
 

 
 

 
 

 
 

 

 
ستخدمة يف اجليوش املعارصة، وتتنوع التعريفات هلذا من املصطلحات اجلديدة امل) العقيدة العسكرية(مصطلح 

املصطلح، فُيدخل بعضهم جمموع القضايا العسكرية املتنوعة، وآخرون يرون أهنا السياسة العسكرية املرسومة التي تعرب 
ينية أو الفكرية التي يتبناه ولة الدِّ سمية للدولة، ومنهم من يربطها بمنطلقات الدَّ ا احلزب أو عن وجهات النظر الرَّ

اجلامعة السياسية احلاكمة والتي تسعى لتحقيقها، وبعضهم يعطيها وصًفا جممًال بأهنا الفكرة األساسية للجيش، ومنهم 
من يرى أهنا اخلطوط العريضة العامة التي ُحتدد أداء القوات خالل عمليات املعارك، يف حني أن حلف النَّاتو وبعض 

ول املتقدمة مزجت مجيع هذه  عريف ينقسم  .املفاهيم مع بعض يف تعريفها للعقيدة العسكريةالدُّ ويمكن استظهار أن التَّ
، لذا فيمكن أن نقترص يف البحث عىل اجلزء األول منه، واملتعلق باملبادئ أو )املبادئ، واألساليب: (إىل شقني مها

ألساس الذي تتفرع منه مجيع املفاهيم األهداف الُعليا التي انطلقت منها عمليات الفتح يف عرص الراشدين؛ وهذا هو ا
ومن املعلوم أن العقائد العسكرية يف دول العامل تنبثق من املصالح التي تصوغها عقول  .والقيم واملنطلقات األخرى

واب واخلطأ، وخيتلط فيها احلق مع الباطل، وهي ُعْرَضٌة للتغيري املستمر، شأهنا شأن  البرش، لذا فهي تنطوي عىل الصَّ
نني الوضعية، أما العقيدة العسكرية اإلسالمية فإهنا تنبثق من القرآن والسنة، فمع الثِّقة يف ُسمو أهدافها فإهنا كذلك القوا

تتصف بالثَّبات واالستقرار، وهدف اجلهاد يف اإلسالم يفهمه اجلندي الصغري قبل القائد الكبري، ويتلخص بإعالء كلمة 
ت عىل ذلك آيات الذك اهللا فلام انطلقت ر احلكيم وأحاديث املصطفى عليه أفضل الصالة وأتم التسليم، ، كام نصَّ

الفتوح يف عرص الراشدين ركزوا عىل اهلدف منها وهو هداية الناس للدين القويم، فتأثرت الشعوب ودخلت يف دين 
ول، وبيان منهج الصحابة  التي انترش فيها اإلسالم يف الزمن األهذه العقيدة أفواًجا بظرف زمني قصري، وإن إبراز اهللا

أمر يف غاية األمهية يف هذا العرص الذي ُشوه فيه اإلسالم وُمسخت   عليهم الذي استقوه من احلبيب اهللارضوان 
وُيركز البحث عىل هدف اجلهاد من  . بعض من ُينسب إليهمن صورته بسبب هجوم إعالم أعدائه وترصفات رعناء

 وفق املنهج التارخيي العلمي املتعارف عليه، القائم عىل اهللا بمشيئة  هذاسيتم عرضوخالل التطبيقات العملية للفاحتني، 
.استقراء النصوص التارخيية وحتليلها ومقارنتها ونقدها، وصياغتها وتوظيفها وفق األصول األكاديمية
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Abstract 
Military creed or the Soldier's Creed is a new term in the contemporary lexicon of modern 
armies, bearing several meanings. It is seen as a military strategy delineated by political leaders 
to demonstrate the official ethos of a state and to be adopted by its army. It may also be 
associated with the religious or intellectual ethos adopted by the ruling party or the political 
group in power. It may also be defined as the basic ideology of an army, or the guidelines that 
define the performance of troops in the battlefield. The NATO as well as other armies of the 
advanced Western countries created an amalgam of definitions for a soldier's creed. However, 
any definition of such a creed includes both values and tactics. This article is restricted to the 
study of values as a definition of the soldier's creed. This definition covers the precepts and 
higher values that guided the conquests run by the rightly guided caliphs. The value system in a 
military creed is the essence of all precepts that guide an army through any military conflict. 
Military creeds in world armies are known to emanate from the interests of nations 
premeditated by their intellectual; therefore, some of these creeds are right whereas others are 
wrong, and all are subject to change by time like legislations. Albeit, an Islamic military creed 
emanates from the Qur'an and the Sunna. An Islamic military creed is grounded in confidence 
and stability and it seeks after sublimity. The goal of jihad in Islam is well grasped by a little-
ranked soldier, let alone a high-caliber general. The goal is to render high the Word of God; i.e., 
the spread of Islam as dictated in the Qur'an and traditions of Prophet Mohamed. In the era of 
the rightly guided caliphs, conquests had as its sublime goal the guiding of people to the right 
path of Islam. Atheist peoples got the message and swiftly converted to Islam by leaps and 
bounds in a short while. Adopting a similar creed as the one by early soldiers of Islam guided 
by the Sunna is an important procedure for modern Muslim armies at a time the image of Islam 
and jihad has been distorted either by hostile media or the irresponsible, ignorant behaviors of 
some Muslim jihadists. The article also highlights the goals of Jihad from the perspective of 
early Muslim conquerors dealt with according to a recognized historical approach grounded in 
text analysis, comparison and critique.
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 الذي هدانا لإلسالم، وجعلنا مـن هللاحلمد 

خري أّمٍة ُأخرجت لألنام، والصالة والسالم عىل 
محة حممد بن عبداهللا وعـىل آلـه وصـحبه  نبي الرَّ

هى واألحالم  .أويل النُّ
لقد ُأرهقت البرشية بـاحلروب منـذ الِقـَدم، 
وكثًريا ما توّقف الباحثون بجميـع ختصـصاهتم 

 يف التــاريخ، وأهــدافها عنــد غايــات احلــروب
ومنطلقاهتا ومآالهتا؛ وذلك ألغراض متعـددة، 
منها الصالح ومنها الطالح، وهـذا بـاب واسـع 
يطول رشحـه، ولكـن خيـصنا يف هـذا البحـث 
الغايات واألهداف التي تنطلق منهـا اجليـوش؛ 
م به أن  لتحقيق مراد القائمني عليها، إذ من املسلَّ

موعـة أهـداف، كل قتال يقع إنام له هدف أو جم
تسعى قيادة ما لتحقيق مـا رسـمته قبـل وقـوع 
احلرب، وأًيا كانت منطلقـات هـذه األهـداف، 
اهن  فإنه قد اصطلح عىل تسميتها يف العرص الـرَّ

، وقد تتوسع معاين العقيدة )العقيدة العسكرية(
عند البعض وتشمل جوانـب متعـددة لتحقيـق 
 الغاية، أو تضيق لتتحدد يف اهلـدف ذاتـه فقـط،

 .كام سيأيت توضيحه
مل ) العقيـدة العـسكرية(ولئن كان مصطلح 

يكن معروًفا هبذه التسمية قبل العرص احلـديث، 
إال أن معناه كان مستخدًما، فقد كانت احلروب 

ُتشن بمسمى األسباب، وقد ذكر ابن خلدون أربعة 
، هي جممـل أسـباهبا مـن وجهـة )١(أنواع للحروب

مـن التـاريخ حتـى نظره، وحسب استقرائه ملا يعلم 
العقيـدة (عرصه، ويف احلقيقة هي جـزء مـن تفـسري 

األهداف العليـا : ومن معانيها. املعارص) العسكرية
للقيادة السياسية التي ترسمها جليوشها وُتقاتل مـن 
أجلها، والذي يعنينـا يف هـذا البحـث هـو اسـتقراء 
منطلقات اجلهـاد يف عـرص اخللفـاء الراشـدين مـن 

رخيية، وقد خاض فيهـا كثـريون، خالل الوقائع التا
إما ُمغرض أو ُمدافع، وُجـّل مـن كتـب إنـام سـلك 
طريقة التنظري، مع االستشهاد ببعض النصوص من 
الوحيني، أما يف هذا البحث فـتم توظيـف األخبـار 
ولـة  التارخيية؛ للخروج بتصور دقيق عن أهداف الدَّ
خول  العليا من اجلهاد يف عرص الراشـدين، دون الـدُّ

فاصيل أقسام اجلهاد وأنواعه وأسبابه التي ُكتب يف ت
 .فيها الكثري منذ القرن الثاين وإىل يومنا احلارض

ونحن بحاجة ماسة لبيان هـذه العقيـدة يف هـذا 
من الـذي تكالبـت فيـه الفـتن مـن كـل حـدب  الزَّ

: ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد، املقدمة، حتقيق  ) ١(
عبدالسالم الشدادي، الدار البيضاء، بيت الفنـون 

ــــة األوىل،  ــــوم واآلداب، الطبع م، ٢٠٠٥والعل
 .٥٥ص
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وصوب، وجعلت احلليم حرياًنا؛ هلول ما يـرى
ويسمع، مـن حـروب وتنـاحرات وتراشـقات 

 مل يعد الظاهر فيها خيرب عـن البـاطن، وتنابزات،
فكم من حروب ُشنَّت بشعارات بّراقة، ثـم ملـا 
توقفت جتلت عن حقائق مّرة، ومتخـضت عـن 
كوارث هائلة، وما أحداث أفغانستان والبلقـان 
والعراق وسوريا إال نامذج قريبة، ُأزهقـت فيهـا 
ــالمية،  ــة اإلس ــن شــباب األم ــة م أرواح نخب

وُبذلت جهود جبـارة؛ وُأنفقت أموال ضخمة، 
ليأكل الثمرة العدو األصيل، ثم لتبـدأ طاحونـة 
أخرى بني اجلامعات التي اجتمعـت عـىل قتـال 
ــم  ــا، وكله ــيام بينه ــل ف ــصائل لتتقات ــدو ال الع
ــم  ــبعض وه ــضهم ال ــوه بع ــرصخون يف وج ي

 !!. أكرباهللا: يتقاتلون
ول املعارصة ببناء عقيدة عـسكرية  وهتتم الدُّ

ىل أساسـها، وترسـم واضحة ُتـريب جنودهـا عـ
خطتها اإلسرتاتيجية بناًء عليها، عىل تفاوت بني 

ول يف مفهومهـا للعقيـدة العـسكرية   -تلك الدُّ
ــا العقيــدة العــسكرية-كــام ســيأيت معنــا  ؛ وأمَّ

اإلسالمية فهي مبنية عىل ُأسس ثابتـة ال تتغـري؛ 
ألهنــا مــأخوذة مــن نــصوص الكتــاب العزيــز 

نة املطهرة، ولكن كثًريا  ما اختلفت العقول والسُّ
صوص،  يف نظرها وتفسريها وفهمها لتلـك النـُّ
فتبقى التطبيقات التارخيية التي حدثت يف عرص 
رية وعرص الراشدين خـري معـني عـىل فهـم  السِّ
هذه العقيـدة واسـتيعاهبا، ويف هـذه القـصة مـا 

أي،  لقيني ":  بن الزبرياهللاقال عبد ُيعزز هذا الرَّ
ن يـرى رأي امن، ممّـن كان يطعن عىل عثناس ممّ 

 فراجعوين يف رأهيم، وحـاجوين بـالقرآن، ،اخلوارج
بري  إىل الزُّ فرجعُت !  معهم وال قعدتفواهللا ما قمُت 

له  القرآن قد تأوَّ إنَّ :  فقال، ذلك لهمنكرسًا، فذكرُت 
 إن اهللاكل قوم عـىل رأهيـم، ومحلـوه عليـه، ولعمـر 

بلهم، قصري إال من ِقـالقرآن ملعتدل مستقيم، وما التَّ 
 الناس فإهنم ال يطعنـون يف أيب  منومن طعنوا عليه

: اهللا وسريهتام، قال عبد امبكر وعمر، فخذهم بسنته
 فلقيتهم، فحـاججتهم بـسنن ،فكأنام أيقظني بذلك

 فلــام أخــذهتم بــذلك، قهــرهتم، وضــعف ،أيب بكــر
، )٢(")١(مهُ بَ خُ قوهلم، حتى كأهنم صبيان يمغثون ُسـ

هج يصلح كذلك م ع ُأغيلمة العرص الـذين وهذا النَّ
وّجهوا سالحهم للمسلمني وَسـلَِم مـنهم األعـداء 
ين،  األصليني، ُبحجج شيطانية غلَّفوهـا باسـم الـدِّ
قيم لنصوص التنزيل العزيـز، كـام  نتيجة فهمهم السَّ

َيْقـَرُءوَن ":  حيـنام قـالأخرب املـصطفى احلبيـب 

ُخب  ) ١( ــسُّ ــون، ويف ر: ال ــَرز، ويمغث ــد اخلَ ــة قالئ واي
ــون ــوا : َيْمُرث ــم ُهبُِت ــضون، أي أهن ــصون ويع يم

ابـن منظـور، حممـد بـن (وَعَجزوا عـن اجلـواب 
مكرم، لسان العرب، بريوت، دار صادر، الطبعـة 

 )."مرث" ٢/١٩٠ه، ١٤١٤الثالثة، 
 :الزبريي، مصعب بن عبداهللا، نسب قـريش، حتقيـق  ) ٢(

ليفي بروفنـسال، القـاهرة، دار املعـارف، الطبعـة 
، وابن عساكر، عيل بـن احلـسن، ١٠٣ة، صالثالث

عمرو العمـروي، بـريوت، : تاريخ دمشق، حتقيق
، )م١٩٩٨ (ه ١٤١٩دار الفكــر، الطبعــة األوىل، 

، ونحوه عند البالذري، أمحد بـن حييـى ٣٩/٤٩٧
سهيل زكـار، : بن جابر، أنساب األرشاف، حتقيق

 ه ١٤١٧بـــريوت، دار الفكـــر، الطبعـــة األوىل، 
  .٤٩٣ -٥/٤٩٢، )م١٩٩٦(
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اِوُز َحنَاِجَرُهمْ  يِن  َيْمُرُقونَ ،اْلُقْرآَن َال ُجيَ  ِمـْن الـدِّ
ةِ  ِميَّ ْهِم ِمْن الرَّ ْسـَالِم ،ُمُروَق السَّ  َيْقُتُلوَن َأْهـَل اْإلِ

، ومـا تعـج بـه بـالد )١("َوَيَدُعوَن َأْهَل اْألَْوَثانِ 
املسلمني من ادعاء مجاعات رفع راية اجلهـاد يف 

، ويف كثــري مــن تــرصفاهتم ال يمتــون اهللاســبيل 
ه  أصبح مفهـوم حلقيقية اجلهاد بيشء، لدرجة أنَّ

اجلهاد يـرتبط يف أذهـان غـري املـسلمني، بـل يف 
دة  أذهــان كثــري مــن املــسلمني، بــالعنف والــشِّ
والقسوة والبطش والتناحر واالحـرتاب، حتـى 
هج نفـسه، وقـد  بني اجلامعـات التـي تتبنـى الـنَّ
يكون بعضهم صـادًقا يف نيتـه ولكنـه مل ُيـصب 
احلق، أو عنده نوع من اهلوى اخلفـي، كـام قـال 

ين، ": ابن تيمية جل العظيم يف العلم والدِّ إنَّ الرَّ
من الـصحابة والتـابعني ومـن بعـدهم إىل يـوم 
القيامة، أهل البيت وغريهم، قد حيصل منه نوٌع 
ن، ونـوٌع مـن اهلـوى  من االجتهاد مقُروًنا بالظَّ
، فيحصُل بسبب ذلك ما ال ينبغي اتباعـه  اخلَفيِّ

، وال )٢("قـني املتاهللافيه، وإن كـان مـن أوليـاء 

البخاري، حممد بن إسـامعيل، اجلـامع املـسند    )١(
  بـريوت، حممد زهري النارص،: الصحيح، حتقيق

، ه ١٤٢٢دار طوق النجـاة، الطبعـة األوىل، 
 ).٣٣٤٤ح  (٤/١٣٧

ابن تيمية، أبو العبـاس أمحـد بـن عبـداحلليم    )٢(
نة النبويـة يف نقـض كـالم  احلراين، منهاج السُّ

حممـد رشـاد سـامل، : قالشيعة القدريـة، حتقيـ
ــام  ــاض، جامعــة اإلم ــن ســعود الري حممــد ب

 ه١٤٠٦اإلســـــــالمية، الطبعـــــــة األوىل، 
 .٤/٥٤٣، )م١٩٨٦(

يستبني ضالل منهج هؤالء مجيًعا إال بذكر تطبيقات 
ــاس بمــراد  ــاىل اهللالراشــدين؛ فهــم أعــرف النَّ  تع

ــوله  ــي ورس ــا الت ــداف الُعلي ــراز األه ، وإن إب
انطلقت منها عمليات الفـتح يف عـرص الراشـدين، 
والتي تستشهد هبا كل مجاعة هـو الفيـصل واحلكـم 

س ت به عقول بعض البرش، بني اجلميع، وليس ما تلبَّ
والتي داخلتها نوازع شتى، فجعلـت اجلهـاد عامـل 
تنفري وتفريق بدالً من أن يكون سبًبا هلداية البـرشية 

 .وإخراجها من ظلامت االستبداد والفساد والظالل
ــسكرية  ــدة الع ــة العقي ــار عظم ــذا وإن إظه ه
اإلسالمية من الناحيـة التطبيقيـة يف مقابـل العقائـد 

رشية األخرى، القديمة منها واحلديثة، العسكرية الب
ــدة  ــرية، فالعقي ــارصة كث ــه رضورات مع ــٌر ُحتتم أم
ــساملة  ــات وامل ــسم بالثب ــالمية تت ــسكرية اإلس الع
محــة، وإقــرار احلــق والعــدل ونــرصة املظلــوم،  والرَّ
امية، بيـنام العقائـد  وتنضبط بـالقيم األخالقيـة الـسَّ
ة العــسكرية األخــرى متغــرية، وتنــزع إىل العدوانيــ

والعنف وحتقيق املـصالح الشخـصية أو الفئويـة أو 
القوميــة عــىل حــساب اآلخــرين، ودون نظــر ألي 
آداب وأخالق حممودة، فهي ال ُتقيم حًقا وال تـردع 
ــرشية بؤًســا وشــقاًء وشــقاًقا  بــاطًال، بــل تزيــد الب

 .واقتتاال
ــرص  ــسكرية يف ع ــدة الع ــة العقي ــام أّن دارس ك

ّن النظرية التـي جـاء الراشدين ُجيّيل للبرشية مجعاء أ
هبا اإلسالم هبذا اخلصوص ليست مثالية وال عسرية 
التطبيق مهام اختلفت الظروف، وأّن بوسع البرش يف 
ــاهتم  ــدقت ني ــا إذا ص ــان تكراره ــان ومك أي زم
بوة املؤيد بـالوحي  ت أهدافهم، فبعد عرص النُّ وَصحَّ
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كان اخللفاء يف غاية احلـرص عـىل اتبـاع ُخطـى
ــول  ــي أن  يف أدّق الرس ــا يعن ــيل؛ مم  التفاص

التجربة األوىل غري مـستحيلة وال عـسرية؛ ألن 
 .أحوال البرش متشاهبة ونوازعهم متجانسة

ــرص  ــسكرية يف ع ــدة الع ــان العقي وإنَّ يف بي
الراشدين من خالل التطبيقات التارخيية، التـي 
وازل  تظهر فيها بعض التجـارب اجلديـدة والنـَّ

ارسـني  لظـروف العـرص؛ احلادثة خُري ُمعني للدَّ
ـة اإلسـالمية  لتحقيق املناط فيام حتتاج إليـه األمَّ

   .من حلول معارصة لكثري من قضاياها
هذا باإلضافة إىل تقديم تصّور مهم للـدول 
 ، ـــرشَّ ـــصارع قـــوى ال ـــي ُت أو اجلامعـــات الت
وخصوًصا يف فلسطني اجلرحية، والتـي ُتريـد أن 
ترسم عقيدهتا العسكرية بنـاًء عـىل ُأسـس مـن 

 .ع الصحيح وفق فهم الصحابة األخيارالرشَّ 
اءة  ويف مثل هذا البحث إبراز للصورة الوضَّ

 علـيهم، اهللالتي كان عليها الـصحابة رضـوان 
من سمو األهداف، وُنبـل األخـالق، وعظمـة 
ــدى  ــامل، وإدراك مل ــا للع ــي محلوه ــالة الت س الرِّ
ــصلحة  ــة م ــة عــىل أي ــديمهم مــصلحة األمَّ تق

يتهم، ومعرفــة شخـصية، مـع إيثـارهم وتـضح
 .حقهم الواجب عىل األمة نحوهم

وال خيلو هـذا البحـث مـن دحـض بعـض 
شبهات املسترشقني واملـستغربني جلوانـب مـن 
اجلهاد يف اإلسالم، الـذين ال يفتـؤون يلمـزون 
اإلسالم واملسلمني بناًء عىل بعـض التـرصفات 
ــن  ــم ع ــون الكل ف ــشة، فُيحرِّ ــارصة الطائ املع

مون فهًام  صوص، مـن مواضعه، وُيقدِّ  سقيًام للنـُّ

مثل تفسريهم حلركة الفـتح تفـسريات سـلبية، ويف 
ــن  ــري م ــىل كث ــيل ع ــيٌّ وعم ــث ردٌّ علم ــذا البح ه

 .إسقاطاهتم املغلوطة
ـة  وأخًريا فإن عرض تاريخ اجليـل األول مـن ُأمَّ
اإلســالم بــصورة تتــسق مــع مفــاهيم العــرص 
ومــصطلحاته، وفــق احتياجاتــه، أمــٌر ال ختفــى 

ه، مـع مراعـاة الـضوابط الـرشعية رضوراته وفوائد
 .والعلمية يف هذا الباب

ومن منهجي يف هـذا البحـث، أين ركـزُت عـىل 
هـــدف البحـــث التـــارخيي، وال أســـتطرد بـــذكر 
صوص الرشعية وأقوال العلامء فيام يتعلق باجلهاد  النُّ
وأحكامــه وقواعــده وضــوابطه، وإن ذكــرُت شــيًئا 
فلحاجــة ماســة؛ فهــدف البحــث ذكــر التطبيقــات 
التارخيية، وهـذا مـا يـنقص الـساحة العلميـة، أمـا 
األحكــام ومــا جيــري يف جمراهــا فمحّلهــا بحوثهــا 

 .املتخصصة، وقد ُأشبعت كتابة وحتليًال وتفريًعا
د البعض عىل  كام مل أتوسع يف املقدمات التي َتَعوَّ
البــداءة هبــا، مــن مثــل تعريــف اجلهــاد، والقتــال، 

يانات القديمـ ة حـول هـذه واحلرب، ومذاهب الـدِّ
املصطلحات، والنَّظرة املعارصة هلا، وواقـع الـدول 
احلديثة عند املشاركة فيها، ونحو ذلـك، ممـا أرى أن 
الكتابة فيه هو اجرتار جلهود اآلخـرين، وال جديـد 
فيـه، ولـو اضــطررُت إىل يشء مـن ذلـك فأختــرص 
ز عـىل مـا خيـدم موضـوع البحـث  القول فيه، وُأركِّ

 .فقط
 رأيـُت الكثـريين غلبـت وسبُب هنجي هـذا أين

عىل بحوثهم التارخيية اجلوانب النَّظريـة، فخرجـْت 
صوص  عن أصلها، لدرجة أن أحدهم مل تتجاوز النـُّ

المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

التارخييــة التــي ذكرهــا يف ُصــلب بحثــه عــرشة
 !.نصوص، وقد جتاوز ثامنني صفحة

ويف اإلحالة عـىل املـصادر سـلكت املـنهج 
قـدم، املتبع يف البحـوث التارخييـة يف تقـديم األ

ُم املتأخر؛ ألن النَّص أو معناه قـد  ولكني قد ُأَقدِّ
أخذُتُه منه؛ ألسباب تتعلق بخدمة الفكرة التـي 

 .يتم احلديث عنها
صحيح أن تفاصيل الوقائع التارخيية حتتـاج 
قــد، ولكــن يف هــذا البحــث كــان  إىل إعــامل النَّ
اهلدف هو إبراز املعاين، ولـيس تثبيـت الوقـائع 

املعنى يكون شبه متواتر؛ فال واألحداث، وألن 
حاجة إىل الوقوف مع تفاصيل األخبار، فعرض 
املسلمني عـىل مـن يقـاومهم اخليـارات الثالثـة 

هـو ) اإلسالم، أو اجلزيـة، أو القتـال(املشهورة 
أمــر مــستفيض متــواتر، وقــد يكــون يف بعــض 
تفاصيل ما جرى بني املسلمني وبني أعدائهم ما 

، ولكــ ن لــيس هــذا جمــال حيتــاج إىل نقــد وحتــرٍّ
الوقوف مع تلك التفاصايل، وإنام ِذْكـر املعنـى 
ــالت،  ــسبة للمراس ــر بالن ــذا األم ــام، وك الع
ــي  ــذكرها ال يعن ــصص، ف ــوارات، والق واحل
التــسليم بتفاصــيلها كلهــا، وإنــام هــو تعــضيد 

 .للفكرة األم التي ال خالف عليها
لقد رأيـُت أن موضـوع البحـث حيتـاج إىل 

رتبطة ببعضها البعض وال معاجلة مسائل ثامن، م
تنفصل، وكل مسألة ختدم الفكرة األصلية، وال 
ــث؛  ــرضورات البح ــن ل ــتجّىل إال هبــا، ولك ت
: جعلتهـا يف عنــاوين مـستقلة، فاملبحــث األول
: مدخل لتعريـف العقيـدة العـسكرية، والثـاين

تكلمت فيه عن هدف العقيـدة العـسكرية يف عـرص 
صته فخّصــ: الراشــدين باإلمجــال، أمــا الثالــث

لتوجيهات القيادة ــ وهي اخلالفـة ـــ، والقـادة ـــ 
وهم القادة امليدانيون ــ، وتطبيقاهتم لتحقيق هـدف 

ولـة : اجلهاد، واملبحث الرابع نت فيـه حـرص الدَّ بيَّ
لم واألمان عىل القتـال، واخلـامس : عىل تغليب السِّ

ذكرت بعض األخبار التي ُتثبت أّن األهداف العليـا 
ـــ ـــارات الشخـــصية، للقيـــادة فـــوق مجي ع االعتب

ــسادس ــال، : وال ــل القت ــّسالم قب ــّدعوة لل ــن ال ع
النزاهــة والُبعــد عــن املطــامع الدنيويــة، : والــسابع
 .شهادة األعداء عىل صدق هدف الفاحتني: والثامن
 . اهلادي إىل سواء السبيلواهللا

 
)١( 

حات من املـصطل) العقيدة العسكرية(مصطلح 
اجلديدة املستخدمة يف اجليوش املعـارصة، ومـصدر 

 Military(املصطلح مأخوذ من الكلمـة اإلنجليزيـة 

Doctrine( ويرى أحد الباحثني أّنه يمكن أن ُيرتجم ،
، )املذهب العسكري: (كذلك إىل معاٍن أخرى، مثل

ــوي ل  )١( ــى اللغ ــرق للمعن ــدة(-مل أتط ؛ ألن )العقي
اشتقاق املصطلح مل يؤخذ من اللغة العربية، وإنام هـو 
مصطلح حيمل معاين متعـددة، وخيـضع لتفـسريات 

اللغـوي للعقيـدة لـه داللـة كل جيش، بيـنام املعنـى 
حمددة، وتم اسـتخدام املـصطلح يف هـذا البحـث يف 
ــه  ــة ربط ــارصة، فمحاول ــسرياته املع ــن تف ــزء م ج

 التمحــل باألصــول اللغويــة العربيــة فيــه يشء مــن
 .والتضييق له، شأن كثري من املصطلحات املرتمجة
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املبادئ والقواعد (، أو )التعليامت العسكرية(أو 
ا كانت ا)العسكرية لرتمجات، فإّن مصطلح ، وأي 

هــو الــسائد يف اجليــوش ) العقيــدة العــسكرية(
، ومل جتتمع التعريفـات عـىل معنًـى )١(املعارصة

 .)٢(واحد للمصطلح، فبينها اختالف وتنّوع

مشتهى، أسعد ماجد، العقيـدة القتاليـة عنـد   ) ١(
ــود وموقــف اإلســال ــا، أطروحــة اليه م منه

ماجــستري يف العقيــدة واملــذاهب املعــارصة مل 
ُتنــرش، غــزة، كليــة أصــول الــدين، اجلامعــة 

، نقـًال ٨، ص)م٢٠١٢ (ه١٤٣٣اإلسالمية، 
عن أبو البـشري، حممـود، العقيـدة العـسكرية 
دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه غري منشورة، 

 .١٢ -٥مرص، ص
حممـد مجـال حمفـوظ، : ينظر مثًال ما جاء عند  ) ٢(

الــدين عــيل، النظريــة اإلســالمية يف العقيــدة 
م، ١٩٨١العسكرية، القاهرة، دار االعتصام، 

، واجلانـــب العـــسكري مـــن حيـــاة ١٣ص
، بحـث منـشور ضـمن بحــوث الرسـول 

املؤمتر العاملي الثالث للسرية والـسنة النبويـة، 
ـــرم  ـــة، حم ـــه ه١٤٠٠الدوح ـــي بطبع ، ُعن

ت، املكتبة ومراجعته عبداهللا األنصاري، بريو
) م١٩٨١ ( ه١٤٠١العرصية، الطبعة األوىل، 

، وسويد، ياسني، الفـن ٥١٧-٥١٦، ص٤ج
ــصادره،  ــوله وم ــالمي أص ــسكري اإلس الع
بريوت، رشكة املطبوعات للتوزيـع والنـرش، 

، )م١٩٩٠ (ه١٤١١الطبعــــــة الثانيــــــة، 
، واخللفات، مجال يوسف، وأسـعد، ٣٥٧ص

ــالمية  ــسكرية اإلس ــد، الع ــدين حمم ــاء ال هب
ادهتا العظام، الزرقاء، مكتبة املنار، الطبعـة وق

ـــة،  ـــا ٨٦، ص)م١٩٨٣ (ه١٤٠٣الثاني  وم
بعــدها، وأوهــانلون، مايكــل، اجلديــد يف 
==

وقد وصفه أحد الباحثني بأنه مـصطلح مـألوف 
ــٌد يف إطــاره وحميطــه " ــت نفــسه ُمَعقَّ ــه يف الوق لكن

ــضامني ــامرس م ــا ن ــم أنن ــه، ورغ ــدة وتركيب  العقي
العسكرية يف حياتنا اليومية بشكل أو بآخر، إال أننـا 

، )٣("نفتقر إىل املعرفة العميقة هلـذا املـصطلح املهـم
وقد نتج عن اختالف املفاهيم الفكريـة والعـسكرية 
ــدة  قيق للعقي ــدَّ ــف ال ــد التعري ــسياسية يف حتدي وال
العــسكرية للدولــة ومكانتهــا وعالقتهــا بالغايــات 

اسات القومية والتخصصية؛ عـدم واألهداف والسي
وجود نمط واحد يمكـن األخـذ بـه، وَعـّده نمًطـا 

، خاصـة أن ُجـلَّ )٤(ثابًتا لعقيدة عسكرية صـحيحة

==
املـستقبل، العقيدة العسكرية األمريكية، جملة آفاق 

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، 
م، ٢٠١٠أكتـوبر، الـسنة الثانيـة، / أبو ظبي، سبتمرب

، واحليــايل، نــزار إســامعيل، ١٠٥، ص٧: العــدد
وياسني، عـامر محيـد، قـراءة يف املـذهب العـسكري 
الــرويس بــني املــايض واحلــارض، جملــة الدراســات 
: الدولية، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، الـسنة

، ٦، ص٥٦: ال يوجــد، العــدد: م، املجلــد٢٠١٣
وحسني، أمحد حسن، العقيدة العـسكرية اإلسـالمية 

سة ومنهج ومقارنة، القاهرة، مكتبة وهبة، الطبعـة درا
ــدها، ١٦٩، ص)م١٩٩٨ (ه١٤١٩األوىل،  ــا بع  وم

والعامر، منعم صاحي، العقيـدة العـسكرية العراقيـة 
: اجلديدة، جملة قضايا سياسية، جامعة النهرين، الـسنة

، ٢٤-٢٣: ، اإلصـــدار٢٤-٢٣: م، املجلــد٢٠١١
 .٤ص

ــذهب العــ  ) ٣( سكري الــرويس، احليــايل، قــراءة يف امل
 .٤ص

 .١٦٩حسني، العقيدة العسكرية اإلسالمية، ص  ) ٤(
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من كتب فيها يتفقون عىل أّن العقيدة العسكرية
ول املعــارصة غــري ثابتــة، وهــي ختتلــف  يف الــدُّ
كذلك من دولة ألخـرى؛ بنـاًء عـىل اعتبـارات 

واب كثرية؛ لذا فإن أح د الباحثني يـرى أّن الـصَّ
هو إبدال كلمة املعتقد باملذهب؛ ألّن العقيدة ال 

ــّدل ــدة العــسكرية )١(تتغــّري وال تتب ــا العقي ، أم
اإلسالمية فيصح تسميتها بـذلك؛ ألهنـا ثابتـة، 

 .وهذا رأي له وجاهته
ولسنا هنا يف معرض حتريـر هـذا املـصطلح 
وضـبطه ووضـع إطـار حمـدد لـه؛ نظـًرا لتنـوع 

عريفات التي ُيْطنِب فيهـا بعـضهم، فُيـدخل الت
د  فيها جمموع القضايا العسكرية املتنّوعة، وُيعـدِّ
املضامني التـي حتّقـق اإلسـرتاتيجية العـسكرية 
للدولة، والتـي متتـّد مـن القيـادة الـسياسية إىل 
أصغر جندي، وقريـب مـن هـذا مـن يـرى أّن 

جمموعــة مــن القــيم : العقيــدة العــسكرية هــي
فكرية التي هتدف إىل إرساء نظريات واملبادئ ال

العلم العسكري وعلوم فن احلرب؛ لتحدد بناء 
القوات املسلحة واستخداماهتا يف زمـن الـسلم 
واحلرب بام ُحيّقق األهداف واملـصالح الوطنيـة، 

ــرون ــا آخ ــنام عّرفه ــسكرية : بي ــسياسة الع بال
سـمية  املرسومة التي تعّرب عن وجهات النظر الرَّ

اع املـسّلح مـن للدولة فيام يت صل بقواعد الـرصِّ
طبيعتــه وغاياتــه وطــرق إدارتــه، ومــنهم مــن 
ينيـة أو الفكريـة  ولـة الدِّ يربطها بمنطلقـات الدَّ
التي يتبناها احلزب أو اجلامعة السياسية احلاكمة 

 .١٨٨املرجع السابق، ص  ) ١(

والتي تسعى لتحقيقها، وقد يقرتب من هذا املفهـوم 
جمموعة من اآلراء والتعاليم الفلـسفية : من يرى أّهنا

والعلمية والنظرية والتـي تتعلـق بفلـسفة احلـرب، 
ــا ــًال بأّهن ــًفا جمم ــا وص ــضهم يعطيه ــرة : وبع الفك
اخلطـوط : األساسية للجيش، ومنهم من يـرى أهنـا

العريــضة العامــة التــي ُحتــّدد أداء القــوات خــالل 
ــات  ــوانني ونظري ــارك دون وضــع ق ــات املع عملي
ول  ــاتو وبعــض الــدُّ جامــدة، يف حــني أّن حلــف النَّ

تقدمــة مزجــت مجيــع هــذه املفــاهيم مــع بعــضها امل
 .)٢(البعض يف تعريفها للعقيدة العسكرية

وبام أّن هذا املـصطلح لـيس لـه تعريـف واحـد 
متفــق عليــه؛ يمكــن أن نــستظهر بعــد تأّمــل ُجــّل 

املبـادئ، : (التعريفات أّنه ينقسم عـىل قـسمني، مهـا
؛ لذا يمكن أن نقتـرص منـه عـىل اجلـزء )واألساليب
هو مراد هذا البحث، واملتعّلق باملبـادئ أو األول، و

األهداف الُعليا التي انطلقت منها عمليات الفتح يف 
عرص الراشدين؛ وهذا هو األساس الذي تتفّرع منه 
مجيع املفاهيم والقيم واملنطلقات األخرى، وإن رأى 
بعضهم أّن جمموع التوجيهات العسكرية التي حتـث 

ل اجلندي املسلم عىل القتال والث بات هي التي ُتـشكِّ
، ولكننا سنقتـرص عـىل جزئيـة )٣(العقيدة العسكرية

 ينظر يف هذه التعريفات، املراجع السابقة، وموسـوعة  ) ٢(
 .https://goo.gl/4E35a5الويكيبيديا عىل النت 

ينظر فصل العقيدة العسكرية عند خطاب، حممـود ) ٣(
سالمية عقيدة وتارًخيا شيت، العسكرية العربية اإل

وقادة وتراًثا ولغة وسالًحا، كتـاب األمـة، قطـر، 
، ه١٤٠٣ رئاسة املحاكم الرشعية والشؤون الدينيـة،

 .٥٩-٥٨ وما بعدها، وباألخص ص٥١ص

المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 

https://goo.gl/


 

افع لعمليـات واحدة يف هذا البحث وهـي الـدَّ
ــط، خاصــة وأن بعــض العــسكريني  الفــتح فق
املسلمني يرون أّن العقيدة العسكرية اإلسـالمية 

يف ) هـدف اجلهـاد(أو ) عقيـدة اجلهـاد(توازي 
 .)١(اإلسالم

 استخدام مصطلح وقد يرى بعض الباحثني
تعبـًريا عـن الـدوافع للعمـل ) العقيدة القتالية(

، ولكن بعد )العقيدة العسكرية(احلريب بدًال من 
ــاقها  ــي س ــرية الت ــات الكث مّعن يف التعريف ــتَّ ال
ــض  ــاتري بع لت يف دس ــجِّ ــصون أو ُس املتخص
اجليوش األجنبية والعربية، يتبّني وجـود فـارق 

ذا البحـث دقيق بني املصطلحني فيام اختـاره هـ
وهــو ) العقيــدة العــسكرية(مــن مــصطلح 

، فهذا يمثل الـسياسة العليـا للدولـة، )املبادئ(
وهو ما قصده هذا البحث، يف حني أن مصطلح 

ــة( ــدة القتالي ــدة ) العقي ــن العقي ــزء م ــو ج ه
العسكرية، ويرتكز يف الدافع الـداخيل للجنـدي 
عىل لقتال، وإن كانت السياسة العليا هـي التـي 

نه أكثـر خـصوصية، واجلنـود قـد ترسمه، ولك
ــذا  ــام أّن ه ــم، ك ــة يف دوافعه ــون حقيق خيتلف
املصطلح من وجهة نظري هو أضعف يف داللته 
عىل املعنـى الـذي نريـد إيـصاله مـن مـصطلح 

ــسكرية( ــدة الع ــري أشــمل )العقي ــذا األخ ، فه
وأعمق، ويأخذ سمة الثبات أحياًنا، خاصـة إذا 

حمفوظ، اجلانب العسكري من حياة الرسـول   ) ١(
 بحــوث املــؤمتر العــاملي الثالــث للــسرية ،

 .٥١٨-٥١٧، ص٤والسنة النبوية، ج

) يدة القتاليـةالعق(كان مستمًدا من أصول دينية، أما 
 .فهي خاضعة ملؤثرات كثرية

ونحن ندرك أن العقائد العسكرية يف دول العامل 
تنبثق من املصالح التي تصوغها عقـول البـرش؛ لـذا 
واب واخلطأ، وخيتلط فيهـا احلـق  فهي تنطوي عىل الصَّ
مع الباطل، وهي ُعْرَضٌة للتغيري املـستمر، شـأهنا شـأن 

 العـسكرية اإلسـالمية القوانني الوضعية، أمـا العقيـدة
فإّهنا تنبثـق مـن القـرآن والـسنة، فمـع الثِّقـة يف ُسـمو 

بـات واالسـتقرار ، )٢(أهدافها فإّهنا كذلك تتـصف بالثَّ
 لـبس فيـه فامليزان الذي يمكن التحاكم إليه واضح ال

ــون  ارس ــف الدَّ ــن أن خيتل ــوض، وال يمك وال غم
واملحللون يف تفـسريه، وعـىل هـذا جيـري النظـر يف 

م احلربيـة كّلهـا، ومنهـا عـىل وجـه اخلـصوص القي
 .العقيدة العسكرية والتي هي أساس القيم األخرى

 
 

هــو نفــسه هــدف اجلهــاد يف اإلســالم، والــذي
يفهمه اجلندي الصغري قبل القائد الكبري، ويتلّخص 

ت عـىل  اهللايف إعالء كلمة  ذلـك آيـات ، كام نصَّ
كر احلكــيم وأحاديــث املــصطفى عليــه أفــضل  الــذِّ

املقـصود ": ، قال ابن تيميـة)٣(الصالة وأتم التسليم

                                             
حمفوظ، النظرية اإلسالمية يف العقيدة العـسكرية،   ) ٢(

 .٢٥ص
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 هــي العليــا، وأن اهللاأن تكــون كلمــة : بالقتــال
ال : ، وأن ال تكون فتنـة، أيهللايكون الدين كّله 

، وال )١("اهللايكون أحد َيْفـتُِن أحـًدا عـن ديـن 
ل املـسلمني إذا أرادوا يكون القتال إال ملـن ُيقاتـ

، فمن مل يمنعهم مـن إقامـة ديـن اهللاإظهار دين 
 فال ُيقاتل؛ ألن مرضة كفره تكون عىل نفـسه اهللا

MÄ Ã Â Á  7 8 كــام )٢(فقــط
 Í Ì Ë   Ê ÉÈ Ç      Æ Å

 ÎL)؛ ولذا اتبع اخللفاء الراشدون )٣

==
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 أيب موسـى قـال جـاء وعن]. ٣٩: ألنفالا[

ـةً :فقال َرُجٌل إىل النَّبِيِّ  ُجُل ُيَقاتِـُل َمحِيَّ  ، الرَّ
 َفـَأيُّ َذلِـَك ِيف ، َوُيَقاتُِل ِرَيـاءً ،َوُيَقاتُِل َشَجاَعةً 

 اهللاَمْن َقاَتـَل لَِتُكـوَن َكلَِمـُة " : قال؟اهللاَسبِيِل 
ــبِيِل  ــَو ِيف َس ــا َفُه ــَي اْلُعْلَي البخــاري،  ("اهللاِه

).٧٤٥٨ح  (٩/١٣٦الصحيح، 
د بـن عبـداحلليم ابن تيمية، أبو العبـاس أمحـ  )١(

احلراين، الصارم املسلول عىل شاتم الرسـول، 
حممد احللواين وحممد كبـري شـودري، : حتقيق

 ، ه١٤١٧بريوت، دار ابن حزم، الطبعة األوىل، 
٢١٥-٢/٢١٤. 

