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 فتوح الجزيرة وأرمينية والباب -استكمال فتوح بالد الشام

 :الشام بالد في الجيوش قيادة عن الوليد بن خالد عزل

 فً المسلمٌن جٌوش إمارة عن الولٌد بن خالًدا الخطاب بن عمر عزل سبب حول المصادر رواٌات تتباٌن     

 ٌمس ال منفرد بحدث تتعلق المسؤلة ألن للجدل؛ مثًٌرا ٌكون أن ٌجب ال كهذا موضوًعا أن والواقع الشام، بالد

 فشل فً تكمن الجدل إثارة أن وٌبدو عبٌدة، وأبً وخالد عمر شخصٌات، ثالث سوى مباشر نحو على

 إجمال وٌمكن لألحداث، سردهم خالل أنفسهم هم اصطنعوها التً المتباٌنة األقوال بٌن التوفٌق فً المإرخٌن

 :ثالثة فً المصادر فً جاءت كما العزل دوافع

 ملتبسة إٌماءات على ٌقتصرون المإرخٌن من كثًٌرا إن: خالد تجاه عمر جانب من قدٌمة ضؽٌنة: األول الدافع

 المصادر تقدمه ما جانب فإلى محالة، ال خالد لعزل الخالفة إلٌه صارت لو أنه: عمر قول فً ذروتها تبلػ كثٌرة

 إلى باإلضافة أخطاء، عمر عدها التً بكر أبً خالفة أٌام فً خالد تؤوٌالت تبرز نوٌرة، بن مالك قضٌة من

ا أذى ألحق أنه عمر، بحق خالد عن صدر كالم ًٌ  فً وقصد إرادة، عن علٌه أبقى وأنه صباه، أٌام بعمر جسد

 عن الطبري روى فقد ،2نفسه خالد ٌكذب بؤن عمر بمطلب المتعلقة الخلفٌة ٌمثل هذا كان ورما أحد، معركة

 وألمره ساخًطا، علٌه ٌزل ولم -ٌزعمون فٌما- به تكلم قد خالد كان كالم فً خالًدا عمر نزع إنما: "إسحاق ابن

 ما أول كان عمر استخلؾ فلما حربه، فً به ٌعمل كان وما نوٌرة، بابن لوقعته كله بكر أبً زمان فً كارًها

 على أمٌر فهو نفسه، أكذب خالد إن: ٌقول عبٌدة أبً إلى عمر وكتب أبًدا، عماًل  لً ٌلً ال: فقال عزله، به تكلم

 . "علٌه هو ما على األمٌر فؤنت نفسه، ٌكذب لم هو وإن علٌه، هو ما

 عمر ولً لما" متعددة، رواٌات فً الدافع هذا وٌظهر: خالد بشخص الناس تعلق من عمر قلق: الثانً الدافع

 . "دٌنه ٌنصر هللا أن ٌعلم حتى خالًدا ألعزلن: قال

: رواٌة وفً ،"إلٌهما ٌوكلوا أن فخشٌت عظموهما، الناس ولكن رٌبة، عن والمثنى أعزله لم إنً: "وقال     

 . "جمًٌعا هلل القوة وأن بنصرهما، ال الدٌن نصر هللا أن الناس لٌعلم عزلتهما إنما"

: فقال خالد، عزل عن بالجابٌة الناس إلى عمر اعتذر: الحرب وؼنابم بالمال، والتصرؾ العناد: الثالث الدافع

 أبا وأمرت فنزعته واللسان، والشرؾ البؤس ذا فؤعطاه المهاجرٌن، ضعفة على المال هذا ٌحبس أن أمرته"

 وٌعطً المال، تبذٌر فٌه خالًدا ألن إال؛ المسلمٌن على خالد والٌة كرهت ما: "قال أنه رواٌة وتجري ،"عبٌدة

 وال المسلمٌن، لفقراء ٌبقً وال حقه، من ٌستحقه ما فوق ٌدٌه بٌن والفارس للمجد وٌعطً مدحه، إذا الشاعر

 ٌنتقد طالب أبً بن وعلً عمر، بٌن جرى حوار وفً مكانة، عبٌد أبً ووالٌة عزله أرٌد وإنً شًٌبا، لضعفابهم

 صنوؾ عن بالكؾ ٌعده أن أبى خالًدا إن: "قاباًل  نفسه عن عمر فٌدافع خالًدا، عزله بسبب األول الثانً فٌه

 .عمر فٌؤبى ٌشاء، ما ٌعل ٌخلٌه أن إال فٌؤبً ٌستعمله، أن إلى ٌدعوه عمر وكان ،"عناده

 :العزل حادثة على تعقيب

 قضٌة إن ثم البناء، النقد أمام تثبت وال واهٌة، شخصٌة واتهامات قدٌمة، عداوة على المبنٌة األسباب تبدو -

 لما نظًرا بها األخذ ٌسعنا وال لالستهزاء، مدعاة تبقى جسدي أذى بسبب منصبه من المسلمٌن قادة أقدر عزل



 الحقد حمؤة فً الوقوع عن تنزهه الحق قول فً وجرأة الصؽابر، عن وترفع ونزاهة عدالة، من عمر به اشتهر

 .والضؽٌنة

 إٌمان على سلًبا ٌنعكس قد مما باألهمٌة، خالد بشخص الناس تعلق من عمر قلق تذكر التً الرواٌات تتسم -

 على المسلمٌن ؼٌرة تؽدو الحالة، هذه وفً النصر، أسباب من إلٌه الناس ٌنسبه قد ما بفعل اإلسالمً المجتمع

  .انتصاراته كامل سجل قد ٌكن لم خالًدا أن والمعروؾ للتساإل، موضًعا النبً وفاة بعد علٌها وثباتهم عقٌدتهم،

 قراراته نتٌجة وإنما مشروع، ؼٌر بإثراء الؽنابم، بتوزٌع ٌتعلق فٌما خالد على أخذت التً المآخذ تتصل ال -

 أو المرموقة، الشخصٌات خص أو ألنه المساواة بمبدأ إخالله إلى عابًدا ذلك أكان سواء بالعناد، المتسمة

 وتوحً المدٌنة، إلى العودة دون مفصلٌة قرارات باتخاذ تفرد ألنه أو؛ أعلى، أنصبة الشجاعة ذوي المقاتلٌن

 تبادل بواسطة المدٌنة، من العسكرٌة، العملٌات ٌدٌر وهو للمسلمٌن، العام القابد هو كان الخلٌفة أن الرواٌات

 فً السابدة المحلٌة ٌنهً لكً لعمر جدٌة كمحاولة العزل عملٌة وجاءت القتال، مٌادٌن فً قادته مع الرسابل

 كان هل لكن السٌاسً، المركز ٌد فً أي الخلٌفة، ٌد فً الفعلٌة والقٌادة القرار، ٌحصر ولكً الفتوح، عملٌات

 بٌن المسافة بعد مع الخلٌفة موافقة على الحصول إلى قرار كل اتخاذ قبل ٌضطرون الشام بالد فً القادة

ا ذلك ٌبدو قد الشام؟ بالد وأقصى الحجاز، ًٌ  بسبب خالد عزل ذلك ٌبرر ال ولكن الهامة، القضاٌا بصدد واقع

 من انتهى أن بعد تمٌم بنً بطاح نحو بالزحؾ خالد قرار هنا وٌستوقفنا الخلٌفة، إلى العودة قبل قرارات اتخاذه

 . تصرفه على األنصار واحتجاج الخلٌفة، إلى العودة دون البزاخة معركة

 وفاته، بعد خالد على ترحم عمر بؤن علمنا إذا وبخاصة المذكورة، الدوافع هذه من أي إلى الركون ٌمكن ال -

 وقال ،"كانت ما أموًرا به نظن كنا لقد سلٌمان، أبا هللا رحم: "فقال االعتذار، على تدل بكلمات علٌه وأثنى

 الدهر رأٌت ولكن حمًٌدا، وعاش سعًٌدا، مات ولقد فٌه، كان مما له خٌر هللا عند ما سلٌمان أبا هللا رحم: "أًٌضا

 . "بقابل لٌس

 :بـ المتعلقة الخاصة دوافعها لها تكون قد العزل مسؤلة أن ٌبقى -

ا أمًرا وال   أو قابد فعزل: األمة مصلحة -أ ًٌ  كان ما بمقدار خالد إلى إساءة عبٌدة أبً تعٌٌن ٌكن ولم آنذاك، طبٌع

 .األمور مجرٌات على بنفسه للتؤثٌر الخلٌفة من محاولة

 .الحكام تؽٌٌر واقع من السٌاسٌة الظروؾ تؽٌر -ب

 جدٌد نظام من ذلك عن ٌنتج أن ٌمكن وما الشام، بالد فً المسلمٌن توؼل نتٌجة العسكرٌة الظروؾ تؽٌر -ج

 بحاجة المتوقع الجدٌد الوضع إن إذ المفتوحة، البلدان سكان مع والعالقة الفتح، عملٌات وتنظٌم المدن، فتح مثل

 إال ٌسعنا وال نظر، وبعد عمر من سٌاسٌة براعة عن العزل عملٌة وتنم عبٌدة، ومسالم كؤبً إداري، رجل إلى

 اإلسالم، مصلحة وبتقدٌمه آنًفا، ذكرناها حمٌدة صفات من عمر به اشتهر لما نظًرا التبرٌر بهذا األخذ

 المدن سكان مع عبٌدة أبو أبرمها التً الصلح عهود هنا وتستوقفنا الشخصٌة، مصالحه على والمسلمٌن

 أبً بنفحات ملٌبة الجابٌة مإتمر قبل المفتوحة البالد إدارة أن كما السلمً، التوجه بهذا مفعمة وهً المفتوحة،

 .اإلدارٌة  عبٌدة



 أرسلها التً الرسالة ففً العزل، حادثة من الرؼم على عبٌدة، وأبً عمر قبل من محفوظة خالد مكانة ظلت -

 عبٌدة أبو وكان ،"عنه بك ؼنى ال فإنه: "جانبه إلى خالد باحتباس أوصاه الخالفة، تولٌه عقب الثانً إلى األول

 . "هللا علمك ما قل: "له وٌقول بؤمره، وٌؤتمر برأٌه، ٌؤخذ كان بل أمر، كل فً ٌستشٌره

 :بيسان - فحل معركة

 أخو تٌودور، عاد حٌن فً فٌها، وتحصنت دمشق، إلى أجنادٌن معركة بعد البٌزنطٌة القوات فلول انسحبت     

 البٌزنطٌة القوات بتجمٌع فؤمر العسكري، الموقؾ تطورات ٌتابع اإلمبراطور وكان القسطنطٌنٌة، إلى هرقل،

 الوقت فً وأرسل ودمشق، األردن بٌن الطرٌق على الواقعة بٌسان- فحل فً الشام، بالد جنوبً فً المنتشرة

 على اإلطباق بهدؾ وذلك دمشق، باتجاه درنجارٌن، بقٌادة مقاتل آالؾ بعشرة ٌقدر حمص من جًٌشا نفسه

 إلى حمص ؼادر ثم قبلهم، من المحاصرة دمشق وإنقاذ علٌهم، والقضاء والشمال، الجنوب من المسلمٌن

 .أنطاكٌة

 الزحؾ عن فتوقفا الصفر، مرج فً البٌزنطٌٌن بهزٌمة فٌها وهما وعلما بعلبك، إلى الدرنجاران وصل     

 .تعلٌماته  وانتظرا هرقل، إلى بذلك وكتبا المدٌنة، فً وأقاما

 هذا من الخروج كٌفٌة بشؤن فٌه تشاورا اجتماًعا وخالد عبٌدة أبو عقد العسكرٌة، التطورات لهذه نتٌجة     

 البٌزنطٌة القوى ومساعدة التقدم، من لمنعها بعلبك فً المتمركزة البٌزنطٌة القوة خالد ٌهاجم أن فتقرر المؤزق،

 إلى بالتقدم هرقل من أمًرا بعلبك فً البٌزنطً الجٌش قٌادة تلقت أخرى، جهة ومن الشام، بالد جنوبً فً

 خمسة رأس على بعلبك إلى خالد وصل وعندما بٌسان،- فحل فً المتمركزة القوة إلى واالنضمام الجنوب،

 المدٌنة، نواحً على فؤؼار األردن، إلى توجهوا أفراده بؤن وأخبر البٌزنطً، الجٌش فٌها ٌجد لم مقاتل، آالؾ

 بجموع عبٌدة أبو ٌسٌر أن فتقرر األمر، فً معه وتشاور الخبر، فؤخبره دمشق أمام عبٌدة أبً إلى وعاد

 أن على كطلٌعة، الجٌش خالد ٌتقدم وأن هناك، المتمركزة البٌزنطٌة القوة لضرب بٌسان- فحل إلى المسلمٌن

 .دمشق  حول سفٌان أبً بن ٌزٌد ٌبقى

 وعاملة وؼسان، وجذام لخم من المتنصرة العرب بعض إلٌهم وانحاز بٌسان، - فحل إلى المسلمون وتوافد     

 أن والواقع فحل، نصارى وتردد المسلمٌن، لصالح تمٌل بدأت الصراع كفة أن أدركوا أن بعد وقضاعة، والقٌن

 التً القبابل أكثر وكانت جدًٌدا، حشًدا البٌزنطٌون جمع كلما المسلمٌن من مواقفها تؽٌر كانت المتنصرة القبابل

 جعل قد أجنادٌن معركة فً المسلمٌن انتصار أن وٌبدو الؽساسنة، هم بالبٌزنطٌٌن باالرتباط مصلحة لها كانت

ا تفكر المتنصرة القبابل ًٌ  :قسمٌن إلى المعركة هذه فً انقسمت أن فكان الجانبٌن، أحد إلى االنحٌاز فً جد

 .المسلمٌن إلى باالنحٌاز سارع: األول

 .فحل إلى بٌزنطٌة إمدادات وصلت أن بعد موقفه ؼٌر وربما الموقؾ، علٌه ٌنجلً ما انتظر: الثانً

 تقدم لعرقلة الؽربٌة األنهار سدود ودمروا مخراق، بن سقالر بقٌادة ألًفا ثمانٌن زهاء البٌزنطٌون وحشد

 .فحل  إلى بٌسان من بالماء األرض فامتألت ٌفاجبوهم، أن من وخشٌة المسلمٌن،



 القرى على وسرٌعة خاطفة، ؼارات ونفذوا البٌزنطٌٌن، نحو المسلمون تقدم فقد ذلك، من الرؼم وعلى     

 بذلك فقطعوا الجالود، نهر ووادي بٌسان، وراء عامر ابن ومرج األردن، وادي فً والزروع والرساتٌق،

 زعٌمهم فاجتمع أنفسهم، ٌحموا أن وأرادوا تضاٌقوا، األردن عرب أن وٌبدو عنهم، والمدد التموٌن، مصادر

 .األردن  سواد على وصالحه عبٌدة، بؤبً الجعٌد ابن

 عن التناول البٌزنطً القابد فعرض بٌنهم، اشتباك وقوع لتفادي المسلمٌن مع التفاهم البٌزنطٌون وحاول     

 فرفض المسلمٌن، انسحاب مقابل العربٌة، بالجزٌرة تتصل التً األردن من المنطقة وتلك البلقاء، إقلٌم

 عرض خاًصا رسواًل  إلٌه فؤرسل عبٌدة، أبً مع تفاهم إلى التوصل من سقالر ٌٌؤس لم االقتراح، هذا المسلمون

 تتعلق ال القضٌة ألن أًٌضا؛ العرض هذا عبٌدة أبو فرفض الرحٌل، مقابل دٌنارٌن مسلم جندي كل منح علٌه

 االشتباك من بد ال كان عندبذ اعتقادي، دٌنً مبدأ قضٌة هً وإنما الدراهم، أو الدنانٌر من آالؾ ببضعة

 .الصراع  مصٌر لتقرٌر العسكري

 فقذفوا المسلمٌن، بانتصار انتهت ضارٌة معركة رحى فً واشتبكا للقتال، استعداًدا قواتهما الطرفان وعبؤ     

 آالؾ العشرة ٌقارب ما منهم وقتل وجنوده، سقالر وهزم فٌها، قذفهم هم حاولوا التً الوحول فً البٌزنطٌٌن

 المعركة وجرت أنطاكٌة، فً بهرقل بعضهم ولحق الشام، مدن فً نجا من وتفرق بٌنهم، من سقالر كان مقاتل

 . "م516 الثانً كانون 21/ هـ31 القعدة ذي 22" فً

 مثل بسهولة األردن إقلٌم وقرى مدن، جمٌع على فسٌطروا المسلمٌن، أمام الطرٌق المعركة هذه فتحت     

 عهود وكتبت األمان، طلب إلى السكان واضطر والعٌش الخصب، من رؼد فً وأضحوا وطبرٌة، بٌسان

