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 الردة : حروب

 على وانتقاضهم العرب ردة كخلٌفة، السٌاسٌة حٌاته بداٌة فً ،)رضً هللا عنه(بكر أبوالخلٌفة  واجه      

 العربٌة الجزٌرةشبه  أرجاء كافة من األخبار إلٌه ووردت سٌاسٌة، كقوة المدٌنة حكم وعلً كدٌن، اإلسالم

 عامر وبنً حصن، بن عٌٌنة بقٌادة فزارة وبنً النبوة، ادعى الذي خوٌلد بن طلٌحة بقٌادة أسد بنً بارتداد

 فً وابل بن بكر وبنً الكندي، قٌس بن األشعث بقٌادة سلٌم وبنً القشٌري، سلمة بن قرة بقٌادة وؼطفان

 وثقٌؾ، قرٌش وحافظت النبوة، ادعى الذي الكذاب مسٌلمة بقٌادة حنٌفة وبنً زٌد، بن الحكم بقٌادة البحرٌن

 . والبهم على المدٌنة وأهل

 ورود بعد وبخاصة والحزم، بالقوة االرتدادٌة الحركات لهذه التصدي بكر)رضً هللا عنه( الخلٌفة أبو قرر     

 . اإلسالمً للدٌن المركزٌة القاعدة وتدمٌر المدٌنة، على واسع هجوم لشن القبابل تحفز عن أنباء

 التارٌخٌة، بالناحٌة تختص هنا المسألة ألن المرتدٌن؛ شؤون ترعى التً الفقهٌة األحكام عن النظر وبؽض     

 بكر ألبً كان ذلك، إلى باإلضافة القرار، هذا التخاذ مبرًرا ؛" فاقتلوه دٌنه بدل من: "النبوي الحدٌث كان وربما

 . "والزكاة الصالة بٌن فرق من ألقاتلن: "الصالة وبٌن بٌنها وفرقوا الزكاة، دفع عن امتنعوا الذٌن من موقؾ

 القبابل، لوحدة الوحٌد، المادي التجسٌد وربما الملموس، التجسٌد هً الزكاة أن أدرك بكر أبا أن والواضح     

 إمامها، وراء تصلً أن لها ٌمكن كان قبٌلة فكل بٌنهم، فٌما تربط أن لها ٌمكن التً الوحٌدة العالقة وهً

 لجمعها المركزي والتنظٌم المتبادلة، العالقة من نوًعا الزكاة تتطلب حٌن فً هذا، على الحال وٌقتصر

 قبل بكر، أبً على كان الزكاة ، لكن دفع فً القبابل استمرار ضرورة على بكر أبو أصر هنا من وصرفها،

 القبابل على اإلؼارة وهً وفاته، قبل النبً له حددها التً وجهته إلى زٌد بن أسامة جٌش ٌرسل أن ذلك،

 أرباض من الجرؾ، فً معسكًرا كان الجٌش هذا أن والمعروؾ وؼزة، مكة بٌن التجاري الطرٌق على الشامٌة

 . الزحؾ عن فتوقؾ بكر، أبو وانتخب النبً توفً حٌن المدٌنة،

 القوى تجمٌع تتطلب التً الدقٌقة المرحلة تلك فً والمسلمٌن الخلٌفة، موقؾ حرج أدرك أسامة أن وٌبدو     

 حول كان ومن واألنصار، المهاجرٌن ؼالبٌة ضم مقاتل سبعمابة البالػ جٌشه أن وبخاصة وحشدها، اإلسالمٌة

 .القبابل من المدٌنة

 أجزاء ظل فً المدٌنة خارج إلى المقاتلٌن من الكبٌر العدد هذا إرسال على تحفًظا الصحابة بعض وأبدى     

 فً محًقا كان أنه األحداث وأثبتت النبً ، وصٌة ٌخالؾ أن أبى بكر أبا لكن والمرتدٌن، القبابل ثورات

 عٌون فً هٌبتها رفع على وساعد بنفسها، وثقتها المدٌنة، قوة على واضحة دالالت ذلك فً ألن إصراره؛

 .القبابل

 بضع باستثناء عنها المدافعٌن من ذلك، ؼضون فً المدٌنة وخلت مهمتها، بتنفٌذ أسامة سرٌة قامت وهكذا     

 القوي، الدولة رجل أنه التحدي هذا مواجهة فً أثبت بكر أبا أن والحقٌقة واألنصار، المهاجرٌن من مبات

 . الجريء القرار وصاحب

 



 : القبائل لجهوم المدٌنة تعرض

 وبخاصة الخارجٌن شجع مما النامٌة، اإلسالمٌة القوة شتت قد الشام بالد زٌد بن أسامة خروج أن الواقع     

 بعدم موقفهم على لٌساوموه بكر أبً إلى وفًدا وأرسلوا حولها، فعسكروا المدٌنة، مهاجمة على وذبٌان عبس،

 كً المسلمٌن تنبٌه إلى بكر أبا دفع مما المدٌنة فً الداخلً الوضع على ذلك، ؼضون فً وأطلعوا الزكاة، دفع

 .حذرهم  ٌأخذوا

 فً معسكرهم، إلى الوفد أعضاء فعاد المواقؾ، فً التصلب بسبب بالفضل الجانبٌن بٌن المفاوضات انتهت     

ا هجوًما المحاصرون وشن المدٌنة، دفاعات وتدعٌم القوى، بحشد بكر أبو قام حٌن ًٌ  أنهم ؼٌر أٌام، ثالثة بعد لٌل

 .أعقابهم  على وارتدوا المدافعٌن، قلة من الرؼم على نصر أي ٌحققوا لم

 :أهمها لعل إٌجابٌة نتائج عدة السرٌع اإلسالمً االنتصار لهذا كان

  .دٌنهم على ثباًتا قبٌلة، كل فً المسلمون، ازداد -

 قتل بمن قبٌلة كل فً لٌقتلن بكر أبو فحلؾ وقتلوهم، المسلمٌن من فٌهم من على فوثبوا تعنًتا، المرتدون ازداد -

 .المسلمٌن من

 .الزكاة ألداء المدٌنة إلى إسالمه على ثبت من هرع -

 :المرتدٌن  لحرب الجٌوش تجهٌز

 حتى المدٌنة فً الخلٌفة فأبقاه خروجهم، من ٌوًما سبعٌن بعد وجٌشه زٌد بن أسامة األثناء، هذه عاد فً     

 هؤالء منها انسحب أن بعد ودخلها ذبٌان، بنً مضارب له، توفرت التً بالقوى وهاجم، وجنده، هو ٌسترٌح

 عشر أحد الجٌوش من وجهز المسلمٌن فعبأ المرتدٌن ، لحرب لٌستعد المدٌنة إلى عاد ثم القتال، ضؽط بفعل

 فً إلحالحها ومدى إلٌها، وجهها التً القبابل قوة مع وجهتها، وفً إماراتها، وفً عدٌدٌها فً تتناسب لواء

 حٌن فً الجنوبٌة، األماكن فً والمتنببٌن المرتدٌن، ؼالبٌة تركز بفعل للجنوب ألوٌة ثمانٌة فخصص درتها،

 . المدٌنة لحماٌة عسكرٌة بقوة واحتفظ الشمال، إلى ألوٌة ثالثة وجه

 :التالٌة  الجٌوش من الجنوب ألوٌة تألفت

 وذبٌان، وعبس طًء مرتدي من إلٌهم انضم ومن بزاخة، فً األسدي خوٌلد بن طلٌحة إلى الولٌد بن خالد -

ا فكان المدٌنة، إلى المرتدة القبابل أقرب كانوا تمٌم وبنً أسد، بنً أن والمعروؾ ًٌ  المسلمون ٌبدأ أن طبٌع