أبو العبـاس أمحـد بـن عبـداحلليم : ابن تيمية   )٢(
عبـدالرمحن : احلراين، جممـوع الفتـاوى، مجـع

ة، جممــع امللــك فهــد القاســم، املدينــة املنــور
ه ١٤١٦لطباعــــة املــــصحف الــــرشيف، 

ــسلول، ٢٨/٣٥٤، )م١٩٩٥( ــصارم امل ، وال
٢/٢١٥. 

 .سورة البقرة  )٣(

ــيهم  ــنة نب ــد س ــه، "، وق ــاس ل ــع النَّ ــانوا أتب ك
َفَظُهــم لعهـده، وقـد غــزوا وأطـَوَعُهم ألمـره، وأْح 

وم، كام غزوا فارس، وقاتلوا أهـل الكتـاب، كـام الرُّ
، ونؤكد عىل )٤("قاتلوا املجوس، فقاتلوا من قاتلهم

أن مقصد هذا البحث هو استظهار األهداف العليـا 
من خالل أخبـار الفتـوح، دون الكـالم عـن أنـواع 

 .اجلهاد وأقسامه
ــة  ــالء كلم ــدٌف اهللاوإع ــ" ه ــل الق ــسع ك يم ي

فاع عــن الــوطن، وعــن  امية، كالــدِّ ــسانية الــسَّ اإلن
... الِعْرض، والكرامة، واحلق، والعـدل، والـسالم 

أما العدوان واالغتصاب فليست من أهداف اجلهاد 
، ويـتلّخص هــذا اهلـدف يف الواقــع )٥("اإلسـالمي

، وكـل )تصحيح االعتقاد، ورفع الفـساد(بكلمتني 
ت هـذين ما ُيـْذكر مـن أهـداف اجلهـاد داخـل حتـ

ه يطول، ويف ذلك الزمن مل يكن حتقيق  املعنيني، وَعدُّ
مثــل هــذا اهلــدف إال بتــسيري اجليــوش، خاّصــة أّن 
عوة،  القوى احلاكمة كانت تـرفض االسـتجابة للـدَّ
ــشتهون،  ــا ي ــري م ــاد لغ ــن االنقي ــاس م ــع الن ومتن
يانات األخـرى، بـل وحتـى  ويضطهدون أتباع الـدَّ

 عىل املذهب نفسه، كام الذين عىل دينهم إذا مل يكونوا
صارى الـذين عـىل ُخيـالفوهنم يف  وم مع النَّ يفعل الرُّ
املذهب، كام هو معلـوم، فـضًال عـن قبـول مبـادئ 

-احلق والعدل األخـرى، ومـن األدلـة عـىل ذلـك 

 .٤/٢٠٥ابن تيمية، جمموع الفتاوى،   ) ٤(
، حمفوظ، اجلانب العسكري من حياة الرسـول   ) ٥(

ــث للــسرية والــسنة  بحــوث املــؤمتر العــاملي الثال
 .٥١٨، ص٤النبوية، ج
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وم ِهَرْقل ملـا بعـث إليـه  -وهي كثرية  أّن ملك الرُّ
أبو بكـر بعـض الـصحابة يدعونـه إىل اإلسـالم، 

ق، يف قصة له معهـم طويلـة، ولكنـه استبان له احل
نيا عـىل اآلخـرة، وقـال  واهللاَأَمـا ": آثر امللك والدُّ

 َوَأينِّ َلَوِدْدُت َأنَّ َنْفِيس َطاَبْت بِاْخلُُروِج ِمـْن ُمْلكِـي
ـى َأُمـوَت  ُكْم َمَلَكًة َحتَّ ، ويف )١("ُكْنُت َعْبًدا َلَرشِّ

ــرواين امل   )١( ــرج النه ــو الف ــا، أب ــن زكري ــاىف ب ع
اجلريري، اجلليس الـصالح الكـايف واألنـيس 

حممد اخلويل وإحسان : الناصح الشايف، حتقيق
عباس، بريوت، عامل الكتب، الطبعـة األوىل، 

ــيم، ٣/٣٨٩، )م١٩٩٣ (ه١٤١٣ ــو نع ، وأب
أمحد بن عبـداهللا األصـبهاين، دالئـل النبـوة، 

ــق ــ: حتقي ــه جــي وعب دالرب حممــد رواس قلع
عباس، بريوت، دار النفائس، الطبعة الثانيـة، 

ام )١٣ح (١/٥٠، )م١٩٨٦ ( ه١٤٠٦ ، وقوَّ
نة، إسامعيل بن حممد األصـبهاين، دالئـل  السُّ

حممـد احلـداد، الريـاض، دار : النبوة، حتقيـق
ــة األوىل،  ــة، الطبع ح  (١/٩٤، ه١٤٠٩طيب

، والبيهقي، أبو بكـر أمحـد بـن احلـسني، )٨٧
عرفــة أحــوال صــاحب دالئــل النبــوة وم
عبداملعطي قلعجي، بريوت، : الرشيعة، حتقيق

، ه١٤٠٥دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 
ـــشق ١/٩٣ ـــاريخ دم ـــساكر، ت ـــن ع ، واب

ال : ، قال ابن كثري عن إسناد القـصة٧٤/١٧
ابن كثري، أبـو الفـداء إسـامعيل بـن (بأس به 

سـامي : عمر، تفسري القرآن العظـيم، حتقيـق
، دار طيبـة، الطبعـة الثانيـة، سالمة، الرياض

ــــــــال )٣/٤٨٦م، ١٩٩٩/  ه١٤٢٠ ، وق
روى القصة أبـو عبـداهللا بـن منـده، : الذهبي

واحلاكم، وهذا سند غريب، ورواها الزبري بن 
الذهبي، حممد (بكار، وعيل بن حرب الطائي 

==

ْفـِيس  لقـد َوِدْدُت أنَّ نَ واهللا": بعض الروايـات قـال
ِك هذا امللك حتـى أخـرج معكـم وأكـون  يُب بَِرتْ َتطِ
عبًدا ألمريكم إذ كنتم رأيتم هذا النبـي وشـاهدمتوه، 
ولكن نفـيس ال تطيـب بـرتك مـا أنـا فيـه مـن هـذا 

؛ ولذلك ملا َأخرب الوفد أبا بكر بَِرِد ِهَرْقل، )٢("امللك
 به خًريا َلَفَعـل، ثـم اهللامسكٌني لو أراد ": بكى وقال

م واليهود جيدون َبْعَث  اهللا أخربنا رسول :قال  أهنَّ
M K J :  عـز وجـلاهللا، فقـال حممد 

 O N M  LL)٤(")٣(. 
وم يف الريموك عىل خالد بن الوليـد  وردَّ قائد الرُّ

ا  يا": ملا عرض عليه اإلسالم أو اجلزية، قال خالد أمَّ

==
ــشاهري  ــات امل ــاريخ اإلســالم ووفي ــن أمحــد، ت ب

بشار عـواد معـروف، بـريوت، : واألعالم، حتقيق
 ه١٤٢٤ار الغــرب اإلســالمي، الطبعــة األوىل، د
، وســــري أعــــالم ٨٠١ -١/٨٠٠ ،)م٢٠٠٣(

ــق ــاؤوط وآخــرون، : النــبالء، حتقي شــعيب األرن
دمـــشق، مؤســـسة الرســـالة، الطبعـــة الثالثـــة،

، وذكر ابـن )٤٤٤-٢/٤٤٣م، ١٩٨٥/ ه١٤٠٥
ابـن (ضعيف : حجر إسناد املعاىف بن زكريا، وقال

عــسقالين،حجــر، أبــو الفــضل أمحــد بــن عــيل ال
عـــادل : اإلصـــابة يف متييـــز الـــصحابة، حتقيـــق

عبداملوجود وعيل معـوض، بـريوت، دار الكتـب 
وإنام ) ٤/٣٩٥ ، ه١٤١٥العلمية، الطبعة األوىل، 

أطلت قليًال يف ختريج هـذا اخلـرب؛ ملـا يف تفاصـيل 
 .القصة من غرابة

 .١/١٣١ابن أعثم، الفتوح،   ) ٢(
 .سورة األعراف  ) ٣(
 .لسابقة نفسهااملصادر ا  ) ٤(
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ا ندخل يف دينكم فهذا مـا ال يكـون  ما ذكرَت أنَّ
ُتطمع نفسك يف ذلك، فـام أبعـدكم أن أبًدا، فال 

تروا ولد األصفر وقد تركوا دينهم ودين آبائهم 
ا نؤدي اجلزية  ا ما ذكرَت أنَّ ودخلوا يف غريه، وأمَّ
لـق قبـل أن  ه سيموت من َترى مـن هـذا اخلَ فإنَّ
يؤدوا اجلزية، وكيـف يؤدوهنـا وهـم يأخـذوهنا 

َغِر والَقَمأة  .)١("من النَّاس عىل الصِّ
وم يف الريموك رجـٌل ُيقـال لـه ومن قاد ة الرُّ

اكهم، وكان كارًها لقتـال  الدرنجار، كان من ُنسَّ
املسلمني؛ ملا جيد من نعتهم وصفتهم يف الكتب، 

 .)٢(ولكنه خرج للقتال ومات عىل الكفر
وبعد معركة هناوند غنم الفاحتون سبايا مـن 
اليهود، فطلب زعيمهم من عبداهللا بن سالم أن 

بي، ففعـل ابـن سـالم يعينه لُيفادي  ذلـك الـسَّ
رجاء أن ُيْسلِم، وبقي معه ثالثة أيام يقـرأ عليـه 
وراة وهـو يبكـي، فـأقرَّ اليهـودي، ولكنـه مل  التَّ

كيف أصـنع بـاليهود؟ فقـال ابـن : ُيْسلم وقال
 شـيًئا، اهللاإنَّ اليهود لن ُيغنوا عنـك مـن : سالم

قاء وأبى أن ُيسلم  .)٣(فغلب عليه الشَّ

ابن أعثم، أبو حممد أمحد الكويف، الفتوح، حيـدر   ) ١(
آبــاد الــدكن، جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة، 

إسامعيل ، واألزدي، أبو ١/٢٤٦الطبعة األوىل، 
: حممد بن عبداهللا البرصي، فتـوح الـشام، حتقيـق

ــة  ــا، مطبع ــدي، كلكت ــيم ناســوليس اإليرالن ول
 .ه نحو١٨٤م، ص١٨٥٤ببتست مشن، 

 .٢٠٧األزدي، فتوح الشام، ص   )٢(
ابــن ايب شــيبة، أبــو بكــر عبــداهللا بــن حممــد،   ) ٣(

ــار،  ــث واآلث ــصنف يف األحادي ــاب امل الكت
==

يش املسلمني مع جيش مـرص عنـد وملا تواجه ج
بابليون، تكلم عمرو بن العاص مع راهبـي البلـدة، 
فأقنعهام باإلسالم وسالمة قـصد الفـاحتني، فرجعـا 
ليعرضا األمر عىل قومهام، وطلبـا مهلـة مخـسة أيـام 
زيادة عىل األيام الثالثة املعتادة، فزادهم كـام أرادوا، 

قائـد وَهّم املقوقس ملك مـرص باإلجابـة، ولكـن ال
العــسكري رفــض، وأمــر بمهامجــة املــسلمني قبــل 

، ومن العجب أّن الفاحتني أخـذوا )٤(انقضاء األجل
اهبان عمرو  سبًيا ملا هامجهم جيش مرص، فطالب الرَّ
بن العاص بردهم؛ بحجة أهنم ُأخذوا قبـل انقـضاء 
مهلة مخسة أيام التي أعطاهم، فرفض عمـرو ذلـك؛ 

مني عـىل ألن جيشهم نقض األجـل وهـاجم املـسل
حني ِغرة، فلام وصـل اخلـرب إىل الفـاروق أمـر بـرد 
بي الذي ُأصيب قبل انقـضاء مخـسة أيـام ممـن مل  السَّ

، فلكـل )٥(ُيقاتل املسلمني، أما مـن قاتـل فـال ُيـرد
 !!.هاتوا لنا من يفعل مثل هذا: العامل نقول

ويف خرب آخر أنَّ وفد املـسلمني قابـل املقـوقس، 
فاحتني، وعـرض عـىل مـن فعرف أن ال طاقة هلم بال

أمـا دخـولكم يف غـري ": حوله قبول اجلزيـة، وقـال

==
ــق ــة : حتقي ــاض، مكتب كــامل يوســف احلــوت، الري

 ٢٨٧-١٨/٢٨٦، ه١٤٠٩الرشــد، الطبعــة األوىل، 
 ).٣٤٤٨٤ح (

الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، تاريخ الرسـل   ) ٤(
ــو ــقواملل ــراهيم، : ك، حتقي ــضل إب ــو الف حممــد أب

ــة إىل  ــن الثاني ــة م ــارف، الطبع ــاهرة، دار املع الق
 .٤/١٠٧الرابعة، 

 .١٠٩-٤/١٠٨املصدر السابق،   ) ٥(
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ادة والُكـرباء "دينكم فال آمركم به ، ولكن الـسَّ
 .)١(ردوا عليه رأيه وتكربوا

ح يف  وملا كتب عبداهللا بن سعد بـن أيب الـرسَّ
عهد عثامن بن عفان إىل ملك إفريقية يـدعوه إىل 

كم ال دخلـُت يف ديـن": اإلسالم، غضب وقال
لـو طلبـتم ": ، وملا عرض عليه اجلزية قال"أبًدا

ي درًمها واحـًدا مـا أعطيـتكم، وال تتحـدث  منّ
ــذلك أبــًدا ــي ب ، ويف روايــة أنــه )٢("امللــوك عنّ

، وقد بقي املسلمون أياًما يدعونه  استطال وجتربَّ
 .)٣("!ال أقبل هذا أبًدا: إىل اإلسالم، وهو يقول

ثامن وملا غـزا املـسلمون صـقلية يف عهـد عـ
ــالم أو  ــدعوه إىل اإلس ــن ي ــك م ــوا إىل املل بعث

ـا مـا عرضـتموه ": اجلزية، فتغطـرس وقـال أمَّ
علينا من اتباع دينكم فهذا ما ال يكون، ولـسُت 
ُأفارق ديني أبًدا، وأما مـا سـألتموه مـن اجلزيـة 
ــي باملــساكنة  فقــد جيــب علــيكم أن ترضــوا منّ

ابن عبداحلكم، عبدالرمحن بن عبداهللا، فتـوح   ) ١(
مــرص وأخبارهــا، القــاهرة، مكتبــة مــدبويل، 

ـــة األوىل،  ـــي ١٩٩١/ ه١٤١١الطبع م، وه
ملستـرشق تـوري، ليـدن، امصورة عـن طبعـة 

 ويقارن بام عنـد الـبالذري، ،٦٩م، ص١٩٢٠
: أمحد بن حييى بن جابر، فتوح البلدان، حتقيق

عبداهللا وعمر أنيس الطباع، بريوت، مؤسـسة 
 .٣١٠، ص)م١٩٨٧ ( ه١٤٠٧املعارف، 

 .١٣٦-٢/١٣٥ابن أعثم، الفتوح،   ) ٢(
النويري، أمحد بن عبـدالوهاب، هنايـة األرب   ) ٣(

 األدب، القاهرة، دار الكتب املرصية، يف فنون
 .٢٤/١٢، )م١٩٤٩(ه ١٣٦٩الطبعة األوىل، 

 .)٤("واملساملة وأن ال أغزوكم يف بالدكم
 أن نــدرك جيــًدا أننــا جيــب أن ننظــر إىل وال بــد

ظروف تلك األزمان كام هـي يف سـياقها التـارخيي؛ 
لنعرف أسباب استخدام تلك الوسائل، فال يأخـذنا 
احلــامس فنطبــق عليهــا أحــوال عــرصنا دون وعــي 
باملقاصد واملـآالت، كـام تنـادي بـه وتفعلـه بعـض 
ا حالًيـا نـستطيع أن  الطوائف واجلامعـات، فـإذا كنـَّ

 إىل العـامل عـرب وسـائل سـلمية كثـرية إلبـالغ نصل
ين، ومنها اإلعالم ووسـائل االتـصال احلديثـة،  الدِّ
وباإلمكان التأثري عىل الشعوب األخرى كام يفعلون 

؛ )٥(هم بشعوبنا، فال جمال للمقارنـة بـذلك الوقـت
لذا فإّن البحث يف أهداف اجلهاد وحماوالت التربيـر 

 هذه احلقيقة، خاصة الطويلة له تنتهي عند استيعاب
إذا أدركنا أّن هدف اجلهاد مضبوط بقواعد ورشوط 
وقيود، وال يعني سمو اهلـدف ارتكـاب املحظـور، 
وقد كتب كثـريون بالتفـصيل يف أهـداف اجلهـاد يف 
اإلسالم وغاياتـه وضـوابطه وقواعـده بـام ال مزيـد 
عليه، وال ينفع معه التكرار، وإنام مرادنـا هنـا إبـراز 

 لتلك العقيـدة يف عـرص الراشـدين، اجلانب العميل
وألّن اهلدف األعىل واضح؛ فـإّن التفريـع ألهـداف 

 .٢/٤٢ابن أعثم، الفتوح،   ) ٤(
وقد تكلم العلامء كثـًريا يف مـسألة عالقـة الدولـة   ) ٥(

املسلمة مع غري املـسلمني، وعـن أسـباب اجلهـاد 
وأحواله، وهلـم تفـصيل طويـل ونقـاش مل ُحيـسم 

ل طائفـة هلـا حججهــا بعـد، ولـن ُحيـسم؛ ألن كـ
ــالنظر إىل املقاصــد  ــا هنــا ب القويــة، ولكــن كالمن
واملآالت، وحالة العرص التـي نعيـشها، وظـروف 

 .املسلمني اآلنية
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أخرى ليس من مقاصد هذا البحث، وهـو مـن
قبيل اإلطناب، وكـّل مـن حـاول إبـراز بعـض 
األهداف العليا للجهـاد تبقـى املالحظـة عليـه 
بإمهاله أهداًفا أخـرى ال تقـل أمهيـة عـّام َذَكـر، 

كالية يكفي الرتكيز عىل وللخروج من هذه اإلش
األصل يف حتقيق املقصد، مع رضب نـامذج مـن 

 .األهداف املتفّرعة األخرى
وممّا يدل عىل صدق نية أولئك الفـاحتني، أّن 
ــرص كــان يف األغلــب حلــيفهم، وحــاربتهم  النَّ
ارة من قوى خمتلفة ومتنّوعـة، ومـع  جيوش جرَّ
ذلك مل يقف يف وجههم يشء، بل وتأثرت تلك 

والشعوب بأخالق الفاحتني، وال يـزال اجليوش 
اإلسالم يف ُجّل البالد التي فتحوها راسًخا عىل 
سة واملتكّررة عىل كثـري  غم من اهلجامت الرشَّ الرَّ
من سكان تلك الـبالد، وخـري دليـل عـىل هـذا 

  حينام أمره عمرعبدالرمحن بن ربيعةاملعنى قول 
ــرتُّ  ــزو ال ــع بغ ــى قط ــاجليش حت ــرج ب ك، فخ

مـا ": )شهربراز(قال له ملك الباب ، ف)١(الباب

هو باب األبواب، وحالًيا دربند، إحدى مدن   ) ١(
روسيا يف داغستان، عىل الساحل الغريب لبحر 

ــشهور  ــاريخ م ــزوين، وهلــا ت ــد (ق ينظــر عن
ــداهللا ــو عب ــاقوت، أب ــداهللا ي ــن عب ــاقوت ب  ي

احلموي، معجم البلدن، بـريت، دار صـادر، 
، ولسرتنج، ١/٣٠٣م، ١٩٩٥الطبعة الثانية، 

بشري فرنسيس وكوركيس : كي، ترمجة وعناية
ــدان  ــالة، بل ــسة الرس ــريوت، مؤس ــّواد، ب ع

ــــرشقية،  ــــة ال ــــوعة ٢١٤اخلالف ، وموس
 ).داغستان، ودربند: الويكيبيديا يف ماديت

ــ: قــال .)٢(أريــد بَلنْجــر: تريــد أن تــصنع؟ قــال ا إنَّ
: قـال. )٣(لنرىض منهم أن َيـَدُعونا مـن دون البـاب

لكنَّا ال نرىض منهم بذلك حتى نـأتَيُهم يف ديـارهم، 
وتاهللا إّن معنا ألقواًما لو يأذن لنا أمرينـا يف اإلمعـان 

ْدم أقـوام :  ومـا هـم؟ قـال:قـال. )٤(لبلغت هبم الرَّ
 ودخلوا يف هـذا األمـر بنّيـة،  اهللاصحبوا رسول 

كانوا أصـحاب حيـاء وتكـّرم يف اجلاهليـة، فـازداد 
حياؤهم وتكّرمهم، فال يزال هذا األمـر دائـًام هلـم، 

غّريهم مـن يغلـبهم، وحتـى  معهم يُ ُرص وال يزال النَّ
 .)٥("ُيْلَفُتوا عن حاهلم بمن غّريهم

ن الوليـد عـىل َتـْدُمر بالـشام، وملا نزل خالـد بـ
: حتـّصن أهلهـا فلـم يقـدر علـيهم، فنـاداهم وقــال

حاب السـتنزلناكم ولظهرنـا واهللا"  لو كنتم يف الـسَّ
كــم  ــم أنَّ ــن نعل ــاكم إّال ونح ــا جئن ــيكم، وم عل

إّنـا ": ، فاجتمع عظامؤهم فقـالوا"ستفتحوهنا علينا
ال نرى إّال أنَّ هؤالء القـوم الـذين نزلـوا بكـم هـم 

ث أّهنم يظهرون علينا، فافتحوا هلـم الذ ين ُكنَّا نتحدَّ
، وكرر خالـد )٦(، ففتحوا له وصاحلوه"وصاحلوهم

ينة تقع عـىل بحـر اخلـزر، خلـف بـاب مد: َبَلنَْجر  ) ٢(
 ).١/٤٨٩ياقوت، معجم البلدان، (األبواب 

 .وذلك لشدة بأسهم  ) ٣(
ْدم  ) ٤( اإلدرييس، حممد بن (سد يأجوج ومأجوج : الرَّ

حممد، نزهة املشتاق يف اخـرتاق اآلفـاق، بـريوت، 
، ٢/٨٤٩، ه١٤٠٩عامل الكتـب، الطبعـة األوىل، 

دثت عنه، لكن ، وأغلب املصادر البلدانية حت٩٢٣
 ).عند اإلدرييس تفاصيل جيدة

 .٤/١٥٨الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ٥(
، وابــن أعــثم، ٦٧األزدي، فتــوح الــشام، ص  ) ٦(

==
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إنكـم لـو ": كالمه عىل أهل قنرسين، فقال هلـم
حاب حلملنا   إلـيكم أو ألنـزلكم اهللاكنتم يف السَّ

، وهـذا يـدّلنا عـىل ثقـة )١(؛ فـصاحلوه" إلينااهللا
 ملـا نـزل أولئك الفاحتني بصحة هـدفهم؛ ولـذا

ــه  ــشام جــاء أصــحاب هرقــل إلي املــسلمون ال
قد أتتك العرب، ومجعت لـك مجوًعـا ": فقالوا

عظيمة، وهـم يزعمـون أنَّ نبـيهم الـذي ُبعـث 
إليهم قد أخربهم أّهنم يظهرون عـىل أهـل هـذه 
ون أنَّ هـذا  البالد، وقد جـاءوك وهـم ال َيـشكُّ
يكون، وجاءوك مع ذلـك بنـسائهم وأوالدهـم 

ــو دخلناهــا تــصديًقا ملقا ــون ل ــيهم، يقول ــة نب ل
 .)٢("فتحناها ونزلنا بنسائنا وأوالدنا

 


 
لقد أوضحت وصايا اخللفـاء وتوجيهـاهتم

 اهللاوأفعال القادة بأن احلرب هي إلعالء كلمـة 
فقط، وهذا يستلزم حتقيق جمموعة من املقاصـد، 

، وإزالـة اهللاثل حترير النَّاس من العبودية لغـري م
عاة لرفـــع الظلـــم عـــن  العوائـــق أمـــام الـــدُّ
ــسلطني  ــة املت ــضعفني يف األرض، وإزاح املست
واملتجربين الذين يستعبدون الِعبـاد ويفـسدون 

==
 .١/١٤١الفتوح، 

 .٣/٦٠١الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ١(
 .٢٢األزي، فتوح الشام، ص  ) ٢(

 ورسـوله  اهللايف البالد، ويمنعون وصول كـالم 
 للبرش الذين حيكموهنم، ومحاية املنتـسبني لـدين 

دت تلـك . الم مـن بطـش املخـالفنياإلس كـام َشـدَّ
املفاهيم واملواقف عىل أّن اجلهاد ليس لطلب مغـانم 
لطان، أو اسـتعامًرا  نيا، أو التوّسع يف امللك والـسُّ الدُّ
واستغالالً وتسخًريا للـبالد والعبـاد خلدمـة فئـة أو 
مجاعة أو طائفة معينة، وببساطة فإّن اجلهاد هو خـري 

عوب األخرى أكثر من للبرشية مجعاء، ولص الح الشُّ
صالح املجاهدين أنفـسهم، وقـد رأينـا يف مواقـف 
كثرية كيف أوضح الفاحتون ملـن يقـاومهم نظـرهتم 
الكلية للكون واحلياة، إذ كانت إمرباطوريات ذلـك 
العرص قد قامت عىل نظرية االمتالك واحلق املطلـق 
يف تــسخري الــبالد والعبــاد ملــصلحة فئــات حمــددة، 

، بينام )٣(زج هذا بفلسفات عقدية أخرىوبعضهم م
عوب أّن كـل يشء  كان الفاحتون يرشحون لتلك الشُّ

 سبحانه وتعاىل، وأّن النَّاس سواسية، وال تفاضل هللا
 يف اهللاإال بالتقوى، واإلنسان ُمستخلف لُيقيم حكم 

األرض، واألمثلة عىل هـذا كثـرية وبعـضها يـرد يف 
ى بني أيب عبيـدة ثنايا هذا البحث، ونذكر هنا ما جر

وم الذين جتمعوا لقتـال املـسلمني يف  بن اجلراح والرُّ
اخرج أنت ومن معك ": فِْحل، فقد أرسلوا يقولون

من أصحابك وأهل دينـك مـن بالدنـا التـي ُتنْبـت 
امر، فلـستم  عري والفواكه واألعناب والثِّ طة والشَّ اِحلنْ
ــؤس  ــالد الب ــم ب ــوا إىل بالدك ــل، وارجع ــا بأه هل

قاء أمـا ": ، ومما ردَّ به عليهم أبو عبيـدة قولـه"والشَّ

ند مثل نظرية احلق اإلهلي املقدس عند الفراعنة وع  )٣(
 .الُفرس
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اخرجوا من بالدنـا، فلـستم هلـا ولــامَّ : قولكم
ُبْت بَأْهل، فلعمري ما ُكنَّا لِنَْخـُرَج منهـا وقـد  َتنْ

 بنــا فيهــا، وأورثناهــا، ونزعهــا مــناهللاَأَذّلُكــم 
ـام الـبالد بـالد  ها لنـا، وإنَّ ، اهللاأيديكم، وَصـريَّ

 مالك امللوك، يؤيت امللـك واهللا، اهللاوالعباد عباد 
 .)١("من يشاء، وُيعزُّ من يشاء، وُيِذّل من يشاء

من أكرب األدّلـة عـىل هـدف الفـتح الـذي و
ة دَّ  لــه رِ ْت قَ بَ امح ملــن َســ عــدم الــسَّ ذكرنــا، هــو

 يف خالفة أيب بكـر وشـطًرا مـن خالفـة باجلهاد
الح،  د املرتدين من السِّ عمر، إذ إنَّ الّصديق جرَّ

: املـشاركة يف الفتـوح، وقـال هلـمومنعهم مـن 
ــَراع" ــَة والُك ْلَق ــنكم احلَ ــِزُع م ــون)٢(َننْ ُك ، وُتْرتَ

بُِعون َأْذَناب اإلبل حتى ُيِري   خليفة رسول اهللاَتتَّ
ــهاهللا ــذرونكم ب ــا يع ــؤمنني رأًي ، ومــن )٣(" وامل

، وابــن أعــثم، ٩٩األزي، فتــوح الــشام، ص  ) ١(
 .١٧٨-١/١٧٧الفتوح، 

ْلَقة  ) ٢( ابن األثري، (اخليل : السالح، والُكَراع: احلَ
أبــو الــسعادات املبــارك بــن حممــد اجلــزري، 
: النهايــة يف غريــب احلــديث واألثــر، حتقيــق

طـاهر الـزاوي وحممـود الطنـاحي، بـريوت، 
 ١/٤٢٧، )م١٩٧٩ (ه١٣٩٩املكتبة العلمية، 

 )."كرع" ٤/١٦٥، "حلق"
: أبو عبيد، القاسم بن سّالم، األموال، حتقيـق  )٣(

، ٢٥٤خليل هراس، بريوت، دار الفكـر، ص
، وسعيد بـن منـصور، أبـو عـثامن )٥١٠ح (

حبيــب الــرمحن : اجلوزجــاين، ســنن، حتقيــق
األعظمي، اهلند، الـدار الـسلفية، الطبعـة األوىل، 

، )٢٩٣٤ح (،٢/٣٨٥، )م١٩٨٢(ه ١٤٠٣
==

أْن تظهر تـوبتهم "املقاصد يف تركهم عىل هذه احلالة إىل 
 يف عـدم الرسِّ  كام أّن ،)٤("وصالحهم ُبحسن إسالمهم

غم مـن محـاس عىل الـرَّ  - يف عمليات الفتح همإرشاك
 اجلهاد دعـوة هو أنّ  -  بدر منهمكثري منهم للتكفري عّام 

 وال يــصح أن يمثلــه إال مــن متثــل حقيقــة ،لإلســالم
 .؛ ليتحّقق اهلدف من اجلهاداإلسالم من مجيع جوانبه

حينام وجه أبـو بكـر قائديـه خالـد بـن الوليـد و
:  يقـولوعياض بن َغـنْم إىل العـراق، كتـب إلـيهام

 عىل اإلسالم َت بَ دة ومن ثَ استنفرا من قاتل أهل الرِّ "
يغـزون معكـم أحـد ارتـد   وال، اهللابعد رسـول 

 .)٥("حتى أرى رأيي، فلم يشهد األيام مرتد
أمر خالد بن سعيد بن العاص حيـنام وجهـه كام 

ــيامء ــزل ت ــشام أن ين ــن ح،إىل ال ــدعو م ــه  وأن ي ول
 .)٦( وأن ال يقبل إال ممن مل يرتد،للجهاد

==
ــصنف،  ــن أيب شــيبة، امل ، )٣٢٧٣١ح (، ٦/٤٣٧واب

وأمحد، أبو عبداهللا أمحـد بـن حنبـل الـشيباين، فـضائل 
 بن حممد عباس، جدة، دار اهللاويص : الصحابة، حتقيق
 جامعة أم القرى، الطبعـة األوىل، العلم، منشورات

، وبعـــضه عنـــد البخـــاري، ٨٩٣ /٢، ه ١٤٠٣
 ).٧٢٢١ح (، ٩/٨١الصحيح، 

ابن حجر، أمحد بن عيل العـسقالين، فـتح البـاري   ) ٤(
رشح صــحيح البخــاري، تــرقيم حممــد فــؤاد 
ــدين  ــب ال ــصحيح حم ــراج وت ــدالباقي، وإخ عب
اخلطيب، وبعـض تعليقـات عبـدالعزيز بـن بـاز، 

 .١٣/٢١١، ه ١٣٧٩بريوت، دار املعرفة، 
 .٣/٣٤٦ ، تاريخ الرسل وامللوك،الطربي  ) ٥(
 .٣/٣٨٨ املصدر السابق،  ) ٦(
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ة مل ُيشارك يف اجلهـاد وبقي من سبقت له ِردَّ
، بعد )١(إال يف خالفة عمر يف السنة الثالثة عرشة

غم مـن عىل الـرَّ ، )٢(أن ظهرت توبتهم وندمهم
 يف ذلـك ولة املاسة للطاقات البـرشيةحاجة الدَّ 
ــت ــةالوق ــف الدول ــدين كّل ــضاع املرت  ، فإخ

قصأمههــا و خــسائر كبــرية، إلســالميةا  يف الــنَّ
ــشهد يف ؛جنودهــا  تلــك نظــًرا لكثــرة مــن است
  بجراحـات بالغـةواصـيب أُ وكثريون ،العمليات

قــل أ، أو عــىل صـعب علــيهم مواصــلة اجلهــاد
  مـن شـدة بـأس احلـروببعضهمتقدير ُأرهق 

ديق ملـا ، حتـى أن الـصِّ التي استمرت قرابة سنة
 أن يـسمحا ملـن طلب من قائديه خالد وعياض

 ،)٣(أراد الرجوع إىل أهله وأال يستفتحا بمتكاره
ُل املدينـــة ومـــا حوهلـــا  أْهـــَل َفـــقَ فَ ": قـــالوا

 مع خالد إال ألفا جماهـد ، ومل يبَق )٤("اوُمهَ رَ عْ وأَ 
ٌة )٥(فقــط ، بــل وملــا ُســمح ملــن ســبقت لــه ِردَّ

َط عليهم ُعمـر  باملشاركة يف عمليات الفتح، َرشَ
، عـىل )٦(والية إدارية أو عسكريةأّال َيَتَولوا أي 

 .٤٦٠، ٣/٤٤٨ املصدر السابق،  ) ١(
ظهر ذلك برأي املثنى بن حارثة الذي عرضـه   ) ٢(

املصدر السابق، (عىل الصديق يف مرض وفاته 
٤١٤-٣/٤١٣.( 

 .٣/٣٤٦ املصدر السابق،   )٣(
 .٣/٣٤٦ املصدر السابق،   )٤(
 .٣/٣٤٦ املصدر السابق،   )٥(
، وذكرت روايـة أن ٣/٣٨٩املصدر السابق،    )٦(

أال يوىل رؤساء أهـل الـردة عـىل "لب عمر ط
==

غم من وجود طاقات متميزة فيهم، وَصَدَق ُعمر  الرَّ
يف َحْدِسِه واتضح ُبْعُد َنَظِرِه فيام بعـد، إذ ملـا كـان يف 
خالفة عثامن وّىل من كان ارتد عـىل بعـض األعـامل 
استــصالًحا هلــم، فلــم ُيــْصلحهم ذلــك، وُأِصــيَب 

ق،  ْ ــرشَّ ــساًدا أن وزادهــ"جــيش املــسلمني يف ال م ف
نيا، وعضلوا بعثامن  .)٧("َساَدُهْم َمْن َطَلَب الدُّ

دوهذا فيه  ون حركـة  عىل الذين ُيفـرسِّ أعظم الرَّ
 بقـصد  كانـتا أّهنـ: تفـسريات واهيـة، مثـلالفتح

 ها بأّهنـاتفـسري وأالقتل، أو البحث عن مغانم دنيويـة، 
 ألغــراض سياســية احركــة اقتــصادية وماديــة، أو أّهنــ

 بعـد ، وذلـكعب بقـضية خارجيـةال الشَّ إشغب وذلك
إىل قضية خارجية وهـي  لرصف املجتمع ؛دةحركة الرِّ 
  األمـن الـداخيلممـا ُيتـيح للقيـادة حتقيـق الفتوحات؛

، أو تربيـر اجلهـاد بأّنـه للـدفاع، للدولة اإلسـالمية
وذلك بتأمني احلدود من أي هتديد واقع أو حمتمـل، 

 الذين كانوا أو رمحة ببعض الشعوب، كإنقاذ العرب

==
، ويف خـرب آخـر )٣/٥٥٧املصدر السابق،  ("مائة

املـصدر  ("أال يولوا إال عىل النَّفر وما دون ذلـك"
مــا دون العــرشة مــن : ، والنَّفــر)٤/٢٥الــسابق، 
ــن (الرجــال  ــو طــاهر حممــد ب ــادي، أب الفريوزآب

مكتـب حتقيـق : يعقوب، القاموس املحيط، حتقيق
ؤسسة الرسـالة بـإرشاف حممـد نعـيم الرتاث يف م

العرقسويس، بريوت، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة 
، فيبدو أن )٤٨٥م، ص٢٠٠٥ /ه١٤٢٦الثامنة، 

املقصود القيادة للجمع الكبري، حتـى أنـه يـوىل يف 
خالفة عمر التابعي وال يـوىل مـن سـبقت لـه ردة 

 ).٤/٢٥الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، (
 .٤/١٥٨سل وامللوك، الطربي، تاريخ الر  ) ٧(
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 .)١(خاضعني للفرس والروم

 ،سـعيدوين: ممن وقع بمأزق هذه التفـسريات  )١(
 الفتوحات اإلسالمية وأثرهـا يف ،نارص الدين

 بحـث مقـدم للنـدوة ،جمتمع اجلزيرة العربيـة
العاملية الثالثة لدراسات تاريخ اجلزيرة العربية 

، قــسم التــاريخ ه١٤٠٤ حمــرم ٢١-١٥يف 
جامعة وقسم اآلثار واملتاحف، كلية اآلداب، 

ــسعودية،  ــة ال امللــك ســعود، اململكــة العربي
الكتــاب الثالــث، اجلزيــرة العربيــة يف عــرص 

ــىل  ــول ص ــاء اهللالرس ــلم واخللف ــه وس  علي
، وحـسن، ٢٢٥الراشدين، اجلزء األول، ص

حــسن إبــراهيم، تــاريخ اإلســالم، القــاهرة، 
ــسابعة،  ــة ال ــرصية، الطبع ــة النهــضة امل مكتب

ل ، ورسور، حممـــد مجـــا١/٢١٤م، ١٩٦٤
ــة  ــة العربي ــسياسية يف الدول ــاة ال ــدين احلي ال
اإلســالمية، القــاهرة، دار الفكــر العــريب، 

، وفروخ، عمر، تاريخ صدر اإلسـالم ٣٤ص
ـــم  ـــريوت، دار العل ـــة، ب ـــة األموي والدول

، ٩٦م، ص١٩٧٦للماليني، الطعبـة الثالثـة، 
وياسني، نجامن، تطور األوضاع االقتـصادية 

اق، بيـت يف عرص الرسالة والراشـدين، العـر
، ١٦٧-١٦٦م، ص١٩٨٨املوصــــــــــل، 

واحلديثي، نزار عبداللطيف، األمـة والدولـة 
ــي  ــة النب ــدين، يف سياس ــاء الراش  واخللف

م، ١٩٨٧بغداد، دار احلريـة، الطبعـة األوىل، 
ــن ١٩٣-١٩١ص ــى ب ــرج، حممــد، املثن ، وف

حارثة الشيباين فارس بنـي شـيبان، القـاهرة، 
، ٦٤-٦٣ت، ص.املؤسسة املرصية العامة، د

والسامرائي، عبداجلبار حممود، معارك خالـد 
بن الوليد ضد الفرس، بريوت، الدار العربيـة 

م، ١٩٨٤للموســــوعات، الطبعــــة األوىل، 
ـــاء ٢٣-١٩ص ـــد، اخللف ـــشامي، أمح ، وال

الراشــدون، بــريوت، املركــز العــريب للثقافــة 
==

ك يف  لكـان أول مـن ُيـْرش ،لو كان ذلك كذلكو
، دة إىل اإلسـالم بعـد الـرِّ ااجلهاد هم الـذين رجعـو

حتى تتحّقـق هـذه املـزاعم التـي يـّدعيها الـبعض، 
قــون بــني الــدوافع وبــني النتــائج،  والغالبيــة ال ُيفرِّ

لكـن فاجلهاد حقق ثمراٍت كثرية فوق مـا ذكـروه، و
 .دوافع الفاحتني مل تكن كام صوروه

امي لــدى  عــىلوممـا يـدّل   حـضور اهلــدف الـسَّ
 قوة تأثري الفاحتني األوائـل يف نفـوس املجاهدين هو

كان املحليني تأثًريا إجيابًيـا بعـد معركـة فمـثًال ، السُّ
جيش املـسلمني الـذي يواصـل   ُجّل نجد أنِهناوند 

هـذا ني، ي مـن الـسكان األصـلو هـعمليات الفـتح
سـالمي منـذ إلمني للجـيش اضفضًال عن كثرة املنـ

غـور التابعـة وقت مبكر ، بـل العجـب أّن أمـراء الثُّ

                                  
==

، ٨٥-٨٣م، ص١٩٨٢والعلــوم، الطبعــة األوىل، 
اإلسـالم، وجب، هاملتون، دراسات يف حـضارة 

