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الفتح الإ�سالمي لفل�سطني

اأواًل: مكانة فل�شطني االإ�شالمية:

تتمتع �أر�ص فل�صطني مبك�نة خ��صة يف �لت�صور �الإ�صالمي، وهي �ملك�نة �لتي جعلته� 

حمط �أنظ�ر ومهوى �أفئدة �مل�صلمني، و�صن�صري هن� ب�خت�ص�ر �إىل �أهم �لنق�ط �لتي جعلته� 

حتظى بهذه �ملك�نة:

يف �أر�ص فل�صطني �مل�صجد �الأق�صى �ملب�رك، وهو �أول قبلة للم�صلمني يف �صالتهم، كم�  	•
�لنبوي،  و�مل�صجد  �حلر�م  �مل�صجد  بعد  �الإ�صالم  يف  ومنزلة  مك�نة  �مل�ص�جد  ث�لث  يعّد 

ويمُ�صنُّ �صّد �لرح�ل �إليه وزي�رته، و�ل�صالة فيه بـ 500 �صالة عم� �صو�ه يف �مل�ص�جد.

فعن �أبي هريرة [ عن �لنبي ] ق�ل: “ال ت�صد �لرح�ل �إال �إىل ثالثة م�ص�جد: �مل�صجد   

.
�حلر�م وم�صجدي هذ� و�مل�صجد �الأق�صى”1

وق�ل ]: “�ل�صالة يف �مل�صجد �حلر�م مب�ئة �ألف �صالة، و�ل�صالة يف م�صجدي ب�ألف   

.
�صالة، و�ل�صالة يف بيت �ملقد�ص بخم�صم�ئة �صالة”2

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  �لكرمي  �لقر�آن  بن�ص  مب�ركة  �أر�ص  فل�صطني  �أر�ص  	•
، وق�ل تع�ىل چې 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺچ3
، وقوله تع�ىل چې 

5
، ق�ل �بن كثري: بالد �ل�ص�م

ې ې ى ى ائ ائچ4
وق�ل   ،

7
�ل�ص�م بالد  كثري:  �بن  ق�ل   ،

وئوئچ6 ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

عب��ص:  �بن  ق�ل   ،
ڑچ8 ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چڌ  تع�ىل 

.
9
�لقرى �لتي ب�ركن� فيه� هي بيت �ملقد�ص

�صت به من مك�نة،  و�لبكة هن� ح�صية ومعنوية... مل� فيه� من ثم�ر وخري�ت، ومل� خمُ  

.
10

ولكونه� مقر �الأنبي�ء، ومهبط �ملالئكة �الأطه�ر

چھ  هي �أر�ص مقد�صة بن�ص �لقر�آن �لكرمي، ق�ل تع�ىل على ل�ص�ن مو�صى   	•
�لط�هرة،  هي  �ملقد�صة  �لزج�ج:  ق�ل   .

ڭچ11 ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
و�ملوؤمنني،  لالأنبي�ء  م�صكن�ً  وجعلت  �ل�رشك،  من  طهرت  الأنه�  مقد�صة  �صم�ه�  وقيل 

ق�ل �لكلبي: �الأر�ص �ملقد�صة هي دم�صق وفل�صطني وبع�ص �الأردن، وق�ل قت�دة: هي 

.
12

�ل�ص�م كله�
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و�إ�صحق،  �إبر�هيم،  ع��ص  �أر�صه�  فعلى  ومبعثهم   �الأنبي�ء  �أر�ص  فل�صطني  	•
وعي�صى  ويحيى  وزكري�،  و�ص�لح،  و�صليم�ن،  ود�ود،  ولوط،  ويو�صف،  ويعقوب، 

، ممن ورد ذكرهم يف �لقر�آن �لكرمي، كم� ع��ص على �أر�صه� �لكثري من �أنبي�ء 

�لذين ك�نت ت�صو�صهم �الأنبي�ء كلم� هلك نبي ج�ءهم نبي، وممن ورد  �إ�رش�ئيل  بني 

. ذكرهم يف �حلديث �ل�صحيح: نبي �هلل يو�صع 

عندم� يقر�أ �مل�صلمون �لقر�آن �لكرمي ي�صعرون ب�رتب�ط عظيم بينهم وبني هذه �الأر�ص؛  	•
الأن ميد�ن �ل�رش�ع بني �حلق و�لب�طل تركز على هذه �الأر�ص، والأنهم يوؤمنون ب�أنهم 

ح�ملو مري�ث �الأنبي�ء، ور�فعو ر�يتهم.

�ل�صم�ء، ويف هذ�  �إىل  ] ومنه ك�ن معر�جه  �هلل  �الأق�صى هو م�رشى ر�صول  �مل�صجد  	•
�مل�صجد جمع �هلل لر�صوله �الأنبي�ء من قبله، ف�أّمهم داللة على �نتق�ل �الإم�مة و�لري�دة 

و�أعب�ء �لر�ص�لة �إىل �الأمة �الإ�صالمية.

ففي  �ل�ص�م،  من  جزء  هي  �لتي  فل�صطني،  �أر�ص  على  �أجنحته�  تب�صط  �ملالئكة  	•
�حلديث �ل�صحيح عن زيد بن ث�بت [ ق�ل: �صمعت ر�صول �هلل ] يقول: “ي� طوبى 

لل�ص�م، ق�لو�: ي� ر�صول �هلل ومَب ذلك؟ ق�ل: تلك مالئكة �هلل ب��صطة  لل�ص�م، ي� طوبى 

.
�أجنحته� على �ل�ص�م”13

هي �أر�ص �ملح�رش و�ملن�رش، فقد روى �الإم�م �أحمد ب�صنده عن ميمونة بنت �صعد موالة  	•
.

�لنبي ] ق�لت: ي� نبي �هلل �أفتن� يف بيت �ملقد�ص فق�ل: “�أر�ص �ملح�رش و�ملن�رش”14

ق�ل  ق�ل:  نفيل  بن  �صلمة  فعن  و�لفنت،  �ملحن  ��صتد�د  وقت  �الإ�صالم  د�ر  عقر  هي  	•
قـــــ�ل:  ، وعـن عبـد �هلل بـــن عمـرو  

ر�صول �هلل ]: “عقر د�ر �الإ�صالم ب�ل�ص�م”15

“ق�ل ر�صول �هلل ]: �إين ر�أيت عمود �لكت�ب �نتزع من حتت و�ص�دتي، فنظرت ف�إذ� 
.

نور �ص�طع عمد به �إىل �ل�ص�م، �أال �إن �الإي�ن �إذ� وقعت �لفنت ب�ل�ص�م”16

�ملقيم �ملحت�صب فيه� ك�ملج�هد و�ملر�بط يف �صبيل �هلل، فعن �أبي �لدرد�ء [ ق�ل: ق�ل  	•
منتهى  �إىل  و�إم�وؤهم  وعبيدهم  وذري�تهم  و�أزو�جهم  �ل�ص�م  “�أهل   :[ �هلل  ر�صول 

�جلزيرة مر�بطون يف �صبيل �هلل، فمن �حتل مدينة من �ملد�ئن فهو يف رب�ط، ومن �حتل 

.
منه� ثغر�ً من �لثغور فهو يف جه�د”17

�لط�ئفة �ملن�صورة �لث�بتة على �حلق ت�صكن �ل�ص�م، وخ�صو�ص�ً بيت �ملقد�ص و�أكن�فه�،  	•
�إىل  مرفوع�ً  �أم�مة  �أبي  فعن  بع�ص�ً؛  بع�صــه�  ويقــوي  يف�صــر  �أح�ديـــث  يف  وذلـــك 
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�أمتي ظ�هرين على �حلق لعدوهم ق�هرين  “ال تز�ل ط�ئفة من  ] ق�ل:  �هلل  ر�صول 

حتى ي�أتيهم �أمر �هلل وهم كذلك، قيل ي� ر�صول �هلل �أين هم؟ ق�ل: ببيت �ملقد�ص و�أكن�ف 

.
بيت �ملقد�ص”18

هذه مك�نة فل�صطني من �لن�حية �لدينية، وهي مك�نة جعلته� جزء�ً من عقيدة �مل�صلمني 

ووجد�نهم. وقد تعمقت هذه �ملك�نة ب�لفتح �الإ�صالمي لفل�صطني، ووقوع عدد من �ملع�رك 

و�لريموك،  بي�ص�ن،   - وفحل  ك�أجن�دين،  �أر�صه�  على  �الإ�صالمي  �لت�ريخ  يف  �لف��صلة 

وحطني، وعني ج�لوت. وب�ختالط دم�ء �ل�صح�بة و�لت�بعني و�ملج�هدين برث�ه� �ملب�رك، 

وبهجرة و�إق�مة �لكثري من �ل�صح�بة و�لت�بعني و�لعلم�ء و�أن�ص�لهم فيه�، وببوز عدد من 

�أبن�ئه� كعلم�ء وق�دة ورج�ل حكم.

�الأر�ص  لتحرير  �ملن�صود  �الإ�صالمي  �حلل  مع�مل  �أحد  �إىل  �الإ�ص�رة  �إىل  يقودن�  وهذ� 

�ملب�ركة، وهو تو�صيع د�ئرة �ل�رش�ع لت�صمل ك�فة �مل�صلمني �ملوؤمنني بحقهم فيه�، وعدم 

�إ�صالمية مقد�صة، وب�عتب�ره� جزء�ً من عقيدة  �أر�ص�ً  �لتفريط ب�أي جزء منه� ب�عتب�ره� 

�الإ�رش�ء،  �أر�ص  حترير  جت�ه  بو�جبهم  �مل�صلمني  ��صت�صع�ر  و�إن  ووجد�نهم.  �مل�صلمني 

وقي�مهم بخطو�ت عملية يف هذ� �الإط�ر هو �صم�نة حقيقية لل�صري بخطو�ت ج�دة لتحقيق 

�آم�ل �مل�صلمني ب��صتع�دة �أر�صهم ومقد�ص�تهم.

ثانيًا: اأنظار امل�شلمني تتجه اإىل فل�شطني:

��صتمرت �لهيمنة �لروم�نية على فل�صطني بعد �أن رفع �هلل �صبح�نه �مل�صيح �إليه، ويف عهد 

�الإمب�طور ق�صطنطني �لكبري )306-337م( مّت �العرت�ف ر�صمي�ً ب�مل�صيحية يف �ملر�صوم 

�ل�صهري مبر�صوم ميالن Edict of Milan �ل�ص�در �صنة 313م، وقد تن�رش ق�صطنطني 

نف�صه، و�أق�م يف مدينة �لقد�ص “يف �ملك�ن �لذي يعتقد �لن�ص�رى �أن �ل�صيد �مل�صيح دفن فيه” 

�لن�ص�رى، وبنى فوق  عند  �ص�أن�ً  �لكن�ئ�ص  �أعظم  �أ�صبحت  �لتي  �ملقد�ص  �ل�رشيح  كني�صة 

جبل �لزيتون كني�صة �ل�صعود، و�أق�م كني�صة �مليالد يف بيت حلم، وق�صطنطني نف�صه هو 

�لذي بنى مدينة �لق�صطنطينية “�إ�صطنبول” 330م.

موت  بعد  وذلك  وغربي،  �رشقي  ق�صمني  �إىل  �لروم�نية  �الإمب�طورية  �نق�صمت  وقد 

�الإمب�طورية  فتكونت  395م،  يف   Theodosius I �الأول  ثيودو�صيو�ص  �الإمب�طور 

و�الإمب�طورية  �لق�صطنطينية،  وع��صمته�  �لبيزنطية(  )�لدولة  �ل�رشقية  �لروم�نية 
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يف  �صقطت  �أن  �لغربية  �الإمب�طورية  لبثت  وم�  روم�،  وع��صمته�  �لغربية،  �لروم�نية 

476م لكن �الإمب�طورية �ل�رشقية �لتي عرفه� �لعرب بدولة �لروم ح�فظت على �لهيمنة 

.
19

على فل�صطني ب��صتثن�ء فرت�ت �صئيلة حتى ج�ء �لفتح �الإ�صالمي

�أم�نة  وحتمل  �لوحي،  عليه  نزل  �صنة  �أربعني  وبعد  570م  �صنة   [ �هلل  ر�صول  ولد 

�لعنت  من  �لكثري  �صنة   13 ��صتمرت  �لتي  �ملكية  �لفرتة  يف  ولقي  و�لدعوة،  �لر�ص�لة 

، ومنذ هذه �لفرتة وقبل �أن تت�صكل دولة �الإ�صالم يف �ملدينة ك�نت �أنظ�ر �مل�صلمني 
20

و�الإيذ�ء

، وج�ءت 
21

�الأو�ئل ترنو �إىل �مل�صجد �الأق�صى يف فل�صطني فقد ك�ن قبلتهم �الأوىل يف �ل�صالة

يف  �ل�صم�ء  �إىل  �ملعر�ج  ثم  �الأق�صى،  �مل�صجد  �إىل  �حلر�م  �مل�صجد  من  �الإ�رش�ء  معجزة 

للبعثة �لنبوية لتوؤكد عمق �الرتب�ط بني �الإ�صالم وبني �أر�ص فل�صطني 
 22

�لع��رشة �ل�صنة 

�ملقد�صة؛ حيث يوجد �مل�صجد �الأق�صى �لذي ب�رك �هلل حوله.

�خلندق  غزوة  وقعت  وعندم�  �ملنورة،  �ملدينة  يف  �الإ�صالمية  �لدولة  ت�صكلت  �أن  وبعد 

وح�ص�رهم  �مل�صلمني  على  �ل�رشك  قوى  ت�آلب  من  �لع�صيب  �ملوقف  غمرة  ويف  5هـ 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چڌ 
] �صخرة تط�ير منه� �رشر،  �هلل  �ملوقف �رشب ر�صول   يف هذ� 

گ گ گچ23
، وهكذ� ف�إن نفو�ص 

24
فب�رش �ملوؤمنني بفتح بالد �لروم، كم� ب�رشهم بفتح �ليمن وف�ر�ص

�ملوؤمنني مل تكن لتف�رقه� �الآم�ل و�لثقة ب�هلل يف �لن�رش وحترير �الأر�ص من كل �صلط�ن غري 

�صلط�ن �هلل حتى من تلك �لقوى �لكبى �لتي ك�ن يبعث جمرد ذكره� �لرعب يف �لنفو�ص.

وبعد �أن �أخذت �أرك�ن �لدولة �الإ�صالمية تتوطد يف جزيرة �لعرب �أر�صل ر�صول �هلل ] 

ر�ص�ئله �إىل �حلك�م و�مللوك يدعوهم �إىل �الإ�صالم ب�عتب�ره ر�صوالً �إىل كل �لب�رشية، فك�نت 

�ملقوق�ص  و�إىل   ،Heraclius هرقل  �لروم  وقي�رش  ف�ر�ص،  ك�رشى  �إىل  7هـ  �صنة  ر�ص�ئله 

�هلل  يزق  �أن  �لر�صول   عليه  فدع�  �هلل،  ر�صول  كت�ب  فمزق  ك�رشى  �أم�  م�رش،  ح�كم 

ملكه، و�أم� قي�رش �لروم فيظهر من �لرو�ي�ت �أنه م�ل �إىل �الإ�صالم، ورغب يف �لدخول فيه، 

، وك�ن هرقل يف تلك �لفرتة قد �نت�رش على 
25

غري �أنه خ�ف من �لروم على نف�صه وملكه

، وهو �لن�رش 
26

�لفر�ص، و�أجالهم عن �ل�ص�م، ولعله ع�د �إىل �لقد�ص لي�صكر �هلل على ن�رشه

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  چھ  �لكرمي  �لقر�آن  �إليه  �أ�ص�ر  �لذي 

.
چ27 ٴۇ ۈ ۈ  ۆ     ۇ 

�إىل  للتطلع  مقدمة  �لعرب  جزيرة  من  �ل�صم�ل  �إىل  7هـ  وفدك  خيب  فتح  وك�ن 

�أيلول/ �صبتمب 628م و�لتي  �الأوىل �صنة 7هـ -  فك�نت غزوة موؤتة يف جم�دى  �ل�ص�م، 
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حدثت �إثر قتل �أحد زعم�ء �لغ�ص��صنة “�رشحبيل بن عمرو �لغ�ص�ين” لر�صول ر�صول �هلل 

من  مكون�ً  �مل�صلمني  جي�ص  ك�ن  ب�رشى.  ملك  �إىل  �الأزدي”  عمري  بن  “�حل�رث 
�آالف رجل و�جهو� ح�صب �لرو�ي�ت 100 �ألف رجل من جند �لروم، و100 �ألف  ثالثة 

�أخرى من �لعرب �ملن��رشين للروم بقي�دة م�لك بن ر�فلة.

