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مشاركة العرب من غير المسممين في
حروب التحرير في صدر االسالم

خميؼ عبكد الطائي
كمية االداب /الجامعة االسبلمية
ممخص
لقد جاء اإلسبلـ فكجد العربي نفسو إماـ قيـ معمقة كأىداؼ كرايات كاضحة
تعطي لئلنساف قيمتو اإلنسانية كركحو العربية كلـ تفقد شي مف شخصيتو بؿ تضيؼ
أليو ما ىك يحاجو إلى ما تصبك إليو نفسو العربية التكاقو إلى الحرية كاألماف .بؿ إننا
نجد أعداء اإلسبلـ في بدايتو كمف قاتؿ المسمميف أصبحكا مادة اإلسبلـ كلمذائديف
عنو .ككذلؾ بالنسبة لمقبائؿ العربية التي لـ تسمـ كانت تنظر إلى ما تؤكؿ إليو
معركة العرب مع الركـ ك كانت كاقعة اليرمكؾ بمثابة الفتح المبيف لدخكؿ ىذه
القبائؿ إلى اإلسبلـ عمى الرغـ مف إف بعضيا قد شارؾ كما ذكرنا مع المسمميف .
كال بد مف ذكر حقيقة ميمة كىي أف العرب لـ يككنكا حاممي السيؼ دفاعا
كنشر لئلسبلـ فحسب بؿ حممكا معيـ الفكر  ،لذلؾ نجد إف مف اقبؿ عمى ركاية
المغة (أم صنؼ العمـ) مف المكالي ككاف مخمصا لمعمـ كالديف يفخر بانتسابو إلى
أبناء العربية كما فعؿ الزمخشرم  ،كنجد إف الفرس قد أكدكا نفس المنيج مع األمير
العربي المخمي فجعمكا كتيبتيف ىما الدكسر كالشيباء تحت أمرتو ضد ببلد الشاـ
كالقبائؿ العربية التي ال تديف ليـ.
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((اليكـ انتصؼ العرب مف العجـ كبي نصركا))

()i

ىكذا عبر رسكؿ اهلل )صمى

اهلل عميه وسمم) عف فر حق النتصار العرب في العراؽ عمى االحتبلؿ الفارسي
لببلدىـ كاف ذلؾ قبؿ

إسبلـ العراؽ في معركة ذم قار .أما الخميفة أبك بكر

الصديؽ(رضي اهلل عنه )

فقد خطب في المسمميف عندما أراد إرساؿ الجيكش

اإلسبلمية لفتح ببلد الشاـ قائبلن(( :فالعرب اليكـ بنك أـ كأب))

()ii

بيذه العبارة البميغة

حدد مسؤكلية العرب أما أخكانيـ خارج الجزيرة العربية ،كأف العرب ىـ أبناء أب كأـ،

كىذا المكضكع كاف يفيمو حتى المحتمكف لمببلد العربية ،كيعرفكف جيدان أف العرب لـ

يترككا بعضيـ بعض حتى كاف حالت دكف كحدتيـ أسباب سياسية أك غير ذلؾ ،فيذا
كسرل ممؾ الفرس يحقد عمى ممؾ الحيرة العربي النعماف مف خبلؿ فيمو لمعبلقة بيف
العرب إذ جاء بكتاب لو ((فإف النعماف كأىؿ بيتو كاطأكا العرب كعممكىـ تككفيـ

خركج الممؾ عنا إلييـ))

()iii

أما ممؾ الركـ ىرقؿ فمـ يكف بعيدان عف ىذا المفيكـ حينما

قاؿ لرسكؿ عمر بف الخطاب (رضي اهلل عنه ) ((ألقيت أبف عمؾ ىذا الذم ببمدنا))

كيعني بو جبمة بف األييـ ( .)ivفقد كاف جبمة بف األييـ قد ترؾ المسمميف كلجأ مع
أتباعو مف الغساسنة إلى الركـ عمى اعتبار أنيـ جميعان يتبعكف الديانة المسيحية.

أماـ ىذه المعطيات التي تؤكد أف رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميه وسمم) قد فرح

النتصار العرب عمى العجـ كىـ ليسكا بعد بمسمميف يؤ شر لدينا مدل أىمية العرب
في الديف اإلسبلمي كأف رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميه وسمم) كاف مشير إلى ذلؾ حيث
أف أعداء العرب ىـ أعداء اإلسبلـ عمى الرغـ ما كاف يبلقيو )صمى اهلل عميه وسمم)
مف مشتركي قريش ،إال أف ذلؾ لـ يكف سكل مرحمة بدائية اقتضتيا مصالح
اقتصادية ضيقة كنظرة بعض المشركيف لئلسبلـ ليس عمى أساس مبدئي بؿ بدائي
سطحي التفكير ،كلكف عندما أسمـ العرب في مكة كالجزيرة العربية أصبح حممة راية
اإلسبلـ مف أكلئؾ المعارضيف لو في البداية.
كأماـ ىذه الركاية فقد نقؿ لنا أبف عبد البر حديثان لمنبي

)صمى اهلل عميه

وسمم)(( :مف أبغض العرب أبغضو اهلل)) ( .)vكما في ركاية أخرل أف الرسكؿ )صمى
اهلل عميه وسمم) قد ذكر أف قريشان الجؤجؤ كالعرب الجناحاف .كالجؤجؤ ال ينيض إال

بالجناحيف ،كقكلو(( :إال أف درع ىذا الح م مف قريش أخكانيـ مف العرب)) (.)vi
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كالعرب ىـ ليس سكاف جزيرة العرب فقط بؿ ىي التي سكنت العراؽ كالشاـ
كجزيرة العرب كىـ فركع مممكة كاحدة يممكيا ممؾ كاحد ،كلسانيا كاحد
أكثر سكاف مصر قبؿ الفتح اإلسبلمي كانت مف القبائؿ العربية (.)viii

( .)viiكما أف

كقد عمؿ العرب عمى تكحيد ببلدىـ عمى كفؽ التحالفات السياسية أك
المصالح االقتصادية منذ القدـ حيث أشارت إلى ذلؾ النقكش المكتشفة كمف أقدميا
نقش عثر عميو في منطقة تعرؼ ((بالمساجد)) في ببلد اليمف ،كقد ترجـ النص فإذا
بو خاص بالتحالؼ بيف القبائؿ ككاف ىذا التحالؼ ذا طابع سياسي (.)ix

كلـ تكف حياة العربي في الصحراء الكاسعة المترامية األطراؼ بدكف أخيو
العربي الذم يتكمـ لغتو كيفيـ متطمبات حياتو كسمككو كممارستو اليكمية بؿ أنو
يشاركو المصير الكاحد إضافة إلى المصالح المشتركة لمعيش في ىذه الحياة ،فكانت
المقاءات العربية في األسكاؽ كالتجارة كممارسة الطقكس الدينية.
كلقد بقى العرب عمى اتصاؿ بعضيـ ببعض عمى الرغـ مف أنيـ ((قد
انتشركا خارج شبو الجزيرة العربية قبؿ الميبلد في حاالت ترجع إلى ضيؽ العيش
كاألحداث التي كانكا يحدثكنيا في قكميـ)) .إال أنيـ قد أكجدكا تحالفات كركابط
إضافية بينيـ فيما كانت تربطيـ أصكليـ المنحدرة مف أصؿ كاحد كلغتيـ العربية
التي يتكممكنيا فقد أصبحت مستمزمات الحياة تتطمب منيـ التكاجد أحيانان في ظؿ

معاىدات اقتصادية محددة كما ىك محاؿ ((اإليبلؼ)) أك غيره مف المعاىدات بيف
القبائؿ العربية.
كلما جاء اإلسبلـ فقد كجد اإلنساف العربي نفسو أماـ قيـ معمقة كأىداؼ
كرايات كاضحة تعطي لئلنساف قيمتو اإلنسانية بما يتبلئـ كركحو العربية كلـ تفقده
شيء مف شخصيتو بؿ تضيؼ إليو ما ىك بحاجة إلى ما تصبكا إليو نفسو العربية
التكاقو إلى الحرية كاألماف .تمؾ القيـ التي كاف العربي مجبكالن عمييا كقد كصؼ أبف

خمدكف النفس العربية بأنيا ((مييئة لما يرد عمييا كينطبع منيا مف خير كشر فيي
بذلؾ أقرب إلى معاني الخير كالشرؼ كالنبؿ كالشيامة كالنجدة كاإلباء كالحرب
كالمعركؼ كاإلحساف))

()x

أما المسعكدم فقد كصؼ اؿعرب بقكلو ((فما أخبلقيـ إال

العز كالشرؼ كالمكارـ ك ؽرل الضيؼ كاذمار الجار كاجارة الخائؼ كأداء الحماالت
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كبذؿ الميج في المكرمات)) ( .)xiإال أنو في بعض العادات كالتقاليد المحمية قد
أضعفت بعضيا ،فجاء اإلسبلـ ليجددىا كيعطييا الصكرة الحقيقية إلنسانيتيا ،فقاؿ
رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميه وسمم) (( :إنما بعثت ألتمـ مكارـ األخبلؽ))

()xii

كبيذا

يعني أف أخبلؽ العربي قد أصابيا شيء مف التشكيو أك عدـ الفيـ كاإلدراؾ في
التطبيؽ .كمما يدلؿ عمى أف اإلسبلـ جاء بالصفات الحميدة التي كانت في أصؿ
حياة العرب قكؿ ىند بنت عتبة-كىي التي كانت مف أكثر الحاقديف عمى اإلسبلـ
كما فعمتو بجثة حمزة (رضي اهلل عنه) في معركة أحد -فقد قالت لرسكؿ اهلل )صمى
اهلل عميه وسمم) حينما أسممت ككاف يكصي النساء أف ال يزنف فأجابتو(( :أكتزني

الحرة يا رسكؿ اهلل)) ( .)xiiiككذلؾ ما قالتو سفانة بنت حاتـ الطائي لرسكؿ اهلل )صمى

اهلل عميه وسمم) حيف قامت بيف يديو ترجك أف يخمي عنيا كىي سبية ،قالت(( :كاف
أبي يفؾ العاني كيحمي الذمار كيقرل الضيؼ كيفرج عف المكركب كيطعـ الطعاـ
كيفشي السبلـ كلـ يرد طالب حاجة قط ،فقاؿ ليا رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميه وسمم) :
يا جارية ىذه صفة المؤمف ،لك كاف أبكؾ إسبلميان لترحمنا عميو ،خمكا عنيا فإف أباىا

كاف يحب مكارـ األخبلؽ)) (.)xiv

بؿ نجد أف مف أعداء اإلسبلـ في بدايتو كمف قاتؿ المسمميف خالد بف الكليد
كعمرك بف العاص .كنجدىما بعد قميؿ مف إسبلميا يقكداف جيكش المسمميف فيذا
عمرك بف العاص يرسمو رسكؿ اهلل

)صمى اهلل عميه وسمم)

لقيادة حممة ذات

السبلسؿ( .)xvكخالد أبف الكليد يعكد بجيش مؤتة بعد استشياد قادتو في خطة

قتؿ المرتديف بأمر مف الخميفة أبك بكر الصديؽ (رضي
محكمة( ،)xviثـ يتكؿ بعد ذلؾ ا
اهلل عنه ) كيحرر الشاـ في معركة اليرمكؾ بعد أف دخؿ في معارؾ أخرل قبميا في

العراؽ.
إذف اإلسبلـ كاف بالنسبة لمعربي حقيقة محتمة ال يمكنو أف يحيد عنيا كاف ما
كاف في البدء مف معارضة كانت لخكؼ قيادات المشركيف عمى مكانتيـ االجتماعية
كمصالحيـ االقتصادية ،كنرل أف مف أسمـ فقد كىب نفسو كمالو في سبيؿ إعبلء
كممة اهلل كسيادة اإلسبلـ.
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كحتى عدـ دخكؿ القبائؿ العربية في البدء مجتمعة إلى اإلسبلـ كانت تنتظر
قياداتيا في الجزيرة العربية ما يحصؿ بيف المسمميف كقريش .كلما فتحت مكة فتحان

مبينان جاءت القبائؿ بكفكدىا كأسممت.

