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إهـداء
إىل كل حمب للخلفاء الراشدين األربعة وإىل كل مدركٍ لعالقة احملبةة بةع يلةن بةن بةن

طالب  وبقيتهم ،وفامهًا لعمق التالحم بينهم وبع بيت النبوة.

إىل من قدر مصاهرة الرسول  ألبن بكر يف يائشة ،ولعمر يف حفصةة ،ولعثمةا يف

رقية و م كلثوم ،ولعلن يف فاطمة .ومل يفرق بع رقية وفاطمة وال يثما ويلن .

إىل من يعرف قيام بن بكر يلى بناء جعفر بن بن طالب ،ويلن يلى بناء بن بكر

.

واىل كةةةل مةةةن يةةة من بقولةةةا بعةةةاىل جامعًةةةا بةةةع النةةة ا صةةة فى والصةةةديق ا ليفةةةة

والصاحب :إِالَّ بَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّاُ إِذْ َخْرَجَاُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِنَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِن
الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِاِ الَ بَحْزَ ْ إِ َّ اللّاَ مَعَنَا[ )40( ...التوبة].

هدي هةذا العمةل عاييًةا ان يقةر ييوننةا برسيةة رسةولا  وخلفائةا الراشةدين يف

اجلنة.

عاييًا ان يكفينا شر ا بغضع ألحباب رسةول ان ( خلفائةا) ا فةرقع بيةنهم،

ا قدمع ألنفسهم يلى خلفاء الرسول وألصحاهبم يلى صحاب الرسول . 

فهرس احملتويات
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املقَــــــدِّمَة
احلمــد اا ااقل :ـ

 وَعَ ـدَ ااهُــلَّ ااُ ـآمَنَ امََِّــما ممــِِلُو وَعَممهلــما

خهَفَ ااُآمَنَ ممن قَبوهمهُِو
ااصَّلامحَلتم اَيَسوتَخومهفََِّهَُّ فمي ااْأَروضِ كَمَل اسوتَ و
وَاَيَّمََِِِّنَّ اَهَُّو دمََِهََُّّ ااُآمي اروتَضَى اَهَُّو وَاَيَّبَـدلاََِّ هَُّ ملـن َْوـدم وَـموفمهُِو
أَموًِل َْوبَّدَّونَِمي اَل ََّشورِكلمنَ َمي شَيوئًل وَمَن كَفَـرَ َْوـدَ لَامـفَ فَألوواَئمـفَ
هََُّّ ااْفَلسمقلمنَ[ )55(سمرة ااِمر] ،وااصالة وااسالم عهى مـن َْهـل
اا رمحة اهْلملني ،وَْد.
فقد كلن عصر اخلهفلء ااراشدَن عصر نمر وفتح اقهمب ااْبلد
واابالد اقبمل اإلسالم واادفلع عِـل ،حيـ ورتـح حركـة اافتـم
يف والفـة أَـي َِـر ااصـدَ  إىل ااْـرا وااشـلم واشـتدت َْـد
لاف يف زمن عمر َـن اخلاـلب وعهمـلن واسـتقرت يف عهـد عهـي 
أمجْني ،فِلنح فتحًل وتِظيمًل ابهدان كهرية ،كلن اتهف اافتم
قلدتهل وهلـل أهـدافهل وأَْلدهـل احلضـلرَة ،كمـل أنهـل ت تسـهُ مـن
مْلرضة وولضـح اممـة مْـلرث كـهرية اتهبيـح اافـتح مـد املْلنـدَن
اِهمة اا كمل قلمـح َتـأمني املسـلملني يف اامقـح نفسـل وعلمهـح
ك مبـل اـل مـن حـ  ،وَـأتي هـآا ااِتـلب اعـلمد ايِـلقا أَْـلدًا
حضلرَة اتهف اافتم من والل كتب اافتم  ،كمـل َِـلقا احليـلة
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حضلرَلت يف اافتم اإلسالمية

ااشخصــية مَــرز قــلدة اافتــم وأشــهرهُ ولاــد َــن اامايــد  ويف
ااِهلَة َْلجل قضية طلملل حلول اابْض إظهلرهل َغـري وـمرتهل وهـي
أن اافتم اإلسـالمية مـل كلنـح عصـبية وإاـل كلنـح اِشـر ااـدَن
وإن كلن ملدتهـل اموىل وقلدتهـل مـن ااْـرب فقـد وـلدمهل َلادرتـة
اموىل نصلرى ااْرب يف ااْـرا وااشـلم وكلنـح مصـلدمتهُ هلـل يف
ااْــرا أواــر مــن ريهــُ ،كمــل أنهــل ــري مــأرة حي ـ أن عــرب
ااْـــرا ااِصـــلرى قـــلتهما يف وـــفم اافـــر

ا ـــم  ،مـــن هِـــل

اتضحح همَة تهف اافتم وتلء اابح اريد عهى من َفسر احلمادث
تبًْل هلماه ،وَأتي ترتيب أحبلث هآا ااِتلب عهى ااِحم ااتلاي ــ
البحث األول بعنوان :كتب الفتوح مصادر للدراسات احلضارية.

كلن عصر ااراشدَن عصر فتح عهى مستمى ااتـلرَ اابشـري،
مبــل تِْيــل كهمــة اافــتح مــن انتصــلر حضــلري وعســِري ،وقــيُ
إدارَــة ىفــى عهــى ااِــهريَن ،وقــد تَخصصــح َْــض املصــلدر يف
احلــدَ عــن حركــة اافتــم  ،ووَّيـ اهــبْض أنهــل تتاــر اه مانــب
ااْسِرَة مِفردة ،اِن ااماقد أنهل تْلجل قضـلَل حضـلرَة هلمـة
مصلحبة اهفتم وتِظيُ ا تمْلت ،ف ـلء هـآا اابحـ َْـلجل هـآه
ااقضية وَهفح ملل يف تهف املصلدر من قضلَل حضلرَة.

املقـــــدمة
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البحـــث اليـــاوا بعنـــوان :الفـــالو يالـــد بـ ـ الول ـــد  :جواوـــب مـ ـ احل ـــا
الشخص ة.

وهـــم َْـــلجل حيـــلة ولاـــد  وهـــم قل:ـــد فـــآ مـــن قـــماد ااْصـــر
ااراشــدي ،كــلن اــل عاــلله يف اافــتح ،عمــ فــ ة ،وعــ ل فــ ة
أوــرى ،فمــل تغــريت حلاــل ،كــلن تِــدًَل يف كـ أحمااــل مــن تِــد
ااراشدَن املخهصني ،وحلواح والل اابح جتهية شيئ من ااْالقة
َيِل وَني اخلهفـلء ااراشـدَن ووصموًـل عمـر َـن اخلاـلب  ااـ
حلول َْض اابلحهني فيهل ااصيد يف امللء ااِْر.
البحث اليالث بعنوان :وصارى العرب يف العراق وموقفهم م الفتوح اإلسالم ة.

وهــم َْــلجل قضــية هلمــة ،حــلول فيهــل أهـ امهــماء وهـ ااــدَن
َلاقمميـــة ،ووهــ اعهـــلد اإلســـالمي وأهدافـــل َأهـــدا وأحــ اب
مْلوــرة ومــآاهب ظه ـرت أو ـريًا يف شــيئ مــن اات وَــر ا حــداث،
فهــدفح مــن وــالل اابح ـ أن اكشــف حبيــلد املماقــف ااصــحيحة
اِصلرى ااْـرب يف ااْـرا مـن عمهيـلت اافـتح اإلسـالمي َشـيء مـن
ااتفصــي ملْــلرث اافــتح يف تهــف اابقْــة ااغلايــة مــن علملِــل اإلســالمي
وااْرَــي وَيــلن مماقــف ااقبل :ـ واات مْــلت ااْرَيــة ااِصــرانية مــن
تهف امحداث.
أســأل اا اــي واهقــلرً م َ ـدًا مــن ااْهــُ وااْم ـ وممتِــل ااْ ـ ة
واارولء واممن وامملن ،واا املستْلن.

َ ْ م َّ م
البحث األول
كتب الفتوح
مصادر للدراسات احلضارية

البحث األول :كتب الفتوح مصادر للدراسات احلضارية
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مقـــدمة:
يعددددد خدددداري الفتددددوح وا ادددداد مددددر خوسدد د األ ددددوا
اإلسالمي ،حيث حتتل خحداثه مساحة واسعة

التدددداري

املصادر التارخييدة

اإلسالمية .وخلك األحداث مقرونة دائمًا امتداد اإلسدال وانتادار ،
وخددنيما اإلسددال واملسددلما

الداددال و الددبالد املفتوحددة و دداد

خنظدديال خلددك البلددداو و مامددة العدددل وياددا .واددالا ددال ب

يع د خو

اإلسال انتار قو ا ااد وقط ،واإلسدال ديدر الف در  ،ويده مدر
املقومات ما خمن الناس لى الدخول ويه ،لكدر حركدات ا اداد
والفتوح هلا األثر األول

حفظ معتنقي اإلسال مر اخلدرو منده خو

اإلجبددار لددى خركدده ،كمددا كدداو لتلددك احلركددات خثددر
خماليال كاملدة حتدر رايدة اإلسدال
التنيري

نتاار اإلسال

يستغ

ومددد دددخ ا ادداد منددال خيددا رسددولنا

قددا

لدى مدر العصدور ،و التدالي ود و
ر خداري ا اداد وامدا ادنواو.
مددد  ىل يومنددا احلا ددر
()1

وسيظل حيًا ىل يو القيامة ((ا ااد ماض ىل يو القيامة)).

( )1و البخاري ا ًا "احيحه" مسا " ا ا ااد ماض م الرب والفاجر
لقول النيب  :اخليل معقود نوااياا اخلد ىل يدو القيامدة" ( .انظدر:
البخاري ،احيح البخداري ،كتدا ا اداد والسد ) ،وخورد خ دو داود
"سنر"ده مول الرسول (( :ا ااد ماض منال عث اهلل ىل خو يقاخل آخدر
خميت الدجال ،يب له جور جائر و دل ادل))( .كتا ا ااد ،ا
الغزو م خئمة ا ور ،احلديث رمال.)2170
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وااتال املسلموو التنيري له

الفتوح اإلسالمية

كتب مستقلة وخصواًا العصور

األوىل ،ونيُلفر ويه كتب مثل "وتوح البلدداو" للدبالرري ،و"الفتدوح"
دددر خ دددثال الكدددو  ،و"وتدددوح الادددا " لدددي دي ،و"وتدددوح مصدددر
وخخباراا" ر بد احلكال ،وما نسب للوامدي مر كتب
البا  ،كما خو خحداثه متثل العصدب األساسدي
معينة

االا

التدنيري لعصدور

كتب التاري احلولية.

واددددال الكتددددب املختصددددة ددددالفتوح ملي ددددة األحددددداث األخددددر
والروايات املتعددد

مو دو ات ىدتى رات ادلة قضدايا حضدارية

خمتلفة ،آثر خول ك املؤلفوو الت رق لياا و
عدددأل األحيددداو ،خو يرادادددا
املو و ات والروايات

ائاا ناوير مسدتقلة

دددمر مضدددايا خخدددر  .وخعدددد خلدددك

كتب الفتوح ماد لمية مامة يسدتغ

ناددا الدددارس للبوانددب احلضددارية ،مد خو ندداوير خلددك الكتددب
خوحي داللك .و ىدك

خو عدأل ادال الكتدب

دوي مو دو ات

اامددة يعتددد روايتاددا ،وميكددر ا سددتفاد مناددا مباىددر  ،و عضدداا
اآلخر يعد كتبًا خس ورية ليس هلا خي ميمة خارخيية خالكر ،لكر
ميكر ا ست ناس اا

عأل القضايا ىل حد ما.

ولاللك و و االا البحث ينامش مد ا ستفاد مدر خلدك الكتدب
ا وانب احلضارية ،م يراد عأل النمار والاوااد مر خالل

البحث األول :كتب الفتوح مصادر للدراسات احلضارية
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الروايدددات الدددوارد ويادددا ،كمدددا يت دددرق البحدددث ملفادددو احلضدددار
ومفاو الفتوح ،وخاال الكتب اليت خلفر

الفتوح وخىار طبعاخاا.

مفهوم الفتوح:
الفتددوح

اللغددة نقدديأل اإليددالق .ويقصددد دده

د وددتح ،والفددتح

اوتتدداح دار احلددر ودخددول دار العدددو ،و عدده وتددوح ،كمددا يددنيخي
الفتح مبعنى النصر والغلبة .ومد وردت لفظدة "الفدتح"

العديدد مدر
()2

اآليات القرآنية ،ومناا موله خعاليِ  :نَّا وَتَحْنَا َلكَ وَتْحًا مُّبِينًدا،

ا ِرْ يبَايِعونَ دكَ خَحْ درَ
ومولدده خعدداىل  :لَقَ ددْ رَ ِ ديَ اللعدده َ درِ الِم دؤْمِنِ َ
الاَّبَرَ ِ وَعَلِالَ مَا وِي مُلُو ِاِالْ وَنيَنزَلَ السَّكِينَةَ َلَديْاِالْ وَخَثَدا َاالْ وَتْحًدا
مَرِيبًا )3(،وموله خعاىل  :وَخُخْرَ خحِبُّونَاَا نَصْرٌ مِّرَ اللعهِ وَوَتْحٌ مَرِيبٌ
()5

وَ َاِّرِ الِمؤْمِنِاَ )4(،وموله خعاىلِ  :رَا جَا نَصْدر اللعدهِ وَالِفَدتْح،

ومولده خعداىل  :لَدا َيسْد َتوِي مِدنكُال مَّد ْر خَنفَد َن مِدر َمبْد ِل ا ِلفَد ْت ِح َومَاخَد َل
خُوْلَ ِكَ خَ ْظَال دَرَجَةً مِّرَ العالِيرَ خَنفَقُوا مِر َعْد وَمَاخَلُوا وَكُلًّا وَ َدَ اللعه
()6

الِحسْنَى وَاللعه ِمَا خَعْمَلُووَ خَبِ .
( )2سور
( )3سور
( )4سور
( )5سور
( )6سور

الفتح ،آية.1
الفتح ،آية.18
الصف ،آية.13
النصر .آية.1
احلديد ،آية.10
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و يقتصر مفاو الفتح لى ا نتصدار العسدكري وحسدب ،دل
يتعدددددا ىل ا نتصددددار

خمتلددددف امليددددادير العسددددكرية واألد يددددة

واألخالمية ،واليت سببر جمتمعة دخول األمدوا
سكريًا

الدبالد املفتوحدة

دير اإلسال قنا ة ور ا ،مما سبب انتصدار قيدد

التوحيد لى الارك

خلدك البلدداو وخنظيمادا و مامدة العددل ويادا

لى خساس الاريعة اإلسالمية.

أهداف الفتوح والتأليف فيها:
لقد عث اهلل سبحانه وخعاىل رسوله

مدًا  ىل الناس كاوة

دددير اإلسددال  ،كمددا مددال اهلل خعدداىل  :وَمَددا خَرْسَ دلِنَاكَ ِلعددا كَاوع دةً
لِّلنَّاسِ َاِ ًا وَنَالِيرًا وَلَكِرَّ خَكِثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمووَ )7(،ومدد و دد
اهلل نصددر اددالا الدددير و يفاددار

مولدده :ادوَ العدالِي خَرْسَدلَ رَسددولَه

ِالِادد ددَ وَدِيدد درِ الِحَددددنِّ لِيظِاِدد درَ َلَددددى الدددددِّيرِ كُلِّدد دهِ وَلَدد دوْ كَدد درِ َ
()8

الِماْرِكُووَ.

ومدر اددالا املن لددن ود و الرسددول  مددد ددالل جاددد وسددعى لتبليد
االا الدير ىل كاوة الناس دوو جبار هلال لى الددخول ويده كمدا
مال خعاىلِ َ  :كِرَا َ وِي الدِّيرِ )9(،ومدال :مَّدا َلَدى الرَّسدولِ ِ ع
( )7سور سبني ،آية.28
( )8سور التو ة ،آية.33
( )9سور البقر  ،آية.256

البحث األول :كتب الفتوح مصادر للدراسات احلضارية
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()10

الِبَالَغ.

ومددد دددخ الرسددول  اخصددالًا سددلميًا الدددول ددر طريددن مكاخبددة
ملوكاا ،مبل احلر وا ااد ،حيدث د دااال

خلدك الكتدب ىل

اإلسال  )11(،و ر ه لياال ،و لغاال يا حتى يعدالر لدياال خمدا اهلل
وخما الناس.
ومد جااد الرسول  نفسه العر والياود ،وجااد خلفاؤ 
مر عد ،

ومر واحد ،خمو دولدتا

العدايف

رلدك الومدر،

اما وارس والرو  .وكداو اددا ا اداد األول خبليد د دو اإلسدال
ىل الاعو

خلك الدول ،اليت كانر موااا متن رلك ،وكاندر

خنظمتاا حتبب الناس ر رؤية احلن .وكداو الفداحتوو ااااددوو
يعرووو مومف اإلسال مر الد و  ،وخنه

كرا

الدير .ولاللك

كانوا يعر وو لى األ ددا ثالثدة خمدور مبدل الددخول معادال

خي

معركدددة :مدددا اإلسدددال  ،و مدددا ا زيدددة ،و مدددا القتدددال ،وادددو آخدددر
اخليددارات ،ود و اددال خسددلموا واددال مددر املسددلما ،هلددال مددا للمسددلما
و لددياال مددا لددياال ،و و اددال دوعددوا ا زيددة و د و هلددال حقومًددا كدداو
املسلموو خووى النداس ادا هلدال .ويقدو املسدلموو الدد و احلكمدة
( )10سور املائد  ،آية.99
( )11انظددر حددول خلددك الكتددب :خالددد سدديد لددي ،رسددائل الددنيب ىل امللددوك
واألمرا  ،ال بعة األوىل ،دار الرتاث ،الكوير1407 ،اد.
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واملو ظدددة احلسددددنة دددا الندددداس .وخمددددا اإلجبدددار لددددى الدددددخول
اإلسال  ،ولال يكر واردًا لى اإلطالق لقوله خعاىل :مَداخِلُواِ العدالِيرَ
َ يؤْمِنووَ ِاللّ هِ وَ َ ِالِيَوْ ِ اآلخِرِ وَ َ يحَرِّمووَ مَدا حَدرَّ َ اللّده وَرَسدولُه
وَ َ يَدِينووَ دِيرَ الِحَنِّ مِرَ العالِيرَ خُوخواِ الِكِتَا َ حَتَّى يعْ ُدواِ الِبِزْيَدةَ
َددر يَ دده وَا دالْ اَددايِرووَ )12(،وكمددا يدددو ي د املسددلما ا زيددة
واجد دب مدددالي مقا دددل احلمايدددة واألمدددر والعددددل والنظدددا ود د و لدددى
املسلما وريضة الزكا يقاخل مر مين خدائاا كما وعل خ دو كدر
الصدين  م مانعي الزكا وا ترباال مرخدير.
دداولوو القضددا

كمدا خو الكفددار كدانوا،

لدى ديددر اإلسددال

القتدال را وجددوا ىل رلدك سددبيلًا :وَ َ يَزَالُددووَ يقَداخِلُونَكُالْ حَتَّدىَ
يَردُّوكُالْ َدر دِيدنِكُالْ ِوِ اسْدتَ َا واِ)13( ومدر ادال املن لقدات ود و
اهلدددا مددر احلددرو الدديت جددرت ددا املسددلما وخ دددائاال وادداحبر
الفتددوح

ددا الندداس احلريددة الكاملددة

ا ختيددار ،وخو

ددول

يناال و ا اختيار الدير الصحيح خية مو خو خية دولدة ثدالوَمَدر ىَدا
()14

وَلِيدؤْمِر وَمَددر ىَددا وَلِيَكِفُدرْ.

ومدد رادددت كتددب الفتددوح خلددك

احلركة وما يتعلن اا مر ختي الناس و
( )12سور التو ة ،آية.289
( )13سور البقر  ،آية.207
( )14سور الكاف ،آية.29

ائاال احلرية.
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الدبالد املفتوحدة

ديدر اهلل

خوواجًا كما و د اهلل وثبتوا لى اإلسال وداوعدوا نده دنيرواحاال،
ونظددال اإلسددال حيدداخاال العامددة واخلااددة ،ورادددت كتددب الفتددوح
اال األاداا ،واملسار احلضداري الدالي اداحباا ،ومدا ميدس حيدا
الناس

كاوة ااا ت ،ونظال احلضار اإلنسانية املختلفة.

تعريف احلضارة:
اللغة العر يدة:

دد البدداو  )15(،ومدا يقا لداا اللغدة اإلزليزيدة

 .civilizationومد خعددت خعريفات العلما لكلمة احلضار  ،وخدنيثر
()16

عضاال نيادل الكلمدة ندد األورو ديا ومدا يتبعادا مدر اىدتقاق.

واحلضددار مسيددر دداللك ىددتغال خالدداا دداألمور الدديت خسددا د لددى
ا سدددتقرار وخرخيدددب ىدددؤوو حيددداخاال املعيادددية ،ومدددد خخدددال مفادددو
احلضار يامل ما يتب ا ستقرار واإلمامة مر (خعاوو وخآ ر وحسدر
كل ناحيدة مدر

اخللن ورمة احلاىية وخبادل األوكار واملعلومات
()17

نواحي احليا  ،مر انا ة و لو وثقاوة ومانوو).

( )15ا ددر منظددور ،لسدداو العددر  ،4 ،ص ،197الف د و آ ددادي ،القدداموس
احمليط ،2 ،ص.10
( ) 16انظدددر ىل جممو دددة مدددر ادددال التعريفددددات ندددد :الدددوا ي ،احلضددددار
اإلسالمية مقارنة احلضار الغر ية ،ص 25دد .41
( )17خووين يوسف الوا ي ،احلضار اإلسالمية ،ص .16
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كتب الفتوح:
كتب العديد مر املؤلفا كتبًا مستقلة
ناوير خدل لى متيزاا

الفتوح ،و نوندوا هلدا

االا ا انب .و ىدك

الكتب يت لدب العدود ىل الكتدب املتخصصدة
معظال ما كتب مناا يعد مفقدودًا خو مددجمًا

خو رادد ادال
الفارسدة ،ر خو

كتدب خخدر  ،ومدا

طبد مناددا مسددتقلًا مليددل .ومددد راددد ورانددز ر ونتددال خسددعة و اددرير
ومائد دة( )129كتدددا

الفتدددوح.

خنددده دراسدددة للعنددداوير الددديت

خورداا ،خبا لي خو ما نوو الفتوح مناا اي خسعة و ادروو()29
حبثًددا ،و قيددة مددا خورد مناددا جددا ت

مضددايا جااديددة امددة ،خو

خاري ماد  ،خو لداو الاخاا )18(.ومد اسدتفاد ر ونتدال مدر مدوائال ا در
النديال

()19

كتا ه "الفارسر".

وممددا ددرا مددر الكتددب املتخصصددة
ألمحد ر

الفتددوح "وتددوح البلددداو"

يى ر جدا ر الدبالرري (ت279 :ادد) )20(،وادو كتدا
خمحددد

( )18ورانددز رو نتددال ،لددال التدداري نددد املسددلما ،خر ددة د .اددا
العلي ،وت ،مؤسسة الرسالة1403 ،اد ،ص 283دد .273
( )19رو نتال ،لال التاري ند املسلما ،ص.273
( )20اددو خ ددو احلسددر خمحددد ددر يددى الددبالرري ،ولددد غددداد وناددني اددا،
وطلب العلال وخنقل الد الاا وا زير  ،ومس احلدديث والتداري مدر
مانه ،كما ختلمال لى يديده ددد مدر العلمدا  .حظدي
دد مر الروا
العباس و لما مانه ،خلف الكث مدر=
مبكانة خااة ند خلفا
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خصددوري دددد خوثددن كتددب

()21

الفتوح وخكثراا دمة ومشولية.

كما خو مر كتب الفتوح ما خلفده ا در خ دثال الكدو

()22

عندواو

"الفتوح".
ومددد طبد الكتددا

ددد طبعددات )23(.والكتددا ملددي املبالغددات

واألسدداط الددديت خصدددح و خصددددق .لكندده خيلدددو مدددر روايدددات
=الكتدددب مدددر خىددداراا خنسدددا األىدددراا(.ت279 :ادددد) .ظانظدددر :ا دددر
سددداكر ،خددداري دماد دن ،خم دددوص مصدددور مدددر املكتبدددة الظااريدددة،
املديندددددة ،2 ،ص ،469املاددددداداني ،مدددددوارد الدددددبالرري خنسدددددا
األىراا ،1 ،ص 44ددد .]67
( )21خعددد خمددد طبعددات وتددوح البلددداو للددبالرري ،طبعددة يدددو . 1866 ،ثددال
طبعدددة الرمحانيدددة القددداار  ، 1901ثدددال طبعدددة القددداار  ، 1932ثدددال
طبعددددات دد د وت  .1978 ، 1958 ، 1957 ، 1956كمددددا خددددرجال
الكتا ىل دد لغدات منادا الفرنسدية واإلزليزيدة ظانظدر :املاداداني،
مد جاسال محدادي ،مدوارد الدبالرري در األسدر األمويدة خنسدا
األىراا ،1 ،ص.]62
( )22او خ و مد خمحدد در مدد در لدي ،لديس انداك معلومدات كدث
ددر خر تدده ،ددعفه كددث مددر العلمددا احلددديث والروايددة ،واددالا
وا ددح مددر خددالل اسددتعراض كتا دده ،ويف ختحدددث ندده املصددادر اددي
يالكر( .ت314:اد) ظانظر :نعيال ر ور "مقدمة" كتا الفتوح ،ص.]8
( )23مددر خىددار طبعددات اددالا الكتددا وخكثراددا انتاددارًا طبعددة د وت ،دار
الكتب العلمية1406 ،اد.
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ادال

ميكر ا ستفاد مناا مر عأل الوجدو  ،ومدا يستاداد ده

الومفددات يعددد ندددي ممددا ميكددر ا سددتفاد مندده حبدددود مددر اددال
الكتب.
()24

وكتدا "الددرد والفتدوح" لسدديف در مددر التميمدي األسدددي،
وويه روايات ديد يستفاد مناا

جوانب خارخيية خمتلفة.

كمددا خو بددد الدددرمحر ددر بدددد اهلل ددر بدددد احلكددال( )25لددده
كتا "وتوح مصر وخخباراا" .وادو كتدا جيدد
ماددال للبدداحثا

"خدداري مصددر وخخباراددا" .ومددد خجددر

ا ده ،ومرجد
مددد جددرب

خ وسددعد دراسددة لددى كتا دده نواناددا " ا ددر بددد احلكددال املددؤر
()26

وكتا ه وتوح مصر وخخباراا".

( )24اددو سدديف ددر مددر الضدديب األسدددي الرب ددي السددعدي الكددو  ،لدده
الفتوح ،كاو خباريًا املًا ،مرتوك احلديث مقبول
خصانيف كث
العدددراق وخنقدددل البلدددداو (ت180 :ادددد) ظالدددالايب،
التددداري  ،دددا
ميددزاو ا تدددال ،2 ،ص  ،255ا ددر حبددر ،خادداليب التادداليب،4 ،
ص .]295مر طبعدات الكتدا طبعدة تحقيدن ماسدال السدمرائي ،انظدر:
ال بعة الثانية ،الرياض ،دار خمية1418 ،اد.
( )25ا دددر بدددد احلكدددال ادددو :خ دددو القاسدددال بدددد الدددرمحر دددر بدددد اهلل دددر
بداحلكال القرىي املصري ،اىار العلما الالير خلفوا خاري مصدر
ادر اإلسال  ،له رواية احلديث (ت257:اد).
( )26طب البحث القاار  ،د .و1399 ،.اد. 1979 /
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مددد ددر مددر الوامدددي(130دددد207اددد) )27(.ولدده

العديد مر الكتب املتعلقة دالفتوح ،وكدث ممدا طبد منادا كتدب
خس ورية خصح نسبتاا للوامدي ،و و كاو مدر املتومد خو كتبده
األالية رمبا يدزال عضداا موجدودًا

دمر املخ وطدات احملفويفدة

املكتبات لكناا يف خدر العنايدة الدميقدة مدر البداحثا .كمدا خو
املخ وص مناا يتفن عضداا مد عدأل

الغالدب ،وخو اخفقدر

التسمية ،مما يدل لدى اسدتخدا القصداص سدال الوامددي ونسدبة

( )27او خ و بد اهلل ر مد ر مرو الوامدي السامي األسلمي و ً .ولد
املدينة املنور سنة 130اد ،وخلقى العلال لدى خالداا ،رحدل طلدب العلدال
ىل مكة املكرمة واحلبا والاا والعدراق وي ادا مدر لدداو اإلسدال ،
اسددتقر غدددداد سدددنة180ادددد و دددا اددا قيدددة حياخددده .لددده الكدددث مدددر
الروايات احلديث والتداري  ،خىدتار التدنيليف املغدا ي .خدوىل القضدا
ا اندددب الادددرمي مدددر غدددداد خيدددا الرىددديد .لددده العديدددد مدددر التالميدددال
خىدداراال ا ددر سددعد ادداحب كتددا "ال بقددات الكددرب " (ت207:اددد).
ظانظر :ياموت احلموي ،معبال األد ا  ،د وت ،دار حيدا الدرتاث،18 ،
ص ،279الددالايب مشددس الدددير مددد ،سدد خ ددال النددبال  ،دد وت،
مؤسسة الرسالة1405 ،اد ،9 ،ص ،475مد ا در سدعد ،ال بقدات
الكدددددرب  ،ددددد وت ،دار ادددددادر ،د .ت ،7 ،.ص ،77مدددددد ودددددؤاد
سددزكا ،خدداري الددرتاث العر ددي ،1 ،خر ددة مددود وامددي حبددا ي،
مد ر سعود اإلسدالمية1403 ،ادد،2 ،1 ،
الرياض ،جامعة اإلما
ص.]100

حضاريات
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خسدداط اال ومددا اخرت ددو مددر روايددات ليدده ،و التددالي

الفتوح اإلسالمية

ددياب كتبدده

األالية خما االا الكال اهلائل مما نسب ليه.
مر اال الكتب املنسو ة للوامدي:
()28

" ) 1وتوح وريقيا".

()29

 " ) 2وتوح اإلسال لبالد العبال وخراساو".
()30

" ) 3وتوح البانسا".

()31

" ) 4وتوح الاا ".

()32

" ) 5وتوح العراق والعبال".

( )28ناددر خددونس 1315اددد( .ادداحلية ،املعبددال الاددامل للددرتاث العر ددي
امل بوب ،معاد املخ وطات العر ية ،5 ، 1995 ،ص.)323
القدداار 1309اددد( .ادداحلية ،املعبددال الاددامل للددرتاث العر ددي
( )29طبد
امل بوب ،5 ،ص.)323
القاار 1278اد و1290ادد و1305ادد و1311ادد ،وي ادا،
( )30طب
(انظددددر :ادددداحلية ،املعبددددال الاددددامل للددددرتاث العر ددددي امل بددددوب،5 ،
ص.)324
( )31طب الكتدا طبعدات خمتلفدة ،خمددماا طبعدة ىدركة اهلندد الادرمية،
القددددداار  ، 1978و، 1891
كلكتدددددا ، 1854 ،كمدددددا طبددد د
و ، 1912و ، 1929و . 1925ومددر اددال ال بعددات طبعددة د وت ددر
دار ا يل .وياك كث مر الباحثا نسبة الكتا للمؤلف (راجد ،
ااحلية ،املعبال الاامل للرتاث العر ي امل بوب ،5 ،ص.)324
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()33

 " ) 6وتوح ا زير واخلا ور وديار كر".
()34

" ) 7وتوح مصر".

()35

" ) 8وتح منف واإلسكندرية".

 " ) 9الدرد مد نبدال مدر وتدوح العدراق" وركدر املثندى در حارثددة
()36

الايباني.

اهلند 1287اد( .انظر :ااحلية ،املعبال الاامل للرتاث العر ي
( )32طب
مصر سدنة 1309ادد. 1891/
امل بوب ،5 ،ص ،)324كما طب
ومد ومفر لى اال ال بعة.
( )33طبد الكتددا ألول مدر خملانيددا ( . 1827اداحلية ،املعبددال الاددامل
للددددرتاث العر ددددي امل بددددوب ،5 ،ص .)324وطبدد د الكتددددا تحقيددددن
بدالعزيز وياض حروو  ،نارخه دار الباائر ،وت1417 ،اد .ومد
رسالة ماجسدت  ،مددمر لقسدال
ما سا اخلراىي تحقين الكتا
التدداري مامعددة امللددك سددعود الريدداض خددالل العددا ا ددامعي 1411اددد.
ظانظددر :يددد احلسددا ،دليددل الرسددائل ا امعيددة اململكددة العر يددة
السدعودية ،ص ،2الريداض ،مركددز امللدك ويصددل للبحدوث والدراسددات،
 ،5 ،1415ص.]333
يددددو ( . 1825اددداحلية ،املعبدددال الادددامل للدددرتاث العر دددي
( )34طبد د
امل بوب ،5 ،ص.)324
يدو 1825اد (ادوارد وندك ،اكتفا القنوب مبا او م بوب،
( )35طب
وت ،دار اادر ،مصور ر طبعة القداار  ،دار الفبالدة1313 ،ادد،
ص.)65
( )36طب الكتا مر رواية خمحد ر مد ر خ ثال الكو تحقين يى
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الفتوح اإلسالمية
()38

مد ر بد اهلل األ دي )37(.وله كتا "خاري وتوح الادا "

ويتميددز كتا دده سددناد الروايددات و يدداو مصددادراا وسلسددلة واددوهلا
ليه.
وخدداري "اوتتدداح األندددلس" ددر القوطيددة القددرطيب ،مددر القددرو
()39

الرا اهلبري.

ا بددوري ،دد وت ،ال بعدددة األوىل ،دار الغددر اإلسددالمي1410 ،ادددد.
والكتا امل بوب مصة خس ورية خيالية نسبر نيمسا مغلوطدة وومدائ
خمرت ة احة هلا ،و التالي و نه يعول ليه.
( )37او مد ر بد اهلل ر مدار در سدواد األ دي الغامددي ،خ دو جعفدر
البغدادي املخزومي مر لما البصر املعدودير ،اىتار احلفظ وروايدة
احلددديث .ومددد وثقدده العلمددا وخجددا وا الروايددة ندده ،ولددد سددنة 162اددد
(ت242:اد) .ظانظر :اخل يب البغدادي ،خداري غدداد ،5 ،ص،416
املددددزي ،خادددداليب الكمددددال ،25 ،ص  ،506ا ددددر حبددددر ،خادددداليب
التااليب ،9 ،ص .]265
( )38طبدد ألول مددر اهلنددد ( . 1854ادداحلية ،املعبددال الاددامل للددرتاث
العر ي امل بوب ،1 ،ص .)55كما طب عناية بد املنعال بد اهلل امر
القدداار  ، 1970ومددد اطلعددر لددى اددال ال بعددة وا تمددداا اددال
الدراسة.
( )39خ و كر مد ر مر ر بد العزيز مر لما القرو الرا د اهلبدري
املتقددددما األنددددلس ،ومدددد حقدددن كتا ددده بدددد اهلل خنددديس ال بددداب،
وخخرجر طبعته األوىل دار املعارا ،وت 1415ادظانظر :مدر وداروق
ال باب ،مقدمة خاري اوتتاح األندلس ،ص.]32
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مدددد البكدددري(ت950:ادددد) ولددده كتدددا "وتدددوح

مكة" املسمى "الدرر املكللة

وتوح مكة املارمة".وادو كتدا
()40

خس وري ملي القصص والقصائد املنحولة.
بددد اهلل ددر

مددد ددر خ ددي ىدديبة(( )41ت235:اددد) ولدده كتددا

()42

"الفتوح".

( )40طب الكتا ألول مر سنة 1302اد ،ومد اطلعر لى طبعة للكتدا
ادرت ر دار املنار تونس ،دوو خاري .
( )41او خ و كر بد اهلل ر مد ر خ ي ىيبة ،ولد الكووة وخر درب
اددا ،طلددب العلددال لددى خىددار لمددا ماندده ،ا تددرب مددر خىددار احملدددثا،
ورو له البخداري ادحيحه خكثدر مدر ثالثدا حدديثًا ،كمدا رو لده
مسددلال اددحيحه مددا يزيددد لددى خلددف وثال ائددة حددديث ،مددر خىددار
خالميدددال اإلمدددا البخددداري ،واإلمدددا مسدددلال ،واإلمدددا خمحدددد دددر حنبدددل
وي اددال ،اىددتار كتا دده املصددنف الددالي تددوي لددى مسددال املغددا ي
النبويددة ،ومسددال التدداري والفتددوح .ظانظددر :ا ددر خ ددي ىدديبة ،املصددنف،
ا ددز الرا د اددر ،ا ددر سددعد ،ال بقددات الكددرب  ،6 ،ص،413
املزي ،خااليب الكمال ،16 ،ص ،37الالايب ،س خ دال الندبال ،
 ،11ص ]124ومددد يسددر اهلل لددي خددرا كتا دده "املغددا ي" وحتقيقدده
مستقلًا طبعته دار ىبيليا الرياض1418 ،اد.
( )42يف اطل لى الكتا مستقلًا ،ولعله جز مر كتا ده "التداري " ،حيدث
احتددو لددى خمسددا خااددة ددالفتوح ،ومددد طبد ددمر املصددنف ،طبعتدده
الدددددار السددددلفية اهلنددددد ،وخ ددددادت طبا تدددده دار القددددرآو الكددددريال
كراخاي ،اكستاو ،سنة 1406اد.

حضاريات
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وخما الكتب األخر

الفتوح اإلسالمية

الفتوح اليت يف خ را هلا طبعدات ،ومدد

روددر خم وطددة وانتاددرت ددا العلمددا  ،ونقددل ناددا الكددث مددر
السددا ن ،ومناددا مددا كتبدده خ ددو خمنددف لددوص ددر

املددؤرخا

()43

(ت157:اد)،

" وتوح الادا ووتدوح العدراق" ،وسديف در مدر

التميمي (ت200:ادد)
ا ددر ادد (ت206:اددد)
()45

(ت221:اد)

يددى

"الفتوح الكب " )44(،وخ دو حاليفدة سدحاق
"الفتددوح" وخ ددو بيددد معمددر ددر املثنددى

"السواد ووتحه" و كتا "وتوح األحوا ووتوح
()46

خرمينيدددة" ،واملددددائ ()225

كتبددده "وتدددوح الادددا "" ،وتدددوح

( )43او لوص ر يى ر سعيد ر خمنف .خا عي لقي دددًا مدر الصدحا ة=.
الكووة ،واىتار اا ،له مرويات متعدد ند ال ربي ويد
= ا
مددر املددؤرخا ،ا د لمددا احلددديث لددى خددرك الروايددة ندده لتادديعه،
ظانظر :يداموت احلمدوي ،معبدال األد دا  ،18 ،ص ،41الدالايب ،سد
خ ال النبال  ،7 ،ص ،301يدى در دراايال در اليحيدى ،مرويدات
خ ي خمنف خاري ال ربي ددد دراسدة نقديدة ،الريداض ،دار العاادمة،
1410اد].
( )44لعله كتا "الرد والفتوح" الالي حققه ماسال السامرائي.
( )45خ ددو بيددد معمددر ددر املثنددى التميمددي ،مددو اال ،البصددري ،لدده خصددانيف
كددث  .اىددتار مبعروددة خنسددا العددر وخيدداماال ،لدده روايددات متعدددد
احلديث .ظانظر :ا ر حبر ،خااليب التااليب ،10 ،ص.]246
( ) 46او العالمدة احلداوظ خ دو احلسدر لدى در مدد در بدداهلل در سديف
املددائ اإلخبداري ،نزيدل غدداد ،لده مؤلفدات ديدد السد واملغددا ي
واألنسا  .ثقة يروي در الثقدا الغالدب .ولدد سدنة 132ادد ،وخدو
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العدددراق"" .وتدددوح ا زيدددر "" ،وتدددوح مصدددر"" ،وتدددوح رمدددة"" ،وتدددوح
األاوا "" ،وتوح سبستاو"" ،وتوح كرمداو"" ،وتدوح الدري""،وتدوح
جرجددداو وطربسدددتاو" " ،ودددتح ا دددل ورامامسدددال" )47(،وخ دددو سدددحاق
()48

الع دددار

()49

"الفتدددوح" ،وا دددر خ دددي البغدددل

"رسدددائل

ودددتح

()50

البصر ".

ومددد احتددوت كتددب التدداري العددا العديددد مددر خخبددار الفتددوح،
ومبو ددو ات وخ ددوا مسددتقلة خحيانًددا،

خناددا خدددخل

حبثنددا

ادددالا ،مددد خو عددددأل احملققددددا خخرجوادددا خحيانًددددا مفصددددولة ددددر

غددددداد سددددنة 225اددددد .ظانظددددر :الددددالايب ،سددد خ ددددال النددددبال 15 ،
ص ،401ياموت احلموي ،معبال األد ا  ،14 ،ص ،124ا ر األث ،
الكامل ،6 ،ص ،516سزكا ،خداري الدرتاث العر دي،2 ،1 ،
ص.]139
مضدايا الفتدوح ،حيدث نقدل
( )47ومد خكثر ال ربي النقو ت مر املددائ
نه "خاري األمال وامللوك" ما يزيد لى مخسمائة ( )500رواية.
( )48يف خمف لى خر ة.
( )49يف خمف لى خر ة.
( )50انظددر :رو نتددال ،لددال التدداري نددد املسددلما ،ص ،273انظددر مددد
جاسال محادي املااداني ،موارد ال بالرري ر األسر األموية خنسا
األىراا ،1 ،ص.62
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الفتوح اإلسالمية

مصدددنفاخاا األادددلية ،ويفدددر عدددأل النددداس خنادددا كتدددب مسدددتقلة
()51

الفتوح.

التشريع والنظم:
دددمر خادددداا الفتدددوح رود د الظلدددال دددر املظلدددوما

لقدددد كددداو

واملستضعفا الالير ومعوا حتر خيدي ال وايير وخوليا الادي او،
مال خعاىل  :وَمَا لَكُالْ َ خقَاخِلُووَ وِي سَبِيلِ اللّهِ وَالِمسْتَضْعَفِاَ مِدرَ
ا لرِّجَالِ وَالنِّسَا وَالِ ِولِدَاوِ العالِيرَ يَقُولُووَ رَ َّنَا خَخْرِجْنَا مِرْ اَالِ ِ الِقَرْيَةِ
ك
جعَددل علنَددا مِددر لعدددن َ
ك َو ِليلددا وَا ْ
جعَددل علنَددا مِددر لعدددن َ
ظددا ِل ِال َخ ْاُلاَددا وَا ْ
ال ع
نَصِ ًا العالِيرَ آمَنواِ يقَاخِلُووَ وِي سَبِيلِ اللّهِ وَالعالِيرَ كَفَدرواِ يقَداخِلُووَ
وِددي سَ دبِيلِ ال عددايُوتِ وَقَدداخِلُواِ خَوْلِيَددا الاَّ ديْ َاوِ ِوَّ كَيْ ددَ الاَّ ديْ َاوِ
()52

كَاوَ َعِيفًا.

ولددالا وقددد كانددر الاددريعة اإلسددالمية اددي احلاكمددة ألحددوال
اااادددير وللمندداطن املفتوحددة لددى خيدددياال ،و التددالي وقددد كددانوا
يقيموو ىريعة اإلسال

خلك املناطن .ومد استبدت عدأل األمدور

( )51انظر مصة وتح األندلس ،ر كتا " اإلمامة والسياسية" ر متيبدة،
ومصدة ودتح األنددلس ،در متيبددة ،اسدتخرجاا وحققادا بدد اهلل خندديس
ال بدداب ،د وت ،مكتبددة املعددارا1415 ،اددد ،وامددا ملحقدداو كتددا
"خاري وتح األندلس" ر القوطية.
( )52سور النسا  ،آية 75دد .76

البحث األول :كتب الفتوح مصادر للدراسات احلضارية

39

اليت خ لبر مر اخللفا والعلما حبثاا وإلجياد التاريعات اخلاادة
اددا مسددتنب ة مددر الاددريعة اإلسددالمية .ولعددل وددرض اخلددرا
األرا دي املفتوحددة ندو يعددد

لددى

مقدمدة التاددريعات الديت اسددتنب اا

مددر ددر اخل ددا مددر خاددول ىددر ية ا دحيحة .ود ددا اددالا لعقددد
اجتماب م

دد كب مدر لمدا املسدلما ووقادا الصدحا ة الدالير

مدموا مر األمصار املختلفة اليت وتحر

خلك الفرت  )53(،كمدا خو

ورض الع ا كاو جرا ًا خاريعيًا كاللك .وخرادد كتدب الفتدوح
ما يتعلن داخلرا والع دا مدر الناحيدة التادريعية واختدار القدرارات
اخلااة ه ،حيث

دثنا البالرري

خرا ددي اخلددرا " .ويددالكر

نواو مستقل ر " خحكا

اددالا األمددر خاددول خاددري اخلددرا ،

وخموال الفقاا ويه ،وما يعرتي األرا ي اخلاادة ده مدر ادا ات،
وما خنتبه مر يالت وخغ األحكا دتغ خحواهلدا ،ويد رلدك مدر
التفصدديالت املتعلقددة اددا )54(.كمددا حتدددثر عددأل خلددك الكتددب ددر
اخددتالا الفقاددا واملاددر ا حددول معاملددة عددأل األرا ددي :وددا ر
اال القضية ،راج  :خ و يوسدف ،كتدا "اخلدرا "،
( )53ملزيد مر التوس
اد ااروو الرىديد ،لبحدث خادل ادالا التادري والنظدا ،
الالي خلف
مصدة اختددار مدر ددر اخل دا هلددالا التادري ومددا دار ويده مددر
وخوسد
ماددداورات( .خ دددو يوسدددف ،اخلدددرا  ،دار املعرود دة ،د د وت1399 ،ادددد،
ص.)24
( )54البالرري ،وتوح البلداو ،ص.433
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بداحلكال يتحدث ر خموال الفقاا حول معاملة عدأل األرا دي
مصر ،وال كاو الفتح نو خو الحًا ،ومدا د
خحكا ىر ية )55(.وخعد كتب الفتوح مرجعًا

لدى رلدك مدر
اود الصلح الديت

قدددواا م د خاددل الددبالد األاددليا ،وطبقاددا املسددلموو ددرب مددروو
طويلة .و يزال ينظر البعأل لياا لى خناا مائمة ،مثل ادلح يدر
املقدس )56(،كما
ده مدر خنظديال سدوا

دث البالرري ر ورض مر للع ا وما يتعلن
مقدددار الع دا خو خرخيدب خالده ،و مصددادر
()57

خمواله ،وخدوير الدواوير اخلااة ه.

كمددا خعددد الفتددوح مصدددرًا مامًددا للمنددايفرات الفكريددة والدينيددة
الددديت دارت دددا املسدددلما الفددداحتا ،و دددا خ ددددائاال مدددر الفدددرس
والرو  ،واليت كاو

وراا احلديث ر اإلسال وخادوله ،و لدى

رخساا خوحيد اخلالن واي ديانة األنبيا كلاال ،واحلديث ر عثدة
نبينددا

مددد  والاددريعة الدديت عددث اددا .واددال املنددايفرات كددث

ومتعدددد  ،ومنتادددر

خخبددار كتدددب الفتددوح ورواياخادددا ،ويصدددعب

حصراا وخفصيلاا ،سوا كاو عضاا ادحيحًا خو منحولًدا ،و نادا

( )55ا ر بد احلكال ،وتوح مصر وخخباراا ،ص 151دد .156
( )56انظر :حول ىروص الصلح :األ دي ،وتوح الاا  ،ص.246
( )57انظر :البالرري ،وتوح البلداو ،ص.425
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خعد مؤىرًا اامًا لى خو مضية ا ااد والفدتح يف خكدر سدكرية
()58

وقط ،ل كانر دينية ووكرية وخنظيمية خيضًا.

كما خو عدأل ادال املندايفرات واحملداورات ومعدر دا

ا دات

خارجة لى املسلما مر يناال ،وميكر راداا مدر خدالل كتدب
()59

الفتوح ومعروة األدلة الار ية ليطراا املختلفة وياا.

كمددا حتتددوي كتددب الفتددوح لددى راددد حليددا وقاددا الصددحا ة
و لما الاريعة .وكتا ا ر بد احلكال

وي:

ماد خارخيي ة طيبة ومفيد للغايدة .وادي مدر جادة خرادد الناداص العلمدي للر يدل
األول مددر لمددا مصددر مددر الصددحا ة الددالير نزلددوا مصددر ومدددموا لياددا مددر األم ددار
األخر  ،واي مر جاة ثانية خؤر مدو مدر مدد مدر الصدحا ة ىل مصدر ،وادو خمدر
()60

رو خامية الغة.

