
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 مقـدمـة

إنَّ احلمد هلل حنمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ، وسي ِّئات أعمالنا ، َمْن 
يهده هللا فال مضلَّ له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، 

ُقوا اَّللََّ َحقَّ تـَُقاتِّهِّ َواَل ََتُوُتنَّ إِّالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسلُِّموَن وأشهد أنَّ حممَّدًا عبده ورسوله : }ََيأَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا اتَـّ 
 [ .102عمران : ]آل *{ 

ُهمَ  نـْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ مِّ نـْ َدٍة َوَخَلَق مِّ ا رَِّجااًل َكثِّريًا }ََيأَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا َربَُّكُم الَّذِّي َخَلَقُكْم مِّْن نـَْفٍس َواحِّ
 [ .1: ]النساءاتَـُّقوا اَّللََّ الَّذِّي َتَساَءُلوَن بِّهِّ َواأَلْرَحاَم إِّنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرقِّيًبا *{ َونَِّساًء وَ 

يُطِّْع اَّللََّ  نُوَبُكْم َوَمنْ }ََيأَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قـَْوالً َسدِّيًدا *ُيْصلِّْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغفِّْر َلُكْم ذُ 
 [ .71،  70: ]األحزابَوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعظِّيًما *{ 

 أم ا بعد :

َي رب ِّ لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك! لك احلمد حىت ترضى ، ولك احلمد إذا 
 رضيت ، ولك احلمد بعد الر ِّضا .

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ من ذ الطفولة ، وكنُت شديَد الَوَلع ابلقراءة ، والسَّماع كان شغفي بسرية الص ِّ
نون ، وأكرمين هللا تعاىل ابلد ِّراسة يف اجلامعة اإلسالمي ة  م ، ومرَّت الس ِّ لسريته العطرة ، ومضت األَي 

دين ، وقد ابملدينة املنوَّرة ، وكان من ضمن املواد ِّ املقرَّرة يف مادَّة التاريخ اإلسالمي ِّ اتريخ اخللفاء الرَّاش
البن األثري يف « الكامل » البن كثري و « البداية والنهاية » طلب األستاذ احملاضر أن ندرس كتاب 

د ِّيق ، ومل يكتفِّ بكتاب التَّاريخ اإلسالمي للشَّيخ حممود شاكر ، فكانت لتلك اإلرشادات  ترمجة الص ِّ
د ِّيق ، وعصره ، وعندما سجَّلت جبامعة أم أثٌر ـ بعد توفيق هللا تعاىل ـ للتعرُّف على حقيقة شخصيَّة ا لص ِّ

درمان اإلسالميَّة رسالة الدكتوراه ، وكان عنواهنا : ) فقه التَّمكني يف القران الكرمي ، وأثره يف اتريخ األمة 
رية النَّبويَّة . ف قه ( استقر  البحث على ثالثة أبواب : فقه التمكني يف القران الكرمي . فقه التَّمكني يف الس ِّ

( صفحٍة ، فرأى الدُّكتور  1200التَّمكني عند اخللفاء الرَّاشدين . وكانت أوراق البحث قد جاوزت ) 
 املشرف أن نكتفَي بفقه التَّمكني يف القران الكرمي ، وعدَّل اخلطَّة على هذا األساس ، وقدَّم

تعاىل تستطيع أن ُُترج فقه مقرتحه جمللس الكلية فوافق على ذلك ، وقال يل بعد املناقشة : إبذن هللا 
رية النَّبويَّة ، وفقه التَّمكني عند اخللفاء الرَّاشدين كتبًا ؛ لعلَّ هللَا ينفع هبا املسلمني .  التَّمكني يف الس ِّ



رية النَّبويَّة ، وأصبح  » وبتوفيق هللا ، وبسبب ما ساقه من أسباب تطوَّر كتاب فقه التَّمكني يف الس ِّ
رية النَّبويَّ   وقد صدر عن دار التَّوزيع والنشر اإلسالميَّة .« ة : عرض وقائع ، وحتليل أحداٍث الس ِّ

د ِّيق ، شخصيته ، وعصره » وهذا الكتاب الذي أقد ِّم له اآلن :  يرجع الفضل يف كتابته « أبو بكر الص ِّ
ٍة من الدُّعاة ،  للموىل عزَّ وجلَّ ، مثَّ لألستاذ الدُّكتور املشرف على رسالة الدُّكتوراه ، وجمموعةٍ  خري ِّ

والشُّيوخِّ الذين شجعوين على االهتمام بدراسة عصر اخللفاء الرَّاشدين ، حىتَّ إنَّ أحدهم قال يل : 
أصبحت هناك فجوٌة كبريٌة بني أبناء املسلمني وذلك العصر ، وحدث خلٌط يف ترتيب األولوَيت ، 

واملصلحني أكثر من إملامهم بسرية اخللفاء  حيث صار الشَّباب يلمُّون بسري الدُّعاة ، والعلماء ،
ياسيَّة ، واإلعالميَّة ، واألخالقيَّة ، واالقتصاديَّة ،  الرَّاشدين ، وأنَّ ذلك العصر غينٌّ ابجلوانب الس ِّ
والفكريَّة ، واجلهاديَّة ، والفقهية اليت حنن يف أشد ِّ احلاجة إليها ، وحنتاج أن نتتبَّع مؤسسات الدَّولة 

يَّة وكيف تطوَّرت مع مسرية الزَّمن ، كاملؤسسة القضائيَّة ، واملاليَّة ، ونظام اخلالفة ، واملؤسَّسة اإلسالم
العسكريَّة ، وتعيني الوالة ، وما حدث من اجتهاداٍت يف ذلك العصر عندما احتكَّت األمَّة اإلسالميَّة 

 سالميَّة .ابحلضارة الفارسيَّة ، والرومانيَّة ، وطبيعة حركة الفتوحات اإل

كانت بداية هذا الكتاب فكرًة ، أراد هللا هلا أن تصبح حقيقًة ، فأخذ هللا بيدي ، وسهَّل يل األمور ، 
وذلَّل الصعاب ، وأعانين على الوصول للمراجع واملصادر ، وأصبح هذا العمل مه اً سيطر على مشاعري 

ه الليايل ، ومل أابلِّ ابلعوائق ، وال ، وتفكريي ، وأحاسيسي ، فجعلته من أهدايف الكربى فسهرُت ل
 الصعاب ، والفضل هلل تعاىل الذي أعانين على ذلك ، قال الشَّاعر :

ا كنُت من نفسي على َخَورٍ   اهلوُل يف دريب ويف هديف أو    وأظلُّ أمضي غرَي مضطرِبِّ
َربِّ إنَّ اتريخ عصر اخللفاء هللُا مِّلُء القصدِّ واألَ   كنُت من ريب ِّ على رِّيَبِّما يف املناَي ما ُأحاذِّرُهُ 

الرَّاشدين مليٌء ابلدُّروسِّ والعرب ، وهي متناثرة يف بطون الكتب ، واملصادر ، واملراجع ، سواٌء كانت 
اترخييًَّة ، أو حديثيًَّة ، أو فقهيًَّة ، أو أدبيًَّة ، أو تفسرييًَّة ، فنحن يف أشد ِّ احلاجة جلمعها ، وترتيبها ، 

لها ، فتاريخ اخلالفة إذا ُأحسن عرضه ، يغذ ِّي األرواح ، ويهذ ِّب النُّفوس ، وينو ِّر وتوثيقها ، وحتلي
العقول ، ويشحذ اهلمم ، ويقد ِّم الدُّروس ، ويسه ِّل العرب ، ويُنضج األفكار ، فنستفيد من ذلك يف 

 إعداد اجليل املسلم وتربيته



رِّيَن  على منهاج النُّبوَّة ، ونتعرَّف على حياة وعصر َمْن قال هللُا فيهم : }َوالسَّابُِّقوَن اأَلوَُّلوَن مَِّن اْلُمَهاجِّ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت ََتْرِّي َي اَّللَُّ َعنـْ حَتْتَـَها األَنـَْهاُر  َواألَْنَصارِّ َوالَّذِّيَن اتَـّبَـُعوُهْم إبِِّّْحَساٍن َرضِّ

 [ .100]التوبة :  اْلَعظِّيُم *{َخالِّدِّيَن فِّيَها أََبًدا َذلَِّك اْلَفْوُز 

نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكَّعً  اُء َعَلى اْلُكفَّارِّ ُرََحَاُء بـَيـْ دَّ ا ُسجًَّدا{ وقال تعاىل : }حُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّّ َوالَّذِّيَن َمَعُه َأشِّ
 [ .29: ]الفتح

 ([.1« ])خري أميت القرن الذي بعثت فيهم ... » وقال فيهم رسول هللا )ص( : 

وقال فيهم عبد هللا بن مسعوٍد : َمْن كان مستن ًا ؛ فليسنتَّ ِبن قد مات ،فإن احليَّ ال تـُْؤَمُن عليه الفتنة 
، أولئك أصحاب حممٍَّد ، كانوا وهللا أفضَل هذه األُمَّة ، وأبرَّها قلوابً ، وأعمَقها علمًا ، وأقلَّها تكلُّفًا ، 

مة دينه ، فاعرفوا هلم فضلهم ، واتَّبعوهم يف ااثرهم ، وَتسَّكوا ِبا قوٌم اختارهم هللُا لصحبة نبي ِّه ، وإقا
م كانوا على اهلدى املستقيم])  ([ .2استطعتم من أخالقهم ، ودينهم ، فإهنَّ

فالصَّحابة قاموا بتطبيق أحكام اإلسالم ، ونشروه يف مشارق األرض ، ومغارهبا ، فعصرهم خري العصور 
ة القران الكرمي ، ورووا هلا السُّنن واآلاثر عن رسول هللا )ص( ، فتارخيهم هو ، فهم الذين علَّموا األُمَّ 

الكنُز الذي حفظ مدخرات األمَّة يف الفكر ، والثقافة ، والعلم ، واجلهاد ، وحركة الفتوحات ، والتَّعامل 
لتها يف احلياة على مع الشُّعوب ، واألمم ، فتجد األجيال يف هذا التاريخ اجمليد ما يعينها علىمواصلة رح

منهٍج صحيٍح ، وهدًى رشيٍد ، وتعرف من خالله حقيقة رسالتها ، ودورها يف دنيا النَّاس ، وقد عرف 
األعداء خطورة التَّاريخ ، وأثره يف صياغة النُّفوس ، وتفجري الطَّاقات ، فعملوا على تشويهه ، وتزويره ، 

األيدي اخلبيثة يف املاضي ، وحرفته أيدي املستشرقني وحتريفه ، وتشكيك األجيال فيه ، فقد لعبت فيه 
يف احلاضر ، ففي املاضي تعرَّض اترخينا اإلسالميُّ للتَّحريف ، والتَّشويه على أيدي اليهود ، والنَّصارى 
، واجملوس ، الذين أظهروا اإلسالم ، وأبطنوا الكفر ، إذ رأوا أنَّ كيد اإلسالم على احليلة أشدُّ نكايًة فيه 

ويف أهله ، فأخذوا يدب ِّرون املؤامرات يف اخلفاء هلدم اإلسالم ، وتفتيت دولته ، وتفريق أتباعه ، وذلك  ،
عن طريق تزييف األخبار ، وترويج الشَّائعات الكاذبة ، وتدبري الفنت ضدَّ اخلليفة الرَّاشد عثمان بن 

عه ابلدَّور الكبري يف إشعال انر الفتنة اليت عف ان ـ رضي هللا عنه ـ فقام عبد هللا بن سبأ اليهوديُّ ، وأتبا
أودت حبياة اخلليفة الرَّاشد الثالث ، وكذلك إشعال املعركة بني املسلمني يف موقعة اجلمل بعد أن كاد 

 يتمُّ الصُّلح بني الطَّرفني ، إىل



هذا ابإلضافة إىل غري ذلك من التحرُّكات ، واملؤامرات اليت ُقصد هبا النـَّْيُل من اإلسالم ، وأتباعه ، 
الر ِّواَيت الضَّعيفة ، واملوضوعة الواردة يف مصادر التاريخ اإلسالمي ـ وهي تشو ِّه سرية الصَّحابة ـ كرواية 
التحكيم الذي تتَّهم بعضهم ابخلداع ، أو الغباء ، أو التعلُّق ابجلاه ، والسُّلطة ، واهلدف من وضع هذه 

غري مباشرة ؛ ألنَّ اإلسالم مل يؤد ِّه لنا إال الصَّحابة، والتَّشكيك يف  الر ِّواَيت الطَّعن يف اإلسالم بطريقةٍ 
 ثقتهم وعدالتهم هو تشكيٌك ابلتَّايل يف صحَّة اإلسالم .