وقد وقعت �ملعركة يف �رشق �الأردن جنوب مدينة �لكرك بحو�يل 11 كيلومرت�ً وفيه� 

��صت�صهد �أمر�ء �مل�صلمني �لثالثة: زيد بن ح�رثة، وجعفر بن �أبي ط�لب، وعبد �هلل بن رو�حة، 

ومتكن خ�لد بن �لوليد �لذي توىل �لزم�م من حتقيق �ن�صح�ب كرمي موفق، وقتل يف �ملعركة 

.
28 

م�لك بن ر�فلة �لزعيم �لعربي �ملو�يل للروم

ثم ك�نت غزة تبوك 9هـ �لتي ق�ده� ر�صول �هلل بنف�صه، وحتت قي�دته 30 �ألف�ً بعد �أن 

بلغه �أن �لروم ومن يو�ليهم �أعدو� �لعدة �صده، ولكنه عندم� و�صل تبوك )�صم�ل جزيرة 

�أنه  وَطد  �أنه لي�ص للروم جموع هن�ك، غري  له  ��صتب�ن  �ل�ص�م(  �لعرب على م�ص�رف 

�صلطة �مل�صلمني يف تلك �ملن�طق، و�أر�صل خ�لد بن �لوليد ففتح “دومة �جلندل” و�ص�حله 

.
29

�أهل �أيلة )على خليج �لعقبة( و�أذرح وتيم�ء وجرب�ء على �أد�ء �جلزية

�أ�صلمت،  قد  �الأردن  �رشق  يف  �لقب�ئل  بع�ص  بطون  ك�نت  �لنبوي  �لعهد  نه�ية  ومع 

ومن ذلك �إ�صالم �أهل تب�لة وجر�ص وبطون من ق�ص�عة، وقبيل وف�ته ] ك�ن يعد �لعدة 

�أبوه زيد بن ح�رثة،  �إىل �جله�د؛ حيث قتل  �أمره ب�النطالق  �أ�ص�مة؛ حيث  خلروج جي�ص 

وعقد له �للو�ء �آخر يوم من �صفر 11هـ - 28 �أي�ر/ م�يو 632م، ولكن مر�ص ر�صول �هلل 

�أبو بكر �ل�صديق  �أمره �خلليفة  �أّخر خروج هذ� �جلي�ص حتى  ووف�ته يف 12 ربيع �الأول 

بذلك، فخرج يف �أول ربيع �لث�ين 11 هـ - 27 حزير�ن/ يونيو 632م، وثبَّت جي�ص �أ�ص�مة 

�صوكة �الإ�صالم على تخوم �ل�ص�م، وع�د �رشيع�ً �إىل �ملدينة يف وقت �ن�صغل فيه �مل�صلمون 

.
30

بحرب �لرّدة

وم� نريد �أن نخل�ص �إليه هن� �أن �أنظ�ر �مل�صلمني وقلوبهم ظلّت �صنو�ت طويلة معلقة 

�أن يتم لهم فتح فل�صطني. ف�صالً عم� �صبقت  ببيت �ملقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى حتى قبل 

�الإ�ص�رة �إليه، ف�إن كثري�ً من �صور �لقر�آن و�آي�ته �لتي ك�نت تنزل تب�ع�ً على ر�صول �هلل ] 

ك�نت تتحدث عن ق�ص�ص �الأنبي�ء، وك�ن ميد�ن �لعديد منه� هو �أر�ص فل�صطني )يعقوب 

( مم� عمق �الرتب�ط �لنف�صي  ولوط وزكري� ويحيى ود�ود و�صليم�ن وعي�صى... 

و�الإي�ين بهذه �الأر�ص.
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ثالثًا: وقفات مع منهج الفتح ودوافعه:

ال�صتجالء  وقف�ت  من  بّد  ال  �ملقد�صة،  �الأر�ص  فتح  عن  �حلديث  يف  ن�صتطرد  �أن  قبل 

�ملنهج �لذي بنيت على �أ�ص��صه فكرة �لفتوح�ت، و�لدو�فع �لتي دفعت �إليه�:

ب�حث  -الأي  �لو��صح  من  ك�ن  فلقد  �جله�د؛  حقيقة  �إىل  �الإ�ص�رة  يف  االأوىل:  الوقفة 

�لب�رشية،  �إىل  �الإ�صالم  دعوة  وتبليغ  �هلل،  �صبيل  يف  �جله�د  بو�جب  �لقي�م  �أن  من�صف- 

�حلقيقية  �الأهد�ف  هي  �ل�صه�دة،  و�إم�  �لن�رش  �إم�  �حل�صنيني  ب�إحدى  �لفوز  �إىل  و�ل�صعي 

�لتي دفعت �مل�صلمني لتحقيق �أعظم و�أرحم حركة فتح لبق�ع �الأر�ص يف �لت�ريخ. ومل تكن 

حركة �لفتوح هذه مبنية على �ملن�فع �مل�دية �أو �مل�ص�لح �ل�صخ�صية �أو ب�صبب جدب �الأر�ص 

و�صيق �لعي�ص، كم� مل تكن هذه �لفتوح عمالً عدو�ني�ً �أو �إكر�ه�ً للن��ص على �تب�ع �الإ�صالم 

حتت تهديد �ل�صيوف... . بل ك�ن �جله�د هو �صّد تلك �الأنظمة و�ل�صلط�ت �لتي حتول بني 

�الإ�صالم وبني دعوته للن��ص، ون�رش نوره يف �الأر�ص.

“�إن هذ� �لدين مو�صوعه �الإن�ص�ن وجم�له �الأر�ص وهو �إعالن ع�م  يقول �صيد قطب 

حركي  �إعالن  وهو  �هلل،  �صلط�ن  غري  �صلط�ن  كل  من  “�الأر�ص”  يف  “�الإن�ص�ن”  لتحرير 

�إيج�بي ير�د له �لتحقيق �لعملي يف �صورة نظ�م يحكم �لب�رش ب�رشيعة �هلل”....  و�قعي 

�لتي  و�حلكوم�ت  �الأنظمة  �إز�لة  �إىل  �بتد�ًء  يهدف  فهو  عقيدة،  جمرد  لي�ص  �الإ�صالم  “�إن 
ق�عدته  �لب�رش  �لذي يحكم  �لنظ�م  للب�رش بحيث يكون  �لب�رش  �أ�ص��ص ح�كمية  تقوم على 

�لعبودية هلل وحده، وذلك بتلقي �ل�رش�ئع منه وحده، ثم ليعتنق كل فرد يف ظّل هذ� �لنظ�م 

“�إن �الإ�صالم هلل هو �الأ�صل �لع�ملي �لذي على �لب�رشية كله�  �لع�م م� يعتنقه من عقيدة”.... 

�أن تفيء �إليه �أو �أن ت�ص�مله بجملته�، فال تقف لدعوته ب�أي ح�ئل من نظ�م �صي��صي �أو قوة 

م�دية، و�أن تخلي بينه وبني كل فرد يخت�ره �أو ال يخت�ره مبطلق �إر�دته، ولكن ال يق�ومه 

.
وال يح�ربه ف�إن فعل ذلك ك�ن على �الإ�صالم �أن يق�تله ...”31

ثم �إن �جله�د يف �صبيل �هلل ال يكون جه�د�ً �إال �إذ� ق�صد به وجه �هلل، و�أن يكون وفق م� 

�رشع �هلل، يقول ح�صن �لبن�:

للمط�مع  و�صيلة  وال  للعدو�ن  �أد�ة  ال  �مل�صلمني  على  �جله�د  �هلل  فر�ص 

�لتي  لل�صلم، و�أد�ء للر�ص�لة �لكبى  �ل�صخ�صية، ولكن حم�ية للدعوة، و�صم�ن�ً 

يخرج  و�مل�صلم  و�لعدل.  �حلق  �إىل  �لن��ص  هد�ية  ر�ص�لة  �مل�صلمون،  عبئه�  حمل 

فر�ص  وقد  �لعلي�،  هي  �هلل  كلمة  لتكون  يج�هد  �أن  و�حد  �أمر  نف�صه  ويف  للقت�ل، 
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�أخرى، فحب �جل�ه عليه حر�م، وحب  �لق�صد غ�ية  �أن ال يخلط بهذ�  دينه عليه 

حر�م،  عليه  �لغنيمة  من  و�لغلول  حر�م،  عليه  �مل�ل  وحب  حر�م،  عليه  �لظهور 

وق�صد �لغلب بغري حق عليه حر�م، و�حلالل �أمر و�حد �أن يقدم دمه وروحه فد�ء 

.
32

لعقيدته، وهد�ية للن��ص

ف�جله�د يف �لفهم �الإ�صالمي مربوط ب�أنه “يف �صبيل �هلل” �أم� ثمنه فهو “�جلنة” ولي�ص 

تع�ىل  قوله  �إىل  و�نظر  و�لنف�ص،  للم�ل  بذل  الأنه  ن�صيب،  �لدني�  يف  فيه  �لنف�ص  حلظ 

ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چۇ 
.

ې ې ې ېچ33
ومتت  بنيت  -وغريه�-  �ل�ص�م  بالد  فتح  عملية  �أن  �إىل  �الإ�ص�رة  يف  الث�نية:  الوقفة 

على �لرغبة �ل�ص�دقة يف �جله�د يف �صبيل �هلل، وعلى هذ� �الأ�ص��ص �نطلقت، وق�م �مل�صلمون 

ب�لتطبيق �لعملي ملع�ين �جله�د �أثن�ء فتوح�تهم، فعندم� يّقلب �أي ب�حث من�صف �صفح�ت 

�جله�د  مبع�ين  و�لف�حتني  �ل�صح�بة  لدى  ك�مالً  حقيقي�ً  �لتز�م�ً  يجد  ري  و�ل�صِّ �لت�ريخ 

على  �صنقت�رش  �حلقيقة  هذه  �إىل  �الإ�ص�رة  ويف  و�صو�بطه،  وغ�ي�ته  و�أهد�فه  �الإ�صالمي 

بع�ص م� ورد يف فتوح �ل�ص�م.

633م  يونيو  حزير�ن/   - 12هـ  �لث�ين  ربيع  يف  م�لك  بن  �أن�ص  بكر  �أبو  بعث  فعندم� 

الأهل �ليمن لفتح �ل�ص�م، كتب �أبو بكر لهم:

خف�ف�ً  ينفرو�  �أن  و�أمرهم  �جله�د،  �ملوؤمنني  على  كتب  �هلل  ف�إن  بعد:  �أم�   ...

فري�صة  ف�جله�د  �هلل،  �صبيل  يف  و�أنف�صكم  ب�أمو�لكم  ج�هدو�  وق�ل:  وثق�الً، 

مفرو�صة، وثو�به عند �هلل عظيم، وقد ��صتنفرن� من قبلن� من �مل�صلمني �إىل جه�د 

�لروم ب�ل�ص�م، وقد �ص�رعو� �إىل ذلك وع�صكرو� وخرجو�، وح�صنت يف ذلك نيتهم، 

وعظمت يف �خلري ح�صبتهم، ف�ص�رعو� -عب�د �هلل- �إىل فري�صة ربكم، و�إىل �إحدى 

�حل�صنيني، �إم� �ل�صه�دة و�إم� �لفتح و�لغنيمة، ف�إن �هلل مل ير�ص عن عب�ده �لقول 

دون �لعمل، وال يرتك �أهل عد�وته حتى يدينو� ب�حلق، ويقرو� بحكم �لكت�ب، �أو 

.
34

يوؤدو� �جلزية عن يد وهم �ص�غرون...

ق�ئالً:  �ل�ص�م  �إىل  بجي�صه  خروجه  عند  �صفي�ن  �أبي  بن  يزيد  بكر  �أبو  و�أو�صى 

ب�هلل  �لن��ص  �أوىل  و�إن  ظ�هرك،  من  �لذي  مثل  ب�طنك  من  يرى  ف�إنه  �هلل،  بتقوى  “عليك 
، ويف و�صية �أخرى 

�أ�صدهم تولي�ً له، و�أقرب �لن��ص من �هلل �أ�صهدهم تقرب�ً �إليه بعمله...”35

من �أبي بكر ليزيد ق�ل له:
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و�إذ�  منه،  و�خلوف  له،  و�الإيث�ر  وط�عته،  �هلل  بتقوى  �أو�صيك  �إين  يزيد  ي� 

وال  جتنب،  وال  تغدر،  وال  متثِّل،  وال  تغلل،  فال  بهم  �هلل  ف�أظفركم  �لعدو  لقيت 

تعرفون  وال  نخالً،  حترقو�  وال  �مر�أة،  وال  كبري�ً،  �صيخ�ً  وال  وليد�ً،  تقتلو� 

مل�أكلة،  �إال  بهيمة  تعقرو�  وال  مثمرة،  �صجرة  تقطعو�  وال  وتف�صدوه]  ]تق�رشوه 
�أنف�صهم هلل، فدعوهم وم�  �أنهم حب�صو�  �ل�صو�مع يزعمون  و�صتمرون بقوم يف 

حب�صو� �أنف�صهم له، ف�إذ� لقيتم �لعدو من �مل�رشكني، ف�دعوهم �إىل ثالث خ�ص�ل، 

�أبو� �أن  ف�إن �أج�بوكم ف�قبلو� منهم، وكفو� عنهم، �دعوهم �إىل �الإ�صالم، ف�إن هم 

يدخلو� �الإ�صالم ف�دعوهم �إىل �جلزية، ف�إن هم فعلو�، ف�قبلو� منهم، وكفو� عنهم، 

من  �هلل  ولين�رشن  �هلل،  �ص�ء  �إن  فق�تلوهم  عليهم  ب�هلل  ف��صتعينو�  �أبو�  هم  ف�إن 

.
36

ين�رشه ور�صله ب�لغيب

“... وقد خرجت يف هذ� �لوجه �لعظيم �الأجر،  �أبي بكر خل�لد بن �صعيد  ومن و�صية 

.
و�أن� �أرجو �أن يكون خروجك فيه حل�صبة ونية �ص�دقة �إن �ص�ء �هلل”37

وق�ل �أبو بكر يف ود�عه الأبي عبيدة عندم� خرج بجي�ص لل�ص�م “��صمع �صم�ع من يريد 

�لعرب  وبيوت�ت  �لن��ص  �أ�رش�ف  يف  تخرج  �إنك  به،  �أمر  مب�  يعمل  ثم  له،  قيل  م�  يفهم  �أن 

�ليوم  وهم  �حلمية  على  ذ�ك  �إذ  يق�تلون  ك�نو�  �جل�هلية،  وفر�ص�ن  �مل�صلمني  و�صلح�ء 

يق�تلون على �حل�صبة و�لنية �حل�صنة، وتوكل على �هلل وكفى ب�هلل وكيالً، �خرج من غد �إن 

.
�ص�ء �هلل”38

ويف �ليوم �لت�يل ج�ءه �أبو بكر وق�ل له عند فر�قه “ي� �أب� عبيدة، �عمل �ص�حل�ً، وع�ص 

جم�هد�ً، وتوفَّ �صهيد�ً يعطك �هلل كت�بك بيمينك، ولتقر عينك يف دني�ك و�آخرتك، فو�هلل �إين 

الأرجو �أن تكون من �لتو�بني �الأو�بني �ملخ�صعني �لز�هدين يف �لدني�، �لر�غبني يف �الآخرة. 