( )58انظددر منددايفر معددار ددر جبددل للددرو  ،نددد ا ددر خ ددثال ،الفتددوح،1 ،
ص ،143ومنددايفر املغدد ددر ىددعبة للفددرس املصدددر نفسدده،1 ،
ص ،158وانظدر ىل عدأل ادال املنددايفرات ندد األ دي ،وتدوح الاددا ،
ص ،197وانظر ىل عدأل ادال املندايفرات دا عدأل املسدلما ورابداو
النصار ندد الوامددي ،وتدوح ا زيدر  ،ص .53 ،41وادي مندايفر
تج اا ،لكناا مؤىر لى مضايا وكرية معينة.
( )59انظر ىل منايفر عدأل خادحا لدي  ل ائفدة ممدر خدر ليده ندد
ا ر خ ثال ،الفتوح ،3 ،ص.262
( )60خ و سعد  ،ا ر بد احلكال املؤر  ،ص.97
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كمدددا خو ا دددر بدددد احلكدددال يكتفدددي احلدددديث دددر ادددؤ
الصددحا ة الددالير نزلددوا مصددر ددل يددالكر األحاديددث الددوارد ددناال
ويروياددا سددنداا ويعنددوو لدداللك ددد"ركر األحاديددث" حيددث يددالكر
()61

عًا مر الصحا ة وخحاديثاال.

كمدددا ختحددددث كتدددب الفتدددوح دددر عدددأل الددددورس واملدددوا ظ
واخل ب اليت خلقااا وقادا الصدحا ة( )62وي ادال مدر العلمدا  .ومدر
خمثلددة رلددك احلددديث ددر خ بددة مددر ددر اخل ددا 

ا ا يددة

حينمددا ار الاددا  ،والدديت يف ختومددف نددد الددو ظ والنصدديحة ،ددل
()63

امتدت للحديث ر عأل األحكا الار ية اخلااة املرخ .

كما حتدث ا ر بد احلكدال در خ بدة لعمدرو در العداص 
حددث وياددا لددى الزكددا واددلة األرحددا وا متصدداد واإلحسدداو ىل
ا

()64

او ،و ا وياا عأل األحكا الار ية.

( )61انظر :ا ر بد احلكال ،وتوح مصر ،ص 248دد .319
( )62ىل عأل اال اخل ب ند ا ر خ ثال الكو  ،الفتوح ،3 ،ص،253
 ،5 ،258 ،255ص ،356 ،213 ،212وانظدددددددددر :ا دددددددددر بدددددددددد
احلكال ،وتوح مصر وخخباراا ،ص.139
( )63األ دي ،وتوح الاا  ،ص.252
( )64انظر :ا ر بد احلكال ،وتوح مصر ،ص.139
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اإلدارة:
يعد الرسدول  خول مدر نظدال األمداليال و دا األمدرا والعمدال
خحنا الدول اإلسالمية املختلفدة .وخعدد ادال خوىل اخل دوات اإلداريدة
لتنظدديال الدول دة اإلسددالمية وحتديددد املسددؤوليات

املندداطن ور اددا

العااددمة اإلسددالمية ،و القائددد األول رسددول اهلل  .ومددد حتدددث
البالرري التفصيل در خمدرا الرسدول  الدالير عدثاال ىل الديمر،
()65

و ر املاا اليت كلفوا اا.

وختحدددث كتددب الفتددوح ددر مادداور اخللفددا واألمددرا ألخبددا اال
()66

وخخال الرخي مناال واو مبدخ داري خساسي سار ليه القاد .

ومد حتدث األ دي ر عأل املراسالت اإلداريدة دا الرسدول 
و ماله وخمرائه )67(.كما مدا األ دي رادد العديدد مدر املراسدالت
اليت دارت ا خ ي كر الصدين  وخمرائه

()68

الد الاا .

( )65البالرري :وتوح البلداو ،ص.78
( )66انظددددر :األ دي ،وتددددوح الادددددا  ،ص ،45ا ددددر خ ددددثال ،الفتدددددوح،1 ،
ص ،191البالرري ،وتوح البلداو ،ص.266
( )67انظر :وتوح البلداو ،ص.78
( )68األ دي ،وتددددددوح الاددددددا  ،ص،156 ،135 ،127 ،125 ،50 ،30
.244 ،243 ،159

حضاريات

44

الفتوح اإلسالمية

ويتحدددث الوامدددي ددر عددأل املراسددالت ددا مددرو ددر العدداص
()69

و مر ر اخل ا دد ر ي اهلل ناما دد.

و ددددثنا الوامددددي دددر مراسدددالت داريدددة دارت دددا مدددر دددر
()70

اخل ا وسعد ر خ ي وماص دد ر ي اهلل ناما دد.

ويعددد ا ددر خ ددثال خكثددر كتددا الفتددوح يددرادًا لنصددوص الرسددائل
اإلدارية

()71

ورتات الفتوح املختلفة.

ويالكر البالرري

نواو خاص "خمر اخلامت" اختار رسول اهلل

 خامتًا خااًا خيتال ه رسائله ثال استعمال اخللفا هلالا األمر مدر
()72

عد .

كمددا خعددد كتددب الفتددوح مرجعًددا اامًددا ملعروددة القددواد واألمددرا
املسؤولا ر خسي خمور األمداليال و دارخادا عدد الفدتح ،ومدا يتصدل

( )69الوامدي ،وتوح البانسا ،ص.64
( )70الوامدي ،وتوح اإلسال لبالد العبال وخراساو ،ص 39دد.40
( )71انظر :ا ر خ ثال ،الفتوح ،حيدث خورد العديدد مدر ادال الرسدائل=،1 ،
=ص،287 ،282 ،279 ،277 ،267 ،254 ،232 ،171
 ،442 ،402 ،396و  ،7ص،232 ،184 ،183 ،177 ،5
.389 ،388
( )72البالرري ،وتوح البلداو ،ص 447دد .451
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اللك مدر دزل وخعديا و اسدبة ومرامبدة وخنيديدب )73(،كمدا خعتدرب
مرجعًددا للتقسدديمات اإلداريددة

صددور الفددتح ومبلدداا .ومددر خالهلددا

ميكر التمييز ا اإلدار والقضا والارطة )74(.وا ر بدداحلكال
يتحدث ر خقسيال مصر ىل مسما ،مصر السفلى ومصر العليدا،
و ر دمج االير القسما

صر ثمداو در فداو  )75(وخوحيدد

دارخاا.
كمددا حتدددث الوامدددي

نددواو مسددتقل ددر ددزل خ ددي موسددى

األىعري مر البصر وو ية بد اهلل ر امر لياا )76(.ومد حتددث
()77

األ دي ر زل خالد ر الوليد ر العراق وخوليته الاا .
وحتددث ا ددر بددد احلكدال در و املغددر

ددد موا د مددر

كتا ه )78(.ومد خوردت كتب الفتدوح العديدد مدر الروايدات املرخب دة
تعدديا اخللفددا ومبددايعتاال .وقددد حتدددث الوامدددي

كتددا "وتددوح

( )73انظدددر ىل مضدددية مرامبدددة مدددر  ألمرائددده ومسدددمة خمدددواهلال : ،ا دددر
بداحلكال ،وتوح مصر ،ص ،149وانظر ىل مصص زل ثماو 
لبعأل خمرائه ند :ا ر خ دثال ،الفتدوح ،1 ،ص ،346وانظدر ىل دزل
خمية ند :ا ر خ ثال ،الفتوح ،7 ،ص.280
عأل خمرا
( )74انظر :ا ر بد احلكال ،وتوح مصر ،ص.236
( )75ا ر بد احلكال ،وتوح مصر ،ص 63دد .74
( )76الوامدي ،وتح اإلسال لبالد العبال وخراساو ،ص.132
( )77األ دي ،وتوح الاا  ،ص.68
( )78انظر :ا ر بد احلكال ،وتوح مصر ،ص.217 ،215 ،213 ،204
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اإلسال لبالد العبال وخراساو" املنسو ة له ر مبايعدة ثمداو در
فاو اخلالوة

()79

نواو مستقل.

وحتددددث ا دددر خ دددثال دددر ميدددا دولدددة د د العبددداس ،و يعدددة خول
()80

خلفائاال.

كما حتدث ر يعة ااروو الرىيد( )81وخالوة األمدا( )82و يعدة
()83

املعتصال.

القضاء:
ل قدددد كددداو القضدددا منظمًدددا دددا املسدددلما
العامة ،كما خو نظدا القضدا رخدب
سدداحات القتددال

حيددداخاال املدنيدددة

ريقدة معيندة دا ااااددير

املعددارك املادداور لفددأل خي نددزاب ،حتددى خو

كتب الفتوح ختحدث ر القضا

املعارك املااور .
()84

ويتحدث البالرري ر كيفية اختيار مر  لبعأل مضاخه.

( )79املصدر نفسه ،ص.130
( )80ا ر خ ثال ،الفتوح ،7 ،ص.258
( )81املصدر نفسه ،ص.402
( )82املصدر نفسه ،ص.432
( )83املصدر نفسه ،ص.470
( )84البالرري ،وتوح البلداو ،ص.101
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ومدددد و د د ا دددر بدددد احلكدددال نوانًدددا خااًدددا "ركدددر مضدددا
مصر" )85(.ومد حتدث

ادالا املو دوب در خوائدل القضدا

مصدر

عدددد وتحادددا ،ثدددال حتددددث التفصددديل دددر قيدددة القضدددا

صدددر

الراىدير و

خمية و

صر

صر

()86

العباس.

وحتدددث كتددا " وتددوح اإلسددال لددبالد العبددال وخراسدداو" ددر
القضا

()87

عأل الد وارس مبل وتح املسلما هلا.

وميكر مر خالل دراسدة عدأل النصدوص والروايدات الدوارد
كتدددب الفتدددوح والوادددول ىل حقدددائن معيندددة

العصدددور املصددداحبة

للفدددتح خو السدددا قة والالحقدددة هلدددا ،حدددول خنظددديال القضدددا
املنددداطن سدددوا

عدددأل

الظدددروا العسدددكرية خو املدنيد دة .وحدددول موا دددد
()88

التعيا والعزل للقضا .

اللغة واألدب:
ىك

خو اللغة العر ية وآدا ادا مدد انتادرت انتادار اإلسدال

املناطن املفتوحدة .ود دا رلدك خادل اللغدات األخدر ىل خعلدال اللغدة

( )85ا ر بد احلكال ،وتوح مصر ،ص.227
( )86املصدر نفسه ،ص 227دد .247
( )87انظر :الوامدي ،وتوح اإلسال لبالد العبال وخراساو ،ص.114
( )88انظر :ا ر بد احلكال ،وتوح مصر ،ص.241
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()89

العر ية ،وما يتبد رلدك مدر ثقاودة سدالمية ،وآدا للغدة القدرآو.

وحتتدوي كتدب الفتدوح لدى العديدد مدر النصدوص األد يدة الرائعددة،
منادددددا اخل دددددب الراميدددددة رات النصدددددوص الفريدددددد  )90(،والوادددددايا
()91

البليغة.

كما احتوت خلك الكتب لى مصائد ىعرية منادا مدا استاداد
ددده ،ومنادددا مدددا كددداو وليدددد املوامدددف ،و عضددداا ادددحيح النسدددبة
ألاحا ه ،و عضاا اآلخر منحول .وما ورد مر حكايات وخىعار
مددا نسددب للوامدددي مددر كتددب الفتددوح يعددد

الدده مددر الاددعر

املنحددول .وم د اددالا ،وفددي يالبدده ىددعر وصدديح ولدده معدداو راددينة،
و التالي خعد كتب الفتوح سبلًا لاعر ا ااد )92(،وخعد عدأل ادال
( )89لددى ددر ددراايال النملددة ،مراكددز الرت ددة نددد املسددلما ،الريدداض،
مكتبة امللك واد الوطنية1412 ،اد ،ص.11
( )90انظدر ىل خ بدة مدر ندر اخل دا  ا ا يدة ندد األ دي ،وتدوح
الادددا  ،ص ،251وخ بدددة بددداد دددر الصدددامر املصددددر نفسدددده،
ص ،274وخ بة خ ي الدردا  ،املصدر نفسه ،ص.275
( )91انظددر ىل الواددايا البليغددة املتبادلددة ددا خ دي كددر الصدددين وخالددد ددر
سدعيد ددر العدداص  ندد :األ دي ،وتددوح الاددا  ،ص ،23وواددية خ ددي
كر هلاىال ر تبة دد ر ي اهلل ناما دد املصدر نفسه ،ص.33
( )92انظر :سيف در مدر ،الدرد والفتدوح ،ص،37 ،27 ،24 ،13 ،11
.263 ،248 ،236 ،219 ،212 ،186 ،149 ،88 ،84 ،38
وانظدددددر :الدددددبالرري ،وتدددددوح البلدددددداو ،ص،65 ،60 ،51 ،32 ،25
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()93

القصائد سبلًا ملعلومات خارخيية خو جغراوية.

كما خعد خلك الكتدب سدبلًا للقصدص املنسدوجة

ريقدة خد يدة

رائعة ،سوا مناا مدا كداو خسد وريًا خياليًدا ،خو مدا كداو حقيقيًدا
اي نيسلو خد ي وريد .وبعأل اال الكتدب كاملداا بدار در
مصص خيالية اىرتك وياا رجال ونسا

رووا حقيقة خو خيالًا.

ومر خ در القصدص لدى سدبيل املثدال مصدة اخلنسدا مد خ نائادا
األر عة ،وما دار ينادا و يدناال مدر حدديث ومصدائد ىدعرية خعدد مدر

،371 ،349 ،331 ،289 ،261 ،127 ،126 ،118 ،105
،411 ،403 ،402 ،390 ،387 ،384 ،378 ،377 ،372
 .430 ،428 ،426وانظددر :الوامدددي ،وتددوح الاددا  ،1 ،ص  33دددد
 107و  196دددددددد  ،287و  ،2ص 9دددددددد ،249 ،248 ،246 ،235
 ،282 ،273 ،266ووتوح ا زير واخلدا ور وديدار كدر ،ص 33ددد
 ،191ووتدددددددوح البانسدددددددا ،ص 111 ،88 ،22ددددددددد  ،142وانظدددددددر:
البكددري ،وتددوح مكددة املاددروة ،ص 3دددد  ،48وانظددر :ا ددر القوطيددة،
خددداري اوتتددداح األنددددلس ،ص 83ددددد  114وي ادددا .وانظدددر :ا دددر خ دددثال
الكددو  ،الفتددوح ،1 ،ص 48دددد  ،98وي اددا مددر الصددفحات ،كمددا
حتتوي قيدة جملددات "الفتدوح" لدى العديدد مدر القصدائد الادعرية الديت
يصعب حصراا.
( )93انظر ىل القصيد اليت خورداا الوامدي ،وتوح ا زير  ،واليت ختضدمر
وافًا جغراويًا لبعأل األماكر ،ص.33
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()94

روائ القصص والاعر.

كما خرب مصدة مدرخخا وجددخا مددوونتا

الديمر مندال مدديال

مبل اإلسال وخركتا مصائد ىعرية ندد مربيامدا ويادا العديدد مدر
()95

احلكال واملوا ظ.

القصددص الفرديددة

كتددب الفتددوح يصددعب حصددراا و كددي

القول ناا خاكل ماد خساسية لتلك الكتب.
وخعدددد كتدددب الفتدددوح سدددبلًا رائعًدددا ألد الرسدددائل ،حيدددث خدددرد
نصوص خمتلفة مناا خعاجل مضايا متنو ة ،اىدرنا ىل عضداا ندد
ا انب اإلداري ،كما خو البعأل اآلخر يتعلن مبناسبات اجتما يدة
()96

خو قضايا خااة يصعب حصراا.

الرتمجة:
يتحددددث كُتدددا الفتدددوح دددر موامدددف معيندددة اسدددتخدمر ويادددا
الرت

ددة مددر اللغددة العر يددة ىل لغددات خخددر  ،وخصواًددا الفارسددية

والروميددة ،وخعددد مددر خنددواب الرت

ددة الفوريددة .ودداأل دي مثلًددا يددالكر

( )94انظر ىل اال القصة ند الوامدي ،ص.35
( )95انظر :ا ر خ ثال ،الفتوح ،7 ،ص.39
( )96انظر :رسالة مر ىل خال الادا يعدزياال وودا خ دي كدر الصددين ددد
ر ي اهلل ناما دد ند :ا ر خ ثال الكو  ،الفتوح ،1 ،ص.123
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()97

"وتوح الاا " خ لبر الرت ة وواال اللغة األخر .

ومد وردت خخبار ر جاد عأل النسا وا دواري للرت

()98

اإل اوة ىل األخبار املتعدد اليت ختحددث در وجدود الرتا

دة مدر

دة،

الرجال.
ومد كاندر دواويدر اخلدرا مندال خنيسيسداا

ادد مدر لغدات

ي العر ية .وفي مصر القب ية ،و الاا الروميدة ،و العدراق
ووارس الفارسية .ومد ركر البالرري خنه

خالوة بدد امللدك در
الدددوا الدديت

مددرواو مددا خحددد كتددا الددديواو مددر الددرو ددالبول

يسددتخدماا للكتا ددة ،ممددا خيضددب بددد امللددك ددر مددرواو ودوعدده
()99

لرت ة الديواو ونقله ىل العر ية.

و ىك خو نقل الديواو ىل العر ية له ما يربر مدر خسدبا دينيدة
وامتصادية وحضارية وسياسية وخالواا.
كمدددا يتحددددث الدددبالرري

مو دددوب مسدددتقل د در نقدددل ديدددواو
()100

الفارسية ىل العر ية مر احلبا ر يوسف الثقفي.

( )97انظر األ دي ،وتوح الاا  ،ص.101 ،200 ،176
( )98انظر :الوامدي ،وتوح ا زير  ،ص.57
( )99البالرري ،وتوح البلداو ،ص.197
( )100املصدر نفسه ،ص.298
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كمدددا يتحددددث دددر ددددايات اخلدددط العر دددي وانتادددار
العر يدددة مبدددل اإلسدددال

املددددو

ندددواو مسدددتقل "خمدددر اخلدددط" خورد ويددده

احلدددديث مدددر كددداو جييدددد اخلدددط مبكدددة املكرمدددة ندددد دايدددة
اإلسددال  ،و ددر مددد انتاددار عددد اإلسددال  ،وم در كدداو يكتددب
للرسددول  و ددر خمددر الرسددول  لزيددد ددر ثا ددر  ددتعلال كتددا
()101

ياود.

اهلجرات البشرية:
خ لبر ملية الفتوح مااركات واسعة مر القبائل العر يدة الديت
رحلر جمااد مر كاوة خحنا الد العر
خب رلك ابر اال القبائل ،و مامتاا

ىل مناطن ا ااد .ومد
مناطن جديد  .ومد كداو

حترك اال القبائدل ا تددا ً رتخيدب مدر اخللفدا الراىددير .وداأل دي
يتحدث ر مكاخبة خ ي كر الصدين  ألال اليمر ،ثدال يفصدل
ما كاو مر خمراال واستبا تاال أل ي كدر ورحيلداال دنيو داال مدر
اليمر ىل املدينة ،ثال مناا ىل مناطن الفتوح املختلفة ،ويتحدث ر
مبائددل عيناددا ،حيددث يضدد

نوانًددا لقدددو محدد

الصددددين  )102(،كمدددا يضد د

لددى خ ددي كددر

نوانًدددا" :وودددود العدددر

( )101املصدر نفسه ،ص.460
( )102األ دي ،وتوح الاا  ،ص 8دد .16 ،9

لدددى خ دددي
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سدليال و

ا دة مدر

القبائددل لددى خ ددي كددر الصدددين  وخددوجااال ىل الاددا  )104(.و
الومدر نفسدده نددر

ددرو ًا هلدال القبائددل

ددر ي اددا )105(.ويتحدددث الوامدددي ددر

الومددائ املختلفددة ومتيزاددا
ددوب القبائددل الدديت وردت

العدددراق مبدددل القادسدددية مدد سدددعد دددر خ دددي ومددداص ومعادددال خالدددواال
()106

وخو داال.

كمددا حتدددث ددر خثددر لفرسدداو مددر ميلددة ،ومددر د

كددر ددر

()107

وائل ،ومر األىعريا ومزينة.

ويالكر ا ر بد احلكال خخبدارًا در حتدرك

دوب كدب

مدر

مبائل مضا ة مر الاا ىل مصر )108(،كما حتدث التفصديل در
خو ي اخل ط لدى القبائدل الديت رحلدر ىل مصدر ندد وتحادا مثدل
خدددو و ،ومادددر  ،وخلدددال ،ومدددالحج ،ويددداون ،وجتيدددب ،وامدددالاو

( )103املصدر نفسه ،ص.39
( )104املصدر نفسه ،ص.42
( )105املصدر نفسه ،ص.227
( )106الوامدي ،وتوح اإلسال لبالد العبال وخراساو ،ص.15
( )107األ دي ،وتوح الاا  ،ص 96دد .77
( )108ا ر بد احلكال ،وتوح مصر وخخباراا ،ص.112
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()109

وي اا.

ويتحدث ا ر خ ثال ر مراسالت دارت ا خ ي كر  ومبائدل
()110

كند مر خجل ابرخاال نيو داال ىل العراق.

و مو د د آخدددر يتحددددث دددر الرب دددر واسدددتقراراال

مشدددال

()111

وريقيا.

ويتحددددث الدددبالرري دددر سدددكاو ال دددائف ،و دددر رحيدددل عدددأل
()112

الياود لياا وسكناال وياا.

وكما خيفي لينا ،و نه املقا ل ااجر كث مر املدوالي مدر
مندداطن الفددتح ىل ددالد العددر  .ومددر يددناال مددر خعلددال وخاددبح لدده
مكانة خااة ا العر وي اال مر املسلما .وميكر راد دد
مددناال

روايددات كتددب الفتددوح .وددالبالرري مثلًددا يتحدددث

مسدددتقل دددر "خمدددر األسدددارور والدددزص" وادددال

ا دددة مدددر األخدددراك

سدددددكنوا العدددددراق وحدددددالفوا عدددددأل مبائدددددل العدددددر
()113

وخال واال.

( )109املصدر نفسه ،ص 98دد .129
( )110ا ر خ ثال الكو  ،الفتوح ،1 ،ص.55
( )111املصدر نفسه ،3 ،ص.495
( )112البالرري ،وتوح البلداو ،ص.66
( )113املصدر نفسه ،ص.366

نددواو
البصدددددر
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احلياة االجتماعية:
اندددداك الكددددث مددددر األخبددددار املتندددداثر رات العالمددددة احليددددا
ا جتما يدددة ،مثدددل الدددزوا والعالمدددة األمدددار وا دد او وااتمد د
()114

واألرحا وي رلك مر األمور ا جتما ية.

ومثلًا مصص الزوا كث  .ون ال عأل رواياخاا مر خالل خلك
الكتب ،مثل وا سعد ر خ دي ومداص  مدر سدلمى امدرخ املثندى
()115

ا ر حارثة عد ووا املثنى.

ويتحددددث ا دددر خ دددثال دددر وا سدددباح ندددر احلدددارق التميميدددة
()116

مبسيلمة الكالا ويورد عأل الروايات املتعلقة االا الزوا .

كما يتحدث در وا خالدد در الوليدد  مدر د حنيفدة عدد
()117

مومعة اليمامة.

ويورد مصة وا خحد خمرا د العبداس مدر ا ندة مللدك الدرتك

مصر :ا ر بد احلكال ،وتوح مصر،

( )114انظر ر عأل اال األخبار
ص.139
( )115الوامدي ،وتوح اإلسال لبالد العبال وخراساو ،ص.29
( )116ا ر خ ثال ،الفتوح ،1 ،ص.27
( )117املصدر نفسه ،ص.39
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()118

الد اخلزر ،ويصف اهلدايا والتحف اليت احبر الزوا .
كما ركر مصة وا ااروو الرىيد حد نسا

العباس،

()119

وكيفية خعامل اال املرخ م وجاا الرىيد.

ويتحدث الوامدي ر وجود سبعمائة امدرخ مدر النخد

مومعدة

()120

القادسية مات خ واجار وتزوجر مر مبائل خخر .

كمددا ختعددرض عددأل اددال الكتددب لعالمددة النسددا ددني واجار،
واحرتامار هلال و دداد ال عدا هلدال ،والقيدا حباجداخاال ،وخددمتاال
ند اا تاال
لومدددائ

املعارك وي اا ،ورلك مر خالل مصدص وروايدات

ددددد متكدددر مدددر معرودددة طبيعدددة العالمدددات الزوجيدددة

ااتمعات او ورت الفتوح و قباا )121(،كما يرد احلديث ر دور
اؤ

النسو

()122

الفتوح.

( )118املصدر نفسه ،7 ،ص.393
( )119املصدر نفسه ،ص.42
( )120الوامدي ،وتوح اإلسال لبالد العبال وخراساو ،ص.36
( )121املصدر نفسه ،ص.29
( )122انظددر :الدددبالرري ،وتدددوح البلدددداو ،ص ،141حيدددث حتددددث دددر دور
النسا معركة ال موك ،وانظر :ا ر خ ثال الكدو  ،الفتدوح،1 ،
ص.202 ،90
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وخوجدددد نظدددرات اجتما يدددة خاادددة ختعلدددن النسدددب واملصددداار ،
()123

ميكر معروتاا مر خالل عأل الروايات.

كمددا خوجددد خخبددار خااددة ومميددز ددر الوويددات ،ووقددد عددأل
الز ما والقاد ممدر هلدال مكاندة خاادة لدى الصدعيد ا جتمدا ي
()124

وي .

وخوجدددد عدددأل األخبدددار املتعلقدددة ددداحللي واملال دددس .ومثلًدددا زدددد
خفصيالت ر مال دس مدر در اخل دا  حينمدا مدد

لدى يدر

املقددددس ملصددداحلة خالددداا كمدددا زدددد خخبدددارًا دددر مال دددس خمدددرا
املسلما ومواداال حينما ما لوا مر 

()125

ا ا ية.

وزد ند ا ر خ ثال خخبارًا ر خنواب األطعمة واألىدر ة السدائد
خلك الفدرت  .وزدد خخبدارًا ألندواب املال دس والزيندات واحللدي الديت
يرخدياا عأل القواد واملقاخلا و وا الناس ،خو اليت يرخددياا عدأل

ر العوا  ند :ا ر بد احلكال ،وتوح مصر،

( )123انظر :خموال الز
ص.186
( )124انظر خخبار وودا مدرو در العداص ندد :ا در بدد احلكدال ،املصددر
السا ن ،ص 180دد  ،183حيث و هلا نوانًدا خااًدا وحتددث نادا
التفصدديل ،وانظددر عددأل خخبددار الوويددات نددد :ا ددر خ ددثال الكددو ،
الفتوح ،1 ،ص.495 ،376 ،240
( )125األ دي ،وتوح الاا  ،ص.353

حضاريات

58

الفتوح اإلسالمية

رجددال الكنيسددة مددر نصددار العددر وي اددال ،اإل دداوة لددبعأل
املاددددرو ات احملرمددددة واملنتاددددر ددددا خاددددل الكتددددا  ،خو عددددأل
()126

املسلما.

وجر احلديث در عدأل اخلالودات والنزا دات الديت دارت دا
املسلما واليت كاو هلا خنيث

()127

لى النواحي ا جتما ية.

وميكددر ا سددت ناس ددبعأل الروايددات ددر األحددوال ا جتما يددة
السائد

()128

مناطن الفتح مبل واول اإلسال .

احلياة االقتصادية:
يتبددادر ىل الددالار حددا احلددديث ددر كتددب الفتددوح مددا يددرخبط
ا ااد مر ينائال وجزية مما يؤخدال مدر األ ددا واملعااددير .وادالا
األمددر اددحيح ،حيددث زددد األخبددار ددر رلددك
املختلفة.

خحددداث املعددارك

خو األمر يتومف ند احلصدول ليادا .واحلدديث در

الغنائال يبا نو ية املمتلكدات الديت يكسدباا املسدلموو ،مدر خندواب
النقددددود املختلفددددة ،واألطعمددددة ،واألمماددددة وامللبوسددددات ،و ددددروض
()129

التبار املختلفة ،اإل اوة ىل الثروات احليوانية.

( )126انظر :ا ر خ ثال ،الفتوح ،1 ،ص.164
( )127املصدر نفسه ،3 ،ص.298
( )128انظر :األ دي ،وتوح الاا  ،ص.175
( )129انظر احلديث ر ينائال املسلما القادسية ند :الوامدي ،وتدوح=
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نددواو مسددتقل ددر " خمددوال د

وددالبالرري يتحدددث
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النضد "

و ددر املددزارب الدديت ينماددا املسددلموو و توياخاددا ،و مددا مت وياددا مددر
خو ي د و م دداب )130(،كمددا حتدددث

نددواو آخددر ددر "خمددوال د

مريظة" ركر ويه مسمة ما ينمه املسدلموو مدر خمدواهلال )131(،كمدا
حتددث الدبالرري در خمدوال خيدرب الديت ينمادا املسدلموو مدر ياددود،
و ر املزارب و نتاجاا ،وا خفامية الديت قدداا الرسدول  مد يادود
خيددرب لددى اسدددتزرا ه خر دداا ،ومددا خنتبتددده اددال األرض ونصددديب
املسلما واملزار ا مر ياود )132(.كما حتدث ر مغامن الرسول
()133

مر وادي القر وخيما .

كما حتدث الدبالرري

موا د

دد در يندائال املسدلما مدر

الفرس .واو يالكر كنو ًا خخدالاا املسدلموو عدد ودتح نااوندد ويادا
درر وجموارات وخنواب خمتلفة مر احللي.

()134

دددالد العبدددال وخراسددداو ،ص .37ا دددر خ دددثال الكدددو ،
= اإلسدددال
الفتددوح ،1 ،ص .168وانظددر ينددائال املسددلما ال مددوك نددد :ا ددر
خ ثال الكو  ،الفتوح ،1 ،ص.208
( )130البالرري ،وتوح البلداو ،ص.31
( )131املصدر نفسه ،ص.25
( )132املصدر نفسه ،ص.36
( )133املصدر نفسه ،ص.47
( ) 134املصدر نفسه ،ص.3 ،2
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ويتحدددث ا ددر خ ددثال ددر كميددة اائلددة مددر الغنددائال الدديت خخددالاا
يكندددد وي ادددا ،حيدددث احتدددوت لدددى

املسدددلموو مدددر الفدددرس

()135

كميات اائلة مر األسلحة واآلنية وا واار وي اا.

ويتحدددث كتددا " وتددوح اإلسددال لددبالد العبددال وخراسدداو" ددر
()136

ينائال املسلما
ويفصددددل

القادسية و ر كمياخاا وطريقة خو يعاا.

عددددأل ينددددائال املسددددلما مددددر عددددأل مدددددو ىددددرمي

()137

وارس.

و مو

يدالكر عدأل مدا لدد نصدار العدر

العدراق مدر

()138

مال س و ينة و دد خمتلفة.
ويفصل

مو

آخر القول

املال س اليت يرخدياا عأل مواد
()139

الفرس ،وما لدياال مر جواار و ينة مرخب ة اا.
ويتحدددث الوامدددي

موا د مددر كتا دده "وتددوح ا زيددر " ددر

خندددواب مدددر اهلددددايا والتحدددف واادددوارات الددديت كاندددر خنقدددل دددا

( )135ا ر خ ثال ،الفتوح ،7 ،ص.163
( )136الوامدي ،وتوح اإلسال لبالد العبال وخراساو ،ص 27دد .28
( )137املصدر نفسه ،ص.109
( )138املصدر نفسه ،ص.16
( )139املصدر والصفحة نفساما.
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()140

ا زير وخراساو.

خمددا ا ددر بددد احلكددال ،واددو

دددثنا ددر خكدداثر األمددوال نددد

مال مر  لى األمصار ،حيث وادلر مصديد ىدعرية خعدرض
اؤ

العمال ،واكل

()141

نة مامسر العمال خمواهلال.

ونالر املعامالت التبارية نصيباا مر الروايات

كتب الفتدوح.

والبالرري يتحدث ر خعامل نصار زراو الر دا وكثرخده ودياال،
()142

مما خيضب مر ر اخل ا  لياال.

كما ميكر ا ستد ل لى خنواب السل املتداولة
املفتوحدددة

ااتمعدات

خلدددك الفدددرت مدددر خدددالل عدددأل روايدددات الفتدددوح .ونبدددد

احلديث ر خنواب ال يب مر العنرب والعود وخنواب الزينة مر املال س
()143

املختلفة وما يتعلن اا،

اإل اوة ألنواب األطعمة واملال س.

اخلراج والعطاء:
خعددد ا زيددة مددر الفددروض الدديت يضددعاا املسددلموو لددى ي اددال،

( )140الوامدي ،وتوح ا زير  ،ص.78
( )141ا ر بد احلكال ،وتوح مصر ،ص ،149الدبالرري ،وتدوح البلدداو،
ص.377
( )142املصدر نفسه ،ص.77
( )143الوامدي ،وتوح اإلسال لبالد العبال وخراساو ،ص.37
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وخصواًا خال الكتا ومر
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حكماال ،ويقاخلوو حتى يؤدوادا،

كما يقاخل مانعوا الزكا مر املسدلما ندد خركادا .ومدد كاندر
ا زية خفرض حبسب األحوال ا متصادية ملر يدوعاا .وخعدد ا زيدة
مقياسًدددا ألحدددوال ااتمدد ا متصدددادية .ومدددد نالدددر مقدددادير ا زيدددة
ااتمامًا خااًا مدر مبدل كتدب الفتدوح .ودا ر بدد احلكدال يتحددث
التفصدديل ددر "ركدددر ا زيددة" لدددى خاددل مصدددر :وبعضدداا مدددال،
()144

و عضاا طعا و عضاا ير ،ىل ي رلك مر املقادير احملدد .

كما يتحدث البالرري ر ا زية اليت ور اا الرسول  لدى
نصار زراو وخفصيالخاا ،ومناا اإل دل واخليدل واألممادة والنقدود
()145

وي اا.

كما يالكر ا زية اليت ور اا مر  لى خال الاا  ،ومدا
()146

وياا مر نقود وخطعمة.

ويتحددددث الدددبالرري

مو د د خددداص دددر "خحكدددا خرا دددي

اخلرا " ،و ما يفرض لياا مر خموال خو نتا  ،و ر احلكال حال
خع يلدداا و ددر خرا ددي العاددور ،و ددر األحكددا والضددرائب الدديت

( )144انظر :ا ر بد احلكال ،وتوح البلداو ،ص 151دد .156
( )145البالرري ،وتوح البلداو ،ص.77
( )146املصدر نفسه ،ص.131
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()147

كانر سائد لياا مبل اإلسال  ،ومومف اإلسال مناا.

مو ددوب مسددتقل ددر "ركددر الع ددا

ويتحدددث الددبالرري

خالوة مدر در اخل دا  "حيدث يدالكر خفااديل خمتلفدة حدول
الع دددا الدددالي ودددرض وحددددد

خالودددة مدددر عدددد خو كثدددرت

األموال ،حيث ا مقادير الع ا اليت ور ر للناس
ا ر اخل ا  ،و ر خرخيب الناس
االا األمر

مدر مدر

ديواو الع ا  ،و ر خنظيال

كاوة خمصار اإلسدال  ،والعمدال الدالير خوكدل لدياال
()148

العمل لياا.

()149

كما حتدث ر خو ي األر اق لدى خادل الباديدة واحلا در .
وخا

عأل املصادر ىل خسعار السل املتداولة

ورتات خمتلفدة

()150

عأل املناطن اإلسالمية.

ويض البالرري نوانًا "خمر النقود" حتدث ويده در خندواب النقدود
املتداولددة

وددرتات خمتلفددة ،و ددر خو اناددا وخمياماددا ،كمددا حتدددث

التفصيل ر األو او واملكاييدل املتداولدة
و دددر

دددر الددددنان ألول مدددر

األمصدار اإلسدالمية،

الدولدددة اإلسدددالمية واسدددتمرار

( )147املصدر نفسه ،ص433
( )148املصدر نفسه ،ص 435دد .447
( )149املصدر نفسه ،ص.440
( )150انظر :ا ر خ ثال الكو  ،الفتوح ،7 ،ص.163
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عددد رلددك )151(.وخعددد خخبددار الددبالرري

اددالا ا انددب لددى

رادد العمدالت

خول اإلسدال  ،ومدر

ياية كدب

مدر األاميدة

خاال خنواب النااص ا متصادي.

الزراعة:
الزرا ة مر خاال خ مد ا متصاد .و ىك

خو ا داار الزرا دة

خي مكاو له مراحل ،ومد يتعرض لقو خو

عف ،و التالي و و

التنيري هلا

تا ىل ختب الروايدات حوهلدا .وخعدد كتدب الفتدوح مدر

املصادر اليت يعتمد لياا

التاري للزرا ة وما يتعلن اا.

والبالرري يتحدث التفصيل ر احملااديل الزرا يدة لل دائف،
ويدددالكر منادددا العندددب والرومددداو والعسدددل والز يدددب ،ويتحددددث دددر
خحكددا الزكددا

اددال احملاادديل )152(.كمددا يتحدددث ددر نتددا

الدديمر مددر العسددل والعنددب والز يددب وخنددواب خخددر مددر احملصددو ت
الزرا ية )153(،ويتحددث در مسدح السدواد

العدراق ،ومدا ويده مدر
()154

خنواب املنتبات الزرا ية ،وما ورض لياا مر خرا .

( )151البالرري ،وتوح البلداو ،ص 451دد .457
( )152املصدر نفسه ،ص.68
( )153املصدر نفسه ،ص.84
( )154املصدر نفسه ،ص.269
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ويتحدث ا ر بدد احلكدال در الزرا دة

65

ريدف مصدر ومدا ويده

()155

مر اإلنتا واملر ى.

كمددا يتحدددث ددر خددرو جدديش املسددلما ىل الريددف
الر ي و نايتاال خبيوهلال
يتحدث ر

وصددل

االا املوسال وخسميناا ور ياا )156(.كما

صول الزيتوو وخاميته لد الناس

مشدال وريقيدا

()157

و خورو ا.

كمددا يتحدددث ددر جلددب احملاادديل مددر مصددر ىل احلبددا خيددا
مر ر اخل ا  )158(،ويت رق لسياسة مدر

نادي جندد در

()159

ا ىتغال الزرا ة.

كما يتحدث األ دي ر خنواب مدر القمدح والادع الديت وجدداا
املسددددلموو دماددددن نددددد وتحاددددا )160(،و ددددر خنددددواب مددددر األ نددددا
()161

والفواكه والثمار.

( )155ا ر بد احلكال ،وتوح مصر وخخباراا ،ص.141 ،139
( )156املصدر نفسه ،ص.139
( )157املصدر نفسه ،ص.183
( )158املصدر نفسه ،ص.163
( )159املصدر نفسه ،ص.162
( )160األ دي ،وتوح الاا  ،ص.103
( )161املصدر نفسه ،ص.113
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الفتوح اإلسالمية

مشددال ا زيددر

املندددداطن السدددداحلية القريبددددة مددددر خبددددوك ،و دومددددة

ا ندل )162(،واملناطن اااور .

الصناعة:
و ىدددك

خو ااتمعدددات البادددرية لدددى اختالوادددا يوجدددد ادددا

حرويوو وانا يوو يقوموو تبايدز عدأل احتياجدات ادالا ااتمد
وخصدددنيعاا .ومدددر خلدددك ا حتياجدددات مدددا ادددو مددددني ،ومنادددا مدددا ادددو
سكري .وخوجدد عدأل الادوااد اخلاادة الصدنا ة ،وخصواًدا
العسكرية وما يرخبط اا .ومر رلك حديث ا ر القوطية در مامدة
بد الرمحر ر احلكال لددار ادنا ة السدفر ىدبيلية )163(،كمدا
يتحدث البالرري در وجدود منبنيدن ود ا دة اسدتخدماا الرسدول 
خثندددا حصدددار ال دددائف )164(.وادددال ادددنعاا خادددحا الرسدددول 
املومدد د عددددد خو خعلمددددوا اددددنا تاا مددددر عددددأل األمدددداكر جنددددو
()165

احلبا .

( )162البالرري ،وتوح البلداو ،ص 71دد.72
( )163ا ر القوطية ،خاري اوتتاح األندلس ،ص.111
( )164البالرري ،وتوح البلداو ،ص.67
( )165انظر :ال ربي ،خاري ال ربي ،3 ،ص ،132حيث ركر التفصيل
كيف عث الرسول  خناسًا ىل جر خعلموا له انعة الد ا ة.
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ويتحدث البالرري ر انا ة القراطيس

67

مصر حتر مو وب

()166

"خمر القراطيس".

اخلطط والبناء:
ورد الكث مر األخبار واملو دو ات املسدتقلة

كتدب الفتدوح

ددر التخ دديط والددتعم والبنددا  .وقددد ركددر الددبالرري مو ددو ات
مسددتقلة و ندداوير خااددة ختعلددن بنددا املدددو واألمصددار ،حيددث و د
نوانًددا مسددتقلًا ددر "متص د الكووددة" حتدددث ويدده التفصدديل ددر
اختيددار مومد املدينددة واملراسددالت الدديت دارت ددا مددر ددر اخل ددا
وسعد ر خ ي وماص دد ر ي اهلل ناما دد ،كمدا حتددث التفصديل
ددر نددا مسددبداا وخقسدديال خرا ددياا لددى السددكاو ،ومددا خحدددثو
وياا مر نا  ،كما حتدث ر م ائعاا وخوسد نائادا عدد رلدك
خيا

خمية و

()167

العباس.

و ال ريقة نفساا زد يض
ناا التفصيل

نوانًا لد "متص البصر " ويتحدث

ما يزيد ر مخس و ارير افحة ،راكدرًا مدا

يتعلددن اددا مددر خ ددط وم ددائ و نددا مسدداجد ،ومصددادر للميددا ددرب
صر الراىدير ( صر التنيسيس) وكدل مدر صدر د خميدة و د
( )166البالرري ،وتوح البلداو ،ص.241
( )167البالرري ،وتوح البلداو ،ص 274دد .287
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()168

العباس.

كما حتدث التفصيل ر ندا مديندة غدداد و ندوو هلدا دد "خمدر
مدينة السال " حيث خكلال در خت ي ادا و نا ادا وخسدواماا وخادال
()169

د افحات.

يوناا،

كما حتدث الدبالرري در داد ندا العديدد مدر املددو والثغدور
()170

وحتصيناا
و

وجه األ دا مر ااروو الرىيد.

نوانًا خااًا ر "حفائر مكة" حتدث ويه التفصيل ما

جر وياا مر حفر لآل ار وجتمي للميا  ،كما حتدث ويه ر خاال
يددوت مكددة ،ودرو اددا ،وخرخيددب نائاددا منددال العصددر ا دداالي حتددى
()171

العباس ،وحتدث ر سبر مكة.

صر

وحتدث در (سديول مكدة املكرمدة)

مو دوب مسدتقل وصدل

ويددده ال دددرق الددديت خسدددلكاا سددديول مكدددة ،وحتددددث دددر خددداري
()172

السيول.

( )168املصدر نفسه ،ص 341دد .365
( )169املصدر نفسه ،ص 293دد .297
( )170املصدر نفسه ،ص 175دد .176
( )171املصدر نفسه ،ص 60دد .64
( )172املصدر نفسه ،ص.64
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وو
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كتا ه"وتوح مصر وخخباراا" نوانًا

او (ركر اخل ط) )173(،وحتدث ويه ر خفاايل دميقة مر خ ط
الفس د اص نددد خنيسيسدداا واددو يتحدددث ددر سددبب خنيسدديس املدينددة
وسبب اختيار املكاو و نا جدام الفسد اص )174(،كمدا حتددث
مو وب مستقل ر (الزيداد

املسدبد ا دام ) )175(،وحتددث در
()176

خنيسيس سوق الفس اص ،وال رق داخل املدينة.

ووصل احلديث ر خو ي األرا ي لى القبائل املختلفدة ،ندوو
لددداللك "ركدددر مدددر اخدددتط حدددول املسدددبد ا دددام مد د

مدددرو دددر

()177

العاص".

كما حتدث ر خ ط ا يز  ،و ر املكاخبات اليت دارت دا
مددرو ددر العدداص وامددالاو  ،و يندده و ددا مددر ددر اخل ددا 
حددول نددزول ا يددز  ،و نددا احلصددوو وياددا وخو يدد األرا ددي لددى
()178

القبائل.

( )173ا ر بد احلكال ،وتوح مصر ،ص.92
( )174املصدر والصفحة نفساا.
( )175املصدر نفسه ،ص.131
( )176املصدر نفسه ،ص.97
( )177املصدر نفسه ،ص.98
( )178املصدر نفسه ،ص.130
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ومد وصل
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احلديث ر الق ائ واستصالح األرا ي ليس

مر الفتح ل و خيا

()179

خمية خيضًا.

وحتدث ر حفر خليج خم املدؤمنا ،ا تددا مدر الفكدر حتدى
()180

التنفيال ،والنتائج ا متصادية لاللك احلفر لى مصدر واحلبدا .

ويف يتومف ا ر بد احلكال ند احلدديث در مليدات البندا  ،دل
()181

حتدث ر مليات اهلد والتخريب اليت حدثر لبعأل القر .
كمددا حتدددث الددبالرري ددر حفددر القنددوات

عددأل املندداطن

()182

العراق لتنيما واول امليا ىل السكاو.

وحتدث كتا " وتوح اإلسال لبالد العبال وخراساو" :املنسو
للوامدددي ددر خنيسدديس مدددينيت الكووددة والبصددر  ،و ددر السددبب
رلك ،و ر خت يط سعد ر خ ي وماص  للكوودة ،و ندا يوخادا
()183

ومسبداا وخو ي خرا ياا.

كما حتدث الدبالرري در داد ندا العديدد مدر املددو والثغدور
( )179انظددر العنددواو الددالي و ددعه ا ددر بددد احلكددال ،وتددوح مصددر" ،ركددر
الق ائ " ،ص.132
( )180ا ر بد احلكال ،وتوح مصر ،ص.162
( )181املصدر نفسه ،ص.77
( )182البالرري ،وتوح البلداو ،ص.366 ،273
( )183الوامدي ،وتوح اإلسال لبالد العبال وخراساو ،ص.71
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()184

وجه األ دا مر ااروو الرىيد.

العلوم والظواهر الطبيعية:
اندداك عددأل الظددواار ال بيعيددة الدديت رادددخاا كتددب الفتددوح،
و التددالي واددي خعددد مرجعًددا للعلمددا املاددتغلا اددال الظددواار .وددا ر
خيدددا

القوطيدددة يرادددد كسدددووًا لينددددلس

بدددد الدددرمحر دددر

()185

احلكال.

وا ر خ ثال يتحدث التفصيل ر ال ا وو الالي خاا املسدلما
الد الاا خيا

()186

مر ر اخل ا . 

كما يتحدث الوامدي ر ااا ة اليت حدثر

احلبا نتيبة

القحط وا دْ واو ما را عا الرمداد مدر مدر در اخل دا
 ،كمدددا يتحددددث دددر طدددا وو مدددواس الدددالي خادددا الادددا
()187

خيضًا.

كمددا يتحدددث الددبالرري التفصدديل ددر السدديول الدديت خاددا ر
مكددددة املكرمددددة

ا االيددددة ،وال ددددرق الدددديت سددددلكتاا خلددددك

( )184البالرري ،وتوح البلداو ،ص 175دد .176
( )185ا ر القوطية ،خاري اوتتاح األندلس ،ص.111
( )186ا ر خ ثال ،الفتوح ،1 ،ص.238
( )187الوامدي ،وتوح اإلسال لبالد العبال وخراساو ،ص.120
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()188

السيول.

كما خو اناك عدأل املعلومدات الديت خوردخادا كتدب الفتدوح در
التقسددديمات ا غراويدددة ،وخمسدددا عدددأل املنددداطن ،وخقسددديماخاا،
واملسدداوات يناددا )189(،وطبيعددة عددأل املندداطن وثرواخاددا ال بيعيددة،
()190

ومنتباخاا الزرا ية ،واحلدود ا غراوية لبعأل األماليال.
ودددا ر بدددد احلكدددال يتحددددث

مو دددوب مسدددتقل دددر " ركدددر

النيل" )191(،وختحدث خلك الكتب ر موارد امليا وموامعاا وال درق
الدديت يسددلكاا املسدداوروو )192(،ولددو نظرنددا مثلًددا ىل واددف األ دي
لل رين الديت سدلكاا خ دو بيدد در ا دراح  حينمدا خوجده لفدتح
الاا  ،لوجدنا يقول( :وخمبل خ و بيد حتى مر وادي القدر  ،ثدال
خخددال لددى احلب در واددي خرض الددنيب اددا

 ممددا يلددي احلبددا

واي دوو احلبر مما يلي الادا و لدى رات املندار ثدال لدى يدزا ثدال

( )188البالرري ،وتوح البلداو ،ص.175
( )189انظر طرين خالد ر الوليد مر العدراق ىل الادا واألمداكر الديت مدر
لياا ص 73دد.77
( ) 190انظدددر منامادددة حددددود مصدددر ندددد ا دددر بدددد احلكدددال :وتدددوح مصدددر
وخخباراا ،ص.99
( )191املصدر نفسه ،ص.149
( )192األ دي ،وتوح البلداو ،ص.262
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عماو) )193(.وي رلك مر املعلومات البلدانيدة وا غراويدة

لى مني

اليت خاكل ماد خساسية للباحثا

اال القضايا.