هذا وقد استغلَّ املستشرقون هذه الر ِّواَيت املوضوعة ـ ومن سار على هنجهم من أذانهبم ممَّن يتكلَّمون 
يف البحث فيها ، بل كانت مغنمًا تسابقوا إىل اقتسامه ما دامت ُتدم  بلغتنا ـ فركَّزوا على التَّوسُّع

 ([ .3أغراضهم للطَّعن يف اإلسالم ، والنَّيل من أعراض الصَّحابة الكرام])

لقد قام األعداء بصياغة اترخينا وفق مناهجهم املنحرفة ، وأتثَّر بعض املؤر ِّخني املسلمني بتلك املناهج 
ابُتهم يف العقود املاضية ترمجًة حرفيًَّة ملا كتبه املستشرقون ، واملاركسيُّون ، املستوردة ، فأصبحت كت

م ال ميلكون تصورًا حقيقيًا لروح اإلسالم ، وطبيعته ،  واليهود ، وغريهم من أعداء األمَّة ، وذلك ألهنَّ
، ونظرهتا إىل احلياة ،  حيث إنَّ كتابة التاريخ اإلسالمي حتتاج حتمًا إىل إدراك طبيعة الفكرة اإلسالميَّة

واألحداث ، واألشياء ، ووزهنا للقيم اليت عليها الناس ، وأتثريها يف األرواح ، واألفكار ، وصياغتها 
 للنُّفوس والشَّخصيات.

ودراسة الشَّخصيات اإلسالميَّة ـ على وجٍه خاصٍ  ـ تقتضي إدراكًا كاماًل لطبيعة استجابة تلك 
حياءات الفكرة اإلسالميَّة ، فإنَّ طريقة استجابة تلك الشَّخصيات هلذه الشَّخصيات اإلسالميَّة إل

اإلحياءات مسألٌة هامٌَّة يف صياغة شعورها ابلقيم ، وسلوكها يف احلياة ، وتفاعلها مع األحداث ، ولن 
هبذه  يدرك طبيعة الفكرة اإلسالميَّة ، وال طريقة استجابة الشَّخصيات اإلسالميَّة هلا إال كاتٌب مؤمنٌ 

الفكرة ، مستجيٌب هلا من أعماقه ؛ لكي يكون إدراكه هلا انشئاً عن تلبُّس ضمريه هبا ، ال عن رصدها 
 ([ .4من اخلارج ابلذ ِّهن املتجر ِّد البارد])

وبسبب غياب ذلك املنهج وقع بعض املعاصرين من املؤر ِّخني ، والُكتَّاب ، واألدابء يف تشويه صورة 
نيا ، وسفك الد ِّماء للوصول إىل الغاَيت سلف هذه األمَّة ، وأظ هروا الصَّحابة ِبظهر املتكالب على الدُّ

اليت ينشدوهنا من االستيالء على احلكم ، والتَّنكيل خبصومهم ، فتناولوا ذلك بعيدًا عن فهم حقيقة 
ه ، اجليل الذي ترىب يف مدرسة املصطفى )ص( ، وبعيدًا عن أتثُّرهم ابإلسالم ، وعقيدته ، وأصول

وبسبب تلك الكتاابت نشأ جيٌل ال يعرف عن اترخيه إال احلروب ، وسفك الد ِّماء ، واخلداع ، واملكر 



، واحليلة ، وأصبحت صورة الصَّحابة ـ رضوان هللا عليهم مجيعاً ـ مشوَّهًة ، ممَّا جعل بعض املسلمني يرد ِّد 
 تلك األابطيل دون أن يعي

 ([.5طيل مسطرٌة يف كتاب زيٍد، أو عمرٍو من الكتَّاب])احلقيقة، بل جمرَّد أنَّ تلك األاب

إنَّ إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي ِبنهج أهل السنَّة واجلماعة أصبح ضرورًة ملحًَّة ألبناء األمَّة ، وقد 
ى بدأت أقالم الباحثني ، والكتَّاب تصوُغ التاريخ من هذا املنظور ، وهم مل يبدؤوا من فراٍغ ؛ ألنَّ هللَا َح

تار عن  دينه ، وَحى أمَّته ، فقيَّض لتاريخ الصَّحابة َمْن حيق ِّق وقائعه، ويصحح أخباره، ويكشف الس ِّ
الوضَّاعني، والكذَّابني من ملف ِّقي األخبار ، ويرجع الفضل يف ذلك التَّصحيح إىل هللا ، مثَّ أهل السنَّة 

مصادرهم ابلكثري من اإلشارات ، والر ِّواَيت واجلماعة من أئمَّةِّ الفقهاء ، واحملد ِّثني ؛ الذين حفلت 
 ([ .6الصَّحيحة ؛ اليت تنقض ، وتردُّ ُكلَّ ما وضعه امللف ِّقون])

وقد سرت على أصول منهج أهل السنَّة ، فعكفت على املصادر ، واملراجع القدمية ، واحلديثة ، ومل 
ثري ، والذَّهب ِّ ، وُكتب التاريخ املشهورة أعتمد يف دراسة عصر اخللفاء الرَّاشدين على الطَّربي ، وابن األ

اجم ، واجلرح والتَّعديل ،  فقط ، بل رجعت إىل كتب التَّفسري ، واحلديث ، وشروحها ، وكتب الرتَّ
وكتب الفقه ، فوجدت فيها مادًَّة اترخييًَّة غزيرًة ، يصعب الوقوف على حقيقتها يف الكتب التَّارخييَّة 

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ متناواًل شخصيته ،  املعروفة ، واملتداولة ، وقد بدأت ابلكتابة عن أيب بكٍر الص ِّ
وعصره ، فهو سي ِّد اخللفاء الرَّاشدين ، وقد حثَّنا رسوُل هللا )ص( وأمران ابت ِّباع سنَّتهم ، واالهتداء 

([. فأبو بكٍر 7« ]) عليكم بسنيت وُسنَّة اخللفاء الرَّاشدين املهدي ِّني من بعدي» هبديهم . قال )ص( : 
د ِّيقني ، وخرُي الصَّاحلني بعد األنبياء ، واملرسلني ، فهو أفضل أصحاب رسول  ـ رضي هللا عنه ـ سي ِّد الص ِّ

ذاً » هللا )ص( ، وأعلمهم ، وأشرفهم على اإلطالق ، فقد قال فيه رسول هللا )ص( :  لو كنت ُمتَّخِّ
ذُت أاب بكٍر ، ولكن أخي ، وصاح ([ وقد قال فيه رسول هللا )ص( ويف عمر أيضاً 8«])ب خلياًل الُتَّ

([ وشهد له عمر بن اخلطاب ـ رضي هللا عنهما ـ 9«])اقتدوا ابللََّذْينِّ من بعدي : أيب بكر وعمر : » 
([ . وقال عنه عليُّ بن أيب طالٍب مل ا 10بقوله : أنت سي ِّدان ، وخريان ، وأحبُّنا إىل رسول هللا )ص(])

 ([ .11حممَّد ابن احلنفية بقوله : أي النَّاس خرٌي بعد رسولِّ هللا ؟ قال : أبو بكر])سأله ابُنه 

 

إنَّ حياة أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ صفحٌة مشرقٌة من التَّاريخ اإلسالمي ِّ ؛ الذي هبر كلَّ اتريٍخ ، وفاقه ، 
واإلخالص ، واجلهاد ، والدَّعوة  والذي مل حَتْوِّ تواريخ األمم جمتمعًة بعض ما حوى من الشَّرف واجملد ،

ألجل املبادىء السَّامية ، لذلك قمت بتتبُّع أخباره ، وحياته ، وعصره يف املراجع واملصادر ، 



واستخرجتها من بطون الكتب ، وقمت برتتيبها ، وتنسيقها ، وتوثيقها ، وحتليلها ؛ لكي تصبح يف 
سة ، ورجال الفكر ، وقادة اجليوش ، وحكَّام األمَّة ، متناول الدُّعاة ، واخلطباء ، والعلماء ، والسَّا

وطالَّب العلم ، لعلَّهم يستفيدون منها يف حياهتم ، ويقتدون هبا يف أعماهلم ، فيكرمهم هللا ابلفوز يف 
 الدَّارين .

د ِّيق ، وفضائَله ، ومشاهده يف ميادين اجلهاد مع رسول هللا )ص( ، وحياته يف  لقد تتبَّعت صفاتِّ الص ِّ
اجملتمع املدين ِّ ، ومواقفه العظيمة بعد وفاة رسول هللا )ص( ، وكيف ثـَبَّت هللا به األمَّة . وسلَّطُت 
األضواء على سقيفة بين ساعدة ، وما متَّ فيها من حواٍر ، ونقاٍش بني املهاجرين واألنصار ، ونسفت 

املستشرقني ، ومن سار على هنجهم  الشُّبهات واألابطيل اليت ألصقت بتاريخ سقيفة بين ساعدة من قَِّبلِّ 
د ِّيق من إرسال جيش أسامة ، وما يف احلدث العظيم من دروس يف الشُّورى  ، وبيَّنت موقف الص ِّ
والدَّعوةِّ واحلزم ، واالقتداء برسول هللا )ص( ، ورد ِّ اخلالف إىل الكتاب والسُّنَّة ، واداب اجلهاد ، 

د ِّيق جليش أسامة ـ رضي هللا عنه ـ . وصورته املشرقة اليت َتثَّلت يف تعاليم  الص ِّ

وقد قمت بتوضيح أحداث الردَّة ، فتحدَّثت عن أسباهبا ، وأصنافها ، وبدايتها يف أواخر العصر النَّبوي 
د ِّيق منها يف خالفته ، وخطَّته اليت وضعها للقضاء عليها ، وأساليبه اليت استخدمها يف  ، وموقف الص ِّ

وقد وقفت مع مؤهالت الصد ِّيق اليت توفَّرت يف شخصيته ، اليت استطاع هبا ـ  حروبه ضدَّ املرتدين ،
بعد توفيق هللا ـ أن يسحق حركة الر ِّدَّة ، وقد حتدَّثت عن عصره ، وكيف حتقَّقت شروط التَّمكني ، 

 وأسبابه ، وصفات جيل التَّمكني يف ذلك العهد الذي قاده الصد ِّيق .