�إن �هلل قد �صنع بك خري�ً و�ص�قه �إليك؛ �إذ جعلك ت�صري يف جي�ص من �مل�صلمني �إىل عدوه من 

.
�مل�رشكني تق�تل من كفر ب�هلل، و�أ�رشك به، وعبد معه غريه”39

ويف ود�عه لعمرو بن �لع��ص ق�ل �أبو بكر له: “�تق �هلل يف �رشك وعالنيتك، و��صتحيه يف 

.
خلو�تك، ف�إنه ير�ك يف عملك، و�أرد بعملك وجه �هلل، و�تق �هلل �إذ� لقيت �لعدو”40

وعندم� �رشف �ل�صديق خ�لد�ً �إىل غزو �ل�ص�م ك�ن فيم� كتب له: “و�إن �جلموع مل ت�صج 

�لنية و�حلظوة، ف�أمتم يتمم �هلل لك، وال يدخلنك  �أب� �صليم�ن  بعون �هلل �صجيك، فليهنئك 

.
عجب فتخ�رش وتخذل، و�إي�ك �أن تمُدلَّ بعمل ف�إن �هلل له �ملن وهو ويل �جلز�ء”41
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هذه بع�ص �ملخت�ر�ت �ملنتق�ة يف بدء م�صرية �لفتوح، ولوال خ�صية �الإط�لة خلرج من 

ل يف �ل�رشوح و�لتعليق�ت لو�صوح �لن�صو�ص وقوته�، ويكفي  �جلعبة �لكثري، ولن نمُف�صِّ

نفذ  كيف  �أم�  و�جله�د،  �لفتح  حركة  �أجله�  من  �نطلقت  �لتي  �الأ�ص�ص  على  �أكدت  �أنه� 

�ل�صح�بة هذه �لتوجيه�ت يف مع�ركهم ودعوتهم و�نت�ص�رهم فهو م� �صنرتكه لذكر بع�ص 

�أمثلته يف حينه.

لق�دة  بكر  �أبي  على ج�نب مهّم ت�صمنته و�ص�ي�  �أي�ص�ً  فيه�  الث�لثة: ونركز  الوقفة 

�جليو�ص �الإ�صالمية �لتي ذهبت لفتح �ل�ص�م، �أال وهي فن قي�دة �جلي�ص �مل�صلم، وبع�ص 

�أ�ص�ليب �لتع�مل. ونذهب �إىل �أنه� من �أرقى و�أروع م� ذكر يف فن �إد�رة �جليو�ص، غري �أنه� 

�لفردي و�لقي�دي، وجتمع  �إي�ني�ً، ييزه يف �صلوكه  ر�ص�لي�ً  �مل�صلم بعد�ً  للجي�ص  تعطي 

وتوجب  �الأفر�د،  على  �لق�ئد  ت�صلط  ومتنع  و�قتن�ع،  حب  عن  و�لط�عة  �الن�صب�ط  بني 

�ل�صورى، و�لتعبئة �ملعنوية، وتر�عي �أ�صول �ل�رشية، وتوؤكد على �أن �جله�د عب�دة وعمل 

خ�ل�ص هلل.

ففي و�صية �أبي بكر ليزيد عند خروجه �إىل �ل�ص�م:

و�إذ� قدمت على جندك، ف�أح�صن �صحبتهم، و�بد�أههم ب�خلري، وعدهم �إي�ه، 

و�إذ� وعظت ف�أوجز ف�إن كثري �لكالم يمُن�صي بع�صه بع�ص�ً، و�أ�صلح نف�صك ي�صلح 

لك �لن��ص، و�صلِّ �ل�صلو�ت الأوق�ته� ب�إمت�م ركوعه� و�صجوده� و�لتخ�صع فيه�، 

لبثهم حتى يخرجو� من ع�صكرك  و�أقلل  ف�أكرمهم  و�إذ� قدم عليك ر�صل عدوك 

وهم ج�هلون به، وال تمُرينَّهم فريو� خللك، ويعلمو� علمك، و�منع من قبلك من 

�أمرك،  �ملتويل لكالمهم، وال جتعل �رشَّك لعالنيتك فيخلط  �أنت  حم�دثتهم وكن 

و�إذ� ��صت�رشت ف��صدق �حلديث تمُ�صدق �مل�صورة، وال تخزن عن �مل�صري خبك 

فتوؤتى من قبل نف�صك. و��صمر ب�لليل يف �أ�صح�بك ت�أتك �الأخب�ر، وتنك�صف عنك 

�الأ�صت�ر، و�أكرث حر�صك وبددهم يف ع�صكرك و�أكرث مف�ج�أتهم يف حم�ر�صهم بغري 

علم منهم بك، فمن وجدته غفل من حمر�صه، ف�أح�صن �أدبه وع�قبه يف غري �إفر�ط، 

�أي�رشهم�  ف�إنه�  �الأخرية،  من  �أطول  �الأوىل  �لنوبة  و�جعل  ب�لليل،  بينهم  و�أعقب 

نَّ فيه� وال ت�رشع �إليه�  لقربه� من �لنه�ر، وال تخف من عقوبة �مل�صتحق وال تلجَّ

عليهم  جت�ص�ص  وال  فتف�صده،  ع�صكرك  �أهل  عن  تغفل  وال  دفع�ً،  ممُ تخذله�  وال 

جت�ل�صن  وال  بعالنيتهم،  و�كتف  �أ�رش�رهم  عن  �لن��ص  تك�صف  وال  فتف�صحهم، 

�لعب�ثني، وج�ل�ص �أهل �ل�صدق و�لوف�ء. و��صدق �للق�ء وال جتنب فيجنب �لن��ص، 

.
42

و�جتنب �لغلول ف�إنه يقرِّب �لفقر ويدفع �لن�رش...
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ويف رو�ية �أخرى مم� ذكره �أبو بكر ليزيد يف ود�عه: “و�إذ� وعدت ف�أجنز...، و�إذ� بلغك 

عن �لعدّو عورة ف�كتمه� حتى تع�ينه�...، و��صدق �للق�ء �إذ� لقيت، وال جتنب فيجنب من 

.
�صو�ك”43

ومن و�صية �أبي بكر لعمرو بن �لع��ص: “... وكن و�لد�ً ملن معك، و�رفق بهم يف �ل�صري، 

ف�إن فيهم �أهل �صعف....، و�إي�ك �أن تكون و�هن�ً عم� ندبتك �إليه، و�إي�ك و�لوهن �أن تقول 

جعلني �بن �أبي قح�فة يف نحر �لعدو وال قوة يل به....” و�أمره بّب �مله�جرين و�الأن�ص�ر 

ثم ق�ل: 

وكن  خريهم،  الأين  بكر  �أبو  والين  �إمن�  فتقول  �ل�صيط�ن  جندة  تد�خلك  وال 

ك�أحدهم، و�ص�ورهم فيم� تريد من �أمرك، و�ل�صالة ثم �ل�صالة �أذن به� �إذ� دخل 

و�ألزم  رعيتك....،  لك  ت�صلح  نف�صك  و�أ�صلح  ف�أوجز،  وعظت  و�إذ�  وقته�....، 

�أ�صح�بك قر�ءة �لقر�آن، و�نههم عن ذكر �جل�هلية وم� ك�ن منه�، ف�إن ذلك يورث 

.
44

�لعد�وة بينهم، و�أعر�ص عن زهرة �لدني� حتى تلتقي مبن م�صى من �صلفك....

وعندم� �أو�صى �أبو بكر خ�لد بن �صعيد ك�ن مم� ذكره: 

لع�مة  و�ن�صح  �ملرتف،  �ل�صفيه  وع�تب  �جل�هل،  وعلّم  �لع�مل،  فثبِّت   ...

هلل  يحق  م�  وم�صورتك  ن�صيحتك  من  �جلند  على  �لو�يل  و�خ�ص�ص  �مل�صلمني، 

�أن� عم�  �ملوتى، و�علم  وللم�صلمني عليك، و�عمل هلل ك�أنك تر�ه، و�عدد نف�صك يف 

قليل ميتون ثم مبعوثون ثم م�ص�ءلون وحم��صبون، جعلن� �هلل و�إي�ك الأنعمه من 

.
�ل�ص�كرين ولنقمه من �خل�ئفني”45

رابعًا: اخلطوات االأوىل:

��صتمرت عملي�ت �مل�صلمني يف �لق�ص�ء على �لردة �لتي �نت�رشت يف جزيرة �لعرب �إثر 

وف�ة ر�صول �هلل ] حتى نه�ية 11هـ، ومع بد�ية 12هـ زحف خ�لد بن �لوليد ومعه جي�ص 

عدده 18 �ألف�ً على �لعر�ق، و�أخذ يحقق �نت�ص�ر�ت متو�لية هن�ك )ذ�ت �ل�صال�صل حمرم 12هـ، 

لَّي�ص �صفر 12هـ، �أمغي�صي� �صفر 12هـ، فتح 
مُ
�أ �ملذ�ر �صفر 12هـ، و�لوجلة �صفر 12هـ، 

. وج�ء �رشحبيل بن ح�صنة من �لعر�ق مب�رش�ً �أب� بكر بفتح 
46

�حلرية ربيع �الأول 12هـ(

�حلرية، ور�أى �رشحبيل روؤي� �أوله� بفتح �ل�ص�م، وحدث به� �أب� بكر �لذي �أخبه �أن نف�صه 

.
47

حتدثه �أي�ص�ً بفتح �ل�ص�م
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ويف 30 ربيع �الأول 12هـ - 14 حزير�ن/ يونيو 633م جمع �أبو بكر كب�ر �ل�صح�بة، 

و��صت�ص�رهم يف فتح �ل�ص�م، فو�فقوه على ر�أيه ثقة منهم ب�أنه ن��صح للدين، حري�ص على 

�مل�صلمني، ثم �إن �أب� بكر ق�م فدع� �لن��ص للجه�د “فو�هلل م� �أج�به �أحد هيبة لغزو �لروم مل� 

يعلمون من كرثة عددهم، و�صدة �صوكتهم” وق�م عمر بن �خلط�ب فح�صهم على �جله�د، 

ره �أبو بكر، و�أعلن خ�لد بن �صعيد �أنه و�أهله  وتقدم خ�لد بن �صعيد ف�أح�صن �حلديث ف�أمَّ

حب�ص�ء يف �صبيل �هلل، وعقد �أبو بكر خل�لد بن �صعيد لو�ء، فك�ن �أول لو�ء عقد لغزو �ل�ص�م، 

2 ربيع �لث�ين 12هـ - 16 حزير�ن/ يونيو 633م، و�أ�ص�ر عمر بن �خلط�ب على �أبي بكر 

ب�أال يويل خ�لد بن �صعيد قي�دة �جلي�ص لعدم �أهليته، ف�كتفى �أبو بكر بجعله على ر�أ�ص قوة 

.
48

حمدودة، و�أمره �أن ينزل تيم�ء كقوة �حتي�طية

�أب� بكر �أر�صل �إىل يزيد بن �أبي �صفي�ن و�أبي عبيدة بن �جلر�ح ومع�ذ بن جبل  ثم �إن 

و�رشحبيل بن ح�صنة ف�أخبهم �أنه ب�عثهم وموؤمرهم على �جلنود، ف�إذ� �جتمعت قو�تهم 

ف�أمريهم �أبو عبيدة، و�أر�صل �أبو بكر كت�ب�ً �إىل �ليمن ي�صتنفرهم للجه�د مع �أن�ص بن م�لك، 

.
49

و�أخذت �أفو�ج �مل�صلمني تتجمع وتتجهز للجه�د من كل حدب و�صوب

تقريب�ً  ذلك  وك�ن  �ل�ص�م،  �إىل  خروج�ً  �جليو�ص  �أول  �صفي�ن  �أبي  بن  يزيد  جي�ص  ك�ن 

يف 23 رجب 12هـ - 3 ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 633م، وك�ن مكون�ً من حو�يل �صبعة �آالف 

بعد  عبيدة  �أبي  جي�ص  ثم  �أي�م،  �أربعة  بحو�يل  ذلك  بعد  �رشحبيل  جي�ص  تبعه  ثم  رجل، 

�رشحبيل بحو�يل ع�رشة �أي�م، وك�ن مع�ذ بن جبل يف جي�ص �أبي عبيدة، كم� �أحلق �أبو بكر خ�لد 

.
50

بن �صعيد بجي�ص �أبي عبيدة

حو�يل  �مل�صلمني  حترك�ت  بلغته  �أن  بعد  فل�صطني  من  هرقل  �لروم  �إمب�طور  خرج 

�إىل  �إىل حم�ص، ثم  �إىل دم�صق، ثم  �صعب�ن 12هـ - 2 ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 633م   23

�أخذ ينظم �جليو�ص،  �أنط�كية، فبلغه� حو�يل 633/11/18م و�تخذه� مقره، ومن هن�ك 

.
51

ويح�صد �حل�صود ملالق�ة �مل�صلمني

نزل جي�ص يزيد منطقة �لبلق�ء �رشق �الأردن، ونزل جي�ص �رشحبيل نو�حي ب�رشى، 

�أم� جي�ص �أبي عبيدة فنزل �جل�بية، و�أّمر �أبو بكر عمرو بن �لع��ص على جي�ص ر�بع من 

�ألفني �إىل ثالثة �آالف، وقد �لتحق بهذ� �جلي�ص �ص�د�ت قري�ص و�أ�رش�فه� مثل عكرمة بن 

�أيلة  �أبي جهل، و�صهيل بن عمرو، و�حل�رث �بن ه�ص�م، و�صلك عمرو طريق �ملعركة �إىل 

.52
متجه�ً �إىل فل�صطني
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وبعد �أن بلغت �أب� بكر ح�صود �لروم �له�ئلة، وبعد �أن بلغته �نت�ص�ر�ت خ�لد بن �لوليد 

�لكبرية يف �لعر�ق، �أر�صل �إىل خ�لد يف 21 حمرم 13هـ - 28 �آذ�ر/ م�ر�ص 634م تقريب�ً 

�صفر   8 حو�يل  �لعر�ق  من  خ�لد  وخرج  للم�صلمني،  غوث�ً  لل�ص�م  �لذه�ب  �إليه  يطلب 

عدد  جمموع  لي�صبح  رجل  �آالف  ت�صعة  من  مبدد  634م  �أبريل  ني�ص�ن/   14  - 13هـ 

.
53ً �لقو�ت �الإ�صالمية يف �ل�ص�م 33 �ألف�

ا�صتعداد للنزال:

 يف �لوقت �لذي �أخذت فيه جيو�ص �مل�صلمني ب�لزحف لفتح �ل�ص�م، ك�ن هرقل يف �أنط�كية 

يعد �جليو�ص و�الإمد�د�ت ملالق�ة �مل�صلمني، وبلغ �أب� عبيدة عظم �حل�صود �لرومية، ف�أر�صل 

�إىل �أبي بكر بذلك، فردَّ عليه بر�ص�لة يف �صو�ل 12هـ - ك�نون �الأول/ دي�صمب 633م ج�ء 

فيه�: 

فقد بلغني كت�بك، وفهمت م� ذكرت فيه من �أمر هرقل ملك �لروم، ف�أم� منزله 

م�  و�أم�  �مل�صلمني،  وعلى  عليك  �هلل  من  وفتح  والأ�صح�به  له  فهزية  ب�أنط�كية 

ذكرت من ح�رشه لكم �أهل مملكته وجمعه لكم �جلموع ف�إن ذلك م� قد كن� وكنتم 

تعلمون �أنه �صيكون منهم، وم� ك�ن قوم ليدعو� �صلط�نهم ويخرجو� من ملكهم 

بغري قت�ل. وقد علمت و�حلمد هلل قد غز�هم رج�ل كثري من �مل�صلمني يحبون �ملوت 

حب عدوهم للحي�ة، ويرجون من �هلل يف قت�لهم �الأجر �لعظيم، ويحبون �جله�د 

يف �صبيل �هلل �أ�صد من حبهم �أبك�ر ن�ص�ئهم، وعق�ئل �أمو�لهم، و�لرجل منهم عند 

�لفتح خري من �ألف رجل من �مل�رشكني، ف�لقهم بجندك، وال ت�صتوح�ص ملن غ�ب 

عنك من �مل�صلمني ف�إن �هلل معك، و�أن� مع ذلك ممدك ب�لرج�ل حتى تكتفي، وال 

.
54

تريد �أن تزد�د �إن �ص�ء �هلل

اأول املع�رك:

�لعربة  موقعة  هي  زيد  بن  �أ�ص�مة  �رشية  بعد  �ل�ص�م  �أر�ص  على  �ملع�رك  �أوىل  ك�نت 

ود�ثنة )24 ذي �حلجة 12هـ - �آذ�ر/ م�ر�ص 634م( فقد دفع �لروم قوة من ثالثة �آالف 

�إىل و�دي عربة جنوب �لبحر �مليت، وهن�ك �لتقت  �إىل مدينة غزة، ولعله� توجهت  مق�تل 

بقوة من �مل�صلمني، فهزمه� �مل�صلمون وقتلو� ق�ئد�ً من قو�ده�، و�ن�صحبت �لقوة فالحقه� 