كددال خددالكر خلددك الكتددب معلومددات خارخييددة مامددة ددر عددأل
املندداطن مبددل واددول اإلسددال لياددا .والوامدددي يددالكر
واحد مرا ة ارير كنيسة ودير و يعة كانر

مكدداو

ا زير الفراخية

ددداو وتحادددا مدددر مدددر دددر اخل دددا  )194(،و عدددأل املعلومدددات
التارخيية الوارد ميتد ىل صدور مويلدة
اامة خحيانًا ،و

القدد  ،ويادا معلومدات

عضاا خساط وخراوات ميمة هلدا مدر الناحيدة

()195

التارخيية.

( )193األ دي ،وتوح الاا  ،ص.29
( )194الوامدي ،وتوح ا زير  ،ص.93 ،92
( )195انظر :ا در بدد احلكدال ،وتدوح مصدر وخخبارادا ،ص ،7حيدث خورد
معلومات متعدد ر خاري مصدر القدديال ،ومدد مدا خ دو سدعد حبثده
ددر ا ددر بددد احلكددال تحليددل عددأل خلددك الروايددات ،ص 99دددد .102
وانظر :الوامدي ،وتوح البانسا ،ص 5دد .8
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اخلامتة والتوصيات
ختعدد كتب الفتوح وختنوب ،وختتلف خاميدة رواياخادا ومصددامية
كتا اددا ،واددي حتتددا ىل مزيددد مددر الراددد والعنايددة والتصددنيف
والنقد الدمين للكتا  ،وللكتب وللروايات كل لى حدد  .وخبعًدا
لاللك ،و نه ميكر الوثوق العديد منادا وا تمداد لدى مدا خوردخده
مددر روايددات خارخييددة خمتلفددة

اددال الكتددب ،كمددا زددد خناددا يف

ختومف ند الفتح وا ااد كما خوحي داللك ناوينادا ،دل امتددت
للحديث ر القضايا احلضدارية املختلفدة املرخب دة حبيدا اإلنسداو،
وادددي و ىدددك خرادددد انتادددار اإلسدددال مدددر الناحيدددة ا غراويدددة،
وا ادددود العسدددكرية الددديت ددداللر مدددر خجدددل رلدددك ،ومدددا سدددبقاا
وادداحباا مددر طددرق سددلمية ،وكتا ددات د ويددة ،كمددا خناددا خراددد
الددتغ الددالي طددرخ لددى حيددا ااتمعددات الدديت دخلدداا املسددلموو دداو
وددرتات الفتددوح املختلفددة ،وخصواًددا املراحددل األوىل مناددا ،و التددالي
واي خراد نا املددو واألمصدار ومقومدات احليدا ويادا ،اإل داوة
ىل رلك واي خورد عأل األخبار التارخيية السا قة لإلسال

خلدك

املناطن ،كما خناا مرج للدارس للحيا اللغوية واألد ية يستغنى
نه .يضاا لداللك خنندا ميكدر خو نسدتفيد منادا
للمناطن اإلسالمية املختلفة وخصواًا

التداري اإلداري

صور األوىل.
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ومر خالل خلك الادوااد املختلفدة
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كتدب الفتدوح ،ميكدر خو
صددر الراىدددير دددد يف

ندددرك خو الفددتح اإلسددالمي دددد وخصواًددا

يكدددر حركدددة جااديدددة سدددكرية وحسدددب ،دددل كددداو امتددددادًا
حضدداريًا وخخالميًددا وخنظيميًددا ىدداد لدده خسددلو كُتّددا الفتددوح
ر اال للقضايا احلضارية مبو وب كتا اخاال
نظددراال اددو حضددار امتدددت لددتغ

الفتوح .ودالفتح

حيددا الندداس

خلددك البلددداو

جمتمعدددة ،كمدددا خو ادددالا التغدددي يف يكدددر مقصدددورًا لدددى الدددبالد
املفتوحة ،ل خعدا ىل الاعو واملناطن اليت ىاركر ويه ،حيدث
كانددددر اندددداك قليددددة متفتحددددة خوجدددددت ا ددددو املناسددددب للتبددددادل
احلضدداري والت ددوير الباددري الددالي خثددر

حيددا الندداس

املندداطن

الدديت امتددد لياددا اإلسددال  ،منددال مَ ددّ األول حتددى صددرنا احلا ددر.
وخ دود لتنيكيدد خاميدة خلدك الكتدب لدارسدي القضدايا احلضددارية،
م ا اتما التمييز ا الكتدب عضداا در عدأل و دا الروايدات
نفساا ،مر خالل مناج البحث التارخيي الصحيح واملعروا.
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املصادر واملراجع:
القرآو الكريال.
خولًا :املصادر امل بو ة:
 . 1ا ددر األث د  ،ددز الدددير خ ددو احلسددر لددى ددر خ ددي الكددر
مد ا ر

مد ر بد الكريال ر بد الواحد الاديباني

(630ادددد ددددد  ،) 1238الكامدددل

التددداري  ،د د وت ،دار

اادر1385 ،اد.
 . 2األ دي،

مدددد دددر بدددد اهلل (231ادددد) ،وتدددوح الادددا ،

القاار  ،مؤسسة سبل العر . 1970 ،
 . 3ا ر خ ثال الكو  ،خمحد ر
الفتوح،

مدد در لدي(ت314:ادد)،

وت ،دار الكتب العلمية1406 ،اد.

 . 4البخددداري ،احلددداوظ خ دددو بدددد اهلل مسا يدددل دددر دددراايال
(ت256:ادددددد) ا دددددام الصدددددحيح ،اسدددد نبول ،املكتدددددب
اإلسالمي( ،د .ت).
 . 5البكري ،خ و احلسر

مد (ت950:اد) ،الددرر املكللدة

وتوح مكة املاروة ،خونس ،دار املنار( ،د .ت).
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 . 6الددددبالرري ،خ ددددو احلسددددر خمحددددد ددددر
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يددددى ددددر جددددا ر

(ت279:اد) ،وتوح البلداو ،د وت ،دار الكتدب العلميدة،
1398اد.
 . 7التميمدددي ،سددديف دددر مدددر األسددددي (ت180:ادددد) ،الدددرد
والفتدددوح ،حتقيدددن ماسدددال السدددامرائي ،ص ،2الريددداض ،دار
خمية1418 ،اد.
. 8ا ددر حبددر ،ىدداا الدددير خ ددو الفضددل خمحددد ددر لددي ددر
مدددددد العسدددددقالني (ت852:ادددددد) ،خاددددداليب التاددددداليب،
12جز ًا ،حيدر آ اد ،دائر املعرا1325 ،اد.
 . 9خقريددددددب التادددددداليب ،2 ،1 ،حتقيدددد دن بددددددد الواددددددا
بدالل يف ،ص،2
. 10

احلموي ،ىاا الدير خ و بداهلل يداموت در بدد

اهلل ،معبال األد ا ،
. 11

وت ،دار املعروة( ،د .ت).
وت ،دار املعروة( ،د .ت).

احلمددوي ،معبدددال البلددداو ،دد وت ،دار الكتدددا

العر ي.
. 12

احلموي ،معبال األد ا ،

العر ي( ،د .ت).

وت ،دار حيدا الدرتاث
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. 13

اخل يددب البغدددادي ،احلدداوظ خ ددو كددر خمحددد ددر

لي ،خاري غداد،
. 14

الفتوح اإلسالمية

وت ،دار الكتا العر ي( ،د .ت).

خ و داود ،سدليماو در األىدعث السبسدتاني األ دي
يي الدير بد

( 202دد 275اد) ،سنر خ ي داود ،حتقين

احلميددددد ،ص ،2القدددداار  ،م بعددددة السددددعاد  ،القدددداار ،
1369اد.
. 15

الالايب ،احلاوظ مشس الدير

مد ر خمحدد در

ثمدداو (ت847:اددد) ،س د خ ددال النددبال  ،ص ،1د وت،
مؤسسة الرسالة1405 ،اد.
. 16

الالايب ،ميزاو ا

لي البباوي،
. 17
. 18

وت ،دار املعروة( ،د .ت).

ا ر سعد،

الكرب ،9 ،

تدال

نقدد الرجدال ،حتقيدن

مد (ت230:اد  ،) 845 /ال بقات

وت ،اادر( ،د .ت).

ا ددر خ ددي ىدديبة ،خ ددو كددر بددد اهلل ددر

مددد،

املصدددنف ،كراخادددي ،دار القدددرآو والعلدددو اإلسددددالمية،
 ،15م خكرار ا ز الرا مر 1406 ،4:1اد.
. 19

ال ربي ،خ و جعفر

 ،) 923خاري األمال وامللوك،

مدد در جريدر (ت310:ادد /
وت ،دار الفكر( ،د .ت).

البحث األول :كتب الفتوح مصادر للدراسات احلضارية

. 20

79

ا ر بد احلكال ،خ و القاسال بد الرمحر ر بد

اهلل ر بد احلكدال القرىدي املصدري (ت257:ادد) ،وتدوح
مصر وخخباراا ،يدو ،ريل. 1920،
. 21

ا ددر سدداكر ،لددي ددر احلسددر ،خدداري دماددن،

مصور مر نسخة املكتبة الظاارية ،املدينة املنور  ،مكتبة
الدار1407 ،اد.
. 22

ا ددر القوطيددة ،خ ددو كددر

مددد ددر مددر ددر بددد

العزيددز (ق4:اددد) ،خدداري اوتتدداح األندددلس ،حتقيددن بددداهلل
خنيس ال باب،
. 23

وت ،دار املعارا1415 ،اد.

الفد د و آ دددادي ،جمدددد الددددير

مدددد دددر يعقدددو

الاد ا ي ،القداموس احملديط ،د وت ،دايف الكتدب( ،د.
ت).
. 24

املددزي ،احلدداوظ

ددال الدددير خ ددو احلبددا يوسددف

( 654دددد 742اددد) ،خاددداليب الكمددال
حتقين اار واد،
. 25

خمسدددا الرجدددال،

وت ،مؤسسة الرسالة1402 ،اد.

ا دددددر منظدددددور،

مدددددد دددددر مكدددددر دددددر لدددددي

(ت711:اد) ،لساو العر  ،حتقيدن بدد اهلل لدي الكدب

حضاريات
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و مددددد خمحددددد حسددددب اهلل ،وااىددددال

الفتوح اإلسالمية

مددددد الاددددارلي،

القاار  ،دار املعارا( ،د .ت).
. 26

ا ددر النددديال ،خ ددو الفددر يعقددو

ددر اسددحن املعددروا

الوراق (ت380:اد) ،الفارسدر ،د وت ،مكتبدة خيداص،
(د .ت).
. 27

الوامددددي،

مدددد دددر مدددر (ت207 :ادددد) ،وتدددوح

وريقيا ،خونس ،م بعة املنار1966 ،اد.
. 28

ددددد ددددد ،وتدددوح اإلسدددال لدددبالد العبدددال وخراسددداو،

القاار  ،م بعة احملروسة1309 ،اد.
. 29

دددد دددد ،وتددوح البانسددا ،القدداار  ،م بعددة ددو ق،

1311اد.
وت ،دار ا يل( ،د .ت).

. 30

دد دد ،وتوح الاا ،

. 31

دد دد ،وتوح ا زير واخلا ور وديار كر ،حتقيدن

بدددددددالعزيز ويدددددداض حروددددددو  ،ددددد وت ،دار الباددددددائر،
1417اد.
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دد دد ،الرد م نب ال مر وتوح العراق وركر املثندى
يى ا بوري ،ص ،1د وت،

ر حارثة الايباني ،حتقين

دار الغر اإلسالمي1410 ،اد.
. 33

خ دددو يوسدددف ،يعقدددو

اخلرا ،

دددر دددراايال (ت182:ادددد)،

وت ،دار املعروة1399 ،اد.

ثانيًا:املراج :
 . 1دراو ،بد القادر (ت1346:ادد) ،خاداليب خداري دمادن،
ص،2

وت ،دار املس 1399 ،اد.

 . 2احلسددا ،يددد بددد احملسددر ،دليددل الرسددائل ا امعيددة
اململكددة العر يددة السددعودية ،ص ،2الريدداض ،مركددز امللددك
ويصل للبحوث والدراسات اإلسالمية1415 ،اد.
 . 3رو نتال ،ورانز ،لال التاري
خمحد العلي،

وت ،مؤسسة الرسالة1403 ،اد.

. 4سدددزكا ،ودددؤاد

مدددد ،خددداري الدددرتاث العر دددي ،االدددد

األول ،ا دددددز األول ،خر
الريدددداض ،جامعددددة اإلمددددا
1403اد.

ند املسلما ،خر ة اا

دددددة

مدددددود وامدددددي حبدددددا ي،

مددددد ددددر سددددعود اإلسددددالمية،

حضاريات
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. 5خ و سعد ،

الفتوح اإلسالمية

مد جربا ،ا در بدد احلكدال املدؤر وكتا ده

وتوح مصر وخخباراا ،القاار 1399 ،اد.
 . 6ادداحلية،

مددد يسددى ،املعبددال الاددامل للددرتاث العر ددي

امل بددوب 5 ،خجددزا  ،القدداار  ،معاددد املخ وطددات العر يددة،
1395اد.
 . 7لددي ،خالددد سدديد ،رسددائل الددنيب  ىل امللددوك واألمددرا ،
ص ،1الكوير ،دار الرتاث1407 ،اد.
 . 8كحالة ،مدر ر دا ،معبدال املدؤلفا ،15 ،د وت ،دار
حيا الرتاث العر ي( ،د .ت).
 . 9املادداداني،
األسر األموية

مددد جاس دال محددادي ،مددوارد الددبالرري ددر
خنسا األىراا ،ص ،1مكة املكرمة،

مكتبة ال الب ا امعي1407 ،اد.
. 10

الددددوا ي ،خوويددددن يوسددددف ،احلضددددار اإلسددددالمية

مقارنة احلضار الغر ية ،ص ،1القاار 1407 ،اد.
. 11

النملددة ،لددى ددراايال ،مراكددز الرت

ددة القدميددة

ندددد املسدددلما ،الريددداض ،مكتبدددة امللدددك وادددد الوطنيدددة،
1412اد.
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البحث النا
الفاتح خالد بن الوليد :
جوا ب من احلياة الشخصية
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مقـــدمة:
احلمدددد ب ال النيددداصال الصد د ة اليد د
اآلخرين نبيندا ممدد

د لدح

ددديد األ لدددال

دد

دحبح مدن داا د ن دح

يو الدين ،بنيد:
ف د ا اب ددبحانح تنيددا با ددم نبيددح ممددد  امحددة ل نيدداصال
فددرخرا اب بددح النيبدداب مددن بددابة النيبدداب
ضيق الدنيا

بددابة ال النيبدداب مددن

دنية اآلخدرة مدن جدوا األبيداا

ددم ا

د ،

قد شدااهح ب دحابح الادرا  يف محدم ا دالة اب يديدح مدن
ب ب النيرل

هافة بحناء الب داا اليت ا تطا وا الو وم لي ا،

بنقذ ا الناس من اجلوا الذي هانت تفرضح ي م بنظمة الفدرس
الر
زابيا ا

جاي ية النيدرل ،هاندت منيدابا يدء ء بيبدة ربيدة ب دي ة
قوة ش ا ة نصافًا ،مدن يدء ء هداا الصدحابي

اجل يم خالد بن الوليد بن اصغرية اصخز مي ،الذي هاا مدن ز مداء
ماة قيابات ا يف شبابح ،ف ما ب م ب بح بحد قواب الر دوم ،
حيث بخذ يقدمح د هدثري مدن القدواب اآلخدرين ،بخدذ  يربيدح
يءببددح يف لت ددو بحوالددح ،بخ د الددن  نددح بنددح

دديو مددن

ددديوهلل اب فادددداا همددددا قددددام ندددح  دددديو ددد ح اب ددد
اصشرهال ،بنيد فاة الر وم  ف ا يذا الييو مم يف األ داء

حضاايات يف الفتوح ا
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مية

بهثر مما مم يف حياتدح يدذا مدن مني زاتدح  خبداا بالغيدب،
فادداا خالددد  قائددًا جنددديًا بمدريًا ،ب مددن امددة الندداس ،يبددذم
هم ما ييتطيع خلدمة الدين احلق القضاء

البابدم ،خدا

النيشرات من اصنيااك ب ابح الاثري من اجلراح مات

فراشدح

هما ميدوت النيدري فد نامدت ب دال اجلبنداء  ،هداا خلالدد فضد ح
بيم النيدرا ،،لدح فضد ح د بيدم الشدا  ،همدا با لدح فضد ح
ب ب النيرل جب وب يف فتوح ا بالقضداء د الددجالال مدد ي
النبددوة ،مصددابا التدداايم ا

د مي م ياددة باألخبدداا ددن خالددد 

بمثالح من ببطام النيرل اصيد مال ،تطغد األخبداا النييدارية يف
هددثري مددن األحيدداا د األخبدداا ا نيددانية ،مددع احتددواء مصددابانا
التااخييددة د بخبدداا متفرقددة ددن اجلوانددب الشخصددية ا نيددانية
ا جتما يدة ددن يدذ الشخصدديات ،يددذا البحدث ما لددة لتغطيددة
بنيض اجلوانب الشخصية ا جتما ية يف حياة خالدد بدن الوليدد 
مدددن خد د م احلدددديث دددن مولدددد نيدددبح
ز جاتددح ببنائددح خوانددح،
مادة

ددن

قاتدح الشخصدية قبددم

ائ تدددح ،مدددن م الديدددح

ددفاتح الشخصددية
د مح بنيدد

ددن حياتددح يف

د مح ،احلددديث

ددن ميددانح م بيددح مطنيمددح متا ددح ،همددا هددد ت ددن فاتددح
ترهتددح

ددري ملددل مددن القضددايا الشخصددية البنييدددة ددن اجلوانددب

النييارية ،قد ا تمدت يف يدذا البحدث د اصصدابا التااخييدة

البحث الثاني :الفاتح خالد بن الوليد :جوانب من احلياة الشخصية
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دددة األنيددال با ضدددافة لاتدددب

رييددا مددن اصصددابا اصيددا دة الدديت تددواب ا ايددات

ختد البحث بشام ب خر.
ب ددرم اب با بهددوا قددد فقددت يف تغطيددة اجلوانددب اص مددة مددن
يذا البحث بنا

يقال با يذا البطدم النيربدي اصيد م  مل ت دد

النياء مث ح هما قام مر  لن يوفيح الباحثوا حقح م ما حبثوا
م ما بذلوا اب اصيتنياا

يح حدد الدتا ا

حدوم

قدوة

باب.

نسبه ونشأته وصفاته:
يو خالد بن الوليد بن اصغرية بن بد اب بن مر بن لز بن
يقظة بن هنيب ،يان بربي

يماا بمح صماء بنت احلداا بدن

حزا اهل لية دد اضي اب ن ا دد يقام هلا لبابة الصغرى  .لد خالد
ابن الوليد مباة اصارمة ،مل تادن النيدرل ت دتم بتحديدد اصولدد
بننا ميان با نقدا مدي ب مدن خد م منيرفدة دنح حدال فاتدح،
حيث قدا مر خالد حال فاتح بد 60
نقوم با خالدًا لد قبم اهل رة بد 40
نشر خالد بال فتياا قومح من قدري
 1الذي  ،ري ب

نة

1

بالتدالي ميادن با

نة بي نة  580تقريبًا،
تني دم الفر دية الادر مدن

النب ء ،ا.367/1

حضاايات يف الفتوح ا

88

البياة اليت هاا ينيي

في ا ،تر ر بنيابات قري

مية

اصخت فة ،هاا

لددددح ماانتددددح اخلا ددددة بددددال شددددباب ا ،حيددددث ددددد مددددن فر ددددان ا
اصش واين.

2

ددفات خالددد اجليدددية

مل بقددو د ندديف منيددال يف

بنددح مددن

الواضح با خالدًا متتع بقوة جيدية مميزة ،فقد بت ندح يف دز ة
طنيتدت فدي يتددي يتدو ت مةءتتد َة تيد تني َة َب ديتاهلل َفمتدا
مءتح بنح قامَ :لقَدد ان َق َ
بتقيت في يتدي ِ

حةٌ يتمتان تي ٌة .
تفي ت

3

هما با يناك شبح هبري بدال

دفات خالدد اجليددية

دفات

مر بن اخلطال  حت با الناس خ طوا بين ما هثريًا ،فاانوا
حيد وا مر يم يظنونح خالد النياد ،،يدذا يددم د تشدابح
يف القامة يف اصشية بال الرج ال دد اضي اب ن ما دد.
هما رهلل ن خالد

فات بخ قية محيدة مع حناة حيدن

قيددابة اشددت ر ب ددا منددذ شددبابح قبددم ا
خا ة يف قري

4

د

جني تددح يتيددنم ماانددة

منذ قت مبار ،حت قدام ندح الر دوم  حدال

 2ابن حبيب ،اصنمق ،ص.419
 3حيح البخااي ،بال ز ة مءتة ،ا.86/5
 4ابددن يدداهر ،تدداايم بمشددق ،ا .536/5انظددر قصددة مفصد ة حددوم
حدى يذ احلواب ند مر بن شبة ،تاايم اصدينة ،ا.794/3
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من ماة :امتام ماة برف م بهبابيا .

هما ب بح لح موقنيح اصميز بال قيابات اصيد مال بنيدد
مح :هانت القبة األ نة

ففي ماة قبم

فرمددا األ نددة ف نددح هدداا ياددو

5

د مح.

خالد بن الوليد،

د خيددم قددري

يف اجلاي يددة يف

احلر ل ،بما القبة فد ن م هدانوا يضدربون ا دم نمنيدوا لي دا مدا
ن ز ا بح اجلي

يف حام احلرل .

شل با به بليم
القيابية 

6

ا تفابة قدري

مدن مااندات خالدد

فاتح احلايمة حين قراااتدح ،يدو مدا قدا بدح مدن

ب ا مدددع مشدددرهي مادددة يف دددز ة بحدددد حيدددث متادددن بانت ددداز
ل فر ة اصنا بة من ق ب مياا اصنيرهة لصاحل قري .
هما بندح قداب ب ئدع فر داا قدري

7

ب نداء دز ة احلديبيدة قبدم

الصد ح حيددث ختدرتات ات ةددومة ال ددح  تزمتدنت الُحةدتيبيتددة حتتِد ِمتا هَددانةوا
ببتنيضِ الطرِيدقِ قَدامت النِبدي ِ اِ ختالددت بدنت الُوتليدد بدالُغتميمِ فدي ختيدم
لقَرتي

بَ ي تنيةٌ فَخةذة ا متاتت الُيتمالِ فَوتال ح متا شتنيت تر ب ِم ختالدد حتتِد ِمتا

 5ابن النيديم ،بغية الط ب ،ا.3135/7
 6ابددن يدداهر ،تدداايم بمشدددق ،ا .553/5ابددن النيددديم ،بغيددة الط دددب،
ا.3137/7
 7انظددددر :ابددددن يشددددا  ،اليددددرية النبويددددة ،ا ،66/3الددددب ماي ،بنيددددال
األشراهلل ،ا.316،318/1

حضاايات يف الفتوح ا
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يةم بفَ ترتة الُ تي ِ فَانطََقت يترهَضة نتذيرًا لقَرتي

.

مية

8

هما با هرش خالد باصي مال يف احلديبية مما هاا دببًا يف
نددز م اآليددات اصتني قددة بص د ة اخلددوهلل ا ى النيددائي يف ددننح قددام:
ات ةومة ال ح  ت ةَ الظُّ رِ ت تَ الُمةشرِهالت يتومتاذ ختالدة بنة
ا ُلوتليد َفقَدا تم ا ُلمةشد ِرهَو تا َلقَدد َب تدبنتا مدن ةم د ِر ًة ت َلقَدد َب تدبنتا مدن ةم
َفَُ دةً َفنت تزلَددت يتنينددي ت د ةَ الُختددوهلل بتددينت الظُّ درِ تالُنيتص درِ َفصت د بنتددا
ات ةومة ال ح  ت ةَ النيصر احلديث .
من

9

فات خالد الشخصية  ا يثداا حدب التضدحية الفدداء

ابتغاء ما ند اب فقد مهر ندح بندح قدام :مدا مدن لي دة ي ددى لدي
في ددا ددر س بنددا هلددا مددب ببشددر في ددا بغ د

برحددب لددي مددن لي ددة

شددديدة ال د ب هددثرية اجل يددد يف ددرية مددن اص دداجرين ب ددبح ب ددم
النيد .

10

همددا هدداا خالددد  ميددق الددتفاري يصدددا ابيددح ددن ا يددة
دددحيحح ،هتدددال الشدددر

بدددال الشدددر

يف اجل ددداب ،

 8البخدددااي،
ا.178/3
 9ا ا النيددائي ،ددننح ،هتددال د ة اخلددوهلل ،ا ،177/3انظددر ا ايددة
البخااي ،حيحح ،ا.179/3
 10ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا ،550/5ابن هثري ،البداية الن ايدة،
ا.114/7
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تبصر فقد اب بنح ما حزبدح بمدر فادر فيدح نظدر
نظر

األا

اليدماء دم

فار م يًا بخذ يطيم التفاري م قرا ابيح.

همددا با مددن

11

ددفات خالددد  اصش د واة الاددر النيظدديم حيددث

هدداا ينيطددي مددن يفددد ليددح مددن بشددراهلل النيددرل مددن مالددح اخلدداص
النيطاء الاثري حت

مح مر بن اخلطال

ملل.

بمددا شدد ا ة خالددد  فددره مددن با يتحددد
الني الة اليرينية ف و مضرل مثم ل مي مال
ممن يثبتوا الناس مع باتح بنفيح.

12

ن ددا يف يددذ

النيصوا هاا 

13

لنيم ما هداا جبيدد مدن جدراح يف هدم موضدع شد مندح يددم
14

ش ا تح الفائقة اقتحامح ل و

يف احات القتام.

بما م خالدد فاداا جيددًا

بندح يقدااا مبدن دبقح مدن

الصددددحابة يف ا

ددد  ،حيددددث هددددانوا بهثددددر احتااهًدددا منددددح

بالر وم ببوم بقاء منيح بالتالي ت قدوا اصزيدد مدن الني دو الشدر ية
11
12
13
14

ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا .556/5ابن هدثري ،البدايدة الن ايدة،
ا.114/7
الدددزبريي ،نيدددب قدددري  ،ص .321ابدددن يددداهر ،تددداايم بمشدددق،
ا .558/5ابن هثري ،البداية الن اية ،ا.114/7
انظر :ابن هثري ،البداية الن اية ،ا.114/7
النب ء ،ا.366/1
الذي  ،ري ب

حضاايات يف الفتوح ا
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مية

حفظددوا مددن القددر ا بهثددر منددح ،هدداا خالددد حيدد ،ب ددذا الفددر،
الددنقيف يتددرمل لددذلل فقددد اب بنددح ب الندداس بدداحلرية ب ندداء فتوحددح
ل نيددرا ،فخ ددق يف قراءتددح مددن ددوا لت فددة ف مددا فددر مددن

د تح

التفددت ل ندداس فقددام :شددغ ا اجل دداب يف ددبيم اب ددن هددثري مددن
قراءة القر ا.

15

شل با يذا النقيف ندد خالدد  وضدح مدا هداا يقدو بدح
مددن ج دداب يف ددبيم اب با اصي د مال يامددم بنيض د م بنيضًددا ،يف
الوقت نفيح ف ا خالد  هاا مدن ب دم النداس برحادا اجل داب
حلاجتح هلذا األمر فقد رلح ببو بار الصديق  حينما ا دتنيم ح
حر ل الربة د مدا تقاتدم النداس فرجدال خالدد جابدة شدافية
تنم ن م جم يف يذا اجلانب.

16

بمددا قدااتددح يف يددذا اجلانددب فيدددم ي ددا قددوم الر ددوم  ددن
خالد نح:

يو من يوهلل اب

17

يي

فة خديف ب دا خالدد 

من بال ائر الناس.
همددا با خال ددًا اج داع

احلددق فقددد اتبددح الر ددوم  بيددبب

 15ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا.551/5
 16ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا.555/5
 17من ا اية البخااي يف حيحح ،ا.87/5
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خ هلل بينح بال ماا بن يا ر  ،فما هاا من خالد
بنيماا بخذ يةضا حت اضي يح.

با حلق

18

عائـــلته:
والد خالد:

الوليددد بددن اصغددرية ،هدداا مددن هبدداا اجددا ت قددري

يف زمددن

البنيثة ،هاا لح دب من األ ب األحفاب ممن هلم ماانة خا دة
بال قري

بهيبح مرهزًا قيابيًا مبالح لد  .هاا لح ب ا مميز

يف ابة بناء الانيبة قبم البنيثة.

19

يقدام ل وليددد احيانددة قدري

يددد

بيددن م بدد الوحيددد قددام ابددن

باس  :هاا الوليد يقوم :بنا الوحيدد بدن الوحيدد ،لدي ،لدي يف
النيدرل نظدري،

ألبدي اصغدرية نظددري ،فقدام اب تنيدا :متاندي تمتددن

ختَقُتة تحيدًا [ 11 واة اصد ر] بز مح " تحيدًا" قام با اب تنيا
دقح برنح حيد.

20

هاا لح دب هبري من األ ب ،قيم :هانوا شدرة .قيدم :ا ندا
شرًا بنية لد ا مباة بالطائو .قيم :هانوا
 18ابن النيديم ،بغية الط ب ،ا.3147/7
 19الصاحلي الشامي ،بم اهلدى الرشاب ،ا.229/1
 20الط ي ،تفيري  ،ا.305/12

ة شر لددًا.

حضاايات يف الفتوح ا
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مددن اصنيددر هلل مددن م ددبنية اجددام،

21

ب د م مددن م يف ب قددات متفرقددة

ة :خالد يشا الوليد ابن الوليد .

22

هما هداا لدح بموالًدا ظيمدة يف مادة الطدائو حتد
ب رياء النيرل.

دد مدن

23

هاا الوليد مشرهًا من ضد م قدري
يتقربوا لي ا ،قام نح لد خالد بنيد
ببددي يددرتي

مية

ممدن يقد دوا األ دنا
د مح ،لقدد هندت باى

النيددزى لددرية مالددح مددن ا بددم الغددنم فيددذحب ا ل نيددزى

يقيم ندديا دم ينصدرهلل ليندا ميدر اًا فنظدرت
ببددي ملددل الددربي الددذي هدداا ينيدداي
اا يذبح حل ر ييمع

يبصر

مدا مدات يدح

يف فض د ح هيددو خدددع حت د
ينفع .

24

قد هاا الوليد منياندًا لر وم اب  مءميًا لح قد نزلت فيح
يدات مدن القدر ا الادريم مدن دواة اصدد ر يف قولدح تنيدا  :متاندي
21
22
23
24

انظر :الزبريي ،نيب قري  ،ص.323 ،320
الط ي ،تفيري  ،ا.307/12
الط ي ،تفيري  ،ا.306/12
ابددن يدداهر ،تدداايم بمشددق ،ا ،540/5قددد حددرص الر ددوم  با
يبنيث خالدد بدن الوليدد  بنيدد فدتح مادة لديحطم النيدزى بنفيدح ،فقدا
ب ذ اص مة خري قيدا  ،لنيدم الر دوم  تنيمدد اختيداا خالدد هلدذ اص مدة
انظدددر :الطد د ي ،تااخيدددح ،ا .65/3ابدددن هدددثري ،البدايدددة الن ايدددة،
ا .114/7ابن النيديم ،بغية الط ب ،ا 3137/7دد. 3141
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تمتن ختَقُتة تحيدًا* تجتنيت ُتة لَحة متالًا مِم ةد بًا* تبتنالت شة ةوبًا* تمت ِدت
لَ دحة تتم ِي ددًا* ة دمِ يتطُمت دعة بَا بَزِي ددت* هَ ددا ِنِ دحة هَدداات لنيتاتنتددا

تني ددًا*

ت درَايقَحة ت دنيةوبًا* ِنِ دحة فَا درت تقَ ددِ تا* فَقَت دمت هَي دوت قَ ددِات* ة دمِ قَت دمت
هَيوت قَدِات* ةمِ نتظَ تر* ةمِ تبت،ت تبتيت تر* ةمِ بَببتد تر تا د تاُبترت* فَقَدامت
ِا يتذتا ِلا حر يةء ترة* ِا يتذتا ِلا قَومة
يقوم بنيض اصفيرين

الُبتشترِ*

ترَ

يح تقَرت.

25

بنح الوليدد بدن اصغدرية اصخز مدي .خديف

بالددذهر ختصا ددح بافددر الننيمددة يددذاء الر ددوم يددح الص د ة
الي .

26

هاا الوليد يقوم :ا هاا ممد ابقًا فما خ قت اجلندة
لي ،فقام اب تنيا ابًا يح تاذيبًا لح" :ه " بي ليت بزيدد ،
ف م يزم يرى النقصاا يف مالح لد حت ي ل.
قد مهر اصفير ا بنح صا نزلت :حم* تنزِيمة الُاتتال منت ال ح
الُنيتزِي دزِ الُنيت دديمِ، 27 

قولددحَ  :ددافرِ ال دذِنب تقَاب دمِ التِددول شتددديد

ري.
الُنيقَال مي الطدو ِم لَدا ِلَد تح ِلدا يةد تو ِلَيدح ا ُلمتصد ة
فقام :اب لقد مسنيت منح ه مًا ما يو من ه
25
26
27
28

واة اصد ر اآليات من  11دد .26
الط ي ،تفيري  ،ا.306/12
واة افر ،ية.1
من واة افر ،ية.3

28

مسني دا الوليدد
ا ن،

من

حضاايات يف الفتوح ا
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ه

اجلن ،ا لح حل ة ،ا يح لطد ة ،ا ب د

ا ب ف ح صغدد ،،ندح ليني دو
فقالددت قددري :

يني د

مية

صثمدر،

يدح ،مدا يقدوم يدذا بشدر.

ددبر الوليددد ،فقددام ببددو ج ددم :بنددا بهفيامددو .

فمض ليح حزينا؟ فقام لح :مدالي بااك حزيندا .فقدام لدح :مدالي
بحزا يذ قري

نمنيوا لل نفقدة ينيينوندل ب دا د هد

يز مدوا بنددل زيندت هد

دنل

ممدد ،تدددخم د ابددن ببدي هبشددة

ابن ببي قحافة لتنام من فضدم بنيام مداف فغضدب الوليدد تاد ،
قددام :بنددا بحتدداا

هيددر ممددد

مالي ،ال ت النيزى ما بي حاجة

دداحبح ،فددرنتم تنيرفددوا قدددا
ملل ،منا بنتم تز مدوا با

ممددددد ددًا جمندددددددوا ،ف دددددددم ابيتمدددددددو قدددددددق خيندددددددق؟ قدددددددالوا:
اب،قدددام :تز موا بندددح شدددا ر ،ف دددم ابيتمدددو نطدددق بشدددنير قدددق؟
قالوا:

اب .قام :فتز مدوا بندح هدذال ف دم جدربتم يدح هدذ ًبا

قق؟ قالوا:

اب .قام :فتز موا بنح هاين ف م ابيتمدو تا دن

قق ،لقد ابيندا ل ا ندة ب د ا ًا ختاجلًدا ف دم ابيتمدو هدذلل؟
قددالوا:

اب .هدداا الددن  ييددم الصدداب ،األمددال مددن هثددرة

دقح .فقالت قري
م ب ،،فقام ما يو

ل وليد :فما يو؟ ففادر يف نفيدح ،دم نظدر،
احر! بما ابيتمو يفر ،بال الرجم بي ح

لد مواليدح؟ فدذلل قولدح تنيدا ِ " :نِدحة فَادرت " بي يف بمدر ممدد

البحث الثاني :الفاتح خالد بن الوليد :جوانب من احلياة الشخصية
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القر ا " تقَدِات "  29يف نفيح ماما ميانح با يقوم في ما .

30

قد ابت بخباا ن فاة الوليد بن اصغرية حيث نوا ابن حبيدب
يف هتابح اصنمدق يف بخبداا قدري
قد مهر بنح ب

حدديث مدوت الوليدد بدن اصغدرية

ببناء من بنيد بو ايا شقت دي م بايقدت م

في ا انتقا بخذ مام بباء مام ،قد هاا موتح قبم ز ة بدا.

31

أم خالد:

يي صماء بنت احلاا بن حزا اهل ليدة ،ددد اضدي اب ن دا ددد
يقدددام هلدددا لبابدددة الصدددغرى يدددي بخدددت صيموندددة بندددت احلددداا ب
اصددءمنال دددد اضددي اب ن ددا دددد بخددت أل الفضددم بددن النيبدداس ز جددة
النيباس بن بد اصط ب ب ببنائح . 32
ب دد مت حيدددن
ا م احيم خالد

29
30
31
32

دد م ا انتق دددت

اصديندددة ا دددتقرت ب دددا،

النيرا ،م الشا ا دتقراا ب دا

بن دا بقيدت

واة اصد ر ،من اآلية.18
الط ي ،تفيري  ،ا.306/12
ببناء الوليد بيبب ا ندد :ابدن
انظر تفا يم الو ية ،ما جرى
حبيب ،اصنمق يف بخباا قري  ،ص191دد.211
ابدن يداهر ،تداايم بمشددق ،ا .533،556/5ابدن ح در ،ا ددابة،
ا.398/4

حضاايات يف الفتوح ا
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مية

يف اصدينة ،هاا خالد يةبب ي ا يف اصدينة من قت آلخر.
حينما ب د ب خالدد فاتدح يدي يف اصديندة بيدا

مدر  باتدح

ا تددح بربيددات مددن الشددنير ،فيددمني ا مددر بددن اخلطددال ب ن د
د يا قددام يددم قامددت النيدداء ددن مثددم خالددد.

34

نياء با اصغرية نتمنين ند ب خالد يف بيتح يف اصدينة.

35

خالددد

33

د

هانددت

أخوة خالد وأخواته:

لقد هاا خلالد بن الوليد  دب مدن ا خدوة األخدوات مدن م
مددن اشددت ر خصو ًدا مددن دداش مددن م حتد ب د م مددن م مددن مددات
مشرهًا.
من بش ريم مااة بدن الوليدد ،هداا مقددمًا يف قدري

بنيثتدح

الن اشددي مددع فددديا يف ما لددة يددذاء م دداجرة احلبشددة مددن
اصي مال ،قد ي ل مااة يف احلبشة مل ينيد

ماة.

36

همددا هدداا مددن بخوتددح ببددو قددي ،بددن الوليددد ،قددد قتددم مباددة
33
34
35
36

ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا.562/5
ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا ،537/5ابن هثري ،البداية الن ايدة،
ا.117/7
ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا ،537/5ابن هثري ،البداية الن ايدة،
ا.117/7
الزبريي ،نيب قري  ،ص.323

البحث الثاني :الفاتح خالد بن الوليد :جوانب من احلياة الشخصية

هافرًا.

99

37

من م بد مش ،بن الوليد بح هاا يان الوليد.
من م يشا بن الوليد هانت فيدح
قدددري

38

دة قدد قتدم بحدد ح فداء

بنيدددد دددز ة بددددا هددداب با يتيدددبب يف انقيدددا بدددال قدددري

ح فائ ا ،حيث حا م شا ر الر وم  حياا بن ابت مبا بثح من
قصائد با يزيد اخل هلل بين م.

39

قد افتدى يشا بخا الوليد بن الوليد قبم
اصي موا يف ز ة بدا الا ى.

40

قد د يشا  من مي مة الفتح
ابن اخلطال .

مح حينما ب ر

اش حت خر خ فة مر

41

مددن م الوليددد بددن الوليددد  ب ددر يف ددز ة بدددا مشددرهًا بنيددد
فدائح ب م حين

مح ،فضيقت يح قري

الدديت ب د مت منيددح ،قددد هدداا الوليددد ددببًا يف

حبيدتح مدع بمدح
د

خالددد حيددث

 37الزبريي ،نيب قري  ،ص.323
 38الزبريي ،نيب قري  ،ص.323
 39الزبريي ،نيب قري  ،ص.323
 40الددددب ماي ،بنيددددال األشددددراهلل ،ا .302/1ابددددن ح ددددر ،ا
ا.639/3
 41ابن ح ر ،ا ابة ،ا606/3

ددددابة،

حضاايات يف الفتوح ا
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مح ي فت نظر

هاا يااتبح قبم
تدم ا ايات لت فة

ا

.

مية

42

بنح مات يف زمن الن . 

43

همددا با بش د ر بخددوات خالددد فابمددة بنددت الوليددد دددد اضددي اب
ن ادد ،هانت ز جة ل حداا بدن يشدا  ،خرجدت منيدح يف دز ة
بحددد مددع نيدداء اصشددرهال ل تحددريض د قتددام اصيد مال،
ب مت يو الفتح حيدن
ابدددن يشدددا 

44

قددد

د م ا ،دم خرجدت مدع ز ج دا احلداا

الشدددا حيدددث ا تشد د د يف قنيدددة بجندددابين،

45

اشددت ر ددن فابمددة بخددت خالددد بن ددا هانددت تيددان منيددح يف بد ب
الشا فااا ييتشرييا يف هثري من بموا

ينيصي ا.

46

زوجات خالد:

رهلل خلالد  دب من الز جات د مراحدم حياتدح اصخت فدة،
قد ا دت لنا الر ايات التااخيية بنيض األخباا ن ت ل الز جات.
 42الزبريي ،نيب قري  ،ص.325
 43الددددزبريي ،نيددددب قددددري  ،ص .324الددددب ماي ،بنيددددال األشددددراهلل،
ا .210/1ابن ح ر ،ا ابة ،ا.640/3
 44ابن يشا  ،اليرية النبوية ،ا.62/3
 45الب ماي ،فتوح الب داا ،ص.121
 46ابدددن يدددداهر ،تددداايم بمشددددق ،ا ،561/5ابدددن ح ددددر ،ا ددددابة،
ا.385/4
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فمن ز جات خالد هبشة بنت يومة بدن ببدي مدر مدن لدد ازاح بدن
ابينية ،قد لدت لح

يماا بن خالد.

47

من ز جاتح ب متيم الثقفية قدد لددت لدح ابنًدا مسدا بدد اب،
يو بداب الثاني الذي مسي

األ م بنيد موتح.

48

هما با من

ز جاتح ابنة ألن ،بن مداك اخلثنيمي يدي ب ألبنائدح بدد الدرمحن
اص اجر

بد اب األه .

49

قددد هدداا خالددد  يتددز ا يف وددر هلل يددارية
انتصاا يف منيااك مع ب دائح لني ح ي دهلل من ملل

ددنيبة قددب
و داا قوتدح

ابابددة جرشددح ،حيددث با الددز اا يف ت ددل الظددر هلل ينيددا ا
باأل داء

ددت انة

د اصبا ة في م ،يو ب د ول اتبنيدح بنيدض القدابة ،فقدد

تز ا خالد من امربة مالل بن نويرة بحد ز ماء با متيم بنيد مقت دح
د د يدددد خالد دد يف حدددر ل اصرتددددين،

47
48
49
50

50

قيدددم ا الصدددديق بمدددر

الزبريي ،نيب قري  ،ص.327
الزبريي ،نيب قري  ،ص.327
الدددزبريي ،نيدددب قدددري  ،ص ،327ابدددن يددداهر ،تددداايم بمشدددق،
ا.927/9
ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا .555/5الدذي  ،ري ب د الندب ء،
ا.378/1

حضاايات يف الفتوح ا
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بط ق ا.

51

قددد مهددر با خال ددًا  تددز ا ابنددة
حنيفة بنيد با انتصر
اليمامة.

مية

ا ددة بددن مددرااة مددن بددا

ميي مة بتبا ح من بدا حنيفدة يف موقنيدة

52

مما اب من الر ايات دن خالدد قصدة ب قدح حددى ز جاتدح،
قد ام ن بب ب ق ا فقام :ني مل بب ق ا لشديء اابدا من دا
لادددن مل يصدددب ا بدد ء منددذ هاندددت نددددي.
النيبااة ميتغربة من خالد

بن ا تدم

53

ا هاندددت يدددذ

هم ح ما يصيب ز جاتح

األمى الذي يقع ي ن ،لي ،النيا.،
أبناء خالد:

هاا خلالد  مخيدة مدن األبنداء بهد يم د يماا بدح هداا
يان د
51
52
53
54

بددد اب األ م قددد قتددم بددالنيرا،،

54

بددد اب الثدداني،

الدددزبريي ،نيدددب قدددري  ،ص ،327ابدددن يددداهر ،تددداايم بمشدددق،
ا.565/5
الدددزبريي ،نيدددب قدددري  ،ص ،322ابدددن يددداهر ،تددداايم بمشدددق،
ا.565/5
النب ء،
ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا ،552/5الدذي  ،ري ب
ا ،376/1ابن هثري ،البداية الن اية ،ا.115/7
ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا.926/9
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103

اص اجر ،هاا خالد ابن اص اجر مش وا بنيدائح لبا بميدح شدااك
يف حرهة ابن الزبري ضد با بمية هاا شدا رًا فاا ًدا مشد واًا،
لح دة قصائد هث

قتام با بميدة،

55

بيدا ندزا م مدع بدا

بمية.
هما با بش ر ببناء خالد  يو بدد الدرمحن ،بباك الدن 
ش د الريموك مع ببيح هاا مر مثانية شر نة
يف زمن منيا ية  هاا مقربًا منح
يف ملددل الوقددت ،قددد ش د د القتددام يف

56

قد داش

د من مشايري فر اا الشا
ددفال مددع منيا يددة  بيددم

الشددا  ،هدداا بحددد الش د وب الددذين قنيددوا د شد ابة الصد ح بددال
ي منيا ية دد اضي اب ن ما دد يف ن اية موقنية فال.

57

اشت ر بالز امة بال بيدم الشدا  ،لشد رتح بيدن م هداا بنيدض
شنيرائ م ميدحح بالقصدائد اخلا دة ممدا ب داا درية منيا يدة بدن ببدي
فياا،

58

قد هاا بد الرمحن بن خالد  يشدااك يف اجل داب

ضددد الددر مددع ببددي بيددول األنص دااي 
55
56
57
58

ددري مددن اصنيمددرين مددن

الزبريي ،نيب قري  ،ص327
ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا 926 /9دد .927
ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا.930/9
ابن حبيب ،اصنمق يف بخباا قري  ،ص ،362الدزبريي ،نيب قري ،
ص 325دد .326

حضاايات يف الفتوح ا
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مية

ب حال الن  من جمايدي الشا  ،قدد ابت بنيدض الر ايدات
ن ا ح حر دح تقدوا  ،من دا مدا اب دن خد
الددر

دز ة لدح يف بد ب

بنددح بَت ديت برَابنيتددة بَ د ا مددن الُنيت د ةد ِ فَ د َرمترت ب ِددم فَقَتَددوا بالنِب دمِ

ت تا ةدو تم ال دح تد
ل األنصدااي َفقَدا تم تدمني ة
تبرًا فَبتَ ت متللَ َببتا بَيدو ت
تن قَتمِ الصِبرِ فَوتالذي تنفُيدي بيتدد لَدو هَانتدت

ال حة تَيح ت ت مت يتن ت

تبجتاجت دةٌ متددا ت دبترتة تا فَبتَ د ت متل دلَ تب ددت ال درِحمتنِ ب دنت ختالددد ب دنِ الُوتليددد
َفرَ تقت بَابتعت ِاقَال .

59

قيم بنح ش د جنازة ب اصدءمنال ميموندة بندت احلداا  ندزم
يف ق يا مع ابن باس.

60

قد ز م الزبريي با لد خالد قدد انقرضدوا مل يبدق مدن م بحدد
بن م قد ا م بنيض النيصبة من با اصغرية من ري ماية خالد،

61

ا ددم با بنيددض اصددءاخال نيددبوا بنيددض القبائددم البطددوا خلالددد بددن
الوليد،

با بنيض الباحثال بيد ا انقطاع ماية خالدد يدو األقدرل

يف نظددري م با حددديث اصءيدددين نقطدداع مايتددح يتطرقددوا ل حددديث
دددن تقا دددم النيصدددبة ل مدددريا

خصو ًددا الدددد ا يدددذا مشدد وا يف

 59ببو با ب ،ننح ،هتال اجل اب بال يف قتم األ ري بالنبم .
 60الب ماي ،بنيال األشراهلل ،ا.447/1
 61الزبريي ،نيب قري  ،ص.328
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احلديث دن ب ا مادة اصديندة

62

القوم بنيدد جدوب مايدة خلالدد
من رييم.

د

105

جدح اخلصدوص ممدا يءيدد
مبدريا ت دل الدد ا

هدانوا ب

63

عالقات خالد بن الوليد:
عالقته برسول اهلل :

لقد هاا ا وم اب  ينيرهلل شخصية خالد مدا يتميدز بدح مدن
قددم بددال فتيدداا قددري

د  ،قددد

لددذلل ا ددتغرل تددرخر يف ا

هد الر دوم  دن ملدل بمدا بخيدح الوليدد بدن الوليدد  الدذي
هداا ميد م َا لينقدم احلدديث

خالدد هداا ممدا نق دح الوليدد با

الر وم قام يف مرة القضاء :بيدن خالدد فق دت يدرتي بدح اب فقدام
الر ددوم  :مددا مثددم خالددد ج ددم ا
جد

د

لددو هدداا جنيددم ناايتددح
ري .

