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املقدمة
ّ
بقـلم املؤلف
الحمدهلل رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على خاتم النبيين ،محمد
وعلى �آله الطيبين الطاهرين.
عب عنه البع�ض بـ (الفتوحات
الفتوحات الإ�سالمية �أو (فتوح امل�سلمني) �أو ما ّ
العربية) عنوان ُيطلق على جمموعة احلروب التي خا�ضها امل�سلمون بعد وفاة
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �ضد الفر�س والروم والرببر والقوط((( ُّ
والتك
وغريهم �ضمن قارات �آ�سيا و�أفريقيا و�أوروبا ،وا�ستم ّرت �أكرث من قرنني من
الزمان خالل عهد (اخلالفة الرا�شدة) والدولتني الأموية والعبا�سية ،بل
وت�شمل -بح�سب البع�ض -احلروب التي خا�ضتها الدولة العثمانية �أي�ض ًا يف
وتو�سعت فيها وامت ّدت.
�أوروبا ّ
• دوافع البحث:

قد يت�ساءل البع�ض عن الداعي لطرح مثل هذا املو�ضوع التاريخي الذي قد
يثري بع�ض احل�سا�سيات عند ال�شيعة وال�سنة على حد ال�سواء.
 .1القوط  Visigothsمن ال�شعوب اجلرمانية وحكموا يف بدايات القرن ال�ساد�س امليالدي
غالبية �شبه اجلزيرة الأيبريية� ،أي �أ�سبانيا والربتغال.

16

املقدمة

فمن جهة �سي�شتمل هذا البحث على تعداد و�شرح �إجنازات �ضخمة ّمتت يف
العهد الرا�شدي ثم يف عهد اخلالفتني الأموية والعبا�سية ،ونعلم املوقف ال�شيعي
من م�س�ألة ا ُ
حلكم واخلالفة واحلديث عن مدى �شرعية اخلالفة و�إجنازاتها
يف �ضوء االعتقاد بو�صية النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» لعلي «عليه ال�سالم»،
وما جرى بعد وفاة النبي يف هذا الإطار ،وعليه ف�إنّ � ّأي حديث عن �إجنازات
اخللفاء -دون عليُ -يعترب �إ�ضفا ًء لل�شرعنة على ا ُ
حلكم ،ومتجيد ًا لإجنازاتها،
وهو ما ال يتالءم مع موقف املواالة لعلي و�أهل بيته «عليهم ال�سالم».
ومن جهة �أخرى ،ف�إنّ جم ّرد املناق�شة يف م�شروعية الفتوحات الإ�سالمية
مي ّثل -بالن�سبة لأهل ال�س ّنة -فتح ًا ٍّ
مللف من املل ّفات ال�شائكة واحل�سا�سة مذهبي ًا
وتاريخي ًا ،وقد ُيع ُّد ِمن ِق َبل البع�ض �أمر ًا غري مقبول ،ونوع ًا من (التح ّر�ش)
املذهبي الذي ال يعود بكثري فائدة على امل�سلمني� ،إنْ مل ي ُعد عليهم بال�ضرر.
ت�صح هذه املالحظات �أو تلك فيما لو كان الغر�ض هو الإثارة �أو التح ّر�ش
وقد ّ
�أو التمجيد �أو الت�سقيط� ،أو البحث البعيد عن املو�ضوعية ،ولكن الدوافع
البدوية التي قد
وم�سار البحث �أي�ض ًا -بعيد ك ّل ال ُبعد عن هذه الت�صورات ْتتبادر �إىل الأذهان.
ومن ال�ضروري �أن نتع ّود على فتح املل ّفات املختلفة ب�شكل علمي ِحريف ،مبا
فيها تلك التي حتمل الطابع املذهبي ،وحتى الديني ،مهما كانت ح�سا�سيتها،
لأنّ ف�ضاء املعرفة اليوم ف�ضاء مفتوح للجميع ،وما عادت املعلومة حكر ًا على
النخبة املتخ�ص�صة� ،أو حمبو�سة داخل املكتبات التي ال يرتادها �إال ذوو
االهتمام بال�شئون التاريخية �أو الدينية ،بل هي متاحة للجميع ،ومل ت ُعد هناك

املقدمة

17

يف عامل الإنرتنت والتوا�صل االجتماعي (حم ّرمات) بحثية .ولذا فمن الأجدر
�أن ُتع َر�ض هذه املو�ضوعات بكل �شفافية من خالل �أد ّلتها وم�صادرها ،لتفويت
يطرحها ب�شكل غري علمي� ،أو مل�آرب غري علمية.
الفر�صة على َمن قد َ
كما �أنني ل�ست يف وارد تلميع �صورة �أحد �أو الإ�ساءة �إىل �أحد ،بل الغر�ض هو
عر�ض ومناق�شة ونقد ما هو موجود يف امل�صادر يف حماولة لتكوين ر�ؤية -ولو
�إجمالية -عن م�س�ألة الفتوحات الإ�سالمية والتي يندر �أن ُتعا َلج يف الو�سط
ال�شيعي �إال ب�شكل �سريع وخمت�صر جد ًا ،مع وفرة ما ُعر�ض يف الو�سط ال�س ّني،
مع حماولة ا�ستك�شاف موقف �أهل البيت «عليهم ال�سالم» من الفتوحات وعن
أحد منهم فيها ،وعن الأ�سباب الكامنة وراء م�شاركة
م�شاركة �أو عدم م�شارك ِة � ٍ
العديد من الأ�سماء البارزة من �شيعة علي «عليه ال�سالم» فيها ،وغري ذلك من
الأ�سئلة ذات الطابع (املذهبي) اخلا�ص التي �س�أعر�ضها بالتدريج.
وقد راعيت يف �أثناء الإعداد �أن تكون املادة ثرية باملعلومات ،وخمت�صرة يف
التفا�صيل ما �أمكن �إىل ذلك �سبي ًال ،و�إال �س�أكون قد خرجت من الغاية الرئي�سة
للبحث ،ولرمبا يكون الكتاب مم ًال لكثريين .وعليه ،ميكن القول باخت�صار
جد ًا �أن الدوافع الكامنة وراء هذا البحث ّ
تتلخ�ص يف النقاط التالية:
• الدافع األول:

لهذه احلروب �أهميتها الكربى يف انت�شار الإ�سالم و�سقوط بع�ض
االمرباطوريات واملمالك مثل امرباطورية الفر�س ،ومملكة القوط الغربية،
وفقدان امرباطورية روما البيزنطية لقدر كبري ومهم من الأرا�ضي التي كانت
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حتت �سلطانها يف ال�شام و�شمال �أفريقيا والأنا�ضول ،وو�صول امل�سلمني �إىل
تخوم ال�صني والهند وبالد ال�صقالبة((( والفرجنة((( ،وما ا�ستتبع ذلك من
انت�شار الإ�سالم يف تلك النواحي ب�شكل كبري ومبع ّية اللغة العربيةِ ،ومن ّثم
ظهور احل�ضارة الإ�سالمية يف تلك النواحي وت�أثريها وتفاعلها مع �سائر الأمم
واحل�ضارات وت�أ ّثرها بها �أي�ض ًا ،كل ذلك يجعل من البحث والتحقيق يف هذا
املو�ضوع �أمر ًا مهم ًا وح�سا�س ًا يف نف�س الوقت.
• الدافع الثاين:

ملدر�سة �أهل البيت «عليهم ال�سالم» موقف من الفتوحات الإ�سالمية ال يتوافق
ّ
واملتلخ�ص يف التمجيد والثناء على طول اخلط ،بل
مع الطرح التقليدي لها،
برزت يف الآونة الأخرية بع�ض الأ�صوات يف الو�سط (ال�س ّني) �أي�ض ًا والتي باتت
تتناول هذا املو�ضوع ب�شيء من النقد والتحقيق ،وهي حالة �إيجابية قد ت�ؤ ّدي
�إىل و�ضع بع�ض الأمور يف ن�صابها ال�صحيح� ،أو على الأقل التعامل مع الأحداث
مت�س الدولة الإ�سالمية يف (العهد الرا�شدي) �أو
التاريخية -ولو تلك التي ّ
 .1ال�صقالبة (ال�سالف) ت�سمية �أطلقها العرب على عدد من ال�شعوب املتحدرة من �أ�صول
�شتى ،كانت تنزل نواحي كبرية من �أوروبا ،وتعترب اليوم �أكرب جمموعة عرقية لغوية يف �أوروبا.
ُي�صنف ال�سالفيون يف الوقت احلايل �إىل ال�سالف ال�شرقيني (معظمهم من البيالرو�سيني
والرو�س والرو�سينني والأوكرانيني) وال�سالف الغربيني (ب�شكل رئي�سي الت�شيك ،والكا�شوبيني،
واملورافيني ،والبولنديني ،وال�سيالنيني ،وال�سلوفاك) ،وال�سالف اجلنوبيني (ب�شكل
رئي�سي البو�شناق ،والبلغار ،والكروات ،واملقدونيني ،والغوراين ،واملونتينيغريني ،وال�صرب
وال�سلوفينيني)
 .2الإفرجن �أو الفرجنة �أو الفرن�سي�س هم جمموعة قبائل جرمانية غربية احتدت و�ش ّكلت يف
نهايات القرن الثامن امليالدي امرباطورية يف نواحي من �أملانيا وفرن�سا احلاليتني.
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�صحابة ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» -بعيد ًا عن املغاالة والتهويل ،ف�ض ًال عن
الدولة الأموية وما بعدها من حكومات ،مع احلفاظ على قراءة تلك الأحداث
يف �صورتها العامة ويف تفا�صيلها �ضمن ال�سياقات الطبيعية واملنطقية ،ووفق
الظروف املحيطة بها ،حالها يف ذلك حال �أي حدث تاريخي يتم التحقيق فيه
بعيد ًا عن احل�سا�سيات املذهبية �أو القومية �أو غريها.
• الدافع الثالث:

�إ�ضافة �إىل نقد الفتوحات الإ�سالمية والتحقيق فيها يف الو�سط الإ�سالمي،
جند �أنّ امل�ست�شرقني �أي�ض ًا قد طرقوا هذا الباب ،وق ّدموا قراءاتهم اخلا�صة
بذلك وفق مناهجهم يف الدرا�سات التاريخية ،ويف بع�ض الأحيان بدوافع دينية
�أو عرقية �أو حتى (ا�ستعمارية) دفعت بهم بعيد ًا عن احليادية التي تتطل ّبها
مثل هذه الأبحاث.
كما �أنّ موجة الإحلاد اجلديد ،وما ا�ستتبعها من التع ّر�ض والإ�ساءة والنقد
العنيف للكثري من الق�ضايا املرتبطة بالإ�سالم ،ومن �ضمنها الفتوحات الإ�سالمية
ربر �آخر ودافع �إ�ضايف
وما ُيع َرف بعنوان (انت�شار الإ�سالم بال�سيف) ،ي�أتي كم ّ
لأن ُت�ش َّرع �أبواب هذا املو�ضوع على م�صراعيه.
• الدافع الرابع:

�إعادة درا�سة وتقدمي هذا الأحداث املف�صلية يف تاريخ الإ�سالم من الناحية
ال�شرعية والتاريخية على �ضوء القر�آن الكرمي باعتباره املرجع الأول والن�ص
الوحيد الذي حافظ على ع�صمته من الزيادة والنق�صان والتحريف والتبديل
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والتغيري والتزييف ،واهتدا ًء بالتوجيه النبوي الذي �صدر عنه يف الأيام الأخرية
من حياته واملروي ب�ألفاظ فيها �شيء من االختالف ،ومن بينها اللفظ التايل
�أنه قال «�صلى اهلل عليه و�آله»( :ك� ّأن قد دُعيت ف�أَجبت� ،إين قد تركت فيكم
كتاب اهلل وعرتتي �أهل بيتي ،فانظروا كيف
الثقلني� ،أحدُهما �أكرب من الآخرَ ،
علي احلو�ض)(((.
تخلفوين فيهما ،ف�إنهما لن يفرتقا حتّى يردا ّ
ولكون القر�آن الكرمي هو املعيار يف تقييم ما ب َلغنا ِمن �أحاديث و�أخبار
ُرويت عن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �أو عن �أحد من �أئمة �أهل البيت
«عليهم ال�سالم» للت�أ ّكد من احتمالية �صدورها فع ًال عن �أحدهم ،امتثا ًال لأمر
النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»ّ ،
ويدل على ذلك روايات عديدة.
عن ه�شام بن احلكم وغريه ،عن �أبي عبد اهلل «عليه ال�سالم» قال( :خطب
كتاب
النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» مبنى فقال� :أيها النا�س ما جاءكم عني يوافقُ َ
كتاب اهلل فلم �أق ْله).
اهلل ف�أنا قلتُه ،وما جاءكم يخالف َ
عن ال�سكوين ،عن �أبي عبد اهلل «عليهم ال�سالم» قال :قال ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله»�( :إن على كل حق حقيقة ،وعلى كل �صواب نور ًا ،فما
وافق كتاب اهلل فخذوه ،وما خالف كتاب اهلل فدعوه).
عن عبد اهلل بن �أبي يعفور ...قال�( :س�ألت �أبا عبد اهلل «عليه ال�سالم»
عن اختالف احلديث يرويه من نثق به ومنهم من ال تثق به؟ قال� :إذا
ورد عليكم حديث فوجدمت له �شاهد ًا من كتاب اهلل �أو من قول ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله» ،و�إال فالذي جاءكم به �أوىل به).
 .1الن�سائي� :سنن ،ح .8148
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عن �أيوب بن احلر قال�( :سمعت �أبا عبد اهلل «عليهم ال�سالم» يقول :كل �شئ
مردود �إىل الكتاب وال�سنة ،وكل حديث ال يوافق كتاب اهلل فهو زخرف)(((.
�أي �أ ّننا �إذا �أردنا �أن نق ّيم ما بل َغنا من روايات عن الأئمة «عليهم ال�سالم»،
ف�إن الطريق لذلك �-أو فقل من طرق ذلك� -أن نعر�ضه �أ ّو ًال على القر�آن الكرمي،
ثم نعر�ضه على ما ثبت من �س ّنة ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله».
وقد روي ما ي�شبه ذلك يف م�صادر �أهل ال�س ّنة ،ومن ذلك ما عن ر�سول اهلل
هلل فما
كتاب ا ِ
فاعر�ضو ُه على ِ
«�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال( :ما جا َء ُكم ع ِّني ِ
واف َق ُه ف�أَنا قل ُتهُ ،وما خال َف ُه ف َلم �أقلهُ)(((.
وال ُيلت َفت �إىل قول بع�ضهم �أن هذه من روايات الزنادقة �أو اخلوارج على
اعتبار �أننا م�أمورون بطاعة النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» كطاعتنا هلل «تعاىل»،
لأننا ل�سنا يف معر�ض ر ّد كالم ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» والعياذ باهلل،
بل التحقيق يف ما بلغنا وما روي لنا �أنه كالمه «�صلى اهلل عليه و�آله» ،وعندما
نبحث يف مدى �صحة هذه الن�سبة ،نلج�أ �إىل القر�آن الكرمي لرنى مدى التوافق
�أو التعار�ض �أو االختالف بينهما ،كو�سيلة من و�سائل التحقق متام ًا كما يدر�س
املح ّققون �أ�سانيد الروايات وم�صادرها يف حماولة للت�أكد من �صحتها و�صدورها
عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله».
فما الذي ُيبيح لهم درا�سة الروايات والأخبار من الناحية ال�سندية بهذا
الغر�ض ،ومينع عر�ضها على القر�آن الكرمي لنف�س الغاية؟
 .1كل الأحاديث ال�سابقة جتدها يف الكايف للكليني ،ج� ،1ص .٦٩
 .2ال�شافعي :الأم ،ج� ،1ص.98
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وخال�صة القول �أننا ال نتكلم ع ّما �صدر حتم ًا عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»،
بل ع ّما روي عنه ،وهناك فرق بينهما ،فلرمبا هذا املروي مو�ضوع ،ولرمبا
ناق�ص ،ولرمبا �أ�ضيف عليه� ...إلخ.
كما �أ ّنه قد يكون للعقل وللعلوم الطبيعية الثابتة والأكيدة دو ٌر �أي�ض ًا يف التقييم.
وميكن �أن ي�ستدل على ذلك مبا جاء مث ًال عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه
قال( :ما جاءكم عني من حديث موافق للحق ف�أنا قلته ،وما �أتاكم عني من
حديث ال يوافق احلق فلم �أقله ،ولن �أقول �إال احلق)(((.
وميكن �أن ي�ستدل على ذلك �أي�ض ًا مبا روي عن علي «عليه ال�سالم» �أنه قال:
(اعقلوا اخلرب �إذا �سمعتموه عقل رعاية ال عقل رواية ،ف�إن رواة العلم كثري،
ورعاته قليل)((( .وهذه الكلمة حتتمل معنيني:
الأول� ،أن ال نقت�صر على رواية الن�ص فقط دون �سعي للتد ّبر فيه واال�ستفادة
منه .والثاين� :أن ال نقبل كل ما يبغلنا من الأخبار ،بل البد من التفكري والتد ّبر
فيه وعر�ضه على املعايري املختلفة يف حماولة لك�شف مدى �صحة �صدوره عن
م�صدره.
• الدافع اخلامس:

و�أخري ًا ،ف�إنّ تناويل حلروب وغزوات النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» خالل موا�سم
ما�ضية ،والذي �صدر عنه كتاب (ال�سرية الع�سكرية ل�سيد املر�سلني حممد)
بالإ�ضافة �إىل البحث اخلا�ص بحروب الردة ،وم�ؤ َّلف (ال�سرية الع�سكرية لأمري
 .1ال�صدوق :معاين الأخبار� ،ص  ،٣٩٠ح .30
 .2الر�ضي :نهج البالغة ،احلكمة .98
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امل�ؤمنني علي) ا�ستدعى م ّني �أي�ض ًا التع ّر�ض للفتوحات الإ�سالمية بالبحث
باعتبارها حلقة من حلقات الأحداث الع�سكرية التي عا�شها امل�سلمون يف العهد
الإ�سالمي الأول.
• موضوعات البحث:

وخالل هذا البحث �س�أتناول املو�ضوع من زوايا عدة من بينها:
 درا�سة م�صادر روايات الفتوحات وما وقع فيها من تزوير وحتريف،
واملقارنة فيما بينها
 درا�سة قر�آنية تاريخية حول �أ�صالة احلرب �أم ال�سلم واملوقف من اجلهاد
االبتدائي ،وحماولة حتديد دوافع الفتوحات على �ضوء ذلك
 موقف �أمري امل�ؤمنني من فتوحات العهد الرا�شدي
 م�شاركة احل�سنني يف الفتوحات
 موقف الأئمة من بعد احل�سني جتاه فتوحات العهدين الأموي والعبا�سي
 بعث �أ�سامة �إىل نواحي الأردن على عهد ر�سول اهلل ف�أبي بكر
� أو�ضاع دولتي الروم والفر�س يف العهد القريب من زمن الفتوحات
 نظرة �إجمالية ملجريات �أحداث الفتوحات وم�ساراتها ونتائجها
 قراءة يف �أ�سباب االنت�صار يف الفتوحات ونقد �آراء بع�ض امل�ست�شرقني يف
هذا الإطار
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وي�أتي هذا الكتاب بعد طرح املو�ضوع يف �سل�سلة حما�ضرات على جمهور
م�سجد �سيد ها�شم بهبهاين خالل مو�سم �شهر رم�ضان  1442هـ ،ومت تق�سيمه
على ع�شرين جل�سة ،ويف الكتاب �إ�ضافات �أخرى لإ�شباع املو�ضوع وتقدمي بع�ض
التفا�صيل التي ي�صعب طرحها خالل العر�ض املبا�شر.
وال يفوتني هنا �أن �أ�شكر ك ًال من �سماحة ال�شيخ الدكتور مرت�ضى فرج
و�سماحة ال�شيخ الدكتور ح�سن البلو�شي حيث ز ّوداين ببع�ض امل�صادر املفيدة
مببادرة منهما� .أ�س�أل اهلل «عز وجل» �أن يتقبل هذا العمل ب�أح�سن القبول.
علي ح�سن غلوم علي
الكويت  1442 -هـ 2021 /م
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بعد وفاة النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» يف �شهر ربيع الثاين من �سنة 11هـ632/م
مت �إطالق حملة �أ�سامة بن زيد بن حارثة نحو م�ؤتة (يف الأردن) ،وهي التي
ج ّهزها ر�سول اهلل ّ
فتعطلت لأ�سباب �سنذكرها الحق ًا .وبعد �سنتني تقريب ًا ،ومن
املحتمل يف �شهر �صفر 13هـ� /إبريل 634م انطلقت احلمالت يف اجتاه ال�شام،
كما انطلقت بعدها �-أو مبوازاتها -حمالت يف اجتاه العراق.
توجهت ك ٌّل منها يف
مق�سمة �إىل ثالثة �أق�سامّ ،
�أما يف ال�شام فقد كانت القوات ّ
اجتاه ،فل�سطني والأردن ودم�شق ،وحتت كل لواء قرابة � 8آالف مقاتل .وووقعت
�أ ّول معركة يف جنوب فل�سطني يف وادي عربة ،ثم يف ُب�صرى جنوب �سورية
و�سرعان ما ت�صالح �أهلها مع امل�سلمني ،ثم منطقة (حوران) املمتدة من جنوب
دم�شق �إىل �شمال الأردن ،ثم كانت وقعة (�أجنادين) ،و�شهدها من الروم زهاء
مائة �ألف ،وانت�صر فيها امل�سلمون على ق ّلة عددهم ،وهرب على �إثرها هرقل
امرباطور الروم من حم�ص �إىل �أنطاكية.
بعد ذلك وقعت عدة مواجهات يف ال�شام ،ومنها (مرج ال�صفر) ،ثم ُفتحت
و�صلح يف �شهر رجب من �سنة 14هـ635/م ،و�أعقبتها
دم�شق بعد ح�صار ُ
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حم�ص التي ا�ست�سلم �أهلها و�صاحلوا امل�سلمني ،ثم كان فتح الالذقية بعد قتال
و�صلح ،و�أعقب ذلك بع�ض املدن ال�ساحلية.
ي�سري ُ
يف رجب 15هـ�/أغ�سط�س 636م جمع هرقل قوة كبرية من الروم و�أهل ال�شام
و�أهل اجلزيرة (�شمال العراق) و�أرمينية ،و�ش ّكل جي�ش ًا ِقوامه مائتا �ألف مقاتل،
ووقعت املواجهة مع امل�سلمني الذين بلغ عدد مقاتليهم ما بني � 36 -24ألف ًا،
قرب نهر (الريموك) يف الأردن ،وا�ستم ّرت لع ّدة �أيام وكانت املعركة الفا�صلة
بني امل�سلمني والروم ،وترتّب على هذا الن�صر العظيم �أن ا�ستق ّر امل�سلمون يف
بالد ال�شام ،وا�ستكملوا فتح مدنه .ويف �سنة 19هـ640/م كانت كل بالد ال�شام
نوع ما من احلكم الإ�سالمي.
تقريب ًا حتت ٍ
ثم وا�صل امل�سلمون م�سرية الفتح �إىل ال�شمال الإفريقي و�شمال العراق
وجنوب تركيا (اجلزيرة) ،حيث متت م�صاحلة �أهايل مناطق مو ّزعة على
ال�شمال ال�سوري والعراقي وجنوب تركيا ،ثم فتحت نواحي من �أرمينيا.
�أما م�صر ،فقد �أراد حاكمها الروماين (املقوق�س/كريو�س) �أن ي�صالح
امل�سلمني ابتدا ًء� ،إال �أن هرقل عار�ضه وعزله ،وا�ستطاع امل�سلمون �أن يفتحوها
تدريجي ًا بعد مواجهات قليلة مع الروم واتفاقيات �صلح.
توجه امل�سلمون ناحية ليبيا فتون�س ،ف ُفتحت ما بني مواجهات مع الروم
ثم ّ
التو�سع يف العهد الأموي الحق ًا باجتاه املغرب والأندل�س،
وم�صاحلات ،ثم امت ّد ّ
وجمموعة من جزر البحر الأبي�ض املتو�سط.
�أما يف العراق ،فقد بد�أت حركة الفتوح على عهد اخلليفة �أبي بكر ومب�ساعدة
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بع�ض القبائل العربية املعادية للفر�س الذين كانوا يحكمونها ،وتن ّقل جي�ش
امل�سلمني من اجلنوب باجتاه و�سط العراق ،وتراوحت الأحداث بني املواجهات
الع�سكرية وامل�صاحلة دون قتال ،حتى بلغ امل�سلمون احلرية ،و�صاحلوا �أهلها،
وهكذا تكرر امل�شهد يف عدة نواحي ،ثم وقع القتال يف مدينة (ت�سرت) حيث كان
الن�صر حليف امل�سلمني.
وتوالت الفتوحات بالقوة �أحيان ًا وبال�صلح �أحيان ًا �أخرى ،حتى �أر�سل الفر�س
القائد ( ُر�ستم) ومعه �أربعة �آالف مقاتل ،فوقعت معركة ( ُق ُّ�س الناطف) �أو (يوم
اجل�سر) �آخر �شهر رم�ضان �سنة  13هـ/نوفمرب634م وهُ زم فيها امل�سلمون،
فتوقفت حركة الفتوح يف العراق ملدة �سنة تقريب ًا حيث تواجه الطرفان من
جديد ولكن يف القاد�سية جنوب احلرية ،وكان الن�صر للم�سلمني فيها ،وكانت
�ضربة قا�صمة للفر�س يف العراق.
متدد امل�سلمون �شما ًال ،ثم انتقلت املواجهة بعد �سنوات �إىل داخل الأرا�ضي
الإيرانية ،وكانت ال�ضربة النهائية التي �أ�سقطت دولة ال�سا�سانيني يف معركة
(نهاوند) التي ُ�س ّميت ( َفتْح الفتوح) ،وكانت البوابة التي من خاللها
ُفتحت مناطق كثرية من �إيران بحدودها احلالية ،و�آذربايجان و�أفغان�ستان
وتركمن�ستان والباك�ستان وغريها ،وذلك على مدى �سنوات متعاقبة خالل
(العهد الرا�شدي).

30

مدخل

مصادر أخبار الفتوحات

31

2
مصادر أخبار الفتوحات

32

مصادر أخبار الفتوحات

مصادر أخبار الفتوحات

33

2
مصادر أخبار الفتوحات
َعنى امل�ؤ ّرخون امل�سلمون يف القرن الثاين الهجري عناية كبرية بتدوين ال�سرية
النبوية واملغازي على عهد ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» .ويف الن�صف الثاين
من هذا القرن �أي�ض ًا �صارت �أخبار الفتوحات الإ�سالمية من بني تلك الأحداث
التي ُخ ِّ�ص�صت لها كتب بعينها ،وكان �أبرز َمن د ّونها:
� أبو حذيفة �إ�سحاق بن ب�شر (ت206هـ) الذي �أ ّلف يف فتوح بيت املقد�س.
 حممد بن عمر الواقدي (ت207هـ) الذي �أ ّلف يف فتوح ال�شام وفتوح
العراق ،و ُن�سبت �إليه كتب يف فتوح �إفريقيةَ ،ومنف يف م�صر ،والإ�سكندرية،
واجلزيرة ،وغريها.
� أبو عبيدة معمر بن املثنى (ت قبل210هـ) ،وله فتوح �أرمينية ،و�أيام العرب.
 علي بن حممد املدائني (ت قبل 225هـ) الذي �أ ّلف يف الفتوح عدد ًا كبري ًا
من الكتب ،كفتوح ال�شام ،والعراق ،والب�صرة ،وخرا�سان ،و�سج�ستان ،وفار�س،
والأبلة ،و�أرمينية ،وكرمان ،وكابل ،وعمان ،وطرب�ستان ،وم�صر ،والري،
واجلزيرة ،والأهواز ،والبحرين ،وبرقة ،ومكران ،واحلرية ..و�أفرد لكل بلد كتاب ًا،
ومن الوا�ضح �أن بع�ضها يرتبط ب�أخبار الر ّدة ال الفتوحات باملعنى اال�صطالحي.
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 عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبد احلكم (ت257هـ) الذي �أ ّلف يف فتوح
م�صر واملغرب.
ومن املنطقي هنا �أن نعتمد على �أقدم امل�صادر املتو ّفرة بني �أيدينا حول
الفتوحات ،لأنها �ستكون الأقرب عهد ًا بالأحداث ،وبالتايل الأقرب �أخذ ًا ع ّمن
روى عن �شهود العيان� ،إذ �سيكون الفا�صل بينهما �أحيان ًا راويني �أو ثالثة فقط.
و�س�أعتمد -يف املقام الأ ّول -فيما �أعر�ضه من تفا�صيل الأحداث املتع ّلقة
بحركة الفتوحات على ما جاء يف كتاب (فتوح البلدان) لأحمد بن يحيى بن
جابر املعروف بالبالذري ،والذي ن�ش�أ يف بغداد و�أخذ عن علمائها يف الن�صف
الأول من القرن الثالث الهجري ،وح�ضر حلقاتهم يف احلديث والأدب وال�سري.
وكان �أكرث من �أخذ عنهم ،احل�سني بن علي الأ�سود (254ه) والقا�سم بن �سالم
(224ه) وعلي بن حممد املدائني (225ه) وحممد بن �سعد كاتب الواقدي
(230ه) ،وقد َذكرت امل�صادر معرفته باللغة الفار�سية ،وكذلك يبدو �أنه
�أحاط ب�شيء من ثقافة الروم .وبعد �أن �أخذ طرف ًا كبري ًا من علم �أهل العراق
توجه �إىل ال�شام ،و�أخذ عن بع�ض علمائه .وقد كان لأ�ساتذته وثقافته ورحالته
ّ
وتر ّدده على ق�صور اخللفاء �أثر يف �إنتاجه وفى نوع هذا الإنتاج ،فقد ا�ستفاد
عن طريق (ابن �سعد) جميع روايات الواقدي يف الفتوح ،وله عدة كتب فيها،
وا�ستفاد من املدائني نف�سه رواياته يف كتبه الكثرية يف الفتوح والبلدان ،و�أخذ
عن طريق حفيد امل�ؤ ّرخ وعامل الأن�ساب ه�شام بن حممد بن ال�سائب املعروف
بابن الكلبي ما رواه ج ّده يف الأن�ساب ،ولذا جند البالذري م�ؤ ّرخ ًا للبلدان،
ون�سابة ،وهذه االجتاهات هي التي ظهرت بع ُد يف كتبه .وثمة ت�أثري �آخر ملعرفته
ّ
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الفار�سية هو نقله �آثار الفر�س �إىل العربية ،حتى نعته ابن الندمي ب�أنه كان �أحد
النقلة �إىل الل�سان العربي .هذه الثقافة احل�ضارية � ّأهلته �أن يكون عامل ًا م�ؤلف ًا
و�أن يكون ندمي ًا للخلفاء ،و�أن ي�أخذ عنه كثريون .عا�صر عهد امل�أمون العبا�سي
فما بعد ،وجال�س بع�ض اخللفاء العبا�سيني كاملتوكل وامل�ستعني واملعتز ،وبد�أ
جمده بالزوال ،منذ تويف الأخري ،فانعزل وجفا الق�صور .ومات يف �آخر خالفة
املعتمد �سنة  279ه على الأرجح ،وقد جتاوز الثمانني من عمره .من م�ص ّنفاته
(فتوح البلدان) الذي قال فيه امل�ؤرخ علي بن احل�سني امل�سعودي �صاحب
(مروج الذهب)( :ال نعلم يف فتوح البلدان �أح�سنَ منه) ،وهو امل�صدر الذي
�س�أميل �إليه يف عر�ض �أخبار الفتوحات كما ذكرتُ من قب ُل ،وذلك لأ ّنه يروي
�أخبار الفتوحات عن �أكرث من مرجع �سبقه و�إن تخالفت يف م�ضمونها ،وقد
�أح�صى الدكتور �صالح الدين املنجد((( نا�شر كتاب فتوح البلدان يف ن�سخته
املح َّققة واملن ّقحة م�صادر روايات البالذري فوجدها كالتايل:
 احل�سني بن الأ�سود الكويف نزيل بغداد
 القا�سم بن �سالم
� .1صالح الدين املنجد (ت1431هـ  2010م) باحث وكاتب من �أهل دم�شق ،ل ُعرف بلقب
(�سندباد املخطوطات) �أو (�أبو املخطوطات العربية) .بلغ عدد م�ؤلفاته مائة وخم�سني
كتاب ًا ،ما بني ن�صو�ص تراثية حم ّققة� ،أو م�ؤلفات وكتب يف القانون الدويل ،والدبلوما�سية يف
اال�إ�سالم ،والتاريخ ،والأدب واللغة ،وعلم اخلط والآثار القدمية التاريخية ،وال�سيا�سة العربية
املعا�صرة ،واملعاجم ،وقد ُترجمت بع�ض م�ؤلفاته �إىل الفرن�سية ،وا ِلإجنليزية ،والهولندية،
والإِ�سبانية ،والأملانية ،والإِيطالية ،والفار�سية ،والرتك ّية .وله مئات من املقاالت ُن�شرت يف
املجالت وال�صحف العربية والأوروبية .من م�صنفاته (املنتقى من درا�سات امل�ست�شرقني).
وقد �أخذت تعريف البالذري عنه ،بت�ص ّرف.
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 حممد بن �سعد كاتب الواقدي
 علي بن حممد املدائني
 عمرو بن حممد الناقد
 العبا�س بن ه�شام الكلبي
�أما ما �سواهم فقد �أخذ عنهم �أخبار ًا قليلة .وقال املنجد( :وال نعرف م�ؤ ِّلف ًا
يف الفتوح بعد �أحمد بن يحيى ،فهو ،كما قيل ،خامتة م�ؤ ّرخي الفتح .و�إذا ع ِلمنا
�أن كتب الواقدي مل تثبت �صحة الكثري منها ،و�أن كتب املدائني مل ت�صل �إلينا،
ر�أينا �أن كتاب البالذري هذا هو �أهم م�صدر من امل�صادر التاريخية ،و�أكرثها
�صحة عن الفتوح العربية ....وقد َنقل منه ياقوت يف معجم البلدان نق ً
وال
ّ
كثرية ،واعتمد عليه وجعله من م�صادره)(((.
هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى ،ف�إنّ البالذري ُيع ّد الأقل اعتماد ًا على روايات
(�سيف بن عمر التميمي) ّ
الو�ضاع الذي �أف�سد كثري ًا يف روايات الفتوحات
وغي جمرى �أحداث التاريخ الإ�سالمي بعد وفاة ر�سول
الإ�سالمية وغريهاّ ،
اهلل ب�شكل جذري� ،سواء من حيث حتديد �أ�سماء قيادات اجلي�ش الإ�سالمي
و�أعدائه� ،أو تفا�صيل الأحداث و�أزمنتها� ،أو ما ترتّب على تلك الفتوحات من
نتائج ومعطيات ،وغري ذلك من الأمور التي �س�أ�ضرب عليها بع�ض الأمثلة ،كما
�ستت�ضح معنا الحق ًا عند عر�ض بع�ض �أخبار وتفا�صيل الفتوحات.
وقد تناو ْل ُت هذه ال�شخ�صية والآثار التدمريية لكتبه ،وذلك يف بحثي وكتابي
 .1البالذري :فتوح البلدان ،ج � ،١ص  ،21مقدمة النا�شر .
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(حروب الر ّدة) ،و�س�أحت ّدث عنه جمدد ًا وذلك من باب التذكري والإ�شارة
�إىل ما �أحدثه يف �أخبار الفتوحات والتزوير الكبري الذي طالها ،وال �سيما و�أنّ
مبني
الكثري مما ُيطرح اليوم من قبل امل�سلمني وامل�ست�شرقني حول الفتوحات ٌّ
على مروياته.
وقد مت ّكن �سيف من خالل رواياته من �أن ّ
ي�ضخم بع�ض الأحداث ويه ّول يف
تفا�صيلها ،كما وا�ستطاع �أن يختلق �أعداد ًا كبرية من ال�شخ�صيات والأماكن
اجلغرافية واحلروب وغري ذلك ،فقد �ص ّنف كتاب (الفتوح الكبري والر ّدة)
ف�أخذ عنه امل�ؤ ّرخون املو�سوع ّيون من قبيل �أبي جعفر الطربي (ت310هـ) ،وابن
ع�ساكر (ت571هـ) والذهبي (ت748هـ) ،وانت�شرت تلك الأ�ساطري والروايات
املخ َت َلقة واملح ّرفة من خالل م�صنفاتهم املو�سوع ّية �إىل �سائر امل�ص ِّنفني ،من
قبيل ابن الأثري (ت630هـ) وابن كثري (ت774هـ) و�أبي الفداء (732هـ).
كما وانتقلت �إىل امل�ست�شرقني الذين تل ّقف بع�ضهم رواياته حيث وجدوا فيها
غايتهم مبا يخدم الت�صورات التي يق ّدمونها عن الإ�سالم.
• تعريف وتقييم:

هو �سيف بن عمر التميمي الأُ�س ّيدي كما يف الطربي ،و�أُ�س ّيد هو عمرو بن
متيم .قالوا عن �سيف:
 يحيى بن معني (ت  233هـ) ويع ّد من �أهم علماء اجلرح والتعديل عند �أهل
ال�سنةَ ( :ف ْل ٌ�س خري منه).
� أبو داود �صاحب ال�سنن ويعد من �أئمة احلديث يف زمانه (ت 275هـ):
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(لي�س ب�شيء ،ك ّذاب).
 ال َّن�سائي (ت 303هـ) �صاحب ال�سنن ،ويعد من �أئمة احلديث يف زمانه:
(�ضعيف).
 احلافظ الدارقطني (ت 385هـ) �أحد �أ�شهر �أهل االخت�صا�ص يف علم
الرجال عند �أهل ال�سنة( :مرتوك احلديث).
احلاكم الني�سابوري (ت405هـ) �أحد �أئمة احلديث و�صاحب امل�ستدرك على
ال�صحيحني( :ات ُِّهم بالزندقة ،وهو يف الرواية �ساقط)(((.
والزنديق كلمة فار�سية الأ�صل ،وقد َ�س ّمى الفر�س كل من �أتى يف �شريعتهم
�شيئ ًا خمالف ًا لكتابهم املنزل �أو عدل �إىل الت�أويل بـ «زندي» �أي املنحرف من
ظاهر الكتاب �إىل الت�أويل الـمـخـالـف للتنزيل ،ثم �أخذت العرب هذه الكلمة
وع ّربتها وقالت «زنديق» و�صارت عندهم ا�سم ًا للمانوية ،وقيل لأتباع ماين
«زنادقة» .واملانوية ديانة تن�سب �إىل (ماين بن فتك) املولود يف عام  216م
يف بابل .وهي عقيدة باطنية ثنوية� ،أي تقوم على معتقد �أن العامل مر ّكب من
�أ�صلني قدميني �أحدهما النور والآخر الظلمة ،وهي متف ّرعة ومتح ّورة عن
الزراد�شتية التي ظهرت قبل ذلك بقرون.
ولـع ّل �أقدم ن�ص ر�سمي �إ�سالمي يف تعريف الزندقة هي و�صية اخلليفة املهدي
البنه مو�سى (الهادي) و ّ
يل عهده من بعده حني قال له ،وقد ُقدِّ م �إليه زنديق
 .1انظر ابن �شاهني :تاريخ �أ�سماء ال�ضعفاء والكذابني� ،ص .100والذهبي :ميزان
االعتدال،ج� ،2ص .255و�سعد :منهج الإمام �أبي عبدالرحمن الن�سائي يف اجلرح والتعديل،
�ص ،2188الع�سقالين :تهذيب التهذيب ،ترجمة برقم .517
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بني� ،إذا �صار الأمر
فا�ستتابه ف�أبى �أن يتوب ,ف�ضرب عنقه و�أمر ب�صلبه( :يا ّ
�إليك فتج ّرد لهذه الع�صابة -يعني �أ�صحاب ماين -ف�إنها تدعو النا�س �إىل
ح�سن كاجتناب الفواح�ش والزهد يف الدنيا والعمل للآخرة ،ثم تخرجها
ٍ
ظاهر َ
وم�س املاء الطهور ،وترك قتل الهوام حت ّرج ًا ثم
من هذا �إىل حترمي اللحوم ّ
تخرجها �إىل عبادة اثنني �أحدهما النور والآخر الظلمة ،ثم تبيح بعد هذا نكاح
الأخوات والبنات ،واالغت�سال بالبول و�سرقة الأطفال من الطرق لينقذوهم
من �ضالل الظلمة �إىل هداية النور ،فارفع فيها اخل�شب((( وج ّرد ال�سيف فيها،
وتق ّرب ب�أمرها �إىل اهلل ،ف�إين ر�أيت جدي العبا�س «ر�ضي اهلل عنه» يف املنام
قلدين �سيفني لقتل �أ�صحاب الإثنني((()(((.
وقد ن�شط الزنادقة وجاهروا �أيام العبا�سيني ،ولهم حوارات مع الإمام
ال�صادق «عليه ال�سالم» .وكان من بني �أن�شطتهم و�ضع احلديث على ل�سان
والد�س يف امل�ؤ ّلفات و�أمثال ذلك من طرق
النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» و�سواه،
ّ
التزوير بهدف ت�شويه الإ�سالم ،و�إف�ساد �أمور امل�سلمني.
وجند مث ًال �أن الزنديق عبد الكرمي بن �أبي العوجاء الذي قتله �أحد الأمراء
العبا�سيني يف الب�صرة ،قال حني ُق ّدم للقتل( :لقد و�ضعت فيكم �أربعة �آالف
حديث� ،أح ّرم فيها احلالل ،و�أح ّلل فيها احلرام)(((.
ونقل ابن اجلوزي يف كـتـابـه (املو�ضوعات) �أن الـزنـادقة ق�صدوا �إف�ساد
 .1كنابة عن لل�صلب.
� .2أي القائلون ب�إلهني.
 .3ابن الأثري :الكامل يف التاريخ ،ج � ، ٦ص .١٠٥
 .4ابن حجر :ل�سان امليزان ،ج � ، ٤ص .٥١
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ال�شريعة و�إيقاع ال�شك فيها يف قلوب العباد والتالعب بال ّدين ,وروى عن املهدي
العبا�سي �أنه قال�( :أق َّر عندي رجل من الزنادقة �أنه و�ضع �أربعمائة حديث،
فهي جتول يف �أيدي النا�س)(((.
وتذكر بع�ض امل�صادر �أن بع�ض الزنادقة كانوا ي�ستغ ّلون فر�صة تغافل الأ�ستاذ
فيد�سون فيه ما لي�س من حديثه ،فريويه ذلك الأ�ستاذ ظن ًا مـنه �أنه
عن كتابهّ ،
يد�س يف كتب
من حديثه!! وهذا يذ ّكرنا ب�أ�سلوب املغرية بن �سعيد الذي كان ّ
�أ�صحاب �أئمة �أهل البيت «عليهم ال�سالم».
ففي (رجال الك�شي) عن اليقطيني ،عن يون�س بن عبد الرحمن�( :أنّ بع�ض
�أ�صحابنا �س�أله و�أنا حا�ضر فقال له :يا �أبا حممد ،ما �أ�ش ّدك يف احلديث و�أكرث
�إنكارك ملا يرويه �أ�صحابنا ،فما الذي يحملك على ر ّد الأحاديث؟ فقال :حدثني
ه�شام بن احلكم �أنه �سمع �أبا عبد اهلل «عليه ال�سالم» يقول :ال تقبلوا علينا
حديث ًا �إال ما وافق القر�آن وال�سنة �أو جتدون معه �شاهد ًا من �أحاديثنا املتق ّدمة،
د�س يف كتب �أ�صحاب �أبي �أحاديث مل ُيح ّدث
ف�إنّ املغرية بن �سعيد «لعنه اهلل» ّ
بها �أبي ،فاتقوا اهلل وال تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا ««تعاىل»» و�سنة نبينا
حممد «�صلى اهلل عليه و�آله» ،ف�إ ّنا �إذا ح ّدثنا قلنا :قال اهلل «ع ّز وجل» ،وقال
وافيت العراق فوجدت بها
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» .قال يون�س:
ُ
قطعة((( من �أ�صحاب �أبي جعفر «عليه ال�سالم» ووجدت �أ�صحاب �أبي عبد اهلل
«عليه ال�سالم» متوافرين ،ف�سمعت منهم و�أخذت كتبهم فعر�ضتها بع ُد ع َلى
 .1ابن اجلوزي :املو�ضوعات ،ج � ،1ص . 21
� .2أي جمموعة قليلة منهم.
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�أبي احل�سن الر�ضا «عليه ال�سالم» ف�أنكر منها �أحاديث كثرية �أن يكون من
�أحاديث �أبي عبد اهلل «عليه ال�سالم» ،وقال يل� :إن �أبا اخلطاب كذب على �أبي
عبد اهلل «عليه ال�سالم» ،لعن اهلل �أبا اخلطاب ،وكذلك �أ�صحاب �أبي اخلطاب
يد�سون هذه الأحاديث �إىل يومنا هذا يف كتب �أ�صحاب �أبي عبد اهلل «عليه
ّ
ال�سالم» ،فال تقبلوا علينا خالف القر�آن ،ف�إ ّنا �إنْ حت ّدثنا ،ح ّد ْثنا مبوافقة
القر�آن وموافقة ال�سنة� ،إ ّنا عن اهلل وعن ر�سوله ُنحدِّ ث ،وال نقول :قال فالن
آخرنا مثل كالم �أ ّولنا ،وكالم �أ ّولنا م�صداق
كالم � ِ
وفالن فيتناق�ض كال ُمنا� ،إنّ َ
لكالم �آخرنا ،و�إذا �أتاكم َمن ُيح ّدثكم بخالف ذلك فر ّدوه عليه وقولوا� :أنت
�أعلم و ما جئت به ،ف�إنّ مع كل قول م ّنا حقيقة وعليه نور ،فما ال حقيقة معه وال
نور عليه فذلك قول ال�شيطان)(((.
ويف رجال الك�شي �أي�ض ًا عن يون�س ،عن ه�شام بن احلكم �أنه �سمع �أبا عبد
اهلل «عليه ال�سالم» يقول( :كان املغرية بن �سعيد يتعمد الكذب على �أبي
«عليه ال�سالم» وي�أخذ كتب �أ�صحابه ،و كان �أ�صحا ُبه امل�سترتون ب�أ�صحاب �أبي
يد�س فيها الكفر
ي�أخذون الكتب من �أ�صحاب �أبي فيدفعونها �إىل املغرية ،فكان ّ
والزندقة وي�سندها �إىل �أبي «عليه ال�سالم» ،ثم يدفعها �إىل �أ�صحابه في�أمرهم
�أن يبثوها يف ال�شيعة .فك ّل ما كان يف كتب �أ�صحاب �أبي «عليه ال�سالم» ِمن الغل ّو
د�سه املغرية بن �سعيد يف كتبهم)((( .هكذا ا�شتغل الزنادقة لتدمري
فذاك مما ّ
ما �أرادوا تدمريه يف الثقافة الإ�سالمية.
 .1املجل�سي :بحار الأنوار ،ج � ،٢ص .250-٢49
 .2املجل�سي :بحار الأنوار ،ج � ،٢ص.250
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ننتقل الآن لتقدمي بع�ض النماذج من روايات �سيف بن عمر التميمي فيما له
عالقة بخ�صو�ص الفتوحات الإ�سالمية ونحاول تقييمها باملقارنة مبا رواه غريه
حول نف�س الأحداث.
• ذات السالسل:

قد يتفاج�أ املرء �أنَّ وقع ًة م�شهورة كوقعة ذات ال�سال�سل مل يكن لها وجود يف
التاريخ  -بال�صورة املعروفة -بل هي من خمتلقات �سيف بن عمر!
وقد ر ّكز فيها �سيف على نقطة خطرية ما زالت ت�أثرياتها حا�ضرة يف الت� ّصور
العام ،وتتم ّثل يف انت�شار الإ�سالم عن طريق ال�سيف واحلروب الدموية الرهيبة
التي ال تق ّل �أبد ًا عن تلك التي جرت على يد املغول والقادة الع�سكريني ال�س ّفاكني
الذي ال مي ّلون من �إراقة الدماء وحتقيق النتائج امليدانية ب�أي ثمن وو�سيلة.
فالق�صة -بح�سب نقل الطربي لها عن �سيف  -جاءت كالتايل( :عن �سيف،
عن املجالد ،عن ُّ
ال�شعبي ،قال :كتب خالد �إىل هرمز قبل خروجه مع �آزاذبه
�أبي الزياذبة الذين باليمامة ،وهرمز �صاحب الثغر يومئذ� ،أما بعد ،ف�أ�سلم
ت�سلم� ،أو اعتقد لنف�سك وقومك الذ ّمة ،و�أقرر باجلزية و�إال فال تلومن �إال
نف�سك ،فقد جئتك بقوم يح ّبون املوت كما حتبون احلياة).
ثم �أكمل �سيف روايته قائ ًال( :ملّا َق ِدم كتاب خالد على هرمز َكتب باخلرب
تعجل �إىل
�إىل �شريي بن ك�سرى ،و�إىل �أرد�شري بن �شريي ،وج َمع جموعه ،ثم ّ
الكواظم((( يف �سرعان �أ�صحابه((( ،ليتلقي خالد ًا ....واقرتنوا يف ال�سال�سل،
 .1وهي منطقة كاظمة التي تقع حالي ًا �شمال دولة الكويت.
� .2أي �أ�سرعهم.
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أنف�سكم لعد ِّوكم! فال تفعلوا ،ف�إنّ هذا طائر
فقال َمن مل ي َر ذلك ملن ر�آه :ق ّيدمت � َ
�سوء((( .ف�أجابوهم وقالوا� :أ ّما �أنتم فح ّدثونا �أنكم تريدون الهرب .فل ّما �أتى
اخلرب خالد ًا ب�أنّ هرمز يف احلفري� ،أمال النا�س �إىل كاظمة ،وبلغ هرمز ذلك
فبادره �إىل كاظمة فنزلها وهو ح�سري ،وكان ِمن �أ�سو�أ �أمراء ذلك الفرج ِجوار ًا
للعرب ،فك ّل العرب عليه ُمغيظ ،وقد كانوا �ضربوه مث ًال يف ا ُ
خلبث حتى قالوا:
�أخبث من هرمز! و�أكفر من هرمز(((! وتع ّبى هرمز و�أ�صحابه واقرتنوا يف
ال�سال�سل واملاء يف �أيديهم((( ،و َق ِدم خالد عليهم فنزل على غري ماء ،فقالوا
له يف ذلك ،ف� َأمر مناديه فنادى� :أال انزلوا ّ
وحطوا �أثقالكم ثم جالدوهم على
أكرم ا ُ
جلندين(((.
املاء ،فلعمري لي�صرينّ املاء لأ�صرب الفريقني و� َ
فح ّطت الأثقال واخليل وقوف ،وتق ّدم الرجل ثم زحف �إليهم حتى القاهم
ُ
(((
فاقتتلوا ،و�أر�سل اهلل �سحاب ًة ف�أغزرت ما وراء ّ
�صف امل�سلمني فق ّواهم بها
وما ارتفع النهار ويف الغائط((( مقرتن) �أي �أنه مت قتل كل �أفراد اجلي�ش.
ويف رواية �أخرى ل�سيف( :و�أر�سل هرمز �أ�صحا ّبه بالغد ليغدروا بخالد،
� .1أي �ش�ؤم.
 .2هذا املثل من اخرتاع �سيف وال �أ�صل له.
� .3أي كانت مياه ال�شرب يف الآبار ونحوها حتت �سيطرتهم.
الق�صة عن حادثة وقعت جلي�ش الإمام علي حني اجته �إىل �ص ّفني
 .4يبدو �أن �سيف ًا �أخذ هذه ّ
فوجد �أن قوات معاوية قد �سيطرت على النهر ومنعت قواته من �أن ت�ستقي منه ،فغلبهم عليه،
و�سمح للجميع باال�ستفادة منه.
 .5يبدو �أن �سيف ًا �أخذ هذه اجلزئية حماكاة ملا جرى يف غزوة بدر الكربى ،قال اهلل ««تعاىل»»:
ال�س َما ِء َما ًء ِّل ُي َط ِّه َر ُكم ِب ِه َو ُي ْذ ِه َب َعن ُك ْم ر ِْجزَ
﴿�إِ ْذ ُي َغ ِّ�شي ُك ُم ال ُّن َع َ
ا�س �أَ َم َن ًة ِّم ْن ُه َو ُي َنزِّ ُل َع َل ْي ُكم ِّمنَ َّ
الَ ْق َد َام﴾.
َّ
ال�ش ْي َط ِان َو ِل َ ْي ِب َط َع َلى ُق ُلو ِب ُك ْم َو ُي َث ِّب َت ِب ِه ْ أ
 .6الغائط :الأر�ض الوا�سعة.
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فواط�ؤوه على ذلك ثم خرج هرمز فنادى :رجل ورجل((( �أين خالد؟ وقد عهد
�إىل فر�سانه عهده فلما نزل خالد نزل هرمز ودعاه �إىل النزال ،فنزل خالد
فم�شى �إليه فالتقيا فاختلفا �ضربتني واحت�ضنه خالد ًا ،وح َملت حامية هرمز
فا�ستلحموا خالد ًا ،فما �شغله ذلك عن قتله .وحمل القعقاع بن عمرو
وغدرت،
َ
وا�ستلحم حماة هرمز ف�أناموهم و�إذا خالد ميا�صعهم((( وانهزم �أهل فار�س
وركب امل�سلمون �أكتافهم �إىل الليل! وجمع خالد ال ّرثاث((( وفيها ال�سال�سل،
ف�س ّميت ذا ال�سال�سل)(((.
فكانت وقر بعري� ،ألف رطلُ ،
ثم ي�ستطرد �سيف يف خرب �آخر يروي فيه فتح الب�صرة والأُ ُب ّلة((( ،وهو ميناء
� .1أي �أنه يطلب املبارزة الفردية.
َ .2م َ�ص َع فالن ًا �َ :ضربه بال�سيف �أو ال�سوط .
� .3أي الثياب اخل ِلقة.
 .4الطربي :تاريخ الأمم وامللوك ،ج� ،2ص.310-309
 .5كانت (الأُب ّلة) امليناء البحري الواقع على اخلليج العربي جنوب العراق ،قال الطربي
ب�ش�أنها( :كانت مرف�أ ال�سفن من ال�صني وما دونها) .وقال ياقوت احلموي يف (معجم البلدان):
(بلدة على �شاطئ دجلة الب�صرة العظمى يف زاوية اخلليج الذي يدخل �إىل مدينة الب�صرة،
وهي �أقدم من الب�صرة ...وكانت الأبلة حينئذ مدينة فيها م�سالح) �أي قوات ع�سكرية (من
قبل ك�سرى ،وقائد .وكان خالد بن �صفوان يقول :ما ر�أيت �أر�ض ًا مثل الأبلة م�سافة ،وال �أغذى
نطفة ،وال �أوط�أ مطية ،وال �أربح لتاجر ،وال �أخفى لعائذ .وقال الأ�صمعي :جنان الدنيا ثالث:
غوطة دم�شق ،ونهر بلخ ،ونهر الأبلة .وح�شو�ش) الب�ساتني املتنوعة اخل�ضرة (الدنيا خم�سة:
احلمريي (ت900
الأبلة ،و�سرياف ،وعمان ،و�أردبيل ،وهيت) .و�صفها حممد بن عبد املنعم ِ
هـ1495/م) يف كتابه (الرو�ض املعطار يف خرب الأقطار)( :وهي �صغرية املقدار ح�سنة الديار
وا�سعة العمارة مت�صلة الب�ساتني عامرة بالنا�س امليا�سري وهم يف خ�صب من العي�ش ورفاهية.
وهي يف قول حممد بن �سريين القرية التي مر بها مو�سى واخل�ضر «عليه ال�سالم» فا�ستطعما
�أهلها ف�أبوا �أن ي�ضيفوهما ،قالوا :وهم �أبخل �أهل قرية و�أبعدها من ال�سخاء) .وهي تع ّد اليوم
�ضمن مدينة الب�صرة بحدودها احلالية.
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موقع الأبلّة

قريب من الب�صرة ،وكيف متت اال�ستعانة بفيل ،وكمية الغنائم الهائلة التي
ح�صل عليها امل�سلمون وغري ذلك(((.
ّ
وبغ�ض النظر عن م�س�ألة ربط املقاتلني بال�سال�سل �أثناء القتال ملنعهم من
الهروب ،وهو الأمر الذي ال ميكن لأي قائد ع�سكري �أن يقوم به مهما كان
غبي ًا ،ملا يف ذلك من �إعاقة تامة حلركتهم ومناوراتهم ،ف�ض ًال عن احتمال
�إ�سقاط بع�ضهم البع�ض وحت ّولهم �إىل فرائ�س �سهلة بيد اخل�صوم ،تبقى م�س�ألة
قتلهم من قبل جي�ش امل�سلمني و�إبادتهم عن بكرة �أبيهم ،وبح�سب تعبري �سيف:
(وما ارتفع النهار ويف الغائط مقرتن ...وركب امل�سلمون �أكتافهم �إىل الليل)
�أمر ًا حمتم ًال يف �ساحات املعارك.
�إال �أن الن�صو�ص الأخرى التي مل ت�أت عن طريق �سيف حتكي احلدث ب�صورة
 .1الطربي :تاريخ الأمم وامللوك ،ج� ،2ص.309

46

مصادر أخبار الفتوحات

مغايرة متام ًا ،وال جند فيها هذه الوح�شية التي ال ُتبقي على �أ�سري مربوط
بال�سال�سل على قيد احلياة .الأمر الذي يدفعنا �إىل ال�شك يف نوايا �سيف من
روايته الغريبة ،والتي قد يكون الدافع لها زندقته التي دفعته لت�شويه �صورة
الإ�سالم والفتوحات ،وكما لو كان الإ�سالم فع ًال قد انت�شر بال�سيف وحروب
الإبادة اجلماعية والوح�شية!
والآن ،فلنالحظ ماذا قال �سائر الرواة عن تلك املواجهة التي ّمتت بني
امل�سلمني والفر�س والتي حت ّدث عنها �سيف بهذه ال�صورة.
روى البيهقي( :قال خرمي بن �أو�س بن حارثة بن الم :مل يكن �أح ٌد �أعدى
للعرب من هرمز ،فلما فرغنا من م�سيلمة و�أ�صحابه� ،أقبل �إىل ناحية الب�صرة،
فلقينا هرمز بكاظمة يف جمع عظيم ،فربز خالد بن الوليد ودعا �إىل الرباز،
فربز له هرمز فقتله خالد «ر�ضي اهلل عنه» ،وكتب بذلك �إىل �أبي بكر ال�صديق
«ر�ضي اهلل عنه» ،فنفله �سل َبه)(((.
ويف املعجم الكبري للطرباين تتمة اخلرب( :ثم ِ�س ْرنا على طريق الطف)
ال�شاطيء �أو ما �أ�شرف على ريف العراق (حتى دخلنا احلرية.((()...
وقد تن ّبه الطربي �إىل تف ّرد �سيف بتلك الروايات و�أنها من اختالقاته،
فقال بعد الروايات ال�سابقة عن ذات ال�سال�سل وفتح الب�صرة والأُ ُبلة( :وهذه
الق�صة يف �أمر الأُ ُب َّلة وفتحها خالف ما يعرفه �أهل ال�سري وخالف ما جاءت
به الآثار ال�صحاح ،و�إمنا كان فتح الأ ُبلة �أيام عمر «رحمه اهلل» وعلى يد عتبة
 .1البيهقي :ال�سنن الكربى ،ح.12570
 .2الطرباين :املعجم الكبري ،ج� ،4ص.214
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بن غزوان((( يف �سنة �أربع ع�شرة من الهجرة)(((َّ .ثم �أورد الطربي الأخبار
املروية يف فتح الأب ّلة  -ا َّلتي وعد بها � -ضمن �أخبار العام الرابع ع�شر ،ولي�س
مما رواه �سيف يف ذلك .وبالتايل ،ف�إنّ معركة كاظمة
يف ما �أورده هناك �شيء َّ
مل تكن بهذه ال�صورة املنقولة يف روايات �سيف ،كما مل ي�ستتبعها فتح الأ ُبلة
والب�صرة.
• صورة معكوسة:

�سيتبي معنا تدريجي ًا� -أن الرواة غري �سيف رووا يف �أحداث
والواقع -كما
ّ
الفتوحات يف العراق وغريها تفا�صيل ت�ؤ ّكد على �أنّ �أهل مناطق عديدة من تلك
التي دخلها امل�سلمون كانوا ي�ستقبلونهم بال�صلح ،ودفع اجلزية �أو باملواجهة
الب�سيطة التي �سرعان ما تنتهي ويتو ّزع بعدها املقاتلون.
نعم ،وقعت بع�ض املواجهات واحلروب العنيفة واملعدودة يف نف�س الوقت مع
اجلي�ش ال�سا�ساين .ولن�أخذ بع�ض ال�شواهد ،ونرجيء بع�ضها الآخر للعر�ض يف
ف�صول الحقة.
 .1عتبة بن غزوان بن جابر بن ُوهيب املازين (ت  17هـ) �صحابي بدري ،كان حليف ًا لبني
نوفل بن عبد مناف يف اجلاهلية� .أ�سلم قدمي ًا ،وقيل كان �سابع �سبعة �أ�سلموا يف بداية البعثة.
هاجر �إىل احلب�شة �أ ّو ًال ،ثم �إىل املدينة ،و�شارك مع النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» يف غزواته
كلها ،وكان فيها من الرماة املهرة ،ثم �شارك يف فتح العراق ،وهو الذي ّ
اختط الب�صرة ،وكان
�أ ّول والتها .ق�ضى يف الب�صرة �ستة �أ�شهر ،ثم �سار �إىل املدينة املنورة ي�ستعفي من الوالية،
فرف�ض ُعمر ،ور ّده �إىل واليته ،فمات يف الطريق �سنة  17هـ ،وعمره يومها � 57سنة ،ودفن
بالقرب من املدينة املنورة.
 .2الطربي :تاريخ الأمم وامللوك ،ج� ،2ص.310
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 .1من ال�شواهد ما ذكره امل�ست�شرق الربيطاين املعا�صر (هيو كينيدي)
يف كتابه (الفتوح العربية الكربى) يف معر�ض ر ّده على امل�ش ّككني يف الروايات
الإ�سالمية التي تتحدث عن بع�ض الفتوحات ،ب�أنها قد تكون من و�ضع خيال
امل�ؤلفني �أو الرواة ،ال�سيما تلك التي ّ
تدل على وجود تعاون بني بع�ض �أهايل
املدن املفتوحة وبني امل�سلمني ،قال( :فاحلولية ال�سوريانية اخلوز�ستانية مث ًال،
�أو التاريخ الأرمني الذي كتبه �سيبيو�س  ،Sebeosكالهما روايات كتبها
م�سيحيون يف غ�ضون قرن بعد تلك احلوادث التي يتحدثون عنها ،وهما �أق�صر
كثري ًا و�أقل تف�صي ًال عن الروايات العربية ،ولكنهما ت�ؤكدان الإطار العام
للتاريخ العربي ،بل �إنهما يف بع�ض الأحيان ت�ؤكدان التفا�صيل.
فمث ًال ،تقول امل�صادر العربية �أن مدينة ( ُت ْ�سرت) جيدة التّح�صني �سقطت
ب�أيدي امل�سلمني ب�سبب خيانة بع�ض ال�سكان ،الذين ب ّينوا للم�سلمني كيف يدخلون
عرب قنوات املاء ّ
املغطاة .ومثل هذا العن�صر غالب ًا ما كان يتم ا�ستبعاده على
�أ�سا�س �أنه عبارة عن �صياغة بالغية وال قيمة له� ،أننا جند روايات مماثلة عن
فتوح مدن وح�صون �أخرى.
�أما يف هذه احلالة ،ف�إنّ م�ؤرخة خوز�ستان املحلية وهي م�صدر �سورياين
م�سيحي ال عالقة له �ألبتّة بالرتاث الإ�سالمي ،حتكي لنا الق�صة نف�سها ب�شكل
م�ستقل ،مما يوحي ب�شدة �أن املدينة �سقطت فع ًال بالطريقة التي ورد وقفها.
ومغزى هذا �أنه ميكن االعتماد على امل�صادر التي تتحدث عن فتح ت�سرت بدرجة
 .1هيو كينيدي ( Hugh Nigel Kennedyولد 1947م) م�ست�شرق وم�ؤرخ بريطاين ،ويعمل
يف مدر�سة الدرا�سات ال�شرقية اللندية .من م�ؤلفاتهThe Prophet and the Age of the :
.Caliphates
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�أكرب مما كنا نظن ،ورمبا ي�صدق هذا على املناطق الأخرى �أي�ض ًا)(((.
 .2و�أ�ضاف يف مكان �آخر حول العالقة بني �أهل قم وامل�سلمني( :ويف بع�ض
الأحيان ،كان العرب يلقون الرتحيب من ال�سكان املحليني ،ويف مدينة قم
ال�صغرية ،التي ا�شتهرت فيما بعد بو�صفها واحدة من املزارات العظمى يف
رحب احلاكم املحلي يزدانفر بامل�ستوطنني العرب ،و�أعطاهم قرية
�إيرانّ ،
ل�سكناهم ،وز ّودهم بالأرا�ضي واحليوانات والبذور لكي يبد�أوا الزراعة،
وكان �سبب هذا الكرم �أن �أهل قم كانوا يعانون من �إغارات الديلم القادمني
من اجلبال يف ال�شمال ،وكان يزدانفر ي�أمل يف �أن يقوم العرب بالدفاع عن
اجلماعة التي �سكنوا بينها �ضد �أعمال ال�سلب والنهب التي يقوم بها �أولئك
املغريون)(((.
 .3ويذكر يف مو�ضع ثالث حول فتح �أذربايجان( :وم ّرة �أخرى ،لقي العرب
امل�ساعدة بف�ضل تعاون �شخ�ص مهم من النخبة الإيرانية ،كان �أ�سفندياذ
�أخو ر�ستم الذي كان قد ّتول قيادة اجليو�ش الفار�سية يف هزميتها الكارثية
بالقاد�سية -هو ذلك ال�شخ�ص .ورمبا كانت العائلة قد جاءت من هذه املنطقة،
وقاد �أ�سفندياذ جيو�ش �أذربيجان ووافق على �أن يكون و�سيط ًا بني القائد العربي
وال�سكان املحليني ....ومرة �أخرى كانت الدبلوما�سية هي التي �ضمنت جناح
جيو�ش امل�سلمني)(((.
 .1كينيدي :الفتوح العربية الكربى� ،ص .44-42
 .2كينيدي :الفتوح العربية الكربى� ،ص .253
 .3كينيدي :الفتوح العربية الكربى� ،ص .257
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 .4وحول فتح مدينة دربند التي ي�سميها العرب (باب الأبواب) الواقعة حالي ًا
يف داغ�ستان �ضمن االحتاد الرو�سي( :كان قائد احلامية ال�سا�سانية رج ًال ُيدعى
«�شهر َبراز»((( وكان واعي ًا متام ًا لأ�صوله االر�ستقراطية ،ومن الوا�ضح �أنه مل
يكن يتعاطف مع �أهل القوقاز والأرمن الذين كانوا يحيطون به ،ولأنه كان يعرف
�أن احلكم ال�سا�ساين قد انهار يف الأماكن الأخرى ،فقد �سعى �إىل االرتباط مع
القادة العرب ،ودخل يف �سل�سلة من املفاو�ضات مت االتفاق فيها على �إعفائه هو
ورجاله من دفع اجلزية ،يف مقابل اخلدمة الع�سكرية يف جي�ش احلدود .وبهذه
الطريقة مل تتم هزمية العنا�صر الباقية من اجلي�ش ال�سا�ساين ،و�إمنا دخلوا
يف �صفوف جيو�ش الإ�سالم .وال �شك �أن بع�ضهم �سرعان ما اعتنقوا الإ�سالم...
وقيل �إنه ّمت اتخاذ ترتيبات مماثلة مع ال�سكان امل�سيحيني يف مرتفعات �أرمينية
وتوغلت اجليو�ش العربية حتى تبلي�سي يف جورجيا)(((.
 .5ويف كتاب (االكتفا مبا ت�ضمنه من مغازي ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
والثالثة اخللفا) للكالعي البلن�سي رواية عن �شاهد عيان من جي�ش الروم �أ�سلم
الحق ًا و�أخرب عن بع�ض م�شاهداته ،ومن بينها موقف بع�ض العرب يف ال�شام
من امل�سلمني (الفاحتني/الغزاة) ،والرواية كالتايل( :عن رجل من الروم
يدعى جرجة ،كان قد �أ�سلم فح�سن �إ�سالمه ،قال :كنت فى ذلك اجلي�ش الذي
بعث قي�صر من �أنطاكية مع باهان ،ف�أقبلنا ونحن ال ُيح�صي عددُنا �إال اهلل،
وال نرى �أن لنا غالب ًا من النا�س ،ف�أخرجنا �أوائل العرب من �أر�ض ق ّن�سرين،
 .1وتعني يف الفار�سية خنزير اململكة �أو خنزير الإمرباطورية ( َكراز ك�شورَ -كراز امپراتوری)
و ُيطلق للثناء والداللة على البطولة ،كما �أنه من رموز الآلهة القدمية.
 .2كينيدي :الفتوح العربية الكربى� ،ص .258
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ثم �أقبلنا فى �آثارهم حتى �أخرجناهم من حم�ص ،ثم �أقبلنا فى �آثارهم حتى
�أخرجناهم من دم�شق .قال :وحلق بنا كل من كان على ديننا من الن�صارى،
حتى �إن كان الراهب لينزل عن �صومعته وقد كان فيها دهر ًا طوي ًال من دهره،
فيرتكها وينزل �إلينا ليقاتل معنا غ�ضب ًا لدينه وحماماة عليه ،وكان َمن كان
ممن كان على طاعة قي�صر ثالثة �أ�صناف ،ف�أما �صنف
ِمن العرب بال�شام ّ
فكانوا على دين العرب((( وكانوا معهم ،و�أما �صنف فكانوا ن�صارى ،وكانت
لهم فى الن�صرانية نية((( ،فكانوا معنا ،و�أما �صنف فكانوا ن�صارى لي�س لهم
فى الن�صرانية تلك النية ،فقالوا :نكره �أن نقاتل �أهل ديننا ونكره �أن نن�صر
العجم((( على قومنا ،و�أقبلت الروم تتبع �أهل الإ�سالم وقد كانوا هائبني لهم
مرعوبني منهم ،ولك ّنهم) �أي امل�سلمني (ملا ر�أوهم قد خ ّلوا لهم البالد وتركوا
لهم ما كانوا افتتحوا ،ج ّر�أهم ذلك عليهم مع عددهم الذي مل يجتمع قط
لأحد من قبلهم)(((.
 .6ويف نف�س امل�صدر حول معركة الريموك ما ّ
يدل على توظيف بع�ضهم
خلدمة جي�ش امل�سلمني( :قال ابن قرط :وملا نزل الروم منزلهم الذي نزلوا
فيه ،د�س�سنا �إليهم رجا ًال من �أهل البلد كانوا ن�صارى قد �أ�سلموا ،ف�أمرناهم
�أن يدخلوا ع�سكرهم فيكتموا �إ�سالمهم وي�أتونا ب�أخبارهم ،فكانوا يفعلون
ذلك)(((.
� .1أي الإ�سالم.
� .2أي اعتقاد را�سخ.
 .3غري العرب ،واملراد هنا خ�صو�ص الروم.
 .4الكالعي :االكتفا ،ج� ،2ص .261-260
 .5الكالعي :االكتفا ،ج� ،2ص .261
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موقع طبر ية وبيسان

 .7ويف وقعة ( ِف ْحل) التي قيل �أنها جرت يف مو�ضع بني طربية وبي�سان ،ومع
تكالب الروم على امل�سلمني وقفت خلم وجذام وغ�سان وعاملة والقني وقبائل من
ق�ضاعة فدخلوا مع امل�سلمني ،ف َك ُث عددهم ،وروى ابن ع�ساكر يف تتمة و�صف
الأحداث �أنه�( :أخذ �أهل البلد من الن�صارى يرا�سلون امل�سلمني ف ُيقدِّ مون ِرج ًال
وي� ّؤخرون �أخرى) �أما �سبب تر ّددهم يف ن�صرة امل�سلمني قد ب ّينوه (ويقولون :يا
أحب �إلينا من الروم ،و�إن كانوا على ديننا� ،أنتم �أوفى لنا
مع�شر امل�سلمني� ،أنتم � ّ
و�أر�أف بنا و�أكف عن ظلمنا من الروم ،ولكنهم قد غلبونا على منازلنا)((( .
 .8وروى ابن �آدم يف كتابه (اخلراج) �أنه َق ِدم زعماء قبائل العرب بال�سواد،
وفيهم ابن الرفيل على اخلليفة عمر فقالوا( :يا �أمري امل�ؤمنني� ،إ ّنا قوم من
�أهل ال�سواد وكان �أهل فار�س قد ظهروا و�أ�ض ّروا بنا ،ففعلوا وفعلوا حتى ذكروا
 .1ابن ع�ساكر  :تاريخ مدينة دم�شق ،ج � ،٤١ص .١٣٠
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الن�ساء ،فلما �سمعنا بكم فرحنا بكم و�أعجبنا ذلك ،فلم ُن ِرد ك َّفكم عن �شيء
حتى �أخرجتموهم عنا ،فبلغنا �أنكم تريدون �أن ت�سرت ّقونا) كونهم من غري
امل�سلمني (فقال عمر «ر�ضي اهلل عنه» فالآن �إن �شئتم فالإ�سالم ،و�إن �شئتم
فاجلزية) فاختاروا اجلزية(((.
(((
 .9و�أ�شارت عدد من امل�صادر التاريخية �إىل �أن (بطريرك/بطريق)
تكريت وا�سمه (ماروثا) فتح ح�صن املدينة للم�سلمني ،وحال بذلك دون
هروب احلامية الرومية ،لتقع بقب�ضة امل�سلمني نتيجة عدائه للبيزنطيني الذين
كانوا ميار�سون اال�ضطهاد ِّ
بحق من يخالفونهم يف املذهب .فقد كان املذهب
اليعقوبي املنوف�ستي((( قد انت�شر �إىل اجلنوب وال�شرق من جبل �سنجار حتى
�شمال تكريت التي تت�صل بهذه املناطق(((.
 .10و�إذا كان ال�سا�سانيون قد ّ
وظفوا بع�ض القبائل العربية يف حروب
الر ّدة والتم ّرد على دولة الإ�سالم الفتية ،ف�إنّ اخلالفة من بعد النبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» عملت على توظيف البع�ض الآخر منهم �ضد ال�سا�سانيني،
ال�سيما و�أن حالة التم ّرد عليهم يف العراق كانت قد بد�أت قبل هذا التاريخ.
يقول د .عدي اجلبوري يف كتابه (دوافع الفتوحات الإ�سالمية)( :الدولة
 .1ابن �آدم :اخلراج� ،ص.34-33
 .2مرتبة دينية م�سيحية.
 .3املذهب اليعقوبي ن�سبة �إىل الأب ال�سوري يعقوب الربادعي الذي قام بالدعوة له ون�شره،
وهو مذهب الكنائ�س ال�شرقية (الأرثوذك�س)� .أطلق عليه لقب الربادعي لأنه كان يرتدى
مالب�س املت� ّسولني فى فرتة ا�ضطهاد امل�سيحيني القائلني بالطبيعة الواحدة للم�سيح راف�ضني
بذلك قرارات جممع خلقدونيا �سنة 451م.
 .4اجلبوري :دوافع الفتوحات الإ�سالمية� ،ص.219
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العربية الإ�سالمية يف تلك الأثناء كانت عازمة على موا�صلة �سيا�سة الر�سول
«�صلى اهلل عليه و�آله» يف الفتح وحتقيق �أهداف الإ�سالم الكربى يف االنت�شار
وحترير الأر�ض ،والتي تزامنت مع ن�شاطات �أبناء تلك القبائل الهادفة �إىل
طرد املحتل -كما هو حال القبائل العراقية� -إذ عملت اخلالفة على ا�ستثمار
وتوظيف كل تلك الظروف خدم ًة لأهدافها الأوىل من خالل ت�شجيعها لهم
وتخويلها بع�ضهم بالإغارة ومواجهة املحت ّلني بالقوة ،ال�سيما و�أن منهم َمن كان
على الإ�سالم)(((.
وعندما �سنقوم باالطالع على بع�ض التفا�صيل التاريخية حول عالقة الروم
البيزنطيني ب�أهل ال�شام وم�صر و�أرمينية وغريها ،ميكن �أن نتف ّهم ردود فعل
�أهايل تلك البالد �ض ّدهم ال�سيما بلحاظ كونهم حمت ّلني لأر�ضهم منذ قرون،
وكان االختالف املذهبي �سبب ًا يف ا�ضطهاد الأهايل ب�ش ّدة وب�أب�شع ال�صور ،عالوة
على فر�ض ال�ضرائب الباهظة والإجبار على امل�شاركة يف احلروب وما �إىل ذلك
من �أمور دفعتهم �إىل اتخاذ موقف العداء مع البيزنطيني واالنحياز للم�سلمني.
• اختالق األماكن:

�ضمن حديثه عن حرب الهرمزان ،وهي من �ضمن فتوحات بالد فار�س،
اختلق �سيف موقع ًا بالقرب من الأهواز ا�سمه ( ُد ُلوث) ،ونقل عنه ا�سم املوقع
كل من الطربي يف تاريخه وياقوت احلموي يف معجم البلدان .وحينما نراجع
امل�صادر الأخرى التي مل ت�أخذ من �سيف ،ف�إنها ال تذكر ذلك املكان نهائي ًا،
وذلك من قبيل امل�صنفات التالية:
 .1اجلبوري :دوافع الفتوحات الإ�سالمية� ،ص .227
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� صفة جزيرة العرب :احل�سن بن �أحمد املعروف بابن احلائك (ت334هـ).
 فتوح البلدان� :أحمد بن يحيى البالذري (ت279هـ).
 الآثار الباقية عن القرون اخلالية :حممد بن �أحمد البريوين (440هـ).
 معجم ما ا�ستعجم :عبداهلل بن عبدالعزيز البكري الوزير (478هـ).
 تقومي البلدان� :إ�سماعيل �صاحب حماه (ت432هـ).
قال ياقوت احلموي( :دُلوث :قال �سيف عن رجل من عبد ال َق ْي�س ُيدعى
ُ�صحار ًا ،قال :قدمت على َه ِرم بن َح ّيان �أ ّيام حرب الهرمزان بنواحي الأهواز
وهو فيما بني ُد ُلوث ود َُجيل((( بجالل من َ ْتر) ا ُ
جل َّلةُ :ق َّف ُة التمر (وذكر خرب ًا.
و�سماها يف مو�ضع �آخر ُد ُلث)(((.
وهكذا نقل عنه احلموي وجود مو�ضع ببالد فار�س ا�سمه طاوو�س ،قال:
(طاوو�س :مو�ضع بنواحي بحر فار�س عن �سيف كان العالء احل�ضرمي �أر�سل
�إليه جي�ش ًا يف البحر من غري �إذن عمر ف�سخط عليه وعزله .((()...و�أخذ عنه
الطربي �أي�ض ًا يف تاريخه.
كما نقل عنه احلموي وجود مو�ضع بجزيرة العرب ا�سمه ال ُقردُو َدة ،قال:
(ال ُق ْردُو َدة :ملا تنب�أ طليحة ونزل ب�سمرياء� ،أر�سل �إليه ثمامة بن �أو�س بن
الم الطائي �أن معي من جديلة خم�سمائة ف�إن دهمكم �أمر فنحن بالقردودة
 .1عرف العرب نهر كارون با�سم دجيل الأحواز ،و�إمنا �سموه بدجيل للتمييز بينه وبني دجلة
العراق ،وهذا النهر مير مبدينة الأهواز فيق�سمها �إىل منطقتني.
 .2احلموي :معجم البلدان ،ج� ،2ص.460
 .3احلموي :معجم البلدان ،ج� ،3ص.143

مصادر أخبار الفتوحات

57

أن�سرُ ،د َو ْين ال َّرمل)((( .و�أخذ عنه الطربي �أي�ض ًا يف تاريخه �ضمن حديثه
وال ُ
عن ر ّدة غطفان.
وقد ذكر ال�سيد مرت�ضى الع�سكري -الذي كان له دور كبري يف ك�شف حقيقة
ما فعله �سيف بن عمر يف �أخبار الر ّدة والفتوحات وما بعد ذلك 13 -مو�ضع ًا
خمتلق ًا من قبل �سيف بن عمر ،وقال( :هذه �إىل كثري غريها يوردها احلموي
يف معجم البلدان اعتماد ًا على ق�ص�ص �سيف ،بينما ال جند لها ذكر ًا يف الكتب
البلدانية الأخرى)(((.
• اختالق الشخصيات:

كتاب (خم�سون ومائة �صحابي خمت َلق) �أ ّلفه ال�سيد مرت�ضى الع�سكري بعد
كتابه (عبداهلل بن �سب�أ) الذي �س ّلط فيه ال�ضوء على دور �سيف بن عمر ،وعلى
وخ�ص�صه لذكر �أ�سماء وبع�ض �أحوال
�إثر اكت�شافه م�س�ألة اختالق ال�شخ�صياتّ ،
ال�شخ�صيات الوهمية التي اختلقها �سيف بن عمر التميمي وبلغت �أكرث من 150
�شخ�صية ،ومن بينهم الأ�سماء التالية:
الق�سم الأول � -صحابة من متيم
 1ـ القعقاع بن عمرو بن مالك التميمي من �شيعة الإمام علي .
 2ـ عا�صم بن عمرو بن مالك التميمي .
 3ـ الأ�سود بن قطبة بن مالك التميمي .
 .1احلموي :معجم البلدان ،ج� ،4ص.322
 .2الع�سكري :عبداهلل بن �سب�أ ،ج� ،1ص.305
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 4ـ �أبو مفزر التميمي .
 5ـ نافع بن الأ�سود بن قطبة بن مالك التميمي من �شيعة الإمام علي .
 6ـ عفيف بن املنذر التميمي .
 7ـ زياد بن حنظلة التميمي من �شيعة الإمام علي .
 8ـ حرملة بن مريطة التميمي .
 9ـ حرملة بن �سلمى التميمي .
 10ـ الربيع بن مطر بن ثلج التميمي .
 11ـ ربعي بن الأفكل التميمي .
 12ـ �أط بن �أبي �أط التميمي .
 13ـ �سعري بن خفاف التميمي .
 14ـ عوف بن العالء اجل�شمي التميمي .
 15ـ �أو�س بن جذمية التميمي .
 16ـ �سهل بن منجاب التميمي .
 17ـ وكيع بن مالك التميمي .
 18ـ ح�صني بن نيار احلنظلي التميمي .
 19ـ احلارث بن �أبي هالة التميمي ربيب ر�سول اهلل.
 20ـ الزبري بن �أبي هالة التميمي ربيب ر�سول اهلل .
 21ـ طاهر بن �أبي هالة التميمي ربيب ر�سول اهلل .
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 22ـ زر بن عبداهلل الفقيمي التميمي .
 23ـ الأ�سود بن ربيعة التميمي .
وبعد �أن ق ّدم ال�سيد الع�سكري درا�سته حول كل هذه ال�شخ�صيات قال( :بهذا
ننتهي من درا�سة ثالثة وع�شرين �صحابي ًا ممن اختلقهم �سيف بن عمر من
متيم وهو �آخر اجلزء الأول مـن هـذا الـكـتاب ,ون�س�أل اهلل «تعاىل» �أن يوفقنا
لإ�صدار بقية درا�ساتنا عمن اختلقهم من �صحابة للر�سول ,و�أن ينفع بها
امل�ؤمنني ,ويجعلها خال�صة لوجهه الكرمي)((( .ولكنه «رحمه اهلل» مل ُيكمل
هذه الدرا�سة وتو ّقف عند هذا احلد.
• القعقاع بن عمرو التميمي:

ولنطالع خمت�صر ًا مما ذكره حول ال�صحابي املخت َلق (القعقاع بن عمرو
التميمي) الرتباط �شخ�صيته و�سريته املزعومة بالفتوحات الإ�سالمية.
قال ال�سيد الع�سكري( :فـي عـ�شـرات الـكتب ال�شهرية ورد ذكر القعقاع,
وترجمته يف عداد ال�صحابة ورواة احلديث عن الر�سول «�صلى اهلل عليه و�آله»،
و�أ ّول مـن وجـدنـاه يفرد له ترجمة  -ممن بقي م�ؤ َّلفه يف متناول �أيدينا � -أبو
عمر فـي اال�ستيعـاب((( ،قال برتجمته« :هو �أخو عا�صم بن عمرو التميمي,
وكان لهما البالء اجلميل واملقام املحمود يف القاد�سية» .وتـاله ابـن عـ�ساكر يف
مو�سوعته الكربى تاريخ مدينة دم�شق ...هكذا و�صفـوا القعقاع بن عمـرو منـذ
القـرن الثاين الهجـري حتى ع�صـرنا احلا�ضر ,حيث و�صفوه بـرجل النجدة
 .1الع�سكري :خم�سون ومائة �صحابي خمتلق ج� ،2ص.266
� .2أي يف كتاب (اال�ستيعاب يف معرفة الأ�صحاب ) البن عبد الرب القرطبي.
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وحلـوان ,وهمذان �ضمـن ذكـر قادة الفتح الإ�سالمي,
ونعتوه بفاحت خانقنيُ ,
فمن هـو القعقاع هذا؟� ...أخرج الـطربي وابن ع�ساكر عن �سيف �أنه روى,
وقال :كان القعقاع من �أ�صحاب النبي .وقال ابن حجر� :أن�شد �سيف للقعقاع:
ولقد �شهــدت الربق برق تهامة يه ــدي املق ــانب راك ــبا لعـ ــيار
يف جند �سيف اهلل �سيف حممد وال�سـ ـ ــابقني ل�س ّن ــة الأح ـ ـ ــرار
 ....روى ابـن حـجر برتجمته من الإ�صابة عن �سيف ب�سنده �إىل القعقاع قال:
أعددت للجهاد؟ قلت :طاع َة اهلل
«قال يل ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» :ما � َ
(((
َ
واخليل ,قال :تلك الغاية» ....روى �أيـ�ض ًا ابن حجر يف الإ�صابة
وطاع َة ر�سوله
عن �سيف عن عمرو بن متام عن �أبيه عن القعقاع بن عمرو ,قال� :شهدت وفاة
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ،فلما �ص ّلينا الظهر جاء رجل حتى قام يف
امل�سجد ,ف�أخرب َ
بع�ضهم �أن الأن�صار قد �أجمعوا �أن يو ّلوا �سعد ًا  -يعني ابن
عبادة  -ويـتـركـوا عـهد ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» فا�ستوح�ش املهاجرون
من ذلك) ومن عادة �سيف �أن يختلق الروايات بحيث مييل من خاللها �إىل
الفئة احلاكمة َومن يواليها (ثم قال ابن حجر� :أخرجها ابن ال�سكن وقال:
«�سيف بن عمر �ضعيف» .و�أخرج الرازي((( هذه الرواية برتجمة القعقاع
خمت�صر ًا وقال�« :سيف مرتوك ,فبطل احلديث ،و�إمنا ذكرناه للمعرفة»)(((.
ثم قام ال�سيد الع�سكري بدرا�سة �أ�سانيد تلك الأخبار التي نقلها امل�ص ّنفون
عن �سيف حول القعقاع فكانت املفاج�أة ،قال( :بحثنا عن ه�ؤالء الرواة يف كتب
� .1أي يف كتاب (الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ) البن حجر الع�سقالين.
 .2الع�سكري :خم�سون ومائة �صحابي خمتلق ج� ،1ص .130 -129
� .3أي احلافظ ابن �أبي حامت الرازي يف كتابه (اجلرح والتعديل).
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احلديث والتاريخ والأن�ساب والأدب ,وملا مل جند لهم ذكر ًا يف غري �أحاديث
�سيف ،جاز لنا �أن نعتربهم من خمتلقات �سيف من الرواة)(((!
�أي �أنّ �سيف ًا مل يكتف باختالق القعقاع ،بل جعل لرواياته عنه �أ�سانيد
ل�شخ�صيات خمتلقة �أي�ض ًا!
ثم جاء ال�سيد الع�سكري ببع�ض روايات �سيف عن م�شاركة القعقاع يف حروب
الر ّدة والفتوحات ،ومنها خرب فتح (�أُلي�س((() يف العراق ،قال( :وروى فـي
خـبـر �أُلي�س �أن ن�صارى العرب وعرب ال�ضاحية غ�ضبوا ملن ُقتل منهم ,فكاتبوا
الـفـر�س ,فجاء �إليهم القائد الفار�سي جابان بجي�شه واجتمعوا ب�ألي�س ,واقتتلوا
قتا ًال �شديد ًا ,وزاد َك َل ُبهم توقعهم املدد من ملكهم ,ف�آىل خالد � -إن انت�صر
ـري نـهـ َرهـم بـدمائهم ,فلما
عليهم � -أال ُيبقي منهم �أحد ًا يقدر عليه ,و�أن ُيج َ
انت�صر عليهم َمنع عن قتل الأ�سرى ,و�أمر بجلبهم من كل جانب ,فانت�شر
اجلي�ش يجلب الأ�سرى من جوانب �أُلي�س ,ف�أقبلت اخليول بهم �أفواج ًا,
م�ست�أ�سرين ُي�ساقون ,وو ّكـل بـهـم رجا ًال ي�ضربون �أعناقهم يف النهر ,ففعل ذلك
بهم يوم ًا وليلة ,وطلبوهم الغد وبعد الغد حتى انتهوا �إىل النهرين ,ومقدار
ذلك من كل جوانب �ألي�س ،ف�ضرب �أعناقهم وقال له القعقاع و�أ�شبا ٌه له :لو �أنك
قتلت �أهل الأر�ض مل جتر دما�ؤهم� ،إن الدماء ال تزيد على �أن ترقرق((( منذ
 .1الع�سكري :خم�سون ومائة �صحابي خمتلق ج� ،1ص .132
ُ
 .2قال ياقوت احلموي�( :أُلي�س :م�صغر بوزن ُف َل ْي�س ....قال حممود وغريه� :أ َّلي�س بوزن
ُ�س َّكيت .املو�ضع الذي كانت فيه الواقعة بني امل�سلمني والفر�س ،يف �أ ّول �أر�ض العراق من ناحية
البادية ويف كتاب الفتوح �ألي�س قرية من قرى الأنبار).
 .3ترقرق :جتري جري ًا �سه ًال.
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رب
نهيت عن ال�سيالن ونهيت الأر�ض عن ن�شف الدماء ،ف� ِ
أر�سل عليها املاء ت ّ
ميينك .وقد كان �ص َّد املا َء عن النهر ،ف�أعاده فجرى دم ًا عبيط ًا ،ف�س ّمي نهر
الدم لذلك ال�ش�أن �إىل اليوم ....كانت على النهر �أرحاء فطحنت باملاء -وهو
قوت الع�سكر ثمانية ع�شر �ألف ًا �أو يزيدون ثالثة �أيام ....وبلغت قتالهم
�أحمرَ -
�سبعني �ألف ًا)(((.
ثم قال يف معر�ض املقارنة بني روايات بع�ض امل�ؤ ّرخني الذين ذكروا �أن خالد
بن الوليد �صالح �أهل �ألي�س ومل يقع بينه وبينهم قتال ،وبني روايات �سيف التي
حتكي وقوع قتال كبري وقتل للأ�سرى و�صبغ للنهر بدمائهم لثالثة �أيام( :يف �أُ ّلي�س
ذكروا �أن خالد ًا �صاحلهم على �أن يكونوا �أدالء وعيون ًا للم�سلمني على الفر�س,
و�سيف يذكر مـعركة هائلة وق�سوة وفظاظة ,فهل كان الدافع ل�سيف ذكر بطوالت
مل�ضر فح�سب� ,أم �أنّ له مع هذا دافع ًا �آخر ,وهو بيان �أن الإ�سالم انت�شر بح ّد
ال�سيف و�إراقة الدماء ال مب�ساعدة ال�شعوب على حكامهم كما كان الواقع؟)(((.
وذكر ال�سيد الع�سكري بعد ذلك ح�صيلة روايات �سيف من الو�ضع حول �ألي�س
فجاءت كالتايل:
 .1قائد للفر�س ا�سمه قارن بن قريان�س
 .2مكان ا�سمه (الثني) و�آخر ا�سمه (الوجلة) ,يرتجمان فـي الـكـتـب
الـبلدانية.
� .3أربعة رواة للحديث :املهلب بن عقبة الأ�سدي� ,أبو عثمان يزيد بن �أ�سيد
 .1الع�سكري :خم�سون ومائة �صحابي خمتلق ج� ،1ص .144-143
 .2الع�سكري :خم�سون ومائة �صحابي خمتلق ج� ،1ص .146
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الغ�ساين ,زياد بن �سرج�س الأحمري ,عبدالرحمن بن �سياه الأحمري ,ي�ضافون
�إىل رواة احلديث .
َ .4ر َجز ي�ضاف �إىل تراثنا الأدبي التاريخي.
 .5قتل بطل فار�سي يـعدل ب�ألف ,واتكاء خالد عليه وتغديه يف �ساحة احلرب
مما ُيعجب حم ّبي الأ�ساطري والراغبني يف تكثري مناقب ال�سلف ال�صالح.
 .6قتل عام ا�ستمر �أياما وليايل ممن ُيج َلبون من الأرا�ضـي القريبة والبعيدة.
 .7طحن الأرحية ثالثة �أيام قوت ثمانية ع�شر �ألف ًا �أو يزيدون بـاملاءالأحمر
من الدم.
 .8ثالثون �ألف قتيل يف معركة الثني ،و�سبعون �ألف ًا يف �أُلي�س ،ومائة �ألف
غريهم من غرق.
 .9مكرمة لبطل متيم ،القعقاع و�أ�شباهه ،ولوالهم لبقي خالد ي�ضرب
الأعناق على ح ّد زعم �سيف �إىل مـا �شاء اهلل ,وهذا ما ُيعجب به �أعداء الإ�سالم
الذين يرغبون �أن ي�سمعوا كرثة القتلى يف الفتوح الإ�سالمية .كل هذا من بركة
�أحاديث �سيف(((.
• معركة القادسية:

�ستم ّر معنا معركة القاد�سية �أثناء عر�ض الفتوحات ،وقد ّ
�ضخم �سيف بن
عمر �أحداثها حتى �أن الطربي روى عنه �أخبار ثالثة �أيام مم ّيزة فيها ،وهي:
 .1يوم �أرماث حيث كان الن�صر فيه حليف الفر�س
 .1الع�سكري :خم�سون ومائة �صحابي خمتلق ج� ،1ص .149
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 .2يوم �أغواث والن�صر فيه حليف امل�سلمني بف�ضل القعقاع
 .3يوم ِعما�س
وفيه ِذكر َ�ص ْرف اخلليفة جي�ش ًا نحو العراق للم�ساندة ويف مق ّدمته القعقاع
فقدم على النا�س
وتعجلِ ،
بن عمرو ،قال �سيف( :فاجنذب القعقاع وطوى ّ
�صبيحة يوم �أغواث وقد عهد �إىل �أ�صحابه �أن يتقطعوا �أع�شار ًا ،وهم �ألف،
فقدم القعقاع �أ�صحابه
فكلما بلغ ع�شرة مدى الب�صر �س ّرحوا يف �آثارهم ع�شرةِ ،
يف ع�شرة ،ف�أتى النا�س ف�س ّلم عليهم ّ
وب�شرهم باجلنود ....فتقدم ثم نادىَ :من
يبارز؟ فقالوا فيه بقول �أبي بكر :ال ُيهزَ م جي�ش فيهم مثل هذا .و�سكنوا �إليه.
فخرج �إليه ذو احلاجب ،فقال له القعقاعَ :من �أنت؟ قال� :أنا بهمن جاذويه.
أ�صحاب يوم اجل�سر! فاجتلدا فقتله
و�سليط و�
ِ
فنادى :يا لث�أرات �أبي عبيد!((( َ
القعقاع ،وجعلت خي ُله ت َِر ُد ِقطع ًا وما زالت ت َِر ُد �إىل الليل وتن�شط النا�س ،وك�أن
حاق
مل يكن بالأم�س م�صيبة ،وك�أمنا ا�ستقبلوا قتالهم بقتل احلاجبي((( ،و ِل ِل ِ
ال ِق َطع ،وانك�سرت الأعاجم لذلك .ونادى القعقاع �أي�ض ًا :من يبارز؟ فخرج �إليه
فان�ضم �إىل القعقاع احلارث بن
رجالن �أحدهما البريزان والآخر البندوان،
ّ
ظبيان بن احلارث �أخو بني تيم الالت فبارز القعقا ُع البريزانَ ف�ضربه ف�أذرى
ر�أ�سه ،وبارز ابن ظبيان البندوان ف�ضربه ف�أذرى ر�أ�سه ،وتوردهم فر�سان
امل�سلمني وجعل القعقاع يقول :يا معا�شر امل�سلمني با�شروهم بال�سيوف ف�إمنا
ُيح�صد بها النا�س .فتوا�صى النا�س وت�شايعوا �إليهم فاجتلدوا بها حتى امل�ساء...
 .1والد املختار الثقفي ،لأنه قاتله .
� .2أي بهمن جاذويه ذو احلاجب.
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الرجالة على �إبل قد �ألب�سوها
وحمل بنو ّ
عم القعقاع يومئذ ع�شرة ع�شرة من ّ
فهي جم ّللة مربقعة ،و�أطافت بهم خيولهم يحموهم ،و�أمرهم �أن يحملوا على
خيلهم بني ال�ص ّفني يت�ش ّبهون بالفيلة ،ففعلوا بهم يوم �أغواث كما فعلت فار�س
يوم �أرماث ،فجعلت تلك الإبل ال ت�صمد لقليل وال لكثري �إال نفرت بهم خيلهم،
وركبتهم خيول امل�سلمني)(((.
وروى الطربي عن �سيف �أي�ض ًا قوله( :فحمل القعقاع يومئذ ثالثني حملة،
كلما طلعت قطعة حمل حملة و�أ�صاب فيها وجعل يرجتز ويقول:
ثجاجا
�أزعجهم عمد ًا بها �إزعاجا �أطعن طعن ًا �صائب ًا ّ
�أرجو به من جنة �أفواجا)(((.
ثم روى الطربي عن �سيف جمريات يوم َعما�س ،وفيه تفا�صيل كثرية عن
دور القعقاع يف حتقيق االنت�صار ،و�أنه كان يوم ًا �شديد ًا على الطرفني ،و�أن
�سعد بن �أبي وقا�ص ملا ر�أى الفيلة تتفرق بني الكتائب� ،أمر القعقاع وعا�صم
ابني عمرو �أن يكفياه الفيل الأبي�ض ،وكانت بقية الفيلة تالفة ،ف�أخذا رحمني
�أ�ص ّمني ل ّينني ,فد ّبا فيمن معهما من جند حـتـى و�ضـعـا رحميهما يف عيني
الفيل الأبي�ض ,ففق�أ عينيه ,ف�أدىل م�شفره ,ف�ضربه القعقاع ب�سيفه ,فقطعه,
ووقع جلنبه ,ثم �أن�شد القعقاع �شعر ًا حما�سي ًا يف ذلك.
و�أعقب الطربي بذلك خرب (ليلة الهرير) وبطوالت القعقاع فيها و�أ�شعاره،
فقامت احلرب تلك الليلة حتى ال�صباح ,ولـما �أ�صبحوا ,والنا�س مل يغم�ضوا
 .1الع�سكري :خم�سون ومائة �صحابي خمتلق ج� ،1ص.186-183
 .2الطربي :تاريخ الأمم وامللوك ،ج � ، ٣ص .55
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ليلتهم كلها ,ح ّثهم القعقاع على موا�صلة القتال وال�صرب ،وه ّبت ريح عا�صف
ر�ستم عن �سريره ,وانتهى القعقاع ومن معه �إليه ,فقتلوه ,وانت�صر
وقلعت طيار ٌة َ
امل�سلمون ,وفر امل�شركون ,و�أمر �سعد القعقاع و�آخرين من اجلي�ش �أن يتبعوا
�أثـر الفا ّرين ،فاتبعوهم حتى انتهوا اىل الردم وقد بثقوه((( ليمنعوا امل�سلمني
من عبوره ,ف�ضرب بكري بن عبداهلل فر�سه وقال لها( :ثبي �أطالل) فتج ّمعت
وقالت( :وثب ًا و�سورة البقرة) ووثبت!! فاقتحم الباقون خلفه وذهبوا خلف
الفارين ,وقتلوا من وجدوا منهم حتى انتهوا �إىل النجف ثم رجعوا(((.
قال ال�سيد الع�سكري مع ّلق ًا�( :إنّ �أ�سـطـورة نـطـق «�أطـالل» فـر�س بكري
وميينها) َق َ�سمها (ب�سورة البقرة �أن تثب ,انت�شرت انت�شار ًا عجيب ًا ,و�أوردهـا
الـعـلـماء يف كتبهم بت�ص ّرف ,ومل يذكروا م�صدرهم ,ومنهم ابن الكلبي)...
الذي قال( :ويقال� :أن عر�ض نهر القاد�سية يومئذ �أربعون ذراع ًا ,فقال
الأعاجم :هذا �أمر من ال�سماء!)(((ّ .ثم ع ّدد ال�سيد الع�سكري �أ�سماء َمن نقل
الأ�سطورة هذه عن الطربي عن �سيف.
مل تنته �أ�ساطري �سيف حول القعقاع التميمي عند هذا احلد ،حيث �أقحمه
يف فتوحات �أخرى ،لتكون ح�صيلة �سريته الوهمية ب�أكملها �أنه �صحابي �شهد
ال�سقيفة و�أخرب عنها ،و�شهد حروب الر ّدة وقاد فيها حملة ب�أمر اخلليفة �أبي
بكر ،ثم كان مدد ًا لفتوحات العراق وال�شام ،و�أخري ًا واله اخلليفة عثمان على
احلرب يف الكوفة عام (35 - 34هـ).
 .1بثقوه :خربوه حتى ينبثق ويتفجر منه املاء.
 .2الطربي :تاريخ الأمم وامللوك ،ج � ، ٣ص .73-55
 .3الع�سكري :خم�سون ومائة �صحابي خمتلق ج� ،1ص .190-189
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و�أقحمه �سيف يف �أخبار الفنت على عهد اخلليفة عثمان حتى مقتله ،ثم على
عهد �أمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم» فكان النا�صح للم�سلمني! و�أر�سله الإمام
ليدعو طلحة والزبري و�أم امل�ؤمنني للألفة واجلماعة فنجح يف ال�سفارة ,و�أ�شرف
القوم عـلى ال�صلح ,غري �أن ال�سبئيني �أف�سدوا �أمر ال�صلح ,و�أن�شبوا القتال لي ًال
دون ر�ضا الطرفني ,فا�شرتك الـقعقاع مع الإمام يف املعركة ثم تقدم �إىل جمل
�أم امل�ؤمنني و�أمر به ف ُعقر ,وندمت �أم امل�ؤمنني ,وندم الإمام من امل�شاركة يف
تلك الواقعة ,ومت ّنيا موتهما ع�شرين عام ًا قبل ذلك.
و�أمـَره الإمام �أن يجلد من ّ
خط�أ �أم امل�ؤمنني مائة جلدة ,وذكر �سيف ما ّ
يدل
على ح�ضور القعقاع �صفني بعد ذلك ,و�أن معاوية نقله بعدعام اجلماعة من
الكوفة �إىل �إيليا بفل�سطني.
هذا منوذج خمت�صر من مناذج ما قام به �سيف بن عمر التميمي يف تزوير
التاريخ ،والو�ضع واالختالق والد�س والتحريف ،وما زالت رواياته هي الروايات
ّ
املف�ضلة يف قراءة التاريخ الإ�سالمي ،لأنها بكل ب�ساطة تتناغم مع ما ي�شتهي
البع�ض �سماعه حولها .وما قام به �سيف كان دافعه الزندقة وحماربة الإ�سالم
بطريقة خبيثة وماكرة.
• أسباب انتشار أخبار سيف:

�أما �أ�سباب انت�شار �أخبار �سيف ب�شكل غريب ،واختيارها من قبل الطربي
و�سواه �إىل هذا اليوم وت�أثريها على املو�سوعات العلمية وتف�ضيلها على ما
�سواها من روايات امل�ؤرخني فهي كالتايل:
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 .1و�ضع �سيف تلك الأخبار كما رغب املعجبون بها �أن يكون التاريخ ال كما
كان فع ًال قد ح�صل على �أر�ض الواقع ،ومن �أمثلة ذلك �أن املعجبني بها من
امل�سلمني وجدوا ما رغبوا يف �أن ي�سمعوه عن �أمراء امل�سلمني بظهورهم �أحيان ًا
بطبائع مالئك ّية ،و�أحيان ًا ببطوالت َّ
فذة ،و�أحيان ًا ثالثة ب�أخبار خمتلقة ممزوجة
بكرامات ومعاجز ،كانقالب رمل ال َّدهناء جلي�شهم ماء ،وماء البحار َر ْم ًال،
وق�سم ال َف َر�س ب�سورة البقرة وقفزها
وتكليم البقر �إ ّياهم و�إخبارهم مبكانهاَ ،
م�سافة  20مرت ًا.
والواقع �أن الإن�سان عموم ًا ينزع �إىل الغيبيات ،وهذه من فطرته التي و�ضعها
اهلل «عز وجل» فيه كي ي�ؤمن باهلل ومالئكته والآخرة وغري ذلك� ،أي الغيب
احلقيقي ،ولكن متى ما فلتت زمام الأمور عند الإن�سان ومل ي�ضع �ضوابط
لذلك ف�إنه قابل �أن يح ّول الوهم �إىل غيب وحقيقة ،واخلرافة �إىل واقع،
والأ�سطورة �إىل تاريخ ...حتى غري املتد ّينني جتدهم ينزعون �إىل ذلك ولكن
ب�صورة �أخرى ،حيث ُيقبلون على التنجيم وال�سحر وال�شعوذة والكهانة وقراءة
الطالع بالفنجان والكف و�أمثال ذلك ،و�إال ما الذي يجعل م�ؤ َّلف ًا ق�ص�صي ًا من
قبيل �سل�سلة ق�ص�ص ال�ساحر (هاري بوتر) يكون �أحد �أكرث الكتب مبيع ًا يف
العامل وب�شتى اللغات؟
ولذا ن ّبه اهلل �إىل �ضرورة �أن ن�ص ّدق مبا قام عليه الدليل وكان علم ًا ،و�أما
ُل َه ْل مِن
الظن فال يغني وال يفيد ،وهذه �ضابطة رئي�سة يف هذا الباب } :ق ْ

ُل َّ ُ
ِيد ُه َف َأ َّن ٰى
ِيد ُه ق ِ
الل َي ْب َدأُ ال َ
ُش َركَا ِئ ُكم َّمن َي ْب َدأُ ال َ
ْخل َ
ْخل َ
ُم ُيع ُ
ُم ُيع ُ
ْق ث َّ
ْق ث َّ
ُل َّ ُ
ْح ِّق
ْح ِّق ق ِ
ون ،ق ْ
ُت ْؤ َف ُك َ
الل َي ْه ِدي ِلل َ
ُل َه ْل مِن ُش َركَا ِئ ُكم َّمن َي ْه ِدي ِإلَى ال َ
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َما َل ُك ْم َك ْي َف
ْح ِّق أَ َح ُّق أَن ُي َّت َب َع أَ َّمن َّل َيه ِّ
َمن َي ْه ِدي ِإلَى ال َ
ِدي إ َِّل أَن ُي ْه َد ٰى ف َ
أَف َ
ِن َّ َ
الل
ِن َّ
ْح ِّق َش ْيئًا إ َّ
َر ُه ْم إ َِّل َظ ًّنا إ َّ
َح ُك ُم َ
الظ َّن َل ُي ْغنِي م َ
ِن ال َ
تْ
ونَ ،و َما َي َّت ِب ُع أَ ْكث ُ
ُون{(((.
ِيم ِب َما َي ْف َعل َ
َعل ٌ

 .2تربير اجلرائم التي ار ُتكبت من قبل احلكام من �آل �أمية و�آل العبا�س
�ضد خ�صومهم ،فال ت�صبح بذلك �شاذة بعيدة عن الطابع العام حلروب
امل�سلمني يف العهد الإ�سالمي الأول ،وفيهم �صحابة ر�سول اهلل الذين تر ّبوا
على يديه وخربوا �أ�سلوبه يف احلرب وكيفية التعامل مع اخل�صوم والأعداء .وال
يخفى على القاريء احل�صيف �أن التاريخ -وحمط نظرنا التاريخ الإ�سالمي-
ُكتب ب�أمر احلكام �أو تز ّلف ًا وتق ّرب ًا �إليهم �أو لعطاياهم ،و�إال ملاذا خلت هذه
امل�ؤلفات التاريخية -تقريب ًا -من �سرية �أبناء املجتمعات وحياتهم وق�ضاياهم
وان�صب الرتكيز على مواليد احلكام و�إجنازاتهم
وهمومهم وم�شاكلهم،
ّ
ومتى تزوجوا ومن ولدوا ومتى ماتوا ومن خ َلفهم والق�ضايا الرئي�سة املرتبطة
بالدولة واحلروب واالتفاقيات وما �شاكل ذلك؟ فغابت عنا ال�صورة احلقيقية
لواقع املجتمعات الإ�سالمية �آنذاك وطبيعة العالقات الب�شرية وتفاعلهم مع
بيئاتهم الثقافية والعلمية واالجتماعية واالقت�صادية والدينية �إال ما ا�ستطعنا
جمعه كمفردات مبعرثة نك ّون من خاللها �صورة ناق�صة وم�ش ّوهة عن الواقع
االجتماعي واالقت�صاي واملعي�شي يف تلك احلقب املديدة.
 .3اختيار امل�ست�شرقني لرواياته وتف�ضيلها على ما �سواها (وتبعهم على ذلك
املت�أثرون بهم) لأنهم تتنا�سب مع ما رغبوا يف �أن ي�سمعوه عن جيو�ش امل�سلمني
 .1يون�س.36-34 :
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الأولني ،من �إ�سراف يف القتل ،حتى �أنّ عدد القتلى كان ينوف على املائة �ألف
يف غالب حروبهم ،بالإ�ضافة �إىل َق ْ�سوة يف احلرب ،كرواية �أن خالد ًا بقي ثالثة
�أيام بلياليها يف بع�ض حروبه ي�ضرب �أعناق �أ�سرى احلرب ومن عرث عليه
من الرعايا امل�ساملني� ،إىل غري ذلك مما يد ُّل على �أن جيو�ش امل�سلمني كانت
كجيو�ش هوالكو و�أ�ضرابه من املتوح�شني ،و�أن حروبهم كانت حروب �إبادة
و�إفناء للب�شرية .كما ووجدوا فيها �أن جميع امل�سلمني خارج احلرمني  -مكة
واملدينة  -قد ارت ّدوا عن دينهم بعد النبي ،و�أنهم �أُرجعوا �إىل الإ�سالم بح ّد
ال�سيف� ،إذ ًا فاال�سالم قد انت�شر بحدِّ ال�سيف وحده.
 .4الأ�سلوب املاكر الذي ا�ستعمله �سيف يف تزيني مفرتياته ب�إطار من
ن�شر مناقب ال�صحابة واخللفاء من وحي خياالته .هذا الأمر �أ ّثر على كثري
من العلماء والباحثني وامل�ؤرخني وامل�ؤلفني وال�صحفيني وغريهم ،فهم حيث
قر�أوها �صدقوها بعاطفتهم ،فبذلوا و�سعهم يف ن�شرها وترويجها مع علمهم
�أحيان ًا بكذبها.
ففي فتوح العراق مث ًال �أورد مفرتياته حتت �شعار مناقب خالد بن الوليد،
فقد و�ضع على ل�سان �أبي بكر �أ ّنه قال بعد معركة �أُلي�س وهدم مدينة �أمغي�شيا:
(يا مع�شر قري�ش -يخربهم بالذي �أتاه -عدا �أ�سدكم على الأ�سد فغلبه على
خراذيله((( �أعجزت الن�ساء �أن ين�ش�أ مثل خالد)(((.
ولو �أنهم متعنوا فيها قلي ًال ،ملا وجدوا فيها  -يف كثري الأحوال  -ف�ضيلة
 .1اخلراذيل :قطع اللحم.
 .2الطربي :تاريخ الأمم وامللوك ،ج � ،٢ص .٥٦٣
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فج ْلب خالد ع�شرات الألوف
لل�صحابي ،بل فيها مذ ّمة لهم وت�شويه ل�صورتهمَ .
من الب�شر وذبحهم على النهر ليجري نهرهم بدمائهم بر ًا بق�سمه لي�ست
ف�ضيلة له .وهدمه مدينة �أمغي�شيا لي�س ف�ضيلة.
وها نحن اليوم جند امل�سلمني يف ورطة تف�سري �أفعال الدواع�ش و�أمثالهم
�صح التعبري ومربرات �أفعالهم الإجرامية على ما
الذين يقوم (فقههم) �إن ّ
ورد يف تلك الأخبار ،من قتل و�إبادة وذبح وتفجري للآثار وتخريب للمعامل
احل�ضارية يف املدن و�أمثال ذلك ،وكلما حاولوا �إيجاد خمرج من ذلك ،ووجهوا
ب�أخبار �سيف و�أمثاله ممن ز ّيفوا التاريخ على �أنّ ما جاءوا به بطوالت ،والواقع
�أنها جرائم ...فبطلت حماوالتهم.
�إنّ �إحدى ال�سبل اجلذرية ملعاجلة الأمر هو حتكيم مرجعية القر�آن يف حتديد
املوقف ال�شرعي نظري ًا من ق�ضية احلروب ومتى ُت�شن وملاذا ُت�شن ومتى تو َقف
وماذا يرتتّب عليها من �أحكام .وال�سبيل الأخرى تتم ّثل يف العودة �إىل التاريخ
لقراءته بنظرة علمية فاح�صة وحيادية بعيد ًا عن العاطفة واملزاج من قبل
ال�سنة وال�شيعة مع ًا.
و�أنا �أعلم �أن من بني و�سطنا ال�شيعي من ينزعج من الدعوة للت�صحيح هذه
ربر �أفعال وتل ّمع �صورة من يعتربونهم م�سئولني ع ّما جرى بعد
على اعتبار �أنها ت ّ
وفاة ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ب�ش�أن احلكم وما �إىل ذلك.
ولكن علينا �أن ندرك �أن الإ�سالم على املحك� ،صورة الإ�سالم ،وم�ضمون
الإ�سالم ،وعلينا �أن نتعلم من علي «عليه ال�سالم» الذي قال( :لقد علمتم �أين
�أحق النا�س بها من غريي ،وواهلل لأ�سلمن ما �سلمت �أمور امل�سلمني ،ومل يكن
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علي خا�صة؛ التما�سا لأجر ذلك وف�ضله ،وزهدا فيما تناف�ستموه
فيها جور �إال ّ
من زخرفه وزبرجه)(((.
وقوله�( :أما بعد ف�إن اهلل «�سبحانه» بعث حممد ًا «�صلى اهلل عليه و�آله» نذير ًا
للعاملني ومهيمن ًا على املر�سلني ،فلما م�ضى «عليه ال�سالم» تنازع امل�سلمون
الأمر من بعده ،فواهلل ما كان يلقى يف روعي وال يخطر ببايل �أن العرب تزعج
منحوه عني
هذا الأمر من بعده «�صلى اهلل عليه و�آله» عن �أهل بيته ،وال �أنهم ّ
من بعده ،فما راعني((( �إال انثيال النا�س على فالن((( يبايعونه ،ف�أم�سكت يدي
حتى ر�أيت راجعة النا�س قد رجعت عن اال�سالم يدعون �إىل حمق دين حممد
«�صلى اهلل عليه و�آله» ،فخ�شيت �إن مل �أن�صر اال�سالم و�أهله �أن �أرى فيه ثلم ًا
�أو هدم ًَا تكون امل�صيبة به علي �أعظم من فوت واليتكم التي �إمنا هي متاع �أيام
قالئل يزول منها ما كان كما يزول ال�سراب� ،أو كما يتق�شع ال�سحاب ،فنه�ضت
يف تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق ،واطم�أن الدين وتنهنه)(((.
بل �إننا �إن مل ن�شجع على �إعادة قراءة التاريخ ومتحي�صه �سي�صيبنا ما
ي�صيب الآخرين ،لأن عدد ًا كبري ًا ممن �شاركوا يف تلك الفتوحات ،وبالتايل
تلك اجلرائم بح�سب �أخبار �سيف ،كانوا من كبار �شيعة علي «عليه ال�سالم»
كعمار واملقداد ومالك الأ�شرت وع�شرات غريهم.
بل �إن علي ًا «عليه ال�سالم» بنف�سه �سيكون متورط ًا فيها �إذ �شارك بامل�شورة
 .1الر�ضي :نهج البالغة ،الكلمة .74
راعني� :أفزعني.
َ .2
 .3ان ِثيال النا�س :ان�صبابهم.
 .4الر�ضي :نهج البالغة ،الكتاب .72
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الإيجابية ،وبال�سماح ل�شيعته بامل�شاركة ،وبرتتيب الآثار املختلفة على الفتوحات
كما �سي�أتي معنا.
• مشكلة روايات الطربي:

أهم م�صادر �أخبار (الفتوحات) عند الباحثني يف
ُيع ّد تاريخ الطربي من � ّ
أهم على الإطالق ،ولكنه قد اعتمد على روايات
هذا املجال� ،إن مل يكن ال ّ
�سيف بن عمر التميمي ب�شكل رئي�س ،وجاءت روايات غريه كروايات هام�شية
غري م�ؤ ّثرة تقريب ًا يف امل�شهد العام الذي ر�سمته روايات �سيف .ول ّأبي حجم
الكارثة املعلوماتية فيما له عالقة بـ (الفتوحات) و(حرب اجلمل) مما انتقل
من روايات �سيف املخت َلقة �إىل املو�سوعات التاريخية ،فقد قمت بنف�سي بعملية
�إح�صاء ب�سيطة من خالل (تاريخ الأمم وامللوك) للطربي حول ما جاء يف هذا
الكتاب .فقد قام الطربي بتق�سيم ف�صوله بح�سب ال�سنوات ،فيذكر يف ك ّل �سنة
�أحداثها ،وعندما ن�أتي مث ًال �إىل �أحداث ال�سنة  14من الهجرة النبوية ال�شريفة
والتي ترت ّكز فيها �أحداث (معركة القاد�سية) وهي من املعارك املف�صلية يف
تاريخ الفتوحات الإ�سالمية ،وما له عالقة بها من قب ُل ومن بعدُ� ،سنجد �أنه
ُيقدِّ م لنا تفا�صيل هذا احلدث التاريخي من خالل  165رواية عن �سيف ،يف
مقابل  26رواية فقط عن غريه� .أي �أن ما ن�سبته  %86,4تقريب ًا من جممل
الروايات يف هذا الف�صل كانت من ن�صيب روايات �سيف!! كما �أننا لو جمعنا
كل املرويات عن غريه من حيث عدد ال�صفحات التي ا�ستعوبتها فلن تتجاوز
� 7صفحات ،بينما امتدت روايات �سيف لت�ستوعب � 54صفحة تقريب ًا� ،أي ما
ن�سبته  %11.5من ال�صفحات يف مقابل  %88.5منها لروايات �سيف.
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ويف ف�صل �أحداث ال�سنة  15للهجرة ،والتي ترت ّكز حول بع�ض فتوحات ال�شام،
جند �أن عدد روايات �سيف هي  37رواية يف مقابل  3روايات عن غريه! �أي ما
ن�سبته  %92.5من الروايات يف هذا الف�صل عن �سيف بن عمر ،و %7.7لغريه!!
وجممل عدد ال�صفحات � 14صفحة 12 ،منها تقريب ًا لروايات �سيف� ،أي ما
ن�سبته .%85.7
ويف ف�صل �أحداث ال�سنة  16للهجرة ،وترتبط بفتح (املدائن) يف العراق
وبع�ض مدن غرب و�شمال العراق مثل (جلوالء) و(تكريت) و(املو�صل) جند
�أن عدد مرويات �سيف حول هذه الفتوحات هي  78رواية ،ولي�س فيه �أية رواية
عن غريه!!! نعم هناك  7روايات يف �آخر الف�صل ،ولكنها ترتبط بتعيني ال�سنة
الهجرية وعن احلج و�أمور �إدارية متف ّرقة وال عالقة لها بالفتوحات� .أي �أن ما
ن�سبته  %100من روايات هذا الف�صل حول بع�ض فتوحات غرب و�شمال العراق
كانت من ن�صيب روايات �سيف!!
وعلى هذا ف ِق�س ...فكم هو ُمز ّور هذا التاريخ الذي ق ّدمه �سيف وم ّرره عرب
م�صنفات امل�ؤرخني الكبار ؟!!
وقد اعترب الدكتور �سعد بن عبدالرحمن العبي�سي يف مقال له بعنوان (قراءة
يف تاريخ الطربي عن معركة القاد�سية وفتح املدائن) �أنّ تاريخ الطربي ُيع ُّد من
امل�صادر التاريخية الأ�صلية يف �أخبار الفتوحات الإ�سالمية يف العراق يف الع�صر
الرا�شدي ،فقد تت َّبع �أخبا َرها ،و َر َ�صد �أحداثها ،وع َّلل �أ�سبابها ،ود َّون ماد ًة
علمي ًة غزير ًة عنها ذات قيمة تاريخية ،ق َّلما َي ِج ُد الباحثُ مثلها يف غزارتها،
الطربي على م�صادر
و�شمولها ،وا ِّت�ساعها يف م�صدر تاريخي �آخر .وقد اعتمد
ُّ
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�ضاعت �أ�صولها ،و�إنَّ َمن ُيعن النظر يف الن�صو�ص الواردة يف
تاريخية �أ�صلية
ْ
تاريخ الطربي عن معركة القاد�سية ،وفتح املدائن يالحظ �أنَّ مرويات َ�س ْيف
الطربي
أهم امل�صادر الأ�صلية ،التي اعتمد عليها
ُّ
بن عمر يف الفتوح ُتع ُّد من � ِّ
يف �إيراده لأخبار الفتوحات الإ�سالمية يف جبهة العراق.
الطربي يف تاريخه عن معركة
وقد بلغت مرويات �سيف بن عمر التي د َّونها
ُّ
القاد�سية ،وفتح املدائن ،ومعركة جلوالء ،مائتني و�إحدى وع�شرين رواية.
ِومن هنا �صار للن�صو�ص التاريخية الواردة يف تاريخ الطربي عن معركة
القاد�سية ،وفتْح املدائن قيم ٌة علم َّية تاريخ َّية ،وذكر الأ�سباب ،ومن بينها:
وعال ًا من علمائهم ،عا�ش يف زمن
 -1كون الطربي �إمام ًا من �أئ َّمة امل�سلمنيِ ،
متقدِّ م من تاريخ الإ�سالم (القرن الثالث الهجري).
 -2كون تاريخ الطربي من �أقدم املد َّونات التاريخية لتاريخ الإ�سالم و�أو�س ِعها،
و�أكرثها �شم ً
مما جعله �أو�س َع امل�صادر التاريخية لع�صر اخلالفة الرا�شدة،
والَّ ،
وخا�صة يف جانب احلياة ال�سيا�سية ،والن�شاط الدعوي والع�سكري حلركة الفتح
الإ�سالمي.
 -3كون الطربي َّ
اطلع على م�صاد َر �أ�صلي ٍة يف الفتوحات الإ�سالمية ،اتَّ�سمت
بغزارة مادتها العلمية عن فتوحات العراق ب�صورة عا َّمة ،وعن معركة القاد�سية،
فح ِفظ
ري من �أ�صول تلك امل�صادرَ ،
خا�صة ،وقد ُف ِقد كث ٌ
وفتح املدائن ب�صورة َّ
الطربي يف تاريخه كثري ًا من مادتها العلمية ،ال �س َّيما كتاب (الفتوح) ل�سيف
ُّ
ابن عمر ،الذي ُيع ُّد من امل�صادر الأ�صلية التي اعتمد عليها الطربي يف �أخبار
الفتوحات الإ�سالمية يف جبهة العراق.
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� -4أنَّ الطربي �ص َّدر مادته العلمية بالأ�سانيد غالب ًا ،وهذه ميز ٌة ازدانَ بها
ُ
تاريخه ،لكن مادته التاريخية ب�صورة عامة ،حتتاج درا�ستُها �إىل موازينَ نقدي ٍة
وا�ضحة.
� -5أنَّ َمن جاء بعد الطربي من م�ؤ ِّرخي امل�سلمني اعتمدوا على تاريخه ،و�إنَّ
نظرة مت�أنية يف تاريخ ابن اجلوزي (املنتظم) ،و(دالئل النبوة) لأبي نعيم
الأ�صبهاين ،و(الكامل) البن الأثري ،و(تاريخ الإ�سالم) للذهبي ،و(البداية
والنهاية) البن كثري ،ت�ؤ ِّكد ذلك.
ّثم ع ّرج الباحث للتعريف ب�سيف بن عمر التميمي� ،صاحب امل�صدر الأكرب
وردت يف
بلغت مرويات �سيف بن عمر التي ْ
لروايات الفتوحات ،فقال( :فقد ْ
تاريخ الطربي مائتني و�ستًّا و�س ِّتني رواية ،وقد ُذ ِكر ا�سم �سيف بن عمر يف �أكرث
من  300مو�ضع من تاريخ الطربي ،وورد ا�سمه لأ َّول م َّرة يف حوادث �سنة ْ
ع�ش ٍر
�ست وثالثني للهجرة ،ومل يذكر
للهجرة ،وورد ا�س ُمه ل ِآخ ِر مرة يف حوادث �سنة ٍّ
الطربي رواي ًة له بعد ذلك).
و�أ�ضاف حول توثيقه( :و�إذا كان ُ
رجال احلديث و�ضعوا �شروط ًا م�ش َّددة يف
َقبول احلديث ،ف�إنَّ ذلك يرجع �إىل �أهمية احلديث النبوي ،وتَعلُّق الأحكام
ال�شرعية به ،فال ب َّد من الت�ش ُّدد يف َن ْقده قبل َقبوله ،والإ�سناد هو املحور
الأ�سا�س الذي يدور حو َله النقد؛ لذا ف�إنَّ املحدِّ ثني مل يقبلوا رواي َة �سيف بن
عمر و�أمثاله يف احلديث ،فلم َ
رم ْوه
يحظ �سيف بتوثيق �أحد من املحدِّ ثني ،بل َ
بال�ضعف؛ لكنَّ عدد ًا من رجال احلديث الذين مل َي َ
حظ �سيف بتوثيقهم فلم
يقبلوا روايته يف احلديثَ ،ق ِبلوا روايتَه يف الأخبار ،ف أ� ْو َردُوا عدد ًا من مروياته
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و�ص َفه الذهبي بقوله« :كان
يف الأخبار يف كتبهم ،ونعتوه بنعوت ج ِّيدة ،فقد َ
�أخبار ًّيا عار ًفا»).
تعليق :وهنا املفارقة القاتلة ،فكيف ي� َؤخذ عنه يف التاريخ ويكون امل�صدر
الأول والأ�سا�س لأخبار الفتوحات وهو �ضعيف يف نف�سه؟! �أال ُيخاف من ت�أثري
نحب لها �أن تكون؟
(�ضعفه) هنا �أي�ض ًا؟ �أم ُتق َبل مرو ّياته هنا لأنها كما ّ
نعود لكالم الباحث ولنالحظ ماذا قال بعد ذلك:
(�أما ابن حجر ،فقد َن َعت �سيف بن عمر بقوله�« :ضعيف يف احلديثُ ،عمدة
يف التاريخ» ،وقالَ �« :
أفح�ش ابنُ ح َّبان((( َ
القول فيه حني اتهمه بالزندقة ،ورواية
املو�ضوعات عن الأثبات»)((( .فالرجل َين�سب �إىل الثقات ما مل يقولوه� ..أي �أنه
بكل ب�ساطة ك ّذاب َ
و�ضاع!
وقد تن ّبه امل�ست�شرق (كارل بروكلمان)((( �إىل الدور الذي قام به �سيف بن
عمر التميمي معترب ًا �أنه َ�ص َرف َه َّمه يف تاريخه للفتوح �إىل متجيد قبيلته
متيم ،و�أنه كان مولع ًا با َ
املح�سنات اخليالية ،و�أنَّ الطربي باالعتماد
خلو�ض يف ّ
عليه من دون �سواه تقريب ًا� ،أ�ض َّل امل�ؤ ِّرخني الذين جاءوا من بعده واعتمدوه يف
ت�أليفهم(((.
 .1وهو من �أهم رجال اجلرح والتعديل عند �أهل ال�س ّنة.

2. https://www.alukah.net/culture/0/31550/#ixzz6iPLkDujg

 .3كارل بروكلمان Carl Brockelmann (ت1956م) م�ست�شرق �أملاين .كلفه نولدكه بالقيام
بدرا�سة عن العالقة بني كتاب (الكامل يف التاريخ) البن الأثري ،وكتاب (�أخبار الأمم وامللوك)
للطربي ،ومن �أ�شهر م�ؤلفاته (تاريخ ال�شعوب الإ�سالمية) و(تاريخ الأدب العربي) وفيه ر�صد
وو�صفها ومكان وجودها.
ملا كتب يف اللغة العربية يف العلوم املختلفة من خمطوطات ْ
 .4بروكلمان :تاريخ ال�شعوب الإ�سالمية؛ �ص.195 :
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واعرتف الطربي نف�سه -كما م ّر بنا من قبل -ب�أنّ روايات �سيف خالف ما
هو ال�صحيح .قال( :وهذه الق�صة يف � ْأمر الأُب َّلة وفتْحها خالف ما يعرفه �أهل
ال�سري وخالف ما جاءت به الآثار ال�صحاح و�إمنا كان فتح الأب ّلة �أيام عمر
«ر�ضي اهلل عنه» وعلى يد عتبة بن غزوان يف �سنة �أربعة ع�شرة من الهجرة،
و�سنذكر �أم َرها وق�صة فتحها �إذا انتهينا �إىل ذلك �إن �شاء اهلل)(((.
وعلى الرغم من هذا االعرتاف� ،إال �أننا جند �أن عمدة روايات الطربي حول
فتوحات العراق وغريها منقولة عن �سيف بن عمر! ملاذا؟ اجلواب فيما ق ّدمناه
من كالم ال�سيد الع�سكري حول �سبب انت�شار �أخبار �سيف على �سائر الروايات.
• جتربة بروانه بور شريعيت:

ما زالت �آثار اختالقات �سيف بن عمر و�أ�ساطريه م�ؤثرة وم�ستمرة ،حتى
�أننا جند يف كتاب �صدر م�ؤخر ًا ،وهو يف الأ�صل ر�سالة دكتوراة ،وبعنوان
(ا�ضمحالل االمرباطورية ال�سا�سانية و�سقوطها :التحالف ال�سا�ساين الفرثي
والفتح العربي لإيران) للباحثة الأمريكية �إيرانية الأ�صل بروانه بور �شريعتي،
وترجمة �أني�س عبداخلالق حممود� ،أنّ امل�ؤلفة قد وقعت يف الفخ الذي ن�صبه
�سيف للم�ؤرخني والباحثني ،بحيث و�صلت �إىل نتيجة مفادها �أن حروب الر ّدة
كانت على عهد النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»! و�أنّ حركة الفتوحات بد�أت على
وع ّرفت من
عهده �أي�ض ًا ،وولذا ف�إنّ بع�ض املعارك كتلك التي وقعت يف كاظمة ُ
ِق َبل �سيف بعنوان (ذات ال�سال�سل) قد وقعت قبل خالفة �أبي بكر!
والفخ الذي ن�صبه �سيف هنا يتم ّثل يف ِذكر �أ�سماء مللوك و�شخ�صيات من
 .1الطربي :تاريخ الأمم وامللوك ،ج� ،2ص.310
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الفر�س �شاركوا يف احلروب مع امل�سلمني الفاحتني وما كانوا يف م�شهد الأحداث
لو �أننا بقينا على ت�صوراتنا التقليدية ب�أن الأحداث جرت ما بعد وفاة ر�سول
اهلل ...وال�سبب ب�سيط جد ًا ،فهذه ال�شخ�صيات كانت قد ماتت قبل وفاته «�صلى
اهلل عليه و�آله» ،فكيف تكون م�شاركة يف الأحداث؟ هذا الأمر دفع بالباحثة
الأمريكية �إىل ا ّدعاء �أنّ الأحداث وقعت على عهد النبي ال بعد وفاته ...والذي
� ّسوغ لها هذا :روايات �سيف بن عمر التميمي!!
قالت يف مقدمة كتابها وهي ت�ستعر�ض موطن الإ�شكال بح�سب ت� ّصورها:
(الذي تو�صلنا �إليه من خالل درا�سة نقدية لروايات كتب الفتوح عند مقابلتها
بقراءة نقدية لكتاب َخداي نامه((( ،هو �أن الفتح العربي املبكر للعراق مل يحدث
كما كان ُيعتقد �سابق ًا بني عامي 632و634م� ،أي خالل احلرب الطاحنة بني
البهلويني والفر�س((( حتديد ًا� ،إذ مل يتمكن الطرفان املنهمكان يف �صراعهما
موحدة بجيو�ش العرب
لدعم مر�شحيهما �إىل العر�ش ،من �إحلاق هزمية ّ
الغازية ،ف�ض ًال عن �أنّ ما �أعقبه من فتح له�ضبة �إيران مل ينجح �إال ب�سبب تخ ّلي
البيوتات الفرثية يف «كو�ست خرا�سان» -جهة ال�شرق« -وكو�ست �أدوربادجان»
� .1أي كتاب امللوك ،يعد �أهم عمل تاريخي �صدر على �أيام ال�سا�سانيني ،ومت فيها ت�سجيل
�أ�سماء ملوك ال�سالالت الفار�سية و�أحداث الع�صور املختلفة ،خمتلطة مع الأ�سطورة ،والأ�صل
مفقود ،ولكن كانت قد متت ترجمة الكتاب �إىل العربية بعناوين مثل �سري امللوك �أو �سري ملوك
فحفظت من خالل ذلك .وهو بالإ�ضافة �إىل كتب �أخرى �أ�صل لكل ما يف الكتب
الفر�س وغريها ُ
العربية من تاريخ الفر�س و�أ�ساطريهم ،ف�أخبار ال�سا�سانيني يف الطربي مث ًال م�أخوذة منها.
 .2كانت ال�ساللة احلاكمة قبل ال�سا�سانيني هي �ساللة الفرثيني (البارثيني /الأ�شكان)،
وبقيت هذه ال�ساللة قوية وم�سيطرة على نواح عديدة من الدولة ال�سا�سانية وكملوك حمليني
�صح التعبري ،وكان امللك ال�سا�ساين ملك امللوك (�شاهن�شاه) ،ثم دخلت �أخري ًا يف �صراع مع
�إن ّ
ال�سا�سانيني ،وحتالف بع�ض الفرثيني مع امل�سلمني الفاحتني �أحيان ًا �ضد ال�سا�سانيني.
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جهة ال�شمال -عن �آخر ملك �سا�ساين ،يزدجرد الثالث ،ووقف دعمها امللكيةاال�سا�سنية ،وعقد �سالم مع اجليو�ش العربية التي يف املقابل �أبقت ال�سلطة
الفعلية ملعظم تلك البيوتات قائمة على �أرا�ضيها).
و�أ�ضافت الباحثة( :باملقابل ،ف�إن �إعادة تقومي حوادث تاريخ العراق املبكر
و� ً
صوال �إىل ما بني عامي  628و632م له م�ضامني خطرة ،ال على ت�سل�سل
احلوادث يف فتح ال�شام والزحف ال�شهري خلالد بن الوليد عرب ال�صحراء
فح�سب ،بل على جمموعة من احلوادث املهمة يف تاريخ �صدر الإ�سالم �أي�ض ًا.
ف�إذا كان فتح العراق قد ح�صل بني عامي  628و632م ،كما نزعم ،فكيف
�سنفهم دور النبي حممد ومكان وجوده يف بداية فتح العراق ا�ستناد ًا �إىل هذا
الطرح احلديث ،فكيف �سي�ؤثر ذلك يف فهمنا التقليدي لتاريخ �صدر الإ�سالم؟
وماذا عن نظرتنا التقليدية �إىل دور �أبي بكر وعمر بو�صفهما خليفتني يف هذه
املرحلة من التاريخ الإ�سالمي؟ ف�إذا كان حممد حي ًا ،ماذا عن الر ّدة؟)
ثم خ ُل�صت من خالل بحثها وت�سا�ؤالتها �إىل ا�ستنتاج تخميني -بح�سب
تعبريها -فكان كالتايل( :لعل لإعادة بناء مفهوم فتح العراق م�ضامني ثورية
على فهمنا لتاريخ �صدر الإ�سالم ،و�سنعر�ض جواب ًا تخميني ًا ممكن ًا واحد ًا عن
تلك الأ�سئلة احليوية هنا)(((.
وحول دور روايات �سيف بن عمر يف و�صولها �إىل هذه النتيجة قالت:
(وروايات الفتوح ،وال�سيما روايات الطربي ،م�ستندة �إىل روايات �سيف بن
عمر �أ�سا�س ًا ،غري �أن جميع روايات الفتوح التي تتناول هذه املرحلة من تاريخ
 .1بور �شريعتي :ا�ضمحالل االمرباطورية ال�سا�سانية و�سقوطها� ،ص .30-29
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�إيران تنطوي على �إ�شكالية خطرة� ،أال وهي ت�سل�سلها الزمني .فبينما يقدِّ م
�سيف بن عمر وامل�صادر التي تقتفيه معلومات مهمة عن هذه املرحلة من تاريخ
تف�صل يف الفتح املبكر للعراق الذي
�إيران «632-628م» ،ف�إنها يف الوقت نف�سه ّ
يعود تاريخه �إىل عام 13-12هـ634/م ،حتت قيادة خالد بن الوليد واملثنى بن
حارثة املفرت�ضة ،وبينما تعرتف الدرا�سات احلالية بالطبيعة الإ�شكالية لهذا
الت�سل�سل الزمني ،ويعرتف اجلميع �أي�ض ًا ب�صعوبة �إعادة بناء م�سار تفا�صيل
هذه املرحلة الأولية من فتح �إيران ،ف�إن الت�سل�سل الزمني الأ�سا�س لهذه املرحلة
من الفتح العربي لبالد ما بني النهرين قد ُق ِبل عام 13-12هـ634-633/م.
و�ستقدِّ م الدرا�سة احلالية ت�سل�س ًال زمني ًا من َّقح ًا لهذا املنعطف احلا�سم من
تاريخ ال�شرق الأ�سوط� ،أي الفتح العربي املبكر للعراق)(((.
ثم حت ّدثت الباحثة عن م�شكلة التوفيق بني التواريخ الهجرية وامليالدية فيما
يخ�ص الأحداث ،قالت( :جرى تفنيد م�شكلة توفيق رواية �سيف بن عمر عن
�إيران خالل هذه املرحلة مع رواياته للفتح املبكر للعراق تفنيد ًا �أعمق بحقيقة
�أن الأ�سلوب احلويل املعتمد يف تلك الروايات م�ستند �إىل التقومي الهجري.
املوحد الذي ُبني على �أ�سا�س هجرة النبي حممد
و�سرنى �أن الت�سل�سل الزمني َّ
من مكة �إىل املدينة -الذي عادة ما ي�ؤ َّرخ يف عام 622م -قد �أُدخل �أول مرة يف
زمن ُعمر يف عام 16هـ637/م ،و ُيذ َكر عاما  17و � 18أي�ض ًا ،وي�شري نوث((( �إىل
 .1بور �شريعتي :ا�ضمحالل االمرباطورية ال�سا�سانية و�سقوطها� ،ص .256-255
� .2ألربي�شت نوث ( Albrecht Nothت1999م) م�ست�شرق �أملاين ،تخ�ص�ص يف التاريخ
الإ�سالمي ،له عدة م�ؤلفات حول التاريخ املبكر للإ�سالم ،واحلروب الدينية للإ�سالم يف
الع�صور الو�سطى ،وغري ذلك.
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�أنه حتى بعد عقود من �إدخال ع َمر هذه الطريقة يف حتديد التاريخ ،فاخللط
الذي �ساد والطريقة االعتباطية التي ُفر�ضت بها التواريخ الهجرية يف �أوقات
مت�أخرة قد �أفرز تناق�ضات وا�ضحة وحادة وغري قابلة للحل ،ال ت�شمل حتديد
التو�سع الإ�سالمي
التواريخ فح�سب ،بل ترتيب احلوادث املركزية يف تاريخ ّ
�أي�ض ًا)(((.
وحول تربير وجود مثل هذا اخللل تقول( :ومن امل�ؤكد �أن هذا الو�ضع مفهوم
متام ًا نظر ًا �إىل �أن العرب يف ع�صور �صدر الإ�سالم كانوا يف الأعم الأغلب غري
معتادين على �أي نظام ر�سمي للت�سل�سل الزمني ،فكيف ُر ِّت َبت �إذ ًا رواية �سيف
بن عمر عن الفتح املبكر للعراق؟ وما نوع عالقة هذا الرتتيب بروايته عن
الظروف ال�سائدة يف �إيران خالل املدة بني 632-628م؟ ُر ِّتبت الفتوح املبكرة
للأرا�ضي الإيرانية يف العراق يف روايات �سيف بن عمر على �أ�سا�س التواريخ
الهجرية وعهود ملوك وملكات �سا�سانيني مع ّينني ،وحتدِّ د رواية �سيف بن عمر
وع َمر (644-634م) وخالل
تلك الفتوح خالل خالفتي �أبي بكر (634-632م) ُ
الفرتة بني عامي  12و  13هـ 633/و634م حتديد ًا� ،أي بعد وفاة النبي يف عام
632م .وي�شري بالنك�شب((( �إىل �أن الطربي يخ�ص�ص ق�سم ًا مهم ًا من كتابه
لتينك ال�سنتني اللتني جرى فيهما فتح الهالل اخل�صيب ح�صرا�ص ،والأكرث
 .1بور �شريعتي :ا�ضمحالل االمرباطورية ال�سا�سانية و�سقوطها� ،ص .259-258
 .2خالد يحيى بالنكن�شيب Khalid Yahya Blankinship (مواليد  1949يف �سياتل
وا�شنطن) ،م�ؤرخ �أمريكي متخ�ص�ص يف الدرا�سات الإ�سالمية وال�شرق �أو�سطية ،اعتنق
الإ�سالم عام 1973م .يف عام 1988م ح�صل على الدكتوراه يف التاريخ من جامعة وا�شنطن.
له عدة م�ؤلفات من بينها .The End of the Jihad State
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من ذلك �أن امل�ساحة املخ�ص�صة لفتح العراق يف هذا الق�سم من كتاب الطربي
ِ�ضعف ما هو خم�ص�ص لفتح ال�شام)((( وما ذاك �إال لأن الأعم الأغلب من تلك
الروايات هي عن �سيف بن عمر ،وهي من وحي خياالته ،حيث �أ�سهب يف ذكر
تفا�صيل �أ�سطورية لغر�ض يف نف�سه.
وت�شريالكاتبة بعد ذلك �إىل اعتماد كتب التاريخ الإ�سالمية على التاريخ
الهجري ،والإ�شكالية التي �سببها ذلك على م�ستوى الرتتيب الزمني للأحداث،
قالت( :تب ّنت التحريات عن هذه املرحلة املبكرة من فتح العراق هذا التاريخ
الهجري ب�صورة �شاملة حتى ذلك احلني ،فعلى غرار ترتيب الطربي مث ًال،
ُن ِّظم املجلد املرتجم لهذا الق�سم من الطربي بهذه الكيفية ،ويخربنا الطربي
من طريق �سيف بن عمر وغريه من امل�صادر �أن معظم امل�صادر الثانوية قد
اتّبعت الت�سل�سل الزمني لروايات الفتوح  -الذي يت�ضمن معارك املذار َ
وولة
اجل�سر .ي�ؤ ّرخ �سيف بن عمر
وعني التمر وال ِفرا�ض والنمارق و�أخري ًا معركة ِ
تواريخ املعارك الأربع الأوىل بعام 12هـ633/م ،واملعركتني الأخريتني بعام
13هـ634/م .وقد �أ�شرنا �إىل �أخطاء تلك امل�صادر .غري �أن الت�سل�سل الزمني
الهجري الوارد يف تلك الروايات ي�أتي �إ�ضافة �إىل جمموعة خمتلفة من
م�ؤ�شرات الت�سل�سل الزمني� ،أال وهي ُمدد ُحكم امللوك وامللكات ال�سا�سانيني
املتعددين الواردين يف �سياق �سرد روايات الفتح تلك .وامل�شكلة اخلطرية
التي تواجهنا نتيجة جتاور تلك الروايات هي �أن هذين الت�سل�سلني الزمنني
غري متطابقني ،ولذلك تكاد كل معركة ين�سبها �سيف بن عمر �إىل عامي  12و
 .1بور �شريعتي :ا�ضمحالل االمرباطورية ال�سا�سانية و�سقوطها� ،ص .259
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بعهد حمدد لأحد امللوك
13هـ634-633/م �أن تكون مرتبطة ارتباط ًا منهجي ًا ٍ
�أو امللكات ال�سا�سانيني� ،شريويه ُقباذ 628م ،و�أرد�شري الثالث 630-628م،
و�شهر َبراز 630م ،وبراندخت 632-630م ،و�آزرميدخت 631-630م ،وف ّروخ
هرمز 631م ،وانتها ًء ببداية حكم يزدجرد الثالث يف عام 632م ،تطابق
الأعوام  11-8للهجرة .وعلى �أ�سا�س هذا الت�سل�سل الزمني البديل ،ف�إنّ هذا
يعني حقيق ًة قاطع ًة مفادها �أن تلك املعارك قد جرت بني عامي 628و632م
حني كانت امللكية منغم�سة يف �صراع ف�صائلي يقوده �أ�شرافها ،ولي�س كما كان
ُيعت َقد دائم ًا بني عامي 633و 634م ا�ستناد ًا �إىل التقومي الهجري)(((.
وت�ؤ ّكد الباحثة ر�ؤيتها بقولها( :وبخالف الأبعاد ال�ساكنة املي ِّيزة للأخبار
الفردية -الأحاديث -تو ِّفر لنا رواية �سيف بن عمر حرك ًة زمانية و�أحيان ًا
مكانية .على �أ�سا�س هذا البديل والت�سل�سل الزمني امل�ستند �إىل ال�سا�سانيني،
ف�إن تلك املعارك �أو الغزوات حدثت بعد احلرب البيزنطية-ال�سا�سانية
مبا�شرة ،وخالل املرحلة التي كانت فيها كلتا الإمرباطوريتني تتفاو�ض ب�ش�أن
يف�سر لنا التعاون بني
معاهدة �صلح ،وحتاول تطبيق بنودها .ولعل هذا -مث ًالّ -
البيزنطيني والفر�س يف املعركة التي ي�سميها �سيف بن عمر معركة ال ِفرا�ض
التي ي�ؤرخها بعام  12هـ633/م ...فلو تتبعنا التواريخ ال�سا�سانية ف�سرنى �أن
تلك املعركة مل حتدث يف عام  12هـ633/م مثلما ذكر �سيف بن عمر و ُق ِبل
تقليدي ًا ،بل بعد عزل �أرد�شري الثالث ويف �إطار الزمن الذي كان البيزنطيون
ي�شريون فيها �إىل ّ
تول �شهر َبراز ال�سلطة� ،أي يف نحو عام 9هـ630/م ،وهي
 .1بور �شريعتي :ا�ضمحالل االمرباطورية ال�سا�سانية و�سقوطها� ،ص .261-260
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املرحلة التي كان فيها التعاون البيزنطي-ال�سا�ساين ي�شهد تقدم ًا ملمو�س ًا)(((.
وحيث اعتمدت الباحثة على ال�شخ�صيات الواردة يف روايات �سيف و�أيام
رجحت هذا الت� ّصور على الت� ّصور التاريخي
حكمها بالتاريخ امليالدي ،لذا فقد ّ
لزمن الأحداث باحل�ساب الهجري ،قالت( :تثبت منهجية مو�ضوعية �أن
م�ؤ�شرات الت�سل�سل الزمني ال�سا�سانية التي وردت لدى �سيف بن عمر دُر�ست
ب�صورة �أكرث جدية من تواريخه الهجرية ،ولي�ست ثمة �أ�سباب م�شروعة لتجاهل
امل�ؤ�شرات ال�سا�سانية .وفوق ذلك كله ،فالت�سل�سل الزمني حلكم ملوك وملكات
�سا�سانيني مه ّمني خالل هذه املرحلة -ممن لدينا عنهم دليل ّمني -مع �أن
ثابت ب�شكل �أف�ضل بكثري ن�سبي ًا من التقومي الهجري
الإ�شكاالت ال تزال تكتنفهٌ ،
املبكر غري امل�ؤ َّكد الذي فر�ض الأثر الرجعي على تلك الروايات .ولذلك ،لدينا
هنا خمطط مت�سل�سل زمني ًا م�ستقل ن�ستطيع �أن نقي�س تواريخنا عليه .ولذلك،
ينبغي � ّأل يكون هناك �سبب لرف�ض م�ؤ�شرات الت�سل�سل الزمني البديلة ل�سيف بن
عمر التي حت�صر تلك احلروب خالل املدة بني  628و 632م ...ولأن معلوماته
عن ال�شئون الداخلية ال�سا�سانية يف �سياق روايته للفتح املبكر للعراق كانت
قوية� ،سنخرج بنتيجة مفادها �أن تينك املجموعتني من املعلومات مرتبطتان
تف�سر جمموعة
بع�ضهما ببع�ض ترابط ًا بالغ التنظيم ،حتى �إن جمموعة حوادث ِّ
حوادث �أخرى عند بع�ض النقاط املف�صلية .ويف الذاكرة التاريخية للم�شاركني
والرواية الأوائل لتلك احلوادث ،كانت تلك الفتوح املبكرة مرتبطة ارتباط ًا قوي ًا
للغاية بالظروف ال�سائدة يف �إيران وبحكم ملوك وملكات �سا�سانيني حمددين
 .1بور �شريعتي :ا�ضمحالل االمرباطورية ال�سا�سانية و�سقوطها� ،ص .262
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حكموا خالل هذه املرحلة ،حتى �أنهم �أكدوا تلك الروابط ت�أكيد ًا حتمي ًا .ولذلك
�سن�ستنتج �أن تلك املرحلة  -ال التواريخ الهجرية التي افرت�ضها �سيف بن عمر
 هي التي �أفرزت احلوادث التي يربطها ربط ًا حمكم ًا بحكم عاهل �إيراينما)(((.
وهنا عقدة املو�ضوع التي ك ّررتها الباحثة عدة مرات :الربط بني �أ�سماء امللوك
وال�شخ�صيات التي �أقحمها زور ًا �سيف بن عمر يف رواياته للفتوحات ،وبني زمن
وقوع الأحداث ،وقد اختارت التم�سك بروايات �سيف ومن �أخذ عن �سيف يف
م�ضامينها و�أ�سماء ال�شخ�صيات الواردة فيها ،وق ّدمتها على التحديد الزمني
الهجري لها يف تلك الروايات �أو يف امل�صادر التي نقلتها كتاريخ الطربي.
ولو �أنها تخ ّلت عن روايات �سيف بن عمر باملرة ،ورجعت �إىل روايات غريه ،ملا
وجدت لتلك ال�شخ�صيات ح�ضور ًا فيها ،بل وملا وجدت لبع�ض املعارك املزعومة
وتفا�صيلها و�شخ�صياتها ذكر ًا �أبد ًا ،لأنها مل تكن �إال من وحي خياالت �سيف
وحده ،وملا ذهبت �إىل ما ذهبت �إليه من ا ّدعاء �أن بداية الفتوحات كانت على
عهد النبي ال بعد وفاته.
ومن الأمثلة التي ق ّدمتها الباحثة لت�أثري رواية �سيف بن عمر على الرتتيب
الزمني للأحداث بح�سب ر�ؤيتها ما جاء بخ�صو�ص فتح الأُب ّلة((( ،حيث �أن:
(القادة الفر�س املذكورين يف �سياق هذه احلملة هم ك ٌّل من جابان -وهو �صيغة
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مع ّربة من َكاوان الفار�سية الو�سيطة -وحاكم �أُلي�س ومرزبان احلرية وقائد
�سالح الفر�سان الفار�سي �آزاد َبه والقائد هرمز ،ولع ّل هذا قائد بوابة الهند،
مع �أنه ُ
افت�ض �أن ظهوره كان تلفيق ًا من �سيف بن عمر) وهو بالفعل تلفيق من
قبله (وخالل م�سار احلرب ،كتب خالد بن الوليد �إىل هرمز يخريه بني اعتناق
الإ�سالم �أو دفع اجلزيرة ،وقد ُذكرت تلك الغزوات  -كما ُت�س ّمى� -ضمن
حوادث عام 12هـ633/م ،وقيل �إنها كانت بتوجيه من �أبي بكر بعد هزمية
م�سيلمة .غري �أن ما يهم درا�ساتنا �أن �سيف بن عمر ق َّدم م�ؤ�شر ًا زمني ًا مهم ًا
�آخر ،فعندما ت�س ّلم هرمز ر�سالة خالد بن الوليد� ،أر�سل الأنباء �إىل �شريويه
قباذ و�إىل �أرد�شري الثالث ،ثم ع ّب�أ قواته ....يف حني حكم كل من �شريويه
قباذ و�أرد�شري الثالث بني عامي 7و 9هـ628/و630م)((( �أي على عهد حياة
ر�سول اهلل ،على على عهد خالفة �أبي بكر! هكذا جاء ت�أثري �إقحام �سيف لهذين
امللكني يف الأحداث لتقع الباحثة يف ّ
فخه بعد ثالثة ع�شر قرن ًا من الزمان!
ت�ضيف الباحثة( :ميكن �أن نالحظ ب�سهولة �أن معلومات �سيف بن عمر عن
ال�شخ�صيات ال�سا�سانية املهمة امل�شاركة يف معركة الأُب ّلة ُت ِّبي املنطق الداخلي
املعقول جد ًا حني ُتدر�س مبعزل عن بقية املعلومات عن القادة وال�شخ�صيات
العربية ،وحني نهمل الت�أريخ الهجري) وك�أنها تعرتف �ضمني ًا �أن روايات
ترجح الأخذ بجزئية واحدة ،وهي
�سيف تت�ضمن تناق�ض ًا داخلي ًا بين ًا ،ولكنها ِّ
ال�شخ�صيات التي �أقحمها �سيف يف رواياته فقط (�إذ يقول �سيف بن عمر �أن
هرمز حني ّ
نظم جي�شه منح قيادة جناحني �إىل الأخوين قباذ و�أنو�شجان ،وهما
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من �أ�صل �سا�ساين� ،إذ ينت�سبان �إىل امللكني ال�سا�سانيني �شريويه قباذ و�أرد�شري
الثالث .وفوق ذلك ،طوبق �أنو�شجان على �أنه ابن ُج�شن�سماه .فمن هي تلك
ال�شخ�صيات؟ هل ن�ستطيع �أن نقيم �أي عالقة بينها وبني ُحكم �شريويه قباذ �أو
�أرد�شري الثالث؟) وتقوم هنا بتطبيق ال�شخ�صية الأوىل على وزير امللكني قباذ
الثاين و�أرد�شري الثالث وا�سمه -ماه �آذر ُج َ�ش ْن�س -لتفرت�ض �أي�ض ًا -بح�سب
رواية �سيف� -أنه �شارك يف معركة الأب ّلة ،معتربة �أن هذا منطقي جد ًا! وتقول
بعد ذلك( :ولذلك ،فا�ستناد ًا �إىل الت�سل�سل الزمني البديل ،الب ّد �أن تكون
معركة الأب ّلة قد وقعت يف وقت ما بني �أيلول�/سبتمرب 628م وني�سان�/أبريل
630م� ،أي يف الفرتة ما بني عامي 7هـ و9هـ) �أي على عهد ر�سول اهلل ال �أبي
بكر (لكن ملا كانت بع�ض الروايات ال تزال تذكر �شريويه قباذ ،فالبد من �أن
ن�ستنتج �أن تلك املعركة رمبا وقعت يف وقت ما من عام 7هـ628/م)(((.
وهكذا ت�صل الباحثة يف نهايات كتابها �إىل النتائج التالية( :بد�أ الفتح
املبكر للعراق يف وقت ما من ال�سنة ال�سابعة للهجرة ،وقد �أثبتنا �أي�ض ًا �أن
معركة اجل�سر التي ي�ؤ ّرخها �سيف بن عمر بعام 13هـ قد وقعت يف نهاية والية
بوراندُخت الثانية� ،أي قبلأن يتوىل يزدجرد الثالث املُ ْلك يف حزيران/يونيو
632م مبا�شرة ،حني �أ ّدى التحزّب بني البهلويني والفر�س �إىل منع الإيرانيني من
متابعة انت�صاراتهم ،ويف التقومي الهجري ،يوافق هذا عام 11هـ .وا�ستناد ًا �إىل
هذين الدليلني الزمنيني ،فقد امت َّد الفتح العربي املبكر للعراق على مدة تبلغ
نحو �أربع �سنوات ،من �أيلول � /سبتمرب 628م �إىل حزيران  /يونيو 632م ،وهي
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احلوادث التي ت�ضغطها روايات الفتوح بالفرتة 13-12هـ634-633/م ،خالل
خالفة �أبي بكر .وهذه هي املالحظة الأهم التي ميكن �أن نخرج بها ا�ستناد ًا
�إىل حتليلنا ،والتي �سيكون لها م�ضامني ثورية على تاريخ �صدر الإ�سالم)(((.
�أي نعم ،م�ضامني ثورية خلقتها �أ�ساطري املتهم بالزندقة �سيف بن عمر
التميمي ال غري ،فيا لها من ثورة حتقيقية !
وبالإ�ضافة �إىل كل املالحظات التي ق ّدمتُها ،تو ّرطت الباحثة يف بع�ض
تفا�صيل روايات �سيف بن عمر نف�سها حيث يرد فيها ِذكر الأوامر ال�صادرة من
َ
املتخذة
اخلليفتني �أبي بكر وعمر يف تلك الفتوحات وما له عالقة بالقرارات
على �إثرهاِ ،من �إقرار اجلزية �أو اخلراج �أو الإعفاء �أو تعيني القادة والوالة
واملرا�سالت الدائرة بينهما وبني الأطراف املختلفة وغري ذلك من تفا�صيل
�أغ َم َ�ضت عنها �أو تنا�ستها يف معر�ض تقدميها التحليل الذي اعتربته قراءة
ثورية جديدة ،كما وال جند يف البني �أي �أثر للنبي ال على م�ستوى القيادة وال
اتخاذ القرار وال تق�سيم املغامن وال تعيني القادة الع�سكريني وال الوالة وال غري
ذلك من �شئون احلاكم �أو رئي�س الدولة ،فهل تعترب كل ذلك منطقي ًا ومعق ً
وال
جد ًا �أي�ض ًا؟!
ولذا طرحت هي الت�سا�ؤل التايل( :ولكن �إذا كان النبي حي ًا حق ًا خالل بع�ض
�سنوات فتح العراق على الأقل ،كما يفرت�ض تاريخ وفاته املعروف يف عام
632م ،فبماذا نف�سر غيابه عن روايات الفتوح كلها؟).
لقد كان احل ّل الأ ّول �أمام هذه املع�ضلة �أن تقول( :ولأن معظم الطرق املوحدة
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يف مقاربة املو�ضوع يف الروايات الإ�سالمية املبكرة كانت طرق ًا �إ�سالمية
�أ�ضيفت �إىل الروايات ب�أثر رجعي على نحو ما كانت احلال يف م�س�ألة الرتتيب
الهجري احلويل واخلليفي للرواية ،فهل لنا �أن نفرت�ض �أن رواة الرواية �أو
مه ّذبيها الأوائل �أو املت�أخرين كانوا يحذفون ا�سمه ب�شكل ممنهج من روايات
الفتوح؟) وهو احلل الذي ال ي�ساعد عليه املنطق والعقل ،خا�صة و�أن نف�س �سيف
مل يذكر النبي يف تفا�صيل �أ�ساطريه ،لذا جل�أت الفرتا�ض �أ�سخف من ال�سابق
حيث قالت�( :أو ب�شكل �آخر ،هل �إنه مل يكن) النبي (مهم ًا مبا يكفي ل ُيدخله
الرواة �أو النا�سخون يف تلك الروايات؟) يا �سبحان اهلل! �إن مل يكن دور النبي
مهم ًا يف قيادة وتوجيه هذه اجليو�ش واملعارك وما يرتتّب على املواجهات مع
امرباطورية ال�سا�سانيني ،بحيث تغافل امل�ؤرخون ِذكره يف تفا�صيلها ،فدور من
هو املهم واحليوي؟
و�أمام �سذاجة الإجابتني اللتني قدمتهما وقفت الباحثة موقف احلائر لتقول:
(�إنّ ال ّدور الدقيق لأبي بكر يف تلك احلروب ومدة خالفته وعالقته بالنبي
�سوف تبقى �أ�سئلة �شائكة للمزيد من البحث)(((.
ومع هذا كله ،فقد اعتربت الباحثة �أن من �آثار هذه القراءة الثورية �إعادة
قراءة حروب الر ّدة �أي�ض ًا ،ال يف موقعها الزمني فح�سب ،بل ويف الدوافع
والت�أثريات ،قالت( :لكن �إذا كان النبي حي ًا خالل الفتح املبكر للعراق ،فكيف
ميكن �أن نفهم طبيعة الردة؟ ملا كان الفتح املبكر للعراق قد حدث بني عامي
628و632م ،بينما كان النبي حي ًا فر�ض ًا ،وملدة �سنتني على الأقل مل يكن فيهما
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�أبوبكر خليفة ،ف�إنّ حروب الر ّدة �ستكت�سب معنى خمتلف ًا جد ًا ،لأنها يف هذه
احلالة مل حتدث كما كنا نعتقد �سابق ًا بعد وفاة النبي ،بل خالل حياته ،ولرمبا
�سيعني ذلك باملقابل �أن امل�ضمون الإ�سالمي للردة كان ب�سيط ًا جد ًا ،وبخالف
ما كنا نعتقد �سابق ًا) متب ّنية ًبذلك ر�أي الباحث (مايكل ليكر) الذي قال( :يف
حاالت كثرية كانت الردة ت�سمية خاطئة ...لأن قبائل و�أمم كثرية مل يكن لها
عالقة من �أي نوع كان بالدولة الإ�سالمية لتعقد �أو ال تعقد اتفاقات ر�سمية
معها ...وكانت قبائل �أخرى بب�ساطة تتبع زعماء تظاهروا ب�أنهم �أنبياء ،وكانت
ت�ؤكد يف الوقت نف�سه ا�ستعدادها ملوا�صلة تطبيق الإ�سالم) �أي �أن النبي �شن
عليهم احلرب على البع�ض ل�ضمهم �إىل الدولة وعلى البع�ض الآخر لأن قادتهم
ا ّدعوا النبوة ال لأنهم مت ّردوا على الدولة.
وت�ضيف الباحثة نتيجة �أخرى على �ضوء ذلك( :هدف العرب يف بدء فتوحهم
يف الأغلب -مل يكن الغزو الذي �سعوا من خالله �إىل ن�شر عقيدتهم ،بلاالعرتاف -بعد �أن خارت قوى ال�سا�سانيني والبيزنطيني طوال ثالثة عقود من
احلروب وبعد �أن �أ�ضعف ال�صراع بني الف�صائل الفار�سية/البهلوية ال�سا�سانيني
وبعد حركة القوات املربكة و�سوء توزيعها يف �أنحاء املنطقة كافة� -أن الوقت قد
حان ملتابعة هدفهم يف الو�صول �إىل املواقع التجارية والرثوات التي توفرها
تلك املواقع .وقد تنطلق من حتليلنا الكثري من الأ�سئلة املقلقة ب�ش�أن تاريخ
�صدر الإ�سالم ...ورمبا نكون قد فتحنا بتحليلنا �أي�ض ًا �صندوق باندورا((( ،من
� .1صندوق باندورا يف امليثولوجيا الإغريقية ،هو �صندوق ُحمل بوا�سطة باندورا ويت�ضمن كل
�شرور الب�شرية من ج�شع ،وغرور ،وافرتاء ،وكذب وح�سد ،ووهن ،ووقاحة ورجاء .والعبارة
ت�شري �إىل م�صدر املتاعب التي ال نهاية لها النا�شئة عن �سوء تقدير واحد وب�سيط.
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دون ق�صد)((( .و�س�أر ّد يف الف�صل الأخري من الكتاب على مزاعم امل�ست�شرقني
واملت�أثرين بهم يف ا ّدعائهم ب�أنّ دوافع ومنطلقات الفاحتني امل�سلمني كانت
مادية بحتة.
�إنّ كل ما �سبق من �آثار مد ّمرة يف قراءة التاريخ جاء ب�سبب عبث �سيف بن
عمر يف الروايات واختالقاته ...ولرمبا ي�شهد الباحثون مبرور الوقت املزيد
واملزيد من الآثار املد ّمرة لأ�ساطريه.
• تقييم فتوح البلدان:

ما ذكرته �آنف ًا بخ�صو�ص روايات الطربي وتقييمها ال يعني �أنّ كل ما جاء
يف (فتوح البلدان) للبالذري �صحيح بالكامل� ،إذ تواجهنا �أي�ض ًا م�شكلة
فلربا وجدنا حدث ًا
الت�ضارب الكبري بني الروايات الدائرة حول حدث ّ
معيّ ،
واحد ًا و�أربعة روايات خمتلفة التفا�صيل وال�شخ�صيات ،بل وحتى زمن الوقوع!
وال�سبب يف ذلك �أن امل�صادر التي �أخذ عنها البالذري متعددة ،وهي بدورها
تنقل عن رواة خمتلفني ،وك ٌّل منهم يق ّدم احلدث كما �شاء! وهذا الت�ضارب
يف الروايات و�إن بدا طبيعي ًا يف ظل الرغبة الب�شرية يف ن�سبة االنت�صارات �إىل
�شخ�صية �أو قبيلة تنتمي �إليها -كما كان يفعل �سيف مث ًال يف ن�سبة �أحداث ِوذكر
�شخ�صيات وبطوالت لقبيلته بني متيم� -إال �أن امل�س�ألة تتجاوز ذلك �إىل ت�ضارب
يف تواريخ الأحداث وتفا�صيلها ،و�إىل درجة االختالف بني القول بوقوع معركة
بني الطرفني وبني القول ب�أن الطرف املغز ّو ا�ست�سلم دون قتال ...وغري ذلك.
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فعلى �سبيل املثال قال البالذري( :قالوا ..... :فكتب �إىل النعمان بن عمرو
بن مقرن املزين ،وكان مع ال�سائب بن الأقرع الثقفي ،بتوليته اجلي�ش ،وقال:
�إن �أ�صبت فالأمري حذيفة بن اليمان ،ف�إن �أ�صيب فجرير بن عبد اهلل البجلي،
ف�إن �أ�صيب فاملغرية ابن �شعبة ،ف�إن �أ�صيب فالأ�شعث بن قي�س .عن �أبي خمنف
 ....وكان فتح نهاوند يف �سنة ت�سع ع�شرة يوم الأربعاء ،ويقال يف �سنة ع�شرين.
وحدثنا الرفاعي قال ....عن احل�سن وحممد قاال :كانت وقعة نهاوند �سنة
وجه املغرية بن �شعبة ....جرير بن عبد اهلل البجلي
�إحدى وع�شرين ...قالواّ :
�إىل همذان وذلك يف �سنة ثالث وع�شرين ،فقاتله �أهلها ودُفع دونها .....وقال
الواقدي :فتح جرير نهاوند يف �سنة �أربع وع�شرين ....وقد روى بع�ضهم �أن
املغرية بن �شعبة �سار �إىل همذان وعلى مقدمته جرير ،فافتتحها� ...أن املغرية
بن �شعبة قدم الكوفة والي ًا من قبل عمر ابن اخلطاب ،ومعه كتاب �إىل حذيفة
بن اليمان بوالية �أذربيجان .ف�أنفذه �إليه  ...فقاتلوا امل�سلمني قتا ًال �شديد ًا
�أيام ًا ،ثم �إن املرزبان �صالح حذيفة عن جميع �أهل �أذربيجان ...وروى الواقدي
يف �إ�سناده �أن املغرية بن �شعبة غزا �أذربيجان من الكوفة يف �سنة  ،22حتى
انتهى �إليها ففتحها عنوة ،وو�ضع عليها اخلراج .وروى ابن الكلبي ،عن �أبي
خمنف �أن املغرية غزا �أذربيجان �سنة  20ففتحها .ثم �إنهم كفروا فغزاها
الأ�شعث بن قي�س الكندي)(((.
هذا جم ّرد منوذج للت�ضارب بني الروايات حول الفتوحات املختلفة ،وال
يكاد حدث من �أحداث الفتوحات �إال وفيه مثل هذا الت�ضارب ،فما بالك لو
 .1البالذري :فتوح البلدان  ،ج � ، ٢ص .402 -٣71
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مصادر أخبار الفتوحات

�أ�ضفنا �إليها روايات �سيف بن عمر التميمي الذي اختلق ال�شخ�صيات والأماكن
وتفا�صيل الأحداث؟
نعم ،قام البالذري يف بع�ض الأحيان برتجيح رواية على �أخرى ،دون �أن
تتّ�ضح لنا �أ�سباب هذا الرتجيح ومعيارية تقييم تلك املرويات والتفا�ضل فيما
بينها ،ولذا تبقى امل�س�ألة غام�ضة ونعيد علمها �إىل �صاحبها ،ولعل ال�سبب �أنه
يو ّثق بع�ض امل�صادر �أكرث من غريها.
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3
أصالة احلرب أم السلم؟
كي نقر�أ م�س�ألة الفتوحات من وجهة نظر �شرعية منطلقة من مرجعية القر�آن
الكرمي ،ونحدِّ د ب�شكل �أو�ضح دوافعها بجانب املعطيات وال�شواهد التاريخية،
البد من مناق�شة م�س�ألة �أ�صالة احلرب �أم ال�سلم� ...أي هل الأ�سا�س يف التعامل
مع غري امل�ؤمنني بر�سالة حممد «�صلى اهلل عليه و�آله» هو احلرب �أم ال�سلم؟
هل احلرب حالة ا�ستثنائية تفر�ضها الظروف �أم حالة �أ�صيلة بغ�ض النظر عن
الظروف؟
�سيبي لنا املوقف من م�س�ألة (اجلهاد االبتدائي) ،وهل
تو�ضيح هذه امل�س�ألة ّ
ربر وجند الدليل على �صحة وم�شروعية املبادرة �إىل القتال و�شنّ
ميكن �أن ن ّ
احلرب على الآخرين من �أجل الدعوة �إىل الإ�سالم وفتح الآفاق �أمام �إي�صال
كلمة اهلل للنا�س؟
من املعلوم �أن القر�آن الكرمي قد ا�شتمل على �آيات تدعو �إىل العفو وال�صفح
واجلنوح �إىل ال�سلم وعدم العدوان وعدم الإكراه وااللتزام باملواثيق والعهود
والعقود وما �إىل ذلك ،كما ا�شتمل على �آيات تدعو �إىل احلرب والقتال والغلظة
وال�ش ّدة يف التعامل مع (الكافرين)� ،سواء من امل�شركني �أو �أهل الكتاب.
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• دعوى النسخ يف القرآن:

وقد بدا لبع�ض املف�سرين وعلماء امل�سلمني من املذاهب املختلفة وقوع نوع
من التعار�ض بني هذه الآيات ال�شريفة ،وارت�أوا �أنّ احل ّل يكمن يف مقولة وقوع
معي قد َن�سخت
الن�سخ فيها� ،أي �أنّ بع�ض الآيات امل�شتملة على حكم �شرعي َّ
يخ�ص ذات املو�ضوع ..فاملتع َّلق
�آيات �أخرى �شملت حكم ًا خمتلف ًا يف حال �أنه ّ
واحد ،واحلكم متباين.
ووقع االختيار على اعتبار �آيات الدعوة �إىل القتال نا�سخة والغية للأحكام
وللآيات الداعية �إىل ال�سلم وال�صفح والعفو والتجاوز عن �إ�ساءات الآخرين،
وعليه ف�إن احلكم الذي يلزم امل�ؤمنني بالر�سالة املحمدية العمل به بعد نزول
�صحح وي�شرعن
الآيات النا�سخة هو القتال مع الآخر املختلف ديني ًا ،وهذا ما ُي ِّ
كل الفتوحات الإ�سالمية التي وقعت بعد رحيل ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»،
مادام �أن الطرف الآخر لي�س من امل�ؤمنني بهذه الر�سالة.
فما مدى �صحة دعوى الن�سخ هذه؟ و�إىل � ّأي مدى ميكن االلتزام بتداعياتها؟
الن�سخ يعني رفع ُحكم ثابت يف ال�شريعة بارتفاع �أمده وزمانه املح َّدد له� ،أو
رفع ت�شريع �سابق -كان يقت�ضي ح�سب ظاهره الدوام -بت�شريع الحق ،بحيث ال
ميكن اجتماعهما مع ًا� ،إما ذات ًا بحيث كان التنايف بينهما ب ِّين ًا� ،أو بداللة دليل
ن�ص �صريح.
خا�ص ،كما لو كان يف البني ٌّ
وال ّ
�شك يف وقوع �شيء من الن�سخ �ضمن ت�شريعات الر�سالة املحمدية ،وكذلك
يف وقوع الن�سخ لبع�ض الت�شريعات يف الر�سالة املحمدية لبع�ض ما جاء يف
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ر�ساالت �سماوية �سابقة .من �أمثلة ذلك:
 ن�سخ احلكم اخلا�ص بال ِقبلة ،فم�ؤ ّدى احلكم الأول هو َج ْعل قبلة امل�ؤمنني
بالر�سالة املح ّمدية نحو امل�سجد الأق�صى ،وهو حكم مل َي ِرد ت�شريعه يف القر�آن
ابتدا ًء ،بل �أُ�شري �إليه �ضمن �آيات احلكم اجلديد للقبلة ،وعندما نزلت الآيات
يف العهد املدين -والروايات ت�شري �إىل ال�س َنة الثانية من الهجرةُ -ن�سخ احلكم
و�صار امل�سجد احلرام هو قبلة امل�سلمني يف �صالتهم ويف ذبائحهم ومدافنهم
و�سائر �أحكامهم املرتبطة بالقبلة.
ِم َّالتِي كَا ُنو ْا َعلَ ْي َها قُل ِّ ِ
ل
} َس َي ُق ُ
الن ِ
ِن َّ
الس َف َهاء م َ
اس َما َوال ُ
َّه ْم َعن ِق ْبلَ ِته ُ
ول ُّ

ِب َي ْه ِدي َمن َي َشاء ِإلَى ِص َر ٍ
ُم أُ َّم ًة
َذل َ
ِيمَ ،وك َ
ْم ْشر ُ
اط ُّم ْس َتق ٍ
ْم ْغر ُ
ِك َج َع ْل َناك ْ
ِق َوال َ
ال َ

ِيدا َو َما َج َع ْل َنا
الر ُس ُ
الن ِ
َو َس ًطا ِّل َت ُكو ُنو ْا ُش َه َداء َعلَى َّ
اس َو َي ُك َ
ول َعلَ ْي ُك ْم َشه ً
ون َّ
ِب َعلَى َع ِق َب ْي ِه
ا ْل ِق ْبل َ
ُنت َعلَ ْي َها إ َّ
الر ُس َ
َة َّالتِي ك َ
ِال ِل َن ْعل َ
ِمن َين َقل ُ
ول م َّ
َم َمن َي َّت ِب ُع َّ
اهلل َو َما ك َ ُ
ين َه َدى ُ
ِال َعلَى ال ِ
ِن
ير ًة إ َّ
ِيما َن ُك ْم إ َّ
َّذ َ
َان اهلل ِل ُي ِضي َع إ َ
َوإِن كَا َن ْت َل َك ِب َ
َ
َة
الس َماء َفلَ ُن َو ِّل َي َّن َك ِق ْبل ً
َرؤ ٌ
ُّب َو ْجه َ
الن ِ
اهلل ِب َّ
يم ،ق ْ
ُوف َّر ِح ٌ
َد َن َرى َت َقل َ
ِك فِي َّ
اس ل َ
وه ُك ْم
ْح َرا ِم َو َح ْي ُث َما كُن ُت ْم َف َولُّو ْا ُو ُج َ
َر َض َ
ْم ْس ِج ِد ال َ
اها َف َو ِّل َو ْج َه َك َش ْط َر ال َ
تْ
ِم َو َما ُ
ِن ال ِ
ِل
اهلل ِبغَاف ٍ
َم َ
َش ْط َر ُه َوإ َّ
َّذ َ
ين أُوتُو ْا ا ْل ِك َت َ
ون أَ َّن ُه ال َ
ْح ُّق مِن َّر ِّبه ْ
اب َل َي ْعل ُ

ِن أَ َت ْي َت ال ِ
نت
اب ِب ُك ِّل آ َي ٍة َّما َت ِب ُعو ْا ِق ْبلَ َت َك َو َما أَ َ
َع َّما َي ْع َمل َ
َّذ َ
ُونَ ،و َلئ ْ
ين أُوتُو ْا ا ْل ِك َت َ

اءهم ِّمن َب ْع ِد َما
ِب َتا ِب ٍع ِق ْبلَ َت ُه ْم َو َما َب ْع ُض ُهم ِب َتا ِب ٍع ِق ْبل َ
ِن َّ
َة َب ْع ٍ
ض َو َلئ ِ
ات َب ْع َت أَ ْه َو ُ

الظا ِلم َ
ِين{(((.
ِن َّ
ِن ا ْل ِعل ِ
ْم إ َِّن َك ِإ َذ ًا َّلم َ
اء َك م َ
َج َ
ومن �أمثلة ذلك املحتملة:

 .1البقرة .145-142 :
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 ن�سخ ُحكم ال�صالة يف �أوقات غري مو ّزعة على اليوم بال�شكل الذي نعهده
اليوم ،ولرمبا كان ُحكم ًا من ُ�سنن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ،با ُ
حلكم الوارد
ِدل ِ
آن ا ْل َف ْج ِر
ُوك َّ
الش ْم ِ
ُر َ
يف الآية التالية} :أَق ِ
الصال َة ل ُ
ِم َّ
س ِإلَى َغ َس ِق اللَّ ْي ِل َوق ْ
َان َم ْش ُهو ًدا{(((.
آن ا ْل َف ْج ِر ك َ
ُر َ
إ َّ
ِن ق ْ
 ن�سخ ُحكم ال�صالة من دون و�ضوء وال ُغ�سل ،ولرمبا باالكتفاء بطهارة البدن
مما ينايف الطهارة ،ب�آية الو�ضوءَ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
ُم ُت ْم
والثياب ّ
َّذ َ
ين آ َم ُنو ْا ِإذَا ق ْ
ِق َوا ْم َس ُحو ْا ِب ُرؤ ِ
ُوس ُك ْم
ْم َراف ِ
الصال ِة ف ْ
َاغ ِسلُو ْا ُو ُج َ
وه ُك ْم َوأَ ْي ِد َي ُك ْم ِإلَى ال َ
ِإلَى َّ
َاط َّه ُرو ْا َوإِن كُن ُتم َّم ْر َضى أَ ْو َعلَى َس َف ٍر
َوأَ ْر ُجلَ ُك ْم ِإلَى ا ْل َك ْع َب ْي ِن َوإِن كُن ُت ْم ُج ُن ًبا ف َّ

اء أَ َح ٌد ِّمن ُكم ِّم َن ا ْلغَائ ِ
َج ُدو ْا َماء َف َت َي َّم ُمو ْا
َم ت ِ
ِط أَ ْو ال َم ْس ُت ُم ِّ
الن َساء َفل ْ
أَ ْو َج َ
ِيد ُ
ِيدا َط ِّي ًبا فَا ْم َس ُحو ْا ِب ُو ُج ِ
اهلل ِل َي ْج َع َل َعلَ ْي ُكم
وه ُك ْم َوأَ ْي ِدي ُكم ِّم ْن ُه َما ُير ُ
َصع ً

ون{(((.
ِم ِن ْع َم َت ُه َعلَ ْي ُك ْم َل َعلَّ ُك ْم ت ْ
َش ُك ُر َ
ِّم ْن َح َر ٍج َو َلكِن ُير ُ
ُم َو ِل ُيت َّ
ِيد ِل ُي َط ِّه َرك ْ

�أما �إذا قلنا ب�صحة الرواية التالية ،فلن تكون �آية الو�ضوء نا�سخة بل ُمثبتة
للحكم �ضمن الن�ص القر�آين ،ففي ق�ص�ص الأنبياء( :ذكر علي بن �إبراهيم وهو
من �أجل رواة �أ�صحابنا �أن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ملا �أتى له �سبع وثالثون �سنة
كان يرى يف نومه ك�أنّ �آتي ًا �أتاه فيقول :يا ر�سول اهلل ،وكان بني اجلبال يرعى غنم ًا
فنظر �إىل �شخ�ص يقول له :يا ر�سول اهلل ،فقال له :من �أنت؟ قال� :أنا جربئيل،
�أر�سلني اهلل �إليك ليتخذك ر� ً
سوال ،وكان ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» يكتم
ذلك ،ف�أنزل جربئيل مباء من ال�سماء ،فقال :يا حممد فتو�ض�أ ،فعلمه جربئيل
 .1الإ�سراء.78:
 .2املائدة .6 :
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الو�ضوء على الوجه واليدين من املرفق وم�سح الر�أ�س والرجلني �إىل الكعبني،
علي �إىل ر�سول اهلل «�صلوات اهلل عليهما» وهو
وعلمه الركوع وال�سجود ،فدخل ٌّ
ي�صلي  -هذا ملا مت له «�صلى اهلل عليه و�آله» �أربعون �سنة  -فلما نظر �إليه ي�صلي
قال :يا �أبا القا�سم ما هذا؟ قال :هذه ال�صالة التي �أمرين اهلل بها ،فدعاه �إىل
الإ�سالم ف�أ�سلم ،و�صلى معه ،و�أ�سلمت خديجة ،فكان ال ي�صلي �إال ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله» ،وعلي «عليه ال�سالم» وخديجة «عليها ال�سالم» خلفه،
فلما �أتى لذلك �أيام دخل �أبو طالب �إىل منزل ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
ومعه جعفر ،فنظر �إىل ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» وعلي بجنبه ي�صليان،
فقال جلعفر :يا جعفر �صل جناح ابن عمك ،فوقف جعفر بن �أبي طالب من
اجلانب الآخر ،ثم خرج ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �إىل بع�ض �أ�سواق
العرب فر�أى زيد ًا فا�شرتاه خلديجة ووجده غالم ًا ك ّي�س ًا ،فل ّما تزوجها وهبته
له ،فلما ُن ّبئ ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �أ�سلم زيد �أي�ض ًا ،فكان ي�صلي
خلف ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» علي وجعفر وزيد وخديجة)(((.
�إال �أنني ب ّينت يف كتا َب ّي (يف عمق التاريخ) و(�أبو الأنبياء) م�شكلة كتاب
ق�ص�ص الأنبياء وعدم التمكن من االعتماد على رواياته.
وهكذا جند يف ال�سرية النبوية البن ه�شام ما يدل على تعليم جربيل النبي
الو�ضوء وذلك يف العهد املكي ،ولكن ال نعلم من املحدِّ ث وال امل�صدر الذي
اعتمده( :قال ابن �إ�سحاق :وحدثني بع�ض �أهل العلم �أن ال�صالة حني افرت�ضت
على ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�سلم» �أتاه جربيل وهو ب�أعلى مكة ،فهمز له
 .1املجل�سي :بحار الأنوار ،ج � ،18ص .184
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بعقبه يف ناحية الوادي ،فانفجرت منه عني ،فتو�ض�أ جربيل «عليه ال�سالم»،
ور�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�سلم» ينظر �إليه ،لرييه كيف الطهور لل�صالة ،ثم
تو�ض�أ ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�سلم» كما ر�أى جربيل تو�ض�أ ،ثم قام به جربيل
ف�صلى به ،و�صلى ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�سلم» ب�صالته ،ثم ان�صرف
جربيل «�صلى اهلل عليه و�سلم» ...فجاء ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�سلم»
خديجة ،فتو�ض�أ لها لرييها كيف الطهور لل�صالة كما �أراه جربيل ،فتو�ض�أت
كما تو�ض�أ لها ر�سول اهلل «عليه ال�صالة وال�سالم» ،ثم �صلى بها ر�سول اهلل
«عليه ال�صالة وال�سالم» كما �صلى به جربيل ف�صلت ب�صالته)(((.
 ن�سخ احلكم اخلا�ص بالت�ص ّدق قبل التناجي مع ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله» ،وقد ورد ت�شريع احلكم الأول يف القر�آن الكرمي ،كما
جاء ن�سخه فيه �أي�ض ًاَ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
ول َف َق ِّد ُموا َب ْي َن
الر ُس َ
َّذ َ
ين آ َم ُنوا ِإذَا َن َ
اج ْي ُت ُم َّ

َج ُدوا َف ِإ َّن َ
اهلل َغ ُفو ٌر
ُم َص َدق ً
َة َذل َ
َّم ت ِ
ِك َخ ْي ٌر َّل ُك ْم َوأَ ْط َه ُر َف ِإن ل ْ
َي َد ْي َن ْج َواك ْ
ُم َص َد َق ٍ
َاب
َم َت ْف َعلُوا َوت َ
َّر ِح ٌ
ات َف ِإ ْذ ل ْ
يم ،أَأَ ْش َف ْق ُت ْم أَن ُت َق ِّد ُموا َب ْي َن َي َد ْي َن ْج َواك ْ
ُ
الزكَا َة َوأَ ِطي ُعوا َ
ُ
ير
الصال َة َوآتُوا َّ
اهلل َو َر ُسول ُ
ِيموا َّ
اهلل َعلَ ْي ُك ْم َف َأق ُ
َه َواهلل َخ ِب ٌ
ُون{(((.
ِب َما َت ْع َمل َ

قال العالمة الطباطبائي( :الآية نا�سخة حلكم ال�صدقة املذكور يف الآية
ال�سابقة ،و فيه عتاب �شديد ل�صحابة النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» وامل�ؤمنني
حيث �إنهم تركوا مناجاته «�صلى اهلل عليه و�آله» خوف ًا من بذل املال بال�صدقة،
 .1ابن ه�شام :ال�سرية النبوية ،ج� ،1ص .244
 .2املجادلة .13-12
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ناجه �أح ٌد منهم �إال علي «عليه ال�سالم» ف�إ ّنه ناجاه ع�شر جنوات ،كلما
فلم ُي ِ
ناجاه ق ّدم بني يدي جنواه �صدقة ،ثم نزلت الآية ون�سخت احلكم)(((.
النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»
وروى الطربي عن جماهد �أنه قالُ ( :ن ُهوا عن مناجاة ّ
علي بن �أبي طالب «ر�ضي اهلل عنه» ،ق ّدم دينار ًا
حتى يت�ص ّدقوا ،فلم يناجه �إال ّ
فت�ص ّدق به ،ثم �أُنزلت ال ُّرخ�صة يف ذلك)(((.
وروى عن جماهد �أي�ض ًا عن علي «عليه ال�سالم» �أنه قال�( :آية من كتاب اهلل
مل َيعمل بها �أحد قبلي ،وال َيعمل بها �أحد بعدي ،كان عندي دينار ف�صرفته
النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ت�صد ْق ُت
بع�شرة دراهم ،فكنت �إذا جئت �إىل ّ
أيها ال ِ
ناج ْي ُت ُم
َّذ َ
بدرهم ،ف ُن�سخت ،فلم يعمل بها �أحد قبلي }يا ُّ
ين آ َم ُنوا إذَا َ
ين َي َد ْي َن ْج َواك ُْم َص َدقَة{(((.
الر ُس َ
ول َف َق ّد ُموا َب َ
َّ
وروى عن قتادة �أنه قال�( :س�أل النا�س ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» حتى
�أحفوه بامل�س�ألة ،فوعظهم اهلل بهذه الآية .وكان الرجل تكون له احلاجة �إىل
نبي اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ،فال ي�ستطيع �أن يق�ضيها حتى يق ّدم بني يديه
ّ
َم
�صدقة ،فا�شتد ذلك عليهم ،ف�أنزل اهلل «عز وجل» الرخ�صة بعد ذلك } ْ
فإن ل ْ
فإن َ
يم{)(((.
تِ
َج ُدوا َّ
اهلل َغ ُفو ٌر َر ِح ٌ
وروى القرطبي يف تف�سريه (اجلامع لأحكام القر�آن) عن عبداهلل بن عمر
لعلي «ر�ضي اهلل عنه» ثالثة لو كانت يل واحدة منهن
�أنه قال( :لقد كانت ّ
 .1الطباطبائي :امليزان ،ج � ،١٩ص .١٨٩
 .2الطربي :جامع البيان ،ج� ، 12ص.20
 .3الطربي :جامع البيان ،ج� ، 12ص.20
 .4الطربي :جامع البيان ،ج� ، 12ص.20
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أحب �إ ّ
يل من ُح ُمر ال َّنعم :تزويجه فاطمة ،و�إعطا�ؤه الراية يوم خيرب،
كانت � ّ
و�آية النجوى)(((.
�إال �أنه ّمتت املبالغة ب�شكل كبري يف وجود ال َّن ْ�سخ يف الأحكام الواردة يف القر�آن
الكرمي ،كما مت تو�سعة دائرة الن�سخ بحيث مل يقت�صر على ن�سخ ا ُ
حلكم الوارد يف
الآية ،بل �شمل ن�سخ تالوة الآية �أي�ض ًا ،مبعنى لزوم حموها من القر�آن الكرمي،
والأغرب �أنه قيل بوقوع ن�سخ التالوة �أحيان ًا مع بقاء ا ُ
حلكم ،كما قال البع�ض
بن�سخ احلكم الوارد يف القر�آن ب�أخبار الآحاد! ولن�أخذ بع�ض الأمثلة على ذلك.
كتب خا�صة �أو �شاملة للحديث عن
�أُ ِّلفت منذ ع�صر الأئمة «عليهم ال�سالم» ٌ

النا�سخ واملن�سوخ ،وتناولها م�ص ِّنفو (علوم القر�آن) باعتبارها من �أبوابها ،ومن
بينهم جالل الدين ال�سيوطي (ت910هـ) يف كتابه (الإتقان يف علوم القر�آن)
يرت�ض دعوى وجود مئات الآيات النا�سخة واملن�سوخة ،واعترب �أن
والذي مل ِ
الكثري منها من باب التخ�صي�ص �أو اخلط�أ يف دعوى الن�سخ ،ثم قال( :فقد
كثون اجل ُّم الغفري ....وبقي مما ي�صلح لذلك
خرج من الآيات التي �أوردها املُ ِ
ت�صح لديه �أنها من الأحكام املن�سوخة
عدد ي�سري)((( .ثم ذكر املوارد التي ّ
فبلغت الع�شرين ال �أكرث ،ونظم فيها �أبيات لطيفة ،ويف مبتدئها(((:
ا�سيفا َمل ْن ُ�س ِوخ ِمنْ َع َد ِد
َق ْد�أ ْك َ َثال َّن ُ
وه َ
اك َ ْ
ت ِـري َر � ٍآي ال َم ِـزي َـد َل َها
َ

و�أ ْد َخ ُلوا ِفي ـ ِه �آي ًا َل ْي َ�س َت ْن َح ِ�ص ـ ـ ُر
ِع ْ�ش ِرينَ َح َّر َر َها ا ُ
حل َّذ ُاق وال ُك َبـ ـ ـ ُر

 .1القرطبي :اجلامع لأحكام القر�آن  ،ج � ،9ص .221
 .2ال�سيوطي :الإتقان يف علوم القر�آن ،ج� ،1ص .653
 .3ال�سيوطي :الإتقان يف علوم القر�آن ،ج� ،1ص .654
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�صحة
ثم �أ�شار يف الأبيات الالحقة بالتف�صيل �إىل املوارد الع�شرين التي يرى ّ
كونها من�سوخة.
وحتى هذا العدد الذي ذكره ال�سيوطي كثري ،وله تخريجات من قبيل التقييد
�أو التخ�صي�ص �أو غري ذلك .وقد ذكر حممد عابد اجلابري((( يف كتابه
(فهم القر�آن الكرمي) رقم ًا كبري ًا ملجموع ما ا ُّدعي كونه من املن�سخوات ،وال
�أعلم م�صدره الدقيق لذلك و�إن ن�سبه �إىل ال�سيوطي �أي�ض ًا ،قال( :وقد تت ّبع
ال�سيوطي ما قالوا عنه �إنه من�سوخ وهو �أكرث من � 500آية ،وانتهى �إىل �أن
عدد املن�سوخ هو � 21آية فقط) وال�صحيح  20كما م ّر معنا (وجاء بع ُد ،من
املحدثني واملعا�صرين ،من راجع الئحة ال�سيوطي ،فبع�ضهم ح�صر الن�سخ
َ
يف خم�س �آيات فقط ،بينما �أثبت �آخرون �أن تلك الآيات اخلم�س نف�سها ال
ن�سخ فيها)(((.
�أما منوذج ما قيل �أنه من ن�سخ التالوة وا ُ
حلكم مع ًا فقد ذكره ال�شيخ حممد
عبد العظيم الزرقاين على �سبيل املثال يف كتابه (مناهل العرفان) ،قال( :ن�سخ
احلكم والتالوة جميع ًا ،فقد �أجمع عليه القائلون بالن�سخ من امل�سلمني) وهذا
امل َّدعى غري �صحيح �إذ ال �إجماع يف البني والزرقاين �سيناق�ض نف�سه يف ذلك بعد
ّ
(ويدل على وقوعه �سمع ًا :ما ورد عن عائ�شة «ر�ضي اهلل عنها» �أنها قالت:
قليل
«كان فيما �أُنزل من القر�آن ع�شر ر�ضعات معلومات يح ِّرمن ،ثم ُن�سخن بخم�س
 .1د .حممد عابد اجلابري (ت2010م) مفكر مغربي ،حا�صل على دكتوراه الدولة يف
الفل�سفة ،وله  30م�ؤلف ًا يف ق�ضايا الفكر املعا�صر� ،أبرزها (نقد العقل العربي) الذي متت
ترجمته �إىل عدة لغات �أوروبية و�شرقية.
 .2اجلابري :فهم القر�آن الكرمي ،الق�سم الثالث� ،ص .99
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معلومات ،وتويف ر�سول اهلل وهنَّ فيما يقر�أ من القر�آن» .وهو حديث �صحيح
«رواه م�سلم ( ،»)1452و�إذا كان موقوف ًا على عائ�شة «ر�ضي اهلل عنها») �أي مل
تروه عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» فهو بالتايل لي�س من ال�س ّنة (ف�إنّ له حكم
املرفوع) �أي ما رواه �صحابي دون ن�سبته �صراح ًة للنبي ،ولكنه مع هذا ُيع ّد ِمن
كالم النبي و�س ّنته (لأنّ مثله ال ُيقال بالر�أي ،بل ال بد فيه من توقيف) �أي �أنها
�أخذته عن النبي (و�أنت خبري ب�أن جملة «ع�شر ر�ضعات معلومات ُيح ِّرمن» لي�س
لها وجود يف امل�صحف حتى ُتتلى ،ولي�س العمل مبا تفيده من احلكم باقي ًا،
و�إذن يثبت وقوع ن�سخ التالوة واحلكم جميع ًا ،و�إذا ثبت وقوعه ثبت جوازه؛
لأن الوقوع �أول دليل على اجلواز ،وبطل مذهب املانعني جلوازه �شرع ًا ك�أبي
م�سلم((( و�أ�ضرابه)(((.
وذكر الزرقاين �أي�ض ًا منوذج ن�سخ التالوة مع بقاء احلكم ،قال( :فيدل على
أبي بن كعب �أنهما قاال« :كان
وقوعه ما �صحت روايته عن عمر بن اخلطاب ،و� ّ
فيما �أُنزل من القر�آن :ال�شيخ وال�شيخة �إذا زنيا فارجموها �ألبتة» ،و�أنت تعلم
�أن هذه الآية مل َي ُعد لها وجود بني د ّفتي امل�صحف ،وال على �أل�سنة الق ّراء ،مع
باق على �إحكامه مل ين�سخ)(((.
�أن حكمها ٍ
واعتُرب املثاالن الأخريان دليلني على وقوع ن�سخ تالوة الآية بال�س ّنة ولو مل يكن
ِن آ َي ٍة أَ ْو ُن ِ
نس َها َن ْأ ِت ِب َخ ْي ٍر ِّم ْن َها
نس ْخ م ْ
احلديث متواتر ًا ! وبالطبع ف�إن �آيةَ } :ما َن َ
� .1أبو م�سلم الأ�صفهاين كان من املعتزلة ..وبذا ال يكون هناك �إجماع بني امل�سلمني على وجود
ن�سخ التالوة وا ُ
حلكم مع وجود َمن منع ذلك ك�أبي م�سلم.
 .2الزرقاين :مناهل العرفان ،ج� ، 2ص .155 -154
 .3الزرقاين :مناهل العرفان ،ج� ، 2ص .155 -154
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َم أَ َّن َ
ُل َش ْي ٍء ق ِ
ير{((( ُذكرت كدليل من الأدلة
اهلل َعل َٰى ك ِّ
َم َت ْعل ْ
أَ ْو ِم ْثلِ َها أَل ْ
َد ٌ
تبي وقوع الن�سخ يف كتاب اهلل على م�ستوى احلكم ،وعلى م�ستوى
القر�آنية التي ّ
ان آ َي ٍة َو ُ
اهلل
التالوة �أي�ض ًا ،وي�ؤ َّيد ذلك بقوله «عز وجل»َ } :و ِإذَا َب َّد ْل َنا آ َي ًة َم َك َ
ون{(((.
َم َ
أَ ْعل ُ
َر ُه ْم َل َي ْعل ُ
َم ِب َما ُي َن ِّز ُل قَالُوا إ َِّن َما أَ ْن َت ُم ْف َت ٍر َب ْل أَ ْكث ُ
نس ْخ
قال ابن كثري يف تف�سريه( :قال ابن �أبي طلحة  ،عن ابن عبا�س َ } :ما َن َ
نس ْخ م ِْن آ َي ٍة{
مْ
ِن آ َي ٍة{ ما نب ّدل من �آية .وقال ابن جريج  ،عن جماهدَ } :ما َن َ
نس ْخ م ِْن آ َي ٍة{
�أي  :ما ُ
منح من �آية .وقال ابن �أبي جنيح  ،عن جماهدَ } :ما َن َ
قالُ :نثبت َّ
نس ْخ م ِْن آ َي ٍة{ ما
خطها ونبدِّ ل حك َمها .وقال ابن جريرَ } :ما َن َ
ونغيه ،وذلك �أن يحول احلالل حرام ًا
ينقل من حكم �آية �إىل غريه فنب ّدله ّ
واحلرام حالال واملباح حمظور ًا ،واملحظور مباح ًا .وال يكون ذلك �إال يف الأمر
والنهي واحلظر والإطالق واملنع والإباحة .ف�أما الأخبار فال يكون فيها نا�سخ
وال من�سوخ .و�أ�صل الن�سخ من ن�سخ الكتاب ،وهو نقله من ن�سخة �أخرى �إىل
غريها ،فكذلك معنى ن�سخ احلكم �إىل غريه� ،إمنا هو حتويله ونقل عبادة �إىل
غريها .و�سواء ن�سخ حكمها �أو ِّ
خطها� ،إذ هي يف كلتا حالتيها من�سوخة ...وقال
ابن �أبي حامت :حدثنا �أبي ،حدثنا ابن نفيل ،حدثنا حممد بن الزبري احلراين،
عن احلجاج يعني اجلزري عن عكرمة ،عن ابن عبا�س ،قال :كان مما ينزل
على النبي «�صلى اهلل عليه و�سلم» الوحي بالليل وين�ساه بالنهار ،ف�أنزل اهلل
ِن آ َي ٍة أَ ْو ُن ِ
نس َها َن ْأ ِت ِب َخ ْي ٍر ِّم ْن َها أَ ْو ِم ْثلِ َها{)(((.
نس ْخ م ْ
«عز وجل»َ } :ما َن َ

 .1البقرة.106 :
 .2النحل.101 :
 .3ابن كثري :تف�سري القر�آن العظيم ،ج� ،1ص .155-154
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�إال �أنّ اعتبار الآية من الأدلة على وقوع الن�سخ يف كتاب اهلل عموم ًا� ،أو ن�سخ
يواجه ب�آراء معار�ضة ،حيث ُذكرت عدة احتماالت
التالوة على وجه التحديد َ
لبيان املراد من الآية ال�شريفة ،وهي كالتايل:
 .1ن�سخ احلكم فقط ،لأنّ املراد من }أَ ْو ُن ِ
نس َها{ لي�س ن�سيان تالوة الآية
بحيث ي�ؤ ّدي �إىل ن�سخها ،بل من الإن�ساء� ،أي الت�أجيل يف �إنزال الآية وما فيها
نس ْخ م ِْن آ َي ٍة أَ ْو{ نن�س�أها،
من حكم �إىل وقت الحق( :قال �أبو العاليةَ } :ما َن َ
ن�ؤخرها عندنا .وقال ابن �أبي حامت� :أخربنا عبيد اهلل بن �إ�سماعيل البغدادي
�أخربنا خلف �أخربنا اخلفاف عن �إ�سماعيل يعني ابن �أ�سلم عن حبيب بن �أبي
ثابت عن �سعيد بن جبري عن ابن عبا�س قال :خطبنا عمر «ر�ضي اهلل عنه»
نس ْخ م ِْن آ َي ٍة أَ ْو{ نن�س�أها� ،أي ن�ؤخرها)(((.
فقال :يقول اهلل «عز وجل»َ } :ما َن َ

 .2ن�سخ احلكم فقط ،لأن (الن�سيان وارد هنا على �سبيل الكناية يف ما يريد
اهلل �أن يزيله من الت�شريع ب�شكل غري مبا�شر ،يف مقابل ما يريد �إزالته ب�شكل
النبي بذلك عن طريق الوحي ،ولهذا ف�إنَّ �إن�ساء اهلل �إ َّياه،
مبا�شر ،وهو �إبالغ ّ
النبي عن ال�سهو والن�سيان،
لي�س فيه حمذور حتى على ر�أي من يرى ع�صمة ّ
لأنه يعتقد ذلك يف املوارد التي تدخل يف نطاق ال�شريعة واحلياة العامة
الطبيعية ،ال يف ما يدخل يف نطاق الإرادة الإلهية التي ّ
تتدخل يف ن�سخ احلكم
بهذه الطريقة ،مما يع ّد جز ًء من حركة الر�سالة وطريقتها يف �إبالغ ال�شريعة
�سلب ًا �أو �إيجاب ًا)(((.
 .1ابن كثري :تف�سري القر�آن العظيم ،ج� ،1ص .155
 .2ف�ضل اهلل :من وحي القر�آن ،ج� ،1ص . 384
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 .3ن�سخ ما جاء من �أحكام يف ال�شرائع ال�سابقة و�إن�سائها وتبديلها ،ولرمبا
القر�آن ب�صدد الر ّد على �شبهة �أهل الكتاب -ولرمبا امل�شركني من قبلهم-
القائلني با�ستحالة الن�سخ يف الت�شريعات الإلهية ،لأنّ تبديل الأحكام و�إلغائها
ال ينا�سب امل�ش ِّرع احلكيم العليم ،بل هو من ت�ص ّرفات الإن�سان الذي ال ميلك
علم ًا كام ًال بالأمور فتتب ّدل �آرا�ؤه وقراراته ...فكيف ي�أتي حممد «�صلى اهلل
عليه و�آله» بت�شريعات خمالفة ملا يف التوراة مث ًال ،واملفرت�ض �أن امل�صدر واحد؟
ولرمبا �إىل هذا ت�شري الآية بقولها} :قَالُوا إ َِّن َما أَ ْن َت ُم ْف َت ٍر{.
فجاء القر�آن لي�ؤ ِّكد على �أن هذا ال ينايف �شيئ ًا من �صفات اهلل «عز وجل» ،بل
�إن تب ّدل �أحوال النا�س وتط ّور احلياة والظروف االجتماعية وغريها ت�ستدعي
مثل هذا الن�سخ والتبديل الذي ي�أتي بحكمة �إلهية كما �أن الت�شريع ال�سابق كان
وفق حكمة �إلهية ،و�أن كل الت�شريعات الإلهية تت�ضمن حكمة وفائدة ،ولذا قال:
} َن ْأ ِت ِب َخ ْي ٍر ِّم ْن َها أَ ْو ِم ْثلِ َها{.
 .3الآية ال عالقة لها بالأحكام الت�شريعية ،فاملراد من كلة (�آية) يف هذا
املو�ضوع ،هو الآية التكوينية مما يدخل يف عداد الظواهر الكونية .قال «تعاىل»:
(((
ات َو ْ َ
الس َما َو ِ
ون{
ال ْر ِ
ون َعلَ ْي َها َو ُه ْم َع ْن َها ُم ْعر ُ
ِض َ
ض َي ُم ُّر َ
} َو َك َأ ِّين ِّم ْن آ َي ٍة فِي َّ
النجوم
} َو َج َع ْل َنا اللَّ ْي َل َوال َّن َها َر آ َي َت ْي ِن{((( .ال�شم�س �آية والنهار �آية وكذلك
ُ
ُ
ُ
وخلقة الإن�سان ،فكل هذه �آيات.
والربق والرع ُد
واجلبال وال�شج ُر وخلق الدواب ِ
ومثل هذا الت�أويل �أوفق مبا جاء من ذكر لقدرة اهلل يف ختام الآية ...وعلى
 .1يو�سف.105 :
 .2الإ�سراء.12 :
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�ضوء هذا ،يكون مدلول الآية هو �أنَّ اهلل قادر على �أن يزيل الآيات التي يخلقها،
وي�أتي بخري منها �أو مثلها يف الكون ،وبذلك تكون بعيدة عن ج ّو الن�سخ مبعناه
امل�صطلح ،ولكن كلمة « ُنن�سها» قد ال تتنا�سب كثري ًا مع هذا التف�سري �إ َّال ببع�ض
الوجوه البعيدة(((.
 .4الآية ال عالقة لها بالأحكام الت�شريعية ،فاملراد من كلة (�آية) يف هذا
املو�ضوع ،هو ما ُي�صطلح عليه عنوان (املعاجز الإلهية) التي ير�سل بها الأنبياء.
وهذا يف كتاب اهلل يف ع�شرات املوا�ضع ،ومنها قوله «تعاىل»َ } :و َيا َق ْو ِم َٰه ِذ ِه
ضا ِ
َة ا ِ
وها{((( ،و قوله
َناق ُ
وها َت ْأك ْ
هلل َل ُك ْم آ َي ًة ف َ
ُل فِي أَ ْر ِ
َم ُّس َ
َذ ُر َ
هلل َو َل ت َ
َد ِج ْئ ُت ُكم ِبآ َي ٍة
«تعاىل» على ل�سان عي�سى َ } :و َر ُس ً
ِس َرائ َ
ِيل أَ ِّني ق ْ
ول ِإل َٰى َبنِي إ ْ
الط ْي ِر َف َأن ُف ُخ ف ِ
ين َك َه ْيئ ِ
ْن
ون َط ْي ًرا ِب ِإذ ِ
َة َّ
ُق َل ُكم ِّم َن ِّ
الط ِ
ِّمن َّر ِّب ُك ْم أَ ِّني أَ ْخل ُ
ِيه َف َي ُك ُ

ال ْك َم َه َو ْ َ
ِئ ْ َ
ْن ا ِ
ا ِ
ُون
َى ِب ِإذ ِ
هلل َوأُ ْبر ُ
هلل َوأُ َن ِّب ُئ ُكم ِب َما َت ْأ ُكل َ
ص َوأُ ْح ِيي ال َ
ال ْب َر َ
ْم ْوت ٰ

ِك َل َي ًة َّل ُك ْم إِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِمنِين{(((.
ِن فِي َٰذل َ
ون فِي ُب ُيو ِت ُك ْم إ َّ
َد ِخ ُر َ
َو َما ت َّ

ف�إذا �أ ّيد اهلل نبي ًا من الأنبياء ب�آية (معجزة) ،ثم �أنزل �أخرى خمتلفة نوع ًا
على نبي �آخر ،ف�إنّ هذا تبديل ون�سخ ،و�إذا م ّر زمن طويل على ذلك ون�سي
النا�س تلك الآية فهذا �إن�ساء لها.
ومثل هذا الت�أويل �أوفق مبا جاء من ذكر لقدرة اهلل يف ختام الآية .وعلى
�ضوء هذا ،يكون مدلول الآية هو �أنَّ اهلل قادر على �أن يزيل الآيات ُير�سل بها
 .1ف�ضل اهلل :من وحي القر�آن ،ج� ،1ص .382
 .2هود.64 :
� .3آل عمران.49 :
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ر�سوله وي�أتي بخري منها �أو مثلها على يد الر�سل؛ وبذلك تكون بعيدة عن ج ّو
الن�سخ مبعناه امل�صطلح(((.
ولل�سيد اخلوئي يف كتابه (البيان يف تف�سري القر�آن) بحث حول الن�سخ ،ذكر
فيه �أن ن�سخ احلكم الثابت يف القر�آن ميكن �أن يكون على �أق�سام ،وهي كالتايل:
 .1ن�سخه بال�س ّنة املتواترة� ،أو بالإجماع القطعي الكا�شف عن �صدور الن�سخ
عن املع�صوم «عليه ال�سالم».
واعترب ال�سيد اخلوئي �أن ال �إ�شكال يف هذا الق�سم عق ًال ونق ًال ،ف�إن ثبت يف
مورد فهو املتَّبع ،و�إال فال ُيلتَزم بالن�سخ .ثم �أ ّكد ال�سيد اخلوئي على �أن الن�سخ
ال يثبت بخرب الواحد.
والبد �أن نلتفت هنا �إىل عدم وجود �أي خرب متواتر َن َ�سخ �أي حكم قر�آين ،وما
ذكره ال�سيد اخلوئي جم ّرد افرتا�ض ،بل �إنّ ر�أيي �أن هذا الق�سم غري �صحيح
عق ًال ونق ًال حتى على م�ستوى االفرتا�ض ،فالقر�آن هو الثقل الأكرب ،وهو املرجع
ن�صحح الروايات كما جاء يف عدة روايات م ّرت
الأول واملعيار الذي من خالله ِّ
بنا ،فكيف ُيج َعل ُعر�ضة لن�سخ بع�ض �أحكامه بكالم النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»
�أو الإمام «عليه ال�سالم»؟ �أال ُي�س ِقط هذا اعتبارية كتاب اهلل ومعيار ّيته وكونه
الق ِّيم على ما �سواه؟
ُ .2
ن�سخه ب�آية �أخرى ناظرة �إىل احلكم املن�سوخ ،ومب ِّينة لرفعه .وم ّثل ال�سيد
اخلوئي لذلك ب�آية النجوى التي م ّرت معنا من قبل .واعترب �أن هذا الق�سم
�أي�ض ًا ال �إ�شكال فيه.
 .1ف�ضل اهلل :من وحي القر�آن ،ج� ،1ص .382
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 .3ن�سخه ب�آية �أخرى غري ناظرة �إىل احلكم ال�سابق ،وال مب ِّينة لرفعه ،و�إمنا
ُيلتزم بالن�سخ ملجرد التنايف بينهما ،ف ُيلتَزم ب�أن الآية املت�أخرة نا�سخة حلكم
الآية املتقدِّ مة.
وذكر ال�سيد اخلوئي �أن هذا الق�سم من الن�سخ غري واقع يف القر�آن لأنه
ِن ِع ِ
ند َغ ْي ِر
�سيتعار�ض مع قوله «عز وجل»} :أَف َ
آن َو َل ْو ك َ
ون ا ْل ُق ْر َ
َل َي َت َد َّب ُر َ
َان م ْ
هلل َل َو َج ُدوا ف ِ
ا ِ
ِيرا{((( ،فاهلل «عز وجل» يخربنا فيها وب�شكل
ِيه ْ
اخت َِلفًا َكث ً
وا�ضح �أن ال وقوع للتعار�ض يف القر�آن ،بينما الزم الق�سم الثالث من الن�سخ
خالف ذلك.
الحتج امل�شركون
ولو كان ث ّمة تعار�ض �أو تناق�ض بني الآيات من هذا القبيلّ ،
واملعادون من �أهل الكتاب واملنافقون على النبي� ،إذ كيف يكون القر�آن كتاب ًا من
عند اهلل والتناق�ض قائ ٌم بني �آياته و�أحكامه ،وبع�ضه يعار�ض بع�ض ًا ،فمثل ذلك
ال يكون �إال بفعل الب�شر ،حيث �أن الإن�سان ين�سى ويغفل وتتغري �أفكاره وقناعاته،
�أما اهلل «عز وجل» فال يقع منه ذلك .ولو كان التعار�ض والتناق�ض قائم ًا يف
آن َو َل ْو
القر�آن ،ملا حت ّداهم وقال لهم بل�سان املتح ّدي} :أَف َ
ون ا ْل ُق ْر َ
َل َي َت َد َّب ُر َ
هلل َل َو َج ُدوا ف ِ
ند َغ ْي ِر ا ِ
ِن ِع ِ
ِيرا{.
ِيه ْ
كَ
َان م ْ
اخت َِلفًا َكث ً
توهموا وقوع التنايف بني كثري
واعترب ال�سيد اخلوئي �أن كثري ًا من املف�سرين ّ
من الآيات ،ولذا ا ّدعوا �أن املت� ّأخرة نا�سخة للمتقدِّ مة ،بينما احلقيقة �أن الآية
خم�ص�صة لها� ،أو �أن الآية املتقدِّ مة مط َلقة ،واملت� ِّأخرة
املتقدِّ مة عا َّمة واملت� ِّأخرة ِّ
س َوا ْل َع ْي َن ِبا ْل َع ْي ِن
الن ْف ِ
س ِب َّ
ِم فِي َها أَ َّن َّ
ُمق ِّيدة لها ،مثالهَ } :و َك َت ْب َنا َعلَ ْيه ْ
الن ْف َ
 .1الن�ساء.82:
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ُن ِب ْ ُ
نف َو ْ ُ
نف ِب ْ َ
َو ْ َ
ال ِ
اص{((( ،حيث
الذ ِ
ال َ
الذ َ
الس ِّن َوال ُ
ْج ُر َ
ِص ٌ
وح ق َ
الس َّن ِب ِّ
ُن َو ِّ
قيل �أنها من�سوخة بقوله «تعاىل»َ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
اص
َّذ َ
ين آ َم ُنوا ُكت َ
ِص ُ
ِب َعلَ ْي ُك ُم ا ْلق َ
النث َٰى ِب ْ ُ
ْح ِّر َوا ْل َع ْب ُد ِبا ْل َع ْب ِد َو ْ ُ
النثَى{((( �أي �أنه ا ّدعوا �أن
ْح ُّر ِبال ُ
فِي ا ْل َق ْتلَى ال ُ
احلكم يف البدء كان ب�إنزال حكم الق�صا�ص بقتل القاتل بغ�ض النظر عن �أي
خ�صو�صية ،ثم ُن�سخ احلكم ب�أنه �إذا كان القاتل حر ًا واملقتول عبد ًا ،ف�إنّ القاتل
ال ُيقتل به ،بل يدفع ديته.
والواقع �أن الآية الثانية مل تن�سخ الأوىل ،بل ب ّينت تقييد احلكم املطلق فيها،
وهو ما جنده مثي ًال له يف املواد واملذكرات التف�سريية للد�ساتري مث ًال ،حيث ال
ُيقال �أنها الغية للمادة الد�ستورية ،بل �إنها مب ِّينة لها ب�شكل تف�صيلي .واعترب
ال�سيد اخلوئي �أن من�ش�أ هذا اخللط عندهم بني الن�سخ والتقييد �أو التخ�صي�ص
�أو غري ذلك هو قلة التد ُّبر� ،أو الت�سامح يف �إطالق لفظ الن�سخ ،بحيث �أنهم مل
يق�صدوا الن�سخ باملعنى (اال�صطالحي)� ،أي املعنى العلمي اخلا�ص ،بل مبعناه
(اللغوي) الذي ي�شمل مثل هذه احلاالت(((.
بل �أ�ضيف �إىل ذلك وقوعهم يف خط�أ ت� ّصور وحدة املو�ضوع ،بينما مو�ضوع
الآية الأوىل �شيء ،والثانية �شيء �آخر.
وقد ق ّدم ال�سيد اخلوئي �أمثلة عديدة اعتُربت من الن�سخ ،بل ا ّدعي على
بع�ضها بالإجماع  -ومل ي�أبه بذلك  -وق ّدم الدليل على بطالن دعوى الن�سخ
فيها العتبارات خمتلفة.