 حماربة التَّدخُّل األجنب يف دولته ، وذكرت أهم نتائج أحداث الردَّة مِّْن وأشرت إىل سياسة الصد ِّيق يف
َتيُّز اإلسالم عم ا عداه من تصوُّراٍت ، وأفكاٍر ، وسلوٍك ، وضرورة وجود قاعدٍة صلبة للمجتمع ، 

للردَّة ، وسنَّة  وَتهيز اجلزيرة قاعدًة للفتوح اإلسالميَّة ، واإلعداد القيادي حلركة الفتوح ، والفقه الواقعي
هللا يف إحاقة املكر السَّيأى أبهله ، واستقرار الن ِّظام اإلداري يف اجلزيرة ، وتكلَّمت عن فتوحات الصد ِّيق 
، فبيَّنت خطَّته يف فتح العراق ، وسرت مع خالٍد يف فتوحاته ؛ حىتَّ ضمَّ جنوب العراق ومشاله ِبعاركه 

من املثَّنَّ بن حارثة ، والقعقاع بن عمرٍو ، وخالد بن الوليد ،  العظيمة اليت ظهرت فيها بطوالٌت اندرةٌ 
 وجيوشهم املظفرة ، فكانت تلك املعارك اخلطوة األوىل ملعارك الفتوح الكربى ؛ اليت جاءت بعد عصر

الصد ِّيق ، واليت أانرت اتريخ األُمَّة يف مشوارها الطويل لنشر دين هللا ، واجلهاد يف سبيله . قال الشاعر 
: 



 عِّرَباً تضيء أبطيب األقوالِّتحكي مفاخَران وتذكُر جمَدان  فالقادسية ما يزال حديثُها
ط ِّنُي ابملنوالِّصفحاُت جمٍد يف اخللود سطورُها  دان الر ِّجال هلا بغري   فتجيُبها حِّ

 وبكل ِّ كفٍ  المعِّ األنصالِّنشروا على أرض اخلليل لواءهم  جدالِّوكأنَّين اببن الوليد وجنده
وأتى صالح الد ِّين صوَب   ا يظل ُِّل أطهر األطاللوعن اليمني أبو عبيدَة قد أتىفغد 

 هلل بعد تسابٍق لقتالفهم األعزَُّة يف كتاٍب خالدٍ   مشالَِّيسعى إليهم قد َشَرْوا أرواَحهم
ما بعد قول هللاِّ من أقوالِّ هذا ؛ وقد حرصت على بيان ، وإظهار الرَّسائل اليت كانت بني  

، وخالد بن الوليد ، وعياض بن غنم ـ رضي هللا عنهم ـ املتعلقة بفتوح العراق ، وقد فصَّلت الصد ِّيق 
اخلطوات اليت سار عليها أبو بكٍر يف فتوحات الشَّام ، فتحدَّثُت عن عزمه يف غزو الروم ، ومشورته 

، ووصاَيه للقادة  لكبار الصَّحابة يف جهادهم ، وعن استنفاره ألهل اليمن ، وخطَّته يف إرسال اجليوش
الذين بعثهم لفتح الشام ، ومتابعته هلم وإمدادهم ابلر ِّجال ، والعتاد ، والتموين ، ونقله خلالد من ميادين 
العراق إىل قيادة جيوش الشَّام ، وما متَّ يف معركة أجنادين ، والريموك ، واستخرجت من حركة 

ْن بذر هيبة الدَّولة يف نفوس األمم ، ومواصلة الفتوحات بعض معامل الصد ِّيق يف سياسته اخلارجية مِّ 
اجلهاد الذي أمر به النبُّ )ص( ، والعدل بني األمم املفتوحة ، والر ِّفق أبهلها ، ورفع اإلكراه عنهم ، 
وإزالة احلواجز البشريَّة بينهم ، وبني الدُّعاة ، ووضَّحت بعض معامل التَّخطيط احلريب ِّ عند الصد ِّيق يف 

ال يف بالد العدو ِّ حىت تدين للمسلمني ، وعن قدرته يف التعبئة ، وحشد القوَّات ، وتنظيم عدم اإليغ
عملية اإلمداد املستمرَّة ، وحتديد هدف احلرب ، وإعطاءه األفضلية ملسارح العمليات ، وعزله مليدان 

قادة اجليوش ،  املعركة ، وتطويره ألساليب القتال ، وحرصه على سالمة خطوط االت ِّصال بينه ، وبني
وبيَّنت حقوق هللا ، والقادة ، واجلنود من خالل وصاَيه اليت ألزم هبا قادة حربه ، وحتدثت عن 
مه األخرية يف هذه احلياة الفانية ، وعن اخر ما تكلَّم به الصد ِّيق يف هذه  استخالفه لعمر ، وعن أَيَّ

نيا بقول هللا تعاىل : }تـََوفَّينِّ ُمْسلًِّما َوَأحلِّ  لصَّاحلِِّّنَي *{ الدُّ  [ .101: ]يوسفْقينِّ ابِّ

لقد حاولُت يف هذا الكتاب أن أبني ِّ كيف فهم الصد ِّيق اإلسالم ، وعاش به يف دنيا الناس . وكيف أثَّر 
ياسيَّة ، والعسكريَّة ،  يف جمرَيت األمور يف عصره ، وحتدَّثت عن جوانب شخصيته املتعد ِّدة الس ِّ

اجملتمع اإلسالمي ِّ ملا كان أحد رعاَيه ، وبعد أن أصبح خليفة رسول هللا ،  واإلداريَّة ، وعن حياته يف
 وركزت على دور أيب بكٍر الصد ِّيق ابعتباره رجل دولٍة مميٍَّز من الط ِّراز



النَّادر ، وعن سياسته الدَّاخلية ، واخلارجية ، وأساليبه اإلدارية ، وعن مؤسَّسة القضاء كيف كانت 
لكي نستطيع متابعة التطوُّرات اليت حدثت هلا ولغريها من مؤسسات الدَّولة عرب بدايتها يف عصره ؛ 

 العصر الرَّاشدي ِّ ، والتَّاريخ اإلسالمي ِّ .

إنَّ هذا الكتاب يربهن على عظمة أيب بكٍر الصد ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ ويثبت للقارىء أبنَّه كان عظيماً 
مًا ببيانه، عظيمًا خبلقه ، عظيمًا اباثره ، فقد مجع الصد ِّيق إبميانه، عظيمًا بعلمه، عظيمًا بفكره، عظي

العظمة من أطرافها ، وكانت عظمته مستمدًة من فهمه ، وتطبيقه لإلسالم ، وصلته ابهلل العظيمة ، 
وات ِّباعه الشَّديد هلدي الرَّسول الكرمي )ص( . إن أاب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ من األئمَّة الذين يرمسون للناس 
خطَّ سريهم ، ويتأسَّى هبم الناس أبقواهلم ، وأفعاهلم يف هذه احلياة ، فسريته من أقوى مصادر اإلميان ، 
والعاطفة اإلسالميَّة الصَّحيحة ، والفهم السَّليم هلذا الد ِّين ، فلذلك اجتهدت يف دراسة شخصيته ، 

ٍة ، ووجَه هللا الكبري ال غريَه وعصره حسب وسعي ، وطاقيت ، غري مدٍَّع عصمًة ، وال متربىٍء من زلَّ 
قصدُت ، وثوابَُه أردُت ، وهو املسؤول يف املعونة عليه ، واالنتفاع به ، إنَّه طي ِّب األمساء ، مسيع الدعاء 

. 

 هذا وقد قمت بتقسيم هذا الكتاب إىل مقدمٍة ، وأربعة فصوٍل ، وخالصٍة ، وهي كاآليت :

 املقدمة .

 صد ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ يف مكَّة ، ويشتمل على مخسة مباحث :الفصل األول : أبو بكٍر ال

 املبحث األول : امسه ، ونسبه ، وكنيته ، وألقابه ، وصفته ، وأسرته ، وحياته يف اجلاهلية .

 املبحث الثاين : إسالمه ، ودعوته ، وابتالؤه ، وهجرته األوىل .

 املبحث الثالث : هجرته مع رسول هللا إىل املدينة .

د ِّيق يف ميادين اجلهاد .  املبحث الرابع : الص ِّ

 املبحث اخلامس : الصد ِّيق يف اجملتمع املدين ِّ ، وبعض صفاته ، وشيٌء من فضائله .

 الفصل الثاين : وفاة الرسول )ص( وسقيفة بين ساعدة ، ويشتمل على مبحثني :

 املبحث األول : وفاة الرَّسول )ص( ، وسقيفة بين ساعدة .

 الثاين : البيعة العامَّة وإدارة الشؤون الدَّاخلية .املبحث 

 الفصل الثالث : جيش أسامة ، وجهاد الصد ِّيق ، ويشتمل على مخسة مباحث :

 املبحث األول : جيش أسامة رضي هللا عنه .



 املبحث الثاين : جهاد الصد ِّيق ألهل الردَّة .

 

 املبحث الثالث : اهلجوم الشَّامل على املرتد ِّين .

 ملبحث الرابع : مسيلمة الكذاب ، وبنو حنيفة .ا

 املبحث اخلامس : أهم العرب والدُّروس ، والفوائد من حروب الردَّة .

د ِّيق ، واستخالفه لعمر ، ووفاته ، ويشتمل على أربعة مباحث :  الفصل الرابع : فتوحات الص ِّ

 املبحث األول : فتوحات العراق .

 ق ابلشَّام .املبحث الثاين : فتوحات الصد ِّي

 املبحث الثالث : أهمُّ الدُّروس ، والعرب ، والفوائد .

 املبحث الرابع : استخالف الصد ِّيق لعمر بن اخلطاب ، ووفاته .

هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم اجلمعة بعد صالة العشاء بتاريخ اخلامس من شهر احملرم لعام 
م . والفضل هلل من قبُل ومن بعُد ، وأسأله 2001هـ ، املوافق للثالثني من مارس من عام 1422

د ِّيقني ، والشُّهداء ،  سبحانه وتعاىل أن يتقبَّل هذا العمل قبواًل حسنًا ، وأن يكرمنا برفقة النَّبي ِّني ، والص ِّ
َك هَلَا َوَما مُيْسِّ  َل َلُه مِّْن والصاحلني ، قال تعاىل : }َما يـَْفَتحِّ اَّللَُّ لِّلنَّاسِّ مِّْن َرَْحٍَة َفاَل ممُْسِّ ْك َفاَل ُمْرسِّ

 [ .2: ]فاطربـَْعدِّهِّ َوُهَو اْلَعزِّيُز احلَْكِّيُم *{ 

وال يسعين يف هناية هذه املقد ِّمة إال  أن أقف بقلٍب خاشٍع منيٍب بني يدي هللا عزَّ وجل ، معرتفاً بفضله 
ُل ، وهو املكرم ، وهو املعني ، وهو املوف ِّقُ  ، فله احلمد على ما منَّ به  ، وكرمه ، وجوده ، فهو املتفض ِّ

عليَّ أوَّاًل ، واخرًا ، وأسأله سبحانه أبمسائه احلسَّن ، وصفاته الُعلى أن جيعل عملي لوجهه خالصًا ، 
ولعباده انفعًا ، وأن يثيبين على كل ِّ حرٍف كتبُته ، وجيعله يف ميزان حسنايت ، وأن يثيب إخواين الذي 

َتام هذا اجلهد املتواضع ، ونرجو من كل ِّ مسلم يطلع على هذا أعانوين بكل ِّ ما ميلكون من أجل إ
الكتاب أال ينسى العبد الفقري إىل عفو ربه ، ومغفرته ، ورَحته ، ورضوانه من دعائه : }َرب ِّ َأْوزِّْعينِّ َأْن 

ًا تَـ  ْلينِّ بَِّرَْحَتَِّك يفِّ عَِّبادَِّك َأْشُكَر نِّْعَمَتَك الَّيتِّ أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِّديَّ َوَأْن أَْعَمَل َصاحلِّ ْرَضاُه َوأَْدخِّ
 [ .19: ]النملالصَّاحلِِّّنَي *{ 

سبحانك اللَّهمَّ وحبمدك ، أشهد أن ال إله إال أنت ، أستغفرك ، وأتوب إليك ، واخر دعواان َأنِّ احلمُد 
 هلل رب ِّ العاملني .

