
 اؼببحث الثاٍل

 جهاد الصّْدّْيق ألىل الردَّة

 :الردَّة اصطبلحاً وبعض اآليات الَّيت حذَّرت من الردَّة : أوالً 

 :ػ الردَّة اصطبلحاً 1

قطع اإِلسبلـ بنيٍَّة ، أو قوؿ كفٍر ، أو فعل سواٌء قالو استهزاًء ، أو عناداً ، أو : عرَّؼ النَّوويُّ الردَّة بأهنا 
اعتقاداً ، فمن نفى الصَّانع ، أو الرُّسل ، أو كذَّب رسوالً ، أو حلَّل ؿبرَّماً باإِلصباع كالزٌّْل وعكسو ، أو 

 ([ .1)]نفى وجوب ؾبمٍع عليو ، أو عكسو ، أو عـز على الكفر ، أو  ردَّد فيو   َكَفرَ 

ا كفر اؼبسلم بقوٍؿ صريٍح ، أو لفٍظ يقتضيو ، أو بفعٍل يتضمَّنو: وعرَّفها عليش اؼبالكيُّ   ([ .2)]بأهنَّ

أنَّو كاف مسلماً متربئاً من كلّْ ديٍن حاشا : كلُّ من صحَّ عنو : بأنَّو  (اؼبر دَّ  )وعرَّؼ ابن حزـٍ الظَّاىريُّ 
أنَّو ار دَّ عن اإِلسبلـ ، وخرج ِإىل ديٍن كتايبٍّ ، أو غري كتايبٍّ ، أو ِإىل غري : دين اإِلسبلـ ، ٍُبَّ ثبت عنو 

 ([ .3)]دينٍ 

،  [21: اؼبائدة] {َوالَ  َػْرَ دُّوا َعَلى أَْدبَارُِكمْ }: قاؿ  عاىل . الرَّاجع : بأنَّو لغًة : وعرَّفو عثماف اغبنبليُّ 
 ([ .4)]من أ ى دبا يوجب الكفر بعد ِإسبلمو: وشرعاً 

أفَّ اؼبر دَّ ىو كلُّ من أنكر معلوماً من الدّْين بالضَّرورة ، كالصَّبلة ، والزَّكاة ، والنُّبوَّة ، : ومعىن ىذا 
 ([ .5)]ومواالة اؼبؤمنني ، أو أ ى بقوٍؿ ، أو فعٍل ال وبتمل  أويبلً غري الكفر

 :ػ بعض اآليات اليت أشارت إىل اؼبر دين 2

 أطلق اهلل ػ سبحانو ، و عاىل ػ على اؼبر دّْين عن دينو عباراٍت  شري ِإىل ىذا اؼبرَ َكس الويبء

الَّذي ربولوا ِإليو ، منها الردَّة على األعقاب ، أو على األدبار ، واالنقبلب باػبسراف ، وطمس الوجوه 
 ([ .6)]، وردُّ األيدي ُب األفواه ، واالر ياب ، والرتدُّد ، واسوداد الوجوه

َقِلُبوا َخاِسرِيَن }: قاؿ  عاىل   {*يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْف ُ ِطيُعوا الَِّذيَن َكَفُروا يَػُردُّوُكْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم فَػتَػنػْ
 [ .149: عمراف آؿ ]

قًا ِلَما َمَعُكْم ِمْن قَػْبِل َأْف َنْطِمَس ُوُجوًىا }: وقاؿ  عاىل  يَاأَيػَُّها الَِّذيَن أُو ُوا اْلِكَتاَب آِمُنوا دبَا نَػزَّْلَنا ُمَصدّْ
 [ .47: النساء] {*فَػنَػُردََّىا َعَلى أَْدبَارَِىا أَْو نَػْلَعنَػُهْم َكَما َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّْبِت وََكاَف أَْمُر اللَِّو َمْفُعوالً 

قبعل ألحدىم : أي : فنردَّىا على أدبارىا : أف  عمى ، وقولو : وطمسها : وجاء ُب  فسري ابن كثري 
عينني من قفاه ، وىذا أبلغ ُب العقوبة والنَّكاؿ ، وىذا مثٌل ضربو اهلل ؽبم ُب صرفهم عن اغبقّْ ، وردّْىم 



ِإىل الباطل ، ورجوعهم عن احملجَّة البيضاء ِإىل سبيل الضَّبللة يُهرعوف ، ويبشوف القهقرى على 
 ([ .7)]أدبارىم

يَػْوـَ  َػبػَْيضُّ ُوُجوٌه َوَ ْسَودُّ ُوُجوٌه فََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُىُهْم َأَكَفْرًُبْ بَػْعَد ِإيبَاِنُكْم َفُذوقُوا }: وقاؿ  عاىل 
 [ .106: عمراف آؿ ] {*اْلَعَذاَب دبَا ُكْنُتْم َ ْكُفُروَف 

ا ُب اؼبر دّْين ، كما نقل حديثاً أليب ىريرة وقاؿ عنو: نقل القرطيبُّ فيها صبلة اراٍء ، منها رأي قتادة  : أهنَّ
يرد على اغبوض يـو القيامة رىٌط من أصحايب ، فُيجلوف عن »: يستشهد بو بأفَّ اآلية ُب الردَّة  وىو

م ار دُّوا على : فيقوؿ ! يا رب أصحايب: اغبوض ، فأقوؿ  ِإنَّك ال علم لك دبا أحدثوا بعدؾ ، ِإهنَّ
 ([.8)]« أدبارىم القهقرى 

هباء برجاٍؿ من أمَّيت »  : (ص)قاؿ رسوؿ اهلل : عن ابن عباٍس ، قاؿ : وُب روايٍة أخرى ؽبذا اغبديث 
إنَّك ال  دري ما أحدثوا بعدؾ ، فأقوؿ كما : فيقاؿ ! أصحايب : ، فيؤخذ ّٔم ذات اليمني ، فأقوؿ

 {وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم فَػَلمَّا  َػَوفػَّْيَتِ  ُكْنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهمْ }: قاؿ العبد الصاّب 
 ([.9])« إهنم مل يزالوا مر دّْين على أعقأّم منذ فارقتهم : فيقاؿ  [117: اؼبائدة ]

 :أسباب الردَّة ، وأصنافها : ثانياً 

الصَّدمة دبوت : ؽبا أسباٌب ، منها  (ص)ِإفَّ الردَّة الَّيت قامت ّٔا القبائل العربيَّة بعد وفاة رسوؿ اهلل 
، َو رِقَّة الدّْين ، والسُّقم ُب فهم نصوصو ، واغبنني ِإىل اعباىليَّة ، ومقارفة موبقاهتا ،  (ص)رسوؿ اهلل 

 والتَّفلُّت من النّْظاـ ، واػبروج على السُّلطة الشَّرعيَّة ، والعصبيَّة القبليَّة ،

كدور [ (10)]والطَّمع ُب اؼبلك ، والتكسُّب بالدّْين ، والشُّحُّ باؼباؿ ، والتَّحاسد ، واؼبؤثّْرات األجنبيَّة
 .اليهود ، والنَّصارى ، وآّوس ، وسنتحدَّث عن كلّْ سبٍب بِإذف اهلل  عاىل 

ومنهم من . وأمَّا أصنافها   فمنهم من  رؾ اإِلسبلـ صبلًة و فصيبلً ، وعاد ِإىل الوثنيَّة ، وعبادة األصناـ 
ومنهم من يعرتؼ باإِلسبلـ ، ويقيم الصَّبلة ، ولكنَّو . ومنهم من دعا ِإىل  رؾ الصَّبلة . ادَّعى النُّبوَّة 

ومنهم من مِشت دبوت الرَّسوؿ ، وعاد أدراجو يبارس عادا و اعباىليَّة ، ومنهم من . امتنع عن أداء زكا و 
برة ، وكلُّ ذلك وضَّحو علماء الفقو ، والسّْري  ([ .11)]ربريَّ ، و ردَّد ، وانتظر على من  كوف الدَّ

صنفاً ار دُّوا عن الدّْين ، ونابذوا اؼبلَّة ، وعادوا ِإىل الكفر ، : ِإفَّ أىل الردَّة كانوا صنفني : قاؿ اػبطَّايبُّ 
قوه على دعواه : وىذه الفرقة طائفتاف  ِإحدانبا أصحاب مسيلمة من ب  حنيفة ، وغريىم   الَّذين صدَّ

ُب النُّبوَّة ، وأصحاب األسود العنسيّْ ، ومن كاف من مستجيبيو من أىل اليمن ، وغريىم ، وىذه الفرقة 



، مدَّعية النُّبوَّة لغريه ، والطائفة األخرى ار دُّوا عن الدّْين ،  (ص)بأسرىا منكرٌة لنبوَّة سيدنا ؿبمٍَّد 
وأنكروا الشَّرائع ، و ركوا الصَّبلة ، والزَّكاة ، وغريىا من أمور الدّْين وعادوا ِإىل ما كانوا عليو ُب اعباىليَّة 

، والصّْنف اآلخر ىم الذين فرَّقوا بني الصَّبلة ، والزَّكاة ، فأقرُّوا بالصَّبلة ، وأنكروا فرض الزَّكاة ، 
( ّٔا ) وقد كاف ضمن ىؤالء اؼبانعني للزَّكاة من كاف يسمح [ . . . (12)]ووجوب أدائها ِإىل اإِلماـ

 ([ .13)]وال يبنعها ِإال أفَّ رؤساءىم صدُّوىم عن ذلك ، وقبضوا أيديهم على ذلك

م عنده ثبلثٌة  صنٌف عادوا : وقريٌب من ىذا التَّقسيم ألصناؼ اؼبر دّْين  قسيم القاضي عياض ، غري أهنَّ
ِإىل عبادة األوثاف ، وصنف  بعوا مسيلمة ، واألسود العنسيَّ ، وكلّّ منهما ادَّعى النُّبوَّة ، وصنٌف ثالٌث 

ا خاصٌَّة بزمن النَّيبّْ   ([ .14)](ص)استمرُّوا على اإِلسبلـ ، ولكنَّهم جحدوا الزَّكاة ، و أوَّلوا بأهنَّ

صنٌف عادوا ِإىل عبادة األوثاف : وقسَّم الدكتور عبد الرضبن بن صاّب احملمود اؼبر دّْين ِإىل أربعة أصناٍؼ 
 األسود العنسيَّ ، ومسيلمَة ،: ، واألصناـ ، وصنٌف ا َّبعوا اؼبتنبّْئني الكذبة 

وسجاح ، وصنٌف أنكروا وجوب الزَّكاة ، وجحدوىا ، وصنٌف مل ينكروا وجؤّا ولكنَّهم أبوا أف 
 ([ .15)]يدفعوىا ِإىل أيب بكرٍ 

 :الردَّة أواخر عصر النُّبوَّة : ثالثاً 

بدأت ىذه الردَّة منذ العاـ التَّاسع للهجرة اؼبسمَّى بعاـ الوفود ، وىو العاـ الَّذي أسلمت فيو اعبزيرة 
فبثَّلًة بزعمائها الَّذين قدموا عليو من أصقاعها اؼبختلفة ، وكانت حركة الردَّة  (ص)العربيَّة قيادىا للرَّسوؿ 

ُب ىذه األثناء ؼبَّا  سَتعِلْن بشكٍل واسٍع ، حَّتَّ ِإذا كاف أواخر العاـ العاشر اؽبجري ، وىو عاـ حجَّة 
، ونزؿ بو وجعو الَّذي مات فيو ، و سامع بذلك النَّاس ، بدأ اعبمر  (ص)الوداع الَّيت حجَّها رسوؿ اهلل 

يتململ من ربت الرَّماد ، وأخذت األفاعي  طلُّ برؤوسها من جحورىا ، وذبرَّأ الَّذين ُب قلؤّم مرٌض 
على اػبروج ، فوثب األسود العنسيُّ باليمن ، ومسيلمة الكذَّاب باليمامة ، وطليحة األسديُّ ُب ببلد 

 ([ .16)]قومو

ما مصمّْماف ػ كما يبدو  وؼبَّا كاف أخطر متمرَّْدْين على اإِلسبلـ ، ونبا األسود العنسيُّ ، ومسيلمة ، وأهنَّ
ما مشايعاف بقوًى غفريٍة ،  ػ على اؼبضيّْ ُب طريق ردَّهتما ُقُدماً دوف أف يفكّْرا ُب الرُّجوع ، وأهنَّ

من أمرنبا ما  قرُّ بو عينو ، ومن ٍبَّ ما  قرُّ بو عيوف أمَّتو من  (ص)وإمكانياٍت وفريٍة   فقد أرى اهلل نبيَّو 
إٍلّْ قد أريت ليلة القدر ، ٍبَّ ! أيها الناس» : بعده ، فقد قاؿ يوماً وىو ىبطب النَّاس على منربه 



أُنسيتها ، ورأيت أفَّ ُب ذراعيَّ سوارين من ذىٍب فكرىتهما ، فنفختهما ، فطارا ، فأوَّلتهما ىػذين 
ابَػنْي   ([.17)]« صاحب اليمن ، وصاحب اليمامة : الكذَّ

ما  (ص)ِإفَّ نفخو : وقد فسَّر أىل العلم بالتَّعبري ىذه الرؤيا على ىذه الصُّورة ، فقالوا  ؽبما يدؿُّ على أهنَّ
ما من ذىٍب داللٌة على كذّٔما   ألف  يقتبلف بروبو   ألنَّو ال يغزونبا بنفسو ، وِإف وصفو ؽبما بأهنَّ
ما ملكاف ألف األساورة ىم اؼبلوؾ ، ودال  شأهنما زخرٌؼ ، وسبويٌو ، كما دؿَّ لفظ السّْوارين على أهنَّ

 ([ .18)]بكوهنما وبيطاف باليدين أف أمرنبا يشتدُّ على اؼبسلمني فرتًة لكوف السّْوار مضيقاً على الذّْراع

بأف طرياهنما بالنَّفخ داللٌة على ضعف كيدنبا مهما  ضاخم ، : . . . وعرب الدُّكتور علي العتـو بقولو 
فشأهنما َزَبٌد ال بدَّ أف يؤوؿ ِإىل ُجفاٍء ، ما داـ ىذا الكيد مستَمداً من الشَّيطاف ، فهو واىٌن ال ؿبالة   

 إذ أقلُّ ىجمٍة مركَّزٍة ُب سبيل اهلل ربيلهما أثراً بعد َعنْيٍ ، وكوهنما من ذىبٍ 

نيا ، ألف الذَّىب رمٌز غبطامها   الذي يسعى اؼبغرتُّوف ّٔا  ما يقصداف من عملهما الدُّ داللٌة على أهنَّ
ما سواراف ِإشارٌة ِإىل ؿباولتهما اإِلطاحة بكياف اؼبسلمني عن طريق اإِلحاطة ّٔم من كلّْ  خلفو ، وأهنَّ

 ([ .19)]جانب سباماً ، كما وبيط السّْوار باؼبعصم

 :موقف الصّْدّْيق من اؼبر دّْين : رابعاً 

: ؼبَّا كانت الردَّة   قاـ أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ ُب الناس خطيباً ، فحمد اهلل ، وأثىن عليو ، ٍبَّ قاؿ 
والعلم شريٌد ، واإِلسبلـ  (ص)اغبمد هلل الَّذي ىدى فكفى ، وأعطى فأغىن ، إفَّ اهلل بعث ؿبمداً 

غريٌب طريٌد ، قد رثَّ حبلو ، وخِلق ثوبو ، وضلَّ أىلو منو ، ومقت اهلل أىل الكتاب ، فبل يعطيهم 
وا كتأّم ، وأغبقوا فيو ما ليس منو ،  خرياً ػبرٍي عندىم ، وال يصرؼ عنهم شرّاً لشرٍّ عندىم ، وقد غريَّ

م ُب منعٍة من اهلل   ال يعبدونو ، وال يدعونو ، فأجهدىم عيشاً ، وأظلَّهم : والعرب اآلمنوف وبسبوف  أهنَّ
ديناً ، ُب ظلٍف من األرض مع ما فيو من السَّحاب ، فختمهم اهلل دبحمَّد ، وجعلهم األمَّة الوسطى ، 
ونصرىم دبن ا َّبعهم ، ونصرىم على غريىم ، حَّتَّ قبض اهلل نبيَّو ، فركب منهم الشَّيطاف مركبو ، الذي 

َوَما ؿُبَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌؿ َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلِو الرُُّسُل أَفَِإْف }: أُنزؿ عليو ، وأخذ بأيديهم ، وبغى ىلكتهم 
َقِلْب َعَلى َعِقبَػْيِو فَػَلْن َيُضرَّ اللََّو َشْيًئا َوَسَيْجزِي اللَُّو الشَّاِكرِيَن  َماَت أَْو قُِتَل انْػَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن يَػنػْ

 [ .144: عمراف آؿ ]*{ 

ِإفَّ َمْن حولكم من العرب قد منعوا شاهتم ، وبعريىم ، ومل يكونوا ُب دينهم ػ وإف رجعوا إليو ػ أزىد 
منهم يومهم ىذا ، ومل  كونوا ُب دينكم أقوى منكم يومكم ىذا على ما قد  قدَّـ من بركة نبيّْكم ، 



وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفرٍَة ِمَن }: وقد وكَّلكم إىل اؼبوىل الكاُب الَّذي وجده ضاالِّ فهداه ، وعائبلً فأغناه 
َها  [ .103: عمراف آؿ ] {النَّاِر فَأَنْػَقذَُكْم ِمنػْ

ال أدع أف أقا ل على أمر اهلل حَّتَّ ينجز اهلل وعَده ، ويوُب لنا عهَده ، ويُقتل َمْن قُتل منا شهيداً ! واهللِ 
من أىل اعبنَّة ، ويبقى َمْن بقي مّنا خليفتو ، وذرّْيتو ُب أرضو ، قضاء اهلل اغبقُّ ، وقولو الذي ال خلف 

[ 55: النور]{ َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاغِبَاِت لََيْسَتْخِلَفنػَُّهْم ُب اأَلْرضِ }[ (20)]: لو 
. 

وقد أشار بعض الصَّحابة ، ومنهم عمر على الصّْدّْيق بأف يرتؾ مانعي الزَّكاة ، ويتألَّفهم حَّتَّ يتمكَّن 
 ([ .21)]اإِليباف من قلؤّم ، ٍبَّ ىم بعد ذلك يزكُّوف ، فامتنع الصّْدّْيق عن ذلك ، وأباه

 ، وكاف أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو (ص)ؼبَّا  وُب رسوؿ اهلل : فعن أيب ىريرة ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ 

 (ص)كيف  قا ل النَّاس وقد قاؿ رسوؿ اهلل : ػ وكفر َمْن كفر من العرب ، فقاؿ عمر ػ رضي اهلل عنو ػ
أمرت أف أقا ل النَّاس حَّتَّ يقولوا ال ِإلو ِإال اهلل ، فمن قاؽبا   فقد عصم م ّْ مالو ، ونفسو ِإال » : 

ألقا لنَّ َمْن فرَّؽ بني الصَّبلة والزَّكاة ، فِإفَّ الزكاة ! واهلل: فقاؿ . « ، وحسابُو على اهلل [ (22)]حبقّْو
.   لقا لتهم على منعها ( ص)كانوا يؤدُّوهنا ِإىل رسوؿ اهلل [ (23)]لو منعوٍل َعناقاً ! حقُّ اؼباؿ ، واهلل

قاؿ . ، كانوا يؤدُّونو ِإىل رسوؿ اهلل   لقا لتهم على منعو [ (24)]لو منعوٍل ِعقاالً ! واهلل: وُب روايٍة 
، ٍبَّ قاؿ عمر بعد [ (25)]أنَّو اغبقُّ : فواهلل ما ىو ِإال أف قد شرح اهلل صدر أيب بكٍر ، فعرفت : عمر 
 ([ .26)]لقد رجح ِإيباف أيب بكر بِإيباف ىذه األمَّة صبيعاً ُب قتاؿ أىل الردَّة! واهلل: ذلك 

وبذلك يكوف أبو بكر قد كشف لعمر ػ وىو يناقشو ػ عن ناحية فقهيٍَّة مهمٍَّة أجبلىا لو ، وكانت قد 
ليل على  غابت عنو ، وىي أفَّ صبلًة جاءت ُب اغبديث النَّبويّْ الشريف الَّذي احتجَّ بو عمر ىي الدَّ

فِإذا قالوىا   »  : (ص)وجوب ؿباربة َمْن منع الزَّكاة حَّتَّ وِإف نطق بالشَّهاد ني ، وىي قوؿ النَّيبّْ 
 ([.27)]« عصموا م ّْ دماءىم ، وأمواؽبم ِإال حبقّْها 

وفعبلً كاف رأي أيب بكٍر ُب حرب اؼبر دّْين رأياً ملهماً ، وىو الرَّأي الَّذي سبليو طبيعة اؼبوقف ؼبصلحة 
اإِلسبلـ واؼبسلمني ، وأيُّ موقٍف غريه سيكوف فيو الفشل ، والضَّياع واؽبزيبة والرُّجوع ِإىل اعباىلية ، 

ولوال اهلل ، ٍبَّ ىذا القرار اغباسم من أيب بكٍر لتغريَّ وجو التاريخ ، وربوَّلت مسري و ، ورجعت عقارب 
 ([ .28)]السَّاعة ِإىل الوراء ، ولعادت اعباىليَّة  عيث ُب األرض فساداً 



قيق لئِلسبلـ ، وشدَّة غري و على ىذا الدّْين ، وبقاؤه على ما كاف عليو ُب عهد نبيّْو  لقد ذبلَّى فهمو الدَّ
ُب الكلمة الَّيت فاض ّٔا لسانُو ، ونطق ّٔا جنانو ، وىي الكلمة الَّيت  ساوي خطبًة بليغًة طويلًة ، وكتاباً 
حافبلً ، وىي قولو عندما امتنع كثرٌي من قبائل العرب أف يدفعوا الزَّكاة ِإىل بيت اؼباؿ ، أو منعوىا مطلقاً 

قاؿ عمر : وُب روايٍة [ (29)]!قد انقطع الوحي ، وًبَّ الدّْين ، أينقص وأنا حيّّ؟: ، وأنكروا فرضيَّتها 
 فقاؿ. يا خليفة رسوؿ اهلل  ألَِّف النَّاس ، وارفق ّٔم : فقلت : 

 ([.30)]!أجبَّاٌر ُب اعباىلية خوَّاٌر ُب اإِلسبلـ، قد انقطع الوحي ، وًبَّ الدّْين ، أينقص وأنا حيّّ؟: يل 

لقد ظبع أبو بكر وجهات نظر الصَّحابة ُب حرب اؼبر دّْين ، وما عـز على خوض اغبرب ِإال بعد أف 
ظبع وجهات النَّظر بوضوٍح ، ِإال أنَّو كاف سريع القرار ، حاسم الرأي ، فلم يرتدَّد غبظًة واحدًة بعد 
ظهور الصَّواب لو ، وعدـ الرتدُّد كاف ظبًة بارزًة من ظبات أيب بكٍر ػ ىذا اػبليفة العظيم ػ ُب حيا و 

 .، ولقد اقتنع اؼبسلموف بصحَّة رأيو ، ورجعوا إىل قولو ، واستصوبوه [ (31)]كلّْها

لقد كاف أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ أبعد الصَّحابة نظراً ، وأحقَّهم فهماً ، وأربطهم جناناً ُب ىذه الطَّامَّة 
وكاف أفقههم ػ : ، واؼبفاجأة اؼبذىلة ، ومن ىنا أ ى قوؿ سعيد بن اؼبسيّْب ػ رضبو اهلل ػ [ (32)]العظيمة

 ([ .33)]الصَّحابة ػ وأمثلهم رأياً : يع  

أفَّ الزَّكاة ال : ِإفَّ أبا بكر كاف أنفذ بصريًة من صبيع َمْن حولو   ألنَّو فهم بِإيبانو الَّذي فاؽ ِإيباهنم صبيعاً 
 نفصل عن الشَّهاد ني ، فمن أقرَّ هلل بالوحدانيَّة ال بدَّ أف يقرَّ لو دبا يفرض من حقٍّ ُب مالو ، الذي ىو 

بغري زكاٍة ال وزف ؽبا ُب حياة الشعوب ، وأفَّ السَّيف يشرع « ال ِإلو ِإال اهلل » ماؿ اهلل أصبلً ، وأفَّ 
ىذا ىو اإِلسبلـ . سباماً ، ىذه كتلك « ال ِإلو ِإال اهلل » دفاعاً عن أدائها سباماً ، كما يشرع دفاعاً عن 

، فقد  وعَّد اهلل أولئك الَّذين يؤمنوف ببعض الكتاب ، ويكفروف [ (34)]وغري ىذا ليس من اإِلسبلـ
أَفَػتُػْؤِمُنوَف بِبَػْعِض اْلِكَتاِب َوَ ْكُفُروَف بِبَػْعٍض َفَما َجزَاُء َمْن يَػْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ }: ببعض ، قاؿ  عاىل 

نْػَيا َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة يُػَردُّوَف ِإىَل َأَشدّْ اْلَعَذاِب َوَما اللَُّو ِبَغاِفٍل َعمَّا  َػْعَمُلوَف  : البقرة] {*ِخْزٌي ُب اغْبََياِة الدُّ
85. ] 

كاف موقف أيب بكٍر رضي اهلل عنو الَّذي ال ىوادة فيو ، وال مساومة فيو ، وال  نازؿ ، موقفاً ملهماً من 
اهلل ، يرجع إليو الفضل األكرب ػ بعد اهلل  عاىل ػ ُب سبلمة ىذا الدّْين ، وبقائو على نقائو ، وصفائو ، 
وأصالتو ، وقد أقرَّ اعبميع ، وشهد التَّاريخ بأفَّ أبا بكٍر قد وقف ُب مواجهة الردَّة الطَّاغية ، وؿباولة 

 نقض عرا اإِلسبلـ عروًة عروًة ، موقف األنبياء والرُّسل ُب عصورىم ،



وىذه خبلفة النُّبوَّة الَّيت أدَّى أبو بكر حقَّها ، واستحقَّ ّٔا ثناء اؼبسلمني ، ودعاءىم ِإىل أف يرث اهلل 
 ([ .35)]األرض ، وأىلها

 :خطَّة الصّْدّْيق غبماية اؼبدينة : خامساً 

 :انصرفت وفود القبائل اؼبانعة للزَّكاة من اؼبدينة بعدما رأت عـز الصّْدّْيق ، وحزمو ، وقد خرجت بأمرين 

أ ػ أفَّ قضية منع الزَّكاة ال  قبل اؼبفاوضة ، وأفَّ حكم اإِلسبلـ فيها واضٌح ، ولذلك ال أمل ُب  نازؿ 
خليفة اؼبسلمني عن عزمو ، ورأيو ، وخاصًَّة بعدما أيَّده اؼبسلموف ، وثبتوا على رأيو بعد وضوح الرُّؤية ، 

ليل   .وظهور الدَّ

ب ػ أنَّو ال بدَّ من اغتناـ فرصة ضعف اؼبسلمني ػ كما يظنُّوف ػ وقلَّة عددىم ؽبجوـٍ كاسٍح على اؼبدينة 
 ([ .36)]يسقط اغبكم اإِلسبلميَّ فيها ، ويقضي على ىذا الدّْين

قرأ الصّْدّْيق ُب وجوه القـو ما فيها من الغدر ، ورأى فيها اػبسَّة ، و فرَّس فيها اللـؤ ، فقاؿ ألصحابو 
وأدناىم ! ِإفَّ األرض كافرٌة ، وقد رأى وفدىم منكم قلًَّة ، وِإنَّكم ال  دروف أَليبلً  ؤ وف ، أـ هناراً : 

منكم على بريد ، وقد كاف القـو يأملوف أف نقبل منهم ، ونوادعهم ، وقد أبينا عليهم ، ونبذنا ِإليهم 
 :ووضع الصّْدّْيق خطَّتو على الوجو التَّايل [ . (37)]عهدىم ، فاستعدُّوا ، وأعدُّوا

فاع   .أ ػ ألـز أىل اؼبدينة باؼببيت ُب اؼبسجد   حَّتَّ يكونوا على أكمل استعداٍد للدّْ

 .ب ػ نظَّم اغبرس الَّذين يقوموف على أنقاب اؼبدينة ، ويبيتوف حوؽبا ، حَّتَّ يدفعوا أيَّ غارٍة قادمة 

عليَّ بن أيب طالٍب ، والزُّبري بن العوَّاـ ، وطلحة بن عبيد اهلل ، وسعد : ج ػ عنيَّ على اغبرس أمراءىم 
 ([ .38)]بن أيب وقاٍص ، وعبد الرضبن بن عوٍؼ ، وعبد اهلل بن مسعوٍد رضي اهلل عنهم

د ػ وبعث أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ ِإىل َمْن كاف حولو من القبائل الَّيت ثبتت على اإِلسبلـ ِمْن أسلم ، 
وغفار ، ومزينة ، وأشجع ، وجهينة ، وكعب يأمرىم جبهاد أىل الردَّة ، فاستجابوا لو حَّتَّ امتؤلت 

، وفبَّا [ (39)]اؼبدينة اؼبنوَّرة ّٔم ، وكانت معهم اػبيل ، واعبماؿ الَّيت وضعوىا ربت  صرؼ الصّْدّْيق
 أفَّ جهينة: يدؿُّ على كثرة رجاؿ ىذه القبائل ، وكرب حجم دعمها للصّْدّْيق 

وحدىا قدمت ِإىل الصّْدّْيق ُب أربعمئٍة من رجاؽبا ، ومعهم الظَّهر واػبيل ، وساؽ عمرو بن مرَّة اعبه ُّ 
 ([ .40)]مئة بعرٍي إِلعانة اؼبسلمني ، فوزَّعها أبو بكٍر ُب النَّاس

ىػ  ومن ابتعد من اؼبر دّْين عن اؼبدينة ، وأبطأ خطره   حاربو بالكتب ، يبعث ّٔا ِإىل الوالة اؼبسلمني 
ُب أقاليمهم ، كما كاف رسوؿ اهلل يفعل ، وبرّْضهم على النُّهوض لقتاؿ اؼبر دّْين ، ويأمر النَّاس للقياـ 



ومن أمثلة ذلك رسالتو ألىل اليمن حيث اؼبر دة من جنود األسود العنسيّْ   الَّيت . معهم ُب ىذا األمر 
أمَّا بعد فأعينوا األبناء على َمْن ناوأىم ، وحوطوىم ، واظبعوا من فريوز ، وجدُّوا معو ،  ): قاؿ فيها 

 ([ .41])(فِإٍلّْ قد وليتو 

وقد أشبرت ىذه الرّْسالة وقاـ اؼبسلموف من أبناء الفرس بزعامة فريوز يعاوهنم ِإخواهنم من العرب بشن 
غارٍة شعواء على العصاة اؼبارقني حَّتَّ ردَّ اهلل كيدىم ِإىل كبورىم ، وعادت اليمن بالتدرُّج إىل جادَّة 

 ([ .42)]اغبقّْ 

و ػ وأمَّا َمْن قرب منهم من اؼبدينة ، واشتدَّ خطره ، كب  عبٍس ، وذبياف   فِإنَّو مل ير بّداً من ؿباربتهم 
، فكاف أف اوى الذَّراري  (ص)على الرَّغم من الظُّروؼ القاسية   الَّيت كانت  عيشها مدينة رسوؿ اهلل 

، واستعدَّ للنّْزاؿ بنفسو ، [ (43)]والعياؿ إىل اغبصوف والشّْعاب ؿبافظًة عليهم من غدر اؼبر دّْين
 .ورجالو 

 :فشل أىل الردَّة ُب غزو اؼبدينة : سادساً 

بعد ثبلثة أياـ من رجوع وفود اؼبر دّْين طرقت بعض قبائل أسد ، وغطفاف ، وعبس ، وذبياف ، وبكر 
اؼبدينة ليبلً ، وخلَّفوا بعضُهم بذي حسى   ليكونوا ؽبم ردءاً ، وانتبو حرس األنقاب لذلك ، وأرسلوا 

ففعلوا ، وخرج ُب أىل اؼبسجد على النَّواضح ِإليهم ! للصّْدّْيق باػبرب ، فأرسل ِإليهم أف الزموا أماكنكم
، فانفش العدوُّ ، فا بعهم اؼبسلموف على ِإبلهم ، حَّتَّ بلغوا ذا ُحَسى ، فخرج عليهم الرّْْدُء 

بأرجلهم ُب وجوه اإِلبل فتدىده [ (45])قد نفخوىا وجعلوا فيها اغبباؿ ٍب دىدىوىا[ (44)]بأكباء
 ، فنفرت ِإبل اؼبسلمني وىم عليها ػ وال[ (46)]كلُّ كبٍي ُب طولو

 نفر اإِلبل ُب شيء نفاَرىا من األكباء ػ فعاجت ّٔم ما يبلكوهنا حَّت دخلت ّٔم اؼبدينة فلم ُيْصرَع 
 ([ .47)]مسلٌم ومل ُيَصب

وكانت بنو عبد مناة من اؼبر دَّة ػ وىم بنو ذبياف ػ ُب ذلك األمر بذي القصَّة ، : وقاؿ عبد اهلل اللَّيثي 
 :وبذي ُحَسى 

أطعنا رسوَؿ اهلل ما كاف بيننا  فيا لعباِد اهلل ما أليب بكرِأيورثها بكراً إذا ماَت بعَده 
 و لَك لعمُر اهلل قاصمُة الظَّهرِفهبلَّ رَدْدًْب وفدنا بزمانو  وىبلَّ خِشْيُتم حس راغية 

فظنَّ القـو باؼبسلمني [ (48)]البكرِوِإفَّ الَّيت سألُوُكُم فمنعُتُم  لكالتَّمر أو أحلى ِإيلَّ من التَّْمرِ 
الوىن ، وبعثوا ِإىل أىل ذي القصَّة باػبرب ، فقدموا عليهم اعتماداً ُب الَّذين أخربوىم ، وىم ال يشعروف 



ألمر اهلل عزَّ وجل الَّذي أراده ، وأحبَّ أف يبلغو فيهم ، فبات أبو بكر ليلتو يتهيَّأ ، فعَّبَّ النَّاس ، ٍبَّ 
خرج على  عبية من أعجاز ليلتو يبشي ، وعلى ميمنتو النُّعماف بن ُمَقرّْف ، وعلى ميسر و عبد اهلل بن 

ُمَقرّْف ، وعلى السَّاقة ُسويد بن ُمَقرّْف معو الرّْكاب ، فما طلع الفجر ِإال وىم والعدوُّ ُب صعيٍد واحٍد ، 
فما ظبعوا للمسلمني نبساً ، وال حسَّاً حَّت وضعوا فيهم السُّيوؼ ، فاقتتلوا أعجاز ليلتهم ، فما ذرَّ قرف 

 .الشَّمس حَّتَّ ولَّْوُىُم األدبار ، وغلبوىم على عامَّة ظهرىم ، وقُِتل حباُؿ ػ أخو طليحة األسديّْ ػ 

وا بعهم أبو بكر حَّتَّ نزؿ بذي القصَّة ػ وكاف أوَّؿ الفتح ػ ووضع ّٔا النُّعماف بن ُمَقرّْف ُب عدٍد ، ورجع 
ِإىل اؼبدينة ، فذؿَّ ّٔا اؼبشركوف ، فوثب بنو ذبياف ، وعبس على من فيهم من اؼبسلمني ، فقتلوىم كلَّ 

قتلة ، وفعل َمْن وراءىم فعلهم ، وعزَّ اؼبسلموف بوقعة أيب بكر ، وحلف أبو بكر ليقتلنَّ ُب اؼبشركني 
 ([ .49)]كل قتلة ، وليقتلنَّ ُب كلّْ قبيلٍة دبن قتلوا من اؼبسلمني ، وزيادة

 :وُب ذلك يقوؿ زياد بن حنظلة التَّميميُّ 

َغداَة َسَعى أبو بكر إليهْم  كما َيْسَعى ؼبْو َِتو ُجبَلأُلراَح على نَػَواِىِقها َعِلّياً  وَمجَّ 
وصمَّم الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ على أف ينتقم للمسلمني الشُّهداء ، وأف [ (50)]ؽبُنَّ ُمْهَجَتُو ِحباؿُ 

 يؤدّْب ىؤالء

اغباقدين ، ونفذ قسمو ، وازداد اؼبسلموف ُب بقيَّة القبائل ثبا اً على دينهم ، وازداد اؼبشركوف ذالِّ ، 
صفواف ، : وضعفاً ، وىواناً ، وبدأت صدقات القبائل  فد على اؼبدينة ، فطرقت اؼبدينة صدقات نفر 

 .ُب اخره [ (51)]ٍبَّ الزبرقاف ، ٍبَّ عديٍّ ، صفواف ُب أوَّؿ الليل ، والثَّاٍل ُب وسطو ، والثَّالث

وُب ليلٍة واحدة أثرت اؼبدينة بأمواؿ زكاة ستَّة أحياٍء من العرب ، وكاف كلَّما طلع على اؼبدينة أحد جباة 
وِإذا بالقادـ وبمل معو صدقات قومو ،  (بل بشري  ): فيقوؿ أبو بكر  (نذير  ): الزَّكاة قاؿ الناس 

وخبلؿ ىذه البشائر الَّيت ربمل معها بعض [ . (52)]طاؼبا بشَّر نا باػبري: فيقوؿ النَّاس أليب بكٍر 
العزاء ، وشيئاً من الثَّراء عاد أسامة بن زيد جبيشو ظافراً ، وصنع كلَّ ما كاف الرسوؿ قد أمر بو ، وما 

يق أروبوا ، : ، فاستخلفو أبو بكر على اؼبدينة ، وقاؿ لو وعبنده [ (53)]أوصاه بو أبو بكر الصّْدّْ
 ([ .54)]وأروبوا ظهركم

ٍبَّ خرج ُب الذين خرجوا ِإىل ذي القصَّة ، والذين كانوا على األنقاب على ذلك الظهر ، فقاؿ لو 
ـٌ ، ! ننشدؾ اهلل يا خليفة رسوؿ اهلل أف  عرّْض نفسك: اؼبسلموف  فِإنَّك إف ُ َصْب   مل يكن للنَّاس نظا



وألواسينَّكم ! ال واهلل ال أفعل: ومقامك أشدُّ على العدو ، فابعث رجبلً ، فِإف أصيب أّمرت اخر فقاؿ 
 ([ .55)]بنفسي

لقد ظهر معِدف الصّْدّْيق النَّفيس ُب ؿبنة الردَّة على أجلى صورٍة للقائد اؼبؤمن الَّذي يفتدي قومو بنفسو 
يقيَّة أف  قوَّى اؼبسلموف  ، فالقائد ُب فهم اؼبسلمني قدوٌة ُب أعمالو ، فكاف من اثار ىذه السّْياسة الصّْدّْ

 ([ .56)]، و شجَّعوا غبرب عدوىم ، واستجابوا لتطبيق األوامر الصَّادرة ِإليهم من القيادة

لقد خرج الصّْدّْيق ُب  عبيتو ِإىل ذي ُحَسى ، وذي القصَّة ، والنُّعماف ، وعبد اهلل ، وُسويد على ما 
كانوا عليو ، حَّتَّ نزؿ على أىل الرََّبذة باألبرؽ ، فهـز اهلل اغبارث ، وعوفاً ، وأخذ اغبطيئة أسرياً ، 

وقاؿ . فطارت عبس ، وبنو بكر ، وأقاـ أبو بكر على األبرؽ أياماً ، وقد غلب بنو ذبياف على الببلد 
ـٌ على ذبياف أف يتملَّكوا ىذه الببلد   ِإذ غنمناىا اهلل وأجبلىا ، فلمَّا غلَب أىَل الرّْدَّة ، ودخلوا :  حرا

 ُب الباب الذي خرجوا منو ، وسامح النَّاَس ، جاءت بنو ثعلبة ، وىي

: فقاؿ ! عبلـ مبنع من نزوؿ ببلدنا: كانت منازؽبم لينزلوىا ، فمنعوا منها ، فأ وه ُب اؼبدينة فقالوا 
، وضبى األبرؽ [ (58])، ومل يُعتبهم[ (57)]كذبتم ، ليست لكم بببلد ، ولكنَّها َمْوىيب ، ونَػَقذي

ػبيوؿ اؼبسلمني ، وأرعى سائر ببلد الرََّبذة النَّاس على ب  ثعلبة ، ٍبَّ ضباىا كلَّها لصدقات اؼبسلمني 
 :لقتاٍؿ كاف وقع بني النَّاس وأصحاب الصَّدقات ، وقاؿ ُب يـو األبرؽ زياد بن حنظلة 

([ 59)]ويوَماً باألبارِؽ قد َشِهْدنَا  على ذبياَف يلتهُب الِتَهاباأ يناىم بداىيٍة َنُسوؼ
وىكذا يتعلَّم اؼبسلموف من سرية الصّْديق بأنَّو مل يكن [ (60)] مع الصّْديق ِإذ  رؾ الِعتابَا

نيا ، وما اضطربت أمور اؼبسلمني منذ زمٍن ِإال  يرغب بنفسو عن نفوس أ باعو بأيّْ أمر من أمور الدُّ
م كانوا يعدُّوف الرئاسة وسيلًة للجاه ، وباباً عبلب اؼبغاًل ، ودرء اؼبغاـر ، وِإيثاراً للعافية ، واالكتفاء  ألهنَّ

بالكلمات  زجى من وراء أجهزة اإِلعبلـ ، أو من غرؼ العمليَّات ، بعيداً عن اؼبشاركة مشاركًة حقيقيًَّة 
 ([ .61)]ُب قضايا األمَّة اؼبختلفة

ِإفَّ خروج الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ للجهاد ثبلث مرَّاٍت متتاليٍة يعترب  ضحيًة كبريًة ، وفدائيًة عاليًة ، 
ال واهلل ال : فقد ناشده اؼبسلموف أف يبقى ُب اؼبدينة ، ويبعث قائداً على اعبيش ، فلم يقبل ، بل قاؿ 

وىذا يدؿُّ على  واضعو اعبمّْ ، واىتمامو الكبري دبصلحة األمَّة ، وذبرُّده من . وألواسينَّكم بنفسي ! أفعل
أفَّ خروجو للجهاد ثبلث مرَّاٍت : حظّْ النَّفس ، وقد أصبح بذلك قدوًة صاغبًة لغريه ، فبل شكَّ 



متتالياٍت ، وىو الشَّيخ الَّذي بلغ السّْتّْني من عمره ، قد أعطى بقيَّة الصَّحابة دفعاٍت قويًة من النَّشاط 
 ([ .62)]، واغبيويَّة

أفَّ ضرار بن األزور حينما أخرب أبا بكر الصّْدّْيق خبرب ذبمُّع طليحة : وقد جاء ُب ِإحدى ىذه الرّْوايات 
فما رأيت أحداً ػ ليس رسوؿ اهلل ػ أمؤل حبرٍب شعواَء من أيب بكٍر ، فجعلنا لبربه ، : األسدي   قاؿ 

ا لبرب دبا لو ، وال عليو  ([ .63)]ولكأمبَّ

 وىذا وصٌف بليٌغ ؼبا كاف يتَّصف بو أبو بكر من اليقني الرَّاسخ ، والثّْقة التامَّة بوعد اهلل  عاىل

ا  ألوليائو بالنَّصر على األعداء ، والتَّمكني ُب األرض ، فأبو بكر مل يَػُفق الصَّحابة بكبري عمٍل ، وِإمبَّ
 ([ .64)]فاقهم حبيازة الدَّرجات الُعلى من اليقني رضي اهلل عنهم أصبعني

لقد نزؿ بك ما لو نزؿ باعبباؿ   ؽباضها ، وبالبحار لغاَضها ، وما نراؾ : وقد روي أنَّو ؼبا قيل لو 
ال عليك : ؼبا رأى حزٍل   قاؿ  (ص)ما دخل قليب رعٌب بعد ليلة الغار ، فِإفَّ النَّيبَّ : فقاؿ . ضُعفت 

، فكاف لو ػ رضي اهلل عنو ػ مع الشَّجاعة [ (65)]فِإفَّ اهلل قد  كفَّل ؽبذا األمر بالتَّماـ! يا أبا بكر
الطَّبيعية شجاعٌة دينيٌة ، وقوٌَّة يقينيَّة ُب اهلل عزَّ وجل ، وثقٌة بأفَّ اهلل ينصره ، واؼبؤمنني ، وىذه الشَّجاعة 

ال ربصل ِإال ؼبن كاف قوي القلب ، و زيد بزيادة اإليباف ، و نقص بنقص ذلك ، فقد كاف الصّْدّْيق 
 ([ .66)]أقوى قلباً من صبيع الصَّحابة ال يقاربو ُب ذلك أحٌد منهم

 

* * * 

 
 
 
 

 اؼببحث الثالث

 اؽبجـو الشامل على اؼبر دين

 :سبهيد 

 عدَّدت وسائل ، وطرؽ التَّصدّْي واؼبواجهة للمر دّْين ، فكاف للثَّابتني دوٌر ُب مواجهة أقوامهم ، فوقف 
بعض الثَّابتني ُب وجو أقوامهم واعظني ؽبم ، ومنبّْهني ِإىل خطورة ما ىم ُمقدموف عليو من نقض ما 

يؤمنوف بو ، وكانت اػبطوة األوىل بالكلمة ، ومل  كن الكلمة ُب يوـٍ من األياـ ىي أضعف اؼبواقف ، 
ا  ستتبع مواقف جادًَّة لتحديد مصداقيَّة الكلمة ، وقد  ؤدّْي الكلمة بصاحبها  ا ىي أقواىا   ألهنَّ وإمبَّ



إىل الذَّبح من أجل الشَّهادة للكلمة الَّيت قاؽبا ، ففي كلّْ قبيلٍة حصلت فيها ردٌَّة كانت ىناؾ بعض 
اؼبواقِف للَّذين انفعلت قلؤّم للحقّْ ، و غذَّت بو ، وعاشت عليو ، ىي الَّيت رأت باطل ما يفعلو كلُّ 

قوـٍ ، وؽبذا وقفوا ؽبم باؼبرصاد وبذّْروف أقوامهم من سوء اؼبصري  الَّذي ينتظرىم، فما كاف من قومهم ِإالَّ 
أف وقفوا ُب وجوىهم ساخرين مستهزئني ، ٍُبَّ سبادوا إىل مطاردهتم ، وِإخراجهم ، بل وقتلهم ُب بعض 

، [ (67)]األحياف ، وقبح بعضهم بالكلمة كعديّْ بن حاًب مع قومو ، واعبارود مع أىل البحرين
 .وسرتى  فاصيل ذلك بإذف اهلل 

ذت  وعندما فشل بعض اؼبسلمني ُب وعظ أقوامهم ربوَّلوا إىل ذبمُّعاٍت مسلمٍة ثابتٍة على ِإسبلمها ، وازبَّ
ؽبا اؼبوقف اؼبناسب ضدَّ أقوامهم اؼبر دّْين ، وكثرٌي من اؼبواقف بدأت بالكلمة ، ٍبَّ انتهت ِإىل العمل ، 

 .ثابٍت ، ومر دٍّ : كما حصل ؼبن ثبت من ب  سليم ، فقد حذَّرىم قومهم ، فانقسموا ِإىل قسمني 

فتجمَّع الثَّابتوف وصاروا هبالدوف قومهم اؼبر دّْين ، وقاـ األبناء ُب اليمن سرّاً بتدبري قتل األسود العنسيّْ ػ 
كما سيأٌب  فصيلو ػ بعد أف كاف موقفهم سلبياً ُب بطش األسود العنسيّْ ، ووقف مسعود ، أو مسروؽ 
القيسيُّ ابن عابس الكنديّْ ينصح األشعث بن قيس ، ويدعوه لعدـ الردَّة ، ودخل بينهما حواٌر طويٌل 

وربدٍّ متبادٌؿ ، وىكذا صارت بعض اؼبواقف سبباً ُب ِإرجاع قومهم عن الردَّة ، أو ُب  سهيل مهمَّة 
 ([ .68)]جيوش الدَّولة اإلسبلميَّة القادمة للقضاء على الردَّة

 لقد اعتمدت سياسة الصّْديق ُب القضاء على الردَّة على اهلل  عاىل ، ٍبَّ على ركائز قويٍَّة من

القبائل ، والزُّعماء ، واألفراد الَّذين انبثُّوا ُب صبيع أكباء اعبزيرة العربيَّة ، وثبتوا على ِإسبلمهم ، وقاموا 
بأدواٍر ىامٍَّة ورئيسيٍَّة ُب القضاء على فتنة الردَّة ، ولقد أخطأ بعض الكتَّاب عندما  ناوؿ فتنة الردَّة 

قة ، أو عدـ اؼبوضوعيَّة ، أو سوء الفرض ، أو النَّظرة اعبزئيَّة  ([ .69)]بشيٍء من التَّعميم ، أو عدـ الدّْ

ا مل  كن شاملًة لكلّْ النَّاس ، كشموؽبا اعبغراُبّْ ، بل ِإفَّ : ِإفَّ من اغبقائق األساسيَّة حوؿ ىذه الفتنة  أهنَّ
ىناؾ قادًة ، وقبائل ، وصباعاٍت ، وأفراداً سبسَّكوا بدينهم ُب كلّْ منطقٍة من اؼبناطق الَّيت ظهرت فيها 

 ([ .70)]الردَّة

ىل كانت : ولقد قاـ الدكتور مهدي رزؽ اهلل أضبد بدراسٍة عميقٍة ، وأجاب عن سؤاٍؿ طرحو ، وىو 
الردَّة ُب عهد اػبليفة أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ شاملًة لكلّْ القبائل العربيَّة ، واألفراد ، والزُّعماء الذين 
كانوا مسلمني؟ أـ أفَّ ىذه الفتنة قد وقعت فيها بعض القبائل ، وبعض الزُّعماء ، وبعض األفراد ُب 

 .مناطق جغرافيٍة ـبتلفٍة؟ 



ىي أنَّ  مل أجد ما : ِإفَّ أوَّؿ حقيقٍة  ستخلص من اؼبصادر اليتَّ أشرت ِإليها سابقاً : وبعد البحث قاؿ 
يدؿُّ على أفَّ القبائل ، والزُّعماء ، واألفراد ، قد ار دُّوا صبيعاً عن اإِلسبلـ ، كما ذكر أولئك النَّفر الَّذين 

أفَّ الدَّولة اإِلسبلميَّة اعتمدت على قاعدٍة صلبٍة من اعبماعات : ، بل وجدت [ (71)]جعلناىم مثاالً 
، والقبائل ، واألفراد   الَّذين ثبتوا على اإِلسبلـ ، وانبثُّوا ُب صبيع أكباء اعبزيرة ، وكانوا سنداً قويّاً 

 ([ .72)]لئِلسبلـ ودولتو ُب قمع حركة اؼبر دّْين منهم

 :اؼبواجهة الرَّظبيَّة من الدَّولة : أوالً 

 :ػ وسيلة اإِلحباط من الدَّاخل 1

 قد استعمل ىذه الوسيلة ، فقاـ دبراسلة وبعث الرُّسل ِإىل قبائل (ص)كاف رسوؿ اهلل 

اؼبتنبّْئني   لتجميع الثَّابتني على اإِلسبلـ ، وليشكّْل ّٔم صباعًة ربارب الردَّة ، وسار الصّْدّْيق ػ رضي اهلل 
عنو ػ على نفس اؼبنهج ، وحاوؿ أف وبجم ، ويقضي على مايبكن القضاء عليو من بؤر اؼبر دّْين ، وقاـ 

بالتَّوعية ضدَّىا ، والتَّخذيل منها ، و نفري النَّاس عنها ، واستطاع أف يتَّصل بالثابتني على اإِلسبلـ ، 
وجعل منهم رصيداً للجيوش اؼبنظَّمة ، فقد كاف يعدُّ األمَّة ؼبواجهٍة منظَّمٍة مع اؼبر دّْين بعد عودة جيش 
أسامة ، فقد راسل الصّْدّْيق زعماء الردَّة ، والثَّابتني على اإِلسبلـ   ليحقّْق بعض األىداؼ ، ككسب 

([ 73)]باليمن ، وغريىا (ص)الوقت حَّتَّ يرجع جيش أسامة ، فكتب ِإىل من كتب ِإليهم رسوؿ اهلل 
، ليبذلوا جهدىم لدعوة الثَّابتني ِإىل اإِلسبلـ ، وطلب من الثَّابتني التجمُّع ُب مناطق حدَّدىا ؽبم حَّتَّ 

 ([ .74)]يأ يهم أمره ، وكاف ىذا الرتَّ يب بدايًة للخطَّة العسكرية القادمة

وقد حالف التَّوفيق بعض الثَّابتني بالوصوؿ ِإىل اؼبدينة ومعهم صدقاهتم مثل عديّْ بن حاًب الطَّائيّْ ، 
، وسبكن الثَّابتوف من ِإفشاؿ حركة قيس بن مكشوٍح اؼبراديّْ ، [ (75)]والزبرقاف بن بدر التَّميميّْ 

وبعض التَّجمُّعات القبليَّة ُب هتامة ، وببلد السَّراة ، وقبراف ، وقد حقَّقت ىذه الوسيلة بعض النتائج ، 
 :منها 

أػ قبحت خطَّة الصّْدّْيق ُب ربقيق ضببلت التَّوعية ، والدّْعاية ، والتعضيد للمسلمني ، والتَّخذيل لقوى 
 .وىي أداة اعبيوش اؼبنظَّمة : اؼبر دّْين   سبهيداً الزباذ الوسيلة األخرى حينما  توافر ؽبا اإِلمكانات 

بية ، وِإعداد الثَّابتني على اإِلسبلـ   ليكونوا قوَّاداً ُب حركة  ا حقَّقت أغراضها من حيث الرتَّ ب ػ أهنَّ
 .كعديّْ بن حاًب الطَّائيّْ أحد قواد فتوح العراؽ : الفتوح اإِلسبلميَّة فيما بعد 



ج ػ  كوين قوى مسلمٍة مرابطٍة ُب بعض اؼبراكز الَّيت حدَّدىا ؽبم الصّْدّْيق   لتنضمَّ بعد ذلك ِإىل 
 .اعبيوش القادمة 

 .دػ القضاء على بعض مناطق الردَّة ولو دبحدودية ضيّْقة ، مثلما حصل ُب جنوب اعبزيرة العربيَّة 

 :ػ ِإرساؿ اعبيوش اؼبنظَّمة 2

أربعني يوماً ػ من مسريىم ، واسرتاحوا ، خرج أبو بكر : ؼبَّا وصل جيش أسامة بعد شهرين ػ وقيل 
 وىي على مرحلة من اؼبدينة ، (ذي الَقصَّة  )الصّْديق بالصَّحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ ِإىل 

وذلك لقتاؿ اؼبر دّْين واؼبتمرّْدين ، فعرض عليو الصَّحابة أف يبعث غريه على القيادة ، وأف يرجع ِإىل 
 .اؼبدينة ليتوىلَّ ِإدارة أمور األمَّة ، وأغبُّوا عليو بذلك 

خرج أيب شاىراً سيفو، راكباً راحلتو ِإىل وادي ذي الَقصَّة، : وفبَّا ُروي ُب ىذا اؼبوضوع ما قالتو عائشة
! ِإىل أين يا خليفة رسوؿ اهلل؟: فجاء عليُّ بن أيب طالٍب ػ رضي اهلل عنو ػ فأخذ بزماـ راحلتو ، فقاؿ

شْم سيفك ، وال  فجعنا بنفسك ، فواهلل لئن [: (76)]يـو أحد (ص)أقوؿ لك ما قاؿ رسوؿ اهلل 
ـٌ أبداً   ([ .77)]فرجع! ُأصبنا بك   ال يكوف لئِلسبلـ بعدؾ نظا

، وأََمَر كلَّ [ (78)]وقد قسم أبو بكر اعبيش اإِلسبلميَّ ِإىل أحد عشر لواًء ، وجعل على كلّْ لواٍء أمرياً 
 :أمري جند باستنفار من مرَّ بو من اؼبسلمني التَّابعني من أىل القرى   الَّيت يبرُّ ّٔا ، وىم 

 .ػ جيش خالد بن الوليد ِإىل ب  أسد ، ٍُبَّ ِإىل سبيم ، ٍبَّ ِإىل اليمامة 1

ػ جيش عكرمة بن أيب جهل ِإىل مسيلمة ُب ب  حنيفة ، ٍبَّ ِإىل عماف ، واؼبهرة ، فحضرموت ، 2
 .فاليمن 

 .ػ جيش ُشَرْحِبيل بن َحَسنة ِإىل اليمامة ُب ِإثر عكرمة ، ٍبَّ حضرموت 3

 .ػ جيش طَُريْػَفَة بن َحاِجر ِإىل ب  سليم من ىوازف 4

 .ػ جيش عمرو بن العاص ِإىل قضاعة 5

 .ػ جيش خالد بن سعيد بن العاص ِإىل مشارؼ الشَّاـ 6

 .ػ جيش الَعبلَء بن اغَبْضرمي ِإىل البحرين 7

 .ػ جيش حذيفة بن ؿِبَْصٍن الغلفائيّْ ِإىل ُعماف 8

 .ػ جيش عرفجة بن ىرشبة ِإىل مهرة 9

  .(صنعاء ، ٍبَّ حضرموت  )ػ جيش اؼبهاجر بن أيب أميَّة ِإىل اليمن 10



 ([ .79)]ػ جيش ُسويد بن مقرّْف ِإىل هتامة اليمن11

ذت قرية   مركز انطبلٍؽ ، أو قاعدة ربرُّؾ للجيوش اؼبنظَّمة الَّيت (ذي الَقصَّة  )وىكذا ازبُّ

ٍة  ستقـو بالتحرُّؾ ِإىل مواطن الردَّة للقضاء عليها ، و نَّبء خطَّة الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ عن عبقريٍة فذَّ
 ([ .80)]، وخربٍة جغرافيٍَّة دقيقةٍ 

أفَّ الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ كاف جغرافياً دقيقاً : ومن خبلؿ  قسيم األلوية ، وربديد اؼبواقع يتَّضح 
خبرياً بالتَّضاريس ، والتجمُّعات البشريَّة ، وخطوط مواصبلت جزيرة العرب ، فكأفَّ اعبزيرة العربية 

صورت ؾبسماً واضحاً نصب عينيو ُب غرفة عمليات ؾبهَّزٍة بأحدث وسائل التّْقنيَّة ، فمن يتمعَّن  سيري 
اعبيوش ووجهة كلٍّ منها ، واجتماعها بعد  فرُّقها ، و فرقها لتجتمع ثانيًة ، يرى  غطيًة سليمًة رائعًة 

صحيحًة مثاليًة عبميع أرجاء اعبزيرة مع دقٍَّة ُب اال صاؿ مع ىذه اعبيوش ، فأبو بكر ُب كلّْ ساعة يعلم 
أين مواقع اعبيوش ، ويعلم دقائق أمورىا ، وربرُّكاهتا ، وما حققت ، وما عليها ُب غٍد من واجبات ، 
واؼبراسبلت دقيقٌة وسريعٌة  نقل أخبار اعببهات ِإىل مقرّْ القيادة ُب اؼبدينة حيث الصّْدّْيق ، وكاف على 

أبو : صلٍة مستمرٍَّة مع جيوشو كلّْها ، وبرز من اؼبراسلني العسكريني ما بني اعببهات وبني مقرّْ القيادة 
 ([ .81)]خيثمة النَّجَّاريُّ األنصاريُّ ، وسلمة بن سبلمة ، وأبو برزة األسلميُّ ، وسلمة بن وقش

وكانت اعبيوش الَّيت بعثها الصّْدّْيق متماسكًة ، وىي أحد ِإقبازات الدَّولة اؽبامَّة   ِإذ صبعت  لك 
اعبيوش بني مهارة القيادة ، وبراعة التَّنظيم فضبلً عن اػبربة ُب القتاؿ ، صهرهتا األعماؿ العسكريَّة ُب 

، فقد كاف اعبهاز العسكري  (ص)حركة السَّرايا ، والغزوات الَّيت  عدَّى بعضها شبو اعبزيرة ُب زمن النَّيبّْ 
، وكاف القائد العاـ ؽبذه اعبيوش [ (82)]لدولة الصّْدّْيق متفوقاً على كلّْ القوى العسكريَّة ُب اعبزيرة

 .سيف اهلل اؼبسلوؿ خالد بن الوليد صاحب العبقريَّة الفذَّة ُب حروب الردَّة ، والفتوحات اإِلسبلميَّة 

أفَّ اؼبر دّْين ال زالوا متفرّْقني ، كلّّ ُب : كاف ىذا التَّوزيع للجيوش وفق خطٍة اسرتا يجيَّة ىامٍَّة مفادىا 
بلده ، ومل وبصل منهم ربزٌُّب ضدَّ اؼبسلمني بالنّْسبة للقبائل الكبرية اؼبتباعدة ُب اؼبكاف أوَّالً   ألف 

الوقت مل يكن كافياً للقياـ بعمٍل كهذا ، حيث مل يبِض على ار دادىم ِإال ما يقرب من ثبلثة شهور ، 
م باستطاعتهم أف يكتسحوىم صبيعاً ُب شهوٍر  م مل يدركوا خطر اؼبسلمني عليهم ، وأهنَّ وثانياً ألهنَّ

معدودٍة ، ولذلك أراد الصّْدّْيق أف يعاجلهم بضرباٍت مفاجئٍة  قضي على شوكتهم ، وقوَّهتم قبل أف 
، فعاجلهم قبل استفحاؿ فتنتهم ، ومل يرتؾ ؽبم فرصًة يطلُّوف منها [ (83)]هبتمعوا ُب نصرة باطلهم

 برؤوسهم ، ويبدوف ألسنتهم يلذعوف ّٔا



 :اعبسم اإِلسبلميَّ ، وبذلك طبَّق اغبكمة القائلة 

نَبا فقد أدرؾ حجم [ (84)]ال  قَطَعْن ذنب األفعى و رسلها  ِإف كنت شهماً فأ بع رأَسها الذَّ
أنَّو ِإف مل يفعل كذلك فسيوشك اعبمر أف ينتفض من : اغبدث ، وأبعاده ، ومدى خطور و ، وعلم 

 :ربت الرَّماد ، فيحرؽ األخضر واليابس ، كما قاؿ األوؿ 

ـُ  فقد كاف رضي اهلل عنو [ (85)]أرى ربت الرَّماد وميض ناٍر  ويوشك أف يكوَف ؽبا ِضرَا
 .السّْياسي اؼباىر، والعسكري احملنك  الذي يقدّْر األمور، ويضع ؽبا اػبطط اؼبباشرة 

انطلقت األلوية اليت عقدىا الصديق،  رفرؼ عليها أعبلـ التوحيد، مصحوبة بدعوات خالصة من 
قلوب  عظم اؼبوىل ػ عز وجل ػ و شربت معاٍل اإليباف، ومن حناجر مل  لهج إال بذكر اهلل  عاىل، 

فاستجاب اهلل ػ جل وعبل ػ ىذه الدعوات النقية، فأنزؿ عليهم نصره، وأعلى ّٔم كلمتو، وضبى ّٔم 
 ([ .86)]دينو، حَّت دانت جزيرة العرب لئلسبلـ ُب شهور معدودة

ىذا وقد كتب أبو بكر الصديق كتاباً واحداً إىل قبائل العرب من اؼبر دين، واؼبتمردين، فدعاىم إىل 
العودة إىل اإلسبلـ، و طبيقو كامبًل، كما جاء من عند اهلل  عاىل، ٍب حذرىم من سوء العاقبة فيما لو 

ظلوا على ما ىم عليو ُب الدنيا واآلخرة، وكاف قوياً ُب إنذارىم، وىذا ىو اؼبناسب لشدة اكبرافهم، وقوة 
 صلبهم ُب التمسك بباطلهم، فكاف البد من إنذار شديد يتبعو عمل جريء قوي إلزالة الطغياف  

الذي عشش ُب أفكار زعماء  لك القبائل، والعصبية العمياء  اليت سيطرت على أفكار 
 ([ .87)]أ باعهم

 :ػ نصُّ اػبطاب الذي أرسلو للمر دّْين ، والعهد الَّذي كتبو للقادة 3

قيق ، وحسن اإِلعداد للجيوش اإِلسبلميَّة الَّيت عقد ؽبا الصّْدّْيق األلوية قبد الدَّعوة  بعد التَّنظيم الدَّ
ٍد ،  البيانيَّة القوليَّة  طلُّ   لتقـو بدورىا ، و ديل بدلوىا ، فقد حرَّر الصّْدّْيق كتاباً عاّماً ذا مضموٍف ؿبدَّ

سعى ِإىل نشره على أوسع نطاٍؽ فبكٍن ُب أوساط من ثبتوا على اإِلسبلـ ، ومن ار دُّوا عنو صبيعاً ، قبل 
 سيري قوَّا و حملاربة الردَّة ، وبعث رجاالً ِإىل ؿبلّْ القبائل ، وأمرىم بقراءة كتابو ُب كلّْ ؾبتمٍع ، وناشد من 

 يصلو مضموف الكتاب بتبليغو ؼبن مل يصل ِإليو ، وحدَّد

وىذا [ . (88)]العامَّة ، واػباصَّة من أقاـ على ِإسبلمو ، أو رجع عنو: اعبمهور اؼبخاطب بو بأنَّو 
 :نصُّ الكتاب الَّذي بعثو الصّْدّْيق 



ِإىل َمْن بلغو كتايب ىذا من عامٍَّة وخاصٍَّة  (ص)من أيب بكٍر خليفة رسوؿ اهلل : بسم اهلل الرَّضبن الرَّحيم 
سبلـٌ على من ا َّبع اؽبدى ، ومل يرجع بعد اؽبدى ِإىل الضَّبللة ، : أقاـ على ِإسبلمو ، أو رجع عنو 

والعمى ، فِإٍلّْ أضبد ِإليكم اهلل الَّذي ال ِإلو ِإال ىو ، وأشهد أف ال ِإلو ِإال اهلل وحده ال شريك لو ، وأفَّ 
 .ؿبمداً عبده ورسولو ، نُِقرُّ دبا جاء بو ، ونكفّْر من أىب ، وقباىده 

أمَّا بعد ، فِإفَّ اهلل  عاىل أرسل ؿبمَّداً باغبقّْ من عنده ِإىل خلقو بشرياً ، ونذيراً ، وداعياً ِإىل اهلل بِإذنو ، 
وسراجاً منرياً ، لينذر من كاف حّياً ووبقَّ القوؿ على الكافرين ، فهدى اهلل باغبقّْ َمْن أجاب ِإليو ، 

من أدبر عنو ، حَّتَّ صار ِإىل اإِلسبلـ طوعاً وَكرىاً ، ٍبَّ  وَبَّ اهلل [ (89)]بِإذنو (ص)وضرب رسوؿ اهلل 
  وقد نفَّذ ألمر اهلل ونصح ألمَّتو ، وقضى الَّذي عليو ، وكاف اهلل قد بنيَّ لو ذلك ، وألىل  (ص)رسولو 

 [ .30: الزمر] {*ِإنََّك َميٌّْت َوِإنػَُّهْم َميُّْتوَف }: اإِلسبلـ ُب الكتاب الَّذي أنزؿ ، قاؿ 

 [ .34: االنبياء] {*َوَما َجَعْلَنا لَِبَشٍر ِمْن قَػْبِلَك اػْبُْلَد أَفَِإْف ِمتَّ فَػُهُم اػْبَاِلُدوَف }: وقاؿ 

َوَما ؿُبَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌؿ َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلِو الرُُّسُل أَفَِإْف َماَت أَْو قُِتَل انْػَقَلْبُتْم َعَلى }: وقاؿ للمؤمنني 
َقِلْب َعَلى َعِقبَػْيِو فَػَلْن َيُضرَّ اللََّو َشْيًئا َوَسَيْجزِي اللَُّو الشَّاِكرِيَن  : عمراف آؿ ] {*َأْعَقاِبُكْم َوَمْن يَػنػْ

144. ] 

ا يعبد ؿبمداً فِإفَّ ؿبمَّداً قد مات ، ومن كاف يعبد اهلل وحَده ال شريك لو ، فِإفَّ اهلل لو  َفَمْن كاف ِإمبَّ
باؼبرصاد ، حيّّ قيُّوـٌ ال يبوت ، وال  أخذه ِسَنٌة وال نوـٌ ، حافٌظ ألمره ، منتقٌم من عدوّْه حبزبو ، وِإٍلّْ 

، وأف هتتدوا ُّٔداه ،  (ص)أوصيكم بتقوى اهلل ، وحظّْكم ونصيبكم من اهلل ، وما جاءكم بو نبيُّكم 
وأف  عتصموا بدين اهلل ، فِإفَّ كلَّ َمْن مل يهده اهلل ضاؿّّ ، وكلَّ َمْن مل يعافو ُمبتلى ، وكلَّ َمْن مل يُعنو اهلل 

َمْن يَػْهِد اللَُّو فَػُهَو }: ـبذوٌؿ ، فمن ىداه اهلل كاف مهتدياً ، ومن َأضلَّو كاف ضاالّ ، قاؿ اهلل  عاىل 
نيا عمل حَّتَّ يُقّر  [17: الكهف] {*اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل فَػَلْن ذبََِد َلُو َولِيِّا ُمْرِشًدا  ، ومل يقبل منو ُب الدُّ

بو ، ومل يقبل منو ُب اآلخرة صرٌؼ وال عدٌؿ ، وقد بلغ  رجوع َمْن رجع منكم عن دينو بعد أف أقرَّ 
َوِإْذ قُػْلَنا }: باإِلسبلـ وعمل بو ، اغرتاراً باهلل ، وجهالًة بأمره ، وِإجابة للشَّيطاف ، قاؿ اهلل  عاىل 

ـَ َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َكاَف ِمَن اعبِْنّْ فَػَفَسَق َعْن أَْمِر َربِّْو أَفَػَتتَِّخُذونَُو َوُذرّْيػََّتُو أَْولَِياَء  لِْلَمبلَِئَكِة اْسُجُدوا آِلَد
 [ .50: الكهف] {*ِمْن ُدوٍل َوُىْم َلُكْم َعُدوّّ بِْئَس لِلظَّاِلِمنَي َبَدالً 

َا َيْدُعو ِحْزبَُو لَِيُكونُوا ِمْن َأْصَحاِب السَِّعرِي }: وقاؿ  عاىل  ُذوُه َعُدوِّا ِإمبَّ  {*ِإفَّ الشَّْيطَاَف َلُكْم َعُدوّّ فَازبَِّ
 [ .6: فاطر]

 



وِإٍلّْ بعثت ِإليكم فبلناً ُب جيٍش من اؼبهاجرين ، واألنصار ، والتَّابعني بِإحساٍف ، وأمر و أال يقا ل أحداً 
، وال يقتلو حَّتَّ يدعوه ِإىل داعية اهلل ، فمن استجاب لو ، وأقرَّ ، وكفَّ ، وعمل صاغباً ، قُِبَل منو ، 

وأعانو عليو ، ومن أىب ، أمرت أف يقا لو على ذلك ، ٍبَّ ال يُبقي على أحٍد منهم قدر عليو ، وأف 
وبرّْقهم بالنَّار ، ويقتلهم كلَّ قتلٍة ، وأف يسيب النّْساء ، والذَّراري ، وال يقبل من أحٍد ِإال اإِلسبلـ ، فمن 

 . بعو   فهو خرٌي لو ، ومن  ركو   فلن يُعِجز اهلل 

اعية األذاف  فِإذا أذَّف اؼبسلموف ، فأذَّنوا كفوا : وقد أمرت رسويل أف يقرأ كتايب ُب كلّْ ؾبمٍع لكم ، والدَّ
عنهم ، وِإف مل يؤذّْنوا عاجلوىم ، وإف أذَّنوا سألوىم ما عليهم ، فِإف أبوا عاجلوىم ، وِإف أقرُّوا   قبل 

 ([ .90)]منهم ، وضبلهم على ما ينبغي ؽبم

 :أنَّو كاف يدور حوؿ ؿبورين : ونلحظ ُب خطاب أيب بكٍر 

 .أػ بياف أساس مطالبة اؼبر دّْين بالعودة ِإىل اإِلسبلـ 

 ([ .91)]ب ػ بياف عاقبة اإِلصرار على الردَّة

 :وقد أكَّد الكتاب على عدَّة حقائق ، ىي 

 .خ أفَّ الكتاب موجٌو ِإىل العامَّة واػباصَّة   ليسمع اعبميع دعوة اهلل _

أفَّ اهلل بعث ؿبمَّداً باغبقّْ فمن أقرَّ بو   كاف مؤمناً ، ومن أنكر   كاف كافراً ، هُباَىد ويُقاَ ل : خ بياف _
. 

ا يعبد  {ِإنََّك َميّْتٌ }وأفَّ اؼبؤمن ال يعبد ؿبمَّداً : أفَّ ؿبمَّداً بشٌر قد حقَّ عليو قوؿ اهلل : خ بياف _ وِإمبَّ
 ([ .92)]اهلل اغبيَّ الباقي   الَّذي ال يبوت أبداً ، ولذلك ال عذر ؼبر دٍّ 

خ ِإفَّ الرُّجوع عن اإِلسبلـ جهٌل باغبقيقة ، واستجابة ألمر الشيطاف ، وىذا يع  أف يُػتَّخَذ العدو _
 .صديقاً ، وىو ظلٌم عظيٌم للنَّفس السَّويَّة   ِإذ يقودىا صاحبها بذلك ِإىل النَّار عن طواعية 

خ ِإفَّ الصَّفوة اؼبختارة من اؼبسلمني ، وىم اؼبهاجروف ، واألنصار ، و ابعوىم ، ىم الذين ينهضوف _
 .لقتاؿ اؼبر دّْين غريًة منهم على دينهم ، وحفاظاً عليو من أف يُهاف 

خ ِإفَّ من رجع ِإىل اإِلسبلـ ، وأقرَّ بضبللو ، وكف عن قتاؿ اؼبسلمني ، وعمل من األعماؿ ما _
 .يتطلَّبو دين اهلل   فهو من ؾبتمع اؼبسلمني ، لو ما ؽبم ، وعليو ما عليهم 

 



ا ىو ؿبارٌب ال بدَّ من شنّْ الغارة _ خ ِإفَّ من يأىب الرُّجوع ِإىل صفّْ اؼبسلمني ، ويثبت على ردَّ و ، ِإمبَّ
 قتلو ، أو ربرقو ، و سَّب نساؤه وذراريو ، ولن يعجز اهلل بأيَّة حاؿ   ألنَّو أٌلَّ ذىب فهو ُب : عليو 

 .ملكو 

خ ِإفَّ الشَّارة الَّيت ينجو ّٔا اؼبر دُّوف من غارة اؼبسلمني أف يُعلن فيهم األذاف ، وِإال فاؼبعاعبة بالقتاؿ _
 ([ .93)]ىي البديل

وحَّت ال يرتؾ اػبليفة األمر للقادة واعبند بغري انضباٍط ، كتب للقوَّاد صبيعاً كتاباً واحداً ، يدعوىم فيو 
 :ِإىل االلتزاـ دبضموف كتابو السَّابق ىذا نصو 

لفبلٍف حني بعثو فيمن بعثو لقتاؿ من رجع عن اإِلسبلـ  (ص)ىذا عهٌد من أيب بكٍر خليفة رسوؿ اهلل 
، وعهد ِإليو أف يتَّقي اهلل ما استطاع ُب أمره كلّْو   سرّْه وعبلنيتو ، وأمره باعبدّْ ُب أمر اهلل ، وؾباىدة 

َمْن  وىلَّ عنو ، ورجع عن اإلسبلـ ِإىل أماٍل الشَّيطاف ، بعد أف يعذر ِإليهم ، فيدعوىم بداعية اإِلسبلـ 
، فِإف أجابوه   أمسك عنهم ، وِإف مل هبيبوه   شنَّ غار و عليهم   حَّتَّ يقرُّوا بو ، ٍب ينبئهم بالَّذي 

عليهم ، والَّذي ؽبم ، فيأخذ ما عليهم ، ويعطيهم الَّذي ؽبم ، ال يُنظرىم ، وال يردُّ اؼبسلمني عن قتاؿ 
ا يتقبَّل من كفر باهلل على اإِلقرار دبا  عدوّْىم ، فمن أجاب ِإىل أمر اهلل عزَّ وجلَّ   قُِبل ذلك منو ، وِإمبَّ
جاء من عند اهلل ، فِإذا أجاب الدَّعوة   مل يكن عليو سبيل ، وكاف اهلل حسيبو بعد فيما استسرَّ بو ، 

ومن مل هبب داعية اهلل   قُتل ، وقو ل حيث كاف ، وحيث بلغ مراَغمُو ، ال يقبل من أحٍد شيئاً أعطاه 
ِإال اإِلسبلـ ، فمن أجابو وأقرَّ   قبل منو ، وعلَّمو ، ومن أىب   قا لو ، فِإف أظهره اهلل عليو   قتل منهم 

كلَّ قتلٍة بالسّْبلح ، والنّْرياف ، ٍبَّ قسم ما أفاء اهلل عليهم ِإال اػبُمس فِإنَّو يبلغناه ، وأف يبنع أصحابو 
العجلة ، والفساد ، وأال يُدخل فيهم َحشواً حَّتَّ يعرفهم ، ويعلم ما ىم ال يكونوا عيوناً ، ولئبلَّ يُؤ ى 
اؼبسلموف ِمْن ِقَبلهم ، وأف يقتصد باؼبسلمني ، ويرفق ّٔم ُب السَّري ، واؼبنزؿ ، ويتفقَّدىم ، وال يُعِجل 

 ([ .94)]بعضهم عن بعٍض ، ويستوصي باؼبسلمني ُب حسن الصُّحبة ، ولني القوؿ

وُب ىذا العهد الَّذي ألـز بو قوَّاده يظهر حرص الصّْدّْيق على ِإلزاـ أمرائو ُب حرب الردَّة بتعليماٍت 
أساسيٍَّة موحَّدٍة نصَّت بوضوح ال وبتمل اللَّْبس على حظر القتاؿ قبل الدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ ، واإِلمساؾ 

عن قتاؿ َمْن هبيب ، واغبرص على ِإصبلحهم ، وحظر مواصلة القتاؿ بعد أف يقرُّوا باإِلسبلـ ، 
 والتحوُّؿ عند ىذه النُّقطة من القتاؿ ِإىل  عليمهم أصوؿ اإلسبلـ ،



و بصريىم دبا ؽبم من حقوٍؽ ، وما عليهم من واجباٍت ، وحظر اؼبهادنة ، أو رّد اعبيش عن ؿباربة 
 .اؼبر دّْين ما مل يفيئوا ِإىل أمر اهلل 

والتـز اعبيش اإِلسبلميُّ ُب التنفيذ مبدأ الدَّعوة قبل القتاؿ ، واإِلمساؾ عن القتاؿ دبجرَّد ِإجابة الدَّعوة 
باعتبار أفَّ الغاية الوحيدة ىي عودة اؼبر دّْين ِإىل الَّذي خرجوا منو ، و لمُّساً لتحقيق أقصى درجٍة من 

التَّوافق ُب صفوؼ القوَّات اإِلسبلميَّة الَّيت نيط ّٔا القضاء على ظاىرة الردَّة ، أمضى الصّْديق ىذا العهد 
مع أمراء اعبيوش اإِلسبلميَّة يطلب من اعبيش أف يكوف سلوكو ذا و خري دعوٍة للمهمَّة اؼبسندة ِإليو، وأف 

فاع عن اإِلسبلـ  ([ .95)]يتطابق سباماً مع ىدٍؼ واحٍد ىو الدّْ

علَّمو فنَّ القيادة، وقباح القائد ُب قياد و يتوقف  (ص)ِإفَّ اقتداء أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ برسوؿ اهلل 
على مدى قباحو ُب جنديَّتو ، ولقد كاف أبو بكٍر نعم اعبنديُّ ُب جيش اؼبسلمني ـبلصاً ُب والئو 

، يطبّْق ما يقولو حبذافريه ، مضحّْياً ُب سبيلو ، مل يَفرَّ عنو ُب معركٍة قطُّ ، ونستطيع  (ص)لرسوؿ اهلل 
أف ندرؾ دقَّة ارائو القياديَّة ، وبُعد مرماىا من وصاياه لقوَّاده ، وخططو العامَّة الَّيت رظبها ؽبم أثناء 

 :  لقد كانت أوَّؿ وصيٍة أوصاىم ّٔا  رتكَّز على النُّقاط التَّالية [ (96)]ربرُّكهم لضرب قوات العدوّْ 

خ أف يُلزموا أنفسهم  قوى اهلل ػ عزَّ وجلَّ ػ ومراقبتو ُب السّْرّْ والعلن ، وىذا عني الصَّواب ُب ىذه _
ِإفَّ اللََّو َمَع الَِّذيَن ا ػَُّقْوا }السّْياسة الرَّشيدة   ألفَّ القائد ِإذا ألـز نفسو  قوى اهلل ػ عزَّ وجلَّ ػ كاف معو 

 [ .128: النحل] {*َوالَِّذيَن ُىْم ؿُبِْسُنوَف 

َوالَِّذيَن }[ (97)]خ اعبدُّ واالجتهاد ، وِإخبلص النػّْيَّة هلل سبحانو ، و لك أخبلؽ اؼبنصورين الفائزين_
 [ .69: العنكبوت] {*َجاَىُدوا ِفيَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَنا َوِإفَّ اللََّو َلَمَع اْلُمْحِسِننَي 

 .خ أفَّ ال يقبل من اؼبر دّْين ِإال اإِلسبلـ ، أو القتل   ِإذ ال مهادنة ُب أمر العقيدة _

 .خ  قسيم الغنائم بني اعبند مع االحتفاظ حبقّْ بيت اؼباؿ منها ، وىو طبسها _

 .خ أف ال يتعجَّلوا ُب التَّصرؼ حياؿ القضايا الَّيت  واجههم حَّتَّ ال  أٌب حلوؽبم فجًَّة _

 .خ أف وبذروا من أف يدخل بينهم غريٌب ليس منهم ، كيبل يكوف جاسوساً عليهم _

 .خ أف يرفقوا جبندىم ، ويتفقَّدوىم ُب اؼبسري ، والنُّزوؿ ، وأال ينفرط بعضهم عن بعٍض _

 ([ .98)]خ وأف يستوصوا ّٔؤالء اعبند خرياً ُب الصُّحبة_

 

ويبكننا من خبلؿ الدّْراسة أف نستخلص اػبطَّة العامَّة بعد أف عقد الصّْدّْيق األلوية لقادة اعبيوش ، 
 :واليت  تلخَّص ُب النُّقاط اآل ية 



ا منفصلًة ربت قيادٍة  أػ ضمنت اػبطَّة ِإحكاـ التعاوف بني ىذه اعبيوش صبيعها ، حبيث ال  عمل كأهنَّ
ا ىي رغم  باعد اؼبكاف جهاٌز واحد ، وقد  لتقي ػ أو يلتقي بعضها ببعض ػ لتفرتؽ ، ٍبَّ  مستقلٍَّة ، وِإمبَّ

 . فرتؽ لتلتقي ، كاف ذلك واػبليفة باؼبدينة يدير حركة القتاؿ ، ومعاركو 

ب ػ احتفظ الصّْديق بقوَّة ربمي اؼبدينة ػ عاصمة اػببلفة ػ واحتفظ بعدٍد من كبار الصَّحابة ليستشريىم 
 .، وليشاركوه ُب  وجيو سياسة الدَّولة 

ج ػ أدرؾ الصّْدّْيق أفَّ ىناؾ جيوشاً من اؼبسلمني داخل اؼبناطق الَّيت مشلتها حركة العصياف والردَّة ، وقد 
حرص على ىؤالء اؼبسلمني من أف يتعرضوا لنقمة اؼبشركني ، ولذلك فِإنَّو أمر قاد و باستنفار من يبرُّوف 

ّٔم من أىل القوَّة من اؼبسلمني من جهٍة ، وبضرورة زبلُّف بعضهم ؼبنع ببلدىم وضبايتها من جهٍة 
 .أخرى 

أفَّ اعبيوش  نوي شيئاً ، وىي ُب حقيقة : دػ طبَّق اػبليفة مبدأ اغبرب خدعًة مع اؼبر دّْين ، حَّتَّ أظهر 
، وىكذا  ظهر [ (99)]األمر كانت  ستهدؼ شيئاً اخر زيادًة ُب اغبيطة ، واغبذر من اكتشاؼ خطَّتو

 .اغبنكة السّْياسيَّة ، والتَّجربة العمليَّة ، والعلم الرَّاسخ ، والفتح الربَّاٍل ُب قيادة الصّْدّْيق 

 :القضاء على فتنة األسود العنسيّْ ، وطليحة األسديّْ ، ومقتل مالك بن نويرة : ثانياً 

 :ػ القضاء على األسود العنسيّْ وردَّة اليمن الثانية 1

، [ (100)]عبهلة بن كعب ، ويكىن بذي اػبمار   ألنَّو كاف دائماً معتّماً متخمّْراً خبمارٍ : اظبو 
ويعرؼ باألسود العنسي السوداٍد ُب وجهو ، و كمن قوَّة األسود ُب ضخامة جسمو ، وقوَّ و ، 

وشجاعتو ، واستخداـ الكهانة ، والسّْحر ، واػبطابة البليغة ، فقد كاف كاىناً مشعوذاً ، يُري قومو 
 ([ .101)]األعاجيب ، ويسيب قلوب َمْن ظبع منطقو ، واستخداـ األمواؿ للتَّأثري على النَّاس

  .(ص)أػ األسود العنسي ُب عهد الرَّسوؿ 

بعد مقدمو من حجَّة الوداع حَّتَّ ادَّعى األسود العنسي النُّبوَّة  (ص)وما أف انتشر خرب مرض رسوؿ اهلل 
 رضباف ) (مسيلمة  )كما َ سمَّى  (رضباف اليمن  )ِإنَّو أطلق على نفسو : ، وقيل 

، وأنَّو كاف يدَّعي النبوة ، وال ينكر نبوَّة ؿبمد ػ عليو الصَّبلة والسبلـ ػ وكاف يزعم [ (102])(اليمامة 
ػ وكاف قبل أف يظهر ـبفياً أمره [ (103)]سحيق ، وشقيق ػ أو شريق: أفَّ ملكني يأ يانو بالوحي ونبا 

أبناء قبيلتو ، : وكاف أوَّؿ من  بعو [ (104)]، هبمع حولو َمْن يراه مناسباً   حَّتَّ فاجأ النَّاَس بظهوره
ُـّ منهم( َمذِحج)، ٍبَّ كا ب زعماء قبيلة [(105)](عنس)وىم  ، وبعض [(106])فتبعو العوا



وىي بطٌن من  (عنس  )زعمائهم من طاليب الزَّعامة، وقد عمل على ِإثارة العصبيَّة القبليَّة  ألنَّو من 
، وقد راسلو بنو اغبارث بن كعب من أىل قبراف، وىم يومئذ ػ مسلموف ػ فطلبوا (مذحج)بطوف قبيلة 

 )و (زبيد  )منو أف يأ يهم ُب ببلدىم ، فجاءىم ، فا َّبعوُه لكوهنم مل يسلموا رغبًة ، و بعو أناٌس من 
ٍبَّ أقاـ بنجراف بعض الوقت ، وقوي أمره بعد أف انضمَّ ( حكم ب  سعد العشرية ) و( َمْسِلَية ) و (أود 

وسبكَّن من طرد فروة بن مسيك من . ِإليو عمرو بن معد يكرب الزَّبيدي ، وقيس بن مكشوح اؼبرادي 
مراد ، وعمرو بن حـز من قبراف ، واستهو و فكرة السَّيطرة على صنعاء ، فخرج ِإليها بستّْمئة ػ أو 

 ([ .107)](عنس  )سبعمئة ػ فارٍس معظمهم من ب  اغبارث بن كعب و

، وكاف قد أسلم مع أبيو ُب منطقة خارج  (شهر بن باذاف الفارسي  )فتقابل مع أىل صنعاء ، وعليهم 
واهنـز أىل صنعاء  (شهر بن باذاف  )، فتقا لوا قتاالً شديداً فُقِتل  (شعوب  )صنعاء  سمَّى منطقة 

بعد طبسٍة وعشرين يوماً من  (غمداف  )أماـ األسود العنسيّْ ، فغلب عليها ، ونزؿ قصر 
 ([ .108)]ظهوره

وكاف لو مواقف بشعة ُب  عذيب اؼبستمسكني باإِلسبلـ ، فقد أخذ أحد اؼبسلمني ويسمَّى ػ النُّعماف ػ 
، وؽبذا  عامل معو اؼبسلموف الذين كانوا ُب اؼبناطق اليت يديرىا [ (109)]فقطعو عضواً عضواً 

 ([ .110)]بالتَّقيَّة

أمَّا بقيَّة اؼبسلمني خارج نطاؽ سيطر و فقد حاولوا التجمُّع وِإعادة االنتظاـ ِإىل صفوفهم ، فكاف فروة 
 ، وانضمَّ ِإليو من انضمَّ [ (111)](األحسية  )بن مسيك اؼبرادي قد اكباز ِإىل مكاف يسمَّى 

 (ص)خبرب األسود العنسيّْ ، فكاف أوَّؿ َمْن أبلغ الرَّسوؿ  (ص)من اؼبسلمني ، وكتب ِإىل رسوؿ اهلل 
السَّكاسك  )بذلك ، واكباز كلّّ من أيب موسى األشعريّْ ، ومعاذ بن جبل ِإىل حضرموت ُب جوار 

 ([ .112])(والسَّكوف 

الثابتني على اإِلسبلـ ؼبواجهة ردَّة األسود ، وأمرىم بالسَّعي للقضاء عليو  (ص)وقد راسل رسوؿ اهلل 
بأف يتكا فوا ،  (نبداف  )و (ضبري  )ِإمَّا مصادمًة ، أو غيلة ، ووجو كتبو ورسلو ِإىل بعض زعماء 

) ِإىل ( وبر بن ىبنس ) فأرسل ( األسود العنسيّْ ) ضد [ (113)](األبناء  )ويتوحَّدوا ، ويساعدوا 
يلمي ، وداذويو اإِلصطخري  يلمي ، وُجَشْيش الدَّ ذي الكبلع ) ِإىل ( جرير البجلي ) وبعث  (فريوز الدَّ

( ذي زود ، وذي مراف ) ِإىل ( األقرع بن عبد اهلل اغبمريي ) اغبمرييني ، وبعث  (، وذي ظليم 
، وبعث [ (114)]اؽبمدانيني ، وكذلك كتب ِإىل أىل قبراف من األعراب ، وساك  األرض من غريىم



وىو ُب  (ص)ِإىل اليمن قبيل وفا و ، فبلغتو وفاة الرسوؿ  (اغبارث بن عبد اهلل اعبه   )
( معاذ بن جبل ) ، ومل  بنيّْ اؼبصادر ِإىل أين بُعث ، ِإال أنَّو من اؼبمكن أنَّو بعث ِإىل [ (115)]اليمن

 (األسود العنسيّْ  )يأمره فيو بأف يبعث الرّْجاؿ ّٓاولة ومصاولة  (ص)ألنَّو  لقَّى كتاباً من رسوؿ اهلل 
كتاباً من رسوؿ ( الطَّاىر بن أيب ىالة ) و( أبو موسى األشعريُّ ) ، كما  لقَّى [ (116)]للقضاء عليو
َلة ، أو اؼبصادمة (األسود  )اهلل ليواجهوا   ([ .117)]بالَغيػْ

أثٌر كبري ، فقد سباسك َمْن بعث ِإليهم ُب حيا و ، وبعد مو و  (ص)وكاف ؽبذا العمل من جانب الرَّسوؿ 
م ار دُّوا ، أو  زلزلوا ، فقد كتب زعماء  ِإىل األبناء  (نبداف  )وزعماء  (ضبري  )، فلم يُػْعَهد عنهم أهنَّ
ُب مكاٍف واحٍد للتصدّْي أليّْ  (قبراف  )باذلني ؽبم العوف ، واؼبساعدة ، وُب الوقت نفسو ذبمَّع أىل 

 ([ .118)]، وحينئٍذ أيقن ىذا أنَّو ِإىل ىبلؾ (األسود العنسيّْ  )حركة من جانب 

وبعض الزُّعماء  (معاذ بن جبل  )وبني  (اغبمرييني  )و (اؽبمدانيني  )وظلت اؼبكا بات  تواىل بني 
 فروة بن )وبني  (األبناء  )اليمنيّْني ، ومن احملتمل أفَّ بعض اؼبكا بات سبَّت بني 

) ، ولكن كاف أوَّؿ من اعرتض على [ (119(])األسود العنسي ) ألنَّو كاف لو دوٌر ُب قتل  (ُمَسيك 
 ( .عامر بن شهر اؽبمداٍل ) ىو  (العنسي 

م كانوا  (األسود العنسيّْ  )وىكذا ذبمَّعت كلُّ قوى اإِلسبلـ ُب اليمن للقضاء على  ، ويظهر أهنَّ
ؾبمعني على أف يقوموا دبقتلو ، لعلمهم أنَّو دبجرد أف يقتل لن يبقى أل باعو أيُّ كياٍف ، فيسهل 

بأف ال يقوموا بأيّْ شيٍء حَّتَّ يربموا األمر  (األبناء  )التَّخلُّص منهم حينئٍذ ، وؽبذا وافقوا على خطَّة 
 .من داخلهم 

ػ وكاف قائد جند  (قيس بن مكشوح اؼبرادي  )فريوز ، وداذويو أف يتَّفقا مع  (األبناء  )واستطاع 
ألنَّو كاف على خبلٍؼ معو ، وىبشى أف يتغريَّ  (األسود العنسي  )العنسي ػ للتخلُّص من 

والَّيت كانت زوج ( ازاد الفارسيَّة ( ) األسود العنسي ) ، وقد ضمُّوا ِإىل صفهم زوجة [ (120)]عليو
شهر بن باذاف ، وابنة عم فريوز الفارسي ، فقد اغتصبها كذَّاب اليمن بعد أف قتل زوجها ، فهبَّت 

إِلنقاذ دينها من براثن وحوش اعباىليَّة بكلّْ عزـٍ و صميٍم ، فدبَّرت مع اؼبسلمني اؼبناوئني لؤلسود خطََّة 
، وحينما [ (122])، ومهَّدت ؽبم السَّبيل لقتلو على فراش نومو[ (121)]اغتياؿ ىذا الطَّاغية اؼبتألّْو

 ([ .123)]أُلِقي برأسو بني أصحابو ، فانتأّم الرَّىبة ، وعمَّهم اػبوؼ ، ففرُّوا ىاربني (األسود  )قتل 



قُتل العنسيُّ البارحة » : من السَّماء اللَّيلة الَّيت قتل فيها العنسيُّ ليبشّْرنا ، فقاؿ  (ص)وأ ى اػبرب النَّيبَّ 
 ([.124)]« فريوز » : ومن ىو؟ قاؿ : قيل « ، قتلو رجٌل مبارٌؾ من أىل بيٍت مباركني 

صور من جهاد الصَّحابة » : وقد فصَّل خطَّة اغتياؿ األسود العنسيّْ الدكتور صبلح اػبالدي ُب كتابو 
 ([ .125)]«عملياٌت جهاديٌة خاصَّة ،  نفذىا ؾبموعٌة خاصٌَّة من الصَّحابة .. 

ِإىل أف جاء معاذ بن جبل  (فريوز ، وداذويو ، وقيس بن مكشوح  )مشرتكاً بني  (صنعاء  )وظلَّ أمر 
، فار ضوا أف يكوف ىو األمري عليهم ، ولكنَّو مل يبكث ِإال ثبلثة أياـ ُيصلّْي ّٔم حَّتَّ  (صنعاء  )ِإىل 

 قد خرجت( العنسيّْ ) ، وكانت  فاصيل مقتل [ (126)](ص)بلغهم خرب وفاة رسوؿ اهلل 

من صنعاء ، فوصلت ِإىل الصّْدّْيق بعد أف خرج جيش أسامة ، وكاف ىذا أوَّؿ فتٍح أ ى أبا بكٍر وىو ُب 
 ([ .127)]اؼبدينة

يلمي  )ب ػ وعنيَّ أبو بكر  قيساً  )والياً على صنعاء ، وكتب ِإليو بذلك ، ومل يوؿّْ أبو بكٍر  (فريوز الدَّ
ألنَّو كاف فبَّن ماأل األسود العنسيَّ ، و ابعو ـبلصاً ػ عصبية ؼبذحج ، أو رغبًة ُب الزَّعامة ػ وكاف مبدأ  (

، وجعل كبلِّ ِمْن داذويو ، وجشيش ، وقيس بن مكشوح [ (128)]أيب بكٍر عدـ االستعانة دبن ار دَّ 
ت نفس قيس بن مكشوح اؼبرادي فعمل على قتل زعماء األبناء الثبلثة ، وقد  مساعدين لفريوز ، فتغريَّ

 )فهرب ِإىل أخوالو ُب  (فريوز  )سواٌء بنفسو أو بِإيعاٍز منو ، فتنبَّو لذلك  (داذويو  )سبكَّن من قتل 
، فما كاف من قيس ِإال أف أثارىا عصبيًة جنسيًَّة فحاوؿ صبع زعماء بعض القبائل [ (129])(خوالف 

م متحكّْموف فيهم ، وأنَّو يرى قتل رؤسائهم ، وِإجبلء بقيَّتهم  (األبناء  )ضدَّ   .مدَّعياً أهنَّ

أنت صاحبهم : ولكن أولئك الزُّعماء وقفوا على اغبياد ، فلم ينحازوا ِإليو ، وال ِإىل األبناء ، وقالوا لو 
سواٌء الَّذين بقوا  (األسود العنسيّْ  )، وىم أصحابك ، فلمَّا يئس منهم   عاد ، فكا ب فلوؿ 

متذبذبني بني صنعاء وقبراف ، أو فبَّن اكباز ِإىل غبج ، فطلب منهم االلتقاء ّٔم   ليكونوا ػ صبيعاً ػ على 
 )، فلم يشعر أىل صنعاء ِإال وىم ؿباطوف بتلك الفلوؿ ، ٍبَّ حرص  (األبناء  )أمٍر واحٍد ، وىو نفي 

 ([ .130])سبهيداً لنفيهم( األبناء ) على ذبميع  (قيس 

يلمي ِإىل خوالف   كتب من ىناؾ ِإىل أيب بكٍر ىبربه دبا حصل من قيس، فما  وعندما وصل فريوز الدَّ
، وكانت صيغة الكتاب واضحًة  (ص)كاف منو ِإال أف كتب ِإىل الزُّعماء الَّذين كتب ِإليهم رسوؿ اهلل 

أعينوا األبناء على َمْن ناوأىم ، وحوطوىم ، واظبعوا من فريوز ، وجدُّوا معو ، فِإٍلّْ  ): صروبًة ، وىي 
 ([ .131])(قد ولَّيتو 



 :كاف الصّْدّْيق ُب هنجو ىذا يستهدؼ أمرين متبلزمني 

خ أنَّو جعلو خطَّة حربيَّة حيث كاف جيش أسامة بن زيد قد خرج ِإىل الشَّاـ ، وكاف اػبليفة ينتظر _
عود و حَّت يتسىنَّ لو مواجهة أعنف موجات الردَّة ُب اليمامة ، والبحرين ، وعماف ، وسبيم ، وىي أشدُّ 

 .، وأعنف من موجات الردَّة ُب اليمن الَّيت اكتفى دبعاعبة بعضها بالرَّسائل ، والرُّسل 

 

خ وأمَّا اؽبدؼ اآلخر فهو ِإعطاء الفرصة ؼبن ثبت على اإِلسبلـ لكي يربىن على صدؽ ِإسبلمو ، _
ولكي يزداد ثبا اً واستمساكاً بدينو ما داـ ىو صاحب اؼبسؤوليَّة واؼبتحمّْل ألمانة ِإقرار اإِلسبلـ فيمن 

من قبل ، وقد ثبتوا ،  (ص)حولو ، خاصًَّة أفَّ من راسلهم أبو بكر كانوا ىم الذين راسلهم رسوؿ اهلل 
، وقاـ فريوز باال ّْصاؿ ببعض القبائل ، يستمدُّىم ، ويستنصرىم ، [ (132)]وقاموا دبا طُلب منهم

للغرض  (عك  )ٍبَّ أرسل ِإىل قبيلة  (بنو عقيل بن ربيعة بن عامر بن صعصعة  )وعلى رأس ىؤالء 
، وِإىل مسروؽ العكّْي ػ وكانا بني [ (133)]نفسو ، وكاف أبو بكر قد أرسل ِإىل الطَّاىر بن أيب ىالة

ا األبناء باؼبعونة ، فخرج كلّّ من جهتو ، وعملوا صبيعاً للحيلولة دوف  نفيذ  عكٍّ واألشعريني ػ أف يبدَّ
ـبطَّط قيس ، وىو طرد األبناء وِإخراجهم من اليمن ، فأنقذوىم ، ٍبَّ  كتَّلوا ، و وجَّهوا كبو صنعاء 

صبيعاً ، فاصطدموا بو حَّتَّ اضطر ِإىل  رؾ صنعاء ، وعاد ِإىل ما كاف عليو أصحاب األسود العنسيّْ ، 
وىو التذبذب بني قبراف ، وصنعاء ، وغبج ، ِإال أنَّو انضمَّ ِإىل عمرو بن معد يكرب الزَّبيدي ، ؤّذا 

 ([ .134)]عادت صنعاء للمرَّة الثَّانية ِإىل اؽبدوء واالستقرار عن طريق الرُّسل ، والكتب

ركوب  ): ج ػ واستمرَّ الصّْدّْيق يتابع سياسة اإِلحباط من الدَّاخل وىي ما يعربّْ عنها اؼبؤرّْخوف بقوؽبم 
 ([ .135])(من ار دَّ دبن مل ير دَّ ، وثبت على اإِلسبلـ 

ًبَّ القضاء عليها بدوف ؾبهوٍد يذكر من قبل اػبليفة ، فقد  والىا اؼبسلموف من  (هتامة اليمن  )ففي ردَّة 
الَّذي قا ل اؼبر دّْين بقومو من عكٍّ ، وكاف على رأس من قضى على  (مسروؽ العكّْي  )أبناء هتامة مثل 

 )على جزٍء من هتامة ، وىي موطن  (ص)الَّذي كاف والياً للرَّسوؿ  (الطَّاىر بن أيب ىالة  )ردَّة هتامة 
ليجمع حولو ( هتامة ) أف يقيم ُب ( عكاشة بن ثور ) ٍبَّ أمر أبو بكٍر [ (136])(عكٍّ ، واألشعريّْني 

، وأمره أف [ (138])، وأمَّا جبيلة فِإف أبا بكٍر ردَّ جرير بن عبد اهلل[ (137)]أىلها حَّتَّ يأ يو أمره
يستنفر من قومو َمْن ثبت على اإِلسبلـ ، ويقا ل ّٔم من ار دَّ عن اإِلسبلـ ، وأف يأٌب خثعم ، فيقا ل 
من ار دَّ منهم ، فخرج جرير ، وفعل ما أمره بو الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ فلم يقم لو أحٌد ِإال نفٌر يسرٌي 

 ([ .139)]، فقتلهم ، و تبَّعهم



 

 (ص)بنجراف قد  ابعوا األسود العنسيَّ ، وبعد وفاة رسوؿ اهلل  (ب  اغبارث بن كعب  )وكاف بعض 
وىو يزمع مقا لتهم ، فدعاىم ِإىل اإِلسبلـ ، فأسلموا  (مسروؽ العكّْيُّ  )بقوا مرتدّْدين ، فخرج ِإليهم 

ِإال وقد  (اؼبهاجر بن أيب أميَّة  )من غري قتاٍؿ ، فأقاـ فيهم ليعمل على استتباب األمور ، فلم يأ و 
 ([ .140)]ضبط قبراف

 .وقد قبحت سياسة اإِلحباط من الدَّاخل ، و وجَّو الصّْدّْيق بِإرساؿ اعبيوش بعد عودة جيش أسامة 

 :د ػ جيش عكرمة 

بعد أف شارؾ ُب القضاء على ردَّة أىل عماف  وجَّو كبو مهرة حسب أمر أيب بكٍر ، وكاف معو سبعمئة 
، فوؽ ما صبع حولو من قبائل عماف ، وحينما دخل مهرة   وجدىا مقسَّمة بني [ (141)]فارسٍ 

أحدنبا يسمَّى شخريت ، ويتمركز ُب السَّهل السَّاحليّْ ، وىو أقل اعبمعني عدداً : زعيمني متناحرين 
ًة ، واآلخر يسمَّى اؼبصبح ، ونفوذه على اؼبناطق اؼبر فعة وىو أكرب اعبمعني ، فدعانبا عكرمة ِإىل  وعدَّ
اإِلسبلـ فاستجاب صاحب السَّهل السَّاحلي ، وأمَّا اآلخر   فقد اغرتَّ جبموعو ، فأىب فصادمو عكرمة 

فلحقتو اؽبزيبة ، وقُِتل ومعو الكثري من أصحابو ، ٍبَّ أقاـ عكرمة فيهم هبمعهم ،  (شخريت  )ومعو 
([ 142)]ويقيم شؤوهنم حَّتَّ صبعهم على الَّذي وببُّ ، حيث بايعوا على اإِلسبلـ ، وأمنوا ، واستقرُّوا

. 