 .1املائدة.45:
 .2البقرة.178:
 .3اخلوئي :البيان يف تف�سري القر�آن� ،ص.287-285
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مثال ( :)1قوله «عز وجل»َ } :و ِ ِ
َم
ْم ْشر ُ
ْم ْغر ُ
ِب َف َأ ْي َن َما ُت َولُّوا َفث َّ
ِق َوال َ
ل ال َ
ِن َ
اهلل َو ِ
َو ْج ُه ا ِ
ِيم{(((.
هلل إ َّ
اس ٌع َعل ٌ

فقد ُن�سب �إىل جماعة منهم ابن عبا�س ،و�أبو العالية ،واحل�سن ،وعطاء،
وعكرمة ،وقتادة ،وال�س ّدي ،وزيد بن �أ�سلم �أن الآية من�سوخة ،واختُلف يف
وه ُك ْم َش ْط َر ُه{
نا�سخها ،بني قوله «عز وجل»َ } :و َح ْي ُث َما كُن ُت ْم َف َولُّوا ُو ُج َ
ْح َرا ِم
الواردة يف قولهَ } :وم ْ
ْم ْس ِج ِد ال َ
ِن َح ْي ُث َخ َر ْج َت َف َو ِّل َو ْج َه َك َش ْط َر ال َ

اس َعلَ ْي ُك ْم ُح َّج ٌة إ َِّل
وه ُك ْم َش ْط َر ُه ِلئ َّ
ِلن ِ
ون ل َّ
َل َي ُك َ
َو َح ْي ُث َما كُن ُت ْم َف َولُّوا ُو ُج َ
اخ َش ْونِي َو ِ ُ
ال ِ
ِم ِن ْع َمتِي َعلَ ْي ُك ْم َو َل َعلَّ ُك ْم
َموا ِم ْن ُه ْم ف َ
َل ت ْ
َخ َش ْو ُه ْم َو ْ
َّذ َ
لت َّ
ين َظل ُ

ون{(((� ...أو قولهَ } :ف َو ِّل َو ْج َه َك َش ْط َر ال َْم ْس ِج ِد ال َْح َرا ِم{ �ضمن الآية
َت ْه َت ُد َ
ال�سابقة.

وقد ذكروا يف وجه الن�سخ �أن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» وجميع امل�سلمني
خميين يف ال�صالة �إىل �أية جهة �شاءوا ،و�إن كان ر�سول اهلل قد اختار
كانوا ّ
بالتوجه �إىل خ�صو�ص بيت
من اجلهات جهة بيت املقد�س ،ف ُن�سخ ذلك بالأمر
ّ
اهلل احلرام.
ر ّد ال�سيد اخلوئي ببطالن ا ّدعاء الن�سخ وتوجيهه بقوله( :وال يخفى ما يف
َة َّالتِي
هذا القول من الوهن وال�سقوط ،ف�إن قوله «تعاىل»َ } :و َما َج َع ْل َنا ا ْل ِق ْبل َ
ول م َِّمن َين َقل ُِب َعل َٰى َع ِق َب ْي ِه{((( �صريح يف
الر ُس َ
ك َ
ُنت َعلَ ْي َها إ َِّل ِل َن ْعل َ
َم َمن َي َّت ِب ُع َّ
 .1البقرة.115 :
 .2البقرة.150 :
 .3البقرة.143 :
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توج َهه �إىل بيت املقد�س كان ب�أمر من اهلل «تعاىل» مل�صلحة كانت تقت�ضي
�أن ّ
ذلك ،ومل يكن الختيار النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» يف ذلك دخل �أ�ص ًال).
و�أ�ضاف ال�سيد اخلوئي( :وال�صحيح �أن يقال يف الآية الكرمية �إنها دا ّلة على
عدم اخت�صا�ص جهة خا�صة باهلل «تعاىل» ،ف�إ ّنه ال يحيط به مكان ،ف�أينما
توج َه الإن�سان يف �صالته ودعائه وجميع عباداته فقد توجه �إىل اهلل «تعاىل»).
َّ
وبعد �أن ّبي �أوجه بطالن دعوى الن�سخ قال( :وعلى ذلك فدعوى الن�سخ يف
الآية باطلة جزم ًا)(((.
َر َك
ِب َعلَ ْي ُك ْم ِإذَا َح َض َر أَ َح َدك ُ
مثال ( :)2قوله «عز وجل»ُ } :كت َ
ُم ال َ
ْم ْو ُت إِن ت َ

ِد ْي ِن َو ْ َ
ْم ْع ُر ِ
ِين{(((.
َخ ْي ًرا ا ْل َو ِص َّي ُة ِل ْل َوال َ
ْم َّتق َ
ال ْق َر ِب َ
وف َح ًّقا َعلَى ال ُ
ين ِبال َ

فقد قيل �أن الآية من�سوخة ،واختلفوا يف النا�سخ بني كونه ما جاء يف �آية
وصي ُك ُم ُ
املواريث� ،أي قوله «عز وجل»ُ } :ي ِ
ْل َح ِّظ
ِلذ َك ِر ِمث ُ
ُم ل َّ
اهلل فِي أَ ْو َل ِدك ْ

ُْ
َر َك َوإِن كَا َن ْت َو ِ
اح َد ًة
الن َث َي ْي ِن َف ِإن ك َّ
ُن ن َ
اء َف ْو َق ا ْث َن َت ْي ِن َفلَ ُه َّن ُثلُثَا َما ت َ
ِس ً
الن ْص ُف َو ِ َ
ل َب َو ْي ِه ِل ُك ِّل َو ِ
َه َو َل ٌد
َفلَ َها ِّ
َان ل ُ
َر َك إِن ك َ
س م َّ
الس ُد ُ
اح ٍد ِّم ْن ُه َما ُّ
ِما ت َ

ِخ َو ٌة ف ِ ُ
َه أَ َب َوا ُه ف ِ ُ
َل ِّم ِه
الثل ُ
َل ِّم ِه ُّ
َه إ ْ
َان ل ُ
َّه َو َل ٌد َو َو ِرث ُ
َّم َي ُكن ل ُ
ُث َف ِإن ك َ
َف ِإن ل ْ
س مِن َب ْع ِد َو ِص َّي ٍة ُي ِ
ون أَ ُّي ُه ْم
َد ُر َ
ُم َل ت ْ
ُم َوأَ ْب َنا ُؤك ْ
وصي ِب َها أَ ْو َد ْي ٍن آ َبا ُؤك ْ
الس ُد ُ
ُّ
ِن َ
ِيض ًة ِّم َن ا ِ
ِيما{(((� ،أو حديث
أَ ْق َر ُب َل ُك ْم َن ْف ًعا َفر َ
اهلل ك َ
هلل إ َّ
ِيما َحك ً
َان َعل ً

ذكره ال�شاف ِع ّى قال�( :أخربنا ابن عيينة عن �سليمان الأحول عن جماهد �أنَّ
 .1اخلوئي :البيان يف تف�سري القر�آن� ،ص.292-291
 .2البقرة.180:
 .3ال�شافعي :الأم ،ج� ،4ص .27
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ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�سلم» قال :ال و�صية لوارث)(((� ،أو الإجماع ،بينما
قال ال�سيد اخلوئي( :واحلق� :أن الآية لي�ست من�سوخة)((( ،و�شرع يف بيان �أدلة
بطالن دعوى الن�سخ.
وقد �سبق ال�سيد اخلوئي �إىل هذا القول كل من احل�سن وقتادة وطاوو�س
والعالء بن يزيد وم�سلم بن ي�سار والعتائقي.
مثال ( :)3قوله «عز وجل»َ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
ين آ َم ُنوا َش َها َد ُة َب ْي ِن ُك ْم ِإذَا َح َض َر
َّذ َ

ُم
آخ َر ِ
ين ا ْل َو ِص َّي ِة ا ْث َن ِ
ان َذ َوا َع ْد ٍل ِّمن ُك ْم أَ ْو َ
ان م ْ
ْم ْو ُت ِح َ
ِن َغ ْي ِرك ْ
أَ َح َدك ُ
ُم ال َ
ِن أَن ُت ْم َض َر ْب ُت ْم فِي ْ َ
َح ِب ُسو َن ُه َما مِن َب ْع ِد
ال ْر ِ
إْ
ْم ْو ِت ت ْ
ض َف َأ َصا َب ْت ُكم ُّم ِصي َب ُة ال َ

ان ِبا ِ
ُر َب ٰى َو َل
هلل إ ِ
الص َل ِة َف ُي ْق ِس َم ِ
َم ًنا َو َل ْو ك َ
ِن ا ْر َت ْب ُت ْم َل َن ْش َترِي ِب ِه ث َ
َّ
َان ذَا ق ْ

َن ْك ُت ُم َش َها َد َة ا ِ
ِين{(((.
ِن ْال ِثم َ
هلل إ َِّنا ِإذًا َّلم َ
آخ َر ِ
ِدوا َذ َو ْي َع ْد ٍل
قيل �أن قوله} :أَ ْو َ
ُم{ من�سوخ بقولهَ } :وأَ ْشه ُ
ان م ْ
ِن َغ ْي ِرك ْ
وه َّن ِب َم ْع ُر ٍ
ُوه َّن
ِّمن ُك ْم{ الواردة يف قولهَ } :ف ِإذَا َبلَغ َ
وف أَ ْو فَا ِرق ُ
ْن أَ َجلَ ُه َّن َف َأ ْم ِس ُك ُ

الش َها َد َة ِ َّ ِ
ِب َم ْع ُر ٍ
وع ُظ ِب ِه َمن
ِيموا َّ
وف َوأَ ْشه ُ
ل َٰذ ِل ُك ْم ُي َ
ِدوا َذ َو ْي َع ْد ٍل ِّمن ُك ْم َوأَق ُ
الل َوا ْل َي ْو ِم ْال ِخ ِر َو َمن َي َّت ِق َّ َ
ِن ِب َّ ِ
الل َي ْج َعل ل َُّه َم ْخ َر ًجا{(((.
كَ
َان ُي ْؤم ُ

قال ال�سيد اخلوئي ( :ذهبت ال�شيعة الإمامية �إىل �أن الآية حمكمة ،فتجوز
�شهادة �أهل الكتاب على امل�سلمني يف ال�سفر �إذا كانت ال�شهادة على الو�صية،
و�إليه ذهب جمع من ال�صحابة والتابعني ،منهم :عبد اهلل بن قي�س ،وابن
 .1الن�ساء.11:
 .2اخلوئي :البيان يف تف�سري القر�آن� ،ص .299-298
 .3املائدة.106:
 .4الطالق.2:
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عبا�س ،و�شريح ،و�سعيد بن امل�سيب و�سعيد بن جبري ،وعبيدة ،وحممد بن
�سريين ،وال�شعبي ،ويحيى بن يعمر ،وال�س ّدي وقال به من الفقهاء� :سفيان
الثوري ومال �إليه �أبو عبيد لكرثة من قال به ...والتحقيق بطالن القول بالن�سخ
يف الآية املباركة) ثم ذكر �أد ّلته على ذلك(((.
مثال ( :)4قوله «عز وجل»َ } :وال ِ
اجا َو ِص َّي ًة
ين ُي َت َو َّف ْو َن مِن ُك ْم َو َي َذ ُر َ
َّذ َ
ون أَ ْز َو ً

َِّ
اح َعلَ ْي ُك ْم فِي َما
اج َف ِإ ْن َخ َر ْج َن َف َ
ْح ْو ِل َغ ْي َر إ ْ
ل ْز َو ِ
ِخ َر ٍ
اجهِم َّم َت ً
اعا ِإلَى ال َ
ال ُج َن َ
وف َو ُ
ِن مِن َّم ْع ُر ٍ
ِيم{(((.
ِي أَن ُف ِسه َّ
َف َعل َ
اهلل َعزِي ٌز َحك ٌ
ْن ف َ

قيل �أنها من�سوخة مبا جاء يف قوله «عز وجل»َ } :وال ِ
ين ُي َت َو َّف ْو َن مِن ُك ْم
َّذ َ
ال
ْن أَ َجلَ ُه َّن َف َ
َو َي َذ ُر َ
ِن أَ ْر َب َع َة أَ ْش ُه ٍر َو َع ْش ًرا َف ِإذَا َبلَغ َ
اجا َي َت َر َّب ْص َن ِب َأن ُف ِسه َّ
ون أَ ْز َو ً

ْم ْع ُر ِ
وف{((( ،وكذلك بقوله «عز وجل»:
ْن فِي أَن ُف ِسه َّ
ِيما َف َعل َ
ُج َن َ
ِن ِبال َ
اح َعلَ ْي ُك ْم ف َ
ُّم ُن
َّم َي ُكن َّل ُك ْم َو َل ٌد َف ِإن ك َ
َر ْك ُت ْم إِن ل ْ
َان َل ُك ْم َو َل ٌد َفلَ ُه َّن الث ُ
الر ُب ُع م َّ
ِما ت َ
} َو َل ُه َّن ُّ
م َِّما ت ََر ْك ُتم{((( ،وي�ؤكد هذا الن�سخ  -عند ال�سنة وال�شيعة  -وجود الإجماع
والروايات .ومل يوافق ال�سيد اخلوئي على ا ّدعاء الن�سخ هنا �أي�ض ًا ،واعترب �أن
الروايات القائلة بن�سخها �ضعيفة ،وال وجه للقول بالن�سخ.

وقد ذكر ال�شيخ (حممد هادي معرفة) يف لقاء معه �أجرته جملة ن�صو�ص
معا�صرة حتت عنوان (الإبداع والآراء اجلديدة) معلومات ّ
تو�ضح الأمر �أكرث،
و�إن خالف يف ر�أيه ال�سيد اخلوئي يف جزئية �ضعف الروايات ،حيث اعترب ال�شيخ
 .1اخلوئي :البيان يف تف�سري القر�آن� ،ص .٣٤٣
 .2البقرة.240 :
 .3البقرة.234:
 .4الن�ساء.12 :
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معرفة ب�أن معنى الن�سخ يف تلك الروايات لي�س املعنى الذي نتحدث عنه� ،أي
رفع احلكم.
قال�( :إن ما ورد يف الروايات من النا�سخ واملن�سوخ �إمنا يراد به التخ�صي�ص
والتقييد ،حيث يجب على الفقيه �أن يحمل عليها الآيات املطلقة .لي�س هناك
ات
ْم َطلَّ َق ُ
�آية قد فقدت جدوائ ّيتها ومفعولها ،من قبيل :قوله «تعاىل»َ } :وال ُ
ُر ٍ
وء{ (البقرة ،)228 :فهي مط َلق ٌة ،ولكنها
الث َ
ِن َث َ
َي َت َر َّب ْص َن ِب َأن ُف ِسه َّ
َة ق ُ
تخت�ص باملط َّلقات رجعي ًا .من هنا عليك �أن ت�أتي ب�آي ٍة فاقدة للفائدة والت�أثري.
ّ
وعندما كنا نناق�ش �أ�ستاذنا ال�سيد اخلوئي كنا نذكر له الآية التي تقول:
ون أَ ْز َواج ًا َو ِص َّي ًة ِ َ
} َوال ِ
ْح ْو ِل
أل ْز َو ِ
ين ُي َت َو َّف ْو َن ِم ْن ُك ْم َو َي َذ ُر َ
َّذ َ
ِم َم َتاع ًا ِإلَى ال َ
اجه ْ
َغ ْي َر إ ِْخ َر ٍاج{(البقرة ،)240 :التي �ساعد �إجماع الفقهاء على �إثبات ن�سخها
قوي على �أنها قد
من خالل جمموعة من الآيات .وهذا يعني عدم وجود دليل ّ
ُن�سخت ب�آي ٍة �أخرى� .إن الفقهاء يقولون� :إن هذه الآية قد نزلت ب�ش�أن الن�ساء
الالئي ُيتو ّفى عنهنَّ �أزواجهنَّ  .لقد كانت ع ّدة الوفاة يف ع�صر اجلاهلية تق َّدر
ب�سنة كاملة ،يطلق عليها حالي ًا م�صطلح احلداد ،مبعنى �أن على املر�أة املتو ّفى
احللي وال ت�شارك يف الأعرا�س مل ّدة �سن ٍة كاملة .وال يزال
عنها زوجها �أن ال ت�ضع ّ
هذا التقليد قائم ًا بني العرب .كان الفقهاء يقولون� :إن هذه الآية ت�شري �إىل حداد
الر ُب ُع{ (الن�ساء ،)12 :حيث حتدِّ د
اجلاهليةّ ،
ثم ُن�سخت بقوله «تعاىل»َ } :و َل ُه َّن ُّ
مقدار املرياث لها ،وم ّدة الع ّدة بـ }أَ ْر َب َع َة أَ ْش ُه ٍر َو َع ْشرًا{ (البقرة.)234 :
كان ال�سيد اخلوئي يقول� :إن �آيات الع ّدة واملرياث ال تتنافى مع هذه الآية؛
وتناف بني النا�سخ واملن�سوخ .بل �إن
�إذ �إن �شرط الن�سخ �أن يكون هناك
ٌ
تهافت ٍ
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ال�سبب الرئي�س ملخالفة ال�سيد اخلوئي للن�سخ هو �أن القر�آن بنف�سه ينفي وجود
االختالف بني �آياته ،وعليه كان يقول :كيف تريدون الو�صول �إىل وجود الن�سخ
من خالل �إثبات وجود هذا االختالف؟!
قلت ل�سماحته :كيف يكون ال�ش�أن بالروايتني املوجودتني يف تف�سري العيا�شي،
ُ
والتي ترى الآية مرتبط ًة باحلداد؟
فقال �سماحته :ال �سند لهما.
قلت له :ماذا تقول
ري ج ِّيدّ .ثم ُ
وبطبيعة احلال� :إن تف�سري الع ّيا�شي تف�س ٌ
ب�ش�أن �إجماع الفقهاء ،حيث مل يذهب فقي ٌه طوال تاريخ الفقه �إىل القول بح َّقني
للمر�أة؟
فقال �سماحته� :أنا �أقول بذلك ،و�أقول با�ستحباب عدم �إخراج املر�أة املتو ّفى
عنها زوجها من البيت ل�سن ٍة كاملة .وهذا ال يتنافى مع دفع مرياثها لها.
وقد ذكر �سماحته �شاهد ًا ،وقال :لو �أن الآية كانت مرتبط ًة باحلداد والع ّدة ملا
قالتَ } :ف ِإ ْن َخ َر ْج َن{ .وعليه يتّ�ضح �أن هذا التكليف �إمنا كان من باب الرفق،
دون التكليف والإلزام.
ب�شكل � ّ
تو�صلنا �إىل �أن الآية ترتبط
وبعد �أن ف ّكرنا يف امل�س�ألة الحق ًا ٍ
أدق َّ
بالأ�شخا�ص الذين يتز َّوجون جم َّدد ًا بعد �أن يتق َّدم بهم ال�سنّ  ،حيث يندر �أن
أحد ح ٌّق يف �إخراجهنَّ .
يكون لهذه الن�ساء �أوالد؛ �إذ لو كان لهنَّ �أوالد مل يكن ل ٍ
�إن هذه الآية تو�صي بعدم �إخراج هذه الن�ساء من البيت �إ ّال �إذا �أر ْدنَ ذلك
ب�أنف�سهنَّ  .وهكذا �أ�صبح مفهوم الآية وا�ضح ًا ج ّد ًا ،وعلمنا �أن احلقَّ كان مع
�سماحة الأ�ستاذ)(((.
اإلبداع-واآلراء-الجديدة1. http://nosos.net/
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ومن هنا يتبني �أن ما ذكره ال�سيد مري حممدي زرندي من �أن ال�سيد اخلوئي
كان يرى �صحة ن�سخ الآية غري �صحيح .قال زرندي ( :ولعل ثبوته وو�ضوحه) �أي
الن�سخ (هو املوجب لعدم ذكر الإمام اخلوئي لهذه الآية يف جملة املن�سوخات،
وذلك لأنه قال يف �أول البحث :نحن نذكر الآيات التي كان يف معرفة وقوع
الن�سخ فيه وعدم وقوعه غمو�ض يف اجلملة)(((.
وهذا ا�شتباه من الباحث الكرمي ،وعدم ذكره لها لأن ال�سيد اخلوئي ال
يعتربها من املن�سوخات ،واملورد الوحيد الذي اعتربه من�سوخ ًا هو �آية النجوى،
وكالم ال�شيخ معرفة يبني ملاذا مل يذكر ال�سيد اخلوئي هذا املورد.
والطريف �أن الآية النا�سخة قد جاءت يف ترتيب �آيات ال�سورة قبل الآية
املن�سوخة ،لأن النا�سخة برقم  ،234واملن�سوخة  240من نف�س ال�سورة.
وممن كان قد قال بعدم ن�سخها الإمام ال�شافعي على ما يف تف�سري اجلاللني،
وقال ال�سيوطي فيه :ال�سكنى ثابتة عند ال�شافعي ومل تن�سخ(((.
نكتفي بهذا القدر من �أمثلة الن�سخ ور ّدها ،ولو مل ُنح�سن الظن ببع�ض
و�سعوا دائرة الن�سخ ،فقد نقول ب�أنّ من املحتمل �أي�ض ًا
املف�سرين وغريهم ممن ّ
�أن يكون وراء ذلك بع�ض الدوافع ال�سيا�سية ،من قبيل تربير �سلوكيات بع�ض
احل ّكام يف التو�سع يف �شن احلروب وا�ضطهاد فئات من املجتمع وغري ذلك،
وامل�صلحية ،من قبيل ا ّدعاء العلم والتم ّيز على الأقران.
وما نحن فيه من البحث حول �آيات القتال وتوظيفها يف �شرعنة بع�ض
 .1زرندي :بحوث يف تاريخ القر�آن وعلومه� ،ص .٢١٥
2. https://www.hodaalquran.com/rbook.php?id=3256&mn=1
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الفتوحات الإ�سالمية هو من هذا الباب ،حيث ا ُّدعي �أن ع�شرات الآيات الداعية
�إىل:
 عدم العدوان على الآخرين
 و�أن القتال البد �أن ي�أتي كر ّدة فعل على االعتداء احلا�صل من الطرف
الآخر
 واحلث على الدعوة با ُ
حل�سنى
 واجلنوح �إىل ال�سلم وال�صلح والعفو
هي �آيات و�أحكام من�سوخة ب�آيات ت�أمر بالقتال ،والواقع �أنها (مطلقة)� ،أو
�آيات نزلت يف ظرف خا�ص و ُتعا ِلج م�س�ألة حم َّددة ! ولن�أخذ الأمثلة التالية:
ُفار ًا َح َس ًدا ِّم ْن
ِيما ِن ُك ْم ك َّ
ِير ِّم ْن أَ ْه ِل ا ْل ِك َت ِ
اب َل ْو َي ُر ُّدو َن ُكم ِّمن َب ْع ِد إ َ
} َو َّد َكث ٌ

َاع ُفو ْا َواص َف ُحو ْا َح َّتى َي ْأتِي ُ
ِع ِ
اهلل
ْح ُّق ف ْ
ند أَن ُف ِسهِم ِّمن َب ْع ِد َما َت َب َّي َن َل ُه ُم ال َ
ْ
َ
ِن َ
ُل َش ْي ٍء ق ِ
ير{(((.
اهلل َعلَى ك ِّ
ِب َأ ْم ِر ِه إ َّ
َد ٌ

َّل َعلَى ا ِ
ِيم{(((.
َاج َن ْح َل َها َو َت َوك ْ
ِلسل ِ
السمِي ُع ا ْل َعل ُ
ْم ف ْ
هلل إ َِّن ُه ُه َو َّ
} َوإِن َج َن ُحو ْا ل َّ
الص ْف َح ال َْجم َ
ِيل{(((.
} َوإ َّ
الس َ
َاص َف ِح َّ
اع َة آل ِت َي ٌة ف ْ
ِن َّ

ون{((( ،و�أمثالها هي �آيات من�سوخة
َاص َف ْح َع ْن ُه ْم َوق ْ
َم َ
َس ْو َف َي ْعل ُ
}ف ْ
ُل َسال ٌم ف َ
َخ ا َ
ْح ُر ُم
انسل َ
أل ْش ُه ُر ال ُ
ب�آية واحدة ،هي �آية ال�سيف� ،أي قوله «تعاىل»َ } :ف ِإذَا َ
 .1البقرة .109 :
 .2الأنفال.61 :
 .3احلجر.85 :
 .4الزخرف.89 :
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وه ْم َو ْ
فْ
ُل
اق ُع ُدو ْا َل ُه ْم ك َّ
ْم ْش ِرك َ
اح ُص ُر ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
ُّم ُ
وه ْم َو ْ
ِين َح ْي ُث َو َجدت ُ
َاق ُتلُو ْا ال ُ
ِن َ
اهلل َغ ُفو ٌر
الزكَا َة ف َ
الصال َة َوآ َت ُو ْا َّ
َخلُّو ْا َس ِبيلَ ُه ْم إ َّ
َم ْر َص ٍد َف ِإن تَا ُبو ْا َوأَقَا ُمو ْا َّ
يم{(((!!
َّر ِح ٌ
ْح َرا ِم َح َّتى
وهكذا قالوا ب�أن قوله «تعاىل»َ } :و َ
ُوه ْم ِع َ
ال ُت َقا ِتل ُ
ْم ْس ِج ِد ال َ
ند ال َ

ُم ف ْ
ُم ف ِ
ِين{((( من�سوخ
َذل َ
ُوه ْم ك َ
ِك َج َزاء ا ْل َكا ِفر َ
َاق ُتل ُ
ِيه َف ِإن قَا َتلُوك ْ
ُي َقا ِتلُوك ْ
بقوله «تعاىل»} :ف ْ
وه ْم{(((.
ْم ْش ِرك َ
ُّم ُ
ِين َح ْي ُث َو َجدت ُ
َاق ُتلُو ْا ال ُ
ِن
ال إ ْ
وهكذا قالوا ب�أن قوله «تعاىل»َ } :
الد ِ
ِك َرا َه فِي ِّ
الر ْش ُد م َ
ين قَد َّت َب َّي َن ُّ
الن ِب ُّي َج ِ
ِين
َي{((( من�سوخ بقوله «تعاىل»َ } :يا أَ ُّي َها َّ
ْم َنا ِفق َ
اه ِد ا ْل ُك َّفا َر َوال ُ
ا ْلغ ِّ

ُظ َعلَ ْيه ِْم{(((.
اغل ْ
َو ْ

ِال ال ِ
َى َق ْو ٍم َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن ُهم
وهكذا قالوا ب�أن قوله «تعاىل»} :إ َّ
ين َي ِصل َ
َّذ َ
ُون ِإل َ

ُم أَ ْو ُي َقا ِتلُو ْا َق ْو َم ُه ْم َو َل ْو َشاء
ِّميث ٌ
ُم َح ِص َر ْت ُص ُدو ُر ُه ْم أَن ُي َقا ِتلُوك ْ
َاق أَ ْو َجاؤُوك ْ
ُ
ُم َوأَ ْل َق ْوا ِإ َل ْي ُك ُم
َسل َ
ُم َف ِإ ِن ْ
َم ُي َقا ِتلُوك ْ
ُم َفل ْ
اع َت َزلُوك ْ
َّط ُه ْم َعلَ ْي ُك ْم َفلَ َقا َتلُوك ْ
اهلل ل َ
(((
َم فَما َج َع َل ُ
اء ٌة
ِم َس ِبي ً
اهلل َل ُك ْم َعلَ ْيه ْ
السل َ َ
َّ
ال{ من�سوخ بقوله «تعاىل»َ } :ب َر َ
ِه ِإلَى ال ِ
هلل َو َر ُسول ِ
ِّم َن ا ِ
ِين{(((.
ْم ْش ِرك َ
َّذ َ
ين َع َ
اهدتُّم ِّم َن ال ُ

 .1التوبة.5 :
 .2البقرة.191 :
 .3التوبة.36 :
 .4البقرة.256 :
 .5التوبة.72 :
 .6الن�ساء .90 :
 .7التوبة .1 :
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وقد ن�سب (القا�سم بن �س ّالم الهروي البغدادي  -ت224هـ) يف كتابه
(النا�سخ واملن�سوخ يف القر�آن العزيز وما فيه من الفرائ�ض وال�سنن) البن
عبا�س �أن الآيات التالية:
}ل َّْس َت َعلَ ْيهِم ِب ُم َص ْي ِط ٍر{(((.
نت َعلَ ْيهِم ِب َج َّبا ٍر{(((.
} َو َما أَ َ
َاع ُف َع ْن ُه ْم{(((.
}ف ْ
ين ال َي ْر ُجون أَ َّيا َم ا ِ
ِروا ِلل ِ
}قُل ِّلل ِ
هلل{(((.
َّذ َ
َّذ َ
ين آ َم ُنوا َي ْغف ُ
من�سوخة كلها بقوله «تعاىل»} :ف ْ
وه ْم{(((،
ْم ْش ِرك َ
ُّم ُ
ِين َح ْي ُث َو َجدت ُ
َاق ُتلُو ْا ال ُ
ِ
ون ِبا ِ
وبقوله «تعاىل»} :قَا ِتلُو ْا ال ِ
ال
ال ِبا ْل َي ْو ِم
اآلخ ِر َو َ
هلل َو َ
ين َ
ال ُي ْؤ ِم ُن َ
َّذ َ

ون َما َحر َم ُ
ِن ال ِ
اب
ُه َو َ
اهلل َو َر ُسول ُ
ال َي ِدي ُن َ
ُي َح ِّر ُم َ
َّذ َ
ْح ِّق م َ
ون د َ
ين أُوتُو ْا ا ْل ِك َت َ
ِين ال َ
َّ
ْج ْز َي َة َعن َي ٍد َو ُه ْم َص ِ
ون{(((.
َح َّتى ُي ْع ُطو ْا ال ِ
اغ ُر َ

واعترب (هبة اهلل بن �سالمة  -ت410هـ) يف كتابه (النا�سخ واملن�سوخ) �أن:
ِض َع ْن ُه ْم{) وهي خم�سة �آيات((( (و } َت َو َّل
(كل ما يف القر�آن من مثلَ } :ف َأ ْعر ْ
َع ْن ُه ْم{((() وهي ال عالقة لها بامل�س�ألة نهائي ًا لأنها خطاب من النبي �سليمان
 .1الغا�شية .22
 .2ق.45 :
 .3املائدة .13 :
 .4اجلاثية.14 :
 .5التوبة.5 :
 .6التوبة .29
 .7الن�ساء - 61 :الن�ساء - 81 :الأنعام - 68 :ال�سجدة - 30:النجم.29 :
 .8النمل.28:
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َخلُّو ْا َس ِبيلَ ُه ْم{((( وما �شاكل ذلك فنا�سخه �آية ال�سيف) .بل
للهدهد (و }ف َ
اس ُح ْس ًنا{(((!
ِلن ِ
ا ّدعى �أن �آية ال�سيف نا�سخة حتى لقوله «تعاىل»َ } :وقُولُو ْا ل َّ
�أما القا�ضي حممد بن عبد اهلل املعافري املعروف بابن العربي (ت543هـ)
(((
َخ ا َ
ْح ُر ُم ف ْ
َاق ُتلُو ْا
انسل َ
أل ْش ُه ُر ال ُ
فقد ا ّدعى �أن �آية ال�سيف ،وهيَ }( :ف ِإذَا َ
وه ْم{((( ُن�سخ بها مائة و�أربعة ع�شر مو�ضع ًا يف اثنتني
ْم ْش ِرك َ
ُّم ُ
ِين َح ْي ُث َو َجدت ُ
ال ُ
وخم�سني �سورة ،ثم ن�سخ اهلل «عز وجل» َ
بع�ض ُحكم �آية ال�سيف بقوله «تعاىل»:
اس َت َجا َر َك َف َأ ِج ْر ُه َح َّتى َي ْس َم َع كَال َم ا ِ
ْه
ُم أَ ْبلِغ ُ
} َوإ ْ
ْم ْش ِرك َ
هلل ث َّ
ِين ْ
ِن أَ َح ٌد ِّم َن ال ُ
عمومها يف �آخرها بقوله «تعاىل»َ } :ف ِإن تَا ُبو ْا َوأَقَا ُمو ْا
َم ْأ َم َن ُه{ ون�سخ �أي�ض ًا َ
َخلُّو ْا َس ِبيلَ ُه ْم{((() �أي �أن �آخر الآية ن�سخ �أ ّولها!!!
الزكَا َة ف َ
الصال َة َوآ َت ُو ْا َّ
َّ
م�آل االدعاءات ال�سابقة وغريها لي�س �إال الدعوة �إىل العنف امل�ستمر مع الآخر
املختلف ديني ًا ،ويجعل الأ�صل والأ�سا�س يف املوقف منهم هو العدوان عليهم
وقتالهم والق�ضاء عليهم ما �أمكن ذلك ،ولو يف الأ�شهر ا ُ
حلرم� ،أو الأر�ض
احلرام ،مع �إمكانية نق�ض املواثيق معهم� ،إذ ال ُحرمة لهم ،وال موقع للقيم
الأخالقية كالعفو وال�صفح واالحرتام و�إن مل يكونوا من املحاربني املعادين
للإ�سالم �أو �أ ّمته.
وخال�صة الكالم� ،أن ا ّدعاء وجود الن�سخ يف القر�آن الكرمي بحيث تن�سخ
 .1التوبة.5 :
 .2البقرة.83 :
 .3ابن العربي :نا�سخ القر�آن العزيز ومن�سوخه ،ج� ،1ص .22
 .4التوبة.5 :
 .5التوبة.6 :
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الآية �آية �أخرى من دون �أن تكون ناظرة �إىل احلكم ال�سابق فيها ،وال مب ِّينة
لرفعه ،ا ّدعاء باطل ،وال وجود له يف كتاب اهلل الكرمي ،وعلى ذلك بع�ض
�أعالم �أهل ال�س ّنة ك�أبي م�سلم الأ�صفهاين املعتزيل (ت322هـ) ،وحممد عبده
(ت1323هـ) ،وحممد الغزايل (ت1416هـ) ،وبع�ض �أعالم ال�شيعة كال�سيد
�أبي القا�سم اخلوئي (ت1412هـ) وال�سيد مرت�ضى الع�سكري (ت1428هـ) .بل
وقد �سمعت من ال�سيد مرت�ضى الع�سكري مبا�شرة قوله بعدم وجود � ّأي مورد
لن�سخ �آية لآية �أخرى يف القر�آن الكرمي� ،سوى �آية النجوى فقط.
مع العلم ب�أنّ �آيات تغيري ال ِقبلة لي�ست من هذا الباب ،لأنه مل ِترد من ُ
قبل
�آية بلزوم ا�ستقبال امل�سجد الأق�صى �أ�ص ًال ،بل كان حكم ًا من �ضمن �سنن النبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» .وعليه �أي�ض ًا ف�إنّ مقولة �أن �آيات العفو وال�صفح واجلنوح
�إىل ال�سلم وعدم العدوان و�أمثالها من�سوخة ب�آيات القتال مقولة باطلة وال تقوم
على �أ�سا�س �صحيح ،وا ُ
حلكم خمتلف باختالف املوارد والظروف ،ولي�س الأ�صل
يف املوقف من الآخر الديني هو القتال واحلرب والعداء.
• مشروعية اجلهاد االبتدائي:

بعد �أن عرفنا �أن �آيات العفو وال�سلم وال�صفح وحفظ املواثيق والعهود والعقود
القائمة مع الآخر الديني باقية على حالها ولي�ست من�سوخة ،و�أن احلرب والقتال
تفر�ضه بع�ض الظروف من قبيل وقوع االعتداء الع�سكري من الطرف الآخر،
�أو اخليانة ب�إعانة الأعداء املحاربني على م�ستوى املعلومات وك�شف الأ�سرار� ،أو
نق�ض املواثيق ،و�أمثال ذلك ،يربز ال�س�ؤال التايل :ما مدى م�شروعية ما ُيعرف
بعنوان (اجلهاد االبتدائي)؟ �أي البدء بقتال الآخر الديني ولو مل ي�صدر عنه
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�أي نوع من العدوان �أو اخليانة وما �أ�شبه ذلك ،بحيث يكون االختالف يف الدين
يف حدِّ ذاته م ِّربر ًا لقتاله ..ال �س ّيما ونحن نبحث يف الفتوحات الإ�سالمية التي
يبدو بنظرة �أ ّولية �أنها من هذا النوع من القتال و(اجلهاد).
ولو قلنا بعدم م�شروعية هذا النوع من اجلهاد والقتال ،ف�سيلزمنا �أن نبحث
عن م ِّربر �آخر لت�صحيح الفتوحات الإ�سالمية و�شرعنتها ،من قبيل �أنها جاءت
ر ّد ًا على عدوان �سابق ،و�إال �صار لزام ًا �أن نقول ب�أنها كانت حروب ًا غري �شرعية
وخمالفة للحكم الإلهيّ ،
وخلط�أنا موقف بع�ض كبار �شيعة علي «عليه ال�سالم»
ممن �شاركوا فيها ،بل وكان ُ
بع�ضهم من قياداتها،
من ال�صحابة والتابعني ّ
كما �صار ُ
ومدن ُفتحت �ضمن �أحداثها� ،أو بحثنا لهم
أرا�ض ٍ
بع�ضهم وال ًة على � ٍ
لربا جل�أنا �إىل تكذيب تلك الأخبار واعتربناها من املو�ضوعات،
عن ُعذر� ،أو ّ
كما كان لزام ًا علينا �أن نبحث عن ُعذر لعلي «عليه ال�سالم» ل�سكوته عن هذا
مروي عنه باخل�صو�ص تعري�ض ًا
ن�ص ٍّ
(العدوان) ،والبحث عن �سبب عدم وجود ٍّ
بها� ،أو منع ًا ل�شيعته من امل�شاركة فيها ،بل وتعاونه مع اخلالفة ب�ش�أنها ،وترتيبه
الآثار عليها ،من قبيل اال�ستفادة من الغنائم و�أمثال ذلك مما �سي�أتي معنا
بع�ض تف�صيالته.
• تعريف اجلهاد االبتدائي:

يراد من (اجلهاد االبتدائي) ابتداء امل�سلمني للكافرين باحلرب بهدف
واحد ،هو الدعوة �إىل الإ�سالم �أو الت�سليم للم�سلمني� ،أي جلعلهم م�سلمني
�أو خا�ضعني للم�سلمني .ومن هنا ُيطلق عليه �أي�ض ًا عنوان (جهاد الدعوة) �أو
(جهاد التحرير) لأنه ُيح ِّرر النفو�س من الكفر.
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وعند التم ّكن منهم من خالل هذا اجلهاد ،ف�إنْ كان الكفار م�شركني �أو مطلق
غري �أهل الكتاب ،كامللحدينُ ،و�ضعوا �أمام خيارين:
 القتل
� أو الإ�سالم
و�إنْ كانوا من �أهل الكتاب ُو�ضعوا �أمام خيارات ثالثة:
� إما �أن ُي�سلموا
 و�إما �أن يخ�ضعوا وي�ص ِبحوا من �أهل الذ ّمة فيدفعون اجلزية
 و�إما �أن ُيقتَلوا.
وكلمات بع�ض الفقهاء ت�شري �إىل �أن (اجلهاد االبتدائي) هو املراد الأ�صلي
من (اجلهاد) يف الإ�سالم ،بل كان ُي َّعب عنه يف كلمات الفقهاء -و�إىل عهد
يبي �أن (اجلهاد الدفاعي)
قريب -بهذا العنوان املطلق (اجلهاد) ،مبا ّ
ُم َلحق به ولي�س هو الأ�صل .قال ال�شيخ حممد ح�سن النجفي (ت1266هـ) يف
أ�صلي منهُ :
قتال الكفار
مو�سوعته الفقهية (جواهر الكالم)( :ال ريب يف �أنّ ال ّ
ابتدا ًء على الإ�سالم ...و ُي َلحق به قتال من َدهم امل�سلم َني منهم)(((.
و�إذا �أ�ضفنا �إىل ذلك �أن م�شهور فقهاء �أهل ال�سنة وبع�ض مت� ّأخري فقهاء
الإمامية كال�سيد اخلوئي (ت1412هـ) وال�شيخ املنتظري (ت1431هـ) وال�سيد
ف�ضل اهلل (ت1431هـ) يقولون ب�أن وجوب (اجلهاد االبتدائي) غري م�شروط
بح�ضور (املع�صوم) ،بل وقيل با�شرتاطه ك ّل عام م ّرة ،للزم ذلك القول
 .1النجفي :جواهر الكالم يف �شرح �شرائع الإ�سالم ،ج � ،21ص .4
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ال�س ْلم يحتاج �إىل عنوان
ب�أ�صالة احلرب يف الإ�سالم �ضد غري امل�سلمني ،و�أن ِّ
طاريء هو املعاهدة �أو الذ َّمة وما �أ�شبه ذلك ،ولن يكون -بالتايل� -أم ُر �شرعنة
الفتوحات الإ�سالمية بع�سري ،بل �سيكون �ضمن ال�سياق الطبيعي للأحكام
الإ�سالمية اخلا�صة بالعالقة مع الآخر الديني.
هذا ،ومن ال�ضروري �أن نالحظ هنا �أن مفهوم اجلهاد االبتدائي الذي
والتو�سع من قبل بع�ض
التغي
ق ّدمناه يف البداية قد طر�أ عليه �شيء من ّ
ّ
الفقهاء واملف ّكرين املت� ّأخرين ،و�إن �شئت فقل �أن �شيئ ًا من التطوير قد حلقه،
لربا (�إعادة) �صياغة ملفهومه مبا يتناغم مع تط ّور املفاهيم وامل�صطلحات
�أو ّ
والق�ضايا املعا�صرة� ،أو لر ِّد بع�ض الإ�شكاالت املثارة بخ�صو�صه ،وذلك من
قبيل قولهم �أن اجلهاد االبتدائي هو اجلهاد حال منع الدولة الكافرة من ن�شر
الإ�سالم فيها ،فيكون جهاد ًا لتحقيق احلرية �أو دفاع ًا عن حقوق الإن�سان يف
املعتقد� ،أو دفاع ًا عن التوحيد� ،أو حترير ًا للإن�سان من عبودية غري اهلل� ،أو
ّ
(التدخل
ممار�سة للأب ّوة امل�ش ِفقة على النا�س لهدايتهم ...وهو بالتايل نوع من
الإن�ساين) بح�سب ُعرف الدرا�سات القانونية الدولية.
ثم �إنّ م�شروعية (اجلهاد االبتدائي) بل ووجوبه �أي�ض ًا من الأمور �شبه املفروغ
منها يف الفقه الإ�سالمي ،ولوال وجود بع�ض الآراء املخالفة لذلك لقيل �أنهما
من امل�س ّلمات الفقهية ،حتى �أنّ الفقهاء مل يبذلوا جهد ًا كبري ًا ومر ّكز ًا للربهنة
عليه ،وك�أ ّنهم اتّفقوا على �أن الن�صو�ص عندما حت ّدثت عن اجلهاد والقتال �إمنا
ق�صدت هذا النوع منه(((.
 .1حب اهلل :قواعد فقه العالقة مع الآخر الديني� ،ص.228-227
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قال ال�شوكاين (ت1250هـ) وهو من علماء �أهل ال�سنة�( :أ ّما غزو الكفار
ومناجزة �أهل الكفر وح ْملهم على الإ�سالم �أو ت�سليم اجلزية �أو القتل فهو
معلوم من ال�ضرورة الدينية ،ولأجله بعثَ اهلل ر�س َله)(((.
ولل�سيد ال�شهيد حممد باقر ال�صدر (ت1400هـ) توجيه ًا مل�شروعية اجلهاد
االبتدائي مقارن ًة باحلروب التي تخو�ضها بع�ض القوى العظمى يف هذا الزمان
بدعوى تخلي�ص املجتمعات من الدكتاتورية �أو التخ ّلف وما �شابه ،وهي يف
الواقع تقوم بفعل ا�ستعماري يخدم م�صاحلها ومبا يتوافق مع �أيديولوجياتها،
وقد جاء كالمه يف معر�ض �إجابته العفوية على �س�ؤال ُطرح عليه يف جل�سة من
اجلل�سات ،وكان ال�س�ؤال كالتايل:
�س ّيدي ،ما هو الفارق بني الإ�سالم واال�ستعمار يف فتحهما للبالد ا ُالخرى ؟ مع
العلم �أنّ دعوى الإ�سالم ب�أ ّنه يفتح هذه البالد لن�شر الدين الإ�سالمي ،ودعوى
اال�ستعمار �أ ّنه يفتح هذه البالد للت�صاعد بها فكر ّي ًا وح�ضار ّي ًا واقت�صاد ّي ًا.
وجاء جواب ال�سيد ال�صدر على ق�سمني ،على م�ستوى النظرية وعلى م�ستوى
التطبيق ،و�س�أكتفي بعر�ض الق�سم الأول من الإجابة فقط.
قال (مع بع�ض االخت�صار) ..... :احلديث عن الفارق على م�ستوى النظر ّية
التو�سع بالق ّوة ،واحل�ضارة الغرب ّية القائمة
بني الإ�سالم وهو ي ّدعي �شرع ّية ّ
التو�سع بالق ّوة ،يكون كما يلي :الفارق النظري
اليوم وهي ت ّدعي �شرع ّية ّ
بني املوقفني هو يف الواقع مرتبط بطبيعة القاعدة الفكر ّية التي يقوم عليها
الإ�سالم ،والقاعدة الفكر ّية التي تقوم على �أ�سا�سها احل�ضارة الغرب ّية.
 .1ال�شوكاين :ال�سيل اجلرار املتفق على حدائق الأزهار ،ج� ،4ص.488
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أتو�سع و ُا�سيطر بالق ّوة على ال�شعوب
احل�ضارة الغرب ّية تقول� :أنا �أفتح و� ّ
و�سع من �آفاق املعرفة يف هذه ال�شعوب
املتخ ّلفة يف �سبيل �أن �أن�شر العلم و�أن ُا ّ
و ُا�ص ّعدها �إىل م�ستوى القرن الع�شرين �أو التا�سع ع�شر �أو الثامن ع�شر .هكذا
أو�سع نطاق �سيادتي و�سلطاين يف �سبيل �أن �أن�شر
تقول .والإ�سالم يقول� :أنا � ّ
كلمة ال �إله � ّإل اهلل.
الإ�سالم حينما يقول هذا فهو من�سجم مع قاعدته الفكر ّية� ،أ ّما احل�ضارة
الغرب ّية حينما تقول هذا فهي متناق�ضة مع قاعدتها الفكر ّية.
يعب عن ر�سالة (من وجهة ر�أي الإ�سالم
الإ�سالم يقول هـذا لأنّ الإ�سالم ّ
طبع ًا نتك ّلم كما �أ ّننا نتك ّلم هناك من وجهة نظر احل�ضارة الغرب ّية).
يعب عن ر�سالة ،وهذه الر�سالة لي�ست
الإ�سالم من وجهة ر�أيه وت� ّصوره ملوقفهّ ،
معي ،و� ّإنا هي نازلة من ال�سماء ،من
معي� ،أو كيان �إن�ساين ّ
نابعة من �إن�سان ّ
اهلل «تعاىل» ،فهذه الر�سالة بطبيعة انت�سابها �إىل اهلل «تعاىل» ب�إمكانها نظر ّي ًا
�أن ت ّدعي القيمومة على احلياة الب�شر ّية.
تبقى فكرة القيمومة طبع ًا �صعبة مبقدار �صعوبة الإميان َّ
بالل ،مبقدار ما
ي�صعب على الإن�سان �أن ي�ؤمن َّ
بالل� .إذا كان يف هذا �صعوبة على �إن�سان،
فم ن ال�صعب عليه �أن ي�ؤمن بقيمومة ر�سالة نا�شئة من َّ
الل «�سبحانه وتعاىل»،
ولكنّ هذه الفكرة كمت ّمم طبيعي لفكرة َّ
الل «تعاىل»� ،أي� :إذا ك ّنا قد فر�ضنا
يف الر�سالة الإ�سالم ّية �أ ّنها ر�سالة من َّ
الل «تعاىل» ،ففكرة القيمومة مت ّممة
لفكرة َّ
الل بالذات ؛ لأنّ َّ
الل «تبارك وتعاىل» التعبري العملي عنه هو القيمومة،
فقيمومة َّ
الل على الإن�سان هذه م�ستبطنة يف فكرة َّ
الل بالذات  ،وحيث �إ ّنها
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الل بالذات ف� ّأي ر�سالة تفرت�ض فكرة َّ
م�ستبطنة يف فكرة َّ
الل بالذات هي
تفرت�ض قيمومة َّ
الل �أي�ض ًا باعتبارها م�ستبطنة فيها.
يعب عن ر�سالة ،هذه الر�سالة ت ّدعي �أنّ هناك خالق ًا مد ّبر ًا ق ّيم ًا،
فالإ�سالم ّ
و�أنّ هذه الر�سالة هي مظهر قيمومة َّ
الل تعاىل على الإن�سان ،وهذا الإن�سان
الذي يحمل هذه الر�سالة لي�س بح�سب منطق هذه الر�سالة � ّإل �أداة تنفيذ،
ويف هذه اللحظة التي تقت�ضي هذه الر�سالة �أن يحملها �شخ�ص �آخر غري هذا،
�أو �أن يتبادل مع �شخ�ص �آخر دخل يف الإ�سالم على يده فال ب ّد �أن يح�صل
تبادل املراكز يف حمل هذه الر�سالة .فالقيمومة هنا يف الواقع لي�ست قيمومة
�إن�سان على �إن�سان ،و� ّإنا هي قيمومة الر�سالة النازلة من ال�سماء ،هي :قيمومة
َّ
الل «تعاىل» .والإن�سان هو �أداة لتنفيذ هذه القيمومة ،هو مظهر لتنفيذ هذه
القيمومة ،وب�إمكان هذه الر�سالة �أن ت�صطنع دائم ًا مظهر ًا �آخر جديد ًا� ،إن
اقت�ضت م�صلحتها ذلك .ونحن ال نتو ّقع من غري امل�سلمني �أن ي�ؤمنوا بهذا
نبي
الت� ّصور .لك ّننا نريد �أن ن�شرح وجهة النظر الإ�سالم ّية .يعني :نريد �أن ّ
ان�سجام الإ�سالم مع قاعدته الفكر ّية حينما اتّخذ موقفه من ال�شعوب الأخرى.
النقا�ش مع القاعدة الفكر ّية معقول ،وهنا باب النقا�ش مفتوح ،هل �أنّ فكرة
َّ
الل �صحيحة �أو خاطئة؟ هل �إنّ فكرة القيمومة �صحيحة؟ هذا نقا�ش مفتوح
على م�صراعيه ،ولك ّننا ل�سنا الآن ب�صدد ذلك ،و� ّإنا ب�صدد �شرح وجهة نظر
الإ�سالم يف امل�شكلة املطروحة.
ب�صحتها،
الإ�سالم بح�سب موقفه من�سج ٌم مع قاعدته الفكر ّية التي ي�ؤمن ّ
ب�صحتها �أو ناق�شتها ،هو م�ؤمن بهذه القاعدة الفكر ّية ،وهذه
�سواء � َ
آمنت ّ
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ربر تربير ًا كام ًال لهذا املوقف؛ لأنّ القيمومة تكون قيمومة
القاعدة الفكر ّية ت ّ
الل ،و�إرادة َّ
الر�سالة ،والر�سالة مت ّثل �إرادة َّ
الل ق ّيمة على الإن�سان؛ لأنّ قيمومة
الل م�ستبطنة يف فكرة َّ
َّ
الل بالذات.
و�أ ّما �أ ّية ح�ضارة ُاخرى تنبع من واقع الإن�سان ،فهذه احل�ضارة مهما كانت
معي �أو على �أ�شخا�ص مع ّينني .هذا التف ّوق املرحلي
متف ّوقة مرحل ّي ًا على �شعب ّ
ربر انتزاع �إرادة هذا الإن�سان وال�سيطرة عليه
ربر القيمومة بالق ّوة �أي :ال ي ّ
ال ي ّ
بالق ّوة يف �سبيل تطويره� ،صحيح �أنّ وجهة نظر هذا الق ّيم ،هذه احل�ضارة
أ�صح والأكمل .ولكنّ هذه وجهة نظر حم ّددة
املتف ّوقة تنظر �إليها على �أ ّنها ال ّ
يف حدود التجربة التي عا�شتها هذه احل�ضارة ،يف حدود �أبعاد الزمان واملكان
واملالب�سات وال�شروط املو�ضوع ّية وال�شروط االقت�صاد ّية وال�سيا�س ّية التي
ّ
متخ�ضت عنها وجهة النظر هذه.
من قال لك �أ ّيتها احل�ضارة �إنّ ذاك ال�شعب املتخ ّلف �إذا تركتيه دون �أن
ت�سيطري عليه بالق ّوة� ،إذا تركتيه و�أعفيتيه من �سلطانك بالق ّوة ،وبد�أ يتح ّرك
يتح�سن ذات ّي ًا ويتح ّرك وين�شط ذات ّي ًا ،ويقع يف حماوالت
ذات ّي ًا وين�ش�أ ذات ّي ًا ،وبد�أ ّ
لك �إ ّنه �سوف لن
اخلط�أ وال�صواب ذات ّي ًا ،ي�سقط م ّرة ويقف م ّرة ..من قال ِ
يك�شف حقيقة ح�ضار ّية �أكرب من احلقيقة التي اكت�شفتيها؟
معي ،و�ضمن
أنت
اكت�شفت حقيقة خالل تاريخ ّ
ِ
خالل �شوطك االجتماعيِ � ،
مالب�سات مع ّينة� ،أ ّما �أنّ هذه احلقيقة مت ّثل احلقيقة املطلقة؟ طبع ًا ال توجد
هناك ح�ضارة ب�شر ّية ت ّدعي هذا.
فمن قال لهذه احل�ضارة �أنّ �شعب ًا �آخر لو اعتمد على طاقاته الذات ّية ،لو �أ ّنه
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�أعفي من فر�ض مرا�سيم بالق ّوة وحتديدها ّ
بخط مر�سوم كما يقال للطفل:
ام�ش يف هذا ّ
اخلط ،لو �أعفي هذا ال�شعب من هذا ،من قال �إ ّنه �سوف لن
ِ
يك�شف جانب ًا �أكرب من هذه احلقيقة؟ احلقيقة لي�ست ملك �شعب دون �شعب �أو
عقل دون عقل.
واحلقيقة قد ّ
حينئذ
تك�شفت جوانبها بالتفاعل والت�ساند بني ك ّل ال�شعوب.
ٍ
�أنت فر�ضت م�سبق ًا �أنّ احلقيقة املطلقة هذه ،بينما �أنت نظر ّي ًا ال ميكنك �أن
ت ّدعي �أنّ احلقيقة املطلقة هذه ،ومع هذا طلبت بالق ّوة من ال�شعوب املختلفة
يف العامل ب�أن تنهج نف�س ّ
اخلط و�أن ت�سري نف�س الطريق .بينما لو ف�سح املجال
زمن
لك ّل �شعب �أن ميار�س جتربته الذات ّية َ
وتفاع َل يف التجارب الذات ّية �ضمن ٍ
و�شروط خمتلفة مو�ضوع ّية ومع مالب�سات خمتلفة اقت�صاد ّي ًا و�سيا�س ّي ًا وفكر ّي ًا
مما �أن
وروح ّي ًا ،كان بالإمكان �أن ُترى التجربة الب�شر ّية كك ّل بدرجة �أكرب ّ
معي على ك ّل �شعوب الأ�سرة الب�شر ّية.
تعر�ض نتائج جتربة مع ّينة ل�شعب ّ
فمن غري املنطقي �أنّ ح�ضارة تقول ب�أ ّنني اكت�شفت احلقيقة من زاويتي
و�ضمن �شروط ومالب�سات ،لكنّ هذه احلقيقة التي اكت�شفتها من زاويتي
و�شروطي ومالب�ساتي �أريد �أن �أفر�ضها على �شعوب العامل .بينما هذه ال�شعوب
بالإمكان �أن تك�شف حقيقة من جوانب وزوايا ُاخرى  ،وقد تكون هذه الك�شوف
الأخرى يف التجربة التاريخ ّية للب�شر ،قد تكون نافعة يف �سبيل ت�صعيد احلياة
الإن�سان ّية كك ّل فيبقى هنا نوع من التناق�ض ،التناق�ض العقلي يف موقفهم،
�صحيح �أنّ هناك احتما ًال �آخر ،وهو �أ ّنه بالإمكان �أنّ هذا ال�شعب الآخر لو ترك
ف�سوف ي�ضيع و�سوف ي�ستم ّر يف ال�ضياع ،ولكنّ هذا جم ّرد احتمال.
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طبع ًا االحتمال موجود ،ولكنّ االحتمال الآخر هو الأقوى؛ لأ ّنه هو الذي ي�ساعد
عليه التاريخ .والذي ينظر �إىل تاريخ �شعوب العامل ،و�إىل حركة التاريخ يرى
ب�أنّ احلقيقة لن تنك�شف من قبل �شعب واحد ،ومل تكن احلقيقة يف وقت من
الأوقات حمتكرة ل�شعب واحد� ،أو مكت�شفة من ِقبل �شعب واحد ،جميع �شعوب
العامل تقريب ًا �ساهمت يف احلقيقة التاريخ ّية كك ّل ،ك ّل �شعب خالل ح�ضارته
وخالل وجوده ودخوله على م�سرح التاريخ �أعطى جانب ًا من احلقيقة ،وك ّون
جزء ًا من التاريخ الذي هو الأ�سا�س حلياة الإن�سان اليوم.
فال�شيء الأقرب احتما ًال �سوف يكون مانع ًا عن فر�ض القيمومة ل�شعب على
�شعب بالق ّوة .ولو ج ّمدنا املواهب والعطايا والطاقات اخلام املوجودة يف هذه
ال�شعوب وفر�ضنا عليهم بالق ّوة �أن يعملوا عملنا ،ويعي�شوا اقت�صاد ّي ًا و�سيا�س ّي ًا
كما نعي�ش �سيا�س ّي ًا واقت�صاد ّي ًا ،ف�إ ّننا �سوف جن ّمد حركة هذه ال�شعوب.
وكذلك ميكن �أن تكت�شف هذه ال�شعوب �أخطاءنا ،وبالتايل ن�صبح متخ ّلفني
عنها ح�ضار ّي ًا ،فهل نقبل قيمومة هذه ال�شعوب بالق ّوة؟
 ....امل�ؤاخذة التي ذكرناها للح�ضارة الغرب ّية ال تكون بالن�سبة للح�ضارة
الإ�سالم ّية؛ لأنّ الفارق النظري بني احل�ضارة الغرب ّية واحل�ضارة الإ�سالم ّية
كبري ج ّد ًا ،واال�ستعمار مهما يحمل من �شعارات ،ك�أن يقول �أحمل العلم و�أحمل
احلقيقة �إىل ال�شعوب املتخ ّلفة ،ف�إ ّنه يف الواقع يحمل وجهة نظره عن احلقيقة
ويفر�ضها على الآخرين ،وهذا خط�أ كبري وفادح بالن�سبة للح�ضارة الب�شر ّية.
هذا على امل�ستوى النظري(((.
 .1ال�صدر :املدر�سة الإ�سالمية� ،ص .193
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• أدلّة اجلهاد االبتدائي:

وا�ستُدل على م�شروعية ووجوب اجلهاد االبتدائي بن�صو�ص قر�آنية ومن
ال�سنة ال�شريفة ،ومن بينها ما يلي:
ال ِبا ْل َي ْو ِم ِ
ون ِبا ِ
} .1قَا ِتلُو ْا ال ِ
ون َما َح َّر َم
اآلخ ِر َو َ
هلل َو َ
ين َ
ال ُي َح ِّر ُم َ
ال ُي ْؤ ِم ُن َ
َّذ َ
ُ
ِن ال ِ
اب َح َّتى ُي ْع ُطو ْا
ُه َو َ
اهلل َو َر ُسول ُ
ال َي ِدي ُن َ
َّذ َ
ْح ِّق م َ
ون د َ
ين أُوتُو ْا ا ْل ِك َت َ
ِين ال َ

ْج ْز َي َة َعن َي ٍد َو ُه ْم َص ِ
ون{((( .فالآية ل�سانها ل�سان الت�شديد ،وهي ت�أمر
ال ِ
اغ ُر َ
ّ
وتبي �أن ال تو ّقف عن
بقتال هذه الفئة
بغ�ض النظر عن املراد بها حتديد ًاّ -احلرب والقتال معهم �إال �إذا ا�ست�سلموا وخ�ضعوا للم�سلمني و�أعطوا اجلزية
بال�صورة املذكورة يف الآية ،و�إال توا�صلت احلرب معهم� ،سواء �أ كانوا من
املعتدين �سلف ًا على امل�سلمني �أم مل يكونوا.

ّ
ا�ستدل بع�ض الفقهاء بها على جواز قتل ال�ضعفاء
ولأن الآية مطلقة ،لذا فقد
وال�شيوخ منهم والعجزة حتى لو مل يكن لهم ر�أي ومل ُيقا ِتلوا امل�سلمني! بل �إنّ
ِّ
والكف عن قتلهم
احلرب معهم
ر�شد �إىل �أن �إيقاف
بع�ضهم احتمل �أن الآية ُت ِ
ِ
لي�س �إلزامي ًا فيما لو ا�ست�سلموا وا�ستع ّدوا لتقدمي اجلزية عن ٍيد وهم �صاغرون،
بل ميكن اال�ستمرار فيها �إىل �إفنائهم (((!
َخ ا َ
ْح ُر ُم ف ْ
وه ْم
انسل َ
ْم ْش ِرك َ
ُّم ُ
أل ْش ُه ُر ال ُ
ِين َح ْي ُث َو َجدت ُ
َاق ُتلُو ْا ال ُ
َ } .2ف ِإذَا َ
وه ْم َو ْ
الصال َة
اق ُع ُدو ْا َل ُه ْم ك َّ
اح ُص ُر ُ
َو ُخ ُذ ُ
وه ْم َو ْ
ُل َم ْر َص ٍد َف ِإن تَا ُبو ْا َوأَقَا ُمو ْا َّ

 .1التوبة .29 :
 .2املنتظري  :درا�سات يف والية الفقيه ،ج� ،3ص  ، 367-366املرديني :اجلوهر النقي ،ج،9
�ص .184
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ِن َ
يم{((( .وهذه الآية �صريحة يف
الزكَا َة ف َ
َوآ َت ُو ْا َّ
َخلُّو ْا َس ِبيلَ ُه ْم إ َّ
اهلل َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌ
�أن امل�شركني ُيقاتَلون وب�ش ّدة حتى تتحقق منهم التوبة ،بحيث تنعك�س من خالل
�إقامتهم لل�صالة و�إتيانهم الزكاة ...ومبعنى �آخر التزامهم بالإ�سالم.
ونفهم من الآية �أي�ض ًا �أنهم �إن مل ُي�سلموا فال ُيرتكون بل ُيقاتَلون و ُيعت َقلون
رت�صد لهم حيثما و ّلوا .ولإطالق الآية ،ف�إن ما �سبق هو حكمهم� ،سواء �أقاتَلوا
و ُي َّ
من ُ
قبل �أم ُيقا ِتلوا.
ين آ َم ُنو ْا قَا ِتلُو ْا ال ِ
َ } .3يا أَ ُّي َها ال ِ
ين َيلُو َن ُكم ِّم َن ا ْل ُك َّفا ِر َو ْل َي ِج ُدو ْا فِي ُك ْم
َّذ َ
َّذ َ
َ
ِين{((( .الآية �صريحة يف �أن احلرب هنا
ِغل َ
ْم َّتق َ
ْظ ًة َو ْ
َمو ْا أَ َّن اهلل َم َع ال ُ
اعل ُ

لي�ست لر ّد عدوان �أو �إعالن احلرب من قبل امل�شركني على امل�ؤمنني ،بل لفتح
البالد ،الأقرب فالأقرب بدليل قوله «عز وجل»} :ال ِ
ين َيلُو َن ُكم{ ولذا -بح�سب
َّذ َ
القرطبي -بد�أ النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» بالعرب يف اجلزيرة العربية ،فلما
ا�ستقامت له الأمور ،بد�أ بالروم والفر�س ،وهكذا(((.

واملالحظ هنا �أن هذه الآيات من �أواخر ما نزل يف القر�آن الكرمي ب�ش�أن
اجلهاد وقتال �أهل الكتاب وامل�شركني ،فكالهما يف �سورة التوبة النازلة يف
ال�سنة التا�سعة للهجرة� ،أي قبل وفاة النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ب�سنة وعدة
ُّه ِ َّ
ل َف ِإ ِن ان َت َه ْوا َف ِإ َّن
ُوه ْم َح َّتى َ
ين ُكل ُ
ون ِف ْت َن ٌة َو َي ُك َ
ال َت ُك َ
ون ِّ
الد ُ
�أ�شهرَ } .وقَا ِتل ُ
َ
ير{((( .فحيث �أن املراد من الفتنة هو ال�شرك بح�سب
اهلل ِب َما َي ْع َمل َ
ُون َب ِص ٌ
 .1التوبة.5 :
 .2التوبة.123 :
 .3القرطبي :اجلامع لأحكام القر�آن ،ج� ،2ص.350
 .4الأنفال.39 :
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بع�ض املف�سرين والفقهاء ،لذا فالآية ّ
تدل على وجوب القتال كي يزول ال�شرك،
وال يزول ال�شرك �إال بزوال امل�شركني� ،أي �أنّ قتالهم لي�س مرتبط ًا بالعدوان
�شركهم� ،إذ البد من زوال ال�شرك ومتكني التوحيد
ال�صادر عنهم ،بل بلحاظ ِ
يف الأر�ض.
• ضرورة القراءة الشمولية:

وهناك مالحظات عديدة ميكن ت�سجيلها على اال�ستدالل بالآيات ال�سابقة،
وحيث �أن هذا خارج عن هدف البحث لذا ف�س�أكتفي بالإ�شارة �إىل �أنه ال ي�صح
�أن نقر�أ �آيات اجلهاد ب�شكل جمزّء ،كل �آية على حدة ،ولعل �أو�ضح مثال على
ذلك الآيات الواردة يف �سورة التوبة ،ف�إنّ َمن يتلوها �سيجد �أنها ت�شتمل على
عدة ا�ستثناءات ،و�أنها ت�أتي على وقع ظروف خا�صة ،و�أنها تعالج �أحداث ًا
ووقائع فيها تداخالت وتراكمات لأحداث ال ميكن ا ُ
حلكم عليها من خالل
مقطع تاريخي جزئي ومنف�صل ع ّما �سبقه .ولذا البد يف درا�سة �آيات اجلهاد
التوجه العام للقر�آن الكرمي حول �أ�صالة احلرب
من قراءتها ككل ال�ستخال�ص ّ
معتد بها من الآيات
�أو ال�سلم مع الآخر الديني ،ال�س ّيما بلحاظ وجود جمموعة ٍّ
هي متع ّلقة باجلهاد الدفاعي ور ّد العدوان فكيف لنا �أن نحكم ب�أن الإطالقات
يف �سائر الآيات غري ناظرة �إىل ما �سبقها من �آيات � َّأ�س َ�ست لعدم العدوان وعدم
البدء ب�إعالن احلرب حتى مع امل�شركني؟ بل �إن الآيات املانعة عن العدوان
حاكمة ومق ِّيدة ل�سائر الآيات ،خ�صو�ص ًا وقد نفينا من قبل ا ّدعاء الن�سخ التي
للتم�سك بالإطالق وم�شروعية اجلهاد االبتدائي.
جل�أ �إليها فقهاء ِّ
ومف�سرون ّ
فعندما نقر�أ قوله «تعاىل»َ } :و ْ
وهم ِّم ْن
ِج ُ
ُوه ْم َح ْي ُث َث ِق ْف ُت ُم ُ
اق ُتل ُ
وه ْم َوأَ ْخر ُ
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ْح َرا ِم
ِن ا ْل َق ْت ِل َو َ
ُوه ْم ِع َ
ُم َوا ْل ِف ْت َن ُة أَ َش ُّد م َ
ال ُت َقا ِتل ُ
ْم ْس ِج ِد ال َ
َح ْي ُث أَ ْخ َر ُجوك ْ
ند ال َ
(((

ُم ف ْ
ُم ف ِ
ِين{
َذل َ
ُوه ْم ك َ
ِك َج َزاء ا ْل َكا ِفر َ
َاق ُتل ُ
ِيه َف ِإن قَا َتلُوك ْ
َح َّتى ُي َقا ِتلُوك ْ
�سيبدو لنا ا ّدعاء م�شروعية بل وجوب اجلهاد االبتدائي معق ً
وال ومتوافق ًا مع
هذه الدعوة العنيفة للقتل ف�ض ًال عن القتال ،والفرق بينهما �أن القتال يكون
من طرفني ،بينما القتل قد يتم من طرف واحد� ،أي املبادرة من قبل امل�سلمني
لقتل امل�شركني و�إن مل يكن ذلك يف �أجواء احلرب ...كل هذا �إذا قر�أنا الآية
لوحدها ،بينما لو رجعنا خطوة واحدة فقط ،وهي الآية التي �سبقتها مبا�شرة
�سنجدها تقدِّ م لنا ال�ضابطة احلاكمة يف التعامل مع امل�شركني ،وهيَ } :وقَا ِتلُو ْا
(((
ِن َ
هلل ال ِ
يل ا ِ
ين{
فِي َس ِب ِ
اهلل َ
ين ُي َقا ِتلُو َن ُك ْم َو َ
ال َت ْع َت ُدو ْا إ َّ
ْم ْع َت ِد َ
َّذ َ
ال ُي ِح ُّب ال ُ
فهل هناك �أو�ضح من هذا التعبري يف رف�ض البدء ب�إعالن احلرب عليهم ومنع
االعتداء و�أنه �أمر ال ُيح ّبه اهلل وال يريده و�أنه منهي عنه؟
وهل ي�صح �أن يكون (العدوان) �أمر ًا غري حمبوب هلل يف بدايات العهد املدين،
ثم ي�صبح حمبوب ًا له يف نهايات ذلك العهد.

هل يحتاج الأمر �إىل مزيد من التو�ضيح �أن قتال امل�شركني �إمنا يكون بعد
هلل ال ِ
يل ا ِ
ين
�أن بد�أ امل�شركون بالقتال بعد قوله «تعاىل»َ } :وقَا ِتلُو ْا فِي َس ِب ِ
َّذ َ
ُي َقا ِتلُو َن ُك ْم{ ،علم ًا ب�أن هذه القاعدة ت�أ�س�ست يف بدايات عهد ما بعد الهجرة
بلحاظ �أن الآية من �سورة البقرة ،وهي من �أوائل ال�سور املدنية ،وعليها مت ت�أ�سي�س
عقيدة القتال عند امل�سلمني حتى وفاة النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله»،
وكل حروبه وغزواته كانت خا�ضعة لهذه القاعدة ،وما ُيطرح خالف ذلك
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يعتد النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» على �أحد ،مبا يف ذلك
غري �صحيح ،حيث مل ِ
قري�ش ،ومل تكن حروبه �إال دفاعية� ،أو ر ّد ًا لعدوان �سابق� ،سواء �أ كان عدوان ًا
بقتال� ،أو بخيانة� ،أو بنق�ض للمواثيق� ،أو بال�سعي للقتل واالغتيال والتحري�ض
على القتل والتهجري بالعنف وامل�ؤامرات وال�سجن واحل�صار والتعذيب و�أمثال
ذلك ،وهو ما مار�سته قري�ش يف العهد املكي ،كما �صدر بع�ضه عن اليهود ممن
قاتلهم النبي ،وعن بع�ض الأعراب والغ�سا�سنة والروم وغريهم.
وهذا ما ُيفهم من م�ضمون �آية القتل نف�سها �إذ تذكر التهجري وال�سعي لر ّد
امل�ؤمنني عن دينهم بالعنف وغري ذلك ،وهو ما تفيده كلمة (الفتنة) الواردة
فيهاَ } :و ْ
ُم َوا ْل ِف ْت َن ُة
ِج ُ
ُوه ْم َح ْي ُث َث ِق ْف ُت ُم ُ
اق ُتل ُ
وهم ِّم ْن َح ْي ُث أَ ْخ َر ُجوك ْ
وه ْم َوأَ ْخر ُ
أَ َش ُّد م َِن ا ْل َق ْت ِل{ كما جند الت�أكيد على عدم االعتداء و�ضرورة االلتزام
بالت�شريعات الإلهية اخلا�صة بالقتال على الرغم من امل�شاعر ال�سلبية ال�شديدة
جتاه امل�شركني ب�سبب منع امل�ؤمنني من �أداء منا�سك العمرة ،مع التهديد
ِر ا ِ
ال ت ِ
والوعيد ملن يخالف ذلكَ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
ال
هلل َو َ
ين آ َم ُنو ْا َ
َّذ َ
ُحلُّو ْا َش َعائ َ

ال
َّ
َض ً
ال ا ْل َه ْد َي َو َ
ْح َرا َم َو َ
ُون ف ْ
ْح َرا َم َي ْب َتغ َ
ال ا ْل َقالئ َ
آم َ
ين ا ْل َب ْي َت ال َ
الش ْه َر ال َ
ِد َوال ِّ

ُم
َاص َطا ُدو ْا َو َ
ِم َور ْ
ال َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َش َن ُ
آن َق ْو ٍم أَن َص ُّدوك ْ
ِّمن َّر ِّبه ْ
ِض َوا ًنا َو ِإذَا َحلَ ْل ُت ْم ف ْ
ال َت َعا َو ُنو ْا َعلَى
الت ْق َوى َو َ
ْح َرا ِم أَن َت ْع َت ُدو ْا َو َت َعا َو ُنو ْا َعلَى ا ْل َب ِّر َو َّ
ْم ْس ِج ِد ال َ
َع ِن ال َ
ِن َ
ات ُقو ْا َ
ْم َوا ْل ُع ْد َو ِ
اب{(((.
ان َو َّ
يد ا ْل ِع َق ِ
اهلل إ َّ
إلث ِ
اهلل َش ِد ُ
اِ

بل �إننا جند يف الآية الالحقة لآية الأمر بالقتل يف �سورة البقرة �أنّ املواجهة
العنيفة بالقتال والقتل ت�ستمر ما مل ينتهوا ويتو ّقفوا عن تلك املمار�ساتَ } :ف ِإ ِن
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140

أصالة احلرب أم السلم؟

ان َت َه ْوا َف ِإ َّن َ
يم{((( .ثم تعود الآيات لتق ّدم تربير القتال جمدد ًا
اهلل َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌ
ب�أنه لردع امل�شركني عن فتنة امل�ؤمنني ب�إخراجهم من الدين ،وكي يحافظ
ين ِ َّ ِ
ل{
ُوه ْم َح َّتى َ
ون ِف ْت َن ٌة َو َي ُك َ
ال َت ُك َ
ون ِّ
الد ُ
امل�ؤمنون على دينهمَ } :وقَا ِتل ُ
و ُتك ّرر جم ّدد ًا �أن امل�شركني �إذا تو ّقفوا عن ذلك وارتدعوا ف�سيكون املوقف
ِين{(((.
ِال َعلَى َّ
ان إ َّ
منهم خمتلف ًاَ } :ف ِإ ِن ان َت َه ْوا َف َ
ال ُع ْد َو َ
الظا ِلم َ
وتعود الآيات لت�ؤ ّكد منع االعتداء والبدء باحلرب والقتل ،و�أن يكون ذلك
ات
ْح َرا ُم ِب َّ
حمكوم ًا باملقابلة باملثل فقطَّ } :
ْح ُر َم ُ
ْح َرا ِم َوال ُ
الش ْه ِر ال َ
الش ْه ُر ال َ
َاع َت ُدو ْا َعلَ ْي ِه ِب ِمث ِْل َما ْاع َت َدى َعلَ ْي ُك ْم{(((،
اع َت َدى َعلَ ْي ُك ْم ف ْ
َم ِن ْ
ِق َص ٌ
اص ف َ
وعلى امل�ؤمنني االلتزام بذلك انطالق ًا من التزامهم بالتقوى وخمافة خمالفة
الأوامر والنواهي الإلهية ،وعليهم �أن ُيد ِركوا �أن التزامهم بذلك هو الذي
ات ُقو ْا
�سيم ّدهم بالن�صر الإلهي ،ال �أنه �سيكون مدعا ًة ل�ضعفهم وف�شلهمَ } :و َّ
َ
َ
ِين{.
ْم َّتق َ
اهلل َو ْ
َمو ْا أَ َّن اهلل َم َع ال ُ
اعل ُ
نعم ،ميكن القول �أنّ ا�ستمرار امل�شركني من قري�ش وغريها يف نق�ض املواثيق
والت�آمر وانتهاز الفر�ص لالنق�ضا�ض على النبي وعلى امل�ؤمنني وحتالفهم مع
منافقي املدينة وخارجها على الرغم من العفو عنهم يف فتح مكة وما بعد
ذلك من �أحداث ،وعلى الرغم من ال�سعي لت�أليف قلوبهم باملال من خالل
�إ�شراكهم مع امل�سلمني يف غزوة ُحنني والطائف وتف�ضيل قياداتهم يف الغنيمة
غي املوقف منهم ،بحيث جاء الأمر الإلهي باال�ستمرار
احلربية ،ك ّل ذلك قد ّ
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يف قتالهم �إىل �أن ُي�سلموا �أو ُيق�ضى عليهم بعد �إعطائهم الفر�صة لأربعة �أ�شهر
وبعد ان�سالخ الأ�شهر ا ُ
حل ُرم ،مع ا�ستثناء الفئات التي مل تنق�ض املواثيق ،وهو
ما ب ّينته �سورة التوبة يف �آيات عديدة مت�سل�سلة تت�ض ّمن اال�ستثناءات وتقدِّ م
امل ِّربرات القا�ضية لإ�صدار هذه الأوامر احلا�سمة.
َخ ا َ
ْح ُر ُم ف ْ
ِين َح ْي ُث
انسل َ
ْم ْش ِرك َ
أل ْش ُه ُر ال ُ
َاق ُتلُو ْا ال ُ
قال «عز وجل»َ } :ف ِإذَا َ
وه ْم َو ْ
ُل َم ْر َص ٍد َف ِإن تَا ُبو ْا َوأَقَا ُمو ْا
اق ُع ُدو ْا َل ُه ْم ك َّ
اح ُص ُر ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
ُّم ُ
وه ْم َو ْ
َو َجدت ُ
ِن َ
ون
الزكَا َة ف َ
الصال َة َوآ َت ُو ْا َّ
يمَ ...ك ْي َف َي ُك ُ
َخلُّو ْا َس ِبيلَ ُه ْم إ َّ
اهلل َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌ
َّ
ِال ال ِ
ند َر ُسول ِ
ند ا ِ
ْم ْس ِج ِد
ِه إ َّ
ُّم ِع َ
هلل َو ِع َ
ِين َع ْه ٌد ِع َ
َّذ َ
ِلل ُْم ْش ِرك َ
ين َع َ
اهدت ْ
ند ال َ
ْحرا ِم فَما اس َت َقا ُمو ْا َل ُك ْم فَاس َتقِيمو ْا َل ُه ْم إ َّ َ
ِينَ ،ك ْي َف َوإِن
ْم َّتق َ
ِن اهلل ُي ِح ُّب ال ُ
ْ ُ
َ ْ
ال َ َ
ِم ًة ُي ْر ُضو َن ُكم ِب َأ ْف َو ِ
ِم َو َت ْأ َبى ُقلُو ُب ُه ْم
ِال َو َ
ال َي ْر ُق ُبو ْا فِي ُك ْم إ ًّ
َي ْظ َه ُروا َعلَ ْي ُك ْم َ
ال ذ َّ
اهه ْ

َر ُه ْم ف ِ
ون،
ِال َو َ
ِن إ ًّ
ونَ ...
ِم ًة َوأُو َلئ َ
ون فِي ُم ْؤم ٍ
ْم ْع َت ُد َ
ال َي ْر ُق ُب َ
َاس ُق َ
ال ذ َّ
ِك ُه ُم ال ُ
َوأَ ْكث ُ

ين َو ُن َف ِّص ُل اآل َي ِ
ات
الد ِ
الصال َة َوآ َت ُو ْا َّ
الزكَا َة َف ِإ ْخ َوا ُن ُك ْم فِي ِّ
َف ِإن تَا ُبو ْا َوأَقَا ُمو ْا َّ
ونَ ،وإِن َّن َكثُو ْا أَ ْي َما َن ُهم ِّمن َب ْع ِد َع ْه ِد ِه ْم َو َط َع ُنو ْا فِي دِي ِن ُك ْم َف َقا ِتلُو ْا
َم َ
ِل َق ْو ٍم َي ْعل ُ

ُون َق ْو ًما َّن َكثُو ْا أَ ْي َما َن ُه ْم
ون ،أَ َ
ِم َة ا ْل ُك ْف ِر إ َِّن ُه ْم َ
ال ُت َقا ِتل َ
ان َل ُه ْم َل َعلَّ ُه ْم َين َت ُه َ
ال أَ ْي َم َ
أَئ َّ
َخ َش ْو َن ُه ْم ف ُ
َاهلل أَ َح ُّق أَن
الر ُس ِ
ُم أَ َّو َل َم َّر ٍة أَت ْ
َو َه ُّمو ْا ِب ِإ ْخ َر ِ
ول َو ُهم َب َدؤُوك ْ
اج َّ

ِين� ((()....إلخ الآيات.
تْ
َخ َش ْو ُه إِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِمن َ

• دوافع الفتوحات:

كل ما �سبق ي�ؤ ّكد �أن موقف القر�آن الكرمي من القتال هو املوقف الدفاعي،
و�أنّ الأ�صل هو ال�سلم والالحرب والدعوة با ُ
وباحلجة
حل�سنى وبالكلمة الطيبة
ّ
 .1التوبة.13-5 :
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واجلدال بالتي هي �أح�سن ،و�أنْ ال بدء بالقتال ُ
حلرمة العدوان على الغري،
ولو كان الغري من امل�شركني ف�ض ًال عن �أهل الكتاب ،ومن خالل ذلك نقر�أ كل
ال�سرايا والغزوات التي جرت يف العهد املدين ،مبا يف ذلك غزوة بدر التي قال
ُ
بع�ض امل�ست�شرقني والطاعنني يف الإ�سالم ب�أنها كانت ب�سبب ممار�سة امل�سلمني
لقطع الطريق واالعتداء على القوافل التجارية لقري�ش ،والواقع �أنها كانت ر ّد ًا
على عدوان قري�ش نف�سها وحلفائها خالل العهد املكي والذي انتهى با�ضطرار
امل�سلمني �إىل الهجرة هرب ًا من اال�ضطهاد وم�ؤامرات القتل واالغتيال وم�صادرة
الأموال وحرية املعت َقد بال ُعنف والقهر ،وما القوه من �صنوف التعذيب واحل�صار
والتجويع وما �إىل ذلك.
بل �إن القر�آن الكرمي �صريح يف �أن امل�شركني هم الذين بد�أوا امل�ؤمنني بالقتال:
ِن َ
اهلل َعلَى َن ْصر ِ
ِن ِلل ِ
ير{(((،
ِموا َوإ َّ
ين ُي َقا َتل َ
}أُذ َ
َّذ َ
ُون ِب َأ َّن ُه ْم ُظل ُ
ِه ْم َل َق ِد ٌ

ِن َ
هلل ال ِ
يل ا ِ
ال ُي ِح ُّب
} َوقَا ِتلُو ْا فِي َس ِب ِ
اهلل َ
ين ُي َقا ِتلُو َن ُك ْم َو َ
ال َت ْع َت ُدو ْا إ َّ
َّذ َ
ين{(((.
ْم ْع َت ِد َ
ال ُ
ُم أَ َّو َل
الر ُس ِ
}أَ َ
ال ُت َقا ِتل َ
ُون َق ْو ًما َّن َكثُو ْا أَ ْي َما َن ُه ْم َو َه ُّمو ْا ِب ِإ ْخ َر ِ
ول َو ُهم َب َدؤُوك ْ
اج َّ
َخ َش ْو َن ُه ْم ف ُ
ِين{(((.
َاهلل أَ َح ُّق أَن ت ْ
َم َّر ٍة أَت ْ
َخ َش ْو ُه إِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِمن َ

وهكذا ف�إن انطالقة حركة الفتوحات الإ�سالمية التي جرت بعد وفاة النبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» كانت ا�ستمرار ًا ملواجهة العدوان وامل�ؤامرات والتحالفات
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ال�شيطانية التي قامت على يد الروم وحلفائهم ،والفر�س وحلفائهم ،وجمع من
اليهود والن�صارى وامل�شركني يف اجلزيرة العربية،
وكانت بع�ض حاالت التم ّرد التي �شهدتها اجلزيرة العربية بعد وفاة النبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» والتي ُعرفت بعنوان (الر ّدة) جز ًء منها وبتحري�ض من
الفر�س والروم كما �ستم ّر بنا ال�شواهد على ذلك.
كل ذلك ا�ستدعى �أن تنطلق جيو�ش امل�سلمني لردع تلك امل�ؤمرات والق�ضاء عليها
وعلى َمن هم وراءها ،ال �س ّيما بلحاظ �صدور �أمر النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»
وهو يف �أيامه الأخرية ب�ضرورة �إنفاذ جي�ش �أ�سامة بن زيد ،ال لإخالء ال�ساحة
لعلي «عليه ال�سالم» فح�سب فيما لو تويف النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ،كما
يت� ّصور البع�ض ،بل لأن هذه االنطالقة الع�سكرية ال�ضخمة كانت �ضرورية لر ّد
عدوان الروم وحلفائهم.
ومبعنى �آخر ،ميكننا القول مب�شروعية الفتوحات الإ�سالمية التي جرت
يف (العهد الرا�شدي) ،دون احلاجة للقول مب�شروعية (اجلهاد االبتدائي)
والربهنة عليه ،ودون احلاجة للجوء للأ�سلوب امللتوي با ّدعاء ن�سخ �آيات العفو
وال�صفح وال�سلم وعدم العدوان ،ويف نف�س الوقت ،لن نكون يف موقف الدفاع
�أمام هجمات امللحدين وامل�ست�شرقني وغريهم ممن يطعنون يف تلك احلروب
بذريعة �أن و�سيلة ن�شر الإ�سالم كانت بال�سيف.
و�سيتبي معنا عند عر�ض �أحداث (الفتوحات) وتفا�صيلها وما �س�أذكره حول
ّ
�أ�سباب الإقبال على الإ�سالم من قبل الأمم (املفتوحة/املغز ّوة) �أنّ �أهل تلك
جبوا على الدخول يف الإ�سالم ،ومن �أ�سلم
النواحي التي طالتها احلروب مل ُي َ
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منهم فقد �أ�سلم عن اختيار منه ،ولو كان انت�شار الإ�سالم بال�سيف حقيقة،
لكان �أوىل النا�س بالتح ّول �إىل الإ�سالم هم �أهل تلك النواحي املفتوحة.
كما �أن م�شروعية (الفتوحات) ي�ستتبعها تف ّهمنا مل�شاركة جمع من كبار
(�شيعة علي) فيها ،ويف ت�س ّلم بع�ض املهام القيادية الع�سكرية والإدارية ،حتى
�أننا جند �أنَّ مالك ًا الأ�شرت ير ّد على وايل الكوفة �سعيد بن العا�ص القائل:
(� ّإنا هذا ال�سواد((( ب�ستان قري�ش) بقوله�( :أتزعم �أنّ ال�سواد الذي �أفاءه
اهلل علينا ب�أ�سيافنا ب�ستا ٌن لك ولقومك؟)((( ،ويف تف ّهم موقف �أمري امل�ؤمنني
«عليه ال�سالم» وعدم ورود �أية كلمات عنه وال عن احل�سنني «عليهما ال�سالم»
يف ذم هذه (الفتوحات) �أو نقدها ،بل �سنجد من علي «عليه ال�سالم» ال ُّن�صح
وامل�شورة ،بالإ�ضافة �إىل ترتيب الأثر عليها.