 .بمهاجمتهم

 .دبا إلى توجه فرغ فإذا بالٌمامة، المتنبا الكذاب مسٌلمة إلى جهل أبً بن عكرمة -

 .العاص بن عمرو لمساعدة بقضاعة لحق منه، فرغ فإذا لعكرمة، مدًدا حسنة بن شرحبٌل -

 هبٌرة بن قٌس ضد األبناء ومساعدة العنسً، األسود لمحاربة الٌمن إلى المخزومً أمٌة أبً بن المهاجر -

 بزعامة المرتدٌن لمحاربة وحضرموت كندة قصد فرغ، فإذا الزبٌدي، كرب معدي بن وعمرو المرادي،

 .قٌس بن األشعث

 .الٌمن تهامة إلى مقرن بن سوٌد -



 .البحرٌن فً ربٌعة من والمرتدٌن ضبٌعة، بن الحطٌم إلى الحضرمً بن العالء -

  .عمان فً المتنبا األزدي، مالك بن لقٌط التاج ذي إلى الؽلفانً محصن بن حذٌفة -

 .مهرة أهل إلى هرثمة بن عرفجة -

 :التالٌة الجٌوش من الشمال ألوٌة وتألفت

 .الحجاز شمالً فً والحارث وودٌعة قضاعة، إلى العاص بن عمرو -

 .هوازن من معهم ومن سلٌم، بنً إلى السلمً حاجز بن معن -

 .الشام  مشارؾ إلى العاص بن سعٌد بن خالد -

 بالٌمن، والمالحظ خوالن إلى مناؾ، عبد بن نوفل حلٌؾ منبه، بن ٌعلى هو آخر أمًٌرا البالذري وأضاؾ     

 للدفاع األنصار استبقى وأنه المهاجرٌن، من كانوا العسكرٌة العملٌات لقٌادة اختارهم الذٌن األمراء جمٌع أن

 دون األنصار ٌكن لم إذ مساعدة، بنً سقٌفة فً أبدوه لما منهم حذًرا استبقاهم بأنه للقول مبرر وال مدٌنتهم، عن

 الحقابق على تطلعنا لأللوٌة الجؽرافً والتوزٌع الخلٌفة، لقرار متأنٌة قراءة ورسوله، إن باهلل إٌماًنا المهاجرٌن

 :التالٌة

 المرتدون انتشر فقد كأمة، والمسلمون ودولة، وعقٌدة كدٌن، اإلسالم ٌواجهه الذي الموقؾ خطورة مدى -

 ومن الجنوب، فً والٌمن ومهرة، حضرموت حتى شمااًل  الشام بالد مشارؾ من والمتنببون، والخارجون

 الجزٌرةشبه  قلب إلى باإلضافة ؼرًبا، األحمر البحر شاطا حتى شرًقا العربً والخلٌج وعمان البحرٌن

 . المدٌنة وأبواب الحجاز ومشارؾ العربٌة،

 لمواجهة عادي ؼٌر جهد بذل تتطلب والتً حوله، من والمسلمٌن بكر، أبً عاتق على الملقاة المسبولٌة عظٌم -

 .الموقؾ

 فكان والثابرة، المرتدة للقبابل العددٌة الكثرة مع بالمقارنة المرحلة تلك فً عددٌة قلة ٌمثلون المسلمون كان -

 .الظاهرة هذه مواجهة علٌهم

 قٌادات تحت منفصلة جٌوش كأنها تعمل ال بحٌث محكمة عسكرٌة خطة وفق الجٌوش هذه بٌن التعاون حتمٌة -

 .بعضها أو كلها وتفترق تلتقً، واحد جهاز األمكنة، تباعد من الرؼم على هً، وإنما مستقلة،

 .العسكرٌة العملٌات إلدارة وقاعدة له، مقرأ المدٌنة بكر أبو اتخذ -

 ذي بكتاب قادتها الخلٌفة أن زود بعد لها، المحددة الوجهة إلى كل القصة ذي من اإلسالمٌة األلوٌة انطلقت     

 :إنه  بحٌث الفتنة هذه مع التعامل فً وأسلوبه سٌاسته ٌعكس العرب، جمٌع إلى واحد مضمون

 بمقتضاها، معها وٌتعامل الناس، بها ٌخاطب التً صفته ٌوضح وأن هللا، باسم الكتاب ٌبدأ أن على حرص -

 .التامة والطاعة العامة، الوالٌة من للرسول ما علٌهم وله هللا، رسول خلٌفة فهو

 ٌكون أن أراد أنه ذلك ومعنى عنه، رجع ومن منهم، إسالمه على أقام من عامة، العرب إلى الكتاب وجه -

 .منها خرج ومن الطاعة على بقً من سواء جمًٌعا للناس بٌاًنا مضمونه



 بشعار الجمٌع وذكر علٌهم، سالم فال والخارجٌن، المرتدٌن أما فقط، الهدى اتبع من اإلسالم، بتحٌة اختص -

 .ورسوله عبده محمًدا وأن له، شرٌك ال وحده هللا إال إله ال أن شهادة هو أركانه من ركن وأول اإلسالم،

 .بقتاله وتعهد ذلك، ٌنكر من كل وكفر وسلم، علٌه هللا صلى محمد به جاء ما بكل أقر -

ْنِذر  : }الهدؾ لتحقٌق النبً اتبعه الذي األسلوب وبٌن وسلم، علٌه هللا صلى محمد رسالة وضح - ٌُ نْ  لِ ان   م  ًٌّا ك   ح 

ِحق    ٌ ل ى اْلق ْولُ  و  اِفِرٌن   ع   .والكفار المشركٌن تجاه حازمة سٌاسة اتبع النبً بأن الجمٌع وذكر ،{ اْلك 

 أن من هللا كتاب فً جاء بما وذكرها وفاته، من عجبت التً الجماعة على ورد البشرٌة، النبً صفة أوضح -

: المرتدٌن بعض ادعاءات هذا وٌعكس وموت، حٌاة من البشر سابر على ٌجري من علٌه ٌجري بشر محمًدا

ا محمد كان لو" ًٌ  . ٌموت ال حً وأنه هللا، قدرة أبرز ثم ،"مات لما نب

 خالل فً وهو هادئ، بأسلوب وذلك بدٌنه، واالعتصام رسوله به جاء ما واتباع هللا، بتقوى للناس النصح قدم -

 . وعقاب ثواب من هلل، كله األمر أن وأوضح عذابه، من الضالٌن وٌحذر هللا، بثواب المهتدٌن ٌبشر ذلك

 من هذا أن لهؤالء وأوضح هللا، طاعة عن وخروجهم اإلسالم، عن العرب بعض ردة من بلؽه ما إلى أشار -

 . الضالٌن فً هللا حكم وهو وحزبه الشٌطان، أولٌاء ٌنتظر الذي المصٌر من وحذرهم الشٌطان، عمل

 بعد هللا، إلى للعودة بالحسنى ودعوتهم للتفكٌر، فرصة منحهم على القابمة المرتدٌن تجاه العامة سٌاسته كشؾ -

 بٌن أنفسهم رأوا فإذا إسالمهم، على استمروا إذا ٌصٌبهم خشٌة ما الدعاة، وراء العرب من كثٌر انساق أن

 تحقن وبذلك الردة، زعماء راٌة تحت االنضواء عن األقل، على أمسكوا أو إسالمها، إلى نفوسهم مالت قوتٌن

 انتهجها التً الحكٌمة السٌاسة هذه بأن شك وال القتال، عن وٌتوقفوا المرتدٌن، من كثٌر اندفاع وٌتراجع دماء،

 فتعرضوا علٌها، آخرون استمر حٌن فً ردتهم، عن المرتدٌن من كبٌر قسم فعاد الموضوعة، أهدافها حققت قد