ليتوجها  (صنعاء  )وكاف قد  لقَّى كتاباً من أيب بكٍر يأمره باالجتماع مع اؼبهاجر بن أيب أميَّة القادـ من 
معاً إىل كندة ، فخرج من مهرة حَّتَّ نزؿ أبني ، وبقي ىناؾ ينتظر اؼبهاجر ، وعمل وىو ىناؾ على 

، وكاف لوصوؿ عكرمة ِإىل أبني أثٌر على بقيَّة [ (143)]وضبري ، و ثبيتهم على اإِلسبلـ (النَّخع  )صبع 
فلوؿ األسود العنسيّْ ، وعلى رأسهم قيس بن اؼبكشوح ، وعمرو بن معد يكرب ، فبعد ىروب قيس 

قد انضوى ِإىل فلوؿ  (عمرو بن معد يكرب  )من صنعاء بقي مرتدّْداً بينها ، وبني قبراف ، وكاف 
العنسيّْ الَّيت أطلق عليها الفلوؿ اللَّحجيَّة   ألفَّ وجهتهم كانت إىل غبج ، فلمَّا جاء عكرمة   انضمَّ 

قيس إىل عمرو ، وقد اجتمعا، للقتاؿ ولكن ما لبث أف نشب اػببلؼ بينهما ، فتعايرا ففارؽ كلُّ 
واحد اآلخر ، فلمَّا جاء اؼبهاجر بن أيب أميَّة   أسرع عمرو لتسليم نفسو ، وغبقو قيس ، فأوثقهما 

 اؼبهاجر ، وبعث ّٔم ِإىل أيب بكٍر ، وبعد أف عا بهما   اعتذر

 ([ .144)]كلُّ واحٍد منهما عن فعلو ، فأطلقهما ، ورجعا بعد أف  ابا ، وأصلحا



وىكذا كاف لقدـو عكرمة من الشَّرؽ دوٌر ُب القضاء على فلوؿ اؼبر دّْين اؼبوجودين ُب غبٍج سواٌء 
باؼبواجهة ، أو اػبوؼ من ىذا اعبيش القادـ ، بينما ىم يواجهوف جيشاً اخر ُب الشَّماؿ بقيادة 

 ([ .145)]اؼبهاجر

 :ىػ  جيش اؼبهاجر بن أيب أميَّة للقضاء على ردَّة حضرموت ، وكندة 

كاف اخر َمْن خرج من اؼبدينة من اعبيوش األحد عشر جيش اؼبهاجر بن أيب أميَّة ، وكاف معو سريٌَّة من 
أمري  (عتَّاب ابن أسيد  )أخو  (خالد ابن أسيد  )اؼبهاجرين ، واألنصار ، فمرَّ على مكَّة فانضمَّ ِإليو 

مكَّة ، ومرَّ على الطَّائف ، فلحقو عبد الرضبن بن أيب العاص َوَمْن معو ، وؼبَّا التقى جبرير بن عبد اهلل 
 )ٍبَّ دخل ُب صبوعو . البجليّْ بنجراف ضمَّو ِإليو ، وضم عكَّاشة بن ثور الَّذي صبع بعض أىل هتامة 

الَّذي كاف ُب أطراؼ ببلد مذحج ، ومرَّ على ب  اغبارث بن كعب بنجراف ،  (فروُة ابن مسيك اؼبرادي 
 ([ .146)]فوجد عليهم مسروقاً العكّْيَّ فضمَّو ِإليو

اؼبتناثرة بني قبراف  (األسود العنسيّْ  )فرقٍة  ولَّت القضاء على فلوؿ : وُب قبراف قسم جيشو ِإىل فرقتني 
 (عبد اهلل  )، وصنعاء ، وكاف اؼبهاجر نفسو على ىذه الفرقة ، أمَّا الفرقة األخرى   فكاف عليها أخوه 

 ([ .147)]وكانت مهمَّتها  طهري منطقة هتامة اليمن من بقيَّة اؼبر دّْين

وحينما استقرَّ اؼبهاجر ُب صنعاء كتب ِإىل أيب بكٍر دبا قاـ بو ، ودبا استقرَّ عليو ، وبقي ينتظر الردَّ منو ، 
ػ ما  (ص)وُب الوقت نفسو كتب معاذ بن جبل ، وبقيَّة عماؿ اليمن الذين كانوا على عهد رسوؿ اهلل 

عدا زياد بن لبيد ػ ِإىل أيب بكٍر يستأذنونو بالعودة ِإىل اؼبدينة ، فجاءت كتب أيب بكٍر ُمطِلقًة حقَّ 
االختيار ؼبعاذ ، ومن معو من العماؿ بالبقاء ، أو العودة واالستخبلؼ على عمل كلّْ َمْن رجع ، 

، وأمَّا اؼبهاجر فقد  لقَّى األمر بالتوجُّو ؼببلقاة عكرمة ، وأْف يسريا معاً ِإىل [ (148)]فرجعوا صبيعاً 
حضرموت ؼبعاونة زياد بن لبيد ، وإقراره على ما ىو عليو ، وأمره أف يأذف ؼبن معو من الَّذين قا لوا بني 

 ([ .149)]مكَّة واليمن ُب العودة ِإال أف يؤثر قوـٌ اعبهاد

كاف زياد بن لبيد األنصاريُّ والياً لرسوؿ اهلل على كندة حبضرموت ، وأقرَّه الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ 
 على ذلك ، وكاف حازماً شديداً ، وكاف غبزمو وشدَّ و سبٌب كبري ُب أف يتمرَّد عليو

أف زياداً أُعطي من ضمن الصَّدقة ناقًة معيَّنًة : حارثة بن سراقة ، وخبلصة ذلك كما يذكر الكبلعي 
لفَّت من كندة على سبيل اػبطأ ، فلمَّا أراد صاحبها استبداؽبا بأخرى مل يقبل منو ذلك زياد ، 

فاستنجد الفَّت بزعيٍم ؽبم ، ىو حارثة بن سراقة ، وعندما طلب ابن سراقة من زياد استبداؿ النَّاقة   



أصرَّ زياد على موقفو ، فغضب ابن سراقة ، وأطلق النَّاقة عنوًة ، فوقعت الفتنة بني أنصار زياد ، 
وأنصار ابن سراقة ، ودارت اغبرب ، واهنـز ابن سراقة وقتل ملوؾ كندة األربعة ، وأسر زياٌد عدداً من 

صباعة ابن سراقة ، واستنجد األسرى ، وىم ُب طريقهم ِإىل اؼبدينة باألشعث بن قيس فنجدىم ، ضبيَّة 
، فأرسل زياد ِإىل [ (150)]، وعبيًَّة ، وا َّسعت رقعتها و كاثر صبع األشعث ، وحصروا اؼبسلمني

 )اؼبهاجر وعكرمة يستعجلهما النَّجدة ، وكانا قد التقيا دبأرب ، فما كاف من اؼبهاجر ِإال أف  رؾ 
ِإىل اعبيش ، وأخذ أسرع النَّاس ػ وغالباً من الفرساف ػ ليكوف جبانب زياد ، وقد استطاع أف  (عكرمة 

 .يفكَّ اغبصار عنو ، فهربت كندة ِإىل حصٍن من حصوهنا يسمَّى النَُّجرْي 

وكاف ؽبذا اغبصن ثبلث طرٍؽ ، ال رابع ؽبا ، فنزؿ زياد على ِإحداىا واؼبهاجر على الثَّانية وبقيت الثالثة 
اؼبهاجر  )ربت  صرؼ كندة ، حَّتَّ قدـ عكرمة فنزؿ عليها ، فحاصروىم من صبيع اعبهات ، ٍب بعث 

الطَّبلئع ِإىل قبائل كندة ، اؼبتفرقة ُب السَّهل واعببل   يدعوىم ِإىل اإِلسبلـ ، ومن أىب قا لوه ، ومل يبق  (
 ([ .151)]ِإال َمْن ُب اغبصن احملاصر

وكاف جيشا زياد واؼبهاجر يزيداف على طبسة االؼ رجٍل من اؼبهاجرين واألنصار وغريىم من القبائل ، 
وقد عمبل على التَّضييق على من ُب اغبصن حَّتَّ ضجُّوا بالشَّكوى ِإىل زعمائهم متربّْمني من اعبوع ، 

وفضَّلوا اؼبوت بالسَّيف بدالً من ذلك ، فا َّفق زعماؤىم على أف يقـو األشعث بن قيس بطلب األماف 
، وبعد أف فُػوّْض األشعث من قومو ؼبفاوضة اؼبسلمني مل [ (152)]، والنُّزوؿ على حكم اؼبسلمني

يوفَّق   ألفَّ الرّْوايات  ضافرت على أنَّو مل يطلب األماف عبميع من ُب اغبصن ، أو أنَّو مل يصرَّ على 
ذلك ، ومل يطلبو ِإال لعدٍد  راوح حسب الرّْوايات بني السَّبعة والعشرة ، وكاف الشرط ىو فتح أبواب 

ُب اغبصن سبعمئة قتيل ، فأشبو  (كندة  )، وكاف من جراء ذلك أف قتل من  (النَُّجرْي  )حصن 
 ([ .153)]موقفهم موقف يهود ب  قريظة

وًبَّ القضاء على ردَّة كندة ، وعاد عكرمة بن أيب جهل ومعو السبايا واألطباس ، وبرفقتهم األشعث بن 
م عدُّوه سبب ذلَّتهم ،  قيس الَّذي صار مبغضاً ِإىل قومو ، وال سيَّما نساؤىم   ألهنَّ

ُعرؼ النَّار   : وألنَّو عندما صاّب اؼبسلمني كاف أوَّؿ ما بدأ بو اظبو ، فكانت نساء قومو يسمينو 
ماذا  راٍل أصنع بك ، : ، وؼبا قدـ األشعث على أيب بكٍر قاؿ [ (154)]الغادر: ومعناه بلغتهم 

سبنُّ عليَّ فتفكَّ  من اغبديد ، و زوّْج  أختك ، فِإٍلّْ قد راجعت ، : قاؿ ! فِإنَّك قد فعلت ما علمت



قد فعلت ، فزوَّجو أـ فروة ابنة أيب قحافة ، فكاف باؼبدينة حَّتَّ فتح : فقاؿ أبو بكر . وأسلمت 
 ([ .155)]العراؽ

أو ربتسب ُبَّ خرياً ، فتطلق ِإساري ، و قيل  : فلمَّا خشي أف يقع بو   قاؿ : وُب روايٍة جاء فيها 
عثرٌب ، و قبل ِإسبلمي ، و فعل يب مثل ما فعلتو بأمثايل ، و رد عليَّ زوجيت ػ وقد كاف خطب أـ فروة 

فزوَّجو ، وأخَّرىا ِإىل أف يقدـ الثَّانية ، فمات رسوؿ اهلل  (ص)بنت أيب قحافة مقدمو على رسوؿ اهلل 
فتجاَب لو ! ، وفعل األشعث ما فعل ، فخشي أال  رد عليو ػ ذبدٍل خري أىل ببلدي لدين اهلل  (ص)

انطلق فليبلغ  عنك خرٌي ، وخلَّى عن القـو ، فذىبوا : عن دمو ، وقبل منو ، وردَّ عليو أىلو ، وقاؿ 
 ([.156)]وقسم أبو بكر ُب الناس اػبمس

 :وػ دروٌس ، وعرٌب ، وفوائد 

 :خ اؼبرأة بني اؽبدـ والبناء _

صورة اؼبرأة الطَّاىرة العفيفة   اليت  قف مع : ُب حروب الردَّة باليمن  ظهر صور اف ـبتلفتاف للنّْساء 
 (ازاد  )اإِلسبلـ ، وربارب الرَّذيلة ، و قف مع اؼبسلمني لكبح صباح شياطني اإِلنس واعبنّْ ، فهذه 

الفارسيَّة زوج شهر بن باذاف ، وابنة عمّْ فريوز الفارسي  قف مع الصَّفّْ اإِلسبلمي بكلّْ عزـٍ و صميٍم ، 
 .و دبّْر مع اؼبسلمني خطًَّة ؿبكمًة الغتياؿ األسود العنسيّْ كذَّاب اليمن 

فاؼبسلم ُب كلّْ عصٍر ُيكرب ُب ازاد اؼبسلمة غريهتا على دينها ، وينظر باستهجاٍف إىل ما ؾبَّو قلم الدُّكتور 
ؿبمد حسني ىيكل عندما ربدَّث عن موقف ازاد من كذَّاب اليمن ، وحاوؿ أف يُرجع ما قامت بو اؼبرأة 

وؼبَّا استغلظ أمره ، وأثخن ُب : اؼبسلمة ازاد الفارسيَّة ِإىل عصبيٍة شهوانيٍَّة ، وذلك ُب قولو عن األسود 
األرض استخفَّ بقيٍس ، وبفريوز ، وجعل يرى ُب األخريين وُب سائر الفرس َمْن  نطوي أضالعهم على 

اؼبكر بو ، وعرفت زوجُتو الفارسية ذلك منو ، فثار ُب عروقها دـ قومها ، وربرَّكت ُب نفسها عوامل 
اغبقد على الكاىن القبيح قا ل زوجها الشَّابّْ الفارسيّْ   الذي كانت رببُّو من أعماؽ قلبها ، ولقد 

 استطاعت بسجيَّتها النّْسوية أف زبفي ذلك

 ([ .157)]عنو ، وأف  سخو ُب البذؿ لو من أنوثتها سخاًء جعلو يركن ِإليها ، ويطمع ُب وفائها

ِإنَّو أسلوب فيو ؼبٌز بالفارسيَّة اؼبؤمنة ازاد ، وكأنَّو يتَّهمها بالغدر لفارسيتها باألسود العريبّْ ، ويأخذ عليها 
، وىذه [ (158)]ىذا الصَّنيع الذي كانت  ظهر لو فيو ما ال زبفي ، ِإنَّو  وجيٌو غبدث ُب غري ؿبلّْو

اؼبرأة الصَّاغبة اؼبسلمة ، قتل األسود زوجها اؼبسلم ، و زوَّجها غصباً ، وىي الَّيت وصفت األسود 



واهلل ما خلق اهلل شخصاً أبغض ِإيلَّ منو ، ما يقـو هلل على حقٍّ ، وال ينتهي عن : الكذَّاب بقوؽبا 
، وىي الَّيت جعلها اهلل  عاىل سبباً ؽببلؾ الطَّاغية األسود العنسيّْ ، فلوال اهلل ، ٍبَّ [ (159)]ؿبرَّـٍ 

، فالَّذي حرَّكها لذلك العمل [ (160)]جهودىا اؼبيمونة ما استطاع فريوز ، وأصحابو قتل األسود
العظيم   الذي فيو حتفها وموهتا ، ىو حبُّها لدينها ، وعقيدهتا ، وِإسبلمها ، وبغضها لؤلسود العنسي 

الكذَّاب   الَّذي أراد أف يقضي على اإِلسبلـ ُب اليمن ، فهذه صورٌة مشرقٌة مضيئٌة ؼبا قامت بو اؼبرأة 
 .اؼبسلمة ُب اليمن من اعبهاد من أجل دينها 

أمَّا الصورة الكاغبة اؼبظلمة الَّيت قامت ّٔا بعض بنات اليمن من يهود ، أو َمْن لفَّ لفَُّهنَّ ُب حضرموت 
، فأقمن الليايل اغبمراء مع آَّّاف ، والفسَّاؽ ، يشجعن على  (ص)، فقد طرف فرحاً دبوت رسوؿ اهلل 

الرَّذيلة ، ويزرين بالفضيلة ، فقد رقص الشَّيطاف فيها معهنَّ وأ باعو طرباً لنكوص النَّاس عن اإِلسبلـ ، 
 ([ .161)]والدَّعوة ِإىل التمرُّد عليو ، وحرب أىلو

لقد حنَّت  لك البغايا ِإىل اعباىليَّة ، وما فيها من اؼبنكرات ، واقبذبن ِإليها اقبذاب الذُّباب ِإىل أكواـٍ 
من األقذار ، فقد  عودف على الفاحشة ُب حياهتنَّ اعباىليَّة ، فلمَّا جاء اإِلسبلـ   حجزهتنَّ نظافتو 

، حَّتَّ أظهرف  (ص)عنها ، فشعْرف وكأهننَّ بسجٍن ضيٍّْق يكْدَف ىبتنْقَن فيو ، ولذا ما ِإف ظبْعَن دبو و 
الشَّما ة ، فخضَّنب أيديهنَّ باغبناء ، وقمن يضربن بالدُّفوؼ ، ويغنّْني فرحتهن ، فقد ربقَّق ؽبنَّ ما كنَّ 

 .يتمنَّينو على السُّلطة اعبديدة ، وكاف معظمهنَّ من علية القـو ىناؾ وبعضهنَّ يهوديَّات 

أشراؼ القـو من العرب واليهود مصلحٌة ُب االنتقاض على مبادأى اإِلسبلـ ، : وقد كاف لكبل الطَّرفني 
واالنقضاض على كيانو ، لقد عرفت ىذه اغبركة ُب التَّاريخ حبركة البغايا ، وكن نيفاً وعشرين بغّياً 

: متفرّْقات ُب قرى حضرموت ، وأشهرىنَّ ىرُّ بنُت يامن اليهوديَّة الَّيت ضرب اؼبثل ّٔا ُب الزٌّْل ، فقيل 
 أفَّ الفسَّاؽ كانوا يتناوبوهنا ؽبذا الغرض: أزٌل من ىرٍّ ، ويذكر التَّاريخ 

، فقد [ (162)]ُب اعباىلية ، ولكنَّ ىؤالء السَّواقط مل ُيرتكن وشأهننَّ يفسدف ُب آّتمع كما وبلو ؽبنَّ 
 :وصل اػبرب ِإىل الصّْدّْيق ، وأرسل رجٌل من أىل اليمن ِإليو ىذه األبيات 

أبلْغ أبا بكٍر ِإذا ما ِجْئَتُو  أفَّ البَػَغايا ُرمَن أيَّ َمراِمأْظَهْرَف ِمْن َمْوِت النَّيبّْ مَشَا ًة 
فاْقَطْع ُىديت أُكفَُّهنَّ ِبَصارـٍ  كالبَػْرِؽ أمضى ِمْن [(163)] وخَضنْبَ أَْيِديَػُهنَّ بالُعبلَـّ

فكتب أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ ِإىل عاملو ىناؾ اؼبهاجر بن أيب أميَّة كتاباً ُب [ (164)]ُمتوِف َغماـِ 
فِإذا جاءؾ كتايب ىذا   فسر ِإليهنَّ خبيلك ورجلك حَّتَّ  قطع  ): منتهى اغبـز والصَّرامة ، جاء فيو 



أيديهنَّ ، فِإْف دفعك عنهنَّ دافٌع ، فأعذر ِإليو بازباذ اغبجَّة عليو ، وأعلمو عظيم ما دخل فيو من اإِلٍب 
  .(.... والعدواف ، فِإف رجع   فاقبل منو ، وِإف أىب   فنابذه على سواٍء ِإفَّ اهلل ال يهدي كيد اػبائنني 

فلمَّا قرأ اؼبهاجر الكتاب صبع خيلو ، ورجلو وسار ِإليهنَّ ، فحاؿ بينو وبينهن رجاٌؿ من كندة ، 
وحضرموت ، فأعذر ِإليهم ، فأبوا ِإال قتالو ، ٍبَّ رجع عنو عامَّتهم ، فقا لهم فهزمهم ، وأخذ النّْسوة 

لقد نلن جزاءىنَّ ُب ؿبكمة [ . (165)]فقطع أيديهنَّ فمات عامَّتهنَّ ، وىاجر بعضهن ِإىل الكوفة
 ([ .166)]اإِلسبلـ العادلة   ِإذ أخذىنَّ عامل أيب بكر على  لك الببلد ، وطبَّق عليهنَّ حدَّ اغبرابة

واؼبسلمني ، وكاف  (ص)ونُِقَلِت األخبار للخليفة ُب امرأ ني من ببلد حضرموت  غنتا ّٔجاء رسوؿ اهلل 
قد عاقبهما اؼبهاجر بن أيب أميَّة وايل  لك الببلد بقطع يديهما ، ونزع ثنيتيهما ، فلم يرَض أبو بكر ، 
وعدَّىا عقوبًة خفيفًة ُب حقّْ ىا ني آّرمتني ، وقد وجَّو ِإليو كتاباً ّٔذا اػبصوص قاؿ فيو حبقّْ الناعقة 

،  (ص)بلغ  الَّذي سرت بو ُب اؼبرأة الَّيت  غنَّت ، وزمرت بشتيمة رسوؿ اهلل : بشتم صاحب الرّْسالة 
فلوال ما قد سبقت  فيها  ألمر ك بقتلها  ألفَّ حدَّ األنبياء ليس يشبو اغبدود، فمن  عاطى ذلك من 

 ([.167)]مسلٍم فهو مر دّّ، أو معاىد فهو ؿبارٌب غادرٌ 

 بلغ  أَنَّك قطعت يد امرأة ُب أف  غنَّت ّٔجاء اؼبسلمني ، ونزْعتَ : وقاؿ ُب األخرى 

ثنيَّتها ، فِإف كانت فبَّن  دَّعي اإِلسبلـ فأدٌب و قدمٌة دوف اؼبثلة ، وِإف كانت ذميًَّة لعمري ؼبا صفحَت 
ولو كنُت  قدَّمُت ِإليك ُب مثل ىذا   لبلغت مكروىاً ، فاقبل الدَّعة ، وِإيَّاؾ ! عنو من الشّْرؾ أعظم

ا مأٍبٌ ، ومنفرٌة ِإالَّ ُب قصاصٍ   ([ .168)]واؼبثلة ُب الناس فِإهنَّ

 :خ من خطباء اإِليباف _

كاف بعض أىل اليمن ؽبم مواقُف عظيمٌة ُب الثَّبات على اغبقّْ ، والدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ ، وربذير قومهم 
من خطورة الردَّة ، ومن ىؤالء كاف مراف بن ذي عمري اؽبمداٍلُّ أحد ملوؾ اليمن الَّذي كاف قد أسلم 

فبَّن أسلم من أىل اليمن ، فلمَّا ار دَّ الناس ىناؾ ، و كلَّم سفهاؤىم دبا ال يليق   وقف فيهم خطيباً ، 
، ومل يقا لكم ، فأصبتم بذلك اغبظَّ ،  (ص)ِإنَّكم مل  قا لوا رسوؿ اهلل ! يا معشر نبداف: وقاؿ ؽبم 

ولبستم بو العافية ، ومل يعمَّكم بلعنة  فضح أوائلكم ، و قطع دابرىم ، وقد سبقكم قوـٌ ِإىل اإِلسبلـ ، 
وسبقتم قوماً ، فِإف سبسَّكتم غبقتم َمْن سبقكم ، وِإف أضعتموه غبقكم َمْن سبقتموه ، فأجابوا ِإىل ما 

 :يقوؿ فيها  (ص)أحبَّ ، وأنشد أبيا اً رثى فيها النَّيبَّ 



ِإفَّ ُحزٍل على الرَّسوؿ طويُل  ذاَؾ م ّْ على الرَّسوؿ قليُلبكِت األرُض والسَّماُء َعَلْيِو 
وقاـ عبد اهلل بن مالك األرحيبُّ ، وكاف من أصحاب النَّيبّْ [ (169)] وبكاُه خديبُو ِجرْبِيل

ِإنَّكم مل  عبدوا ! يا معشر نبداف: ، لو ىجرٌة ، وفضٌل ُب دينو ، فاجتمع ِإليو نبداف ، فقاؿ  (ص)
ا عبدًب ربَّ ؿبمٍَّد ، وىو اغبيُّ الَّذي ال يبوت ، غري أنَّكم أطعتم رسولو بطاعة اهلل ، واعلموا  ؿبمَّداً ِإمبَّ
 :أنَّو استنقذكم من النَّار ، ومل يكن اهلل ليجمع أصحابو على ضبللٍة ، وذُِكَر لو خطبٌة طويلٌة يقوؿ فيها 

لعمري لئن مات النَّيبُّ ؿبمٌَّد  ؼبا ماَت يا بن الَقْيِل ربُّ ؿبمَِّددعاُه ِإلْيِو ربُّو فَأجابَو 
َر َغْورِيٍّ  َر ُمْنِجدِ [ (170)] فيا َخيػْ ووقف شرحبيل بن السّْمط ، وابُنو ُب ب  [ (171])ويا َخيػْ

ِإنَّو لقبيح باألحرار التنقُّل ، : معاوية من كندة عندما أطبقوا كلُّهم على منع الصَّدقة ، وقاال لب  معاوية 
َهة ، فيتكرَّموف أف يتنقَّلوا ِإىل أوضح منها ـبافة العار ، فكيف االنتقاؿ من األمر  بػْ ِإفَّ الكراـ ليلزموف الشُّ

وانتقل ، ونزؿ مع زيٍد ، . اغبسن اعبميل واغبقّْ ِإىل الباطل القبيح؟ الّلهمَّ ِإنا ال مباىلء قومنا على ذلك 
 ومعهما امرؤ

بَػيّْت القـو فِإفَّ أقواماً من السَّكاسك والسَّكوف قد انضمُّوا ِإليهم ، : القيس بن عابٍس ، وقاال لو 
وكذلك ُشذاذ من حضرموت ، فِإف مل  فعل خشينا أف  تفرَّؽ النَّاس عنَّا ِإليهم ، فأجأّم ِإىل  بييت 

القـو ، فاجتمعوا ، وطرقوىم ُب ؿباجرىم ، فوجدوىم جلوساً حوؿ نرياهنم ، فأكبُّوا على ب  عمرٍو ، 
وب  معاوية ، وفيهم العدد ، والشَّوكة من طبسة أوجٍو ، فأصابوا اؼبلوؾ األربعة من كندة ، وأختهم 

 ([ .172)]الَعَمرَّدة ، وقتلوا فأكثروا ، وىرب من أطاؽ اؽبرب ، وعاد زياد بن لبيد باألمواؿ ، والسَّيْب 

فهذه بعض النَّماذج من أىل اإِليباف الَّذين كانت ؽبم مواقف  دؿُّ على عمق ِإيباهنم ، وشدَّة انتمائهم 
 .ِإىل اإِلسبلـ ، فكانوا من خطباء اإِليباف 

 :خ كرامات األولياء _

عندما سبكَّن األسود العنسيُّ باليمن ، و نبَّأ بالنُّبوَّة   بعث ِإىل أيب مسلم اػبوالٍل ، فلمَّا جاء ، قاؿ لو 
فردَّد ذلك . نعم : أ شهد أفَّ ؿبمَّداً رسوؿ اهلل؟ قاؿ : قاؿ . ما أظبع : أ شهد أٍلّْ رسوؿ اهلل؟ قاؿ : 

: فأمر بو فألقي ُب ناٍر عظيمٍة ، فلم  ضرَّه ، فقيل لو : قاؿ . عليو ، وُب كلّْو يقوؿ مثل قولو األوَّؿ 
فأمره بالرَّحيل ، فأ ى اؼبدينة ، وقد قُِبَض رسوُؿ اهلل : انفو عنك ، وِإال أفسد عليك من ا َّبعك ، قاؿ 

، واستخلف أبو بكر ، فأناخ أبو مسلم راحلتو بباب اؼبسجد ، ودخل اؼبسجد فقاـ يصلّْي ِإىل  (ص)
ما : من أىل اليمن ، قاؿ : فبَّن الرَّجل؟ قاؿ : ساريٍة ، وبصر بو عمر بن اػبطاب ، فقاـ ِإليو ، فقاؿ 



أنت ىو؟ ! أنشدؾ اهللَ : ذاؾ عبد اهلل بن ثوب ، قاؿ : فعل الرَّجل الَّذي أحرقو الكذَّاب بالنَّار؟ قاؿ 
اغبمد هلل : فاعتنقو عمر ، وبكى ، ٍبَّ ذىب بو فأجلسو فيما بينو وبني أيب بكر وقاؿ ! اللَُّهمَّ نعم: قاؿ 

 ([ .173)]الَّذي مل يبت  حَّتَّ أراٍل ُب أمَّة ؿبمَّد من فُِعل بو ما فُِعل بِإبراىيم خليل اهلل

فهذه كرامٌة ؽبذا العبد الصَّاّب الَّذي التـز حبدود اهلل ، وأحبَّ ُب اهلل ، وأبغض ُب اهلل ، و وكَّل على اهلل 
ُب كلّْ شيٍء ، وبذلك وفقو اهلل ُب القوؿ ، والعمل ، ورزقو األمن والطُّمأنينة ، وأجرى اهلل على يديو 

الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا *َأالَ ِإفَّ أَْولَِياَء اللَِّو الَ َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوالَ ُىْم وَبَْزنُوَف }: ىذه الكرامة ، قاؿ  عاىل 
نْػَيا َوُب اآلِخرَِة الَ  َػْبِديَل ِلَكِلَماِت اللَِّو َذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم *يَػتػَُّقوَف   {*ؽَبُُم اْلُبْشَرى ُب اغْبََياِة الدُّ

 [ .64 ػ 62: يونس]

 :خ العفو عند الصّْدّْيق _

 كاف أليب بكر بُػْعُد نظٍر ، وبصريٌة نافذٌة ، ونظٌر بعواقب األمور ، ولذلك كاف يستعمل اغبـز

ُب ؿبلّْو ، والعفو عندما  قتضي ِإليو اغباجة ، فقد كاف حريصاً على صبع شتات القبائل ربت راية 
اإِلسبلـ ، فكاف من سياستو اغبكيمة عفوه عن زعماء القبائل اؼبعاندة بعد رجوعهم ِإىل اغبقّْ ، فِإنو ؼبا 

استخضع قبائل اليمن اؼبر دَّة ، وأراىم سطوة دولة اؼبسلمني ، وقوَّة شكيمتهم ، ومضاء عزيبتهم ، 
واعرتفت القبائل دبا أنكرت ، واستكانت غبكم اإِلسبلـ ، وأطاعوا خليفة رسوؿ اهلل   رأى أبو بكر أنَّو 
من  أليف القلوب  رؾ استعماؿ القوَّة مع زعماء ىذه القبائل ، بل اللّْني ىنا والرّْفق أوفق ، فرفع العقوبة 

، فعفا [ (174)]عنهم ، وأالف القوؿ ؽبم ، ووظَّف نفوذىم ُب قبائلهم لصاّب اإِلسبلـ ، واؼبسلمني
عن زلَّتهم ، وأحسن ِإليهم ، فقد فعل ذلك مع قيس بن يغوث اؼبرادي ، وعمرو بن معد يكرب ، فقد 
كانا من صناديد العرب ، وفرساهنم ، وأكثرىم شجاعًة ، فعزَّ على أيب بكر أف ىبسرنبا ، وحرص على 

أما : أف يستخلصهما لئِلسبلـ ، ويستنقذنبا من الرتدُّد بني اإِلسبلـ والردَّة ، فقد قاؿ أبو بكر لعمرو 
ال جـر : زبزى أنَّك كلَّ يـو مهزوـٌ ، أو مأسور؟ لو نصرت ىذا الدّْين   لرفعك اهلل ، فقاؿ عمرو 

فأطلقو الصّْدّْيق ، ومل ير دَّ عمرو بعدىا قطُّ ، بل أسلم ، وحسن ِإسبلمو ، . ألفعلنَّ ، ولن أعود 
 .ونصره اهلل ، وأصبح لو ببلٌء عظيٌم ُب الفتوحات 

وندـ قيس على ما فعل ، فعفا عنو الصّْدّْيق ، وكاف للعفو عن ىذين البطلني من أبطاؿ عرب اليمن 
اثاره العميقة ، والعريضة ، فقد  ألَّف بو الصّْدّْيق قلوب أقواـٍ قد عادوا ِإىل اإِلسبلـ بعد الردَّة خوفاً ، أو 



طمعاً ، وعفا عن األشعث بن قيس ، وبذلك أسر الصّْدّْيق قلؤّم ، وامتلك أفئدهتم ، فكانوا ُب 
 ([ .175)]مستقبل األيَّاـ نصراً لئِلسبلـ ، وقوًَّة للمسلمني ، وأصبحت ؽبم يٌد عظيمٌة ُب ىذا آّاؿ

 :خ وصية الصّْدّْيق لعكرمة ، وؿباسبتو ؼبعاذ _

كاف أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ حني بعث عكرمة بن أيب جهٍل ِإىل ُمسيلمة ، وأ بعو شرحبيل بن حسنة 
  عجَّل عكرمة ، فوافتو بنو حنيفة ، فنكبوه ، فكتب عكرمة ِإىل أيب بكٍر بالَّذي كاف من أمره ، فكتب 

ْـّ عكرمة: ِإليو أبو بكر  ال أرينَّك ، وال  راٍل على حاؽبا ، ال  رع فتوىَن النَّاس ، امض على ! يا بن أ
وجهك حَّتَّ  ساند حذيفة ، وعرفجة ، فقا ل معهما أىل ُعماف ، وَمهرة ، وِإف شغبل   فامِض أنت 

ٍبَّ  سري ، وُ سريّْ جندؾ  ستربئوف فبَّن مررًب بو ، حَّت  لتقوا أنتم واؼبهاجر بن أيب أميَّة باليمن ، 
 ([ .176)]وحضرموت

 

أفَّ الصّْدّْيق حينما وجَّو اعبيوش لقتاؿ اؼبر دّْين وجَّو ِإىل مسيلمة الكذاب جيشني أحدنبا : ونلحظ 
قيقة  بقيادة عكرمة بن أيب جهل ، والثاٍل بقيادة شرحبيل بن حسنة ، وىذا دليٌل على خربة أيب بكر الدَّ
بدرجات القوَّة عند األعداء ، ومقدار مقدرهتم على الصُّمود ، وحينما  عجل عكرمة غبرب مسيلمة ، 

ال أريَػّنك ، وال  راٍل على حاؽبا ، وال  رجع فتوىَن  ): فُنكب ىو وجيشو   أرسل ِإليو أبو بكر يقوؿ لو 
  .(النَّاس 

وىذا أيضاً من خربة أيب بكٍر اغبربيَّة ، فِإفَّ الرُّوح اؼبعنوية ؽبا أثٌر كبرٌي ُب نتائج اؼبعارؾ ، فِإذا قدـ ىؤالء 
اؼبنهزموف فقابلوا اعبيش اؼبتوجّْو لقتاؿ األعداء ، فِإفَّ نفوس أفراد ىذا اعبيش سيكوف فيها شيٌء من 

التخوُّؼ ، والضَّعف ، خصوصاً فيما ِإذا َرَوى ؽبم اؼبنهزموف شيئاً عن ضخامة جيش األعداء ، 
، وقد كاف البعد اغبريبُّ عند الصّْدّْيق واضحاً ، فأرسل عكرمة ، وجيشو ِإىل مناطق [ (177)]وقوَّ و

 .أخرى ، وحقَّق قباحاً باىراً ، فار فعت معنويَّات جيشو 

وعندما رجع معاذ من اليمن ِإىل اؼبدينة ، واستقبلو الصّْدّْيق ، وكاف من عاد و مراقبة عمالو ، وؿباسبتهم 
حساُب اهلل ، : أحساباف : ارفع حسابك ، فقاؿ معاذ : بعد فراغهم من عملهم ، قاؿ الصّْدّْيق ؼبعاذ 
 ([!178)]وحساٌب منكم؟ واهلل ال أيل لكم عمبلً أبداً 

 :خ  وحيد اليمن ، ووضوح اإِلسبلـ عند أىلو ، وطاعتهم للخليفة _

وبعد انتهاء حروب الردَّة ذبمَّعت اليمن ربت قيادٍة مركزيٍة عاصمتها اؼبدينة اؼبنوَّرة ، وُقسم اليمن ِإىل 
صنعاء ، واعبند ، وحضرموت ، : أقساـٍ ِإداريٍة ، ال وحداٍت قبليَّة ، فقد ُقسّْم ِإىل ثبلثة أقساـٍ ِإداريَّة 



ومل  عد العصبيَّة القبلية أساساً ُب الزَّعامة ، أو ُب التَّولية ، ومل  عد القبيلة سوى وحدٍة عسكريٍَّة ، ال 
سياسيٍَّة ، وأصبحت اؼبقاييس اؼبعتربة ىي اؼبقاييس اإِليبانيَّة   التَّقوى ، واإِلخبلص ، والعمل 

 ([ .179)]الصَّاّب

وزبلَّصت اليمن من بقايا الشّْرؾ ، ومن صبيع مظاىره ػ شرٍؾ ُب االعتقاد ، أو شرٍؾ ُب القوؿ ، أو شرٍؾ 
أفَّ النُّبوَّة أرفع من أف يدَّعيها مدٍَّع عابث ، ويتَّخذىا وسيلًة ِإىل :  ركاً ، أو ِإ ياناً ػ وأدركوا : ُب الفعل 

أفَّ اإِليباف ال يلتقي مع اؼبطامع ، وأفَّ اإِلسبلـ ال يتَّفق مع : ، وأيقنوا [ (180)]غرضو ، ورغبتو
 اعباىلية ، عرفوا ذلك بالدّْماء ، واألمل ، واغبسرات ، فقتل من كبل

، ورجع من كاف قد ار دَّ ِإىل اإِلسبلـ يرجو التَّكفري عمَّا [ (181)]الطرفني الكثري ، و علَّم منهم الكثري
 .، وأُِذف ؽبم باعبهاد ُب عصر اػبليفة عمر بن اػبطاب ػ رضي اهلل عنو ػ [ (182)]بدر

وقد برزت قياداٌت يبنيٌَّة ِإسبلميٌَّة ُب الفتوحات ، قد  ربَّت وانصهرت ُب أحداث الردَّة ، وكانوا من 
الثابتني على اإِلسبلـ كجرير بن عبد اهلل البجليّْ ، وذو الكبلع اغبمرييّْ ، ومسعود بن العكيّْ ، وجرير 
بن عبد اهلل اغبمرييّْ ، وغريىم ، وكاف ؽبذه القيادات أدواٌر بارزٌة ُب الفتوحات اإِلسبلميَّة ، وُب عمراف 

مدٍف جديدٍة ُب الكوفة ، والبصرة ، والعراؽ ، والفسطاط دبصر ، وبرزت ػ أيضاً ػ شخصياٌت يبنيَّة 
حشك عبد اغبميد ، وسعيد بن عبد اهلل األعرج : ُعيّْنت ُب اليمن ، وغري اليمن قضاًة ، ووالًة ، مثل 

 ([ .183)]، وشرحبيل بن السَّمط الكنديّْ ، وغريىم

 (اػبليفة  )والتحم أىل اليمن بالدَّولة اإِلسبلميَّة وبقيادهتا سواٌء الَّيت عليهم مباشرًة ، أو القيادة العامَّة 
ُب اؼبدينة ، وؽبذا حينما دعاىم اػبليفة للجهاد   سارعوا طواعيًة ، ورغبًة ُب اعبهاد ػ كما سيأٌب  فصيلو 

 .بِإذف اهلل  عاىل 

لقد  ربَّوا ُب أحداث الردَّة  ربيًة كافيًة ، جعلتهم موصولني بالقيادة ، واثقني ّٔا، ولذا ساد اؽبدوء ، 
 ([.184)]واالستقرار ، وأصبحوا خري مدٍد لئِلسبلـ ، واؼبسلمني

 :ػ القضاء على فتنة طليحة األسدي 2

ء الثالث من اؼبتنبئة الَّذين ظهروا ُب اإِلسبلـ أواخر عهد رسوؿ اهلل   (ص)طليحة األسدي ىو اؼبتنَّبّْ
طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة األسدي ، ولقد قدـ مع وفد قومو : باغبياة ، وطليحة ىذا ىو 

جئناؾ : ُب عاـ الوفود سنة  سع للهجرة ، فسلَّموا عليو ، وقالوا لو فبتنّْني  (ص)أسد على رسوؿ اهلل 
نشهُد أف ال ِإلػو ِإال اهلل ، وأنك عبده ورسولو ، ومل  بعث ِإلينا ، وكبن ؼبن وراءنا ، فأنزؿ اهلل عز وجل 



يَبُنُّوَف َعَلْيَك َأْف َأْسَلُموا ُقْل الَ سَبُنُّوا َعَليَّ ِإْسبَلَمُكْم َبِل اللَُّو يَبُنُّ َعَلْيُكْم َأْف َىَداُكْم ِلئِليبَاِف ِإْف }: قولو 
) ، وعسكر ُب ظبرياء [ (185])وؼبَّا عادوا ار دَّ طليحة ، و نبَّأ . [17: اغبجرات] {*ُكْنُتْم َصاِدِقنَي 

ُـّ ، واستكشف أمره  (منطقة ُب ببلدىم  وأوَّؿ ما صدر عنو ػ وكاف سبباً لضبلؿ الناس ػ ) ، وا َّبعو العوا
 )اركبوا أعبلالً : أنَّو كاف مع بعض قومو ُب سفٍر فأعوزىم اؼباء ، وغلب العطش على النَّاس فقاؿ : 

 ففعلوا ، فوجدوا. واضربوا أمياالً   ذبدوا ببلالً  (اسم فرسو 

 ([ .186])(اؼباء ، فكاف ذلك سبب وقوع األعراب ُب الفتنة 

أفَّ الوحي يأ يو من السَّماء ، ومن : أنَّو رفع السُّجود من الصَّبلة ، وكاف يزعم : ومن خزعببل و 
واغبَماـ ، والَيماـ ، والصُّرد الصَّواـ قد ُصْمَن قبلكم بأعواـٍ  ): أسجاعو الَّيت ادَّعى أنَّو يوحى لو ّٔا قولو 

وغرَّ و نفسو ، واشتدَّ أمره ، وقويت شوكتو ، فبعث رسوؿ [ (187])(  ليبلغن ملكنا العراؽ ، والشاـ 
ضرار بن األزور األسدي ؼبقا لتو   ؼبا ظبع من أمره ، ولكنَّ ضراراً مل يكن لو بو قبل ، وذلك  (ص)اهلل 

، و قوؿ عنو [ (188)]أسد ، وغطفاف: لتعاظم قوَّ و مع الزَّمن ، وال سيَّما بعد أف امن بو اغبليفاف 
. . ويروى عنو أنَّو كاف يرذبل الشّْعر ، وىبطب عفو السَّاعة ُب ميداف القتاؿ : دائرة اؼبعارؼ اإِلسبلميَّة 

 .ويبدو أنَّو كاف مثاالً ػ حّقاً ػ للزَّعيم القبليّْ اعباىليّْ 

 ([ .189)]العرَّاؼ ، والشَّاعر ، واػبطيب ، واؼبقا ل: وقد اجتمعت فيو صفات 

َوُيَشمُّ من ىذا النَّص رائحة اؼبدح اؼببطن لطليحة من قبل ىذه اؼبوسوعة الشَّهرية ، فهو ُب نظرىا الزَّعيم 
القبلي اؼبثاؿ ، يرذبل الشّْعر ، واػبطابة ، ونبا أىمُّ ما كاف وبرص عليو العريبُّ انذاؾ ، وال يستغرب ىذا 

أفَّ طليحة عاد : االذباه من ىذه اؼبوسوعة الَّيت جعلت من اللَّمز ُب اإِلسبلـ ديدهنا ، سواء أعرفت 
 .فأسلم ، وحسن ِإسبلمو ، أـ مل  عرؼ 

و وىلَّ اػببلفة الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ وعقد األلوية [ (190)]و وُبّْ رسوؿ اهلل ، ومل وُبسم أمر طُليحة
للجيوش ، واألمراء للقضاء على اؼبر دّْين ، وكاف من ضمنهم طليحة ، ووجَّو ِإليو الصّْديق جيشاً بقيادة 

أفَّ أبا بكر الصديق ؼبا عقد ػبالد بن الوليد على قتاؿ أىل : ... خالد بن الوليد ، روى اإِلماـ أضبد 
نِْعَم عبد اهلل ، وأخو العشرية خالد بن الوليد سيٌف من » : يقوؿ  (ص)ظبعت رسوؿ اهلل : الردَّة قاؿ 

 ([.191)]« سيوؼ اهلل َسلَّو اهلل على الكفَّار ، واؼبنافقني 

وؼبَّا  وجَّو خالد من ذي القصَّة ، وفارقو الصّْدّْيق ، واعده أنَّو سيلقاه من ناحية خيرب دبن معو من األمراء 
، وأظهروا ذلك لريعبوا األعراب ، وأمره أف يذىب أوالً ِإىل طليحة األسدي ، ٍبَّ يذىب بعده ِإىل ب  



سبيم ، وكاف طليحة بن خويلد ُب قومو ب  أسد ، وُب غطفاف ، وانضمَّ ِإليهم بنو عبس ، وذبياف ، 
وبعث ِإىل ب  َجِديلة ، والغوث من طيّْأٍى يستدعيهم ِإليو ، فبعثوا أقواماً منهم بني أيديهم ليلحقوىم 

 على أثرىم سريعاً ، وكاف الصّْدّْيق قد بعث عديَّ بن حاًب قبل

فذىب عديّّ ِإىل قومو . أدرؾ قومك ال يلحقوا بطليحة ، فيكوف دمارىم : خالد بن الوليد ، وقاؿ لو 
ال نبايع أبا : ، وأف يراجعوا أمر اهلل ، فقالوا [ (192)]ب  طيّْأٍى فأمرىم أف يبايعوا الصّْدّْيق

واهلل ليأ ينكم جيشو فبل يزالوف : أبا بكٍر رضي اهلل عنو ػ فقاؿ : أبداً ػ يعنوف [ (193)]الَفِصيل
ومل يزؿ عدي يَفِتل ؽبم ُب الذّْروة والغارب حَّتَّ النوا ، ! أنَّو أبو الفحل األكرب: يقا لونكم حَّت  علموا 

وجاء خالد ُب اعبنود ، وعلى مقدَّمة األنصار الَّذين معو ثابُت بن قيس بن مشَّاس ، وبعث بني يديو 
ثابت بن أقـر ، وعكَّاشة بن ؿبصن طليعة ، فتلقَّانبا ِحَياؿ ػ ابن أخي طليحة ػ فقتبله ، فبلغ خربه 
طليحة ، فخرج ىو وأخوه سلمة ، فلمَّا وجدا ثابتاً ، وُعكَّاشة  بارزوا   وضبل طليحة على ُعكَّاشة 

فقتلو ، وقتل سلمة ثابت بن أقـر ، وجاء خالد دبن معو فوجدونبا صريعني ، فشقَّ ذلك على اؼبسلمني 
أنظرٍل ثبلثة أياـ ، فِإهنم قد استنظروٍل : ، وماؿ خالد ِإىل ب  طيّْأٍى فخرج ِإليو عديُّ بن حاًب ، فقاؿ 

حَّت يبعثوا ِإىل َمْن  عجَّل منهم ِإىل طليحة حَّتَّ يرجعوا ِإليهم ، فِإهنم ىبشوف ِإف  ابعوؾ أف يقتل 
طليحة من سار ِإليو منهم ، وىذا أحبُّ ِإليك من أف يعجلهم ِإىل النَّار ، فلمَّا كاف بعد ثبلث جاءه 

عدي ُب طبسمئة مقا ل فبَّن راجع اغبق ، فانضافوا ِإىل جيش خالد ، وقصد خالد ب  َجِديلة ، فقاؿ 
فأ اىم عديّّ [ (194)]أجّْل  أياماً حَّتَّ ا يهم ، فلعلَّ اهلل أف ينقذىم كما أنقذ الغوث! يا خالد: لو 

، فلم يزؿ ّٔم حَّتَّ بايعوه ، فجاء بِإسبلمهم ، وغبَق باؼبسلمني منهم ألف راكٍب ، فكاف عديّّ خري 
 ([ .195)]مولود ، وأعظمو بركًة على قومو رضي اهلل عنو

 :أػ معركة بُػزَاَخة والقضاء على ب  أسد 

ٍبَّ سار خالد حَّتَّ نزؿ بأجأ ، وسلمى ، وَعَّبَّ جيشو ىنالك ، والتقى مع طليحة األسدي دبكاٍف يقاؿ 
ائرة ، وجاء طُليحة فيمن « بُػزَاخة » : لو  ووقفت أحياء كثريٌة من األعراب ينظروف على َمْن  كوف الدَّ

معو من قومو ، ومن التفَّ معهم ، وانضاؼ ِإليهم ، وقد حضر معو عيينة بن ِحْصن ُب سبعمئٍة من 
قومو ب  فزارة ، واصطفَّ النَّاس ، وجلس طليحة ملتّفاً ُب كساٍء لو يتنبَّأ ؽبم ، ينظر ما يوحى ِإليو فيما 
يزعم ، وجعل عيينة يقا ل حَّتَّ ِإذا ضجر من القتاؿ جاء ِإىل طليحة ، وىو ملتفّّ ُب كسائو ، وقاؿ لو 

ال ، فريجع ، فيقا ل ، ٍبَّ يرجع ، فيقوؿ لو مثل ذلك ويردُّ عليو مثل ذلك ، : أجاءؾ جربيل؟ فيقوؿ : 



ِإفَّ : قاؿ يل : فما قاؿ لك؟ قاؿ : نعم ، قاؿ : ىل جاءؾ جربيل؟ قاؿ : فلمَّا كاف ُب الثالثة قاؿ لو 
 :لك رحاً كرحاه ، وحديثاً ال  نساه ، قاؿ 

انصرفوا ، ! يا ب  فزارة: أظنُّ أنَّو قد علم اهلل سيكوف لك حديٌث ال  نساه ، ٍبَّ قاؿ : يقوؿ عيينة 
واهنـز ، واهنـز النَّاس عن طليحة ، فلمَّا جاءه اؼبسلموف ركب على فرٍس كاف قد أعدَّىا لو ، وأركب 

امرأ و النػَّوَّار على بعرٍي لو ، ٍبَّ اهنـز ّٔا ِإىل الشَّاـ ، و فرَّؽ صبعو ، وقد قتل اهلل طائفًة فبَّن كاف 
 ([ .196)]معو

أنَّو كسر طليحة ومن كاف ُب صفّْو ، وقاـ : وقد كتب أبو بكر الصّْديق ِإىل خالد بن الوليد حني جاءه 
وا َّق اهلل ُب أمرؾ ، فِإفَّ اهلل مع الذين ا قوا والذين ىم ! بنصره ، فكتب ِإليو ليزدؾ ما أنعم اهلل بو خرياً 

ؿبسنوف ، جدَّ ُب أمرؾ ، وال  لن ، وال  ظفر بأحٍد من اؼبشركني قتل من اؼبسلمني ِإال َنكَّْلَت بو ، 
فأقاـ خالد ببزاخة شهراً ُيَصعّْد عنها ، ويصوّْب ، ويرجع ِإليها ُب طلب الَّذي وصَّاه الصديق ، فجعل 

يرتدَّد ُب طلب ىؤالء شهراً يأخذ بثأر َمْن قتلوا من اؼبسلمني الَّذين كانوا بني أظهرىم حني ار دُّوا ، 
فمنهم من حرَّقو بالنَّار ، ومنهم َمْن َرَضخو باغبجارة ، ومنهم من َرَمى بو من شواىق اعبباؿ ، كلُّ ىذا 

 ([ .197)]ليعترب ّٔم َمْن يسمع خبربىم من مر دَّة العرب

 :ب ػ وفد ب  أسد وغطفاف ِإىل الصّْدّْيق ، وحكمو عليهم 

ىم أبو بكر بني حرب ؾُبليٍة ،  ؼبَّا قدـ وفد بزاخة ػ أسد ، وغطفاف ػ على أيب بكر يسألونو الصُّلح   خريَّ
: أما اغبرب آّلية فقد عرفناىا ، فما اػبطَّة اؼبخزية؟ قاؿ ! يا خليفة رسوؿ اهلل: فقالوا . أو خطَّة ـبزيٍة 

 ؤخذ منكم اغبلقة ، والُكرَاع ، و رتكوف أقواماً  تبعوف أذناب اإِلبل حَّتَّ يُرَِي اهلل خليفة نبيّْو ، واؼبؤمنني 
أمراً يعذرونكم بو ، و ودوف ما أصبتم منَّا ، وال نودي ما أصبنا منكم ، و شهدوف أفَّ قتبلنا ُب اعبنَّة ، 

أمَّا قولك َ ُدْوَف قتبلنا   فِإفَّ : فقاؿ عمر . وأف قتبلكم ُب النَّار ، و دوف قتبلنا ، وال ندي قتبلكم 
نِْعَم ما : قتبلنا قُِتلوا على أمر اهلل ، ال ديات ؽبم ، فامتنع أبو بكر ، وقاؿ عمر ُب الثاٍل 

 ([ .198)]رأيت

ْـّ زِمل   :ج ػ قصَّة أ

ُـّ : كاف قد اجتمع طائفٌة كثريٌة من الضُّبلَّؿ من أصحاب طليحة من ب  غطفاف ِإىل امرأٍة يقاؿ ؽبا  أ
، وكانت من سيدات العرب [ (199)]زِمل ػ سلمى بنت مالك بن حذيفة ػ ُب مكاف يسمَّى َظَفر

 ، وكاف ُيضرب بأمّْها اؼبثل ُب الشَّرؼ   لكثرة أوالدىا ، وعزَّة قبيلتها ،[ (200)]كأمّْها أـ ِقْرفة



وبيتها ، فلمَّا اجتمعوا ِإليها ، ذمرهتم لقتاؿ خالد ، فهاجوا لذلك ، وناشب ِإليهم اخروف من ب  ُسَليم 
، وطيأى ، وىوازف ، وأسد ، فصاروا جيشاً كثيفاً ، و فحَّل أمر ىذه اؼبرأة ، فلمَّا ظبع ّٔم خالد بن 

َمْن لبسو : الوليد   سار ِإليهم ، واقتتلوا قتاالً شديداً ، وىي راكبٌة علىجمل أمّْها   الذي كاف يقاؿ لو 
فلو مئٌة من اإِلبل ، وذلك لعزّْىا ، فهزمهم خالد وعقر صبلها ، وقتلها ، وبعث بالفتح ِإىل 

 ([ .201)]الصّْدّْيق

 :د ػ دروٌس ، وعرٌب ، وفوائد 

 :خ ثقة الصّْدّْيق باهلل ، وخرب و اغبربيَّة _

فيو مثاٌؿ على قوَّة . أدرؾ قومك، ال يلحقوا بطليحة، فيكوف دمارىم: قوؿ الصديق لعديّْ بن حاًب
يقني أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ وثقتو بنصر اهلل ، فقد حكم على نتيجة اؼبعركة مع طيأٍى قبل الدُّخوؿ 

ا أبعد من ذبمع  فيها، وُب أمر أيب بكٍر خالداً ػ رضي اهلل عنهما ػ بأف يبدأ حبرب قبيلة طيأٍى مع أهنَّ
طليحة خطٌة حربيٌَّة ناجحٌة ، وذلك ليحوؿ دوف انضماـ طيأٍى إىل طليحة ، وليضطر من انضمَّ ِإليو 

فاع عن قبيلتهم ، ٍبَّ ُب ِإظهار أيب بكٍر  أنَّو خارٌج جهة خيرب ليبلقي خالداً : منهم ِإىل التخلّْي عنو للدّْ
بببلد طيأٍى زبطيٌط حريبّّ بارٌع ، وذلك إِلرىاب  لك القبيلة ، والقبائل آّاورة ، و ظهر براعة الصّْديق 

ُب اختيار الرّْجاؿ أف اختار ؽبذه اؼبهمَّة الَّيت ؽبا ما بعدىا أبا سليماَف خالد بن الوليد الَّذي مل  نتكس 
 ([ .202)]لو راية

 :وُب خطاب الصّْدّْيق ػبالٍد بعد انتهاء معركة بزاخة فوائد منها 

الدُّعاء ػبالد الذي يُفهم منو الثَّناء عليو بِإحساٍف ، كما يتضمَّن أمره بتقوى اهلل ، وذلك فيو العصمة 
م مازالوا ُب فورة طغياهنم   .من الوقوع ُب الزَّلل ، وا ّْباع اؽبوى ، كما أمره باعبدّْ ، واغبـز مع األعداء ألهنَّ

وىذا موقٌف قويّّ يدؿُّ على حـز الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ وبصري و النافذة ، فهناؾ قبائل ال  زاؿ 
ًة ، ومرتدّْدًة بني اغبقّْ والباطل ، واؽبدى والضَّبلؿ ، واػبري والشَّرّْ ، واإِليباف والكفر   حباجٍة ِإىل  متحريّْ

 أديٍب وردٍْع ، حَّتَّ يزوؿ طغياهنم ، فاؼبوقف من أيب بكٍر يقتضي أعلى درجات القوَّة ، واغبـز ، 
 .والسُّرعة ، فكانت منو القوَّة ُب ؿبلّْ القوَّة ، كما كاف منو اللّْني ُب ؿبلّْ اللّْني 

 :قاؿ الشاعر 

 

وُب [ (203)]ووضُع النََّدى ُب موضِع السَّيف للنَّدى  ُمضرّّ كوضِع السَّيف ُب موضِع النَّدى
موقف الصّْديق ُب عدـ قبوؿ استسبلـ ىؤالء احملاربني ، وعدـ قبوؿ الصُّلح ِإال حبرٍب ؾبليٍة ، أو خطَّة 



ـبزيٍة ِإظهار عزَّة اإِلسبلـ ، وىيبة دولتو ، فكانت شروطو ُب الصُّلح قويًة ، وكاف من أشدّْىا عليهم 
مصادرة أسلحتهم ، وخيوؽبم ، وكاف ىذا الشَّرط مؤقَّتاً بظهور صدؽ  وبتهم ، وخضوعهم لدولة 

 ([ .204)]اإِلسبلـ ، وقد كاف ال بدَّ منو لضماف عدـ عودهتم ِإىل التمرُّد مرًَّة أخرى

 :خ نصح عديّْ بن حاًب لقومو ، واغبرب النفسيَّة الَّيت شنَّها عليهم _

، [ (205)]ال نبايع أبا الفصيل أبداً : قدـ عديّّ على قومو طيّْأٍى فدعاىم للرُّجوع لئِلسبلـ ، فقالوا 
فاستقبل : فقالوا لو . لقد أ اكم قـو لُيبيُحنَّ حريبكم ، ولَتْكنُػنَُّو بالفحل األكرب ، فشأنكم بو : فقاؿ 

عنَّا حَّت نستخرج من غبق بالُبزاخة منَّا فِإنَّا ِإف خالفنا طليحة ، وىم ُب يديو [ (206)]اعبيش فنهنهو
يا خالد أمسك ع ّْ ثبلثاً هبتمع لك : فاستقبل عديّّ خالداً وىو بالسُّْنح ، فقاؿ . قتلهم ، أو ارهتنهم 

طبسمئة مقا ٍل ،  ضرب ّٔم عدوَّؾ ، وذلك خري من أف  ُػْعجلهم ِإىل النَّار ، و تشاغل ّٔم ، ففعل ، 
 ([ .207)]فعاد عديّّ بِإسبلمهم ِإىل خالدٍ 

فهذا موقٌف استطاع فيو عديّّ أف يقنع قبيلتو بفرعيها ب  الغوث ، وب  جديلة بالتَّخلّْي عن معسكر 
طليحة ، واالنضماـ ِإىل جيش خالد بن الوليد ، وىذا ربوُّؿ مهمّّ ُب  قرير نتائج معركة بزاخة اغباظبة ، 

فهذا موقٌف عظيٌم يسجل لعديٍّ ػ رضي اهلل عنو ػ ِإىل جانب موقفو األوَّؿ حينما قدـ على الصّْدّْيق 
بصدقات قومو ، وكاف اؼبسلموف بأمسّْ اغباجة ِإىل اؼباؿ انذاؾ ، ولقد كاف ِإسبلمو من أوَّؿ يوـٍ ِإسبلـ 

رجِل العلم ، والفهم ، فكاف عن قناعة واختياٍر ، وكاف واثقاً من انتصار اإِلسبلـ واؼبسلمني ُب النهاية ، 
يـو ِإسبلمو ، فكاف إِليبانو القوي أثٌر ُب ِإقناع قومو ُب العدوؿ عمَّا  (ص)كما بشَّره بذلك النَّيبُّ 

 وجَّهوا ِإليو من مناصرة أعداء اإِلسبلـ ، ومل  كن قناعتهم ِإىل حدّْ اغبياد واالنتظار حَّتَّ يروا ؼبن  كوف 
ائرة ، بل انضمَّ منهم ألٌف وطبسمئٍة ِإىل جيش اؼبسلمني ، فبَّا يدؿُّ على مبلغ أثره فيهم ([ . 208)]الدَّ

: أفَّ قومو طلبوا من خالد بأف يقا لوا قيساً   ألفَّ ب  أسد حلفاؤىم ، فقاؿ ؽبم خالد : وجاء ُب روايٍة 
 واهلل ما قيس بأوىن

لو  رؾ ىذا الدّْين أسرٌب األدٌل فاألدٌل : الشوكتني ، اصمدوا ِإىل أي القبيلتني أحببتم ، فقاؿ عديّّ 
فقاؿ لو ! ال لعمر اهلل ال أفعل! من قومي   عباىدهتم عليو ، فأنا أمتنع من جهاد ب  أسد غبلفهم

ِإفَّ جهاد الفريقني صبيعاً جهاٌد ، ال زبالْف رأي أصحابك ، امِض ِإىل أحد الفريقني وامِض ّٔم : خالد 
 ([ .209)]ِإىل القـو الذين ىم لقتاؽبم أنشط



وُب ِإنكار عديٍّ على قومو دليٌل على قوة ِإيبانو ، وغزارة علمو ، حيث واىل أولياء اهلل   وِإف كانوا 
، كما  ظهر خربة خالد [ (210)]بعيدين عنو ُب النَّسب ، و ربَّأ من أعداء اهلل   وِإف كانوا من أقاربو

بن الوليد اغبربيَّة حينما أمر عديّاً بأف ال ىبالف قومو ُب سبنُّعهم ُب مواجهة حلفائهم ب  أسد ، وأف 
 ([ .211)]يوجههم ِإىل الوجو اعبهاديّْ الَّذي يكونوف فيو أنشط على القتاؿ

لقد كاف الدَّور الَّذي قاـ بو عديّّ ُب دعوة قبيلتو ِإىل االنضماـ ِإىل جيش اؼبسلمني عظيماً ، فكاف 
دخوؿ طيّْأٍى ُب جيش خالد أوَّؿ وىٍن أصيب بو األعداء   ألفَّ قبيلة طيّْأٍى من أقوى قبائل جزيرة 
العرب ، وفبَّن كانت القبائل ربسب ؽبا حساباً ، و نظر ِإليها باعتبارىا على درجٍة من القوَّة حبيث 

لقد التقى اعبمعاف . كانت مرىوبة اعبانب ، عزيزًة ُب ببلدىا ،  تقرَّب ِإليها جاراهتا بالتَّحالف معها 
بعد أف دبَّ الوىن ُب نفوس األعداء ، فكتب اهلل النَّصر عبيش اؼبسلمني ، فسرعاف ما طفقوا يقتلوف ، 

ويأسروف   حَّتَّ أبادوا صبيع أعدائهم وىرب قائدىم طليحة على فرسو ، ومل يسلم منهم ِإال من 
استسلم ، أو ىرب ، وبعد ىذه الوقعة انتشر الضَّْعف ُب نفوس اؼبر دّْين من قبائل اعبزيرة ، فأصبح 

 ([ .212)]اعبيش اإِلسبلمي ال هبد عناًء ُب ىزيبة َمْن ذبمَّع منهم ُب أماكن أخرى

 :أسباب ىزيبة طليحة بن خويلد األسديّْ 

 :كانت ىناؾ ؾبموعٌة من األسباب سانبت ُب ىزيبة طليحة األسديّْ منها 

خ ِإفَّ اؼبسلمني كانوا يقا لوف مدفوعني بعقيدٍة راسخٍة ، ويقنٍي بنصر اهلل ، وحبٍّ ُب الشَّهادة ، فكاف _
حبُّ اؼبوت ُب سبيل اهلل  عاىل سبلحاً معنوياً فتَّاكاً ، فكاف خالد يرسل للمر دّْين ىذه الكلمات 

، ولقد عرؼ العدوُّ نفسو من [ (213)]لقد جئتكم بقوـٍ وببُّوف اؼبوت كما رببُّوف اغبياة: القبلئل 
خبلؿ  عاملو مع قوَّات اؼبسلمني ُب اؼبعارؾ الَّيت خاضوىا معو صدقهم ُب  نفيذ ىذا اؼببدأ ، فقد سأؿ 

 طليحة األسديُّ قومو ؼبَّا اهنزموا ُب موقعة بزاخة مع جيش خالد بشيٍء كبري من

ِإال  (منَّا  )أنا أخربكم   ِإنَّو ليس رجل : فقاؿ رجٌل منهم  (! ويلكم ما يهزمكم؟ ): اغبنق والتعجُّب 
 ([ .214)]وىو وببُّ أف يبوت قبلو صاحبو ، وِإنا نلقى أقواماً كلُّهم وبب أف يبوت قبل صاحبو

خ كاف النضماـ طيّْأٍى أثره ُب  قوية اؼبسلمني ، وِإضعاؼ أعدائهم ، كما كاف مقتل الصَّحابيػَّنْي _
عكَّاشة بن ؿبصن وثابت بن أقـر قد زاد من غيظ اؼبسلمني ودفعهم ِإىل قتاؿ أعدائهم، كما كاف لتورية 

أيب بكٍر الصّْدّْيق  أثرٌي على طيّْأٍى ُب عدـ التَّعاوف مع حلفائها، وبقائها ُب مواضعها األصلية ، وأما 
التَّورية اؼبشار إليها فإفَّ الصّْدّْيق أوىم الناس أنو متوجّْو إىل خيرب بدالً من اعبهة األصلية الَّيت ُحدّْدت 



للجيش ، كما كاف إِلفساح آّاؿ لطيّْأٍى كي  قا ل قيساً كما أرادت شجَّعها على االستقبلؿ ُب 
اغبرب   ِإذ لو أمر خالد على أف يقا لوا حلفاءىم من ب  أسٍد ، كما أراد عديُّ بن حاًٍب   لقصرت 

ا  قصريٍ  ٌء ُب حرّٔا أيبَّ  .، وغري ذلك من األسباب [ (215)]ططّْ

 :خ من نتائج معركة بزاخة _

القضاء على قوَّة أحد األدعياء األقوياء ، وعودة فريٍق كبرٍي من العرب ِإىل حظرية اإِلسبلـ ، فقد أقبلت 
ندخل فيما خرجنا منو ، فبايعهم خالٌد على ما بايع عليو أىل : بنو عامر بعد ىزيبة بزاخة يقولوف 

بزاخة من أسٍد وغطفاف وطيّْأٍى قبلهم ، وأعطوه بأيديهم على اإِلسبلـ ، ومل يقبل أحٌد من أسٍد ، وال 
غطفاف ، وال ىوازف ، وال سليم ، وال طيّْأٍى ِإال أف يأ وه بالَّذين حرقوا ، ومثَّلوا ، وَعَدْوا على أىل 

فمثَّل خالد بن الوليد بالَّذين عدوا على اإِلسبلـ ، فأحرقهم . . . فأ وه ّٔم . اإِلسبلـ ُب حاؿ ردَّهتم 
بالنّْرياف ، ورضخهم باغبجارة ، ورمى ّٔم ُب اعبباؿ ، ونكَّسهم ُب اآلبار ، وَخرََّقهم بالنّْباؿ ، وبعث 

ِإفَّ ب  عامٍر أقبلت بعد ِإعراٍض ، ودخلت ُب : بقرَّة بن ىبرية ، واألسارى ، وكتب ِإىل أيب بكٍر 
اإِلسبلـ بعد  ربٍُّص ، وِإٍلّْ مل أقبل من أحد قا ل  ، أو ساؼب  شيئاً حَّتَّ هبيئوٍل دبن عدا على اؼبسلمني 

، وكاف عيينة بن حصن من بني األسرى [ (216)]، فقتلتهم كلَّ قتلٍة ، وبعثت ِإليك بقرَّة ، وأصحابو
فأمر خالد بشدّْ وثاقو  نكيبلً بو ، وبعثو ِإىل اؼبدينة ويداه ِإىل عنقو ِإزراًء عليو وِإرىاباً لسواه ، فلمَّا دخل 

أي عدو  ): اؼبدينة على ىيئتو  لقَّاه صبياف اؼبدينة مستهزئني ، وأخذوا يلكزونو بأيديهم الصَّغرية قائلني 
واهلل ما كنت امنت قطُّ ، وجيء بو ِإىل خليفة رسوؿ اهلل ، : فيقوؿ  (!! ار ددَت عن اإِلسبلـ! اهلل

قها ، وأمر بفكّْ يديو ، ٍب استتابو ، فأعلن عيينة  وبًة نصوحاً ، واعتذر  ولقي من اػبليفة ظباحًة مل يصدّْ
 ([ .217)]عمَّا كاف منو ، وأسلم ، وحسن ِإسبلمو

 

على النَّقع ، فأسلم ، ومل يزؿ مقيماً ُب كلٍب حَّتَّ مات [ (218)]ومضى طليحة ، حَّتَّ نزؿ كلب
أفَّ أسداً ، وغطفاف ، وعامراً قد أسلموا ، ٍبَّ خرج كبو : أبو بكر ، وكاف ِإسبلمو ىنالك حني بلغو 

ما أصنع : ىذا طليحة ، فقاؿ : مكَّة معتمراً ُب ِإمارة أيب بكٍر ، ومرَّ جبنبات اؼبدينة ، فقيل أليب بكٍر 
 ([ .219)]خلُّوا عنو ، فقد ىداه اهلل لئِلسبلـ! بو

وأمَّا طليحة فِإنَّو راجع اإِلسبلـ بعد ذلك أيضاً ، ذىب ِإىل مكَّة معتمراً أيَّاـ : وقد جاء عند ابن كثرٍي 
الصّْدّْيق ، واستحيا أف يواجهو مدَّة حيا و ، وقد منع الصّْدّْيق اؼبر دّْين من اؼبشاركة ُب فتوحا و بالعراؽ ، 

والشَّاـ ، ووبتمل أف يكوف ذلك من باب االحتياط ألمر األمَّة   ألفَّ من كاف لو سوابق ُب الضَّبلؿ 



والكيد للمسلمني ال يُؤمن أف يكوف رجوعو من باب االستسبلـ لقوَّة اؼبسلمني ، فأبو بكٍر رضي اهلل 
عنو من األئمَّة الذين يرظبوف للنَّاس خطَّ سريىم ، ويتَأسَّى ّٔم النَّاس بأقواؽبم ، وأفعاؽبم ، فهو لذلك 

 ([ .220)]يأخذ دببدأ االحتياط ؼبا فيو صاّب األمَّة وِإف كاف ُب ذلك وضع من شأف بعض األفراد

وىذا درٌس عظيٌم  تعلَّمو األمَّة ُب عدـ وضع الثّْقة دبن كانت ؽبم سوابق ُب اإِلغباد ، ٍبَّ ظهر منهم 
 .العودة ِإىل االلتزاـ بالدّْين 

ِإفَّ وضع الثّْقة الكاملة ّٔؤالء ، وِإسناد األعماؿ القياديَّة ؽبم قد جرَّ على األمَّة أحياناً ويبلٍت كثرية ، 
وأوصلها ِإىل مازؽ خطرية ، على أفَّ أخذ اغبذر من مثل ىؤالء ال يع  اهتامهم ُب دينهم ، وال نزع 

 ([ .221)]الثّْقة منهم بالكلّْيَّة ، وىذا معلٌم من سياسة الصّْدّْيق ُب التَّعامل مع أمثاؿ ىؤالء

أنت قا ل : ىذا وقد حسن ِإسبلـ طليحة ، وأ ى عمر ِإىل البيعة حني استخلف ، وقاؿ لو عمر 
ما هتتمُّ من رجلني ! يا أمري اؼبؤمنني: ، واهلل ال أحبُّك أبداً ، فقاؿ [ (222)]عكَّاشة ، وثابت

ما بقي من كهانتك؟ قاؿ ! يا ُخدَع: فبايعو عمر ، ٍبَّ قاؿ لو ! أكرمهما اهلل بيدي ، ومل يُِه ّْ بأيديهما
، وقد [ (223)]نفخٌة أو نفختاف بالكري ، ٍبَّ رجع ِإىل دار قومو ، فأقاـ ّٔا حَّتَّ خرج ِإىل العراؽ: 

 :عليو فيو ، وقاؿ يعتذر ، ويذكر ما كاف منو [ (224)]كاف ِإسبلمو صحيحاً ، ومل يُػْغمض

 

َنِدْمُت على ما كاَف من قَػْتِل ثابٍت  وُعكَّاشة الُغْنِميّْ ٍبَّ ابن َمْعَبِدوأعظُم ِمْن ىا نِي عندي 
مصيبًة  رجوعي عن اإِلسبلـ ِفْعَل التعمُِّدو ركي ببلدي واغبوادث صَبٌَّة  طريداً وِقْدماً 

يُق أٍلّْ مراجٌع  وُمعٍط دبا أحدثُت ِمْن َحَدٍث يديوأٍلّْ ِمْن بَػْعِد  َر مطرَّدفهل يقبل الصّْدّْ كنُت َغيػْ
الضَّبللة شاىٌد  شهادَة حقٍّ َلْسُت فيها دبْلِحِدبأفَّ ِإلو النَّاس ريبّْ وأنَّ   ذليٌل وأفَّ 

يَن ديُن ؿُبَمَّدِ   :ىػ  قصَّة الفجاءة [ (225)]الدّْ

وقد كاف : واظبو ِإياس بن عبد اهلل بن عبد ياليل بن عمري بن ُخَفاؼ من ب  ُسليم ، قاؿ ابن ِإسحاؽ 
أنَّو أسلم ، وسأؿ منو : أنَّو قدـ عليو ، فزعم : الصّْدّْيق حرَّؽ الفجاءة بالبقيع ُب اؼبدينة ، وكاف سببو 

أف هبهّْز معو جيشاً يقا ل بو أىل الردَّة ، فجهَّز معو جيشاً ، فلمَّا سار جعل ال يبرُّ دبسلٍم وال مر دٍّ ِإال 
قتلو ، وأخذ مالو ، فلمَّا ظبع الصّْدّْيق بعث وراءه جيشاً فردَّه ، فلمَّا أمكنو اهلل منو بعث بو ِإىل البقيع ، 

، وكاف الَّذي [ (227([])226)]فجمعت يداه ِإىل قفاه وألقي ُب النَّار ، فحرَّقو ، وىو مقموطٌ 
ألقى القبض عليو طريفة بن حاجز ، وىذا يظهر لنا دور مسلمي سليم ُب ؿباربة اؼبفسدين ُب األرض 

 ([ .228)]واؼبر دّْين



وىذه العقوبة بسبب غدر الفجاءة ، أو ألنَّو قد يكوف ار كب ُب ضحاياه من اؼبسلمني جريبة اإِلحراؽ 
 ([ .229)]مرًَّة ، أو مرَّات

 :أبا َبْكٍر : ال نطيع أبا الفصيل ، يعنوف : وػ ما قالو حسَّاف فيمن قاؿ 

ما الَبْكُر ِإال كالَفصيِل وقد  رى  أفَّ الَفصْيل عليو لَْيَس بعاِرِإنَّا وما حجَّ اغَبِجْيُج لِبَػْيِتو 
([ 230)] ركباُف مكَّة معشَر األْنصارِنَػْفري صَبَاصِبَُكم بكلّْ ُمَهنٍَّد  َضْرَب الُقدار

 ([231)]مبادىء األيسار

ارِ [   (232)]حَّتَّ ُ َكنُّوه بفحِل ىنيدةٍ  ػ سجاح ، وبنو 3([ 233])وبمي الطَّروقَة بازٍؿ ىدَّ
 :سبيم ، ومقتل مالك بن نويرة الريبوعي 

أػ كانت بنو سبيم قد اختلفت اراؤىم أيَّاـ الردَّة ، منهم من ار دَّ ومنع الزكاة ، ومنهم من بعث بأمواؿ 
الصَّدقات ِإىل الصّْدّْيق ، ومنهم من  وقَّف لينظر ُب أمره ، فبينما ىم كذلك   ِإذ أقبلت سجاح بنت 

اغبارث بن سويد بن ُعقفاف التغلبيَّة من اعبزيرة ، وىي من نصارى العرب ، وقد ادَّعت النُّبوَّة ومعها 
جنوٌد من قومها ، ومن التفَّ ّٔم ، وقد عزموا على غزو أيب بكٍر الصّْدّْيق ، فلمَّا مرت بببلد ب  سبيم   

دعتهم ِإىل أمرىا ، فاستجاب ؽبا عامَّتهم ، وكاف فبَّن استجاب ؽبا مالك بن نويرة التَّميمي ، وعطارد 
بن حاجب ، وصباعٌة من سادات وأمراء ب  سبيم ، وزبلَّف اخروف منهم عنها ، ٍبَّ اصطلحوا على أف ال 
حرب بينهم ، ِإال أفَّ مالك بن نويرة ؼبَّا وادعها   ثناىا عن عزمها ، وحرَّضها على ب  يربوع ، ٍبَّ ا َّفق 

أعدُّوا الرّْكاب ، واستعدُّوا : دبن نبدأ؟ فقالت ؽبم فيما  سجعو : اعبميع على قتاؿ النَّاس ، وقالوا 
فليس دوهنا حجاب ، ٍبَّ استطاع بنو سبيم إقناعها بقصد [ (234)]للنّْهاب ، ٍبَّ أغريوا على الرَّباب

ِإنَّو قد استفحل أمره ، وعظم : اليمامة لتأخذىا من مسيلمة بن حبيب الكذَّاب ، فهابو قومها ، وقالوا 
ا غزوٌة صرَّامة ، ال  لحقكم : ، فقالت ؽبم فيما  قولو  عليكم باليمامة ، دفُّوا دفيف اغبمامة ، فِإهنَّ

 .بعدىا مبلمة 

فعمدوا غبرب مسيلمة ، فلمَّا ظبع دبسريىا ِإليو خافها على ببلده ، وذلك أنَّو مشغوؿ دبقا لة شبامة بن 
أثاؿ ، وقد ساعده عكرمة بن أيب جهل عبنود اؼبسلمني وىم نازلوف ببعض ببلده ينتظروف قدـو خالٍد ، 
فبعث ِإليها يستأمنها ويضمن ؽبا أف يعطيها نصف األرض الَّذي كاف لقريش لو عدلت ، فقد ردَّه اهلل 

عليِك فحباؾ بو ، وراسلها ليجتمع ّٔا ُب طائفٍة من قومو ، فركب ِإليها ُب أربعني من قومو ، وجاء 
ِإليها فاجتمعا ُب خيمٍة فلمَّا خبل ّٔا ، وعرض عليها ما عرض من نصف األرض ، وقبلت ذلك ، قاؿ 



ظبع اهلل ؼبن ظبع ، وأطمعو باػبري ِإذا طمع ، وال يزاؿ أمره ُب كلّْ ما يسرُّ ؾبتمع ، ٍبَّ قاؿ ؽبا : مسيلمة 
نعم ، وأقامت عنده ثبلثة أياـ ، ٍبَّ : ىل لك أف أ زوجك ، واكل بقومي وقومك العرب؟ قالت : 

ِإنَّو قبيح على مثلك أف : مل يصدق  شيئاً ، فقالوا : أصدقك؟ فقالت : رجعت ِإىل قومها ، فقالوا 
أرسلي ِإيلَّ مؤذنك ، فبعثتو ِإليو ، وىو شبث :  تزوَّج بغري صداٍؽ ، فبعثت ِإليو  سألو صداقاً ، فقاؿ 

 :بن ربعي الرياحي ػ فقاؿ 

أفَّ مسيلمة بن حبيب رسوؿ اهلل قد وضع عنكم صبل ني فبَّا أ اكم بو ؿبمَّد ػ يع  : ناد ُب قومك 
 .صبلة الفجر ، وصبلة العشاء اآلخرة ػ فكاف ىذا صداقها عليو 

ٍبَّ انثنت سجاح راجعًة ِإىل ببلدىا ، وذلك حني بلغها دنوُّ خالٍد من أرض اليمامة ، فكرَّت راجعًة ِإىل 
اعبزيرة بعدما قبضت من مسيلمة نصف خراج أرضو ، فأقامت ُب قومها ب   غلب ِإىل زماف معاوية ، 

 ([ .235)]فأجبلىم منها عاـ اعبماعة

كاف مالٌك قد صاَنَع سجاح حني قدمت أرض اعبزيرة ، فلما ا َّصلت دبسيلمة ، ٍبَّ  رحَّلت ِإىل ببلدىا 
:   ندـ مالك بن نويرة على ما كاف من أمره ، و لوَّـ ُب شأنو ، وىو نازٌؿ دبكاف يقاؿ لو 

ِإنا قد قضينا ما أمرنا بو : ، فقصده خالد جبنوده ، و أخرت عنو األنصار ، وقالوا [ (236)]الُبطاح
ِإفَّ ىذا أمٌر ال بدَّ من فعلو ، وفرصٌة ال بدَّ من انتهازىا ، وِإنَّو مل يأ   فيها : الصّْدّْيق ، فقاؿ ؽبم خالد 

كتاب ، وأنا األمري وِإيلَّ  رد األخبار ، ولست بالَّذي أجربكم على اؼبسري ، وأنا قاصد الُبطاح ، فسار 
 .يومني ، ٍبَّ غبقو رسوؿ األنصار يطلبوف منو االنتظار ، فلحقوا بو 

فلمَّا وصل البطاح وعليها مالك بن نويرة َبثَّ خالٌد السَّرايا ُب الُبطاح يدعوف النَّاس ، فاستقبلو أمراء 
ب  سبيم بالسَّمع والطَّاعة ، وبذلوا الزَّكوات ِإال ما كاف من مالك بن نويرة ، فِإنَّو متحيػٌّْر ُب أمره متنحٍّ 
عن النَّاس فجاء و السَّرايا فأسروه ، وأسروا معو أصحابو ، واختلفت السَّريَّة فيهم ، فشهد أبو قتادة ػ 

م مل يؤذّْنوا ، وال صلَّوا ، فيقاؿ : اغبارث بن ربعي األنصاريُّ ػ أهنم أقاموا الصَّبلة ، وقاؿ اخروف  : ِإهنَّ
أف أدفئوا أسراكم ، فظنَّ القـو : ِإفَّ األسارى با وا ُب كبوؽبم ُب ليلٍة شديدة الربد ، فنادى منادي خالٍد 

أنَّو أراد القتل ، فقتلوىم ، وقتل ضرار بن األزور مالَك ابن نويرة ، فلمَّا ظبع خالد الواعية خرج ، وقد 
بل استدعى خالٌد مالك بن نويرة فأَنَّبو على ما : ِإذا أراد اهلل أمراً أصابو ، ويقاؿ : فقاؿ . فرغوا منهم 

ا قرينة الصَّبلة؟ فقاؿ مالك : صدر منو من متابعة سجاح ، وعلى منعو الزَّكاة ، وقاؿ  ِإفَّ : أمل  علم أهنَّ



أىو صاحبنا ، وليس بصاحبك؟ يا ضرار اضرب عنقو ، فُضرِبْت : صاحبكم كاف يزعم ذلك ، فقاؿ 
 .عنُقو 

وقد  كلم أبو قتادة مع خالٍد فيما صنع ، و قاوال ُب ذلك ، حَّتَّ ذىب أبو قتادة ، فشكاه ِإىل 
اعزلو ، فِإفَّ ُب سيفو َرىقاً ، فقاؿ أبو : الصّْدّْيق ، و كلَّم عمر مع أيب قتادة ُب خالٍد ، وقاؿ للصّْدّْيق 

ال أشيم سيفاً سلَّو اهلل على الكفَّار، وجاء متمّْم بن نويرة، فجعل يشكو ِإىل الصّْدّْيق خالداً، : بكر
 ([ .237)]وعمر يساعده، وينشد الصديق ما قاؿ ُب أخيو من اؼبراثي ، فوداه الصّْديق من عنده

 

 :دروٌس ، وعرب ، وفوائد 

 :أػ من ثبت على اإِلسبلـ من ب  سبيم 

مل ير دَّ عن اإِلسبلـ كلُّ قبائل ، أو كلُّ أفراد ، أو كلُّ رؤساء ب  سبيم ، كما حاوؿ أف يصوّْر ذلك 
بعٌض من اؼبؤرخني احملدثني ، واغبقيقة أنَّو لقوَّة ِإسبلـ وثبات بعض بطوف وأفراد ورؤساء ب  سبيم ، فقد 

استطاع مالُك بن نويرة ِإقناع سجاح التَّميمية بقتاؽبم قبل قتاؽبا أبا بكٍر الصّْديق ، وعندما واجهت 
مسلمي سبيٍم  لقَّت على أيديهم ىزيبًة نكراء ، فعدلت بعدىا عن الذَّىاب ِإىل اؼبدينة ، و وجَّهت ِإىل 

، بل ِإفَّ التَّدقيق [ (238)]اليمامة ، وقد  ضافرت الرّْوايات التَّارىبيَّة لتؤكّْد ىذه اغبقيقة الَّيت ذكرناىا
أفَّ من ثبت على اإِلسبلـ من ب  سبيم كاف أكثر من اؼبرتدّْدين ، واؼبر دّْين ، و عكس : ُب الرّْوايات يبنيّْ 

بعض الرّْوايات دور قبيلة الرَّباب بصفٍة خاصَّة ُب الوقوؼ ُب وجو اؼبر دّْين ، ولذلك استحقَّت من 
 .سجاح ، وصباعتها اغبرب 

و شري بعض الرّْوايات ِإىل اؼبواجهة العظيمة الَّيت وقعت بني الرَّباب ، وسجاح ، وانتهت أخرياً بالصُّلح 
عندما فشلت سجاح ُب ِإخضاع مسلمي سبيم ، وِإىل ندـ قيس بن عاصٍم على متابعة اؼبر دّْين ، وسوقو 

ائرة على سجاح ، وصباعتها  ([ .239)]صدقات قومو ِإىل اؼبدينة وكانت الدَّ

 :ب ػ خالد ومقتل مالك بن نويرة 

أكافراً قتل ، أـ : أقتل مظلوماً أـ مستحّقاً   أي : اختلفت اآلراء ُب مقتل مالك بن نويرة اختبلفاً كثرياً 
و عرَّض الشيخ ؿبمد « حركة الردَّة » مسلماً؟ وقاـ الدُّكتور علي العتـو بتحقيق ىذه اؼبسألة ُب كتابو 

 ([ .240)]ؽبذه القضيَّة« نقٌد علمي لكتاب اإِلسبلـ وأصوؿ اغبكم » الطَّاىر ابن عاشور ُب كتابو 

فاع عن خالد ُب كتابو مقاالت الكوثري ، وغري ذلك [ (241)]وقاـ الشَّيخ ؿبمد زاىد الكوثريُّ بالدّْ
 .من الباحثني 



واخرتت من بني َمْن حبث ىذا اؼبوضوع ما ذىب ِإليو الدُّكتور علي العتـو   ألنَّو حقَّق اؼبسألة ربقيقاً 
علمّياً متميّْزاً ، واىتمَّ بأحداث الردَّة اىتماماً مل أجده ػ على حسب اطبلعي ػ عند أحٍد من الباحثني 

رُه ،: أفَّ الذي أردى مالكاً : اؼبعاصرين ، وخرج بنتيجٍة أوافقو عليها   ِكبػْ

و ردُّده ، فقد بقي للجاىليَّة ُب نفسو نصيٌب وِإال ؼبا ماطل ىذه اؼبماطلة ُب التَّبعيَّة للقائم بأمر اإِلسبلـ 
أفَّ الرجل : ، وُب  أدية حقّْ بيت ماؿ اؼبسلمني عليو اؼبتمثّْل بالزَّكاة ، وُب  صوُّري  (ص)بعد رسوؿ اهلل 

كاف وبرص على زعامتو ، ويناكف ػ ُب الوقت نفسو ػ بعض أقربائو من زعماء ب  سبيٍم الَّذين وضعوا 
عصا الطَّاعة للدَّولة اإِلسبلميَّة ، وأدَّوا ما عليهم ؽبا من واجباٍت ، ولقد كانت أفعالو وأقوالو على 
السَّواء  ؤيد ىذا التصوُّر ، فار داده ، ووقوفو جبانب سجاح و فريقو ِإبل الصَّدقة على قومو ، بل 

ومنعهم من أدائها أليب بكٍر ، وعدـ ِإصاختو لنصائح أقربائو اؼبسلمني ُب سبرُّده ، كلُّ ذلك يدينو وهبعل 
 .منو رجبلً أقرب ِإىل الكفر منو ِإىل اإِلسبلـ 

ولو مل يكن فبَّا وبتجُّ بو على مالك ِإال منعو للزَّكاة   لكفى ذلك ُمَسوّْغاً إِلدانتو ، وىذا اؼبنع مؤكٌَّد عند 
أفَّ خالداً حاوره : وآّمع عليو : البن سبلَـّ قولو « طبقات فحوؿ الشُّعراء » األقدمني ، فقد جاء ُب 

« شرح النَّووي لصحيح مسلٍم » ، جاء ُب [ (242)]ورادَّه ، وَأفَّ مالكاً ظبح بالصَّبلة ، والتوى بالزَّكاة
كاف ُب ضمن ىؤالء َمْن يسمح بالزَّكاة وال يبنعها ، ِإال أفَّ رؤساءىم صدُّوىم عن : قولو عن اؼبر دّْين 

م قد صبعوا صدقاهتم وأرادوا أف يبعثوىا ِإىل أيب  ذلك ، وقبضوا على أيديهم ُب ذلك ، كب  يربوع   فِإهنَّ
 ([ .243)]بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك ، وفرَّقها

ْـّ سبيم   :ج ػ زواج خالد بأ

ُـّ سبيم ىي  م : أ ليلى بنت سناف اؼبنهاؿ زوج مالك بن نويرة ، وىذا الزَّواج حدث حولو جدٌؿ كثرٌي واهتَّ
من ؽبم أغراٌض خالداً بعدَّة هتم ال  صحُّ ، وال  ثبت أماـ البحث العلميّْ النَّزيو ، وخبلصة القصَّة 

م خالداً بأنَّو  زوج أـ سبيم فور وقوعها ُب يده لعدـ صربه على صباؽبا ، وؽبواه السَّابق فيها  فهناؾ من اهتَّ
  ِإذ [ (244)]، وبذلك يكوف زواجو منها ػ حاشا هلل ػ سفاحاً ، فهذا القوؿ مستحدٌث ال يعتدُّ بو

: خلت اؼبصادر القديبة من اإِلشارة ِإليو ، بل ىي على خبلفو ُب نصوصها الصَّروبة ، يذكر اؼباورديُّ 
أفَّ الذي جعل خالداً يقـو على قتل مالك ىو منعو للصَّدقة الَّيت استحلَّ ّٔا دمو ، وبذلك فسد عقد 

ْـّ سبيم ، وُحْكُم نساء اؼبر دّْين ِإذا غبقن بدار اغبرب أف يسبني وال يُقتلن [ (245)]اؼبناكحة بينو وبني أ
 ،[ (246)]، كما يشري ِإىل ذلك اإِلماـ السَّرخسي



ُـّ سبيم ُب السَّيب اصطفاىا خالٌد لنفسو ، فلمَّا حلَّت بىن ّٔا ، ويعلّْق الشيخ [ (247)]فلمَّا صارت أ
ِإفَّ خالداً أخذىا ىي وابنها ملك يبني بوصفها سبيًة   ِإذ ِإفَّ : أضبد شاكر على ىذه اؼبسألة بقولو 

ا وبـر حرمًة قطعيًَّة أف يقرّٔا مالكها ِإف كانت حامبلً قبل أف  ضع ضبلها ،  السَّبية ال عدَّة عليها ، وِإمبَّ
وِإف كانت غري حامٍل حَّت ربيض حيضًة واحدًة ، ٍبَّ دخل ّٔا ، وىو عمٌل مشروٌع جائٌز ال مغمز فيو 

: وال مطعن ، ِإال أفَّ أعداءه واؼبخالفني عليو رأوا ُب ىذا العمل فرصتهم ، فانتهزوىا ، وذىبوا يزعموف 
م خالٌد بأنَّو ُب زواجو [ (248)]أفَّ مالك بن نويرة مسلٌم ، وأفَّ خالداً قتلو من أجل امرأ و ، وقد اهتُّ

قتل خالٌد مالك بن نويرة ، وبىن بامرأ و ُب ميداف القتاؿ : ىذا خالف  قاليد العرب ، فقد قاؿ العقاد 
على غري ما  ألفو العرب ُب جاىليٍة وِإسبلـ ، وعلى غري ما يألفو اؼبسلموف ، و أمر بو 

 ([ .249)]الشَّريعة

فهذا القوؿ بعيٌد عن الصّْحَّة ، فقد كاف وبصل كثرياً ُب حياة العرب قبل اإِلسبلـ ِإثر حرؤّم 
وانتصاراهتم على أعدائهم أف يتزوَّجوا من السَّبايا ، وكانوا يفخروف بذلك ، ولذلك كثري فيهم أوالد 

 :السَّبايا ، وىذا حاًب الطائي يقوؿ 

وما أْنكحونا طائِِعني بناهِتِْم  ولكْن خطبناَىا بأسياِفَنا َقْسراوكاِئن  رى فينا من ابِن َسِبيَّةٍ 
  ِإذا لقي األبطاَؿ يطعنُػُهْم َشْزراويأخُذ راياِت الطّْعاف بكفّْو  فيورُدىا بيضاً 

وأمَّا من النَّاحية الشَّرعية ، فقد أ ى خالد أمراً مباحاً ، وسلك ِإليو سبيبلً [ (250)]ويصُدرىا ضُبْرا
مشروعًة أ اه من ىو أفضل منو ، فِإذا كاف قد أخذ عليو زواجو ِإبَّاف اغبرب ، أو ُب أعقأّا ، فِإفَّ 

 زوَّج جبويرية بنت اغبارث اؼبصطلقيَّة ِإثر غزوة اؼبريسيع ، وقد كانت ُب سبايا ب   (ص)رسوؿ اهلل 
اؼبصطلق ، فقضى عنها كتابتها ، و زوَّجها ، وكاف ّٔا طابع يبٍن وبركٍة على قومها ، ِإذ أعتق ؽبذا الزَّواج 

م أصبحوا أصهاراً لرسوؿ اهلل  ، وكاف من اثاره اؼبباركة كذلك ِإسبلـ  (ص)مئة رجل من أسراىم ألهنَّ
، كما أنَّو ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ  زوج بصفيَّة بنت حيي بن أخطب [ (251)]أبيها اغبارث بن ضرار

( ص)، وِإذا كاف رسوؿ اهلل [ (252)]اليهوديّْ ِإثر غزوة خيرب ، وبىن ّٔا ُب خيرب ، أو ببعض الطَّريق
 ، ودفاع الدُّكتور ؿبمد حسني ىيكل[ (253)]األسوة اغبسنة   فقد  وارى العتاب ، وانقطع اؼببلـ

عن خالٍد ا بع فيو منهجيًَّة غري مقبولٍة   ألنَّو ينبغي لنا أف ال نغضَّ الطرؼ عن ـبالفات خالٍد على 
حساب اإِلسبلـ ، فخالٌد وغريه ؿبكوـٌ بالشَّرع الَّذي يعلو ، وال يُعلى عليو ، وِإف  نزيو األشخاص ال 

وما التزوُّج من امرأٍة على خبلؼ  قاليد : يساوي  شويو اؼبنهج بأيَّة حاؿ ، فقد قاؿ الدكتور ىيكل 



العرب بل ما الدُّخوؿ ّٔا قبل أف يتمَّ  طهريىا ، ِإذا وقع ذلك من فا ح غزا فحقَّ لو حبق الغزو أف  كوف 
 !!لو سبايا يصبحن ملك يبينو 

ِإفَّ التَّزمُّت ُب  طبيق التَّشريع ال ينبغي أف يتناوؿ النَّوابغ العظماء من أمثاؿ خالٍد ، وخباصٍَّة ِإذا كاف 
 ([ .254)]ذلك يضرُّ بالدَّولة ، أو يعرّْضها للخطر

لشدَّ ما أخشى أف يكوف اؼبؤلف  أثر دبا قرأ من أخبار : وردَّ الشيخ أضبد شاكر ّٔذا اػبصوص ، فقاؿ 
نابليوف ، وغريه من ملوؾ أوربة ُب مباذؽبم ، وِإسفافهم ، ودبا كتب الكا بوف من اإِلفرنج ُب االعتذار 

عنهم لتخفيف اثامهم دبا كاف ؽبم من عظمٍة ، ودبا أسدوا ِإىل أفبهم من فتوٍح وأياٍد ، حَّتَّ يُظنَّ 
م أمثاؿ ىؤالء ، فيقوؿ  ِإفَّ التَّزمُّت ُب  طبيق التَّشريع ال هبب أف يتناوؿ النَّوابغ : باؼبسلمني األوَّلني أهنَّ

 ([ .255)]العظماء من أمثاؿ خالٍد ، وىذا قوٌؿ يهدـ كلَّ ديٍن ، وخلقٍ 

 :د ػ دعم الصّْدّْيق للقيادة اؼبيدانيَّة 

م بذلك : كاف بعض رجاٍؿ من جيش خالٍد قد شهدوا  أفَّ القـو أذَّنوا حني ظبعوا أذاف اؼبسلمني ، وأهنَّ
قد حقنوا دماءىم ، وأفَّ قتلهم ال وبلُّ ، ومن أولئك القـو أبو قتادة ػ رضي اهلل عنو ػ فأكرب األمر ، وزاد 

أنَّو رأى خالد بن الوليد قد  زوَّج امرأة مالك بن نويرة ، ففارؽ أبو قتادة خالداً ، وقدـ : ذلك عنده 
أفَّ فراؽ أيب قتادة ػبالٍد خطأٌ ال : على أيب بكٍر ليشكو ِإليو خالداً فيما خالف فيو ، فرأى أبو بكر 

ينبغي أف يرخَّص فيو لو ، وال لغريه ، ألنَّو يكوف سبباً للفشل واعبيش ُب أرض العدوّْ ، فاشتدَّ على أيب 
، وعمُل أيب بكر من [ (256)]قتادة وردَّه ِإىل خالد ، ومل يرض منو ِإال أف يعود ، فينخرط ربت لوائو

 .أحكم السّْياسات اغبربيَّة 

وقد قاـ الصّْدّْيق بالتَّحقيق ُب مقتل ابن نويرة ، وانتهى ِإىل براءة ساحة خالٍد من هتمة قتل مالك بن 
، وأبو بكر ُب ىذا الشَّأف أكثر اطبلعاً على حقائق األمور ، وأبعد نظراً ُب  صريفها [ (257)]نويرة

 من بقيَّة الصَّحابة   ألنَّو اػبليفة ، وِإليو  صل األخبار ، كما أنَّو أرجح ِإيباناً منهم ،

وىو ُب معاملتو ػبالد وبتذي على سنن رسوؿ اهلل   ِإذ أنَّو عليو الصَّبلة والسَّبلـ مل يعزؿ خالداً عمَّا 
ال  ؤذوا » : واله ُب الوقت الذي كاف يقع منو ما قد ال ير اح لو ، وكاف يعذره ِإذ يعتذر ، ويقوؿ 

 ([.258)]« خالداً ، فِإنَّو سيف من سيوؼ اهلل صبَّو اهلل على الكفار 

ِإف من كماؿ الصّْدّْيق  وليتو ػبالٍد ، واستعانتو بو   ألنَّو كاف شديداً   ليعتدؿ بو أمره ، وىبلط الشّْدَّة 
باللني ، فِإفَّ ؾبرَّد اللّْني يفسده ، وؾبرَّد الشدة  فسده ، فكاف يقـو باستشارة عمر ، وباستنابة خالٍد ، 



ًة برَّز ّٔا  (ص)وىذا من كمالو   الذي صار بو خليفة رسوؿ اهلل  ، وؽبذا اشتد ُب قتاؿ أىل الردَّة شدَّ
على عمر ، وغريه ، فجعل اهلل فيو الشدَّة ما مل يكن فيو قبل ذلك ، وأمَّا عمر فكاف شديداً ُب نفسو 
، فكاف من كمالو ػ ُب خبلفتو ػ استعانتو باللّْني   ليعتدؿ أمره ػ فكاف يستعني بأيب عبيدة بن اعبرَّاح ، 
وسعد بن أيب وقَّاص ، وأيب عبيد الثَّقفي ، والنُّعماف بن مقرّْف ، وسعيد بن عامر ، وأمثاؿ ىؤالء من 
أىل الصَّبلح والزُّىد الَّذين ىم أعظم زىداً وعبادًة من خالد بن الوليد ، وأمثالو ، وقد جعل اهلل ُب 

([ 259)]عمر من الرَّأفة ػ بعد اػببلفة ػ ما مل يكن فيو قبل ذلك  كميبلً لو   حَّتَّ صار أمري اؼبؤمنني
. 

ما  (ص)وىكذا أبو بكر خليفة رسوؿ اهلل : . . . . وقد ذكر ابن  يميَّة كبلماً نفيساً عن ذلك ، فقاؿ 
زاؿ يستعمل خالداً ُب حرب أىل الردَّة ، وُب فتوح العراؽ ، والشاـ ، وبدت منو ىفواٌت كاف لو فيها 

أنَّو كاف لو فيها ىوى ، فلم يعزلو من أجلها بل عا بو عليها ، لرجحاف :  أويٌل ، وقد ذكر لو عنو 
اؼبصلحة على اؼبفسدة ُب بقائو ، وأف غريه مل يكن يقـو مقامو   ألف اؼبتويلّْ الكبري ِإذا كاف خلقو يبيل 
ِإىل اللّْني   فينبغي أف يكوف خلق نائبو يبيل ِإىل الشّْدَّة ، وِإذا كاف خلقو يبيل ِإىل الشّْدَّة ، فينبغي أف 

يكوف خلق نائبو يبيل ِإىل اللّْني ليعتدؿ األمر ، وؽبذا كاف أبو بكر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ يؤثر استنابة 
خالٍد ، وكاف عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو يؤثر عزؿ خالٍد ، واستنابة أيب عبيدة بن اعبرَّاح ػ رضي اهلل 

عنو ػ ألفَّ خالداً كاف شديداً كعمر بن اػبطاب ، وأبا عبيدة كاف ليّْناً كأيب بكٍر ، وكاف األصلح لكلٍّ 
منهما أف يويلّْ َمْن واله ليكوف أمره معتدالً ، ويكوف بذلك من خلفاء رسوؿ اهلل الَّذي ىو 

 ([.261])« أنا نيبُّ الرَّضبة ، أنا نيبُّ اؼبلحمة » ( : ص)، حَّتَّ قاؿ النَّيبُّ [ (260)]معتدؿٌ 

 
 

 :ػ ردَّة أىل ُعماف ، والبحرين 4

 :أػ ردَّة أىل ُعماف 

عمرو بن العاص ، ٍب بعد  (ص)كاف أىل ُعماف قد استجابوا لدعوة اإِلسبلـ ، وبعث ِإليهم رسوؿ اهلل 
لقيط بن مالك األزديُّ وكاف يسامي ُب اعباىلية  (ذو التَّاج  ): نبغ فيهم رجٌل يقاؿ لو  (ص)وفا و 

، فادَّعى النُّبوَّة ، و ابعو اعبهلة من أىل ُعماف ، فتغلَّب عليها ، [ (262)]اعبَُلْنَدى ملك عماف
، وأعبأنبا ِإىل أطرافها من نواحي اعبباؿ ، والبحر ، فبعث [ (263)]وعليها َجْيفر وعبَّاد ابنا اعبَُلْندى

حذيفة بن ؿبصن : جيفر ِإىل الصّْدّْيق فأخربه اػبرب ، واستجاشو ، فبعث إليو الصّْدّْيق بأمريين ، ونبا 



الغلفاٍل من ضِبْري ، وعرفجة ِإىل َمهرة ، وأمرنبا أف هبتمعا ، ويتَّفقا ، ويبدأا بُعماف ، وحذيفة ىو األمري 
، فِإذا ساروا ِإىل ببلد َمهرة   فعرفجُة األمري ، وأرسل عكرمة بن أيب جهل مدداً ؽبم ، وكتب الصّْدّْيق 

ِإىل عرفجة وحذيفة أف ينتهيا ِإىل رأي عكرمة بعد الفراغ من السَّري ِإىل ُعماف ، أو اؼبقاـ ّٔا ، فساروا ، 
فلمَّا اقرتبا من ُعماف ، راسلوا جيفراً ، وبلغ لقيط بن مالك ؾبيء اعبيش ، فخرج ُب صبوعو فعسكر 

َدبَا ، وىي مصر  لك الببلد وسوقها العظمى ، وجعل الذَّراري واألمواؿ وراء ظهورىم : دبكاٍف يقاؿ لو 
ُصحار ، فعسكروا فيو ، وبعثا إىل أمراء : ليكوف أقوى غبرّٔم ، واجتمع جيفر وعبَّاد دبكاٍف يقاؿ لو 

الصدّْيق ، فقدموا على اؼبسلمني ، فتقابل اعبيشاف ىناؾ و قا لوا قتاالً شديداً ، وابتلي اؼبسلموف وكادوا 
أف يولُّوا ، فمنَّ اهلل بكرمو ولطفو أف بعث ِإليهم مدداً ُب السَّاعة الرَّاىنة من ب  ناجية ، وعبد القيس 

ُب صباعٍة من األمراء ، فلمَّا وصلوا ِإليهم كاف الفتح والنَّصر ، فوىلَّ اؼبشركوف مدبرين ، وركب اؼبسلموف 
ظهورىم ، فقتلوا منهم عشرة االؼ مقا ٍل ، وسبوا الذَّراري ، وأخذوا األمواؿ ، والسُّوؽ حبذافريىا ، 

 ([ .264)]وبعثوا باػبمس ِإىل الصّْدّْيق مع أحد األمراء ، وىو عرفجة

وكاف السَّبب ُب ىذا النَّصر العظيم وقوؼ اعبماعة اإِلسبلميَّة ُب ُعماف مع أمريىا َجيَفر وأخيو عبَّاد 
ضدَّ ذي التاج لقيط بن مالك األزديّْ ، واعتصامها باألماكن اغبصينة ، حَّتَّ أدركتها جيوش اؼبسلمني 

، كما كاف ؼبواقف ب  ُجذيد ، وب  ناجية ، وب  عبد القيس ُب ثبوهتم على اإِلسبلـ ، ودخوؽبم ُب 
 ([ .265)]اؼبعركة ُب الوقت اؼبناسب أثٌر ُب نصر اؼبسلمني

 

 :ب ػ ردَّة أىل البحرين 

العبلء بن اغبضرمي ِإىل ملكها وحاكمها اؼبنذر بن ساوى  (ص)أسلم أىل البحرين بعد ما أرسل النَّيبُّ 
قد : العبديّْ ، وقد أسلم ىو وقومو ، وأقاـ فيهم اإِلسبلـ ، والعدؿ ، وقد كاف ردُّ اؼبنذر بن ساوى 

نيا دوف اآلخرة ، ونظرت ُب دينكم فوجد و لآلخرة  نظرت ُب ىذا األمر الذي ُب يدي ، فوجد و للدُّ
نيا ، فما يبنع  من قبوؿ دين فيو أمنية اغبياة ، وراحة اؼبوت ، ولقد عجبت أمس فبَّن يقبلو ،  والدُّ

 ([ .266)]وعجبت اليـو فبن يردُّه ، وِإفَّ من ِإعظاـ ما جاء بو أف يعظَّم

و وُب اؼبنذر بعده دبدٍَّة قصرية ار دَّ أىل البحرين وملَّكوا عليهم اؼبنذر بن  (ص)فلمَّا  وُب رسوؿ اهلل 
 ([ .267)]النُّعماف الغرور

 أين ىي أرض البحرين؟



أرض البحرين ىي شقٌَّة ضيّْقٌة من األرض  تشاطأ مع ىجر خليج العرب ، وسبتدُّ من القطيف ِإىل ُعماف 
، والصَّحراء َب بعض أكبائها ،  كاد  تَّصل دباء اػبليج ، وىي  تَّصل باليمامة ُب جزئها األعلى ال 

 ([ .268)]يفصل بينهما ِإال سلسلة من التبلؿ يهوف اللبفاضها اجتياُزىا

فهي ِإذاً  شمل ِإمارات اػبليج العريبّْ واعبزء الشَّرقي من اؼبملكة العربيَّة السُّعودية عدا 
 ([ .269)]الكويت

ىذا وقد كاف ؼبن ثبت على اإِلسبلـ ُب البحرين دوٌر كبرٌي ُب ِإطباد ىذه الفتنة ، وكاف للجارود بن 
َعلَّى دوٌر متميػٌّْز ، فقد صحب رسوؿ اهلل 

ُ
و فقَّو ُب الدّْين ، ٍبَّ رجع ِإىل قومو ، فدعاىم ِإىل  (ص)اؼب

لو كاف : ، فقالت عبد القيس  (ص)اإِلسبلـ ، فأجابوه كلُّهم ، فلم يلبث ِإال يسرياً حَّتَّ مات النَّيبُّ 
يا : فقاؿ . ؿبمَّد نبّياً   ؼبا مات ، وار دُّوا ، وبلغو ذلك ، فبعث فيهم ، فجمعهم ، ٍب قاـ فخطبهم 

: قالوا . ِإٍلّْ سائلكم عن أمٍر فأخربوٍل بو ِإف علمتموه   وال ذبيبوٍل ِإف مل  علموا ! معشر عبد القيس
 علمونو ، أو : نعم ، قاؿ : أنَّو كاف هلل أنبياء فيما مضى؟ قالوا :  علموف : قاؿ . سل عما بدا لك 

مات ، كما ما وا  (ص)فِإفَّ ؿبمداً : ما وا ، قاؿ : فما فعلوا؟ قالوا : ال بل نعلمو ، قاؿ :  روف؟ قالوا 
وكبن نشهد أف ال ِإلو ِإال اهلل وأفَّ ؿبمَّداً : وأنا أشهد أف ال ِإلو ِإال اهلل وأفَّ ؿبمَّداً عبده ورسولو ، قالوا . 