.
55

�مل�صلمون؛ حيث �لتقو� مرة �أخرى عند �لد�ثنة قرب غزة، وهزم �لروم مرة �أخرى
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خ�لد بن الوليد يتوىل القي�دة الع�مة:

�لروم  �أن  ويظهر  �لقوة،  �ختب�ر  �إىل  �أقرب  ك�نت  ود�ثنة  �لعربة  موقعة  �أن  ويبدو 

ويح�صدون،  يتجمعون  ف�أخذو�  �ملوقف،  بخطورة  �أكب  ب�صكل  ي�صعرون  �أخذو�  قد 

عجل  على  خ�لد  فو�صل  ب�ل�ص�م،  �مل�صلمني  لينجد  �لوليد  بن  خ�لد  �إىل  بكر  �أبو  ف�أر�صل 

يف  �الإ�صالمية  للجيو�ص  �لع�مة  �لقي�دة  وتوىل  634م  �أبريل  ني�ص�ن/   - 13هـ  �صفر  يف 

.
56

�أبي عبيدة �ل�ص�م مك�ن  بالد 

خام�شًا: معركة اأجنادين:

على  وقعت  وقد  �ل�ص�م،  فتوح  يف  �ملهمة  �لب�رزة  �ملع�رك  �أوىل  �أجن�دين  معركة  ك�نت 

ح�صب  �أنه�  �إال  �خلر�ئط،  يف  ذكر  له�  يظهر  ال  �أجن�دين  �أن  من  وب�لرغم  فل�صطني،  �أر�ص 

��صتنت�ج �أحمد ع�دل كم�ل تبعد 11 كم �إىل �ل�صم�ل من بيت جبين و39 كم �إىل �جلنوب 

.
57

من �لرملة

�لتقت جيو�ص �مل�صلمني �خلم�صة )�أبو عبيدة، وخ�لد، ويزيد، و�رشحبيل، وعمرو( يف 

منطقة �أجن�دين حتت قي�دة خ�لد بن �لوليد، وك�ن عددهم يقدر بـ 33 �ألف رجل، �أم� قو�ت 

.
58

�لروم فو�صل عدده� �إىل حو�يل 100 �ألف رجل

ويف يوم �ملعركة نه�ر يوم �ل�صبت 27 جم�دى �الأوىل 13هـ - 30 متوز/ يوليو 634م، 

�أنف�صكم  ��رشو�  �مل�صلمني  مع�رش  “ي�  يقول:  �مل�صلمني،  ميمنة  ق�ئد  جبل،  بن  مع�ذ  �أخذ 

�ليوم هلل، ف�إنكم �إن هزمتموهم �ليوم ك�نت لكم هذه �لبالد د�ر �الإ�صالم �أبد�ً مع ر�صو�ن 

�مل�صلمون  خ��ص  �لرب�نية  �الإي�نية  �ملع�ين  هذه  وحتت   ،
�هلل”59 من  �لعظيم  و�لثو�ب  �هلل 

معركتهم على �أر�ص فل�صطني.

�مل�صلمني  رمو�  ثم  �مل�صلمون،  ف�صمد  مي�رشتهم،  ثم  �مل�صلمني  ميمنة  �لروم  ه�جم 

عن  �لطبي  وروى  كبرية،  ب�رشعة  فهزموهم  ه�جموهم  �مل�صلمني  �إن  ثم  ب�لن�ص�ب...، 

“لفو� ر�أ�صي بثوب، ق�لو�: ومل؟ ق�ل: يوم بئي�ص ال  �لروم ق�ل لهم:  �أن ق�ئد  �إ�صحق  �بن 

.
�أحب �أن �أر�ه!! م� ر�أيت يف �لدني� يوم�ً �أ�صد من هذ�، ف�حتز �مل�صلمون ر�أ�صه، و�إنه ملمُلَّفف”60

�لقد�ص  �إىل  فلولهم  وتفرقت  �آالف،  ثالثة  حو�يل  �ملعركة  هذه  يف  �لروم  من  وقتل 

�لع��ص،  �بن  �صعيد  بن  �أب�ن  �مل�صلمني  من  و��صت�صهد  وحم�ص،  ودم�صق  وقي�ص�رية 

وه�ص�م بن �لع��ص �أخو عمرو بن �لع��ص، وطليب بن عمري بن وهب وهو �بن �أروى بنت 

.
عبد �ملطلب عمة �لر�صول ]61
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مثلت هذه �ملعركة �نت�ص�ر�ً كبري�ً للم�صلمني، وحتطمت هيبة �لروم، و�صعر �مل�صلمون 

عملي�ً بف�صل �الإي�ن و�ل�صب و�الحت�ص�ب على �الأعد�د و�لعت�د �لتي يلكه� عدوهم...، 

و�نطلقو� ال�صتكم�ل فتوحهم بعزية وثب�ت �صقلته� �خلبة و�لتجربة.

ويظهر �أن �مل�صلمني مل ي�صتكملو� فتوح�تهم د�خل فل�صطني بعد هذه �ملعركة، فلم تتجه 

ين  م�رِّ �مليت  �لبحر  جنوب  من  ملتفني  دم�صق  �إىل  توجهو�  و�إمن�  د�خله�،  �صم�الً  قو�تهم 

ب�رشق �الأردن.

فر �إىل �جلنوب من دم�صق بحو�يل 38 كم �لتقى �مل�صلمون بقو�ت �لروم  ويف مرج ال�صُّ

�لب�ص�رة  وج�ءت  634م،  �أغ�صط�ص  �آب/   18  - 13هـ  �لث�نية  جم�دى   17 يف  وهزموه� 

�لثالث�ء  م�ص�ء   ] تويف  �إذ  �الأخري؛  �لرمق  يف  وهو  �لن�رش  بهذ�  �ل�صديق  بكر  الأبي 

.
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21 جم�دى �لث�نية 13هـ - 23 �آب/ �أغ�صط�ص 634م

�شاد�شًا: عزل خالد:

توىل عمر بن �خلط�ب [ �خلالفة بعد �أبي بكر �ل�صديق [، ف�أمر بعزل خ�لد عن 

�أبي عبيدة حو�يل 26 جم�دى �لث�نية 13هـ - 28 �آب/  �إىل  قي�دة جيو�ص �ل�ص�م، و�أر�صل 

�أغ�صط�ص 634م يوليه مك�ن خ�لد، ولعل �خلب و�صل �إىل �أبي عبيدة بعد حو�يل �أ�صبوع، 

وج�ء يف كت�ب عمر �إىل �أبي عبيدة:

�أمور �مل�صلمني فال ت�صتحي، ف�إن �هلل ال ي�صتحي من �حلق، و�إين  فقد وليتك 

�أو�صيك بتقوى �هلل �لذي �أخرجك من �لكفر �إىل �الإي�ن ومن �ل�صالل �إىل �لهدى، 

وقد ��صتعملتك على جند خ�لد ف�قب�ص جنده و�عزله عن �إم�رته، وال تقد �مل�صلمني 

عينيك  �لدني�  عن  وغ�ص  كثري،  جمع  �إىل  �رشية  تنفذ  وال  غنيمة،  رج�ء  هلكة  �إىل 

و�ألِْه قلبك، و�إي�ك �أن تهلك كم� هلك من ك�ن قبلك فقد ر�أيت م�ص�رعهم وخبت 

�رش�ئرهم، و�إن بينك وبني �الآخرة �صرت �خلم�ر وك�أين بك منتظر�ً �صفر�ً من د�ر قد 

.
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م�صت ن�ص�رته�، وذهبت زهرته�، و�أحزم �لن��ص من يكون ز�ده �لتقوى....

ب�جلند  ورحمة  وحر�ص  حمدد،  و��صح  �أمر  �ل�صح�بة!!  زمن  يف  �لتعيني  كتب  هذه 

بني  متو�زن  و�ت�ص�ق  ب�لتقوى،  و�لتزود  ب�الآخرة  �لقلب  تعليق  �إىل  ودعوة  �ملوؤمنني، 

�لتكليف و�لعمل و�لعب�دة.
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الفتح االإ�شالمي لفل�شطني

�ل�صح�بة  الأولئك  م�صهد  �أم�م  حلظة  نقف  ولكنن�  خ�لد،  عزل  من�ق�صة  ب�صدد  ول�صن� 

�لعظ�م �لذين فتحو� �أر�ص فل�صطني. فقد علم خ�لد ب�أمر عزله دون �أن يخبه �أبو عبيدة، 

وك�ن خ�لد م� يز�ل يت�رشف ك�أمري، و�أبو عبيدة ي�صلي خلفه...، فع�تبه خ�لد عت�ب�ً رقيق�ً 

مِلَ مل يخبه و�ل�صلط�ن �صلط�نه... فك�ن مم� رد عليه �أبو عبيدة:

وم� �صلط�ن �لدني� �أريد وم� للدني� �أعمل... و�إمن� نحن �أخو�ن قو�م�ن ب�أمر �هلل 

عز وجل، وم� ي�رش �لرجل �أن يلي عليه �أخوه يف دينه وال دني�ه، بل يعلم �لو�يل 

�أنه يك�د يكون �أدن�هم� �إىل �لفتنة، و�أوقعهم� يف �خلطيئة مل� يعر�ص من �لهلكة �إال 

.
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من ع�صم �هلل عز وجل وقليل م� هم

�إن من �أهم �ملز�ي� �لرتبية �الإ�صالمية، �لتي تنعك�ص �إيج�بي�ً على جن�ح �حلل �جله�دي 

و�لعمل  �لقلب  وتعليق  �لنف�ص،  وحظوظ  بهوى  �ملتعلقة  �مل�ص�ئل  جت�وز  �الإ�صالمي، 

ب�الآخرة، وب�لت�يل ت�صييق ه�م�ص �لتن�زع و�ل�رش�ع على �ملن��صب و�الألق�ب، و�لتن�ف�ص 

�لظروف  �أف�صل  يف  �الإجن�ز  ويتم  �لعمل،  بركة  تتحقق  وبهذ�  و�لعط�ء،  �لبذل  ميد�ن  يف 

�لقي�دة  م�صتوى  على  مط�لبون،  �ملع��رشة  �الإ�صالمية  �لتج�رب  �أ�صح�ب  و�أن  �لنف�صية. 

قبل م�صتوى �الأفر�د، �أن يكونو� �لنموذج و�لقدوة يف هذ� �الإط�ر، ولو ��صرت�صد �ملج�هدون 

يف �أفغ�ن�صت�ن، ويف غريه�، ب�صدق مبقولة �أبي عبيدة لتج�وزو� م�ص�كلهم، ولبنو� دولتهم.

�شابعًا: معركة فحل - بي�شان:

�أبرز �ملع�رك �لتي خ��صه� �مل�صلمون يف فتحهم لبالد  تعّد معركة فحل - بي�ص�ن من 

�ل�ص�م، وقد وقعت هذه �ملعركة على �صف�ف نهر �الأردن، فقد ع�صكر �مل�صلمون يف فحل 

�رشقي نهر �الأردن، وع�صكر �لروم عند بي�ص�ن غربي نهر �الأردن )�إىل �ل�صم�ل �لغربي من 

فحل(، غري �أن ميد�ن �ملعركة ك�ن يف فل�صطني �ملعروفة بحدوده� �حل�لية �إىل �جلنوب من 

بي�ص�ن، وك�ن عدد �لروم 50 �ألف�ً وقيل 80 �ألف�ً، �أم� �مل�صلمون فك�نو� 26 �ألف�ً تقريب�ً، وال 

.
65ً ي�صل عددهم �إىل 30 �ألف�

�أ�صح�بك  من  معك  ومن  �أنت  “�خرج  �أن  عبيدة  �أبي  �إىل  �لروم  �أر�صل  �ملعركة  وقبيل 

و�أهل دينك من بالدن� �لتي تنبت �حلنطة و�ل�صعري و�لفو�كه و�الأعن�ب و�لثم�ر، فل�صتم له� 

ب�أهل، و�رجعو� �إىل بالدكم، بالد �لبوؤ�ص و�ل�صق�ء، و�إال �أتين�كم فيم� ال ِقبل لكم به، ثم مل 

.
نن�رشف عنكم وفيكم عني تطرف”66
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فرد عليهم �أبو عبيدة:

�أم� قولكم: �خرجو� من بالدن� فل�صتم له� ومل� تنبت ب�أهل، فلعمري م� كن� لنخرج 

منه وقد �أذلكم �هلل مب� فيه� و�أورثن�ه�، ونزعه� من �أيديكم و�صرّيه� لن�، و�إمن� �لبالد 

بالد �هلل، و�لعب�د عب�د �هلل، و�هلل م�لك �مللك يوؤتي ملكه من ي�ص�ء ويعز من ي�ص�ء ويذل 

من ي�ص�ء...، فال حت�صبون� ت�ركيه� وال من�رشفني عنه� حتى نفنيكم ونخرجكم 

عنه�، ف�أقيمو� فو�هلل ال جن�صمكم �إن �أنتم مل ت�أتون� �أن ن�أتيكم، و�إن �أنتم �أقمتم لن� فال 

.
67

نبح حتى نبيد خ�رش�ءكم، ون�صت�أ�صل �ص�أفتكم �إن �ص�ء �هلل

هكذ� ك�ن جو�ب �لقي�دة �مل�صلمة: عزة وكر�مة و��صتعالء، مقرون بفهم عميق لطبيعة 

“فل�صتم له� ومل� تنبت  �لت�ريخ �خت�رش بخم�ص كلم�ت فقط  �الإ�صالمية وحركة  �لر�ص�لة 

�لفتح  على  �الإ�رش�ر  و�أكدت  �أقوى،  بتهديد  �لتهديد  على  ردت  نف�صية  وحرب  ب�أهل”، 

ون�رش �لر�ص�لة.

ف�أقبل  �إليهم،  �أبو عبيدة مع�ذ بن جبل  ف�أر�صل  يف�و�صونه  �لروم طلبو� رجالً  �إن  ثم 

عليهم ف�إذ� هم على فر�ص وو�ص�ئد يف �أبهة وفخ�مة تغ�صي �الأب�ص�ر، ف�أبى مع�ذ �أن يجل�ص 

دنوت  “لو  له:  فق�لو�  �الأر�ص،  على  ج�نبه�  �إىل  وجل�ص  روؤ�ص�ئهم...  مع  �لب�صط  على 

فجل�صت معن� ك�ن �أكرم لك...، �إن جلو�صك على �الأر�ص منتحي�ً �صنيع �لعبد بنف�صه فال 

نر�ك �إال قد �أزريت بنف�صك” فق�ل مع�ذ لهم �إن هذه �ملكرمة �لتي يدعونه �إليه� قد ��صت�أثرو� 

به� على �صعف�ئهم... “وال ح�جة لن� يف �رشف �لدني� وال يف فخره�، وال يف �صيء يب�عدن� 

على  جل�صت  �هلل  عبيد  من  عبد  “�أن�  �لعبد  �صنيع  �صنع  �إنه  قولهم  على  ورد  ربن�”،  عن 

ب�ص�ط �هلل، وال �أ�صت�أثر ب�صيء من �هلل على �إخو�ين من �أولي�ء �هلل...، فل�صت �أب�يل كيف ك�نت 

منزلتي عندكم �إذ� ك�نت عند �هلل على غري ذلك...”.

وح�ول �لروم �إبر�ز قوتهم ملع�ذ ق�ئلني: “�إن ملكن� حي، و�إن جنودن� عظيمة كثرية...، 

ونحن عدد جنوم �ل�صم�ء وح�صى �الأر�ص” و�ص�ألوه عم� يطلبه �مل�صلمون، فدع�هم مع�ذ 

�إىل �إحدى ثالث: �الإ�صالم �أو �جلزية �أو �حلرب، ورد عليهم ق�ئالً: “و�إن يكن ملككم هرقل 

و�صنة  �هلل  بكت�ب  فين�  عمل  �إن  من�  رجل  و�أمرين�  خلقن�،  �لذي  وجل  عز  �هلل  ملكن�  ف�إن 

] �أقررن�ه علين�، و�إن عمل بغري ذلك عزلن�ه عن�، و�إن هو �رشق قطعن� يده، و�إن  نبين� 

زنى جلدن�ه، و�إن �صتم رجالً من� �صتمه كم� �صتمه، و�إن جرحه �أق�ده من نف�صه، وال يحتجب 

من� وال يتكب علين�، وال ي�صت�أثر علين� يف فيئن� �لذي �أف�ءه �هلل علين�، وهو كرجل من�”... 
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“و�أم� قولكم: جنودن� كثرية ف�إنه� �إن عظمت حتى تكون �أكرث من جنوم �ل�صم�ء وح�صى 
�الأر�ص، ف�إن� ال نثق به� وال نتكل عليه� وال نرجو �لن�رش على عدون� به�، ولكن� نتب�أ من 

�حلول و�لقوة، ونتوكل على �هلل عز وجل ونثق بربن�...، فكم من فئة قليلة قد �أعزه� �هلل 

ون�رشه� و�أغن�ه� وغلبت فئة كثرية ب�إذن �هلل، وكم من فئة كثرية قد �أذله� �هلل و�أه�نه�”.