ــة،  ــة الثالث ــني، الطبع ــم للمالي ــريوت، دار العل ب
،  فضًال عـن كتابـات املستـرشقني ٧ص م،١٩٧٩

اآلخرين يف هذا الباب، وقـد رد علـيهم كثـريون، 
ياسني، حممد نعيم، افرتاءات حول غايـات : منهم

ــة األوىل،  ــم، الطبع ــريوت، دار األرق ــاد، ب اجله
ــع)م١٩٨٤(ه ١٤٠٤ ــاين، عــيل بــن نفي ، ، والعلي

أمهية اجلهاد يف نرش الدعوة اإلسالمية والـرد عـىل 
الطوائف الضالة فيه، الرياض، دار طيبـة، الطبعـة 

ــداهللا، ه١٤٠٥األوىل،  ، واملــرصي، مجيــل بــن عب
دواعــــي الفتوحــــات اإلســــالمية ودعــــاوى 
املسترشقني، دمشق، دار القلـم، وبـريوت، الـدار 

  واحلق أن املوضوع حيتاج إىل زيادة.ت.الشامية، د
بحث متعمق من ِقبل هيئات علمية متمكنـة، ومـا 

 .ُنرش حيتاج إىل تدقيق يف بعض أفكاره وإعادة نظر
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ُحلـوان للكوفة يف السنة السابعة عـرشة، وهـي 
ــسياء ــَبذان واملوصــل وقرقي ــن وماَس ــم م  كله

، وملا رأى أهل الشام وفـاء املـسلمني )١(الُفرس
وحــسن ســريهتم صــاروا أشــداء عــىل أعــداء 

، وعوًنا هلم، وبعث أهل كل مدينة ممن املسلمني
صــاحلهم املــسلمون يتجســسون األخبــار عــن 
وم وعن ملكهـم ومـا ُيريـدون أن يـصنعوا،  الرَّ
وم من مجع عظـيم  فحذروا الفاحتني بام يدبره الرُّ

وهـذا مـن ، )٢(للمسلمني إبان معركة الريمـوك
 وهو يدل عىل سامحة هذا الـدين ،نوادر التاريخ

احتني الذين مل خيرجوا لطلـب وعظمة أولئك الف
 وإنــام أراقــوا ،نيــا مــن مــال وجــاه ومنــصبدُ 

 هـي اهللادماءهم وبذلوا أمـواهلم لتكـون كلمـة 
عوب أن تــسكت العليــا ، ومــا كــان لتلــك الــشُّ

وتستجيب لو كانت األهداف غري ذلك، وهـذا 
ــة  ــي موج ــري شــاهد، فف ــب خ ــاريخ القري الت
 االستعامر يف العرص احلـديث مل هتـدأ الـشعوب
ــصت مــن  ــُتعمرت إال بعــد أن ختل ــي اس الت
غم مما قدمته كثـري مـن الـدول  املحتلني، عىل الرَّ
اُملستْعِمرة لتلك الشعوب من خـدمات دنيويـة 
كبرية مل تكن حتلم هبـا مـن قبـل، بـل بعـضها مل 
حيصل عىل مثلها من بعـد، ومـع ذلـك أصـبح 

 .طرد املستعمرين تارًخيا حيتفلون به كل سنة

 .٤/٤٩الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ١(
أبو يوسف، يعقـوب بـن إبـراهيم، اخلـراج،   ) ٢(

ـــة،  ـــريوت، دار املعرف ، )م١٩٧٩(ه ١٣٩٩ب
 .١٣٩ص

 حركة رسِّ فَ  عىل من يُ  كذلك بهدُّ رَ ومن أعظم ما يُ 
ُكتب الصلح مـع : تفسريات اقتصادية وماديةالفتح 

الــبالد املفتوحــة، ففيهــا عــدم حتميــل الــسكان مــا ال 
ر عليهم، ؤخذ منهم إال ما ُقرِّ ُيطيقون من اجلزية، وأال يُ 

منى والعجزة، ومـن انقطـع عـن ومساحمة املرىض والزَّ 
هبان والـسائحني يف األرض، نيا من القسيسني والرُّ الدُّ 

حتى وهؤالء يفعلون ذلـك تعبـًدا يف ديـنهم ال عجـًزا 
، وهذه الكتب كثرية ذكرها يطـول، وبحثهـا يف وضعفا

 وقد كان الفاروق يؤكد دائًام عىل سالمة .موضوع آخر
: املؤمنني مهام كانت املكاسب املادية، ومن ذلـك قولـه

ومتاهللا ملسلٌم أحبُّ إيلَّ ممَّا َحَوِت " ، بـل وحتـى )٣("الرُّ
مقدار اجلزية كان شيئًا رمزًيـا مقارنـة بـام كـان يأخـذه 
حكام ذلك العرص، لدرجة أن أهل دمشق وقـد كـانوا 

وم ُحياربون الفاحتني، وأرسلوا  يطلبـون مـساعدة الـرُّ
ا ": هلم، ومما قالوا يف رسالة هلم لقيـرص ورضـوا منـَّ

 .)٤("من اجلزية باليسري
ــ ديق ه ــصِّ ــد أوضــح ال ــنام وق ــوح حي دف الفت

استشار كبار الصحابة يف إرسال اجليوش إىل الشام، 
وقد رأيُت أن أستنفر املسلمني إىل جهـاد ": ومما قال

 كلمتـه اهللا املسلمني وجيعـل اهللالروم بالشام؛ ليؤيد 
، وبّني نوايا جيشه حينام أوىص أبـا عبيـدة )٥("العليا

 يف ختـرج": بن اجلراح وهو يوّدعه إىل الـشام، فقـال
أرشاف النَّاس وبيوتات العرب وُصلحاء املـسلمني 
ة،  ِميَّ وفرسان اجلاهلية، كانوا ُيقاتلون إْذ ذاك عىل احلَ

 .٤/٢٥٩الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ٣(
 .٩٣األزدي، فتوح الشام، ص   )٤(
 .٢/٦٣ابن عساكر، تاريخ دمشق،    )٥(
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يــة وهــم اليــوم ُيقــاتِلون عــىل اِحلــْسَبة والنِّ
ة َسنَ : ، ويف رسالة منه إىل أيب عبيـدة قـال)١("احلَ

 قد َغَزاُهم رجـاٌل كثـري هللاوقد علمَت واحلمد "
بون املوت ُحب عدوهم للحياة، من املسلمني ُحي 

ــن  ــر العظــيم، اهللاويرجــون م ــاهلم األج  يف قت
 أشــّد مــن حــّبهم اهللاوُحيّبــون اجلهــاد يف ســبيل 

، ويوّضـح )٢("أبكار نسائهم وعقائـل أمـواهلم
:  ِصـدق نِيـة الفـاحتني فيقـولاهللاجابر بن عبـد 

َلْعنَـا عـىل أحـٍد واهللا"  الذي ال إله إال هو، ما اطَّ
نيا مـع اآلخـرة، من أهل القاد سية، أّنه يريد الـدُّ

ْمنَا ثالثة نفٍر، فام رأينـا كالـذي َهَجْمنَـا  َ ولقد اهتَّ
ُطليحـة بـن ُخويلـد، : عليه من َأَماَنتِِهْم َوُزْهـِدِهمْ 

، )٣("وَعمرو بن معد يكرب، وقيس بن املَْكـُشوح
وهذا أحد اجلنود املسلمني يف معركة فِْحل ُأصيب 

ــه األ ــه بجــرح شــديد عــىل حاجب يمــن، فقــال ل
بة، اهللافإّن ! َأْبِرش : أحدهم  ُمعافيك من هـذه الـرضَّ
بة شهادة، وأهـدى اهللاجعل : َفَردَّ عليه  هذه الرضَّ

بة أحّب إيلَّ  إيلَّ مثلها أخرى، فواهللا إنَّ هذه الرضَّ
من مثل جبل أيب ُقبيس ذهًبا أمحر، ثم محل عـىل 

وم فام زال ُيقاتل حتى ُقتـل  يف واألخبـار. )٤(الرُّ
 .هذا املعنى كثرية جًدا

أما الوقائع واألمثلة التي تدّل عىل صدق نية 

 .١٢األزدي، فتوح الشام، ص  ) ١(
، وابـن أعـثم، ٢٥األزدي، فتوح الـشام، ص  ) ٢(

 .١/١٠٢الفتوح، 
 .٢٠-٤/١٩الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ٣(
 .١٩٣-١/١٩٢ابن أعثم، الفتوح،    )٤(

نيا  املسلمني يف هدفهم، وأّهنم مل خيرجوا لطلـب الـدُّ
فهــي أكثــر مــن أن ُحتــىص، وســنورد اآلن بعــضها، 
ووقائع أخرى مكاهنـا يف غـري هـذا املوضـوع، فلـام 
حارص املسلمون دمشق بقيادة أيب عبيدة بن اجلراح، 

هلا عدة أبواب، فقـّسم أبـو عبيـدة جيـشه عـىل كان 
األبواب، وجعل عىل كل قسم قائًدا، فاستطاع خالد 
ور وأن يفتحـوا  بن الوليد مع فرقته أن يقتحموا السُّ
الباب الذي بإزائهم، ويتدفقوا داخل املدينة، فخيش 
أهل دمشق من أن تؤخـذ مـدينتهم عنـوة، ففتحـوا 

لح، األبواب لقادة املسلمني اآلخرين،  وتنادوا بالصُّ
، "ادخلوا وامنعونا من أهـل ذلـك البـاب": وقالوا

وكان املسلمون مـن قبـل يـدعوهنم للـصلح أربعـة 
أشهر فيأبون وهيددون، فدخل أهل كل باب بصلح 
ممّا يليهم، ودخل خالد مما يليه عنوة، والتقـوا مجيًعـا 
وسط املدينة، ولسمو هدف املسلمني وبعـدهم عـن 

أجروا ناحية خالد جمـرى الـصلح، املقاصد الدنيوية 
غم من أّن أهل دمشق مل يصاحلوا إال بعـد أن  عىل الرَّ

، وكوهنم كـانوا عوًنـا )٥(تأكدوا من سقوط مدينتهم

 
، ٤٤٠-٣/٤٣٩، الطربي، تاريخ الرسل وامللـوك  ) ٥(

، والبالذري، فتوح ٩١واألزدي، فتوح الشام، ص
ــاريخ ، ١٦٧-١٦٦البلــدان، ص وابــن عــساكر، ت
ــــــشق،  ، ١٢٠، ١١٩، ١١٧-١١٦ ،٢/١١٢دم

، مع اخـتالف بـني الروايـات ١٢٧، ١٢٣-١٢٢
فيمن دخل أوالً عنوة، وُينظر تعليق ابن كثري، أبـو 
 :الفداء إسامعيل بن عمر، البداية والنهاية، حتقيـق

ــة  ــاهرة، دار هجــر للطباع ــي، الق ــداهللا الرتك عب
، )م١٩٩٧(ه ١٤١٧والنـــرش، الطبعـــة األوىل، 

٩/٥٨٥. 
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للروم عىل املسلمني قبل استسالمهم، بل كادوا
يقتلون أحد قـادة املـسلمني، وهـو أبـو عبيـدة، 
حينام هـامجوا مـؤخرة اجلـيش وهـو ذاهـب إىل 

، فــتخّىل املــسلمون عــن حقهــم يف )١(أجنــادين
إجراء ولو نصف املدينة عىل أهنـا ُفتحـت عنـوة 
وة حلُـق  إىل املصاحلة، ولو جعلوا املدينة كلها عنّ

 .هلم ذلك، ولكنهم ال همَّ هلم إال هداية البرشية
وتكرر مثل هذا يف فتح مدينـة عـني شـمس 
يف مرص، إذ حارصها املسلمون من جهتني، فلام 

العاص أن يفتتح اجلهة التي بإزائه كاد عمرو بن 
لح، بيـنام دخـل  فتح القوم له الباب وطلبوا الصُّ
الزبري بن العوام من اجلهة املقابلة عنـوة، ولكـن 

لح ، )٢(الفاحتني أجروا ما ُأخذ عنوة جمـرى الـصُّ
وكــذا فــتح حــصن بــابليون يف مــرص، إذ بقــي 
ــتطاعوا ــم اس ــه، ث ــاحتون أشــهًرا حيارصون الف

خول وفتح وا باب احلصن، فطلب املقـوقس الدُّ
لح، فـصاحله عمـرو بـن العـاص، مـع أّن  الـصُّ

، ومثلـــــه )٣(املـــــسلمني دخلـــــوا عنـــــوة
، بـل إّن الفـاحتني عـاملوا مجيـع )٤(اإلسكندرية

لح، وقد دخـل بعـضها  مرص معاملة أرض الصُّ

، وابـن أعـثم، ٧٥األزدي، فتوح الـشام، ص  ) ١(
 .١/١٤٤الفتوح، 

-٤/١٠٨الطربي، تاريخ الرسـل وامللـوك،   ) ٢(
١٠٩. 

ــا،   ) ٣( ــرص وأخباره ــوح م ــداحلكم، فت ــن عب اب
 .٧٠-٦٩، ونحوه ص٦٣ص

 .٣١٠ري، فتوح البلدان، صالبالذ  ) ٤(

، وكانت قـرى مـن مـرص قاتلـت فـسباهم )٥(عنوة
بي إىل املدينـة، فـ ردهم املسلمون، ووصل بعض السَّ

ـة، بعـد أن تـّم  عمر بن اخلطاب، وجعلهم أهـل ِذمَّ
 .)٦(االتفاق عىل أن تكون مرص كلها ُصلح

أمــا سياســة عمــر مــع األرض املفتوحــة عنــوة 
فمــشهورة، وهــي تــدل عــىل ِعظــم نزاهــة اخلالفــة 
وبعدها عن املطامع الدنيوية، وسالمة قصدها، فقـد 
ه رفض الفاروق أن يقسمها بني الفاحتني، وقد طالبو

، ولكنـه مراًرا بذلك واحتجوا عليه بفعل النبـي 
، فأقرَّ أهل "فام ملن جاء بعدكم من املسلمني؟": قال

ـــا  ـــبالد عـــىل أراضـــيهم، ورضب عليه تلـــك ال
بي )٧(اخلراج ، وقد كان يأمر جنده أحياًنا بـرتك الـسَّ

، ٤/١٠٩الطـــربي، تـــاريخ الرســـل وامللـــوك،   ) ٥(
، وثمة ٣٠٢-٢٩٩والبالذري، فتوح البلدان، ص

خالف بني الفقهاء يف مسألة دخول مرص عنـوة أو 
صلًحا، ولكننا ننقل الوقـائع التارخييـة، والتـي يف 
األغلــب هلــا أصــول واقعيــة؛ إذ ُيــدرك الــدارس 

لف اجلبهات أن مـن أهـم لعمليات الفتح عىل خمت
أسباب االختالف يف دخول املدن عنوة أو ُصـلًحا 
هو تكرار فتحها، فكثًريا ما تنتقض املدن والُقـرى 
فُيعاد فتحها، ويرتتب عىل ذلك اختالف الطريقـة 
يف الفتح، ونوعية االتفـاق املـربم مـع أهـل تلـك 
املدينة، ومن َثـمَّ فـإن الروايـات قـد تكـون كلهـا 

التحقيق عند احلكم عليهـا جيـب صحيحة، ولكن 
 .أن يكون يف أهيا كان اآلِخر

 .٣٠٣البالذري، فتوح البلدان، ص  )٦(
، وأبو عبيد، ١٤١-١٤٠أبو يوسف، اخلراج، ص  ) ٧(

، والروايات عن عمـر )١٤٦ح  (٧١األموال، ص
 .يف هذا املعنى كثرية جًدا يف املصادر
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ة املعركــة علــيهم، كــام يف فــتح  ــت ِشــدَّ مهــام كان
، وقـد )١(الثـايناألهواز ومناذر وُتـسرت يف فتحهـا 

أثمرت هذه السياسة االقتصادية آثارها العظيمـة، 
 .ومن أكربها تسارع أهل تلك البالد إىل اإلسالم

ــسان عــن  ــم والل ــال آخــر يعجــز القل ومث
وم  ــرُّ ــشود ال ــت ح ــا اجتمع ــه، مل ــق علي التعلي
للمسلمني يف الـشام حتـضًريا ملعركـة الريمـوك، 

مون خيش القائد أبو عبيدة أن ال يـستطيع املـسل
كان الذين صـاحلهم عـىل اجلزيـة مـن  محاية السُّ
أهل محص وأهل دمشق، فأرسل إلـيهم حبيـب 
بن مسلمة وطلب منه أن َيُردَّ عليهم اجلزية التي 

اردد عىل القوم الذين ": أخذوها منهم، وقال له
ُكنَّا صاحلناهم من أهل البلد ما ُكنَّا أخذنا منهم، 

ه ال ينبغي لنـا إذ مل نمـنعهم  أن نأخـذ مـنهم فإنَّ
نحن عىل ما ُكنَّا عليـه فـيام بيننـا : شيئا، وُقل هلم

لح ال نرجع فيه إال أن ترجعـوا  وبينكم من الصُّ
ـا كرهنـا أن  نا علـيكم أمـوالكم أنَّ عنه، وإنام ردُّ
ـى  نأخذ أموالكم وال نمنع بالدكم، ولكنَّا نتنحَّ
إىل بعض األرض، ونبعث إىل إخواننا فيقـدموا 

 اهللاعدونا فنقاتلهم، فـإن أظفرنـا علينا ثم نلقى 
ينا لكم بعهدكم إال أن ال تطلبوا ذلـك ، "هبم وفَّ

وكتب أبو ! )٢(ففعل حبيب ما أمره به أبو عبيدة

، ٥٣٣، ٥٣١الــبالذري، فتــوح البلــدان، ص  ) ١(
٥٣٨. 

 ، وتنظـر١٣٨-١٣٧األزدي، فتوح الـشام، ص  ) ٢(
ــبالذري، ١٤٢ص ــصة ال ــض الق ، وذكــر بع

  .١٨٧فتوح البلدان، ص

عبيدة كذلك إىل كل واٍل ممـن خلَّفـه يف املـدن التـي 
صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما ُجبي مـنهم 

 .)٣(من اجلزية واخلراج
أيب موسى األشعري يـأمره وأرسل الفاروق إىل 

أن يبعث بعض جيشه ملواجهة حتركات األعاجم يف 
فارس، فكان ممن أرسل جريـر بـن عبـداهللا الـبجيل 
ــز عــىل أن  ــزين إىل رام هرم ــرن امل ــن مق ــنعامن ب وال
يدعوان أهلها إىل اإلسـالم، ففتحهـا جريـر قـًرسا، 
رية، فاّدعى أبو موسـى  ساء والذُّ وأخذ األموال والنِّ

وأعطى أهل املدينـة األمـان وأّجلهـم سـتة أنه سبق 
أشهر حتـى يـروا رأهيـم، وبعـد مـشاورات طلـب 
م صلحاء جيشه من الـصحابة،  الفاروق منه أن ُحيكِّ
فإن حلف أبو موسى عىل قوله ُرّد كـل يشء إلـيهم، 
بي أن ُحتـرس  وإذا كانت امرأة قد محلْت وهي يف السَّ

 بــنيوُجتــرى عليهــا النَّفقــة حتــى َتــَضْع، ثــم ُختــريَّ 
اإلسالم واملقام مع صاحبها أو الرجوع إىل بالدهـا، 

 !.)٤(فحلف أبو موسى، فرد الفاحتون ما أخذوه
وهذه قصة عجيبة تـدل عـىل ِعظـم صـدق نيـة 
لح مـن  الفاحتني، ملا طلب صاحب اإلسكندرية الصُّ
عمرو بـن العـاص عـىل أن يـرّد املـسلمون علـيهم 

بي الـذي عنـدهم، أرسـل عمـرو إىل ال فـاروق السَّ
عـىل ": بذلك، فوافق اخلليفة تغليًبا للمساملة، وقـال

أن ُختَّريوا َمْن يف أيديكم مـن َسـْبيهم بـني اإلسـالم 
وبني دين قومه، فمن اختار منهم اإلسالم فهـو مـن 

 .١٣٩أبو يوسف، اخلراج، ص  ) ٣(
 .١٢-٢/١١ابن أعثم، الفتوح،    )٤(
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املسلمني، له ما هلم وعليه ما عليهم، ومن اختار
دين قومه ُوِضَع عليه من اجلزية ما يوَضـُع عـىل 

بايا واجتمع املـسلمون ، فجم"أهل دينه عوا السَّ
اوي صارى، قال الرَّ جـل ": والنَّ فجعلنا نأيت بالرَّ

ممـن يف أيـدينا، ثـم ُنخـّريه بـني اإلسـالم وبــني 
النَّرصانية، فإذا اختار اإلسالم كّربنا تكبرية هـي 
أشّد من تكبرينا حني ُتفتح القريـة، ثـم نحـوزه 
إلينا، وإذا اختار النـرصانية نخـرت النـصارى، 

م حازوه إليهم، ووضعنا عليه اجلزية، وجزعنا ث
من ذلك جزًعا شديًدا، حتى كأنه رجـل خـرج 

 .)١("منَّا إليهم
ومن األخبار النَّادرة التي ُتثبت سمو هـدف 
الفاحتني، أّن عبدالرمحن بن سمرة ملا فـتح بـالد 
اور يف سجستان، دخل عىل صنم هلم ُيقال له  الدَّ

ور( اه ياقوتتـان، ، وكـان مـن ذهـب، وعينـ)الزُّ
: فقطع يده وأخذ الياقوتتني، ثم قال للقائم عليه

ــام أردُت أن " ــوهر، وإّن هب واجل ــذَّ ــك ال دون
ه ال يرضُّ وال ينفع ، وكان هذا يف !)٢("ُأعلمك أنَّ

 .)٣(خالفة عثامن
أما األمثلة عىل املستوى الشخـيص يف زهـد 

-٤/١٠٥الطربي، تاريخ الرسـل وامللـوك،   ) ١(
١٠٦. 

 .٥٥٥البالذري، فتوح البلدان، ص  ) ٢(
د بن منيـع، الطبقـات ابن سعد، حممد بن سع  )٣(

عـيل حممـد عمـر، القـاهرة، : الكربى، حتقيق
ـــة اخلـــانجني الطبعـــة األوىل،  ه ١٤٢١مكتب

 .٧/٤٩، )م٢٠٠١(

القادة واجلنود مما يثبت سالمة نية الفاحتني يف عـرص 
اشدين، فتحتاج إىل إفراد مبحث خاص به، وإنـام الرَّ 

 .مرادنا هنا إيضاح السياسة العليا للدولة
ونجــد يف وصــايا الراشــدين جليوشــهم أســمى 
املعاين األخالقية، والقيم اإلنـسانية التـي مل تعرفهـا 
دون عىل حتقيق اهلدف األعـىل  البرشية، إْذ كانوا ُيشدِّ

رون مــن ارتكــا ــذِّ ــسط بأســاليب نزهيــة، وُحي ب أب
غم مـن  املخالفات حتى يف حقوق احليوان، عىل الـرَّ
حالة احلرب التي خيوضـوهنا، ويف هـذا أكـرب دليـل 
عىل عظمة هدف العقيدة العسكرية يف ذلك العرص، 

ديق جليش أسامة بن : ومن تلك الوصايا وصية الصِّ
زيد، قبل أن ينطلق إىل أرض الشام، فقـد سـار مـع 

اُس، ِقُفـوا ": اجليش عىل قدميه، ثم قـال ـا النـَّ َ َيـا َأهيُّ
ي وا،  :ُأوِصُكْم بَِعْرشٍ َفاْحَفُظوَها َعنِّ وُنوا َوال َتِغلُّ ال َختُ

ُلوا، َوال َتْقُتُلوا طِْفال َصِغًريا، َوال  َوال َتْغِدُروا َوال ُمتَثِّ
ُقوُه،  رِّ َشْيًخا َكبًِريا َوال اْمَرَأًة، َوال َتْعِقُروا َنْخال َوال ُحتَ

ُمْثِمَرًة، َوال َتْذَبُحوا َشاًة َوال َبَقَرًة  َطُعوا َشَجَرةً َوال َتقْ 
ُغـوا  وَن بَِأْقَواٍم َقْد َفرَّ َوال َبِعًريا إِال ملَِْأَكَلٍة، َوَسْوَف َمتُرُّ
ُغـوا َأْنُفـَسُهْم  َواِمِع، َفَدُعوُهْم َوَما َفرَّ َأْنُفَسُهْم ِيف الصَّ

َيـْأُتوَنُكْم بِآنَِيـٍة فِيَهـا َلُه، َوَسْوَف َتْقَدُموَن َعـَىل َقـْوٍم 
ٍء  ــَد َيشْ ــا َشــْيًئا َبْع َه ــُتْم ِمنْ ــإَِذا َأَكْل ــاِم، َف َع ــَواُن الطَّ َأْل

 َوَتْلَقْوَن َأْقَواًما َقـْد َفَحـُصوا ، َعَلْيَهااهللاَفاْذُكُروا اْسَم 
 َوَتَرُكوا َحْوَهلَا ِمْثـَل اْلَعـَصائِِب، )٤(َأْوَساَط ُرُءوِسِهمْ 

 
أي حلقوا وسط رؤوسهم وتركوها مثل أفاحيص   ) ٤(

خ فيهـا  األزهـري، (القطا، وهي األماكن التي ُتفرِّ
حممد : حممد بن أمحد اهلروي، هتذيب اللغة، حتقيق

ريوت، دار إحياء الرتاث العريب، عوض مرعب، ب
==
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ْيِف َخْفًقـاَفاْخِفُقوُهْم  ، اهللا اْنـَدفُِعوا باسـم ،بِالسَّ
اُعونِ اهللاأفناكم  ْعِن َوالطَّ  .)١(" بِالطَّ

ديق بني رجال  ويلفت النظر دقة تفريق الصِّ
غـوا  صارى، فقد هنى عن قتل مـن تفرَّ ين النَّ الدِّ
هبان، وَأَمـَر بقتـل  وامع، وهم الرُّ للعبادة يف الصَّ

==
، "فحص" ٤/١٥٢م، ٢٠٠١الطبعة األوىل، 

واجلوهري، إسامعيل بن محاد، الصحاح تـاج 
أمحـــد : اللغـــة وصـــحاح العربيـــة، حتقيـــق

ـــم  ـــريوت، دار العل ـــدالغفور عطـــار، ب عب
ه ١٤٠٧للماليــــني، الطعبــــة الرابعــــة، 

 )."فحص" ٣/١٠٤٨، )م١٩٨٧(
-٣/٢٢٦وك، الطربي، تاريخ الرسـل وامللـ  ) ١(

، وابــن ٨، واألزدي، فتــوح الــشام، ص٢٢٧
، وذكر أنه كتـاب أيب ٢/١٢١أعثم، الفتوح، 

بكر إىل أمـراء األجنـاد بالـشام، وأن معاويـة 
أخرجه بعد فتحه لقربص يف زمن عثامن فقرأه 
عىل جنوده، وابن عبدربه، أبو عمر أمحـد بـن 

أمحد : حممد األندليس، العقد الفريد، اعتنى به
ــني وأ ــاري، أم ــراهيم األبي ــزين وإب ــد ال مح

ــة  ــأليف والرتمج ــة الت ــة جلن ــاهرة، مطبع الق
، )م١٩٦٩(ه ١٣٨٩والنرش، الطبعـة الثانيـة، 

، والبيهقي، أبو بكر أمحد بـن ١٢٩-١/١٢٨
ــق ــربى، حتقي ــسنن الك ــسني، ال ــد : احل حمم

عبدالقادر عطا، بريوت، دار الكتب العلميـة، 
، )م٢٠٠٣(ه ١٤٢٤الطبعــــــة الثالثــــــة، 

، ١٨١٤٩، ١٨١٤٨ح  (١٥٣، ٩/١٥٢
ــاريخ )١٨١٥٢، ١٨١٥٠ ، وابــن عــساكر، ت

، ٣٤٨-٦٥/٢٤٧، ٧٨، ٢/٧٧دمــــــشق، 
وثالثتهم ورابعهم األزدي ذكروه من وصـية 
أيب بكر ليزيد بن أيب سـفيان حيـنام وجهـه إىل 

 .الشام

ِهْم َوَتَرُكوا َحْوَهلَا ِمْثَل َفَحُصوا َأْوَساَط ُرُءوِس "الذين 
َامِمـسة"اْلَعَصائِِب  ، مـع أهنـم مـن )٢(، وهؤالء هـم الشَّ

ين، قـال ابـن إسـحاق ـُد ْبـُن " :رجال الـدِّ َثنِي ُحمَمَّ َحـدَّ
، َوَقاَل ِيل  َبْريِ َق َأُبو َبْكـٍر : َجْعَفِر ْبِن الزُّ  سَهْل َتْدِري ِملَ َفرَّ
َامِمَسِة، ْهبَاِن؟ َفُقْلـُت َوَأَمَر بَِقتِْل الشَّ َال :  َوَهنَى َعْن َقتِْل الرُّ

ــبِْس َهــُؤَالِء َأْنُفــَسُهمْ أَ  ــنَّ : َفَقــاَل . َراُه إِالَّ ِحلَ َأَجــْل، َوَلكِ
ــاِن، َوإِنَّ  ْهَب ــاتُِلوَن ُدوَن الرُّ َامِمــَسَة َيْلَقــْوَن اْلِقَتــاَل َفيَُق الشَّ

ـْم َأْن َال ُيَقـاتُِلوا، َوَقـدْ  ْهبَاَن َدأُْهبُ    : َعـزَّ َوَجـلَّ اهللا َقـاَل الرُّ
 M     Æ Å Ä Ã Â ÁL)٤(")٣(. 

ويف وصــية مــشاهبة أخــرى للــّصديق ملــا ســّري 
جيوشه إىل الشام، توّضـح هـدف الفـتح، وسـالمة 

ــد  ــادئ، فق ــة املب ــصد، وعظم ــَشى املق ــْم "َم َمَعُه
َة اْلَوَداِع، ُثمَّ َجَعـَل ُيوِصـيِهْم  ُعُهْم، َحتَّى َبَلَغ َثنِيَّ ُيَودِّ

، َقـاتُِلوا اهللا، اْغُزوا ِيف َسبِيِل اهللاَعَلْيُكْم بَِتْقَوى : ُقوُل يَ 
ـوا َوَال اهللاَمْن َكَفَر بِـاهللاَِّ، َفـإِنَّ   َنـاِرصٌ ِدينَـُه، َوَال َتُغلُّ

َامِمَسة  ) ٢( س، وهي ُرتبة دينية يف الكنيسة : الشَّ مجع َشامَّ
وزآبادي، القـاموس الفري(النرصانية، دون القسيس 

، ومــصطفى، إبــراهيم، "جــاثليق" ٨٧١املحــيط، ص
وآخــرون، املعجــم الوســيط، القــاهرة، جممــع اللغــة 

ـــدعوة، ص ـــرش دار ال ـــاهرة، ن ـــة بالق  ٤٩٤العربي
 )."شمس"

 .سورة البقرة  ) ٣(
، وعنــه ابــن ٩/١٣٥البيهقــي، الــسنن الكــربى،   ) ٤(

، وينظـر أيـًضا مـا ٢/٧٨عساكر، تاريخ دمـشق، 
و عبيد، القاسم بن سّالم، غريب احلديث، ذكره أب
حممد عبداملعيد خان، حيـدر آبـاد، مطبعـة : حتقيق

ه ١٣٨٤دائرة املعـارف العثامنيـة، الطبعـة األوىل، 
 .٣/٢٣١، )م١٩٦٤(
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ــِسُدوا ِيف اْألَْرِض َوَال ــوا َوَال ُتْف ُبنُ ــوا َوَال َجتْ ُل ُمتَثِّ
ُم اْلَعـُدوَّ ِمـَن َتْعُصوا َما ُتْؤَمُروَن بِـِه، َفـإَِذا َلِقيـتُ 

كَِني إِنَّ َشـــاَء  ـــْرشِ ـــَالِث اهللاْملُ  َفـــاْدُعوُهْم إَِىل َث
وا َعـنُْهمُ   ،ِخَصاٍل، َفإِْن َأَجاُبوُكْم َفاْقَبُلوا ِمنُْهْم َوُكفُّ

ْسَالمِ   َفإِْن َأَجاُبوُكْم َفـاْقَبُلوا ِمـنُْهْم ،اْدُعوُهْم إَِىل اْإلِ
وا َعنُْهْم، ُثمَّ اْدُعوُهمْ  ِل ِمـْن َداِرِهـْم َوُكفُّ َحـوُّ  إَِىل التَّ

وُهْم َأنَّ َهلُـْم  إَِىل َداِر املَُْهاِجِريَن، َفـإِْن َفَعُلـوا َفـاْخِربُ
ِمْثَل َما لِْلُمَهاِجِريَن، َوَعَلْيِهْم ِمْثَل َما َعَلـْيِهْم، َفـإِِن 
ُـْم  وُهْم َأهنَّ اْختَاُروا َداَرُهْم َعَىل َداِر املَُْهاِجِريَن َفَأْخِربُ

ِري َعَلْيِهُم ُحْكـُم  ـِذي اهللاَكَأْعَراِب املُْْسلِِمَني، َجيْ  الَّ
َعَىل املُْْؤِمنَِني، َوَليَْس َهلُْم ِيف اْلَفـْيِء َوَال ِيف اْلَغنِيَمـِة 

اِهُدوا َمَع املُْْسلِِمنيَ  ٌء، َحتَّى ُجيَ َوإِْن ُهْم َأَبـْوا َأْن ، َيشْ
ْســَالِم، َفــاْدُعوُهمْ  ْزَيــِة، َفــإِْن َيــْدُخُلوا ِيف اْإلِ  إَِىل اْجلِ

ـوا َعـنُْهْم، َوإِْن ُهـْم َأَبـْوا، َفَعُلوا َفاْقَبُلوا ِمنُْهمْ   َوُكفُّ
ــاَء  ــاتُِلوُهْم إِنَّ َش ــْيِهْم َوَق ــاهللاَِّ َعَل وا بِ ــَتِعينُ َفاْس

 .)١("اهللا

ابن زنجويه، أبو أمحد محيد بن خملد، األموال،   ) ١(
شاكر ذيب فيـاض، الريـاض، مركـز : حتقيق

ـــات  ـــوث والدراس ـــصل للبح ـــك في املل
ه  ١٤٠٦اإلســـــالمية، الطبعـــــة األوىل، 

، )٧٥٩ح  (٤٧٩-١/٤٧٨، )م١٩٨٦(
ح  (٩/١٤٥والبيهقـــي، الـــسنن الكـــربى، 

ــشق، )١٨١٢٥ ــاريخ دم ــساكر، ت ــن ع ، واب
 ، وأخرج بعضه مالك بن أنـس، املوطـأ،٢/٧٦

حممـد فـؤاد عبـدالباقي، بـريوت، دار : حتقيق
، )م١٩٨٥(ه  ١٤٠٦إحياء الـرتاث العـريب، 

ملروزي، أمحد بـن عـيل ، وا)١٠ح  (٢/٤٤٧
: بن سعيد، مـسند أيب بكـر الـصديق، حتقيـق

اإلسالمي،  شعيب األرناؤوط، بريوت، املكتب
==

ويؤكد سالمة قـصد الفـاحتني وحرصـهم عـىل 
حتقيق هدف اجلهاد احلقيقي كتـب اخللفـاء للقـادة، 

 أبو بكر خلالد حيـنام أمـره باملـسري هكتبذلك ما فمن 
 إىل العـراق حتـى ِرسْ ": ، قالرسبعد الياممة إىل الفُ 

ف أهْ وتَ ...  اَلهَ ُخ دْ تَ  هـم نْ  ومَ َس ارِ  فَ َل ألَّ  كان يف ُمْلكِ
ــمــن األُ  ــاألعامل)٢("مْ َم ــأّلف إال ب ، وال يكــون الت

احلميدة والقيم املحمودة، وقد أوىص أبو بكر خالـد 
د بن العاص حيـنام وجهـه إىل الـشام بمثـل بن سعي

 .)٣(هذه الوصية أيًضا
ــو بكــرو ــب أب ــًضاكت ــاض أول  أي ــد ولعي  خلال
هيم، واستعينوا بـاهللا دِ يْ  يف أَ امَّ  عَ مْ وهُ دُ الِ وَج ": أمرمها

ُقوه،  نيا جيتمعـا لكـم، ة عىل الدُّ رَ وآثروا أْمَر اآلِخ واتَّ
ركم ذَّ وا مـا َحـرُ ذَ واْح . اوُمهَ بُ لَ ْس تُ نيا فَ وا الدُّ رُ ؤثِ وال تُ 
ـــلـــة التَّ اَج عَ  بـــرتك املعـــايص ومُ اهللا م اكُ وبـــة، وإيَّ

، ويف هذا الكالم معاٍن )٤("وبةواإلرصار وتأخري التَّ 
عظيمة، ومنها نزاهة القيـادة وُبعـدها عـن املطـامع 
ــد عــىل هــدف  ــسلطان، وتأكي ــة وشــهوة ال الدنيوي

==
 ٦٢-٥٩، ص)م١٩٨٦ (ه١٤٠٦الطبعــة الرابعــة، 

اق، حممــد بــن )٢١ح ( قَّ ، وابــن أخــي ِمْيِمــي الــدَّ
نبيل : عبداهللا، فوائد ابن أخي ميمي الدقاق، حتقيق

ــسل ــاض، دار أضــواء ال ــة جــرار، الري ف، الطبع
ح  (٢٥٥-٢٥٤، ص)م٢٠٠٥(ه ١٤٢٦األوىل، 

٥٤٩.( 
 .٣/٣٤٣ ، تاريخ الرسل وامللوك،الطربي  ) ٢(
املـصدر الــسابق، وابــن عــساكر، تــاريخ دمــشق،    )٣(

٢/٨٣. 
 .٣/٣٧٢ ، تاريخ الرسل وامللوك،الطربي  ) ٤(
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نيا فـال  اجلهاد، أّما التذكري بإيثار اآلخرة عىل الدُّ
 .يكون ملن كانت له مآرب دنيوية أخرى

ولنتأّمل وصية عمر جليوشه، والتي ال نجـد 
نيا، فضًال عـن تـرصفات  هلا مثيًال يف دساتري الدُّ

ة دَ يْ قال سليامن بن ُبرَ العسكريني أثناء احلروب، 
اِب إِ " :بن احلصيب األسلمي طَّ   نَّ ُعَمر ْبن اْخلَ

 ِمْن َأْهِل اِإليَامِن َبَعـَث َكاَن إَِذا اْجَتَمَع إَِلْيِه َجْيٌش 
 َفـاْجَتَمَع ،َعَلْيِهْم َرُجال ِمْن َأْهِل اْلِفْقـِه َواْلِعْلـمِ 

:  َفَقـاَل ،إَِلْيِه َجْيٌش َفَبَعَث َعَلْيِهْم َسَلَمَة ْبَن َقْيسٍ 
 ، َمْن َكَفَر بِـاهللاَِّاهللا ُتَقاتِْل ِيف َسبِيِل ،اهللاِرسْ بِْسِم "

كَِني َفـاْدُعوُهْم إَِىل  َفإِذا َلِقيُتم َعدوُكمْ  ـْرشِ ِمـَن اْملُ
ــَصالٍ  ــالِث ِخ ــالمِ : َث ــوُهْم إَِىل اِإلْس ــإِْن ،اْدُع  َف

ُم  َأْســلُموا َفاْخَتــاُروا َدَراِهــم َفَعَلــْيِهْم ِيف َأْمــَواِهلِ
ِمَني َنـِصيٌب، َوإِِن ْسلِ ء اْملُ َكاَة، َوَلْيَس َهلُم ِيف َيفْ الزَّ

ِذي َلُكـْم اْخَتاُروا َأْن َيُكوُنوا َمَعكُ  ْم َفَلُهْم ِمْثُل الَّ
ِذي َعَلْيُكمْ   َفإِْن َأَبـْوا َفـاْدُعوُهْم ،َوَعَلْيِهْم ِمْثُل الَّ

ْزَيـة وا باجلزيـة فقـات،إَِىل إِْعَطاِء اْجلِ وا ل َفـإِن أقـرُّ
 َوال ،عدوهم من ورائهم وفرغـوهم خلـراجهم

ُفوُهْم َفْوَق َطاَقتِِهْم، َفإِْن َأَبْوا َفَقاتِلُ  وُهْم َفـإِنَّ ُتَكلِّ
ــْيِهمْ اهللا ُكْم َعَل ــاِرصُ ُكْم ِيف  . َن ــنْ وا ِم نُ ــصَّ َوإِْن َحتَ

ــِم  ــَىل ُحْك ــوا َع ــَسَأُلوُكْم َأْن َينِْزُل ــْصِن َف  اهللاْحلِ
 َوال اهللاَوُحْكِم َرُسولِِه َفال ُتنِْزُلوُهْم َعـَىل ُحْكـِم 

ُكْم َال َتـْدُروَن َمـا ُحْكـُم ،ُحْكِم َرُسـولِهِ   اهللا َفـإِنَّ
ُحْكُم َرُسولِِه فِيِهْم، َوإِْن َسَأُلوُكْم َأْن ُتنِْزُلـوُهْم وَ 

ِة  ـة اهللاَعَىل ِذمَّ ِة َرُسولِِه َفَال تعطـوهم ذمَّ  اهللا َوِذمَّ
ة َرُسولِِه، َوَأْعُطوُهْم ِذَمَم َأْنُفِسُكْم، َتَعاَىل َوال  ذمَّ

ُلـ ـوا َوال ُمتَثِّ وا َفإِْن َقاَتُلوُكْم َفـَال تغـدروا َوَال َتُغلُّ

 .)١("َوال َتْقُتُلوا َولِيًدا
ــث ُأمــراَء اجليــوش"كــام كــان الفــاروق  إذا َبَع