 . والنساء الذراري وسبً بالنار، والحرق بالسٌؾ، للقتل

 كان بل ؼٌرها، وسٌلة التمس ٌفلح لم إذ حتى للتفكٌر، فرصة القبابل منح خالل من المداورة بكر أبو ٌقصد لم -

 . فٌه ذكرها التً التهدٌد صور من صورة كل وفً كتابه، كلمات من كلمة كل فً جاًدا

 بتفاصٌلها، وزودهم وضعها، التً الخطة إطار ضمن إلٌهم الموكولة المهام تنفٌذ األلوٌة قادة بكر أبو وأوصى

 آداب من طرًفا وتضم للجهاد، خروجهم عند بها جنده أمراء تزوٌد على النبً دأب وصاٌا مع مضمونها وٌتفق

 فً أهمٌة األكثر السبب هً الحرب فً القٌادة وحدة بأن منه إٌماًنا معه بالتنسٌق أمرهم كما الجهاد، فً اإلسالم

 .النصر تحقٌق

 ثورات بقمع مشددة أوامر ومعها متعددة، اتجاهات فً التوجهات، هذه ضوء فً اإلسالمٌة، األلوٌة خرجت     

 . الناشبة ودولته اإلسالم، واجهت التً األخطار على والقضاء وآخر، دافع بٌن تمٌٌز دون القبابل

 :بزاخة  معركة - األسدي طلٌحة قتال

ا مارس شجاع، ومقاتل محترؾ، كقابد الردة حروب فً الولٌد بن خالد برز      ًٌ  العام، القابد مهام عمل

 النجاح ٌحقق أن المرتدٌن؛ ضد نفذها التً الصاعقة والمداهمات المبتكرة، العسكرٌة الخطط بفضل واستطاع



 فً التمرد جٌوب وتصفٌة الردة، حركة لقمع القدرة لدٌه كانت عام، من أقل ففً الصعبة، مهمته فً المطلوب

 . العربٌة شبه الجزٌرة أنحاء كافة

 المهاجرٌن، من أقلهم مقاتل، آالؾ بأربعة بكر أبو وخصصه األسدي، طلٌحة ضد األولى مواجهته كانت     

 إلى أربعمابة بٌن ما األنصار من فٌهم وكان كنانة، بنً وبعض المدٌنة، من القرٌبة القبابل من وأكثرهم

 وعسكر ببزاخة، أسد بنً منازل فً طلٌحة راٌتهم ، أقام لبابة أبو وحمل قٌس، بن ثابت بقٌادة مقاتل خمسمابة

 ؼطفان قبابل إلٌه انحازت كما بكر، أبو هزمهم الذٌن وذبٌان عبس، فلول إلٌه وانضمت سمٌراء، فً جٌشه

 لالنضمام طًء استقطاب وحاول الشرقً، شمالها وفً المدٌنة، شرق فً البادٌة أهل من جاورهم ومن وسلٌم

 من وهما والؽوث، جدٌلة من أقوام فتعجل الجاهلٌة، فً أسد، بنً وبٌن بٌنهم، كان الذي الحلؾ طرٌق عن إلٌه،

 بن عٌٌنة رأي وتقبلوا القبلٌة، العصبٌة وحدتهم وفعاًل، بهم ، باللحاق تأخر من وأوصوا إلٌه، باالنضمام طًء

 رٌبة أدنى تخالجهم ولم ،"حً وطلٌحة محمد، مات وقد قرٌش، من نبً من إلٌنا أحب الحلٌفٌن من نبً" حصن

 وامتنعوا طلٌحة، ومتابعة المدٌنة، سلطان على خروجهم على أصروا هم إن المسلمٌن لهجمات تعرضهم فً

 .الزكاة  دفع عن

 األكثر بزاخة، إلى سمٌراء من معسكره ونقل ٌؽلب، لن أنه ظن حتى إلٌه انضم بما طلٌحة ساعد واشتد     

 بزاخة، إلى ٌتوجه أن قبل بطًء ٌبدأ أن خالًدا بكر أبو المسلمٌن، وأمر مع محتملة لمواجهة استعداًدا مناعة،

 :محورٌن على تصرؾ الحملة على ٌموه وحتى

 لمحاربة ٌنطلق ثم خالد، قوات إلى ٌنضم حتى 4خٌبر إلى الجٌش رأس على بنفسه خارج أنه أذاع: األول

 بذلك ففصل طلٌحة، لمساعدة الخروج عن وتقاعست طًء، فاطمأنت بزاخة، طرٌق عن بذلك فابتعد المرتدٌن،

 .حدة على كاًل  لٌضرب الحلٌفٌن، بٌن

 على ثبتوا الذٌن األشخاص أحد وهو الطابً، حاتم بن عدي طرٌق عن طًٌنا ٌستقطب أن حاول: الثانً

 فً عدي ونجح المدٌنة، طاعة إلى بهم والعودة طلٌحة، مع التحالؾ من قومه إخراج بمهمة فكلفه إسالمهم،

 فطلبوا ٌرتهنهم، أو ٌقتلهم أن خشٌة طلٌحة معسكر فً الموجودة قواتها تسحب أن طًء على كان لكن مهمته،

 .ٌستخرجوهم  حتى عنهم خالًدا ٌكؾ أن عدي من

 قوة ٌكسبه أن ذلك شأن من أن نفسه الوقت فً مدرًكا أٌام، ثالثة وأمهلهم العرض، هذا خالد استحسن     

 فً لٌساعدوهم منازلهم إلى ٌعودوا أن بزاخة إخوانهم فً من القوم وطلب خصمة، قوة من وٌضعؾ إضافٌة،

 صفوؾ إلى الؽوث من مقاتل خمسمابة بذلك فانضم بالعودة، طلٌحة لهم وسمح المسلمٌن، لزحؾ التصدي

 .المسلمٌن

 إلى بالعودة الجدٌلٌٌن وأقنع أًٌضا، حاتم بن عدي فتدخل جدٌلة، ٌرٌد األنسر إلى ذلك بعد خالد ارتحل     

 خمسمابة وانضم موقفهم، لتؽٌٌر لهؤالء دافًعا شكل المسلمٌن، إلى الؽوث انضمام أن وٌبدو اإلسالم، حظٌرة

 المسلمٌن، صفوؾ إلى سلٌم انضمت كما آالؾ، خمسة جنوده عدد فأضحى خالد، صفوؾ إلى منهم مقاتل

 . نفسها على فخشٌت أسد، بنً نحو خالد زحؾ أن إلى مترددة تزال ال وكانت



 ضحٌة الحقٌقة فً كانت طًء، مثل المرتدٌن، عداد فً المؤرخون صنفها التً القبابل بعض أن والواقع     

 وقوعهم إلى باإلضافة قلوبهم، فً اإلسالمٌة العقٌدة تجذر عدم نتٌجة أبنابها فً تفاعلت مشاعر عدة من مزٌج

 فضاًل  هذا أخرى، قبابل مع الجوار وحسن األحالؾ، بروابط ارتباطهم ثم وأفكارها، الجاهلٌة التقالٌد تأثٌر تحت

 ؼنى فً هم أعباء وتحملهم سطوتهم، من وانتقاص حرٌتهم، على تضٌٌق من اإلسالم أحكام بعض فً رأوه عما

 وأهدافه، اإلسالم بأحكام والتعرٌؾ الحسنة، والموعظة اإلقناع، من مزٌد إلى بحاجة كانوا هؤالء، ومثل ،4عنها

 بزاخة، فً طلٌحة الجدٌدة التحوالت أنباء بلؽت فقد أمر، من ٌكن سنٌن، ومهما بضع فً ذلك تحقٌق وٌتعذر

 .والمسلمٌن بكر أبً على الحقد ٌكن كان الذي الفزاري حصن بن عٌٌنة وشجعه موقفه، على أصر لكنه فاؼتم،