 مقابل عبادتهم وأماكن وكنابسهم، وأرضهم وأموالهم المؽلوبٌن، أرواح على األمان بمنح مكان كل فً الصلح

 .الجزٌة 

 هإالء، فرسان أمام فرسانهم كفاءة رجحت الذٌن المسلمٌن أمام أخرى لنكسة تعرضوا البٌزنطٌٌن أن الواقع     

 وارتكب ومفاجؤتهم، المسلمٌن، إرباك أساس على وضعوها التً الخطة أفشلت اإلسالمٌة القٌادة وعً أن كما

ًٌا خطؤ سقالر  على الحصول من حرمه مما المسلمٌن، معسكر فً العٌون بث أهل عندما جسًٌما عسكر

 مستنقعات إلى ظهره أسند حٌن بٌسان إلى الرجعة خط فقد فإنه ذلك، إلى باإلضافة مساعدة، ضرورٌة معلومات

 فتعذر الوحول، فً جنوده وقع القتال ضؽط تحت التراجع حاول وعندما السدود، بتدمٌر أحدثها التً الوحول

 .للمسلمٌن  سهاًل  هدًفا فكانوا فٌها، السٌر علٌهم

 :الروم مرج معركة

ا مجلًسا عقد هرقل، مسامع بٌسان- فحل فً البٌزنطً الجٌش هزٌمة أخبار بلؽت عندما      ًٌ  معظم ضم عسكر

 بؤمره، بتمسكهم ٌخبرونه -المقدس بٌت- وإٌلٌاء قٌسارٌة، أهل من وفد االجتماع أثناء علٌه ووفد للتشاور، قادته

 ٌستمر أن حٌنبذ فقرر والمساعدة، المدد منه وٌطلبون لهم، وكراهٌتهم للمسلمٌن وبخالفهم طاعته على وبإقامتهم

 خٌرة من اثنٌن علٌهما وعٌن حمص، وحماٌة دمشق، إلى اإلسالمً الزحؾ لوقؾ جٌشٌن وأرسل ،الحرب فً



 هناك، وعسكر وؼربها، دمشق مرج إلى األول وصل منفصلٌن، طرٌقٌن فً سارا وقد وشنس، توذر هما قادته

 .الروم مرج فً الثانً عسكر حٌن فً

 هو قاد قسمٌن إلى جٌشه فقسم فحل، من قادًما إلٌها طرٌقه فً دمشق مرج إلى وصل قد عبٌدة أبو وكان     

 وصل وعندما بنوذر، ٌصطدم أن على الثانً القسم على خالًدا وعٌن شنس، بجٌش ٌصطدم أن على األول القسم

 كان االنسحاب هذا أن وٌبدو الظالم، جنح تحت المكان ؼادر قد كان إذ ٌجده، لم توذر جٌش مكان إلى خالد

 ٌنطلق الذي الوقت فً الروم مرج فً شنس جٌش بقتال المسلمون ٌنهمك بؤن تقتضً مبٌتة عسكرٌة خطة وفق

 .عنها  الحصار لفك دمشق إلى توذر جٌش فٌه

 طرٌق على مسرًعا ٌتقدم كان الذي توذر بمطاردة له ٌسمح أن عبٌدة أبً من فطلب الخطة، لهذه خالد فطن     

 البٌزنطً الجٌش فوقع دابرة، والمعركة خالد وصل معها، واشتبك للقابها، استعد اإلسالمٌة، القوة لٌباؼت دمشق

 وأدواتهم، وركاببهم دوابهم، المسلمون وؼنم توذر، خالد وقتل أفراده، على الدابرة ودارت الكماشة، فكً بٌن

 .وثٌابهم 

 قد فؤلفاه عبٌدة، أبً إلى خالد عاد حٌن فً حصارها، لٌستؤنؾ دمشق إلى المعركة انتهاء بعد ٌزٌد عاد     

 . عبٌدة أبو فطاردهم حمص، إلى نجا من وفر شنس، وقتل علٌه، وانتصر الروم، بمرج شنس جٌش مع اشتبك

 :دمشق فتح

 قتال من المسلمون فرغ لما" أنه البالذري وٌذكر األردن، من عودتهم بعد دمشق حصار المسلمون استؤنؾ     

 المحرم من بقٌت لٌلة عشرة ألربع دمشق مدٌنة إلى رجعوا ثم لٌلة، عشرة خمس أقاموا بالمرج منهم اجتمع من

 من نجدة بوصول أملوا وقد ،"بابها وأؼلقوا المدٌنة أهل وتحصن عنوة، وكنابسها الؽوطة، فؤخذوا هـ،31 سنة

 :ٌلً كما الحصار مهام وتوزعت المدٌنة، عن الحصار تفك السرعة وجه على الشمال

 .المدٌنة ؼربً الجابٌة باب على عبٌدة أبو عسكر -

 .صلٌبا دٌر تجاه الشرقً الباب أمام الولٌد بن خالد نزل -

 .المدٌنة جنوبً كٌسان باب إلى الصؽٌر الباب على سفٌان أبً بن ٌزٌد أقام -

 .بشرق شمااًل  توما باب على العاص بن عمرو نزل -

 .الفرادٌس باب على حسنة بن شرحبٌل عسكر -

 حامٌتها، ٌجبر حتى الخارجً العالم مع اتصاالتها وقطع حولها، عمن المدٌنة عزل إلى عبٌدة أبو وعمد     

 :تمركزت عسكرٌة فرق ثالث فؤرسل االستسالم، على وسكانها

 .برزة  قرٌة عند المدٌنة من الشمال إلى كٌلومترات خمس مسافة على قاسٌون، جبل سفح على -

 القٌادة وبٌن بٌنها، االتصاالت وقطع الشمال، من اإلمدادات وصول دون ةولللحٌل حمص، طرٌق على -

 .البٌزنطٌة

 .الجنوب  طرٌق لقطع وفلسطٌن دمشق، بٌن الطرٌق على -



 انسحبت أن بعد وبخاصة بٌنهم، التوتر وازداد ٌوًما، سبعٌن دام الذي الدمشقٌٌن، على الحصار أمد وطال     

 تنقذهم، نجدة حصول من ٌبسوا ولما بؤنفسهم، أمرهم تدبر للدمشقٌٌن تاركة مواقعها من البٌزنطٌة الحامٌة

 . االستسالم إلى ومالوا عزٌمتهم، وهنت مدٌنتهم؛ عن المسلمٌن وتجلً

 هذا كٌفٌة تحدٌد وفً إلٌها، المسلمٌن دخول قبل األخٌرة دمشق أٌام وصؾ فً المصادر رواٌات تتباٌن    

 بن منصور األسقؾ رأى ولما الجابٌة، باب من عنوة المدٌنة دخل عبٌدة أبا أن البالذري ذكر فقد الدخول،

 كتاب ناشًرا معه األسقؾ فدخل الشرقً، الباب له وفتح فصالحه، خالد إلى بادر الدخول، قارب أنه سرجون

 ذلك، فً المسلمٌن بعض فتحدث بدمشق، النحاسٌن موضع وهو بالمقسالط، عبٌدة أبً مع خالد والتقى الصلح

 صلحه، وأجاز أدناهم، المسلمٌن على ٌجٌز إنه: عبٌدة أبو فقال صلحه، ٌجوز فكٌؾ بؤمٌر، خالد ما وهللا: وقالوا

 .وأنفذه  عمر إلى بذلك وكتب ،"كلها صلًحا دمشق فصارت عنوة، فتح ما إلى ٌلتفت ولم وأمضاه

 وٌمعنون ٌلجونها، المسلمٌن جند على مذعورٌن السكان فاستٌقظ المدٌنة، اقتحم خالًدا أن الطبري وروى     

 علٌه ٌعرضون عبٌدة أبً إلى والتجؤوا األخرى، اإلسالمٌة للفرق مدٌنتهم أبواب ففتحوا تقتٌاًل، جندها فً

 واجتمعت عنوة، دخل فقد خالد، باستثناء صلًحا علٌه هو الذي الباب من قابد كل ودخل عرضهم، فقبل الصلح،

 جزٌة وعلى والعقار الدٌنار، على المقاسمة على دمشق صلح وكان المدٌنة، وسط فً الخمس اإلسالمٌة الفرق

 صلًحا، منها جانب فتح حٌن فً للمسلمٌن، حًقا كله فكان عنوة، فتح المدٌنة من جانًبا ألن رأس؛ كل عن دٌنار

 بحكم وأموال ومنازل كنابس، من المدٌنة فً ما نصؾ المسلمون أخذ لذلك سواها، دون الجزٌة علٌه فوجبت

 .صلًحا  الفتح بحكم الجزٌة وفرضوا عنوة، الفتح

 كنٌسة الكبرى، الكنٌسة اقتسموا كما بدمشق، القابمة عشرة أربع أصل من كنابس سبع المسلمون وأخذ     

 اآلخر النصؾ وجعلوا صلواتهم، فٌه ٌقٌمون للنصارى نصفها فتركوا الدمشقٌٌن، مع المعمدان، ٌوحنا القدٌس

 .للمسلمٌن  مسجًدا

 :بعلبك فتح

 أثناء فٌها مقًٌما هرقل كان فقد حمص، فتح التالٌة الخطوة وكانت دمشق، فً الشتاء فصل المسلمون أمضى     

 إلى حمص عن جال عنها للدفاع الشام عاصمة إلى الوصول تستطٌع ال قواته أن رأى فلما دمشق، حصار

 .أنطاكٌة 

 والنبك وقطٌؾ، بدومة وٌمر السماوة، لصحراء خارجً شرقً أحدهما طرٌقان، وحمص دمشق وٌربط     

 وٌشكل وحمص، وجوسٌة بعلبك، إلى البقاع وادي فً وٌمر ؼربً واآلخر حمص، إلى وصواًل  وشمسٌن وقارا

 ٌعنً وهذا والبرٌد، العسكرٌة الفرق تسلكه وكانت العاصً، بوادي ٌمر الذي الشرقٌة التجارة طرق فروع أحد

 ٌسلك أن عبٌدة، أبً مع مشاورات بعد خالد، إٌناًسا، واختار األكثر كان أنه وٌبدو استعمااًل، األكثر كان أنه

 كانوا المسلمٌن أن والمعروؾ العسكرٌة، ألهمٌته نظًرا علٌه السٌطرة بهدؾ الثانً، الطرٌق المسلمون

 .الثانً  الطرٌق توفر مع األول الطرٌق على سابًقا ٌتحركون



 على العاص بن وعمرو دمشق، على سفٌان أبً بن ٌزٌد حمص، إلى ٌنطلق أن قبل عبٌدة، أبو استخلؾ     

 تصدت بعلبك من اقترب ولما خالد، ٌتقدمه البقاع سهل إلى وسار األردن، على حسنة بن وشرحبٌاًل  فلسطٌن،

 واالحتماء االرتداد، على أفرادها وأجبر علٌها، خالد فتؽلب أكبر، لجٌش طلٌعة كانت لعلها عسكرٌة قوة له

 .الحصن  داخل

 26" فً استسلموا االنتصار فً لهم أمل أال سكانها رأى ولما بعلبك، على الحصار المسلمون وضرب     

 كتاًبا لهم وكتب وكنابسهم، وأموالهم أنفسهم، على األمان عبٌدة أبو فؤعطاهم ،"م515 أٌار 5/ هـ36 األول ربٌع

 :الكتاب نص وهذا الجزٌة، فعلٌه أقام ومن شاء، حٌث إلى سار المؽادرة أراد فمن شهرٌن، مدة ومنحهم بذلك

 أنفسهم على وعربها، وفرسها رومها بعلبك وأهل فالن، بن لفالن أمان كتاب هذا الرحٌم، الرحمن هللا بسم"

 وبٌن بٌنهم، ما سرحهم ٌرعوا أن وللروم أرحابهم، وعلى وخارجها، المدٌنة داخل ودورهم وكنابسهم وأموالهم،

 ومن شاءوا، حٌث ساروا األولى وجمادى ربٌع، شهر مضى فإذا عامرة، قرٌة ٌنزلوا وال مٌاًل، عشر خمسة

 وعلى علٌها، صالحنا التً البالد من أرادوا حٌث إلى ٌسافروا أن ولتجارهم علٌنا، ما وعلٌه لنا ما فله منهم أسلم

 . "شهًٌدا باهلل وكفى هللا شهد والخراج، الجزٌة منهم أقام ما

 ونسبة المذهبٌة، معتقداتهم تحدٌد دون من النصارى سكانها تنوع بعلبك أهل مع الصلح كتاب فً الملفت     

 الؽالب، السامً العنصر ٌشكلون العرب أن ٌوضح إذ باالنتباه، جدٌرة داللة العهد ولمضمون علٌها، توزعهم

 شروط مٌسرة، ظل فً بإجالبهم أمر فإنه البٌزنطٌون، أما منهم، أحد بإجالء ٌؤمر وال علٌهم، للمحافظة فٌدعو

 لبعلبك، المجاورة المدٌنة حمص، أنظار أهل أمام نموذًجا صٌرورته حٌث من أهمٌة العهد هذا داللة وتزداد

 :هً العناصر وهذه

  .الحاكمة البٌزنطٌة اإلمبراطورٌة رعاة وهم: الروم -

 استقر وقد البٌزنطٌٌن، مع صراعهم أثناء لحكمهم الشام بالد أخضعوا الذٌن الفرس بقاٌا من وهم: الفرس -

 .بعد فٌما السواحل إلى انتقلوا ثم والشام، العرب بالد من أماكن عدة فً وانتشروا منهم، الكثٌر

 من المنطقة هذه فً العربً الوجود قدم على ٌدل مما اإلسالمً، الفتح قبل بعلبك ٌستوطنون وكانوا: العرب -

 .الشام بالد

 .النبط ومنهم بعلبك، أهل من الوطنٌون السكان وهم: النصارى -

 :حمص فتح

ا مركًزا لها، المسلمٌن فتح قبل أي المٌالدي، السابع القرن من األول النصؾ فً حمص مدٌنة كانت      ًٌ  إدار

 العملٌات منها وٌدبر الجنوب، فً المسلمٌن لمحاربة الجٌوش منها ٌرسل هرقل، قاعدة كانت كما هاًما،

 . العسكرٌة

 جوسٌة، فً عسكرٌة قوة له تصدت ضواحٌها إلى وصل ولما حمص، إلى بعلبك فتح بعد عبٌدة أبو سار     

 فولوا وهزمهم، أفرادها مع فاشتبك خالًدا، إلٌها فوجه سنٌر، وجبل لبنان، جبل بٌن منها فراسخ ستة بعد على



 حمص مع حالهم كان كذلك لحصارها، فاضطروا المسلمٌن، على دمشق امتنعت المدٌنة، وكما ودخلوا األدبار

 .وجههم  فً أبوابها أؼلقت التً

 هرقل أن والواقع اإلمبراطورٌة، جٌوش من سرٌع دعم تلقً فً تؤمل المدٌنة عن المدافعة القوة كانت     

 من كان حٌث تتحقق لم الوعود هذه لكن المقاومة، على وٌشجعهم بالمساعدة، بعدهم الحامٌة أفراد إلى أرسل

 لحمص، نجدة المعركة فً به وٌقذؾ السرعة، وجه على جًٌشا ٌجمع أن البٌزنطً اإلمبراطور على الصعب

 مالت: فبتٌن إلى انقسموا أنهم وٌبدو التراجع، على المسلمٌن الطقس وقساوة البرد، ٌجبر أن هإالء أمل ذلك عند

 وأصرت بالمساعدة، إمدادهم عن البٌزنطٌٌن وعجز تقهر، ال التً قوتهم بفعل المسلمٌن مع التفاهم إلى األولى

 وخشوا حالتهم، وساءت حمص، أهل على الحصار أمد والصمود، وطال المقاومة فً االستمرار على الثانٌة

 بعض تدمٌر إلى أدى المدٌنة فً زلزال األثناء، هذه فً ووقع، عنوة، مدٌنتهم فتحت إن السبً من أنفسهم على

 المناخٌة؛ األوضاع المسلمون فٌه تجاوز الذي الوقت فً بالسكان، أخرى أضراًرا وألحق والمنشآت، البٌوت

 باتت التً الشروط حسب فنالوه الصلح، طلب إلى والسكان البٌزنطٌة، الحامٌة بٌن التوافق إلى أدى الذي األمر

 وساٌر عبادتهم، وأماكن ودورهم وأمالكهم الناس، حٌاة على والحفاظ الجزٌة، دفع تتضمن والتً معروفة،

 نهر ضفاؾ على منه بالقرب خٌامهم نصبوا بل المدٌنة ٌدخلوا فلم بعٌد، حد إلى الحمصٌٌن مشاعر المسلمون

 . العاصً

 فً عمر إلى عبٌدة أبو وكتب الشام، بالد فً المسلمون حققها التً الفتوح أهم بٌن من حمص فتح ٌعد     

