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 يهخص انثحث
 ىذا البحث بعنوان ) االستعدادات العسكرية لمروم لميجوم عمى المدينة في النبوة (

يتحدث البحث عن تاريخ الدولة البيزنطية وعن الدور الميم الذي ادتو القبائل العربية 
المتحالفة معيا مثل لخم وجذام وكمب المنطوية وتحت قيادة الغساسنة والتي اشعمت 

وتحدثنا عن طبيعة العماقات بين الروم  ،سمامي البيزنطيالشرارة االولى لصراع اال
 .والعرب المسممين قبل وبعد مبعث النبي الكريم محمد ) صمى اهلل عميو وسمم (

وقد أبانت الدراسة بعد جمع غير قميل من الروايات الى العماقات بين الروم 
ام شالى ال التي توجية والمسممين الى ما بعد صمح الحديبية واضحت ان الحممات

يا في والتي قاد الرسول ) صمى اهلل عميو وسمم ( اثنان من،( ىـٜ( و)ٛ)( و٘عام )
لم يكن اليدف منيا احتمال بماد ،( ىـٜغزوة تبوك )و ،( ىـ٘غزوة دومة الجندل )

الروم كما يزعم المستشرقين بل كانت حممة اممتيا ضرورة الدفاع عن النفس وحماية 
لبيزنطي الذي ترامت الى المدينة انباء عنو بأنو وشيك دار االسمام ضد اليجوم ا

 .الوقوع
Abstract 

This paper  addresses the history of  Bezant and the important role allied 

Arab Tribes had played with it. Those tribes were represented by 

Lakham, Gutham and Kaleb under the leadership of Chachans that 

ignated the first conflect between the lamic State and Bezant. 

   This paper ,also, addresses the relationship between the Roman and 

Arab Muslims before and after the emissary of prophet Mohammed 

(peace and  prayer upon him). The paper had shown, after collecting 

many references, that the relationship between the Roman and  Muslims 

was intimate until after Al-Hudaibia’ Agreement. It had shown, 

moreover, that the military campaigns headed towards Levant in the 5th, 

8th and 9th years B.C where prophet Mohammed had led two of them 

namely; Dwmat Al-Jandal in    (5.B-C) and Tobook in (9.B.C) did not 

aim to conquer the Roman States as Orientalists claim, but a necessary 

campaign  to defend selves and protect the Muslim  nation against the 

Bezant attack when news had come to Al- Madinah that it was imminent. 
Keyword : Ready , Askar , City
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 املقذيح
وبعــــد فيــــذا  ،الســــمام عمــــى الرســــول الكــــريم، والصــــماة و الحمـــد هلل رب العــــالمين

الرومان وتاريخيم الطويـل الممتـد الـذي كـان ذا أىميـة كبيـرة جعمـت الكثيـر البحث عن 
بدراسـتو ، لقـد كانـت الدولـة  الذين اىتموامن الباحثين والمفكرين، فضمًا عن المؤرخين 

سـمة عمـى قسـمين الرومانية ضخمة جدًا، مساحتيا إذ تمتد عمى ثماثة أربـاع أوروبـا مق
رئيســـــــــــين، دولـــــــــــة رومانيـــــــــــة شـــــــــــرقية وعاصـــــــــــمتيا القســـــــــــطنطينية، كـــــــــــان يحكميـــــــــــا 

، وأمـا الدولـة الرومانيـة الغربيـة اهلل عميو وسـمم في زمن رسول اهلل صمى ىرقل القيصر
، وبــذلك لــم تبــق إال الدولــة ، والتــي ســقطت قبــل البعثــة النبويــةانــت عاصــمتيا رومــافك

الرومانية الشرقية وىـي أعظـم امبراطوريـة عمـى االطـماق عنـد ظيـور االسـمام بـل ربمـا 
قبل ظيوره بزمن طويل لذا كان من الواجب عمينا أن نبحث عـن جـذور العماقـات بـين 

نــى البحــث ، وقــد ابتكــريم صــمى اهلل عميــو وســممالنبــي الالــروم والعــرب قبــل وبعــد مبعــث 
 .عمى اربعة مباحث وخاتمة

تناولــت فــي امول منيــا تــاريخ الرومــان وقســمتو الــى مطــالبين ذكــرت فــي امول 
 منيما الروم في المصادر التاريخية وتكممت في المطمب الثاني عن الروم قبل البعثة 
أمــــا المبحــــث الثــــاني فقــــد تطرقــــت فيــــو الــــى عماقــــة الدولــــة البزنطينيــــة بــــالعرب 
وقســــمتو الــــى مطــــالبين ذكــــرت فــــي المطمــــب امول عماقــــة الدولــــة البزنطينيــــة بــــالعرب 
ــــالعرب  ــــة ب ــــة البزنطيني ــــة الدول ــــاني تحــــدثت عــــن عماق ــــي الث النصــــارى )الغساســــنة( وف

 .المسممين
ماقــة الــروم بالرســول بعــد البعثــة أمــا المبحــث الثالــث فقــد خصصــناه لمناقشــة ع

ا عماقـــة الـــروم بالرســـول فـــي مكـــة وفـــي مـــيتو الـــى  مطمبـــين ذكـــرت فـــي امول منوقســـم
 .الثاني تحدثت فيو عن عماقة الروم بالرسول في المدينة

أما المبحث الرابع فكانت الدراسة فيو مخصصة بغزوات الرسول مع الروم وقد 
اولــت فــي امول منيــا غــزوة دومــة الجنــدل أشــتمل ىــذا المبحــث عمــى ثماثــة مطالــب تن

 .وفي الثاني غزوة مؤتو وفي الثالث غزوة تبوك
ثم انييت ىذه الدراسة بخاتمة ذكرت فييا اىم ما خمـص اليـو البحـث مـن نتـائ  

نفــع بــو قارئــو ، انــو ســميع أن يو  ،عممــي ىــذا خالصــا لوجــو الكــريم واهلل اســأل أن يجعــل
 .الحمد هلل رب العالمينمجيب  و 

 الباحث
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 تارَخ انرويا0ٌ املثحث األول

 انروياٌ يف املصادر انتارخيُح0املطهة األول
عرف البيزنطيون في الجزيـرة العربيـة باسـم الـروم وىـو مصـطمح ورد فـي القـرمن الكـريم 

(ٕ، ٔم )اآليتــــــــــــــــــــــان  الــــــــــــــــــــــرو ســــــــــــــــــــــوره بســــــــــــــــــــــورة  إحــــــــــــــــــــــدىوســــــــــــــــــــــميت بــــــــــــــــــــــو 
وقــد ذكــر المصــطمح بيــذه الصــيغة فــي اغمــب المصــادر التاريخيــة كمــا أطمــق العــرب  ،

ويشـــير  (ٔ)عمـــييم اســـم بنـــو امصـــفر نســـبة الـــى جـــدىم امول الـــذي كـــان أصـــفر المـــون
إلــى ان أصــل الــروم ويــذكر أن الــروم ىــم بنــو رومــي بــن ُبَزنطــي بــن (ٕ)يــاقوت الحمــوي

أنسـابيا وىو يـتكمم عـن الـروم  و (ٖ)لكبيريونان بن يافث بن نوحاماابن كثير في تفسيرة ا
وم َفُيْم ِمْن ُسـمَاَلة اْلِعـيص ْبـن ِإْسـَحاق  " و صفة ىؤالء القوم عند العرب فيقول َوَأمَّا الرُّ

ْبن ِإْبَراِىيم َوُىْم َأْبَناء َعّم َبِني ِإْسَراِئيل َوُيَقال َلُيْم َبُنو امصـفر َوَكـاُنوا َعمَـى ِديـن اْلُيوَنـان 
ـــيَّاَرة َواْلُيوَنـــان ِمـــْن ســـمالة َياِفـــث ْبـــن ُنـــوح َأْبَنـــاء َعـــّم التُّـــْرك َوَكـــاُنوا َيْعُبـــدُ  وَن اْلَكَواِكـــب السَّ

تسـميتيم بـالروم الـى مدينـة  وقـد ذىـب المسـعودي الـى سـبب،َوُيَقال َلَيا اْلُمَتَحيِّـَرة السَّْبَعة
القدماء في السيول الشرقية لشبو الجزيرة اإليطاليـة.  إذ بدأ تجمع قبائل الروم (ٗ)رومية

دس قبــل الميمادونتيجــة لضــيق وىنــاك بنــوا النــواة القديمــة لمدينــة رومــا، فــي القــرن الســا
                                                 

ىـ( انسان العيون في سيرة اممين المأمون ، ٗٗٓٔالحمبي ، عمي بن برىان الدين )ت ،  (ٔ)
   ٕٓٔ/ٖىـ( ٓٓٗٔالشيير بالسيرة الحمبية ، دار المعرفة )بيروت ، 

ىـ( معجم البمدان ، ٕٙٙوالحموي ىو شياب الدين ابوعبد اهلل ياقوت بن عبداهلل الرومي )ت ،  (ٕ)
 ٜٚ/ ٖم( ٜٜٓٔتحقيق فريد  العزيز الجندي ، دار الكتب العممية ، )بيروت ، 

ىـ( تفسير القران العظيم ، ٗٚٚوابن كثير ىو عماد الدين اسماعيل أبو الفداء الدمشقي )ت ،  (ٖ)
 .ٖٔٓ/ ٙم( ٜٙٛٔتبة اليمال ، )بيروت ، ، دار ومك ٔط
ىـ( مروج الذىب ومعادن الجوىر. تحقيق ٖٙٗالمسعودي ، ابو الحسن عمي بن الحسين )ت ، (ٗ)

، ورمية  ٖٛٓم(  ٜٛٗٔمحمد محيى الدين عبد الحميد. المكتبة التجارية الكبرى. )القاىرة ،
وميا وىي شمالي وغربي اسميا رومانس بالرومية فعرب ىذا االسم فسمي من كان بيا ر 

القسطنطينية بينيما مسيرة خمسين يوما أو أكثر وىي اليوم بيد امفرن  وممكيا يقال لو ممك ألمان 
 ٓٓٔ/ ٖ، الحموي ، معجم البمدان وبيا يسكن البابا 
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الســيول الزراعيــة مــن حوليــا، خاضــت تمــك القبائــل داخــل شــبو الجزيــرة صــراعا داميــا 
عمــى مــوارد الــرزق، ممــا أكســبيا قــدرة كبيــرة فــي القتــال ودفعيــا لمانتشــار خــارج الجزيــرة 

 .  حرا عمى طول سواحل البحر المتوسطوالتمدد برا في أوروبا وب
حضـــارتيم التـــي انيـــارت، وورثـــوا معظـــم مكوناتيـــا. فورثـــوا  الرومـــان عـــن اليونـــان ورث

دينيا ومليتيا، كما ورثوا فمسفة اليونان ونظاميم السياسي واالجتماعي الذي يقـوم عمـى 
 .(ٔ) نظام الطبقات ) امشراف ـ العبيد ـ العامة(

عمـــى ديـــنيم الـــوثني إلـــى أن جـــاء المســـيح عميـــو الســـمام بـــدين النصـــرانية،  الـــروم بقـــي
الروماني في فمسطين عميو وعمـى أتباعـو، وسـعوا  أحبار الييود تحريض الحاكم وتولى

َوَقْوِلِيْم ِإنَّا َقَتْمَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسـوَل ( في قتمو وغدروا بو ، فرفعو اهلل تعالى
نَّ الَّذِ  يَن اْخَتَمُفوا ِفيِو َلِفي َشكٍّ ِمْنُو َما َليُـْم بِـِو المَِّو َوَما َقَتُموُه َوَما َصَمُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّو َلُيْم َواِ 

 (  ٕ)ِمْن ِعْمٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُموُه َيِقينًا(
فطاردوا أتباعـو عمـى مـدى أكثـر مـن قـرنين مـن الـزمن، تـولى أحبـار الييـود فـي أثنائيـا 

ريـــوه وتماميـــذىم فـــي تحريـــف الـــدين الجديـــد. وســـاح أتبـــاع المســـيح عميـــو الســـمام وحوا
الرومان المذابح في كـل مكـان فـروا إليـو ، كمـا جـاء ذكـر  ، وأقام ليمامرض مطاردين

واسـتمر  (ٖ) بعض ذلك في القرمن الكريم في قصة أصحاب امخدود وأصـحاب الكيـف
ذلك إلى أن بمغ أوجو فـي عصـراإلمبراطور)دقميديانوس( الـذي بطـش بالنصـارى بطشـا 

حمل الكنيسة القبطية في مصر أن تطمق عمـى عصـر ىـذا اإلمبراطـور اسـم  مماشديدا
وىــو اإلمبراطـــور الــذي خــرج فــي عيـــده أصــحاب الكيــف أواخـــر  (ٗ)()عصــر الشــيداء

وخمــــف اإلمبراطور)دقميــــديانوس( )قســــطنطين( حينئــــذ ظيــــر  .القــــرن الثالــــث المــــيمادي

                                                 
ىـ( ، الكامل في ٖٓٙابن امثير ، أبو الحسن عمي بن ابي الكرم المعروف بابن االثير )ت ،  (ٔ)

 ٕٖٗ/ٔم(  ٕ٘ٓٓ ٕٙٗٔ، دار صادر ،) بيروت  ىـ  ٚالتاريخ ، ط
 . ٚ٘ٔالنساء ، اية ،   (ٕ)
   ٜ-ٗ، أصحاب امخدود ، سورة البروج ، اآليات ، ٜٕ-ٜقصة أصحاب الكيف، اآليات،  (ٖ)
ي ، رحمة اهلل بن خميل الرحمن ، مختصر اظيار الحق تحقيق ، محمد احمد عبد اليند (ٗ)

 ٔ٘ٔ/ٔىـ( ٘ٔٗٔ)المممكة العربية السعودية، ٔالقادر ، وزارة اموقاف والشؤن اإلسمامية ، ط

issn : 2071- 6028
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أمو ىماني كانـت بنـت  النصارى و كشفوا دينيم واجتمعوا وممنوا وكان سبب تنصره ان
نصــراني فعشــقيا أبــوه وتزوجيــا فولــدت لــو قســطنطين فربتــو عمــى النصــرانية ســرا فممــا 

الرومـان  وزالت الوثنية لتصبح النصرانية ديـن( ٔ) مات أبوه وولى ىو أظير النصرانية.
لــــى اليومولكــــونيم نشــــؤوا عمــــى ســــواحل البحــــر،  منــــذ مطمــــع القــــرن الرابــــع المــــيمادي وا 

اموائل أسطوال تجاريا جابوا بو موانئ المتوسط شـرقا وغربـا. وسـرعان مـا الرومان  بنى
الرومان اموائل لبناء أسطول عسـكري قـوي يسـيطرون بـو  أغرت القوة وامطماع مموك

. إذ غـزت جيوشـيم (ٕ)مشيئا فشيئا عمى سواحل ذلك البحر الذي عرف الحقـا ببحرالـرو 
مـــع الوقـــت إمبراطوريـــة اســـتعمارية عتيـــدة بـــرا وبحـــرا كامـــل الـــبماد التـــي حولـــو، لينشـــئوا 

ضمت كامل أوروبا وبماد اليونـان وغـرب بـماد امناضـول وبـماد الشـام ومصـر وشـمال 
 أفريقيا. 