 .عبده ورسولو ، وأنَّك سيّْدنا ، وأفضلنا ، وثبتوا على ِإسبلمهم 

 

َعلَّى ػ رضي اهلل عنو ػ فقد ثبَّت اهلل بو قومو عبد القيس ، فثبتوا على 
ُ
فهذا موقف يُذكر للجارود بن اؼب

ِإسبلمهم ، وقد أؽبمو اهلل  عاىل بضرب اؼبثل باألنبياء السَّابقني ػ عليهم السبلـ ػ حيث كاف هنايتهم 
، فاقتنع قومو ، وزاؿ عنهم الشَّكُّ ، وىذا فبا يبنيّْ مزيَّة التفقُّو ُب  (ص)اؼبوت ، فكذلك رسوؿ اهلل 

 ([ .270)]الدّْين وأثر ذلك ُب  وجيو االعتقاد ، والسُّلوؾ ، وخاصًَّة عند حدوث الفنت

وقد بقيت بلدة جواثى على اإِلسبلـ ، وكانت أوَّؿ قرية أقامت اعبمعة من أىل الردَّة كما ثبت ذلك ُب 
البخاري عن ابن عباٍس ، وقد حاصرىم اؼبر دُّوف ، وضيَّقوا عليهم ، ومنعوا عنهم األقوات ، وجاعوا 

عبد اهلل بن حذؼ أحد ب  بكر بن : جوعاً شديداً حَّتَّ فرَّج اهلل عنهم ، وقد قاؿ رجل منهم يقاؿ لو 
 :كبلب ، وقد اشتدَّ اعبوع 

أال أبلْغ أبا بكٍر رسوالً  وفتياَف اؼبدينة أصبعينافَػَهْل لكُم ِإىل قوـٍ كراـٍ  قعوٍد ُب 
جواثى ؿُبَْصرِيناكأفَّ دماَءُىم ُب كلّْ فجٍّ  شعاع الشَّمس يُػْعشي النَّاظرينا َػوَكَّلنا على الرَّضبن ِإنَّا

فهذا موقف يذكر ُب الثبات على اغبقّْ ؽبؤالء [ (271)]  وجْدنا النَّْصَر للُمتوكّْلينا



حَّتَّ كادوا يهلكوف من اعبوع ، وُب األبيات اؼبذكورة  (ُجواثى  )اؼبسلمني   الَّذين حصرىم األعداء ُب 
ُب الرّْواية اليت قاؽبا عبد اهلل بن حذؼ دليٌل على عمق ِإيباف ىؤالء احملصورين ، وقوَّة  وكُّلهم على اهلل 

 ([ .272)] عاىل ، وثقتهم بنصره

بعث الصّْدّْيق جبيش ِإىل البحرين بقيادة العبلء بن اغبضرميّْ ، فلمَّا دنا من البحرين   انضمَّ ِإليو شُبامة 
بن أُثَاؿ ُب ؿبفٍل كبرٍي من قومو ب  سحيم ، واستنهض اؼبسلمني ُب  لك األكباء ، وأمدَّ اعبارود بن 

اؼبعلَّى العبلء برجاٍؿ من قومو فاجتمع ِإليو جيٌش كبرٌي قا ل بو اؼبر دّْين ، ونصر اهلل بو اؼبؤمنني ، وكاف 
َقريُّ ، وعفيف بن اؼبنذر ، واؼبثىنَّ بن حارثة  فبَّن ازر العبلء لقمع فتنة البحرين قيس بُن عاصٍم اؼبِنػْ

 ([ .273)]الشيباٍلُّ 

 :خ كرامة للعبلء بن اغبضرميّْ _

 كاف العبلء من سادات الصَّحابة العلماء العبَّاد ؾبايب الدَّعوة ، ا َّفق لو ُب ىذه الغزوة أنَّو نزؿ

، فلم يستقرَّ النَّاس على األرض حَّتَّ نفرت اإِلبل دبا عليها من زاد اعبيش ، وخيامهم [ (274)]منزالً 
، وشرأّم ، وبقوا على األرض ليس معهم شيٌء سوى ثيأّم ػ وذلك ليبلً ػ ومل يقدروا منها على بعرٍي 

واحد ، فركب الناس من اؽبمّْ والغمّْ ماال وُبَدُّ ، وال يُوَصف ، وجعل بعُضهم يوصي ِإىل بعٍض ، فنادى 
ألستم اؼبسلمني؟ ألستم ُب سبيل اهلل؟ ألستم ! أيها الناس: منادي العبلء ، فاجتمع الناس ِإليو ، فقاؿ 

ونودي لصبلة ! فأبشروا فواهلل ال ىبذؿ اهلل من كاف ُب مثل حالكم: قاؿ ! بلى: أنصار اهلل؟ قالوا 
الصُّبح حني طلع الفجر فصلَّى بالناس ، فلمَّا قضى الصبلة جثا على ركبتيو ، وجثا النَّاس ، ونصب ُب 
الدُّعاء ، ورفع يديو ، وفعل النَّاس مثلو حَّتَّ طلعت الشمس ، وجعل النَّاس ينظروف ِإىل سراب الشَّمس 

يلمع مرَّة بعد أخرى ، وىو هبتهد ُب الدُّعاء ، ويكرره ، فلمَّا بلغ الثَّالثة   ِإذ قد خلق اهلل ِإىل جانبهم 
غديراً عظيماً من اؼباء القراح ، فمشى ، ومشى النَّاس ِإليو ، فشربوا ، واغتسلوا ، فما  عاىل النَّهار حَّتَّ 

أقبلت اإِلبل من كلّْ فجٍّ دبا عليها ، مل يفقد الناس من أمتعتهم ِسْلكاً ، فسقوا اإِلبل َعَلبلً بعد 
 ([ .276])، فكاف ىذا فبا عاين النَّاس من ايات اهلل ّٔذه السَّريَّة[ (275)]نَػَهلٍ 

 :خ ىزيبة اؼبر دّْين _

ٍبَّ ؼبَّا اقرتب من جيوش اؼبر دَّة ػ وقد حشدوا ، وصبعوا خلقاً عظيماً ػ نزؿ ، ونزلوا ، وبا وا ؾباورين ُب 
َمْن رجٌل : اؼبنازؿ ، فبينما اؼبسلموف ُب اللَّيل   ِإذ ظبع العبلء أصوا اً عاليًة ُب جيش اؼبر دّْين ، فقاؿ 

يكشف لنا خرب ىؤالء؟ فقاـ عبد اهلل بن حذؼ ، فدخل فيهم ، فوجدىم ُسكارى ال يعقلوف من 



الشَّراب ، فرجع ِإليو فأخربه ، فركب العبلء من فوره واعبيش معو ، فكبسوا أولئك ، فقتلوىم قتبلً 
عظيماً ، وقلَّ َمْن ىرب منهم ، واستوىل على صبيع أمواؽبم ، وحواصلهم ، وأثقاؽبم ، فكانت غنيمًة 

 .عظيمًة جسيمًة 

وكاف اغُبَطم بن ُضبيَعة أخو ب  قيس بن ثعلبة من سادات القـو نائماً ، فقاـ َدِىشاً حني اقتحم 
من يصلح يل ركايب؟ فجاء رجٌل من : اؼبسلموف عليهم ، فركب جواده ، فانقطع ركابو ، فجعل يقوؿ 

أنا أصلحها لك ارفع رجلك ، فلمَّا رفعها ضربو بالسَّيف ، فقطعها مع : اؼبسلمني ُب اللَّيل ، فقاؿ 
ال أفعل ، فوقع صريعاً ، وكلمَّا مرَّ بو أحد يسألو أف يقتلو ، فيأىب ، : أجهز عليَّ فقاؿ : قدمو ، فقاؿ 

فقتلو ، فلمَّا وجد رجلو مقطوعة ندـ على ! أنا اغُبطم ، فاقتل : حَّتَّ مرَّ بو قيس بن عاصم ، فقاؿ لو 
 واسوأ اه لو أعلم ما بو مل أحرّْكو ، ٍب: قتلو ، وقاؿ 

ركب اؼبسلموف ُب اثار اؼبنهزمني يقتلوهنم بكلّْ مرصٍد ، وطريٍق ، وذىب من فرَّ منهم ، أو أكثر ِإىل 
 .، ركبوا ِإليها السُّفن [ (277)]دارين

اذىبوا : ٍبَّ شرع العبلء اغبضرمي ُب قسمة الغنيمة ، ونَػَفل األنفاؿ ، وؼبَّا فرغ من ذلك قاؿ للمسلمني 
بنا ِإىل دارين لنغزو َمْن ّٔا من األعداء ، فأجابوا ِإىل ذلك سريعاً ، فسار ّٔم   حَّتَّ أ ى ساحل البحر 
لريكبوا ُب السُّفن ، فرأى أف الشُّقة بعيدٌة ال يصلوف ِإليهم ُب السُّفن حَّت يذىب أعداء اهلل ، فاقتحم 

يا ! يا قيـو! يا حيُّ ! يا صمد! يا أحد! يا كرَل! يا حكيم! يا أرحم الرَّاضبني: البحر بفرسو وىو يقوؿ 
وأمر اعبيش أف يقولوا ذلك ، ويقتحموا ، ففعلوا [! (278)]ال ِإلػو ِإال أنت يا ربنا! ذا اعببلؿ واإِلكراـ

ذلك فأجاز ّٔم اػبليج بِإذف اهلل على مثل رملة دمثة فوقها ماء ال يغمر أخفاؼ اإِلبل ، وال يصل ِإىل 
رُكب اػبيل ، ومسري و لسفن يـو وليلة ، فقطعو ِإىل اعبانب اآلخر ، فعاد ِإىل موضعو األوَّؿ وذلك كلُّو 
اً ، وساؽ الذَّراري ، واألنعاـ ، واألمواؿ ، ومل يفقد اؼبسلموف ُب البحر  ُب يوـٍ ، ومل يرتؾ من العدوّْ ـبربّْ

شيئاً ِإال ُعليقة فرٍس لرجل من اؼبسلمني ، ومع ىذا رجع العبلء فجاءه ّٔا ، ٍبَّ قسم غنائم اؼبسلمني 
فيهم ، فأصاب الفارس ستة االؼ والرَّجل ألفني ػ مع كثرة اعبيشني ػ وكتب ِإىل الصّْدّْيق فأعلمو بذلك 
، فبعث الصّْدّْيق يشكره على ما صنع ، وقد قاؿ رجٌل من اؼبسلمني ُب مرورىم ُب البحر وىو عفيف 

 :بن اؼبنذر 

َدَعْونا ِإىل شقّْ الِبحاِر َفَجاَءنَا[(279)]َأملَْ  َػَر َأفَّ اهلل َذلََّل حَبْرَُه  َوأَنْػَزَؿ بالكفَّار ِإْحَدى اعببلئلِ 
وكاف رأى اؼبسلمني ُب ىذه اؼبواقف ، [ (280)]  بأعجَب ِمْن فَػْلِق الِبحاِر األوائلِ 



واؼبشاىد الَّيت رأوىا من أمر العبلء ، وما أجرى اهلل على يديو من الكرامات رجٌل من أىل ىجر ، 
خشيت ِإف مل أفعل أف يبسخ  اهلل   : ما دعاؾ ِإىل اإِلسبلـ؟ فقاؿ : راىٌب فأسلم حينئذ ، فقيل لو 

الّلهم : وما ىو؟ قاؿ : قالوا . وقد ظبعت ُب اؽبواء وقت السََّحِر دعاًء : قاؿ . ؼبا شاىدت من اآليات 
ائم غري الغافل ، والذي ال يبوت ،  أنت الرَّضبن الرَّحيم ، ال ِإلو غريؾ ، والبديع ليس قبلك شيٌء ، والدَّ

فعلمت : وخالق ما يرى وما ال يرى ، وكل يـو أنت ُب شأف ، وعلمت اللَّهمَّ كلَّ شيٍء علماً ، قاؿ 
أفَّ القـو مل يعانوا باؼببلئكة ِإال وىم على أمر اهلل ، فحسن ِإسبلُمو ، وكاف الصَّحابة يسمعوف 

 ([ .281)]منو

 

وبعد ىزيبة اؼبر دّْين رجع العبلء بن اغبضرميّْ ِإىل البحرين ، وضرب اإِلسبلـ جبرانو ، وعزَّ اإِلسبلـ وأىلو 
 ([ .282)]، وذؿَّ الشّْرؾ وأىلو

ًة  ولوال  دخُّل بعض العناصر األجنبيَّة لصاّب اؼبر دّْين ما ذبرأ اؼبر دُّوف على اؼبوقف ُب وجو اؼبسلمني مدَّ
طويلة   ِإذ أفَّ الفرس قد أمدُّوا اؼبر دّْين بتسعة االؼ من اؼبقا لني ، وكاف عدد اؼبر دّْين من العرب ثبلثة 

 ([ .283)]االؼ وعدد اؼبسلمني أربعة االؼ

وكاف للمثىنَّ بن حارثة دوٌر كبرٌي ُب ِإطباد فتنة البحرين والوقوؼ بقوَّا و جبانب العبلء بن اغبضرميّْ ، وقد 
سار جبنوده من البحرين مشاالً ، ووضع يده على القطيف وىجر حَّتَّ بلغ مصب دجلة ، وقضى ُب 

سريه ىذا على قوَّات الفرس وعمَّاؽبم فبَّن أعانوا اؼبر دّْين بالبحرين ، وأنَّو انضمَّ ِإىل العبلء بن اغبضرميّْ 
ُب مقا لة اؼبر دّْين على رأس من بقي على اإلسبلـ من أىل ىذه النَّواحي ، ومنو  ابع مسريه مع 

السَّاحل مشاالً حَّت نزؿ ُب قبائل العرب الذين يقيموف بدلتا النَّهرين ، فتحدَّث ِإليهم ، و عاىد معهم ، 
ىذا رجٌل غري خامل الذّْكر : وعندما سأؿ اػبليفة الصّْدّْيق عن اؼبثىنَّ   قاؿ لو قيس بن عاصم اؼبنقريُّ 

 ([ .284)]، وال ؾبهوؿ النَّسب ، وال ذليل العماد ، ىذا اؼبثىنَّ بن حارثة الشَّيباٍلُّ 

وقد أصدر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ أمره ِإىل اؼبثىنَّ بن حارثة أف يتابع دعو و للعرب ُب العراؽ ِإىل اغبقّْ 
، وقد اعترب أفَّ ما قاـ بو اؼبثىنَّ من قبل ما ىو ِإال اػبطوة األوىل ُب ربرير العراؽ ، وأمَّا اػبطوة اغباظبة 

 ([ .285)]فهي  وجيو خالد بن الوليد ليتوىلَّ قيادة اعبيوش اإِلسبلمية ىناؾ

لقد كاف أبو بكر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ يغتنم الفرص ، ويستنفد الطَّاقات ، ويستحثُّ اؽبمم   
ليصل من األعماؿ اؼبقدَّمة ِإىل أعلى النتائج ، وكاف يسخّْر الطَّاقات الكامنة ُب الرّْجاؿ ، ويوجّْهها 

 ([ .286)]لسحق الطُّغياف   الذي عشَّش ُب رؤوس زعماء الكفر ، والطُّغياف



 

* * * 

 
 
 

 اؼببحث الرَّابع

 مسيلمة الكذَّاب ، وبنو حنيفة

 :التَّعريف بو ، ومقدمٌة عنو : أوالً 

أكذب : ىو مسيلمة بن شبامة بن كبري بن حبيب اغبنفيُّ أبو شامة ، متنَّبٌء من اؼبعمَّرين ، وُب األمثاؿ 
من مسيلمة ، ولد ونشأ باليمامة ُب القرية اؼبسمَّاة اليـو باعببليَّة بقرب العيينة بوادي حنيفة ُب قبد ، 

، وأخذ يطوؼ ُب ديار العرب والعجم [ (287)]و لقَّب ُب اعباىلية بالرَّضباف ، وعرؼ برضباف اليمامة
يتعلَّم األساليب الَّيت يستطيع ّٔا استغفاؿ النَّاس واستجرارىم عبانبو ، كجبل السَّدنة ، واغبوَّاء ، 

: وأصحاب الزَّجر ، واػبطّْ ، ومذاىب الكهَّاف ، والعيَّاؼ ، والسَّحرة ، وأصحاب اعبنّْ الذين يزعموف 
 .أفَّ ؽبم  ابعاٍت ِإىل غريىا من اػبزعببلت 

أنَّو كاف يصل جناح الطَّائر اؼبقصوص ُب الظَّاىر ، وأدخل البيضة ُب : ومن ىذه الشَّعوذات 
 ([ .288)]القارورة

وكاف مسيلمة يدَّعي النُّبوَّة ورسوؿ اهلل دبكَّة ، وكاف يبعث بأناس ِإليها ليسمعوا القراف ، ويقرؤوه على 
 ([ .289)]مسامعو ، فينسج على منوالو ، أو يسمعو ىو نفسو للنَّاس زاعماً أنَّو كبلمو

وُب العاـ التَّاسع للهجرة   الَّذي عمَّ فيو اإِلسبلـ ربوع اعبزيرة العربية، أقبل وفد ب  حنيفة على مدينة 
أفَّ مسيلمة كاف ضمن : يعلنوف ِإسبلمهم ، وكاف مسيلمة معهم ، فقد ذكر ابن ِإسحاؽ  (ص)الرَّسوؿ 

، من وفد ب  حنيفة جاؤوا بو يسرتونو بالثّْياب ، فلمَّا قابلو   كلَّمو  (ص)آّموعة الَّيت قابلت الرسوؿ 
لو سألت  ىذا »  : (ص)عسيب من سعف النَّخل ، فقاؿ لو رسوؿ اهلل  (ص)، وكاف مع رسوؿ اهلل 
 .أنَّو سألو الشَّركة ُب النُّبوَّة ، أو اػببلفة من بعده : ويبدو [ (290)]« العسيب ما أعطيتكو 

 

  ألنَّو زبلَّف وبرس رحاؿ القـو ،  (ص)ِإفَّ مسيلمة مل يكن ُب الوفد الَّذي قابل رسوؿ اهلل : وُب روايٍة 
« ِإنَّو ليس بشرّْكم مكاناً » : األعطيات   أخرج لو نصيباً مثل أنصبائهم ، وقاؿ ؽبم  (ص)فلمَّا قسم 

 ([ .291)]وذلك لقيامو على حراسة متاعهم



وُب الرّْواية األوىل يبدو مسيلمة الكذَّاب شخصاً مريباً فبَّا استدعى سرته ّٔذه الثّْياب ، وكأنَّو ىبفي ُب 
ليس »  : (ص)وقد كاف الرَّجل كذلك ُب حيا و ، وُب قولو . نفسو ، و قاطيع وجهو شيئاً مدخوالً 

م أشرار ، وليس ىو بأكثر شرّاً منهم ، بل ىو شرّْير . « بشرّْكم  ال  ع  أنَّو خريىم بل قد  ع  أهنَّ
َر ىذا  مثلهم ، واغبقيقة الَّيت كشفتها األياـ َأفَّ ب  حنيفة كاف جلُّهم أشراراً ، وكاف ىو الذي يتوىلَّ ِكبػْ

 .الشرّْ فيهم 

 :ػ رجوع وفد ب  حنيفة 1

وؼبَّا رجع وفد ب  حنيفة ِإىل اليمامة حيث ديارىم   ادَّعى مسيلمة النُّبوَّة ، وأعلن شركتو لرسوؿ اهلل 
وطفق يتنبأ لقومو ويسجع ، ووبلّْل ، . « ِإنَّو ليس بشرّْكم »  : (ص)فيها اعتماداً على قولو  (ص)

لقد أنعم اهلل على اغببلى ، أخرج منها نسمًة : أنَّو قراٌف يأ يو : ووبرّْـ كما يشتهي ، فكاف فبَّا زعم 
، فمنهم من يبوت ويَُدسُّ إىل الثَّرى ، ومنهم من يبقى ِإىل [ (292)] سعى ، من بني صفاٍؽ وحشى

 ([ .293)]أجٍل مسمَّى ، واهلل يعلم السّْرَّ وأخفى

نقّْي ما  نقّْني ، أعبلؾ ُب اؼباء وأسفلك ُب الطّْني ، ال ! يا ضفدع بنت ضفدعني: وفبَّا قالو مسيلمة 
وقد حاوؿ مسيلمة الكذَّاب أف يسرؽ أساليب القراف [ . (294)]الشارب سبنعني ، وال اؼباء  كدّْرين

فسبحاف اهلل ِإذا جاء اغبياة كيف ربيوف؟ وِإىل : مع ِإحالة معانيو حبيث زبرج شوىاء فبسوخًة مثل قولو 
ا حبَّة خردلٍة ، لقاـ عليها شهيٌد يعلم ما ُب الصدور ، وألكثر النَّاس فيها  ملك السَّماء  رقوف ، فلو أهنَّ

 ([ .295)]ثبور

أفَّ : لقد كاف ىذا اؽبراُء غرَي خاٍؼ على أحٍد دبن فيهم ىم أنفسهم قبل غريىم ، وقد ذكر ابن كثري 
عمرو بن العاص ػ قبل ِإسبلمو ػ قابل مسيلمة الكذاب ، فسألو ىذا ماذا أنزؿ على ؿبمَّد من القراف؟ 

: وقد أنزؿ اهلل عليَّ مثلها ، وىو قولو : ِإفَّ اهلل أنزؿ عليو سورة العصر ، فقاؿ مسيلمة : فقاؿ لو عمرو 
ا أنت أذناف ، وصدر ، وسائر حفر نقر! يا وبر ، يا وبر  فقاؿ لو[ . (296)]ِإمبَّ

وعلَّق ابن كثرٍي ػ رضبو اهلل ػ على [! (297)]أنَّك  كذب: واهلل ِإنَّك  علم أٍلّْ أعلم : عمرو بن العاص 
فأراد مسيلمة أف يركب من ىذا اؽبذياف ما يعارض بو القراف : قوؿ عمرٍو ىذا من قراف مسيلمة اؼبزعـو 

 ([ .298)]، فلم يَػرُْج ذلك على عابد األوثاف ُب ذلك الزَّماف



أنَّو قراف   فهو أخسُّ من : فأمَّا كبلـ مسيلمة الكذاب ، وما زعم : وقاؿ أبو بكر الباقبلٍلُّ ػ رضبو اهلل ػ 
ا نقلنا منو طرفاً ليتعجَّب القارىء ، وليتبصَّر النَّاظر ،  أف ننشغل بو ، وأسخف من أف نفكّْر فيو ، وِإمبَّ

 ([ .299)]فِإنَّو على سخافتو قد أضلَّ ، وعلى ركاكتو قد أزؿَّ ، وميداف اعبهل واسعٌ 

 :واعبواب عنو  (ص)ػ كتاب مسيلمة ِإىل رسوؿ اهلل 2

دبرض مو و ، ذبرَّأ اػببيث ، فكتب رسالة ِإىل  (ص)وُب العاـ العاشر للهجرة عندما أصيب رسوؿ اهلل 
يزعم لنفسو فيها الشَّركة معو ُب النُّبوَّة ، كتبها لو عمرو بن اعبارود اغبنفيُّ ، وبعثها ِإليو  (ص)رسوؿ اهلل 

ِإىل  (َكَذَب  )من مسيلمة رسوؿ اهلل : مع عبادة بن اغبارث اغبنفيّْ اؼبعروؼ بابن النَّواحة ، ىذا نصُّها 
فِإفَّ لنا نصف األرض ، ولقريٍش نصفها ، ولكنَّ قريشاً ال : أمَّا بعد : ؿبمَّد رسوؿ اهلل 

: برسالة كتبها بو أيب بن كعٍب ػ رضي اهلل عنو ػ نصُّها ( ص)فردَّ عليو رسوؿ اهلل [ . (300)]يُنصفوف
فِإفَّ األرض هلل يورثها من : بسم اهلل الرَّضبن الرَّحيم ، من ؿبمَّد النَّيبّْ ِإىل مسيلمة الكذَّاب ، أمَّا بعد » 

 ([.301)]« يشاء من عباده ، والعاقبة للمتَّقني ، والسَّبلـ على من ا بع اؽبدى 

مع رجلني أحدنبا ابن النَّواحة اؼبذكور ، فلمَّا اطَّلع  (ص)وكاف مسيلمة قد بعث برسالتو ِإىل الرَّسوؿ 
أما واهلل  : (ص)فقاؿ . نقوؿ كما قاؿ : وماذا  قوالف أنتما؟ فقاال : قاؿ ؽبما  (ص)عليها رسوؿ اهلل 

 ([!302)]لوال أف الرسل ال  قتل   لضربت أعناقكم

 :ػ موقف حبيب بن زيد األنصاري حامل رسالة رسوؿ اهلل ِإىل مسيلمة 3

ْـّ عمارة نسيبة بنت كعب اؼبازنيَّة ػ رضي اهلل عنهما ػ رسالة رسوؿ  ضبل حبيب بن زيٍد األنصاريُّ ابن أ
أ شهد أفَّ ؿبمَّداً : ِإىل ُمسيلمة الكذَّاب ، فعندما سلَّمو الرّْسالة   قاؿ لو مسيلمة الكذَّاب  (ص)اهلل 

أنا أصمُّ ال أظبع ، ففعل ذلك : أو  شهد أٍلّْ رسوؿ اهلل؟ فيقوؿ : نعم ، فيقوؿ لو : رسوؿ اهلل فيقوؿ 
 مراراً ، وكاف ُب كلّْ مرَّة ال هبيبو فيها حبيب ِإىل طلبو يقتطع من جسمو

عضواً ، ويبقى حبيب ؿبتسباً صابراً ِإىل أْف قطَّعو ِإْرباً ِإْرباً ، فاستشهد رضي اهلل عنو بني 
كيف كانت سري و ، فبل يقتل الرُّسل ، ولو كانوا من ( ص)، ولننظر ِإىل رسوؿ اهلل [ (303)]يديو

اء الكفَّار ، وحَّتَّ ولو كفروا أمامو ، ما داـ ؽبم ىذه اغبصانة   .قبل أعدائو األلدَّ

أمَّا مسيلمة فيتعامى عن العهود ، واؼبواثيق ، فيقتل السُّفراء ال قتبلً عادياً بل قتل  شويٍو ، وسبثيٍل ، 
ِإنَّو الفارؽ بني اإِلسبلـ الَّذي وبرـت الكلمة ، ووبرـت اإِلنساف وىباصم بشرٍؼ ، ورجولٍة ، وبني . وَ َشفٍّ 

 ([ .304)]اعباىليَّة الَّيت ال  عرؼ ِإال الفساد ُب األرض ، وربكيم اؽبوى



 :ػ الرَّجَّاؿ بن ُعنفوة اغبنفيُّ 4

م كانوا على استعداٍد للتجاوب مع زيفو ،  استفحل أمر مسيلمة الكذَّاب ُب ب  حنيفة ، ويبدو أهنَّ
، وأسلم ، وقرأ القراف ، وحفظ بعض  (ص)وخداعو، وافتنت بو الرَّجَّاؿ بن ُعنُفوة الَّذي ىاجر ِإىل النَّيبّْ 

ِإىل مسيلمة ليخذؿ عنو األ باع ، وليوضّْح جلية األمر للنَّاس ُب  (ص)سوره ، كاف قد بعثو رسوؿ اهلل 
ىذه الفتنة الغاشية ، فما كاف منو عندما وصل ِإليو ِإال أف انقلب على وجهو ، وأخذ يشهد ؼبسيلمة 

أفَّ رسوؿ اهلل أشركو معو ُب النُّبوَّة ، فكاف ىذا الشَّقيُّ أشدَّ فتنًة على النَّاس من مسيلمة : أماـ النَّاس 
 ([ .305)]نفسو

: ُب حيا و ِإىل منقلب الرَّجَّاؿ ، فقد روى أبو ىريرة ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ  (ص)وقد أؼبح رسوؿ اهلل 
ُفوَة ، فقاؿ  (ص)جلست مع النَّيبّْ  ِإفَّ فيكم لرجبلً ِضْرُسو ُب النَّار » : ُب رىٍط معنا الرَّجَّاؿ بن ُعنػْ

فهلك القـو ، وبقيُت أنا والرَّجاؿ ، فكنت متخوّْفاً ؽبا ، حَّتَّ خرج الرَّجَّاؿ مع . « أعظم من أحٍد 
 ([ .306)]مسيلمة ، فشهد لو بالنُّبوَّة ، فكانت فتنة الرَّجَّاؿ أعظم من فتنة مسيلمة

 :الثَّابتوف على اإِلسبلـ من ب  حنيفة : ثانياً 

طغت أخبار ردَّة مسيلمة الكذَّاب باليمامة على غريىا من أخبار ثبات صباعاٍت من اؼبسلمني 
الصَّادقني باليمامة بصفٍة عامَّة ، وُب ب  حنيفة ػ قـو مسيلمة بصفٍَّة خاصَّة ػ ومل يتعرَّض كثرٌي من 

الكتَّاب احملدثني لذكر اؼبسلمني الَّذين سبسَّكوا بِإسبلمهم ُب فتنة مسيلمة ، ووقفوا ُب وجهو ، وساندوا 
رواياٍت معتربًة  لقي الضَّوء على ىذه [ (307)]جيوش اػببلفة للقضاء على فتنتو ، وقد وجدت

 ([ .308)]اغبقيقة الَّيت غابت عن الكثريين

 

، الَّذي كاف من [ (309)]أفَّ فبَّن ثبت على اإِلسبلـ ُب اليمامة شبامة بن أُثاؿ: يذكر ابن أعثم 
مشاىري ب  حنيفة ، ولذا اجتمعت ِإليو عندما علموا دبسري خالٍد ِإليهم   ألنَّو كاف واحداً من أكابرىم 

، وكاف ذا عقٍل ، وفهٍم ، ورأي ، وكاف ـبالفاً ؼبسيلمة على ما ىو عليو من الردَّة ، وكاف فبَّا قالو ؼبن 
أفَّ : واعلموا ! وأطيعوا أمري    رشدوا! اظبعوا قويل   هتتدوا! ووبكم يا ب  حنيفة: . . .  ابع مسيلمة 

كاف نبّياً مرسبلً ، ال شكَّ ُب نبوَّ و ، ومسيلمة رجٌل كذَّاب ، ال  غرتُّوا بكبلمو ، وكذبو ،  (ص)ؿبمَّداً 
 َػْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّو *حم }: والو عن ربّْو ِإذ يقوؿ  (ص)فِإنَّكم قد ظبعتم القراف الذي أ ى بو ؿبمَّد 

ْنِب َوقَاِبِل التػَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِؿ الَ ِإَلَو ِإالَّ ُىَو ِإلَْيِو اْلَمِصرُي *اْلَعزِيِز اْلَعِليِم   {*َغاِفِر الذَّ
 [ .3 ػ 1: غافر]



فأين ىذا الكبلـ من كبلـ مسيلمة الكذَّاب؟ فانظروا ُب أموركم ، وال يذىنبَّ ىذا عنكم ، أال وِإٍلّْ 
 .خارٌج ِإىل خالد بن الوليد ُب ليليت ىذه طالباً منو األماف على نفسي ، ومايل ، وأىلي ، وولدي 

ٍبَّ خرج  . (فكن من ذلك على علٍم ! كبن معك يا أبا عامر ): وكاف جواب من ُىدي ِإليو من قومو 
شبامة بن أُثاؿ ُب جوؼ اللَّيل ُب نفٍر من ب  حنيفة حَّتَّ غبق خبالد بن الوليد ، واستأمن ِإليو ، فأمَّنو ، 

 ([ .310)]وأمَّن أصحابو

، وال بعده ، و ذكُر طرفاً من قراف  (ص)بأف ال نيبَّ مع ؿبمَّد : وجاء ُب رواية الكبلعي قولُو ؽبم 
 :، و روي شعراً ينسب ِإىل شبامة منو قولو [ (311)]مسيلمة للتَّدليل على سخفو

َلَمُة ارجْع ، َوال سَبَحَِّك  فَِإنَّك ُب اأَلْمِر ملَْ ُ ْشرَِكَكَذْبَت على اهلل ُب َوْحِيو  فكاف  ُمَسيػْ
ومنَّاَؾ قوُمك َأْف يَبْنُعوؾ  وِإف يأهِتِْم خالٌد ُ رتِكَفَما َلَك ِمْن [(312)]َىَواؾ ىوى األنْػَوؾِ 

وقد جاء ُب روايٍة دوُر شبامة [ (313)]َمْصَعٍد ُب السَّماِء  َوالَ َلَك ُب اأَلْرض ِمْن َمْسَلكِ 
 ([ .314)]ُب حرب مسيلمة ، ومساعدة عكرمة بن أيب جهٍل لو ُب ىذه اؼبهمَّة

 وقد ساىم شبامة بن أُثاؿ ُب مساعدة العبلء بن اغبضرميّْ ُب حربو للمر دّْين بالبحرين ،

وكاف معو مسلمو ب  حنيفة من بني ُسحيم ، ومن أىل القرى من سائر ب  حنيفة ، وكاف شبامة من 
 ([ .315)]أىل الببلء ُب قتاؿ اؼبر دّْين مع العبلء اغبضرميّْ 

وفبَّن ثبت على اإِلسبلـ ُب اليمامة معمر بن كبلب الرُّماٍل ، فقد وعظ مسيلمة ، وب  حينفة الَّذين 
ومن .  ابعوه ، وهناىم عن الردَّة ، وكاف جاراً لثمامة بن أُثاؿ ، وشهد قتاؿ اليمامة مع خالد بن الوليد 

ابن عمرو اليشكري الَّذي كاف من أصدقاء الرَّجَّاؿ بن : سادات اليمامة الَّذين كانوا يكتموف ِإسبلمهم 
 :عنفوة ، وقاؿ شعراً فشا ُب اليمامة ، وأنشده النَّاس ، ومن ىذا الشّْعر قولو 

ِإفَّ دي  ديُن النَّيبّْ وُب القو  ـِ رَِجاٌؿ على اؽبدى أمثاليأىلَك القوـَ ؿُبكُم بن طُفيٍل 
ْف َ ُكْن ِمْيَتيِت َعَلى ِفْطرَِة  اهلل حنيفاً فَِإنَّ  ال أبايل فبلغ ذلك   ورجاٌؿ لَْيُسوا لَػَنا ِبرَِجاإلِِ

مسيلمة ، وؿبكماً ، وأشراؼ أىل اليمامة ، فطلبوه ، ولكنَّو فاهتم، وغبق خبالد بن الوليد، وأخربه حباؿ 
 ([ .316)]أىل اليمامة ، ودلَّو على عوراهتم

 ([ .317)]عامر بن َمْسَلَمة ، ورىطُو: وفبَّن ثبت على اإِلسبلـ ُب اليمامة أيضاً 



ولقد أكـر أبو بكر الثَّابتني من ب  حنيفة ، وذلك ُب أشخاص ذوي قرابتهم ، ومن ذلك  عيينو ؼبطرؼ 
بن النُّعماف بن مسلمة ابن أخي كلٍّ من شبامة بن أُثاؿ ، وعامر بن مسلمة اللَّذين كاف ؽبما ثباٌت ُب 

 ([ .318)]فتنة الردَّة ، عينو والياً على اليمامة

 :ربرُّؾ خالد بن الوليد جبيشو ِإىل مسيلمة الكذَّاب باليمامة : ثالثاً 

كاف أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ قد أمر خالداً ِإذا فرغ من أسد ، وغطفاف ، ومالك ابن نويرة أف يقصد 
كنت فبَّن حضر بُزاخة ، فجئت أبا [ : (319)]اليمامة ، وأكَّد عليو ُب ذلك ، قاؿ شريٌك الفزاريُّ 
فقد جاءٍل ُب كتابك مع رسولك  ذكر : أمَّا بعد : بكٍر ، فأمرٍل باؼبسري ِإىل خالٍد ، وكتب معي ِإليو 

ما أظفرؾ اهلل بأىل بُزاخة ، وما فعلت بأسٍد ، وغطفاف ، وأنَّك سائر ِإىل اليمامة ، وذلك عهدي 
ِإليك ، فا َّق اهلل وحده ال شريك لو ، وعليك بالرّْفق دبن معك من اؼبسلمني ، كن ؽبم كالوالد ، وِإيَّاؾ 

 ولبوة ب  اؼبغرية ، فِإٍلّْ قد عصيت فيك من مل أعصو! يا خالد بن الوليد

ُب شيٍء قطُّ ، فانظر ِإىل ب  حنيفة ِإذا لقيتهم ػ ِإف شاء اهلل ػ فِإنَّك مل  لَق قوماً يشبهوف ب  حنيفة ، 
كلُّهم عليك ، وؽبم ببلٌد واسعٌة ، فإذا قدمت فباشر األمر بنفسك ، واجعل على ميمنتك رجبلً ، 

، واجعل على خيلك رجبلً ، واستشر َمْن معك من األكابر من [ (320)]وعلى ميسر ك رجبلً 
من اؼبهاجرين ، واألنصار ، واعرؼ ؽبم فضلهم ، فِإذا لقيت القـو ، وىم  (ص)أصحاب رسوؿ اهلل 

على صفوفهم فالقهم ػ ِإف شاء اهلل ػ وقد أعددت لؤلمور أقراهنا ، فالسَّهم للسَّهم ، والرُّمح للرُّمح ، 
، وىوّْؿ فيهم القتل ، وأحرقهم بالنَّار ، [ (321)]والسَّيف للسَّيف ، واضبل أسريىم على السَّيف

ظبعاً : فلما انتهى الكتاب ِإىل خالٍد ، وقرأه   قاؿ [ . (322)]والسَّبلـ عليك! وِإيَّاؾ أف زبالف أمري
 ([ .323)]، وطاعة

سار خالد ِإىل قتاؿ ب  حنيفة باليمامة ، وعَّبَّ معو اؼبسلمني ، وكاف على األنصار ثابُت بن قيس بن 
مشَّاس ، فسار ال يبرُّ بأحد من اؼبر دّْين ِإال نكَّل بو ، وسريَّ الصّْدّْيق جيشاً كثيفاً ؾبهَّزاً بأحدث سبلٍح 

ليحمي ظهر خالد حَّتَّ ال يوقع بو أحٌد من خلفو ، وكاف خالد ُب طريقو ِإىل اليمامة قد لقي أحياًء 
من األعراب قد ار دَّت ، فغزاىا ، وردَّىا ِإىل اإِلسبلـ ، ولقي مؤخَّرة جيش سجاح ، ففتك بو ، ونكبو 

 ([ .324)]، ٍبَّ زحف ِإىل اليمامة



ُب طرؼ اليمامة ، وندب [ (325)]عقرباء: وؼبَّا ظبع مسيلمة بقدـو خالٍد   عسكر دبكاٍف يقاؿ لو 
احملكم بن الطفيل ، : النَّاس ، وحثَّهم على لقاء خالٍد ، فأ اه أىل اليمامة ، وجعل على ؾبنَّبيت جيشو 

  .(شاىد زور  )والرَّجَّاؿ بن عنفوة 

والتقى خالد بعكرمة وشرحبيل فتقدَّـ ، وقد جعل على مقدّْمة اعبيش شرحبيل ابن حسنة ، وعلى 
 ([ .326)]آّنَّبتني زيد بن اػبطَّاب ، وأبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة

 :أػ ؾبَّاعة بن مرارة اغبنفي يقع ُب أسر اؼبسلمني 

ستّْني ػ فارساً عليهم ؾبَّاعة ابن مرارة اغبنفيُّ ، وكاف : مرَّت مقدّْمة جيش خالد بنحو من أربعني ػ وقيل 
قد ذىب ألخذ ثأٍر لو ُب ب  سبيم ، وب  عامر ، وُب طريق عود و ِإىل قومو أسرىم اؼبسلموف ، فلمَّا 

 :قالوا ! ماذا  قولوف يا ب  حنيفة؟: جيء ّٔم ِإىل خالٍد   قاؿ ؽبم 

ما : مَّت شعرًب بنا؟ قالوا : سأؽبم خالد : وُب روايٍة [ . (327)]نقوؿ منَّا نيبّّ ، ومنكم نيبّّ ، فقتلهم
ا خرجنا لنثأر فيمن حولنا من ب  عامٍر ، وسبيم ! شعرنا بك فلم يصدّْقهم خالد بل حسبهم . ِإمبَّ

ِإْف  رِْد بأىل اليمامة غداً شرّاً أو : جواسيس عليو ؼبسيلمة الكذَّاب ، فأمر بقتلهم صبيعاً ، فقالوا لو 
 ([ .328)]خرياً   فاستبق ىذا ، وأشاروا ِإىل رئيسهم ؾبَّاعة ، فاستبقى ؾبَّاعة ، وقتل اآلخرين

وكاف ؾبَّاعة بن مرارة سيّْداً ُب ب  حنيفة شريفاً مطاعاً ، فكاف خالد كلَّما نزؿ منزالً واستقرَّ بو دعا 
ثو ، فقاؿ لو ذات يـو  مسيلمة ػ ما الَّذي : أخربٍل عن صاحبك ػ يع  : ؾبَّاعة فأكل معو ، وحدَّ

نعم ، فذكر لو شيئاً من رجزه ، فقاـ خالٌد ، وضرب بِإحدى يديو : يُقرئكم؟ ىل ربفظ منو شيئاً؟ قاؿ 
ووبك يا : اظبعوا ِإىل عدوّْ اهلل كيف يعارض القراف ، ٍبَّ قاؿ ! يا معشر اؼبسلمني: على األخرى ، وقاؿ 

أراؾ رجبلً سيّْداً عاقبلً اظبع ِإىل كتاب اهلل عزَّ وجل ، ٍبَّ انظر كيف عارضو عدوُّ اهلل ، فقرأ عليو ! ؾبَّاعة
أما ِإفَّ رجبلً من أىل البحرين كاف يكتب ، أدناه مسيلمة :  {*َسبِّْح اْسَم َربَّْك اأَلْعَلى }فقاؿ : خالد 

! ووبكم يا أىل اليمامة: ، وقرَّبو حَّتَّ مل يكن يَػْعِدلُُو ُب الُقرب عنده أحٌد ، فكاف ىبرج ِإلينا ، فيقوؿ 
صاحبكم واهلل كذَّاب ، وما أظنُّكم  تَّهموٍل عليو ، ِإنَّكم لرتوف منزليت عنده ، وحايل ، ىو واهلل 

ىرب منو ، كاف ال يزاؿ : فما فعل ذلك البحراٍلُّ؟ قاؿ : قاؿ خالد . يكذبكم ، وبايعكم على الباطل 
ىات زدنا من : يقوؿ ىذا القوؿ حَّتَّ بلغو ، فخافو على نفسو ، فهرب ، فلحق بالبحرين ، قاؿ خالد 

وىذا كاف عندكم حّقاً ، وكنتم : فقاؿ ؾبَّاعة بعَض رجز مسيلمة ، فقاؿ خالد ! كذب اػببيث
قونو؟ قاؿ ؾبَّاعة  لو مل يكن عندنا حقَّاً  ؼبا َلِقَيْتَك غداً أكثُر من عشرة االؼ سيٍف يضاربونك :  صدّْ



ِإذاً يكفيناكم اهلل ، ويعزُّ دينو ، ففي سبيلو يقا لوف ، ودينو : فيو حَّتَّ يبوت األعجل ، قاؿ خالد 
 ([ .329)]يريدوف

فهذا ردّّ يدؿُّ على عظمة ِإيباف خالٍد ، وثقتو باهلل ، فقد كاف ِإيبانو باهلل ، وثقتو اؼبطلقة ُب نصر اهلل 
لدينو نبا اللَّذين فجَّرا ُب شخصيتو كنوز اؼبواىب اغبربيَّة ، وفنوف اؼبهارات القياديَّة ، لقد قا ل يـو بُزاخة 

بسيفني حَّتَّ قطعهما ، فقد كاف يبؤل اإِليباُف قلَبو ، ويعتزُّ باهلل وحده ، وكاف ذلك كفيبلً بِإسقاط ىيبة 
عدوّْه من نفسو ، وغرس ىيبتو ُب قلب عدوّْه ، وذلك أوَّؿ الطَّريق إِلحراز النَّصر اغباسم عليو ، وِإغباؽ 

 ([ .330)]اؽبزيبة السَّاحقة بو

 

 :ب ػ شنُّ اغبرب النفسيَّة قبل اؼبعركة 

وضع خالد بن الوليد خطَّتو على أساس استخداـ اغبرب النفسيَّة ، ٍبَّ ربكيم السَّيف ، فبعث زياد بن 
: لبيد ، وكاف صديقاً حملكم بن طفيل سيّْد أىل اليمامة بقصد أف يكسبو ِإىل جانبو ، فقاؿ خالٌد لزياد 

 :لو لقيت ِإىل ؿبكٍم شيئاً  كسره بو ، فكتب زياد ِإليو أبيا اً من الشّْعر ، جاء فيها 

ويُل الَيمامة ويبلً ال ِفراَؽ لو  ِإْف جالت اػبَْيُل فيها بالَقنا الصَّاديواهلِل ال  نث  عنكم أعنَُّتها
و خالٌد كذلك ِإىل عمري بن صاّب اليشكري ،    حَّتَّ  كونوا كأىل اغِبْجِر أَْو عاِد واذبَّ
 قدَّـ ِإىل : وكاف قد أسلم ، وكتم ِإسبلمو على قومو ، وكاف قويَّ العقيدة راسخ اإِليباف ، وقاؿ لو 

أظلَّكم خالد ُب اؼبهاجرين ، واألنصار ، ِإٍلّْ رأيت قوماً ِإف غالبتموىم بالصَّرب : قومك ، فأ اىم ، وقاؿ 
َدد ، ولستم والقـو سواًء ، اإِلسبلـ مقبٌل ، 

َ
  غلبوكم بالنَّصر ، وِإف غلبتموىم بالعدد   غلبوكم باؼب

والشرؾ مدبٌر ، وصاحُبهم نيبّّ ، وصاحبكم كذَّاب ، ومعهم السُّرور ، ومعكم الغرور ، فاآلف والسَّيُف 
 ([ .331)]ُب غمده ، والنَّبل ُب جفريه ، قبل أف يسلَّ السَّيف ، ويرمى بالسَّهم

ٍبَّ باشر خالد اؼبهمَّة مع شبامة بن أُثاؿ اغبنفيّْ ، فمشى ِإىل قومو يدعوىم ِإىل االستسبلـ ، ووبطّْم 
ال نيبَّ بعده ، وال نيبَّ مرسٌل  (ص)ِإنَّو ال هبتمع نبياف بأمٍر واحد ، ِإفَّ ؿَبمَّداً  ): عندىم روح القتاؿ 

سيف  ): رجبلً ال يسمَّى باظبو ، وال باسم أبيو ، يقاؿ لو  (يقصد أبا بكر  )معو ، لقد بَػَعَث ِإليكم 
واىتمَّ خالٌد بتدبري اػبطط احملكمة ، وكاف [ . (332(])ومعو سيوٌؼ كثريٌة ، فانظروا ُب أمركم  (اهلل 

رضي اهلل عنو ال يستخفُّ بعدوّْه ، وكاف ُب ميداف اؼبعركة على أىبٍة ، وحذٍر دائمني   ـبافة أف يفجأه 
 .عدوُّه بغارٍة غادرٍة ، والتفاؼ مكٍر 



كاف ال يناـ ، وال يبيت ِإال على  عبيٍة ، وال ىبفى عليو من أمر : وقد ُوِصَف ػ رضي اهلل عنو ػ بأنو 
 ([ .333)]عدوّْه شيءٌ 

وُب ؿباربتو ؼبسيلمة ػ قبل معركة عقرباء ػ جعل طليعتو مكنف بن زيد على اػبيل ، وأخاه حريثاً عبمع 
اؼبعلومات البلَّزمة للمعركة ، وقد حاف  ر يب أمور جيشو فاؼبوقف شديد اػبطورة ، وال بدَّ من أخذ 

 الرتَّ يبات البلَّزمة فقد كاف حامل الرَّاية ُب ىذه اؼبعركة عبد اهلل بن

أفَّ الناس براياهتم ػ : موىل أيب حذيفة ، ومعلوـٌ [ (334)]حفص بن غاًل ، ومن ٍَبَّ ربوَّلت ِإىل سامل
كما قالت العرب ػ فِإذا زالت زالوا ، وقد قدَّـ خالٌد ُب ىذه اؼبعركة شرحبيل بن حسنة ، وقسَّم اعبيش 
أطباساً ، على اؼبقدّْمة خالد اؼبخزوميُّ ، وعلى اؼبيمنة أبو حذيفة ، وعلى اؼبيسرة شجاٌع ، وُب القلب 

زيد بن اػبطَّاب ، وجعل أسامة بن زيٍد على اػبيَّالة ، ووضع الظَّعن ُب اؼبؤخرة ، وفيها اػبياـ ، 
 .، وىذا الرت يب األخري قبل اؼبعركة [ (335)]والنّْساء

 :اؼبعركة الفاصلة : رابعاً 

اليـو يـو الغرية ، اليـو ِإْف ىزمتم   : وؼبَّا  وجَّو اعبيشاف قاؿ مسيلمة أل باعو وقومو قبيل اؼبعركة الفاصلة 
 ([!336)] ستنكح النّْساء سبيَّات ، وينكحن غري حظيَّات ، فقا لوا على أحسابكم وامنعوا نساءكم

و قدَّـ خالٌد ػ رضي اهلل عنو ػ باؼبسلمني حَّتَّ نزؿ ّٔم على كثيٍب يشرؼ على اليمامة ، فضرب بو 
عسكره ، واصطدـ اؼبسلموف والكفَّار ، فكانت جولٌة ، واهنزمت األعراب حَّتَّ دخلت بنو حنيفة 

ْـّ سبيم حَّتَّ أجارىا ؾبَّاعة ، وقاؿ  نعمت اغبرَّة ىذه ، وقد قُتل : خيمة خالد بن الوليد ، ونبُّوا بقتل أ
الرَّجَّاؿ بن عنفوة ػ لعنو اهلل ػ ُب ىذه اعبولة ، وقتل زيد بن اػبطَّاب ، ٍبَّ  ذامر الصَّحابة بينهم ، وقاؿ 

! أخلصنا يا خالد : لبئس ما عودًب أقرانكم ، ونادوا من كلّْ جانٍب : ثابت ابن قيس بن مشَّاس 
فخلصت ثلٌَّة من اؼبهاجرين واألنصار وضَبَي ، وقا لت بنو حنيفة قتاالً مل يعهد مثُلو ، وجعلت الصَّحابة 

بطل السّْحر اليـو ، وحفر ثابت بن قيس لقدميو ! يا أصحاب سورة البقرة: يتواصوف بينهم ، ويقولوف 
ُب األرض ِإىل أنصاؼ ساقيو وىو حامٌل لواء األنصار بعدما ربنَّط ، ونكفَّن فلم يزؿ ثابتاً حَّتَّ قُِتل 

بئس حامل القراف : أزبشى أف نؤ ى ِمْن قبلك؟ فقاؿ : ىناؾ ، وقاؿ اؼبهاجروف لسامل موىل أيب حذيفة 
عضُّوا على أضراسكم ، واضربوا ُب عدوّْكم ، وامضوا قدماً ! أيها الناس: أنا ِإذاً ، وقاؿ زيد بن اػبطَّاب 

واهلل ال أ كلَّم حَّت يهزمهم اهلل ، أو ألقى اهلل فأكلّْمو حبجَّيت ، فقتل شهيداً ػ رضي اهلل عنو ػ : ، وقاؿ 



زيّْنوا القراف بالفعاؿ ، وضبل فيهم حَّتَّ أبعدىم ، وأصيب ػ رضي اهلل ! يا أىل القراف: وقاؿ أبو حذيفة 
 .عنو ػ 

وضبل خالد بن الوليد حَّتَّ جاوزىم ، وسار لقتاؿ مسيلمة ، وجعل يرتقَّب أف يصل ِإليو ، فيقتلو ، ٍبَّ 
 أنا ابن الوليد العود ، أنا ابن: رجع ، ٍب وقف بني الصَّفَّني ، ودعا الرباز ، وقاؿ 

ػ وجعل ال يربز لو أحٌد ِإال ! يا ؿبمداه: عامر ، وزيد ، ٍبَّ نادى بشعار اؼبسلمني ػ وكاف شعارىم يومئٍذ 
قتلو وال يدنو منو شيٌء ِإال أكلو ، وقد ميَّز خالد اؼبهاجرين من األنصار من األعراب ، وكلُّ ب  أب 

على رايتهم يقا لوف ربتها ، حَّتَّ يعرؼ الناس من أين يؤ وف ، وصرب الصَّحابة ُب ىذا اؼبوطن صرباً مل 
يعهد مثلو ، ومل يزالوا يتقدَّموف ِإىل كبور عدوّْىم حَّتَّ فتح اهلل عليهم ، ووىلَّ الكفاُر األدبار وا َّبعوىم 
يقتلوف ُب أقفائهم ، ويضعوف السُّيوؼ ُب رقأّم حيث شاؤوا ، حَّتَّ أعبؤوىم ِإىل حديقة اؼبوت وقد 

أشار عليهم ؿُبكَّم اليمامة ػ وىو ؿُبَكَّم بن الطُّفيل ػ لعنو اهلل ػ بدخوؽبا ، فدخلوىا وفيها عدوُّ اهلل 
مسيلمة ػ لعنو اهلل ػ وأدرؾ عبد الرضبن بن أيب بكٍر ؿُبَكَّم بن الطُّفيل ، فرماه بسهٍم ُب عنقو وىو ىبطب 

 ([ .337)]، فقتلو ، وأغلقت بنو حنيفة اغبديقة عليهم وأحاط ّٔم الصَّحابة

 :بطوالٌت نادرة : خامساً 

 :ػ قاؿ الرباء بن مالٍك 1

، ورفعوىا بالرّْماح [ (338)]ألقوٍل عليهم ُب اغبديقة ، فاحتملوه فوؽ اعَبَحف! يا معشر اؼبسلمني
حَّتَّ ألقوه عليهم ، فلم يزؿ يقا لهم دوف بأّا حَّتَّ فتحو ودخل اؼبسلموف اغبديقة من الباب الَّذي 

ا القاضية ، وأفَّ اغبق جاء  فتحو الرباء ، وفتح الَّذين دخلوا األبواب األخرى وحوصر اؼبر دُّوف وأدركوا أهنَّ
 ([ .339)]، وزىق باطلهم

 :ػ مصرع مسيلمة الكذاب 2

وخلص اؼبسلموف ِإىل مسيلمة ػ لعنو اهلل ػ وِإذا ىو واقف ُب ثلمة جدار كأنَّو صبٌل أورؽ ، وىو يريد 
يتساند ال يعقل من الغيظ ، وكاف ِإذا اعرتاه شيطانو أزبد حَّتَّ ىبرج الزَّبد من شدقيو ، فتقدَّـ ِإليو 

وحشيُّ بن حرٍب موىل جبري بن مطعم ػ قا ل ضبزة ػ فرماه حبربتو فأصابو ، وخرجت من اعبانب اآلخر 
وا أمري : وسارع ِإليو أبو ُدجانة ظِبَاؾ بن َخَرشة فضربو بالسَّيف ، فسقط ، فنادت امرأة من القصر 

الوضاءة قتلو العبد األسود ، فكاف صبلة من قتلوا ُب اغبديقة وُب اؼبعركة قريباً من عشرة االؼ مقا ل ، 
طبسمئة ، فاهلل أعلم ، وفيهم من : ِإحدى وعشروف ألفاً ، َوقُِتل من اؼبسلمني ستُّمئة وقيل : وقيل 



سادات الصَّحابة ، وأعياف الناس َمْن يذكر بعد ، وخرج خالد و بعو ؾبَّاعة بن مرارة يرسف ُب قيوده ، 
ال واهلل : أىذا ىو؟ قاؿ : فجعل يريو القتلى ليعرّْفو دبسيلمة ، فلمَّا مروا بالرَّجاؿ ابن عنفوة قاؿ لو خالد 

 ٍبَّ مرُّوا. ىذا خري منو ىذا الرَّجاؿ بن عنفوة 

ٍبَّ بعث ! قبحكم اهلل على ا ّْباعكم ىذا: ىذا صاحبكم ، فقاؿ خالد : برجٍل أصفر أخنس فقاؿ 
 ([ .340)]خالد اػبيوؿ حوؿ اليمامة يلتقطوف ما حوؿ حصوهنا من ماٍؿ ، وسيبٍّ 

 :عبد الرَّضبن بن عبد اهلل البلوي األنصاريُّ األوسيُّ : ػ أبو عقيل 3

كاف أبو عقيٍل من أوَّؿ من ُجرح يـو اليمامة ُرمي بسهٍم ، فوقع بني منكبيو ، وفؤاده ، فُجرح ُب غري 
مقتل ، فُأخرج السَّهم ، ووىن شقُّو األيسر ، فُأخذ ِإىل معسكر اؼبسلمني ، فلمَّا ضبي القتاؿ ، و راجع 

يا : اؼبسلموف ِإىل رحاؽبم ، ومعسكرىم ، وأبو عقيٍل واىٌن من جرحو ظبع معن بن عديٍّ يصيح 
اهلل اهلل ، والكرَّة على عدوّْكم ، و قدَّـ معٌن القـو ، وهنض أبو عقيل يريد قومو ، فقاؿ لو ! لؤلنصار

ا يقوؿ يا : قد نوَّه اؼبنادي باظبي ، فقيل لو : ما فيك قتاؿ ، قاؿ ! يا أبا عقيل: بعض اؼبسلمني  ِإمبَّ
فأنا من األنصار ، وأنا ُأجيب ، ولو حبواً ، فتحزَّـ أبو : لؤلنصار ، ال يع  اعبرحى ، فقاؿ أبو عقيل 

كرَّة كيـو ُحنني ، فاجتمعوا صبيعاً ، ! يا لؤلنصار: عقيل وأخذ السَّيف بيده اليمىن ؾبرداً ٍبَّ جعل ينادي 
 .و قدَّموا بروٍح معنويٍَّة عاليٍة يطلبوف الشَّهادة أو النَّصر حَّتَّ أقحموا عدوَّىم اغبديقة 

وُب ىذا اؽبجـو قطعت يد أيب عقيل من اؼبنكب ، ووجدت بو أربعة عشر ُجرحاً كلُّها قد خلصت ِإىل 
بلساٍف ! لبيك: فقاؿ ! يا أبا عقيل : مقتٍل ، ومرَّ ابن عمر بأيب عقيل ، وىو صريٌع باخر رمق ، فقاؿ 

برة؟ فقاؿ ابن عمر : ثقيل ، ٍبَّ قاؿ  فرفع أبو عقيل ِإصبعو ِإىل ! أبشر ، قد قُِتل عدوُّ اهلل: ؼبن الدَّ
رضبو اهلل ما زاؿ يناؿ الشَّهادة ، ويطلبها ، وِإنَّو ؼبن : السَّماء حبمد اهلل ، قاؿ عنو عمر ػ رضي اهلل عنو ػ 

 ([ .341)]خيار أصحاب نبيّْنا

 :ػ نسيبة بنت كعب اؼبازنيَّة األنصاريَّة 4

اىبة لليمامة ، وباشرت القتاؿ بنفسها ، وأقسمت أال  ضع السبلح حَّتَّ  خرجت ُب جيوش خالد الذَّ
يُػْقَتل دجَّاؿ ب  حنيفة ، وبرَّت بفضل اهلل بقسمها ، وقتل مسيلمة ، ورجعت ِإىل اؼبدينة ، ؤّا اثنا 

عشر جرحاً ما بني طعنٍة برمٍح ، وضربٍة بسيٍف ، وكلُّها أوظبة شرؼ ؽبذه الصَّحابيَّة آّاىدة الَّيت ضربت 
فاع عن الدّْين ، والعقيدة ، ولو أدَّى ذلك ألف  تحمَّل ما ال يتحمَّلو ُب  لبنات جنسها مثبلً رائعاً ُب الدّْ

فقد . ، وقد قاـ خالد بن الوليد بعد ىذه اؼبعركة برعايتها [ (342)]العادة مثيبلهتا من ربَّات اػبدور



فلمَّا انقطعت اغبرب ، ورجعت ِإىل منزيل جاءٍل خالد بن الوليد : قالت نسيبة ػ رضي اهلل عنها ػ 
 بطبيٍب فداواٍل بالزَّيت اؼبغلي ، وكاف واهلل أشدَّ علي

وكاف خالد كثري التَّعهُّد يل ، حسن الصُّحبة لنا ، يعرؼ لنا حقَّنا ، ووبفظ فينا وصية نبيّْنا ! من القطع
 ([ .343)](ص)

 :من شهداء معركة اليمامة : سادساً 

 :ػ ثابت بن قيس بن مشَّاس   الذي أجاز الصّْدّْيق وصيتو بعد مو و 1

بشَّره بالشَّهادة ، وقتل يـو اليمامة  (ص)أفَّ رسوؿ اهلل : ىو أبو ؿبمَّد خطيب األنصار ، وقد ثبت 
شهيداً ، وكانت راية األنصار يومئٍذ بيده ، وقد رأى رجٌل من اؼبسلمني ثابت بن قيس ُب منامو ، فقاؿ 

ِإٍلّْ ؼبا قتلت باألمس مرَّ يب رجٌل من اؼبسلمني فانتزع م ّْ درعاً نفيسًة ، ومنزلو ُب أقصى العسكر ، : 
وعند خبائو فرٌس يسنَتُّ ُب طولو ، وقد كفأ على الدّْرع بُػْرَمة ، وفوؽ الربمة رحٌل ، فاْئِت خالداً فمره أف 

ِإفَّ : أبا بكٍر ػ فقل لو : يبعث ِإىل درعي فيأخذىا ، وِإذا قدمت اؼبدينة على خليفة رسوؿ اهلل ػ يع  
فأ ى : قاؿ ! ىذا حلم فتضيّْعو: عليَّ من الدَّين كذا ، وكذا ، وفبلٌف من رقيقي عتيٌق ، وِإيَّاؾ أف  قوؿ 

خالداً ، فوجهو ِإىل الدّْرع ، فوجدىا كما ذكر ، وقدـ على أيب بكٍر فأخربه ، فأنفذ أبو بكر وصيَّتو بعد 
 ([ .344)]مو و ، فبل يعلم أحٌد جازت وصيَّتو بعد مو و ِإال ثابت ابن قيس بن مشَّاس

 :ػ زيد بن اػبطَّاب رضي اهلل عنو 2

ىو أخو عمر بن اػبطاب ألبيو ، وكاف أكرب من عمر ، أسلم قديباً ، وشهد بدراً ، وما بعدىا ، وقد 
بينو وبني معن بن عديٍّ األنصاريّْ ، وقد قتبل صبيعاً باليمامة ، وقد كانت راية  (ص)اخى رسوؿ اهلل 

اؼبهاجرين يومئٍذ بيده ، فلم يزؿ يتقدَّـ ّٔا حَّتَّ قتل ، فسقطت ، فأخذىا سامل موىل أيب حذيفة ، وقد 
قَتل زيٌد يومئٍذ الرَّجاؿ بن عنفوة   الَّذي كانت فتنتو على ب  حنيفة أشدَّ من فتنة مسيلمة ، فكاف 

أبو مرَل اغبنفيُّ ، وقد أسلم بعد : مصرعو على يد زيد ػ رضي اهلل عنو ػ والذي قتل زيداً رجٌل يقاؿ لو 
ِإفَّ اهلل أكـر زيداً بيدي ، ومل يه ّْ على يده ، وقد قاؿ عمر ؼبَّا ! يا أمري اؼبؤمنني: ذلك ، وقاؿ لعمر 

أسلم قبلي ، واستشهد قبلي ، : رحم اهلل أخي زيداً سبق  ِإىل اغُبْسنَػيَػنْي : بلغو مقتل زيد بن اػبطاب 
لو كنت أحسن الشّْعر   لقلت كما قلت : وقاؿ ؼبتمّْم بن نويرة حني جعل يرثي أخاه مالكاً باألشعار 

ما عزَّاٍل : لو أفَّ أخي ذىب على ما ذىب عليو أخوؾ ما حزنت عليو ، فقاؿ لو : ، فقاؿ لو متمّْم 



ما ىبَّت الصَّبا ِإال ذكر   زيداً رضي اهلل : ومع ىذا كاف عمر يقوؿ ! أحد دبثل ما عزَّيت  بو
 ([ .345)]عنو

 

 :ػ معن بن عديٍّ البلوي 3

بينو وبني  (ص)شهد العقبة ، وبدراً ، وأحداً ، واػبندؽ ، وسائر اؼبشاىد ، وكاف قد اخى رسوؿ اهلل 
زيد بن اػبطَّاب فقتبل صبيعاً يـو اليمامة ػ رضي اهلل عنهما ػ وكاف ؼبعن بن عديٍّ موقٌف متميػٌّْز عند وفاة 

واهلل وددنا أنَّا متنا : حني مات ، وقالوا  (ص)، فعندما بكى النَّاس على رسوؿ اهلل  (ص)رسوؿ اهلل 
قو ميتاً : فقاؿ معن بن عديٍّ ! قبلو ، ولبشى أف نفتنت بعده لك ّْ واهلل ما أحبُّ أف أموت قبلو ، ألصدّْ

قُتو حّياً   ([ .346)]كما صدَّ

 :ػ عبد اهلل بن سهيل بن عمرو 4

أسلم قديباً ، وىاجر ، ٍبَّ استضعف دبكَّة ، فلمَّا كاف يـو بدر   خرج معهم ، فلمَّا  وجهوا   فرَّ ِإىل 
بلغ  : اؼبسلمني ، فشهدىا معهم ، وقُتل يـو اليمامة ، فلمَّا حجَّ أبو بكر عزَّى أباه فيو ، فقاؿ سهيل 

فأرجو أف يبدأ [. (347)]« يشفع الشَّهيد لسبعني من أىلو » : قاؿ  (ص)أفَّ رسوؿ اهلل : 
، وقد كاف لسهيل بن عمرو ػ رضي اهلل عنو ػ موقٌف عظيٌم دبكَّة حني  وُبَّْ رسوؿ اهلل [ (348)]يب
فقد ىمَّ أكثر أىل مكَّة بالرُّجوع عن اإِلسبلـ ، وأرادوا ذلك حَّتَّ خافهم وايل مكَّة عتَّاب بن  (ص)

،  (ص)ُأسيد ، فتوارى ، فقاـ سهيل ابن عمرو ، فحمد اهلل ، وأثىن عليو ، ٍبَّ ذكر وفاة رسوؿ اهلل 
ِإفَّ ذلك مل يزد اإِلسبلـ ِإال قوًَّة ، فمن رابنا ضربنا عنقو ، فرتاجع النَّاس ، وكفوا عمَّا نبُّوا بو ، : وقاؿ 

: ُب قولو لعمر بن اػبطاب ػ يع   (ص)فهذا اؼبقاـ   الَّذي أراد رسوؿ اهلل . فظهر عتَّاب بن ُأسيد 
« ِإنَّو عسى أف يقـو مقاماً ال َ ُذمَّنَُّو » : حني أشار بنزع ثنيَّتو حني وقع ُب األسارى يـو بدر ػ 

([349.]) 

 :ػ أبو ُدجانة ظباؾ بن خرشة 5

بينو وبني عتبة بن غزواف ، وثبت أبو  (ص)اخى النَّيبُّ : كانت عليو يـو بدر عصابٌة ضبراء ، قيل 
وبايعو على اؼبوت ، وىو فبَّن اشرتؾ ُب قتل مسيلمة ، وقُتل يومئٍذ ،  (ص)دجانة يـو أحد مع النَّيبّْ 

ما لوجهك : ُدخل على أيب دجانة وىو مريض ػ وكاف وجهو يتهلَّل ػ فقيل لو : وقاؿ زيد بن أسلم 
كنت ال أ كلَّم فيما ال يعني  ، : ما يل من عملي شيء أوثق عندي من اثنتني : يتهلَّل؟ فقاؿ 

 ، وكاف أبو دجانة يـو اليمامة من أبطاؿ[ (350)]واألخرى فكاف قليب للمسلمني سليماً 



اؼبسلمني ، فقد رمى بنفسو ِإىل داخل اغبديقة فانكسرت رِجُلو ، فقا ل وىو مكسور الرّْجل حَّتَّ 
 ([ .351)]قتل

 :ػ عبَّاد بن ِبْشٍر 6

من فضبلء الصَّحابة ، عاش طبساً وأربعني سنًة ، وىو الَّذي أضاءت عصاه ليلًة حني انقلب ِإىل منزلو 
، أسلم عبَّاد على يد مصعب ابن عمري ، وكاف فيمن قتل [ (352)](ص)، وكاف قد ظَبَر عند النَّيبّْ 

على صدقات ُمزينة ، وب  سليم ، وعلى حرسو ( ص)، واستعملو النَّيبُّ [ (353)]كعب بن األشرؼ
ثبلثٌة من األنصار : بتبوؾ ، وأبلى يـو اليمامة ببلًء حسناً ، وكاف من الشُّجعاف ، وعن عائشة ، قالت 

سعد بن معاذ ، وأسيد بن حضري ، : مل يكن أحٌد يعتد عليهم فضبلً ، كلُّهم من ب  عبد األشهل 
ُب بييت فسمع صوت عبَّاد يصلي ُب  (ص)هتجَّد رسوؿ اهلل : وعن عائشة ، قالت . وعبَّاد بن بشر 
« اللَُّهمَّ ارحم عبَّاداً » : قاؿ ! نعم: قلت « ىذا صوت عبَّاد؟ ! يا عائشة» : اؼبسجد فقاؿ 

 .وقد استشهد باليمامة [. (354])

ثنا أبو سعيٍد اػبدريُّ عنو ، حيث قاؿ  رأيت ! يا أبا سعيد: ظبعتو يقوؿ حني فرغنا من بُزاخة : ووبدّْ
خرياً واهلل : قلت . اللَّيلة كأف السَّماء فرجت يل ، ٍب أطبقت عليَّ ، فهي ػ ِإف شاء اهلل ػ الشَّهادة 

وقد كاف لو يـو اليمامة مواقُف مشهودٌة ، فقد وقف على نشٍز مر فٍع من األرض ، [! (355)]رأيت
أال ِإيلَّ ، أال ِإيلَّ ، فأقبلوا ِإليو ! أنا عبَّاد ابن ِبْشر ، يا لؤلنصار ، يا لؤلنصار: ٍبَّ صاح بأعلى صو و 

ٍبَّ حطَّم جفن سيفو ، فألقاه وحطَّمت األنصار جفوف سيوفهم ٍبَّ ! لبيك ، لبيك: صبيعاً ، وأجابوه 
ا َّبعوٍل ، فخرج حَّتَّ ساقوا ب  حنيفة منهزمني ، حَّتَّ انتهوا ّٔم ِإىل اغبديقة ، : قاؿ صبلًة صادقًة 

، وؼبَّا سبكَّن اؼبسلموف من اقتحاـ باب اغبديقة ، ألقى درعو على بأّا ، ٍبَّ [ (356)]فأغلق عليهم
دخل بالسَّيف صلتاً هبالدىم ، حَّتَّ قُِتل شهيداً باليمامة ، وىو ابن طبٍس وأربعني سنًة ، ومل يعرؼ ِإال 

 .ػ [ (357)]بعبلمٍة ُب جسده لكثرة ما فيو من اعبراح ػ رضي اهلل عنو

 

، وبقيت بنو [ (358)]وقد اشتهرت مواقف عباد بن بشر ُب اليمامة حَّت أصبحت مضرب اؼبثل
ىذا ضرب ؾبرب القـو عباد بن : حنيفة  ذكر عباد بن بشر ، فِإذا رأت اعبراح بالرجل منهم  قوؿ 

 ([ .359)]بشر

ـٌ منقطع النَّظري ُب حروب الردَّة ، وخصوصاً باليمامة ، قد  لقد كاف لؤلنصار مواقُف عظيمة ، وِإقدا
: فقاؿ « أبو بكر » شهد لؤلنصار باإِلقداـ والصَّرب ُب ذلك اليـو ؾبَّاعة بن مرارة اغبنفيُّ عند اػبليفة 



فلقد . . . مل أر قوماً قط أصرب لوقع السُّيوؼ ، وال أصدؽ كرًَّة من األنصار ! يا خليفة رسوؿ اهلل
. رأيت  ، وأنا أطوؼ مع خالد بن الوليد أعرّْفو قتلى ب  حنيفة وِإٍلّْ ألنظر ِإىل األنصار وىم صرعى 

 ([ .360)]فبكى أبو بكر   حَّتَّ بلَّ غبيتو

 :ػ الطُّفيل بن عمرو الدَّوسي األزديُّ 7

خرجت : استشهد باليمامة ، وكاف شريفاً ، شاعراً ، لبيباً ، وقد رأى الرُّؤيا قبل استشهاده ، حيث قاؿ 
، ومعي اب  عمرو ، فرأيت كأفَّ رأسي ُحِلَق ، وخرج من فمي طائٌر ، وكأفَّ امرأًة أدخلت  فرجها ، 

فاألرض أدفن فيها ، فاستشهد يـو : فروحي ، وأمَّا اؼبرأة : قطعو ، وأمَّا الطَّائر : َحْلُق رأسي : فأوَّلتها 
 ([ .361)]اليمامة

 .وقد استشهد كثرٌي من اؼبهاجرين واألنصار ُب ىذه اؼبعركة الفاصلة 

وكانت اؼبدينة على الرَّغم من فرحها بانتصار اؼبسلمني على اؼبر دّْين ما زالت  بكي شهداءىا ، ففي 
حرب اليمامة وحدىا قتل من اؼبسلمني مئتاف وألف ، منهم عدٌد من كبار الصَّحابة، وفيهم أكثر 

كبو أربعني من القرَّاء ، وعصرت األحزاف قلب اؼبدينة ، وغمرت الدُّموَع ابتساماُت : حفَّاظ القراف 
الفرح بالنَّصر ، وضاقت الصُّدور ، وثقلت احملنة على القلوب بقدر ما أضاء انتصار اؼبسلمني غيابات 

 ([ .362)]النُّفوس ، وقوَّى من ِإيباهنم ، وغرس الثّْقة ُب أعماقهم

 :خدعة ؾبَّاعة ، وزواج خالد من ابنتو ، ورسائل بينو وبني الصّْدّْيق : سابعاً 

 :أػ خدعة ؾبَّاعة 

 بعد انتصار جيش اؼبسلمني ُب حديقة اؼبوت ، بعث خالٌد ػ رضي اهلل عنو ػ اػبيوؿ حوؿ

اليمامة يلتقطوف ما حوؿ حصوهنا من ماٍؿ ، وسيٍب ، ٍبَّ عـز على غزو اغبصوف ، ومل يكن بقي فيها ِإال 
ا مؤلى رجاالً مقا لًة ، فهلمَّ : النّْساء ، والصّْبياف ، والشُّيوخ الكبار ، فخدعو ؾبَّاَعة ، فقاؿ  ِإهنَّ

. فصاغب  عنها ، فصاغبو خالٌد   ؼبا رأى باؼبسلمني من اعبهد ، وقد َكلُّوا من كثرة اغبروب ، والقتاؿ 
اذىب ، فسار ِإليهم ؾبَّاعة ، فأمر : دع  حَّتَّ أذىب ِإليهم ليوافقوٍل على الصُّلح ، فقاؿ : فقاؿ 

النّْساء أف يلبسن اغبديد ، ويربزف على رؤوس اغبصوف ، فنظر خالد فِإذا الشُّرفات فبتلئٌة من رؤوس 
النَّاس فظنَّهم كما قاؿ ؾبَّاعة ، فانتظر الصُّلح ودعاىم خالد ِإىل اإِلسبلـ ، فأسلموا عن اخرىم ، 

ورجعوا ِإىل اغبقّْ ، وردَّ عليهم خالد بعض ما كاف من السَّيب ، وساؽ الباقني ِإىل الصّْدّْيق ، وقد  سرَّى 
ُـّ ابنو ؿبمَّد الذي يقاؿ لو   ([ .363)]ؿبمَّد ابن اغبنفيَّة: عليُّ بن أيب طالٍب جباريٍة منهم ، وىي أ



كانت ُب سنة اثنيت عشرة ، : وكانت وقعة اليمامة ُب سنة ِإحدى عشرة ، وقاؿ الواقدي ، واخروف 
 ([364)]واعبمع بينهما أفَّ ابتداءىا ُب سنة ِإحدى عشرة ، والفراغ منها ُب سنة اثنيت عشرة

 :ب ػ زواجو بابنة ؾبَّاعة والرَّسائل بينو وبني الصّْدّْيق 

مهبلً ِإنَّك قاطع : طلب خالد بن الوليد من ؾبَّاعة بعدما ًبَّ الصلح أف يزوجو بابنتو ، فقاؿ لو ؾبَّاعة 
زوّْج  ابنتك ، فزوَّجو ؾبَّاعة ! أيُّها الرجل: فقاؿ خالد . ظهرؾ ، وظهري معك عند صاحبك 

 ([ .365)]ابنتو

وكاف الصّْدّْيق قد أرسل سلمة بن وقش ِإىل خالد ِإف أظفره اهلل أف يقتل َمْن جرت عليو 
([ 367])من ب  حنيفة ، فوجده قد صاغبهم ، وأًَبَّ خالد عقده معهم ، ووَبَّ ؽبم[ (366)]اؼبوسى

. 

وكاف الصّْديق يسرتوح اػبرب من اليمامة ، وينتظر رسوؿ خالد ، فخرج يوماً بالعشيّْ ومعو نفٌر من 
اؼبهاجرين واألنصار ِإىل ظهر اغبرَّة ، فلقي أبا خيثمة النجَّاريَّ قد أرسلو خالد فلمَّا راه أبو بكر قاؿ لو 

قد فتح اهلل علينا اليمامة ، وىذا كتاب ! خرٌي يا خليفة رسوؿ اهلل: قاؿ ! ما وراءؾ يا أبا خيثمة؟: 
أخربٍل عن الوقعة   كيف كانت؟ فجعل أبو خيثمة ىبربه : خالد ، فسجد الصّْدّْيق شكراً هلل ، وقاؿ 

يا خليفة : كيف صنع خالٌد ، وكيف صفَّ أصحابو ، ومن استشهد من الصَّحابة ، وقاؿ أبو خيثمة 
 ([ .368)]أُ ينا من قبل األعراب اهنزموا بنا ، وعوَّدونا ما مل نكن كُبِْسن! رسوؿ اهلل

 

ْـّ خالد ِإنَّك لفارٌغ  نكح النّْساء وبفناء بيتك دـ : وؼبا علم الصّْدّْيق بزواج خالٍد   كتب ِإليو  يا بن أ
ألٍف ومئيت رجٍل من اؼبسلمني مل هبفَّ بعُد ، ٍبَّ خدعك ؾبَّاعة عن رأيك ، فصاغبك عن قومو ، وقد 

، وِإزاء ىذا التَّعنيف الذي وصل ِإىل خالد من اػبليفة بسبب مصاغبتو [ (369)]أمكن اهلل منهم
َّّٓاعة ، وزواجو بابنتو   بعث خالٌد ِإليو كتاباً جوابياً مع أيب برزة األسلميّْ يدافع فيو عن موقفو دفاعاً 

 :، يقوؿ فيو [ (370)]يتَّسم بوضوح اغبجَّة ، وقوَّة اؼبنطق

ار ، وما  زوَّجت ِإال ِإىل امرأى ، : أمَّا بعد  فلعمري ما  زوَّجت النّْساء حَّتَّ ًبَّ يل السُّرور ، وقرَّت يب الدَّ
لو عملت ِإليو من اؼبدينة خاطباً مل أبل ، دع أٍل استثرت خطبيت ِإليو من ربت قدمي ، فِإْف كنت قد 
كرىت يل ذلك لديٍن ، أو لدنيا   أعتبتك ، وأمَّا حسن عزائي عن قتلى اؼبسلمني فواهلل لو كاف اغبزف 

يبقي حّياً ، أو يردُّ ميتاً   ألبقى حزٍل اغبيَّ ، وردَّ اؼبيت ، ولقد اقتحمت حَّتَّ أيست من اغبياة ، 



وأيقنت باؼبوت ، وأمَّا خدعة ؾبَّاعة ِإياي عن رأيي فِإٍلّْ مل أخطأى رأيي يومي ، ومل يكن يل علٌم 
 ([ .371)]أورثهم األرض ، والعاقبة للمتَّقني: بالغيب ، وقد صنع اهلل للمسلمني خرياً 

فلمَّا قدـ الكتاب على أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ رؽَّ بعض الرّْقَّة ، وقاـ رىٌط من قريش فيهم أبو برزة 
ما يوصف خالد جبنٍب ، وال خيانٍة ، ! يا خليفة رسوؿ اهلل: األسلمي ، فعذروا خالداً ، وقاؿ أبو برزة 

ولقد أقحم ُب طلب الشَّهادة حَّتَّ أُعذر ، وصرب حَّتَّ ظفر ، وما صاّب القـو ِإال على رضاه ، وما 
! صدقت: فقاؿ أبو بكر . أخطأ رأيو بصلح القـو   ِإذ ىو ال يرى النّْساء ُب اغبصوف ِإال رجاالً 

 ([ .372)]َلكبلُمك ىذا أوىل بعذر خالٍد من كتابو ِإيلَّ 

 :ونلحظ ُب رسالة خالٍد ِإىل أيب بكر بعض النُّقاط الَّيت دافع ّٔا عن نفسو ، واليت سبثَّلت دبا يلي 
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 .ػ ِإنَّو أصهر ِإىل رجٍل من زعماء قومو ، وأشرافهم 2

 .ػ ِإنَّو مل يتكلَّف أدٌل مشقٍَّة ُب ىذا اإِلصهار 3

 .ػ ِإفَّ ىذا الزَّواج ليس فيو ـبالفة دينيَّة ، أو دنيويَّة 4

 

ػ ِإفَّ االمتناع بسبب اغبزف على قتلى اؼبسلمني  صرُّؼ غري ؾبٍد   ألفَّ اغبزف ال يُبقي حّياً وال يردُّ 5
 .ميتاً 

ػ ِإنَّو مل يكن يقدّْـ على اعبهاد أيَّ أمٍر اخر ، ولقد أبلى فيو ببلًء مل يعد ػ بسببو ػ بينو وبني اؼبوت أي 6
 .حاجز 

ػ ِإنَّو ُب مصاغبتو َّّٓاعة مل يأؿ جهداً ُب ربقيق اػبري للمسلمني ، وِإذا كاف ؾبَّاعة مل ينقل لو الصُّورة 7
عن قومو على حقيقتها ، فعذره أَنَّو ِإنساف ال يدري من أمر الغيب شيئاً ، وعلى كلٍّ فالعاقبة كانت ُب 
صاّب اؼبسلمني   ِإذ استولوا على أرض ب  حنيفة ومن ٍبَّ فاءت بقيَّتهم ِإىل اإِلسبلـ دوف قتاٍؿ ، وعلى 

ىذا فِإفَّ الزَّواج ببنت ؾبَّاعة كاف أمراً طبيعياً ، ال على خالٍد فيو بأس ، وليس صحيحاً أنَّو كاف ناشئاً 
أحبَّ أف يصهر ِإليو ويوثق الصّْلة بينو وبينو ، وطاب لو : عن ِإعجابو دبُجَّاعة لغري و على قومو ، ولذا 

، كما يقوؿ العقَّاد ذلك   ألفَّ خالداً مل يكن [ (373)]أف يعزّْز صلة الدّْين بصلة البيت والنَّسب
 ([ .374)]ليقدّْـ على رابطة الدّْين ، أو هبمع ِإليها ُب التَّعامل مع النَّاس رابطًة أخرى

وأمَّا أسلوب الدُّكتور ؿبمد حسني ىيكل ُب االعتذار ػبالٍد   فِإنَّو مرفوٌض   ألنَّو يتناَب مع أحكاـ 
ا لن ! ومن  كوف بنت ؾبَّاعة ُب أعياد النَّصر الَّيت هبب أف  قاـ ػبالد؟: اإِلسبلـ ، فقد قاؿ ىيكل  ِإهنَّ



 زيد على قرباٍف يُطرح على قدمي ىذا العبقري الفا ح   الَّذي روَّى أرض اليمامة بالدّْماء لعلَّها َ طَّهَُّر 
 ([ .375)]من رجسها

فهذه الكلمات ُ صوّْر خالداً ػ الصَّحايبَّ الكرَل ػ وكأنَّو أخيل ، أو ىكتور ، أو أغافبنوف من قادة حرب 
طروادة الوثنينيّْ ، الَّذين ال وبارب الواحد منهم ِإال ِإذا أشري ِإليو بالبناف أو أمطر بالقببلت ، 

والتوسُّبلت   ألنَّو ال وبارب ِإال للزَّعامة ، والوجاىة ، أو كأنَّو أحد أصناـ العرب الَّذين  سفح على 
أنَّو لن يفيض : جنباهتم دماء القرابني  قرُّباً ، و ذلُّبلً ، أو كأنَّو ِإلو النّْيل الَّذي كاف يعتقد اؼبصريوف 

عليهم باػبري ِإال ِإذا قذفوا ُب حبره أصبل بنات مصر ، فحاشا أبا سليماف ، ٍبَّ حاشاه من قبُل ومن بعُد 
فخالٌد مؤمٌن موحٌّْد ال وبارب إال إِلعبلء كلمة اهلل ، ال يبغي ! من مثل ىذه الروح ، و لك النَّفسيَّة

ومرفوٌض أيضاً ما ذىب ِإليو اعبنراؿ أكـر ُب  عليلو ؼبا . عليها جزاًء ، وال شكوراً من أحٍد من خلق اهلل 
اليت : وقع فيو خالد من مبلمات من جرَّاء قصص زواجو ُب حروب الردَّة   ِإذ يعيدىا ِإىل لياقتو البدنيَّة 

 سبَّبت لو كثرياً من اؼبشاكل بني حسناوات شبو

، على حدّْ زعمو ، وكأفَّ خالداً ربوَّؿ ِإىل زير نساٍء ، أو دوف جواف غواف ، [ (376)]اعبزيرة العربيَّة
وىو الذي مل يكن يهوى شيئاً ىواه اعبهاد ُب سبيل اهلل ، ولكنَّها التَّوجيهات الباطلة الَّيت  فسر األمور 

 ([ .377)]بعيداً عن طبيعة الظُّروؼ ، ومعطيات اؼببادىء ، وشواىد األخبار

ِإفَّ خالداً ػ رضي اهلل عنو ػ كاف يقا ل عن ديٍن ، ووبتسب األجر عند اهلل  عاىل ، وكاف يقتحم اؼبعامع 
، وما كاف يوماً بالَّذي يؤثر نفسو [ (378)]بنفسو ، وقد وصف بأنَّو لو أناة القطَّة ، ووثوب األسد

ضرَّس ُب القتاؿ ، فجعل : عن جنده ، بل كانوا هبدونو أمامهم ُب كلّْ معرتٍؾ ، ففي معركة بُزاخة 
واهلل ِإٍلّْ : فِإنَّك أمري القـو ، وال ينبغي لك أف  قدـ ، فيقوؿ ! اهلل اهلل: يقحم فرسو ، ويقولوف لو 

 ([!379)]ألعرؼ ما  قولوف ، ولكن ما رأيت  أصرب ، وأخاؼ ىزيبة اؼبسلمني

وُب معركة اليمامة ؼبَّا اشتدَّ القتاؿ ، ومل يزد ب  حنيفة ما قتل منهم ِإال عنفاً ، وضراوًة ، برز حَّتَّ ِإذا 
فجعل ال يربز لو ! يا ؿبمداه: كاف أماـ الصَّف دعا ِإىل اؼببارزة، ونادى النَّاس بشعارىم يومئذ ، وكاف 

 .، فقد كاف يرغب ُب النَّصر ويتحرَّى الشَّهادة [(380)]أحٌد ِإال قتلو، وال شيء ِإال أكلو

: ولنرتؾ ػبالد يصف لنا جولة من اؼبصارعة بينو وبني أحد جنود مسيلمة داخل حديقة اؼبوت ، قاؿ 
ولقد رأيت  ُب اغبديقة ، وعانق  رجٌل منهم وأنا فارٌس وىو فارٌس فوقعنا عن فرسينا ٍبَّ  عانقنا باألرض 
، فأجؤه خبنجٍر ُب سيفي وجعل هبؤٍل دبعوٍؿ ُب سيفو فجرح  سبع جراحاٍت ، وقد جرحتو جرحاً أثبتُّو 



بو فاسرتخى ُب يدي ، وما يب حركة من اعبراح ، وقد نزفت من الدَّـ ِإال أَنَّو سبق  باألجل ، فاغبمد 
 ([!381)]هلل على ذلك

شهدت عشرين زحفاً ، فلم أر قوماً : وقد شهد خالٌد لب  حنيفة على قوَّهتم ، وشدَّة بأسهم فقاؿ 
وما يب حركٌة من . . أصرب لوقع السُّيوؼ ، وال أضرب ّٔا ، وال أثبت أقداماً من ب  حنيفة يـو اليمامة 

 ([ .382)]اعبراح ، ولقد أقحمت حَّتَّ أيست من اغبياة ، و يقنت اؼبوت

 :ؿباولة قتل خالد بن الوليد، وقدـو وفد ب  حنيفة للصّْدّْيق رضي اهلل عنو: ثامناً 

 :ػ ؿباولة قتل خالد بن الوليد 1

ا ال  تخلَّى عنو بسهولٍة   ألفَّ بو ديبومة  على الرغم من وضوح باطل اعباىليَّة وزيفو ، فِإهنَّ

حياهتا ، ولذا ما ِإف  ُواَجو باغبقيقة حَّتَّ  أخذ ُب الدفاع عن نفسها بشراسٍة ، وال  لقي سيف القتاؿ 
، وبعد ذلك رباوؿ الغدر ما استطاعت ِإىل ذلك سبيبلً [ (383)]من يدىا ِإال بعد أف يسقط بالقوَّة

، فهذا سلمة بن عمري اغبنفيُّ يدلّْل بفعلو على صحَّة ما ذىبُت ِإليو ، فقد حاوؿ اغتياؿ خالد بن 
ٍـّ ، ِإالَّ أنَّو من حقده النَّاقع للمسلمني  الوليد بعد الصُّلح الَّذي أجراه خالد مع ب  حنيفة بشكٍل عا

فقد دبَّر خطة اغتياؿ خالد بن الوليد كجزء من سياستو ُب رفض التَّصاّب معهم ، وؼبَّا قبض عليو أوَّؿ 
مرٍَّة ، وعاىد ب  حنيفة أال يعود ؼبثلها   نكث بعهده   ِإذ أفلت ليبلً من وثاقو الَّذي أوثقوه بو ـبافة 

غدره ، فعمد ِإىل عسكر خالد فصاح بو اغبرس ، وفزعت بنو حنيفة ، فا َّبعوه ، فأدركوه ُب بعض 
، فشدَّ عليهم بالسَّيف ، فاكتنفوه باغبجارة ، وأجاؿ السَّيف على حلقو فقطع  (اغبدائق  )اغبوائط 
فاع [ (384)]، فسقط ُب بئٍر فمات (عروؽ رقبتو  )أوداجو  ، فهذا مثاٌؿ على عناد اعباىليَّة ُب الدّْ

 ([ .385)]عن باطلها

 :ػ قدـو وفد ب  حنيفة على الصّْدّْيق 2

أو  عفينا : فقالوا ! أظبعونا شيئاً من قراف مسيلمة: وؼبَّا قدمت وفود ب  حنيفة على الصّْدّْيق   قاؿ ؽبم 
يا ضفدع بنت الضّْفدعني نقّْي : كاف يقوؿ : فقالوا . ال بدَّ من ذلك : فقاؿ ! يا خليفة رسوؿ اهلل؟

: وكاف يقوؿ . لكم  نقّْني ، ال اؼباء  كدّْرين وال الشَّارب سبنعني ، رأسك ُب اؼباء وذنبك ُب الطّْني 
اريات قمحاً ، والطَّاحنات طحناً ، واػبابزات خبزاً ،  واؼببذرات زرعاً ، واغباصدات حصداً ، والذَّ

لقد ُفضلتم على أىل الوبر ، وما سبقكم أىل : يقوؿ . والثاردات ثرداً ، والبلقمات لقماً ِإىالًة وظبناً 
وذكروا أشياء من ىذه اػبرافات [ . (386)]اؼبدر ، ريفكم فامنعوه ، واؼبعرتَّ فاووه ، والناعي فواسوه



ووبكم أين كاف يذىب : ِإفَّ الصديق قاؿ ؽبم : الَّيت يأنف من قوؽبا الصّْبياف ، وىم يلعبوف ، فيقاؿ 
 .وال برٍّ [ (387)]ِإفَّ ىذا الكبلـ مل ىبرج من ِإؿٍّ ! بعقولكم؟

بصق ُب بئر فغزر ماؤه  (ص)أفَّ رسوؿ اهلل : ، وبلغو  (ص)أنَّو كاف يتشبَّو بالنَّيبّْ : وذكر علماء التَّاريخ 
، فبصق ُب بئٍر فغاض ماؤه بالكلّْيَّة ، وُب أخرى فصار ماؤه أجاجاً ، و وضَّأ ، فسقى بوضوئو لببلً 

 فيبست ، وىلكت ، وأٌب بولداف يربّْؾ عليهم ، فجعل يبسح رؤوسهم فمنهم من

ِإنَّو دعا لرجٍل أصابو وجع ُب عينيو فمسحهما ، : قُرِع رأُسو ، ومنهم َمْن لثغ لسانو ، ويقاؿ 
 ([ .388)]فعمي

 :صبع القراف الكرَل :  اسعاً 

كاف من ضمن شهداء اؼبسلمني ُب حرب اليمامة كثرٌي من حفظة القراف ، وقد نتج عن ذلك أف قاـ 
أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ دبشورة عمر بن اػبطاب ػ رضي اهلل عنو ػ جبمع القراف حيث صبع من الرّْقاع ، 

، وأسند الصّْدّْيق ىذا العمل العظيم ِإىل الصَّحايبّْ [ (389)]والعظاـ ، والسَّعف ، ومن صدور الرّْجاؿ
بعث ِإيلَّ : اعبليل زيد بن ثابت األنصاري ػ رضي اهلل عنو ػ يروي زيد بن ثابت ػ رضي اهلل عنو ػ فيقوؿ 

، فِإذا عمر بن اػبطاب عنده ، قاؿ أبو بكر ػ [ (390)]أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ ؼبقتل أىل اليمامة
يـو اليمامة بقرَّاء القراف ، وِإٍلّْ [ (391)]ِإفَّ القتل قد استحرَّ : ِإفَّ عمر أ اٍل فقاؿ : رضي اهلل عنو ػ 

كلّْها فيذىب كثرٌي من القراف ، وِإٍلّْ أرى أف  أمر [ (392)]أخشى أف يستحرَّ القتل بالقرَّاء ُب اؼبواطن
: فقاؿ عمر !! ؟[ (393)](ص)كيف أفعل شيئاً مل يفعلو رسوؿ اهلل : جبمع القراف ، قلت لعمر 

فلم يزؿ عمر يراجع  حَّتَّ شرح اهلل صدري لِلَّذي شرح لو صدر عمر ، ورأيُت ُب ذلك ! ىذا واهلل خري
 .الَّذي رأى عمر 

، وقد كنت  كتب الوحي [ (394)]وِإنَّك رجٌل شابّّ عاقٌل ال نتَّهمك: قاؿ أبو بكر : قاؿ زيٌد 
فواهلل لو كلفوٍل نقل جبٍل من اعبباؿ : قاؿ زيد [ . (395)]، فتتبَّع القراف ، فاصبعو (ص)لرسوؿ اهلل 

، [ (396)]فتتبَّعت القراف من الَعَسب! ما كاف بأثقل عليَّ فبَّا كلف  بو من صبع القراف
حَّتَّ : قاؿ [ (399])، واألكتاؼ[ (398])، وصدور الرّْجاؿ ، والرّْقاع[ (397)]واللّْخاؼ

 وجدت اخر سورة التَّوبة مع أيب

َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌؿ ِمْن أَنْػُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص }: خزيبة األنصاري مل أجدىا مع أحٍد غريه 
 .حَّتَّ خاسبة براءة  [128: التوبة] {*َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌؼ َرِحيٌم 



وكانت الصُّحف عند أيب بكٍر حيا و   حَّتَّ  وفَّاه اهلل ، ٍبَّ عند عمر حيا و   حَّتَّ  وفَّاه اهلل ، ٍبَّ عند 
 ([ .400)]حفصة بنت عمر رضي اهلل عنهم

فيو البياف الواضح ، فالصَّحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ صبعوا بني : وعلَّق البغويُّ على ىذا اغبديث ، فقاؿ 
فتني القراف الَّذي أنزلو اهلل ػ سبحانو و عاىل ػ على رسولو  من غري أف يزيدوا فيو ، أو ينقصوا منو  (ص)الدَّ

شيئاً ، والذي ضبلهم على صبعو ما جاء ُب اغبديث ، وىو أنَّو كاف مفرقاً ُب العسب ، واللّْخاؼ ، 
وصدور الرّْجاؿ   فخافوا ذىاب بعضو بذىاب َحَفظتو ، ففزعوا فيو ِإىل خليفة رسوؿ اهلل ، ودعوه ِإىل 

صبعو ، فرأى ُب ذلك رأيهم ، فأمر جبمعو ُب موضع واحٍد با ّْفاٍؽ من صبيعهم ، فكتبوه كما ظبعوه من 
من غري أف يكونوا قدموا شيئاً أو أخروا ، أو وضعوا لو  ر يباً مل يأخذوه من رسوؿ اهلل  (ص)رسوؿ اهلل 

يلقى أصحابو ، ويعلّْمهم ما ينزؿ عليو من القراف على الرتَّ يب الَّذي  (ص)، ، وكاف رسوؿ اهلل (ص)
ىو اآلف ُب مصاحفنا بتوقيف جربيل ػ صلوات اهلل عليو ػ ِإيَّاه على ذلك ، وِإعبلمو عند نزوؿ كلّْ ايٍة 

، وىكذا يتَّضح للقارىء [ (401)]أفَّ ىذه اآلية  كتب عقيب اية كذا ُب السُّورة اليت يذكر فيها كذا
أنَّو أوَّؿ َمن صبع القراف الكرَل ، يقوؿ : أفَّ من أوليات أيب بكٍر الصّْديق ػ رضي اهلل عنو ػ : الكرَل 

، أبو [ (402)]أوَّؿ من صبع بني اللَّوحني ، وورَّث الكبللة: صعصعة بن صوحاف ػ رضبو اهلل ػ 
 ([ .403)]بكرٍ 

([ 404)]ىو أوَّؿ من صبع بني اللَّوحني! يرحم اهلل أبا بكر: وقاؿ عليُّ بن أيب طالٍب ػ رضي اهلل عنو ػ 
. 