 أهاًل  الشام فً كورة أفضل المإمنٌن أمٌر ٌا وعلٌك علٌنا أفاء الذي هلل فالحمد بعد، أما: "المعنى بهذا المدٌنة

 . "فتًحا المسلمٌن على وأٌسرهم كبًثا، للمشركٌن وأكبثهم وخراًجا، وجمًعا عدًدا وأكثرهم وقالًعا،

 والعسكرٌة السكانٌة، الناحٌة من للمدٌنة واضحة صورة ٌعطٌنا عبٌدة أبً من الوصؾ هذا ولعل     

 المشركٌن من وبها حمص، بالد قدمنا أنا المإمنٌن أمٌر ٌا أخبرك: "قاباًل  كالمه عبٌدة أبو وٌتابع واالقتصادٌة،

 وكففنا منهم فقبلنا" وٌتابع ،"الجزٌة بؤداء وأذعنوا: "المسلمٌن من الصلح طلبوا كٌؾ ٌصؾ ثم ،"كبٌر عدد

 الشمال نحو سٌتوجه اإلسالمً الجٌش بؤن أخبره كما ،"األمان منا واكتتبوا الحصون، لنا وفتحوا عنهم،

 .هرقل  لمطاردة

 مع وتشاور أمامه، مفتوًحا الطرٌق بات حٌث الشمال نحو التوسع الستبناؾ خطط عبٌدة أبا أن والواقع     

 اإلمبراطور ومطاردة وحلب أنطاكٌة، فٌها بما الشام بالد شمالً منطقة فتح على الرأي فاستقر ذلك، فً خالد

 قطاعها، فتح الستكمال حمص من هو خرج حٌن فً حلب، إلى العبسً مسروق بن مٌسرة فؤرسل البٌزنطً،

 الجزٌة على أهلها فصالحه حماة، إلى فوصل المدٌنة، على الصامت بن عبادة واستخلؾ خالًدا، معه واصطحب

 حماة، أهل به صالح ما على وصالحوه أهلها فخرج شٌزر، نحو ومضى. أرضهم على والخراج رءوسهم، فً

 أتم الفتوح وبهذه والخراج، بالجزٌة أهلها له فؤذعن أفامٌة أتى ثم ففتحها، النعمان معرة بلػ حتى تقدمه وتابع

 أن قبل الحول نهاٌة حتى حمص فً المسلمون ٌستقر أن عمر رأي من الوسطى ، كان الشام بالد فتح المسلمون

 لضبط الشام بالد نواحً مختلؾ على قواته ووزع مٌسرة، عبٌدة أبو استدعى لذلك الشمال، نحو ٌنطلقوا



 فً هو واستقر الجدٌدة، الدولة طابع البالد سكان ولٌعطوا للمسلمٌن، المٌدانً الوضع استتب أن بعد أمورها

 .فلسطٌن  فً ٌقٌم أن العاص بن عمرو وكلؾ بها، لٌقٌم دمشق إلى خالًدا وأرسل حمص

 وصلت الذي بالمدى عالقة ذلك ولعل العام، ذلك الشام بالد فً الفتوح حركة تتوقؾ أن عمر أمر وهكذا     

 فً بالفرس لالصطدام ٌستعد وقاص أبً بن سعد كان حٌث الفارسٌة، الجبهة على العسكرٌة األوضاع إلٌه

 .ذلك  بعد رأٌه ٌرى ثم الجبهة، هذه على جهوده ٌركز أن عمر فرأى القادسٌة،

 :اليرموك معركة

 :البيزنطيين جانب من التجهيز استعدادات

 سقوط بعد هرقل على الخرق فاتسع حمص، عن جاًدا دفاًعا ٌدافعوا ولم بعلبك، فً البٌزنطٌون ٌصمد لم     

 البٌزنطً، اإلمبراطور أن ؼٌر البٌزنطٌة، لإلرادة التحدي بمثابة ذلك فكان والكبرى، الصؽرى المدن من عدد

 المسلمٌن على انتصار تحقٌق فً األمل ٌفقد ولم والتراجع، الٌؤس إلى تدفعه الهزابم ٌدع لم المحترؾ، العسكري

 انهمك قد وكان التحدي، لهذا فاستجاب الشام، بالد عن هإالء وٌجلً اإلمبراطورٌة، ومكانة هٌبته، إلٌه ٌعٌد

 تعدٌل إلى معه ٌطمبن نحو على وتكثٌفها قواته، تشكٌل إعادة فً وحمص، وبعلبك دمشق، وسقوط أجنادٌن، بعد

 المتطوعٌن، ٌجند وأنطاكٌة وأرمٌنٌة الجزٌرة، بٌن ٌتنقل فراح البٌزنطٌٌن، لمصلحة الشام بالد فً الموقؾ

 العاصمة، سكان دعا كما اإلمبراطورٌة، سكان من الحلم أدرك من كل ٌحشدوا أن عماله إلى وكتب

 الؽربٌة الرومانٌة اإلمبراطورٌة عاصمة رومة إلى كتب بل بذلك، ٌكتؾ ولم للقتال، بالتطوع ةٌالقسطنطٌن

 جٌوشه، فلول جمع فً صعاب عدة واجه أنه إال العصٌب، موقفه من التخلص على تساعده عاجلة نجدة ٌطلب

 المال، نفاد من ٌعانً كان الذي الوقت فً العرب نصارى وبعض واألرمن، المرتزقة من أعداد وتجنٌد

 م522 عام فً خروجه منذ عاًما عشر أربعة طوال متواصلة بصورة بذله الذي الجهد بعد الشدٌد، واإلرهاق

 . القسطنطٌنٌة من

 :وضم مقاتل، ألؾ مابة تعداده ٌفوق جًٌشا ٌجمع أن استطاع سرٌع، جهد وبعد

 .عرب ؼٌر مقاتلٌن من تتؤلؾ أنها وطبٌعً نظامٌة، بٌزنطٌة وحدات -

 على كانوا والذٌن العرب، ؼٌر الوطنٌٌن السكان من أنهم الظن وأؼلب وحلب، وقنسرٌن أنطاكٌة من فرًقا -

 .النصرانٌة

 بن جبلة الؽسانً األمٌر بقٌادة الشام بالد فً المقٌمة المتنصرة العربٌة القبابل رجال من مقاتل ألؾ عشر اثنً -

 قضاعة، من أخرى وقبابل ؼسان، إلى باإلضافة وعاملة وبلً، والقٌن وجذام، لخم من مقاتلٌن وبٌنهم األٌهم،

 المسلمٌن سٌطرة عن ٌرضوا لم هإالء وأن للؽساسنة، تابعة كانت منطقة فً وقعت المعركة أن والمعروؾ

ا قابًدا الجٌش هذا على وعٌن المعركة، فً مهمٌن مشاركٌن كانوا فقد ثم ومن علٌها، ًٌ  ٌدٌن كان باهان هو أرمٌن

 .البٌزنطً  الجٌش فً وانخرط بالنصرانٌة،

 :هً الجٌش هذا أفراد بٌن تإلؾ كانت التً الرابطة أن سبق ما كل من وواضح

 .سٌاسٌة كهوٌة البٌزنطٌة الهوٌة -



 .دٌنً كانتماء النصرانٌة -

ا طابًعا تتخذ جعلها مما والدعاٌة، الضخامة من بهالة الحملة وأحاط ًٌ  .صلٌب

 على الجنوب، فً المتفرقٌن المسلمٌن قادة من قابد كل ضرب أساس على العسكرٌة خطته هرقل وضع      

 المسلمون انسحب حمص من اقترب إذا حتى الجنوب، نحو متوجًها أنطاكٌة من البٌزنطً الجٌش فخرج حدة،

 بالد عن االنصراؾ ٌرٌدون المسلمٌن أن أفراده أذهان فً استقر حتى أحٌاًنا وسابقهم حًٌنا، فتعقبهم أمامه، من

 المسلمون، فٌها تجمع التً دمشق إلى ذلك بعد ٌتوجه ولم بعلبك، إلى البقاع وادي خالل تقدمه واصل ثم الشام،

 الجنوب مع اتصاالتهم وقطع ٌبدو، ما على هإالء تطوٌق تستهدؾ التفاؾ حركة فً الحولة نحو توجه وإنما

 بالػ الوضع هذا ٌصبح البٌزنطً للجٌش العددي التفوق ومع ونواحٌها، األردن بسواد جٌوشهم سابر حٌث

 . الخطورة

 بعد الٌرموك فً المسلمون تجمع حٌث فلسطٌن نحو وتوجه المنطقة، البٌزنطً الجٌش ؼادر أن حدث ثم      

 الشمالٌة الضفة من ابتداء العلك أو عالن، وادي شرق أفراده وعسكر الشام، بالد شمالً منطقة أخلوا أن

 مروًرا جنوًبا الٌرموك من وامتدوا الرقاد، وادي باتجاه ؼرًبا العمق فً وانتشروا الشمال، ونحو للٌرموك،

 ؼرًبا، الرقاد لوادي الشرقٌة الضفة على مإخرتهم استندت بحٌث شمااًل  نون ؼرب حتى فتسٌل الجوالن، بسحم

 وبهذا الشمال، باتجاه طلٌقة فظلت مٌسرتهم، أما جنوًبا، الٌرموك لنهر الشمالٌة الضفة على مٌمنتهم واستندت

 مفتوحة ظلت الشمال طرٌق أن إال جنوًبا الٌرموك ووادي ؼرًبا، الرقاد وادي بٌن أنفسهم حشروا التمركز

 نقطة وكانت أنطاكٌة، فً العلٌا بقٌادتهم خاللها من وٌتصلون عبرها، إلٌهم، تصل اإلمدادات فكانت أمامهم،

 بالد بداخل ٌصلهم الذي الوحٌد المنفذ وسد مسٌرتهم، على االلتفاؾ المسلمٌن على الٌسٌر من كان أنه ضعفهم

 .وقٌادتهم  بعاصمتهم وبالتالً الشام،

 :المسلمين جانب من التجهيز استعدادات

ا اجتماًعا فعقد الضخم، الحشد بهذا البٌزنطٌٌن بٌن بثها التً الجواسٌس بواسطة عبٌدة أبو علم      ًٌ  لقادته فور

 الجزٌرة حدود إلى أقرب وألنها ؛ خالد ٌوجد حٌث دمشق إلى حمص المسلمون ٌؽادر أن فتقرر للتشاور،

 . العربٌة

 القوم على أردد: "فٌه ٌقول كتاًبا إلٌه فؤرسل حمص، خراج على مسلمة بن حبًٌبا استعمل قد عبٌدة أبو كان     

 لهم وقل شًٌبا، منهم نؤخذ أن نمنعهم لم إذا لنا ٌنبؽً ال فإنه منهم، أخذنا كنا ما البلد أهل من صالحناهم الذٌن

 أموالكم علٌكم ردنا وإنما عنه، ترجعوا أن إال فٌه نرجع ال الصلح من وبٌنكم بٌننا، فٌما علٌه كنا ما على نحن

 علٌنا فٌتقدموا إخواننا، إلى ونبعث األرض، بعض إلى نتنحى ولكنا بالدكم، تمنع وال أموالكم، نؤخذ أن كرهنا أنا

 . "ذلك تطلبوا ال أن إال بعهدكم لكم وفٌنا بهم هللا أظفرنا فإن فنقاتلهم، عدونا نلقً ثم

 الموقؾ، بهذا حمص أهل تؤثر وقد الجزٌة، من منهم أخذه قد كان ما للقوم ورد عبٌدة أبً أمر حبٌب نفذ     

 كافة شمل بل فقط، حمص أهل على ٌقتصر لم التدبٌر هذا أن سابق ، والواقع فصل فً فعلهم رد إلى أشرنا وقد



 الجزٌة ٌردوا أن عمالة كافة إلى عبٌدة أبو كتب فقد المسلمٌن، مع عهوًدا وقعت التً المفتوحة والقرى المدن

 .أصحابها  إلى علٌها حصلوا التً

 من الخلٌفة تؤلم بذلك، عمر وأخبر دمشق إلى المسلمٌن جٌش برحٌل عبٌدة أبو أمر فقد أمر، من ٌكن ومهما     

 أن علم عندما اطمؤن ولكنه علٌهم، هللا فتحها أرًضا وتركوا البٌزنطٌٌن، من خوًفا حمص عن المسلمٌن رحٌل

 التطور هذا عامر، أزال بن سعٌد بقٌادة إضافٌة عسكرٌة بقوة عبٌدة أبا وأمد القادة، إجماع عن جاء التدبٌر هذا

 وأثاروا المسلمٌن، مع عهودهم فنقضوا المفتوحة، األقالٌم بعض سكان قلوب من الرعب األرض على العسكري

 .ضدهم االضطرابات

 بن عمرو رفع وقد اإلسالمً، الوجود على سلًبا أثرت عاتبة ثورات وفلسطٌن األردن، مناطق وشهدت     

 الجابٌة، إلى الخروج فٌه قرروا للقادة آخر اجتماع عقد استدعى مما عبٌدة، أبً إلى بذلك تقرًٌرا العاص

 والمقاومة الصمود، المسلمون القادة قرر وهكذا للقتال، ٌتهٌؤون ثم إلٌهم، لالنضمام العاص بن عمرو واستدعاء

 .الشام  أرض على

 المهمات ولٌاتمسإ تحمل فً القادة أقدر كان إذ خالد، إلى سلطانه األثناء هذه فً عبٌدة أبو وفوض     

 المسلمٌن خشٌة جاء إنما المكان ذلك اختٌار أن الواضح ومن القوات، لتجمع مركًزا الٌرموك فاختار الصعبة،

 البالد، بداخل االحتماء على ٌجبرهم الذي األمر البٌزنطٌون، بها ٌقوم بحري إنزال عملٌة من الدور ذلك فً

 قوى أن والمعروؾ العربٌة، الصحراء داخل إلى الضرورة حال فً االنسحاب من ٌمكنهم أنه على فضاًل  هذا

 .المتوسط  البحر على تسٌطر كانت البٌزنطٌٌن

 إذ طرٌقهم، وعلى بحذابهم علٌهم فنزلوا إلٌه، سبقوهم قد البٌزنطٌٌن فوجدوا الٌرموك، إلى المسلمون وصل     

 قبالة بجٌشه تمركز خالًدا أن والواقع مقاتل، ألؾ وثالثون ستة عددهم بلػ وقد علٌهم، إال طرٌق للبٌزنطٌٌن لٌس

 شرًقا العمق فً وانتشر الشمال، ونحو للٌرموك، الشمالٌة الضفة من ابتداء الهرٌر وادي ؼرب البٌزنطٌٌن،

 سحم فشرق جلٌن، ؼرب حتى جنوًبا الٌرموك مجرى عند األشعري تل من عسكره وامتد الهرٌر، وادي باتجاه

 على مٌسرته واستندت شرًقا، الهرٌر وادي على مإخرته استندت بحٌث شمااًل؛ ونوى وتسٌل الجوالن،

 إلى الوحٌد منفذهم البٌزنطٌٌن على بذلك فسد نوى، شمال باتجاه طلٌقة فظلت مٌمنته، أما جنوًبا، الٌرموك

 .الشمال 

 :القتال استعدادات

 وفً جندي، ستمابة من مإلؾ كردوس كل كرادٌس، فً العهد ذلك فً البٌزنطٌٌن كعادة جٌشه باهان عبؤ     

 فً كرادٌس أربعة فوضع خطوط، ثالثة فً الكرادٌس هذه ورتب كرادٌس، عشرة من مإلفة فرقة كل فرق

 الجناحٌن، فً والخٌالة المقدمة، فً الرماة وضع ثم والثالث، الثانً الخطٌن من كل فً وثالثة األول، الخط

 مهمات القوى هذه من كل إلى وأوكل خًطا، ثالثٌن رتب الذي الجٌش قلب المشاة كرادٌس شكلت التعببة وبهذه

 وفعاًل  الجند، نفوسهم فً الحماس لبث أٌدٌهم فً الصلبان ٌحملون خط كل أمام القساوسة ووضع محددة، قتالٌة

 .االنسحاب  فكرة تراودهم ال حتى أرجلهم، فً القٌود وضعوا منهم ألًفا ثالثٌن أن الجند ببعض الحماس دفع



 وهو الخمٌس، تنظٌم ٌتبعون كانوا بل الٌرموك، قبل حدٌث عسكري تنظٌم لهم ٌكن لم فإنه المسلمون، أما     

 العسكرٌة بفطنته عرؾ خالًدا لكن الكرادٌس، تنظٌم ٌعرفوا أن دون كؤمة السابقة حروبهم فً العرب عرفه الذي

 من أفضل ٌجد فلم مجابهتهم، من ٌتمكن حتى البٌزنطٌٌن تنظٌم ٌضاهً جدٌد تنظٌم إلى بحاجة جٌشه أن