 جموع انسحبت أن بعد عٌٌنة مخالفة ٌستطع لم والحذر، بالشجاعة اتصؾ أنه من الرؼم على طلٌحة، أن وٌبدو

 خالد، قدوم منتظًرا هو حٌث البقاء وآثر للخطر، حٌاته وتعرٌض علٌه، انقالبه من خشٌة صفوفه، من طًء

 .الؽمر له ٌقال آخر ماء على وعسكر

 أن قبل المسلمٌن بزحؾ منهم وعلم ؼرة، على ٌؤخذ ال حتى الصحراء فجاج على العٌون طلٌحة وبث     

 حال فً والفرار الؽلبة، على قابمة عسكرٌة ووضع خطة للمواجهة، استعداًدا قواته فعبأ بزاخة، إلى ٌصلوا

 بأربعٌن نفسه وأحاط علٌه، الدابرة دارت إذا السبً فً ٌقعن لبال أمٌن؛ مكان فً النساء معظم فعزل الهزٌمة،

 . أسد بن فتٌان أشد من فارًسا

 خالد جٌش أفراد عدد عن جٌشه أفراد عدد زاد فقد والراحة العددٌة، الكثرة هما بمٌزتٌن طلٌحة جٌش تمٌز     

 الذي اإلسالمً الجٌش عكس على دٌاره، فً مرتاًحا كان كما والركابب، السالم وفرة مع أكثر أو مقاتل، بألؾ

 التً المعركة بهذه كلها نجد وشؽلت والجبال، األودٌة فً األمٌال مبات سٌر بعد ٌقاتلوا أن أفراده على كان

 . األبواب على أضحت

 قًٌسا، ٌحارب أن خالد على طًء من جماعة فأشارت للقتال، واستعدوا طلٌحة، حول أسد وبنو قٌس، التفت     

 ٌدل فإنه شًء، على الطلب هذا دل وإن أشرنا، كما الجاهلٌة فً بٌنهم كان لحلؾ وذلك أسد، بنً عن وٌعدل

 قلوبهم، فً ٌتجذر لم اإلسالم وأن القبلٌة، بالعٌن وٌنظرون الجاهلٌة، بالعصبٌة ٌفكرون زالوا ال القوم أن على

 . والعسكري السٌاسً الواقع بدافع كانت ردتها عن طًء عودة وأن

 صفوؾ داخل ٌحصل انشقاق ألي ٌسمح أال على حرًٌصا خالد وكان التوجه، هذا حاتم بن عدي عارض     

ا فأقنع أرضه، على ٌحارب الذي عدوه بأس لشدة نظًرا مقاتل، كل إلى بحاجة فهو قواته، ًٌ  قومه، بمجاراة عد

 .أسد  بنً سابر المسلمٌن سابر وقاتل قًٌسا، طًء قاتلت وهكذا

 أن بعد طلٌحة عن الفزارٌون وانفض المسلمٌن، بانتصار انتهت ضاربة معركة رحى فً الجٌشان والتحم     

 بالفرار طلٌحة والذ األسرى، بٌن من عٌٌنة وكان وٌأسرونهم، ٌقتلونهم المسلمون فطاردهم كاذب، أنه اكتشفوا

 .ردته  عن بقً من وعاد كثٌر، خلق جٌشه من وقتل الشام، بالد تخوم على كلب منازل من النقع حتى

 وعودة الشدة، من وؼطفان أسد، لقٌت ما وبلؽه المسلمٌن، جانب إلى الصراع كفة بتحول طلٌحة علم وعندما

 مكانته، عمر له وحفظ القادسٌة، معركة فً واشترك ذلك، بعد إسالمه وحسن أسلم اإلسالم، إلى منهم ارتد من



 بطلٌحة، حربك فً استعن أن" العراق، فتح جٌوش قادة أحد مقرن، بن النعمان إلى فكتب الحرب، فً ورأٌه

  .نهاوند  معركة فً استشهد ولقد ،"كرب معدي بن وبعمرو

 :البزاخة  معركة ذٌول

 الجزٌرة من الشرقً الشمالً الجزء فً الضاربة المرتدة القبابل إلخضاع البزاخة فً انتصاره خالد استثمر -

 مدة المنطقة فً أقام لذلك الجزء، هذا فً المسلمٌن أقدام وتثبٌت اإلسالم، حظٌرة إلى للعودة ودفعها العربٌة،

 من وهوازن وسلٌم عامر، بنو عاد وهكذا المرتدٌن، فلول ضد عسكرٌة عملٌات عدة خالله نفذ كامل شهر

 .ردتهم 

 أثناء بهم ومثلوا المسلمٌن، قتلوا الذٌن تسلٌمه وادعهم، حٌن وطًء، وسلٌم وهوازن، ؼطفان من خالد طلب -

 هبٌرة بن قرة بٌنهم من كان المدٌنة، إلى الزعماء وأرسل العادٌٌن، المقاتلٌن عن عفا بهم جًء فلما ردتهم،

 أبً إلى وكتب المسلمٌن، على عدوا الذٌن وقتل الفزاري، حصن بن وعٌٌنة عامر، بنً ردة صاحب القشٌري

 .هذا  بتصرفه ٌعلمه بكر

 أن ورأى ومطاردتهم، المرتدٌن محاربة فً االستمرار على وشجعه خالد، تصرفات على بكر أبو وافق -

 بداٌتها، فً تزال ال كانت العربٌة الجزٌرة فً اإلسالمً الحكم على االنتفاضة حركة ألن القبابل؛ زعماء ٌتألؾ

 بن وعلقمة وعٌٌنة قرة عن فعفا المحنة، هذه فً لهم عوًنا لٌكونوا هؤالء قلوب تألٌؾ إلى بحاجة والمسلمون

 بحق والقتل العدوان، من ٌداه اقترفت ما نتٌجة السلمً، هللا عبد بن بجٌر وهو الفجاءة، وقتل الكلبً، عالثة

 .المسلمٌن 

 المسلمٌن، عند ثأًرا لتصٌب خرجت وقد ،"زمل أم"بـ المعروفة الفزارٌة مالك بنت بسلمى خالد اصطدم -

  .أتباعها  وفرار زمل أم ومقتل المسلمٌن، انتصار عن اللقاء وأسفر المرتدة، القبابل بعض وساندتها

 :تمٌم بنً بطاح باتجاه خالد زحف

 بنً بطاح إلى سار العربٌة، لشبه الجزٌرة الشرقً الشمال فً الردة حركة على القضاء من خالد انتهى أن بعد

 مالك بقتل انتهت الحملة لكن كبٌرة، اشتباكات عن المصادر تتحدث وال ،"م236/ هـ11 شعبان" شهر فً تمٌم

 . الؽلٌظ للنقد خالًدا وعرضت المسلمٌن، بعض حفٌظة أثارت التً نوٌرة بن

 المدٌنة من خرج أنه وٌفعل التمٌمٌٌن، إلخضاع االنقسام من تمٌم بنً فً حصل ما استؽل خالًدا أن والواقع     

 ٌجوز وال األولى، الخطوة سوى البزاخة معركة تكن ولم القبابل، ثورات على والقضاء المرتدٌن، إلخضاع

 أن وبخاصة وجوده، حال فً النص، حرفٌة عند جٌشه وقٌادة بسٌاسته، ٌتمسك أن ٌشأ لم إنه ثم عندها، الوقوؾ

 ثم الفرص، من كثًٌرا علٌه ٌضٌع مما البادٌة فً المواصالت لطبٌعة نظًرا بطٌبة كانت المدٌنة مع االتصاالت

 خطر من جٌشه مؤخرة ٌحمً وبالتالً المرتدٌن، وجود من المنطقة ٌطهر أن شأنه من التمٌمٌٌن إخضاع إن