وقد اختار أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ زيد بن ثابت ؽبذه اؼبهمَّة العظيمة ، وذلك ألنَّو رأى فيو اؼبقوّْمات 
 :األساسيَّة للقياـ ّٔا ، وىي 

 .سنة فيكوف أنشط ؼبا يطلب منو  ( 21 )ػ كونو شاباً حيث كاف عمره1

 .ػ كونو أكثر  أىيبلً ، فيكوف أوعى لو   ِإذ َمْن وىبو اهلل عقبلً راجحاً   فقد يسَّر لو سبيل اػبري 2

 

ػ كونو ثقًة ، فليس ىو موضعاً للتُّهمة ، فيكوف عملو مقبوالً ، و ركن ِإليو النَّفس ، ويطمئنُّ ِإليو 3
 .القلب 

ػ كونو كا باً للوحي ، فهو بذلك ذو خربٍة سابقٍة ُب ىذا األمر ، وفبارسٍة عمليٍَّة لو ، فليس غريباً عن 4
 ([ .405)]ىذا العمل ، وال دخيبلً عليو

 .ىذه الصّْفات اعبليلة جعلت الصّْدّْيق يُػَرشّْح زيداً عبمع القراف ، فكاف بو جديراً ، وبالقياـ بو خبرياً 



: فعن قتادة ، قاؿ  . (ص)ػ ويضاؼ لذلك أنَّو أحد األربعة الذين صبعوا القراف على عهد النَّيبّْ 5
أربعة كلُّهم من : ؟ قاؿ  (ص)من صبع القراف على عهد النَّيبّْ : سألت أنس بن مالٍك ػ رضي اهلل عنو ػ 

 ([ .406)]أيب بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت ، وأبو زيد: األنصار 

وأمَّا الطريقة الَّيت ا بعها زيٌد ُب صبع القراف فكاف ال يثبت شيئاً من القراف ِإال ِإذا كاف مكتوباً بني يدي 
، وؿبفوظاً من الصَّحابة ، فكاف ال يكتفي باغبفظ دوف الكتابة خشية أف يكوف ُب اغبفظ  (ص)النَّيبّْ 

أفَّ ذلك : خطأٌ ، أو وىٌم ، وأيضاً مل يقبل من أحٍد شيئاً جاء بو ِإال ِإذا أ ى معو شاىداف يشهداف 
، وعلى ىذا [ (407)]، وأنَّو من الوجوه الَّيت نزؿ ّٔا القراف (ص)اؼبكتوب كتب بني يدي رسوؿ اهلل 

قَّة والتَّحرّْي   .اؼبنهج استمرَّ زيٌد ػ رضي اهلل عنو ػ ُب صبع القراف حِذراً ، متثبّْتاً ، مبالغاً ُب الدّْ

ػ [ (408)]كما كاف زيد ُب طليعة من َوحََّد اؼبصاحف ُب زمن عثماف بن عفَّاف ػ رضي اهلل عنو
 .وسيأٌب  فصيل ذلك ػ بِإذف اهلل ػ ُب موضعو 

 

* * * 

 
 
 

 اؼببحث اػبامس

 أىمُّ الدُّروس ، والعرب ، والفوائد من حروب الردَّة

 :ربقيق شروط التَّمكني، وأسبابو، واثار شرع اهلل، وصفات آّاىدين: أوالً 

 :ػ ربقيق شروط التَّمكني 1

ِإفَّ االستخبلؼ ُب األرض ، والتَّمكني لدين اهلل وِإبداؿ اػبوؼ أمناً وعٌد من اهلل  عاىل مَّت حقَّق 
اؼبسلموف شروطو ، ولقد أشار القراف الكرَل بكلّْ وضوٍح ِإىل شروط التَّمكني ، ولواـز االستمرار فيو ، 

َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاغِبَاِت لََيْسَتْخِلَفنػَُّهْم ُب اأَلْرِض َكَما اْسَتْخَلَف }: قاؿ  عاىل 
لَنػَُّهْم ِمْن بَػْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً يَػْعُبُدوَنِ  الَ  الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم َولَُيَمكَّْننَّ ؽَبُْم ِدينَػُهُم الَِّذي اْرَ َضى ؽَبُْم َولَُيَبدّْ

َوأَِقيُموا الصَّبلََة َوآ ُوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ *ُيْشرُِكوَف يب َشْيًئا َوَمْن َكَفَر بَػْعَد َذِلَك فَأُولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَف 
 [ .56 ، 55: النور] {*َلَعلَُّكْم  ُػْرضَبُوَف 



اإِليباف بكلّْ معانيو ، وجبميع أركانو ، وفبارسة : ولقد أشارت اآليات الكريبة ِإىل شروط التَّمكني ، وىي 
العمل الصَّاّب بكلّْ أنواعو ، واغبرص على كلّْ أنواع اػبري ، وصنوؼ الربّْ ، وربقيق العبودية الشَّاملة ، 

 .وؿباربة الشّْرؾ بكلّْ أشكالو ، وأنواعو ، وخفاياه 

، وقد ربقَّقت [(409)](ص)ِإقامة الصَّبلة، وِإيتاء الزَّكاة، وطاعة الرَّسوؿ : وأمَّا لواـز التمكني  فهى
ىذه الشروط واللواـز كلُّها ُب عهد الصديق واػبلفاء الراشدين من بعده ، وكاف للصدّْيق الفضل بعد 
اهلل ُب  ذكري األمَّة ّٔذه الشروط ، ولذلك رفض طلب األعراب ُب وضع الزَّكاة عنهم ، وأصرَّ على 

: قاؿ عبد اهلل بن مسعود . بعث جيش أسامة ، والتـز بالشَّرع كامبلً ، مل يتنازؿ عن صغريٍة ، وال كبريٍة 
مقاماً كدنا هنلك فيو   لوال أف منَّ علينا بأيب بكر ، أصبعنا على أال  (ص)لقد قمنا بعد رسوؿ اهلل 

نقا ل على ابنة ـباٍض ، وابنة لبوف ، وأف نأكل قرى عربيًَّة ، ونعبد اهلل حَّتَّ يأ ينا اليقني ، فعـز اهلل أليب 
ْجِلية

ُ
 ([ .410)]بكٍر على قتاؽبم ، فواهلل ما رضي منهم ِإال باػبطَّة اؼبخزية ، أو اغبرب اؼب

 

 :ػ األخذ بأسباب التَّمكني 2

َوَأِعدُّوا ؽَبُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُػوٍَّة َوِمْن رِبَاِط اػْبَْيِل  ُػْرِىُبوَف ِبِو َعُدوَّ اللَِّو َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن }: قاؿ  عاىل 
ِمْن ُدوهِنِْم الَ  َػْعَلُمونَػُهُم اللَُّو يَػْعَلُمُهْم َوَما  ُػْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ُب َسِبيِل اللَِّو يُػَوؼَّ ِإلَْيُكْم َوأَنْػُتْم الَ ُ ْظَلُموَف 

 [ .60: األنفاؿ ] *{

أفَّ الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ كاف ِإعداده شامبلً معنويّاً وماديّاً ، فجيَّش اعبيوش ، : وقد الحظت 
وعقد األلوية ، واختار القادة غبروب الردَّة ، وراسل اؼبر دّْين ، وحرَّض الصحابة على قتاؽبم ، وصبع 

السّْبلح ، واػبيل ، واإِلبل ، وجهَّز الغزاة ، وحارب البدع ، واعبهل ، واؽبوى ، وحكَّم الشَّريعة ، وأخذ 
اد ، واالجتماع ، وأخذ دببدأ التفرُّغ ، وساىم ُب ِإحياء مبدأ التَّخصُّص ، فخالد  بأصوؿ الوحدة ، واالربّْ

لقيادة اعبيوش ، وزيد بن ثابت عبمع القراف ، وأبو برزة األسلمي للمراسبلت اغبربيَّة ، وىكذا ، واىتمَّ 
 .باعبانب األم  ، واإِلعبلـ ، وغري ذلك من األسباب 

 :ػ اثار ربكيم الشَّرع 3

 ظهر اثار ربكيم شرع اهلل ُب عصر الصّْدّْيق ُب سبكني اهلل للصَّحابة ، فقد حرصوا على ِإقامة شعائر اهلل 
على أنفسهم ، وأىليهم ، وأخلصوا ُب رباكمهم ِإىل شرعو ، فاهلل سبحانو و عاىل قوَّاىم ، وشدَّ أزرىم 

الَِّذيَن آَمُنوا وملَْ يَػْلِبُسوا ِإيبَانَػُهْم }: ، ونصرىم على اؼبر دّْين ، ورزقهم األمن ، واالستقرار ، قاؿ  عاىل 
 [ .82: األنعاـ] {*ِبظُْلٍم أُولَِئَك ؽَبُُم اأَلْمُن َوُىْم ُمْهَتُدوَف 



وربقَّقت فيهم سنَّة اهلل ُب نصر و ؼبن ينصره   ألفَّ اهلل ضمن ؼبن استقاـ على شرعو أف ينصره على 
الَِّذيَن ِإْف َمكَّنَّاُىْم * َولَيَػْنُصَرفَّ اللَُّو َمْن يَػْنُصرُُه ِإفَّ اللََّو َلَقِويّّ َعزِيٌز }: أعدائو بعزَّ و ، وقوَّ و ، قاؿ  عاىل 

: اغبج] {*ُب اأَلْرِض أَقَاُموا الصَّبلََة َوآ َػُوا الزََّكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِؼ َونَػَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َولِلَِّو َعاِقَبُة األُُموِر 
40 ، 41. ] 

وما حدث قطُّ ُب  اريخ البشريَّة أف استقامت ؾبموعٌة على ىدي اهلل ِإال منحها القوَّة ، واؼبنعة ، 
 ([ .411)]....والسّْيادة ُب هناية اؼبطاؼ 

 .وقد انتشرت الفضائل ، واكبسرت الرَّذائل ُب عهد الصّْدّْيق رضي اهلل عنو 

 :ػ صفات جيل التمكني 4

 أَِذلَّةٍ  َووبُِبُّونَوُ  وبُِبػُُّهمْ  ِبَقْوـٍ  الّلوُ  يَْأٌب  َفَسْوؼَ  ِديِنوِ  َعن ِمنُكمْ  يَػْرَ دَّ  َمن آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا} :قاؿ  عاىل 
 َمن يُػْؤ ِيوِ  الّلوِ  َفْضلُ  َذِلكَ  آلِئمٍ  َلْوَمةَ  ىَبَافُوفَ  َوالَ  الّلوِ  َسِبيلِ  ُب  هُبَاِىُدوفَ  اْلَكاِفرِينَ  َعَلى َأِعزَّةٍ  اْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى
 [ .54: اؼبائدة] *{ َعِليمٌ  َواِسعٌ  َوالّلوُ  َيَشاء

ىذه الصّْفات اؼبذكورة ُب ىذه اآلية الكريبة أوَّؿ َمْن  نطبق عليو أبو بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ 
وجيوشو من الصَّحابة الذين قا لوا اؼبر دّْين ، فقد مدحهم اهلل بأكمل الصّْفات ، وأعلى 

 :، فهذه الصّْفات [ (412)]اؼبربَّات

 : {وبُِبػُُّهْم َووبُِبُّونَوُ }أػ 

ا ثابتٌة لو  عاىل ببل كيف ، وال  أويل ، وال : مذىب السَّلف ُب احملبَّة اؼبسندة لو سبحانو و عاىل  أهنَّ
لقد أحبَّ اؼبوىل ػ عزَّ وجلَّ ػ ذلك اعبيل ؼبا [ . (413)]مشاركة للمخلوؽ ُب شيٍء من خصائصها

بذلوه من أجل دينهم ، ودبا  طوَّعوا بو دبا مل يفرض عليهم فرضاً  قرُّباً ِإىل اهلل ، وحّباً لرسولو ، وازباذىم 
ا فروٌض واجبُة التَّنفيذ  ([ .414)]اؼبندوبات ، واؼبستحبات كأهنَّ

ولقد ا َّصف ىذا اعبيل بصفات اإِلحساف ، والتَّقوى والصَّرب ، الَّيت ذكر اؼبوىل ػ عزَّ وجلَّ ػ بأنَّو وببُّها ، 
الَِّذيَن يُػْنِفُقوَف ُب السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس َواللَُّو وبُِبُّ }: قاؿ  عاىل 

بَػَلى َمْن أَْوََب ِبَعْهِدِه َوا ػََّقى فَِإفَّ اللََّو وبُِبُّ }: ، وقاؿ  عاىل  [134: عمراف آؿ ] {*اْلُمْحِسِننَي 
 [ .76: عمراف آؿ ] {*اْلُمتَِّقنَي 

ولقد أحبَّ الصَّحابُة اؼبوىل عزَّ وجل حبَّاً عظيماً فقدَّموا ؿبابَّو على كلّْ شيٍء ، وبغضوا ما أبغضو ، 
م ، وخالقهم ،  ووالوا ما وااله ، وعادوا َمْن عاداه ، وا َّبعوا رسولو ، واقتفوا أثره ، لقد أحبَّ الصَّحابة رَّّٔ



ورازقهم   ألفَّ النفوس ؾببولٌة على حبّْ من أحسن ِإليها ، وأيُّ ِإحساف كِإحساف من خلق فقدَّر ، 
وشرع فيسَّر ، وجعل اإِلنساف ُب أحسن  قوَل ، ووعد من أطاعو جبنَّة اػبلد اليت فيها ما ال عنٌي رأت ، 
م حباً ال مثيل  وال أذٌف ظبعت ، وال خطر على قلب بشر ، ؽبذا كلّْو ، وألكثر منو أحبَّ ذلك اعبيل رَّّٔ
لو ، فقدَّموا أنفسهم ، وأىليهم ، وأمواؽبم ُب سبيل اهلل ببل  ردٍُّد ، أو منٍَّة ، بل اعتربوا ذلك  فضُّبلً من 

اهلل عليهم ، أف فتح ؽبم باب اعبهاد ، واالستشهاد ُب سبيلو ، ويسَّر ؽبم أسبابو ، فقاموا بذلك 
 ([ .415)]الواجب خري قياـ

 : {أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِينَ }ب ػ 

 فهذه صفات اؼبؤمنني الُكمَّل أف يكوف أحدىم متواضعاً ألخيو ، ووليّْو ، متعزّْزاً على

  ولذلك قاـ الصّْدّْيق وجنوده الكراـ دبناصرة اؼبسلمني ، وخرج بنفسو [ (416)]خصمو ، وعدوّْه
يقا ل اؼبر دّْين، وسريَّ أحد عشر لواء لرفع الظُّلم عن اؼبؤمنني، وكسر شوكة اؼبر دّْين ، ومل يقبل من 

بوا اؼبستضعفني من مواطنيهم اؼبسلمني ِإال أف يأخذ حبقّْهم منهم ، فيفعل ّٔم كما  اؼبر دّْين الَّذين عذَّ
فعلوا ّٔم ، وكذلك فعل قادة جيوشو ، وكاف رضي اهلل عنو حريصاً على مراعاة أحواؿ الرَّعيَّة ُب آّتمع 

 .، فقد مرَّ بنا كيف كاف يعامل اعبواري ، والعجائز ، وكبار السنّْ ، رضي اهلل عنو 

 .لقد سادت ىذه الصّْفات ُب عصر الصّْدّْيق ، وذبسَّدت ُب حياة الناس 

 : {هُبَاِىُدوَف ُب َسِبيِل اللَِّو َوالَ ىَبَافُوَف َلْوَمَة الَِئمٍ }ج ػ 

وقد ظهرت صفة آّاىدة ألعداء اهلل ُب عصر الصّْدّْيق ُب حرّٔم للمر دّْين ، وكسرىم لشوكتهم ، ومن 
بعد ُب الفتوحات اإِلسبلمية الَّيت سيأٌب  فصيلها بِإذف اهلل  عاىل ، لقد جاىد الصَّحابة أعداءىم من 
أجل أف  كوف كلمة اهلل ىي العليا ، وربقيق عبادة اهلل وحده ، وِإقامة حكم اهلل ، ونظاـ اإِلسبلـ ُب 

األرض ، ودفع عدواف اؼبر دّْين، ومنع الظُّلم بني النَّاس، وباعبهاد ُب سبيل اهلل ربقَّق ِإعزاز اؼبسلمني ، 
وِإذالؿ اؼبر دّْين ، ورجع النَّاس ِإىل دين اهلل ، واستطاعت القيادة اإِلسبلميَّة بزعامة الصّْدّْيق ػ رضي اهلل 

عنو ػ أف ذبعل من اعبزيرة العربية قاعدًة لبلنطبلؽ لفتح العامل أصبع ، وأصبحت اعبزيرة ىي النَّبع الصَّاُب 
  الَّذي يتدفَّق منو اإِلسبلـ ، ليصل ِإىل أصقاع األرض ، بواسطة رجاٍؿ عركتهم اغبياة ، وأصبحوا من 

بية ، والتَّعليم ، واعبهاد ، وِإقامة شرع اهلل الشَّامل إِلسعاد ب   أىل اػبربات اؼبتعدّْدة ُب ؾباالت الرتَّ
 ([ .417)]اإِلنساف حيثما كاف



لقد كاف اعبهاد الَّذي خاضو الصَّحابة ُب حروب الردَّة ِإعداداً ربَّانياً للفتوحات اإِلسبلميَّة ، حيث 
سبيَّزت الرَّايات ، وظهرت القدرات ، و فجَّرت الطَّاقات ، واكتشفت قياداٌت ميدانيَّة ، و فنَّن القادة ُب 

األساليب ، واػبطط اغبربيَّة ، وبرزت مؤىبلت اعبنديَّة الصَّادقة ، اؼبطيعة ، اؼبنضبطة ، الواعية   الَّيت 
 قا ل   وىي  علم على ماذا  قا ل ، و قدّْـ كلَّ شيٍء وىي  علم من أجل ماذا  ضحّْي و بذؿ ، ولذا 

 ([ .418)]كاف األداء فائقاً ، والتَّفاٍل عظيماً 

لقد  وحَّدت شبو اعبزيرة العربية بفضل اهلل ، ٍبَّ جهاد الصَّحابة مع الصّْدّْيق ربت راية اإِلسبلـ ألوَّؿ مرٍَّة 
 ُب  ارىبها بزواؿ الرؤوس ، أو انتظامها ضمن اؼبدّْ اإِلسبلمي ، وبسطت

عاصمة اإِلسبلـ ػ اؼبدينة ػ ىيمنتها على ربوع اعبزيرة ، وأصبحت األمَّة  سري دببدأٍ واحٍد ، بفكرٍة واحدٍة 
، فكاف االنتصار انتصاراً للدَّعوة اإِلسبلميَّة ، ولوحدة األمَّة بتضامنها ، و غلُّبها على عوامل التفكُّك ، 

أفَّ الدَّولة اإِلسبلميَّة بقيادة الصّْدّْيق قادرٌة على التغلُّب على أعنف : والعصبيَّة ، كما كانت برىاناً على 
 ([ .419)]األزمات

وىكذا كاف الصَّحابة هباىدوف ُب سبيل اهلل ، وال ىبافوف لـو أحٍد ، واعرتاضو ، ونقده ، لصبلبتهم ُب 
م يعملوف إِلحقاؽ اغبقّْ ، وِإبطاؿ الباطل  ([ .420)]دينهم ، وألهنَّ

 : {َذِلَك َفْضُل اللَِّو يُػْؤ ِيِو َمْن َيَشاءُ }د ػ 

اإِلشارة ِإىل ما ذُكر من حبّْ اهلل ِإيَّاىم ، وحبّْهم هلل ، وذلَّتهم للمؤمنني ، وعزَّهتم على الكافرين ، 
وجهادىم ُب سبيل اهلل ، وعدـ مباالهتم لَِلْوـ اللوَّاـ ، فاؼبذكور كلُّو فضُل اهلل الَّذي فضَّل بو أولياءه ، 

فبَّن يريد بو مزيد ِإكراـٍ من َسَعِة جوده ، واهلل واسٌع ، كثري الفواضل جلَّ : يؤ يو من يشاء   أي 
، عليٌم دبن ىو أىُلها ، فهو  عاىل واسع الفضل ، عليٌم دبن يستحقُّ ذلك فبَّن وُبَْرـ [ (421)]جبللو

 ([ .422)]منو

 :وصف آّتمع ُب عصر الصّْديق : ثانياً 

 :حني ندرس آّتمع اؼبسلم ُب صدر اػببلفة الرَّاشدة  تَّضح لنا ؾبموعٌة من السّْمات ، منها 

ػ أنَّو ػ ُب عمومو ػ ؾبتمٌع مسلٌم بكامل معىن اإِلسبلـ ، عميُق اإِليباف باهلل ، واليـو اآلخر ، مطبٌّْق 1
يٍَّة واضحٍة ، والتزاـٍ ظاىٍر ، وبأقلّْ قدٍر من اؼبعاصي وقع ُب أيّْ ؾبتمٍع ُب التاريخ ،  لتعاليم اإِلسبلـ جبدّْ
ا ىو حياة النَّاس ،  فالدّْين بالنسبة لو ىو اغبياة ، وليس شيئاً ىامشياً يفيء ِإليو بني اغبني واغبني ، ِإمبَّ

ا  وروحهم ، ليس فقط فيما يؤدُّونو من شعائر  عبديَّة ، وبرصوف على أدائها على وجهها الصَّحيح ، وِإمبَّ



من أخبلقيَّاهتم ، و صوُّراهتم ، واىتماماهتم ، وقيمهم ، وروابطهم االجتماعيَّة ، وعبلقات األسرة ، 
وعبلقات اعبوار ، والبيع ، والشّْراء والضَّرب ُب مناكب األرض ، والسَّعي وراء األرزاؽ ، وأمانة التَّعامل 
، وكفالة القادرين لغري القادرين ، واألمر باؼبعروؼ ، والنَّهي عن اؼبنكر ، والرَّقابة على أعماؿ اغبكَّاـ ، 

والوالة ، وال يع  ىذا بطبيعة اغباؿ أفَّ كلَّ أفراد آّتمع ىم على ىذا الوصف ، فهذا ال يتحقَّق ُب 
 اغبياة

نيا ، وال ُب أي ؾبتمٍع من البشر  ػ كما ورد ُب كتاب اهلل ػ  (ص)وقد كاف ُب ؾبتمع الرسوؿ . الدُّ
منافقوف ، يتظاىروف باإِلسبلـ ، وىم ُب دخيلة أنفسهم من األعداء ، وكاف فيو ضعاُؼ اإِليباف ، 

واؼبعوّْقوف ، واؼبتثاقلوف واؼببطّْئوف ، واػبائنوف ، ولكن ىؤالء صبيعاً مل يكن ؽبم وزٌف ُب ذلك آّتمع ، وال 
افق ىو  يار أولئك اؼبؤمنني الصَّادقي اإِليباف ، آّاىدين ُب سبيل  قدرٌة على ربويل ؾبراه   ألفَّ التَّيار الدَّ

 ([ .423)]اهلل بأمواؽبم ، وأنفسهم ، اؼبلتزمني بتعاليم ىذا الدّْين

، فليست األمَّة ؾبرَّد ؾبموعٍة  (لؤلمَّة  )ػ أنَّو آّتمع الَّذي ربقَّق فيو أعلى مستويات اؼبعىن اغبقيقي 2
من البشر صبعتهم وحدة اللُّغة ، ووحدة األرض ، ووحدة اؼبصاّب ، فتلك ىي الرَّوابط اليت  ربط البشر 
ُب اعباىليَّة ، فِإف  كونت منهم أمٌَّة فهي أمٌَّة جاىليَّة ، أمَّا األمَّة دبعناىا الرَّباٍل ػ فهي األمَّة الَّيت  ربط 

بينها رابطة العقيدة بصرؼ النَّظر عن اللُّغة ، واعبنس ، واللَّوف ، ومصاّب األرض القريبة ، وىذه مل 
 تحقَّق ُب التاريخ وحده كما ربقَّقت ُب األمَّة اإِلسبلميَّة ، فاألمَّة اإِلسبلميَّة ىي الَّيت حقَّقت معىن 

األمَّة أطوؿ فرتٍة من الزَّمن عرفتها األرض ، أمٌَّة ال  قـو على عصبية األرض ، وال اعبنس ، وال اللَّوف ، 
ا ىو رباط العقيدة يربط بني العريبّْ ، واغببشيّْ ، والرُّوميّْ ، والفارسيّْ ، يربط  وال اؼبصاّب األرضيَّة ، ِإمبَّ

بني الببلد اؼبفتوحة واألمَّة الفاربة على أساس األخوَّة الكاملة ُب الدّْين ، ولئن كاف معىن األمَّة قد 
حقَّقتو ىذه األمَّة أطوؿ فرتٍة عرفتها األرض   فقد كانت فرتة صدر اإِلسبلـ أزىى فرتٍة ربقَّقت فيها 

 ([ .424)]معاٍل اإِلسبلـ كلُّها دبا فيها معىن األمَّة على كبٍو غري مسبوؽٍ 

ٍة من أوامر الدّْين و وجيها و ، وىي 3 ػ أنَّو ؾبتمٌع أخبلقيّّ يقـو على قاعدٍة أخبلقيَّة واضحٍة مستمدَّ
قاعدٌة ال  شمل عبلقات اعبنسني وحدىا ، وِإف كانت ىذه من أبرز ظبات ىذا آّتمع ، فهو خاٍؿ 
من التربُّج ، ومن فوضى االختبلط ، وخاٍؿ من كلّْ ما ىبدش اغبياء من فعٍل ، أو قوٍؿ ، أو ِإشارٍة ، 

وخاٍؿ من الفاحشة ِإال القليل الَّذي ال ىبلو منو ؾبتمٌع على اإِلطبلؽ ، ولكنَّ القاعدة األخبلقيَّة أوسع 
بكثري من عبلقات اعبنسني ، فهي  شمل السّْياسة ، واالقتصاد ، واالجتماع ، والفكر ، والتَّعبري ، 



فاغبكم قائٌم على أخبلقيات اإِلسبلـ ، والعبلقاُت االقتصاديَّة من بيٍع ، وشراٍء ، و بادٍؿ ، واستغبلٍؿ 
للماؿ قائمٌة على أخبلقيَّات اإلسبلـ ، وعبلقاُت النَّاس ُب آّتمع قائمٌة على الصّْدؽ ، واألمانة ، 

 ([ .425)]واإلخبلص ، والتَّعاوف ، واغببّْ ، ال غمز ، وال ؼبز ، وال مبيمة ، وال قذؼ لؤلعراض

 

ػ أنَّو ؾبتمٌع جادّّ مشغوٌؿ دبعايل األمور ، ال بسفسافها ، وليس اعبدُّ بالضَّرورة عبوساً وصرامًة ، ولكنَّو 4
روٌح  بعث اؽبمَّة ُب النَّاس ، وربثُّ على النَّشاط ، والعمل ، واغبركة ، كما أفَّ اىتمامات النَّاس ىي 

اىتماماٌت أعلى ، وأبعد من واقع اغبسّْ القريب ، وليست فيو ظباُت آّتمع الفارغة اؼبرتىّْلة ، الَّيت 
 ([ .426)] تسكَّع ُب البيوت ، وُب الطرقات  بحث عن وسيلٍة لقتل الوقت من شدَّة الفراغ

ػ أنَّو ؾبتمٌع ؾبنَّد للعمل ُب كلّْ اذباٍه ،  لمس فيو روح اعبنديَّة واضحًة ، ال ُب القتاؿ ُب سبيل اهلل 5
فحسب ، وِإف كاف القتاؿ ُب سبيل اهلل قد شغل حيّْزاً كبرياً من حياة ىذا آّتمع ، ولكن ُب صبيع 

اىات ، فالكلُّ متأىٌّْب للعمل ُب اللحظة الَّيت يطلب منو فيها العمل ، ومن ٍَبَّ مل يكن ُب حاجٍة  االذبّْ
افعة لبذؿ  ِإىل  عبئٍة عسكريٍَّة ، وال مدنيَّة ، فهو معبَّأٌ من  لقاء نفسو بدافع العقيدة ، وبتأثري شحنتها الدَّ

اه  ([ .427)]النَّشاط ُب كلّْ اذبّْ

ػ أنَّو ؾبتمٌع متعبٌّْد ،  لمس روح العبادة واضحًة ُب  صرُّفا و ، ليس فقط ُب أداء الفرائض ، والتَّطوُّع 6
بالنَّوافل ابتغاء مرضاة اهلل ، ولكن ُب أداء األعماؿ صبيعاً ، فالعمل ُب حسّْو عبادٌة يؤدّْيو بروح العبادة ، 
اغباكم يسوس رعيَّتو بروح العبادة ، واؼبعلّْم الذي يعلّْم القراف ، ويفقّْو الناس ُب الدّْين يعلم بروح العبادة 

، والتَّاجر الَّذي يراعي اهلل ُب بيعو وشرائو يفعل ذلك بروح العبادة ، والزَّوج يرعى بيتو بروح العبادة ، 
كلُّكم راٍع ، وكلُّكم مسؤوٌؿ عن »  : (ص)والزَّوجة  رعى بيتها بروح العبادة ، ربقيقاً لتوجيو رسوؿ اهلل 

 ([.428)]« رعيَّتو 

ىذه من أىم ظبات عصر الصّْدّْيق   الَّذي ىو بداية اػببلفة الرَّاشدة ، وىذه السّْمات جعلتو ؾبتمعاً 
ا ىي  مسلماً ُب أعلى افاقو ، وىي الَّيت جعلت ىذه الفرتة ىي الفرتة اؼبثاليَّة ُب  اريخ اإِلسبلـ ، كما أهنَّ
الَّيت ساعدت ُب نشر ىذا الدّْين بالسُّرعة العجيبة الَّيت انتشر ّٔا ، فحركة الفتح ذاهتا من أسرع حركات 
الفتح ُب التاريخ كلّْو ، حبيث مشلت ُب أقل من طبسني عاماً أرضاً سبتدُّ من احمليط غرباً ِإىل اؽبند شرقاً ، 
وىي ظاىرٌة ُب ذاهتا  ستحقُّ التَّسجيل ، واإِلبراز ، وكذلك دخوؿ النَّاس ُب اإِلسبلـ ُب الببلد اؼبفتوحة 
ببل قهٍر ، وال ضغٍط ، وقد كانت  لك السّْمات الَّيت اشتمل عليها آّتمع اؼبسلم ىي الرَّصيد اغبقيقي 



ؽبذه الظَّاىرة ، فقد أحبَّ الناس اإِلسبلـ ؼبَّا رأوه ُمطبَّقاً على ىذه الصُّورة العجيبة الوضَّاءة ، فأحبُّوا أف 
 ([ .429)]يكونوا من بني معتنقيو

 

 :سياسة الصّْدّْيق ُب ؿباربة التدخُّل األجنيبّْ : ثالثاً 

أدَّت حركة الدَّولة اإِلسبلميَّة الضَّاربة ُب اعبزيرة العربيَّة ِإىل عبوء كثري من القبائل آّاورة لكلٍّ من الرُّـو ، 
، حَّتَّ سعوا للتقرُّب من  (ص)والفرس ، وأبَوا التَّسليم للدَّولة اإِلسبلميَّة ، وما ِإْف ظبعوا بوفاة رسوؿ اهلل 

الدَّولتني ، واستغلَّ الفرس والرُّـو ىذه القبائل باغبضّْ ، والتَّشجيع ، والدَّعم لتقف ضدَّ الدَّولة 
، فكانت سياسة الصّْدّْيق التَّصدّْي ؽبذا الدَّعم اػبارجيّْ بأف أرسل ضبلَة أسامة بن [ (430)]اإِلسبلميَّة

، فكانت  لك اغبملة دبثابة الضَّماف لعدـ اسرتساؿ  لك  (ص)زيٍد ِإىل الشَّاـ بعد وفاة رسوؿ اهلل 
القبائل على مهاصبة الدَّولة اإِلسبلميَّة ، وأرسل أبو بكر أيضاً خالد بن سعيد بن العاص على رأس 

جيٍش ِإىل اغبمقتني من مشارؼ الشَّاـ ، وعمرو بن العاص ِإىل  بوؾ ، ودومة اعبندؿ ، وأرسل العبلء 
، ٍبَّ  ابع اؼبثىنَّ بن حارثة الشَّيباٍل ِإىل  (ساحل اػبليج العريب كلّْو : أي  )بن اغبضرمي ِإىل البحرين 

جنوب العراؽ بعد القضاء على ردَّة البحرين ، واضطرت سجاح التَّميميَّة وقد كانت من نصارى العرب 
ُب العراؽ الَّيت كانت ربت سيطرة الفرس أف  ر دَّ عائدًة ِإىل العراؽ ؼبَّا رأت قوَّة اؼبسلمني ، لقد كاف 

اؼبسلموف بقيادة أيب بكٍر على مستوى اليقظة واؼبسؤوليَّة ، فحفظوا اغبدود الشَّمالية بدقٍَّة ، فمن الشَّرؽ 
ِإىل الغرب على طوؿ اغبدود الشَّماليَّة اؼبتاطبة للفرس والرُّـو قبد العبلء بن اغبضرمي ، وخالد بن الوليد 
مشاؿ قبد ، ٍُبَّ عمرو بن العاص ُب دومة اعبندؿ ، وخالد بن سعيد على مشارؼ الشَّاـ ، ناىيك عن 

 ([ .431)]جيش أسامة

م كانوا يروف اؼبدَّ  كاف الفرس يرتبَّصوف باإِلسبلـ الدَّوائر ، ولكنَّهم كمنوا كموف األفعى وخاصَّة أهنَّ
اإِلسبلميَّ يكتسح من أمامو كلَّ أقزاـ التَّاريخ ، ويزيح من وجهو صبيع قوى الشَّرّْ والطُّغياف ، وعندما 
حانت الفرصة بار داد بعض القبائل عن اإِلسبلـ ، و وجَّهت قبيلة بكر بن وائل ِإىل كسرى بعد وفاة 

 عرض عليو ِإمارة البحرين ، فبلقى العرض قبوالً لديو ، وأرسل معهم اؼبنذر بن النُّعماف  (ص)الرَّسوؿ 
على رأس قوٍَّة مؤلَّفٍة من سبعة االؼ فارٍس ، وراجٍل ، وعدٍد من اػبيل  قارب ُب أعدادىا اؼبئة 

 ([ .432)]ؼبساعدهتم ُب مواجهة اؼبسلمني ، وىم شرذمٌة ال ىُبشى خطرىم كما يقوؿ الكبلعي

 ، وقد ذكر الدُّكتور ؿبمد حسني[ (433)]وكاف مسيلمة الكذاب  تطلَّع ِإليو األعني من ببلط فارسٍ 



من أفَّ سجاح مل  نحدر من مشايل العراؽ ِإىل شبو اعبزيرة يتبعها رىطها ِإال مدفوعًة بتحريض : ىيكل 
 ([ .434)]الفرس وعمَّاؽبم ُب العراؽ ، كي يزيدوا الثَّورة ُب ببلد العرب اشتعاالً 

ىذا عن دور الفرس ، أمَّا دور الرُّـو فقد كاف أظهر ، وأخطر ، ذلك ألفَّ موقف الرُّـو من اإِلسبلـ 
ودولتو كاف أصلب ، وأعَّت ، فهم أمَّة ذات فكٍر ، وعقيدٍة ، وذات نظٍم ، وقوانني متقدّْمة ، وؽبم من 
الَعدد والُعدد مدٌد ال يكاد ينقطع ، ومن اغبلفاء واأل باع دوٌؿ ودوٌؿ ، ولذا كانت العبلقات بينهما ُب 

، وقد عبأ الرُّـو ومنذ وقت مبكٍر بعد [ (435)]أعلى درجات سخونتها ، و و ُّرىا منذ فرتاٍت مبكّْرةٍ 
مؤ ة ، : ِإىل ؿباولة الصّْداـ مع اؼبسلمني ، فكاف من جرَّاء ذلك غزو ا  (ص)وصوؿ كتب رسوؿ اهلل 

أفَّ الدَّولة اإِلسبلميَّة ليس من السَّهل ابتبلعها ، أو شراء أصحأّا ، كما : و بوؾ اللَّتاف أثبتتا ؽبم مادّْياً 
أثبتتا للمسلمني من جهٍة أخرى ِإخبلص متنصّْرة العرب من قبائل الشَّاـ ألبناء دينهم من الرُّـو ، وعلى 

بنفسو ِإثر غزوة  بوؾ مع أمراء الشَّاـ من أ باع الرُّـو ،  (ص)الرَّغم من اال فاقيَّات الَّيت عقدىا رسوؿ اهلل 
فِإفَّ الرـو كانوا ال يكفُّوف عن مناوشة الدَّولة اإِلسبلميَّة وؿباولة قصّْ أجنحتها ، وبالتَّايل القضاء عليها ، 

وكاف الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ متنبّْهاً ؽبذا األمر جيداً ، وقد سبثَّل ذلك ُب ِإصراره الشَّديد على ِإنفاذ 
جيش أسامة لوجهتو ، وقد رأى قبائل العرب ُب مشايل اعبزيرة من ػبم ، وغساف ، وجذاـ ، وبلي ، 

الَّيت أبرمها معها ، وَمْن غري  (ص)وقضاعة ، وعذرة ، وكلٍب  عود لبلنقضاض على عهود رسوؿ اهلل 
الدَّولة الرُّومية يبدىم بوقود اؼبعركة من سبلٍح ، ورجاٍؿ ، وماٍؿ ، وـبطَّطات؟ وكأنَّو كاف يريد أف يقوؿ 

ِإنَّو على الرَّغم من انتقاض العرب داخل ببلدي فِإفَّ ذلك لن يفتَّ ُب عضدنا كبن : للرُّـو بلساف اغباؿ 
 ([ .436)]اؼبسلمني ، وكبن قادروف أف نصدَّ عن دولتنا أكرب ىجمٍة عاؼبيٍَّة ، ولو كانت من جانبكم

ِإفَّ انتقاض اعبزيرة العربيَّة جدد األمل عند الفرس ، والرُّـو بأفَّ العرب سيقضوف على اإِلسبلـ ، وقدَّمت 
الفرس والرُّـو للعرب الثائرين على اغبكم اإِلسبلمي كثرياً من اؼبساعدات ، واوت الفارّْين منهم ، ولذلك 
مل يكد اؼبسلموف يعيدوف اعبزيرة العربيَّة ِإىل وحدهتا حَّتَّ كاف األواف قد اف للزَّحف كبو الشَّماؿ ؼبواجهة 

 ([ .437)]العدوَّْين الكبريين اللَّذين يرتبَّصاف باإِلسبلـ

، وبعث منها اعبيوش وزوَّدىا بكلّْ ما من شأنو  (اؼبدينة اؼبنورة  )لقد ربرَّؾ الصّْدّْيق من قاعد و األمينة 
 أف هبعلها ذات ىيبٍة ُب عيوف أعدائها ، وُب قلؤّم ، وقد استطاع الصّْدّْيق أف



يفيض من قاعد و اػبري على بقيَّة أرجاء اعبزيرة العربيَّة ، وما كاف لو أف ينطلق لفتح ببلد الشاـ والعراؽ 
لوال أنَّو أمَّن قاعد و الكربى اعبزيرة العربيَّة ، مواليًة لئِلسبلـ ، موحَّدًة على أساسو ، وقد سبثَّل أمن ىذه 

 :القاعدة ُب ثبلثة مستوياٍت ، ىي 

: عـز اػبليفة على مواصلة اعبهاد ، وِإيبانو الوطيد بصبلحية فكره ، وسبيُّزه ، واستعبلئو بو ، وثانياً : أوالً 
 طهري ؾبتمعو األكرب وىو آّتمع : نظافة ؾبتمعو األصغر ؾبتمع اؼبدينة من مهاجرين ، وأنصار ، وثالثاً 

العريب من أدراف الشّْرؾ ، وعقابيل الردَّة ، وقد انبنت ىذه اؼبستويات بعضها على بعٍض حَّتَّ ظبا البناء 
شاـباً قويّاً ، واستطاع أف يرمي بو ثغور العراؽ والشاـ رمياً زعزع كيانات الرُّـو والفرس زعزعًة شديدًة ُب 

أمٍد قصري ، وما ذلك ِإال ألفَّ اعبيوش اؼبنطلقة من اعبزيرة كانت موحَّدَة الصُّفوؼ ، موحَّدة الفكر ، 
 ([ .438)]موحَّدة الرَّاية ، ؿبمية الظَّهر ، مؤمّْنًة مراكز التَّموين

 :من نتائج أحداث الردَّة : رابعاً 

ا مشلت أجياالً واماداً ،  خلَّفت حروب الردَّة اثاراً ونتائج مل  كن ؿبدودة الزَّماف ، واؼبكاف ، وِإمبَّ
. و صوُّرات ، وأفكاراً ، وسلوكياٍت ، وأحكاماً ما زالت  غذّْي األجياؿ من بعدىا ، وسبدُّىا بالكثري 

 :ومن أىمّْ  لك النتائج 

 :ػ سبيُّز اإِلسبلـ عمَّا عداه من  صوراٍت ، وأفكاٍر ، وسلوؾ 1

اختلطت األمور ببعضها ، وسارعت األعراب ِإىل الردَّة ، فكاف منهم اؼبؤلَّفة  (ص)بعد وفاة رسوؿ اهلل 
قلؤّم ، أو من اؼبنافقني ، أو الَّذين أسلموا رغم أنوفهم ، وُب وقٍت متأخٍّْر ، أو من الَّذين مل يسلموا 

أصبلً ، ومن أمثلة الصّْنفني األوَّلني ِإسبلـ عيينة بن حصن الفزاري  الَّذي أسلم ِإسبلماً فيو دخٌن كبرٌي، 
ولذا ما ِإف ىبَّت نار الفتنة حَّتَّ استجاب ؽبا ، وباع دينو بدنيا طليحة األسدي ، وؼبَّا أسر ، وبعث ِإىل 

! أي عدو اهلل: أيب بكٍر مقيَّداً باألغبلؿ كاف فتياف اؼبدينة يبرُّوف عليو ، فينخسونو باعبريد ، ويقولوف 
م : ومن ىؤالء الذين يقاؿ [! (439)]واهلل ما كنت امنت باهلل قطُّ : فيقوؿ ! أكفرت بعد ِإيبانك؟ ِإهنَّ

مل يسلموا أصبلً قبيلة عنس اليمنيَّة ، وىي قبيلة الطَّاغية األسود الَّذي ادَّعى النُّبوَّة ، وفعل ُب ببلد 
 .اليمن األفاعيل ، ونكَّل باؼبسلمني 

ومن أمثلة سوء الفهم لنصوص اإِلسبلـ الَّيت أدَّت ّٔؤالء ِإىل الكفر أفَّ بعضاً منهم أنكر الزَّكاة ؿبتّجاً 
ُرُىْم َو ُػزَكّْيِهْم َِّٔا َوَصلّْ َعَلْيِهْم ِإفَّ َصبلََ َك َسَكٌن ؽَبُْم }: دبدلوؿ قولو  عاىل  ُخْذ ِمْن أَْمَواؽبِِْم َصَدَقًة ُ َطهّْ

يٌع َعِليٌم   [ .103: التوبة] {*َواللَُّو ظبَِ

 



اعتقد بعض مانعي الزَّكاة من : فقد جاء ُب التَّعليق على ىذا اآلية ُب  فسري ابن كثري ػ رضبو اهلل ػ قولو 
ا كاف ىذا خاّصاً برسوؿ اهلل : أحياء العرب  ، وقد احتجُّوا  (ص)أفَّ دفعها ِإىل اإِلماـ ال يكوف ، وِإمبَّ

والفهم الفاسد أبو بكر ،  (السَّقيم  {ُخْذ ِمْن أَْمَواؽبِِْم َصَدَقةً }وقد ردَّ عليهم ىذا التَّأويل : بقولو  عاىل 
وقا لوىم حَّتَّ أدَّوىا ِإىل اػبليفة، كما كانوا يؤدُّوهنا ِإىل رسوؿ اهلل  (رضواف اهلل عليهم )وسائر الصَّحابة 

 ([.440)](ص)

وظهرت العصبيَّة القبليَّة بقوٍَّة ، فهذا مسيلمة الكذاب يقوؿ لب  حنيفة ؿبرّْضاً ِإيَّاىم على ا ّْباعو ، 
واهلل ما ! أريد أف زبربوٍل دباذا صارت قريش أحقَّ بالنُّبوَّة ، واإِلمامة منكم؟: وِإنكار حّق قريش بالنُّبوَّة 

 ([ .441)]ىم بأكثر منكم ، وال أقبد ، وِإفَّ ببلدكم ألوسع من ببلدىم ، وأموالكم أكثر من أمواؽبم

وىذا الرَّجاؿ بن ُعنفوة اغبنفي الَّذي أضلَّو اهلل على علٍم بعد أف قرأ القراف ، وفقو ُب الدّْين يقوؿ ُب 
وىذا [ . (442)]كبشاف انتطحا ، فأحبُّهما ِإلينا كبشنا: حقيقة النُّبوَّة بني رسوؿ اهلل ، ومسيلمة 

أشهد أنَّك كذَّاب ، وأفَّ ؿبمداً : طلحة النمريُّ قاؿ ؼبسيلمة عندما راه ، وظبع منو ما علم بو كذبو 
 ([ .443)]صادٌؽ ، ولكن كذَّاب ربيعة أحبُّ ِإلينا من صادؽ ُمضر

بل ِإف مسيلمة يعرؼ كذب نفسو ، فلمَّا كانت معركة اليمامة ، وبدت الغلبة للمسلمني   قاؿ لو 
قا لوا عن أحسابكم ، فأمَّا : أين ما كنت  عدنا بو من النَّصر ، واآليات؟ فقاؿ : أصحابو ؿبنقني عليو 

 ([ .444)]الدّْين فبل دين

واختلطت عليهم التصوُّرات ، واألفكار ، والسُّلوكيَّات ، واآلماؿ ، وعمل اؼبر دُّوف على ِإهناء اإِلسبلـ ، 
وؿبوه من الوجود ، و كالبت قوى الشَّرّْ على ذلك ، ولكن ؿباوالهتم باءت بالفشل ، وُأحبطت صبيعها 

بتوحُّد اؼبسلمني ، وذبمُّعهم ، و كتُّلهم حوؿ القاعدة الصُّلبة للمجتمع اإِلسبلميّْ  الَّيت  ربَّت على يد 
، وأصبحت  شبو القطب اؼبغناطيسي الضَّخم الَّذي قاـ ػ حبكم طبيعتو ، وخصائصو ػ  (ص)رسوؿ اهلل 

جبذب كلّْ َمْن كاف مؤىَّبلً لئِلسبلـ ، ووبمل خاصّْيَّة االقبذاب ِإىل ىذا القطب اؼبغناطيسي الضَّخم 
ا ُب قوَّة  فرُّده  الفعَّاؿ ، فقد أدَّى ىذا التجمُّع ِإىل ِإظهار قوَّة اإِلسبلـ ، ليس بكثرة العدد والُعدَّة ، وِإمبَّ

  صوُّراً ، وفكراً ، وسلوكاً ُب لبنا و

الصُّلبة ، و ربيتها الفذَّة الَّيت  ربَّت عليها  لك اللبنات ؾبتمعًة ، والقوَّة ُب وضوح التَّعامل مع اغبدث 
ا كانوا واضحني وضوح عبارة أيب بكٍر  دوف مواربٍة ، أو  ريٍُّث ، أو ِإغماِض عنٍي وفتِح األخرى ، وِإمبَّ



من كاف يعبد ؿبمَّداً   فِإفَّ ؿبمَّداً قد مات ، ومن كاف يعبد اهلل   فِإفَّ اهلل : الصّْديق للمسلمني صبيعاً 
 ([ .445)]حيّّ ال يبوت

ِإفَّ من نتائج أحداث الردَّة حفظ التصوُّر اإِلسبلميّْ من التَّحريف ، والتَّشويو ، وَأْف ذبرَّدت الرَّاية 
اإِلسبلميَّة من العصبيَّة اعباىليَّة ، والوالء اؼبختلط ، وصارت خالصًة من أيَّة شائبٍة ، وأفَّ التَّصوُّر 

اإِلسبلميَّ ال يقبل اؼبداىنة مهما كانت الظُّروؼ احمليطة ، وأفَّ القوَّة اإِلسبلميَّة ال  ر بط بالعدد وال 
العدَّة ، ولكن بقوَّة اإِليباف والرُّوح اؼبعنويَّة ، وأفَّ األصل دعوة النَّاس ِإىل اإِلسبلـ ، وليس مقا لتهم ، 

 ([ .446)]فالدَّعوة أوَّالً ، وأفَّ اغبرص على النَّاس ىو اؼبقدَّـ على كلّْ شيءٍ 

 :ػ ضرورة وجود قاعدٍة صلبٍة للمجتمع 2

أظهرت أحداث الردَّة معادف أصيلًة ُب بنية قاعدة ىذه الدَّولة ، وكشفت عن عناصر صلبٍة ، فلم 
يكونوا أفراداً متناثرين ، ولكنَّهم كانوا يشكّْلوف القاعدة ؽبذا آّتمع ، وؽبذه الدَّولة ، ومل  كن قاعدًة 

ا كانت قاعدًة صلبًة واعيًة ،  درؾ حقيقة نفسها ، وحقيقة عدوّْىا  رخوًة ، أو ىشًَّة ، أو ساذجًة ، وِإمبَّ
، و عي أبعاد اؼبخاطر من حوؽبا ، وزبطّْط بانتباٍه ، ويقظٍة كاملٍة ُب مواجهة كلّْ الصّْعاب ، وىي مع 

ىذا وذاؾ موصولٌة بالقوي العزيز ، وؽبذا انتصرت على كلّْ خصومها ، وأزالت كلَّ العوائق من طريقها ، 
فقد حافظت ىذه القاعدة على اإِلسبلـ ، ودولتو ، وسانبت ُب صبع اغبشود لكسر شوكة أىل الردَّة ، 

وعملت على ملّْ مْشل النَّاس من حوؽبا ، وًبَّ بفضل اهلل ، ٍبَّ جهود ىذه القاعدة الصُّلبة حفظ كياف 
 ([ .447)]األمَّة ، وبقائها ، و نميتها

 :ػ ذبهيز اعبزيرة كقاعدة للفتوح اإِلسبلميَّة 3

 ناثرت التجمُّعات ، وسبرَّدت كثرٌي من القبائل على اػبليفة ، وقاـ الصّْدّْيق ػ  (ص)دبجرَّد وفاة الرسوؿ 
رضي اهلل عنو ػ مع الصَّحابة بعمٍل شاؽٍّ عظيٍم استطاعوا أف ىُبضعوا القبائل للدَّولة ، وأشرؼ الصّْدّْيق 

بويَّة ، والتَّعليميَّة ، واغبربيَّة ، واإِلداريَّة ، وقبح قباحاً باىراً ، والتحمت القبائل  على  نفيذ اػبطط الرتَّ
العربيَّة مع الدَّولة اإِلسبلميَّة وأصبحت جزيرة العرب بسكَّاهنا قاعدة الفتوح اإِلسبلميَّة بعد ذلك ، 

وصارت ىي النَّبع الَّذي يتدفَّق منو اإِلسبلـ   ليصل ِإىل أصقاع األرض فارباً ، ومعلّْماً ، 
 ([ .448)]ومربّْياً 

 



ِإفَّ جزيرة العرب ىي قاعدة الفتوح ، فكيف يتسىنَّ الفتح ِإذا مل  كن لو قاعدة ، أو كانت ىذه القاعدة 
مضطربًة غري مستقرَّة ، أمَّا اآلف فقد أصبح فبكناً  عبئة كلّْ طاقات شبو اعبزيرة ، وحشدىا لؤلعماؿ 

 ([ .449)]اغبربيَّة الَّيت  لت

 :ػ اإِلعداد القيادي غبركة الفتوح اإِلسبلميَّة 4

ومن خبلؿ أحداث الردَّة الَّيت ميَّزت الصُّفوؼ ، وامتحنت الطَّاقات ، والقدرات ، وكشفت عن الطَّبقة 
اليت كانت  غطي معادف األمَّة ، ظهرت اؼبعادف اػبسيسة على حقيقتها ، وأعطيت القيادة للمعادف 

نا دبعلوماٍت صبَّة  النَّفيسة الصُّلبة اؼبصقولة لتمسك بزماـ األمور ُب حركة الفتوح ، فاؼبصادر التَّارىبيَّة سبدُّ
عن قياداٍت مل  كن من اؼبهاجرين ، وال من األنصار ، وال من الصَّحابة ، ولكنَّهم  ربَّوا من خبلؿ 

كتاب اهلل مباشرًة ، ٍبَّ صقلتهم أحداث الردَّة ، وميَّزهتم عن غريىم ، ليصلوا ِإىل صدارة اعبيوش الفاربة 
 .، وشهد ؽبم اعبميع باغبنكة ، واألداء اؼبتفاٍل ، واإِليباف الصَّادؽ 

ىذا وقد كانت القيادة اؼبركزيَّة ُب اؼبدينة وميادين القتاؿ  ديرىا قياداٌت غايًة ُب التَّفاىم ، والتَّعاوف ، 
والتَّحابّْ على الرَّغم من بعد اؼبسافات ، ِإال أفَّ التَّوازف الرَّائع بني دور كلٍّ من القيادة اؼبركزية ، وقيادات 

 ([ .450)]ميادين القتاؿ كاف واضحاً ، وبارزاً 

 :ػ الفقو الواقعي للردَّة 5

وردت العديد من النُّصوص القرانيَّة ، واألحاديث النَّبويَّة الَّيت ربدَّثت على الردَّة كحالة  عرتي بعض 
ْـّ النَّظري الثابت ، ومل  كن قد مورست بشكٍل  البشر ، وكلُّ ما ورد من النُّصوص ظلَّت ُب ِإطارىا العا

ٍـّ ُب الواقع ، وؼبا وقعت الردَّة ، وعاشها اؼبسلموف عملّياً ، واستنبطوا ؽبا أحكاماً على ضوء  لك  عا
النُّصوص ، كانت  لك االستنباطات معامل ىاديًة لفقو  لك النُّصوص ، ويتَّضح ىذا من نقاٍش بني 

الصَّحابة حوؿ موقفهم من ىؤالء القـو ، فكانوا يعودوف ِإىل النُّصوص يدرسوف ، ويتحاوروف حوؽبا ، 
وسرعاف ما يتَّفقوف على صورٍة واحدٍة سواٌء ُب  قييمهم ، و وصيفهم الوصف اؼبنطبق عليهم ، أـ ُب 

طريقة معاملتهم ، فهذه الوقفات العمليَّة أماـ اغبدث والنَّصّْ أنتجت أبواباً ُب كتب التَّشريع اإِلسبلميّْ 
ضمَّت  فصيبلٍت  شريعيًَّة دقيقًة عن أحكاـ الردَّة ، ٍبَّ صار عمل الصَّحابة سابقًة فقهيًَّة  ؤخذ ُب 

 ([ .451)]االعتبار عند استنباط اجتهاٍد ، أو  طبيق حكٍم فيما بعد

 

ُء ِإالَّ بَِأْىِلوِ }ػ 6  : {َوالَ وبَِيُق اْلَمْكُر السَّطّْ



ا ىي ؿباولٌة يائسٌة  ِإفَّ أيَّة ؿباولٍة للتمرُّد على دين اإِلسبلـ سواٌء أقاـ ّٔا فرٌد ، أـ صباعٌة ، أـ دولٌة ، ِإمبَّ
ا ىو سبرٌُّد على أمر اهلل اؼبتمثّْل بكتابو   الَّذي  ماؽبا اإِلخفاؽ الذَّريع ، واػبيبة الشَّنيعة   ألفَّ التمرُّد ِإمبَّ

 كفَّل حبفظو ، وحفظ صباعة  لتفُّ حولو ، و قيمو ُب نفوسها ، وواقعها مدى الدَّىر ، وحبكمو 
ِإفَّ مصري الكائدين لدين . القاضي بالعاقبة للمتَّقني وباؼبنّْ على اؼبستضعفني أف يُديل ؽبم من الظَّاؼبني 

نيا ، واآلخرة ، وما أصبل ما قاؿ الشاعر   :اهلل ىو البوار ُب الدُّ

ػ استقرار التنظيم 7([ 452)]كناطٍح صخرًة يوماً لُِيوِىنَػَها  فَػَلْم َيُضْرَىا َوأَْوَىى قَػْرنَو الَوِعلُ 
 :اإِلداري ُب اعبزيرة 

مكَّة ، وكاف : استقرَّ التَّقسيم اإِلداريُّ بعد انتصار الصّْدّْيق ُب حروب الردَّة على نظاـ الواليات ، وىي 
وصنعاء ، وأمريىا اؼبهاجر بن أيب . والطَّائف ، وأمريىا عثماف ابن أيب العاص . أمريىا عتَّاب بن أسيد 

وزبيد ، ورقع ، وواليهما . وخوالف ، وواليها يعلى بن أميَّة . وحضرموت ، وواليها زياد بن لبيد . أمري 
. وقبراف ، وواليها جرير ابن عبد اهلل . أمَّا َجَند اليمن   فأمريىا معاذ بن جبل . أبو موسى األشعري 

وُعَماف ، وواليها حذيفة . والبحرين وواليها العبلء بن اغبضرميّْ . وجرش ، وواليها عبد اهلل بن ثور 
 ([ .453)]واليمامة ، وواليها سليط بن قيس. الغلفاٍل 

 

* * * 

 
 
 

 الفصل الرابع

 فتوحات الصّْدّْيق ، واستخبلفو

 لعمر ػ رضي اهلل عنهما ػ ووفا و

 :سبهيد 

نيا ىي  وحيد اهلل ، وربقيق عبوديَِّتو الشَّاملة ُب ىذه اغبياة كما  ِإفَّ غاية وجود األمَّة اؼبسلمة ُب ىذه الدُّ
فِإذا كاف َخْلُق اعبنّْ ،  . [56: الذاريات] {*َوَما َخَلْقُت اعبِْنَّ َواإِلْنَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوِف }: قاؿ  عاىل 

واإِلنس الغاية منو عبادة اهلل وحده سبحانو و عاىل   فكاف لزاماً على األمَّة اؼبسلمة أف  سعى لتحقيق 
ىذه الغاية ، وربمُّل ىذه األمانة ، وأعباء  بليغها للنَّاس أصبعني ، بالدَّعوة ِإىل اهلل ، و عليم النَّاس ، 



و ربيتهم على منهج اهلل ، والعمل على ِإزالة كلّْ العقبات الَّيت  قف ُب وجو أداء ىذه األمانة ِإىل النَّاس 
أصبعني ، وبذلك يتحقَّق بسط سيادة الشَّرع اغبكيم على كل ب  البشر ، ويصبح اعبميع يدينوف 

، ولذلك شرع اهلل [ (454)]حباكمية اهلل سبحانو اؼبطلقة اؼبتمثّْلة ُب خضوع اعبميع لشرع اهلل  عاىل
 . عاىل اعبهاد إِلزالة اغبواجز ، والعقبات اؼبانعة من ظباع دين الفطرة   الَّيت فطر النَّاس عليها 

وِإذا كاف أصل القتاؿ اؼبشروع ىو اعبهاد بقصد أف يكوف الدّْين كلُّو هلل ، وأف  كوف : قاؿ ابن  يميَّة 
 ([ .455)]كلمة اهلل ىي العليا   فمن منع قو ل با ّْفاؽ اؼبسلمني

. بتبليغ واجب الدَّعوة ِإىل اهلل ، فأرسل الكتب ، والرُّسل ِإىل القادة ، واؼبلوؾ ، والزُّعماء  (ص)وقد قاـ 
وبعث السَّرايا ، واعبيوش إِلزالة اغبواجز البشريَّة ، واألعراؼ اعباىليَّة ، واؼبوانع النَّفسيَّة ، والعوائق اؼبادّْيَّة 

بذا و بعض البعوث ، والغزوات ، والَّيت كاف اخرىا  (ص)اؼبانعة من ظباع اإِلسبلـ ، و فهُّمو ، بل قاد 
 .ىػ 9غزوة  بوؾ سنة 

وف بني ثبلثٍة  ِإمَّا أف يدخلوا اإِلسبلـ ، ويكونوا للمسلمني : والنَّاس ُب كلّْ ىذه اؼبعارؾ ، والغزوات ـبريَّ
 ِإخواناً ، وِإما أف ىبتاروا البقاء على كفرىم ، ويدفعوا اعبزية ، وِإما أف

 ([ .456)]يرفضوا ىذا وذاؾ ، فيكوف السَّيف فاصبلً بيننا وبينهم

وسار الصّْديق ػ رضي اهلل عنو ػ على ىذا اؼبنهج وشرع ُب ِإرساؿ اعبيوش لتحقيق بشائر الرَّسوؿ بفتح 
فو » : لعديّْ بن حاًب  (ص)كثرٍي من اؼبمالك والببلد ، كفتح العراؽ ، وغريىا من الببلد ، فقد قاؿ 

ليتمنَّ اهلل ىذا األمر   حَّتَّ زبرج الظَّعينة من اغبرية   حَّتَّ  طوؼ بالبيت ُب غري ! الذي نفسي بيده
 ([ « .457)]!جوار أحٍد ، ولتفتحنَّ كنوز كسرى بن ىرمز

اػبطوط العريضة لتلك الفتوحات ، وأضافت  لك اؼببشّْرات رصيداً مادّْياً ،  (ص)وقد وضع رسوؿ اهلل 
ومعنويّاً ، وحسّْيَّاً لؤلمَّة ، وقد حاوؿ اؼبستشرقوف ، وأذنأّم ، وأعداء اإِلسبلـ أف هبرّْدوا الفتوحات 

اإِلسبلميَّة من دوافعها الدَّعوية ، وأىدافها الربَّانيَّة ، ومقاصدىا السَّامية ، وألصقوا حبركة الفتوحات هتماً 
ليل ، والربىاف ، واغبجَّة   .باطلًة ال  قـو أماـ الدَّ

ِإفَّ اؽبدؼ الرَّفيع ، واؼبقصد السَّامي غبركة الفتوحات الَّيت قادىا الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ كاف غرضها 
نشر دين اهلل  عاىل بني النَّاس ، وِإزاحة الطَّواغيت من على رقاب النَّاس ، وكاف الصّْدّْيق واؼبسلموف معو 
على يقنٍي دبا أخرب اهلل ورسولو من النَّصر ، والتَّمكني ، وىذا اليقني من أخبلؽ جيل النَّصر ، فقد كانوا 

يِن ُكلِّْو َوَلْو َكرَِه }: على يقنٍي بقولو  عاىل  ُىَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُو بِاؽْبَُدى َوِديِن اغبَْقّْ لُِيْظِهرَُه َعَلى الدّْ



نْػَيا َويَػْوـَ يَػُقوـُ }: وبقولو  عاىل  [9: الصف] {*اْلُمْشرُِكوَف  ِإنَّا لَنَػْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ُب اغْبََياِة الدُّ
ولنرتؾ األحداث ُب حركة الفتوحات زبربنا عن اغبقائق ، و وضح الطَّريق  [51: غافر] {*اأَلْشَهاُد 

 .ألبناء األمَّة الصَّادقني 

 
 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 

 اؼببحث األوؿ

 فتوحات العراؽ

 :خطَّة الصّْدّْيق لفتح العراؽ : أوالً 

ما ِإف انتهت حروب الردَّة ، واستقرَّت األمور ُب اعبزيرة العربيَّة الَّيت كانت ميداناً ؽبا ، حَّتَّ شرع 
، فجيَّش الصّْدّْيق لفتح العراؽ  (ص)الصّْدّْيق ُب  نفيذ خطَّة الفتوحات الَّيت وضع معاؼبها رسوؿ اهلل 

 :جيشني 

ػ األوَّؿ بقيادة خالد بن الوليد ، وكاف يومئٍذ باليمامة ، فكتب ِإليو يأمره بأف يغزو العراؽ من جنوبو 1
أي ثغرىا ، وىي  (بفرج اؽبند  )سر ِإىل العراؽ حَّتَّ  دخلها ، وابدأ : الغريبّْ ، وقاؿ لو 

، وأكره بأف يأٌب العراؽ من أعاليهم ، وأف يتألَّف النَّاس ، ويدعوىم ِإىل اهلل عزَّ وجل [ (458)]األبلَّة
، فِإف أجابوا وإال أخذ منهم اعبزية ، فِإف امتنعوا عن ذلك قا لهم ، وأمره أال ُيكره أحداً على اؼبسري 

كلَّ [ (459)]معو ، وال يستعني دبن ار دَّ عن اإِلسبلـ وِإف كاف عاد ِإليو ، وأمرَه أف يستصحب
امرىٍء مرَّ بو من اؼبسلمني ، وشرع أبو بكر ُب ذبهيز السَّرايا ، والبعوث ، واعبيوش ِإمداداً ػبالٍد رضي 

 ([ .460)]اهلل عنو

واغبجاز ، فكتب ِإليو بأف يغزو [ (461)]ػ اعبيش الثاٍل بقيادة عياض بن غنم ، وكاف بني النّْباج2
سر حَّتَّ اؼبصيخ وابدأ ّٔا ، ٍب ادخل : وقاؿ لو [ (462)]العراؽ من مشالو الشَّرقي بادئاً باؼبصيخ



َواْئذف ؼبن شاء بالرُّجوع ، وال  ستفتحا : ٍبَّ أردؼ أمره ىذا بقولو . العراؽ من أعبلىا حَّت  لقى خالداً 
ال ذبربا أحداً على السَّري معكما ِإكراىاً فمن شاء فليقدـ ، ومن شاء : أي . دبتكاره 

 ([ .463)]فليحجم

 ٍبَّ يستبقاف ِإىل اغبرية ،: . . وكتب الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ِإىل خالٍد ، وعياض 

ِإذا اجتمعتما ِإىل اغبرية ، وقد فضضتما : فأيُّهما سبق ِإىل اغبرية   فهو أمرٌي على صاحبو ، وقاؿ 
مساّب فارس ، وأمنتما أف يؤ ى اؼبسلموف من خلفهم ، فليكن أحدكما ردءاً للمسلمني ، ولصاحبو 

باغبرية ، وليقتحم اآلخر على عدوّْ اهلل وعدوّْكم من أىل فارس داَرىم ، ومستقرَّ عزّْىم   
 ([ .464)]اؼبدائن

ابعث  : ػ وكاف اؼبثىنَّ بن حارثة قد قدـ على أيب بكٍر ، وحثَّ الصّْدّْيق على ؿباربة الفرس ، وقاؿ لو 3
على قومي ، ففعل ذلك أبو بكر ، فرجع اؼبثىنَّ ، وشرع ُب اعبهاد بالعراؽ ، ٍبَّ ِإنَّو بعث أخاه مسعود 

فِإٍلّْ قد بعثت ِإليك خالد : أمَّا بعد : بن حارثة ِإىل أيب بكٍر يستمدُّه ، فكتب معو أبو بكر ِإىل اؼبثىنَّ 
بن الوليد ِإىل أرض العراؽ ، فاستقبلو دبن معك من قومك ، ٍبَّ ساعده ، ووازره ، وكا فو ، وال  عصنيَّ 

ؿُبَمٌَّد َرُسوُؿ اللَِّو }: لو أمراً ، وال زبالفنَّ لو رأياً ، فِإنو من الذين وصف اهلل ػ  بارؾ ، و عاىل ػ ُب كتابو 
نَػُهْم  َػرَاُىْم رُكًَّعا ُسجًَّدا اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرضَبَاُء بَػيػْ فما أقاـ معك فهو  . [29: الفتح] {َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ

 ([ .465)]األمري ، فِإف شخص عنك فأنت على ما كنت عليو

مذعور بن عديٍّ ، خرج عن اؼبثىنَّ بن حارثة ، وراسل الصّْدّْيق ، : وكاف من قـو اؼبثىنَّ رجٌل يدعى 
يلزموف ظهورىا ػ وفرساف الصَّباح ػ : فِإٍلّْ امرؤ من ب  عجل ، أحبلس اػبيل ػ أي : أمَّا بعد : وقاؿ لو 

يغريوف صباحاً ػ ومعي رجاٌؿ من عشريٌب الرَّجل خرٌي من مئة رجٍل ، ويل علٌم بالبلد ، وجراٌء على : أي 
 ([ .466)]اغبرب وبصٌر باألرض ، فولّْ  أمر السَّواد أكفكو ِإف شاء اهلل

فِإٍلّْ أخرب : . . . وكتب اؼبثىن بن حارثة رضي اهلل عنو بشأف مذعور بن عديٍّ ِإىل الصّْدّْيق ، فقاؿ لو 
مذعور بن عديٍّ أحد ب  عجل ُب عدٍد يسري ، : أفَّ امرأً من قومي يقاؿ لو  (ص)خليفة رسوؿ اهلل 

، وردَّ [ (467)]وِإنَّو أقبل ينازع  ، وىبالف  ، فأحببت ِإعبلمك ذلك لرتى رأيك فيما ىنالك
فقد أ اٍل كتابك ، وفهمت ما ذكرت ، وأنت : أمَّا بعد : الصّْدّْيق على مذعور بن عديٍّ ، فقاؿ لو 

كما وصفت نفسك وعشري ك نعم العشرية ، وقد رأيت لك أف  نضمَّ ِإىل خالد بن الوليد ، فتكوف 
 ([ .468)]معو و قيم معو ما أقاـ بالعراؽ ، و شخص معو ِإذا شخص



فِإفَّ صاحبك العجليَّ كتب ِإيلَّ يسأل  أموراً ، فكتبت ِإليو امره بلزـو :... وكتب ِإىل اؼبثىنَّ بن حارثة 
 خالد حَّتَّ أرى رأيي ، وىذا كتايب ِإليك امرؾ أف ال  ربح العراؽ حَّتَّ ىبرج منو

خالد بن الوليد ، فِإذا خرج منو خالد بن الوليد فالـز مكانك   الذي كنت بو ، وأنت أىٌل لكلّْ زيادٍة 
 ([ .469)]، وجديٌر بكلّْ فضلٍ 

 :وفبَّا سبق يبكننا أف نستخلص بعض الدروس والعرب والفوائد ، فمنها 

 ([ .470)]ُب احملـر سنة اثنيت عشرة: ػ كاف  اريخ بعث خالد ِإىل العراؽ ُب شهر رجب ، وقيل 1

 :ػ اغبسُّ االسرتا يجيُّ عند الصّْدّْيق 2

ِإفَّ األوامر الَّيت وجَّهها الصّْدّْيق ِإىل قائديو خالٍد ، وعياٍض  شري ِإىل اغبسّْ االسرتا يجيّْ اؼبتقدّْـ   الذي 
كاف يبلكو الصّْديق ػ رضي اهلل عنو ػ فقد أعطى صبلة  عليماٍت عسكريٍة اسرتا يجيٍَّة ، و كتيكيٍَّة ، 

ا ىو يبارس القيادة من  فحدَّد لكلٍّ من القائدين اؼبسلمني جغرافياً منطلقو للدُّخوؿ ِإىل العراؽ ، كأمبَّ
غرفة العمليَّات باغبجاز ، وقد بسطت أمامو خارطة العراؽ بكلّْ  ضاريسها ، ومسالكها ، فيأمر 

 (عياضاً  )، ويأمر الثاٍل  (األبلَّة : أي  )بدخوؿ العراؽ من أسفلها جنوباً بغرب  (خالداً  )أحدنبا 
، ويأمر االثنني معاً أف يلتقيا ُب وسط العراؽ  (اؼبصيخ : أي  )بدخوؿ العراؽ من أعبلىا مشاالً بشرؽ 

وال ينسى اػبليفة مع ذلك أف يأمرنبا بأف ال ُيكرىا النَّاس على االلبراط ُب جيشهما ، وأف ال هبربا . 
ا كاف طوعّياً ،  أحداً على البقاء معهما للقتاؿ ، فلم يكن التَّجنيد ُب نظره ِإلزامّياً ، ِإمبَّ

 ([ .471)]واختياريّاً 

 :ػ ربديد اغبرية كموقٍع اسرتا يجي 3

كاف ىدؼ اػبليفة الصّْدّْيق السَّيطرة على اغبرية ، وذلك ألنبّْيتها العسكريَّة ، فاغبرية  قع على بعد 
مسرية ساعٍة للفارس ِإىل اعبنوب الشَّرقي  (النَّجف  )، و بعد عن  (الكوفة  )ثبلثة أمياٍؿ جنوب 

عقدة  )للنَّجف ، والنَّاظر على اػبارطة يرى ألوَّؿ وىلٍة أنبّْية ىذا اؼبوقع االسرتا يجي ، فاغبرية كانت 
ُب نقطٍة  تَّصل ّٔا الطُّرؽ من صبيع االذباىات ، فهي  تَّصل باؼبدائن من الشَّرؽ عرب هنر  (مواصبلت 

على جسر األنبار ، و تَّصل بالشاـ من الغرب ،  (األنبار  )و تَّصل بػ (ىيت  )الفرات و تَّصل مشاالً بػ
النُّعمانية  )، وُب  (السَّواد  )ُب  (كسكر  )بالعراؽ ، وُب  (البصرة  )ُب منطقة  (األبلَّة  )كما  تَّصل بػ

على هنر دجلة ، ومن ىذا يتَّضح جلّياً أنبّْية السَّيطرة على ىذا اؼبوقع اؼبهمّْ ، وكاف الصّْدّْيق مصيباً  (



عندما جعلها ىدفاً عبيشني ، نبا جيش خالٍد ، وجيش عياض ، فاغبرية كانت قلب العراؽ ، وأقرب 
 منطقة مهمَّة ِإىل اؼبدائن عاصمة

اإلمرباطورية الفارسيَّة ، الَّيت كانت  درؾ ىذه القيمة االسرتا يجيَّة للحرية ، ولذا كانت  رسل القوَّات 
باذباىها دائماً الستعادهتا ، ألفَّ اؼبسيطر على اغبرية يؤمّْن سيطر و على اؼبنطقة الكائنة غريب الفرات 

 ([ .472)]بأصبعها ، وىي عدا ىذا كانت مهمَّة للقوات اإِلسبلميَّة ُب قتاؽبا الرُّـو ُب ببلد الشَّاـ

ِإفَّ زبطيط الصّْدّْيق للوصوؿ ِإىل اغبرية ُب الفتوحات يُعرؼ ُب اػبطط العسكريَّة للجيوش اغبديثة حبركة 
ائري بأكثر من جيٍش ، وىذا يؤكّْد  أفَّ عمليَّة فتح العراؽ ، : فكَّي الكمَّاشة ، أو عملية االلتفاؼ الدَّ

وضم أطراؼ شبو اعبزيرة العربيَّة عن طريق اعبهاد مل  كن ؿبض مصادفٍة ، أو نتيجًة ّٓريات 
 ([ .473)]اغبوادث

اذ القرارات  ويظهر للباحث فقو أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ ُب التَّخطيط اعبهادي بأنَّو كاف ير كز على ازبّْ
بتنظيم اعبيوش ، و وجيهها ، وربديد واجباهتا ، وأىدافها ، و نسيق التَّعاوف فيما بينها ، وربقيق التَّوازف 
على مسارح العمليَّات ، غري أنَّو يرتؾ لقاد و حرّْيَّة العمل العسكري إِلدارة العمليَّات القتاليَّة باألساليب 

 ([ .474)]  اليت يروهنا مناسبًة ، وبالطَّرائق   الَّيت  ستجيب ؼبا هبأّونو من مواقف

 :ػ نكراف الذَّات عند اؼبثىنَّ بن حارثة 4

ومن اؼبواقف الَّيت  ذكر ُب اعبهاد ُب العراؽ ما كاف للمثىنَّ بن حارثة الشَّيباٍل ، وكاف يقا ل األعداء ُب 
العراؽ بقومو ، وؼبا علم بذلك أبو بكر سرَّه ما كاف منو ، فأمَّره على َمْن بناحيتو ، وذلك قبل ؾبيء 
خالد ، فلمَّا  وجهت نبَّة الصّْدّْيق لغزو فارس رأى أفَّ خالداً أجدر القواد ّٔذه اؼبهمَّة ، فوجهو ؽبا ، 

وكتب كتاباً ِإىل اؼبثىنَّ يأمره باالنضماـ ِإىل خالٍد ، وطاعتو ، فما كاف منو ِإال أف سارع ُب االستجابة ، 
وغبق خبالٍد ، ىو وجيشو ، وِإفَّ ىذا موقٌف يُذكر للمثىنَّ حيث مل يَػُغرَّه كثرة جيشو ، وال كونو أقدـ من 

 ([ .475)]خالٍد ُب ِإمرة جيوش العراؽ ، فلم وبملو ذلك على أف يرى أنَّو أحقُّ بالقيادة من خالدٍ 

 :ػ احتياط الصّْدّْيق ألمر اعبهاد ُب سبيل اهلل 5

وقد جاء ُب كتاب أيب بكٍر ػبالٍد ، وعياض بن غْنم أف استنفروا َمْن قا ل أىل الردَّة ، ومن ثبت على 
 ، وال يغزوفَّ معكم أحٌد ار دَّ حَّتَّ أرى رأيي ، فلم يشهد (ص)اإِلسبلـ بعد رسوؿ اهلل 



، يع  ُب أوَّؿ األمر ، وقد شهدوا األيَّاـ بعد ذلك ، حينما ثبتت استقامُتهم ، [ (476)]األيَّاـ مر دّّ 
وىذا اؼبوقف من أيب بكٍر مب ّّ على االحتياط ألمر اعبهاد ُب سبيل اهلل . كما سيأٌب بِإذف اهلل  عاىل 

نيا ، فيكونوا سبباً ُب فشل آّاىدين ، واختبلؿ صفوفهم   . عاىل ، حَّتَّ اليشرتؾ فيو طبلَّب الدُّ

وىذا درٌس  ربويّّ من أيب بكٍر استفاده من الدُّروس النَّبويَّة الغالية ، وذلك ُب  نقية الصَّفّْ اإِلسبلمي 
من الشَّوائب ، و وحيد ىدفو حَّتَّ يكوف خالصاً لوجو اهلل  عاىل ، فيأمن بذلك من االنتكاسات 

اػبطرية الَّيت ربدث بسبب  عدُّد األىداؼ ، ولقد حرص أبو بكر على ىذا اؼببدأ السَّامي مع شدَّة 
احتياج اعبيش اإِلسبلميّْ انذاؾ ِإىل الرّْجاؿ ، فبَّا يدؿُّ على قناعتو التَّامة بأف العربة بسموّْ اؽبدؼ ، 

 ([ .477)]واإِلخبلص ، ال بكثرة العدد

 :ػ الرّْفق بالناس ، والتَّوصية بفبلحي العراؽ 6

وىذا القوؿ [ . (478)]و ألَّف أىل فارس ، ومن كاف ُب ملكهم من األمم: وُب قوؿ الصّْدّْيق ػبالٍد 
بنيَّ لنا اؽبدؼ من اعبهاد اإِلسبلمي خارج ببلد اإِلسبلـ ، فهو جهاد دعوي ، يقصد بو دعوة النَّاس 
ِإىل الدُّخوؿ ُب اإِلسبلـ ، وؼبَّا كانت الدَّعوة غري فبكنٍة مع بقاء اغبكومات ، فِإنَّو ال بدَّ من ِإزالتها   

لتمكني شعؤّا من الدُّخوؿ ُب اإِلسبلـ ، وىذا اؽبدؼ ظاىٌر ُب صبيع اؼبعارؾ   اليت خاضها الصَّحابة ػ 
رضي اهلل عنهم ػ حيث كانوا يدعوف أعداءىم ِإىل اإِلسبلـ ، فيكوف ؽبم ما للمسلمني ، وعليهم ما 

عليهم ، فِإف أبوا   فليستسلموا غبكم اإِلسبلـ ، ويدفعوا اعبزية مقابل ضباية اؼبسلمني ؽبم ، فِإف أبوا فبل 
، وقد وصَّى الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ قادة [ (479)]بدَّ من القتاؿ حَّتَّ  كوف كلمة اهلل ىي العليا

جيوشو بفبلحي العراؽ ، وأىل السَّواد ، حرصاً منو على ىداية النَّاس ، وعلى منابع الثَّروة ، وعلماً منو 
بأفَّ العمراف ال يقـو بدوف دولة ، كما أفَّ الفبلحة مصدر من مصادر الثَّروة ، وىي اؼبتصلة حبياة النَّاس 

 ([ .480)]، ومعايشهم

 :ػ ال يهـز جيش فيهم مثل ىذا 7

 عندما استمدَّ خالٌد أبا بكٍر أثناء سريه للعراؽ أمدَّه الصّْدّْيق بالقعقاع بن عمرو التَّميمي فقيل

وىذا [ . (481)]ال يهـز جيش فيهم مثُل ىذا: أسُبدُّ رجبلً قد ارفضَّ عنو جنوده برجٍل؟ فقاؿ : لو 
فراسٌة من أيب بكر بيَّنتها أحداث العراؽ بعد ذلك ، وقد كاف أبو بكر أعلم النَّاس بالرّْجاؿ ، وما 

 ([ .482)]يتَّصفوف بو من طاقاٍت ، وكفاءاٍت ـبتلفة

 :معارؾ خالد بن الوليد بالعراؽ : ثانياً 



مل يلبث خالد أف قدـ العراؽ ، ومعو ألفا رجٍل فبَّن قا ل اؼبر دين ، وحشد شبانية االؼ رجٍل من قبائل 
ربيعة ، وكتب ِإىل ثبلثٍة من األمراء ُب العراؽ قد اجتمعت ؽبم جيوش لغرض اعبهاد ، وىم مذعور بن 

عديٍّ العجلي ، وُسْلَمى بن القني التَّميميُّ ، وحرملة بن ُمَرْيطة التَّميميُّ ، فاستجابوا ، وضمُّوا 
جيوشهم الَّيت بلغ  عدادىا مع جيش اؼبثىنَّ شبانية االؼ ، فأصبح جيش اؼبسلمني شبانية عشر 

، وقبل أف يسري [ (484])، وقد ا َّفقوا على أف يكوف مكاف ذبمع اعبيوش األبلَّة[ (483)]ألفاً 
فأسلم  سلم ، : أمَّا بعد : خالد ِإىل العراؽ كتب ِإىل ىرمز صاحب ثغر األبلَّة كتاب ِإنذاٍر ، يقوؿ فيو 

أو اعتقد لنفسك وقومك الذمَّة ، وأقرْر باعبزية ، وِإال فبل  لومنَّ ِإال نفسك ، فقد جئتكم بقوـٍ وببُّوف 
 ([ .485)]اؼبوت ، كما رببُّوف اغبياة

وقد عبأ ِإىل ىذا األسلوب وىو نوٌع من اغبرب النَّفسيَّة   لُيدخل اػبوؼ ، والرُّعب ُب قلب ىرمز ، 
وجنوده ، وليوىن من قوَّهتم ، ويضعف من عزيبتهم ، وحني قارب خالٌد العدوَّ   جعل اعبيش ثبلث 
فرٍؽ ، وأمر أف  سلك كلُّ فرقة طريقاً ، ومل وبملهم على طريٍق واحٍد ، ربقيقاً ؼببدأ مهمٍّ من مبادىء 

اغبرب ، وىو أمن القطعات ، فجعل اؼبثىنَّ على فرقة اؼبقدّْمة ، ٍبَّ  لتها فرقٌة عليها عديُّ بن حاًب 
، ليجتمعوا بو ، ويصمدوا [ (486)]الطائي ، وخرج خالٌد بعدنبا ، وواعدنبا اغبضري

 ([ .487)]لعدوّْىم

 :ػ معركة ذات السَّبلسل 1

أفَّ اؼبسلمني  واعدوا اغبضري ، فسبقهم ِإليو ، وجعل على مقدّْمتو : ظبع ىرمز دبسري خالٍد ، وعلم 
م يبَّموا اغبضري ، عدؿ عنها ِإىل كاظمة ، فسبقو : قباذ ، وأنو شجاف ، وؼبا بلغ خالٌد : القائدين  أهنَّ

 ىرمز ِإليها ، ونزؿ على اؼباء ، واختار اؼبكاف اؼببلئم عبيشو ، وجاء

حطُّوا أثقالكم ، ٍبَّ جالدوىم على اؼباء فلعمري ليصريفَّ : خالٌد ، فنزؿ على غري ماٍء ، فقاؿ ألصحابو 
 ([ .488)]اؼباء ألصرب الفريقني ، وأكـر اعبندين

وحطَّ اؼبسلموف أثقاؽبم ، واػبيل وقوؼ ، و قدَّـ الرَّاجلوف ، وزحفوا ِإىل الكفَّار ، ومنَّ اهلل  عاىل بكرمو 
وفضلو على اؼبسلمني بسحابٍة ، فأمطرت وراء صفوؼ اؼبسلمني ، وهنلوا من غدراهنا فتقوَّى بذلك 

اؼبسلموف ، وىذا مثٌل من األمثلة الكثرية الشَّاىدة على معيَّة اهلل جلَّ جبللو ألوليائو اؼبؤمنني بنصره ، 
وِإمداده ، وواجو اؼبسلموف ىرمز ، وكاف مشهوراً باػبُْبِث ، والسُّوء ، حَّت ُضرب اؼبثل خببثو، فعمل 

مكيدًة ػبالٍد ، وذلك أنَّو ا فق مع حاميتو على أف يبارز خالداً ٍبَّ يغدروا بو ، ويهجموا عليو ، فربز بني 



الصَّفني ، ودعا خالداً ِإىل الرباز ، فربز ِإليو ، والتقيا فاختلفا ضربتني واحتضنو خالٌد ، فحملت حامية 
ىرمز على خالٍد ، وأحَدقوا بو ، فما شغلو ذلك عن قتل ىرمز ، وما أف ؼبح ذلك البطل اؼبغوار القعقاع 

([ 489)]بن عمرٍو حَّتَّ ضبل جبماعٍة من الفرساف على حامية ىرمز ، وكاف خالد هبالدىم ، فأناموىم
 .، وضبل اؼبسلموف من وراء القعقاع حَّتَّ ىزموا الفرس 

ال يهـز جيٌش  ): وىذا ىو أوَّؿ اؼبشاىد الَّيت ظهر فيها صدؽ فراسة أيب بكٍر حينما قاؿ عن القعقاع 
وأمَّا خالد   فقد ضرب أروع األمثاؿ ُب البطولة ، ورباطة اعبأش ، فقد [ (490])(فيو مثل ىذا 

أجهز على قائد الفرس وحاميتو من حولو ، فلم يستطيعوا زبليصو منو ، ٍبَّ ظلَّ هبالدىم حَّتَّ وصل ِإليو 
القعقاع ومن معو ، فقضى عليهم ، وقد كاف الفرس ربطوا أنفسهم بالسَّبلسل حَّتَّ ال يفرُّوا فلم  غن 

 ([ .491)]عنهم شيئاً أماـ اللُّيوث البواسل ، وظبّْيت ىذه اؼبعركة بذات السَّبلسل

وغنم اؼبسلموف من الفرس ضبل ألف بعري ، وبعث خالٌد سرايا  فتح ما حوؿ اغبرية من حصوٍف ، 
فغنموا أمواالً كثريًة ، ومل يعرض خالد ؼبن مل يقا لوه من الفبلَّحني بل أحسن معاملتهم كما أوصاه 

الصّْدّْيق ، وأبقاىم ُب األرض   اليت يفلحوهنا ، ومكَّنهم من ِإنتاجها ومتَّعهم بثمرات عملهم ، فمن 
د لو نصيب الزَّكاة ، ومن بقي على دينو   فرض عليو اعبزية ، وىو أقلُّ بكثرٍي فبا  دخل ُب اإِلسبلـ حدَّ
كاف ينهبو اؼبالكوف الفرس ، ومل ينتزع األرض من أيدي أصحأّا الفرس ، ولكنَّو أنصف العاملني فيها 

، فأحسُّوا بأفَّ عنصراً جديداً من العدؿ ، واإِلخاء اإِلنساٍلّْ يشرؼ عليهم من خبلؿ ىذا الفتح آّيد ، 
وأرسل خالٌد طبس الغنائم ، واألمواؿ ِإىل الصّْدّْيق ، ووزَّع الباقي على آّاىدين ، وكاف فبَّا أرسلو ِإىل 

 الصّْدّْيق قلنسوة ىرمز ، ولكن

، وكانت قيمتها مئة ألف ، وكانت [ (492)]الصّْدّْيق أىداىا ِإىل خالٍد مكافأًة لو على حسن ببلئو
مفصَّصًة باعبوىر ، فقد كاف أىل فارس يغلوف قبلنسهم على قدر أحسأّم ُب عشائرىم ، فمن ًبَّ 

 .ُب الفرس [ (493)]شرفو فقيمة قلنسو و مئة ألٍف ، فكاف ىرمز فبَّن ًب شرفو
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، ولكنَّ ىرمز  (قارف  )كاف ىرمز قد كتب ِإىل كسرى بكتاٍب خبرب خالٍد ، فأمدَّه كسرى جبيش بقيادة 
استخفَّ جبيش اؼبسلمني ، فسارع ِإليهم قبل وصوؿ قارف ، فُنكب ، وُنكب جيشو ، وىرب فلوؿ 

و ذامروا فيما بينهم ، و شجعوا على قتاؿ اؼبسلمني ، وعسكروا  (قارف  )اؼبنهزمني ، فالتقوا جبيش 
دبكاف يسمَّى اؼبذار ، وكاف خالد قد بعث اؼبثىنَّ بن حارثة وأخاه اؼبعىنَّ ُب اثار القـو ، ففتحا بعض 



اغبصوف ، وعلما دبجيء جيش الفرس ، فأبلغا خالداً اػبرب ، وكتب خالٌد ِإىل أيب بكٍر دبسريه ِإليو ، 
فاقتتلوا ، والفرس  (اؼبذار  )وسار وىو مستعدّّ للقتاؿ   حَّتَّ ال يفاجأ ّٔم ، والتقى اؼبسلموف معهم ُب 

ودعا ِإىل الرباز ، فربز  (قارف  )قد أغضبهم ، وأثار حفيظتهم ما وقع ؽبم قبل ذلك ، وخرج قائدىم 
قباذ  )ِإليو خالٌد ، ولكن سبقو ِإليو معقل بن األعمش بن النبَّاش فقتلو ، وكاف قارف وضع على ميمنتو 

ونبا من القوَّاد الَّذين حضروا اللقاء األوَّؿ وفرُّوا من اؼبعركة ، فتصدَّى ( أنو شجاف ) وعلى ميسر و  (
 .ؽبما بطبلف من أبطاؿ اؼبسلمني 

فأمَّا قباذ   فقتلو عديُّ بن حاًٍب الطَّائيُّ ، وأمَّا أنوشجاف فقتلو عاصم بن عمرو التَّميميُّ ، واشتدَّ 
القتاؿ بني الفريقني ، ولكنَّ الفرس اهنزموا بعد مقتل قادهتم ، وقتل منهم ثبلثوف ألفاً ، وعبأ بقيَّتهم ِإىل 
السُّفن ، فهربوا عليها ، ومنع اؼباُء اؼبسلمني من مبلحقتهم ، وأقاـ خالد باؼبذار ، وسلَّم األسبلب ؼبن 

سلبها بالغًة ما بلغت ، وقسم الفيء ، ونفَّل من األطباس أىل الببلء ، وبعث ببقيَّة 
 .ِإىل اؼبدينة [ (494)]األطباس
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وصل نبأ نكبة الفرس ُب اؼبذار ِإىل كسرى ، فبعث األندرزغر على رأس جيٍش عظيٍم ، وأردفو جبيش 
اخر عليو ّٔمن جاذويو ، وربرَّؾ األندرزغر من اؼبدائن حَّتَّ انتهى ِإىل كسكر ومنها ِإىل الوعبة ، وخرج 

ّٔمن جاذويو سالكاً وسط السَّواد يريد أف وبشر جيش اؼبسلمني بينو وبني األندرزغر ، واستطاع أف 
 وبشر ُب طريقو عدداً من األعواف والدَّىاقني ، وذبمَّعت القوَّة

أفَّ حشوده أصبحت كبريًة قرَّر الزَّحف على خالٍد ، وؼبَّا : الفارسية ُب الوعبة ، وعندما شعر األندرزغر 
ذبمُّع الفرس ، ونزوؽبم  (مكاف قرب البصرة ومعناه منعطف النَّهر ، واعببل  )بلغ خالٌد ، وىو بالثَّ  

أفَّ من األفضل للمسلمني أف يهجموا على ىذه اغبشود الكبرية من ثبلث جهاٍت حَّتَّ : الوعبة رأى 
يفرّْقوا صبوعهم ، و كوف اؼبفاجأة للفرس مربكًة ، وأخذ يعدُّ العدَّة لتنفيذ خطَّة اؽبجـو ، ولكي يؤمّْن 

خطوطو اػبلفية أمر سويد بن مقرّْف بلزـو اغبفري ، وربرَّؾ جبيشو حَّتَّ وصل الوعبة وبعد أف قاـ 
أفَّ ميداف اؼبعركة أرٌض مستويٌة وواسطٌة  صلح للقتاؿ ، و سمح : باستطبلٍع واٍؼ للمنطقة   وجد 

حبرّْية اغبركة ، وؼبا كاف خالد قد قرر أف يهاجم قوَّات الفرس من ثبلث جبهاٍت فقد نفذ خطَّتو ، 
وبعث بفرقتني ؼبهاصبة حشود الفرس من اػبلف ، واعبانبني ، وبدأت اؼبعركة ، واشتدَّ القتاؿ بني 

الفريقني ، وشدَّد خالد ّٔجومو من اؼبقدَّمة ، وُب الوقت اؼبناسب انقض الكميناف على مؤخرة جيش 



([ 495)]العدوّْ ، فحلت بو اؽبزيبة اؼبنكرة ، وفرَّ األندرزغر مع عدٍد من رجالو ، ولكنَّهم ما وا عطشاً 
أال  روف : ، وقاـ خالد ُب النَّاس خطيباً ، فرغَّبهم ُب ببلد األعاجم ، وزىَّدىم ُب ببلد العرب ، وقاؿ 

ما ىاىنا من األطعمات؟ وباهلل لو مل يلزمنا اعبهاد ُب سبيل اهلل ، والدُّعاء ِإىل اإِلسبلـ ، ومل يكن ِإال 
اؼبعاش   لكاف الرأي أف نقا ل على ىذا الرّْيف حَّتَّ نكوف أوىل بو ، ونويلّْ اعبوع واإِلقبلؿ من  واله 

ٍبَّ طبَّس الغنيمة ، وقسَّم أربعة أطباسها ، وبعث اػبمس ِإىل الصّْدّْيق ، وأسر . فبَّن اثَّاقل عمَّا أنتم عليو 
 ([ .496)]من أسر من ذراري اؼبقا لة ، وأقرَّ الفبلحوف باعبزية

م ليسوا من : وُب خطبة خالد بن الوليد للنَّاس ِإشارٌة ِإىل  أفَّ العرب وىم ُب جاىليتهم ِإضافًة ِإىل أهنَّ
نيا لتفرُّقهم ، و ناحرىم فيما بينهم ، فخالد يقوؿ  م مل يظفروا بالدُّ كبن طبلب : طبلَّب اآلخرة فِإهنَّ

اآلخرة ، ولنا ىدٌؼ ساـٍ نسعى ِإليو ، من أجلو ندعو ، ومن أجلو قباىد ، ولو فرض أنَّنا ال كبمل ىذا 
اؽبدؼ ، وال قباىد من أجلو ، فِإفَّ العقل يقتضي أف نقا ل من أجل أف نصلح أحوالنا اؼبعيشيَّة ، 

ا يذكر ذلك  وخالد حينما يذكر ذلك ال هبعل ىذا اؼبوقف ثنائّياً مع اؽبدؼ السَّامي الَّذي ذكره ، وِإمبَّ
ِإذا كنَّا سنقارع : على أنَّو ؾبرَّد افرتاٍض يفرض نفسو لو مل يوجد اؽبدؼ السَّامي اؼبذكور ، وكأنَّو يقوؿ 

نيوي أفبل نقارعهم من أجل اؽبدؼ األخروي ، وابتغاء مرضاة اهلل جلَّ ،  ىؤالء من أجل ىذا اؽبدؼ الدُّ
 وعبل ؟

وىذا الكبلـ يشحذ اؽبمم ، ويقوّْي العـز ، ووُبيي القلب ، ويفجّْر الطَّاقات ، فتنطلق بعد ذلك النفوس 
 ([ .497)]اؼبؤمنة ؾباىدًة ُب سبيل اهلل ػ  عاىل ػ بكلّْ طاقاهتا ، وِإمكاناهتا ، وقدراهتا

 

أفَّ ُب يـو الوعبة بارز خالٌد رجبلً من أىل فارس يعدلبألف رجل فقتلو ، فلمَّا فرغ ا َّكأ : وجاء ُب روايٍة 
، وىذا التصرُّؼ اعبليل من سيف اهلل ػ رضي اهلل عنو ػ فيو ِإذالٌؿ [ (498)]عليو ، ودعا بغدائو

 ([ .499)]للفرس، وربطيٌم عبربوهتم، و غطرسهم، وِإضعاٌؼ لعزائمهم
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ُب ىذه اؼبوقعة انضمَّ بعض نصارى العرب ِإىل األعاجم ، وصاروا عوناً للفرس على اؼبسلمني ، وكاف 
عليهم عبد األسود العجلي ، وعلى الفرس جاباف ، وكاف قد أمره ّٔمن جاذويو أال ينازؿ اؼبسلمني ِإال 
أف يعجلوه ، وبعد أف بلغ خالد ذبمُّع نصارى العرب ، وعرب الضَّاحية من أىل اغبرية   سار ِإليهم ، 
وكاف نبُّو متَّجهاً ؼبواقعتهم ، وال علم لو بانضماـ الفرس عبموع العرب ، فلمَّا أقبلت جنود اؼبسلمني   

طلب جاباف من جنده مهاصبتهم ، فأظهروا عدـ االكرتاث خبالٍد ، والتَّهاوف بأمره ، و داعوا ِإىل الطَّعاـ 



ِإال أفَّ خالداً مل يدعهم يهنؤوف بطعامهم ، واقتتلوا أشدَّ القتاؿ ، وقد زاد ُب كَلب األعداء وشدَّهتم ما 
يتوقَّعوف من غباؽ ّٔمن جاذويو ّٔم ُب مدٍد كبري ، وصرب اؼبسلموف على ىذا القتاؿ العنيف ، وقاؿ 

اللَُّهمَّ ِإفَّ لك عليَّ ِإف منحتنا أكتافهم أال أستبقي منهم أحداً قدرنا عليو حَّتَّ أجري هنرىم : خالد 
: بدمائهم ، ٍبَّ ِإفَّ اهلل كشفهم للمسلمني ، ومنحهم أكتافهم ، فأمر خالد مناديو ، فنادى ُب النَّاس 

ال  قتلوا ِإالَّ من امتنع ، فأقبلت اػبيوؿ ّٔم أفواجاً مستأسرين يساقوف َسْوقاً ، وقد وكَّل ! األسر ، األسر
ّٔم رجاالً يضربوف أعناقهم ُب النَّهر ، ففعل ذلك ّٔم يوماً وليلًة وطلبوىم الغد وبعد الغد حَّتَّ انتهوا 

لو : ِإىل النهرين ، ومقدار ذلك من كلّْ جانب أُلَّْيس ، فضرب أعناقهم ، وقاؿ لو القعقاع ، وأشباٌه لو 
أنَّك قتلت أىل األرض مل ذبر دماؤىم ، ِإفَّ الدماء ال  زيد على أف  رقرؽ منذ هنيت عن السَّيبلف ، 

وهنيت األرض عن نشف الدّْماء ، فأرسل عليها اؼباء  ربَّ يبينك ، وقد كاف صدَّ اؼباء عن النَّهر ، فأعاده 
 ([ .500)]فجرى دماً عبيطاً َفُسمّْي هنر الدَّـ لذلك الشأف

وؼبَّا ُىزموا ، وأجُلوا عن عسكرىم ، ورجع اؼبسلموف من طلبهم ، ودخلوه   وقف خالٌد على الطعاـ 
ِإذا أ ى على طعاـٍ مصنوٍع نفَّلو ،  (ص)كاف رسوُؿ اهلل : وقاؿ . فقد نفَّلتكموه ، فهو لكم : فقاؿ 

ما ىذه : فقعد عليو اؼبسلموف لعشائهم باللَّيل ، وجعل من مل يَر األرياؼ ، وال يعرؼ الرّْقاؽ ، يقوؿ 
: ىل ظبعتهم برقيق العيش؟ فيقولوف : وجعل َمْن قد عرفها هبيبهم ، ويقوؿ ؽبم مازحاً ! الرّْقاؽ البيض
 ىو ىذا   فسمّْي الرّْقاؽ وكانت العرب  سمّْيو: نعم ، فيقوؿ 

وبعد أف فرغ خالد من أُلَّْيس هنض حَّتَّ أ ى أمغيشيا ، وقد جبل عنها أىُلها ، [ . (501)]الِقَرى
وأعجلوا عمَّا فيها ، و فرَّقوا ُب السَّواد ، فأمر ّٔدمها ، وىدـ كلّْ شيٍء كاف ُب حيّْزىا ، وأصابوا ّٔا ما 

مل يصيبوا مثلو ، فقد بلغ سهم الفارس ألفاً وطبسمئة درىم سوى أنفاؿ أىل الببلء ، وؼبَّا وصلت 
يا معشر : األطباس ، وأخبار النَّصر ِإىل الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ وما صنعو خالد ، واؼبسلموف قاؿ 

، أعجزت النّْساء [ (502)]ػ ىبربىم بالذي أ اه ػ َعَدا أسدكم على األسد فغلبو على خراذيلو! قريش
وكاف خالٌد قد بعث باػبرب مع رجٍل يدعى جندالً من ب  عجل ، ! ؟[(503)]أف ينسلن مثل خالدٍ 

وكاف دليبلً صارماً ، فقدـ على أيب بكٍر باػبرب وبفتح أُلَّْيس ، وقدر الفيء ، وبعدَّة السَّيب ، ودبا حصل 
: من األطباس ، وبأىل الببلء من النَّاس ، فلمَّا قدـ على أيب بكٍر ، فرأى صرامتو ، وثبات خربه ، قاؿ 

 :ويهاً جندؿ : جندؿ ، قاؿ : ما اظبك؟ قاؿ 



نَػْفُس عصاـٍ َسوََّدْت ِعَصاَما  وعوََّدْ ُو الكرَّ واإلْقَداَما وأمر لو جباريٍة من ذلك السَّيب ، فولدت 
 ([ .504)]لو

عدا أسدُكم على األسد ، فغلبو على خراذيلو ، أعجزت النساء أف : وُب قوؿ الصّْديق عن خالٍد 
وساـ شرٍؼ ػبالٍد ، واعرتاٌؼ باعبميل ، ورفٌع ألىل الببلء ، والفضل ، ! ؟[(505)]ينسلن مثل خالد

واؽبمم العالية ، ودفٌع ألصحاب اؽبمم الضَّعيفة ليضاعفوا من جهودىم وينافسوا على معايل األمور 
وىذا القوؿ من أيب بكر ػ وكاف أعلم بالرّْجاؿ ػ أعظُم شهادٍة ، وأجلُّ  قدير [ . (506)]ومكارمها

ينالو رجٌل ُب  اريخ اإِلسبلـ ، فالصدّْيق وىو خليفة اؼبسلمني األعظم ال يرى ػبالٍد ػ رضي اهلل عنو ػ ُب 
الناس ِعْدالً ُب عبقريتو ، وشجاعتو ، وال نظرياً ُب بطولتو ، ومهار و ، وحسبك ّٔا ػبالٍد من 

يق  ([ .507)]الصّْدّْ

 :ػ فتح اغبرية 5

علم مرزباف اغبرية دبا صنع خالد بأمغيشيا فأيقن أنَّو ا يو ، فاستعدَّ لذلك ، وأرسل جيشاً بقيادة ابنو ، 
ٍبَّ خرج ُب ِإثره ، وأمر ابنو بسدّْ الفرات ليعطل سفن اؼبسلمني ، وفوجىء اؼبسلموف بذلك ، واغتمُّوا لو 

 ، فأرسلوا الفبلحني فأخربوىم بضرورة سدّْ األهنار حَّتَّ يسيل اؼباء ، فماذا فعل خالد؟

 

هنض خالد ُب خيٍل يقصد ابن اؼبرزباف فلقي خيبلً من خيلو ، ففاجأىم فأنامهم باؼبقرّْ ٍبَّ هنض قبل أف 
 صل أخباره ِإىل اؼبرزباف حَّتَّ لقي جنداً البنو على فم الفرات ، فقا لهم وىزمهم ، وسدَّ األهنار ، 

وسلك اؼباء سبيلو ، ٍبَّ طلب خالد عسكره واذبو ِإىل اغبرية ، وعلم اؼبرزباف دبوت ابنو ، وخرب موت 
أزدشري ، فهالو األمر ، فعرب الفرات ىارباً من غري قتاؿ ، فعسكر خالد مكانو وأىل اغبرية متحصّْنوف ، 

 :وأدخل اػبيل من عسكره ، وسبَّت خطَّتو حوؿ قصور اغبرية دبحاصرهتا على ىذا النَّحو 

 .أػ ضرار بن األزور حملاصرة القصر األبيض ، وفيو ِإياس بن قبيصة الطائي 

 .ب ػ ضرار بن اػبطاب حملاصرة قصر العدسيني ، وفيو عديُّ بن عديٍّ العبادي 

 .ج ػ ضرار بن مقرّْف حملاصرة قصر ب  مازف ، وفيو ابن أكاؿ 

 .د ػ اؼبثىنَّ بن حارثة حملاصرة قصر ابن بقيلة ، وفيو عمرو بن عبد اؼبسيح 

وعهد خالد ِإىل أمرائو أف يدعوا القـو ِإىل اإِلسبلـ ، فِإف أجابوا   قبلوا منهم ، وِإف أبوا   أجلوىم يوماً 
، وأمرىم أف ال يبكّْنوا عدواً منهم ، بل عليهم أف يناجزوىم ، وال يبنعوا اؼبسلمني من قتاؿ عدوّْىم 

، فرشقهم اؼبسلموف بالنَّبل ، [ (508)]ففعلوا، واختار القـو اؼبنابذة، وعمدوا لرمي اؼبسلمني باغبذؼ



ما يقتلنا غريكم ، ! يا أىل القصور: وشنُّوا غاراهتم ، وفتحوا الدُّور ، والديارات ، فنادى القسيسوف 
وخرج رؤساء القصور ، . قبلنا واحدًة من ثبلث ، فكفُّوا عنا ! يا معشر العرب: فنادى أىل القصور 

فقابلهم خالٌد كلُّ أىل قصر على حدٍة ، والمهم على فعلهم ، و صاغبوا مع خالد على جزية ، 
وصاغبوه على مئٍة و سعني ألفاً ، وبعث خالد بالفتح ، واؽبدايا ِإىل أيب بكٍر ، فقبل اؽبدايا وعدَّىا ألىل 
اغبرية من اعبزية  عفُّفاً عما مل يأذف بو الشَّرع ، وقطعاً لدابر العادات األعجميَّة الَّيت كاف وُبتاؿ ّٔا على 

 ([ .509)]سلب أمواؿ النَّاس

بسم اهلل الرضبن الرَّحيم ، ىذا ما عاىد عليو خالد بن الوليد عديّاً : وكتب خالد ُب عهده ألىل اغبرية 
وعمراً اب  عديٍّ ، وعمرو بن عبد اؼبسيح ، وِإياس بن قبيصة ، وحرييَّ بن أكاؿ ػ وىم نقباء أىل 

اغبرية ػ ورضي بذلك أىل اغبرية ، وأمروىم بو ، وعاىدىم على مئٍة و سعني ألف درىم  قبل ُب كلّْ 
نيا ، رىباهنم وقسّْيسيهم ، ِإال من كاف منهم على غري ذي يد ، حبيساً  سنة ، جزَاًء عن أيديهم ُب الدُّ

نيا ، وعلى اؼبنعة ، فِإف مل يبنعهم شيء فبل شيء عليهم حَّتَّ  نيا  اركاً ؽبا ، وسائحاً  اركاً الدُّ عن الدُّ
 .يبنعهم ، وِإف غدروا بفعٍل ، أو بقوٍؿ فالذمَّة منهم بريئٌة 

أفَّ خالداً : وقد جاء ُب روايٍة [ . (510)]ىػ12وكانت كتابة ىذا العهد ُب شهر ربيع األوؿ سنة 
أف  دخلوا ُب ديننا ، فلكم ما لنا ، وعليكم ما علينا   ِإف : عرض على أىل اغبرية واحدًة من ثبلٍث 

هنضتم ، وىاجرًب ، وِإف أقمتم ُب دياركم ، أو اعبزية ، أو اؼبنابذة واؼبناجزة ، فقد واهلل أ يتكم بقوـٍ ىم 
ِإفَّ !  ّباً لكم ، ووبكم: بل نعطيكم اعبزية ، فقاؿ خالٌد : فقاؿ ! على اؼبوت أحرص منكم على اغبياة

 ([ .511)]الكفر فبلٌة مضلَّة ، فأضبق العرب َمْن سلكها

ففي حديث خالٍد ػ رضي اهلل عنو ػ  تَّضح بعض الصّْفات اإِليبانيَّة الَّيت ذبسَّدت ُب جيش فتح العراؽ ، 
فهذا اعبيش يتحرَّؾ من أجل ىدؼ ساـٍ ، أال وىو دعوة النَّاس ِإىل اإِلسبلـ ، و بليغ اؽبداية للبشريَّة ، 

نيا  كما بنيَّ خالد أىمَّ مقومات . وليس التوسُّع ُب اؼبمالك ، وفرض السُّلطاف ، والتمتُّع باغبياة الدُّ
قباح اؼبسلمني ُب حرؤّم أال وىو اغبرص األكيد على طلب الشَّهادة ، وابتغاء ما عند اهلل  عاىل ُب 

 .اآلخرة 

، وذلك بالرَّغبة  (ص)كما بنيَّ النَّصُّ السَّابق حرص الصَّحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ على  طبيق سنَّة النَّيبّْ 
هم على اختيار البقاء على الكفر ، مع أف بقاءىم على  القلبية ُب ىداية البشريَّة ، حيث ِإفَّ خالداً وخبَّ

نيا ،  الكفر ودفع اعبزية فيو مصلحٌة ماليَّة للمسلمني ، ولكن خالداً من قوـٍ ىانت عليهم اغبياة الدُّ



ؽبم ىذا اؼببدأ  (ص)وفضَّلوا ما عند اهلل ػ جلَّ وعبل ػ ُب اآلخرة ، وقد َسنَّ رسوؿ اهلل 
« ألف يهدي اهلل بك رجبلً واحداً خرٌي لك من ضبر النَّعم » ( : ص)، ُب قولو [ (512)]السَّامي

([513.]) 