 تنظٌم مع الكرادٌس تنظٌم اإلسالمٌة الحروب تارٌخ فً مرة ألول المسلمون اعتمد وهكذا به، لقتالهم تنظٌمهم

 كردوًسا، وثالثٌن ستة فً وخٌالة مشاة جٌشه، خالد فعبؤ ،"الخالدٌة التعببة"بـ سمً ما وهو مجتمعٌن، الخمٌس

 عشرة بٌن ٌتراوح الكرادٌس من عدد من مإلفة فرقة كل فرق، فً ثم مقاتل، ألؾ من مإلؾ كردوس كل

 عصبٌة روح من مجتمعٌن العرب به ٌقاتل لما نظًرا القبلٌة، التجمعات أساس على وذلك كردوًسا، وعشرٌن

 وضعها المتحركة، الخٌالة من احتٌاًطا لدٌه وأبقى الجبهة، امتداد على ونشرها إسالمهم، من الرؼم على قبلٌة

 للعناٌة المقاتلٌن خطوط وراء المإخرة فً النساء وضع كما قادتها، بٌن من األزور بن ضرار كان بإمرته

 إلى الفارٌن الرجال ورد حماسهم، وإثارة وتشجٌعهم القتال، أثناء المقاتلٌن وسقاٌة والمرضى بالجرحى،

 :التالً الشكل على التنظٌم وجاء المعركة،

 .عمرو بن والقعقاع جهل، أبً بن عكرمة ومعه عبٌدة، أبً بقٌادة كردوًسا عشر ستة: القلب -

 .حسنة بن شرحبٌل ومعه العاص، بن عمرو بقٌادة كرادٌس عشرة: المٌمنة -

 .سفٌان أبً بن ٌزٌد بقٌادة كرادٌس عشرة: المٌسرة -

ا العدد قلٌلة فرقة عن عبارة وهً األشٌم، بن قباث بقٌادة: المقدمة - ًٌ  العدو، تحركات مراقبة مهمتها نسب

 .معه التماس على والمحافظة

 .وحماٌتهن الظعن قٌادة ومهمته فارس، خمسمابة ومعه زهٌر بن سعٌد بقٌادة: المإخرة -

 ٌبدد ال أن علٌه الواجب من كان إذ ٌتجنبه، أن ٌجب وما ٌفعله، أن علٌه ٌجب فٌما نظًرا أبعد خالد كان     

 طرٌق وقطع قواعده، عن البٌزنطً الجٌش لفصل كبًٌرا جهًدا وبذل صؽٌرة، جانبٌة معارك فً وٌنهكها قواته،

 مفتوًحا طرًٌقا كانت والتً جنوًبا، الصحراء تجاه للقابه استدراجه فً نجح الذي الوقت فً الشمال مع إمداداته

 واعتمد المعركة، خسروا إذا االنسحاب ٌستطٌعون وحٌث إلٌهم، ترد اإلمدادات ظلت حٌث ذكرنا، كما للمسلمٌن

 .البٌزنطً الهجوم من جٌشه حماٌة فً المنطقة تتخلل التً واالنحدار والشدٌدة الضٌقة، الصؽٌرة الودٌان على

 باآلخر، ٌتربص منهما وكل الصٌؾ وأوابل الربٌع، فصل من األخٌرة الشهور الجٌشان قضى ذلك أجل من

 التؤقلم لجنودهم ٌتاح كً االشتباك البٌزنطٌون أخر لقد ٌستؽلها، عوابق به تكون موضع فً ٌضعه أن فً وٌؤمل

 الدسابس، طرٌق عن وإضعافهم المسلمٌن، عن إضافٌة أخبار على والحصول حولهم، من األرض طبٌعة مع

 .بؤنفسهم  الثقة فٌكتسبوا

 :المعركة أحداث

 هذه تتضعضع حتى البٌزنطٌٌن هجمات أمام المسلمون ٌثبت أن أساس على العسكرٌة خطته خالد وضع     

 نظام ٌختل سوؾ ولكن الصمود، عن المسلمٌن عجز إمكان أًٌضا حسبانه فً وأخذ صفوفهم، وتتصدع الهجمات

 . مضاد بهجوم للقٌام مناسًبا الوقت ٌكون وهنا حال، أي على البٌزنطٌٌن صفوؾ



 انتقل متتالٌة، تكن لم أٌام خمسة مدى على الطرفٌن بٌن المعارك من سلسلة الٌرموك وادي فً ودارت        

 ٌوم البٌزنطٌٌن إلى وجهوها قاصمة، بضربة االنتصارات هذه توجوا حتى نصر إلى نصر من المسلمون فٌها

 بهجوم تمٌز وقد ،"م515 آب 32/ هـ36 رجب 6" االثنٌن ٌوم وكان القتال، من الخامس الٌوم وهو الواقوصة،

 إلى تكون ما أقرب حال وفً الحرارة، شدٌدة طبٌعٌة ظروؾ فً البٌزنطٌة القوات على وشامل عام، إسالمً

 ضاٌقها مما الشمال، تجاه مباشرة البٌزنطٌة، القوات وجوه ضرب ؼباًرا أثارت وقد الالفحة، الرملٌة العاصفة

 البٌزنطٌٌن قدر أنه المحتمل ومن الطبٌعٌة، الظاهرة هذه استؽل خالًدا أن والراجح القتال، أثناء تركٌزها وشل

 جموع وبدأت الوقت، ذلك فً حاسم بهجوم قام فقد ثم ومن حًرا، الٌوم أوقات أشد فً القتال تجنب ٌفضلون

 بالعتاد مثقلون وفرسانهم فمشاتهم علٌهم، واضًحا اإلرهاق وبدا المسلمٌن، ضربات تحت تترنح البٌزنطٌٌن

 وفارًسا راجاًل، المسلم ٌقاتل حٌن فً المناورة، بطٌبو الحركة قلٌلو فهم القتالٌة، مقدرتهم على أثر مما والسالح،

 . عةوسر بخفة

 خاسرة، المعركة أن القتالٌة، أدرك رجاله مقدرة تراجع الحظ وحٌن القتال، سٌر تطور ٌراقب باهان كان     

 من وانسحب منها، نفذ الشمال باتجاه ثؽرة له ففتح ذلك، خالد والحظ للنجاة، طرًٌقا ولفرسانه له فالتمس

 أشبه كانت والتً البٌزنطٌة، القوات من تبقى من على المسلمون وحمل فرسانه، من ألًفا أربعٌن مع المعركة

 وادي نحو القتال ضؽط تحت الجنود فتراجع تإتى، أٌن من تعرؾ وال نفسها، حول تدور ضخمة بشرٌة بكتل

 بٌزنطً مقاتل آخر كان حتى الٌوم ذلك شمس تؽرب تكد ولم الواقوصة، فً أكثرهم فسقط وعً، دون الٌرموك

 .الوادي  قاع فً أو هامدة، جثة أو هارًبا إما القتال، ساحة أخلى قد

 تلك عن داللتها، لها مفصلة معلومات األحداث، لتلك معاصًرا وكان سٌبٌوس، األرمٌنً المإرخ وأورد     

 العرب بالد إلى متسلاًل  األردن نهر عبر البٌزنطً الجٌش بؤن تفٌد الشام، بالد مصٌر قررت التً المعركة

 واإلرهاق التعب، علٌهم وبدا مشاة، وهم العدو للقاء أفراده وذهب النهر، شاطا على مكشوًفا معسكره تارًكا

 استعداًدا متفرقة كمابن فً اإلسالمً الجٌش من قسم تربص المقابل، وفً طوٌلة، مسافات سٌرهم بسبب

 بالجمال والمعسكر الخٌام، أحاطوا ثم معسكرهم حول خٌامهم المسلمون أقام وقد البٌزنطٌٌن، على لالنقضاض

 من هإالء فانطلق المسلمٌن، البٌزنطٌة القوات هاجمت القتال، بدأ وعندما بالحبال، أرجلها ربطوا أن بعد

 فشلت بنفسها، للنجاة الفرار أرادت وعندما واالضطراب، الهلع أصابها التً البٌزنطٌة القوات وهاجموا كمابنهم

 المسلمون راح حٌن فً ركبتٌه، حتى فٌها نؽرسٌ كان البٌزنطً الجندي أن الرمال لدرجة ؼزارة بسبب

 هذا مثل فً المحرقة، الشرق شمس ٌتحلموا لم البٌزنطٌٌن فإن ذلك، إلى باإلضافة الهاربٌن، فلول ٌطاردون

 أن رواٌته وتكشؾ قلٌل، عدد ؼٌر المذبحة من ٌنج ولم وجرٌح، قتٌل بٌن تساقطوا وهكذا العام، من الوقت

 بدروب أعدابهم من أعلم وكانوا العسكرٌة، والخدع الكمابن، إعداد فً البٌزنطٌٌن من أمهر كانوا المسلمٌن،

 خسابر وقدرت ألًفا، سبعٌن البٌزنطٌٌن خسابر بلؽت ألفوه، الذي لجوها تحمالً  وأكثر ومسالكها، المنطقة

 العاص بن وهشام األزور بن وضرار جهل، أبً بن عكرمة القتلى من كان وجرٌح، قتٌل آالؾ بثالثة المسلمٌن



 الٌمان، بن حذٌفة فٌها صؽٌرة سفارة إلٌه وأرسل عمر، إلى بالنصر عبٌد أبو وكتب وؼٌرهم، سعٌد بن وأبان

 .هللا  وشكر ساجًدا، خر البشٌر جاءه وعندما الٌرموك، أخبار ٌتسقط وهو أٌام، ثالثة منذ ٌنم لم عمر وكان

 :اليرموك معركة على تعقيب

 مصٌر المعركة هذه وقررت. البٌزنطً- اإلسالمً الصراع فً الحاسمة المعارك من الٌرموك معركة تعد -

 آلمال حًدا ووضعت البالد، هذه فً المتتالٌة االنتصارات باب المسلمٌن أمام فتحت إنها إذ ومستقبلها، الشام بالد

 بالؽة، بصعوبة جمعها وقوات جٌوش، من لدٌه تبقى ما آخر على المسلمون قضى أن بعد إنقاذها فً هرقل

 . وؼٌرها الكنٌسة من استدانه ما كل علٌها وأنفق

 الٌرموك ووادي خلفهم، الرقاد فوادي المهرب، ضٌق إنما فسًٌحا كان الذي المعركة موقع البٌزنطٌون اختار -

 وهذا فرارهم، دون الحٌلولة إلى هدفوا إنما سًٌبا، لموقعهم االختٌار هذا وكان أمامهم، والمسلمون ٌمٌنهم، عن

 أنفسهم وجدوا علٌهم، الدابرة دارت عندما لكن موت، أو حٌاة معركة إلٌهم، بالنسبة كانت المعركة أن ٌعنً

 . الموت من اإلفالت علٌهم وتعذر فٌه، وقعوا عسكري وضع إلى ٌفرون

 كجٌش البٌزنطٌٌن، جٌش حطمت ألنها الشامٌة؛ الجبهة على كبرى عسكرٌة انعطافة الٌرموك معركة شكلت -

 جٌش حشد البٌزنطٌٌن بمقدور ٌعد ولم تماًما، شمله وشتتت كاماًل، تحطًٌما وتجهٌزه، إعداده فً بولػ منظم دولة

 الجٌوش لحركة جدٌة مركزٌة مقاومة كل الكبٌر العسكري االنتصار هذا وأنهى والقوة، العدد فً ٌضارعه آخر

 إلى تهدؾ منظمة حركة إلى مرحلً ؼزو من الفتوح حركة وتطورت البٌزنطٌة، األراضً فً اإلسالمٌة

 ؼزو تحول واقع من وذلك ربوعها، فً واالستقرار اإلسالمٌة، األراضً إلى وضمها الشام، بالد على السٌطرة

 .الفتوح ؼزو إلى اإلؼارة

 .وقبلٌة اقتصادٌة حسابات إلى باإلضافة الدٌنٌة سةاموبالح بمهارة، الٌرموك فً الحرب الفرٌقان أدار -

 الجٌش جناحً إلى وقاضٌة سرٌعة، ضربة توجٌه أساس على قام للمعركة البٌزنطٌٌن تخطٌط أن الواضح من -

 على هجوم تالء المسلمٌن، مٌمنة على بالهجوم وبدأوا القلب، تصفٌة ثم المعركة، من وإخراجهما اإلسالمً،

 العددٌة الكثرة إلى استناًدا الخلؾ فً احتٌاطً بؤي االحتفاظ دون قواته كامل باهان دفع وقد فالقلب، المٌسرة

 ؼٌر تفكٌر وهذا النصر، من واثًقا كان أنه وٌبدو علٌه، تنقلب أن ٌمكن األمور أن بالحسبان ٌؤخذ ولم الساحقة،

 .له خطط ما عكس النتٌجة وكانت العسكري، التخطٌط فً وخطؤ سلٌم،

 ناجح واختٌار صابب وتفكٌر المتعددة، الحلول أمام شامل نظر ببعد ٌتمتع وكان قدرها، حق األمور خالد قدر -

 للفارق ٌكترث فلم ٌواجهه، الذي الخطر مدى أدرك إنه وتنفٌذه، الحل هذا تقرٌر سرعة مع المناسب للحل

 صعوبة من الرؼم على الضربة وامتصاص به، لالصطدام البٌزنطٌٌن دفع أساس على خطته ورسم العددي،

 الدفاعٌة مواقعهم تاركٌن ٌهاجمونهم البٌزنطٌٌن ٌتركوا بل بالقتال ٌبدأوا ال أن قادته على عمم لذلك الثبات، هذا

 قوة إلى باإلضافة والمٌسرة المٌمنة، خلؾ ووضعها الفرسان، من احتٌاطٌة وحدات شكل كما الحصٌنة،

 العادٌة الوحدات استعمال ٌجري أنه العسكرٌة الخطط فً والمعروؾ القلب، وراء وضعها المشاة من احتٌاطٌة

 به، النهابً للفتك تمهًٌدا العدو قوى على الضؽط فً االحتٌاطٌة الوحدات تستعمل وأن العدو، مع العام لالشتباك



 إن إذ البٌزنطٌٌن، صفوؾ فً خلل أي طروء واقع من الفرصة بسنوح آماًل  ٌحصل سوؾ ما ٌنتظر وقؾ ثم

 هذا معالجة البٌزنطٌٌن القادة على ٌتعذر وسوؾ وبعثرتها، كرادٌسهم تشتٌت إلى ٌإدي سوؾ البٌزنطً الهجوم

 إذ حصل، ما وهذا المشتتة، البٌزنطٌة الوحدات وضرب المناسبة، اللحظة فً تدخل إذا التنظٌم بإعادة الوضع

 أعقابهم، على فارتدوا صفوفهم، اختراق عن أولبك وعجز الهجوم، المسلمون امتص البٌزنطٌون، هاجم عندما

 .النصر فانتزعوا الهجوم، أرهقهم أن بعد علٌهم المسلمون وكر

 إلى باإلضافة جٌشه، فً الصدام قوة وشكلوا الضاربة، القوة كانوا فقد خاص، اهتمام خالد عند للفرسان كان -

 قادته، أفضل من واحد فرقة كل على فرق، إلى فرسانه ٌقسم نراه لذا وانقضاض، ومناورة مشاؼلة، قوة كونهم

 وزع ثم وؼٌرهم، عمرو بن والقعقاع الطفٌل بن وعامر مسروق، بن ومٌسرة هبٌرة، بن قٌس أمثال وأشجعهم

 للمشاؼلة، الطلٌعة ففرسان المإخرة، ثم الثالثة القتال وصفوؾ والمٌسرة والمٌمنة المقدمة، على الفرق هذه

 نصٌبه وكان لالنقضاض، المإخرة وفرسان والصدم، للتدخل الصفوؾ وفرسان للمناورة، الجناحٌن وفرسان

 أو ضعؾ، حال فً المسلمون فٌه ٌظهر المعركة من مكان أي فً العدو على لالنقضاض االحتٌاط فرسان دابًما

 .وهن

 االحتٌاطٌة القوات إلى الموقؾ ، فباإلضافة لمواجهة المرونة درجات أقصى لقواته العسكري خالد تنظٌم أتاح -

 اقتباس فً ونجح ربٌس، كردوس لكل كرادٌس، قواته وجعل الصؾ نظام ترك الصفوؾ، خلؾ وضعها التً

 جنوده ٌدرب أن قبل علٌهم وانتصاره به، والفرق، ومحاربتهم الكرادٌس نظام وهو البٌزنطً، العسكري التنظٌم

 ذلك فكان المعركة، خالل البٌزنطٌٌن الفرسان ضد اعتمدها التً اإلخراجٌة الحركة تنفٌذ فً نجح كما علٌه،