� .1أر�ض ال�سواد عنوان ُيطلق على جنوب العراق ،ب�سبب كرثة النخل والزرع ،والأخ�ضر
الغامق ي�سمى عندهم �أ�سود.
 .2ابن الأثري :الكامل يف التاريخ ،ج � ، 2ص . 2
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4
موقف األئمة من الفتوحات
من الق�ضايا التي يهتم بها الو�سط ال�شيعي عند احلديث عن الفتوحات
الإ�سالمية عموم ًا ،ويف العهد الرا�شدي الذي عا�صره الإمام �أمري امل�ؤمنني
علي «عليه ال�سالم» خ�صو�ص ًا ،هي م�س�ألة موقف الأئمة ور�أيهم فيها ،ومدى
وطبيعة تفاعلهم معها ،الأمر الذي �سي�ؤ ّثر �-شئنا �أم �أبينا -على نظرتنا حول
مدى م�شروعية هذه الفتوحات وتفاعلنا الإيجابي عند احلديث عنها .ولنبد�أ
�أ ّو ًال يف ا�ستعرا�ض موقف �أمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم» منها ،ومن َث ّم ُنع ِّرج
على دعوى م�شاركة احل�سن واحل�سني «عليهما ال�سالم» يف بع�ضها ،ونتو ّقف
�أخري ًا يف ا�ستعرا�ض الروايات الواردة حول ت�صريحات ومواقف الأئمة
«عليهم ال�سالم» من بعد احل�سني واملتع ّلقة بها.
• موقف اإلمام علي من الفتوحات:

وقعت الفتوحات الإ�سالمية يف (العهد الرا�شدي) على مر�أى وم�سمع الإمام
علي «عليه ال�سالم» واحل�سن واحل�سني «عليهما ال�سالم» ،ومل يبلغنا انتقاد
موجه منهم نحو هذه احلروب وت�سيري الق ّوات ،خالف ًا لتلك التي وقعت يف
َّ
العهدين الأموي والعبا�سي حيث �أبدى بع�ض الأئمة «عليه ال�سالم» مواقف
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�سلبية منها كما �سي�أتي معنا .بل وبني �أيدينا بع�ض الن�صو�ص التي تت�ض ّمن
كلمات امل�شورة والن�صيحة ال�صادرة عن علي «عليه ال�سالم» للخليفة عمر بن
اخلطاب بهذا اخل�صو�ص ،ومن املحتمل -كما �سندر�س الحق ًا� -أن احل�سنني
«عليهما ال�سالم» �شاركا يف بع�ض الفتوحات ،وقد تب ّنى بع�ض علمائنا من
الباحثني يف التاريخ و�سرية الأئمة «عليهم ال�سالم» هذا القول ،وجند �أن عدد ًا
ملحوظ ًا من املح�سوبني على �أمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم» ومن �شيعته املق ّربني
قد �شاركوا يف بع�ض تلك الفتوحات مبر�أى وم�سمع من الإمام نف�سه ،وبع�ضهم
كان يف موقع القيادة فيها� ،إ�ضافة �إىل ترتيب الأثر عليها من قبل الأئمة
و�أ�صحابهم ،و�س�أذكر جمموعة من ال�شواهد على ذلك.
�ستدل مبا �سبق على م�شروعية و�إيجابية تلك (الفتوحات) من
وميكن �أن ُي َ
حيث املبد�أ بغ�ض النظر عن بع�ض الأحداث التف�صيلية التي قد ال تتوافق مع
ذلك ،وهذا �أمر طبيعي ال يخد�ش يف �أ�صل امل�شروعية ،وقد عاب القر�آن الكرمي
على بع�ض امل�سلمني بع�ض املواقف التي ال تتناغم مع املوقف ال�شرعي يف �أثناء
يل ا ِ
احلرب كقوله «تعاىل»َ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
هلل َف َت َب َّي ُنوا
ين آ َم ُنوا ِإذَا َض َر ْب ُت ْم فِي َس ِب ِ
َّذ َ

الد ْن َيا
ُون َع َر َ
َس َت ُم ْؤ ِم ًنا َت ْب َتغ َ
ْح َيا ِة ُّ
ض ال َ
َو َل َت ُقولُوا ل َ
الس َل َم ل ْ
ِم ْن أَ ْل َق ٰى ِإ َل ْي ُك ُم َّ
ِن َ
ِك كُن ُتم ِّمن َق ْب ُل فَم َّن ُ
ِند ا ِ
اهلل
َذل َ
ِير ٌة ك َٰ
اهلل َعلَ ْي ُك ْم َف َت َب َّي ُنوا إ َّ
َفع َ
هلل َمغَان ُ
َ
ِم َكث َ
يرا{((( ،وكما رف�ض النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» وترب�أ من
َان ِب َما َت ْع َمل َ
كَ
ُون َخ ِب ً

ت�صرف خالد بن الوليد مع بني جذمية كما �سي�أتي معنا يف نهاية هذا الف�صل.
فيبقى �إذ ًا �أن فتوحات (العهد الرا�شدي) كانت متوافقة مع ال�شريعة ،وتخدم
 .1الن�ساء.94:
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الإ�سالم ،ويف االجتاه ال�صحيح ،و�أنها ا�ستدامة حلركة النبي يف اجتاه مواجهة
الأعداء الذين كادوا دولة الإ�سالم الفت ّية -وا�ستم ّروا يف كيدهم -و�أرادوا
الق�ضاء عليها بامل�ؤامرات واملكائد وحتريك بع�ض الأطراف وت�شجيعها وعقد
التحالفات ال�شيطانية ،بل وباملواجهات املبا�شرة �أحيان ًا.
ول�ست م�ؤيد ًا لقولهم� -أن
بل اعترب البع�ض -كما ذكرت يف الف�صل ال�سابق ُ
هذه الفتوحات كانت �ضرورية لفتح املجال �أمام ال�شعوب غري امل�سلمة يف العراق
وال�شام و�أفريقيا وفار�س وخرا�سان وغريها لال�ستماع �إىل كالم اهلل وهدايتهم
احلجة عليهم ،وهذا ما كان ليتم لوال الفتوحات� ،إذ �أن القائمني
�أو �إقامة ّ
على تلك الأمم كانوا من �أ�ش ّد �أعداء الإ�سالم ،فمن املنطقي -بح�سبهم� -أن
يقوم امل�سلمون باجلهاد االبتدائي �أم ًال يف ا�ستكمال ن�شر دعوة ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله» �إىل النا�س كافة .وقد ناق�شت يف الف�صل ال�سابق هذه
اجلزئية -فقهي ًا من منطلق قر�آين -حول عالقة الفتوحات بن�شر دين اهلل،
ومدى م�شروعية ا�ستعمال ال�سيف والقوة يف الدعوة ،وحول اجلهاد االبتدائي
عموم ًا� ،سواء حتت راية النبي �أو الإمام� ،أو من دون ذلك ما دامت الغاية
ُم ِل�صة لوجه اهلل «تعاىل».
• اإلمام علي ُيخرب عن دوره يف الفتوحات:

الرواية الأوىل التي ُيكن اال�ستدالل بها على املوقف والتفاعل الإيجابي من
قبل الإمام علي «عليه ال�سالم» ب�ش�أن الفتوحات يف العهد الرا�شدي �أو بع�ضه،
رواية طويلة جد ًا رواها ال�شيخ ال�صدوق يف كتابه (اخل�صال) ،وهي يف �صورة
حوار دار بني �أمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم» وبني كبري اليهود يف الكوفة بعد

150

موقف األئمة من الفتوحات

حرب النهروان ،وهذا يعني -على فر�ض �صحة وقوعها -قد جرت يف عهد
ُحكمه وخالفته.
فقد روى ال�شيخ ال�صدوق بال�سند عن جابر اجلعفي ،عن �أبي جعفر -الباقر
«عليه ال�سالم» -قال�( :أتى ر�أ�س اليهود علي بن �أبي طالب «عليه ال�سالم»
عند من�صرفه عن وقعة النهروان وهو جال�س يف م�سجد الكوفة فقال :يا �أمري
امل�ؤمنني� ،إين �أريد �أن �أ�س�ألك عن �أ�شياء ال يعلمها �إال نبي �أو و�صي نبي قال:
�سل ع ّما بدا لك يا �أخا اليهود ).....وبد�أ ي�س�أل والإمام يجيب �إىل �أن قال
«عليه ال�سالم»( :ف�إنّ القائم بعد �صاحبه) �أي اخلليفة عمر بعد اخلليفة �أبي
�صدرها عن �أمري ،ويناظرين يف
بكر (كان ي�شاورين يف موارد الأمور ،ف ُي ِ
غوام�ضها ف ُيم�ضيها عن ر�أيي ،ال �أعلم �أحد ًا -وال يعلمه �أ�صحابي -يناظره
يف ذلك غريي ،وال يطمع يف الأمر بعده �سواي) وك�أنّ الإمام يقول �أنّ اعتماد
اخلليفة عمر عليه وحده دون �سائر النا�س كان م� ِّؤ�شر ًا على �أنه �سيقوم بالإعالن
عن خالفته من بعده مبا�شرة (فلما �أن �أتته من ّيتُه على فج�أة بال مر�ض كان
أمر كان �أم�ضاه ،يف �صح ٍة من بدنه ،مل �أ�شك �أين قد ا�سرتجعت
قبله ،وال � ٍ
حقي يف عافية باملنزلة التي كنت �أطلبها ،والعاقبة التي كنت �ألتم�سها ،و�إن اهلل
�سي�أتي بذلك على �أح�سن ما رجوت ،و�أف�ضل ما �أ ّملت ،وكان ِمن ِفعله �أنْ ختم
�أم َره ب�أن �س ّمى قوم ًا �أنا �ساد�سهم ،ومل ي�ستوين بواحد منهم((( ،وال َذكر يل
حا ًال يف وراثة الر�سول وال قرابة وال �صهر وال ن�سب ،وال لواحد منهم مثل �سابقة
و�صي ابنه فيها حاكم ًا
و�صيها �شورى بينناّ ،
من �سوابقي وال �أثر من �آثاريّ ،
 .1ال�صدوق :اخل�صال� ،ص ..375-365
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علينا و�أمره �أن ي�ضرب �أعناق النفر ال�ستة الذين �صري االمر فيهم �إن مل ينفذوا
�أمره ،وكفى بال�صرب على هذا -يا �أخا اليهود� -صرب ًا.((()....
�صحت وهي باملنا�سبة �ضعيفة ال�سندّ -
تدل على كمال امل�شورة
فالرواية �-إن ّ
يف مه ّمات الأمور بني اخلليفة عمر وبني الإمام علي «عليه ال�سالم» ،و�أنّ
التن�سيق كان قائم ًا بينهما ،وال�شك �أنّ منها م�س�ألة الفتوحات ،فقد كانت من
أهم م�شاغل احلكم �آنذاك وعلى ر�أ�س �أولو ّياتها ،ل�سعتها وكرثتها وامتداد
� ّ
�آثارها املختلفة على الأمة الإ�سالمية.
ولكن بالإ�ضافة �إىل �ضعفها من ناحية ال�سند بعدة حلاظات ،هناك
�إ�شكاالت كثرية على التفا�صيل العديدة املذكورة فيها على ل�سان الإمام علي
«عليه ال�سالم» ،مع ت�سا�ؤل م�شروع حول مدى احلكمة يف �أن يق ّدم الإمام لرجل
من اليهود كل هذه التفا�صيل اخلطرية وفتح املل ّفات احل�سا�سة حول ق�ضايا
ا ُ
حلكم واخلالفات بني امل�سلمني وغري ذلك ،ولو كان طمع ًا يف �إ�سالمه ودفعه
نحو الت�ش ّيع له على �سبيل املثال.
نتم�سك بهذه الرواية للتدليل على املوقف الإيجابي
من هنا ال ن�ستطيع �أن ّ
من قبل الإمام «عليه ال�سالم» جتاه الفتوحات ،وننتقل �إىل روايات �أخرى لعلها
ت�سعفنا يف هذا الباب.
ن�صان وموقفان يت�ض ّمنان ا�ست�شارة من اخلليفة عمر
ففي نهج البالغة ّ
بخ�صو�ص بع�ض املعارك ،وجند من �أمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم» جتاوب ًا
 .1يبدو �أن هذه الكلمة غري �صحيحة ،ويف كتاب االخت�صا�ص (ومل ي�ساوين) ولعلها �أ�صح،
وذلك بلحاظ جعل الإمام �آخر القائمة.
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موقع بلدة نهاوند في إيران حيث جرت المعركة

�إيجابي ًا معها ،ومل ي ّدخر الن�صيحة يف توجيه اخلليفة التّخاذ املوقف ال�صحيح
الذي يعود على الإ�سالم باخلري ،وفيه ثناء على جي�ش امل�سلمني �أي�ض ًا ،و�أنّ اهلل
معهم وي�س ّددهم ويخذل �أعداءهم.
• املوقف األول:

فيخ�ص رغبة اخلليفة عمر بن اخلطاب يف اخلروج بنف�سه
�أما املوقف الأ ّول
ّ
لقتال الفر�س يف معركة (نهاوند) والتي ُتعترب من املعارك الفا�صلة يف حركة
الفتوحات الإ�سالمية �ضمن حدود الدولة ال�سا�سانية.
وقد اختلف امل�ؤ ّرخون يف حتديد �سنة وقوع هذه املعركة ،و�إن اتّفقوا على
�أنها كانت يف خالفة عمر بن اخلطاب ،قرب بلدة نهاوند يف �إيران ،وقد �أِرت
�إىل االختالف يف حتديد ذلك يف ف�صل م�صادر �أخبار الفتوحات ،ويف هذه
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املعركة انت�صر امل�سلمون انت�صار ًا كبري ًا بقيادة النعمان بن مقرن((( على
الفر�س ال�سا�سانيني� ،إال �أن النعمان ا�ست�شهد يف املعركة وقادها جرير بن
عبداهلل البجلي من بعده بح�سب الرتتيب املحدد للقيادة من قبل .وبانت�صار
امل�سلمني فيها ،انتهى -عملي ًا -حكم الدولة ال�سا�سانية يف �إيران ،بعد �أن دام
 416عام ًا ،و�إن ا�ستمر وجود َمن اعتربوا �أنف�سهم حكام ًا للدولة ال�سا�سانية
من بعد ذلك كما �سي�أتي معنا يف الف�صل اخلا�ص بتقييم �أو�ضاع دولة الفر�س،
ولكن مق ّومات الدولة انهارت على الأر�ض.
ون�ص كالم �أمري امل�ؤمنني �ضمن هذا املوقف جاء حتت رقم � 146أو 144
ّ
على اختالف الن�سخ -من ق�سم اخلطب والكلمات من نهج البالغة( :ومنكالم له «عليه ال�سالم» وقد ا�ست�شاره عمر بن اخلطاب يف ال�شخو�ص لقتال
الفر�س بنف�سه� :إنّ هذا الأمر مل يكن ن�ص ُره وال خذال ُنه بكرث ِة وال ق ّلة .وهو
دين اهلل الذي �أظهره ،وجنده الذي �أع ّده و�أم ّده ،حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث
طلع .ونحن على موعود من اهلل .واهلل منجز وعده ونا�صر جنده .ومكان الق ّيم
بالأمر((( مكان النظام ِمن اخلرز((( ،ف�إن انقطع النظام تف ّرق وذهب ،ثم مل
 .1النعمان بن مقرن املزين� ،صحابي� ،أمري قبيلة مزينة .قدم على النبي مع قومه ومعه
الهدايا معلن ًا �إ�سالمهم جميع ًا ،ويروى �أنه امل�سلمني فرحوا بهذا اخلرب�ِ ،إذ مل ي�س ِبق ِلبيت
ِمن بيوت العرب �أن �أ�سلم منه �أحد َع َ�ش َر �أخ ًا من � ٍأب واحد ومعهم �أربعمائة فار�س� .شارك يف
بع�ض حروب النبي ،وحمل لواء مزينة يف فتح مكة .ع ّينه اخلليفة عمر والي ًا على مدينة ك�سكر
يف العراق.
 .2املق�صود به هنا :اخلليفة.
 .3النظام :ال�سلك ينظم فيه اخلرز .
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يجتمع بحذافريه �أبد ًا .والعرب اليوم((( و�إن كانوا قلي ًال ،فهم كثريون بالإ�سالم،
وا�ستدر ال َّرحى بالعرب ،و�أ�ص ِلهم دو َنك نا َر
وعزيزون باالجتماع .فكن ُقطب ًا،
ِ
احلرب ،ف�إنك �إن �شخ�صت ِمن هذه الأر�ض ،انت َق َ�ضت عليك العرب((( ِمن
أهم �إليك مما
�أطرافها و�أقطارها ،حتى يكون ما َتد ُع وراءك ِمن العورات � ّ
بني يديك� .إنّ الأعاجم �إن ينظروا �إليك غد ًا يقولوا هذا �أ�صل العرب ،ف�إذا
قطعتموه ا�سرتحتم ،فيكون ذلك �أ�ش َّد ِل َك َلبهم((( عليك ،وطمعهم فيك .ف�أما
ذكرت من م�سري القوم �إىل قتال امل�سلمني ،ف�إنَّ اهلل «�سبحانه» هو �أكر ُه
ما
َ
ذكرت من عددهم ف�إ ّنا
مل�سريهم منك ،وهو �أقد ُر على تغيري ما يكره .و�أما ما َ
مل نكن نقاتل فيما م�ضى بالكرثة ،و�إمنا ك ّنا نقاتل بالن�صر واملعونة)(((.
و�صح �صدورها عنه «عليه ال�سالم»،
وهذه الرواية �إن ّمتت ن�سبتها للإمام ّ
ف�ستكون لها داللة قوية على ت�أييد الإمام علي للفتوحات ،وذلك بلحاظ ما يلي:
 .1تقدمي امل�شورة الإيجابية للخليفة.
 .2عدم انتقاد الفتوحات ،وال املطالبة بوقفها.
 .3ن�سبة الكراهية هلل بخ�صو�ص م�سري الأعداء ،بقوله( :ف�إنَّ اهلل «�سبحانه»
هو �أكر ُه مل�سريهم منك ،وهو �أقد ُر على تغيري ما يكره).
 .4عبارة (نقاتل) الواردة يف �آخرها ،مبا ّ
يدل على �أنّ الإمام «عليه ال�سالم»
لتوجهه وموقفه.
كان يعتربها مم ّثل ًة ّ
 .1وهم ي�ش ّكلون �آنذاك قوام وعماد وغالبية �أفراد اجلي�ش الإ�سالمي.
 .2من املنافقني وغري امل�سلمني واملرت ّدين و�أ�صحاب الأطماع واملتحالفني مع الأعداء.
 .3كلبهم :تكالبهم وجت ّمعهم وت�ضافرهم.
 .4الر�ضي :نهج البالغة ،اخلطبة .146
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• رواية ابن أعثم:

الكالم ال�سابق املروي يف نهج البالغة مذكو ٌر �أي�ض ًا يف م�صادر �أخرى ،مع بع�ض
اختالف ،وتقدمي وت�أخري يف العبارات ،ومن بينها ما جاء يف كتاب (الفتوح)
البن �أعثم الكويف ،وفيه تف�صيل �سبب امل�شورة ،وما جرى بعدها .واخلرب فيه
�أن جماميع كبرية من ال ُفر�س اتّفقوا( :فتعاقدوا على �أمرهم وتعاهدوا وعزموا
على جهاد امل�سلمني ،وبلغ ذلك �أهل الكوفة ،فاجتمعوا �إىل �أمريهم عمار بن
يا�سر فقالوا� :أيها الأمري! هل بلغك ما كان من جموع ه�ؤالء الأعاجم ب�أر�ض
نهاوند؟ قال عمار :قد بلغني ذلك ،فهاتوا ما عندكم من الر�أي .فقالوا :الر�أي
يف ذلك �أن نكتب �إىل �أمري امل�ؤمنني((( و ُنعلمه بذلك قبل �أن ي�سري عد ُّونا �إىل ما
قبلنا ،قال عمار� :أفعل ذلك �إن �شاء اهلل «تعاىل»).
وكتب ع ّمار ر�سالتَه للخليفة عمر وكانت كالتايل( :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،
لعبد اهلل عمر �أمري امل�ؤمنني من عمار بن يا�سر� ،سالم عليك! �أما بعد ،ف�إنّ
ذا ال�سطوات والنقمات املنتقم من �أعدائه املنعم على �أوليائه هو النا�صر
لأهل طاعته على �أهل الإنكار واجلحود من �أهل عداوته ،ومما حدث يا �أمري
امل�ؤمنني �أن �أهل الري و�سمنان و�ساوه وهمذان ونهاوند و�أ�صفهان وقم وقا�شان
وراوند وا�سفندهان((( وفار�س وكرمان و�ضواحي �أذربيجان قد اجتمعوا ب�أر�ض
نهاوند يف خم�سني ومائة �ألف من فار�س وراجل من الكفار((( ،وقد كانوا �أ ّمروا
� .1أي اخلليفة عمر.
 .2يف معجم البلدان لياقوت احلموي �أن ا�سفيذبان ،من قرى �أ�صبهان.
 .3الحظ هنا وفيما �سي�أتي �أي�ض ًا �أن الأ�سلوب �أ�شبه بالأ�سلوب الق�ص�صي من الأ�سلوب الواقعي،
مما ي�شري �إىل وجود تالعب بالن�ص مبا يخدم الهدف الق�ص�صي للراوي ،واهلل �أعلم.
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عليهم �أربعة من ملوك الأعاجم ،منهم ذو احلاجب خرزاد بن هرمز ،و�سنفاد
بن ح�شروا وخهانيل بن فريوز و�شروميان بن ا�سفنديار ،و�أنهم قد تعاهدوا
وتعاقدوا وحتالفوا وتكاتبوا وتوا�صوا وتواثقوا على �أنهم ُيخرجوننا من �أر�ضنا
وي�أتونكم من بعدنا ،وهم جمع عتيد ،وب�أ�س �شديد ،ودواب فره ،و�سالح �شاك،
ويد اهلل فوق �أيديهم ،ف�إين �أخربك يا �أمري امل�ؤمنني �أنهم قد قتلوا ك َّل َمن
كان م ّنا يف مدنهم ،وقد تقاربوا مما ك ّنا فتحناه من �أر�ضهم ،وقد عزموا �أن
يق�صدوا املدائن وي�صريوا منها �إىل الكوفة ،وقد -واهلل -ها َلنا ذلك وما �أتانا
وكتبت هذا الكتاب �إىل �أمري امل�ؤمنني ليكون هو الذي
من �أمرهم وخربهم،
ُ
ير�شدنا ،وعلى الأمور يد ّلنا ،واهلل املوفق ال�صانع بحول وقوته ،وهو ح�سبنا
ونعم الوكيل ،فر�أي �أمري امل�ؤمنني �أ�سعده اهلل فيما كتبته وال�سالم.
قال :فلما ورد الكتاب على عمر بن اخلطاب «ر�ضي اهلل عنه» وقر�أه وفهم
ما فيه ،وقعت عليه الرعدة والنف�ضة حتى �سمع امل�سلمون �أطيط �أ�ضرا�سه ،ثم
قام عن مو�ضعه حتى دخل امل�سجد وجعل ينادي� :أين املهاجرون والأن�صار؟
فاجتمعوا رحمكم اهلل و�أعينوين �أعانكم اهلل .قال :ف�أقبل �إليه النا�س
�أال،
ِ
من كل جانب ،حتى �إذا علم �أن النا�س قد اجتمعوا وتكاملوا يف امل�سجد وثب
�إىل منرب ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» فا�ستوى عليه قائم ًا ،و�إنه لريعد
من �ش ّدة غ�ضبه على ال ُفر�س ،فحمد اهلل «عز وجل» و�أثنى عليه و�صلى على
نبيه حممد «�صلى اهلل عليه و�آله» ثم قال� :أيها النا�س! هذا يوم غم وحزن،
علي من العراق ،فقالوا :وما ذاك يا �أمري امل�ؤمنني؟ فقال� :إنّ
فا�ستمعوا ما ور َد ّ
ال ُفر�س �أمم خمتلفة �أ�سما�ؤها وملوكها و�أهوا�ؤها ،وقد نفخهم ال�شيطان نفخة،
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فتحزّبوا علينا وقتلوا َمن يف �أر�ضهم من رجالنا ،وهذا كتاب عمار بن يا�سر من
الكوفة يخربين ب�أنهم قد اجتمعوا ب�أر�ض نهاوند يف خم�سني ومائة �ألف ،وقد
�س ّربوا ع�سكرهم �إىل ُحلوان((( وخانقني وجلوالء ،ولي�ست لهم ه ّمة �إال املدائن
والكوفة ،ولئن و�صلوا �إىل ذلك ف�إنها بلية على الإ�سالم وثلمة ال ُت�س ّد �أبد ًا ،وهذا
علي رحمكم
يوم له ما بعده من الأيام ،فاهلل اهلل يا مع�شر امل�سلمني! �أ�شريوا ّ
أحب �أن ال �أقدم عليه �إال مب�شورة منكم،
اهلل ،ف�إين قد ر�أيت ر�أي ًا ،غري � ّأن � ّ
لأ ّنكم �شركائي يف املحبوب واملكروه).
ُ .1حلوان ،مدينة تاريخية كانت تقع يف �إيران احلالية ،وعلى �أنقا�ضها �أقيمت مدينة (�سرپل
ذهاب) الواقعة يف حمافظة كرمن�شاه ،ولي�ست حلوان امل�صرية.
وخانقني ،مدينة تقع �ضمن حمافظة دياىل يف العراق بالقرب من احلدود مع �إيران.
وجلوالء ،مدينة عراقية تابعة لق�ضاء خانقني �ضمن حمافظة دياىل ،كانت ت�سمى ( َكول الله)
باللغتني الكردية والفار�سية وتعني الورود احلمراء �أو (�شقائق النعمان).
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وذكر ابن �أعثم ما قاله طلحة بن عبيداهلل ،ثم الزبري بن العوام ،ثم
عبدالرحمن بن عوف ،وقد طلبوا منه �أن يعمل بر�أيه ،و�أنهم جميبوه �إىل ما
يقول .ثم حت ّدث عثمان بن عفان ،واقرتح على عمر �أن يخرج �إليهم بنف�سه،
فلم ُيعجبه ذلك وقال( :وكيف �أ�سري �أنا بنف�سي �إىل عد ّوي ولي�س باملدينة خيل
�صدقت يا �أمري
وال رجل؟ ف�إمنا هم متف ّرقون يف جميع الأم�صار ،فقال عثمان:
َ
امل�ؤمنني! ولك ّني �أرى �أن تكتب �إىل �أهل ال�شام ف ُيقبلوا عليك من �شامهم ،و�إىل
�أهل اليمن ف ُيقبلوا �إليك ِمن مينهم ،ثم ت�سري ب�أهل احلرمني مكة واملدينة �إىل
�أهل امل�صرين الب�صرة والكوفة ،فتكون يف جمع كثري وجي�ش كبري ،فتَلقى عد َّوك
باحل ّد واحلديد واخليل واجلنود .قال فقال عمر :هذا �أي�ض ًا ر�أي لي�س ي�أخذ
بالقلب� ،أريد غري هذا الر�أي ،قال :ف�سكت النا�س والتفت عمر «ر�ضي اهلل عنه»
�إىل علي «ر�ضي اهلل عنه» فقال :يا �أبا احل�سن! مل ال ت�شري ب�شيء كما �أ�شار
غريك؟)(((.
• مشورة اإلمام علي:

�أكمل ابن �أعثم روايته بذكر كالم الإمام كالتايل( :قال :فقال علي :يا
�أمري امل�ؤمنني! �إنك قد علمت �أن اهلل «تبارك وتعاىل» بعث نبيه حممد ًا
«�صلى اهلل عليه و�آله» ولي�س معه ثان ،وال له يف الأر�ض من نا�صر ،وال له من
عد ِّوه مانع ،ثم لطف «تبارك وتعاىل» بحوله وق ّوته َ
وطوله فجعل له �أعوان ًا �أع ّز
بهم دينه ،و�ش ّد �أزره ،و�ش ّيد بهم �أمره ،وق�صم بهم ك ّل جبار عنيد و�شيطان
مريد ،و�أرى موازريه ونا�صريه من الفتوح والظهور على الأعداء ما دام به
 .1ابن �أعثم :الفتوح ،ج� ،2ص.293-290
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�سرورهم ،وق ّرت به �أعينهم ،وقد تك ّفل اهلل «تبارك وتعاىل» لأهل هذا الدين
بال ّن�صر والظ َفر والإعزاز ،والذي ن�صرهم مع نب ّيهم وهم قليلون هو الذي
ين�ص ُرهم اليوم �إذ هم كثريون ،وبع ُد ف�إ ّنك � ُ
أف�ضل �أ�صحا ِبك ر�أي ًا و�أمي ُنهم
نقيبة ،وقد حملك اهلل «عز وجل» �أم َر رع ّيتك ،فهو الذي يو ّفقك لل�صواب ودين
أب�شر بن�صر اهلل «عز وجل»
احلق ليظهره على الدين كله ولو كره امل�شركون ،ف� ِ
أيت
وعدك ،وكن على ثقة من ربك ف�إ ّنه ال يخلف امليعاد ،وبع ُد فقد ر� ُ
الذي َ
قوم ًا �أ�شاروا عليك مب�شورة بعد م�شورة ،فلم تقبل ذلك منهم ومل ي�أخذ بقلبك
�شيء مما �أ�شاروا به عليك ،لأنّ ك ّل م�شري �إمنا ُي�شري مبا يدركه عقله ،و�أُعل ُمك
يا �أمري امل�ؤمنني �إنْ كتبت �إىل ال�شام �أن يقبلوا �إليك من �شامهم مل ت�أمن ِمن �أن
م�ساجدهم ويقتل
ي�أتي هرقل يف جميع الن�صرانية ف َيغري على بالدهم ،ويهدم
َ
رجالهم وي�أخذ �أموا َلهم وي�سبي ن�ساءهم وذريتهم ،و�إن كتبت �إىل �أهل اليمن
�أن ُيقبلوا من مينهم �أغارت احلب�شة �أي�ض ًا على ديارهم ون�سائهم و�أموالهم
و�أوالدهم ،و�إن ِ�سرت بنف�سك مع �أهل مكة واملدينة �إىل �أهل الب�صرة والكوفة
ق�صد عد ِّوك ،انتق�ضت عليك الأر�ض من �أقطارها و�أطرافها،
ثم
َ
ق�صدت بهم ْ
حتى �إنك تريد ب�أن يكون من خ َّل ْفتَه وراءك �أهم �إليك مما تريد �أن تق�صده،
وال يكون للم�سلمني كانفة تكنفهم ،وال كهف يلج�ؤون �إليه ،ولي�س بعدك مرجع
وال موئل �إذ كنت �أنت الغاية واملفزع وامللج�أ ،ف�أقم باملدينة وال تربحها ،ف�إنه
أرعب لقلوبهم ،ف�إ ّنك متى غزوت الأعاجم بنف�سك يقول
�أهيب لك يف عد ِّوك و� َ
بع�ضهم لبع�ض� :إن ملك العرب قد غزانا بنف�سه لق ّلة �أتباعه و�أن�صاره ،فيكون
ذلك �أ�ش ّد ِل َك َلبهم عليك وعلى امل�سلمني ،ف�أ ِقم مبكانك الذي �أنت فيه وابعث من
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يكفيك هذا الأمر وال�سالم .قال :فقال عمر «ر�ضي اهلل عنه» :يا �أبا احل�سن،
فما احليلة يف ذلك وقد اجتمعت الأعاجم عن بكرة �أبيها بنهاوند يف خم�سني
ومائة �ألف يريدون ا�ستئ�صال امل�سلمني؟).
ف�أجابه الإمام كالتايل( :احليلة �أن تبعث �إليهم رج ًال جم ّرب ًا قد عرفته
بالب�أ�س وال�ش ّدة ،ف�إنك �أب�صر بجندك و�أعرف برجالك ،وا�ستعن باهلل وتو ّكل
ري من فئة عظيمة مت ّدهم
عليه وا�ستن�صره للم�سلمني ،ف�إن ا�ستن�صاره لهم خ ٌ
حتب وتريد ،و�إن يكن الأخرى ،و�أعوذ
بها ،ف�إنْ �أظفر اهلل امل�سلمني فذلك الذي ّ
باهلل من ذلك �أن تكون ردء ًا للم�سلمني وكهف ًا يلج�ؤون �إليه وفئة ينحازون �إليها.
أحببت �أن يكون �أهل
قال :فقال له عمرِ :نعم ما قلت يا �أبا احل�سن ،ولك ّني � ُ
الب�صرة و�أهل الكوفة هم الذين يتو ّلون حرب ه�ؤالء الأعاجم ،ف�إ ّنهم قد ذاقوا
حربهم وج ّربوهم ومار�سوهم يف غري موطن).
ثم ذكر ابن �أعثم ر ّد الإمام( :قال :فقال له علي «ر�ضي اهلل عنه»� :إن �أحببت
ذلك فاكتب �إىل �أهل الب�صرة �أن يفرتقوا على ثالث فرق :فرقة تقيم يف ديارهم
فيكونوا حر�س ًا لهم يدفعون عن حرميهم ،والفرقة الثانية يقيمون يف امل�ساجد
يعمرونها بالأذان وال�صالة لكيال يعطل ال�صالة وي�أخذون اجلزية من �أهل
العهد لكيال ينتق�ضوا عليك ،والفرقة الثالثة ي�سريون �إىل �إخوانهم من �أهل
الكوفة ،وي�صنع �أهل الكوفة �أي�ض ًا ك�صنع �أهل الب�صرة ،ثم يجتمعون وي�سريون
�إىل عدوهم ف�إنّ اهلل «عز وجل» نا�صرهم عليهم ومظفرهم بهم ،فثق باهلل وال
تي�أ�س من روح اهلل �إنه ال يي�أ�س من روح اهلل �إال القوم الكافرون .قال :فلما �سمع
عمر مقالة علي «ك ّرم اهلل وجهه» وم�شورته �أقبل على النا�س وقال :ويحكم!
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عجزمت كلُّكم عن �آخركم �أن تقولوا كما قال �أبو احل�سن ،واهلل! لقد كان ر�أيه
ر�أيي الذي ر�أيته يف نف�سي ،ثم �أقبل عليه عمر بن اخلطاب «ر�ضي اهلل عنه»
علي الآن برجل ترت�ضيه ويرت�ضيه امل�سلمون �أجعله
فقال :يا �أبا احل�سن ،ف� ِأ�شر ّ
�أمري ًا و�أ�ستكفيه من ه�ؤالء الفر�س ،فقال علي «ر�ضي اهلل عنه» :قد �أ�صبته ،قال
عمر :ومن هو؟ قال :النعمان بن مقرن املزين ،فقال عمر وجميع امل�سلمني:
�أ�صبت يا �أبا احل�سن! وما لها ِمن �سواه)(((.
الق�صا�ص قد طالت هذه احلادثة من خالل
ومن غري امل�ستبعد �أن تكون يد ّ
�إ�ضافة بع�ض -ولرمبا الكثري -من التفا�صيل والتعابري املز ّوقة الواردة فيها،
دون �أن يعني ذلك �أن اخلرب من �أ�صله باطل ،و�أنّ ما فيه من الر�أي ال�صادر
عن علي «عليه ال�سالم» مكذوب حتم ًا ،فهو غري بعيد عنه «عليه ال�سالم» وهو
احلري�ص على الإ�سالم و�أهله والقائل( :فخ�شيت �إن مل �أن�صر اال�سالم و�أهله
علي �أعظم من فوت واليتكم التي
�أن �أرى فيه ثلم ًا �أو هدم ًا تكون امل�صيبة به ّ
�إمنا هي متاع �أيام قالئل ،يزول منها ما كان كما يزول ال�سراب� ،أو كما ّ
يتق�شع
ال�سحاب)((( ،ووجود مثل هذه الإ�ضافات والتزويقات الكالمية �أمر دارج
يف �أ�سلوب الق�صا�صني ،ولكن ت�أكيد �أ�صل املوقف يحتاج بالطبع �إىل فح�ص
ومراجعة �أكرث للم�صادر ومقارنة ن�صو�صها والتحقيق فيها كي ن�صدر حكم ًا
نهائي ًا يف املو�ضوع.
�صحت الرواية بكل م�ضامينها ،ف�إنها �ستكون �أقوى داللة من رواية
ولو ّ
 .1ابن �أعثم :الفتوح ،ج� ،2ص.295-293
 .2الر�ضي :نهج البالغة ،الكتاب .62
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موقع مدينة قومس (دامغان) وهمدان وغيرها

ال�شريف الر�ضي يف نهج البالغة ،وذلك بلحاظ التفا�صيل الكثرية التي ذكرها
الإمام مبا يعك�س موقفه القوي ت�أييد ًا للفتوحات.
وللطربي (ت310هـ) رواية �أخرى عن هذا امل�شهد ،وهي قريبة من م�ضمون
ما جاء يف الفتوح البن �أعثم (ت314هـ) ،وكذلك يف (الأخبار الطوال)
للدينوري (ت282هـ) ،وحيث �أنّ ابن �أعثم والدينوري ال يذكران م�صادرهما
ورواة �أخبارهما ،فمن املحتمل ّاتاد م�صدرهما مع م�صدر رواية الطربي� ،أو
التقا�ؤهم جميع ًا يف م�صدر واحد يف نهاية �سل�سلة �سند الرواية ،وهي بح�سب
الطربي عن ّ
الو�ضاع �سيف بن عمر ال�ض ّبي التميمي(((.
فهل م�صدر اخلرب -وبالتايل كلمة �أمري امل�ؤمنني -هو �سيف ّ
الو�ضاع فقط،
 .1الطربي :تاريخ الأمم وامللوك ،ج � ،2ص - 524الدينوري :الأخبار الطوال� ،ص.134
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مبا يجعلنا ن�ستبعد �صدور ما جاء عن الإمام «عليه ال�سالم» يف نهج البالغة،
ويف الفتوح البن �أعثم ،ويف الطربي ،ملا نعرفه من �أ�سلوب �سيف يف خلط الأوراق
والد�س والو�ضع والتحريف ،مبا يعني �أننا �سنخ�سر الدليل الثاين �أي�ض ًا الدال
على املوقف الإيجابي من الإمام علي جتاه الفتوحات؟
بعد البحث والتحقيق ،يبدو يل �أن الأمر لي�س كذلك ،فقد ورد ما ُي�شبه
م�ضمون هذا اخلرب يف كتاب (الإر�شاد) لل�شيخ املفيد (ت460هـ) ،وجاء
كالتايل( :ومما جاء عنه عليه ال�سالم يف معنى الق�ضاء و�صواب الر�أي،
و�إر�شاد القوم �إىل م�صاحلهم وتدارك ما كاد يف�سد بهم ،لوال تنبيهه على وجه
الر�أي فيه ،ما حدث به �شبابة بن �سوار) املتوفى �سنة 206هـ وكان ممدوح ًا يف
نف�سه (عن �أبي بكر ال ُهذيل) املتوفى �سنة 159هـ ،وهذا يجعلنا نقول �أن م�صدر
الرواية لي�س �سيف بن عمر ،فهو معا�صر ل�شبابة ،ومت� ّأخر عن �أبي بكر الهذيل،
ولكن يبقى �أن الهذيل مل ُيخربنا ع ّمن �أخذ اخلرب لأنه( :قال� :سمعت رجا ًال من
علمائنا يقولون :تكاتبت الأعاجم من �أهل همذان و�أهل الري و�أهل �أ�صفهان
وقوم�س ونهاوند ،و�أر�سل بع�ضهم �إىل بع�ض� :أن ملك العرب الذي جاء بدينهم
و�أخرج كتابهم قد هلك -يعنون النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» -و�أنه ملكهم من
بعده رجل ملك ًا ي�سري ًا ثم هلك -يعنون �أبا بكر -وقام بعدة �آخر قد طال عمره
حتى تناولكم يف بالدكم و�أغزاكم جنوده -يعنون عمر بن اخلطاب -و�أنه غري
منته عنكم حتى تخرجوا من يف بالدكم من جنوده ،وتخرجوا �إليه فتغزوه يف
بالده ،فتعاقدوا على هذا وتعاهدوا عليه� ).إلخ اخلرب ال�شبيه مبا عر�ضناه
من قبل ويت�ض ّمن كالم الإمام علي «عليه ال�سالم» ويف �آخره( :فقال عمر:
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كنت ُ�أحب �أن �أُتابع عليه .وجعل يك ّرر قول �أمري امل�ؤمنني
�أجل هذا الر�أي ،وقد ُ
وين�سقه�ِ ،إعجاب ًا به واختيار ًا له).
«عليه ال�سالم» ِ
ثم ع ّلق ال�شيخ املفيد قائ ًال( :فانظروا � -أ ّيدكم اهلل � -إىل هذا املوقف الذي
ُينبئ بف�ضل الر�أي ِ�إذ تنازعه �أولو الألباب والعلم ،وت�أ ّملوا التوفيقَ الذي قرن
اهلل به �أمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم» يف الأحوال ك ّلها ،وفزع القوم ِ�إليه يف
املُ ْع ِ�ضل من الأمور)(((.
وهذا يعني �أن للخرب ولكلمة الإمام علي -بح�سب الظاهر -م�صدر ًا �آخر
غري �سيف التميمي ،وعند الرجوع �إىل كتاب (م�صادر نهج البالغة و�أ�سانيده)
لل�سيد عبدالزهراء اخلطيب ،جنده ُيرجعنا �إىل (الفتوح) البن �أعثم ،والأخبار
الطوال للدينوري ،وتاريخ الطربي ،ثم الإر�شاد لل�شيخ املفيد ،فح�سب ،وهي
امل�صادر التي �أ�شرنا �إليها �سلف ًا(((.
وهكذا عندما نعود �إىل كتاب (متام نهج البالغة) لل�سيد �صادق املو�سوي(((،
ف�إنه يحيلنا بالن�سبة �إىل املقطع اخلا�ص مب�شورة علي لعمر بعدم اخلروج �إىل
نف�س امل�صادر ال�سابقة ،بالإ�ضافة �إىل (جتارب الأمم) �أحمد بن حممد بن
يعقوب م�سكويه الرازي (ت420هـ) مر�س ًال بال �سند ،و(مناقب �آل �أبي طالب)
البن �شهرا�شوب (ت588هـ) نق ًال عن تاريخ الطربي ،و(الكامل يف التاريخ)
البن الأثري (ت630هـ) والرواية مر�سلة ،وهو ي�أخذ عن امل�صادر الأقدم عهد ًا
 .1املفيد :الإر�شاد ،ج� ،1ص.210-209
 .2اخلطيب :م�صادر نهج البالغة و�أ�سانيده ،ج� ،2ص.328-325
 .3املو�سوي :متام نهج البالغة ،ج� ، 5ص .306-304
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منه كتاريخ الطربي والفتوح البن �أعثم ،و(م�ستدرك نهج البالغة) لهادي
كا�شف الغطاء (ت1348هـ).
زال من ال�صعب ا ُ
�إىل هنا ،ما ّ
ب�صحة �صدور هذه الكلمة عن الإمام
حلكم ّ
«عليه ال�سالم» ،ولكن الكلمات التالية البن �أبي احلديد مع ّلق ًا عليها يف �شرحه
لنهج البالغة يجعلنا نتّجه �أكرث نحو الت�صديق ب�صدورها �إجما ًال ،قال( :واعلم
�أن هذا الكالم قد اختُلف يف احلال التي قاله فيها لعمر ،فقيل :قاله له يف غزاة
القاد�سية ،وقيل يف غزاة نهاوند .و�إىل هذا القول الأخري ذهب حممد بن جرير
الطربي يف «التاريخ الكبري»((( و�إىل القول الأول ذهب املدائني((( يف كتاب
«الفتوح»)(((.
وهذا يعني �أن للخرب وكلمة الإمام يف كتاب املدائني م�صدر ًا �آخر خمتلف من
حيث امل�ضمون وال�سند ،لأن رواية �سيف يف كتابه تقول �أن الأمر جرى يف �أجواء
معركة نهاوند ،بينما ذكر املدائني �أن الأمر جرى يف �أجواء معركة القاد�سية
التي وقعت �سنة 14هـ� ،أي قبل معركة نهاوند ب�سنوات ،وهذا يعني وجود ثالثة
طرق خمتلفة على الأقل تن�سب هذه الكلمات �إىل الإمام علي بن �أبي طالب
ب�صحة �صدور
«عليه ال�سالم» ،الأمر الذي يجعلنا نزداد اجتاه ًا نحو القول ّ
الكلمة على نحو الإجمالّ ،
بغ�ض النظر عن ظروف �صدورها وتاريخ ذلك.
� .1أي تاريخ الأمم وامللوك واملعروف با�سم تاريخ الطربي.
م َّمد ْبن َع ْبد َّ
الل ْبن �أَ ِبي �سيف املدائني (ت225هـ)� ،أ�صله من
� .2أبو احل�سن علي ْبن ُ َ
الب�صرة� ،سكن املدائن ف ُن�سب �إليها ،وقد ولد يف �أوائل الع�صر العبا�سي �سنة 135هـ ،كان �أحد
املتكلمني ،ولكنه ا�شتهر بالأدب والتاريخ .قال الذهبي« :العالمة احلافظ ال�صادق  ...وكان
عجب ًا يف معرفة ال�سري واملغازي والأن�ساب و�أيام العرب ،م�ص َّدق ًا فيما ينقله ،عايل الإ�سناد».
 .3ابن �أبي احلديد� :شرح نهج البالغة ،ج �، ٩ص .٩٧-96
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وجاء يف تاريخ خليفة بن خياط (ت240هـ) جزء ب�سيط من اخلرب ،ولي�س
فيه �أن علي ًا �أ�شار على اخلليفة عمر بن اخلطاب بعدم اخلروج ،بل �أ�شار عليه
بكيفية جتهيز اجلي�ش ،ولي�س يف ال�سند �سيف بن عمر.
ون�ص اخلرب �أنه يف�( :سنة �إحدى وع�شرين فيها وقعة نهاوند حدثنا الأن�صاري
قال :نا((( النها�س بن فهم عن القا�سم بن عوف عن �أبيه عن رجل عن ال�سائب
بن الأقرع قال :زحف للم�سلمني زحف مل يزحف لهم مبثله قط ،زحف لهم
�أهل ماه و�أهل �أ�صبهان و�أهل همذان و�أهل الري و�أهل قوم�س و�أهل �أذربيجان
و�أهل نهاوند ،فبلغ عمر اخلرب ف�شاور امل�سلمني فاختلفوا ،ثم قال علي :يا �أمري
امل�ؤمنني ابعث �إىل �أهل الكوفة فلي�سر ثلثاهم ،وتدع ثلثهم فيحفظ ذراريهم،
علي َمن ا�ستعمل عليهم؟ فقالوا :يا
وتبعث �إىل �أهل الب�صرة .فقال� :أ�شريوا ّ
�أمري امل�ؤمنني �أنت �أف�ضلنا ر�أي ًا و�أعلمنا ب�أهلك ،فقال :لأ�ستعملن عليهم رج ًال
يكون لأول �أ�س ّنة يلقاها ،يا �سائب ،اذهب بكتابي هذا �إىل النعمان بن مقرن،
فلي�سر بثلثي �أهل الكوفة وليبعث �إىل �أهل الب�صرة ،و�أنت على ما �أ�صابوا من
غنيمة ،وال ترفع �إ ّ
يل باط ًال ،وال حتب�س عن �أحد حظ ًا هو له ،ف�إن ُقتل النعمان
فحذيفة ف�إن قتل حذيفة فجرير ،ف�إن قتل ذلك اجلي�ش فال �أراك)(((.
وقد �أ�شار ال�سيد �صادق املو�سوي يف (متام نهج البالغة)((( �إىل �أن هذا
املقطع ال�صغري مروي يف عدة كتب ،وهي بالإ�ضافة �إىل امل�صادر ال�سابقة
كلها :كتاب (الأموال) للقا�سم بن �سالم الهروي (ت  224هـ) ب�سند م�شرتك
 .1نا :اخت�صار حدثنا.
 .2ابن خياط :التاريخ ،ج � ،1ص .105-104
 .3املو�سوي :متام نهج البالغة ،ج� ، 5ص .307
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يف بع�ضه مع �سند رواية خليفة بن خياط ،ولي�س فيه �سيف بن عمر ،وكتاب
(الأموال) حلميد بن خملد الأزدي املعروف بابن زجنويه (ت251هـ) ،ب�سند
م�شرتك يف بع�ضه مع �سند رواية خليفة بن خياط ،ولي�س فيه �سيف بن عمر،
وكتاب (طبقات املح ّدثني ب�إ�صبهان) لعبد اهلل بن حممد الأن�صاري املعروف
ب�أبي ال�شيخ الأ�صبهاين (ت369هـ) ب�سند ي�شرتك يف بع�ضه مع ما جاء يف
تاريخ خليفة بن خياط ،ولي�س فيه �سيف بن عمر ،ويف كتاب (اال�ستيعاب يف
معرفة الأ�صحاب) البن عبدالرب (ت463هـ) بال �سند ،و(تهذيب الكمال يف
�أ�سماء الرجال) ليو�سف بن عبدالرحمن البزّي (ت 742هـ) ،بال �سند ،ويف
كتاب (البداية والنهاية) البن كثري الدم�شقي (ت774هـ) بال �سند ،وخل ّو هذا
املقطع من �إ�شارة الإمام علي للخليفة عمر بعدم اخلروج بنف�سه ال يفيد بحثنا
حول هذه النقطة بالتحديد ،ولذا يبقى كتابا املدائني والإر�شاد هما الكتابان
اللذان ميكن االعتماد عليهما يف القول بوجود م�صدر للخرب خمتلف عن رواية
�سيف بن عمر ،بل من املحتمل �أن ال�شيخ املفيد نف�سه قد �أخذ عن املدائني،
فيتّحد امل�صدر يف نهاية املطاف.
• مفاجأة رواييت البالذري واملسعودي:

ولكن عند الرجوع �إىل (فتوح البلدان) للبالذري �سنجد مفاج�أة جتعلنا
نتوقف عن ح�سم امل�س�ألة ل�صالح �صدورها بهذا ال�شكل� ،إذ جاء امل�ص ِّنف
برواية ُت ِّبي �أن موقف الإمام كان عك�س ذلك ك ّله ،و�إن اتفق مع رواية املدائني
يف �أنها الأمر جرى يف �أجواء معركة القاد�سية.
فقد قال البالذري يف �أحداث يوم القاد�سية( :قالوا :كتب امل�سلمون �إىل عمر
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بن اخلطاب «ر�ضي اهلل عنه» ُيعلمونه كرثة َمن جت ّمع لهم من �أهل فار�س،
املدد ،ف�أراد �أن يغزو بنف�سه وع�سكر لذلك ،ف�أ�شار عليه العبا�س بن
وي�س�ألونه َ
عبد املطلب وجماعة من م�شايخ �أ�صحاب ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
باملقام وتوجيه اجليو�ش والبعوث ففعل ذلك ،و�أ�شار عليه علي بن �أبى طالب
بامل�سري ،فقال له� :إنى قد عزمت على املقام ،وعر�ض على علي «ر�ضي اهلل عنه»
ال�شخو�ص ،ف�أباه ،ف�أراد عمر توجيه �سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى،
فوجه �سعد بن �أبى وقا�ص)(((!
ثم بدا له((( ّ
واتَّفق امل�سعودي يف كتابه (مروج الذهب) مع البالذري �أنّ الأمر جرى يف
�أجواء معركة القاد�سية ،و�أنّ ر�أي علي «عليه ال�سالم» مت ّثل يف خروج اخلليفة
عمر وقيادته املعركة بنف�سه ،ال البقاء يف املدينة ،و�أنّ عمر قد ع�سكر مع
ق ّوات املدد التي �أراد �إر�سالها �إىل هناك ،و�أنه ا�ست�شار علي ًا «عليه ال�سالم»
وهو يف املع�سكر ،قال( :ملا ُقتل �أبو عبيد الثقفي باجل�سر �شق ذلك على عمرو
وعلى امل�سلمنيَ ،
فخ َط َب عمر النا�س وح ّثهم على اجلهاد ،و�أمرهم بالت� ّأهب
ب�صرار((( وهو يريد ال�شخو�ص ،وقد ا�ستعمل على
لأر�ض العراق ،وع�سكر عمر ِ
مق ّدمته طلحة بن عبيد اهلل ،وعلى ميمنته الزبري بن العوام ،وعلى مي�سرته
عبد الرحمن بن عوف ،ودعا النا�س ،فا�ست�شارهم ف�أ�شاروا عليه بامل�سري.
ثم قال لعلي :ما ترى يا �أبا احل�سن� ،أ�سري �أم �أَب َعث؟ قال�ِ :سر بنف�سك ف�إنه
يب للعد ّو و�أرهب له .فخرج من عنده ،فدعا العبا�س يف ِج َّلة من م�شيخة
� ْأه َ
غي ر�أيه.
 .1بدا له� :أي ّ
 .2البالذري :فتوح البلدان� ،ص.251
 .3مو�ضع على ثالثة �أميال من املدينة على طريق العراق� ،أي قرابة  5كم.
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قري�ش و�شاورهم ،فقالوا� :أقم وابعث غريك ليكون للم�سلمني �إن انهزموا فئة،
وخرجوا ،فدخل �إليه عبد الرحمن بن عوف ،فا�ست�شاره ،فقال عبد الرحمن:
ُف ِديت ب�أبي و�أمي� ،أقم وابعث؛ ف�إ ّنه �إن انهزم جي�شك فلي�س ذلك كهزميتك،
و�إنك �إن ُت ْهزَ م �أو ُت ْقتَل يكفر امل�سلمون وال ي�شهدوا �أن ال �إل َه �إال اهلل �أبد ًا ،قال:
�أ�شر َع َل َّي َمن �أبعث؟ قال :قلت� :سعد بن �أبي وقا�ص .((()..وهذه الرواية يف
مروج الذهب وفتوح البلدان تن�سف ك ّل امل�شهد ال�سابق ،وهي و�إن اتفقت مع رواية
يخ�ص معركة القاد�سية ،ولكنها تذكر �أن علي ًا «عليه ال�سالم»
املدائني �أن الأمر ّ
�شجع اخلليفة على ال�شخو�ص بنف�سه ..ف� ّأي الروايتني ن�صدِّ ق؟
ّ
وعلى كل حال� ،سواء �أ�ص ّدقنا هذه الرواية �أو التي يف نهج البالغة� ،ستكون
النتيجة واحدة ،وهي �أن علي ًا «عليه ال�سالم» جتا َوب مع ا�ست�شارة اخلليفة عمر،
و�أبدى ن�صيحته يف هذا املجال ،ومل ينتقد �أ�صل الفتوحات ،وال هذه املعركة ،بل
ق ّدم ر�أيه مبا يتحقق من خالله انت�صار جي�ش امل�سلمني على الفر�س ،وهذا هو
ما يه ّمنا من الأمر بر ّمته.
• املوقف الثاين:

ثم �إنّ يف نهج البالغة كلمة �أخرى من�سوبة للإمام «عليه ال�سالم» �أي�ض ًا قالها
للخليفة عمر ،وهي �شبيهة من حيث امل�ضمون بالكلمة ال�سابقة التي �أ�شار فيها
عليه بالبقاء وعدم اخلروج خوف ًا من قتله وترك الفراغ يف املدينة ،وارتدادات
ذلك على امل�شهد ككل ،و�إطماع الأعداء يف الإغارة على املدينة� ..إال �أنّ املقولة
تخ�ص فتوح ال�شام ،ال العراق وفار�س.
الثانية يف نهج البالغة ّ
 .1امل�سعودي :مروج الذهب ،ج� ،1ص.294
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ففي اخلطبة برقم � 134أو - 132بح�سب اختالف الن�سخ -من نهج البالغة
بعنوان (ومن كالم له «عليه ال�سالم» وقد �شاوره عمر بن اخلطاب يف اخلروج
�إىل غزو الروم)( :وقد توكل اهلل لأهل هذا الدين ب�إعزاز احلوزة و�سرت العورة
حي ال
والذي ن�صرهم وهُ م قليل ال ينت�صرونَ ،وم َن َعهم وهُ م قليل ال َيتنعونٌّ ،
ميوت� .إنك متى ت�سر �إىل هذا العدو بنف�سك َف َت ْل َق ُهم َف ُت ْن َك ْب ،ال تكن للم�سلمني
مرجع يرجعون �إليه ،فابعث �إليهم
كا ِنف ٌة دون �أق�صى بالدهم ،لي�س بعدك ِ
رج ًال ِم َرب ًا((( ،و�أحفز معه �أهل البالء والن�صيحة ،ف�إن �أظهر ُ
اهلل فذاك ما
كنت ِردا ًء للنا�س َومثابة للم�سلمني)(((.
ُتب ،و�إن تكن الأخرى َ
وقد ذكر ال�سيد عبدالزهراء اخلطيب يف بيان م�صادر نهج البالغة �أنّ ما
تو�صل �إليه من م�صادر هذه الكلمة� ،أو جزء منها ،عبارة عن:
ّ
 .1كتاب (النهاية يف غريب احلديث والأثر) البن الأثري (ت606هـ).
 .2كتاب (الأموال) لأبي عبيد القا�سم بن �س ّالم الهروي.
ومبراجعتي للكتاب الأول مل �أجد فيه �سوى هذه العبارة فقط( :ومنه حديث
علي :ال تكن للم�سلمني كانفة) دون ذكر للم�صدر �أو ال�سند �أو املنا�سبة.
ويف امل�صدر الثاين فيما له عالقة بوقعة نهاوند( :زحف للم�سلمني زحف مل
يزحف لهم مثله ،فجاء اخلرب �إىل ُعمر ،فجمع امل�سلمني فحمد اهلل و�أثنى عليه
ثم قال :تك ّلموا و�أوجزوا وال تطنبوا ،فت َف َّ�شغ((( بنا الأمور فال ندري ب�أ ّيها ن�أخذ،
 .1حمرب ًا� :صاحب حرب .ويف ن�سخة (جم ّرب ًا).
 .2الر�ضي :نهج البالغة ،اخلطبوة .134
ّ .3
تف�شغ الأمر :انت�شر و�شاع وت�ش ّعب.
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ثم �أخربهم به .ثم قام طلحة فتكلم ثم قام الزبري فتكلم ،ثم قام عثمان فذكر
كالمه يف حديث طويل .ثم قام علي فقال :يا �أمري امل�ؤمنني �إن القوم �إمنا
جاءوا بعبادة الأوثان و�إنّ اهلل �أ�ش ّد تغيري ًا ملا �أنكروا ،و�إين �أرى �أن تكتب �إىل
�أهل الكوفة في�سري ثلثاهم ويبقى ثلث يف ذراريهم وحفظ جزيتهم وتبعث �إىل
�أهل الب�صرة فيوروا ببعث ،فقال� :أ�شريوا علي من �أ�ستعمل عليهم؟ فقالوا :يا
�أمري امل�ؤمنني �أنت �أف�ضل منا ر�أي ًا و�أعلمنا ب�أهلك فقال :ال�ستعملن عليهم رج ًال
يكون لأول �أ�سنة يلقاها ،اذهب بكتابي هذا يا �سائب بن الأقرع �إىل النعمان بن
مقرن.((()..
وكما هو وا�ضح ،ف�إ ّنه لي�س يف هذا الن�ص �إ�شارة من الإمام للخليفة عمر بعدم
اخلروج ،كما �أنه مرتبط بفتوحات فار�س ال ال�شام ،ويبدو �أنّ الأمر قد اختلط
على ال�سيد اخلطيب ،ولذا ع ّد ال�سيد �صادق املو�سوي هذا املرجع �ضمن مراجع
املوقف الأول ال الثاين ،وي�ضاف �إليه ما جاء يف كتاب الأموال البن زجنويه،
وكذلك �أ�ضيف عليهما كتاب (كنز العمال) للمتقي الهندي (ت975هـ).
هذا ،وقد �أ�شار ال�سيد اخلطيب �إىل تعليق ابن �أبي احلديد على الرواية والذي
ا�ستنتج من خالله ال�سيد وجود م�صادر �أخرى للكلمة غري نهج البالغة(((.
قال ابن �أبي احلديد( :واعلم �أن هذه الغزاة هي غزاة فل�سطني ،التي فتح
فيها بيت املقد�س ،وقد ذكرها �أبو جعفر حممد بن جرير الطربي يف التاريخ،
وقال� :إن علي ًا «عليه ال�سالم» هو كان امل�ستخ َلف على املدينة ملا �شخ�ص عمر
 .1الهروي :الأموال� ،ص .266
 .2اخلطيب :م�صادر نهج البالغة و�أ�سانيده ،ج� ،2ص.302

172

موقف األئمة من الفتوحات

�إىل ال�شام ،و�إن علي ًا «عليه ال�سالم» قال له :ال تخرج بنف�سك� ،إنك تريد عدو ًا
ك َلب ًا ،فقال عمر� ((()....إلخ اخلرب.
وم�صدر اخلرب جم ّدد ًا هو الطربي ف�سيف ،ولي�س يف روايته �إال هذه العبارة
�أعاله ،ومل �أجد يف كالم ابن �أبي احلديد ما ّ
يدل على تع ّدد امل�صادر ،على
خالف كالم ال�سيد اخلطيب !
أتو�صل
كما �أنني بحثت كثري ًا عن م�صدر لكل الكلمة غري نهج البالغة ،فلم � ّ
�إىل �شيء ،وامل�صادر التي �أرجع �إليها ال�سيد �صادق املو�سوي يف (متام نهج
البالغة) لبع�ض هذا الن�ص عبارة عن كتاب الفتوح البن �أعثم ،وكتاب (النهاية
يف غريب احلديث والأثر) البن الأثري فقط ال غري ،مع مالحظة �أنّ يف فتوح
تخ�ص احلرب مع ال ُفر�س -والتي ذكرتها
ابن �أعثم روايتني مر�سلتني� ،إحداهما ّ
�ضمن املوقف الأول -وفيها ي�شري الإمام على عمر بعدم اخلروج ،بينما الرواية
تخ�ص احلرب مع الروم وفتح القد�س ف�إن فيها �إ�شارة الإمام علي
الثانية التي ّ
على اخلليفة عمر باخلروج بنف�سه� ،أي بخالف ما جاء يف نهج البالغة متام ًا.
• رواية معارِضة:

إمام اخلليف َة على
ي�شجع ال ُ
والرواية يف كتاب (الفتوح) البن �أعثم وفيها ّ
ال�شخو�ص لقتال الروم ،جاءت بعد ِذكر ر�سالة �أبي عبيدة بن اجلراح حول
ما و�صلت �إليه �أحداث الفتوحات يف ال�شام( :ف� ّإن �أخربك يا �أمري امل�ؤمنني
� ّأن �صرت �إىل �أهل �إيلياء يف جماعة من امل�سلمني حتى نزلت بهم وحللت
 .1ابن �أبي احلديد� :شرح نهج البالغة ،ج �، 8ص .298
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ب�ساحتهم ،ثم واقعناهم وقائع كثرية كانت عليهم ال لهم ،وطاولناهم فلم
يجدوا يف مطاولتهم �إيانا فرج ًا ،ومل يزدهم اهلل «تعاىل» بذلك �إال �ضعف ًا
ونق�ص ًا وذ ًال وه ً
وال ،فلما طال بهم ذلك وا�شتد عليهم احل�صار �س�ألوا ال�صلح
وطلبوا الأمان على �أن يقدم عليهم �أمري امل�ؤمنني فيكون هو املوثوق به عندهم
والكاتب لهم كتابا ب�أمانهم ،ثم �إ ّنا خ�شينا �أن يقدم �أمري امل�ؤمنني فيغدروا بعد
ذلك ويرجعوا ،ف�أخذنا عليهم العهود واملواثيق والأميان املغ ّلظة �أنهم ال يغدرون
وال ينكثون ،و�أنهم ي�ؤ ّدون اجلزية ويدخلون فيما دخل فيه �أهل الذمة ،ف�أق ّروا
لنا بذلك ،ف�إن ر�أيت يا �أمري امل�ؤمنني �أن تقدم علينا فافعل ،ف�إنّ يف قدومك
من الأجر والثواب ما ال يخفى عليك� ،آتاك اهلل ر�شدك وي�سر �أمرك ،وال�سالم
عليك ورحمة اهلل وبركاته).
ثم يذكر ابن �أعثم م�شاورة اخلليفة لبع�ض ال�صحابة ،وكالم عثمان ،ثم
كالم الإمام علي «عليه ال�سالم» كالتايل( :فقال عمر :هل عند �أحد منكم غري
هذا الر�أي؟ فقال علي بن �أبي طالب «عليه ال�سالم» :نعم عندي من الر�أي� ،إنّ
القوم قد �س�ألوك املنزلة التي لهم فيها ّ
وال�صغار ،ونزولهم على حكمك
الذل َّ
عز لك وفتح للم�سلمني ،ولك يف ذلك الأجر العظيم يف كل ظم�أ وخمم�صة،
ويف قطع كل واد وبقعة حتى تقدم على �أ�صحابك وجندك ،ف�إذا قدمت عليهم
كان الأمر والعافية وال�صلح والفتح �إن �شاء اهلل ،و�أخرى ف�إين ل�ست �آمن الروم
�إن هم �أي�سوا من قولك ال�صلح وقدومك عليهم �أن يتم�سكوا بح�صنهم ويلتئم
�إليهم �إخوانهم من �أهل دينهم فت�شتد �شوكتهم ويدخل على امل�سلمني من ذلك
البالء ويطول �أمرهم وحربهم وي�صيبهم اجلهد واجلوع ،ولعل امل�سلمني �أن
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يقرتبوا من احل�صن فري�شقونهم بالن�شاب �أو يقذفونهم باحلجارة ،ف�إن �أ�صيب
بع�ض امل�سلمني متنيت �أن تكون قد افتديت قتل رجل م�سلم من امل�سلمني بكل
م�شرك �إىل منقطع الرتاب ،فهذا ما عندي وال�سالم.
فقال عمر «ر�ضي اهلل عنه»� :أما �أنت يا �أبا عمرو! فقد �أح�سنت النظر يف
مكيدة العدو ،و�أما �أنت يا �أبا احل�سن! فقد �أح�سنت النظر لأهل اال�سالم ،و�أنا
�سائر �إىل ال�شام �إن �شاء اهلل وال قوة �إال باهلل)(((.
ووجدتُ يف كتاب (ثمرات الأوراق) البن حجة احلموي (ت 837هـ) ما
يوافق رواية ابن �أعثم �أي�ض ًا ،و�أنه( :كتب �أبو عبيدة �إىل الإمام عمر «ر�ضي
اهلل عنه» ُيعلمه باخلرب على يد مي�سرة بن م�سروق ،فلما و�صل الكتاب �إىل
عمر «ر�ضي اهلل عنه» فرح وقر�أه على امل�سلمني وقال :ما ترون رحمكم اهلل
فيما كتب �إلينا �أمني الأمة؟ فكان �أ ّول من تكلم عثمان بن عفان «ر�ضي اهلل
تعاىل عنه» فقال :يا �أمري امل�ؤمنني� ،إن اهلل قد � ّ
أذل الروم ،ف�إنْ �أنت �أقمت
ومل ت�سر �إليهم علموا �أنك ب�أمرهم م�ستخف فال يثبتون �إال ي�سري ًا .فلما �سمع
عمر ذلك من عثمان جزاه خري ًا وقال :هل عند �أحدهم منك ر�أي غري هذا؟
فقال علي بن �أبي طالب «كرم اهلل وجهه» :نعم عندي غري هذا الر�أي ،و�أنا
�أبديه �إليك رحمك اهلل .فقال له عمر :وما هو �أبا احل�سن؟ قال� :إن القوم قد
�س�ألوك ،ويف �س�ؤالهم ّ
ذل ،وهو على امل�سلمني فتح ،وقد �أ�صابهم َجهد عظيم من
الربد والقتال وطول املقام ،و�إن �سرت �إليهم فتح اهلل على يديك هذه املدينة،
وكان لك يف م�سريك الأجر العظيم ،ول�ست �آمن منهم �إنهم �إذا �آي�سوا منك
 .1ابن �أعثم :الفتوح ،ج � ،١ص .225-223
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�أن ي�أتيهم املدد من طاغيتهم ،فيح�صل للم�سلمني بذلك ال�ضرر ،وال�صواب
�أن ت�سري �إليهم .ففرح عمر مب�شورة علي وقال :لقد �أح�سن عثمان النظر يف
وعلي �أح�سن النظر للم�سلمني ،جزاهما اهلل خري ًا ،ول�ست �آخذ
املكيدة للعدوٌّ ،
علي ،فما عرفناه �إال حممود امل�شورة ميمون الطلعة .ثم �إن عمر
�إال مب�شورة ّ
�أمر النا�س �أن ي�أخذوا الأهبة للم�سري معه ،وا�ستخلف على املدينة علي بن �أبي
طالب ،وخرج من املدينة)(((.
ولذا فقد �أخط�أ ال�سيد �صادق املو�سوي بالإحالة �إىل كتاب الفتوح البن �أعثم،
كما �أن �إحالة ال�سيد اخلطيب �إىل كتاب (النهاية) غري مفيدة لأنه مل يذكر �إال
عبارة ق�صرية فقط من اخلرب ،ولي�س فيها داللة على �شيء ،وكذلك �إحالته
تخ�ص فتوحات فار�س ال ال�شام.
لكتاب (الأموال) للهروي ،لأنّ احلادثة ّ
وعليه ف�إنّ الن�ص الثاين يف نهج البالغة �أ�ضعف من الأول من حيث امل�صادر،
بن�صي ابن �أعثم وابن حجة ،وعليه ،ي�صعب ت�صحيح �صدور �إ�شارة
و ُمعا َر�ض ّ
من الإمام للخليفة بالبقاء �ضمن �أحداث فتح بالد ال�شام .ولكنْ ما يه ّمنا هنا
�أي�ض ًا� ،أنّ الإمام -ب�صورة �أو ب�أخرى -وعلى فر�ض �صحة حدوث امل�شورة قد
�شجعه على اخلروج
تفاعل مع اخلليفة يف خ�صو�ص هذا الأمر� ،سواء قلنا ب�أ ّنه ّ
املهم بالن�سبة �إلينا يف حتديد موقف الإمام
�أو ث ّبطه عن ذلك ،وهذا املقدار هو ّ
«عليه ال�سالم» من الفتوحات.
• رواية ابن أيب احلديد:

روى ابن �أبي احلديد كلمة �أخرى للإمام علي «عليه ال�سالم» ُيف َهم منها انعدام
 .1احلموي :ثمرات الأوراق� ،ص  ،1ج .96
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الدور املبا�شر للإمام يف الفتوحات على عهد َمن �سبقوه ،مبا ُيعا ِر�ض الروايات
الأخرى ،وفيها كالم قا�سي جد ًا .ولكنّ الإمام -يف نف�س الوقت -ين�سب الف�ضل
�إىل اهلل «عز وجل» يف جناحها واالنت�صارات املتح ّققة من خاللها ،مما يعني
�صحت الرواية� -أنه كان ينظر �إليها نظرة �إيجابية.
لو ّقال ابن �أبي احلديد( :قال له قائل :يا �أمري امل�ؤمنني� ،أر�أيت لو كان ر�سول
اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ترك ولد ًا ذكر ًا قد بلغ احللم ،و�آن�س منه الر�شد،
�أكانت العرب ت�سلم �إليه �أمرها؟ قال :ال ،بل كانت تقتله �إن مل يفعل ما فع ْل ُت(((،
ولوال �أن قري�ش ًا جعلت ا�سمه((( ذريعة �إىل الريا�سة ،و�س ّلم ًا �إىل العز والإمرة،
قارحها
ملا َع َبدت اهلل بعد موته يوم ًا واحد ًا ،والرت ّدت يف حافرتها((( وعاد ُ
َج َذع ًا((( وبازلها بك ًرا((( ثم فتح اهلل عليها الفتوح ،ف�أ ْثرت بعد الفاقة ،ومت ّولت
بعد َ
فح ُ�سن يف عيونها من الإ�سالم ما كان �سمج ًا ،وثبت يف
اجلهد واملخم�صةَ ،
قلوب كثري منها من ال ّدين ما كان م�ضطرب ًا ،وقالت :لوال �أنه حقّ ملا كان كذا،
وح�سن تدبري الأمراء القائمني بها(((،
ثم ن�سبت تلك الفتوح �إىل �آراء والتها ُ
 .1امل�ساملة والبيعة ،كما هي داللة كلمته التي م ّرت معنا منا قبل( :وواهلل لأ�سلمن ما �سلمت
علي خا�صة).
�أمور امل�سلمني ومل يكن فيها جور �إال ّ
 .2ا�سم النبي ا�ستغال ًال النت�سابه �إليها.
اخللقة الأوىل� ،أي �سابق عهدها وهو ال�شرك.
 .3حافرتها� :أي ِ
ال�سن َة اخلام�س َة من عمره ،وقد نبت نابه �إىل جانب َرباع َّيته.
 .4القارح من ذي احلافر :ما �أ َّمت َّ
واجلذع ما ا�ستكمل عامني ودخل يف العام الثالث ،كناية عن التقهقر .
الفتي ،كناية عن
 .5البازل :البعري �إذا �أمت الثامنة من عمره ودخل يف التا�سعة ،وال ِبكرّ :
التقهقر .
 .6وك�أنه «عليه ال�سالم» ُيع ّر�ض بهم لن�سيانهم الدور الإلهي حيث قال قبل ذلك (ثم فتح اهلل
عليها الفتوح) ون�سبوا الف�ضل للوالة والقادة امليدانيني.

موقف األئمة من الفتوحات

177

ممن َخ ُمل ِذك ُره،
فت�أ ّكد عند النا�س نباهة قوم وخمول �آخرين ،فك ّنا نحن ّ
َ
وخ َب ْت نا ُره ،وانقطع �صو ُته و�صيتُه ،حتى �أكل الدهر علينا و�شرب((( ،وم�ضت
ال�سنون والأحقاب مبا فيها ،ومات كثري ممن َي ِعرف ،ون�ش�أ كثري ممن ال يعرف.
(((
وما ع�سى �أن يكون الولد لو كان؟!
�إن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» مل يق ّربني مبا تعلمونه من ال ُق ْرب للن�سب
واللُّحمة ،بل للجهاد والن�صيحة� ،أ َفرتَاه لو كان له ولد كان يفعل ما فعلت،
وكذلك مل يكن َي ْق ُرب ما َق ُر ْب ُت ،ثم مل يكن عند قري�ش والعرب �سبب ًا للحظوة
واملنزلة ،بل للحرمان واجلفوة(((.
اللهم �إنك تعلم �أين مل �أُ ِرد الإمرة ،وال عل ّو املُلك والريا�سة ،و�إمنا �أردتُ القيام

وو�ضع الأمور يف موا�ضعها ،وتوفري احلقوق على
بحدودك ،والأداء ل�شرعكْ ،
�أهلها ،وامل�ضي على منهاج نبيك ،و�إر�شاد ال�ضال �إىل �أنوار هدايتك)(((.
• كراهية اخلروج بنفسه:

يبي امتناع
جاء يف رواية مروج الذهب للم�سعودي التي م ّرت بنا من قبل ما ّ
الإمام علي عن اخلروج لقيادة اجلي�ش الإ�سالمي يف مواجهة ال ُفر�س ،وهي
املعركة التي �ستُعرف بالقاد�سية ،فبعد �إ�شارة الإمام علي على عمر باخلروج
وعلي
 .1لأن اهتمام النا�س
ّ
ان�صب على َمن حقق االنت�صارات يف احلروب وجلب الغنائمٌّ ،
لي�س منهم.
� .2أي لو كان للنبي ولد هل كان �سيبلغ ما بلغته ملج ّرد �أنه ابنه؟
� .3أي حتى لو كان موقف الولد خمتلف ًا عن موقفي لكان موقف قري�ش منه هو احلرمان
واجلفوة كما هو موقفهم م ّني.
 .4ابن �أبي احلديد� :شرح نهج البالغة ،ج � ، 20ص .298
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بنف�سه للعراق ،وا�ستقرار ر�أي عمر على عدم اخلروج والبحث عن قائد يقوم
بهذا الدور ،جند احلوار التايل ...( :فقال عثمان� :أ ِقم يا �أمري امل�ؤمنني وابعث
باجليو�ش ،ف�إنه ال �آمن �إن �أتى عليك � ٍآت �أن ترجع العرب عن الإ�سالم ،ولكن
ابعث اجليو�ش وداركها بع�ضها على بع�ض ،و�أبعث رج ًال له جتربة باحلرب
و َب َ�صر بها ،قال عمر :ومن هو؟ قال :علي بن �أبي طالب ،قال :فال ِقه وكلمه
وذاكره ذلك ،فهل تراه م�سرع ًا �إليه �أو ال ،فخرج عثمان فلقي علي ًا فذاكره
علي ذلك وكرهه ،فعاد عثمان �إىل عمر ف�أخربه ،فقال له عمر:
ذلك ،ف�أبى ٌّ
ومن ترى؟ قال� :سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل :قال :لي�س ب�صاحب ذلك،
قال عثمان :طلحة بن عبيد اهلل ،قال له عمر� :أين �أنت من رجل �شجاع �ضروب
بال�سيف رام بالنبل ،ولكني �أخ�شى �أن ال يكون له معرفة بتدبري احلرب؟ قال:
ومن هو يا �أمري امل�ؤمنني؟ قال� :سعد بن �أبي وقا�ص.((() ....
�صحت الرواية� -أن الإمام «عليه ال�سالم» كان
بالطبع ،ف�إنّ هذا ال يعني �-إن ّ
ال يرى م�شروعية الفتوحات بنح ٍو جممل ّ
وبغ�ض النظر عن بع�ض التفا�صيل،
كيف وقد اعتربها يف نف�س الروايات ال�سابقة �أنها جنحت يف حتقيق �أهدافها
بت�أييد من اهلل ،وقد تفاعل يف امل�شورة �إيجابي ًا مب ّين ًا ما يح ّقق امل�صلحة العا ّمة،
وغري ذلك من الدالئل وامل�ؤ ِّيدات على �أنه كان يرى م�شروعيتها.
و�أ ّما عدم قيادته لإحدى �أهم املعارك ،فقد يكون لعدم رغبته يف الكون
حتت �إمرة اخلليفة يف الوقت الذي يرى فيه �أنه الأحق با ُ
حلكم منه� ،أي �أنّ
الإمام «عليه ال�سالم» كان يتفاعل مع اخلالفة مبقدار ما ُيح ِّقق من خالل
 .1امل�سعودي :مروج الذهب ،ج� ،1ص .294
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ذلك امل�صلحة العا ّمة� ،أما مع وجود بديل ي�ؤ ّدي املطلوب  -كقيادة اجلي�ش مث ًال
 فلم تكن هناك �ضرورة لأنْ يقوم بذلك بنف�سه .ولرمبا كان يرى �أن دوره يفتوجيه اخلليفة يف القرارات الع�سكرية والإدارية وال�شرعية والق�ضائية �أوىل
و�أهم من قيادة معركة حربية يف �أر�ض بعيدة.
• استخالص املوقف:

بعد عر�ض ومناق�شة الروايات الواردة حول تفاعل الإمام علي «عليه ال�سالم»
�صحت تلك الروايات �أم مل
مع م�س�ألة الفتوحات يف العهد الرا�شدي ،و�سواء ّ
ت�صح� ،إال �أنه ميكننا القول �أن مو�ضوع ًا بخطورة الفتوحات و�أهميتها ،لو مل
يكن مر�ضي ًا عنه ِمن قبله «عليه ال�سالم» لوجدناه ينتقده �أو ي�شري �إليه ب�صورة
�سلبية ،وهكذا الأمر بالن�سبة �إىل احل�سن واحل�سني والأئمة من بعدهما
«عليه ال�سالم»،
ال �سيما �أنه رويت عن الإمام علي انتقادات عديدة مل�سلك َمن �سبقه من
اخللفاء يف ق�ضايا خمتلفة ،وال جند م�س�ألة الفتوحات من بينها ،بل �إن جمع ًا
من ال�شيعة اعتنوا بجمع روايات و�أخبار و�أحداث حول ق�ضايا خمتلفة ينتقدون
من خاللها اخللفاء ،وال جند من بينها ما له عالقة بالفتوحات ،وهو ما ي�شري
�أن الأمر  -يف نف�سه  -كان مقب ً
وال عندهم.
ثم �إن ال�سكوت ُي ّثل �إم�ضا ًء و ُي�ضفي �شرع ّية ...و�أما ا ّدعاء �سكوته عن ذلك
تق ّي ًة فيخالف ما هو معروف عن جر�أته يف قول احلق ،ومل تكن ت�أخذه يف اهلل
لومة الئم.
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• اإلمام احلسني وابنة يزدجرد:

�إ�ضاف ًة �إىل ما �سبق ،علينا �أن ن�ضع يف احل�سبان �أنّ الأئمة «عليه ال�سالم»
قد تعاملوا مع نتائج تلك احلروب ب�إيجابية ،ومن ذلك �أخذ بع�ض �سبايا
الفتوحات .فبح�سب الروايات عند ال�سنة وال�شيعة ف�إنّ �أ ّم الإمام زين العابدين
«عليه ال�سالم» منهن ،و�أنها كانت ابنة ك�سرى ،و�إنْ وقع اخلالف يف ق�صتها،
ويف ا�سمها ،بل و�ش ّككت بع�ض الكتابات ال�صادرة م� ّؤخر ًا عن ال�س ّنة وال�شيعة
يف امل�س�ألة ككل ،ال�سيما و�أن عدد ًا من امل�ؤرخني ذكروا لها �أ�سماء �أخرى ،ومل
ين�سبوها لك�سرى ،وقيل �أنها كانت � َأمة من ال�سند وغري ذلك ،وقد �أح�صى �أحد
الباحثني الأ�سماء املحتملة لها فبلغت �أحد ع�شر ا�سم ًا !
ولن�ستعر�ض فيما يلي بع�ض الروايات التي ذكرت �أنها كانت ابنة ك�سرى،
ّ
بغ�ض النظر عن ا�سمه وا�سمها ،مع مالحظة �أن الروايات تختلف يف زمن وقوع
�سيتبي معنا:
احلادثة وتفا�صيلها املختلفة كما
ّ
 قال الزخم�شري (ت 538هـ) يف كتابه (ربيع الأبرار)�( :إن قري�ش ًا مل تكن
ترغب يف �أمهات الأوالد حتى ولدن ثالث ًا هم خري �أهل زمانهم :علي بن احل�سني،
والقا�سم بن حممد((( و�سامل بن عبد اهلل((( ،وذلك �أن عمر «ر�ضي اهلل عنه»
�أُتي بنات يزدجرد بن �شهريار بن ك�سرى((( �سب ّيات ،ف�أراد بيعهن ،فقال له
فق�سمهن بني
علي� :إنّ بنات امللوك ال ُي َب ْعن ،ولكن ق ّوموهن ،ف�أعطاه �أثمانهنّ ،
 .1حممد بن �أبي بكر ،و�أمه �أ�سماء بنت عمي�س.
 .2عبداهلل بن عمر بن اخلطاب ،و�أمه زينب بنت مظعون �أخت عثمان بن مظعون.
 .3يزدجرد الثالث ( )651-631ا�سمه يزدجرد بن �شهريار بن برويز بن �أنو�شروان ،وهو
�آخر ملوك الدولة ال�سا�سانية ،وحفيد امللك (ك�سرى الثاين) املعا�صر لعهد النبي.
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احل�سني بن علي ،وحممد بن �أبي بكر ال�صديق ،وعبد اهلل بن عمر ،فولدن
الثالثة)(((.
ومعنى قوله�( :إن قري�ش ًا مل تكن ترغب يف �أمهات الأوالد) �أي �أنهم كانوا
ينظرون �إىل مواليد الإماء (�أمهات الولد) نظرة دونيةّ ،
ويف�ضلون الولد من
احل ّرة على الود من الأمة ،وهذا الأمر عاد من جديد على يد الأمويني ،فعن
عبد الأعلى بن عبد اهلل ال�شامي قال( :ملا قدم زيد بن علي �إىل ال�شام كان
ح�سن اخللق حلو الل�سان ،فبلغ ذلك ه�شام بن عبد امللك ،فا�شت ّد عليه ،ف�شكا
ذلك �إىل موىل له فقال له :ائذن للنا�س �إذن ًا عام ًا واحجب زيد ًا ،ثم ائذن له
يف �آخر النا�س ،ف�إذا دخل عليك ف�س َّلم فال تر ّد عليه ،وال ت�أمره باجللو�س ،ف�إذا
ر�أى �أهل ال�شام هذا �سقط من �أعينهم .ففعل .ف�أذن للنا�س �إذن ًا عام ًا وحجب
زيد ًا و�أذن له يف �آخر النا�س ،فدخل فقال :ال�سالم عليك يا �أمري امل�ؤمنني .فلم
يرد عليه .فقال :ال�سالم عليك يا �أحول� .إذ مل تر نف�سك �أه ًال لهذا اال�سم) �أي
للقب �أمري امل�ؤمنني على اعتبار �أن الأحول كان لقبه الآخر الدارج بني النا�س
(فقال له ه�شام� :أنت الطامع يف اخلالفة و�أمك �أ ّمة؟ فقال� :إن لكالمك جواب ًا.
ف�إن �شئت �أجبت .قال :وما جوابك؟ قال :لو كان يف �أم الولد تق�صري ملا بعث
اهلل �إ�سماعيل نبي ًا و�أمه هاجر ،فاخلالفة �أعظم �أم النبوة؟ ف�أفحم ه�شام .ملا
خرج قال جلل�سائه� :أنتم القائلون �إن رجاالت بني ها�شم هلكت؟ واهلل ما هلك
قوم هذا منهم.((()...
 ويف كتاب (عيون �أخبار الر�ضا) لل�شيخ ال�صدوق �أن الأمر كان يف خالفة
 .1الزخم�شري :ربيع الأبرار  ،ج� ، 3ص .350
 .2ابن ع�ساكر :تاريخ مدينة دم�شق ،ج� ،19ص .471-470
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عثمان بن عفان( :عن �سهل بن القا�سم النو�شجاين((( ،قال :قال يل الر�ضا
بخرا�سان� :إن بيننا وبينكم ن�سب .قلت :وما هو �أيها الأمري؟ قال� :إن عبد
اهلل بن عامر بن كريز ملا فتح خرا�سان �أ�صاب ابنتني ليزدجرد بن �شهريار
ملك الأعاجم ،فبعث بهما �إىل عثمان بن عفان ،فوهب �إحداهما للح�سن
والأخرى للح�سني «عليه ال�سالم» ،فماتتا عندهما نف�ساوين ،ف�صاحبة احل�سني
«عليه ال�سالم» نف�ست بعلي بن احل�سني «عليه ال�سالم» ،فكفل علي ًا ُ
بع�ض �أمهات
ولد �أبيه ،فن�ش�أ وهو ال يعرف �أم ًا غريها ،ثم علم �أنها موالته ،وكان النا�س
ي�س ّمونها �أ ّمه)(((.
هذه الرواية تذكر �أن الأمر مت على عهد اخلليفة عثمان ال عمر ،و�أن عدد
البنات اثنتان ولي�س ثالثة ،و�أن اخلليفة �أهداهما للح�سنني ،ومل ي�ستخل�صهما
الإمام علي بتقوميهما ودفع قيمتهما لبيت املال ،كما ال ارتباط ملحمد بن �أبي
بكر وعبداهلل بن عمر بالق�ضية.
ولكن هل ُيعقل �أنها �أهديت ملحمد بن �أبي بكر -كما جاء يف رواية الزخم�شري-
وعمره � 13سنة على �أبعد تقدير ،حيث �أنه ُولد �سنة  10هـ ،وتويف عمر �سنة
 23هـ؟ نعم ،بح�سب الرواية التالية لل�شيخ املفيد� ،سيكون ذلك مقب ً
وال ،حيث
وعمر حممد بن �أبي بكر حينذاك
يذكر �أن الأمر ّمت على عهد الإمام عليُ ،
خم�س وع�شرون �سنة على �أقل تقدير .وهو الأوفق �أي�ض ًا بلحاظ �أن ابنها الإمام
زين العابدين «عليه ال�سالم» قد ُولد �سنة  38هـ� ،أي يف �أيام ُحكم الإمام علي
 .1ن�سبة �إىل مدينة نو�شجان يف �أوزبك�ستان .
 .2ال�صدوق :عيون �أخبار الر�ضا ،ج � ،2ص.182
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«عليه ال�سالم» ،فمن البعيد �أن ُتهدى للح�سني �سنة  23هـ على �أبعد تقدير،
وال تلد له علي ًا زين العابدين �إال بعد خم�س ع�شرة �سنة ،و�إن كان ذلك ممكن ًا،
ولكنه خالف الو�ضع الطبيعي.
 ففي (الإر�شاد) للمفيد يف حديثه عن الإمام زين العابدين �أن الأمر ّمت يف
زمن خالفة الإمام علي( :و�أمه �شاه زنان بنت يزدجرد بن �شهريار بن ك�سرى،
ويقال �إن ا�سمها �شهربانو ،وكان �أمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم» ّول ُحريث بن
جابر جانب ًا من ال�شرق ،فبعث �إليه بنتي يزدجرد بن �شهريار ،فنحل ابنه
احل�سني «عليه ال�سالم» �شاه زنان منهما ،ف�أولدها زين العابدين «عليه ال�سالم»
ونحل الأخرى حممد بن �أبي بكر ،فولدت له القا�سم)(((.
َ
قد يقول قائل �أنه مع فر�ض حدوث ذلك يف زمن الإمام علي «عليه ال�سالم»،
ف�إ ّننا ال ن�ستطيع اعتبار هذا احلدث دلي ًال من �أد ّلة م�شروعية الفتوحات يف
العهد الرا�شدي ال�سابق ُ
�صح
حلكم الإمام علي «عليه ال�سالم» ...ولكن لو ّ
ذلك� ،ألي�س ما ُبني على باطل فهو باطل؟
�أي لو كانت الفتوحات ال�سابقة يف بالد الفر�س واحلروب القائمة معهم غري
م�شروعة ،ف�إن ما تبع ذلك يف عهد الإمام علي من مواجهات ونتائج �ستكون
باطلة �أي�ض ًا وغري م�شروعة ،ومن بينها هذا ال�سبي والتزويج وما �إىل ذلك.
• أم حبيب الصهباء:

كما �أن البالذري يف فتوحه يذكر اخلرب التايل �ضمن حركة خالد بن الوليد
 .1املفيد :الإر�شاد� ،ص . 269

موقف األئمة من الفتوحات

185

من العراق �إىل ال�شام( :وبلغ خالد ًا �أن جمع ًا لبني تغلب بن وائل((( باملُ َ�ض ْيح
َ
واحل�صيد((( مرت ّدين ،عليهم ربيعة بن بجري .ف�أتاهم ،فقاتلوه فهزمهم و�سبى
وغنم ،وبعث بال�سبي �إىل �أبى بكر .فكانت منهم �أم حبيب ال�صهباء بنت حبيب
بن بجري ،وهي �أم عمر بن علي بن �أبي طالب)(((.
وهذا يعني قبول الإمام علي «عليه ال�سالم» نتيجة هذه املعركة ،حيث قبل
ال�سبي ،و�أولد ال�صهباء اب َنه عمر الأطرف يف �شهر جمادى الأوىل من عام 13
هـ يف املدينة املنورة تو�أم ًا مع رقية الكربى.
قال الذهبي يف �سري �أعالم النبالء( :ومولده يف �أيام عمر ،ف ُعمر �س ّماه
با�سمه ،ونحله غالم ًا ا�سمه مورق)(((.
وروى ابن �شبة النمريي يف �سبب الت�سمية بعمر( :حدثنا عي�سى بن عبد
اهلل بن حممد بن عمر بن علي بن �أبي طالب قال ،حدثني �أبي ،عن �أبيه،
عن علي بن �أبي طالب «ر�ضي اهلل عنه» قالُ :ولد يل غالم يوم قام عمر
ممن؟
«ر�ضي اهلل عنه» ،فغدوت عليه فقلت لهُ :ولد يل غالم هذه الليلة ،فقالّ :
قلت :من التغلبية ،قال :فهب يل ا�سمه ،قلت :نعم ،قال :فقد �س ّميته با�سمي
ونحلته غالمي مورك ًا -قال ،وكان نوبي ًا -قال :ف�أعتقه عمر بن علي بعد ذلك،
ف ُو ْلدُه اليوم مواليه)(((.
نواح من العراق واملتعا�ضدين مع الفر�س �ضد امل�سلمني.
 .1وكانوا من الن�صارى القاطنني يف ٍ
 .2مو�ضع يف �أطراف العراق من جهة اجلزيرة.
 .3البالذري :فتوح البلدان ،ج� ،1ص .113
 .4الذهبي � :سري �أعالم النبالء  ،ج � ، ٤ص.١٣٤
 .5ابن �شبة النمريي :تاريخ املدينة ،ج � ، ٢ص . ٧٥٥
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• فتوحات عهد اإلمام علي:

بالإ�ضافة �إىل كل الن�صو�ص ال�سابقة ،وترتيب الإمام علي الأثر على
الفتوحات ،جنده «عليه ال�سالم» زمن خالفته ير�سل ق ّوات ًا -وقد يكون �أحيان ًا
خ�صومه �شغلوه بثالثة حروب داخلية� -إىل املناطق
أم�س احلاجة �إليها حيث �أن
َ
ب� ّ
التي كانت ت�شهد حركة فتوحات ،وذلك بح�سب الظروف التي كانت ت�ستدعي
م�شروع ابتدا ًء ملا قام ب�إر�سالها ،فما ُبني على
ذلك .ولو كان الأمر يف نف�سه غ َري
ٍ
باطل فهو باطل ،وهذا الأمر بر ّمته مما َيخفى على كثري من النا�س.
فقد فتح وحارب والته «عليه ال�سالم» مناطق يف �آ�سيا ،ف�أر�سل ابن �أخته
جعدة بن هبرية املخزومي لإكمال فتح خرا�سان((( كما �سي�أتي معنا ،و�أر�سل
َمن مل يرغب يف حرب معاوية �إىل ثغور الري والقفقاز((( ،و�أر�سل جي�ش ًا من
البحرين لفتح مناطق يف الهند.
وجه جعدة بن
قال اليعقوبي يف تاريخه( :وملا فرغ من حرب �أ�صحاب اجلملّ ،
هبرية بن �أبي وهب املخزومي �إىل خرا�سان)(((.
علي جعد َة
وقال الطربي يف �أحداث �سنة  37للهجرة( :وفى هذه ال�سنة بعث ٌّ
بن هبرية فيما قيل �إىل خرا�سانِ .ذك ُر اخلرب عن ذلك ذكر علي بن حممد قال
�أخربنا عبد اهلل بن ميمون عن عمرو بن �شجرية عن جابر عن ال�شعبي قال:
 .1خرا�سان الكربى �إقليم قدمي كان ي�شمل �إيران و�أفغان�ستان وبع�ض مناطق �آ�سيا الو�سطى
من قبيل تركمن�ستان و�أوزبك�ستان.
 .2القوقاز منطقة تقع عند حدود �أوروبا و�آ�سيا ،وهي موطن جبال القوقاز بني البحر الأ�سود
وبحر قزوين .وتوجد فيها �آذربايجان و�أرمينيا وجورجيا و�أجزاء من جنوب رو�سيا.
 .3اليعقوبي :تاريخ اليعقوبي ،ج� ،2ص .183
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بعث علي بعد ما رجع من �صفني َجعدة بن هبرية املخزومي �إىل خرا�سان،
فانتهى �إىل �أبر�شهر((( وقد كفروا وامتنعوا ،فقدم على علي ،فبعث خليد بن
قرة الريبوعي فحا�صر �أهل ني�سابور حتى �صاحلوه و�صاحله �أهل مرو ،و�أ�صاب
جاريتني من �أبناء امللوك نزلتا ب�أمان ،فبعث بهما �إىل علي فعر�ض عليهما
الإ�سالم و�أن يز ّوجهما ،قالتا :ز ِّوجنا ابنيك ،ف�أبى ،فقال له بع�ض الدهاقني:
ادفعهما �إ ّ
يل ،ف�إنه كرامة تكرمني بها ،فدفعهما �إليه ،فكانتا عنده يفر�ش لهما
الديباج ويطعمهما يف �آنية الذهب ،ثم رجعتا �إىل خرا�سان)(((.
ويتبادر �إىل الذهن �س�ؤال ،هل هما املذكورتان يف خرب ال�شيخ املفيد �أن الإمام
وهب �إحداهما للح�سني والأخرى ملحمد بن �أبي بكر ،لي�صدق كالم امل�شككني
يف كون �أم الإمام زين العابدين هي ابنة امللك ال�سا�ساين ،و�أنها رواية و�ضعها
بع�ض الفر�س تع�صب ًا ورغبة يف �إبقاء ذرية الأكا�سرة حية يف م�سرية التاريخ
ولو من خالل ن�سل ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ،ال�سيما بلحاظ ما كان
للإمامني احل�سني وزين العابدين من منزلة يف قلوب عموم النا�س؟ الأمر
يحتاج �إىل وقفة ،ولكن هذا خارج عن بحثنا.
وجاء يف تاريخ خليفة بن خياط ال َع�ص َفري (ت240هـ) يف حوادث �سنة :36
(((
(وفيها ندب احلارث بن م ّرة العبدي النا�س �إىل غزو الهند ،فجاوز ُمكران
� .1أبر�شهر قيل هو اال�سم القدمي ملدينة ني�سابور ولعل الأ�صح �أنه ا�سم املنطقة (الكورة) التي
كانت تقع فيها ني�سابور.
 .2الطربي :تاريخ الأمم وامللوك ،ج � ، 4ص .46
 .3بلو�ش�ستان.
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�إىل بالد َقندابيل((( ووغل يف جبال القيقان((()(((.
وروى البالذري يف (فتوح البلدان)( :فلما كان �آخر �سنة ثمان وثالثني ،و�أ ّول
توجه �إىل
�سنة ت�سع وثالثني يف خالفة علي بن �أبي طالب «ر�ضي اهلل عنه»ّ ،
ذلك الثغر احلارث بن م ّرة العبدي متط ّوع ًا ب�إذن علي ،فظفر و�أ�صاب مغنم ًا
وق�سم يف يوم واحد � َ
ألف ر�أ�س)(((.
و�سبي ًاّ ،
ويف كتاب (�صفني) لن�صر بن مزاحم( :ف�أجاب علي ًا «عليه ال�سالم» �إىل
ال�سري واجلهادي((( ج ُّل النا�س� ،إال �أن �أ�صحاب عبد اهلل بن م�سعود �أتوه ،وفيهم
عبيدة ال�سلماين((( و�أ�صحابه ،فقالوا له� :إنا نخرج معكم وال ننزل ع�سكركم،
ونع�سكر على حد ٍة حتى ننظر يف �أمركم و�أمر �أهل ال�شام ،فمن ر�أيناه �أراد ما
ال يحل له� ،أو بدا منه بغي ك ّنا عليه.
فقال علي :مرحب ًا و�أه ًال ،هذا هو الفقه يف الدين والعلم بال�س ّنةَ .من مل
ير�ض بهذا فهو جائر خائن .و�أتاه �آخرون من �أ�صحاب عبد اهلل بن م�سعود،
فيهم ربيع بن خثيم ،وهم يومئذ �أربع مائة رجل فقالوا :يا �أمري امل�ؤمنني� ،إنا
 .1مدينة يف ال�سند ،وال�سند يف جنوب باك�ستان حيث تقع كرات�شي وحيدر �آباد.
 .2حيث مدينة (كويتا) عا�صمة �إقليم بلو�ش�ستان الباك�ستانية بالقرب من احلدود الأفغانية.
 .3ابن خياط  :التاريخ� ،ص ،143
 .4البالذري :فتوح البلدان  ،ج � ، 3ص . 531
 .5لقتال معاوية .
 .6عبيدة بن عمرو ال�سلماين املرادي الكويف �أحد فقهاء التابعني بالكوفة� .أ�سلم عبيدة يف
عام فتح مكة ب�أر�ض اليمن وال �صحبة له ،و�أخذ عن علي بن �أبي طالب وابن م�سعود وغريهما،
وبرع يف الفقه وكان ثبت ًا يف احلديث .روى عنه �إبراهيم بن يزيد النخعي وال�شعبي وحممد
بن �سريين .ومن خالل هذا املوقف ميكن القول �أن الرجل مل يكن من املوالني للإمام علي.
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�شككنا يف هذا القتال على معرفتنا بف�ضلك ،وال غناء بنا وال بك وال امل�سلمني
فوجهه
ع ّمن يقاتل العدو ،فو ِّلنا بع�ض الثغور((( نكون به ،ثم نقاتل عن �أهلهَّ .
علي على ثغر الري ،فكان �أول لواء عقده بالكوفة لواء ربيع بن خثيم)(((.
وقبل اال�ستمرار يف عر�ض ال�شواهد �أجد �أنّ من ال�ضروري التنبيه على �أن
تكرار ا�سم ال�صحابي عبداهلل بن م�سعود يف الرواية ال�سابقة على اعتبار �أنه
كان مقريء �أهل الكوفة ،وقد � ّأ�س�س فيها مدر�سة قر�آنية ،تخ ّرج منها عدد
كبري ممن ا�ستق ّر فيها من �أهل اليمن والعراق والبحرين ومناطق �أخرى من
اجلزيرة العربية وغريها ،وللأ�سف فقد كان لأ�سلوب ومنهج هذه املدر�سة
يف التعامل مع القر�آن الكرمي حفظ ًا دون وعي ملفاهيمه ودون الرجوع �إىل ما
بالتم�سك بالثقلني ِمن بعده ،ولي�س
�أو�صى به ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
ّ
بثقل واحد فقط وهو القر�آن الكرمي ،الأثر ال�سلبي يف ظهور �أمثال ال�سلماين
وربيع ثم اخلوارج من بعد ذلك.
ومن بني املت�أ ّثرين بهذه املدر�سة �أبو يزيد الربيع بن خثيم بن عبد اهلل
بن موهبه الثوري،من بني ثور بن عبد مناة ،تابعي ،و ُيعد من كبار تالميذ
ال�صحابي عبد اهلل بن م�سعود بعد انتقاله �إىل الكوفة .له �ضريح كبري يف مدينة
الزهاد امل�شهورين
م�شهد الإيرانية ،و ُيعرف با�سم خواجه ربيع .كان ُيع ّد �أحد ّ
يف زمانه ،وموقف املذكور يف الرواية ال�سابقة موقف �سلبي ،فهو خذالن لإمام
زمانه ،مهما قيل يف ذلك من تربيرات .ويبدو �أن املقام ا�ستق ّر به حيث مات
� .1أي املناطق احلدودية املواجهة للدول وللجيوب املعادية للدولة الإ�سالمية واملناطق التي
تتعر�ض للهجمات ِمن ِق َب ِلها.
 .2ن�صر بن مزاحم� :ص ّفني� ،ص .115
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ودُفن الحق ًا .ويف بع�ض امل�صادر �أ ّنه كان يجتنب ذكر يزيد ب�سوء حينما بلغه
مقتل الإمام احل�سني ،وقال�( :إىل اهلل �إيابهم وعلى اهلل ح�سابهم)(((.
ال�سيد املرت�ضى بن الداعي احل�سني من �أكابر علمائنا يف كتابة تب�صرة
العوام يف املجلد الأول منه امل�سمى (نزهة الكرام وب�ستان العوام) بالفار�سية
فع ّد من الذين تخ ّلفوا عن بيعة �أمري امل�ؤمنني ع �أو مل يبايعوه �أ�ص ًال من التابعني
ثالثة �أحدهم الربيع بن خثيم.
وقال ال�سيد حم�سن الأمني مع ّلق ًا على موقفه الربيع و�أ�صحابه( :وال يخفي
مبغي عليه ق ّلة
�أن يف ت�شكيك �أ�صحاب ابن م�سعود يف �أن معاوية باغ و�أن علي ًا ٌّ
فقه منهم ،فيكون قول علي «عليه ال�سالم» لهم هذا هو الفقه يف الدين �إلخ
يراد به جمرد ا�ست�صالحهم ودفع غائلتهم ،و�إال فالفقه يقت�ضي خالفه ،ومل
يخالف �أمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم» الواقع يف قوله :هذا هو الفقه ،توري ًة� ،أي
�أن م�ضمونه هو الفقه لو �صادف حم ّله ،كما �أنّ ّ
�شك الربيع و�أ�صحابه يف قتال
معاوية جمود منهم وق�صور معرفة ،ف�أر�سلهم �إىل الري تخ ّل�ص ًا مما ميكن �أن
يحدث منهم من غائلة وف�ساد يف ع�سكره ،و�إال فهو �أحوج �إىل قتالهم معه من
�إر�سالهم حلفظ الثغور)(((.
ونقل ال�سيد حم�سن الأمني عن املريزا ح�سني النوري( :ال تغ ّرنك الأعمال
والتن�سك يف طول
البدنية والعبادات العادية والإعرا�ض عن الدنيا وزهرتها
ّ
الليايل وظلمتها دون �أن تنظر �إىل االعتقاد ال�صحيح ،ف�إنّ الربيع بن خثيم
 .1اخلوئي :معجم رجال احلديث ،ج� ،8ص.175
 .2الأمني� :أعيان ال�شيعة ،ج � ،6ص .455

192

موقف األئمة من الفتوحات

الديلم حيث تقع مدينة رشت في محافظة جيلان الإيرانية

وهو من الزهاد الثمانية وكان من �أ�صحاب �أمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم» بلغ
يف الزهد والعبادة غاية مل يبلغها �أحد ،فقد ُروي �أنه مل يتكلم ب�شيء من �أمور
الدنيا ع�شرين �سنة ،فقال يوم ًا لبع�ض �أ�صحابه :هل لكم م�سجد يف قريتكم؟
حي �أم ال؟ ثم ندم على كالمه وخاطب نف�سه قائ ًال :يا ربيع،
فقال :نعم� ،أبوك ّ
دت �صحيفتَك .ثم مل يتكلم بع ُد ب�شيء من �أمور الدنيا �إىل �أن ُقتل �أبو
� َّسو َ
عبداهلل احل�سني بن علي فقال له رجلُ :قتل ابن ر�سول اهلل! فلم يتكلم ب�شيء،
ثم جاءه ناع �آخر و�أخربه بذلك ،فلم يقل �شيئ ًا ،فلما �أخربه الثالث ،بكى وقال:
اللهم فاطر ال�سماوات والأر�ض عامل الغيب وال�شهادة �أنت حتكم بني عبادك
فيما كانوا فيه يختلفون)(((.
ثم ع ّلق ال�سيد الأمني على كالم املريزا النوري قائ ًال( :عدم تك ّلمه من
 .1الأمني� :أعيان ال�شيعة ،ج � ،6ص .455
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�أمور الدنيا ع�شرين �سنة وندمه على �س�ؤاله بع�ض �أ�صحابه عن وجود
م�سجد يف قريتهم وحياة �أبيه وعدم تكلمه ب�شيء حني نعي �إليه احل�سني
«عليه ال�سالم» مرتني وبكا�ؤه يف الثالثة وقراءته الآية دليل وا�ضح على جموده
فالتقي الورع َمن يزن كالمه وال يتك ّلم مبا ُي�سخط اهلل ،ال َمن يرتك
املتناهي،
ّ
الكالم كله ،فامل�ؤمن ال ب ّد له من الكالم يف املباح ولو لأجل تدبري معا�شه .وقد
كان النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» و�أمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم» وباقي الأئمة
«عليهم ال�سالم» وال�صلحاء يتكلمون يف �أمور الدنيا وميزحون ،وقد ورد ذ ّم من
وه َجر النا�س من النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»
تخلى عن الدنيا وتف ّرغ للعبادة َ
نف�سه .وال �شك �أن الكالم خري
و�س ِّم َي ُع ّ
دي ِ
ومن �أمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم»ُ ،
من ال�سكوت �إذا �سلم الكالم من الآفة ،فاملهم بذل اجلهد يف �سالمته منها ال
�أن يرتك الكالم خوف ًا من عرو�ض الآفة ،فقد ي�سوقه ترك الكالم �إىل ترك
واجب �أو م�ستحب �أو فعل حمرم فيقع فيما ف ّر منه)(((.
نعود من جديد �إىل رواية ن�صر بن مزاحم حول �إر�سال الإمام لبع�ض الق ّوات
نحو الثغور وغريها ،حيث ذكر �أن علي ًا بعث �آخرين �إىل ثغر الديلم لأنهم مل
(((
علي باهلة
يوافقوه على اخلروج لقتال معاوية( :عن ليث بن �سليم قال :دعا ٌّ
فقال :يا مع�شر باهلة� ،أ�شهد اهلل �أنكم تبغ�ضوين و�أبغ�ضكم ،فخذوا عطاءكم
واخرجوا �إىل الديلم .وكانوا قد كرهوا �أن يخرجوا معه �إىل �صفني)(((.
ما �سبق َير ّد �شبهة �أي�ض ًا ُتثار ومفادها �أن علي ًا «عليه ال�سالم» �أوقف الفتوحات،
 .1الأمني� :أعيان ال�شيعة ،ج � ،6ص .455
 .2قبيلة عربية من ُم َ�ضر.
 .3ن�صر بن مزاحم� :ص ّفني� ،ص .116-115