النيد لااا خريًا لح لقدمنا

64

لقددد هانددت منيرفددة الر ددوم  لصددائيف خالددد بددن الوليددد 
نائددح د

ق ددح بافنيً دا لددح ل بحددث ددن ا

د

القنا ددة بددح بنيددد

ملل ،م بدبت الني قة بال خالد بن الوليد  ا وم اب  ترخذ
 62انظر :تاايم اصدينة ،ا 229/1دد .272
 63مر اضا هحالة ،مني م قبائم النيرل ،ا.329/1
 64ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا.537/5

حضاايات يف الفتوح ا

106

شدداًا ممي دزًا يتضددح ملددل مددن يددو
مدت

الر اية اليت نق ت نح

د

مية

خالددد حيددث يقددوم يف

ا وم اب  ف قيا بخدي فقدام

ب رع ف ا ا وم اب  ينتظرك فر در ت اصشدي فط نيدت فمدا زام
يتبيم لي  حت

قفت يح

بوجح ب ق فق ت ني بش د با

مت يح بالنبوة فرب ي الي
لح

اب بنل ا وم اب ،فقام

ا ددوم اب  :احلمددد ب الددذي يددداك قددد هنددت باى لددل قًددا
خددري .ق ددت يددا ا ددوم اب قددد ابيددت مددا

اجددوت با يي د مل

هنت بش د من ت ل اصوابن يل منياندًا ن احلق فربع اب يغفر
لي .فقام  :ا

ندب مدا هداا قب دح ق دت يدا ا دوم اب د

ملل ؟ فقام ال م ا فر خلالد بن الوليد ه ما ب ضدع فيدح مدن
ن بي ل .

دد

65

لقد هاا خالد حي ،من ا وم اب ناية خا ة حتد بندح قدام
مددا هدداا ا ددوم اب  يددو ب د مت ينيدددم بددي بحددًا مددن ب ددحابح
فيما حزبح .

66

لقد هاا خالد منذ

مح ينير

د ا دوم اب  مدا لديدح

مددن مشددا ت لت فددة ليوج ددح الوج ددة الصددحيحة ،فقددد هانددت
 65ابن ياهر ،تاايم بمشدق ،ا .538/5الدراجح با
هاا بنيد مرة القضاء يف بداية الينة الثامنة ل رة .
 66ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا.538/5

د

خالدد 
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تنير

107

لح بنيض اصشدا ت النفيدية الديت رضد ا د ا دوم اب

حيددث هدداا يددرى يف منامددح مددا ير ددح فشدداا ملددل لر ددوم اب 
فقام لح  :قَم بَ ةومة باَ متات ال ح التِامِة من َضتدبح ت قَابدح تشتدرِ
بتاب تمن يتمتزتات الشِيتابالِ تبَا يتحضة ةر ِا .

67

همددا با جددوب ب اصددءمنال ميمونددة بنددت احلدداا يف بيددت ا ددوم
اب  يي خالة خلالد  مع جوب ب خالد حية تنيي

يف اصديندة

جنيددم خالدددد ممددن يددددخ وا هدددثريًا بيددت ا دددوم اب  خصو ًددا
حينما ياوا يف ح رة خالتدح ميموندة بندت احلداا
هثرية

بلدت بحابيدث

مشااهة خالد الطنيا لر وم اب  يف بيدت الر دوم

من ملل ما ا ا البخااي ن ابن تبِاس :بَاِ ختالدت بنت الُوتليد الدذي
و ال دح بَخبتد تر ة َبنِد ةح تبختد تم متد تع تا ةدو ِم ال دح  تَد متيمةونتدةَ
ةيقَا ةم لَد ةح تدي ة
تييت ختالَتةحة تختا َلةَ ابنِ تبِاس فَ توجتدت ن تديتا ضتدباا متحنةدومًا قَدد قَددمتت
ب ل تر ةدو ِم ال دح
ت ا ُلحتدا ِا مدن تن دد َفقَد ِدمتت الضِد ِ
حفَي تد َة بن ة
بح بَختة تا ة
حتِد ةيحتد ِد ت بدح ت ةييتد ِم لَد ةح فَدرَيوتى
طنيتدا ت
 تهَا تا َق متا ةي َق ِد ة تي تد ة ل َ
ات ةددومة ال ددح  يت ددت ة ِلَ د الضِ دبِ فَقَالَددت ام درتبَةٌ مددن النِي دوتة الُحةضةددواِ
بَخبرات ات ةومت ال ح  متا َقدِم ةت ِن لَدحة ،فق دن يةد تو الضِدب يتدا تا ةدو تم ال دح
فَ ترفَدعت ات ةددومة ال ددح  يتددت ة تددن الضِدبِ فَقَددامت ختالددة بدنة الُوتليددد َبحتدرتا
 67مالددل ،اصوبددر ،الاتددال اجلددامع ،بددال مددا يددءمر بددح مددن التنيددوم ،
ص .816انظر :ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا.538/5

حضاايات يف الفتوح ا
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الضِب يتا ات ةومت ال ح قَامت

مية

تلَان لَدم يتاَدن بدرَا ِ قَدومي فَرَجددةني

ي.
بَ تافَحة قَامت ختالد فَاج ترتاتةحة فَرَهَ ُتةحة تات ةومة ال ح  يتنظَرة ِلَ ِ

68

هما ابت بخباا بخرى يف يدذا اجلاندب من دا مدا ا ا الةمدذي
ن ابنِ تبِاس قَامت :تبخت ُتة متعت ات ةومِ ال دح َ بنتدا تختالددة بدنة الُوتليدد
تَ متيمةو تنةَ فَ تاءتنا ب ِنتداء فيدح لَدبتن َفشتدرِلت ات ةدومة ال دح  ت َبنتدا تَد
يتمينح تختالد تَ شمتالح فَقَامت لي :الشِدر تبةَ لَدلَ فَد ِا شداتت تدرتت ب تدا
ختالدًا فَقَ ُتة متا هَنتة بَ رة تَ
هذلل مما يدم د قدوة

ةءاِكَ

69

… احلديث.

70

قدة خالدد بر دوم اب  مدا اب

مددن هثددرة ا تشددااة خالددد لر ددوم اب  يف بمددوا النيائ يددة ،لددي،
من بال الفتوى فقدق بدم مدن ببدوال الشداوى ا
ميدد م يف

د ح فقدد ا ى

ددحيحح دددن ببددي تددَ تمةَ :بَاِ فَابمتددةَ بنددتت قَددي ،بَخددتت

حفُ ديفِ ب دنت الُمةغ دريتة الُمتخزة م ديِ
الضِ دحِاك ب دنِ قَددي ،بَخبترتت دحة بَاِ َببتددا ت
بَ قَ تا ت ًا ةمِ انطََقت ِلَ الُيتمتنِ فَقَامت لَ تا بَيَحة لَدي،ت لَدل تَينتدا تنفَقَدةٌ
فَانطََقت ختالدة بنة الُوتليد في تنفَر فَ َرتتوا ات ةومت ال ح  في بتيت متيمةونتدةَ

 68ا ا البخااي ،حيحح ،هتال الطنيا بال الضب  ،ا.231/6
 69اليءا موضع واا الفم من الشدرال قيدم اصنزلدة اصقدا ابدن منظدوا،
لياا النيرل ،ا. 390/3
 70الةمدددذي ،دددننح هتدددال الدددد وات ددددد مدددا يقدددوم ما بهدددم بنيامًاددددد ،
ا.506/5
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حفُيف بَ قت امرت َب تحة… احلديث.
فَقَالَوا ِاِ َببتا ت
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71

قددد هدداا الر ددوم  حيددن الظددن لالددد بددن الوليددد فقددد ا ى
البخااي تن ببي يةرتيرتةَ  قَامتَ :بمترت ات ةومة ال ح  بالصِ تدقَة فَقيدمت
تمنتعت ابنة جتميم تختالدة بنة الُوتليد ت تبِاسة بنة تبد الُمةط ب فَقَامت النِبدي
ت ال حة تَيح ت ت مت متا يتنقمة ابنة جتميدم ِ َبنِدحة هَداات فَقدريًا فَرَ ُنتدا ة
 ،بَباتا تد ةح
ظ مةدو تا ختالددًا قَدد احتتد تب ت
ال ةح ت تا ةو َل ةح ت َبمِا ختالدد فَد ِ ِناَم ت ُ
تبَ تةدتة في تبيمِ ال ح ت َبمِا الُنيتبِاسة بنة تبد الُمةط دب فَنيتدم ات ةدومِ ال دح
ت ال حة تَيح ت ت مت فَ ِيت تَيح ت تد َقةٌ تمثَ تا مني ا .

72

مع حين تنيامم الر وم  مع خالد بن الوليد فقد هاا يءببح
يوج دح نددد احلاجدة ،يددذهر بفضددم الصدحابة الددذين ددبقو يف
ا

 ،فقد ا ى مي م :بنح هَاات بتينت ختالد بنِ الُوتليد تبتينت تبدد

الرِحمتنِ بنِ توهلل شتيء فَيتبِحة ختالد فَقَامت ات ةومة ال ح ت ال دحة تَيدح
حابي فَد ِاِ َبحتددتهَم لَدو بَنفَدقت مثدمت َبحةدد
ت ت مت تيةبوا َبحتدًا من َب د ت
تميتبًا متا بَباتكَ مةدِ َبحتديم ت نتصيفَ ةح .

73

هما ا ى بمحد تن ختالد بنِ الُوتليد  قَامت :هَداات بتيندي تبتدينت
 71مي م ،حيحح ،ا.196/4
 72ا ا ميد د م ،دددحيحح ،هتدددال الزهددداة بدددال يف تقدددديم الزهددداة ،
ا.68/3
 73ميدد د م ،ددددحيحح ،هتددددال فضددددائم الصددددحابة بددددال هددددريم ددددب
الصحابة  ،ا.6/3

حضاايات يف الفتوح ا

110

تمِدددااِ بد دنِ يتا دددر هَد د

مية

فَرَ َُظُد دتة لَد دحة فدددي الُقَدددومِ فَدددانطََقت تمِددداا

يتشاَوني ِلَ النِبيِ  فَ تاءت ختالد تيةوت يتشاَو ة ِلَد النِبديِ  قَدامت
فَ تنيت دمت يةغ دََ لَ دحة ت يتزِي ددة ِ
فَبتاَ

ُظَ دةً تالنِبددي  تدداهت يت د تاَ مة

تمِاا تقَامت يتا ات ةومت ال ح َب تتدرتا ة فَ ترفَدعت تا ةدومة ال دح  اتبُ تدحة

ض تمِدااًا بَب تغضتد ةح ال د ةح قَدا تم
قَا تم متن تابتى تمِااًا تابتا ة ال د ةح تمتدن بَبغتد ت
ختالددد فَخترتج دتة فَمتددا هَدداات شتدديء َبحت دبِ ِلَ ديِ مددن ِاضتددا تمِدداا فََقيتة دحة
فَرتضيت .

74

مع يذا التوجيح التربيب من ا وم اب  خلالد بن الوليدد
فقد هاا مينع من ا

اءة ليح ا ى ميد م يف

دحيحح قَدامت :قَتتدمت

ج من ا ُلنيتد ةد ِ فَد َراتا تب تدَ تب ةح َف تم تننيتد ةح ختالد ةد بد ةن ا ُلوتليدد
تاجةم من حم تي تر تا ة
تهَاات تاليًاً تَي ِم فَ َر ت ات ةومت ال ح  توهللة بنة متالل فَرَخبترت ة فَقَدامت
اثتر ةت ةح يتدا تا ةدو تم ال دح قَدا تم
ل بَا تةنيط تي ةح تدَ تب ةح قَدا تم ا دت ُ
لختالد متا تم تن تني َ
ابفَنيحة ِلَيح فَمترِ ختالد بنيتوهلل فَ ترِ برِبتائح ةدمِ قَدامت يتدم بَن تدزتة لَدلَ متدا
متهَددرتة لَ دلَ مددن ات ةددومِ ال ددح  فَيتددمنيتحة ات ةددومة ال ددح  فَا تةغض دبت
فَقَامت تةنيطح يتا ختالدة تةنيطح يتا ختالدة يتم بَنتةم تتااِهَوات لي َبمترتائدي
ِنِمتا متثتَاَم تمتثتَ ةم هَمتثتمِ تاجةم ا تةر يت ِبد َب َنتمًدا فَرت تايتدا ةدمِ
تحتيِنت تقُيت تا فَ َر ات تبيتا حتوضًا َفشترت تت فيح َفشتد ِربتت تدفُوت ة ت ترتهَدت

 74بمحد بن حنبم ،اصيند ،ا.89/4
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صفُوة ة لَاَم تهَداة ة تَي ِم .
هَدات ة َف ت
قد ضع البخااي يف
الُوتليد."

111

75

حيحح بابًا مسا "بتدال تمنتاقدب ختالدد بدنِ

76

هما ب ن ا وم اب 

خالد بن الوليد فيما ا ا الةمذي

الذي ضع بابًا خا ًدا يف تمنتاقدب ختالدد بدنِ الُوتليدد  ا ى فيدح دن
ببي يةرتيرتةَ قَامت :نت تز ُلنتا متعت ات ةومِ ال ح  متند ِز فَ تنيتدمت النِداسة يتمةدر ات
فَيتقَومة ات ةومة ال ح  متن يتذتا يتا َببتدا يةرتيدرتةَ فَد َرقَومة فَد ا فَيتقَدومة ننيدمت
تبدة ال ح يتذتا تيتقَومة متن يتذتا فَ َرقَومة َف ا فَيتقَومة با،ت تبدة ال دح يتدذتا
ت يتدذتا ختالد ةد بد ةن ا ُلوتليدد
ح ِت تم ِر ختال ةد ب ةن ا ُلوتليد َفقَا تم متدن يتدذتا َف َق ُد ة
ت
فَقَامت ننيمت تبدة ال ح ختالدة بنة الُوتليد تيو من ةيةوهلل ال ح .

77

قدددد ا ى ا مدددا بمحدددد :بَاِ َببتدددا بتاُدددر  تقَددددت لختالدددد بدددنِ
الُوتليد تَ قتتامِ بَيمِ الرِبِة تقَامت ِنِي تمنيتة ات ةدومت ال دح  يتقَدومة
ننيمت تبدة ال ح ت َبخةو الُنيتشريتة ختالدة بدنة الُوتليدد ت تديو مدن ةديةوهلل ال دح
ال .
ت حة ال حة تزِ تجتمِ تَ الُاَفااِ تالُ ةمنتافق ت
75
76
77
78

مي م،
ا.149/5
البخااي حيحح ،هتال ا.214/4
الةمذي ،ا.688/5
بمحد ين حنبم ،اصيند ا.8/1

78

حيحح ،هتال اجل اب بدال ا دتحقا ،القاتدم د ب القتيدم .

حضاايات يف الفتوح ا

112

مية

قد هاا خالد  ميتنيدًا لتنفيذ ما يرمر بح الر دوم  فقدد
اب با الدددن  بتنيتد دثت ت دددي 

الددديمن فبنيدددث ِلَد د النِبد ديِ 

ب ةذيتيبتددة فَقَيت دمت تا بتددينت ا ابتنيتددة … فَغتض دبتت قَ درتي

تا نصتددااة قَددالَوا

يةنيطي تنتابيدت بَيمِ نت د تيتدت ةنتا قَامت ِنِمتا َب ترَلفَ ةم فَ َرقُبتدمت تاجةدم َدائرة
الُنيتينتدينِ مةشدرِهللة الُدوتجنتتتينِ نتدداتَة الُ تددبالِ هَددث الْحيتددة متحَددو ،فَقَدامت
ت َبيتد ُر تمنةني ال د ةح تَد
ح ِم ةد َفقَا تم متدن يةطدع ال د تح ِمتا تصتدي ة
ا ِت ِق ال تح يتا ةم ت
بَيمِ األا

َف ت ُر تمنةوني فَيت َرلَحة تاجةم بقَتَحة؟ بَحيبةحة ختالدت بدنت الُوتليدد

فَ تمنتنيتدحة فََمِددا تلد قَددامت ِاِ مددن ضاضدَِ يتدذتا َب فددي تقددب يتدذتا قَومًددا
حنتاج تريةم يتم ةرقَدوات مدن الددِينِ مةدرة ،ت اليِد مِ
يتقُرت ةء ات الُقَر ات ية تا ِزة ت
مدددن الرِميِدددة يتقُتةَدددوات بَيدددم ا
بَباتهُتة ةم ألقُتةَنِ ةم قَتمت تاب .

دد

تيتد ددت ةوات بَيد دمت األ ددداا لَدددان َبنتدددا

79

قد ا تنيمم الر وم  خالدد بدن الوليدد  د قيدابة جيدوش
من اصي مال يف بهثر من مدرة

80

فقدد َبمترت ات ةدومة ال دح  يتدو ت فدتح

ماة ختالدت بنت الُوتليد  بَا يتدخةمت من بَ َ فَقَتمت من ختيمِ ختالد بنِ
ج ِا
الُوتليد  يتومتاذ تا ة

81 .

 79ا ا البخااي ،حيحح ،بال بنيث ي بن ببي بالب خالد بدن الوليدد
اليمن قبم ح ة الوباع ،ا.110/5
 80ابن النيديم ،بغية الط ب ،ا.3120/7
 81انظر :البخااي ،حيحح ،ا.91/5
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113

قد شااك خالدد بدن الوليدد  يف دز ة حدنال بب د في دا بد ء
حي دنًا مددع ا ددوم اب  بقيددة ب ددحابح ،ب دديب يف يددذ الغددز ة
ببنيض اجلراح فرخذ الن  يبحث نح ففي ا اية ألبي با ب :تن
تبد الرِحمتنِ بنِ بَزيترت قَامت هَ َرنِي بَنظَرة ِلَ ات ةومِ ال ح  اآلات تيةدوت
في ال ِرحتامِ يت ُتتم،ة اتحمت ختالد بنِ الُوتليد .
قددد ضددع البخددااي يف

82

ددحيحح بابًدا مسددا بددال بتنيددث النِب ديِ 

ختالدت بنت الُوتليد ِلَد بتندي جذميدة.

83

ا ى تدن تدالم تدن ببيدح قَدامت:

ميةَ فَدت تايةم ِلَ ا
بتنيتثت النِبي  ختالدت بنت الُوتليد ِلَ بتني جتذ ت

د

فََم يةحينةوا بَا يتقَولَوا بَ دَمنتا فَ تنيتَدوا يتقَولَدوات تدبت ُرنتا تدبت ُرنتا فَ تنيتدمت
ختالددد يتقُتةدمة مددن ةم تيترُ درة ت تبفَدعت ِلَد هَدمِ تاجةددم منِددا بَ دريت ة حتتِ د ِمتا
هَدداات يتددو َبمتدرت ختالددد بَا يتقُتةدمت هَددم تاجةددم منِددا بَ دريت ة فَقَ ُدتة تال ددح
حتِد قَددم تنا تَد
ري ة ،ت
َب ُق ةت ةم َب دريِي ت تي ُقتةد ةم تاجةدم مدن َب دحتابي َب د ت
النِبيِ  فَذتهَرنتا ة فَ ترفَدعت النِبدي  يتددت ة فَقَدامت :ال ةدمِ ِنِدي بَبدرتبَ ِلَيدلَ
ممِدددا تددنتعت ختالدددد متدد ِرتتي ِن

84

قدددد هددداا بنيدددد

دد مح يف مقدمدددة

اجليوش اليت يغز ب ا ا وم اب  فقد ابت بخباا تددم د با

 82ا ا بمحد بن حنبم ،اصيند ،ا.88/4
 83البخااي ،حيحح ،ا.107/5
 84البخااي ،حيحح ،ا.107/5
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114

مية

ات ةومِ ال ح  خرا في َزتاة تَ مةقَ ِدمتتح ختالدة بنة الُوتليدد 85 ،همدا
ا ى البخااي يف

حيحح ن الُبترتاءت بن مالل  قام :بتنيت تثنتا ات ةدومة

ل
ث ت ياد ًا بتنيد تد متلد َ
ال ح  تم تع ختالدد بد ِن ا ُلوتليدد ِلَد الُد تي تم ِن قَدا تم ةد ِم تبنيتد ت
متاَانت ةح .

86

قد هاا خالدد بدن الوليدد  بحدد قدواب الدن يف دز ة تبدوك
بت با النِبيِ  بتنيتدثت ختالددت بدنت الُوتليدد ِلَد بَهَيدداِ بة متدةَ فَرَخدذت
فَ َرتتو ة بح فَحتقَنت لَحة تبمتحة ت تالَحتحة تَ الُ زيتة

87 .

يف ح ة الوباع حينما ح ق الن  اب ح خيف خالد  بشيء
من شنير فر طا نا يتح قيم ن دم ابتددا ا شدنير  فرخدذ خالدد
نا دديتح ف ني دد ا يف ق نيددوتح
خالد ابن الوليد  ينيي

88

ت هًددا بددالن ،

89

قددد هددداا

يف جمتمع اصدينة بنيد ي رتح لي ا هري

فرب من اصي مال يشااه م بفراح م بحزان م يتر ر مبدا فيدح مدن
بحدا هري فرب من اصي مال.

85
86
87
88
89

ابن ماجدة ،دننح  ،هتدال اجل داب بدال الغدااات البيدات قتدم النيداء
الصبياا  ،ا.948/2
البخااي ،حيحح ،ا.110/5
الب ماي ،بنيال األشراهلل ،ا.381/1
الق نيوة طاء الربس  ،اصني م الو يق ،ص.754
النب ء ،ا ،375/1قام ن اجام الر ايدة بدرن م
الذي  ،ري ب
قات .انظر :ابن ح ر ،ا ابة ،ا.413/1
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115

همددا هدداا يشددااك اصي د مال يف األمددر بدداصنير هلل الن ددي ددن
اصنادددر تط دددري ا تمدددع مدددن اصنيا دددي قدددد ابت النيديدددد مدددن
النصوص اليت تثبت مشااهة خالد يف تنفيذ احلد ب الشر ية
ميتحقي ا فقد ا ى مي م يف

حيحة با اصربة الغامدية الديت زندت

بنيد با لدت :بتت الن  بالصِبيِ في خرقَة قَالَت يتذتا قَد تلَدتةحة
قَامت اميتبي فَرَاضنييح حتتِ تفُطميح فََمِا فَطَمتتحة َبتتتحة بالصِبيِ في يتد
ي ال دح قَدد َفطَمتةد ةح تقَدد َبهَد تم الطنيتدا ت
هي تر َة خةبز َفقَالَت تيذتا يتدا نتبد ِ
فَد تدفَعت الصِددبيِ ِلَد تاجةددم مددن الُمةي د مالت ة دمِ َبمتدرت ب تددا فَحةفدرت لَ تددا ِلَ د
تد ِايتا ت َبمترت النِاست فَ ترجتمةويتا فَيةقُبمة ختالدة بدنة الُوتليدد بحت تدر فَ ترمتد
اتبُ ت تا فَت تنضِحت الدِ ة تَ تجح ختالد فَيتبِ تا فَيتمعت نتبي ال ح ت ال دحة
تَيح ت ت تم ت ِب ةح ِيِايتا َفقَا تم تم د يتدا ختالد ةد َفوتالدذي تنفُيدي بيتدد َلقَدد
تتابتت تتو تبةً لَو تتابت تا تاحبة متاُ ،لَغةفرت لَحة ةمِ َبمتدرت ب تدا َفصتد
تبةفنتت .

تَي تدا

90

قددد ا ى خالددد بددن الوليددد  دددة بحابيددث ددن الددن  ب اب
بنيضًد دا من دددا ا مدددا بمحدددد يف ميدددند يف بدددال حدددديث خالدددد بدددن
الوليد .

91

هما ا ى ن خالد

ا ة من الصحابة التابنيال من م

حيحح ،هتال احلد ب ،بال من ا ةهلل

 90مي م،
ا.119/5
 91انظر :بمحد بن حنبم ،اصيند ،ا.88/4

نفيح بالزنا ،

حضاايات يف الفتوح ا

116

مية

بددد اب بددن بدداس ،جددابر ابددن بددداب ،قددي ،بددن ببددي حدداز ،
ببو بمامة الباي ي ،اصقددا بدن منيددي هدرل ،مالدل بدن األشدة
النخنيي ،ببو بد اب األشنيري ،الييع بن اصغرية اصخز مي .

92

عالقته باخللفاء الراشدين :

ا ر خالد بن الوليد  خ فة ببدي بادر الصدديق جدزء مدن
خ فددة مددر بددن اخلطددال  شددل با قتددح ب ددذين اخل يفددتال
مددرت برحدددا لت فددة ،فقددد هدداا مددن ب ائددم اصبدداينيال ل صددديق،
بلق د خطبددة بنيددد البينيددة اشددت رت نددح يف الثندداء د ببددي باددر
ترييد  ،قد ب ب بحد شنيراء األنصاا مبا قالح خالدد يف خطبتدح
فامتدح خالدًا ببنيض األبيات من ا:
قامت اجام من قري

هثرية
ف م يل من م يف الرجام هخالد.

93

هدداا خالددد بيددم بمددراء الصددديق قابتددح ،ا ددتنيم ح يف حددرل
اصرتدددين يف ب م فتوحددح يف النيددرا ،،همددا ج ددح الشددا قبيددم
الريموك ،قد هانت قة خالد بالصديق قة مدا ل ميد مال
خ يفة بقواب  ،حيةم دم يقددايم ،حيدة ااءيدم ،ا دم جدوب
 92ابددن النيددديم ،بغيددة الط ددب ،ا .3120/7ابددن ح ددر :ت ددذيب الت ددذيب،
ا.124/3
 93الزبري بن بااا ،األخباا اصوفقيات ،ص 465دد .466
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117

خ هلل يف ج ات النظر ب ت الصديق  توجيح خالد تقوميح
يف بنيض األحياا مث ما حدد يف مقتدم مالدل بدن ندويرة ز اا خالدد
من امربتح  94با قة الصديق لالد قوية مل تتز زع ،مل تشب ا
شائبة ،لذلل ف ا الر ايات اليت ب ابيا احملدد وا دن الصدديق يف
ندداء الددن  د خالددد بددن الوليددد ب ابيددا الصددديق ابًا د مددن
حا م الطنيدن يف خالدد بدن الوليدد ،حينمدا يندح الصدديق يف حدر ل
ببي بار يف يو من األيا فدربى مندح
الربة 95 ،قد بخم خالد
هم ما حيب خرا من ند مير اًا ،فنيرهلل مر با ببا بار قد
باض خالدًا  96ا تمرت الني قة بين ما حت تويف الصديق . 
بمددا

قددة خالددد بنيمددر بددن اخلطددال  ف ددي

قددة احدددةا

متبددابم ا ددم اخلد هلل يف ج ددات النظددر بين مددا يف بنيددض اصواقددو،
قددد حددا م بنيددض اصددءاخال الددت ا د يددذ الني قددة ،اخددت ،
ب دبال اييدة ل خد هلل بين مدا ف ددم يتحدد وا دن ترليدب مدر ألبددي
بار يف ما ت متاراة لنيدزم خالدد منياتبتدح با دتمراا ميدب
الددبنيض

با النيدددا ة بددال خالددد

مددر تنيددوب أليددا الصددبا بيددبب

 94انظر :ص 101من يذا البحث.
 95ابن النيديم ،بغية الط ب ،ا.3123/7
 96ابن النيديم ،بغية الط ب ،ا.3156/7
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هير خالد لرجم مر.

مية

97

يف بداية خ فدة مدر ب ددا بمدرًا بنيدزم خالدد دن

يدة بجنداب

98

هدداا يددذا

الشددا تنيدديال ببددا بيدددة بددن اجلددراح  ماانددح،

النيدددزم مدددم ا دددتغرال الادددثريين ممدددن ا دددر  ،حتدد با بحدددد
الشباا من با لز اشتد
خالد ف دب مر مل يرب يح،
خطر مر يف حق خالد.

مر يف مدا اة بين مدا دن دزم
99

همدا با بنيدض اصدءاخال بحملدوا

100

مددن خد م باا ددة فاحصددة ل قضددية يتضددح لنددا يدددهلل مددر مددن
يذا النيزم يدو حدرص مدر د

دد تقددي ،األشدخاص ،حيدث

ابى تني ددق الندداس لالددد لاثددرة انتصدداااتح ،الندداس يف بد ب الفددتح
هانوا يف مرح ة بخوم يف ا

فخشي من و البنيض يف خالد

بااب با ياوا تني ق الناس باب بالبشر ،قد بال مدر  يدذا
اهلددهلل بوضدوح ،حيددث هتدب ا دالة امددة

األمصداا يدبال في ددا

 97انظدددر :ابدددن يددداهر ،تددداايم بمشدددق ،ا .561/5ابدددن النيدددديم ،بغيدددة
الط ب ،ا .3166/7ابن هثري ،البداية الن اية ،ا.115/7
 98خ يفدددة بدددن خيدددا  ،تااخيدددح ،ص .122الطددد ي ،تااخيدددح ،ا.56/4
الينيقوبي ،تااخيح ،ا .139/2النويري ،ن اية األال ،ا.342/19
 99ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا .559/5ابن هدثري ،البدايدة الن ايدة،
ا.115/7
 100انظر :الط ي ،تااخيح ،ا .56/4الينيقوبي ،تااخيح ،ا.139/2
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119

ب بال دزم خالدد هداا ممدا اب في دا ندي مل ب دزم خالد ًدا دن
خيانددة لاددن الندداس فتنددوا بددح فخفددت با يوه ددوا ليددح

ددخق

يبت ددوا بددح فرحببددت با يني مددوا با اب يددو الصددانع با ياونددوا
بنير

فتنة

ينصر بينح

101
102

هريًا خلالد

هما قام مر :بابت با يني دم النداس با اب مندا
يدذ النصدوص اضدحة يف دبب النيدزم بندح لدي،
قة لدح بدرموا شخصدية همدا يتصدوا الدبنيض،

ا م ا ب بخباا لت فدة دن نقدد مدر لتصدرفات خالدد يف هدثري
من األحياا

با مر  هاا حيب خالد يشفق يدح ،فحينمدا

بخطر خالد  يف حق با جذمية ناقشح مر بنيض الصحابة 
فقام خالد :ف ني ا تغفر اب بتول ليح فاناير ندح مدر قدام
لح :حيل ائت ا وم اب ييدتغفر لدل،
مر

103

يدذا يددم د حدرص

خالد شفقتح يح حبح لح.

هما با مر  قام :لو بباهت خالدًا م ليتح م قدمت
ابي فقام لدي مدن ا دتخ فت د بمدة ممدد لق دت :مسنيدت بددك
خ ي ددددل يقددددوم خلالددددد:

دددديو مددددن دددديوهلل اب ددد ح اب دد د

 101الط ي ،تااخيح ،ا.406/4
 102خ يفة بن خيا  ،تااخيح ،ص.122
 103ابن ياهر ،تاايم بمشدق ،ا ،531/5ابدن النيدديم ،بغيدة الط دب،
ا.3164/7

حضاايات يف الفتوح ا

120

اصشرهال .

مية

104

قد هداا مدر يدثا د خالدد هدثريًا يف يابدح بنيدد فاتدح،
حيددث بنددح ددرم بحددد الشددنيراء ددن مددا قالددح يف خالددد بددن الوليددد 
ب ددب منددح با ينشددد مددا قددام يف خالددد فرنشددد  ،فقددام لددح مددر:
قصرت يف الثناء

ببي

يماا دد امحح اب دد م قدام :ندح ليحدب

با يذم الشرك بي ح ،ا هاا الشامت بح صتنير

صقت اب ،دم

بنشد ببياتًا ألحد الشنيراء يف الر اء قام :احم اب ببا د يماا مدا
نددد اب خددري لددح ممددا هدداا فيددح لقددد مددات ددنييدًا
لاا ابيت الدير لي ،بقائم .

دداش محيددًا

105

باصقابم ف ا خالدًا ا م بنح ابى قيوة من مر 

بنح هاا

يقدددا األ ددبال الدديت بفنيددت مددر صثددم يددذ التصددرفات لددذلل ف نددح
حال حضرتح الوفاة قام:

رفت با مر هاا يريدد اب بادم مدا

فنيددم ،هنددت جدددت يف نفيددي حددال بنيددث لددي مددن يقددامسا مددالي
حت بخذ فرب ننيم فربيتح فنيدم ملدل بغدريي مدن بيدم اليدابقة ،مدن
ش د بداًا ،هاا يغ َ ي هانت ظتدح د

دريي حندوًا مدن

ظتح ي ،هنت ببلي يح بقرابة فربيتح يبالي قريبًا
 104ابن النيديم ،بغية الط ب ،ا .3133/7الذي  ،ري ب د
ا.372/1
 105ابن هثري ،البداية الن اية ،ا 117/7دد .118

لدو
الندب ء،
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121

ئم يف ري اب ،فذلل الذي بميدب مدا هندت بجدد يدح ،هداا
د النظدر ،هندت يف

يةاثر ي ندد  ،مدا هداا ملدل مدا

حدرل ماايددة ،فاندت شددايدًا ،هداا ائبًدا ،هندت ب طددي
د ملددل فخالفددح ملددل مددن بمددري ،فقددد جني ددت تددرهيت
مر بن اخلطال .

نفام بمري

ددييت

106

يتح من بنيدد

شل با اختياا خالد لنيمر

ما لنيمر يف نف ،خالد قنا تح بتصرفاتح

107

يددم د

فاء نفيح حندو مدر،

حين ون خالد بح دد اضي اب ن ما دد.
عالقته باألمراء:

لقد هداا خالدد  اجد مءمنًدا
يف ا

دابقًا يف مياندح ،يدءبي ب ا

بي حام هاا ائييًا ب مرؤ ًدا ،قدد تدو قيدابة

اجليوش زمن ا وم اب  زمن ببي بار الصدديق  ،حتد ما
جاءت خ فة مر بن اخلطال  زم خالددًا دن ا مدااة فر دبح
فددربًا مددن الندداس ،مددع مالددح مددن ماانددة يف ق ددوب م ،مددع يددذا فقددد
ا ددتمر يف

قددة ببينييددة مددع األمددراء مل يددء ر يف نفيددح زلددح ددن

 106ابن النيديم ،بغية الط ب ،ا.3166/7
 107ابددن ددنيد ،الطبقددات الادد ى ،ا ،397/7ابددن يدداهر ،تدداايم
بمشق ،ا ،563/5ابن ح ر ،ا ابة ،ا.413/1

حضاايات يف الفتوح ا

122

مية

ا مااة هاا نا حًا هلم يدءبي مدا يدح مدن ب ا يف يدذا اجلاندب،
هانت لح

قتح اخلا ة برمري محديف ببدا بيددة بدن اجلدراح 

حيددث هدداا يقدديم خالددد  يف خددر حياتددح قددد ابت النيديددد مددن
النصوص اليت تددم د احدةا هدم احدد من مدا ل خدر ضدوح
يذا األمر فيما بين ما مع ب ا ببا بيدة حم مم خالد يف منصدبح،
فقددد ا ى بمحددد قَددامت :ا دتتنيمتمت ةمت درة ب دنة الُختطددال َببتددا ةبتي ددتةَ ب دنت
الُ تدرِاحِ تَد الشِددا ت تدزتمت ختالددت بدنت الُوتليددد فَقَددامت :ختالددة بدنة الُوتليددد
بةنيدثت تَددياَم بَمدالة يتددذ األمددة تددمنيتة ات ةددومت ال ددح تد ال دحة تَيددح
ت تد مت يتقَددومة بَمدالة يتددذ األمدة َببةددو ةبتيدددةَ بدنة الُ تدرِاحِ قَددامت َببةددو ةبتيددتةَ
تمنيتة ات ةومت ال ح ت ال حة تَيح ت ت مت يتقَومة ختالد تيو من ةيةوهلل
ال ح تدزِ تجتدمِ تننيدمت فَتتد الُنيتشدريتة ،
يدددم د
باألخر،

ددفاء ق وب مددا
د

108

د حيددن

يدذا الثنداء اصتبدابم بين مدا
قددة هددم احددد من مددا

ضب خالد حينما حم م ح ببو بيدة دد اضدي

اب ن ما دد يف مااة محيف هما ا ى :تدن ختالدد بدنِ حتاديمِ بدنِ
حزتا قَدا تم تنتدا ت تم َببةدو ةبتيد تد َة تاجةد بشتديء َف تن تدا ة ختالد ةد بد ةن ا ُلوتليدد 
فَقَددامت بَ ُضتددبتت األمددري فَ َر تددا ة فَقَددامت ِنِددي لَددم بَاِب بَا بَ ُضد تبلَ تلَانِددي
تمنيتة ات ةومت ال ح  يتقَدومة ِاِ بَشتددِ النِداسِ تدذتابًا يتدو ت الُقيتامتدة بَشتدد

 108بمحد بن حنبم ،اصيند ،ا.90/4
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النِاسِ تدذتابًا ل نِداسِ فدي الددنيتا .

109

123

قدد ا دتمر خالدد  جمايددًا

هت لواء ببي بيدة هري جندي ب ا ه م ب م م.

110

سكن خالد:
مدددن اصنيدددر هلل با خالدددد بدددن الوليدددد  قدددد بقدددا يف مادددة قبدددم
مح ،هاا ييان يف ب ا م اصغرية من با لز
بددداا خا دددة ،هاند دت مواقدددع ابدددا م يف بجيددداب

111

هلم في ا
مدددن مادددة

اصارمددة ،هانددت ل وليددد بددن اصغددرية ألبنائددح ب ايددم اخلا ددة يف
يذا الرباع،

112

حيث هاا خلالد ماانة خا ة بال ببناء الوليد.

همددا اختددذ خالددد بااًا يف اصدينددة بنيددد

د مح ي رتددح لي ددا،

يي الداا اليت بقامدت في دا بمدح حينمدا دانت اصديندة ،هاندت
دد مددا يبددد قريبددة مددن ددان خالتددح ب اصددءمنال ميمونددة بنددت
احلاا  ،هما اب بنح اختذيا بالبطيحاء يف اصدينة هانت جبواا
109
110
111

112

بمحد بن حنبم ،اصيند ،ا.90/4
ابن النيديم ،بغية الط ب ،ا.3165/5
شددنيباا مباددة اصارمددة يقنيدداا ددرل اصيدد د احلددرا  ،ب مددا حددي
مش وا ينيرهلل حاليًا بد بجيداب  ،بدح ميتشدف مشد وا بامسدح .انظدر:
الب بي ،مني م اصنيامل اجلغرافية يف اليرية النبوية ،ص. 19
األزاقي ،بخباا ماة ،ا .257/2انظدر :الفداه ي ،بخبداا مادة،
بحفداب
ا ،321/3حيث ب اب تفا يم بقيقة ن توزيع يذ الد ا
بقية با لز .
اصغرية،

حضاايات يف الفتوح ا

124

باا لنيمر بن النياص ،يف الناحية الشرقية مدن اصيد د النبدوي،

مية
113

قددد شدداا خالددد بددن الوليددد ضدديق منزلددح لر ددوم اب  فقددام لددح
اتيع يف اليدماء.
ا دم احي دح

114

قدد ا دتمرت ب خالدد تنيدي

النيددرا ،دم

يف باا باصديندة

الشددا يدذ الدداا يددي الديت هانددت

في ددا حددال ب غ ددا مددوت خالددد بددن الوليددد ،اجتمنيددت في ددا نيدداء بددا
لز

ند ب خالد حال ب غ ا فاتح.

قد اب با خالدًا حب ،باا باصدينة تباع

تويب.

115

قد تنقدم خالدد  ب نداء حر بدح ضدد اصرتددين ب نداء فتوحدح يف
النيددرا ،يبددد بنددح مل ييددتقر مبادداا منيددال ب ندداء ت ددل اصرح ددة مددن
حياتح ،لني ح ب دان بي دح يف احلدرية هغدري مدن ا ايددين بةنييدد
فتح ا حيث مهر مدوت بنيدض ببنائدح في دا

116

يظ در مدن نصدوص

لت فة بنح هانت تضرل لح قبة من ببة يف تنق ح ب ناء اجل اب،

117

بنيدد ج دداب يف الشددا ا ددتقر بدح اصقددا يف محدديف ،بنيددد با قيددمت
113
114
115
116
117

انظر تفا ديم بهثدر دن يدذ الدداا ندد :ممدد بدد الغدا ،بيدوت
الصحابة حوم اصي د النبوي ،ص.100
مر بن شبة ،تداايم اصديندة ،ا .244/1اليدم وبي ،فداء الوفداء يف
بخباا باا اصصطف  ،ا.730/2
مر بن شبة ،تاايم اصدينة ،ا.244/1
انظر :ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا.926/9
األزبي ،فتوح الشا  ،ص.199

البحث الثاني :الفاتح خالد بن الوليد :جوانب من احلياة الشخصية

اخلطدددق في دددا دد الفددداهال مدددن النيدددرل
جرياا.

119

118

125

فاددداا لدددح ب دددا باا

تدم الر ايات بنح هاا خيرا با تمراا هت لواء ببدي

بيدة جمايدًا ،ف ما تويف ر خالدد  ا
مل خيرا من ا.

دتقراا يف باا حبمديف

120

قددد اب مهددر هلددذ الددداا يف بنيددض الر ايددات ففددي ا ايددة نددد
مالل ما يدم
الُوتليد.

ح درتة مةغَقَدة فدي بتا ِا ختالدد بدن
جوب تدقيفَة فدي ة

121

قددد ابت بنيددض األخبدداا ددن زيددااة مفاجاددة لنيمددر بددن اخلطددال
خلالد بن الوليد دد اضي اب ن ما دد يف باا حبميف.

122

هما ابت ا ايات ن زيدااات لت فدة ألبدي الدداباء األنصدااي
 خلالد يف باا حبميف

123

شل بنح هاا خلالدد يف باا ددب

مددن اجلددرياا احتددل ب ددم تنيامددم مني ددم همددا يتنيامددم الارمدداء مددن

118
119
120
121
122
123

انظددر :الددب ماي ،فتددوح الب ددداا ،ص .143يدداقوت احلمددوي ،مني ددم
الب داا ،ا.303/2
انظر :ابن ياهر ،،تاايم بمشق ،ا.565/5
ابن النيديم ،بغية الط ب ،ا.3165/7
مالل بن بن ،،اصوبر ،ص.260
مر بن شبة ،تاايم اصدينة ،ا.835/3
النب ء ،ا.382/1
الذي  ،ري ب

حضاايات يف الفتوح ا

126

مية

الرجام مع جريان م يو اصش وا بالار الش امة.

متاعه:
هدداا خال دد بددن الوليددد  زاي ددًا متقش دفًا ق يددم اصتدداع ،تدددم
النصوص التااخيية

ملل ،فقدد زاا مدر بدن اخلطدال يف باا

حبمدديف د حددال ف ددة لينظددر مددا نددد مددن متدداع فدددخم فوجددد
خالدًا يص ح نبًا لح ،ابى مر يف بيتح

دند قًا فظدن با فيدح مالًدا

ففتحح مر  نح ف ما فيح ببا ًا من حديد فيات خرا .
هما رهلل نح بنح حب ،ببا ًا ب تدة يف بيم اب،
بيم متاع خالد الذي ميان احلديث نح يو

خددر يقددام لددح

األبلق ،خر يقام لح القرب  ،قام يف يو مءتح:
يماا يفي اصر ب
ابن الوليد من ب صن ب
ب و بح هم امرئ ماددددذل

 124مر بن شبة ،تاايم اصدينة ،ا.837/3
 125انظر ،حيح مي م ،ا.68/3

لنيم

حح ،حيث مهر

لددح دددب مددن األ ددياهلل من ددا اصر ددب يددو م القددر
بنا ببو

125

124

البحث الثاني :الفاتح خالد بن الوليد :جوانب من احلياة الشخصية

برمحدد اصط ر اصطيدب
من اصني و بنح هاا لديح خيم لت فة

127
126

مراحم حياتدح هداا

ينيتا ب ا ناية خا ة ،هانت بحديا تيدم النييداا مشد واة بدال
النيرل ش د ب ا قنية اليمامة قام في ا بحد الشنيراء:
لقد ش دت اخليم يو ميامة
ي دي اصقانب فااس النيياا

127

شل با باا خالد هاا في دا متداع يافدي حليداة اجدم دابي
فيح زيد هر ،

با مدا قفدت يدح مدن نصدوص يغطدي يدذ

القضية هما هنت بتصوا.

مطعمه:
هاا خالد  ربيًا يف مطنيمح خشونة ،هحدام النيدرل الدذين
تربددوا يف اصنيدداش اخلشددن،

شددل با خالددد ا تدداب د بنيددا بيددم

احل از برنوا ح اصخت فة ،النصدوص دن بنيدا خالدد ق ي دة لاندح
بددت بنددح شددرل ال ددل حبضددرة الددن  يف باا خالتددح ميمونددة د
باجح اآلااء ،هما بنح بهم الضدب بدال يددي الدن  يدذا بليدم

 126ابن حبيب ،اصنمق ،ص 415دد .416
 127ابن حبيب ،اصنمق ،ص.410

حضاايات يف الفتوح ا

128

البدا ة،

خشونتح يف مطنيمح ،ببنيح الذي مييم

مية

شل با

الطنيا يف حياة خالد قد تغدري بنيدد دانح يف بد ب الشدا نظدرًا صدا
تتميز بح ب ب الشا من ب ناهلل األبنيمة الادثرية اصتميدزة،

با

خالد  مل يان من الذين ي تموا بالطنيا  ،قد زاا بحد النيرل
يف باا فقد لح بنيامًا من ال حم التمدر ال دل ف دم يقندع
مل يان ملل لًا من خالد يو اصش وا بالار  ،لان
هاا بهولًا
محيف تدم

ما يبد ،

128

داحبح،
احبح

لنيم زيدااة مدر  لدداا خالدد يف

شيء من يذا القبيدم ا مل تدنيف يدح ،نظدرًا صدا

مهرتح من اؤية مر أل ناهلل من الطنيا

ند بنيض من زاايم مدن

اصي مال ،مل يرى يف باا خالد وى الي ح.

129

ملبسه:
هدداا خالددد ربيًدا ي ددب ،لبا د م ينيددي

حيددات م مياننددا با

نيتشو من النصوص بنيض ما هاا ي بيح خالد فقدد ابت ا ايدة
حا
ن لب ،خالد ل ثيدال حيدث هداا خالدد بنيدد فدتح احلدرية متوشد ً
وبًا قد شد برفيح يف نقح يو حيد الناس.

130

 128الزبري بن بااا ،األخباا اصوفقيات ،ص.391
 129مر بن شبح ،تاايم اصدينة ،ا.831/3
 130ابن يداهر ،تداايم بمشدق ،ا .549/5ابدن النيدديم ،بغيدة الط دب،
ا.3150/7
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129

هما اشت ر ن خالد لبيح ل ق نيوة يي طاء الدربس ،حيدث
هانددت لديددح ق نيددوة قدميددة يغيدد ا ي بيدد ا يف مواضددع اجل دداب
يتفائم ب ا ألنح ضع في ا بنيضًا من شنير الن . 

131

همددا هدداا خالددد ي ددب ،احلددذاء هغددري مددن النيددرل قددد ابت
نصوص تدم

ملل.

132

هاا ي ب ،النيمامة ييافر ب ا يربق ب ا الي ا .
هما اب بنح قد اصدينة
اب بنح قد اصدينة

133

يح قباء يح داء احلديد.

يح قمييف.

134

135

هاا خالد  اج نظيفًا ير ب احلمامات حينما بقدا بالشدا
اب بنح هاا يدلل ج د ببنيض ما يرى بنح يزيد من نظافتح.

131
132
133
134
135
136

136

ابدن يدداهر ،تدداايم بمشددق ،ا 543 /5دددد  .549ابدن النيددديم ،بغيددة
النب ء ،ا.371/1
الط ب ،ا .3148 /7الذي  ،ري ب
ابن النيديم ،بغية الط ب ،ا.3166/7
ابن النيديم ،بغية الط ب ،ا.3160/7
ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا.556/5
ابددددن يدددداهر ،تدددداايم بمشددددق ،ا ،562/5ابددددن هددددثري ،البدايددددة
الن اية ،ا.115/7
ابن النيديم ،بغية الط ب ،ا.3162/7

حضاايات يف الفتوح ا

130

مية

وفاته:
مدددن الثابدددت با خالدددد بدددن الوليدددد  تدددويف دددنة  21حددددى
شرين ل

رة ،هاندت فاتدح يف محديف ب دا بفدن ،قدد ابت

ا ايات بخرى ضدنييفة اييدة تفيدد بوفاتدح يف اصديندة ،قدد ناقشد ا
الني ماء اب ا ي ا بنار يا.

137

لنيدم دبب خ ددق النداس في ددا يدو مسددا م بتنيزيدة مددر  أل
خالد يف اصدينة ،مدا قدع مدن اجتمداع ندد بمدح يف باا حدال ب غ دا
خ موتح فخ ق البنيض بال ا ايات

وم اخل لنيمر النيزاء ألمدح

يف اصدينة بال ا ايات موتح.
قد اب با الصحابي اجل يم ببا الداباء  حضر فاة خالد بن
الوليد  يف محيف

يتح.