وفـــي إحـــدى رحـــمات اممبراطـــور قســـطنطين فـــي منطقـــة القـــرن الـــذىبي عمـــى مضـــيق 
مدينــة القســطنطينية وىــي مدينــة  البوســفور الــذي يصــل البحــر امســود ببحــر مرمرة،بنــى

اليــوم.ويرى بعــض المــؤرخين أن اإلمبراطوريــة البيزنطيــة قــد  (ٖ)إســمام بــول )اســطنبول(
م، ٜٖ٘م. فـي حـين يـرى مخـرون أنيـا بـدأت سـنة ٖٖٓبدأت فـي تمـك السـنة، أي عـام 

وىـــــي الســـــنة التـــــي انقســـــمت فييـــــا اإلمبراطوريـــــة الرومانيـــــة عمـــــى إمبراطـــــوريتين ىمـــــا 
ــــــة الرومانيــــــة الشــــــرقيةاإلمبراطوريــــــ وبعــــــد مــــــوت .(ٗ)ة الرومانيــــــة الغربيــــــة واإلمبراطوري

                                                 
ىـ ( الفصل في الممل ٙ٘ٗامندلسي ، عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاىري ) ت ،  (ٔ)

 ٘/ٕة الخانجي ، )القاىرة ، بما ( وامىواء والنحل ، مكتب
ىـ ( صبح امعشى ، تحقيق ، يوسف ٕٔٛالقمقشندي أحمد بن عمي بن أحمد الفزاري )ت ،  (ٕ)

 . ٜٖٕ/ ٖ( ، ٜٚٛٔ، دار الفكر )دمشق ،  ٔعمي طويل ، ط
م بقيادة ٖ٘ٗٔانيارت االمبراطورية البيزنطية وفتح العثمانيون المسممون المدينة سنة  (ٖ)

محمد الثاني الفاتح ، الذي جعميا عاصمة لمدولة  وغير اسميا الى اسمام بول أي  السمطان
ىـ ( تاريخ الدولة العمية العثمانية ، ٖٖٛٔمدينة االسمام.المحامي االستاذ محمد فريد بك ) ت ، 

 ٗٙٔم (  ٜٔٛٔ-ىـ ٔٓٗٔ)بيروت ،  ٔتحقيق ، الدكتور احسان حقي ، ط
ىـ ٙٔٗٔ)الرياض  ٔمؤسسة اعمال الموسعة لمنشر والتوزيع ، ط الموسعة العربية العالمية ، (ٗ)
 ٕم( ٜٜٙٔ، 
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قسـطنطين  تحــارب ثماثــة مــن أبنائـو واثنــان مــن أبنــاء أخيـو لمييمنــة عمــى اإلمبراطوريــة 
الرومانية. وأصبح أحد أبناء أخيو، وىو جوليان إمبراطوًرا  حـاول جوليـان كـبح انتشـار 

عادة الديانة الرومانية ا لتقميدية. ولكن النصـرانية أصـبحت الديانـة الرسـمية النصرانية وا 
لإلمبراطوريـــة فــــرأى تقســــيميا إداريــــا إلــــى أربعــــة أقســـام لكــــل قســــم منيــــا حــــاكم مســــتقل 
اإلدارة. وبعــد مــوت اإلمبراطــور ثيودوســيوس تحــول ىــذا التقســيم إلــى واليتــين شــرقيتين 

بيتــــان عاصــــمتيما القســــطنطينية تضــــمان شــــرق أوروبــــا وشــــرق وجنــــوب المتوســــط وغر 
وفــي أواخــر القــرن الرابــع المــيمادي  .تشــممان معظــم أوروبــا الغربيــة وعاصــمتيما رومــا

حصـــمت ىجـــرات يـــة الغربيـــة تضـــعف بشـــكل مطـــرد  فقـــد أخـــذت اإلمبراطوريـــة الرومان
بشرية واسعة من وسط مسيا باتجاه غربيا، فتدافعت القبائل وأجمى بعضـيا بعضـا عـن 

عبـــور إلـــى شـــمال شـــرق أوروبـــا، وعـــرف ذلـــك أراضـــييا، ممـــا دفـــع بكثيـــر منيـــا إلـــى ال
بغـزوات البرابـرة الـذين نزلـوا فــي شـمال أووربـا مـن جيــة الـدول اإلسـكندنافية. وكـان مــن 

اآلالن ســماف والغــال والقــوط و البائــل الجرمــان واملمــان والتشــيك و أبــرز تمــك القبائــل، ق
ـــك القبائـــل بالبـــأس والوحشـــية فـــي ىجماتيـــا ذاليـــون و و  ـــدال وامتـــازت تم ات الطـــابع الون

البربــري التــي  أســقطت عاصــمة الدولــة الرومانيــة الغربيــة قبــل مبعــث النبــي صــمى اهلل 
 (ٔ)مٙٚٗعميو وسمم عام 

وبقيــت الدولــة الرومانيــة الشــرقية وعاصــمتيا القســطنطينية الــذي يحكميــا الممــك قيصــر 
وكانــت الشــام ومصــر  (ٕ)ىرقــل الــروم فــي زمــن الرســول محمــد صــمى اهلل عميــو وســمم 

تين لحكم ىذه اممبراطوريـة التـي تـدين بـدين النصـرانية امرثودكسـية والتـي كـان خاضع
ليــا صــراع مســتمر ضــد االمبراطوريــة الفارســية وكــان الرســول الكــريم صــمى اهلل عميــو 

المتعـــاطف معيـــا وحســـبنا أن خبـــر  وســـمم يتـــابع اخبـــار ىـــذا الصـــراع ولـــم يخـــف موقفـــو
مين عمـى اعتبـار ان البيـزنطيين اىـل يمتيا في حربيا مـع الفـرس ىـز مشـاعر المسـمىز 

كتــاب بينمــا الفــرس مجــوس وعبــدة نــار ، فــي الوقــت الــذي أبــدى معارضــوه مــن قــريش 
                                                 

 ٕٛ-ٕٚالموسعة العربية العالمية   (ٔ)
ىـ(  ٕٔٙابو الحسين مسمم بن الحجاج بن مسمم القشيري النيسابوري ، صحيح مسمم ، )ت ،  (ٕ)

  ٖٙٔ/٘باب كتاب النبي الى ىرقل ، دار المعرفة )بيروت ، بما( 
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التــي تبشــر  (ٔ)ارتياحــا كبيــرا النتصــارىم وظمــوا يشــمتون فيــو حتــى أنــزل اهلل ســورة الــروم
ن بانتصـار البيــزنطيين عمــى االمبراطوريـة الفارســية بعــد ســنوات قميمـة مــن ىــزيمتيم وكــا

الصـــحابة ايضـــا يتـــابعون عـــن كثـــب اخبـــار ىـــذا الصـــراع فموقـــف ابـــي بكـــر الصـــديق 
رضــي اهلل عنــو المتعــاطف مــع الــروم ووثوقــو مــن ان النصــر ســيكون حميفيــا حتــى أنــو 

وىو من كبار مشركي قريش عمـى مائـة بعيـر  (ٕ)قبل تحريم الرىان راىن أبي بن خمف
لمجـوس وكـان الرسـول الكـريم صـمى في حتمية انتصار الروم البيزنطيين عمى الفرس ا

اهلل عميو وسمم عمى دراية ومعرفة دقيقة بتاريخ دولة الـروم البيـزنطيين ونسـب أباطرتيـا 
ومموكيا ، وعنايتو بيا جعمتو يتنبأ بآفاقيا المستقبمية وىو ما يتضح مـن أحاديـث نبويـة 

 (ٖ)لدولةصحيحة نسبت اليو يظير فييا بعد نظر وادراك واسع لمستقبل حضارة ىذه ا

 انروياٌ قثم انثعثح 0 املطهة انثانٍ

، المركز التجاري والسياسي رمةتعُد العماقة التجارية بين الدولة البيزنطية ومكة المك
، وال شك أن الشام واليمن كانتا المصدر ما يربط الروم بالعرب قبل البعثةلمعرب أىم 

ليمن طرق القوافل بين اامساس لتجارة أىل مكة وذلك بسبب موقعيا المتميز عمى 
وقد أشار القرمن الكريم الى ىذه الرحمات في مطمع  (ٗ)والشام ولوجود بئر زمزم بيا

السيرة النبوية من  مؤرخوومن اممور الدالة عمى ىذا السياق مايرويو  (٘)سورة قريش
                                                 

 ٕ-ٔسورة الروم ، اية  (ٔ)
ىـ ( تاريخ الرسل والمموك ، تحقيق محمد أبو ٖٓٔالطبري ، أبو جعفر بن جرير )ت ،  (ٕ)

. أبي بن خمف الجمحي  ىو احد ٛٙٗ/ٔم ( ٜٜٚٔالفضل ابراىيم ، دار المعارف ) القاىرة ، 
االستيعاب في  مشركي قريش قتمو رسول اهلل ) صمى اهلل عميو وسمم ( يوم احد ، ابن عبد البر ،

 . ٕٙٔ/  ٔمعرفة االصحاب 
ورد في صحيح مسمم الحديث النبوي الشريف )حدثنا عبد الممك بن شعيب قال المستور (ٖ)

القرشي عن عمرو بن العاص سمعت رسول اهلل يقول  ) تقوم الساعة والروم اكثر الناس ( 
  ٜٕٚٚانظر  صحيح مسمم ، حديث رقم 

 ٗٗٙ/  ٕالطبري ، التاريخ ،  (ٗ)
 ٕ-ٔإليماف قريش ، إيمافيم رحمة الشتاء والصيف ، سورة قريش ، اية  (٘)
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أن ابى طالب عم الرسول الكريم صمى اهلل عميو وسمم صحب ابن أخيو محمد صمى 
اهلل عميو وسمم في رحمة تجارية الى الشام وىو في سن الثانية عشرة التقى فييا 

كما خرج  (ٔ)مأ بمبعث النبي صمى اهلل عميو وسمبراىب يقال لو بحيرى وىو الذي تنب
 عميو وسمم في رحمة أخرى الى الشام وىو في سن الخامسة رسول اهلل صمى اهلل
لخديجة بصحبة غماميا ميسرة وقابل في بصرى أيضا راىبا يقال والعشرين في تجارة 

وبالمقابل ىناك  (ٕ)لرسول الكريم صمى اهلل عميو وسمملو نسطور تنبأ أيضا بمبعث ا
استأجرت رسول اهلل رحمات اخرى الى اليمن ذكرىا الطبري جاء فييا  أن خديجة 

 (ٖ)ورجما مخر من قريش إلى سوق حباشة بتيامة

ت المجال وال شك أن ىذه الصمات التجارية بين الحجاز والدولة البيزنطية أفسح
من جانب البيزنطيين ففي ىذا السياق نجح  يوالثقاف يلمتأثير السياسي والدين

البيزنطيين في السيطرة عمى شبو الجزيرة العربية عن طريق أحمافيم امحباش في 
رى اليمن ذو نواس نصا يالحمير  يم وذلك حين اضطيد الممك الييودٕ٘٘سنة 

باسم )جستين امول( فأتصل بممك الحبشة المعروف  يسخط االمبراطور البيزنط
، فأستجاب ممك الحبشة وأرسل صارى ىناكنقاذ النطمب منو التدخل إل)أصبحة( و 

وقتمو والقضاء عمى ممك نواس  ية ذالى اليمن جيشا ضخما نجح في ىزيم
في جنوب شبو الجزيرة العربية أتاح لمبيزنطيين  يأن ىذا النفوذ البيزنط (ٗ)الحميريين

نجاح محاولتيم لمسيطرة عمى مكة حين شجعوا أحمافيم امحباش عمى غزوىا 
شل كما ورد ذلك في القرمن ت بالفاءدم الكعبة، لكن ىذه المحاولة بومحاولة ى

                                                 
ىـ ( السيرة النبوية ، تحقيق ، ٕٛٔابن ىشام ، ابو محمد عبد الممك بن ىشام ) ت ،  (ٔ)

 . ٖٛٔ -ٓٛٔ/  ٔمصطفى السقا واخرون المكتبة العممية )بيروت ، بما ( 
، دار  ٔىـ ( الطبقات الكبرى ، ط ٖٕٓابن سعد ، محمد بن سعد كاتب الواقدي ) ت ، (ٕ)

 . ٙ٘ٔ/  ٔم ( ٜٛٙٔصادر ) بيروت ، 
 .ٖٖٛ/ ٔانظر الطبري ، تاريخ الطبري ،  (ٖ)
 .ٕٖٗ-ٖٔٗ/  ٔابن امثير ، الكامل في التاريخ ،   (ٗ)
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والشك أن السيطرة عمى مكة وىدم البيت كانت تعني القضاء عمى رمز من  (ٔ)الكريم
اليو الكثير من المصادر  تدينية في ذلك الوقت وىذا ما أشار رموز العرب ال

التاريخية من أن امحباش حين سيطروا عمى اليمن حاولوا صرف العرب عن الح  
يتبين مما سبق أن البيزنطيين  (ٕ)ء كنيسة في صنعاء سموىا )القميس(الى الكعبة ببنا

منتيم ييون فرض ىوقد حاول البيزنط قوية بأىل مكةكانت تربطيم عماقات تجارية 
السياسية والدينية عمى اىل مكة بصورة غير مباشرة عن طريق احمافيم امحباش 
لكن دون جدوى نظرا لما تتمتع بو مكة من مكانة دينية متميزة بين العرب جميعا 

 .لوجود البيت الحرام فميس من السيل تحول اىل مكة من متبوعين الى تابعين

 عالقح انذونح انثُزنطُح تانعرب0 انثانٍاملثحث 

 ح تانعرب اننصاري )انغساسنح(عالقح انذونح انثُزنط0ُ املطهة األول
كانت القبائل العربية المتاخمة لبماد الفرس أو لبماد الروم تابعة إلحدى ىاتين القوتين 
العظيمتين منذاك  فمموكيم يعينون بقرارات من قصور امكاسرة والقياصرة، ولما 
ىاجر الغساسنة الذين يرجع نسبيم إلى قبيمة أزد اليمنية من اليمن بعد سيل العرم 

، بن عامر ماء السماء بن حارثة (ٖ)(ور بـ )مزيقيابقيادة زعيميم عمرو المشي
  ماء غسان ومنو أخذوا ىذهاستوطنوا بماد الشام وسكنوا بالقرب من موقع ماء يسمى 

                                                 
 .٘-ٔسورة الفيل ، اية  (ٔ)
،  ٖٓٔ/  ٕ، والطبري ، تاريخ الرسل والمموك  ٖٗ/  ٔنبوية ، انظر ابن ىشام ، السيرة ال (ٕ)