كخارج الجزيرة العربية كانت تنتظر القبائؿ العربية التي لـ تسمـ ما تؤكؿ إليو

معركة العرب مع الركـ ككانت كاقعة اليرمكؾ بمثابة الفتح المبيف لدخكؿ ىذه القبائؿ
إلى اإلسبلـ عمى الرغـ مف أف بعضيا قد شارؾ كما سنشير إلى ذلؾ مع المسمميف.
ككذلؾ ىك الحاؿ في العراؽ فكانت معركة القادسية الفاصؿ في ىذا األمر.
كما أشرنا كاف العرب قبؿ اإلسبلـ يرتبطكف بمفاخر ليـ كبمكارـ تمخص
لمعركبة معنى كتمثؿ ليا خبلصة كلبان كلما جاء اإلسبلـ فقد تطكر العرب بشكؿ

معنكم كبير كذلؾ بأف تغيرت النفس العربية بتأثير اإلسبلـ فكاف تطكر كتغيير في
الذات العربية إذ تغيرت الحياة المادية لدييـ كارتفعت حياة اإليماف كالعقيدة.
كمف كراء جميع ىذه القيـ اإلنسانية ،كانت ىناؾ قيـ قكمية كخصائص شعب
ظير عمى مسرح التاريخ ليسطر أجمؿ فصكلو كأركع مبلح ـ ق فقد عزز اإلسبلـ ركح
الحرية كالعدالة في حياة العرب ،كأضاؼ إلييا شعمة اإليماف ،ككضع عمى عاتؽ تمؾ
األمة مسؤكلية رسالتو الخالدة ،كأقاـ بينو كبيف اهلل عيدان كميثاقان عمى حمؿ ىذه

الرسالة كنشرىا في العالـ (وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون) (( ،)xviiوكذلك

جعمناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء عمى الناس ويكون الرسول عميكم شهيدا) (،)xviii

(هو اجتباكم وما جعل عميكم في الدين من حرج ،ممة إبراهيم ،وسماكم المسممين
من قبل وفي هذا ،ليكون الرسول شهيداً عميكم وتكونوا شهداء عمى الناس) (.)xix

كفي ىذا المجاؿ يقكؿ أحد الباحثيف(( :إذ كانت لعامؾ غاية صحيحة ـ نزىة،

إؼنما تحتاج إلى سبلح مف الحديد ال سبلح مف الخشب الذم أكمتو األرضية كال قبؿ
لو بتحمؿ شيء مف الضرب الخفيؼ .كىذا ما أشار إليو نبينا الكريـ محمد )صمى اهلل
عميه وسمم) بقكلو(( :خياركـ في الجاىمية خياركـ في اإلسبلـ )) أم اف الذم كاف
فييـ الجكىر الثميف في الجاىمية ،إنما ىـ الذيف نفعكا في اإلسبلـ كأثبتكا أنيـ أكفاء

لبلضطبلع بكؿ أمر مف أمكره .كغاية ما حث فييـ مف العزـ انو كانت مكاىبيـ
كقكاىـ تستعمؿ في طرؽ الشر كالمعصية فجاء اإلسبلـ ككجييا إلى طريؽ الرشد
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كالخير .إف الظفر العظيـ كالفتح المبيف الذم نالو النبي )صمى اهلل عميه وسمم) في
العرب ،كالذم لـ يمض عميو إال مدة يسيرة حتى أحسف جزء عظيـ مف المعمكرة مف
نير السند إلى بحر األطمسي بنفكذه كآثاره الباقية ،أك كاف لكؿ ذلؾ سبب غير
أنو)صمى اهلل عميه وسمم) ظفر في جزيرة العرب بأحسف ذخيرة مف الكفاية اإلنسانية
كاالستعداد البشرم ،ممف يممككف قكة مسخرة مف السيرة الفردية كالطباع المستقمة (.)xx
أماـ حقائؽ الكاقع كالتاريخ حاكؿ أعداء اإلسبلـ أف يقممكا مف قيمة العرب
ككانت دراسة المغة كركايتيا مف أصؿ الكسائؿ لبمكغ غايتيـ ،فالذيف انطكت نفكسيـ
عمى حفيظة ما فعؿ األمكيكف ،حاكلكا إبراز مثالب العرب (.)xxi

كحيث البد مف معرفة العربية لفيـ اإلسبلـ عمى حقيقتو كادراؾ معاني القرآف
الكريـ لحقيقة ثابتة إذ ال يستطيع مف ال يعرؼ العربية كشعرىا كنثرىا مف أف يفيـ
القرآف لقكؿ أبف عباس (( :الشعر ديكاف العرب ،فإف خفي عمينا الحرؼ مف القرآف
الذم أنزلو اهلل بمغة العرب ،رجعنا إلى ديكانيا فالتمسنا معرفة ذلؾ منو))

()xxii

ككذلؾ

قكلو(( :إذا سألتمكني عف غريب القرآف فالتمسكه في الشعر ،فإف الشعر ديكاف
العرب))(.)xxiii

كىنالؾ حقيقة البد أف نذكرىا بتركيز أف العرب لـ يككنكا حاممي السيؼ دفاعان

كنش انر لئلسبلـ بؿ حممكا الفكر معيـ عمى عكس أم إدعاء آخر ،كأف ((جمكد الحركة
الفكرية في األماكف األعجمية الخالصة ،كنشاطيا في األماكف التي ساد فييا العرب

لغتيـ كدينيـ تككف دليبلن ينقض مدعي بعض مف زعـ أف حممة اإلسبلـ مف

ؽـ عمييـ العمـ كازدىاره كتكجييو ،إذ لك
األعاجـ ،كأف المكالي ،كىـ مف غير العرب ،ا
صح ذلؾ لكاف حريان أف يزدىر في األماكف التي يسكد فييا العجـ ،كاف يكتب بغير

العربية ،عممان باف الدراسة الدقيقة ليكية العمماء األكليف كاىتماميـ تظير أف أغمبيـ

مف العرب ،كأنيـ عنك بدراسة ما اىتـ بو العرب مف جكانب فكرية ،كاف دكر المكالى

ثانكم في عمقو كفي نكعيتو ))(.)xxiv

لذلؾ نجد أف مف أقبؿ عمى ركاية المغة ،أك أم صنؼ مف صنكؼ العمـ مف
المكالي ،ككاف مخمصان لمعمـ كالديف ،يفخر بانتسابو إلى أبناء العربية ،كما ىك حاؿ

الزمخشرم الذم يقكؿ(( :اهلل أحمد عمى أنو جعمني مف عمماء العربية كج بلني عمى
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الغضب لمعرب كالعصبية ،كأم لي أف أنفرد عف صميـ أنصارىـ كأمتاز ،كانظـ إلى
لفيؼ الشعكبية كأنحاز ،كعصمني مف مذىبيـ الذم لـ يجد عمييـ إال الرشؽ بألسنو

البلعفيف))(.)xxv

كنقؿ لنا الدكتكر صالح أحمد العمي .دراسة لمدكتكرة ممؾ أب

مض عف أبف

عساكر ذكر أسماء خمس مئة عالـ كثمانية عمماء مف القرف األكؿ ،كتسع مئة عالـ
ككاحد كخمسيف عالمان مف القرف الثاني ،كست مئة عالـ كأربعيف عالمان مف القرف

الثالث كأغمب ىؤالء العمماء كانكا مف العرب فقد كانت نسبة المكالي في القرف األكؿ

 %2,8كفي القرف الثاني  %18,4كفي القرف الثالث  %7,3كمعظميـ كانكا مف أىؿ
دمشؽ))(.)xxvi

كلقد كاف الحقد ليس عمى اإلسبلـ كديف فقط بؿ عمى نقمة ىذا الديف كىـ
العرب فنرل كالي خراساف في أكاخر خبلفة األمكييف نصر بف سيار يستغرب مف
فكر كممارسة الحركات كالفرؽ التي ظيرت في تمؾ الفترة كيصفيـ في قصيدة رائعة
نذكر منيا:
ليسكا إلى عرب منا فنعرفيـ
ػ

كال صميـ المكالي أف ىـ نسبكا

يديفكف دينان ما سمعت بو
قكـ ػ

عف الرسكؿ كال جاءت بو الكتب

فمف يكف سائبلن عف أصؿ دينيـ

تقتؿ العرب
ػؼإف دينيـ أف ػ

()xxvii

لذا فبلبد أف نراجع تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ كعبلقتيا بالديف فقد ظير بيف

صفكؼ العرب كعمى أرضيـ الييكدية كالنصرانية كالصابئية فالييكدية قد جاءت إلى
جزيرة العرب كقد سكنت بعض ىذه القبائؿ في يثرب إال أنيا لـ تتمكف مف االنتشار
في صفكؼ القبائؿ العربية إال بشكؿ جزئي منيا الذم ذكر في الكثيقة التي كتبيا
رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميه وسمم) كدستكر لممدينة المنكرة كجاء فييا مف ييكد العرب
مف بني عكؼ كبني النجار كبني الحارث كبني ساعدة كبني جثـ كبني األكس كبني
ثعمبة كجفنة مف ثعمبة كبني الشطيبة (.)xxviii

كأف ىؤالء الذيف اعتنقكا الييكدية لـ تذكرىـ المصادر التأريخية فيما بعد كذلؾ
لعكدتيـ عف ىذه الديانة ألنيا لـ تكف قد تمكنت مف فكرىـ كأنيـ لـ يدخمكىا عف
قناعة معينة بؿ لظركؼ الحياة العربية في تمؾ المناطؽ كأف ىذه الديانات كانت
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بشكؿ أك بآخر كصمت لمناس بشكؿ غير منيجي بؿ حاالت فردية كظكاىر اجتماعية
قبمية.
أما الديانة الصابئية فيي مف الديانات القديمة كالتي عرفتيا المنطقة العربية
كالصابئة منعزلكف ألنيـ ال يركف دخكؿ مف غير نحمتيـ لدينيـ كخركج بعضيـ مف
نحمتو لديف غيرىـ

()xxix

كالصابئة ىـ تمؾ الفئة مف مشركي العرب قبؿ اإلسبلـ

(البعثة النبكية الشريفة) الذيف ساكرىـ الشؾ فيما كاف عميو قكليـ مف عبادة األصناـ
فبحثكا ألنفسيـ عف عقي دة يرتضكنيا فاىتدكا إلى التكحيد كؽ مؿ أنيـ يتعبدكف عمى
الحنفية األكلى عمى ممة إبراىيـ الخميؿ ( عميه السالم) كاعتزلكا عبادة قكميـ دكف أف