 العظــيم، ثــم قــال عنــد َعْقــد اهللاأوصــاهم بتقــوى 
وا امـُض ، واهللا وبـاهللا وعـىل عـون اهللابـسم : األلوية
وا يف لُ فقـاتِ  ،ربّق والـصَّ وم احلَـلزُ برص والنَّب اهللابتأييد 
 ال حيـب اهللا وا إنَّ  تعتـدُ ر بـاهللا، والفَ ن كَ  مَ اهللاسبيل 

َ بُ  وال َجتْ ،املعتــدين لــوا عنــد ثِّ نــوا عنــد اللقــاء، وال ُمت
ا ًمـرِ هـور، وال تقتلـوا هَ فوا عند الظُّ ْرسِ رة، وال تُ دْ القُ 

ــدً  ــرأة وال ولي ــى ا،وال ام ــتَلهم إذا التق ــْوا ق  وتوقَّ
َهــضات ــة النّ حفــان، وعنــد ُمحَّ ، ويف َشــنَّ )٢(الزَّ

وا هوا اجلهاد عن  عند الغنائم، الغارات، وال َتُغلُّ وَنزِّ
نيا َباح يف البيع الذي بايعتم َعَرض الدُّ ، وأبرشوا بالرِّ

 .)٣("به، وذلك هو الفوز العظيم
ونجد يف الوصايا السابقة حتديد لألهداف العليا 
بدّقة، وتركيز عـىل قـوانني التعامـل أثنـاء احلـرب، 
والتي تفيض بالّرمحـة والعـدل واإلنـسانية، وجمـال 
ز هنا عىل مـضمون  تفصيلها يف بحث آخر، وإنام ُنركِّ

 .هذا البحث فقط

وسعيد بـن ، ١٩٤-١٩٣أبو يوسف، اخلراج، ص  ) ١(
، طـربيال، و)٢٤٧٦ح  (٢/٢١٦، منصور، سنن

 .١٨٧-٤/١٨٦ تاريخ الرسل وامللوك،
ة النَّهَضات  ) ٢( ـٌة كـل يشءٍ : ُمحَّ ا وُمْعَظمها، وُمحَّ ِهتَ : ِشدَّ

 )."محم" ١/٤٤٥ابن األثري، النهاية، (ُمْعَظمه 
ابن قتيبـة، عبـداهللا بـن مـسلم الـّدينوري، عيـون   ) ٣(

األخبار، حتقيق، منـذر حممـد أبـو َشـْعر، بـريوت 
 ه١٤٢٩سـالمي، الطبعـة األوىل، وعّامن، املكتب اإل

ـــد ١/١٦٧، )م٢٠٠٨( ـــه، العق ـــن عبدرب ، واب
 .١/١٢٨الفريد، 
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ــأّخر ــادة البحــث يف ت ــب عــن القي وال يغي
ــك إىل ضــعف  ــاع ذل ــرص، وإرج ــباب النَّ أس
استحضار هدف اجلهاد عند بعض اجلنـد، فلـام 

ما أبطأوا ": تأّخر فتح اإلسكندرية قال الفاروق
مرو بن ، ثم كتب إىل ع"يف  فتحها إال ملِا أحدثوا

أما بعد، فقد عجبت إلبطـائكم ": العاص يقول
عن فتح مرص، إنكم تقاتلوهنم منذ سنتني، ومـا 
نيا مـا أحـبَّ  ذاك إال ملا أحدثتم وأحببتم من الدُّ

 تبارك وتعاىل ال ينرص قوًما إال اهللاعدوكم، وإّن 
بصدق نياهتم، وقد كنُت وّجهـت إليـك أربعـة 

جل منهم مقا م ألف رجل نفر، وأعلمتك أن الرَّ
عىل ما كنت أعرف، إال أن يكون غّريهم ما غّري 
غــريهم، فــإذا أتــاك كتــايب هــذا فاخطــب النــاس 
ـبهم يف الـصرب  وحّضهم عىل قتال عـدوهم، ورغِّ
والنّية، وقّدم أولئـك األربعـة يف صـدور النّـاس، 
وُمر الناس مجيًعا أن يكـون هلـم صـدمة كـصدمة 
ــوم وال ي ــزَّ ــيكن ذلــك عنــد ال  رجــل واحــد، ول
محة ووقـت اإلجابـة،  اجلمعة، فإهنا ساعة تنزل الرَّ

ــيعج ــاس إىل ول ــىل اهللا الن ــرص ع ــسألوه النَّ  وي
 .)١("عدوه

كام حيرص قادة جيوش املسلمني دائـًام عـىل 
 تكرار تذكري جنودهم بام خرجوا ألجلـه، فمـن

نعامنخطبة النُّ :  يف جيـشه يـوم هناونـد بن ُمَقرِّ
دوكم ومـا وقد ترون َمْن أنـتم بإزائـه مـن عـ"

 فأما ما أخطروا لكم ،أخطرتم وما أخطروا لكم

ــا،   ) ١( ــرص وأخباره ــوح م ــداحلكم، فت ــن عب اب
 .٧٩ص

ثة ومـا تـرون مـن هـذا الـسَّ  واد، وأمـا مـا فهذه الرِّ
ــا  ــضتكم، وال ســواٌء م ــدينكم وَبْي أخطــرتم هلــم ف
أخطرتم وما أخطروا، فال يكوُنّن عىل دنياهم أمحـى 

 وأبـىل اهللا عبـٌد صـدق اهللامنكم عىل دينكم، واتَقى 
نكم بـني خـريْين منتظـَرْين، نفسه فأحسن البالء، فإ

إحدى احلسنيني، من بني شهيد حيٍّ مرزوق أو فـتح 
 .)٢("قريب وظَفر يسري

هان، واملعنـى : وقوله أخطروا وأخطرتم، من الرِّ
ـة، وهـي  ثَّ كأنكم ترتاهنون، فهم جعلوا ِرهـاهنم الرِّ
رديء املتاع، وأراد الغنائم فصّغر مـن شـأهنا حتقـًريا 

نكم أعظم األشياء قـدًرا وهـو هلا، وأنتم جعلتم ِرها
 .)٣(اإلسالم

ق بعـد  ومـا يتحّقـ،ين فقـطفالقتال ألجـل الـدِّ 
 ، ونعمـةاهللافضل من هو نيا فرص من حسنات الدُّ النَّ

، وهي بنظـره وليست هدًفا وال سبًبا لقتال اآلخرين
حقرية رديئة ال تستحق كل تلك التضحيات، وهـذا 

 االشـتباك مـع أبو عبيدة بن اجلراح َيِعُظ جيشه ُقبيل
وم يف معركة فِْحل، ومما قال هلـم كونـوا عبـاد ": الرُّ

 أشد من رغبتكم اهللا، وارغبوا فيام عند اهللا أولياء اهللا

 .٤/١٣١ ، تاريخ الرسل وامللوك،الطربي  ) ٢(
ابن قتيبة، أبو حممد عبداهللا بـن مـسلم الـّدينوري،   ) ٣(

د، عبداهللا اجلبوري، بغـدا: غريب احلديث، حتقيق
 ٢/٤٣٢، ه ١٣٩٧مطبعة العاين، الطبعـة األوىل، 

، والزخمرشي، أبو القاسم حممود بن عمرو، ٤٣٣-
عيل حممد : الفائق يف غريب احلديث واألثر، حتقيق

البجاوي وحممد أبـو الفـضل إبـراهيم، القـاهرة، 
عيــسى البــايب احللبــي ورشكــاه، الطبعــة الثانيــة، 

 ."اخلاء" ٣٨٤-١/٣٨٣م، ١٩٧١

المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

نيا  .)١("يف الدُّ
ونجد وضوح العقيـدة العـسكرية أيـًضا يف 

 القادة العسكريني التي  كتبعرص الراشدين يف
ــلوهنا ــل ا يرس ــةإىل أه ــبالد املفتوح ــذال  ، وك

سلاتحماور  التي جرت العـادة أن الوفودو  الرُّ
ـز   عـىل أنّ يرسلها القواد قبل القتال، وكلها تركِّ

 دون اهللا إعــالء كلمــةاهلــدف مــن اجلهــاد هــو 
مـن ذلـك والطمع يف امللك والثروة واألرض، 

 اهللابـسم ": رس، وفيـهكتاب خالـد مللـوك الُفـ
الرمحن الرحيم من خالـد بـن الوليـد إىل ملـوك 

فـادخلوا يف أمرنـا نـَدعكم ...  دفارس، أما بعـ
    .)٢("وأرَضكم، ونُجوزكم إىل غريكم

ــنُّ ــال ال نعامنوق ــرِّ ــن مق ــرس   ب ــك الف ملل
 وهـو ديـن ، فنحن ندُعوكم إىل ديننا": يزدجرد

ه، فإن أبيتم فـأمٌر  ن احلسن وقبَّح القبيح كلَّ حسَّ
 اِجلزاء، فإن :من الّرش هو أهون من آخر رشٍّ منه

فإن أجبتم إىل ديننا َخلَّفنا فـيكم  أبيتم فاملناجزة،
ــاب  ــوا اهللاكت ــىل أن حتكم ــه ع ــاكم علي  وأقمن

، وإن بأحكامه ونرجع عنكم وشأنكم وبالدكم
ـــاكم، وإال  ـــا ومنعن ـــاِجلزاء َقبِلنْ ـــا ب اتقيتمون

  .)٣("قاتلناكم
 ات الواهيـةوهذا فيه رد صارخ عىل التفسري

ــصوص توضــح أن للفتــوح،  ــذه النُّ هــدف فه

 .١١٨، فتوح الشام، صاألزي  ) ١(
 .٣/٣٧٠ ، تاريخ الرسل وامللوك،الطربي  ) ٢(
 .٣/٤٩٩ املصدر السابق،   )٣(

 الثـروات واسـتعباد وهنـبسـتعامر  اال ليساجلهاد
البرش لصالح شـعب آخـر، ولـيس توسـيًعا لرقعـة 
: الدولة وإشباًعا لنزعة امللك وعظمة السلطان، قال

ــاب  ــيكم كت ــا ف ــه عــىل أن اهللاخلفن ــاكم علي  وأقمن
ـــنكم وشـــأنكم  ـــع ع ـــه ونرج ـــوا بأحكام حتكم

ين وما أصدق الفاحتني  فام أروع هذا الدِّ ،!!وبالدكم
 مــا تزعمــه دول االســتعامر احلديثــة  ال،!!األوائــل

 .ريات وتطبيق حقوق اإلنسانبادعائها نرش احلُ 
ة رسـتم قبـل معركـة يّ وِ رة بن َح هْ قابل زَ حينام و

القادســية وجــرى بيــنهام حــوار حــاول فيــه رســتم 
 إقناع زهرة بالرجوع نظري مقابل مادي بأسلوب لنيِّ 

ــصنيعهم للعــرب يف  ــره ب ســخي للمــسلمني، وذّك
وكــرر مــا ســبق وعرضــه يزدجــرد عــىل اجلاهليــة، 

املسلمني، بأن يرجعوا ويتكفل الفـرس بتخـصيص
يدور نقاش بـني دعـاة مرة مورد مادي هلم، ويف كل 

املسلمني وبني قادة الفرس يستمر أولئك بطرح هذه 
 الفكرة، يف حني حياول دعاة املسلمني إقنـاعهم بـأنّ 

م مستعدون للرجـوع بأقـل هدفهم ليس املادة، وأّهن 
قـوا طبِّ ا يعرضه عليهم الفرس، فقط أن يسلموا ويُ مم

 . يف بالدهماهللارشع 
صدقَت، قد كان مـا تـذكر، ": قال زهرة لرستم

إنـا مل نـأتكم . وليس أمُرنـا أمـَر أولئـك وال َطلبتنـا
تنـا اآلخـرةلطلب الدُّ  ا كـام . نيا، إنـام طلبتنـا ومهَّ كنـَّ

ا، ويـرضع  ذكرت، يدين لكـم مـن ورد علـيكم منـَّ
 تبـارك اهللاثـم بعـث . يطلـب مـا يف أيـديكمإليكم 

ه، فأجبناه فقال ...  وتعاىل إلينا رسوالً، فدعانا إىل ربِّ
ا عموده الذي ال يـصلح : وما هو؟ قال: له رستم أمَّ

 وأن حممـًدا اهللامنه يشء إال به فشهادة أن ال إلـه إال 
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.  تعـاىلاهللا، واإلقرار بام جاء من عند اهللارسول 
:  وأّي يشء أيـًضا؟ قـال!مـا أحـسن هـذا: قال

 اهللاوإخراج العباد مـن عبـادة العبـاد إىل عبـادة 
قـال لـه ثـم ! حسٌن، ما أحسن هذا: قال. تعاىل

ــتم ــر : رس ــو أين رضــيت هبــذا األم ــت ل أرأي
وأجبتكم إليه، ومعي قومي كيف يكون أمـركم 

، ثم ال نقرب بالدكـم واهللاإي : أترجعون؟ قال
، واهللا صـدقتني :قال. أبًدا إال يف جتارة أو حاجة

أَما إن أهـل فـارس منـذ ويل أردشـري مل يـَدعوا 
فلة، كانوا يقولـون  أحًدا خيرج من عمله من السِّ

وا َطْورهم، وعـاَدْوا : إذا خرجوا من أعامهلم تعدَّ
اس : فقـال لـه زهـرة. أرشافهم نحـن خـُري النـَّ

للنَّاس، فال نستطيع أن نكون كام تقولون، نطيع 
 .)١(" فينااهللايرضنا من عىص  يف الّسفلة، وال اهللا

فاهلدف واضح وجيل، وهو أن يكون الناس 
 وليـسوا عبـاًدا للعبـاد، وأن تـرتك هلـم هللاعباًدا 

حرية االختيار، وإعالن بـأّن املـسلمني ليـست 
هلم مطامع دنيويـة، وأّن البـرش متـساوون فـال 
احتالل للبالد وال استغالل للعباد، وتكّرر هذا 

 بكـالم لرسـتم ي بن عـامرربعالكالم أيًضا من 
رصني ومتني ال ُيعجب الطغـاة واملتـسلطني، إْذ 

 جـاء بنـا لنُخـرج مـن واهللا ابتعثنا، اهللا": قال له
، ومـن ضـيق اهللاشاء من عبادة العباد إىل عبادة 

نيا إىل َسعتها، ومن َجـْور األديـان إىل عـدل  الدُّ
، فأرسلنا بدينه إىل َخْلقه لندعوهم إليه، اإلسالم

 .٥١٨-٣/٥١٧ املصدر السابق،  ) ١(

 َقبِل منَّا ذلـك َقبِلنـا ذلـك منـه ورجعنـا عنـه، َفَمن
، ومـن أبـى قاتلنـاه أبـًدا وتركناه وأرَضه يليها ُدوننا

 ."اهللاحتى ُنفيض إىل موعود 
اخَرت واحدة من ثالث بعد األجـل، " :ثم قال له

، أو اِجلـزاء، فنقبـل وَنَدعك وأرضكاخرت اإلسالم 
ا تركناك من ه، ونكّف عنك، وإن كنت عن نرصنا غني 

وإن كنَت إليه حمتاًجـا منعنـاك، أو املنابـذة يف اليـوم 
الرابع، ولسنا نبدؤك فيام بيننا وبني اليـوم الرابـع إال 

 .)٢("أن تبدأنا
وهذه النصوص املستفيضة عن هـدف الفـاحتني 
هي التي جيب االستشهاد هبا، واحلكم عليها، ال كـام 
يفعل املسترشقون ومرىض النفوس حيـنام جيتزئـون 

ا، أو يستـشهدون بموقـف، لُيثبتـوا أحـاكمهم كالمً 
السيئة واجلائرة عىل مقاصد الفـاحتني، ويف األغلـب 
إن صحت تلك النصوص املبتورة عن سـياقها فـإن 
هلا داللتها وظروفها اخلاصـة، التـي جيـب أن ُينظـر 
ــنهج االســرتداد  ــق م ــام، ووف ــا الع إليهــا يف حميطه

رشنـا إىل التارخيي لفهم الوقائع عىل حقيقتهـا، كـام أ
 .ذلك مراًرا

: وقال معاذ بن جبل للـروم قبـل معركـة فِْحـل
، أن تؤمنوا باهللا وحـده اهللاوإن أول ما أدعوكم إىل "

وا صالتنا، وتستقبلوا قبلتنا، ،وبمحمد   وأن ُتصلُّ
ــا  ــسنة نبين ــستنوا ب ــصليب، وأن ت ، وتكــرسوا ال

ثـم أنـتم وجتتنبوا رشب اخلمر، وأكل حلم اخلنزيـر، 
ن منكم، وأنتم إخواننا يف ديننا، لكم مـا لنـا منَّا ونح

 .٣/٥٢٠ املصدر السابق،   )٢(
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 وإن أبيتم فأدوا اجلزية إلينا يف وعليكم ما علينا،
كل عام وأنـتم صـاغرون ونكـف عـنكم، وإن 

 اهللاأبيتم هاتني اخلصلتني فلـيس يشء ممـا خلـق 
عز وجل نحن قابلوه منكم، فابرزوا إلينا حتـى 

 .)١(" بيننا وهو خري احلاكمنياهللاحيكم 
وإن كان رشحها  -هنا إىل لفتة يسرية ونشري 

الذي يعرضـه ) اجلزية(وهي عن خيار  -يطول 
املسلمون عىل غريهم، وهذا ما مل تعرفه البرشية 
من قبل، ففيه إعطاء فسحة واسعة ملـن يـرفض 
اإلسالم بأن يتجنب القتال بـدفع جزيـة يـسرية 

، )٢(ُتــدفع ومعهــا احلاميــة لتلــك الــشعوب

، وابـن أعـثم، ١٠٣األزي، فتوح الشام، ص  ) ١(
 .١/١٨٣الفتوح، 

:  يف احلـديث الـصحيحأما قـول الرسـول   ) ٢(
ـى َيـْشَهُدوا َأْن َال ُأِمْرُت َأنْ "  ُأَقاتَِل النَّاَس َحتَّ

ــَه إِالَّ  ــوُل اهللاإَِل ــًدا َرُس ــوااهللا َوَأنَّ ُحمَمَّ  َوُيِقيُم
َكاَة َفإَِذا َفَعُلوا َذلَِك َعَصُموا  َالَة َوُيْؤُتوا الزَّ الصَّ
ــَالِم  ْس ــقِّ اْإلِ ــَواَهلُْم إِالَّ بَِح ــاَءُهْم َوَأْم ــي ِدَم ِمنِّ

ْم َعــَىل  البخــاري، الــصحيح،  ("اهللا َوِحــَساُهبُ
، فتكلم العلامء يف معناه وبّينوا )٢٥ ح ١/١٤

املراد منه، فأوضـحوا أن املقـصود لـيس كـل 
ــاس وإنــام املحــاربني فقــط الــذين أذن   اهللالنَّ

ابـــن تيميـــة، جممـــوع الفتـــاوى، (بقتـــاهلم 
أينِّ مل ُأؤمـر ": ، وأن املقصود كذلك)١٩/٢٠

أينِّ : ولـيس املـرادبالقتال إال إىل هذه الغايـة، 
ابـن  ("ُأمرُت أن ُأقاتل ُكلَّ أحد إىل هذه الغاية

تيميــة، قاعـــدة خمتــرصة يف قتـــال الكفـــار 
ومهــادنتهم وحتــريم قــتلهم ملجــرد كفــرهم، 

عبدالعزيز آل محد، الريـاض، الطبعـة : حتقيق
 ، ونحـــو)٩٥م، ص٢٠٠٤ /  ه١٤٢٥األوىل، 

==

==
هــذا الكــالم كــرره يف بعــض كتبــه األخــرى، أو 

صود املرشكني من غـري أهـل الكتـاب، أو أنـه املق
ابن (َخالفني - وإذعان املاهللاتعبري عن إعالء كلمة 

، أو إين أمـرت أن أقبـل )١/٧٧حجر، فتح البـاري، 
ـَل  ابـن  (اهللا بـواطنهم إىل منهم ظاهر اإلسـالم وَأكِ

، وثمـة أقـوال )٣/٦٧٨تيمية، الصارم املـسلول، 
اهـا أن أخرى قديمة وحديثة بسطها يطـول، ومؤد

ــات  ــه، وأن تطبيق ــم عــىل إطالق احلــديث ال ُيفه
 أظهرت أنه كان يقبل التعايش مع غري الرسول 

املسلمني، إما بالتعاقد والتعاهد، أو بدفع اجلزيـة، 
ونحو ذلك، دون إكراه أحد عـىل اإلسـالم، وقـد 
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 M   ¸  ¶ µL ـــة ـــن تيمي ـــال اب : ، ق
ون برشط اِحلَراب، كام ذهب إليه الكفار إنام ُيقاتل"

نةمجهور العلـامء، وكـام دل عليـه الكتـاب   "والـسُّ
 الطويـان، الريـاض، عبـدالعزيز: النبوات، حتقيـق(

ـــة األوىل،  ـــسلف، الطبع  /  ه١٤٢٠أضـــواء ال
وألن الَقتَْل ": القيم، وقال ابن )١/٥٧٠م، ٢٠٠٠

ام وجب يف ُمقابلـة  اِحلـَراب ال يف ُمقابلـة الكفـر؛ إنَّ
منــى و بيان، وال الزَّ ــساء والــصِّ لــذلك ال ُيقَتــل النِّ

هبان الذين ال ُيقاتِلون، بـل ُنقاتِـل والُعميان، وال  الرُّ
 يف  اهللا َحاَرَبنَا، وهـذه كانـت سـرية رسـول من

أهل األرض، كان ُيقاتِل من َحاَرَبـُه إىل أن يـدخل 
 "يف دينه، أو ُهياِدَنه، أو يدخل حتـت َقهـره باجلزيـة

يم، حممد بن أيب بكـر ابـن قـيم اجلوزيـة، ابن الق(
مة، حتقيق يوسف البكري وشاكر : أحكام أهل الذِّ

العاروري، الدمام، رمادي للنرش، الطبعـة األوىل، 
، ونحوه يف هدايـة ١/١١٠م، ١٩٩٧ /  ه١٤١٨

حممد : احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى، حتقيق
احلاج، جدة، دار القلـم والـدار الـشامية، الطبعـة 

ـــوال )٢٣٧م، ص١٩٩٦/ ه١٤١٦األوىل،  ، وأق
 .العلامء يف هذا كثرية
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نضامم لتابعيـة الدولـة مـع وباملفهوم املعارص اال
أخذ احلقوق كاملة، نظري مبلغ مايل يسري، وهذا 
امحة، بأن يـرتك املـسلمون ثـروات  يف غايـة السَّ
ــوهم  كان، وأن جيعل ــسُّ ــدي ال ــا بأي ــبالد كله ال
ــاغتتهم  ــتم ُمب ــصاحلهم، وال ت ــشتغلون يف م ي
ُكون ثالثـة أيـام ال  وُينَْذُرون قبل أي قتال، وُيْرتَ

بون ُيْبَدؤون بقتال اِجُعوا أنفسهم لعلهم ُيغلِّ ؛ لُريَ
ــأين مــن يتهمــون  ــان، ف لم واألم ــسِّ ــب ال جان
املسلمني بأن قصدهم القتل والتدمري؟، وكيـف 
يقتنع عاقل بتفسرياهتم حلركة اجلهاد بأّهنا ملآرب 
دنيوية؟، بل يوجـد نـوٌع مـن املعاهـدات التـي 
ــو  ــأّن أهــل البلــد ل ــيض ب ُيربمهــا الفــاحتون تق

ملسلمني يف قتال ضد األعداء فـإّن اشرتكوا مع ا
اجلزية تسقط عنهم تلـك الـسنة التـي اشـرتكوا 

 .)١(فيها بالقتال
ويف كــل مــرة حيــاور فيهــا الفــاحتون زعــامء 
وم يعتقد أولئك أّن املـسلمني إنـام الُفرس أو الرُّ

 كام سبق وكـام -خرجوا لطلب املغانم الدنيوية 
ــيأيت  ــون واضــًحا-س عاة يك ــدُّ ــن َردَّ ال   ولك

وصارًما يف هذه املسألة، وهـو أّن هـدفهم فـوق 
مجيع تصورات من ُأْثِقلوا باملاديات، كحال َمـْن 
وافع االقتصادية واملاديـة،  َفرسَّ حركة الفتح بالدَّ

وم قـالوا ملعـاذ بـن : ومن األخبار يف هذا أّن الرُّ
ُنْعطـيكم البلقـاء ومـا ": جبل قبل معركة فِْحل

بقية ، وتنحوا عن َواَىل أرضكم من سواد األردن

، ٤/١٥٣الطربي، تـاريخ الرسـل وامللـوك،   ) ١(
١٥٦، ١٥٥. 

ــدائننا  ــن م ــارس ... أرضــنا وع ــل ف ــيكم بأه وعل
فقاتلوهم، ونحن معكم ُنعينكم عليهم، حتى تقتلوهم 

وم ُيْطِمُعــون الفــاحتني مــن "وتظهــروا علــيهم ــالرُّ ، ف
د البني القاطع لكل وسواس  جهتني، ولكن جاءهم الرَّ

هــذا الــذي عرضــتم علينــا ": وســوء نيــة، قــال معــاذ
 ولـو أعطيتمونـا مجيـع مـا يف يف أيـدينا، وتعطونا، ُكُلهُ 

أيديكم مما لن نظهر عليـه، ومنعتمونـا خـصلة مـن 
 .)٢("!اخلصال الثالثة التي وصفت لكم ما فعلنا

وم مرة أخرى بعرٍض مادي أسخى من  وعاد الرُّ
: األول، فجاء رسوهلم إىل القائد أيب عبيدة، وقال لـه

ف نحن نعطيكم دينارين وثوًبا، ونعطيك أنـت ألـ"
دينار، وُنعطـي األمـري الـذي فوقـك ألفـي دينـار، 
وتنرصفون عنَّا، وإن شئتم أعطينـاكم أرض البلقـاء 
وما َواىل أرضكم من سـواد األردن، وخـرجتم مـن 

، فأوضح أمني هـذه األمـة "مدائننا وأرضنا وبالدنا
سالة املحمدية، وبّني لـه  ومي هدف الرِّ أبو عبيدة للرُّ

 وأمرنــا ": فقــالمــرادهم مــن دخــوهلم الــّشام، 
إذا أتيتم املرشكني فـادعوهم إىل اإليـامن بـاهللا : فقال

 عـز وجـل، اهللاوبرسوله وباإلقرار بام جاء من عنـد 
فمن آمن وصّدق فهو أخوكم يف دينكم، له ما لكـم 
وعليه ما عليكم، ومن أبى فاعرضـوا عليـه اجلزيـة 
حتى يؤدوها عن َيٍد وهـم صـاغرون، فـإن أبـوا أن 

 .)٣("دوا اجلزية فاقتلوهم وقاتلوهميؤمنوا أو يؤ

، وابن أعثم، ١٠٧-١٠٦األزي، فتوح الشام، ص  ) ٢(
 .١/١٨٣الفتوح، 

، وابن أعثم، ١٠٩-١٠٨األزي، فتوح الشام، ص  ) ٣(
 .١٨٦-١/١٨٥الفتوح، 
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وم بعرضهم املـادّي قبـل معركـة ورجع الرُّ
الريموك، فقـد قـال قائـدهم باهـان خلالـد بـن 

قـد علمـُت أنَّ الـذي أخـرجكم مـن ": الوليد
عر وضيق األمر بكم، وإينِّ قـد  بالدكم غالء السِّ
رأيُت أن ُأعطي كل رجل منكم عـرشة دنـانري، 

الطعــام والكــسوة وراحلــة حتمــل محلهــا مــن 
واألدم، فريجعون هبا إىل بالدكم، وُتَعّيُشون هبـا 
َتكم هذه، فإذا كان َقابُِل بعثنا إليكم  أهاليكم َسنَ

؛ )١(، فرد عليه خالد رًدا صارًما أفجعهم"بمثله
 .ألهنم إنام قصدوا االستهتار باملسلمني

وال يسأم الفاحتون من تكرار إيضاح هدفهم 
بـل معركـة القادسـية وإن تعنت أعـداؤهم، فق

 فقـال لـه حذيفـة بـن حمـصنتكلم رسـتم مـع 
: فرّد عليـه بكـل هـدوءما جاء بكم؟ : باحتقار

 عز وجل َمنَّ علينا بدينـه، وأرانـا آياتـه اهللاإنَّ "
حتى عرفناه وكنا له منكرين، ثـم أَمرنـا بـُدعاء 
الناس إىل واحدة من ثالث، فأهيا أجـابوا إليهـا 

عـنكم، أو اِجلـَزاء اإلسـالم وننـرصف : قبلناها
  .)٢("، أو املنابذةونمنعكم إن احتجتم إىل ذلك
 عـىل تكـرار  رسـتموُيرصُّ القائـد الفـاريس

 املسلمني بـرشط أن يرجعـوا  عىلعرضه املادي
، ُمقنًعا نفسه بأّن مـآرهبم دنيويـة، من حيث أتوا

، وذكـر ٢/١٤٧مـشق، ابن عساكر، تاريخ د  ) ١(
فتـوح الـشام، (األزدي قصة أطول من هـذه 

ــن أعــثم، )١٨٤-١٧٧، ١٧٣ص ــه اب ، ومثل
 .٢٤٦-١/٢٣٦الفتوح، 

 .٣/٥٢١ ، تاريخ الرسل وامللوك،الطربي  ) ٢(

وإن كانـت الرؤيــة قـد اتــضحت لـه، فمــّام قــال يف 
بعـد أن  ملغرية بن شعبة ااحلوار الذي جرى بينه وبني

وقد علمُت  ": د قومه وعّظم أمرهم وطّوله، قالَمحَّ 
أنه مل حيملكم عىل مـا صـنعتم إال مـا أصـابكم مـن 
اجلهد يف بالدكم، فأنا آمـُر ألمـريكم بُكـسوة وبغـل 

 متْـٍر )٣(وألف درهم، وآمر لكل رجـل مـنكم بـِوقر
 فـإين لـست أشـتهي أن ا،وبثوبني، وتنـرصفون عنـَّ

 .)٤(" وال آرسكمأقُتلكم
ام هـو  سبب جميء املـسلمني إّنـفرستم يتوقع أنّ 

 كمن يفرس اجلهـاد تفـسًريا اقتـصادًيا، ، وذلكاملادة
.  وبـامذا أجابـه؟،ه املغرية عىل اعتقاده هذا؟فهل أقرّ 

تكلم املغرية بكالم فنّد فيه رؤية رستم للتـاريخ وردَّ 
له لـه فيه عىل اعتقاداته اخلاطئة عن املسلمني، ومما قا

وأما الذي ذكرَت فينا مـن ُسـوء " :فيام نحن بصدده
احلال، وضـيق املعيـشة واخـتالف القلـوب فـنحن 

كـره،  نا واهللانعرُفه، ولسنا ُننْ  ابتالنـا بـذلك، وصـريَّ
 ولكن الشأن غري مـا تـذهبون  ...نيا ُدَولإليه، والدُّ 

فنحن نـدعوك إىل أن "، )٥("إليه أو كنتم تعرفوننا به

ــل البَْغــل: الــِوْقر  ) ٣(  اِحلْمــل، وأكثــر مــا ُيــستعمل يف ِمحْ
 )."وقر" ٥/٢١٣ابن األثري، النهاية، (واِحلامر 

، ٥٢٣-٣/٥٢٢ ، تاريخ الرسل وامللـوك،يالطرب  )٤(
ونحوه عند أيب حنيفة الدينوري، أمحـد بـن داواد، 

عبداملنعم عامر، القاهرة، : األخبار الطوال، حتقيق
ه، ١٩٦٠دار إحياء الكتب العربية، الطبعة األوىل، 

 .١٢١-١٢٠ص
، ونحوه ٣/٥٢٣ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،  )٥(

ــدينوري، ا ــة ال ــد أيب حنيف ــوال، عن ــار الط ألخب
 .١٢١ص
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فــإن رســوله، وتــدخل يف ديننــا، تــؤمن بــاهللا و
فعلَت كانت لك بالدك، ال يدخل عليـك فيهـا 

، وعليك الزكـاة واخلُمـس، وإن إالّ من احببَت 
أبيَت ذلـك فاجلزيـة، وإن أبيـَت ذلـك قاتلنـاك 

واإلسـالم "، )١(" بيننـا وبينـكاهللاحتى حيكـم 
ــاأحــّب  ــع )٢(" إلين ــة أن مجي ــة ُمقارب ، ويف رواي

 املغـرية بـن شـعبة املحاورة السابقة جـرت بـني
 .)٣(ويزدجرد ملك الُفرس

ورد املغرية يف غاية الوضوح لألهداف، فقد 
حاول ثنـي الفـرس عـن القتـال شـفقة علـيهم 
ورأفة بحـاهلم، ولـيس ضـعًفا أو ُجبنًـا، فمـآل 
األمور فيام بعد أبـان عـن شـجاعة املجاهـدين 
ــم  ــه أوالً ث ــق برب ــن يث ــف بم ــسالتهم، فكي وب

ــاو ــك حي ــع ذل ــه وم ــم بإمكانات ــأدب وِعْل ر ب
سنى لعل خصمه يدع عناده وعجبه بنفسه  وباحلُ

لم بدل القتال  .وكربياءه ويرىض بالسِّ
 واأّرص مع تعّنت الفـرس إال أن املـسلمني و

ــة  ــان حقيق ــرس لإلســالم وبي ــوة الف عــىل دع
 بـن أيب وقـاص قائـد هدفهم، فقد أرسل سـعد

سـل الثالثـة وفـًدا إىل  بعـد الرُّ معركة القادسية
 أمَرينا يقول إنّ ": ليوم الرابع فقالوا لهرستم يف ا

وإّين أدعوك إىل مـا إّن اجلوار حيفظ الُوالة، : لك

، ٣/٥٧٤الطربي، تـاريخ الرسـل وامللـوك،   )١(
ونحوه عنـد أيب حنيفـة الـدينوري، األخبـار 

 .١٢١الطوال، ص
 .٣/٥٢٥  الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،)٢(
 .١/١٩٩ابن أعثم، الفتوح،    )٣(

 إليـه اهللا أن تقبل ما دعـاك هو خري لنا ولك، العافيةُ 
ونرجع إىل أرضنا، وترجع إىل أرضك وبعـضنا مـن 

م فــيكم، ومــا كُ رَ م لكــم، وأْمــُكــإالّ أن دارَ ، بْعــض
ا لكـم أصبتم ممَّا وراءكم كان زياد ة لكم دوننا، وكنـَّ

 اهللاواتـق . عوًنا عىل أحد إن أرادكم أو قِوي علـيكم
يا رستم وال يكوَننَّ هالُك قومك عـىل يـديك، فإنـه 
ليس بينك وبني أن ُتْغَبط به إال أن تدخل فيه وتطُرد 

 .)٤("به الشيطان عنك
أتيناكم بأمر ربنا، نجاهد يف سـبيله، ": وقالوا له

ــره، ونن ــذ ألم ــوَده، وَننُف ــدعوكم إىل تجــز موع ون
اإلسالم وحكمه، فإن أجبتمونـا تركنـاكم ورجعنـا 

، وإن أبيتم مل حيـل لنـا إال أن اهللاوخّلفنا فيكم كتاب 
نعاطَيكم القتال أو تفتدوا باِجلَزى، فـإن فعلـتم وإال 

  قـد أورثنـا أرَضـكم وأبنـاءكم وأمـوالكم،اهللافإن 
لينـا مـن فاقبلوا نصيحتنا، فواهللا إلسالُمكْم أحـب إ

 .)٥("غنائمكم
 باملاديـات ويتخلـون ُيرّغبونه الوفد ويالحظ أنّ 

، وهـو عنها وال يطلبـون شـيًئا ألنفـسهم ودولـتهم
شــبيه بالتــأليف عــىل اإلســالم، بــل وُيقــسمون أّن 
إسالم الُفرس أحّب إىل املـسلمني مـن مجيـع كنـوز

 مـسؤولية رضر حتميلـه  ال ُهيملونم كام أّهن ،!فارس
واألخــروي فهــو ومــن وراءه مــن قومــه الــدنيوي 

، اهللا لتبليـغ ديـن دٌّ الُكرباء عائق هلدايـة النـاس وَسـ
فإن توليَت فـإّن ":  هلرقلوهذا شبيه بكتابة النبي 

 .٥٢٦-٣/٥٢٥الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ٤(
 .٣/٥٢٨املصدر السابق،    )٥(
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، وهـم طوائـف مـن )١("عليَك إثم األريـسيني
 .شعب هرقل اخُتلف من هم بالتحديد

وتكلم عمرو بن العاص مع راهبي بـابليون 
ْحُن َنـْدُعوُكْم إَِىل ": يف مرص، وممـا قـال هلـام َفـنَ

ْبنَـا  اِإلْسالِم، َفَمْن َأَجاَبنَا إَِلْيِه َفِمْثُلنَـا، َوَمـْن َملْ ُجيِ
َعـةَ  نْ ْزَيـَة، َوَبـَذْلنَا َلـُه اْملَ ا  ... َعَرْضنَا َعَلْيِه اْجلِ ـَّ َوِمم

ا: َعِهَد إَِلْينَا َأِمُريَنا َني َخْريً يِّ  َفإِنَّ ؛اْسَتْوُصوا بِاْلِقْبطِ
ايأوصانا بالقبط  ِ اهللاوَل َرُس   ألَنَّ َهلُـْم ؛ني َخْريً

ةً  ا َوِذمَّ  .)٢("َرِمحً
ويف خرب آخر أّن عمرو بـن العـاص أرسـل 
إىل مقوقس مرص وفًدا ملفاوضته، وجعل عليهم 
عبادة بن الصامت، فاستنكر املقوقس أن يكـون 
: عىل هذا الوفد رجل أسود، فمام قال لـه عبـادة

ــا ومه" ــا إنــام رغبتن ــا اجلهــاد يف إنَّ ــاع اهللاتن  واتب
 اهللارضوانه، وليس غزونا عـدّونا ممـن حـارب 

 اهللا، إال أن لرغبة ُدنيا وال طلًبا لالستكثار منهـا
قد أحلَّ ذلك لنـا وجعـل مـا غنمنـا مـن ذلـك 
حالالً، وما يبايل أحدنا أكان له قنطار من ذهب 
أم كان ال يملك إال درمها؛ ألن غاية أحدنا مـن 

نيا َأكْ  َلة يسدُّ هبا َجوعته لليله وهناره، وَشْملة الدُّ
يلتحفها، فـإن كـان أحـدنا ال يملـك إال ذلـك 

طار من ذهب أنفقه يف طاعة كفاه،  وإن كان له ِقنْ
، واقترص عىل هذا الذي بيده، ويبلغه ما كـان اهللا

نيا؛ ألن نعيم الدنيا ليس بنعيم، ورخاءهـا  يف الدُّ

 ).٧ح  (١/٩البخاري، الصحيح، ) ١(
 .٤/١٠٧الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ٢(

خاء  يف اآلخرة، وبـذلك ليس برخاء، إنام النعيم والرَّ
أمرنا ربنا وأمرنا به نبينا، وعهد إلينـا أال تكـون ِمهـة 
نيا إال ما يمسك جوعته ويسرت عورته،  أحدنا من الدُّ
، "وتكون مهته وشغله يف رضاء ربـه وجهـاد عـدوه

ثم إن املقوقس عـرض مقـابًال مادًيـا لكـل جنـدي 
ــاحتون إىل  ــع الف ــىل أن يرج ــسلمني، ع ــة امل وخلليف

وم بالدهم، وخ فهم بقدوم جـيش عظـيم مـن الـرُّ وَّ
ملساعدهتم عىل حـرب املـسلمني، فـرد عليـه عبـادة 
بكالم رصني، وبمثل املفاهيم السابقة، مـن الطمـع 

نيا، وعــرض عليــه اهللابــام عنــد  ، وال مهــة هلــم بالــدُّ
 .)٣(اخليارات الثالثة املشهورة

ومما قال رجل من املسلمني مللـك صـقلية وهـو 
ــالم  ــدعوه إىل اإلس ــاني ــن عف ــثامن ب ــد ع : يف عه

قـصدناكم لنــدعوكم إىل أن تــدخلوا يف اإلســالم، "
وتأمنوا عىل دياركم وأموالكم، ونوّيل عليكم رجـًال 

فـإن أبيـتم ... منكم، تقيمـون الـصلوات اخلمـس 
الدخول يف ديننا فاقبلوا عهدنا وذمتنـا وأدوا اجلزيـة 

وا دياركم آمنني  .)٤("إلينا، وَقرُّ
نلحظ وضوح اهلدف للجنـود ويف القصة التالية 

وليس للقيادة والقادة فقط، فقد طلب رسـتم وهـو 
يف مسريه إىل القادسية من قائد مقدمته أن يصيب لـه 
رجًال من املسلمني، فخرج بنفسه مع مائـة فـارس، 
فوجدوا رجًال فـاختطفوه، وأحـس هبـم املـسلمون 
فركبوا يف أثرهم، لكنهم أفلتـوا إال مـا أصـابوا مـن 

-٦٦ابن عبداحلكم، فتوح مـرص وأخبارهـا، ص  ) ٣(
٦٨. 