وُب قبوؿ الصّْديق ؽبدية أىل اغبرية ، وقد أىدوىا طائعني ـبتارين ، فعدَّىا من اعبزية عدالً ، و عفُّفاً ، 
وخشية أف َيْظِلَم أىَل ذمَّتو ، أو يكلّْفهم شططاً   درٌس عظيٌم ُب ِإقامة العدؿ بني النَّاس ، وقد قارف 

الشَّيخ علي الطنطاوي بني فتوح االستعمار اليت أثارهتا أوربة ، وبني فتح اؼبسلمني مقارنًة متميّْزًة ٍبَّ 
 :استدؿَّ بقوؿ الشاعر 

َمَلْكَنا فكاَف الَعْدُؿ منَّا سجيًَّة  فلمَّا َمَلْكُتم ساؿ بالدَّـِ أبطُحوحلَّلُتْم َفكاَف الَعْدُؿ منا سجيَّةً 
  َغَدْونَا على األسرى مَبُنُّ وَنْصَفُحَفَحْسُبُكُم ىذا التَّفاوُت بيَننا  فكلُّ ِإناٍء 

 :خ اغبرية قاعدة اعبيوش اإِلسبلميَّة _[(514)]بالَّذي ِفيو يَػْنَضحُ 

 كاف فتح اغبرية عمبلً حربّياً عظيم القيمة ، وسََّع أمل اؼبسلمني ُب فتح ببلد فارس ، ؼبكاف

ذىا القائد العاـ للجيوش  ىذا البلد اعبغراُبّْ ، واألديبّْ من العراؽ ، واؼبملكة الفارسيَّة ، فقد ازبَّ
فاع ،  اإِلسبلميَّة مقرّاً لقياد و العليا ، ومركزاً رئيسّياً  تلقَّى منو جيوش اإِلسبلـ أوامر اؽبجـو ، والدّْ

واإِلمداد ، والنُُّظم ، وكذلك جعلها قاعدًة عامةً للتَّدبري ، والسّْياسة الَّيت يقـو عليها  نظيم َمْن وقع ُب 
يد اؼبسلمني ، وبثَّ خالٌد عمَّالو على الواليات عبباية اػبراج ، واعبزاء ، ووجَّو أمراءه ِإىل الثُّغور 
غبمايتها ، وأقاـ ىو ريثما يتمُّ ما أراده من االستقرار ، والنّْظاـ ، و رامت أخباره ِإىل الدَّىاقني ، 
والرُّؤساء ، فأقبلوا ِإليو يصاغبونو حَّتَّ مل يبق ما بني قرى سواد العراؽ ِإىل أطرافو َمْن ليس موىًل 

 :، وقد كاف من عمَّالو على األقاليم [ (515)]للمسلمني ، أو على عهٍد منهم

 .ػ عبد اهلل بن وثيمة النَّصري على الفبلليج 1

 .ػ جرير بن عبد اهلل البجلي على بانقيا 2

 .ػ بشري بن اػبصاصية على النَّهرين 3

 .ػ ُسويد بن مقرّْف اؼبزٍلُّ على ُ سرُت 4

 .ػ ُأطُّ بن أيب ُأّط على روذستاف 5

 :وكاف من قادة الثُّغور 

 .ػ ضرار بن األزور األسدي 1



 .ػ اؼبثىنَّ بن حارثة الشَّيباٍل 2

 .ػ ضرار بن اػبطاب الفهري 3

 .ػ ضرار بن مقرف اؼبزٍل 4

 .ػ القعقاع بن عمرو التَّميمي 5

 .ػ ُبسر بن أيب رىم اعبه  6

 ([ .516)]ػ ُعَتيبة بن النَّهاس7

 :خ الرَّسائل الَّيت أرسلها خالٌد ِإىل خاصَّة الفرس ، وعامَّتهم _

 أصبع خالد أمره على منازلة الفرس ُب ساحات ملكهم بعد أف صفا لو اعبوُّ ُب العراؽ ،

وأمن ظهره باكبسار أمر فارٍس عن العرب فيما بني اغبرية ، ودجلة ، وكاف أىل فارس ُب ىذه الفرتة 
على خبلٍؼ شديد فيمن يولُّونو عليهم بعد موت كسراىم أزدشري ، فانتهز خالٌد ىذه الفرصة ، وكتب 

فاغبمد هلل الَّذي حلَّ نظامكم : أمَّا بعد : ِمْن خالد بن الوليد ِإىل ملوؾ فارس : ِإىل خاصَّتهم ، يقوؿ 
، ووىن كيدكم ، وفرَّؽ كلمتكم ، وأوىن بأسكم ، وسلب أموالكم ، وأزاؿ عزَّكم ، فِإذا أ اكم كتايب   

فأسلموا    سلموا ، أو اعتقدوا منا الذمَّة ، وأجيبوا ِإىل اعبزية ، وِإالَّ واهلل الذي ال ِإلو ِإال ىو ألسريفَّ 
نيا  ([ .517)]ِإليكم بقوـٍ وببُّوف اؼبوت كما رببُّوف اغبياة ، ويرغبوف ُب اآلخرة كما  رغبوف ُب الدُّ

اغبمد هلل الَّذي فضَّ َخَدمتكم، : من خالد بن الوليد ِإىل مرازبة أىل فارس : وكتب ِإىل عامَّتهم فقاؿ 
وفرَّؽ صبعكم، وأوىن بأسكم، وسلب أموالكم، وأزاؿ عزَّكم ، فِإذا أ اكم كتايب   فأسلموا    سلموا ، 

أو اعتقدوا منَّا الذّْمَّة ، وأجيبوا ِإىل اعبزية ، وِإال واهلل الذي ال ِإلو ِإال ىو ألسريفَّ ِإليكم بقوـٍ وببُّوف 
نيا  ([.518)]اؼبوت كما رببُّوف اغبياة، ويرغبوف ُب اآلخرة كما  رغبوف ُب الدُّ

وبفتح اغبرية ربقَّق شطٌر من أمل أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ ُب فتح العراؽ ، وِإخضاعو سبهيداً لغزو فارس 
ُب عقر دارىم ، وقد قاـ خالد بن الوليد ػ رضي اهلل عنو ػ دبهمَّتو ُب ذلك خري قياـ ، ووصل ِإىل اغبرية 
ُب وقٍت قياسيٍّ حيث بدأ صراعو مع األعداء ُب شهر ؿبرَّـ من العاـ الثاٍل عشر ُب معركة الكاظمة ، 

 ([ .519)]وانتهى من فتح اغبرية ُب شهر ربيع األوؿ من العاـ نفسو

 :خ كرامة ػبالد بن الوليد ُب فتح اغبرية _

فعلَّق [ (521])، منصٌف لو[ (520)]وكاف مع ابن بُػَقْيلة:.... وقد أخرج اإِلماـ الطَّربي بِإسناده 
ىذا : ما ىذا يا عمرو؟ قاؿ : كيساً ُب حقوه ، فتناوؿ خالد الكيس ، ونثر ما فيو ُب راحتو ، فقاؿ 



خشيت أف  كونوا على غري ما رأيت ، وقد أ يت : مل ربتقب السُّمَّ؟ قاؿ : قاؿ ! وأمانة اهلل سمُّ ساعة
ا لن سبوت : على أجلي ، واؼبوت أحبُّ ِإيلَّ من مكروه أدخلو على قومي ، وأىل قرييت ، فقاؿ خالد  ِإهنَّ

بسم اهلل خري األظباء ربّْ األرض ، وربّْ السماء   الَّذي ليس : نفٌس حَّتَّ  أٌب على أجلها ، وقاؿ 
واهلل يا : يضرُّ مع اظبو داٌء ، الرَّضبن الرَّحيم ، فأْىَووا ِإليو يبنعونو منو ، وبادرىم فابتلعو ، فقاؿ عمرو 

 ([!522)]معشر العرب لتملكنَّ ما أردًب ما داـ منكم أحد أيُّها الَقْرف

وقد ذكر ىذه الرّْواية اغبافظ ابن [ . (523)]مل أَر كاليـو أوضح ِإقباالً : وأقبل على أىل اغبرية ، فقاؿ 
رواه أبو يعلى ، ورواه ابن سعد : ، وذكرىا اغبافظ ابن حجر ، وقاؿ [ (524)]كثري ، ومل يضعّْفها

 ([ .526])، وذكرىا ابن  يميَّة مثاالً من أمثلة الكرامات[ (525)]من طريقني اخرين ، ومل يضعفها

وقد أنكر بعض الكتَّاب اؼبعاصرين ىذا اػبرب ، واعتربوه من نسج خياؿ بعض الرُّواة حوؿ شخصيَّة 
خالٍد ، وقد ثبتت ىذه الرواية من ناحية اإِلسناد ، فقد ار ضاىا الطَّربي ، وابن سعد ، وابن كثري ، 

وابن حجر ، وابن  يميَّة ، ومل يضعّْفوا ِإسنادىا ، وىم أعلم ، وأنصف ُب علم التَّاريخ اإِلسبلمي من 
 .الكتَّاب اؼبعاصرين 

ِإفَّ خالداً ػ رضي اهلل عنو ػ عندما أقدـ على شرب السُّمّْ ، كاف ُب قمَّة اليقني ، واإِليباف بأفَّ اهلل جلَّ 
جبللو ىو الَّذي خلق كلَّ شيٍء ، وأودع ُب كلّْ شيٍء خصائصو ، وأنَّو القادر على أف يلغي مفعوؿ 

ىذه اػبصائص ِإذا أراد غبكمٍة عاليٍة ، وىدٍؼ عظيم ، كما أذىب فعَّاليَّة النَّار حينما أُلقي فيها ِإبراىيم 
ػ عليو السبلـ ػ وجعلها عليو برداً ، وسبلماً ، وقد حصل ذلك لغري األنبياء عليهم السبلـ كما حصل 
أليب مسلٍم اػبوالٍل ؼبا رفض أف يُِقرَّ بنبوة األسود العنسيّْ الكذَّاب  فألقاه ُب النار فوجدوه فيها قائماً 

، كما أفَّ خالداً حينما أقدـ على ذلك مل ىباِب قلبو ذرٌة من ِإرادة حظّْ [ (527)]يصلّْي ، ومل  ضرَّه
النَّفس ، وكسب السُّمعة ، واعباه ، ألنَّو لو نوى شيئاً من ذلك   لعلم أفَّ اهلل  عاىل سيتخلَّى عنو، وىو 
، وىذه ذبربٌة فذٌَّة ال يُطلب من أيّْ مسلٍم أف ىبوضها ،  ال حوؿ لو وال قوَّة على انتزاع أثر السُّمّْ الضَّارّْ

ولو كاف ىدفو نفس اؽبدؼ الَّذي رمى ِإليو خالٌد   ألنَّو يندر أف يوجد َمْن يبلغ ِإيبانو ، وثقتو باهلل 
 ([ .528)] عاىل ِإىل اؼبستوى الَّذي بلغ ِإليو خالٌد رضي اهلل عنو ، وأرضاه

  :(ذات العيوف  )ػ فتح األنبار 6

و بتعبئٍة  استقاـ األمر ػبالٍد ُب  لك اعبهات ، فاستخلف على اغبرية القعقاع بن عمرو التَّميمي ، واذبَّ
إِلغاثة عياض بن غنم الَّذي أرسلو الصّْدّْيق لفتح العراؽ من الشَّماؿ ، ويلتقي خبالد ، وصل خالد ِإىل 



، [ (529)]األنبار فوجد القـو قد ربصَّنوا ، وخندقوا على أنفسهم ، وأشرفوا من أعايل اغبصوف
 فضرب اؼبسلموف عليهم اغبصار ، وأمر خالٌد جنوده أف يصوّْبوا ِإىل عيوف

أىل األنبار ، فلما نشب القتاؿ أصابوا ُب أوَّؿ رميٍة ألف عني من عيوهنم ، ولذلك ظبّْيت ىذه الوقعة 
، واخرتؽ خالد اػبندؽ الَّذي حوؿ األنبار بفطنٍة وذكاٍء ، حيث عمد ِإىل [ (530)]ذات العيوف

الضّْعاؼ من اإِلبل جبيشو ، فنحرىا ، ومؤل اػبندؽ ُب أضيق نقطٍة فيها جبثث اإِلبل ، واقتحم 
اؼبسلموف اػبندؽ وجسرىم جثث اإِلبل ، وصاروا مع عدوّْىم داخل اػبندؽ ، فالتجأ العدو ِإىل 

، واضطر شرياز قائد جند الفرس ِإىل قبوؿ الصُّلح بشروط خالٍد على أف ىبرج من [ (531)]اغبصن
األنبار ُب عدٍد من الفرساف وبرسونو ، فقبل خالٌد منو ذلك بشرط أال يأخذ معو من اؼبتاع ، أو من 

 ([ .532)]األمواؿ شيئاً 

و علَّم الصَّحابة فبَّن ّٔا من العرب الكتابة العربيَّة ، وكاف أولئك العرب قد  علَّموىا من عرب قبلهم ، 
وىم بنو ِإياد ، كانوا ّٔا ُب زماف خبتنصر حني أباح العراؽ للعرب ، وأنشدوا خالداً قوؿ بعض ِإياد 

 :يبتدح قومو 

م أمٌم  أولو أقاموا فَػتَػْهُزؿ النَّعُمقوـٌ ؽبم باحُة الِعراؽ ِإذا  ساروا صبيعاً  قومي ِإياٌد لو أهنَّ
 :ػ عني التمر 7([ 533)]واللَّوح والقلمُ 

استخلف خالٌد الزّْبرقاف بن بدٍر على األنبار ، وسار ِإىل عني التَّمر ، فوجد عقَّة ابن أيب عقَّة ُب صبٍع 
، وطلب [ (534)]عظيٍم من النَّمر ، و غلب ، وِإياد ، ومن حالفهم ، ومعهم من الُفْرس مهراف بقوَّا و

ِإفَّ العرب أعلم بقتاؿ العرب ، فدعنا وخالداً ، فقاؿ : عقَّة من مهراف أف يرتكو لقتاؿ خالٍد ، وقاؿ لو 
دعوىم : دونكم وِإيَّاىم ، وِإف احتجتم ِإلينا أعنَّاكم ، فبلمت العجم أمريىم على ىذا ، فقاؿ : لو 

فِإف غلبوا خالداً فهو لكم وِإف ُغِلُبوا قا لنا خالداً وقد ضعفوا وكبن أقوياء ، فاعرتفوا لو بفضل الرأي 
احفظوا مكانكم فِإٍلّْ حامل ، : عليهم ، وسار خالد ، و لقَّاه عقَّة ، فلمَّا  واجهوا قاؿ خالد ّٓنبتو 

وأمر ضُبا و أف يكونوا من ورائو وضبل على عقَّة وىو يسوي الصُّفوؼ فاحتضنو ، وأسره ، واهنـز جيش 
عقَّة من غري قتاؿ فأكثروا فيهم األسر ، وقصد خالٌد حصن عني التَّمر ، فلمَّا بلغ مهراف ىزيبة عقَّة ، 

وجيشو   نزؿ من اغبصن ، وىرب ، و ركو ، ورجعت فلوؿ نصارى األعراب ِإىل اغبصن ، فوجدوه 
مفتوحاً ، فدخلوه ، واحتموا بو ، فجاء خالٌد ، وأحاط ّٔم ، وحاصرىم أشدَّ اغبصار ، واضطر أىل 

فأمر بضرب عنق عفَّة ومن كاف معو والَّذين نزلوا على حكمو ,  ينزلوا على حكم خالدٍ اغبصن أف



, ووجد ُب الكنيسة اليت بو أربعني غبلماً يتعلَّموف اإلقبيل, وغنم صبيع ما ُب ذلك اغبصن, أصبعني
وكاف ضبراف موىل عثماف بن عفَّاف , وأىل الَغناء, فكسره خالد وفرَّقهم ُب األمراء, وعليهم باب مغلق

وأرسل خالد اػبمس إىل , سريين والد ؿبمَّد بن سريين أخذه مالك بن أنس: ومنهم, من ذلك اػبمس
 .الصّْدّْيق

فلما قدـ عليو وجده , وىو ؿباصر دومة اعبندؿ, ٍب أرسل أبو بكر الوليد بن عقبة إىل عياض مدداً لو
إفَّ : فقاؿ عياٌض للوليد, فهو ؿبصوٌر أيضاً , وىم قد أخذوا عليو الطُّرؽ, ُب ناحية العراؽ وباصر قوماً 

اكتب إىل خالد يبدُّؾ : بعض الرأي خري من جيش كثيٍف  ماذا  رى فيما كبن فيو؟ فقاؿ لو الوليد
وىو يستغيث بو , فقدـ كتابو على خالد عقب وقعة عني التَّمر, فكتب إليو يستمدُّه, جبيٍش من عنده

وبملن آساداً , ([535])لَبّْْث قليبلً  أ ك اغببلئب. إيَّاؾ أريد: من خالٍد إىل عياض: فكتب إليو
 .([537])كتائُب  تبعها كتائب, ([536])عليها القشائب

 : ػ دومة اعبندؿ8
ووصلت أنباؤه إىل , رحل خالد جبنده من عني التَّمر بعد أف خلَّف عليهم عوَل بن الكاىل األسلميَّ 

وكاف أمر , ([538])و نوخ, وغسَّاف, وكلب, أىل دومة اعبندؿ فاستنجدوا حبلفائهم من قبائل ّٔراء
أنا : فقاؿ أكيدر, فاختلفا, أكيدر ابن عبد اؼبلك واعبودي بن ربيعة: أىل دومة اعبندؿ إىل زعيمني نبا

أو , وال يرى وجو خالٍد قوـٌ أبداً قلُّوا, وال أحدُّ ُب حربٍ , ال أحد أيبُن طائراً منو, أعلم الناس خبالد
, لن أمالئكم على حرب خالدٍ : فقاؿ, فأبوا عليو, وصاغبوا القـو, فأطيعوٍل, كثروا إال اهنزموا عنو

 .([539])فشأنكم
وقد كاف خالٌد أسره قبل ذلك حينما , واغبقُّ ما شهدت بو األعداء, وىذه شهادة خصٍم ُب خالدٍ 

وكتب لو كتاب , فمنَّ عليو (ص)وأ ى بو إىل النَّيبُّ , فأخذه, ُب غزوة  بوؾ (ص)أرسلو أليو رسوؿ اهلل 
ولقي الرُّعب ُب نفسو منذ يـو أسره خالد إىل جانب ظبعتو , ولكنَّو خاف العهد بعد ذلك, عهدٍ 

وىو ُب طريقو إىل , وبلغ خالداً خربه, وخرج أكيدر مفارقاً قومو, والعجم, الشَّهرية ُب حروبو مع العرب
ا  لقَّيُت األمري خالداً : فقاؿ, فأخذه, فأرسل إليو عاصم بن عمرو معارضاً لو (دومة) ولكنَّ خيانتو , إمبَّ

اهلل خبيانتو ، ونقضو العهد ، ومل يُغن اغبذر وىكذا قتلو , السَّابقة جعلت خالداً ينفّْذ فيو حكم اإلعداـ
 ([ .535)]من القدر



كماشة  )ونزؿ خالٌد على دومة اعبندؿ ، وجعل أىَلها ومشايعيهم من ّٔراء ، وكلب ، و نوخ بني فكي 
، و قدَّـ اعبودي بن ربيعة جبنوده [ (536])ذراعها األوؿ عسكره ، والثَّانية عسكر عياض بن غنم (

كبو خالد ، و قدَّـ ابن اغبدرجاف ، وابن األيهم جبنودنبا ناحية عياض ، ودارت اؼبعركة ، وأنزؿ خالٌد 
اؽبزيبة باعبودي ، وأ باعو ، وانتزع عياٌض النَّصر من ابن اغبدرجاف ، ومن معو بصعوبة ، وحاولت فلوؿ 
اؼبنهزمني االحتماء باغبصن ، ولكنَّو كاف قد عجَّ دبن فيو ، فأغلقوه عليهم ، و ركوا أصحأّم حولو ُب 

العراء ، ومل يلبث خالد أف ىاجم من بداخل اغبصن بعد أف اقتلع بابو فقتل منهم صبوعاً 
 ([ .537)]كثريةً 

وبفتح دومة اعبندؿ أصبح للمسلمني موقٌع اسرتا يجيّّ ذو أنبيَّة فريدٍة   ألفَّ دومة اعبندؿ  قع على 
ملتقى الطُّرؽ ِإىل ثبلث جهات ، فشبو اعبزيرة العربيَّة من اعبنوب ، والعراؽ من الشماؿ الشَّرقي ، 

والشَّاـ من الشَّماؿ الغريب ، ومن الطَّبيعي أف  ناؿ ىذه اؼبدينة مثل ىذه العناية من اػبليفة أيب بكٍر 
الصّْدّْيق ، وجنوده  قا ل بالعراؽ ، و قف على زبـو الشَّاـ ، و لك ىي العلَّة ُب أفَّ عياضاً مل يربحها 

بل ظلَّ مرابطاً أمامها ِإىل أف خفَّ ِإليو خالٌد ، ولو أفَّ دومة اعبندؿ مل  ذعن للمسلمني لبقي أمرىم ُب 
 ([ .538)]العراؽ ربفُّو اؼبخاطر

وبذلك استطاع خالٌد أف يعني عياضاً على فتح دومة اعبندؿ ، ولئن كانت حروب خالٍد ػ رضي اهلل 
عنو ػ ُب جنوب العراؽ مثاالً للرباعة ُب اؽبجـو السَّريع ، واغتناـ الفرص ، وِإثارة الرُّعب لدى األعداء   
فِإفَّ ثبات عياض ػ رضي اهلل عنو ػ ىذه اؼبدَّة الطَّويلة ُب وجو أعداٍء قد  كالبوا عليو من كلّْ مكاف دليٌل 

على سبتُّع اعبيش اإِلسبلمي أيضاً بالصَّرب ، واؼبصابرة ، وطوؿ األمل ، والثّْقة بنصر اهلل  عاىل ُب النّْهاية ، 
وكاف عياٌض ػ رضي اهلل عنو ػ من أفاضل اؼبهاجرين ومن سادة قريش ، وكاف ظبحاً جواداً ، وقد وثق بو 
اػبلفاء ، ووالهتم بعد ذلك ، فكاف أحد قادة الريموؾ وكاف على مقدّْمة جيش أيب عبيدة ، ٍبَّ فتح بعد 

ذلك اعبزيرة بأكملها ، وىي اؼبناطق الَّيت بني الشَّاـ والعراؽ ، واستخلفو أبو عبيدة ػ رضي اهلل عنو ػ 
على الشَّاـ ؼبَّا حانت وفا و ، فأقرَّه عمر ػ رضي اهلل عنو ػ على الشَّاـ ِإىل أف احتاج ِإليو ُب الفتوح ، 

 ([ .539)]فوجَّهو ِإليها

 

 ([ :540)]ػ وقعة اغُبَصيد9

أمر خالٌد األقرع بن حابس بالرُّجوع ِإىل األنبار ، وأقاـ بدومة اعبندؿ ، فكانت ِإقامتو مدعاًة لطمع 
األعاجم ، وظنّْهم بو الظُّنوف ، وكذلك ظنَّها عرب اؼبنطقة فرصًة ، فكا بوا األعاجم ليكونوا معهم على 



خالٍد غضباً لعقَّة الذي مل ينسوا مصرعو بعُد ، فخرج زرمهر من بغداد ، ومعو روزبة يريداف األنبار ، 
و واعدا ُب اغبصيد ، واػبنافس ، فوصل خربىم الزبرقاف بن بدر وىو على األنبار ، فاستمدَّ القعقاع بن 

وأمره باغبصيد ، وبعروة  (أبو ليلى  )عمرو خليفة خالد على اغبرية ، فأمدَّه بأعبد بن فدكي السَّعدي 
بن اعبعد البارقي وأمره باػبنافس ، وعندما علم خالٌد بتحرؾ بعض القبائل ، ورغبتهم باالنضماـ ِإىل 

روزبة ُب اغبصيد جعل القعقاع أمرياً على النَّاس ُب اغبصيد بعد أف  رؾ مكانو عياض بن غنم على 
اغبرية ، فلمَّا علم روزبة بتوجو القعقاع ِإليو استمدَّ زرمهر ، فانضمَّ ِإليو ، والتقى اؼبسلموف جبموع الفرس 

، وقد قاؿ [ (541)]، وقتلوا منهم مقتلًة عظيمًة من بينهم زرمهر ، وروزبة ، وغنموا غنائم كثريةً 
 :القعقاع بن عمرو ُب ىذه اؼبعركة 

َلَها  قضى َوَطراً ِمْن روزمهر األعاصِبغداة صبحنا ُب َحِصْيِد صُبُوِعِهمْ  َأال أبلغا أظْبَاَء أفَّ َحِليػْ
ُصيَّخ 10([ 542)]  ؽبندية  فري فراَخ اعَبَماِجمِ 

 :ػ وقعة اؼب

بعد أف وصلت أخبار اؼبسلمني ُب اغُبَصيد ِإىل خالٍد واعد قادة جيوشو ُب ليلٍة وساعٍة هبتمعوف فيها 
ُصيَّخ قرب حوراف ، فلمَّا  وافوا ُب موعدىم بيَّتوا بعض القبائل ، ومن اوى ِإليهم من ثبلثة أوجٍو 

عند اؼب
وىو موضع ( الثَِّ ّْ ) ، ٍبَّ علم خالد بتحشُّد بعض القبائل ُب [ (543)]، فأُوِقع ّٔم خسائُر كبريةٌ 

من عدَّة اذباىات  (الثَّ ّْ  )ُب ديار بكر استعداداً لقتاؿ اؼبسلمني ، فباغتهم ُب  (الزَُّمْيل  )قرب الرَّقة و
 ([ .544)]فأوقع ّٔم خسائر ىائلة (الزَُّمْيل  )، فشتَّت صبوعهم ، وكذلك ىاجم اؼبتحشّْدين ُب 

حرقوص بن النُّعماف النّْمري ، وحولو : انتهينا ُب ىذه الغارة ِإىل رجٍل يقاؿ لو : يقوؿ عديُّ بن حاًب 
أحٌد يشرب ىذه السَّاعة ، : بنوه ، وبنا و ، وامرأ و ، وقد وضع ؽبم جفنًة من اػبمر ، وىم يقولوف 

اشربوا شرب وداٍع فما أرى أف  شربوا طبراً بعدىا ، فشربوا ، : وىذه جيوش خالٍد قد أقبلت؟ فقاؿ ؽبم 
 :وجعل يقوؿ 

 

ِصْيَبِة 
ُ
ْثرَِوقَػْبِل منايانا اؼب أال فَاْشَربُوا ِمْن قَػْبِل قاصمة الظَّهِر  بُػَعْيَد انتفاِخ الَقْوـ بالَعَكِر الدَّ

فسبق ِإليو وىو ُب ذلك ُب بعض اػبيل ، [ (545)]بالَقْدِر  غِبِنٍي َلَعْمري ال يزيُد وال وَبْري
 ([ .546)]فضرب رأسو ، فِإذا ىو ُب جفنتو ، وأخذنا بنا و ، وقتلنا بنيو

وقد قتل ُب ىذه اؼبعركة رجبلف كانا قد أسلما ، ومعهما كتاٌب من الصّْدّْيق باألماف ، ومل يعلم بذلك 
كذلك : اؼبسلموف ، فلمَّا بلغ خربنبا الصّْدّْيق ودانبا ، وبعث بالوصاة بأوالدنبا وقاؿ فيهما الصّْدّْيق 

 ([ .547)]الذَّنب ؽبما ُب ؾباورهتما اؼبشركني: يلقى َمْن يساكن أىل اغبرب ُب ديارىم ، أي 
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بعد أف بسط خالٌد راية اإِلسبلـ على العراؽ ، واستسلمت لو قبائل العرب قصد الِفرَاض ، وىي زبـو 
الشَّاـ ، والعراؽ ، واعبزيرة حَّتَّ وبفظ ظهره ، ويأمن من أف  كوف وراءه عورٌة عند اجتيازه أرض السَّواد 
ِإىل فارس ، فلمَّا اجتمع اؼبسلموف بالفراض   غضب الرُّـو ، وىاجوا ، واستعانوا دبن يليهم من مساّب 

م كانوا حانقني على اؼبسلمني الذين أذلُّوىم ، وكسروا شوكتهم ، كما  الفرس ، فلبسوا سراعاً ألهنَّ
م مل ينسوا بعد مصرع رؤسائهم ، وأشرافهم ،  استمدُّوا العرب من  َػْغِلب وِإياد والنَِّمر فأمدُّوىم   ألهنَّ

فاجتمعت جيوش الفرس ، والرُّـو ، والعرب على اؼبسلمني ُب  لك اؼبوقعة ، فلما بلغوا الفرات قالوا 
فتنحَّوا حَّتَّ : بل اعربوا ِإلينا ، قالوا : ِإما أف  عربوا ِإلينا وِإمَّا أف نعرب ِإليكم ، فقاؿ خالد : للمسلمني 

. وذلك للنّْصف من ذي القعدة سنة اثنيت عشرة . ال نفعل ولكن اعربوا أسفل منا : نعرب ، فقاؿ خالد 
احتسبوا ملككم ، ىذا رجٌل يقا ل على ديٍن ، ولو عقٌل ، وعلٌم : فقالت الرُّـو وفارس بعضهم لبعٍض 

: ، واهلل ليُػْنَصرفَّ ، ولَُنْخَذلنَّ ، ٍب مل ينتفعوا بذلك ، فعربوا أسفل من خالٍد ، فلمَّا  تامُّوا قالت الرُّـو 
ففعلوا ، فاقتتلوا قتاالً شديداً طويبلً ! امتازوا حَّت نعرؼ اليـو ما كاف من حسن ، أو قبيح من أيّْنا هبيء

فجعل صاحب ! أغبُّوا عليهم ، وال  رفّْهوا عنهم: ، ٍبَّ ِإف اهلل عزَّ وجلَّ ىزمهم ، وقاؿ خالٌد للمسلمني 
اػبيل وبشر منهم الزُّمرة برماح أصحابو ، فِإذا صبعوىم قتلوىم ، وقتل من األعداء عشراُت األلوؼ ، 

 ([ .548)]وأقاـ خالد ُب الفراض عشرة أياـٍ ، ٍبَّ أمر بالرُّجوع للحرية

 وىكذا واجو اؼبسلموف ألوَّؿ مرٍَّة جيشاً مكوناً من الفرس الَّذين يبثلوف دولة اؼبشرؽ

العظمى ، والرُّـو الذين يبثلوف دولة اؼبغرب العظمى ، والعرب اؼبوالني ؽبؤالء ، وىؤالء ، ومع ذلك انتصر 
أفَّ ىذه اؼبعركة  عترب من اؼبعارؾ التَّارىبية الفاصلة ػ وِإف مل : اؼبسلموف عليهم انتصاراً ساحقاً ، وال شكَّ 

ا حطمت معنويات الكفار على ـبتلف انتماءاهتم حيث   َػَنْل من الشُّهرة ما نالتو اؼبعارؾ الكربى ػ ألهنَّ
ىزموا صبيعاً ، وىذه اؼبعركة  عترب خاسبة اؼبعارؾ الَّيت خاضها سيف اهلل اؼبسلوؿ خالد بن الوليد ػ رضي 

، وانكسرت شوكة الفرس بعد ىذه اؼبعركة ، ومل  قم ؽبم قوٌَّة حربيٌَّة [ (549)]اهلل عنو ػ ُب العراؽ
 ([ .550)]ىبشاىا اإِلسبلـ بعد ىذه اؼبوقعة

 :وفبَّا قاؿ القعقاع بن عمرٍو ُب ىذه اؼبعركة 



َنا جِبَمِع  َنا  َوبَػيَّتػْ َلِقْينا بالفراِض صبوَع روـٍ  َوفُػْرٍس َغمَّها طوُؿ السَّبلمأََبْدنَا صَبَْعُهْم ؼبَّا اْلتَػَقيػْ
َحجَُّة خالٍد : ثالثاً [(551)]ب  رزامَفَما فَِتَئْت ُجُنوُد السّْلِم حَّتَّ  َرأَيْػَنا الَقْوـَ كالَغَنِم السَّواـ

 :، وأمر الصّْدّْيق باػبروج ِإىل الشَّاـ ، و سلُّم اؼبثىنَّ لقيادة جيوش العراؽ 

 :وأمر الصّْدّْيق لو باػبروج ِإىل الشَّاـ  (ىػ 12 )ػ َحجَّة خالد 1

أقاـ خالد بالفراض عشرة أياـ ٍبَّ أذَّف بالقفوؿ ِإىل اغبرية ػبمس بقني من ذي القعدة ، وأمر عاصم بن 
أنَّو يسري ُب : عمرو أف يسري ُب اؼبقدّْمة ، وأمر َشَجرة بن األعز أف يسري ُب السَّاقة ، وأظهر خالٌد 

السَّاقة ، ٍب انطلق ُب كوكبة من أصحابو ، وقصد شطر اؼبسجد اغبراـ ، وسار ِإىل مكَّة ُب طريق مل 
ُيسلك قبلو قطُّ ، و أ َّى لو ُب ذلك أمٌر مل يقع لغريه ، فجعل يسري معتسّْفاً على غري جادٍَّة حَّتَّ انتهى 

، ٍب عاد ، فأدرؾ أمر السَّاقة قبل أف يصلوا اغبرية ، ومل  (ىػ 12 )ِإىل مكَّة ، فأدرؾ اغبجَّ ىذه السَّنة 
يعلم أبو بكر الصّْديق بذلك أيضاً ِإال بعدما رجع أىل اغبجّْ من اؼبوسم ، فبعث يعتب عليو ُب مفارقتو 

أْف سر حَّتَّ  أٌب : وجاء ُب خطاب الصّْدّْيق ػبالٍد . ، وأمره بالذَّىاب ِإىل الشَّاـ [ (552)]اعبيش
م قد شجُّوا ، وأشجُّوا ، وِإيَّاؾ أف  عود ؼبثل ما فعلت فِإنَّو مل يشجَّ ! صبوع اؼبسلمني بالريموؾ ، فِإهنَّ

اعبموُع من النَّاس بعوف اهلل شجاؾ ، ومل ينزع الشَّجي من النَّاس نزعك ، فليهنئك أبا سليماف النػّْيَّة ، 
واغبظوة ، فأسبم يتمَّ اهلل لك ، وال يدخلنَّك عجٌب فتخسَر، وزبذَؿ، وِإيَّاؾ أف  دؿَّ بعمٍل، فِإفَّ اهلل لو 

 ([ .553)]اؼبنُّ، وىو ويلُّ اعبزاء

 

ىذا اػبطاب اعبليل من اػبليفة اغبكيم ػ رضي اهلل عنو ػ يصوّْر مدى حرص الصّْدّْيق رضي اهلل عنو على 
 :القوَّاد النَّاجحني ، فيمدُّىم باؼبشورة ، والنَّصائح الَّيت  أخذ بيدىم ِإىل الفوز والتَّمكني بفضل اهلل 

أػ يأمر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ سيف اهلل خالداً أف يرتؾ العراؽ ، ويتوجَّو ِإىل الشَّاـ لعلَّ اهلل يفتح على 
 .يديو ىذا اؼبوقع 

 .ب ػ ينصحو أال يعود إىل مثل ما حدث ُب َحجّْو بدوف ِإذٍف من اػبليفة 

 .ج ػ يأمره أف يسدّْد ، ويقارب ، وهبتهد ـبلصاً النػّْيَّة هلل وحَده 

د ػ وبذره من العجب بالنَّفس ، والزىوّْ ، والفخر ، فذلك حظُّ النَّفس   الَّذي يفسد العمل على 
العامل ، ويردُّه ُب وجهو ، كما وبذّْره أف يدؿَّ ويبنَّ على اهلل بالعمل الذي يعملو ، فِإفَّ اهلل ىو اؼبافُّ بو 

 ([ .554)]  ِإذ التوفيق بيده سبحانو



ىذا وقد ظهرت ُب معارؾ العراؽ مقدرة اعبيوش اإِلسبلميَّة على  طبيق مبادىء اغبرب من مباغتة ، 
وصدّْ اؽبجـو ، و ثبيت األعداء ، وحشد القوَّات ، وِإدامة اؼبعنويَّات ، وصبع اؼبعلومات ، ورسم اػبطط 
، و نفيذىا بكلّْ قوٍَّة ، ودقٍَّة ، واحتياط منقطع النَّظري ، فهو مل يذىب ِإىل الشَّاـ ّٓاىدة الرُّـو ِإال بعد 

خربٍة واسعة ُب فتوحات العراؽ ، وكاف اؼبرشَّح للبقاء على جيوش العراؽ بعد سفر خالد اؼبثىنَّ ابن 
 .حارثة الشَّيباٍل ػبرب و الواسعة بأرض العراؽ ، ومهار و الفائقة ُب حرب الفرس 

أفَّ اػبطط الَّيت وضعها خالٌد ُب حروب العراؽ كانت  عتمد على اهلل ، ٍبَّ على صبع : ويظهر للباحث 
قيقة الَّيت  دؿُّ على نشاط ـبابرا و ، واستكشافا و ُب اؼبيداف ، والَّذي يبدو أفَّ ىذه  اؼبعلومات الدَّ

ليس فقط ألؼبعيتو ، وقدر و الفائقة  (اؼبثىنَّ بن حارثة الشَّيباٍلُّ  )اؼبخابرات قد قاـ بتنظيمها القائد الفذُّ 
الَّذين  (بكر بن وائل  )من  (ب  شيباف  )على التَّنظيم ، وِإمبا ؼبعايشتو للمنطقة ، فهو ينتمي ِإىل 

، فكانوا حبكم مساكنهم (ىيت)كانت منازؽبم بتخـو العراؽ ، وحوض الفرات   الَّيت سبتدُّ مشاالً ِإىل 
فما وجدنا ربرُّكاً عبيٍش من جيوش الفرس ِإال وكاف  (ـبابرات  )وا ّْصاالهتم مؤىَّلني ألف يكونوا عيوناً 

ُب الوقت اؼبناسب ، وما من شاردٍة ، وال واردٍة ربدث  (اؼبثىنَّ )خرب ذلك التحرُّؾ منذ بدئو على لساف 
 ([ .555)]على علٍم ّٔا ُب حينها (اؼبثىنَّ  )ُب ببلط الفرس ِإالَّ وكاف 

 دع العراؽ ، واخلف فيو أىلو الَّذين قدمت عليهم ، ٍبَّ : وكاف ُب خطاب الصّْدّْيق ِإىل خالٍد 

امِض ـبففاً ُب أىل قوٍَّة من أصحابنا الَّذين قدموا معك العراؽ من اليمامة ، وصحبوؾ ُب الطَّريق ، 
وقدموا عليك من اغبجاز ، ٍبَّ  أٌب الشَّاـ ، فتلقى أبا عبيدة بن اعبراح ومن معو من اؼبسلمني ، وِإذا 

وهتيَّأ خالد للسَّري ِإىل الشاـ ، [ . (556)]والسَّبلـ عليك ورضبة اهلل. التقيتم   فأنت أمري اعبماعة 
نصفاً يسري بو ِإىل الشَّاـ ونصفاً للمثىنَّ ، ولكنَّو جعل الصَّحابة صبيعاً من : وقسم خالد اعبند نصفني 

واهلل ال أقيم ِإال على ِإنفاذ أمر أيب بكٍر كلّْو ُب استصحاب نصف الصَّحابة ، : نصيبو ، فقاؿ لو اؼبثىنَّ 
فواهلل ما أرجو النَّصر ِإال ّٔم ، فأنت  عري  منهم ، وكاف خطاب الصّْدّْيق قد وصل ! وِإبقاء النّْصف

يا خالد ال  أخذ ؾبداً : ِإىل خالٍد قبل سفره يأمره فيو دبن يأخذ من اعبند ، ومن يدعهم للمثىنَّ ، قاؿ 
ِإال خلفت ؽبم ؾبداً ، فِإذا فتح اهلل عليك فارددىم ِإىل العراؽ وأنت معهم ، ٍبَّ أنت على 

 ([ .557)]عملك

فما زاؿ خالد يسرتضي اؼبثىنَّ ، ويعوّْضو عن الصَّحابة دبقا لني من سادة أقوامهم من أىل البأس، وفبَّن 
، وحشد خالد جنوده، [ (558)]ُعرفوا بالشَّجاعة، والصَّرب، وشدَّة اؼبراس، فرضي اؼبثىنَّ اخر األمر



ا ىي التيو، وسأؿ األدالَّء  : وانطلق ليعرب إىل الشَّاـ صحارى رىيبًة غائبة النَّواحي مرتامية اآلفاؽ كأمبَّ
؟ فِإٍلّْ ِإف استقبلُتها   حبست  عن غياث اؼبسلمني قالوا لو ! كيف بطريق أخرج فيو من وراء صبوع الرُّـو

ِإنَّك لن  طيق ذلك الطَّريق ! ال نعرؼ ِإال طريقاً ال وبمل اعبيوش فواهلل ِإف الرَّاكب ليخافو على نفسو: 
ا ػبمس لياٍؿ ال ُيصاب فيها ماء   .باػبيل ، واألثقاؿ ، ِإهنَّ

وعـز خالد على سلوؾ ىذا الطَّريق . ِإنَّو ال بدَّ من ذلك   ألخرج من وراء صبوع الرُّـو : قاؿ خالد 
فنصحو رافع بن عمري أف يستكثر من اؼباء حَّتَّ هبتاز ! مهما  كن ـباطره ، فكم فاز باللَّذة اعبسور

ذلك الطَّريق ، فأمر خالد جنوده أف ىبزّْنوا اؼباء ُب بطوف اإِلبل العطاش ، ٍب يشدوا مشافرىا لكيبل ذبرت 
ِإفَّ اؼبسلم ال ينبغي أف يكرتث بشيء يقع فيو مع معونة اهلل : ، وقاؿ لرجالو [ (559)]فتستنزؼ اؼباء

 ([ .560)]لو

ليل رافع بن عمري ُب طريٍق سبتاز بوعورهتا وقلَّة مائها ، وضياع معاؼبها ، وقلَّة سكَّاهنا ، وال  وسار بو الدَّ
ا أقصر الطُّرؽ ، فأوضح خالدٌ [ (561)]سيَّما اعبزء اؼبمتد بني قراقر ، وسوى  ، ِإال أهنَّ

عبنده االعتبارات الَّيت ذبعلو يفضّْل سلوؾ ىذا الطريق على غريه ، وىي السُّرعة ، والسّْرّْيَّة ، واؼبباغتة ، 
وكاف رافع قد طلب من خالد أف يهيأى عشرين ناقًة كبريًة ، فأعطاه ما أراد ، فمنع عنها اؼباء أيَّاماً 

سر : حَّت عطشت ٍبَّ أوردىا ِإيَّاه فمؤلت جوفها ، فقطع مشافرىا ، وكمَّمها فبل ذبرتُّ ، ٍب قاؿ ػبالد 
اآلف باػبيوؿ ، واألثقاؿ ، وكلما نزلت منزالً كبرت من  لك اإِلبل وشرب النَّاس فبَّا  زوَّدوا ، فسار 

اعبيش من قراقر ، وىي اخر قرى العراؽ على حدود الصَّحراء ِإىل ُسَوى ، وىي أوائل قرى الشاـ ، 
واؼبسافة بينهما طبس لياؿ يسرتوبوف بالنَّهار ويسريوف باللَّيل ، واعتمد خالٌد على رافع بن عمري دليبلً 
بعد أف وثق بو ، ومن صحَّة داللتو ، واختار ؿبرز احملاريب غبذقو ُب الدَّاللة على النُّجـو ، لذلك كاف 

مسريىم ليبلً وصباحاً مع رباشي السري عند ار فاع النَّهار والظَّهرية لقطع مرحلتني ُب اليـو الواحد ، ومل 
ا أركب اعبند اإِلبل للمحافظة على قابليتهم البدنيَّة ، وسار  يرتؾ خالٌد أحداً من جنده يسري راجبلً وِإمبَّ
خالٌد ُب الطريق ، وكلَّما نزؿ منزالً كبر عدداً من النُّوؽ فأخذ ما ُب أكراشها ، فسقاه اػبيل ، ٍبَّ شرب 

النَّاس فبا ضبلوا من اؼباء ، فلمَّا كاف اليـو اػبامس نَِفَد اؼباء ، فخاؼ خالٌد على أصحابو العطش ، 
ما عندؾ؟ فطلب رافٌع من الناس أف يبحثوا عن شجرة عوسٍج صغرية ُب  لك : وقاؿ لرافع ، وىو أرمد 

اؼبنطقة ، فلم هبدوا ِإال جزءاً صغرياً من ساقها ، فأمر رافع أف وبفروا ىناؾ ، فحفروا فظهرت عنٌي للماء 
 ([ .562)]، فشربوا حَّتَّ روي النَّاس ، فا َّصلت بعد ذلك ػبالد اؼبنازؿ



ِإف أنت أصبحت عند الشَّجرة الفبلنيَّة   قبوت أنت ، : وقد قاؿ بعض العرب ػبالٍد ُب ىذا اؼبسري 
فسار خالد دبن معو ، وسروا سروًة عظيمة ، ! ومن معك ، وِإف مل  دركها ىلكت أنت ومن معك

عند الصَّباح وَبَْمُد القوـُ السَُّرى ، فأرسلها مثبلً وىو أوَّؿ من قاؽبا : فأصبحوا عندىا ، فقاؿ خالد 
 ([ .563)]رضي اهلل عنو

 :وقد قاؿ رجٌل من اؼبسلمني ُب مسريىم ىذا عن خالٍد 

هلل درُّ رافٍع أٌلَّ اىتدى  فَػوََّز ِمْن َقراِقٍر ِإىل ُسَوىخمساً ِإذا ما َساَرىا اعبيُش َبَكى  َما 
َلَك ِإنسيّّ يُػَرى وىذه القصَّة  دؿُّ على أفَّ القائد احملنَّك ال يبايل باألخطار   وأنَّو [ (564)]َساَرىا قَػبػْ

أعمل اغبيلة ُب سبيل اغبصوؿ على اؼباء لقطع الصَّحراء حَّتَّ وصل ِإىل غرضو ، وُب اليـو اػبامس 
وصل جيش خالد ِإىل ُسوى ، وىو أوؿ زبـو الشَّاـ  اركاً وراءه حاميات الرُّـو على الطُّرؽ الرَّئيسية 

 العامَّة

 ([ .565)]احملسوبة ، ذلَّلتها ِإرادة القائد ، وِإيبانو ، وِإقدامو

وىي أوَّؿ حدود الشَّاـ ، فأغار على أىلها ، وحاصرىم فحرَّرىا صلحاً ، ٍبَّ  (أدؾ  )وصل خالد ِإىل 
،  (القريتني  )نزؿ  دمر فامتنع أىلها ، وربصَّنوا ، ٍبَّ طلبوا األماف ، فصاغبهم وواصل سريه ، فأ ى 

، وصار ِإىل موضع يعرؼ بالثَّنيَّة ، فنشر رايتو وىي  (حوَّارين  )فقا لو أىلها ، فظفر ّٔم ، ٍبَّ قصد 
، وؼبا مرَّ [ (566)] سمَّى الُعَقاب   فسمّْي ذلك اؼبوضع بثنية الُعَقاب (ص)كانت لرسوؿ اهلل 

بعذراء أباحها ، وغنم لغساف أمواالً عظيمة ، وخرج من شرقي دمشق ، ٍبَّ سار حَّتَّ وصل ِإىل قناة 
بصرى ، فوجد الصَّحابة ربارّٔا فصاغبو صاحُبها ، وسلَّمها ِإليو ، فكانت أوَّؿ مدينة فتحت من الشَّاـ 
وهلل اغبمد ، وبعث خالٌد بأطباس ما غنم من غساف مع ببلؿ ابن اغبارث اؼبزٍلّْ ِإىل الصّْدّْيق ، ٍبَّ سار 

خالد ، وأبو عبيدة ، ومرثد ، وشرحبيل ِإىل عمرو بن العاص ػ وقد قصده الرُّـو بأرض العربا من اؼبعور ػ 
 ([ .567)]فكانت واقعة أجنادين

ٍة  وىكذا قبح خالد بن الوليد ُب الوصوؿ ِإىل الشَّاـ ؼبساندة اعبيوش اإِلسبلميَّة بعد مغامرٍة، ومباغتٍة فذَّ
وعبور خالٍد للصَّحراء من : . . . ُب التاريخ العسكري اإِلنساٍل ، يقوؿ اللواء ؿبمود شيت خطَّاب 

الطريق اػبطر مباغتٌة فذٌَّة ُب التَّاريخ العسكري ، ال أعرؼ ؽبا مثيبلً ، ولست أعتقد أفَّ عبور ىانيباؿ 
لؤللب ، وعبور نابليوف لؤللب أيضاً ، وال  فويز نابليوف من صحراء سيناء ، أو قطع اعبيش الربيطاٍل 

ؽبذه الصَّحراء ُب اغبرب العاؼبية األوىل ، يبكن أف  عترب شيئاً ِإىل جانب مغامرة خالد   ألفَّ عبور اعبباؿ 



أسهل بكثرٍي من عبور الصَّحراء لتيسُّر اؼباء ُب اعبباؿ وعدـ  يسُّره ُب الصَّحراء، وألفَّ صحراء سيناء فيها 
كثرٌي من اآلبار ، واألماكن اؼبأىولة ، وعدـ  يسُّر ذلك ُب الصَّحراء الَّيت قطعها خالد ، فكاف قباح 

، فبَّا جعل حاميات [ (568)]خالٍد ُب عبور الصَّحراء مباغتًة كاملًة للرُّـو مل يكونوا يتوقَّعوهنا بتا اً 
اؼبدف واؼبواقع الَّيت صادفتو ُب طريقو بني العراؽ وأرض الشاـ  ستسلم لقوَّ و بعد قتاٍؿ طفيف ، أو بدوف 
ا مل  كن  توقَّع أبداً أف  بلقي قوَّة جسيمًة من اؼبسلمني  ظهر عليهم من ىذا االذباه ُب ىذا  قتاٍؿ   ألهنَّ

 ([ .569)]الوقت بالذَّات

لقد  أثَّر القادة العسكريُّوف على مرّْ التَّاريخ و وايل األزماف بالعبقريَّة العسكريَّة اػبالديَّة ، حَّتَّ قاؿ عنو 
 قائد ِإحدى« األمَّة اؼبسلَّحة » مؤلّْف كتاب  (فوف درغولتيس  )اعبنراؿ األؼباٍلُّ 

 ([ .570)](ِإنَّو أستاذي ُب فنّْ اغبرب  ): اعببهات الرتُّكيَّة األؼبانيَّة خبلؿ اغبرب العاؼبيَّة األوىل 

 :ػ خرب اؼبثىنَّ بن حارثة بالعراؽ بعد ذىاب خالد 2

كاف اؼبثىنَّ شجاعاً ، مقداماً ، شهماً ، غيوراً ، وكاف ميموف النقيبة ، حسن الرأي ، وكاف راسخ 
العقيدة ، قويَّ اإِليباف ، شديد الثّْقة باهلل ، بعيد النَّظر ، يؤثر اؼبصلحة العامَّة على مصلحتو اػباصَّة ، 

وكاف يشارؾ أصحابو ُب السَّرَّاء والضَّرَّاء ، وكاف يبتلك موىبة ِإعطاء القرارات الصَّحيحة السَّريعة ، وكاف 
ذا ِإرادٍة قويَّة ثابتٍة يتحمَّل اؼبسؤوليَّة الكاملة ُب أخطر الظُّروؼ واألحواؿ ، يثق بقوَّا و ، و ثق بو قوَّا و 
ثقًة ال حدود ؽبا ، ووببُّهم ووببُّونو حّباً ال مزيد عليو ، ذا شخصيٍة قويٍَّة نافذٍة فهو حبقٍّ كما يقوؿ عنو 

، كانت لو قابليٌة فائقٌة  عينو على أعباء القتاؿ ، ولو ماٍض [ (571)]مؤمّْر نفسو: عمر بن اػبطَّاب 
ناصٌع ؾبيٌد ، وكاف دائماً أوَّؿ من يهاجم ، واخر من ينسحب ، وكاف خبرياً دبناطق العراؽ ، جريئاً على 

الفرس ، سريع اغبركة واسع اغبيلة ، وكاف أوَّؿ من اجرتأ على الفرس بعد اإِلسبلـ ، وجرَّأ اؼبسلمني 
عليهم ، وأبلى ُب حروب العراؽ ببلًء مل يبلو أحد ، وىو الَّذي رفع معنويات اؼبسلمني ، وحطَّم 

قا لت العرب ، والعجم ُب : ، وقد وصف اؼبثىنَّ جنود الفرس ، فقاؿ [ (572)]معنويات الفرس
اعباىليَّة واإِلسبلـ ، واهلل ؼبئٌة من العجم ُب اعباىلية كانوا أشدَّ عليَّ من ألف من العرب ، وؼبئٌة من 

العرب اليـو أشدُّ عليَّ من ألٍف من العجم ، ِإفَّ اهلل أذىب بأسهم ، وأوىن كيدىم ، فبل يُػَروَّْعنَُّكْم 
م ِإذا أعجلوا عنها ، أو فقدوىا   كانوا  زىاٌء  رونو ، وال سواٌد ، وال قسي فج ، وال نباٌؿ طواٌؿ ، فِإهنَّ

هت  ([ .573)]كالبهائم أينما وجَّهتموىا   اذبَّ



كاف  عيني الصّْدّْيق للمثىنَّ على العراؽ ُب ؿبلّْو ، ويدؿُّ على معرفتو بأقدار الرّْجاؿ ومعادهنم ، وعندما 
حاف وقت رحيل خالد جبيشو ِإىل الشَّاـ خرج معو اؼبثىنَّ لوداعو ، وؼبَّا حانت غبظة الفراؽ ، قاؿ لو 

، و سلم اؼبثىنَّ قيادة العراؽ [ (574)]ػ ِإىل سلطانك غري مقصٍّْر ، وال وافٍ ! ارجع ػ رضبك اهلل: خالد 
وكتب  (ىرمز جاذويو  )بعد خالٍد ، وما ِإْف علم كسرى بذىاب خالٍد حَّتَّ حشد االؼ اعبنود بقيادة 

ا ىم رعاة : للمثىنَّ يُػَهدّْد ، ويتوعَّد ، فقاؿ  ِإٍل قد بعثت ِإليكم جنداً من وحش أىل فارس ، وِإمبَّ
 ، وأجابو[ (575)]الدَّجاج ، واػبنازير ، ولست أقا لك ِإال ّٔم

: اؼبثىنَّ بعقٍل ، وفطنٍة ، ومل ينَس شجاعتو ُب الردّْ على ىذا آّوسيّْ ، فكتب يقوؿ ُب رسالة لكسرى 
ا أنت أحد رجلني  ابني عقوبًة : ِإمبَّ ِإمَّا باٍغ فذلك شرّّ لك ، وخرٌي لنا ، وِإمَّا كاذٌب فأعظم الكذَّ

ا اضطررًب ِإليهم ، فاغبمد  وفضيحًة عند اهلل ، وعند النَّاس اؼبلوؾ ، وأمَّا الذي يدلُّنا عليو الرأي فِإنَّكم ِإمبَّ
 ([ .576)]هلل الَّذي ردَّ كيدكم ِإىل رعاة الدَّجاج ، واػبنازير

فجزع أىل فارس من ىذا الكتاب ، والموا ملكهم على كتابو ، واستهجنوا رأيو ، وسار اؼبثىنَّ من اغبرية 
، اقتتلوا قتاالً شديداً [ (577)]ِإىل بابل ، وؼبا التقى اؼبثىنَّ وجيشهم دبكاف عند ُعدوة الصَّراة األوىل

جّداً ، وأرسل الفرس فيبلً بني صفوؼ اػبيل ليفرؽ خيوؿ اؼبسلمني ، فحمل عليو أمري اؼبسلمني اؼبثىنَّ 
بن حارثة ، فقتلو ، وأمر اؼبسلمني فحملوا ، فلم  كن ِإال ىزيبة الفرس ، فقتلوىم قتبلً ذريعاً ، وغنموا 

منهم ماالً عظيماً ، وفرَّت الفرس حَّتَّ انتهوا ِإىل اؼبدائن ُب شرّْ حالٍة ، ووجدوا اؼبلك قد 
، وعاد االضطراب ِإىل ببلد فارٍس ، وطارد اؼبثىنَّ أعداء اهلل حَّتَّ بلغ أبواب اؼبدائن ، [ (578)]مات

ٍبَّ كتب ِإىل أيب بكٍر بانتصاره على الفرس ، واستأذنو ُب االستعانة دبن  ابوا من أىل الردَّة ، لكن 
انتظاره طاؿ ، وأبطأ عليو أبو بكر ُب الردّْ لتشاغلو بأىل الشَّاـ ، وما فيو من حروٍب ، فسار اؼبثىنَّ 

بنفسو ِإىل الصّْدّْيق واستناب على العراؽ بشري بن اػبصاصية، وعلى اؼبساّب سعيد بن مرَّة 
 ([.579)]الِعْجلي

فلمَّا وصل اؼبدينة وجد أبا بكر رضي اهلل عنو على فراش اؼبرض ، وقد شارؼ اؼبوت ، واستقبلو أبو 
اظبع يا عمر ما أقوؿ : بكر واستمع ِإليو ، واقتنع برأيو ، ٍبَّ طلب عمر بن اػبطاب فجاءه ، فقاؿ لو 

لك ، ٍبَّ اعمل بو ، ِإٍلّْ ألرجو أف أموت من يومي ىذا ، فِإف أنا متُّ فبل سبسنيَّ حَّتَّ  ندب النَّاس مع 
اؼبثىنَّ ، وال  شغلنَّكم مصيبٌة وِإف عظمت عن أمر دينكم ، ووصية ربّْكم ، وقد رأيت  متوَبَّ رسوؿ اهلل 



وِإْف فتح اهلل على أمراء الشَّاـ   فارُدْد أصحاب خالٍد ِإىل . . . وما صنعت ، ومل ُيَصب اػبلق دبثلو 
م أىُلو ، ووالة أمره ، وحدُّه ، وىم أىل الضَّراوة ّٔم ، واعبراءة عليهم  ([ .580)]العراؽ ، فِإهنَّ

 

* * * 

 
 
 

 اؼببحث الثَّاٍل

 فتوحات الصّْدّْيق بالشَّاـ

 :سبهيد 

حيث كتب ِإىل ىرقل عظيم الرـو كتاباً يدعوه ِإىل  (ص)كاف اىتماـ اؼبسلمني بالشَّاـ منذ زمن النَّيبّْ 
من أرض [ (581)]ِإىل اغبارث بن أيب مْشر الغسَّاٍل ملك غسَّاف بالبلقاء (ص)اإِلسبلـ ، وكتب 

الشَّاـ وعامل قيصر على العرب يدعوه ِإىل اإِلسبلـ ، فأدركتو العزَّة باإِلٍب ، فأراد أف يغزو رسوؿ 
جيشاً بقيادة زيد بن حارثة ، فاستشهد  (ص)، فأ اه أمٌر من قيصر ينهاه عن ذلك ، وأرسل  (ص)اهلل

ُب مؤ ة ىو ، وجعفر بن أيب طالٍب ، وعبد اهلل بن رواحة ، و وىلَّ بعدىم خالد بن الوليد الَّذي قاـ 
ِإفَّ النَّيبَّ : دبناورٍة عسكريٍَّة ناجحٍة  ركت أثراً بعيداً ُب نفوس أىايل  لك اؼبناطق ، ونستطيع أف نقوؿ 

ة ُب ببلد الشَّاـ ، وىزَّ  (ص) بتلك الغزوة وضع أسساً ، وقطع خطوًة كبو القضاء على دولة الرُّـو اؼبتجربّْ
ىيبتها من قلوب العرب ، وضبَّس اؼبسلمني لبلستعداد اؼبعنويّْ واؼباديّْ إِلسباـ بقيَّة اػبطوات اؼبباركة ، بل 

  .(ص)قاد غزوة  بوؾ بنفسو 

ومن خبلؿ االحتكاؾ اؼبيداٍلّْ استطاع اؼبسلموف أف يتعرَّفوا على حقيقة الرُّـو ، ومعرفة أساليبهم ُب 
القتاؿ ، وأعطت  لك الغزوات الفرصة ألىايل ببلد الشَّاـ على أف يتعرَّفوا على أصوؿ ىذا الدّْين ، 

ومبادئو ، وأىدافو ، فامن كثرٌي من أىايل  لك الببلد ، واستمرَّ الصّْدّْيق على اؼبنهج الَّذي وضعو رسوؿ 
على ِإنفاذ جيش أسامة ، وؼبا عقد الصّْدّْيق األلوية من  (ص)، ولذلك أصرَّ بعد وفاة النَّيبّْ  (ص)اهلل 

ذي القصَّة عقد منها لواًء ػبالد بن سعيد بن العاص ووجَّهو ِإىل مشارؼ الشَّاـ ، ٍبَّ أمره أف يكوف رِدءاً 
، ال يفارقها ِإال بأمره ، وال يقا ل ِإال من قا لو ، فبلغ خربه ىرقل ػ ملك [ (582)]للمسلمني بتيماء

الرـو ػ فجهز جيشاً من العرب التَّابعني للرُّـو من َّٔراء ، وسليح ، وكلب ، وػبم ، وُجذاـ ، وغسَّاف ، 



فسار ِإليهم خالد بن سعيد ، فلقيهم على منازؽبم ، فافرتقوا ، وأرسل ىو أليب بكٍر باػبرب ، فكتب ِإليو 
وأف يزحف على الرُّـو قبل  نظيم صفوفهم ، ونصحو أف وبافظ على خطّْ رجعتو وأال . يأمره باإِلقداـ 

،  (اقدـ ، وال ربجم ، واستنصر باهلل  )أف : يتوغَّل كثرياً ُب ببلد العدوّْ ، وجاء ُب جواب اػبليفة لو 
 فتقدَّـ خالٌد حَّتَّ بلغ

القسطل ُب طريق البحر اؼبيت فهـز جيشاً من الرُّـو على الشاطىء الشَّرقي للبحر ، ٍبَّ  ابع مسري و ، 
عند ذلك ىاج الرُّـو ، فجمعوا قوات  زيد على ما صبعوه ُب  يماء ، ورأى خالٌد ذبمُّعهم فكتب ِإىل 

كما بعث [ (583)]اػبليفة يستمدُّه   ليتابع  قدُّمو ، فبعث ِإليو عكرمة بن أيب جهٍل جبيش البداؿ
ِإليو الوليد بن عقبة جبموٍع أخرى ، فلمَّا وصلت ىذه القوات ِإىل خالد بن سعيد أمر باؽبجـو على 

 .الرُّـو ، وأخذ طريقو ِإىل مرج الصفر 

واكبدر القائد الرُّومي ماىاف جبيشو يستدرج جيوش اؼبسلمني الَّيت اذبهت ِإىل جنوب البحر اؼبيت ، 
ووصلت ِإىل مرج الصفر شرقي حبرية طربية ، واغتنم الرُّـو على اؼبسلمني الفرصة ، وأوقعوا ّٔم اؽبزيبة ، 
وصادؼ باىاف سعيد بن خالد بن سعيد ُب كتيبة من العسكر ، فقتلهم ، وقتل سعيداً ُب مقدّْمتهم ، 

وبلغ خالد مقتل ابنو ، ورأى نفسو قد أحيط بو ، فخرج ىارباً ُب كتيبة من أصحابو على ظهور اػبيل ، 
 ([ .584)]وقد قبح عكرمة ُب سحب بقيَّة اعبيش ِإىل حدود الشَّاـ

 :عـز أيب بكٍر على غزو الرُّـو ومبشّْراٌت ُب الطَّريق : أوالً 

كاف أبو بكر يفكّْر ُب فتح الشاـ ، وهبيل النَّظر ، ويقلّْب الرأي ُب ذلك ، وبينما كاف الصّْدّْيق مشغوالً 
يا خليفة رسوؿ : بذلك األمر جاءه شرحبيل بن حسنة أحد قوَّاد اؼبسلمني ُب حروب الردَّة ، فقاؿ 

قد حدثت نفسي بذلك ، وما أطلعُت ! نعم: أربدّْث نفسك أنَّك  بعث ِإىل الشاـ جنداً؟ فقاؿ ! اهلل
فيما يرى النَّائم ! أجل ِإٍلّْ رأيت يا خليفة رسوؿ اهلل: قاؿ . عليو أحداً ، وما سألت  عنو ِإال لشيء 

مسلكاً وعراً ػ حَّتَّ صعدت قُػنًَّة من القنَّات : كأنَّك سبشي ُب الناس فوؽ َخْرشفة من اعببل ػ يع  
العالية ، فأشرفت على النَّاس ومعك أصحابك ، ٍب ِإنَّك ىبطت من  لك القنَّات ِإىل أرٍض سهلة دمثٍة 

شنُّوا الغارة على أعداء اهلل ، وأنا : لينة ػ فيها الزَّرع ، والقرى ، واغبصوف ، فقلت للمسلمني : ػ يع  
ضامٌن لكم بالفتح ، والغنيمة ، وأنا فيهم معي رايٌة ، فتوجَّهت ّٔا ِإىل أىل قريٍة ، فسألوٍل األماف ، 

فأمَّنتهم ، ٍبَّ جئت ، فأجدؾ قد انتهيت ِإىل حصٍن عظيٍم ، ففتح اهلل لك ، وألقوا ِإليك السََّلم ، 
يفتح اهلل عليك ، و ُػْنَصُر ، فاشكر ربَّك واعمل : ووضع اهلل لك ؾبلساً ، فجلست عليو ، ٍبَّ قيل لك 



َفَسبّْْح حِبَْمِد *َوَرأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَف ُب ِديِن اللَِّو أَفْػَواًجا *ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّو َواْلَفْتُح }: بطاعتو ، ٍبَّ قرأ 
 [ .3 ػ 1: النصر] {*َربَّْك َواْستَػْغِفْرُه ِإنَُّو َكاَف  َػوَّابًا 

 

بشَّرت : ٍبَّ قاؿ . نامت عينك ، خرياً رأيت ، وخرياً يكوف ِإف شاء اهلل : فقاؿ لو أبو بكر ! ٍبَّ انتبهت 
أما اػبرشفة اليت رأيتنا فيها حَّتَّ صعدنا : بالفتح ، ونعيت ِإيلَّ نفسي ، ٍبَّ دمعت عينا أيب بكر ، وقاؿ 

ِإىل القنَّة العالية ، فأشرفنا على الناس ، فِإنَّا نكابد من أمر ىذا اعبند والعدوّْ مشقًَّة، ويكابدونو، ٍبَّ نعلو 
وأما نزولنا من القنَّة العالية ِإىل األرض السَّهلة الدَّمثة ، والزَّرع ، والعيوف ، والقرى ، . بعد، ويعلو أمرنا

 .واغبصوف   فِإنَّا ننزؿ ِإىل أمٍر أسهل فبَّا كنَّا فيو من اػبصب ، واؼبعاش 

شنُّوا على أعداء اهلل الغارة فِإٍلّْ ضامٌن لكم الفتح والغنيمة ، فِإفَّ ذلك ُدنُػوُّ : وأما قويل للمسلمني 
. اؼبسلمني ِإىل ببلد اؼبشركني ، و رغييب ِإيَّاىم على اعبهاد ، واألجر والغنيمة   الَّيت  ُقسم ؽبم ، وقبوؽبم 

وأمَّا الرَّاية اليت كانت معك ، فتوجَّهت ّٔا ِإىل قريٍة من قراىم ، ودخلتها ، فاستأمنوا ، فأمَّنتهم ، فِإنَّك 
وأمَّا اغبصن الذي فتح اهلل يل فهو ذلك الوجو .  كوف أحد أمراء اؼبسلمني ، ويفتح اهلل على يديك 

وأمَّا العرش الَّذي رأيت  عليو جالساً   فِإفَّ اهلل يرفع  ، ويضع اؼبشركني ، وقاؿ اهلل . الَّذي يفتح اهلل يل 
 [ .100: يوسف] {َوَرَفَع أَبَػَوْيِو َعَلى اْلَعْرشِ }:  عاىل 

نعى اهلل  (ص)أفَّ النَّيبَّ : وأمَّا الَّذي أمرٍل بطاعة اهلل ، وقرأ عليَّ السُّورة فِإنَّو نعى ِإيلَّ نفسي ، وذلك 
آلمرفَّ : ٍبَّ سالت عيناه وقاؿ . ِإليو نفسو حني نزلت ىذه السُّورة ، وعلم أفَّ نفسو قد نُعيت ِإليو 

باؼبعروؼ ، وألهننيَّ عن اؼبنكر ، وألجَهدفَّ فيمن  رؾ أمر اهلل ، وأُلَجهَّْرفَّ اعبنود ِإىل العادلني باهلل ػ يع  
اهلل أحد ، أحد ، ال شريك لو ، أو يؤدُّوا : اؼبشركني بو ػ ُب مشارؽ األرض ومغارّٔا حَّتَّ يقولوا : 

، فِإذا  وفَّاٍل اهلل ػ عزَّ وجلَّ ػ ال هبدٍل اهلل  (ص)اعبزية عن يٍد وىم صاغروف ، ىذا أمر اهلل وسنَّة رسولو 
فهذه الرؤيا الصَّاغبة من اؼببشّْرات اليت [ . (585)]عاجزاً ، وال وانياً ، وال ُب ثواب آّاىدين زاىداً 

وما اؼببشرات؟ : قالوا . « مل يبق من النبوَّة ِإال اؼببشّْرات » : ، حيث قاؿ  (ص)حدَّث ّٔا رسوؿ اهلل 
فهذه الرُّؤيا جاءت على قدٍر لتدفع الصّْدّْيق ِإىل العـز على ما [. (586)]« الرُّؤيا الصَّاغبة » : قاؿ 

ىمَّ بو ، وِإعبلف ما أضمره ، فدعا ِإىل عقد ؾبلس شورى خبصوص غزو الشَّاـ ، فقد أخذ الصّْدّْيق 
 .بالعزيبة ، والعمل ، والتوكُّل على اهلل ، واستأنس بالرُّؤيا 
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ؼبَّا أراد أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ أف هبهّْز اعبنود ِإىل الشَّاـ دعا عمر ، وعثماف ، وعلّياً ، وطلحة ، 
والزُّبري ، وعبد الرضبن بن عوؼ ، وسعد بن أيب وقاص ، وأبا عبيدة بن اعبرَّاح ، ووجوه اؼبهاجرين 

ِإفَّ اهلل  بارؾ و عاىل ال ربصى نعمو ، وال : واألنصار من أىل بدٍر ، وغريىم ، فدخلوا عليو ، فقاؿ 
 بلغ األعماؿ جزاءىا ، فلو اغبمد كثرياً على ما اصطنع عندكم من صبع كلمتكم ، وأصلح ذات بينكم 

، وىداكم ِإىل اإِلسبلـ ، ونفى عنكم الشَّيطاف ، فليس يطمع أف  شركوا باهلل ، وال أف  تَّخذوا ِإؽباً غريه 
ٍـّ ، وقد أردت أف أستنفركم ِإىل الرُّـو بالشَّاـ ، فمن ىلك   ىلك  ، فالعرب أمٌَّة واحدٌة ، بنو أٍب وأ

شهيداً ، وما عند اهلل خرٌي لؤلبرار ، ومن عاش   عاش مدافعاً عن الدّْين ، مستوجباً على اهلل عزَّ وجل 
 .ثواب آّاىدين ، ىذا رأيي الَّذي رأيت ، فليشر عليَّ كلُّ امرىٍء دببلغ رأيو 

: ، ٍُبَّ قاؿ  (ص)فقاـ عمر بن اػبطاب ػ رضي اهلل عنو ػ فحمد اهلل ، وأثىن عليو ، وصلَّى على النَّيبّْ 
اغبمد هلل الذي ىبصُّ باػبري من يشاء من خلقو ، واهلل ما اسَتبَػْقنا ِإىل شيٍء من اػبري ِإال سبقتنا ِإليو ، 

وذلك فضل اهلل يؤ يو من يشاء ، قد واهلل أردت لقاءؾ ؽبذا الرأي الَّذي ذكرت ، فما قضى اهلل أف 
يكوف ذلك حَّتَّ ذكر و اآلف ، فقد أصبت ، أصاب اهلل بك سبل الرَّشاد ، َسرّْْب ِإليهم اػبيل ُب ِإثر 

اػبيل ، وابعث الرّْجاؿ  تبعها الرجاؿ ، واعبنود  تلوىا اعبنود ، فِإفَّ اهلل ػ عزَّ وجل ػ ناصر دينو ومعزُّ 
 .اإِلسبلـ ، وأىلو ، ومنجز ما وعد رسولو 

ا الرُّـو ، وبنو األصفر حدُّ حديٍد ، ! يا خليفة رسوؿ اهلل: ٍبَّ ِإفَّ عبد الرضبن بن عوؼ قاـ ، فقاؿ  ِإهنَّ
وركٌن شديٌد ، واهلل ما أرى أف  قحم اػبيل عليهم ِإقحاماً ، ولكن  بعث اػبيل فتغري ُب أدٌل أرضهم ، 

ٍبَّ  بعثها فتغري ، ٍبَّ  رجع ِإليك ، فِإذا فعلوا ذلك مراراً أضرُّوا بعدوّْىم ، وغنموا من أرضهم ، فقووا 
بذلك على قتاؽبم ، ٍبَّ  بعث ِإىل أقاصي أىل اليمن ، وِإىل ربيعة ، ومضر فتجمعهم ِإليك ، فِإف شئت 

ٍبَّ جلس ، وسكت النَّاس ، فقاؿ . عند ذلك غزوهتم بنفسك ، وِإف شئت بعثت على غزوىم غريؾ 
 !ماذا  روف رضبكم اهلل؟: ؽبم أبو بكر 

 (ص)فقاـ عثماف بن عفاف ػ رضواف اهلل عليو ػ فحمد اهلل ، وأثىن عليو دبا ىو أىلو ، وصلَّى على النَّيبّْ 
رأيي أنَّك ناصٌح ألىل ىذا الدّْين ، عليهم شفيٌق ، فِإذا رأيت رأياً علمتو رشداً ، وصبلحاً : ، ٍبَّ قاؿ 



فقاؿ طلحة ، والزُّبري ، وسعد ، وأبو [ . (587)]، وخرياً   فاعـز على ِإمضائو غري ظنّْنٍي ، وال ُمتَّهم
 عبيدة بن اعبرَّاح ، وسعيد بن زيد ، وصبيع من حضر ذلك آّلس من

صدؽ عثماف فيما قاؿ ، ما رأيت من رأي ، فأمضو فِإنَّا سامعوف لك ، مطيعوف : اؼبهاجرين واألنصار 
فذكروا ىذا وشبهو ، وعليُّ بن أيب . ، ال لبالف أمرؾ ، وال نتَّهم رأيك ، وال نتخلف عن دعو ك 

 !ما  رى يا أبا اغبسن؟: طالٍب ػ رضي اهلل عنو ػ ُب القـو اليتكلَّم ، فقاؿ لو أبو بكر 

، وِإنك ِإف سرت ِإليهم بنفسك أو بعثت [ (588)]أرى أنَّك مبارؾ األمر ، ميموف النَّقيبة: فقاؿ 
ظبعت : بشَّرؾ اهلل خبرٍي ، فمن أين علمت ىذا؟ قاؿ : فقاؿ أبو بكر . ِإليهم ُنصرت ِإف شاء اهلل 

ال يزاؿ ىذا الدّْين ظاىراً على كلّْ َمْن ناوأه حَّتَّ يقـو الدّْين وأىُلو ظاىروف » : يقوؿ  (ص)رسوؿ اهلل 
نيا ! ما أحسن ىذا اغبديث! سبحاف اهلل: فقاؿ أبو بكر [ (589« ]) لقد سرر   سرَّؾ اهلل ُب الدُّ

 .واآلخرة 

ٍبَّ ِإفَّ أبا بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ قاـ ُب النَّاس ، فحمد اهلل ، وأثىن عليو ، وذكره دبا ىو أىلو ، وصلَّى 
ِإف اهلل قد أنعم عليكم باإِلسبلـ ، وأعزَّكم باعبهاد ، وفضَّلكم ! أيها الناس: ، ٍبَّ قاؿ  (ص)على النَّيبّْ 

ّٔذا الدّْين على أىل كلّْ ديٍن ، فتجهَّزوا عباد اهلل ِإىل غزو الرُّـو بالشَّاـ ، فِإٍلّْ مؤمٌّْر عليكم أمراء ، 
وعاقٌد ؽبم عليكم ، فأطيعوا ربَّكم ، وال زبالفوا أمراءكم ، وْلَتحُسن نيَّتكم ، وسري كم ، وطعمتكم ، 

أف : وأمر أبو بكر ببلالً فنادى ُب النَّاس [ . . . (590)]فِإفَّ اهلل مع الَّذين ا قوا والذين ىم ؿبسنوف
 ([ .591)]انفروا ِإىل جهاد عدوّْكم الرُّـو بالشَّاـ

من ىذه اؼبشورة  بنيَّ لنا منهج أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ ُب مواجهة األمور الكبرية ، حيث مل يكن 
يبتُّ فيها برأٍي حَّتَّ هبمع أىل اغبلّْ والعقد ، فيستشريىم ، ٍبَّ يصدر بعد ذلك عن رأي فبحٍَّص 

كما مرَّ معنا ُب السّْرية النَّبويَّة ، وحينما نتأمَّل ُب  فاصيل  (ص)مدروٍس ، وىذه ىي سنَّة رسوؿ اهلل 
أف الصَّحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ قد أصبعوا على موافقة أيب بكٍر ُب غزو الرُّـو ، وِإمبا : ىذه احملاورة قبد 

 نوعت وجهات نظر بعضهم ُب كيفية ىذا الغزو ، فكاف رأي عمر ِإرساؿ اعبيوش  لو اعبيوش حَّتَّ 
وكاف رأي عبد الرضبن بن عوؼ أف .  تجمَّع ُب الشَّاـ ، فتكوف قوًَّة كبريًة  ستطيع أف  صمد لؤلعداء 

يبدأ الغزو بقوَّات صغرية ،  غري على أطراؼ الشَّاـ ، ٍبَّ  عود ِإىل اؼبدينة ، حَّتَّ ِإذا ًبَّ ِإرىاُب العدوّْ 
وِإضعافو    بعث اعبيوش الكبرية ، وقد أخذ أبو بكر برأي عمر ُب ىذا األمر ، واستفاد من رأي عبد 

 الرضبن بن عوؼ فيما يتعلَّق بطلب اؼبدد



 ([ .592)]باعبيوش من قبائل العرب ، وخاصًَّة أىل اليمن
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بسم اهلل : كتب الصّْدّْيق ِإىل أىل اليمن يدعوىم ِإىل اعبهاد ُب سبيل اهلل ، وىذا ىو نصُّ الكتاب 
من خليفة رسوؿ اهلل ِإىل من قُرِىء عليو كتايب ىذا من اؼبؤمنني واؼبسلمني من أىل : الرَّضبن الرَّحيم 

فِإفَّ اهلل  عاىل كتب على : أما بعد . فِإٍلّْ أضبد ِإليكم اهلل الَّذي ال ِإلو ِإال ىو . سبلـٌ عليكم : اليمن 
َوَجاِىُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنْػُفِسُكْم ُب َسِبيِل }: اؼبؤمنني اعبهاد ، وأمرىم أف ينفروا خفافاً ، وثقاالً ، وقاؿ 

واعبهاد فريضة مفروضة ، وثوابو عند اهلل عظيم ، وقد استنفرنا َمْن ِقبَػَلنا ِمن  [41 :التوبة] {اللَّوِ 
اؼبسلمني ِإىل جهاد الرـو بالشَّاـ ، وقد سارعو ِإىل ذلك ، وعسكروا ، وخرجوا ، وحسنت بذلك نيَّتهم 
، وعظمت ُب اػبري حسبتهم ، فسارعوا عباد اهلل ِإىل ما سارعوا ِإليو ، ولتحسن نيَّتكم فيو ، فِإنَّكم ِإىل 

ِإمَّا الشَّهادة ، وِإمَّا الفتح والغنيمة ، فِإفَّ اهلل  بارؾ و عاىل مل يرَض من عباده بالقوؿ : ِإحدى اغبسنيني 
دوف العمل ، وال يزاؿ اعبهاد ألىل عداو و حَّتَّ يدينوا بدين اغبقّْ ، ويقرُّوا غبكم الكتاب ، حفظ اهلل 

وبعث [ . (593)]دينكم ، وىدى قلوبكم ، وزكَّى أعمالكم ، ورزقكم أجر آّاىدين الصَّابرين
الصديق ىذا الكتاب مع أنس بن مالٍك ػ رضي اهلل عنو ػ وُب ىذا الكتاب يظهر دور أيب بكر ػ رضي 

اهلل عنو ػ ُب حثّْ اؼبسلمني ، وصبعو للجهاد ُب سبيل اهلل ، وىو ما يبكن أف يسمَّى بالتعبئة 
 ([ .594)]العامَّة

ربقيق ِإسبلـ اؼبسلمني : أفَّ اعبهاد من أجل ربقيق غرضني : ومن خطاب الصّْدّْيق ألىل اليمن يتَّضح 
  ألفَّ اهلل ال يرضى لعباده بالقوؿ دوف العمل ، ومقا لة غري اؼبسلمني حَّتَّ يدينوا بدين اغبقّْ ، ويقرُّوا 

غبكم كتاب اهلل ، وىذا ىو السبب الَّذي جعل أىل اليمن ينساحوف من صبيع أرجاء اليمن بأعداٍد 
ىائلٍة ، ومل يصل ِإىل علمنا أفَّ أحداً منهم خرج مستكرىاً ، بل خرجوا طواعيًة ، وأقبلت صبوعهم 

بنسائهم ، وأوالدىم ، وكانوا من أسرع اؼبستجيبني للنّْداء حّباً ورغبًة ُب اعبهاد ، ويعرب عن ىذا أنس بن 
مالٍك حامل رسالة الصّْدّْيق ِإىل أىل اليمن ، والَّذي  نقَّل بني أحيائهم قبيلًة قبيلًة ، وجناحاً جناحاً يقرأ 

فكاف كلُّ من أقرأ عليو ذلك الكتاب ، ويسمع : عليهم كتاب أيب بكٍر ، ووبثُّهم على اإِلسراع ، فقاؿ 
كبن سائروف ، وكأنَّا قد فعلنا ، حَّتَّ انتهيت ِإىل ذي الكبلع ، : ىذا القوؿ وبسن الردَّ عليَّ ، ويقوؿ 

فلمَّا قرأت عليو الكتاب ، وقلت ىذا اؼبقاؿ   دعا بفرسو ، وسبلحو ، وهنض ُب قومو من ساعتو ، ومل 
 يؤخّْر ذلك ، وأمر بالعسكر ، فما برحنا حَّتَّ عسكر ، وعسكر معو صبوٌع كثريٌة من أىل اليمن ، وقد



ٍبَّ قد دعاكم ِإخوانكم الصَّاغبوف ِإىل جهاد اؼبشركني ، واكتساب : قاـ فيهم خطيباً ، فقاؿ فيما قالو 
 11، فعاد أنس بن مالك ُب حوايل [ (595)]األجر العظيم ، فلينفر َمْن أراد النَّفري معي السَّاعة

َر أبا بكر بقػدـو القـو فقاؿ 12رجب  قد أ وؾ ُشْعثاً ُغرْباً أبطاؿ اليمن ، وشجعاهنا ، :  ىػ وبشَّ
، وما لبث ِإال أياماً حَّتَّ قدـ ذو [ (596)]وفرساهنا ، وقد ساروا ِإليك بالذَّراري ، واغبـر ، واألمواؿ

، ومل  كن ىذه االستجابة الفوريَّة [ (597)] ىػ12 رجب 16الكبلع اغبمريي وقومو ُب حوايل 
بل كلُّ من جاء من اليمن كاف على نفس اؼبستوى ، وعلى سبيل اؼبثاؿ فقد قدـ  (ضبري  )الرَّاغبة بأىل 

، وعندما قدـ أىل [ (598)]أكثر من ألفي رجٍل وعليهم ضبزة بن مالك اؽبمداٍل (نبداف  )من 
اليمن على اؼبدينة ، ودخلوا اؼبسجد على أيب بكٍر فلمَّا ظبعوا القراف   اقشعرَّت جلودىم من خشية اهلل 

ىكذا كنَّا ، ٍب قست : وجاشت أنفسهم ، وجعلوا يبكوف خاشعني ، فبكى أبو بكر ، وقاؿ 
، وعندما رأى ذو الكبلع اغبمرييُّ الصّْدّْيق وجده شيخاً كبيبلً معروؽ الوجو ، [ (599)]القلوب

الشيء على اإِلطبلؽ غري الورع يضيُء وجهو األبيض ! وعليو ثوب خشن ، وال شيء يسطع من ثيابو
. 

وكاف ذو الكبلع قدـ على الصّْدّْيق من اليمن ، ومن خلفو ، ومن حولو ألف عبٍد من الفرساف ، وعلى 
رأسو التَّاج ، وعلى حلَّتو اعبواىر اؼبتؤللئة ، وبرد و  سطع خبيوط الذَّىب اؼبرصَّع بالآلىلء ، والياقوت ، 
واؼبرجاف ، فلما شاىد ما عليو الصّْدّْيق من اللباس ، والزُّىد ، والتَّواضع ، والنُّسك ، وما ىو عليو من 

الوقار ، واؽبيبة ،  أثَّر ذو الكبلع ، ومن معو من السادة ، فذىبوا مذىب الصّْدّْيق ونزعوا ما كاف 
، وقد  أثَّر ذو الكبلع بالصّْدّْيق ، و َػَزيَّا ِبزِيّْو حَّتَّ ِإنَّو رُئي يوماً ُب سوؽ من أسواؽ [ (600)]عليهم

: قاؿ ! فضحتنا بني اؼبهاجرين واألنصار: اؼبدينة على كتفيو جلد شاٍة ففزعت عشري و ، وقالوا لو 
ال  كوف طاعة  (! ال واهلل: أي  )! فأردًب أف أكوف جبَّاراً ُب اعباىليَّة جبَّاراً ُب اإِلسبلـ؟ ال ىا اهلل 

نيا  ([ .601)]الرَّب ِإال بالتَّواضع والزُّىد ُب ىذه الدُّ

وصنعت ملوؾ اليمن كما صنع ذو الكبلع اغبمرييُّ ، فتخلَّوا عن التّْيجاف اؼبثقلة باعبواىر ، و ركوا حلل 
 اؼبخمل اؼبوشَّى خبيوط الذَّىب ، والياقوت ، والدرّْ واؼبرجاف ،

واشرتوا من سوؽ اؼبدينة ثياباً خشنًة ، ووضع الصّْدّْيق ُب بيت اؼباؿ ما زبلَّوا عنو صبيعاً من 
 ([ .602)]نفائس



كاف أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ خري َمْن سبثَّل باإِلسبلـ ُب حيا و بعد رسوؿ اهلل ، وكاف لساف حالو دعوًة 
ِإىل اهلل  عاىل ، وأبلُغ نصيحٍة  لك الَّيت يشاىدىا النَّاس من طريق العني ال من طريق األذف ، وخري 

أفَّ أبا بكر خليفة رسوؿ اهلل : فلمَّا رأى ملوؾ اليمن . . النَّاصحني من ينصح بأفعالو ال بأقوالو 
أفَّ ىناؾ : وصاحب األمر والنَّهي ُب اعبزيرة العربية يبشي ُب األسواؽ ، ويلبس العباءة والشَّملة   علموا 

شيئاً أعظم من الثّْياب اؼبزركشة ، والذَّىب والآلىلء ، ىو النػَّْفس العظيمة ، فسعوا ليتشبَّهوا بأيب بكٍر ، 
واستحيوا من اهلل والنَّاس أف يقابلوا خليفة رسوؿ اهلل بالتَّاج ، والربود ، واغبلي ، وىو بعباءة ، فقد 

صغرت عليهم نفوسهم ، وىانت ، وىدأت ثورهتا ، وانطفأت سورهتا ، كما ينطفأى النَّجم الصَّغري ِإذا 
 ([ .603)]فقد كاف عظيماً ُب  واضعو ، متواضعاً ُب عظمتو! رحم اهلل أبا بكر. واجو الشَّمس 

 :َعْقُد الصّْدّْيق األلوية للقادة و وجيو اعبيوش : ثالثاً 

عـز الصّْدّْيق على  سيري اعبيوش لببلد الشَّاـ ، فدعا النَّاس ِإىل اعبهاد ، وعقد األلوية ألربعة جيوش 
 :أرسلها لفتح الشاـ ، وىي 

 :ػ جيش يزيد بن أيب سفياف 1

وىو أوَّؿ اعبيوش الَّيت  قدَّمت ِإىل ببلد الشاـ ، وكانت مهمَّتو الوصوؿ ِإىل دمشق ، وفتحها ، 
ومساعدة اعبيوش األربعة عند الضَّرورة ، وكاف جيش يزيد أوَّؿ األمر ثبلثة االؼ ٍبَّ عزَّزه اػبليفة 

باإِلمدادات حَّتَّ صار معو حبدود السَّبعة االؼ رجٍل ، وقبل رحيل جيش يزيٍد أوصاه اػبليفة أبو بكٍر 
وصيًَّة بليغًة عالية اؼبستوى ،  شتمل على ِحَكٍم باىرٍة ُب ؾبايل اغبرب ، والسّْلم ، وشيَّعو ماشياً ، 

 :وأوصاه دبا يأٌب 

ِإٍلّْ قد ولَّيتك ألبلوؾ ، وأجرّْبك ، وأخرّْجك ، فِإف أحسنت   ردد ك ِإىل عملك ، وزد ك ، وِإف 
أسأت   عزلتك ، فعليك بتقوى اهلل فِإنَّو يرى من باطنك مثل الَّذي من ظاىرؾ ، وِإفَّ أوىل النَّاس باهلل 

، [ (604)]أشدُّىم  ولّْياً لو ، وأقرب النَّاس من اهلل أشدُّىم  قرُّباً ِإليو بعملو ، وقد ولَّيتك عمل خالدٍ 
 ، فِإفَّ اهلل يبغضها ، ويبغض أىلها ، وِإذا قدمت على[ (605)]فِإيَّاؾ وِعبػّْيَّة اعباىليَّة

جندؾ   فأحسن صحبتهم ، وابدأىم باػبري ، َوِعْدىم ِإيَّاه ، وِإذا وعظتهم فأوجز ، فِإفَّ كثري الكبلـ 
ينسي بعضو بعضاً ، وأصلح نفسك يصلح لك النَّاس ، وصلّْ الصَّلوات ألوقاهتا بِإسباـ ركوعها 

وسجودىا ، والتَّخشُّع فيها ، وِإذا قدـ عليك رسُل عدوّْؾ ، فأكرمهم ، وأْقلل لُبثهم حَّتَّ ىبرجوا من 
، ويعلموا علمك ، وأنزؽبم ُب ثروة [ (606)]عسكرؾ وىم جاىلوف بو ، وال  رينَّهم ، فريوا خَلَلك



، وامنع َمْن ِقبَػَلك من ؿبادثتهم ، وكن أنت اؼبتويلّْ لكبلمهم ، وال ذبعل سرَّؾ [ (607)]عسكرؾ
لعبلنيتك ، فيخلط أمرؾ ، وِإذا استشرت   فاصدؽ اغبديث ُ صدؽ اؼبشورة ، وال زَبْزف عن اؼبشري 

خربؾ ، فَػتُػْؤ ى من قبل نفسك ، واظبر باللَّيل ُب أصحابك  أ ك األخبار ، و نكشف عندؾ األستار ، 
ْدىم ُب عسكرؾ ، وأكثر مفاجأهتم ُب ؿبارسهم بغري علٍم منهم بك ، فمن وجد و  وأكثر حرسك وَبدّْ

غفل عن ؿبرسو   فأحسن أدبو ، وعاقبو ُب غري ِإفراٍط ، وأعقب بينهم باللَّيل ، واجعل النَّوبة األوىل 
أطوؿ من األخرية ، فِإهنا أيسرنبا لقرّٔا من النَّهار ، وال زبف من عقوبة اؼبستحقّْ ، وال  لجَّنَّ فيها ، 
وال  سرع ِإليها ، وال  تَّخذ ؽبا مدفعاً ، وال  غفل عن أىل عسكرؾ ، فتفسده ، وال ذبسَّس عليهم ، 

فتفضحهم ، وال  كشف النَّاس عن أسرارىم ، واكتف بعبلنيتهم ، وال ذبالس العبَّاثني ، وجالس أىل 
الصّْدؽ والوفاء ، واصدؽ اللّْقاء ، وال ذبنب   فيجنب النَّاس ، واجتنب الغلوؿ   فِإنَّو يقرّْب الفقر ، 

ويدفع النَّصر ، وستجدوف أقواماً حبسوا أنفسهم ُب الصَّوامع ، فدعهم وما حبسوا أنفسهم لو ، قاؿ 
 ([ .608)]وىذه من أحسن الوصايا وأكثرىا نفعاً لوالة األمر: ابن األثري 

 :ومن فوائد ىذه الوصيَّة 

ا بقاؤىم فيها مرىوٌف باإِلحساف ، _ خ أفَّ الواليات واؼبناصب ليست حقاً ثابتاً ألصحأّا ، وِإمبَّ
والنَّجاح ُب العمل ، ومن واجب اؼبسؤوؿ األعلى أف يَػْعزؽبم ِإذا أساؤوا ، ، وِإف ىذا الشُّعور يدفع 

صاحب العمل ِإىل مضاعفة اعبهد ُب بذؿ الطَّاقة ليصل ِإىل مستوى أعلى من النَّجاح ُب العمل ، أمَّا 
نيا فيخل دبسؤوليتو ، ويعرّْض َمْن ربت  ِإذا ضمن البقاء فِإنَّو قد يبيل ِإىل الكسل واالشتغاؿ دبتاع الدُّ

 .واليتو ِإىل أنواٍع من الفساد ، والفوضى ، والنّْزاع 

خ ِإفَّ  قوى اهلل ػ عزَّ وجلَّ ػ ىي أىم عوامل النَّجاح ُب العمل   ألفَّ اهلل  عاىل مطَّلٌع على ظاىر _
أعماؿ النَّاس وباطنهم ، فِإذا ا َّقوه ُب باطنهم   فحريّّ ّٔم أف يتَّقوه ُب ظاىرىم ، وبذلك يتجنَّب 

الوايل كلَّ مظاىر الفساد ، واإِلفساد   الَّيت  كوف عادًة من االستجابة للعواطف اعباؿبة   الَّيت ال  لتـز 
 .بتقوى اهلل  عاىل 

 

خ التَّحذير من التعصُّب لآلباء واألجداد ، واألقواـ ، فِإف التعصُّب لذلك قد وبمل اإِلنساف على _
االكبراؼ عن الطَّريق اؼبستقيم   ِإذا كاف ما عليو اآلباء واألجداد ـبالفاً لبلستقامة ، ِإضافًة ِإىل أنَّو 

 .يضعف من االنتماء للرَّابطة اإِلسبلميَّة الوحيدة ، وىي األخوَّة ُب اهلل  عاىل 



خ اإِلهباز ُب اؼبوعظة فِإفَّ كثري الكبلـ ينسي بعُضو بعضاً ، فيضيع اؼبقصود ، ويغلب على السَّامع _
اإِلعجاب بببلغة اؼبتكلّْم ِإف كاف بليغاً عن استيعاب ما يقوؿ ، واالستفادة من مواعظو ، وِإف مل يكن 

 .بليغاً   فِإفَّ اؼبلل يأخذ بالسَّامع فبل يعي ما يقوؿ اؼبتكلّْم 

خ ِإذا أصلح اؼبسؤوؿ نفسو ، و فقَّد عيوبو ، وجعل من نفسو مبوذجاً صاغباً للقدوة اغبسنة ، فِإفَّ _
 .ذلك يكوف سبباً ُب صبلح َمْن ىم ربت رعايتو 

خ االىتماـ بِإقامة الصَّبلة كاملًة مظهراً ، وـبرَباً ، مظَهراً من ناحية ِإكماؿ أقواؽبا ، وأفعاؽبا ، وـبرَباً _
من ناحية اػبشوع فيها ، وحضور القلب مع اهلل  عاىل ، فِإفَّ ىذه الصَّبلة الكاملة يقاـ ّٔا ذكر اهلل ُب 
األرض ، وهتذّْب السُّلوؾ ، و ُػَقوّْي القلوب ، و بعث على ار ياح النُّفوس ، و عترب مبلذاً للمسلم عند 

 .الشَّدائد 

خ ِإكراـ رسل العدوّْ ِإذا قدموا مع االحرتاس منهم ، وعدـ سبكينهم من معرفة واقع اعبيش اإِلسبلميّْ _
، فِإكرامهم نوٌع من الدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ فيما ِإذا عرؼ العامل ما يتحلَّى بو اؼبسلموف من مكاـر 
األخبلؽ ، ولكن ال يصل ىذا اإِلكراـ ِإىل حدّْ ِإطبلعهم على بطانة أمور اؼبسلمني ، بل ينبغي 

 .ِإطبلعهم على قوَّة جيش اؼبسلمني   لرُيىبوا بذلك أقوامهم 

خ االحتفاظ باألسرار ، وعدـ التَّهاوف بإفشائها ، خاصًَّة فيما يتعلَّق بأمور اؼبسلمني العامَّة ، فِإفَّ _
ت وجوىها ، ما داـ سرُّه حبيساً ُب ضمريه ، فِإذا أفشاه  اغبكيم يستطيع التَّصرُّؼ ُب األمور   وِإف  غريَّ

 .  اختلطت عليو األمور ، ومل يستطع التحكُّم فيها 

خ ِإ قاف اؼبشورة أىمُّ من النَّظر ُب نتائجها ، فِإف اؼبستشار وِإف كاف حصيف الرأي ، ثاقب الفكر   _
فِإنَّو ال يستطيع أف يفيد َمِن استشاره حَّتَّ ينكشف لو أمره بغاية الوضوح ، فِإذا أخفى اؼبستشري بعض 

 . فاصيل القضيَّة ، فِإنَّو يكوف قد جىن على نفسو ، حيث قد يتضرَّر ّٔذه اؼبشورة 

خ أفَّ على القائد وكلّْ مسؤوٍؿ أف يكوف ـبالطاً ؼبن ويل أمرىم على ـبتلف طبقاهتم   ليكوف دقيق _
اػبربة بأمورىم ، وُب ىذا أكرب العوف لو على  صوُّر مشكبلهتم واؼببادرة بِإهباد اغبلوؿ ؽبا ، أما اؼبسؤوؿ 

الَّذي يعيش ُب عزلٍة ، وال ىبتلط ِإال بأفراٍد من كبار َرعيتو ، فِإنَّو ال يصل ِإليو من اؼبعلومات ِإال ما كاف 
من طريق ىؤالء ، وقد ال يكشفوف لو األمور بكلّْ  فصيبلهتا ، وقد وبلّْلوف لو األمور على غري وجهها 

 .الصَّحيح 

 



خ االىتماـ بأمر حراسة اؼبسلمني خاصًَّة ُب مكامن اػبطر ، واختيار اغبرَّاس األمناء من ذوي النباىة _
 .، وعدـ وضع الثّْقة الكاملة ّٔم ، بل ال بدَّ من الرَّقابة عليهم حَّتَّ ال يُؤ ى اؼبسلموف ِمْن ِقَبلهم 

خ أف يسلك اؼبسؤوؿ ُب عقاب اؼبخالف مسلكاً وسطاً ، فبل يتهاوف ، فيرتؾ عقوبة اؼبستحقّْ ، فِإفَّ _
ذلك هُبَرّْئُو على مزيد من اؼبخالفة ، وهبرّْىء غريه على ار كاب اؼبخالفات ، فتسود الفوضى ، وينفلت 

األمر ، وال يشتدُّ ُب العقوبة ، فيُػنَػفَّْر الرَّعية ، ويدفعهم ِإىل التسخُّط ، والتَّحزُّب ، بل  كوف عقوبتو 
بويَّ بدوف ِإثارة ضجٍَّة ، وال دفٍع ِإىل  حبكمٍة ، وا ّْزاف ، وبعد النَّظر ، والرتوّْي حبيث  ؤدّْي غرضها الرتَّ

 .النَّقد والتَّسخُّط 

خ أف يكوف لدى اؼبسؤوؿ يقظٌة ، وانتباٌه لكلّْ ما هبري ُب حدود اؼبسؤوليَّة اؼبناطة بو ، حَّتَّ يشعر _
أفراد الرَّعيَّة بأفَّ ىناؾ اىتماماً بأمورىم ، فيزيد احملسن ِإحساناً ، ويقتصر اؼبسيء عن اإِلساءة ، ولكن 

بدوف ذبسٍُّس عليهم ، فِإف ذلك يعترب فضيحًة ؽبم ، وقد ينقطع بذلك خيط العبلقة الَّذي يربط 
اؼبسؤوؿ بأفراد رعيتو من اؼبودَّة ، واإِلعجاب ، والشُّكر على اعبميل ، وىذا اػبيط ما داـ قائماً   فِإنَّو 

يبنع أصحاب اعبنوح من ار كاب اؼبخالفات   الَّيت  فسد آّتمع ، وربدث الفوضى ، فِإذا انقطع ، ومل 
يكن ىناؾ عاصٌم من  قوى اهلل  عاىل   فِإفَّ أىمَّ اغبواجز الَّيت ربوؿ دوف االنطبلؽ وراء الشهوات 

ا ربتاج ِإىل قوٍَّة رادعٍة ، وىذه ؽبا سلبيَّاهتا   كوف قد ربطَّمت ، ويصعب بعد ذلك عبلج األمور ، ألهنَّ
 .اؼبعروفة 

خ أف وبرص اؼبسؤوؿ على ؾبالسة أىل الصّْدؽ ، والوفاء ، والعقوؿ الرَّاجحة ، وِإف ظبع منهم ما _
يكره أحياناً من النَّقد ، والتَّوجيو   فِإفَّ ذلك يعود عليو ، وعلى من اسرتعاه اهلل أمرىم بالنَّفع ، وأال 

م وبولوف  هبالس أصحاب اللَّهو ، واألىداؼ الدنيويَّة   فِإف ىؤالء وِإف أنس بكبلمهم ، وثنائهم   فِإهنَّ
بينو وبني التَّفكري ُب األمور اعبادَّة ، فبل يستفيق بعد ذلك ِإال والنَّكبات قد حلَّت بو ، ودبن ويل 

 .أمورىم 

خ أف يصُدؽ القائد ُب لقاء األعداء وأال هبنُب ، فِإفَّ ُجبنو يسري على جنده ، فيقع بذلك الفشل ، _
واؽبزيبة ، وُب غري اغبرب أف يكوف اؼبسؤوؿ شجاعاً ُب مواجهة اؼبواقف ، وأال يضعف ، فيسري ضعفو 

 .على َمْن ىم ربت ِإدار و من العاملني ، فيقلُّ بذلك مستوى األداء ، ويضعف اإلنتاج 

خ أف يتجنَّب القائد الغلوؿ ، وىو األخذ من الغنيمة قبل قسمتها ، ىذا ُب ؾباؿ اغبرب ، وُب _
ؾباالت السّْلم أف يتجنَّب اؼبسؤوؿ أيَّة استفادٍة دنيويَّة من عملو ال ربلُّ لو شرعاً ، مثل أخذ اؽبدايا الَّيت 



يقصد ّٔا من دفعها االستفادة من اؼبسؤوؿ ُب ؾبانبة اغبقّْ ، فِإفَّ ذلك من الغلوؿ ، والغلوؿ كما جاء 
 .ُب ىذِه الوصيَّة يقرّْب ِإىل الفقر ، ويدفع النَّصر 

 

خ ومن ىذه الفوائد  بنيَّ لنا عظمة ىذه الوصيَّة   الَّيت أوصى ّٔا أبو بكٍر أحد قوَّاده ، وىي  بنيّْ لنا _
أنَّو كاف يعيش بفكره مع قضايا اؼبسلمني ، وأنَّو كاف يتصوَّر ما قد يواجهو قوَّاده ، فيحاوؿ  زويدىم : 

دبا ينفعهم ُب  بلُب الوقوع ُب اؼبشكبلت ، وحلّْها ِإذا وقعت ، وىذه الوصية وأمثاؽبا  سجّْل ِإضافًة 
جديدًة ؼبواقف أيب بكٍر اؼبتعدّْدة األنواع ، فِإذا  أمَّلت ِإدار و للحكم   وجدت رجبلً بارعاً ُب أمور 

السّْياسة ، وِإذا رأيت  وجيهو للقادة العسكريني   ذبده رجبلً بارعاً ُب شؤوف اغبرب ، وكأنَّو مع القادة 
ُب اؼبيادين ، وِإذا رأيت رضبتو ، و أليفو للقلوب   رأيت رجبلً بارعاً ُب الدَّعوة ِإىل اهلل  عاىل ، فهو 
الرَّجل الرَّحيم باؼبؤمنني ، الرَّافع لشأف أىل الببلد ، والصّْدؽ منهم ، اػببري بأىل الكفاءة والقدرة ، 

 ([ .609)]القويُّ اغباـز على أعداء اهلل من اؼبنافقني ، والكافرين

 :ػ جيش شرحبيل بن حسنة 2

د أبو بكر الصّْدّْيق ؼبسري شرحبيل ثبلثة أياـ بعد مسري يزيد بن أيب سفياف ، فلمَّا مضى اليـو  حدَّ
: أمل  سمع وصييت ليزيد بن أيب سفياف؟ قاؿ ! يا شرحبيل: الثالث ، ودَّع أبو بكر شرحبيل ، وقاؿ لو 

أوصيك بالصَّبلة ُب وقتها ، : فِإٍلّْ أوصيك دبثلها ، وأوصيك خبصاٍؿ أغفلت ذكرىنَّ ليزيد : قاؿ ! بلى
وبالصَّرب يـو البأس حَّتَّ  ظفر ، أو  ُقتل ، وبعيادة اؼبرضى ، وحبضور اعبنائز ، وذكر اهلل كثرياً على كلّْ 

وكاف جيش شرحبيل [ . (610)]اهلل اؼبستعاف ، وما شاء اهلل أف يكوف كاف: فقاؿ شرحبيل . حاؿ 
ما بني ثبلثة االؼ ِإىل أربعة االؼ ، وأمره أف يسري ِإىل  بوؾ ، والبلقاء ، ٍبَّ بصرى ، وىي اخر مرحلٍة 

، و قدَّـ شرحبيل كبو البلقاء حيث مل يلق مقاومًة  ذكر ، وكاف يسري على اعبناح األيسر عبيش أيب 
عبيدة واعبناح األيبن عبيش عمرو بن العاص ُب فلسطني ، فأوغل ُب البلقاء حَّتَّ بلغ بصرى فأخذ 

 ([ .611)]وباصرىا ، فلم يوفق ُب فتحها   ألهنا كانت من اؼبراكز اغبصينة

 :ػ جيش أيب عبيدة بن اعبرَّاح 3

اظبع ظباع من : ؼبَّا عـز الصّْدّْيق على بعث أيب عبيدة بن اعبرَّاح جبيشو   دعاه ، فودَّعو ، ٍبَّ قاؿ لو 
ِإنَّك زبرج ُب أشراؼ النَّاس ، وبيو ات العرب ، : يريد أف يفهم ما قيل لو ، ٍبَّ يعمل دبا أُمر بو 

وصلحاء اؼبسلمني ، وفرساف اعباىليَّة ، كانوا يقا لوف ِإذ ذاؾ على اغبميَّة ، وىم اليـو يقا لوف على 
 َأْحِسْن صحبة َمْن صحبك ، وليكن النَّاس عندؾ. اغبسبة والنػّْيَّة اغبسنة 



ُب اغبقّْ سواًء ، واستعن باهلل ، وكفى باهلل معيناً، و وكَّل على اهلل ، وكفى باهلل وكيبلً ، اخرج من غٍد ِإف 
وكاف جيشو يرتاوح ما بني ثبلثة ِإىل أربعة االؼ ؾباىٍد ، وىدؼ ذلك اعبيش [ . (612)]شاء اهلل

ٍبَّ ِإىل ذات  (مدف صاّب  )ضبص ، سار أبو عبيدة من اؼبدينة مارّاً بوادي القرى ، ٍبَّ اطلع ِإىل اغبجر 
منار ، ٍبَّ ِإىل زيزا ، ومنها ِإىل مواب ، فالتقى بقوٍَّة للعدوّْ ، فقا لهم ، ٍبَّ صاغبوه ، فكاف أوَّؿ صلٍح 

، وكاف ىذا اعبيش اعبناح األيسر للجيش [ (613)]عقد ُب الشَّاـ ، ٍبَّ واصل  قدُّمو كبو اعبابية
، وكاف ُب صحبة أيب عبيدة بن اعبراح فارٌس من [ (614)]األوؿ ، واعبناح األيبن للجيش الثَّاٍل

فرساف العرب اؼبشهورين ، قيس بن ىبرية بن مسعود اؼبرادي ، فأوصى بو الصّْدّْيق أبا عبيدة قبل سفره 
ِإنَّك قد صحبك رجٌل عظيم الشَّرؼ ، فارٌس من فرساف العرب ، ليس باؼبسلمني غناء عن : ، وقاؿ لو 

رأيو ، ومشور و ، وبأسو ُب اغبرب ، فأدنو ، وألطفو ، وأره أنَّك غري مستغٍن عنو ، وال مستهنٍي بأمره ، 
فِإنَّك  ستخرج بذلك نصيحتو لك ، وجهده ، وجدَّه على عدوّْؾ ، ودعا أبو بكر قيس بن ىبرية ، 

ِإٍلّْ بعثتك مع أيب عبيدة األمني   الَّذي ِإذا ظُلم   مل َيظلم ، وِإذا أسيء ِإليو   غفر ، وِإذا ُقطع : فقاؿ 
، وصل ، رحيم باؼبؤمنني ، شديٌد على الكافرين ، فبل  عصنيَّ لو أمراً ، وال زبالفنَّ لو رأياً ، فِإنَّو لن 

يأمرؾ ِإال خبري ، وقد أمر و أف يسمع منك ، فبل  أمره ِإال بتقوى اهلل ، فقد كنَّا نسمع أنَّك شريٌف ذو 
بأٍس ، سيٌّْد ؾبرٌَّب ُب زماف اعباىليَّة اعبهبلء   ِإذ ليس فيهم ِإال اإِلٍب ، فاجعل بأسك ، وشدَّ ك ، 
وقبد ك ُب اإِلسبلـ على اؼبشركني ، وعلى َمْن كفر باهلل ، وعبد معو غريه ، فقد جعل اهلل ُب ذلك 

 .األجر العظيم ، والثَّواب اعبزيل ، والعزَّ للمسلمني 

ِإف بقيَت ، وأبقاؾ اهلل   فسيبلغك ع ّْ من حيطيت على اؼبسلم ، وجهدي على : فقاؿ قيس بن ىبرية 
قاؿ ! افعل ذلك رضبك اهلل: فقاؿ لو أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ . الكافر ما رببُّ ، ويسرُّؾ ، ويرضيك 

صدؽ قيس ، وبرَّ ، : فلمَّا بلغ أبا بكر مبارزة قيس بن ىبرية البطرقني باعبابية وقتلو ِإيَّانبا   قاؿ : 
 ([ .615)]ووَب

أفَّ أبا بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ شحذ نبَّة قيس بن ىبرية ، وفجَّر طاقا و الكامنة ُب نفسو ، : ونلحظ 
 واستخرج منو ما أمكن من طاقٍة ، وصرفها ُب ضباية اإِلسبلـ ، واعبهاد ُب سبيلو ، وال

شكَّ أفَّ الثَّناء على العظماء ، والنُّببلء بذكر فضائلهم يرفع من معنويَّاهتم ، ويبنحهم قوًَّة عاليًة  دفعهم 
 ([ .616)]ِإىل التَّضحية ، والفداء

 :ػ جيش عمرو بن العاص 4



ه بني البقاء ُب عملو الَّذي  وجَّو الصّْدّْيق عمرو بن العاص جبيٍش ِإىل فلسطني ، وكاف الصّْدّْيق قد خريَّ
نيا واآلخرة ِإال أف يكوف الَّذي ىو فيو  (ص)أسنده ِإليو رسوؿ اهلل  ، وبني أف ىبتار ما ىو خرٌي لو ُب الدُّ

ِإٍلّْ سهٌم من سهاـ اإِلسبلـ ، وأنت بعد اهلل الرَّامي ّٔا ، : فكتب ِإليو عمرو بن العاص . أحبَّ ِإليو 
فلمَّا قدـ اؼبدينة أمره أبو بكٍر [ . (617)]واعبامع ؽبا ، فانظر أشدَّىا ، وأخشاىا ، وأفضلها   فاـر بو

ػ رضي اهلل عنو ػ أف ىبرج من اؼبدينة ، وأف يعسكر حَّتَّ يندب معو الناس ، وقد خرج معو عدٌد من 
اغبارث بن ىشاـ ، وسهيل بن عمرو ، وعكرمة بن أيب جهل ، فلمَّا أراد : أشراؼ قريش ، منهم 

ِإنَّك ذو رأي ، وذبربٍة باألمور ، وبصٍر باغبرب ، ! يا عمرو: اؼبسري   خرج معو أبو بكر يشيّْعو ، وقاؿ 
وقد خرْجَت مع أشراؼ قومك ، ورجاٍؿ من صلحاء اؼبسلمني ، وأنت قادـٌ على ِإخوانك ، فبل  أؽُبم 
 .نصيحًة ، وال  دَّخر عنهم صاّب مشورٍة ، فربَّ رأي لك ؿبموٌد ُب اغبرب ، مبارٌؾ ُب عواقب األمور 

وخرج عمرو بقوَّا و [! (618)]ما أخَلَق  أف أصدّْؽ ظنَّك ، وأال أُفَػيَّْل رأيك: فقاؿ عمرو بن العاص 
، وكاف  عداده يرتاوح من ستة ِإىل سبعة االؼ ؾباىٍد ، وىدفها فلسطني ، وسلكت طريقاً لساحل 

البحر األضبر ، حَّتَّ وادي عربة ُب البحر اؼبيت ، ونظَّم عمرو بن العاص قوَّة استطبلٍع مؤلَّفٍة من ألف 
اه ؿبور  قدُّـ الرُّـو ، ووضع على قيادهتا عبد اهلل بن عمر بن اػبطاب ػ رضي اهلل  ؾباىد ، ودفعها باذبّْ

عنو ػ واصطدمت ىذه القوَّة بقوَّات الرُّـو ، واستطاعت انتزاع النَّصر ، وسبزيق قوَّة العدوّْ ، وعادت 
وباوؿ  (رويس  )أفَّ جيش العدو بقيادة : ببعض األسرى ، فاستنطقهم عمرو بن العاص ، وعلم منهم 

مباغتة اؼبسلمني بالقياـ باؽبجـو ، وعلى ضوء اؼبعلومات اعبديدة   نظَّم عمرو قوَّا و ، وشنَّ الرُّـو 
ىجومهم ، واستطاع اؼبسلموف صدَّه ، وقبحوا ُب ردّْ قوَّات الرُّـو ، وبعد ذلك شنُّوا ىجومهم اؼبضادَّ ، 

ودمَّروا قوَّة العدوّْ ، وأرغموىم على الفرار ، و رؾ ميداف اؼبعركة ، و ابع الفرساف اؼبطاردة ، وانتهت 
 ([ .619)]اؼبعركة بسقوط ألوؼ القتلى من الرُّـو

 وأمر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ كلَّ أمرٍي أف يسلك طريقاً غري طريق اآلخر ، ِلَما غبَََظ ذلك من

َوقَاؿ ياَبِ َّ الَ }: ، حني قاؿ لبنيو [ (620)]اؼبصاّب ، وكأفَّ الصّْدّْيق اقتدى ُب ذلك بنيبّْ اهلل يعقوب
َ ْدُخُلوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخُلوا ِمْن أَبْػَواٍب ُمتَػَفرَّْقٍة َوَما أُْغِ  َعْنُكْم ِمَن اللَِّو ِمْن َشْيٍء ِإِف اغبُْْكُم ِإالَّ لِلَِّو 

 [ .67: يوسف] {*َعَلْيِو  َػوَكَّْلُت َوَعَلْيِو فَػْلَيتَػوَكَِّل اْلُمتَػوَكُّْلوَف 

 : أزُّـ اؼبوقف ُب ببلد الشاـ : رابعاً 



كانت اعبيوش اؼبكلَّفة بفتح ببلد الشاـ  بلقي صعوبًة ُب  نفيذ اؼبهمَّات اؼبوكلة ِإليها ، فقد كانت 
 واجو جيوش اإِلمرباطورية الرُّومانيَّة   الَّيت سبتاز بقوَّهتا ، وكثرة عددىا ، وقد بنت اغبصوف ، والقبلع 

فاع عن مراكز اؼبدف ، واستخدمت أسلوب الكراديس ُب  نظيم جيوشها ، لقد كاف للرُّـو ُب الشاـ  للدّْ
جيشاف كبرياف أحُدنبا ُب فلسطني ، واآلخر ُب أنطاكية ، وسبركز ىذاف اعبيشاف ُب ستَّة مواضع على 

 :الشَّكل اآلٌب 

 .وىي عاصمة الشَّاـ ُب العهد الرُّومي : أػ أنطاكية 

و قع بني ضباة وحلب على مسافة طبسة وعشرين كيلو مرتاً جنويب غريب حلب ، وىي : ب ػ قنّْسرين 
 .حدود ببلد الشَّاـ الَّيت رباذي فارس ُب الشَّماؿ الغريب 

ويبتدُّ نفوذىا العسكري حَّت  دمر ، وصحراء الشَّاـ ، وىي حدود ببلد الشَّاـ   الَّيت : ج ػ ضبص 
 .رباذي فارس ُب الشَّماؿ الشَّرقي 

 .قاعدة البلقاء ، وفيها قلعٌة ؿبصَّنٌة : دػ عمَّاف 

قاعدُة الرُّـو العسكرية ُب جنوب فلسطني ، وعلى حدود ببلد العرب الشَّرقية والغربيَّة ، : ىػ  أجنادين 
 .وعلى حدود مصر 

 .ُب مشاؿ فلسطني ، و بعد عن حيفا ثبلثة عشر كيلو مرتاً ، وال  زاؿ أنقاضها قائمًة : وػ قيساريَّة 

أمَّا مقرُّ القيادة العامَّة فهو أنطاكية ، أو ضبص ، وعندما شهد قائد الرُّـو ىرقل   الذي كاف يشرؼ 
 وغَُّل اعبيوش اإِلسبلمية   أصدر أوامره ِإىل قوَّا و بالتَّوجُّو لتدمري ىذه  (ِإيليا  )على اؼبوقف بنفسو ُب 

 :اعبيوش ، وكانت خطَّة مواجهة اعبيوش اإِلسبلميَّة كاآلٌب 

 .ػ يرتاجع الرُّـو أماـ اؼبسلمني ، ويتخلَّوف ؽبم عن اغبدود الشَّامية اغبجازيَّة 

 .ػ  تجمَّع وحدات اعبيش األوؿ ُب فلسطني بعد  قريرىا بقيادة سرجوف 

 .ػ  تجمع وحدات اعبيش الثَّاٍل ُب أنطاكية بقيادة  يدور 

 

ػ  تحرَّؾ ىذه اعبيوش ، وهتاجم أمراء اإِلسبلـ األربعة الواحد بعد اآلخر ، وذلك لتسهيل  صفية جيوش 
وعلى أساس ىذه اػبطَّة الَّيت وضعها ىرقل ربرَّكت جيوش الرُّـو ، وحسب . اإِلسبلـ على انفراٍد 

 ([ :621)]الرتَّ يب اآلٌب

 .ػ  وجيو أخيو  ذارؽ ُب  سعني ألفاً للقضاء على جيش عمرو بن العاص 

 .ػ  وجيو ابن  وذر ِإىل يزيد بن أيب سفياف 



 .ػ  وجيو القبقار بن ننطوس ُب ستني ألفاً ِإىل جيش أيب عبيدة 

 ([ .622)]ػ  وجيو الدَّارقص كبو شرحبيل بن حسنة

قيقة عن ىذه اعبيوش ، ونواياىا بكلّْ  فاصيلها ، وعن  استطاع اؼبسلموف اغبصوؿ على اؼبعلومات الدَّ
 فاصيل اػبطَّة الرُّوميَّة اليت كاف قد وضعها ىرقل لتدمري اعبيوش اإِلسبلميَّة كلٍّ على انفراد ، وراسل قادُة 
اؼبسلمني اػبليفَة باؼبدينة ، فكتب أبو عبيدة ِإىل أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنهما ػ ىبربه دبا بلغو فبَّا صبع ىرقل 

بسم اهلل الرَّضبن الرَّحيم ، لعبد اهلل : ملك الرـو من اعبموع ، وىذا نصُّ كتاب أمني األمَّة ِإىل الصّْدّْيق 
من أيب عبيدة بن اعبراح ، سبلـٌ عليك ، فِإٍلّْ أضبد ِإليك اهلل الذي ال  (ص)أيب بكٍر خليفة رسوؿ اهلل 

فِإنَّا نسأؿ اهلل أف يعزَّ اإِلسبلـ وأىلو عزّاً متيناً ، وأف يفتح ؽبم فتحاً يسرياً ، فِإنَّو : ِإلػو ِإال ىو ، أما بعد 
بلغ  أف ىرقل ملك الرـو نزؿ قرية من قرى الشَّاـ  دعى أنطاكية ، وأنَّو بعث ِإىل أىل فبلكتو فحشرىم 

لوؿ م نفروا ِإليو على الصَّعب والذَّ ، وقد رأيت أف أعلمك ذلك فرتى فيو رأيك ، [ (623)]ِإليو ، وأهنَّ
 .والسَّبلـ عليك ورضبة اهلل وبركا و 

فقد بلغ  كتابك ، وفهمت : بسم اهلل الرَّضبن الرَّحيم ، أما بعد : فكتب ِإليو أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ 
ما ذكرت فيو من أمر ىرقل ملك الرُّـو ، فأمَّا منزلو بأنطاكية فهزيبٌة لو ، وألصحابو ، وفتٌح من اهلل 

عليك وعلى اؼبسلمني ، وأما ما ذكرت من حشره لكم أىل فبلكتو ، وصبعو لكم اعبموع   فِإفَّ ذلك 
أنَّو سيكوف منهم ، وما كاف قوـٌ ليدعوا سلطاهنم ، وىبرجوا من ملكهم بغري : ما قد كنَّا وكنتم  علموف 

قد غزاىم رجاٌؿ كثري من اؼبسلمني ، وببُّوف اؼبوت حبَّ عدوّْىم للحياة ! قتاٍؿ ، وقد علمُت واغبمد هلل
، ويرجوف من اهلل ُب قتاؽبم األجر العظيم ، ووببُّوف اعبهاد ُب سبيل اهلل أشدَّ من حبّْهم أبكار نسائهم 

، وعقائل أمواؽبم ، الرَّجل منهم عند الفتح خرٌي من ألف رجٍل من اؼبشركني ، فالقهم جبندؾ ، وال 
  ستوحش ؼبن غاب

َؾ بالرّْجاؿ ، حَّتَّ  كتفي ، وال  ريد أف  زداد ػ  عنك من اؼبسلمني ، فِإفَّ اهلل معك ، وأنا مع ذلك فبُِدُّ
 ([!624)]ِإف شاء اهلل ػ والسَّبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركا و

وكتب يزيد بن أيب سفياف ِإىل أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ بنفس مضموف كتاب أيب عبيدة بن اعبراح ، 
 :وردَّ الصّْدّْيق على يزيد ػ رضي اهلل عنهم صبيعاً ػ وىذا نصُّ اعبواب 

فقد بلغ  كتابك ،  ذكر فيو ربوُّؿ ملك الرـو ِإىل أنطاكية ، وأفَّ : بسم اهلل الرَّضبن الرَّحيم ، أمَّا بعد 
 (ص)اهلل ألقى الرُّعب ُب قلبو من صبوع اؼبسلمني ، فِإفَّ اهلل ػ ولو اغبمد ػ قد نصرنا وكبن مع رسوؿ اهلل 



نا دببلئكتو الكراـ ، وِإفَّ ذلك الدّْين الذي نصرنا اهلل بو بالرُّعب ، ىو ىذا الدين الذي  بالرُّعب ، وأمدَّ
ندعو الناس ِإليو اليـو ، فوربّْك ال هبعل اهلل اؼبسلمني كآّرمني ، وال َمْن يشهد أف ال ِإلو ِإال اهلل كمن 

يعبد معو اؽبًة اخرين ويدين بعبادة اؽبٍة شَّتَّ ، فِإذا لقيتموىم   فاهند ِإليهم دبن معك ، وقا لهم فِإفَّ اهلل 
أفَّ الفئة القليلة منا  غلب الفئة الكثرية بِإذف اهلل ، وأنامع : لن ىبذلك ، وقد نبأنا اهلل  بارؾ و عاىل 

ذلك فُبدُّؾ بالرّْجاؿ ُب ِإثر الرّْجاؿ حَّتَّ  كتفوا ، وال ربتاجوا ِإىل زيادة ِإنساف ػ ِإف شاء اهلل ػ والسَّبلـ 
وبعث الصّْديق ّٔذا الكتاب مع عبد اهلل بن قُػْرط الثَُّمايل ، حَّتَّ قدـ على يزيٍد ، ! عليك ، ورضبة اهلل

 ([ .625)]فقرأه على اؼبسلمني ، ففرحوا بو ، وُسرُّوا

سبلـٌ عليك، أما : وجاء كتاب من عمرو بن العاص خبصوص صبوع الرُّـو ، وردَّ عليو الصديق ، فقاؿ
بكثرة  (ص)فقد جاءٍل كتاُبك  ذكر ما صبعت الرُّـو من اعبموع ، وِإفَّ اهلل مل ينصرنا مع نبيّْو : بعد