يككف ليـ دعكة فييا ( ،)xxxكمف أشير كتبيـ كن از ربا ( .)xxxiأم الكتاب المقدس ككذلؾ
كتاب دراشة ادمقيا مكاعظ كتعاليـ يحيى بف زكريا ( عميه السالم) (.)xxxii

كالبد أف نشير إلى أف الديانة الييكدية ككذلؾ الصابئية لـ تنتشر في المنطقة
العربية كما سنرل بعد ذلؾ النصرانية لككنيما يعتمداف عمى بني جنسييما أم أف
ىاتيف الديانتاف مغمقتنا ف كال يسمح ألحد الدخكؿ فييا مف غير معتنقييا كال تكجد
لدييما حمبلت تبشير.
أما الديانة النصرانية فقد كاف ليا خط أكفر في االنتشار بيف العرب كذلؾ
لعدة عكامؿ سياسية كاقتصادية ،فقد انتشرت النصرانية بيف قبائؿ العرب في ببلد
الشاـ كالعراؽ ككذلؾ في مصر ،حيث تتسمط الدكلة البيزنطية عمى الشاـ كالساسانية
عمى العراؽ ففي ببلد الشاـ كالعراؽ كانت مثبلن قبيمة الغساسنة التي يقكؿ عنيا أبف

األثير( .)xxxiiiلـ تكف مستقمة ككذلؾ ممكؾ الحيرة لـ يككنكا مستقميف كال بشبر كاحد
عمى سبيؿ التفرد كاالستقبلؿ.
كدخؿ المصريكف إلى الديانة المسيحية العتقادىـ أنيا سبلح الفقراء في

مكاجية السيطرة األجنبية ( ،)xxxivبؿ أف حتى دخكليـ المسيحية كاف مختمفان عف الدكلة
البيزنطية ،كما حدث مف صراع بيف المصرييف كالكنيسة المصرية مف ناحية ،كبيف

أباطرة الركماف مف ناحية أخرل ،لـ يتكقؼ أيضان لمفترة مف 313ـ إلى 451ـ أم بعد
أف أصبح األباطرة مسيحيف يناصركف مذاىب مختمفة لمذىب الكنيسة

المصرية(.)xxxv
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كىكذا ظمت القبائؿ العربية في مد كجزر في عبلقاتيا مع الدكؿ الحاكمة،
فنجد البيزنطييف يتكددكف إلى الغساسنة تارة كيأمركنيـ أخرل .فقد أقاـ البيزنطيكف
كالفرس تحالفات مع القبائؿ العربية التي تسكف إلى جكارىما الستخداميا كمصد
لمعدك اآلخر كحتى لمقبائؿ العربية التي تقع عمى الطرؽ المؤدية إلى مناطؽ
احتبلليما .كلنا أمثمة كثيرة في ىذا المجاؿ مثبلن لما غمبت غساف سميحان خاؼ ممؾ

الركـ أف يممي الغساسنة مع الفرس فأرسؿ إلييـ ((إني جاعمكـ مكاف سميح)) ككتب

بينو كبينيـ كتابان(( :إف دىمكـ دىـ مف العرب أمددتكـ بأربعيف ألؼ مقاتؿ مف الركـ
كاف دىمنا دىـ مف العرب فعميكـ عشركف ألؼ مقاتؿ ،عمى أف ال تدخمكا بيننا كبيف
فارس فقبمكا ككتب الكتب بينيـ)) (.)xxxvi

أما الفرس فقد أكدكا نفس المنيج فجعمكا مع األمير العربي المخمي كتيبتيف
ىما :الدكسر كالشيباء لمساعدتيـ ضد ببلد الشاـ كالقبائؿ العربية التي ال تديف
()xxxvii

ليـ

بؿ تشير أحد المصادر إلى أنيا أربع كتائب فيضيؼ الصنائع

كالكضائع(.)xxxviii

أماـ ىذا المشيد فقد دخمت المسيحية إلى القبائؿ العربية ،فتنصرت القبائؿ

التي نزلت الشاـ مثؿ تتكخ ثـ سميح كبعدىا غساف ( ،)xxxixككذلؾ كصؿ جزء مف أياد

إلى الشاـ كتنصر ( ،)xlكانتشرت النصرانية في تغمب ( ،)xliكلكف ىذا االنتشار كاف
محفكفان بالظاىرية أم أنو لـ يكف عف إيماف مطمؽ بيذا الديف كدليمنا كاضح أف

الكثير مف ىذه القبائؿ تنصرت كاحتفظت بكثنيتيا أم أنيا كاف ليا صنـ ما زاؿ بيف

ظيرانيتيا ،فيذا أبف حبيب يؤكد أف الغساسنة دخمكا النصرانية إال أف ممكيـ كىك

الحارث بف أبي شمر الغساني قد أىدل لصنـ مناه سيفيف ىما :مخذـ كرسكب (،)xlii

ككذلؾ تنصرت قبيمة طي ككاف ليا صنـ ىك فمس ( ،)xliiiأما قبيمة كمب فكاف قد دخؿ

الكثير منيا النصرانية إال أنيا مازالت تعكد إلى صنميا "كد" ( .)xlivأما لخـ كجذاـ التي
كانت تسكف المنطقة الممتدة عبر البمقاء إلى فمسطيف تحت السيطرة البيزنطية قد

كانت تعبد المشترم ( .)xlvكإف المسيحية تحمؿ ديانتيا بالتبشير كبذلؾ كصمت إلى

العراؽ فظيرت في الحيرة كاشتير معتنقيف المسيحية بالعباد ( ،)xlviكيقكؿ ابف ىشاـ أف
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نفر مف قريش قد تنصر ( .)xlviiككذلؾ تنصر الكثير مف أىؿ بكر بف كائؿ كمف عبد
القيس(.)xlviii

عمى أية حاؿ بالرغـ مف تكغؿ المسيحية في حياة القبائؿ العربية أال أنيا لـ
تكف سكل مكجة سياسية اقتصادية ،ظرفية زمانية مكانية فقد اختمفت مذاىب ىذه
القبائؿ في مصر كسكريا كالعراؽ حسب الكاقع المكاني .فمما جاء اإلسبلـ حرصت
ىذه القبائؿ عمى العكدة إلى الركح العربية فدخمت ىذه القبائؿ اإلسبلـ بطرؽ مختمفة
كسنرل كيؼ أف بعضيا قاتمت المسمميف حينان كلكنيا قاتمت معيـ قبؿ كبعد أف اسمـ
ألنيـ عرب ،كانتشر اإلسبلـ سريعان قكيان حتى في مصر التي كانت ليا كنيستيا

الخاصة كيقدر بعض الباحثيف أف بيف سكاف مصر الحالييف  88بالمائة مف األسر

القبطية القديمة اعتنؽ تسعة أعشارىا اإلسبلـ(.)xlix

فيما قدمنا بشكؿ مقتضب ككمثاؿ فقط عف الديانات التي اعتنقيا بعض
العرب ال نريد إال أف نقكؿ أف العربي قد كانت أمامو ديانات مختمفة كفي أكقات
مختمفة إال أنو بقى بشكؿ كبير جدان بعيدان عنيا ككانت مسيرتو الحنفية عمى ممة أبييـ
إبراىيـ عمى الرغـ مف دخكؿ األصناـ حياتيـ.

كعندما جاء اإلسبلـ كابتدأ في كسط الجزيرة العربية لـ تكف ىنالؾ قكاعد
لمييكدية أك الصابئة أك النصرانية داخؿ مكة كلكف ما أف ذ

اع صيت اإلسبلـ في

أرجاء المعمكرة حتى كجدت المسيحية كالييكدية نفسييما أماـ ديف جديد لدل رجاؿ
الديف فييا ما يكفي مف العمـ بأنو الديف الصحيح الكاجب إتباعو كلكف ىذا لـ

مكف،

بؿ خاؼ ىؤالء عمى مكانتيـ كما خاؼ المشركيف مف العرب عمييا .ككذلؾ األمر
في الشاـ كالعراؽ كمصر ،فنجد عمى الرغـ مف أف النصرانية ديانة عربية نشأت في
أرض عربية أال كىي فمسطيف كما ىك معركؼ لمجميع ،أال أننا نجدىا في الحيرة

تختمؼ عف النصرانية في ببلد ركما ( .)lكىي لـ تتغمغؿ بشكؿ كبير في مجتمع الحيرة
كال حتى لدل ممككىا كقد يعكد السبب إلى أف النصرانية لـ تتمكف مف ىدـ النظاـ
االجتماعي الذم كاف سائدان في شبو الجزيرة العربية كالذم كاف

ـ ف مظاىره تعدد

الزكجات كاألخذ بالثأر كاألنفة مف الضيـ ،كما كأف اعتماد ىذا المجتمع عمى
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منتجات اإلبؿ كخصكصان ألبانيا كلحكميا ( .)liكىذا كاف لمييكدية كالنصرانية كجيات
نظر معاكسة منيا بؿ في بعضيا كاف التحريـ.

كعندما بدأ نكر اإلسبلـ بالسطكع كقؼ معتنقي ىاتيف الديانتيف مكقفان سمبيان

مف قبؿ الييكدية كمتضاربان بالنسبة لمنصرانية ،كبعد إعبلف قياـ الدكلة العربية

اإلسبلمية في المدينة المنكرة كقؼ الييكد مكقفان سمبيان عمى الرغـ مف كؿ ما قدمو
اإلسبلـ ليا مف خصكصية كتميز كعدـ المعاداة حتى انتيى األمر بالقضاء عمى

النفكذ الييكدم المعادم لئلسبلـ ( ،)liiكبقى األمر سجاؿ مع المسيحية فتارة الصمح
كما ىك مع األكيدر في دكمة الجندؿ

()liii

كأسقؼ أيمة ( .)livكغيرىا كلكف ىنالؾ

مكاجيات قد حصمت عندما تجمعت قبائؿ لخـ كجذاـ كبمقيف كبمي كبيراء غساف مع
الركـ لمقاكمة المسمميف ،كخسر المسممكف سرية كعب بف عمير الغفارم التي قصدت

ذات إطبلع أصيب معظـ أفرادىا( ،)lvككذلؾ ما كاف في غزكة مؤتة(.)lvi

فمـ يحسـ األمر بعد بالسيطرة عمى المنطقة بالرغـ مف أف المسمميف سيطركا
عمى جميع الطرؽ التجارية بيف الشاـ كالجزيرة العربية ،كقد تكفى رسكؿ اهلل )صمى اهلل

عميه وسمم) كاألمر عمى ما ىك عميو عمى الرغـ مف التحضيرات مف قبؿ الجانبيف

كلكف المقاكمة التي أبداىا العرب المسيحيكف لـ تكف نابعة مف التزاـ ديني بالنصرانية
بقدر ما كانت المصالح تقتضي ذلؾ ،فمما انتيت ىذه المصالح كتخمى الركـ عف
دفع المبالغ المالية التي كانت قد تعيدت في السابؽ لدفعيا ليذه القبائؿ العربية التي
دخمت النصرانية كالتي كانت الحاجز عف الركـ مف الفرس كالعرب بدأت مكاقؼ ىذه
القبائؿ تتغير خاصة كأف السنة التاسعة لميجرة قد شيدت عدد كفكد كصمت إلى
المدينة معمنة إسبلميا.
ككانت ىذه الكفكد مف القبائؿ الكاقعة عمى أطراؼ الشاـ كالجزيرة ،كلكحظ أف
ىنالؾ صحكة لدل القبائؿ العربية عمى امتداد الكطف في ببلد الشاـ ،فقد كصؿ عدة
شخصيات مف ىذه القبائؿ لتسمـ منيـ الحارث بف قيس بف الحارث الغساني