�صو�د  من  �لعرب  �أر�ص  �إىل  وم�  �لبلق�ء  �مل�صلمني  يعطو�  �أن  مع�ذ  على  �لروم  فعر�ص 

�لذي  “هذ�  مع�ذ:  فق�ل  ب�مل�ص�عدة.  ووعدوهم  ف�ر�ص  �أهل  قت�ل  �إىل  ودعوهم  �الأردن، 

�أيديكم مم� مل نظهر  م� يف  �أعطيتمون� جميع  �أيدين�، ولو  كله يف  عر�صتم علين� وتعطون� 

فغ�صبو� منه  عليه، ومنعتمون� خ�صلة من �خل�ص�ل �لثالثة �لتي و�صعت لكم م� فعلن�” 

يف  نفرقكم  �أن  لرنجو  �إن�  فو�هلل  �أ�صح�بك  �إىل  �ذهب  عن�؟  وتتب�عد  �إليك  “نتقرب  وق�لو�: 

�جلب�ل غد�ً” فق�ل مع�ذ: “�أم� �جلب�ل فال، ولكن و�هلل لتقتلن� عن �آخرن� �أو لنخرجنكم من 

.
�أر�صكم �أذلة و�أنتم �ص�غرون”68

�الإ�ص�رة  �لز�خر، فلعلن� نخت�ر  �لتف�و�صي  و�إذ� ك�ن لن� من وقفة هن� مع هذ� �مل�صهد 

�ل�رشيعة �إىل �لنق�ط �لت�لية:

يع�ين �لكثري من زعم�ئن� ومف�و�صين� يف هذ� �لع�رش من عقدة �لنق�ص جت�ه �الآخرين،  	•
بتقليد  ذلك  عن  �لتعوي�ص  ويح�ولون  ق�صيتهم،  �أو  ب�أنف�صهم  �لثقة  �صعف  ومن 

�الآخرين “�خل�صوم” يف �للب��ص و�لوج�هة و�ملظ�هر، فتكون هذه �أول نق�ط �النهز�م 

لديهم.

عندم� ح�ول �لروم �أن يزرو� ب�صلوك مع�ذ بن جبل �ل�صخ�صي، ��صتخدم ذلك يف �لرد  	•
بزخرف  �الهتم�م  وعدم  �هلل،  عبودية  من  �الإ�صالمية  �لر�ص�لة  مع�ين  بت�أكيد  عليهم 

و�أن�نية  ظلم  من  �لقي�دي   - �الجتم�عي  �صلوكهم  عيوب  ك�صف  يف  وكذلك  �لدني�، 

و�صلوكه  ب�إي�نه  عليهم  ��صتعلى  الأنه  �الأقوى؛  رده  فك�ن  �ل�صعف�ء،  على  و��صتعالء 

ومنهجه.

�أ�صلوبهم  يف  طعن  ثم  �صبح�نه،  �هلل  �إىل  �مللك  رد  و�أعد�دهم،  مبلكهم  هددوه  وعندم�  	•
�لقي�دي و��صتعالء ملوكهم بغري حق، م�صري�ً �إىل منهجية وطبيعة �لقي�دة �الإ�صالمية، 

�أمر�ءهم، كم� رد على  �مل�صلمون  يع�مل  �أمريهم كم�  يع�ملو�  �أن  �لروم  يتمنى  بحيث 

م�ص�ألة �لعدد ب�إرج�ع �الأمر �إىل �هلل �لذي بيده كل �صيء.

كل ذلك يف ق�لب من �لعزة و�لقوة و�لتو��صع، و�إ�رش�ر على �لدعوة �إىل �إحدى �خل�ص�ل  	•
�لثالثة، ورد �لتهديد مب� هو �أقوى و�أوقع يف �لنف�ص.
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فل�صطني،  فتحو�  �لذين  لل�صح�بة  �ملوقف  هذ�  يقر�أ  عندم�  �مل�صلم  �صعور  هو  م�  ترى 

وبني �أولئك �لذين ي�ص�ومون عليه� �الآن يف ع�رشن� )غزة - �أريح�...؟!(.

ويبعث �لروم رجالً منهم �إىل �أبي عبيدة ليف�و�صه، ويتكرر موقف �صبيه مل� حدث مع 

�إذ �إن �لرجل مل� دن� من �مل�صلمني مل يعرف �الأمري!! ف�ص�أل عنه، فق�لو�: ه� هو ذ�!!  مع�ذ؛ 

�أ�صهم وهو  �إذ� هو ب�أبي عبيدة ج�ل�ص على �الأر�ص، وهو منتكب �لقو�ص، ويف يده  فنظر 

يقلبه�، فتعجب منه و�ص�أله مل يجل�ص على �الأر�ص؟ فك�ن مم� ق�له �أبو عبيدة: “م� �أ�صبحت 

�أملك دين�ر�ً وال درهم�ً، وم� �أملك �إال فر�صي و�صالحي و�صيفي... ولو ك�ن عندي ب�ص�ط 

على  �لرومي  فعر�ص  و�أ�صح�بي...”،  �إخو�ين  دون  عليه  الأجل�ص  كنت  م�  و�ص�دة  �أو 

�أبي عبيدة �أن يعطي كل مق�تل م�صلم دين�رين وثوب�ً ويعطي �أب� عبيدة �ألف دين�ر، ويعطي 

�خلليفة عمر �ألفني، ويعطي �مل�صلمني �أر�ص �لبلق�ء و�صو�د �الأردن على �أن يرجعو� وتكتب 

بذلك �ملو�ثيق، فرف�ص �أبو عبيدة وق�ل: �إن �هلل �أمرهم �أن يعر�صو� على �لعدو �إحدى ثالث: 

�أن  يدركو�  �أن  �لروم  على  ك�ن   .
69

�لرومي ف�ن�رشف  �حلرب....  �أو  �جلزية  �أو  �الإ�صالم 

�مل�صلمني �أ�صح�ب ر�ص�لة، و�أنهم ال يبيعون ر�ص�لتهم بعَر�ص ٍمن �لدني�، وهو در�ص �أي�ص�ً 

�لتي  و�لعط�ص  �جلوع  وعو�مل  �القت�ص�دي  ب�لد�فع  يت�صدقون  �لذين  �ملوؤرخني  الأولئك 

يزعمون �أنه� دفعت �مل�صلمني للقي�م بحركة �لفتح �الإ�صالمي.

ك�ن ق�ئد �لروم يف �ملعركة هو �َصِقالر بن خمر�ق، وق�ئد �مل�صلمني �أبو عبيدة، ويف �لثلث 

�الأخري من ليلة �الإثنني 28 ذي �لقعدة 13هـ - 23 ك�نون �لث�ين/ ين�ير 635م متَّت تعبئة 

�أبو عبيدة على �مليمنة مع�ذ بن جبل، وعلى  �مل�صلمني وترتيبهم، و�صلّو� �لفجر، وجعل 

�خليل  وعلى  نفيل،  بن  عمرو  بن  زيد  بن  �صعيد  �مل�ص�ة  وعلى  عتبة،  بن  ه��صم  �ملي�رشة 

.
70

خ�لد بن �لوليد، وعب بهم �لنهر ب�جت�ه �لروم

�أم� �لروم فظنو� �أن �مل�صلمني يف فحل ال يتوقعون عبورهم �إليهم، وقدر ق�ئدهم �أنه �إذ� 

.
71

ج�ءهم وجدهم ني�م�ً فيف�جئهم، ف�ص�ر بجي�صه نحو فحل

ويف �ل�صب�ح بد�أت �ملعركة، وك�ن �لقت�ل فيه� �أ�صد قت�ل �قتتلوه قط، وقتل خ�لد بن �لوليد 

بنف�صه 11 رجالً من �أ�صد�ئهم وبط�رقتهم، و�نت�رش �مل�صلمون، وقيل �إن 80 �ألف�ً �أ�صيبو� مل 

.
73

، وذكر �لبالذري �أن قتلى �لروم ك�نو� حو�يل ع�رشة �آالف
72

يفلت منهم �إال �ل�رشيد

م� ترك  �أف�صل  و�أ�ص�بو� من ريفه  �الأردن  �أر�ص  �مل�صلمون على  �ملعركة غلب  وبهذه 

�لروم ف�أ�صبحت �أقو�تهم وم�دتهم موفورة، و�أخذ �لروم ينتقلون �إىل �حل�صون، و�أ�ص�بهم 

.
74

�لرعب مم� �أ�ص�بهم فلج�أ �لكثري من فر�ص�نهم و�أغني�ئهم �إىل قي�ص�رية و�لقد�ص
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االجت�ه �صم�الً:

فل�صطني  �أر�ص  على  كبريتني  هزيتني  �لروم  هزمو�  �مل�صلمني  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�إحد�هم� يف �جلنوب “�أجن�دين” و�الأخرى يف �ل�صم�ل “فحل - بي�ص�ن” �إال �أنهم مل يت�بعو� 

طريقهم لفتح ب�قي فل�صطني، و�إمن� �جتهو� �صم�الً، فح��رشو� دم�صق �أربعة �أ�صهر حتى 

فتحوه� يوم �الأحد 15 رجب 14هـ - 3 �أيلول/ �صبتمب 635م، ثم فتحو� بعلبك �صلح�ً 

�أو�خر ربيع �الأول 15هـ - �أو�ئل �أي�ر/ م�يو 636م، ثم فتحو� حم�ص �صلح�ً بعد ح�ص�ر 

��صتمر 18 ليلة يف 21 ربيع �الآخرة 15هـ - �أول حزير�ن/ يونيو 636م، و�أر�صل �أبو عبيدة 

بعده� طالئع جنده �إىل حلب، و�إىل جهة �جلزيرة، ولكن عمر بن �خلط�ب طلب منه �أن ي�صم 

�أجن�ده ويتوقف. ففي تلك �لفرتة ك�نت جتري �ال�صتعد�د�ت �لكبى ملعركة �لق�د�صية بني 

�مل�صلمني و�لفر�ص، ثم �إن �لروم ك�نو� يعدون ملعركة ح��صمة ف��صلة، ولذلك دع� �أبو عبيدة 

خ�لد�ً فبعثه �إىل دم�صق ليقيم به� يف �ألف من �مل�صلمني، كم� كلَّف عمرو بن �لع��ص، �أن يقيم 

.
75

بجي�صه يف فل�صطني

ثامنًا: معركة الريموك:

قو�ته  يح�صد  �أنط�كية  يف  مقيم�ً  يز�ل  م�  �ملتكررة  �ل�ص�بقة  �لهز�ئم  خالل  هرقل  ك�ن 

ويبعثه� للقت�ل، ويبدو �أنه عند �صقوط دم�صق، ورمب� قبله�، �أر�د �أن يح�صد ح�صد�ً �صخم�ً 

�لروم  �أعد�د  �لرو�ي�ت يف  �ختلفت  به� معركة ف��صلة. وقد  ليدخل  ب�أكب قوة ي�صتطيعه� 

وذكر �لرو�ة �أنه �أقبلت من �جلموع م� ال حتمله �الأر�ص، وو�صفهم �الأزدي ق�ئالً: “فطبقو� 

الأعد�دهم  �لرو�ة  تقدير�ت  �أم�   ،
�ل�صود”76 �جلر�د  ك�أنهم  و�ل�صيل  �لليل  مثل  �الأر�ص 

فرت�وحت بني 100-400 �ألف، ولعل �الأقرب لل�صحة �أنهم ك�نو� 200 �ألف بقي�دة ب�ه�ن 

Vahan، �أم� عدد �مل�صلمني فك�ن 36 �ألف�ً منهم �ألف من �ل�صح�بة ر�صو�ن �هلل عليهم فيهم 

.
77ً نحو مئة ممن �صهدو� بدر�

ومل� بلغت �أب� عبيدة �أخب�ر جموع �لروم �له�ئلة، وك�ن �مل�صلمون قد �ص�حو� يف �أر�ص 

وردو�  حم�ص،  من  وين�صحبو�  ج�نب�ً  يتنحو�  �أن  �مل�صلمني  جي�ص  قي�دة  قررت  �ل�ص�م، 

. وعلى �لرغم من �أن عمر بن �خلط�ب 
78

الأهله� جزيتهم؛ الأنهم غري ق�درين على حم�يتهم

كره هذ� �لر�أي �إال �أنه ر�صي الإجم�عهم عليه، و�أمدهم بقوة عليه� �صعيد بن ع�مر و�أو�صى 

هلل  �أتقى  تكون  �أن  �إال  منهم  رجل  بخري  ول�صت  هذ� �جلي�ص  على  وليتك  قد  “�إين  �صعيد�ً: 

منه، فال ت�صتم �أعر��صهم وال ت�رشب �أب�ص�رهم، وال حتقر �صعيفهم، وال توؤثر قويهم، 

. وهكذ� ف�إن عالقة �لقي�دة ب�الأفر�د يف �جلي�ص 
وكن للحق ت�بع�ً، وال تتبع هوى �ص�ذ�ً...”79
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�إن�ص�نيتهم، ومر�ع�ة م�ص�عرهم، و�مل�ص�و�ة  �الإ�صالمي عالقة متميزة تقوم على �حرت�م 

�إذالل  �أ�صح�ب كل رتبة يف  يتفنن  �جليو�ص؛ حيث  بينهم ال كم� يحدث يف بع�ص  و�لعدل 

�لكر�هية و�خلوف ال على �حلب  من دونهم بحجة �الن�صب�ط، فتقوم عالقة مبنية على 

و�القتن�ع و�لوالء.

، وك�ن ر�أي 
80

بي منهم �أهله� م� جمُ �إىل دم�صق، ورد �مل�صلمون على  �أبو عبيدة  ورجع 

�مل�صلمني �أن يتجمعو� لعدوهم وينتظرو� قدوم �الإمد�د�ت لهم...، فخرج �مل�صلمون ب�جت�ه 

طريقهم...،  يف  �لتي  �ملن�طق  يف  �لن�ص�رى  �إليهم  و�ن�صم  �لروم،  جي�ص  وزحف  �الأردن، 

. و�أر�صل �أبو عبيدة �إىل عمر �أن “�لروم قد نفرت �إىل �مل�صلمني بر�ً 
81

وجتر�أو� على �مل�صلمني

وبحر�ً، ومل يخلفو� ور�ئهم رجالً يطيق حمل �ل�صالح �إال ج��صو� به علين�، و�أخرجو� معهم 

�إليهم �لرهب�ن من �ل�صو�مع، و��صتج��صو� ب�أهل �أرمينية  �لق�صي�صني و�الأ�ص�قفة، ونزلت 

وق�ل  �ملدد...  ي�أتي  حتى  و�لتجمع  ب�لتنحي  �مل�صلمني  ر�أي  و�أخبه  �جلزيرة...”  و�أهل 

“ف�لعجل �لعجل ي� �أمري �ملوؤمنني ب�لرج�ل بعد �لرج�ل، و�إال ف�حت�صب �أنف�ص �مل�صلمني �إن 
�هلل  يدهم  �أن  �إال  به  لهم  ِقبل  ال  م�  ج�ءهم  فقد  تفرقو�،  هم  �إن  منهم  ودينهم  �أق�مو�  هم 

.
مبالئكته �أو ي�أتيهم بغي�ث من قبله، و�ل�صالم عليك”82

ومل� و�صل كت�ب �أبي عبيدة �إىل عمر دع� �مله�جرين و�الأن�ص�ر فقر�أه عليهم، فبكو� بك�ء 

�صديد�ً و�أ�صفقو� على �إخو�نهم، ومل يكن هن�ك جم�ل الإر�ص�ل غوث ومدد للم�صلمني لقرب 

�لع�صيب  �جلو  هذ�  يف  لهم  ويوؤكد  �أزرهم،  من  وي�صد  يثبتهم  عمر  ف�أر�صل  منهم،  �لروم 

�ملع�ين �الإ�صالمية مب� حتمله من �إي�ن وثقة ب�هلل ومو�زين �ل�رش�ع بني �حلق و�لب�طل... 