وما معنا ِإال فرساف ، وإف كبن إال نتعاقب اإلبل ، وكنا يـو  (ص)جنوٍد ، وقد كنَّا نغزو مع رسوؿ اهلل 
وما معنا إال فرٌس واحٌد ، كاف رسوؿ اهلل يركبو ولقد كاف يظهرنا ، ويعيننا  (ص)أحد مع رسوؿ اهلل 

أفَّ أطوع النَّاس هلل أشدُّىم بغضاً للمعاصي ، فأطع اهلل ، ومر ! على َمْن خالفنا ، واعلم يا عمرو
 ([ .626)]أصحابك بطاعتو

 :خروج ىاشم بن عتبة بن أيب وقاٍص ِإىل الشَّاـ 

وشرع الصّْديق ُب ِإمداد اعبيوش اإِلسبلميَّة بببلد الشَّاـ بالرّْجاؿ ، والسّْبلح ، واػبيوؿ وما وبتاجونو ، 
ِإفَّ من سعادة َجدَّْؾ ووفاء حظّْك أنَّك ! يا ىاشم: ودعا ىاشم بن عتبة بن أيب وقاص ، وقاؿ لو 

أصبحت فبَّن  ستعني بو األمَّة على جهاد عدوّْىا من اؼبشركني ، وفبَّن يثق الوايل بنصيحتو ، ووفائو ، 
وعفافو ، وبأسو ، وقد بعث ِإيلَّ اؼبسلموف يستنصروف على عدوّْىم من الكفَّار ، فسر ِإليهم فيمن 

  بعك فِإٍلّْ نادٌب النَّاس معك ، فاخرج حَّتَّ  قدـ على أيب عبيدة ، أو

 .فاقدـ على أيب عبيدة : قاؿ ! ال ، بل على أيب عبيدة: يزيد؟ قاؿ 

 :وقاـ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ ُب النَّاس ، فحمد اهلل ، وأثىن عليو ، ٍبَّ قاؿ 

فِإفَّ ِإخوانكم من اؼبسلمني معافوف ، مدفوٌع عنهم ، مصنوٌع ؽبم ، وقد ألقى اهلل الرُّعب ُب : أمَّا بعد 
قلوب عدوّْىم منهم ، وقد اعتصموا حبصوهنم ، وأغلقوا أبوأّا دوهنم عليهم ، وقد جاء   رسلهم 

ىبربون  ّٔرب ىرقل ملك الرُّـو من بني أيديهم حَّتَّ نزؿ قريًة من قرى الشاـ ُب أقصى الشَّاـ ، وقد 
أنَّو قد وجو ِإليهم ىرقل جنداً من مكانو ذلك ، فرأيت أف أمدَّ ِإخوانكم اؼبسلمني : بعثوا ِإيلَّ ىبربون  



جبنٍد منكم يشدِد اهلل ّٔم ظهورىم ، ويكبت ّٔم عدوَّىم ، ويلقي ّٔم الرُّعب ُب قلؤّم ، فانتدبوا ػ 
ػ مع ىاشم بن عتبة بن أيب وقَّاٍص ، واحتسبوا ُب ذلك األجر واػبري ، فِإنَّكم ِإف ُنصرًب   ! رضبكم اهلل

 .فهو الفتح ، والغنيمة ، وِإف هتلكوا فهي الشَّهادة ، والكرامة 

ٍبَّ انصرؼ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ ِإىل منزلو ، وماؿ النَّاس على ىاشٍم   حَّتَّ كثروا عليو ، فلمَّا أسبُّوا 
يا : ألفاً   أمره أبو بكر أف يسري ، فجاءه فسلَّم عليو ، وودَّعو ، فقاؿ لو أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ 

ا كنَّا ننتفع من الشَّيخ الكبري برأيو ، ومشور و ، وحسن  دبريه ، وكنَّا ننتفع من الشَّباب بصربه ! ىاشم ِإمبَّ
، وبأسو ، وقبد و ، وِإفَّ اهلل ػ عزَّ وجلَّ ػ قد صبع لك اػبصاؿ كلَّها ، وأنت حديث السّْنّْ ، مستقبل 

اػبري ، فِإذا لقيت عدوَّؾ   فاصرب ، وصابر ، واعلم أنَّك ال زبطو خطوًة ، وال  نفق نفقًة ، وال يصيبك 
ِإفَّ اللََّو الَ ُيِضيُع َأْجَر }ظمأٌ ، وال نصٌب ، وال ـبمصٌة ُب سبيل اهلل ِإالَّ كتب اهلل بو عمبلً صاغباً 

 [ .120: التوبة] {*اْلُمْحِسِننَي 

وأنا أرجو ِإف أنا مل ! ِإف يرد اهلل يب خرياً   هبعل  كذلك ، وأنا أفعل ، وال قوَّة ِإال باهلل: فقاؿ ىاشم 
! يابن أخي: فقاؿ لو عمُّو سعد بن أيب وقاص ػ رضي اهلل عنو ػ . أُقْػَتل أف أقْػُتل ، ٍبَّ أْقتل ِإف شاء اهلل 

نيا رشيداً ،  ال  طعَننَّ طعنًة ، وال  ضربنَّ ضربًة ِإالَّ وأنت  ريد ّٔا وجو اهلل ، واعلم أنَّك خارٌج من الدُّ
نيا ِإىل اآلخرة ِإال قدـُ صدؽ قدَّمتو ، أو عمٌل صاّبٌ أسلفتو  وراجٌع ِإىل اهلل قريباً ، ولن يصحبك من الدُّ

أْي عم ، ال زبافنَّ م ّْ غري ىذا ، ِإٍلّْ ِإذاً ؼبن اػباسرين إف جعلت حلّْي ، وارربايل ، وغدوّْي : فقاؿ . 
ٍبَّ خرج من عند أيب بكٍر ػ رضي اهلل . ، ورواحي ، وسيفي ، وطع  برؿبي ، وضريب بسيفي رياًء للناس 

 ([ .627)]عنو ػ فلـز طريق أيب عبيدة ، حَّتَّ قدـ عليو ، فتباشر دبقدمو اؼبسلموف ، وُسرُّوا بو

 :خروج سعيد بن عامر ِإىل الشَّاـ 

ٍة أمر أبو بكر ببلالً ، فنادى ُب النَّاس أال انتدبوا أيُّها  وبعد ذىاب ىاشٍم بن عتبة دبدَّ

فانتدب معو سبعمئة رجٍل ُب أياـٍ يسريٍة ، فلمَّا أراد ! اؼبسلموف مع سعيد بن عامر بن حذٍَل ِإىل الشَّاـ
ا ! يا خليفة رسوؿ اهلل: سعيد بن عامر الشُّخوص بالنَّاس   أ ى ببلٌؿ أبا بكٍر ، فقاؿ  ِإف كنت ِإمبَّ

ا أعتقت  هلل  أعتقت  ألقيم معك ، وسبنع  فبَّا أرجو لنفسي فيو اػبري   أقمت معك ، وِإف كنت ِإمبَّ
ألملك نفسي ، وأضرب فيما ينفع  فخلّْ سبيلي حَّتَّ أجاىد ُب سبيل ريبّْ ، فِإف اعبهاد أحبُّ ِإيلَّ من 

ا كنت أريدؾ : فقاؿ لو أبو بكر ! اؼبقاـ أمَّا ِإذا كاف ىواؾ ُب اعبهاد ، فلم أكن آلمرؾ باؼبقاـ ، ِإمبَّ
فما بدَّ من التَّفرُّؽ ، فرقًة ال لقاء بعدىا أبداً حَّتَّ يـو ! لؤلذاف ، وِإٍلّْ ألجد لفراقك وحشًة يا ببلؿ



نيا ، ويذكرؾ اهلل بو ما حييت، وبسن لك بو ! البعث ، فاعمل عمبلً صاغباً يا ببلؿ يكن زادؾ من الدُّ
جزاؾ اهلل من ويلّْ نعمٍة ، وأٍخ ُب اإِلسبلـ خرياً، فواهلل ما أمرؾ لنا : الثَّواب ِإذا  وفّْيت، فقاؿ ببلؿ 

بالصَّرب على طاعة اهلل، واؼبداومة على اغبقّْ والعمل الصَّاّب ببدٍع ، وما أريد أف أُؤذّْف ألحٍد بعد رسوؿ 
، ٍبَّ خرج ببلٌؿ مع سعيد بن عامر بن حذَل ، وكاف أبو بكر قد أمر سعيد بن عامر أف يسري  (ص)اهلل 

ائنة  ([ .628)]حَّتَّ يلحق بيزيد بن أيب سفياف ، فسار حَّتَّ غبقو ، فشهد معو وقعة الَعَربة ، والدَّ

وكانت وفود اعبهاد  توافد على اؼبدينة ، ويقـو الصّْدّْيق بتوجيهها ِإىل اعببهات ، وكانت بعض الوفود 
من أىل القرى فيهم جهٌل ، وجفاٌء ، فكاف أىل اؼبدينة من صحابٍة و ابعني وبتملوف أذى بعض الوفود 

: الَّذين مل يتلقَّوا  ربيًة ِإسبلميَّة كافيًة ، ويرفعوف أمر ما يبلقونو منهم ِإىل خليفة رسوؿ اهلل ، ومل يذكر 
أنَّو حصل نزاع بينهم مع كثرة الوفود الَّيت وفدت على اؼبدينة ، وكاف أبو بكر الصّْدّْيق قد ناشد آّتمع 

نشد ك اهلل امرأً مسلماً ظبع نشدي ؼبا كفَّ عن ىؤالء القـو ، َوَمْن : ، وقاؿ ؽبم [ (629)]اؼبدٍلَّ 
ألسنتهم ، وعجلًة يكرىها منهم ما مل يبلغ ذلك اغبدَّ ، [ (630)]رأى يل عليو حقَّاً فليحتمل ذرب

ا ىم ِإخوانكم فِإف كانت منهم عجلٌة على  فِإفَّ اهلل مهلك ّٔؤالء أعداءنا صبوع ىرقل ، والرُّـو ، وِإمبَّ
 أحٍد منكم فليحتمل ذلك ، أمل يكن أصوب ُب الرأي وخرياً ُب اؼبعاد من أف يُنتصر منهم؟

 !بلى: قاؿ اؼبسلموف 

م ِإخوانكم ُب الدّْين ، وأنصاركم على األعداء ، وؽبم عليكم حقّّ فاحتملوا ذلك ؽبم ، ٍبَّ : قاؿ  فِإهنَّ
 ([ .631)]نزؿ ِمْن على اؼبنرب

 

 : وجيو خالد ِإىل الشَّاـ ، ومعركة أجنادين ، والريموؾ : خامساً 

كانت قيادة اعبيوش اإِلسبلمية بالشَّاـ  تابع  طوُّر حركة اعبيوش الرومانيَّة ، وشعر القادة خبطورة اؼبوقف 
، فعقدوا مؤسبراً باعبوالف ، وكتب أبو عبيدة ِإىل اػبليفة يشرح لو اؼبوقف ، وُب الوقت نفسو قرَّروا 
االنسحاب من صبيع األراضي الَّيت ًبَّ فتحها ، وذبمَّعوا ُب مكاٍف واحٍد ليتمكنوا من ِإحباط خطَّة 

الرُّوماف ، وِإجبارىم على خوض معركٍة فاصلٍة زبوضها اعبيوش اإِلسبلميَّة ، وكاف عمرو بن العاص 
أشار على القادة أف يكوف التجمُّع بالريموؾ ، وجاء رأي الصّْدّْيق مطابقاً لرأي عمرو بن 

ُب اختيار مكاف التجمُّع ، وا َّفقوا أف يتمَّ االنسحاب مع ذبنُّب االشتباؾ مع العدوّْ [ (632)]العاص
، فانسحب أبو عبيدة من ضبص ، وانسحب شرحبيل بن حسنة من األردف ، وانسحب يزيد بن أيب 

، ولكنَّو مل [ (633)]سفياف من دمشق ، وأخذ عمرو بن العاص ُب االنسحاب  درهبّياً من فلسطني



يستطع االنسحاب منها حَّتَّ قبده خالد بن الوليد قبل الريموؾ ، فظلَّ يناور ُب بئر السَّبع ؼبتابعة الرُّـو 
 ([ .634)]لو ، وبذلك شنَّ اؼبسلموف ىجوماً مضاّداً ، فكانت معركة أجنادين

عندما  سلم الصّْدّْيق رسالة أيب عبيدة ، وشرح لو فيها اؼبوقف   أمره باالنسحاب ِإىل الريموؾ ، 
بث خيلك ُب القرى ، والسَّواد ، وضيّْق عليهم بقطع اؼبرية واؼبادَّة ، وال : والتجمُّع ىناؾ ، وقاؿ لو 

رباصروا اؼبدائن حَّتَّ يأ يك أمري ، فِإْف ناىضوؾ ، فاهند ؽبم ، واستعن باهلل عليهم ، فِإنَّو ليس يأ يهم 
ا يؤ ى العشرة : وجاء ُب رواية [ . (635)]مدد ِإال أمددناؾ دبثلهم ِإفَّ مثلكم ال يؤ ى من قلَّة ِإمبَّ

اآلالؼ ِإذا أُ ُوا من  لقاء الذُّنوب ، فاحرتسوا من الذُّنوب ، واجتمعوا بالريموؾ متساندين ، وْلُيَصلّْ كلُّ 
وكاف  وجيو الصّْدّْيق للجيوش بأف هبتمعوا ، ويكونوا عسكراً واحداً [ . (636)]رجل منكم بأصحابو

بأنَّكم أعواف اهلل ، واهلل ناصر من نصره ، : ، وأف يلقوا زحوؼ اؼبشركني بزحف اؼبسلمني ، وقاؿ ؽبم 
 ([ .637)]وخاذؿ من خذلو

ونرى من خبلؿ رسائل الصّْدّْيق بأنَّو وضع أساس النَّصر للجيوش بطاعتها هلل أوَّالً ، فاػبذالف يأٌب 
 باؼبعاصي والذُّنوب ، وعمل الصّْدّْيق على ذبميع اعبيوش ُب مكاٍف واحٍد حَّتَّ 

ال يستغلَّ العدوُّ فرتة انتشارىم ُب الببلد لينهك قواىم الواحد بعد اآلخر ، كما أفَّ  عيينو للريموؾ داؿّّ 
على دراسة الصّْدّْيق عبغرافية األرض ُب عصره ، وِإدراكو ؼبواقعها ، وىذا مبدأٌ حريبّّ عظيٌم وفَّقو اهلل عزَّ 

وجلَّ لو ، وقرَّر الصّْدّْيق أف ينقل خالد بن الوليد جبيشو ِإىل الشَّاـ ، وأف يتوىلَّ قيادة اعبيوش ّٔا ، 
فاألمر بالشَّاـ وبتاج ِإىل قائٍد هبمع بني قدرة أيب عبيدة ، ودىاء عمرو ، وحنكة عكرمة ، وِإقداـ يزيد ، 
وأف يكوف صاحب قدرٍة عسكريٍَّة فائقٍة مع قدرٍة على حسم األمور ، وصاحب دىاٍء ، وحيلٍة ، وِإقداـٍ 

 ([ .638)]، وصاحب حنكٍة ، ودرايٍة مع دقٍَّة ُب  قدير اؼبواقف ، وصاحب ذبربٍة طويلٍة ُب اؼبعارؾ

فوقع اختيار الصّْدّْيق على خالد بن الوليد ، فكتب ِإليو بالعراؽ ، ونفَّذ ابن الوليد  عاليم اػبليفة ، 
ووصل جبيشو ِإىل الشاـ بعد رحلة عرب الصحراء مل يذكر التَّاريخ شبيهاً ؽبا ، وقد بيَّنُت ذلك ، فكانت 

ِإمدادات الصديق  تواصل على الشَّاـ ، ويضع اػبطط اؼبتطوّْرة ، ويردُّ على أساليب األعداء التَّكتيكيَّة ، 
واهلل لنشغلنَّ أبا بكر : واؼبعنويَّة ، واؼبادّْيَّة   الَّيت ىدفها ِإشغاؿ الصّْدّْيق عن ىدفو ، حَّتَّ قاؿ قادة الرُّـو 

واهلل ألشغلن النَّصارى عن وساوس : وكاف ردُّ الصّْدّْيق [! (639)]عن أف يورد اػبيوؿ ِإىل أرضنا
 ([!640)]الشَّيطاف خبالد بن الوليد



 وحيد جيش اؼبسلمني ُب الشَّاـ ، و وحيد قيادة ىذا : وقد حقَّقت  وجيهات الصّْدّْيق عدَّة أموٍر منها 
اعبيش بِإمرة خالد ، وربديد موقع اللّْقاء ، وىذا يؤكّْد وضوح الرُّؤية عند اػبليفة أيب بكٍر ُب ربريك 

اعبيوش ، فكاف عندما أرسلها من اؼبدينة خرجت ُب طرؽ متباعدٍة نسبياً ، فكانت على شكل رؤوس 
حراب أو على شكل مروحة وىو عادًة ما يعرؼ حبركة االنتشار ُب اعبيوش اغبديثة ، وعندما حاف 

وقت االشتباؾ واللّْقاء الفاصل صبعها مع بعضها ُب موقع اختياره ؽبا ، فقد ظهرت قدر و البارعة ُب 
([ 641)]ُب العلم العسكريّْ اغبديث (باالسرتا يجيَّة  )استعماؿ اعبيوش ، وىو ما ا ُّفق على  سميتو 

. 

ٍـّ للجيوش اإِلسبلميَّة وبرص على حضوره اؼبعنويّْ ُب ميداف القتاؿ باألوامر ،  وكاف الصّْدّْيق كقائٍد عا
مع ما كانت  تميَّز بو  لك األوامر من  بصٍُّر ، وبُػْعد نظٍر ، ونفاذ ُب البصرية ، وبداىٍة ُب فهم الوضع 

العسكريّْ على أرض اؼبعركة ، وبالتَّايل سرعتو ُب ربريك القوى وفقاً ؽبذا الوضع ، ودبا يبلئمو سباـ 
اؼببلءمة ، وحسن اختياره للقادة   الَّذين كانوا بفعل الثّْقة اؼبتبادلة بينو وبينهم يقرؤوف أفكاره ، ووبسُّوف 

 برغبا و ونواياه ، فتتجسَّد ُب ـبيلتو فكرة اؼبناورة الَّيت

يعتـز  نفيذىا ، ويقوموف بتنفيذىا ، كما لو كاف اػبليفة ينفّْذىا ، وبواسطة ىذه الوسائل كاف اػبليفة 
ا ىو حاضٌر ُب كلٍّ منها ، حبيث وبسُّ اعبيش ػ قادًة ، وجنوداً ػ  يدير اؼبعارؾ على اعببهات اؼبختلفة كأمبَّ
كأفَّ اػبليفة نفسو معهم ، يقودىم ، ويوجّْههم ، فيأٌب عملهم مطابقاً سباـ اؼبطابقة ؼبا يريد ، ويرغب ، 

 ([ .642)]ووفقاً ألوامره ، و وجيها و

وعندما أرسل الصّْدّْيق ِإىل خالد يأمره بالتَّوجُّو ِإىل الشَّاـ و ويلّْ اعبيوش ىناؾ ، قاـ الصّْدّْيق بِإرساؿ 
رسالة ِإىل أيب عبيدة ىبربه فيها بتولية خالٍد عليو ويأمره فيها بالسَّمع ، والطَّاعة ، وبنيَّ فيها سبب  ولية 

فِإٍل قد وليت خالداً قتاؿ الرُّـو بالشَّاـ ، فبل زبالفو ، واظبع لو ، وأطع أمره ، فِإٍلّْ : أمَّا بعد : خالٍد 
ولَّيتو عليك وأنا أعلم أنَّك خرٌي منو ، ولكن ظننت أفَّ لو فطنًة ُب اغبرب ليست لك ، أراد اهلل بنا 

وكانت رسالة خالٍد ِإىل أخيو أيب [ . (643)]وبك سبيل الرَّشاد ، والسَّبلـ عليك ورضبة اهلل وبركا و
عبيدة قد قطعت اؼبسافات من العراؽ ِإىل الشَّاـ ، واستقرَّت ُب قلبو الغ ّْ باإِليباف ، والزُّىد ُب ىذه 

نيا الفانية ، وىذا نصُّها   :الدُّ

أليب عبيدة بن اعبرَّاح من خالد بن الوليد ، سبلـٌ عليك ، فِإٍلّْ أضبد إليك اهلل الَّذي ال ِإلو ِإال ىو ، 
نيا ، فقد أ اٍل كتاب خليفة : أمَّا بعد  فِإٍلّْ أسأؿ اهلل لنا ولك األمن يـو اػبوؼ ، والعصمة ُب دار الدُّ



رسوؿ اهلل يأمرٍل فيو باؼبسري ِإىل الشَّاـ ، وباؼبقاـ على جندىا والتَّويلّْ على أمرىا ، واهلل ما طلبت ذلك 
على حالك الَّذي كنت بو ، ال  ُعَصى ُب أمرؾ ، ! ، وال أرد و ، وال كتبت ِإليو فيو ، وأنت رضبك اهلل

وال ىبالف رأيك ، وال يقطع أمٌر دونك ، فأنت سيٌّْد من سادات اؼبسلمني ، ال ينكر فضُلك ، وال 
يستغىن عن رأيك ، سبَّم اهلل ما بنا وبك من نعمة اإِلحساف ، ورضبنا وِإيَّاؾ من عذاب النَّار ، والسَّبلـ 

 ([ .644)]عليك ورضبة اهلل

 :وكاف مع حامل الرّْسالة خطاٌب من خالد موجهاً ِإىل اؼبسلمني بالشَّاـ جاء فيو 

، وفضَّلنا  (ص)فِإٍلّْ أسأؿ اهلل الَّذي أعزَّنا باإِلسبلـ ، وشرَّفنا بدينو ، وأكرمنا بنبيّْو ؿبمٍَّد : أما بعد 
باإِليباف رضبًة من ربّْنا لنا واسعًة ، ونعمًة منو علينا سابغًة أف يتمَّ ما بنا وبكم من نعمتو ، واضبدوا اهلل 

 .عباد اهلل يزدكم ، وارغبوا ِإليو ُب سباـ العافية يُدْمها لكم ، وكونوا لو على نعمو من الشاكرين 

وِإفَّ كتاب خليفة رسوؿ اهلل أ اٍل يأمرٍل باؼبسري ِإليكم ، وقد مشَّرت ، وانكمشت ، وكأفَّ خيلي قد 
 عصمنا اهلل ،! أطلَّت عليكم ُب رجاٍؿ ، فأبشروا بِإقباز موعود اهلل ، وحسن ثوابو

والسَّبلـ ! وِإيَّاكم باإِليباف ، وثبَّتنا وِإيَّاكم على اإِلسبلـ ، ورزقنا وِإيَّاكم حسن ثواب آّاىدين
 ([ .645)]عليكم

فلمَّا قِدـ حامل الرّْسالتني عمرو بن الطُّفيل بن عمرو األزديُّ على اؼبسلمني ، وقرأ عليهم خطاب خالد 
بارؾ اهلل ػبليفة رسوؿ اهلل فيما : بن الوليد ، وىم باعبابية ، دفع ِإىل أيب عبيدة كتابو ، فلمَّا قرأه قاؿ 

 ([ .646)]رأى ، وحيَّا اهلل خالداً بالسَّبلـ

ِإفَّ ىذا التَّعامل الرفيع بني ىذين العظيمني يكشف لنا عن معاٍل األخوَّة اؼبنبثقة عن التَّوحيد الصَّحيح ، 
واحملفوفة بسياج األخبلؽ اغبميدة ، الَّيت كاف يتَّصف ّٔا صحابة رسوؿ اهلل ، فِإفَّ خالداً مل  تغريَّ نفسو 

، أو يشعر بعلوٍّ على ِإخوانو بسبب فتوحا و ُب العراؽ ، وثقة اػبليفة بو ، بل يعرتؼ بالفضل ألىلو 
ويعلن طاعتو أليب عبيدة بن اعبراح الَّذي ويلَّْ األمر من بعده ، وُب مقابل ذلك قبد أبا عبيدة بن اعبراح 

وىذا يدؿُّ على ذبرُّد خالٍد ، وأيب عبيدة من حظوظ النَّفس ، . الذي يبارؾ ىذا األمر ، ووُبَيّْي خالداً 
، وُب ىذا درٌس عظيٌم ألبناء األمَّة [ (647)]وِإيثارىم ؼبصلحة األمَّة ، وِإرادهتم وجو اهلل ُب أعماؽبم

على مستوى اغبكومات ، واغبركات ، والشُّيوخ ، والدُّعاة ، والقادة ، والزُّعماء ُب التَّعامل فيما بينهم 
 .عند التَّعيني ، أو العزؿ ، أو الفصل 
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وصل خالٌد ِإىل الشَّاـ وفتح بصرى ، واجتمع بقادة اؼبسلمني أيب عبيدة ، وشرحبيل بن حسنة ، ويزيد 
بن أيب سفياف ، ودرس اؼبوقف العسكري ، واطَّلع على أدؽّْ  فاصيلو ، كما اطَّلع على موقف عمرو بن 

العاص الذي كاف ينسحب دبحاذاة ضفَّة هنر األردف لكي يلتقي جبيوش اؼبسلمني األخرى ، وؿباذراً 
االشتباؾ باعبيش الرُّومي الذي كاف يتعقَّبو ، وقد حاوؿ قائد ىذا اعبيش أف هبرَّ جيش عمرو لبلشتباؾ 

ٍـّ بأنَّو ليس من  معو ُب معركٍة فاصلٍة ، ِإال أفَّ َعْمراً كاف على سباـ اليقظة واغبذر ، وعلى علٍم  ا
مصلحتو االشتباؾ ُب مثل ىذه اؼبعركة ، ألفَّ جيشو مل يكن يتجاوز السَّبعة االؼ ، بينما كاف جيش 

الرُّـو يقارب السَّبعني ألفاً ، وبعد أف درس خالد اؼبوقف العسكريَّ رأى أفَّ أمامو خيارين ، فِإمَّا أف 
يسرع وينضم ِإىل جيش عمرٍو ، وىبوض وِإيَّاه معركًة فاصلًة ، فيقضي على قوَّة الرـو الكبرية فيتعزَّز 

اؼبوقف العسكري للجيش اإِلسبلمي ويصوف خط رجعتو ، ووبمي جناحو األيسر ، ويثبت أقداـ 
 اؼبسلمني ُب فلسطني ، وِإمَّا أف

يقف مكانو ، ويوعز ِإىل عمرو باالنضماـ ِإليو ، ٍبَّ ينتظر قوات الرُّـو الَّيت كانت  زحف كبوه من 
 .دمشق   ليخوض معها معركًة فاصلًة 

وقد فضَّل خالٌد أف يأخذ باػبيار األوؿ   ألف التغلُّب على جيش الرُّـو ُب فلسطني و شتيتو وبفظ 
للمسلمني خطَّ رجعتهم ، ويعزّْز مركزىم ، وهبعلهم ُب موقٍف يستطيعوف معو هتديد اعبيش الرُّومي ، 
وهبعلونو يتوقَّع حصوؿ حركة التفاٍؼ من خلفو ، فيضطرُّ لؤلخذ بتدابري خاصَّة للحماية  شغل جانباً 

من قوَّا و فيصبح بذلك مدافعاً بعد أف كاف مهاصباً ، فاكبدر من الريموؾ ِإىل سهل فلسطني بعدما 
أصدر أمره ِإىل عمرو بأف ينسحب مستدرجاً جيش الرُّـو حَّتَّ يصل جيش خالد فيطبقاف عليو ، فار دَّ 

 ([ .648)]عمرو إىل أجنادين

وعندما وصلت قوات خالد أصبح جيش اؼبسلمني حبدود ثبلثني ألف مقا ل ، وكاف وصوؿ خالد ُب 
الوقت اؼبناسب ، فما أف اصطدمت قوات عمرو بالرُّـو حَّتَّ انقض خالٌد بقوا و الرَّئيسة ، وجرت معركٌة 

عنيفٌة ، وكاف ؼبهارة القائدين خالد ، وعمرو العسكريَّة دوٌر كبرٌي ُب ربقيق النَّصر اغباسم ، حيث ًبَّ 
 وجيو قوٍَّة اقتحاميَّة اخرتقت صفوؼ العدو حَّتَّ وصلت ِإىل قائد الرـو ، فقتلوه ، ودبقتل القائد اهنارت 

اىاٍت ـبتلفةٍ   ([ .649)]مقاومة الرُّـو ، وىربوا ُب اذبّْ

وقد كانت أجنادين أوىل اؼبعارؾ الكبرية ُب ببلد الشاـ بني اؼبسلمني والرُّـو ، فلمَّا انتهى خرب اؽبزيبة ِإىل 
 ([ .650)]قيصر الرُّـو ىرقل وىو ُب ضبص   شعر دبدى الكارثة



لعبد : وكتب خالد بن الوليد ِإىل أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ بفتح اهلل عزَّ وجل عليو ، وعلى اؼبسلمني 
سبلـٌ : اهلل أيب بكٍر خليفة رسوؿ اهلل من خالد بن الوليد سيف اهلل اؼبصوَّب على اؼبشركني ، أمَّا بعد 

فِإٍلّْ أخربؾ أيُّها الصّْدّْيق أنَّا التقينا كبن : عليكم ، فِإٍلّْ أضبد ِإليك اهلل الَّذي ال ِإلو ِإال ىو ، أما بعد 
واؼبشركوف ، وقد صبعوا لنا صبوعاً صبًَّة كثرية بأجنادين ، وقد رفعوا ُصُلبهم ، ونشروا كتبهم ، و قاظبوا 

باهلل ال يفرُّوف حَّتَّ ُيصيبونا ، أو ىبرجونا من ببلدىم ، فخرجنا ِإليهم واثقني باهلل ، متوكّْلني على اهلل ، 
فطاعنَّاىم بالرّْماح ، ٍبَّ صرنا ِإىل السُّيوؼ ، فقارعناىم ُب كلّْ فجٍّ ، وشعٍب ، وغائٍط ، فأضبد اهلل على 

فلمَّا وصل . ِإعزاز دينو ، وِإذالؿ عدوّْه ، وحسن الصُّنع ألوليائو ، والسَّبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركا و 
اغبمد هلل الَّذي نصر اؼبسلمني ، وأقرَّ : وقاؿ . الكتاب ِإىل أيب بكٍر ػ رضبة اهلل عليو ػ فرح بو ، وأعجبو 

 ([!651)]عي  بذلك
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عادت بواكري النَّصر من وقعة أجنادين بعد االنتصار الكبري   الَّذي حققو اؼبسلموف ُب ىذه الوقعة ، 
وىزيبة الرـو ، واطمأف اؼبسلموف إىل ما حقَّقوه من نصٍر ُب أجنادين ، واجتمعت جيوش اؼبسلمني ُب 

الريموؾ  نفيذاً ألمر اػبليفة الصّْدّْيق ، وربركت جيوش الرُّـو بقيادة  يدور ، ونزلت ُب منزٍؿ واسع الطَّعن 
 .، واسع اؼبطَّرد ، ضيق اؼبهرب ، فسارت حشود الرُّـو حَّتَّ نزلوا الواقوصة قريباً من الريموؾ 

 :ػ قوات الطَّرفني 

 .طبسة وأربعوف ألفاً بقيادة خالد بن الوليد : خ اؼبسلموف أربعوف ألف مقا ل ، وقيل _

 .يقدر عدد الرـو دبئتني وأربعني ألفاً بقيادة  يدور : خ الرُّـو _

 :ػ قبل اؼبعركة 

وصل اؼبسلموف بقيادة خالد بن الوليد الريموؾ ، فعسكروا ّٔا حَّتَّ اجتمعت الرُّـو مع : خ اؼبسلموف _
فقد ُحِصَرت واهلل ! أبشروا أيُّها النَّاس ): أمرائها على الضّْفَّة اعبنوبيَّة للنَّهر ، وقاؿ عمرو بن العاص 

 ([ .652])(وقلَّما جاء ؿبصور خبري ! الرُّـو

، فاستخدـ [ (653)]وخرج خالد بن الوليد بأسلوٍب جديد مل يستخدمو العرب من قبل ذلك
أسلوباً جديداً ، وىو الكراديس ، فخرج ُب ستٍة وثبلثني كردوساً ِإىل أربعني ، ور َّب جيشو الرتَّ يب 

 :اآلٌب 

 .ػ فرقاً ، وفيها من عشرة ِإىل عشرين كردوساً وؽبا قائٌد وأمري 



 ([ .654)]ألف مقا ل ، ولو قائٌد ، وأمري: ػ كراديس 

 :ػ وقسَّم جيشو ِإىل أربعني كردوساً ، كما يلي 

مؤلفٌة من شبانية عشر كردوساً بقيادة أيب عبيدة بن اعبراح ، ومعو عكرمة بن أيب جهل ، : فرقة القلب 
 .والقعقاع بن عمرو 

 .مؤلفٌة من عشرة كراديس بقيادة عمرو بن العاص، ومعو شرحبيل ابن حسنة : فرقة اؼبيمنة 

 .فرقة اؼبيسرة ، مؤلفٌة من عشرة كراديس بقيادة يزيد بن أيب سفياف 

 

من اػبيالة ، واؼبخافر األماميَّة ، ومهمتها اؼبراقبة ، واالستطبلع ، واالحتفاظ  (اؼبقدّْمة  )فرقة الطليعة 
 .على التَّماس مع العدوّْ ، ولذلك  كوف فرقًة صغرية ، وخفيفة 

بقيادة سعيد ابن زيد ، ومهمَّتها قيادة  (طبسة كراديس  )مؤلفٌة من طبسة االؼ مقا ل : فرقة اؼبؤخّْرة 
وعلى األقباض عبد اهلل بن مسعوٍد ، مهمَّتو  (أبو الدَّرداء  )وكاف القاضي  (األمور اإِلدارية  )الظَّعن 

 أمني األمور اإِلداريَّة ، واإِلعاشة ، وصبع الغنائم ، والقارىء اؼبقداد بن األسود ، وكاف يدور على النَّاس 
، ويقرأ سورة األنفاؿ ، وايات اعبهاد لرفع اؼبعنويات ، وخطيب اعبيش أبو سفياف بن حرب ، وىو 

وبثُّ اعبند على القتاؿ ، والقائد العاـ خالد ابن الوليد ُب الوسط [ (655)]يطوؼ على الصُّفوؼ
وحولو كبار الصَّحابة ، وأعد اعبيش اإِلسبلمي بقيادة خالد بن الوليد ُب الوسط لكلّْ شيٍء عدَّ و ، 

وأخذ كلُّ قائد من القوَّاد يبرُّ على جنده ، ووبثُّهم على اعبهاد ، والصَّرب ، واؼبصابرة ، ورأى قادة 
ا اغباظبة ، وكاف خالد يعلم : اؼبسلمني  أنَّو : أفَّ ىذه اؼبعركة ىي معركٌة يتوقَّف عليها نتائج كربى ، وأهنَّ

أفَّ ىزيبة الرُّـو ُب ىذه : أي . ِإف ردَّ الرـو ِإىل خندقهم فسيظل يردُّىم ، وِإف ىزموه فلن يفلح بعدىا : 
اؼبعركة  ع  ىزيبتهم ُب أرض الشَّاـ كلّْها ، و فتح أبواب الشَّاـ على مصراعيها للمسلمني دوف حواجز 

 ([ .656)]، وال عراقيل ، واالنطبلؽ منها ِإىل مصر ، فاسيا ، وأوربة

 :خ التعبئة اإِليبانيَّة _

انصروا اهلل ينصركم ! عباد اهلل: وؼبا  راءى اعبمعاف ، و بارز الفريقاف   وعظ أبو عبيدة اؼبسلمني ، فقاؿ 
اصربوا فِإفَّ الصرب منجاٌة من الكفر ، ! ويثبت أقدامكم ، فِإفَّ وعد اهلل حقّّ ، يا معشر اؼبسلمني

ومرضاٌة للرَّبّْ ، ومدحضٌة للعار ، وال  ربحوا مصافَّكم ، وال زبطوا ِإليهم خطوًة ، وال  بدؤوىم بالقتاؿ 
، وأشرعوا الرّْماح ، واسترتوا بالدُّرؽ ، والزموا الصَّمت ِإال من ذكر اهلل ُب أنفسكم ، حَّتَّ امركم ِإف شاء 

 .اهلل  عاىل 



ومستحفظي الكتاب ، ! يا أىل القراف: وخرج معاذ بن جبل على النَّاس ، فجعل يذكّْرىم ، ويقوؿ 
وأنصار اؽبَُدى ، وأولياء اغبقّْ ِإفَّ رضبة اهلل ال  ناؿ ، وجنَّتو ال ُ دخل باألماٍل ، وال يؤٌب اهلل اؼبغفرة ، 

َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم }: والرَّضبة الواسعة ِإال الصادؽ اؼبصدّْؽ ، أمل  سمعوا لقوؿ اهلل  عاىل 
فاستحيوا  [55: النور] {َوَعِمُلوا الصَّاغِبَاِت لََيْسَتْخِلَفنػَُّهْم ُب اأَلْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهمْ 

رضبكم اهلل من ربّْكم أف يراكم فُػرَّاراً من عدوّْكم   وأنتم ُب قبضتو ، وليس لكم ملتحٌد من دونو ، وال 
 .عزّّ بغريه 

 

غضُّوا األبصار، واجثوا على الرُّكب ، وأشرعوا الرّْماح ، فِإذا ! يا أيها اؼبسلموف: وقاؿ عمرو بن العاص
ضبلوا عليكم   فأمهلوىم حَّتَّ ِإذا ركبوا األسنَّة فثبوا ِإليهم وثبة األسد، فوالذي يرضى الصّْدؽ ، ويثيب 

أفَّ اؼبسلمني : لقد ظبعت ! عليو ، ويبقت الكذب، ويعاقب عليو ، وهبزي باإِلحساف ِإحساناً 
سيفتحوهنا َكْفراً َكْفراً ، وَقْصراً َقْصراً ، فبل يهولنَّكم صبوعهم ، وال عددىم ، فِإنَّكم لو صدقتموىم 

ِإنَّكم قد أصبحتم ُب دار ! يا معشر اؼبسلمني: وقاؿ أبو سفياف . الشَّدة  طايروا  طاير أوالد اغبجل 
العجم منقطعني عن األىل ، نائني عن أمري اؼبؤمنني ، وأمداد اؼبسلمني ، وقد واهلل أصبحتم بإزاء عدوٍّ 

كثرٍي عدده ، شديٍد عليكم َحنَػُقو ، وقد و رسبوىم ُب أنفسهم ، وأوالدىم ، ونسائهم ، وأمواؽبم ، 
وديارىم ، واهلل ال ينجّْيكم من ىؤالء القـو ، وال يبلغ بكم رضواف اهلل غداً ِإال بصدؽ اللّْقاء والصَّرب ُب 

ٍب ذىب ِإىل النّْساء . اؼبواطن اؼبكروىة ، فامتنعوا بسيوفكم ، و عاونوا ، ولتكن ىي اغبصوف 
حضر ما  روف فهذا رسوؿ اهلل واعبنَّة ! يا معشر أىل اإِلسبلـ: ٍبَّ عاد ، فنادى [ (657)]فوصَّاىنَّ 

 .رضبو اهلل [ (658)]ٍبَّ سار ِإىل موقفو. أمامكم ، والشَّيطاف والنَّار خلفكم 

سارعوا ِإىل اغبور العني ، وجوار ربّْكم عزَّ وجلَّ ُب جنَّات : وقد وعظ النَّاَس أبو ىريرة ، فجعل يقوؿ 
. النَّعيم ، ما أنتم ِإىل ربّْكم ُب موطٍن بأحبَّ ِإليو منكم ُب مثل ىذا اؼبوطن ، أال وِإفَّ للصَّابرين فضلهم 

ِإنَّكم ذادة العرب ، وأنصار اإِلسبلـ ، ! اهلل ، اهلل: وجعل أبو سفياف يقف على كلّْ كردوٍس ، ويقوؿ 
م ذادة الرُّـو ، وأنصار الشّْرؾ ، اللَُّهمَّ ِإفَّ ىذا يوـٌ من أيَّامك اللَُّهمَّ أنزؿ نصرؾ على ! وِإهنَّ

فقاؿ !! ما أكثر الرُّـو وأقلَّ اؼبسلمني: قاؿ رجل من نصارى العرب ػبالد بن الوليد [! (659)]عبادؾ
؟ ِإمبا  كثر اعبنود بالنَّصر ، َو قلُّ باػبذالف ، ال بعدد الرّْجاؿ ، واهلل ! ويلك: خالد  أزبوّْف  بالرُّـو

م أضعفوا ُب العدد وكاف فرسو قد حفَي ، واشتكى ُب ؾبيئو من ! لوددت أفَّ األشقر برأ من  وجّْيو ، وأهنَّ
 ([ .660)]العراؽ



اللَّهمَّ زلزؿ أقدامهم ، وأرعب : وجعل معاذ بن جبل كلَّما ظبع أصوات القسّْيسني ، والرُّىباف يقوؿ 
 ([!661)]قلؤّم ، وأنزؿ علينا السَّكينة ، وألزمنا كلمة التَّقوى ، وحبّْب ِإلينا اللقاء ، وأرضنا بالقضاء

 

 :ػ الرُّـو 5

م غمامة  أقبلت الرُّـو ُب خيبلئها ، وفخرىا ، وقد سدَّت أقطار  لك البقعة سهَلها ، ووعَرىا ، كأهنَّ
، ونزلت [ (662)]سوداء يصيحوف بأصواٍت مر فعة ، ورىباهنم يتلوف اإِلقبيل ، ووبثُّوهنم على القتاؿ

الرُّـو الواقوصة قريباً من الريموؾ ، وصار الوادي خندقاً عليهم ، و عبأ الرُّـو باستخداـ أسلوب 
الكراديس ُب خطَّني ، كلُّ طبسٍة ُب دائرة يفصل بينهما وبني اػبمسة األخرى فاصٌل ، ٍبَّ يأٌب اػبطَّ 

 :الثَّاٍل وراء فرجات اػبطّْ األوَّؿ ، وا َّبع الرُّـو ُب قتاؽبم الرتَّ يب التَّايل

 .واجبهم أف ينشبوا القتاؿ ، ٍبَّ االنسحاب إىل الوراء واألجنحة . ػ الرُّماة ُب اؼبقدمة 

 .واجبهم ضباية الرُّماة حَّتَّ انسحأّم ِإىل اػبلف . ػ اػبيالة باعبناحني 

 .واجبهم االقتحاـ  (اؼبشاة  )ػ الكراديس 

 .جرجة : ػ قائد اؼبقدّْمة 

 ([ .663)]ماىاف ، والدَّارقص: ػ قائد اعبناحني 

 :خ اؼبفاوضات قبل القتاؿ _

وؼبَّا  قارب النَّاس  قدَّـ أبو عبيدة ، ويزيد بن أيب سفياف كبو جيش الرـو ومعهما ضرار بن األزور ، 
ا نريد أمريكم لنجتمع بو ، فأذف ؽبم ُب الدُّخوؿ على َ َذارِؽ ، وِإذا ىو  واغبارث بن ىشاـ ، ونادوا ِإمبَّ

ال نستحلُّ دخوؽبا ، فأمر ؽبم بفراٍش بسط من حرير ، : فقاؿ الصَّحابة . جالٌس ُب خيمٍة من حرير 
وال قبلس على ىذه ، فجلس معهم حيث أحبُّوا ، و فاوضوا على الصُّلح ، ورجع عنهم : فقالوا 

 ([ .664)]الصَّحابة بعدما دعوىم ِإىل اهلل عزَّ وجل ، فلم يتمَّ ذلك

. أفَّ باىاف طلب خالداً ليربز ِإليو فيما بني الصَّفَّني ، فيجتمعا ُب مصلحٍة ؽبم : وذكر الوليد بن مسلم 
ِإنَّا قد علمنا أفَّ ما أخرجكم من ببلدكم اعَبْهُد ، واعبوُع ، فهلمُّوا ِإىل أف أعطي كلَّ : فقاؿ باىاف 

رجٍل منكم عشرة دنانري ، وكسوًة ، وطعاماً ، و رجعوف ِإىل ببلدكم فِإذا كاف من العاـ اؼبقبل بعثنا لكم 
ِإنَّو مل ىبرجنا من ببلدنا ما ذكرت ، غري أنَّا قوـٌ نشرب الدّْماء ، وأنَّو بلغنا أنَّو ال : فقاؿ خالد . دبثلها 

ىذا واهلل ما كنا كبدَّث بو عن : فقاؿ أصحاب باىاف . دـ أطيب من دـ الرُّـو ، فجئنا لذلك 
 ([ !665)]العرب



 

 :خ ِإنشاب القتاؿ _

ؼبَّا  كامل االستعداد ، ومل  نجح اؼبفاوضات ،  قدَّـ خالد ِإىل عكرمة بن أيب جهل ، والقعقاع بن 
عمرو ػ ونبا على ؾبنبيت القلب ػ أف ينشبا القتاؿ ، فبدرا يرذبزاف ، ودعوا ِإىل الرباز ، و نازؿ األبطاؿ ، 

 .وذباولوا ، وضبيت اغبرب ، وقامت على ساٍؽ 

ىذا وخالد مع كردوس من اغبماة الشُّجعاف األبطاؿ بني يدي الصُّفوؼ واألبطاؿ يتصاولوف بني يديو ، 
وىو ينظر ، ويبعث ِإىل كلّْ قوـٍ من أصحابو دبا يعتمدونو من األفاعيل ويدبّْر أمر اغبرب أًبَّ 

 ([ .666)]التَّدبري

 :خ ِإسبلـ أحد قادة الرُّـو ُب ميداف اؼبعركة _

وخرج َجرَجة أحد األمراء الكبار من الصَّفّْ ، واستدعى خالد بن الوليد ، فجاء ِإليو حَّتَّ اختلفت 
أخربٍل ، فاصدق  ، وال  كذب  ، فِإفَّ اغبرَّ ال يكذب ، وال ! يا خالد: أعناؽ فرسيهما فقاؿ جرجة 

ىل أنزؿ اهلل على نبيّْكم سيفاً من السَّماء فأعطاكو ، فبل : زبادع  فِإفَّ الكرَل ال ىبادع اؼبسرتسل باهلل 
ِإفَّ اهلل بعث فينا نبيَّو ، : فبم ظبيت سيف اهلل؟ قاؿ : قاؿ ! ال :  سلَّو على أحد ِإال ىزمتهم؟ قاؿ 

بو ، وباعده ، فكنت  قو ، و ابعو ، وبعضنا كذَّ فدعانا ، فنفرنا منو ، ونأينا عنو صبيعاً ، ٍبَّ ِإف بعضنا صدَّ
بو ، وباعده ، ٍبَّ ِإفَّ اهلل أخذ بقلوبنا ، ونواصينا ، فهدانا بو ، فقاؿ يل  أنت سيف من » : فيمن كذَّ

ودعا يل بالنَّصر ، فسمّْيت سيف اهلل بذلك ، فأنا [. (667)]« سيوؼ اهلل ، سلَّو على اؼبشركني 
ِإىل شهادة أف ال ِإلو ِإال اهلل : ِإالـَ  دعوف؟ قاؿ ! يا خالد: أشدُّ اؼبسلمني على اؼبشركني ، فقاؿ َجرَجة 

: فمن مل هببكم؟ قاؿ : قاؿ . وأف ؿبمداً عبده ورسولو ، واإِلقرار دبا جاء بو من عند اهلل عزَّ وجل 
فما منزلة من هبيبكم : قاؿ . نؤذنو باغبرب ، ٍب نقا لو : فِإف مل يعطها؟ قاؿ : قاؿ . فاعبزية ، ومبنعهم 

؟ قاؿ  منزلتنا واحدٌة فيما افرتض اهلل علينا شريفنا ، ووضيعنا ، وأولنا ، : ، ويدخل ُب ىذا األمر اليـو
نعم : فلَمْن دخل فيكم اليـو من األجر مثل ما لكم من األجر ، والذُّخر؟ قاؿ : قاؿ َجرَجة . واخرنا 

ِإنَّا قبلنا ىذا األمر عنوًة ، وبايعنا : وكيف يساويكم ، وقد سبقتموه؟ فقاؿ خالد : قاؿ . ، وأفضل 
نبيَّنا ، وىو حيّّ بني أظهرنا  أ يو أخبار السَّماء ، وىبربنا بالكتاب ، ويرينا اآليات ، وُحقَّ ؼبن رأى ما 

رأينا ، وظبع ما ظبعنا أف يسلم ، ويبايع ، وِإنَّكم أنتم مل  روا ما رأينا ، ومل  سمعوا ما ظبعنا من 
باهلل : فقاؿ َجرَجة . العجائب واغبجج ، فمن دخل ُب ىذا األمر منكم حبقيقة ، ونيٍَّة كاف أفضل منَّا 

 فعند ذلك. وإف اهلل ويلُّ ما سألت عنو !  اهلل لقد صدقتك: لقد صدقت  ومل زبادع ؟ قاؿ 



فماؿ بو خالد ِإىل فسطاطو َفَسنَّ عليو ! علّْم  اإِلسبلـ: قلب َجرَجة الرتس وماؿ مع خالد ، وقاؿ 
ا منو ضَبْلٌة ، فأزالوا . قربة من ماء ٍبَّ صلَّى بو ركعتني  وضبلت الرُّـو مع انقبلبو ِإىل خالد ، وىم يروف أهنَّ

 ([ .668)]اؼبسلمني عن مواقفهم ِإال احملامية عليهم عكرمة بن أيب جهل ، واغبارث بن ىشاـ

 :خ ميسرة الرـو ربمل على ميمنة اؼبسلمني _

ٍـّ على اعبيش اإِلسبلميّْ ، وضبلت   قدَّمت صفوؼ الرُّـو ، وأقبلت كقطع الليل للقياـ ّٔجوـٍ عا
ميسرهتم على ميمنة اؼبسلمني ، فانكشف قلب اعبيش اإِلسبلميّْ من ناحية اؼبيمنة ، واستطاع الرُّـو 

يا عباد اهلل : ِإحداث ثغرٍة ُب صفوؼ اؼبسلمني ، والتسلُّل ِإىل مؤخّْرهتم ، فصاح معاذ بن جبل 
ٍبَّ . ِإفَّ ىؤالء شدُّوا للشَّدّْ عليكم ، وال واهلل ال يردُّىم ِإال صدؽ اللقاء ، والصَّرب ُب الببلء ! اؼبسلمني

من أراد أف يأخذ فرسي ، ويقا ل عليو فليأخذه ، واثر بذلك أف يقا ل راجبلً : نزؿ عن فرسو ، وقاؿ 
 ([ .669)]مع اؼبشاة

وثبتت قبائل األزد ، ومذحج ، وحضرموت ، وخوالف حَّتَّ صدُّوا أعداء اهلل ، ٍب ركبهم من الرُّـو أمثاؿ 
اعبباؿ ، فزاؿ اؼبسلموف من اؼبيمنة ِإىل القلب وانكشف طائفٌة من الناس ِإىل العسكر ، وثبت ُسوٌر من 

اؼبسلمني عظيٌم يقا لوف ربت راياهتم ، ٍبَّ  نادوا ، فرتاجعوا حَّتَّ نَػْهَنهوا من أمامهم من الرُّـو ، 
وأشغلوىم عن ا باع من انكشف من النَّاس ، واستقبل النّْساء من اهنـز من َسرعاف النَّاس يضرْبنهم 

 ([ .670)]فرتاجعوا ِإىل مواقفهم. باػبشب ، واغبجارة 

؟ ٍبَّ نادى : فقاؿ عكرمة بن أيب جهل  من يبايع على : قا لت رسوؿ اهلل ُب مواطن ، وأفرُّ منكم اليـو
اؼبوت؟ فبايعو َعمُّو اغبارث بن ىشاـ ، وضرار بن األزور ُب أربعمئٍة من وجوه اؼبسلمني ، وفرساهنم ، 
اـ فسطاط خالد حَّت أُْثِبُتوا صبيعاً جراحاً ، وقتل منهم خلٌق منهم ضرار بن األزور رضي اهلل  فقا لوا قدَّ

 ([ .671)]عنو

م ؼبا ُصرعوا من اعبراح استسقوا ماًء فجيء ِإليهم بشربة ماء ، فلمَّا قرّْبت ِإىل  وقد ذكر الواقديُّ وغريه أهنَّ
ادفعها ِإليو ، : ادفعها ِإليو ، فلما دفعت ِإليو نظر ِإىل اآلخر فقاؿ : أحدىم نظر ِإليو اآلخر ، فقاؿ 

 .فتدافعوىا كلُّهم من واحٍد ِإىل واحٍد حَّتَّ ما وا صبيعاً ، ومل يشرّٔا أحٌد منهم رضي اهلل عنهم أصبعني 

 

ِإٍلّْ قد هتيَّأت : ِإفَّ أوَّؿ من قتل من اؼبسلمني يومئٍذ شهيداً رجل جاء ِإىل أيب عبيدة ، فقاؿ : ويقاؿ 
ِإنا ! يارسوؿ اهلل: نعم  قرئو ع ّْ السَّبلـ ، و قوؿ : ؟ قاؿ  (ص)ألمري فهل لك حاجة إىل رسوؿ اهلل 

وثبت كلُّ قوـٍ على رايتهم . فتقدَّـ ىذا الرَّجل حَّتَّ قُتل رضبو اهلل : قاؿ . قد وجدنا ما وعدنا ربنا حّقاً 



ا الرحا ، فلم  ر يـو الريموؾ ِإال ـُبّاً ساقطاً ، ومعصماً نادراً ، وكّفاً طائرًة  حَّتَّ صارت الرُّـو  دور كأهنَّ
 ([ .672)]من ذلك اؼبوطن

 :خ ميمنة الرُّـو ربمل على ميسرة اؼبسلمني _

ضبلت ميمنة الرُّـو بقيادة قناطر على ميسرة اؼبسلمني ضبلًة شديدًة ، وكانت ُب ميسرة اؼبسلمني قبائل 
كنانة ، وقيس ، وخثعم ، وجذاـ ، وقضاعة ، وعاملة ، وغسَّاف فأزيلت عن مواضعها ، فانكشف 
قلب اؼبسلمني من ناحية اؼبيسرة وركب الرُّـو أكتاؼ من اهنـز من اؼبسلمني ، و بعوىم حَّتَّ دخلوا 

معسكر اؼبسلمني ، فاستقبلتهم نساء اؼبسلمني باغبجارة وأعمدة اػبياـ يضربنهم على وجوىهم ، ويقلن 
أين عزُّ اإِلسبلـ ، واألمَّهات ، واألزواج   أين  فرُّوف و دعوننا للعلوج؟ فِإذا زجرهنم خجل : ؽبم 

أحُدىم من نفسو ، ورجع ِإىل القتاؿ ، وقتلوا من الرُّـو خلقاً كثرياً ، واستشهد ُب اؼبرحلة سعيد بن زيد 
فشدُّوا على عمرو بن العاص ، : ، وحاولت ميسرة الرُّـو مرَّة أخرى بشنّْ اؽبجـو على ميمنة اؼبسلمني 

وجنده ُب ؿباولة اخرتاؽ الصُّفوؼ لكي يقوموا بعملية التَّطويق ، وقا ل عمرو ، وجنده عن مواضعهم 
ِإال أفَّ الرُّـو سبكَّنوا من دخوؿ معسكرىم ، ونزلت اؼبسلمات من التلّْ ، وأخذف يضربن وجوه الرجاؿ 

وقالت ! وقبَّح اهلل رجبلً يفرُّ عن كريبتو! قبَّح اهلل رجبلً يفرُّ عن حليلتو: اؼبرتاجعني ، وقالت ابنة عمرو 
وبذلك ار دَّت ِإىل اؼبسلمني عزائمهم ، ودخلوا القتاؿ مرًَّة أخرى ! لستم بعولتنا ِإف مل سبنعونا: أخريات 

 ([ .673)]، وضبل اؼبسلموف على الرُّـو من جديٍد حَّتَّ أزاحوىم عن اؼبواضع الَّيت كسبوىا

 :خ اغبركة اإِلفراجية والقضاء على مشاة الرُّـو _

ضبل خالد دبن معو من اػبيالة على اؼبيسرة الَّيت ضبلت على ميمنة اؼبسلمني فأزالوىم ِإىل القلب ، فقتل 
والذي نفسي بيده مل يبَق عندىم من الصَّرب واعبََلد غري : من الرُّـو ُب ضبلتو ىذه ستة االؼ ، ٍبَّ قاؿ 

ٍبَّ اعرتضهم ، فحمل دبئة فارٍس معو على كبو من مئة . ما رأيتم ، وِإٍلّْ ألرجو أف يبنحكم اهلل أكتافهم 
 ألف فما وصل ِإليهم حَّت انقضَّ صبيعهم ، وضبل اؼبسلموف عليهم

، وقامت ميمنة اؼبسلمني [ (674)]ضبلة رجٍل واحٍد ، فانكشفوا ، و بعهم اؼبسلموف ال يبتنعوف منهم
بِإغبلؽ اؼبنافذ ، والثغرات ُب وجوه الرُّـو ، وحصروا بني وادي الريموؾ وهنر الزَّرقاء ، ودارت رحى اؼبعركة 

، وأبلى اؼبسلموف ّٔا ببلًء حسناً ، واستطاع اؼبسلموف أف يفصلوا فرساف الرُّـو عن مشاهتم ، فحملوا 
على الرُّـو وركبوا أكتافهم حَّتَّ أرىقوىم ، وبذلك أراد فرساف الرُّـو ـبرجاً ؽبم للفرار منو ، وبذلك أمر 
خالد عمرو بن العاص بفسح آّاؿ ؽبم ُب طريق اؽبرب ، ففعل ذلك ، وىرب فرساف الرـو ، وبذلك 



ربرَّؾ مشاة الرُّـو دوف غطاء من خيالتهم ، فجاء اؼبشاة ِإىل اػبنادؽ وىم مقيَّدوف بالسَّبلسل حَّتَّ 
م حائط ، وقد ىدـ ، وجاءىم اؼبسلموف ِإىل خندقهم ُب ظبلـ الليل ، وأخذ معظمهم  صاروا كأهنَّ

ينهار بالوادي فِإذا منهم شخٌص قُتل سقط معو اعبميع الذين كانوا مقيَّدين معو ، وقتل منهم اؼبسلموف 
ُب ىذه اؼبرحلة خلقاً كثرياً قدر عددىم دبائة ألف وعشرين ألفاً ، والنَّاجوف منهم قد انسحب منهم ِإىل 

 ([ .675)]فحٍل ، والقسم اآلخر ِإىل دمشق داخل ببلد الشاـ

! يا ب َّ : أفَّ أباه مرَّ بو ، فقاؿ لو : وثبت يومئٍذ يزيد بن أيب سفياف ، وقا ل قتاالً شديداً ، وذلك 
عليك بتقوى اهلل ، والصَّرب ، فِإنَّو ليس رجل ّٔذا الوادي من اؼبسلمني ِإال ؿبفوفاً بالقتاؿ ، فكيف بك 

وال يكوَننَّ ! وبأشباىك الَّذين ولوا اؼبسلمني؟ أولئك أحقُّ النَّاس بالصَّرب والنَّصيحة ، فا ق اهلل يا ب َّ 
: فقاؿ . أحٌد من أصحابك بأرغب ُب األجر ، والصَّرب ُب اغبرب ، وال أجرأ على عدوّْ اإِلسبلـ منك 

 ([ .676)]فقا ل يومئٍذ قتاالً شديداً ، وكاف من ناحية القلب ػ رضي اهلل عنو ػ. أفعل ِإف شاء اهلل 

ىدأت األصوات يـو الريموؾ فسمعنا صو اً يكاد يبؤل اؼبعسكر : وقاؿ سعيد بن اؼبسيّْب عن أبيو ، قاؿ 
فنظرنا فِإذا ىو أبو سفياف : قاؿ ! الثَّبات ، الثبات ، يا معشر اؼبسلمني! يا نصر اهلل اقرتب: يقوؿ 

، وأكمل [ (678])، وأخَّر النَّاس صبلٌب العشاء حَّتَّ استقرَّ الفتح[ (677)]ربت راية ابنو يزيد
، وىرب فيمن ىرب ، [ (679)]خالٌد ليلتو ُب خيمة َ َذارِؽ أخي ىرقل ػ وىو أمري الرُّـو كلّْهم يومئٍذ ػ

وبا ت اػبيوؿ ذبوؿ حوؿ خيمة خالد يقتلوف من مرَّ ّٔا من الرُّـو حَّتَّ أصبحوا ، وقُِتَل َ ذارِؽ ، وكاف 
 لو ثبلثوف سرادقاً ، وثبلثوف رواقاً من ديباج دبا فيها من الفرش واغبرير ، فلمَّا

، وكاف عدد شهداء اؼبسلمني ثبلثة االؼ [ (680)]كاف الصَّباح حازوا ما كاف ىنالك من الغنائم
وشيوخ اؼبسلمني ، وأقطأّم ، وفبَّن استشهد من ىؤالء عكرمة بن أيب  (ص)بينهم من صحابة النيب 

، [ (681)]جهل ، وابنو عمرو ، وسلمة بن ىشاـ ، وعمرو بن سعيد ، وأباف بن سعيد ، وغريىم
وكاف عدد قتلى الرـو مئة وعشرين ألفاً ، منهم شبانوف ألفاً مقيَّدوف بالسَّبلسل، وأربعوف ألفاً مطلقوف 

 ([.682)]سقطوا صبيعهم ُب الوادي

لقد فرح اؼبسلموف ّٔذا النَّصر العظيم ، وعكَّر ذلك الفرح وصوؿ خرب وفاة الصّْدّْيق حيث حزنوا عليو 
، وقد كاف الربيد قد [(683)]حزناً شديداً، وعوَّضهم اهلل  عاىل بالفاروؽ ػ رضي اهلل عنهم أصبعني ػ

، فكتم خالد ذلك عن اؼبسلمني لئبل يقع ُب صفوفهم وىٌن  قدـ دبوت الصّْديق واؼبسلموف مصافُّو الرُّـو
أو ضعٌف ، فلّما ًب النصر وأصبحوا   أجلى ؽبم األمر ، وكاف الفاروؽ قد عنيَّ أبا عبيدة بن اعبراح 



، وعزَّى [(684)]بدالً من خالد بن الوليد على جيوش الشَّاـ، و قبَّل خالد أمر الفاروؽ برحابة صدر
اغبمد هلل الذي قضى على أيب بكٍر باؼبوت وكاف أحبَّ ِإيلَّ : اؼبسلمني ُب خليفة رسوؿ اهلل ، وقاؿ ؽبم 

و وىل [ . (685)]من عمر ، واغبمد هلل الَّذي وىلَّ عمر ، وكاف أبغض ِإيلَّ من أيب بكٍر وألزم  حبَّو
 .أبو عبيدة القيادة العامَّة عبيوش الشَّاـ 

 :وفبَّا قيل من الشعر ُب يـو الريموؾ قوؿ القعقاع بن عمرٍو 

أمْل َ رنا على الريموِؾ فُػْزنا  كَما فُػْزنا بأيَّاـ الِعرَاقوعذراَء اؼبدائِن َقْد فَتْحَنا  ومرَج 
َلَها ُبْصرى وكاَنْت  ؿبرََّمَة اعبَناب لدى [(686)]الصفِر باعبُْرد الِعَتاؽ فَػَتْحَنا قَػبػْ

َنا  هنابُػُهُم بأسياٍؼ رِقاِقَقتَػْلَنا الرُّوـَ َحَّتَّ َما َ َساَوى [(687)]النػَُّعاؽ ـَ لَػَنا َوِفيػْ قَػتَػْلَنا َمْن أَقَا
 َعَلى اليَػْرُموِؾ َمْعُروؽ الوِرَاِقَفَضْضَنا صَبَْعُهْم ؼبَّا اْسَتَجالوا  على الواقوص بالَبرْتِ 

 ([688)]الرّْقاؽ

وقد أصاب ىرقل ىمّّ ، وحزٌف ؼبا [ (689)]َغَداَة هَتافُتوا فيها َفَصاروا  ِإىل أمٍر يُػَعضّْل بالذَّواؽ
ويلكم أخربوٍل عن : أصاب جيشو ُب الريموؾ ، وؼبَّا قِدمت على أنطاكية فلوُؿ جيشو   قاؿ ىرقل 

بل : فأنتم أكثر أـ ىم؟ قالوا : قاؿ ! بلى: ىؤالء القـو الذين يقا لونكم ، أليسوا بشراً مثلكم؟ قالوا 
من : فقاؿ شيخ من عظمائهم ! فما بالكم  نهزموف؟: قاؿ . كبن أكثر منهم أضعافاً ُب كلّْ موطن 

م يقوموف الليل ، ويصوموف النَّهار ، ويوفوف بالعهد ، ويأمروف باؼبعروؼ ، وينهوف عن اؼبنكر ،  أجل أهنَّ
ومن أجل أنَّا نشرب اػبمر ، ونزٍل ، ونركب اغبراـ ، وننقض العهد ، ونغصب ، . ويتناصفوف بينهم 

أنت : فقاؿ . ونظلم ، ونأمر بالسُّخط ، وننهى عمَّا يرضى اهلل ، ونفسد ُب األرض 
 ([!690)]صدقت 

 
 
 

* * * 

 
 
 

 اؼببحث الثَّالث

 أىمُّ الدُّروس ، والعرب ، والفوائد



 :من معامل السّْياسة اػبارجيَّة ُب دولة الصّْدّْيق : أوالً 

رظبت خبلفة الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ أىدافاً ُب السّْياسة اػبارجيَّة للدَّولة اإِلسبلميَّة ، واليت كاف من 
 :أنبها 

 :ػ بذر ىيبة الدَّولة ُب نفوس األمم األخرى 1

 :فقد حقَّقت سياسة الصّْدّْيق ىذا اؽبدؼ بطرٍؽ عديدٍة ، منها 

وصوؿ أخبار االنتصارات الَّيت أيَّد اهلل ّٔا األمَّة اؼبسلمة ُب حروب الردَّة ، فبَّا ساعد على وأد ىذه  (أ)
الفتنة ، و ثبيت أركاف الدَّولة ، ومثل ىذه األخبار  صل ِإىل الدُّوؿ آّاورة ، وخباصٍة ِإذا كانت  ُتابع 

أنباء الدَّولة اإِلسبلميَّة ، و رقب حركتها ، و رى فيها خطراً جديداً يهدّْدىا ، وللفرس ، والرُّـو ُب ذلك 
الوقت قدرٌة على معرفة اغبوادث واألمور ، فلمَّا وصلت أنباء اؼبر دّْين ، وثبات النَّاس على الدّْين 

أفَّ بنياف ىذه األمَّة اعبديدة يستعصي على اؼبؤامرات ، ويتجاوز احملن واالبتبلءات ، : أدركت الدَّولتاف 
 .وىذا لو َوقْػُعُو ُب نشر ىيبة دولة اإِلسبلـ 

ظهر عبيش أسامة الَّذي أنفذه الصّْدّْيق أثٌر بالٌغ ُب نشر ىيبة الدَّولة اإِلسبلميَّة ، : جيش أسامة  (ب)
وقد جعل الرُّـو يتساءلوف عن اعبيش الَّذي حارّٔم ، وعاد منتصراً ِإىل عاصمة دولتو ، فامتؤلت قلؤّم 

فزعاً ، حَّتَّ حشد ىرقل عشرات األلوؼ من جيشو على اغبدود ، فقد نُِقلت  لك األخبار ِإىل ببلد 
 ([ .691)]كسرى ، و ناقلها النَّاس فبَّا كاف لو األثر ُب نشر ىيبة اؼبسلمني ُب قلوب ىذه الدُّوؿ

  :(ص)ػ مواصلة اعبهاد الَّذي أمر بو النَّيبُّ 2

قاـ الصّْدّْيق دبواصلة اعبهاد لتأمني الدَّعوة ، ووصوؽبا للنَّاس ، فجهَّز اعبيوش ، وندب النَّاس للخروج 
 ِإىل اعبهاد ُب سبيل اهلل ، لنشر دعوة اغبقّْ ، وِإزاحة الطَّواغيت الَّذين رفضوا

ؽبم باإِلسبلـ ، وصمَّموا على حجب نور اغبقّْ عن شعؤّم ، وقد خرج النَّاس يلبُّوف  (ص)دعوة النَّيبّْ 
ىذه الدَّعوة اغببيبة ِإىل النُّفوس ربت لواء قادة أصحاب ببلٍء ، وجهاٍد ُب سبيل اهلل ، أمثاؿ خالٍد ، 

وأيب عبيدة ، وعمرٍو ، وشرحبيل ، ويزيد ػ رضي اهلل عنهم ػ اختارىم خليفٌة ؿبنٌَّك ، ؾبرٌّْب ، ذو ملكة 
عسكريَّة عجيبة ، صقلتها الظُّروؼ الَّيت أحاطت بو ، واألزمات اػبطرية الَّيت أحدقت بأمَّتو ، فبَّا دفعو 

ِإىل العناية ّٔذه النَّاحية ، فاختار القوَّاد أحسن اختيار ، وأمدَّىم بتوجيها و ، وِإرشادا و ، ففتحوا الشَّاـ 
 ([ .692)]، والعراؽ ُب أقصر وقٍت فبكٍن وبأقلّْ كلفٍة متاحةٍ 

 :ػ العدؿ بني األمم اؼبفتوحة والرّْفق بأىلها 3



يار اؼبفتوحة ، ونشر األمن ،  كانت السياسة اػبارجيَّة للصّْدّْيق قائمًة على بسط لواء العدؿ على الدّْ
: والطُّمأنينة بني أىلها ، حَّتَّ وبسَّ النَّاس بالفرؽ بني دولة اغبقّْ ، ودولة الباطل ، وحَّتَّ ال يظنَّ النَّاس 

أنَّو قد ذىب جباٌر ظاملٌ ليحلَّ مكانو من ىو أشدُّ منو ، أو مثلو ُب ظلمو ، وجربو و ، ووصَّى أبو بكر 
قوَّاده بالرَّضبة ، والعدؿ ، واإِلحساف ِإىل النَّاس ، فِإفَّ اؼبغلوب وبتاج ِإىل الرأفة ، وذبنُّب ما يثري فيو ضبيَّة 

القتاؿ ، وحافظ اؼبسلموف الفاربوف على اإِلنساف ، والعمراف ، فشاىدت الشُّعوب اؼبفتوحة ُخُلقاً 
جديداً ُب ذوٍؽ رفيٍع ، وِإنسانيٍَّة صادقٍة ، فقاـ ميزاف الشَّريعة بني األمم اؼبغلوبة بالقسط ، وانتشر نور 

اإِلسبلـ ، فأخذ بعدلو ؾبامع القلوب فسارعت الشُّعوب ِإىل اعتناؽ ىذا الدّْين ، واالنضواء ربت لوائو 
، وكاف جند األعاجم من الفرس ، أو الرُّـو ِإذا وطئوا أرضاً   دنَّسوىا ، ونشروا فيها الرُّعب ، والفزع ، 

وانتهكوا اغبرمات ، فبَّا قاسى منو النَّاس الويل ، والثُّبور ، و ناقلت األجياؿ قصصو اؼبرعبة واؼبفزعة جيبلً 
يار ، فِإذا بالنَّاس هبدوف العدؿ  بعد جيٍل ، وقبيبلً ِإثر قبيل ، فلمَّا جاء اإِلسبلـ ، ودخل جنده ىذه الدّْ

يبسط رداءه فوؽ رؤوسهم ، ويعيد ِإليهم ادميَّتهم الَّيت انتزعها الظُّلم والطُّغياف ، وقد حرص الصّْدّْيق 
 .على ىذه السّْياسة حرصاً عظيماً ، وكاف يقوّْـ أيَّ عوٍج يظهر ، أو خطأ يقع 

أفَّ األعاجم كانوا ِإذا انتصروا على عدوٍّ استباحوا كلَّ شيٍء من ملٍك ، أو أمرٍي ، وكانوا : روى البيهقيُّ 
وبملوف رؤوس البشر ِإىل ملوكهم كبشائر للنَّصر ، وِإعبلٍف للفخر ، فرأى أمراء اؼبسلمني ُب حروب 

أحد  (بناف  )الرُّـو أف يعاملوىم بنفس معاملتهم ، فبعث عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة برأس 
يا خليفة : بطارقة الشَّاـ ِإىل أيب بكٍر مع ُعقبة بن عامر ، فلما قدـ عليو   أنكر ذلك ، فقاؿ لو عقبة 

ا يكفي : ِإهنم يصنعوف ذلك بنا ، فقاؿ ! رسوؿ اهلل  ؟ ال وُبمل ِإيلَّ رأٌس ِإمبَّ أفَػَنْسنَتُّ بفارس ، والرُّـو
 ([ .693)]الكتاب ، واػبرب

 

 :ػ رفع اإِلكراه عن األمم اؼبفتوحة 4

من معامل السّْياسة اػبارجيَّة عند الصّْدّْيق رضي اهلل عنو رفع اإِلكراه عن األمم اؼبفتوحة ، فلم ُيْكرَْه أحٌد 
أَفَأَْنَت ُ ْكرُِه النَّاَس }: من األمم أو الشُّعوب على دينو بالقوَّة ، وىو ُب ىذا ينطلق من قوؿ اهلل  عاىل 

واؼبسلموف أرادوا من الفتوحات ِإزالة الطُّغاة ، وفتح األبواب  . [99: يونس] {*َحَّتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننَي 
أماـ الشُّعوب   لرتى نور اإِلسبلـ ، أما وقد أزيل كابوس الظُّلم عن النَّاس   فليرتكوا أحراراً ، وال 

 :يكرىوا على شيٍء طاؼبا حافظوا على عهدىم مع اؼبسلمني ، والَّذي كاف يشمل ُب بنوده 

 .أف يؤدُّوا اعبزية عن يٍد ، وىم صاغروف  (أ)



 .أال يكوف ؽبم مكاٌف ُب بعض الوظائف كاعبيش  (ب)

 .أال ُيَكوّْنوا جهًة معاديًة لئِلسبلـ ُب شعائره ، أو عبادا و ، أو شريعتو  (ج)

 .ِإذا غريَّ أحدىم دينو السَّابق   فبل يُقبل منو ِإال اإِلسبلـ  (د)

و قـو دولة اإِلسبلـ بتفسري اإِلسبلـ ؽبم عملّياً ، ونظريّاً ، حبيث يؤدّْي ذلك ِإىل اقتناعهم ّٔذا الدّْين   
 ([ .694)]ليدخلوا فيو عن رغبٍة ، فِإفَّ العقائد ال  ستقرُّ باإِلكراه

 :من معامل التَّخطيط اغبريبّْ عند الصّْدّْيق : ثانياً 

ِإفَّ اؼبطالع للفتوحات ُب عهد الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ يبكن لو أف يستنتج خطوطاً رئيسًة للخطَّة 
اغبربيَّة الَّيت سار عليها ، وكيف  عامل ىذا اػبليفة العظيم مع سنَّة األخذ باألسباب؟ وكيف كانت ىذه 

اػبطَّة احملكمة عمبلً من عوامل نزوؿ النَّصر ، والتَّمكني من اهلل عزَّ وجلَّ للمسلمني ، ومن ىذه 
 :اػبطوط ما يلي 

 :ػ عدـ اإِليغاؿ ُب ببلد العدوّْ حَّت  دين للمسلمني 1

كاف الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ حريصاً أشدَّ اغبرص على عدـ اإِليغاؿ ُب ببلد العدوّْ حَّتَّ  دين 
للمسلمني ، وقد كاف ذلك واضحاً سباـ الوضوح ُب جبهات العراؽ ، والشَّاـ ، ففي فتوح العراؽ أرسل 

الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ِإىل خالٍد ، وعياٍض بتكليفهما بغزو العراؽ من جنوبو ، ومشالو ، وجاء ُب 
وأيُّكما سبق ِإىل اغبرية   فهو أمري على اغبرية ، فِإذا اجتمعتما باغبرية ػ ِإف شاء اهلل ػ وقد : الكتاب 

 ، وأمنتما أف يؤ ى[ (695)]َفَضضُتما مساّب ما بني العرب ، وفارس

اؼبسلموف من خلفهم   فلُيقم باغبرية أحدكما ، وليقتحم اآلخر على القـو ، وجالدوىم عمَّا ُب أيديهم 
نيا ، فتسلبونبا ،  نيا   هبتمعا لكم ، وال  ؤثروا الدُّ ، واستعينوا باهلل ، وا َّقوه ، واثروا أمر اآلخرة على الدُّ

 ([ .696)]واحذروا ما حذَّركم اهلل برتؾ اؼبعاصي ، ومعاجلة التَّوبة ، وِإيَّاكم واإِلصرار ، و أخري التَّوبة

وىذا الكتاب اعبليل يدؿُّ على فكر أيب بكٍر العايل وزبطيطو الدقيق وقبل ذلك  وفيق اهلل لو ، فقد جاء 
زبطيطو اغبريب موافقاً سباماً ؼبا اقتضتو مصلحة اعبيوش اإِلسبلميَّة أثناء  طبيق ىذه اػبطَّة اغبكيمة ، وقد 

شهد برباعة أيب بكٍر ُب التَّخطيط اغبريبّْ أخرب الناس باغبروب انذاؾ ، وىو خالد بن الوليد ، فِإنَّو ؼبا 
هنض للقياـ دبهمَّة عياٍض ُب فتح مشاؿ العراؽ ، ونزؿ بكرببلء ، واشتكى ِإليو اؼبسلموف ما وقعوا فيو من 

ا أريد أف أستفرغ اؼبساّب الَّيت أُِمَر ّٔا : التأذّْي بُذبأّا الكثيف ، قاؿ لعبد اهلل بن وثيمة  اصرب فِإٍلّْ ِإمبَّ
عياض ، فُنْسِكنها العرب ، فتأمن جنود اؼبسلمني أف يؤ وا من خلفهم ، وذبيئنا العرب امنًة غري متعتعًة 



، وقد سار على ىذه اػبطَّة بالعراؽ اؼبثىنَّ بن [ (697)]، وبذلك أمرنا اػبليفة ، ورأيو يعدؿ قبدة األمَّة
قا لوا الفرس على حدود أرضهم على أدٌل حجٍر من أرض : حارثة ، حيث يقوؿ ذلك القائد الفذُّ 

العرب ، وال  قا لوىم بعقر دارىم ، فِإف يظهر اهلل اؼبسلمني   فلهم ما وراءىم ، وِإف كاف األخرى   
رجعوا ِإىل فئٍة ، ٍبَّ يكونوف أعلم بسبيلهم ، وأجرأ على أرضهم ، ِإىل أف يردَّ اهلل الكرَّة 

، وأمَّا ُب فتوحات الشَّاـ فقد كانت الصَّحراء من خلف اؼبسلمني ضبايًة ؽبم ، ومع [ (698)]عليهم
ىذا كاف اؼبسلموف يتأكَّدوف أوَّالً من أفَّ عدوَّىم قد انقطع أملو ُب مفاجأهتم من خلف ظهورىم ، وأف 

يستولوا على ما يقع بيمينهم ، ومشاؽبم من اؼبدف والببلد ، وسدّْ كلّْ ثغٍر باؼبقا لة ، وقد كانت  لك 
 ([ .699)]القاعدة مرعيًة عندىم ، وبرصوف عليها أشدَّ اغبرص

 :ػ التَّعبئة وحشد القوَّات 2

التَّعبئة ، وحشد القوَّات ، وقد نادى : عندما  وىلَّ الصّْدّْيق اػببلفة وضع من خطوط اإِلعداد اغبريبّْ 
اؼبسلمني غبروب الردَّة ، ٍبَّ استنفرىم بعدىا للفتوحات ، وأرسل ِإىل أىل اليمن كتابو اؼبعروؼ ُب 

 ([ .700)]ذلك

 

 :ػ  نظيم عمليَّة اإِلمداد للجيوش 3

ما ُب حاجة ِإىل مدٍد بشريٍّ  حينما  طوَّرت معارؾ اعببهة الشَّرقيَّة ووجد قائدا اعببهة ػ خالٌد ، واؼبثىنَّ ػ أهنَّ
  ألفَّ الطَّاقة اليت معهما ال  ستطيع  لبية اؼبعركة ُب متطلباهتا وواجباهتا ، فكتبا ِإىل الصّْدّْيق ػ رضي اهلل 

استنفرا َمْن قا ل أىل الردَّة ، ومن بقي على اإِلسبلـ بعد رسوؿ اهلل : عنو ػ يلتمساف اؼبدد فقاؿ ؽبما 
وشرع ُب ِإمداد جبهات العراؽ والشَّاـ حَّتَّ [ . (701)]، وال يغزوفَّ أحٌد ار دَّ حَّتَّ أرى رأيي (ص)

 .اللحظات األخرية من حيا و 

 :ػ ربديد اؽبدؼ من اغبرب 4

ُوِضعت ىذه النقطة ُب خطَّة اغبرب اإِلسبلميَّة ُب الفتوحات   لتكوف ىدؼ العمليات الَّذي يسعى 
أفَّ ىدؼ : ِإليو اعبميع ، وقد وضع الصّْدّْيق خطَّتو ُب ىذه القضيَّة على أساس أف يعلم كلُّ فرٍد مقا ٍل 

نشر اإِلسبلـ ، و بليغو ِإىل الشعوب ، بِإزالة الطَّواغيت الَّذين وبرموف : اؼبسلمني من ىذه الفتوحات 
: شعؤّم من ىذا اػبري العميم ، فقد كاف القادة يعرضوف على عدوّْىم قبل اؼبعركة واحدًة من ثبلث 

 ([ .702)]اإِلسبلـ ، أو اعبزية ، أو اغبرب

 :ػ ِإعطاء األفضليَّة ؼبسارح العمليَّات 5



قاد الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ بنفسو أوىل العمليات اغبربيَّة ضدَّ اؼبر دّْين ، ونظَّم اعبيوش غبرّٔم ، ومل 
يهمل بقيَّة اؼبسارح ، فوجَّو أسامة ِإىل الشَّاـ ، واؼبثىنَّ ِإىل العراؽ ، وكرَّس جهود اؼبسلمني ُب السَّنة 

األوىل للقضاء على الردَّة ، وعندما سبَّت عملية ِإعادة  وحيد اعبزيرة ، وأصبح باإِلمكاف االنطبلؽ من 
قاعدٍة قويٍَّة ، ومأمونٍة   وجَّو ثقل العمليات ِإىل اعببهتني العراقيَّة والشَّاميَّة ، وعندما احتاجت اعببهة 
الشَّاميَّة ِإىل اؼبدد نقل الصّْدّْيق ؿبور ثقل اؽبجـو ِإىل الشَّاـ ، ووجَّو خالداً ِإليو ، و رؾ اؼبثىنَّ ُب اعببهة 

 .العراقية 

 :ػ عزؿ ميداف اؼبعركة 6

عندما بدأ الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ باستنفار القوَّات غبرب الرُّـو والفرس   أرسل خالد بن سعيد ِإىل 
 بوؾ دبهمٍَّة ِإىل مناطق اغبشد ، وؿباور التقدُّـ ، وأمره أف يكوف ردءاً للمسلمني ، وعندما فشل ُب ىذا 

 ([ .703)]الواجب ، وذباوزه   قاـ عكرمة بن أيب جهل بو

 :ػ التطوُّر ُب أساليب القتاؿ 7

 كتب الصّْدّْيق ِإىل أيب عبيدة عندما بلغو  قدُّـ جيوش الرُّـو ، وانضماـ أىل دمشق ِإليهم ما

بثَّ خيولك ُب القرى ، والسَّواد ، وضيّْق عليهم اؼبرية ، واؼبادَّة ، وال رباصرف اؼبدائن حَّتَّ يأ يك : يلي 
، [ (705])فِإف ناىضوؾ ، فاهند ؽبم: ، وعندما دعمو بقواٍت كافيٍة   كتب لو [ (704)]أمري

 ([ .706)]واستعن باهلل عليهم ، فِإنَّو ليس يأ يهم مدٌد ِإال أمددناؾ دبثلهم

 :ػ سبلمة خطوط اال ّْصاؿ مع القادة 8

كانت خطوط اال ّْصاؿ بني الصّْدّْيق وقادة اؼبعارؾ منظمًة ، ومنتظمة حبيث  صل اؼبكا بات من القادة 
ُب أماٍف ، و صل ردود اػبليفة ُب سرّْيَّة  امٍَّة ، وسرعة متقدّْمٍة ، ال  سمح للعدوّْ أف يفاجأى اؼبسلمني 
بشيٍء ال يتوقَّعونو ، وىكذا كانت اػبطط اغبربيَّة عند اؼبسلمني ؿبكمًة ، ودقيقًة ، فبَّا كاف عامبلً من 

 ([ .707)]عوامل دحر األعداء ، والتغلُّب عليهم بفضل اهلل ُب حركة الفتوح

 :ػ ذكاء اػبليفة ، وفطنتو 9

امتازت اػبطط اغبربيَّة اإِلسبلميَّة ُب بداية الفتوحات بوجود العقل اؼبدبّْر ذي الفطنة ، والذَّكاء ، 
والكياسة ، والفراسة ، وىو الصّْدّْيق ، وقد ساعد أبو بكر على فهمو الواسع للتخطيط العسكري طوؿ 

، فقد  رىبَّ على  عليمو ، و وجيها و ، فكسب علوماً شَّتَّ ، وخرباٍت متنوّْعة ، فقاـ  (ص)مبلزمتو للنَّيبّْ 



ُب مقاـ اػببلفة خري قياـ ، فحمل البصرية الواعية ، وزوَّد اعبيش بالنَّصائح  (ص)بعد رحيل رسوؿ اهلل 
 ([ .708)]الغالية ، وأرسل اإِلمدادات ُب أوقاهتا  سعف آّاىدين ، وسبدُّىم باؽبمَّة ، والعزيبة اؼباضية

 :حقوؽ اهلل ، والقادة ، واعبنود من خبلؿ وصايا الصّْدّْيق : ثالثاً 

 :ػ حقوؽ اهلل 1

بنيَّ اػبليفة ُب  وجيها و للقادة واعبنود حقوؽ اهلل  عاىل ، كمصابرة العدو ، وِإخبلص قتاؽبم هلل ، وأداء 
 .األمانة ، وعدـ اؼبماألة ، واحملاباة ُب نصرة دين اهلل 

 :مصابرة العدوّْ  (أ)

 حني وجَّو أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ عكرمة بن أيب جهٍل ػ رضي اهلل عنو ػ ِإىل ُعَماف   كاف

، كما قاؿ الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو [ (709)]وا َّق اهلل ، فِإذا لقيت العدوَّ   فاصرب: فبَّا أوصاه بو قولو 
ِإذا لقيت عدوَّؾ   فاصرب ، وصابر ، : ػ ؽباشم بن عتبة بن أيب وقَّاص عندما وجَّهو مدداً عبند الشَّاـ 

أنَّك ال زبطو خطوًة ، وال  نفق نففًة ، وال يصيبك ظمأٌ ، وال ـبمصٌة ُب سبيل اهلل ِإال كتب : واعلم 
 [ .120: التوبة]{ *ِإفَّ اللََّو الَ ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي }[ (710)]اهلل لك بو عمبلً صاغباً 

 :أف يقصدوا بقتاؽبم نصرة دين اهلل  (ب)

فقد جاء ُب خطاب الصّْدّْيق ػبالٍد حني أمره بالذَّىاب للشَّاـ ما يفيد ىذا اؼبعىن ، حيث ذكَّره بأف 
هبتهد ، وىبلص النػّْيَّة هلل وحده ، وحذَّره من العجب بالنَّفس ، والزُّىوّْ ، والفخر ، فذلك حظُّ النَّفس 
الذي يفسد العمل على العامل ، ويردُّه ُب وجهو ، كما حذَّره أف يُِدؿَّ ، ويبنَّ على اهلل بالعمل الَّذي 

وىذا بعض ما جاء ُب  لك الرّْسالة [ . (711)]يعملو ، فِإفَّ اهلل ىو اؼبافُّ بو   ِإذ التَّوفيق بيده سبحانو
فليهنئك أبا سليماف النػّْيَّة ، واغبظوة ، فأسبم يتمَّ اهلل لك ، وال َيدخلنَّك عجٌب ، فتخسر ، : ... 

 ([ .712)]وزبذؿ ، وِإيَّاؾ أف ُ ِدؿَّ بعمٍل ، فِإفَّ اهلل لو اؼبنُّ وىو ويل اعبزاء

 :أداء األمانة  (جػ)

وقد كانت  وجيهات الصّْديق ألمرائو وجنوده واضحًة ُب وجوب أف يؤدُّوا األمانة فيما حازوه من 
الغنائم ، وال يغلَّ أحٌد منهم شيئاً ، بل وُبمل صبيعو ِإىل اؼبغنم   ليقسم بني صبيع الغامبني فبَّن شهدوا 

، وعلى سبيل اؼبثاؿ ما جاء ُب وصية الصّْدّْيق ليزيد [ (713)]الواقعة ، وكانوا على العدوّْ يداً واحدةً 
ىذه بعض  وجيهات الصّْدّْيق فبَّا يتعلَّق ببعض حقوؽ [ . (714)]بن أيب سفياف ُب النَّهي عن الغلوؿ

 .اهلل على القادة واعبنود 



 :ػ حقوؽ القائد 2

وقد بنيَّ اػبليفة الصّْدّْيق حقوؽ القادة على اعبنود والرَّعية ، كالتزاـ طاعتو ، واؼبسارعة ِإىل امتثاؿ أمره ، 
 .وعدـ منازعتو ُب شيٍء من قسمة الغنائم وغري ذلك 

 :التزاـ طاعتو  (أ)

 فعندما  وىلَّ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ بعد أف  وىلَّ اػببلفة كاف أوَّؿ شيٍء نبَّو اؼبسلمني ِإليو

أفَّ : واعلموا : ، كما ذكَّر بالطَّاعة حيث قاؿ  (ص)أنَّو سائٌر على هنج رسوؿ اهلل : ُب خطاب التَّولية 
وألـز قاد و بالطَّاعة لبعضهم ، فمن ذلك ما [ . (715)]ما أخلفتم هلل من أعمالكم   فطاعٌة أ يتموىا

ِإٍلّْ قد بعثت ِإليك خالد بن الوليد ِإىل أرض العراؽ ، : كتبو ِإىل اؼبثىنَّ بن حارثة الشَّيباٍل بقولو 
فاستقبلو دبن معك من قومك ، ٍبَّ ساعده ، ووازره ، وكا فو ، وال  عصنيَّ لو أمراً ، وال زبالفوا لو رأياً ، 

اُء َعَلى }: فِإنَّو من الَّذين وصف اهلل  بارؾ و عاىل ُب كتابو فقاؿ  ؿُبَمٌَّد َرُسوُؿ اللَِّو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ
نَػُهْم  َػرَاُىْم رُكًَّعا ُسجًَّدا كذلك أخذ أبو بكٍر ػ رضي اهلل [ (716[])29: الفتح ] {اْلُكفَّاِر ُرضَبَاُء بَػيػْ

ِإفَّ ! أيُّها الناس: عنو ػ يوصي ُب خبلفتو جيوش اؼبسلمني اؼبتَّجهة لفتح ببلد الشَّاـ بالطَّاعة ، فقاؿ ؽبم 
اهلل قد أنعم عليكم باإِلسبلـ وأكرمكم باعبهاد ، وفضَّلكم ّٔذا الدّْين عن كلّْ ديٍن ، فتجهَّزوا عباد اهلل 
ِإىل غزو الرُّـو بالشَّاـ ، فِإٍلّْ مؤمٌّْر عليكم أمراء ، وعاقٌد لكم ألويًة ، فأطيعوا ربَّكم ، وال زبالفوا أمراءكم 

ِإفَّ اللََّو َمَع الَِّذيَن ا ػَُّقْوا َوالَِّذيَن ُىْم }[ (717)]، لتحسن نيَّتكم ، وأشربتكم ، وأطعمتكم ، فػ 
أنت أمرينا ، وكبن رعيَُّتك ، فمنك األمر ، : فكاف جوأّم لو بقوؽبم  . [128: النحل ] {*ؿُبِْسُنوَف 

 ([ .718)]ومنَّا الطَّاعة ، فنحن مطيعوف ألمرؾ ، وحيثما  ُػَوجّْهنا نتوجَّو

وعندما عنيَّ الصديق خالد بن الوليد لفطنتو وعلمو باغبرب ، وؼبَّا وصل خالد ابن الوليد للشَّاـ طلب 
من أيب عبيدة بن اعبراح بأف يبعث ِإىل أىل كلّْ رايٍة ، ويأمرىم أف يطيعوه ، فدعا أبو عبيدة الضَّحَّاؾ 

بن قيٍس ، فأمره بذلك ، فخرج الضَّحَّاؾ يسري ُب النَّاس طالباً منهم طاعة القائد اعبديد عبيوش الشَّاـ 
 ([ .719)]خالد بن الوليد فيما يأمرىم بو ، فأجاب النَّاس بالسَّمع والطَّاعة

 :أف يفوضوا أمرىم ِإىل رأيو  (ب)

َوِإَذا َجاَءُىْم أَْمٌر ِمَن اأَلْمِن أَِو اػْبَْوِؼ أََذاُعوا ِبِو َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِؿ َوِإىَل أُويل اأَلْمِر }: قاؿ  عاىل 
ُهْم َوَلْوالَ َفْضُل اللَِّو َعَلْيُكْم َوَرضْبَُتُو الَ ػَّبَػْعُتُم الشَّْيطَاَف ِإالَّ قَِليبلً  ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْستَػْنِبطُونَُو ِمنػْ  {*ِمنػْ

جعل اهلل  فويض الرَّعية األمر ِإىل ويلّْ األمر سبباً غبصوؿ العلم ، وسداد الرأي ، فِإْف  . [83: النساء]



ظهر ؽبم صواٌب خفي عليو   بيَّنوه لو ، وأشاروا بو عليو ، ولذلك ندب ِإىل اؼبشاورة   لريجع ّٔا ِإىل 
، وُب خبلفة الصّْدّْيق نرى أبا بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ كلَّف أمراءُه ، وقادة جيوشو [ (720)]الصَّواب

! ويا شرحبيل! ويا معاذ! يا أبا عبيدة: بالتوجُّو ِإىل الشَّاـ ، وفوَّض ؽبم أمر اعبيوش ، حيث قاؿ ؽبم 
 أنتم من ضباة ىذا الدّْين وقد فوَّضت ِإليكم أمر ىذه اعبيوش ، فاجتهدوا ُب

ٍبَّ أمر القادة دبراعاة أحواؿ اعبنود ، [ . (721)]األمر ، واثبتوا ، وكونوا يداً واحدًة ُب مواجهة عدوّْكم
اد حَّتَّ ال زبتلف اراؤىم فِإذا قِدمتم : ، وأضاؼ الصّْدّْيق قائبلً [ (722)]و قدَل اإِلخبلص واالربّْ

البلد ، ولقيتم العدوَّ ، واجتمعتم على قتاؽبم   فأمريكم أبو عبيدة بن اعبرَّاح ، وِإف مل يلقكم أبو عبيدة 
 ([ .723)]، وصبعتكم حرٌب   فأمريكم يزيد ابن أيب سفياف

إدارة العسكر ِإىل رأي أحد قاد و ، ووكَّلو ِإىل  دبريه ، حَّتَّ ال  (ص)وىكذا فوَّض خليفة رسوؿ اهلل 
أنت أحد أمرائنا ىناؾ ، فِإف صبعتك : زبتلف اراؤىم ، وأكَّد على ذلك عندما قاؿ لعمرو بن العاص 

 ([ .724)]حرٌب   فأمريكم أبو عبيدة بن اعبرَّاح

ِإٍلّْ بعثت ِإليك خالد بن الوليد : وكاف ذلك رأيو أيضاً مع قادة العراؽ ، حيث قاؿ للمثىنَّ بن حارثة 
فما أقاـ معك   فهو األمري ، فِإف شخص عنك   فأنت على ما كنت عليو ، ... ِإىل أرض العراؽ 

 ([ .725)]والسَّبلـ عليك

 :اؼبسارعة ِإىل امتثاؿ أمره  (ج)

ففي حروب الرّْدة كتب أبو بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ِإىل خالد بن الوليد ُب أمر مسيلمة الكذاب 
، فقد أمره باؼبسري ِإليو ، فجمع خالد بن الوليد أصحابو ، وقرأ عليهم الكتاب ، وسأؽبم الرَّأي ، 

، كما كتب الصّْدّْيق ػ رضي [ (726)]الرأي رأيك ، وليس فينا أحٌد ىبالف أوامرؾ: فأجابوه بقوؽبم 
اهلل عنو ػ ػبالد بن الوليد أثناء مقامو بالعراؽ باػبروج ُب شطر النَّاس ِإىل الشَّاـ ، وأف ىبلّْف على 

فامتثل خالد لؤلمر ، . ال  أخذ قبداً ِإال خلفت لو قبداً : الشَّطر الباقي اؼبثىنَّ ابن حارثة ، وقاؿ لو 
، وكتب ِإىل عمرو بن العاص بالسَّري من ببلد قضاعة ِإىل يرموؾ ، ففعل [ (727)]وقسم اعبند نصفني

، وبعث بأيب عبيدة ويزيد وأمرنبا باإِلغارة ، وأال يوغلوا ُب ببلد الشاـ حَّتَّ ال يكوف وراءىم أحٌد من 
 ([ .728)]العدوّْ ، وقد استجاب القادة ، واعبنود لتوجيها و ، وأوامر الصّْدّْيق رضي اهلل عنو

 :عدـ منازعتو ُب شيٍء من قسمة الغنائم  (د)

 ُب  قسيم الغنائم ، فبعد (ص)سار أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ ُب خبلفتو على هنج الرسوؿ 



انتهاء خالد بن الوليد ػ رضي اهلل عنو ػ من معركة اليمامة كتب ِإىل الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ىبربه دبا 
اصبع الغنائم والسَّيب وما أفاء اهلل عليك : فتح اهلل عليو ، وما أغنمو منهم ، فكتب ِإليو أبو بكر قائبلً 

من ماؿ ب  حنيفة ، فأخرْج من ذلك اػبمس ، ووجّْو بو ِإلينا   ليقسم فيمن حبضر نا من اؼبسلمني ، 
وىذا ما كاف يفعلو صبيع قادة أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ ُب . وادفع ِإىل كلّْ ذي حقٍّ حقَّو ، والسَّبلـ 

ِإدارهتم العسكريَّة ُب قسمة الغنائم ، ومل ينازعهم اعبند ُب شيء من قسمتها والتَّسوية بينهم 
 ([ .729)]فيها

 :ػ حقوؽ اعبند 3

بنيَّ الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ من خبلؿ وصاياه ورسائلو حقوؽ اعبند ، كاستعراضهم ، و فقُّد أحواؽبم 
، والرّْفق ّٔم ُب السَّري ، وأف يقيم عليهم العرفاء ، والنُّقباء ، واختيار مواضع نزوؽبم حملاربة العدوّْ ، 

وِإعداد ما وبتاج ِإليو اعبند من زاٍد ، وعلوفٍة ، والتَّعرُّؼ على أخبار العدو باعبواسيس الثّْقات لسبلمة 
اعبند ، وربريضهم على اعبهاد ، و ذكريىم بثواب اهلل ، وفضل الشَّهادة ، ومشاورة ذوي الرَّأي منهم ، 

وأف يلزمهم دبا أوجبو اهلل من حقوٍؽ ، وأف ينهاىم عن االشتغاؿ عن اعبهاد بتجارٍة ، وزراعٍة ، 
 :، وِإليك  فصيل بعض ىذه النُّقاط [ (730)]وكبونبا

 :استعراضهم ، و فقُّد أحواؽبم  (أ)

فقد رأينا أبا بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ عندما طرؽ اؼبر دُّوف اؼبدينة اؼبنوَّرة أخذ أىلها حبضور اؼبسجد 
ِإفَّ األرض كافرٌة ، وقد رأى وفُدىم منكم قلًَّة ، وِإنَّكم ال  دروف أليبلً  ؤ وف أـ هناراً ، : ، وقاؿ ؽبم 

، وأخذ ػ رضي اهلل عنو ػ يعرض أصحابو ٍبَّ يعنيّْ منهم على أنقاب [ (731)]وأدناىم منكم على بريدٍ 
، وعندما اجتمع جيش فتوح الشَّاـ   صعد أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ [ (732)]اؼبدينة نفراً للحراسة

على دابَّتو حَّتَّ أشرؼ على اعبيش فنظر ِإليهم ، وقد ملؤوا األرض ، فتهلَّل وجهو ، وأخذ يعرضهم قبل 
 ([ .733)]سريىم ، ويوصيهم ، ويدعو ؽبم ، وعقد ؽبم األلوية ، ومشى معهم كبواً من ميلني

 :الرّْفق باعبند ُب السَّري  (ب)

 فقد أوصى أبو بكٍر خالد بن الوليد ُب حروب الردَّة بالرّْفق دبن معو ، وأف يتَّخذ األدالء ُب

، وُب فتوح العراؽ عندما عقد خالد بن [ (735])، وأوصى سائر أمراء الردَّة بذلك[ (734)]مسريه
، وغريىم ، كاف من ضمن شروط اؼبعاىدة أف [ (736)]الوليد معاىدة الصُّلح مع أىل أُلَّيس

م أعرؼ ، وأعلم بطرؽ [ (737)]يبذرقوا اؼبسلمني ، ويكونوا أدالء ، وأعواناً ؽبم على الفرس   ألهنَّ



، وحني كلَّف أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ خالد بن الوليد بالتوجُّو من [ (738)]ببلدىم من غريىم
العراؽ ِإىل الشَّاـ مدداً وعوناً ؽبم ، دعا خالد األدالء ، و شاور معهم حوؿ سريىم ُب طريق اؼبفازة ِإىل 

الشَّاـ ، ألنَّو أسرع الطُّرؽ ، وأسرعها لنجدة ِإخوانو ، ٍبَّ رافقو منهم رافع بن عمرية الطَّائيُّ 
: ، وأوصى الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ يزيد بن أيب سفياف عندما وجَّهو ِإىل الشَّاـ بقولو [ (739)]دليبلً 

 ([ .740)]ِإذا سرت   فبل  ضيّْق على نفسك ، وال على أصحابك ُب مسريؾ

وعندما جدَّ اعبند ُب السَّري ذكَّر أحدىم يزيد بوصية أيب بكٍر لو بالرّْفق ّٔم ُب السَّري ، وأف يلتـز 
وكن والداً : كما أوصى الصّْدّْيق عمرو بن العاص عندما وجَّهو ِإىل فلسطني بقولو لو [ . (741)]ّٔا

، وقد امتثل قادة الصّْدّْيق ألمره [ (742)]ؼبن معك ، وارفق ّٔم ُب السَّري فِإفَّ فيهم أىل ضعفٍ 
بالرّْفق باعبند ُب مسريىم ، وأصبحوا ال يسريوف ِإىل قتاؿ األعداء ِإال ومعهم أدالء يدلُّوهنم على أسهل 

الطُّرؽ ، وأوفرىا ماًء ، وعشباً ، وحَّت يتمكنوا من مواصلة سريىم كبو العدو من غري ِإىداٍر لقوَّهتم ، أو 
 ([ .743)]ربطيٍم ؼبعنوياهتم

 :أف هبعل لكلّْ طائفٍة شعاراً يتداعوف بو  (جػ)

وُب حػروب الردَّة عند [! (744)]يا منصػور أمت: ففي بعثػو جيش أسػامة لقتػاؿ الرُّـو كاف شعػارىم 
يا ! يا ؿبمداه: مسري خالد بن الوليػد كبو مسيلمػة الكذاب باليمػامة كاف شعػارىم يومئٍذ 

 يا اؿ عباد: وشعار  نوخ ُب فتوح العراؽ [! (745)]ؿبمداه

ذ و   [! (746)]اهلل وُب فتوح الشَّاـ بالريموؾ قبد أفَّ لكلّْ قائٍد وقبيلٍة شعاراً فبيَّزاً يبيّْزىا عن غريىا ازبَّ
أمت ، أمت : ليستدؿَّ بو عليها ، وكانوا هبهروف بو عند القتاؿ ويتعارفوف بو ، فكاف شعار أيب عبيدة 

وشعار اليمن من ! يا لعبس: وشعار قبيلة عبس ! يا حزب اهلل: وشعار خالد بن الوليد ومن معو . 
! الصَّرب ، الصَّرب: وشعار داـر ، والسَّكاسك . الفتح : وشعار ضبري ! يا أنصار اهلل: أخبلط النَّاس 

 ([ .747)]فهذه كانت أبرز الشّْعارات ُب معركة الريموؾ! يا نصر اهلل انزؿ: وشعار ب  مراد 

 :أف يتصفَّحهم عند مسريىم  (د)

وأف يبنع أصحابو : ومن وصايا أيب بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ لقوَّاده حني بعث ّٔم ُب حروب الردَّة 
العجلة ، والفساد ، وأال يدخل فيهم حشواً حَّتَّ يعرفهم ، ويعلم ما ىم لئبلَّ يكونوا عيوناً ، ولئبلَّ يؤ ى 

كما أمر قاد و بعدـ االستعانة باؼبر دّْين ُب جهاد العدوّْ ، وذلك [ . (748)]اؼبسلموف من قبلهم
، كذلك أوصى الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ قادة [ (749)]احرتاساً ، وحرصاً على سبلمة جند اؼبسلمني



فتوح الشَّاـ باغبذر ، واغبيطة ، والتيقُّظ من رسل العدوّْ حَّتَّ ال يتعرَّفوا على ما جبيشهم من ثغرات ، 
ومكامن ضعف ، وأمرىم بأف ال ىبالطوا العسكر ، وال وبدّْثوىم ، فمن ذلك قولو ليزيد بن أيب سفياف 

وِإذا قدمت عليك رسل عدوؾ   فأكـر منزلتهم ، فِإنَّو أوَّؿ خربؾ ِإليهم ، وأقلل حبسهم حَّتَّ ىبرجوا : 
وىم جاىلوف دبا عندؾ ، وامنع َمْن ِقَبلك من ؿبادثتهم ، وكن أنت الذي  لي كبلمهم ، وال ذبعل سرَّؾ 

 ([ .751])عملك[ (750)]مع عبلنيتك ، فيمرج

 :حراستهم من غرٍَّة يظفر ّٔا العدوُّ ُب مقامهم ، ومسريىم  (ىػ)

وظهر ذلك عندما وضع الصّْدّْيق اغبرس على أنقاب اؼبدينة   خشية أف  طرقها بعض القبائل اؼبر دَّة ، 
: وحني وجَّو رضي اهلل عنو خالد بن الوليد ِإىل حرب أىل الردَّة حذَّره من البيات ، والغرَّة ، وقاؿ لو 

، كما أوصى أمراء وقادة فتوح الشَّاـ باالحرتاس ، [ (752)]واحرتس من البيات ، فِإفَّ ُب العرب غرةً 
 ونشر اغبرس على العسكر غبفظهم من األعداء ، وأف يقوموا

بالتَّفتيش اؼبفاجىء على اغبرس حَّتَّ يتأكَّدوا من قيامهم دبهامهم اؼبعدّْين ؽبا ، فمن ذلك ما قالو ليزيد 
 ([ .753)]وأكثر حرسك ، وأكثر مفاجأهتم ُب ليلك وهنارؾ: بن أيب سفياف 

واؤمر أصحابك باغبرس ، ولتكن أنت بعد ذلك مطَّلعاً عليهم ، وأطل : وقاؿ لعمرو بن العاص 
وحذا قادة الصّْدّْيق ػ رضي [ . (754)]اعبلوس باللَّيل على أصحابك ، وأقم بينهم ، واجلس معهم

اذ اغبرس على العسكر ُب مقامهم ، وسريىم  ([ .755)]اهلل عنو ػ حذوه ُب ازبّْ

 :ِإعداد ما وبتاج ِإليو العسكر من زاٍد ، وعلوفة  (و)

، [ (756)]فقد كاف الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ يشرتي اإِلبل واػبيل والسّْبلح ،فيجعلها ُب سبيل اهلل
، وحينما كلَّف الصّْدّْيق خالد بن الوليد [ (757)]ِإىل جانب ما يكسبو ، ويغنمو العسكر منالعدوّْ 

دبحاربة اؼبر دّْين ، كاف فبَّا أوصاه بو ِإذا دخل على أرض العدو أف ال يسري ِإليهم ِإال وىو مستظهر 
، وكاف قادة الصّْدّْيق أثناء مصاغبتهم للعدوّْ يشرتطوف عليهم أف يضيّْفوا من مرَّ ّٔم [ (758)]بالزَّاد

، وقد ظبح أبو بكر عبند الشَّاـ أثناء ما [ (759)]من اؼبسلمني ، دبا وبلُّ من طعامهم ، وشرأّم
م ِإذا عقروا شاًة ، أو بعرياً للعدوّْ ال يعقروهنا إال لؤلكل  ([ .760)]أوصاىم بأهنَّ

 : ر يب اعبند ُب مصاؼّْ اغبرب  (ز)

استعمل قادة الصّْدّْيق ُب معاركهم اغبربيَّة نظاـ الصَّفّْ والصُّفوؼ ،  زيد ، و نقص ، حبسب ما يقتضيو 
، ِإال أفَّ خالد ابن الوليد ُب معركة الريموؾ أدخل نظاـ [ (761)]اؼبوقف ويراه القائد ُب ميداف القتاؿ



الكراديس ُب أعينهم ، وذلك ألفَّ نظاـ الكراديس عبارٌة عن ؾبموعٍة من اعبند  قف ُب صفوٍؼ ال 
 كوف منفصلًة عن األخرى ، بينها مسافات متباعدة فبَّا يسهّْل ذلك عليها عملية اغبركة وزيادة 

ِإفَّ عدوَّكم قد كثر ، وطغى ، وليس : االنتشار ، فمن قوؿ خالٍد للجند الستخدامو لنظاـ الكراديس 
 ، فجعل[ (762)]من التعبئة  عبئة أكثر ُب رأي العني من الكراديس

القلب كراديس وأقاـ فيو أبا عبيدة ، وجعل اؼبيمنة كراديس ، وعليها عمرو بن العاص وفيها شرحبيل بن 
حسنة ، وجعل اؼبيسرة كراديس ، وعليها يزيد بن أيب سفياف ، وىكذا خرج ُب ستٍة وثبلثني كردوساً ِإىل 

َـّ اإِلداريَّة بني القيادة ، ِإال [ (763)]األربعني ، وخرج ُب  عبئٍة مل  عبّْئها العرب قبل ذلك ، ووزَّع اؼبها
 ([ .764)]أفَّ نظاـ الصَّف ظلَّ قائماً ومعموالً بو ُب النّْظاـ اغبريب اإِلسبلميّْ بعد الريموؾ

 :ربريضهم على القتاؿ  (2)

كاف الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ وُبَرُّْض آّاىدين على القتاؿ ، ويقوّْي نفوسهم دبا يشعرىم من الظَّفر ، 
([ 765)]ويذكر ؽبم أسباب النَّصر   ليقلَّ العدوُّ ُب أعينهم فيكونوا عليو أجرأ ، وباعبرأة يسهل الظَّفر

احرص على اؼبوت    وىب لك : ، فقد حرَّض ، وحضَّ أبو بكر خالد بن الوليد على القتاؿ بقولو 
وعندما عقد األلوية عبيوش الشَّاـ أخذ وبرّْضهم ، ووبضُّهم على اعبهاد ُب سبيل [ . (766)]اغبياة

 ([ .767)]اهلل ، ويوصيهم ، ويدعو ؽبم بالنَّصر على األعداء

 :أف يذكّْرىم بثواب اهلل ، وفضل الشَّهادة  (ط)

أال وِإفَّ ُب : فممَّا قالو أبو بكر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ُب  لك اعبيوش اؼبتوجّْهة ِإىل الشَّاـ قولو 
كتاب اهلل من الثَّواب على اعبهاد ُب سبيل اهلل ، ؼبا ينبغي للمسلم أف وببَّ أف ىبصَّ بو ، ىي التّْجارة 

نيا ، واآلخرة  ([ .768)]الَّيت دؿَّ عليها ، وقبَّى ّٔا من اػبزي ، وأغبق ّٔا الكرامة ُب الدُّ

 :أف يشاور ذوي الرأي منهم  (ي)

وىذا ما فعلو الصّْدّْيق ُب حروب الردَّة ، وفتوحات الشَّاـ ، وكثرٍي من القضايا الفقهيَّة ، واؼبستجدَّات 
وقد كاف [ . (769)]الَّيت ربدث ُب آّتمع اؼبسلم ، وقد طلب من القادة أف يتناصحوا ، ويتشاوروا

ِإنَّك ذو رأٍي ! يا عمرو: الصّْدّْيق قدوًة ُب ذلك ، ففي حروب الردَّة دعا عمرو بن العاص ، وقاؿ لو 
ُب قريٍش ، وقد  نبَّأ طليحة ، فما  رى؟ واستشاره ، ٍبَّ سألو عن خالد بن الوليد عند اختياره لقيادة 

 يسوس للحرب ، يصرب للموت ، لو أناة: اعبند ، فأجابو 



، وسار خالد بن الوليد ؼبا ُكلّْف بو ، وأخذ يستشري من [ (770)]القطاة ، ووثوب األسد ، فعقد لو
، وحني أراد [ (771)]معو إِلعداد اػبطَّة حملاربة اؼبر دّْين وىبرب القيادة العليا دبا استقرَّ عليو رأي اعبند

أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ أف يغزو الرـو ، ويعدَّ اعبيوش لفتح ببلد الشَّاـ ، شاور ُب ذلك صباعًة من 
أصحاب رسوؿ اهلل ، وبعد أف أخذ رأيهم ، وما أصبعوا عليو ، أمر اعبند بالتَّجهيز للتوجُّو ؼبا أمروا 

، وكاف فبَّا أوصى بو الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ أمراء وقادة جند الشَّاـ بأف يعملوا باؼبشورة [ (772)]بو
من ذوي العبلء ، واؼبفاخر ، [ (773)]ىذا ربيعة بن عامر: ، فمن ذلك ما قالو ليزيد بن أيب سفياف 

قد علمت صولتو ، وقد ضَمْمُتو ِإليك ، وأمَّْرُ َك عليو ، فاجعلو ُب مقدّْمتك ، وشاوره ُب أمرؾ ، وال 
ِإذا سرت   فبل : حّباً وكرامًة ، وأضاؼ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ قائبلً : ، قاؿ يزيد [ (774)]زبالفو

 ضيّْق على نفسك ، وال على أصحابك ُب مسريؾ ، وال  غضب على قومك وال على أصحابك 
وِإذا استشرت فاصدؽ اػبرب  صدْؽ : ، كما قاؿ ليزيد [ (775)]وشاورىم ُب األمر ، واستعمل العدؿ

 ([ .776)]لك اؼبشورة ، وال  كتم اؼبستشار ، فتؤ ى من ِقَبل نفِسك

ِإىل غري ذلك فبَّا قالو ليزيد بن أيب سفياف حوؿ مبدأ الشُّورى ، وااللتزاـ ّٔا ، وقد أوصى أمراء جند 
، وامتثل قادة الصّْدّْيق دبا أُِمروا بو من ِإجراء اؼبشورة فيما بينهم ، [ (777)]الشَّاـ دبا ال ىبرج عن ذلك

لربَّ يوـٍ لك قد شهد و ، فبورؾ فيو ! يا عمرو: فقد قاؿ أبو عبيدة بن اعبرَّاح لعمرو بن العاص 
للمسلمني برأيك ، وؿبضرؾ ، وِإمبا أنا رجٌل منكم ، ولست ػ وِإف كنت الوايل عليكم ػ بقاطع أمراً 

 ([ .778)]دونكم ، فأحضرٍل رأيك ُب كلّْ يوـٍ دبا  رى ، فِإنَّو ليس يب عنك ِغىن

ىذا باإِلضافة ِإىل طلب القادة ُب أرض اؼبعركة من القيادة العليا اؼبركزية اؼبشورة فيما أشكل عليهم من 
 ([ .779)]أمور اإِلدارة العسكريَّة ، ؼبرحلة وضع اػبطط اغبربيَّة ، والتَّنفيذ ، ومعاملة األسرى

 :أف يلزمهم دبا أوجبو اهلل من حقوؽ  (ؾ)

 فقد كاف أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ يوصي قاد و بذلك ، فحني بعث عمرو بن العاص ِإىل

ا َّق اهلل ُب سرّْؾ ، وعبلنيتك ، واستحيو ُب خلوا ك ، فِإنَّو يراؾ ُب عملك ، : أرض فلسطني   قاؿ لو 
وقد رأيت  قديبي لك على من ىو أقدـ منك سابقًة ، وأقدـ حرمًة ، فكن من عمَّاؿ اآلخرة ، وأرد 
بعملك وجو اهلل ، وكن والداً ؼبن معك ، والصَّبلَة ، ٍبَّ الصَّبلَة   أذّْف ّٔا ِإذا دخل وقتها ، وال  صلّْ 

صبلًة ِإال بأذاف يسمعو أىل العسكر ، وا َّق اهلل ِإذا لقيت العدوَّ ، وألـز أصحابك قراءة القراف ، واهنهم 
نيا حَّتَّ  لتقي  عن ذكر اعباىليَّة وما كاف منها ، فِإف ذلك يورث العداوة بينهم ، وأعرض عن زىرة الدُّ



َوَجَعْلَناُىْم أَِئمًَّة }: دبن مضى من سلفك ، وكن من األئمَّة اؼبمدوحني ُب القراف   ِإذ يقوؿ اهلل  عاىل 
ـَ الصَّبلَِة َوِإيَتاَء الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِديَن  رَاِت َوِإقَا َنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اػْبَيػْ : األنبياء] {*يَػْهُدوَف بَِأْمرِنَا َوأَْوَحيػْ

73([ ]780.]) 