 الفقري إىل عفو َرب ِّه ، ومغفرتهِّ ، ورضوانه
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 الفصل األوَّل

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ يف مكَّة  أبو بكٍر الص ِّ

 املبحث األول

 امسه ، ونسبه ، وكنيته ، وألقابه ، وصفته ،

 وأسرته ، وحياته يف اجلاهليَّة

 أوالً : امسه ، ونسبه ، وكنيته ، وألقابه :

بن كعب بن سعد بن تيم بن مرَّة بن كعب ابن لؤي بن  هو عبد هللا بن عثمان بن عامر بن عمرو
([ ، ويلتقي مع النب )ص( يف النَّسب يف اجلد ِّ السَّادس مرَّة بن  12غالب القرشيُّ التيميُّ])

بل ، واجلمع بكارة ، وأبكر ، 13كعب]) ([ ، ويكَّن أبيب بكر ، وهي من البكر ، وهو الَفيتُّ من اإلِّ
([ ، ولُق ِّب أبو بكر ـ رضي هللا عنه ـ أبلقاٍب عديدة 14وهو أبو قبيلة عظيمة])وقد مسَّتِّ العرب بكراً ، 

 ، كلُّها تدلُّ على مسو ِّ املكانة ، وعلو ِّ املنزلةِّ وشرف احلسبِّ ، منها :

 ـ العتيق :1

ويف  ([ ،15فُسم َِّي عتيقاً])« . أنت عتيُق هللاِّ من النَّار » لقَّبه به النبُّ )ص( ، فقد قال له )ص( : 
د ِّيق على رسول هللا )ص( ، فقال له رسول هللا )ص( :  » رواية عائشة ، قالت : دخل أبو بكٍر الص ِّ

([ ، وقد ذكر املؤرخون أسباابً  17([ ، فمن يومئٍذ مُس ِّي عتيقاً])16«])أبشر فأنت عتيُق هللاِّ من النَّار 
ا مُس ِّي عتيقاً جلَمال  ([ ، وقيل : ألنَّه كان قدمياً يف18وجهه]) كثريًة هلذا اللَّقب ، فقد قيل : إَّنَّ

([ ، وقيل : إنَّ أُمَّ أيب بكٍر كان ال يعيش هلا 20([ ، وقيل : مُس ِّي عتيقًا ، لعتاقة وجهه])19اخلري])
([ ، 21ولد ، فلمَّا ولدته ؛ استقبلت به الكعبة ، وقالت : ال لهمَّ إنَّ هذا عتيقك من املوت ، فهبه يل])

بني بعض هذه األقوال ، فأبو بكر مجيل الوجه ، حسن النَّسب ، صاحب يٍد سابقة  وال مانع للجمع
 ([ .22إىل اخلري ، وهو عتيق هللا من النَّار بفضل بشارة النَّب ِّ )ص( له])



د ِّيق :2  ـ الص ِّ

ًا ، وأبو لقَّبه به النَّبُّ )ص( ؛ ففي حديث أنٍس ـ رضي هللا عنه ـ أنَّه قال : إنَّ النبَّ )ص( صعد أحد
ا عليك نبٌّ ، وصد ِّيٌق ، وشهيدان » بكر ، وعمر ، وعثمان ، فرجف هبم ، فقال :  اثبت أحد ، فإَّنَّ

([»23. ]) 

د ِّيق لكثرة تصديقه للنب ِّ )ص( ، ويف هذا تروي أُمُّ املؤمنني عائشة ـ رضي هللا عنها ـ  وقد لُق ِّب ابلص ِّ
د األقصى ، أصبح يتحدَُّث النَّاُس بذلك ، فارتدَّ انٌس ، كانوا فتقول : مل ا ُأسري ابلنب ِّ )ص( إىل املسج

امنوا به ، وصدَّقوه ، وسعى رجاٌل إىل أيب بكٍر ، فقالوا : هل لك إىل صاحبك ؟ يزعم أن ُأسري به 
اللَّيلة إىل بيت املقدس! قال : وقد قال ذلك ؟ قالوا : نعم ، قال : لئن قال ذلك ؛ فقد صدق . قالوا 

د ِّقه : أنَّه ذهب الليلة إىل بيت املقدس ، وجاء قبل أن يصبح ؟! قال : نعم ، إين ِّ ألصد ِّقه : أو تص
فيما هو أبعد من ذلك ، ُأصد ِّقه خبرب السَّماء يف غدوة ، أو روحة ، فلذلك مس ِّي أاب بكٍر : 

د ِّيق])  ([ .24الص ِّ

يق الرسول )ص( ، والزمه الص ِّدق فلم وقد أمجعت األمَّة على تسميته ابلصد ِّيق ، ألنَّه ابدر إىل تصد
 ([ ، فقد اتَّصف هبذا اللَّقب ، ومدحه الشُّعراء : قال أبو حمجٍن الثَّقفيُّ :25تقع منه َهَنٌة أبداً])

 سواَك ُيسمَّى ابمسه غري ُمْنكر  ومُس ِّيَت صد ِّيقاً وُكلُّ ُمهاجرٍ 

َشهَّرِّ]) وكنَت جليسًا يف العريش  سبقَت إىل اإلسالم وهللاُ شاهِّدٌ 
ُ
([ وأنشد 26امل

 ([ ، فقال :27األصمعيُّ])

د ِّيَق ُحب اً   ولكين ِّ أحبُّ بكل ِّ قلب به أرجو غداً   وأعلم أنَّ ذاك من الصَّوابِّرسوَل هللاِّ والص ِّ
 ـ الصَّاحب :3([ 28ُحْسَن الثَّواب])

َ اثـْنَـنْيِّ َلقَّبه به هللا ـ عزَّ وجلَّ ـ يف القران الكرمي : }إِّالَّ تـَْنُصُروُه فَـ  َقْد َنَصَرُه اَّللَُّ إِّْذ َأْخَرَجُه الَّذِّيَن َكَفُروا اَثينِّ
ُ َسكِّينَـَتُه َعَلْيهِّ وَ  بِّهِّ الَ حَتَْزْن إِّنَّ اَّللََّ َمَعَنا فَأَنـَْزَل اَّللَّ ُُنوٍد ملَْ تـََرْوَها َوَجَعَل  إِّْذ مُهَا يفِّ اْلَغارِّ إِّْذ يـَُقوُل لَِّصاحِّ أَيََّدُه جبِّ

[ وقد أمجع العلماء 40: ]التوبةلَّذِّيَن َكَفُروا السُّْفَلى وََكلَِّمُة اَّللَِّّ هَِّي اْلُعْلَيا َواَّللَُّ َعزِّيٌز َحكِّيٌم *{ َكلَِّمَة ا
([ ، فعن أنٍس أنَّ أاب بكٍر حدَّثه فقال : 29على أن الصاحب املقصود هنا أبو بكر رضي هللا عنه])

دهم نظر إىل قدميه ؛ ألبصران حتت قدميه!! فقال النبُّ قلت للنب ِّ )ص( وهو يف الغار : لو أنَّ أح
 ([ .30«])َي أاب بكر! ما ظنُّك ابثنني هللاُ اثلثُهما » )ص( : 



َ اثـْنَـنْيِّ   إِّْذ مُهَا قال احلافظ ابن حجر رَحه هللا : }إِّالَّ تـَْنُصُروُه فـََقْد َنَصَرُه اَّللَُّ إِّْذ َأْخَرَجُه الَّذِّيَن َكَفُروا اَثينِّ
بِّهِّ اَل حَتَْزْن إِّنَّ اَّللََّ َمَعَنا{  يفِّ  [ فإنَّ املراَد بصاحبه هنا أبو بكر بال 40: ]التوبةاْلَغارِّ إِّْذ يـَُقوُل لَِّصاحِّ

([ 32([ ، واألحاديث يف كونه كان معه يف الغار كثريٌة شهريٌة ، ومل َيْشرَْكُه يف املنقبة غريه])31منازع])
. 

 ـ األتقى :4

[ . 17: ]الليلزَّ وجلَّ ـ يف القران العظيم يف قوله تعاىل : }َوَسُيَجنـَّبـَُها األَتْـَقى *{ لقَّبه به هللُا ـ ع
 وسيأيت بيان ذلك يف حديثنا عن املعذَّبني يف هللا الذين أعتقهم أبو بكر رضي هللا عنه .

 ـ األوَّاه :5

 شية من هللا تعاىل ،لُق ِّب أبو بكٍر ابألوَّاه ، وهو لقٌب يدلُّ على اخلوف ، والوجل ، واخل

 ([ .33فعن إبراهيم النََّخعي ِّ قال: كان أبو بكٍر ُيسمَّى ابألو اه؛ لرأفته، ورَحته])

 اثنياً : مولده ، وصفته اخلَْلقيَّة :

ا اختلفوا يف املدَّة اليت كانت بعد عام الفيل ، فبعضهم  مل خيتلف العلماء يف أنَّه ولد بعد عام الفيل ، وإَّنَّ
ث سنني ، وبعضهم ذكر أبنَّه ولد بعد عام الفيل بسنتني وستة أشهر ، واخرون قالوا : قال : بثال

([ ، وقد نشأ نشأًة كرميًة طي ِّبًة يف حضن أبوين هلما 34بسنتني وأشهر ، ومل حيد ِّدوا عدد األشهر])
 ([ .35 قومه])الكرامة ، والعزُّ يف قومهما ، مم ا جعل أاب بكر ينشأ كرمَي النـَّْفس ، عزيز املكانة يف

وأمَّا صفته اخلَْلقي ة ، فقد كان يوصف ابلبياض يف اللَّون ، والنَّحافة يف البدن ، ويف هذا يقول قيس بن 
([ ، وقد وصفه 36أيب حزم : دخلت على أيب بكٍر ، وكان رجاًل حنيفًا ، خفيف اللَّحم ، أبيض])

ري من أفواه الرُّواة ، فقالوا : إن أاب بكرٍ  ـ رضي هللا عنه ـ اتَّصف أبنَّه : كان أبيَض ، ُتالطه  أصحاب الس ِّ
([ ، ال يستمسك إزاره يسرتخي عن 37ُصْفرٌة ، حسن القامة ، حنيفًا ، خفيف العارضني ، أجنأ])

([، َحش 41([أقَّن])40([، غائر العينني])39([ رقيقًا ، معروق الوجه])38حقويه])
([، وخيضب 44ن انتىء اجلبهة، عاري األشاجع])([، وكا43([، ممحوص الفخذين])42السَّاقني])

 ([.45حليته وشيبه ابحلنَّاء، والَكتم])

 اثلثاً : أسرته :

 أمَّا والده ، فهو عثمان بن عامر بن عمرو ، يكَّن أاب قحافة ، أسلم يوم الفتح ، وأقبل به



د ِّيق على رسول هللا )ص( ، فقال :  فقال أبو بكر : هو « . ه َي أاب بكر! هالَّ تركته ؛ حىت أنتي» الص ِّ
([ ، ويروى : أنَّ رسول هللا 46أوىل أن أيتيك َيرسول هللا! فأسلم أبو قحافة وابيع رسول هللا )ص(])