�هلل  �هلل منهم بريء، ومن برئ  ف�إن  م� ج�ء منهم  “... فال تهولنك كرثة  فيه�  ومم� ج�ء 

]جدير�ً] �أال تنفعه كرثة، و�أن يكله �هلل �إىل نف�صه ويخذله، وال توح�صك قلة  منه ك�ن قمن�ً 

�مل�صلمني، ف�إن �هلل معك، ولي�ص قليالً من ك�ن �هلل معه. ف�أقم مبك�نك �لذي �أنت فيه حتى تلقى 

عدوك وتن�جزهم وت�صتظهر �هلل عليهم، وكفى به ظهري�ً وولي�ً ون�صري�ً...” “ولعمري �إن 

�أق�م لهم �مل�صلمون و�صبو� ف�أ�صيبو� مل� عند �هلل خري لالأبر�ر”... ومم� ج�ء يف كت�ب عمر 

الأبي عبيدة �أي�ص�ً:

ف�أم� قولك �إنه قد ج�ءهم م� ال ِقبل لهم به، ف�إن ال يكن لكم بهم قبل ف�إن هلل بهم 

قبالً، ومل يزل ربن� عليهم مقتدر�ً، ولو كن� و�هلل �إمن� نق�تل �لن��ص بحولن� وقوتن� 

وكرثتن� لهيه�ت م� قد �أب�دون� و�أهلكون�، ولكن نتوكل على �هلل ربن� ونب�أ �إليه من 

�حلول و�لقوة ون�ص�أله �لن�رش و�لرحمة، و�إنكم من�صورون �إن �ص�ء �هلل على كل 
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ح�ل، ف�أخل�صو� هلل ني�تكم، و�رفعو� �إليه رغبتكم، و��صبو� و�ص�برو� ور�بطو� 

.
83

و�تقو� �هلل لعلكم تفلحون” و�أو�ص�ه عمر �أن يقر�أ كت�به على �لن��ص

وج�ء �لر�صول بكت�ب عمر يوم دخل �صعيد بن ع�مر �جلمحي ب�ألف من �مل�صلمني مدد�ً 

من قبل عمر يف مع�صكر �مل�صلمني ب�لريموك، و��صتب�رش �مل�صلمون ب�ملدد، كم� ��صتب�رشو� 

.
84

بر�أي عمر

�إىل �لريموك، ويف �جل�بية  �أن تتجه  ك�نت جيو�ص �مل�صلمني قد �جتمعت ب�جل�بية قبل 

�أطر�ف  �إىل  جنوب�ً  �الن�صح�ب  بع�صهم  ر�أي  فك�ن  �الأمر  وتد�ولو�  �مل�صلمني  ق�دة  �جتمع 

]ب�لكرثة و�لقوة] هم �أكرث  “�أرى و�هلل �إن كن� نق�تل  �أم� خ�لد بن �لوليد فق�ل:  �ل�صحر�ء، 

من� و�أقوى من� وم� لن� بهم �إذن ط�قة، و�إن كن� نق�تلهم ب�هلل وهلل، فم� ]�أرى] جم�عتهم ولو 

.
ك�نو� �أهل �الأر�ص جميع�ً �أنه� تغني عنهم �صيئ�ً”85

ك�ن ق�دة �مل�صلمني يدركون خطورة �ملوقف، وي�صت�صعرون عظم �مل�صوؤولية، ويف هذ� 

�ملوقف �لذي تتزلزل فيه �الأقد�م، ويهرب منه ع�ص�ق �ملن��صب تقدم خ�لد بن �لوليد وق�ل 

ثقة  �الأمة، وكله  �أمني هذه  �أبو عبيدة،  ق�ل  به؟”  �آمرك  فيم�  �أنت  “�أتطيعني  الأبي عبيدة: 

بخ�لد: نعم، فق�ل خ�لد: “فولني م� ور�ء ب�بك وخلني و�لقوم ف�إين الأرجو �هلل �أن ين�رشين 

.
ق�ل �أبو عبيدة “قد فعلت”86 عليهم”، 

يظهر،  كم�  لنف�صه،  �حتفظ  بينم�  �مليد�نية،  ب�لقي�دة  خ�لد�ً  عبيدة  �أبو  فو�ص  وهكذ� 

قي�دة  يف  ف��صت�ص�ره  عبيدة  �أبي  مع  مت�أدب�ً  خ�لد  وظّل  للجي�ص.  �لر�صمية  �لعلي�  ب�لقي�دة 

�مليمنة فر�صح �أبو عبيدة مع�ذ�ً فو�فق خ�لد، وق�ل فولّه� له، فواله� له �أبو عبيدة، ور�صح 

خ�لد قمُب�ث بن �أ�صيم على �ملي�رشة، ف�أمره �أبو عبيدة بذلك، وق�ل خ�لد: و�أن� على �خليل، 

فو�فق  وق��ص  �أبي  بن  عتبة  بن  ه��صم  عبيدة  �أبو  ف�خت�ر  �صئت،  من  �لرج�لة  على  وولِّ 

خ�لد، ف�أمر �أبو عبيدة بذلك. ثم �إن �أب� عبيدة �أر�صل، بطلب من خ�لد، �إىل �أهل كل ر�ية �أن 

يطيعو� خ�لد�ً، ونقل �الأمر �ل�صح�ك بن قي�ص، ف�ص�ر على �لن��ص وهو يقول: “�إن �أمريكم 

.
�أب� عبيدة، ي�أمركم بط�عة خ�لد بن �لوليد فيم� ي�أمركم به”87

�أذرع�ت؛ حيث نزلو� خلف نهر �لريموك وجعلو�  �إىل  �مل�صلمون من �جل�بية  �ن�صحب 

من  �رشو�  فحمُ “�لو�قو�صة”  �لرق�د  وو�دي  �لريموك  بني  �لروم  ونزل  خلفهم،  �أذرع�ت 

لهم  �لذين مل يعد  �لروم  �أذرع�ت وع�صكرو� مق�بل  �مل�صلمون من  ثالث جه�ت. وحترك 

.
88

طريق �إال على �مل�صلمني
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وحدة  جي�ص  كل  �أن  �أي  مت�ص�ندين  يق�تلون  �ل�ص�بقة،  �ملع�رك  يف  �مل�صلمون،  ك�ن 

و�حد�ً،  جي�ص�ً  مزجه�  خ�لد  ر�أي  وك�ن  �الأخرى،  �جليو�ص  مع  تتع�ون  بذ�ته�  م�صتقلة 

و�إع�دة تنظيمه� بوحد�ت متن��صقة على �صكل كر�دي�ص، ف�جتمع ب�أمر�ء �جلي�ص و�قرتح 

لهم ذلك، وك�ن مم� ق�له: “�إن هذ� يوم من �أي�م �هلل ال ينبغي فيه �لفخر وال �لبغي، �أخل�صو� 

“فقد �أفرد كل رجل منكم ببلد  جه�دكم، و�أريدو� هلل بعملكم ف�إن هذ� �ليوم له م� بعده”... 

من �لبلد�ن ال ينتق�صه منه �إن د�ن الأحد من �أمر�ء �جلند، وال يزيده عليه �إن د�نو� له. �إن 

ت�أمري بع�صكم ال ينق�صكم عند �هلل وال عند خليفة ر�صول �هلل ]....”. وهكذ� ع�لج خ�لد 

م�ص�ألة �الإم�رة �حل�ص��صة ب�رش�حة وو�صوح، و�صد على �لنفو�ص من�فذ �ل�صيط�ن و�صوء 

�لظن، ومتت �ال�صتج�بة ب�صال�صة وي�رش، و�أعيد �لرتتيب بحيث يظهر كم� يرى �أحمد كم�ل 

�أن �أمر�ء �جليو�ص ك�نو� هيئة �إد�رة علي� للميد�ن بدليل وجود �أ�صم�ء �أخرى لقي�د�ت �مليمنة 

.
89

و�ملي�رشة و�مل�ص�ة

وقبيل �ملعركة دع� ب�ه�ن ق�ئد �لروم خ�لد�ً للتب�حث، ويف �ملف�و�ص�ت �لتي جرت بينهم� 

ة ح�ل �لعرب، وعر�ص عليه  �أمته وَمنَعته� �ص�خر�ً من �صعف ورقَّ حتدث ب�ه�ن عن قوة 

�أن يعطي �الأمري ع�رشة �آالف دين�ر، و�أن ي�أخذ خ�لد ع�رشة �آالف، وكل رئي�ص �ألف دين�ر، 

ولكل فرد مئة دين�ر!! وهكذ� تتكرر مرة �أخرى لدى �لروم تلك �لعقلية �مل�ص�ومة �لتي تربط 

حركة �حلي�ة ب�مل�دة و�مل�صلحة، ومل ت�صتوعب �أ�صول �لر�ص�لة �الإ�صالمية و�صموه� ودو�فع 

حركته� �جله�دية �لنبيلة. ويرد خ�لد على طرح وعر�ص ب�ه�ن فيوؤكد له م� ذكره مم� ك�ن 

عليه �لعرب من فقر و�صعف وفرقة و�رش�ع ويبني له �أن �لذي ��صتجد عليهم لي�ص �لفقر 

و�جلوع، و�إمن� “خروج �لنبي ] بر�ص�لة �الإ�صالم و�أمره لهم بقت�ل من �تخذ مع �هلل �آلهة 

.
90

�أخرى....” وعر�ص خ�لد على ب�ه�ن �إحدى ثالث: �الإ�صالم �أو �جلزية �أو �لقت�ل

يذهب  �أن  و�أمره  �لعرب،  ن�ص�رى  من  رجالً  �لروم  مي�رشة  ق�ئد  �لدرجن�ر  ودع� 

ليتج�ص�ص على �مل�صلمني فذهب ومكث يف مع�صكرهم ليلة حتى �أ�صبح، ف�أق�م ع�مة يومه، 

ثم ع�د �إىل �لدرجن�ر فق�ل له: “جئتك من عند قوم يقومون �لليل كله ي�صلون وي�صومون 

ي�رشق  لو  ب�لنه�ر،  �أ�صد  ب�لليل  رهب�ن  �ملنكر،  عن  وينهون  ب�ملعروف  وي�أمرون  �لنه�ر، 

ملكهم لقطعو� يده، ولو زنى لرجموه الإيث�رهم �حلق، و�تب�عهم �إي�ه على �لهوى” فق�ل 

يريد  -ملن  خري  �الأر�ص  لبطن  ذكرت  وكم�  تزعم،  كم�  �لقوم  هوؤالء  ك�ن  “لئن  درجن�ر: 

. هذ� �لو�صف، هو �لو�صف �حلقيقي الأي جي�ص م�صلم يرفع ر�ية 
قت�لهم- من ظهره�”91

�حلل �الإ�صالمي لتحرير �الأر�ص �ملب�ركة، و��صتع�دته� من �أيدي �الأعد�ء.
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الفتح االإ�شالمي لفل�شطني

�أغ�صط�ص 636م وقعت معركة �لريموك،  ويف يوم �الإثنني 5 رجب 15هـ - 12 �آب/ 

وو�صع ب�ه�ن على ميمنته �بن قن�طر، وعلى مي�رشته �لدرجن�ر، ومعه جرجري يف جند 

من  �ألف�ً   12 وعددهم  للروم،  �ملو�لني  �الأعر�ب  على  �لغ�ص�ين  �الأيهم  بن  وجبلة  �أرمينية، 

.
92

قب�ئل خلم وجذ�م وبلقني وع�ملة من ق�ص�عة وغ�ص�ن

وزحف �لروم على �مل�صلمني مثل “�لليل و�ل�صيل” وك�نو� حو�يل 120 �ألف�ً من �مل�ص�ة، 

و80 �ألف�ً من �لفر�ص�ن. و�أخذ ق�دة �مل�صلمني يحثون �جلنود على �ل�صب و�جله�د، و�ص�ر 

�أبو عبيدة يف �مل�صلمني فق�ل “ي� عب�د �هلل �ن�رشو� �هلل ين�رشكم ويثبت �أقد�مكم ف�إن وعد �هلل 

حق، ي� مع�رش �مل�صلمني ��صبو� ف�إن �ل�صب منج�ة من �لكفر ومر�ص�ة للرب ومدح�صة 

و�أ�رشعو�  بقت�ل،  تبدوؤوهم  وال  خطوة،  �إليهم  تخطو�  وال  م�ص�فكم،  تبحو�  فال  للع�ر، 

.
�لرم�ح، و��صترتو� ]ب�لدُّرق] و�لزمو� �ل�صمت �إال من ذكر �هلل حتى �آمركم �إن �ص�ء �هلل”93

ير�صى  “فو�لذي  ق�له:  مم�  ك�ن  �لذي  �لع��ص  بن  وعمرو  جبل،  بن  مع�ذ  فعل  وكذ� 

�أن  بلغني  لقد  ب�الإح�ص�ن،  ويجزي  عليه،  ويع�قب  �لكذب  ويقت  عليه،  ويثيب  �ل�صدق 

�مل�صلمني �صيفتحونه� كفر�ً كفر�ً وق�رش�ً ق�رش�ً، فال يهولنكم جموعهم وال عددهم، ف�إنكم 

.
لو �صدقتموهم �ل�صدة لقد �نذعرو� �نذع�ر �أوالد �حلجل”94

مرتفع  على  فوقفن  �مل�صلمني  ن�ص�ء  وج�ءت  حرب،  بن  �صفي�ن  �أبو  فعل  وهكذ� 

وق�ل  �أيديهن،  بني  ف�ألقيت  ب�حلج�رة  و�أمر  �صفي�ن  �أبو  �إليهنَّ  فرجع  �ل�صفوف  خلف 

.
�إال رميتنَّه بهذه �حلج�رة”95 �مل�صلمني  �أحد من  “ال يرجع  لهن: 

وزحف �لروم، وقد رفعو� �ل�صلب�ن، و�أقبلو� معهم �لرهب�ن و�لق�صي�صون و�لبط�رقة، 

وتب�يع عظم�وؤهم على �ملوت، ودخل 30 �ألف�ً منهم ب�ل�صال�صل، كل ع�رشة يف �صل�صلة حتى 

.
96

ال يفرو�

من  منهزم�ً  �إليهنَّ  �أقبل  رجل  �أي  يقتلن  �أن  ف�أمرهن  �مل�صلمني  ن�ص�ء  �إىل  خ�لد  ورجع 

�مل�صلمني، ونظم خ�لد �جلي�ص بحيث ك�ن �لفر�ص�ن خلف �مل�ص�ة، وبحيث ينك�رش �لهجوم 

.
97

�لرومي �أم�م �مل�ص�ة، وعندم� يفقد �لروم نظ�مهم يه�جمهم خ�لد بفر�ص�نه وهي مرت�حة

و�أم�م  ه�ئل،  �لتح�م  وحدث  �ملي�رشة،  ثم  �مل�صلمني  ميمنة  على  �لرومي  �لهجوم  وبد�أ 

يف  �صمدو�  �مل�صلمني  لكن  و�ملي�رشة،  �مليمنة  يف  �مل�صلمون  �نك�صف  �جل�رف  �لروم  �صيل 

. وك�ن �أ�صد �لقت�ل يف �مليمنة؛ حيث �الأزد قوم �أبي هريرة �لذي �أخذ 
98

�لقت�ل بني مد وجزر

يحم�ص �مل�صلمني هن�ك، ويقول “تزينو� للحور �لعني، و�رغبو� �إىل جو�ر ربكم عز وجل يف 
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جن�ت �لنعيم، فم� �أنتم �إىل ربكم يف موطن من مو�طن �خلري �أحب �إليه منكم يف هذ� �ملوطن، 

. وهكذ� فمن يتمعن يف �أقو�ل ق�دة �مل�صلمني و�ل�صح�بة يف 
�أال و�إن لل�ص�برين ف�صلهم”99

�ملعركة )�أبي عبيدة، ومع�ذ، وعمرو، و�أبي هريرة...( ال يرى حث�ً على �لدني� وال وعود�ً 

�هلل ون�رشه،  و�إمن� دعو�ت لالإخال�ص و�ل�صب و�لذكر، وثقة بوعد  ب�ملغ�من و�ملن��صب، 

ورغبة يف �ل�صه�دة و�جلنة.