194

موقف األئمة من الفتوحات

و�أن معاوية بن �أبي �سفيان مل يوقفها ،وهو كالم غري دقيق ،بل �إن معاوية
�أوقفها يف فرتة �صراعه مع علي «عليه ال�سالم» ،على خالف موقف الإمام
علي يف النا�س فجمعهم،
يف تلك الفرتة .قال ابن الأعثم يف الفتوح( :فنادى ٌّ
ثم خطبهم خطبة بليغة وقال� :أيها النا�س� :إن معاوية بن �أبي �سفيان قد وادع
ملك الروم ،و�سار �إىل �صفني يف �أهل ال�شام عازم ًا على حربكم ،ف�إن غلبتموهم
ا�ستعانوا عليكم بالروم)(((.
وقال امل�سعودي يف (مروج الذهب)( :وامتنع امل�سلمون عن الغزو يف البحر
والرب ل�شغلهم باحلروب((( ،وقد كان معاوية �صالح ملك الروم على مال يحمله
�إليه ل�شغله بعلي «عليه ال�سالم»)(((.
ثم هل كان الإمام هو الراغب يف خو�ض احلروب مع خ�صومه و ُم�شعلها كي
يتح ّمل م�سئولية �إيقاف حركة الفتوحات الإ�سالمية �أم �أن القوم كانوا بني ناكث
وقا�سط ومارق؟
(ع ِه َد �إ ّ
يل ر�سول اهلل
عن �أبي �سعيد
علي «عليه ال�سالم» قالَ :
التميمي ،عن ّ
ّ
«�صلى اهلل عليه و�آله» �أن �أقاتل الناكثني والقا�سطني واملارقني ،فقيل له :يا �أمري
امل�ؤمننيَ ،من ال ّناكثون؟ قال :ال ّناكثون �أ�صحاب اجلمل ،واملارقون اخلوارج،
والقا�سطون �أهل ّ
ال�شام)(((.
ويف �شرح نهج البالغة البن �أبي احلديد �أن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» مل
 .1ابن �أعثم :الفتوح ،ج� ، 2ص .539
� .2أي احلروب الداخلية فيما بينهم.
 .3امل�سعودي :مروج الذهب  ،ج � ، 2ص .377
 .4اخلوازمي :املناقب� ،ص .6
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يذكر العناوين الثالثة بل هي من م�صاديق ما �أمر به علي ًا ،واخلرب كالتايل:
(قال احل�سن اب ُنه :يا �أمري امل�ؤمنني� ،أ كان ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
تق َّدم �إليك يف � ْأمر ه�ؤالء ب�شي؟ فقال :ال ،ولكن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
�أمرين بكل حق ،ومن احلق �أن �أقاتل الناكثني والقا�سطني واملارقني)(((.
• فرضية ثانية:

�إىل هنا ،ميكننا �أن نخرج من جممل ما �سبق بنتيجة مفادها �أن موقف
الإمام علي «عليه ال�سالم» من الفتوحات كان �-إجما ًال -موقف ًا �إيجابي ًا ،ويقابل
هذا الر�أي قول �آخر يذهب �إىل �سلبية موقفه «عليه ال�سالم» منها بدليل عدم
م�شاركته فيها ،ولأنّ موقفه الإيجابي -لو افرت�ضناه� -سيعني �إ�ضفاء امل�شروعية
على ا ُ
حلكم القائم.
�سجلنا ذلك من قبل كان
ولكن بر�أيي �أنّ مواقف الإمام «عليه ال�سالم» كما ّ
ّ
يوظفها مل�صلحة الإ�سالم ،ولو على ح�ساب حقوقه وم�صلحته ال�شخ�صية ،و�أنه
كان يتنازل وي�صرب ويتجاوز خدم ًة لل�صالح العام ،كما ال ميكننا جتاوز الأخبار
املختلفة الدا ّلة على تفاعله الإيجابي ب�صور خمتلفة وترتيبه الآثار على تلك
الفتوحات ونتائجها .ثم �إن الإمام «عليه ال�سالم» قد بايع �أبابكر يف نهاية
املطاف ،ثم بايع عمر بن اخلطاب ،ولو �أراد �أحد �أن يغمز من قناة �إ�ضفاء
امل�شروعية ،ف�ستواجهه هذه احلقيقة التاريخية ذات الداللة الأو�ضح.
• فرضية ثالثة:

يف مقابل القولني املتعار�ضني حول موقف الإمام علي «عليه ال�سالم» من
 .1ابن �أبي احلديد� :شرح نهج البالغة ،ج� ،6ص .130
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الفتوحات ،هناك قول ثالث يذهب �إىل �أن الف�ضل يف الفتوحات يف العهد
ن�سب لعلي «عليه ال�سالم» ال للخلفاء الذين �سبقوه ،معتربين
الرا�شدي يجب �أن ُي َ
�أن ِمن ظالمات قري�ش لأمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم» �أنهم ن�سبوا الفتوحات
لأبي بكر وعمر وعثمان ،و�أخفوا دوره ودور تالميذه و�شيعته الفر�سان من
القادة امليدانيني الذين قامت الفتوحات على قيادتهم وجهودهم وبطوالتهم،
من قبيل عمار بن يا�سر ،وها�شم املرقال ،ومالك الأ�شرت ،وحذيفة بن اليمان،
وغريهم كثري.
والت� ّصور الذي يق ّدمه �أ�صحاب هذه املقولة ّ
يتلخ�ص يف �أنّ امل�سلمني انهزموا
يف معركة اجل�سر يف �أوائل فتح العراق ،و�أر�سل حذيفة �إىل عمر �أنّ الفر�س
جمعوا مئة وخم�سني �ألف جندي وهم قا�صدون �إىل املدينة فخاف عمر ،فنه�ض
حد،
علي «عليه ال�سالم» وطم�أنه ،ف�أطلق عمر يده يف �إدارة الفتوحات �إىل ٍّ
ويوجههم ،حتى �أزال الأخطار وح ّقق االنت�صارات ،لكنّ
ف�أخذ ُير�سل القادة ّ
قري�ش ًا كانت تن�سب الفتوح �إىل عمر وعثمان واملقربني �إليهم!
و�أي�ض ًا ،ف�إنّ الروم ملا جمعت �أكرث من مائة �ألف مقاتل ملعركة فا�صلة مع
امل�سلمني يف ال�شام ،كان القادة الفر�سان الذين ح ّققوا الن�صر للم�سلمني
عليهم -والكالم لأ�صحاب هذا الر�أي -هم �أ�صحاب الإمام علي «عليه ال�سالم»
و�شيعته مثل خالد بن �سعيد ،ومالك الأ�شرت ،وها�شم املرقال� ..إلخ.
وا�ست�شهد �أ�صحاب هذا الر�أي مبقولة الإمام علي التي ذكرها ابن �أبي
احلديد -وذكرتها م�سبق ًا  -والتي ُ�سئل فيها الإمام هل كانت الأمور �ستختلف
ع ّما هي عليه فيما لو كان للنبي «�صلى اهلل عليه و�آله» َولد ،معتربين �أن �إجابة
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املن�سي يف الفتوحات ،واملن�سوب �إىل الغري.
الإمام تت�ض ّمن �إ�شارة �إىل دوره
ّ
كما �أن م�شاركة �شيعة علي «عليه ال�سالم» من ال�صحابة وغريهم كقادة
ومقاتلني �ضمن جيو�ش الفتوحات املختلفة خالل العهد الرا�شدي دليل �آخر
على �أن هذه الفتوحات كانت حتت �إمرة علي «عليه ال�سالم» ،حيث جند
بينهم :حذيفة بن اليمان ،و�سلمان الفار�سي ،وعمار بن يا�سر ،وخالد بن
�سعيد بن العا�ص الأموي و�أخويه �أبان وعمرو ،وها�شم بن �أبي وقا�ص الأموي
املعروف باملرقال و�أوالده ،خا�صة عبد اهلل وعتبة .وبريدة الأ�سلمي ،وعبادة
بن ال�صامت ،و�أبا �أيوب الأن�صاري ،وعثمان بن حنيف و�إخوته ،وعبد الرحمن
بن �سهل الأن�صاري ،ومالك بن احلارث الأ�شرت و�إخوته ،وعدد ًا من القادة
النخعيني معه ،و�صع�صعة بن �صوحان العبدي و�إخوته ،والأحنف بن قي�س،
وحجر بن عدي الكندي ،وعمرو بن احلمق اخلزاعي ،و�أبي الهيثم بن التيهان،
وجعدة بن هبرية ،والنعمان بن مقرن ،وبديل بن ورقاء اخلزاعي ،وجرير بن
عبداهلل البجلي ،وحممد بن �أبي حذيفة الأن�صاري ،و�أبي رافع و�أوالده ،واملقداد
بن عمرو ،وواثلة بن الأ�سقع الكناين ،والرباء بن عازب ،وعبداهلل بن خليفة
البجلي ،وعدي بن حامت الطائي ،و�أبا عبيد بن م�سعود الثقفي ،و�أبا الدرداء،
وجارية بن قدامة ال�سعدي ،و�أبا الأ�سود الد�ؤيل ،وحممد بن �أبي بكر ،واملهاجر
بن خالد بن الوليد ،وغريهم.
�إن هذه الأ�سماء الالمعة من �شيعة علي «عليه ال�سالم» ما كانت لتخرج لوال
�أن هذه الفتوحات كانت حتت �إمرة علي «عليه ال�سالم» وقيادته(((.
 .1العاملي :جواهر التاريخ  ،ج� ،1ص.248
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• الترجيح بني اآلراء:

بر�أيي �أن القراءة العلمية لروايات الفتوحات الإ�سالمية مبع ّية �سائر الروايات
اخلا�صة بذلك العهد ،وجمعها مع ما جاء يف كتب ال�شيعة من روايات� ،ستقودنا
�إىل القول ب�أن موقف علي «عليه ال�سالم» كان �إيجابي ًا جتاه فتوحات العهد
الرا�شدي �إجما ًال ،و�أنّ القول بعدم م�شروعية تلك الفتوحات وا ّدعاء املوقف
ال�سلبي جتاهها بعيد عن ال�صواب ،وال ت�ساعد عليه املعطيات التاريخية.
بالطبع ف�إنّ هذا ال يعني ت�صحيح ما ذهب �إليه �أ�صحاب القول الثالث ب�أنّ
علي ًا «عليه ال�سالم» كان هو القائد واملح ّرك احلقيقي لها ،بلحاظ ما ذكروه
من م�ؤ ّيدات ال ترقى �إىل كونها �أد ّلة ،وال ت�صمد �أمام نقد ع�شرات ال�شواهد
التي تخالفها ،وهي ال تعدو �أن تكون مبالغة يف قراءة املوقف لعدة �أ�سباب:
 .1القراءة املت�أ ّنية للن�ص امل�ست�ش َهد به ِمن قبلهم ال ّ
تدل على ذلك ،وهو
حتميل للن�ص ما ال يحتمل.
 .2هذا التحليل خمالف لكل التفا�صيل التاريخية الواردة يف كتب التاريخ
واحلديث ،وي�صعب جتاوز كل ذلك يف مقابل حتليل مبني على رواية �أو روايتني
حتتمالن تف�سري ًا خمتلف ًا.
 .3لو كان القائد الفعلي هو علي «عليه ال�سالم» لوجدنا يف كلماته �أو كلمات
�أوالده ما ّ
يدل على ف�ضله يف هذا الباب� ،أو على ُظالمته بن�سبة ما ّمت لغريه،
فما �أُجنز على م�ستوى الفتوحات يف ذلك العهد كان �شيئ ًا عظيم ًا باملقايي�س
الع�سكرية والدعوية واالجتماعية واالقت�صادية وغريها.
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• مشاركة احلسنني يف بعض الفتوحات:

ننتقل الآن لبحث مقولة ا�شرتاك احل�سنني «عليهما ال�سالم» يف بع�ض تلك
الفتوحات ،يف العهد الرا�شدي ...فما مدى �صحة هذه املقولة ،وما هي �أد ّلة
القائلني بها؟ فلن�ستعر�ض �أ ّو ًال بع�ض الكلمات الواردة بهذا ال�ش�أن من امل�ؤلفني
مت�سكوا بها بالعر�ض والتحليل.
املعا�صرين ،ثم نتناول الأدلة التي ّ
قال ال�شيخ باقر �شريف القر�شي((( يف كتابه (حياة الإمام احل�سن):
(ن�ستقبل احل�سن «عليه ال�سالم» يف عهد عثمان وهو يف �شرخ ال�شباب
وعنفوانه فقد كان عمره ينيف على ع�شرين عام ًا ،وهو دور ي�سمح ل�صاحبه �أن
يخو�ض معرتك احلياة ،و�أن يعطي ر�أي ًا يف الناحية االجتماعية ،فدخل الإمام
«عليه ال�سالم» يف دوره هذا  -على ما قيل  (((-ميدان اجلهاد «واجلهاد باب
فان�ضم �إىل املجاهدين حيث ّاتهت �ألويتهم الفاحتة اىل
من �أبواب اجلنة»
ّ
احتالل افريقية �سنة �ست وع�شرين من الهجرة ،وتذ ّكر املجاهدون يف حفيد
الر�سول «�صلى اهلل عليه و�آله» �شخ�صية جده ،ف�أبلوا بال ًء ح�سن ًا حتى فتح اهلل
على �أيديهم ،وبعد ما و�ضعت احلرب �أوزارها ّاته احل�سن «عليه ال�سالم»
�إىل عا�صمة جده «�صلى اهلل عليه و�آله» والن�صر حليفه ،وقلبه مفعم �إىل
احتالل طرب�ستان ،فان�ضم احل�سن «عليه ال�سالم» �إليها ،وبربكته فتح اهلل
 .1ال�شيخ باقر بن �شريف بن مهدي بن نا�صر القر�شي (ت 1433هـ) .عامل دين �شيعي وم�ؤرخ
عراقي ،وهو م�ؤ�س�س (مكتبة الإمام احل�سن العامة) .له م�ؤلفات كثرية من بينها �سل�سلة
حياة الر�سول الأعظم «�صلى اهلل عليه و�آله» والأئمة «عليه ال�سالم» وفاطمة الزهراء «عليه
ال�سالم» ،و(العمل وحقوق العامل يف الإ�سالم) الذي ترجم �إىل اثنتي ع�شر لغة.
 .2يف تعبريه هذا داللة على عدم ت�أكيده للرواية .
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على �أيديهمّ ،
ورف لواء اال�سالم عليها ،ففي �سبيل امل�صلحة العامة وخدمة
الدين اللذين هما فوق �سائر االعتبارات دخل االمام احل�سن «عليه ال�سالم»
يف ميدان اجلهاد والكفاح ،و�ألقى ال�ستار على ما يك ّنه يف نف�سه من اال�ستياء
على �ضياع حق �أبيه ،وهو در�س رائع يجب �أن ت�ستفيد منه الأحزاب ال�سيا�سية
القائمة يف البالد من �أن عنعنات احلزبية يجب �أن ُتلغى �أمام �صالح البالد
واملجتمع)(((.
وهكذا فعل ال�سيد ها�شم معروف احل�سني((( الذي قال يف كتابه (�سرية
ّ
(وان�ضم احل�سنُ �إىل جنو ِد امل�سلمني الذين اجتهوا
الأئمة الإثني ع�شر):
جي�ش بل َغ تعدادُه ع�شرة
نافع و�أخيه عقبة يف ٍ
�إىل �أفريقيا بقيادة عبد اهلل بن ٍ
الن�صر والفتح
جماهد -كما يف العرب البن خلدون -وتط ّلع امل�سلمون �إىل
آالف
ٍ
� ِ
ِ
وكانت الغزو ُة ناجح ًة
الر�سول وحبيبه يجاه ُد معهم,
حفيد
متفائلني بوجو ِد ِ
ِ
ِ
وموفق ًة  -كما َي�ص ُفها امل�ؤرخون  -وعاد احل�سن منها �إىل مدينة جدِّ ه ,وقل ُبه
وجهه الكر ِمي النت�شا ِر الإ�سالم يف
مفع ٌم بال�سرو ِر ,وعالم ُة
االرتياح بادي ٌة على ِ
ِ
�سعيد َبن العا�ص غزا
تلك البقع ِة من الأر�ض ...ويف تاريخ الأُمم وامللوك �إن َ
خرا�سان ...وم�ضى �سعي ٌد ومعه احل�سنُ واحل�س ُني �إىل جرجانَ ف�صاحلوهم
هاجم طمي�سة على البحر فقاتَلهم �أه ُلها قتا ًال �شديد ًا,
على مئتي � ٍ
ألف ,ثم َ
املناطق ،كما
اخلوف ,و�أخري ًا انت�صر امل�سلمون يف تلك
و�صلى امل�سلمون �صال َة
ِ
ِ
 .1القر�شي :حياة الإمام احل�سن ،ج� ،1ص.202-201
 .2ال�سيد ها�شم بن ال�سيد معروف احل�سني( ،ت1984م) عامل دين وباحث وم�ؤرخ لبناين.
له م�ؤلفات كثرية تت�سم بالنظرة البحثية احلديثة ،والبعيدة عن التع�صب .من �أ�شهر م�ؤلفاته
(�سریة امل�صطفی) و (�سریة الأئمة االثني ع�شر).
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الروايات �أن احل�سنَ واحل�س َني قد
ن�ص على ذلك ابنُ خلدون ....وت�ؤ ُكد �أك ُرث
ِ
َّ
الفتوحات الإ�سالمية ,وكان لهما دو ٌر بار ٌز يف �س ِري تلك
ا�شرتكا يف كث ٍري من
ِ
علي
املعارك التي كانت تدو ُر رحاها بني امل�سلمني وغريهم ,ولي�س
ٍ
ِ
بغريب على ِّ
طالب وبنيه �أن يج ِّندوا ك َّل طاقا ِتهم و�إمكانا ِتهم يف �سبيل ن�شر الإ�سالم
ِبن �أبي ٍ
و�إعالء كلمته)(((.
• قراءة أ ّولية حتليلية:

من حيث املبد�أ ،وبعد �أن ا�ستنتجنا مما �سبق موقف �أمري امل�ؤمنني علي
«عليه ال�سالم» الإيجابي من الفتوحات ،وترتيب الأثر عليها ،وم�شاركة كبار
ال�شخ�صيات والقادة من �شيعته فيها ،ال مانع من �أن ن�ؤ ّيد القائلني مب�شاركة
الإمامني احل�سن واحل�سني «عليه ال�سالم» يف بع�ض حركة الفتوحات ،فهما من
جهة بحاجة �إىل ممار�سة عملية للقتال واكت�ساب اخلربة يف هذا املجال ،و� ّأي
جمال -ميداني ًا� -أف�ضل من حركة الفتوحات التي كان يواجه فيها امل�سلمون
�أحيان ًا -جيو�ش ًا نظامية ذات خربات ع�سكرية وا�سعة ،كما كانوا يواجهون�أحيان ًا �أخرى مقاوم ًة �شعبية ومقاتلني غري نظاميني ي�ستعلمون تكتياتهم
اخلا�صة ملواجهة جيو�ش امل�سلمني �ضمن �إمكاناتهم املحدودة.
كما �أنها مت ّثل فر�صة ذهبية لهما ّ
لالطالع على العامل اخلارجي بثقافاته
وعاداته و�أديانه بعيد ًا عن الأجواء الإميانية والثقافية واالجتماعية اخلا�صة
املحيطة بهما يف املدينة املنورة ،وهو ما �سيك�سبهما ّ
اطالع ًا على تلك الأمم
عن قرب ،وال �شك ب�أن هذا النوع من املعرفة ذو �أثر �أعمق من املعرفة النظرية.
 .1احل�سني� :سرية الأئمة االثني ع�شر� ،ص.537-535
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وال نن�سى �أي�ض ًا الأثر الروحي العملي الذي ترتكه امل�شاركة يف ميادين اجلهاد
على مدى طويل ،والذكريات املفعمة بالتح ّديات الروحية والأخالقية بالإ�ضافة
�إىل تلك املرتبطة بالقوى البدنية ،وهي مبجموعها ذات �أثر كبري على تك ّون
ال�شخ�صية و�صقلها بح�سب الطبيعة الب�شريةّ ،
بغ�ض النظر عن م�س�ألة الإمامة
املع�صومة.
ولكن هذه الفر�ضيات حتتاج �إىل ما يدعمها من خالل الن�صو�ص الروائية
املبثوثة يف كتب التاريخ بعيد ًا عن التحليل القائم على االحتماالت ،فهل تنه�ض
هذه الن�صو�ص للداللة على ذلك مبا ُيطم�أن من خالله للقول ب�شكل ح�سم
مب�شاركتهما «عليه ال�سالم» يف حركة الفتوحات� ،أو واحدة منها على الأقل؟
و�أود التنبيه هنا �إىل �أن عدد ًا من الكتّاب واخلطباء ال�شيعة املعا�صرين قد
انربوا لتفنيد هذه املقولة ،ومن بينهم ال�شيخ عبدالأمري الظاملي الذي �ص ّنف
ر�سالة بهذا اخل�صو�ص بعنوان (الإمام احل�سن «عليه ال�سالم» والفتوحات
الإ�سالمية) �ض ّمنها هذه امل�س�ألة وا�ستعر�ض بع�ض الأقوال من كتب ال�شيعة
وال�سنة ،ور ّد على الأد ّلة املق ّدمة التي اعتمد عليها القائلون بذلك.
• فتح أفريقيا:

ولن�ستعر�ض بد ًء الروايات التي ذكرت هذه امل�شاركة ،و�أوالها رواية ابن
خلدون حول �أحداث �سنة 26هـ646/م ،حيث قال( :ثم �إن عبد اهلل بن �أبي
�سرح كان �أمره عثمان بغزو �إفريقية �سنة خم�س وع�شرين وقال له� :إنْ فتح اهلل
عليك فلك ُخم�س ا ُ
خلم�س من الغنائم ،و�أ ّمر عقبة بن نافع بن عبد القي�س على
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جند ،وعبد اهلل بن نافع بن احلرث على �آخر ،و�س ّرحهما فخرجوا �إىل �إفريقية
يف ع�شرة �آالف و�صاحلهم �أهلها على مال ي�ؤ ّدونه ومل يقدروا على التوغل فيها
لكرثة �أهلها ،ثم �إن عبد اهلل بن �أبي �سرح ا�ست�أذن عثمان يف ذلك وا�ستم ّده
فا�ست�شار عثمان ال�صحابة ف�أ�شاروا به ،فج ّهز الع�ساكر من املدينة وفيهم
جماعة من ال�صحابة منهم ابن عبا�س وابن عمر وابن عمرو بن العا�صي وابن
جعفر واحل�سن واحل�سني وابن الزبري ،و�ساروا مع عبد اهلل بن �أبي �سرح �سنة
�ست وع�شرين ،ولقيهم عقبة بن نافع فيمن معه من امل�سلمني بربقة ،ثم �ساروا
�إىل طرابل�س ،فنهبوا الروم عندها ،ثم �ساروا �إىل �إفريقية وب ّثوا ال�سرايا يف كل
ناحية.((() ...
وحيث �أن ابن خلدون (ت808هـ) ال يذكر م�صادر �أخباره و�سندها وهو الذي
عا�ش يف وقت مت�أخر جد ًا عن الأحداث ،لذا ميتنع علينا تقييم اخلرب من
هذا املنحى ،ويبقى لدينا املنحى الآخر وهو التقييم من حيث امل�ضمون ،والذي
ُيالحظ عليه:
 .1معار�ضته لروايات �أخرى ذكرها امل�ؤرخون حول نف�س احلادثة ومل يذكروا
فيها ان�ضمام احل�سن واحل�سني «عليه ال�سالم» للقوات ،ولو كانا فع ًال �ضمن
هذه احلملة لأ�شري �إىل ذلك ،لأنهما -على الأقل -ع َلمان بارزان ،وحل�سا�سية
مو�ضوع م�شاركتهما بلحاظ موقف الإمام علي «عليه ال�سالم» من م�س�ألة احلكم،
مما يجعل ان�ضمامهما للجي�ش �-إنْ �صح� -أمر ًا الفت ًا و�سيحر�ص امل�ؤرخون على
ذكره ،وهو ما مل يفعلوه بخالف ابن خلدون.
 .1ابن خلدون :العرب وديوان املبتد�أ واخلرب ،ج � ،٢ص .129-128
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 .2كانت لعبداهلل بن �سعد بن �أبي �سرح �سمعة �سيئة من حيث �أنه ارت ّد عن
الإ�سالم و�أ�ساء �إىل النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» بعد ر ّدته وهرب �إىل مكة،
و�صدرت منه مواقف معادية ومنها ما روي �أنه كان ي�سعى للتالعب يف الن�ص
القر�آين على اعتبار �أنه �أحد من اعتمد عليهم النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» يف
كتابة القر�آن ،ولذا �أمر النبي بقتله ولو كان متعلق ًا ب�أ�ستار الكعبة ،ثم �سكت
تو�سط لديه �أخوه بالر�ضاعة عثمان بن عفان يف حادثة معروفة.
عنه عندما ّ
وحتى عندما �سكت النبي ،ت�ساءل بع�ض احلا�ضرين عن �سكوته مع �أنه
فبي لهم النبي �أنهم �سمعوا منه الأمر بقتله
«�صلى اهلل عليه و�آله» �أمر بقتلهّ ،
من قبل ،وكان ُيفرت�ض بهم القيام بذلك وعدم انتظار �أمر �آخر ،وملا قيل له �أنه
كان ب�إمكانه �أن يغمز بذلكّ ،بي لهم �أن هذا الت�صرف ال ينا�سب مقام النبوة.
يغي ر�أيه
وهذا يك�شف �أن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» عندما �سكت عنه مل ّ
فيه .ولذا ي�صعب قبول رواية م�شاركة احل�سنني «عليه ال�سالم» يف قوة ع�سكرية
بقيادته ،ويكون �أمري ًا عليهما.
• فتح طربستان:

الرواية الأخرى رواية الطربي يف تاريخه يف بداية �أحداث �سنة  30هـ650/م،
حيث قال( :ح ّدثني عمر بن �شبة ،قال :حدثني علي بن حممد عن علي بن
جماهد عن حن�ش((( بن مالك قال :غزا �سعيد بن العا�ص((( من الكوفة �سنة
أ�صح .
 .1ويف طبعة �أخرى حب�ش ويبدو �أن الأوىل � ّ
� .2سعيد بن العا�ص بن �سعيد بن العا�ص بن �أمية (ت 59هـ) ،ويل الكوفة يف عهد عثمان بن
عفان ما يقارب من خم�س �سنني ،وكان معاوية يق ّدمه من بني رجاالت قري�ش ،وواله املدينة
املنورة �سنة  42هـ لأكرث من مرة مناوبة مع مروان بن احلكم.
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ثالثني يريد خرا�سان ،ومعه حذيفة بن اليمان ونا�س من �أ�صحاب ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله» ومعه احل�سن واحل�سني وعبد اهلل بن عبا�س وعبد اهلل بن
عمر وعبد اهلل بن عمرو بن العا�ص وعبد اهلل بن الزبري.((()....
املالحظة الأوىل التي ميكن ت�سجيلها هنا� ،أنّ الطربي بعد �أن روى رواية
�أخرى عاد لريوي رواية ابن �شبة وفيها( :حدثنا علي بن حممد قال �أخربين
علي بن جماهد عن حن�ش بن مالك التغلبي قال غزا �سعيد �سنة ثالثني ف�أتى
جرجان وطرب�ستان معه عبد اهلل بن العبا�س وعبد اهلل بن عمر وابن الزبري
وعبد اهلل بن عمرو بن العا�ص ،فحدثني علج كان يخدمهم.((()...
ولي�س فيها ِذكر للح�سن وال للح�سني «عليه ال�سالم» مع �أنها من نف�س امل�صدر
ونف�س ال�سند ،وذكر فها ابن عمر وابن عبا�س وابن عمرو وابن الزبري وابن
العا�ص ،وال ِذكر للح�سن واحل�سني.
املالحظة الثانية هي �أن الرواية الأوىل تذكر خروج �سعيد بن العا�ص الأموي
من الكوفة ،ومل ُيعهد �أن احل�سن واحل�سني «عليه ال�سالم» انتقال �إليها �إال
عندما خرج علي «عليه ال�سالم» �إىل العراق بعد خالفته وا�ستقراره يف الكوفة.
املالحظة الثالثة �أن الراوي (حن�ش بن مالك التغلبي) ال وجود له يف كتب
الرجال ،حتى لو ا�ستبدلنا النون بالباء لي�صبح (حب�ش).
نعم ،هناك �شخ�صية بهذا اال�سم ذكرها مث ًال (علي بن حممد بن املطهر
العدوي املعروف بال�شم�شاطي (ت377هـ) يف كتابه (الأنوار وحما�سن الأ�شعار)،
 .1الطربي :تاريخ الأمم وامللوك ،ج � ، ٣ص .٣٢٣
 .2الطربي :تاريخ الأمم وامللوك ،ج � ، ٣ص .324
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وحن�ش املذكور هنا عا�ش قبل البعثة النبوية بكثري .فقد ذكر ال�شم�شاطي �ضمن
�أحداث �إحدى معارك العرب امل�شهورة و ُتعرف بعنوان (يوم ال ُكالب الثاين)
وجرت �سنة  57ق.هـ� ،أن حن�ش بن مالك التغلبي ال�شاعر اجلاهلي كان يف
زيارة للملك �شرحبيل بن احلارث الكندي( :وابنه معبد بن حن�ش قائم على
فطيها
ر�أ�سه ،بيده قو�س له عربية ،فرفع معبد قو�سه ف�ضرب بها هامة امللك ّ
عن ر�أ�سه ،و�سقط امللك مغ�شي ًا عليه.((()...
�إال �أن املعروف �أن �شرحبيل امللك كان على عهد (يوم ال ُكالب الأول) والتي
ال ُيعرف تاريخها بالتحديد ،وهي ما بني  130ق.هـ �إىل  80ق.هـ  ،و�أن الذي
قتل هذا امللك هو (�أبو حن�ش) وا�سمه (ع�صم بن النعمان بن مالك التغلبي).
أ�صح هذا �أم ذاك ،فالرجل كان يعي�ش يف العهد اجلاهلي .و�إن كان
و�سواء � ّ
ت�شابه ًا يف الأ�سماء ،ف�أين ترجمة املت�أخر منهما يف كتب الرجال؟
املالحظة الرابعة �أنه مل يرد على ل�سان احل�سن �أو احل�سني «عليه ال�سالم»
�أي ِذكر مل�شاركتهما يف هذه الغزوة ،ال من قريب وال من بعيد ،ومل ينقال عنها
� ّأي م�شهد ،وهذا الأمر و�إن مل يكن دلي ًال يف ح ّد ذاته ،ولكنه م�ؤ ِّيد ملنكري هذه
الرواية.
�سجلها البع�ض هنا� ،أنّ َمن �سبق الطربي من امل�ؤ ّرخني
املالحظة اخلام�سة التي ّ
كاليعقوبي وحممد بن �سعد� ،أو من عا�صره كابن �أعثم يف فتوحه وامل�سعودي يف
مروجه مل يذكروا احل�سن واحل�سني «عليه ال�سالم» فيمن �شارك يف هذا الفتح.
َومن ذكر ذلك من امل�ؤ ّرخني كابن خلدون �إمنا نقل اخلرب عن الطربي .فقد
 .1ال�شم�شاطي  :الأنوار وحما�سن الأ�شعار ،ج� ،1ص.37
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كرر ابن خلدون يف تاريخه مث ًال ما ذكره الطربي ،بعبارة م�شابهة لها ،قال:
(ويف هذه ال�سنة غزا �سعيد بن العا�ص طرب�ستان ومل يغزها �أح ٌد قبله ،وقد
تق َّدم �أن الأ�صبهبذ((( �صا َل َح �سويد بن مقرن عنها �أيام عمر على مال ،فغزاها
�سعيد يف هذه ال�سنة ومعه نا�س من �أ�صحاب ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
منهم احل�سن واحل�سني وابن عبا�س وابن عمر وابن عمرو وابن الزبري وحذيفة
بن اليمان يف غريهم.((()...
ولكن احلقّ �أن ابن كثري الدم�شقي (ت774هـ) يف (البداية والنهاية) روى
نف�س اخلرب ولكن عن علي بن حممد املدائني (ت225هـ) �أي �أنه متوفى قبل
وفاة الطربي ب�أكرث من ثمانية عقود حيث تويف الطربي (ت310هـ) .قال
ابن كثري( :فذكر املدائني� :أن �سعيد بن العا�ص ركب يف جي�ش فيه احل�سن
واحل�سني ،والعبادلة الأربعة((( وحذيفة بن اليمان ،يف خلق من ال�صحابة،
ف�سار بهم ،فم ّر على بلدان �شتّى ي�صاحلونه على �أموال جزيلة ،حتى انتهى �إىل
بلد معاملة جرجان ،فقاتلوه حتى احتاجوا �إىل �صالة اخلوف.((()...
فهل �أخط�أ ابن كثري يف م�صدر الرواية ال�سيما بلحاظ ت�شابهها مع رواية
حن�ش بن مالك التي �أخذها الطربي عن طريق ابن �شبة؟ ال ن�ستطيع �أن جنزم
بذلك ال�سيما و�أن كتاب الفتوح للمدائني مفقود .وعليه فال ن�ستطيع القول �أن
 .1الأ�صبهبذ كلمة فار�سية مع ّربة ،و (ا�سپهبد) بالفار�سية تعني :قائد الع�سكر .وهو مركب
(�س َپهْ) �أي ع�سكر ،ومن ( ُبد)� ،أي �صاحب ،وكان هذا اللقب ُيطلق على حاكم �إحدى
من ِ
الواليات (املمالك) املكونة للإمرباطورية ال�سا�سانية.
 .2ابن خلدون :العرب وديوان املبتد�أ واخلرب ،ج � ،٢ص .135
� .3أي :عبداهلل بن العبا�س وابن عمر وابن عمرو بن العا�ص وابن الزبري.
 .4ابن كثري :البداية والنهاية ،ج� ،7ص .147
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�أحد ًا من امل�ؤرخني قبل الطربي مل يذكر م�شاركة احل�سنني «عليه ال�سالم» يف
هذه الغزوة.
هذا ،وقد �ساق بع�ض الباحثني ما اعتربوه (�أد ّلة) �أخرى على نفي م�شاركتهما
«عليه ال�سالم» يف الفتوحات ،وهي بر�أيي لي�ست بذلك القوة والإحكام ،وهي يف
جمملها حتليلية ،وبع�ضها غري دقيق من حيث امل�ضمون .ولذا �أكتفي مبا مت
عر�ضه هنا.
• الرأي يف املسألة:

مما �سبق يتبني لنا �أن الأد ّلة املعا ِر�ضة للخربين �أكرث و�أقوى من تلك
كنت -من حيث املبد�أ -ال �أرى ب�أ�س ًا يف القول مب�شاركتهما
امل�ؤ ِّيدة لهما ،و�إن ُ
«عليه ال�سالم» يف الفتوحات ،ملا يف ذلك من مردود �إيجابي على م�ستوى
التجربة ال�شخ�صية ،ولكن الفر�ض �شيء والإثبات �شيء �آخر.
• موقف األئمة مِن بعد احلسني:

ننتقل الآن لنبحث فيما روي من مواقف �أئمة �أهل البيت «عليه ال�سالم»
من بعد ا�ست�شهاد الإمام احل�سني «عليه ال�سالم» بكربالء ،فيما له عالقة
بالفتوحات واملرابطة واحلروب الدفاعية و�أمثال ذلك ،ومب�شاركتهم ب�أنف�سهم
وم�شاركة �شيعتهم فيها ،وذلك يف خ�صو�ص العهدين الأموي والعبا�سي.
م�سجلة من
وهذه الروايات يف غالبية دالالتها تعك�س ع ّدة مواقف �سلبية ّ
ِق َبلهم ،وم�س َّببة يف بيان خلفيات املوقف ال�سلبي ،وهي ّ
تدل -ب�شكل غري
مبا�شر -على الفارق بني تلك الفتوحات التي وقعت يف العهد الرا�شدي وبني
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الأخرى التي جرت يف العهدين الأموي والعبا�سي ،حيث ابتعدت يف دوافعها
�سيتبي معنا.
و�أحداثها عن الكثري من املبادئ الإ�سالمية كما
ّ
• اإلمام زين العابدين:

يف (الكايف) للكليني بال�سند( :عن �سماعة ،عن �أبي عبد اهلل «عليه ال�سالم»
قال :لقى ع ّباد الب�صري((( علي بن احل�سني «عليه ال�سالم» يف طريق مكة،
أقبلت على احلج ولينه،
تركت اجلهاد و�صعوبتَه ،و� َ
فقال له :يا علي بن احل�سني َ
ِن َ
ِين أَن ُف َس ُه ْم َوأَ ْم َوا َل ُهم
اهلل ْ
�إن اهلل «عز وجل» يقول} :إ َّ
ْم ْؤ ِمن َ
اش َت َرى م َ
ِن ال ُ
هلل{((( الآية .فقال علي بن احل�سني
ُون فِي َس ِب ِ
يل ا ِ
ْج َّن َة ُي َقا ِتل َ
ِب َأ َّن َل ُه ُم ال َ
«�صلوات اهلل عليه»َّ ِ � :
ون{ الآية((( .فقال
أت الآية ,فقالَّ } :
ون ا ْل َعا ِب ُد َ
التا ِئ ُب َ
علي بن احل�سني «عليه ال�سالم»� :إذا ر�أينا ه�ؤالء الذين هذه �صفتهم ،فاجلهاد
معهم �أف�ضل من احلج)(((.
ويعترب (دعاء الثغور) املروي عن الإمام زين العابدين «عليه ال�سالم» يف
ال�صحيفة ال�سجادية حتت عنوان (وكان من دعائه «عليه ال�سالم» لأهل
يبي من خاللها الإمام متييزه ما بني:
الثغور) وثيقة ذات طابع روحي ّ
 .1الدور الذي يقوم به املدافعون عن حدود الدولة الإ�سالمية �ضد هجمات
الأعداء ،ويخو�ضون املواجهات الع�سكرية �ضد عدوان الأمم الأخرى.
 .1لعله عباد بن كثري الثقفي عا�ش يف مكة وكان �ضعيف ًا متهم ًا بالو�ضع مرتوك احلديث .
 .2التوبة.111 :
 .3وتتمتهاَ ْ :
وف َوال َّناهُ ونَ َع ِن
ال�س ِاجدُونَ ْال ِآم ُرونَ ِب ْ َال ْع ُر ِ
ال�سا ِئ ُحونَ ال َّر ِاك ُعونَ َّ
}ال ِامدُونَ َّ
الا ِف ُظونَ ِ ُ
ْالُن َك ِر َو ْ َ
هلل َو َب ِّ�ش ِر ْالُ�ؤ ِْم ِننيَ{ التوبة.112 :
لدُو ِد ا ِ
 .4الكليني :الكايف ،ج� ،5ص .22
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 .2املوقف املتع ّلق بخو�ض احلروب التو�سعية التي انطلق فيها الأمو ّيون دون
التزام باملعايري ال�شرعية املطلوبة كتلك التي �أ�شار �إليها يف الرواية ال�سابقة.
 .3املجاهدون املخل�صون الذين تتنزّه منطلقاتهم عن الق�ضايا املادية
ويتطلعون خلدمة الدين وامللتزمون ب�أحكام ال�شريعة املتع ّلقة باحلرب وما �إىل
ذلك.
 .4امل�ساهمون يف �إيواء املجاهدين و�أهلهم ،وامل�ساهمة يف حتقيق حياة كرمية
لهم.
م َّم ٍد َو �آ ِل ِهَ ،و َح ِّ�صنْ ُث ُغو َر ْالُ ْ�س ِل ِم َني
والدعاء جاء كالتايل( :الل ُه َّم َ�ص ِّل َع َلى ُ َ
ِب ِع َّز ِت َكَ ،و�أَ ِّي ْد ُح َما َت َها ِب ُق َّو ِت َكَ ،و�أَ ْ�س ِب ْغ َع َطا َياهُ ْم ِمنْ ِج َد ِت َك .الل ُه َّم َ�ص ِّل َع َلى
م َّم ٍد َو �آ ِل ِهَ ،و َك ِّ ْث ِع َّد َت ُه ْمَ ،و ْ
ا�ش َح ْذ �أَ ْ�س ِل َح َت ُه ْمَ ،و ْاح ُر ْ�س َح ْو َز َت ُه ْمَ ،و ْام َن ْع
َُ
َح ْو َم َت ُه ْمَ ،و�أَ ِّل ْف َج ْم َع ُه ْمَ ،و َد ِّب ْر �أَ ْم َرهُ ْمَ ،و َوا ِت ْر َب ْ َي ِم َ ِي ِه ْمَ ،و َت َو َّح ْد ِب ِك َفا َي ِة
ال�ص ْ ِبَ ،وا ْل ُط ْف َل ُه ْم ِف ْ َال ْك ِر .الل ُه َّم
ُم�ؤَ ِن ِه ْمَ ،و ْاع ُ�ض ْدهُ ْم ِبال َّن ْ�ص ِرَ ،و�أَ ِع ْن ُه ْم ِب َّ
م َّم ٍد َو �آ ِل ِهَ ،و َع ِّر ْف ُه ْم َما َي ْج َه ُلونَ َ ،و َع ِّل ْم ُه ْم َما َل َي ْع َل ُمونَ َ ،و َب ِّ�ص ْرهُ ْم
َ�ص ِّل َع َلى ُ َ
م َّم ٍد َو�آ ِل ِهَ ،و �أَ ْن ِ�س ِه ْم ِع ْن َد ِل َقا ِئ ِه ُم ا ْل َع ُد َّو ِذ ْك َر
َما َل ُي ْب ِ�ص ُرونَ  .الل ُه َّم َ�ص ِّل َع َلى ُ َ
ُد ْن َياهُ ُم ْ َ
اج َع ِل
ات ْ َال ِال ا ْل َفت ِ
ال َّد َاع ِة ا ْل َغ ُرو ِرَ ،و ْام ُح َعنْ ُق ُلو ِب ِه ْم َخ َط َر ِ
ُونَ ،و ْ
َْ
ال َّن َة ُن ْ�ص َب �أَ ْع ُي ِن ِه ْمَ ،و َل ِّو ْح ِم ْن َها ِ ألَ ْب َ�صا ِر ِه ْم َما �أَ ْع َد ْد َت ِفي َها ِمنْ َم َ�س ِاك ِن
ال ْل ِد َو َم َنا ِز ِل ا ْل َك َر َام ِة َو ْ ُ
ُْ
الَ ْ�ش ِر َب ِة
الَ ْن َها ِر ْالُ َّط ِر َد ِة ِب�أَ ْن َوا ِع ْ أ
ال َ�س ِان َو ْ أ
الو ِر ْ ِ
ال ْد َبا ِرَ ،و َل ُي َحدِّ َث
وف ال َّث َم ِر َحتَّى َل َي ُه َّم �أَ َح ٌد ِم ْن ُه ْم ِب ْ ِإ
َو ْ أ
الَ ْ�ش َجا ِر ْالُت ََد ِّل َي ِة ِب ُ�ص ُن ِ
َن ْف َ�س ُه َعنْ ِق ْر ِن ِه ِب ِف َرا ٍر .الل ُه َّم ا ْف ُل ْل ِب َذ ِل َك َع ُد َّوهُ ْمَ ،وا ْق ِل ْم َع ْن ُه ْم �أَ ْظ َفا َرهُ ْم،
َو َف ِّر ْق َب ْي َن ُه ْم َو َب ْ َي �أَ ْ�س ِل َح ِت ِه ْمَ ،و ْاخ َل ْع َو َثا ِئقَ �أَ ْف ِئ َد ِت ِه ْمَ ،و َب ِاع ْد َب ْي َن ُه ْم َو َب ْ َي
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�أَ ْز ِو َد ِت ِه ْمَ ،و َح ِّ ْيهُ ْم ِف ُ�س ُب ِل ِه ْمَ ،و َ�ض ِّل ْل ُه ْم َعنْ َو ْج ِه ِه ْمَ ،و ا ْق َط ْع َع ْن ُه ُم ْ َال َد َد،
ل �أَ ْف ِئ َد َت ُه ُم ال ُّر ْع َبَ ،وا ْق ِب ْ�ض َ �أ ْي ِد َي ُه ْم َع ِن ا ْل َب ْ�س ِط،
َوا ْن ُق ْ�ص ِم ْن ُه ُم ا ْل َع َد َدَ ،و ْام َْ أ
َو ْاخ ِز ْم �أَ ْل ِ�س َن َت ُه ْم َع ِن ال ُّن ْط ِقَ ،و َ�ش ِّر ْد ِب ِه ْم َمنْ َخ ْل َف ُه ْم َو َن ِّك ْل ِب ِه ْم َمنْ َو َرا َءهُ ْم،
َوا ْق َط ْع ِب ِخزْ ِي ِه ْم �أَ ْط َما َع َمنْ َب ْع َدهُ ْم .الل ُه َّم َع ِّق ْم �أَ ْر َح َام ِن َ�سا ِئ ِه ْمَ ،و َي ِّب ْ�س �أَ ْ�ص َل َب
ِر َجا ِل ِه ْمَ ،وا ْق َط ْع َن ْ�س َل َد َوا ِّب ِه ْم َو �أَ ْن َع ِام ِه ْمَ ،ل َت�أْ َذنْ ِل َ�س َما ِئ ِه ْم ِف َق ْط ٍرَ ،و َل
ال ْ�س َل ِمَ ،و َح ِّ�صنْ ِب ِه ِد َيا َرهُ ْم،
م َال �أَ ْه ِل ْ ِإ
ِ ألَ ْر ِ�ض ِه ْم ِف َن َب ٍ
ات .الل ُه َّم َو َق ِّو ِب َذ ِل َك ِ َ
ما َر َب ِت ِه ْم ِل ِع َبا َد ِت َكَ ،و َعنْ ُم َنا َب َذ ِت ِه ْم ِل ْل َخ ْل َو ِة
َو َث ِّم ْر ِب ِه �أَ ْم َوا َل ُه ْمَ ،و َف ِّر ْغ ُه ْم َعنْ ُ َ
الَ ْر ِ�ض َغ ْ ُي َكَ ،و َل ُت َع َّف َر ِ ألَ َح ٍد ِم ْن ُه ْم َج ْب َه ٌة دُو َن َك.
ِب َكَ ،حتَّى َل ُي ْع َب َد ِف ِب َقا ِع ْ أ
الل ُه َّم ْاغ ُز ِب ُك ِّل َن ِاح َي ٍة ِمنَ ْالُ ْ�س ِل ِم َني َع َلى َمنْ ِب�إِ َزا ِئ ِه ْم ِمنَ ْالُ ْ�ش ِر ِكنيََ ،و�أَ ْم ِددْهُ ْم
ِ َب َل ِئ َك ٍة ِمنْ ِع ْن ِد َك ُم ْر ِد ِفنيََ ،حتَّى َي ْك ِ�ش ُفوهُ ْم ِ�إ َل ُم ْن َق َط ِع ُّ
َاب َقت ًْل ِف
الت ِ
�أَ ْر ِ�ض َك َو�أَ ْ�سر ًا� ،أَ ْو ُي ِق ُّروا ِب�أَ َّن َك َ�أ ْن َت ُ
اهلل ا َّل ِذي َل ِ�إ َل َه ِ�إ َّل �أَ ْن َت َو ْح َد َك َل َ�ش ِر َ
يك
َل َك .الل ُه َّم َو ْاع ُم ْم ِب َذ ِل َك �أَ ْع َدا َء َك ِف �أَ ْق َطا ِر ا ْل ِب َل ِد ِمنَ ا ْل ِه ْن ِد َو ال ُّر ِوم َو ُّ
الت ِْك
م ِّ
الزَ ِر َو ْ َ
َو ْ َ
ال�ش ْر ِك،
ال َب ِ�ش َو ال ُّنو َب ِة َو ال َّز ْ ِن َو َّ
ال�س َقا ِل َب ِة َو ال َّد َي ِ َال ِة َو َ�سا ِئ ِر �أُ َ ِ
ا َّل ِذينَ ت َْخ َفى �أَ ْ�س َما�ؤُهُ ْم َو ِ�ص َفا ُت ُه ْمَ ،و َق ْد �أَ ْح َ�ص ْي َت ُه ْم ِ َب ْع ِر َف ِت َكَ ،و�أَ ْ�ش َر ْف َت
َع َل ْي ِه ْم ِب ُق ْد َر ِت َك .الل ُه َّم ْ
اف ْالُ ْ�س ِل ِمنيَ،
ا�ش َغ ِل ْالُ ْ�ش ِر ِك َني ِب ْالُ ْ�ش ِر ِك َني َعنْ َت َنا ُو ِل �أَ ْط َر ِ
َو ُخ ْذهُ ْم ِبال َّن ْق ِ�ص َعنْ َت َن ُّق ِ�ص ِه ْمَ ،و َث ِّب ْط ُه ْم ِبا ْل ُف ْر َق ِة َع ِن ِال ْح ِت َ�شا ِد َع َل ْي ِه ْم .الل ُه َّم
ال َم َن ِةَ ،و َ�أ ْب َدا َن ُه ْم ِمنَ ا ْل ُق َّو ِةَ ،و َ�أ ْذ ِه ْل ُق ُلو َب ُه ْم َع ِن ِال ْح ِت َي ِال،
�أَ ْخ ِل ُق ُلو َب ُه ْم ِمنَ َْ أ
َو�أَ ْو ِهنْ �أَ ْر َكا َن ُه ْم َعنْ ُم َنا َز َل ِة ال ِّر َج ِالَ ،و َج ِّب ْن ُه ْم َعنْ ُم َقا َر َع ِة ْ أ
الَ ْب َط ِالَ ،وا ْب َعثْ
َع َل ْي ِه ْم ُج ْند ًا ِمنْ َم َل ِئ َك ِت َك ِب َب�أْ ٍ�س ِمنْ َب ْ�أ ِ�س َك َك ِف ْع ِل َك َي ْو َم َب ْد ٍرَ ،ت ْق َط ُع ِب ِه َدا ِب َرهُ ْم
َو َ ْ
ت ُ�ص ُد ِب ِه َ�ش ْو َك َت ُه ْمَ ،و ُت َف ِّر ُق ِب ِه َع َددَهُ ْم .الل ُه َّم َو ْام ُز ْج ِم َي َاه ُه ْم ِبا ْل َو َباءَِ ،و
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ال ْد َواءَِ ،و ا ْر ِم ِب َلدَهُ ْم ِب ْ ُ
وفَ ،و ا ْف َر ْع َها
�أَ ْط ِع َم َت ُه ْم ِب َْ أ
وفَ ،و �أَ ِل َّح َع َل ْي َها ِبا ْل ُق ُذ ِ
ال ُ�س ِ
اج َع ْل ِم َ َيهُ ْم ِف �أَ َح ِّ�ص �أَ ْر ِ�ض َك َو�أَ ْب َع ِد َها َع ْن ُه ْمَ ،و ْام َن ْع ُح ُ�صو َن َها
ِب ْالُ ُح ِولَ ،و ْ
ِم ْن ُه ْم� ،أَ ِ�ص ْب ُه ْم ِب ْ ُ
ال�س ْق ِم ْ أ
الَ ِل ِيم .الل ُه َّم َو �أَ ُّ َيا َغازٍ َغزَ اهُ ْم ِمنْ
الو ِع ْالُ ِق ِيم َو ُّ
ال ْع َلى َو ِحزْ ُب َك
م ِاه ٍد َج َاه َدهُ ْم ِمنْ �أَ ْت َبا ِع ُ�س َّن ِت َك ِل َي ُكونَ ِدي ُن َك َْ أ
�أَ ْه ِل ِم َّل ِت َك� ،أَ ْو ُ َ
الَ ْم َرَ ،و َت َو َّل ُه ِبال ُّن ْج ِحَ ،و ت ََخ َّ ْي
الَ ْو َفى َف َل ِّق ِه ا ْل ُي ْ�س َرَ ،و َه ِّي ْئ َل ُه ْ أ
الَ ْق َوى َو َح ُّظ َك ْ أ
ْأ
ا�س َت ْق ِو َل ُه َّ
اط،
َل ُه ْ أ
الظ ْه َرَ ،و �أَ ْ�س ِب ْغ َع َل ْي ِه ِف ال َّن َف َق ِةَ ،و َم ِّت ْع ُه ِبال َّن َ�ش ِ
الَ ْ�ص َح َ
ابَ ،و ْ
َو�أَ ْط ِف َع ْن ُه َح َرا َر َة َّ
الَ ْه ِل َوا ْل َو َل ِد.
ال�ش ْو ِقَ ،و �أَ ِج ْر ُه ِمنْ َغ ِّم ا ْل َو ْح َ�ش ِةَ ،و َ�أ ْن ِ�س ِه ِذ ْك َر ْ أ
ال�س َل َم َةَ ،و �أَ ْع ِف ِه ِمنَ ْ ُ
ال ْب،
َو �أْ ُث ْر َل ُه ُح ْ�سنَ ال ِّن َّي ِةَ ،و َت َو َّل ُه ِبا ْل َعا ِف َي ِةَ ،و�أَ ْ�ص ِح ْب ُه َّ
َو �أَ ْل ِه ْم ُه ْ ُ
ال ْر�أَ َةَ ،و ا ْر ُز ْق ُه ِّ
ال�س َ َن،
ال�ش َّد َةَ ،و �أَ ِّي ْد ُه ِبال ُّن ْ�ص َر ِةَ ،و َع ِّل ْم ُه ِّ
ال�س َ َي َو ُّ
َو َ�سدِّ ْد ُه ِف ْ ُ
اج َع ْل ِف ْك َر ُه
ال�س ْم َع ِةَ ،و ْ
ال ْك ِمَ ،و ْاع ِز ْل َع ْن ُه ال ِّر َيا َءَ ،و َخ ِّل ْ�ص ُه ِمنَ ُّ
َو ِذ ْك َر ُه َو َظ ْع َن ُه َو ِ�إ َق َام َت ُه ِ ،ف َ
يك َو َل َكَ .ف ِ�إ َذا َ�ص َّ
اف َع ُد َّو َك َو َع ُد َّو ُه َف َق ِّل ْل ُه ْم ِف
َع ْي ِنهَ ،و َ�ص ِّغ ْر َ�شْ�أ َن ُه ْم ِف َق ْل ِبهَ ،و �أَ ِد ْل َل ُه ِم ْن ُه ْم َ ،و َل ُت ِد ْل ُه ْم ِم ْنهَُ ،ف ِ�إنْ َخ َت ْم َت َل ُه
ال�س َعا َد ِةَ ،و َق َ�ض ْي َت َل ُه ِب َّ
ال�ش َها َد ِة َف َب ْع َد �أَنْ َي ْجت ََاح َع ُد َّو َك ِبا ْل َقت ِْلَ ،و َب ْع َد �أَنْ َي ْج َه َد
ِب َّ
الَ ْ�س ُرَ ،و َب ْع َد �أَنْ َت�أْ َمنَ �أَ ْط َر ُ
اف ْالُ ْ�س ِل ِمنيََ ،و َب ْع َد �أَنْ ُي َو ِّ َ
ل َع ُد ُّو َك ُم ْد ِب ِرينَ .
ِب ِه ُم ْ أ
الل ُه َّم َو �أَ ُّ َيا ُم ْ�س ِل ٍم َخ َل َف َغازِي ًا �أَ ْو ُم َرا ِبط ًا ِف َدا ِر ِه� ،أَ ْو َت َع َّه َد َخا ِل ِفي ِه ِف َغ ْي َب ِت ِه،
�أَ ْو �أَ َعا َن ُه ِب َطا ِئ َف ٍة ِمنْ َما ِل ِه� ،أَ ْو �أَ َم َّد ُه ِب ِعت ٍَاد�َ ،أ ْو َ�ش َح َذ ُه َع َلى ِج َه ٍاد� ،أَ ْو �أَ ْت َب َع ُه ِف
َو ْج ِه ِه َد ْع َو ًة� ،أَ ْو َر َعى َل ُه ِمنْ َو َرا ِئ ِه ُح ْر َم ًةَ ،ف� ِآج ْر َل ُه ِم ْث َل َ�أ ْج ِر ِه َو ْزن ًا ِب َو ْز ٍن َو ِم ْث ًل
ا�ضر ًا َي َت َع َّج ُل ِب ِه َن ْف َع َما َق َّد َم َو ُ�س ُرو َر َما �أَتَى
ِ ِب ْث ٍلَ ،و َع ِّو ْ�ض ُه ِمنْ ِف ْع ِل ِه ِع َو�ض ًا َح ِ
ِب ِه�ِ ،إ َل �أَنْ َي ْنت َِه َي ِب ِه ا ْل َو ْق ُت ِ�إ َل َما �أَ ْج َر ْي َت َل ُه ِمنْ َف ْ�ض ِل َكَ ،و �أَ ْع َد ْد َت َل ُه ِمنْ
تز ُُّب �أَ ْه ِل ِّ
ال ْ�س َل ِمَ ،و �أَ ْحزَ َن ُه َ َ
ال�ش ْر ِك
َك َر َام ِت َك .الل ُه َّم َو �أَ ُّ َيا ُم ْ�س ِل ٍم �أَ َه َّم ُه �أَ ْم ُر ْ إِ
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َع َل ْي ِه ْم َف َن َوى َغزْ و ًا� ،أَ ْو َه َّم ِب ِج َه ٍاد َف َق َع َد ِب ِه َ�ض ْع ٌف� ،أَ ْو َ�أ ْب َط َ�أ ْت ِب ِه َفا َق ٌة� ،أَ ْو �أَ َّخ َر ُه
ا�س َم ُه ِف ا ْل َعا ِب ِدينَ َ ،و �أَ ْو ِج ْب
َع ْن ُه َحا ِد ٌث� ،أَ ْو َع َر َ�ض َل ُه دُونَ ِ�إ َرا َد ِت ِه َما ِن ٌع َفا ْكت ُِب ْ
اج َع ْل ُه ِف ِن َظ ِام ُّ
النيَ .الل ُه َّم َ�ص ِّل َع َلى
ال�ص ِ ِ
َل ُه َث َو َ
ال�ش َه َدا ِء َو َّ
اب ْالُ َج ِاه ِدينَ َ ،و ْ
اتُ ،م ْ�ش ِر َف ًة
ال�ص َل َو ِ
م َّم ٍد َع ْب ِد َك َو َر ُ�سو ِل َك َو � ِآل ُ َ
َُ
م َّم ٍد�َ ،ص َل ًة َعا ِل َي ًة َع َلى َّ
ات�َ ،ص َل ًة َل َي ْنت َِهي �أَ َم ُد َهاَ ،و َل َي ْن َق ِط ُع َع َدد َُها َك�أَ َ ِّت َما َم َ�ضى ِمنْ
َف ْو َق الت َِّح َّي ِ
َ�ص َل َوا ِت َك َع َلى �أَ َح ٍد ِمنْ َ�أ ْو ِل َيا ِئ َك�ِ ،إ َّن َك ْ َال َّنانُ ْ َ
ال ِمي ُد ْالُ ْب ِد ُئ ْالُ ِعي ُد ا ْل َف َّع ُال ِ َلا
ُت ِري ُد)(((.
و�صدور هذا الدعاء يف ح ّد ذاته من �إمام من �أئمة �أهل البيت «عليهم ال�سالم»
وعلى الرغم مما تع ّر�ضوا له من م�ضايقات و�إرهاب وعدوان من بع�ض احل ّكام،
هو مبثابة الدر�س الكبري على �ضرورة حت ّلي الإن�سان بامل�ؤمن بروحية عالية
بحيث يجعل مواقفه مبنية على ح�سابات امل�صلحة العامة ولو كان ذلك على
ح�سابه ال�شخ�صي ،و�أن ُيبعد ت�أثري املزاج واحل�سابات ال�شخ�ص ّية عن عالقاته
ر�ضى هلل وم�صلحة ال ّدين و�أهله ،مهما
و�أو�ضاعه ،و�أن يختار يف مواقفه ما هو ً
كانت التح ّديات والتّنازالت والعقبات والت�ضحيات .فعندما يكون الإ�سالم
وامل�سلمون يف خطر ،فال ب ّد من التكاتف والت�ضامن والتوحد وتنا�سي الأحقاد
واخلالفات ،والبد من الوقوف وراء احلقّ ون�صرته بالكلمة واملوقف والفعل.
هذه هي الأخالق الر�سال ّية والإميان الرفيع باهلل والإخال�ص منقطع النظري له
�إذ يندفع الإمام للدعاء بن�صرة املرابطني بالكلمة وال ّدعاء النابع من �إح�سا�سه
بامل�س�ؤول ّية حيال حماية الإ�سالم ،ومن قلب مل�ؤه املح ّبة والعطف والرحمة.
 .1ال�صحيفة ال�سجادية :الدعاء . 27
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• اإلمام حممد الباقر:

أق�سم الرواية التالية �إىل مقاطع للتعليق عليها ،لأهمية تلك التعليقات يف
�س� ّ
تو�ضيح ال�صورة �أكرث .ففي (الكايف) للكليني بال�سند( :عن احل�سن بن حمبوب،
عن بع�ض �أ�صحابه((( قال :كتب �أبو جعفر «عليه ال�سالم» يف ر�سالة �إىل بع�ض
خلفاء بني �أميةِ :ومن ذلك ما ُ�ض ِّيع اجلهاد الذي ّ
ف�ضله اهلل «عز وجل» على
الأعمالّ ،
وف�ضل عامله على الع ّمال ،تف�ضي ًال يف الدرجات واملغفرة والرحمة).
ال َي ْس َتوِي ا ْل َق ِ
ِين َغ ْي ُر أُولِي
التعليق :مثل قوله «تعاىل»َّ } :
اع ُد َ
ْم ْؤ ِمن َ
ون م َ
ِن ال ُ
ُ
ْم َج ِ
يل ا ِ
ْم َج ِ
ين
ون فِي َس ِب ِ
ِم ف َّ
َّ
اه ُد َ
اه ِد َ
ِم َوأَن ُف ِسه ْ
هلل ِب َأ ْم َوا ِله ْ
َض َل اهلل ال ُ
الض َر ِر َوال ُ
َض َل ُ
ُال َو َع َد ُ
ِم َعلَى ا ْل َق ِ
اهلل
ين َد َر َج ًة َوك ًّ
ْح ْس َنى َوف َّ
اع ِد َ
اهلل ال ُ
ِم َوأَن ُف ِسه ْ
ِب َأ ْم َوا ِله ْ
يماَ ،د َر َج ٍ
ين َعلَى ا ْل َق ِ
ْم َج ِ
َان
ِر ًة َو َر ْح َم ًة َوك َ
اع ِد َ
اه ِد َ
ين أَ ْج ًرا َع ِظ ً
ال ُ
ات ِّم ْن ُه َو َم ْغف َ
ُ
اهلل َغ ُفو ًرا َّر ِح ًيما{(((.

(لأنه ظهر به الدين ،وبه ُيدفع عن الدين ،وبه ا�شرتى اهلل من امل�ؤمنني
�أنف�سهم و�أموالهم باجلنة بيع ًا مفلح ًا منجح ًا).
ِن َ
ِين أَن ُف َس ُه ْم َوأَ ْم َوا َل ُهم ِب َأ َّن
اهلل ْ
التعليق :قال «تعاىل»} :إ َّ
ْم ْؤ ِمن َ
اش َت َرى م َ
ِن ال ُ

يل ا ِ
ُون َو ْع ًدا َعلَ ْي ِه َح ًّقا فِي
ُون فِي َس ِب ِ
ُون َو ُي ْق َتل َ
هلل َف َي ْق ُتل َ
ْج َّن َة ُي َقا ِتل َ
َل ُه ُم ال َ
َاس َت ْب ِش ُرو ْا ِب َب ْي ِع ُك ُم ال ِ
ِن ا ِ
َّذي
يل َوا ْل ُق ْر ِ
نج ِ
َّ
إل ِ
آن َو َم ْن أَ ْوفَى ِب َع ْه ِد ِه م َ
الت ْو َرا ِة َوا ِ
هلل ف ْ

يم{(((.
َبا َي ْع ُتم ِب ِه َو َذل َ
ِك ُه َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َع ِظ ُ

 .1لعل عدم ذكر ا�سمه خوف ًا من ال�سلطة حل�سا�سية م�ضمون الر�سالة .
 .2الن�ساء.96-95 :
 .3التوبة.111 :
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(ا�شرتط عليهم فيه حفظ احلدود).
التعليق :هذا تعري�ض بالأمويني الذين مل ُيراعوا حدود اهلل فيحركة
الفتوحات و�أحكامها .وجاء الإمام بعد ذلك ببع�ض الأمثلة على جتاوز حدود
اهلل وت�شريعاته.
(و�أ ّول ذلك الدعاء �إىل طاعة اهلل «عز وجل» من طاعة العباد ،و�إىل عبادة
اهلل من عبادة العباد ،و�إىل والية اهلل من والية العباد ،فمن دُعي �إىل اجلزية
عبد مثله).
عبد �إىل طاعة ٍ
و�سبي �أهله ،ولي�س الدعاء من طاعة ٍ
ف�أبى((( ُقتل ُ
التعليق :وهذا تعري�ض �آخر بالأمويني الذين كانوا ير�سلون اجليو�ش مل�صاحلهم
الدنيوية حيث كانوا ي�ش ّنون احلروب من �أجل ب�سط �سلطتهم واحل�صول على
املزيد من الرثوات ال يف �سبيل اهلل ،وال لتخلي�ص امل�ست�ضعفني من نري ال�سلطات
اجلائرة التي كانت حتكمهم وتظلمهم وتفر�ض عليهم ال�ضرائب الباه�ضة
التي كانت ُتهدهم و ُتبقيهم يف حالة حاجة وفقر وانقياد لأ�صحاب املطامع
الدنيوية من املرابني والإقطاعيني و�أمثالهم.
(ومن �أق ّر باجلزية مل ُيتع َّد عليه ،ومل ُتخ َفر ذمتُه ،و ُك ّلف دون طاقته ،وكان
َ
الفيئ للم�سلمني عامة غري خا�صة ،و�إن كان قتال و�سبي ِ�س َري يف ذلك ب�سريته،
وعمل يف ذلك ب�س ّنته من الدين .ثم ُك ِّلف((( الأعمى والأعرج الذين ال يجدون
ُ
ما ُينفقون على اجلهاد بعد عذر اهلل »عز وجل» �إياهم ،و ُيك َّلف الذين يطيقون
ما ال يطيقون .و�إمنا كانوا �أهل م�صر يقا ِتلون َمن يليهَ ،يعدل بينهم يف البعوث).
 .1ف�صار حمارب ًا.
 .2من قبل الدولة الأموية وعلى خالف حكم اهلل.
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التعليق :بحيث تكون ُفر�صة لهم لتعديل �أو�ضاعهم االقت�صادية من خالل
غنائم احلرب التي ي�شاركون فيها ،بينما كان الأمويون يك ّلفون البع�ض دون
البع�ض وال ي�ساوون بني امل�سلمني يف ذلك.
ري م�ؤجتر بعد بيع اهلل ،وم�ست� َأج ٌر
(ذلك كله حتى عاد النا�س رجلني� ،أج ٌ
�صاح ُبه غارم وبعد عذر اهلل ،وذهب احلج ُ
ف�ض ّيع ،وافتقر النا�س .فمن �أعوج
ممن ع َّوج هذا؟ ومن �أقوم ممن �أقام هذا ،فر ّد اجلهاد على العباد وزاد اجلهاد
على العباد� ،إن ذلك خط�أ عظيم)(((.
• اإلمام جعفر الصادق:

يف (علل ال�شرائع) لل�صدوق بال�سند( :عن �أبي ب�صري ،عن �أبي عبداهلل ،عن
�آبائه «عليه ال�سالم» قال :قال �أمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم» :ال يخرج امل�سلم
يف اجلهاد مع من ال ُي� َؤمن على احلكم ،وال ُين ِفذ يف الفيء �أم َر اهلل «ع ّز وج ّل»،
ف�إنه �إن مات يف ذلك املكان كان معين ًا لعد ّونا يف حب�س ح ّقنا والإ�شاطة بدمائنا
وميتته ميتة جاهلية)((( .وال يخفى الدور الذي مار�سته ال�سلطة العبا�سية على
عهد الإمام ال�صادق «عليه ال�سالم» يف قتل �آل علي و�شيعتهم ومالحقتهم
والت�ضييق عليهم وغري ذلك مما هو ّ
م�سطر يف كتب التاريخ ،وقد امتلأ كتاب
(مقاتل الطالبيني) للأ�صفهاين على �سبيل املثال مبوارد من هذا القبيل.
ولذا ف�إنّ تعبري الإمام «عليه ال�سالم» عنهم بالأعداء وامل�ساهمة يف حب�س
حقهم «عليه ال�سالم» وامل�شاركة يف �سفك دمائهم مبا ي�ؤدي �إىل �أن تكون ميتة
 .1الكليني  :الكايف  ،ج � ، ٥ص . ٣
 .2ال�صدوق :علل ال�شرائع� ،ص . 464

موقف األئمة من الفتوحات

217

امل�شارك يف حروبهم ميتة جاهلية �أم ٌر منطقي ومفهوم .كما �أن هذه الرواية
تبي بو�ضوح �أن من موانع امل�شاركة يف تلك احلروب هو عدم االئتمان على
ّ
تنفيذهم الأحكام ال�شرعية املرتبطة بذلك ،من قبيل �سفك الدماء ،وعدم
االلتزام باملواثيق ،وكيفية التعامل مع الفيء فيما لو مل يقع قتال ،واجلزية
واخلراج وال�سبي وغري ذلك من الأحكام ال�شرعية.
ويف (الكايف) للكليني بال�سند( :عن عبد امللك بن عمرو قال :قال يل �أبو
عبد اهلل «عليه ال�سالم» :يا عبد امللك ،مايل ال �أراك تخرج �إىل هذه املوا�ضع
التي يخرج �إليها �أهل بالدك؟ قال :قلت :و�أين؟ قال :جدة وعبادان وامل�صي�صة
وقزوين ،فقلت :انتظار ًا لأمركم واالقتداء بكم ،فقال� :إي واهلل ،لو كان خري ًا
ما �سبقونا �إليه((( قال :قلت :له :ف�إن الزيدية يقولون لي�س بيننا وبني جعفر
خالف �إال �أنه ال يرى اجلهاد ،فقال� :أنا ال �أراه؟! بلى واهلل �إين لأراه ،ولكني
�أكره �أن �أدع علمي �إىل جهلهم)(((.
�أي �أنّ الإمام «عليه ال�سالم» كان يعلم ما يدور يف �أجواء احلروب القائمة
�آنذاك ،حيث ال ُيلتَزَ م فيها بال�ضوابط ال�شرعية واملبادئ الأخالقية ،ابتدا ًء
وا�ستدام ًة ،ولأنها تنطلق ال لدوافع �إميانية ،بل مل�صالح احل ّكام �أو ملجرد
الغنيمة ،وما �شاكل ،ولذا ف�إنه يعزف عنها ،ال لعدم اقتناعه ب�أ�صل اجلهاد،
و�إذا كان الذين يتهمونه ال يفقهون ،ف�إنه لي�س على ا�ستعداد لأن يدع علمه
باحلقيقة ويعمل وفق جهلهم.
� .1أي لو كان خري ًا خلرج الإمام بنف�سه ملثل هذه املوا�ضع للقتال �أو احلماية .
 .2الكليني  :الكايف  ،ج � ، ٥ص . 19
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ويف (التهذيب) للطو�سي بال�سند( :عن حممد بن عبد اهلل ال�سمندري قال:
(((
قلت لأبي عبداهلل «عليه ال�سالم» �إين �أكون بالباب -يعنى باب الأبواب-
فينادون ال�سالح((( ف�أخرج معهم؟ قال :فقال يل� :أر�أيتك �إن خرجت
ف� َأ�سرت رج ًال ف�أعطيته الأمان ،وجعلت له من العقد ما جعله ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله» للم�شركني� ،أكان يفون لك به؟((( قال :قلت :ال واهلل
جعلت فداك ،ما كانوا يفون يل به ،قال :فال تخرج ،قال :ثم قال يل� :أما �إنّ
هناك ال�سيف)(((.
فهم ال يريدون �إال القتال والغنائم والتو�سع اجلغرايف مل�صالح دنيوية ،ال
الدعوة �إىل اهلل (�سبحانه) والفتح من �أجل هداية النا�س ،لذا �سيقتلون هذا
الأ�سري بال مباالة منهم للحكم ال�شرعي والوعد املق َّدم للأ�سري.
• اإلمام علي الرضا:

يف (التهذيب) للطو�سي بال�سند( :عن يون�س قال� :س�أل �أبا احل�سن
«عليه ال�سالم» رج ٌل و�أنا حا�ضر ،فقال لهُ :جعلت فداك �إن رج ًال من مواليك
بلغه �أن رج ًال ُيعطي �سيف ًا وقو�س ًا يف �سبيل اهلل ،ف�أتاه ف�أخذهما منه ،ثم لقيه
�أ�صحابه ف�أخربوه �أنّ ال�سبيل مع ه�ؤالء((( ال يجوز ،و�أمروه بر ّدهما؟ قال:
 .1املراد البوابة الرئي�سة ل�سور ومدخل املدينة .
� .2أي يدعون �إىل احلرب .
� .3أي هل �سيفي قادة احلرب وامل�سئولون عليك بهذا الأمان املنعقد وفق �سنة النبي «�صلى اهلل
عليه و�آله»؟ ومبعنى �آخر هل هم من امللتزمني ب�أحكام اهلل و�سنة نبيه يف احلرب؟
 .4الطو�سي :التهذيب ،ج� ، 6ص .135
� .5أي العبا�سيني يف حروبهم .
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فليفعل((( .قال :قد طلب الرجل فلم يجده وقيل له :قد ق�ضى الرجل((( قال:
فلريابط وال ُيقاتل .قال :مثل قزوين وع�سقالن والديلم وما �أ�شبه هذه الثغور؟
فقال :نعم ،قال :ف�إنْ جاء العدو �إىل املو�ضع الذي هو فيه مرابط ،كيف ي�صنع؟
قال :يقاتل عن بي�ضة الإ�سالم((( .قال :يجاهد؟((( قال الّ � ،إل �أن يخاف على
(((
ذراري((( امل�سلمني .قلت� :أر�أيتك لو �أن الروم دخلوا على امل�سلمني مل ينبغ
لهم �أن مينعوهم؟ قال :يرابط وال يقاتل((( ،و�إن خاف على بي�ضة الإ�سالم
وامل�سلمني قاتَل ،فيكون قتاله لنف�سه ال لل�سلطان ،لأن يف درو�س((( الإ�سالم
درو�س ِذ ْكر ِحممد «�صلى اهلل عليه و�آله»)(((.
• اإلمام حممد اجلواد:

يف (التهذيب) للطو�سي بال�سند( :عن علي بن مهزيار قال :كتب رجل من بني
ها�شم �إىل �أبي جعفر الثاين «عليه ال�سالم» �إين كنت نذرت نذر ًا منذ �سنني �أن
�أخرج �إىل �ساحل من �سواحل البحر �إىل ناحيتنا مما يرابط فيه املتط ّوعة نحو
مرابطتهم بج ّدة وغريها من �سواحل البحر� ،أفرتى جعلت فداك �أنه يلزمني
فليجعهما للرجل.
� .1أي ُ
� .2أي مات.
 .3ويف رواية ال�صدوق يف العلل بعدها( :ال عن ه�ؤالء).
� .4أي هل يبادر بالغزو ؟
 .5ويف ن�سخة :كلمة (دار) بدل كلمة (ذراري).
 .6ويف ن�سخة :كلمة (ي�سع) بدل كلمة (ينبغ).
� .7أي فيما لو كان �سيقاتل من �أجل العبا�سيني .
� .8أي  :اندرا�س .
 .9الطو�سي :التهذيب ،ج � ،٦ص  ،١٢٥وال�صدوق :علل ال�شرائع� ،ص .603
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الوفاء به� ،أو ال يلزمني� ،أو �أفتدي اخلروج �إىل ذلك ب�شئ من �أبواب الرب لأ�صري
�إليه �إن �شاء اهلل؟ فكتب �إليه ّ
بخطه ،وقر�أ ُته� :إن كان �سمع منك نذرك �أحد من
املخالفني فالوفاء به �إن كنت تخاف َ�ش ْن َعته) �أي ال من باب الوفاء بالنذر الذي
مل ينعقد �شرع ًا ،لأن متعلق النذر يجب �أن يكون راجح ًا ،بل حفاظ ًا على النف�س
�أو لعدم هتك حرمته و�سمعته كمتد ّين يلتزم بنذره (و�إال فا�صرف ما نويت من
الب ،وفقنا اهلل و�إياك ملا يحب وير�ضى)(((.
ذلك يف �أبواب ِ
• النتيجة:

من جمموع ما �سبق ،وهناك روايات �أخرى يف البني ميكن مراجعتها يف
اجلزء اخلام�س ع�شر من كتاب (اجلهاد) من مو�سوعة (و�سائل ال�شيعة)
يتبي بو�ضوح املوقف ال�سلبي �-إجما ًال -لأئمة �أهل البيت
للحر العامليّ ،
«عليهم ال�سالم» ابتداء من الإمام علي بن احل�سني زين العابدين «عليه ال�سالم»
من (الفتوحات) يف العهدين الأموي والعبا�سي ،وال�سبب يف ذلك:
 .1الدوافع غري املخل�صة واملنطلقة من م�صالح دنيوية بحتة ،بعيدة عن
غايات اجلهاد يف �سبيل اهلل «عز وجل» ،وعلى ر�أ�سها الدعوة �إىل دين اهلل.
 .2تقوية الدولة الظاملة التي كانت تعمل على ا�ضطهاد �أئمة �أهل البيت
«عليه ال�سالم» و�شيعتهم وغريهم.
يخ�ص م�سائل اجلهاد وال�صلح
 .3عدم االلتزام ب�أحكام ال�شريعة فيما ّ
واملعاهدة وال ْأ�سر وال�سبي والغنائم وما �إىل ذلك .بينما كان االلتزام بهذه
 .1الطو�سي :التهذيب ،ج � ،٦ص .135
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الأحكام يف العهد الرا�شدي كبري ًا ،وعلى ذلك �شواهد عديدة ،ومن بينها
ال�شواهد التالية:
 .1روى البالذري يف فتوح البلدان يف �أعقاب معركة القاد�سية( :قالوا:
ف�أ�سلم جميل بن ب�صبهرى دهقان الفالليج والنهرين ،وب�سطام ابن نر�سى
دهقان بابل وخطرنية ،والرفيل دهقان العال ،وفريوز دهقان نهر امللك وكوثى،
وغريهم من الدهاقني ،فلم يعر�ض لهم عمر بن اخلطاب ،ومل ُيخرج الأر�ض
من �أيديهم و�أزال اجلزية عن رقابهم)(((.
يبي �أن علي ًا «عليه ال�سالم» كان ّ
يتدخل
 .2اخلرب التايل يف تاريخ اليعقوبي ّ
ويوجه اخلليفة عمر نحو القرار الأ�صوب ،قال( :و�شاور عمر
يف هذه امل�سائل ّ
�أ�صحاب ر�سول اهلل يف �سواد الكوفة ،فقال له بع�ضهم :تق�سمها بيننا ،ف�شاور
علي ًا فقال� :إنْ ق�سمتها اليوم مل يكن ملن يجئ بعدنا �شيء ،ولكن تق ّرها يف
�أيديهم يعملونها ،فتكون لنا وملن بعدنا .فقال :و ّفقك اهلل! هذا الر�أي)(((.
و�أ ّكد ابن حجر يف �شرحه ل�صحيح البخاري هذا امل�ضمون حيث قال( :روى
�أبو عبيد يف كتاب الأموال من طريق ابن �إ�سحاق ،عن حارثة بن م�ضرب ،عن
عمر �أنه �أراد �أن يق�سم ال�سواد ،ف�شاور يف ذلك فقال له علي :دعهم يكونوا مادة
للم�سلمني فرتكهم)(((.
 .3ومن هنا ندرك �أن ما رواه البالذري حول قرار اخلليفة عمر كان مب�شورة
 .1البالذري :فتوح البلدان ،ج � ، ٢ص .٣٢٥
 .2اليعقوبي :تاريخ اليعقوبي ،ج� ،2ص .151
 .3ابن حجر  :فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،ج� ،6ص. 157
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وتوجيه من الإمام علي ،قال( :عن يزيد بن �أبي حبيب قال :كتب عمر بن
اخلطاب �إىل �سعد بن �أبي وقا�ص حني فتح ال�سواد� :أما بعد ،فقد بلغني كتابك
تذكر �أن النا�س �س�ألوك �أن تق�سم بينهم ما �أفاء اهلل عليهم .ف�إذا �أتاك كتابي
فانظر ما �أجلب عليه �أهل الع�سكر بخيلهم وركابهم ،من مال �أو كراع فاق�سمه
بينهم بعد اخلم�س ،واترك الأر�ض والأنهار لع ّمالها ،ليكون ذلك يف �أعطيات
امل�سلمني ،ف�إ ّنك �إنْ ق�سمتها بني من ح�ضر مل يكن ملن يبقى بعدهم �شيء)(((.
 .4وقد حاول الأموي عبدامللك بن مروان خالل فرتة حكمه تغيري هذا ا ُ
حلكم
لال�ستئثار ب�أر�ض ال�سواد ،ولك ّنه ُنهي عن ذلك فامتنع ،فقد روى البالذري عن
(�سليمان بن ي�سار قال� :أق ّر عمر بن اخلطاب ال�سواد َملن يف �أ�صالب الرجال
و�أرحام الن�ساء ،وجعلهم ذ ّمة ت�ؤخذ منهم اجلزية ِومن �أر�ضهم اخلراج ،وهم
ذ ّمة ال ّ
رق عليهم((( قال �سليمان :وكان الوليد بن عبد امللك �أراد �أن يجعل �أهل
ال�سواد فيئ ًا ((( ،ف�أخربته مبا كان من عمر يف ذلك فورعه اهلل عنه)((( �أي
غي ر�أيه وتراجع عن قراره.
ّ
 .5روى البالذري عن �إمام املالكية عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم»
عن �أبيه الباقر «عليه ال�سالم» ما يدل على �أن القرارات ال�شرعية التي كانت
ُتتّخذ بخ�صو�ص املناطق املفتوحة �إمنا ّمتت بامل�شورة ،حيث اتّخذ اخلليفة
 .1البالذري :فتوح البلدان ،ج � ، ٢ص .٣٢٥
 .2ما داموا غري م�سلمني .
 .3وهي الأموال الوا�صلة من املحاربني بغري قتال وال �إيجاف خيل وال ركاب ،بحيث يكون ك ّله
له ،كحاكم .
 .4البالذري :فتوح البلدان ،ج � ، ٢ص .327
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عمر جمل�س ًا بهذا اخل�صو�ص ،والرواية كالتايل( :حدثنا مالك ،عن جعفر بن
حممد ،عن �أبيه قال :كان للمهاجرين جمل�س يف امل�سجد .فكان عمر يجل�س
معهم فيه ويح ّدثهم عن ما ينتهى �إليه من �أمر الآفاق .فقال يوم ًا :ما �أدرى
كيف �أ�صنع باملجو�س؟ فوثب عبد الرحمن بن عوف فقال :ا�شهد على ر�سول
اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال�ُ :س ّنوا بهم �س ّنة �أهل الكتاب)(((.
 .6وكان امل�سئولون عن تنفيذ القرارات املرتبطة بنتائج الفتوحات ُيراجعون
اخلليفة لأخذ املوافقة النهائية ،ومبالحظة ما جاء يف الروايات ال�سابقة
ن�ستنتج �أن القرارات كانت ُت�ضى بعد امل�شورة .روى البالذري (عن �أبي جملز
الحق بن حميد �أن عمر بن اخلطاب بعث عمار بن يا�سر على �صالة �أهل الكوفة
وجيو�شهم ،وعبد اهلل بن م�سعود على ق�ضائهم وبيتمالهم ،وعثمان بن حنيف
ُ (((
على م�ساحة الأر�ض .وفر�ض لهم كل يوم �شاة بينهم� ،شط ُرها و�سواقطها
لع ّمار ،وال�شطر الآخر بني هذين .فم�سح عثمان بن حنيف الأر�ض ،فجعل على
جريب النخل ع�شرة دراهم ،وعلى جريب ال َك ْرم ع�شرة دراهم ،وعلى جريب
الب �أربعة دراهم ،وعلى جريب ال�شعري
الق�صب �ستة دراهم ،وعلى جريب ُ
درهمني .وكتب بذلك �إىل عمر «رحمه اهلل» ف�أجازه)(((.
ويف رواية �أخرى �أنه بعث حذيفة بن اليمان على ما وراء دجلة ،وبعث
ال�صحابي عثمان بن حنيف الأن�صاري على ما دون دجلة.
 .1البالذري :فتوح البلدان ،ج � ، ٢ص .327
� .2أي� :أح�شا�ؤها .
 .3البالذري :فتوح البلدان ،ج � ، ٢ص .330
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وعلى كل حال ،ف�إنّ ال�شواهد يف هذا الباب عديدة وم�صادرها كثرية ،وهذه
واحدة من الفروقات الرئي�سة بني فتوحات العهد الرا�شدي والعهدين الأموي
والعبا�سي ،وهو ما ن ّبه عليه الأئمة «عليه ال�سالم» كما م ّر معنا.
على �أن الأمر يف العهدين الأموي والعبا�سي لو ا�ستدعى حمل ال�سالح
للدفاع عن الإ�سالم واحلفاظ عليه وعلى املقد�سات ،ومثله الدفاع عن الأنف�س
والأعرا�ض والأموال ،ف�سيكون ا ُ
حلكم خمتلف ًا� ،شريطة �أن يكون دافع املقاتل
تبي معنا �سابق ًا من
واحدة من هذه العناوين ،ال �إعانة الظامل ودولته ،وهو ما ّ
خالل بع�ض ما روي عنهم «عليه ال�سالم».
وخال�صة القول �أن موقف �أهل البيت «عليه ال�سالم» من (الفتوحات) التي تلت
العهد الرا�شدي كان �سلبي ًا ،حيث �ضاعت فيها تدريجي ًا املنطلقات املخل�صة،
واملعايري ال�سليمة للتعامل مع م�س�ألة احلرب وال�سلم ،ومع نتائج احلروب وغري
ذلك ،ولذا مل ي�شاركوا فيها ،كما �صدر عنهم النهي عن م�شاركة �شيعتهم فيها
مع بيان الأ�سباب وتربير املوقف من قبلهم «عليه ال�سالم»،
بينما �شارك �شيعة الإمام علي «عليه ال�سالم» يف فتوحات العهد الرا�شدي
مبر�أى منه وم�سمع ،ومت تعيينهم يف مهام عديدة مرتبطة ب�إدارة الأر�ض
والأموال وغري ذلك من ال�شئون الدينية وال�سيا�سية واالقت�صادية ،فكان �سلمان
الفار�سي على �سبيل املثال والي ًا على املدائن وفيها مدفنه ،وعمار بن يا�سر
والي ًا على الكوفة� ..إلخ.
ويجب �أن ننتبه �إىل �أن ح�ضور �شيعة علي «عليه ال�سالم» يف هذه الفتوحات
يف ال ُبعد الع�سكري والإداري والدعوي كان يف ح ّد ذاته �ضروري ًا ملراقبة وتقومي
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و�ضبط �سلوكيات بع�ض القادة �أو الع�سكريني امل�شاركني يف الفتوحات ،وذلك
لتن�سجم مع الت�شريعات والتوجيهات واملعايري التي تفر�ضها ال�شريعة والأخالق
القومية ،وخوف ًا من الوقوع يف بع�ض الأخطاء التي قد تكون كارثية ،ال�سيما
بلحاظ م�شاركة عدد كبري من حديثي العهد بالإ�سالم من �أبناء القبائل العربية
ملثل ما جرى من قب ُل على يد خالد
وغريهم �ضمن اجليو�ش الإ�سالمية ،وتفادي ًا ِ
بن الوليد من خمالفات على عهد ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �أثناء قيادته
رب�أ ر�سول
لإحدى ال�سرايا ،حيث قتل من بني جذمية َمن قتل دون وجه حق ،وت ّ
اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» من فعلته ،ودفع الفدية لذوي القتلى.
ففي �صحيح البخاري عن عبداهلل بن عمر �أنه( :بعث النبي «�صلى اهلل عليه
و�سلم» خالد بن الوليد �إىل بني جذمية فدعاهم �إىل الإ�سالم فلم ُيح�سنوا �أن
يقولوا �أ�سلمنا ،فجعلوا يقولون� :صب�أنا �صب�أنا .فجعل خالد يقتل منهم وي�أ�سر،
ودفع �إىل ِّ
كل رجل منا �أ�سريه ،حتى �إذا كان يوم �أَمر خالد �أن يقتل ك ُّل رجل م ّنا
�أ�س َريه فقلت :واهلل ال �أقتل �أ�سريي ،وال يقتل رجل من �أ�صحابي �أ�سريه .حتى
قدمنا على النبي «�صلى اهلل عليه و�سلم» فذكرناه ،فرفع النبي «�صلى اهلل عليه
و�سلم» يده فقال :اللهم �إين �أبر�أ �إليك مما �صنع خالد مرتني)(((.
قال ابن حجر الع�سقالين يف (فتح الباري �شرح �صحيح البخاري) مع ّلق ًا على
اخلرب ال�سابق �أن بني ُجذمية ه�ؤالء هم بني جذمية بن عامر بن عبد مناة بن
كنانة ،وقال( :وهذا البعث كان عقب فتح مكة يف �شوال قبل اخلروج �إىل حنني
عند جميع �أهل املغازي وكانوا ب�أ�سفل مكة من ناحية يلملم قال بن �سعد بعث
 .1البخاري :اجلامع ال�صحيح ،ح .7189
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النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» �إليهم خالد بن الوليد يف ثالثمائة وخم�سني من
املهاجرين والأن�صار داعي ًا �إىل الإ�سالم ،ال مقات ًال).
ثم قال( :هذا من ابن عمر راوي احلديث ّ
يدل على �أنه فهم �أنهم �أرادوا
الإ�سالم حقيقة ،وي�ؤ ّيد فهمه �أن قري�ش ًا كانوا يقولون لكل من �أ�سلم �صب�أ ،حتى
ا�شتهرت هذه اللفظة ،و�صاروا يطلقونها يف مقام الذم).
ثم ا�ست�شهد ابن حجر بق�صة ُثمامة بن �أَثال احلنفي الذي كان �سيد ًا من
�سادات �أهل اليمامة ،وقد روي �أنه �أُ�سر ،فقال له النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»:

ما عندك يا ثمامة؟ قال� :إن تقتل تقتل ذا دم ،و�إن َت ُن متنن على �شاكر،
و�إن ُترد املال ُت َ
عط ما �شئت ،قال :فغدا عليه يوما فقال له مثل ذلك ،ف�أبدى
رغبته يف الإ�سالم ،ف�أمره النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» �أن يغت�سل ،ففعل وت�ش ّهد
ال�شهادتني ،وقال :يا ر�سول اهلل� ،إنَّ َخيلك �أخذتني و�أنا �أريد العمرة ،ف ُمر من
ي�سريين �إىل الطريق .ف�أمر من ي�سريه ،فخرج حتى �إذا قدم مكة فلما �سمع به
امل�شركون جا�ؤوه فقالوا :يا ثمامة� ،صبوت �-أو �صب�أت -وتركت دين �آبائك؟
قال :ال �أدري ما تقولون� ،إال �أين �أق�سمت برب هذه البينة ال ي�صل �إليكم من
اليمامة �شئ مما تنتفعون به حتى تتّبعوا حممد ًا من �آخركم .وكانت مرية
قري�ش ومنافعهم من اليمامة ،ثم خرج فحب�س عنهم ما كان ي�أتيهم منها من
مريتهم ومنافعهم فلما �أ�ض ّر بهم كتبوا �إىل ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
ّ
وحت�ض عليها ،و�إن ثمامة قد قطع ع ّنا
عهدنا بك و�أنت ت�أمرب�صلة الرحم
�أنّ َ
أيت �أن تكتب �إليه �أن يخ ّلي بيننا وبني مريتنا فافعل.
مريتنا و�أ�ض ّر بنا ،ف�إنْ ر� َ
فكتب �إليه ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �أن خ ّل بني قومي وبني مريتهم.
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وكان ُثمامة حني �أ�سلم قال :يا ر�سول اهلل ،واهلل لقد قدمت عليك وما على
يل من وجهك ،وال دين �أبغ�ض �إ ّ
الأر�ض وجه �أبغ�ض �إ ّ
يل من دينك ،وال بلد �أبغ�ض
�إيل من بلدك ،وما �أ�صبح على الأر�ض وجه �أحب �إ ّ
يل من وجهك ،وال دين �أحب
�إ ّ
يل من دينك وال بلد �أحب �إيل من بلدك.
وقال حممد بن �إ�سحاق :ارت ّد �أهل اليمامة عن الإ�سالم غري ثمامة بن �أثال
ومن اتبعه من قومه ،فكان مقيم ًا باليمامة ينهاهم عن اتَباع م�سيلمة وت�صديقه
ويقول� :إياكم و�أمر ًا مظلم ًا ال نور فيه ،و�إنه ل�شقاء كتبه اهلل «عز وجل» على من
�أخذ به منكم ،وبالء على من مل ي�أخذ به منكم ،يا بني حنيفة .فلما ع�صوه
ور�أى �أنهم قد �أ�صفقوا على اتّباع م�سيلمة عزم على مفارقتهم ،ثم م ّد امل�سلمني
باملقاتلني �ضد قومه(((.
قال ابن حجر بعد اال�ست�شهاد بق�صة ُثمامة( :فلما ا�شتهرت هذه اللفظة
بينهم يف مو�ضع �أ�سلمت ا�ستعملها ه�ؤالء .و�أما خالد فحمل هذه اللفظة على
ظاهرها ،لأن �صب�أنا �أي خرجنا من دين �إىل دين .ومل يكتف خالد بذلك حتى
ي�صرحوا بالإ�سالم .وقال اخلطابيُ :يحتمل �أن يكون خالد نقم عليهم العدول
عن لفظ الإ�سالم ،لأنه فهم عنهم �أن ذلك وقع منهم على �سبيل الأنفة ،ومل
ينقادوا �إىل الدين ،فقتلهم مت�أ ّو ًال ....ويف رواية الباقر :فقال لهم خالد:
�ضعواال�سالح ،ف�إنّ النا�س قد �أ�سلموا .فو�ضعوا ال�سالح ،ف�أمر بهم ،ف ُكتّفوا ،ثم
ال�سحر ،نادى خالدَ :من
ع َر�ضهم على ال�سيف(((  ....وعند �أبي �سعد :فلما كان َ
 .1ابن عبد الرب  :اال�ستيعاب  ،ج � ، ١ص .٢١٤
� .2أي قتلهم.
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كان معه �أ�سري فلي�ضرب عنقه .....وزاد الباقر يف روايته :ثم دعا ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله» علي ًا فقال :اخرج �إىل ه�ؤالء القوم واجعل �أم َر اجلاهلية
حتت قدميك ،فخرج حتى جاءهم ومعه مال ،فلم يبق لهم �أح ٌد �إال وداه).
و�أ�ضاف ابن حجر بعذ ذلك ق�صة �أحد املقتولني الذي قالّ �( :إن ل�ست
منهم((( � ّإن ع�شقت امر�أة منهم ،فدعوين �أنظر �إليها نظرة ...ف�ضربوا عنقه،
فجاءت املر�أة فوقعت عليه ف�شهقت �شهقة �أو �شهقتني ثم ماتت ،فذكروا ذلك
للنبي «�صلى اهلل عليه و�آله» فقال� :أما كان فيكم رجل رحيم؟)(((.
وهذا يعني وجود �سابقة من خالد بن الوليد ،وث ّناها مع مالك بن نويرة على
عهد اخلليفة �أبي بكر ،وهو يف حركة الفتوحات يف العراق وال�شام قائد عام،
لذا كان بحاجة �إىل َمن يراقب ويق ّوم قراراته وت�ص ّرفاته التي قد تخالف
املوقف ال�شرعي ،وهو ما يجعل من وجود �أ�صحاب علي «عليه ال�سالم» من �أهل
ال�صالح والدراية بالأحكام �ضروري ًا �ضمن حركة الفتوحات هذه.