 . ٕٗٗ/  ٔوابن امثير ، الكامل في التاريخ ، 
ىو عمرو بن عامر بن مالك، ممك من مموك اليمن، َجدٌّ لقبيمة امنصار، يقال إنو ُلقِّب  (3)

  منو كان ُيَمزِّق كل يوم ُحمَّة فَيْخَمُعيا عمى َأصحابو، وقيل  إنو كان يمبس كل يوم ُحمَّتين بمزيقيا
فُيَمزِّقيما بالعشي، وَيْكره َأن يعود فييما، ويْأنف أن يمبسيما َأحد غيره، وقيل  ُسمِّي بذلك  منو 

جمال الدين أبو الفضل   كان يمبس كل يوم ثوبًا، فإذا أمسى َمزَّقو ووىبو.انظر، ابن منظور ،
ىـ( لسان العرب ، تحقيق عبد اهلل عمي باكثير، دار ٔٔٚمحمد بن مكرم بن عمي )ت ، 
 .ٜٗٔٗ/ٙالمعارف، )القاىرة، بما( )مزق(، جـ
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تبوا إلى ممك الروم وك مة ودان ليم العرب المقيمون ىناكونجحوا في ىزيمة الضجاع
 فا قامعيم حم( يطمبون الصمح فصالحيم ممك الروم وعقد مٛٔ٘-ٜٔٗأناستاسيوس )

وبمرور الزمن ازدادت اعداد الغساسنة وقويت شوكتيم فدخموا في صراع  (ٔ)لتسميةا
                     مع قبائل عربية تدعى الضجاعمة من بني سميح بن حموان كانت تحكم المنطقة

الروم زعيميم جفنة بن عمرو فتأسست  وَممكفتنصروا  (ٕ)مقام حمفيم مع الضجاعمة 
متدت سمطتيا إلى تدمر وما ام مممكة لمغساسنة في بماد الشام ٖٙ٘في سنة 

ولقد نشطت التجارة بعد تأسيس مممكة الغساسنة بين الجزيرة العربية  .(ٖ)وراءىا
والدولة البيزنطية فكانت القوافل التجارية تخرج من اليمن ومكة ويثرب إلى بصرى 

ي بماد الشام وتنقل ىذه القوافل بضائع اليند وسمع اليمن مثل البخور والعطور وغزة ف
د الشام الزيتون والزيت والصمغ وامدم والخيل وحاصمات الحجاز ويستوردون من بما

، وكان عرب الشام نتيجة لموقعيم الجغرافي يعممون وسطاء في ىذه التجارة والطعام
المعيشية والحضرية فازدىرت الكثير من اممر الذي أسيم في تحسين أحواليم 

المواضع والمدن في بماد الغساسنة منيا عمى سبيل المثال الجابية وحومل وبصرى 
 (ٗ)ق والجواء ومرج عذراء وجبل الثم وجم

وقد قام التحالف بين الغساسنة والبيزنطيين في البداية عمى أساس أن يمد البيزنطيون 
تعرضوا ليجوم من العرب خارج الشام وأن يمد الغساسنة بأربعين ألف مقاتل ان 

الغساسنة البيزنطيين بعشرين ألف مقاتل ان تعرضوا ليجوم مماثل من العرب عمى 

                                                 
 .ٙٓٔ/ٕالمسعودي،  مروج الذىب ومعادن الجوىر،  (ٔ)
المعارف  ىـ ( كتاب المحبر. مطبعة مجمس دائرةٕ٘ٗابن حبيب، ابو جعفر محمد )ت، (ٕ)

 .ٖٔٚم(  ٕٜٗٔـ -ىـ  ٖٔٙٔالعثمانية. حيدر اباد الدكن)
ىـ( تاريخ سنة مموك االرض ٖٓٙحمزة االصفياني ، ابو عبد اهلل حمزة بن الحسن )ت، (ٖ)

 . ٜٓواالنبياء. منشورات دار مكتبة الحياء ، بما(   
 ٕٔالطميعة )بيروة ، بما( سموى بالحاج صالح ، دكتور ، المسيحية العربية وتطوراتيا ، دار  (ٗ)
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ومن الواضح أن ىذا التحالف (ٔ)اع الدائر بين البيزنطيين والفرسأال يتدخل الغساسنة في الصر 
تطور فيما بعد حتى صار الغساسنة يضطمعون مسؤولية الدفاع المباشر عن الحدود السورية 
ضد أي ىجوم عربي ويشتركون اشتراكا فعميا مع البيزنطيين في حروبيم ضد الفرس بل انيم 

. وكثيرًا ما كانت (ٕ)سميمة تأديب المخميين أحماف الفر كانوا يتولون أحيانا نيابة عن البيزنطيين 
تمك الحروب بين الرومان والفرس تقتصر عمى القتال بين الغساسنة حمفاء الروم والمناذرة حمفاء 
الفرس. وبمرور الوقت تزايد نفوذ الغساسنة والسيما في امارة الحارث بن جبمة الذي حكم من عام 

 ي كان يعرف أيضا بالحارث م واتخذ من الجابية مقرا لو وىذا الحارث الذ ٜٙ٘الى عام  ٜٙ٘
م( ٘ٙ٘ -ٕٚ٘البيزنطىجستنيان امول) بن أبي شمر أو الحارث الرابع كان معاصرا لمامبراطور

الذي أنزل الحارث بأرفع مكان إذ عينو واليا عمى كل القبائل العربية بالشام كما أنعم عميو برتبة 
ارث بن جبمة بدور أساس في قيادة وىكذا قام الح(ٖ)البطريق التى كانت تالية لرتبة االمبراطور

يون وقد كان من أكبر التحالف العربي البيزنطي في الشام فاستحق التكريم الذي خصو بو البيزط
أدىا الحارث لبيزنطة الحاقو اليزيمة بالمنذر الثالث بن ماء السماء ممك الحيرة  يالخدمات الت

م ٗ٘٘أخرى والقضاء عميو في سنة م ثم ىزيمتو لممنذر مرة ٗٗ٘سنة المخمي حميف الفرس في 
في  وبعد وفاة الحارث بن جبمة(٘)في مصادرنا التاريخية (ٗ)تسمى )يوم حميمة( يفي المعركة الت

م وقد شيد حكم المنذر مولد الرسول ٔٛ٘م تولى ابنو المنذر امارة الغساسنة حتى سنة ٜٙ٘سنة 
 .مٔٚ٘محمد صمى اهلل عميو وسمم في سنة 

                                                 
(ٔ)

ابن خمدون ، عبد الرحمن بن محمد. كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرفي ايام العرب والعجم  
والبربر ومن عاصرىم من ذوي السمطان االكبر )الشيير بتاريخ ابن خمدون(، دار الكتب العممية 

 ٕٖٗ\ٕم ( ٕٜٜٔ، )بيروت ، 

(ٕ)
 ٕٓمد. الدولة االسمامية وامبراطورية الروم العدوي ، الدكتور ابراىيم أح 

جواد عمي ، المفصل في تاريخ العرب قبل االسمام. دار العمم لممماين ، مكتبة النيضة )بغداد  (ٖ)
 ٚٓٗ-ٙٓٗ/ٖم( ٜٓٛٔ،

(ٗ)
بنت الحارث بن جبمة، وقد وعد الحارث بتزويجيا لمن يقتل ممك الحيرة وأعطاىا  حميمة ىى  

طيبا وأمرىا أن تطيب من مر بيا من جنده. وفي يوم حميمة ورد المثل )ما يوم حميمة بسر( 
انظر، أيام العرب في الجاىمية لمحمد أحمد جاد المولى وزميميو ، المكتبة االسمامية ، دار احياء 

    ٗ٘بية ،) د. ت( الكتب العر 

(٘)
 ٕٓالعدوي ، الدكتور ابراىيم أحمد. الدولة االسمامية وامبراطورية الروم   

 



   

 
 

044 

 

 و 2013كانىٌ انثانٍ  –انعذد انراتع عشر  –اجملهذ انراتع  األنثار نهعهىو اإلساليُحجمهح جايعح  

 االستعذاداخ انعسكرَح نهروو نههجىو عهً املذَنح يف عصر اننثىج

 عالقح انذونح انثُزنطُح تانعرب املسهًني0 املطهة انثانٍ
كان أساقفة الكنائس البيزنطية يستطمعون أخبار العرب ونبييم محمد اعتمادًا عمى 
كتبيم المقدسة. وقد كان ليم اعتقاد راسخ بأن النبي عميو الصماة والسمام سيبعث من 

الروم  بعد جزيرة العرب كما بشرت بذلك كتبيم. إذ روى ابن امثير ان ىرقل عظيم 
( الذي يدعوه فيو إلى اإلسمام كتب سول اهلل )صمى اهلل عميو وسممأن تسّمم كتاب ر 

يذكر ليم أمره ويصف لو شأنو  يقرؤونوإلى رجل برومية كان يقرأ من العبرانية ما 
ويخبره بما جاء منو، فكتب إليو صاحب رومية أنو النبي الذي كنا ننتظره ال شك فيو 

وغمقت أبوابيا ثم اطمع  (ٔ)ع ىرقل بطارقة الروم في الدسكرةفاتبعو وصدقو. فجم
عمييم من عمية وخافيم عمى نفسو وقال ليم  قد أتاني كتاب ىذا الرجل يدعوني إلى 
نو واهلل النبي الذي نجده في كتابنا، فيمم فمنتبعو ونصدقو فتسمم لنا دنيانا  دينو، وا 
ومخرتنا. فنخروا نخرة رجل واحد ثم ابتدروا امبواب ليخرجوا، فقال  ردوىم عمي، 

افيم عمى نفسو وقال ليم  إنما قمت لكم ما قمت منظر كيف صمابتكم في دينكم، وخ
وقد رأيت منكم ما سرني، فسجدوا لو، وانطمق وقال لدحية  إني معمم أن صاحبك 

وفي رواية اخرى  (ٕ)وم عمى نفسي، ولوال ذلك ال تبعتونبي مرسٌل ولكني أخاف الر 
رًا فحضر عنده ومعو جماعة من قريش استدعى ىرقل أبا سفيان، وكان بالشام تاج

أجمسيم ىرقل خمفو وقال  إني سائمو فإن كذب فكذبوه. فقال أبو سفيان  لوال أن يؤثر 
عني الكذب لكذبت، فسألو عن النبي، قال  فصغرت لو شأنو، فمم يمتفت إلى قولي 
وقال  كيف نسبو فيكم ؟ قمت  ىو أوسطنا نسبًا. ىل كان من أىل بيتو من يقول 

ل قولو ؟ قمت  ال. قال  فيل لو فيكم ممك سمبتموه إياه ؟ قمت  ال. قال  فمن اتبعو مث
منكم ؟ قمت  الضعفاء والمساكين وامحداث. قال  فيل يحبو من يتبعو ويمزمو أو 

                                                 
الدسكرة  القرية. والصومعة. وامرض المستوية. وبيوت امعاجم يكون فييا الشراب والمماىي. (ٔ)

ىـ( القاموس ٚٔٛنجم الدين محمد بن يعقوب ) ت ،  الفيروزأباديأو بناء كالقصر حولو بيوت.
 .ٔٓ٘المحيط ، دار الجيل )بيروت ، بما (  

 .ٖٙٔ/  ٔابن امثير ، الكامل في التاريخ ،  (ٕ)
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يقميو ويفارقو ؟ قمت  ما تبعو رجل ففارقو. قال  فكيف الحرب بينكم وبينو ؟ قمت  
ل  ىل يغدر ؟ قال  فمم أجد شيئًا أغمز بو غيرىا، سجال يدال عينا وندال عميو. قا

 قمت  ال، ونحن منو في ىدنة، وال نأمن غدره. قال  فما التفت إلييا.
قال أبو سفيان  فقال لي ىرقل  سألتك عن نسبو فزعمت أنو من أوسط الناس وكذلك 
 امنبياء، وسألتك ىل قال أحد من أىل بيتو مثل قولو فيو متشبو بو فزعمت أن ال
وسألتك ىل سمبتموه ممكو فجاء بيذا لتردوا عميو ممكو، فزعمت أن ال، وسألتك عن 
أتباعو فزعمت أنيم الضعفاء والمساكين، وكذلك أتباع الرسل، وسألتك عمن يتبعو 
أيحبو أم يفارقو فزعمت أنيم يحبونو وال يفارقونو، وكذلك حماوة اإليمان ال تدخل قمبًا 

فزعمت أن ال، ولئن صدقتني ليغمبن عمى ما تحت  فتخرج منو، وسألتك ىل يغدر
 قدمي ىاتين، ولوددت أني عنده فأغسل قدميو. انطمق لشأنك.

قال  فخرجت وأنا أضرب إحدى يدي بامخرى وأقول  أي عباد اهلل لقد أمر أمر ابن 
. اوردنا ىذه (ٔ)أبي كبشة، أصبح مموك بني امصفر ييابونو في سمطانيم بالشام

الرغم من طوليا كونيا تؤكد حرص ممك الروم عمى معرفة المسائل الرواية عمى 
الجوىرية في نبوة محمد صمى اهلل عميو وسمم لمتأكد من صحتيا ومن ثم استنت  بأن 

، كما كانت القيادة البيزنطية أيضًا رسول الذي بشرت بو الكتب المقدسةمحمدًا ىو ال
س بفضل امخبار والمعمومات التي عمى دراية بأحوال العرب في الجزيرة العربية، لي

كان يزودىم بيا أمراء الثغور الموالين ليا فحسب، بل من اإلمبراطور ىرقل الذي 
عاصر النبي صمى اهلل عميو وسمم كان وفق ما تؤكده النصوص ضاربًا بسيم وافر 
في عمم النجوم. وقد تمكن من خمال استخدام ىذا العمم وبحثو عن عادة الختان عند 

يضاف الى ذلك ان  (ٕ)الجزيرة العربية أن يتكين بأن نبيًا سيبعث من العرب شعوب
تخبرنا ان صحت عن وجود صور لألنبياء من  يىناك بعض الروايات التاريخية الت

                                                 
، ٖٚٔ، وابن امثير ، الكامل في التاريخ ،/ٕٛ/ ٕ، تاريخ الرسل والمموك،  انظرالطبري (ٔ)

ىـ( دالئل النبوة ، تحقيق د. عبد ٛ٘ٗوالبييقي ، أبو بكر احمد بن الحسين بن عمي ) ت ، 
 . ٖٖٛ/ٗم ( ٜ٘ٛٔ)بيروت ،  ٔالمعطي قمعجي ، دار الكتب العممية ،ط

ىـ ( ، صحيح البخاري ، دار الشعب ٕٙ٘البخاري ،أبو عبد اهلل محمد بن اسماعيل )ت ،  (ٕ)
 .ٜ/ٔ)القاىرة ، بما ( 
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مدم عميو السمام الى محمد صمى اهلل عميو وسمم في قصر الممك ىرقل وىي الصور 
عندما ارسمو الخميفة ابو بكر الصديق الى  (ٔ)نفسيا التى شاىدىا ىشام بن العاص