 تمٌم بنً بطاح نحو الزحؾ قرر لذلك، مطمبن؛ وهو الٌمامة، ألهل للتفرغ فرصة وٌعطٌه علٌها، االعتداء

 .المرتدٌن إلخضاع

 



 القضاء على ردة بنً حنٌفة:

 :الٌمامة نحو الزحف

 عسكرٌة بقوة وزوده الٌمامة، فً مسٌلمة بقتال بكر أبو كلفه أن بعد البطاح إلى المدٌنة من خالد عاد     

 اثنً إلى آالؾ عشرة بٌن ما جٌشه، عدٌد فبلػ والقراء، بدًرا شهد وممن المهاجرٌن، من جماعة ضمت إضافٌة

 تحدٌات ٌواجه دولة لرجل كامل وعً عن تنم محددة وعسكرٌة سٌاسٌة، بتعلٌمات زوده كما مقاتل، ألؾ عشر

 .كبرى 

 القبابل كانت حٌث الٌمامة، قبل المرتدٌن على القضاء خالل ضار قتال أي ٌواجهوا لم المسلمٌن أن والواقع     

 إال شًء فً تطمع وال النبوة، أفرادها من أحد ٌدعً ال بكر، أبً وبٌعة النبً، وفاة عقب المدٌنة هاجمت التً

 خوض على بقادرة زمل أم تكن ولم عنه، القبابل انقضاض بعد طلٌحة قوة وتضاءلت الزكاة، من تعفى أن

 وهنت الذي الوقت فً داخلً، خالؾ على تمٌم بنو وكان القبابل، تلك فلول من حولها اجتمع بمن ناجحة معركة

 . قتال خالد وبٌن بٌنه، ٌكن فمل نوٌرة، بن مالك قوة من سجاح

 فلها قرٌش، بمصاؾ أنفسهم ووضعوا محمد، نبوة حنٌفة بنو أنكر فقد مختلًفا، فكان الٌمامة، فً الوضع أما     

 الشجعان الجند من وفٌهم قرٌش، مكانة تضارع العرب بٌن مكانة لهم كان كما ورسول، نبً ولهم ورسول نبً

 تنافس، عزمهم من ٌضعضع وال خالؾ، عضدهم فً ٌفت ال متراصة كتلة ذلك إلى وهم قرٌش، جند أضعاؾ

 أرسلهما إسالمٌٌن جٌشٌن على انتصروا كما شدٌد، بأس أولً فكانوا والجنس، العقٌدة فً تفاوت بٌنهم ولٌس

 إلى خالد وصل .حسنة  بن شرحبٌل بقٌادة والثانً جهل، أبً بن عكرمة بقٌادة األول إلخضاعهم، بكر أبو

 :شقٌن من عسكرٌة خطة وضع المٌدانً الوضع درس أن وبعد حنٌفة، بنً أراضً

 طرٌق عن وذلك النفسٌة، بالحرب عصرنا فً ٌسمى فٌما عزابمه، وتوهٌن وإضعافه، العدو إرباك: األول

 .والتهدٌد اإلنذار

 .به المسلح االصطدام: الثانً

 أتباع على التأثٌر منهم والطلب حنٌفة، بن أشراؾ بعض استقطاب حاول فقد األول، بالشق ٌتعلق ما ففً

 حنٌفة، بنً بٌن إسفٌن دق فً فشلت محاولته لكن والترؼٌب، الترهٌب طرٌق عن جٌشه، من وسلخهم مسٌلمة،

 متكتلٌن حنٌفة بنو وظل جًدا، محدودة اإلٌجابٌة نتابجها جاءت فقد بذلها، التً الجهود من الرؼم وعلى ومسٌلمة،

 . محضة قبلٌة زاوٌة من الصراع هذا إلى نظروا وقد مسٌلمة، حول

 مع المرتقب للقاء استعداًدا تعببة، على وهو حنٌفة، بنً أراضً فً توؼل فقد الثانً، بالشق ٌتعلق ما وفً     

 رٌؾ جاعاًل  المسلمٌن بزحؾ علم عندما الٌمامة طرؾ فً بعقرباء عسكر قد األخٌر هذا وكان مسٌلمة،

 فً خالد وعسكر للمواجهة، استعداًدا ألًفا أربعٌن عددهم البالػ جنوده وعبأ ظهره، وراء وحصونها الٌمامة،

 مصٌره طرؾ كل ٌعلق الحٌن، ذلك حتى العرب بها سمع معركة أشرس لخوض الجمعان وتأهب مواجهته،

 المبكر التارٌخ فً الحاسمة األٌام من الٌمامة فٌوم األمر، هذا تقدٌر فً منهما أي ٌبالػ ولم الٌوم، ذلك بمصٌر

 . العرب تارٌخ وفً لإلسالم،



 :عقرباء  معركة

 بداٌة فً المسلمون وتعرض جوالت، عدة فً الجمعان ٌلتحم أن قبل فردٌة بمبارزات المعركة ابتدأت     

 وضع فً جذرٌة تؽٌرات فأجرى العسكرٌة، خطته تعدٌل إلى خالًدا اضطر مما شدٌد قتالً لضؽط المعركة

 وتقاتل عنها تفترق أي أختها، عن فرقة كل تمتاز أن به وٌقصد، قبابلهم حسب المقاتلٌن تمٌٌز خالل من الجٌش

 :أن التعدٌل هذا وراء من هدؾ وقد منفردة،

 .حدة على فرقة كل بالء ٌعرؾ -

 .وانهزم ضعؾ ومن المعركة، فً منهم صمد ومن حسًنا، بالء أبلى من المسلمون ٌعرؾ -

 والحمٌة العصبٌة، القوة التؽٌٌرات هذه أثارت فقد وفعاًل، .مداه أقصى حتى للقتال المسلمٌن بٌن التنافس إثارة -

 تحت تقاتل فرقة فكل األوج، الدٌنٌة الحماسة وبلؽت بٌنهم، التنافس فاشتد المسلمٌن، المقاتلٌن لدى الدٌنٌة

 .الموت  جنودها إلى فٌندفع الؽلبة، وشرؾ النصر تنال أن وتود راٌتها،

 السٌوؾ، لوقع حنٌفة بنو وثبت الجانبٌن، من القتلى عدد فٌها كثر ساعات، عدة األخٌرة الجولة فً القتال استمر

 حنٌفة، بنً بٌن مسٌلمة بقً ما وطأتها تخؾ ال الحرب أن عندبذ خالد فأدرك منهم، قتل من بكثرة ٌحفلوا ولم

 إلى مسٌلمة فاضطر القتالً، ضؽطه شدد لذلك بموته، إال بالمعركة تنتهً ولن قتل، إذا إال ٌنهزم ال العدو وأن

 الحدٌقة، المسلمون حاصر الضؽط، لتخفٌؾ بابها وأؼلق أتباعه، من كبٌر عدد مع حدٌقته ودخل التراجع،

 أحد، معركة فً حمزة وقاتل عدي، بن المطعم مولى لوحشً، والحت ضار، قتال بداخلها وجرى واقتحموها

 علٌه فانقض أرًضا، ووقع فأصابه بحربته، فضربه أمامه، خاللها مسٌلمة انكشؾ فرصة بعدها، أسلم قد وكان

 .علٌه  وأجهز بسٌفه خرشة بن سماك

 قوة تزعزعت إذا الشدٌد، القتال لذلك حًدا ووضع الضارٌة، المعركة لهذه النهاٌة بداٌة مسٌلمة مقتل شكل     

 مرارة من لمجاعة ٌترك لم ذرًٌعا فتًكا مسٌلمة بجنود ففتكوا المسلمٌن، قوة المقابل فً واشتدت وانهارت، العدو

 واحًدا حنٌفة بنو تكبد الصلح، وطلب استسالمه، فأعلن الخٌار، مسٌلمة، مقتل بعد القٌادة تولى الذي الحنفً،