� .1أي مل يكن من بني جذمية .
 .2ابن حجر :فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،ج� ،9ص .49
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قبل عر�ض �أخبار الفتوحات الإ�سالمية يف العهد الرا�شدي ،البد �أن نرجع
�إىل ما قبل وفاة ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» بقليل.
فقد ج ّهز النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» قبيل وفاته جي�ش ًا من �أ�صحابه ا�ستتمام ًا
ملا بد�أ به ِمن قب ُل �ضمن �سعيه ملواجهة حت ّركات الروم وحلفائها ،وحتر�شاتهم
وجه �إىل
املختلفة ،والتي كانت ت�ستهدف الق�ضاء على دولة الإ�سالم الفت ّية ،حيث ّ
نواحي الأردن يف ال�سنة ال�سابعة من الهجرة قوة ع�سكرية بقيادة جعفر بن �أبي
طالب �أو زيد بن حارثة -على اختالف الروايات -وانتهت املواجهة (غزوة م�ؤتة)
با�ست�شهاد القادة الثالث املتعاقبني ،جعفر وزيد وابن رواحة ،وعودة اجلي�ش �إىل
املدينة ،وهو ما دفع بالنبي للخروج بنف�سه بعد �سنتني ،وذلك يف غزوة تبوك.
�إال �أنه مل تقع مواجهة يف هذه الغزوة ،وذلك ب�سبب مبادرة حلفاء
الروم لالن�سحاب من احلدود ال�شمالية للجزيرة العربية ،وا�ستفاد النبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» من هذا الو�ضع اجلديد لإقامة حتالفات ومعاهدات
مع بع�ض املدن وامللوك الذين كانوا ينت�شرون جنوب الأردن و�شمال اجلزيرة
وعر�ض يف كتاب
العربية كما ّ
تبي لنا ذلك يف �أثناء �شرح �أحداث غزوة تبوكُ ،
(ال�سرية الع�سكرية ل�سيد املر�سلني حممد «�صلى اهلل عليه و�آله»).
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وكما هو ُمثبت يف كتب ال�سرية والتاريخ واحلديث ،ف�إنّ ر�سول اهلل مل يغادر
هذه الدنيا �إال وقد � َأمر بتهيئة ق ّوة ع�سكرية كبرية بقيادة �أ�سامة بن زيد بن
حارثة ،لتتّجه نحو البلقاء ،وهذا اال�سم ُيطلق حالي ًا على حمافظة واقعة �شمال
ع ّمان عا�صمة الأردن ،ويف رواية �أخرى �أن يذهب �إىل م�ؤتة ،وهي تقع �إىل
اجلنوب من حمافظة البلقاء ،وذلك ا�ستكما ًال للمواجهات ال�سابقة مع الروم
وحلفائها من الغ�سا�سنة وغ ِريهم.
فعلى حدود بالد ال�شام ،كان البيزنطيون قد �أقاموا �ساللة حاكمة قوية يعرفها
التاريخ با�سم الغ�سا�سنة ،ومنحوا زعماء الغ�سا�سنة لقب (فيالرخ) الإداري
اليوناين ،وكان يتم دفع �إتاوات مالية لهم لكي يحتفظوا بالعالقات الود ّية مع
بدو �شبه اجلزيرة العربية .ومن خالل املزج بني دفع الأموال والدبلوما�سية
وعالقات القربى والتحالفات ،حافظ الغ�سا�سنة على احلدود ال�صحراوية،
وعملوا باعتبارهم منطقة فا�صلة بني احلكومة البيزنطية والبدو.
كما �أنهم حت ّولوا �إىل امل�سيحية ولكنهم كانوا على مذهب الطبيعة الواحدة
مبتدع ًا (هرطقة).
(املونوفيزيتي) الذي كانت الق�سطنطينية تعتربه مذهب ًا َ
وقد عا�ش زعماء الغ�سا�سنة �أ�سلوب حياة �شبه بدوي ،ففي الربيع عندما تكون
�أطراف ال�صحراء قد اكت�ست باللون الأخ�ضر احلي ،مع منو الع�شب اجلديد،
كانوا ي�ضربون خيامهم يف اجلابية مبرتفعات اجلوالن ،وكان زعماء القبائل
يفدون لزيارتهم ولإ�سداء االحرتام �إليهم ،ولتل ّقي عطاياهم املالية.
ويف �أوقات �أخرى قد يعقدون حمكمة يف الر�صافة �شمايل بادية ال�شام .بالقرب
من ال�ضريح الكبري للمحارب (�سان �سريجيو�س/الق ّدي�س �سركي�س) الذي
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البلقاء ومؤتة ومدن أخرى في الأردن وفلسطين

ُيع ّد من قبل الكني�سة الكاثوليكية وبع�ض الكنائ�س الأرثوذك�سية من ال�شهداء
القدي�سني ،وكان يف الأ�صل �ضابط ًا ع�سكري ًا روماني ًا عا�ش يف القرن الثالث
امليالدي ،واعتنق امل�سيحية �سر ًا يف فرتة اال�ضطهادات الرومانية للم�سيحيني،
وع ِّذب ب�ش ّدة ،ولكنه �صمد �إىل �أن مات حتت
فاعتُقل عندما اكتُ�شف �أم ُرهُ ،
وط�أة التعذيب .ومل يكن الغ�سا�سنة ي�ستقرون يف البلدة الرومانية ،ولكنهم بنوا
قاعة حجرية على ُبعد حوايل مي ًال �شما ًال ،وكانوا ي�ضربون خيامهم حول هذه
القاعة ،وكان العرب يفدون لزيارة ال�ضريح وزيارة الفيالرخ الغ�ساين.
• مناذج من التحرشات واالعتداءات:

املوجهة بحق امل�سلمني ما كان يجري
من �أمثلة التح ّر�شات واالعتداءات ّ
مث ًال -يف دومة اجلندل -الواقعة �شمال اجلزيرة العربية عند مدينة �سكاكااحلالية وبالقرب من نقطة عرعر احلدودية بني ال�سعودية والأردن -وبالقرب
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منها ،حيث كان يقطنها فرع من قبيلة بني كلب ،وحت ّولت �إىل مركز من مراكز
التح ّر�ش واالعتداء ،ولع َّل وراء ذلك العداء بع�ض الدوافع؛ منها تبع َّيتها للدولة
البيزنط َّية وال ًء وديان ًة؛ فقد كان عا َّمة �أهل تلك املنطقة يدينون بالن�صرانية.
وتذكر كتب ال�سرية �أنه جاءت �إىل ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» الأخبار
ب�أنَّ القبائل َ
حول دومة اجلندل تقطع الطريقَ هناك ،وتنهب ما مي ّر بها،
و�أنها قد ح�شدت جمع ًا كبري ًا ُتريد �أن تهاجم املدينة ،فا�ستعمل ر�سول اهلل
ألف من
«�صلى اهلل عليه و�آله» على املدينة �سباع بن عرفطة الغفاري ،وخرج يف � ٍ
امل�سلمني خلم�س ليال بقني من ربيع الأول من ال�سنة اخلام�سة من الهجرة ،فف ّر
�أهل دومة اجلندل يف كل وجه ،فل ّما نزل امل�سلمون ب�ساحتهم مل يجدوا �أحد ًا،
و�أقام ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �أيام ًا ،وبثّ ال�سرايا يف اجتاهات متع ّددة،
فلم ُي�صب منهم �أحد ًا ،ثم رجع �إىل املدينة ،وحيث ا�ستم ّر املوقف العدائي
عبدالرحمن
قائم ًا� ،أر�سل النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» يف ال�سنة الالحقةَ ،
بن عوف على ر�أ�س �سر َّية �إىل دُومة اجلندل؛ ليدعوهم �إىل الإ�سالم ،و�أو�صاه
قائ ًال( :اغز با�سم اهلل ويف �سبيل اهلل ،فقا ِتل َمن كفر باهلل ،ال ت ُغ ّل وال تَغدر وال
تَقتل وليد ًا)((( .وبعد ح�صار دام ثالثة �أيام� ،أ�سلم مل ُكهم الأ�صبغ بن عمرو
الكلبي مع َخ ْل ٍق كثري من قومه ،وبقيت طائفة منهم على الن�صران َّية مع الر�ضا
باجلزية ،كما تز َّوج عبد الرحمن بن عوف متا�ضر ابنة امللك� ،إما بو�صية من
النبي ،لتكون هذه امل�صاهرة �ضمان ًا لبقاء حالة ال�سلم بني الطرفني� ،أو بطلب
من ابن عوف نف�سه على اختالف الروايات.
 .1الواقدي :املغازي ،ج� ،1ص.223
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موقع دومة الجندل وتُع ّد حاليا إحدى محافظات منطقة الجوف

• االعتداء على مبعوث النيب:

وي�ضاف �إىل ما �سبق ،ف�إن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» بعد �أن �أ ّمن املنطقة
اجلنوبية املمتدة من املدينة املنورة �إىل مكة املكرمة ،عالوة على املنطقة
ال�شمالية �إىل حيث خيرب وما يجاورها ،ع َمد �إىل مرا�سلة عدد من امللوك
والأمراء لدعوتهم �إىل الإ�سالم ،ومن بينها ر�سائل باجتاه ال�شام.
عن عمر بن احلكم ،قال( :بعث ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» احلارث
بن عمري الأزدي �إىل ملك ُب�صرى بكتابه ،فلما نزل م�ؤتة عر�ض له ُ�شرحبيل
بن عمرو الغ�ساين ،فقال� :أين تريد؟ قال :ال�شام ،قال :لعلك ِمن ر�سل حممد؟
قال :نعم� ،أنا ر�سول ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ،ف�أمر به ف�أوثق رباط ًا ،ثم
ق َّدمه ،ف�ضرب عنقه �صرب ًا ،ومل ُيقتل لر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ر�سول
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غريه ،وبلغ ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» اخلرب ،فا�شت ّد عليه)(((.
ظهر تخ ّوف الروم من انت�شار
وي�ضاف �إىل هذه اجلرمية جرمية �أخرى ُت ِ
الإ�سالم يف ال�شام ،حيث �أقدموا على �إعدام �أحد امل�سئولني العرب املع ّينني من
قبلهم ،وا�سمه (فروة ا ُ
جلذامي) ،فقد نقل ابن كثري عن ابن �إ�سحاق( :وبعث
فروة بن عمرو النافرة اجلذامي ثم النفاثي �إىل ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
ر� ً
سوال ب�إ�سالمه ،و�أهدى له بغلة بي�ضاء ،وكان فروة عام ًال للروم على َمن يليهم
من العرب وكان منزله معان وما حولها من �أر�ض ال�شام ،فلما بلغ الروم ذلك
من �إ�سالمه طلبوه حتى �أخذوه فحب�سوه عندهم ....وزعم الزُّهري �أنهم ملا
ق ّدموه ليقتلوه قال:
ب ّلغ ُ�سراة امل�سلمني ب�أنني ِ�سلم لربي �أعظمي ومقامي
قال :ثم �ضربوا عنقه و�صلبوه على ذلك املاء ،رحمه اهلل ،ور�ضي عنه و�أر�ضاه،
وجعل اجلنة مثواه)(((.
مبجيء خرب مقتل احلارث الأزدي� ،أعلن ر�سول اهلل النفري للخروج للقتال،
فالأمر مبثابة �إعالن حرب من الطرف الآخر ،والبد من الر ّد على هذه الإ�ساءة
التي قد يتجر�أ من خاللها العدو للإقبال على املزيد من �صور العدوان املحتملة،
ولرمبا ت�صل �إىل حد التفكري يف غزو احلجاز �أو بع�ض املناطق اخلا�ضعة لنفوذ
دولة الإ�سالم بقيادة ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» حيث غدت متاخمة
حلدود دولة الروم ومناطق نفوذ و�سيطرة الغ�سا�سنة.
 .1ابن �سعد :الطبقات الكربى ،ج � ،٤ص .٣٤٣
 .2ابن كثري :البداية والنهاية ،ج� ،5ص . 101
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معان في الأردن

النبي بعد �سماعه
وقد روى امل�ؤرخون ،ومنهم الواقدي يف (املغازي)((( �أن ّ
مبقتل احلارث( :ندب النا�س و�أخربهم مبقتل احلارث َومن قتله ،ف�أ�سرع
النا�س وخرجوا فع�سكروا با ُ
جلرف((() .و�أ�ضاف ابن �سعد يف (الطبقات
الكربى)( :فكان ذلك �سبب خروجهم �إىل غزوة م�ؤتة)(((.
• املماطلة يف اخلروج:

وبعد غزوتي م�ؤتة وتبوك ،وقبيل وفاته «�صلى اهلل عليه و�آله» ب�أيام� ،أمر النبي
 .1الواقدي :املغازي ،ج� ،1ص .307
جلرف ،مو�ضع يقع يف �شمال غرب املدينة املنورة ،ويبعد عن امل�سجد النبوي  9كم تقريباً
 .2ا ُ
باخلط امل�ستقيم ،مي ّر به وادي العقيق ،وهو الآن حي من �أحياء املدينة ،كانت �أر�ض ًا منب�سطة
فيها جمموعة من الب�ساتني فيها بع�ض الآبار.
 .3ابن �سعد :الطبقات الكربى ،ج � ،٤ص .٣٤٣
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«�صلى اهلل عليه و�آله» ب�إنفاذ قوة ع�سكرية كبرية بقيادة �أ�سامة بن زيد بن
للتوجه نحو التخوم ال�شمالية للجزيرة العربية ،ومن َث ّم
حارثة ال�شهيد مب�ؤتةّ ،
�إىل ال�شام� ،إال �أنّ � ْأمر النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» مل ُين َّفذ كما �أراد ،حيث ماطل
ممن �شملهم الأمر يف اخلروج �أكرث من م ّرة
عدد ملحوظ وبينهم �أ�سماء بارزة ّ
كما ت�شري �إىل ذلك الروايات ،حتى خرج ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
بنف�سه وهو يف مر�ض املوت لي�ؤ ّكد عليهم �ضرورة اخلروج وتنفيذ الأمر ،وهو
الأعلم مب�صلحة الأ ّمة ،و�أنّ خروجهم ال يتعار�ض مع مر�ضه الذي قد ي�ؤ ّدي �إىل
وفاته ...ومع هذا وقع الرت ّدد والتل ّك�ؤ من جديد ،حتى ِمن قبل �أمري اجلي�ش
الذي تك ّرر منه اخلروج �إىل املع�سكر ،ثم العودة �إىل املدينة املنورة من جديد،
ويف ك ّل مرة ي�أمره النبي وي�أمر الآخرين باخلروج و�إنفاذ اجلي�ش ،وا�ستم ّر
الأمر هكذا �إىل �أن تويف النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ،فعاد �أ�سامة َومن معه
�إىل املدينة ،ومل يخرجوا م ّرة �أخرى �إال يف بداية �شهر ربيع الآخر� ،أي بعد وفاة
النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ب�شهر تقريب ًا ،وبعد �أن مت ّرد بع�ض �أهل اجلزيرة
العربية �أو ارت ّدوا.
وحينئذ ،مل يخرج �أبوبكر مع �أ�سامة وال عمر ،و�إن كانا �ضمن جي�شه على عهد
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»� ،أما �أبوبكر فقد �أ�صبح احلاكم ،بينما لعدم
خروج عمر ق�صة �ست�أتي معنا الحق ًا.
و�س�أ�ستعر�ض فيما يلي �أحداث بعث �أ�سامة �ضمن عدة روايات ومن م�صادر
خمتلفة ،ثم �أقارن معها ق�صة �سيف بن عمر التميمي الذي ح ّرفها وتالعب
ب�أحداثها وتفا�صيلها كما �شاء.
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جاء يف ال�سرية النبوية البن ه�شام وحتت عنوان (بعث �أ�سامة بن زيد �إىل
�أر�ض فل�سطني) وذلك بعد احلديث عن حجة الوداع( :قال ابن �إ�سحاق :ثم
قفل ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ،ف�أقام باملدينة بقية ذي احلجة واملحرم
و�صفر ،و�ضرب على النا�س ب ْعث ًا �إىل ال�شام ،و�أ َّمر عليهم �أ�سامة بن زيد بن
حارثة مواله ،و�أمره �أن يوطيء اخليل تخوم البلقاء والداروم من �أر�ض فل�سطني،
فتج ّهز النا�س ،و�أوعب مع �أ�سامة بن زيد املهاجرون الأ ّولون)(((.
وقد جاء يف معجم البلدان لياقوت احلموي(((( :داروما �إحدى مدن قوم
لوط بفل�سطني ولعلها الداروم املذكورة بعد هذه) ثم ذكر الداروم كالتايل:
(الداروم قلعة بعد غزة للقا�صد �إىل م�صر الواقف فيها يرى البحر �إال �أن بينها
 .1ابن ه�شام :ال�سرية النبوية ،ج� ،2ص .606
 .2احلموي :معجم البلدان ،ج� ،2ص .424
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وبني البحر مقدار فر�سخ) ،ف�إذا قلنا �أن املق�صد هو البلقاء حيث املحافظة
اليوم ،ف�سيكون املراد هو داروما ،لأنها القريبة من موقع قوم النبي لوط
«عليه ال�سالم» كما ب ّينت ذلك يف كتابي (�أبو الأنبياء) ،و�إن كان املق�صد م�ؤتة،
فـداروم الواقعة بعد غزة باجتاه م�صر هي املق�صودة.
ثم عاد ابن ه�شام بعد ِذكر جملة من الغزوات والبعوث فقال حتت عنوان:
(بعث �أ�سامة بن زيد �إىل �أر�ض فل�سطني ،وهو �آخر البعوث)( :قال ابن �إ�سحاق:
وبعث ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �أ�سامة بن زيد بن حارثة �إىل ال�شام،
و�أمره �أن يوطئ اخليل تخوم البلقاء والداروم ،من �أر�ض فل�سطني ،فتج ّهز
النا�س ،و�أوعب مع �أ�سامة املهاجرون الأ ّولون .قال ابن ه�شام :وهو �آخر بعث
بعثه ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»)(((.
وال يخفى ما يف قوله( :و�أوعب مع �أ�سامة املهاجرون الأ ّولون) من داللة على
تدبري نبوي يتوافق مع ما ُيذكر من �أن ذلك جاء منه لإخالء اجل ّو للإمام علي
«عليه ال�سالم» يف املدينة املن ّورة بعد وفاته ،كي ت�ستقيم له الأمور دون مناف�سه
له من املهاجرين الأ ّولني ممن قد يكون لهم طموح يف �أن ي�ستلموا زمام الأمور
يف تلك املرحلة احل�سا�سة واملف�صل ّية.
يبي لنا �ش ّدة ح�سا�س ّية النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» يف
ولع ّل هذا بح ّد ذاته ّ
توجيهاته و� ْأمره املتكرر ب�إنفاذ جي�ش �أ�سامة وعدم انتظار ما �سي�صري �إليه � ْأمر
املر�ض الذي �أ ّمل به يف �أ ّيامه الأخرية «�صلى اهلل عليه و�آله» ،وعدم ا�ستجابة
البع�ض لتلك التوجيهات والأوامر ،واملماطلة �إىل �أن تويف ر�سول اهلل.
 .1ابن ه�شام :ال�سرية النبوية ،ج� ،2ص .642-641
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ثم ذكر ابن ه�شام بعد ذلك حتت عنوان (ابتداء �شكوى ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله» ،بدء ال�شكوى)( :قال ابن �إ�سحاق :فبينا النا�س على
ذلك ،ابتديء ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ب�شكواه الذي قب�ضه اهلل فيه،
�إىل ما �أراد به من كرامته ورحمته ،يف ليال بقني من �صفر� ،أو يف �أول �شهر
ربيع الأول ،فكان �أ ّول ما ابتديء به من ذلك ،فيما ُذكر يل� ،أنه خرج �إىل بقيع
الغرقد ،من جوف الليل ،فا�ستغفر لهم ،ثم رجع �إىل �أهله ،فلما �أ�صبح ابتُديء
بوجعه من يومه ذلك.
قال ابن �إ�سحاق :وحدثني عبد اهلل بن عمر ،عن عبيد بن جبري ،موىل احلكم
بن �أبي العا�ص ،عن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص ،عن �أبي مويهبة((( ،موىل
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» قال :بعثني ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
من جوف الليل ،فقال :يا �أبا مويهبة� ،إين قد �أُمرت �أن �أ�ستغفر لأهل هذا
البقيع ،فانطلق معي ،فانطلقت معه ،فلما وقف بني �أظهرهم ،قال :ال�سالم
عليكم يا �أهل املقابر ،ليهنيء لكم ما �أ�صبحتم فيه مما �أ�صبح النا�س فيه،
�أقبلت الفنت ك ِق َطع الليل املظلم ،يتب ُع �آخ ُرها �أ َّولها ،الآخرة �ش ٌّر ِمن الأوىل ،ثم
علي ،فقال :يا �أبا مويهبة� ،إين قد �أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا واخللد
�أقبل ّ
فيها ،ثم اجلنةُ ،
فخ ِّيت بني ذلك وبني لقاء ربي واجلنة .قال :فقلت :ب�أبي �أنت
و�أمي ،فخذ مفاتيح خزائن الدنيا واخللد فيها ،ثم اجلنة .قال :ال واهلل يا �أبا
� .1أبو مويهبة ،ا�شرتاه النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ثم �أعتقه ،وكان على عهد النبي يقود
بعري �أم امل�ؤمنني عائ�شة ،وو�صفته ب�أنه كان رج ًال �صاحل ًا .وقال البالذري �أنه كان ِمنْ ُم َو َّلدي
ُمزَ ينة ،و�شهد غزوه املُ َري�سيع .وكانت قبيلة مزينة تتخذ منازلها قريب ًا من املدينة على الطريق
املمتدة بينها وبني مكة املكرمة.
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مويهبة ،لقد اخرتت لقاء ربي واجلنة .ثم ا�ستغفر لأهل البقيع ،ثم ان�صرف،
فبد�أ بر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» وج ُعه الذي قب�ضه اهلل فيه)(((.
ثم حتدث ابن ه�شام عن انتقال النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» لبيت �أم امل�ؤمنني
عائ�شة يف مر�ضه ،وتناول يف عدة �صفحات �أ�سماء و�أحوال �أزواجه ،ثم عاد
لتتمة و�صف الأحداث ،فقال حتت عنوان (متري�ض ر�سول اهلل يف بيت عائ�شة.
جميئه �إىل بيت عائ�شة)( :قال ابن �إ�سحاق :ح ّدثني يعقوب بن عتبة ،عن
حممد بن م�سلم الزهري ،عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة ،عن عائ�شة
زوج النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» قالت :فخرج ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
مي�شي بني رجلني من �أهله� :أحدهما الف�ضل بن العبا�س ،ورجل �آخر ،عا�صب ًا
ر�أ�سهّ ،
تخط قدماه ،حتّى دخل بيتي .قال عبيد اهلل ،فحدثت هذا احلديث عبد
اهلل بن العبا�س ،فقال :هل تدري من الرجل الآخر؟ قال :قلت :ال؟ قال :علي
بن �أبي طالب)(((.
و�صب املاء عليه)( :ثم ُغمر((( ر�سول
ثم قال حتت عنوان (�ش ّدة املر�ض ّ
علي �سب َع ِق َر ٍب ِمن
اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» وا�شتد به وج ُعه ،فقال� :أهريقوا ّ
(((
�آبا ٍر �شتى ،حتى �أخرج �إىل النا�س ف�أعهد �إليهم .قالت :ف�أقعدناه يف َ
خم�ض ٍب
حلف�صة بنت عمر ،ثم �صببنا عليه املاء حتى طفق يقول :ح�س ُبكم ح�س ُبكم)(((.
 .1ابن ه�شام :ال�سرية النبوية ،ج� ،2ص .642
 .2ابن ه�شام :ال�سرية النبوية ،ج� ،2ص .649
 .3ا�شت ّد به املر�ض والأمل .
غ�سل فيها الثياب .
 .4ا ِلإ ّجانة ُت َ
 .5ابن ه�شام :ال�سرية النبوية ،ج� ،2ص .649

َبعث أسامة

243

ثم انتقل الحق ًا لعنوان (� ْأمر الر�سول ب�إنفاذ بعث �أ�سامة) فقال( :وقال ابن
�إ�سحاق :وح ّدثني حممد بن جعفر بن الزبري ،عن عروة بن الزبري وغريه من
العلماء� ،أن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ا�ستبط�أ النا�س يف بعث �أ�سامة بن
زيد ،وهو يف وجعه ،فخرج عا�صب ًا ر�أ�سه حتى جل�س على املنرب ،وقد كان النا�س
حدث ًا على ِج َّل ِة املهاجرين والأن�صار) داللة
قالوا يف �إمرة �أ�سامة� :أ َّمر ُغالم ًا َ
عب عنها من قبل وهو يف بقيع
هذه الكلمات تتناغم مع خماوف النبي التي ّ
الغرقد حيث قال« :ليهنيء لكم ما �أ�صبحتم فيه مما �أ�صبح النا�س فيه� ،أقبلت
الفنت ك ِق َطع الليل املظلم ،يتب ُع �آخ ُرها �أ َّولها ،الآخرة �ش ٌّر ِمن الأوىل» (فحمد اهلل
و�أثنى عليه مبا هو له �أهل ،ثم قال� :أيها النا�س� ،أنفذوا َبعث �أ�سامة ،فلعمري لئن
قلتم يف �إمارته لقد قلتم يف �إمارة �أبيه من قبله ،و�إنه خلليق للإمارة ،و�إن كان
�أبوه خلليق ًا لها .قال :ثم نزل ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ،وانكم�ش النا�س
يف َجهازهم((( وا�ستع َّز ((( بر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» وج ُعه ،فخرج
جي�شه معه حتى نزلوا ا ُ
�أ�سامة ،وخرج ُ
جل ْرفِ ،من املدينة على فر�سخ((( ف�ضرب
به َع�سك َره ،وتتا ّم �إليه النا�س ،وث ُقل ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ،ف�أقام
�أ�سامة والنا�س لينظروا ما ُ
قا�ض يف ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»)(((.
اهلل ٍ
وبعد احلديث عن بع�ض �أحوال النبي ومعاجلته يف تلك الظروف ذكر ابن
ه�شام حتت عنوان( :دعاء الر�سول لأ�سامة بالإ�شارة) قائ ًال( :قال ابن �إ�سحاق:
� .1أي �أ�سرعوا فيه.
� .2أي ا�شت ّد.
 .3قرابة  5.5كم.
 .4ابن ه�شام :ال�سرية النبوية ،ج� ،2ص .650
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وح ّدثني �سعيد بن عبيد بن ال�سباق ،عن حممد بن �أ�سامة ،عن �أبيه �أ�سامة بن
زيد ،قال :ملا ثقل ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ْ
هبط ُت وهبط النا�س معي �إىل
فدخلت على ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ،وقد �أ�ص َم َت فال يتكلم،
املدينة،
ُ
علي ،ف�أعرف �أنه يدعو يل)(((.
فجعل يرفع يده �إىل ال�سماء ثم ي�ضعها ّ
ثم تويف ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» بعد ذلك ،يف يوم الإثنني ،ومل
ممن كان ُي َ
فت�ض به �أن يكون يف
يتح ّرك اجلي�ش باجتاه البلقاء ،بل �إنّ ّ
املع�سكر يف ا ُ
جلرف قد تخ ّلف عنه .قال الطربي يف تاريخه(((( :تويف ر�سول
ال�سنح ،وعمر حا�ضر) �أي يف املدينة.
اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» و�أبو بكر يف ُّ
بحي العوايل ،جنوب �شرق املدينة املنورة على ُبعد  3كم من
ُّ
وال�س ْنح مو�ضع ِّ
امل�سجد النبوي ال�شريف تقريب ًا ،ف�إذا �أ�ضفنا  9كم �إىل ال�شمال حيث ا ُ
جلرف
فهذا يعني �أن اخلليفة �أبابكر كان على بعد  12كم من حيث يجب �أن يكون مع
�سائر املقاتلني.
ويف �صحيح البخاري (باب بعث النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» �أ�سامة بن
زيد يف مر�ضه الذي تويف فيه)( :عن �سامل ،عن �أبيه((( :ا�ستعمل النبي
«�صلى اهلل عليه و�سلم» �أ�سامة ،فقالوا فيه .فقال النبي «�صلى اهلل عليه و�سلم»:
قد بلغني �أنكم قلتم يف �أ�سامة ،و�إنه �أحب النا�س �إيل)((( .وع ّلق ابن حجر
يف (فتح الباري �شرح �صحيح البخاري) على احلديث ال�سابق بقوله�( :إمنا
 .1ابن ه�شام :ال�سرية النبوية ،ج� ،2ص .652
 .2الطربي :تاريخ الأمم وامللوك ،ج� ،2ص .232
� .3أي عبداهلل بن عمر بن اخلطاب.
 .4البخاري� :صحيح البخاري ،ح.4468
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� ّأخر امل�صنف هذه الرتجمة ملا جاء �أنه كان جتهيز �أ�سامة يوم ال�سبت قبل
موت النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» بيومني ،وكان ابتداء ذلك قبل مر�ض النبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» ،فندب النا�س لغزو الروم يف �آخر �صفر ،ودعا �أ�سامة
فقال�ِ :سر �إىل مو�ضع مقتل �أبيك ،ف�أوطئهم اخليل ،فقد و ّليتك هذا اجلي�ش،
أ�سرع امل�سري ت�سبق اخلرب((( ف�إنْ
و� ِأغر �صباح ًا على �أُبنى وح ّرق عليهم((( و� ِ
ظفرك اهلل بهم ،ف�أق َّل الل ْبث فيهم .فبد�أ بر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
وج ُعه يف اليوم الثالث ،فعقد لأ�سامة لوا ًء بيده ،ف�أخذه �أ�سامة فدفعه �إىل بريدة،
وع�سكر با ُ
جلرف ،وكان ممن انت ُِدب مع �أ�سامة كبار املهاجرين والأن�صار ،منهم
 .1ال يتنا�سب هذا حتم ًا مع تعاليم النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» .
� .2أي فلتكن عودتك بحيث �أنك ت�صل قبل �أن ي�صل مبعوثك بخرب الغزوة ،وهو تعبري كنائي
عن �سرعة العودة خوف ًا من حلاق جي�ش الروم بهم.
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�أبو بكر وعمر و�أبو عبيدة و�سعد((( و�سعيد((( وقتادة بن النعمان((( و�سلمة بن
�أ�سلم((( ،فتك ّلم يف ذلك قو ٌم ،منهم عيا�ش بن �أبي ربيعة املخزومي((( ،فر ّد عليه
عمر ،و�أخرب النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ،فخطب مبا ُذكر يف هذا احلديث،
ثم ا�شت ّد بر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» وج ُعه ،فقال� :أنفذوا بعث �أ�سامة.
فج ّهزه �أبو بكر بعد �أن ا�ستُخلف ،ف�سار ع�شرين ليلة �إىل اجلهة التي �أُمر بها
وقتل قاتل �أبيه ،ورجع باجلي�ش �سامل ًا ،وقد غنموا ....... .وعند الواقدي �أي�ض ًا
�أن ع ّدة ذلك اجلي�ش كانت ثالثة �آالف ،فيهم �سبعمائة من قري�ش ،وفيه عن
�أبي هريرة كانت ع ّدة اجلي�ش �سبعمائة)(((.
� .1سعد بن �أبي وقا�ص.
�َ .2س ِعيد بن َزيد القر�شي العدوي (ت 51هـ) من ال�سابقني الأولني �إىل الإ�سالم ،كان �أبوه زيد
من الأحناف يف اجلاهلية؛ وهو ابن عم عمر بن اخلطاب ،و�أخته عاتكة بنت زيد زوجة عمر،
وزوجته فاطمة بنت اخلطاب هي �أخت عمر.
 .3قتادة بن النعمان الأو�سي (ت 23هـ) هو �أخو �أبي �سعيد اخلدري لأمه .بايع بيعة العقبة
الثانية ،و�شهد معه امل�شاهد كلها ،وكان فيها من الرماة ،ويوم فتح مكة ،كانت راية بني ظفر
الأو�سيني معه.
� .4سلمة بن �أ�سلم بن حري�ش من بني حارثة بن احلارث من الأو�س (ت 14هـ)� ،شهد مع
النبي امل�شاهد كلها� .شارك يف الفتح الإ�سالمي للعراق ،وا�ست�شهد يف معركة اجل�سر.
 .5عيا�ش بن �أبي ربيعة املخزومي ،هو �أخو �أبي جهل لأمه� ،أ�سلم قدمي ًا ،هاجر �إىل احلب�شة
كما هاجر �إىل املدينة مع عمر بن اخلطاب .وروي �أنه خرج �أبو جهل واحلارث بن ه�شام �إىل
عيا�ش بن �أبي ربيعة وكان ابن عمهما و�أخاهما لأمهما حتى قدما علينا املدينة ور�سول اهلل
مبكة ،فك ّلماه وقاال� :إن �أمك قد َنذرت �أن ال مي�س ر�أ�سها م�شط حتى تراك ،وال ت�ستظل من
�شم�س حتى تراكّ .
فرق لها ،فخرج معهما ،فلما ا�ستووا بالأر�ض عدوا عليه ف�أوثقاه وربطاه ثم
دخال به مكة .ويف رواية �أن النبي قنت �شهر ًا يدعو للم�ست�ضعفني مب ّكة ،وي�س ِّمي منهم الوليد
بن الوليد ،و�سلمة بن ه�شام ،وع َّيا�ش بن �أبي ربيعةّ .ثم �أفلت ع ّيا�ش بعد ذلك فقدم املدينة.
 .6ابن حجر :فتح الباري ،ج� ،8ص.152
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جاء يف معجم البلدان حتت عنوان (�أُبنى)( :مو�ضع بال�شام من جهة
البلقاء ،جاء ذكره يف قول النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» لأ�سامة ابن زيد حيث
�أمره بامل�سري �إىل ال�شام و�شنّ الغارة على �أبنى .ويف كتاب ن�صر� :أُبنى قرية
مب�ؤتة)((( .وعلى هذا ف�إنّ مق�صد جي�ش �أ�سامة مل يكن �شمال البحر امل ّيت
وع ّمان حيث حمافظة البلقاء حالي ًا ،بل �إىل اجلنوب من ذلك.
قال حممد بن �سعد يف مو�سوعته (الطبقات الكربى) حول بعث �أ�سامة( :قالوا
ملا كان يوم االثنني لأربع ليال بقني من �صفر �سنة �إحدى ع�شرة من مهاجر
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �أمر ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» النا�س
بالتهي�ؤ لغزو الروم ،فلما كان من الغد دعا �أ�سامة بن زيد فقال�ِ :سر �إىل مو�ضع
مقتل �أبيك ف�أوطئهم اخليل ،فقد و ّليتك هذا اجلي�ش ،ف� ِأغر �صباح ًا على �أهل
أ�سرع ال�سري ت�سبق الأخبار ،ف�إنْ ظفرك اهلل ف�أق ِلل اللبث
�أُبنى ،وح ّرق عليهم ،و� ِ
أمامك .فلما كان يوم الأربعاء
فيهم ،وخذ معك الأد ّالء وق ّدم العيون والطالئع � َ
و�صدِّ ع ،فلما �أ�صبح يوم اخلمي�س
ُبديء بر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ُ
فح ّم ُ
عقد لأ�سامة لوا ًء بيده((( ثم قال :اغ ُز ب�سم اهلل يف �سبيل اهلل فقا ِتل َمن ك َفر
باهلل .فخرج بلوائه معقود ًا ،فدفعه �إىل بريدة بن احل�صيب الأ�سلمي ،وع�سكر
با ُ
جلرف ،فلم يبق �أح ٌد من وجوه املهاجرين الأ ّولني والأن�صار �إال انتُدب يف تلك
الغزوة ،فيهم �أبو بكر ال�صديق وعمر بن اخلطاب و�أبو عبيدة بن اجلراح و�سعد
بن �أبي وقا�ص و�سعيد بن زيد وقتادة بن النعمان و�سلمة بن �أ�سلم بن حري�ش،
فتك ّلم قوم وقالوا :ي�ستعمل هذا الغالم على املهاجرين الأ ّولني؟ فغ�ضب ر�سول
 .1احلموي :معجم البلدان ،ج� ،1ص .79
 .2بح�سب ابن حجر كان ذلك يوم ال�سبت .
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ع�صب على ر�أ�سه ع�صابة
اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» غ�ضب ًا �شديد ًا ،فخرج وقد ّ
وعليه قطيفة ،ف�صعد املنرب فحمد اهلل و�أثنى عليه ثم قال� :أما بعد �أيها النا�س،
فما مقالة بلغتني عن بع�ضكم يف ت�أمريي �أ�سامة؟ ولئن طعنتم يف �إمارتي �أ�سامة
لقد طعنتم يف �إمارتي �أباه من قبله ،و�أمي اهلل �إن كان للإمارة خلليق ًا ،و�إنّ اب َنه
أحب النا�س �إ ّ
يل ،و�إنهما َل ِخيالن لكل
ِمن بعده خلليق للإمارة ،و�إن كان َ ِلن � ِّ
خري((( وا�ستو�صوا به خري ًا ،ف�إ ّنه من خياركم .ثم نزل فدخل بيته وذلك يوم
ال�سبت لع�شر خلون من ربيع الأول .وجاء امل�سلمون الذين يخرجون مع �أ�سامة
يو ّدعون ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �إىل املع�سكر با ُ
جلرف ،وثقل ر�سول
اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» فجعل يقول� :أنفذوا َبعث �أ�سامة.
يوم الأحد ،ا�شت ّد بر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» وجعه فدخل
فل ّما كان ُ
�أ�سامة من مع�سكره والنبي مغمور((( وهو اليوم الذي ل ّدوه فيه ،فط�أط�أ �أ�سامة
فق ّبله ور�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ال يتك ّلم ،فجعل يرفع يديه �إىل ال�سماء
ثم ي�ضعهما على �أ�سامة .قال :فعرفت �أنه يدعو يل.
ورجع �أ�سامة �إىل مع�سكره ثم دخل يوم الإثنني و�أ�صبح ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله» مفيق ًا �صلوات اهلل عليه وبركاته ،فقال له :اغ ُد على
بركة اهلل ،فو ّدعه �أ�سامة وخرج �إىل مع�سكره((( ف�أمر النا�س بالرحيل ،فبينا
هو يريد الركوب �إذا ر�سول � ِّأمه �أ ّم �أمين قد جاءه يقول� :إن ر�سول اهلل ميوت.
تو�سم اخلري فيهما.
� .1أيُ :ي َّ
� .2أيُ :مغمى عليه.
 .3هنا يوجد تهافت بني هذه العبارة وبني �سابقتها التي ّ
تدل على �أن �أ�سامة رجع �إىل املع�سكر
يف اليوم ال�سابق ،فما الذي عاد به من جديد �إىل النبي؟
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ف�أقبل و�أقبل معه عمر و�أبو عبيدة فانتهوا �إىل ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
وهو ميوت فتويف «�صلى اهلل عليه و�سلم �صال ًة يحبها وير�ضاها» حني زاغت
ال�شم�س يوم الإثنني الثنتي ع�شرة ليلة خلت من �شهر ربيع الأول((( ودخل
امل�سلمون الذين ع�سكروا با ُ
جلرف �إىل املدينة ،ودخل بريدة بن احل�صيب بلواء
�أ�سامة معقود ًا حتى �أتى به باب ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» فغرزه عنده.
فلما بويع لأبي بكر �أمر بريدة بن احل�صيب باللواء �إىل بيت �أ�سامة ليم�ضي
لوجهه ،فم�ضى به بريدة �إىل مع�سكرهم الأ ّول ،فل ّما ارت ّدت العرب ُك ّلم �أبو
بكر يف حب�س �أ�سامة ف�أ َبى ،و َك ّلم �أبو بكر �أ�سام َة يف ُعمر �أن ي�أذن له يف التخ ّلف
ففعل ،فلما كان هالل �شهر ربيع الآخر �سنة �إحدى ع�شرة ،خرج �أ�سامة ف�سار
�إىل �أهل �أُبنى ع�شرين ليلة ،ف�شنّ عليهم الغارة ،وكان �شعارهم :يا من�صو ُر
� ِأمت .ف َق َتل َمن � َ
أ�شرف له ،و�سبى َمن َق َدر عليه ،وح َّرق يف طوائفها بالنار،
وح ّرق مناز َلهم وحرو َثهم ونخ َلهم ،ف�صارت �أعا�صري من الدخاخني ،و�أجال
اخليل يف عر�صاتهم ،و�أقاموا يومهم ذلك يف تعبئة ما �أ�صابوا من الغنائم.
وكان �أ�سامة على فر�س �أبيه ُ�سبحة ،وقتل قاتل �أبيه يف الغارة ،و�أ�سهم للفر�س
�سهمني ،ول�صاحبه �سهم ًا ،و�أخذ لنف�سه مثل ذلك.
فلما �أم�سى �أمر النا�س بالرحيل ،ثم �أغ ّذ ال�سري فوردوا وادي القرى يف ت�سع
(((
ليال ،ثم بعث ب�شري ًا �إىل املدينة يخرب ب�سالمتهم .ثم ق�صد بع ُد يف ال�سري
ف�سار �إىل املدينة �ست ًا ،وما �أ�صيب من امل�سلمني � َأحد ،وخرج �أبو بكر يف
 .1وهذا ُيخالف روايات �أخرى تذكر �أن الوفاة كانت يف نهاية �شهر �صفر .
� .2أي :ببطيء .
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املهاجرين و�أهل املدينة يتل ّقونهم �سرور ًا ب�سالمتهم ،ودخل على فر�س �أبيه
ُ�سبحة ،واللواء �أمامه ،يحمله بريدة بن احل�صيب ،حتى انتهى �إىل امل�سجد،
فدخل ف�ص ّلى ركعتني ،ثم ان�صرف �إىل بيته .وبلغ هرقل وهو بحم�ص ما �صنع
�أ�سامة ،فبعث رابطة) قوة حرا�سة ثابتة (يكونون بالبلقاء ،فلم تزل هناك حتى
َقدمت البعوث �إىل ال�شام يف خالفة �أبي بكر وعمر)(((.
وال ن�ستطيع �أن نقبل قوله( :ف َق َتل َمن � َ
أ�شرف له ،و�سبى َمن َق َدر عليه ،وح َّرق
يف طوائفها بالنار ،وح ّرق مناز َلهم وحرو َثهم ونخ َلهم ،ف�صارت �أعا�صري
من الدخاخني ،و�أجال اخليل يف عر�صاتهم ،و�أقاموا يومهم ذلك يف تعبئة
ما �أ�صابوا من الغنائم) فهذه ال�صورة الوح�شية ال تتنا�سب مع و�صايا النبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» حني كان ُير�سل املقاتلني يف الأنحاء املختلفة.
عن علي «عليه ال�سالم» �أنه قال( :كان نبي اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �إذا بعث
جي�ش ًا من امل�سلمني �إىل امل�شركني قال :انطلقوا با�سم اهلل تقاتلون يف �سبيل اهلل
من كفر باهلل ،ال تغدروا وال متثلوا وال تغلوا ،وال تقتلوا وليد ًا طف ًال وال امر�أة وال
�شيخ ًا كبري ًا ،وال تغورن عين ًا وال تعقرن �شجرة �إال �شجر ًا مينعكم قتا ًال� ،أو يحجز
بينكم وبني امل�شركني ،وال مت ّثلوا ب�آدمي وال بهيمة ،وال تغدروا وال تغلوا)(((.
ويف هذا املعنى ،يف كتاب ال�سنن الكربى وغريه ،روايات عديدة يع�ضد بع�ضها
بع�ض ًا ،وقد التزم اخلليفة �أبو بكر بذلك ،وطلب من �أ�سامة تنفيذ تعليمات
النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ومل يزد عليها �شيئ ًا( :وقال الواقدي :فقال :انفذ يا
 .1ابن �سعد  :الطبقات الكربى  ،ج � ، ٢ص .١٨٩
 .2البيهقي :ال�سنن الكربى ،ج � ،9ص .91-90
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�أبا حممد رحمك اهلل ،واعمل مبا كان ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�سلم» �أمرك
به .ومل يو�صه ب�شيء)(((.
كما �أن �أبا بكر حني و ّدع بع�ض املقاتلني يف �إحدى الفتوحات �أو�صاهم مبا ي�شبه
النبي املقاتلني( :فقام يف اجليو�ش فقال� :أو�صيكم بتقوى
ما كان يو�صي به ُّ
اهلل ،ال تع�صوا ،وال تغلوا ،وال جتتنوا ،وال تهدموا بيعة ،وال تعرقوا نخ ًال ،وال
حترقوا زرع ًا ،وال حت�سروا بهيمة ،وال تقطعوا �شجرة مثمرة ،وال تقتلوا �شيخ ًا
كبري ًا ،وال �صبي ًا �صغري ًا.((()..
وعلى العموم ،فقد تالعب �سيف بن عمر بهذه الق�صة ،وو�ضع على ل�سان
احل�سن الب�صري الذي مل ي�شهد احلدث رواية مفادها كما جاء يف تاريخ
الطربي ما يلي( :عن احل�سن بن �أبي احل�سن الب�صري قال �ضرب ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�سلم» قبل وفاته بعث ًا على �أهل املدينة َومن حولهم وفيهم عمر
بن اخلطاب ،و�أ ّمر عليهم �أ�سامة بن زيد ،فلم يجاوز �آخ ُرهم اخلندق((( حتى
ُقب�ض ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�سلم» ،فوقف �أ�سامة بالنا�س ثم قال لعمر:
ارجع �إىل خليفة ر�سول اهلل فا�ست�أذنه ي�أذن يل �أن �أرجع بالنا�س ،ف�إنّ معي
أثقال
وجو َه النا�س وحدهم ،وال �آمن على خليفة ر�سول اهلل و ِث ِ
قل ر�سول اهلل و� ِ
امل�سلمني((( �أن ّ
يتخطفهم امل�شركون((( وقالت الأن�صار :ف�إنْ �أبى �إال �أن من�ضي
 .1البالذري� :أن�ساب الأ�شراف ،ج � ،1ص .475
 .2ابن منظور :خمت�صر تاريخ دم�شق ،ج� ،8ص.37
 .3اخلندق ال يبعد عن امل�سجد النبوي �إال  5.5كم تقريبا ً.
� .4أي� :أهلهم وذراريهم.
 .5وك�أنّ �أبابكر قد �صار خليفة ب�صورة تلقائية بعد وفاة النبي مبا�شرة� ،أو ُعلم ذلك قبل
وقوعه ،وال وجود لل�سقيفة و�أحداثها .
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ف�أبلغه ع ّنا ،واطلب �إليه �أن ّ
يول �أم َرنا رج ًال �أقدم �سن ًا ِمن �أ�سامة .فخرج عمر
ب�أمر �أ�سامة ،و�أتى �أبا بكر ف�أخربه مبا قال �أ�سامة ،فقال �أبو بكر :لو خطفتني
الكالب والذئاب َل �أَر ّد ق�ضا ًء ق�ضى به ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» .قال:
ف�إنّ الأن�صار �أ ّمروين �أن �أبلغك و�أنهم يطلبون �إليك �أن تويل �أم َرهم رج ًال �أقدم
�سن ًا من �أ�سامة .فوثب �أبو بكر وكان جال�س ًا ف�أخذ بلحية عمر فقال له :ثكلتك
�أ ُّمك وعدمتك يا ابن اخلطاب ،ا�ستعم َله ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�سلم»
وت�أمرين �أن �أنزعه؟ فخرج عمر �إىل النا�س فقالوا له :ما �صنعت؟ فقال :ام�ضوا
ثكلتكم �أ ّمهاتكم ،ما لقيت يف �سببكم من خليفة ر�سول اهلل .ثم خرج �أبو بكر
حتى �أتاهم ف�أ�شخ�صهم و�ش ّيعهم وهو ما�ش و�أ�سامة راكب ،وعبد الرحمن بن
عوف يقود دا ّب َة �أبي بكر)(((.
ومفاد رواية �سيف املو�ضوعة �أنه مل يكن هناك ت�سويف وال مماطلة من ِقبل
املع�سكرين يف ا ُ
جلرف ،و�أن �أ�سامة ما �أن بلغه نب�أ وفاة النبي حتى وقف و�أر�سل
�إىل خليفة ر�سول اهلل ي�ست�أذنه الرجوع ،ك�أنّ خالفة �أبي بكر للنبي كانت معلومة
منذ ع�صر ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» !
كما و�أنه ذكر �أن خ�صو�ص الأن�صار هم من مل يرغبوا يف قيادة �أ�سامة
للجي�ش ،وطلبوا تبديله بغريه ،بينما �سائر الروايات ال ت�شري �إليهم ،بل �إن ِذكر
املخزومي يف �إحداها ي�شري �إىل �أن الطاعنني فيه من قري�ش بح�سب الظاهر،
ال�سيما بلحاظ ما جاء يف رواية ابن �سعد وغريه �أنهم قالوا( :ي�ستعمل هذا
الغالم على املهاجرين الأ ّولني؟!) ولو كانوا من الأن�صار لقالوا مث ًال( :ي�ستعمل
 .1الطربي  :تاريخ الأمم وامللوك ،ج � ، ٢ص .463 -٤٦٢
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هذا الغالم على من �آوى ون�صر؟!) .ونحن نعلم �أنّ �سيف بن عمر كان ي�سعى
دائم ًا من خالل رواياته املو�ضوعة �أن يقلب الأحداث ،و�أن يروي ما ُينا�سب
الأمويني القر�شيني ويخالف خ�صومهم من الأن�صار ،وهي العالقة ال�سلبية
التي انعك�ست ب�صور خمتلفة خالل تاريخ حكم الأمويني ،ومن ذلك ما يعك�سه
اخلرب التايل.
فقد روى الزبري بن بكار يف كتابه �أخبار املوفقيات عن عبدالرحمن بن يزيد
حاج ًا �سنة اثنتني وثمانني ،وهو ويل
قالَ ( :ق ِدم علينا �سليمان بن عبد امللك ّ
عهد ،فم َّر باملدينة ،فدخل عليه النا�س ،ف�سلموا عليه ،وركب �إىل م�شاهد النبي
«�صلى اهلل عليه و�سلم» التي �صلى فيها ،وحيث �أ�صيب ا�صحابه ب�أحد ،ومعه
�أبان بن عثمان ،وعمرو بن عثمان و�أبو بكر بن عبداهلل بن �أبي �أحمد ،ف�أتوا
به قباء ،وم�سجد الف�ضيخَ ،وم�ش َربة �أم �إبراهيم ،و�أحد ،وكل ذلك ي�س�ألهم،
ويخربونه عما كان ،ثم �أمر �أبان بن عثمان �أن يكتب له �سري النبي «�صلى اهلل
عليه و�سلم» ومغازيه ،فقال �أبان :هي عندي  ،قد �أخذتها م�صححة ممن �أثق
به ,ف�أمر بن�سخها و�ألقى فيها �إىل ع�شرة من الكتاب ،فكتبوها يف ٍ ّ
رق ،فلما
�صارت �إليه نظر ف�إذا فيها ذكر الأن�صار يف العقبتني ،وذكر الأن�صار يف بدر،
فقال :ماكنت �أرى له�ؤالء القوم هذا الف�ضل ،ف�إما �أن يكون �أهل بيتي غم�صوا
عليهم ،و�إما �أن يكونوا لي�س هكذا ,فقال �أبان بن عثمان� :أيها الأمري ،ال مينعنا
ما �صنعوا بال�شهيد املظلوم من خذالنه� ،إن القول باحلق :هم على ما و�صفنا
لك يف كتابنا هذا ,قال :ما حاجتي �إىل �أن ان�سخ ذاك حتى �أذكره لأمري
فحرق ،وقال� :أ�س�أل �أمري امل�ؤمنني
امل�ؤمنني ،لعله يخالفه ،ف�أمر بذلك الكتاب ُ
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�إذا رجعت ،ف�إن يوافقه فما �أي�سر ن�سخه ,فرجع �سليمان بن عبدامللك ف�أخرب
�أباه بالذي كان من قول �أبان ،فقال عبدامللك :وما حاجتك �أن تقدم بكتاب
عرف �أهل ال�شام �أمور ًا ال نريد �أن يعرفوها ,قال �سليمان:
لي�س لنا فيه ف�ضلُ ،ت ِّ
فلذلك يا �أمري امل�ؤمنني �أمرتُ بتخريق ما كنت ن�سخته حتى ا�ستطلع ر�أي �أمري
امل�ؤمنني .ف� َّصوب ر�أيه ،وكان عبدامللك يثقل عليه ذلك ،ثم �إن �سليمان جل�س
مع قبي�صة بن ذ�ؤيب ،ف�أخربه خرب �أبان بن عثمان ،وما ن�سخ من تلك الكتب،
وما خالف �أمري امل�ؤمنني فيها ...فقال �سليمان :يا �أبا �إ�سحاق� ،أال تخربين عن
هذا البغ�ض من �أمري امل�ؤمنني و�أهل بيته لهذا احلي من الأن�صار وحرمانهم
�إياهم مل كان؟ فقال :يا ابن �أخي �أ ّول َمن �أحدث ذلك معاوية بن �أبي �سفيان،
ثم �أحدثه �أبو عبدامللك ،ثم �أحدثه �أبوك ,فقال :عالم ذلك؟ قال :فواهلل ما
�أريد به �إال لأعلمه و�أعرفه؛ فقال :لأنهم قتلوا قوم ًا من قومهم ،وما كان من
خذالنهم عثمان «ر�ضي اهلل عنه» فحقدوه عليهم ،وحنقوه وتوارثوه.((()....

 .1عطوان :رواية ال�شاميني املغازي وال�سر يف القرنني الأول والثاين الهجريني� ،ص .25-13
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6
أوضاع دولة الروم
بعد َبعث �أ�سامة والذي ا�ستغرق  40ليلة تقريب ًا ،من بداية ربيع الثاين �إىل
جمادى الأوىل �سنة  11هـ ،ان�شغل امل�سلمون يف (حروب ال ّردة) التي وقعت
يف �أنحاء متفرقة داخل اجلزيرة العربية ،مع الت�أكيد على تخطئة ال�صورة
ّ
وامل�ضخمة لهذه احلروب والتي جاءت بت�أثري مبا�شر من روايات �سيف
التهويلية
بن عمر كما ب ّينت يف كتابي (حروب الردة ..احلقيقة والأ�ساطري).
وال �شك يف �أن بع�ض حاالت التم ّرد والر ّدة التي وقعت خالل هذه الفرتة
جاءت بتحري�ض من الق ّوتني العظميني ،فار�س والروم ،وعلى ذلك �شواهد
�ستم ّر معنا تدريجي ًا ،وهو د�أب القوى العظمى كما نعي�شه يف هذه الأيام ،حيث
تتج ّنب التو ّرط املبا�شر يف مواجهة خ�صومها� ،أو َمن تخاف �ش�أ َنهم ،وتدفع
بحلفائها �أو َمن تربطهم معها م�صالح جتارية �أو �أمنية �أو �سيا�سية �أو ع�سكرية،
لكي يقوموا بهذا الدور بالنيابة عنها .وقد ذكر الكالعي البلن�سي �أنه( :ملا
(((
ارت ّدت العرب بعد وفاة ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» قال �صاحب املدائن
َمن يكفيني �أم َر العرب ،فقد مات �صاح ُبهم ،وهم الآن يختلفون بينهم)(((.
� .1أي  :احلاكم الفار�سي ال�سا�ساين .
 .2الكالعي :االكتفا� ،ص .148
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وذكر �أي�ض ًا �أنه �أر�سل �أحد �أبناء النعمان بن املنذر((( ومعه ت�سعمائة رجل
(((
من بكر بن وائل ،فقاتلهم العالء احل�ضرمي و�أ�صحابه ،كما ا�ستُم ّد مرزبان
اخلط -الواقعة حالي ًا �ضمن منطقة القطيف -ف�أم ّده بالأ�ساورة والزط
وال�سبابجة.
والأ�ساورة قوم من العجم �أُ�سكنوا يف نواح من جنوب العراق بالقرب من
الب�صرة ثم ا�ستقروا يف الب�صرة بعد ت�أ�سي�سها ووالوا بني متيم .والزط من
قبائل ال�سند بباك�ستان و ُيقال لهم اجلت ،وهم الذين ُيعرفون بالغجر ،وقد
ُجلبوا من قبل ال ُفر�س �إىل نواحي من فار�س والعراق و�شرق اجلزيرة العربية.
�أما ال�سبابجة فقوم من ال�سند �أُ�سكنوا �أي�ض ًا يف نواح من جنوب العراق بالقرب
من الب�صرة ثم ا�ستقروا يف الب�صرة بعد ت�أ�سي�سها ،وعملوا حر�س ًا لل�سجن
ولأداء بع�ض مهام الأمن الداخلي.
وروى البيهقي( :قال خرمي بن �أو�س بن حارثة بن الم :مل يكن �أحد �أعدى
للعرب من هرمز ،فلما فرغنا من م�سيلمة و�أ�صحابه� ،أقبل �إىل ناحية الب�صرة،
فلقينا هرمز بكاظمة يف جمع عظيم.((()...
 .1النعمان بن املنذر بن املنذر بن امرئ القي�س اللخمي ،امللقب ب�أبي قابو�س ( 609-582م)
كان م�سيحي ًا ن�سطوري ًا ،وكانت �أمه يهودية من خيرب .ت�سلم مقاليد احلكم بعد �أبيه ،وهو من
�أ�شهر ملوك املناذرة قبل الإ�سالم.
 .2مرزبان كلمة فار�سية الأ�صل مك ّونة من ق�سمني :مرز �أي احلدود ،وبان� :أي حار�س ،وهو
من�صب كان ُيطلق يف الدولة ال�سا�سانية على �أمراء املناطق التابعة لها �أو حتت حمايتها خارج
نطاق الدولة �أو يف املناطق احلدودية.
 .3البيهقي :ال�سنن الكربى ،ح .12570
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ولذا فقد �أرادت هاتان الدولتان �أن ُت�شغال الدولة الإ�سالمية الفت ّية
ب�شئونها الداخلية الأمنية وال�سيا�سية والدينية وت�ضعفاها ولرمبا يتحقق
لهما الق�ضاء عليها من خالل ذلك ،ال�سيما بعد �أن و�صلتهما من ُ
قبل ر�سائل
النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» التي تدعو ك�سرى وقي�صر ومن يحالفهما �إىل
الإ�سالم ،وهو ما يجرح كربياءهما ،كما و�أ ّنهما �شاهدتا هذا النمو املت�سارع
للدولة جغرافي ًا داخل حدود �شبه اجلزيرة العربية وب�أقل اخل�سائر ،ويف فرتة
زمنية قيا�سية بالن�سبة �إىل الإمكانات املادية والع�سكرية التي ّمت توظيفها
لتحقيق ذلك .بل �إن هذه الدولة الفت ّية امتلكت من اجلر�أة �شيئ ًا عظيم ًا
بحيث �أنها ُتر�سل قواتها الع�سكرية قليلة العدد �إىل داخل حدود امرباطورية
الروم البيزنطية -غزوة م�ؤتة -لرت ّد اعتبارها ولتفر�ض هيبتها ولتك�سر �شوكة
وجربوت جي�ش الروم وحلفائه ،ومل ير ّدها عن مق�صدها الهزمية واخل�سارة
التي حلقت بها يف �أوىل تلك املواجهات يف م�ؤتة ،ليعود قائدها -النبي -فيقود
بنف�سه قوة ع�سكرية �أكرب ،ويفر�ض ومي ّدد �سلطانه وحتالفاته ومعاهداته على
طول احلدود ال�شمالية جلزيرة العرب ،بل ويف التخوم اجلنوبية لإمرباطورية
الروم.
ومل تكن هذه املرة الأوىل التي حتاول فيها امرباطورية الروم البيزنطية
�إ�ضعاف الدولة الإ�سالمية �أو �إ�سقاطها ،فقد حتالفت ِمن قبل مع م�شركي قري�ش
ومع يهود اجلزيرة العربية ومع بع�ض املنافقني والقبائل العربية ،وا�ضطهدت
بع�ض َمن دخل يف الإ�سالم ممن طالتهم يدها ،ولكنّ حماوالتها يف حتقيق تلك
الغايات باءت بالف�شل ،وجاءت على عك�س ما ت�شتهي ،والآن حيث تويف ر�سول
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اهلل جاءت الفر�صة الذهبية -بح�سب ت� ّصورها -لتوجيه �ضربتها من خالل
�أياديها يف اجلزيرة العربية.
كل هذا ا�ستدعى املواجهة والقتال ر ّد ًا على العدوان ،لتتواىل �سل�سلة املواجهات
التي �أ ّدت �إىل �سقوط دولة الفر�س وان�سحاب الروم من �أرا�ضي ال�شام وغريها.
كما �أن جانب ًا من هذه احلروب كانت ر ّد ًا على حاالت من نق�ض ال�صلح القائم
بني امل�سلمني وبني الأطراف الأخرى ،وذلك من قبيل ما رواه قدامة بن جعفر
يف كتابه (اخلراج و�صناعة الكتابة) من �أن مرزبان (مرو) ،وا�سمه (ماهويه)
قدم على �أمري امل�ؤمنني علي «عليه ال�سالم» ملا ا�ستُخلف وهو يف الكوفة (فكتب
ِ
له �إىل الدهاقني والأ�ساورة والده�شالرية((( �أن ي�ؤ ّدوا اجلزية ،ثم انتق�ضت
خرا�سان ،فلم تزل منتق�ضة حتى ُقتل «ر�ضوان اهلل عليه»)((( .وبقيت تنتق�ض
من حني �إىل �آخر خالل العهد الأموي �أي�ض ًا.
كما �أن بع�ض الأقاليم يف �أنحاء من فار�س و�أذربيجان وطرب�ستان وجدت
يف مقتل اخلليفة عثمان وجمريات الأحداث التي �أعقبت ُحكم الإمام علي
يبي لنا م�شروعية
«عليه ال�سالم» الفر�صة يف االنتقا�ض والع�صيان .وهذا ّ
الفتوحات الإ�سالمية من حيث املبد�أ وبغ�ض النظر عن التفا�صيل ومدى �شمولية
هذه امل�شروعية لكل احلروب التي خا�ضها امل�سلمون �ضد الدول املختلفة يف
العهد الالحق للعهد الرا�شدي ،والتم ّدد فيها بعنوان الفتوحات ،وبغ�ض النظر
عن بع�ض املمار�سات املخالفة التي كانت تقع �أحيان ًا ،فمثل هذه املخالفات ال
 .1الده�شالرية ،ويف الفار�سية (ده�ساالران) وهو لقب ُيطلق على مالك الأرا�ضي الزراعية.
 .2البغدادي :اخلراج و�صناعة الكتابة� ،ص .404
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تدفعنا �إىل احلكم بعدم م�شروعية الفتوحات ككل ،وكل هذا ي�أتي دون احلاجة
للربهنة على م�شروعية (اجلهاد االبتدائي) وهو ما مل جند عليه دلي ًال قوي ًا
تبي من قبل ،بل الدليل فيه قائم
من القر�آن الكرمي ميكن الركون �إليه كما ّ
على خالفه ،و�إن قال به فقهاء وباحثون �إ�سالميون.
والبد �أن ن�أخذ بعني االعتبار �أن هذه االمرباطورية مل تكن يف تلك الفرتة
بتلك القوة التي كانت عليها قبل عقود ،فقد �أنهكتها احلروب مع الفر�س،
وال�صراعات الداخلية ،وامل�شكالت االقت�صادية والأمنية العديدة ،ولذا ف�إنّ
الدخول بنف�سها يف مواجهة مع الدولة الإ�سالمية قد يزيد من معاناتها ،وقد
يوجهوا �ضربة يث�أرون من
يفتح ثغرة خل�صومها التقليديني -الفر�س -كي ّ
خاللها خل�سارتهم الأخرية التي �أ�شارت �إليها �سورة الروم حيث قال «تعاىل»:
الرو ُم ،فِي أَ ْد َنى ا َ
ون ،فِي ِب ْض ِع
أل ْر ِ
ِم َس َي ْغلِ ُب َ
ض َو ُهم ِّمن َب ْع ِد َغلَ ِبه ْ
}المُ ،غلِ َب ِت ُّ

لا َ
ونِ ،ب َن ْص ِر ا ِ
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• حدود دولة الروم:

يف القرن الرابع امليالدي ،بد�أ انق�سام امرباطورية الروم �إىل غربية
و�شرقية ،ثم انهارت الإمرباطورية الرومانية الغربية حني قام االمرباطور
الروماين ال�شرقي(زينون) والذي يتّخذ من الق�سطنطينية عا�صمة له ب�إلغائها
ر�سمي ًا يف  480م ،ليكون املق�صود بعد ذلك من الروم خ�صو�ص االمرباطورية
 .1الروم.6-1:
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ال�شرقية البيزنطية ،والتي انهارت نهائي ًا عندما �سقطت الق�سطنطينية يف
�أيدي العثمانيني بقيادة ال�سلطان حممد الثاين عام .1453
وكانت �أرا�ضي بالد ال�شام وفل�سطني من واليات الإمرباطورية البيزنطية
التي حتكمها الق�سطنطينية ،ويف �سنة11هـ632/م حيث تويف النبي ،كان
البيزنطيون يحكمون �أي�ض ًا الكثري من �أرا�ضي البلقان وجنوب �إيطاليا و�صقلية
و�شمال �أفريقيا ،وكان الروم الغربيون يف البدءِ ،ومن بعدهم البيزنطيون
يحكمون الأرا�ضي الواقعة �شرق املتو�سط (عموم ال�شام تقريب ًا ونواح من
جنوب تركيا) على مدى �ستمائة �سنة دومنا انقطاع.
وعندما انهارت الإمرباطورية الرومانية يف الغرب و�سقطت يف خ�ضم
الفو�ضى خالل القرن اخلام�س امليالدي ،ا�ستمر ازدهار الواليات الغنية
على ال�شواطيء ال�شرقية واجلنوبية للبحر املتو�سط ،وا�ستم ّرت ال�سلطات
االمرباطورية يف الق�سطنطينية يف جمع ال�ضرائب واالحتفاظ بجي�ش نظامي
و�إر�سال حكام ليحكموا الواليات .وبينما ا�ضمح ّلت املدن يف الغرب و�صارت
قرى ،كانت مدن بالد ال�شام ال تزال تتج ّمل ب�شوارع م�ستقيمة وا�سعة والأ�سواق
واحلمامات والكنائ�س .ويف ٍّ
كل ِمن املدينة وال ّريف ،كان امل�شهد يف بالد ال�شام
حمكوم ًا برتاث �ألف �سنة من ُحكم النخب التي تتح ّدث اليونانية والتي ت�ش ّربت
التعليم والثقافة امل�ستوردة .وبحلول القرن ال�ساد�س امليالدي ،على �أية حال،
كانت امل�سيحية ديانة الأغلبية يف املدن والريف ،ويف اجلبال وال�صحراء،
وكانت هناك جماعات يهودية لها ح�ضورها الوا�ضح ،ال�س ّيما يف فل�سطني ،كما
بقيت �أقاليم وبع�ض املناطق على الوثنية.
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• الدين واملذهب:

كذلك كانت امل�سيحية ديانة االمرباطورية احلاكمة ،وكان هذا �أمر ًا مهم ًا
فيما يتع ّلق ب�شكل املجتمع ،والبد �أنه كان من امل�ستحيل يف القرن ال�ساد�س
لأي فرد غري م�سيحي �أن ّ
يتول من�صب ًا حكومي ًا مهم ًا ،بيد �أن م�سيحيي بالد
ال�شام مل يكونوا جماعة متجان�سة �إطالق ًا .ففي �أثناء القرن ال�ساد�س برزت
اختالفات عميقة بني املجموعات املختلفة من الن�صارى ،وكانت النقطة
الأ�سا�سية يف املو�ضوع �ألوهية امل�سيح وجت�سده :هل كان امل�سيح ب�شر ًا كام ًال
و�إله ًا تام ًا يف �آن مع ًا� ،أم كانت له طبيعة �إلهية واحدة فقط ،و�أن �إن�سانيته
على الأر�ض تبدو فح�سب مثل طبيعتنا الب�شرية؟ هذا النقا�ش الالهوتي �أثار
عواطف وغ�ضب ًا هائ ًال لأنه عك�س انق�سامات �أو�سع يف املجتمع .وعلى العموم
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كانت النخب احل�ضرية الناطقة باليونانية ت�ؤمن �أن امل�سيح �إله تام و�إن�سان تام،
�أي �أن�صار الطبيعتني  Diophysitsلأنه ي�ؤمنون بطبيعتني لل�سيد امل�سيح ،كما
ُيطلق عليهم ا�سم اخللقيدونيني ن�سبة �إىل جممع خلقيدونية الذي ُعقد �سنة
451م حيث ّمت تب ّني هذا املذهب للمرة الأوىل ،على حني كانت القرى املتحدثة
بالآرامية و�أديرة الريف وم�ضارب خيام امل�سيحيني العرب ت�ؤمن ب�أن امل�سيح له
طبيعة واحدة �إلهية ،و ُيطلق عليهم املونوفيزيت .Monophysites
كذلك كانت هناك اختالفات مذهبية بني الأقاليم ،فيبدو �أن معظم
امل�سيحيني يف فل�سطني كانوا من �أتباع مذهب الطبيعتني ،على حني يحتمل �أنه
كان هناك توازن بني اجلماعتني يف �شمال ال�شام.
تع�صبت ال�سلطات الإمرباطورية ملذهب الطبيعتني ،فقد اعتربت
وحيث ّ
�أن�صار مذهب الطبيعة الواحدة خمالفني وهراطقة ،وا�ضطهدوهم بوح�شية
على فرتات ّ
متقطعة ،وكان معنى هذا �أنّ ن�سبة كبرية ومه ّمة من ال�سكان
امل�سيحيني يف بالد ال�شام كانوا م�ستب َعدين عن وظائف احلكومة االمرباطورية
�أي�ض ًا ك�صورة من �صور اال�ضطهاد والتمييز ،وهو ما دفع �أهل ال�شام من
امل�سيحيني -املنتمني للمذهب امل�ضطهد -للتعاطف مع امل�سلمني يف كثري من
م�شاهد الفتوحات ،وم ّرت معنا �شواهد عديدة على ذلك و�ستم ّر معنا م�شاهد
�أخرى ،وبع�ضها من م�صادر �سريانية معا�صرة.
ومن �أمثلة ذلك ما كتبه (مار ميخائيل ال�سرياين الكبري/العظيم) ،بطريرك
�أنطاكية اليعقوبي و�أحد �أهم بطاركة الكني�سة ال�سريانية الأرثوذك�سية يف
الع�صور الو�سطى ،والذي قادها يف الفرتة بني ( .)1199 - 1166ا�شتهر
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خا�صة بكتابه يف التاريخ والذي ُيع ّد �أو�سع �سجل تاريخي باللغة ال�سريانية مد َّون
يف القرن الثاين ع�شر امليالدي .يف هذا الكتاب املد َّون باللغة ال�سريانية يذكر
ممار�سات البيزنطيني التع�سفية جتاه ن�صارى ال�شام اليعاقبة ب�سبب اخلالف
املذهبي� ،إىل درجة اعتَرب فيها �أن امل�سلمني جاءوا عقاب ًا ورحمة يف �آن واحد !
قال ما ترجمته �إىل العربية( :فغ�ضب هرقل وكتب اىل كافة �أنحاء اململكة
يقول :كل َمن ال يقبل جممع خلقدونية((( ُيقطع �أنفه و�آذانه وينهب بيته .وا�ستم ّر
هذا اال�ضطهاد مدة غري ي�سرية ،فقبل العديد من الرهبان املجمع .وظهر غ�ش
رهبان جماعة مارون واملنبج ّيني((( واحلم�ص ّيني واملناطق اجلنوب ّية .وهكذا
َق ِبل معظمهم املجمع واغت�صبوا الكنائ�س والأديرة ،ومل ي�سمح هرقل لأحد من
الأرثوذك�س بزيارته ،ومل يقبل �شكواهم ب�صدد اغت�صاب كنائ�سهم .و�إن اهلل
�إله النقمة الذي وحده له �سلطان على كل �شيء ،وهو الذى ُي ّغي املُلك كما
ي�شاء ويعطيه ملن ي�شاءُ ،يقيم عليه ال�ضعفاء((( �إذ ر�أى خيانة الروم الذين
كانوا ينهبون كنائ�سنا و�أديرتنا كلما ا�شت ّد �ساعدهم يف احلكم ،ويقا�ضوننا بال
رحمة ،جاء من اجلنوب ب�أبناء ا�سماعيل((( ،لكي يكون لنا اخلال�ص من �أيدي
الروم بوا�سطتهم� .أما الكنائ�س التي كنا قد فقدناها باغت�صاب اخللقدونيني
�إياها ،فبقيت بيدهم ،لأن العرب لدى دخولهم املدينة �أبقوا لكل الطوائف ما
 .1وهو االجتماع الذي �أ�شرت �إليه قبل قليل ومت فيه اختيار مذهب ن�صراين واحد واعتبار
�سائر املذاهب باطلة ومبتدعة ومرفو�ضة .
 .2ن�سبة �إىل مدينة منبج يف ال�شمال ال�سوري.
 .3يق�صد بهم امل�سلمون يف بدايات ظهورهم .
� .4أي العرب امل�سلمون .
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بعض المدن الوارد ذكرها في النص السابق

بحوزتها من الكنائ�س ،وقد فقدنا كني�سة ال ّرها وكني�سة ح ّران ،غري �أن فائدتنا
مل تكن ي�سرية ،حيث �أننا حت ّررنا من ُخبث الروم ومن �ش ّرهم وبط�شهم
وحقدهم املرير عليناَ ،وتتّعنا بالطم�أنينة)(((.
وذكر �أي�ض ًا �أنه �صدرت �أوامر يف هذه الفرتة بوجوب �إجبار جميع اليهود
الذين يف مملكته على التعميد امل�سيحي ،وهو نوع من الغ�سل االرمتا�سي
فتن�صرت بذلك جماميع
تطهري ًا للج�سد والروح و�إعالن ًا للدخول يف امل�سيحيةّ .
من اليهود (وهرب ق�سم منهم من مناطق الروم .وملّا �ض ّيق عليهم اخلناق،
وتن�صروا)(((.
هربوا �إىل فار�س يف حني �أن كثريين منهم اقتبلوا املعمودية ّ
 .1مار ميخائيل :تاريخ مار ميخائيل ال�سرياين الكبري ،ج� ،2ص.146
 .2مار ميخائيل :تاريخ مار ميخائيل ال�سرياين الكبري ،ج� ،3ص .306
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و�أ�ضاف امل�ؤ ّرخ ال�سرياين �أن هرقل �أطلق العنان جلي�شه ،فنهب و�سلب القرى
واملدن وك� ّأنا هي منطقة الأعداء ،فاغت�صبوا ونهبوا كل ما وجدوه.
وبني �أيدينا �شاهد �آخر تويف �سنة 667م ،فهو بالتايل معا�صر للأحداث،
وهو (املار جربيل) مق ّدم دير يف (قرطمني) التي تقع يف جبال جنوب �شرق
تركيا بالقرب من �سهول اجلزيرة ،وكانت قرطمني معقل �أولئك الذين رف�ضوا
امل�سيحية البيزنطية ،فقد اعترب مار جربيل يف �ضمن كالمه �أن قدوم احلكم
الإ�سالمي فر�صة ولي�س مب�صيبة� ،إذ حكى كاتب �سريته ما يليّ :
(ف�ضل مار
جربيل قدوم العرب على ا�ضطهادات البيزنطيني ،ولهذا ق ّدم لهم العون
و�ساعدهم ،وذهب فيما بعد �إىل اجلزيرة للقاء �أمريهم الذي ا�ستقبله بكثري
من الفرح وك ّرمه كثري ًا ب�سبب ما فعله ل�صاحلهم ،وقد �أعطاه مر�سوم ًا
و ّقعه ّ
بخط يده ب�أوامر لكل النقاط التي طلبها ،ويف هذا املر�سوم منح كا ّفة
الأورثوذوك�س ال�سريان حرية ممار�سة عبادتهم وطقو�سهم يف كنائ�سهم،
«ال�سمانرتا»((( واحتفاالت املهرجان ،ومواكب اجلنازات وبناء الكنائ�س
والأديرة ،و�أعفى من اجلزية الق�ساو�سة وال�شمام�سة والرهبان ،وبينما ث ّبت
قيمة اجلزية بالن�سبة للنا�س الآخرين عند �أربعة دراهم «وهو مبلغ متوا�ضع»،
كما �أنه �أ�صدر تعليماته �إىل العرب «الوثنيني»((( !! ب�أن يهتموا كثري ًا باحلفاظ
على �أرواح الأورثوذك�س ال�سريان)(((.
وع ّلق هيو كينيدي على هذا الكالم معترب ًا �أنه م� ّؤ�شر على �أنّ امل�سيحيني
� .1أي اللوح اخل�شبي الذي ُي ّ
دق عليه يف الكنائ�س ال�شرقية جلمع النا�س �إىل ال�صالة.
 .2حيث ال يعرتف ب�أن الإ�سالم دين توحيدي.
 .3كينيدي :الفتوح العربية الكربى� ،ص.481
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الأورثوذك�س ال�سريان قد �ساعدوا الفتح الإ�سالمي فع ًال ،على عك�س َمن
و�صفهم ب�أنهم مراقبون ال حول لهم وال ق ّوة ،وغري مرتبطني ب�أي جانب ،و�إن
كان من غري املمكن معرفة مدى �شيوع هذا املوقف.
وهكذا ندرك �أن �صور الق�سوة واال�ستغالل والعنف والدمار التي مار�سها ك ٌّل
من الفر�س والبيزنطيني �ضد ال�س ّكان الأ�صليني كما �أ ّكدتها الرواية ال�سريانية،
جعلت امل�سلمني خم ّل�صني من وط�أة اال�ضطهاد البيزنطي� ،إىل درجة �أن
الرواية ال�سريانية املعا�صرة للأحداث ذكرت �أنهم �أطلقوا على اخلليفة عمر
بن اخلطاب لقب (فاروقو) �أي املخ ّل�ص بح�سب لغتهم ،يف حني �أنه �أحد
يخ�صهم ّ
بغ�ض النظر عن
�ألقاب ال�سيد امل�سيح ،وتعاملوا معه بو�صفه لقب ًا ّ
لقب (الفاروق) املعروف لدى امل�سلمني .وبح�سب كتاب (الرواية ال�سريانية
للفتوحات الإ�سالمية) لتي�سري خلف ،والبطريرك (زكا الأول عيوا�ص) ف�إ ّنه
قد وردت عبارات يف منت الن�صو�ص ال�سريانية التي تتحدث عن الفتوحات
الإ�سالمية املبكرة تقول (ن�شكر اهلل الذي خل�صنا من حكم البيزنطيني
الظاملني وجعلنا حتت حكم العرب امل�سلمني العادلني)((( .و�أن الروايات
ال�سريانية �أ�شارت بكرثة �إىل عدالة امل�سلمني ورحمتهم.
و�أ�ضاف البطريرك عيوا�ص يف مقاله بعنوان (الإ�سالم وامل�سيحية :تكامل
تاريخي يف بناء احل�ضارة العربية) واملن�شور يف جريدة النهار اللبنانية بتاريخ
(� )2005/6/12أنه (مل تنته ا�ضطهادات اململكة البيزنطية للكني�سة ال�سريانية
�إال بظهور الإ�سالم حيث خرجت موجة من الذين دانوا به من اجلزيرة العربية
1. http://aramean-dem.org/Arabic/ArDO/3/32.htm
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وح ّررت بالد امل�شرق من حكم البيزنطيني والفر�س يف الن�صف الأول من
القرن ال�سابع للميالد ،وكانت عوامل عديدة نف�سية ودينية واجتماعية وقومية
متوافرة لدى ال�سريان �سكان البالد الأ�صليني ال�ستقبال اولئك العرب امل�سلمني
ورحب ال�سريان
الذين جا�ؤوا لتحرير البالد من نري احلكم البيزنطي الظاملّ ،
بقدوم العرب امل�سلمني الفاحتني وا�ستقبلوهم كمحررين للبالد ،خا�صة و�أن
معظم القبائل العربية يف العراق و�سوريا كانت -دين ًا -م�سيحية على مذهب
ال�سريان ،و�أ ّيدت هذه القبائل العرب امل�سلمني الذين ميتّون �إليها ب�صلة الدم
واللغة والرتاث واحل�ضارة ،لذلك ان�ض ّمت �أغلبها �إىل اجلي�ش العربي امل�سلم
حتت �إمرة املث ّنى بن حارثة ال�شيباين «ت  »635وخا�صة قبائل بني تغلب وعقيل
وتنوخ وربيعة ال�ضاربة يف �شمال العراق وغربه ،فحاربت جنب ًا �إىل جنب مع
العرب امل�سلمني ،ومت الق�ضاء �أ ّو ًال على الدولة الفار�سية �سنة 651م حينما فر
«يزدجرد» �آخر ملوكهم �إىل ما وراء حدود بالده ....وبعد �أن �شارك امل�سيحيون
�إخوتهم امل�سلمني العرب يف احلرب ،مع املحافظة على دينهم ،وح ّرروا
البالد من امل�ستعمرين� ،شاركوهم �أي�ض ًا يف توطيد �أركان الدولة اجلديدة.
قال «الفيكونت فيليب دي طرازي» يف كتابه «ع�صر ال�سريان الذهبي» ما
ي�أتي« :احتظى ال�سريان بالثقة واالحرتام عند اخللفاء الرا�شدين «- 632
661م» واخللفاء الأمويني «746 - 662م» والعبا�سيني «1258 - 750م» و�أ ّول
من نال القربى لديهم حني الفتح العربي هو من�صور بن يوحنا ال�سرياين الذي
�أ�صبح وزير ًا للمالية يف عهد اخللفاء الرا�شدين)(((.
1. http://aramean-dem.org/Arabic/ArDO/3/32.htm
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وروى الواقدي يف (فتوح ال�شام) م�شهد ًا �آخر يعزّز ذات ال�صورة ال�سابقة ،ولكن
هذه املرة يف مدينة حماة ،وقائد اجلي�ش �أبوعبيد بن اجلراح ،قال( :و�سار �إىل
حماة ،فخرج �أهلها �إليه ومعهم الإجنيل وقد رفعه الرهبان على �أك ّفهم والق�س�س
�أمام القوم يطلبون منه ال�صلح والذمام ،فلما ر�آهم �أبو عبيدة «ر�ضي اهلل عنه»
وقف وقال لهم :ما الذي تريدون؟ فقالوا� :أيها الأمري ،نريد �أن نكون يف ُ�صلحكم
وذمامكم ،ف�أنتم �أحب �إلينا .قال الواقدي :ف�صاحلهم �أبو عبيدة ،وكتب لهم
كتاب ال�صلح والذمام ،وخ ّلف رجا ًال من امل�ؤمنني ،و�سار حتى نزل �إىل �شيزر،
فا�ستقبلوه ف�صاحلهم ،وقال لهم� :أ �سمعتم للطاغية هرقل خرب ًا؟ فقالوا ما
�سمعنا له خرب ًا ،غري �أنه ات�صل بنا اخلرب �أن «بطريق ق ّن�سرين»((( قد كتب �إىل
امللك هرقل ي�ستنجد عليكم ،وقد بعث بجبلة بن الأيهم الغ�ساين من بني غ�سان
والعرب املنت�صرة ومعه «بطريق عمورية»((( يف ع�شرة �آالف فار�س ،وقد نزلوا
على ج�سر احلديد ،فكن منهم على حذر �أيها الأمري)(((.
• األوضاع السياسية:

والكالم التايل للم�ؤ ّرخ الأمريكي ( ِول ديورانت)((( يف مو�سوعته (ق�صة
احل�ضارة) مهم جد ًا لبيان حجم امل�شاكل والظروف الع�صيبة التي كانت مت ّر
 .1تقع قن�سرين جنوب غرب مدينة حلب ال�سورية .
 .2عمورية مدينة تاريخية تقع جنوب غرب مدينة �أنقرة برتكيا .
 .3الواقدي  :فتوح ال�شام  ،ج � ، ١ص .١١٨
 .4ويليام جيم�س ديورانت William James Durant (ت1981م) فيل�سوف وم�ؤرخ وكاتب
�أمريكي .من �أ�شهر م�ؤلفاته مو�سوعة (ق�صة احل�ضارة) والذي �شاركته زوجته �أريل ديورانت
يف ت�أليفه ،و�صدر باللغة العربية مرتجم ًا يف  42جملد ًا ،وتناول احل�ضارات عرب التاريخ.
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بالروم يف القرن الأخري قبل بعثة النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله» �سيا�سي ًا
و�أمني ًا وع�سكري ًا واقت�صادي ًا ،وفيه ٌ
عر�ض لتعاقب الأباطرة الروم واالنقالبات
أ�سرهم ،وغري ذلك.
الواقعة على بع�ضهم واجلرائم التي كانت ُترتَكب بحقّ � ِ
قال (ديورانت)�( :إذا ح ّولنا الآن نظرنا من اجلانب ال�شرقي للنزاع الدائم
بني ال�شرق والغرب� ،شعرنا من فورنا بالعطف على دولة عظيمة تنتابها حمنتان
يف وقت واحد :متزّقها االنق�سامات يف الداخل ،ويهاجمها الأعداء من جميع
(((
اجلهات يف اخلارج .فقد كان الآفار((( وال�صقالبة يعربون نهر الدانوب
وي�ستولون على �أرا�ضي االمرباطورية وبلدانها ،وكان الفر�س ي�ستع ّدون الجتياح
�آ�سية الغربية؛ وخ�سر القوط الغربيون �أ�سبانيا ،وا�ستوىل اللمبارد((( بعد ثالث
�سنني من موت ج�ستنيان((( على ن�صف �إيطاليا « .»568وف�شا الطاعون يف
جميع �أنحاء الإمرباطورية يف عام  ، 542وعاد �إليها مرة �أخرى يف عام 566؛
وع ّطلت احلروب ،والهمجية ،والفقر ،و�سائل
وع ّمتها املجاعة يف عام 569؛ َ
االت�صال ،ووقفت يف �سبيل التجارة ،وق�ضت على الآداب والفنون .وكان خلفاء
ج�ستنيان �أباطرة �أويل قوة وكفاية ،ولكن امل�شاكل التي واجهتهم مل يكن يف
� .1آفار �أو �أ َوا ْر� :شعب قوقازي يعي�ش الغالبية العظمى منهم ( ٪85من العدد الإجمايل) يف
(م َعا ُر َل ْل) والذي يرتجم من الأوارية
وطنهم التاريخي داغ�ستان .يطلق الأوار على �أنف�سهم َ
كـ�سكان اجلبال �أو اجلبليون.
الدا ُنوب �أو َن ْهر ُطو َنة هو ثاين �أطول �أنهار الأحتاد الأوروبي  .يلقب بنهر العوا�صم
 .2نهر َّ
لكونه مير يف فيينا وبراتي�سالفا وبوداب�ست وبلغراد ،والنهر يعرب �أو يحاذي  10دول �أوروبية.
 .3الأَن َك ُبدة �أو اللومبارديون  :قبيلة جرمانية من من�ش�أ �إ�سكندنايف حكمت �إيطاليا بني عامي
.774-568
 .4الإمرباطور ج�ستينيان الأول (فالفبو�س برتو�س �ساباتيو�س يو�ستيانو�س) كان �إمرباطور ًا
روماني ًا �شرقي ًا (بيزنطي ًا) ،حكم منذ �أغ�سط�س عام  527حتى وفاته يف نوفمرب .565
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و�سع �أحد �أن يتغلب عليها �إال رجال من طراز نابليون يتلو بع�ضهم بع�ض ًا مدى
قرن كامل دون انقطاع .وقاتل «ج�ستنني الثاين »578 - 565 :الفر�س ال�ساعني
التو�سع قتال الأبطال؛ ومل تكد الآلهة ت�ضن على «تيبرييو�س الثاين» بك ّل
�إىل ّ
ما لديها من الف�ضائل ،ولكنها اخت�صرته بعد حكم عادل ق�صري .وهاجم
«موريق»((( الآفا َر الغزاة ب�شجاعة ومهارة ،ولكنه مل يلق من الأمة �إال قلي ًال
من الت�أييد ،فقد كان �آالف من �أبنائها يدخلون الأديرة فرار ًا من اخلدمة
الع�سكرية؛ وملا �أن نهى املوريق الأديرة عن قبول �أع�ضاء جدد فيها �إال بعد زوال
وتزعم «فوقا�س» الذي ع ّمر مائة
اخلطر عن الدولة نادى الرهبان ب�سقوطهّ .
عام ثورة قام بها اجلي�ش والعا ّمة على الأ�شراف واحلكومة « ،»602وذبح �أبناء
«موريق» اخلم�سة �أمام عينيه؛ و�أبى الإمرباطور ال�شيخ على مربية �أ�صغر �أبنائه
�أن ُتنجيه من القتل ب�أن ت�ستبدل ابنها هي به؛ فلما ُقطع ر� ُأ�سه ُع ِّلقت الر�ؤو�س
ال�ستة لتتمتع بها �أعني ال�شعب ،و�أُلقيت جثثهم يف البحرُ .
وذبحت الإمرباطورة
«ق�سطنطينة»((( وبنا ُتها الثالث ،وكثري من الأ�شراف ،وكان مقتلهم م�صحوب ًا
ف�س ِّملت
يف العادة ب�ضروب من التعذيب ،بعد حماكمة �أو بغري حماكمةُ ،
�أعي ُنهم ،واقتُلعت �أل�سنتُهم من �أفواههم ،و ُب ِتت �أطرا ُفهم ،وار ُتكبت الفظائع
التي تك ّررت فيما بعد �أثناء الثورة الفرن�سية)(((.
• انقالب كسرى الثاين:

وقد كان االمرباطور موري�س قبل اغتياله بب�ضع �سنوات قد �أعطى حق اللجوء
 .1ويلفظ �أي�ض ًا :موري�س .
 .2زوجة موريق.
 .3ديورانت :ق�صة احل�ضارة ،ج� ،14ص.154-152
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للملك ال�شاب الن�شيط خ�سرو (ك�سرى) الثاين عندما �أزيح عن عر�شه يف بالد
فار�س� ،إال �أن خ�سرو الثاين بعد عودته املج ّددة �إىل بالده ،ا�ستغ ّل فر�صة قتل
االمرباطور موري�س الذي �أح�سن �إليه وما ا�ستتبع قتله من ا�ضطرابات ،ف�شنّ
هجوم ًا مدمر ًا على الإمرباطورية البيزنطية.
كان االمرباطور �آنذاك هو العجوز فوقا�س ،فا�ستغاث �أ�شراف العا�صمة
البيزنطية بهرقل امرباطور �أفريقية اليوناين ،ودعوه لينقذ الإمرباطورية
وينجي �أمالكهم ،لكنه اعتذر حمتج ًا بكرب �سنه ،و�أر�سل �إليهم ابنه (هرقل
الأ�صغر).
َخلع هرقل الأ�صغر االمرباطور فوقا�س ،وعر�ض جثتَه املبتورة الأطراف على
امللأ ،ونودي به �إمرباطور ًا �سنة 610م ،وبد�أ ُيعيد تنظيم الدولة ّ
املحطمة.
وق�ضى هرقل ع�شر �سنني يعمل على:
�إحياء روح ال�شعب املعنوية
وبناء قوة اجلي�ش من جديد
وتنظيم موارد اخلزنة
ونقل اجلي�ش البيزنطي ك ّله �إىل �آ�سيا
وم�صاحلة الغ�سا�سنة ليعينوهم يف مواجهة ال ُفر�س
كما عمل على تقدمي الأرا�ضي للمزارعني هب ًة �شريطة �أن ي�ؤدي �أكرب �أبناء
الأ�سرة اخلدمة الع�سكرية.
يف هذه الأثناء كان الفر�س قد �أحرزوا عدد ًا من االنت�صارات املدو ّية.
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ففي �سنة 611م غزت اجليو�ش الفار�سية بالد ال�شام ،و�سقطت القد�س يف
�أيديهم �سنة 614م ،وهو ما �أ�شارت �إليه �آية �سورة الروم ،قال «تعاىل»} :الم،
الرو ُم ،فِي أَ ْد َنى ْ َ
ال ْر ِض{((( ،وا�ستوىل ال ُفر�س على مقد�سات م�سيحية
ُغلِ َب ِت ُّ
كال�صليب املقد�س ،وهو امل ّدعى �أنّ �صلب امل�سيح ّمت عليه ،وعلى احلربة املقد�سة،
وهي املدعى �أنها ا�سفنجة ُغم�ست يف خل �أو نبيذ حام�ض و ُق ّدمت للم�سيح لي�شرب
منها خالل ال�صلب ،كما �أحرقوا عدد ًا من الكنائ�س بينها كني�سة القيامة ،وكان
ذلك ك ّله �أمر ًا كارثي ًا بالن�سبة للبيزنطيني ال�سيما بلحاظ متثيلهم للعامل امل�سيحي
وال�صراع الديني مع الفر�س الزراد�شتيني وفقدانهم بذلك مق ِّوم ًا مهم ًا للحفاظ
على م�صداقيتهم الدينية وعلى ح ّقانية الدين امل�سيحي ،كما �أحرقوا عدد ًا من
الكنائ�س ،بينها كني�سة القيامة (كني�سة القرب املقد�س) التي داخل �أ�سوار البلدة
القدمية يف القد�س ،وبنيت فوق مكان ال�صخرة التي يعتقد الن�صارى �أن امل�سيح
�صلب عليها .وتعترب �أقد�س الكنائ�س امل�سيحية والأكرث �أهمية يف العامل امل�سيحي
وحتتوي �أي�ض ًا  -وفق املعتقدات امل�سيحية  -على املكان الذي دُفن فيه امل�سيح
وا�سمه القرب املقد�س ،ومنه قام �إىل احلياة.
كان ذلك ك ّله �أمر ًا كارثي ًا بالن�سبة للبيزنطيني ال�سيما بلحاظ متثيلهم للعامل
امل�سيحي وال�صراع الديني مع الفر�س الزراد�شتيني ،وفقدانهم بذلك مق ِّوم ًا
مهم ًا للحفاظ على م�صداقيتهم الدينية وعلى ح ّقانية الدين امل�سيحي .
ويف �سنة 615م و�صل الفر�س �إىل �سواحل الب�سفور قبالة الق�سطنطينية نف�سها
حيث و�صلوا خلقيدون ،ومل ينقذ عا�صمة الدولة و�أوربا � ّإل الأ�سطول البيزنطي.
 .1الروم.3-1:
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ويف �سنة 619م ا�ستولوا على اال�سكندرية ووقعت م�صر كلها يف �أيديهم!
مبوازاة هجوم الفر�س على البيزنطيني ،كان الآفار قد ا�ستولوا على جميع
الأرا�ضي الزراعية الواقعة خلف الق�سطنطينية �إال قلي ًال منها ،دون �أن يلقوا
مقاومة ،وقب�ضوا على �آالف من اليونان واتخذوهم �أر ّقاء.
وكانت نتيجة خ�سارة الأرا�ضي اخل�صبة الواقعة خلف الق�سطنطينية م�ضافة
�إىل خ�سارة م�صر �أن انقطعت واردات احلبوب على املدينة ،و�أُرغمت احلكومة
على قطع �إعانات الغذاء عن النا�س �سنة (.)618
طلب هرقل من البطريق (�سرجيو�س) �أن يقر�ضه ثروة الكني�سة اليونانية
ليم ّول بها حرب ًا مقد�سة ي�ستعيد بها القد�س ،فوافق على �أن تكون بفائدة،
وت�صالح هرقل مع الآفار ،ثم زحف لقتال الفر�س.
ثم بد�أ املد ينح�سر يف مار�س �سنة 624م/رم�ضان �سنة 2هـ عندما �أبحر
االمرباطور هرقل �إىل البحر الأ�سود وبد�أ غزو �أرمينيا و�أذربيجان ،وعندئذ مت
االلتفاف حول الفر�س و�أجربوا على االن�سحاب بجي�شهم من الأنا�ضول ملواجهة
االمرباطور الذي كان يهاجم �آنذاك من ال�شمال.
وا�صل هرقل احلرب على الفر�س �ست �سنواتَ ،هزم فيها ك�سرى عدة
مرات ،ويف �سنة ()626؛ حا�صر جي�ش من الفر�س وجحافل من الآفار والبلغار
ف�سي هرقل جي�ش ًا هزم
وال�صقالبة مدينة الق�سطنطينية يف �أثناء غياب هرقلّ ،
بتحري�ض البطريق -
الفر�س يف خلقيدون ،ومزّقت حامي ُة العا�صمة وعا ّمتُها -
ٍ
َ
جحافل املهاجمني.
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ويف �سنة 627م  5 /هـ زحف عرب �شمال غرب �إيران قبل �أن ينزل �إىل �سهول
�شمال العراق ويهزم اجلي�ش الفار�سي يف نينوى يف  12دي�سمرب 627م25/رجب
6هـ ،وكانت �أعظم كارثة ع�سكرية عانت منها الإمرباطورية ال�سا�سانية على
الإطالق ،وكان ك�سرى قد تراجع �إىل العا�صمة� ،أي املدائن/طي�سفون((( ،تارك ًا
ق�صره يف (د�ستجرد) �إىل الغرب من (قم) لكي ينهبها البيزنطيون.
طلبت فار�س ال�صلح ،ور ّدت َّ
كل ما كان ك�سرى قد ا�ستوىل عليه من
الإمرباطورية البيزنطية ،وعاد هرقل ظافر ًا �إىل الق�سطنطينية بعد �أن غاب
عنها �سبع �سنني.
وهذا ما �أ�شارت �إليه �سورة الروم املكية من �أن الروم �ستَغلب الفر�س يف ب�ضع
�سنني ،وهو ما حتقق خالل العهد املدين بعد �ست �سنني من الهجرة النبوية:
الرو ُم ،فِي أَ ْد َنى ْ َ
ون ،فِي ِب ْض ِع
ال ْر ِ
ِم َس َي ْغلِ ُب َ
ض َو ُهم ِّمن َب ْع ِد َغلَ ِبه ْ
}المُ ،غلِ َب ِت ُّ

ل َْ
ونِ ،ب َن ْص ِر ا ِ
ال ْم ُر مِن َق ْب ُل َومِن َب ْع ُد َو َي ْو َمئ ٍ
ِين ِ ِ
نص ُر
ْم ْؤ ِم ُن َ
ِسن َ
هلل َي ُ
ِذ َي ْف َر ُح ال ُ
يم{(((.
الر ِح ُ
اء َو ُه َو ا ْل َعزِي ُز َّ
َمن َي َش ُ

و�أما �سبب فرح امل�ؤمنني يومذاك فقد ُف ِّ�سر بعدة تف�سريات:
 .1عن �سعيد بن ُج َبري ،عن ابن عبا�س ،قال( :كان امل�سلمون ُيحبون �أن
الروم �أهل الكتاب ،وكان امل�شركون يحبون �أن يغلب �أهل فار�س؛ لأنهم
تغلب ُ
للنبي «�صلى اهلل عليه
�أهل �أوثان ،قال :فذكروا ذلك لأبي بكر ،فذكره �أبو بكر ّ
 .1مت ّثل طي�سفون جز ًء من (املدائن) التي ُتعرف اليوم با�سم (�سلمان باك) حيث مدفن
واليها ال�صحابي �سلمان الفار�سي .كانت عا�صمة دولة الفر�س على مدار � 600سنة تقريب ًا،
�إىل �سقوط دولتهم على يد امل�سلمني.
 .2الروم.5-1:
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حملات هرقل 628-624م

و�سلم» فقال� :أَ َما �إ َّن ُه ْم َ�س ُي ْهزَ ُمونَ  ،قال :فذكر ذلك �أبو بكر للم�شركني ،قال:
فقالوا� :أفنجعل بيننا وبينكم �أجال ف�إن غلبوا كان لك كذا وكذا ،و�إن غلبنا كان
لنا كذا وكذا ،وقال :فجعلوا بينهم وبينه �أج ًال خم�س �سنني ،قال :فم�ضت فلم
للنبي «�صلى اهلل عليه و�سلم» ،فقال له� :أَ َفال
ُيغ َلبوا ،قال :فذكر ذلك �أبو بكر ّ
َج َع ْل َت ُه دُونَ ال َع ْ�ش ِر ،قال �سعيدْ :
والب�ضع ما دون الع�شر ،قالَ :ف َغ َل َب الروم)(((.
 .2فرح امل�ؤمنني �سيكون ب�سبب حت ّقق الإخبار امل�ستقبلي الوارد يف الآية من
حيث االنت�صار ومن حيث التحديد الزمني (يف ب�ضع �سنني) ،مبا ي�ؤ ّكد �سماوية
القر�آن الكرمي ،و�أنه �إخبار من عند اهلل «عز وجل» وح ّقانية ر�سوله «�صلى اهلل
عليه و�آله» كمبعوث من عند اهلل.
 .3يوم يغلب الروم فار�س يفرح امل�ؤمنون باهلل ور�سوله بن�صر اهلل �إياهم على
 .1الطربي :جامع البيان ،ج� ،6ص .72
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تزامن احلدثان،
امل�شركني ،وهو ُن�صرة امل�ؤمنني على امل�شركني ببدر((( .حيث َ
ففرح امل�ؤمنني مل يكن لن�صر الروم ،بل هو �إخبار ُم َمل عن حدث �سيقع،
و�سيفرح لأجله امل�ؤمنون ،وحتقق ذلك بن�صرهم يف بدر الكربى �سنة 2هـ.
وعلى العموم ،وعلى وقع الهزمية النكراء ،بد�أ ك�سرى الثاين يبحث عن كب�ش
فداء يلومه على االنقالب الهائل يف حظوظه ،ويبدو �أنه كان قد ق ّرر �إعدام
(�شهر َبراز) �أهم قادته الع�سكريني ،ولكن قبل �أن يتمكن من الت�ص ّرف حدث
انقالب ،ومت اغتيال ك�سرى الثاين يف بواكري �سنة 628م6/هـ ،واعتلى ابنه
العر�ش حتت لقب قباذ الثاين.
ويف احلال بد�أ قباذ التفاو�ض مع هرقل على �أن يتم �إطالق �سراح الأ�سرى
وتعود احلدود �إىل ما كانت عليه قبل احلرب ،ورمبا كان ميكن �أن ت�سري الأمور
على ما يرام لو مل ميت امللك اجلديد يف �أثناء ال�سنة نف�سها ،ب�سبب الوباء على
يرجح ،وخ ّلفه ابنه القا�صر �أرد�شري الثالث ،ولكن القائد �شهربراز رف�ض
ما ّ
قبول هذا وا�ستوىل على العر�ش يف يونيو �سنة 629م�/صفر8هـ .
وكانت هذه املرة الأوىل يف مدى �أربعة قرون التي يحاول فيها رجل مل يكن
من �أبناء الأ�سرة ال�سا�سانية اجللو�س على العر�ش ،وكانت هناك مقاومة كبرية
لهذا الأمر ،وبعد �شهرين بال�ضبط مت اغتياله هو �أي�ض ًا� ..أو �إعدامه ،ومت تعيني
ابن قا�صر لك�سرى الثاين ف ُقتل ،وانتقل العر�ش �إىل ابنة ك�سرى الثاين (بوران/
بوراندخت) ،ولكنها ما لبثت بعد �أقل من �سنتني �أن ُعزلت ،ثم تلى ذلك تتابع
على العر�ش حل ّكام من ذوي العمر الق�صري ،حتى اعتلى العر�ش يف نهاية الأمر
 .1الطربي :جامع البيان ،ج� ،6ص .72
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يزدجرد الثالث ،حفيد ك�سرى الثاين ،وذلك يف �سنة 632م11/هـ لي�ستمر يف
احلكم � 19سنة.
ت�أثري هذه املكائد كان حا�سم ًا ،فقد مت تخريب الإمرباطورية ال�سا�سانية على
يد البيزنطيني كما مت تدمري �أية فكرة عن �أنها ال ُتقهر ،ويوحي الدليل الأثري
ب�أن �أماكن اال�ستقرار يف اجلزء الأغنى من العراق بات مهجور ًا من جراء
احلرب .وف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن البيت ال�سا�ساين الذي كان الدعامة الأ�سا�سية
للدولة قد متزّق ب�سبب التنازع واالغتياالت واحلروب.
• االحتكاك باملسلمني:

وبعد عام واحد فقط من االنت�صار الكبري للروم على الفر�س ،بد�أ االحتكاك
بينهم وبني امل�سلمني على عهد ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �سنة 7هـ629/م.
وكانت دولة الروم البيزنطية تعاين حينئذ الأم ّرين من حروبها �ضد فار�س،
وما �أ�شارنا �إليه من قبل مما ا�ستعر�ضناه خالل ال�صفحات املا�ضية ،عالوة
على النزعة االنف�صالية التي �أخذت تقوى عند �أقباط م�صر والآراميني يف
�سوريا والأرمن عند �أطراف �آ�سيا ال�صغرى ،مما ه ّدد كيان الدولة ووحدتها
تهديد ًا خطري ًا.
يف�سر �أكرث ر ّدة الفعل غري املنطقية التي قام بها الروم وحلفا�ؤهم
وهذا ما قد ّ
�ضد الدعوة الإ�سالمية ور�سالة النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» كما ب ّينا ذلك
بالأم�س� ،إذ يبدو �أن خو َفهم ال�شديد من انفتاح جبهة �أخرى داخلية يف ال�شام
�ستك ّلفهم الكثري ،فارت�أوا �أن يجازفوا باتّخاذ �إجراءات عنيفة رغب ًة يف �س ّد هذا
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امللف ب�شكل حا�سم وحازم .ومهما يكن من �أمر ،ف�إنّ ر ّدة الفعل اخلاطئة التي
قام بها البيزنطيون وحلفا�ؤهم ك ّلفتهم ما كانوا يخافونه ،فقد جاءتهم موجة
الفتوحات الإ�سالمية ب�شكل كا�سح عقب وفاة النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»،
وعلى �شكل ع ّدة جماميع قتالية ،وبالتزامن مع �إيفاد جماميع �أخرى باجتاه
العراق حيث عا�صمة الدولة ال�سا�سانية الفار�سية ،وذلك يف �سنة 13هـ634/م.
وقد حاول هرقل -قي�صر الروم� -إر�سال قوة بقيادة �أخيه (تيودور) لإنقاذ
املوقف يف الأردن وفل�سطني ،ولكنّ امل�سلمني �أنزلوا بهم هزمية مذ ّلة و�ساحقة
كما �سن�شرح ذلك الحق ًا ،لتتّ�سع دائرة الفتوحات يف ال�شام وعلى ح�ساب الدولة
البيزنطية ،لت�سقط دم�شق وحم�ص ،وعندئذ ثار هرقل وح�شد ع�شرات الآالف
من رجاله ،ولكن ق ّواته هُ زمت من جديد عند نهر الريموك يف الأردن.
كتب د� .سعيد عبدالفتاح عا�شور((( يف (تاريخ �أوروبا يف الع�صور الو�سطى):
(و�إذا كان هرقل قد �أم�ضى �سنتي  ((( 636 ،635يف جبهة ال�شام� ،إال �أنه
�سرعان ما �أيقن �صعوبة مقاومة العرب فرتك بيت املقد�س تقع يف �أيديهم
« ...((( »638-637وقد بذل االمرباطور هرقل حماولة يائ�سة لإنقاذ �شمال
ال�شام والعراق من �أيدي امل�سلمني ،ف�أر�سل بع�ض جيو�شه لهذا الغر�ض ،ولكنها
� .1سعيد عبد الفتاح عا�شور م�ؤرخ م�صري و�أكادميي ،له �أكرث من ع�شرين كتاب ًا يف تاريخ
�أوروبا الع�صور الو�سطى والتاريخ العربي الإ�سالمي (ت2009م) .تر�أ�س عا�شور وعمل �أ�ستاذا
لكر�سي الع�صور الو�سطى لعدة عقود يف �أق�سام التاريخ باجلامعات العربية مثل جامعة
القاهرة ،وجامعة بريوت العربية ،وجامعة الكويت وجامعة بغداد وجامعة اجلزائر وجامعة
ال�سلطان قابو�س وجامعة كمربدج وغريها.
� .2أي 15-14 :هـ .
� .3أي 17-16 :هـ .
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بعض المدن الوارد ذكرها في النص السابق

ُمنيت بالهزمية ،وا�ضطرت �إىل االن�سحاب ،وبذلك �سقطت املدن واملعاقل
املهمة املوجودة يف �شمال العراق وال�شام مثل ماردين والرها وميافارقني
« (((»639-638وبا�ستيالء العرب على قي�صرية �سنة  ((( 640فقدت الدولة
البيزنطية �آخر معاقلها جنوبي طر�سو�س ،وبذلك جاء دور م�صر و�شمال
�أفريقية ،ذلك �أن العرب فتحوا م�صر �سنة � ((( 641أي قبل �أن ينتهوا من فتح
فار�س .ويعترب فتح م�صر بالذات مث ًال وا�ضح ًا على ِعظم اخل�سارة التي ُمن َيت
بها امل�سيحية ،كما ُيتّخذ دلي ًال قوي ًا على مدى �ضعف االمرباطورية البيزنطية
وانحاللها ال�سيا�سي)(((.
� .1أي  18 - 17 :هـ .
� .2أي  19 :هـ .
� .3أي  20 :هـ .
 .4عا�شور :تاريخ �أوروبا يف الع�صور الو�سطى� ،ص . 108-95

أوضاع دولة الروم

283

بالطبع نحن ال نوافق على و�صف ما حدث ب�أنه خ�سارة للم�سيحية ،فالإ�سالم
مل يكن يف يوم �ضد امل�سيحية �أو غريها من الر�ساالت ال�سماوية ،بل خ�سارة
لكيانات �سيا�سية لها م�صاحلها الدنيوية ،وكانت تدين هي وجمتمعاتها
يتم ت�صويره بهذه ال�صورة.
بامل�سيحية ،فهو لي�س ب�صراع �إ�سالمي م�سيحي كي ّ
قال اهلل «تعاىل»َ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
اب آ ِم ُنو ْا ِب َما َن َّز ْل َنا ُم َص ِّدقًا
َّذ َ
ين أُوتُو ْا ا ْل ِك َت َ
(((
ِّما َب ْي َن
ِّما َم َع ُكم{  .وقال «تعاىل»َ } :وأَن َز ْل َنا ِإ َل ْي َك ا ْل ِك َت َ
اب ِبال َ
ْح ِّق ُم َص ِّد ًقا ل َ
لَ

اب َو ُم َه ْي ِم ًنا َعلَ ْي ِه{((( .وقال اهلل «تعاىل»} :قُولُو ْا آ َم َّنا ِبا ِ
هلل
ِن ا ْل ِك َت ِ
َي َد ْي ِه م َ
وب َوا َ
أل ْس َب ِ
ِس َم ِ
ِل ِإلَى ِإ ْب َر ِ
اط
اع َ
ِل ِإ َل ْي َنا َو َما أُنز َ
َو َما أُنز َ
ِس َح َ
اق َو َي ْع ُق َ
اه َ
يل َوإ ْ
يم َوإ ْ
ال ُن َف ِّر ُق َب ْي َن أَ َح ٍد ِّم ْن ُه ْم
ِم َ
ِي َّ
الن ِب ُّي َ
ون مِن َّر ِّبه ْ
ِي ُم َ
وسى َو ِع َ
يسى َو َما أُوت َ
َو َما أُوت َ
ون{(((.
َو َن ْح ُن ل ُ
ِم َ
َه ُم ْسل ُ

وقد ُخ ِّيل لهرقل يف مرحلة ما �أن ّ
يتول قيادة اجلي�ش البيزنطي بنف�سه �ضد
امل�سلمني ،ولكنه �سرعان ما اكت�شف �أنه مل يعد يقوى على مثل هذا اجلهد بعد
يدب يف ج�سده.
�أن جاوز اخلم�سني من عمره و�أخذ املر�ض ّ
معب ملا �آلت �إليه �أو�ضاع هرقل �صاحب البطوالت
وللم�ؤرخ (ديورانت) و�صف ّ
العظيمة �ضد الفر�س ،قال( :ومل يكن هرقل خليق ًا مب�صريه الذي ج ّلله العار
يف �سن ال�شيخوخة .فبينما هو يبذل ما بقي لديه من ن�شاط يف �إ�صالح �شئون
الإدارة بعد �أن ه ّد املر�ض قواه� ،إذ ّ
انق�ضت قبائل العرب على بالد ال�شام
 .1الن�ساء.47:
 .2املائدة.48 :
 .3البقرة.136:

284

أوضاع دولة الروم

قرطاج وبرقة

« (((»634وهزمت جي�ش ًا يوناني ًا منهوك القوى ،وا�ستولت على بيت املقد�س
« (((»638ثم ا�ستولت على م�صر بينما كان االمرباطور يعاين �سكرات املوت
« (((»641وكانت فار�س وبيزنطية قد ج ّرت كلتاهما اخلراب على الأخرى
بحروبها العوان)(((.
وبعد �أن فتح امل�سلمون (برقة) يف ليبيا �سنة 22هـ643/م ،خ ّفت موجة
الفتوحات ب�سبب اال�ضطرابات ال�سيا�سية والأمنية واحلروب التي ن�شبت داخل
الدولة الإ�سالمية على عهد الإمام علي «عليه ال�سالم» ،ومهادنة معاوية للروم
� .1أي  13 :هـ .
� .2أي  17 :هـ .
� .3أي  20 :هـ .
 .4ديورانت :ق�صة احل�ضارة ،ج� ،14ص.155-152
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مبقابل مادي كبري ،لتنتهي الأحداث الداخلية الحق ًا بقيام اخلالفة الأموية يف
دم�شق �سنة 40هـ660/م ،ومن َثم ا�ست�أنف الأمويون �إر�سال اجليو�ش للمزيد
من الفتوحات .وبد�أوا ّ
يتوغلون غرب ًا باجتاه والية �أفريقية (تون�س) حيث �أ�س�س
عقبة بن نافع مدينة القريوان لتخلف قرطاجة حا�ضر ًة للبالد.
وقد كتب د� .سعيد عا�شور مع ّلق ًا على ذلك بقوله( :وكانت حروب امل�سلمني
يف �شمال �أفريقية طويلة و�شاقة ،لأنهم مل ي�صطدموا هناك بقوة اجليو�ش
البيزنطية فح�سب ،بل كان عليهم �أي�ض ًا �أن يتغ ّلبوا على مقاومة الرببر املعروفني
بق ّوة ا ِملرا�س .ومهما يكن من �أمر ،ف�إنّ قرطاجة �سقطت �أخري ًا يف يد ح�سان
بن النعمان �سنة  ((( 697و�إن كان نفوذ اخلالفة الإ�سالمية مل ي�ستقر متام ًا يف
�شمال �أفريقية قبل �سنة  ((( 708بف�ضل جهود مو�سى بن ن�صري)(((.