وجيني النبي صمى اهلل عميو وسمم إلى ممك   ممك بيزنطة ففي رواية دحية الكمبي قال
اهلل عميو وسمم فقبل خاتمو الروم بكتابو وىو في دمشق  فناولتو كتاب النبي صمى 

قام عمى ووضعو تحت شيء كان عميو قاعدًا، ثم نادى  فاجتمع البطارقة وقومو، ف
وسائد بنيت لو وكذلك كانت فارس والروم لم يكن ليا منابر ثم خطب أصحابو فقال  
ىذا كتاب النبي الذي بشرنا بو المسيح من ولد إسماعيل بن إبراىيم  قال  فنخروا 
نخرًة، فأومى بيده أن اسكتوا، ثم قال  إنما جربتكم كيف نصرتكم لمنصرانية. قال  

فأدخمني بيتًا عظيمًا فيو ثماث مئة وثماث عشرة صورة، فإذا فبعث إلي من الغد سرًا، 
ىي صور امنبياء المرسمين. قال  انظر أين صاحبك من ىؤالء؟ قال  فرأيت النبي 
صمى اهلل عميو وسمم كأنو ينطق، قمت  ىذا، قال  صدقت  فقال  صورة من ىذا عن 

ذا عن يساره؟ قمت   يمينو؟ قمت  رجل من قومو يقال لو أبو بكر الصديق قال  فمن
رجل من قومو يقال لو عمر بن الخطاب  قال  أما إنو نجد في الكتاب أن بصاحبيو 
ىذين يتمم اهلل ىذا الدين. فمما قدمت عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم أخبرتو فقال  

ومن امسس التي ارتكز (ٕ) صدق، بأبي بكر وعمر يتمم اهلل ىذا الدين بعدي ويفتح
ف العربي البيزنطي أيضًا ما تذكره بعض  الروايات في النسب المشترك عمييا التعار 

بين العرب والبيزنطيين. فقد ذكر الواقدي حوار دار بين القائد العربي عمرو بن 
العاص والقائد البيزنطي فمسطين بن ىرقل. فخمال ىذا الحوار حرص القائد البيزنطي 

ين والعرب انطماقًا من امبوة المشتركة عمى إبراز النسب المشترك بين الروم البيزنطي
براىيم وعيصو بن إسحق الذي ىو أخو إسماعيل. ومن الممفت في  في مدم ونوح وا 

ذكر إذ قال  ووافقو نتيت الييا الرواية السالفة الانص الحوار الجممة المعبرة التي 

                                                 
ىو ىشام بن العاص بن وائل بن ىاشم بن سعيد بن سيم القرشي السيمي أخو عمرو بن  (ٔ)

اجر العاص كان قديم اإلسمام. أسمم بمكة وىاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم مكة حين بمغو مي
النبي صمى اهلل عميو وسمم فحبسو ابوه وقومو بمكة حتى قدم بعد الخندق عمى النبي صمى اهلل 
عميو وسمم الى المدينة وشيد ما بعد ذالك من المشاىد ، ابن عبد البر ، االستيعاب في معركة 

 .ٚٛٗ/  ٔاالصحاب 
 . ٜٙ/  ٖابن منظور ، مختصر تاريخ دمشق ، دار الفكر )دمشق ، بما (  (ٕ)
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وما يعنينا من ىذه الروايات امربع ان ىناك لبنة مشتركة لمتعارف ( ٔ)عمرو عمى ذلك
أنو كذلك أثبتت المصادر التاريخية العربي البيزنطي في المرحمة االسمامية المبكرة 

كان من عادات وتقاليد البماط البيزنطي تكميف السفراء بحمل مجموعة من اليدايا 
إلى  يل أن العاىل البيزنطي ىرقل أىدىلتقديميا إلى عاىل الدولة الذي يستقبميم بدل

اليدية عمى وقد فرح عميو السمام ب،من سندس (ٕ)مستقةالرسول صمى اهلل عميو وسمم 
وعدىا رمزًا لمصمات الودية والسمام مع البيزنطيين ، ووفق  (ٖ)الرغم من طول أكماميا

م منبرًا رواية ابن كثير، فإن رجمًا من الروم قد صنع لمرسول صمى اهلل عميو وسم
وأىداه إياه. فبعد أن كان من عادتو عميو السمام أن يتوكأ عمى خشبة عند إلقاء 
خطبة الجمعة، أتاه رجل من الروم فقال إن شئت جعمت لك شيئًا إذا قعدت عميو 

كما يرد نص في ىدية أخرى  .(ٗ)ائم، فقال لو نعم فجعل لو المنبركنت كأنك ق
وىي عبارة عن ىدية مالية لم يحدد النص  أىداىا ىرقل إلى النبي وىو بتبوك،

ىي عبارة عن حمة مبمغيا. وقد رّد عميو السمام عمى ىدية ىرقل بيدية لمبعوثو، و 
 .(٘)ذات طابع إسمامي

 

                                                 
ىـ ( فتوح الشام، دار الكتب العممية )بيروت ، ٕٚٓالواقدي، محمد بن عمر ) ت ،  (ٔ)

 .ٕٔ/ ٕم(، ٜ٘ٚٔ
، ويقول أن ٖٖٗ/  ٓٔلسان العرب،  ابن منظور، وىي عبارة عن فراء طويل امكمام ، (ٕ)

 .ل فارسيمصطمح "مستقة" من أص
، وابن خمكان، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي  ٙ٘ٗ/ ٔالطبقات الكبرى،  ابن سعد،(ٖ)

وفيات امعيان، تحقيق إحسان عباس، طبعة دار صادر )بيروت،  ىـ ( ٔٛٙبكر) ت ، 
 .ٖٓٔ/ٗم ( ٜٚٚٔىـ ، ٜٖٚٔ

  .ٖٔٔ/ ٙم( ٕٖٜٔىـ ، ٖٔ٘ٔ، مطبعة السعادة )القاىرة ، ٔالبداية والنياية،ط ابن كثير، (ٗ)
ىـ ( كتاب امموال، تحقيق د. محمد ٕٕٗانظر ابن سمام ، أبوعبيد القاسم بن سمام ) ت ،  (٘)

مجموعة الوثائق السياسية لمعيد    محمد حميد اهلل، ٖ٘ٗ م( ٜٜٛٔ، دار الشروق )  ٔعمارة ط
 ٘ٔٔ م( ٜٜٙٔ، دار االرشاد )بيروت ،  ٕالنبوي والخمافة الراشدة، ط
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عالقح انرسىل انكرَى)صهً اهلل عهُه وسهى( تانروو تعذ 0 املثحث انثانث

 انثعثح

 وسهى( تانروو يف يكحعالقح انرسىل انكرَى )صهً اهلل عهُه 0 املطهة األول
م وَيُعـّد ٔٗٙ - ٓٔٙإن اإلمبراطور البيزنطي الذي عاصر ظيور اإلسـمام ىـو ىرقـل 

من أعظم امباطرة في التأريخ البيزنطي ، وقد كانت دولة الروم في ذلك الوقت تعـيش 
م واسـتمر مـا يقـارب مـن عشـرين عامـا وممـا ٖٓٙمحنة الغزو الفارسـي الـذى بـدأ سـنة 

مين في المرحمة المكية من حياة الرسول الكـريم صـمى اهلل عميـو وسـمم يماحظ أن المسم
كــانوا يتعــاطفون مــع الــروم فــي حــين كــان المشــركون يتعــاطفون مــع الفــرس فعــن ابــن 

كان المسممون يحبون أن يظير الروم عمى فارس منيم أىل كتـاب وكـان   عباس قال
، والـى ذلـك تشـير  (ٔ) انالمشركون يحبون أن تظير فـارس عمـى الـروم منيـم أىـل أوثـ

ومُ  الـمميات من سورة النور وىـى مـن السـور المكيـة ) َوُىـْم  َأْدَنـى اْمَْرضِ ِفـي  ُغِمَبـِت الـرُّ
ــَرُح  ــٍذ َيْف ــُل َوِمــْن َبْعــُد َوَيْوَمِئ ــِبِيْم َســَيْغِمُبوَن ِفــي ِبْضــِع ِســِنيَن ِلمَّــِو اْمَْمــُر ِمــْن َقْب ِمــْن َبْعــِد َغَم

فكـان مـن الطبيعـي ان (  ٕ) (اْلُمْؤِمُنوَن ِبَنْصـِر المَّـِو َيْنُصـُر َمـْن َيَشـاُء َوُىـَو اْلَعِزيـُز الـرَِّحيمُ 
مع دولة الروم وذلك بسبب انشغال  مدة المكية خالية من اي عداءتكون العماقة في ال

وده فـــي مكـــة الرســـول الكـــريم صـــمى اهلل عميـــو وســـمم طيمـــة ثماثـــة عشـــر عامـــا مـــن وجـــ
ســمامي الجديــد فــي مرحمتيــا الســرية والعمنيــة وبعــد اشــتداد امذى بالــدعوة الــى الــدين اإل

ليجرة الـــى الحبشـــة التـــي واالضـــطياد مـــن قبـــل المشـــركين امـــر رســـول اهلل اصـــحابو بـــا
مبراطوريـة الرومانيـة ويحكميـا النجاشـي الـذي عـرف انت تدين بالنصرانية المواليـة لإلك

                                                 
ىـ( تاريخ دمشق ، تحقيق ٔٚ٘ابن عساكر ،أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل ، )ت ،  (ٔ)

 .ٖٚ٘/ٔم ( ٜٔ٘ٔصماح الدين المنجد )دمشق ، 
 .٘-ٔسورة الروم ، اية  (ٕ)
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وقــد احســن ممــك الحبشــة اســتقباليم طيمــة مــدة بقــائيم الــى مابعــد اليجــرة الــى  (ٔ)بعدلــو 
المدينـــة وقـــد أرســـل صـــمى اهلل عميـــو وســـمم فـــي طمـــبيم مـــن النجاشـــي عمـــرو بـــن أميـــة 

وىكــــذا كــــان  (ٕ)ميــــم فــــي ســــفينتين ووافــــق قــــدوميم عميــــو يــــوم فــــتح خيبــــرالضـــمري فحم
احساس المسممين في مكة نحـو الـروم وقـد أثبتـت امحـداث والوقـائع بعـد بضـع  سـنين 
صدق االخبار القرمني ففي العام الذي ىاجر فيو الرسول الكـريم صـمى اهلل عميـو وسـمم 

ضـد الفـرس التـي  ةتـو العسـكريم بدأ ممـك الـروم ىرقـل حممإٕٙالى المدينة وىو عام 
 (ٖ)م ٕٚٙي معركة نينوى سنة نتصاره عمييم فاتوجت ب

 جعالقح انرسىل انكرَى )صهً اهلل عهُه وسهى( تانروو يف املذَنح املنىر0 املطهة انثانٍ
م وكانت ٕٕٙوصل الرسول الكريم محمد صمى اهلل عميو وسمم الى المدينة عام 

ميمتو امولى بناء كيان الدولة وفق قواعد وأسس راسخة، وتييئة الشروط والمتطمبات 
كافة لتحقيق ىذا اليدف. وكان بناء المسجد الخطوة امولى عمى ىذا الطريق، ثُمَّ 
أعقبو إصدار الوثيقة التي نظم فييا العماقات بين المسممين وغيرىم من القوى 

 (ٗ)المتواجدة من عرب وييود في المجتمع المدني، والمؤاخاة بين المياجرين وامنصار
القدرة عمى حماية الدولة الناشئة والمساعدة عمى وتشكيل جيش إسمامي مقاتل يمتمك 

تحقيق أىدافيا، وال جدال في أن مصدر التيديد امول لمدولة االسمامية الناشئة كان 
يكمن في كيد المشركين من اىل مكة وتربصيم بيا لذلك بدأ الرسول )صمى اهلل عميو 

يرة متقطعة ضّد المواقع وسمم( فور تثبيت أسس دولتو الجديدة في المدينة بشّن حروب صغ
، واستيدفت إرباك قريش (٘)أطمق عمييا المؤرخون اسم السراياالقرشية واعتراض تجارتيا، 

ضعافيا وتحطيم معنوياتيا عن طريق ضرب نشاطيا التج اري الذي كان يمثل عصب الحياة وا 

                                                 
ورد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ثناؤه عمى ممك الحبشة بقولو  ) وكان بالحبشة ممك  (ٔ)

 .ٕٖٛ/ ٕمم أحد بأرضو( انظر الطبري ، تاريخ االمم والمموك  صالح يقال لو النجاشي اليظ
 .(ٖٕٓٗصحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر رقم ) انظر (ٕ)
  ٙد. منقذ بن محمود السقار، دالئل النبوة، من مطبوعات رابطة العالم االسمامي، د.ت  (ٖ)
 . ٗٓ٘، و  ٜٛٗ/  ٕانظر ابن ىشام، السيرة النبوية،  (ٗ)
 .ٚ/  ٕابن سعد، الطبقات ،  (٘)
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في عممية امعداد قتصادية والشريان الوحيد لوجودىا كما كان ليذه السرايا أىدافا أخرى تكمن اال
الدائم والتدريب عمى كيفية المواجية وىي بالتالي تدخل في اطار تنمية القدرات القتالية عمى 

َباِط اْلَخْيِل ُتْرِىُبوَن ِبوِ  مِّن اْسَتَطْعُتم مَّا قاعدة )َوَأِعدُّوْا َلُيم ُكْم( الّموِ  َعْدوَّ  ُقوٍَّة َوِمن رِّ وفي  (ٔ)َوَعُدوَّ
تائجيا تأثر جرة حدثت غزوة بدر تمقى فييا زعماء قريش صفعة شديدة وكان من نالعام الثاني لمي

ين وبالتالي لم يون في تجارة أىل مكة مع البيزنط، وبدأ المسممون يتحكمتجارة قريش مع الشام
يعد الحجاز منطقة نفوذ تجاري لبيزنطة كما كان من قبل ، من ىنا حاول حمفاء البيزنطيين من 

ق الخناق عمى دولة المدينة وقطع شريان الحياة عنيا وذلك عن طريق أنزال عرب الشام تضيي
وغير ذلك من السمع  (ٕ)امذى بالتجار امنباط الذين كانوا يحممون الى المدينة الزيت والدقيق

، يضاف الى ذلك تعرضيم لسفراء الرسول صمى اهلل عميو وسمم الى المموك واممراء الضرورية
مك المناطق وىذا ما حدث بالفعل مع مبعوث الرسول صمى اهلل عميو وسمم أثناء مرورىم من ت

، فقد أرسل رسول اهلل دحية الى قيصر فأجازه ميفة الكمبى عمى يد رجال من جذامدحية بن خ
بمال وكساء وعند مروره بحسمى لقيو ناس من جذام فقطعوا عميو الطريق وأصابوا كل شىء معو 

يتبين مما سبق أن  .بالجريمة( ٗ)، وقد اشترك عدد من قبيمة لخم(ٖ)لفمم يصل الى المدينة ال بسم
المواجيات التي تحدثنا عنيا لم تكن بين المسممين والروم بل كانت بينيم وبين عرب الشام 

 والسيما قبائل كمب وجذام ولخم ، ولكن اممور ستختمف اختمافا كبيرا في المراحل الماحقة.