(.)lvii

كزبناغ بف ركح الجذامي الذم كاف عمى أعشار الركـ ( .)lviiiككذلؾ ؽدـ سيماه البمقاكم
تاجر القمح إلى المدينة ككاف نصر انيان( .)lixكأسمـ مز كة بف عمرك الجذامي ككاف

عامبلن لمركـ عمى مف بييـ مف العرب ككاف منزلو معاف كما حكليا مف أرض الشاـ،
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فمما الركـ ذلؾ مف إسبلمو طمبكه حتى أخذكه ،فحبسكه فقاؿ في محبسو قصيدة قاؿ
فييا:
طرقػت سميمى مكىنان أصحػابي

كالركـ بيػف البػاب كالعػزكاف

كلما أجمعت الركـ لصمبو عمى ماءليـ ،يقاؿ لو عفراء بفمسطيف ،قاؿ:

األىػؿ أتى سممى بأنى حميػميا

عمى ماء عف ار فكؽ إحدل الركاحؿ

فزعـ الزىرم بف شياب ،أنيـ لما قدمكه ليقتمكه ،قاؿ:
بمػغ سراة المسػمميف بأنػني

سػمـ لربي أعظػمي كمقػامي(.)lx

كىكذا كاف المكقؼ حتى بدأت حركب تحرير المنطقة العربية في عيد الخمفاء
الراشديف(رضي اهلل عنهم )

كبدأ المكقؼ يظير بكضكح التفاؼ العرب إلى بني

جمدتيـ كالكقكؼ معيـ ككانت أحداث كثيرة قد أكضحت إلى أف ىنالؾ بعض العرب
مف النصارل كقد قاتمكا مع المسمميف كىـ عمى ديانتيـ النصرانية كىـ يقكلكف نقاتؿ

مع قكمنا .بؿ أف ييكديان كاف الدليؿ لمعرب المسمميف لفتح قيسارية (.)lxi

كقبؿ الخكض في تفاصيؿ دكر العرب غير المسمميف أك سكاف المنطقة

العربية كالذيف أصبحكا عربان سمككان كثقافة كبيئة كلغة فإف ىؤالء السكاف قد رفضكا

المستعمريف بالرغـ مف أنيـ عمى ديانتيـ النصرانية .فيذا رجؿ مف تتكخ كاف نصرانيان

ككقؼ مع أبناء دينو ضد قكمو العرب في معركة اليرمكؾ ،إال أنو قاؿ :فجعمنا النمر
بأحد مف أىؿ البمد إال كجدناىـ أحسف شيء ثناء عمى العرب في كؿ شيء مف
أمرىـ كفي سيرتيـ ،كأقبؿ الركـ يفسدكف في األرض كيسيئكف السيرة ،كقد ذكر مف
إساءاتيـ شرب الخمر كسرقة المكاشي كعدـ إطاعة القكاد ،كالتعرض عمى النساء،

كضرب الناس ( .)lxiiإذف ىذه السمككية ال يرضاىا العربي كلـ يألفيا في حياتو كلـ
يقبميا لطبيعتو العربية ،كقد أثر سمككية المستعمريف البيزنطييف في العرب الذيف

اعتنقكا المسيحية كلذا أسممت بعض القبائؿ المستنصرة ككاف منيـ مف الغساسنة (.)lxiii

بؿ حتى كما أ شرنا مف غير األصؿ العربي الذيف سكنكا لفترات طكيمة مع العرب
كأصبحكا منيـ أك عمى األقؿ حمفاءىـ فقد ساعدكا المسمميف في قتاليـ ضد الركـ
فكانكا قد تجسسكا لصالح العرب كأصبحكا منيـ عيكف لمجيش العربي كما ىك مع
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ككذلؾ السامرة ( .)lxvكىناؾ قكـ كاف ليـ دكر غير مستقر إال أنيـ قد

استخدمكا في بداية الفتكح كعيكف كأعكاف لممسمميف أال كىـ الجراجمة

()*()lxvi

ككذلؾ

كاف القبط في مشاركتيـ بالفتح.
كلنبدأ إذف بمشاركة العرب غبر المسمميف في الفتكحات اإلسبلمية أكالن مف

ببلد الشاـ .حيث جاءت الجيكش العربية إلى الشاـ ثـ التحؽ بيـ جيش المسمميف
في العراؽ بقيادة خالد بف الكليد لتككف المعركة الحاسمة لتحرير ببلد الشاـ .فقد

جاءت الركايات التي نقميا لنا الطبرم أف الخمفية أبك بكر الصديؽ (رضي اهلل عنه )
عندما انتيى مف حركب الردة بدأ بتنظيـ الجيكش كايصاليا إلى ببلد الشاـ فقد كجو
خالد بف سعيد بف العاص إلى تيماء كأمره أف يدعك مف حكلو مف العرب لبلنضماـ
إليو ،كأال يقبؿ إال ممف لـ يرتد كال يقاتؿ إال مف قاتمو حتى يأتيو أمره فاجتمع إليو
جمكع كثيرة إال أف الركـ لما بمغو ـ عظ ـ عسكر خالد بف سعيد بف العاص ضربكا
عمى العرب الضاحية البعكث كأف بيراء ككمب كسميح كتنكخ كجذاـ كغساف قد نفرت

مع الركـ كلكنيا تفرقت عند دنك خالد بف سعيد منيا ( .)lxviiكعندما تقدـ جيش خالد
كتكغؿ بعد زيزاء ككصؿ البمقاء ثـ القسطؿ ال نممس أم دكر لمقبائؿ ىذه كالتي كانت
عمى ديف النصرانية أم دكر في مقاكمة جيش الـ

ىزمكه(.)lxviii

سلميف إال أف البيزنطييف قد

أما جيش عمر بف العاص فكانت كجيتو إلى فمسطيف ككاف قدرسـ لو طريؽ
التقدـ عمى آيمة كأمراف يستعيف بقبائؿ عذرة كبمي كقضاة كمف كاف ىنالؾ مف

العرب( ،)lxixكلـ يمقى جيش عمرك أم مقاكمة(.)lxx

كقد كاف مكقؼ العرب أماـ الجيكش األخرل كاضحان حيث تخمى العرب عف

مناصرة البيزنطييف خاص كأف الخميفة عمر بف الخطاب كجو القائد أبك عبيدة

م معارؾ الميداف الشمالي في ببلد الشاـ (.)lxxi
باالستعانة بعرب الشاـ عمى بيزنطة ؼ
كبذلؾ ازداد عدد المسمميف في فحؿ

فقد جاءت لخـ كجذاـ كغساف كعادلة كالقيف

كقبائؿ مف قضاعة كدخمكا مع المسمميف كصاركا معيـ في عسكرىـ

( .)lxxiiكازداد

دخكؿ العرب المتنصرة مع المسمميف كمما حقؽ المسممكف انتصا انر عمى البيزنطييف

كفي التحضيرات التي جرت مف قبؿ جيكش المسمميف لمعركة اليرمكؾ جاء رجاؿ مف
173

ممجل ددالل 2011/

العدد الثامن و االربعون

العرب كانكا نصارل ،فأسممكا ،فطمب منيـ أبك عبيدة أف يدخمكا في عسكر الركـ

كيأتكه بأخبارىـ ( .)lxxiiiكيذكر أبف أعثـ الككفي أنو قد شارؾ في اليرمكؾ إلى جانب
المسمميف مف العرب المنتصرة لخـ كجذاـ كغساف كقضاعة كعاممة ككانت في

الميسرة( .)lxxivكقيؿ أف جبمة بف األييـ انحاز إلى األنصار أثناء معركة اليرمكؾ

كقاؿ :أنتـ أخكتنا كبنك أبينا(.)lxxv

كقيؿ أف جبمة بف األييـ لـ يرجع إلى صكابو إال بعد أف بمغتو أشعار العرب
فييـ فندـ كتمنى العمى كالصـ كرعى اإلبؿ في ببلد العرب مفضبلن

إماىا عمى ما

يمقاه مف العز كالنعيـ في ببلد الركـ فقاؿ ىك في ذلؾ:
تنصرت األشراؼ في عار لطمو

كما كاف فييا لك صبرت عمى ضرر

تكففني منيا لجػاج كنخ ػكة
ػ

الصحيحة بالعكر
ػ
العيف
كبعت بيا ػ

كليتني
ليت أمي لـ تمدني ػ
فيا ػ

الؽكؿ الذم ػؽالو عمر
رجعت إلى ػ

كيا ليتني أرع ػل المخاض بفقره

أسي انر في ربيعػة أك مضر
ككنت ػ

بالشاـ أدنى معيشة
ػ
كيا ليت لي
شريعة
أدمف بما دانكا بو مف ػ
ػ

السمع كالبصر
أجالس قكمي ذاىب ػ

كقد يحبس العدد الفجكر عمى الدبر(.)lxxvi

كىكذا استمر المكقؼ العربي في ببلد الشاـ مف دخكؿ اإلسبلـ حيث كاف أما
مساىـ مع المسمميف أك كاقفان عمى الحياد ينتظر ما تسفر عنو المعارؾ ،كلكف

البعض كقؼ مع البيزنطييف معتقدان بأف ىذه الحركب ما ىي إال غزكات عمى النفكذ

كالسيطرة كالغنائـ ككاف يعتقد أنيا غزكات جاىمية كما عميو إال أف يميؿ مع مف يعتقد
بأنو األقكل كحسب اعتقادىـ أف الركـ كانكا عمى قكة كبيرة كجيش منظـ ال تستطع
الغزكات لمقبائؿ العربية القادمة مف الجزيرة العربية مف االنتصار عميو ،كخاؼ ىؤالء
العرب عمى مكانتيـ االجتماعية كما حصؿ مع جبمة بف األييـ.
كفي فتح منطقة الجزيرة لما خرج الكليد بف عقبة حتى قدـ عمى بني تغمب
كعرب الجزيرة فنيض معو مسمميـ ككافرىـ إال إياد أبف نزار فإنيـ ارتحمكا بقبيمتيـ.
فاقتحمكا أرض الركـ .فكتب بذلؾ الكليد إلى عمر بف الخطاب ،ككاف في الجابية،
كلما قدـ إليو الكتاب كتب إلى ممؾ الركـ ،بمغني أف حيان مف أحياء العرب ترؾ دارنا
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كأتى دارؾ ،فكاهلل لتخرجف أك لننبذف إلى النصارل ثـ لنخرجنيـ إليؾ ،فأخرجو ـ ممؾ
الركـ(.)lxxvii

فيما تقدـ تكضح لنا صكرة مف مشاركة العرب مف سكاف الشاـ في الفتح كلكف
ىنالؾ أمكر أخرل تكضح الصكرة أكثر فأكثر ،فالمصادر التأريخية تؤكد أنو عندما
دخؿ خالد بف الكليد ببلد الشاـ ((كتسامع األعراب الذيف كانكا في مممكة الركـ ففزعكا

لو))( .)lxxviiiكأف ىنالؾ مف رجاؿ الديف المسيحي مف العرب كىـ بطارقة قد اعتنقكا

اإلسبلـ كاحتالكا عمى أقكاميـ في فتح مدنيـ ،كما حدث في فتح صكر عمى يد باسؿ
الراىب كيكحنا الذم فتح قمعة أعزاز كأنطاكية كغيرىـ