138

ابت ا ايات لت فدة دن ال حظدات األخدرية يف حيداة خالدد بدن
الوليد  من ا متنيح ل شد ابة بندح باد

دم قدام :لقدد حضدرت

هدذا هدذا زحفًدا ،مدا يف جيددي شد

فيدح ضدربة دديو ب

بنينة برمح يا بنا بموت

فراشي حتو بنفي هما ميدوت النيدري

 137ابدن يداهر ،تداايم بمشددق ،ا .568/5انظدر :ابدن هدثري ،البدايددة
الن اية ،ا.115/7
 138ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا.563/5

البحث الثاني :الفاتح خالد بن الوليد :جوانب من احلياة الشخصية

ف نامت ب ال اجلبنداء ،

139

131

مهدر ندح  بندح قدام ندد فاتدح:

ما من لي ة ي دى لي في ا در س بندا هلدا مدب ببشدر في دا بغد
برحدددب لدددي مدددن لي دددة شدددديدة الدد ب هدددثرية اجل يدددد يف دددرية مدددن
اص اجرين ب بح ب م النيد .
حينما ب

140

مر بدن اخلطدال  فداة خالدد بدن الوليدد  ب ند

يح خريًا زاا بمح

زايا يف خالد ،ابى نياء با اصغرية يباال

خالدًا فقام :ما يدل با تبادي نيداء قدري
يان نقع

ببدا د يماا مدا مل

لق قة النقع شق اجليول ال ق قة افع الصوت .

141

قد نقم ابن ياهر ا ايدة دن مدن يدم خالددًا  بنيدد موتدح
مهر في ا بنح نظر

ما هت يابح فوجد با يف هم موضدع مندح

ضربة بييو ب بنينة برمح ب امية بي م.

142

تركته:
لي ،ندنا تفصي ت بقيقة ن ترهة خالد  ،يبدد بندح مل

139
140
141
142

ابن هثري ،البداية الن اية ،ا.114/7
ابدددن يددداهر ،تددداايم بمشدددق ،ا .550/5الدددذي  ،دددبا ب د د
النب ء ،ا .375/1ابن هثري ،البداية الن اية ،ا.114/7
مر بن شبة ،تاايم اصدينة ،ا.797/3
ابددن يدداهر ،تدداايم بمشددق ،ا .543/5الددذي  ،تدداايم بمشددق،
ا.371/1

حضاايات يف الفتوح ا

132

مية

يان ياندز من مالح شيء بيبب هرمح الشديد ،مدع بندح هاندت
ترتيدح بمدوام ظيمدة مدن الغندائم مدن اليد ب

143

حيدث هداا يقتددم

بنفيح هثري من القابة الر ب الفرس فياوا لح

ب م يتميز بدح

ا ايد برمر الر وم  :مدن قتدم قتيًدا ف دح د بح  ، 144قدد اب
بنح ترك فر ًدا
احم اب ببا
قدد ب

د حًا

مًدا فب د ملدل مدر  فدد ا لدح قدام

يماا ا هنا لنظن بح ري ملل.

145

د خالدد  بددرا تني ددو فر دح مددن مالدح،

146

ممددا يدددم

بنح ترك شيء من اصام ييد حاجة الفرس.

143
144
145
146

انظر :ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا.560/5
ميد د م ،دددحيحح ،هتدددال اجل ددداب بدددال ا دددتحقا ،القاتدددم د د ب
القتيم  ،ا.149/5
ابن نيد ،الطبقات الا ى ،ا .397/7ابن النيدديم ،بغيدة الط دب،
ا.3168/7
ابن ياهر ،تاايم بمشق ،ا.563/5
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133

اخلـــامتة
لقد هاا خالد بدن الوليدد  بطًدا جايدد يف دبيم اب

داش

مح بنيد

مح

حياة ا نياا يف جمتمع قدا بفاب منح ،قبم

اش  شابًا يف ماة ،قائدًا يف اصدينة النيرا ،الشا  ،جنديًا
من جنوب ببي بيدة  ،يف هم بحوالح هداا نيدانًا لدح

قتدح

بر ددحابح بيددم بيتددح جريانددح لددح حياتددح الشخصددية اخلا ددة ،لددح
ميانح مطنيمح م بيدح ،متيدز بني قتدح اخلا دة بدالن  بدنم
دد حبادم النيدب القرابدة ،اخت دو مدع مدر

البيت دد ي م الي

ابن اخلطدال  مدع ملدل بحدب هدم من مدا األخدر ،احدة هدم
من مددا اآلخددر ب ددا لددح ،هدداا هرميًددا لداجددة ب دداات اآلخددرين،
شدد د ا ًا لداجددددة با بددددت األبنيدددددين بيدددديطًا لداجددددة ا دد دتغرب ا
الغيدددوا ا،
شخصية تني

دد هدددم فقدددد هددداا اجًددا ميثدددم صدددر اصبدددااك،
ن ب ح منيدنح ،هاا خالد ا نيداا لدح مدا يثدري

حياتح من جوانب شخصية ،نيداا محدم اخلدري ل نداس حتد ب دبح
مهددر ينيددا الش د ا ة ،امسددح ينيددا دديفًا مددن دديوهلل اب ،يددو
خالدد بددن الوليددد 

داحب الر ددوم  ابددن بخدت ميمونددة دددد اضددي

اب ن ددا دددد ابددن خالددة بددداب بددن بدداس  الددد بددد الددرمحن
امحح اب ببا
مث ح .

يماا فرحم اب ببا

يماا الذي مل ت دد النيداء

حضاايات يف الفتوح ا

134

مية

الذي ينبغي لنا با ننيدرهلل مدن حياتدح ا نيدانية مث مدا ننيدرهلل مدن
حياتح النييارية ،خصو ًا با اصصابا في ا ما يثري يذ القضدية
بالتالي ف ني ب جدح ب دوة

مزيدد البحدث ا

خالد بن الوليد  الشخصية،
يم ن اس ل جيام

النيصوا.

تقصداء دن حيداة

ن حياة قواب األمدة األ ائدم الدذين

البحث الثاني :الفاتح خالد بن الوليد :جوانب من احلياة الشخصية
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املصادر واملراجع:
القر ا الاريم.
 . 1األزبي :ممد بن بد اب ت231:يد .
فتدددوح الشدددا  ،هقيدددق بدددد اصددننيم دددامر ،مء يدددة دد م
النيرل ،القايرة. 1970 ،
 . 2البخددااي :ببددو بددد اب ممددد بددن مسا يددم بددن بددراييم
194دد 256يد .
حيح البخااي ،باا شبي يا ،الريا 1418 ،يد.
 . 3الب بي :اتق يث.
مني م اصنيامل اجلغرافية يف اليرية النبوية ،1 ،باا ماة
ل نشر التوزيع1402 ،يد.
 . 4الدددب ماي :ببدددو احليدددن بمحدددد بدددن حييد د بدددن جدددابر ت:
271يد .
فتوح الب داا ،باا الاتب الني مية ،بري ت1398 ،يد.
بنيددال األشددراهلل ،ا ،1هقيددق ممددد محيددد اب ،مني ددد
اصخطوبات النيربي باا اصنيااهلل ،القايرة. 1959 ،

حضاايات يف الفتوح ا

136

مية

 . 5الةمددذي :ببددو يي د ممددد بددن يي د بددن ددواة 209دددد
279يد .
اجلددامع الصددحيح

ددنن الةمددذي  ،هقيددق بمحددد ممددد

شاهر ،باا حياء الةا النيربي ،بري ت ،ل .ت .
 . 6ابن حبيب :ممد البغدابي ت245:يد .
هتال اصنمق يف بخباا قري  ،ححح

ق يح خواشيد

بمحد فاا  ،1 ،،امل الاتب ،بري ت1405 ،يد.
 . 7ابدددن ح دددر :شددد ال الددددين ببدددو الفضدددم بمحدددد بدددن دددي
النييق ني ت852:يد .
ا

ددددابة يف متييددددز الصددددحابة ،1 ،مطبنيددددة اليددددنيابة،
القايرة1328 ،يد.

ت دددذيب الت دددذيب ،بائدددرة اصنيدددااهلل النظاميدددة ،حيددددا بددداب
اهلند1328 ،يد
 . 8ابددددن حنبددددم :ا مددددا ببددددي بددددد اب بمحددددد بددددن ممددددد
ت241:يد .
اصيند ،اصاتب ا

مي ،بري ت1398 ،يد.

 . 9ابن خ ااا :ببو النيباس مش ،الددين بمحدد بدن ممدد بدن

البحث الثاني :الفاتح خالد بن الوليد :جوانب من احلياة الشخصية

137

ببي بار ت681:يد .
فيات األ ياا بنباء ببناء الزماا ،هقيق حيداا بداس،
باا ابا ،بري ت ،ل .ت .
. 10

خ يفددة بددن خيددا  :بددن ببددي يددبرية ال يثددي النيصددفري

160دد240يد .
التددداايم ،هقيدددق بهدددر ضدددياء النيةمدددري ،2 ،باا الق دددم
مء ية الر الة ،بري ت1397 ،يد.
. 11

الذي  :احلافَ مش ،الدين ممدد بدن بمحدد بدن

ثماا ت847:يد .
ددددري ب دد د

النددددب ء ،1 ،مء يددددة الر ددددالة بددددري ت،

1405يد.
. 12

الزبري بن بااا :ببو بدد اب الدزبري بدن باداا بدن

بد اب ابن مصنيب بن ابت بن بد اب بن الزبري بن دوا
األ دي القرشي ت256:يد .
األخبدداا اصوفقيددات ،هقيددق ددامي اصاددي النيدداني،2 ،
امل الاتب ،بري ت1416 ،يد.
. 13

الدددزبريي :ببدددو بدددد اب اصصدددنيب بدددن بدددد اب بدددن

حضاايات يف الفتوح ا

138

مية

اصصنيب 156دد236يد .
نيب قري  ،3 ،هقيق ليفي بر فنييام ،باا اصنيدااهلل،
القايرة. 1982 ،
. 14

ابدددن دددنيد :ممدددد بدددن منيدددع اهلدددامشي ،مدددو يم د

هاتب الواقدي دد ت230:يد .
الطبقات الا ى ،باا ابا ،بري ت ل .ت .
. 15

اليم وبي :نوا الدين ي بن بمحد ،ت911:يد .

فددداء الوفددداء برخبددداا باا اصصدددطف  ،هقيدددق مدددي الددددين
بداحلميدددد ،3 ،باا حيددداء الدددةا النيربدددي ،بدددري ت،
1398يد.
. 16

ابددن شددبة :ببددو زيددد مددر بددن شددبة الددنمريي البصددري

ت264:يد .
تدداايم اصدينددة ،1 ،هقيددق ممددوب ش د توت ،نشددر اليدديد
حبيب ،اصدينة اصنواة1393 ،يد.
. 17

الصدددداحلي الشددددامي :ا مددددا ممددددد بددددن يو ددددو

ت942:يد .
ددبم اهلدددى الرشدداب يف يدددي خددري النيبدداب ،ا ،1هقيددق

البحث الثاني :الفاتح خالد بن الوليد :جوانب من احلياة الشخصية

مصطف

بد الواحد ،ا

 ،األ

ل شء ا ا

139

د مية،

القايرة1394 ،يد.
. 18

الط ي :ببو جنيفر ممد بن جرير ت310:يد .

تاايم األمم اص وك ،باا الفار ،بري ت ل .ت .
جامع البياا يف تفيري القر ا تفيري الط ي  ،باا الاتب
الني مية ،بري ت1412 ،يد.
. 19

بد الغا :ممد الياس.

بيوت الصحابة حوم اصي د النبوي الشريو ،2 ،مرهز
بيبة ل طبا ة ،اصدينة1407 ،يد.
. 20

ابن النيديم :الصاحب همام الددين مدر بدن بمحدد

بن ببي جرابة.
بغيدددة الط دددب يف تددداايم ح دددب ،هقيدددق دد يم زهددداا ،باا
الفار ،بري ت1408 ،يد.
. 21

ابددددن يدددداهر :ببددددو القا ددددم ددددي بددددن احليددددن

499دد571يد .
تدداايم بمشددق ،نيددخة مصددواة مددن اصخطوبددات األ دد ية،
ماتبة الداا ،اصدينة اصنواة1407 ،يد.

حضاايات يف الفتوح ا

140

. 22

الفاه ي :ببو بد اب بمحد بدن

مية

دحا279 ،يدد

تقريبًا .
بخباا ماة ،باا ة هقيق بد اص ل بن بيي  ،ماتبدة
الن ضة احلديثة ،ماة اصارمة.
. 23

هحالة :مر اضا هحالة.

مني دددم قبائدددم النيدددرل القدميدددة احلديثدددة ،2 ،مء يدددة
الر الة ،بري ت ل .ت .
. 24

ابدددن هدددثري :مددداب الددددين ببدددو الفدددداء مسا يدددم

ت774:يد .
البداية الن اية ،3 ،ماتبة اصنيااهلل ،بري ت. 1978 ،
. 25

النيائي :ببو بد الرمحن بمحد بن شنييب بن دي

214دد303يد .
نن النيائي ،باا حياء الةا النيربي ،بري ت ،ل .ت .
. 26

الندددويري :شد د ال الددددين بمحدددد بدددن بدددد الويدددال

677دد733يد .
ن اية األال يف فنوا األبل ،باا الاتب الوبنية ،القايرة،
ل .ت .
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. 27

141

ابددددن يشددددا  :ببددددو ممددددد بددددد اص ددددل اصنيددددافري

ت213:يد .
اليددرية النبويددة ،تني يددق بددح بددد الددرء هلل ددنيد ،ماتبدددة
شقر ا ،القايرة ،ل .ت .
. 28

مالل بن بن :،ا ما ت179:يد .

اصوبددددددددر،8 ،مراجنيددددددددة فدددددددداا  ،ددددددددنيد،باا اآلفددددددددا،
اجلديدة،بري ت1401 ،يد.
. 29

ابددن ماجددح :احلددافَ ببددي بددد اب ممددد بددن يزيددد

القز يا 207دد275يد .
نن ابن ماجح ،هقيق ممد فءاب بد البداقي ،القدايرة،
1373يد.
. 30

جممو ة من الني ماء.
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مقـــدمة:
عندما كنت أقرأ يف بعض الكتب التارخييةة الةت حتحةدن عةن
مرحلة الفتوحات اإلسالمية األوىل يف العراق كنت أفاجأ يف أحيان
كةةث ب بتيةةايتها بةةالفتوح العربيةةةم وكنةةت ومةةا أنا أحيةةن ال ةةن
بأولئك الكُتّاب ،على أساس أنهم ال يقصدون ما وراء الكلاةات،
بأنها حروب عصبية بني العةرب علةى تالةتالد أنيةانهم وبةني

ةم

من العجم ،ونان من ن شت أن بعض أولئك الكتةاب يصةرون علةى
ة ا اهفهةةو  ،بةةو ووةةاولون البحةةث يف اهصةةانر التارخييةةة عةةن أ
روايةةة يبنةةون عليهةةا ةةوا م ،ممةةا جعةةو الكةةث مةةنهم ينشةةرون ة
الفكةةرب والصواةةا يف األنمةةان األال ة ب حيةةث انتشةةرت األفك ةار
القوميةةةة مةةةن ا ةةةيج تىل ا لةةةير ورو

ةةةا اهروجةةةون ،بةةةالتروير

والكةةة ب أحيانةةةام وقةةةد انيةةةاق وراء للةةةك كةةةث مةةةن البةةةاحثني
اهرموقني ال ين م باع طويلة يف التاريخ وأحباثه ،وعلى نرايةة حامةة
بالوقائع التارخيية ومصانر ا األالية ورواياحها ،فحاو بعضهم ليّ
أعنةةاق الروايةةات ،وحناسةةى بعضةةهم كةةو البواعةةث العقديةةة الدينيةةة
وراء حركة الفتوح ل ضي نصارى العرب و

م من من يوالونهمم

ل لك فقةد رأيةت أن أعةون تىل ة اهصةانر األاةلية ،لقراءحهةا مةن
جديد والتعرد على حقيقة أنوار العرب اآلالرين مةن ة اهيةلاني
يف مناطق الفةت.م وثثةرت أن حكةون من قةة الدراسةة ةي العةراق هةا
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اشتهرت به من جتاعةات نصةرانية عربيةة يف جةو فارسةي

وسةي،

فتتبعةت أحةدان فةت .العةراق ،باحثةةا فيهةا عةن نور النصةارى العةةرب
ومةةةوقفهم منهةةةام وكانةةةت اهفاجةةةأب ،مةةةا حةةةرا عريةةةر القةةةار يف
البحةةث ،حيةةث وجةةدت أنهةةم كةةانوا الصةةاا للفتةةوح اإلسةةالمية مةةن
أو ا ،وقد عانةدو ا سةنوات عديةدبم وكانةت بعةض معةارت الفتةوح
موجهةةة بصةةفة مباشةةرب تىل نصةةارى العةةرب ،والصواةةا أيةةا فتةةوح
الالةةد بةةن الوليةةد يف العةةراق ،كاةةا أنهةةم سةةاهوا اهيةةلاني يف بعةةض
مراحو الفت .لكنهم كةانوا ييةتولون أ فراةة لضنقضةاى علةى
اهيلاني ،ونقض عهد م معهمم
وقةةد كانةةت اهصةةانر التارخييةةة نيةةة براةةد األحةةدان ،وكةةان
أ م

اهصانر يف حدون ما واو تلينا ةو حةاريخ ال ة

 ،حيةث

أورن روايةةات عةةن نقةةائق األمةةور يف أحةةدان الفتةةوح ،ومةةن جةةاء بعةةد
فهو عالة عليه ،ك لك من اهصانر اههاة" ،الكامو" البن األثة ،
و"البداية والنهاية" البن كث  ،وكتب الفتوح اهختلفة ،مثةو "فتةوح
الشةةا " لةةدنن و"فتةةوح البلةةدان" الةةباللر  ،و"الفتةةوح" البةةن أعةةثم
الكويف و

ام

ومن اهصانر اههاة حو اهوضوع كتب األنياب والقبائةو سةواء
ما كتب منها أالًا عن القبائو ،أو ضان بعض اهوسوعات األنبيةة
و

ةةا ،كاةةا أن كتةةب البلةةدان ثريةةة باألالبةةار عةةن فةةت .اهواقةةع،

البحث الثالث :نصارى العرب وموقفهم من الفتوح اإلسالمية

147

مثة ةو "معجةةةم البلةةةدان" ليةةةاقوت اياةةةو  ،و"معجةةةم مةةةا اسةةةتعجم"
للبكر  ،و"الروى اهع ار" للحا

،و

اام

و ةة ا البحةةةث قصةةةد منةةةه حبيةةةان الوجةةةون العربةةةي النصةةةراني يف
العراق وقبائلها اهختلفةة ،ومعرفةة اهواقةا ايقيقيةة لقبائةو العةرب
يف العراق والت كانت يف البيتها من النصارى ،ونراسة الروايات
حبيان لعلي أسا م يف ح ه ما نيب تىل الفتوح من حشويه كان أن
خيرجهةا عةن ةدفها العقةد والةديض وايضةار  ،ومييةع أ ةدافها
الكة ة ى والةةةت كانةةةت بالدرجةةةة األوىل مثةةةو مةةةا قةةةا ربعةةةي بةةةن
عامر(تالرا الناس من عبانب العبان تىل عبانب رب العبان) فلم حكن
حلةةك ايركةةة ا هانيةةة لتفةةرق بةةني كفةةر العةةرب وكفةةر الفةةرس
كاا نعةم الراعاةون ،بةو تن ا هةان اإلسةالمي يف أولةه و يتوقةا
عةةن قبيلةةة الةةةن  وعشةة حه حيناةةةا كةةانوا علةةةى الكفةةر ،ومةةةا
معركة بدر منا ببعيدممم

حضاريات يف الفتوح اإلسالمية

148

متهيد:
لقد أرسو اهلل سبحانه وحعاىل نبيةه ماةد  فةممن بةه مةن ثمةن
وكة ب بةةه مةةن كة بم وكةةان اهؤمنةةون بةةه مةةن قومةةه ومةةن العةةرب
كافة ومن

العرب ،وكان ال ين ك بو وحاربو من قومه من

العرب كافة ومن

العةرب ،وكةان الة ين كة بو وحةاربو مةن

قومه ومن العةرب اآلالةرين كثةر ،كاةا أن أاةحابه  قةاموا مةن
بعةةد با هةةان يف حركةةة الفتةةوح الةةت كانةةت ان القتهةةا األوىل يف
أيا أبي بكر الصديق  ،وحعرضت ها حعرى لةه الرسةو  مةن
مصةةانمة قةةوى الكفةةر مةةن العةةرب وعلةةى رأسةةهم النصةةارى ال ة ين
كانوا ينتشرون يف مشا ا ريرب العربية ويف العةراق والشةا م وقةد
سجلت اهصانر التارخييةة اإلسةالمية األاةلية القريبةة مةا جةرى مةن
مصانمات بةني اهيةلاني وبةني القةوى النصةرانية العربيةة بكةو نقةة
وأمانةةة ،وأفةةرنت ةةا موضةةوعات كاملةةة و حفةةرق فيهةةا بةةني كفةةر
العرب وكفر الفرس فالكفر ملة واحدب عند مم
ولكننا نرى يف

ا العصةر أن بعةض اهةؤرالني وةاولون حرييةا

ايقةةائق التارخييةةة فياةةا يتعلةةق بةةالفتوح اإلسةةالمية حيةةث يعت ونهةةا
فتوحةةا عربيةةة ،لييةةت الااةةة باهيةةلاني مةةن العةةرب ،ووةةاولون أن
جيعلوا نصارى العرب و

م شركاء يف الفتوح ،وكأن ةم أثةرا

فيها ،فهي يف ن ر بعضهم حروب بني الفرس والعرب أو حروب بني

البحث الثالث :نصارى العرب وموقفهم من الفتوح اإلسالمية

149

الرو والعرب ،وينيبون ما جرى فيها تىل العرب نون متيير عند م
بةةني اهيةةلم والنصةةراني أو الةةوثضم وقةةد كثةةرت ة النوعيةةة مةةن
الكتابات يف العصر اياضر على يد اهيتشرقني وعلى يد نصارى
العرب ،وك لك على يد من حأثروا باألفكار القوميةة مةن مةؤرالي
اهيلاني اهعاارين فعلى سبيو اهثا جند أن بعض الباحثني حيناا
يتحدثون عن الفتوح اإلسالمية يف العةراق ييةاونها التحريةر العربةي
للعراق ،ويبدؤون يف ايديث عنها مةن معركةة ل قةار الةت نارت
بةةني قبائةةو العةةراق العربيةةة ا ا ليةةة وبةةني الفةةرس )1(،كاةةا جنةةد
البعض اآلالر ينيبون فضلًا لنصةارى العةرب علةى اهيةلاني يف ة
الفتوحةةات يقةةو أحةةد م( :وقةةد وقةةا النصةةارى اليةةريان والعةةرب
ورؤسةةةاؤ م مةةةن الفةةةت .اإلسةةةالمي موقةةةا اهؤيةةةد واهنااةةةر للعةةةرب
()2

واهيةةلاني أثنةةاء فةةت .العةةراق وأمةةدوا جيوشةةهم باهةةدن اهختلفةةة)م

ويقو فيليب حتى( :مما سهو على الالد أن يصو تىل الفرات بييةر
وسهولة وجون قبائو عربيةة كانةت حتةوطن ة اهن قةة) )3(،ويقةو
كاحةب ثالةةر( :نالةةو العةةرب الفةالون العةةراق فرحةةب بهةةم النصةةارى
حرحيبا ال مريد عليه وأنرلوا جنون م يف البيع والديارات ،وال عجب
( )1اوعة من الباحثني ،حضارب العراق ،5 ،ص215 ،15م
( )2سهيو فاشا ،ات من حاريخ نصارى العراق ،ص31م
( )3فيليب حتى ،حاريخ العرب ،ص24م
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يف للةةك تل و حكةةن للنصةةارى م ةةامع سياسةةية وعرفةةوا أن عةةدنا
عديدا من ا نةون اهيةلاني كةانوا يف القبائةو اهتنصةرب)م ( )4ويقةو
ب ةرس البيةتاني( :وال ننيةى أيضةا أن اهيةلاني كةانوا جيةةدون يف
نصارى اي ب واليوان ،وفيهم قبائو عربية ،عونةا ةم وميةاعدا،
ألنهةةم كةةانوا يفضةةلونهم علةةى الفةةرس اهيةةتبدين بهةةم ،ويتعصةةب
العربةةي مةةنهم

نيةةه ،فقةةد ناللةةوا اي ة ب اةةلحا ،وكةةان أ لةةها

عيونا م على األعاجم ،وجاءت عشةائر نصةرانية مةن الناةر وحولةب
حقاحو معهم محيةم فوجدوا يف اليوان فرقة الامية ةة يقصةد طةابورا
الاميةةا ةةةة كاةةا ييةةايها التعةةب العربةةي ايةةديث حيةةهو ةةم الفةةت.
()5

والتولب)م

و ة الكتابةةات و

ةةا كةةث ةةةة ممةةا يصةةعب حصةةر ةةةة فيهةةا

حرييةةا للحقةةائق التارخييةةة ،وجتا ةةو هةةا ورن يف اهصةةانر األاةةليةم
و ةة ال ريقةةة يف التنةةاو فيهةةا جتا ةةو لدسةةي الةةت قةةا عليهةةا
ا هان والت و يكن للعصبية القومية أو العرقية أ مكةان فيهةا
كاا يبدو من الال األحدانم واألساس العقد فيها من اهيلاات
ومن اهعلو بالضرورب عند اهيلاني بو وعند

م ،كاا أنها من

اهعلومات األساسية والبيي ة الت عند أ باحةث أو مةؤري يكتةب
( )4رفائيو أبو اسحق ،حاريخ نصارى العراق ،ص56 ،55م
( )5ب رس البيتاني ،معارت العرب يف الشرق والورب ،ص23م
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ي هةر لةي أن

ما كتبه ؤالء من موال ات ليي مرن تىل ا هو وقلة اهصةانر يف
أيديهم أو قناعات علاية أايلة ،لكن كث ا منهم والصواةا مةن
كتةةب مةةن نصةةارى العةةرب حةةو

ة القضةةية كةةانوا ييةةتكثرون

على اهيلاني مةا جةرى مةن فتةوح وانتصةار علةى أقةوى أمةم األرى،
فأرانوا أن يريفوا ايقائق ليضيفوا لبض قومهم مةن نصةارى العةرب
شيئا و يفعلةو م ولةيي ة ا فحيةب ،بةو ليننيةوا النةاس أن نصةارى
العرب كانوا مةن أكة العقبةات الةت واجههةا اهيةلاون الفةالون
يف العةةةةراق ويف الشةةةةا  ،حيةةةةث وقفةةةةوا مةةةةع الفةةةةرس والةةةةرو ضةةةةد
()6

اهيلاني ،مع تالتالفهم عن الفةرس يف الةدين والعةرق والعصةبية،

وتن كةةانوا يف الوالةةب مةةن قبائةةو عربيةةة عريقةةة ومشةةهورب ،ولكةةن
التعصب أو ا وى عند ؤالء الكتاب والباحثني نفعهةم تىل جتا ةو
ايقائق وحرييا التاريخ ،وجتا و مصانر وحقائقه العلايةة الثابتةة
وا ايةةدبم ومةةع ة ا فقةةد وجةةد بعةةض البةةاحثني ممةةن حعرضةةوا ة
القضةةةية باالتصةةةار يف ثنايةةةا حبةةةوثهم فأجةةةانوا فيهةةةا ،ومةةةن ةةةؤالء
الدكتور شكر فيصو يف كتابه ( :حركةة الفةت .اإلسةالمي يف
القرن األو ا جةر ) وكة لك الةدكتور ليةو عبةد اهلل اهصةر

( )6ان ر ،تىل شكر فيصو ،حركة الفت .اإلسالمي ،ص89م

حضاريات يف الفتوح اإلسالمية

152

يف كتابه ( :أثر أ و الكتاب يف الفنت وايروب األ لية يف القةرن
األو ا جر )م

حتديد رقعة العراق:
من اهعرود أن لديد األقةاليم واهنةاطق خيتلةا تىل حةد مةا مةن
نمن تىل ثالر عند ا ورافيني واهةؤرالني ،بةو وحتةى الفقهةاء ناللةوا
يف التحديدات الرحباطه باألحكا اهتعلقة بأمور ا را و

()7

ام

والشك أن حو التقيياات اإلنارية لدقاليم عة الةدو اهختلفةة
له نور يف التباين ،ومع للك فان لديد العةراق عة العصةور كةان
أقو االتالفًا من
وال ة

م

يهانةةا نةةا ةةو لديةةد الرقعةةة العراقيةةة يف ف ة ب الفتةةوح

اإلسالمية و ي الف ب الت نتناو ا بالدراسةم
وميكن أن حندن رقعةة العةراق حيةب مةا لكرحةه اهصةانر بأنةه
يبةةدأ جنوبةةا مةةن ا لةةير الفارسةةي ةةةة ا لةةير العربةةي حيةةب التيةةاية
ا ديةدب ةةةة تىل جبةا كرنسةةتان يف الشةةاا  )8(،ووةد مةةن الشةةرق
( )7البودان  ،ل ا الدين عبد اهؤمن بن عبد ايي ،مرااةد اإلطةالع علةى
أمساء األمكنةة والبقةاع ،لقيةق علةي ماةد البجةاو  ،ال بعةة األوىل،
نار تحياء ال ان العربي ،القا رب 1373 ،ة ،2 ،ص927م
( )8حين ماد جو ر وماد مرسةي أبةو الليةو ،العةراق أرضةه وسةكانه،
القا رب ،نار اهعارد ، 1962 ،ص9م
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()9

حلوان ومن الورب نهاية سوان العراق و ي البانيةة الةت يف ربيةهم

وحقع بلدان ا ريرب تىل الشاا من العراق وحدالو يف حدون أحيانا
كث ب تال أنها كانت متايرب عنه يف نمن الفتوحم
ومسي العراق ب لك الستواء أرضه واللو ا من جبا حعلةو وأونيةة
حنخفض وألنه يقع على شاطئ نجلة والفرات ،حيث خي ق النهران
العةةراق مةةن الشةةاا تىل ا نةةوب ويلتقيةةان يف ا نةةوب ويشةةكالن
الشةةج اهعةةرود حاليةةا بشةةج العةةرب يف من قةةة حعتةة مةةن أكثةةر
()10

مصبات األنهار احياعام

وقةةةد لكةةةرت ثراء أالةةةرى يف حيةةةايته )11(،منهةةةا أن العةةةراق يف
األاو الياحو أو شاطئ البحر أو كو ما احصو بالبحر من مرعةى
أو أرى مرروعةةةم ور ةةا مسةةي بةة لك المتةةدان علةةى شةةاطئ نجلةةة
()12

والفةةرات مةةن الشةةاا تىل ا نةةوب والحصةةاله بةةالبحر يف جنوبةةه،

وقيو تن الكلاة مأالولب من أاو فارسي لف ه (تيرات) ثم حرفةت
( )9اياو  ،ياقوت ،معجم البلدان ،3 ،ص273م
( )10حيةةن ماةةد جةةو ر وماةةد مرسةةي أبةةو الليةةو ،العةةراق ،القةةا رب ،نار
اهعارد ، 1962 ،ص13م
( )11ن ر ياقوت اياو  :معجم البلةدان ،3 ،ص ،273اياة  :ماةد
بن عبد اهةنعم ،الروى اهع ار يف ال األق ةار ،لقيةق تحيةان عبةاس
مكتبة لبنان ،ب وت ، 1975 ،ص410م
( )12الربيد  ،حا العروس ،مانب عرق ،7 ،ص9م
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الكةةاد تىل قةةادم وقيةةو تنهةةا يف األاةةو الفارسةةي (تيةةراد) فقلبةةت
()13

الفاء قافًا عند العربم

وقد كان العراق مقةر حضةارات قدميةة وملتقةى شةعوب

تلفةة

من ة أقةةد العصةةور وبةةه العديةةد مةةن اهةةدن اهشةةهورب قبةةو اإلسةةال ،
ويصةةفه يةةاقوت اياةةو وا ةفًا فريةةدا حيةةث يقةةو عنةةه( :والعةةراق
أعةةد أرى اهلل ةةواء وأاةةحها مراجةةا ومةةاء ،فل ة لك كلةةه كةةان
أ و العراق ةم أ ةو العقةو الصةحيحة واآلراء الراجحةة والشةهوات
()14

ا اونب والشاائو ال ريفة وال اعة يف كو اناعة)م

وقةةد قُيةةم العةةراق يف اهصةةانر ا ورافيةةة اإلسةةالمية تىل عةةراق
العةةرب وعةةراق العجةةم ،أو عةةراق العةةرب وعةةراق ا بةةو ويقصةةد بةةه
التفريق بةني جنةوب ووسةج العةراق الةت كانةت ميةكونة مةن قبةو
العةةرب قلبةةو اإلسةةال وبعةةد  ،وبةةني من قةةة ا بةةا يف مشةةا العةةراق
والت كانت ميكونة بالعجم من األكران و

()15

مم

كاةةا أن نةةات حقيةةياا ثالةةر للعةةراق حيةةث يقيةةاه الةةبعض تىل
العةةراق األعلةةى والعةةراق األننةةى ،ويفصةةو بينهاةةا الةةج و اةةي مةةن
( )13اهصدر اليابقم
( )14ياقوت اياو  ،معجم البلدان ،3 ،ص93م
( )15ان ر :نم بدر ماد فهد ،حاريخ العةراق يف العصةر العباسةي األالة ،
بودان ،م بعة اإلرشان ، 1973 ،ص10م
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الشرق تىل الورب يف مواناب بودان يف من قةة يقة ب فيهةا النهةران ةةة
نجلةة والفةرات ةةةة مةن بعضةةهاا )16(،وقةد اشةتهر العةةراق بع وبةة مائةةه
واعتدا

وائه والصةوبة أرضةه و ةرارب تنتاجةه الرراعةي واييةواني

على مر العصورم

سكان العراق:
كان لبيئة العةراق نور كةب يف وجةون شةعوب ونيانةات

تلفةة

فيهم فقد كان من القد موطنا حضاريا الااا حوفرت أل له اهيا
واهةةةرارع واهراعةةةي وسةةةبو العةةةيم اهختلفةةةةم كاةةةا كةةةان ملتقةةةى
يضةةارات أالةةرى

تلفةةة حبكةةم موقعةةه ا وةةرايف ،وقةةد عةةا

الفةةةرس يف العةةةراق حبكةةةم ارحباطةةةه اإلنار بالياسةةةانيني ،كاةةةا
عةةا

فيةةه العةةرب بقبائةةو

وجدت

تلفةةة وعديةةدب س ة ن لكر ةةا ،كاةةا

اوعةات أالةرى مةن الةديلم والة ت ،ومةن أ ةو ا بةو مةن

األحةةرات و

ةةم ،كاةةا عةةا

يف مشالةةه ويف ثوةةور القريبةةة مةةن

ا ريرب والشا بعض الةرو واألرمةن ،ومةع ة ا فالثقةو اليةكاني
يف العراق كان بالدرجة األوىل للفرس والعربم

مفهوم الفتوح:
الفةةةت .يف اللوةةةة نقةةةيض اإل ةةةالق ،ويقصةةةد بهةةةا نةةةا افتتةةةاح نار
( )16جو ر ونميله ،العراق ،ص13م
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ايةةرب ونالةةو نار العةةدو ،ولعةةه فتةةوح كاةةا يةةأحي الفةةت .عنةةى
النصر والولبةم
وقةد ورن لفةةل الفةةت .يف العديةةد مةةن اآليةةات القرثنيةةة ومنهةةا قولةةه
حعاىل  :تِنَّا فلتَحْنَا لكل فلتْحا مُّبينا )17(،وقولةه حعةاىل  :لقلةدْ رَضةيَ
جرَب لفعَلة َم مَةا فةي ُقلُةوب ِه ْم
ت الشَّة َ
ك َححْة َ
ني ِت ْل نيبَايعنونَة ل
الل نه َع ِن ا ْل ناؤْمن َ
َّ
فل ةألنرَ َ اليَّةةكينَةل عَل ةيْهِمْ وَألثَةةابَهنمْ فلتْحةةا قلرِيبةةا )18(،وقولةةه حعةةاىل:
()19

 وَأُالْرَى حنحبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّه وَفلةتْ ٌ.قلرِيةبٌ وَبَشِّةرِ الْانةؤْمننيَ،

وقولةةه حعةةاىل  :تِلَا جَةةاء نَصْ ةرن اللَّةةه وَالْفل ةتْ.ن )20(،وقولةةه حعةةاىل  :لةةا
يَيْتَ ِو منكُم مَّنْ ألنفلقَ من قلبْوِ الْفلتْ ِ.وَقلاحَوَ أُوْللئكل ألعْ لمن نَرَجَةً مِّنَ
الَّ ينَ ألنفلقُوا مةن بَعْةدن وَقلةاحَلُوا وَكُلوةا وَ عَةدَ اللَّةهن الْحنيْةنَى وَاللَّةهن باَةا
()21

حَعْاَلُونَ الَب ٌم

فكلاة الفت .أو الفتوح يف

ا اهعنى حعةض مةا قةا بةه اهيةلاون

من جهان لفت .البلةدان ول ةيم القةوى الةت كانةت متنةع اهيةلاني
من حبليغ نعوب اهلل تىل النةاس يف ة البلةدان وحن ياهةا لةت لةواء
( )17سورب الفت ،.ثية1م
( )18سورب الفت ،.ثية18م
( )19سورب الصا ،ثية13م
( )20سورب النصر ،ثية1م
( )21سورب ايديد ،ثية10م
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الشةةةرع ،ونقصةةةد بهةةةا يف حبثنةةةا ة ة ا األحةةةدان العيةةةكرية ومةةةا
ااحبها من نعةوب وجهةون

تلفةة ابتةدأت يف العةراق يف عصةر أبةي

بكةةر الصةةديق  واسةةتكالت يف عصةةر عاةةر بةةن ا
و ي الف ب الرمنية الت نعا ها يف

ةةاب ، 

ا البحثم

أهداف الفتوح ومقدماتها:
لقد بعث اهلل ورسوله مادال  تىل الناس كافة بدين اإلسةال
عربهم وعجاهم ،قا اهلل حعاىل  :وَمَا ألرْسَةلْنَاتل تِلَّةا كلافَّةةً لَّلنَّةاسِ
بَشة ا وَنَة يرا وَللكةةنَّ ألكْثَةرَ النَّةةاسِ لةةا يَعْلانةةونَ )22(،وقةةا حعةةاىل:
 وَمَةا ألرْسَةلْنَاتل تِلَّةا رَحْاَةةً لَّلْعَةاللانيَ )23( ،وقةا حعةاىل  :نةوَ الَّة
ألرْسَوَ رَسنو لهن بالْهندَى وَنينِ الْحَقِّ لين ْهِرَ ن عَللى الدِّينِ كُلَّه وَ لوْ كلرِ َ
()24

الْانشْرِكُونَم
ومن

ا اهن لق فان الرسو  أال جيا د لتبليغ الرسالة نون

تجبار الناس على الدالو يف اإلسال  ،قةا حعةاىل :الل تِكْةرَا َ فةي
الةدِّينِ )25(،وقولةه حعةاىل  :مَّةا عَللةى الرَّسنةو ِ تِالَّ الْةبَالل نم ( ) 26وقةد
( )22سورب سبأ ،ثية28م
( )23سورب األنبياء ،ثية107م
( )24سورب التوبة ،ثية33م
( )25سورب البقرب ،ثية256م
( )26سورب اهائدب ،ثية99م
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قامةت قةوى الشةرت يف مكةة وقوامهةةا قبيلةة قةريم العربيةة ،وأ ةةو
الرسو  نع الناس من االسةتااع تليةه ،فاضة ر تىل ا جةرب تىل
اهدينة بعد أن ألا الناس وحاولوا قتله ،ولقد كانت نعةوب اإلسةال
الةةت قان ةةا رسةةو اهلل  منة بةةدايتها عاهيةةة ال ةةابع ة مةةدونب
االنتشار ان القًا من قوله حعاىل  :نةوَ الَّة

ألرْسَةوَ رَسنةو لهن بالْهنةدَى

وَنيةةةةةةنِ الْحَةةةةةةةقِّ لين ْهِةةةةةةرَ ن عَللةةةةةةةى الةةةةةةةدِّينِ كُلَّةةةةةةةه وَللةةةةةةوْ كلةةةةة ةرِ َ
الْانشْ ةرِكُونَم()27ووعةةد اهلل اهةةؤمنني باليةةيانب علةةى األرى تن ةةم
حققوا شروطه بقوله حعاىل  :وَعَدَ اللَّهن الَّ ينَ ثمَننوا مةنكُمْ وَعَالُةوا
خلاَ الَّ ينَ من قلبْلهِمْ
الصَّالحَات ليَيْتَخْلفلنَّهنم في الْألرْىِ كلاَا اسْتَ ْ
وَ ليناَكَّنَنَّ لهنمْ نينَهنمن الَّ

ارْحَضَى لهنمْ وَ لينبَةدِّللنَّهنم مِّةن بَعْةد الَةوْفهِمْ

ألمْنا يَعْبندنونَني للا ينشْرِكُونَ بي شَيْئا وَمَن كلفلةرَ بَعْةدَ لَلةكل فلأُوْللئةكل
نمن الْفلاسقُونَ)28(،كاا قا حعاىل  :وَ لقلدْ كلتَبْنَةا فةي الرَّبنةورِ مةن
بَعْد ال ِّكْرِ ألنَّ الْألرْىَ يَرِثنهَا عبَان َ الصَّالحنونَ )29(،كاا قا اهلل
حعاىل  :وَ نرِيدن ألن نَّاننَّ عَللى الَّ ينَ اسْتنضْعفُوا فةي الْةألرْىِ وَنَجْعَلهنةمْ
ألئاَّةً وَنَجْعَلهنمن الْوَارِثنيَ)30(،ومن

األسي القرثنيةة و

ةا فةإن

الرسو كان يعد نفيه وأاحابه لفت .العاو ونشر ة ا الةدين يف
( )27سورب الصا ،ثية9م
( )28سورب النور ،ثية55م
( )29سورب األنبياء ،ثية105م
( )30سورب القصص ،ثية5م
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ا من البلدانم

وقد كان الرسو  يقو ألاةحابه اهيتضةعفني أمثةا البةاب
حيناةا يشةكون لةه مةا يلقةون مةن قةريم(( :ليةتان

ا بن االرت و ة

اهلل ة ا األمةةر حتةةى يية الراكةةب مةةن اةةنعاء تىل حضةةرموت مةةا
()31

خياد تال اهلل))م

وحيناةةا كةةان الرسةةو يف مكةةة يعةةرى نفيةةه علةةى القبائةةو يف
أحد مواسم اير قبو ا جرب عرى نفيه على بةض بكةر بةن وائةو
على أن يهاجر تليهم  وأن ينصرو على من جاور مم فوافقوا علةى
أن يهةاجر تلةيهم وينصةةرو علةى مةةن جةاور م مةةن العةرب ،واعتة روا
عن نصرحه على الفرس اجملاورين ةم وقةالوا :ت ةا نرلنةا علةى عهةد
أال علينا كيرىم
فقا  تن نين اهلل لن ينصر تال مةن أحاطةه مةن ليةع جوانبةه
وأالة

م الرسةةو  أنهةةم و يلبثةةوا تال قليلًةةا حتةةى يورثةةه اهلل أرى

وأمةةوا الفةةرس ،وقةةد كةةان ضةةان ةة ا الوفةةد اهثنةةى بةةن حارثةةة
الشيبانيم

()32

( )31البخةةار  ،اةةحيحه (فةةت .البةةار ) ،7 ،ص165م وأالرجةةه أمحةةد يف
ميند  ،5 ،ص110م
( )32الصايي الشامي ،سبو ا دى والرشان ،2 ،ص596م
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كاا روى ابن تسحاق عن جابر بن مسةرب بيةند أن رسةو اهلل
()33

 قا (( :لتفتحن أرى كيرى عصابة من اهيلاني))م

و ة ا يعةةض أن الرسةةو  يؤكةةد قةةرب فةةت .اهيةةلاني ونشةةر م
ا والت كان من ضانها العراق وحيناةا

للدين يف بالن فارس و

كان الرسو  يف طريةق ا جةرب مةن مكةة تىل اهدينةة عةرى لةه
سةةراقة بةةن مالةةك فةةأال

 أنةةه سةةيلبي سةةوار كيةةرى ،وحاجةةه

و ا يعض أن اهيلاني سيفتحون بالن فارس ،ومن ضانها ما لت
حكم الفرس كالعراق و

()34

ا وسيوناون متاعهم

ويف أثناء حفةر ا نةدق قبيةو ةروب األحةراب يف اليةنة ا اميةة
للهجرب اع ضت لبعض الصحابة اخرب فقا الرسو  ليح اها
وحةةني ضةةربها برقةةت منهةةا بارقةةة فك ة وك ة اهيةةلاون معةةه ثةةم
ضربها ثانية ف قت فكة وكة اهيةلاون معةه ،ثةم ضةربها ثالثةة
فكة ة وكة ة اهيةةةلاون وقةةةد قةةةا  أثةةةر الضةةةربة األوىل(( :اهلل
أك  ،أع يةت مفةاحي .الشةا واهلل تنةي ألبصةر قصةور ا اياةراء
الياعة ،ثم ضربها الثانية فقا  :اهلل أكة أع يةت مفةاحي .فةارس
واهلل تني ألبصةر قصةر اهةدائن األبةيض ،ثةم ضةربها الثالثةة ،وقةا :
( )33ابن اسحق ،الي ب النبوية ،ص271م وان ر :أمحد بن حنبو ،اهيند،
 ،4ص 89ةة100م
( )34ابن حجر ،اإلاابة ،2 ،ص19م
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اهلل أك ة أع يةةت مفةةاحي .الةةيان تنةةي ألبصةةر أبةةواب اةةنعاء مةةن
مكاني الياعة))م( )35وبه ا فإن الرسو  ومةن معةه مةن الصةحابة
متيقنني أنهم سيولبون حلك اهاالك ،ويفتحون نيار ةا ،ومنهةا كاةا
ورن ايةة ب )36(،و
ينت رون

ةةا ممةةا ةةو لةةت سةةي رب الفةةرسم وكةةانوا

األيا وييتعدون ا ،ول لك فان اهيلاني حني أقبلوا

على اهدائن قبو فتحها وشا دوا القصر األبةيض اةاحوا مكة ين
قائلني :اهلل أك أبيض كيرى

ا ما وعد اهلل ورسولهم

واسةةةتار الرسةةةو  بعةةةد للةةةك جيا ةةةد اهشةةةركني واهعانةةةدين
لدعوحه من العرب واليهون على حد سةواء ،كاةا قةا  يف مرحلةة
متةأالرب مةن حياحةه راسةلة ملةوت العةاو اجملةاورين عارضةا علةيهم
نعوب اإلسال م وكان من ال ين كتب م  كيرى ملةك الفةرس
اهيي ر على العراق ،تال أنه أار على الكفر والعنانم
وبعد وفاب الرسةو  انشةوو اهيةلاون بقيةانب أبةي بكةر  يف
جهةةان اهرحةةدين يف بةةالن العةةربم فلاةةا فر ةةوا مةةنهم حوجهةةوا يف وقةةت
واحةةد للفتةةوح يف أقةةوى نولةةتني يف للةةك الرمةةان اةةا فةةارس والةةرو
( )35روا أمحةةد يف ميةةند  ،4 ،ص ،303وحيةةنه عةةدن مةةن العلاةةاء مةةنهم
ابةةن حجةةرم (ان ةةر :أكةةر ضةةياء العاةةر  ،الي ة ب النبويةةة الصةةحيحة،
 ،2ص ،423ونم مهةةةد رنق اهلل أمحةةةد ،اليةةة ب النبويةةةة يف ضةةةوء
اهصانر األالية ،نراسة لليلة ،ص ،449امم)42م
( )36ان ر :الباللر  ،فتوح البلدان ،ص245م
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يهةةةدفون تىل حبليةةةغ نعةةةوب اإلسةةةال تىل شةةةعوب حلةةةك اهنةةةاطق ،نون
اإلكةةرا علةةى الةةدالو يف اإلسةةال  ،وت ةةا تع ةةاء النةةاس ايريةةة
حبيث ال ييتضعفهم أحد وو بينهم وبني اعتناق اإلسال من أ و
القةةةةوب وال وا يةةةةت ،وَمَةةةةا لكُةة ةمْ الل حنقلةةةةاحلُونَ فةةةةي سَةةةةبيوِ اللةةةةه
وَالْانيْتَضْ ةعَفنيَ م ةنَ الرِّجَةةا ِ وَالنِّيَةةاء وَالْوِلْ ةدَانِ الَّ ة ينَ يَقُولُةةونَ رَبَّنَةةا
ألالْرِجْنَةةا مةنْ َة الْقلرْيَةةة ال َّةةالمِ أل ْلُهَةةا وَاجْعَةةو لَّنَةةا مةةن لَّةدننكل وَليًّةةا
وَاجْعَو لَّنَا مةن لَّةدننكل نَصة ا ،الَّة ينَ ثمَننةواْ ينقلةاحلُونَ فةي سَةبيوِ اللةه
وَالَّ ينَ كلفلرنواْ ينقلاحلُونَ في سَبيوِ ال َّا ُوت فلقلاحلُواْ ألوْليَاء الشَّيْ لانِ
تِنَّ كليْدَ الشَّيْ لانِ كلانَ ضَعيفًام( )37كاا أن اهيلاني لو حركةوا
الكفةةار نون جهةةان فةةإن الكفةةار لةةن ي كةةو م ال فةةرق بةةني كفةةر
العرب وكفةر العجةم ،يقةو حعةاىل  :وَالل يَرَالُةونَ ينقلةاحلُونَكُمْ حَتَّةىَ
يَ ةرننُّوكُمْ عَةةن نيةةنكُمْ تِنِ اسْ ةتَ لاعنواْم( )38ومةةن ة ا اهن لةةق ف ةإن
ايةةروب الةةت جةةرت أثنةةاء الفتةةوح يف العةةراق ويف