 :التالٌٌن البندٌن على الصلح وتقرر قتٌل، ومابتً ألًفا المسلمون تكبد فٌحٌن قتٌل، ألؾ وعشرٌن

 قرٌة كل من وحابًطا السبً، وربع والخٌل، والسالح، والفضة الذهب، من عندهم ما نصؾ حنٌفة بنو ٌسلم -

 .ومزرعة

 .اإلسالم  فً ٌدخلوا أن على دماءهم المسلمون ٌعصم -

 من عقرباء معركة فً كان ما فٌها كان موقعة العصور تلك فً العربٌة الجزٌرة تعرؾ شبه لم أنه والواقع     

 الٌوم هذا عرؾ كما الموت، حدٌقة اسم الرحمن، حدٌقة وهً مسٌلمة، حدٌقة على المسلمون أطلق لذلك دماء،

  .الٌمامة بٌوم

 :اإلسالم  إلى حنٌفة بنً عودة

 توبتهم وأعلنوا فباٌعوا معسكره، فً خالد إلى بهم وجًء فٌه، كانوا مما والبراء للبٌعة حنٌفة بنو وحشر     

 والذهب والكراع، والحلقة السالح، من فٌها ما وأخرج الحصون فتحت ثم اإلسالم، إلى وعودتهم الردة، منن



 توبتهم، على تدلٌاًل  حنٌفة بنً من وفد مع بكر أبً إلى فأرسله الخمس، وعزل الجند على خالد فقسمه والفضة،

 .أمامه  إسالمهم فجددوا

 :مجاعة  ابنة من خالد زواج

 فوافق ابنته، ٌزوجه أن مجاعة من طلب األمر؛ زمام وتسلم الصلح، وأتم النصر، إلى خالد اطمأن أن بعد     

 . الزواج هذا فً نظره وجهة وبٌن نفسه، عن دافع لكنه الخلٌفة، جانب من للنقد خالد وتعرض تردد، بعد

 .الحدثً التطور هذه من منهما كل موقؾ لنا توضح علٌه، خالد ورد قابده إلى بكر أبً لكتاب متأنٌة قراءة إن

 :أنه خالد على عاب فقد بكر، أبً بموقؾ ٌتعلق ففٌما

ا كان ما ٌشؽله ال الهموم، من النفس فارغ - ًٌ   .موقفه فً ٌقؾ ممن المسلمٌن من ؼٌره ٌشؽل أن حر

 الزواج، فً التفكٌر عن الحزن هذا ٌصرفه ولم بعد، تجؾ لم ودماؤهم المسلمٌن، قتلى على ٌحزن لم -

 .لعواطفه استجابة بالنساء والتعرٌس

 أنه وبخاصة شأفتهم، ٌستأصل أن باستطاعته وكان منهم، هللا أمكنه أن بعد القوم صالح حٌن رأٌه عن خدع -

 .منه  بدر الذي بعد المصاهرة برباط معه فٌرتبط خدعه، الذي الرجل إلى ٌخطب

 :خالد بموقؾ ٌتعلق وفٌما

ًٌا صدق، فً صرًٌحا لٌن، فً حازًما نفسه عن خالد دفاع جاء -  .هدوء فً قو

 السرور للقابد تم ولقد األحزان، ولواعج ،األلم آثار الكبٌرة النفوس فً ٌبقً ال التضحٌة مع ولو النصر إن -

 .أعدابه على سلطانه ببسط الدار به وفرت المؤزر، بالنصر

 الفذ، بالقابد التظنن فً الضعٌفة األوهام تندفع ال حتى خدعه الذي الرجل هذا إلى خطبته ٌبرر ما خالد ٌؤكد -

 فٌما قومه، سٌد هو رجل إلى خطب قد أنه ٌعلن فهو قبل، من نوٌرة بن مالك بامرأة زواجه فً التظنن وقع كما

 دون إلٌه سعت الخطبة أن على النفوس، وتطٌٌب االستقرار، وسابل من وسٌلة إلٌه الخطبة ٌجعل أن من ٌمنعه

 .عتاب من ذلك فً علٌه كان ما لها قصًدا المدٌنة من إلٌها عمل ولو مسبق، تخطٌط

 كان لو إلٌهم، الحٌاة ٌرد أن كفٌاًل  كان الحزن هذا وأن واضح، بشكل المسلمٌن، قتلى على حزنه خالد أبدى -

ا، المسلمٌن من كان من ٌخلد أن كفٌاًل  وكان مٌت، إلى الحٌاة ٌرد حزن ًٌ  والخلود البقاء، كتب هللا كان لو باق

 .األحٌاء  من ألحد

 :فقد الشهٌرة، الٌمامة لمعركة العامة النتابج إلى المقام هذا فً نشٌر أن بد وال

 .العربٌة الجزٌرة شبه فً حجمها إلى الموازٌن أعادت -

 .مسٌلمة أسطورة أنهت -

 ممن فلول فٌها تجمعت التً تهامة فً وبخاصة العربٌة، الجزٌرة فً المرتدٌن بقٌة قلوب فً الرعب أوقعت -

 ٌجوبون وراحوا المدلجً، سلمى بن جندب بقٌادة وكنانة وخزاعة، مدلج من مسٌلمة، قٌادة تحت انضوى

 فً بهم فاصطدم أخاه مكة، على بكر أبً عامل أسٌد، بن عتاب إلٌهم فأرسل .ونجران صنعاء بٌن المنطقة

 . "المعركة أرض من جندب وفر علٌهم، وانتصر األبارق



 .الفتوح حروب فً ستتجلى والتً خالد، بها اتصؾ التً القٌادٌة األلمعٌة أظهرت -

 :البحرٌن  فً الردة على القضاء

 على كلها تقع ممالك وهً وكندة، وحضرموت والٌمن، ومهرة وعمان البحرٌن، فً مشتعلة الردة استمرت     

 العربٌة، الجزٌرة وشمالً الحجاز، عن بعٌدة وهً األحمر، والبحر والعمانً العربً، الخلٌجٌن شاطا

 أكثر وهو ونفوذ، سلطان علٌها لفارس كان الجؽرافً، موقعها وبحكم الخالً، الربع صحراء عنها وتفصلها

 فً بقواتها وتدعمها بنفوذها، تمدها فارس كانت فارسٌة، جالٌات استوطنتهما وقد وعمان، البحرٌن فً وضوًحا

 عصر فً باإلسالم دان من آخر فكانوا سكانها، نفوس فً اإلسالم ٌتجذر لم هذا واقعها وبحكم الشدة، أوقات

 تختم طاحنة حروؾ بعد اإلسالم إلى ٌعود من آخر سٌكونون ثم النبً، وفاة بعد ارتد من أول كانوا كما الرسالة،

 . الردة حروؾ

 ربٌعة، من القٌس عبد وبنو وابل، بن بكر بنو استوطنتها وقد الٌمامة، تجاور ألنها بالبحرٌن؛ المسلمون بدأ     

 األنحاء، هذه ملك كان عدن، إلى الفرات مصب من الثؽور فً والفرس الهنود، التجار من جماعة وأقامت

ا، وكان القٌس، عبد زعٌم العبدي ساوى بن المنذر ًٌ  الحضرمً بن العالء دعاه حٌن اإلسالم اعتنق لكنه نصران

 فٌها توفً التً السنة فً المنذر وتوفً. به قومه واقتدى للهجرة، التاسعة السنة فً البحرٌن إلى النبً مبعوث

 وكان سوٌد، بن المنذر بن النعمان بن المنذر علٌهم وملكوا ضبٌعة، بن الحطم بزعامة بكر بنو فارتد النبً،