 

 

                                                 
 ٓٙسورة امنفال ، من اآلية (ٔ)
 ٖٕٗ/ ٔابن عساكر ، تاريخ دمشق ،  (ٕ)
ىـ ( تاريخ االسمام وطبقات المشاىير ٛٗٚالذىبي ، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )  (ٖ)

(. والسمل ىو الخمق من ٜٕٗ/ ٔم ٜٜٙٔوامعمام ، نسخة مصورة ، )دار الكتب المصرية ، 
الثياب )القديم من الثياب(،  الرازي ، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر ، مختار الصحاح ، 

 ٕٖٙ/  ٔم(  ٜٜ٘ٔىـ ،  ٘ٔٗٔ)بيروت ،  ٔمود خاطر ، طتحقيق مح
ىـ ( أنساب امشراف ، تحقيق محمد حميد ٜٕٚالبماذري ، أحمد بن يحيى بن جابر ) ت ،  (ٗ)

 ٖٚٚ/ ٔم( ٜٚٛٔاهلل ، دار المعارف )القاىرة ، 
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 انرسىل يع انرووزواخ غ0 انراتعاملثحث 

 (و 626)غزوج دويح اجلنذل 0 املطهة األول
ت عشرة ليمة. دومة الجندل  مدينة بينيا وبين دمشق خمس ليال، عن المدينة خمس عشرة أو س

ويذكر الحموي في  (ٕ)وسميت بيذا االسم من حصنيا مبني بالجندل (ٔ)وىي بالقرب من تبوك
ويذكر المسعودي ان  (ٖ)معجم البمدان أنيا سميت بذلك نسبة الى حصن بناه دوماء بن اسماعيل

وتقع  (ٗ)لممك الكندي الموالي لدولة الرومممك دومة الجندل في ذلك الوقت ىو اكيدر بن عبد ا
تُعّد ، (٘)دومة الجندل اآلن في محافظة الجوف شمال المممكة العربية السعودية قرب جبل طي

غزوة دومة الجندل أول غزوات الرسول صمى اهلل عميو وسمم لمواجية الروم خارج جزيرة 
وتختمف المصادر التاريخية في اسباب ىذه الغزوة فمنيم من يرى ان جمعا من قبيمة  (ٙ)العرب
من قضاعة تقطع الطريق وتقوم بأعمال السمب والنيب امام التجار القادمين من والى كمب 
فأمر الرسول الكريم صمى اهلل عميو وسمم بغزوىم ، ومنيم من يرى ان جمعا من  (ٚ)المدينة

في حين يرى اخرون ان اليدف من ( ٛ)قضاعة وغسان تجمعوا وكانوا يريدون مياجمة المدينة
، والتأكيد عمميا لمسممين في مواجية الرومى ازالة الرىبة النفسية لدى االغزوة ىو الحرص عم

لممسممين بأن رسالتيم عالمية وغير مقصورة عمى العرب فقد قيل لمرسول محمد صمى اهلل عميو 
وميما تكن امسباب فأن الرسول محمد  (ٜ))ان دنوت الى الشام كان ذلك مما يفزع قيصر(  وسمم

المسممين، فكان يسير الميل  ندب اصحابو فخرج في ألٍف من محمد صمى اهلل عميو وسمم 
عقبو عيون امعداء، وكان معو تشيع أخباره وتتويكمن النيار حتى يخفي مسيره وال

                                                 
 .ٕٙ/ٕابن سعد ، الطبقات ،  (ٔ)
، وعمى ىذا يكون معنى ٕٙٙٔ/ ٔط ، الجندل  ىي الحجارة ،الفيروزأبادي ،القاموس المحي (ٕ)

 .اسم المنطقة الحصن الذي بناه دوماء بالحجارة
 .ٚٛٗ/ ٕمعجم البمدان ، ياقوت الحموي ،  (ٖ)
ىـ ( التنبيو واالشراف ، تحقيق ٖٙٗالمسعودي ، أبو الحسن بن عمي بن الحسين ، )ت ،  (ٗ)

 .ٕ٘ٔ(   مٖٜٛٔعبد اهلل اسماعيل الصاوي ، المكتبة العصرية )بغداد ، 
 .ٛٚٗ/  ٕ، معجم البمدان ، الحموي  (٘)
 .ٕٗٔالمسعودي ، التنبيو واالشراف   (ٙ)
 .ٖٕٗ/ ٔابن عساكر ، تاريخ دمشق ،  (ٚ)
 .ٕٙ/ ٕابن سعد الطبقات ،  (ٛ)
 .ٖٓٗ/ ٔالواقدي ، المغازي ،  (ٜ)
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من بني عذرة يقال لو مذكوٌر، ىاٍد خريت، فخرج رسول اهلل صمى اهلل عميو دليٌل لو 
وسّمم مغذًا لمسير، ونكب عن طريقيم، ولما دنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسّمم من 
دومة الجندل وكان بينو وبينيا يوم أو ليمة سير الراكب المعتق قال لو الدليل  يا 

حتى أطمع لك. قال رسول اهلل صمى اهلل عميو  رسول اهلل، إن سوائميم ترعى فأقم لي
وسّمم  نعم. فخرج العذرى طميعًة حتى وجد مثار النعم والشاء وىم مغربون، ثم رجع 
إلى النبي صمى اهلل عميو وسّمم فأخبره وقد عرف مواضعيم، فسار النبي صمى اهلل 

منيم أحدًا فقد  عميو وسّمم حتى دنا من القوم ولم يمق رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم
ولوا مدبرين وتركوا أنعاميم وماشيتيم غنيمة بأيدي المسممين وأسر المسممون رجما 

ىربوا لما سمعوا بأنك أخذت نعميم ،   منيم وأحضروه الى الرسول فسألو عنيم فقال
فعرض عميو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم االسمام فأسمم وأقام بساحتيم أياما 

السرايا والجيوش فمم يصب منيم أحدا وعاد المسممون الى وبعث البعوث وبث 
المدينة وفي أثناء عودتيم وادع الرسول عيينة بن حصن الفزاري وأستأذن عيينة 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في أن ترعى ابمو وغنمو في أرض قريبة من المدينة 

ّمم استعمل عمى عمى ستة وثماثين ميما منيا وكان رسول اهلل صمى اهلل عميو وس
وتجدر اإلشارة الى اىمية ىذه العزوة في اجياض ىجوم ( ٔ)المدينة سباع بن عرفطة.

ىجوم محتممًا عمى المسممين كما انيا في الوقت حققت ارىابًا لمروم الذين تقع 
المنطقة التي وصميا الرسول صمى اهلل عميو وسمم بجيشو عمى حدودىم وكان ضمن 

 .(ٕ)النفوذ البيزنطي
 

                                                 
، )القاىرة ،  ابن كثير ، السيرة النبوية ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، مطبعة عيسى الحمبي (ٔ)

 ٚٚٔ/ ٖم( ٜٗٙٔىـ ، ٖٗٛٔ
ىـ ( ،  ٜٚٚبدر الدين الحمبي ، ابو محمد الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب )ت ،  (ٕ)

 ٔالمقتفى من سيرة المصطفى صمى اهلل عميو وسمم ، تحقيق د. مصطفى محمد حسين ، ط
بن  ين احمد بن عمي، والمقريزي ، ابو العباس تقي الد ٕ٘٘م(   ٜٜٙٔ -ىـ  ٙٔٗٔ)القاىرة ، 

ىـ ( ، إمتاع امسماع بما لمنبي من امحوال وامموال والحفدة والمتاع ،  ٘ٗٛعبد القادر ) ت ، 
 ٕٕٔ/ ٔم(  ٜٜٜٔ -ىـ  ٕٓٗٔدار الكتب العممية )بيروت  ٔتحقيق محمد بن عبد الحميد ، ط

  ٗٓٗ/  ٔ، والواقدي ، المغازي ، 
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 و ( 626هـ )  8غزوج يؤتح 0ملطهة انثانٍا
في جمادى امولى سنة ثمان من اليجرة بعث النبي صمى اهلل عميو وسمم الحارث بن 
عمير امزدي رضي اهلل عنو بكتابو إلى عظيم ُبصرى، يدعوه إلى اإلسمام فعرض لو 
شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان عاممًا عمى البمقاء من أرض الشام تحت الحماية 

السفراء والرسل من  قتلوكان  (ٔ)فضرب عنقو فأوثقو رباًطا، ثم قدمو، ،الرومانية 
أشنع الجرائم، بل ىو يزيد عمى إعمان العداء والحرب،وكان عرفا عالميا في ذلك 

سمم حين نقمت إليو امخبار، الوقت ، فاشتد ذلك عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو و 
فسرعان ما اجتمع عند  ،فدعا النبي صمى اهلل عميو وسمم الناس لمخروج ومقاتمة الروم

النبي صمى اهلل عميو وسمم لقيادة  هلل عميو وسمم ثماثة مالف واختارالنبي صمى ا
زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد اهلل   الجيش ثماثة أمراء عمى التوالي

وان قتل جعفر )ان قتل زيد فجعفر   بن رواحة فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم
ان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قد بعث  عباسوعن ابن  (ٕ)فعبد اهلل بن رواحة(

ليصمى مع رسول  وقد تخمف عبد اهلل بن رواحة عن السرية ،بيذه السرية يوم الجمعة
فمما صمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم رمه  ،اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثم يمحق بيم

فقال  ما منعك ان تغدو مع أصحابك؟ فقال  أردت ان اصمى معك الجمعة ثم 
االرض جميعا ما  يلو انفقت ما ف  اهلل عميو وسمم الحقيم، فقال رسول اهلل صمى

أىمية مؤتة كونيا أول معركة ىامة بين المسممين من جية وتتجمى  (ٖ)ادركت غدوتيم
                                                 

ىـ( االصابة في تميز الصحابة ، ٕ٘ٛسقماني )ت ، ابن حجر ، أحمد بن عمي بن حجر الع (ٔ)
، والقسطماني ، ابو العباس  ٕ٘ٛ/ ٔىـ( ٕٖٛٔ، دار أحياء التراث العربي ، )بيروت ،  ٔط

ه ( ، المواىب المدنية بالمنح المحمدية  ٖٕٜاحمد بن محمد بن ابي بكر بن عبد الممك ) ت ، 
 ٖٓٙ/  ٔالمقريزي ، إمتاع امسماع ، ، و  ٖٓٙ/  ٔ، المكتبة التوفيقية ) مصر ، بما ( 

 (.ٕٔٙٗرقم الحديث )  ٕٓٔ/ ٘البخاري ، الصحيح ، كتاب المغازي ، (ٕ)
ىـ ( سنن البييقي الكبرى ، ٛ٘ٗالبييقي ، أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى ) ت ،  (ٖ)

 /ٖم ( ٜٜٗٔىـ ، ٗٔٗٔتحقيق محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز )مكة المكرمة ، 
ٔٛٚ . 

http://www.islamdoor.com/K3/motah.htm
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والروم وحمفائيم من القبائل العربية في الشام من جية ثانية  كما يبدو من ىذه الغزوة 
رة العرب بالشام، وقد كان  تصميم المسممين عمى مواجية الروم وحمفائيم من متنصِّ

 (ٔ)َبكر، و لخم، و ُجذام، و ُبَميّ من بين القبائل المحالفة لمروم  َبيراء، ووائل، و 
 .وليذا فإن ىذه المعركة تشكل منعطفا تاريخيا ميما من معارك الرسول السابقة

المسـممون بـأن جـيش وفوجئ (ٕ)جيش المسممين إلى منطقة ُمَعان من بماد الشام وصل
الــروم يبمــغ مــائتي ألــف مقاتــل وفــي روايــة مائــة الــف مقاتــل مــزودين بالســماح الكــافي 

، فــــي حـــين لــــم يتجـــاوز جــــيش (ٖ)باج لينبيـــر المســــممون بيـــم وبقـــوتيميرفمـــون فـــي الــــدي
المسممين الثماثة االف مقاتل  فتشاور القـادة الثماثـة فيمـا بيـنيم فكـان بعضـيم يـرى ان 

اهلل صــمى اهلل عميــو وســمم لينظــر مــاذا يقــول وكــان رأي عبــد اهلل بــن يكتــب الــى رســول 
رواحــة المواجيــة فقــال  يــا قــوم واهلل إن التــي تكرىــون لمتــي خــرجتم تطمبــون.. الشــيادة، 
وما نقاتل الناس بعدد وال قوة وال كثرة، وما نقاتميم إال بيـذا الـدين الـذي أكرمنـا اهلل بـو. 

ما شيادة.فقال الناس  قد واهلل صـدق  ن  إما ظيورإنما ىي إحدى الحسنييفانطمقوا ف وا 
. فمضــى النــاس، وقــد امــتألت قمــوبيم ثقــة بــاهلل ســبحانو وعمــى الــرغم مــن  (ٗ)ابــن رواحــة

ىذا الفارق الكبير في العدد، إذ أنَّ كـل مسـمم مـنيم يواجـو وحـده تقريبـًا سـبعين مشـركًا، 
والمـوت فـي سـبيل اهلل.والتقـى فقد دخموا في معركة حاميـة وىـم مشـتاقون إلـى الشـيادة، 

الجيشـــان، وقـــاد زيـــد بـــن حارثـــة جـــيش المســـممين، وىـــو يحمـــل رايـــة رســـول اهلل حتــــى 
استشــيد رضــي اهلل عنــو، فأخــذ الرايــة جعفــر بــن أبــي طالــب، واشــتدت المعركــة، فنــزل 

                                                 
 .ٜٕٗ/  ٖابن ىشام ، السيرة النبوية ،  (ٔ)
. معان  بمدة بين الحجاز والشام عمى بعد خمسة ايام من دمشق ٜٕٗ/  ٖالمصدر نفسو ،  (ٕ)

ه ( ، معجم مستعجم من  ٚٛٗبطريق مكة ، البكري ، ابو عبد اهلل عبد العزيز الوزير ) ت ، 
 . ٕٚٔ/  ٗم (  ٜ٘ٗٔاسماء البماد والمواقع ، تحقيق مصطفى السقا ) القاىرة ، 

ىـ ( شرح المواىب ٕٕٔٔن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ) ت ، الزرقاني ، محمد ب (ٖ)
 ٖ، والطبري ، تاريخ الرسل والمموك ،  ٕٔٚ/  ٕالمدنيةلمقسطماني ، دار المعرفة )بيروت ، بما( 

 /ٕٚ. 
 ٖٓٗ/  ٖابن ىشام ، السيرة النبوية ،  (ٗ)

http://islamselect.net/mat/86997
http://islamselect.net/mat/86997
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جعفــر عــن فرســو وعقرىــا حتــى ال يأخــذىا أحــد مــن  الكفــار فيحــارب عمييــا المســممين، 
بيمينو فقطعت، فأخذىا بشـمالو فقطعـت، فاحتضـنيا بعضـديو حتـى  وحمل جعفر الراية

ــــن رواحــــة ــــد اهلل ب ــــة عب ــــو فحمــــل الراي فكــــان مصــــيره مصــــير  ،استشــــيد رضــــي اهلل عن
صاحبيو عندئذ كان البد من أن يبحث المسممون عن قائد يدير المعركة بعد استشـياد 

المسـممين اصـطمحوا عمـى  ) يـا معشـر  القادة الثماثة، فالتقط الراية ثابت بن اقرم فقـال
رجــل مــنكم قــالوا انــت قــال مــا انــا بفاعــل فاصــطمح النــاس عمــى خالــد بــن الوليــد واخــذ 

ـــة ( ـــو العســـكرية التـــي يخوضـــيا بعـــد (ٔ) الراي ـــو أولـــى تجارب ـــاد خالـــد رضـــي اهلل عن . فق
إسمامو. فوجد الفرق كبيًرا بين عدد المشركين وعدد المسممين، والبـد أمامـو مـن الحيمـة  

يفنـــى المســـممون جمـــيعيم، ويحـــافظ عمـــى جيشـــو ســـميًما، فكـــان يقاتـــل امعـــداء  حتـــى ال
كأسد جسور، وكمَّما انكسر في يده سيف أخذ سيًفا مخر، حتى انكسرت فـي يـده تسـعة 

لقــد انقطعــت فــي يــدي يــوم مؤتــة     أســياف فقــد روى البخــاري عــن خالــد بــن الوليــد قــال
، وعنـــدما جـــاء الميـــل وتوقـــف (ٕ) ةفمـــا بقـــي فـــي يـــدي إال صـــفيحة يمانيـــ ،تســـعة أســـياف

القتــال، أخــذ خالــد يعيــد ترتيــب جــيش، فجعــل الميمنــة ميســرة، والميســرة ميمنة،والمقدمــة 
الــروم إلــى المســممين، فوجــدوا الوجــوه غيــر وجــوه اممــس،  نظــروفــي الصــباح  مــؤخرة.