ةا و يكةةن

اهقصةةون بهةةا العجةةم نون العةةرب ولةةيي حروبةةا أعجايةةة عربيةةة أو
لتحرير العرب مةن العجةم أو ة للةك مةن اهفةا يم اهوال ةة هبةان
اإلسال األولية وللحقائق التارخيية اهعروفةم

( )37سورب النياء ،ثية  75ةة 76م
( )38سورب البقرب ،ثية217م
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استقرار نصارى العرب يف العراق:
يعيد بعض اهؤرالني استقرار أاو العرب األوىل يف بالن العراق
()39

تىل أيا اهلك البابلي خبت نصرم

ولةةيي نالةةك معلومةةات مؤكةةدب عةةن أوائةةو اههةةاجرين مةةن بةةالن
العةةرب تىل العةةراق يف حلةةك العصةةور فهنةةات مةةن يرجةةع بدايةةة حلةةك
ا جرات تىل القرن ا ةامي قبةو اهةيالن )40(،لكةن بعةض اهصةانر
ح كر تن ا جرات اليامية تىل بالن العراق حعون تىل القةرن الثالةث
قبةةةو اهةةةيالن )41(،ولةةةاو حلةةةك اهصةةةانر الةةةربج بةةةني العةةةرب وحلةةةك
ا جةةرات القدميةةة ،ويبةةدو أن ة ا الةةربج فيةةه شةةيء مةةن الصةةحة،
حيةةث يعةةون وجةةون العةةةرب كاجاوعةةات ةةا كيانهةةا ا ةةةاص يف
العةةراق تىل سةةنة (225قم ) )42(،ومةةع ة ا فالقبائةةو اهشةةهورب مةةن
( )39ياقوت اياو  ،معجم البلدان ،2 ،ص329م
بوالت نصر ملك بابلي حكم يف الف ب من 604ةة 561قم  ،ص 329ومن
أشهر أعااله جومه على فلي ني ول ياه يكو سلياان وأسر لليهةون
وحرحيلهم مةن فلية ني تىل بابةوم اهيةعون  ،التنبيةه واإلشةراد ،ص،185
وان ر ،جوان على ،اهفصو يف حاريخ العرب قبو اإلسال 906 ،ةة610م
( )40سعيد الديو جي ،حاريخ اهواو ،ص11ةة17م
( )41حين جو ر وماد أبو الليو ،العراق ،ص14م
( )42اوعة مةن البةاحثني العةراقيني (نم نةرار ايةديثي) ،حضةارب العةراق،
ص8م
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العرب قد استوطنوا العراق وعرفوا فيه بأمسةائهم اهايةرب يف القةرن
الرابةةع اهةةيالن ( )43وعنةةد البحةةث والدراسةةة جنةةد أن نةةات قبائةةو
عربيةةة عديةةدب اشةةتهرت يف العةةراق قبةةو اإلسال ،عااةةرت واةةو
جيو

الفت .اإلسالمي تىل العراق ومنها:

تيةةان :ب ةةن مةةن األنن مةةن القح انيةةة كةةانوا يق نةةون حهامةةة ،ثةةم
رحلوا منها يف القرن الثالث اهيالن تىل العراق ،حيث سةكنوا يف
اي ة ب ويف منةةاطق اليةةوان القريبةةة منهةةا ،وقةةد الةةالفوا الفةةرس يف
أحيةةةان كةةةث ب فعةةةاقبو م وقتةةةو الفةةةرس وشةةةرنوا مةةةنهم لوعةةةا
كةةب بم( )44وقةةد واةةلت بعةةض بيوحةةات تيةةان تىل نةةواحي ا ريةةرب يف
الشةةاا م( )45وكةةانوا يقياةةون بكثةةرب فياةةا حةةو اهواةةو( )46كاةةا
كان قيم كب منهم يف اي ب حني والتها جيو

()47

اهيلانيم

قُضةةاعة :قبيلةةة مح يةةة عنةةد بعةةض اهةةؤرالني )48(،وعدنانيةةة عنةةد

( )43سعيد الديو جي ،حاريخ اهواو ،ص11م
( )44البكر  ،معجم ما استعجم ،1 ،ص70م
( )45اليةةاعاني ،األنيةةاب ،1 ،ص294م كحالةةة ،معجةةم قبائةةو العةةرب،
 ،1ص ،52حضارب العراق ،ص9م
( )46سعيد الديو جي ،حاريخ اهواو ،ص17م
( )47اوعة من الباحثني ،حضارب العراق ،5 ،ص9م
( )48النوير  ،نهاية األرب ،2 ،ص294م
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البعض اآلالر )49(،وحنتيب تليها قبائةو أالةرى كةب ب ةا أ ايتهةا،
استقلت بأمسائها و ا مكانتهةا عنةد العةرب ،مواطنهةا األاةلية يف
جنران ،ثم يف ايجان ،وحركروا يف مشاله ما بني ايجةان والشةا
بعد معارت

تلفة مع قبائو عدب )50(،كانت م جتاعات كب ب،

وعاندوا اإلسال أيا الرسو  فبعث م بعض اليرايام
كانةةةت الوثنيةةةة والنصةةةرانية يف وقةةةت واحةةةد منتشةةةرب بيةةةنهم،
وحنتيب تليهم بعض القبائو الك ى مثو جنهينة ،وكلب وحولب بةن
حلةةوان ،و َحنْةةوي و

ةةام( )51كةةان لقضةةاعة وجةةون يف العةةراق حيةةث

نرلت بعض قبائلها اي ب قبو اإلسةال  ،وكةان ةم عالقةات طيبةة
مةةع الفةةرس ،كاةةا أنهةةم الاضةةوا بعةةض اهعةةارت ضةةد م ممةةا نفةةع
الفرس تىل معاقبتهم وحفريقهم يف بعض األحيان فانتشةروا يف بانيةة
اليااوب بني الشا والعةراق ،كاةا كةان ةم وجةون يف اية ب ومةا
حو ا حني والتها جيو

()52

اهيلاني بقيانب الالد بن الوليدم

( )49اليةةاعاني ،األنيةةاب ،10 ،ص ،179ان ةةر تىل ةة ا االالةةةتالد يف
كحالة ،معجم قبائو العرب ،3 ،ص957م
( )50البكر  ،معجم ما استعجم ،1 ،ص20م
( )51اهريد من اإلطالع على مةن ينتيةب تىل قضةاعة مةن القبائةو ،راجةع ابةن
اللدون ،الع  ،2 ،ص247م
( )52النوير  ،نهاية األرب ،2 ،ص ،294كحالة ،معجم قبائةو العةرب،
 ،3ص ،957حضةةةةارب العةةةةراق ،5 ،ص9م البكةةةةر  :معجةةةةم مةة ةا
استعجم ،1 ،ص20م ابن قتيبة الدينور  :اهعارد ،ص266م
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حولب بن وائو :قبيلة عربية مشهورب حعون يف أالها تىل ربيعةة بةن
نرار بن عدنان ،كانت مواطنهم ا ريرب الفراحيةة ،وأحنةاء العةراق
اهختلفة حعد من أقوى قبائةو العةرب النصةرانية يف العةراق ،الاضةت
العديةةد مةةن اهعةةارت مةةع القبائةةو األالةةرى يف العةةراق ويف البحةةرين،
وكانةةت ةةم معهةةم أيةةا مشةةهورب يف ا ا ليةةة ،كانةةت مةةن أقةةوى
القبائو العربية وأكثر ا مقاومة للايلاني عند واو جيم الفت.
()53

تليهام

بكةةر بةةن وائةةو :قبيلةةة كةةب ب مةةن العدنانيةةة كانةةت مواطنهةةا
األالية عند ظهور اإلسال يف نواحي بالن البحةرين وامتةدت جنوبةا
و ربا حتى الياامة ،ومشالًا تىل العراق حيث أال ت حتقد فيةه ويف
سوان شيئا فشيئا حتى والت مشةا العةراق فياةا عةرد بعةد للةك
بةةةة(نيار بكةةةر) وكانةةةت ةةةم حةةةروب مةةةع

ةةةاوريهم مةةةن العةةةرب

والصواا متيم وحولب ،حيث حصةلت بيةنهم أيةا مشةهورب مةن أيةا
العةةةرب ،وكانةةةت ةةةم مصةةةانمات مةةةع الفةةةرس قبةةةو اإلسةةةال مةةةن
أشهر ا يو ل قار ،وشكلوا يف كث من األحيةان عاةان جيةو
( )53ابن اللدون ،الع  ،2 ،ص301م البكر  ،معجم ما استعجم،1 ،
ص118م ابةن حةةر  ،لهةةرب انيةةاب العةةرب ،ص303م النةوير  ،نهايةةة
األرب ،2 ،ص330م القلقشةةةةندى ،اةةةةب .األعشةةةةى ،1 ،ص338م
كحالة ،معجم قبائو العرب ،1 ،ص120م
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()54

اهنالرب يف اي بم

عبةةد القةةيي :قبيلةةة عدنانيةةة مشةةهورب ،مةةواطنهم األوىل حهامةةة،
والرجةةةوا يف العصةةةور ا ا ليةةةة تىل البحةةةرين ،ونامحةةةوا فيهةةةا بةةةض
بكر بن وائو ومتياا ( ،)55ثم احصةلوا بةالعراق وارللةت أقةوا مةنهم
تليةةه ،وكانةةةت ةةم عالقةةةات سةةةلاية طيبةةة مةةةع أمةةراء ايةة ب مةةةن
اهنةةةالرب ،و ةةةم وجةةةون ملاةةةوس يف العةةةراق حيناةةةا قةةةدمت جيةةةو
الفةةت )56(،.وعرفةةوا بةةدور م الكةةب يف البحةةرين أيةةا الرسةةو 
حيةةث قةةد وفةةد م تىل اهدينةةة وأثنةةى علةةيهم رسةةو اهلل  ال ة ا،
()57

كاا أنهم من ال ين ثبتوا على تسالمهم بعد وفاب الرسو  م

النار :ينيبون تىل النار بن قاسج ،ويصةلون تىل ربيعةة بةن نةرار
مةةةن العدنانيةةةة ،وقةةةد واةةةلت

اوعةةةاحهم تىل العةةةراق منةة القةةةرن

( )54البكةةر  ،معجةةم مةةا اسةةتعجم ،1 ،ص70م النةةوير  ،نهايةةة األرب،
 ،2ص330م ابةةةن اللةةةدون :العة ة  ،2 ،ص 301ةةةةة 302م كحالةةةة،
معجةةةم قبائةةةو العةةةرب ،1 ،ص98م اوعةةةة مةةةن البةةةاحثني :حضةةةارب
العراق ،ص10
( )55ياقوت اياو  ،معجم البلدان ،1 ،ص348م
( )56البكر  ،معجم مةا اسةتعجم ،1 ،ص80م ابةن اللةدون ،العة ،2 ،
ص ،300نهاية األرب ،2 ،ص329م ياقوت اياو  ،معجم البلدان،
 ،1ص246م كحالة ،معجم قبائو العرب ،2 ،ص726
( )57ابن شا  ،الي ب النبوية ،4 ،ص164
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الثالةةث اهةةيالن  ،و ةةم مكةةانتهم العيةةكرية بةةني قبائةةو العةةرب
نات ،وقد استعاو الفرس نعاائها عاالًا على بعض مدن العراق،
وكانوا نعااء لةبعض اهواقةع حةني قةدمت جيةو

الفةت .اإلسةالمي

()58

تىل العراقم

ةةم :ب ةةن ع ةةيم مةةن القح انيةةة ةةم مةةواطن

تلفةةة يف بةةالن
()59

العرب اشتهر منهم ث (اهن ر) و م حكا اي ب قبو اإلسال م

طي :قبيلةة كةب ب مةن كهةالن مةن القح انيةة ،ةا عةدب فةروع
كانت مواطنها عند ظهةور اإلسةال يف جبلةي طةي ومةا جاور ةا تىل
الشةةاا والشةةرق ،وامتةةدوا تىل ناالةةو العةةراق ،وكةةان ةةم ثقلةةهم
وحأث

م على األحةدان ناالةو العةراق قبيةو اإلسةال حتةى أن بعةض

عاا كيرى على جتاعةات العةرب يف العةراق كةانوا مةنهم ،ومةن
ةةةؤالء قبيصةةةة ال ةةةائي عامةةةو كيةةةرى علةةةى اية ة ب يةةةو فتحهةةةا

( )58ابن حر  ،لهرب انياب العرب ،ص300م الباللر  ،انياب األشراد
1800م ابةةن اللةةدون ،الع ة  ،2 ،ص ،301كحالةةة :معجةةم العةةرب،
 ،3ص ،192سعيد الديو جي ،حاريخ اهواو ،ص17م
( )59الةةةةدينور  ،األالبةةةةار ال ةةةةوا  ،ص540م ابةةةةن اللةةةةدون ،العةة ة ،2 ،
ص256م النوير  ،نهاية األرب ،2 ،ص303م كحالة ،معجةم قبائةو
العةةرب ،3 ،ص101م ابةةن قتيبةةة الةةدينور  ،اهعةةارد ،ص ،282ابةةن
حبيةةةةب ،ا ةة ة  ،ص358م اوعةةةةة بةةةةاحثني ،العةةةةراق يف التةةةةاريخ،
ص264م
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()60

اهيلاونم

اوعةة مةن

حَنْوي :قبيلة حعون يف أالها تىل قضاعة ،وقيةو أنهةا

األحالد من قبائو شةتى ،وقةد حرحلةت يف بةالن العةرب ،ثةم أقامةت
يف البحرين سنتني ،ومنها ارللت تىل العراق ،ويقةا أنهةم أو مةن
سةةكن اي ة ب مةةن العةةرب ثةةم اجتاةةع حو ةةا قبائةةو أالةةرى مسيةةت
()61

أالالطهم بعد للك بالعبانم

متيم :قبيلةة مضةرية عدنانيةة ع ياةة ،منةان م األاةلية أواسةج
جند وامتدوا منها مشالًا جبوار قبائو طي ،كاا امتةدوا مةن مشةا
بالن العةرب ناالةو العةراق ،وانتشةرت بيةنهم النصةرانية ،وناللةوا يف
اراع مع العديد مةن القبائةو اجملةاورب ةم مةن العةرب وكة لك مةع
الفرس حيث أوقع بهم الفةرس مقتلةة كةب ب ،ةم وجةون يف اية ب
وبعض اهناطق اجملاورب ا عند واو جيو

()62

الفت .تليهام

األنن :من أك قبائو العرب القح انيةة ،مةواطنهم األاةلية يف
( )60ابةةةن قتيبةةةة ،اهعةةةارد ،ص282م ابةةةن اللةةةدون ،العة ة  ،2 ،ص267م
كحالة ،معجم قبائو العرب ،2 ،ص689م
( )61البكر  :معجةم مةا اسةتعجم ،1 ،ص24م ابةن اللةدون ،العة ،2 ،
ص248م النوير  ،نهاية األرب ،2 ،ص295م كحالة ،معجةم قبائةو
العرب ،1 ،ص ،134اوعة باحثني :العراق يف التاريخ ،ص263م
( )62النةةةةوير  ،نهايةةةةة األرب ،2 ،ص344م ابةةةةن اللةةةةدون ،العةةةة ،2 ،
ص315م كحالة ،معجم قبائو العرب ،1 ،ص126م
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اليان ،وحفرقوا منها تىل

تلا بالن العةرب ،ومةا يهانةا مةنهم ةم

بنو مالك بن عثاان ال ين سكنوا العراق ،وحعةاونوا مةع ث (اهنة ر)
يف حكاهةةةم ،وكةةةان ةةةم وجةةةون يف العةةةراق عنةةةد واةةةو جيةةةو
()63

الفت.م

قةةةنص بةةةن معةةةد :مةةةن العدنانيةةةة حوجهةةةوا تىل البحةةةرين ومةةةن ثةةةم
العراق ،حيث ساكنوا قضاعة ،وامتدوا يف ريةا العةراق وسةوان ،
وقد قيو أنةه كةان مةنهم بعةض ملةوت العةراق مةن (ث نصةر) ،وقةد
قاحلهم األنباط من ملوت ال وائا يف العةراق ففرقةو م فيةه ،كةان
م وجون يف األنبار واي ب وما جاور ةا حةني واةو جيةو

الفةت.

()64

اإلسالمي تىل العراقم

مةةة حر :يعةةةونون يف أاةةةلهم تىل مالةةةك بةةةن أنن مةةةن سةةةبأ مةةةن
قح ةةان ،وقةةد كةةان ةةم وجةةون يف العةةراق حيناةةا واةةلتها جيةةو

( )63البكر  ،معجم مةا اسةتعجم ،1 ،ص90م ابةن اللةدون ،العة ،2 ،
ص252م اوعة من الباحثني ،حضارب العراق ،5 ،ص10م
( )64البكر  ،معجم ما استعجم ،1 ،ص53م ابةن حةر  ،لهةرب أنيةاب
العةةةرب ،ص9ةةةةة10م ابةةةن اللةةةدون :العة ة  ،2 ،ص262م اوعةةةة مةةةن
الباحثني ،حضارب العراق ،5 ،ص23م اوعة من الباحثني ،العةراق
يف التاريخ ،ص265م

البحث الثالث :نصارى العرب وموقفهم من الفتوح اإلسالمية

171

()65

الفت .بقيانب الالد بن الوليدم
وقد كانت نات

اوعة مةن ة القبائةو حيةكن يف اية ب
()66

وما جاور ا عرفوا بني الناس باسم العبّانم

ومةةةن اهعلةةةو أن العةةةراق بشةةةعوبه اهختلفةةةة قةةةد الضةةةع للحكةةةم
()67

الياسةةاني من ة سةةنة (538قم )م

ومةةع أن العةةراق كةةان تقلياةةا

فارسةةيا م ةن الناحيةةة اليياسةةية واإلناريةةة ،فقةةد بقةةي تقلياةةا مميةةرا
ضةان تم اطوريةةة الفةرسم و ينيةةحب عليةه ن ةةا اإلنارب الفارسةةي
حب ة اف

كاةةا يف بةةالن الفةةرس نفيةةهام( )68وقةةد كانةةت اجملوسةةية

نيانة شعب وملوت فارس و م اهيي رون على العراق ،ولة لك فةإن
اعتنةةاق عةةرب العةةراق للنصةةرانية يعةةد االتالفًةةا عةةن نيانةةة ايكةةا ،

( )65ابةةن حةةر  ،لهةةرب أنيةةاب العةةرب ،ص504م اوعةةة مةةن البةةاحثني،
حضةةارب العةةراق ،5 ،ص33م اوعةةة بةةاحثني ،العةةراق يف التةةاريخ،
ص265م
( )66ان ةةر عاةةر رضةةا كحالةةة ،معجةةم قبائةةو العةةرب ،2 ،ص719م ان ةةر
الدكتور ليو عبد اهلل اهصر  ،أثر أ و الكتاب يف الفنت وايروب
األ لية يف القرن األو ا جر  ،ص193م
( )67حين جو ر وماد أبو الليو ،العراق ،ص17م
( )68خنبة مةن البةاحثني العةراقيني( ،نم نةرار ايةديثي) ،حضةارب العةراق،
 ،5ص7م
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ممةةا كةةان يعرضةةهم لالض ة هان مةةن قبةةو الفةةرس )69(،والصواةةا
حيناا يرون أنهم يقفون مع الةرو النصةارى أحيانةا يف اةراعهم مةع
()70

الفرسم

ويصةعب لديةد حةاريخ معةني العتنةاق عةرب العةراق النصةةرانية،
ويبةةدو أن مبشةةر النصةةرانية يف أيامهةةا األوىل قةةد واةةلوا العةةةراق
وحةةاولوا نشةةر النصةةرانية بةةني شةةعوبه اهختلفةةة ومةةن بيةةنهم العةةرب،
ولعةةةو للةةةةك كةةةان يف القةةةةرن األو اهةةةيالن  )71(،ويةةة كر بعةةةةض
الباحثني أن انتشار النصرانية بني العةرب يف العةراق كةان يف نهايةة
القرن اليانس اهيالن حةني حنصةر النعاةان بةن اهنة ر ملةك اية ب
وبالتالي لو معه كث مةن األعةراب تىل النصةرانية )72(،واألرجة.
أن النصرانية كانت منتشرب يف اي ب وما جاور ا يف بدايةة القةرن
( )69سةةةهيو فاشةةةا ،ةةةات مةةةن حةةةاريخ نصةةةارى العةةةراق ،ص28م رفائيةةةو
أبوتسحاق ،حاريخ نصارى العراق ،ص3م بارحولد ،ايضارب اإلسالمية،
ص50م
( )70نم وي ا شاب ،التقاء ايضارحني الفارسية والعربيةم ارحولد ،الدعوب
تىل اإلسال  ،ص180م
( )71الثعةةال  ،نم عبةةد العريةةر ،ماضةةةرات يف حةةاريخ اهةة ا ب واألنيةةةان،
ص151م سهيو فاشا ،ات من حاريخ نصارى العراق ،ص27م رفائيو
أبو تسحاق ،حاريخ نصارى العراقم
( )72الفيومي يف الفكر الديض ا ا لي ،ص69م لويي شيخو ،النصرانية
وثنابها ،1 ،ص90م
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ا ةةامي اهةةيالن  ،حيةةث ظهةةر مةةن عةةرب اي ة ب يف حلةةك ايقبةةة
النصرانية من القيي والر بةان ،كاةا عرفةت

العديد من مشا

العديد من األنيةرب والكنةائي اهشةهورب منة حلةك الفة ب والةت ورن
()73

فيها أشعار وقصص يف بعض كتب األنبم

ويبةةةةدو أن اهةةة ب اليةةةةائد بةةةةني نصةةةةارى العةةةةرب حةةةةني الفةةةةت.
اإلسةةةالمي ةةةو اهة ة ب النية ة ور  )74(،كاةةةا وجةةةد بعةةةض أحبةةةاع
()75

اه ب اليعقوبيم

( )73ان ةةر :جةةوان علةةى ،اهفصةةو ،6 ،ص5977م اةةاا العلةةي ،من قةةة
اي ب ،ص12م
( )74اه ب الني ور ينيةب تىل نية وريوس ب ريةرت الر ةا الة أسةي
م با نصرانيا تلفًةا عةن اهة ب اليةائد عنةد الرومةان ممةا نعةا تىل
فصله من الكنيية بقرار من اع افيوس سنة  431م وأضة هد ةو
وأحباعه ،ومع للك فقد انتشر م به يف اهن قةة العربيةة قبيةو اإلسةال م
الفيومي ،يف الفكر الديض ا ا لي قبو اإلسال  ،ص68م
( )75اليةةونبكي ،أ ةةو ال مةةة يف العةةراق ،ص199م اهة ب اليعقةةوبي نيةةبة
تىل يعقوب ال ناعي أسقا الر ا ال كان يدعوا تىل القو بال بيعةة
الواحدب للايةي ، .والة الةالا الكنييةة الكاثوليكيةة والةاى
اةةراعا معهةةا ،وكثةةر أحباعةةه يف مصةةر وبةةني نصةةارى العةةرب يف الشةةا
والعراق ،وقد مات سنة  578م ان ر :عبةدالعرير الثعةال  ،ماضةرات
يف حاريخ األنيان ،ص148م الفيومي ،يف الفكر الديض ا ةا لي قبةو
اإلسال  ،ص69م
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بداية الفتوح يف العراق:
كانةةت الالفةةة أبةةي بكةةر الصةةديق  بدايةةة االن ةةالق يف فتةةوح
العراق ،حيث بدأ اهثنةى بةن حارثةة الشةيباني  يوة علةى أطةراد
اليةةوان العراقةةي مةةع بعةةض اهيةةلاني مةةن قومةةه ،فبلوةةت أالبةةار أبةةا
بكةةر الصةةديق  فةةأثنى عليةةه ونعةةا لةةه ،ث ةم قةةد اهثنةةى تلةةي أبةةي
بكر يف اهدينة وطلةب منةه أن يكتةب لةه عهةدا علةى مةن أسةلم مةن
قومه ليوااو بهم ا هان ضد الفرس ،فكتب لةه أبةو بكةر عهةدا
فةةةدعا مةةةن أسةةةلم مةةةن قومةةةه تىل ا هةةةان ،وبةةةدأ ينةةةاو

الفةةةرس يف

()76

أطراد العراقم

وحتحدن اهصانر عن قيا اهثنى مع بعض قوان ثالةرين مةن قومةه
حاربةةة الفةةرس يف مواضةةع

تلفةةة مةةن نةةواحي الكوفةةة والبصةةرب

ومةةا يليهةةا ولقةةيقهم للعديةةد مةةن االنتصةةارات الةةت أل لةةت الفةةرس
وأحبةةاعهم ومةةنهم نصةةارى العةةرب لكنهةةا ال حتحةةدن بدقةةة عةةن حلةةك
اهعارت وال حش بوضوح تىل مواقا معينة لنصارى العةرب الال ةا،
ثم حداعى الفرس ونصارى العرب لقتا اهثنى والتضييق عليه وعلةى
ة

مةةن قةةوان قومةةه ،حتةةى كةةانوا أن جيلةةو م عةةن مةةا فتحةةوا مةةن

( )76الةةةةباللر  ،فتةةةةوح البلةةةةدان ،ص242م الةةةةدينور  ،األالبةةةةار ال ةةةةوا ،
ص111م األنن  ،فتةةوح الشةةا  ،ص53م ابةةن أعةةثم الكةةويف ،الفتةةوح،
 ،1ص73م
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مواقع ،فأادر أبو بكر الصديق  أمرا تىل الالةد بةن الوليةد 
بأن يتوجه ن معه مةن ا نةد تىل العةراق( )77مباشةرب مةن الياامةة،
وكان قد فر للتو مةن قتةا ميةيلاة ،وقةد انضةم اهثنةى ومةن معةه
لت تمرب الالد بن الوليد وحيناةا بةدأت معةارت الالةد وجيوشةه يف
الفتةةوح ظهةةرت بوضةةوح مواقةةا معينةةة لنصةةارى العةةرب ضةةد جيةةو
اهيلاني و يف أكثر من عشرين معركة على النحو التالي:
الوجلة:

ي أحد اهعارت الت جرت بني اهيلاني والفرس يف شهر اةفر
سنة اثنت عشرب للهجرب ،وقد اش ت عرب الضةاحية( )78تىل جانةب
الفرس يف

اهعركة و م نصةارى مةن قبائةو عربيةة

تلفةة مةن

بكر بن وائو ،وبض عجو ،وحةيم الةالتم وقةد بة لوا جهةونا كةب ب
يف ميةةاعدب الفةةةرسم وكانةةةت معركةةةة شرسةةة قان ةةةا مةةةن جانةةةب
الفرس (األندرن ر) ،وقد انتصر اهيلاون يف نهاية اهعركة وقتلت
لةةوع كةةب ب مةةن الفةةرس ونصةةارى العةةرب ،وقةةد عامةةو اهيةةلاون
الفالحةةني يف اهن قةةة معاملةةة حيةةنةم أمةةا اهقةةاحلون فكةةان جةةراؤ م
( )77الليفةةة بةةن اليةةاط ،حارخيةةه ،ص117م األنن  ،فتةةوح الشةةا  ،ص54م
 ،حاريخ اإلسال عهد الراشةدين،
 ،حارخيه ،4 ،ص2م ال
ال
ص78م ابن األث  ،الكامو ،2 ،ص388م
 ،حارخيه ،2 ،ص8م ابن األث  ،الكامو ،2 ،ص241م
( )78ال
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اوعةةة مةةن أبنةةاء نعاةةاء بةةض

بكر بن وائو ممن م مكانة بةني نصةارى العةرب يف العةراق مةنهم
ابن جابر بن جب  ،وابةن لعبةد األسةون العجلةي( )79ممةا جعةو بقيةتهم
ييةةةتعدون لقتةةةا اهيةةةلاني وييةةةتادون الفةةةرس لةة لك فياةةةا عةةةرد
وقعة م
()80

أليس:

اجتاع نصارى العةرب مةن قبائةو شةتى لالنتصةار ههةر لةوعهم
مع الفرس يف موقعة الو ةة ،وكةان علةى رأسةهم قبائةو بةض عجةو
وضبيعة ،وحيم الالتم تضافة تىل بعض نصارى العةرب مةن ضةواحي
اي ب ،وكان يقون م عبةد األسةون العجلةي ،باإلضةافة تىل لةوع
كةب ب مةةن الفةةرس يقةةون م جابةةان ،وقةد الةةد نصةةارى العةةرب مةةع
الفرس لقتا اهيلاني يف ة اهعركةة ييةاند بعضةهم بعضةا وقةد
كان نصارى العرب أشد محاسة لقتا اهيلاني مةن الفةرس ،ممةا
نفع الفرس تىل حقدميهم يف افود اهعركة ،وتسةنان قيةانب بعةض
( )79ابن األث  ،الكامو241 ،م
( )80ألةةيي موضةةع يف ناحيةةة البانيةةة مةةن أرى العةةراق اشةةتهر باهوقعةةة الةةت
نارت بةةةني اهيةةةلاني والفةةةرس ومةةةن معهةةةم مةةةن نصةةةارى العةةةربم يةةةاقوت
اياةةو  ،معجةةم البلةةدان ،1 ،ص248م ان ةةر البكةةر  ،معجةةم مةةا
استعجم ،1 ،ص188ةة223م
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أقيا ا ةيم تلةيهم ،ممةا أ ضةب الالةد بةن الوليةد  ونفعةه تىل
لةةد حلةةك القيةةانات النصةةرانية العربيةةة بصةةفة مباشةةرب ،فبةةارن م
()81

بنفيه وقتو بعضةا مةنهم بيةد يف اهبةارنب ومةنهم مالةك بةن قةييم

ويالحل أنه كان يف افود اهيلاني بعض أفران ممن أسلاوا من
حلك القبائو والصواةا ميةلاي بةض عجةو ،حيةث كةانوا أشةد مةن
ةةةم محاسةةةة يف قتةةةا النصةةةارى مةةةن بةةةض قةةةومهمم و متةةةنعهم
العصةةبية وال القرابةةة مةةن اإلالةةالص يف ا هةةان وال ة اءب مةةن كفةةار
قومهم وقد انتهت اهعركة بانتصار اهيةلاني ومقتةو لةوع كةب ب
من الفرس ونصارى العرب حتى أن النهةر اجملةاور قةد حوة لونةه مةن
الد هدب يومني )82(،وقد كانةت ة اهعركةة يف شةهر اةفر سةنة
اثةةنت عشةةرب للةةهجربم( )83وكانةةت اهعركةةة فراةةة كةةب ب لةةتلقني
نصارى العرب نرسا و ينيو  ،مما جعو له حةأث ا يف اهعةارت الةت
يقت بعد للكم
احلرية:

كانت مقرا هلوت اهنالرب الة ين كةانوا خيضةعون هلةوت فةارس
 ،حارخيه ،2 ،ص10م
( )81ال
( )82ال ةةةة ة  ،حارخيةةةةةةه ،2 ،ص11م ان ةةةةةةر :األنن  ،فتةةةةةةوح الشةةةةةةا ،
 ،حاريخ اإلسال عهد الراشدين ،ص78م
ص62ةة63م ال
( )83الليفة بن الياط ،حارخيه ،ص118م

178

حضاريات يف الفتوح اإلسالمية

ويدينون م بالوالء حتى أنهم مسوا عرب الفرسم وكان يكامها
أثر كب يف تالضاع بعض نواحي العةراق للفةرس ،وتالضةاع قبائةو
العةةرب اجملةةاورب للعةةراق وضةةبج حةةدون  ،وقةةد اشةةتهر بعةةض ملةةوت
اية ب بالقيةةوب وال لةةم )84(،وكانةةت ةةم مشةةاركة مةةع الفةةرس يف
حةةروبهم ضةةد الةةرو  )85(،وكةةان عامةةو كيةةرى علةةى اي ة ب قبيةةو
وأثنةةاء فةةت .اهيةةلاني ةةا ةةو تيةةاس بةةن قبيصةةة ،مةةن قبيلةةة طةةي،
()86

باإلضافة تىل وجون (مرنبان) ا من الفرسم

وكانت اي ب قبو الفت .اإلسالمي موطنا جملاوعات عربية من
قبائو عدب مسيت تحدى ة اجملاوعةات بةة(العبَّان) و ةم مةن قبائةو
طي وجعفي ،وكلةب ،ومتةيم ،واألنن ،و ةم ،و يةان ،وكنةد ،
()87

ومةة حر ،ومحةة  ،وبةةض ايةةارن بةةن كعةةب ،وحنةةوي ،وسةةليمم

اجتاعةةوا علةةى النصةةرانية وا ة وا اي ة ب ومةةا جاور ةةا موطنةةا ةةم
و ة اجملاوعةةة حشةةكو سةةكان اي ة ب والثلةةث الثةةاني مةةن قبيلةةة
( )84جوان علي ،اهفصو يف حاريخ العرب قبو اإلسال  ،5 ،ص240م
( )85نم اةةاا أمحةةد العلةةي ،من قةةة اي ة ب ،نراسةةة طوبر رافيةةة ،حبةةث
ميتقو من لة كلية اآلناب العراقية لينة  ، 1962ص1م
 ،حارخيه ،2 ،ص11م
( )86ال
( )87ان ةةةةر :يةةةةاقوت اياةةةةو  ،معجةةةةم البلةةةةدان ،2 ،ص231م وكةة ة لك
كحالة ،معجم قبائو العرب ،2 ،ص ،719وكة لك الربيةد  ،حةا
العروس ،2 ،ص412م ابن نريد ،االشتقاق ،ص7م
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()88

حنوي ،أما الثلث الباقي فهم أحالد من قبائو شتىم

وقةةةةد كةةةةان اهيةةةةلاون يف حيةةةةاب الرسةةةةو  يعرفةةةةون ايةة ة ب
وأالبار ةةا ،حيةةث كانةةت مقةةرا هلةةوت العةةرب( )89ومثةةار تعجةةابهم،
ول لك ورنت األالبار أن الرسو  لكر ةا أكثةر مةن مةرب وبشةر
أاحابه بفتحها فياع أحد األعراب مرب حديث الرسو  ف لةب
منةةه أن يهةةب لةةه كرامةةة بنةةت عبةةد اهيةةي .أحةةدى بنةةات نعاةةائهم،
وكان قد شةا د ا فأعجةب بهةا فوافقةه الرسةو  وو بهةا لةه تن
()90

فتحت اي بم

وحني والت جيو

اهيلاني تىل نواحي اي ب يف أواالر اليةنة

الثانية عشر للهجرب بدأوا قتالًا حو اهدينة ،مع من عرد بةة (عةرب
الضاحية)م وحناو
وأثنةةاء حنةةاو

اهيلاون مع أ و اي ب ال ين لصنوا نااللها،

اهيةةلاون مةةع أ ةةو اي ة ب ال ة ين لصةةنوا نااللةةها،
ةةات

( )88يةةاقوت اياةةو  ،معجةةم البلةةدان ،2 ،ص231م سةةهيو فاشةةا،
من حاريخ نصارى العراق ،ص26م
( )89لدن اهيعون يف كتابةه مةرو الة ب عةن ملةوت اية ب اهخةتلفني
بشيء من التفصيو يف قرابة مخي عشرب اةفحة ،ان ةر ،2 :ص90ةةة
105م وك لك لدن عنهم ابةن اللةدون يف العة يف  13اةفحة،2 ،
من ص 259ةة 272م
( )90ال ة  ،حارخيةةه ،2 ،ص12م ابةةن األث ة  :الكامةةو ،2 ،ص392م
ابن كث  ،البداية والنهاية ،6 ،ص194م
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عرى عليهم اهيةلاون اإلسةال أو ا ريةة أو القتةا ثةم طلةب مةنهم
الالد بن الوليد  أن يبعثوا تليةه وفةدا ليفاوضةه ،فخةر تليةه وفةد
يرأسه عبد اهيي .بن عارو بن قيي بةن حيةان بةن بقيلةة مةن األنن،
ومعه

()91

اوعة من نعااء اية ب مةنهم تيةاس بةن قبيصةة ال ةائي

عامو كيرى على اي ب ،وكان عبةد اهيةي .رجلًةا كةب اليةن
حتى أن الالد بن الوليد  شك يف أن يكون الرجو قد الرد وأنه
ال يعقةةو شةةيئا ،ونار بينةةه وبةةني الالةةد بةةن الوليةةد  حةةوار يةةنم عةةن
لكاء الرجو وعقله ومنه أن الالد قا له( :من أين أقصى أثةرت يةا
شيخ ،فقا  :من ظهةر أبةي ،قةا  :مةن أيةن الرجةت ،قةا  :مةن ب ةن
أمي ،قا  :ووك يف أ شيء أنت قا  :يف ثيابي ،قا  :ووك علةى
أ شةيء أنةةت ،قةا  :علةةى األرى ،قةا  :أحعقةةو ،قةا  :نعةةم وأقيةةد،
قا  :ووك ت ا أكلاك بكةال النةاس ،قةا  :وأنةا أجيبةك جةواب
النةةاس ،قةةا أسةةلمٌ أنةةت أ حةةرب قةةا  :بةةو سةةلم ،قةةا  :فاةةا ة
ايصةةون قةةا  :بنينةةا لليةةفيه حتةةى جيةةيء ايلةةيم ،ثةةم ح ة اكرا
الصل .فاا لحا)م( )92وقةد قةا لةه الالةد ووكةم مةا أنةتم أعةرب

( )91ان ر اهيعون  ،مرو ال ب ،2 ،ص104م
( )92الباللر  ،فتوح البلةدان ،ص244م ان ةر :الليفةة بةن اليةاط ،حارخيةه،
ص118م ابةةةن األثة ة  ،الكامةةةو ،2 ،ص398م ابةةةن أعةةةثم الكةةةويف،
الفتوح ،1 ،ص79م ابن كث  ،البداية والنهاية ،6 ،ص343م
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فاةةا حنقاةةون منةةا أو عجةةم فاةةا حنقاةةون ( :ةةو أنةةتم عةةرب أ عجةةم
()93

فقةةا  :كنةةا عربةةا واةةرنا عجاةةا ،وعجاةةا كنةةا وعربةةا اةةرنا)م

يعةةض أننةةا سةةنواليكم بعةةد تن كنةةا نةةوالي الفةةرس كاةةا أكةةدوا
للايلاني أنهم عرب ،منهم عرب عاربة ومنهم عرب ميتعربة فقا
م اهيلاون لو كنتم ك لك و لانوننا تلام
وقد رضوا بةأن يع ةوا ا ريةة ويبقةوا علةى نصةرانيتهم فةأقر م
اهيلاون على للك ر م بقائهم على النصرانية حيث قةا

ةم الالةد

ابةةن الوليةةد( :ووكةةم تن الكفةةر فةةالب مضةةلة فةةأمحق العةةرب مةةن
سةةةةةلكها ،فلقيةةةةةه نلةةةةةيالن أحةةةةةد اا عربةةةةةي ف كةةةةةه واسةةةةةتد
األعجاي)م( )94وقد عقد الالد معهم اةلحا فرضةت ا ريةة وجبةه
على نصارى العرب يف اية ب كاةا احفةق علةى شةروط أالةرى منهةا
أن يكونةةوا عيونةةا للايةةلاني علةةى الفةةرس وتال يوةةدروا باهيةةلاني،
()95

كاةةةا أن علةةةى اهيةةةلاني مقابةةةو للةةةك أن واةةةو م ويؤمنةةةو م

واش ط( )96عليهم حيليم كرامة بنت عبةد اهيةي .و ةي اهةرأب الةت
و بها رسو اهلل  ألحد األعراب فيلات له ثم افتدت نفيها منه
( )93ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،21 ،ص79م
 ،حارخيه ،2 ،ص13م
( )94ال
 ،حارخيه ،2 ،ص14م ابن األث  ،الكامو ،2 ،ص244م
( )95ال
 ،حارخيه ،3 ،ص15م
( )96ال
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ببعض اها م ونةص ة اهصةاية األوىل أل ةو اية ب مةع اهيةلاني
كاا روا ا ال

( :بيم اهلل الرمحن الرحيم

ا ما عا ةد عليةه

الالةةد بةةن الوليةةد عةةديا وعاةةرا ابةةض عةةد وعاةةرو بةةن عبةةد اهيةةي.
وتياس بن قبيصة وح ى بن أكا و م نقباء أ و اي ب رضي بهم
أ لها وأمرو م فعا د م على حيعني ومائة ألا نر م يف كو سةنة
جراء عن أيديهم يف الدنيا ،ر بانهم وقيييةهم تال مةن كةان مةنهم
على

يةد حبييةا عةن الةدنيا حاركًةا ةا وسةائحا ،وعلةى اهنعةة،

فةإن و ميةةنعهم فةةال شةةيء علةةيهم حتةةى ميةةنعهم وتن ةةدروا بفعةةو أو
بقو فال مة منهم بريئة وكتةب يف شةهر ربيةع األو مةن سةنة اثةنت
عشرب)م

()97

وبعةةد مصةةاية اي ة ب جةةرت العديةةد مةةن اهنةةاطق اجملةةاورب ةةا
و را ا واايوا اهيلاني وأقروا بدفع ا رية()98م فقا الالةد بةن
()99

الوليد بتن يم اي ب واللا عليهةا عاةرو بةن حةر األنصةار 

 ،حارخيةةةه ،2 ،ص14م وان ةةةر الةةةباللر  ،فتةةةوح البلةةةدان،

( )97ال ةةة
ص292م
 ،حةةةةاريخ اإلسةةةةال  ،عهةةةةد
( )98ال ةة ة  ،حارخيةةةةه ،2 ،ص17م الةة ة
الراشدين ،ص79م
( )99الدينور  ،األالبار ال وا  ،ص112م
عاةةرو بةةن حةةر األنصةةار  ،اةةحابي جليةةو مةةن بةةض مالةةك بةةن النجةةار مةةن
ا ةةرر  ،شةةهد ا نةةدق مةةع رسةةو اهلل  ،وكةةان عاملًةةا لةةه علةةى جنةةران،
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()100

كاا ن ةم اهنةاطق اجملةاورب ةا وعةني عليهةا اهيةاا والعاةا ،
كاا ا

منها قاعدب له ،وجب أمةر أبةي بكةر لةه قبةو الفةت،.