 توجٌه إسالمهم على القٌس عبد بنو واستمر ٌوًما، الحٌرة حكموا الذٌن المناذرة ساللة من وهو الؽرور، ٌسمى

 قوة بكر أبو إلٌهم فأرسل جواثا ، فً القٌس عبد بنً المرتدون وحاصر المعلى، بن الجارود زعٌمهم من

 جرى ثم أنفسهما، على وخندقا بعضهما، مواجهة فً الطرفان وعسكر الحضرمً، بن العالء بقٌادة عسكرٌة

 جزٌرة إلى نجا من وفر الؽرور، وأسر المعركة فً الحطم وقتل المسلمٌن، انتصار إلى أدى بٌنهما اشتباك

 الذٌن المرتدٌن على فٌه الدابرة دارت شدٌد قتال الطرفٌن بٌن وجرى المسلمون، فلحقهم واعتصموا بها، دارٌن

 .البحرٌن  فً المسلمون واستقر علٌه، هللا فتح بما بخبره بكر أبً إلى العالء وكتب آخرهم، عن قتلوا

 :واألشعرٌٌن  وعك ومهرة عمان، أهل ردة على القضاء

 النبً إلٌه أرسل وقد سلٌم، بنً من مالك بن هللا عبد بن جٌفر ٌدعى أمٌر وعلٌها لفارس، تابعة عمان كانت     

 أهل ارتد أن بعد المدٌنة إلى عاد حٌث النبً وفاة حتى القوم بٌن عمرو أقام ٌدٌه، على فأسلم العاص، بن عمرو

 .المرتدٌن مع ٌرتد ولم الجبال، إلى جٌفر وفر عمان،

ا النبوة وادعى االرتداد، حركة األزدي مالك بن لقٌط التاج ذو تزعم      ًٌ  بالجلندي، ٌعرؾ وكان بؽٌره، مقتد

 بن حذٌفة بقٌادة األولى المنطقة، إلى عسكرٌة فرق ثالث أرسل بكر أبً مسامع الردة أخبار بلؽت وعندما

 أبً بن عكرمة بقٌادة والثالثة األزدي، البارقً هرثمة بن عرفجة بقٌادة والثانٌة الحمٌري، الؽلفانً محصن

 .جهل 



 وعاد الناس، وٌسكن األمور، ٌوطد بعمان حذٌفة أقام المسلمٌن، انتصار عن وأسفر دبا، فً الطرفان والتقى

 بقٌادة المرتدٌن من سكانها فأخضع مهرة، إلى ؼرًبا عكرمة وتوجه الؽنابم، خمس ومعه المدٌنة، إلى عرفجة

 .محارب  بنً أحد المصٌح،

 المواصالت وقطعوا األعالب، فً فتمركزوا األوزاع، إلٌهم وانضم بتهامة، واألشعرٌٌن عك قبابل وارتدت     

 .الٌمن  إلى المؤدي الطرٌق على األمن فتعطل والساحل، مكة بٌن

 له ٌشرح بكر أبً إلى هالة أبً بن طاهر عاملها فكتب الطرٌق، هذا إلى اإلسالمٌة المدن أقرب الطابفة كانت

 .وهزمهم  األعالب فً بهم فاصطدم له، فإذن المرتدٌن، بإخضاع وٌستأذنه المتدهور، الوضع

 :الٌمن  فً الردة على القضاء

 عدة تضافرت وقد فً أوضاعه، اضطراب عنها نتج حادة سٌاسٌة النقسامات النبً وفاة بعد الٌمن تعرض     

 :عامالن أهمها لعل الداخلً الوضع أججت عوامل،

شبه  أرجاء مختلؾ فً الردة بانتشار متأثرة السابق، نفوذها الستعادة وتسابقها القبلٌة، الزعامات تنافس: األول

 .العربٌة الجزٌرة

 العصبٌة عامل: الثانً

 مساعدٌن وجشًٌشا وداذوٌه، صنعاء، على فٌروًزا فعٌن الٌمن، فً السلطة فً تعدٌالت بكر أبو أجرى لقد     

ا قٌس كان حٌن فً الفرس من األوابل الثالثة كان الجند، على هبٌرة بن وقٌس له، ًٌ  وراودته حمٌر، من عرب

 .بكر أبً تدابٌر من ؼضب لذلك الٌمن، مخالٌؾ كامل على السٌطرة أحالم

 عرب استقطاب فحاول الٌمن، فً العربً النفوذ ٌهدد الذي األبناء، نفوذ تصاعد من خشً قًٌسا أن والواقع

 أن ؼٌر الٌمن، أحداث فً حمٌر قٌمة أدرك ولعله الحمٌري، القالع ذي وبخاصة علٌهم، للقضاء جمًٌعا الٌمن

 صاحبهم، أنت شًء، فً هنا ها مما لسنا" علٌه بالرد واكتفى األبناء، ٌنصر لم كما له ٌستجب لم" القالع ذا"

 . "أصحابك وهم

 مسلمٌن، كانوا األبناء أن ذلك الدٌنٌة، الظروؾ واقع حتمه النزاع هذا من الحمٌرٌٌن موقؾ أن وٌبدو       

 بعد وبخاصة الٌمن، فً العام الوضع على سلبٌة نتابجه تكون قد معهم نزاع وكل المدٌنة، بحماٌة وٌتمتعون

 سبٌل ال مما الشمال من المسلمٌن لهجمات معرًضا البلد هذا أضحى بحٌث الٌمنٌٌن، من جماعات ارتداد

 . مواجهته إلى للٌمنٌٌن

 إلٌه ٌنضموا أن منهم فطلب العنسً، األسود أتباع إقناع الحمٌرٌٌن، استقطاب فً فشله بعد قٌس، حاول     

 صنعاء التحالؾ قوى وهاجمت له، فاستجابوا الٌمن، من وطردهم لألبناء العداء وهً المشتركة، األهداؾ بفعل

 عند ملتجبٌن خوالن، جبل إلى وجشٌش فٌروز وفر الحكم، دست على قٌس وتربع داذوٌه، وقتلت ودخلتها،

 . الزعماء إحجام استمرار ظل فً حمٌر من جماعات إلٌهما وانضمت األول، أخوال

 أثار مما القبابل، مختلؾ من الٌمن أهل رضى وحاز الٌمن، عن األبناء أسر إجالء على قٌس وأقدم      

 عن وأجاله بقٌس واصطدم عسكرٌة، قوة منهم وشكل إسالمها، على استمرت التً القبابل فاستقطب فٌروز،



هالة ،  أبً بن طاهر بقٌادة مساندة عسكرٌة بقوة وأمده ذلك، على الخلٌفة ووافقه علٌها، أمًٌرا وعاد صنعاء،

 ردتهم، على الثابرون استمر إذ الٌمن، ربوع فً والسلم األمن تحقق لم الحكم، إلى فٌروز عودة أن والواقع

 معدي بن عمرو وقاد تفاهم، إلى التوصل دون حاباًل  كانت والٌمن الحجاز، بٌن القدٌمة الخصومة أن وٌبدو

 مع عهودهم على نجران أهل وحافظ قٌس، وسانده اإلسالمً، للوجود معادٌة حركة فً الٌمنٌٌن جموع كرب

 . لوابه تحت ٌنضووا فلم المسلمٌن،

 واآلخر جهل، أبً بن عكرمة بقٌادة أحدهما الٌمن إلى جٌشٌن فأرسل بحزم، الثورة هذه بكر أبو واجه      

 وشعروا بالدهم، باتجاه المسلمٌن زحؾ هالهم الثابرٌن أن وٌبدو الٌمنٌٌن، إلخضاع أمٌة أبً بن المهاجر بقٌادة

 إلى وسلمه األول على الثانً وقبض وقٌس، عمرو بٌن الخالؾ دب أن بعد وبخاصة لهم، التصدي عن بعجزهم