 .٢/١٤١ابن أعثم، الفتوح،   ) ٤(
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 وُأرسل الرجل إىل رسـتم، فقـال لـه ُأخرياهتم،
جئنا : ما جاء بكم؟ وماذا تطلبون؟، قال: رستم

ــود  ــب موع ــال. اهللانطل ــال: ق ــو؟ ق ــا ه : وم
أرضــكم، وأبنــاؤكم ودمــاؤكم إن أبيــتم أن 

 .ُتسلموا
يف : فإن ُقتلتم قبل ذلـك؟، قـال: قال رستم

 أنَّ مـن ُقتـل منّـا قبـل ذلـك أدخلـه اهللاموعود 
ي منَّا ما قلـُت لـك، فـنحن اجلنة، وأنجز ملن بق

: قد وِضعنا إًذا يف أيديكم؟ قـال: قال. عىل يقني
إّن أعاملكـــم وضـــعتكم ! وحيـــك يـــا رســـتم

ك ما تـرى حولـك، اهللافأسلمكم   هبا، فال يغرنَّ
فإّنك لسَت ُحتاول اإلنس، إنـام حتـاول القـضاء 

ــدر ــه !والق ــأمر ب ــشاط رســتم غــضًبا ف ، فاست
 .)١(فرضبت عنقه

ا لألفـراد ولـيس حكـًرا فاهلدف واضح جدً 
عىل القيادة فقط، وكم من القيـادات التـي تـزج 
بجنودها وعساكرها يف ميـادين القتـال دون أن 
ــض  ــببها، ويف بع ــرب وس ــدف احل ــوا ه يعلم

س عليهم بأسباب ومهية وكاذبة  .األحيان ُيَدلَّ
أما تـرصفات األفـراد مـن الفـاحتني والتـي 

لـه يتجّىل منها عمق فهمهم ملِـا خرجـوا مـن أج
فهي كثرية جًدا، ومكاهنا يف غـري هـذا البحـث، 
وقد كررنا القول بأّن املقصد هنا إظهار سياسـة 

 .الدولة العليا هبذا اجلانب

-٣/٥٠٧الطربي، تاريخ الرسـل وامللـوك،   ) ١(
٥٠٨. 

 
 

لعل ما مىض من األمثلة السابقة يكفي للتـدليل
عىل هذا املعنى، وإنَّ تتبع سري عمليات الفتح يؤكـد 

رص املسلمني عىل التأين وعدم البداءة بأي قتـال، ح
سل بقيت جتـري شـهًرا كـامًال بـني  وقد ورد أن الرُّ

، وكـان )٢(املسلمني والُفرس قبل معركـة القادسـية
ضــون  فــوذ واملــصالح هــم الــذين حيرِّ أصــحاب النُّ
وحيشدون ويتحرشون باملسلمني يف األغلب، وهـذا 

ــستحق أن ــي ت ــزة الت  ُتفــرد مــن املوضــوعات املمي
ــن قيق، ومواقــف عمــر ب راســة والبحــث الــدَّ بالدِّ
اخلطاب مشهورة يف عدم سـامحه بالتوّغـل يف بـالد 

، وتكـراره )٣(فارس إال بعد أن أجلبوا عىل املسلمني
لـوددُت أنـه كـان بيننـا وبيـنهم بحـر مـن ": لقوله

وددُت أن بيننا وبني فارس جبًال من نـار، "، )٤("نار
، وقـال أليب )٥("نصل إليهمال يصلون إلينا منه وال 

ذر ": موسى األشعري حينام استأذنه لغزو خراسـان
مالنـا ! عنك خراسان فال حاجة لنا هبا، يا ابن قـيس

وخلراسان وما خلراسان ولنا، ولوددُت أنَّ بيننا وبني 
خراسان جباًال من حديد وبحاًرا وألـف سـّد، كـل 

، وهنيه عن الغزو )٦("سد مثل سد يأجوج ومأجوج

 .١٢٠أبو حنيفة الدينوري، األخبار الطوال، ص  ) ٢(
، ٨٩، ٤/٥٠يخ الرســل وامللــوك، الطــربي، تــار   )٣(

١٦٧، ١٣٨، ١٢٢. 
 .٤/١٦٨املصدر السابق،   ) ٤(
 .٤/٧٩املصدر السابق،   ) ٥(
 .٢/٧٧ابن أعثم، الفتوح،   ) ٦(
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: ، وكتب لعمرو بن العـاص)١( وراء البحارفيام
ال تنزل باملسلمني منزال حيول بيني وبينهم فيـه "

المة ": ، وقولــه)٢("هنــر وال بحــر اخلــري والــسَّ
، أي )٣("أحبُّ إيلَّ من ُمصاب مائـة بقتـل ألـٍف 

أّن سالمة مائة من املسلمني أحّب إليه مـن قتـل 
 وملا ترك. ألف من عدوهم بمصاب هؤالء املائة

وم مقاتلة املـسلمني، وأحـب املـساملة،  ملك الرُّ
كاتبه عمر وتبادل معه اهلدايا، حتى أّن أم كلثوم 
ــك  ــرأة مل ــة الم ــلت هدي ــر أرس ــة عم زوج

وم غم مـن ترغيـب عمـرو بـن )٤(الرُّ ، وعىل الرَّ
العاص للفاروق بغـزو الـشامل األفريقـي بعـد 

ــض ــه رف ، وصــالح )٥(فتحــه لطــرابلس، إال أّن
وبة يف عهد الفاروق عىل أن ال املسلمون أهل ال نُّ

 .)٦(يقاتلوا بعضهم بعًضا
ونجد يف اخلرب التايل ما ُيثبُت هـذه النظريـة، 
فلام كان عمر قد هنـى جيـشه عـن االنـسياح يف 
بالد فارس والتوقف عن عمليات الفتح، جاءه 
وفٌد مـن املـرشق بزعامـة األحنـف بـن قـيس، 
فاستشارهم عمر بشأن األوضـاع هنـاك، فقـال 

 .٤/٢٥٩الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ١(
 .٤/٢٦٣ياقوت، معجم البلدان،   ) ٢(
 .٤/٥١٢الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ٣(
 .٢٦٠-٤/٢٥٩بق، املصدر السا  ) ٤(
، وابـن ٥/٧٠ابن سعد، الطبقـات الكـربى،   ) ٥(

، ١٧٣عبداحلكم، فتوح مرص وأخبارهـا، ص
 .٣١٦والبالذري، فتوح البلدان، ص

 .٣٣٢البالذري، فتوح البلدان، ص  ) ٦(

خربك أنـك هنيتنـا عـن يا أمري املؤمنني، أُ ": ألحنفا
االنسياح يف البالد، وأمرتنـا باالقتـصار عـىل مـا يف 

ـيٌّ  ملك فارس َح أيدينا، وإنَّ  م ال  بني أظهرهم، وإهنَّ
لوننا ما دام ملكهـم فـيهم، ومل جيتمـع اجِ َس يزالون يُ 

ـ وقـد ج أحـدمها صـاحبه، رِ ملكان فاتفقـا حتـى ُخيْ
  يشء إال بانبعـاثهم، وأنَّ دَ ْعـا بَ خذ شيئً ا مل نأ أنَّ رأيَت 

ملكهم هو الذي يبعثهم، وال يزال هذا دأهبـم حتـى 
تأذن لنا فلنسح يف بالدهم حتى نزيلـه عـن فـارس، 
ونخرجه من مملكته وعز أمته، فهنالك ينقطع رجـاء 

، واهللاصـدقتني :  فقال.اأهل فارس ويرضبون جأًش 
نف يف ، فكالم األح)٧("ورشحت يل األمر عن حقه

غاية الوضـوح، بـأن عمليـات الفـاحتني كانـت ردة 
م  فعل لتحركات الُفرس ضد املسلمني، كام أنـه ُيقـدِّ
خطة اسرتاتيجية مهمة يف أنَّ تأمني جانب املـسلمني 
وأراضيهم لن يـتم إال بعـد القـضاء عـىل ملكهـم، 

 .وهذا ال يتحقق إال بمالحقته يف تلك البالد
ع بـني مبـدأين يف ونذكر أيًضا مثًال عجيًبـا جيمـ

عدم مهامجة اآلخـرين مـا مل : الدولة اإلسالمية، مها
يعتدوا عىل املسلمني، وتثّبـت احلكومـة اإلسـالمية 
من أن أي ترصف ضدها إنـام ُيمثـل توجـه القيـادة 
السياسية للمعتدين، فال تقوم  الدولة بأية ردة فعـل 
إال بعد التبّني، فقد أغـار قـوم مـن األحبـاش عـىل 

سلمني وأصــابوا مــنهم ســبًيا وأمــواالً ســواحل املــ
كثرية، فاغتم عثامن بن عفان غـًام شـديًدا واستـشار 
الصحابة يف غزو احلبشة، فكان رأهيـم أن ال يعجـل 

 .٤/٨٩الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ٧(
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ــن ــد م ــًدا ليتأك ــم وف ــل هل ــيهم، وأن ُيرس عل
توجهات ملك احلبشة، فبعث كتاًبا مع حممد بن 
مسلمة يف عـرشة مـن املـسلمني، فـأنكر ملـك 

مـا يل بـذلك :  اإلنكار، وقـالاحلبشة ذلك أشد
من علم، ثم أرسل يبحث عـن سـبي املـسلمني 

ــد ــع الوف ــم م ــة )١(ورّده ــم أن الدول ، وال ُيعل
اإلســالمية يف عــرص الراشــدين تــصادمت مــع 

 .)٢(األحباش

 .١١٧-٢/١١٦ابن أعثم، الفتوح،   ) ١(
أن : ، ففـي روايـةسوى ما ورد بخـرب مـوجز  ) ٢(

الفاروق بعـث علقمـة بـن جمـزز املـدجلي إىل 
احلبشة يف البحر؛ ألهنم أصابوا من املـسلمني، 

الطربي، (ولكن ذلك اجليش أصيب يف البحر 
، ويف روايـة )٤/١١٢تاريخ الرسل وامللوك، 

أن عبداهللا بن سعد بن أيب الرسح قـام : أخرى
خليفة بـن خيـاط، (ه ٣٣بغزو احلبشة يف سنة 

و عمرو العصفري الشيباين، تاريخ خليفـة، أب
أكـرم العمـري، الريـاض، دار طيبـة، : حتقيق

ـــــة الثانيـــــة،  م، ١٩٨٥ /  ه١٤٠٥الطبع
، ولكن اخلرب ال يذكر أي تفاصـيل )١٦٨ص

ــشة، هــل هــي اململكــة  ــصود باحلب عــن املق
املــشهورة؟ وهــذا بعيــد؛ ألن هــذا حيتــاج إىل 

جـا فن واملراكـب والرِّ ل، إعداد كبري من الـسُّ
وهو ما ال هتمله كتـب التـاريخ، ولـو حـدث 
ذلك ال ستمر التقدم يف أراضيهم، أم املقصود 
جنس األحباش؟ وهم ينتـرشون عـىل طـول 
الــساحل الــرشقي للبحــر األمحــر، كــام أهنــم 
ُيطلقون عىل النّوبـة وجنوهبـا أحبـاش، فقـد 
يكون ابن أيب الرسح تـصادم مـع مـا ُيعـرف 

 وقـد يكـون حالًيا بالسودان، وهـو األظهـر،
ذلــك رًدا عــىل بعــض غــارت القراصــنة 
==

وليس املقصود هنا اخلـروج بحكـم واحـد عـن 
أسباب اجلهاد يف عرص الراشدين، والذي حيتدم فيـه 

مـن الزمـان، ولكـن مرادنـا النقاش منذ قرابة قـرن 
رضورة دّقة توصـيف مـا جـرى يف العـرص النبـوي 
ــائج قريبــة مــن حقيقتهــا  والراشــدي للخــروج بنت

 .التارخيية
وعند تأملنا للمعاهـدات مـع الـبالد املفتوحـة، 
ـعوا دائـرة اخليـارات تغليًبـا  وجدنا أّن الفاحتني وسَّ
لم، ومل يـشددوا عـىل بنـوٍد حمـّددة ال خيرجـون  للسِّ

==
واللصوص، فقد ورد أن عثامن شـحن الـسواحل 
بالرجـال والـسالح، بعـد مــا حـصل مـن بعــض 
األحباش من اعتـداءات عـىل سـواحل املـسلمني 

، ثـم وجـدُت مـا )٢/١١٧ابن أعثم، الفتـوح، (
يعــزز القــول بــأن املقــصود بــالد النوبــة نفــسها، 

) دنقلـة(والتي ُتعرف حالًيـا ، )ُدْمُقلة(وبالتحديد 
بالسودان، فقد ذكرْت بعض املصادر هذه الغـزوة 
باســم غــزوة ُدْمُقلــة أو غــزوة األســاود، ولكنهــا 

ه، والتفاصيل القليلـة الـواردة ٣١تذكرها يف سنة 
عند خليفة هي نفسها التي وردت عن تلك الغزوة 

ابـن عبـداحلكم، فتـوح : ينظر مثًال ما جـاء عنـد(
ــرص وأخبارهــا ــوح ١٨٨، صم ــبالذري، فت ، وال

 وما بعـدها، وهـو أفـضل مـن ٣٣١البلدان، ص
حتدث عنها، وأبو زرعة الدمشقي، عبدالرمحن بـن 

شـكر : عمرو، تاريخ أيب زرعة الدمـشقي، حتقيـق
ــة، اهللا ــة العربي ــع اللغ ــشق، جمم ــاين، دم  القوج

، وابن منده، عبدالرمحن ١٨٦-١٨٥م، ص١٩٨٢
ب النـاس املـستخرج مـن كتـبن حممد بن إسحاق، 

 واملستطرف من أحوال النـاس للمعرفـة، للتذكرة
عـامر التميمـي، البحـرين، وزراة العـدل : حتقيق

 ).٣/٤ت، . والشؤون الدينية البحرينية، د
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ا، فنـرى أنواًعـا مـن املعاهـدات، منهـا مـا عنه
يكون ُصلًحا ُتضم به البالد بالكامل إىل الدولـة 
اإلسالمية، ومنها ما تلتزم به البالد دفـع جزيـة 
الم، ومنها ما تكون البالد حتت نفـوذ  مقابل السَّ
املسلمني وُيشاركهم أعداؤهم يف تقاسم اجلزية، 

مـّر ومنها معاهدات سالم دون أي التزامات، و
 .معنا بعض األمثلة هلذه النامذج

 وممــا يزيــد مــن جتليــة هــذه املــسألة بعــض 
القصص العجيبة، والتي تبهـر العقـول وتأخـذ
باأللباب، ومن ذلك ما مرَّ معنـا يف فـتح مدينـة 
دمشق، فقد دخلها بعض اجليش عنوة، فخـيش 
أهلها أن تسقط كلها ففتوحوا للقـادة اآلخـرين 

لح، ومــع ذلــك جعلهــا  الفــاحتون كلهــا بالــصُّ
ُصلًحا، ومثلهـا مدينـة عـني شـمس، وحـصن 

 .بابليون، واإلسكندرية، وغريها
، ريِسـرَ  إىل َهبُ  بن أيب وقـاصملا وصل سعدو

بع التـي سـميت هبـا  وهي إحـدى املـدائن الـسَّ
)٢(هاقني راسل الـدَّ ، )١(املدائن عاصمة الُفرس

 .١/٥١٥ياقوت، معجم البلدن،   ) ١(
ْهَقان  ) ٢( بالـضم والكـرس، واجلمـع َدهاِقنـة : الدِّ

ودهاقني، هو زعيم فالحي العجـم، ورئـيس 
الفريوزآبـادي، القـاموس املحــيط، (اإلقلـيم 

، وعملهـــم إداري، ووظيفـــتهم )١/١١٩٨
األصـلية اســتالم الــرضائب، وينقــسمون إىل 

كريستنسن، أرثر، إيران يف عهد (مخسة أقسام 
حييى اخلشاب، ومراجعـة : الساسانيني، ترمجة

ــضة  ــريوت، دار النه ــزام، ب ــدالوهاب ع عب
 ).١٠٠-٩٩ت، ص.العربية، د

ــ،فــدعاهم إىل اإلســالم والرجــوع زاء وهلــم  أو اْجلَ
مّ  فلـم يبـَق يف  نعـةاء واملزة، فاختاروا اجلـعَ نْة واملَْ الذِّ

َن َمـآ إال )٣(غريب دجلـة إىل أرض العـرب َسـواديٌّ 
 هذا عـىل الـرغم مـن أنّ . )٤(واغتبط بملك اإلسالم

هاقني كانوا قد نقضوا عهدهم مـع أغلب هؤالء الدَّ 
املسلمني وأعانوا الفرس، لكـن مـصلحة املـسلمني 

 .هبدايتهم ال بقتلهم
ه هبذا ملا دخل املسلمون املدائن كان بعـض وشبي

 فحارصهم )٥(رس قد اعتصموا بالقرص األبيضالفُ 
سعد، وطلـب مـن سـلامن الفـاريس، وكـان داعيـة 

م إليهم ويـدعوهم، فـدعاهم ثالثـة اجليش، أن يتقدّ 
إين مـنكم يف األصــل وأنــا أرقُّ ": أيـام، يقــول هلــم

 أن :لكم، ولكم ّيف ثالث أدعوكم إليها ما ُيصلحكم
ُتسلموا فإخواننا لكم مالنا وعليكم مـا علينـا، وإال 

 ال حيــب اهللا فاجلزيــة، وإال نابــذناكم عــىل ســواء إنّ 
 فلام كان اليوم الثالث قبلوا أن ينزلوا عـىل ،"اخلائنني
ــة ــم )٦(اجلزي ــه كــان يكلمه ــة أن ــة مقارب ، ويف رواي

السواد، وهو العراق، ُسمي بـذلك نسبة إىل أرض   ) ٣(
ــل  ــالزروع والنخي ــسواده ب ــم (ل ــاقوت، معج ي

 ).٣/٢٧٢البلدان، 
 .٤/٥الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ٤(
يـسكنه، هو قـرص كـرسى الـذي : القرص األبيض  ) ٥(

ــوان  ــو اإلي ــن (وه ــداهللا ب ــد عب ــو عبي ــري، أب البك
آدريـان وان : عبدالعزيز، املـسالك واملاملـك، حتقيـق

ن وأندرو فري، تـونس، دار الغـرب اإلسـالمي، ليو
 ).١/٤٣٠م، ١٩٩٢

 .٤/١٤الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ٦(
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غم من سهولة اقتحام هذا عىل الرَّ . )١(بالفارسية
ــصار ــرص أو ح ــد الق ــصيبهم اجله ــى ي هم حت

 .فيستسلموا
وبعد انتـصار الفـاحتني يف معركـة الريمـوك 
أقبل أهل مدن الشام الذين مل ُيصاحلوا من قبل، 
لح مـن أيب عبيـدة، فوافـق مـع أن  فطلبوا الـصُّ
وم، واألعجـب أّهنـم  كثًريا منهم كانوا عوًنا للرُّ
وم الـذين  اشرتطوا أّن من كان عندهم مـن الـرُّ

املـسلمني أّهنـم آمنـون خيرجــون جـاءوا لقتـال 
ــروم، وال  ــم إىل ال ــواهلم وأهله ــاعهم وأم بمت
يتعرض هلم يف يشء من ذلك، فأعطـاهم ذلـك 

 .)٢(أبو عبيدة
وسوفتح املسلمون مدينة  عنـوة، فلـام  الـسُّ

الصلح : املجوس بأيدهيم وتنادوادخلوها ألقى 
الصلح، وأمسكوا بأيدهيم، فأجـاهبم املـسلمون 

ــرَّ  ــإىل ذلــك عــىل ال ــد أغــاظوا غم مــن أّهن م ق
ــنهم ــوا م ــل وقتل لكــن و، )٣(املــسلمني مــن قب

املسلمني خرجوا هداة ومل خيرجوا غـزاة هبـدف 
، فهل عـرف التـاريخ مـن قبـُل القتل واالنتقام

الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسـْورة، اجلـامع    )١(
بـشار عـواد : الكبري أو سنن الرتمذي، حتقيق

معروف، بـريوت، ودار الغـرب اإلسـالمي، 
 ٣/٢٠٧م، ١٩٩٦الطبعـــــــــــــة األوىل، 

 ).١٥٤٨ح(
 .١٤٠أبو يوسف، اخلراج، ص  ) ٢(
، ويف تفاصيل القـصة ٤/٩٣الطربي، تاريخ،   ) ٣(

نظر، ولكن الذي هيمنا دخـول املـسلمني هلـا 
 .عنوة

ومن بعـُد عنـد غـري املـسلمني مثـل هـذا التـسامح 
 .والتغايض والكّف عن االنتقام

وهــذه قــصة مــن نــوادر األخبــار، إْذ إّن ملــك 
س يزدجرد أرسـل أحـد قادتـه، ويـدعى سـياه الفر

األسَواريُّ يف نخبة من شجعاهنم، وهـم األسـاورة؛ 
لعرقلة تقدم املـسلمني يف فـارس، فلـام رأى القائـد 
وس قد ُفتحـت،  ظهور اإلسالم وعّز أهله، وأن السُّ
أرسل إىل أيب موسـى األشـعري خيـربه بـرغبتهم يف 

أن يمــنعهم : اإلســالم، ورشط رشوًطــا، ومنهــا
املسلمون لو قاتلهم أحـد مـن العـرب، وأن ينزلـوا 

ف ، )٤(حيث شاءوا، وُيلحقوا يف العطاء بأهل الـرشَّ
، "بل لكم ما لنا وعليكم ما علينا": فقال أبو موسى

فرفض القائد الفاريس، فكتب أبو موسى لعمـر بـن 
اخلطاب بذلك، فكتب إليه عمر أن أعطهم مجيع مـا 

 ُتـْسَرت فلـم سألوا، وشهدوا مع أيب موسـى حـصار
يغنوا شيًئا، فلام عاتبهم أبو موسى أخرب قائدهم أهنم 

، ومـع ذلـك وّىف )٥(إنام دخلـوا يف اإلسـالم تعـوًذا
غم مــن غلبــة  ــرشوط، عــىل الــرَّ املــسلمون هلــم بال
الفــاحتني، ومقــدرهتم علــيهم، ولكــن كــان النظــر 
للهدف والنتيجة، وكذا كان، إذ نزل أولئك البرصة، 

 .واندجموا مع العربفكانوا من أهلها 
بعد انتصار املسلمني يف أصبهان سـار قائـدهم و

عبداهللا بن عبداهللا بن ِعتبان مـن رسـتاق الـشيخ إىل 

هو أفـضل العطـاء؛ ألن العطـاء مراتـب حـسب   ) ٤(
 .البالء

، ٩١-٤/٩٠الطــربي، تــاريخ الرســل وامللــوك،   ) ٥(
 .٥٢٠-٥١٩والبالذري، فتوح البلدان، ص
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 وهـي إحـدى قـسمي أصـبهان، وكـان)َجّي (
ــن )الفاذوســفان(امللــك فيهــا  ، فحــارصهم اب

ِعتبان فخرجوا إليه مـراًرا وتزاحفـوا وتقـاتلوا، 
ــان ــن ِعتب ــال الفاذوســفان الب ــم ق ــل : ث ال تقت

قتل أصحاَبك، ولكن ابُرز يل فإن أأصحايب وال 
ــي ســاملك  ــك رجــع أصــحابك وإن قتلتن قتلُت
أصــحايب، وإن كــان أصــحايب ال يقــع هلــم 

إمـا حتمـل : فربز له ابن ِعتبـان وقـال. )١(ُنشابة
.  عليـكَأمحُِل :  فقال،عّيل وإما أن أمحل عليك؟

فوقف له عبداهللا ومحل عليه الفاذوسفان فطعنه 
ِجه فكـرسه وقطـع الّلَبـب فأص اب َقَرُبوس َرسْ

ْبدواِحلزام ج،)٢( وزال اللِّ  ىلعبـداهللا عـو  والـرسَّ
 . عل الفرس ُعْرًيااستويالفرس فوقع قائًام، ثم 

ـــّشابة  ) ١( هام : النُّ ـــسِّ ـــي ال اب، وه ـــشَّ مجـــع ُن
 )."نشب" ١/٢٢٤اجلوهري، الصحاح (

ج، ولـه : الَقَرُبوس  ) ٢( ْ الّشاخُص يف ُمقـّدم الـرسَّ
ري الذي : واحلزام. قربوسان مقدم ومؤخر السَّ

ج عىل ظهر الّدابة بدُ . ُيشدُّ به الرسَّ الـذي : واللِّ
ج  العسكري، أبو هالل (ُيشدُّ حتت دفتي الرسَّ

داهللا بـن سـهل، التلخـيص يف احلسن بن عبـ
عـزة حـسن، : معرفة أسـامء األشـياء، حتقيـق

ــة  ــات والرتمج ــالس للدراس ــشق، دار ط دم
-٣٤٣م، ص١٩٩٦والنرش، الطبعة الثانيـة، 

َبُب )٣٤٤ ـِة، : ، واللَّ ابَّ ما ُيَشدُّ عـىل صـدر الدَّ
ج أن يـستأخر  ْ ْحل والرسَّ الزبيـدي، (يمنع الرَّ

 تـاج أبو الفـيض حممـد بـن حممـد احلـسيني،
عـيل : العروس من جواهر القاموس، حتقيـق

 ه١٤١٤ســــريي، بــــريوت، دار الفكــــر، 
 )."لبب" ٤/١٩٠، )م١٩٩٤(

 هذا من ابن ِعتبان قمة يف التـضحية وال شك أنّ 
 .والشجاعة واللياقة

 لكن ،ثم طلب عبداهللا من الفاريس أن يأيت دوره
ما أحـب أن ُأقاتلـك ": ريه فقالالفاريس أدرك مص

فإين قد رأيتك رجًال كامًال، ولكن أرجـع معـك إىل 
عسكرك فأصاحلك وأدفع املدينة إليك عـىل أن مـن 
شاء أقام ودفـع اجلزيـة وأقـام عـىل مالـه، وعـىل أن 
ُجتري َمن أخذتم أرضه عنوًة جمـراهم ويرتاجعـون، 
وَمن أبى أن يدخل فيام دخلنا فيه ذهب حيـث شـاء 

 .)٣("لكم ذلك: قال عبداهللا.  أرضهولكم
ــٌل  ــذا َمَث ــىص وه ــة ال ُحت ــن أمثل  أن توضــح م

، فابن ِعتبان  ومل خيرجوا ُجباةداةاملسلمني خرجوا هُ 
تنازل عن حقه يف تسديد طعنة للفاريس عىل الـرغم 
من أنه كاد أن ُيقتل، فلم ينـتقم أو حيقـد أو يـرفض 

 .فتقع ملحمة ألجل نزوة شخصية
قـة، فتحـصن وحارص عياض بن  َغنْم مدينة الرَّ

شاب، فأعـد  أهلها ورموا املـسلمني باحلجـارة والنـَّ
عياض خطة وَأَرسَ يف جوف الليل عـدًدا كبـًريا مـن 
ُحــراس أحــد األبــواب، فلــام كــان الــصباح أيقــن 
البطارقة باهلزيمة، فطلبوا مـن عيـاض أن حيـادثوه،
ــة،  ــيهم اإلســالم أو اجلزي ــرض عل ــابلوه ع ــام ق فل

غم فاختاروا ا جلزية، ودخلت البالد ُصلًحا عىل الـرَّ
 .)٤(من ُقرب سقوطها عنوة بأيدي املسلمني

، ٤/١٤٠الطـــربي، تـــاريخ الرســـل وامللـــوك،   )٣(
 .٤٣٨-٤٣٧والبالذري، فتوح البلدان، ص

 .٣٢٧-١/٣٢٦ابن أعثم، الفتوح،   ) ٤(
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وحينام وصل عمرو بن العاص إىل بـابليون
يف مرص وجدهم قد اسـتعدوا لقتالـه، وأنـشبوا 

ال ": القتــال، فأرســل إلــيهم عمــرو يقــول
ْعِذر إليكم، وتـرون رأيكـم بعـدُ  لونا؛ لنُ ، "ُتَعجِّ

.)١(هلهم أربعة أيامفخرج ملفاوضتهم وأم
لح التي يكتبها قادة املـسلمني  ويف كتب الصُّ
ــبالد املفتوحــة أمثلــة ال ُحتــىص يف  مــع أهــل ال
لم واألمـان إذا  حرص املسلمني عىل تغليب السِّ
كان باملعاهـدات، ومـن عجيبهـا مـا  التزم الـسُّ
صالح عليه نعيم بن مسعود أحد أمراء الُفـرس 

ي، فقـد أرسـل  ) مردنـشاه(لـه بعد أن فتح الـرَّ
لح من غري أن يـسأله  حاكم ُدْنَباَوْند يطلب الصُّ
النَّرص واملنعة، فقبل ُنعيم وكتـب بيـنهام كتـاب 

ال ُيغار عليك، وال ُيدخل ": أمان، ومما جاء فيه
عليــك إال بــإذن، مــا أقمــت عــىل ذلــك حتــى 

لح مع طربستان)٢("تغري ، وهـذا )٣(، ومثله الصُّ
غ م من متّكن املسلمني يف غاية العجب، فعىل الرَّ

ي  فتح تلك املدينة، وخاصة بعد فتح مدينة الـرَّ
لم عىل القتال، بل وجعلوا  الكبرية فقد آثروا السِّ
خول إىل مدينـة ذلـك احلـاكم ال تكــون إال  الـدُّ
بإذنه، وهـو نـوع مـن أنـواع االتفاقيـات التـي 
يعقــدها الفــاحتون مــع زعــامء الــبالد يف ذلــك 

مدينـة اسـتقالٌل الوقت، يقـيض بـأن يكـون لل
لم  ولكن برشوط خاصة، وكل هذا تغليًبـا للـسِّ

 .٤/١٠٧الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ١(
 .٤/١٥١السابق، املصدر   ) ٢(
 .٤/١٥٣املصدر السابق،   ) ٣(

وجتنًبا للقتال، فأين هذا من دول االستعامر احلديثـة 
َهـب األخـرض  عي احرتام احلقـوق وهـي َتنْ التي َتدَّ
واليابس، ومتارس مجيع أنواع التنـصت والتجـسس 

وأيــن مــن يــتهم ! والتــدخل يف شــؤون اآلخــرين؟
 .إلسالم بالسيف والقهر؟املسلمني بأّهنم نرشوا ا

ابق، ففـي كتـاب  ومثال آخـر أعجـب مـن الـسَّ
لح الذي كتبه أبو عبيـدة بـن اجلـراح مـع أهـل  الصُّ

وللروم أن يرعوا رسحهم ما بينهم ": بعلبك بالشام
وبني مخسة عرش ميًال، وال ينزلوا قرية عـامرة، فـإذا 
مىض شهر ربيـع ومجـادى األوىل سـاروا إىل حيـث 

 منهم فله ما لنا وعليه مـا علينـا، شاءوا، ومن أسلم
ولُتجارهم أن ُيسافروا إىل حيـث أرادوا مـن الـبالد 

، ومعناه إعطاء ُحرية التنقـل )٤("التي صاحلنا عليها
حاربني هلم بأمـان بمـسافة حـددها  لرعايا القوم املـُ
هلم، وأن يتنقل جتارهم حيث شاءوا بني املـدن التـي 

ملــن أراد غلــب عليهــا املــسلمون، وإعطــاء فرصــة 
امحة من نظري !اجلالء دون أي عوائق ، فهل هلذه السَّ

نيا كلها  !.يف تاريخ الدُّ
ويربز حضور هدف املسلمني يف حفظ األنفـس 
لم يف مواقـف كثـرية عـىل الـّرغم مـن  وتغليب السِّ
يلم  تفوقهم وتغلبهم، ومن هذه املواقف أنَّ أهل الـدَّ
ي وأهــل أذربيجــان قــد جتمعــوا لقتــال  وأهــل الــرَّ
املــسلمني، فــالتقى هبــم نعــيم بــن مــسعود بجيــشه 

ســنة اثنتــني وعــرشين، ) واج روذ( وهــزمهم يف
ه بنهاونـد، وكـان قائـد  وكانت معركة شـديدة ُتـَشبَّ

 .١٧٧البالذري، فتوح البلدان، ص  ) ٤(
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، وهـو أخ رسـتم )إْسـَفنْدياذ(جيش أذربيجان 
قائد الفـرس يف معركـة القادسـية، فـاهنزم مـع 

 بــن عمـر، وملـا عــزم اخلليفـة )١(بعـض جيـشه
أرسـل هلـا ثالثـة  تح أذربيجـاناخلطاب عىل فـ

أمر ُبكري بن عبـداهللا الليثـي أن خيـرج ف جيوش،
طلب مـن عتبـة بـن ومن حلوان إىل أذربيجان، 

فرقد أن خيرج من املوصل إىل غرب أذربيجـان، 
 حني انتهى مـن فـتح وأرسل إىل نعيم بن مقرن

ي  أن يبعث ِسامك بن َخَرشة األنصاري مدًدا الرَّ
قابـل  )َجْرميـذان( بحيال بكريفلام طلع لبكري، 

، فـاقتتلوا مهزوًمـا) إْسـَفنْدياذ(القائد الفاريس 
 )إسـفندياذ( جند العجم، وأخذ بكري اهللاوهزم 

الــصلح أحــبُّ إليــك أم ": أســًريا فقــال لُبكــري
فأْمـسكني : قـال. بـل الـصلح:  قـال،احلرب؟

عندك، فإن أهل أذربيجان إن مل ُأصـالح علـيهم 
َلـْوا إىل اجلبـال التـي أو أجيء مل يقيموا لك وَج 

وم وَمــن كــان عــىل  والــرُّ )٢(حوهلــا مــن الَقــْبج
فأمسكه عنده فأقـام . التحّصن حتّصن إىل يوم ما

 .٤/١٤٨الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ١(
ــبج  ) ٢( ــة، : الق أو القبجــاق، مــن القبائــل الرتكي

األسـود،  ويسكنون ما بني بحر خوارزم والبحر
العمـري،  ابـن فـضل اهللا(فهم جياورون الـروم 
ــى، ممالــك   مــسالك األبــصار يفأمحــد بــن حيي

الطبعـة  األمصار، أبـو ظبـي، املجمـع الثقـايف،
ــشندي٢٧، ٣/٢٤ ، ه١٤٢٣األوىل،  ، ، والقلق

 اإلنـشا، أمحد بن عيل، صبح األعشى يف صناعة
يوسف عيل طويل، دمشق، دار الفكر، : حتقيق

 ).٤/٤٧٢م، ١٩٨٧الطبعة األوىل، 

ثم قدم ِسامك بن ، "وهو يف يده، وصارت البالد إليه
خرشة وقد افتتح ما يف طريقه، وكذا وصل عتبة بـن 

أحد جيوش الفرس التي فرقد وقد استطاع أن هيزم 
 األخبار إىل بكري قـال فلام وصلت يقه،وقفت يف طر
فـصاحله بكـري وطفئـت . اآلن تّم الصلح: إسفندياذ

 .)٣(احلرب، وعادت أذربيجان ِسْلًام 
ونالحظ شدة حرص املسلمني عىل املساملة عـىل 
غم من كثرة املواجهات والعصيان من أهل تلـك  الرَّ
وم وهـم مـن  البلدان، بل حتى قادة الُفـرس أو الـرُّ

ب احلشد ضد املـسلمني، ومـع ذلـك يـتم أكرب أسبا
ماء  .العفو عنهم تغليًبا للمساملة وحفًظا إلراقة الدِّ

وحارص جيش املسلمني مدينة كابـل يف خالفـة 
عثامن بن عفان عاًما كامًال، ولقي الفاحتون يف ذلـك 
عنًتا شديًدا، ثم تغلبوا ودخلوا املدينة وأرسوا ملـك 

اهيل أن ُيقتـل، كابل، فأمر عبدالرمحن بن ربيعـة البـ
 .)٤(فنطق بالشهادتني فُرتك، وأكرمه عبدالرمحن

 
 

ُع عىل أخبار القيادة يف عرص الراشدين لِ حينام َنطَّ
ــل  ــوق ك ــا ف ــداف الُعلي ــوا األه ــدرك أهنــم جعل ُن
االعتبارات الذاتية والشخصية، وهذه بعض األمثلة

ي أمهلتها األجيال املسلمة وأصبحت تستشهد بام الت
 .تراه يف الرشق أو الغرب

ملا أخذ خالد بن الوليـد نـصف جـيش العـراق 

 .١٥٤-٤/١٥٣الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ٣(
 .، حتقيق شريي٢/٣٣٩ابن أعثم، الفتوح،   ) ٤(

المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

ديق أراد الُفـرس وذهب به إىل الشام بأمر الـصِّ
استغالل قّلة املسلمني يف العراق، وأدرك املثنـى 
بـن حارثــة أّن الُفــرس سـيلتفتون إلــيهم حاملــا 

م، كـام أّنـه ال يـستطيع أن َتْصُلح أوضاع بالطه
حيتفظ باملناطق املفتوحـة بجـيش صـغري قوامـه 
تسعة آالف فقط، هذا فضًال عن احتامل هجـوم 
فاريس مرتقب؛ لذلك رأى أن يـسري بنفـسه إىل 
املدينة النبوية لُيْطلع اخلليفة عىل جمريات األمور 

 .وليقدم مقرتحاته حيال الوضع اجلديد
دينة كـان أبـو بكـر ولكن املثنى ملا وصل إىل امل

امع  ديق عن السَّ يف مرض املوت، ومل َيثِْن ذلك الصِّ
من املثنى، فـأمر بـأن ُحيـرض لـه عمـر، فلـام جـاء 

اسمع يا عمـر مـا أقـول لـك ثـم ": أوصاه، وقال
 -، إينِّ ألرجو أن أموَت من يـومي هـذا !اعمل به

فإن أنا ِمتُّ فال ُمتـسّني حتـى  -وذلك يوم االثنني 
 فـال لاس مع املثنى، وإن تأخرُت إىل الليَتنُْدب النَّ

ــى، وال  ــع املثن ــاس م ــدب الن ــى تن ــْصبَحّن حت ُت
تـشغلنَّكم مـصيبة وإن َعُظمـت عـن أمـر ديـنكم 

كم، وقد رأيتُنـي ُمتـَوّىف  رسـول    اهللاووصية ربِّ
وما صنعُت، ومل ُيَصب اخللق بمثله، وبـاهللا لـو أينِّ 

ــَذلنَااهللاأِين عــن أمــر  ــا  وأمــر رســوله خلَ  ولَعاَقَبنَ
 عـىل أمـراء اهللافاضطرمت املدينة ناًرا، وإن فتح 

م  الشام فارُدْد أصحاَب خالد إىل العـراق، فـإهنَّ
أهله ووالة أمره وحّده، وأهـل الـرضاوة مـنهم 

 .)١("واجلرأة عليهم

-٣/٤١٣الطربي، تاريخ الرسـل وامللـوك،   )١(
٤١٤. 