وا هذا من شعره » ([ ، وقال أليب بكٍر : 47)ص( هنَّأ أاب بكٍر إبسالم أبيه]) فقد كان رأس « . غري ِّ
 ([ .48أيب قحافة مثل الثَّغامة])

ن ِّ ، واحرتامهم، ويؤك ِّد ذلك قوله ويف هذا  اخلرب منهٌج نبويٌّ كرمٌي َسنَُّه النبُّ )ص( يف توقري كبار الس ِّ
 ([.49«])ليس من ا من مل يوق ِّر كبريان ويرحْم صغريان»)ص( : 

وأمَّا والدة الصد ِّيق ، فهي سلمى بنت صخر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ، وكنيتها أمُّ اخلري 
رًا ، وسيأيت تفصيل ذلك يف واقعة إحلاح أيب بكر على النب ِّ )ص( على الظُّهور أسلمت مبك ِّ 

 ([ .50ِبكَّة])

وأمَّا زوجاته ؛ فقد تزوَّج ـ رضي هللا عنه ـ من أربع نسوٍة ، أجننب له ثالثة ذكوٍر ، وثالث إانٍث ، وهنَّ 
 على التَّوايل :

 مالك :ـ قتيلة بنت عبد الُعزَّى بن أسعد بن جابر بن 1

([ ، وهي والدة عبد هللا ، وأمساء ـ وكان أبو بكر طلَّقها يف اجلاهلية ـ وقد 51اختُلف يف إسالمها])
جاءت هبداَي فيها أقٌط ، ومسٌن إىل ابنتها أمساء بنت أيب بكر ابملدينة ، فأبت أن تقبل هديَّتها ، 

لها ، ولتقبل » بُّ )ص( : وتدخلها بيتها ، فأرسلت إىل عائشة تسأل النبَّ )ص( ، فقال الن لُِّتْدخِّ
طِّنَي *{« . هديَّتها  َهاُكُم اَّللَُّ َعنِّ الَّذِّيَن ملَْ يـَُقاتُِّلوُكْم يفِّ الد ِّينِّ حيِّبُّ اْلُمْقسِّ  وأنزل هللا عزَّ وجلَّ : }اَل يـَنـْ

ن ساملوكم ، ومل [ أي : ال مينعكم هللا من الرب ِّ ، واإلحسان ، وفعل اخلري إىل الكفَّار الذي8]املمتحنة : 
يافة ، ومل خيرجوكم من  يقاتلوكم يف الد ِّين ، كالن ِّساء ، والضَّعفة منهم ، كصلة الرَّحم ، ونفع اجلار ، والض ِّ
دَيركم ، وال مينعكم أيضاً من أن تعدلوا فيما بينكم وبينهم ، أبداء ما هلم من احلق ِّ ، كالوفاء هلم ابلوعود 

، 

ن املشرتَيت كاملًة غري منقوصٍة ، إنَّ هللا حيب العادلني ، ويرضى عنهم ، وأداء األمانة ، وإيفاء أمثا
 ([ .52وميقت الظَّاملني ، ويعاقبهم])

 ـ أم رومان بنت عامر بن عومير :2



من بين كنانة بن خزمية ، مات عنها زوجها احلارث بن سخربة ِبكَّة ، فتزوَّجها أبو بكٍر ، وأسلمت 
إىل املدينة ، وهي والدة عبد الرَحن ، وعائشة ـ رضي هللا عنهم ـ ، وتوف ِّيت قدميًا ، وابيعت ، وهاجرت 

 ([ .53يف عهد النب ِّ )ص( ابملدينة سنة ستٍ  من اهلجرة])

 ـ أمساء بنت ُعَمْيس بن معبد بن احلارث :3

)ص( ،  أم عبد هللا ، من املهاجرات األوائل ، أسلمت قدميًا قبل دخول دار األرقم ، وابيعت الرَّسول
وهاجر هبا زوجها جعفر بن أيب طالب ـ رضي هللا عنه ـ إىل احلبشة ، مثَّ هاجرت معه إىل املدينة ، 
د ِّيق ، فولدت له حممَّدًا ؛ روى عنها من الصَّحابة : عمر ، وأبو  فاستشهد يوم مؤتة ، وتزوَّجها الص ِّ

ت أكرم النَّاس أصهاراً ، فمن أصهارها : موسى ، وعبد هللا بن عباٍس ، وأمُّ الفضل امرأة العب اس ، وكان
 ([ .54رسول هللا ، وَحزة ، والعب اس ، وغريهم])

 ـ حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أيب زهري :4

األنصاريَّة ، اخلزرجيَّة ، وهي اليت ولدت أليب بكر أمَّ كلثوم بعد وفاته ، وقد أقام عندها الصد ِّيق 
 ([ .55ابلسُّنح])

 كٍر ـ رضي هللا عنه ـ فهم :وأم ا أوالد أيب ب

 ـ عبد الرَحن بن أيب بكر :1

أسنُّ ولد أيب بكر: أسلم يوم احلديبية، وحسن إسالمه، وصحب رسول هللا )ص( ، وقد اشتهر 
 ([ .56ابلشَّجاعة ، وله مواقف حممودٌة ، ومشهودٌة ، بعد إسالمه])

 ـ عبد هللا بن أيب بكر :2

فقد كان يبقى يف النَّهار بني أهل مكَّة ، يسمع أخبارهم ، مثَّ يتسلَّل صاحب الدَّور العظيم يف اهلجرة ، 
 يف الليل إىل الغار لينقل هذه األخبار لرسول هللا )ص( ، وأبيه ، فإذا جاء

الصُّبح عاد إىل مكَّة ، وقد أصيب بسهٍم يوم الط ائف ، فماطله حىت  مات شهيدًا ابملدينة يف خالفة 
 ([ .57الصد ِّيق])

 مَّد بن أيب بكر :ـ حم3

أُمُّه أمساء بنت عميس ، ولد عام حجَّة الوداع ، وكان من فتيان قريٍش ، عاش يف حجر علي بن أيب 
 ([ .58طالب ، وواله مصر ، وهبا قتل])

 ـ أمساء بنت أيب بكر :4



ا صنعت لرسول هللا )ص(  ذات الن ِّطاقني أسنُّ من عائشة ، مس اها رسول هللا )ص( ذات الن ِّطاقني ، ألهنَّ
وألبيها سفرة ملا هاجرا ، فلم َتد ما تشدُّها به ، فشقت نطاقها ، وشدَّت به السُّفرة ، فسم اها النبُّ 
)ص( بذلك ، وهي زوجة الزُّبري بن العوام ، وهاجرت إىل املدينة ؛ وهي حامٌل بعبد هللا بن الزبري ، 

اهلجرة ، بلغت مئة سنٍة ، ومل ينكر من عقلها  فولدته بعد اهلجرة ، فكان أوَّل مولوٍد يف اإلسالم بعد
شيء ، ومل يسقط هلا سنٌّ ، ُروَِّي هلا عن الرسول )ص( ستٌة ومخسون حديثًا ، روى عنها عبد هللا بن 
عب اس ، وأبناؤها عبد هللا ، وعروة ، وعبد هللا بن أيب ُمليكة وغريهم ، وكانت جوادًة منفقًة ، توفيت 

 . ([59هـ]) 73ِبكَّة سنة 

 ـ عائشة أمُّ املؤمنني ـ رضي هللا عنها ـ :5

د ِّيق ، تزوَّجها رسول هللا )ص( وهي بنت ست ِّ سنني ، ودخل هبا وهي بنت تسع  الصد ِّيقُة بنت الص ِّ
سنني ، وأعرس هبا يف شوال ، وهي أعلم الن ِّساء ، كن اها رسول هللا )ص( أم عبد هللا ، وكان حبُّه هلا 

 ([ .60صَّاحلة])مثاالً للزَّوجيَّة ال

كان الشَّعبُّ حيد ِّث عن مسروٍق : أنَّه إذا حتدَّث عن أم ِّ املؤمنني عائشة يقول : حدَّثتين الصد ِّيقة بنت 
د ِّيق ، املربأة ، حبيبة حبيب هللا )ص( ، ومسنُدها يبلغ ألفني ومئتني وعشرة أحاديث )  (  2210الص ِّ

وسبعني حديثاً ، وانفرد البخاريُّ أبربعٍة ومخسني ، وانفرد مسلم  اتَّفق البخاريُّ ، ومسلٌم على مئٍة وأربعةٍ 
([ 62هـ ، وال ذريَّة هلا]) 57([ ، وعاشت ثالاثً وست ِّني سنًة وأشهراً ، وتوفيت سنة 61بتسعٍة وست ِّني])

. 

 

 ـ أم كلثوم بنت أيب بكٍر :6

رته الوفاة : إَّنا مها أخواكِّ وأختاك أمُّها حبيبة بنت خارجة ، قال أبو بكر ألم ِّ املؤمنني عائشة حني حض
. فقالت : هذه أمساء قد عرفتها فمن األخرى ؟ قال : ذو بطن بنت خارجة ، قد ألقى يف خلدي أهنا 

([ ، تزوَّجها طلحة بن عبيد هللا وقتل عنها يوم 63جاريٌة ، فكانت كما قال ، وُولدت بعد موته])
 ([ .64تها إىل مكَّة])اجلمل ، وحجَّت هبا عائشة يف عدَّهتا فأخرج

د ِّيق املباركة اليت أكرمها هللا ابإلسالم ، وقد اختصَّ هبذا الفضل أبو بكٍر ـ رضي هللا  هذه هي أسرة الص ِّ
عنه ـ من بني الصَّحابة ، وقد قال العلماء : ال يُعرف أربعٌة متناسلون بعضهم من بعض صحبوا رسول 

عبد هللا بن الزُّبري ، أمُّه أمساء بنت أيب بكر بن أيب قحافة ،  هللا )ص( ، إال ال أيب بكر الصد ِّيق وهم :



فهؤالء األربعة صحابة متناسلون، وأيضًا حممَّد بن عبد الرَحن بن أيب بكر بن أيب قحافة رضي هللا 
 ([.65عنهم])

أوالده : إال   وليس من الصَّحابة من أسلم أبوه ، وأُمُّه وأوالده ، وأدركوا النبَّ )ص( ، وأدركه أيضًا بنو
د ِّيق  أبو بكٍر من جهة الر ِّجال والن ِّساء ـ وقد بينت ذلك ـ فكلهم امنوا ابلنب ِّ ، وصحبوه ، فهذا بيت الص ِّ
، فأهله أهل إميان ، ليس فيهم منافٌق ، وال يعرف يف الصَّحابة مثل هذا لغري بيت أيب بكٍر رضي هللا 

 عنهم .