ىذه أىمُّ حقوؽ اهلل ، والقادة ، واعبند الَّيت ربدَّث عنها الصّْدّْيق ُب وصاياه ، ورسائلو لقاد و رضي اهلل 
 .عنو 

 :السّْرُّ ُب اكتساح اؼبسلمني لقوات الفرس والرُّـو : رابعاً 

ِإفَّ اؼبتأمّْل ُب حركة الفتح اإِلسبلمي يرى  وفيق اهلل  عاىل عبيوش اػبليفة أيب بكٍر رضي اهلل عنو ، فقد 
اندفعت  لك اعبيوش اؼبظفَّرة كبو العراؽ ، والشَّاـ ، واستطاعت أف  كسر شوكة الرُّوماف ، والفرس ، 

يار ُب وقٍت قياسيٍّ ُب  اريخ اغبروب ، والسَّبب ُب سرعة ىذا الفتح عوامل  تعلَّق  و فتح  لك الدّْ
فمن العوامل الَّيت  تعلق . باؼبسلمني الفاربني ، وأخرى  رجع ِإىل األمم الَّيت فتح اؼبسلموف ديارىم 

 :باؼبسلمني 

 .ػ ِإيباف اؼبسلمني باغبقّْ الَّذي يقا لوف من أجلو 1

م ُب قضييت الرّْزؽ ، واألجل ، والقضاء ، والقدر 2  .ػ يقني اؼبسلمني برّّْٔ

 .ػ  أصُّل الصّْفات اغبربيَّة ُب اؼبسلمني 3

 .ػ ظباحة اؼبسلمني وعدالتهم مع الشُّعوب 4

 .ػ رضبة اؼبسلمني ُب  قدير اعبزية ، واػبراج ، ووفاؤىم بعهودىم 5

 .ػ ثروة اؼبسلمني الواسعة من الرجاؿ والقوَّاد العظاـ 6

 ([ .781)]ػ ِإحكاـ اػبطَّة اغبربية اإِلسبلميَّة7

الرُّـو ، والفرس ، فقد ضعفوا [ (782)]ضعف: وأمَّا األسباب الَّيت  تعلق بالببلد اؼبفتوحة فأنبُّها 
وانتشر بينهم الظُّلم ، وعمَّ الفساد ، ودبَّ فيهم سوء األخبلؽ ، وأصابت حضارهتم الشيخوخة ، 

 وقضى عليها ِإسراؼ ملوكها ، واكبرافهم عن منهج اهلل ، ومضت فيهم سننو الَّيت

ال  رحم ، وال ذبامل ، وال  تبدَّؿ ، وأمَّا اؼبسلموف فقد أكرمهم اهلل دبنهجو ، فساروا عليو ، وأخذوا 
بأسباب التَّمكني ، وحقَّقوا شروطو ، و عاملوا مع سنن اهلل ُب الشُّعوب ، وبناء الدُّوؿ وِإصبلح 

آّتمعات ، وال يفهم من كبلمي أفَّ ضعف الرُّـو والفرس سهَّل السَّبيل أماـ اؼبسلمني بشكل كبرٍي ، 
فرغم ضعف الدَّولتني بسبب العوامل السَّابقة ، ِإال أنَّو مل يبنعهما من اإِلعداد اؽبائل ؼببلقاة اؼبسلمني ، 



ما أبرز ا  فجهز ا مئات اآلالؼ من اعبند اؼبدرَّبني الَّذين يفوقوف جند اؼبسلمني عدداً وعدَّة ، كما أهنَّ
أسلحًة غري معهودٍة عند اؼبسلمني ، كالفيلة ، والكبلليب احملمَّاة ، الَّيت كانوا يرسلوهنا من خلف 

اغبصوف ، يصطادوف ّٔا من  قع عليو من اؼبسلمني ، كما أفَّ الظنَّ بأفَّ الرُّـو استهانوا باؼبسلمني ومل 
أفَّ ىرقل صبع بطارقتو وىو حبمص ، وقاؿ : يستعدُّوا ؽبم يدفعو الكبلـ السَّابق و ردُّه رواية ابن عساكر 

قد صارت العرب  أٌب مسرية شهر فتغري عليكم ، !! ىذا الذي حذَّر كم ، فأبيتم أف  قبلوه م ّْ : ؽبم 
ابعث رباطاً ِإىل البلقاء ، فبعث رباطاً ، واستعمل عليو : ٍبَّ زبرج من ساعتها   ومل ُ ْكَلْم ، قاؿ أخوه 

رجبلً من أصحابو ، فلم يزؿ حَّت  قدَّمت اعبيوش ِإىل الشاـ ُب خبلفة أيب بكٍر وعمر رضي اهلل 
 ([ .783)]عنهما

 

* * * 

 
 
 
 

 اؼببحث الرَّابع

 استخبلؼ الصّْدّْيق لعمر بن اػبطَّاب ، ووفا و

 :استخبلفو لعمر : أوالً 

ُب شهر صبادى اآلخرة من العاـ الثَّالث عشر للهجرة النبويَّة ، مرض اػبليفة أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ 
ِإنَّو قد نزؿ يب : ، فلمَّا ثقل ، واستباف لو من نفسو   صبع النَّاس ِإليو فقاؿ [ (784)]واشتدَّ بو اؼبرض

ما قد  روف ، وال أظنُّ  ِإال ميتاً ؼبا يب ، وقد أطلق اهلل أيبانكم من بيعيت ، وحلَّ عنكم عقدٌب ، وردَّ 
عليكم أمركم ، فأمّْروا عليكم من أحببتم ، فِإنَّكم ِإف أمَّرًب ُب حياٍة م ّْ كاف أجدر أف ال زبتلفوا 

 ([ .785)]بعدي

 :وقد قاـ أبو بكر رضي اهلل عنو بعدَّة ِإجراءات لتتمَّ عمليَّة اختيار اػبليفة القادـ 

 :ػ استشارة أيب بكٍر كبار الصَّحابة من اؼبهاجرين واألنصار 1

و شاور الصَّحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ وكلّّ وباوؿ أف يدفع األمر عن نفسو ، ويطلبو ألخيو   ِإذ يرى فيو 
فأمهلوٍل حَّت : قاؿ ! رأينا يا خليفة رسوؿ اهلل رأيك: الصَّبلح ، واألىليَّة ، لذا رجعوا ِإليو ، فقالوا 

أخربٍل عن عمر بن : أنظر هلل ، ولدينو ، ولعباده ، فدعا أبو بكر عبد الرضبن بن عوؼ فقاؿ لو 



فقاؿ عبد . وِإْف : فقاؿ أبو بكٍر . ما  سأل  عن أمٍر ِإال وأنت أعلم بو م ّْ : فقاؿ لو ! اػبطاب
أخربٍل عن عمر بن اػبطاب : فقاؿ . ٍبَّ دعا عثماف بن عفاف . ىو واهلل أفضل من رأيك فيو : الرَّضبن 

الّلُهمَّ علمي بو أفَّ سرير و : فقاؿ عثماف ! على ذلك يا أبا عبد اهلل: فقاؿ . أنت أخربنا بو : فقاؿ . 
 !يرضبك اهلل ، واهلل لو  ركتو ما َعَدْ كَ : فقاؿ أبو بكر . خرٌي من عبلنيَّتو ، وأنَّو ليس فينا مثلو 

الّلُهمَّ َأْعَلُمو اػبرية بعدؾ ، يرضى للرّْضا ، : ٍبَّ دعا أسيد بن حضري ، فقاؿ لو مثل ذلك ، فقاؿ أسيد 
 .ويسخط للسُّخط ، والَّذي ُيِسرُّ خرٌي من الَّذي يعلن ، ولن يلي ىذا األمر أحد أقوى عليو منو 

 وكذلك استشار سعيد بن زيد وعدداً من األنصار واؼبهاجرين ، وكلُّهم  قريباً كانوا برأيٍ 

ما أنت قائل لربّْك ِإذا : واحٍد ُب عمر ِإال طلحة بن عبيد اهلل خاؼ من شدَّ و ، فقد قاؿ أليب بكر 
أجلسوٍل ، أباهلل زبوّْفون ؟ خاب : سألك عن استخبلفك عمر علينا وقد  رى غلظتو؟ فقاؿ أبو بكر 

َر أْىلكَ : أقوؿ ! من  زوََّد من أمركم بظلمٍ   ([!786)]الّلُهمَّ استخلفُت عليهم خيػْ

ذلك ألنَّو يراٍل رقيقاً ، ولو أفضى األمر ِإليو   لرتؾ : وبنيَّ ؼبن نبهو ِإىل غلظة عمر ، وشدَّ و   فقاؿ 
 ([ .787)]كثرياً فبَّا ىو عليو

ػ ٍب كتب عهداً مكتوباً يقرأ على النَّاس ُب اؼبدينة وُب األنصار عن طريق أمراء األجناد ، فكاف نصُّ 2
 :العهد 

نيا، خارجاً منها، وعند  بسم اهلل الرضبن الرحيم، ىذا ما عهد أبو بكر بن أيب قحافة ُب اخر عهده بالدُّ
أوَّؿ عهده باآلخرة داخبلً فيها، حيث يؤمن الكافر، ويوقن الفاجر ، ويصدؽ الكاذب ، ِإٍلّْ استخلفت 

عليكم بعدي عمر بن اػبطاب ، فاظبعوا لو ، وأطيعوا ، وِإٍلّْ مل اُؿ اهلل ، ورسولو ، ودينو ، ونفسي ، 
وِإيَّاكم خرياً ، فِإْف َعَدَؿ فذلك ظ ّْ بو ، وعلمي فيو ، وِإف بدَّؿ فلكلّْ امرىٍء ما اكتسب ، واػبري 

َقِلُبوَف }أردُت، وال أعلم الغيب  َقَلٍب يَػنػْ [ 227: الشعراء] {*َوَسيَػْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنػْ
([788.]) 

نيا مقبلًة  تهادى ، وُب قومو فاقٌة قديبٌة يعرفها  ِإفَّ عمر ىو نصح أيب بكٍر األخري لؤلمَّة ، فقد أبصر الدُّ
 (ص)، فِإذا أطلُّوا ّٔا   استشرفتهم شهواهُتا فنكلت ّٔم واستبدَّت ، وذاؾ ما حذرىم رسوؿ اهلل 

ولكن أخشى عليكم أف ! فواهلل ال الفقر أخشى عليكم» ( : ص)، قاؿ رسوؿ اهلل [ (789)]ِإيَّاه
نيا كما ُبِسطت على من كاف قبلكم ، فتنافسوىا كما  نافسوىا ، وهتلككم كما   ُبسط عليكم الدُّ

 ([ .790)]«أىلكتهم 



اء ، فأ ى ؽبم ػ رضي اهلل عنو ػ بدواٍء ناجع  نيا . . لقد أبصر أبو بكر الدَّ جبل شاىٌق ِإذا ما رأ و الدُّ
والذي ! ِإيهاً يا بن اػبطاب»  : (ص)أيست ، وولَّت عنهم مدبرًة ، ِإنَّو الرَّجل الَّذي قاؿ فيو النَّيب 

 ([! «791)]نفسي بيده ما لقيك الشَّيطاف سالكاً فّجاً قطُّ ِإال سلك فّجاً غري فجّْك

ِإفَّ األحداث اعبساـ الَّيت مرَّت باألمَّة قد بدأت بقتل عمر ، ىذه القواصم خري شاىٍد على فراسة أيب 
 :بكٍر ، وصدؽ رؤيتو ُب العهد لعمر ، فعن عبد اهلل بن مسعوٍد ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ 

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأَلِمنُي }: صاحبة موسى الَّيت قالت : أفرس النَّاس ثبلثة  يَاأََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإفَّ َخيػْ
َفَعَنا أَْو نَػتَِّخَذُه َوَلًدا}: ، وصاحب يوسف حيث قاؿ  {* ، وأبو بكر حني { َأْكرِِمي َمثْػَواُه َعَسى َأْف يَػنػْ

، فقد كاف عمر ىو سدَّ األمَّة اؼبنيع الَّذي حاؿ بينها وبني أمواج [ (792)]استخلف عمر
 ([ .793)]الفنت

فقد دخل عليو عمر فعرَّفو أبو بكر دبا عـز ، فأىب أف : ػ أنَّو أخرب عمر بن اػبطَّاب خبطوا و القادمة3
ده أبو بكر بالسَّيف فما كاف أماـ عمر ِإال أف قَِبلَ   ([ .794)]يقبل ، فتهدَّ

ػ أنَّو أراد ِإببلغ النَّاس بلسانو ، واعياً مدركاً حَّت ال وبصل أيُّ لبٍس ، فأشرؼ أبو بكر على النَّاس ، 4
أ رضوف دبن أستخلف عليكم ، فِإٍلّْ واهلل ما ألوت من جهد الرأي ، وال ولَّيت ذا قرابٍة ، : وقاؿ ؽبم 

([ 795)]ظبعنا ، وأطعنا: فقالوا . وِإٍلّْ قد استخلفت عليكم عمر بن اػبطاب ، فاظبعوا لو وأطيعوا 
. 

الّلُهمَّ ولَّيتو بغري أمر نبيّْك ، ومل : ػ أنَّو  وجَّو بالدُّعاء ِإىل اهلل يناجيو ويبثو كوامن نفسو ، وىو يقوؿ 5
أرد بذلك ِإال صبلحهم ، وخفت عليهم الفتنة ، واجتهدت ؽبم رأيي فولَّيت عليهم خريىم ، 

وأحرصهم على ما أرشدىم ، وقد حضرٍل ِمْن أمرؾ ما حضر ، فاخلف  فيهم ، فهم 
 ([ .796)]عبادؾ

ػ أنَّو كلَّف عثماف بن عفاف أف يتوىلَّ قراءة العهد على النَّاس ، وأخذ البيعة لعمر قبل موت أيب بكٍر ، 6
بعد أف ختمو خباسبو ؼبزيٍد من التَّوثيق ، واغبرص على ِإمضاء األمر دوف أيّْ اثاٍر سلبيَّة ، وقاؿ عثماف 

 ([ .797)]فأقرُّوا بذلك صبيعاً ، ورضوا بو. نعم : أ بايعوف ؼبن ُب ىذا الكتاب؟ فقالوا : للنَّاس 

ػ البيعة لعمر بن اػبطَّاب قبل أف يُػَتوَبَّ أبو بكٍر الصّْدّْيق ، فبعد أف قُرِىَء العهد على الناس ورضوا بو 7
 ، ومل  تمَّ بيعٌة بعد الوفاة بل باشر عمر بن اػبطاب[ (798)]  أقبلوا عليو ، وبايعوه

 ([ .799)]أعمالو بصفتو خليفة للمسلمني فور وفاة أيب بكر ػ رضي اهلل عنو ػ



أفَّ عمر ويل اػببلفة با ّْفاؽ أصحاب اغبلّْ والعقد وِإرادهتم ، فهم الذين فوَّضوا أليب : ويلحظ الباحث 
بكٍر انتخاب اػبليفة ، وجعلوه نائباً عنهم ُب ذلك ، فشاور ، ٍبَّ َعنيَّ اػبليفة ، ٍبَّ عرض ىذا التَّعيني 

الطَّبيعيوف  )على النَّاس ، فأقرُّوه ، وأمضوه ، ووافقوه عليو ، وأصحاب اغبلّْ والعقد ُب األمة ىم النُّواب 
عن ىذه األمَّة ، وِإذاً فلم يكن استخبلؼ عمر ػ رضي اهلل عنو ػ ِإال على أصح األساليب الشُّوريَّة ، (

 ([ .800)]وأعدؽبا

ِإفَّ اػبطوات الَّيت سار عليها أبو بكٍر الصّْدّْيق ُب اختيار خليفتو من بعده ال  تجاوز الشُّورى بأيّْ حاؿ 
([ 801)]من األحواؿ ، وِإف كاف اإِلجراءات اؼبتَّبعة فيها غري اإِلجراءات اؼبتبعة ُب  ولية أيب بكٍر نفسو

وىكذا ًبَّ عقد اػببلفة لعمر ػ رضي اهلل عنو ػ بالشُّورى ، واال ّْفاؽ ، ومل يورد التَّاريخ أيَّ خبلٍؼ وقع . 
حوؿ خبلفتو بعد ذلك ، وال أف أحداً هنض طواؿ عهده لينازعو األمر ، بل كاف ىناؾ ِإصباٌع على 

 ([ .802)]خبلفتو ، وعلى طاعتو ُب أثناء حكمو ، فكاف اعبميع وحدًة واحدةً 

 : ػ وصيَّة الصّْدّْيق لعمر بن اػبطاب 8

فقد اختلى الصّْدّْيق بالفاروؽ ، وأوصاه دبجموعٍة من التَّوصيات إِلخبلء ذمَّتو من أيّْ شيٍء ، حَّتَّ 
، وقد جاء ُب [ (803)]يبضي ِإىل ربّْو خالياً من أيّْ  بعة ، بعد أف بذؿ قصارى جهده ، واجتهاده

واعلم أفَّ هلل عمبلً بالنَّهار ال يقبلو بالليل ، وعمبلً باللَّيل ال يقبل بالنَّهار ، ! ا َّق اهلل يا عمر: الوصيَّة 
ا ثقلت موازين َمْن ثقلت موازينو يـو القيامة با ّْباعهم اغبقَّ  وأنَّو ال يقبل نافلًة حَّتَّ  ُؤدَّى فريضٌة ، وِإمبَّ

نيا ، وثقلو عليهم ، وُحقَّ ؼبيزاف يوضع فيو اغبقُّ غداً أف يكوف ثقيبلً  ا خفَّت موازين َمْن . ُب دار الدُّ وِإمبَّ
نيا ، وخفتو عليهم ، وحقَّ ؼبيزاٍف يوضع فيو الباطل  خفَّت موازينو يـو القيامة با باعهم الباطل ُب دار الدُّ
غداً أف يكوف خفيفاً ، وِإفَّ اهلل  عاىل ذكر أىل اعبنَّة ، فذكرىم بأحسن أعماؽبم ، وذباوز عن سيّْئو ، 

ِإٍلّْ أخاؼ أْف ال أغبق ّٔم ، وِإفَّ اهلل  عاىل ذكر أىل النَّار ، فذكرىم بأسوأ : فِإذا ذكرهُتم   قلت 
ِإٍلّْ ألرجو أال أكوف مع ىؤالء ، ليكوف العبد : أعماؽبم ، وردَّ عليهم أحسنو ، فِإذا ذكرهُتم   قلت 

راغباً راىباً ، ال يتمىنَّ على اهلل ، وال يقنط من رضبة اهلل ، فِإف أنت حفظت وصيَّيت فبل يك غائٌب 
 ([ .804)]أبغَض ِإليك من اؼبوت ، ولسَت  ُعجزه

 

 :وحاف وقت الرَّحيل : ثانياً 

أنَّو اغتسل ، وكاف يوماً بارداً ، فُحمَّ : أوَّؿ ما بُِدىء مرض أيب بكر : قالت عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ 
طبسة عشرة يوماً ال ىبرج ِإىل صبلٍة ، وكاف يأمر عمر بالصَّبلة ، وكانوا يعودونو ، وكاف عثماف ألزَمهم 



: قد راٍل فقاؿ : أال ندعو لك الطَّبيب؟ فقاؿ : ، وؼبا اشتدَّ بو اؼبرض قيل لو [ (805)]لو ُب مرضو
انظروا ماذا زاد ُب مايل : قاؿ أبو بكر : ، وقالت عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ [ (806)]ِإٍلّْ فعاٌؿ ؼبا أريد

فنظرنا فِإذا عبد نويبّّ كاف وبمل صبيانو ، وِإذا . منذ دخلت ُب اإِلمارة ، فابعثوا بو ِإىل اػبليفة بعدي 
رضبة اهلل على أيب : فبعثنا ّٔما ِإىل عمر ، فبكى عمر ، وقاؿ . كاف يسقي بستاناً لو [ (807)]ناضحٌ 

 ([!808)]بكٍر ، لقد أ عب َمْن بعده  عباً شديداً 

ؼبَّا مرض أبو بكر مرضو الَّذي مات فيو ، دخلت عليو وىو يعاِب ما : وقالت عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ 
 :يعاِب اؼبيّْت ، ونفسو ُب صدره ، فتمثَّلت ىذا البيت 

َلَعْمُرَؾ ما يُػْغِ  الثػَّرَاُء َعِن اْلَفََّت  ِإَذا َحْشَرَجْت يَػْوماً َوَضاَؽ َِّٔا الصَّْدُر فنظر ِإيلَّ كالغضباف ، ٍب 
َوَجاَءْت َسْكرَُة اْلَمْوِت بِاغبَْقّْ َذِلَك َما ُكْنَت }ولكن قوؿ اهلل أصدؽ ! ليس كذلك يا أـ اؼبؤمنني: قاؿ 

ِإنَّو ليس أحٌد من أىلي أحبَّ ِإيلَّ منك ، وقد كنت ! يا عائشة: ٍبَّ قاؿ  . [19: ؽ] {*ِمْنُو ربَِيُد 
وقاؿ . نعم ، فَػَرَدْد ُو : قالت . ، وِإفَّ ُب نفسي منو شيئاً ، فردّْيو ِإىل اؼبرياث [ (809)]كبلتك حائطاً 

أما ِإنَّا منذ ولينا أمر اؼبسلمني مل نأكل ؽبم ديناراً ، وال درنباً ، ولكنَّا قد أكلنا من : رضي اهلل عنو 
جريش طعامهم ُب بطوننا ، ولبسنا من خشن ثيأّم على ظهورنا ، وليس عندنا من ُبء اؼبسلمني قليٌل 

وال كثرٌي ، ِإال ىذا العبد اغببشي ، وىذا البعري النَّاضح ، وجرد ىذه القطيفة ، فِإذا متُّ   فابعثي ّٔنَّ 
ففعلت ، فلمَّا جاء الرَّسوؿ ِإىل عمر بكى حَّتَّ جعلت دموعو  سيل ُب ! ِإىل عمر ، وابرئي منهنَّ 

! رحم اهلل أبا بكٍر ، لقد أ عب َمْن بعده! رحم اهلل أبا بكٍر ، لقد أ عب َمْن بعده: األرض ، ويقوؿ 
أفَّ أبا بكٍر ؼبا حضر و الوفاة قاؿ : وقد جاء ُب رواية [! (810)]رحم اهلل أبا بكٍر لقد أ عب َمْن بعده

 ِإفَّ عمر مل يدع  حَّتَّ أصبت من بيت اؼباؿ: 

يرحم اهلل أبا : فلمَّا  وُب ذكر ذلك لعمر فقاؿ . ستة االؼ درىم ، وِإفَّ حائطي الَّذي دبكاف كذا فيها 
 ([!811)]بكٍر ، لقد أحبَّ أال يدع ألحٍد بعده مقاالً 

ْـّ ، فقد  رؾ ىذا اػبليفة العظيم ذبار و ، وزبلَّى عن  ويظهر من ىذه اؼبواقف ورع الصّْدّْيق ُب اؼباؿ العا
ذرائع كسبو اشتغاالً عنها بأمور اؼبسلمني ، وقياماً بوظائف اػببلفة ، فيضطرُّ ِإىل أخذ نفقتو من بيت 

اؼباؿ دبا ال يزيد عن اغباجة ِإىل سدّْ اعبوع وسرت العورة ، ٍبَّ ىو يؤدّْي للمسلمني خدمًة ىيهات أف 
 ؤدّْي حقَّها اػبزائُن ، وؼبَّا أشرؼ على وفا و وعنده فضلٌة من ماؿ اؼبسلمني ، وىي ذلك اؼبتاع اغبقري 



يأمر بردّْىا ِإىل اؼبسلمني ليلقى ربَّو امناً ، مطمئناً ، نزيو القلب ، طاىر النَّفس ، خفيف اغبمل ِإال من 
ا ؼبوعظٌة لقوـٍ يعقلوف  ([ .812)]التَّقوى ، فارغ اليدين ِإال من اإِليباف ، ِإفَّ ُب ىذا لببلغاً ، وِإهنَّ

كما أفَّ ما قاـ بو من الوصيَّة بتعويض بيت ماؿ اؼبسلمني بأرضو اؼبذكورة مقابل ما أنفق على نفسو ، 
وعيالو منو ، وكاف ورعاً منو ورغبًة ُب أف يكوف عملو ُب الوالية  طوُّعاً ، وخالصاً هلل  عاىل ، بعيداً عن 

نيا   .أيّْ حظٍّ من حظوظ الدُّ

وقد استمرَّ مرض أيب بكٍر مدَّة طبسة عشر يوماً ، حَّتَّ كاف يـو اإِلثنني ليلة الثبلثاء ُب الثاٍل والعشرين 
ُب : ِإفَّ أبا بكر قاؿ ؽبا : من صبادى اآلخرة سنة ثبلث عشرة للهجرة ، قالت عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ 

ِإٍلّْ ألرجو فيما بي  وبني الليل ، قاؿ : ُب يـو اإِلثنني ، قاؿ : ؟ قالت  (ص)أيّْ يـو مات رسوؿ اهلل 
ُب ثبلثة أثواٍب بيض سحوليٍَّة يبانيَّة ، ليس فيها قميٌص ، وال عمامٌة ، فقاؿ : ففيم كفَّنتموه؟ قالت : 

انظري ثويب ىذا فيو ردع زعفراف ، أو مشٌق ، فاغسليو ، واجعلي معو ثوبني : أبو بكر 
ِإفَّ اغبيَّ ىو أحوج ِإىل : قاؿ . قد رزؽ اهلل وأحسن   نكفّْنك ُب جديد : ، فقيل لو [ (813)]اخرين

ا يصري اؼبيت ِإىل الصَّديد ، وِإىل البلى ، وقد أوصى [ (814)]اعبديد ليصوف بو نفسو عن اؼبيّْت ، ِإمبَّ
، وكاف اخر ما  كلَّم بو  (ص)أف  غسلو زوجو أظباء بنت عميس ، وأف يدفن جبانب رسوؿ اهلل 

نيا ، قوؿ اهلل  عاىل  : يوسف]{ * َػَوفَِّ  ُمْسِلًما َوَأغْبِْقِ  بِالصَّاغِبِنَي }[ (815)]: الصّْدّْيق ُب ىذه الدُّ
101. ] 

 وارذبَّت اؼبدينة لوفاة أيب بكٍر الصّْدّْيق ، ومل  ر اؼبدينة منذ وفاة الرَّسوؿ يوماً أكثر باكياً 

وباكيًة من ذلك اؼبساء اغبزين ، وأقبل عليُّ بن أيب طالب مسرعاً باكياً مسرتجعاً ، ووقف على البيت 
كنت ِإلف رسوؿ اهلل ، وأنيسو ، ومسرتاحو ، وثقتو ! رضبك اهلل يا أبا بكر: الَّذي فيو أبو بكر ، فقاؿ 

، وموضع سرّْه ، ومشاور و ، وكنت أوَّؿ القـو ِإسبلماً ، وأخلصهم يقيناً ، وأشدَّىم هلل يقيناً ، وأخوفهم 
، وأحدّٔم على اإِلسبلـ ،  (ص)هلل ، وأعظمهم غناًء ُب دين اهلل عزَّ وجلَّ ، وأحوطهم على رسوؿ اهلل 

وأحسنهم صحبًة ، وأكثرىم مناقب ، وأفضلهم سوابق ، وأرفعهم درجًة ، وأقرّٔم وسيلًة ، وأشبههم 
برسوؿ اهلل ىدياً ، وظبتاً ، وأشرفهم منزلًة ، وارفعهم عنده ، وأكرمهم عليو ، فجزاؾ اهلل عن رسوؿ اهلل 

حني كذبو النَّاس ، وكنت عنده دبنزلة السَّمع  (ص)صدَّقت رسوؿ اهلل ! وعن اإِلسبلـ أفضل اعبزاء
يقاً ، فقاؿ  َؽ ِبِو أُولَِئَك ُىُم اْلُمتػَُّقوَف }: والبصر ، ظبَّاؾ اهلل ُب  نزيلو صدّْ َوالَِّذي َجاَء بِالصّْْدِؽ َوَصدَّ

 [ .33: الزمر]*{ 



واسيتو حني خبلوا ، وقمت معو على اؼبكاره حني قعدوا ، وصحبتو ُب الشدَّة أكـر الصُّحبة ثاٍل اثنني ، 
نَػزَّؿ عليو السَّكينة ، ورفيقو ُب اؽبجرة ، وخليفتو ُب دين اهلل وأمَّتو أحسَن اػببلفة 

ُ
صاحبو ُب الغار ، واؼب

حني ار دُّوا ، فقمت باألمر ما مل يقم بو خليفة نيبٍّ ، وهنضت حني وىن أصحابُو ، وبرزت حني 
استكانوا ، وقويت حني ضعفوا ، ولزمت منهاج رسوؿ اهلل   ِإذ وىنوا ، وكنت كما قاؿ رسوؿ اهلل 

ضعيفاً ُب بدنك ، قويّاً ُب أمر اهلل  عاىل ، متواضعاً ُب نفسك ، عظيماً عند اهلل  عاىل ، جليبلً ُب أعني 
الناس كبرياً ُب أنفسهم ، مل يكن ألحدىم فيك مغمٌز ، وال لقائٍل فيك مهمٌز ، وال ؼبخلوؽ عندؾ 
ليل عندؾ قويّّ عزيٌز حَّتَّ  أخذ حبقّْو ، القريب والبعيد عنك ُب ذاؾ سواء ،  ىوادة ، الضَّعيف الذَّ

 .وأقرب النَّاس عندؾ أطوعهم هلل عزَّ وجل ، وأ قاىم 

شأنك اغبقُّ ، والصّْدؽ ، والرّْفق ، قولك حكٌم وحتم ، وأمرؾ حلٌم وحزـٌ ، ورأيك علٌم وعزـٌ ، اعتدؿ 
ػ سبقاً بعيداً ، وأ عبت من بعدؾ ! بك الدّْين ، وقوي بك اإِليباف ، وظهر أمر اهلل ، فسبقت ػ واهلل

ِإ عاباً شديداً ، وفزت باػبري فوزاً مبيناً ، فِإنَّا هلل وِإنا ِإليو راجعوف ، رضينا عن اهلل عزَّ وجلَّ قضاءه ، 
وسلَّمنا لو أمره ، واهلل لن يصاب اؼبسلموف بعد رسوؿ اهلل دبثلك أبداً ، كنت للدّْين عزّاً ، وحرزاً ، 

فسكت النَّاس ! ، وال حرمنا أجرؾ ، وال أضلَّنا بعدؾ (ص)وكهفاً ، فأغبقك اهلل عزَّ وجلَّ بنبيّْك ؿبمٍَّد 
 ([!816)]صدقت: حَّتَّ قضى كبلمو ، ٍبَّ بكوا حَّتَّ علت أصواهتم ، وقالوا 

ما أحٌد ألقى اهلل : ِإفَّ علّياً قاؿ عندما دخل على أيب بكٍر بعدما ُسجَّْي أنَّو قاؿ : وجاء ُب روايٍة 
َسجَّى

ُ
 ([ .817)]بصحيفتو أحبَّ ِإيلَّ من ىذا اؼب

 

ؾبمٌع على ذلك ُب الرّْوايات كلّْها . . . ىذا وقد  وُب الصّْدّْيق ػ رضبو اهلل ػ وىو ابن ثبلث وستني سنة 
([ 818)]، وغسَّلتو زوجو أظباء بنت عميس ، وكاف قد أوصى بذلك (ص)، استوَب سنَّ رسوؿ اهلل 

، وصلَّى عليو خليفتو عمر [ (819)]، ودفن جانب رسوؿ اهلل ، وقد ُجعل رأسو عند كتفي رسوؿ اهلل
بن اػبطاب ، ونزؿ قربه عمر ، وعثماف ، وطلحة ، وابنو عبد الرضبن ، وأُلصق اللَّحد بقرب رسوؿ اهلل 

 ([ .820)](ص)

نيا بعد جهاد عظيٍم ُب سبيل نشر دين اهلل ُب اآلفاؽ ،  وىكذا خرج أبو بكر الصّْدّْيق من ىذه الدُّ
وستظلُّ اغبضارة اإِلنسانيَّة مدينًة ؽبذا الشَّيخ اعبليل الذي ضبل لواء دعوة الرَّسوؿ بعد وفا و ، وضبى 

غرسو ػ عليو الصَّبلة والسَّبلـ ػ وقاـ برعاية بذور العدؿ واغبرّْيَّة ، وسقاىا أزكى دماء الشُّهداء ، فا ت 
من كل الثَّمرات عطاًء جزيبلً ، حقَّق عرب التاريخ  قدُّماً عظيماً ُب العلـو ، والثَّقافة ، والفكر ، وستظلُّ 



اغبضارة مدينًة للصّْدّْيق   ألنَّو جبهاده الرَّائع ، وبصربه العظيم ضبى اهلل بو دين اإِلسبلـ ُب ثبا و ُب الردَّة 
، ونشر اهلل بو اإِلسبلـ ُب األمم ، والدُّوؿ ، والشُّعوب حبركة الفتوحات العظيمة ، الَّيت مل يشهد ؽبا 

 :التاريخ مثيبلً ، وأختم ىذا الكتاب بقوؿ أيب ؿبمد عبد اهلل القحطاٍل األندلسي 

َر األنبياِء ؿبمٌَّد  وأجلُّ َمْن يَبِْشي على الُكثبانِوأجلُّ َصْحِب الرُّْسل َصْحُب ؿبمَّدٍ  ُقْل ِإفَّ َخيػْ
َرُجبلِف قد ُخلَقا لَِنْصِر ؿبمٍَّد  بدمي [(821)]  وكذاؾ أَْفَضُل َصْحِبو الُعَمرَاف

ونَػْفِسي ذانَك الرَّجبلنفهما اللَّذاف  ظاىرا لنبيّْنا  ُب نصره َونُبَا لو ِصْهرَانبنتانُبا أسىن ِنَساِء نَِبيػَّْنا
  َونُبَا َلُو بالَوْحي َصاِحَبَتانأبوانبا أْسىَن صحابِة أضبد  يا حبَّذا األبواِف 

والِبْنَتانَونُبَا وزيراه اللَّذاِف نُبَا نُبَا  لَِفَضاِئِل األْعَماؿ ُمسَتِبقانَِونُبَا ألضْبََد ناظراُه وظْبُعُو 
 َوِبُقْرِبِو ُب الَقرْب ُمْضَطجَعانكانَا على اإِلسبلـِ أْشَفَق أىِلو  َونُبَا ِلِدْيِن ؿبمٍَّد َجَببلنِأْصَفانُبا 

أْخَشانُبا  أ ْػَقانُبا ُب السّْرّْ واإِلْعبلنأْسَنانُبا أزَْكانُبا أْعبَلنُبا  أْوفَانُبا ُب الَوْزِف 
يُق أضْبَد صاحُب الَغار الَّذي  ُىَو ُب اؼبغارة والنَّيبُّ اثْػَناف  والرُّْجَحانِصدّْ

ُرىم أع  أبا بكٍر الَّذي ملَْ ىبتلْف  ِمْن َشْرِعَنا ُب َفْضلو َرُجبَلهنَُو شيُخ أْصَحاب النَّيب َوَخيػْ
  وِإَماُمهم حّقاً ببل بُطبلنوأبو اؼبطهَّرة الَّيت  َػْنزِيُهَها  َقْد َجاَءنا ُب النُّور 

 ([822)]والُفْرقَاف

 واخر دعوانا أف اغبمد هلل ربّْ العاؼبني

 .سبحانك اللَّهمَّ وحبمدؾ ، أشهد أف ال ِإلو ِإال أنت ، أستغفرَؾ وأ وب ِإليك 

 
 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 

 اػببلصة



ػ ِإفَّ سرية اػبلفاء الرَّاشدين ، و ارىبهم آّيد من أقوى مصادر اإِليباف ، والعاطفة اإِلسبلميَّة 1
الصَّحيحة ، الَّيت ال  زاؿ ىذه األمَّة  قتبس منها شعلة اإِليباف ، وربمل زاد الدَّعوة ، فتشعل أنوار اغبقّْ 

 .ُب قلوب النَّاس حَّتَّ ال  نطفىء بريح اؽبدـ   الَّيت يوجّْهها أعداء األمة ضدَّ دعوهتا ، و ارىبها 

ػ ِإفَّ اؼبسلمني ػ بل اإِلنسانية كلُّها ػ أشدُّ ما كانوا اليـو حاجًة ِإىل معرفة فضائل أصحاب رسوؿ اهلل 2
، وكـر معِدهنم ، وأثر  ربية رسوؿ اهلل فيهم ، وما كانوا عليو من علوّْ اؼبنزلة   اليت صاروا ّٔا اعبيل  (ص)

 .اؼبثايلَّ الفذَّ ُب  اريخ البشر 

ػ لقد  عرَّض التَّاريخ اإِلسبلميُّ ُب عمومو ، و اريخ صدر اإِلسبلـ على اػبصوص للتَّزوير ، 3
والتَّشكيك ، والتَّحريف ، والبرت ، والزّْيادة ، وسوء التَّأويل من اإلمامية ، واؼبستشرقني ، والنَّصارى ، 

واليهود ، والعلمانيّْني ، ولذلك أصبح من الفروض الكفائيَّة على األمَّة  صحيح اغبقائق ، فعلى كلّْ َمْن 
يستطيع  صحيح  اريخ صدر اإِلسبلـ أف يعترب ذلك من أفضل العبادات ، وأف يبادر لو ، وهبتهد فيو 

ما استطاع ، حَّتَّ يكوف أماـ أبناء األمَّة مثاٌؿ صاّبٌ من سلفهم ، يقتدوف بو ، وهبدّْدوف عهده ، 
 .ويصلحوف من سريهتم بالسَّرْي على منهجهم 

، فقد  (ص)ػ ِإفَّ سرية الصّْدّْيق مليئٌة بالدُّروس ، والعرب ، فهو أعظم شخصيٍة ُب اإِلسبلـ بعد النَّيبّْ 4
كاف ىذا الصَّحايبُّ اعبليل قد ا َّصف دبكاـر األخبلؽ ، والصّْفات اغبميدة منذ اعباىليَّة ، فلم يعرؼ 

 .عنو أنَّو سجد لصنٍم ، أو شرب اػبمر 

ػ كاف الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ عاؼباً باألنساب ، وكانت لو مزيٌَّة حبَّبتو ِإىل قلوب العرب وىي أنَّو مل 5
يكن يعيب األنساب ، وال يذكر اؼبثالب ، خببلؼ غريه ، فقد كاف أنسب قريٍش لقريش ، وأعلم قريش 

ّٔا ، ودبا فيها من خرٍي وشرٍّ ، وقد اشتهر بالتّْجارة ، وكاف ينفق من مالو بسخاٍء ، وكرـٍ عرؼ بو ُب 
 .اعباىليَّة 

ػ كاف أبو بكر كنزاً من الكنوز ادَّخره اهلل  عاىل لنبيّْو ، وكاف من أحبّْ قريٍش لقريش ، فذلك اػبُُلق 6
 .السَّمح   الذي وىبو اهلل ِإيَّاه ، جعلو من اؼبوطَّئني أكنافاً ، من الذين يألفوف ويُؤلفوف 

 

ػ كاف ربرُّؾ الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ُب الدَّعوة ِإىل اهلل يوضّْح صورًة من صور اإِليباف ّٔذا الدّْين ، 7
واالستجابة هلل ورسولو ، صورة اؼبؤمن الَّذي ال يقرُّ لو قرار ، وال يهدأ لو باٌؿ حَّتَّ وبقّْق ُب دنيا النَّاس 

 .ما امن بو 



اب ، وضرب ُب 8 ػ  عرَّض الصّْدّْيق لبلبتبلء ، فقد أوذي أبو بكٍر الصّْدّْيق ، وُحثي على رأسو الرتُّ
 .اؼبسجد اغبراـ بالنّْعاؿ حَّتَّ ما يعرؼ وجهو من أنفو ، وضبل ِإىل بيتو 

اعبرأة ، والشَّجاعة ، فقد كاف ال يهاب أحداً ُب اغبقّْ ، وال : ػ من صفات الصّْدّْيق الَّيت سبيَّز ّٔا 9
  .(ص) أخذه لومة الئم ُب نصرة دين اهلل ، والعمل لو والدّْفاع عن رسولو 

ػ ساىم الصّْدّْيق ُب سياسة فكّْ اؼبسلمني اؼبعذَّبني ، وأصبح ىذا اؼبنهج من ضمن اػبطَّة الَّيت  بنتها 10
القيادة اإِلسبلميَّة ؼبقاومة التَّعذيب   الذي نزؿ باؼبستضعفني ، فدعم الدَّعوة باؼباؿ ، والرّْجاؿ ، واألفراد 

 .، فراح يشرتي العبيد واإِلماء اؼبملوكني من اؼبؤمنني واؼبؤمنات ، وأعتقهم لوجو اهلل 

ػ استخدـ الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ علم األنساب كوسيلٍة من وسائل الدَّعوة ، ولذلك كاف مرافقاً 11
 .أثناء دعو و للقبائل ُب أسواؽ العرب ُب اؼبواسم  (ص)لرسوؿ اهلل 

ػ رافق الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ رسوؿ اهلل ُب ىجر و ِإىل اؼبدينة ، فكاف السَّاعد األيبن لرسوؿ اهلل 12
حكمًة : ، فكاف رضي اهلل عنو ينهل بصمٍت وعمٍق من ينابيع النُّبوَّة  (ص)منذ بزوغ الدَّعوة حَّتَّ وفا و 

يقيًَّة ، ِذْكراً ويقظة  ، وِإيباناً ، ويقيناً ، وعزيبًة ، و قوى ، وِإخبلصاً ، فأشبرت ىذه الصُّحبة صبلحاً وصدّْ
 (ص)، ُحّباً وصفاًء ، عزيبًة و صميماً ، ِإخبلصاً وفهماً ، فوقف مواقفو اؼبشهودة بعد وفاة رسوؿ اهلل 

ُب سقيفة ب  ساعدة ، وغريىا من اؼبواقف كبعث جيش أسامة ، وحروب الردَّة ، فأصلح ما فسد ، 
 .وبىن ما ُىدـ ، وصبع ما  فرَّؽ ، وقَػوَّـ ما اكبرؼ 

اؼبشاىد كلَّها ، ومل يفتو منها مشهد ، وثبت مع رسوؿ اهلل يـو أحٍد  (ص)ػ شهد أبو بكر مع النَّيب 13
 .رايتو العظمى يـو  بوؾ ، وكانت سوداء  (ص)حني اهنـز النَّاس ، ودفع ِإليو النَّيبُّ 

ػ كانت حياة الصّْدّْيق ُب آّتمع اؼبدٍل مليئًة بالدُّروس ، والعرب ، و ركت لنا مبوذجاً حّياً لفهم 14
اإِلسبلـ ، و طبيقو ُب دنيا النَّاس ، وقد سبيَّزت شخصية الصّْدّْيق بصفاٍت عظيمٍة ، ومدحو رسوؿ اهلل 

 .ُب أحاديث كثريٍة ، وبنيَّ فضلو ، و قدُّمو على كثرٍي من الصَّحابة رضي اهلل عنهم أصبعني  (ص)

ػ كاف ِإيباف الصّْدّْيق باهلل عظيماً ، فقد فهم حقيقة اإِليباف ، و غلغلت كلمة التَّوحيد ُب نفسو ، 15
 وقلبو ، وانعكست اثارىا على جوارحو ، وعاش بتلك اآلثار ُب حيا و ، فتحلَّى

باألخبلؽ الرَّفيعة ، و طهَّر من األخبلؽ الوضيعة ، وحرص على التمسُّك بشرع اهلل ، واالقتداء ّٔديو 
، وكاف ِإيبانو باهلل باعثاً لو على اغبركة ، واؽبمَّة ، والنَّشاط ، والسَّعي ، واعبهد ، وآّاىدة ،  (ص)



بية ، واالستعبلء ، والعزَّة ، وكاف ُب قلبو من اليقني واإِليباف شيٌء عظيٌم ال يساويو فيو  واعبهاد ، والرتَّ
 .أحٌد من الصَّحابة 

ػ كاف الصّْدّْيق من أعلم النَّاس باهلل ، وأخوفهم لو ، وقد ا َّفق أىل السُّنَّة على أف أبا بكٍر أعلُم 16
األمَّة ، وحكى اإِلصباع على ذلك غري واحٍد ، وسبب  قدُّمو على كلّْ الصَّحابة ُب العلم والفضل 

، فقد كاف أدـو اجتماعاً بو ليبلً وهناراً ، وسفراً وحضراً ، وكاف يسمر عند النَّيبّْ  (ص)مبلزمُتو للنَّيبّْ 
على أوَّؿ حجٍَّة ُحجَّت  (ص)بعد العشاء ، يتحدَّث معو ُب أمور اؼبسلمني ، وقد استعملو النَّيبُّ  (ص)

، َوِعْلُم اؼبناسك أدؽُّ ما ُب العبادات ، ولوال سعة علمو مل يستعملو ، وكذلك  (ص)من مدينة النَّيبّْ 
الصَّبلة استخلفو عليها ، ولوال علمو مل يستخلفو ، ومل يستخلف غريه ال ُب حجٍّ وال ُب صبلٍة ، 

وكتاب الصَّدقة الَّيت فرضها رسوؿ اهلل أخذه أنس من أيب بكر ، وىو أصحُّ ما روي فيها ، وعليو اعتمد 
الفقهاء وغريىم ُب كتابة ما ىو متقدّْـ منسوٌخ ، فدؿَّ على أنَّو أعلم بالسُّنَّة النَّاسخة ، ومل وُبفظ لو قوٌؿ 

 .ىبالف فيو نّصاً ، وىذا يدؿُّ على غاية الرباعة ، والعلم 

اضطرب النَّاس ، فثبَّت اهلل األمَّة بالصّْدّْيق ، فوقف موقفو العظيم ،  (ص)ػ ؼبَّا مات رسوؿ اهلل 17
من كاف يعبد ؿبمَّداً فِإفَّ ؿبمداً قد مات ، ومن كاف يعبد اهلل فِإفَّ اهلل حيّّ ال يبوت ، وظهر : وقاؿ 

موقفو العظيم ُب سقيفة ب  ساعدة ، حيث استطاع أف يقنع األنصار دبا راه ىو اغبقُّ ، من غري أف 
 .يعرّْض اؼبسلمني للفتنة ، فأثىن على األنصار ببياف فضلهم من الكتاب ، والسُّنَّة 

يَق باػببلفة ُب أعقاب النّْقاش الَّذي دار ُب سقيفة ب  ساعدة   ِإذ أنَّو 18 ػ بايع سعُد بن عبادة الصّْدّْ
نزؿ عن مقامو األوَّؿ ُب دعوى اإِلمارة ، وأذعن للصّْدّْيق باػببلفة ، وكاف ابن عمّْو بشري بن سعد 

األنصاري أوَّؿ من بايع الصّْدّْيق باػببلفة ُب اجتماع السَّقيفة ، ومل يُثبت النَّقل الصحيح أيَّة أزماٍت ال 
بسيطٍة ، وال خطريٍة ، ومل يثبت أيَّ انقساـٍ ، أو ِفَرٍؽ لكلٍّ منها مرشٌَّح يطمع ُب اػببلفة ، كما زعم 

بعض كتَّاب التَّاريخ ، ولكنَّ األخوَّة اإِلسبلميَّة ظلَّت كما ىي بل ازدادت  وثُّقاً ، كما يثبت النَّقل 
 .الصَّحيح 

ػ وردت اياٌت كريبٌة ، وأحاديث نبويٌَّة شريفٌة أشارت ِإىل خبلفة الصّْدّْيق ، وأصبع أىل السُّنَّة 19
أبو بكر الصّْدّْيق ، لفضلو ،  (ص)واعبماعة ػ سلفاً ، وخلفاً ػ على أفَّ أحقَّ النَّاس باػببلفة بعد النَّيبّْ 

 (ص)ِإيَّاه ُب الصَّلوات على صبيع الصَّحابة ، وقد فهم أصحاب النَّيبّْ  (ص)وسابقتو ، ولتقدَل النَّيبّْ 
 .مراد اؼبصطفى عليو الصَّبلة والسَّبلـ من  قديبو ُب الصَّبلة ، فأصبعوا على  قديبو ُب اػببلفة 

 



ػ اػببلفة اإِلسبلميَّة ىي اؼبنهج الَّذي اختار و األمَّة اإِلسبلميَّة ، وأصبعت عليو طريقًة ، وأسلوباً 20
للحكم ،  نظم من خبللو أمورىا ، و رعى مصاغبها ، وقد ار بطت نشأة اػببلفة حباجة األمَّة ؽبا ، 

، فاػببلفة ىي نظاـ  (ص)واقتناعها ّٔا ، ومن ٍبَّ كاف ِإسراُع اؼبسلمني ُب اختيار خليفة لرسوؿ اهلل 
،  (ص)حكم اؼبسلمني ، وقد استمدَّت أصوؽبا من دستور اؼبسلمني من القراف الكرَل ، ومن سنَّة النَّيبّْ 

وقد ربدَّث الفقهاء عن أسس اػببلفة اإِلسبلميَّة ، فقالوا بالشُّورى ، والبيعة ، ونبا أصبلف قد أشري 
 .ِإليهما ُب القراف الكرَل 

ومتطلَّباهتا ، وقد أثبت باألدلَّة  (ص)ػ ربدَّث العبلمة أبو اغبسن النَّدوي عن شروط خبلفة النَّيبّْ 21
 .متحقّْقًة فيو  (ص)واغبجج من خبلؿ سرية الصّْدّْيق بأفَّ أبا بكٍر كانت شروط خبلفة النيب 

ػ بعد البيعة العامَّة للصّْدّْيق ألقى خطبًة على األمَّة  عترب من عيوف اػبطب اإِلسبلميَّة على ِإهبازىا ، 22
فقد بنيَّ فيها منهجو لقيادة الدَّولة ، وقرَّر فيها قواعد العدؿ والرَّضبة ُب التعامل بني اغباكم واحملكـو ، 

وركَّز على أفَّ طاعة ويل األمر مرت بٌة على طاعة اهلل ورسولو ، ونصَّ على اعبهاد ُب سبيل اهلل   ألنبّْيتو 
 .ُب ِإعزاز األمَّة ، وعلى اجتناب الفاحشة   ألنبّْية ذلك ُب ضباية آّتمع من االهنيار ، والفساد 

ذ من الصَّحابة الكراـ 23 ػ أراد الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ أف ينفّْذ السّْياسة الَّيت رظبها لدولتو ، وازبَّ
، فأسند ِإليو  (وزير اؼبالية  )أعواناً يساعدونو على ذلك ، فجعل أبا عبيدة بن اعبرَّاح أمني ىذه األمَّة 

، وباشر الصّْدّْيق القضاء بنفسو  (وزارة العدؿ  )شؤوف بيت اؼباؿ ، و وىلَّ عمر بن اػبطاب القضاء 
، وأحياناً يكتب لو من يكوف حاضراً  (وزير الربيد واؼبواصبلت  )أيضاً ، و وىلَّ زيد بن ثابت الكتابة 

وأطلق اؼبسلموف على . من الصَّحابة ، كعليّْ بن أيب طالٍب ، أو عثماف بن عفَّاف رضي اهلل عنهم 
الصّْدّْيق لقب خليفة رسوؿ اهلل ، ورأى الصَّحابة ضرورة  فريغ الصّْدّْيق ؼبنصب اػببلفة ، و كفَّلت األمَّة 

 .بنفقا و اػباصَّة 

ػ عاش الصّْدّْيق بني اؼبسلمني كخليفة لرسوؿ اهلل ، فكاف ال يرتؾ فرصًة سبرُّ ِإال علَّم النَّاس ، وأمر 24
باؼبعروؼ ، وهنى عن اؼبنكر ، فكانت مواقفو  شعُّ على َمْن حولو من الرَّعيَّة باؽبدى ، واإِليباف ، 

 .واألخبلؽ 

ػ يعترب عهد الصّْدّْيق بداية العهد الراشديّْ   الَّذي  تجلَّى أنبّْيتو بصلتو بالعهد النَّبويّْ ، وقربو منو ، 25
فكاف العهد الرَّاشدي عامًَّة ، واعبانب القضائيُّ خاصًَّة امتداداً للقضاء ُب العهد النَّبويّْ ، مع احملافظة 

 .الكاملة والّتامة على صبيع ما ثبت ُب العهد النبويّْ ، و طبيقو حبذافريه ، و نفيذه بنصّْو ، ومعناه 

 



ػ كاف أبو بكر يستعمل الوالة ُب البلداف اؼبختلفة ، ويعهد ِإليهم بالوالية العامَّة ُب اإلدارة ، واغبكم 26
، واإِلمامة ، وجباية الصَّدقات ، وسائر أنواع الواليات ، وكاف ينظر ِإىل حسن اختيار الرَّسوؿ لؤلمراء 

والوالة على البلداف ، فيقتدي بو ُب ىذا العمل ، وؽبذا قبده قد أقرَّ صبيع عمَّاؿ الرَّسوؿ الَّذين  وَبَّ 
وىم على واليتهم ، ومل يعزؿ أحداً منهم إال ليعيّْنو ُب مكاٍف اخر أكثر أنبّْيًَّة من موقعو  (ص)الرسوؿ 

األوَّؿ ، ويرضاه كما حدث لعمرو بن العاص ، وكانت مسؤوليَّات الوالة ُب عهد أيب بكر الصّْدّْيق 
، خصوصاً الوالة الذين سبق  عيينهم أيَّاـ  (ص)بالدرجة األوىل امتداداً لصبلحيتهم ُب عصر الرسوؿ 

  .(ص)الرَّسوؿ 

ػ وردت أخباٌر كثريٌة ُب شأف  أخُّر عليٍّ عن مبايعة الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنهما ػ وكذا  أخَّر الزُّبري بن 27
ِإفَّ علّياً ، : العوَّاـ ، وُجلُّ ىذه األخبار ليس بصحيٍح ِإال ما رواه ابن عباٍس ػ رضي اهلل عنهما ػ قاؿ 

والزُّبري ، ومن كاف معهما زبلَّفوا ُب بيت فاطمة بنت رسوؿ اهلل ، فقد كاف انشغاؿ صباعٍة من اؼبهاجرين 
وعلى رأسهم عليُّ بن أيب طالٍب بأمر جهاز رسوؿ اهلل ، من  غسيٍل ، و كفنٍي ، وقد بايع الزُّبري ابن 
 .العوَّاـ ، وعليُّ بن أيب طالب رضي اهلل عنهما أبا بكٍر ُب اليـو التَّايل لوفاة الرَّسوؿ ، وىو يـو الثبلثاء 

 : (ص)ػ عندما سئل الصّْدّْيق عن مرياث رسوؿ اهلل ، قاؿ للسَّيدة فاطمة ، والعبَّاس عمّْ النَّيبّْ 28
ا يأكل اؿ ؿبمٍَّد من ىذا اؼباؿ » : ظبعت رسوؿ اهلل يقوؿ  وُب روايٍة « ال نورث   ما  ركنا صدقٌة ، وِإمبَّ

يعمل بو ِإال عملت بو ، فِإٍلّْ  (ص)لست  اركاً شيئاً كاف رسوؿ اهلل : قاؿ أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ : 
أفَّ أبا بكر داـ أيَّاـ خبلفتو يعطي أىل : ومن الثَّابت  ارىبّياً . أخشى ِإف  ركت شيئاً من أمره أف أزيغ 

ُب اؼبدينة ، ومن أمواؿ فدؾ ، وطبس خيرب ، ِإال أنَّو مل ينفذ فيها  (ص)البيت حقَّهم ُب ُبء رسوؿ اهلل 
 .أحكاـ اؼبرياث عمبلً دبا ظبعو من رسوؿ اهلل 

، وأنَّو ليس خليفًة عن اهلل  (ص)ػ بنيَّ الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ُب خطبتو طبيعة خليفة رسوؿ اهلل 29
يطيقو بنبوَّ و ، ورسالتو ،  (ص)وأنَّو بشٌر غري معصوـٍ ال يطيق ما كاف رسوؿ اهلل  (ص)، بل عن رسولو 

 .فهو ُب سياستو متَّبٌع ، وليس دببتدٍع 

أفَّ األحواؿ  تغريَّ ، و تبدَّؿ ، : ػ من الدُّروس ، والعرب ُب بعث جيش أسامة ػ رضي اهلل عنو ػ 30
والشَّدائد ال  شغل أىل اإِليباف عن أمر الدّْين ، واؼبسرية الدَّعوية ال  ر بط بأحٍد ، ووجوب ا ّْباع النَّيبّْ 

، وحدوث اػببلؼ بني اؼبؤمنني ، ورّده ِإىل الكتاب والسُّنَّة ، وجعل الدَّعوة مقرونًة بالعمل ،  (ص)



ومكانة الشباب ُب خدمة اإِلسبلـ ، وروعة اآلداب اإِلسبلميَّة ُب اعبهاد ، وربقيق جيش أسامة 
 .ألىدافو ، فقد ضعفت جبهة الردَّة ُب الشَّماؿ ، وأصبحت من أضعف اعببهات 

 

ىوؿ الصَّدمة : ؽبا أسباٌب ، منها  (ص)ػ ِإفَّ الردَّة الَّيت قامت ّٔا القبائل العربيَّة بعد وفاة رسوؿ اهلل 31
دبوت رسوؿ اهلل ، ورقَّة الدّْين ، والسُّْقم ُب فهم نصوصو ، واغبنني ِإىل اعباىليَّة ومقارفة موبقاهتا ، 

والتفلُّت من النّْظاـ ، واػبروج على السُّلطة الشَّرعيَّة ، والعصبيَّة القبليَّة ، والطَّمع ُب اؼبلك ، والتكسُّب 
 .بالدّْين ، والشُّحُّ باؼباؿ ، والتَّحاسد ، واؼبؤثرات األجنبيَّة كدور اليهود ، والنَّصارى ، وآّوس 

فمنهم من  رؾ اإِلسبلـ صبلًة و فصيبلً ، وعاد ِإىل الوثنيَّة ، وعبادة األصناـ ، : ػ وأمَّا أصناؼ الردَّة 32
ومنهم من ادَّعى النُّبوَّة ، ومنهم من عاد ِإىل  رؾ الصَّبلة ، ومنهم من بقي يعرتؼ باإِلسبلـ ، ويقيم 

، وعاد أدراجو يبارس  (ص)الصَّبلة ، ولكنَّو امتنع عن أداء الزَّكاة ، ومنهم من مشََِت دبوت الرَّسوؿ 
برة ، وكلُّ ذلك وضَّحو علماء الفقو ،  عادا و اعباىليَّة ، ومنهم من ربريَّ و ردد وانتظر على من  كوف الدَّ

 .والسّْري 

ػ كاف موقف الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ من اؼبر دّْين ال ىوادة فيو ، وال مساومة فيو ، وال  نازؿ ، 33
ويرجع ِإليو الفضل األكرب ػ بعد اهلل  عاىل ػ ُب سبلمة ىذا الدّْين ، وبقائو على نقائو ، وصفائو ، 

وأصالتو ، وقد أقرَّ اعبميع ، وشهد التَّاريخ بأفَّ أبا بكٍر قد وقف ُب مواجهة الردَّة الطَّاغية ، وؿباولة 
نقض عرا اإِلسبلـ عروًة عروًة موقف األنبياء والرُّسل ُب عصورىم ، وىذه خبلفة النُّبوَّة الَّيت أدَّى أبو 

 .بكر حقَّها ، واستحقَّ ّٔا ثناء اؼبسلمني ودعاءىم ِإىل أف يرث اهلل األرض وأىلها 

ا مل  كن شاملًة لكلّْ النَّاس كشموؽبا اعبغراُب ، بل : ػ ِإفَّ من اغبقائق األساسيَّة حوؿ ىذه الفتنة 34 أهنَّ
 .ِإفَّ ىناؾ قادًة ، وقبائل ، وصباعاٍت ، وأفراداً سبسَّكوا بدينهم ُب كلّْ منطقة 

ػ ُب حروب الردَّة باليمن ظهرت صور اف ـبتلفتاف للنّْساء   صورة اؼبرأة الطَّاىرة العفيفة   الَّيت  قف 35
 (ازاد  )مع اإِلسبلـ ، وربارب الرَّذيلة ، و قف مع اؼبسلمني لكبح صباح شياطني اإِلنس واعبنّْ مثل 

الفارسيَّة زوج شهر بن باذاف ، وابنة عم فريوز الفارسي ، وصورة أخرى كاغبٌة مظلمٌة ، وىي ما قامت 
بو بعض بنات اليمن من يهود َوَمْن لفَّ لفهن ُب حضرموت ، فقد طرف فرحاً دبوت رسوؿ اهلل ، فأقمن 

ُجَّاف والفسَّاؽ يشجعن على الرَّذيلة ، ويزرين بالفضيلة ، فقد رقص الشَّيطاف فيها 
الليايل اغبمراء مع اؼب

 .معهنَّ ، وأ باعو طرباً لنكوص النَّاس عن اإِلسبلـ ، والدَّعوة ِإىل التمرُّد عليو ، وحرب أىلو 



ػ كاف بعض أىل اليمن ؽبم مواقف عظيمٌة ُب الثَّبات على اغبقّْ ، والدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ ، وربذير 36
قومهم من خطورة الردَّة ، ومن ىؤالء كاف مراف بن ذي عمري اؽبمداٍلُّ أحد ملوؾ اليمن ، وعبد اهلل بن 

، وشرحبيل بن السّْْمط ، وابنو ُب ب  معاوية ِمْن كندة  (ص)مالك األرحيبُّ ، وكاف من أصحاب النَّيبّْ 
. 

 

ػ بعد حروب الردَّة ذبمَّعت اليمن ربت قيادٍة مركزية عاصمتها اؼبدينة اؼبنوَّرة ، وقسم اليمن ِإىل 37
صنعاء ، واعبند ، وحضرموت ، ومل : أقساـٍ ِإداريٍَّة ال وحدات قبليٍَّة ، فقد ُقسّْم ِإىل ثبلثة أقساـٍ ِإداريَّة 

 عد العصبيَّة القبليَّة أساساً ُب الزَّعامة ، أو ُب التَّولية ، ومل  عد القبليَّة سوى وحدٍة عسكريٍَّة ال سياسيٍَّة 
 .التَّقوى ، واإِلخبلص ، والعمل الصَّاّب : ، وأصبحت اؼبقاييس اؼبعتربة ىي اؼبقاييس اإِليبانيَّة 

ػ كاف ؽبزيبة طليحة األسدي ُب معركة بزاخة أثٌر كبرٌي ُب رجوع كثرٍي من القبائل ِإىل حظرية اإِلسبلـ 38
ندخل فيما خرجنا منو ، فبايعهم خالٌد على ما بايع : ، فقد أقبلت بنو عامر بعد ىزيبة بزاخة يقولوف 

ء   .عليو أىل بزاخة من أسٍد ، وغطفاف ، وططّْ

ػ ِإفَّ مقتل مالك بن نويرة بسبب كربه و ردُّده ، فقد بقي للجاىلية ُب نفسو نصيٌب ، ولذلك ماطل 39
، وُب  أدية حقّْ بيت ماؿ اؼبسلمني عليو اؼبتمثّْل  (ص)ُب التبعيَّة للقائم بأمر اإِلسبلـ بعد رسوؿ اهلل 

 .بالزَّكاة 

ػ قاـ الصّْدّْيق بالتَّحقيق ُب مقتل ابن نويرة ، وانتهى ِإىل براءة ساحة خالٍد من هتمة قتل مالك بن 40
نويرة ، فقد كاف الصّْدّْيق ُب ىذا الشَّأف أكثر اطبلعاً على حقائق األمور ، وأبعد نظراً ُب  صريفها ، 

 .من بقيَّة الصَّحابة   ألنَّو اػبليفة ، وِإليو  صل األخبار 

ػ ِإفَّ من كماؿ الصّْدّْيق  وليتو ػبالٍد ، واستعانتو بو   ألنَّو كاف شديداً   ليعتدؿ بو أمره ، وىبلط 41
الشّْدَّة باللّْني ، فِإفَّ ؾبرَّد اللّْني يفسد ، وؾبرَّد الشدة يفسد ، فكاف يقـو باستشارة عمر ، وباستنابة 

 .خالٍد ، وىذا من كمالو الَّذي صار بو خليفة رسوؿ اهلل 

ػ كاف للمثىنَّ بن حارثة دوٌر كبرٌي ُب ِإطباد فتنة البحرين ، والوقوؼ بقوَّا و جبانب العبلء بن 42
اغبضرمي ، وقد سار جبنوده من البحرين مشاالً ، ووضع يده على القطيف وىجر حَّتَّ بلغ مصبَّ دجلة 

، وقضى ُب سريه على قوات الفرس وعمَّاؽبم ، وقد كانت أخباره  صل ِإىل الصّْدّْيق ، وسأؿ عنو 
ىذا رجل غري خامل الذّْكر ، وال ؾبهوؿ النَّسب ، وال : أصحابو ، فقاؿ لو قيس بن عاصم اؼبنقريُّ 
 .ذليل العماد ، ىذا اؼبثىنَّ بن حارثة الشَّيباٍلُّ 



ػ  عترب ىزيبة ب  حنيفة ُب اليمامة أماـ جيوش خالد قاصمة الظَّهر غبركة الردَّة ، وكاف من ضمن 44
شهداء اؼبسلمني ُب حرب اليمامة كثرٌي من حفظة القراف ، وقد نتج عن ذلك أف قاـ أبو بكر ػ رضي 
اهلل عنو ػ دبشورة عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو جبمع القراف من الرّْقاع ، والعظاـ ، والسَّعف ، ومن 

صدور الرّْجاؿ ، وأسند الصّْدّْيق ىذا العمل العظيم ، واؼبشروع اغبضاريَّ الضَّخم ِإىل الصَّحايبّْ اعبليل 
 .زيد بن ثابٍت األنصاري رضي اهلل عنو 

 ػ ربقَّقت شروط التَّمكني ولوازمو كلُّها ُب عهد الصّْدّْيق ، واػبلفاء الرَّاشدين من بعده ،45

وكاف للصّْدّْيق الفضل بعد اهلل ُب  ذكري األمَّة ّٔذه الشروط ، ولذلك رفض طلب األعراب ُب وضع 
 .الزكاة عنهم وأَصرَّ على بعث جيش أسامة ، والتـز بالشَّرع كامبلً ، ومل يتنازؿ عن صغريٍة ، وال كبرية 

ػ كاف ِإعداد الصّْدّْيق ُب حروب الردَّة شامبلً معنويّاً ، فجيَّش اعبيوش ، وعقد األلوية ، واختار 46
القادة غبروب الردَّة ، وراسل اؼبر دّْين ، وحرَّض الصَّحابة على قتاؽبم ، وصبع السبلح ، واػبيل واإِلبل ، 
اد ،  وجهَّز الغزاة ، وحارب البدع ، واعبهل ، واؽبوى ، وحكَّم الشَّريعة ، وأخذ بأصوؿ الوحدة ، واالربّْ
واالجتماع ، وأخذ دببدأ التَّفرُّغ ، وساىم ُب ِإحياء مبدأ التخصُّص ، فخالد لقيادة اعبيوش ، وزيد بن 

ثابت عبمع القراف ، وأبو برزة األسلمي للمراسبلت اغبربيَّة ، واىتم باعبانب األم ّْ ، واإِلعبلميّْ ، وغري 
 .ذلك من األسباب 

ػ  ظهر اثار ربكيم شرع اهلل ُب عصر الصّْدّْيق ُب سبكني اهلل للصَّحابة ، فقد حرصوا على ِإقامة 47
شعائر اهلل على أنفسهم ، وأىليهم ، وأخلصوا هلل ُب رباكمهم ِإىل شرعو ، فاهلل ػ سبحانو ، و عاىل ػ 

 .قوَّاىم ، وشدَّ أزرىم ، ونصرىم على اؼبر دّْين ، ورزقهم األمن ، واالستقرار 

ػ كاف اعبهاد الَّذي خاضو الصَّحابة ُب حروب الردَّة ِإعداداً ربَّانّياً للفتوحات اإِلسبلميَّة ، حيث 48
سبيَّزت الرَّايات ، وظهرت القدرات ، و فجَّرت الطَّاقات ، واكتشفت قيادات ميدانيَّة ، و فنَّن القادة ُب 

األساليب ، واػبطط اغبربيَّة ، وبرزت مؤىّْبلت اعبنديَّة الصَّادقة اؼبطيعة ، واؼبنضبطة الواعية   الَّيت  قا ل 
  وىي  علم على ماذا  قا ل ، و قدّْـ كلَّ شيء   وىي  علم من أجل ماذا  ضحّْي و بذؿ ، ولذا كاف 

 .األداء فائقاً ، والتَّفاٍل عظيماً 

ػ  وحَّدت شبو اعبزيرة العربيَّة بفضل اهلل ٍبَّ جهاد الصَّحابة مع الصّْدّْيق ربت راية اإِلسبلـ ألوَّؿ مرة 49
ُب  ارىبها بزواؿ الرؤوس ، أو انتظامها ضمن اؼبدّْ اإِلسبلمي ، وبسطت عاصمة اإِلسبلـ ػ اؼبدينة ػ 
ىيمنتها على ربوع اعبزيرة ، وأصبحت األمَّة  سري وراء زعيٍم واحٍد ، دببدأ واحد ، بفكرٍة واحدة ، 



فكاف االنتصار انتصاراً للدَّعوة اإِلسبلميَّة ولوحدة األمَّة بتضامنها و غلُّبها على عوامل التفكُّك ، 
والعصبيَّة ، كما كانت برىاناً على أفَّ الدَّولة اإِلسبلميَّة بقيادة الصّْدّْيق قادرٌة على التغلُّب على أعنف 

 .األزمات 

أفَّ أيَّة ؿباولٍة للتمرُّد على دين اإِلسبلـ سواٌء أقاـ ّٔا فرٌد ، أـ صباعٌة ، أـ : ػ أثبتت أحداث التَّاريخ 50
ا ىو سبرٌُّد على أمر  ا ىي ؿباولٌة يائسة ، ماؽبا اإِلخفاؽ الذَّريع ، واػبيبة الشَّنيعة   ألفَّ التَّمرُّد ِإمبَّ دولٌة ِإمبَّ
اهلل اؼبتمثّْل بكتابو   الذي  كفَّل حبفظو ، وحفظ صباعٍة  لتفُّ حولو ، و قيمو ُب نفوسها وواقعها مدى 

 .الدَّىر ، وحبكمو القاضي بالعاقبة للمتَّقني ، وباؼبنّْ على اؼبستضعفني أف يديل ؽبم من الظَّاؼبني 

 

ػ ما ِإف انتهت حروب الردَّة ، واستقرَّت األمور ُب اعبزيرة العربيَّة   الَّيت كانت ميداناً ؽبا ، حَّتَّ شرع 51
، فجيَّش اعبيوش لفتح العراؽ ،  (ص)الصّْدّْيق ُب  نفيذ خطَّة الفتوحات ، الَّيت وضع معاؼبها رسوؿ اهلل 

 .والشَّاـ 

 شري ِإىل اغبسّْ  (خالٍد ، وعياٍض  )ػ ِإفَّ األوامر الَّيت وجَّهها الصّْدّْيق ِإىل قادة فتوح العراؽ 52
االسرتا يجيّْ اؼبتقدّْـ   الَّذي كاف يبلكو الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ فقد أعطى صبلة  عليماٍت عسكريَّة 
اسرتا يجيٍة منها و كتيكية ، فحدَّد لكلٍّ من القاِئَدْين اؼبسِلَمنْي جغرافياً منطقًة للدُّخوؿ ِإىل العراؽ ، 

ا ىو يبارس القيادة من غرفة العمليَّات باغبجاز ، وقد ُبسطت أماَمو خارطة العراؽ بكلّْ  ضاريسها  كأمبَّ
 .، ومسالكها 

ػ خاض خالٌد ُب العراؽ عدَّة معارؾ كانت السَّبب ُب فتح العراؽ ، كمعركة ذات السَّبلسل ، 53
ومعركة اؼبذار ، والوعبة ، وأُلَّيس ، وفتح اغبرية ، واألنبار ، وعني التَّمر ، ودومة اعبندؿ ، ووقعة اغبصيد 

 .، ووقعة الفراض 

ػ عـز الصّْدّْيق على فتح الشَّاـ ، فاستشار كبار الصَّحابة ، ٍبَّ استنفر أىل اليمن للجهاد ، وعقد 54
األلوية للقادة ، وأرسل أربعة جيوش لببلد الشَّاـ ، وكاف قادة اعبيوش كبلِّ من يزيد بن أيب سفياف ، وأيب 

 .عبيدة بن اعبراح ، وعمرو بن العاص ، وشرحبيل بن حسنة 

ػ كانت اعبيوش اؼبكلَّفة بفتح الشَّاـ  بلقي صعوبًة ُب  نفيذ اؼبهمَّات اؼبوكلة ِإليها ، فقد كانت 55
 واجو جيوش اإلمرباطوريَّة الرومانيَّة الَّيت سبتاز بقوَّهتا ، وكثرة عددىا ، فراسلوا الصّْدّْيق ، وأعلموه 

بوضعهم اغبرج ، فأمر الصّْدّْيق اعبيوش باالنسحاب ِإىل الريموؾ ، والتَّجمُّع ىناؾ ، وأمر خالداً بالسَّري 
 .بنصف جيش العراؽ كبو جبهات الشَّاـ وأمره بقيادة اعبيوش ىناؾ 



ػ استطاع خالد بن الوليد أف وبقّْق انتصاراٍت عظيمًة على جيوش الشَّاـ ، من أنبّْها معركة أجنادين 56
 .، والريموؾ 

وىي َبْذُر ىيبة الدَّولة : ػ يبكن للباحث أف يستنبط أىمَّ معامل السّْياسة اػبارجيَّة ُب دولة الصّْدّْيق 57
، والعدؿ بني األمم اؼبفتوحة ،  (ص)ُب نفوس األمم األخرى ، ومواصلة اعبهاد الَّذي أمر بو الرسوؿ 

 .والرّْفق بأىلها ، ورفع اإِلكراه عن األمم اؼبفتوحة ، وِإزالة اغباجز البشريّْ بينهم وبني اإِلسبلـ 

طالع للفتوحات ُب عهد الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ يبكن لو أف يستنتج خطوطاً رئيسًة للخطَّة 58
ُ
ػ ِإفَّ اؼب

اغبربيَّة الَّيت سار عليها ، وكيف  عامل ىذا اػبليفة العظيم مع سنَّة األخذ باألسباب ؟ وكيف كانت 
 اػبطة احملكمة عامبلً من عوامل نزوؿ النَّصر والتَّمكني من اهلل ػ عزَّ وجلَّ ػ

عدـ اإِليغاؿ ُب ببلد العدو حَّتَّ  دين للمسلمني ، التَّعبئة : للمسلمني ، ومن ىذه اػبطوط ما يلي 
وحشد القوات ،  نظيم عملية اإِلعداد للجيوش ، ربديد اؽبدؼ من اغبرب ، ِإعطاء األفضلية ؼبسارح 

العمليَّات ، عزؿ ميداف اؼبعركة ، التطوُّر ُب أساليب القتاؿ ، سبلمة خطوط اال ّْصاؿ مع القيادة ، ذكاء 
 .اػبليفة ، وفطنتو 

ػ بنيَّ الصّْدّْيق ُب  وجيها و للقادة واعبنود حقوؽ اهلل  عاىل ، كمصابرة العدوّْ ، وِإخبلص قتاؽبم هلل 59
ووضع حقوؽ القادة على اعبنود والرَّعية ، . ، وأداء األمانة ، وعدـ اؼبماألة واحملاباة ُب نصر دين اهلل 

كالتزاـ طاعتو ، واؼبسارعة ِإىل امتثاؿ أمره ، وعدـ مسارعتو ُب شيٍء من قسمة الغنائم ، وغري ذلك من 
وفصَّل الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ من خبلؿ وصاياه ورسائلو ُب حقوؽ اعبند كاستعراضهم ، . اغبقوؽ 

و فقُّد أحواؽبم ، والرّْفق ّٔم ُب السري ، وأف يقيم عليهم العرفاء ، والنقباء ، واختيار مواضع نزوؽبم 
حملاربة العدوّْ ، وِإعداد ما وبتاج ِإليو اعبند من زاٍد ، وعلوفٍة ، والتعرُّؼ على أخبار العدو باعبواسيس 

الثّْقات لسبلمة اعبند ، وربريضهم على اعبهاد و ذكريىم بثواب اهلل ، وفضل الشَّهادة ، ومشاورة ذوي 
الرَّأي منهم ، وأف يلزمهم دبا أوجبو اهلل من حقوؽ ، وأف ينهاىم عن االشتغاؿ عن اعبهاد بزراعٍة ، أو 

 .وكلُّ ىذه اغبقوؽ قد استخرجت من رسائلو ، ووصاياه للقادة . ذبارٍة 

ػ ِإفَّ اؼبتأمّْل ُب حركة الفتح اإِلسبلميّْ يرى  وفيق اهلل  عاىل عبيوش اػبليفة أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ 60
يار ُب وقٍت  فقد استطاعت  لك اعبيوش اؼبظفَّرة أف  كسر شوكة الرُّوماف ، والفرس ، وفتح  لك الدّْ
قياسيٍّ ُب  اريخ اغبروب ، ومن أىمّْ أسباب  لك الفتوح ، ِإيباف اؼبسلمني باغبقّْ   الذي يقا لوف من 
أجلو ، و أصُّل الصّْفات اغبربيَّة ُب اؼبسلمني ، وظباحة اؼبسلمني وعدالتهم مع  لك الشُّعوب ، ورضبة 



اؼبسلمني ُب  قدير اعبزية واػبراج ووفاؤىم بعهودىم ، وثروة اؼبسلمني الواسعة من الرّْجاؿ والقادة العظاـ 
 .، وِإحكاـ اػبطَّة اإِلسبلميَّة اغبربيَّة ، وغري ذلك من األسباب 

ػ عندما نزؿ اؼبرض بالصدّْيق ، وأشرؼ على اؼبوت ، قاـ بعدَّة ِإجراءات عمليَّة   لتتمَّ عملية اختيار 61
وبعد أف ًبَّ  رشيح الصّْدّْيق . استشار كبار الصَّحابة من اؼبهاجرين واألنصار : اػبليفة القادـ ، وىي 

لعمر ، ووافق معظم الصَّحابة على ذلك ، كتب عهداً مكتوباً يُقرأ على النَّاس ُب اؼبدينة وُب األمصار ، 
وأخرب عمر بن اػبطاب خبطوا و القادمة ، وعرَّفو ما عـز عليو ، وألزمو بذلك ، وأبلغ الناس بلسانو واعياً 
مدركاً حَّتَّ ال وبصل أي لَْبٍس ، و وجَّو بالدُّعاء ِإىل اهلل يناجيو ، ويبثُّو كوامن نفسو ، وكلَّف عثماف بن 

عفاف أف يتوىلَّ قراءة العهد على النَّاس ، وأخذ البيعة لعمر قبل مو و ، وقاـ بتوجيو الفاروؽ عندما 
 .اختلى بو 

 ػ ِإفَّ اػبطوات الَّيت سار عليها أبو بكٍر الصّْدّْيق ُب اختيار خليفتو من بعده ال  تجاوز الشُّورى62

بأيّْ حاٍؿ من األحواؿ ، وِإف كانت اإِلجراءات اؼبتَّبعة فيها غري اإِلجراءات اؼبتَّبعة ُب  ولية أيب بكٍر 
نفسو ، وىكذا ًبَّ عقد اػببلفة لعمر بالشُّورى ، واال ّْفاؽ ، ومل يرد ُب التَّاريخ أيُّ خبلٍؼ وقع حوؿ 

خبلفتو بعد ذلك ، وال أفَّ أحداً هنض طواؿ عهده لينازعو األمر ، بل كاف ىناؾ ِإصباٌع على خبلفتو ، 
 .وعلى طاعتو ُب أثناء حكمو ، فكاف اعبميع وحدًة واحدًة 

نيا بعد جهاٍد عظيٍم ُب سبيل نشر دين اهلل ُب اآلفاؽ ، 63 ػ خرج أبو بكر الصّْدّْيق من ىذه الدُّ
بعد وفا و ،  (ص)وستظلُّ اغبضارة اإِلنسانيَّة مدينًة ؽبذا الشَّيخ اعبليل   الذي ضبل لواء دعوة الرَّسوؿ 

وضبى غرسو عليو الصَّبلة والسَّبلـ ، وقاـ برعاية بذور العدؿ واغبريَّة ، وسقاىا أزكى دماء الشُّهداء ، 
َر التَّاريخ  قدُّماً عظيماً ُب العلـو ، والثَّقافة ، والفكر ،  فا ت من كلّْ الثَّمرات عطاًء جزيبلً ، حقَّق َعبػْ

وستظلُّ اغبضارة مدينًة للصّْدّْيق   ألنَّو جبهاده الرَّائع ، وبصربه العظيم ضبى اهلل بو دين اإِلسبلـ ُب ثبا و 
 .ُب الردَّة ، ونشر اهلل بو اإِلسبلـ ُب األمم ، والدُّوؿ ، والشُّعوب حبركة الفتوحات العظيمة 

ػ ِإفَّ ىذا آّهود اؼبتواضع قابٌل للنَّقد والتَّوجيو ، وما ىي ِإال ؿباولٌة متواضعٌة ىدفها معرفة حقيقة 64
عصر اػببلفة الرَّاشدة ، لكي نستفيد منها ُب حركتنا اؼبستمرَّة لتحكيم شرع اهلل ، ونشر دعو و ُب دنيا 

 :النَّاس ، وبي  وبني النَّاقد قوؿ الشاعر 

ِإْف ذبَِْد َعْيباً َفُسدَّ اػبََلبل  جلَّ َمْن ال َعْيَب ِفْيِو َوَعبلَ وأسأُؿ اهلل العليَّ العظيم ربَّ العرش الكرَل 
أف يتقبَّل ىذا اعبهد قبوالً حسناً ، وأف يبارؾ فيو ، وأف هبعلو من أعمايل الصَّاغبة الَّيت أ قرَّب ّٔا ِإليو ، 



وأف ال وبرم  ، وال ِإخواٍل الذين أعانوٍل على ِإكمالو من األجر ، واؼبثوبة ، ورفقة النَّبيّْني ، والصّْدّْيقني 
َربػََّنا اْغِفْر لََنا َوإِلْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَػُقونَا }: ، والشُّهداء والصَّاغبني ، وأختم ىذا الكتاب بقوؿ اهلل  عاىل 

وبقوؿ الشَّاعر  [10: اغبشر] {*بِاإِليبَاِف َوالَ ذَبَْعْل ُب قُػُلوبَِنا ِغبلِّ لِلَِّذيَن آَمُنوا َربػََّنا ِإنََّك َرُؤوٌؼ َرِحيٌم 
 :ابن الورديّْ البنو 

يِن َوال  اْطُلِب الِعْلَم َوال َ ْكَسْل َفَما  أَبْػَعد اػَبرْي على أىِل الَكَسبْلْحَتِفْل لِْلِفْقِو ُب الدّْ
 َ ْشَتغْل َعْنُو دبَاٍؿ َوَخَوْلَواْىُجِر النػَّْوـَ َوَحصّْْلو َفَمْن  يَػْعِرِؼ اؼبطلوَب وَبِْقْر َما َبَذْلبلَ  َػُقْل َقْد 

ْرِب َوَصْلسبحانك اللَُّهمَّ وحبمدؾ ، أشهد أف ال ِإلو ِإال  َذَىَبْت أَْربَابُو  كلُّ َمْن َسار َعَلى الدَّ
 أنت ، أستغفرؾ ، وأ وب ِإليك

 واخر دعوانا أِف اغبمُد هلل ربّْ العاؼبني

* * * 

 
 
 

 اؼبصادر واؼبراجع

ِإبراىيم علي شعوط ، اؼبكتب اإِلسبلمي الطَّبعة السادسة . ػ أباطيل هبب أف سُبحى من التَّاريخ ، د 1
 .ـ 1988ىػ  1408

 ػ 1403ػ أبو بكٍر الصّْدّْيق أوؿ اػبلفاء الرَّاشدين ، ؿبمد رشيد رضا ، دار الكتب العلميَّة بريوت 2
 .ـ 1983

ػ أبو بكٍر الصّْدّْيق أفضل الصَّحابة وأحقُّهم باػببلفة ، ؿبمَّد بن عبد الرضبن بن ؿبمَّد بن قاسم ، دار 3
 .ـ 1996ىػ  1417القاسم الطَّبعة األوىل 

خالد جاسم اعبنايب ، دار الشُّؤوف الثقافية العامة ، . نزار اغبديثي ، د . ػ أبو بكٍر الصّْدّْيق ، د 4
 .ـ 1989العراؽ ، الطَّبعة األوىل 

ىػ  1406ػ أبو بكٍر الصّْدّْيق ، علي الطنطاوي ، دار اؼبنارة ، جدَّة ، السُّعوديَّة ، الطبعة الثَّالثة 5
 .ـ 1986

 .ـ 1989ىػ  1410ػ أبو بكٍر الصّْدّْيق ، ؿبمَّد ماؿ اهلل ، مكتبة ابن  يميَّة ، الطبعة األوىل 6

 .ىػ 1415ػ أبو بكٍر رجل الدَّولة ، ؾبدي ضبدي ، دار طيبة الرّْياض ، الطبعة األوىل 7



 . ػ األحكاـ السُّلطانيَّة أليب اغبسن اؼباوردي ، دار الكتب العلميَّة بريوت 8

صباؿ عبد اؽبادي ؿبمَّد . ػ أخطاء هبب أف ُ صحح ُب التَّاريخ ، استخبلؼ أيب بكر الصّْدّْيق ، د 9
ـ 1986ىػ  1406مسعود ، دكتورة وفاء ؿبمَّد رفعت صبعة ، دار الوفاء ، اؼبنصورة ، الطَّبعة األوىل 

. 

 .ـ 1989ىػ  1409ػ األساس ُب السُّنَّة ، سعيد حوَّى ، دار السَّبلـ دبصر ، الطبعة األوىل 10

اث العريبّْ ، 11 ػ ُأْسد الغابة ُب معرفة الصَّحابة ، أليب اغبسن علي بن ؿبمَّد اعبزري ، دار ِإحياء الرتُّ
 .ـ 1996ىػ  1417الطبعة األوىل 

ػ أشهر مشاىري اإِلسبلـ ُب اغبرب والسّْياسة ، رفيق العظم ، دار الرَّائد العريب ، بريوت ػ لبناف ، 12
 .ـ 1983ىػ  1403الطَّبعة السَّادسة 

ىػ  1420ػ أصحاب الرَّسوؿ ، ؿبمود اؼبصري ، مكتبة أيب حذيفة السَّلفي ، الطَّبعة األوىل 13
 .ـ 1999

 

ػ االكتفاء دبا  ضمَّنو من مغازي رسوؿ اهلل والثَّبلثة اػبلفاء ، أليب الربيع سليماف الكبلعي 28
 .ـ 1997ىػ  1417األندلسي، عامل الكتب، بريوت، الطَّبعة األوىل 

ػ البداية والنّْهاية ، أبو الفداء اغبافظ بن كثري الدّْمشقي ، دار الرَّيَّاف ، القاىرة ، الطَّبعة األوىل 29
 .ـ 1988ىػ  1408

ىػ  1407ػ  اريخ األمم واؼبلوؾ ، أليب جعفر الطَّربي ، دار الفكر بريوت ، الطَّبعة األوىل 30
 .ـ 1987

 .عبد اؼبنعم الدُّسوقي ، دار اػبلفاء مصر . ػ  اريخ األنصار السّْياسي ، د 31

ىػ  1407ػ  اريخ اإِلسبلـ للذَّىيب ، عهد اػبلفاء الرَّاشدين ، دار الكتاب العريب ، الطَّبعة األوىل 32
 .ـ 1987

ػ التَّاريخ اإِلسبلميُّ ، اػبلفاء الرَّاشدوف ، ؿبمود شاكر ، اؼبكتب اإِلسبلميُّ ، الطَّبعة اػبامسة 33
 .ـ 1990ىػ  1411

عبد العزيز عبد اهلل اغبميدي ، دار الدَّعوة ، اإِلسكندريَّة ، . ػ التَّاريخ اإِلسبلميُّ مواقف وعرب ، د 34
 .ـ 1998ىػ  1418دار األندلس اػبضراء ، جدَّة ، الطَّبعة األوىل 



ػ  اريخ اػببلفة الرَّاشدة ، ؿبمَّد بن أضبد كنعاف ، مؤسَّسة اؼبعارؼ ، بريوت ػ لبناف ، الطَّبعة األوىل 35
 .ـ 1997ىػ  1417

ػ  اريخ اػبلفاء لئِلماـ جبلؿ الدّْين السُّيوطي ، ُع  بتحقيقو ِإبراىيم صاّب ، دار صادر ، بريوت ، 36
 .ـ 1997ىػ  1417الطَّبعة األوىل 

يسري ؿبمَّد ىاٍل ، الطَّبعة األوىل . ػ  اريخ الدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ ُب عهد اػبلفاء الرَّاشدين ، د 37
ْـّ القرى ، معهد البحوث العلميَّة ، وِإحياء الرتاث 1418  .ىػ جامعة أ

صبيل عبد اهلل اؼبصري ، . واػبلفاء الرَّاشدين ، د  (ص)ػ  اريخ الدَّعوة اإِلسبلميَّة ُب زمن الرَّسوؿ 38
ار باؼبدينة اؼبنوَّرة ، الطَّبعة األوىل   .ـ 1987ىػ  1407مكتبة الدَّ

علي معطي ، مؤسَّسة اؼبعارؼ ، بريوت ، الطَّبعة األوىل . ػ التَّاريخ السّْياسي والعسكري ، د 39
 .ـ 1998ىػ  1419

ؿبمَّد الزُّحيلي ، دار الفكر اؼبعاصر ، بريوت ، دار الفكر ، . ػ  اريخ القضاء ُب اإِلسبلـ ، د 40
 .ـ 1995ىػ  1415دمشق ، الطبعة األوىل 

 .ـ 1980ىػ  1400ػ  اريخ اليعقويب ، دار بريوت للطّْباعة والنشر ، طبعة 41

 

ػ  اريخ بغداد أو مدينة السَّبلـ ، أليب بكٍر أضبد بن عليٍّ اػبطيب البغداديّْ ، دار الكتب العلميَّة ، 42
 .بريوت ، لبناف 

 .ـ 1995شحادة علي النَّاطور . ػ  اريخ صدر اإِلسبلـ وفجره ، د 43

ػ  اريخ فتوح الشَّاـ ، ربقيق عبد اؼبنعم عبد اهلل عامر ، أليب زكريا يزيد بن ؿبمَّد األزديّْ ، مؤسَّسة 44
 .ـ 1970القاىرة 

ػ التبيني ُب أنساب القرشيّْني ، أليب ؿبمَّد عبد اهلل بن أضبد بن ؿبمَّد بن قدامة اؼبقدسي ، عامل 45
 .الكتب ، بريوت 

ىػ  1408ػ التَّحالف السّْياسي ُب اإِلسبلـ ، منري الغضباف ، دار السبلـ ، الطَّبعة الثانية 46
 .ـ 1988

اد العريبّْ 47 مذي ، عبد الرضبن بن عبد الرَّحيم اؼبباركفوري ، دار االربّْ ػ ربفة األحوذي بشرح الرتّْ
 .ـ 1965ىػ  1385للطباعة ، الطَّبعة الثَّانية 



صبحي ؿبمصاٍل ، دار العلم للمبليني ، الطَّبعة . ػ  راث اػبلفاء الرَّاشدين ُب الفقو اإِلسبلمي ، د 48
 .ـ 1984األوىل 

بية القياديَّة للغضباف ، دار الوفاء اؼبنصورة ، الطَّبعة األوىل 49  .ـ 1998ىػ  1418ػ الرتَّ

ؿبمَّد بن صامل السَّلمي ، دار . ػ  ر يب وهتذيب البداية والنّْهاية ، خبلفة أيب بكٍر الصّْدّْيق ، د 50
 .ـ 1997ىػ  1418الوطن الرّْياض ، الطَّبعة األوىل 

 .ـ 1970ىػ  1389ػ  فسري ابن كثري ، دار الفكر للطّْباعة بريوت ، الطَّبعة الثانية 51

ؿبمود )ػ  فسري اآللوسي اؼبسمَّى روح اؼبعاٍل ُب  فسر القراف العظيم ، والسَّبع اؼبثاٍل لآللوسي 52
 .، ِإدارة الطبعة اؼبصطفائيَّة ، باؽبند ، بدوف ذكر سنة الطَّبع  (اآللوسي البغدادي

اث العريبّْ ، بريوت الطَّبعة الثَّالثة 53  .ػ  فسري الرَّازي ، دار ِإحياء الرتُّ

ػ  فسريالقاظبي اؼبسمَّى ؿباسن التَّأويل ، ؿبمَّد صباؿ الدّْين القاظبي ، دار الفكر ، بريوت ، الطَّبعة 54
 .ـ 1978ىػ  1398الثانية 

اث العريب ، بريوت 55 ػ  فسري القرطيب أليب عبد اهلل ؿبمَّد بن أضبد األنصاري القرطيب ، دار ِإحياء الرتُّ
 .ـ 1965، لبناف 

وىبة الزُّحيلي ، دار الفكر اؼبعاصر ، بريوت ، . ػ التَّفسري اؼبنري ُب العقيدة ، والشريعة ، واؼبنهج ، د 56
 .ـ 1991ىػ  1411دار الفكر ، دمشق ، الطَّبعة األوىل 

 

ػ التَّفوُّؽ والنَّجابة على هنج الصَّحابة ، ضبد بن بليو بن مرىاف العجمي ، مكتبة العبيكاف ، الرّْياض 57
 .، الطَّبعة األوىل 

ػ التمكني لؤلمَّة اإِلسبلميَّة ُب ضوء القراف الكرَل ، ؿبمَّد السَّيّْد ؿبمَّد يوسف ، دار السَّبلـ ، مصر 58
 .ـ 1997ىػ  1418، الطَّبعة األوىل 

اث العريبّْ بريوت ، الطَّبعة الثالثة 59 ػ هتذيب  اريخ دمشق الكبري البن عساكر ، دار ِإحياء الرتُّ
 .ـ 1987ىػ  1407

مهد رزؽ اهلل أضبد ، . ػ الثَّابتوف على اإِلسبلـ أيَّاـ فتنة الردَّة ُب عهد اػبليفة أيب بكٍر الصّْدّْيق ، د 60
 .ـ 1996ىػ  1417دار طيبة ، الطَّبعة األوىل 

ػ جامع األصوؿ ُب أحاديث الرَّسوؿ ، أبو السَّعادات اؼببارؾ بن ؿبمَّد اعبزري ، ربقيق عبد القادر 61
 .ىػ 1392األرناؤوط ، طبع مكتبة اغبلواٍل ، سورية عاـ 



ػ اعبامع ألخبلؽ الرَّاوي ، واداب السَّامع للخطيب البغداديّْ ، مكتبة اؼبعارؼ ، بالرّْياض 62
 .ـ 1983ىػ  1403

ـ ، 1993ىػ  1414ػ اعبهاد والقتاؿ ُب السّْياسة الشَّرعيَّة ، ؿبمَّد خري ىيكل ، الطَّبعة األوىل 63
 .دار البيارؽ ، عمَّاف 

ىػ  1416ِإبراىيم بيضوف ، دار النهضة العربيَّة ، طبعة . ػ اغبجاز والدَّولة اإِلسبلميَّة ، د 64
 .ـ 1995

أضبد نوفل ، دار الفرقاف ، عمَّاف ، طبعة عاـ . ػ اغبرب النَّفسيَّة من منظوٍر ِإسبلمي ، د 65
 .ـ 1987ىػ  1407

 .ـ 1997علي العتـو ، مكتبة الرسالة اغبديثة ، عمَّاف ، الطَّبعة الثَّانية ، . ػ حركة الردَّة ، د 66

 .ـ 1999ػ اغبركة السَّنوسيَّة ُب ليبيا ، علي ؿبمَّد الصَّبليب ، دار البيارؽ ، عمَّاف ، طبعة أوىل ، 67

 .ـ 1982ػ حركة الفتح اإِلسبلميّْ ، شكري فيصل ، دار العلم للمبليني ، الطَّبعة السَّادسة ، 68

ىػ  1400ػ حروب اإِلسبلـ ُب الشَّاـ ، ؿبمَّد أضبد بامشيل ، دار الفكر ، الطَّبعة األوىل ، 69
 .ـ 1980

 .ػ حروب الردَّة من قيادة النَّيب ِإىل ِإمرة أيب بكٍر ، شوقي أبو خليل ، دار الفكر ، دمشق 70

 

ـ 1994ىػ  1415ػ حروب الردَّة وبناء الدَّولة اإِلسبلميَّة ، أضبد سعيد بن سامل ، دار اؼبنار ، 71
. 

 .ـ 1979ىػ  1399ػ حروب الردَّة ، ؿبمَّد أضبد بامشيل ، دار الفكر ، الطَّبعة األوىل 72

عبد الرضبن بن صاّب احملمود ، دار طيبة ، . ػ اغبكم بغري ما أنزؿ اهلل ، أحوالو وأحكامو ، د 73
 .ـ 1999ىػ  1420الرّْياض ، الطَّبعة األوىل ، 

ػ حلية األولياء وطبقات األصفياء ، أليب نعيم أضبد بن عبد اهلل األصفهاٍل ، دار الكتب العلميَّة ، 74
 .بريوت 

 .ـ 1979ػ حياة أيب بكٍر ، ؿبمود شليب ، دار اعبيل ، بريوت ، الطَّبعة األوىل ، عاـ 75

 .ـ دار الفكر ، بريوت 1972ػ خاًب النَّبيّْني ، أليب زىرة ، الطَّبعة األوىل ، 76

ار السُّعودية ، الطَّبعة الرَّابعة ، 77 ىػ  1407ػ خالد بن الوليد ، صادؽ ِإبراىيم عرُجوف ، الدَّ
 .ـ 1987



 .ػ اػبراج ، أليب يوسف ، منشورات مكتبة الرّْياض اغبديثة ، بدوف  اريخ طبع 78

 .ؿبمَّد أضبد عاشور ، صباؿ عبد اؼبنعم الكومي ، دار االعتصاـ . ػ خطب أيب بكٍر الصّْدّْيق ، د 79

وبط ِإبراىيم اليحط ، دار اؽبجرة السُّعودية .  ػ اػببلفة الرَّاشدة والدَّولة األمويَّة من فتح الباري ، د 80
 .ـ 1996ىػ  1417، الطبعة األوىل 

 ػ اػببلفة واػبلفاء الرَّاشدوف بني الشُّورى والديبقراطية ، سامل ّٔنساوي ، مكتبة اؼبنار اإِلسبلميَّة ، 81
 .ـ 1997ىػ  1418الكويت ، الطَّبعة الثانية 

 ػ اػبلفاء الرَّاشدوف بني االستخبلؼ واالستشهاد ، صبلح عبد الفتاح اػبالدي ، دار القلم ، 82
ار الشَّامية ، بريوت ، الطَّبعة األوىل   .ـ 1995ىػ  1416دمشق ، الدَّ

ىػ  1406 ػ اػبلفاء الرَّاشدوف ، عبد الوىاب النَّجار ، دار القلم ، بريوت ، الطَّبعة األوىل 83
 .ـ 1986

 ػ خلفاء الرَّسوؿ ، خالد ؿبمَّد خالد ، دار ثابت ، القاىرة ، دار الفكر ، دمشق ، الطَّبعة األوىل 84
 .ـ 1994ىػ  1415

 . ػ الدرُّ اؼبنثور ُب التفسري باؼبأثور ، اإِلماـ السُّيوطي ، الناشر ؿبمَّد أمني دمج ، بريوت ػ لبناف 85

 . ػ دراسات ُب اغبضارة اإِلسبلميَّة ، أضبد ِإبراىيم الشَّريف ، دار الفكر العريب 86

 

ـ 1989ىػ  1409 ػ دراسات ُب السّْرية النَّبويَّة ، عماد الدين خليل ، الطَّبعة اغبادية عشرة ، 87
 .بريوت 

عبد الرضبن الشُّجاع ، دار الفكر اؼبعاصر ، .  ػ دراساٌت ُب عهد النُّبوَّة واػببلفة الرَّاشدة ، د 88
 .ـ 1999ىػ  1419الطبَّعة األوىل 

 ػ دالئل النُّبوَّة ومعرفة أحواؿ صاحب الشَّريعة ، أليب بكر ؿبمَّد البيهقي ، ربقيق عبد اؼبعطي 89
 .ىػ ، دار الكتب العلميَّة بريوت 1405قلعجي ، الطَّبعة األوىل 

صبيل عبد اهلل اؼبصري ، دار القلم ، . ػ دواعي الفتوحات اإِلسبلميَّة ودعاوى اؼبستشرقني ، د 90
ار الشَّاميَّة بريوت ، الطَّبعة األوىل   .ـ 1991ىػ  1411دمشق ، الدَّ

أضبد ِإبراىيم . ػ دور اغبجاز ُب اغبياة السّْياسيَّة العامَّة ُب القرنني األوَّؿ ، والثَّاٍل للهجرة ، د 91
 .ـ 1977الشَّريف ، دار الفكر العريب ، الطَّبعة الثَّانية 



ـ 1996ىػ  1417ػ الدَّور السّْياسي للصَّفوة ُب صدر اإِلسبلـ ، السَّيّْد عمر ، الطَّبعة األوىل ، 92
 .ـ 1996ىػ  1417، اؼبعهد العاؼبي للفكر اإِلسبلمي 

ػ الدَّولة العربيَّة اإِلسبلميَّة األوىل ، عصاـ ؿبمد سابور ، دار النهضة العربيَّة ، بريوت ، الطَّبعة الثالثة 93
 .ـ 1995

ػ الدَّولة العربيَّة اإِلسبلميَّة ، منصور اغبرايب ، منشورات صبعية الدَّعوة اإِلسبلميَّة اللّْيبيَّة ، الطَّبعة 94
 .ـ 1987ىػ  1396الثانية 

ىػ  1408علي العتـو ، مكتبة الرّْسالة اغبديثة ، عمَّاف ، الطَّبعة األوىل . ػ ديواف الردَّة ، د 95
 .ـ 1987

 .ػ ديواف حسَّاف بن ثابت ، ربقيق وليد عرفات 96

ىػ ، 694ػ الرّْياض النَّضرة ُب مناقب العشرة ، أليب جعفر أضبد الشَّهري باحملبّْ الطربيّْ ، اؼبتوَب 97
 .اؼبكتبة القيّْمة ، القاىرة 

 .ػ سلسلة األحاديث الصَّحيحة ، حملمَّد ناصر الدين األلباٍل ، منشورات اؼبكتب اإِلسبلمي 98

 .ىػ سورية 1391عزَّت الدَّعاس : ػ سنن أيب داود ، سليماف السّْجستاٍل ، ربقيق و عليق 99

مذي ، دار الفكر 100 مذي ، أبو عيسى ؿبمَّد بن عيسى الرتّْ  .ىػ 1398ػ سنن الرتّْ

 .ػ السّْياسة الشَّرعية بني الرَّاعي والرَّعية ، لشيخ اإِلسبلـ ابن  يميَّة 101

 

ػ سري أعبلـ النببلء ، ؿبمد بن أضبد بن عثماف الذَّىيب ، مؤسسة الرّْسالة ، الطَّبعة السَّابعة 102
 .ـ 1990ىػ  1410

 .ػ السّْرية اغبلبيَّة ُب سرية األمني واؼبأموف ، علي بن برىاف الدّْين اغبليب ، دار اؼبعرفة 103

علي ؿبمد الصَّبلَّيب ، دار التَّوزيع والنشر . عرض وقائع وربليل أحداث ، د : ػ السّْرية النَّبويَّة 104
 .ـ 2001ىػ  1422اإِلسبلميَّة ، الطَّبعة األوىل 

ىػ، 1412مهدي رزؽ اهلل أضبد ، الطَّبعة األوىل . ػ السّْرية النَّبويَّة ُب ضوء اؼبصادر األصليَّة ، د 105
 .مركز اؼبلك فيصل للبحوث والدّْراسات اإِلسبلميَّة، الرّْياض

 .ـ1996ىػ  1417ػ السّْرية النَّبويَّة أليب شهبة، دار القلم دمشق، الطَّبعة الثَّانية 106

 .ـ1997ىػ  1417ػ السّْرية النَّبوية البن ىشاـ ، دار ِإحياء الرتاث ، الطَّبعة الثَّانية 107



مصطفى السّْباعي ، اؼبكتب اإِلسبلمي ، بريوت لبناف ، . دروٌس وعرب ، د : ػ السّْرية النَّبويَّة 108
 .ـ 1986ىػ  1406الطَّبعة التَّاسعة 

ػ السّْرية النَّبويَّة البن كثري ، لئِلماـ أيب الفداء ِإظباعيل ، ربقيق مصطفى عبد الواحد ، الطَّبعة 109
 .ىػ ، دار الفكر ، بريوت 1398الثَّانية 

اث ، بطنطا ، الطَّبعة األوىل 110 ػ سرية وحياة الصّْدّْيق ، ؾبدي فتحي السَّيّْد ، دار الصَّحابة للرتُّ
 .ـ 1996ىػ  1417

ىػ  1405ػ الشُّورى بني األصالة واؼبعاصرة ، عز الدّْين التَّميمي ، دار البشري ، الطَّبعة األوىل 111
 .ـ 1985

ػ الشَّيخاف أبو بكر الصّْدّْيق ، وعمر بن اػبطاب برواية الببلذري ُب أنساب األشراؼ ، ربقيق د 112
 .ـ 1997ىػ  1418ِإحساف صدقي العمد ، اؼبؤسبن للنَّشر ، السُّعودية ، الطَّبعة الثَّالثة . 