 .اإلسالمً  الجٌش فً العسكرٌٌن والتنظٌم الخطط، فً وحاسًما هاًما، تطوًرا

 طرًٌقا لهم فتح عندما المعركة من الفرسان فصرؾ ومشاتهم، البٌزنطٌٌن فرسان بٌن الفصل فً خالد نجح -

 علٌهم المسلمون فانقض القتال، مٌدان فً وحدهم المشاة وبقً لهم، الوحٌد المنفذ كانت التً الفرجة من للهرب

 .ذكاء وأكثرها خالد، حركات أفضل من الحركة هذا وتعد وهزموهم،

 األبحاث تنصح حٌث عال دوي فً ٌزحفون فالبٌزنطٌون معنوٌاته، إذكاء فً أسلوبه الطرفٌن من لكل كان -

 وإرباكه، العدو على للتموٌه األصوات باستعمال المٌالدي، السادس القرن إلى تعود التً البٌزنطٌة، العسكرٌة

 الرعب، جنودهم داخل لكن قلوبهم، فً الحماس وٌبثون فٌهم، ٌخطبون وقساوستهم الجواسٌس، أعمال ولتؽطٌة

 البٌزنطٌٌن وٌواجهون الشهادة، ٌنشدون والمسلمون ٌفروا، ال حتى بالسالسل األلوؾ عشرات فتسلسل

 .الرجال معنوٌات رفع فً دوًرا النساء أدت كذلك هإالء، أرعب صمتهم أن حتى البصر وؼض بالصمت،

 القابد، بٌن والتفاهم والتعاون العسكري، الجهد فً التنسٌق نماذج من رابًعا نموذًجا الٌرموك معركة كانت -

 فٌه كان الذي الوقت ففً متناهٌة، بدقة جٌشه وحدات من وحدة كل ٌحرك خالد كان إذ المعركة، فً ووحداته

 المٌسرة تتراجع ثم لٌساندها، القلب علٌها فٌنثنً العدو، هجمات لترد تتؤهب المٌمنة كانت القتال، ٌنشب القلب

 عن البٌزنطٌون فٌنحسر القتال، ساحة إلى تردهم المنهزمٌن طرٌق فً النسوة فتقؾ العدو، هجمات أمام

 .نحوهم المسلمٌن مٌسرة وتتقدم مواقعهم،



 بنً قومه من جماعة مع المعركة بعد اإلسالم اعتناقه المتنصرة، العرب زعٌم الؽسانً، األٌهم بن جبلة أعلن -

 .المسلمٌن  إلى وانحاز ؼسان،

 إرسال على وإرؼامهم بالبٌزنطٌٌن، االصطدام أساس على العسكرٌة خطته وضع حٌن بكر أبو أصاب لقد -

 وكان هناك، بهم الفاصلة الهزٌمة إٌقاع من المسلمون ٌتمكن حٌث الشام بالد إلى المقاتلٌن من كبٌرة أعداد

 تلك لكن ماحًقا، ساحًقا الٌرموك فً انتصارهم فكان ذلك، تحقٌق إلى ٌسعون البٌزنطٌٌن عكس على المسلمون

 .والمناورات الحمالت، بدء عند مإكًدا أمًرا تكن لم النتٌجة

 القادة وتحمل الكارثة، عن مسبولٌة أي من ضمًنا، هرقل، الٌرموك بمعركة المتعلقة البٌزنطٌة الرواٌات تعفً -

 على بالمسبولٌة تلقً كما الحكٌمة، هرقل نصٌحة اتباع فً فشلوا الذٌن وهم المسبولٌة، هذه ذلك عن عوًضا

 .مثاًل  كاألرمن األجنبٌة اإلثنٌات وعلى المناخ،

 كانت أنها المسلمون أكد فقد للمعركة، والنصرانٌة اإلسالمٌة، المصادر وصؾ بٌن تناسق الال من قدر ثمة -

 من النصرانٌة المصادر قللت فقد المقابل، وفً القوٌم، والخلق والشجاعة الذكاء، فٌها استعمل حاسمة معركة

ا نصًرا وعدتها شؤنها، ًٌ  نجاح إلى ولٌس والخدٌعة، التسلل إلى النصر وعزت للمسلمٌن، الشؤن عظٌم حرب

 من لالعتذار محاولة من جزء هو مقتضًبا جاء الذي النصرانً التفسٌر هذا أن والراجح صادق، عسكري

 القتال، فً البراعة إلى باللجوء ٌتمٌزوا أن البٌزنطٌٌن على كان فقد السخرٌة، من ٌخلو ال األمر لكن الكارثة،

 .وتنفٌذها الخطط لرسم السلٌم واإلدراك الذكاء، من الكافً القدر إلى افتقارهم بفعل ٌتوفر لم الذي األمر وهو

 أؼنى ظلت ذلك ومع البٌزنطٌة، الدفاع مواقع بٌن المسافات الٌرموك معركة فً البٌزنطً االنهٌار وسع لقد -

 تسقط أن تلبث لن حٌث حٌن، ولكن إنتاًجا، األكثر المناطق جانب إلى البٌزنطٌٌن، أٌدي فً الشام بالد فً المدن

 . المسلمٌن أٌدي فً األخرى هً

 :وأهمها للخالص، المتعددة السبل أحد اختٌار المعركة من نجوا الذٌن البٌزنطٌٌن والجنود القادة على كان -

 ما وهذا أحٌاًنا، اإلسالم واعتناق إلٌهم، واالنضمام الجدد، السادة أضحوا الذٌن الفاتحٌن المسلمٌن مع االتفاق -

 .ذكرنا كما الؽسانً األٌهم بن جبلة فعله

 .وملطٌة والرها، أنطاكٌة، اتجاه فً الربٌسة الطرٌق عبر الشمال نحو التوجه -

 .العار خشٌة األدٌرة إلى اللجوء -

 .حامٌاتها إلى واالنضمام الشامٌة، المدن إلى اللجوء -

 إلى انتصارهم بعد المسلمون توجه فلما أنطاكٌة، فً وكان بالػ، بؤلم الٌرموك فً جٌشه هزٌمة نبؤ هرقل تلقى -

 إلى مالك بن عمر مع الكوفة جند وصل حتى فٌها وبقً الرها فً ونزل الفرات، فعبر منها خرج حمص،

 الدرب على وسار منها، خرج الرها فً المسلمون نزل فلما شمشاط، إلى فخرج قنسرٌن فتحت ثم قرقٌسٌاء،

 مرتفع، تل على وقؾ سورٌا حاذى ولما ذلك، من أبعد مإازرته الجزٌرة سكان رفض أن بعد القسطنطٌنٌة نحو

 سالم المفارق، تسلٌم سورٌا ٌا السالم علٌك الٌوم أما المسافر، تسلٌم علٌك سلمت كنت قد: "وقال إلٌها والتفت

 ٌولد، ال ولٌته المشبوم المولود ٌلود حتى خابًفا إال أبًدا رومً إلٌك ٌعود وال أبًدا، إلٌك ٌرجع أنه ٌرى ال مودع



 نهاٌة إلى وٌشٌر الشخصٌة، أمله خٌبة عن الوداع هذا وٌعبر ،"للعدو هذا البلد ونعم السالم، سورٌا ٌا علٌك

 محاولة فً القسطنطٌنٌة إلى البري الطرٌق سلوك فضل أنه والواضح المنطقة، فً البٌزنطً العسكري التورط

 التحصٌنات دمر كما أراضٌه، عمق إلى المسلمون ٌنفذ ال حتى الصؽرى، آلسٌا الشرقٌة األطراؾ لتؤمٌن منه

 ال فارؼة مهدمة عازلة منطقة لخلق وطرسوس اإلسكندرونة، بٌن طوروس لجبال الجنوبٌة المنحدرات فً

 وال البٌزنطً، الداخل إلى معه سكانها وأخذ المسلمٌن، إزاء العمقً للدفاع منطقة أنها أساس على للقتال، تصلح

 مع ٌفعل أن ٌستطٌع لن أنه وأدرك الشام، أمر من تماًما ٌبس أنه على تدل جانبه من التصرفات هذه أن فً شك

 .ؼاراتهم  لتمتص الدفاعٌة التحصٌنات بإقامة قبل من الفرس مع فعله مثلما المسلمٌن

 :اليرموك معركة بعد الشام بالد شمالي في هرقل سياسة

 إذ الٌرموك، معركة بعد المسلمٌن، هجمات إزاء الشمالٌة المدن عن ٌدافع أن ٌحاول لم هرقل أن الواضح     

 وفضل الشامٌة، المدن بعض على الحفاظ سبٌل فً المدربٌن األشداء رجاله من مزًٌدا ٌخسر أن ٌشؤ لم إنه

 تالزم التً بالمخاطر أقنعه الشام بالد جنوبً فً البٌزنطً الشلل ولعل األناضول، عن للدفاع بهم االحتفاظ

ا، مكشوفة عسكرٌة أوضاع فً المدن عن للدافع قواته من كبٌرة أعداد وضع ًٌ  أن فً الرؼبة فقد أنه كما نسب

 درجة لٌقلل األراضً عن ٌتخلى أن وفضل طوروس، جبال من الجنوب إلى أخرى دموٌة بمواجهة ٌجازؾ

 بالد شمالً ٌجتاحوا أن للمسلمٌن االنهزامً، التوجه هذا وأتاح والتعافً، البقاء من وٌمكنها قواته، فً التآكل

 .أرمٌنٌة إلى وصواًل  الفراتٌة الجزٌرة وإقلٌم الشام،

 :قنسرين فتح

 حلب بٌن الطرٌق على وتقع قنسرٌن، إلى خالًدا وأرسل حمص، إلى االنتصار، بعد عبٌدة أبو عاد     

 .فحمص حماة ثم شٌزر، إلى ٌإدي الذي الطرٌق بها وٌتصل وأنطاكٌة،

 خٌام فً سنوات، منذ ٌعٌشون أفرادها وكان زمن، منذ هناك تسكن العربٌة القبابل بٌن من تنوخ قبٌلة كانت     

ا تؤثروا ولكنهم الوبر، من ًٌ  .الحواضر إحدى قنسرٌن وأضحت الفخمة، المبانً فشٌدا بالحضارة، تدرٌج

 وهو مٌناس، بقٌادة به االصطدام اختاروا إلٌهم خالد بقدوم المتنصرة العرب وحلفاإهم البٌزنطٌون، علم وعندما

 وفً فٌه، وعسكر قنسرٌن من قرٌب مكان وهو الحاضر، إلى الجٌش رأس على هذا فخرج الكبار، القادة أحد

 قنسرٌن أهل واعتصم. جنده وأباد وقتله، علٌه فتؽلب فجؤة، خالد علٌه انقض قواته ٌعبا كان الذي الوقت

 خالد واشترط الجزٌة، دفع مع حمص شروط على الصلح وعرضوا األمان، فطلبوا خالد، فؤنذرهم بحصنهم،

 إلى سكانه وفر فهدمه، أخرى، مرة بداخله ٌتحصنوا ال وحتى مقاومتهم، على لهم عقاًبا حصنهم ٌهدم أن علٌهم

 .أنطاكٌة 

 :حلب فتح

 من فصل قد وكان ؼنم، ابن عٌاض مقدمته وعلى قنسرٌن، أعمال من وهً حلب، إلى تقدمه عبٌدة أبو تابع     

 المدٌنة ظاهر فً ٌسكن وكان والشمال، الجزٌرة فتوح فً فاشترك للعراق، المجاور الجزٌرة إقلٌم إلى العراق

 خالل التقدم بعض وأحرزت المدٌنة، حامٌة له وتصدت الجزٌة، على فصالحهم العربٌة، القبابل من كثٌر



 أن وبخاصة المسلمٌن، جانب من مضادة ضربات توجٌه من الخوؾ داخلهم حلب سكان أن وٌبدو المواجهة،

 وأقروا والصلح األمان فطلبوا المدن، هذه من ؼٌرها من أمنع حلب تكون ولن أٌدٌهم، فً سقطت المدن معظم

 وأسوارهم وأموالهم أرواحهم، على للحفاظ المعاهدة وكتبت حمص، صلح مثل على الصلح وتم بالجزٌة،

 مع ٌتآلفوا لم المدٌنة أهل من جماعة أن وٌبدو للمسجد، موضًعا علٌهم واستثنى وكنابسهم، وقالعهم ومنازلهم،

 اإلسالم، فً دخل أن المدٌنة فً بقً ممن كبٌر عدد لبث وما أنطاكٌة، إلى الرحٌل وفضلوا اإلسالمً، الحكم

  .ذلك  بعد

 :أنطاكية فتح

 الدولة وعاصمة البٌزنطٌة، اإلمبراطورٌة لجٌوش مركًزا وكانت أنطاكٌة، إلى ذلك، بعد عبٌدة أبو سار     

 عزاز زحفه أثناء وفتح البٌزنطٌٌن، من كثٌر إلٌها لجؤ قد وكان ومؤمنه، هرقل ومقر الشام، بالد فً البٌزنطٌة

 والتحصن للعودة، أفرادها واضطر فشلت، أنها إال تقدمه وقؾ منها خرجت عسكرٌة قوة وحاولت قتال، بدون

 بعدها اضطر الطرفٌن بٌن مناوشات وجرت علٌها، الحصار ضرب إلٌها عبٌدة أبو وصل ولما بالمدٌنة،

 المدٌنة، إلى ذلك بعد المسلمون ودخل طلبهم، على عبٌدة أبو ووافق بالجزٌة، وأقروا الصلح، طلب إلى السكان

 .بالمقاتلٌن  بشحنها عبٌدة أبا عمر أمر العدو لحدود مالصق متقدم كمركز موقعها ألهمٌة ونظًرا

 :الشام بالد شمالي أقصى فتوح

 بالسٌطرة البٌزنطٌٌن فعل لردات التعرض من الشام، بالد فً اإلسالمٌة الفتوح لتؤمٌن الضروري، من كان     

 فً العسكرٌة فرقه عبٌدة أبو نشر لذلك، الصؽرى، آسٌا مع للحدود المالصقة البالد شمالً أقصى منطقة على

 معرة: منها ذكرن الجدٌة، المقاومة النعدام نظًرا بسهولة والقرى الصؽٌرة، المدن ففتحت المنطقة، أنحاء جمٌع

 رعبان، مرعش، منبج، الساجور، قورس، خناصرة، تٌزٌن، مرتحوان، سرمٌن، الجومة، بوقا، مصرٌن،

 على المسلمٌن والقرى المدن، هذه صالحت وقد وؼٌرها، أنطرطوس الالذقٌة قاصرٌن، بالس، عراجٌن، دلوك،

 .التقلٌدٌة  الصلح عهود

 :الجزيرة فتوح

 السادس، القرنٌن فً العسكري االضطراب حٌث من إزعاًجا األكثر األقالٌم أحد الفراتٌة الجزٌرة إقلٌم كان     

 بحامٌات شحن فقد فارس، من ٌؤتً قد هجوم إزاء الدفاعٌة العسكرٌة أهمٌته وبسبب المٌالدٌٌن، والسابع

 :أن ٌمكن وقاعدة نتوًءا، اإلقلٌم هذا شكل الشام، وبالد العراق المسلمون فتح أن وبعد ضخمة، عسكرٌة

 .المسلمون فتحها التً األراضً السترداد مضاد بهجوم لتقوم عسكرٌة وحدات منها تنطلق -

  .المسلمٌن ضد مشترك بعمل للقٌام فارسً،- بٌزنطً تنسٌق حصول تإمن -

ا تقوم - ًٌ  عسكرٌة، ضرورة فتحه وكان. المسلمٌن هجمات من لبٌزنطٌة التابعة األرمٌنٌة األراضً بحماٌة جزب

 :أجل من صاببة وخطوة

 .اإلسالمٌة المكتسبات وحماٌة الشام وبالد العراق، فً اإلسالمٌة الفتوح تثبٌت -



 تجنٌد ووقؾ ببٌزنطٌة، صالتها وقطع نصرانٌتها، على زالت ما التً العربٌة القبابل على السلطة تثبٌت -

 البٌزنطٌٌن بالد إلى وتوجهه المدٌنة، من األٌهم بن جبلة فرار حادثة هنا وتستوقفنا البٌزنطً، الجٌش فً العرب

 .الرقة عبر

 .اإلسالمٌة المواصالت له تتعرض الذي الخطر إزالة -

 .ومزعجة معادٌة فارسٌة حركة أٌة على القضاء -

 .األرمٌنً المد إلى الوصول من هرقل منع -

 بن عٌاًضا استخلؾ قد وكان وتوفً، عمواس بطاعون عبٌدة أبو أصٌب أن" م516/ هـ32" عام فً وحدث     

 منتصؾ" فً الجٌش رأس على فخرج والجزٌرة، وقنسرٌن حمص، واله أن عمر ٌلبث ولم حمص، على ؼنم

 صلًحا، وفتحها حاصرها ثم الرقة، على وأؼار العبسً، مسروق بن مٌسرة مقدمته وعلى ،"آب23/ شعبان