( .)lxxixكلما دخمت جيكش

المسمميف لفتح األردف كفمسطيف كتب األىالي المسيحيكف في ىذه الببلد إلى قادة
جيكش المسمميف(( :يا معشر المسمميف ،أنتـ أحب إلينا مف الركـ كأف كانكا عمى
ديننا ،أنتـ أكفى لنا كأرأؼ بنا ،كأكؼ عف ظممنا كأحسف كالية عمينا ،كلكنيـ غمبكنا

عمى أمرنا كعمى منازلنا)) ( .)lxxxككذلؾ أغمؽ أىؿ حمص أبكاب مدينتيـ دكف جيش
ىرقؿ ،كأبمغكا المسمميف أف كاليتيـ كعدليـ أحب إلييـ مف ظمـ اإلغريؽ

شرة جديرة باالىتماـ أال كىي أف سكاف حماه كحمص
كتعسفيـ( .)lxxxiكىنالؾ إ ا

كشيرز كجبمة كاألـ كاف معظميـ عند الفتح مف العرب اليمانية ( .)lxxxiiكلذلؾ عندما
قدـ المشارككف في الفتح مف األزد كبني كنانة إلى الخميفة عمر بف الخطاب (رضي

اهلل عنه ) قاؿ ليـ :أم الكجكه أحب إليكـ ،فقالكا :الشاـ ،أسبلفنا أسبلفنا(.)lxxxiii

كبذلؾ يتضح المشاركة العربية في الشاـ مع جيش المسمميف ألنيـ أبناء قبائؿ

كاحدة.
كما يبلحظ أف ىناؾ أمكر أخرل تكشؼ مشاركة العرب في ببلد الشاـ جيش
المسمميف كفي تحرير ىذه الببلد المحتمة مف قبؿ البيزنطييف ،فيؤالء أىؿ معرة
النعماف خرجكا يقمسكف

(*)

بالسيكؼ كالرماح بيف يدم أبي عبيدة ( ،)lxxxivتعبي انر عف

فرحيـ ،كعندما رد المسممكف عمى أىؿ حمص ما أخذكه مف الخراج منيـ كقالكا :قد
شغمنا عف نصرتكـ كالدفع عنكـ فأنتـ عمى أمركـ .فقاؿ أىؿ حمص-كما أكردنا
سابقان -لكاليتكـ كعدلكـ أحب إلينا مما كنا فيو مف الظمـ كالغشـ كلندفعف جند ىرقؿ

عف المدينة مع عاممكـ .فأغ قؿكا األبكاب كحرسكىا ككذلؾ فعؿ أىؿ المدف التي
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( .)lxxxvكما قدـ أىؿ

صكلحت كمف فعؿ أىؿ المدف التي صكلحت مف النصارل

ؼ كالطعاـ باإلضافة إلى الجزية
المدف التي صكلحت ك فؽ اؿمعاىدات الضيافة كالعمك ة

كالخراج ككؿ مدينة حسب معاىدتيا(.)lxxxvi

أما في العراؽ فإف المكضكع يبدأ قبؿ كصؿ المسمميف إلى العراؽ لما كاف
بيف العرب كالفرس مف عدـ الكالء كالتكافؽ ،فيذا النعماف بف المنذر يرد عمى كسرل
عندما عاب العرب مقارنة بالشعكب األخرل فرد عميو بخطبة طكيمة نقتطؼ منيا
((كما أنسابيا كحسابيا ،فميست أمة مف األمـ إال كقد جيمت آبائيا كأصكليا ككثي انر

مف أكليا حتى أف أحدىـ ليسأؿ عمف كراء أبيو دينان ،فبل منسبو كال يعرفو ،كليس أحد
مف العرب ،إال يسمي أباءه أبان فأبان ،حاطكا بذلؾ أحسابيـ ،كحفظكا بو أنسابيـ ،فبل
يدخؿ رجؿ مف قكمو ،كال ينسب إلى غير نسبو ،كال يدعي إلى غير أبيو))

(،)lxxxvii

كذكر أف العرب ال ينقادكف إلى ممؾ كاحد كما ىك في األمـ األخرل ((أما العرب،
فإف ذلؾ كثير فييـ ،حتى لك حاكلكا أف يككنكا ممككان أجمعيف))

( .)lxxxviiiككذلؾ ما

حدث مف انتصار العرب في معركة ذم قار في بداية ظيكر اإلسبلـ بمكة.
كلما تكفي رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميه وسمم) كارتد بعض العرب كقاتميا أبك

بكر الصديؽ  ،كانتيت الجيكش التي أرسميا أبك بكر

(رضي اهلل عنه )

إلى

المرتديف في مختمؼ أرجاء الجزيرة ميمتيا بنجاح ،كبسطت الخبلفة سمطتيا عمى
أنحاء الجزيرة ،ككاف المثنى بف حارثة الشيباني قد أستأذف أبا بكر أثناء الردة أف

يغزك بالعراؽ فأذف لو ( .)lxxxixكؿما فرغ خالد بف الكليد مف أمر اليمامة بعث إليو أبك
بكر بالمسير إلى العراؽ(.)xc

كلما صار قرار الخميفة أبك بكر الصديؽ (رضي اهلل عنه ) تحرير ببلد الشاـ
كأرسؿ إلييا جيكشو كتب إلى خالد بف الكليد في العراؽ أف يسير إلى الشاـ كيخمؼ
المثنى بف حارثة ،فنفذ خالد في أىؿ القكة ممف كاف معو ،كخمؼ المثنى بف حارثة

الشيباني في بقية الجيش بالعراؽ(.)xci

كفي سنة 13ىػ كتب عمر بف الخطاب (رضي اهلل عنه )

إلى المثنى بف

حارثة الشيباني بعد أف كفر أىؿ السكاد مف كاف لو مف عيد كلـ يكف لو منيـ عيد:
((أما بعد فاخرجكا مف ظيرم األعاجـ ،كتفرقكا في المياه التي تمي األعاجـ عمى
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حدكد أرضكـ كأرضيـ ،كال تدعكا في ربيعو أحدان ،كال مضر كال حمفائيـ أحدان مف أىؿ
النجدات إال جمبتمكه فإف جاء طائعان كاال حشرتمكه ،أحممكا العرب عمى الجد إذا جد

العجـ))( .)xciiكبذلؾ قد كاف تصكر الخميفة أف المعركة بيف العرب كالمحتميف لببلدىـ
مف العجـ ،كأراد أف يجعؿ جميع القبائؿ العربية في ميداف المعركة بؿ أف تحسس
ذلؾ مف خبلؿ كركد قبائؿ أىؿ اليمف لنجدة أخكانيـ في الشاـ ككانت مضر تنزح إلى
العراؽ ،فقاؿ ما باؿ مضر ال تذكر أسبلفيا مف أىؿ الشاـ ،إال أف ىنالؾ قكؿ فصؿ
لعمر في ىذا المجاؿ حيث قرر أف يجعؿ المعركة عربية ضد المحتؿ فقاؿ:

((كاهلل

ألضربف ممكؾ العجـ بممكؾ العرب فمـ يدع رئيسان كال ذا رأم كال ذا شرؼ كال ذا

كاسطة كال خطيبان كال شاع انر إال رماىـ بو فرماىـ بكجكه الناس كعزرىـ ))(.)xciii

كمع أف ىنالؾ مف العرب كفي العراؽ مف كقؼ بكجو المسمميف كتعاكف مع

الفرس إال أف ىذه المكاقؼ جميعيا ال تتعدل أخذ الثأر السياؽ التي كانت تجرم بو
معارؾ القبائؿ العربية خاصة كأنو عندما كصؿ خالد بف الكليد إلى العراؽ كقاتمو
الفرس قبؿ كصكلو الحيرة ،كفي كقعة الكلجة تحديدان ،حشر الفرس عرب الضاحية

فقتؿ ىؤالء العرب ،مما جعميـ بعد ذلؾ يقاتمكف مع الفرس ألخذ ثأرىـ مف المسمميف
الذيف قاتمكىـ(.)xciv

كقد كقفت األنبار مع إخكانيـ العرب فكاف أمرىـ مربكان لمحامية الفارسية التي

كاف مقرىا في األنبار مما اضطرىـ إلى طمب الصمح حيث قدـ جيش خالد بف الكليد
إلييـ ككاف عمى مقدمتو األقرع بف حا بس .كما ذكر أف المثنى بف حارث الشيباني قد
اتخذ لو معسك انر ثابتان في األنبار تقيـ لو حامية مف اؿ جند .كجعؿ عمييـ خميفتو فرات
بف حياف ،فكاف ىذا المعسكر قاعدة ينطمؽ منيا الجيش في الميمات التي يكمؼ بيا

ثـ يعكد إلييا بعد ذلؾ .كقد كصمت جيكش الحارثة إلى بغداد (.)xcv

كفي التحضيرات لمعركة القادسية كلما كقؼ الجيشاف العربي كالفارسي
متقاببلف دعا رستـ بالمغيرة ،فجاء حتى جمس عمى سريره ،كدعا رستـ ترجمانو

-

ككاف عربيان مف أىؿ الحيرة ،يدعى عبكد -فقاؿ المغيرة(( :كيحؾ يا عبكد! أنت رجؿ

عربي ،فأبمغو عني إذا أنا تكممت كما تبؿغني عنو))( .)xcviكلما دعا رستـ أىؿ الحيرة
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كسرادقة إلى جافب الدير ،فقاؿ يا أعداء اهلل ،فرحتيـ بدخكؿ العرب عمينا ببلدنا،

ككنتـ عيكنان ليـ عمينا ،كقكيتمكىـ باألمكاؿ (.)xcvii

كفي معركة البكيب سنة 13ىػ مضى ميراف الفارسي في جنده حتى نزؿ مف

دكف الفرات كالمثنى كجنده عمى شاطئ الفرات ،كالفرات بينيما ،كقدـ أنس بف ىبلؿ
النمرم ممدان لممثنى في أناس مف النمر النصارل كلجبلب خيؿ جمبكا خيبلن  ،كقدـ ابف

مردم الفيرم التغمبي في أناس مف بني تغمب نصارل كجبلب خيؿ جمبك خيبلن كىك

عبد اهلل بف كميب بف خالد-كقالكا حيف أركا نزكؿ العرب بالعجـ نقاتؿ مع قكمنا (.)xcviii
كعندما تقاتؿ الجيشاف أصاب أحد فتياف بني تغمب ميراف ثـ انتمى :أنا الغبلـ

التغمبي ،أنا قتمت المزرباف( .)xcixإال أف الببلذرم يذكر أف خبلؼ قد حصؿ حكؿ مف

قتؿ ميراف بمف جرير بف عبد اهلل ،كالمنذر بف حساف بف ضرار الضبي ،فقاؿ ىذا أنا
قتمتو كقاؿ ىذا أنا قتمتو كتنازعا نزاعان شديدان فأخذ المنذر منطقتو كأخذ جرير سائر

سمبو ،كيقاؿ :أف الحصيف بف معبد أبف ز ارره بف عدس التميمي كاف ممف قتمو (.)c
أما في معركة يكـ الجسر يكـ قس الناطؼ فقد قا تؿ أبك زبيد الطائي الشاعر