وعندم� حدث �الخرت�ق �لرومي للميمنة و�ملي�رشة، وثبت �لقلب، تدفقت قو�ت �لروم 

�إليه� من  نحو مع�صكر �مل�صلمني ب�خللف، وظلت هن�ك �صفوف �مل�صلمني تق�وم، ويعود 

جديد من ك�نت �لروم قد �جت�حته.

ويف هذ� �جلو �لع�صيب، ق�ل عكرمة بن �أبي جهل: ق�تلت ر�صول �هلل ] يف كل موطن، 

وفر�ص�نهم  �مل�صلمني  وجوه  من   400 فب�يعه  �ملوت؟!  على  يب�يع  من  �ليوم؟!  منه  و�أفر 

فيهم �حل�رث بن ه�ص�م و�رش�ر بن �الأزور ف��صتب�صلو� �أم�م ف�صط�ط خ�لد، حتى �أ�صيبو� 

 .
100

جميع�ً بجر�ح خطرية فمنهم من ق�صى نحبه، ومنهم من برئ مثل �رش�ر بن �الأزور

�بنة  حكيم  و�أم  �الأزور،  بنت  كخولة  �صديد�ً  قت�الً  �ليوم  هذ�  يف  �مل�صلمني  ن�ص�ء  وق�تلت 

حكيم �بن �حلرث، و�صلمى بنت لوؤي، و�أ�صم�ء بنت �أبي بكر...، كم� ق�مت ن�ص�ء �مل�صلمني 

.
101

مبد�و�ة �جلرحى و�صق�ية �مل�ء

�لث�ين  �لن�صف  يف  هبرية  بن  وقي�ص  �مل�صلمني  فر�ص�ن  ن�صف  يف  �لوليد  بن  خ�لد  ك�ن 

فر�ص�نه  يف  خ�لد  زحف  �لروم  �صفوف  تك�رشت  وعندم�  �للحظة،  تلك  حتى  يق�تلو�  مل 

�إىل �لروم، وقد �أنهكهم �لتعب و�ختلت �صفوفهم. �أم� فر�ص�ن �لروم �لذين �صبقو� �مل�ص�ة 

من  ��صتمرو� يف طريقهم هرب�ً  �أنهم  �أخب�رهم، ويبدو  �نقطعت  �مل�صلمني فقد  �إىل مع�صكر 

�ملعركة و�حل�ص�ر وعددهم حو�يل 30 �ألف ف�ر�ص، ومل� ر�أى �مل�صلمون خيل �لروم كذلك 

�مل�ص�ة وقتل  �لفو�صى، و�صدَّ خ�لد بفر�ص�نه على  فتحو� له� مهرب�ً فذهبت يف ح�لة من 

.
103

، وقيل �إنه تك�رشت يف يد خ�لد ت�صعة �أ�صي�ف
102

�صتة �آالف وقيل ع�رشة �آالف

و�أخذ �مل�صلمون يزحفون مع هجوم خ�لد وقي�ص... وتر�جع �لروم وقد �صدَّ �مل�صلمون 

�لتق�ئه  جهة  من  �لرق�د  نهر  )وهو  �لو�قو�صة  �إىل  مرت�جعني  و�ندفعو�  �ملن�فذ...،  عليهم 

ب�لريموك( وك�نت ح�فته مرتفعة فته�وو� فيه�، �إذ ك�ن �جلو �صب�ب�ً، وقيل ك�ن ليالً وهو 

�الأرجح؛ حيث قتل منهم يف هذه �له�وية حو�يل 80 �ألف�ً، وقتل يف �ملعركة 50 �ألف�ً، و��صتط�ع 

. �أم� 
104

�لفر�ر حتت جنح �لليل حو�يل 40 �ألف�ً، بينم� ك�ن قد هرب حو�يل 30 �ألف ف�ر�ص

.
105

�مل�صلمون فقد ��صت�صهد منهم حو�يل ثالثة �آالف
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 ا�صتع�دة ال�ص�م:

�نك�رشت  �لت�ريخ  يف  �حل��صمة  �ملع�رك  �إحدى  تعّد  �لتي  �لريموك  معركة  وب�نته�ء   

�أكرث �صهولة وي�رش�ً على �مل�صلمني. وقد ��صتف�د  �صوكة �لروم يف �ل�ص�م، و�أ�صبح فتحه� 

�مل�صلمون من هذه �لفر�صة، فق�م خ�لد ب�رشعة كبرية مبط�ردة �لروم و��صتع�دة �ل�ص�م 

. وع�دت �لقي�دة �ملب��رشة على �جليو�ص الأبي عبيدة �لذي �نتقل مع�صكره 
106

حتى حم�ص

.
107

�إىل مرج �ل�صفر ومنه� �إىل دم�صق

�لذي  �جلي�ص،  ب�إع�دة  عبيدة  �أبي  �إىل  عمر  �أمر  ج�ء  636م  �أغ�صط�ص  �آب/  �أو�خر  ويف 

ج�ء مدد�ً من �لعر�ق مع خ�لد، فع�د �إىل �لعر�ق �صتة �آالف؛ ليدركو� معركة �لق�د�صية �لتي 

.
108ً وقعت بعد �لريموك ب�أربعني يوم�

�أبي �صفي�ن على  �أبو عبيدة �ل�ص�م على �الأمر�ء ف��صتخلف يزيد بن  ويف دم�صق ق�ّصم 

دم�صق، وعمرو بن �لع��ص على فل�صطني، و�رشحبيل بن ح�صنة على �الأردن، وم�صى 

�أبو عبيدة �إىل حم�ص. ومن دم�صق خرج يزيد، ويف مقدمته مع�وية بن �أبي �صفي�ن ففتح 

�الأردن  ب�قي  ففتح  �رشحبيل  �أم�  ي�صري�ً.  فتح�ً  وك�ن  وبريوت  وجبيل  وعرقة  �صيد� 

يف  وذلك  و�جلوالن،  وقد�ص،  ر��ص،  وبيت  وجر�ص،  و�أفيق،  �صو�صية،  ففتح  بي�رش... 

.
109

�لن�صف �لث�ين من 15هـ

تا�شعًا: فتح فل�شطني:

ففتح  �إليه�،  �لع��ص  بن  عمرو  ف�جته  فل�صطني،  �إىل  �لريموك  بعد  �لطريق  و�نفتح 

�للد ونو�حيه�، ثم يبنة وعمو��ص وبيت جبين، ثم هبط ب�جت�ه  �صب�صطية ون�بل�ص، ثم 

�جلنوب �لغربي حتى فتح رفح، ويف رو�ية حتى �أنه فتح ي�ف�، ويف قول �آخر �أن مع�وية هو 

 .
110

�لذي فتحه�. ثم فتح عمرو ع�صقالن ثم �نتق�ص �أهله� ف�أع�د مع�وية فتحه� يف واليته

.
111

وذكر �ص�حب فتوح �لبلد�ن �أن عمرو �بن �لع��ص فتح غزة على عهد �أبي بكر

فقد  �ملقد�ص  بيت  �أم�  �ملقد�ص،  وبيت  قي�ص�رية  �إال  يبَق  ومل  فل�صطني،  فتحت  وهكذ� 

فتحت على �الأرجح يف ربيع �الآخر 16هـ - �أي�ر/ م�يو 637م. فقد �جته عمرو بن �لع��ص 

�إىل �لقد�ص بعد �أن �أ�صبحت جيب�ً معزوالً وح��رشه�، وبعد �أن فرغ �أبو عبيدة من تطهري 

�صم�ل �ل�ص�م )حلب، �أنط�كية...( �ص�ر �إىل عمرو وتوىل �حل�ص�ر بنف�صه.
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مدن  عليه  �ص�حلت  م�  مثل  على  �ل�صلح  يطلبون  عبيدة  �أبي  �إىل  �لقد�ص  �أهل  وكتب 

�ل�ص�م، غري �أنهم ��صرتطو� �أن يتوىل �لعقد عمر بن �خلط�ب... .

��صتخلف عمر بن �خلط�ب عليَّ بن �أبي ط�لب على �ملدينة، و�ص�ر �إىل �ل�ص�م؛ حيث و�ف�ه 

�أمر�ء جيو�ص �مل�صلمني يف �جل�بية. ومع قدوم عمر هرب ق�ئد �لروم )�أرطبون( من �لقد�ص، 

�م.  فك�ن �لذي �ص�لح عن �أهل فل�صطني رجل من �أهل �إيلي�ء )�لقد�ص( و�لرملة يدعى �لعوَّ

. وقد ج�ء يف ن�صه:
112

وقد �ص�لح عمر �أهل �لقد�ص وهو ب�جل�بية وكتب لهم هن�ك �ل�صلح

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم. هذ� م� �أعطى عبد �هلل عمر �أمري �ملوؤمنني �أهل �إيلي�ء 

�أم�ن�ً الأنف�صهم و�أمو�لهم ولكن�ئ�صهم و�صلب�نهم و�صقيمه�  �أعط�هم  من �الأم�ن، 

وبريئه� و�ص�ئر ملته�، �أنه ال ت�صكن كن�ئ�صهم وال تهدم وال ينتق�ص منه� وال من 

خريه� وال من �صليبهم وال من �صيء من �أمو�لهم، وال يكرهون على دينهم، وال 

ي�ص�ر �أحد منهم، وال ي�صكن ب�إيلي�ء معهم �أحد من �ليهود.

وعلى �أهل �إيلي�ء �أن يعطو� �جلزية كم� يعطي �أهل �ملد�ئن، وعليهم �أن يخرجو� 

منه� �لروم و�لل�صو�ص، فمن خرج منهم ف�إنه �آمن على نف�صه وم�له حتى يبلغو� 

م�أمنهم، ومن �أق�م منهم فهو �آمن، وله مثل م� على �أهل �إيلي�ء من �جلزية... .

وعلى م� يف هذ� �لكت�ب عهد �هلل وذمة ر�صوله وذمة �خللف�ء وذمة �ملوؤمنني �إذ� 

�أعطو� �لذي عليهم من �جلزية.

�صهد على ذلك خ�لد بن �لوليد، وعمرو بن �لع��ص، وعبد �لرحمن بن عوف، 

.
113

ومع�وية بن �أبي �صفي�ن، وكتب وح�رش 15هـ

وهو  �لقد�ص،  فتحت  �أ�ص��صه  وعلى  العمرية،  ب�لعهدة  يعرف  م�  هو  �لن�ص  وهذ� 

يعك�ص مدى �لت�ص�مح �لديني �لذي متتع به �مل�صلمون؛ بحيث �أ�صبح منوذج�ً يحتذى يف 

وقت ك�ن �لتع�صب �الأعمى و�الإكر�ه على �لدين يعم �لع�مل.

�لذي  �لرب�ين  �جليل  ذلك  مع  حلظ�ت  نقف  �لقد�ص  �إىل  عمر  دخول  ن�رشد  �أن  وقبل 

�لز�هد  �لق�ئد  �خلليفة  مع  نقف  �لزم�ن.  ذلك  يف  �لكبى  �لقوى  وحطم  �الأر�ص،  فتح 

�لعمل  يت�صدَّرون  �لذين  �أولئك  يحت�جه�  �لتي  �ملع�يري  بع�ص  �صلوكه  من  لن�صتلهم  عمر 

عن  �لدني�  �أبي  �بن  روى  فقد  و�لتحرير.  �جله�د  وتبع�ت  �أم�نة  ويتحملون  �الإ�صالمي، 

لل�صم�ص،  تلوح �صلعته  �أورق،  “على جمل  �إىل �جل�بية  �أن عمر قدم  �ل�ص�مي  �لغ�لية  �أبي 

لي�ص عليه قلن�صوة وال عم�مة، ت�صطفق رجاله بني �صعبتي �لرحل بال رك�ب....، وعليه 
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فق�ل  ورقع”  وغ�صل  قمي�صه  فنزع  جنبه....،  وتخرَّق  َر�صم  قد  كر�بي�ص  من  قمي�ص 

“�أنت ملك �لعرب وهذه �لبالد ال ت�صلح به� �الإبل، فلو لب�صت �صيئ�ً غري هذ�،  له �أحدهم: 

وركبت بردون�ً لك�ن ذلك �أعظم يف �أعني �لروم” فق�ل عمر: “نحن قوم �أعزن� �هلل ب�الإ�صالم 

.
فال نطلب بغري �هلل بديالً”114

ونقل �بن كثري عن ط�رق بن �صه�ب ق�ل: 

موقيه  ونزع  بعريه  عن  فنزل  خم��صة،  له  عر�صت  �ل�ص�م  عمر  قدم  مل� 

]حذ�ءه] ف�أم�صكهم� بيده، وخ��ص �مل�ء ومعه بعريه. فق�ل �أبو عبيدة: قد �صنعت 
�ليوم �صنيع�ً عظيم�ً عند �أهل �الأر�ص، �صنعت كذ� وكذ�، ق�ل: ف�صكَّ يف �صدره 

وق�ل: �أولو غريك يقوله� ي� �أب� عبيدة، �إنكم كنتم �أذل �لن��ص و�أحقر �لن��ص و�أقل 

.
115

�لن��ص، ف�أعزكم �هلل ب�الإ�صالم فمهم� تطلبو� �لعز بغريه يذلكم �هلل

وهن� نقف لنقول: �إن �ل�صعور �لذ�تي ب�لعزة و�لكر�مة �لن�جتة عن �الإي�ن، وجت�وز 

قد �لنق�ص، و�لت�أكيد على م� يبذله �الإن�ص�ن من عمل ال على م� يظهر عليه من لب��ص �أو  عمُ

نعيم، هي من �أحوج �حل�ج�ت لق�دة �مل�صلمني و�أفر�دهم.

�لتي حكمت ت�ريخ  �لق�عدة  �لقد�ص يده على  �إىل  [ وهو يف طريقه  لقد و�صع عمر 

فمهم�  ب�الإ�صالم  �مل�صلمني  �أعّز  �هلل  �أن  وهي  ع�رشن�،  وحتى  �لدعوة  فجر  منذ  �مل�صلمني 

طلبو� �لعّز بغريه �أذلهم �هلل. وهي �لق�عدة �لتي �أكده� ر�صيد �لتجربة، وهي �لق�عدة �لتي 

ي�صتند �إليه� دع�ة �حلل �الإ�صالمي لتحرير �أر�ص �الإ�رش�ء و�ملعر�ج.

رحمك �هلل ي� عمر، كم من �أن��ص وق�دة يخجلون �إذ� مل يلب�صو� �لبَِذل وربط�ت �لعنق، 

�أل�صنتهم ببع�ص �لكلم�ت و�مل�صطلح�ت �الإجنليزية، ويخجلون �أن يقومو�  و�إذ� مل يلوو� 

و�ملعر�ج،  �الإ�رش�ء  �أر�ص  يف  يفرِّطو�  �أن  يخجلون  ال  ولكنهم  وقته�،...  ح�ن  �إن  لل�صالة 

و�أن ينظرو� للت�صوية �ل�صلمية و“برك�ت” �لتطبيع...، كم� ال يخجلون �أن يتنكرو� لرت�ث 

�الأنبي�ء ودم�ء �ل�صهد�ء!!