اق بيوت ، فبيت أيب بكر من بيوت اإلميان من املهاجرين ، وبيت وكان يقال : لإلميان بيوٌت ، وللن ِّف
 ([ .66بين النَّجار من بيوت اإلميان من األنصار])

د ِّيق يف اجملتمع اجلاهلي :  رابعاً : الرَّصيد اخلُلقي للص ِّ

د ِّيق يف اجلاهلية من وجهاء قريٍش ، وأشرافهم ، وأحد رؤسائهم ، وذلك أنَّ ال شَّرف كان أبو بكٍر الص ِّ
يف قريٍش قد انتهى قبل ظهور اإلسالم إىل عشرة رهٍط من عشرة أبطٍن ، فالعب اس بن عبد املطلب من 
بين هاشم ، وكان يسقي احلجيج يف اجلاهلية ، وبقي له ذلك يف اإلسالم ، وأبو سفيان بن حرٍب من 

رأَّسوه هو ، وقدموه ،  بين أميَّة ، وكان عنده العقاب راية قريش ، فإذا مل َتتمع قريش على واحدٍ 
واحلارث بن عامر بن بين نوفل ، وكانت إليه الر ِّفادة ، وهي ما ُترجه قريش من أمواهلا ، وترفد به 
منقطع السَّبيل ، وعثمان بن طلحة بن زمعة بن األسود من بين أسد ، وكانت إليه املشورة ، فال جُيمع 

عليه ، وإال ُتريَّ ، وكانوا له أعواانً ، وأبو بكٍر الصد ِّيق على أمر حىت  يعرضوه عليه ، فإن وافق ، والَّهم 
 من بين تيم وكانت إليه األشناق ، وهي

الد َِّيت ، واملغارم ، فكان إذا َحل شيئًا ، فسأل فيه قريشًا ، صدَّقوه ، وأمضوا َحالة َمْن هنض معه ، 
انت إليه القبَّة ، واألعنَّة ، وأم ا القب ة وإن احتملها غريه ؛ خذلوه ، وخالد بن الوليد من بين خمزوٍم ، وك

م كانوا يضربوهنا ، مثَّ جيمعون إليها ما جيهزون به اجليش ، وأم ا األعنَّة فإنَّه كان على خيل قريش يف  فإهنَّ
فارة يف اجلاهلية ، وصفوان بن أميَّة من بين  احلرب ، وعمر بن اخلط اب من بين عديٍ  ، وكانت إليه الس ِّ

انت إليه األزالم ، واحلارث بن قيس من بين سهم ، وكانت إليه احلكومة ، وأمواهلم احملجرة مجح ، وك
 ([ .67اليت مَسَّوها آلهلتهم])

د ِّيق يف اجملتمع اجلاهلي شريفًا مِّْن أشراف قريٍش ، وكان مِّْن خيارهم ، ويستعينون به فيما  لقد كان الص ِّ
 ([ .68أحٌد]) انهبم ، وكانت له ِبكَّة ضيافات ال يفعلها



 وقد اشتهر بعدَّة أموٍر ، منها :

 ـ العلم ابألنساب :1

فهو عامٌل من علماء األنساب ، وأخبار العرب ، وله يف ذلك ابٌع طويٌل ، جعله أستاذ الكثري من 
 النَّسَّابني ، كعقيل بن أيب طالب ، وغريه ، وكانت له مزيٌَّة حبَّبته إىل قلوب العرب وهي : أنَّه مل يكن

([ ، فقد كان أنسب قريٍش لقريٍش ، وأعلم قريٍش 69يعيب األنساب ، وال يذكر املثالب خبالف غريه])
([ ([ ، ويف هذا تروي عائشة ـ رضي هللا عنها ـ : أنَّ رسوَل هللا )ص( 70هبا ، وِبا فيها من خرٍي ، وشرٍ 

 ([ .71«])إنَّ أاب بكٍر أعلُم قريٍش أبنساهبا » قال : 

 ـ َتارته :2

كان يف اجلاهلية اتجراً ، ودخل ُبصرى من أرض الشام للتجارة ، وارحتل بني البلدان ، وكان رأُس ماله 
 ([ .72أربعني ألف درهم ، وكان ينفق من ماله بسخاٍء ، وكرٍم ُعرف به يف اجلاهلية])

 ـ موضع األلفة بني قومه وميل القلوب إليه :3

نوا حيبُّونه وأيلفونه ، ويعرتفون له ابلفضل العظيم ، واخللق أهنم كا« السرية » فقد ذكر ابن إسحاق يف 
 الكرمي ، وكانوا أيتونه وأيلفونه لغري واحٍد من األمر : لعلمه ، وَتارته ،

([ ، وقد قال له ابن الدَّغنة حني لقيه مهاجراً : إنك لتزين العشرية ، وتعني على 73وحسن جمالسته])
 ([.74ل املعروف])النَّوائب ، وتكسب املعدوم، وتفع

وقد علَّق ابن حجر على قول ابن الدَّغَِّنة فقال : ومن أعظم مناقبه أن ابن الدَّغنة سي ِّد القارة ملا رد عليه 
جواره ِبكة ، وصفه بنظري ما وصفت به خدجية النبَّ )ص( مل ا بعث ، فتوارد فيها نعٌت واحٌد من غري 

؛ ألنَّ صفات النب ِّ )ص( منذ نشأ كانت أكمل أن يتواطأا على ذلك ، وهذه غايٌة يف مدحه 
فات])  ([ .75الص ِّ

 ـ مل يشرب اخلمر يف اجلاهلية :4

([ ؛ حىت  إنَّه حرَّم على نفسه اخلمر قبل اإلسالم ، فقد قالت 76فقد كان أعفَّ الناسِّ يف اجلاهلية])
فلم يشرهبا يف جاهليٍة وال يف إسالٍم السي َِّدُة عائشة ـ رضي هللا عنها ـ : حرَّم أبو بكٍر اخلمر على نفسه ، 

، وذلك : أنَّه مرَّ برجٍل سكران يضع يده يف العذرة ، ويدنيها من فيه ، فإذا وجد رحيها صرفها عنه . 
([ ، ويف روايٍة لعائشة . . 77فقال أبو بكٍر : إنَّ هذا ال يدري ما يصنع ، وهو جيد رحيها ، فحماها])

 ([ .78مر يف اجلاهليَّة]). ولقد ترك هو وعثمان شرب اخل



وقد أجاب الصد ِّيق من سأله : هل شربت اخلمر يف اجلاهلية ؟ بقوله : أعوذ ابهلل! فقيل : ومل ؟ قال :  
 ([ .79كنت أصون عرضي ، وأحفظ مروءيت ، فإن من شرب اخلمر كان مضي ِّعاً لعرضه ، ومروءته])

 ـ ومل يسجد لصنٍم :5

ه ـ لصنم قطُّ ، قال أبو بكر ـ رضي هللا عنه ـ يف جممٍع من أصحاب ومل يسجد الصد ِّيق ـ رضي هللا عن
 مل ا انهزُت احللم أخذين أبو قحافة بيدي فانطلق 

رسول هللا )ص( : ما سجدُت لصنٍم قطُّ ، وذلك أين ِّ
نمِّ يب إىل خمدٍع فيه األصنام ، فقال يل : هذه اهلتك الشُّمُّ العوايل ، وخالَّين ، وذهب ، فدنوُت من الصَّ 

، وقلُت : إين ِّ جائٌع فأطعمين ، فلم جُيبين ، فقلُت : إين ِّ عاٍر فاكسين ، فلم جُيبين ، فألقيت عليه 
 صخرًة ، فخرَّ لوجهه . وهكذا َحله ُخُلقه احلميد ، وعقله

لي ِّني ، النـَّري ِّ ، وفطرته السَّليمة على الرتفُّع عن كل ِّ شيٍء خيدش املروءة ، وينقص الكرامة من أفعال اجلاه
([ ، فال 80وأخالقهم اليت َتانب الفطرة السَّليمة ، وتتناىف مع العقل الرَّاجح ، والرُّجولة الصَّادقة])

عجب على من كانت هذه أخالقه أن ينضمَّ ملوكب دعوة احلق ِّ ، وحيتلَّ فيها الصَّدارة ، ويكون بعد 
اركم يف اجلاهلية خياركم يف اإلسالم خي» إسالمه أفضل رجٍل بعد رسول هللا )ص( ، فقد قال )ص( : 

 ([ .81«])إذا فقهوا 

د ِّيق يف اجلاهلية ، فقال : ال لهمَّ إن امرًأ نشأ بني األواثن  وقد علَّق األستاذ رفيق العظم عن حياة الص ِّ
حيث ال دين زاجٌر ، وال شرع للنفوس قائٌد ، وهذا مكانه من الفضيلة ، واستمساكه بعرا العفَّة ، 

ة . . . جلديٌر أبن يتلقَّى اإلسالم ِبلء الفؤاد ، ويكون أوَّل مؤمٍن هبادي العباد ، مبادٍر إبسالمه واملروء
إلرغام أنوف أهل الكرب ، والعناد ، ممه ٍِّد سبيل االهتداء بدين هللا القومي ؛ الذي جيتث أصول الرذائل 

 ([ .82من نفوس املهتدين هبديه ، املستمسكني ِبتني سببه])

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ فقد كان حيمل رصيدًا ضخمًا من القيم الرَّفيعة ، واألخالق احلميدة ، هلل دَ  رُّ الص ِّ
والسَّجاَي الكرمية يف اجملتمع القرشي ِّ قبل اإلسالم ، وقد شهد له أهُل مكَّة بتقدُّمه على غريه يف عامل 

أاب بكٍر بعيٍب ، وال نقصه ، وال اسرتذله ،  األخالق ، والقيم ، واملثل ، ومل يُعلم أحٌد من قريٍش عاَب 
 ([ .83كما كانوا يفعلون بضعفاء املؤمنني ، ومل يكن له عندهم عيٌب إال اإلميان ابهلل ، ورسوله])

 

* * * 

 
 



 
 
 
 
 

 املبحث الثَّاين

 إسالمه ، ودعوته ، وابتالؤه ، وهجرته األوىل

 أوالً : إسالمه :

عنه ـ وليد رحلٍة إميانيٍَّة طويلٍة يف البحث عن الد ِّين احلق ِّ ؛ الذي ينسجم كان إسالم أيب بكٍر ـ رضي هللا 
مع الفطر السليمة ، ويلب رغباهتا ، ويتفق مع العقول الراجحة ، والبصائر النَّافذة ، فقد كان حبكم 

ربيَّة ، وتنقَّل عمله الت ِّجاري كثري األسفار ، قطَع الفيايف ، والصحارى ، واملدن ، والقرى يف اجلزيرة الع
من مشاهلا إىل جنوهبا ، ومن شرقها إىل غرهبا ، واتَّصل اتصااًل وثيقًا أبصحاب الد َِّيانت املختلفة 
وخباصة النَّصرانية ، وكان كثري اإلنصات لكلمات النَّفر الذين َحلوا راية التَّوحيد ، راية البحث عن 

: كنُت جالساً بفناء الكعبة ، وكان زيد ابن عمرو  ([ ، فقد حدَّث عن نفسه ، فقال84الد ِّين القومي])
بن نُفيل قاعدًا ، فمرَّ ابن أيب الصَّْلتِّ ، فقال : كيف أصبحَت َي ابغي اخلري ؟ قال : خبري ، قال : 

 وهل وجدَت ؟ قال : ال ، فقال :

الذي ينتظر من ا ، أو  ([ أما إنَّ هذا النبَّ 85ما مضى يف احلنيفيَّةِّ بُوُر])  كلُّ ديٍن يوم القيامةِّ إال
منكم ، قال : ومل أكن مسعُت قبل ذلك بنبٍ  يُنتظر ، ويُبعث ، قال : فخرجُت أريد ورقة بن نوفل ـ 
وكان كثرَي النَّظَر إىل السَّماء ، كثري مههمة الصَّدر ـ فاستوقفته ، مثَّ قصصُت عليه احلديث ، فقال : نعم 

ال إنَّ هذا النبَّ الذي يُنتظر من أوسط العرب نسبًا ـ ويل علٌم َيبن أخي! إان  أهل الكتب والعلوم ، أ
ابلنَّسب ـ وقومك أوسط العرب نسباً . قلُت : َي عم ! وما يقول النبُّ ؟ قال : يقول ما قيل له ، إال أنَّه 