 صنعاء المهاجر ودخل عنهما، عفا الذي بكر أبً إلى وأرسلهما االثنٌن، على األخٌر هذا فقبض المهاجر،

 فً الردة بذلك فانتهت وحمٌر، النخع استبرأ أن بعد الجنوب فً عكرمة وعسكر المتمردٌن، فلول وتعقب

 .اإلسالم  حظٌرة إلى البلد هذا وعاد الٌمن،

 :وحضرموت  كندة فً الردة على القضاء

 كندة، فً حضرموت صدقات وبعض حضرموت، فً كندة صدقات بعض توزع بأن أمر قد النبً كان      

 األثناء هذا فً النبً وتوفً الصدقات، فً والتبادل التوزٌع، هذا بشأن البلدٌن سكان بٌن خالؾ حدث أنه وٌبدو

 .العنسً  األسود لدعوة كندة واستجابت االرتداد، إلى البلدٌن سكان دفع مما

 على عامله أمٌة أبً بن والمهاجر حضرموت، على النبً عامل األنصاري البٌاضً لبٌد بن زٌاد كان       

 جباٌة فً اشتد الوالً هذا أن وٌبدو لبٌد، بن زٌاًدا عنه وأناب النبً، توفً حتى منصبه ٌتسلم لم لكنه كندة،

 تعرض بالقوة، الثورة قمع حاول ولما االرتداد، نحو للجنوح آخر دافًعا وشكل الناس، أثار مما الصدقات،

 . وحضرموت كندة فشملت الثورة، وتوسعت الكندي، قٌس بن األشعث ٌد على للهزٌمة

 وانضمت عكرمة، أنجده كما فأنجده، صنعاء فً بالمهاجر فاستنجد األمر، استفحال من الوالً خشً       

 المعركة، ساحة من األشعث وفر علٌه، وتؽلبتا الزرقان بمحجر األشعث وهاجمتا المهاجر، قوات إلى قواته

 المنطقة طهرت عسكرٌة قوة نفسه الوقت فً المهاجر وأرسل المسلمون، النجٌر، فحاصره حصن إلى والتجأ

 . القادة التفاق وفًقا مأرب فً تمركز فقد عكرمة أما الساحل، حتى

 إطالة عواقب من خشوا كما بالدهم، فً المسلمٌن توؼل أزعجهم النجٌر فً المتحصنٌن أن وٌبدو      

 المسلمٌن، انتصار عن أسفر الذي الصدام حدٌث وهكذا للمحاصرٌن، والتصدي الخروج، قرروا لذلك الحصار،

 ونفوذه، حٌاته على لٌحافظ دابًما القوي الجانب مع فهو السٌاسٌة، بالتقلبات اتصؾ الذي األشعث ٌد فً وأسقط

 وعلى نفسه، على المهاجر من له لٌستأنس عكرمة إلى فذهب. بنفسه وٌنجو للمسلمٌن الحصن ٌسلم أن له فبدا

 دخل وعندما معهم، اسمه ٌدون أن ونسى فدونها، أسماءهم، ٌدون أن عكرمة منه فطلب أتباعه، من تسعة

 المدٌنة، إلى وأرسله علٌه، قبض بٌنهم من األشعث اسم ٌكن لم ولما التسعة، سراح أطلق الحصن إلى المهاجر

 عن بالعفو وانتهى الخلٌفة، جانب من بالقتل والتهدٌد المعاتبة، إلى أقرب هو الخلٌفة، وبٌن بٌنه حوار وجرى



 تماًما األمور استتبت حتى وكندة حضرموت، فً وعكرمة المهاجر وأقام اإلسالم، إلى عاد أن بعد األشعث

 .الردة  حروب آخر ذلك فكان األمن، وتحقق للمسلمٌن

 :  الردة حروب نتائج

 بعامة المسلمٌن العرب أوضاع على آثاًرا ترك حدًثا شكلت وقد العربٌة، الجزٌرة فً شبه الردة حروب انتهت

 :أهمها لعل

 المجتمع فً شخص كل وأصابت جؽرافٌة، كرقعة العربٌة الجزٌرة أنحاء شبه كافة الردة حروب شملت -

 من آثارها تمحى أن الصعوبة من أهلٌة حروب إذن فهً اإلسالم، على ثابًتا أو مرتًدا إما كان، حٌث العربً

 أصاب القتل إن إذ باإلسالم، عهد حدٌثً كانوا العرب أن وبخاصة الثأر، على ٌقوم مجتمع فً العربً ذاكرة

 الداخلً، الشأن عن الناس اهتمام تحول جدٌدة جبهات فتح الضروري من فكان ارتدت، التً القبابل مختلؾ

 والدافع األبرز، السبب كان الدٌنً العامل بأن المالحظة مع العربٌة، شبه الجزٌرة نطاق خارج الفتوح فكانت

 . الفتوح إلى اإلسالمٌة العربٌة الجٌوش دفع الذي األول

 فإذا الفتوح، قاعدة تعد جزٌرتهم التً إلى العرب لدفع ضرورٌة الدٌنٌة الوحدة بعد السٌاسٌة الوحدة كانت -

 هذه تحقٌق الردة حروب أناحت وقد وتستمر، وتنجح تبدأ أن للفتوح ٌمكن فكٌؾ مضطربة، القاعدة هذه كانت

 . تلت التً العسكرٌة لألعمال وحشدها العرب، طاقات كل وتعببة الوحدة،

 عمالنً عسكري تدرٌب أول كانت الردة حروب واتساع حجم أن ذلك والفتوح، الردة حركة بٌن صلة هناك -

 الحشد، من ابتداء الكبٌرة، الجٌوش مستوى على العربٌة، الجزٌرة فً المسلمٌن العرب لكافة األرض على

 والتدابٌر والجاسوسٌة والحصار الدورٌات، أعمال إلى وااللتحام، والسٌر التحركات إلى العامة والتعببة

 فكانت أقل، مستوٌات على كانت الرسالة عصر وحتى الجاهلٌة، فً العرب بٌن الحروب أن وٌذكر اللوجستٌة،

 المقاتلٌن، من اآلالؾ عشرات معاركها فً واشترك العربٌة، ٌرةالجز كل أشعلت حرب أول الردة حروب

 بهدؾ العربٌة الجزٌرة خارج إلى علٌه العرب المسلمون عبر جسر بمثابة الحروب هذه وصؾ ٌمكن وعلٌه

 . الفتح

 عملٌات قٌادة من وتدرجت القتال، فً خبرة اكتسبت عسكرٌة قٌادات لبروز مواتٌة فرصة الردة حروب كانت -

 الولٌد بن خالد: القٌادات هذه بٌن من نذكر أوسع، نطاق على عملٌات قٌادة إلى اإلمكانات محدودة صؽٌرة

 بن والمثنى هللا، عبد بن وجرٌر عاصًما وأخاه عمرو، بن والقعقاع وقاص، أبً بن وسعد العاص، بن وعمرو

 .كثٌر وؼٌرهم وإخوته، مقرن بن والنعمان حاتم، بن وعدي الشٌبانً حارثة

 التً للفتوح الكبرى المعارك وبٌن النبً، ؼزوات بٌن الحجم حٌث من وسٌطة مرحلة الردة حروب كانت -

 .بعدهما وما والقادسٌة الٌرموك مثل وبٌزنطٌة فارسٌة، مجتمعات ؼٌرت

 اختاروه، الذي وبالنظام بالنفس، الثقة المسلمٌن أعطت إنها تقدر، ال فنٌة قٌمة ذات الردة حروب كانت -

 عددٌة، وكثرة مادٌة بقدرات تتمتع كبرى قوى مواجهة فً وضرورٌة هامة ثقة وهً االنتصار، على وبالقدرة

 .بالهدؾ اإلٌمان جانب إلى هذا