على  �لركوب  يتب�دالن  وغالمه  وهو  �لقد�ص،  �إىل  و�صل  حتى  �جل�بية  من  عمر  �ص�ر 

�جلمل، ودخل عمر �لقد�ص وهو ي�صي على قدميه وغالمه ر�كب!! ويذكر �أنه �ص�رك معه 

يف فتح �لقد�ص �أربعة �آالف من �ل�صح�بة، وهي �ملدينة �لوحيدة �لتي ��صتلم �خلليفة عمر 

�ص،  �صورة  ق�رئ�ً  د�ود   حمر�ب  يف  �صلى  �لقد�ص  دخل  وعندم�  بنف�صه.  مف�تيحه� 

حيث �صجد �صجدة د�ود، ثم ق�رئ�ً يف �لركعة �لث�نية �صورة �الإ�رش�ء، �لتي حتدثت فو�حته� 
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بظهور  �صبح�نه  �هلل  ووعد  فل�صطني،  الأر�ص  �صبح�نه  �هلل  ومب�ركة  �الإ�رش�ء  ح�دث  عن 

.
116

�ليهود مرتني و�نت�ص�ر �ملوؤمنني عليهم

�تمُخذت  الأنه�  مع�مله�؛  �ختفت  ك�نت  �لتي  �ملب�ركة  �ل�صخرة  مك�ن  عن  عمر  و�ص�أل 

مك�ن�ً الإلق�ء �الأو�ص�خ و�لقم�مة من قبل �صك�نه� �لن�ص�رى، رد�ً على �ليهود �لذين �تخذو� 

به للن�ص�رى و�ليهود( مك�ن�ً الإلق�ء  مك�ن �ل�صخ�ص �مل�صلوب بدل �ل�صيد �مل�صيح )�لذي �صمُ

�الإمب�طور ق�صطنطني يف مك�نه  �أم   Helena �أن�ص�أت هيالنة  و�لذي  و�لقم�مة،  �الأو�ص�خ 

رفت بعد ذلك بكني�صة “�لقي�مة”. وقد دلَّ كعب �الأحب�ر عمر على  كني�صة “قم�مة” �لتي عمُ

�ملك�ن، فق�م عمر بنف�صه ي�ص�ركه �ل�صح�بة و�أهل �ملنطقة ب�إز�لة �الأو�ص�خ عنه� وتنظيفه�، 

.
117

ثم �أمر عمر ببن�ء �حلرم فبني من �خل�صب مب� يت�صع حلو�يل ثالثة �آالف من �مل�صلني

�الأول/  ت�رشين   - 19هـ  �صو�ل  يف  �صفي�ن  �أبي  بن  مع�وية  فتحه�  فقد  قي�ص�رية  �أم� 

�أكتوبر 639م، وبذلك مّت للم�صلمني فتح كل فل�صطني. وقد ك�نت قي�ص�رية مدينة ع�مرة 

�صخمة على �لبحر، ويبدو �أن �لروم �أر�دو� �الحتف�ظ به� كموطئ قدم، وك�ن قد �صبقت 

فتحه� حم�والت عدة مل يكتب له� �لنج�ح. فقد ك�ن �أول من ح��رشه� عمرو بن �لع��ص 

13هـ، وك�ن يعود ملح��رشته� بعد �أن ي�ص�رك يف �جتم�ع �جليو�ص ملع�رك �أجن�دين وفحل 

ومرج �ل�صفر و�لريموك، وح��رشه� بعد فتح �لقد�ص ثم خرج �إىل م�رش، فوىل عمر بن 

�خلط�ب يزيد بن �أبي �صفي�ن، و�أمره بغزوه� فنه�ص �إليه� يف 17 �ألف�ً وح��رشه�، ومِر�ص 

�آخر 18هـ فم�صى لدم�صق، و��صتخلف �أخ�ه مع�وية �لذي مّت له فتحه� ق�رش�ً.

ومن  �ملرتزقة،  من  �ألف   700 فتحه�  عندم�  فيه�  وجد  مع�وية  �أن  �لبالذري  ويذكر 

�ل�ص�مرة 30 �ألف�ً، ومن �ليهود 200 �ألف، و300 �صوٍق، وك�ن يحر�ص �صوره� 100 �ألف، 

�أر�صلهم  �آالف  �أربعة  و�صبي  �ألف،   100 حو�يل  ك�نو�  فتحه�  عند  �لروم  قتلى  �إن  وقيل 

ف�إن هن�ك مب�لغة كبرية يف  �أنه، على م� يبدو،  . غري 
118

ف�أنزلهم �جلرف �إىل عمر  مع�وية 

ذكر �أعد�د �ملرتزقة و�ليهود و�الأ�صو�ق، ولعله� يف �حلقيقة �أقل من ذلك بكثري.

�مل�صلمني  يف  خطب  يغ�در  �أن  وقبل  �أي�م،  ب�صعة  �لقد�ص  يف  �خلط�ب  بن  عمر  وظّل 

“ي� �أهل �الإ�صالم، �إن �هلل تع�ىل قد �صدقكم �لوعد، ون�رشكم على �الأعد�ء، و�أورثكم �لبالد، 
ن لكم يف �الأر�ص، فال يكون جز�وؤه منكم �إال �ل�صكر، و�إي�كم و�لعمل ب�ملع��صي، ف�إن  ومكَّ

�لعمل ب�ملع��صي كفر ب�لنعم، وقلم� كفر قوم مب� �أنعم �هلل عليهم ثم مل يفرغو� �إىل �لتوبة �إال 

.
�صلبو� عزهم، و�صلط �هلل عليهم عدوهم”119
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�لتي  �حلقيقة  هي  وهذه  ل�ص�نه،  على  �حلق  �هلل  جعل  �لذي  وهو  عمر،  ق�له  م�  هذ� 

وعمل  ب�لنعم  كفر  �ل�صليبية،  �حلروب  �أي�م  �مل�صلمون  ع�ي�صه�  و�لتي  �ليوم،  نع�ي�صه� 

ب�ملع��صي يتبعه �صلب للعز وت�صليط �لعدو على رق�ب �مل�صلمني.

عا�شرًا: االإ�شالم يرت�شخ يف فل�شطني:

هويته�  جديد  من  تكت�صب  �الأر�ص  هذه  �أخذت  لفل�صطني  �الإ�صالمي  �لفتح  وبعد 

�الإ�صالمية؛ �إذ دخل �أهله� يف �الإ�صالم، وك�ن لل�صح�بة �لذين ع��صو� فيه� �أثرهم يف تعميق 

مف�هيمه ون�رشه�.

�ل�ص�مت )ت 34هـ( وهو من  ��صتوطنو� يف فل�صطني عب�دة بن  �لذين  �ل�صح�بة  فمن 

�خلزرج، �صهد بدر�ً و�أحد�ً و�خلندق و�مل�ص�هد كله� مع ر�صول �هلل ] وك�ن [ طويالً 

.
ج�صيم�ً جميال120ً

ومنهم �أي�ص�ً �صد�د بن �أو�ص )ت 58هـ( [ وهو خزرجي، �بن �أخي ح�ص�ن بن ث�بت، 

ويل �إم�رة حم�ص لعمر بن �خلط�ب، وك�نت وف�ته �أو�خر والية مع�وية يف �لقد�ص، و�أ�ص�مة 

�الأ�صقع  بن  وو�ثلة  به�،  وم�ت  �لرملة  ن�حية  �صكن   ] 57هـ(  )ت  ح�رثة  بن  زيد  بن 

)ت 85هـ( [ �لذي �صكن بيت �ملقد�ص وم�ت به�، وفريوز �لديلمي [ وهو من فر�ص 

من  كثري�ً  �صهد   ] �لكلبي  ودحية  �لعن�صي،  �الأ�صود  �لنبوة  مدَّعي  ق�تل  وهو  �صنع�ء 

�لوق�ئع، كم� �صهد �لريموك، بعثه ر�صول �هلل ] �إىل قي�رش �لروم يدعوه لالإ�صالم فلقيه 

يف �لقد�ص و�صلمه �لر�ص�لة، و�صكن فل�صطني وع��ص فيه� �إىل خالفة مع�وية، وتويف يف قرية 

و�ل�صح�بي   ،
121

يمُز�ر معروف  وقبه  عليه،  �لق�ئمة  وجبله�  �إليه  ن�صبت  �لتي  “�لدحي” 
ك�ن  فل�صطني،  �أهل  و�صيخ  �ل�ص�م  فقيه   ] 78هـ(  )ت  �الأ�صعري  غنم  بن  �لرحمن  عبد 

 ،
122

�أمور دينهم �أهل فل�صطني  لتعليم  �بن �خلط�ب،  �أر�صله�  �لتي  �لتعليمية  �لبعثة  �صمن 

و�ل�صح�بي علقمة بن جمزر �لكن�ين، �أر�صله  يف تبوك لال�صتطالع �إىل فل�صطني، �صهد 

.
123

�لريموك وح�ص�ر بيت �ملقد�ص، وك�ن ع�مالً لعمر بن �خلط�ب على �لقد�ص

كله�  و�مل�ص�هد  بدر�ً  �صهد  �ل�ص�مت،  بن  عب�دة  �أخو  �ل�ص�مت  بن  �أو�ص  و�ل�صح�بي 

.
124

وم�ت بفل�صطني وعمره 85 �صنة

و�ل�صح�بي م�صعود بن �أو�ص بن زيد، �صهد بدر�ً وفتح م�رش، وتويف ب�لقد�ص.

و�ل�صح�بي �صالم بن قي�ص بن قي�رش �حل�رشمي )وقيل �صالمة �أو �صلمة(، ك�ن و�لي�ً 

.
125

ملع�وية على بيت �ملقد�ص
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، وم�لك 
126

و�ل�صح�بي زنب�ع بن روح �جلذ�مي، وهو من �أهل فل�صطني قبل �الإ�صالم

�ل�رش�ي� م�لك بن عبد �هلل �خلثعمي [ ومنهم من يجعله يف عد�د �لت�بعني، ويل �ل�صو�ئف 

 .
127

زمن مع�وية ثم يزيد ثم عبد �مللك، وهو من �أهل فل�صطني

ومن �ل�صح�بة �أي�ص�ً �لذين ع��صو� وتوفو� يف فل�صطني �أبو ريح�نة �صمعون �الأن�ص�ري، 

�خلزرجي،  �الأن�ص�ري  حر�م  �أم  بن  �أبّي  و�أبو  �لتميمي،  �الأ�ص�بع  وذو  زيد،  بن  و�صويد 

و�أنيف بن ملة �جلذ�مي، و�صويد بن زيد �جلذ�مي، و�صعد بن و�ئل بن عمرو �لعبيدي �جلذ�مي، 

.
128

و�أبو رويحة �لفزعي و��صــمه ربـيعة بن �ل�صـــكل   �أجمعني

وممن �صكن بيت �ملقد�ص من �ل�صح�بة �إبر�هيم بن �أبي علة �لعقيلي، ويزيد بن �صالم، 

.
وعبد �هلل بن حمرييز �جلمحي، وزي�د بن �أبي �صودة [129

فيه�  ولد  ممن  �لكثري  وهن�ك  فل�صطني،  �أر�ص  على  �ل�صح�بة  ر�ية  �لت�بعون  ورفع 

�أهل  من  وهو  112هـ/730م(  )ت  �لكندي  حيوة  بن  رج�ء  ومنهم  ز�ره�،  �أو  �صكنه�  �أو 

فل�صطني من مو�ليد بي�ص�ن، وك�ن �أمين�ً على بيوت �أمو�ل عبد �مللك بن مرو�ن، وهو �لذي 

�أ�ص�ر على �صليم�ن بن عبد �مللك بتولية عمر بن عبد �لعزيز. ومن �لت�بعني �أي�ص�ً عب�دة بن 

ن�صي �لكندي )ت 118هـ/736م( وك�ن جليل �لقدر، يمُنعت ب�صيد �أهل �الأردن، توىل ق�ص�ء 

طبي�، ومنهم �أي�ص�ً م�لك بن دين�ر، و�الأوز�عي، وروح بن زنب�ع، وه�نئ �بن كلثوم بن 

.
130

عبد �هلل، وحميد بن عبد �هلل �للخمي، و�صفي�ن �لثوري، و�بن �صه�ب �لزهري

�لذي  �ل�ص�فعي  �الإم�م  �لذين ع��صو� يف فل�صطني وز�روه�  �الأئمة و�لفقه�ء  ومن كب�ر 

�لطرطو�صي،  حممد  بكر  و�أبو  �صعد،  بن  و�لليث  �أدهم،  بن  و�إبر�هيم  غزة،  مدينة  يف  ولد 

و�أبو بكر �جلرج�ين، و�بن قد�مة �ملقد�صي. �أم� �الإم�م �بن حجر �أحمد بن علي �لع�صقالين 

.
131

فقد ولد وع��ص يف م�رش بعد �أن ه�جر �إليه� �أ�صالفه بعد خر�ب ع�صقالن 669هـ

و�إىل فل�صطني ينت�صب �لف�حت �الإ�صالمي �لكبري مو�صى بن ن�صري �للخمي )19-97هـ( 

�لذي  ع�مر  بني  مو�يل  من  جده  وك�ن  �لك�تب،  يحيى  بن  �حلميد  وعبد  �الأندل�ص،  ف�حت 

و�صيد  �لكت�بة  فّن  رئي�ص  قي�ص�رية،  من  �أ�صله  ع�مر(  بني  )مرج  ب��صمهم  �ملرج  دعي 

معه  وقتل  �أمية،  بني  خلف�ء  �آخر  حممد  بن  مرو�ن  �ص�حب  �لدو�وين  و�صيخ  �الإن�ص�ء 

. و�إىل فل�صطني �أي�ص�ً ينت�صب �أول علم�ء �لكيمي�ء �مل�صلمني �لكب�ر 
132

�صنة 132هـ/750م

.
133

خ�لد بن يزيد �الأموي، وهو �أول من نقل علوم �لفرجن �إىل �لعربية يف دولة �الإ�صالم
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ويكن �أن ين�صب �إىل فل�صطني، ح�صب �لتق�صيم�ت �جلغر�فية �الإ�صالمية �لقدية، �أول 

ثالثة خلف�ء من دولة بني �لعب��ص؛ �إذ ولد كل من �أبي �لعب��ص �ل�صف�ح، و�أبي جعفر �ملن�صور 

و�بنه �ملهدي يف �حلميمة من جند فل�صطني )�ل�ص�م �الأوىل(، وهي تقع �الآن �رشق �الأردن 

.
134

على يني �لطريق من مع�ن �إىل �لعقبة

�لع�ئلة  �إىل  �لذي ينت�صب  �لربيع بن يون�ص،  �مل�صهورين  “�لفل�صطينيني”  �لوز�رء  ومن 

�لكي�ص�نية من جبل �خلليل، ك�ن ح�جب�ً ثم وزير�ً للمن�صور، ثم وزير�ً وم�صت�ص�ر�ً للمهدي، 

�أم� �بنه �لف�صل بن �لربيع فعمل ح�جب�ً للمن�صور، ثم وزير�ً للمهدي، ثم وزير�ً لله�دي، 

�أي�ص�ً  �لوزر�ء  ، ومن 
135

�لر�صيد لالأمني بن ه�رون  �لر�صيد، ثم وزير�ً  له�رون  ثم ح�جب�ً 

مع�وية بن عبيد �هلل بن ي�ص�ر �الأ�صعري �لطب�ين ��صتوزره �ملهدي، وفو�ص �إليه �أمر �لدولة 

، و�أحمد بن �أبي خ�لد يزيد 
136

�لعب��صية، ويف �أي�م وز�رته عال �ص�أن �لوز�رة لكف�ءته ومقدرته

.
137

بن عبد �لرحمن �لك�تب �الأحول، وك�ن من خي�ر �لوزر�ء �لذين ��صتوزرهم �مل�أمون

عن  �حلديث  روى  144هـ(  )ت  �الأيلي  خ�لد  بن  عقيل  �ملعروفني  �لعلم�ء  ومن 

�لبخ�ري،  عنه  روى  220هـ(  )ت  �لع�صقالين  عب��ص  �أبي  بن  و�آدم  �أن�ص،  بن  م�لك 

�إىل قرية بيت جرج�  و�لعب��ص بن حممد �جلرجي )ت 320هـ( حمدث فل�صطني ين�صب 

رح�لة  وهو  340هـ(،  )ت  �لطب�ين  �للخمي  �أحمد  بن  و�صليم�ن  غزة،  �أعم�ل  من 

.
138

طبي� مو�ليد  من  م�صهور  وحمدث 

�أعي�ن �ملتوفني يف بيت �ملقد�ص فقط يف �لعهود  �أحد �لب�حثني �ملع��رشين  �أح�صى  وقد 

�حلكم،  و�أرب�ب  و�الأمر�ء  �مللوك  من  و60  �ل�صح�بة،  من  ت�صعة  �أنهم  فوجد  �الإ�صالمية 

هذ�  �أن  و�أ�ص�ف  �لق�ص�ة...  من  و53  و�ل�ص�حلني  �الأولي�ء  من  و66  �لعلم�ء  من  و167 

فيه�  توفو�  ممن  كثري�ً  هن�ك  الأن  �ملقد�ص؛  بيت  يف  �ملدفونني  �أعي�ن  من  في�ص  من  غي�ص 

.
139

�ص�عت �أ�صم�وؤهم...، هذ� يف �لقد�ص وحده� فكيف ب�أر�ص فل�صطني كله�؟!
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