ومات أبو بكر الصديق مـع الليـل فدفنـه عمـر 
، وكان "الصالة جامعة": ليًال، وملا فرغ نادى مناديه

لــك يف آخــر الليــل، فلــام اجتمــع النــاس دعــاهم ذ
 .)٢(اخلليفة اجلديد إىل التطّوع للجهاد

هكذا يموت اخلليفة العظيم أفـضل األمـة بعـد 
نبيها، صاحب األعـامل اجلليلـة واملواقـف النـادرة، 
فيقــوم اخلليفــة بعــده يطلــب مــن النــاس التطــّوع 
س أعالم، أو تدخل الدولة يف حداد،  كَّ للجهاد، مل ُتنَ

 وتصدح األغاين بتمجيد اخلليفة ىأو ُتعزف املوسيق
وح عىل اخلليفة السابق، نعم إّهنا أمـة هلـا  القادم والنّ
هدف ال تعرف تقديس األشخاص وال تقـف عنـد 
ذواهتم، وحكومة تعي املسؤولية وتدرك أّهنا تـؤدي 

 .عبادة وواجًبا دينًيا وليس متاًعا وجمًدا شخصًيا
ة القيـادة يف التحقيـق ويف القصة التالية ُندرك  ِدقَّ

يف كــل مــا خيــدش اهلــدف األســمى للجهــاد ولــو 
ر، فقد بعـث املثنـى نَدُّ بالكالم، وإن كان من باب التَّ
هـاس إىل  ـان وُعتيبـة بـن النَّ بن حارثة ُفرات بـن َحيَّ
صفني، وأمرمها بالَغارة عىل أحياء العرب من َتْغلِب 

ِمر، فأغاروا عليهم حتى َرموا بطائفـ ة مـنهم يف والنَّ
ــوا  ــنهم، وجعل ــوا ع ُع ــم ُيْقلِ ــاء، فناشــدوهم فل امل

، وجعـل ُعتيبـة وفـرات "الَغَرق الَغـَرق": ينادوهنم
ــادوهنم ــاس وين ــضان الن ــق": حي ــٌق بتحري ، "َتْغِري

روهنم يوًما من أيامهم يف اجلاهليـة أحرقـوا فيـه  ُيذكِّ
قوًما من بكر بن وائل يف َغْيـضة مـن الغيـاض، ثـم 

 .ىل املثنى وقد غّرقوهمانكفأوا راجعني إ

 .٤٤٧، ٤٤٤، ٤١٤املصدر السابق، ) ٢(

المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

ووصلت أخبار هذا التغريق وما قاله ُعتيبـة
وفرات إىل اخلليفة عمر، فاستدعامها إىل املدينـة 
وحّقق معهـام يف مقـولتهام، فـأخرباه أّهنـام قـاال 
ذلك عىل وجه أنه َمثٌل، وأّهنام مل يفعال ذلك عىل 
وجه طلب ثأثر اجلاهلية، فاسـتحلفهام، فحلفـا 

دا بذلك إال املثـل وإعـزاز اإلسـالم، أّهنام ما أرا
 .)١(فصدقهام ورّدمها حتى قدما عىل املثنى

امي يغيـب عنهـا  فالقيادة مل يكن اهلدف السَّ
وإن كانت يف مرحلة رصاع عنيف مع أعـدائها، 
فالقتل يف احلرب مرفوض إال إذا كـان ملـصلحة 
الدعوة وإعزاز الدين، ومل تعرف فتوح املسلمني 

 قتًال بدون سـبب أو تـشفًيا أو إبادات مجاعية أو
انتقاًما ألغراض شخصية، وال حـصانة للقـادة 
قبل اجلنود من أي عمل ُخيالف أو يشّوه اهلـدف 
عون اجلهـاد وهـم قـد  العظيم، فأين هذا ممّن َيدَّ
بح  ــذَّ ــاد، بال ــادوا العب ــبالد وأب ــسدوا يف ال أف
ــسوغات  ــذيب؛ مل ــق والتع ــق والتغري والتحري

 !.هبية أو نفسية؟طائفية أو حزبية أو مذ

 
 

مّر من األمثلة الكثري مما يؤكـد أّن اجلهـاد مل
يكن هلدف القتل، بل إّن مـن املقـرر يف أصـول 

أنَّ دم اآلدمـي معـصوم، ال ُيقتـل إال "اإلسالم 
باحلق، ولـيس القتـل للكفـر مـن األمـر الـذي 

ــات ــرشائع وال أوق ــه ال ــت علي ــرشيعة اتفق  ال

 .٣/٤٧٦الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   )١(

الواحدة، كالقتل َقَوًدا، فإّنه مما ال ختتلف فيه الرشائع 
 .)٢("وال العقول

لم وجتنـب  وتأكيًدا عىل تطبيق قيمة تغليـب الـسِّ
القتال فإّن القيادة حتض قادهتا دائًام عىل عدم مهامجة 
لم  األعداء دون اإلنذار واإلعذار إليهم، وإيثار الـسِّ

 األمثلـة مـا يكفـي، والسالم عىل القتال، ومىض من
ولكــن هــذه إشــارات رسيعــة كــذلك فــيام يتعلــق 
الم قبـل القتـال، مـع األخـذ بعـني  عوة إىل السَّ بالدَّ
دة يف بعــض  النَّظــر أّن العبــارات التــي تتــسم بالــشِّ
املكاتبــات هــي باعتبــار حالــة احلــرب، وتفرضــها 
ــداءة  ــىل الب ــة ع ــن األمثل ــى، وم رضورات ال ختف

عوة قبل إنشاب أي   :قتالبالدَّ
َكَتَب خالد إىل هرمز وهو يف الطريق إليه كتاًبـا  -١

أما ": خمتًرصا يدعوه فيه إىل جتنب احلرب، قال
بعد فأسلم تسلم، أو اعتقـد لنفـسك وقومـك 
ــومن إال  ــال تل ــة، وإال ف ــرر باجلزي ــة وأق م الذِّ
نفسك فقد جئتك بقوم حيبون املوت كام حتبون 

 .)٣("احلياة
رج إليه أرشافهم فقـال ملا وصل خالد احلرية خ  -٢

ــم ــوكم إىل ": هل ــإن اهللاأدُع ــالم، ف  وإىل اإلس
أجبتم فأنتم من املسلمني لكم مـاهلم وعلـيكم 

 .)٤("ما عليهم، فإن أبيتم فاجلزية
وكانــت احلــرية أربعــة حــصون حتــّصن أهلهــا 

 .٢/٢١٠ابن تيمية، الصارم املسلول،   ) ٢(
 .٣٤٨-٣/٣٤٧الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ٣(
، والطـربي، تـاريخ ١٤٣وسف، اخلراج، صأبو ي  ) ٤(

 .٣٤٥، ٣/٣٤٤الرسل وامللوك، 
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داخلها، ووصل باقي اجليش فقّسم خالد قواتـه
حلصارها، وأمر خالد كّل أمـري أن يـدعوا أهـل 

: صن الذي حيـارصه إىل واحـدة مـن ثـالثاحل
اإلسالم، أو اجلزيـة، أو القتـال، وأن يمهلـوهم 

وا ، فلـام )١(يوًما، وأبى أهل احلرية إال القتال وجلّ
انتهت املهلة أراد خالـد أن يـضغط نفـسًيا عـىل 
اخل؛ حتى ال تطول املقاومة ويكثر  الذين يف الدَّ
القتل، فأمر بشّن الغارات عىل مـن هـم خـارج 
ــة  ــأدركوا أال جــدوى مــن املقاوم احلــصون، ف

يا معـرش العـرب قـد ": فنادوا املسلمني وقالوا
قبلنا واحدة من ثالث، فـادعوا بنـا وُكّفـوا عنـا 

 .)٢("حتى تبلغونا خالًدا
بعد أن أخضع خالد احلرية كتـب رسـائل  -٣

ــذار،  عوة واإلن ــا للــدَّ ألهــل فــارس مجيًع
 فكتب كتابني أحدمها إىل اخلاصة واآلخـر
إىل العامـــة، أحـــدمها ِحـــريّي واآلخـــر 

 .٣/٣٦٠الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ١(
، وقـد ورد يف اخلـرب ٣/٣٦١املصدر السابق،   ) ٢(

ــسلمني  يرات، "أن امل ــدِّ ور وال ــدُّ ــوا ال افتتح
هبـان : وأكثروا القتل، فنادى القسيسيون والرُّ

، ولـيس "هميا أهل القـصور مـا يقتلنـا غـري
املقصود بأن املسلمني كانوا يقتلـون الرهبـان 

 يف عـــدم قـــتلهم ألن وصـــايا الرســـول 
واضحة، وكذلك وصـايا اخللفـاء الراشـدين 
جليوشهم كـام مـّر معنـا، ولكـن املقـصود أن 
هؤالء الرهبـان تكلمـوا مـع أهـل احلـصون 
توسًطا ملن ُيقتل ممن مل يستسلم للمسلمني ممن 

 .هم خارج احلصون

 :)٣(َنَبطي
 الرمحن اهللابسم ": فكتب إىل ملوك الُفرس يقول

الرحيم من خالد بن الوليـد إىل ملـوك فـارس، أمـا 
ن كيـدكم، هللابعد، فاحلمد   الذي َحلَّ نظامكم، َوَوهَّ

وفّرق كلمَتكم، ولو مل يفعل ذلـك بكـم لكـان ًرشا 
ُكم وأرَضـــُكم، لكـــم، فـــادخلوا يف أمرنـــا نـــَدعْ 

ونجوزكم إىل غريكم، وإال كان ذلك وأنتم كارهون 
عىل َغَلٍب، عىل أيدي قوم حيبون املـوت كـام حتبـون 

 .)٤("احلياة
:  الُفـرس)٥(أما الرسالة الثانية فبعثها إىل َمَراِزبـة

 الرمحن الرحيم مـن خالـد بـن الوليـد إىل اهللابسم "

: نـسبة إىل الكوفـة عـىل القيـاس، ويقـال: اِحلريي  ) ٣(
نـسبة إىل األنبـاط، وهـم : َحاري سـامًعا، وَنَبطـي
الزبيدي، تـاج العـروس، (الذين يسكنون العراق 

، أي كتـب )"نبط" ٢٠/١٣١، "حري" ١١/١٢١
 .بالعربية وبالنبطية ليفهموا عليه مجيًعا

، وأخرج ٣/٣٧٠ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، )٤(
، وأبو عبيد، ١٤٥أبو يوسف، اخلراج، ص: نحوه

، وسـعيد بـن منـصور، )٨٦ح  (٤٢األموال، ص
، وابـــن أيب شـــيبة، )٢٤٨٣ح  (٢/٢٢٨ســـنن، 

، )٣٣٤٩ ،٣٣٧٢٨ح  (٥٤٨، ٦/٥٤٧املــصنف، 
ـــوال،  ـــه، األم ـــن زنجوي ح  (١٤٤-١/١٤٤٣واب

، وأبو يعىل، أمحد بن عيل املوصـيل، مـسند أيب )١٣١
 جدة، دار املأمون للرتاث،حسني أسد، : يعىل، حتقيق

ـــة،   ١٣/١٤٧، )م١٩٨٩ ( ه١٤١٠الطبعـــة الثاني
لكـــنهم يف روايـــتهم أن الكتـــاب ، )٧١٩٠ح(

 .للمرازبة
جاع : مجــع َمْرُزبــان: املََراِزبــة  ) ٥( وهــو الفــارس الــشُّ

ابن منظـور، لـسان العـرب، (الرئيس دون امللك 
 )."رزب" ١/٤١٧
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 فأسـلموا تـسلموا، وإال: مرازبة فارس أما بعد
وا اجلزيــة، وإال فقــد  ــة وأدُّ ــي الّذمَّ فاعتقـدوا منّ
جئتكم بقـوم حيبـون املـوت كـام حتبـون ُرشب 

 .)١("اخلمر
وم   -٤ ديق إىل ملــك الــرُّ أرســل اخلليفــة الــصِّ

ِهَرْقل بعض الصحابة لدعوته إىل اإلسـالم 
ــسكرية يف أراضــيه،  ــات ع ــل أي حترك قب
فبدأوا بملـك العـرب يف الـشام َجَبَلـَة بـن 

 .)٢(م الغساين، ثم ساروا إىل ِهَرْقلاألْهيَ 
ديق حاطب بن أيب بلتعـة  -٥ وكذا أرسل الصِّ

 .)٣(إىل مقوقس مرص
كتب عمر إىل سـعد بـن أيب وقـاص قبـل  -٦

معركة القادسية يطلـب منـه أن يبعـث إىل 
أي واملنَظرة  ملك الُفرس وفًدا من أهل الرَّ

، ٣/٣٧٠الطربي، تـاريخ الرسـل وامللـوك،   ) ١(
ــصنف،  ــيبة، امل ــن أيب ش ــوه اب ــرج نح وأخ

، حممـد عّوامـة: حتقيق) ٣٤٤٢٢ح  (١٨/٢٥٩
جــدة، دار القبلــة، ودمــشق، مؤســسة علــوم 

 ).م٢٠٠٦ (ه١٤٢٧القرآن، الطبعة األوىل، 
، واملعــاىف بــن ١/١٢٨ابــن أعــثم، الفتــوح،    )٢(

ــصالح،  ــيس ال ــا، اجلل ــو ٣/٣٨٩زكري ، وأب
ام ، و)١٣ح  (١/٥٠نعيم، دالئل النبوة،  قـوَّ

ـــوة،  ـــل النب نة، دالئ ـــسُّ ، )٨٧ح  (١/٩٤ال
، وابــن ١/٩٣والبيهقــي، دالئــل النبــوة، 

 .٧٤/١٣عساكر، تاريخ دمشق، 
ــوال، ص  ) ٣( ــد، األم ــو عبي ، )٣٨٦ح  (١٨٧أب

، ١٤٣وخليفة بن خياط، تـاريخ خليفـة، ص
ــرص وأخبارهــا،  ــوح م ــداحلكم، فت وابــن عب

 .٥٣ص

َلد يدعونه إىل اإلسـالم، وقـال  اهللافـإن ": واجلَ
 .)٤("ل دعاءهم توهينًا هلم وَفْلًجا عليهمجاع

كام أرسل سعد إىل القائد الفاريس رسـتم قبـل  -٧
ــه ومــن معــه إىل  ــة نفــر يدعون القادســية ثالث
اإلسالم، يف كل يوم يذهب داعيـة، ويف اليـوم 
الرابع أرسل وفًدا مـن سـتة رجـال مـن أهـل 

أي واحلنكة واحلكمة  .)٥(الرَّ
عتـصموا بالقـرص مّر معنا أّن بعـض الفـرس ا  -٨

األبـــيض بعـــد دخـــول املـــسلمني املـــدائن 
فحارصهم سعد، وطلب من سـلامن الفـاريس 
غم مـن سـهولة اقتحـام  أن يدعوهم عـىل الـرَّ
القرص، فبقي ثالثة أيام يرتفق هبم حتـى نزلـوا 

 .)٦(عىل اجلزية
عامن بـن مقـرن  -٩ قبل معركة هناونـد أرسـل الـنُّ

معـه املغرية بـن شـعبة إىل قائـد الفـرس ومـن 
ــن  ــيهم ع ــاول ثن ــالم وحي ــدعوهم إىل اإلس ي

عوة )٧(القتال ، مع أّن الُفـرس قـد بلغـتهم الـدَّ

 .٣/٤٩٥الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ٤(
 .٥٢٩-٣/٥١٩املصدر السابق،   ) ٥(
 .٤/١٤املصدر السابق،   ) ٦(
، وابـن )٣١٥٩ح  (٤/٩٧البخاري، الـصحيح،    )٧(

ـــصنف،  ، )٣٤٤٨٥ح  (١٨/٢٨٩أيب شـــيبة، امل
، وابـن ٤/١١٨والطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 

ارمي، صحيح ابن حبـان  حبان، حممد بن حبان الدَّ
نـؤوط، شـعيب األر: برتتيب ابـن بلبـان، حتقيـق

  ه١٤١٤بريوت، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
، واحلـاكم، أبــو )٤٧٥٦ح  (١١/٦٤، )م١٩٩٣(

عبداهللا حممد بـن عبـداهللا النيـسابوري، املـستدرك 
==
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مراًرا، ومل يعد خيفى عليهم حال املـسلمني
 .وما يطلبون

كتب أبـو عبيـدة بـن اجلـراح ألهـل بيـت   -١٠
املقدس ملا رفضوا االستجابة ملطالبه مـراًرا 

لم واألمان من أيب عبيدة بـن ": بتغليب السِّ
اهنا،  اجلــراح إىل بطارقــة أهــل إيليــا وُســكَّ
سالم عىل من اتبع اهلدى وآمن باهللا العظيم 
ا ندعوكم إىل شـهادة  ورسوله، أّما بعد، فإنَّ

 وأنَّ حممـًدا عبـده ورسـوله، اهللاأال إله إال 
ــة ال ــساعة آتي ــا، وأنَّ  وأنَّ ال ــب فيه  اهللاري

يبعث من يف القبـور، فـإذا شـهدتم بـذلك 
ا دمـاؤكم وأمـوالكم، وكنـتم َحُرَمْت علين

ــا  ــأقّروا لن ــتم ف ــا، وإن أبي ــا يف دينن إخوانن
بإعطاء اجلزية عن يٍد وأنتم صاغرون، وإن 
ــا  ُت إلــيكم بقــوم هــم أشــّد ُحب  أبيــتم ِرسْ
للموت منكم للحياة ولرشب اخلمر وأكل 

 .)١("حلم اخلنزير

==
مصطفى عبـدالقادر : عىل الصحيحني، حتقيق

الطبعـة عطا، بـريوت، دار الكتـب العلميـة، 
ح  (٣/٣٣٢ ،)م١٩٩٠ (  ه١٤١١األوىل، 

الطرباين يف املعجم الكبـري ، وأخرجه )٥٢٧٩
اهليثمـي، عـيل بــن أيب بكـر، جممـع الزوائــد (

حسام الدين القـديس، : ومنبع الفوائد، حتقيق
م، ١٩٩٤  / ه١٤١٤القاهرة، مكتبة القديس، 

 ).١٠٣٧٩ ح ٢١٦-٦/٢١٥
، وابن أعـثم، ٢١٩األزدي، فتوح الشام، ص  )١(

 .١/٢٨٩الفتوح، 

مــن األدلــة العظيمــة عــىل حــرص القيــادة يف    -١١
لم واألمــ ان، هــو جتــشم اخلليفــة تغليــب الــسِّ

فر إىل الشام، وتـرك عاصـمة  الفاروق عناء السَّ
لح مع أهل بيت املقـدس،  الدولة؛ لُيجري الصُّ
مع أّن الفاحتني بإمكـاهنم حمارصهتـا والتـضييق 
عىل أهلها إىل أن تـسقط عنـوة، ومل يكـن ذلـك 
عليهم بمستصعب، وقد فتحوا ما هـو أحـصن 

 !.كثر عدًداوأقوى، وغلبوا من هم أشد بأًسا وأ
غم من انتـصارات املـسلمني املتالحقـة   -١٢ عىل الرَّ

وم يف الشام، فإن اخلليفة الفـاروق بعـد  عىل الرُّ
امية كتب رسالة إىل ملك  أن عاد من رحلته الشَّ
وم هرقـل يـدعوه إىل اإلسـالم وبعثهـا مـع  الرُّ

 .)٢(حذيفة بن اليامن، ولكن ِهَرْقل أبى
بابليون يف مرص، حينام وصل عمرو بن العاص   -١٣

هامجه اجليش الـذي أرسـله املقـوقس، فطلـب 
ــن  ــسمعوا م ــوا إىل أن ي ــرو أن يرتيث ــنهم عم م
ــة  ــاهم بحنك ــسه ودع ــسلمني، فخــرج بنف امل

 .)٣(وحكمة وأسلوب لني إىل اإلسالم
بعث عبداهللا بن سـعد بـن أيب الـرسح يف عهـد   -١٤

عثامن بـن عفـان إىل ملـك إفريقيـة يـدعوه إىل 
ــأبىاإلســالم أو اجلز ــة، ف ــداهللا )٤(ي ، فــسار عب

بجيشه فالتقى بامللك جرجري، قـال ربيعـة بـن 
ييل فأقمنا أياًمـا جتـري بيننـا وبيـنهم ": عباد الدَّ

 .٣٠٥-١/٣٠٤ابن أعثم، الفتوح،   ) ٢(
 .٤/١٠٧الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ٣(
 .١٣٦-٢/١٣٥ابن أعثم، الفتوح،   ) ٤(
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سل ندعوه إىل اإلسالم، وهـو يـستطيل الرُّ
: فقلنا لـه! ال أقبل هذا أبًدا: ويتجّرب، وقال

ــال ــام، فق ــل ع ــه ك ــراٌج ُخترج ــو : فخ ل
 .)١("لسألتموين درًمها واحًدا مل أفع

ملا حارص املسلمون جزيرة صقلية أرسـلوا   -١٥
رجًال ليدعو ملكها إىل اإلسالم أو اجلزيـة، 

 .)٢(فتعاىل ورفض
ــرية، وال ختلــو  ــاب كث واألمثلــة يف هــذا الب
مواجهــة مــع األعــداء إال وينــذرهم الفــاحتون 

 .بمثل ما سبق، وإنام هذه نامذج

 
 

واملراد من هذا املبحـث تعزيـز مبـدأ هـدف
اجلهاد يف عـرص الراشـدين، وذلـك بإثبـات أّن 
دوافع القيادة السياسية للجهاد ليـست ملـصالح 

 بحـسن نيـة أو -شخصية، وقـد فهـم الـبعض 
 من ألفـاٍظ وردت يف بعـض ُخطـب -سوء نية 

اخللفاء والقادة والتي حيّضون فيهـا اجلنـد عـىل 
ــذك ــال ب ــةالقت ــبعض املغــانم الدنيوي ، )٣(رهم ل

 .٢٤/١٢النويري، هناية األرب،   ) ١(
 .١٤٢-٢/١٤١ابن أعثم، الفتوح،   ) ٢(
: مثل قول عمر وهو حيرض الناس عىل جلهاد   )٣(

إنَّ احلجاز ليس لكم بدار إال عـىل النُّجعـة، "
الطـربي،  ("كوال يقوى عليـه أهُلـه إال بـذل

: ، والنُّْجَعـة)٣/٤٤٥تاريخ الرسل وامللوك، 
ــأل يف موضــعه  ــب الك ــادي، (طل الفريوزآب

 )."نجع" ٧٦٥القاموس املحيط، ص

ففرسوا حركة اجلهاد تفـسريات ماديـة، وكـام سـبق 
افع وبـني  وذكرنا بأن هؤالء مل ينتبهوا للفرق بني الدَّ
ــامل  ــل األع ــن جمم ــه م ــدافع ُينظــر ل النتيجــة، فال
بَّش عنه يف بعـض  واألحداث الكلية الكثرية، وال ُينَ
 األلفاظ، وكذلك فـال بـد مـن فهـم سـياق الكـالم
الذي وردت فيها تلك العبارات، ولذلك ملا خطـب 
وم  ــرُّ ديق باملــسلمني حيرضــهم عــىل جهــاد ال الــصَّ

أمـا لـو ": وتثاقل النَّاس عن التطوع، قام عمر فقال
، ففهـم "كان عرًضا قريًبا وسفًرا قاصًدا ال بتدرمتوه

: عمرو بن سعيد الكالم عىل ظاهرة، فغضب وقـال
أمثـال ! مثـال؟يا ابـن اخلطـاب أولنـا َتـرضب األ"

ديق ُمـراد الفـاروق، وقـال"!املنافقني؟ : ، فبنيَّ الصِّ
إنَّ عمر مل ُيِرد بام سـمعَت أذى مـسلم وال تأنيبـه، "

َبِعَث املتثاقلون إىل األرض  ام أراد بام سمعَت أن ينْ وإنَّ
ــذكر )٤("إىل اجلهــاد ، كــام أن احلــض عــىل القتــال ب

 إنَّ املكاســب ال حمــذور فيــه رشًعــا وال عقــًال، بــل
 كـان يتتبـع قوافـل قـريش، وهـذا أمـٌر الرسول 

سّوغته أسباب كثرية ومنها استيالء كفار قريش عىل 
ممتلكات املسلمني وأمواهلم، والضغط اقتصادًيا عىل 
أعدائه، ويف عمليات الفتح جّوزه الرتغيب باملنـافع 
املتحصلة عن اجلهاد، ومنهـا املـردود االقتـصادي، 

 احتياجـــات البـــرش فالـــدين اإلســـالمي يراعـــي
ونوازعهم؛ ولذلك قال عبادة بن الصامت ملقـوقس 

ا إّنـام رغبتنـا ومهتنـا اجلهـاد يف ": مرص  واّتبـاع اهللاإنَّ
 لرغبـة اهللارضوانه، وليس غزونا عدّونا ممن حارب 

 قـد أحـلَّ اهللاُدنيا وال طلًبا لالسـتكثار منهـا، إال أّن 

 .٢/٦٤ابن عساكر، تاريخ دمشق،    )٤(
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، )١("ذلك لنا وجعل ما غنمنا من ذلـك حـالالً 
ال يسمح املجال لذكر أمثلة أخرى عىل تصّور و

 واهللا": الفاحتني هلذه املـسألة، وقـد قـالوا مـراًرا
، ولكن )٢("إلسالُمكْم أحب إلينا من غنائمكم

يكفي أن نذكر أمثلة لنزاهة القيادة والقـادة، ممّـا 
ال تصمد أمامه أية حماوالت تفـسريية مغلوطـة 
ــة ال  لنــصوص مقتطعــة مــن ســياقها، واألمثل
ُحتىص، وخالل البحث نامذج متعددة، ونـسوق 

 :هنا بعض القصص العجيبة
ــَس أهــل احلــرية مــن مقاومــة جــيش  ملــا َأيِ
زول  املسلمني بقيادة خالد بن الوليد، وقبلوا النـُّ
عىل ِخَيـار اإلسـالم أو اجلزيـة، اجتمـع زعـامء 
احلصون األربعة بخالد، فخال بأهل كـّل قـرص 

ــاهم إىل  ــرين ودع ــنهم دون اآلخ ــالم، م اإلس
واجتهد يف إقناعهم باحلُّجة العقلية والعاطفيـة، 

ُكمْ ": وقال َأَعـَرٌب؟ فـام َتنِقُمـون ! ما َأْنُتمْ ! وْحيَ
ِقُمون من اإلْنَصاِف ! من العرب َأو َعَجٌم؟ فام تنْ
فقال له عـدي بـن عـدي صـاحب . "والعدل؟

بــْل َعـرٌب َعاِربــٌة وُأخــرى ": قـرص العَدســيني
َبةٌ  وَنـا :فقال. ُمَتَعرِّ ادُّ  لو كنـتم كـام تقولـون مل ُحتَ

هم، فاختـاروا اجلزيـة، "وَتْكَرُهوا أمرنا ، وَخـريَّ
ـا لكـم": فتأثر خالد وقال هلـم ُكـم! َتب  إنَّ ! وْحيَ

ة، َفـَأْمحَُق العـرب مـن َسـلَكها  الُكْفَر َفالٌة َمَضلَّ
أحـُدمها َعـريبٌّ فرتكـُه واسـتدلَّ : فلقيه َدلـيالنِ 

ــا،   ) ١( ــرص وأخباره ــوح م ــداحلكم، فت ــن عب اب
 .٦٨-٦٦ص

 .٣/٥٢٨الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،    )٢(

 .)٣("األعجميَّ 
 غاية العجب، أن ينزعج القائـد لقبـول وهذا يف

أولئك لدفع اجلزية بدالً عن اإلسـالم؛ عـىل الـرغم 
من أن العائد املادي لـه فوائـده التـي ال ختفـى عـىل 
ل عىل القيـادة، فقـد  الدولة آنذاك، وإسالمهم فيه ِمحْ

أْن تدُخُلوا يف ديننا فلُكم ما لنـا وعلـيكم ": قال هلم
اجْرُتم وإن أَقْمـــُتم يف مـــا علينـــا إْن َهنـَــْضُتم وهـــ

، ولكن هذه هـي القيـادة النزهيـة حًقـا، )٤("دياِرُكم
ــست  ــرشية صــدًقا، ولي ــسعادة الب ــسعى ل والتــي ت

 .املصطنعة من دول االستعامر احلديث
وال ينقيض العجب من نزاهة القيـادة مـع أهـل 
غم من حاجة الدولـة املاسـة للـامل يف  احلرية عىل الرَّ

ّام صـالح خالـد أهـل احلـرية ذلك الوقت احلَِرج، فل
عىل مبلغ من املال، أهدوا لـه هـدايا، فبعـث خالـد 
باهلدايا وبالفتح إىل أيب بكر، فقبـل أبـو بكـر اهلـدايا 
ــب إىل خالــد أن  عــىل أن ُحتــسب مــن اجلزيــة، وكت
حيسب هلم هديتهم من اجلزية إال أن تكون هـي مـن 
اجلزية فعًال، بل حتى بقية اجلزيـة مل تطلـب اخلالفـة 

رساهلا للعاصمة لتتمتع هبا القيـادة واحلاشـية، بـل إ
ــّصديق ــة مــا علــيهم َفقــوِّ هبــا ": قــال ال وخــذ بقي

 .)٥("أصَحابك
ويف تعامل عمر مع األمخاس التي َتِفُد إليـه مـن 
الفتوح أعجب العجب، ومن ذلك أمخاس جلوالء، 

 .٣٦٢-٣/٣٦١، املصدر السابق  ) ٣(
 . املصدر السابق نفسه  ) ٤(
 .٣/٣٦٢املصدر السابق،   ) ٥(

المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

ُه سـقُف بيـٍت حتـى واهللا": فلام رآها قال نُّ  ال ُجيِ
عبدالرمحن بن عوف وعبداهللا بـن فباَت . َأْقِسَمهُ 

فلـام أصـبح . َأْرَقم حيُرَسانِِه يف َصـْحِن املـسجد
وهـي  -جاء يف النـاس فكـشف عنـه َجالبِيَبـه 

 )٢(فلام نَظـَر إىل ياُقوتِـِه وَزَبْرَجـِدهِ  - )١(األْنَطاعُ 
مـا ُيبكيـَك : وَجْوَهِرِه َبَكى، فقال له عبدالرمحن

.  ملـوطُِن ُشـْكرٍ فـواهللا إنَّ هـذا! يا أمري املـؤمنني
يني، واهللا: فقال عمر  َما َأْعَطـى وتاهللا ما ذاَك ُيْبكِ

ــُدوا وتباَغــُضوا، وال اهللا ــا إال حتاَس ــذا قوًم  ه
ُهم ، ونحو هذه )٣("حتاسدوا إال ُألِقَي بَأْسُهم َبْينَ

مجع َنْطع، وهـو البـساط مـن اجللـد : األْنَطاع  ) ١(
 ٧٦٧الفريوزآبادي، القـاموس املحـيط، ص(
 ). "نطع"

َبْرَجد  ) ٢( د : الزَّ ُمرُّ ابن سيده، أبو احلسن عـيل (الزُّ
ــن إســامعيل، املحكــم واملحــيط األعظــم،  ب

ــق ــريوت، دار : حتقي ــداوي، ب ــد هن عبداحلمي
ــة األوىل،  ــة، الطبع ــب العلمي / ه١٤٢١الكت

  )"ز ب ر ج د" ٧/٦٠٠م، ٢٠٠٠
ــوك،   ) ٣( ــاريخ الرســل واملل ، ٤/٣٠الطــربي، ت

ــًرصا عنــد املعــاىف : واخلــرب ورد مطــوال وخمت
املوصيل، أبو مسعود املعاىف بن عمران، كتاب 

عـامر صـربي، بـريوت، دار : الزهد، حتقيـق
 ه١٤٢٠ر اإلسـالمية، الطبعـة األوىل، البشائ

، ومعمـــر بـــن )٦ح (١٨٠، ص)م١٩٩٩(
: راشد، أبـو عمـرو األزدي، اجلـامع، حتقيـق

حبيب الرمحن األعظمي، مطبوع مع مـصنف 
ــب اإلســالمي،  ــريوت، املكت ــدالرزاق، ب عب

ح  (١١/٩٩ ، ه١٤٠٣الطبعــــة الثانيــــة، 
ــدالرمحن )٢٠٠٣٦ ــو عب ــارك، أب ــن املب ، واب

حبيـب الـرمحن : زهد، حتقيقعبداهللا، كتاب ال
==

القصة جرت مع أيب الدرداء ملا رأى غنـائم قـربص 
 .)٤(حينام فتحها معاوية يف عهد عثامن بن عفان

، وأّي صـفاء نيـة ونقـاء !فأّي زهد أشد من هذا
نيا وقد ُفتحـت  رسيرة أعظم من البكاء عند رؤية الدُّ

، وهـل يقـاس زهـد القائـد األعـىل يف !عىل أولئك
نيا بني يديه بزهد أحد  عرص الراشدين وقد ُنثرت الدُّ

ل منها إال يسًريا ، ونالحظ أّن الفاروق جـاء !مل ُحيصِّ
ليه ُرقبـاء، فـال توزيـع للـامل بالناس معه ليكونوا ع

 .العام يف اخلفاء
ويف قصة طويلة تدل عىل زهـد القيـادة والقـادة 

ملــا فــتح أبــو : واجلنــد ونــزاهتهم، نــذكر ملّخــصها
موسى األشعري ُتْسَرت ودخل قلعة اهلرمـزان، انتبـه 
أحد اجلند حيث ال يراه أحد إىل متثال مادٍّ يـَده نحـو 

 كنـٍز، فـذهب إىل أيب األرض، فتفّرس بأّنه ُيـشري إىل
موسى وأخربه، فبعث ثقاًة مـن أصـحابه وحفـروا، 

 عظيم ُمْقَفل، فأمر به َفُفـتِح، فـإذا )٥(فإذا هم بَسَفطٍ 
نانري والذهب واجلواهر ما يبهر العقـول،  فيه من الدَّ

==
األعظمي، بريوت، دار الكتب العلميـة، وتوزيـع 

ــة، ص ــاز بمك ــن أيب )٧٦٨ح  (٢٦٥دار الب ، واب
، وابـن )٣٥٥٨٧ح  (١٩/١٣٩شيبة، املـصنف، 

، والبيهقــي، الـــسنن ١/٢٨٥أعــثم، الفتـــوح، 
، وابــن عــساكر، )١٣٠٣٥ح (٦/٥٨٢الكــربى، 

 .، وغريهم٣٤٠-٤٤/٣٣٨تاريخ دمشق، 
، وابـن ٤/٢٦٢ي، تاريخ الرسل وامللـوك، الطرب  ) ٤(

 .٢/١٢٠أعثم، الفتوح، 
َفط  ) ٥( الذي ُيعبَّى فيه الطيب وما أشبهه مـن أدوات : السَّ

ــساء، مثــل الُقفــة   الزبيــدي، تــاج العــروس،(النِّ
 )."سفط" ١٩/٣٥٠
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فأخذ أبـو موسـى منـه َفـّص يـاقوت، وختمـه
فط عـن  وأرسل به إىل عمر، فكتم عمر هذا السَّ

سأله عن مجيع أموالـه فـأخربه حتـى اهلرمزان و
أتـى عـىل ذكـر الكنـز املـدفون، فـأمر بـه عمــر 

انظـر هـل تفقـد منـه شـيًئا، : فُأحرض، وقال له
ففتحه ومل يفقد إال ذلك الَفـّص، فـأخربه عمـر 
بأّن أبا موسى استوهبه، وطلب من اهلرمزان أن 

فإين قد جعلتـه لـه، وهـو أعـّف : هيبه له، فقال
 .)١(كتمك أمر هذا الَفّص رجل يكون إِْذ مل ي

ن قائد معركة هناونـد  عامن بن ُمَقرِّ وهاهو النُّ
نيا شـيًئا إال أن ُيقـّر   عينـه اهللاال يطلب مـن الـدُّ

بالنَّرص ثم يرزقه الشهادة، بل ويعزم عىل جيـشه 
 عـز اهللاإين أدعـو ": أن يؤمنوا عىل دعائـه، قـال

وجل بدعوٍة فعزمُت عىل كـل امـرئ مـنكم ملـا 
ا، اللهم إين أسألَك أن ُتِقّر َعيني اليـوم أّمن عليه

بَِفــْتٍح يكــون فيــه ِعــزُّ اإلســالم، وُذلٌّ ُيــَذل بــه 
ــْضنِي إليــك بعــد ذلــك عــىل ــم اْقبِ الكفــار، ث

نوا يرمحكم  هادة، أمِّ  فأمنوا وبكوا، ثـم "!اهللالشَّ
، فهو )٢(نزع درعه ورماها، واستشهد يف املعركة

خلطري ألجل مل يتحمل عبء قيادة هذه املعركة ا
 .جاٍه وال ماٍل أو متاٍع زائل

، ونحوه عنـد ٢٧-٢/٢٥ابن أعثم، الفتوح،   ) ١(
أيب حنيفــة الــدينوري، األخبــار الطــوال، 

 .١٣٣ص
، ٤/١١٩الطربي، تـاريخ الرسـل وامللـوك،   ) ٢(

١٤٣. 

 حلبيب بن مسلمة هديـة )٣(وأهدى أهل ُجْززان
 .)٤(فحسبها من جزيتهم، ملا رغبوا يف املصاحلة

وملـا تـويف عيـاض بــن غـنم مل جيـدوا خلفــه إال 
فرسني، ومجًال يـضع عليـه حوائجـه، ومل جيـدوا يف 
ثيابه وأمتعته ديناًرا واحًدا، مـع كـل مـا غنمـه مـن 
املعــارك الكثــرية التــي خاضــها يف العــراق والــشام 

 .)٥(واجلزيرة الفراتية، فقد تصدق هبا كلها
وهذه بعض القصص الطريفة والرائعة للخليفة 

 :الفاروق، والتي ُيغني رسدها عن التعليق عليها
لح مع أهلها،  ملا ذهب عمر إىل الشام ليعقد الصُّ

ـة، بناًء عىل طلبهم، وصل  فـأراد  وهـو بحالـة رثَّ
بعض الصحابة منه أن َيْظهر بيشء مـن األُهبـة أمـام 
كان املحليـني والبطارقـة والـزعامء والوجهـاء،  السُّ

اركـب هـذا ": وأتوه بربذون وثياب بـيض، وقـالوا
الربذون؛ فإنه أمجل بك وأهون عليـك يف ركوبـك، 
مة يف مثل هذه اهليئة التي  وال ُنحب أن يراك أهل الذِّ

ه ر"نراك فيها وا ! وحيكـم": فض وقال، لكنّ ال تعتـزُّ
كم  ، وملـا أتـاه رجـال مـن " به فتِذلوااهللابغري ما أعزَّ

هوا هبـم يف  وم وتـشبَّ املسلمني وقد لبسوا لبـاس الـرُّ
احثوا يف وجوههم الرتاب حتى ": هيئتهم، قال عمر

، فقال له يزيد بـن "يرجعوا إىل هيئتنا وُسنتنا ولباسنا

اسـم جـامع لناحيـة بأرمينيـة، وقـصبتها : ُجْززان  ) ٣(
، وهي )٢/١٢٥ياقوت، معجم البلدان، (تفليس 

جورجيا احلالية، وتفلـيس هـي العاصـمة احلاليـة 
 ).تبّلييس(

 .٢٨٣البالذري، فتوح البلدان، ص  ) ٤(
 .يق شريي، حتق١/٢٦١ابن أعثم، الفتوح،   ) ٥(
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ــفيان ــؤمنني،": أيب س ــري امل ــا أم واب ي ــدَّ  إن ال
والثياب عنـدنا كثـرية، والعـيش عنـدنا رفيـع، 
عر عنـدنا رخـيص، وحـال املـسلمني كـام  والسِّ
ك لبست من هذه الثيـاب البـيض،  ُحتّب، فلو أنَّ
واب الُفــْره، وأطعمــت  وركبــت مــن هــذه الــدَّ
املسلمني مـن هـذا الطعـام الكثـري، كـان أبعـد 
للصوت، وأزين لك يف هذا األمر، وأعظم لـك 

 ال أدع واهللايـا يزيـد، ال : فقال لـه. ألعاجميف ا
، وال أتـزّين  اهليئة التي فارقـت عليهـا صـاحبيَّ
للناس بام أخاف أن يشنئني عنـد ريب، وال ُأريـد 

، )١("اهللاأن يعظم أمري عند النَّاس ويصغر عند 
واســتقبلت جنــود املــسلمني عمــر وعليــه إزار 
ان وعاممة، وهو آخٌذ برأس بعـريه خيـوض  وخفَّ

يا أمري املـؤمنني، َتْلقـاك اجلنـود : اء، فقالوا لهامل
: ، فقـال!وبطارقة الشام، وأنَت عىل هذه احلـال

نا  ا قوم أعزَّ  باإلسـالم، فلـن نلـتمس العـزَّ اهللاإنَّ
 :، ويف رواية عن طارق بن شهاب قـال)٢(بغريه

اِم َوَمَعنَـا َأُبـو " ـاِب إَِىل الـشَّ طَّ َخَرَج ُعَمُر ْبُن اْخلَ

، وابن ٢٢٩-٢٢٨األزدي، فتوح الشام، ص  ) ١(
، وهـذا اخلـرب ٢٩٥-١/٢٩٤أعثم، الفتوح، 

مستفيض يف املصادر، وتفاصيله كثرية، وينظر 
 . وما بعدها٣/٦٠٧ما عند الطربي، تاريخ، 

ـــصنف،   )٢( ـــيبة، امل ـــن أيب ش ح  (١٨/٣٢٠اب
 ، واحلاكم،)٣٥٥٨٥ح  (١٩/١٣٨، )٣٤٥٣٩

نة، )٢٠٨ح  (١/١٣٠املستدرك،  ام السُّ ، وقوَّ
إسامعيل بن حممـد ألصـبهاين، سـري الـسلف 

كـرم أمحـد، الريـاض، دار : الصاحلني، حتقيق
ــة األوىل،  ــة، الطبع ، )م١٩٩٩ (ه١٤٢٠الراي

 .١٤٣-١٤٢ص

اِح َفَأَتْوا َعَىل َخمَاَضةٍ ُعَبْيَدةَ   َوُعَمُر َعـَىل َناَقـٍة ، ْبُن اْجلَرَّ
ْيـِه َفَوَضـَعُهَام َعـَىل َعاتِِقـِه، ،َلهُ  َها َوَخَلَع ُخفَّ  َفنََزَل َعنْ

ـا اْملََخاَضـَة، َفَقـاَل َأُبـو  َوَأَخَذ بِِزَماِم َناَقتِِه َفَخاَض ِهبَ
ْيـَك َيا َأِمَري اْملُْؤِمنَِني َأْنَت : ُعَبْيَدةَ  َلُع ُخفَّ  َتْفَعُل َهَذا، َختْ

ــَك،  ــاِم َناَقتِ ــُذ بِِزَم ــَك، َوَتْأُخ ــَىل َعاتِِق ــَضُعُهَام َع َوَت
ـا اْملََخاَضـَة؟ وُض ِهبَ ِين َأنَّ َأْهـَل اْلَبَلـِد ،َوَختُ  َمـا َيـُرسُّ

ُفوَك، َفَقاَل ُعَمرُ  َك َأَبا ُعَبْيَدَة : اْسَتْرشَ ْه َملْ َيُقْل َذا َغْريُ َأوَّ
ٍد ألُتُه َنَكاالً َجَعلْ  ِة ُحمَمَّ َنـا،مَّ ا ُكنَّا َأَذلَّ َقـْوٍم َفَأَعزَّ  إِنَّ
َنا اهللا َة بَِغْريِ َما َأَعزَّ  بِـِه اهللا بِاِإلْسَالِم َفَمْهَام َنْطُلُب اْلِعزَّ

نَا   .)٣("اهللاَأَذلَّ
وقد أحدثت هيئة عمر أثًرا إجيابًيا عكس ما كان 

 أهـل الـشام بعض الصحابة يتوقعونـه، فقـد سـأل
: حينام أقبل عليهم عمر وكان معـه بعـض أصـحابه

ــالوا ــؤمنني؟ فق ــري امل ــذهبون : أيــن أم ــدامكم، في ق
ويتجاوزونه، ثم يسألون مرة أخـرى، حتـى رأوه يف 

ــالوا ــني، فق ــذه ": رجــل أو اثن ــة ال واهللاه هبانيَّ  الرَّ
 .)٤("رهبانيُتُكم

، وأخرجه )٢٠٧ح  (١/١٣٠احلاكم، املستدرك،   )٣(
، وأبــو )٥٨٤ح  (٢٠٧ابــن املبــارك، الزهــد، ص

اين، حليـة األوليـاء نعيم، أمحد بن عبداهللا األصـبه
وطبقــات األصــفياء، القــاهرة، مكتبــة اخلــانجي، 

 ،١/٤٧، )م١٩٩٦ (ه١٤١٦وبريوت، دار الفكـر، 
 .وأخرجه غريهم، وبروايات يزيد بعضها عىل بعض

فهيم : ابن شبة، أبو زيد عمر، أخبار املدينة، حتقيق  ) ٤(
شلتوت، جـدة، دار األصـفهاين، الطبعـة الثانيـة، 

  .٣/٨٢٥ ، ه١٣٩٩
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ــذ ــل اِهلْرب ــد أقب ــة هناون ــد معرك  إىل )١(وبع
والـذي تـوىل القيـادة بعـد  -لـيامن حذيفة بن ا

ن  عامن بن مقرِّ أتـؤمنني : فقال لـه -استشهاد النُّ
إن : قـال. نعـم: عىل أن أخربك بام أعلـم؟ قـال

جان  وضـع عنـدي ذخـرية لكـرسى، )٢(النَّخْريَ
. فأنا ُأخرجها لك عىل أماين وأمـان مـن شـئُت 

فأعطاه ذلك، فأتى بَسَفَطِني عظيمني ليس فـيهام 
َبْرَجد واليـاقوت، وهـي ذخـرية إال اللؤلؤ و الزَّ

كــرسى، جــوهًرا كــان أعــده لنوائــب الزمــان، 
فنظروا يف ذلك، فأمجع رأي املسلمني عىل رفعـه
روه حتـى فرغـوا،  إىل عمر، فجعلـوه لـه، فـأخَّ
فبعثوا به مع ما ُيرفع من األمخاس مـع الـسائب 

 .)٣(بن األقرع
فلام قدم السائب عـىل عمـر، وأطلعـه عـىل 

: ام عمر ليـدخل، فقـال لـه الـسائباألخبار، ق
ثم أخربه خرب . إّن معي ماالً عظيًام قد جئت به"

َفَطني، قال أدخلهام بيت املال حتى ننظر يف : السَّ
 ."شأهنام، واحلق بجندك
ــسائب ــال ال ــال، ": ق ــت امل ــأدخلُتهام بي ف

وبـاَت تلـك : وخرجُت رسيًعا إىل الكوفة، قال
بعـَث يف الليلة التي خرجُت فيهـا، فلـام أصـبح 

أثري رسوالً، فواهللا مـا أدركنـي حتـى دخلـُت 

الكاهن املجويس القائم عىل بيت النّار : اِهلْربذ  ) ١(
 ). "هربذ" ٢/٩٨٠املعجم الوسيط، (

 . من زعامء الُفرس وقادهتم العسكريني  ) ٢(
، ٤/١١٦الطربي، تـاريخ الرسـل وامللـوك،   ) ٣(

١٣٣. 