حمية لممسمميف بالغربية ،ككاف أتى الحيرة في بعض أمكره ككاف نصرانيان (.)ci

كفي فتح تكريت ،ككؿ عبد اهلل بف المعتـ بالعرب ليدعكىـ إليو ،إلى نصرتو

عمى الركـ ،كأقبمت العيكف مف تغمب كاياد ك نـ ر إلى عبد اهلل بف معتـ بالخبر كسألكه
لمعرب السمـ ،كأخبركه أنيـ قد استجابكا لو ،كساعدكه عمى فتح األبكاب مما يمي
دجمو ،كأخذكىـ بالسيكؼ ،سيكؼ المسمميف تستقبميـ كسيكؼ الربعييف الذيف أسممكا
ليمتئذ مف خمفيـ ،كساركا معو إلى المكصؿ كفتحكىا ،حيث كضعت خطة محكمة
بأف ترجع العرب مف تغمب كأياد كالنمر كتدخؿ المكصؿ كلما يصؿ جيش المسممكف
يكبر العرب الذيف دخمكا المدينة كيكبر المسممكف خارجيا فحسب أىؿ المكصؿ أف

المسمميف قد أحاطكا بيـ فاضطربت صفكفيـ كانيزمكا ( .)ciiكيقدـ لنا أحد الباحثيف

ركاية يقكؿ فييا :كيظير ما تكرده المصادر السريانية أف الجاثميؽ (مارامي األرزني)
المتكفي سنة 650ـ قد اختير أسقفان عف نينكل ،ككانت عبلقتو بالمسمميف طيبة

((ككاف قبؿ أف يصبح حاثميقان سنة 647ـ قد استفحؿ قكاد اإلسبلـ في ببلد المشرؽ
فحمؿ ما رمي إلييـ الميرة كقت نزكليـ عمى الحصف الغربي ،الذم سمي بعدئذ
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المكصؿ ،كعاكف صاحب جيشيـ عمى فتحو .فكت ب لو عمى بف أبي ط ػالب كتابان

بالكصاية عمى رعيتو ـ كافأ لو ( .)ciiiكمع أننا لـ نطمع عمى مصادر الباحث إال أف

كجكد أسـ اإلماـ عمي بف أبي طالب  يكحي بأف الحادثة ،ربما كانت في كاقعة
صفيف كاف لـ تذكرىا المصادر العربية التي اطمعنا عمييا.
كلما تقدـ الجيش العربي إلى ببلد فارس فقد كتب الخميفة عمر بف
ارس
الخطاب إلى القادة العرب الذيف كانكا بيف ببلد فارس كاألىكاز ،أف اشتغمكا ؼ

عف أخكانكـ كحكطكا بذلؾ أمتكـ كأرضكـ (.)civ

كفي ركاية أبف طمحة بف خكيمد كاف مف العرب الذيف ارتدكا ثـ عاد لئلسبلـ
كشارؾ في معركة نياكند فمـ يستط ؿع منطقة القتاؿ كرجع فخاؼ الناس أنو ارتد فكبر
الناس ،فقاؿ ما شأف الناس؟ فأخبركه بالذم خافكا عميو ،فقاؿ(( :كاهلل لك لـ يكف ديف

إال العربية ماكنت ألجزر اؿعجـ الطماطـ ،ىذه العرب العاربة))(.)cv

أما فتح مصر مف قبؿ المسمميف فبلبد أف نتحدث أكالن عف أصؿ سكاف مصر

التي تؤكد الدراسات أف األجناس العربية ظمت تعبر إلى مصر كالسكداف كذلؾ قبؿ
مجيء اإلسبلـ بزمف طكيؿ ،كقد دخمت األسر العربية عف طريؽ ساحؿ أرتيريا
كسيناء ككاف البحر األحمر شاىدان مممكسان عمى مدل تجانس بيف العركؽ القاطنة

إلى جانبيو .كال تكجد ىنالؾ فكارؽ معينة بيف سكاف مصر المستقريف كالبدك .كبقت

اليجرات مستمرة مف جزيرة العرب(.)cvi

كيذكر اليعقكبي :أف ممؾ فرعكف مكسى ،كىك الكليد بف مصعب ،اختمؼ
الركاة في نسبو فقالكا :ىك رجؿ مف لخـ ،كقالكا مف غيرىا مف القبائؿ اليمنية كقالكا

مف العمالقة ( .)cviiكمنذ فجر المسيحية في مصر استقرت كؿ مف كيبلف كالقبائؿ

المنحدرة مف قحطاف في الجزء الشمالي الشرقي مف مصر كشكمت ركيزة تعريب إقميـ
الشرقية ،كتعتبر قبائؿ ج ذاـ كلخـ أىـ فركع طي المؤثرة في الجيات الشمالية

كالجنكبية مف اإلقميـ ( .)cviiiكقبؿ مجيء العرب المسمميف قطع حاكـ مصر بعض

نصارل غساف منطقة تنيس ( .)cixككاف العرب مكجكديف منذ زمف بعيد في المنطقة
ففي القرف السادس ؽ.ـ قامت دكلة مزدىرة لؤلنباط عاشت أربعمئة عاـ كاف مركزىا

بسيناء(.)cx
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إال أنو قبؿ الفتح العربي لمصر عرؼ العرب أىؿ الببلد باسـ القبط ،كما
سمك مصر ((دار القبط)) كلما كاف المصريكف إذ ذاؾ مسيحيف ،فقد استعمؿ العرب

كممة قبطي ك((نصراني)) عمى التبادؿ عند اإلشارة إلى سكاف مصر (.)cxi

ليذا نبلحظ أف قبائؿ عربية مف التي كانت تسكف المنطقة التي مر بيا
الجيش اإلسبلمي قد شاركت في تحرير مصر ،كمنيا مثبلن قبيمة رشدة التي شاركت

بأكمميا( .)cxiiكالثابت تاريخيان أف كثيريف مف قبط مصر قد دخمكا اإلسبلـ طكعان أك

عف اقتناع .كالراجح أف ىذا األـ ػر بدأ مف ذ مجيء جيش عمرك بف العاص إلى
الببلد .فيذكر األسقؼ يكحنا النقيكس-ككاف قد شيد فتح مصر-أف جيش المسمميف
كف يرافقو مصريكف كفركا بالمسيحية كاعتنقكا ديانة عمر بف العاص

( .)cxiiiكذكر

المؤلؼ أنو كاف قد ذر في ذلؾ الكقت شقاؽ خطير قسـ أىالي مصر السفمى إلى
قسميف :أحدىما مع تيكدكر القائد الركماني األعمى ،بينما أراد اآلخر أف ينظـ إلى
صفكؼ المسمميف(.)cxiv

كقد أكرد أبف عبد الحكـ بعض األحاديث النبكية يؤكد فييا التكجيو بمصر
كأىميا كمنيا قكلو (صمى اهلل عميه وسمم ) ((اهلل اهلل في قبط مصر فأنكـ ستظيركف

عمييـ كيككنكف لمكـ عدة كعكنان في سبيؿ اهلل ))( .)cxvكىنالؾ ركاية تؤكد(( :أنو خرج
مع عمرك بف العاص جماعة مف رؤساء القبط قد أصمحكا الطرؽ كأقامكا

كاألسكاؽ ،كصارت ليـ القبط أعكانان عمى ما أرادكا مف قتاؿ الركـ))(.)cxvi

الجسكر

ؽ .كينقؿ أحد الباحثيف
كقد ساعد رجؿ قبطي جيش عمرك أبف العاص في فتح بر ة

ركاية عف الشطيبي في كتاب الجماف في أخبار الزمف أف بربر

برقة لـ يكتفكا بيذا

الخضكع السريع لمعرب ،كانما أرسمكا رسبلن منيـ إلى الفاتح العربي قبؿ أف يخمص مف فتح

مصر يعرضكف عميو الدخكؿ في اإلسبلـ عمى يديو ،فاستطاع عمرك بف العاص أف يفيـ ما

يريدكف بكاسطة مترجـ نقؿ إليو كبلميـ فأرسميـ إلى عمر بف الخطاب (رضي اهلل عنه ) ،
الذم رحب بيـ أحسف ترحيب ألف أحد الحاضريف أخبره أنيـ البربر أكالد بر بف قيس

()cxvii

كقد ساعد البربر في فتح مناطقيـ ككذلؾ كاف ىنالؾ دك انر بار انز لمقبط في فتح جزيرة

قبرص .كأف معاكية قد أسيـ ليـ في الغنائـ التي حصمكا عمييا مف ىذه الجزيرة ( ،)cxviiiبؿ
أف أحد المؤرخيف ذىب إلى أف المركب الذم كاف فيو معاك
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الطريؽ إلى غزك قبرص كاف يقكده مبلح قبطي يدعى ((طميا))( .)cxixككذلؾ مشاركتيـ في

معركة ذات الصكارم ،فكاف مع أسطكؿ المسمميف مراكب األقباط شاركت في المكقعة ،كقد
كاف محمد بف حذيفة في أحد ىذه المراكب فقد أقسـ عميو

أبف أبي سرح بأف ال تركب

معنا .قاؿ محمد :أركب مع المسمميف قاؿ :أركب حيث شئت ،فركب في مركب كحدة
ما معو إال القبط(.)cxx

عمى ىذا كما تقدـ يتضح لنا أف العرب كانكا امة كاحدة كأف اإلسبلـ كاف
دينيـ الذم كحدىـ كصقؿ حياتيـ كفجر

إبداعيـ كنقميـ مف الحياة المادية إلى

التفاعؿ الركحي كالسمك باإلنسانية كجعؿ لمحياة قيمة كىدؼ .كالبد مف التأكيد ((أف أعداء

العرب كالمسمميف الذيف يزعمكف أف الفتح اإلسبلمي كاف لضعؼ أعداء العرب كالمسمميف،
ييدفكف إلى تيكيف أثر اإلسبلـ في العرب كالتقميؿ مف أثره في النفكس كالعقكؿ .كعمينا
التأكيد أف األسباب التي قضت عمى الفرس كالركـ باليزيمة ليست ىي األسباب التي

قضت لمعرب بتككيف (كحدة) كقياـ (دكلة) كانتشار (عقيدة) كاشاعة (لغة) كاحراز (نصر).
ألف استحقاؽ أناس لمزكاؿ كالفناء ال ينشئ لغيرىـ حؽ الظيكر كالبقاء.