ن يسمع ([ ، وكا86ال يظلم ، وال يُظلم ، وال يُظامل ، فلم ا بُعث رسول هللا )ص( امنت به ، وصدَّقته])
 ما يقوله أميَّة بن أيب الصَّْلت :

 يف مثل قوله :

 ما بعد غايتنا من رأس جمراان  أال نبٌّ منَّا فيخربان

والرَّافعون لدين هللا أركاان لقد عايش أبو بكر هذه الفرتة ببصريٍة   إين أعوذ ِبن حجَّ احلجيُح له
، وذكاٍء حادٍ  ، وأتمٍُّل رزيٍن مأل عليه أقطار نفسه ، انفذة ، وعقٍل نري ٍِّ ، وفكٍر متأل ٍِّق ، وذهٍن وق اٍد 



ولذلك حفظ الكثري من هذه األشعار ، ومن تلك األخبار ، فعندما سأل الرَّسوُل الكرمي )ص( 
د ِّيق ـ قائاًل :  من منكم حيفظ كالم ـ قس ِّ بن ساعدة ـ يف سوق » أصحابه يومًا ـ وفيهم أبو بكر الص ِّ

د ِّيق قائالً : إين ِّ أحفظها َيرسول هللا!فسكت الصحاب« . عكاظ ؟   ة ، ونطق الص ِّ

كنت حاضرًا يومها يف سوق عكاظ ، ومن فوق مَجَلِّه اأَلْوَرق وقف قسٌّ يقول : أيُّها الناس! امسعوا ، 
َوُعوا ، وإذا وعيتم ، فانتفعوا ، إنَّ َمْن عاَش مات ، وَمْن ماَت فات ، وكلُّ ما هو اٍت ات ، إنَّ يف 

ء خلربًا ، وإنَّ يف األرض لعربًا ، مهاٌد موضوٌع ، وسقٌف مرفوٌع ، وجنوٌم َتور ، وحباٌر لن تغور ، السما
 ليٌل داٍج ، ومساءٌ ذات أبراج!!

يُقسم قسٌّ أنَّ هلل دينًا هو أحبُّ إليه من دينكم الذي أنتم عليه . ما يل أرى النَّاس يذهبون ، وال 
 أم تركوا فناموا ، مثَّ أنشد قائالً : يرجعون ، أرضوا ابملقام فأقاموا ،

للموت ليس هلا   ـَن من القرون لنا بصائْرمل ا رأيُت موارداً   يف الذَّاهبني األوَّليـ
لَة   يسعى األكابر واألصاغْرأيقنُت أين ِّ ال حَمَا  مصادِّْرورأيُت قومي حنوها
تيب املمتاز ، وهبذه87حيُث صار القوُم صائِّْر]) الذَّاكرة احلديديَّة ـ وهي ذاكرٌة استوعبْت  ([ وهبذا الرتَّ

د ِّيق ما قاله قسُّ بن ساعدة على رسول هللا ، وأصحابه])  ([ .88هذه املعاين ـ يقصُّ الص ِّ

([ ، فقال له : من أين أنت ؟ قال : 89وقد رأى رؤَي مل ا كان يف الشام ، فقصَّها على حبريا الرَّاهب])
ال : من قريش : فأيُّ شيٍء أنت ؟ قال : اتجر ، قال : إن صدَّق هللا من مكَّة ، قال : من أي ِّها ؟ ق

رؤَيك ؛ فإنَّه يبعث بنبٍ  من قومك ، تكون وزيره يف حياته ، وخليفته بعد موته ، فأسرَّ ذلك أبو بكٍر 
 ([ .90يف نفسه])

د ِّيق بعد حبٍث ، وتنقيٍب ، وانتظاٍر ، وقد ساعده على تلبية   دعوةلقد كان إسالم الص ِّ

اإلسالم معرفته العميقة ، وصلته القويَّة ابلنَّب ِّ )ص( يف اجلاهلية ، فعندما نزل الوحي على النب ِّ )ص( ، 
د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ فهو صاحبه الذي يعرفه  وأخذ يدعو األفراد إىل هللا ، وقع أوَّل اختياره على الص ِّ

ف أبو بكٍر النبَّ )ص( بصدقه ، وأمانته ، وأخالقه ، قبل البعثة بدماثة خلقه ، وكرمي سجاَيه ، كما يعر 
 ([ .91اليت َتنعه من الكذب على الناس ، فكيف يكذب على هللا ؟!])

إين رسول هللا ونبيه ، بعثين ألبلغ رسالته ، » .. فعندما فاحته رسول هللا )ص( بدعوة هللا وقال له : 
دعوك َي أاب بكر إىل هللا وحده ال شريك له ، وال تعبد غريه وأدعوك إىل هللا ابحلق ِّ ، فوهللا إنه للحقُّ ، أ

 ([ .92«])، واملواالة على طاعته 



د ِّيق ، ومل يتلعثم ، وتقدَّم ، ومل يتأخَّر ، وعاهد رسول هللا على نصرته ، فقام ِبا تعهَّد ، وهلذا  فأسلم الص ِّ
: كذبت ، وقال أبو بكر : صدق ، إن هللا بعثين إليكم ، فقلتم » قال رسول هللا )ص( يف حق ِّه : 

 ([ .93مرَّتني])« وواساين بنفسه ، وماله ، فهل أنتم اتركون يل صاحب ؟ 

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ أوَّل من أسلم من الر ِّجال األحرار ، قال إبراهيم النََّخعيُّ ،  وبذلك كان الص ِّ
ل من أسلم أبو بكر . وقال يوسف بن وحسَّان بن اثبٍت ، وابن عباٍس ، وأمساُء بنت أيب بكٍر : أوَّ 

يعقوب املاجشون : أدركت أيب ، ومشيختنا : حممد بن املنكدر ، وربيعة بن عبد الرَحن ، وصاحل بن  
كيسان ، وسعد بن إبراهيم، وعثمان بن حممد األخنس، وهم ال يشكُّون: أنَّ أوَّل القوم إسالمًا أبو 

هما ـ قال : أوَّل َمْن صل ى أبو بكر ، مُث َتثل أببيات حس ان ([، وعن ابن عباٍس ـ رضي هللا عن94بكر])
: 

 فاذكر أخاك أاب بكٍر ِبا فَعالخري الربيَّة أتقاها وأعدهلا  إذا تذكَّرَت شجواً من أخي ثقةٍ 
وأوَّل الناسِّ طر ًا صدََّق   إال  النبَّ وأوفاها ِبا ََحَالالثَّاين التَّايل احملمود مشهُدهُ  
طاف العدوُّ به إذ صعد اجلبالوعاش َحدًا ألمر هللا   ين اثنني يف الغار املنيف وقدالرُُّسالواث

من الربيَّة مل   هبدي صاحبه املاضي وما انتقالوكان حبَّ رسول هللاِّ قد علموا  متَّبِّعاً 
د ِّيق ، وهل كان رضي هللا عنه أوَّل 95يعدل به رجال]) من ([ هذا وقد انقش العلماء قضية إسالم الص ِّ

 أسلم ؟ فمنهم

من جزم بذلك ، ومنهم َمْن جزم أبنَّ علي اً أوَُّل من أسلم ، ومنهم من جعل زيد بن حارثة أوَّل من أسلم 
، وقد مجع اإلمام ابن كثري ـ رَحه هللا ـ بني األقوال مجعاً طي ِّباً ، فقال : ) واجلمع بني األقوال كل ِّها : أنَّ 

قيل : الر ِّجال أيضاً ـ وأوَّل من أسلم من املوايل زيد بن حارثة ، وأوَّل خدجية أول من أسلم من النساء ـ و 
من أسلم من الغلمان علي بن أيب طالٍب ـ فإنه كان صغريًا دون البلوغ على املشهور ـ وهؤالء كانوا 

د ِّيق ، وإسالمه كان أنفع  من انذاك أهل بيته )ص( ، وأول من أسلم من الر ِّجال األحرار أبو بكٍر الص ِّ
إسالم من تقدَّم ذكرهم ؛ إذ كان صدراً معظَّماً ، ورئيساً يف قريش مكرَّماً ، وصاحب ماٍل ، وداعيًة إىل 

 اإلسالم ، وكان حمب باً ، متالفاً ، يبذل املال يف طاعة هللا ورسوله ( .

من أسلم من  مثَّ قال : وقد أجاب أبو حنيفة ـ رضي هللا عنه ـ ابجلمع بني هذه األقوال ، فإنَّ أوَّل
الر ِّجال األحرار أبو بكر ، ومن الن ِّساء خدجية ، ومن املوايل زيد ابن حارثة ، ومن الغلمان عليُّ بن أيب 

 ([ .96طالٍب ، رضي هللا عنهم أمجعني])



وإبسالم أيب بكٍر عمَّ السُّرور قلَب النب ِّ )ص( حيث تقول أمُّ املؤمنني عائشةرضي هللا عنها : فلم ا فرغ 
المه ـ أي : النبُّ )ص( ـ أسلم أبو بكر ، فانطلق رسول هللا )ص( من عنده ، وما بني األخشبني من ك

([ . لقد كان أبو بكر كنزاً من الكنوز ادَّخره هللا تعاىل لنبي ِّه 97أحٌد أكثر سروراً منه إبسالم أيب بكٍر])
ه جعله من املوطَّئني ، وكان من أحب قريٍش لقريٍش ، فذلك اخلُُلق السَّمح ؛ الذي وهبه هللا  تعاىل إَي 

أكنافًا ، من الذين أيلفون ، ويُؤَلفون ، واخلُُلق السَّمح وحَده عنصٌر كاٍف أللفة القوم ، وهو الذي قال 
 ([ « .98أرحم أمَّيت أبُمَّيت أبو بكٍر])» فيه عليه الصالة والسالم : 

د ِّيق ـ رضي هللا وعلُم األنساب عند العرب ، وعلُم التاريخ مها أهم العل وم عندهم ، ولدى أيب بكٍر الص ِّ
د ِّيق أبنَّه أعلمها أبنساهبا وأعلمها بتارخيها ، وما فيه  عنه ـ النَّصيب األوفر منهما ، وقريش تعرتف للص ِّ
من خرٍي ، وشرٍ  ، فالطَّبقة املثقَّفة تراتد جملس أيب بكٍر ؛ لتنهل منه علمًا ، ال َتده عند غريه غزارًة ، 

م وو  فرًة ، وسعًة ، ومن أجل هذا كان الشَّباب النَّاهبون ، والفتيان األذكياء يراتدون جملسه دائمًا ، إهنَّ
الصَّفوة الفكريَّة املثقَّفة ، اليت تودُّ أن تلقى عنده هذه العلوم ، وهذا جانٌب اخر من جوانب عظمته ، 

اد جملس الصد ِّيق ، فهو إن مل يكن وطبقة رجال األعمال ، ورجال املال يف مكة هي كذلك من روَّ 
التَّاجر األوَّل يف مكَّة ، فهو من أشهر َت ارها ، فأرابب املصاحل هم كذلك قصَّاده ، ولطيبته ، وحسن 

 خلقه َتد عوامَّ الناس يراتدون بيته ، فهو

َتد حظها  املضياف الدَّمث اخلُُلق ، الذي يفرح بضيوفه ، وأينس هبم ، فكلُّ طبقات اجملتمع املك ِّي ِّ 
([ـ كان رصيده األديبُّ ، والعلميُّ ، واالجتماعيُّ يف اجملتمع املك ِّي ِّ 99عند الصد ِّيق ـ رضوان هللا عليه])

 ([ .100عظيماً ، ولذلك عندما حترَّك يف دعوته لإلسالم استجاب له صفوٌة من خرية اخللق])