الكوفة، فأنخُت بعريي، وأناخ بعـريه عـىل ُعرقـوَيبْ 
احلق بـأمري املـؤمنني، فقـد بعثنـي يف : بعريي، فقال

ــِدر عليــك إالّ اآلن ــُت : قــال. طلبــك، فلــم أْق : قل
ــال! ويلــك ــاذا؟، ق ــاذا ومل ــال. واهللاال أدري : م : ق

مـايل : ه، فلام رآين قـالفركبُت معه حتى قدمُت علي
، !بل ما البـن أم الـسائب ومـايل! والبن أّم السائب

! وحيـك: وما ذاك يا أمري املؤمنني؟، قال: قلُت : قال
 ما هو إال أن نمُت يف الليلة التي خرجَت فيهـا، واهللا

َفطني  ــسَحُبني إىل ذينــك الــسَّ ــت مالئكــة ريب َت فبات
إين : أقوللنكوينّـك هبـام، فـ: يشتعالن ناًرا، يقولون

سأقسمهام بني املسلمني، فُخـْذُمها عنّـي ال أبـا لـك 
. واحلق هبام، َفـبِْعُهَام يف أعطيـة املـسلمني وأرزاقهـم

ــال ــسجد : ق ــى وضــعتهام يف م ــُت هبــام حت فخرج
الكوفة، وغشيني التجار، فابتاعهام منّـي عمـرو بـن 
ُحريث املخزومـي بـألفي ألـف، ثـم خـرج هبـام إىل 

بأربعة آالف ألف، فـام زال أرض األعاجم، فباعهام 
، وطلـب عمـر أن )٤("أكثر أهل الكوفـة مـاالً بعـد

 .)٥(ُيقسم املال بني املجاهدين
وبلغت نزاهة الفاروق حـًدا ال يمكـن وصـفه، 
وأخباره كثرية، ولكن فيام نحن بصدده، يـروي أبـو 

هدي قال كنت مع عتبة بـن َفْرَقـد حـني ": عثامن النَّ

 .١١٧-٤/١١٦املصدر السابق،   ) ٤(
، وبنحوه ذكره ابن أعثم، ٤/١٣٥املصدر السابق،   ) ٥(

ــو ــصة أيب ٦٢-٢/٥٩ح، الفت ــض الق ، وذكــر بع
-١٣٧حنيفــة الــدينوري، األخبــار الطــوال، ص

 .وذكر أن اخلرب مشهور١٣٨
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ـــَفطَ  ـــصنع َس ـــتح أذربيجـــان، ف ـــيهام افت ني ف
ُبــود)١(َخبِــيْص  ، ثــم )٢(، وألَبــَسُهام اجللــود واللَّ

بعث هبام إىل عمر مع ُسـَحْيم مـوالُه، فلـام قـدم
ما الذي جئَت به؟ أذهـٌب أم َوِرق؟ : عليه، قال

بِـْيَص، فقـال إنَّ : وأمَر به فُكشَف عنه، فذاق اخلَ
 ٌ أفُكــلُّ املهــاجرين أكــَل منــه ! هــذا لطّيــب لــنيِّ

ام هو يشٌء خّصك به:ِشَبَعُه؟ قال فكتـب .  ال، إنَّ
َك، وال َكـدِّ : أما بعـدُ : إليه ُعمر فلـيَس مـن َكـدِّ

َك، وال َكدِّ أبِيَك، ال تأكـُل إال مـا َشـبَِع منـه  ُأمِّ
 .)٣("املسلمون يف ِرَحاِهلم

َبص مع : اخلَبِيص  ) ١( من ُختْ حلوى من التمر والسَّ
 ١٧/٥٤٢الزبيـدي، تـاج العـروس، (بعض 

 )."خبص"
ُبود  ) ٢( َمجع لِْبٍد، وهو صوٌف ُينَْدُف، ثـم ُيَبـلُّ : اللَّ

َد بعـُضُه عـىل بعـض وُيوَطُأ بالرِّ  ْجِل حتى يتّلبَّ
ْكبي، حممد بن أمحـد، الـنظم (وَيْشَتّد  بطال الرِّ

ب، حتقيـق َهـذَّ : املُْسَتْعذب يف تفسري ألفـاظ املُ
مصطفى سامل، مكة املكرمة، املكتبة التجارية، 

 ).١/٣١، )م١٩٩١، ١٩٨٨ (ه١٤١١، ١٤٠٨
ـــساب األرشاف،   ) ٣( ـــبالذري، أن ، ١٠/٣٢٠ال

، ٤٥٩-٤٥٨ البلدان، ص، وفتوح١٣/٣٢٣
 ١٢/٣٢٥وأخرجه ابن أيب شـيبة، املـصنف، 

ي )٣٣٥٨٨ح ( ي، هنَّاد بن الرسَّ ،  وابن الرسَّ
عبـدالرمحن : التميمي الكويف، الزهد، حتقيـق

ــة  ــاء، الطبع ــت، دار اخللف ــوائي، الكوي الفري
 ،)٦٩٧ح  (٢/٣٦٥ ،  ه١٤٠٦األوىل، 

ــربى،  ــسنن الك ــي، ال ح  (١٠/٢١٧والبيهق
د مسلم دون ذكـر القـصة أن ، وعن)٢٠٤١٢

ـُه َلـْيَس ِمـْن ": عمر كتب إىل عتبة بن فرقـد إِنَّ
َك َفَأْشبِِع  َك َوالَ ِمْن َكدِّ َأبِيَك َوالَ ِمْن َكدِّ ُأمِّ َكدِّ
==

وملا فتح املسلمون َفَسا وَداَرَبِجْرد بقيـادة َسـاِرَية 
َسـَفًطا فيـه بن ُزَنيم أصابوا مغانم كثـرية، وأصـابوا 

َجــْوهر، فاســتأذن ســارية جيــشه بــأن هيبــه لعمــر، 
فبعث بـه مـع َرُجـٍل وبـالفتح، وكـان "فوهبوه له، 

اُزون وُتْقَىض هلم َحَوائُِجُهم، فقـال  ُسُل والَوْفُد ُجيَ الرُّ
فـه ألهلـَك : له سارية اْسَتْقِرْض ما ُتبلِّغ بـه ومـا ُختلِّ

جُل الَبْرصَ . عىل َجائَِزتِك ة ففعل، ثم خـرج َفَقِدم الرَّ
َفَقِدم عىل عمر، َفَوَجَدُه ُيطعم الناس، ومعـه َعـَصاه 
التي َيْزُجر هبا َبِعَريُه، َفَقَصَد له، فأْقَبَل عليه هبا، فقال 

َفَجَلس حتـى إذا أَكـَل الُقـْوُم انـرصف . اْجلِس: له
عمر، وقام َفَأْتَبَعُه، فظـنَّ عمـر أنـه َرُجـٌل مل َيـْشبع، 

ثـم ذكـر . (اْدُخـل:  بـاب دارهفقال حني انتهـى إىل
جل بأّنـه رسـوُل سـارية بـن  قصة، إىل أن أخربه الرَّ

مرحًبـا وأهـال، ثـم َأْدَنـاه حتـى : ، فقال عمر)ُزنيم
ْت ُرْكَبُتُه ُرْكَبَتُه، ثم سأله عن املسلمني، ثم سـأَلُه  َمسَّ
عــن ســارية بــن ُزَنــْيم، فــأخربه، ثــم أخــربه بقــصة 

ْرج ليـه ثـم َصـاَح إليـه ُثـمَّ  الذي معه، فنظر إ)٤(الدُّ
ال َوال َكَراَمَة حتى َتْقَدَم عىل ذلـك : صاَح به، ثم قال

==
ــَك  ــُه ِىف َرْحلِ َّــا َتــْشَبُع ِمنْ ْم ِمم ــْسلِِمَني ِىف ِرَحــاِهلِ  "املُْ

مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القـشريي، (
حممد :  الصحيح املخترص من السنن، حتقيقاملسند

ــب  ــاء الكت ــاهرة، دار إحي ــدالباقي، الق ــؤاد عب ف
 ).٢٠٦٩ ح ٣/١٦٤٢ت، .العربية، د

ْرج  ) ٤( فط، واملقـصود مـا ُيـْدرج ويـسرت : الدُّ هو السَّ
ابن فارس، أمحد بن فارس (ويغطى حلفظ األشياء 

ــق ــة، حتقي ــاييس اللغ ــاء، معجــم مق ــن زكري : ب
/ ه١٣٩٩الفكر، ، بريوت، دار عبدالسالم هارون

 )."درج" ٢/٢٧٥م، ١٩٧٩
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َمُه بينهم، َفَطَرَدهُ  يا أمري املؤمنني : فقال. اجلُنْد َفُتَقسِّ
 إبـيل واْستقرضـُت يف َجـائَِزِيت )١(إِينِّ قد َأْنـَضْيُت 

ُغ به، فام َزاَل عنه حتى أْبَدَلـُه بعـريً  ا فأْعطني ما َأَتَبلَّ
دقة، وأخذ بعريُه فأدَخَلُه يف إبل  ببعريه من إبل الصَّ
ُسـوُل َمْغـُضوًبا عليـه حمروًمـا  دقة، ورجع الرَّ الصَّ

 .)٢("حتى قدم البرصة، َفنََفَذ ألمر عمر
وهذه قصة أخرى مشاهبة لرسول آخـر مـع 

 :عمر بتفصيل أكثر
 بن قيس األشجعي  سلمةكان عمر قد بعث

نا حتـى لقينـا ِرس  َفـ:لقتال األكراد، قـال سـلمة
 فـدعوناهم إىل  من األكراد،عدونا من املرشكني

ــ ــأبوا أن ُي ــؤمنني ف ــري امل ــه أم ــا أمــر ب  موا،لِ ْس م
 فقاتلنـاهم ،واقرّ بوا أن يُ أفدعوناهم إىل اخلراج ف

اوي، وهـو رسـول .  عليهماهللافنرصنا  يقول الرَّ
 سـلمة بـن قـيس أمـري ثـم إنّ ": سلمة إىل عمر

هم، فـإذا ى بيوت نارِ طَّ خَ تَ القوم دخل، فجعل يَ 
مـا هـذان :  بأعىل البيت، فقـالْني قَ لَّ عَ  مُ ْنيِ طَ فَ َس بِ 

 هبا امللـوك مُ ظِّ عَ أشياء كانت تُ : ان؟ فقالواطَ فَ السَّ 
، فـإذا علـيهام ا إيلَّ وُمهَ طُ بِ هْ أَ : بيوت نارهم، فقال

 مْ هُ بُ َس مـا أْحـ: ع امللـوك بعـد امللـوك قـالابِ وَ طَ 

ــَضْيُت   ) ١( ــا : أْن ــُت حلمه ــا وأذهب ــن (أهزلُته اب
السكيت، أبو يوسف يعقـوب بـن إسـحاق، 

فخـر الـدين قبـاوة، : كتاب األلفـاظ، حتقيـق
ـــة األوىل،  ـــان، الطبع ـــة لبن ـــريوت، مكتب ب

 ).١٠٦م، ص١٩٩٨
-٤/١٧٨الطربي، تاريخ الرسـل وامللـوك،   )٢(

ـــشق، ، ١٧٩ ـــاريخ دم ـــساكر، ت ـــن ع واب
٢٧-٢٠/٢٦. 

 باملسلمني، فلام جاءوا يس، عيلَّ فِ  نَ وا إال عىل أمرٍ عُ بَ طَ 
 َام هُ ضَّ ُفـ أن أَ أردُت : ، فقـالْني طَ فَ م خـرب الـسَّ هُ َربَ أْخ 

 رَ ، فإذا مهـا مملـوءان بـام مل ُيـَام هُ ضَّ فَ  منكم، فَ َرضٍ بمحْ 
ــثْ مِ  ــال،هُ ُل ــثْ  مِ مل أرَ :  أو ق ــىل هُ َل ــه ع ــل بوجه ، فأقب

يا معرش املـسلمني، قـد علمـتم مـا : املسلمني، فقال
وا يُبـطِ م هـذا، فهـل لكـم أن تَ ُكـهِ ْج  يف وَ اهللا مُ أبالكُ 

هِجــائِ وَ  حلَ ؛ا ألمــري املــؤمننيًس ُفــ أنْ ْني طَ فَ هبــذين الــسَّ 
ـ: ه، فأجابوه بصوت رجل واحدابُ تَ نْه وما يَ ورِ مُ وأُ  ا إنَّ
ــ ــاهللا دُ هِ ْش ُن ــ أنَّ ــا، وطاَب ــد فعلن ــ أنْ ْت ا ق ــرينَُس ُف ا ألم

  املـؤمنني أمـريَ َت دْ ِهـقـد عَ : املؤمنني، فدعاين، فقال
ا من وصـيته وأمـر نَعْ بَ ة، وما أوصانا، وما اتَّ رَّ يوم احلَ 

 هبـام أِت س املسلمني له هبام، َفـفُ  أنْ يِب ني، وطِ طَ فَ السَّ 
 بـام  اخلـرب، ثـم ارجـع إيلَّ هُ قْ دُ إىل أمري املؤمنني، واْص 

ذ ُخـ:  من صاحب، فقالدٌّ ما يل بُ : يقول لك، فقلُت 
 فأخـذت بيـد رجـل مـن القـوم،.  مـن أحببـتدِ يَ بِ 

ا حتـى قـدمنا هبـام املدينـة، ُمهَ زُّ  َهنُ ْني طَ فَ فانطلقنا بالسَّ 
ني، وانطلقـت أطلـب طِ فَ فأجلست صاحبي مع السَّ 

ثم ذكر (، فإذا به يغدي الناس أمري املؤمنني عمر 
جئـت ف: قال) قصة وفيها أنه دخل معه منزله إىل أن

 ولُس ا، فحلف الرَّ ُمهَ َربَ  َخ هُ ، فأخربتُ ْني طَ فَ إىل ذكر السَّ 
 الذي ال إله إال هـو لكـأنام واهللاخرى، ا أُ عندها يمينً

 َب َثـ وَ  أنْ مُ اقِ  واألرَ دُ اوِ  عليه األفاعي واألَس ْت لَ ِس رْ أُ 
 ،هِ تِـوَ قْ حَ ا بِ ذً  بوجهـه آِخـ، ثم أقبل عـيلَّ يَك ان تِ كَ مَ كَ 

 واهللامــر؟  يكونــان لعُ المَ  وَعــ!وكَ  أُبــهللا: فقــال
ور حُ وف يف نُ وع واخلَ  واجلُ أَ مَ  املسلمون الظَّ نَّ لَ بِ قْ تَ ْس يَ لَ 

اء يَ فْ  أَ عُ بِ تَّ  إليهم يَ و من أهله ويروُح دُ غْ العدو، وعمر يَ 
: اجة يل فيـه، فقلـُت  به فال َح َت ئْ املدينة، ارجع بام جِ 
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ــ ــه أُ يــا أمــري املــؤمنني، إّن  وبــصاحبي)١( يبعَ دِ ْب
 بام  ما جئَت !رِ امة لآلِخ رَ ال، وال كَ :  قال،فامحلنا

 ٌل ُجـ رَ كُ ْرتَ  أيُ !اهللااد بَ يا لعِ :  قلُت ،َك لَ ْمحِ أَ  به فَ َرسُّ أُ 
 انطلق أُ فَ رْ  يا يَ ،اهَ تَ لْ أما لوال قُ :  قال،؟ْنيِ َض رْ بني أَ 

 مـن إبـل ْنيِ يَّ رِ هْ  عىل ناقتني ظِ هُ بَ احِ  وَص هُ لْ به فاْمحِ 
ة، رجهام من احلرَّ  هبام حتى ُخت ْس خَ الصدقة، ثم انْ 

ا املـسلمون يف تَ أمـا لـئن َشـ:  فقال إيلَّ ثم التفَت 
 منك ومن نَّ رَ ذِ  بينهم ألعْ َام َس قْ هم قبل أن يُ يِ اتِ َش مَ 

 إىل الـبالد فـانظر إذا انتهيَت : ، ثم قالَك بِ ْحيِ وَ ُص 
، ْني تَ اقَ ى من املسلمني فادفع إليه النَّرَ  من تَ َج وَ أْح 
 يل املـسلمني، عُ ادْ :  فأخربناه اخلرب، فقـالاهُ نَيْ فأتَ 

 مْ كُ رَ َفـإن أمـري املـؤمنني قـد وَ : فلام جاءوا قـال
وا عـىل مُ ِس تَ  هبام منه، فاقْ  أحقَّ مْ آكُ رَ م، وَ كُ يْ طَ فَ َس بِ 
ـ! أهيـا األمـرياهللا َك حَ لَ أْص : ، فقالوااهللا ةِ كَ رَ بَ   هُ  إنَّ

 ال واهللا:  فقـال،ةٌ مَ ْس  وِقـيمٌ وِ قْ  وتَ َرصٌ ينبغي هلام بَ 
 مَ وْ  القَ دَّ عَ ، فَ رٍ جَ حَ تربحون وأنتم تطلبونني منها بِ 

ل ُجــرحــوا إىل الرَّ  طَ امبَّ رُ  َفــ،ارةَجــ احلِ دَّ َعــوَ 
 .)٢(" بني اثننيرَ جَ وا احلَ قُ لَ ن، وفَ يْ رَ جَ احلَ 

ق رَّ َفـ لـئن تَ واهللاأمـا ": ويف رواية قال عمـر
قـسم هـذا فـيهم  قبل أن يُ مْ هِ يِ اتِ َش املسلمون يف مَ 

 ُت لْ َحتَ  فارْ : قال،!ةرَ اقِ  الفَ َك بَ احِ َص  وبِ َك  بِ نَّ لَ عَ ألفْ 
 يل فـيام اهللاارك ا َبـ َمـ: فقلـُت ، سلمةحتى أتيُت 

جل إذا َكلت ناقته أو عطبت : ُأْبدع يب  ) ١( يقال للرَّ
عا به قد ُأْبدع به  أبو عبيد، غريب (وبقي ُمنَْقطِ

 )."بدع" ١/٩احلديث، 
، ٢٢٢-٢/٢١٧سعيد بـن منـصور، سـنن،   ) ٢(

اإلصــابة، (وصــحح إســناده ابــن حجــر 
٣/١٢٨.( 

صيبني  أن تُ اس قبَل  هذا يف النَّمْ ِس اقْ ، ي بهنِ تَ ْص َص تَ اْخ 
 .)٣("ةٌ رَ اقِ  فَ اكَ وإيَّ 

 
 

وقد شهد األعداء بصدق دعوة املسلمني والتـي
جتّلت يف أخالقهم وتعـامالهتم وسـلوكهم، وذلـك 

ــا ــذكر منه ــرية، ن ــف كث ــا : يف مواق ــل مل ــغ ِهَرْق بل
أمل َأُقْل لكـم ": انتصارات خالد بالشام قال جللسائه

فإّنه ال َقَوام لكم مع هؤالء الُقـْوم، إنَّ ! ال ُتقاتلوهم
، فال يقوم هلـم )٤(دينهم دين جديد، ُجيدد له ثبارهم

 .)٥("أحد حتى يبىل
ــث ــشام بع ــادين بال ــة أجن ــل موقع ــد  وقب القائ

ومي :  لـهفقالسلمني،  إىل معسكر املا رجال عربيً الرُّ
ا وليلـة، ثـم  فيهم يومً مْ قِ أَ  فَ ،ادخل يف هؤالء القوم"

ــَل َخ دَ  َفــ.ائتنــي بخــربهم  عــريب ال اس رجــٌل  يف النَّ
مـا :  فقـال لـه،ا وليلة، ثم أتـاهر، فأقام فيهم يومً كَ نْيُ 

ان، ولـو َسـرْ هار فُ ان، وبالنَّبَ هْ بالليل رُ  :وراءك؟ قال
 إلقامة ؛مْ جِ زنى رُ  ابن ملكهم قطعوا يده، ولو َق َرسَ 

 صدقتني لبطن لئن كنَت : القائد فقال له .احلق فيهم
 األرض خري من لقاء هؤالء عىل ظهرها، ولـوددُت 

ن خيىل بيني وبينهم، فـال ينـرصين أ اهللا حظي من أنَّ 

 .٤/١٨٩لوك، الطربي، تاريخ الرسل وامل  ) ٣(
ـــرٍ    )٤( ـــاِر أْم ـــضائِِه : عـــىل ثِب ـــن َق عـــىل إرشاٍف م

ـــادي، القـــاموس املحـــيط، ص(  ٣٥٨الفريوزآب
 )."ثرب"

 .٣/٤٠٣الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ٥(
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 .)١("عليهم، وال ينرصهم عيلَّ 
وتكّرر مثل هـذا قبـل معركـة الريمـوك، إْذ 

وم جاسوًسا  من عرب الـشام دسَّ أحد قادة الرُّ
ــال ــن حــاهلم، ق ــأله ع ــام س ــسلمني، فل : إىل امل

ــه " ــوم يقومــون الليــل كل ــد ق جئتــك مــن عن
ـــأمرون  ـــار، وي ـــصومون النَّه ـــصلون، وي ُي
باملعروف، وينهون عن املنكـر، ُرْهبـان بالليـل، 
هار، لو يـرسق ملكهـم فيهـا لقطعـوه،  ُأْسد بالنَّ
ولو زنا رمجوه؛ إليثـارهم احلـق واتبـاعهم إّيـاه 

لئن كان هـؤالء القـوم : فقال القائد. اهلوىعىل 
كام تزعم وكام ذكـرت لـبطن األرض خـري ملـن 

 .)٢("ُيريد قتاهلم ولقاءهم من ظهرها
وقال نصارى الشام للمسلمني قبـل موقعـة 

يا معرش املسلمني، أنتم أحّب إلينـا مـن ": فِْحل
وم، وإن كــانوا عــىل ديننــا، أنــتم أوىف لنــا،  الــرُّ

ن ظلمنـا، وأحـسن واليـة وأرأف بنا، وأكف ع
علينا، ولكـنهم قـد غلبونـا عـىل أمرنـا، وعـىل 

 .)٣("منازلنا
وشهد شيخ كبري يف جملس ملك الـروم عـن 
حــال الفــاحتني حيــنام تعجــب هرقــل مــن 
يعة للمسلمني عىل الّرغم مـن  االنتصارات الرسَّ

مـن أجـل أنَّ ": قلة عددهم، فقال ذلك الـشيخ

ــسابق،   ) ١( ــصدر ال ــساكر، ٣/٤١٨امل ــن ع ، واب
 .٢/٩٦تاريخ دمشق، 

 .١٨٩األزدي، فتوح الشام، ص  ) ٢(
، وابـن عـساكر، ٩٧صاألزي، فتوح الشام،   ) ٣(

 .٤١/١٣٠تاريخ دمشق، 

هـار، وُيوفـون القوم يقومون الليـل، ويـصومون النَّ
بالعهد، ويأمرون بـاملعروف، وينهـون عـن املنكـر، 

.)٤("وال يظلمون أحدا، ويتناصفون فيام بينهم
وم حال الفـاحتني حيـنام  ونقلت عيون بطريق الرُّ

أما الليل فطول القيام، وأما "كانوا ُحيارصون دمشق 
هار فاخلري الظـاهر، واحلـرص عـىل اجلهـاد، وإن  النَّ

ة من َشْعٍر أو غـزل دفعهـا وجد أحدهم نعالً  ، أو ُكبَّ
مـا : إىل صاحب الُغنْم، فـإذا قـال صـاحب املقـسم

فلـامَّ سـمع . هـذا ال َنـْسَتِحّله إال بِِحّلـهِ : هذا؟ قالوا
ما لنا هبـؤالء طاقـة، : عظيم دمشق هذه القصة، قال

 .)٥("وال لنا يف قتاهلم خري
ومرَّ معنا قصة رّد املسلمني خلـراج أهـل محـص 

مشق قبل معركة الريموك؛ خشية مـن عـدم وأهل د
كم ": قدرهتم عىل محايتهم، فقالوا  إلينا، ولعن اهللاردَّ

وم، ولكن لو كـانوا اهللا  الذين كانوا يملكوننا من الرُّ
هم ما رّدوا علينا، بل غصبونا وأخذوا مـع هـذا مـا 

، وتــأثر أهــل محــص )٦("قــدروا عليــه مــن أموالنــا
ا فيـه َلوالَيتكم وَعْدلكم ": وقالوا ا ُكنـَّ أحبُّ إلينا ممـَّ

من الظلم والَغْشم، ولندفَعنَّ ُجنَْد ِهَرْقل عن املدينـة 
والتــوراة ال : مـع عــاملكم، وهنــض اليهـود فقــالوا

، ونحوه عنـد ابـن ١٣٣األزدي، فتوح الشام، ص  ) ٤(
 .١/٢١٩أعثم، الفتوح، 

، وابن عساكر، ٨٥-٨٤األزدي، فتوح الشام، ص  ) ٥(
، والقـصة بـأطول ١٢٤-٢/١٢٣تاريخ دمـشق، 

 .١/١٥١من هذا عند ابن أعثم، الفتوح، 
 عنـد أيب ، ونحـوه١٣٨األزدي، فتوح الشام، ص  ) ٦(

 .١٣٩يوسف، اخلراج، ص
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يدخل عامل ِهَرْقل مدينـة محـص إالَّ أن ُنْغَلـب
وُنْجَهد، فَأْغَلُقوا األبواب وَحَرُسوها، وكـذلك 

ــ صارى فعــل أهــل املــدن التــي ُصــوحلْت مــن النَّ
وم وأتبـاعهم عـىل : واليهود، وقـالوا إن ظهـر الـرُّ

ا عىل أمرنـا  نا إىل ما ُكنَّا عليه، وإالَّ فإنَّ املسلمني ِرصْ
 الكفــرة اهللامــا بقــي للمــسلمني عــدد، فلــامَّ هــزم 

ــوا ُمــدهنم، وأخرجــوا  ــر املــسلمني فتح وأظه
سني وا اخلراج)١(املقلِّ  .)٢(" فلعبوا، وأدُّ

وم وحكى أبو بشري التنوخي م سريه مع الـرُّ
ت ": إىل الريمـوك، قـال ــِرصَ كنـُت نـرصانًيا، فنُ

وم  ــرُّ ــُت مــع ال ــرصانية عــىل العــرب، وأقبل النَّ
فجعلنا ال نمّر بأحد من أهل البلد إّال وجدناهم 
أحسن يشء ثناًء عـىل العـرب يف كـلِّ يشء مـن 

، ثم حكى بعـض مـا كـان "أمرهم ويف سريهتم
وم يفعلون من مظامل بالسكان   .)٣(املحلينيالرُّ

وملـا خــرج ِهَرْقــل مــن الــشام بعــد هزيمــة 
وم كـان أسـًريا يف  الريموك حلقه رجـٌل مـن الـرُّ

أخـربين : أيدي املسلمني، فأفلت منهم، فقال له
ثك كأنـك تنظـر : عن هؤالء القوم، فقـال ُأحـدِّ

هار ورهبان بالليل، ما يأكلون  إليهم، ُفرسان بالنَّ
ال بــسالم، يف ذمــتهم إال بــثمن، وال يــدخلون إ

ــيُس   ) ١( ْقلِ ــاء، وهــو : التَّ ف والِغن ــدُّ ب بال ــرضَّ ال
استقبال الوالة عند قدومهم بأصـناف اللهـو 

 ١٦/٣٩٥الزبيــــدي، تــــاج العــــروس، (
 )."قلس"

 .١٨٧البالذري، فتوح البلدان،   ) ٢(
 .١٥٨-١٥٥األزدي، فتوح الشام،   ) ٣(

لـئن : فقـال. يقفون عىل من حارهبم حتى يأتوا عليه
 .)٤("كنَت صدقتني لريُثنَّ ما حتت قدمي هاتني

ويف حصار بابليون بمـرص أرسـل املقـوقس وفـًدا 
ملفاوضــة املــسلمني، فلــام رجعــوا ســأهلم عــن حــال 

رأينا قوًمـا املـوت أحـب إىل أحـدهم : الفاحتني، فقالوا
فعـة، لـيس من احلياة، والتواضـع أحـب  إليـه مـن الرِّ

نيا رغبة وال هنْمة، إنـام جلوسـهم عـىل  ألحدهم يف الدُّ
الرتاب، وأكلهم عىل ُرَكبهم، وأجريهم كواحد مـنهم، 
ما ُيعرف رفيعهم من وضيعهم، وال الـسيّد مـنهم مـن 
العبد، وإذا حـرضت الـصالة مل يتخلـف عنهـا مـنهم 
أحــد، يغــسلون أطــرافهم باملــاء، ويتخــشعون يف 

والذي ُحيلف به لو أنَّ هؤالء : فقال املقوقس. مصالهت
استقبلوا اجلبال ألزالوها، وما يقوى عىل قتـال هـؤالء 

 .)٦(، وكّرر نحو قوله ملا قابل وفد املسلمني)٥("أحد
وملا عاين املقوقس ما عاين مـن املـسلمني شـهد 

جـل ": عىل حـاهلم بكـالم طويـل، وممـا قـال إن الرَّ
جل منَّا، وذلك أهنم قـوم الواحد منهم ليعدل مائة ر

ولـيس هلـم ... املوت أحب إىل أحدهم مـن احليـاة 
نيا وال لـذة إال قـدر ُبْلغـة العـيش مـن  رغبة يف الـدُّ
الطعام واللباس، ونحن قـوم نكـره املـوت ونحـب 

 .)٧("احلياة ولذهتا
وهــرب يزدجــرد ملــك الفــرس مــن املــسلمني 

 .٣/٦٠٣الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ٤(
 .٦٥ابن عبداحلكم، فتوح مرص وأخبارها، ص  ) ٥(
 .٦٧املصدر السابق، ص  ) ٦(
 .٧١املصدر السابق، ص  ) ٧(
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فاستنجد بملك الصني، وبعث له هبدايا كثـرية،
 ملك الصني رسـول يزدجـرد عـن حـال فسأل

املسلمني، وحكى الرسول احلوار الذي دار بينه 
َأُيوُفــوَن ": وبــني ملــك الــصني، فقــال ســألني

َوَما َيُقوُلوَن َلُكْم َقْبـَل : َنَعْم، َقاَل : بِاْلَعْهِد؟ ُقْلُت 
َيـْدُعوَننَا إَِىل َواِحــَدٍة ِمــْن : َأْن ُيَقـاتُِلوُكْم؟ ُقْلــُت 

ُهْم َفإِْن َأَجْبنَاُهْم َأْجُروَنا ُجمْـَراُهْم، إِمَّ : َثالٍث  ا ِدينُ
ــاَل  ــَذُة َق نَاَب ــُة، َأِو اْملُ َع نَ ــُة َواْملَ ْزَي ــَف : َأِو اْجلِ َفَكْي

ْرِشـِدِهْم، : َطاَعُتُهْم ُأَمَراَءُهْم؟ ُقْلُت  َأْطَوُع َقْوٍم ملُِ
ُمـوَن؟: َقاَل  رِّ وَن َوَما ُحيَ لُّ ُتـُه، َفَقـ َفَام ُحيِ : اَل َفَأْخَربْ

َم َعَلْيِهْم؟  وَن َما ُحرِّ لُّ َل َهلُْم، َأْو ُحيِ ُموَن َما ُحلِّ رِّ َأُحيَ
ُكوَن َأَبـًدا : ُقْلُت ال، َقاَل  لِ َفإِنَّ َهُؤالِء اْلَقْوِم ال َهيْ

ُموا َحالَهلُـْم ُثـمَّ َقـاَل  رِّ وا َحَراَمُهْم َوُحيَ لُّ : َحتَّى ُحيِ
تُ  ِين َعْن لَِباِسِهْم، َفَأْخَربْ ُه، َوَعـْن َمَطاَيـاُهْم، َأْخِربْ

ْيــُل اْلِعــَراُب  :َفُقْلــُت  :  َفَقــاَل -  َوَوَصــْفُتَها- اْخلَ
ــِذهِ  ــُصوُن َه ــِت اْحلُ ــَل ! نِْعَم ــُه اِإلبِ ــْفُت َل َوَوَص

َها، َفَقـاَل  َهـِذِه ِصـَفُة : َوُبُروَكَها َواْنبَِعاَثَها بَِحْملِ
َواِل األَْعنَاِق   .َدَوابٍّ طِ

ْعنِـي َأْن :ىل يزدجرد كتاباإ ثم كتب ُه َملْ َيْمنَ  َأنَّ
ِني  ُلُه بَِمـْرَو َوآِخـُرُه بِالـصِّ َأْبَعَث إَِلْيَك بَِجْيٍش َأوَّ
ـِذيَن  ، َوَلكِْن َهُؤالِء اْلَقـْوِم الَّ َهاَلُة بَِام َحيِقُّ َعَيلَّ اْجلَ
َبـاَل  ـاِوُلوَن اْجلِ َوَصَف ِيل َرُسوُلَك ِصَفَتُهْم َلْو ُحيَ

َوها، َوَلْو خىل َأَزاُلوِين َما َداُموا َعَىل َما  هبم َرسْ َهلَدُّ
ُهْم وارض مـنهم باملـساكنه، وال  َوَصَف، َفـَساملِْ

 .)١("م َما َملْ ُهيِيُجوكَ هجيُهت 

ــوك، ) ١( ــل واملل ــاريخ الرس ــربي، ت -٤/١٧٢الط
١٧٣. 