 فقاومه أبوابها، أحد على وعسكر الرها، إلى تقدمه وواصل المسلمون، فتحها التً الجزٌرة مدن أولى فكانت

 عٌاض، فؤجابه الصلح، الحامٌة قابد طلب حتى أٌام ستة تمض ولم المجاورة، األماكن فً خٌله وبث أهلها،

 والعسل، والخل والزٌت، القمح من وشًء والخراج، بالجزٌة وأقروا وأموالهم، أنفسهم على المدٌنة وأهل وأمنه

 ضل من ٌرشدوا وأن للمسلمٌن، الجسور ٌصلحوا وأن أدٌرة، أو كنابس بناء عدم علٌهم عٌاض واشترط

 ولم سمٌساط، فتحت عسكرٌة فرقة وأرسل الرها، صلح على أهلها فصالحه حران إلى تقدم ثم منهم، الطرٌق

 الرها، صلح بشروط الصلح طلبوا أن وماردٌن وآمد وقرقٌسٌاء موزون، تل مثل األخرى المدن أهل ٌلبث

. وأرزن ونصٌبٌن، وكفرتوثا مٌافارقٌن، ففتح ،"م516/ هـ36" عام فً فتوحه واصل ثم عٌاض، فؤجابهم

 وكانت أرمٌنٌة، على وأطل الروم، درب ودخل ودارا، العٌن رأس ففتح األنصاري، سعد بن عمر وأرسل

 ؼسان، مثل عربٌة قبابل سكنتها وقد الصؽرى، آسٌا حدود عندها وتلتقً أنطاكٌة، ضواحً إحدى بؽراس

 .مسلمة  بن حبٌب فهاجمهم البٌزنطٌٌن، ٌساندون كانوا الذٌن وإٌاد وتنوخ

 فً وأسهمت البشرٌة، وقوتها لها، الموالٌة العربٌة القبابل عن بٌزنطٌة فصل إلى الفراتٌة الجزٌرة فتح أدى     

 ٌعد لم أنها بفعل المسلمٌن، ضد القتالٌة أسالٌبها وتبدٌل جدٌدة، بشرٌة مصادر عن البحث إلى الحاجة

 تحالؾ قٌام إمكان على الفتح هذا قضى كما آخرٌن، عرب باستبجار العرب المسلمٌن تحارب أن باستطاعتها

 .المتداعٌة الفارسٌة اإلمبراطورٌة بإنقاذ بٌزنطٌة قٌام دون وحال المسلمٌن، ضد والفرس البٌزنطٌٌن، بٌن

 :الساحل فتوح

 كان حٌث بعبك حصار خالل الشام بالد ساحل فً والبٌزنطٌٌن المسلمٌن، بٌن العسكري االحتكاك بدأ     

 أبو علٌه مٌسنون عٌن فً والثانً األنصاري، الدرداء أبو علٌه برزة فً األول: مسلحان مركزان للمسلمٌن

 منطلًقا الثانً المركز على سسناق وٌدعً البٌزنطٌٌن، القادة أحد فؤؼار مرثد، بن شراحٌل الصنعانً عثمان

 . "الشهداء عٌن"بـ القرٌة هذه دعٌت ولهذا حامٌته، من جماعة قتل فً نجح أنه وٌبدو بٌروت، من



 من ٌمتد والذي الشام، بالد ساحل من األوسط القطاع على للسٌطرة المسلمٌن البٌزنطٌة الؽارة هذه شجعت     

 لمهاجمة انطالق قواعد استعمالها من ومنعهم ثؽوره، من البٌزنطٌٌن وطرد جنوًبا، صًٌدا إلى شمااًل  عرقة

 .الشامً  الداخل

 معاوٌة، أخوه وصحبه الساحل، نحو متوجًها عسكرٌة قوة رأس على دمشق من سفٌان أبً بن ٌزٌد خرج     

 الذي الحالً الطرٌق اجتاز أنه والراجح الساحلٌة، المدن إلى سلكه الذي الطرٌق التارٌخٌة المصادر تحدد ولم

ا كان الطرٌق هذا أن ٌعنً وهذا لبنان، جبال بمنعطفات ٌمر ًٌ  تلقاها التً الضربة بعد بٌزنطٌة قوة أي من خال

 الداخل تعدوا الذٌن المسلمٌن أمام مصارٌعها على فتحت الشام بالد أرض أن حتى الٌرموك، فً البٌزنطٌون

 .مقاومة  دون الساحل إقلٌم إلى

 اإلسالمٌة القوة تكون أن ٌحتمل إذ اعتباًطا، النسق هذا على المفتوحة المدن ٌذكر لم البالذري أن الراجح     

 األخرى وتوجهت ٌزٌد، بقٌادة صٌدا إلى جنوبا إحداهما توجهت فرقتٌن، إلى انقسمت دمشق، من انطلقت التً

 وعرقة، صٌدا دمشق، مدٌنة فتح بعد أتى ٌزٌد أن: "البالذري رواه ما بدلٌل معاوٌة، بقٌادة الشمال فً عرقة إلى

 فتح وتولى أهلها، من كثٌر وجال ٌسًٌرا فتًحا ففتحها معاوٌة، أخوه مقدمته وعلى سواحل، وهً وبٌروت، وجبٌل

 . "ٌزٌد والٌة فً نفسه معاوٌة عرقة

 أبً بن ٌزٌد كان: "فٌقول الساحل، مدن فتح وحده معاوٌة بؤن تفٌد أخرى رواٌة ٌروي البالذري أن ؼٌر     

 الٌومٌن، الحصن على ٌقٌم فكان فٌها، ٌطمع ٌكن لم فإنه طرابلس، سوى دمشق سواحل إلى معاوٌة وجه سفٌان

 السواحل هذه ضبع على ؼلبوا الروم" إن ثم ،"ففتحها رمى وربما شدٌد، ؼٌر قتااًل  قوتل فربما الٌسٌرة، واألٌام

 رمها، ثم فتحها حتى معاوٌة لهم فقصد عفان، بن عثمان خالفة أول أو الخطاب، بن عمر خالفة آخر فً

 الساحلٌة المدن أن والمعروؾ التام، بالنجاح تكلل لم العملٌة أن ٌعنً وهذا ،"القطابع وأعطاهم بالمقاتلة وشحنها

 أن ذلك فً السبب ولعل الفتوح، حركة من المتؤخرة المرحلة فً إال تاًما خضوًعا للمسلمٌن تخضع لم

 على سكانها ساعد الذي األمر البحر طرٌق عن والقوات باإلمدادات، الثؽور هذه ٌمدون كانوا البٌزنطٌٌن

 قواعد بإقامة المسلمٌن قٌام إلى ذلك أدى وقد ضعفا، منهم آنسوا كلما علٌهم االنقضاض أو المسلمٌن، مقاومة

 مدن على تشن كانت التً البحرٌة، البٌزنطٌة للحمالت للتصدي ذلك بعد ومصر الشام، بالد ساحل على لهم

 تخضع فمرة والبها، فً تتذبذب قصٌرة ؼٌر مدة المدن هذه وظلت ،6الفتح قبل لهم تخضع كانت التً الساحل

 . علٌهم العصٌان راٌة ترفع ومرة للمسلمٌن،

 :فلسطين فتوح استكمال

 إلى الواقعة سبسطٌة ففتح األردن، نهر عبر ذلك كان وربما فلسطٌن، قطاعه إلى العاص بن عمرو توجه     

 أداء على ومنازلهم وأموالهم أنفسهم، على األمان أهلها وأعطى األخٌرة، هذه فتح ثم نابلس، من الؽربً الشمال

 أنه رواٌة وفً رفح، ففتح جنوًبا هبط ثم جبرٌن، وبٌت وعمواس وٌبنً، ونواحٌها اللد فتح ثم والخراج، الجزٌة

  .آنذاك  المدن أشهر من تعد التً قٌسارٌة وحاصر بكر، أبً عهد فً ؼزة فتح قد وكان عسقالن، فتح

 :المقدس بيت فتح



 السٌاسٌة، التطورات إلٌه وصلت الذي بالمدى عالقة له للمسلمٌن -إٌلٌاء- المقدس بٌت استسالم بؤن شك ال     

 ضوء وعلى اإلسالمً، -البٌزنطً- الفارسً الصراع ظل فً آنذاك الشام بالد فً واالجتماعٌة والعسكرٌة

 البٌزنطٌٌن أن هذا، الثالثً القوة صراع فً بالذكر والجدٌر المنطقة، معظم على السٌطرة فً المسلمٌن نجاح

 بادئ فً المقدس بٌت ٌهاجموا لم هإالء أن والمعروؾ المسلمٌن، نظر فً األقل على األضعؾ، الطرؾ كانوا

 للسٌطرة علٌها، ٌترددون التً التجارٌة الحواضر مهاجمة إلى عادة البدو ٌسعى الصحراء حروب ففً األمر،

 .أواًل  علٌها

 ظهوره، عند نفسه، اإلسالم وقرن الجاهلً، العصر منذ المقدس بٌت العرب عرؾ فقد أمر، من ٌكن ومهما     

 القبلتٌن، وأولى الرسل مدٌنة إنها الشك، إلٌه ٌرقى ال أمر المسلمٌن، عند البالؽة وأهمٌتها حرمتها إن إذ بها،

 فكانت المعراج، حادثة فً السماء إلى منها وصعد وسلم، علٌه هللا صلى محمد النبً إلٌها أسري التً والمدٌنة

ا طٌاته فً ٌحمل هدًفا كان فتحها وإن كبٌر، روحً جذب مركز ًٌ  .والنصارى  الٌهود من الكتاب ألهل تحد

 هزمت التً الواقع من فروا الذٌن البٌزنطٌٌن تجمع ومركز المهمة، البٌزنطٌة القاعدة المقدس بٌن شكلت     

 التً المدن من خرجوا للذٌن ملجؤ كانت كما وؼٌرها، والٌرموك وقنسرٌن، وحمص أجنادٌن، مثل جٌوشهم فٌها

 الذٌن بٌن من البٌزنطٌٌن، القادة أحد وهو األرطبون، وكان دمشق، مثل فٌها البقاء ورفضوا المسلمون، فتحها

 .المسلمٌن  ضد المقاومة عملٌة وقاد إلٌها، التجؤوا

 :ونتائجه الحصار أحداث

 أبو فٌه كان الذي الوقت فً الفلسطٌنٌة الجبهة قابد بوصفه المدٌنة حصار عملٌة العاص بن عمرو قاد     

 ووجد وسكانها، حامٌتها جانب من ضارٌة مقاومة واجه وقد الشام، بالد شمالً ٌفتحان الولٌد بن وخالد عبٌدة،

 ووعده المدن، بقٌة مثل التسلٌم منه ٌطلب األرطبون إلى فؤرسل البٌزنطٌة، الهجمات امتصاص فً بالؽة مشقة

 .باألمان 

 باألرواح أضراًرا فسببت اإلسالمٌة، المواقع لضرب األسوار فوق من المجانٌق البٌزنطٌون واستعمل     

 وكان ،"م516 -515" عام شتاء فً الحصار بدأ فقد قاسٌة، طبٌعٌة مصاعب من المسلمون وعانى والمعدات،

 علٌها ٌتعود لم التً الطبٌعٌة األحوال سوء األرطبون فاستؽل الثلج، وتساقط المطر، انهمار وكثر قارًسا، البرد

 بهم ٌلحق أن ٌؤمل وهو ضدهم ضرباته وشدد الحرب، أمد وأطال الصلح، فً الدخول ورفض المسلمون،

 .المقدس  بٌت عن الحصار فك إلى ٌضطرهم أو الهزٌمة،

 منه ٌطلب المدٌنة فً عمر إلى ٌكتب أن الصعبة، القتالٌة الظروؾ هذه فً العاص، بن عمرو اضطر     

 . "فرأٌك لك، أدخرت وبالًدا صدوًما، كبوًدا حرًبا أعالج إنً: "برأٌه وٌستعٌن المساعدة،

 :محاور ثالثة على وتصرؾ المساعدة، لطلب عمر استجاب

 الشام، بالد شمالً تطهٌر من لتوه فرغ قد وكان لٌنجده، عبٌدة أبً إلى وأرسل عنده، من بمدد أمده فقد: األول

 .الولٌد  بن خالد صحبه وقد الجابٌة، فً ونزل المنطقة فؽادر



 المقدس بٌت فتح أولى أنه ٌعنً وهذا األحداث، مجرى من قرًٌبا لٌكون الشام بالد إلى المجًء قرر: الثانً

 .المسلمٌن  عند والروحٌة الدٌنٌة، ألهمٌتها نظًرا خاصة عناٌة

 البٌزنطٌٌن ٌستؽل أن فً واضحة عمر خطة وتبدو قٌسارٌة، معاوٌة أخاه ٌبعث بؤن ٌزٌد إلى أرسل فقد: الثالث

 بجنوده معاوٌة فنزل المقدس، بٌت ألهل العون ٌد ٌمدوا ال وحتى إلضعافهم، واحد وقت فً جبهة من أكثر فً

 .وحاصرها  قٌسارٌة على

 الخوؾ، المقابل فً وتسرب الجند، معنوٌات فارتفعت اإلسالمٌة، القوات قٌادة وصوله فور عبٌدة أبو تسلم     

 المدن سقوط أن كما عمرو، بقوات مإكدة هزٌمة إلحاق فً فشلوا أن بعد وبخاصة المدافعٌن، قلوب إلى والقلق

 من نجدة تؤتهم ولو اإلمدادات، من حرموا ألنهم معنوٌاتهم؛ على السلبً أثره له كان المقدس ببٌت المحٌطة

 بالمقاومة، االستمرار تستطٌع لن مدٌنتهم أن عندبذ فؤدركوا المنطقة، إلى طرٌقه فً عمر أن وعلموا هرقل،

ا األرطبون فانسحب وقت، مسؤلة أضحى سقوطها وأن ًٌ  البطرٌك وتسلم ،1مصر إلى الجند من قوة فً مستخف

 أخٌرة محاولة فً سكانها همم وشحذ استحكاماتها، فؤصلح المدٌنة، فً األمور مقالٌد صفرونٌوس العجوز

 بٌن القتال لكن مدٌنتهم، أسوار داخل البقاء على أشهر أربعة استمر الذي الطوٌل الحصار وأجبرهم للصمود،

 .المدة تلك خالل ٌتوقؾ لم الطرفٌن

 أو الجزٌة ودفع المدٌنة، استسالم أو اإلسالم اعتناق: هً شروط ثالثة البطرٌك على عبٌدة أبو وعرض     

 أن كما مستحٌاًل، بل صعًبا أمًرا آنذاك المقدس بٌت سكان إلى بالنسبة اإلسالم اعتناق كان المدٌنة، تدمٌر

 للقوات المقاومة جعلت الفرس، دمرها حٌن عاًما وعشرٌن خمسة نحو قبل المدٌنة بها مرت التً التجربة

 البطرٌرك اختار لذلك أًٌضا، مرفوًضا أمًرا للدمار، المقدسٌة األماكن تعرٌض ثم ومن المحاصرة، اإلسالمٌة

 حماٌة االستسالم فً رأى وقد الجابٌة، فً بنزوله علم قد وكان عمر، إلى ٌسلمها أن على المدٌنة استالم

 .أخرى  ناحٌة من له المناوبٌن الٌهود أٌدي فً سقوطها ومنع ناحٌة، من الدمار من المقدسة وألماكنها للمدٌنة،

 :المقدس بيت صلح

 الذي األسلوب عن شًٌبا نذكر أن من لنا بد وال اتفاق، عن تتحدث التً التارٌخٌة المصادر رواٌات تتباٌن     

 وهً العمرٌة، العهدة مضمون فهم فً مهم جزء هو فٌها البحث ألن الرواٌات؛ تلك ٌفسر لكً المرء ٌختاره

 المصادر رواٌات تصنٌؾ وٌمكن فٌه، دونت الذي والعصر المقدس، بٌت سكان إلى أعطٌت التً الصلح وثٌقة

 .المعاهدة  نص ٌذكر وقسم السردي، باألسلوب فحواها ٌذكر وإنما للمعاهدة نًصا ٌذكر ال قسم: قسمٌن إلى

 األول روى فقد الفدا، وأبو األثٌر ابن ثم والبالذري الواقدي، رواه ما القسم هذا رواٌات أسبق إن: األول القسم

 هو أنه وتؤكدوا أهلها، إلٌه ونظر المقدس، بٌت إلى عمر قدم لما إنه: األولى فً فقال الصلح، بشؤن رواٌتٌن

 والمٌثاق، العهد ٌسؤلونه الخطاب بن عمر إلى وخرجوا الباب ففتحوا الحصار، من أنفسهم ضاقت قد وكانوا"