فبل مراء بأف انتصار العرب المسمميف عمى غير المسمميف الفرس كالركـ

كاألمـ األخرل كاف انتصار عقيدة(.)cxxi

Abstract
The Arab indindnal ,during the beginning of Islam found
himself encountered with deep principles and clear goals which
farm human in general high value and Arabian traditions . these
thing added to his personality alot for which it needs freedom
and safety . on the other hand we find Islam enemies at its
launch specially those how fought muslins became the defender
of Islam itself .it is the same for Arabian tribes who did not
embrace Islam , these tribes waited the result the battle of Arab
against the Romans. Thin battle , yarmuk , was the great victory
for those tribes to embrace Islam it is worth mentioning that
Arabs didn't only fight defending and establishing Islam , but
also they established thought . therefore we can find a number of
people very sencere and honest for science and religne and
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proud of being Arab as the case with zamakhshari . we also
confined that Persians followed the same procedures that they
convoial the Arab prince , lakhmi fighting groups which are
duser and shahbaa to help against sham and non Muslim Arab
tribes.
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( )xxxivجماؿ حمداف ،شخصية مصر دراسة عبقرية المكاف ،القاىرة 1981 ،ص.153

( )xxxvمنير شكرم ،المسيحية كما تديف بو األقباط ،مطبكعات جمعية مارمينا العجايبي،
ص.90
( )xxxviأبف حبيب ،أبك جعفر بف حبيب بف أمية البغدادم (ت 245ىػ) ،المحبر ،تصحيح أيمزة ليختف

1954ف

شتيتر ،منشكرات المكتب التجارم لمطباعة ،بيركت ص .371

( )xxxviiالطبرم ،تاريخ الرسؿ كالممكؾ ،ج  ،2ص.67
( )xxxviiiأبف عبد ربو ،العقد الغريد ،ج  2ص.234

( )xxxixالمسعكدم ،مركج الذىب ج  1ص.366-365
( )xlالبكرم ،أبي عبيد اهلل بف عبد العزيز البكرم (ت

487ىػ) معجـ ما استعجـ مف أسماء الببلد

كالمكاقع ،تحقيؽ مصطفى السقا ،ط  ،1945 ،1ص.76-75

( )xliأبف حكقؿ ،أبك القاسـ بف حكقؿ الف صيبي (ت 367ىػ) كتاب صكرة األرض ،منشكرات مكتبة
الحياة ،بيروت ص.29
( )xliiالمحير ،ص.316
( )xliiiأبف ىشاـ ،السيرة النبكية ،ص .79
( )xlivـ.ف ص.80

( )xlvأبف العربي ،أبك الفجر غريغكريكس بف ىركف الممطي ،تاريخ مختصر الدكؿ،

كضع حكاشيو

أنطكاف صالحاني اليسكعي ،المطبعة الكاثكليكية ،بيركت 1986 ،ص.94

( )xlviالبكرم معجـ ما اتسعجـ ،ص .24-23
( )xlviiالسيرة النبكية ص .247-238

( )xlviiiأبف حزـ ،عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ (ت 356ىػ) ،جميرة .كأنساب العرب ،تح ؽيؽ عبدالسبلـ
ىاركف دار المعارؼ ،ط ،2مصر  1981ص.491

( )xlixسيد قإسـ ا عيؿ الكاشؼ ،أحمد بف طكلكف ،سمسمة أعبلـ العرب ،الييئة العربية المصرية لمتأليؼ
كالشر ،1965 ،ص.219
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( )lميراف ،محمد بيكمي ،حضارة الغرب مراحؿ تطكرىا عبر العصكر ،ك ازرة اإلعبلـ ،بغداد

979

ص.188

( )liـ.ف ص.454

( )liiأبف ىشاـ ،السيرة النبكية ص .692 ،633 ،513
( )liiiالكاقدم ،أبك عبد اهلل محمد بف عمر (ت

207ىػ) ،المغازم تحقيؽ مارسيف جكنسف ،مطبعة

أكسفكرد ،لندف  ،1966ج 3ص.1027

( )livالكاقدم ،المغازم ،ج  3ص  ،1031أبف سعد ،محمد بف سعد (ت 230ػ) الطبقات الكبرل ،تحقيؽ
أحساف عباس ،دار صادر ،بيركت  1060ج 1ص.289

( )lvالكافدم ،المغازم ،ج 2ص ،752أبف سعد ،الطبقات الكبرل ج  2ص.127
( )lviالكافدم ،المغازم ج 2ص ،755الطبرم ،تاريخ الرسؿ ،ج  3ص.41

( )lviiأبف حجر العسقبلني(ت 852ىػ) ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،مكتبة المنى ،بغداد ج  1ص.287

( )lviiiأبف عبد البر  ،يكسؼ بف عبد اهلل ،االستيعاب في معرفة األصحاب ،تحقيؽ محمد عمي البيجاكم،
مكتبة النيضة ،مصر ج 2ص.502

( )lixأبف حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة ج  2ص.407
( )lxأبف ىشاـ ،السيرة النبكية ص .861

( )lxiقدامة بف جعفر (ت 328ىػ) الخراج كصناعة الكتابة ،شرح كتعميؽ محمد حسيف الزبيدم ،دار
الرشيد بغداد  1981ص.301

( )lxiiاألزدم ،ص .112
( )lxiiiـ.ف ص.82

( )lxivالديار بكرم ،حسيف بف محمد بف الحسف (ت 966ىػ) ،تاريخ الخميس في أحكاؿ أنفس النفيس،
مطبعة عثماف عبد الرزاؽ ،القاىرة1302 ،ىػ ،ج ،2ص.262

( )lxvالببلذرم ،أبك الحسف أحمد بف يحي (ت
العممية بيركت  1978ص.162

279ىػ) ،مراجعة رضكاف محمد رضكاف .دار الكتب

( )lxviـ.ف ،ص.164

(*) الجراجمة :سكاف في جكار مرعش المبنانية المعركفة قديمان (جرمانيقية) ثـ انتقمكا إلى شماؿ ببلد

الشاـ كاتخذكا مف الجرجكمة عاصمة ليـ ،ككذلؾ عرفكا بالجرامقة نسبة إؿ جرمانيقية ،كبالجراجمة

نسبة إلى الجرجكمة ،كىما مف أصؿ كاحد (إبف األثير -الكامؿ في التاريخ ج  5ص .)75كىـ اآلف
في ؿبناف كيسمكف بالمردة كيقكدىـ سميماف فرنجية ،كفي ركاية أنو سنة

 669لممسيح دخؿ المرده

لبناف ،كاحتمكا كؿ ـ ا يقع بيف الجبؿ األسكد كالمدنية المقدسة .كأنظـ إلييـ كثير مف أبناء الببلد
كالعبيد كاألسرل ،فبمغ عددىـ في مدة كجيزة

عدة االؼ (بطرس ضك ،تاريخ المكارنة الديني

كالسياسي كالحضارم ،دار النيار ،بيركت ،ج  1ص.)281
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( )lxviiتاريخ الرسؿ كالممكؾ ،ج ،3ص.389-388
( )lxviiiـ.ف ،ج 3ص.391

( )lxixأبف عساكر ،أبك القاس ـ عمي بف الحسيف (ت 571ىػ) تاريخ دمشؽ الكبير ،تيذيب عبد القادر
بدراف ط ،2دار المسيرة ،بيركت  ،1979ج 1ص.130

( )lxxالببلذرم ،فتكح البمداف ص .117

( )lxxiالطبرم ،تاريخ الرسؿ كالممكؾ ج  3ص.601
( )lxxiiالببلذرم ،فتكح البمداف ص .117
( )lxxiiiـ.ف ص 130كما بعدىا.

( )lxxivأبك محمد أحمد (ت 314ىػ) ،كتاب الفتكح ،دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر أباد
ص.255

 ،1968ج 1

( )lxxvالببلذرم ،فتكح البمداف ص .141

( )lxxviاألصفياني ،أبك فرج عمي بف الحسيف (ت 356ىػ) االغاني ،طبعة دار الكتب المصرية ج 15
ص.157

( )lxxviiالطبرم ،تاريخ ج 4ص.55-54

( )lxxviiiأبف عساكر ،تيذيب تاريخ دمشؽ ج  1ص.135
( )lxxixالكاقدم ،فتكح ج 2ص.33
( )lxxxاألزدم ،فتكح ص .111

( )lxxxiالببلذرم ،فتكح البمداف ص .137

( )lxxxiiاليعقكبي .البمداف ،نشر ضمف كتاب األعبلؽ النفي سة ،باعتناء دم فكية ،بريؿ ،ليدف

،1981

ص.327-324

( )lxxxiiiالطبر ،تاريخ الرسؿ كالممكؾ ج  4ص.73-72

(*) المقمس ،الذم يمعب بيت أيدم األمير إذا قدـ المصر (أبف منظكر ،أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد
بف مكرـ (ت 711ىػ) ،لساف العرب ،دار صادرف بيركت ،مادة قمس).

( )lxxxivقدامة ،الخراج ،ص.297
( )lxxxvاالزدم ،فتكح ص.156

( )lxxxviلمزيد مف التفاصيؿ عف المعاىدات أنظر المضمكف االقتصادم لممعاىدات في صدر اإلسبلـ،
أطركحة دكتكراه مقدمة مف قبمنا إلى كمية التربية ،أبف رشد ،غير منشكرة عاـ .2003

( )lxxxviiأبف عبد ربو ،العقد الغريد ،ج  2ص.4
( )lxxxviiiـ.ف ،ج ،2ص.4

( )lxxxixأبف األثير-الكامؿ في التاريخ ج 2ص.384

( )xcالطبرم-تاريخ ،ج 3ص ،343أبف األثير-الكامؿ ج 2ص.385
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( )xciاليعقكبي ،أحمد بف يعقكب ،تاريخ اليعقكبي ،دار صادر ،بيركت 1960 ،ج 2ص.91
( )xciiالطبرم ،تاريخ الرسؿ كالممكؾ ،ج  3ص.478
( )xciiiـ.ف ج 3ص.276

( )xcivاليعقكبي ،تاريخ ج 2ص.89
( )xcvـ.ف ج 3ص.476-375

( )xcviالطبرم ،تاريخ ج 3ص.524
( )xcviiـ.ف ج 3ص.508

( )xcviiiـ.ف ج 3ص.464
( )xcixـ.ف ج 3ص.466

( )cفتكح البمداف ص .255-254

( )ciالببلذرم ،فتكح البمداف ص .252

( )ciiالطبرم ،تاريخ ج 4ص ،36-35أبف األثير ،الكامؿ ج  2ص.368

( )ciiiمازف مصطفى مجيد ،الفتح العربي اإلسبلمي لمدينة المكصؿ ،مجمة آفاؽ عربية ،السنة الحادية
عشرة-آذار  ،1986ص.71

( )civالطبرم-تاريخ الرسؿ كالممكؾ ج  4ص.127

( )cvالطبرم ،تاريخ الرسؿ كالممكؾ ،ج  ،4ص.128

( )cviأبك سيؼ يكسؼ األقباط كالقكمية العربية ص .48
( )cviiتاريخ اليعقكبي ،ج 1ص.160

( )cviiiأبك سيؼ يكسؼ ،األقباط ص .50

( )cixالمقريزم ،تقي الديف أحمد بف عمي (ت 845ىػ) ،كتاب المكاعظ االعتبار بذكر الخطط المعركؼ
بالخطط المقريزية ،دار صادر ،بيركت ،ج  1ص.177

( )cxفيميب حتي ،أدكارد جرجي ،كجبرائيؿ جبكر ،تاريخ العرب ،دار غندكر لمطباعة كالنشر ،بيركت
 ،1974ص.107-103

( )cxiأبك سيؼ يكسؼ -األقباط ص .15

( )cxiiالحديثي ،نزارعبد المطيؼ ،محاضرات في التاريخ العربي ،بغداد ص .64

( )cxiiiأبك سيؼ يكسؼ ،األقباط كالقكمية العربية ص  59نقبلن عف Chronique de jean eve que
de nikiou: notices et manuscripts, textethiopien publie et traduit par M.H.
zotenberg (1983) p.560.
( )cxivـ.ف .ص.570-569
( )cxvفتكح مصر ،ص.6

( )cxviأبف عبد الحكـ ،فكح مصر ص .7

( )cxviiحسيف مؤنس ،فتح العرب لممغرب ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة ص .55-54
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( )cxviiiاألصبياني ،أبك نعيـ عبد اهلل ،حمبة األكلياء كطبقة األصفياء ،دار الكتاب العربي ،بيركت
 ،2967ج5ص.134

( )cxixأبف أعثـ الككفي ،الفتكح ص .95
( )cxxالطبرم ،تاريخ ج 4ص.291

( )cxxiمحمكد شيت خطاب ،أرمينية الفتح اإلسبلمي كفي أيامو ،محمة المجمع العممي العراقي ،المجمد
الرابع كالثبلثكف ج ،1983 ،1ص.87-86