وملا دخل عياض بن غنم الّرها وصـالح أهلهـا، 
عمل لـه بطريقهـا وليمـة كبـرية يف كنيـسة املدينـة، 
ولكن عياض أبى أن حيـرض داخـل الكنيـسة تأسـًيا 

حينام قدم بيـت املقـدس، فـرأى عيـاض مـن بعمر 
أهيـا ": البطريق حتًريا، فأدرك سبب ذلك، فقـال لـه

البطريق، إنام أنت تفعل بنا ذلك خوًفا عىل أرضـك، 
وإنام جيب عليك أن تفعل هذا بمن يأتيك من بعدنا، 
ينا لك بالصلح، فال ختف منَّا ُظلـًام  فأما نحن فقد وفَّ

لك مـا ال ُتطيـق ، فـانطلق البطريـق إىل وال أن ُنَحمِّ
 .)٢("!هذا أفضل رجل يكون: أصحابه وهو يقول

ـة الفـاحتني  وملا رأى شـهربراز ملـك البـاب ِعفَّ
 اهللاوأيـُم ": وصدق نيتهم قال لعبدالرمحن بن ربيعة 

 ال اهللاوأيـم ... ألنتم أحّب إيلَّ َمَلَكة من آل كـرسى 
 .)٣("يقوم لكم يشء ما وفّيتم ووىفَّ ملُككم األكرب

 

ن يف تعريفـات مـصطلح  -١ معُّ العقيـدة (بعد الـتَّ
ظهــر للباحــث أهنــا تنقــسم عــىل ) العــسكرية
وتم اختيـار . املبادئ، واألساليب: قسمني مها

مفهــوم املبــادئ مــن هــذا املــصطلح، والــذي 
حدده الباحث باألهداف العليا التي انطلقـت 
منها عمليات الفتح يف عرص الراشدين؛ وذلك 

فاهيم والقيم واملنطلقات األخـرى ألن مجيع امل
 .هي متفرعة عن هذا النوع

ال يشك أي منصف اطلع عىل أخبار الفـاحتني  -٢

 .١/٣٣١ابن أعثم، الفتوح،   ) ٢(
 .٤/١٦٠الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   ) ٣(
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يف سمو هدف العقيدة العسكرية يف عـرص
الراشدين، وأن ملّخـصها هـو أن اجلهـاد  
ــرشية  دعــوة وهدايــة وخــري وصــالح للب
مجعــاء، بــل هــو يف مــصلحة أهــل الــبالد 

أنفـسهم، ففيـه املفتوحة خري منه للفاحتني 
، وإزالـة اهللاحتريٌر للنَّاس من العبودية لغري 

عاة لرفــع الظلــم عــن  للعوائــق أمــام الــدُّ
املستــــــضعفني يف األرض، وإزاحــــــة 
للمتسلطني واملتجربين الـذين يـستعبدون 
ــون  ــبالد، ويمنع ــسدون يف ال ــاد ويف الِعب

 للبـرش  ورسـوله  اهللاوصول كـالم 
 لـدين الذين حيكموهنم، ومحاية للمنتسبني

اإلسالم مـن بطـش املخـالفني، وكـل مـا 
خيدم الصالح البرشي بعامـة، ولـيس مـن 
ــع  ــتعامر والتوس ــاحتني االس ــد الف مقاص
والبحث عن املادة، أو أي مقاصـد دنيويـة 
أخرى، ويف أخبار القيادة والقـادة واجلنـد 
ونزاهتهم وأمانتهم وزهـدهم يف املاديـات 
ــى، وقــد شــهد هلــم  مــا يؤكــد هــذا املعن

.ؤهم بذلكاأعد
ارس للعقيـدة العـسكرية يف عـرص  -٣ إن الدَّ

الراشــدين يــوقن بــأّن هــدف اجلهــاد هــو 
 تعاىل، بام حيمله هذا اهلدف اهللاإعالء كلمة 

 ُذكـرت يف البحـث -من مضامني متعددة 
 وإّن أية وسيلة مـرشوعة لتحقيـق هـذه -

الغاية تتناسب مع ظروف العرص هي التي 
 قـد جيب أن ُتسلك، وأيـة وسـيلة أخـرى

ُتتخذ ذريعـة لتـشويه اإلسـالم أو حـرب 

أهله واحتالل أوطـان املـسلمني جيـب إعـادة 
النظر فيها، بل عىل علامء األمة إصـدار فتـاوى 
حوهلــا، وهــذا كحــال االستــضعاف يف مكــة، 

 تعـاىل املـؤمنني عـن القتـال، أو اهللاحينام هنـى 
 لسمعة اإلسالم حينام كـان مراعاة الرسول 

ــاس أن حممــًدا يقتــل ال يتحــدث ا": ُيكــرر لنَّ
ين للعامل يف هـذا "أصحابه ، ووسائل إبالغ الدِّ

العرص متيرسة ومتنّوعة، ولكـن التقـصري مـن 
ــن  ــيهم ع ــي ختل ــسهم، وال يعن ــسلمني أنف امل
الوسائل النافعة والناجعة ركوب وسائل ثبـت 
رضرها وّرشها عىل اإلسالم واملسلمني، وهذه 

مّعن يف أخبا ر الفتوح، وجهة نظر من خالل التَّ
ا ُيصدره الباحث، والكـالم  وليست حكًام فقهي 
منصّب عىل إبالغ الدين فقط، أما رّد العـدوان 
فال خيتلف يف دفعه بـشتى الوسـائل املـرشوعة 
أحد، وعالقة الدولة املسلمة بغريها له تفصيله 

.ونقاشه الطويل يف كتب الفقه
ـــرص  -٤ ـــسكرية يف ع ـــدة الع األصـــل يف العقي

لم، وحماولـة جتنـب احلـرب الراشدين هو السِّ 
قدر االستطاعة، وقد تضمنت وصـايا القيـادة 
تعليامت دقيقة تؤكد عىل جتنب إراقة الدماء إال 
عند الرضورة القـصوى، وُتـشّدد عـىل القـيم 
اإلنسانية التي مل تعرف هلا البرشية مثـيًال، مـن 
مثــل حتقيــق اهلــدف األعــىل بأســاليب نزهيــة، 

ــا ــسط املخالف ــى يف وعــدم ارتكــاب أب ت حت
حقوق احليوان، فـضًال عـن اإلنـسان، وعـدم 
التعـــرض للمـــساملني والـــضعفاء والنـــساء 
ــت  ــادة كان ــشيوخ واألطفــال، بــل إّن القي وال
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امية حتاسب بشدة أي انتهاك للتعاليم الـسَّ
التي ُتصدرها، ولو كانت تلك املخالفـات 
لفظية، كام ُتغّلب القيادة أي مصاحلة حتفظ 

ماء ولو كـان الفـ احتون هـم الغـالبون، الدِّ
وكان القادة ال يبدؤون بأي قتـال إال بعـد 
اإلنــذار واإلعــذار بوســائل متعــددة، ثــم 
التفاوض ومنح وقٍت كاٍف للعدو لرياجع 

.نفسه قبل اختاذه لقرار القتال
 مــن تقتيــل اإلســالمإن مــا ُيعمــل باســم  -٥

وتفجري، وتقطيـع للـرؤوس واألطـراف، 
ــه  ــست غايت ــاد، ولي ــسّمى اجله وحتــت م
واضحة، وال أهدافـه حمـّددة، وال نتيجتـه
متحّققة، هو عبث يشبه عمـل العـصابات 
اًقا تاقت له الّشعوب  ولكنه يرفع شعاًرا برَّ
اإلسالمية لكثـرة مـا أصـاهبا مـن الظلـم 
اخل واخلــارج،  والتــسّلط مــن أعــداء الــدَّ
ــربر مثــل تلــك األعــامل؛ ألن  وهــذا ال ُي

ي اجلهاد له غاياته وأهدافه وضـوابطه التـ
ُتستمد مـن الـوحيني وعمـل الراشـدين، 

مـن أكثـر ) اجلهاد املعارص(وإّن ما ُيسمى 
املفاهيم الـرشعية التـي تتعـرض لتـشويه 
التأويل واالستعجال يف التنزيل، واحلرب 
عليـــه مـــن املـــرجفني؛ فـــذاقت األّمـــة 
ــامء  ــىل العل ــال، وع ــه الوب ــالمية من اإلس
ــوا  ــدورهم، فُيبّين ــوا ب ــّصادقني أن يقوم ال

. وُيبطلوا الباطل ولو كره الكارهوناحلق،
من يّطلع عـىل أخبـار الفتـوح وتـرصفات  -٦

ـــق يف فهـــم املقاصـــد  الفـــاحتني، ويتعم

فقة  محـة والـشَّ والغايات، ُيـدرك أن جانـب الرَّ
عىل البرشية واألخـذ بـاللني وتغليـب اهلـدف 
األعىل، وهو هداية الناس، كان هـو الـسائد يف 

ض اجلهـاد عرص الراشدين، ال كام يصّور الـبع
بأّنه شّدة وقسوة وتنكيـل باملخـالفني؛ بحجـة 
إرهاب األعداء، حتى أّن بعضهم ال حيفظ من 

بح"السرية النبوية إال  واحلق أّن . "جئتكم بالذَّ
الفاحتني حيتاجون يف بعض املّرات إىل يشء من 
ــة خاصــة، ال يمكــن  دة، لظــروف حربي ــشِّ ال

ن فهمها إال بإدراك سياقها التارخيي، وال يمكـ
معرفة ذلك إال باسـرتداد احلـدث كـام هـو يف 
ذلك الزمن، ال بفصله عـن جممـل األحـداث 
املحيطة به، مع التنبه أّنه لـيس كـل مـا ورد يف 
مروّيات الفتوح ُيسّلم به، ولكن ُينظر لألغلب 
األعــّم، أمــا التفاصــيل فكثــًريا مــا تقــع فيهــا 
املبالغات، وذلك مثل أعداد القتىل يف صـفوف 

وحكاية بعض األخبار عـن شـجاعة األعداء، 
ــسوهتم ضــد  ــض املحــاربني يف إثخــاهنم وق بع
املواجهني، أما يف اجلانب اآلخر فـإّن املـستفيض 
محة والشفقة عىل البـرشية  والغالب هو تغليب الرَّ
حتى ولو كان بعضهم ُحمارًبا، وإن وقع يف بعـض 
أخباره زيادات ومبالغات، ولكنه يبقـى بمجمـل 

لبارز، ومن َثّم فإّنه إذا أدركنـا أحداثه هو اهلدف ا
اهلدف اسـتدللنا عـىل الوسـيلة املناسـبة لتحقيـق 

 ال يــأيت ذلــك اهلــدف، وإّن هدايــة البــرشية
.بالرتهيب والتقتيل والترشيد

ال بد من التأكيد عىل أّن استنباط األحكام مـن  -٧
رية أو  ــسِّ ــرص ال ــي جــرت يف ع األحــداث الت
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مـن الراشدين ال جيـوز إطالًقـا اقتطاعهـا 
سياقها التارخيي، أو االقتـصار عـىل جـزء 
منها دون رّد بعضها عـىل بعـض، وهـذا مـا 
زاغت به كثري من األفهام، وضلت به عقول 
رجال يظهر منهم أهنم ذوي أحـالم، نـسأل 

 السالمة والعافية، فمن يـتمّعن يف أخبـار اهللا
الفتوح يتيّقن أن اهلدف هو اهلدايـة والرشـاد 

البـرش، وال إكـراه يف والرمحة واخلري جلميـع 
 عـىل املعتـدين، وأن الدين، وال اعتـداء إال

لم هو األصـل يف اإلسـالم، وإن رأى  السِّ
.بعض الفقهاء غري ذلك

ويرتبط بام سبق أنـه عنـد النظـر يف أخبـار  -٨
الفتوح جيب فهمها وفق منهج االسـرتداد 
التارخيي، أي معايشة زمنها الـذي وقعـت 

لعـرص فيه، وليس فهمها وفـق معطيـات ا
احلارض، وما سبب كثري مـن االنحرافـات 
الفكرية إال فهم واقع جرى قبل أكثـر مـن 
ألف وأربعامئة سنة بام ُنعايشه اآلن، وهـذا 
ــان  ــنام ك ــصدده، فحي ــيام نحــن ب ــال ف مث

ايا والبعوث عنـدما الرسول   ُيَسريِّ الرسَّ
قدم إىل املدينـة ،كـان مـن ضـمن أهدافـه 

ملحيطـني إقامة األحالف واملعاهدات مع ا
باملدينة؛ حتى يقطع الطريق عىل قريش فال 
تتآمر معهم ضد املـسلمني، وهـذا مل يكـن 
فاع  يتم إال بتلك الوسيلة، وكذلك فإّن الدِّ
عن النفس يف ذلك الزمن يستلزم املبـادأة؛ 
فاهلجوم من اآلخرين كـان متوقًعـا يف أي 
ــدات وال  ــه معاه ــن في ــم تك ــة، فل حلظ

عتـدتني، فلـيس منظومات دولية تقف أمـام امل
من احلكمة وال من الـسياسة وال مـن التـدبري 
كون حلني استكامل العدو حتقيق مراده مـع  السُّ
توّقع اهلجوم، أمـا يف العـرص الـّراهن فتجـري 
األمور بالطرق الدبلوماسية ووفق االتفاقيات 
الدولية واملـنظامت العامليـة، كـام هـو معلـوم، 

 كانـت ومثله ما جرى يف عرص الراشدين حينام
جيوشهم تواجـه القـوى املختلفـة، فكـل مـن 
ريض وعاهد وسامل، تركوه يف حال سـبيله وال 
يتعرضون له، بل جيـد مـن الدولـة اإلسـالمية 
العدل واألمان واحلاميـة، ومـن هنـا نقـول إّن 
الغايات التي انطلقت منها عمليـات الفـتح يف 
ــائل  ــق بالوس ــت تتحق ــرص الراشــدين كان ع

 وأكرب دليـل عـىل ذلـك املناسبة لذلك العرص،
هو حتقـق املـراد مـن هـدف اجلهـاد، أمـا مـن 
يرفعون غاية محيدة يف هذا العـرص ويـسلكون 
وسائل تدمريية تـؤدي إىل نتـائج كارثيـة عـىل 
اإلسالم واملسلمني فليس هذا من اجلهاد عـىل 

 عنـه اهللابصرية، بل هو من اإلفساد الذي هنـى 
 ، فالوسـائل جيـب النظـر فيهـا إىلورسوله 

مآالهتا وليس إىل رشف الغايـة فقـط، كـام هـو 
مقرر يف أصـول الـرشيعة، وهـذا ال يتـأتى إال 

وال يــتمكن ": بفقــه دقيــق، يقــول ابــن القــيم
املفتي وال احلاكم من الفتـوى واحلكـم بـاحلق 

فهـم الواقـع : أحـدمها: إال بنوعني من الفهـم
 واسـتنباط علـم حقيقـة مـا وقـع ،والفقه فيـه

 حتـى حيـيط ؛ والعالماتبالقرائن واألمارات
، فهم الواجب يف الواقع:  والنوع الثاين.به علًام 
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م به يف كتابـه كَ  الذي َح اهللام كْ وهو فهم ُح 
 ثم ، يف هذا الواقع أو عىل لسان رسوله

 .)١("يطبق أحدمها عىل اآلخر
 

   .القرآن الكريم •
ابن األثري، أبو السعادات املبارك بـن حممـد  •

) ه٦٠٦ت (اجلزري 
ــر،  -١ ــديث واألث ــب احل ــة يف غري النهاي

ـــق ـــود : حتقي ـــزاوي وحمم ـــاهر ال ط
الطنــاحي، بــريوت، املكتبــة العلميــة، 

 ).م١٩٧٩ (ه١٣٩٩
أمحد، أبو عبداهللا أمحـد بـن حنبـل الـشيباين  •

) ه٢٤١ت (
 بـن اهللاويص : فضائل الصحابة، حتقيق -٢

ـــم،  ـــاس، جـــدة، دار العل حممـــد عب
منشورات جامعـة أم القـرى، الطبعـة 

 .ه١٤٠٣ األوىل،
اق، حممـد بـن عبـداهللا  • قَّ ابن أخي ِمْيِمي الـدَّ

)ه٣٩٠ت (
: فوائد ابن أخي ميمي الـدقاق، حتقيـق -٣

ــواء  ــاض، دار أض ــرار، الري ــل ج نبي
 ه١٤٢٦الــــسلف، الطبعــــة األوىل، 

 ).م٢٠٠٥(

وزيـة، ابن القيم، حممد بن أيب بكر ابن قيم اجل  )١(
ــق،  إعــالم املــوقعني عــن رب العــاملني، حتقي
مـــشهور آل ســـلامن، الـــسعودية، دار ابـــن 

 .٢/١٦٥ ، ه١٤٢٣اجلوزي، الطبعة األوىل، 

)ه٥٦٠ت (اإلدرييس، حممد بن حممد  •
نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفـاق، بـريوت،  -٤

 . ه١٤٠٩، عامل الكتب، الطبعة األوىل
األزدي، أبو إسامعيل حممد بن عبداهللا البـرصي  •

)١٦٥ت نحو (
ــق -٥ ــشام، حتقي ــوح ال ــوليس : فت ــيم ناس ول

اإليرالندي، كلكتا، مطبعة ببتـست مـشن، 
 .م١٨٥٤

) ه٣٧٠ت (األزهري، حممد بن أمحد اهلروي  •
حممد عوض مرعب، : هتذيب اللغة، حتقيق -٦

بريوت، دار إحياء الرتاث العـريب، الطبعـة 
 .م٢٠٠١وىل، األ

ت نحـو ( ابن أعـثم، أبـو حممـد أمحـد الكـويف  •
 )ه٣٢٠

الفتوح، حيدر آبـاد الـدكن، جملـس دائـرة  -٧
: املعارف العثامنية، الطبعـة األوىل، وحتقيـق

عيل شريي، بريوت، دار األضواء، الطبعـة 
   ).م١٩٩١ (ه١٤١١األوىل، 

)ه٢٥٦ت (البخاري، حممد بن إسامعيل  •
حممد زهري : قيقاجلامع املسند الصحيح، حت -٨

النارص، بريوت، دار طوق النجاة، الطبعـة 
 . ه١٤٢٢األوىل، 

ْكبي، حممد بن أمحد  • )ه٦٣٣ت (بطال الرِّ
ب،  -٩ النظم اُملْسَتْعذب يف تفسري ألفـاظ اُملَهـذَّ

مصطفى سامل، مكة املكرمة، املكتبة : حتقيق
ــــــة،  ، ١٩٨٨ ( ه١٤١١، ١٤٠٨التجاري

).م١٩٩١
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ت ( بن عبدالعزيز البكري، أبو عبيد عبداهللا •
 )ه٤٨٧

آدريـان وان : املسالك واملاملك، حتقيـق  - ١٠
ليون وأندرو فري، تونس، دار الغرب 

 .م١٩٩٢اإلسالمي، 
ت (الــبالذري، أمحــد بــن حييــى بــن جــابر  •

 )ه٢٧٩
عبـداهللا وعمـر : فتوح البلدان، حتقيـق  - ١١

أنـــيس الطبـــاع، بـــريوت، مؤســـسة 
).م١٩٨٧ (ه١٤٠٧املعارف، 

سهيل زكار، : أنساب األرشاف، حتقيق  - ١٢
ــة األوىل،  ــر، الطبع ــريوت، دار الفك ب

 ).م١٩٩٦ ( ه١٤١٧
) ه٤٥٨ت (البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني  •

دالئل النبوة ومعرفة أحـوال صـاحب  - ١٣
عبـداملعطي قلعجـي، : الرشيعة، حتقيق

بريوت، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة 
 . ه١٤٠٥األوىل، 

ـــق  - ١٤ ـــربى، حتقي ـــسنن الك ـــد : ال حمم
طـا، بـريوت، دار الكتـب عبدالقادر ع

  ه١٤٢٤العلميـــة، الطبعـــة الثالثـــة، 
).م٢٠٠٣(

ت (الرتمذي، حممد بـن عيـسى بـن َسـْورة  •
  ) ه٢٧٩

اجلــامع الكبــري أو ســنن الرتمــذي،  - ١٥
بشار عواد معـروف، بـريوت، : حتقيق

ـــة  ـــالمي، الطبع ـــرب اإلس ودار الغ
 .م١٩٩٦األوىل، 

ابــن تيميــة، أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــداحلليم  •
) ه٧٢٨ت ( احلراين

ــول،  - ١٦ ــىل شــاتم الرس ــسلول ع ــصارم امل ال
حممد احللواين وحممد كبري شودري، : حتقيق

ــة األوىل،  ــزم، الطبع ــن ح ــريوت، دار اب ب
 . ه١٤١٧

قاعدة خمترصة يف قتـال الكفـار ومهـادنتهم - ١٧
ــق ــرهم، حتقي ــتلهم ملجــرد كف : وحتــريم ق

عبــدالعزيز آل محــد، الريــاض، الطبعــة 
 ).م٢٠٠٤ ( ه١٤٢٥األوىل، 

عبدالرمحن القاسـم، : جمموع الفتاوى، مجع  - ١٨
املدينة املنـورة، جممـع امللـك فهـد لطباعـة 

).م١٩٩٥(ه ١٤١٦املصحف الرشيف، 
نة النبوية يف نقض كـالم الـشيعة  - ١٩ منهاج السُّ

حممد رشاد سامل، الرياض، : القدرية، حتقيق
جامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية، 

).م١٩٨٦(ه ١٤٠٦الطبعة األوىل، 
ــق  - ٢٠ ــوات، حتقي ــان، : النب ــدالعزيز الطوي عب

الرياض، أضواء الـسلف، الطبعـة األوىل، 
 .م٢٠٠٠/  ه ١٤٢٠

)ه٣٩٣ت (اجلوهري، إسامعيل بن محاد  •
ــة،  - ٢١ الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربي

أمحد عبدالغفور عطار، بريوت، دار : حتقيق
ه ١٤٠٧العلم للماليني، الطعبـة الرابعـة، 

 ).م١٩٨٧(
اهللا حممد بن عبداهللا النيسابوري احلاكم، أبو عبد •

)ه٤٠٥ت (
ـــق  - ٢٢ : املـــستدرك عـــىل الـــصحيحني، حتقي
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مصطفى عبدالقادر عطا، بـريوت، دار
ـــة األوىل،  ـــة، الطبع ـــب العلمي الكت

 ).م١٩٩٠(ه ١٤١١
ارمي  • ت (ابن حبـان، حممـد بـن حبـان الـدَّ

 )ه٣٥٤
صحيح ابن حبان برتتيـب ابـن بلبـان،  - ٢٣

شــعيب األرنــؤوط، بــريوت، : حتقيــق
ـــة األوىل، مؤســـ سة الرســـالة، الطبع
 ).م١٩٩٣(ه ١٤١٤

ت (ابن حجـر، أمحـد بـن عـيل العـسقالين  •
 )ه٨٥٢

ــق  - ٢٤ ــصحابة، حتقي ــز ال : اإلصــابة يف متيي
ــوض،  ــيل مع ــداملوجود وع ــادل عب ع
بريوت، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة 

.ه١٤١٥األوىل، 
فتح البـاري رشح صـحيح البخـاري،  - ٢٥

ترقيم حممد فؤاد عبـدالباقي، وإخـراج 
تــصحيح حمــب الــدين اخلطيــب، و

وبعض تعليقات عبـدالعزيز بـن بـاز، 
 .ه١٣٧٩بريوت، دار املعرفة، 

ت (أبو حنيفـة الـدينوري، أمحـد بـن داواد  •
 )ه٢٨٢

ــق  - ٢٦ ــار الطــوال، حتقي ــداملنعم : األخب عب
ــب  ــاء الكت ــاهرة، دار إحي ــامر، الق ع

.ه١٩٦٠العربية، الطبعة األوىل، 
ــن حممــد  • ــدالرمحن ب ــدون، عب ــن خل ت (اب

 )ه٨٠٨
عبدالسالم الـشدادي، : املقدمة، حتقيق  - ٢٧

ــوم  ــون والعل ــت الفن ــضاء، بي ــدار البي ال
 .م٢٠٠٥واآلداب، الطبعة األوىل، 

خليفة بن خياط، أبو عمرو العصفري الـشيباين  •
)ه٢٤٠ت (
ــق  - ٢٨ ــة، حتقي ــاريخ خليف ــري، : ت ــرم العم أك

ه ١٤٠٥الرياض، دار طيبة، الطبعة الثانية، 
 ).م١٩٨٥(

)ه٤٦٣ت (د بن عيل اخلطيب البغدادي، أمح •
بشار عـواد معـروف، : تاريخ بغداد، حتقيق  - ٢٩

ــريوت، دار الغــرب اإلســالمي، الطبعــة  ب
 ).م٢٠٠٢(ه ١٤٢٢األوىل، 

)ه٧٤٨ت (الذهبي، حممد بن أمحد  •
ـــشاهري  - ٣٠ ـــات امل ـــالم ووفي ـــاريخ اإلس ت

بـشار عـواد معـروف، : واألعالم، حتقيـق
ــريوت، دار الغــرب اإلســالمي، الطبعــة  ب

 ).م٢٠٠٣ (ه١٤٢٤األوىل، 
شــعيب : ســري أعــالم النــبالء، حتقيــق  - ٣١

ــشق، مؤســسة  ــاؤوط وآخــرون، دم األرن
ـــة،  ـــة الثالث ـــالة، الطبع /  ه ١٤٠٥الرس

 .م١٩٨٥
الزبيدي، أبو الفيض حممـد بـن حممـد احلـسيني  •

)ه١٢٠٥ت (
: تاج العروس من جواهر القاموس، حتقيق  - ٣٢

ه ١٤١٤عيل سريي، بـريوت، دار الفكـر، 
).م١٩٩٤(

) ه٢٣٦ت ( بن عبداهللا الزبريي، مصعب •
ليفــي بروفنــسال، : نــسب قــريش، حتقيــق  - ٣٣

 .القاهرة، دار املعارف، الطبعة الثالثة
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أبو زرعة الدمشقي، عبدالرمحن بـن عمـرو •
) ه٢٨١ت (
ــق  - ٣٤ ــشقي، حتقي ــاريخ أيب زرعــة الدم : ت

 القوجاين، دمشق، جممع اللغة اهللاشكر 
 .م١٩٨٢العربية، 

ت (و الزخمرشي، أبو القاسم حممود بن عمر •
 ) ه٥٣٨

ــر،  - ٣٥ ــديث واألث ــب احل ــائق يف غري الف
عيل حممد البجاوي وحممد أبـو : حتقيق

الفضل إبراهيم، القاهرة، عيسى البـايب 
احللبـــي ورشكـــاه، الطبعـــة الثانيـــة، 

.م١٩٧١
ت (ابن زنجويه، أبو أمحـد محيـد بـن خملـد  •

 )ه٢١٥
شـاكر ذيـب فيـاض، : األموال، حتقيق  - ٣٦

 الرياض، مركز امللك فيصل للبحـوث
والدراسات اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

 ).م١٩٨٦(ه ١٤٠٦
ت (ابن سـعد، حممـد بـن سـعد بـن منيـع  •

 )ه٢٣٠
عـيل حممـد : الطبقات الكربى، حتقيـق  - ٣٧

عمر، القاهرة، مكتبة اخلانجي، الطبعة 
 ).م٢٠٠١(ه ١٤٢١األوىل، 

ي التميمــي  • ــرسَّ ــن ال ــاد ب ي، هنَّ ــرسَّ ابــن ال
)ه٢٤٣ت (الكويف 

لرمحن الفريـوائي، عبـدا: الزهد، حتقيق  - ٣٨
الكويت، دار اخللفـاء، الطبعـة األوىل، 

 . ه١٤٠٦

ابن السكيت، أبو يوسف يعقـوب بـن إسـحاق  •
)ه٢٤٤ت(
فخر الـدين قبـاوة، : كتاب األلفاظ، حتقيق  - ٣٩

ــريوت، مكتبــة لبنــان، الطبعــة األوىل،  ب
 .م١٩٩٨

ت (سعيد بن منـصور، أبـو عـثامن اجلوزجـاين  •
 )ه٢٢٧

ألعظمـي، حبيـب الـرمحن ا: سنن، حتقيـق  - ٤٠
اهلنـــد، الـــدار الـــسلفية، الطبعـــة األوىل، 

 ).م١٩٨٢(ه ١٤٠٣
ت (ابن سيده، أبـو احلـسن عـيل بـن إسـامعيل  •

 )ه٤٥٨
ـــق  - ٤١ ـــم، حتقي ـــيط األعظ ـــم واملح : املحك

عبداحلميد هنداوي، بـريوت، دار الكتـب 
ــــــة األوىل،  ــــــة، الطبع ه ١٤٢١العلمي

 ).م٢٠٠٠(
)ه٢٦٢ت (ابن شبة، أبو زيد عمر  •

فهيم شلتوت، جـدة، : قيقأخبار املدينة، حت  - ٤٢
 . ه١٣٩٩دار األصفهاين، الطبعة الثانية، 

ت (ابن أيب شـيبة، أبـو بكـر عبـداهللا بـن حممـد  •
 )ه٢٣٥

الكتــاب املــصنف يف األحاديــث واآلثــار،  - ٤٣
كـامل يوسـف احلـوت، الريــاض، : حتقيـق

ــة األوىل،  ــد، الطبع ــة الرش . ه١٤٠٩مكتب
حممـد عّوامـة، جـدة، دار القبلـة، : وحتقيق
 مؤسـسة علـوم القـرآن، الطبعـة ودمشق،
 ).م٢٠٠٦(ه ١٤٢٧األوىل، 

)ه٣١٠ت (الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير  •
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حممـد : تاريخ الرسل وامللـوك، حتقيـق  - ٤٤
ــاهرة، دار  ــراهيم، الق ــضل إب ــو الف أب

 .املعارف، الطبعة من الثانية إىل الرابعة
ت (ابن عبداحلكم، عبدالرمحن بـن عبـداهللا  •

 ) ه٢٥٧
ها، القاهرة، مكتبـة فتوح مرص وأخبار  - ٤٥

/ ه١٤١١مـــدبويل، الطبعـــة األوىل، 
ــة ١٩٩١ ــن طبع ــصورة ع ــي م م، وه

 .م١٩٢٠املسترشق توري، ليدن، 
ــن حممــد  • ــو عمــر أمحــد ب ــه، أب ــن عبدرب اب

 )ه٣٢٧ت (األندليس 
أمحـد أمـني : العقد الفريـد، اعتنـى بـه  - ٤٦

وأمحد الزين وإبراهيم األبياري، مطبعة 
لطبعـة جلنة التأليف والرتمجة والنرش، ا

 ).م١٩٦٩(ه ١٣٨٩الثانية، 
 )ه٢٢٤ت (أبو عبيد، القاسم بن سّالم  •

خليـــل هـــراس، : األمـــوال، حتقيـــق  - ٤٧
 .بريوت، دار الفكر

ـــق  - ٤٨ ـــديث، حتقي ـــب احل ـــد : غري حمم
عبداملعيــد خــان، حيــدر آبــاد، مطبعــة 
دائرة املعارف العثامنية، الطبعـة األوىل، 

 ).م١٩٦٤(ه ١٣٨٤
 )ه٥٧١ت (ابن عساكر، عيل بن احلسن  •

ـــق  - ٤٩ ـــاريخ دمـــشق، حتقي عمـــرو : ت
العمروي، بريوت، دار الفكر، الطبعـة 

 ).م١٩٩٨(ه ١٤١٩األوىل، 
العسكري، أبو هالل احلسن بن عبداهللا بـن  •

 )ه٣٩٥ت نحو (سهل 

: التلخيص يف معرفة أسامء األشياء، حتقيـق  - ٥٠
عزة حسن، دمشق، دار طالس للدراسات 

 .م١٩٩٦والرتمجة والنرش، الطبعة الثانية، 
ت (ارس، أمحـد بـن فـارس بـن زكريـاء ابن فـ •

 )ه٣٩٥
عبدالـسالم : معجم مقاييس اللغة، حتقيـق  - ٥١

ه ١٣٩٩هـــارون، بـــريوت، دار الفكـــر، 
 ).م١٩٧٩(

ــضل  • ت ( العمــري، أمحــد بــن حييــى اهللابــن ف
 )ه٧٤٩

مسالك األبـصار يف ممالـك األمـصار، أبـو - ٥٢
ــة األوىل،  ــايف، الطبع ــع الثق ــي، املجم ظب

 . ه١٤٢٣
ت (اهر حممد بـن يعقـوب الفريوزآبادي، أبو ط •

 )ه٨١٧
مكتـب حتقيـق : القاموس املحـيط، حتقيـق  - ٥٣

الرتاث يف مؤسسة الرسالة بـإرشاف حممـد 
نعــيم العرقــسويس، بــريوت، مؤســسة 

ــــة،  ــــة الثامن ــــالة، الطبع ه ١٤٢٦الرس
 ).م٢٠٠٥(

ت (ابــن قتيبــة، عبــداهللا بــن مــسلم الــدينوري  •
 )ه٢٧٦

عيــون األخبــار، حتقيــق، منــذر حممــد أبــو  - ٥٤
ريوت وعّامن، املكتـب اإلسـالمي، َشْعر، ب

 ).م٢٠٠٨(ه ١٤٢٩الطبعة األوىل، 
عبداهللا  اجلبـوري، : غريب احلديث، حتقيق  - ٥٥

بغــداد، مطبعــة العــاين، الطبعــة األوىل، 
 . ه١٣٩٧
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)ه٨٢١ت (القلقشندي، أمحد بن عيل  •
ــشا،   - ٥٦ ــناعة اإلن ــشى يف ص ــبح األع ص

يوسف عيل طويل، دمشق، دار : حتقيق
 .م١٩٨٧، الفكر، الطبعة األوىل

نة، إسامعيل بـن حممـد األصـبهاين  • ام السُّ قوَّ
)ه٥٣٥ت (
حممـد احلــداد، : دالئـل النبـوة، حتقيـق  - ٥٧

ــة األوىل،  ــة، الطبع ــاض، دار طيب الري
 . ه١٤٠٩

كـرم : سري السلف الـصاحلني، حتقيـق  - ٥٨
ــة  ــة، الطبع ــاض، دار الراي أمحــد، الري

 ).م١٩٩٩(ه ١٤٢٠األوىل، 
يم اجلوزية ابن القيم، حممد بن أيب بكر ابن ق •

)ه٧٥١ت (
مــة، حتقيــق  - ٥٩ يوســف : أحكــام أهــل الذِّ

البكــري وشــاكر العــاروري، الــدمام، 
ه ١٤١٨رمادي للنرش، الطبعة األوىل، 

).م١٩٩٧(
ــاملني،   - ٦٠ ــن رب الع ــوقعني ع ــالم امل إع

حتقيق، مشهور آل سـلامن، الـسعودية، 
ـــة األوىل،  ـــوزي، الطبع ـــن اجل دار اب

 . ه١٤٢٣
يهـــود هدايـــة احليـــارى يف أجوبـــة ال  - ٦١

حممد احلاج، جدة، : والنصارى، حتقيق
ــة  ــشامية، الطبع ــدار ال ــم وال دار القل

 ).م١٩٩٦(ه ١٤١٦األوىل، 
ت (ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بـن عمـر  •

)ه٧٧٤

ــق  - ٦٢ ــرآن العظــيم، حتقي ــسري الق ــامي : تف س
سالمة، الرياض، دار طيبة، الطبعة الثانيـة، 

 ).م١٩٩٩(ه ١٤٢٠
بـداهللا الرتكـي، ع: البداية والنهايـة، حتقيـق - ٦٣

القاهرة، دار هجر للطباعة والنرش، الطبعـة 
 ).م١٩٩٧(ه ١٤١٧األوىل، 

 )ه١٧٩ت (مالك بن أنس  •
ــق  - ٦٤ ــدالباقي، : املوطــأ، حتقي ــؤاد عب حممــد ف

ه ١٤٠٦بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 
 ).م١٩٨٥(

)ه١٨١ت (ابن املبارك، أبو عبدالرمحن عبداهللا  •
ــق  - ٦٥ ــد، حتقي ــاب الزه ــرمح: كت ــب ال ن حبي

األعظمي، بـريوت، دار الكتـب العلميـة، 
 .وتوزيع دار الباز بمكة

)ه٢٩٢ت (املروزي، أمحد بن عيل بن سعيد  •
شــعيب : مـسند أيب بكــر الـصديق، حتقيــق  - ٦٦

األرناؤوط، بـريوت، املكتـب اإلسـالمي،
 ).م١٩٨٦(ه ١٤٠٦الطبعة الرابعة، 

مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجـاج القـشريي  •
)ه٢٦١ت (
ــسند   - ٦٧ ــسنن، امل ــن ال ــرص م ــصحيح املخت ال

حممد فؤاد عبالبـاقي، القـاهرة، دار : حتقيق
 .ت.إحياء الكتب العربية، د

املعاىف املوصيل، أبو مـسعود املعـاىف بـن عمـران  •
.)ه١٨٥ت (
ــق  - ٦٨ ــد، حتقي ــاب الزه ــربي، : كت ــامر ص ع

ــشائر اإلســالمية، الطبعــة  ــريوت، دار الب ب
 ).م١٩٩٩(ه ١٤٢٠األوىل، 
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ــ • ــا، أب و الفــرج النهــرواين املعــاىف بــن زكري
)ه٣٩٠ت (اجلريري 

ــيس  - ٦٩ ــايف واألن ــصالح الك ــيس ال اجلل
حممـد اخلـويل : الناصح الشايف، حتقيـق

وإحسان عباس، بريوت، عامل الكتب، 
 ).م١٩٩٣(ه ١٤١٣الطبعة األوىل، 

ت (معمــر بــن راشــد، أبــو عمــرو األزدي  •
 )ه١٥٣

ـــق  - ٧٠ ـــرمحن : اجلـــامع، حتقي ـــب ال حبي
ـــوع مـــع مـــصنف  األعظمـــي، مطب

ــــدال ــــب عب ــــريوت، املكت رزاق، ب
 .ه١٤٠٣اإلسالمي، الطبعة الثانية، 

ابن منده، عبدالرمحن بن حممد بـن إسـحاق  •
)ه٤٧٠ت (
املستخرج مـن كتـب النـاس للتـذكرة  - ٧١

ـــاس  ـــن أحـــوال الن ـــستطرف م وامل
ــق ــة، حتقي ــي، : للمعرف ــامر التميم ع

ل والـــشؤون ة العـــدرالبحـــرين، وزا
 .ت.الدينية البحرينية، د

)ه٧١١ت ( مكرم ابن منظور، حممد بن •
ــريوت، دار صــادر،  - ٧٢ لــسان العــرب، ب

 .ه١٤١٤الطبعة الثالثة، 
ت (أبو نعيم، أمحد بـن عبـداهللا األصـبهاين  •

 )ه٤٣٠
حممد رواس قلعه : دالئل النبوة، حتقيق  - ٧٣

ــريوت، دار  ــاس، ب ــدالرب عب جــي وعب
ه ١٤٠٦النفـــائس، الطبعـــة الثانيـــة، 

 ).م١٩٨٦(

رة، حلية األولياء وطبقات األصفياء، القاه  - ٧٤
ــر،  ــريوت، دار الفك ــة اخلــانجي، وب مكتب

 ).م١٩٩٦(ه ١٤١٦
)ه٧٣٣ت (النويري، أمحد بن عبدالوهاب  •

هناية األرب يف فنون األدب، القـاهرة، دار  - ٧٥
ه ١٣٦٩الكتــب املــرصية، الطبعــة األوىل، 

).م١٩٤٩(
)ه٨٠٧ت (اهليثمي، عيل بن أيب بكر  •

حـسام : جممع الزوائد ومنبع الفوائد، حتقيق - ٧٦
القديس، القـاهرة، مكتبـة القـديس، الدين 
 ).م١٩٩٤(ه ١٤١٤

ياقوت، أبو عبداهللا ياقوت بن عبـداهللا احلمـوي  •
)ه٦٢٦ت (
معجم البلدن، بريت، دار صـادر، الطبعـة  - ٧٧

 .م١٩٩٥الثانية، 
)ه٣٠٧ت (أبو يعىل، أمحد بن عيل املوصيل  •

حسني أسد، جـدة، : مسند أيب يعىل، حتقيق  - ٧٨
ـــة، دار املـــأمون للـــرتاث، الطبعـــة ا لثاني

 ).م١٩٨٩(ه ١٤١٠
)ه١٨٢ت (أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم  •

ه ١٣٩٩اخلــراج، بــريوت، دار املعرفــة،   - ٧٩
 ).م١٩٧٩(
 

أوهانلون، مايكل •
اجلديـد يف العقيــدة العــسكرية األمريكيــة،  - ٨٠

ــارات  ــز اإلم ــستقبل، مرك ــاق امل ــة آف جمل
للدراسات والبحـوث االسـرتاتيجية، أبـو 
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، الـسنة الثانيـة، أكتوبر/ ظبي، سبتمرب
.٧: م، العدد٢٠١٠

جب، هاملتون •
دراسات يف حضارة اإلسالم، بريوت،  - ٨١

دار العلــم للماليــني، الطبعــة الثالثــة، 
.م١٩٧٩

احلديثي، نزار عبداللطيف •
ــي   - ٨٢ ــة النب ــة يف سياس ــة والدول  األم

واخللفاء الراشدين، بغداد، دار احلرية، 
 .م١٩٨٧الطبعة األوىل، 

حسن، حسن إبراهيم •
النهضة تاريخ اإلسالم، القاهرة، مكتبة   - ٨٣

 .م١٩٦٤ املرصية، الطبعة السابعة،
حسني، أمحد حسن •

العقيدة العـسكرية اإلسـالمية دراسـة  - ٨٤
ومنهج ومقارنة، القاهرة، مكتبة وهبة، 

).م١٩٩٨(ه ١٤١٩الطبعة األوىل، 
احليايل، نزار إسامعيل، وياسني، عامر محيد •

 قراءة يف املـذهب العـسكري الـرويس  - ٨٥
بني املايض واحلارض، جملـة الدراسـات 
الدولية، جامعـة بغـداد، كليـة العلـوم 

ال : م، املجلـد٢٠١٣: السياسية، السنة
 .٥٦: يوجد، العدد

خطاب، حممود شيت •
العــسكرية العربيــة اإلســالمية عقيــدة  - ٨٦

وتارًخيا وقادة وتراًثـا ولغـة وسـالًحا، 
كتــاب األمــة، قطــر، رئاســة املحــاكم 

. ه١٤٠٣لدينية، الرشعية والشؤون ا

اخللفات، مجـال يوسـف، وأسـعد، هبـاء الـدين  •
حممد

ــام،  - ٨٧ ــا العظ ــالمية وقادهت ــسكرية اإلس الع
ــة،  ــة الثاني ــار، الطبع ــة املن ــاء، مكتب الزرق

).م١٩٨٣(ه ١٤٠٣
السامرائي، عبداجلبار حممود •

معــارك خالــد بــن الوليــد ضــد الفــرس،  - ٨٨
ــوعات،  ــة للموس ــدار العربي ــريوت، ال ب

 .م١٩٨٤الطبعة األوىل، 
رسور، حممد مجال الدين •

ـــة  - ٨٩ ـــة العربي ـــسياسية يف الدول ـــاة ال احلي
 .اإلسالمية، القاهرة، دار الفكر العريب

 نارص الدين،سعيدوين •
ــا يف جمتمــع  - ٩٠ الفتوحــات اإلســالمية وأثره

 بحث مقدم للندوة العاملية ،اجلزيرة العربية
 الثالثة لدراسات تاريخ اجلزيـرة العربيـة يف

ــرم  ٢١-١٥ ــاض،،ه١٤٠٤حم ــسم  الري  ق
ــة  ــاحف، كلي ــار واملت ــسم اآلث ــاريخ وق الت
ــاب  ــك ســعود، الكت ــة املل اآلداب، جامع
الثالث، اجلزيرة العربية يف عـرص الرسـول 

واخللفاء الراشدين، اجلزء األول .
سويد، ياسني •

، الفن العسكري اإلسالمي أصوله ومصادره  - ٩١
بريوت، رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش، 

).م١٩٩٠(ه ١٤١١، الطبعة الثانية
 الشامي، أمحد •

اخللفاء الراشدون، بريوت، املركـز العـريب  - ٩٢
.م١٩٨٢للثقافة والعلوم، الطبعة األوىل، 
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العلياين، عيل بن نفيع •
أمهية اجلهاد يف نرش الدعوة اإلسـالمية  - ٩٣

ــه،  ــضالة في ــف ال ــىل الطوائ ــرد ع وال
ــة األوىل،  ــة، الطبع ــاض، دار طيب الري

. ه١٤٠٥
يالعامر، منعم صاح •

العقيدة العـسكرية العراقيـة اجلديـدة،  - ٩٤
جملة قضايا سياسية، جامعـة النهـرين، 

، ٢٤-٢٣: م، املجلـــد٢٠١١: الـــسنة
.٢٤-٢٣: اإلصدار

فرج، حممد •
املثنى بن حارثـة الـشيباين فـارس بنـي - ٩٥

ــرصية  ــسة امل ــاهرة، املؤس شــيبان، الق
 .ت.العامة، د

فروخ، عمر •
تاريخ صدر اإلسالم والدولة األموية،  - ٩٦

عـة بت، دار العلـم للماليـني، الطبريو
 .م١٩٧٦الثالثة، 

كريستنسن، أرثر •
حييى : إيران يف عهد الساسانيني، ترمجة  - ٩٧

اخلشاب، ومراجعة عبدالوهاب عزام، 
.ت.بريوت، دار النهضة العربية، د

لسرتنج، كي •
: بلدان اخلالفة الرشقية، ترمجـة وعنايـة  - ٩٨

ــّواد،  ــوركيس ع ــسيس وك ــشري فرن ب
.الةبريوت، مؤسسة الرس

حمفوظ، حممد مجال الدين عيل •
ــــدة  - ٩٩ ــــالمية يف العقي ــــة اإلس النظري

ـــصام،  ـــاهرة، دار االعت ـــسكرية، الق الع
 .م١٩٨١

، اجلانب العسكري من حياة الرسـول  -١٠٠
بحث منشور ضمن بحوث املؤمتر العـاملي 
الثالث للسرية والسنة النبوية، الدوحة، حمـرم 

ــداهللا  ه١٤٠٠ ــه عب ــه ومراجعت ــي بطبع ، ُعن
ي، بريوت، املكتبة العرصية، الطبعـة األنصار
 .٤ج) م١٩٨١ (ه١٤٠١األوىل، 

مشتهى، أسعد ماجد •
العقيــدة القتاليــة عنــد اليهــود وموقــف  -١٠١

اإلســالم منهــا، أطروحــة ماجــستري يف 
العقيدة واملذاهب املعارصة مل ُتنـرش، غـزة، 
كلية أصـول الـدين، اجلامعـة اإلسـالمية، 

 ).م٢٠١٢(ه ١٤٣٣
هللاواملرصي، مجيل بن عبدا •

دواعي الفتوحات اإلسـالمية ودعـاوى  -١٠٢
املسترشقني، دمشق، دار القلـم، وبـريوت، 

.ت.الدار الشامية، د
مصطفى، إبراهيم، وآخرون •

املعجم الوسـيط، القـاهرة، جممـع اللغـة  -١٠٣
.العربية بالقاهرة، نرش دار الدعوة

ياسني، حممد نعيم •
افرتاءات حول غايات اجلهاد، بريوت، دار  -١٠٤

 .)م١٩٨٤(ه ١٤٠٤ألوىل، األرقم، الطبعة ا
 ياسني، نجامن •

ــرص  -١٠٥ ــصادية يف ع ــور األوضــاع االقت تط
ـــت  ـــراق، بي الرســـالة والراشـــدين، الع

.م١٩٨٨املوصل، 

المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 