 وأقررتم سؤلتمونا إذ والعهد الذمة، ولكم بالدكم إلى ارجعوا: وقال إلٌهم نزل ثم بالجزٌة، له وٌقرون والذمة

 فً وأقرهم عهًدا، أي كتابا ألهلها كتب أن بعد المقدس بٌت من عمر وارتحل: "الثانٌة فً وروى ،"بالجزٌة

 . "الجزٌة على بالدهم



 مثل على والصلح األمان، عبٌدة أبً من إٌلٌاء أهل طلب ثم: "األولى فً ذكر رواٌتٌن، أًٌضا الثانً وروى     

 ٌكون أن على نظراإهم فٌه دخل فٌما والدخول والخراج الجزٌة، أداء من الشام مدن أهل علٌه صولح ما

 ثم دمشق، من الجابٌة فنزل عمر فقدم بذلك، عمر إلى عبٌدة أبو فكتب نفسه، الخطاب بن عمر لهم للعقد المتولً

 . "به لهم وكتب أهلها، صلح فؤنفذ إٌلٌاء إلى صار

 وهو صرٌح بشرط مؽمور، قابد وهو الفهمً، ثابت ابن إلى سلمت المقدس بٌت أن الثانٌة الرواٌة فً وذكر     

 أهلوها دام ما أذى ٌطالها فال نفسها المدٌنة أما المسلمٌن، أٌدي فً المدٌنة خارج الواقعة المناطق تكون أن

 وأنه المقدس، بٌت سقوط وقت المنورة المدٌنة فً كان عمر أن وٌضٌؾ علٌهم، المفروضة الجزٌة ٌدفعون

 فحوى إلى عابرة إشارة والرابع الثالث، من كل وأشار الجابٌة، إلى جاء عندما فتحها من قصٌر وقت بعد زارها

 .الصلح 

 :فبات ثالث إلى القسم هذا رواٌات تنقسم: الثانً القسم

 جاءت لكنها المقدس بٌت وأهل الخطاب، بن عمر بٌن المعاهدة نصوص مصادرها روت: األولى الفبة

ا، اختالًفا األول القسم رواٌات عن مضمونها فً تختلؾ وال مختصرة، ًٌ  دمشق صلح مثل على وهً جوهر

 .البطرٌق بن وسعٌد ،الٌعقوبً من كاًل  الفبة هذه فً وٌذكر. الكبرى الشامٌة والمدن

 بن عمر كتبه كتاب هذا الرحٌم، الرحمن هللا بسم: "فٌه جاء كتاًبا إٌلٌاء أهل إلى كتب عمر أن األول ذكر فقد

 تحدثوا أن إال تخرب وال تسكن، ال وكنابسكم وأموالكم دمابكم، على آمنون إنكم المقدس، بٌت ألهل الخطاب

 . "شهوًدا وأشهد عاًما، حدًثا

 وأوالدهم دمابهم، على آمنون أنهم إٌلٌاء، مدٌنة ألهل الخطاب بن عمر من هللا، بسم: "الثانً وروى     

 .1"شهوًدا وأشهد تسكن، وال تهدم أال وكنابسهم وأموالهم،

 وتمثل المقدس، بٌت فً الٌهودي الوجود وتتناول جدٌدة قٌود وذات طوٌلة، الفبة هذه رواٌات إن: الثانٌة الفبة

 أمٌر عمر بن هللا عبد أعطى ما هذا الرحٌم، الرحمن هللا بسم: "فهو النص أما الطبري، رواٌة الفبة هذه

 وسابر وبرٌبها، وسقٌمها وصلبانهم، ولكنابسهم وأموالهم، ألنفسهم أماًنا أعطاهم األمان، من إٌلٌاء أهل المإمنٌن

 من شًء من وال صلٌبهم، من وال حٌزها، من وال منها ٌنتقص وال تهدم، وال كنابسهم تسكن ال أنه ملتها؛

 إٌلٌاء أهل وعلى الٌهود، من أحد معهم بإٌلٌاء ٌسكن وال منهم، أحد ٌضار وال دٌنهم، على ٌكرهون وال أموالهم،

 آمن فإنه منهم خرج فمن واللصوص، الروم منها ٌخرجوا أن وعلٌهم المدابن، أهل ٌعطً كما الجزٌة ٌعطوا أن

 ومن الجزٌة، من إٌلٌاء أهل على ما مثل وعلٌه آمن؛ فهو منهم أقام ومن مؤمنهم؛ ٌبلؽوا حتى وماله نفسه، على

 وعلى أنفسهم، على آمنون فإنهم وصلبهم، بٌعهم وٌخلً الروم، مع وماله بنفسه، ٌسٌر أن إٌلٌاء أهل من أحب

 علٌه قعدوا منهم شاء فمن فالن، مقتل قبل األرض أهل من بها كان ومن مؤمنهم؛ ٌبلؽوا حتى وصلبهم، وبٌعهم

 شًء منهم ٌإخذ ال فإنه أهله، إلى رجع شاء ومن الروم، مع سار شاء ومن الجزٌة، من أٌلٌاء أهل على ما مثل

 أعطوا إذا المإمنٌن وذمة الخلفاء، وذمة رسوله وذمة هللا عهد الكتاب هذا فً ما وعلى حصادهم؛ ٌحصد حتى



 ومعاوٌة عوؾ، بن الرحمن وعبد العاص، بن وعمرو الولٌد، بن خالد ذلك على ٌشهد الجزٌة، من علٌهم الذٌن

 . "عشرة خمس سنة وحضر وكتب سفٌان، أبً بن

 األمان المقدس بٌت أهل إعطاء فً األولى الفبة رواٌات نصوص مع ٌتوافق الطبري نص أن الواضح     

 النصوص فً ترد لم جدٌدة وقٌود بعبارات، وتفصٌاًل  إٌضاًحا المعنى ٌزٌد أنه إال وكنابسهم، وأموالهم ألنفسهم،

 :التالٌة الجدٌدة القٌود رصد وٌمكن السابقة،

 .الٌهود من أحد القدس فً معهم ٌسكن أال عمر على المقدس بٌت أهل اشتراط -3

 :فً هذا تمثل وقد منها، خروجهم أو المقدس، بٌت فً الموجودٌن إقامة تنظٌم -2

 .واللصوص الروم منها ٌخرجوا أن األصلٌٌن المقدس بٌت أهل على المسلمٌن اشتراط -أ

 .الروم مع منها الخروج أو فٌها، البقاء حرٌة المقدس بٌت أهل منح -ب

 على ٌطبق ما علٌهم ٌطبق بحٌث فٌها البقاء حرٌة األجناس سابر من المقدس بٌت فً الموجودٌن بقٌة منح -ج

 .منها الخروج أو الصلح، شروط من ؼٌرهم

 .عشرة خمس بسنة مإرًخا الطبري عند الصلح نص جاء -1

 :التالٌة المعلومات على تطلعنا والقٌود الزٌادات، لهذه متؤنٌة قراءة إن

 مناؾ أنه وٌبدو أخرى، برواٌات ٌتؤٌد لم الٌهود من أحد بها معهم ٌسكن أال المقدس بٌت أهل اشتراط إن -

 وأن فٌها، السكن من منعهم أو المقدس، بٌت من الٌهود أخرج أنه الخطاب بن عمر عن ٌإثر لم إذ للواقع،

 مدٌنة المقدس بٌت تظل أن أرادوا النصارى أن على تدل االتفاق فً عنها الٌهود إقصاء إلى الواضحة اإلشارة

 ٌهودي حضور وجود لعدم نصارى أنهم والمفهوم المقدس، بٌت أهالً أن المصادر معظم وتذكر نصرانٌة،

  .المسلمٌن مع اتفاًقا عقدوا قد المقدس، بٌت فً آنذاك فاعل

 صالح: وقالوا الٌهود، صالح: فقالوا المقدس، بٌت صلح فً القوم واختلؾ: "الصدد هذا فً الٌعقوبً وٌذكر     

 قادها اإلسالمً التارٌخ أخبار فً دخلت ٌهودٌة رواٌات أن والراجح ،"النصارى علٌه والمجمع النصارى،

 وٌفهم أًٌضا، الشام بالد فتوح وفً بل فحسب، المقدس بٌت فتح فً لٌس الٌهودي الحضور إلثبات األحبار كعب

 اإلسالمً، الفتح استؽالل فحاول بٌنهما، وسطاء أنهم على المسلمٌن إلى نظر منهما كاًل  أن الطرفٌن مواقؾ من

 من الوطنٌٌن النصارى فخالص ولخالصه، نفسه لحماٌة وٌستخدمها ٌستؽلها، وفرصة خٌر وكؤنه إلٌه، ونظر

 الشام بالد فً الٌهود أن والمعروؾ والؽربٌٌن، منهم الشرقٌٌن بعامة، النصارى من والٌهود البٌزنطٌٌن، الروم

 فً السكن الٌهود على حرم الذي هرقل عهد فً بٌنهما التباؼض ذروة بلؽت وقد للبٌزنطٌٌن، البؽضاء ٌكنون

 مع الٌهود تعاون لذلك وصور أنطاكٌة منها أماكن، عدة فً البٌزنطً الحكم ضد هإالء وثار المقدس، بٌت

 أًٌضا معهم التعاون على للمسٌح، الواحدة بالطبٌعة القابلٌن والنساطرة األرمن، مع واتفقوا الماضً، فً الفرس

ا اإلسالمً الفتح تجاه الٌهودي الفعل رد كان لقد األمر، هذا حققوا وقد للفرس، المنطقة وتسلٌم ًٌ  حٌث من إٌجاب

 ذلك عن ٌكشؾ الٌهودٌة النبوءات نصوص بعض فً ورد ما وأن فلسطٌن، فً البٌزنطٌٌن حكم على قضى أنه

 .بجالء 



 آخرها ٌنفً ٌكاد بعبارة جاء واللصوص، الروم، منها ٌخرجوا أن المقدس بٌت أهل على عمر اشتراط إن -

 أداء مع اإلقامة أو الخروج، بٌن ذلك، بعد تخٌرهم، أنها إال الروم، إخراج بوجود ٌفٌد الرواٌة أول إن إذ أولها،

 .الجزٌة 

 إذ التنفٌذ معها ٌمكن ال بعبارة جاء المدٌنة، مؽادرة أو الجزٌة ودفع البقاء، حرٌة األخرى األجناس إعطاء إن -

 ٌدل ما أو هذا، فالن اسم ذكر دون المجهول بصٌؽة هكذا ،"فالن مقتل قبل األرض أهل من بها كان ومن: "قال

 ٌكون أن وٌستحٌل التنفٌذ، ٌمكن فال الوصؾ، هذا علٌهم ٌنطبق من تحدٌد ٌمكن ال ولما مقتله، تارٌخ أو علٌه

  .ملزمة  معاهدة فً نًصا هذا

 والمعروؾ المقدس، بٌت فتح تارٌخ فً الخالؾ لقطع صح لو أمر عشرة خمس بسنة الصلح تارٌخ تحدٌد إن -

 التارٌخ ٌبدأوا لم المسلمٌن أن أًٌضا والمعروؾ بعده، واستمر الطبري قبل كان الفتح تارٌخ فً الخالؾ أن

 على ٌدل مما الهجري بالتارٌخ السنة هذه قبل وثٌقة تإرخ أن ٌمكن فال علٌه وبناء عشرة، ست سنة إال الهجري

ا ولٌس بالوثٌقة، ملحق التارٌخ هذا أن ًٌ  .فٌها  أصل

 وأهالً الخطاب، بن عمر بـ العقد طرفً تحدٌد على تتفق السابقة المصادر رواٌات جمٌع أن بالذكر والجدٌر

 .عمر نزول مكان الجانبٌة فً عقد الطرفٌن بٌن العهد وأن المقدس، بٌت

 وهً م،3662 عام فً القدس فً األرثوذكسٌة البطرٌركٌة نشرتها التً الٌونانٌة المصادر رواٌة: الثالثة الفبة

 التؽٌٌر تناولها التً النصوص أبرز من الوثٌقة هذه تعد هـ،36 عام األول ربٌع شهر من العشرٌن فً مإرخة

 الشخصٌة الصلة على وتركز واضًحا، ٌبدو الذي الكتابة فً الكنسً األسلوب تعكس طولها على وهً والزٌادة،

 كبًٌرا ارتباًطا الصلة لهذه وأن وصالح، تقوى رجل وكالهما صفرونٌوس، والبطرٌرك الخطاب، بن عمر بٌن

 إلى المدٌنة وتسلٌم االستسالم، البطرٌرك قرر عندما إذ التسلٌم، رافق الذي والمسلك وتسلٌمها المدٌنة، باستسالم

 من توجه الرسالة عمر تسلم وعندما للقدوم، ودعاه الجابٌة، فً وكان المعنى، بهذا رسالة إلٌه أرسل نفسه، عمر

 بٌت استسالم وثٌقة وقعت حٌث بالبطرٌرك اجتمع وهناك الزٌتون، جبل عند وخٌم المقدس، بٌت إلى فوره

 .المدٌنة لدخول بعدها عمر وتقدم المقدس،

 :عباراته من بالكثٌر مستشهًدا النص، فً وردت كما الصلح نقاط أهم بعض سؤكتفً

 حٌث والراهبات والرهبان والقسوس، للرعاٌا" باألمان صفرونٌوس للبطرٌرك عهًدا الخطاب بن عمر أعطى -

 .الذمة ألهل معاملتهم فً المسلمون علٌه جرى ما هذا أن والواقع ،"وجدوا وأٌن كانوا،

 وخارًجا، داخاًل  بٌدهم التً زٌاراتهم وكافة ودٌاراتهم كنابسهم، وعلى علٌهم" األمان الخطاب بن عمر أعطى -

 وشمالً قبلً أبواب، الثالثة ذات والمؽارة الكبرا، كنٌسة السالم علٌه عٌسى ومولد لحم، وبٌت القمامة وهً

  .الذمة ألهل معاملتهم فً المسلمون علٌه جرى ما أًٌضا وهذا ،"وؼربً

 اإلفرنج من للزٌارة ٌؤتون والذٌن والحبش، الكرج وهم هناك، الموجودٌن النصارى أجناس بقٌة" ٌكون -

 متقدًما هو وٌكون المذكور، للبطرٌرك تابعٌن والموارنة، والٌعاقبة والنساطرة، واألرمن والسرٌان والقبط،

 ".علٌهم



 المقدس بٌت بطرٌرك أعطى ألنه بعده؛ ٌؤتً ومن صفرونٌوس ٌد فً والقوة اإلٌجابٌة، بالػ النص هذا ٌعد     

 ضوًءا ذلك ٌلقً وقد علٌهم، السلطان له وجعل وزوار، مقٌمٌن من النصارى سابر على العلٌا الٌد الرسولً

 بن عمر إلى نسب ثم القٌامة، لكنٌسة الروحٌة الرباسة على المذهبٌة للخالفات حد لوضع الحًقا وضع أنه على

 .األٌام مر على األرثوذكسٌة للطابفة الرباسة أن على حجة واستعماله أهمٌة، إلكسابه الخطاب

 دخلوهم وفً والبحور، البر فً البالٌا كافة من والواجب والؽفر، الجزٌة" دفع من المقدس بٌت نصارى إعفاء -

 األصلٌٌن، المقدس بٌت سكان ٌد فً مهمة وثٌقة النص هذا وٌعد ،"شًء منهم ٌإخذ ال زٌاراتهم وبقٌة للقمامة

 نجد لم أننا والمالحظ فتوحهم، سابر فً المسلمٌن عمل علٌه جرى الذي الحكم ذلك الجزٌة، دفع من استثناهم لقد

 أنه على ٌفسر مما الجزٌة، دفع من بخاصة المقدس وبٌت بعامة، فلسطٌن نصارى تستثنً تارٌخٌة رواٌة أي

 .بعامة النصارى عن المقدس بٌت سكان لتمٌٌز الحًقا وضع

 أعطً لقد ،"الفضة من وثلث درهم البطرك إلى النصرانً ٌإدي القمامة، إلى الزٌارة إلى ٌقبلون الذٌن وأما" -

 وما المدٌنة فً المقدسة لألماكن المطلقة الملكٌة المقدس، بٌت نصارى خالله ومن البطرٌرك، النصر هذا

 هذا أن والراجح القٌامة، كنٌسة ٌزور نصرانً كل من الفضة من وثلث درهم، بجبابة لهم وأذن ٌجاورها،

 .القٌامة لكنٌسة الروحٌة الرباسة على المذهبٌة الخالفات لقطع أًٌضا الحًقا وضع النص

 محرم" شهر فهو العمرٌة، العهدة توقٌع تارٌخ أما الٌهود، إلى إشارة أي من خالٌة الرواٌة هذه بؤن وٌذكر     

 . "م512 شباط/ هـ36

 فً رجاء لهم ٌكن ولم التارٌخ، فً لهم ٌتهٌؤ لم النصارى مع بالًؽا كرًما أظهرت العمرٌة العهدة بؤن شك ال     