حيث أمر وعياى بةن ةنم قائلًةا اةا( :فةإلا اجتاعتاةا بةاي ب تن
شةةاء اهلل وقةةد فضضةةتاا مةةا بةةني العةةرب وفةةارس وأمنةةتم أن يةةؤحي
اهيلاون من اللفهةم فلةيقم بةاي ب أحةدكاا وليقةتحم اآلالةر علةى
()101

القو )م

وبعث أ و اي ب با ةدايا تىل أبةي بكةر الصةديق  يف اهدينةة
عالمة علةى اهيةاهة وطلةب رضةى اهيةلاني وا ليفةة علةيهم ،فقبةو
أبةةو بكةةةر ا ديةةة ،وكتةةب تىل الالةةد بةةةن الوليةةد أن ييةةةحبها مةةةن
جةةةةريتهمم( )102و ةة ة ا مةةةةن عةةةةد اهيةةةةلاني وتنصةةةةافهم مةةةةع أولئةةةةك
النصةةارى ،حيةث تن حلةةك ا ةةدايا كانةةت نائةةدب عةةن ا ريةةة اهقةةررب
عليهم ،فقبلها اهيلاون تظهارا للرضى ولكنهم حيبو ا جرءا من
ا رية تقامة للعد واإلنصادم

اش ت يف الفتوح وعا حتى سنة تحدى ومخيني للهجربم ابن األث  ،أسةد
 ،جتريد أمساء الصحابة ،1 ،ص404م
الوابة ،4 ،ص98م ال
 ،حارخيةه ،2 ،ص17م الةباللر  ،فتةوح البلةدان ،ص،245
( )100ال
244م
 ،حارخيه ،2 ،ص19م
( )101ال
( )102اهصدر اليابقم ابن األث  ،الكامو3922 ،م
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وقد نقض أ و اي ب عهد م مع اهيةلاني بعةد وفةاب أبةي بكةر
الصةةديق  ،وأعةةانوا والء ةةم للفةةرس مةةرب أالةةرى وأنكةةروا علةةى
اهيلاني عهد م وضيعو  ،مما نفع القائةد اهيةلم اهثنةى بةن حارثةة
الشةةيباني  أن يتوجةةه لفتحهةةا مةةرب ثانيةةة ،فةةأران أ ةةو اي ة ب أن
يعقدوا الحا مةع اهيةلاني بةنفي الشةروط اليةابقة وبةنفي مقةدار
()103

ا ريةةة فةةرفض اهيةةلاون للةةك وشةةرطوا علةةيهم شةةروطًا أالةةرىم

وبعد معركة ة ا يةر و رميةة اهيةلاني فيهةا اسةتخا أ ةو اية ب
باهيةةةلاني للاةةةرب الثالثةةةة ،وأنكةةةروا الصةةةل .وأعةةةانوا األعةةةداء مةةةن
م من اهيلاني وأضاعوا احفاقيتهم مع اهيلاني ،فلاا

الفرس و

سةةعد بةةن أبةةي وقةةاص  تىل العةةراق ،حةةاو أ ةةو

واةةلت جيةةو

ايةة ب أن يعةةةونوا تىل نفةةةي معا ةةةدب اهثنةةةى ،وكة ةانوا ةةةم الة ة ين
نقضو ا فرفض سعد للك وكتةب بينةه وبيةنهم اةلحا جديةدا رفةع
وجبةةه مقةةدار ا ريةةة الةةت يةةدفعونها للايةةلاني مةةع مراعاحةةه هةةا
()104

ي يقون نفعهم

ومن الال ما سبق يتبني لنا تن أ و اي ب ر م أنهم كانوا مةن
العةةةرب فقةةةد قةةةاوموا اهيةةةلاني ووقفةةةوا مةةةع الفةةةرس اجملةةةوس ضةةةد
اهيلاني مع أنهم خيالفونهم يف الدين حيث كانوا نصةارى وأولئةك
( )103ال
( )104ال

 ،حارخيه ،2 ،ص14م ابن األث  ،الكامو ،2 ،ص392م
 ،حارخيه ،2 ،ص15م ابن األث  ،الكامو ،2 ،ص392م
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وس ،وكانوا عربا وأولئك فرس ،كاا يالحل أن أ ةو اية ب
كانوا من أوائو أ ةو العةراق تقةرارا بيةل ة اهيةلاني ورضةوا بةدفع
ا رية ليي حبةا يف اهيةلاني وت ةا رضةى بةالواقع والشةية مةن قةوب
اهيلاني تل أنهم ما أن ويوا ضةعفًا يف اهيةلاني حتةى يبةانروا تىل
نقض عهد م والصل .واهياهة ،وقد حكرر مةنهم ة ا العاةو عةدب
مةةرات ،ومةةةع للةةك كةةةان اهيةةلاون يقبلةةةون مةةنهم العةةةونب تىل نفةةةع
ا ريةم
األنبار:

كةةةان ييةةةكن األنبةةةار لاعةةةة مةةةن نصةةةارى العةةةرب ،وية ة كر
ال

من رواية أ و البلد حني التقى بهم الالد بن الوليد  أنهةم

نرلوا على عرب قبلهم وأن العةرب كانةت حيةكن األنبةار منة أيةا
()105

خبت نصرم

واةةو اهيةةلاون تىل األنبةةار بعةةد فةةت .اي ة ب يقةةون م الالةةد بةةن
الوليد م كان مع م اهدافعني عنها سكانها من نصارى العةربم
يتةةوىل قيةةانحهم (شة نان) و ةةو مةةن أعقةةو قةةوان الفةةرس كاةةا يصةةفه

( )105ال ة  ،حارخيةةه ،2 ،ص20م وان ةةر الةةدينور  ،األالبةةار ال ةةوا ،
ص112م
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ال

م( )106وقد لصن أ لةها بايصةون وا نةانق ،وحةني واةلت

جيو

اهيلاني شةا د أ ةو األنبةار مةن العةرب تبةو اهيةلاني ،وقةد

محلةةت فوقهةةا مواليةةد ا فتشةةاءموا وقةةالوا( :اةةب .األنبةةار شةةر لةةو
واو ليلة) ففير كالمهم للقائد الفارسي ش نان فقا  :قضةوا
على أنفيهم ةة يقصد التشاؤ ةة ول لك حةاو مصةاية اهيةلاني يف
بدايةةةةة حصةةةةار م للادينةةةةة ،ولكنةةةةه فةةةةرى شةةةةروطًا و يقبلةةةةها
اهيلاون ،فنشب القتا بني أ و األنبار واهيلانيم
وقد ركر اهيلاون علةى رمةي القةو بالنبةو يف وجةو هم ففقئةت
أكثر من ألا عني مةن أ ةو األنبةار ،فتصةاي .العةرب فيهةا :ل بةت
عيون أ و األنبار فيأ ش نان عاةا يقولةون ،ففيةر لةه للةك فةران
مةةن حشةةاؤ العةةرب والفةةرس معةةا ،ثةةم اض ة روا تىل التيةةليم وأقةةروا
بةةدفع ا ريةةة ،وأاةةبحوا أ ةةو لمةةة وأمةةن اهيةةلاون مةةن فيهةةا وحةةني
التقى بهم الالد بن الوليةد وجةد م يتحةدثون العربيةة ويكتبةون بهةا
ويتعلاونهةا وينشةةدون األشةعار بهةةام فيةأ م مةةا أنةتم فقةالوا قةو مةةن
العرب نرلنا تىل قو من العرب قبلنا )107(،وقد رحب الالد بةن الوليةد
( )106ال ة  ،حارخيةةه ،2 ،ص20م وان ةةر :الليفةةة بةةن اليةةاط ،حارخيةةه،
ص118م ابن األث  ،الكامو ،2 ،ص394م
 ،حارخيه ،2 ،ص21م وان ر :ابن األثة  ،البدايةة والنهايةة،
( )107ال
 ،6ص349م
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()108

البلد وعني عليها الربرقان بن بدرم

و ك ا نالحل أن العةرب يف ة البلةدب كةانوا يقةاحلون لةت
قيةةةانب فارسةةةية وو يقبلةةةوا باإلسةةةال أو ا ضةةةوع للايةةةلاني ونفةةةع
ا رية تال بعد قتا مرير مع اهيلاني ،ومع

ا ا ضةوع يف بدايةة

الفتةةوح يف العةةراق فةةان أ لةةها مةةن نصةةارى العةةرب و

ةةم اسةةتولوا

نقص قوب اهيلاني بعد موانرب الالد بن الوليد وبعض جند اهيلاني
تىل الشا فنقضوا العهد ورفضوا نفع ا رية وو يعةونوا تىل ال مةة
()109

بعد للك تال حيناا أحيوا بقوب اهيلانيم
()110

عني التمر:

( )108ال ة  :حارخيةةه ،2 ،ص21م ابةةن األثة  ،الكامةةو3942 ،م ابةةن
كث  ،البداية والنهاية ،6 ،ص( ،349الربرقان بن بدر) ابن امر
القيي التاياي اةحابي جليةو ،قةد يف وفةد بةض متةيم علةى الةن 
فأسلم وحين تسالمه ،وال الةن  علةى اةدقات قومةه فأنا ةا وهةا
ارحدت قبيلته بعد وفاب الن  ثبت على تميانةه وقةد بصةدقات قومةه
على أبةي بكةر  يف اهدينةة ،عةا تىل نمةن معاويةة بةن أبةي سةفيانم
ابن حجر ،اإلاابة ،1 ،ص544م
 ،حارخيه ،2 ،ص21م وان ر :ابن كث  ،البدايةة والنهايةة،
( )109ال
 ،6ص349م
( )110عةةني التاةةر :بلةةدب قريبةةة مةةن األنبةةار ربةةي الكوفةةةم يةةاقوت اياةةو ،
معجم البلدان ،1 ،ص241م
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اجتاعت قبائو شتى من نصارى العرب يف عني التار بعد رميةة
لوع األنبار ،وكان لعهم يتكون من النار ،وحولب ،وتيان ومن
حالفهم من نصارى وقبائو العرب يف العراق ،وكان يتةرعاهم عقةة
ابن أبي عقة بن قيي البشر من النار ،وعارو بن الصعب ،كاا
كةةان نةةات لةةوع كةةب ب مةةن الفةةرس ،علةةى رأسةةها مهةةران بةةن
بهرا  ،و و من أحكم قوان الفةرسم وهةا مسةع العةرب بقةرب الالةد
ابةةن الوليةةد  ومةةن معةةه مةةن اهيةةلاني التقةةى قائةةد م عقةةة بالقائةةد
الفارسةةي مهةةران وقةةا لةةه( :تن العةةرب أعلةةم بقتةةا العةةرب فةةدعنا
والالدا ،قا ادقت ألنتم أعلم بقتا العرب وتنكم هثلنةا يف قتةا
العجةةةم)م( )111ومةةةن ةة ا الةةةنص نالحةةةل أن نصةةةارى العةةةرب كةةةانوا
أكثةةر محاسةةة مةةن الفةةرس يف قتةةا اهيةةلاني الفةةالني ،كاةةا أن
الفرس كانوا يدفعون بهم يف

ا ا انب ،ول لك حيناا اسةتورب

الفةةرس رن قائةةد م علةةى قائةةد نصةةارى العةةرب وكةةانوا وتقةةرونهم
قا

م :نعوني تنةي و أرن تال مةا ةو الة لكةم وشةر ةم أنةه قةد

جاءكم من قتو ملوككم وفو حدكم فاحقيته بهم ،فةإن كانةت
م على الالد فهةي لكةم وتن كانةت األالةرى و حبلوةوا مةنهم حةي
يهنوا فنقاحلهم وحنن أقوياء و م مضعفونم
( )111ال ة  ،حارخيةةه ،2 ،ص21م وان ةةر :ابةةن األث ة  ،الكامةةو،2 ،
ص246م ابن كث  ،البداية والنهاية ،6 ،ص349م
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وبعةةد اإلحفةةاق بةةني قائةةد العةةرب وقائةةد الفةةرس ،أاةةب .نصةةارى
العرب يقون م عقة بن أبي عقة ،وبعض القوان اآلالرين من نصارى
العةةرب يف مواجهةةة اهيةةلاني ،وحلقةةو م الةةار ايصةةون ،وقةةاحلو م
فانتصةةر اهيةةلاون علةةيهم ،واسةةروا قةةوان م و اوعةةة كةةب ب مةةن
نصةةارى العةةرب ويف الوقةةت نفيةةه لصةةنت الفلةةو ا اربةةة مةةن بقيةةة
ا ةةةيم ناالةةةو عةةةني التاةةةر ممةةةا نفةةةع القائةةةد الفارسةةةي تىل ا ةةةرب
جبند  ،فواو الالد بن الوليد  وبدأ مهالة من بداالو األسةوار
وايصون ،فلاا اشتد عليهم ايصار سلاوا علةى حكةم الالةد بةن
الوليد فقتو قوان م ونعاائهم وعلةى رأسةهم عقةة بةن أبةي عقةة،
وعارو بن الصعق ،و ال بن عقة بن قيي البشر الناةر ( )112مةع
لاعةةة مةةن اهقاحلةةة وس ة كةةو مةةن حةةوى حصةةنهم و ةةنم مةةا فيةةه
وكةةةان ضةةةان الية ة أربعةةةون المةةةا لكيةةةا كةةةانوا قةةةد حبيةةةوا
وأ لقت عليهم الدور ليتعلاوا اإلجنيو ،وقياوا بعد للك علةى أ ةو
()113

الةةةبالء فكةةةان مةةةنهم ومةةةن أبنةةةائهم علاةةةاء وقةةةوان مشةةةهورونم
ونالحل أن اهيلاني و مييروا بني العةرب و

ةم يف عةني التاةر،

( )112الدينور  ،األالبار ال وا  ،ص112م
( )113من ؤالء نص أبو موسى بن نصة  ،وسة ين أبةو ماةد بةن سة ين،
وييةةار جةةد ماةةد بةةن تسةةحاقم ان ةةر :الليفةةة بةةن اليةةاط ،حارخيةةه،
ص118م ال ة  ،حارخيةةه ،2 ،ص ،22وك ة لك الةةباللر  ،فتةةوح
البلدان ،ص248م
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بو تنهم أوقعوا اشد العقوبات بنصارى العرب ال ين قةاحلوا اهيةلاني
ورفعوا اليالح ضد مم وو يشفع م كةونهم مةن العةرب كاةا أن
اهيةةلاني سةةبوا مةةنهم ،و ناةةوا كاةةا كةةانوا يفعلةةون بةةالفرس ،وال
فةةرق عنةةد م بةةني كفةةر عربةةي وكفةةر فارسةةي ،فاهعاملةةة كانةةت
واحدب ،بو أن نصارى العرب كانوا أحرى بقبو ايق هةا يعرفونةه
مةةن اةةدق اهيةةلاني ،وهقةةدرحهم علةةى فهةةم اإلسةةال حيةةث كةةان
القرثن باللوة الت يفهاونهام
وكةةان ممةةن استشةةهد مةةن اهيةةلاني يف عةةني التاةةر الصةةحابي
ا ليةةو بش ة بةةن سةةعد األنصةةار  )114(وقةةد قةةا اهيةةلاون بفةةت.
بعض اهناطق اجملاورب لعةني التاةر فخاضةوا معةارت مةع حولةب ،ومةع
ربيعةةة يف بعةةض اهيةةا اجملةةاوربم وأمنةةوا بعةةض مةةن طلةةب األمةةان وو
يقاحلةةةهمم( )115وقةةةا اهيةةةلاون بتن ةةةيم عةةةني التاةةةر ومةةةا جاور ةةةا،
وأاةةبحت تحةةدى القواعةةد العيةةكرية اههاةةة الةةت ين لقةةون منهةةا
( )114الباللر  ،فتوح البلدان ،ص249م
بش بن سعد :و احابي أنصةار جليةو شةهد بةدرا وأحةد واهشةا د
بعد ا بعثة الرسو  على بعض اليرايا ،كان من كتةاب الصةحابة
رضةةوان اهلل علةةيهمم ابةةن سةةعد ،ال بقةةات ،3 ،ص531م الليفةةة بةةن
الياط ،حارخيه ،ص78م ابةن األثة  ،أسةد الوابةة ،1 ،ص195م ابةن
حجر ،اإلاابة  ،1ص158م
( )115الباللر  ،فتوح البلدان ،ص249 ،250م
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للفتوح فانها ان لق الالد بن الوليد تىل نومة ا ند لنجةدب عيةاى
ابن نم كاا ان لق منها الالد بن الوليد  تىل الشا حيناا أمر
أبو بكر الصديق بالتوجه تىل الشا جندب للايلاني قبيو معركةة
ال موتم
()116

دومة اجلندل:

حعد نومة ا ند ناالو ا ريرب العربية ،وال حعد جورافيا ضان
العراق لكن اهؤرالني يتحدثون عن فتحها ضةان حةديثهم عةن فةت.
العةةراقم ولعةةو لة لك أسةةبابا

تلفةةة أ اهةا تنهةةا يف طريةةق ا يةةو

اهتجهة تىل العراق ،ولة لك فةان ا يةو
كلفت بفتحها أثناء مي

الةت وجهةت لفةت .العةراق

ا ،فقد كلا عيةاى بةن ةنم مةن قبةو

أبةةي بكةةر  بفتحهةةا و ةةو يف طريقةةة تىل العةةراق ،وك ة لك فةةان
القبائو اهقياة فيها مةن نصةارى العةرب كانةت تىل حةد مةا امتةدانا
لقبائةةو نصةةارى العةةرب يف العةةراق ،وعلةةى اةةلة قويةةة بهةةا حتةةى تن
أكيةةدر نومةةة ا نةةد كانةةت لةةه منةةان بةةاي ب يف العةةراق بةةو تن

( ) 116نومة ا ند  :موضع بني ايجةان والشةا علةى بعةد عشةر مراحةو مةن
اهدينةةة يتبعةةه عةةدب حصةةون وقةةرى ومةةن أشةةهر ا حصةةن أكيةةدر بةةن
عبداهلك ال وجه تليه رسو اهلل  الالد بن الوليد أثناء ةرو حبةوت
فجاء به أس ام البكةر  ،معجةم مةا اسةتعجم ،1 ،ص564م يةاقوت
اياو  ،معجم البلدان ،2 ،ص487م
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الةةةبعض ينيةةةبه تىل اية ة ب )117(،ونالحةةةل أن نةةةات حراب ًةةةا بةةةني
اجملاةةوعتني نصةةارى نومةةة ا نةةد ونصةةارى العةةراق ،حيةةث حبةةانر
كو

اوعة منهاةا تىل ميةاعدب األالةرى ،ولة لك فهةم يشةكلون

قوب متفقة األ داد ضةد اهيةلاني وييةاند بعضةها بعضةا ،حتةى لةو
اف قةةوا مكانةةا ،وقةةد حةةاولوا عرقلةةة ا ةةيم اهتجةةه تىل العةةراق
بقيةةانب عيةةاى بةةن ةةنم )118(،ممةةا اضة ر الالةةد بةةن الوليةةد تىل حةةرت
العراق وتيقاد الفت .فيها بعد عني التار والتوجه تىل نومةة ا نةد
هياعدب عياى بن نم يف فتحها بعةد أن كتةب تليةه أقصةر رسةالة
()119

قا فيها( :من الالد تىل عياى تيات أريد)م
وكان مع ضةو عيةاى

اوعةات مةن قبائةو شةتى مةن نصةارى

العةةرب ،علةةى رأسةةها قبائةةو بهةةراء ،وكلةةب ،وحنةةوي ،والضةةجاعم،
و يةةان ،يتةةرعاهم أكيةةدر بةةن عبةةد اهلةةك ،وا ةةون بةةن ربيعةةة،
وونيعةةةة الكلة ة  ،وابةةةن رومةةةانوس الكلة ة  ،وجبلةةةة بةةةن األيهةةةم
الويانيم ولكثرب أفةران ة القبائةو فةإن حصةن نومةة ا نةد و
والهم فأحاطوا بها يف معيكرات

تلفةة ،وقةد انقيةم نصةارى

( )117الباللر  ،فتوح البلدان ،ص72م
 ،حارخيه ،2 ،ص23م ابن األثة  ،الكامةو ،2 ،ص395م
( )118ال
ابن كث  ،البداية والنهاية ،6 ،ص350م
 ،حارخيه ،2 ،ص22م
( )119ال
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العرب تىل قياني ،قيةم هواجهةة الالةد بةن الوليةد ،وقيةم هواجهةة
عياى بن ةنم ،ونحةا كةو فريةق علةى اآلالةر واقتتلةوا ،فأنتصةر
الالد على من يليه مةنهم ،وأنتصةر عيةاى علةى مةن يليةه ،فتحصةن
بعضةةهم بايصةةن فلةةم والةةهم فةةأ لقوا األبةةواب نون أاةةحابهم،
فتجاعةةوا حةةو األبةةواب فقتةةو مةةنهم اهيةةلاون مقتلةةة ع ياةةة ،حتةةى
سةةةدوا بةةةاب ايصةةةن ،وأجةةةار ميةةةلاو بةةةض متةةةيم نصةةةارى كلةةةب،
فأجةةار م اهيةةلاون وكةةانوا كةةار ني ل ة لك ممةةا نفةةع الالةةد بةةن
الوليد  تىل انتقان م حيث قا

م( :مالي ولكم ألف ةون أمةر

ا ا لية وحضيعون اإلسال  ،فقا لةه أحةد بةض متةيم ال ليةدو م
العافيةةة وال وةةون م الشةةي ان) ثةةم أقةةا الالةةد وعيةةاى يف اهن قةةة
ف ب من الوقت انرا بعد ا تىل العراق هواالة الفتةوح نةات حيةث
حوجه الالد تىل األنبار ،ووجه بقية القةوان تىل مةواقعهم الةت قةدموا
منهةا )120(،وقةد اسةتار عاةرو بةن حةر األنصةار واهثنةى بةن حارثةةة
يو ة ان يف أرى اليةةوان وي رقانهةةا ر ةةم موةةانرب الالةةد وجيشةةه تىل
()121

الشا م

و كة ا نالحةل أن نصةارى العةرب مةةن قبائةو شةتى قةد واجهةةوا
 ،حارخيه ،2 ،ص23م ابن األثة  ،الكامةو ،2 ،ص396م
( )120ال
ابن كث  ،البداية والنهاية ،6 ،ص351م
( )121الدينور  ،األالبار ال وا  ،ص112م
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اهيلاني يف نومة ا ند ليعرقلةو م و ةم يف طةريقهم تىل العةراق،
والاضةةوا معركةةة ك ة ى مةةع اهيةةلانيم ولييةةت ة القبائةةو مةةن
من قةةة نومةةة ا نةةد ومةةا جاور ةةا فقةةج ،بةةو حةةني استعراضةةنا ةةا
جند فيها أفرانا وقبائو من العراق والشا و

ام

()122

حصيد:

كةةان يف حصةةيد لةةوع مةةن الفةةرس علةةيهم ،القائةةد الفارسةةي
رونبةة ،وكةةان معهةةم لةوع مةةن العةةرب أ لةبهم مةةن نصةةارى حولةةب،
وربيعةةةةة )123(،وقةةةةد وجةةةةه تلةةةةيهم الالةةةةد بةةةةن الوليةةةةد ،القعقةةةةاع بةةةةن
عارو()124فقا رونبة ب لب اهدن من الفرس فواله القائةد (نرمهةر)
على رأس لاعة من جند م وقد وقعت معركة حامية بني اهيلاني
والفرس ومن معهم من نصارى العةرب انتهةت قتةو قائةد الفةرس
و رميةةة جنةةد م فوةةنم اهيةةلاون مةةنهم نةةائم كةةث ب )125(،وفةةر مةةن
( )122حصةةةيد :موضةةةع وان يف أطةةةراد العةةةراق بةةةالقرب مةةةن الكوفةةةة يف
طرقها تىل الشا ( ،ياقوت اياو  ،معجم البلدان ،2 ،ص)266م
( )123ياقوت اياو  ،معجم البلدان ،2 ،ص267م
( )124القعقاع بن عارو التاياةي اةحابي جليةو أبلةى بةالءا حيةنا يف الفتةوح
وكان ناعية اةل .بةني علةي  والةرب بةن العةوا  ألعةني ،قةا
عنةةه أبةةو بكةةر الصةةديق  :اةةوت القعقةةاع يف ا ةةيم ال ة مةةن ألةةا
رجوم ابن األث  ،أسد الوابة ،4 ،ص207م
 ،حارخيه ،2 ،ص24م ابن األث  ،الكامو ،2 ،ص248م
( )125ال
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بقى من العرب والفرس تىل ا نافيم( )126فلحق بهم قيم من جيم
اهيلاني ،ولكن و حقع معركة كب ب ،حيث ما أن علم الفةرس
ونصةةارى العةةرب بتوجةةه اهيةةلاني تلةةيهم حتةةى فةةروا مةةرب أالةةرى مةةن
ا نةةافي ،وو يلةةق اهيةةلاون مةةنهم كيةةدا ،وأوقعةةوا فيهةةا بةةبعض
()127

نصارى العربم

مصيّخ بين البَرشاء:

اجتاع أناس من النار ،مع أناس مةن بةض الثوريةة مةن بةض ةال
و اوعات أالرى من نصارى العةرب يف اهصةيخ ،وكةان يتةرعاهم
ال بن عاران ،و النعاان بن حرقوص من بض النار ،ومن نعااء
بض الثورية من بض ال عبةانب بةن البشةر ،وامةرؤ القةيي بةن بشةر
()128

وقيي بن بشرم

وقد كانت لوعهم علةى قيةاني ،القيةم األو يترعاةه ةال
ابةةن عاةةران وقةةد بيةةتهم الالةةد بةةن الوليةةد  ليلًةةا وو ميهلةةهم وقتةةو

( )126ا نةةافي :أرى للعةةرب يف أطةةراد العةةراق حقةةا فيهةةا سةةوق مشةةهورب
لعرب العراق قريبة من األنبار( ياقوت اياةو  ،معجةم البلةدان،2 ،
ص)391م
( )127ياقوت اياو  ،معجم البلدان ،2 ،ص391م
 ،حارخيه ،2 ،ص24م
( )128ال

حضاريات يف الفتوح اإلسالمية

196

()129

منهم لعا كب ا ولكن قائد م ال متكن من ا ربم

وأمةةا الوةةارب األالةةرى فكانةةت يف نفةةي الليلةةة علةةى لةةع يترعاةةه
النعاان بن حرقوص ،وكان النعاةان قةد حة ر قومةه مةن الالةد بةن
الوليد وأنه قد يبا تهم ليلًا ولكن القةو و ييةاعوا نصةحه فبةاحوا
يشربون ا ار ،وكان معهم ينشد أبياحا يقو فيها:
أال سقياني قبو اليو أبي بكرممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
تىل أن يقو :
أال فا شربوا من قبو قاااة ال هر
بعيد انتفاي القو بالعكر الدثر
وقبو منايانا اهصيبة بالقدر يني
لعاةةةةةةةةةةةةةةر ال يريةةةةةةد وال ور
وحني واله اهيلاون قتو ومن معه و م عةاكفون علةى ا اةرب
()130

يف حلك الليلةم

وقد قتو يف

اهعركة اثنةان مةن الناةر كانةا قةد قةدما علةى

أبي بكر  يف اهدينة ،وأسلاا فو أبو بكةر امسيهاةا ،وكتةب

( )129اهصدر اليابقم
( )130اهصدر اليابق ،2 ،ص25م
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اا كتابا ،و اا عبد العةرى بةن أبةي ر ةم بةن قةروا  ،ولبيةد بةن
جريةةر ،وقةةد بلةةغ أبةةا بكةةر أنهاةةا كانةةا ي هةةران تسةةالمهاا ر ةةم
وجون اا بني النصارى ،وأن أحد اا كان قبو مقتلةه ينشةد أبياحةاً
يقو فيها:
أقو تلا طرق الصباح بوارب
سبحان ربي ال تله يةةةةةةةر

سبحانك اللةةةهم رب ماد
رب البالن ورب من يورن

فأمر أبو بكر بدفع الدية تىل أ لهاا ،وقا  :أمةا تن ة ا لةيي
()131

علي تلا نانال أ و ايرب ،وأواى بأوالن اا ال ام
الثين والزميل:

اسةةتعدت قبيلةةة بةةض حولةةب جباةةع كةةب لقتةةا اهيةةلاني ضةةبا
للهرمية الت وقعت عليهم وعلى حلفائهم من نصارى العرب ،ومقتو
نعاائهم يف عني التار وما بعد ا والصواا عقة بن أبي عقة قةيي
البشةةر  ،وابنةةه ةةال الة ين قةةتال مةةع قومهاةةا ،وكةةان يقةةون حولةةب
ربيعةةة بةةن جبة الةةتول  ،وقةةد كةةان الالةةد علةةم بةةتجاعهم ،فأقيةةم
ليبا نت حولبا يف نار م ،وقد جم عليهم الالد بن الوليةد مةع ثالثةة
مةةن قةةوان ليلًةةا مةةن ثةةالن جهةةات فةةأوقع فةةيهم مقتلةةة ع ياةةة ،وقتةةو

( )131اهصدر اليابق ،2 ،ص24م
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قوان م يف اهعركة ،وقيات الونةائم والية يف اهيةلانيم وكةان
معهةةم ابنةةة للقائةةد ربيعةةة بةةن جبةة  ،حروجهةةا علةةي بةةن أبةةي طالةةب
وأابحت أما لبعض أوالن  ،وي كر ال
ا يم

) )132(،وقد كانت

أنه (و يفلت من للةك

اهعركة من أشد اهعارت على

بض حولب يف العراقم
ال ِفرَاض:

حعةةد الفةةةراى موقعةةةا مهاةةا علةةةى ايةةةدون بةةني العةةةراق والشةةةا
وا ريةرب ممةا جعلةةها من قةة التقةاء عيةةكر بةني الفةرس والةةرو م
وقد واو الالد بةن الوليةد  مةع لةوع اهيةلاني تىل حلةك اهن قةة
عقب رمضان من سنة اثنت عشرب للهجرب مما أ ةاظ الةرو ونفعهةم
لضحصا بالفرس للتنيةيق معهةم والتعةاون هواجهةة الالةد بةن الوليةد
ومن معه من اهيلاني يف الفراىم ويعد

ا التعةاون سةابقة جديةدب

بةني ةةاحني الةدولتني اهتحةةاربتني يف حلةةك الفة ب ،وو يكتةةا الةةرو
والفةةرس بالتنيةةيق بينهاةةا ،بةةو أنهةةم عالةةوا علةةى تشةةرات نصةةارى
العةةرب يف اهن قةةة معهةةم ولعهةةم اسةةتعدانا للاعركةةة اهرحقبةةة مةةع
اهيلاني ،وقد اجتاعت تليهم أعدانا كب ب من نصارى العرب مةن
حولب ،وتيان ،والنار و
( )132ال

ةم مةن فلةو نصةارى العةرب مةن اهعةارت

 ،حارخيه ،2 ،ص25م
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اليابقة ،وحكون جيم موحةد مةن ة ا اةوع هقابلةة اهيةلاني،
واالتةةاروا موقعةةا يفصةةله عةةن اهيةةلاني النهةةر ،وأال ة ت اهفاوضةةات
حةةةدور بيةةةنهم وبةةةني اهيةةةلاني يف مةةةن يعة ة تىل اآلالةةةر حيةةةث قةةةالوا
للايةةلاني( :تمةةا أن حعةة وا تلينةةا أو نعةة تلةةيكم ،قةةا الالةةد :بةةو
اعة وا تلينةةا ،قةةالوا فتنحةةوا حتةةى نعة فقةةا الالةةد ال نفعةةو ولكةةن
اع وا أسفو منةا ،وللةك للنصةا مةن ل القعةدب سةنة اثةنت عشةرب
للهجرب ،فقالت الةرو وفةارس بعضةهم لةبعض :احتيةبوا ملككةم
ا رجو يقاحو على نين وله عقو وعلم وواهلل لينصرن ولنخ لنم ثم
و ينتفعةةةوا بة ة لك فعة ة وا أسةةةفو مةةةن الالةةةد)م( )133وحيناةةةا حصةةةاد
الفريقان للقتا اق ح الةرو علةى أن يتايةر كةو فريةق عةن اآلالةر،
لت هر قةوب وشةجاعة كةو قةو وليكةون نةات حنةافي فياةا بيةنهم
على القتا  ،فران من قوحهم ومحاسةهمم ثةم وقةع قتةا شةديد طويةو
بينهم وبني اهيلاني ،انهر فيه القةو  ،ونصةر اهلل اهيةلاني علةيهم
حيةةث كةةان الواحةةد مةةن اهي ةلاني وشةةر اجملاوعةةة مةةن الفةةرس أو
الرو حتى قتةو مةنهم مقتلةة ع ياةةم( )134وقةد بقةي الالةد بةن الوليةد
بعد اهعركة عشرب أيا يف الفراى يةداو جرحةى اهيةلاني ويعيةد
حن ةةيم اةةفوفه ،ثةةم أمةةر أاةةحابه بالتوجةةه تىل اية ب ،وقةةد كةةان
( )133ال
( )134ال

 ،حارخيه ،2 ،ص26م
 ،حارخيه ،2 ،ص26م
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ةة اهعركةةة مكانتهةةا عنةةد مةةن الاضةةوا معةةارت ا هةةان حيةةث
كةانوا يضةةربون بهةةا اهثةةو بعةةد للةك ،ويبةةدو أن الالةةد بعةةد معركةةة
الفةةراى وجةةه بعةةض البعةةون تىل منةةاطق

ةةاورب لفةةرى سةةل ان

اهيلاني عليها ،ومن للك حوجيهه للاثنى بن حارثة على سوق بودان
من رستاق حيث أ ار على لع لنصارى العرب من قضةاعة وبكةر
()135

ابن وائو ،فأاابهم و نم ما يف أيديهمم

عهد عمر بن اخلطاب :
كانت األحوا يف أواالر عهد أبي بكر الصديق  قةد حوة ت
نتيجة هوانرب الالةد بةن الوليةد  ومعةه مع ةم جنةد العةراق ،حيةث
االتلت قوات اهيلاني بعد ثالثة أشهر من الروجه ،واستوو الفةرس
حلك ال رود فعالوا على تشعا الثورات يف منةاطق العةراق وسةوان
ضةةد اهيةةلاني ،وبةةدعم مباشةةر مةةنهم ومةةن أعةةوانهم ،وقةةد حناسةةى
كةةث مةةن اليةةكان معا ةةداحهم مةةع اهيةةلاني ومصةةايتهم ةةم،
واسةةةتجابوا ة ة الةةةدعوب الفارسةةةية ناقضةةةني بة ة لك عهةةةون م مةةةع
اهيةةلاني ،وكةةان مةةن للةةة ةةؤالء اليةةكان كةةث مةةن نصةةارى
العربم( )136وقد اض ر اهيةلاون يف البدايةة تىل أن ينحةانوا بعيةا م

( )135ال
( )136ال

 ،حارخيه ،2 ،ص27م
 ،حارخيه ،4 ،ص64م
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تىل اي ب ،ويف مرحلة أالرى الرجوا منها تىل اهناطق ا ي ةة بهةا
نيانب يف االطائنان )137(،وقللوا من انتشار م يف اهناطق األالرى يف
العراق،الوفًا على أنفيهم ولراريهم ،ويف ة اهرحلةة حوجةه اهثنةى
ابن حارثة  تىل اهدينة اهنورب ل لةب اهةدن والنجةدب وترسةا مريةد
مةةن ا نةةون تىل العةةراق ،السةةتئناد الفتةةوح مةةرب أالةةرى ،وقةةد أنرت
أبةةةوبكر الصةةةديق  يف أيامةةةه األالة ة ب ،فشةةةرح لةةةه األوضةةةاع يف
منةةاطق الفتةةوح يف العةةراق ،فاةةا كةةان مةةن أبةةي بكةةر تال أن أواةةى
عار بن ا

اب أن يندب الناس للخرو مةع اهثنةى للوةرو وا هةان

يف العةةراق ،وحةةوفى أبةةو بكةةر الصةةديق  فكةةان أو عاةةو عالةةه
عار بعد وفةاب الصةديق  أن نةدب النةاس للجهةان يف العةراق قبيةو
االب الفجر من الليلة الت حوفى فيهةا أبةو بكةر الصةديق،وقبو أن
يبايعةةه النةةاس ،ثةةم أاةةب .فبايعةةه النةةاس ،فأعةةان حةةث النةةاس مةةرب
أالرى على ا هةان يف العةراق )138(،وقةد كةان النةاس يتخوفةون مةن
حرب الفرس أكثر من الوفهم من الرو م وقةد اسةتدعى ة ا األمةر
من اهثنةى أن يلقةي علةى النةاس يف اهدينةة ال بةة لي ائةنهمم وكةان
مما قا فيها( :أيها الناس ال يع ان عليكم ة ا الوجةه ،فإنةا قةد
حبجحنا ريا فارس ،و لبنا م على ال شقي اليوان ،وشاطرنا م
( )137ابن األث  ،الكامو ،2 ،ص415م
 ،حارخيه ،4 ،ص61م ابن األث  ،الكامو ،2 ،ص416م
( )138ال
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ونلنا منهم ،واج أ من قبلنا عليهم ،و ا تن شاء اهلل ما بعد ا)م ثةم
كةةرر عاةةر  نعوحةةه للجهةةان يف العةةراق وفةةارس عةةدب أيةةا حتةةى
انتدب النةاس ،فعةني علةيهم أبةا عبيةد بةن ميةعون الثقفةي )139(،ألنةه
أو من أجاب الدعوب وعان اهثنى بن حارثة تىل العراق قبو أن حصةو
جيو

الفت .ا ديدب بقيانب أبي عبيد بقرابةة شةهر كامةو ،حيةث

بدأ االستعدان إلستقبا جيو
وكانةةت الوجهةةة األوىل

الفت .ا ديدب والتعاون معهام
ةةيم أبةةي عبيةةد الثقفةةي ةةي ايةة ب

واهنةةاطق اجملةةاورب ةةا ،حيةةث كانةةت جيةةو

الفةةت .األوىل وعيةةا

اهيلاني معهم حقيم بالقرب منها ،وانضم جيم العراق األو بقيانب
اهثنةةى تىل جةةيم أبةةي عبيةةد ،وعةةر اهثنةةى بةةن حارثةةة يف حركةةة
عجيبة من عار بن ا

اب ،لكنهةا كانةت لات موةرى كةب يف

ن ر  ،حيث أن عار  أادر قرارا عاجلًا جرن مبايعتةه ،أعلةن
فيه عر اهثنى بن حارثة والالد بن الوليد يف وقت واحد ،وبةرر فيةه
عار أسباب العر بأنهةا كثةرب انتصةارات ة ين القائةدين والشةية

( )139أبةةةو عبيةةةدب بةةةن ميةةةعون الثقفةةةي :والةةةد اهختةةةار بةةةن أبةةةي عبيةةةد الثةةةائر
اهشهور ،أسلم يف عهد رسةو اهلل  ،استشةهد بقيانحةه للايةلاني يف
معركة ا يةر اهشةهورب والةت استشةهد فيهةا  يف أو سةنة  14ةةم
 ،حةةةاريخ اإلسةةةال  ،2 ،ص9م ابةةةن حجةةةر ،اإلاةةةابة،4 ،
الة ة
ص131م
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عار أن يفنت بهاا الناس ،حيث أاةدر حعاياةا مةع ة ا القةرار تىل
تلا األمصار ،قا فيه :تني و أعر الالدا وال اهثنةى عةن ةدر
وال اليانة ،لكن أرنت أن يعلم الناس أن اهلل ت ةا ينصةر نينةه وأنةه
()140

اانع النصر وليي الالدا وال اهثنىم

كان واو أبةي عبيةد بةن ميةعون ولةوع اجملا ةدين ا ديةدب
معه تي انا وجة جديدب مةن الفةت ،.اسةتعد ةا الفةرس ومةن معهةم
من عرب العراق النصارىم
وقد حدثت الال

الف ب العديد من الوقائعم الت برنت فيها

مواقةةةا معينةةةة للنصةةةارى ،وكةةةان مةةةن الواضةةة .أن اةةةدامهم مةةةع
اهيلاني أثناء ا قد الا عاا كان عليه يف أيا أبي بكر  م
فقةةد حةةدثت العديةةد مةةن اهعةةارت بةةني اهيةةلاني وبةةني الفةةرس و
يكةن لنصةةارى العةةرب أثةر واضةة .فيهةةا ال مةع اهيةةلاني وال علةةيهم،
ومةةن للةةك ،معركةةة الناةةارق )141(،ومعركةةة اليةةقاطية( )142قةةرب

( )140الليفةةةةة بةةةةن اليةةةةاط ،حارخيةةةةه ،ص122م ال ةة ة  ،حارخيةةةةه،4 ،
ص406م وان ر :ماد محيةد اهلل ،الوثةائق اليياسةية للعهةد النبةو
وا الفة الراشدب ،ص459م
 ،حارخيه ،4 ،ص63م
( )141ال
 ،حارخيه ،4 ،ص63م
( )142ال
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كيكر( )143يف شةعبان سةنة ثةالن عشةرب للةهجرب ،ومةع للةك فةإن
نات بعض أمسةاء األسةرى يف اهعركةة األالة ب مةن جانةب الفةرس
يبةدو أنهةةا أمسةةاء عربيةة )144(،وبالتةةالي فةةإن احتاةا اشة اكهم مةةع
الفةةةرس يف ة ة اهعركةةةة قةةةو جةةةدا ،كاةةةا لكةةةر ال ة ة

أن

اهيةةلاني ناةةوا يف ة اهعركةةة الكةةث مةةن األطعاةةة ،وبالتةةالي
()145

مسحوا جملاوريهم من العربان ينتفلوا ما شاءوام

معركة اجلسر:
حعد معركة ا ير من أشهر اهعارت الت الاضةها اهيةلاون يف
بداية عهد عار بن ا

اب  ،وللك يف أواالر شةهر شةعبان سةنة

ثالن عشرب للهجرب النبويةم( )146و ي من أشرس اهعارت بني الفرس
واهيلاني وأشد ا ابتالء للايةلاني ،وو ية ن الةال حلةك اهعركةة
مواقا مدنب لنصارى العربم
( )143كليكلر :بلد يف شرق العةراق يف موضةع قريةب مةن نهةر نجلةة يتبعهةا
عةةدب قةةرى و ةةي بةةالقرب مةةن واسةةج بعةةث تليهةةا سةةعد بةةن أبةةي وقةةاص
النعاان بةن مقةرن فصةايه أ لةها فعينةه عاةر أمة ا عليهةام البكةر ،
معجم ما استعجم ،2 ،ص1128م
( )144كان اسم أحد م فروي واآلالر أبو الصلتم ان ر :ال ة  ،حارخيةه،
 ،4ص65م
 ،حارخيه ،4 ،ص65م
( )145ال
 ،حارخيه ،4 ،ص59م
( )146ال
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ومةةع ة ا ي ة كر اهؤرالةةون أن اهيةةلاني ع ة وا نهةةر الفةةرات مةةن
جانبه الوربي تىل ضفته الشرقية ،وأن اليكان ا ليني م الة ين
عقةةدوا ا يةةةر ،كاةةا يةة كرون أن ا يةةةر كةةان قةةةدميا أل ةةةو
اي ب يع ون فيه تىل ضياعهم يف الناحية األالرى من النهر ،وأنهم
أعانوا بناء لعبور اهيلاني عليه ،ولعو الناس ال ين عقدوا ا يةر
كانوا من نصارى العرب ،أو أنهم ساعدوا يف

ا األمر ،وبالتةالي

فقةةةد أرانوا ة ة ا دمةةةةم وايقيقةةةة أنهةةةا لييةةةت الدمةةةة الااةةةة
باهيلاني ،بو كانت الدمة للايلاني وللفرس ،فقد كان م لوبا
أن يع أحد ا يشني تىل اآلالر لتلةتحم اهعركةة ،كاةا أن مضةي
الوقت على ما يبدوا ورؤية أ و اي ب لتعامو اهيلاني وعد م ة
من مواقفهم وحين من معاملتهمم

معركة البُويب:
جرت اهعركة بعد ا رمية الت حلت باهيلاني يف ا ير والت
ل ةةب فيهةةا قرابةةة أربعةةة ثالد شةةهيد مةةن جنةةد اهيةةلاني ،حةةدثت
اهعركةةةة يف شةةةهر رمضةةةان سةةةنة ثةةةالن عشةةةرب ،بةةةني بقايةةةا جةةةيم
اهيلاني يقون م اهثنى بن حارثةة ر ةم جراحةه ،ومعهةم مةدن جديةد
من جند اهيةلاني يقةون م جريةر بةن عبةد اهلل البجلةي ،تضةافة تىل
من انضم تليهاا من قبائو العرب األالرىم
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وقد كان نات لكر لةبعض اهشةاركات يف أحةدان اهعركةة
ألنةةاس مةةن نصةةارى العةةرب يف العةةراق ،حيةةث ي ة كر اهؤرالةةون يف
ثنايةا حةةديثهم عةةن ة اهعركةةة أن فتيةة مةةن نصةةارى حولةةب كةةانوا
جالبا قد جلبوا أفراسا لبيعها قبيو

اهعركة ،فلاةا رأوا التقةاء

جةةيم اهيةةلاني بةةالفرس قةةالوا نقاحةةو العجةةم مةةع العةةرب ويةة كر
ال

( :فلاا طا القتا واشتد عاد اهثنى بن حارثة تىل أنةي بةن
ال فقا  :يا أ ني تنةك امةرؤ عربةي وتن و حكةن علةى نيننةا فةإلا

رأيتض قةد محلةت علةى مهةران ةةة قائةد الفةرس ةةة فأمحةو معةي وقةا
البن مرن الفهر مثو للةك فأجابةه)م( )147ومةن ة الروايةة يتضة.
أن نالةةك مشةةاركة مةةن قبةةو بعةةض نصةةارى العةةرب يف القتةةا مةةع
اهيلاني بشكو فةرن وخبااةة أن ةؤالء األفةران و يةأحوا بهةدد
اهشةةاركة أا ةلًا ،وت ةةا جةةاءوا جالبةةا أ جتةةارا جةةالبني لبضةةاعة،
وأنهم ما ناللوا يف القتا مع اهيلاني من البداية ،وت ا ناللةوا بعةد
أن طةةا القتةةةا واشةةةتد وطلةةةب مةةنهم اهثنةةةى للةةةك ،ويةة ب بعةةةض
البةةاحثني تىل أن اهثنةةى قةةد طلةةب منهاةةا أن يةةدالال معهةةم يف القتةةا
( هراقبتهاةةةا والوفًةةةا مةةةن الوةةةدر باهيةةةلاني فجعلةةةهاا لةةةت عينيةةةه
يةةرقبهم)م( )148و ةةا أن ةةؤالء كةةانوا أفةةرانا قةةدموا للتجةةارب فل ة لك
 ،حارخيه ،حارخيه ،4 ،ص74م
( )147ال
( )148ليو عبد اهلل اهصر  ،أثر أ و الكتاب ،ص201م
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لةةةيي ميةةةتبعدا تنهةةةم طاعةةةوا يف أن يع ةةةيهم اهيةةةلاون شةةةيئا ممةةةا
يوناونه من األموا أو

ا ،حيث تنهم قةدموا جتةارا مةن أجلةها،

ولعةةو ممةةا يؤيةةد للةةك أنهةةم و يبةةانروا تىل القتةةا مةةع اهيةةلاني مةةن
أنفيهم وت ا بناءا على طلب اهثنةى بةن حارثةة حيناةا عةرى علةيهم
األمرم ومن اهعرود أن عدن م كان قليلًا جدا وال حأث

م ،كاا

يالحل من رواية اهؤرالني أن ةؤالء الرجةا يف بدايةة األمةر كةانوا
متارين ،وقد بدأت اهعركةة يف ا ةال موقةا معةني ،حقةو روايةة
لل

( :جلب فتية من بض حولةب أفراسةا فلاةا التقةى الرحفةان يةو

البويب قالوا :نقاحو العجم مع العةرب فأاةاب أحةد م ورن مهةران ةةة
قائد الفرس ةة ومهران على فرس له ورن

فا بتجفاد أافر بةني

عينيةةه ةةال وعلةةى لنبةةه أ لةةة مةةن شةةبه ،فاسةةتوى علةةى فرسةةه ،ثةةم
انتاى أنا الوال التول أنا قتلت اهرنبان فأحا جرير وابن ا ةوبر يف
قومهاا فأالة ا برجلةه فةأنرال )م( )149ومةن ة الروايةة يتضة .كاةا
لكرنا أن ؤالء الفتية ما جاءوا أالًا للقتا مع اهيلاني ،أو أنهةم
قاحلوا مع اهيلاني ألنهم عةرب والفةرس عجةم كاةا حةوحي األلفةاظ
ب لك ،وت ا كانت كلاة العرب حيةتعاو لتاييةر اهيةلاني مةع أن
يف اةةفوفهم مةةن العجةةم الكةةث  ،كاةةا كانةةت حيةةتعاو كلاةةة
العجةةم لتاييةةر الفةةرس مةةع أن يف اةةفوفهم قبائةةو عربيةةة كاملةةة يف
( )149ال
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بعةةةض اهعةةةارت ،كاة ةا يالحةةةل مةةةن ة ة الروايةةةة أن اهيةةةلاني و
شةةارت يف مقتةةو قائةةد الفةةرس

يعجةةبهم فخةةر الوةةال الةةتول ال ة

ولةة لك فقةةةد جةةةرو مةةةن قدمةةةه مةةن علةةةى الفةةةرس ،كاةةةا لكةةةرت
الروايات أنهم و يع و شيئا من سلبه بيبب كفةر وأنةه ال يةدالو
مع اهيلاني يف أحكا الونائمم
كاا أن نات رواية أالةرى عنةد ال ة

حة كر أن قتةو مهةران

قد متَّ على يد بعض ا ند من اهيةلاني ،ولةيي ة ا ميةتبعدا ،تل
أن كو اهشاركني يف اهعركة كانوا يت لعون لقتو قائد األعةداء
وكو منهم يريد أن ينا
ومع

ا الفخرم

ا لفيات العديدب عن

بعةةض اهةةؤرالني حةةاولوا حفي ة

اهشةاركة فإننةا نالحةل أن

ة ايانثةةة ،ور ةةا أشةةبا ها مةةن

ايوانن إلابا اللباس القومي على فتوح اهيلاني يف فةارس ،مةع
أن اهؤرالني ال ين لكروا بعد ا مباشرب بو ر ا يف أثنةاء ايةديث
عن معركة البويب نفيها أن اهثنى بن حارثة قد حارب لوعا مةن
العرب يف مواضع قريبة فيا حرى ما ي مقايييهم الت يقييون بهةا
األحدانم
ومةةن ا ةةدير باهالح ةةة أن عالقةةة اهيةةلاني يف ة اهرحلةةة مةةع
نصةةةارى العةةةرب يف العديةةةد مةةةن اهنةةةاطق يف العةةةراق كانةةةت جيةةةدب
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حبكم اهعا دات القائاة ،ويد على للك أن اهيلاني قد حركةوا
()150

عيا م من النياء واألطفا يف اي ب أو بالقرب منهام

وحة ن يف معركةةة البويةةب مشةةاركة واضةةحة مةةع اهيةةلاني لةةبض
عبد القيي وبض عجو ومتةيم الربةاب ،كةان قةد بعةثهم عاةر مةدنا
للاثنى قبو معركة البويب وي هر لي أن بعض ةؤالء قةد ناللةوا يف
اإلسال  ،وكانوا على النصةرانية تل أن النصةرانية كانةت منتشةرب
بني

القبائةوم وقةد الةاى بعضةها معةارت ضةد اهيةلاني يف أيةا

الالد بن الوليد ،مما يد على بدايات انتشار اإلسال بينها يف
القبائوم

اهرحلة ،وعلى بداية لو نيض لدى

كاا أن بعض نصارى العرب قد نقضوا معا داحهم مع اهيلاني
ميتولني الضعا ال

أاابهم بعةد معركةة ا يةر ،ولة لك فقةد

وجه تليهم اهثنى بةن حارثةة بعةض

هوناحةه العيةكرية وو مينعةه

من للك كونهم عربام

معارك اخلنافس واألنبار وأليس اآلخرة:
كانةةةت نةةةات

اوعةةةة مةةةن األسةةةواق اهومسيةةةة بعضةةةها حةةةابع

لنصارى العرب يف العراق وبعضها حابع للفةرس بةالقرب مةن اهةدائنم
ومحاية حلك األسواق وحأمينها من عاو الن ةا الفارسةي واهةرحب ني
( )150ال
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به ،وبعد معركة ا ير فإن الناس يف العراق عربهم وفرسةهم قةد
استضعفوا اهيلاني واستهانوا بهم ،وكانت العديد من اهناطق قةد
ناللت سابقًا لت سل ة اهيلاني تما قوب أو مصاية وعهدا ،وقةد
االتلفةةت مةةواقفهم بعةةد ا يةةر فاةةنهم مةةن حفةةل العهةةد فةةوفى لةةه
اهيلاون ،ومنهم من ضيعهم
ول لك فإن اهثنى بن حارثة  ما تن فةر مةن البويةب حتةى وجةه
جهد هن نقةض العهةد ،وواىل الفةرس وبةدأ يبحةث عةن جتاعةاحهم،
فنر أليي من قرى األنبةار ،ثةم ا ة األنبةار قاعةدب الن القتةه يف
اإل ةةارب علةةى التجاعةةات واألسةةواق ا ااةةة باألعةةداء و ةةن نقضةةوا
اهعا دات ،واستفان من بعض نصارى العرب أنالء للايلانيم و ة ا
شةةرط مةةن شةةروط اهيةةلاني اليةةابقة يف مصةةايتهم أل ةةو األنبةةار
وأل و اي ب و

ا ،و و أن يكونوا عيونا للايلاني وأنالء مم

كانةةت وجهةةة اهثنةةى األوىل حنةةو ا نةةافي وفيهةةا موسةةم سةةوقها
اليةةنو  ،حيةةث يةةوايف تليهةةا النةةاس ،وجتتاةةع بهةةا ربيعةةة وقضةةاعة
خيفةةرونهم ،وعليهةا اليةةو مةةن القبيلةةتني للحاايةةة يترعاهةةا (رومةةاني
وبرب من قضاعة) و(اليليو بن قيي) من ربيعة ،فبةا تهم اهثنةى بةن
حارثة يف اليوق فنيا اليوق وما فيةه ،وسةلب ا فةراء مةن ربيعةة
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وقضةةاعةم( )151وأظهةةر للنةةاس ليعةةا أن مةةن و يعا ةةد اهيةةلاني أو
وفل عهد م فليي أمن منهمم
وكةةةان يف ةة ايركةةةة العيةةةكرية اهفاجئةةةة و ةة اهتوقعةةةة
حأنيب هن عانى اهيلاني والصواا من نصارى العةرب ،تل أن ة ا
اليوق من أسةواقهم و ةم ايةامون لةه والفةراؤ والصواةا قضةاعة
وربيعةة ثةةم تن اهثنةى عةةان أنراجةه ميةةرعا تىل األنبةار ،فأقبةةو عليهةةا
وكةان الوقةت ليلًةا فتحصةن أ لةةها واسةتعدوا لقتالةه لعةد معةةرفتهم
بةةه ،حيةث عةةان جبيشةةه يف سةةرعة و يتوقعو ةةام فلاةةا عرفةةوا اهثنةةى
نرلوا تليه فأحو بةاألعالد والةرانم( )152حيةث كةانوا ال يرالةون علةى
عهد م مع اهيلانيم ول لك حفل م اهيةلاون عهةد م ووعةدو م
ال ام
وقد استار اهثنى ف ب من الوقت يف األنبار وا