� .1أي  78 :هـ .
� .2أي  89 :هـ .
 .3عا�شور :تاريخ �أوروبا يف الع�صور الو�سطى� ،ص .108-95
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7
أوضاع دولة ال ُفرس
ا�ستعر�ضت يف الف�صل ال�سابق الأو�ضاع الداخلية لدولة الروم البيزنطية،
وكيف كانت هذه الأو�ضاع من العوامل امل�ساعدة على انت�صار امل�سلمني عليها
وب�شكل �سريع مع فارق موازين القوى بني الطرفني ل�صالح الروم وبن�سبة كبرية
جد ًا قد ت�صل �إىل ع�شرة �أ�ضعاف يف بع�ض الأحيان!
وما ذكرناه بخ�صو�ص الروم ينطبق على الأو�ضاع الداخلية للدولة ال�سا�سانية
الفار�سية التي خرجت م� ّؤخر ًا منهزمة على يد الروم �أنف�سهم!
يف كتابه (تاريخ �أوروبا يف الع�صور الو�سطى) كتب الدكتور �سعيد عبدالفتاح
عا�شور حول ذلك قائ ًال( :كان الفر�س يف �شغل �شاغل بالنزاع واحلروب
امل�ستمرة فيما بينهم عن االهتمام مبا كان يجري يف �شبه اجلزيرة العربية
من مولد الر�سول حممد عليه ال�صالة وال�سالم �سنة  570وهجرته �إىل املدينة
�سنة  ،622ثم ما تبع ذلك من �إنهاء حالة الفو�ضى والتف ّكك ال�سيا�سي والنزاع
القبلي التي عا�ش عليها عرب ال�شمال قرون ًا طويلة .وبعبارة �أخرى ،ف�إن انت�صار
ر�سالة خامت النبيني �أ ّدت �إىل جعل العرب �أ ّمة واحدة يخ�ضعون حلكومة واحدة
ويدينون بدين واحد �شعاره ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل .على �أن الر�سالة
املحمدية مل يق�صد بها العرب وحدهم ،لأن اهلل �أر�سل حممد ًا �شاهد ًا ّ
ومب�شر ًا
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ونذير ًا ،ليهدي النا�س كا ّفة �إىل دين احلق ،ومن َث ّم غدت مهمة الر�سول بعد
�أن ّمت ن�شر الإ�سالم يف بالد العرب �أن يدعو الأمم املجاورة العتناق ديانته
والإميان بر�سالته .ويبدو �أن بع�ض الر�سل الذين �أوفدهم النبي �إىل ملوك
الدول املجاورة وحكامها �صادفوا �إعرا�ض ًا بل امتهان ًا ،مما جعل النبي يع ّد
الع ّدة للغزو واجلهاد ،و�إن كانت موجة الفتوح العربية مل ت�شت ّد وتتّ�سع �إال بعد
وفاة النبي نف�سه �سنة .((()632
و�أختلف مع الدكتور عا�شور يف هذه اجلزئية ،حيث كان �إعالن احلرب من
قبل النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» �ض ّدهم -كما ب ّينت من ُ
قبل -نتيجة املمار�سات
العنيفة وامل�ؤامرات التي قامت بها دولة الروم ،بالإ�ضافة �إىل دولة الفر�س،
والتحري�ض من خالل بع�ض القبائل العربية ،ال بغر�ض الدعوة وكر ّدة فعل على
عدم تعاملهما اجلاد مع ر�سائله.
وبعد حديثه عن فتوحات ال�شام ،انتقل د� .سعيد عا�شور للحديث عن فتح
العراق وبالد فار�س فقال( :ومل تكن انت�صارات العرب على الفر�س �أقل
�سرعة و�أثر ًا من انت�صاراتهم على الروم ،ففي �سنة  ((( 637كان العرب قد
فتحوا العراق ،ويف �سنة � ((( 641أحرز العرب انت�صار ًا عظيم ًا على الفر�س
عند نهاوند ،مما فتح �أمامهم الطريق �إىل قلب بالد فار�س .ومل ُ ْ
ت ِد مقاومة
الفر�س العنيفة يف وجه العرب الذين ّمت لهم الق�ضاء على يزدجرد الثالث �آخر
 .1عا�شور :تاريخ �أوروبا يف الع�صور الو�سطى� ،ص .95
� .2أي  16 :هـ .
� .3أي  20 :هـ .
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ملوك بني �سا�سان �سنة  ((( 652وبذلك اختفت امل َلكية الفار�سية من الوجود،
ومت للعرب فتح فار�س)(((.
ويف كتب احلديث وال�سرية والتاريخ �أن فتح بالد فار�س -كما الروم -كان
من �ضمن الب�شارات التي �أطلقها النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» على م�سامع
�أ�صحابه� ،سواء يف �أجواء بع�ض احلروب ال�صعبة التي كانوا يخو�ضونها وهم
يف ق ّلة من حيث العدد و�ضعف يف الع ّدة وتكاثر عليهم من الأعداء� ،أو يف غريها
يتعجبون من �إمكانية حتقق تلك
من املنا�سبات ،بحيث كان بع�ض ال�صحابة ّ
الب�شارات.
الطائي �أنه قال( :بينا �أنا عند النبي
وقد روي عن ال�صحابي َعدي بن حامت
ّ
«�صلى اهلل عليه و�سلم» �إذ �أتاه رجل ف�شكا �إليه الفاقة ،ثم �أتاه �آخر ف�شكا �إليه
قطع ال�سبيل ،فقال :يا عدي ،هل ر�أيت احلرية؟ قلت :مل �أرها ،وقد �أنبئت
عنها .قال :ف�إنْ طالت بك حياة لرتينّ الظعينة ترحتل من احلرية حتى تطوف
دعار طيئ
بالكعبة ال تخاف �أحد ًا �إال اهلل .قلت فيما بيني وبني نف�سي :ف�أين ّ
الذين قد �س ّعروا البالد؟! ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز ك�سرى .قلت:
ك�سرى بن هرمز؟!! قال :ك�سرى بن هرمز .ولئن طالت بك حياة لرتينّ الرجل
ُيخرج ملء ك ّفه من ذهب �أو ف�ضة يطلب َمن يقبله منه فال يجد �أحد ًا يقبله
منه ....قال عدي :فر�أيت الظعينة ترحتل من احلرية حتى تطوف بالكعبة ال
تخاف �إال اهلل ،وكنت فيمن افتتح كنوز ك�سرى بن هرمز.((()...
� .1أي  31 :هـ .
 .2عا�شور :تاريخ �أوروبا يف الع�صور الو�سطى� ،ص . 97
 .3البخاري� :صحيح البخاري ،ح.3400
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وحيث كان املجتمع يف بالد فار�س وما حتت �أيديها من �أر�ض العراق -عند
بداية ال ُفتوحات الإ�سالم َّية -يف حالة تدهو ٍر وانحطاط ،لذا ف�إننا جند �أن
امل�سلمني (الفاحتني/ال ُغزاة) احتُ�ضنوا -يف ع ّدة منا�سبات -ب�أذرع مفتوحة من
قبل �أهايل تلك البالد ،ال�س ّيما و�أن �أهل العراق وجدوا �أن امل�سلمني العرب �أقرب
�إليهم من ال ُفر�س املحت ّلني الذين �أذاقوهم الأم ّرينّ ،
و�سخروهم مل�صاحلهم،
ولأنّ �أهل فار�س وجدوا �أن امل�سلمني ما جاءوا ليق�ضوا على ح�ضارتهم ،بل ّمت
ا�ستيعابها يف النظام الإ�سالمي اجلديد.
ومن هنا �أقدم ال ُفر�س على اعتناق الإ�سالم تدريجي ًا ،وا�ستبدلوا �أبجد َّيتهم
بالأبجد َّية العرب َّية بعد �أن ا�ستق َّر ا ُ
حلكم الإ�سالمي يف ِبالدهم ،و�إنْ مل يتع َّربوا،
عك�س �أهل العراق َّ
وال�شام وم�صر ،بل َّ
ف�ضلوا االحتفاظ بهو َّيتهم القوم َّية
وقت الحق ،امتزجت الثقافة الفار�س َّية بالثقافة الإ�سالم َّية
اخلا�صة ،ويف ٍ
َّ
ب�شكل وا�ضح على �أغلب
العربية ونتجت عنها ثقاف ٌة جديد ٌة ُم َّيزة انعك�ست ٍ
�أنحاء امل�شرق.
• الوضع االجتماعي والديين:

كانت الن�سبة الغالبة من �سكان الإمرباطورية البيزنطية يدينون بامل�سيحية،
على حني كانت ديانة االمرباطورية ال�سا�سانية هي الزراد�شتية.
والعراق الذي كان �أغنى �أجزاء االمرباطورية و�أكرثها �سكان ًا ،كانت
امل�سيحية فيه منت�شرة و�أغلب �س ّكانه من امل�سيحيني ،مع وجود عدد ال ب�أ�س
به من اليهود �أي�ض ًا ،وكان معظم امل�سيحيني من الن�ساطرة� ،أي �أتباع الكني�سة
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ال�سريانية ال�شرقية ،الذين كانت ال�سلطات البيزنطية تعتربهم من الهراطقة،
وت�ضطهدهم ،وهذا الأمر كان ُيريح الفر�س على اعتبار �أنهم ي�ضمنون بذلك
عدم والء ن�صارى العراق للأعداء البيزنطيني ،بل �إنّ حلفاءهم من املناذرة
كانوا بدورهم ن�صارى ،وهو ما كان يدفع بال�سا�سانيني لدعم الكني�سة
الن�سطورية وال�سماح لها بالتمدد وبتكوين مركز ديني وعلمي مهم يف العراق.
والن�سطورية ن�سبة �إىل بطريرك الق�سطنطينية (ن�سطور386 :م  451 -م) ،
الذي عار�ض تعليم جممع �أف�س�س �سنة 431م حول الهوت �أمومة العذراء مرمي،
وا�ستنكر تلقيبها بعنوان (�أم اهلل) ّ
وف�ضل دعوتها بـ (�أم امل�سيح) ،ف�صدر قرار
مهرطق ،ومت نفيه �إىل البرتاء يف الأردن �سنة 436م .وبذا تك ّون
كن�سي ب�أنه ِ
املذهب الن�سطوري وتتبعه كني�سة امل�شرق ،وقد ُت�س ّمى كني�سة فار�س �أو الكني�سة
الن�سطورية.
تب ّنى ال ُفر�س ال�سا�سانيون ن�شر ودعم املذهب الن�سطوري بني م�سيحيي البالد
اخلا�ضعة ل�سلطانهم ،وذلك نكاي ًة بالبيزنطيني �أتباع الكني�سة الأورثوذك�سية
فازداد انت�شارها ثم و�صلت الحق ًا الهند ونواحي ال�صني .وقد و�صلت الن�سطورية
�أوج امتدادها بني القرنني ال�ساد�س والرابع ع�شر ،حيث كانت حينئذ �أكرب
كني�سة انت�شار ًا جغرافي ًا ممتدة من م�صر �إىل البحر الأ�صفر �شرق ًاُ .وت�سب
عليها اليوم بع�ض الكنائ�س ال�شرقية.
وميكن اعتبار العامل الديني من العوامل امل�ؤ ّثرة التي �أ ّدت �إىل انهيار دولة
ال ُفر�س ال�سا�سانية الحق ًا ،فقد ا َتّخذ ال ُفر�س ال�سا�سان ّيونُ ،م ُنذ بداية عهدهم،
املجو�س َّية (الزراد�شت َّية) دين ًا ر�سمي ًا ،كما تب ّنوا �أحيان ًا (املانو َّية) التي حت ّدثنا
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عنها من قبل ،وكذلك (املزدك َّية)((( ،وكان ت�شجيع الأكا�سرة لإحدى هذه
الديانات يدفع ُمعتنقيها �إىل ا�ضطهاد ُمالفيهم ،بحيث و�ضع بالدهم يف ج ٍو
م�شحون بالنزاعات (املق ّد�سة).
ٍ
ويذكر الدكتور ح�سن �إبراهيم ح�سن يف كتابه (تاريخ الإ�سالم)((( �أن
ا�ستبداد ال�سا�سانيني با ُ
حلكم يف �أواخر عهدهم دفع الأهايل يف بالدهم �إىل
�أن يكرهوهم وينظروا �إليهم نظرة ال�سخط واال�ستياء ،وبذلك �أعر�ضوا عنهم،
واتّ�سعت م�سافة ا ُ
�شجع امللوك ديانة زراد�شت -وكانت من
خل ْلف بينهم حني ّ
ُ
قبل بغي�ضة لدى الأهلني -و�أف�سحوا املجال لكهنتها حتى �أ�صبح لهم �شيء من
ال�سلطة يف الدولة ومنحوهم نفوذ ًا عظيم ًا يف جمال�س املُلك ،فا ّدعوا �أن لهم
ن�صيب ًا كبري ًا يف �سيا�سة الدولة ،و�أخذوا ي�ضطهدون اجلماعات الدينية املخالفة
من يهود وم�سيحيني و�صابئة وبوذيني ومانويني ،و�ساعدت هذه الأ�سباب على
�ضعف الدولة الفار�سية وانحاللها.
• الوضع االقتصادي:

كان معظم ال َّدخل الذي قامت عليه فخامة امللكية الفار�سية ي�أتي من
الأرا�ضي الزراعية يف العراق ،يزرعها عدد كبري من الفالحني الذين كانوا يف
ِّ
ظل ظروف ت�شبه حياة العبيد ،وكانت هناك ه ّوة �شا�سعة اجتماعية واقت�صادية
بني الأر�ستقراطية والنا�س الذين كانوا َيفلحون الأر�ض.
 .1ا َملزْ َدك ّية  -كاملانوية  -عقيدة َث َنوية ،بل هي منبثقة ومتح ّورة عن املانوية ،م�ؤ�س�سها الزعيم
(مزْ َدك) املتوفى نحو  528م.
الديني الفار�سي َ
 .2ح�سن :تاريخ الإ�سالم ،ج� ،1ص.216
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وكانت الطبقات العليا معف ّية من �ضريبة الأفراد ،بينما كان التجار والفالحون
جمبين على دفعها للملك ال�سا�ساين .كانت الأر�ستقراطية يف العراق تتحدث
َ
الفار�سية ،ولكن معظم ال�سكان كانوا يتح ّدثون الأرامية -وهي لغة تلتقي مع
العربية يف �أ�صولهما -فقد كان الآراميون هم الفالحني واملزارعني الذين
جعلوا الأر�ض على هذا القدر من الإنتاجية.
• الوضع العسكري:

�أما اجلي�ش فكان يف معظمه من الفر�س والأرمن الذين كان لهم تراث حربي
قوي ،وجاءوا ب ِف َرقهم الع�سكرية التي تراوحت �أعدادها ما بني �ألف وثالثة
�آالف رجل لالن�ضمام �إىل اجلي�ش االمرباطوري يف مواجهة امل�سلمني.
وتذكر �إحدى امل�صادر الأرمنية املعا�صرة لتلك الفرتة من غري امل�سلمني �أن
عدد اجلي�ش الفار�سي الذي و�ضع حتت يد القائد (ر�ستم) ،و�صل �إىل حوايل
ثمانني �ألف رجل ،وهو ما يتوافق مع الرواية الإ�سالمية.
• الوضع السياسي:

كان امللك ال�سا�ساين يحكم باعتباره ملك امللوك (ال�شاهن�شاه)� ،إذ كانت
االمرباطورية الفار�سية ت�ضم عدد ًا من الإقطاعات �أو الواليات الكبرية الواقعة
حتت حكم عدد من العائالت االر�ستقراطية العريقة وال�شهرية وعلى ر�أ�سها
الأ�سر الأ�شكانية (الفرثية/الپارثية) التي كانت حتكم قبل ال�سا�سانييني لأكرث
من �أربعة قرون وذلك من ( 247ق.م  224 -ب.م) ،فكان ر�ؤو�س وحكام تلك
الإقطاعات ال�ضخمة ملوك ًا ،وامللك ال�سا�ساين ملك امللوك ،يف و�ضع ي�شبه ما
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عليه حكام الواليات الأمريكية يف مقابل رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية.
ت�ضم �إيران احلديثة كلها ،والعراق ومعظم
وكانت االمرباطورية ال�سا�سانية ّ
�أفغان�ستان وتركمن�ستان ،وكانت طي�سفون/املدائن هي العا�صمة الر�سمية ،و�إن
مل يتواجد فيها ال�شاهن�شاه طوال الوقت ،بل كان يتن ّقل يف املوا�سم املختلفة بني
بع�ض املدن والأرياف املختارة يف حدود مملكته.
ر�س يحكمون العراق منذ القرن ال�ساد�س قبل امليالد ،وتخ ّلل ذلك
كان ال ُف ُ
ُحكم الإ�سكندر املقدوين لفرتة حمدودة خالل القرن الرابع قبل امليالد ،ومل
ُيح َكم العراق من قبل �أبنائه منذ ذلك الوقت �إىل الفتح الإ�سالمي وما بعده،
والعرب متجاورين يف �شمال �شبه اجلزيرة العرب َّية طيلة مئات
كما كان ال ُفر�س
ُ
ال�سنني ،بل �سيطر ال ُفر�س على �شرق �شبه اجلزيرة العربية ،وكان لهم ُحك ٌم
و ُنفو ٌذ يف اليمن يف العهد القريب لبعثة النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» .وعندما
ال�سلطة يف �أواخر عهد الدولة الأ�شكان َّية يف
ن�شب يف بالد فار�س ِّ
ال�صراع على ُ
القرن الثالث للميالد ،هاجرت بع�ض القبائل العربية التنوخية من (البحرين
يف حدودها القدمية) �إىل احلرية والأنبار ،ف� ّأ�س�سوا مملكتهم يف ظل ال ُنفوذ
الفار�سي الأ�شكاين ،وهي الأ�سرة التي �سبقت ال�سا�سانيني يف احلكم .واتّخذوا
ّ
من احلرية عا�صمة لهم .وق�صد البدو املدينة البتياع حاجاتهم ،ومل يلبثوا �أن
�أقاموا فيها ،ف�أ�ضحى ُ�س َّكان املدينة �أخالط ًا من قبائل العرب.
ويف مطلع القرن الرابع امليالدي ،تكررت الهجرة العربية �إىل العراق ثانية،
وكان ذلك �أبان تخلخل الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية يف الدولة ال�سا�سانية.
وقد ذكر �أبو من�صور الثعالبي (ت429هـ) �أنه بالإ�ضافة �إىل بكر بن وائل،
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�سار جمع عظيم من بالد �إياد -الذين كانوا يف الأ�سا�س يف ِتهامة وانتقلوا �إىل
نواح من البحرين -وناحية عبد القي�س والبحرين وهجر وكاظمة وغريها �إىل
�أطراف العراق و�أ�سياف فار�س ،فغلبوا �أهلها على �أرا�ضيهم وموا�شيهم .و�أما
التنوخ ّيون ،ف�إنهم ر�أو يف �ضعف وانهيار الأ�شكانيني الفر�صة للتمدد جغرافي ًا
يف و�سط وجنوب العراق ،فكان لهم ذلك ،ثم ملّا قامت الإمرباطور َّية ال�سا�سان َّية
حتالفوا معها .ثم �أ�صبح املُلك بيد اللخميني ،وهم فرع من التنوخيني ،وكان
مللكهم امر�ؤ القي�س بن عمرو الدور يف ات�ساع مملكتهم بحيث و�صلت �إىل حوران
غرب ًا ،وفيها قربه ،و�إىل جنران جنوب ًا.
وحني اعتنى النعمان بن امر�ؤ القي�س بـ (بهرام َكور) وهو االبن املري�ض
لالمرباطور ال�سا�ساين ،وبنى له ق�صر (اخلورنق) خ�صي�ص ًا يف القرن
امليالدي الرابع ،كويفء ال ُنعمان من ِق َبل االمرباطور ال�سا�ساين بتعيينه ملك ًا
على العرب .وبهذا الق�صر ترتبط ق�صة املهند�س العبقري �سن ّمار ،الذي ما �أن
انتهى من بنائه ب�شكل هند�سي فذ ،حتى جوزي بقتله� ،إذ �أمر احلاكم ب�إلقائه
من الأعلى ...والروايات خمتلفة يف ال�سبب وراء ذلك القرار الغريب .وعلى كل
حال �أ�صبحت الق�صة م�ضرب ًا للمثل فيقال (جزاء �سن ّمار).
وعمل املُنذر بن ال ُنعمان بعد ذلك على دعم و ُم�ساعدة (بهرام َكور) ح َتّى
ي�صل �إىل عر�ش فار�س ،بعد �أن حاول بع�ض �أهل مملكته �إق�صاءه عن ُ�س َّدة
ا ُ
حلكم ِل ُن�شوئه يف بالد العرب وتخ ُّلقه ب�أخالقهم وعاداتهم وتقاليدهم ،مبا يف
فقدم
ذلك التقاليد امل�سيح َّية التي دخلت وا�ستق َّرت يف ُنفو�س عرب احلريةَّ ،
املُنذر ق َّو ًة ع�سكر َّي ًة �إىل (بهرام َكور) م َّكنت ُه من ا�سرتجاع عر�شه ،وبذلك
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موقع نجران وحوران بالنسبة إلى ال�حيرة عاصمة المناذرة

ال�سا�سا ّ
ين.
ارتفعت مكانته يف البالط َّ
وحيث كانت احلب�شة حليف ًة للروم ،عمل ال ُفر�س �أي�ض ًا على تقوية مواقعهم
يف اليمن جنوب اجلزيرة العربية ،وذلك بهدف ُمقاومة ال ُنفوذ البيزنطي يف
تلك املنطقة ،والتقت هذه الإرادة مع �إرادة امللك ( ُت َّبع �أ�سعد �أبو كرب) و ُيعرف
يف كتب الرتاث العربية با�سم �أ�سعد الكامل ( 430-378م) �أحد ملوك مملكة
حمري اليمنية و�أطولهم عمر ًا ،والذي �ضاق بن�شر امل�سيحية على يد خ�صومه
البيزنطيني وحلفائهم احلب�شيني ،فجلب بدوره يهود ًا من يرثب �أو غريها،
ودعا اليمنيني �إىل اعتناق هذا الدين بالإجبار ،نكاي ًة بخ�صومه ففعلوا،
وهدموا العديد من الهياكل واملعابد املُك َّر�سة للآلهة الوثن َّية .ودخل ال ُفر�س على
اخلط مل ّد نفوذهم يف تلك املنطقة ،فتحالفوا مع املذاهب الن�صران َّية املُناه�ضة
للبيزنطيني مثل الن�سطور َّية ،وحتالفوا مع اليهود ودعموهم ح َتّى حت ّكموا باليمن
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احلمري َّية
طيلة القرن اخلام�س
ّ
امليالدي ،حيث قب�ضوا على �أجهزة اململكة ِ
وبخا�ص ًة املال َّية ،و�سيطروا على املراكز املُه َّمة ح َتّى امللك َّية نف�سها ،فكان جميع
َّ
ُملوك ِحمري ُم ُنذ عهد �أ�سعد �أبو كرب يف بداية القرن اخلام�س امليالدي ح َتّى
عهد (مرثد �إلن495 :م) ُمته ّودين با�ستثناء (عبد كالل بن ُمث ّوب).
وعادت اليمن الحق ًا �إىل �أح�ضان البيزنطيني وامل�سيحية ،حتى جاء (ذو ن َّوا�س
احلمريي) فاعتنق اليهود َّية ،وحتالف مع الفر�س من جديد ،ون ّكل
و�سف �أ�س�أر ِ
ُي ُ
بالن�صارى .واملروي �أنه �صاحب ق�صة الأخدود الواردة يف القر�آن .وكعادة
الالعبني الكبار ،قام الفر�س الحق ًا بالت�صالح مع البيزنطيني ،وكان من بني
الأثمان التي ق ّدمها الفر�س �أن تخ ّلوا عن اليمن ل�صاحلهم ،ولكنهم عادوا �إليها
الحق ًا لتقع حتت نفوذهم حتى زوال ذلك يف بدايات العهد الإ�سالمي.
�أما يف العراق ،وعلى الرغم من اخلدمات التي ق ّدمها املناذرة اللخم ّيون
لل�سا�سانيني على مدى عقود مبحاربة �أبناء عمومتهم الغ�سا�سنة حلفاء الروم
وتو�سعة نفوذ ال ُفر�س يف ال�شام� ،إال �أن الأو�ضاع مل تدم كذلك ،حيث تدهورت
العالقات بني الطرفني ،و�ألقى ك�سرى القب�ض على امللك ال ُنعمان وحب�سه ح َتّى
مات �سنة 600م .وبوفاة ال ُنعمان وتعيني ك�سرى لرجل من طيء ملك ًا مكانه،
انتهى ُحكم اللخميني املناذرة يف احلرية ،وخ�سر ال�سا�سانيون حليف ًا قوي ًا،
فانك�شفت جبهتهم الغربية �أمام �أعدائهم ،و�أخذ البدو ُ
ي�ش ّنون الغارات على
الداخلي
�أطراف الإمرباطور َّية يف العراق ،و�ساعدهم على ذلك اال�ضطراب
ّ
ال�سلطة وانهماك ك�سرى باحلرب مع البيزنطيني.
بفعل ِ
ال�صراع على ُ
وما لبث �أن ا�شتبك العرب وال ُفر�س يف ُمواجه ٍة كبرية ُعرفت با�سم
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(معركة ذي قار) �أو (يوم ذي قار) ،يف بدايات القرن ال�سابع امليالدي ،ومن
املحتمل يف (609م) على وجه التحديد ،وهي ال�سنة التي ُبعث فيها النبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» ،وانهزم ال ُفر�س يف تلك املعركة ،ومل تعد الأو�ضاع �إىل
�سابق عهدها يف املنطقة بعد ذلك.
• تعاقب األكاسرة:

ثم �إنّ ال�ضعف بد�أ يد ُُّب يف فار�س بعد اغتيال ك�سرى الثاين �سنة 6هـ628/م
عقب هزميته على يد الروم يف َّ
ال�شام وم�صر ،واعتلى العر�ش ابنه املل ّقب قباذ
الثاين ،ومت ذلك مب�ؤامرة جماعية لف�صائل من ال�سالالت احلاكمة حكم ًا
حملي ًا ومن ذوي النفوذ وهم من الفرثيني ،ومن بينهم (ف ُّروخ هرمز) و ابناه
(ر�ستم) و (ف ّرخزاد)َ ،
و(�شهر َبراز) ،ومن الأرمن (فرازتريوت�س) .وكان
اجلي�ش الفار�سي �أ�ص ًال قد انق�سم بعد الهزمية على يد الروم �إىل ثالثة جيو�ش
م�ستقلة :جي�ش �أذربايجان بقيادة (ف ُّروخ هرمز) ،وجي�ش االحتالل بقيادة
(�شهر َبراز) ،وجي�ش نيمروز الذي �سمي �أي�ض ًا جي�ش فار�س وامل�شرق بقيادة
(مهر هرمز)(((.
ِ
ومل يلبث قباذ الثاين �أن مات ،وكان قد �أنهى ثالثني �سنة من القتال مع
البيزنطيني من خالل توقيع معاهدة ال�صلح التي ُعقدت نتيجة تفاهم ّمت بني
القائد الع�سكري �شهر َبراز وبني هرقل ،وبتعاون من قبل ف ُّروخ هرمز وابنيه
ر�ستم وف ّرخزاد ،وك�أن �أمر القرار احلا�سم قد انتقل من احلاكم ال�سا�ساين
�إىل القيادات والبيوتات الفرثية القوية.
 .1بور �شريعتي :ا�ضمحالل االمرباطورية ال�سا�سانية و�سقوطها� ،ص .267
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ومبوت قباذ الثاين وقع االختالف بني البيوتات الفرثية القوية وانق�سم موقف
اجليو�ش الثالثة ،حيث �أ ّيد جي�شان منهما �إي�صال الولد القا�صر لقباذ الثاين
(�أرد�شري الثالث).
ولكن القائد (�شهر َبراز) املهراين وهو يف نف�س الوقت زوج �أخت ك�سرى
الثاين ،مت ّرد على القرار ورف�ض قبوله وتذ ّرع ب�أن عظماء الفر�س مل ي�شاوروه
يف متليك �أرد�شري الثالث.
قام �شهر َبراز على �إثر ذلك بتوجيه قوة ع�سكرية كبرية م�ؤلفة من �ستة
�آالف مقاتل مت �سحبهم من على احلدود البيزنطية لي�ستقروا يف العا�صمة
ال�سا�سانية ،فا�ستوىل عليها ،وقام ب�أ�سر عدد من القادة و�صادر ثرواتهم
و�أعدمهم ،كما �أعدم امللك البالغ من العمر �سبع �سنوات ،وبذا ا�ستوىل على
العر�ش يف �سنة 630م ،ليكون احلاكم من الفرثيني من جديد بعد �أن كانوا على
مدى �أربعة قرون من ال�سا�سانيني .ومما ُيذ َكر يف هذا الإطار� ،أن هرقل �سبق
�شجع �شهر َبراز على الثورة ووعده بقوات �إ�سناد عند احلاجة!
�أن ّ
وعلى العموم ،ثار بع�ض الأُمراء وال�شخ�صيات الراف�ضة لهذا االنقالب ،ومن
بينهم ف ُّروخ هرمز ،وقتلوا �شهر َبراز ،وقيل �أنه اغتيل بال�سم� ،إذ تقول �إحدى
الروايات �أنه (ملّا جل�س على �سرير امللك َ�ضرب عليه بط ُنه ،وبلغ من �ش ّدة ذلك
عليه �أ ّنه مل يقدر على �إتيان اخلالء ،فدعا ّ
بالط�ست ،فو�ضع �أمام ذلك ال�سرير،
فتبز يف ّ
الط�ست)(((.
وم ّد يف وجهه ما �سرتهّ ،
ومت على �إثر ذلك تن�صيب (ك�سرى الثالث) ابن �أخ ك�سرى الثاين وهو طفل
 .1ابن م�سكويه :جتارب الأمم وتعاقب الهمم ،ج� ،1ص .250
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�صغريُ ،ث َّم ُقتل فخلفته (بوران/بوراندخت) ابنة ك�سرى الثاين ،و�أمها مرمي ابنة
موري�س قي�صر الروم ،ودام ُحك ُمها �سنة و�أربعة �أ�شهر ،وقامت بدورها بتعيني
ف ُّروخ هرمز يف من�صب وزير �أول للبالط ،ويبدو �أنها كانت جمربة على ذلك
من واقع ما لهذا القائد من قوة ونفوذ .وتذكر بع�ض امل�صادر �أن ف ُّروخ هرمز
�أر�سل �إىل امللكة بوراندخت ر�سالة طالب ًا يدها للزواج ،فوافقت� ،إال �أن موافقتها
 بح�سب البع�ض -كانت جم ّرد حيلة لكي تتخل�ص منه الحق ًا ،وهذا ما حتقق.وتذكر بع�ض امل�صادر �أن القائد ف ّرو خ هرمز ذاته قد ن�صب نف�سه ملك ًا يف
موازاة ُحكم �شهر َبراز وما بعد ،ولعله تق ّدم للزواج من امللكة كنوع من التحالف
وجعلته امللكة وزير ًا لها ،ثم قتلته وتخ ّل�صت منه.
و�أعقبها على املُلك ابن ع ّمتها وا�سمه (�شابور �شهروراز) ،ثم جاء يف نف�س
ال�سنة 630م �أحد �أحفاد (�أنو�شريوان ال�سا�ساين) وا�سمه ( َك�شتا�سب) و ُيعرف
بلقب بريوز الثاين فحكم ملدة ق�صرية.
ثم جاء دور (�آزرميدخت) ابنة ك�سرى الثاين فانقلبت على بريوز الثاين يف
نف�س ال�سنة �أي�ض ًا ،ولكن مل يدُم ُحكمها �سوى ب�ضعة �أ�شهر حيث انقلب عليها
(ك�سرى الرابع) .وقيل �أن ف ُّروخ هرمز كان قد عر�ض على هذه امللكة الزواج
ال على �أختها امللكة ال�سابقة بوراندخت ،و�أن الثانية هي التي قتلته �سنة 631م،
و�أن ر�ستم ابن القتيل انتقم لأبيه فقتل هذه امللكة الحق ًا.
كما وظهر يف هذه الأثناء (هرمز ال�ساد�س) معلن ًا نف�سه ملك ًا ،وعادت
(بوران/بوراندخت) جمدد ًا يف �سنة 631م لتحكم ،ويف ال�سنة الالحقة ُوجدت
ميتة يف فرا�شها !!
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وجاء من بعدها (يزدجرد الثالث) حفيد ك�سرى الثاين وحكم مدة � 19سنة
خالل فرتة الفتوحات املمتدة يف �إيران و�أفغان�ستان وتركمن�ستان.
والبد من التنبيه �إىل �أن بع�ض ه�ؤالء الأكا�سرة مل يكن ُمعرتف ًا بهم � َّإل يف
بع�ض �أجزاء البالد التي ا ّدعوا ُحكمها ووقوعها حتت �سلطانهم .ويف واقع الأمر
مل يكن ال�شاه الأخري �سوى دُمية �صور َّية بيد القائد الع�سكري ( ُر�ستم) ،الذي
َّ
ا�ستقل
الفعلي للإمرباطور َّية املُتداعية ،وتف ّككت اململكة بحيث
�أ�ضحى احلاكم
ّ
ُك ّل قائد ووايل بواليته �أو �إقطاعيته.
وقد حاول ُر�ستم جاهد ًا �أن يعمل على �إعادة ال ُلحمة والق َّوة �إىل الدولة ،لك َّن ُه
َوجد نف�س ُه عاجز ًا عن وقف زحف املُ�سلمني اجلارف ،ال�سيما مع حتالف مملكة
احلرية مع امل�سلمني ،لتنتهي بذلك الدولة ال�سا�سانية.
ويف املنفى خالل العهد الإ�سالمي ا ّدعى املُلك �أربعة من �أحفاد امللوك
ال�سا�سانيني وذلك يف فرتات ّ
متقطعة امتدت قرابة قرنني من الزمان.
وهكذا جند �أنه -ومنذ مقتل ك�سرى الثاين على عهد النبي -تعاقب اثنا ع�شر
حاكم ًا من ال�سا�سانيني وغريهم على كر�سي ُملك بالد فار�س ،وذلك يف غ�ضون
�أربع �سنوات� ،أي من ما بني �سنة 632-628م !!
كل العوامل ال�سابقة �أ ّدت يف نهاية املطاف �إىل �أن تتم ّكن ق ّوات امل�سلمني من
توجيه �ضربات �سريعة ومتتالية لالمرباطورية ال�سا�سانية يف العراق بد ًء ،ثم
لتُ�سقطها و ُتنهي ُحكم ال�سا�سانيني يف غ�ضون �سنوات قالئل ،مع الت�أكيد على
�أن ذلك ال يعني عدم وجود مق ّومات �إيجابية يف اجلي�ش الإ�سالمي ذاته م ّكنته
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التم�سك بالدين والرغبة يف ال�شهادة
من حتقيق تلك النتائج ،وذلك من قبيل ّ
والت�سامح واالبتعاد عن الروح التدمريية التي يتّ�صف بها الغزاة عادة ،وغري
ذلك مما �سنعر�ض له الحق ًا يف ف�صل قادم ب�إذن اهلل «تعاىل».

تمثال لرستم فرخزاد
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8
وصف إمجايل للفتوحات
بد�أت حركة الفتوحات الإ�سالمية على عهد اخلليفة �أبي بكر ،ف�إذا عددنا
منها َبعثَ �أ�سامة بن زيد ،ف�ستكون هذه احلركة قد بد�أت يف ال�شهر الثاين بعد
وفاة ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ،لأن �أ�سامة انطلق باجلي�ش -بح�سب
�إحدى الروايات التاريخية وكما م ّر معنا من قبل -يف �شهر ربيع الثاين من �سنة
 11هـ632/م ،ودخل يف عمق الأرا�ضي الأردنية حتى بلغ م�ؤتة حيث ا�ستُ�شهد
�أبوه زيد وذلك على عهد ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» قبل � 4سنوات من
ذلك.
و�أما �إذا �أخرجنا هذه احلملة الع�سكرية من ح�ساباتنا ،باعتبار �أنه مل يكن
(فتح/تو�سع�/سيطرة) على الأر�ض،
الهدف منها -كما ومل ينتج عنهاَّ � -أي
ّ
بل كانت جم ّرد حملة ّ
توغل يف ال�شام ومن َث ّم الرجوع �إىل املدينة املن ّورة كما
�سي�أتي تف�صيله يف حم ّله ،لذا ف�إنّ ت�أريخ بداية حركة الفتوحات �ستكون ُبعيد
انتهاء حروب الر ّدة ،وذلك �سنة 12هـ633/م.
بل بر�أيي �أنّ من ال�صعب التفكيك ما بني بعث �أ�سامة ،وحروب الر ّدة،
وانطالقة الفتوحات الإ�سالمية ،لأنّ جانب ًا من دوافع التم ّرد ال�سيا�سي والإداري
والر ّدة الدينية التي �شهدتها اجلزيرة العربية جاءت:
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 .1بتحري�ض ِمن دولتي الفر�س والروم.
� .2أو نتيجة التحالفات التي كانت قائمة بينهما وبني بع�ض الأطراف
(العربية) يف اجلزيرة.
� .3أو لفقدان �شيء من �سلطانهما فيها.
فدولة الفر�س مث ًال كانت حتكم (البحرين) بحدودها القدمية التي ت�شمل
ال�ساحل الغربي للخليج العربي وال�شمال ال�شرقي للجزيرة العربية امتداد ًا �إىل
الإح�ساء ،كما كانت اليمن واقعة حتت نفوذها ،وقد توافد �أهل هذه املناطق
على ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» يف ال�سنتني التا�سعة والعا�شرة من الهجرة
لإعالن الدخول يف الإ�سالم �أو يف معاهدات �سيا�سية و�أمنية وجتارية مع الدولة
الإ�سالمية الفتية ،وهو ما اعتربه الفر�س �ضربة موجعة لكربيائهم ،ومت ّرد ًا
ال ُيغت َفر من ِق َبل حلفائهم ،وتهديد ًا م�ستقبلي ًا لأم ِنهم و�سلطا ِنهم .فهل ميكن
واحلال هذه �أن نت� ّصور بقاء الفر�س يف حالة من االنتظار والرت ّقب و(ال�سلبية)
جتاه هذه التط ّورات ال�سريعة يف املنطقة التي قد ت�ؤ ِّثر �أي�ض ًا على نتيجة
�صراعها مع امرباطورية الروم البيزنطية ،وهي عد ّوتها التقليدية ،وخ�صمها
العنيد الذي تغ ّلب عليها م� ّؤخر ًا؟ فهل ميكن لل ُفر�س تق ّبل املزيد من اخل�سائر
لنفوذهم و�سلطانهم على الأر�ض ،خا�صة مع نظرتهم اال�ستكبارية جتاه العرب
الذين كانوا يحتقرونهم ،وهو ما يعك�سه ت�ص ّرف ك�سرى الثاين جتاه ر�سالة
النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» �إليه.
فك�سرى/خ�سرو الثاين واملعروف �أي�ض ًا با�سم (برويز) ،كان يحكم من �سنة
591م� ،أي قبل � 30سنة من الهجرة النبوية ،وا�ستمر ُحكمه �إىل �سنة 628م /
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6هـ  ،وهو يرى نف�سه امرباطور ًا قد قهر البيزنطيني من قبل ،و�إن هُ ِزم الحق ًا،
وميتد ُملكه الوا�سع مناطق �شا�سعة من �آ�سيا ،بل امت ّد حكمه �إىل م�صر حني
انت�صر على البيزنطيني.
وقد روت م�صادر متعددة �أن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» كتب �إىل ك�سرى
الثاين برويز( :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم .من حممد ر�سول اهلل �إىل ك�سرى
عظيم فار�س� ،سالم على من اتبع الهدي ،و�آمن باهلل ور�سوله ،و�شهد �أن ال �إله
�إال اهلل وحده ال �شريك له ،و�أن حممد ًا عبده ور�سوله ،و�أدعوك بدعاية اهلل،
ف�إين �أنا ر�سول اهلل �إىل النا�س كافة ،لينذر َمن كان حي ًا و ُيحقّ القول على
أبيت ف�إنّ �إثم املجو�س عليك)(((.
الكافرين ،ف�أ�سلم ت�سلم ،ف�إنْ � َ
وتذكر الروايات �أي�ض ًا �أن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» اختار حلمل هذا
الكتاب عبد اهلل بن حذافة ال�سهمي ،فدفعه ال�سهمي �إىل (عظيم) البحرين
الذي كان مي ّثل امرباطورية الفر�س يف �شمال �شرق اجلزيرة العربية ،وتذكر
الروايات �أن ك�سرى مزّق الر�سالة ،واختلفت �أنّ ذلك كان قبل �أو بعد قراءتها
عليه ،و�أنه -على رواية �أنها ُقرئت عليه -قال وهو يف غطر�سته( :عبد حقري
من رع ّيتي يكتب ا�سمه قبلي؟) .وملا بلغ ذلك ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
قال( :مزّق اهلل ُملكه).
وقد كان كما قال «�صلى اهلل عليه و�آله» ،فقد كتب ك�سرى �إىل عامله على
اليمن( ،باذان ابن �سا�سان َجرون) ،الذي ُيعترب �آخر حاكم فار�سي يف اليمن،
وكان قد ُع ِّي حاكم ًا على عدن و�صنعاء و�ضواحيها وعلى ق�سم من جنوب �شبه
 .1املباركفوري  :الرحيق املختوم  ،ج� ،1ص.316
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اجلزيرة العرب ّية ب�أمر من ك�سرى �أنو�شروان( :ابعث �إىل هذا الرجل الذي
باحلجاز رجلني من عندك َج ِل َد ْين فلي�أتياين به)(((.
ممن عنده ،وبعثهما بكتاب �إىل ر�سول اهلل ي�أمره فيه
فاختار باذان رجلني ّ
�أن ين�صرف معهما �إىل ك�سرى ،فلما قدما املدينة ،وقابال النبي قال �أحدهما:
(�إن �شاهن�شاه((( ك�سرى قد كتب �إىل امللك باذان ي�أمره ب�أن يبعث �إليك من
ي�أتيه بك ،وبعثني �إليك لتنطلق معي ،وقال ق ً
توعده فيه) .ف�أمرهما النبي
وال ّ
«�صلى اهلل عليه و�آله» �أن يالقياه غد ًا .ويف ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة
كبرية �ضد ك�سرى من داخل بيته بعد �أن القت جنودُه هزمية منكرة �أمام جنود
قي�صر الروم هرقل ،فقد قام �شريويه بن ك�سرى على �أبيه فقتله ،و�أخذ املُ َ
لك
لنف�سه ،وتذكر الروايات �أن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» علم اخلرب من
الوحي ،فلما غدوا عليه �أخربهما بذلك .فقاال( :هل تدري ما تقول؟ �إنا قد
نقمنا عليك ما هو �أي�سر� ،أ فنكتب هذا عنك ،ونخربه امللك؟ قال :نعم� ،أخرباه
ذلك عني ،وقوال له� :إنّ ديني و�سلطاين �سيبلغ ما بلغ ك�سرى! وينتهي �إىل منتهي
أ�سلمت �أعطيتُك ما حتت يدك ،وم ّلكتك على
اخلف واحلافر((( ،وقوال له� :إنْ � َ
قومك ِمن الأبناء).
والأبناء هي ت�سمية تطلق على العنا�صر اليمنية ذات الأ�صل الفار�سي التي
قدمت �إىل اليمن يف الن�صف الأول من القرن ال�ساد�س امليالدي ،يف حملة
�أر�سلها ك�سرى فار�س (�أنو �شروان) لنجدة �سيف بن ذي يزن يف حربه �ضد
 .1الطربي  :تاريخ الأمم وامللوك ،ج � ، ٢ص . ٢٩٦
� .2أي  :ملك امللوك.
� .3أي �إىل حيث ميكن للإبل واخليول �أن ت�صل.
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الوجود احلب�شي� .سموا بالأبناء لأنهم مكثوا يف اليمن وخلفوا فيها ،و�أخالفهم
يتواجدون اليوم يف بني ُح�شي�ش الواقعة �شرقي �صنعاء وفيها قريتان من�سوبتان
�إليهم هما :قريتا (الفر�س) و(الأبناء) ،ويف خوالن و�سنحان.
أحدهما ِمنطقة فيها ذهب وف�ضة كان
النبي �أعطى � َ
ثم تذكر الروايات �أن َّ
�أهداها له بع�ض امللوك ،فخرجا من عنده حتى قدما على باذان و�أخرباه
َ
الرجل نبي ًا كما يقول،
اخلرب ،فقال( :واهلل ما هذا بكالم م ِلك ،و�إين لأرى
ولننظر ما قد قال ،فلئن كان ما قد قال حق ًا ،ما فيه كالم �أنه نبي مر�سل ،و�إن
مل يكن ف�سرنى فيه ر�أينا).
وبعد قليل جاء كتاب بقتل �شريويه لأبيه ،وقال له �شريويه يف كتابه�( :أما
بعد ،ف�إين قد قتلت ك�سرى ،ومل �أقتله �إال غ�ضب ًا لفار�سَ ِ ،لا كان ا�ستح ّل ِمن قتل
�أ�شرافهم ،ف�إذا جاءك كتابي هذا فخذ يل الطاعة ممن ِق َبلك ،وانظر الرجل
الذي كان ك�سرى كتب �إليه فيه ،فال تهجه حتى ي�أتيك �أمري فيه).
فلما انتهى كتاب �شريويه �إىل باذان قال�( :إنّ هذا الرجل لر�سول ،ف�أ�سلم
و�أ�سلمت الأبناء من فار�س من كان منهم باليمن)(((.
وقد م ّر بنا يف الف�صل ال�سابق كيف تعاقب اثنا ع�شر ملك ًا على ُحكم بالد فار�س
يف غ�ضون �أربع �سنوات ويف ج ٍّو حمموم من ال�صراعات وامل�ؤامرات والهزائم يف
مواجهة امل�سلمني ،مبا مي ّثل خري م�صداق لدعائه «�صلى اهلل عليه و�آله».
بالطبع ،ف�إنّ من املنطقي �أن يتح ّرك ال ُفر�س -ولو عن طريق حلفائهم
يف اجلزيرة العربية �أو يف العراق -ملواجهة مت ّدد الدولة الإ�سالمية على
 .1املجل�سي  :بحار الأنوار  ،ج � ، ٢٠ص . ٣٩١
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ح�سابهم ،وهو ما انعك�س من خالل بع�ض حاالت التم ّرد والر ّدة بعد وفاة
النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ،باعتبارها الفر�صة ال�سانحة لتوجيه �ضربة
للدولة الفت ّية التي فقدت للت ّو م�ؤ�س�سها وحاكمها وراعياها الروحي .وقد م ّرت
بنا يف حما�ضرة �سابقة ع ّدة �شواهد على ذلك ،كما مرت بنا ال�شواهد على
�أن ال�سا�سانيني ح ّركوا �إحدى الأطراف العربية من العراق باجتاه اجلزيرة
العربية كما حت ّرك �أحد قادتهم �أي�ض ًا والذي نتجت عنه املواجهة يف كاظمة
والتي ّ
�ضخمها �سيف بن عمر و�أ�سماها ذات ال�سال�سل.
هذا الأمر دفع بامل�سلمني يف (العهد الرا�شدي) ويف امتداد معاجلة الر ّدة
وحاالت التم ّرد والعدوان كي يكيلوا لهذا العد ّو ال�صاع �صاعني ،بل وليعملوا
على الق�ضاء عليه ،ومي ّهدوا الطريق لتحرير النا�س يف العراق وبالد فار�س وما
كان حتت نفوذ الفر�س ال�سا�سانيني عموم ًا من �سلطتهم اجلائرة واملتهالكة،
وهو ما يعك�سه �إقبال �أهايل تلك البالد على (الفاحتني) يف كثري من الأحايني
دون قتال� ،أو بعد قتال ي�سري ،لتُختَتم م�شاهد الفتوحات فيها بال�صلح �أو
الإقبال على الإ�سالم �أو حتّى التعاون مع امل�سلمني لفتح املزيد من الأرا�ضي
وتخلي�صها من ُحكم ال�سا�سانيني ،وقد م ّرت بنا و�ست�أتي معنا �شواهد عديدة
على ذلك ،دون �أن يعني ذلك عدم وقوع املواجهات واملعارك الع�سكرية مع
ال�سلطة احلاكمة ومع بع�ض النواحي من بالد فار�س والعراق.
بالطبع ،ف�إنّ هذه القراءة هي القراءة ال�سليمة ملجريات الأحداث بعيد ًا عن
ت�أثري ورايات �سيف بن عمر التميمي الذي �أخذها �إىل منحى �آخر خمتلف
متام ًا ،وا ّدعى وقوع حروب وجمازر رهيبة على يد امل�سلمني راح فيها مئات
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الآالف من النا�س من الع�سكريني واملدنيني ،وهي لي�ست �إال �أكاذيب اكت�شفها
منذ البداية م�ؤ ّرخون من قبيل الطربي� ،إال �أنهم وللأ�سف �أقحموها يف كتبهم
و�صارت هي املادة الرئي�سة لأخبار الفتوحات ،مع ت�صريحهم ب�أنها خمالفة
للأخبار ال�صحيحة يف هذا الباب!!
هذه القراءة التحليلية ملجريات انطالقة حركة الفتوحات الإ�سالمية يف
اجتاه امرباطورية ال ُفر�س يف العهد الرا�شدي ،بالإ�ضافة �إىل انطالقتها يف
ال�شام الواقعة حتت حكم امرباطورية الروم �ضمن ال�سياق الطبيعي لل�صراع
الذي ن�شب على عهد ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» وتبلور يف �أكرث من
م�شهد ،ومن بينه غزوة م�ؤتة فتبوك ،وامت ّد بعد ذلك حيث �أمر قبيل وفاته
ب�إنفاذ (جي�ش �أ�سامة) ،وهو ال�صراع الذي ت�س ّببت فيه الروم وحلفا�ؤها -كما
م ّر بنا -باعتدائهم على مبعوث النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» وعلى بع�ض
ممن كانوا يعي�شون يف مناطق نفوذهم ،لنعود ون�ؤ ّكد على �أن حركة
امل�سلمني ّ
الفتوحات الإ�سالمية بد�أت من منطلق الدفاع عن كيان الإ�سالم ،ال من منطلق
ما ُيطلق عليه عنوان (اجلهاد االبتدائي)� ،أي البدء بالهجوم الع�سكري على
غري امل�سلمني.
• مليء الفراغ السياسي:

وبر�أيي �أي�ض ًا �أنّ الفتوحات مل ت� ِأت ملليء الفراغ ال�سيا�سي كما حاول بع�ض
الباحثني �أن ُي ِّربر من خاللها احلروب التي �ش ّنها امل�سلمون على غريهم ،حيث
افرت�ضوا ذلك تخ ّل�ص ًا من تهمة (العدوان) بت� ّصور �أن امل�سلمني كانوا هم
املبادرين يف القتال.
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فقد ّاته بع�ض الباحثني �إىل هذه الفر�ضية بذريعة �أنّ ملء الفراغ ال�سيا�سي
�أمر مقبول يف عامل ال�سيا�سة الواقعية ،متام ًا كما قامت تركيا بذلك مث ًال يف
�شمال �سورية قبل �سنتني ،حيث �أن وجود اال�ضطرابات ال�سيا�سية والأمنية يف
دولة جماورة قد ي�ؤ ّدي �إىل ج ّر املنطقة ككل �إىل �أتون فنت وحروب و�صراعات
بينية �أو داخلية ،و�إىل م�شاكل اجتماعية واقت�صادية جراء حركة النزوح
الق�سرية هرب ًا من الأو�ضاع يف تلكاملجتمعات التي تعاين من الفراغ ال�سيا�سي،
ومن هنا يحقّ للدولة اجلارة مث ًال� ،أو لق ّوة ُعظمى ،ترى يف نف�سها القدرة �أن
تقوم مبليء ذلك الفراغ ب�أح�سن وجه ،وتقليل خماطر الو�ضع ال�سلبي القائم،
وجتنيب اجلميع ويالته وتبعاته اخلطرية على �أكرث من �صعيد.
ّ
(التدخل/الغزو /الفتح/
ولو افرت�ضنا جد ًال مقبولية وم�شروعية مثل هذا
االحتالل) وعدم دخوله �ضمن النهي ال�صادر يف القر�آن الكرمي بعدم العدوان
وااللتزام باحلرب الدفاعية فقط ،ف�إنه ميكن ت�صحيح هذه الفر�ضية وقبولها،
ولكنني ب ّينت -من خالل ال�شرح والتحليل املتقدم� -أننا يف غنى عنها ،كما �أنّ
عدم دخول (ملء الفراغ ال�سيا�سي) حتت عنوان (العدوان) �أم ٌر م�شكوك فيه
وبحاجة �إىل �إعادة نظر.
وخال�صة القول �أن الفتوحات الإ�سالمية ّ
بغ�ض النظر عن هذا اال�سم
الذي الت�صق بها ،والذي قد يوحي بخالف منطلقاتها الدفاعية ،جاءت يف
�إطار دفاع امل�سلمني عن دولتهم التي طاملا تع ّر�ضت للعدوان وامل�ؤامرات
والد�سائ�س والتحالفات ال�شيطانية التي ا�ستهدفت � َ
إ�سقاطها ،منذ عهد النبي
«�صلى اهلل عليه و�آله»� ،سواء من قبل امل�شركني �أو اليهود �أو ن�صارى الأعراب �أو
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الروم �أو الفر�س �أو حلفائهما �أو غريهم .وعلى ما �سبق ،ميكن �أن ن�ؤ ّقت لبداية
حركة الفتوحات الإ�سالمية �ضمن �سيناريوهات خمتلفة ،وهي كالتايل:
َ بعث �أ�سامة بن زيد يف ربيع الثاين11هـ �أي بعد �شهر تقريب ًا من وفاة النبي.
 حروب الردة ،يف نهايات جمادى الأوىل �أو بدايات جمادى الآخرة  11هـ.
 بعد انتهاء حروب الردة ،يف �صفر من �سنة  13هـ.
ولو �أخذنا بالقول الثالث ،ف�ستكون بداية حركة الفتوحات يف العراق بح�سب
ّ
(الو�ضاع) �سيف بن عمر ،بينما جند �أن امل�ؤ ّرخ البالذري بعد �أن انتهى من
ا�ستعرا�ض (حروب الر ّدة) بد�أ ِبذكر (فتوح ال�شام) وقال( :قالوا :ملا فرغ �أبو
بكر «ر�ضي اهلل عنه» ِمن �أمر �أهل الر ّدة ،ر�أى توجيه اجليو�ش �إىل ال�شام .فكتب
�إىل �أهل مكة والطائف واليمن ،وجميع العرب بنجد واحلجاز ،ي�ستنفرهم
للجهاد ّ
ويرغبهم فيه وفى غنائم الروم .ف�سارع النا�س �إليه ِمن بني حمت�سب
وطامع ،و�أتوا املدينة من كل �أوب .فعقد ثالثة �ألوية لثالثة رجال)(((.
وه�ؤالء القادة هم كالتايل:
 .1خالد بن �سعيد بن العا�صي بن �أمية
� .2شرحبيل بن ح�سنة
 .3عمرو بن العا�ص بن وائل ال�سهمي
و�أ�ضاف البالذري( :وكان َع ْقده هذه الألوية يوم اخلمي�س مل�سته ّل �صفر
�سنة ثالث ع�شرة ،وذلك بعد مقام اجليو�ش مع�سكرين با ُ
جلرف ،املحرم كله،
 .1البالذري :فتوح البلدان  ،ج � ، ١ص .١٢٨
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و�أبو عبيدة بن اجلراح ي�صلي بهم .وكان �أبو بكر �أراد �أبا عبيدة �أن يعقد له
فا�ستعفاه من ذلك .وقد روى قوم �أنه عقد له) قال بذلك �سيف بن عمر (ولي�س
ذلك بثبت ،ولكنّ ُعمر و ّاله ال�شام كله حني ا�ستُخلف)(((.
• َعزل خالد بن سعيد األموي:

حد ٌث ذكره الطربي والبالذري وغريهما عن حممد بن
وهنا ي�ستوقفنا َ
�إ�سحاق وعمر بن �ش ّبة يتع ّلق بعزل القائد خالد بن �سعيد الأموي بعد تعيينه
وذلك بطلب من عمر بن اخلطاب ،وهي احلادثة التي وجد فيها �سيف بن عمر
مادة د�سمة للو�ضع والتزوير.
فلنتع ّرف بد ًء على �صاحب الق�ضية ثم ننتقل لعر�ض امل�س�ألة .هو ال�صحابي
خالد بن �سعيد بن العا�ص بن �أمية بن عبد �شم�س بن عبد مناف بن ق�صي،
الأموي القر�شي� .أ�سلم قدمي ًا ،يقال� :إنه �أ�سلم بعد �أبي بكر ،فكان ثالث ًا �أو
رابع ًا ،وقيل :كان خام�س ًا .وقال �ضمرة بن ربيعة( :كان �إ�سالم خالد مع �إ�سالم
�أبي بكر) .وقالت �أم خالد بنت خالد بن �سعيد بن العا�ص( :كان �أبي خام�س ًا
يف الإ�سالم .قلتَ :من تق ّدمه؟ قالت :علي بن �أبي طالب ،و�أبو بكر ،وزيد بن
حارثة ،و�سعد بن �أبي وقا�ص)((( .طرده �أبوه -وكان �شديد ًا على امل�سلمني-
حني �أ�سلم ،وهاجر هو و�أخوه عمرو �إىل احلب�شة ،وعادا منها مع جعفر بن �أبي
طالب �سنة 7هـ ،و�شهد فتح مكة ،وحنين ًا ،والطائف ،وتبوك ،وبعثه ر�سول اهلل
عام ًال على �صدقات اليمن �أو بع�ضها ،فتويف النبي وهو عليها .وملا رجع بعد
 .1البالذري :فتوح البلدان  ،ج � ، ١ص .١٢٨
.2ابن الأثري � :أ�سد الغابة  ،ج � ، ٢ص . ٨٢
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إمام �أبابكر ،بايعه هو
وفاة النبي مل يبايع �أبابكر وانت�صر لعلي ،فلما بايع ال ُ
�أي�ض ًا .ا�ست�شهد يف ال�شام �ضمن حركة الفتوحات.
والآن ،فلنتو ّقف قلي ًال عند روايات غري �سيف ،ثم نقارنها بروايته .قال البالذري:
(وملا عقد �أبو بكر خلالد بن �سعيدَ ،ك ِره عمر ذلك .فك ّلم �أبا بكر يف عزله ،وقال:
ووجه �أبا �أروى
�إنه رجل فخور يحمل �أمره على املغالبة
والتع�صب .فعزله �أبو بكر ّ
ّ
الدو�سي لأخذ لوائه ،فلقيه بذى املروة((( ف�أخذ اللواء منه ،وورد به على �أبى بكر،
فدفعه �أبو بكر «ر�ضي اهلل عنه» �إىل يزيد بن �أبي �سفيان .ف�سار به ومعاوية �أخوه
يحمله بني يديه ...و�سار خالد بن �سعيد حمت�سب ًا يف جي�ش �شرحبيل)(((.
خالد بن �سعيد فيما ُذكر ،ما ح ّدثنا
وقال الطربي( :وكان �سبب عزل �أبى بكر َ
ابن حميد قال حدثنا �سلمة عن ابن �إ�سحاق عن عبد اهلل بن �أبي بكر �أن خالد ًا
بن �سعيد حني قدم من اليمن بعد وفاة ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�سلم»
ت ّرب�ص ببيعته �شهرين ،يقول قد �أ ّمرين ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�سلم» ثم
مل يعزلني حتى قب�ضه اهلل ،وقد لقي علي بن �أبي طالب وعثمان بن عفان
أمركم يليه غ ُريكم ،ف�أما �أبو بكر
فقال :يا بنى عبد مناف ،لقد طبتم نف�س ًا عن � ِ
فلم يحفلها عليه ،و�أ ّما عمر فا�ضطغنها عليه) من ال�ضغينة (ثم بعث �أبو بكر
اجلنود �إىل ال�شام ،وكان �أ ّول َمن ا�ستعمل على ُربع منها خالد بن �سعيد ،ف�أخذ
عمر يقول� :أت�ؤ ّمره وقد �صنع ما �صنع ،وقال ما قال؟ فلم يزل ب�أبي بكر حتى
عزله ،و�أ ّمر يزيد بن �أبي �سفيان)(((.
 180 .1كم �شمال املدينة املنورة �إىل الغرب من خيرب.
 .2البالذري :فتوح البلدان  ،ج � ، ١ص .129-١٢٨
 .3الطربي  :تاريخ الأمم وامللوك ،ج � ، ٢ص . 586
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�أما �سيف بن عمر التميمي فقد تالعب يف الق�صة حيثما ا�شتهىَّ ،
ووظفها يف
عدة اجتاهات تتنا�سب وزندقته من جهة ،من خالل �إ�ضافة بع�ض التفا�صيل
َ
املختعة للتالعب يف خلفيات املواقف وم�سبباتها ،ثم حماولة متريرها
بال�ضرب على وتر االنت�صار لفئة معينة من قري�ش كما هو ديدنه ،قال �سيف
كما يف تاريخ الطربي( :كان خالد بن �سعيد بن العا�صي باليمن زمن النبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» وتويف النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» وهو بها ،و َق ِد َم بعد
وفاته ب�شهر ،وعليه ُج ّبة ديباج ،فلقي عمر بن اخلطاب وعلي بن �أبي طالب،
يلب�س احلرير وهو يف رجالنا يف
ف�صاح عمر مبن يليهَ :م ِّزقوا عليه جبتَه� ،أ ُ
ال�سلم مهجور؟) ا�ستُثني لب�س احلرير للرجال �ضمن ثياب احلرب املعهودة
يف ذلك الزمان (فمزَّقوا جبته ،فقال خالد :يا �أبا احل�سن! يا بنى عبد مناف!
� ُأغلبتم عليها؟) وك�أنّ موقفه املعار�ض كان نتيجة انتقام لنف�سه ال كموقف
مبدئي انطالق ًا من والئه لأمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم» والتزامه مبا عهده
عن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» بخ�صو�صه (فقال علي «عليه ال�سالم»:
�أمغالبة ترى �أم خالفة؟ قال :ال يغا ِلب على هذا الأمر �أ ْوىل منكم يا بنى عبد
مناف .وقال عمر خلالدَّ :
ف�ض اهلل فاك .واهلل ال يزال كاذب يخو�ض فيما
قلت ثم ال ي�ضر �إال نف�سه .ف�أبلغ عمر �أبا بكر مقالته ،فلما عقد �أبو بكر الألوية
لقتال �أهل الردة عقد له فيمن عقد ،فنهاه عنه عمر وقال� :إنه ملخذول و�إنه
ل�ضعيف الرتوية ،ولقد كذب كذبة ال يفارق الأر�ض مدل بها وخائ�ض فيها ،فال
�ستن�صر به .فلم يحتمل �أبو بكر عليه ،وجعله ِرد ًء بتيماء� ،أطاع عمر يف بع�ض
ُي َ
�أمره ،وع�صاه يف بع�ض)(((.
 .1الطربي  :تاريخ الأمم وامللوك ،ج � ، ٢ص . 586
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ثم روى �سيف رواية �أخرى ا ّدعى فيها وقوع معركة بني خالد بن �سعيد وبني
الروم يف تيماء ،و�أنها كانت ال�سبب يف اندفاع اخلليفة �أبي بكر لفتح ال�شام.
• حركة قوات املسلمني:

نعود من جديد �إىل رواية البالذري حول فتح ال�شام ،حيث حت ّدث عن حركة
الق ّوات باجتاهات ثالثة ،وحتت كل لواء -يف بداية الأمر -ثالثة �آالف مقاتل،
�إال �أنّ عدد املقاتلني ازداد الحق ًا على دفعتني من خالل �إر�سال املدد تدريجي ًا،
فقد بلغ عدد املقاتلني حتت كل لواء �سبعة �آالف ،ثم ازداد العدد فبلغ ثمانية
�آالف .وهكذا حت ّرك:
 .1عمرو بن العا�ص باجتاه فل�سطني
� .2شرحبيل باجتاه الأردن
 .3يزيد بن �أبي �سفيان باجتاه دم�شق
وكانت �أول مواجهة مع الروم يف جنوب فل�سطني ،و ُتعرف با�سم (وقعة
العربة) ن�سبة �إىل موقع املواجهة .قال البالذري ،وك�أ ّنه ُيع ّر�ض برواية �سيف
التي ا ّدعى فيها وقوع معركة يف تيماء فكانت هي ال�سبب يف االندفاع لفتح
ال�شام( :وح ّدثني �أبو حف�ص ال�شامي ،عن م�شايخ من �أهل ال�شام قالوا :كانت
�أول وقائع امل�سلمني وقعة العربة ،ومل يقاتلوا قبل ذلك مذ ف�صلوا من احلجاز.
ومل مي ّروا ب�شئ من الأر�ض فيما بني احلجاز ومو�ضع هذه الوقعة �إال غلبوا عليه
بغري حرب و�صار يف �أيديهم)(((.
 .1البالذري :فتوح البلدان  ،ج � ، ١ص .١٣٠
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وهكذا توالت فتوحات ال�شام بعد ذلك يف �أكرث من اجتاه ،فخالد بن الوليد
الذي جاء كمدد من جهة العراق -و�صل �إىل دم�شق بعد �أن هجم على عدةمدن وقرى ،وتراوحت املواجهات ما بني قتال وم�صاحلة ،قال البالذري:
(قالوا :ونزل خالد بالباب ال�شرقي من دم�شق ،ويقال بل نزل بباب اجلابية،
ف�أخرج �إليه �أ�سقف دم�شق نزال وخدمة فقال :احفظ يل هذا العهد .فوعده
بذلك .ثم �سار خالد حتى انتهى �إىل امل�سلمني وهم بقناة ب�صرى)(((.
ووقع قتال يف ُب�صرى ،ثم (�إن �أهلها �صاحلوا على �أن ُي� َؤمنوا على دمائهم
و�أموالهم و�أوالدهم على �أن ي�ؤ ّدوا اجلزية ...وافتتح امل�سلمون جميع �أر�ض
كورة حوران) متتد هذه املنطقة من جنوب دم�شق �إىل �شمال الأردن (وغلبوا
عليها ...وتوجه �أبو عبيدة بن اجلراح يف جماعة من امل�سلمني كثيفة من
�أ�صحاب الأمراء ُ�ض ّموا �إليه ،ف�أتى م�آب من �أر�ض البلقاء وبها جمع العدو،
فافتتحها �صلح ًا على مثل ُ�صلح ب�صرى)(((.
ثم كانت وقعة (�أجنادين) يف  18جمادى الأوىل �سنة 13هـ 20 /يوليو 634م،
و�شهدها من الروم زهاء مائة �ألف ،وهرقل يومئذ مقيم بحم�ص ،فقاتلهم
امل�سلمون قتا ًال �شديد ًا .قال البالذري( :ثم �إن اهلل هزم �أعداءه ومزّقهم كل
ممزق ،و ُقتل منهم خلق كثري ...قالوا :وملا انتهى خرب هذه الوقعة �إىل هرقل
نخب قلبه و�سقط يف يده وملئ رعب ًا ،فهرب من حم�ص �إىل �أنطاكية)(((.
 .1البالذري :فتوح البلدان  ،ج � ، ١ص . 133
 .2البالذري :فتوح البلدان  ،ج � ، ١ص . 134
 .3البالذري :فتوح البلدان  ،ج � ، ١ص . 136-135
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وبعد هذه املواجهة ،تويف اخلليفة �أبوبكر ،وتوالت املواجهات بني الطرفني يف
مواقع خمتلفة من ال�شام على عهد اخلليفة عمر ،ومن بينها (مرج ال�صفر)،
و�صلح يف �شهر رجب من �سنة 14هـ ،و�أعقبتها
ثم ُفتحت دم�شق بعد ح�صار ُ
حم�ص التي ا�ست�سلم �أهلها و�صاحلوا امل�سلمني ،ثم كان فتح الالذقية بعد قتال
و�صلح ،و�أعقب ذلك بع�ض املدن ال�ساحلية.
ي�سري ُ
• معركة الريموك احلامسة:

على وقع االنت�صارات التي ح ّققها امل�سلمون يف ال�شام ،مل يهد�أ لهرقل بال،
فجمع قوة كبرية من الروم و�أهل ال�شام و�أهل اجلزيرة (�شمال العراق)
و�أرمينية ،و�ش ّكل جي�ش ًا ِقوامه مائتا �ألف مقاتل ،ووقعت املواجهة مع امل�سلمني
الذين بلغ عدد مقاتليهم � 24ألف ًا �أو � 36ألف ًا ،قرب نهر الريموك بالأردن ،وذلك
يف رجب من �سنة 15هـ�/أغ�سط�س 636م.
وتعترب معركة الريموك التي ا�ستم ّرت لع ّدة �أيام املعركة الفا�صلة بني امل�سلمني
وبني الروم يف (فتوحات العهد الرا�شدي) وروي �أنه ُقتل من جي�ش الروم قرابة
ال�سبعني �ألف ًا ،وخ�سر امل�سلمون �أي�ض ًا �أ�سماء بارزة من قادتهم ومقاتليهم،
وروي �أنه ا�ضطرت بع�ض ن�ساء امل�سلمني للم�شاركة يف املواجهات ،وذهبت يوم
الريموك عني الأ�شعث بن قي�س �س ّيد ِكندة ،وعني ها�شم بن عتبة بن �أبي وقا�ص
املرقال بطل بني ُزهرة ،وعني قي�س بن مك�شوح املرادي �س ّيد مذحج((( ،وعني
املغرية بن �شعبة ،وفيها ُ�شرتت عني مالك ف ُل ّقب بعدها بالأ�شرت.
 .1البالذري :فتوح البلدان  ،ج � ، ١ص . 160
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ولكن ترتّب على هذا الن�صر العظيم �أن ا�ستق ّر امل�سلمون يف بالد ال�شام،
وا�ستكملوا فتح مدنه.
وبعد ثمان (�أو �ست) �سنوات((( من بدء احلمالت على ال�شام ،ويف �سنة
19هـ640/م على وجه التحديد ،كانت بالد ال�شام كلها حتت نوع ما من احلكم
الإ�سالمي ،با�ستثناء مدينة (قي�سارية) ال�ساحلية الفل�سطينية والتي تقع جنوب
حيفا بقرابة 37كم على ما روي.
ثم وا�صل امل�سلمون -بعد االنتهاء من �أمر البيزنطيني يف ال�شام -م�سرية
الفتح �إىل م�صر فال�شمال الإفريقي و�شمال العراق وجنوب تركيا (اجلزيرة).
ففي �سنة 18هـ ا�ستلم ع ّيا�ض بن غنم قيادة اجلي�ش بد ًال عن �أبي عبيدة بن
بالتوجه لفتح اجلزيرة،
اجلراح الذي مات بالطاعون ،ف�أتاه �أمر اخلليفة عمر
ّ
 .1تبع ًا الختالف تقدير زمن بدء الفتوحات هل هو مع بعث �أ�سامة �أم بعد ذلك ب�سنتني.
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ف�صالح �أهل الر ّقة وال ّرها وح ّران وقرقي�سيا ون�صيبني وميافارقني و�سنجار
وغريها .وتعاقب قادة �آخرون على قيادة هذه القوة الع�سكرية و ُفتحت (عني
الوردة) و�صولح �أه ُلها ،ثم �صارت احل�صون الواقعة على نهر الفرات مثل
(هيت) تت�ساقط ب�أدنى جمهود ،وتَدخل يف ال�صلح مع امل�سلمني .ويف عهد
اخلليفة عثمانُ ،فتحت بع�ض نواحي �أرمينيا.
• فتح مصر:

ذكرت -خالل عر�ض �أو�ضاع االمرباطورية البيزنطية من قبل� -أن
م�صر وقعت يف بدايات القرن ال�سابع امليالدي وملدة حمدودة بيد الفر�س
ال�سا�سانيني ،وبرز يف هذه الفرتة بطريرك قبطي ا�سمه (بنيامني) و�أ�صبح يف
وعرف با�سم بنيامني الأول ،ولكن مع عودة
�سنة 623م1/هـ بابا الإ�سكندرية ُ
البيزنطيني الحتالل م�صر ،قام هرقل بالعمل على توحيد الكني�سة يف م�صر
حتت �سلطته وا�ضطهاد املخالفني ملذهبه يف الن�صرانية.
فقام بتعيني (كريو�س)  Cyrusالقادم من بالد القوقاز والذي حت ّدث عنه
امل�سلمون بعنوان (املقوق�س) ،ولعلها مع ّربة من كلمة القوقاز ،لي�صبح من
خالل هذا التعيني بطريرك كني�سة الإ�سكندرية ِمن جهة ،واحلاكم املدين
على م�صر ونائب االمرباطور فيها من جهة ثانية� ،أي �أنه جمع بني الرئا�ستني
الدينية واملدنية ،وذلك يف �سنة 631م9/هـ ،بح�سب بع�ض امل�صادر ،ولكن
الأ�صح عندي �أن ذلك ّمت على الأكرث يف �سنة 628م6/هـ  ،لأن ر�سالة النبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» حينها للمقوق�س وقدوم ال�سيدة مارية القبطية والدة
�إبراهيم كانت يف هذه ال�سنة.
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وعلى كل حال ،هرب البابا بنيامني �إىل �صعيد م�صر ،وواجه الأقباط
ا�ضطهاد ًا �شديد ًا حتت حكم كريو�س ،فم ّما ُيروى مث ًال �أن �أخ ًا للبابا بنيامني
وا�سمه (مينا) ّمت تعذيبه بالنار بحيث (�سقط �شحمه من جانبيه على الأر�ض،
ثم ُخلعت �أ�سنانه ،وبعدها مت و�ضعه يف غرارة مليئة بالرمال ،وكان ُيعر�ض
عليه يف كل مرحلة�إنقاذ حياته �إذا ما َق ِبل قرارات جممع خلقيدونية) �أي
تغيري مذهبه امل�سيحي (وكان يرف�ض يف كل مرحلة ،و�أخري ًا �أخذوه م�سافة �سبع
رميات بالقو�س �إىل البحر ،و�أغرقوه ...وقيل �أن اال�ضطهادات قد ا�ستم ّرت
على مدى ع�شر �سنوات ....الروايات تك�شف عن مناخ من اخلوف والعداوة
العميقة املتمكنة جتاه ال�سلطات االمرباطورية ،وكان كثري من القبط يظنون
�أن �أي �شيء �سيكون �أف�ضل من ذلك)(((.
يف هذه الأجواء �شديدة االنق�سام والعداوة بني الطرفني ،امت ّدت حركة
الفتوحات الإ�سالمية يف ال�شام ،وحاول كريو�س �أن ي�ستبق الأحداث من خالل
عقد معاهدة �صلح مع امل�سلمني وتقدمي اجلزية ،بل وعقد حتالف زواج بني
�إيدو�شيا ابنة االمرباطور (�أو �إحدى الأمريات) واخلليفة عمر بن اخلطاب
(وقيل عمرو بن العا�ص)� .إال �أن االمرباطور هرقل نف�سه كان راف�ض ًا لكل ذلك
و�ألغى املعاهدة ،وقام �سنة 639م18/هـ �أو 640م19/هـ بعزل كريو�س ونفيه
�إىل جزيرة قرب�ص وا�ستبداله بحاكم �آخر ا�سمه تيودور.
وقد نقل البالذري عن ع ّدة من امل�ؤ ّرخني �أن عمرو بن العا�ص بعد انتهاء
توجه �إىل م�صر �سنة 19هـ640/م ليفتحها من تلقاء نف�سه
معركة الريموكّ ،
 .1كينيدي :الفتوح العربية الكربى� ،ص.210-209
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ومن دون اال�ستئذان من اخلليفة عمر ،ومعه  3500مقاتل ،قال( :فغ�ضب عمر
لذلك ،وكتب �إليه يو ّبخه ويعنفه على افتياته عليه بر�أيه ،و�أمره بالرجوع �إىل
مو�ضعه �إن وافاه كتابه دون م�صر .فورد الكتاب عليه وهو بالعري�ش .ثم �أتى
ال َف َرماء((( وبها قوم م�ستع ّدون للقتال .فحاربهم فهزمهم وحوى ع�سكرهم،
وم�ضى قدم ًا �إىل الف�سطاط((( فنزل جنان الريحان وقد خندق �أهل الف�سطاط.
وكان ا�سم املدينة اليونة ف�س ّماها امل�سلمون ف�سطاط ًا لأنهم قالوا :هذا ف�سطاط
القوم وجممعهم .وقوم يقولون �إن َعمر ًا �ضرب بها ف�سطاط ًا ف�سميت بذلك....
ومل يلبث عمرو بن العا�ص وهو حما�صر �أهل الف�سطاط �أن ورد عليه الزبري بن
العوام بن خويلد يف ع�شرة �آالف ،ويقال يف اثني ع�شر �ألف ًا)(((.
وعرفت يف التوراة با�سم (�سني).
 .1كانت تقع �شرق مدينة بور�سعيد على ُبعد  30كم تقريب ًاُ ،
 .2وهي التي ُيطلق عليها اليوم (م�صر القدمية) وهي حالي ًا جزء من القاهرة .
 .3البالذري  :فتوح البلدان  ،ج � ، ١ص .136 - 135
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ويف رواية �أنه مت فتح احل�صن بالقوة ،بينما يف رواية �أخرى �أن �أه َلها �صاحلوا
امل�سلمني بعد ح�صارهم لها .وعلى الروايتني فقد التزم �أهل الف�سطاط بدفع
و�سمح ملن بها من الروم باملغادرة �إن �شاءوا .وقاتلت
اجلزية وخراج الأر�ضُ ،
و�سبي بع�ض �أهلها ،و�أر�سلوا �إىل املدينة ،ف�أرجعهم اخلليفة
بع�ض قرى م�صرُ ،
عمر �إىل بلدهم على �أن يكونوا من �أهل الذ ّمة ،ويدفعوا اجلزية.
ويبدو �أن بع�ض الأقباط  -على الأقل  -ر�أوا يف و�صول امل�سلمني فر�صة للإطاحة
ب�أعدائهم البيزنطيني ،ف�ساعدوهم يف ذلك بطريقة �أو ب�أخرى( :حينما و�صل
العرب كتب بنيامني �إىل �أتباعه يقول �أن احلكم البيزنطي قد انتهى ،و�أم َرهم
بالذهاب ملقابلة عمرو بن العا�ص ،ونتيج ًة لهذا كان قبط ال َف َرما �أعوان ًا ن�شطاء
لعمرو يف �أثناء احل�صار)(((.
وذكر الراهب القبطي (يوحنا النقيو�سي) ما فعله (كريو�س) بالأقباط،
معترب ًا �أنّ امل�سلمني قد �ساعدتهم اال�ضطهادات التي جرت يف عهد االمرباطور
هرقل من حيث �أنها جعلت الأهايل املحليني معادين للرومان ،و�أن خطايا
بتع�صبهم املذهبي كانت ال�سبب يف �أن «الرب �سمح للعرب �أن
البيزنطيني ّ
يفتحوا م�صر»( :لأنه مل تكن لديه رحمة ب�أولئك الذين كانوا قد تعاملوا بخيانة
�ض ّده ،ولك ّنه �س ّلمهم �إىل �أيدي الإ�سماعيليني)((( �أي العرب.
وقد �أ ّدى هذا �إىل �إ�سالم بع�ض امل�صريني الأقباط وتعاونهم مع امل�سلمني،
حيث حت ّدث النقيو�سي -الكاره للم�سلمني والذي يعتربهم غري متح�ضرين-
 .1كينيدي :الفتوح العربية الكربى� ،ص.213
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عن( :امل�صريني الذين كانوا قد «ارت ّدوا» عن الديانة امل�سيحية واعتنقوا ديانة
«الوح�ش»)(((.
كما وحت ّدث عن ّ
املوظفني املح ّليني الذين كانوا يعملون ب�إرادتهم لدى
امل�سلمني ،وهو ال�سيناريو املتكرر يف نواح ع ّدة من العراق وال�شام و�أرمينيا
وم�صر كما �سي�أتي يف فتح الإ�سكندرية ،وغريها ،وقد م ّرت -و�ستم ّر معنا-
�أمثلة عديدة على ذلك ،وك�أنّ البيزنطيني -من خالل �سيا�ساتهم التع�سفية يف
ال�ضرائب وا�ضطهاد الآخر املذهبي -قد حفروا قبو َرهم ب�أيديهم ،ويف هذا
يروا فِي
در�س بليغ لكل احلكام عرب الزمن ،ولكن هل من معترب؟ }أَ َول ْ
َم َي ِس ُ
َْ
َان َعا ِق َب ُة ال ِ
ين مِن َق ْبلِه ِْم{(((.
ض َف َي ُ
ال ْر ِ
نظ ُروا َك ْي َف ك َ
َّذ َ
ومن املنا�سب �أن �أذكر هنا الرواية التالية التي ذكرها البالذري يف فتوحه
بال�سند عن ال�شعبي�( :أن علي بن احل�سني �-أو احل�سني -نف�سه ك ّلم معاوية
يف جزية �أهل قري ِة � ِّأم �إبراهيم ابن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» مب�صر،
فو�ضعها عنهم .وكان النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» يو�صي بالقبط خري ًا).
�صح -بطلب من الإمام احل�سني «عليه ال�سالم»
والأقرب �أنْ يكون هذا �-إن ّ
ال ابنه علي زين العابدين «عليه ال�سالم» ،لأنّ معاوية مات قبل ا�ست�شهاد
احل�سني ،فكيف يتجاوز االبنُ �أباه مبثل هذا الطلب ،ولعل احل�سني بعث
ابنه يف هذه املهمة،
في�صح القوالن بذلك((( ،وهذا من ق ّمة الوفاء منه
ّ
1. John of Nikiu, Chronicle, P182.

 .2الروم.9 :
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«عليه ال�سالم» جتاه جده ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» وزوجه مارية.
ابن لكعب بن مالك �أن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» قال�( :إذا افتتحتم
وعن ٍ
م�صر فا�ستو�صوا بالقبط خري ًا ،ف�إنّ لهم ذ َّم ًة و َر ِحم ًا .وقال الليث :كانت �أم
�إ�سماعيل منهم)(((.
ويف �شهر �شوال من �سنة 20هـ�/سبتمرب641م �أعيد كريو�س (املقوق�س) �إىل
من منفاه يف قرب�ص �إىل الإ�سكندرية كممثل عن االمرباطور يف امل�صاحلة مع
فتوجه بنف�سه �إىل الف�سطاط مقدِّ م ًا الذهب كجزية ،مب ّين ًا �أنه مل
امل�سلمنيّ ،
يكن امل�سئول عن نق�ض املعاهدة وعدم دفع اجلزية يف املرة ال�سابقة( ،وتو�سل
�إىل امل�سلمني بل�سان ف�صيح لكي يقبلوا الذهب الذي ق ّدمه لهم ،ولكن عمرو
بن العا�ص �أجابه :الآن وقد ملكنا البالد ،لن نتخ ّلى عنها .و�شعر كريو�س �أنه ال
ميلك بدي ًال �سوى القبول بالأمر الواقع ،ومت يف النهاية االتفاق على ال�صلح يوم
وتعي على �أهل الإ�سكندرية �أن يدفعوا اجلزية وكان على
28نوفمرب641م ((( ّ
اجلي�ش البيزنطي �أن يغادر املدينة مبمتلكاته وخزائنه ويعود �إىل الق�سطنطينية
عن طريق البحر ،وتقررت هدنة ملدة �أحد ع�شر �شهر ًالتنفيذ هذه الرتتيبات،
ويف الوقت نف�سه ،كان للم�سلمني �أن يحتفظوا مبائة وخم�سني مد ً
ين رهائن
لكي ي�ضمنوا تطبيق �شروط االتفاقية ،وعاد كريو�س بعد ذلك �إىل الإ�سكندرية
لت�سويق اتفاقيته لدى القائد الع�سكري تيودور ،ولكي ُيبلغ االمرباطور)(((.
وبح�سب امل�صادر الإ�سالمية ف�إنه مل يقع بني �أهل اال�سكندرية �سبي.
 .1البالذري  :فتوح البلدان  ،ج � ، ١ص .257
18 .2ذواحلجة20هـ .
 .3كينيدي :الفتوح العربية الكربى� ،ص .227
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و َيذكر الباحث املعا�صر هيو كينيدي يف كتابه (الفتوح العربية الكربى) �أنه:
(ووفق ًا للرتاث امل�صري ،لقيت احلملة م�ساعدة كبرية يف هذه املرحلة من
جانب الأقباط الذين ذهبوا مع اجلي�ش ،وقد �أ�صلحوا لهم الطرق ،و�أقاموا لهم
اجل�سور والأ�سواق ،و�صار لهم القبط �أعوان ًا على ما �أرادوا من قتال الروم)(((.
وتذكر بع�ض امل�صادر القبطية �أن �أحد ال�شخ�صيات النبيلة من الإ�سكندرية
وا�سمه (�سانوتيو�س) � Sanutiusأقنع عمرو بن العا�ص �أن ير�سل �إعالنَ
أمان للبابا الهارب بنيامني ويدعوه للعودة �إىل الإ�سكندرية ،وعندما و�صل
� ٍ
البابا بعد ثالثة ع�شر عام ًا من االختفاء يف �صعيد م�صر ،عامله عمرو
بتقدير واحرتام.
ثم �أ�صدر تعليماته بعودة البابا ليكون ر�أ�س الكني�سة القبطية من جديد،
غيوامذهبهم �إىل مذهب
وال�شروع يف م�صاحلة �أولئك الأقباط الذين ّ
البيزنطيني �أثناء حكم كريو�س ،وفيهم عدد من الأ�ساقفة ،كما �أمر ب�إعادة بناء
�أديرة وادي النطرون التي كانت قد د ُِّمرت على �أيدي الروم .ويذكر (�ساوير�س)
 Sawirusيف كتابه حياة بنيامني  Life of Benjaminيف التعبري عن مدى
فرحة الأقباط بهذه النتائج املرتتبة على الأحداث ال�سابقة ما ترجمته( :لقد
َمنت الأعمال الطيبة للأورثوذوك�س((( وتزايدت وفرح ال�شعب بها مثل �صغار
العجول عندما ُتفك قيودُها وتنطلق لكي تتغذى على لنب �أمها)(((.
 .1كينيدي :الفتوح العربية الكربى� ،ص .221
 .2الأقباط .