وا خــائفين عمــى الــرغم مــن  فظنــوا أن المســممين قــد جــاءىم مــدد، فخــافوا وارتعــدوا، وفــرُّ
في ىذه المعركة سـيف اهلل كثرتيم، فمم يتبعيم المسممون،  وأطمق عمى خالد بن الوليد 

و المســممين مـن اليــماك المحقــق ، تقــديًرا لذكائـو وحســن تصـرفو الــذي أنقــذ بـ(ٖ)المسـمول
ر ىــــؤالء المجاىــــدين أثنــــاء وقــــد أخبــــر رســــول اهلل صــــمى اهلل عميــــو وســــمم النــــاس بخبــــ

أخذ الرايـة زيـد بـن حارثـة فقاتـل بيـا  يفيما بمغن  صمى اهلل عميو وسمم ، إذ قالةالمعرك
ثـــم صـــمت رســـول اهلل  ،فأخـــذىا جعفـــر فقاتـــل بيـــا حتـــى قتـــل شـــييداً  ،حتـــى قتـــل شـــييداً 

هلل عميـو وسـمم حتـى تغيـرت وجـوه االنصــار وظنـوا أنـو قـد كـان فـى عبـد اهلل بــن صـمى ا
اخـــذىا عبـــد اهلل بـــن رواحـــة فقاتـــل بيـــا حتـــى قتـــل   ثـــم قـــال ،رواحـــة بعـــض مـــا يكرىـــون

                                                 
 .ٕٕٗ/  ٖالمصدر نفسو ،  (ٔ)
 .(ٕٙٙٗرقم الحديث )  ٖٓٔ/  ٘ البخاري ، الصحيح ، كتاب المغازي ، (ٕ)
 .ٜٖٛ/  ٔابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ،  (ٖ)

http://mnwat.net/qs/t185113.html
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فرأيـت فـى  ذىـبلقـد رفعـوا الـى الجنـة فيمـا يـرى النـائم عمـى سـرر مـن   ثـم قـال ،شييدا
 يفقمـــت عمـــا ىـــذا ؟ فقيـــل لـــ ،صـــاحبيو ياهلل بـــن رواحـــة إزورارًا عـــن ســـرير  ســـرير عبـــد

عبـد  يحـدثن  يقـال الواقـد.(ٔ) مضيا وتردد عبـد اهلل بـن رواحـة بعـض التـردد ثـم مضـى
لما أخذ خالد بن الوليد الراية قال رسول اهلل   اهلل بن الحارث بن الفضيل عن أبيو قال

العطـاف بـن  يحدثن  أيضاً  يوقال الواقد.(ٕ)االن حمى الوطيس  صمى اهلل عميو وسمم
قــد جعــل مقدمتــو فممــا أصــبح غـدا و  ،لمــا قتـل عبــد اهلل بــن رواحــة بـات خالــد  خالـد قــال
العكــس " وميمنتــو ميســرتو ووضــع خمــف المــؤخرة و  يمقدمــة الجــيش فــ جعــل يأســاقتو "

  قـال ،الجيش مجموعة من الجنـود يثيـرون الغبـار ويحـدثون جمبـة عنـد طمـوع الصـباح 
فرعبــوا وانكشــفوا  ،ىيئــتيم وقــالوا قــد جــاءىم مــددوا مــا كــانوا يعرفــون مــن رايــاتيم و فــأنكر 

وتمكـــن مـــن خـــداع الـــروم والغساســـنة وامـــن االنســـحاب وخشـــي الـــروم مـــن  (ٖ) منيـــزمين
الـروم  لمحاق بو خوفـا مـن الوقـوع فـي كمـين واسـتطاع أن يخمـص المسـممين مـن أيـدىا
المســممون و  ،القــوى ومــددىم الــذى ال ينقطــع ألــف بعتــادىم يالعــرب الــذين بمغــوا مــائتو 

 ،ولنــا أن نتبــين ىنــا الفــرق الكبيــر بــين القــوتين ،حينئــذ اليتجــاوزون الثماثــة االف مقاتــل
وعنــد عــودة جــيش المســممين الــى المدينــة حــث  ،مــن اهلل وىــذا وحــده َيُعــّد نصــرًا وفتحــاً 

(، فقــال ليــم رســول اهلل )يــا فــرار فــررتم فــى ســبيل اهلل  عمــييم النــاس التــراب قــائمين ليــم
وقـد أفـاد  (ٗ))ليسوا بالفرار ولكنيم الكـرار ان شـاء اهلل عـز وجـل(  صمى اهلل عميو وسمم

روم فـي مسـتقبل جيـادىم معيـم  إذ المسممون دروسًا وخبرة من ىذا المقـاء امول مـع الـ
تعرفــــوا عمــــى عــــددىم وُعــــّدتيم وخططيــــم العســــكرية، وطبيعــــة امرض التــــي وقــــع فييــــا 

                                                 
ىـ( الروض امنف ، تحقيق عبد الرؤف سعد ٔٛ٘السييمي ، ابو القاسم عبد الرحمن ) ت ،  (ٔ)

 .ٕٙٔ/  ٗ، شركة الطباعة الفنية المتحدة بالعباسة )القاىرة ، بما (  ٔ، ط
 .ٗٙٚ/  ٕالواقدي ، المغازي ،  (ٕ)
 .ٗٙٚ/  ٕالمصدر نفسو ،  (ٖ)
ىـ ( الثقات ، ٖٗ٘ابن حبان ، اممام أبو حاتم بن حيان بن أحمد التميمي البستي ) ت ،  (ٗ)
 .ٖٗ/  ٕم ( ٜ٘ٚٔىـ ٜٖ٘ٔ، تحقيق شرف الدين أحمد ، دار الفكر ) ٔط

http://forum.sendbad.net/t28401.html
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ويبــــدو أن النبــــي صــــمى اهلل عميــــو وســــمم  أدرك بعــــد مؤتــــة ضــــرورة الحــــذر  ،(ٔ)القتــــال
والتريــث، ومــن ىنــا وّجــو بعــد ذلــك مباشــرة ســرية بقيــادة عمــرو بــن العــاص  رضــي اهلل 

اف ف بحنكتو وتأّنيو، وقد وصمت ىذه السرية إلى ذات السماسل فـي أطـر عنو  المعرو 
 (ٕ)ىـٛالشام في جمادى الثانية سنة 

 املطهة انثانث

 (و 630هـ ) 6غزوج تثىك 
فيما تقدم من غزوة مؤتو تبين لنا بوضوح  أن ىناك قوة تعرضت لممسممين من غير 
مبرر، وىي قوة الرومان  أكبر قوة عسكرية ظيرت عمى وجو امرض في ذلك الزمان 
وقد عرفنا أن بداية ىذا التعرض كانت بقتل سفير رسول المَّو صمى اهلل عميو وسمم 

يل بن عمرو الغساني، حينما كان السفير الحارث بن عمير امزدي. عمى يدي شرحب
يحمل رسالة النبي صمى اهلل عميو وسمم إلى عظيم بصرى، وأن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم أرسل بعد ذلك سرية زيد بن حارثة التي اصطدمت بالرومان اصطدامًا عنيفًا 

ركت في مؤتة، ولم تنجح في أخذ الثأر من أولئك الظالمين المتغطرسين، إال أنيا ت
أروع أثر في نفوس العرب، قريبيم وبعيدىم. ولم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان 
لمعركة مؤتة من امثر الكبير لصالح المسممين، وعما كان يطمح إليو بعد ذلك كثير 
من قبائل العرب من استقماليم عن قيصر، ومواطأتيم لممسممين، إن ىذا كان خطرًا 

خطوة، وييدد الثغور الشامية التي تجاور العرب،  يتقدم ويخطو إلى حدوده خطوة بعد
فكان يرى أن القضاء يجب عمى قوة المسممين قبل أن تتجسد في صورة خطر عظيم 
ال يمكن القضاء عمييا. وقبل أن تثير القماقل والثورات في المناطق العربية المجاورة 

نة كاممة حتى لمرومان. ونظرًا إلى ىذه المصالح لم يقض قيصر بعد معركة مؤتة س
أخذ يييىء الجيش من الروم والعرب التابعة ليم من مل غسان وغيرىم، وبدأ يجيز 

                                                 
، مكتبة العموم والحكم بالمدينة المنورة  ٔد. أكرم العمري ، السيرة النبوية الصحيحة ، ط (ٔ)
 .ٓٚٗ/  ٕم ( ٕٜٜٔىـ ، ٕٔٗٔ)
 .ٖٔٔ/  ٕابن سعد ، الطبقات ،  (ٕ)
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لمعركة دامية فاصمة وكانت امنباء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان  لمقيام بغزوة 
حاسمة ضد المسممين، حتى كان الخوف يتسورىم كل حين. ال يسمعون صوتًا غير 

ف الرومان. ويظير ذلك جميًا مما وقع لعمر بن الخطاب، فقد معتاد إال ويظنونو زح
ىـ(. وكان قد ٜكان النبي صمى اهلل عميو وسمم ملى من نسائو شيرًا في ىذه السنة )

ىجرىن واعتزل عنين في مشربة لو، ولم يفطن الصحابة إلى حقيقة اممر في بدايتو 
اليم والحزن والقمق. يقول فظنوا أن النبي صمى اهلل عميو وسمم طمقين، فسرى فييم 

وكان لي صاحب من امنصار إذا  -وىو يروي ىذه القصة  -عمر بن الخطاب 
ذا غاب كنت متيو أنا بالخبر  وكانا يسكنان في عوالي  -غبت أتاني بالخبر، وا 

ونحن نتخوف ممكًا من مموك  -المدينة، ويتناوبان إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم 
د أن يسير إلينا، فقد امتألت صدورنا منو، فإذا صاحبي غسان ذكر لنا أنو يري

امنصاري يدق الباب، فقال  افتح، أفتح، فقمت جاء الغساني؟ فقال  بل أشد من 
وكنا  ذلك، اعتزل رسول المَّو صمى اهلل عميو وسمم أزواجو. وفي لفظ مخر )أنو قال

و، فرجع عشاء، تحدثنا أن مل غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبت
فضرب بابي ضربًا شديدًا وقال  أنائم ىو؟ ففزعت، فخرجت إليو، وقال  حدث أمر 
عظيم. فقمت ما ىو؟ أجاءت غسان؟ قال  ال بل أعظم منو وأطول، طمق رسول المَّو 

. وىذا يدل عمى خطورة الموقف، الذي كان يواجيو (ٔ)صمى اهلل عميو وسمم نساءه(
ومان ويزيد ذلك تأكيدًا ما فعمو المنافقون حينما نقمت إلى المسممون بالنسبة إلى الر 

المدينة أخبار إعداد الرومان، عمى الرغم  ما رمه ىؤالء المنافقون من نجاح رسول 
المَّو صمى اهلل عميو وسمم في كل الميادين وأنو ال يوجل من أيِّ سمطان عمى ظير 

لرغم من ىذا كمو طفق امرض، بل يذيب كل ما يعترض في طريقو من عوائق وبا
ىؤالء النافقون يأممون في تحقيق ما كانوا يخفونو في صدورىم، وما كانوا يتربصونو 
من الشر باإلسمام وأىمو. ونظرًا إلى قرب تحقق مماليم أنشأوا وكرا لمدس والتآمر، في 
رصادًا لمن  صورة مسجد، وىو مسجد الضرار، أسسوه كفرًا وتفريقًا بين المؤمنين وا 

                                                 
، رقم الحديث ٓٛٔ/  ٙالبخاري، الصحيح، كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنتو،  (ٔ)
(ٜ٘ٔٔ). 
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المَّو ورسولو، وعرضوا عمى رسول المَّو صمى اهلل عميو وسمم أن يصمي فيو،  حارب
نما غرضيم بذلك أن يخدعوا المؤمنين فما يفطنوا ما يؤتى في ىذا المسجد من  وا 
الدس والمؤامرة ضدىم، وال يمتفوا إلى من يرده ويصدر عنو، فيصير وكرة مأمونة 

الجيش، ففشموا في مراميم وفضحيم المَّو  ليؤالء إلى قفولو من الغزوة  لشغمو بجياز 
حتى قام الرسول صمى اهلل عميو وسمم بيدم المسجد بعد القفول من الغزو، بدل أن 

 .(ٔ)يصمي فيو
وصمت امخبار الى الرسول الكريم صمى اهلل عميو وسمم عن طريق امنباط الذين 

مرمًا قوامو أربعون يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن ىرقل قد ىيأ جيشًا عر 
ألف مقاتل، وأعطى قيادتو لعظيم من عظماء الروم، وأنو أجمب معيم قبائل لخم 

وىكذا تمثل أمام  (ٕ)ب. وأن مقدمتيم بمغت إلى البمقاءوجذام وغيرىما من متنصرة العر 
المسممين خطر كبير والذي كان يزيد خطورة الموقف أن الزمان كان فصل القيظ 
الشديد، وكان الناس في عسرة وجدب من البماء وقمة من الظير، وكانت الثمار قد 
طابت، فكانوا يحبون المقام في ثمارىم وظماليم، ومع ىذا كمو كانت المسافة بعيدة، 