ا قاعدب يوة

منها على أسواق نصارى العةرب والفةرس يف العةراقم وكةان نصةيب
نصارى العرب منها كب ام
كانت ا ولة الثانية موجهة تىل بودان ،حيث أال اهثنى األنالء
مةةةن ن ةةةاقني األنبةةةار ليواةةةلو تىل سةةةوق بوةةةدان يف وقةةةت قصة ة ،
( )151ال
( )152ال
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ومتكن اهثنى ومن معه من ق ع أالبةار لةركهم عةن أ ةو اليةوق
من الفةرس والعةرب ،وفاجةأ النةاس يف عةر اليةوق ،وكانةت قريبةة
جدا من اهدائن عاااة الفرسم ومع للك فقد متكن اهيلاون من
اإل ةةةةارب خبفةةةةة فوضةةةةع اليةةةةيا يف األعةةةةداء ويف حةةةةراس اليةةةةوق
والفرائه ،ثم أالة اهيةلاون مةا شةاءوا مةن أمةوا اليةوق ممةا الةا
محله و ال مثنه ،وقيو تن جو نائاهم كانت من الة ب والفضةة
و ةةرب بقيةةة أ ةةو اليةةوقم( )153وقةةد كانةةت ة الوةةارب ضةةربة قويةةة
موجعة للن ا الفارسي ومن وتاي به من التجار يف اهن قةة أو مةن
نصارى العرب ،أثبتت أن من و يكن على عهد مع اهيلاني فليي
يف مأمن ،حتةى ولةو كةان يف اهةدائن نفيةها أو بةالقرب منهةا تل تن
ة ة ا اليةةةوق كةةةان مةةةن أقةةةرب األسةةةواق تىل اهةةةدائن وو حيةةةت ع
محايتهم
وبعةةد حلةةك الوةةارب عةةان اهثنةةى ومةةن معةةه مةةن فرسةةان اهيةةلاني تىل
األنبار مرب أالرى وبدأ يعد العدب لوارات جديدبم
فقد بعث اهثنى أحد فرسانه مةن بةض عجةو لض ةارب علةى جتاةع
للنصةةارى مةةن بةةض حولةةب يف من قةةة (الكبةةان) )154(،كةةان يترعاةةه
 ،حارخيه ،4 ،ص79م ابن األث  ،الكامو ،4 ،ص447م
( )153ال
( )154موقع يف ا ريرب لبض حولب كان مشهورا بيوقه يف العصر ا ا ليم
ياقوت اياو  ،معجم البلدان ،4 ،ص433م
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أحةةد فرسةةان بةةض حولةةب ،وييةةاى (فةةارس العنةةاب الةةتول ) ،ال ة
أحي بوارب اهيلاني قبو واو م تليه فبانر تىل الرحيو ةن معةه،
ولكن اهيلاني يقوا به فقتلوا يف أاةحابه ومةن معةه ،ممةا نفعةه
تىل ا ةةرب وحةةرت قومةةه بةةني أيةةد اهيةةلاني ،ثةةم رجةةع اهيةةلون بعةةد
للك تىل األنبار مرب أالرى )155(،ويالحل أن االتيار اهثنى ألحةد بةض
عجةةةو لقيةةةانب ةة ايالةةةة و يكةةةن عشةةةوائيا ،تل تن بةةةض عجةةةو
كةةانوا مةةن أشةةهر نصةةارى العةةرب يف العةةراق ،ول ة لك فةةإن االتيةةار
نليلًةةا علةةى اعتبةةار أن اإلسةةال
الصراع بني اهيلاني و
نصارى العرب يف العراق يف

ةةو اهقةةد علةةى أ عصةةبية ،مةةا نا

م ،كاةا يةد علةى انتشةار اإلسةال يف
اهرحلةم

وأعد اهثنى محلة جديدب ان لقةت مةن األنبةار يقون ةا (فةرات بةن
حيان التول ) وكان ميلاا ،وكانت وجهتها نصارى حولب والناةر
يف من قةةة (اةةفني) ،ثةةم يةةق اهثنةةى بنفيةةه بفةةرات بةةن حيةةان ومةةن
معةه ،تال أن أحيةةاء حولةب والناةةر كةانوا قةةد أحيةوا بوةةارب اهيةةلاني
فهربةةوا مةةن اةةفني ويقةةوا بةةا ريرب فيةةلاوا مةةن حلةةك الوةةارب ،ويف
أثناء عونب ا ةيم تىل األنبةار أاةابتهم

اعةة شةديدب ،فةأنركوا

قافلة من العجم فيهةا ثالثةة الفةراء مةن بةض حولةب ،فأالة اهيةلاون

( )155ال
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الع  ،وقا أحد ا فراء و و من بض حولب :أمنةوني وأنلكةم علةى
حي من حولب دوت من عند م اليو  ،فأمنه اهثنى ،فد اهيلاني
علةةى حةةي مةةن (بةةض ل الروولةةة) فهجةةم علةةيهم اهيةةلاون ،وقتلةةوا
اهقاحلة وسبوا ال رية و ناوا األموا  ،ثم تن مةن يف جةيم اهيةلاني
من ربيعة اش وا الي بنصةيبهم مةن األمةوا وأعتقةو م ،وية كر
اهؤرالون يف سبب عتق ربيعةة ةؤالء أن ربيعةة و يكونةوا ييةابون،
تل تن العرب كان ييابون يف جةا ليتهم ،و ة ا يبعةد ال ةن ،يف تن
ربيعة عالت ة ا العاةو بيةبب عصةبية أو قرابةة ،ويالحةل تن ة
الوارب كانت موجهة بالدرجة األوىل تىل العةرب مةن بةض حولةب ومةن
النار ،وأن اهثنى قد االتار للقيانب رجلًا ميلاا مةن بةض حولةب ،ويف
ا ناللةة كةب ب تن العصةبية و حكةن لتانةع للةك الةتول اهيةلم
عن القتا حتى ضد بض قومه تلا كانوا على الكفرم
وقد قا اهثنى بعد للك بوارات متفرقةة علةى ال ةرق اهختلفةة يف
العراقم حيث أال اهوالون للفرس ييلكون طريةق شةاطئ نجلةة يف
عبور م من الشاا تىل ا نوب بعد أن أفرعهم اهيةلاون ،ولكةن
اهثنى كان م باهراان ،حيث سلك للك ال ريةق موة ا علةى مةن
فيةةه تىل أن وافةةى لوعةةا مةةن النةةاس يف (حكريةةت) فأ ةةار علةةيهم
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و نم )156(،ثم عان مرب أالرى تىل األنبارم
وأمةةا اهوجةةة األال ة ب مةةن ة الوةةارات فقةةد كانةةت موجهةةة تىل
جتاع من نصارى حولب والنار

تاعني يف (اةفني) ومتيةاندين يف

مقاومةةة اهيةةلاني ،وقةةد بعةةث تلةةيهم اهثنةةى بةةن حارثةةة  بعضةةا مةةن
قةةوان  ،فأ ةةاروا علةةيهم فجةةأب ،و ةةرق لةةع مةةنهم يف البحةةر فقةةا
بعض من يف جيم اهيلاني من بض بكةر بةن وائةو :حوريةق بتحريةق
ي كر فيه يوما يف ا ا لية أحرق فيه بنو حولب قوما من بكةر بةن
وائو يف يضة من الوياىم
وقد بلغ

ا القو عار بن ا

اب فاستدعى قائليه تىل اهدينة

وحقةةق معهةةم عةةن قةةو م فةأال و أنهةةم قةةالوا للةةك علةةى وجةةه اهثةةو،
وأنهةةم و يقصةةدوا بةةه مةةا حةةدن يف ا ا ليةةة فقبةةو عاةةر  مةةنهم
للةةكم( )157وقةةد كةةان حريصةةا  أن ال خيلةةج النةةاس أمةةر اإلسةةال
با ا ليةةة ،وأن ال يكةةون يف أ أمةةر مةةن أمةةور ا هةةان عصةةبية أو
ربج بيوابق ا ا ليةم

( )156ال
( )157ال

 ،حارخيه ،4 ،ص80م ابن األث  ،الكامو ،4 ،ص447م
 ،حارخيه ،4 ،ص81م ابن األث  ،الكامو ،4 ،ص447م
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واستار اهيلاون يشنون الوارات يف سوان العراق وو يأمن أحةد
من الفةرس أو األعةراب يف اهن قةة تال تلا أمنةه اهيةلاونم( )158حيةث
كانت حلك الوارات موجهة بالدرجة األوىل تىل مةن نقةض عهةد مةع
اهيلانيم( )159وقد استعان اهيلاون نتيجة حلك الوارات يبةتهم الةت
ا ترت يف معركة ا يرم
وأحةةي كةةو مةةن يف العةةراق مةةن عةةرب أو عجةةم بقةةوب اهيةةلاني،
وحصاياهم على البقاء يف اهن قة ،ويف الوقت نفيه أحيةوا بصةدق
اهيةةةةلاني يف حفةةةةل عهةةةةون م ومحايةةةةة اهيةةةةاهني ةةةةم ،حيةةةةث و
يع ضوا أل و األنبار وال أل ةو اية ب و

ةم ممةن حفةل العهةد،

ول ة لك بةةدأ ي هةةر نةةوع جديةةد مةةن التعامةةو بةةني اهيةةلاني وسةةكان
العةةراق والصواةةا مةةن نصةةارى العةةرب ،تل تننةةا نةةرى قلةةة احتكةةات
اهيةةلاني بهةةم بعةةد للةةك وقلةةة قتةةا م للايةةلاني ،بةةو ونالةةو أعةةدان
كب ب منهم يف اإلسةال م وقةد كةان ة التحركةات العيةكرية
والوارات اهختلفة من قبو جند اهيلاني بقيانب اهثنى أثر ا الكةب
على الن ا الفارسي ،حيث أثبتت عجر م عةن محايةة اهةوالني ةم
أ ضعا نولتهم وقوحها ،مما نفع نعااء فارس تىل التحرت لتعيني
ملك جديد م ،فعينوا بعد للك (يرنجر) ملكًةا علةى الفةرس ر ةم
( )158الباللر  ،فتوح البلدان ،ص255م
( )159ان ر :ابن كث  ،البداية والنهاية ،7 ،ص35م
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اور سنهم وقد كان لتعينةه أثةر كةب يف عةونب الةروح اهعنويةة تىل
الفرس واهوالني م يف العراق وسوان م فعات الثورات ضد اهيلاني
يف من قة العراق مرب أالرى ،كاةا قةاموا بتعةيني ا يةو

والقةوان

هختلةةا اهنةةةاطق حتةةى مةةةا كةةان منهةةةا ميةةاهًا للايةةةلاني ،فعينةةةوا
اهياا للح ب واألنبةار واألُبلةة و
أن خير

ةا )160(،ممةا اضة ر اهثنةى تىل

ن معةه مةن اهيةلاني تىل أطةراد العةراق يف من قةة (ل

قار) وي لب اهدن مرب أالرى مةن عاةر بةن ا

ةاب يف اهدينةة كةي
()161

يرسو جيشا جديدا جملابهة استعدانات الفرس ا ديدبم

معركة القادسية:
أعد عار بةن ا

ةاب موجةة جديةدب مةن جنةد اهيةلاني ليبعةث

بها تىل العراق للجهان نةات ،وقةد أران ا ةرو بنفيةه لقيةانب حلةك
ا يو  ،لكةن الصةحابة أقنعةو بالبقةاء يف اهدينةة ،فاالتةار سةعد
ابن أبي وقاص لقيانب حلك ا يو  ،ووجهه تىل العراقم

( )160ابن األث  ،الكامو ،4 ،ص448م
( )161ان ةةةر :ال ةةة  ،حارخيةةةه ،4 ،ص 81ةةةةة82م الةةةباللر  ،الفتةةةوح،
ص255م ابةةةن األثة ة  ،الكامةةةو ،4 ،ص48ةةةةة 449م ابة ةن كةةةث ،
الكامو ،7 ،ص30م
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حةةوفى اهثنةةى بةةن حارثةةة  قبةةو واةةو سةةعد تىل العةةراق ،وحةةرت
واةةةية ع ياةةةة يف أفضةةةو ال ةةةرق هقاحلةةةة الفةةةرسم( )162وقةةةد جتاةةةع
اهيةةلاون يف القانسةةةية ،ونارت بيةةنهم وبةةةني الفةةرس بقيةةةانب رسةةةتم
معركة ك ى حعد أك اهعارت اإلسالمية الفارسية أثناء الفةت،.
انتهت بانتصار اهيلاني و رمية الفرس ومقتو قائد م رستمم
وال يهانا نا ايديث عن ا انب الفارسي يف ة اهعركةة أو
يف حفصةةيالحها ،بةةو ةةدفنا البحةةث عةةن نور نصةةارى العةةرب فيهةةا،
وبتتبع أالبةار اهعركةة يف اهصةانر التارخييةة ال نكةان جنةد لكةرا
مباشرا لنصارى العرب يف

اهعركةم

ومةةن اهعلةةو أن اهيةةلاني بقيةةانب اهثنةةى قةةد انيةةحبوا مةةن منةةاطق
العةةةرب يف العةةةراق مضةة رين فأعةةةان الفةةةرس حيةةةلي .حلةةةك اهنةةةاطق
وأاب .مةن فيهةا مةن اليةكان ةا فةيهم نصةارى العةرب جةرءا مةن
مملكة الفرس وقواحهم طوعا أوكر ام
وي هر أن مع م مةن يف اليةوان مةن نصةارى العةرب و

ةم قةد

نقضوا عهون م مع اهيلاني وانضاوا تىل الفرسم ويتضة .للةك مةن
اهراسالت الت نارت بني سةعد بةني أبةي وقةاص وعاةر بةن ا
بعد معركة القانسية ،حيث كتب تليه ييتش
( )162ان ر تىل نص

ةاب

فيهم وكان مما

الواية يف ابن األث  ،الكامو  ،4ص453م
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كتب( :تن أقواما من أ و اليوان انعةوا عهةونا وو يقةم علةى عهةد
األيةةا وو يةةا بةةه أحةةد علانةةا تال أ ةةو بانقيةةا وبيةةاا وأ ةةو ألةةيي
()163

اآلالرب ،وانعى أ و اليةوان تن فةارس اكر ةو م وحشةرو م)م

ومةةن ةة ا الةةنص يتضةة .تن ليةةع سةةكان اليةةوان و يتايةةكوا
بعهون م مع اهيلاني سوى مةن لكةر م سةعد يف رسةالته تىل عاةر
أمةةا البقيةةةة فقةةد ظةةةا روا الفةةرس ،وحشةةةدوا أنفيةةهم معهةةةم ،وتن
نعاوا أنهم مكر ني فلدمر وجه ثالةر ،ولكةن الواضة .وال ةا ر
أنهم و يكونوا مع اهيلاني وت ا كانوا مع أعدائهم قبو معركة
القانسية ،ويدالو يف

ا ليع سةكان اليةوان ةا فةيهم نصةارى

العةةرب ،ومةةع ة ا فلةةيي ةةم نور واضةة .ومميةةر يف ة اهعركةةة
كاا يف اهعارت الت سبقتهام
وقد نر رستم اي ب قبو اهعركةة ،وقابةو نعياهةا ابةن بقيلةة،
ونعا أ لها و دن م وحوعد م وكانوا عربا فقا له ابةن بقيلةة( :ال
جتاةةةةع علينةةةةا أن حعجةةةةر عةةةةن نصةةةةرحنا وحلومنةةةةا علةةةةى الةةةةدفع عةةةةن
أنفيةةةةنا) )164(،ويبةةةةدو أن أ ةةةةو ايةةة ب قةةةةد نقضةةةةوا عهةةةةون م مةةةةع
اهيةةلاني ،ممةةا نفةةع سةةعدا تىل بةةث سةةرايا لض ةةارب عليهةةا فقتلةةوا
( )163ال ةة ة  ،حارخيةةةةه ،4 ،ص145م وان ةةةةر :ابةةةةن كةةةةث  ،البدايةةةةة
والنهاية ،7 ،ص47م
( )164ابن األث  ،الكامو ،4 ،ص460م
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واسروا من ن اقينهةا وأحبةاعهم وقةدموا بالونةائم علةى سةعد بةن أبةي
()165

وقاص يف معيكر م

كاةةا أ ةةارت سةةرايا سةةعد علةةى منةةاطق اليةةوان بةةني كيةةكر
واألنبةةةار وعلةةةى الفةةةراى و

ةةةا ممةةةا نفةةةع أ لةةةها تىل االسةةةتواثة

بكيرى )166(،كاا أ ارت تحدى سرايا سعد على لوع من حولب
ومن النار بن قاسج ،و م من نصارى العرب ،فاستاقوا تبلهم ومن
فيهةةا تىل سةةعد بةةن أبةةي وقةةاص )167(،ويف ة ا ناللةةة علةةى أن حولةةب
والنار و يكونوا يف اةا اهيةلاني أو معا ةدين ةم وتال هةا أ ةار
عليهم اهيلاونم
وي ة كر ال ة

( :أنةةه كةةان لكيةةرى مراب ةةة يف قيصةةر بةةض

مقاحةةو عليهةةا النعاةةان بةةن قبيصةةة و ةةو ابةةن حيةةة ال ةةائي اةةاحب
اي ب ،فكان يف من رب له ،فلاا مسع بيعد بن أبي وقةاص سةأ
عنه عبد اهلل بن سنان بن جرير األسد  ،ثم الصيداو  ،فقيةو لةه:
رجو من قريم ،فقا  :أما تلا كان قرشيا ألجا دنه القتا  ،ت ةا
قةةريم عبيةةد مةةن لةةب ،واهلل مةةا مينعةةون الف ة ا وال خيرجةةون مةةن
بالن ةةةم تال خبفة ة  ،فوضةةةب حةةةني قةةةا للةةةك عبةةةد اهلل بةةةن سةةةنان
( )165ابن األث  ،الكامو ،4 ،ص454م
 ،حارخيه ،4 ،ص455م
( )166ال
( )167ابن األث  ،الكامو ،4 ،ص458م
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األسةةد  ،فأمهلةةه حتةةى تلا نالةةو عليةةه و ةةو نةةائم فوضةةع الةةرم .بةةني
كتفيه فقتله ثم يق بيعد فأسلم)م( )168ومةن ة ا الةنص يتةبني لنةا
أن أحةد نعاةةاء اية ب كةةان مةن قةةوان كيةرى لديةةه

اوعةة مةةن

ا ند لعلهم من بض قومةه مةن نصةارى العةرب مةن طةي و

ةا مةن

أ و اي ب وما جاور ا وأنه بيت قتا سعد بن أبي وقاص ومن معه
قبيو القانسية واحتقر م ولكةن اهلل و ميهلةه حيةث قتةو علةى يةد
أحد أحباعه ال

فر تىل اهيلاني وأعلن تسالمه بعد للكم

ويبدو أن رستم قد استفان من بعض اهةوالني للفةرس مةن نصةارى
العةةةرب يف التجيةةةي علةةةى اهيةةةلاني ،حيةةةث كةةةان يبعةةةثهم عيونةةةا
فيندسون بني اهيلاني كبعضهم لشبههم يف اهالم .واهلبي واللوة
ثةةةم يأحونةةةه باألالبةةةار )169(،كاةةةا أن نصةةةارى العةةةرب قةةةد عالةةةوا يف
ال لة بني اهيلاني والفرس قبو اهعركة ،تل تن اه جم ا ةاص
لرستم كةان عربيةا مةن أ ةو اية ب ويةدعى عبةون )170(،و ةو الة
حوىل ال لة بني رستم وبني وفون اهيلاني الةت فاوضةته وعرضةت
عليه اإلسال قبو اهعركةم
( )168ال ةةةة  ،حارخيةةةةه ،4 ،ص137ةةةةةة  ،138وان ةةةةر :ابةةةةن األثةةةة ،
الكامو ،4 ،ص453م
 ،حارخيه ،4 ،ص115م
( )169ان ر :ال
 ،حارخيه ،4 ،ص109م
( )170ال
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ةم

ويبدو أن نات بعض اهوالني للفرس من نصارى العةرب و

قةةد ثثةةروا الةةدالو يف اإلسةةال قبةةو معركةةة القانسةةية ،حيةةث وفةةد
بعض منهم على عار بن ا

اب فرن م مرب أالةرى تىل العةراق مةع

سعد بن أبي وقةاص )171(،فكةانوا يف اةفود اهيةلاني ةم مةا ةم
وعليهم ما عليهم ،وكاا أن نات بعض األجنان سةاعدوا اهيةلاني
وو ييةةلاوا تال بعةةد اهعركةةة مةةنهم أنةةاس مةةن الفةةرس وأنةةاس مةةن
العةةرب ،يقةةو ال ة

( :قةةا الةةديلم ورؤسةةاء أ ةةو اهيةةاا ال ة ين

استجابوا للايلاني وقةاحلوا معهةم علةى ة اإلسةال تالواننةا الة ين
ناللوا يف

ا األمر أو الشأن أاةوب منةا والة ن واهلل ال يفلة .أ ةو
()172

فةةارس بعةةد رسةةتم تال مةةن نالةةو يف ة ا األمةةر مةةنهم فأسةةلاوا)،

فعاملةهم اهيةلاون يف الونةائم معاملةة مةن قاحةو مةع اهيةلاني ميةةلاا
()173

حيث أشركوا يف الونياة وفرضت م الفرائض مع اهيلانيم

ويبدو أن اهيلاني حاولوا تبران بعض مةن ةؤالء حيةث شةاركوا
يف الوفةةون الةةت فاوضةةت رسةةتم ،والصواةةا أنةةاس مةةن بةةض عجةةو،

( )171ال
( )172ال
( )173ال

 ،حارخيه ،4 ،ص87م
 ،حارخيه ،4 ،ص134م
 ،حارخيه ،4 ،ص102م
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ومتةةةيم ،وربيعة ةة )174(،كاةةةا كةةةان لبعضةةةهم أثةةةر بةةةارن يف

ابهةةةة

()175

الفرسم

ومن اهالحل ك لك أن أناسا وقفوا على اييان ينت رون نتائر
اهعركة اهتوقعة يف القانسية حتى يتخ وا موقفًا مناسبا م حيب
()176

نتيجة اهعركةم

وقد لكر أن نفرا من العبان و م مةن نصةارى اية ب قةد ناللةوا
على سعد بن أبي وقاص بعد معركةة القانسةية ،واجتاةع بهةم ونار
()177

بينه وبينهم حديث يد على اهياهة بني ال رفنيم

وبعةةد اهعركةةة كثةةةر مةةن ي لةةب مصةةةاية اهيةةلاني مةةن أ ةةةو
اليوان ا فيهم نصةارى العةرب و
من قبو الفرس على

ةم ،ونعاةوا أنهةم مكر ةون

ابهة اهيلاني سابقًا واعت روا من اهيةلانيم

وقد نارت مراسالت بني سعد بةن أبةي وقةاص وعاةر بةن ا

ةاب ةةة

رضي اهلل عنهاا ةة حةو أوضةاع أ ةو اليةوان ،وكيفيةة معةاملتهم،
انتهت بقناعة اهيلاني بتأمني النةاس وحةوطينهم ،ومعةاملتهم معاملةة
أ و ال مة ،والوفاء م ب لك سةواء مةن حفةل العهةد مةنهم ،أو مةن
( )174ال
( )175ال
( )176ال
()177ال

 ،حارخيه،
 ،حارخيه،
 ،حارخيه،
 ،حارخيه،

 ،4ص106م
 ،4ص122 ،132م
 ،4ص143م
 ،4ص234م
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ضيعه ونعم انه مكر  ،فقد ادقهم اهيلاون حأليفًا لقلوبهم ،ا
فيهم نصارى العرب من أ و اي ب و

()178

مم

وقد لكر يف القانسية تن اهيلاني قد حروجوا من الكتابيةات،
ولعو للك يعض ضانا الروا من نصارى العرب يف العراق ،ومع أنةه
كةةان جةةائرا يف الشةةريعة اإلسةةالمية فقةةد كر ةةه عاةةر  وكتةةب
()179

تىل بعض من حرو من الصحابة ينها عن للكم

ولعو من أسباب انكيار شةوكة نصةارى العةرب يف العةراق ةو
ما عرد من عالقة قوية بني الرو ونصارى العرب عاوما من كةان
منهم يف العراق أو الشا و

ا ،حيث جتاعت بعةض حلةك القبائةو

مع الرو قبو ال مةوت ،منهةا قبائةو قضةاعة و ةم وجة ا و
ومعرود ما

ةام

القبائو من ثقةو يف الشةا والعةراق علةى حةد سةواء

وأن ة القبائةةو قةةد رمةةت مةةع الةةرو يف ال مةةوت وأاةةيب منهةةا
أعدان كةب ب ،وللةك قبيةو القانسةية بشةهر حقريبةا ،وكةان لة لك
حأث على امتدان

القبائو يف العراقم

 ،حارخيه ،4 ،ص145م ابن كةث  ،البدايةة والنهايةة،7 ،

( )178ال
ص47م
 ،حارخيه ،4 ،ص147م
( )179ال
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آخر الفتوح:
كانت معركة القانسية معركة فاالة و امة يف فتةوح العةراق
ا حأث

ا فياا بعد ا من األحدانم ور م وقوع العديد من اهعةارت

بةةةني اهيةةةلاني والفةةةرس بعةةةد القانسةةةية مثةةةو فةةةت .اهةةةدائن وجلةةةوالء
و

ةةا مةةن معةةارت الفةةت .يف اهشةةرق ،تال تن ة اهعةةارت كانةةت

سةةةاحتها األراضةةةي الفارسةةةية ومةةةدنهام وكةةةان األعةةةداء فيهةةةا مةةةن
الفرس ،وو يكن لعرب العراق فيها نور ي كرم
ومن الفتوح الةت ورن فيهةا لكةر لنصةارى العةربم فةت .حكريةت
حيث وجه سعد ابن أبي وقةاص 

اوعةة مةن قواحةه مةن اهةدائن

تىل حكريت لفتحها ،وقد جتاع بها أناس من أ لها يعاونهم لاعة
مةةن الةةرو  ،باإلضةةافة تىل قبائةةو تيةةان وحولةةب والناةةر وقاسةةجم و ةةم
عرب كانوا على نصرانيتهم ،ومانالوا معانين للايلاني ،تال تنه ةةة
على ما ي هر ةة كان فيهم بعض من اقتنع باإلسال م وكانوا عيونةا
للايةةلاني علةةى القةةو م وقةةد وجةةه اهيةةلاون جهةةون م لةةدعوب القةةو
عاوما والعرب منهم الصواا تىل اإلسال أو نفةع ا ريةة ،فكةان
ال ين أسلاوا مةن العةرب ي لبةون اليةلم لةبض قةومهم مةن النصةارىم
وأالةةة وا قةةةوان اهيةةةلاني نيابةةةة عةةةن قةةةومهم تنهةةةم قةةةد اسةةةتجابوا
للايةةةلاني ،فقةةةا قائةةةد اهيةةةلاني( :تن كنةةةتم اةةةانقني يف للةةةك
فاشهدوا أن ال تله تال اهلل وأن مادا رسو اهلل وأقروا ا جاء من
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عنةةد اهلل ثةةم أعلاونةةا رأيكةةم فرجعةةوا تلةةيهم ب ة لك فةةرنو م تلةةيهم
باإلسال )م( )180فكان تسالمهم ليلًا ،واحفق معهم اهيةلاون علةى أن
خيفةةوا تسةةالمهم ،فكةة وا مةةع اهيةةلاني عنةةد اقتحةةامهم ألبةةواب
اهدينةةةة و ةةةم نااللةةةها ممةةةا أربةةةك األعةةةداء ،وحيةةةبب يف ةةةرميتهم،
وفتحةةت حكريةةت سةةنة سةةت عشةةرب للةةهجربم كاةةا أن اهيةةلاني مةةن
النار وحولب وتيان ساعدوا اهيلاني يف مواضع أالرى ة حكريةت
()181

فكانوا معهم ،م ما م وعليهم ما عليهمم

كاةا ةةاجم اهيةلاون الوناليةةتان الةت كانةت مةواطن للفةةرس
وييكن معهم قبائو بض العم بن مالةك ،و ةم مةن العةرب اهتنصةرب
ال ين وقفوا مع الفرس أو األمر ،لكن اهيلاني دنو م فخافوا
منهم واستجابوا م ،واحفقوا معهم على القتا ضد الفرس يف وقت
()182

مدن بينهم وأمدو م على الفرسم

ويبدو أنه مع تنتشار اإلسال بني حولب وتيان فقد ظو أقوا مةنهم
علةةى نصةةرانيتهم ،وقةةد قةةد وفةةد مةةن ميةةلايهم علةةى عاةةر  يف
الينة اليابعة عشرب للهجرب ،وفاوضو نيابة عةن قةومهم ،فعةد ةم
 ،حارخيه ،4 ،ص186م
( )180ال
( )181اهصدر اليابقم وان ر :ابن األث  ،الكامو ،4 ،ص523م
( )182ال ةةة ة  ،حارخيةةةةةه ،4 ،ص102م ابةةةةةن األثةةة ة  ،الكامةةةةةو،4 ،
ص443م وان ر :نم ليو اهصر  ،أ و الكتاب ،ص204م
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علةةى مةةن أسةةلم مةةن قةةومهم ،واشة ط علةةى النصةةارى مةةنهم شةةروطًا
منها أن ال ينصروا وليدا فقالوا لك للك ،ثم أحيحت ةم ا جةرب تىل
اهةدائن و ال ةةة اهيةةلاني بهةا ،علةةى أن يبقةى مةةن بقةةى مةةنهم علةةى
نينه مقابو الترامه با ريةة ،وانتقلةوا معةه تىل الكوفةة بعةد للةك،
(وأقةةا مةةن أقةةا يف بةةالن علةةى مةةا اال ة وا ةةم علةةى عاةةر ميةةلاهم
ولميهم)م( )183وقد لكر أنه كان لبعضةهم ال ةج يف الكوفةة بعةد
أن ال

هةةةا سةةةعد  والصواةةةا الة ة ين أسةةةلاوا مةةةن حولةةةب وتيةةةان

والناةةر )184(،كاةةا انتقلةةت

اوعةةات مةةن بةةض العةةم بةةن مالةةك مةةن
()185

األ وان تىل الكوفة بعد حأسييهام

وحكةةةان كيانةةةات نصةةةارى العةةةرب القبليةةةة وجتاعةةةاحهم اهدنيةةةة
اهيتقلة

تفي بعد استقرار اهيلاني يف الكوفة ،وخيتفي أ نور

عيةةةكر

ةةةم ،بعةةةد أن أاةةةب .مةةةن بقةةةي مةةةنهم أ ةةةو لمةةةة ضةةةان

اوعةةات كةةب ب مةةن أ ةةو ال مةةة احتضةةنتهم الدولةةة اإلسةةالمية
وعةةةةاملتهم معاملةةةةة حيةةةةنة سةةةةحبت مةةةةن قلةةةةوبهم العةةةةداء لضسةةةةال

 ،حارخيه ،4 ،ص189م
( )183ال
 ،حارخيه ،4 ،ص194م
( )184ال
( )185ال ةةة ة  ،حارخيةةةةةه ،4 ،ص209م ابةةةةةن األثةةة ة  ،الكامةةةةةو،4 ،
ص443م
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واهيلاني ،بعةد أن كةانوا شةوكة قويةة قاومةت اهيةلاني يف بدايةة
الفتوح ،ولكن اهلل نصر اهيلاني عليهمم
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اخلامتة
من الال البحث حبني أن العرب كان يشكلون البية وثقلًا يف
العراق قبيو الفت .اإلسالمي ،ول لك فاشاركتهم يف اهعارت ضةد
اهيةةةةلاني كانةةةةت واضةةةةحة ومرئيةةةةة حبكةةةةم مةةةةواالحهم للحكةةةةم
الفارسيم
وكةةان نصةةارى العةةرب يف العةةراق الةة ين حةةاربوا اهيةةلاني مةةن
تلا القبائو والب ون العربية ،من أاو متفرقةم
تن كث ا من معارت الفت .األوىل يف العراق أيا الالد  كةان
فيهةةةا مشةةةاركة مباشةةةرب مةةةن نصةةةارى العةةةرب مةةةع الفةةةرس ضةةةد
اهيةةلاني ،أو أنهةةا كانةةت ابتةةداءا مةةع نصةةارى العةةرب ولييةةت مةةع
الفرسم
كاةةا أن مةةن اهالحةةل أن بعضةةا مةةن معةةارت الفةةت .يف العةةراق
نارت بةةني اهيةةلاني والفةةرس و يكةةن فيهةةا مشةةاركة مباشةةرب مةةن
نصةارى العةةرب سةةلبا أو تجيابةا ،ولة لك ثثةةرت عةد ا ةةوى فيهةةا،
مثو معركة لات اليالسو ،واه ار( )186و

ام

كاا كانت نات العديد من اهعارت بني اهيةلاني والفةرس و
( )186هريد من اهعلومات عن احني اهعركتني أرجع تىل ال ة
 ،2ص5 ،6 ،7م

 ،حارخيةه،

230

حضاريات يف الفتوح اإلسالمية

يكن لعرب العراق من النصارى نور فيها ال سلبا وال تجيابا مع أنها
وقعةةةت يف أراضةةةيهم ،و ة ة ا يعةةةض أن عصةةةبية نصةةةارى العةةةرب و
حدفعهم للاشاركة مع العرب اآلالرين ،أعض اهيلانيم
تن كث ا من الكتاب والباحثني استوو حةرنن كلاةت األعةاجم
أو العرب من الال ايديث عن األحدان التارخيية ،وفهاو ا على
تطالقها وعلى معنا ا اللوةو  ،حيةث أالة و ا علةى أنهةا حةرب بةني
العةةرب علةةى

تلةةا أنيةةانهم وبةةني الفةةرس ،مةةع العلةةم تن اهةةؤرالني

ييتخدمونها للتفريق بني جيم اهيلاني ،وجلهم بال بع من العةرب
وبني جيم الفرس ومن ناار م وجلهم بال بع من الفرسم و ة ا ال
يعض ما ل ب تليه أاحاب ا وى من الباحثني القوميني أو اهتأثرين
بهم من أنها حرب عرب مع عجم بيبب وية الد والعةرق متناسةني
كةةةو ايقةةةائق وا لفيةةةات الدينيةةةة والعقديةةةة وراء حركةةةة الفتةةةوح
وأ دافهام
كاا يالحل أنةه ابتةداء مةن أواالةر اليةنة الثالثةة عشةرم بعةد مةا
يريد على العةا مةن بدايةة الفتةوح كةان نةات وجةون واضة .لةبعض
القبائةةو الةةت كانةةت أقيةةا كةةب ب منهةةا مةةن نصةةارى العةةرب يف
العةةراق مثةةو بةةض عجةةو ،وبةةض عبةةد القةةيي و

ةةم وجةةد منهةةا مةةن

شاركوا يف بعض اهعارت يف افود اهيلاني على أنهم ميةلاون،
و ا يد على بداية انتشار اإلسةال بيةنهم يف ة اهرحلةة ،كاةا
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يالحل أن اهثنى بن حارثة  استفان مةن بعةض الفرسةان اهيةلاني
من بض عجو ومن النار ومن حولب يف قيةانب بعةض اهعةارت ا ااةة
اهوجهة ضد قبائلهم ،وكةان يف فعةو سةعد بةن أبةي وقةاص رن علةى
كو نعاوى العصبية والقبلية والقوميةم
يف مراحو الفةت .أيةا عاةر بةن ا

ةاب  ظهةر واضةحا وجةون

بعض التعاون من نصارى العرب يف العراق مع اهيلاني يف ن م على
ال رق أو حوف ال عا أحيانا أو العلةا لبهةائم اهيةلانيم ولعةو مةرن
للك يعون تىل اهعا دات الت عقد ا اهيلاون معهةم ،مثةو معا ةدب
اي ة ب واألنبةةار ،والةةت حةةاو نصةةارى العةةرب أكثةةر مةةن مةةرب أن
ينقضو ا ،لكةنهم بعةد للةك حةاف وا عليهةا حيناةا أحيةوا جبديةة
اهيلاني يف البقاء يف العراق ،وأنهم فالون مقياون ولييوا عابر
سبيو ،كاا اليو للبعض يف البدايةم
كاةةا أن وفةةاء اهيةةلاني بالعهةةد وحيةةن حعاملةةهم مةةع مةةن بقةةى،
وقوحهم على من يوةدر جعلةت أولئةك النصةارى مةن العةرب وراةون
على االلترا ثالر األمرم
كاا يتض .من البحث عاومةا أن نصةارى العةرب ابتةدءا وقفةوا
يف وجةةةه الفتةةةوح اإلسةةةالمية ،بةةةو أنهةةةم كةةةانوا وراةةةون علةةةى أن
يكونةةوا يف مقدمةةة اةةفود الفةةرس مةةع تالةةتالفهم معهةةم يف الةةدين
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والعرق ضد اهيلاني العرب ،وو ي كر عةنهم سةوى موقةا واحةد
ألفران معدونين يف معركةة البويةب ،ومةع للةك بنةى عليةه أاةحاب
ا ةةوى أحكةةا وحفيةة ات كةةث ب ،كاةةا يتضةة .أن اهيةةلاني و
مييروا بينهم وبني

م ألنهم عرب ،بو ر ا كانوا عليهم أشةد،

ألنهم كةانوا أ قةرب تىل فهةم الةدين والقةرثن وايةق مةن
الكفار العجم ،ومع ة ا فقةد عاملةهم اهيةلاون مةع
يعاملون أ و ال مةم

ةم مةن
ةم كاةا
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املصادر واملراجع:
القرثن الكريمم
أولًا :اهصانر:
 1م ابن األث  :عر الدين أبو ايين علي بن أبي الكر ماةد
ابن ماد بن عبةد الكةريم بةن عبةد الواحةد الشةيباني (ت:
 630ة) 1238 /م
الكامو يف التاريخ ،نار اانر ،ب وت ،لبنان 1385 ،ةم
أسد الوابة يف معرفة الصةحابة ،نار تحيةاء الة ان العربةي،
ب وت ،لبنان ،بدون حاريخم
 2م األنن  :ماد بن عبد اهلل (ت 231:ة)م
حةةاريخ فتةةوح الشةةا  ،لقيةةق عبةةد اهةةنعم عبةةد اهلل عةةامر،
مؤسية سجو العرب ،القا رب 1970 ،م
 3م البودان  :ل ا الدين عبد اهؤمن بن عبد ايي ( 739ة)م
مرااد اإلطالع على أمساء األمكنة والبقاع ،لقيق علةي
ماد البجاو  ،ال بعة األوىل ،نار تحياء ال ان العربةي،
القا رب 1373 ،ةم
 4م البكر  :عبد اهلل بن عبد العرير األندليي (ت 487:ة)م
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معجةةم مةةا اسةةتعجم مةةن أمسةةاء الةةبالن واهواضةةع ،لقيةةق
مص فى اليقا ،عاو الكتب ،ب وت ،بدون حاريخم
 5م الةةباللر  :أبةةو اييةةن أمحةةد بةةن وةةي بةةن جةةابر بةةن ناون
البودان (ت 279:ة)م
فتةةةةوح البلةةةةدان ،نار الكتةةةةب العلايةةةةة ،بةة ة وت ،لبنةةةةان،
 1398ة 1978/م
 6م ابن حبيةب :أبةو جعفةر ماةد بةن حبيةب بةن أميةة بةن عاةرو
ا امشي البودان (ت 245:ة)
ا

 ،لقيق نم تيلرب لةيخنت شةتينر ،نار اآلفةاق ،بة وت،
بدون حاريخم

 7م ابن حجر :شهاب الدين أبو الفضو أمحد بن علي بن ماد
العيقالني ( 852ة)م
اإلاةةةةةابة يف متييةةةةةر الصةةةةةحابة ،ال بعةةةةةة األوىل ،م بعةةةةةة
اليعانب ،القا رب 1328 ،ةم
فت .البار شرح احي .البخار  ،لقيق طه عبد الةرءود
سعد ،مكتبة األن رية القا رب 1398 ،ةم
 8م ابةةن حةةر  :أبةةو ماةةد علةةي بةةن أمحةةد بةةن سةةعيد( 384ةةةة
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 456ة)م
لهرب انياب العرب ،لقيق عبد اليةال

ةارون ،ال بعةة

الرابعة ،نار اهعارد ،القا رب ،بدون حاريخم
 9م ايا

 :ماد بن عبد اهنعم (ت 900:ة)م

الةةروى اهع ةةار يف ال ة األق ةةار ،لقيةةق تحيةةان عبةةاس
مكتبة لبنان ،ب وت 1975 ،م
 10م

ابن اللدون :عبد الرمحن (ت 808:ة) 1405/

الع ة ونيةةوان اهبتةةدأ وا ة  ،مؤسيةةة األعلياةةي ،ب ة وت،
 1391ةم
 11م

الليفةةة ب ةن اليةةاط :بةةن أبةةي ةةب ب الليثةةي العصةةفر

(160ةة 240ة)م
التةةاريخ ،لقيةةق نم أكةةر ضةةياء العناةةر  ،ال بعةةة الثانيةةة،
نار القلم ،ومؤسية الرسالة ،ب وت 1397 ،ة ةة 1977م
 12م

الدينور  :أبو حنيفة أمحد بن ناون (ة 282ة)م

األالبار ال وا  ،لقيق عبد اهنعم عامر ،والدكتور لا
الشيا  ،مكتبة اهثنى ،بودانم
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 13م

ال

 :ايافل مشي الدين ماةد بةن أمحةد بةن

عثاان ( 748ة)م
حاريخ اإلسال ووفيات اهشا

 ،واألعال (عهد الراشدين)

لقيق الدكتور عار عبد اليال حدمر  ،ال بعة األوىل،
مدار الكتاب العربي ،ب وت 1407 ،ة 1987 /م
 14م

الربيةةد  :مةةب الةةدين أبةةو الفةةيض ماةةد مرحضةةى

ايييض الواس ي (1145ةة 1205ة)م
حا العروس من جوا ر القاموس ،مكتبة ايياب ،بة وت،
بدون حاريخ7 ،م
 15م

ابن سعد :ماد(ت 230:ة ةة ) 845م

ال بقات الك ى ،نار اانر ،ب وت ،بدون حاريخم
 16م

اليةةاعاني :أبةةو سةةعد عبةةد الكةةريم بةةن ماةةد بةةن

منصور (ت 562:ة)م
األنياب ،لقيق عبد الفتاح ماد ايلةو ،ال بعةة األوىل،
منشورات ماد أمني نمر ،ب وت 1401 ،ة ةةة  1981م
 17م

الصايي الشامي :ماد بن يوسا (ت 942:ة)م
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سةةةبو ا ةةةدى والرشةةةان يف سةة ب الة ة العبةةةان2 ،م لقيةةةق
الدكتور مصة فى عبةد الواحةد ،اجمللةي األعلةى للشةؤون
اإلسالمية ،القا رب 1394 ،ة ةة  1974م
 18م

ال ةةةةةةة

 :أبةةةةةةةو جعفةةةةةةةر ماةةةةةةةد بةةةةةةةن جريةةةةةةةر

(ت 310:ة) 923/م
حاريخ األمم واهلوت ،نار الفكر ،ب وت ،بدون حاريخم
 19م

ابن قتيبة :أبةو ماةد عبةد اهلل بةن ميةلم الةدينور

(ت 276:ة)م
اهعارد ،لقيق ماد تمساعيو عبد اهلل الصاو  ،ال بعة
الثانية 1390 ،ة ةة  1970م
 20م

القلقشندى :أبو العباس أمحد بن علةي (ت 821:ةة

) 1418 /م
اب .األعشى يف اناعة اإلنشاء ،اهؤسيةة اهصةرية العامةة
للكتاب ،القا رب 1383 ،ة ةة  1963م
 21م

ابةةةن كةةةث  :عاةةةان الةةةدين أبةةةو الفةةةداء تمساعيةةةو

( 774ة)م
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البداية والنهاية ،ال بعة الثالثة ،مكتبةة اهعةارد ،بة وت،
 1987م
 22م

اهيةةعون  :أبةةو اييةةن علةةى بةةن اييةةني بةةن علةةي

(ت 345:ة)م
التنبيه واإلشراد ،مكتبة ا ال  ،ب وت 1981 ،م
مرو ال ب ومعةانن ا ةو ر ،لقيةق ماةد مةي الةدين
عبداياية ةد ،ال بعةةةة ا اميةةةة ،نارى الفكةةةر العربة ةي،
ب وت 1393 ،ة ةة  1973م
 23م

النةةةوير  :شةةةهاب الةةةدين أمحةةةد بةةةن عبةةةد الو ةةةاب

( 677ةة  733ة)م
نهايةةة األرب يف فنةةون األنب ،نيةةخة مصةةورب عةةن طبعةةة نار
الكتةةةةب الوطنيةةةةة بالقةةةةا رب ،اهؤسيةةةةة اهصةةةةرية العامةةةةة
للكتاب ،القا رب ،بدون حاريخم
 24م

ابةةةةن شةةةةا  :أبةةةةي ماةةةةد عبةةةةد اهلةةةةك اهعةةةةافر

(ت 213:ة)م
الية ة ب النبويةةةة ،حعليةةةق طةةةه عبةةةد الةةةرءود سةةةعدم مكتبةةةة
شقرون ،القا رب ،بدون حاريخم
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ثانيا :اهراجع:
 1مأمحد :نم مهد رنق اهلل
الي ة ب النبوي ةة يف ضةةوء اهصةةانر األاةةلية نراسةةة لليلي ةة،
ال بعةةة األوىل ،مركةةر اهلةةك فيصةةو للبحةةون والدراسةةات
اإلسالمية ،الرياى 1412 ،ة  1992م
 2م ارنولد :س حوماسم وم
الدعوب تىل اإلسال  ،حرلة الدكتور حين تبرا يم حيةن
والةةةدكتور عبةةةد اجمليةةةد عابةةةدين وتمساعيةةةو النحةةةراو ،
مكتبة النهضة اهصرية 1970 ،م
 3مأبو تسحاق :رفائيوم
حةةاريخ نصةةارى العةةراق من ة انتشةةار النصةةرانية يف األق ةةار
العراقية تىل أيامنا ،م بعة اهنصورب ،بودان 1948 ،م
 4م بارحولد :فاسيلي فالنمي م
حةةاريخ ايضةةارب اإلسةةالمية ،حرلةةة محةةرب طةةا ر ،ال بعةةة
ا امية ،نار اهعارد ،القا رب ،بدون حاريخم
 5م البيتاني :ب رسم
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معارت العرب يف الشرق والورب ،نار مارون عبون ،ب وت،
لبنان 1987 ،م
 6م الثعال  :نم عبد العريرم
ماضةةةرات يف حةةةاريخ األنيةةةان ،حقةةةديم ومراجعةةةة محةةةان
الياحلي ،ط ،1نار الورب اإلسالمي ،ب وت 1985 ،م
 7م الديو جي :سعيدم
حاريخ اهواو ،اجملاع العلاي العراقي ،بوةدان 1402 ،ةة/
 1982م
 8م جو ر :حين ماد ،وماد مرسي أبو الليوم
العراق ،نار اهعارد ،القا رب 1962 ،م
 9م حت :فيليبم
اةةانعوا التةةاريخ العربةةي ،حرلةةة نم أنةةيي فروةةة ،ال بعةةة
الثانية ،نار الثقافة ،ب وت 1400 ،ة 1980 /م
 10م

ا شاب :نم ويم

التقاء ا يضارحني الفارسية والعربيةم
 11م

شيخو :لوييم

البحث الثالث :نصارى العرب وموقفهم من الفتوح اإلسالمية

241

النصرانية وثنابهام
 12م

علي :نم جوانم

اهفصو يف حاريخ العةرب قبةو اإلسةال  ،ال بعةة الثانيةة ،نار
العلم للااليني ،ب وت ،لبنان1978 ،
 13م

العلي :ااا أمحدم

من قةةة اية ب ،نراسةةة طبو رافيةةة ،ميةةتندب علةةى اهصةةانر
األنبيةةة ،حبةةث ميةةتقو مةةن

لةةة كليةةة اآلناب العراقيةةة

لينة  1962م
 14م

العنار  :نم أكر ضياءم

الي ة ب النبويةةة الصةةحيحة ،ال بعةةة األوىل ،مكتبةةة العلةةو
وايكم ،اهدينة اهنورب 1412 ،ة  1912 /م
 15م

فاشا :سهيوم
ةةات مةةن حةةاريخ نصةةارى العةةراق ،م بعةةة شةةفيق ،بوةةدان،

 1982م
 16م

فهد :نم بدر مادم

حاريخ العراق يف الع صةر يف العصةر العباسةي األالة  ،طبعةة
اإلرشان ،بودان 1973 ،م
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 17م

الفيومي :ماد تبرا يمم

يف الفكةةةر الةةةديض ا ةةةا لي ،عةةةاو الكتةةةب ،القةةةا رب،
 1979م
 18م

كحالة :عار رضام

معجةةم قبائةةو العةةرب ،مؤسيةةة الرسةةالة ،بةة وت ،لبنةةان،
 1395ة 1975/م
 19م

اوعة من الباحثنيم

حضارب العراق ،بودان 1985 ،م
 20م

اهصر  :نم ليو عبد اهللم

أثر أ و الكتاب يف الفنت وايروب األ لية يف القرن األو
ا جةةةر  ،ال بعةةةة األوىل ،مكتبةةةة الةةةدار اهدينةةةة اهنةةةورب،
 1410ة 1989/م
 21م

نم حوفيق سل ان اليونبكيم

أ ةةو ال مةةة يف العةةراق(12ةةةة 247ةةة) ،ال بعةةة األوىل ،نار
العلو لل باعة والنشر ،الرياى 1403 ،ة  1983 /م
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