المصادر كالمراجع
القرآف الكريـ.
 )1المصادر األكلية:
أبف األثير ،عز الديف أبك الحسف عؿ بف أبي الكرـ (ت 630ىػ)

الكامؿ

في التاريخ ،مطبعة دار صادر ،بيركت .1965


عبد اهلل (ت 165ىػ) فتكح الشاـ ،تحقيؽ عبد المنعـ عامر،
االزدم،ـ ػحػـ ػد ػبف ػ

سجؿ العرب ،القاىرة.1970 ،
بف عبد الحسيف بف محمد (ت
ؼرج عمي ػ
األصبياني ،أبي ػ
طبعة دار الكتب المصرية.
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أعثـ الؾػكفي ( 314ىػ) كتاب الفتكح،
ػ
أبك محـ ػد أحـ ػد بف
أبف أعثـ ،الكػكفي ،ػ
مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر أباد (اليند .)1968
البؾرم (ت 487ىػ) معجـ ما استعجـ مف
عب العز ػمز ػ
عب اهلل ػبف ػد
أبك ػد
البؾرم ،ػ
 ػ
أسماء الببلد كالمكاضع ،تحقيؽ مصطفى السقا مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة
.1947
حبيب (ت 245ىػ) المحبر ،تصحيح د .أليزة
عؼ مح ػـ ػد ػبف ػ
أبم جػ ػر
حبمب ،ػ
أبف ػ ػ
 ػ
شتيتر ،مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية (اليند .)1943
اإلصابة في

العسقبلني ،أحـ ػد ػبف ع ػلي (ت 852ىػ)
ػ
أبف حج ػر
 ػ
تمييز الصحابة ،مكتبة المثنى ،بغداد.

دلسم (ت 456ىػ) جـ ىرقانساب العرب،
األف ػ
ف حػزـ ػ
سعيد ػأب
عؿم بف ػ
أبف حػزـ ،ػ
 ػ
تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف ،دار المعارؼ ط ،2مصر.1981 ،


صيبي (ت 367ىػ) كتاب صكرة
بف حكؽػؿ الفػ ػ
اسـ ػ
الؽ ػ
أبم ػ
كؽؿ ،ػ
أبف ح ػ ػ
ػ

األرض ،منشكرات مكتبة الحياة ،بيركت.
مسند

حفػبؿ ،اإلـ ػاـ أحػـ ػد (ت241ىػ)،
أبف ػ
 ػ
اإلماـ أحمد ،تحقيؽ أحمد شا ؾر ،المطبعة الميمنية ،القاىرة.
خؿدكف (ت 808ىػ)
عبد الرحـ ػف ػبف ػ
خؿدكف ،ػ
أبف ػ
 ػ

ا

لمقدمة ،مطبعة

مصطفى محمد مصر.
السالـ ) ،قاـ بترجمة مف المغة
عميق ػ
يحيل ( ػ
النبم ػ
اليـ ػ
أديييا ،ـ ػكاعظ كتعػ ػ
ػ
اشة
 در ػ
المندائية -اآلرامية إلى العربية أميف فعؿ خطاب ،شركة الديكاف لمطباعة ،بغداد
2001ـ.
تريخ الخميس في أحكاؿ
حسف (ت 966ىػ) ػا
اؿ ػ
حسػمف ػبف ـ ػحـ ػد ػ
الدمار بؾػرم ،ػ
ػ

أنفس النفيس ،مطبعة عثماف عبد الرزاؽ ،القاىرة1302 ،ىػ.
األخبار الط ػكاؿ ،تحقيؽ عبد
ػ
حنيفة أحـ ػد ػبف داكد (ت  282ىػ)
 الديػ ػنػكرم ،أم ػ
المنعـ عامر ،مراجعة جماؿ الديف الشياؿ مطبعة دار أحياء الكتب العربية ،القاىرة
.1960
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المفصؿ في عمـ

اسـ (ت  538ىػ)
أبم ػؽ ػ
 الزمخشػػرم ،ج ػار اهلل ػ

العربية لمزمخشرم ،خرجو السيد محمد بف بدر الديف النعساني الحمبي ،دار الجيؿ،
بيركت.
 أبف سعد  ،محمد بف سعد (ت 230ىػ) الطبقات الكبرل ،تحقيؽ أحساف عباس،
دار صادر ،بيركت .1960
اؿرحـ ػف (ت 911ىػ)
عبد ػ
دمف ػ
 السػػيكطي ،ج ػالؿ اؿػ ػ

اإلتقاف في عمكـ القرآف،

تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ الييئة المصرية العامة لمكتاب.1974 ،
طبرم (ت 310ىػ) تاريخ الرسؿ كالممكؾ،
اؿ ػ
عؼ محـ ػد بف جر ػمر ػ
أبك جػ ػر
 الطبرم ،ػ
تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ دار المعارؼ ،مصر.1960 ،
عبد اهلل (ت 463ىػ)
كسؼ ػبف ػ
أبػف عبػد الب ػػر  ،ػم ػ

االستيعاب في معرفة

األصحاب ،تحقيؽ محمد عمي البجاكم ،مكتبة النيضة مصر.
أبك عـ ػر أحـ ػد ػبف ـ ػحـ ػد (ت 328ىػ)
أبػػف عبػػد ربػػو  ،ػ

العقد الغريد ،تحقيؽ

محمد سعيد العرياف ،مطبعة دار الفكرف بيركت.
أبف عبد الحكـ فتكح مصر كأخبارىا ،طبعة نيكيكرؾ .1932
أبف عساكر  ،أبك القاسـ عمي بف عبد الحسيف بف ىبة اهلل (ف

571ىػ) تيذيب

تاريخ دمشؽ ،ىذبو كرتبو عبد القادر بدراف ،دار المسيرة ،ط  2بيركت.1979 ،
أبف العبرم  ،أبك الفرج غريغكرس بف ىركف الممطي تاريخ مختصر الدكؿ ،كضع
حكاشيو أنطكاف صالحاني اليسكعي ،المطبعة الكاثكليكية ،بيركت .1971
ابة،
الكت ػ
ػ
كصفاعة
ػ
قػػدامة بػف جعفػر (ت 328ىػ) الخ ػراج

شرح كتعميؽ محمد

حسيف الزبيدم ،دار الرشيد ،بغداد.1981 ،
أبك الفدا إسماعيؿ القريشي (ت 774ىػ) السيرة النبكية،
الدمف ػ
أبف كثير  ،عـ ػاد ػ
تحقيؽ مصطفى عبد الكاحد ،دار الفكر ،بيركت 1398ىػ.
كن ازربا ،الكتاب العظيـ ،الكتاب المقدس لمصابئة المندائييف ،ط  ،3بغداد2001 ،ـ.
المسعكدم ،أبك الحسف عمي بف الحسيف بف عمي (ت 346ىػ).
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مركج الذىب كمعادف الجكاىر  ،تحقيؽ محمد محي عبد الحميد ،المطبعة التجارية،
القاىرة .1948
التنبيو كاإلشراؼ ،دار التراث ،بيركت .1968
كتاب المكاعظ

بف ع ػلي (ت 845ىػ)
الدمف أحـ ػد ػ
تؽم ػ
المػػقريػػزم ،ػ

كاالعتبار بذكر الخطط المعركفة ،الخطط المقريزية ،دار صادر ،بيركت.
مؾرـ (ت 711ىػ)
الدمف محـ ػد ػبف ػ
أبػػف منظ ػػكر  ،جـ ػاؿ ػ

لساف العرب ،دار

صادر ،بيركت.
ىشاـ (ت 218ىػ) السيرة النبكية ،حقيا
عبد الـ ػلؾ ػبف ػ
أبك محـ ػد ػ
أبػػف ىشػػاـ  ،ػ
كضبطيا كشرحيا ،مصطفى السقا ،كابراىيـ اإلبيارم كع

ب الحفيظ شمبي ،دار
د

الكتب العممية ،ط2001 ،1ـ.
عب اهلل محـ ػد ػبف عـ ػر (ت 207ىػ)
أبم ػد
الكاقدم ،ػ

المغازم ،تحقيؽ مارسدف

جكنسف ،مطبعة أكسفكرد ،لندف.1977 ،
جعؼر (ت 292ىػ) البمداف ،نشر ضمف كتاب
ػ
يعؽكب ػبف
أبم ػ
اليعقػػكبي ،أحـ ػد ػبف ػ
األعبلؽ النفسية ،باعتناء دم خكية ،بريؿ ،لندف .1981
تاريخ اليعقكبي ،دار صادر ،بيركت .1960
 )2المراجع الحديثة:
أحمد فخرم  ،االكتشافات األثرية في اليمف ،المؤتمر الثالث لآلثار في الببلد
العربية ،القاىرة.1961 ،
بطرس ضك ،تاريخ المكارنة الديني كالسياسي كالحضارم ،دار النيار ،بيركت.
جماؿ حمداف ،شخصية مصر في عبقرية المكاف ،القاىرة.1981 ،
الحديثي ،نزار عبد المطيؼ ،محاضرات في التاريخ العربي .بغداد.
حسيف مؤنس  ،فتح العرب لممغرب ،مكتبة الثقافة العربية الدينية ،القاىرة.
الزىيرم ،عبد الفتاح ،المكجز في تاريخ الصابئة المندائييف ،بغداد .1983
الزيات ،أحمد حسف ،تاريخ األدب العربي ،مطبعة الرسالة ط  ،14مصر .1955
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سيد قطب ،في ظبلؿ القرآف ،دار الشرؽ ،بيركت .1980

سيده إسماعيؿ الكاشؼ  ،أحمد بف طكلكف ،سمسمة أعبلـ العرب ،الييئة المرية
العامة لمتأليؼ كالنشر.1965 ،
 أبك سيؼ يكسؼ  ،األقباط كالقكمية العربية ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت
.1987
 الشمقماني ،عبد الحميد ،ركاية المغة ،دار المعارؼ بمصر .1971
فيميب متي كآخركف ،تاريخ العرب ،دار غندكر لمطباعة كالنشر ،بيركت.1974 ،
المكدكرم ،أبك عمي ،األسس األخبلقية لمحركة اإلسبلمية.
منير شكرم  ،المسيحية كما تديف بو األقباط ،مطبعة جميعة ماريا العجايبي،
.1954
ميراف محمد بيكمي  ،حضارة العرب كمراحؿ تطكرىا عبر العصكر ،ك ازرة اإلعبلـ،
بغداد.1979 ،
 )3الدكريات:
العمي ،صالح أحمد ،مراكز الحركة الفكرية في صدر اإلسبلـ ،المجمع العممي
العراقي ،المجمد الحادم كالثبلثكف ،بغداد.1979
ازف مصطفى مجيد  ،الفتح العربي اإلسبلمي لمدينة المكصؿ ،مجمة آفاؽ عربية،
السنة الحادية عشر-آذار-بغداد .1986
محمكد شيت خطاب  ،ارمينية قبؿ الفتح اإلسبلمي كفي أيامو .مجمة المجمع
العممي العراقي ،مجمد -34ج.1983 1
 )4األطاريح الجامعية:
 الطائي ،خميؼ عبكد ،المضمكف االقتصادم لممعاىدات في صدر اإلسبلـ،
أطركحة دكتكراه غير منشكرة-كمية التربية ،أبف رشد-جامعة بغداد .2003
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