3. Sawirus: Life of Benjamin, P 500.
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• فتح ما بعد مصر:

توجه عمرو بن العا�ص �إىل (�أنطا ُب ُل�س) التي �س ّماها امل�سلمون الحق ًا
ثم ّ
با�سم برقة يف ليبيا ،و ُتعرف اليوم با�سم بنغازي ،و�صالح �أهلها .وعلى عهد
توجه امل�سلمون �إىل (�أطرابل�س) �سنة 22هـ643/م ووقع قتال
اخلليفة عثمانّ ،
توجهوا الحق ًا �إىل (�أفريقية) وفيها مدينة (قرطاج) بالقرب
ثم ُفتحت ،ثم ّ
من العا�صمة التون�سية ،وهكذا �إىل �أن بلغوا يف العهد الأموي �أق�صى املغرب
العربي والأندل�س و�صقلية ورو ِد�س وغريها من جزائر البحر الأبي�ض املتو�سط.
• فتوحات العراق وفارس:

ا�ضطررت �أن �أ�سرت�سل يف ذكر فتوحات ال�شام وما يليها �إىل الغرب يف
�أفريقيا حتى ال ينقطع ت�سل�سل �أحداثها ،على الرغم من �أنه -على الأرجح-
ُبعيد �إر�سال القوات �إىل ال�شام� ،أو بالتزامن مع ذلك ،بد�أت حركة الفتوحات
يف العراق ثم يف بالد فار�س ،وذلك على عهد اخلليفة �أبي بكر.
ففي روايات البالذري حول فتح العراق �أن اخلليفة �أبا بكر �سمع ب�أنّ (املثنى
بن حارثة ال�شيباين) َيغري على (ال�سواد)� ،أي جنوب العراق والذي كان حتت
�سلطان الفر�س ،فا�ستدعاه ،وعر�ض عليه ال�شيباين �أن يع ّينه قائد ًا على َمن
فتم له ذلك.
�أ�سلم من قومه ،ليقاتل بهم الفر�سّ ،
وكتب (مذعور بن عدي العجلي) �إىل اخلليفة يطلب منه تعيينه قائد ًا على
ين�ضم مع املث ّنى ال�شيباين ليكونا
فتم له ذلك على �أن ّ
قومه ليقاتل بهم ال ُفر�سّ ،
حتت �إمرة خالد بن الوليد.
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بعض مدن الشمال الأفر يقي وجزائر البحر الأبيض المتوسط

وتن ّقل جي�ش امل�سلمني من اجلنوب باجتاه و�سط العراق ،وتراوحت الأحداث
بني املواجهات الع�سكرية وامل�صاحلة دون قتال ،حتى بلغ احلرية وهي عا�صمة
املناذرة وتقع جنوب الكوفة والنجف بعدة كيلومرتات ،ف�صالح �أهلها.
قال البالذري( :ثم بعث خالد جرير بن عبد اهلل البجلي �إىل �أهل
بانقيا((( فخرج �إليه َب�صبه َرى بن �صلوبا ،فاعتذر �إليه من القتال ،وعر�ض
ووجه �إىل �أبى بكر
ال�صلح .ف�صاحله جرير على �ألف درهم وطيل�سان ّ ...
بالطيل�سان مع مال احلرية وبالألف درهم .فوهب الطيل�سان للح�سني بن علي
«ر�ضي اهلل عنه»)((( .ويف املعاجم اللغوية �أن َّ
الط ْيل�سان� :شال� ،أو و�شاح� ،أو
ك�ساء �أخ�ضر ي�ضعه بع�ض العلماء وامل�شايخ على الكتفِ ،ومن �شتْم ال َعرب :يا ْبنَ
 .1وهي حالي ًا جزء من النجف .
 .2البالذري  :فتوح البلدان  ،ج � ، ١ص .300

وصف إمجايل للفتوحات

337

عجمي .وتعترب (الغرتة) و(ال�شماغ) وما ي�ضعه �أحيان ًا
الطي َل َ�س ِان ،يريدون :يا
ّ
�أحبار اليهود على ر�ؤو�سهم �أي�ض ًا من الطيل�سان.
توجهت قوة ع�سكرية �إىل الأنبار (ال�صقالوية) ،وكان بها خمازن الغذاء
ثم ّ
للفر�س ،وكلمة (�أنبار) بالفار�سية تعني (خمزن) ،وانتهى احل�صار بال�صلح،
ثم ُفتحت عدة مناطق ،وو�صل امل�سلمون �إىل تكريت� .صدر بعد ذلك الأمر
بالتوجه �إىل ال�شام كما ذكرنا من قبل ،وبقي املث ّنى يف العراق.
خلالد
ّ
وعلى عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب ،مت تعيني (�أبي عبيد الثقفي) والد
(املختار) قائد ًا للجيو�ش يف العراق( :ف�أقبل �أبو عبيد ال مي ّر بقوم من العرب
�إال ّ
رغبهم يف اجلهاد والغنيمة ،ف�صحبه خلق .فل ّما �صار بال ُع َذ ْيب((( بلغه �أن
«جابان» الأعجمي بتُ�سرت يف جمع كثري .فلقيه فهزم جمعه و�أ�سر منهم)(((.
وتوالت الفتوحات بالقوة �أحيان ًا وبال�صلح �أحيان ًا �أخرى ،حتى �أر�سل الفر�س
ُر�ستَم ف ّرخزاد((( ابن ف ّروخ هرمز-وكان من الأ�شكانيني/الفرثيني -و ُيع ّد
�أحد القادة الكبار ومن الطبقة الأر�ستقراطية املتحالفة مع ال�سا�سانيني،
وبدوره �أوكل القيادة لبهمن جاذويه((( وحتت �إمرته ع�شرة �آالف مقاتل،
فوقعت معركة ( ُق ُّ�س الناطف) �أو (يوم اجل�سر) �آخر �شهر رم�ضان �سنة
13هـ/نوفمرب634م.
 .1ت�صغري ّع ْذب.
 .2البالذري  :فتوح البلدان  ،ج � ، ١ص .307
 .3ف ّرخ بالفار�سية تعني املبارك وامليمون ،وزاد  /زاده تعني :ابن ،فاملعنى ابن املبارك.
 .4جاذويه بالنطق العربي ،وجادويه عند الفر�س.
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بعض مدن العراق

• يوم اجلسر:

ُتعد هذه املعركة حدث ًا م�ؤمل ًا بالن�سبة �إىل امل�سلمني ،حيث هُ زموا فيها على يد
ق ّوات ال�سا�سانيني ،بعد �سل�سلة من االنت�صارات املتتالية على اجلبهات املختلفة
يف العراق وال�شام .فقد روى البالذري( :قالوا :بعث الفر�س �إىل العرب حني
بلغها اجتماعها ذا احلاجب مردان�شاه ،وكان �أنو�شروان ل ّقبه بهمن لتربكه به،
يع�صب حاجبيه لريفعهما عن عينيه كرب ًا(((.
و�س ّمي ذا احلاجب لأنه كان ّ
ُ
 .1جاء يف القامو�س اللغوي الفار�سي (دهخدا) �أن مردان�شاه ُعرف بلقب (چهارابرو/
چارابرو) والتي لو ترجمنهاها حرفيا ف�إنها تعني ذو الأربعة حواجب .و�أن املراد بذلك كون
�شواربه خفيفة فاحتة اللون (خ�ضراء) كالتي تنبت يف بدايات البلوغ بحيث ت�شبه احلواجب ال
ال�شوارب الغليظة املليئة بال�شعر� ،أو غري مت�صلة يف الو�سط ،فك�أن لديه �أربعة حواجب اثنتان
فوق العني واثنتان فوق ال�شفتني.
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موقع بانقيا بالنسبة إلى ال�حيرة وا�لكوفة

ويقال �إن ا�سمه ر�ستم((( ف�أمر �أبو عبيد((( باجل�سر فعقد ،و�أعانه على عقده
�أهل بانقيا .ويقال �إن ذلك اجل�سر كان قدمي ًا لأهل احلرية يعربون عليه �إىل
�ضياعهم ،ف�أ�صلحه �أبو عبيد ،وذلك �أنه كان معت ًال مقطوع ًا .ثم عرب �أبو عبيد
وامل�سلمون من املروحة على اجل�سر((( ،فلقوا ذا احلاجب وهو يف �أربعة �آالف
مدجج((( ،ومعه فيل ،ويقال عدة فيلة ،واقتتلوا قتاال ً�شديد ًا ،وكرثت اجلراحات
ّ
وف�شت يف امل�سلمني .....و�س�أل �أبو عبيد� :أين مقتل هذه الدابة؟ فقيل :خرطومه.
 .1وهذا خط�أ من القائل ،ف�إنّ ر�ستم بعث خلو�ض هذه املعركة القائد «بهمن جاذويه» املل ّقب
عند العرب بذي احلاجب ،ولي�س هو ر�ستم ذاته .
 .2والد املختار الثقفي .
 .3املروحة هنا �إما مبعنى اجتاه العئدين على اجل�سر �أو مبعنى املفازة �أو الأر�ض �أو املو�ضع
الذي تخرتقه الريح.
 .4هذا الرقم �أقل بكثري مما ذكرته م�صادر �أخرى حيث تذكر �أن عدد املقاتلني يف جي�ش
ال�سا�سانيني بلغ ع�شرة �آالف .
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فحمل ف�ضرب خرطوم الفيل ،وحمل عليه �أبو حمجن بن حبيب الثقفي ف�ضرب
رجله فع ّلقها ،وحمل امل�شركون ،ف ُقتل �أبو عبيد رحمه اهلل .ويقال �إن الفيل برك
عليه فمات حتته .ف�أخذ اللواء �أخوه ف ُقتل .ف�أخذه ابنه جرب ف ُقتل .ثم �إن املثنى
بن حارثة �أخذه �ساعة وان�صرف بالنا�س)((( .ووقعت بامل�سلمني هزمية دفعت
اخلليفة عمر للتوقف عن �إ�صدار الأوامر باملزيد من الفتوحات يف العراق.
قال البالذري( :مكث عمر بن اخلطاب «ر�ضي اهلل عنه» �سنة ال يذكر العراق
مل�صاب �أبى عبيد و�سليط ....ثم �إن عمر «ر�ضي اهلل عنه» ندب النا�س �إىل
هم �أن يغزو بنف�سه)((( وناق�شت
العراق فجعلوا يتحامونه ويتثاقلون عنه ،حتى ّ
هذه الق�ضية عند درا�سة موقف الإمام علي «عليه ال�سالم» من الفتوحات.
• يوما القادسية وجلوالء:

وهكذا بد�أت اال�ستعدادات ملواجهة جديدة وكربى ،حيث بد�أ الفر�س با�ستجماع
ق ّوتهم من جديد ،وكتب امل�سلمون �إىل اخلليفة ُيع ِلمونه كرثة َمن جت ّمع لهم من
�أهل فار�س وي�س�ألونه املدد ،ف�أراد �أن يغزو بنف�سه ،ثم عدل عن ذلك وق ّرر
ووجه �سعد بن �أبي وقا�ص قائد ًا للحملة .وكان من بني اال�ستعدادات �أن
البقاءّ ،
( َق ِدم عليه خلق من الأزد يريدون غزو ال�شام فدعاهم �إىل العراقّ ،
ورغبهم
يف غنائم �آل ك�سرى ،فر ّدوا االختيار �إليه ف�أمرهم بال�شخو�ص .وقدم جرير بن
عبد اهلل من ال�سراة((( يف بجيلة ،ف�س�أل �أن ي�أتي العراق على �أن ُيعطى وقو ُمه
 .1البالذري  :فتوح البلدان  ،ج � ، ١ص .308
 .2البالذري  :فتوح البلدان  ،ج � ، ١ص .310
 .3يف اليمن .
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موقع العذيب بالنسبة إلى مدن عراقية أخرى

ُربع ما غلبوا عليه .ف�أجابه عمر �إىل ذلك ،ف�سار نحو العراق)(((.
�سار �سعد بن �أبي وقا�ص �إىل العراق ف�أقام بالثعلبية((( ثالثة �أ�شهر حتى
تالحق به النا�س .ثم َق ِدم ال ُعذيب يف �سنة خم�س ع�شرة .وكان املثنى بن حارثة
مري�ض ًا ،ف�أ�شار عليه ب�أن يحارب العد ّو بني القاد�سية والعذيب ،والقاد�سية
فحمل �إىل قومه
منطقة تبعد  50كم تقريب ًا عن الكوفة جنوب ًا ،ثم ا�شت ّد وجعه ُ
فمات فيهم.
وم�ضت عدة �أ�شهر حتى بد�أت املواجهة بني الطرفني ،وذلك يف �سنة � 15أو
16هـ� 636/أو 637م ،وكان تعداد الفر�س � 120ألف ًا ويقابلهم ع�شرة �آالف من
امل�سلمني تقريب ًا ،وقال امل�ؤرخ الأرمني �سيبيو�س �أن اجلي�ش ال�سا�ساين ت�ش ّكل من
 .1البالذري  :فتوح البلدان  ،ج � ، ١ص .310
 .2تقع الثعلبية �شمال �شرق حائل يف الأرا�ضي ال�سعودية.
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موقع مدينة جلولاء في العراق

موقع مدينة ح ُلوان في العراق
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� 80ألف رجل م�س ّلح ،من بينهم ثالثة �آالف مقاتل �أرمني مدججني بال�سالح
ان�ضم حاكم
وحتت قيادة القائد الأرمني (مو�شيل ماميكو َنني ابن دافيد) ،كما ّ
(�ساهونيك) الأمري (غريغور) �إىل اجلي�ش ال�سا�ساين وحتته �ألف مقاتل� .أما
�سيف بن عمر فقد �أ�ضاف �سرايا �أخرى ،ولعله جاء بها من حم�ض خياالته
و�أ�ساطريه التي ال تنتهي .وعلى �أي حال ،فقد كان الن�صر الكبري حليف امل�سلمني،
و ُقتل القائد ر�ستم يف املعركة .وتذكر الباحثة بور �شريعتي �أنه (رمبا كان �أحد
�أهم �أ�سباب هزمية ال�سا�سانيني يف معركة القاد�سية� ،إ�ضافة �إىل اال�ستنزاف
العام للقدرات الب�شرية والع�سكرية بعد �سنوات من احلروب مع البيزنطيني،
هو الطاعون الذي �أهلك اململكة ،وحالة عدم الثقة والتحزُّب ال�سائدة بني �أهل
البيوتات ،ومقتل جميع الأ�شراف البارزين ،ومقتل القائد ر�ستم �أي�ض ًا خالل
احلرب .وبعد �أن ّ
�شخ�ص العرب دور التحزّب يف �إ�ضعاف الكيان ال�سيا�سي
ال�سا�ساين -حيث جتمعت اجليو�ش حول قادتها(((� -أدركوا �أي�ض ًا �أن �أف�ضل
ا�سرتاتيجية تتمثل يف ا�ستهداف �أولئك القادة حتديد ًا ،فلوالهم لتفتّت حتالف
الفر�س وتف ّر َقت ُ
املف�صلة
تف�سر الروايات ّ
جيو�شهم .ولعل هذه اال�سرتاتيجية ِّ
ملعركة القاد�سية التي ته ِّول � ْأ�سر �أولئك القادة وهزميتهم ومقتلهم �أي�ض ًا)(((.
ثم انهزم الفر�س نحو عا�صمتهم املدائن ،فتبعهم امل�سلمون وهزموهم،
ومكثوا فيها �أيام ًا ثم بلغهم �أن ك�سرى ال ُفر�س يزدجرد قد جمع عدد ًا كبري ًا
ها�شم بن
من املقاتلني يف جلوالء ،ف�س ّرح �سعد بن �أبي وقا�ص �إليهم ابنَ �أخيه
َ
 .1ذكرت من قبل �أن اجلي�ش الفار�سي انق�سم �إىل ثالثة جيو�ش بعد هزميته على يد
البيزنطيني ،وانحاز كل جي�ش �إىل قائده املنتمي �إىل �أ�سرة خمتلفة.
 .2بور �شريعتي :ا�ضمحالل االمرباطورية ال�سا�سانية و�سقوطها� ،ص .348
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عتبة بن �أبي وقا�ص ،املل ّقب باملرقال ،ومعه اثنا ع�شر �ألف ًا ،فوجدوا الفر�س
حت�صنوا وخندقوا وجعلوا عيالهم وثقلهم بخانقني ،وتعاهدوا �أن ال يف ّروا،
قد ّ
وجعلت الأمداد تقدم عليهم من ُحلوان واجلبال .فقال امل�سلمون :ينبغي �أن
نعاجلهم قبل �أن تكرث �أمدادهم.
فلقوهم وحجر بن عدي الكندي على امليمنة ،وعمرو بن معدي كرب على
اخليل ،وطليحة بن خويلد على الرجال ،وعلى جي�ش ال�سا�سانيني يومئذ ُخ ّرزاد
�أخو ر�ستم ف ّرخزاد((( .فاقتتلوا قتا ًال �شديد ًا مل يقتتلوا مثله رمي ًا بالنبل وطعن ًا
تق�صفت ،وجتالدوا بال�سيوف حتى انثنت.
بالرماح ،حتى ّ
ثم �إن امل�سلمني حملوا حملة واحدة فهزموا الفر�س الذين و ّلوا هاربني،
وا�ستمر امل�سلمون يف تق ّدمهم يف الأنحاء املختلفة ،حتى مل يبقَ من قرى ومدن
دجلة ناحية� ،إال غلب عليها امل�سلمون و�صارت يف �أيديهم.
• يوم اجلراثيم:

ومعركة القاد�سية -كما قلت ِمن قبل -من النماذج الوا�ضحة ل�شدة ت�أثري
�سيف بن عمر على قراءة �أحداث الفتوحات التي عاث فيها ف�ساد ًا ب ّين ًا ،كما �أنه
�أقحم معركة من وحي خياالته �أ�سماها (يوم اجلراثيم) ،وا ُ
الرتاب
جلر ُثومة:
ُ
املجتمع َ
حول �أ�صول ال�شجر ،وا ّدعى وقوعها �سنة  16هـ َيذكر فيها عبور جي�ش
ِ
امل�سلمني دجلة �إىل مدائن ك�سرى.
ويف هذه املعركة الأ�سطورية ،و�صف �سيف الأحداث اخلارقة التي حدثت
احل�سن.
 .1خ ّرزاد� ،أو خو ّره زاد ،وتعني ابن الطيب �أو ابن َ
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بقيادة ال�شخ�صية الوهمية عا�صم بن عمرو التميمي ،حيث عرب امل�سلمون نهر
دجلة الذي كان متالطم ًا يف ذلك اليوم راكبني خيولهم( :وما زال فر�س ي�ستوي
قائم ًا �إذا �أعيىُ ،ي َ
ن�شز له َت ْل َعة((( في�سرتيح عليها ك�أنه على الأر�ض! فلم يكن
باملدائن �أمر �أعجب من ذلك ،وذلك يوم املاء ،وكان ُيدعى يوم اجلراثيم)(((.
ويف الرواية الأخرى( :كان يوم ركوب دجلة ُيدعى يوم اجلراثيم ال َيعيى �أحد
ن�شزت له جرثومة ُيريح عليها)(((.
�إال �أُ ِ
ويف الرواية الثالثة( :خ�ضنا دجلة وهي تطفح ،فلما كنا يف �أكرثها ماء((( مل
حزامه!)(((.
فار�س واقف ًا ما يبلغ املا ُء َ
يزل ٌ
�أما الرواية الأخرى فقد جاء بها ياقوت احلموي يف معجم البلدان وهو
يتحدث عن مت�صري الكوفة ،قال( :قال �أبو عبيدة معمر بن املثنى :ملا فرغ �سعد
بن �أبي وقا�ص من وقعة ر�ستم بالقاد�سية ،و�ض ّمن �أرباب القرى ما عليهمَ ،بعث
(((
َمن �أح�صاهم ومل ي�س ّمهم((( حتى يرى عمر فيهم ر�أ َيه ،وكان الدهاقني
(نا�صحوا امل�سلمني ود ّلوهم على عورات فار�س ،و�أهدوا لهم و�أقاموا لهم
توجه �سعد نحو املدائن �إىل يزدجرد ....فلم يجد معابر فد ّلوه
الأ�سواق .ثم ّ
� .1أي � :أر�ض مرتفعة .
 .2الطربي :تاريخ الأمم وامللوك ،ج� ،3ص.122
 .3الطربي :تاريخ الأمم وامللوك ،ج� ،3ص.123-122
� .4أعمق نقطة.
 .5الطربي :تاريخ الأمم وامللوك ،ج� ،3ص.123
 .6من الأ�سرى .
 .7م�أخوذ من كلمة ده َكان الفار�سية وكانت تطلق على الإقطاعيني ّ
وملك الأرا�ضي الريفية
من ال ُفر�س ،واملراد هنا زعيم فالحي العجم.
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على خما�ضة((( عند قرية ال�صيادين �أ�سفل املدائن ،ف�أخا�ضوها اخليل حتى
عربوا ،وهرب يزدجرد �إىل �إ�صطخر)((( وهي مدينة كانت تقع بالقرب من
�شرياز .هكذا ح ّول �سيف املخا�ضات �إىل جراثيم تظهر ب�صورة �إعجازية
لتحقق الن�صر للم�سلمني ،وال�شك �أن احتواء رواياته مثل هذه ال�صور اخليالية
�أ�شد طلب ًا وتق ّب ًال من تلك التي تخلو منها ،وكان ذلك من �أ�سباب جناحه يف
مترير �أكاذيبه و�أ�ساطريه.
• فتح هناوند:

فتوجه �إليها ها�شم املرقال
حت�صن يزدجرد يف ُحلوانّ ،
بعد معركة جلوالءّ ،
�سنة 19هـ640/م فهرب يزدجرد �إىل �أ�صفهان ،وج َرت امل�صاحلة مع �أهل
ُحلوان ،وتكاتبت الفر�س و�أهل الري و�إ�صبهان وهمذان وقوم�س (دامغان)
وغريها بالتجمع لت�شكيل جي�ش بقيادة يزدجرد وذلك يف �سنة 20هـ641/م،
ف�أ ّمر عليهم مردان�شاه ذا احلاجب ،وكانت ع ّدتهم ما بني �ستّني �إىل مائة �ألف.
فكتب وايل الكوفة �آنذاك عمار بن يا�سر �إىل عمر بن اخلطاب يخربه
بخربهم ،وج َرت م�شاورات حول �ضرورة م�شاركة اخلليفة بنف�سه يف القتال
من عدمها ،وانتهت ببقائه يف املدينة ،كما م ّر معنا عند بحث موقف الإمام
علي «عليه ال�سالم» من الفتوحات ،ومن املحتمل �أن امل�س�ألة ارتبطت مبعركة
القاد�سية ال نهاوند كما ذكرت يف حم ّله.
على �أن النتيجة الأهم واحلا�سمة لهذه املعركة التي ُ�س ّميت (فتح الفتوح)
 .1ا َملخا�ض :مكان �ضحل املاء يخو�ضه ال َّنا�س م�شا ًة �أو ُركبا ًنا .
 .2احلموي :معجم البلدان ،ج� ،4ص.491
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بعض المدن الإيرانية المرتبطة ب�خبر فتح نهاوند

بالإ�ضافة �إىل انت�صار امل�سلمني� -أنها �أعلنت نهاية دولة ال ُفر�س ال�سا�سانيني،حيث مل تقم لهم بعذ ذلك قائمة ،وكانت البوابة التي من خاللها ُفتحت مناطق
كثرية من بالد �إيران من قبيل ا�صطخر (كانت تقع بالقرب من �شرياز) ،وقم
وكا�شان والري وقوم�س وقزوين وزجنان و�أ�صفهان ونواحي �أخرى �إىل ال�شرق
وال�شمال كخرا�سان و�آذربايجان و�سج�ستان وكابل وال�سند ،وغريها ،وذلك
على مدى �سنوات متعاقبة.
وفيما يلي بع�ض اخلرائط التي تو�ضح املديات التي بلغتها الفتوحات
الإ�سالمية يف العهود املختلفة.
• متصري البصرة:

كانت (الأُب ّلة) هي امليناء البحري الواقع على اخلليج العربي جنوب العراق،
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وكانت مرف�أ ال�سفن من ال�صني وما دونها� .سار عتبة بن غزوان �إليها ،ففتحها
بعد قتال وقع خارجها ،وذلك يف �سنة  13هـ ،وو�صفه الطربي نق ًال عن عمر بن
�شبة ب�سنده عن ال�شعبي كالتايل( :قدم عتبة بن غزوان الب�صرة يف ثلثمائة،
فلما ر�أى منبت الق�صب و�سمع نقيق ال�ضفادع قال �إن �أمري امل�ؤمنني �أمرين �أن
(((
�أنزل �أق�صى الرب من �أر�ض العرب و�أدنى �أر�ض الريف من �أر�ض العجم
فهذا حيث واجب علينا فيه طاعة �إمامنا .فنزل ا ُ
خل َريبة((( وبالأب ّلة خم�سمائة
من الأ�ساورة يحمونها وكانت مرف�أ ال�سفن من ال�صني وما دونها ،ف�سار عتبة
فنزل دون الإجانة((( ف�أقام نحو ًا من �شهر ،ثم خرج �إليه �أهل الأبلة فناه�ضهم
عتبة  ....ثم التقوا فما اقتتلوا مقدار جزر جزور وق�سمها حتى منحهم اهلل
�أكتافهم وو ّلوا منهزمني حتى دخلوا املدينة ،ورجع عتبة �إىل ع�سكره ف�أقاموا
�أيام ًا ،و�ألقى اهلل يف قلوبهم الرعب فخرجوا عن املدينة وحملوا ما ّ
خف لهم
وعربوا �إىل الفرات ،وخ ّلوا املدينة ،فدخلها امل�سلمون)(((.
ثم �أر�سل غزوان ر�سالة �إىل اخلليفة عمر يخربه فيها �ضرورة ت�أ�سي�س مو�ضع
خا�ص باملقاتلني امل�سلمني ،واقرتح عليه �( :أر�ض ًا كثرية الق�صبة يف طرف الرب
�إىل الريف ،ودونها مناقع ماء فيها ق�صباء ...فبنوا م�ساكن بالق�صب .وبنى
عتبة م�سجد ًا من ق�صب وذلك يف �سنة  .14فيقال �إنه توىل اختطاط امل�سجد
بيده .ويقال اختطه حمجر بن الأدرع البهزي من �سليم .ويقال اختطه نافع بن
� .1أي هي املنطقة الفا�صلة بني منطقة برية ي�سكنها عرب البادية و�أخرى زراعية ريفية واقعة
حتت حكم الفر�س .
 .2ا�سم موقع.
 .3ا�سم نهر.
 .4الطربي :تاريخ الأمم وامللوك ،ج� ،3ص..93

وصف إمجايل للفتوحات

349

احلارث بن كلدة حني خط داره .ويقال بل اختطه الأ�سود بن �سريع التميمي...
وبنى عتبة دار الإمارة دون امل�سجد ...وفيها ال�سجن والديوان)(((.
وهذا مثال من �أمثلة الت�ضارب يف الروايات .والطريف �أن هذه الأبنية كانت
م�ؤقتة ،بح�سب احلاجة ،يتم تركيبها متى �شاءوا ال�سكنى يف املنطقة ،و ُتف ّكك
متى ما غادروها ،وهكذا( :فكانوا �إذا غزوا نزعوا ذلك الق�صب وحزموه
وو�ضعوه حتى يرجعوا من الغزو .ف�إذا رجعوا �أعادوا بناءه .فلم تزل احلال
كذلك .ثم �إن النا�س ّ
اختطوا ،وبنو املنازل .وبنى �أبو مو�سى الأ�شعري امل�سجد
ودار الإمارة بلنب وطني ،و�سقفها بالع�شب ،وزاد يف امل�سجد)(((.
وهكذا ت�أ�س�ست مدينة الب�صرة التي �أ�صبح لها �ش�أن كبري بعد ذلك ،وكانت
واحدة من هم احلوا�ضر الإ�سالمية ت�أثري ًا يف تاريخها.
• متصري الكوفة:

بعد هذه الأحداث واالنت�صارات ،كتب اخلليفة عمر �إىل �سعد بن �أبي وقا�ص
ي�أمره �أن يتخذ للم�سلمني دار هجرة ،تكون موطن ًا للقوات الع�سكرية و�أهاليهم.
ف�أتى الأنبار و�أراد �أن يتخذها منز ًال ،فكرث على النا�س الذباب ،ثم انتقل �إىل
ّ
فاختطها و�أقطع النا�س املنازل،
موقع الكوفة ،وكان يقال له (�سور�ستان)،
و�أنزل القبائل منازلهم ،وبنى م�سجدها وذلك يف �سنة 17هـ648/م.
وقد بد�أ تخطيط املدينة وتوزيع �أرا�ضيها بتحديد مو�ضع م�سجدها �أ ّو ًال،
مهب القبلة ف�أعلم على موقعه ،ثم غال ب�سهم �آخر
ف�أمر رجال ًفغال ب�سهم ِقبل ّ
 .1البالذري :فتوح البلدان ،ج� ،2ص .425
 .2البالذري :فتوح البلدان ،ج� ،2ص .426
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مهب ال�شمال و�أعلم على موقعه ،ثم غال ب�سهم قبل مهب اجلنوب و�أعلم
قبل ّ
مهب ال�صبا((( ف�أعلم على موقعه .ثم و�ضع
على موقعه ،ثم غال ب�سهم قبل ّ
م�سجدها ودار �إمارتها حيث كان يقف الرامي وما حوله ،و�أ�سهم لنزار و�أهل
اليمن ب�سهمني على �أنه َمن خرج ب�سهمه �أ ّوال فله اجلانب الأي�سر ،وهو خريهما.
فخرج �سهم �أهل اليمن ف�صارت خططهم يف اجلانب ال�شرقي ،و�صارت خطط
نزار يف اجلانب الغربي من وراء تلك العالمات .وترك ما دونها فناء للم�سجد
ودار الإمارة.
ا�ستق ّر �سعد بن �أبي وقا�ص يف الكوفة وكان واليها� ،إال �أنه ما لبثت �أن تعاقبت
ال�شكاوى عليه ،وات ُِّهم يف طريقة �صالته ،ويف عدله وم�ساواته بني النا�س،
وعي عمار بن يا�سر مكانه ،ومل يبق �إال �سنة وت�سعة �أ�شهر حتى
فعزله اخلليفةّ ،
(من عذيري
ُعزل بعد �أن ات ُِّهم بال�ضعف وعدم العلم بال�سيا�سة ،فقال عمرَ :
من �أهل الكوفة؟! �إن ا�ستعملت عليهم القوي فجروه ،و�إن و ّليت عليهم ال�ضعيف
ح ّقروه) .ثم ا�ستدعى املغرية بن �شعبة فقال�( :إنْ و ّليتك الكوفة �أتعود �إىل �شئ
مما قرفت به؟ فقال :ال)(((.
وكان املغرية قد اتُّهم بالزنا يف الب�صرة وهو واليها ،و�شاهد ذلك �أربعة من
امل�سلمني ،ولكنّ اخلليفة بعد �أن ا�ستدعاه مل ُي ِقم عليه احلد ،واكتفى بعزله
وتعيني �أبي مو�سى الأ�شعري مكانه ،والق�ضية م�شهورة .وهكذا ّ
تول املغرية بن
�شعبة الكوفة ،فلم يزل عليها حتى تويف عمر .ثم �إن عثمان بن عفان والها �سعد ًا،
 .1ال�صبا :ريح مه ّبها من م�شرق ال�شم�س �إذا ا�ستوى الليل والنهار.
 .2البالذري :فتوح البلدان ،ج� ،2ص .343
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ثم عزله ووىل الوليد بن عقبة بن �أبي معيط ،ثم عزل الوليد بعد �شكاوى �أهل
الكوفة ملا ظهر من �شربه اخلمر وغري ذلكّ ،
وول �سعيد بن العا�ص بن �سعيد
بن العا�ص بن �أمية ،ثم ا�ستق ّر بها الإمام علي بعد حرب الب�صرة ،واتّخذها
عا�صم ًة له ،ويف م�سجدها تل ّقى �ضربة ابن ملجم ،فا�ست�شهد على �إثرها ،ودفن
بالقرب منها حيث مو�ضع مرقده اليوم.
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الفتوحات ضمن حدود الامبراطور ية الساسانية

مديات توسّ ع حدود الدولة الإسلامية في  130سنة تقريبا ً
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حدود الدولة الأمو ية سنة 133هـ 750 /م

الدولة العباسية في أقصى اتساعها
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امتداد الدول الإسلامية في بعض العصور  -باللون الغامق

امتداد العالم الإسلام اليوم

أسباب االنتصار
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9
أسباب االنتصار
يف ط ّيات عر�ض �أو�ضاع االمرباطوريتني البيزنطية وال�سا�سانية الفار�سية
تبي لنا ب�شكل وا�ضح ال�سبب الأول وراء حتقيق
والعر�ض الإجمايل للفتوحاتّ ،
امل�سلمني خالل العهد الرا�شدي االنت�صارات ال�سريعة واحلا�سمة وال�ضخمة
بالقيا�س �إىل الفرتة الزمنية التي ا�ستغرقتها ،و�أي�ض ًا بالقيا�س �إىل عدد
املقاتلني والإمكانات الع�سكرية املتو ّفرة لديهم باملقارنة مع خ�صومهم.
�إذ كان �ضعف االمرباطوريتني وتهالكهما ال�سيا�سي واالقت�صادي والأمني
تق�صيناها ،الدور الكبري يف ما مت
والع�سكري واالجتماعي لعوامل عديدة ّ
�إجنازه على يد امل�سلمني� .إال �أن هذا لي�س ال�سبب الوحيد ،ومن هنا قال د.
�سعيد عا�شور( :ولي�س العجيب يف �أمر الغزوات هو �أن العرب جتا�سروا على
مهاجمة الفر�س والروم ،وهما �أكرب امرباطوريتني عرفهما عندد م�ستهل القرن
ال�سابع ،و�إمنا العجيب هو �أن العرب غزوا فار�س يف الوقت نف�سه الذي غزوا
دولة الروم ،و�أحرزوا انت�صاراتهم ال�ضخمة على الدولتني يف وقت واحد)(((.
وال ميكن تف�سري ذلك ب�سبب �ضعف اخل�صم فقط ،و�إال كانت الأمور ت�سري
بالتدريج ،ولي�س -كما عرفنا -دفعة واحدة وب�شكل متزامن ،ومن هنا �أ�ضاف
 .1عا�شور :تاريخ �أوروبا يف الع�صور الو�سطى� ،ص .105
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د .عا�شور قائ ًال( :والواقع �أن �أ�سباب حركة الفتوح العربية وال�سرعة الفائقة
التي ّمتت بها هذه احلركة والنجاح ال�سريع الذي �أحرزته كانت من املو�ضوعات
التي ا�ستح ّلت جز ًء كبري ًا من تفكري امل�ؤ ّرخني املحدثني)(((.
وقد �أ ّكد امل�ست�شرق الإيطايل فران�شي�سكو غابرييلي يف كتابه (الإ�سالم يف
املتو�سط) على وجود املق ّوم الداخلي يف الإ�سالم الذي �أ ّدى �إىل
عامل البحر ّ
حتقيق النتائج الباهرة ويف �أق�صر م ّدة وب�أق ّل عدد حيث قالُ ( :ولد الإ�سالم
يف منطقة من �أكرث مناطق العامل القدمي بدائية وتخ ّلف ًا ،ولكنه �سرعان ما
جتاوز حدوده وتطور من ظاهرة حملية وعامل داخلي يف حياة الأمة العربية
�إىل عقيدة كونية وقوة عاملية ،وذلك يف عملية ال يزال امل�ؤرخون يختلفون حولها
حتى اليوم� .إنها بالن�سبة لأولئك الذين يدر�سون الديناميكية الغام�ضة لهذه
العملية ،ال ُتع ّد �شرقية وال غربية ،كما ال ُيكن �إعطا�ؤها �أي حتديد جغرايف
�أو ثقايف� .إنها فقط القوة العجيبة التي ت�شع من العقيدة اجلديدة ،ومن
الدولة التي �أقامتها هذه العقيدة ،والتي َ َن ْت يف كل اجتاه ،و�أنتجت ح�ضارة
موحدة �إىل حد يدعو �إىل ال ّده�شة ،وذلك رغم االختالف ال�شديد بني البيئات
ّ
وامل�ستويات الثقافية التي ازدهرت عليها)(((.
وال يقت�صر الأمر على العراق وفار�س وال�شام ،فقد حت ّول �شمال القارة
الأفريقية من احل�ضارة الالتينية �إىل احل�ضارة الإ�سالمية ،ومن الديانة
امل�سيحية �إىل الديانة الإ�سالمية ،حتى الرببر الذين طاملا �أظهروا عناد ًا
 .1عا�شور :تاريخ �أوروبا يف الع�صور الو�سطى� ،ص .109
 .2غابرييلي ،الإ�سالم يف عامل البحر املتو�سط ،ج� ،1ص .85
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ومقاومة جتاه ح�ضارة الروم ،اندجموا يف تيار احل�ضارة اجلديدة و�أ�صبحوا
م�سلمني متح ّم�سني ،وبذلك م ّرت �سبعمائة ال�سنة التي �سيطرت فيها �أوروبا
على �شمال القارة الأفريقية وك�أنّ �شيئ ًا من ذلك مل يكن ،فقد �أقبل النا�س
هناك على الإ�سالم  -عن اختيار و�إرادة حرة -بد ًال عن امل�سيحية� ،إال ما
ا�ستُثني ،وا�ستبدلت احلياة ذات الطابع الروماين بالنمط الإ�سالمي ،واملدن
أدراجهم �إىل �أوربا.
تركها الرومان ليعودوا � َ
ولو قار ّنا ذلك مع الزحف اجلرماين الهائل على الإمرباطورية الرومانية
و�سقوط الكثري من نواحي �أوروبا ب�أيديهم يف فرتة ما ،لوجدنا �أن النا�س مل
ُيق ِبلوا على معتقدات اجلرمان وعاداتهم و�أ�سلوب حياتهم ،على خالف ما
جرى بعد الزحف الإ�سالمي على �أفريقيا ،بل وما حتقق الحق ًا بفتح جزر
البحر الأبي�ض املتو�سط والأندل�س وغريها من نواحي �أوروبا.
وهنا جند �أنف�سنا �أمام ظاهرة جديرة باهتمام امل�شتغل بالتاريخ ،فامل�سلمون
الذين اقتحموا العامل الروماين يف القرن ال�سابع و�أوائل الثامن كانوا �أق ّل عدد ًا
بكثري من اجلرمان الذين تد ّفقوا على قلب ذلك َ
العال من قبل ،ومع ذلك ف�إنّ
احل�ضارة الرومانية والكني�سة امل�سيحية تغ ّلبت يف النهاية على ه�ؤالء اجلرمان
وا�ستوعبتهم ،يف حني كانت الغلبة يف اجلهات التي �سيطر عليها امل�سلمون
وا�ستق ّروا فيها ل�صالح ح�ضارتهم ودينهم ولغتهم.
هذه الظاهرة الفريدة والها ّمة لي�س لها �سوى تف�سري تاريخي واحد ،هو
�أن اجلرمان مل يكن لديهم ما يواجهون به كني�سة العامل الروماين ،يف حني
ظهر امل�سلمون مز ّودين بعقيدة وح�ضارة وقيم ومباديء و�أخالقيات ومفاهيم
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وت�شريعات �أ ّدت �إىل متا�سكهم ،وحالت دون ذوبانهم يف املجتمع اجلديد.
هذا هو العامل الثاين املهم الذي ح ّقق النجاح الباهر للم�سلمني يف امتدادهم
اجلغرايف ال�سريع ،وا�ستمرار بقائهم وحكمهم يف الكثري من هذه املناطق،
وت�أثريهم فيها ح�ضاري ًا بتب ّني الإ�سالم ،واللغة العربية ،وبع�ض ال�سمات
احل�ضارية الأخرى من قبيل الأ�سماء ،و�أن ُيحدثوا هذه الثورة ال�ضخمة يف
تاريخ العامل.
يقول الربوفي�سور الفرن�سي �إدوارد ب ّروي(((( :واجنلى غبار الفتح و�صل�صلة
ال�سالح عن �إمرباطورية جديدة وال �أو�سع ،وعن ح�ضارة وال �أ�سطع ،وعن
مدن ّية وال �أروع ،ع َّول عليها الغرب يف تطوره ال�صاعد ورق ّيه البناء ،بعد �أن نفخ
الإ�سالم يف ق�سم موات من الرتاث الإن�ساين القدمي روح ًا جديدة عادت معه
�إليه احلياة ،فنب�ض و�ش ّع و�سرى)(((.
على �أن ح�ضارات تلك ال�شعوب �أ ّثرت �أي�ض ًا يف امل�سلمني العرب (الفاحتني/
الغزاة) ووجدت لديهم من املرونة واالنفتاح ما جعل عملية التمازج والتخالط
والوفاق االجتماعي �سريع التح ّقق والر�سوخ.
وهذا من العوامل امل�ساعدة ِملا حت ّقق من خالل حركة الفتوحات الإ�سالمية.
� .1إدوارد ب ّروي ( Édouard Perroyت1974م) م�ؤرخ فرن�سي و�أكادميي .متخ�ص�ص يف
تاريخ �إجنلرتا يف القرنني الرابع ع�شر واخلام�س ع�شر ،وهو �أ�ستاذ تاريخ الع�صور الو�سطى،
وم�ؤ�س�س جمعية م�ؤرخي القرون الو�سطى للتعليم العايل� .ساهم يف كتابة مو�سوعة (تاريخ
احل�ضارات العام  -القرون الو�سطى).
 .2بروي :القرون الو�سطى� ،ضمن (تاريخ احل�ضارات العام) ب�إ�شراف :موري�س كروزيه ،ج،3
�ص.109
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والعامل الآخر الذي ميكن �إ�ضافته هنا ،هو امتالك امل�سلمني �-آنذاك-
عقيدة خا�صة يف اجلهاد يف �سبيل اهلل ،وهي عقيدة ميتزج فيها الإميان باهلل
ب�ضرورة الت�ضحية يف �سبيله ،واالعتقاد بوجود عامل �آخر مي ّثل احلياة احلقيقية
التي من �أجلها ُخلق الإن�سان ،ف�إذا ما ق ّدم الت�ضحيات من خالل امل�شاركة يف
حركة اجلهاد الع�سكرية ،على م�ستوى النف�س �أو املال �أو الولد �أو غري ذلك ،ف�إنّ
هذا لن يعود عليه بالأثر الدنيوي الإيجابي فح�سب ،بل و�سيجد �أثره العظيم يف
احلياة الأخرى الأبدية يف ر�ضوان اهلل «تعاىل».
بل �إن م�شاركته بالنف�س �إن انتهت بقتله يف �ساحة املعركة ،ف�إنّ هذا مي ّثل ق ّمة
ال�سعادة بالن�سبة �إليه ،لأنه موعود من قبل اهلل بامتيازات عظيمة ال ينالها �سوى
َمن ق ّدمها ،ومن بينها �ضمان احلياة الربزخية ال�سعيدة والتي �س ُيحرم منها
عا ّمة النا�س ،عالوة على احلياة الأخروية التي ي�شاركه فيها امل�ؤمنون ،وميتاز
َح َس َب َّن
فيها على كثري منهم باملرتبة وعظيم املثوبة من اهلل «ع ّز وجل»َ } :و َ
ال ت ْ

ُونَ ،فر ِ
يل ا ِ
ال ِ
ين
ين ُق ِتلُو ْا فِي َس ِب ِ
ِم ُي ْر َزق َ
هلل أَ ْم َواتًا َب ْل أَ ْح َياء ِع َ
ِح َ
َّذ َ
ند َر ِّبه ْ
َاه ُم ُ
ون ِبال ِ
َضل ِ
ال
ِم أَ َّ
اهلل مِن ف ْ
ِه َو َي ْس َت ْب ِش ُر َ
َّذ َ
ِب َما آت ُ
َم َيل َ
ْح ُقو ْا ِبهِم ِّم ْن َخ ْل ِفه ْ
ين ل ْ
َض ٍل َوأَ َّن َ
ون ِب ِن ْع َم ٍة ِّم َن ا ِ
ال
اهلل َ
ِم َو َ
هلل َوف ْ
ونَ ،ي ْس َت ْب ِش ُر َ
ال ُه ْم َي ْح َز ُن َ
َخ ْو ٌف َعلَ ْيه ْ
ِين{((( ،وك�أ ّنهم كوفئوا مقابل تخ ّليهم عن احلياة مبكاف�أة
ْم ْؤ ِمن َ
ُي ِضي ُع أَ ْج َر ال ُ

من نف�س جن�س العمل ،وهو البقاء �أحياء ُيرزقون خالل فرتة الربزخ.

وهكذا �أ ّكد القر�آن الكرمي على االمتيازات الأخروية ملن ُيقتل يف �سبيل
ْم َج ِ
ال َي ْس َتوِي ا ْل َق ِ
ون
اهللَّ } :
ِين َغ ْي ُر أُولِي َّ
اه ُد َ
اع ُد َ
ْم ْؤ ِمن َ
ون م َ
الض َر ِر َوال ُ
ِن ال ُ
� .1آل عمران.171-169:
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ُ
ْم َج ِ
يل ا ِ
ِم
فِي َس ِب ِ
ِم ف َّ
اه ِد َ
ِم َوأَن ُف ِسه ْ
ين ِب َأ ْم َوا ِله ْ
ِم َوأَن ُف ِسه ْ
هلل ِب َأ ْم َوا ِله ْ
َض َل اهلل ال ُ
ُ
ُال َو َع َد ُ
ْم َج ِ
َعلَى ا ْل َق ِ
ين َعلَى
ين َد َر َج ًة َوك ًّ
ْح ْس َنى َوف َّ
اه ِد َ
اع ِد َ
اهلل ال ُ
َض َل اهلل ال ُ
َان ُ
يماَ ،د َر َج ٍ
ا ْل َق ِ
اهلل َغ ُفو ًرا
ِر ًة َو َر ْح َم ًة َوك َ
اع ِد َ
ين أَ ْج ًرا َع ِظ ً
ات ِّم ْن ُه َو َم ْغف َ
َّر ِح ًيما{(((.
ِن َّ َ
ِين أَ ْن ُف َس ُه ْم َوأَ ْم َوا َل ُه ْم ِب َأ َّن َل ُه ُم
الل ْ
وقال «تعاىل»} :إ َّ
ْم ْؤ ِمن َ
اش َت َرى م َ
ِن ال ُ
ُون َو ْع ًدا َعل ِ
يل َّ ِ
َيه َح ًّقا فِي ال َّت ْو َرا ِة
ُون فِي َس ِب ِ
ُون َوي ْق َتل َ
الل فَي ْق ُتل َ
ْج َّن َة ي َقا ِتل َ
ال َ
َاس َت ْب ِش ُروا ِب َبي ِع ُك ُم ا َل ِ
ِن َّ ِ
ّذي َباي ْع ُت ْم
يل َوا ْل ُق ْر ِ
ال ْن ِج ِ
آن َو َم ْن أَ ْوفَى ِب َع ْه ِد ِه م َ
َو ْ ِ
الل ف ْ
يم{(((.
ِب ِه َو َذل َ
ِك ُه َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َع ِظ ُ

• تفسري غييب:

وهناك حتليل ذو ُبعدينُ ،بعد مرتبط (بالغزاة/الفاحتني) و ُبعد (باملغز ّوين)
طرحه الراهب ال�سرياين يوحنا ابن الفنكي ،ن�سب ًة �إىل بلدة فنك الواقعة
على نهر دجلة �شمال جزيرة ابن عمر (جزيرة بوطان) الواقعة جنوب �شرق
تركيا حالي ًا على حدودها مع �سورية ،وعا�ش يف نهاية القرن ال�سابع امليالدي/
الن�صف الأخري من القرن الأول الهجري� ،أي كان معا�صر ًا للأحداث ،وله
ويف�صل فيه تاريخ العامل منذ بدء اخللق حتى الأيام
كتاب (النقاط البارزة) ّ
التي عا�صرها .ومل ُيطبع هذا الكتاب حتى الآن ،وهو موجود كمخطوطة تت�ألف
من خم�سة ع�شر جز ًءُ .ي ّ
غطي اجلزء اخلام�س ع�شر الفتوحات الإ�سالمية.
ويبدو من كتابات يوحنا هذا �أنه على الرغم من نظرته للم�سلمني على �أنهم
 .1الن�ساء.95:
 .2التوبة.111:
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غري متم ّدنني بلحاظ طبيعتهم البدوية� ،إال �أنه يرى �أن حتقيق هذا القدر الهائل
من االنت�صارات على �أعظم امرباطوريتني ،ومن خالل ق ّوات ال متتلك �إال �شيئ ًا
ب�سيط ًا من التنظيم الع�سكري ،لأمر مثري لالهتمام يكاد ي�شبه املعجزة ،و�أن
هذه االنت�صارات مل يكن لها �أن تتح ّقق دون املعونة والإ�سناد الإلهي ،و�أن يف
هذا ت�أديب للم�سيحيني ملا ارتكبوه من ذنوب وظلم وف�ساد.
قال يف كتابه( :ال يجب �أن نتحدث عن �أوالد هاجر((( وك�أننا نتحدث عن �أمر
م�ألوف ،ولكن كحملة لر�سالة �إلهية ،فهم يحملون تعاليم �إلهية ملعاملة الأديرة
امل�سيحية وامل�سيحيني ب�شرف .عندما جاء ه�ؤالء ب�أمر الرب و�سيطروا على
اململكتني مل ي�سيطروا عليها بحرب �أو قتال و�إمنا بطريقة مهينة لأعدائهم،
فالرب و�ضع الن�صر بني �أيديهم بهذا ال�شكل ،ورمبا ي�صح القول �أن رج ًال منهم
ُ .1يطلق هذا العنوان على العرب باعتبارهم من ن�سل النبي �إ�سماعيل ،و�أمه ال�سيدة هاجر.
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يقابل �ألف ًا ،ورجلني منهم يقابلون ع�شرة �آالف .كيف ميكن لرجال عراة ال
يرتدون الدروع �أن ينت�صروا بهذا ال�شكل دون املعونة الإلهية .لقد ناداهم الرب
من نهايات العامل لكي يق�ضوا على املمالك الآثمة)(((.
و ُنقل عنه يف ن�ص �آخر قوله( :ينبغي �أال نفكر يف قدوم العرب باعتباره
�شيئ ًا عادي ًا ،و�إمنا هو عمل من الأعمال ال�سماوية ،فقبل �أن يناديهم الرب،
كان قد �أع ّد �سلف ًا لإبقاء امل�سيحيني مك ّرمني ،والآن عندما جاء ه�ؤالء النا�س
ب�أمر الرب ،وا�ستولوا على كل من اململكتني الروم والفر�س لي�س باحلرب �أو
ب�أ ّية معركة و�إمنا ب�أ�سلوب عبودي ،متام ًا مثل جمرة قد ا�ستخرجت من النار،
ال ي�ستخدمون �أ�سلحة احلرب �أو الو�سائل الب�شرية ،و�ضع الرب الن�صر بني
�أيديهم)((( .بالطبع ،ف�إنّ هذا ال يعني ر�ضا وقبول وارتياح مثل ابن الفنكي
للفتوحات ودخول امل�سلمني �إىل بلدانهم ،بل هو نوع من �أنواع جلد الذات،
وحماولة تف�سري ال�صدمة بكون غري امل�ؤمنني بامل�سيح (الكفار بح�سب اعتقاده)
قد انت�صروا على امل�ؤمنني به.
و�إذا كان العهد الرا�شدي قد تعامل مع ال�شعوب التي ّمت فتح �أرا�ضيها كال�شعب
امل�صري بطريقة جذبتهم �إىل الإ�سالم وح�ضارته� ،سواء من حيث غلبة
روح الت�سامح� ،أو من حيث ن�سبة ال�ضريبة املفرو�ضة عليهم� ،إال �أنّ الأمويني
غيوا �سيا�ستهم جتاه م�صر ،ف�أثقلوا كاهل �شعبها بال�ضرائب
والعبا�سيني ّ
املرهقة ،وكان لرغبتهم يف املزيد من الفتوحات يف �أفريقيا انطالق ًا من م�صر
1. Empire and Elites after the Muslim Conquest: The Transformation of
 By Chase F. Robinson, P 29.وNorthern Mesopotamia
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الدور يف حتميل ال�شعب امل�صري ِثقل الدعم املايل لها ،و ُت�شري بع�ض الروايات
ال�سفن على
�إىل �أنّ الأمويني �أجربوا احلرفيني الن�صارى على امل�شاركة يف �صنع ُ
�سبيل املثال .وقد �أ ّدت ال�ضغوطات والأعباء املالية املفرو�ضة والظلم الواقع
على امل�صريني �إىل الثورة �أحيان ًا ،وكان للأقباط امل�سيحيني منهم ح�صة يف
ذلك ،وتعترب ثورة �أهل الب�شمور �أو الب�شرود (الب�شموريني) يف �شمال الدلتا،
والذين كانوا يعملون يف �إنتاج ورق الربدي �أ�شهر ثورة للم�سيحيني على ا ُ
حلكم
الإ�سالمي يف م�صر ،حيث قاموا بطرد عمال الدولة العبا�سية يف عهد امل�أمون،
ورفعوا راية الع�صيان ورف�ضوا دفع اجلزية .وقد ا�ضطر اخلليفة امل�أمون
�سنة 216هـ832/م �أن ي�صحب معه �إىل م�صر البطرك ديونو�سيو�س بطرك
�إنطاكية وا�ستعان به وببطرك الأقباط الأنبا يو�ساب ،لإخماد ثورة الب�شموريني
و�سي �إليهم قائده الأف�شني ملحاربتهم ،ثم �سار �إليهم بنف�سه وق ّواته وق�ضى على
ّ
حركتهم يف ال�سنة الهجرية الالحقة ،وتويف بعد ذلك ب�سنة.
• تفسري اقتصادي:

وقد حاول بع�ض الباحثني امل�ست�شرقني تف�سري هذه القوة على �أ�س�س اقت�صادية
بحتة ،فامل�ست�شرق (كارل هيرن�ش بيكر)((( حاول �أن يثبت �أن حركة الفتوحات
الإ�سالمية يف القرن ال�سابع مل تكن مفاجئة -كما تبدو -و�إمنا هي حلقة
�أخرية من �سل�سلة طويلة بد�أت قبل ذلك بعدة قرون ،و�أ ّدت �إىل خروج كثري
 .1كارل هيرن�ش بيكر Carl Heinrich Becker (1933- 1876م) م�ست�شرق �أملاين
و�سيا�سي.در�س يف عدة جامعات غربية و�شرقية ،ونال الدكتوراه يف عام  .1899له عدة
م�ؤلفات ،بع�ضها مرتبط بالإ�سالم.
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من الهجرات ال�سامية من قلب �شبه اجلزيرة العربية نتيج ًة لتق ّلب الأحوال
االقت�صادية فيها ،وما �أ�صاب البالد نتيجة لذلك من �ضعف وتدهور.
وبعبارة �أخرى ،ف�إن تع ّر�ض �شبه اجلزيرة العربية لأزمات اقت�صادية هو
الذي دفع �شعوبها �إىل الهجرة ،وال فرق يف ذلك بني الهجرات ال�سابقة التي
قام بها الأراميون والكنعانيون� ،أو الهجرات الالحقة التي قام العرب بها قبل
ظهور الإ�سالم.
وهكذا فعل امل�ست�شرق الأمريكي املعا�صر (برنارد لوي�س)((( حيث اعترب �أن
بالد العرب �شهدت يف قدمي الزمان خ�صب ًا عظيم ًا �أعقبه جفاف م�ستمر ،مما
�أ ّدى �إىل زحف ال�صحراء على ح�ساب الأرا�ضي اخل�ضراء ،حتى �أخذ �سكان هذه
البالد يخرجون منها على هيئة هجرات بعد �أن �ضاقت �سبل العي�ش يف وجوههم،
أرا�ض ذات خ�صوبة وثروات
و�أن الدافع وراء الفتوحات الإ�سالمية كان البحث عن � ٍ
و�شحة املوارد االقت�صادية يف اجلزيرة العربية.
تع ّو�ضهم عن جدب ال�صحراء ّ
(((

وقام امل�ست�شرق (توما�س �أرنولد)

بالتعبري ع ّما �سبق ب�أ�سلوب وا�ضح

 .1برنارد لوي�س  )2018-1916( Bernard Lewisم�ست�شرق بريطاين�-أمريكي ،تخ�ص�ص
يف تاريخ الإ�سالم والتفاعل بني الإ�سالم والغرب .ا�ستعانت به الإدارة الأمريكية على عهد
الرئي�س الأمريكي الأ�سبق (جورج دبليو بو�ش) للح�صول على ا�ست�شارته يف جمال التعامل مع
العامل الإ�سالمي.
 .2توما�س وولكر �آرنولد Thomas Walker Arnold (1930 -1864م) م�ست�شرق بريطاين،
تعلم العربية وانتقل للعمل باحث ًا يف جامعة عليكرة الإ�سالمية يف الهند حيث �أم�ضى هناك
ع�شر �سنوات �ألف خاللها كتابه امل�شهور (الدعوة �إىل الإ�سالم) ،ثم عمل �أ�ستاذ ًا للفل�سفة يف
جامعة الهور ،وكان ع�ضو هيئة حترير دائرة املعارف الإ�سالمية التي �صدرت يف ليدن بهولندا
يف طبعتها الأوىل .عمل �أ�ستاذ ًا زائر ًا يف اجلامعة امل�صرية عام .1930
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التو�سع العربي كانت هجرة جماعة ن�شيطة دفعها
و�صريح �إذ قال�( :إنّ حركة ّ
اجلوع واحلرمان �إىل �أن تهجر �صحاريها املجدبة وجتتاح بالد ًا �أكرث خ�صب ًا
كانت ُملك ًا جلريان �أ�سعد منهم حظ ًا).
• مالحظات على ما سبق:

ممن �شاركوا
املقوالت ال�سابقة و�أمثالها -و�إن �صدقت بالن�سبة �إىل جماميع ّ
يف حركة الفتوحات من الأعراب وغريهم وبع�ضهم كان �ضمن املرت ّدين ثم
عادوا �إىل الإ�سالم ب�سيا�سة الع�صا واجلزرة� -إال �أن اعتبار العامل االقت�صادي
ال�سابق هو املح ّرك احلقيقي �أو الأ�سا�س وراء حركة الفتوحات يعترب جمانب ًا
لل�صواب ،لأنه يغفل �أثر العامل الديني والرغبة ال�صادقة يف اجلهاد وخدمة
الدين والدفاع عنه واال�ست�شهاد يف �سبيل اهلل ،وهو ما ُتثبته الوقائع التاريخية
حلركة جيو�ش امل�سلمني يف الدور الأول من �أدوار حركة الفتوحاتّ ،
وتدل عليه
حالة الإقبال على الإ�سالم من قبل الأمم على تن ّوعها ،والذوبان فيه على
امل�ستوى الثقايف وال�سلوكي والعبادي ،وامل�ساهمة بفاعلية يف منو احل�ضارة
الإ�سالمية على كافة الأ�صعدة.
فاللغة العربية -على �سبيل املثال -لي�ست باللغة ال�سهلة القليلة التعقيد حتى
يقال �أن �سهولتها �أ ّدت �إىل �سرعة انت�شارها من املحيط الأطل�سي حتى اخلليج
العربي ،ومع ذلك فقد جنحت يف �أن تب�سط �سيا َدتها على جميع البالد التي
فتحها امل�سلمون وحكموها زمن ًا طوي ًال ،با�ستثناء فار�س التي ت� ّأخرت يف ذلك،
ور�ضخت له الحق ًا ،و�إن �أخذت نظام حروفه مبكر ًا بعد الفتح.
لذلك مل ي�ستطع الباحثون تف�سري ظاهرة انت�شار اللغة العربية يف هذه
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امل�ساحة اجلغرافية الوا�سعة وذات الأ�صول احل�ضارية العريقة �إال يف �ضوء
انت�شار العقيدة الإ�سالمية نف�سها وما تط ّلبته هذه العقيدة من معرفة بقواعد
اللغة العربية لأداء فرو�ض الدين.
وهذا ما �أ�شار �إليه (هيو كينيدي) يف كتابه (الفتوح العربية الكربى) ،و�إنْ
كان كالمه حول الأثر اللغوي للفتوحات مل ي�شمل �إيران التي ت� ّأخرت يف هذا
املجال لأ�سباب �سيذكرها يف الأثناء ،ولكن اللغة العربية مع هذا فر�ضت
�سيبي ،فقد قال:
نف�سها يف �إيران منذ البدايات ولو يف �أطر حم ّددة كما ّ
(وقد خ ّلفت الفتوح الإ�سالمية بطبيعتها وتناثرها يف �إيران مرياث ًا ثقافي ًا
مهم ًا ،ففي بالد ال�شام والعراق وم�صر �أ ّدت الفتوح الإ�سالمية �أي�ض ًا �إىل
انت�صار اللغة العربية �سواء باعتبارها و�سيط ًا للثقافة الراقية� ،أو لغة احلياة
اليومية الدارجة ،ومل يحدث هذا يف �إيران .فعلى مدى قرنني من الزمان
بعد الفتح ،وعلى مدى �أطول من ذلك يف بع�ض املناطق ،كانت العربية لغة
الإدارة حلكومة اخلالفة ،كما كانت لغة اخلطاب الديني والفل�سفي ،ولكنها
مل تكن لغة احلياة اليومية.
وعندما �أ ّكدت ال�سالالت احلاكمة الإيرانية ا�ستقاللها عن حكم اخلالفة
يف القرنني التا�سع والعا�شر امليالديني/الثالث والرابع الهجريني ،كانت
الفار�سية هي اللغة امل�ستخدمة يف بالطهم .وكانت الفار�سية اجلديدة
ُتكتب بحروف عربية واحتوت على الكثري من الكلمات التي ا�ستعارتها من
العربية ،ولكن القواعد النحوية واملفردات الأ�سا�سية كانت فار�سية ب�شكل
وا�ضح ،وهي لغة هندو�-أوروبية تتناق�ض مع اللغة العربية ال�سامية .ويجدر
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بنا �أن نت�أ ّمل كيف �أن هذا املوقف خمتلف عن الو�ضع يف م�صر ،فلم يكن
�أحد يف م�صر �سنة 600م يتحدث اللغة العربية ،وبحلول القرن الثاين
ع�شر امليالدي/ال�ساد�س الهجري على �أق�صى تقدير كان اجلميع يتحدثون
العربية .ويف الع�صور احلديثة تعترب م�صر املركز الرئي�س للثقافة العربية.
ويف �إيران �سنة 600م مل يكن هناك من يتحدث العربية ،ويف القرن الثاين
ع�شر6/هـ كانوا ال يزالون يتحدثون العربية .لقد ر�سخت العربية بو�صفها
لغة لأمناط بعينها من اخلطاب الفكري ،بحيث ت�شابهت كثري ًا مع الالتينية
يف �أوروبا الع�صور الو�سطى .ويف الع�صور احلديثة ال ُتع ّد �إيران بلد ًا عربي ًا
بالت�أكيد)(((.
ت�صح مقولة امل�ست�شرق (توما�س �أرنولد) �إذ اعترب
ومن هنا ال ميكن �أن ّ
�أن احلما�سة الدينية وبواعث العقيدة مل تكن قد ت�س ّربت �إال قلي ًال يف نفو�س
�أبطال اجليو�ش الإ�سالمية ،كيف وقد �أر�سل االمرباطور هرقل -بح�سب
بع�ض امل�صادر الغربية -يو ّبخ �أحد ح ّكام الروم لعجزه عن �ص ّد امل�سلمني،
فر ّد عليه قائ ًال�( :إنهم �أق ّل عدد ًا ،ولكن عربي ًا واحد ًا يعادل مائة من رجالنا،
ذلك �أنهم ال يطمعون يف �شيء من لذات الدنيا ويكتفون بالك�ساء الب�سيط
والغذاء الب�سيط ،هذا يف الوقت الذي يرغبون يف اال�ست�شهاد لأنه �أف�ضل
طريق يو�صلهم �إىل اجلنة ،يف حني نتع ّلق نحن ب�أهداب احلياة ونخ�شى
املوت ،يا �سيدي االمرباطور!)(((.
 .1كينيدي :الفتوحات العرربية الكربى� ،ص .280-279
 .2عا�شور :تاريخ �أوروبا يف الع�صور الو�سطى� ،ص .110
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• االنتشار بالعنف واإلرهاب:

يف�سر االنت�صارات التي حت ّققت يف الفتوحات
حاول البع�ض �أي�ض ًا �أن ّ
ب�إرجاعها �إىل عامل ال ُعنف والإرهاب والتخويف والتحريق والتدمري الهائل،
و�أن الإ�سالم �إمنا انت�شر بال�سيف ،يف �صورة م�شابهة ملا فعله املغول من بعد ،و�أن
خيانة �أهايل بع�ض املناطق املفتوحة طمع ًا �أو خوف ًا ق ّدم خدمة كبرية للغزاة
(املتوح�شة).
وي�سر لهم مه ّمتهم
ّ
امل�سلمني ّ
وممن قارب امل�س�ألة بهذه ال�صورة (يوحنا النقيو�سي/النيقاوي) امل�صري
�أ�سقف (�أبر�شية) مدينة نقيو�س (نيقو�س) يف جنوب �شرق الدلتا يف القرن
ال�سابع امليالدي/الأول الهجري ،وقد عا�ش يف زمن قريب من �أحداث فتح
م�صر ،و�أ ّلف كتاب ًا حمل عنوان (تاريخ م�صر والعامل القدمي) و ُيع ّد �أول م�ؤ َّلف
ُكتب من قبل امل�صريني حول الفتح الإ�سالمي مل�صر.
يف هذا الكتاب ،يتّهم الأ�سقف يوحنا (امل�سلمني ذوي العرق الهمجي) ب�شتى
االتهامات ،بد ًء من املذبحة التي وقعت بحق القائد الروماين ثيودو�سيو�س
وجنوده ،مرور ًا باحتالل (بهن�سا) وذبح كل �أهلها ،ثم املجازر التي ار ُتكبت
حيث ح ّل (الإ�سماعيليون/امل�سلمون) يف م�صر ،وما تبع ذلك يف الفيوم حني
ف ّر منها القائد الروماين (دومنتانو�س) وبدء تعاون بع�ض امل�صريني مع العرب
الغزاة ،وتبد�أ �أعمال عمرو بن العا�ص بالظهور ،حيث يج ّرد القادة الرومان
من ممتلكاتهم بعد اعتقالهم ،وي�ضاعف ال�ضرائب على الفالحني ،وي�أمرهم
بتزويد خيوله بالعلف ،كما �أن العنف الذي مار�سه عمرو بن العا�ص دفع
املح�صنة ،تاركني �أموالهم وقطعانهم
امل�صريني �إىل الهروب جهة اال�سكندرية
ّ
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نهب ًا للم�سلمني .وي�ضيف الأ�سقف يوحنا �أن امل�صريني الذين تركوا �إميانهم
واتّبعوا �إميان هذا (املخلوق الكريه) -يق�صد ع ْمر ًا والإ�سالم -قاموا مب�ساعدة
امل�سلمني ذوي العرق الهمجي -بح�سب تعبريه -و�أعانوهم على اال�ستيالء على
كل �أموال امل�سيحيني الهاربني ،معلنني �أنّ خدم امل�سيح هم �أعداء اهلل(((!
من الوا�ضح �أن رواية الأ�سقف النقيو�سي تتعار�ض مع �شهادات �أخرى
تف�سر �إقبال امل�صريني على الإ�سالم
م�صرية وغري م�صرية ،وال ميكنها �أن ّ
كبقية ال�شعوب التي �أقبلت عليه واندجمت ب�سرعة يف ح�ضارته وتفاعلت معها،
وكذلك فيما له عالقة بال ُبعد اللغوي.
• مقوالت أخرى:

من بني اال ّدعاءات التي �سيقت لبيان دوافع الفتوحات الإ�سالمية يف العهد
الرا�شدي ما ّ
ملخ�صه �أن ال�شعور القومي العربي قد تبلور بعد ر�سالة النبي
العربي «�صلى اهلل عليه و�آله» بق ّوة وو�ضوح ،و�أ�صبح لدى عرب اجلزيرة العربية
رغبة عارمة يف جمع �أبناء عمومتهم يف العراق وال�شام وم�صر حتت حكم
واحد ،وحترير �أرا�ضيهم ال�شا�سعة من �سلطان الغزاة الفر�س والروم.
وهناك من ع ّد الظروف التي �أعقبت وفاة النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» بانت�شار
حاالت الر ّدة والتم ّرد يف اجلزيرة العربية الباعث الأ�سا�س حلركة الفتوحات،
�إذ ارت�أت اخلالفة �ضرورة التخ ّل�ص م�ستقب ًال من هكذا (م�شاغبات) بتوجيه
هذه (الطاقات احلربية) نحو �أطراف تعي�ش خارج اجلزيرة العربية ،لتتخ ّل�ص
1. https://www.sasapost.com/islamic-conquests-as-seen-by-the-defeated/
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من احتماالت الفنت امل�ستقبلية من جهةّ ،
ولتوظف هذه الطاقات الكامنة لدى
عرب اجلزيرة العربية يف الغزو وال�سلب والغنائم نحو بالد �أخرى ،لتحقق
من خالل ذلك �أي�ض ًا عوائد مالية �ضخمة لها ،ولتفكك قوة وترابط �أبناء هذه
القبائل ومراكز القوى املنت�شرة يف اجلزيرة العربية وتبعرثها يف العراق وبالد
فار�س وال�شام وم�صر وال�شمال الأفريقي وغري ذلك من الأنحاء ،فتكون قد
�ضربت �أكرث من ع�صفور بحجر واحد.
فامل�س�ألة -بح�سب امل�ست�شرق فلهاوزن(((� -أ�شبه ما تكون مبناورة �سيا�سية
قامت بها اخلالفة ا�ستهدفت من ورائها �إ�سدال �ستار ن�سيان املا�ضي وما فيه
من الذكريات امل�ؤملة الناجتة عن ال�صراع فيما بينهم ب�سبب الردة� ،أو �أنها
و�سيلة لر�أب ال�صدع احلا�صل ب�سببها(((.
ولكننا عندما ندقق يف طبيعة الأحداث وت�سل�سلها منذ عهد ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله» والإ�صرار على بعث �أ�سامة ،و�أحداث الر ّدة والتم ّرد
بعد وفاة النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» وتدخالت وحتر�شات الفر�س والروم من
خالل حلفائهما ،كل ذلك ُيبعد مثل هذه االحتماالت التي تغا�ضت عن كل تلك
تف�سر الفتوحات وفق ر�ؤيتها القومية �أو املادية
املعطيات التاريخية و�أرادت �أن ّ
�أو بتف�سريات ال تعدو �أن تكون حماوالت حتليلية ال تنه�ض على �أ�سا�س من الأد ّلة
الوا�ضحة والدامغة.
 .1يوليو�س ڤلهاوزن ( Julius Wellhausenت )1918باحث توراتي وم�ست�شرق �أملاين� ،ألف
الكتاب ال�شهري «اململكة العربية و�سقوطها» الذي �أ ّثر على الكتابة التاريخية العربية ت�أثري ًا
كبري ًا يف م�سائل عدة من بينها التف�سري القومي لل�صراع بني العرب والعجم.
 .2فلهاوزن :تاريخ الدولة العربية من ظهور الإ�سالم �إىل نهاية الدولة الأموية� ،ص .23
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• كلمات منصفة:

ويف البني كلمات بع�ض امل�ست�شرقني املن�صفني ممن قر�أوا الأحداث وما
وراءها ب�شكل علمي بعيد ًا عن �أي نوع من االنحياز والتع�صب.
فقد �أن�صف امل�ست�شرق البلجيكي (هرني بريين)((( �إذ �أكد �أن احلما�سة
وحدها هي التي �أ ّدت �إىل جناح امل�سلمني يف حركة الفتوحات �ضمن
الدينية َ
الفتوحات ،معترب ًا �أن الفارق كبري بني اجلرمان �أو املغول الذين غادروا بال َدهم
ومعهم ن�سا�ؤهم و�أطفالهم وعبيدُهم وموا�شيهم بغية ال�سلب والنهب واحل�صول
على �أر�ض جديدة تد ّر عليهم من خرياتها ما يكفل لهم عي�ش ًا رغيد ًا ،وبني
امل�سلمني الذين خرجوا يف �أوائل القرن ال�سابع ينادون ب�أن ال �إله �إال اهلل حممد
ر�سول اهلل ،دون �أن ي�صطحبوا معهم �سوى �سيوفهم وخيولهم .حقيقة �أنّ حركة
الفتح الإ�سالمي �أعقبتها حركة �أخرى للهجرة واال�ستقرار يف الواليات العربية
فتحها.
اجلديدة التي ّمت ُ
ولكنّ هذه احلركة الأخرية مل تبد�أ �إال بعد �أن انتهت الأوىل بنحو قرنني
تغيت فيهما �أو�ضاع البالد املفتوحة و�أ�صبحت جز ًء من الوطن
من الزمانّ ،
الإ�سالمي الكبري(((.
وجاء يف كتاب (التاريخ الكامل للعامل) مل�ؤلفيه (جان كلود بارو وغيوم بيغو):
 .1هرني بريين  )1935-1862( Henri Pirenneكان رائد امل�ؤرخني البلجيكيني .طرح
فكرة �أن �أوروبا دخلت مرحلة الع�صور الو�سطى املظلمة بفعل ثالثة عنا�صر �أو عوامــل
تاريخيــة :امل�سيحيــة والإقطــاع وظهــور الإ�سالم .من م�ؤلفاته كتاب (حممد و�شارملان).

2. Pierenn: A Hist. of Europe, P. 47.
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(مل يكن برابرة ال�شمال((( ميار�سون �إال ديانات �ضعيفة .و�إن كانوا قد �ساهموا
يف انتحار الإمرباطورية ،ف�إنّ فكرتهم الوحيدة كانت تتمثل يف �أن ي�صريوا
روم ًا� ...أما العرب فكان لهم دين قوي ..مل يكونوا يريدون �أن ي�صريوا روم ًا،
�إمنا �أرادوا �صنع عامل جديد� .إذن فقد كان عملهم �أدوم ....كان الفر�سان
امل�سلمون يبدون �أنهم ال ُيقهرون ،كما �أنهم مل يكونوا يجلبون معهم الفو�ضى
و�إمنا نظام ًا جديد ًا)(((.
كما �أن امل�ست�شرق (بيكر) -الذي ق ّدمت تف�سريه لالنت�صارات املتحققة
ب�صورة اقت�صادية -قد ر ّد �ضمن ًا على بع�ض االتهامات التي جاءت عن طريق
بع�ض امل�ست�شرقني� ،إذ قال �أن �أوروبا الع�صور الو�سطى نظرت �إىل انت�شار
الإ�سالم من وجهة النظر الكن�سية الدينية ،وك�أنّ الكني�سة قد �أفزعها و�آملها
�ضياع بالد مثل ال�شام وم�صر و�شمال العراق ترتبط جميعها ب�أ�صول امل�سيحية
تف�سر انت�شار الإ�سالم يف هذه البالد على �أنه مل يتم �إال
ون�ش�أتها ،فراحت ّ
بح ّد ال�سيف وذكر �أي�ض ًا �أن الوثائق املعا�صرة كلها تثبت �أن العرب مل يفر�ضوا
دي َنهم على �أهايل البالد املفتوحة و�إمنا فر�ضوا �سيطرتهم ال�سيا�سية ال غري.
ف�سيطرة العرب ال�سيا�سية هي التي انت�شرت بقوة ال�سالح� ،أما الإ�سالم نف�سه
فقد وجد �سبيله �إىل قلوب ن�سبة كبرية من �أهايل البالد املفتوحة ،بدليل ما
�أجمعت عليه الوثائق من ت�سامح العرب املطلق مع امل�سيحيني واليهود �سواء،
وهو ت�سامح مل يحظوا به يف ظ ّل ح ّكامهم ال�سابقني(((.
 .1كاجلرمانيني .
 .2بارو وبيغو :التاريخ الكامل للعامل� ،ص.94-91
 .3عا�شور :تاريخ �أوروبا يف الع�صور الو�سطى� ،ص .115
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ومن جانبه �أبدى ( ِول ديورانت) يف مو�سوعته (ق�صة احل�ضارة) انبهاره
مبا حتقق على يد امل�سلمني يف بع�ض البالد التي فتحوها يف ال�شمال الأفريقي
ويف �آ�سيا ،معيدين �إليها �أجمادها التاريخية ،وحم ّققني فيها الأمن واال�ستقرار
والرخاء بعد �أن فقدوا ذلك كله حتت �سلطة الروم املحتلني� ،أو بفعل �سالطني
�أ�ضاعوا بلدانهم يف فو�ضى ال�صراعات الداخلية والف�ساد واال�ستبداد.
جمدها الفرعوين؛ كما ا�ستعادت
قال( :ا�ستعادت م�صر حتت حكم امل�سلمني َ
تون�س وم َّراك�ش بزعامة العرب ما كان لهما من حكومة منظمة؛ وازدهرت
مدائن القريوان وبالرمو وفا�س �إىل حني� ،أما �إ�سبانيا يف عهد العرب فقد
و�صلت �إىل الذروة يف تاريخ احل�ضارة؛ وملا حكم املغول امل�سلمون بالد الهند
ال�ص َّياغ)(((.
فيما بعد �شادوا كما ي�شيد اجلبابرة ،و�أبدعوا كما يبدع ُ
وهكذا �أ ّكد امل�ست�شرق غو�ستاف لوبون((( على ُبعد الت�سامح عند امل�سلمني
مما �س ّرع من عملية التمازج االجتماعي بني (الغزاة/الفاحتني)
الفاحتني ّ
وبني املجتمعات (املفتوحة/املغز ّوة) وحت ّولها �إىل �أمم م�سلمة وم�ساهمة يف
احل�ضارة الإ�سالمية ،مقارن ًا بني ت�أثري احتالل الفر�س وغريهم مل�صر ،والت�أثري
الإ�سالمي عليها ،قال( :ما جهله امل�ؤرخون �أنّ حلم العرب الفاحتني وت�ساحمهم
كان من الأ�سباب ال�سريعة يف ات�ساع فتوحهم ،ويف �سهولة اعتناق كثري من
الأمم لدينهم ونظمهم ولغتهم ،التي ر�سخت وقاومت جميع الغارات ،وبقيت
 .1ول ديورانت :ق�صة احل�ضارة ،ج� ،13ص .261
 .2غو�ستاف لوبون ( Gustave Le Bonت )1931طبيب وم�ؤرخ فرن�سي .عمل يف �أوروبا
و�آ�سيا و�شمال �أفريقيا .كتب يف علم الآثار وعلم االنرثوبولوجيا وعني باحل�ضارة ال�شرقية .من
�أ�شهر م�ؤلفاته :ح�ضارة العرب ،واليهود يف تاريخ احل�ضارات الأوىل.
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قائمة حتى بعد تواري �سلطان العرب عن م�سرح العامل ،ونعد من الوا�ضح
خا�صة �أمر م�صر التي مل يو َّفق فاحتوها من الفر�س والإغريق والرومان �أن
يقلبوا احل�ضارة الفرعونية القدمية فيها و�أن يقيموا ح�ضارتهم مقامها)(((.
وقد ن ّبه ابن الفنكي الذي ذكرته من قبل �إىل الت�سامح الديني لدى امل�سلمني
(الغزاة/الفاحتني/املحررين) فقال( :مل يطلبوا من كل �شخ�ص �سوى
اجلزية ،مما ي�سمح له بالبقاء يف �أي دين ي�شاء)(((.
ون�ستذكر هنا عهد الإمام علي «عليه ال�سالم» ملالك الأ�شرت كنموذج على
الت�سامح مع الآخر الديني من قبل وايل م�صر ،والن�ص ككل جدير بالعر�ض
والدرا�سة لفهم �سيا�سته «عليه ال�سالم» يف �إدارة احلكم يف بلد مل مير عليه
وقت طويل على فتح ،وميتاز بتعدد الديانات ،ولكن �أكتفي مبقاطع منه( :هذا
علي �أم ُري امل�ؤمن َني َ
مالك بن احلارث الأ�شرت يف عهده �إليه
ما �أمر به عبد اهلل ٌ
حني واله م�صر :جباية خراجها ،وجهاد عدوها ،وا�ست�صالح �أهلها ،وعمارة
بالدها ....فليكن �أحب الذخائر �إليك ذخرية العمل ال�صالح ....و�أ�شعر قلبك
الرحمة للرعية واملحبة لهم واللطف بهم ،وال تكونن عليهم �سبع ًا �ضاري ًا تغتنم
�أكلهم ،ف�إنهم �صنفان �إما �أخ لك يف الدين و�إما نظري لك يف اخللق يفرط
منهم الزلل ،وتعر�ض لهم العلل ،وي�ؤتى على �أيديهم يف العمد واخلط�أ ف�أعطهم
من عفوك و�صفحك مثل الذي حتب �أن يعطيك اهلل من عفوه و�صفحه ،ف�إنك
فوقهم ،ووايل الأمر عليك فوقك ،واهلل فوق من والك .وقد ا�ستكفاك �أمرهم
 .1لوبون :ح�ضارة العرب� ،ص.605

2. Hoyland, In God’s Path ,P178 .
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وابتالك بهم .وال تن�صنب نف�سك حلرب اهلل ف�إنه ال يدي لك بنقمته ،وال غنى
بك عن عفوه ورحمته.
وال تندمن على عفو ،وال تبجحن بعقوبة ،وال ت�سرعن �إىل بادرة وجدت منها
مندوحة ،وال تقولن �إين م�ؤمر �آمر ف�أطاع ......و�إذا �أحدث لك ما �أنت فيه من
�سلطانك �أبهة �أو خميلة فانظر �إىل عظم ملك اهلل فوقك وقدرته منك على ما
ال تقدر عليه من نف�سك ،ف�إن ذلك يطامن �إليك من طماحك ،ويكف عنك من
غربك ،ويفئ �إليك مبا عزب عنك من عقلك �إياك وم�ساماة اهلل يف عظمته
والت�شبه به يف جربوته ،ف�إن اهلل يذل كل جبار ويهني كل خمتال �أن�صف اهلل
و�أن�صف النا�س من نف�سك ومن خا�صة �أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك،
ف�إنك �إال تفعل تظلم ،ومن ظلم عباد اهلل كان اهلل خ�صمه دون عباده ،ومن
خا�صمه اهلل �أدح�ض حجته وكان هلل حرب ًا حتى ينزع ويتوب .ولي�س �شئ �أدعى
�إىل تغيري نعمة اهلل وتعجيل نقمته من �إقامة على ظلم ،ف�إن اهلل �سميع دعوة
امل�ضطهدين وهو للظاملني باملر�صاد.
وليكن �أحب الأمور �إليك �أو�سطها يف احلق ،و�أعمها يف العدل و�أجمعها لر�ضى
الرعية ،ف�إن �سخط العامة يجحف بر�ضى اخلا�صة ،و�إن �سخط اخلا�صة يغتفر
مع ر�ضى العامة ....ثم الطبقة ال�سفلى من �أهل احلاجة وامل�سكنة الذين يحق
رفدهم ومعونتهم ...ثم تفقد من �أمورهم ما يتفقده الوالدان من ولدهما ...
و�إن �أف�ضل قرة عني الوالة ا�ستقامة العدل يف البالد ،وظهور مودة الرعية ...و�إن
فح ْط عهدك بالوفاء ،وارع
عقدت بينك وبني عدوك عقدة �أو �ألب�سته منك ذمة ُ
ذمتك بالأمانة ،واجعل نف�سك جنة دون ما �أعطيت ،ف�إنه لي�س من فرائ�ض اهلل
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�شئ النا�س �أ�شد عليه اجتماع ًا مع تفرق �أهوائهم وت�شتت �آرائهم ،من تعظيم
الوفاء بالعهود .وقد لزم ذلك امل�شركون فيما بينهم دون امل�سلمني ،ملا ا�ستوبلوا
من عواقب الغدر ! فال تغدرن بذمتك ،وال تخي�سن بعهدك ،وال تختلن عدوك،
ف�إنه ال يجرتئ على اهلل �إال جاهل �شقي .وقد جعل اهلل عهده وذمته �أمن ًا �أف�ضاه
بني العباد برحمته ،وحرمي ًا ي�سكنون �إىل منعته وي�ستفي�ضون �إىل جواره.
فال �إدغال وال مدال�سة وال خداع فيه� ...إياك والدماء و�سفكها بغري حلها،
ف�إنه لي�س �شئ �أدعى لنقمة وال �أعظم لتبعة وال �أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة،
من �سفك الدماء بغري حقها)(((.
• حماولة التفاف:

ف�سروا روح ّية الت�سامح لدى امل�سلمني
ومن امل�ؤ�سف �أن بع�ض امل�ست�شرقني ّ
الفاحتني وعدم فر�ض الدين على الأمم الأخرى تف�سري ًا مادي ًا ،معتربين �أن
غاية امل�سلمني من ذلك هي املال والرثاء ،ولذا ما كان يه ّمهم �أمر �أهل تلك
البالد ،وليبقوا على �أديانهم ما دام �أنهم يدفعون اجلزية ،فلو �أنهم �أ�سلموا ملا
كانوا �س ُيلزَ مون باجلزية بعد ذلك.
والواقع �أن امل�سلمني مل يكونوا مثل غريهم من العنا�صر العدوانية من جرمان
وغري جرمان الذين ان�سابوا داخل االمرباطورية الرومانية والذين ال تقرتن
�أ�سما�ؤهم يف التاريخ غالب ًا �إال بالهدم والتخريب .ويف الوقت الذي ن�سمع مبا
�أحدثته �إغارات الهون والوندال والقوط من تخريب �شامل لكثري من �أقاليم
�أوروبا� ،إذا بالبالد التي فتحها امل�سلمون وا�ستقروا فيها تتح ّول �إىل مراكز
 .1الر�ضي :نهج البالغة ،الكتاب .53
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ح�ضارية كربى ،يق�صدها طالب العلم واملعرفة من خمتلف �أنحاء العامل
املعروف للتز ّود واال�ستنارة .وح�سبنا �أن نوازن بني �أحوال بع�ض البالد الأوربية
مثل �أ�سبانيا و�صقلية ،قبل فتح امل�سلمني لها و�أحوالها بعد ا�ستقرارهم بها� ،إذ
تب ّدلت �أو�ضاعها من َجهل وت� ّأخر وانحالل وخراب �إىل ن�شاط فكري وتق ّدم
اقت�صادي وعمران �شامل وازدياد ّ
مطرد يف ال�س ّكان والأموال.
يقول الدكتور �سعيد عا�شور( :حقيقة �أن العرب عندما خرجوا من �شبه
اجلزيرة العربية يف القرن ال�سابع ليقوموا بحركتهم التو�سعية الكربى مل يكن
أهم
لديهم تراث ح�ضاري �شامل مبعنى الكلمة ،ولكن العرب كان لديهم ما هو � ّ
من ذلك وهو القدرة على ا�ستيعاب ح�ضارات الآخرين وت�ش ّرب �أ�صولها .وبف�ضل
هذا ا�ستطاع العرب �أن يت�ش ّربوا ب�سرعة ما وجدوه من درا�سات وثقافات يف
غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقية ،وهي الدرا�سات اليونانية التي ترجمها الأراميون
والكنعانيون �إىل لغاتهم ال�سام ّية حتى جاء العرب لينقلوها �إىل العربية)(((.
ويذكر الربوفي�سور املعا�صر (هويالند) يف كتابه (يف �سبيل اهلل) In God’s

� Pathأن املنح الدرا�سية -التي ُق ّدمت للداخلني يف الإ�سالم حديث ًا ولذوي
املكانة االجتماعية املتد ّنية -كانت و�سيلتهم كي يح ّققوا من خاللها االحرتام
واملكانة؛ ونقل هويالند عن اخلطيب البغدادي قول �أحد علماء احلديث من
غري العرب �أنه لوال ما تع ّلموه من احلديث لكانوا على قدم امل�ساواة مع بائعي
اخل�ضار .و�أ�ضاف �أن هذه املنح الدرا�سية كانت مفتوحة لكل من لديه الوقت
وامليل والقدرة على متابعتها ،وقد ا�ستفاد العديد من املتح ّولني �إىل الإ�سالم
 .1عا�شور :تاريخ �أوروبا يف الع�صور الو�سطى� ،ص .116
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من هذه الفر�صة وك ّر�سوا �أنف�سهم لتطوير ر�ؤية جديدة للعامل(((.
واملف�سرين والأدباء
و�سرد هويالند �أ�سماء عدد من الفقهاء واملح ّدثني
ّ
فاملف�سر مقاتل بن �سليمان (ت150هـ767/م) �أ�سري من
من غري العرب،
ّ
بلخ ،والفقيه يزيد بن �أبي حبيب (ت128هـ746/م) ابن �أ�سري من النوبة،
وامل�ؤ ّرخ حممد بن ا�سحق (ت150هـ767/م) حفيد �أ�سري من عني التمر يف
العراق ،وم�ص ّنف كتب احلديث ابن جريج (ت150ه767/م) حفيد الأ�سري
من الأنا�ضول ،والإمام �أبو حنيفة (ت150هـ767/م) حفيد �أ�سري من كا ُبل
ب�أفغان�ستان ،وح ّماد املعروف بالراوية الذي يقال ب�أنه كان من �أعلم النا�س
ب�أيام العرب ،و�أخبارها ،و�أ�شعارها ،و�أن�سابها ،ولغاتها (ت155هـ772/م) ابن
�أ�سري من الديلم.
وقد دفع هذا عبدامللك بن مروان �إىل �أن ي�س�أل ابن �شهاب الزُّهرى عن
�أ�صول فقهاء امل�سلمني املنت�شرين يف الأم�صار الإ�سالمية املختلفة كما يف
اخلرب التايل الذي رواه الدمريي وغريه يف كتاب (حياة احليوان الكربى)،
قال( :قال ابن ال�صالح ،يف رحلته :روينا عن الزهري� ،أنه قال :قدمت على
عبد امللك بن مروان فقال :من �أين َق ِد ْم َت يا ُز ْهري؟ قلت :من مكة ،قال:
فمن خلفت بها ي�سود �أهلها .قال :قلت :عطاء بن �أبي رباح .قال :فمن العرب
�أم من املوايل؟ قلت :من املوايل .قال :فبم �سادهم؟ قلت :بالديانة والرواية.
فقال� :إن �أهل الديانة والرواية ينبغي �أن ي�سودوا النا�س .قال :فمن ي�سود �أهل
اليمن؟ قلت :طاو�س بن كي�سان ،قال :فمن العرب �أم من املوايل؟ قلت :من
1. Hoyland, In God’s Path ,P182.
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املوايل .قال :فبم �سادهم؟ قلت :مبا �سادهم به عطاء .قال :من كان كذلك
ينبغي �أن ي�سود النا�س .قال :فمن ي�سود �أهل م�صر؟ قلت :يزيد بن �أبي حبيب،
قال :فمن العرب �أم من املوايل؟ قلت :من املوايل .فقال :كما قال يف الأولني.
ثم قال :فمن ي�سود �أهل ال�شام؟ قلت :مكحول الدم�شقي ،قال :فمن العرب �أم
من املوايل؟ قلت :من املوايل عبد نوبي� ،أعتقته امر�أة من هذيل .فقال كما
قال ،ثم قال :فمن ي�سود �أهل اجلزيرة؟ قلت :ميمون بن مهران .قال :فمن
العرب �أم من املوايل .فقال كما قاله ،ثم قال :فمن ي�سود �أهل خرا�سان؟ قلت:
ال�ضحاك بن مزاحم ،قال :فمن العرب �أم من املوايل؟ قلت :من املوايل .فقال
كما قال ،ثم قال :فمن ي�سود �أهل الب�صرة؟ قلت :احل�سن بن �أبي احل�سن،
قال :من العرب �أم من املوايل؟ قلت :من املوايل) �إىل هنا كانت الإجابات
�صادمة جد ًا بالن�سبة �إىل عبدامللك ،لأن من املعلوم �أن الأمويني كانوا �شديدين
يف م�س�ألة القومية ،ولذا كان �أمله الأخري يف الكوفة( .قال :ويلك! فمن ي�سود
�أهل الكوفة؟ قلت� :إبراهيم النخعي ،قال :من العرب �أم من املوايل؟ قلت :من
العرب ،قال :ويلك يا زهري ،ف ّرجت عني) وك�أنه تن ّف�س ال�صعداء وجاءه الفرج
بوجود فقيه عربي يف البني (واهلل لت�سودن املوايل على العرب ،حتى ُي َ
خطب
لها على املنابر ،و�إن العرب حتتها!) �أما الزهري فقد ّبي القاعدة يف امل�س�ألة،
والقاعدة ال عالقة لها بالقومية ،بل هي بكل ب�ساطة ّ
تتلخ�ص يف الآتيَ :من ج َّد
وجد(قال :قلت :يا �أمري امل�ؤمنني� ،إمنا هو �أمر اهلل ودينه ،فمن حفظه �ساد،
َ
ومن �ض ّيعه �سقط)(((.
 .1الدمريي :حياة احليوان الكربى ،ج� ،1ص.456
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ح�سب للم�سلمني -ب�شهادة الكثريين� -أنهم مل يف ّرقوا يف
كما �أنّ ّ
مما ُي َ
ن�شاطهم احل�ضاري بني َمن كان على دينهم َومن مل يكن كذلك ،ولذا فقد
�سمحوا للم�سيحيني واليهود وغريهم بالتتلمذ عليهم واال�ستفادة منهم ،ف�أقبل
الأوربيون يف الأندل�س و�صقلية وال�شام وغريها على درا�سة معارف امل�سلمني
وترجمتها ،مما �ساعد على نه�ضة �أوروبا يف الع�صور الو�سطى.
ُي�ضاف �إىل ذلك و�ضوح ال ُبعد الدعوي يف حركة الفتوحات الأوىل ،ويف ذلك
يقول امل�ست�شرق غو�ستاف لوبون( :كان العرب قبل �أن ي�سعوا �إىل فتح بلد
ُير�سلون ر�س ًال حاملني �إليه �شروط ًا للوفاق)(((.
ولو كان غر�ضهم مادي ًا بحت ًا و�سعي ًا وراء الغنائم فح�سب ،ملا بذلوا جهد ًا
للدعوة �إىل الإ�سالم مبا يجعلهم خايل الوفا�ض من الغنائم �أو على الأقل من
اجلزية وخراج الأر�ض ،وملا �أ�ص ّروا على �إي�صال الإ�سالم �إىل نواحي وعرة
وفقرية ،والكتفوا مبا كان �أمره ي�سري ًا وما كان عائده املادي كبري ًا ،ولذا جند
فوجه �إليهم الأحنف
الأحنف بن قي�س ملا( :حلق بع�ض العدو باجلوزجان((( ّ
الأقرع بن حاب�س التميمي يف خيل ،و�أو�صى قومه بني متيم بقوله :يا بني متيم،
حتابوا وتباذلوا تعدل �أموركم ،وابد�أوا بجهاد بطونكم وفروجكم ي�صلح لكم
دينكم ،وال تغلوا ي�سلم لكم جهادكم)(((.
والأحنف �صخر بن قي�س التميمي (ت72هـ) ،كان من �أ�صحاب �أمري امل�ؤمنني
«عليه ال�سالم» و�أدرك ع�صر النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ومل يره ،و�شهد
 .1لوبون :ح�ضارة العرب� ،ص.134
ً
� .2إحدى حمافظات �أفغان�ستان حاليا وتقع يف �شمالها .
 .3الأمني� :أعيان ال�شيعة ،ج� ،7ص .384
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�صفني مع علي «عليه ال�سالم» �أمري ًا ،وكان �سيد �أهل الب�صرة ،نحيل اجل�سم
دميم ًا ق�صري ًا� ،صغري الر�أ�س ،خفيف ال�شعر عند العار�ضني .قال له عمر بن
اخلطاب( :ويحك يا �أحنف ،ملا ر�أيتك ازدريتك ،فلما نطقت قلت لعله منافق
�صنع الل�سان ،فلما اختربتك حمدتك .ثم قال :هذا واهلل ال�سيد)(((.
وكان الأحنف حليم ًا حتى �صار ُي�ضرب به املثل يف احللم ،وقد قال( :كنا
نختلف �إىل قي�س بن عا�صم نتعلم منه احللم كما نختلف �إىل العلماء فنتعلم
منهم العلم)((( .وقال احل�سن الب�صري( :ما ر�أيت �شريف قوم كان �أف�ضل من
الأحنف)(((.
وللأحنف موقف �آخر ذكره البالذري ،وذلك حني �أ�ص ّر على �أن ال ي�صالح
� َ
أحد من احل�صون يف (مرو الروذ) الواقعة بالقرب من مدينة (مرو/
أهل � ٍ
مرو ال�شاهجان) يف تركمن�ستان ،على الرغم مما ق ّدموه له من �أموال مقابل
ال�صلح ،حتى يدخل نف ٌر من جند امل�سلمني احل�صنَ في�ؤ ّذن ويقيم ال�صالة فيه،
معلن ًا و�صول الإ�سالم وتنفيذ امل�سلمني الأمر الإلهي ب�إبالغ الدعوة.
ويذكر د .عدي اجلبوري يف كتابه (دوافع الفتوحات الإ�سالمية) �أن املقوق�س
عر�ض على امل�سلمني املال مقابل االن�سحاب ،فرف�ضوا عار�ضني عليهم الإ�سالم
�أو الدخول يف ال�صلح �أو القتال(((.
وقال عبادة بن ال�صامت للمقوق�سّ �( :إنا رغبتنا وه ّمتنا اجلهاد يف اهلل
 .1املزي :تهذيب الكمال  ،ج � ،2ص .286
 .2الأمني� :أعيان ال�شيعة ،ج� ،7ص .383
 .3الذهبي :تاريخ الإ�سالم  ،ج � ،5ص .350
 .4اجلبوري :دوافع الفتوحات الإ�سالمية يف الع�صرين الرا�شدي والأموي� ،ص.81
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واتّباع ر�ضوانه ،ولي�س غزونا عد ّونا ممن حارب اهلل لرغب ٍة يف الدنيا وال حاجة
لال�ستكثار منها ....لأنَّ غاية �أحدنا من الدنيا �أكل ٌة ي�أكلها ي�س ّد بها جوعته لليله
ونها ِره ،و�شمل ًة يلتحفها)(((.
وهكذا جند �سعد بن �أبي وقا�ص يو�صي �أ�صحابه قبل قتال ال ُفر�س قائ ًال:
(انظروا ما قد عزم عليه((( فلعله �أن يجيب �إىل دين الإ�سالم ف ُنكفى حر َبه)(((.
وجنده يف فتوحات (خوز�ستان) يخاطب جنده قائ ًال( :فا�صربوا على
اجلهاد ....و�إياكم والركون �إىل الدنيا ،ف�إنها دار الفتنة ،و�سجن امل�ؤمن ،فال
أحب �إليكم من لقاء ر ِّبكم ،ف�إنّ ما عند اهلل خري للأبرار)(((.
يكون �شيء � ّ
• شهادة أرمنية:

الأ�سقف وامل�ؤرخ الأرمني (�سيبيو�س) الذي كتب يف حوايل 675م55/هـ  ،فهو
بالتايل قريب عهد جد ًا ب�أحداث نهايات دولة الفر�س ال�سا�سانيةُ ،ين�سب �إليه
كتاب (تاريخ هرقل) ،وفيه تدوين للأحداث منذ نهاية القرن اخلام�س حتى
عام 661م ،يكت�سب كتابه �أهمية لأنه من امل�صادر التاريخية -غري الإ�سالمية-
النادرة -ولرمبا الوحيدة -التي ُكتبت يف القرن نف�سه الذي ظهر فيه الإ�سالم،
وامت ّدت فيه الفتوحات الإ�سالمية �إىل بالد ال�شام و�أرمينيا وفار�س ،وما زالت
موجودة .كما �أن امل�صادر الإ�سالمية التي تناولت حركة الفتوحات قد جاءت
 .1ابن عبداحلكم :فتوح م�صر و�أخبارها� ،ص.66
� .2أي ر�ستم فرخزاد قائد اجلي�ش الفار�سي .
 .3الواقدي :فتوح الإ�سالم� ،ص .41
 .4الواقدي :فتوح الإ�سالم� ،ص .71
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مت� ّأخرة عن ذلك ،بينما كتب امل�ؤرخ البيزنطي (ثيوفان�س) -مث ًال -وجهة
النظر البيزنطية يف نهاية القرن الثامن وبواكري القرن التا�سع امليالديني.
�أما �آراء الإيرانيني يف الفتوح الإ�سالمية فقد �ضاعت -بح�سب الباحث هيو
كينيدي -لأن الزراد�شتية قد اختفت ب�شكل �أكرب مما جرى للم�سيحية ،ومل
تكن هناك �أديرة لتحفظ امل�ؤلفات القدمية ،ولدينا ق�صيدة واحدة باللغة
الفهلوية ،ورمبا يرجع تاريخها �إىل القرن التا�سع امليالدي/الثالث الهجري،
وقت كان
وفيها ن�ستطيع �أن نرى �شيئ ًا من مواقف م�ؤ ّيدي الديانة القدمية يف ٍ
فيه اعتناق الإ�سالم ي�سري �سري ًا حثيث ًا وكانت بيوت النار ُتغ َلق(((.
بد�أ �سيبيو�س يف تدوين �أحداث كتابه (تاريخ هرقل) منذ عام 675م55/هـ
اعتماد ًا على بع�ض امل�صادر الأرمنية املفقودة بالن�سبة �إلينا ،وكذلك عرب
املعلومات التي جمعها بنف�سه من �أفواه الأ�سرى الأرمن الذين قام امل�سلمون
ب�إطالق �سراحهم فيما بعد.
بد�أ �سيبيو�س منذ الف�صل الثالثني من كتابه وحتى نهايته يف احلديث عن
الإ�سالم منذ ظهور الدعوة املحمدية ،وانت�شارها يف جزيرة العرب .وهكذا
تت ّبع �سيبيو�س انت�شار الإ�سالم ،وامتداد الفتوحات الإ�سالمية اىل بالد ال�شام
وبالد فار�س� .إذ ذكر انت�صار امل�سلمني على الروم يف موقعة �أجنادين 13هـ/
634م ،ثم ر�صد �سيبيو�س ر�سالة من اخلليفة عمر بن اخلطاب �إىل امرباطور
الروم ،تطلب منه رحيل قواته عن بالد ال�شام ،مع التهديد باجتياح جيو�ش
امل�سلمني لبالد الروم .غري �أن االمرباطور البيزنطي رف�ض ذلك و�أجاب،
 .1كينيدي :الفتوح العربية الكربى� ،ص .488
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بح�سب رواية �سيبيو�س ....« :هذه الأرا�ضي ملك لنا� ،أما �أرا�ضي امل�سلمني فتقع
يف �شبه جزيرة العرب ...عودوا اىل بالدكم».
تابع �سيبيو�س ذكره لفتوح بالد ال�شام التي �سماها �أ�سور�ستان ،وكذلك
�سامب ،فتح ّدث عن انت�صار امل�سلمني يف موقعة الريموك 15هـ636 /م،
وان�سحاب قوات هرقل �إىل �آ�سيا ال�صغرى ،وهو ما �شجع امل�سلمني بعد ذلك
على �إر�سال جيو�شهم �شرق ًا حيث اجلزيرة الفراتية وبالد فار�س ،ومل يفته
�أي�ض ًا ر�صد اال�ستعدادات الفار�سية ملالقاة امل�سلمني وح�شدهم جي�ش ًا بلغ
ثمانني �ألف مقاتل حتت قيادة ُر�ستَم ،كما ذكر االنت�صار الإ�سالمي احلا�سم
�شجع امل�سلمني على
يف القاد�سية 15هـ636 /م .و�أ�شار �أي�ض ًا �إىل �أن كل ذلك ّ
و�سيهم لفتح م�صر.
ت�سيري اجليو�ش نحو فتح فل�سطني ّ
بعد ذلك ّاته �سيبيو�س اىل و�صف الفتوحات الإ�سالمية يف بالده �أرمينيا
مق�سمة بني الإمرباطورية البيزنطية وال�سا�سانية ،فذكر �أن اجلي�ش
التي كانت ّ
الإ�سالمي مت ّكن من الو�صول �إىل دوين عا�صمة الأرمن ،التي قام �س ّكانها
بتح�صينها ،غري �أن امل�سلمني الذين حا�صروا املدينة لأيام عدة مت ّكنوا من
اقتحامها يف اليوم اخلام�س ،وهكذا �سقطت العا�صمة الأرمينية يف قب�ضة
امل�سلمني 19هـ640 /م ،و�سقط �آالف من الأرمن �أ�سرى فبلغ عددهم -بح�سب
رواية �سيبيو�س -خم�س ًا وثالثني �ألف �أ�سري ،اعتمد على بع�ضهم يف �سرده
لأحداث تلك الفرتة.
كما تابع �سيبيو�س بعد ذلك ذكره النت�صارات امل�سلمني عرب اجتياحهم ملدن
�أردزاب و�أوردورو ويرفان وبالد الطاجيك وبالد الكرج -جورجيا -ومدينة
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نخ�شوان .كما ذكر جناح امل�سلمني يف فر�ض معاهدة على االمرباطور البيزنطي
يتع ّهد فيها بدفع اجلزية ،وكذلك املوافقة على تر�سيم احلدود بني امل�سلمني
والبيزنطيني .وقام �سيبيو�س ب�إيراد معاهدة ال�سالم بني الأرمن وامل�سلمني،
والتي مبقت�ضاها �سمح امل�سلمون باحلرية الدينية الكاملة لل�سكان الأرمن �أتباع
املذهب املونوفيزي ،وهكذا جنا الأرمن من ال�ضغط الدائم الذي مار�سته
كني�سة الق�سطنطينية االرثوذك�سية عليهم طوال تاريخهم.
كما ذكر �سيبيو�س �أن هذه املعاهدة ت�ض ّمنت �أي�ض ًا عدم جمع اجلزية من
الأرمن ملدة ثالث �سنوات ،يدفعون بعدها اجلزية التي يقومون هم بتحديدها.
كما مت االعرتاف لهم بحقّ االحتفاظ بجي�ش مك ّون من خم�سة ع�شر �ألف
فار�س يف بالدهم� ،شريطة �أن ين�ض ّموا اىل امل�سلمني يف �أي حرب دفاعية،
عند تع ّر�ض امل�سلمني �إىل هجوم على �أرا�ضيهم من االمرباطور البيزنطي،
على �أن يقوم امل�سلممن بدورهم بالدفاع عن الأرا�ضي الأرمينية يف حال
تعر�ضها للهجمات البيزنطية .وذكر �سيبيو�س رف�ض ال�سكان الأرمن نداءات
االمرباطور البيزنطي بالعودة اىل التحالف معه ،يف مقابل دفع �أموال
باهظة لهم .و�إزاء هذا الرف�ض الأرمني ،زحف بجي�شه ليحتل الكثري من
املدن الأرمينية ،وليوعز لكني�سة الق�سطنطينية بالتب�شري مبذهب الطبيعتني
للم�سيح بني ال�سكان الأرمن .غري �أن امل�سلمني قدموا يف العام التايل 35هـ/
655م �إىل بالد الأرمن ،وقاموا بطرد اجلي�ش البيزنطي ،ومطاردته �إىل
طرابزون(((.
1. https://www.kachaf.com/wiki.php?n=5ed93f8567717625af0eeda1
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• شهادة صينية:

و�أختم هنا ب�شهادة لرجل من ال�صني وقع �أ�سري ًا بيد امل�سلمني ،و� ِأخذ �إىل
و�سمح له بالعودة �إىل دياره �سنة 762م144/هـ .وامل�سلمون و�إن مل
الكوفةُ ،
يفتحوا ال�صني� ،إال �أنهم �أ�سروا عدد ًا من ال�صينيني يف احلملة التي �أ ّدت
�إىل معركة (تراز) �أو (تال�س) بني اجلي�ش امل�سلم واجلي�ش ال�صيني �سنة
751م133/هـ ،ويف هذه املعركة وقع (تو هان) �أ�سري ًا و ُنقل �إىل الكوفة .قال
يبي فيها �شخ�ص قادم من بيئة وثقافة خمتلفة كيف نظر
يف �شهادته التي ّ
�إىل تعاليم الإ�سالم وح�ضارة امل�سلمني احلديثة وانعكا�ساتها على �سلوك النا�س
وعن موقفهم من الظلم ونظرتهم �إىل االلتزام بالقيم واملباديء التي �آمنوا
بها ،بالإ�ضافة �إىل �آثار حالة الرفاهية والنعيم التي يعي�شها امل�سلمون يف ظل
(((
الرخاء االقت�صادي يف بدايات العهد العبا�سي( :العا�صمة ا�سمها الكوفة
وا�سم امللك العربي مومني((( وجميع الرجال والن�ساء يتّ�سمون بالو�سامة وطول
مالب�سهم المعة نظيفة ،و�سلوكهم مه ّذب ،وعندما تخرج املر�أة
القامة ،كما �أن
َ
�إىل العلن ّ
تغطي وجهها بغ�ض النظر عن مكانتها االجتماعية� ،سواء كانت راقية
�أم متوا�ضعة .وي�ؤدون ال�صالة خم�س مرات يومي ًا .وي�أكلون اللحم وي�صومون
ويعتربون ذبح احليوانات �أمر ًا �سليم ًا.
وهم يلب�سون �أحزمة من الف�ضة حول �أو�ساطهم ويع ّلقون بها خناجر من
الف�ضة ويح ّرمون �شرب اخلمر ،ومينعون املو�سيقى ،وعندما يت�شاجر النا�س
 .1كان �أبو جعفر املن�صور قد اتخذ من احلرية القريبة من الكوفة عا�صمة له قبل ت�أ�سي�س
بغداد عا�صمة للعبا�سيني �سنة 145هـ� ،أي بعد �سنة من عودة هذا الأ�سري �إىل بالده .
 .2يق�صد �أمري امل�ؤمنني .
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ت�سع
فيما بينهم ،ال يتبادلون ال�ضربات .كما �أن هناك قاعة احتفاالت((( َ
ع�شرات الآالف من النا�س ،وكل �سبعة �أيام يخرج امللك لل�صالة((( ويرتقي
منرب ًا عالي ًا ل ُيلقي خطبة على اجل ْمع املحت�شد عن ال�شريعة .فيقول« :احلياة
الإن�سانية �صعبة للغاية ،وطريق اال�ستقامة لي�س �سه ًال ،والزنا خط�أ .ولي�س
هناك ذنب �أكرب من ال�سرقة �أو النهب� .أتفه �أ�شكال غ�ش النا�س بالكلمات،
نف�سه بجلب اخلطر على غريه ،وخداع الفقري ،وقهر امل�سكني،
و�أن ي� ِّؤمن املر ُء َ
وجميع الذين ُقتلوا يف املعارك �ضد الإ�سالم �سيدخلون اجلنة .اقتل العدو
و�سوف تنال ال�سعادة التي تفوق الو�صف».
لقد حت ّولت الأر�ض ب�أ�سرها ،ويتبع النا�س عقيدة الإ�سالم مثل ما يتبع نه ٌر
جمراه ،ويطبق القانون ب�أ�سلوب ّلي فقط .و ُيدفن املوتى �شكل ب�سيط دومنا
�إ�سراف .و�سواء كان النا�س داخل �أ�سوار مدينة كبرية �أو يف داخل بوابة
قرية ،ف�إنهم ال يحتاجون �إىل �شيء مما تنتجه الأر�ض� ،إذ �أن بالدهم حمور
العامل ،حيث الب�ضائع الوافرة كثرية ورخي�صة ،حيث �أقم�شة الق�صب املط ّرزة
اجلمال واخليول
الفاخرة ،واللآيلء والنقود متلأ احلوانيت ،على حني متلأ ِ
واحلمري والبغال ال�شوارع والأز ّقة .وهم يقطعون ال�س ّكر((( لبناء الأكواخ التي
ت�شبه احلماالت ال�صينية ،وحينما تكون هناك عطلة يح�ضر الأعيان ب�أواين
من زجاج و�أواين من النحا�س تفوق احل�صر .وال يختلف الأرز الأبي�ض والدقيق
الأبي�ض عنه يف ال�صني .ومن �ضمن فواكههم اخلوخ والتمور التي زرع نخيلها
 .1يق�صد م�سجد الكوفة .
� .2أي �صالة اجلمعة .
� .3أي الق�صب.
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من �ألف �سنة .واللفت عندهم كبري احلجم وم�ستدير وطعمه �شهي جد ًا،
ولكنّ خ�ضرواتهم الأخرى ت�شبه اخل�ضروات يف البالد الأخرى .وحبات العنب
عندهم كبرية مثل بي�ض الدجاج .و�أكرث الزيوت قيمة لديهم نوعان� ،أحدهما
ي�س ّمى اليا�سمني ،والثاين ا�سمه املر .وقد عمل ال�ص ّناع ال�صينيون الأنوال
الأوىل لن�سج خيوط احلرير ،وكانوا �أ ّول من عمل يف �صياغة الذهب والف�ضة
الر�سامني)(((.
وكانوا �أ ّول ّ

 .1كينيدي :تاريخ الفتوح الكربى� ،ص.494-493
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