 عن مهمة جوانب لنا وتكشؾ األدٌان، بٌن المتبادلة العالقات فً وممٌزة ملفتة، ظاهرة ذاتها حد فً وهً مثله،

 .الزمن  من الحقبة تلك فً بٌنهما العالقات ونوع والنصارى، المسلمٌن بٌن التفاهم طبٌعة

ا      ًٌ  المإكد فمن وألفاظها، المصادر رواٌات نصوص فً التباٌن من الرؼم وعلى العمرٌة، العهدة أمر كان وأ

ا، صلًبا لها أن ًٌ  مع ٌتفق بما الدٌنٌة للحرمات ورعاٌتهم المسلمٌن، سماحة على تتفق الرواٌات فحوى وأن تارٌخ

 .الذمة  أهل مع اإلسالمٌة للمعاهدات العام السٌاق

 :المقدس بيت إلى عمر دخول

 ٌدلهم صفرونٌوس البطرٌرك ورافقهم الصلح، عقد بعد المقدس بٌت إلى وأصحابه الخطاب، بن عمر دخل     

 مدخلها أمام مسقوفة ردهة وهو رواقها، فً وجلسوا القٌامة، كنٌسة دخلوا ثم فٌها، الحج وأماكن آثارها، على

 أن والواضح. هللا مساجد من فهً بها ٌصلً أن منه البطرٌرك فطلب الصالة، وقت عمر وأدرك الربٌسً،

 أن علٌه عرض لذلك للصالة، ٌصلح مكان أي أن المتزهد، وهو ورأى، الصالة، إلى عمر حاجة فهم البطرٌرك

 سوؾ ٌفعل إن بؤنه اعتذر عمر لكن نفسها، الكنٌسة داخل فً أو ٌجلسان، كانا حٌث الكنٌسة رواق فً ٌصلً

 علٌها، ٌدهم ٌضعون سوؾ فإنهم فعلوا فإذا مستحبة، سنة عمله ٌرون إذ القرون تعاقب على المسلمون ٌتبعه

 للسبب المجاورة قسطنطٌن كنٌسة فً الصالة عن واعتذر. األمان عهد وٌخالفون منها، النصارى وٌحرمون

" مكسٌموس كاردو" طرٌق جانب إلى الثانٌة، الكنٌسة هذه من الشرقٌة الجهة بوابة درجات إلى خرج ثم نفسه،



 ولكن جماعة، الكنابس عتاب على المسلمون ٌصلً أال للنصارى عهًدا أعطى ثم منفرًدا، وصلى المزدحم

 عن تعبر البادرة هذه كانت مإذن، الجماعة صالة إلى وهمٌدع وأال جماعٌة، لصالة هنا ٌجتمعوا وأال فرادى

 الذي المكان فً مسجًدا الحًقا المسلمون بنى فقد أمر، من ٌكن ومهما خاصة، ظروؾ فً وجدت كرٌمة، رؼبة

 أعطت قط االستسالم ظروؾ كانت ولما عمر، جامع أو عمر مسجد فهو باسمه، وسموه عمر، فٌه صلى

 كمكان تستعمل كانت الهٌكل منطقة أن المحتمل من فإنه كنابسهم، فً صلواتهم أداء فً أمان عهد النصارى

 المسجد هو مسجًدا بعد، من المكان، هذا فً المسلمون وشٌد البداٌة، عند صلواتهم المسلمون فٌه ٌإدي

 كان الذي للهٌكل الحقٌقً المكان على دلوه الذٌن الٌهود معه اصطحب عمر أن المصادر بعض األقصى، وتذكر

ا وكان األخبار، كعب واقترح علٌه، ما بإزارة فؤمر قصد، عن طمسوه قد النصارى ًٌ  أن عمر على فؤسلم، ٌهود

 ٌتجه حتى علٌه أشار ما عمر فرفض القبلتٌن، مستقباًل  هذا بوضعه ٌكون حتى المقدسة، الصخرة خلؾ ٌصلً

 من جرى هنا الٌهود دور إبراز ولعل هللا، كتاب فً المسلمٌن قبلة ألنها فقط؛ الكعبة نحو صالتهم فً المسلمون

 إحٌاء وإعادة بخاصة، الشام بالد فتوح ورواٌات بعامة، اإلسالمً التارٌخ رواٌات فً التدخل محاوالتهم واقع

 .النصارى  طمسها أن بعد المقدس بٌت فً الدٌنٌة معالمهم

 ٌتخذ أن خشً إنه ثم بها، صلى الصالة وقت أدركه ولما لحم، بٌت فً المهد كنٌسة ذلك بعد عمر وزار     

 للنصارى، الكنٌسة هذه ٌجعل خاًصا عهًدا للبطرٌرك فكتب منها، أصحابها فٌخرجوا سنة، صالته من المسلمون

 مع عمر عاد أٌام، عشر المقدس بٌت فً مكث أن مرة، وبعد كل فً واحد بشخص إلٌها المسلمٌن دخول وٌحدد

 .الشام  بالد من فتحه تم ما وتنظٌم المسملٌن، شبون فً ومشاوراته مناقشاته، الستكمال الجابٌة إلى جٌشه قادة

 :اللد صلح

 امتٌازات، من بموجبه النصارى علٌه حصل ما وبفعل المجاورة، المناطق فً المقدس بٌت صلح انتشر     

 جرى بكتاب عمر من اللد أهل ظفر وقد شروطه، فً مماثل صلح على الحصول فً المناطق قرى تسابقت

 وصلبهم وكنابسهم وأموالهم أنفسهم، على أماًنا فؤعطاهم فٌه، معهم بعد من دخلت التً البالد وعلى علٌهم،

 ما الجزٌة من ٌعطوا أن على منهم أحد ٌضار وال دٌنهم، على ٌكرهوا وأال ملتهم، وسابر وبرٌبهم سقٌمهم،

 .الشام  مدابن أهل ٌعطً

 :قيسارية فتح

 تموز/ هـ31 األولى جمادى" فً العاص بن عمرو حاصرها حٌن بدأت قٌسارٌة، فتح عملٌات أن الواقع     

 المسلمٌن كان فإذا أقام، ما علٌها ٌقٌم عمرو فكان متقطًعا، كان الحصار ألن فتحها؛ من ٌتمكن لم لكنه ،"م511

 إلى عاد ثم والٌرموك، ودمشق الصفر ومرج بٌسان،- وفحل أجنادٌن فشهد إلٌهم، سار عدوهم أمر فً اجتماع

 أبً بن ٌزٌد إلى الخطاب بن عمر وأرسل ،ذلك بعد مصر إلى ذهب ثم المقدس، بٌت فتح فً واشترك فلسطٌن

 بٌت سكان مساعدة من البٌزنطٌٌن ومنع البٌزنطٌة، الجبهة إضعاؾ بهدؾ لفتحها معاوٌة أخاه ٌبعث بؤن سفٌان

 الحصار، أثناء مرض لكنه المقدس بٌت فتح بعد المدٌنة حصار ٌزٌد وتولى آنذاك، المحاضرٌن المقدس



 بطاعون بإصابته متؤثًرا" م516/ هـ32" عام فً بها توفً حٌث دمشق إلى وعاد معاوٌة، أخاه علٌها فاستخلؾ

 .عمواس 

 فً تؽٌٌر أي عن تسفر لم وحامٌتها اإلسالمً، الجٌش بٌن مناوشات وجرت علٌها، الحصار معاوٌة وشدد     

 الشام بالد ساحل على لهم قدم موطا المدٌنة بهذه االحتفاظ أرادوا البٌزنطٌٌن أن وٌبدو المٌدانً، الوضع

 ثوراتهم إحدى ففً الٌهود، بمساعدة إال فتحها من معاوٌة ٌتمكن ولم عنها، الدفاع فً استماتوا لذلك الجنوبً،

 من معظم وقتل الثورة فؤخضع ثاودووس، أخاه هرقل فؤرسل قٌسارٌة، فً الٌهود ثار البٌزنطً، الحكم على

 بٌن التقلٌدي العداء فبفعل الفتح، عملٌة على اإلٌجابً أثرها الحادثة لهذه كان نجا، من وفر الٌهود من فٌها

 القلعة بوابة إلى ٌصل نفق على ودله معاوٌة، معسكر إلى ٌوسؾ ٌدعى ٌهودي رجل جاء والبٌزنطٌٌن، الٌهود

 اإلسالمً، الجٌش منها فدخل البوابة وفتحوا النفق، ذلك عبر المقاتلٌن من مجموعة فتسللت المدٌنة، داخل

 النفق، عبر الفرار أرادوا ولما الذعر، وتوالهم المدٌنة، داخل المسلمٌن الجنود رأوا عندما البٌزنطٌون فوجا

 . "م516 األول تشرٌن/ هـ36 شوال" شهر فً فتحها وكان معظمهم، فقتل علٌه، المسلمٌن جنود وجدوا

 :األردن فتح استكمال

 بٌسان،- فحل معركة إثر المسلمٌن طاعة فً أكثره دخل قد وكان األردن، فتح حسنة بن شرحبٌل استكمل     

 .أرضه وجمٌع سواده، على وؼلب والجوالن رأس وبٌت وجرش، وأنٌق سوسٌة ففتح

 :أرمينية فتح محاولة

 تكن لم البٌزنطٌة أرمٌنٌة أن والواقع الجزٌرة، وإقلٌم الشام بالد لشمالً اإلسالمً بالفتح أرمٌنٌة فتح ٌرتبط     

 إلى وصولهم بعد التوسعٌة سٌاستهم فً مهمة أضحت ولكنها جزٌرتهم، من خرجوا عندما للمسلمٌن هدًفا

 لم أخرى، جهة ومن منها، تنطلق قد هجمات وقوع ومنع المنجزة، مكتسباتهم حماٌة أجل من وذلك أطرافها،

 :أهمها لعل أسباب لعدة وذلك الجنوب، فً ممتلكاتها خسرت أن بعد البالد بهذه تفرط أن بٌزنطٌة بوسع ٌكن

 .اإلمبراطورٌة تؽذي التً البشرٌة والقوة واألخشاب المعدنٌة، بمواردها ؼنٌة أرمٌنٌة إن -

 .قبل ذي عن للبٌزنطٌٌن أهمٌة أكثر األرمن، اإلسالمٌة، الفتوح جعلت -

 إدراك وٌمكن الشرقٌة، بالتجارة القسطنطٌنٌة تربط التً الربٌسة التجارٌة الطرق بعض على أرمٌنٌة تسٌطر -

 .الجزٌرة وإقلٌم الشام، بالد خسارتها بعد لبٌزنطٌة بالنسبة التجارٌة األهمٌة هذه

 .المسلمٌن ضد حمالته فً مهًما دورا منحهم وقد وألسرته، لهرقل طبٌعٌٌن حلفاء األرمن كان -

 فً" استراتٌجٌة" عسكرٌة مواقع عن الدفاع وهً مشتركة، سٌاسٌة مصلحة واألرمن البٌزنطٌٌن جمعت لقد -

 من الرؼم على هذا ألرمٌنٌة، الحٌوي المجال وهو الجزٌرة، إقلٌم إلى باإلضافة الشام، بالد شمالً أطراؾ

 .الطرفٌن بٌن العالقات على بآخر أو بشكل، أثر الذي واألرمٌنٌة البٌزنطٌة، الكنٌستٌن بٌن الدٌنً االختالؾ

 وحفلت الفراتٌة، الجزٌرة إقلٌم لهم دان أن بعد األرمٌنٌة الربوع على المسلمون أطل فقد أمر، من ٌكن ومهما

 .لفتحها األرمن، بالد ضد المسلمون بهما قام كبٌرتٌن بحملتٌن الخطاب بن عمر خالفة



 الؽربً الجنوب من أرمٌنٌة فدخل ،"م513-516/ هـ26-36" عامً بن ؼنم بن عٌاض األولى الحملة قاد     

 وناختشٌفان، سٌونٌك، لوالٌة التابعة جولقا منطقة فً الواقعة جولتٌن مقاطعتً على وأؼار بدلٌس، بلػ حتى

 ٌعسكر كان حٌث كوجوفٌت إلى ووصل قاسبوراكان، عند باألرتاز ومر جولقا، مخاضة عند الرس نهر فعبر

 فاصطدم البٌزنطٌة، الدولة خدمة فً برز الذي الرشتونً تٌودور واألرمٌنً بروكوبٌوس البٌزنطً، القابدان

 من بالقرب للمسلمٌن الرشتونً تٌودور فكمن له، التصدي كٌفٌة حول اختالفهما مستؽاًل  حدة، على كل بهما

 بعض سلبهم أنه من الرؼم على جارنً مدٌنة إلى وانسحب للهزٌمة، تعرض أنه ؼٌر ساراتكٌن، مضٌق

/ هـ23" عام فً الثانٌة الحملة قاسٌة، وقاد لهزٌمة تعرض مهاجمتهم بدوره بروكوبٌوس حاول ولما الؽنابم،

 أرمٌنٌة حدود فهاجما الباهلً، ربٌعة بن وسلٌمان مسلمة، بن حبٌب هما المسلمٌن قادة خبرة من اثنان" م512

 واجه فرقتٌن، قابد كل ٌقود حٌث فرق أربع من مكوًنا كان الذي اإلسالمً الجٌش لكن الشرقً، الشمال من

 5/ هـ23 القعدة ذي 6" فً األرمن بالد عاصمة دوٌن مدٌنة إلى المسلمون دخل فقد ذلك ومع عنٌفة، مقاومة

 هابلة مقادٌر ؼنموا أن بعد وؼادروها األرمٌنً، الضؽط بسبب فٌها ٌستقروا لم أنهم إال ،"م512 األول تشرٌن

 من خروجه أثناء اإلسالمً الجٌش الرشتونً تٌودور وطارد األسرى، من كثًٌرا معهم وحملوا الؽنابم، من

 .مهمته  فً فشل أنه إال كوجوفٌت، نهر عند له وكمن واألسرى، الؽنابم الستعادة محاولة فً المنطقة

 نتٌجة دون الحملتان هاتان تنتهً أن المسلمون، واجهها التً العنٌفة المقاومة تجاه الطبٌعً، من كان     

 .األرمٌنٌة الربوع فً واالستقرار البالد، فتح فً الفشل واقع من إٌجابٌة

 :الباب فتح

ا كان      ًٌ  بحر على وكان مقاومة، كل على ٌقضوا حتى فارس شمال باتجاه زحفهم المسلمون ٌتابع أن طبٌع

 الساحل على وتقع دربندشروان، إنها األبواب، باب أو الباب: لها ٌقال فرصة أذربٌجان، جانب إلى قزوٌن،

 وسطها وفً حابطها، البحر ماء وأصاب ومحصنة، ملتوٌة جبلٌة طرق وسط بنٌت وقد المذكور، للبحر الؽربً

ا، المدخل وجعل سدان، البحر حافتً على بنً وقد السفن، مرسى ًٌ  فال ممدودة، سلسلة الفم هذا وعلى ملتو

 .بإذن  إال مدخل وال للسفن، مخرج

 عمرو بن سراقة الخطاب بن عمر فؤرسل فارس، لحكومة وتابع مجوسً وهو شهربراز، الباب ٌحكم كان     

 خرج ثم كطلٌعة، ربٌعة بن الرحمن عبد هذا فؤرسل فٌها، والتوؼل المنطقة بفتح وأمره الباب، إلى األنصاري

 .الجزٌرة من مسلمة بن بحبٌب المسلمٌن عمر وأمد اللٌثً، هللا عبد بن بكٌر إلٌه وانضم أثره، فً

 الصلح، طلب مإكدة كارثة ٌتجنب وحتى بالخطر، شهربراز شعر المدٌنة، من الرحمن عبد اقترب وعندما

 ٌقوم التً الخارجٌة الحمالت صد فً المسلمٌن ٌساعد أن وعرض سراقة، إلى وارسله الرحمن عبد فؤجابه

 سنة الظاهرة هذه وأضحت ذلك، منه سراقة فقبل شعبه، وعن عنه الجزٌة إسقاط مقابل األتراك المنطقة سكان

 .فؤجازه  عمر إلى بذلك سراقة وكتب المسلمٌن، مع ٌحارب فٌمن

 باستثناء قتال دون الجزٌة بدفع سكانها فرضً بها، المحٌطة الجبال إلى الباب من فرغ أن بعد سراقة توجه     

 ربٌعة، بن الرحمن عبد وخلفه األثناء، هذه فً سراقة وتوفً ،تستسلم أن قبل األمر ئباد فً قاومت التً موقان



 فتح من ٌتمكنوا لم المسلمٌن لكن بلنجر، وؼزا الباب، منطقة اجتاز حتى بجٌشه فسار الترك، بؽزو عمر فؤمره

 .الوقت  هذا فً الشمالٌة البالد هذه

 