ػ صحيح البخاري أليب عبد اهلل ؿبمد بن ِإظباعيل البخاري ، دار الفكر ، الطَّبعة األوىل 113
 .ـ 1991ىػ  1411

ىػ  1408ػ صحيح اعبامع الصغري وزياد و ، ؿبمد ناصر الدين األلباٍل ، الطَّبعة الثالثة ، 114
 .ـ ، اؼبكتب اإِلسبلمي ، بريوت ، لبناف 1988

ىػ  1408ػ صحيح السّْرية النَّبويَّة ، ِإبراىيم صاّب العلي ، دار النَّفائس ، الطَّبعة الثالثة ، 115
 .ـ 1998

 

ػ الصحيح اؼبسند من فضائل الصَّحابة أليب عبد اهلل مصطفى العدوي ، دار ابن عفَّاف ، 116
 .ـ 1995ىػ  1416السُّعودية ، الطَّبعة األوىل 

 .ػ صحيح سنن ابن ماجو حملمَّد ناصر الدّْين األلباٍل ، منشورات اؼبكتب اإِلسبلمي 117

 .ػ صحيح سنن أيب داود حملمد ناصر الدين األلباٍل، منشورات اؼبكتب اإلسبلمي118

 .ـ 1929ىػ  1347ػ صحيح مسلم بشرح النَّووي ، اؼبطبعة اؼبصريَّة باألزىر ، الطَّبعة األوىل 119

ػ صحيح مسلم ، ربقيق ؿبمَّد فؤاد عبد الباقي ، دار ِإحياء الرتاث العريب ، بريوت ػ لبناف ، 120
 .ـ 1972الطَّبعة الثانية 

ىػ  1410ػ الصّْدّْيق أوؿ اػبلفاء ، عبد الرضبن الشَّرقاوي ، دار الكتاب العريب ، الطَّبعة األوىل 121
 .ـ 1990



 .ـ 1971ػ الصّْدّْيق أبو بكر ، ؿبمَّد حسني ىيكل ، دار اؼبعارؼ دبصر ط122

 .ػ صفة الصَّفوة ، لئِلماـ أيب الفرج ابن اعبوزي ، دار اؼبعرفة ، بريوت 123

ىػ  1418ػ صفحات من  اريخ ليبيا اإِلسبلمي ، علي ؿبمد الصَّبلَّيب ، دار البيارؽ ، عمَّاف 124
 .ـ 1998

ػ صور من جهاد الصَّحابة ، عمليات جهاديَّة خاصَّة  نفّْذىا ؾبموعاٌت خاصَّة من الصَّحابة ، د 125
 .ـ 2000ىػ  1421صبلح عبد الفتاح اػبالدي ، دار القلم ، دمشق ، الطَّبعة األوىل . 

 .ػ الطَّبقات الكربى ، البن سعد ، دار صادر ، بريوت 126

 .ػ عبقرية الصّْدّْيق ، عباس ؿبمود العقاد ، اؼبكتبة العصرية ، بريوت 127

ػ عتيق العتقاء اإِلماـ أبو بكر الصّْدّْيق ، ؿبمود علي البغدادي ، دار النَّدوة اعبديدة ، بريوت ، 128
 .ـ 1994ىػ  1414الطَّبعة األوىل 

اث ، بريوت ، الطَّبعة الثانية . ػ العشرة اؼببشروف باعبنَّة ، د 129 سيد اعبميلي ، دار الرَّيَّاف للرتُّ
 .ـ 1988ىػ  1408

أكـر ضياء العمري ، مكتبة العلـو واغبكم ، اؼبدينة اؼبنوَّرة ، الطَّبعة . ػ عصر اػببلفة الرَّاشدة ، د 130
 .ـ 1994ىػ  1414األوىل 

ار السُّعودية ، الطَّبعة الثالثة 131 ػ عصر اػبلفاء الرَّاشدين ، دكتورة فتحية عبد الفتاح النّْرباوي ، الدَّ
 .ـ 1994ىػ  1415

 

 .ـ 2000ىػ  1421ػ عصر الصَّحابة ، عبد اؼبنعم اؽبامشي ، دار ابن كثري ، الطَّبعة الثالثة 132

ناصر بن علي عائض حسن الشيخ ، . ػ عقيدة أىل السنَّة واعبماعة ُب الصَّحابة الكراـ ، د 133
 .ـ 1993ىػ  1413مكتبة الرشد ، الرّْياض ، الطَّبعة األوىل 

سليماف بن سامل بن رجاء السُّحيمي ، . ػ العقيدة ُب أىل البيت بني اإِلفراط ، والتفريط ، د 134
 .ـ 2000ىػ  1420مكتبة اإِلماـ البخاري ، الطَّبعة األوىل 

فاعية عند اؼبسلمني ، الرَّائد هناد عباس شهاب اعببوري ، دار اغبريَّة 135 ػ العمليات التَّعرضيَّة والدّْ
 .بغداد 

ػ العواصم من القواصم ، ربقيق ؿببّْ الدين اػبطيب ، ِإعداد ؿبمد سعيد مبيض ، دار الثقافة ، 136
 .ـ 1989الدَّوحة ، الطَّبعة الثانية 



ػ عيوف األخبار أليب ؿبمَّد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ، دار الكتب العلميَّة ، الطَّبعة األوىل 137
 .ـ 1986ىػ  1406

 .ىػ 1401اؼبطبعة السَّلفيَّة ، الطَّبعة الثانية : ػ فتح الباري 138

ػ فتوح البلداف أليب العباس أضبد بن وبط الببلذري ، مؤسَّسة اؼبعارؼ ، بريوت ، لبناف 139
 .ـ 1987ىػ  1407

 .ػ فتوح الشَّاـ ، ؿبمَّد بن عمر الواقدي ، دار ابن خلدوف 140

ىػ  1419ػ فرائد الكبلـ للخلفاء الكراـ ، قاسم عاشور ، دار طويق السُّعودية ، الطَّبعة األوىل 141
 .ـ 1998

 .ػ الفصل ُب اؼبلل واألىواء والنّْحل ، أليب ؿبمَّد بن حـز الظاىري ، مكتبة اػباقبي مصر 142

ػ فضائل الصَّحابة أليب عبد اهلل أضبد بن ؿبمَّد بن حنبل ، دار ابن اعبوزي ، السُّعودية ، الطَّبعة 143
 .ـ 1999ىػ  1420الثَّانية 

علي ؿبمَّد الصَّبلَّيب ، دار الوفاء ، اؼبنصورة ، الطَّبعة األوىل . ػ فقو التَّمكني ُب القراف الكرَل ، د 144
 .ـ 2001ىػ  1421

ىػ  1412 وفيق الشَّاوي ، دار الوفاء باؼبنصورة ، الطَّبعة الثانية . ػ فقو الشُّورى واالستشارة ، د 145
 .ـ 1992

 

ياسني سويد ، شركة اؼبطبوعات للتَّوزيع والنَّشر ، لبناف ، . ػ الفنُّ العسكريُّ اإِلسبلميُّ ، د 146
 .ـ 1988ىػ  1409الطَّبعة األوىل 

شوقي أبو خليل ، دار الفكر اؼبعاصر ، بريوت ، الطَّبعة الثانية . ػ ُب التَّاريخ اإِلسبلمي ، د 147
 ـ1996ىػ  1417

 .ـ 1980ىػ  1400ػ ُب ظبلؿ القراف ، سيّْد قطب ، دار الشُّروؽ ، الطَّبعة التاسعة 148

ىػ  1416ػ قراءة سياسيَّة للسّْرية النَّبوية ، ؿبمَّد قلعجي ، دار النفائس ، الطَّبعة األوىل ، 149
 .ـ بريوت ػ لبناف 1996

ىػ  1420فضل ِإؽبي ، دار ابن حـز ، بريوت ، الطَّبعة الثَّانية . ػ قصَّة بعث جيش أسامة ، د 150
 .ـ 2000



عبد اهلل ؿبمَّد الرَّشيد ، دار القلم دمشق ، الطَّبعة . ػ القيادة العسكرية ُب عهد الرَّسوؿ ، د 151
 .ـ 1990ىػ  1410األوىل 

ػ الكامل ُب التاريخ ، أبو اغبسن علي بن أيب اؼبكاـر الشيباٍل اؼبعروؼ بابن األثري ، ربقيق علي 152
 .ـ 1989ىػ  1408شريي ، دار ِإحياء الرتاث العريب ، بريوت ، الطَّبعة األوىل 

ىػ 1412ػ كيف نكتب التَّاريخ اإِلسبلمي ، ؿبمَّد قطب ، دار الوطن السُّعودية ، الطَّبعة األوىل 153
. 

 .ػ لطائف اؼبعارؼ ، البن رجب اغبنبلي 154

ػ ماثر اإِلنافة ُب معامل اػببلفة ، للقلقشندي ، ربقيق عبد الستار أضبد الفرج ، عامل الكتب ، 155
 .بريوت 

ػ ؾبمع الزَّوائد ومنبع الفوائد ، نور الدين علي بن أيب بكر اؽبيثمي ، دار الرَّياف ، القاىرة ، دار 156
 .الكتاب العريب بريوت 

ػ ؾبموعة الفتاوى ،  قي الدّْين أضبد بن  يميَّة اغَبرَّاٍل ، دار الوفاء ، مكتبة العبيكاف ، الطَّبعة 157
 .ـ 1997ىػ  1418األوىل 

ػ ؾبموعة الوثائق السّْياسيَّة للعهد النَّبويّْ ، واػببلفة الرَّاشدة ، ؿبمَّد ضبيد اهلل ، دار النفائس ، 158
 .ـ 1985ىػ  1405الطَّبعة اػبامسة 

 .ـ 1995ىػ  1415ػ ؿبمٌَّد رسوؿ اهلل ، ؿبمَّد صادؽ عرجوف ، دار القلم ، الطَّبعة الثانية 159

 

سليماف السُّويكت ، مكتبة التَّوبة ، الرّْياض ، الطَّبعة . ػ ؿبنة اؼبسلمني ُب العهد اؼبكيّْ ، د 160
 .ـ 1992ىػ  1412األوىل 

ػ اؼبر ضى سرية أمري اؼبؤمنني أيب اغبسن علي بن أيب طالب ، أليب اغبسن النَّدوي ، دار القلم ، 161
 .ـ 1998ىػ  1419دمشق ، الطَّبعة الثانية 

ػ مرض النَّيب ، ووفا و ، وأثره على األمَّة ، خالد أبو صاّب ، دار الوطن ، الطَّبعة األوىل 162
 .ىػ 1414

ػ مروج الذَّىب ، ومعادف اعبواىر أليب اغبسن عليّْ بن اغبسني بن علي اؼبسعودي ، دار اؼبعرفة ، 163
 .ـ 1982ىػ  1403بريوت 



وبط ِإبراىيم اليحط ، دار . ػ مرويات أيب ـبنف ُب  اريخ الطَّربي عصر اػببلفة الرَّاشدة ، د 164
 .ىػ 1410العاصمة بالرّْياض ، الطَّبعة األوىل 

ػ اؼبستدرؾ على الصَّحيحني أليب عبد اهلل ؿبمَّد بن عبد اهلل النَّيسابوري ، ودار الكتب العلمية ، 165
 .ـ 1990ىػ  1411بريوت ػ لبناف ، الطَّبعة األوىل 

ىػ  1418ػ اؼبستفاد من قصص القراف ، عبد الكرَل زيداف ، مؤسَّسة الرّْسالة ، الطَّبعة األوىل 166
 .ـ 1997

عبد الرضبن أضبد سامل ، دار الفكر العريب ، طبعة . ػ اؼبسلموف والرُّـو ُب عصر النُّبوَّة ، د 167
 .ـ 1997ىػ  1418

ار العربيَّة للموسوعات ، 168 ػ معارؾ خالد بن الوليد ضدَّ الفرس ، عبد اعببَّار ؿبمود السَّامرائي ، الدَّ
 .ـ 1984لبناف ، الطَّبعة األوىل 

ياسني سويد ، اؼبؤسَّسة العربيَّة للدّْراسة والنَّشر ، الطَّبعة الرابعة . ػ معارؾ خالد بن الوليد ، د 169
 .ـ 1989

 .ـ 1977ىػ  1397ػ معجم البلداف ، ياقوت اغبموي ، دار صادر ، بريوت 170

ىػ ، دار مكتبة العلـو 360ىػ  260ػ اؼبعجم الكبري أليب القاسم سليماف بن أضبد الطَّرباٍل ، 171
 .ـ 1985ىػ  1406واغبكم ، الطَّبعة الثانية 

ػ اؼبغازي للواقدي ، ؿبمَّد بن عمر بن واقد ، ربقيق مارسدف جوسن ، عامل الكتب بريوت ، 172
 .ـ 1984ىػ  1404الطَّبعة الثالثة 

 .ػ مقدّْمة ابن خلدوف 173

 

أضبد أبو الشَّباب ، اؼبكتبة العصريَّة ، بريوت ، . ػ مقوّْمات النَّصر ُب ضوء القراف والسُّنَّة ، د 174
 .ـ 1999ىػ  1420الطَّبعة األوىل 

ىػ  1404ػ مبلمح الشُّورى ُب الدَّعوة اإِلسبلميَّة ، عدناف علي رضا النَّحوي ، الطَّبعة الثَّانية 175
 .ـ 1984

ىػ  1411ػ من دولة عمر ِإىل دولة عبد اؼبلك ، ِإبراىيم بيضوف ، دار النَّهضة العربيَّة ، بريوت 176
 .ـ 1991



ىػ  1413ػ من معني السّْرية ، صاّب أضبد الشَّامي ، اؼبكتب اإِلسبلمي ، الطَّبعة الثَّانية 177
 .ـ 1992

 .ػ منهاج السُّنة البن  يميَّة ، ربقيق ؿبمَّد رشاد سامل ، مؤسسة قرطبة 178

ىػ  1406ػ منهج كتابة التَّاريخ اإِلسبلمي ، ؿبمَّد صامل العلياٍل ، دار طيبة ، الطَّبعة األوىل 179
 .ـ 1986

اث بطنطا ، مصر ، . ػ مواقف الصّْدّْيق مع النَّيب ُب مكَّة ، د 180 عاطف ؼباضة ، دار الصَّحابة للرتُّ
 .ـ 1993ىػ  1413الطَّبعة األوىل 

اث ، الطبعة األوىل . ػ مواقف الصّْدّْيق مع النَّيب ُب اؼبدينة ، د 181 عاطف ؼباضة ، دار الصَّحابة للرتُّ
 .ـ 1993ىػ  1413

أضبد شليب ، مكتبة النَّهضة اؼبصريَّة ، القاىرة ، الطَّبعة الثَّانية . ػ موسوعة التَّاريخ اإِلسبلميّْ ، د 182
 .ـ 1987عشرة 

ؿبمد رواس قلعجي ، دار النَّفائس ، الطَّبعة الثانية . ػ موسوعة فقو أيب بكٍر الصّْدّْيق ، د 183
 .ـ 1994ىػ  1415

ػ موسوعة نضرة النَّعيم ُب مكاـر أخبلؽ الرَّسوؿ الكرَل ، ؾبموعة من العلماء بِإشراؼ صاّب عبد 184
 .ـ دار الوسيلة ، جدَّة 1998ىػ  1418اهلل بن ضبيد ِإماـ وخطيب اغبـر اؼبكّْي ، الطَّبعة األوىل 

 .ػ نسب قريش ، أبو عبد اهلل مصعب بن عبد اهلل بن مصعب الزُّبريي ، دار اؼبعارؼ القاىرة 185

ىػ  1416ػ نظاـ اغبكم ُب اإِلسبلـ ، عارؼ أبو عيد ، دار النَّفائس ، األردف ، الطَّبعة األوىل 186
 .ـ 1996

ػ نظاـ اغبكم ُب الشَّريعة والتَّاريخ اإِلسبلمي ، ظافر القاظبي ، دار النَّفائس ، بريوت ، الطَّبعة 187
 .ـ 1987ىػ  1407الثالثة 

 

ػ نظاـ اغبكم ُب عهد اػبلفاء الرَّاشدين ، ضبد ؿبمَّد العمد ، اؼبؤسَّسة اعبماعيَّة للدّْراسات 188
 .ـ 1994ىػ  1414والنَّشر والتَّوزيع ، بريوت ، الطَّبعة األوىل 

ا يب اإِلداريَّة ، ؿبمَّد عبد اغبي الكتاٍل اإِلدريسي اغبس  189 ػ نظاـ اغبكومة النَّبويَّة اؼبسمَّى الرتَّ
 .الفارسي ، شركة األرقم بن أيب األرقم ، بريوت 

 .ػ نقد علمي لكتاب اإِلسبلـ وأصوؿ اغبكم ، ؿبمَّد الطَّاىر ابن عاشور 190



 .ػ النّْهاية ُب غريب اغبديث ، البن األثري ، ربقيق طاىر أضبد الزَّاوي ، وؿبمود ؿبمد الطناحي 191

ػ نونية القحطاٍل أليب ؿبمد عبد اهلل بن ؿبمد األندلسي القحطاٍل ، دار السَّوادي السُّعودية ، 192
 .ـ 1989ىػ  1410الطَّبعة الثَّالثة 

عبد الرضبن الرب ، دار الكلمة ، اؼبنصورة ، مصر ، الطَّبعة األوىل . ػ اؽبجرة النَّبوية اؼبباركة ، د 193
 .ـ 1997ىػ  1418

ػ اؽبجرة ُب القراف الكرَل ، أحزمي سامعوف جزويل ، مكتبة الرُّشد الرّْياض ، الطَّبعة األوىل 194
 .ـ 1996ىػ  1417

 .وبط اليحط ، أخذت من اؼبؤلف صورة قبل الطَّبع . ػ الوحي و بليغ الرّْسالة ، د 195

 .ـ 1984ىػ  1405ػ وقائع ندوة النُّظم اإِلسبلميَّة ، أبو ظيب 196

ػ والية الشُّرطة ُب اإِلسبلـ ، العميد الدكتور مبر بن ؿبمَّد اغبميداٍل ، دار عامل الكتب ، الرّْياض 197
 .ـ 1994ىػ  1414، الطَّبعة الثانية 

عبد العزيز ِإبراىيم العمري ، الطَّبعة األوىل . ػ الوالية على البلداف ُب عصر اػبلفاء الرَّاشدين ، د 198
 .ىػ 1409

 .دمشق . عبد الرضبن ُشجاع ، دار الفكر . ػ اليمن ُب صدر اإِلسبلـ ، د 199
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 84ػ أدخبلٍل ُب سلمكما ، كما أدخلتماٍل ُب حربكما6
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 115ػ األحاديث الَّيت أشارت ِإىل خبلفة أيب بكٍر رضي اهلل عنو6

 119ػ انعقاد اإلصباع على خبلفة الصّْديق رضي اهلل عنو7

 121ػ منصب اػببلفة ، واػبليفة8



 اؼببحث الثَّاٍل

 البيعة العامَّة ، وِإدارة الشُّؤوف الدَّاخلية

 126البيعة العامة : أوالً 

 

 127ػ مفهـو البيعة1

 129ػ مصدر التَّشريع ُب دولة الصّْدّْيق2

 130ػ حقُّ األمَّة ُب مراقبة اغباكم وؿباسبتو3

 131ػ ِإقرار مبدأ العدؿ واؼبساواة بني النَّاس4

 135ػ الصّْدؽ أساس التَّعامل بني اغباكم واحملكـو5

 136ػ ِإعبلف التمسُّك باعبهاد وِإعداد األمَّة لذلك6

 136ػ ِإعبلف اغبرب على الفواحش7

 138ِإدارة الشُّؤوف الدَّاخلية: ثانياً 

 140ػ الصّْدّْيق ُب آّتمع1

 146ػ القضاء ُب عهد الصّْدّْيق2

 150ػ الوالية على البلداف3

 154ػ موقف عليٍّ ، والزُّبري ػ رضي اهلل عنهما ػ من خبلفة الصّْدّْيق4

 157« ِإنَّا معشر األنبياء ال نورث ، ما  ركنا صدقٌة » ػ 5

 

 الفصل الثَّالث

 جيش أسامة ، وجهاد الصّْدّْيق ألىل الردَّة

 اؼببحث األوؿ

 جيش أسامة

 160ِإنفاذ أيب بكٍر الصّْدّْيق جيش أسامة رضي اهلل عنهما: أوالً 

 164ما ًبَّ بني الصّْدّْيق والصَّحابة ُب أمر ِإنفاذ اعبيش: ثانياً 

 167أىم الدُّروس ، والعرب ، والفوائد من ِإنفاذ الصّْدّْيق جيش أسامة: ثالثاً 

 167ػ األحواؿ  تغري و تبدَّؿ والشَّدائد ال  شغل أىل اإِليباف عن أمر الدّْين1



 168(ص)ػ اؼبسرية الدَّعويَّة ال  ر بط بأحٍد ووجوب ا ّْباع النَّيبّْ 2

 171ػ حدوث اػببلؼ بني اؼبؤمنني وردُّه ِإىل الكتاب والسُّنَّة3

 172ػ جعل الدَّعوة مقرونًة بالعمل ومكانة الشَّباب ُب خدمة اإِلسبلـ4

 173ػ صورٌة مشرقٌة من اداب اعبهاد ُب اإِلسبلـ5

 174ػ أثر جيش أسامة على ىيبة الدَّولة اإِلسبلميَّة6

 اؼببحث الثَّاٍل

 جهاد الصّْدّْيق ألىل الردَّة

 176الردَّة اصطبلحاً وبعض اآليات الَّيت حذَّرت من الردَّة: أوالً 

 177أسباب الردَّة ، وأصنافها: ثانياً 

 

 179الردَّة أواخر عصر النُّبوَّة: ثالثاً 

 180موقف الصّْدّْيق من اؼبر دّْين: رابعاً 

 183خطة الصّْدّْيق غبماية اؼبدينة: خامساً 

 184فشل أىل الردَّة ُب غزو اؼبدينة: سادساً 

 اؼببحث الثَّالث

 اؽبجـو الشَّامل على اؼبر دّْين

 189سبهيد

 189اؼبواجهة الرَّظبيَّة من الدَّولة: أوالً 

 190ػ وسيلة اإِلحباط من الدَّاخل1

 190ػ ِإرساؿ اعبيوش اؼبنظَّمة2

 191ػ نصُّ اػبطاب الذي أرسلو للمر دّْين ، والعهد الذي كتبو للقادة3

 199القضاء على فتنة األسود العنسي، وطليحة األسدي، ومقتل مالك بن نويرة: ثانياً 

 199ػ القضاء على األسود العنسي ، وردَّة اليمن الثَّانية1

 199(ص)أػ األسود العنسي ُب عهد الرَّسوؿ 

يلمي والياً على صنعاء  203ب ػ أبو بكر يعنيّْ فريوز الدَّ

 204ج ػ الصّْدّْيق يتابع سياسة اإِلحباط من الدَّاخل



 205دػ جيش عكرمة

 206ىػ  جيش اؼبهاجر بن أيب أميَّة للقضاء على ردَّة حضرموت ، وكندة

 208وػ دروٌس وعرٌب وفوائد

 208خ اؼبرأة بني اؽبدـ والبناء_

 211خ من خطباء اإِليباف_

 212خ كرامات األولياء_

 212خ العفو عند الصّْدّْيق_

 213خ وصية الصّْدّْيق لعكرمة وؿباسبتو ؼبعاذ_

 214خ  وحيد اليمن ووضوح اإِلسبلـ عند أىلو ، وطاعتهم للخليفة_

 215ػ القضاء على فتنة طليحة األسدي2

 217أػ معركة بزاخة ، والقضاء على ب  أسد

 218ب ػ وفد ب  أسد وغطفاف ِإىل الصّْدّْيق ، وحكمو عليهم

 218ج ػ قصَّة أـ زمل

 219دػ دروٌس وعرٌب وفوائد

 

 219خ ثقة الصّْدّْيق باهلل وخرب و اغبربيَّة_

 220خ نصح عدي بن حاًب لقومو ، واغبرب النَّفسيَّة الَّيت شنَّها عليهم_

 221خ أسباب ىزيبة طليحة بن خويلد األسدي_

 222خ من نتائج معركة بزاخة_

 224ىػ  قصَّة الفجاءة

 224أبا بكر: ال نطيع أبا الفصيل يعنوف : وػ ما قالو حسَّاف فيمن قاؿ 

 225ػ سجاح ، وبنو سبيم ، ومقتل مالك بن نويرة الريبوعي 3

 227دروٌس وعرٌب وفوائد

 227أػ من ثبت على اإِلسبلـ من ب  سبيم

 227ب ػ خالٌد ومقتل مالك بن نويرة

ْـّ سبيم  228جػ  زواج خالد بأ



 230دػ دعم الصّْدّْيق للقيادة اؼبيدانيَّة 

 232ػ ردَّة أىل ُعماف والبحرين4

 232أػ ردَّة أىل ُعماف

 233ب ػ ردَّة أىل البحرين

 234خ كرامٌة للعبلء بن اغبضرمي_

 235خ ىزيبة اؼبر دّْين_

 اؼببحث الرَّابع

 مسيلمة الكذاب وبنو حنيفة

 238التَّعريف بو ، ومقدمة عنو: أوالً 

 241الثَّابتوف على اإِلسبلـ من ب  حنيفة: ثانياً 

 243ربرُّؾ خالد بن الوليد جبيشو ِإىل مسيلمة الكذَّاب باليمامة: ثالثاً 

 244أػ ؾبَّاعة بن مرارة اغبنفي يقع ُب أسر اؼبسلمني

 246ب ػ شنُّ اغبرب النَّفسيَّة قبل اؼبعركة

 247اؼبعركة الفاصلة: رابعاً 

 248بطوالت نادرة: خامساً 

 248ػ قاؿ الرباء بن مالك1

 248ػ مصرع مسيلمة الكذَّاب2

 249عبد الرضبن بن عبد اهلل البلوي األنصاري األوسي: ػ أبو عقيل 3

 249ػ نسيبة بنت كعب اؼبازنيَّة األنصاريَّة4

 

 250من شهداء معركة اليمامة: سادساً 

 250ػ ثابت بن قيس بن مشَّاس الَّذي أجاز الصّْدّْيق وصيَّتو بعد مو و1

 250ػ زيد بن اػبطاب رضي اهلل عنو2

 251ػ معن بن عدي البلوي3

 251ػ عبد اهلل بن سهيل بن عمرو4

 251ػ أبو ُدجانة ظباؾ بن خرشة5



 252ػ عبَّاد بن بشر 6

 253ػ الطُّفيل بن عمرو الدَّوسي األزدي7

 253خدعة ؾبَّاعة ، وزواج خالد من ابنتو ، ورسائل بينو وبني الصّْدّْيق: سابعاً 

 253أػ خدعة ؾبَّاعة

 254ب ػ زواجو بابنة ؾبَّاعة والرَّسائل بينو وبني الصّْدّْيق

 257ؿباولة قتل خالد بن الوليد وقدـو وفد ب  حنيفة للصدّْيق: ثامناً 

 257ػ ؿباولة قتل خالد بن الوليد1

 258ػ قدـو وفد ب  حنيفة على الصّْدّْيق2

 259صبع القراف الكرَل:  اسعاً 

 اؼببحث اػبامس

 أىم الدُّروس ، والعرب ، والفوائد من حروب الردَّة

 262ربقيق شروط التَّمكني، وأسبابو، واثار شرع اهلل، وصفات آّاىدين: أوالً 

 262ػ ربقيق شروط التَّمكني1

 263ػ األخذ بأسباب التَّمكني2

 263ػ اثار ربكيم الشَّرع3

 263ػ صفات جيل التَّمكني4

 266وصف آّتمع ُب عصر الصّْدّْيق: ثانياً 

 269سياسة الصّْدّْيق ُب ؿباربة التَّدخُّل األجنيب: ثالثاً 

 271من نتائج أحداث الردَّة: رابعاً 

 271ػ سبيُّز اإِلسبلـ عمَّا عداه من  صوُّرات ، وأفكار ، وسلوؾ 1

 273ػ ضرورة وجود قاعدة صلبة للمجتمع2

 273ػ ذبهيز اعبزيرة كقاعدة للفتوح اإِلسبلميَّة3

 274ػ اإِلعداد القيادي غبركة الفتوح اإِلسبلميَّة4

 274ػ الفقو الواقعي للردَّة5

 

ء ِإال بأىلو6  275ػ وال وبيق اؼبكر السَّطّْ



 275ػ استقرار التَّنظيم اإِلداري ُب اعبزيرة7

 الفصل الرَّابع

 فتوحات الصديق واستخبلفو لعمر رضي اهلل عنهما ووفا و

 276سبهيد

 اؼببحث األوؿ

 فتوحات العراؽ

 278خطَّة الصّْدّْيق لفتح العراؽ: أوالً 

 280ػ  اريخ بعث خالد بن الوليد ِإىل العراؽ1

 280ػ اغبسُّ االسرتا يجيُّ عند الصّْدّْيق2

 280ػ ربديد اغبرية كموقٍع اسرتا يجيٍّ 3

 281ػ نكراف الذَّات عند اؼبثىنَّ بن حارثة4

 281ػ احتياط الصّْدّْيق ألمر اعبهاد ُب سبيل اهلل5

 282ػ الرّْفق بالنَّاس ، والتَّوصية بفبلحي العراؽ6

 282ػ ال يهـز جيٌش فيو مثل ىذا7

 283معارؾ خالد بن الوليد بالعراؽ: ثانياً 

 283ػ معركة ذات السَّبلسل1

 285(الثَّ   )ػ معركة اؼبذار 2

 285ػ معركة الوعبة3

 287.ػ معركة أُلَّيس وفتح أمغيشيا4

 288ػ فتح اغبرية5

 290اغبرية قاعدة اعبيوش اإِلسبلميَّة* 

 291الرَّسائل الَّيت أرسلها خالد ِإىل خاصَّة الفرس ، وعامَّتهم* 

 292كرامة ػبالد بن الوليد ُب فتح اغبرية* 

 293(ذات العيوف  )ػ فتح األنبار 6

 294ػ عني التَّمر7



 295ػ دومة اعبندؿ8

 297ػ وقعة اغبصيد9

 297ػ وقعة اؼبصيخ10

 298ػ وقعة الفراض11

 

 َحجَّة خالٍد ، وأمر الصّْدّْيق لو باػبروج ِإىل الشَّاـ ، و سلُّم اؼبثىنَّ لقيادة: ثالثاً 

 299جيوش العراؽ

 299وأمر الصّْدّْيق لو باػبروج ِإىل الشَّاـ (ىػ 12 )ػ َحجَّة خالٍد سنة 1

 304ػ خرب اؼبثىنَّ بن حارثة بالعراؽ بعد ذىاب خالدٍ 2

 
 

 اؼببحث الثَّاٍل

 فتوحات الصّْدّْيق بالشَّاـ

 306سبهيد

 307عـز أيب بكٍر على غزو الرُّـو ومبشّْراٌت ُب الطريق: أوالً 

 309مشورة أيب بكٍر ُب جهاد الرُّـو ، واستنفار أىل اليمن: ثانياً 

 309ػ مشورة أيب بكٍر ُب جهاد الرـو1

 311ػ استنفار أىل اليمن2

 313عقد الصّْدّْيق األلوية للقادة ، و وجيو اعبيوش: ثالثاً 

 313ػ جيش يزيد بن أيب سفياف1

 317ػ جيش شرحبيل بن حسنة2

 317ػ جيش أيب عبيدة بن اعبرَّاح3

 319ػ جيش عمرو بن العاص4

 320 أـز اؼبوقف ُب ببلد الشَّاـ: رابعاً 

 322خروج ىاشم بن عتبة بن أيب وقَّاص ِإىل الشَّاـ

 323خروج سعيد بن عامٍر ِإىل الشَّاـ



 325 وجيو خالٍد ِإىل الشَّاـ ومعركة أجنادين ، والريموؾ: خامساً 

 328ػ معركة أجنادين1

 330ػ الريموؾ2

 اؼببحث الثَّالث

 أىمُّ الدُّروس ، والعرب ، والفوائد

 340من معامل السياسة اػبارجيَّة ُب دولة الصّْدّْيق: أوالً 

 340ػ بذر ىيبة الدَّولة ُب نفوس األمم األخرى1

 340(ص)ػ مواصلة اعبهاد الَّذي أمر بو النَّيبُّ 2

 341ػ العدؿ بني األمم اؼبفتوحة والرّْفق بأىلها3

 342ػ رفع اإِلكراه عن األمم اؼبفتوحة4

 

 342من معامل التَّخطيط اغبريبّْ عند الصّْدّْيق: ثانياً 

 342ػ عدـ اإِليغاؿ ُب ببلد العدوّْ حَّتَّ  دين للمسلمني1

 343ػ التَّعبئة وحشد القّوات2

 344ػ  نظيم عمليَّة اإِلمداد للجيوش3

 344ػ ربديد اؽبدؼ من اغبرب4

 344ػ ِإعطاء األفضليَّة ؼبسارح العمليَّات5

 344ػ عزؿ ميداف اؼبعركة6

 344ػ التطوُّر ُب أساليب القتاؿ7

 345ػ سبلمة خطوط اال صاؿ مع القادة8

 345ػ ذكاء اػبليفة ، وفطنتو9

 345حقوؽ اهلل ، والقادة ، واعبنود من خبلؿ وصايا الصّْدّْيق: ثالثاً 

 345ػ حقوؽ اهلل1

 346ػ حقوؽ القائد2

 349ػ حقوؽ اعبند3

 355السّْرُّ ُب اكتساح اؼبسلمني لقوات الفرس ، والرُّـو: رابعاً 



 اؼببحث الرَّابع

 استخبلؼ الصّْدّْيق لعمر بن اػبطَّاب ، ووفا و

 357استخبلفو لعمر: أوالً 

 361وحاف وقت الرَّحيل: ثانياً 

 366اػببلصة

 377اؼبصادر واؼبراجع

 391فهرس احملتويات

 

 اؼبؤلف ُب سطور

 علي ؿبمَّد ؿبمَّد الصَّبلَّيب

 .ـ 1963/ىػ1383ولد ُب مدينة بنغازي بليبيا عاـ * 

من كلية الدَّعوة وأصوؿ الدين من جامعة اؼبدينة  (الليسانس  )حصل على درجة اإِلجازة العالية * 
 .ـ 1993/ىػ1414اؼبنورة بتقديٍر فبتاٍز ، وكاف األوؿ على دفعتو عاـ 

ناؿ درجة اؼباجستري من جامعة أـ درماف اإِلسبلميَّة كلية أصوؿ الدّْين قسم التَّفسري وعلـو القراف عاـ * 
 .ـ 1996/ىػ1417

 .ناؿ درجة الدُّكتوراه ُب الدّْراسات اإِلسبلمية * 

 :صدرت لو عدَّة كتب * 

 . ػ من عقيدة اؼبسلمني ُب صفات ربّْ العاؼبني 1

 . ػ الوسطية ُب القراف الكرَل 2

  .(صفحات من التاريخ اإِلسبلمي ُب الشَّماؿ اإِلفريقي  )سلسلة 

 . ػ صفحاٌت من  اريخ ليبيا اإِلسبلميّْ والشماؿ اإلفريقي 3

 . ػ عصر الدَّولتني األمويَّة ، والعباسيَّة ، وظهور فكر اػبوارج 4

 .الرَّافضية  (الفاطمية  ) ػ الدَّولة العبيديَّة 5

 . ػ فقو التَّمكني عند دولة اؼبرابطني 6

 . ػ دولة اؼبوحّْدين 7

 . ػ الدَّولة العثمانية ، عوامل النُّهوض ، وأسباب السُّقوط 8



 . ػ اغبركة السَّنوسية ُب ليبيا 9

 .اإلماـ ؿبمد بن علي السَّنوسي ، ومنهجو ُب التَّأسيس  (أ  )

 .ؿبمَّد اؼبهدي السَّنوسي ، وأضبد الشريف  (ب  )

 .إدريس السَّنوسي ، وعمر اؼبختار  (ج  )

 . ػ فقو التَّمكني ُب القراف الكرَل 10

 . ػ السّْرية النبوية ، عرض وقائع ، وربليل أحداث 11

 
 

  .519ؿبمد الزىري الغمراوي ، شرح على منت اؼبنهاج ، لشرؼ الدين النووي ، ص[1]ػ

  .44أحكاـ اؼبر د للسامرائي ، ص[2]ػ

 .ىػ 1352اؼبطبعة اؼبنريية  . ( 11/188) احمللى [3]ػ

  .44أحكاـ اؼبر د للسامرائي ، ص[4]ػ

 .وىو من أىم اؼبراجع ُب حبث الردة  . 18علي العتـو ، ص. حركة الردة ، د [5]ػ

 

  .18حركة الردَّة ، ص[6]ػ

 .طبعة اغبليب  ( 508 ، 1/507)  فسري ابن كثري [7]ػ

  ( .166/ 4)  فسري القرطيب [8]ػ

  ( .2/456) اػبصائص الكربى للسيوطي [9]ػ

 

  .137 ِإىل 110حركة الردَّة ، علي العتـو ، ص[10]ػ

  .20اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[11]ػ

  ( .1/203) شرح صحيح مسلم للنَّووي [12]ػ

  ( .1/203) اؼبصدر السَّابق نفسو [13]ػ

  ( .12/276) فتح الباري [14]ػ

 

  .239عبد الرضبن احملمود ، ص. اغبكم بغري ما أنزؿ اهلل ، د [15]ػ

  .65حركة الردَّة ، ص[16]ػ



 .باقي مسند اؼبكثرين ، وأصلو ُب الصَّحيحني  ( 11407) مسند أضبد رقم [17]ػ

  .66حركة الردة ، ص[18]ػ

 

  .66حركة الردَّة للعتـو ، ص[19]ػ

  ( .6/316) البداية والنّْهاية [20]ػ

  ( .6/315) اؼبصدر السَّابق نفسو ، [21]ػ

 

 .حق اإِلسبلـ : حبقّْو [22]ػ

 .األنثى من ولد اؼبعز : عناقاً [23]ػ

 .ىو اغببل الذي يعقل بو البعري : عقاالً [24]ػ

  ( .20)   مسلٌم ، رقم  ( 1400) البخاريُّ ، رقم [25]ػ

  .24حروب الردَّة ، ؿبمَّد أضبد بامشيل ، ص[26]ػ

  .21مسلم رقم[27]ػ

  .86الشُّورى بني األصالة واؼبعاصرة ، ص[28]ػ

  .70اؼبر ضى أليب اغبسن النَّدوي ، ص[29]ػ

 

  ( .6034) مشكاة اؼبصابيح ، كتاب اؼبناقب رقم [30]ػ

  .87الشُّورى بني األصالة واؼبعاصرة ، ص[31]ػ

  .165حركة الردَّة للعتـو ، ص[32]ػ

  ( .5/153) البدء والتَّاريخ للمقدسي [33]ػ

  .123حياة أيب بكر ، ؿبمود شليب ، ص[34]ػ

 

  .72اؼبر ضى للنَّدوي ، ص[35]ػ

  .280 اريخ الدَّعوة إىل اإلسبلـ ، ص[36]ػ

  ( .4/64)  اريخ الطربي [37]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [38]ػ



  .21مهدي رزؽ اهلل ، ص. الثابتوف على اإلسبلـ أياـ فتنة الردة ، د [39]ػ

 

  .21مهدي رزؽ اهلل ، ص. الثابتوف على اإلسبلـ أياـ فتنة الردة ، د [40]ػ

  ( .5/157) البدء والتاريخ للمقدسي [41]ػ

  .74حركة الردَّة للعتـو ، ص[42]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [43]ػ

 .ىي الِقرب : األكباء [44]ػ

 .دفعوىا : أي [45]ػ

 .ُب حبلو : أي [46]ػ

 

  ( .4/65)  اريخ الطَّربي [47]ػ

  ( .4/65)  اريخ الطَّربي [48]ػ

  ( .4/66) اؼبصدر السَّابق نفسو [49]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [50]ػ

 

  ( .4/66) اؼبصدر السَّابق نفسو [51]ػ

  ( .4/67)  اريخ الطَّربي [52]ػ

  .57الصّْدّْيق أوؿ اػبلفاء للشَّرقاوي ، ص[53]ػ

  ( .4/37)  اريخ الطَّربي [54]ػ

  ( .4/67) اؼبصدر السَّابق نفسو [55]ػ

  .319حركة الردَّة للعتـو ، ص[56]ػ

 

 .ما استنقذ من األعداء : النقذ [57]ػ

 .مل يُِقل عثرهتم : أي [58]ػ

 .شاقة : أي [59]ػ

  ( .4/67)  رؾ إقالة العثرات    اريخ الطَّربي : أي [60]ػ



  .321حركة الردَّة للعتـو ، ص[61]ػ

  ( .9/48) التَّاريخ اإلسبلمي للحميدي [62]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [63]ػ

 

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [64]ػ

 . وليس ىذا بلفظ نبوي 69أبو بكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم باػببلفة ، ص[65]ػ

  .70اؼبصدر السابق نفسو ، ص[66]ػ

 

  ( .314 ، 313) دراسات ُب عهد النبوة واػببلفة الراشدة للشجاع ، ص[67]ػ

، ولقد اعتمد الشجاع على كتاب الكبلعي األندلسي ُب الردة 314اؼبصدر السابق نفسو ص[68]ػ
. 

 

  .4الثابتوف على اإلسبلـ أياـ فتنة الردَّة ، ص[69]ػ

  .19اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص [70]ػ

   التَّاريخ اإِلسبلمي العاـ ػ 146التاريخ السياسي للدَّولة العربية للدكتور عبد اؼبنعم ماجد، ص[71]ػ
    اريخ الدَّولة العربيَّة، السيد 219اعباىلية ، الدَّولة العربية الدَّولة العباسية، علي ِإبراىيم حسن ص

   جولة  ارىبية ُب عصر اػبلفاء الرَّاشدين ، الدكتور ؿبمد السَّيّْد الوكيل 432عبد العزيز سامل ص
   16 ، أبو بكر الصّْدّْيق لعلي الطنطاوي ص20   اػبلفاء الراشدوف، ؿبمد أسعد طلس ص21ص

   عصر الصّْديق، شبري أضبد ؿبمد علي 21ِإسباـ الوفاء ُب سري اػبلفاء، ؿبمَّد اػبضري بك ص
 ( 101 ، 100 )   ظاىرة الردَّة ُب آّتمع اإِلسبلمي األوؿ، ؿبمَّد بريغش ص159الباكستاٍل ص

 . 173  الصّْدّْيق أبو بكر حملمد حسني ىيكل ص
  .19الثابتوف على اإلسبلـ أياـ فتنة الردَّة ، ص[72]ػ

 

  .319دراساٌت ُب عهد النُّبوة للشُّجاع ، ص[73]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [74]ػ

  ( .12ػ10 ) اريخ الردَّة ، ص:  نقل عن الكبلعي 319اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[75]ػ

 



 .« شم سيفك ، وارجع ِإىل مكانك » : يقصد قولو أليب بكر ؼبا أراد أف يبارز ابنو عبد الرضبن [76]ػ

  ( .6/319) البداية والنّْهاية [77]ػ

  ( .9/49) التَّاريخ اإِلسبلمي [78]ػ

  .321  دراسات ُب عصر النُّبوَّة ، ص  ( 4/68)  اريخ الطَّربي [79]ػ

 

  .321دراسات ُب عهد النُّبوَّة واػبلفاء الرَّاشدين ، ص[80]ػ

  ( .227 ، 226) ُب التاريخ اإِلسبلمي ، شوقي أبو خليل ، ص[81]ػ

  .28من دولة عمر ِإىل دولة عبد اؼبلك ، ِإبراىيم بيضوف ، ص[82]ػ

  ( .9/51) التَّاريخ اإِلسبلمي [83]ػ

 

 . للعتـو 312حركة الردَّة ، ص [84]ػ

  .313اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[85]ػ

 ( .9/51)التاريخ اإلسبلمي [86]ػ

 ( .9/55)التاريخ اإلسبلمي [87]ػ

 

  .262الدور السياسي للصفوة ُب صدر اإلسبلـ ، السيد عمر ، ص [88]ػ

 .بِإذف اهلل  عاىل [89]ػ

 

  ( .71 ، 70 ، 4/69)  اريخ الطَّربي [90]ػ

  .262الدَّور السّْياسي للصَّفوة ُب صدر اإِلسبلـ ، ص[91]ػ

  .290 اريخ الدعوة ِإىل اإِلسبلـ ، ص[92]ػ

 

  ( .177 ، 176) حركة الردة للعتـو ، ص[93]ػ

  ( .72 ، 4/71)  اريخ الطَّربي [94]ػ

 

  .263الدَّور السياسيُّ للصَّفوة ، ص[95]ػ

  .179حركة الردَّة للعتـو ، ص[96]ػ



  ( .292 ، 291)  اريخ الدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ ، ص[97]ػ

  .179حركة الردَّة للعتـو ، ص[98]ػ

 

  .169األبعاد السّْياسية ؼبفهـو األمن ُب اإِلسبلـ ، مصطفى ؿبمود منجود ، ص[99]ػ

  ( .2/17) الكامل ُب التَّاريخ [100]ػ

  .364عصر اػببلفة الرَّاشدة للعمري ، ص[101]ػ

 

  .256اليمن ُب صدر اإِلسبلـ للشُّجاع ، ص[102]ػ

  ( .5/154) البدء والتاريخ [103]ػ

  .257اليمن ُب صدر اإِلسبلـ ، ص[104]ػ

  ( .1/125) فتوح البلداف للببلذري [105]ػ

  ( .152 ، 151)  اريخ الردَّة للكبلعي ، ص[106]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [107]ػ

  ( .5/229) البدء والتَّاريخ [108]ػ

  ( .5/535) ابن سعٍد ُب الطَّبقات [109]ػ

  .258اليمن ُب صدر اإِلسبلـ للشُّجاع ، ص[110]ػ

  ( .1/112) اؼبعجم : ياقوت : موضع باليمن ، انظر : األحسية [111]ػ

 

  ( .50 ، 4/49)  اريخ الطَّربيّْ [112]ػ

  .271اليمن ُب صدر اإِلسبلـ ، ص[113]ػ

  ( .4/52)  اريخ الطَّربي [114]ػ

  .271اليمن ُب صدر اإِلسبلـ ، ص[115]ػ

  .272اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[116]ػ

  ( .4/51)  اريخ الطَّربي [117]ػ

  .272اليمن ُب صدر اإِلسبلـ ، ص[118]ػ

 



 .اؼبصدر السَّابق نفسو [119]ػ

 ( .273 ، 272)اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص [120]ػ

  .309حركة الردَّة للعتـو ، ص[121]ػ

  .273اليمن ُب صدر اإِلسبلـ ، ص[122]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [123]ػ

  ( .4/55)  اريخ الطَّربي [124]ػ

  ( .228 ػ 211) صوٌر من جهاد الصَّحابة للخالدي ، ص[125]ػ

  ( .4/56)  اريخ الطَّربي [126]ػ

 

  ( .1/127) الببلذري ، فتوح البلداف [127]ػ

  .275اليمن ُب صدر اإِلسبلـ ، ص[128]ػ

  ( .4/140)  اريخ الطَّربي [129]ػ

  .264  اليمن ُب صدر اإِلسبلـ ، ص ( 4/140)  اريخ الطَّربي [130]ػ

  ( .4/140)  اريخ الطَّربي [131]ػ

 

  .275اليمن ُب صدر اإِلسبلـ ، ص[132]ػ

  ( .4/144)  اريخ الطَّربي [133]ػ

 ( .2/142)اؼبصدر السَّابق نفسو [134]ػ

  .277اليمن ُب صدر اإِلسبلـ ، ص[135]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [136]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [137]ػ

 .أسلم ُب السنة العاشرة من اؽبجرة : البجلي ، يكىن أبا عمرو [138]ػ

  .42الثابتوف على اإِلسبلـ ُب أيَّاـ فتنة الردَّة ، ص[139]ػ

 

  .156 اريخ الردَّة للكبلعي ، ص[140]ػ

  .177اؼبصدر السَّابق نفسو ص[141]ػ



  .155 اريخ الردَّة للكبلعي ، ص[142]ػ

  .281اليمن ُب صدر اإِلسبلـ ، ص[143]ػ

 

 ( .535، 5/534)الطبقات البن سعد [144]ػ

  .282اليمن ُب صدر اإِلسبلـ ، ص[145]ػ

  ( .58 ػ 54)  اريخ الردَّة للكبلعي ، ص[146]ػ

  .36طبقات فقهاء اليمن ، ص[147]ػ

  .36طبقات فقهاء اليمن ، ص[148]ػ

  .283اليمن ُب صدر اإِلسبلـ ، ص[149]ػ

 

  .66، الثابتوف على اإلسبلـ ، ص ( 2/49) الكامل ُب التاريخ [150]ػ

  ( .4/152 )    اريخ الطَّربي 284اليمن ُب صدر اإِلسبلـ ، ص[151]ػ

  ( .3/152)  اريخ الطَّربي [152]ػ

  .167    اريخ الردَّة ، ص286اليمن ُب صدر اإِلسبلـ ، ص[153]ػ

 

  .107حركة الردَّة للعتـو ، ص[154]ػ

  ( .4/155)  اريخ الطَّربي [155]ػ

  ( .4/155)  اريخ الطَّربي [156]ػ

 

  .79الصّْديق أبو بكر ، ص[157]ػ

  ( .2/310) الكامل ُب التاريخ [158]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [159]ػ

  .308حركة الردَّة للعتـو ، ص[160]ػ

  .119حركة الردَّة للعتـو ، ص[161]ػ

 

  .119حركة الردَّة للعتـو ، ص[162]ػ

 .اغبّناء : العبلَـّ [163]ػ



  ( .3/133) عيوف األخبار [164]ػ

  .184حركة الردَّة للعتـو ، ص[165]ػ

  .119اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[166]ػ

  ( .4/157)  اريخ الطَّربي [167]ػ

 

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [168]ػ

  .8400رقم  ( 6/223) اإلصابة ُب سبييز الصَّحابة [169]ػ

 .نسبة ِإىل الغور ، وىي أرض هتامة ما بني البحر واغبجاز : غوري [170]ػ

 .نسبة ِإىل قبد ، وىي األرض اؼبر فعة :    منجد 81ديواف الردة للعتـو ، ص[171]ػ

 

  ( .2/84) الكامل ُب التاريخ [172]ػ

  ( .4/1758 )   االستيعاب 6247رقم  ( 6/304) أسد الغابة [173]ػ

 

  .256 اريخ الدعوة ِإىل اإِلسبلـ ، ص[174]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [175]ػ

  ( .6/334) ، البداية والنّْهاية  ( 2/34) الكامل ُب التَّاريخ [176]ػ

 

  ( .9/83) التَّاريخ اإِلسبلمي للحميدي [177]ػ

  ( .1/125) عيوف األخبار [178]ػ

  .290اليمن ُب صدر اإِلسبلـ ، ص[179]ػ

  .39اػببلفة الرَّاشدة ، واػبلفاء الرَّاشدوف ، يوسف علي ، ص[180]ػ

 

  .159ظاىرة الردَّة ، ؿبمَّد بريغش ، ص[181]ػ

  .289اليمن ُب صدر اإِلسبلـ ، ص[182]ػ

  .291اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[183]ػ

  .291اليمن ُب صدر اإِلسبلـ ، ص[184]ػ

  ( .3/95) أسد الغابة [185]ػ



 

  .79حروب الردة ، حملمد أضبد بامشيل ، ص[186]ػ

  ( .6/323) البداية والنهاية [187]ػ

  ( .3/95) أسد الغابة [188]ػ

  .78، نقبلً عن حركة الردَّة ، ص( طليحة ) دائرة اؼبعارؼ اإِلسبلميَّة مادَّة [189]ػ

  .78حركة الردَّة للعتـو ، ص[190]ػ

 .ِإسناُده صحيٌح : وقاؿ الشَّيخ أضبد شاكر  ( 1/173) مسند أضبد [191]ػ

 

ؿبمد بن صامل السَّلمي ، .  ر يب وهتذيب كتاب البداية والنّْهاية ، خبلفة أيب بكر ، د [192]ػ
  .101ص

 .ولد النَّاقة : الفصيل [193]ػ

  .102البداية والنهاية ، هتذيب ؿبمَّد السلمي ، ص [194]ػ

  ( .6/322) البداية والنّْهاية [195]ػ

 

  ( .2/322) البداية والنّْهاية [196]ػ

  ( .2/223) اؼبصدر السَّابق نفسو [197]ػ

  ( .2/223) اؼبصدر السابق نفسو [198]ػ

 .اسم موضع قرب اغبوءب ُب طريق البصرة ِإىل اؼبدينة : َظَفر [199]ػ

  ( .6/323) البداية والنّْهاية [200]ػ

 

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [201]ػ

  ( .63 ػ 9/60) التَّاريخ اإِلسبلمي للحميدي [202]ػ

 

  ( .65 ، 9/64) التَّاريخ اإِلسبلميُّ [203]ػ

  ( .9/66) اؼبصدر السَّابق نفسو [204]ػ

 .اظباف لولد الناقة : يريدوف بذلك أبا بكٍر رضي اهلل عنو ، والبكر والفصيل [205]ػ

 .ادفعو ، وكفَّو : أي [206]ػ



  ( .9/57) التَّاريخ اإِلسبلميُّ [207]ػ

  ( .9/61) التَّاريخ اإلسبلمي [208]ػ

 

  ( .4/75)  اريخ الطَّربي [209]ػ

  ( .9/61) التَّاريخ اإِلسبلمي [210]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [211]ػ

  ( .144 ، 143/ 2) أضبد نوفل . اغبرب النفسيَّة من منظوٍر ِإسبلميٍّ ، د [212]ػ

  .289حركة الردة للعتـو ، ص[213]ػ

 

يار بكري [214]ػ   .289نقبلً عن حركة الردَّة للعتـو ، ص  ( 2/207)  اريخ اػبميس للدّْ

نقبلً عن حروب الردَّة ، أضبد سعيد ،  ( 97 ، 96) خالد بن الوليد ، شيت خطاب ، ص[215]ػ
  .124ص

  ( .4/82)  اريخ الطَّربي [216]ػ

  .87الصّْدّْيق أوؿ اػبلفاء ، ص[217]ػ

 

 .نزؿ ُب قبيلة كلب : أي [218]ػ

  ( .9/59) التَّاريخ اإِلسبلمي [219]ػ

  ( .9/67) اؼبصدر السَّابق نفسو [220]ػ

  ( .9/67) التَّاريخ اإِلسبلمي[221]ػ

 .عكَّاشة بن ؿبصن وثابت بن أقـر رضي اهلل عنهما [222]ػ

  ( .4/81)    اريخ الطربي  ( 9/59) التَّاريخ اإِلسبلمي [223]ػ

 .يطعن فيو [224]ػ

 

  .86ديواف الردَّة للعتـو ، ص[225]ػ

 .شدَّت يداه ، ورجبله كهيئة اؼبهاد للطّْفل : أي [226]ػ

  .106 ر يب وهتذيب البداية والنّْهاية ، ص[227]ػ



  .27الثابتوف على اإِلسبلـ ، ص[228]ػ

  .185حركة الردَّة للعتـو ، ص[229]ػ

 .اعبزَّار : القدار [230]ػ

صبع : الظَّواىر ، وىي مفاصل اعبزور وما عليها من اللَّحم ػ صبع بدء ، األيسار : اؼببادىء [231]ػ
 .يسر ، ىو اعبزور 

 

 .اسم ؼبئة ناقة من اإلبل : ىنيدة [232]ػ

  .137ديواف الردَّة للعتـو ، ص[233]ػ

 .فرع من ب  سبيم : الرباب [234]ػ

 

  ( .6/326) البداية والنهاية [235]ػ

 .ماٌء من ديار ب  أسٍد بأرض قبد : البطاح [236]ػ

  ( .6/327) البداية والنّْهاية [237]ػ

 

  .44الثَّابتوف على اإِلسبلـ ، ص[238]ػ

  .48اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[239]ػ

  .33نقٌد علمي لكتاب اإِلسبلـ وأصوؿ اغبكم ، ص[240]ػ

  .36للذَّىيب ، ص« اػبلفاء الراشدوف »  نقبلً عن 312مقاالت الكوثري ، ص[241]ػ

 

  .172طبقات فحوؿ الشُّعراء ، ربقيق ؿبمود شاكر ، ص[242]ػ

  ( .1/203) شرح النَّووي على صحيح مسلم [243]ػ

سيف :  كتابو 198ففي نفس اللَّيلة  زوَّجها خالد ، ص: ما قالو اعبنراؿ الباكستاٍل أكـر [244]ػ
 .اهلل خالد 

  .229 نقبلً عن حركة الردَّة ، ص47األحكاـ السُّلطانية ، ص[245]ػ

  .229نقبلً عن حركة الردَّة ، ص ( 10/111) اؼببسوط [246]ػ

 

  ( .6/326) البداية والنهاية [247]ػ



  .230حركة الردة للعتـو ، ص[248]ػ

  .70عبقرية الصديق ، ص[249]ػ

  ( .7/123) العقد الفريد البن عبد ربو [250]ػ

  ( .295 ػ 2/290) سرية ابن ىشاـ [251]ػ

  ( .2/239) سرية ابن ىشاـ [252]ػ

  .237حركة الردَّة للعتـو ، ص[253]ػ

 

  .140الصّْدّْيق أبو بكر ، ص[254]ػ

  .232حركة الردَّة للعتـو ، ص[255]ػ

  .231اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[256]ػ

 .58  اػبلفاء الراشدوف للنَّجار، ص112اػببلفة واػبلفاء الرَّاشدوف للبهنساوي، ص[257]ػ

 

  ( .7/101) فتح الباري [258]ػ

  ( .194 ، 193) أبو بكر الصّْدّْيق أفضل الصَّحابة وأحقُّهم باػببلفة ، ص[259]ػ

  ( .28/144) الفتاوى [260]ػ

  ( .407 ػ 404 ػ 4/395) مسند أضبد [261]ػ

 

  ( .6/334) البداية والنّْهاية [262]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [263]ػ

  ( .6/335) البداية والنّْهاية [264]ػ

  ( .60 ، 59) الثابتوف على اإِلسبلـ ، ص [265]ػ

 

  ( .1/19) الرتا يب اإِلدارية [266]ػ

  ( .146) حروب الردَّة ، أضبد سعيد ، ص[267]ػ

  .147اؼبصدر السَّابق نفسو ص[268]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [269]ػ

 



  ( .9/97) التَّاريخ اإِلسبلميُّ [270]ػ

  ( .6/332) البداية والنّْهاية [271]ػ

  ( .9/98) التَّاريخ اإِلسبلميُّ للحميديّْ [272]ػ

  .63الثَّابتوف على اإلسبلـ ، ص[273]ػ

 

حدد منزلو بالدَّىناء   وىي صحراء رمليَّة بني قبد  : ( 4/363) ُب طبقات ابن سعد [274]ػ
 .واألحساء 

 .شرب اإِلبل أوَّؿ ما  رد اؼباء : الشَّربة الثانية ، والنَّهل : الَعَلُل [275]ػ

  ( .6/333) البداية والنّْهاية [276]ػ

 

 .بكسر الرَّاء ىي فرضة بالبحرين : دارين [277]ػ

  ( .6/121) البداية والنّْهاية [278]ػ

 .العظائم : اعببلئل [279]ػ

  ( .6/334) البداية والنّْهاية [280]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [281]ػ

 

  ( .9/105) التَّاريخ اإِلسبلميُّ [282]ػ

  .47فتوح ابن أعثم ، ص[283]ػ

  .44خالد جاسم ، ص« أبو بكر الصّْديق »  نقبلً عن 242فتوح البلداف للببلذري ، ص[284]ػ

 . ، خالد اعبنايب ، نزار اغبديثي 44أبو بكر الصّْدّْيق ، ص[285]ػ

  ( .9/98) التَّاريخ اإِلسبلميُّ [286]ػ

 

  ( .2/125 )   الزّْركلي 123حروب الردَّة وبناء الدَّولة ، أضبد سعيد ، ص[287]ػ

  .71حركة الردَّة للعتـو ، ص[288]ػ

  .71للمقدسي نقبلً عن حركة الردَّة ، ص ( 5/160) البدء والتَّاريخ [289]ػ

  ( .577 ، 2/576) السّْرية النَّبويَّة [290]ػ

 



  ( .2/577) اؼبصدر السَّابق نفسو [291]ػ

  .73حركة الردَّة للعتـو ، ص[292]ػ

  ( .5/162) البدء والتَّاريخ للمقدسي [293]ػ

  ( .4/102)  اريخ الطَّربيّْ [294]ػ

  .271حركة الردَّة للعتـو ، ص[295]ػ

 .اغبليب / ط ( 4/547)  فسري ابن كثري [296]ػ

 

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [297]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [298]ػ

  .156ِإعجاز القراف ، ربقيق سيد صقر ، ص[299]ػ

  ( .3/386)  اريخ الطَّربي [300]ػ

  ( .3/387) اؼبصدر السَّابق نفسو [301]ػ

  ( .3/386) اؼبصدر السَّابق نفسو [302]ػ

 

صبة [303]ػ   .1049أسد الغابة ، رقم الرتَّ

  .74حركة الردَّة للعتـو ، ص[304]ػ

  .75اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[305]ػ

  ( .4/106)  اريخ الطَّربي [306]ػ

 .للدكتور مهدي رزؽ اهلل « الثَّابتوف على اإِلسبلـ » وجدهتا ُب كتاب [307]ػ

  .51الثَّابتوف على اإِلسبلـ ، ص[308]ػ

 

 .وقع ُب األسر ُب زمن النَّيب ؼبا كاف مشركاً ، فعفا عنو رسوؿ اهلل ، وحسن ِإسبلمو [309]ػ

  .52الثَّابتوف على اإِلسبلـ ، ص[310]ػ

  .117الكبلعي ، ُب حروب الردَّة ، ص[311]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [312]ػ

  .53الثَّابتوف على اإِلسبلـ ، ص[313]ػ



  ( .6/361) البداية والنّْهاية [314]ػ

 

  .54الثابتوف على اإِلسبلـ ، ص[315]ػ

 .للكبلعي  ( 106 ػ 104) حروب الردَّة ، ص[316]ػ

  .57الثَّابتوف على اإِلسبلـ ، ص[317]ػ

  .58الثَّابتوف على اإِلسبلـ ، ص[318]ػ

 .صحايبّّ قاـ باؼبراسلة اغبربيَّة بني الصّْديق وخالد : شريك بن عبدة [319]ػ

 

  .78حروب الرّْدة ، شوقي أبو خليل ، ص[320]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [321]ػ

  .79  حروب الردَّة، أبو خليل، ص (349، 348)ؾبموعة الوثائق السّْياسيَّة ، ص [322]ػ

  .79شوقي أبو خليل ، ص. حروب الردَّة ، د [323]ػ

  .105الصّْدّْيق أوَّؿ اػبلفاء ، ص[324]ػ

  .80شوقي أبو خليل ، ص. حروب الردَّة ، د [325]ػ

  .80شوقي أبو خليل ، ص. حروب الردَّة ، د [326]ػ

 

  ( .6/328) البداية والنّْهاية [327]ػ

  .105  الصّْدّْيق أوَّؿ اػبلفاء ، ص ( 4/106)  اريخ الطَّربي [328]ػ

  .82حروب الردَّة ، ص[329]ػ

  ( .219 ، 218) حركة الردَّة للعتـو ، ص[330]ػ

 

  ( .145 ، 144) اغبرب النَّفسيَّة ، أضبد نوفل ، ص [331]ػ

 138)   فنُّ ِإدارة اؼبعركة ، ؿبمَّد فرج ، ص ( 2/145) أضبد نوفل . اغبرب النَّفسيَّة ، د [332]ػ
 ،140. )  

  .199حركة الردَّة للعتـو ، ص[333]ػ

 

  .200اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[334]ػ



  .200اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[335]ػ

  ( .6/328) البداية والنهاية [336]ػ

 

  ( .6/329) البداية والنّْهاية [337]ػ

وس : اعبحف [338]ػ  .اؼبراد ّٔا الرتُّ

  .92حروب الردَّة ، لشوقي أبو خليل ، ص[339]ػ

 

  ( .6/330) البداية والنّْهاية [340]ػ

  ( .2/13) شوقي أبو خليل نقبلً عن االكتفاء  ( 94 ، 93) حروب الردَّة ، ص[341]ػ

  .309حركة الردَّة ، للعتـو ، ص[342]ػ

 

  .190األنصار ُب العصر الرَّاشدي ، ص[343]ػ

  ( .6/339) البداية والنّْهاية [344]ػ

  ( .6/240) البداية والنّْهاية [345]ػ

 

  ( .344 ، 6/343) اؼبصدر السَّابق نفسو [346]ػ

  .2522سنن أيب داود ُب اعبهاد ، باب الشَّهيد يشفع ، [347]ػ

  .61 اريخ الذَّىيب ، اػبلفاء الرَّاشدوف ، ص[348]ػ

  .82 ر يب وهتذيب البداية والنّْهاية ، خبلفة أيب بكر ، ص[349]ػ

  .70عهد اػبلفاء الرَّاشدين للذَّىيب ، ص[350]ػ

 

  .71اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[351]ػ

  ( .3805) البخاريُّ ، مناقب األنصار رقم[352]ػ

  ( .4037) البخاريُّ ، ُب اؼبغازي رقم [353]ػ

  ( .2655) البخاريُّ معلقاً ، رقم [354]ػ

  ( .2/234) الطَّبقات البن سعٍد [355]ػ

  ( .1/121) غزوات ابن حبيش [356]ػ



  ( .3/53) االكتفاء للكبلعي [357]ػ

 

  .186األنصار ُب العهد الرَّاشدي ، ص[358]ػ

  ( .3/53) االكتفاء للكبلعي [359]ػ

  ( .3/65) اؼبصدر السَّابق نفسو [360]ػ

  ( .63 ، 62) عهد اػبلفاء الرَّاشدين للذَّىيب ، ص[361]ػ

  .117الصّْدّْيق أوَّؿ اػبلفاء ، ص[362]ػ

 

  .115 ر يب وهتذيب البداية والنّْهاية ، خبلفة أيب بكر ، ص[363]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [364]ػ

  .110الصّْدّْيق أوؿ اػبلفاء ، ص[365]ػ

 .بلغ اغبلم : أي [366]ػ

  ( .2/38) الكامل [367]ػ

  .97حروب الردَّة ، شوقي أبو خليل ، ص[368]ػ

 

  ( .2/14 ) نقبلً عن االكتفاء 97حروب الردَّة ، ص[369]ػ

  .233حركة الردَّة للعتـو ، ص[370]ػ

  ( .2/15 ) نقبلً عن االكتفاء 98حروب الردَّة ، شوقي أبو خليل ، ص[371]ػ

  .98حروب الردَّة ، ص[372]ػ

 

  .922ص( العبقريات اإِلسبلميَّة ) عبقرية خالد [373]ػ

  .235حركة الردَّة للعتـو ، ص[374]ػ

  .157الصّْدّْيق أبو بكر ، ص[375]ػ

 

  .20سيف اهلل خالد بن الوليد ،  رصبة العميد الرُّكن صبحي اعبايب ، ص[376]ػ

  .236حركة الردَّة للعتـو ، ص[377]ػ

  ( .2/108)  اريخ اليعقويب [378]ػ



  .144خالد بن الوليد ، صادؽ عرجوف ، ص[379]ػ

  ( .6/329) البداية والنّْهاية [380]ػ

  .180خالد بن الوليد ، صادؽ عرجوف ، ص[381]ػ

  .180خالد بن الوليد ، صادؽ عرجوف ، ص[382]ػ

 

  .292حركة الردَّة للعتـو ، ص[383]ػ

  ( .118 ، 4/117)  اريخ الطَّربي [384]ػ

  ( .295 ػ 292) حركة الردَّة للعتـو ، ص[385]ػ

  ( .104 ػ 4/102) والباغي فناوئوه ،  اريخ الطَّربي ، : عند الطَّربي [386]ػ

  ( .6/331) البداية والنهاية . ِإلػو :   ِإؿ  ( 4/118)  اريخ الطَّربي [387]ػ

 

  ( .6/331) البداية والنّْهاية [388]ػ

  .145حروب الرّْدَّة وبناء الدَّولة اإِلسبلميَّة ، أضبد سعيد ، ص[389]ػ

 .واقعة يـو اليمامة ضدَّ مسيلمة الكذَّاب ، وأعوانو : يع  [390]ػ

 .كثر ، واشتدَّ : استحرَّ [391]ػ

 .ُب األماكن الَّيت يقع فيها القتاؿ مع الكفَّار : أي [392]ػ

ا مل هبمع القراف ُب اؼبصحف ، ؼبا كاف يرتقبو من ورود ناسٍخ لبعض ( ص)وبتمل أف يكوف [393]ػ ِإمبَّ
سرية وحياة  ). أؽبم اهلل اػبلفاء الرَّاشدين بذلك  (ص)أحكامو ، أو  بلو و ، فلمَّا انقضى نزولو بوفا و 

  ( .120الصّْدّْيق ، ص

 .ىذه الصّْفات جعلت زيداً يتقدَّـ على غريه ُب ىذا العمل [394]ػ

 .من األشياء اليت عندي وعند غريؾ : أي [395]ػ

 .ىو جريد النَّخل : العسب [396]ػ

 .وىي صفائح اغبجارة : صبع ػبفة : اللّْخاؼ [397]ػ

 .صبع رقعة ، وىي قطع اعبلود : الرّْقاع [398]ػ

 .صبع كتف ، وىو العظم الذي للبعري ، أو الشاة : األكتاؼ [399]ػ

 



  ( .4986) البخاريُّ ، رقم [400]ػ

 .للبغوي  ( 4/522) شرح السنة [401]ػ

رأيت ُب : من ال ولد لو وال والد ، فقاؿ رضي اهلل عنو : الكبللة ُب رأي أيب بكر الصدّْيق [402]ػ
الكبللة رأياً فِإف يك صواباً فمن اهلل ، وِإف يكن خطأ فمن ِقَبلي والشيطاف ، الكبللة ما عدا الولد 

  .36موسوعة فقو أيب بكر الصديق ، ص: انظر . ىم اإلخوة : والوالد ، أي 

  ( .7/196) أخرجو ابن أيب شيبة : ِإسناده صحيح [403]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [404]ػ

 

  .73التفوُّؽ والنَّجابة على هنج الصَّحابة ، ضبد العجمي ، ص[405]ػ

  ( .2/431) سري أعبلـ النببلء [406]ػ

  .74التفوُّؽ والنَّجابة على هنج الصَّحابة ، ص[407]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [408]ػ

 

  .157فقو التَّمكني ُب القراف الكرَل للصَّبلَّيب ، ص[409]ػ

  ( .2/21) الكامل ُب التَّاريخ [410]ػ

 

  ( .4/270) ُب ظبلؿ القراف [411]ػ

 

  ( .2/534) عقيدة أىل السُّنَّة واعبماعة ُب الصَّحابة الكراـ [412]ػ

  ( .6/253)  فسري القاظبي [413]ػ

  .90كيف نكتب التَّاريخ اإِلسبلميَّ ، حملمد قطب ، ص[414]ػ

  ( .12 ػ 5) اإِليباف وأثره ُب اغبياة ، للقرضاوي ، ص[415]ػ

 

  ( .6/255)  فسري القاظبي [416]ػ

  .491فقو التَّمكني ُب القراف الكرَل ، ص[417]ػ

  ( .143 ، 142)  اريخ صدر اإِلسبلـ للشُّجاع ، ص[418]ػ

 



  .256صبيل اؼبصري ، ص.  اريخ الدَّعوة اإِلسبلميَّة ، د [419]ػ

  ( .6/233)  فسري اؼبنري [420]ػ

  ( .6/258)  فسري القاظبي [421]ػ

  ( .6/233)  فسري اؼبنري [422]ػ

 

  .100كيف نكتب التَّاريخ اإِلسبلميَّ ، ص[423]ػ

  .101اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[424]ػ

  .102كيف نكتب التَّاريخ اإِلسبلميَّ ، ص[425]ػ

 

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [426]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [427]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [428]ػ

  .103اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[429]ػ

 

  .311دراسات ُب عهد النُّبوَّة واػببلفة الرَّاشدة ، ص[430]ػ

  ( .175 ، 174) حروب الردَّة ، ص[431]ػ

  ( .319 ، 3/318) االكتفاء ُب  اريخ اؼبصطفى والثَّبلثة اػبلفاء [432]ػ

 . للدكتور اػبربوطلي 146اإِلسبلـ واغبركات اؼبضادَّة ، ص[433]ػ

 

  .146 ـبطوطة نقبلً عن حركة الردَّة ، ص49الردَّة ، غيداء خزنة كا يب ، ص[434]ػ

  .146حركة الردَّة للعتـو ، ص[435]ػ

  .150حركة الردَّة للعتـو ، ص[436]ػ

  ( .1/388) أضبد شليب . موسوعة التَّاريخ اإِلسبلميّْ ، د [437]ػ

 

  .323حركة الردَّة للعتـو ، ص[438]ػ

  .114، حركة الردَّة للعتـو ، ص (3/260) اريخ الطربي [439]ػ

 



 .طبعة اغبليب  ( 2/386)  فسري ابن كثري [440]ػ

  .124حركة الردَّة للعتـو ، ص[441]ػ

  .2761اإِلصابة البن حجر رقم [442]ػ

  ( .4/104)  اريخ الطَّربي [443]ػ

  ( .4/112) اؼبصدر السَّابق نفسو [444]ػ

 

  .323دراساٌت ُب عهد النُّبوَّة واػببلفة الرَّاشدة ، ص[445]ػ

  .324اؼبصدر السَّابق نفسو ص[446]ػ

  .325اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[447]ػ

  .326دراساٌت ُب عهد النُّبوَّة واػببلفة الرَّاشدة ، ص[448]ػ

 

  .182الطَّريق ِإىل اؼبدائن ، أضبد عادؿ كماؿ ، ص[449]ػ

  .328دراساٌت ُب عهد النُّبوَّة واػببلفة الرَّاشدة ، ص[450]ػ

  .329دراساٌت ُب عهد النُّبوَّة واػببلفة الرَّاشدة ، ص[451]ػ

 

  .334حركة الردَّة للعتـو ، ص[452]ػ

  .97الدَّولة العربيَّة اإِلسبلميَّة ؼبنصور أضبد اغبرايب ، ص[453]ػ

 

  .167صفحات من  اريخ ليبيا اإِلسبلمي للصَّبلَّيب ، ص[454]ػ

  .18السّْياسة الشَّرعية البن  يميَّة ، ص[455]ػ

 

  .168صفحاٌت من  اريخ ليبيا اإِلسبلمي للصَّبلَّيب ، ص[456]ػ

  .580صحيح السّْرية النَّبويَّة ، ص[457]ػ

 

على شط العرب ُب زاوية اػبليج الذي يدخل ُب مدينة البصرة ، وىي أقدـ من : األبلة [458]ػ
 .البصرة ، وكانت ّٔا مساّب كسرى 

 .يطلب صحبتو دوف ِإلزاـ : يستصحب [459]ػ



  ( .6/347) البداية والنّْهاية [460]ػ

 .قرية ُب بادية البصرة ، ُب منتصف الطريق بني مكَّة ، والبصرة [461]ػ

 .موضع على حدود الشَّاـ فبا يلي العراؽ [462]ػ

  ( .4/162 )    اريخ الطَّربي 83ياسني سويد ، ص. الفنُّ العسكري اإِلسبلمي ، د [463]ػ

 

  ( .4/163)  اريخ الطَّربي [464]ػ

  .371الوثائق السّْياسيَّة ، ضبيد اهلل ، ص[465]ػ

  .372ؾبموعة الوثائق السّْياسيَّة ، ص[466]ػ

  .372ؾبموعة الوثائق السّْياسيَّة ، ص[467]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [468]ػ

 

  .373اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[469]ػ

  ( .6/347) البداية والنهاية [470]ػ

  ( .84 ، 83) الفن العسكري اإِلسبلمي ، ص[471]ػ

 

  .35معارؾ خالد بن الوليد ضدَّ الفرس ، عبد اعببار السامرائي ، ص[472]ػ

  .45أبو بكر الصّْدّْيق ، نزار اغبديثي ، وخالد اعبنايب ، ص[473]ػ

  .127مشاىري اػبلفاء واألمراء ، الصّْدّْيق ، بساـ العسلي ، ص[474]ػ

  ( .9/130) التاريخ اإِلسبلمي [475]ػ

 

  ( .4/163)  اريخ الطربي [476]ػ

  ( .9/131) التاريخ اإِلسبلمي [477]ػ

  ( .4/159)  اريخ الطربي [478]ػ

  ( .9/130) التاريخ اإِلسبلمي [479]ػ

  .342 اريخ الدعوة ِإىل اإِلسبلـ ، ص[480]ػ

 

  ( .4/163)  اريخ الطربي [481]ػ



  ( .9/129) التاريخ اإِلسبلمي [482]ػ

  ( .4/163)  اريخ الطربي [483]ػ

  .46أبو بكر الصديق ، خالد اعبنايب ، نزار اغبديثي ، ص[484]ػ

  ( .4/164)  اريخ الطربي [485]ػ

  ( .2/277اؼبعجم ، ياقوت ، ) ماء لباىلة على أربعة أمياؿ من البصرة : اغبضري [486]ػ

  .46أبو بكر الصديق ، خالد اعبنايب ، ص[487]ػ

 

  ( .4/165)    اريخ الطربي  ( 2/51) الكامل البن األثري [488]ػ

  ( .4/165)  اريخ الطربي [489]ػ

  ( .4/163) اؼبصدر السابق نفسو [490]ػ

  ( .4/165)    اريخ الطربي  ( 9/133) التاريخ اإِلسبلمي [491]ػ

 

  .131الصديق أوؿ اػبلفاء ، ص[492]ػ

  ( .4/166)  اريخ الطربي [493]ػ

  ( .9/134)   التاريخ اإِلسبلمي  ( 4/168)  اريخ الطربي [494]ػ

 

  .48  أبو بكر الصديق ، خالد اعبنايب ، ص ( 2/52) الكامل البن األثري [495]ػ

  ( .6/350) البداية والنّْهاية [496]ػ

  ( .9/139) التَّاريخ اإِلسبلمي [497]ػ

 

  ( .6/350) البداية والنّْهاية [498]ػ

  ( .9/138) التَّاريخ اإِلسبلمي [499]ػ

  ( .4/173)  اريخ الطَّربي [500]ػ

 

  ( .4/173) اؼبصدر السَّابق نفسو ، [501]ػ

  ( .4/175) قطع اللَّحم : اػبراذيل [502]ػ

  ( .4/175)  اريخ الطَّربي [503]ػ



  ( .4/174)  اريخ الطَّربي [504]ػ

  ( .4/175) اؼبصدر السَّابق نفسو [505]ػ

  ( .9/144) التَّاريخ اإِلسبلمي [506]ػ

  .216خالد بن الوليد ، صادؽ عرجوف ، ص[507]ػ

 

 .الرَّمي باغبصى عن جانٍب ، والضرب عن جانٍب : اغبذؼ [508]ػ

  .348 اريخ الدعوة ِإىل اإِلسبلـ ، ص[509]ػ

 

  ( .4/181)  اريخ الطربي [510]ػ

  ( .4/178)  اريخ الطَّربي [511]ػ

 ( .9/148)التَّاريخ اإِلسبلمي [512]ػ

  .4210البخاري ، كتاب اؼبغازي رقم [513]ػ

  .33أبو بكر الصّْديق ، الطنطاوي ، ص[514]ػ

 

  .222خالد بن الوليد ، صادؽ عرجوف ، ص[515]ػ

  ( .52 ، 51) أبو بكر الصّْدّْيق ، خالد اعبنايب ، نزار اغبديثي ، ص[516]ػ

 

  ( .4/186)  اريخ الطَّربي [517]ػ

  ( .4/186)  اريخ الطَّربي [518]ػ

  ( .9/150) التَّاريخ اإِلسبلمي [519]ػ

 .عمرو بن عبد اؼبسيح ، وىو سيد قومو : يع  [520]ػ

 .خادـ : أي [521]ػ

 .أىل اعبيل اؼبعاصر : يع  [522]ػ

 

  ( .4/180)  اريخ الطَّربي [523]ػ

  ( .6/251) البداية والنّْهاية [524]ػ

  .2206رقم  ( 2/318) اإلصابة البن حجر [525]ػ



  ( .11/154) الفتاوى [526]ػ

  ( .9/153) التَّاريخ اإِلسبلمي [527]ػ

  ( .9/154) التَّاريخ اإِلسبلمي [528]ػ

  .350 اريخ الدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ ، ص[529]ػ

 

  ( .6/353) البداية والنّْهاية [530]ػ

  .350 اريخ الدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ ، ص[531]ػ

  ( .4/191)  اريخ الطَّربي [532]ػ

  ( .6/353) البداية والنّْهاية [533]ػ

  ( .6/354) اؼبصدر السابق نفسو [534]ػ

 
 .ما وبمل عليو من دوابَّ : ػ اغببلئب
 .السُّمـو صبع قشب: ػ القشائب

 (.6/354)ػ البداية والنهاية 
 .ػ اؼبصدر السَّابق نفسو

 (.4/195)   اريخ الطربي (6/355)ػ البداية والنهاية 
 

  ( .9/163) التاريخ اإِلسبلمي [535]ػ

  .231صادؽ عرجوف ، ص: خالد بن الوليد [536]ػ

  .54  أبو بكر الصديق ، خالد اعبنايب ، ص ( 4/196)  اريخ الطربي [537]ػ

  .54أبو بكر الصّْدّْيق ، نزار اغبديثي ، خالد اعبنايب ، ص[538]ػ

  ( .9/164) التَّاريخ اإِلسبلمي [539]ػ

 

 .موضٌع ُب أطراؼ العراؽ من جهة اعبزيرة : اغبصيد [540]ػ

  ( .6/355) البداية والنّْهاية [541]ػ

  ( .2/59) الكامل ُب التَّاريخ [542]ػ



  .55أبو بكر الصّْدّْيق ، خالد اعبنايب ، نزار اغبديثي ، ص[543]ػ

  ( .200 ، 4/199)  اريخ الطَّربي [544]ػ

 

 .ينقص : « وبري »  . ( 4/199) اؼبصدر السَّابق نفسو [545]ػ

  ( .4/199)  اريخ الطَّربي [546]ػ

  ( .6/356) البداية والنّْهاية [547]ػ

  ( .4/201)  اريخ الطَّربي [548]ػ

 

  ( .9/173) التَّاريخ اإِلسبلمي [549]ػ

  .36خالد بن الوليد ، ص[550]ػ

  .123معارؾ خالد بن الوليد ضدَّ الفرس ، عبد اعببار السَّامرائي ، ص[551]ػ

  ( .6/357) البداية والنّْهاية [552]ػ

  ( .4/202)  اريخ الطَّربي [553]ػ

 

  .295 اريخ الدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ ، ص[554]ػ

  .134معارؾ خالد بن الوليد ضدَّ الفرس ، ص[555]ػ

 

  .169الصّْدّْيق أوؿ اػبلفاء ، ص[556]ػ

  .170اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[557]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [558]ػ

  .171الصّْديق أوَّؿ اػبلفاء ، ص[559]ػ

  ( .2/155) أضبد نوفل . اغبرب النفسيَّة ، د [560]ػ

ياقوت ، . ) ماٌء لبهراء ُب بادية السَّماوة : ماٌء لكلب ُب بادية السَّماوة ، وسوى : القراقر [561]ػ
  ( .4/317 ، 3/271اؼبعجم ، 

 

  .68أبو بكٍر الصّْدّْيق ، نزار اغبديثي ، وخالد اعبنايب ، ص[562]ػ

  ( .7/7) البداية والنّْهاية [563]ػ



 .اؼبصدر السَّابق نفسو [564]ػ

 

معركة الريموؾ ، اللّْواء خليل سعيد ، حبث مقدَّـ ِإىل ندوة الفكر العسكري العريبّْ نقبلً عن أيب [565]ػ
  .68بكٍر الصّْديق ، خالد اعبنايب ، ص

  .68نزار اغبديثي ، خالد اعبنايب ، ص. أبو بكر الصّْدّْيق ، د [566]ػ

  ( .7 ، 7/6) البداية والنّْهاية [567]ػ

  ( .2/163 ) نقبلً عن اغبرب النفسيَّة 193قادة فتح العراؽ واعبزيرة ، ص[568]ػ

  ( .2/162) أضبد نوفل . اغبرب النفسيَّة ، د [569]ػ

 

  .167معارؾ خالد بن الوليد ضدَّ الفرس ، ص[570]ػ

  ( .2/164) اغبرب النَّفسيَّة [571]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [572]ػ

 (.2/168) نقبلً عن اغبرب النَّفسيَّة 124من ذي قار ِإىل القادسيَّة، صاّب عماش، ص[573]ػ

  .189عصر الصَّحابة ، عبد اؼبنعم اؽبامشي ، ص[574]ػ

  ( .2/73) الكامل البن األثري [575]ػ

 

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [576]ػ

 .بالفتح وىو هنر يستمدُّ من الفرات : الصَّراة [577]ػ

  ( .7/18) البداية والنّْهاية [578]ػ

  ( .7/18) البداية والنّْهاية [579]ػ

  ( .2/74) الكامل البن األثري [580]ػ

 

 .من أعماؿ دمشق بني الشاـ ووادي القرى ، عاصمتها عمَّاف : البلقاء [581]ػ

 .بلدٌة ُب أطراؼ الشَّاـ بني الشَّاـ ووادي القرى :  يماء [582]ػ

 



كاف عكرمة قد رجع من كندة وحضرموت عن طريق اليمن ومكَّة ، فلما بلغ اؼبدينة أمره [583]ػ
اػبليفة أف يسري مدداً ػبالد بن سعيد ، وكاف عكرمة قد سرَّح اعبند الذين قا لوا معو ُب جنوب شبو 

 .اعبزيرة ، فاستبدؿ اػبليفة ّٔم غريىم ، وأمرىم أف يسريوا ربت لواء عكرمة ِإىل الشَّاـ 

  .58خالد اعبنايب ، ص. أبو بكر الصديق ، نزار اغبديثي ، د [584]ػ

 

 نقبلً عن 14  فتوح الشَّاـ لؤلزدي ، ص ( 62 ، 2/61)  اريخ دمشق البن عساكر [585]ػ
  ( .178 ، 9/177 )التَّاريخ اإِلسبلميّْ للحميدي 

  ( .6990) البخاريُّ ، كتاب التعبري ، رقم [586]ػ

 

 .ال نظنُّ بك التَّقصري ، وال نتَّهمك ُب ِإخبلصك : يع  [587]ػ

 

 .الرأي واؼبشورة : النَّقيبة [588]ػ

  ( .1533)   مسلٌم ، كتاب اإِلمارة رقم  ( 7311) البخاريُّ ، كتاب االعتصاـ ، رقم [589]ػ

 .نقبلً عن اغبميدي  ( 65 ػ 2/63)  اريخ دمشق البن عساكر [590]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [591]ػ

 

  ( .9/188) التَّاريخ اإِلسبلمي للحميديّْ [592]ػ

  ( .1/129 ) ، هتذيب  اريخ دمشق 48 اريخ فتوح الشاـ لؤلزدي ، ص[593]ػ

  .294 اريخ الدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ ، ص[594]ػ

 

  ( .302 ، 301)   اليمن ُب صدر اإِلسبلـ ، ص ( 2/64) الكامل البن األثري [595]ػ

  .302اليمن ُب صدر اإِلسبلـ ، ص[596]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [597]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [598]ػ

  .218   أبو بكٍر للطنطاوي ، ص114الصّْدّْيق أوؿ اػبلفاء ، ص[599]ػ

  ( .2/305) مروج الذَّىب للمسعودي [600]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [601]ػ



 

  ( .138 ، 137) الصّْدّْيق أوَّؿ اػبلفاء ، ص[602]ػ

  .219أبو بكٍر الصّْدّْيق ، علي الطنطاوي ، ص[603]ػ

 .عمل خالد بن سعيد بن العاص وكاف قد استعفى أبا بكٍر ، فأعفاه : يع  [604]ػ

 .التَّعصُّب ؼبا كاف عليو أىل اعباىليَّة : يع  [605]ػ

 

 .ال  طلعهم على دخيلة أمرؾ ، فيطَّلعوا على عيوبك : يع  [606]ػ

 .لريوا قوَّة اؼبسلمني : يع  [607]ػ

  ( .65 ، 2/64) الكامل البن األثري [608]ػ

 

  ( .197 ػ 9/192) التَّاريخ اإِلسبلمي [609]ػ

  .15فتوح الشَّاـ لؤلزدي ، ص[610]ػ

  .62أبو بكٍر الصّْدّْيق ، نزار اغبديثي ، ص[611]ػ

 

  .17فتوح الشاـ لؤلزدي ، ص[612]ػ

  ( .2/66) الكامل البن األثري [613]ػ

  .141العمليات التعرضية والدفاعية عند اؼبسلمني ، هناد عباس ، ص[614]ػ

  ( .27 ، 26) فتوح الشاـ لؤلزدي ، ص[615]ػ

 

  ( .9/206) التَّاريخ اإِلسبلمي [616]ػ

  .55ِإسباـ الوفاء بسرية اػبلفاء ، ص[617]ػ

  ( .51 ػ 48) أال ىبطأى رأيك ُبَّ   فتوح الشَّاـ لؤلزدي ، ص: أي [618]ػ

فاعيَّة عند اؼبسلمني ، ص[619]ػ   .143العمليات التَّعرضيَّة الدّْ

 

  ( .7/4) البداية والنّْهاية [620]ػ

 

  ( .78 ، 77) معارؾ خالد بن الوليد ، العميد ياسني سويد ، ص[621]ػ



فاعية عند اؼبسلمني ، ص[622]ػ   .147العمليات التعرضيَّة والدّْ

 .اػبيل بأنواعها ، ما يصعب قياده منها ، وما يسهل ، واؼبراد وصفهم بالكثرة : يع  [623]ػ

 

  ( .31 ، 30) نقبلً عن فتوح الشَّاـ لؤلزدي ، ص ( 9/213) التَّاريخ اإِلسبلمي [624]ػ

 .نقبلً عن اغبميديّْ  ( 33 ػ 30) فتوح الشَّاـ لؤلزديّْ ، ص[625]ػ

  .92خطب أيب بكٍر الصّْدّْيق ، ؿبمَّد أضبد عاشور ، ص[626]ػ

 

  ( .35 ػ 33) فتوح الشَّاـ لؤلزديّْ ، ص[627]ػ

 

 .بتصرؼ  ( 38 ػ 35) اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[628]ػ

  ( .9/224) التاريخ اإلسبلمي [629]ػ

 .حدَّهتا ، وشدَّهتا : يع  [630]ػ

  ( .9/223) التَّاريخ اإِلسبلمي للحميديّْ [631]ػ

 

فاعية عند اؼبسلمني ، ص[632]ػ   .148العمليات التعرضيَّة والدَّ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [633]ػ

  .45حروب اإِلسبلـ ُب الشَّاـ ، أضبد ؿبمد ، ص[634]ػ

  .148العمليات التعرضيَّة والدفاعيَّة عند اؼبسلمني ، ص[635]ػ

  ( .4/211)  اريخ الطَّربي [636]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [637]ػ

 

  ( .360 ، 359)  اريخ الدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ ، ص[638]ػ

  ( .7/5) البداية والنّْهاية [639]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [640]ػ

  .60   أبو بكٍر الصّْدّْيق ، اغبديثي ، ص89الفنُّ العسكريُّ اإِلسبلميُّ ، ص[641]ػ

 

  .98الفن العسكري اإِلسبلمي ، ص[642]ػ



  ( .393 ، 392) ؾبموعة الوثائق السياسية ، ص[643]ػ

  .392اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[644]ػ

 

 .نقبلً عن اغبميدي  ( 72 ػ 68) فتوح الشاـ لؤلزدي ، ص[645]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [646]ػ

  ( .9/231) التَّاريخ اإِلسبلمي للحميدي [647]ػ

 

  ( .1/203ياقوت ، . ) موضع معروؼ من نواحي فلسطني : أجنادين [648]ػ

  .70أبو بكر رضي اهلل عنو ، نزار اغبديثي ، ص[649]ػ

  .71اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[650]ػ

  ( .93 1 ػ84) فتوح الشَّاـ لؤلزديّْ ، ص[651]ػ

 

فاعيَّة ، ص[652]ػ   .163العمليات التعرضيَّة والدّْ

  ( .7/8) البداية والنّْهاية [653]ػ

فاعيَّة ، ص[654]ػ   .164العمليات التَّعرضيَّة والدّْ

 

  ( .7/8) البداية والنّْهاية [655]ػ

فاعيَّة عند اؼبسلمني ، ص[656]ػ   .164العمليات التعرضيَّة والدّْ

 

  ( .7/9) البداية والنّْهاية [657]ػ

  .163 ر يب وهتذيب البداية والنّْهاية ، ص[658]ػ

  ( .7/10) البداية والنّْهاية [659]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [660]ػ

  .88أبو بكر رجل الدَّولة ص[661]ػ

 

  .163 ر يب وهتذيب البداية والنّْهاية ، ص[662]ػ

فاعية عند اؼبسلمني [663]ػ  ( .166)العمليات التعرضيَّة والدّْ



  ( .7/10) البداية والنّْهاية [664]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [665]ػ

 

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [666]ػ

  ( .7/13) البداية والنّْهاية [667]ػ

 

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [668]ػ

فاعية ، ص[669]ػ   .169العمليات التعرضيَّة والدّْ

  .222فتوح الشاـ لؤلزديّْ ، ص[670]ػ

  .170 ر يب وهتذيب البداية والنّْهاية ، ص[671]ػ

 

  ( .7/12) البداية والنّْهاية [672]ػ

فاعيَّة ، ص[673]ػ   .174العمليات التعرضيَّة والدّْ

 

  .171   فتوح البلداف لؤلزدي ، ص171 ر يب وهتذيب البداية والنهاية ، ص[674]ػ

فاعيَّة ، ص[675]ػ   .175العمليات التعرضيَّة والدّْ

  .228فتوح البلداف لؤلزدي ، ص[676]ػ

  .173 ر يب وهتذيب البداية والنّْهاية ، ص[677]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [678]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [679]ػ

 

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [680]ػ

فاعية ، ص[681]ػ   .179العمليات التعرضيَّة والدّْ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [682]ػ

  ( .7/14) البداية والنّْهاية [683]ػ

  ( .7/16) اؼبصدر السَّابق نفسو ، [684]ػ

  ( .7/14) البداية والنّْهاية [685]ػ



 .اػبيوؿ : العتاؽ [686]ػ

 .صوت الغراب : النُّعاؽ [687]ػ

 .السيوؼ القاطعة : اسم موضع ، البرت الرقاؽ : الواقوص [688]ػ

 

  ( .7/15) البداية والنّْهاية [689]ػ

  ( .61 ػ 7/51) البداية والنّْهاية [690]ػ

 

  ( .260 ، 259)  اريخ الدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ ، ص[691]ػ

 

  .260 اريخ الدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ ، ص[692]ػ

  .123 اريخ اػبلفاء للسُّيوطي ، ص[693]ػ

 

  .263 اريخ الدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ ، ص[694]ػ

 .يع   فريق التجمُّعات اغبربيَّة الَّيت دوف ببلد فارس [695]ػ

 

  ( .189 ، 4/188)  اريخ الطَّربي [696]ػ

  ( .4/189) اؼبصدر السَّابق نفسو [697]ػ

  .331    اريخ الدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ ، ص7736رقم  ( 5/568) اإِلصابة [698]ػ

  .331 اريخ الدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ ، ص[699]ػ

  .332اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[700]ػ

 

  ( .4/163)  اريخ الطَّربي [701]ػ

  .332 اريخ الدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ ، ص[702]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [703]ػ

 

فاعيَّة عند اؼبسلمني ، ص[704]ػ   .148العمليَّات التعرضيَّة والدّْ

 .اقصدىم ، واشرْع ُب قتاؽبم : اهند ؽبم [705]ػ



  .334 اريخ الدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ ، ص[706]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [707]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [708]ػ

 

  ( .1/188) عيوف األخبار [709]ػ

  .34فتوح الشَّاـ لؤلزديّْ ، ص[710]ػ

  .295 اريخ الدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ ، ص[711]ػ

  ( .4/202)  اريخ الطَّربي [712]ػ

  ( .1/46) اإِلدارة العسكريَّة ُب الدَّولة اإِلسبلميَّة [713]ػ

  .121 اريخ اػبلفاء للسُّيوطي ، ص[714]ػ

 

  ( .4/44)  اريخ الطَّربي [715]ػ

 ( .61 ػ 60)فتوح الشاـ لؤلزدي ، ص [716]ػ

  .5فتوح الشاـ لؤلزديّْ ، ص[717]ػ

  ( .1/82) الفتوح ، ابن أعتم [718]ػ

  .189فتوح الشَّاـ لؤلزديّْ ، ص[719]ػ

  .48األحكاـ السُّلطانية للماورديّْ ، ص[720]ػ

 

  .7فتوح الشَّاـ لؤلزديّْ ، ص[721]ػ

  ( .1/84) الفتوح ، ابن أعتم [722]ػ

  .7فتوح الشَّاـ ، ص[723]ػ

  .48اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[724]ػ

  .371الوثائق السّْياسيَّة ، ضبيد اهلل ، ص[725]ػ

  ( .1/29) الفتوح ، ابن أعتم [726]ػ

  ( .1/112) اإِلدارة العسكريَّة ُب الدَّولة اإِلسبلميَّة ، سليماف اؿ كماؿ [727]ػ

  ( .1/113) اؼبصدر السَّابق نفسو [728]ػ



 

  ( .1/120) اإِلدارة العسكريَّة ُب الدَّولة اإِلسبلميَّة [729]ػ

  ( .255 ػ 1/131) اؼبصدر السَّابق نفسو [730]ػ

  ( .4/64)  اريخ الطَّربي [731]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [732]ػ

  ( .1/136) اإِلدارة العسكريَّة ُب الدَّولة اإِلسبلميَّة [733]ػ

 

  ( .1/147) اإِلدارة العسكريَّة ُب الدَّولة اإِلسبلميَّة [734]ػ

  ( .3/140) ماثر اإلنافة للقلقشندي [735]ػ

  ( .1/148ياقوت ، معجم البلداف ، . ) قرية من قرى األنبار : أُليس [736]ػ

 .اػبفارة ، واغبراسة ، وىي اعبماعة  تقدَّـ القافلة لتحرسها ، وأصل الكلمة فارسيَّة : البذرقة [737]ػ

  .294اػبراج أليب يوسف ، ص[738]ػ

  ( .1/148) اإِلدارة العسكريَّة ُب الدَّولة اإِلسبلميَّة [739]ػ

  ( .1/23) فتوح الشَّاـ للواقدي [740]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [741]ػ

  ( .1/130) اؼبصدر السَّابق نفسو [742]ػ

  ( .1/149) اإِلدارة العسكريَّة ُب الدَّولة اإِلسبلميَّة [743]ػ

  ( .2/191) الطَّبقات البن سعد [744]ػ

  ( .4/111)  اريخ الطَّربي [745]ػ

 

  ( .1/174) اإِلدارة العسكريَّة ُب الدولة اإِلسبلميَّة ، [746]ػ

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [747]ػ

  ( .72 ، 4/71)  اريخ الطَّربي [748]ػ

  ( .4/163) اؼبصدر السَّابق نفسو [749]ػ

 .الفساد ، والقلق ، واالختبلط ، واالضطراب : اؼبرج [750]ػ

  ( .3/309) مروج الذَّىب للمسعودي [751]ػ



  ( .6/168) هناية األرب للنويري [752]ػ

 

  ( .2/309) مروج الذىب [753]ػ

  ( .1/23) فتوح الشاـ للواقدي [754]ػ

  ( .1/196) اإِلدارة العسكرية ُب الدولة اإِلسبلمية ، [755]ػ

  ( .1/215) اؼبصدر السَّابق نفسو [756]ػ

  ( .287 ، 286) اػبراج أليب يوسف ، ص[757]ػ

  ( .6/168) هناية األرب للنويري [758]ػ

  .289اػبراج أليب يوسف ، ص[759]ػ

  ( .6/168) هناية األرب للنويري [760]ػ

  ( .1/231) اإِلدارة العسكريَّة ُب الدَّولة اإِلسبلميَّة [761]ػ

  ( .4/215)  اريخ الطَّربي [762]ػ

 

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [763]ػ

  ( .1/232) اإِلدارة العسكريَّة ُب الدَّولة اإِلسبلميَّة [764]ػ

  ( .1/234) اؼبصدر السَّابق نفسو [765]ػ

  ( .1/238) اؼبصدر السَّابق نفسو [766]ػ

  ( .15 ػ 11) فتوح الشَّاـ لؤلزدي ، ص[767]ػ

  ( .4/208)  اريخ الطَّربي [768]ػ

فاعيَّة عند اؼبسلمني ، ص[769]ػ   .143العمليات التعرضيَّة والدّْ

 

  ( .2/129)  اريخ اليعقويب [770]ػ

  ( .1/29) الفتوح ، ابن أعتم [771]ػ

  ( .1/81 )   الفتوح ، ابن أعتم 2 اريخ فتوح الشَّاـ ، ص[772]ػ

 .ربيعة بن عامر القرشيُّ العامريُّ لو ذكر ُب الفتوح ، صحايب يعدُّ من أىل فلسطني [773]ػ

  ( .1/22) فتوح الشَّاـ للواقديّْ [774]ػ



 .اؼبصدر السَّابق نفسو [775]ػ

  ( .2/309) مروج الذَّىب [776]ػ

  ( .21 ، 20 ػ 15 ػ 13)  اريخ فتوح الشَّاـ لؤلزديّْ ، ص[777]ػ

  ( .84 ػ 51) اؼبصدر السَّابق نفسو ، ص[778]ػ

  ( .1/272) اإِلدارة العسكريَّة ُب الدَّولة اإِلسبلميَّة [779]ػ

 

ىذا الكتاب ػبَّصت واختصرت منو  ( 1/251) اإِلدارة العسكريَّة ُب الدَّولة اإِلسبلميَّة [780]ػ
 .حقوؽ اهلل ، والقادة ، واعبنود 

  ( .227 ػ 222)  اريخ الدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ ، ص[781]ػ

 .الضعف اؼبعنوي ، وليس اؼبادي : أي [782]ػ

 

  .338 اريخ الدَّعوة ِإىل اإِلسبلـ ، ص[783]ػ

 

  ( .4/238)    اريخ الطربي  ( 7/18) البداية والنهاية [784]ػ

  ( .9/258) التاريخ اإِلسبلمي [785]ػ

 

 اػبلفاء 101  التَّاريخ اإِلسبلمي ، ؿبمود شاكر ، ص ( 2/79) الكامل البن األثري [786]ػ
 .الرَّاشدوف 

  ( .2/79) الكامل البن األثري [787]ػ

  ( .117 ػ 116)  اريخ اإِلسبلـ للذَّىيب ػ عهد اػبلفاء ػ ص[788]ػ

  .99أبو بكر رجل الدَّولة ، ص[789]ػ

  ( .3158) البخاريُّ ، كتاب اعبزية واؼبوادعة رقم [790]ػ

  ( .3683) البخاريُّ ، كتاب فضائل أصحاب النَّيبّْ رقم [791]ػ

 

رواه الطَّرباٍلُّ بِإسنادين ، ورجاؿ أحدنبا رجاؿ : قاؿ اؽبيثميُّ  ( 10/268) ؾبمع الزَّوائد [792]ػ
 .وصحَّحو ، ووافقو الذَّىيبُّ  ( 3/90 )الصَّحيح ، وأخرجو اغباكم 

  .100أبو بكٍر رجل الدولة ، ص[793]ػ



  ( .1/49) ماثر اإِلنافة للقلقشندي [794]ػ

  ( .4/248)  اريخ الطَّربي [795]ػ

  ( .669 ػ 2/665)    اريخ اؼبدينة البن شبَّة  ( 3/199) طبقات ابن سعٍد [796]ػ

  ( .3/200) طبقات ابن سعٍد [797]ػ

  .272دراسات ُب عهد النبوة واػببلفة الراشدة ، ص[798]ػ

 

 .اؼبصدر السَّابق نفسو [799]ػ

  .237أبو بكر الصديق ، علي الطنطاوي ، ص[800]ػ

  .273دراسات ُب عهد النبوة واػببلفة الراشدة ، ص[801]ػ

  .181النظرية السياسية اإِلسبلمية ، ضياء الريس ، ص[802]ػ

  .272دراسات ُب عهد النبوة واػببلفة الراشدة ، ص[803]ػ

  ( .265 ، 1/264) صفة الصَّفوة [804]ػ

 

  ( .1/104) أصحاب الرَّسوؿ ، ؿبمَّد اؼبصري [805]ػ

  .33 ر يب وهتذيب البداية والنّْهاية ، ص[806]ػ

 .ىو البعري الَّذي ُيستقى عليو : النَّاضح [807]ػ

  ( .1/265) صفة الصَّفوة [808]ػ

  ( .1/266صفة الصفوة ، ) قطع شبرة النَّخل : جداد ، وىي دبعىن : وُب روايٍة : حائطاً [809]ػ

 .رجالو ثقات  ( 147 ، 3/146) الطَّبقات البن سعٍد [810]ػ

 

  ( .1/105)   وأصحاب الرسوؿ  ( 4/127) اؼبنتظم البن اعبوزي [811]ػ

  ( .1/94) أشهر مشاىري اإِلسبلـ [812]ػ

  ( .1/106) أصحاب الرَّسوؿ [813]ػ

  .104التَّاريخ اإِلسبلمي ، ؿبمود شاكر ، اػبلفاء الراشدوف ، ص[814]ػ

ربقيق . الشيخاف أبو بكٍر الصديق وعمر بن اػبطاب ، برواية الببلذري ُب أنساب األشراؼ [815]ػ
  .69ِإحساف صدقي العمد ، ص. د 



 

  ( .1/108) نقبلً عن أصحاب الرسوؿ  ( 479 ػ 1/477) التَّبصرة البن اعبوزيّْ [816]ػ

  .120 اريخ اإِلسبلـ للذَّىيب ، عهد اػبلفاء الرَّاشدين ، ص [817]ػ

 

 .وِإسناده صحيح  ( 204 ، 3/203) الطَّبقات البن سعد [818]ػ

  .120 اريخ اإِلسبلـ للذَّىيب ، عهد اػبلفاء الرَّاشدين ، ص[819]ػ

  ( .1/106) أصحاب رسوؿ اهلل [820]ػ

 .أبو بكٍر ، وعمر رضي اهلل عنهما : أي [821]ػ

 

  ( .22 ، 21) نونيَّة القحطاٍل ، [822]ػ

 