 .لذلك قرر الرسول صمى اهلل عميو وسمم التييؤ لقتال الرومان، والطريق وعرة صعبة
لى أىل  يم حتى يزحفوا إلى دار اإلسمام.وال يميمون وبعث إلى القبائل من العرب وا 

مكة يستنفرىم. وكان كل ما يريد غزوة يغزوىا إال ورى بغيرىا. ولكنو نظرًا إلى 
لى شدة العسرة  وكثرة العدوفأمر الن اس بالجياز وأخبرىم أنو يريد خطورة الموقف وا 

. وجمى لمناس أمرىم  ليتأىبوا أىبة كاممة. وحضيم عمى الجياد، ونزلت (ٖ)الروم
بعض اآليات من سورة براءة تثيرىم عمى الجماد، وتحثيم عمى القتال. ورغبيم رسول 
نفاق كرائم امموال في سبيل المَّو.  المَّو صمى اهلل عميو وسمم في بذل الصدقات، وا 

المسممون يتسابقون إلى التجيز لمغزو  ولم يكن من المسممين أن سمعوا صوت و 
رسول المَّو صمى اهلل عميو وسمم يدعو إلى قتال الروم إال وتسابقوا إلى امتثالو، فقاموا 

                                                 
 .ٖٓ٘-ٜٕ٘/  ٗانظر ابن ىشام ، السيرة النبوية ،  (ٔ)
 .ٜٜ/  ٖالواقدي ، كتاب المغازي ،  (ٕ)
 .ٙٔ٘/  ٗابن ىشام ، السيرة النبوية  (ٖ)
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يتجيزون لمقتال بسرعة بالغة، وأخذت القبائل والبطون تأتي إلى المدينة من كل 
سممين أن يتخمف عن ىذه الغزوة إال الذين في صوب وناحية، ولم يرض أحد من الم

قموبيم مرض  حتى كان يجيء أىل الحاجة والفاقة يستحممون رسول المَّو صمى اهلل 
عميو وسمم   ليخرجوا إلى قتال الروم، فإذا قال ليم  )ال َأِجُد َما َأْحِمُمُكْم َعَمْيِو َتَولَّوا 

، كما تسابق المسممون في (ٔ)ا َأال َيِجُدوا َما ُينِفُقوَن(َوَأْعُيُنُيْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع َحَزنً 
إنفاق امموال وبذل الصدقات، كان عثمان بن عفان قد جيز عيرًا لمشام، مائتا بعير 
بأقتابيا وأحماسيا، ومائتا أوقية، فتصدق بيا ثم تصدق بمائة بعير بأحماسيا وأقتابيا، 

فكان رسول المَّو صمى اهلل  . عميو وسممثم جاء بألف دينار فنثرىا في حجره صمى اهلل
. وجاء عبد الرحمن بن (ٕ)ل ما ضر عثمان ما عمل بعد اليومعميو وسمم يقمبيا ويقو 

م يترك مىمو إال المَّو ورسولو عوف بمائتي أوقية فضة، وجاء أبو بكر بمالو كمو ول
، (ٖ)وجاء بصدقتو. وجاء عمر بنصف مال وكانت أربعة مالف درىم، وىو أول من

وجاء العباس بمال كثير. وجاء طمحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسممة، كميم جاؤوا 
. وتتابع الناس بصدقاتيم (ٗ)بمال. وجاء عاصم بن عدي بتسعين وسقا من التمر

 قميميا وكثيرىا، حتى كان منيم من أنفق مدًا أو مدين لم يكن يستطيع غيرىا. 
. ولم يمسك (٘)معاضد وخماخل وقرط وخواتمن مسك و وبعثت النساء ما قدرن عميو م

أحد يده، ولم يبخل بمالو إال المنافقون )الَِّذيَن َيْمِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعيَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِفي 
َدَقاِت َوالَِّذيَن ال َيِجُدوَن ِإال ُجْيَدُىْم َفَيْسَخُروَن ِمْنُيْم( وىكذا تجيز الجيش،  (ٙ)الصَّ

                                                 
 .ٕٜسورة التوبة ، مية  (ٔ)
، دار ٖىـ ( مسند االمام أحمد تحقيق أحمد محمد شاكر ، طٕٔٗأحمد بن حنبل)ت ، (ٕ)

 . ٖٙ/٘م(ٜ٘ٚٔىـ ،ٖٛٙٔالمعارف)مصر ، 
ىـ ( سنن أبو داود تحقيق عزت ٕ٘ٚابي داود ، سميمان بن االشعث الحساني االزدي)ت ، (ٖ)

 .ٕٖٔ/ ٕىـ (ٜٖٔٔالدعاس )سورية 
 .ٜٖٔ/  ٖانظر الواقدي ، مغازي الواقدي ،  (ٗ)
 .ٖ٘/  ٕابن عساكر ، تاريخ دمشق ،  (٘)
 .ٜٚسورة التوبة ، اية  (ٙ)
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فاستعمل رسول المَّو صمى اهلل عميو وسمم عمى المدينة محمد بن مسممة امنصاري، 
وقيل سباع بن عرفطة، وخمف عمى أىمو عمي بن أبي طالب رضي المَّو عنو، وأمره 
باإلقامة فييم، وغمص عميو المنافقون، فخرج فمحق برسول المَّو صمى اهلل عميو 

ى أن تكون مني بمنزلة ىارون من موسى، إال وسمم، فرده إلى المدينة وقال  أال ترض
. ثم تحرك رسول المَّو صمى اهلل عميو وسمم يوم الخميس نحو (ٔ)أنو ال نبي بعدي

ثماثون ألف مقاتل، لم يخرج المسممون  -الشمال يريد تبوك، ولكن الجيش كان كبيرًا 
من امموال فمم يستطع المسممون مع ما بذلوه  -في مثل ىذا الجمع الكبير قبمو قط 

أن يجيزوه تجييزًا كاممًا. بل كانت في الجيش قمة شديدة بالنسبة إلى الزاد والمراكب، 
فكان ثمانية عشر رجمًا يتعقبون بعيرًا واحدًا. وربما أكموا أوراق امشجار حتى تورمت 
شفاىيم، واضطروا إلى ذبح البعيرمع قمتيا ليشربوا ما في كرشو من الماء، ولذلك 

. ومر الجيش اإلسمامي في طريقو إلى تبوك (ٕ)لجيش جيش العسرةسمي ىذا ا
بالحجر ديار ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي وادي القرى فاستقى الناس من 
بئرىا، فمما راحوا قال رسول المَّو صمى اهلل عميو وسمم ال تشربوا من مائيا وال 

ه اإلبل، وال تأكموا منو منو لمصماة. وما كان من عجين عجنتموه فاعمفو  اتتوضؤو 
شيئًا، وأمرىم أن يستقوا من البئر التي كانت تردىا ناقة صالح عميو السمام. وفي 
الصحيحين عن ابن عمر قال  لما مر النبي صمى اهلل عميو وسمم بالحجر قال  ال 

 تدخموا مساكن الذين ظمموا أنفسيم أن يصيبكم ما أصابيم إال أن تكونوا باكين، 
. واشتدت في الطريق حاجة الجيش (ٖ)و وأسرع بالسير حتى جاز الواديثم قنع رأس

فدعا المَّو، فأرسل المَّو  ،إلى الماء حتى شكوا إلى رسول المَّو صمى اهلل عميو وسمم
سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس، واحتمموا حاجاتيم من الماء. ولما قرب من تبوك 

نكم لن تأتوىا حتى يضحى قال  إنكم ستأتون غدًا إن شاء المَّو تعا لى عين تبوك، وا 
النيار، فمن جاءىا فما يمس من مائيا شيئًا حتى متي قال معاذ  فجئنا وقد سبق 

                                                 
 .ٜٓٔ/ ٕ( ٘ٔٗٔالبخاري ، الصحيح، كتاب المغازي ، رقم الحديث ، ) (ٔ)
 .ٖٛٙ/  ٔالبماذري ، أنساب امشراف ،  (ٕ)
 .ٚ/ ٙ( ٜٔٗٗالبخاري ، صحيح البخاري ، رقم الحديث )  (ٖ)
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إلييما رجمان، والعين تبض بشيء من مائيا، فسأليما رسول المَّو صمى اهلل عميو 
ل. ثم وسمم ىل مسستما من مائيا شيئًا؟ قاال نعم. وقال ليما ما شاء المَّو أن يقو 

غرف من العين قميمًا قميمًا حتى اجتمع الوشل، ثم غسل رسول المَّو صمى اهلل عميو 
وسمم فيو وجيو ويده، ثم أعاده فييا فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس، ثم قال 
رسول المَّو صمى اهلل عميو وسمم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ىينا قد 

تيب   الطريق لما بمغ تبوك قال رسول المَّو صمى اهلل عميو وسمم . وفي(ٔ)ممىء جناناً 
عميكم الميمة ريح شديدة، فما يقم أحد منكم، فمن كان لو بعير فميشد عقالو، فيبت 

. وكان دأب رسول المَّو (ٕ)ريح شديدة، فقام رجل فحممتو الريح حتى ألقتو بجبمي طيء
بين الظير والعصر، وبين المغرب  صمى اهلل عميو وسمم في الطريق أنو كان يجمع

والعشاء جمع التقديم وجمع التأخير كمييما. ولما وصل تبوك نزل الجيش اإلسمامي 
فعسكر ىناك، وىو مستعد لمقاء العدو، وقام رسول المَّو صمى اهلل عميو وسمم فييم 
خطيبًا، فخطب خطبة بميغة، أتى بجوامع الكمم وحض عمى خير الدنيا واآلخرة. 

وأنذر، وبشر وأبشر، حتى رفع معنوياتيم، وجبر بيا ما كان فييم من النقص وحذر 
. وأما الروم وحمفاؤىم فمما سمعوا بزحف رسول (ٖ)والخمل من قمة الزاد والمادة والمؤنة

المَّو صمى اهلل عميو وسمم أخذىم الرعب فمم يجترئوا عمى التقدم والمقاء إذ انسحب 
 المسممون في تبوك عشرين يومًا يتحدون الروم. الروم وحمفاؤىم الى حمص واقام 

النبي صمى اهلل عميو وسمم ان يتقدم في داخل بماد الشام اال ان سيدنا عمر بن  وأراد
كبيرة فأذ بقولو الخطاب رضي اهلل عنو اشار عميو بعدم التقدم لتواجد الروم بأعداد 

، بل تفرقوا في البماد في داخل حدودىم، فكان لذلك أحسن أثر (ٗ)ةورجع الى المدين

                                                 
ىـ ( شرح النووي عمى صحيح مسمم ، ٙٚٙالنووي ، أبو زكريا محيي الدين بن شرف )ت ،  (ٔ)
 .ٔٗ/  ٘ٔم( ٜٕٜٔىـ ، ٖٚٗٔومكتبتيا )القاىرة ،  ،المطبعة المصرية ٔط
 .ٕٗ/ ٘ٔالمصدر نفسو ،  (ٕ)
ىـ ( زاد المعاد في ٔ٘ٚانظر ، ابن القيم ، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد الجوزي ) ت ،  (ٖ)

 .ٚ/  ٖم( ٖٜٚٔىـ ، ٕٜٖٔ، دار الفكر )بيروت ،  ٖىدى خير العباد ، ط
 .ٜٔٓٔ – ٚٔٓٔ/  ٖالواقدي ، مغازي الواقدي ،  (ٗ)
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بالنسبة إلى سمعة المسممين العسكرية، في داخل الجزيرة وأرجائيا النائية. وحصل 
بذلك المسممون عمى مكاسب سياسية كبيرة وخطيرة بما لم يكونوا يحصمون عمييا لو 

عميو وسمم في تبوك جاء  وقع ىناك اصطدام بين الجيشين.وأثناء اقامتو صمى اهلل
يحنة بن روبة صاحب أيمة، فصالح الرسول صمى اهلل عميو وسمم وأعطاه الجزية، 
وأتاه أىل جرباء وأىل أذرح، فأعطوه الجزية، وكتب ليم رسول المَّو صمى اهلل عميو 

وبعث رسول المَّو صمى اهلل عميو وسمم خالد بن الوليد إلى  (ٔ)وسمم كتابًا فيو عندىم
دومة الجندل في أربعمائة وعشرين فارسًا، وقال لو إنك ستجده بصيد البقر،  أكيدر

فأتاه خالد، فمما كان من حصنو بمنظر العين، خرجت بقرة، تحك بقرونيا باب 
القصر، فخرج أكيدر لصيده  وكانت ليمة مقمرة  فتمقاه خالد في خيمو، فأخذه وجاء بو 

، وصالحو عمى ألفي بعير، (ٕ)ن دمو، فحقرسول المَّو صمى اهلل عميو وسمم إلى
، وأقر بإعطاء الجزية، فقاضاه مع (ٖ)وثمانمائة رأس، وأربعمائة درع، وأربعمائة رمح

يحنة عمى قضية دومة وتبوك وأيمة وتيماء. وأيقنت القبائل التي كانت تعمل لحساب 
سممين، الرومان أن اعتمادىا عمى سادتيا امقدمين قد فات أوانو، فانقمبت لصالح الم

وىكذا توسعت حدود الدولة اإلسمامية، حتى القت حدود الرومان مباشرة، وشيد 
عمماء الرومان نيايتيم إلى حد كبير ورجع المسممون من تبوك مظفرين منصورين، 

 .لم ينالوا كيدًا، وكفى المَّو المؤمنين القتال
 
 
 
 

 اخلامتح

                                                 
 .ٕ٘٘/  ٗانظر ، ابن ىشام ، السيرة النبوية ،  (ٔ)
 .ٕٙ٘/  ٗالمصدر نفسو ،  (ٕ)
 .ٙٙٔ/  ٕابن سعد ، الطبقات ،  (ٖ)
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لمروم لميجوم عمـى المدينـة فـي  ستعدادات العسكريةفي ىذا البحث تناولت بالدراسة اال
  عصر النبوة وقد توصمت من خمال ىذا البحث الى عدد من النتائ  أبرزىا

لم تكن الدولة البيزنطية عمي عداء مع أبناء الجزيرة العربية وال تتوقع منيم  -ٔ
خطرا كبيرا ، إال أن حمفاءىا الغساسنة جمبوا عمييا تمك العداوة والتي أدت إلي 

دأت في العام التاسع لميجرة ولم تنتيي إال في العام ثمانمائة حدوث مواجية ب
 .وثمانية وخمسون لميجرة عندما سقطت العاصمة البيزنطية القسطنطينية

كانوا  صمى اهلل عميو وسممان المسممين في المرحمة المكية من حياة الرسول  -ٕ
 ،ين في حربيم مع فارس عمى اساس انيم اىل كتابييتعاطفون مع البيزنط

بينما الفرس مجوس وعبدة نار وقد أنزل اهلل سورة الروم التي تبّشر بانتصار 
 .البيزنطيين عمى اإلمبراطورية الفارسية بعد سنوات قميمة من ىزيمتيم

كانت القيادة البيزنطية أيضًا عمى دراية بأحوال العرب في الجزيرة العربية،  -ٖ
أمراء الثغور الموالين  ليس بفضل امخبار والمعمومات التي كان يزودىم بيا

صمى اهلل عميو ليا فحسب، بل من اإلمبراطور ىرقل الذي عاصر النبي 
ي عمم النجوم. وقد كان وفق ما تؤكده النصوص ضاربًا بسيم وافر ف وسمم

استعمال ىذا العمم وبحثو عن عادة الختان عند شعوب تمكن عن طريق 
 .العربالجزيرة العربية أن يتكين بأن نبيًا سيبعث من 

كان أساقفة الكنائس البيزنطية يستطمعون أخبار العرب ونبييم محمد اعتمادًا  -ٗ
عمى كتبيم المقدسة. وقد كان ليم اعتقاد راسخ بأن النبي عميو السمام سيبعث 

 .من جزيرة العرب كما بشرت بذلك كتبيم
ان الحممات العسكرية التي قام بيا الرسول الكريم صمى اهلل عميو وسمم بعد  -٘

الشام كان اليدف منيا ىو تأمين حدود الدولة  باتجاهصمح الحديبية 
 .اإلسمامية ال الرغبة في التوسع

ان الغرض من غزوة دومة الجندل كان لوضع حد لمقبائل العربية المتحالفة  -ٙ
السمب والنيب وقطع الطرق امام التجار امنباط مع الروم والتي كانت تقوم ب

 .ة كالزيت والخل والدقيق وغير ذلكالذين يحممون السمع الضرورية الى المدين
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شعال فتيل الصراع بين المسممين إفي المقام االول في  المسؤولان  -ٚ
 .نيين في غزوة مؤتو ىم العرب المتحالفين مع البيزنطييالبيزنط

تنفيذا لخطة توسعية رسميا الرسول الكريم صمى اهلل أن غزوة تبوك لم تكن  -ٛ
، بل كانت بماد الروم كما يزعم المستشرقين عميو وسمم ليتمكن من احتمال

لمدفاع عن النفس وحماية دار اإلسمام ضد  الظروفحممة أممتيا عميو 
، والدليل عمى ي ترامت امنباء عنو الى المدينةاليجوم البيزنطي المحتمل والذ

 الظروفالرسول صمى اهلل عميو وسمم خرج ليذه الغزوة في أحرج  ذلك أن
، ولو ولم يواجو عدوا عاد الى المدينة ، ثم انو عندما لم يمق كيداواموقات

 .كانت ىناك خطة توسعية لواصل سيره في ارض الروم
ونحن اذ ننيي ىذه الدراسة بفضل اهلل من بحثنا فأننا ندعوا الى المزيد من 

تاريخية التي تكشف عن جوانب حقيقية من جوانب تاريخنا العربي الدراسات ال
اإلسمامي بما يعزز الدعوة المخمصة العادة كتابة تاريخ اممة عن طريق كشفنا 

 .كثير من الروايات التاريخية التي كتبت في عصور مختمفة
 

 املصادر واملراجع
 االثير )ت، بي الكرم المعروف بابن ، ابي الحسن عمي بن اابن امثير

 .م(ٕ٘ٓٓه/ٕٙٗٔ)بيروت ،، دار صادرٚىـ(، الكامل في التاريخ، طٖٓٙ
 ه( ٖٗ٘ن حيان بن أحمد التميمي البستي )ت، ابن حبان ، اممام أبو حاتم ب

 .م (ٜ٘ٚٔىـ ٜٖ٘ٔ، دار الفكر )رف الدين أحمد، تحقيق شٔالثقات، ط
 ائرة مطبعة مجمس د .ىـ( المحبرٕ٘ٗ، ابن حبيب، أبو جعفر محمد )ت

 .م(ٕٜٗٔ -ىـٖٔٙٔحيدر اباد الدكن ) .المعارف العثمانية
 ىـ( االصابة في ٕ٘ٛ ،أحمد بن عمي بن حجر )ت، ابن حجر العسقماني

 .ىـ(ٕٖٛٔ، أحياء التراث العربي، )بيروت، دار ٔتميز الصحابة، ط
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 ىـ ٙ٘ٗامندلسي ، عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاىري )ت ،  ابن حزم
 .مل وامىواء والنحل ، مكتبة الخانجي ، )القاىرة ، بما(( الفصل في الم

 العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام .ابن خمدون ، عبد الرحمن بن محمد
العرب والعجم والبربر ومن عاصرىم من ذوى السمطان امكبر )الشيير بتاريخ 

 .مٕٜٜٔابن خمدون ( ، دار الكتب العممية ، بيروت ، 
 وفيات امعيان وأنباء  ىـ ( ٔٛٙ، الدين أحمد بن محمد )ت مسش،ابن خمكان

 .(ىـٜٖٚٔ، طبعة دار صادر)بيروت، حسان عباس إتحقيق  ،الزمان
  ، ىـ ( الطبقات الكبرى ،  ٖٕٓابن سعد ، محمد بن سعد كاتب الواقدي ) ت

 .م (ٜٛٙٔ، دار صادر) بيروت ،  ٔط
  ، تحقيق  ،( كتاب امموالىـ ٕٕٗابن سمام ، أبوعبيد القاسم بن سمام ) ت

 .م(ٜٜٛٔ، دار الشروق )  ٔمحمد عمارة ط .د
 ه( تاريخ ٔٚ٘)ت، ، أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل ابن عساكر

 .(مٜٔ٘ٔدمشق، تحقيق صماح الدين المنجد )دمشق، 
 زاد ( هٔ٘ٚلدين أبو عبد اهلل محمد الجوزي )ت،، شمس اابن القيم الجوزي

 .م(ٖٜٚٔ، هٕٜٖٔ، دار الفكر )بيروت، ٖالعباد، طالمعاد في ىدى خير 
 ،البداية  ،ىـ(ٗٚٚعماد الدين اسماعيل أبو الفداء الدمشقي )ت ،  ابن كثير

 .م (ٕٖٜٔىـ ، ٖٔ٘ٔ، مطبعة السعادة ) القاىرة ، ٔط ،والنياية
 م(ٜٙٛٔ، ،دار ومكتبة اليمال، )بيروتٔبن كثير، تفسير القران العظيم،طا. 
 النبوية ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، مطبعة عيسى  ابن كثير، السيرة

 .م (ٜٗٙٔىـ ، ٖٗٛٔالحمبي ، ) القاىرة ، 
  ، ىـ ٔٔٚابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن عمي ) ت

 المعارف، )القاىرة، بما(دار  ،(، لسان العرب ، تحقيق عبد اهلل عمي باكثير،
 الفكر )دمشق ، بما ( ابن منظور ، مختصر تاريخ دمشق ، دار. 
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  ، ىـ ( السيرة ٕٛٔابن ىشام ، ابو محمد عبد الممك بن ىشام ) ت
النبوية)المعروفة بسيرة أبن ىشام ( تحقيق ، مصطفى السقا واخرون المكتبة 

 .العممية )بيروت ، بما (
 ، ىـ ( سنن أبو داود ٕ٘ٚأبو داود ، سميمان بن االشعث الحساني االزدي)ت

 .ىـ (ٜٖٔٔالدعاس  )سورية ، تحقيق عزت 
 ، ىـ ( مسند االمام أحمد تحقيق أحمد محمد شاكر ، ٕٔٗأحمد بن حنبل)ت

 .م(ٜ٘ٚٔىـ ،ٖٛٙٔ، دار المعارف)مصر ، ٖط
  ، ىـ ( ، الصحيح ، دار ٕٙ٘البخاري ، أبو عبد اهلل محمد بن اسماعيل )ت

 .الشعب )القاىرة ، بما (
 مر بن الحسن بن حبيب )ت ، بدر الدين الحمبي ، ابو محمد الحسن بن ع

ىـ ( ، المقتفى من سيرة المصطفى صمى اهلل عميو وسمم ، تحقيق د.  ٜٚٚ
 .م ( ٜٜٙٔ -ىـ  ٙٔٗٔ) القاىرة ،  ٔمصطفى محمد حسين ، ط

  ، ه ( ، معجم مستعجم  ٚٛٗالبكري ، ابو عبد اهلل عبد العزيز الوزير ) ت
 .م ( ٜ٘ٗٔ) القاىرة ، من اسماء البماد والمواقع ، تحقيق مصطفى السقا 

  ، ىـ ( أنساب امشراف ، ٜٕٚالبماذري ، أحمد بن يحيى بن جابر ) ت
 .م(ٜٚٛٔتحقيق محمد حميد اهلل ، دار المعارف )القاىرة ، 

 ىـ( دالئل النبوة، ٛ٘ٗأبي بكر احمد بن الحسين بن عمي )ت،، البييقي
 .(مٜ٘ٛٔ،)بيروت ٔتحقيق د. عبد المعطي قمعجي، دار الكتب العممية، ط

  البييقي ، سنن البييقي الكبرى ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار
 .م (ٜٜٗٔىـ ، ٗٔٗٔالباز )مكة المكرمة ، 

  جاد المولى بك )محمد أحمد( وزميماه، أيام العرب في الجاىمية، المكتبة
 اإلسمامية، دار إحياء الكتب العربية، د.ت.

  دار العمم ، مكتبة  .ب قبل االسمامجواد عمي ، المفصل في تاريخ العر
 .م(ٜٓٛٔالنيضة )بغداد ،
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  ، ىـ( انسان العيون في سيرة ٗٗٓٔالحمبي ، عمي بن برىان الدين )ت
 ىـ(ٓٓٗٔت ، اممين المأمون ، الشيير بالسيرة الحمبية ، دار المعرفة )بيرو 

 ىـ( تاريخ سنى ٖٓٙ، ابو عبد اهلل حمزة بن الحسن )ت ،يحمزة امصفيان
 .منشورات دار مكتبة الحياة ، )بيروت ، بما( .مموك امرض وامنبياء

 سمام وطبقات ىـ( تاريخ اإلٛٗٚت حمد )، أبو عبد اهلل محمد بن أالذىبي
 .مٜٜٙٔ، مصور عن نسخة دار الكتب المصرية ،المشاىير وامعمام

   الرازي ، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر ، مختار الصحاح ، تحقيق
 .م ( ٜٜ٘ٔىـ ،  ٘ٔٗٔ) بيروت ،  ٔخاطر ، طمحمود 

  ، ( شرح  ىـٕٕٔٔالزرقاني ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ) ت
 .، دار المعرفة )بيروت ، بما(يالمواىب المدنيةلمقسطمان

  سموى بالحاج صالح ، دكتور ، المسيحية العربية وتطوراتيا ، دار الطميعة
 .)بيروة ، بما(

  ىـ( الروض امنف ، تحقيق عبد ٔٛ٘، القاسم عبد الرحمن )تالسييمي، ابو
 .(المتحدة بالعباسة )القاىرة ، بما، شركة الطباعة الفنية  ٔالرؤف سعد ، ط

  ، ىـ ( تاريخ الرسل والمموك ، تحقيق ٖٓٔالطبري ، أبو جعفر بن جرير )ت
 .م (ٜٜٚٔمحمد أبو الفضل ابراىيم ، دار المعارف ) القاىرة ، 

  الدولة االسمامية وامبراطورية الروم ، دار  .، الدكتور ابراىيم أحمدالعدوي
 .م(ٜٜٗٔرياض الصالحين ، )الفيوم ، 

  ، ىـ ( القاموس المحيط ، ٚٔٛالفيروزأبادي نجم الدين محمد بن يعقوب ) ت
 .دار الجيل )بيروت ، بما (

 ، ىـ( صبح امعشى ، تحقيق ، يوسف عمي ٕٔٛالقمقشندي أحمد بن عمي)ت
 .، دار الفكر ٔطويل ، ط

  ، ىـ ( تاريخ الدولة العمية ٖٖٛٔالمحامي االستاذ محمد فريد بك ) ت
-ىـ ٔٓٗٔ)بيروت ،  ٔالعثمانية ، تحقيق ، الدكتور احسان حقي ، ط

 .م (ٜٔٛٔ
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 مجموعة الوثائق السياسية لمعيد النبوي والخمافة الراشدة ،محمد حميد اهلل، 
 .م(ٜٜٙٔ، دار االرشاد )بيزوت ،  ٕط

  ، ىـ ( التنبيو ٖٙٗالمسعودي ، أبو الحسن بن عمي بن الحسين ، )ت
واالشراف ، تحقيق عبد اهلل اسماعيل الصاوي ، المكتبة العصرية )بغداد ، 

 .م (ٖٜٛٔ
 تحقيق محمد محيى الدين عبد  .المسعودي ، مروج الذىب ومعادن الجوىر

 .م(ٜٛٗٔ)القاىرة ، .المكتبة التجارية الكبرى .الحميد
  مسمم ، ابي الحسين مسمم بن الحجاج بن مسمم القشيري النيسابوري ، صحيح

 .ىـ ( ، دار المعرفة )بيروت ، بما (ٕٔٙمسمم ، )ت ، 
 ه(٘ٗٛدين احمد بن عمي بن عبد القادر )ت، ، ابو العباس تقي الالمقريزي ،

د إمتاع امسماع بم لمنبي من امحوال وامموال والحفدة والمتاع ، تحقيق محم
 .م ( ٜٜٜٔ -ىـ  ٕٓٗٔدار الكتب العمميو ) بيروت  ٔبن عبد الحميد ، ط

  د. منقذ بن محمود السقار ، دالئل النبوة ، من مطبوعات رابطة العالم
 .ت .االسمامي ، د

 ٔالموسوعة العربية العالمية ، مؤسسة اعمال الموسعة لمنشر والتوزيع ، ط ،
 .م (ٜٜٙٔىـ ، ٙٔٗٔ)الرياض ، 

  ، ىـ ( شرح النووي عمى ٙٚٙأبو زكريا محيي الدين بن شرف )ت ، النووي
ىـ ، ٖٚٗٔ،المطبعة المصرية ومكتبتيا )القاىرة ،  ٔصحيح مسمم ، ط

 .م(ٜٕٜٔ
  اليندي ، رحمة اهلل بن خميل الرحمن ، مختصر اظيار الحق تحقيق ، محمد

عربية )المممكة ال ٔاحمد عبد القادر ، وزارة اموقاف والشؤن امسمامية ، ط
 .ىـ( ٘ٔٗٔالسعودية ، 

  ، دار الكتالعمميو ، )  ،ىـ ( فتوح الشامٕٚٓمحمد بن عمر ) ت ،  الواقدي
 .م ( ٜ٘ٚٔبيروت ، 
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  ، الواقدي ، المغازي ، تحقيق الدكتور مارسدن جونس ، عالم الكتب )بيروت
 .م(ٜٗٛٔ

 ، ياقوت الحموي ، شياب الدين ابوعبد اهلل ياقوت بن عبداهلل الرومي )ت 
ىـ( معجم البمدان ، تحقيق فريد  العزيز الجندي ، دار الكتب العممية، ٕٙٙ

 .مٜٜٓٔبيروت ، 
 