 اثنياً : دعوته :

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ وَحل الدَّعوة مع النب ِّ )ص( ، وتعلَّم من رسول هللا )ص( : أنَّ اإلسالم  أسلم الص ِّ
دين العمل ، والدَّعوة ، واجلهاد ، وأنَّ اإلميان ال يكمل حىت يهب املسلم نفسه وما ميلك هلل رب 

َوحَمَْياَي َومَمَايتِّ َّللَِِّّّ َرب ِّ اْلَعاَلمِّنَي *اَل َشرِّيَك َلُه  ([ ، قال تعاىل : }ُقْل إِّنَّ َصاَليتِّ َوُنُسكِّي101العاملني])
د ِّيق كثري احلركة للدَّعوة 163،  162: ]األنعامَوبَِّذلَِّك أُمِّْرُت َوَأاَن َأوَُّل اْلُمْسلِّمِّنَي *{  [ وقد كان الص ِّ

م ، وقد كان َّنوذجًا حي ًا يف اجلديدة ، وكثري الربكة ، أينما حترَّك أثَّر ، وحقَّق مكاسب عظيمًة لإلسال
لَّيتِّ هَِّي  حلِّْكَمةِّ َواْلَمْوعِّظَةِّ احلََْسَنةِّ َوَجادِّهْلُْم ابِّ َأْحَسُن إِّنَّ تطبيقه لقول هللا تعاىل : }ادُْع إِّىَل َسبِّيلِّ َرب َِّك ابِّ

ْلُمْهَتدِّيَن *{  َْن َضلَّ َعْن َسبِّيلِّهِّ َوُهَو أَْعَلُم ابِّ  [ .125: ]النملَربََّك ُهَو أَْعَلُم ِبِّ



د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ يف الدَّعوة إىل هللا يوضح صورًة من صور اإلميان هبذا الد ِّين ،  كان حترُّك الص ِّ
واالستجابة هلل ورسوله ، صورة املؤمن الذي ال يقرُّ له قراٌر ، وال يهدأ له ابٌل ؛ حىت حيق ِّق يف دنيا الناس 

عًة عاطفيًَّة، مؤقَّتًة سرعان ما ُتمد، وتذبل، وتزول، وقد بقي ما امن به ، دون أن تكون انطالقته دف
نشاط أيب بكٍر وَحاسه لإلسالم إىل أن توف اه هللا ـ عزَّ وجلَّ ـ مل يفرت ، أو يضعف ، أو ميلَّ ، أو 

 ([ .102يعجز])

د ِّيق الدَّعوية دخول صفوٍة من خرية اخللق يف اإلسالم ، وهم : الزُّ  بري بن العوام ، كانت أوَّل مثار الص ِّ
وعثمان بن عف ان ، وطلحة بن عبيد هللا ، وسعد بن أيب وق اص ، وعثمان بن مظعون ، وأبو عبيدة بن 
اجلر اح ، وعبد الرَحن بن عوف ، وأبو سلمة بن عبد األسد ، واألرقم بن أيب األرقم ـ رضي هللا عنهم ـ 

رسول هللا )ص( ، فكانوا الد ِّعامات األوىل اليت وجاء هبؤالء الصَّحابة الكرام فرادى فأسلموا بني يدي 
قام عليها صرح الدَّعوة ، وكانوا العدَّة األوىل يف تقوية جانب رسول هللا )ص( وهبم أعزَّه هللا وأيَّده ، 
وتتابع الناس يدخلون يف دين هللا أفواجًا ، رجااًل ، ونساًء ، وكان كلٌّ من هؤالء الطَّالئع داعيًة إىل 

 ، وأقبل معهم رعيل السَّابقني ، الواحد ،اإلسالم 

واالثنان ، واجلماعة القليلة ، فكانوا على قلَّة عددهم كتيبَة الدَّعوة ، وحصن الر ِّسالة ، مل يسبقهم سابٌق 
 ([ .103، وال يلحق هبم الحٌق يف اتريخ اإلسالم])

د ِّيق أبسرته ، فأسلمت أمساُء ، وعائشة ، وعبد هللا ، و  زوجته أم رومان ، وخادمه عامر بن اهتمَّ الص ِّ
فات احلميدة ، واخلِّالل العظيمة ، واألخالق الكرمية اليت َتسدت يف شخصيَّة  فهرية ، لقد كانت الص ِّ
د ِّيق مؤثرًا يف الناس عند دعوهتم لإلسالم ، فقد كان رصيده اخلُُلقيُّ ضخمًا يف قومه ، وكبريًا يف  الص ِّ

فًا لقومه ، حمب ِّبًا هلم ، سهاًل ، أنسب قريش لقريٍش ، بل كان فرد زمانه عشريته ، فقد كان رجاًل ، مؤل ِّ 
يف هذا الفن  ، وكان رئيساً مكرَّماً سخي اً ، يبذل املال ، وكانت له ِبكَّة ضيافات ال يفعلها أحٌد ، وكان 

 ([ .104رجالً بليغاً])

فات احلميدة ال بدَّ منها للدُّعاة إىل هللا ، وإال  أصبحت دعوهتم للناس صيحًة يف  إنَّ هذه األخالق والص ِّ
د ِّيق وهي تفسر لنا فهمه لإلسالم ، وكيف عاش به يف حياته حريٌّ  واٍد ، ونفخًة يف رماٍد ، وسرية الص ِّ

 ابلدُّعاة أن يتأسوا هبا يف دعوة األفراد إىل هللا تعاىل .

 اثلثاً : ابتالؤه :



واجلماعات ، والشُّعوب ، واألمم ، والدُّول ، وقد مضت هذه إنَّ سنَّة االبتالءِّ ماضيٌة يف األفراد ، 
السُّنَّة يف الصَّحابة الكرام ، وحتمَّلوا ـ رضوان هللا عليهم ـ من البالء ما تنوء به الرَّواسي الشَّاخمات ، 
وبذلوا أمواهلم ، ودماءهم يف سبيل هللا ، وبلغ هبم اجلهد ما شاء هللا أن يبلغ ، ومل يسلم أشراف 

اب ، وضرب يف ا ملسلمني من هذا االبتالء ، فلقد أوذي أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ وُحثي على رأسه الرتُّ
املسجد احلرام ابلن ِّعال ، حىت ما يُعرف وجُهه من أنفه ، وَحِّل إىل بيته يف ثوبه ، وهو ما بني احلياة 

ه مل  105واملوت])
ا اجتمع أصحاب النب ِّ )ص( وكانوا ([ ، فقد روت عائشة رضي هللا تعاىل عنها : أنَّ

مثانيًة وثالثني رجاًل ؛ أحلَّ أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ على رسول هللا )ص( يف الظُّهور ، فقال : َي أاب 
بكر! إان  قليٌل . فلم يزل أبو بكٍر يلحُّ حىت ظهر رسول هللا ، وتفرَّق املسلمون يف نواحي املسجد كلُّ 

أبو بكٍر يف النَّاس خطيبًا ، ورسول هللا )ص( جالٌس ، فكان أوَّل خطيب دعا رجٍل يف عشريته ، وقام 
 إىل هللا تعاىل ، وإىل رسوله )ص( .

واثر املشركون على أيب بكٍر وعلى املسلمني ، فضربوه يف نواحي املسجد ضراًب شديدًا ، وُوطىء أبو 
فجعل يضربه بنعلني خمصوفتني ،  بكر ، وُضرب ضراًب شديدًا ، ودان منه الفاسق عتبة بن ربيعة ،

وحُير ِّفهما لوجهه ، ونزا على بطن أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ حىت ما يـُْعَرف وجهه من أنفه ، وجاءت بنو 
 تيم يتعادون ، فأجلت املشركني عن أيب بكٍر ، وََحَلت بنو تيم أاب بكر يف

نو تيم فدخلوا املسجد ، وقالوا : وهللا لئن ثوب حىت  أدخلوه منزله ، وال يشكُّون يف موته ، مثَّ رجعت ب
مات أبو بكر لنقتلنَّ عتبة بن ربيعة ، فرجعوا إىل أيب بكٍر ، فجعل أبو قحافة ) والده ( وبنو تيم 
يكل ِّمون أاب بكر حىت أجاب ، فتكلَّم اخر النَّهار ، فقال : ما فعل رسول هللا )ص( ؟ فَمسُّوا منه 

ه ، فلم ا خلت به ؛ أبلسنتهم ، وعذلوه ، وقالوا  ألم ِّه أم اخلري : انظري أن تطعميه شيئًا ، أو تسقيه إَي 
أحلَّت عليه ، وجعل يقول : ما فعل رسول هللا )ص( ؟ فقالت : وهللا ما يل علم بصاحبك! فقال : 
اذهب إىل أم ِّ مجيل بنت اخلطاب فاسأليها عنه . فخرجت ؛ حىت جاءت أمَّ مجيل ، فقالت : إنَّ أاب 

ٍر سألك عن حممَّد بن عبد هللا ، فقالت : ما أعرف أاب بكٍر ، وال حممَّد بن عبد هللا ، وإن كنت بك
حتب ِّني أن أذهب معك إىل ابنك . قالت : نعم ، فمضت معها حىت وجدت أاب بكر صريعًا َدنِّفًا ، 

ياح ، وقالت : وهللا إن قومًا انلوا منك ألهل فس ق وكفر! إنَّين ألرجو فدنت أمُّ مجيل ، وأعلنت ابلص ِّ
أن ينتقم هللا لك منهم ، قال : فما فعل رسول هللا )ص( ؟ قالت : هذه أمُّك تسمع ، قال : فال شيء 



عليك منها ، قالت : سامٌل صاحٌل ، قال : أين هو ؟ قالت : يف دار األرقم . قال : فإنَّ هلل عليَّ أال  
  )ص( .أذوق طعاماً ، وال أشرب شراابً ، أو ايت رسول هللا

فأمهلتا حىت  إذا هدأت الر ِّْجُل ، وسكن الناس ، خرجتا به يتكىء عليهما ، حىت أدخلتاه على رسول 
هللا )ص( ، فقال : فأكبَّ عليه رسوُل هللا فقبَّله ، وأكبَّ عليه املسلمون ، ورقَّ له رسول هللا )ص( رقًَّة 

ليس يب أبٌس إال ما انل الفاسق من وجهي ، وهذه  شديدًة ، فقال أبو بكر : أبيب ، وأم ِّي َيرسول هللا!
أُم ِّي بـَرٌَّة بولدها ، وأنت ُمبارٌك ، فادعها إىل هللا ، وادع هللا هلا عسى هللا أن يستنقذها بك من النار . 

 ([ .106قال : فدعا هلا رسول هللا )ص( ، ودعاها إىل هللا ، فأسلمت])

وعرٌب لكل ِّ مسلٍم حريٍص على االقتداء هبؤالء الصَّحب الكرام إنَّ هذا احلدث العظيم يف طي اته دروس ، 
 ، وحناول أن نستخرج بعض هذه الدُّروس اليت منها :

د ِّيق على إعالن اإلسالم ، وإظهاره أمام الكف ار ، وهذا يدلُّ على قوَّة إميانه ، وشجاعته 1 ـ حرص الص ِّ
يشكُّون يف موته ، لقد ُأشرب قلُبه حبَّ هللا ورسوله  ، وقد حتمَّل األذى العظيم ، حىت إنَّ قومه كانوا ال

أكثر من نفسه ، ومل يعد يهمُّه ـ بعد إسالمه ـ إال أن تعلو راية التَّوحيد ، ويرتفع الن ِّداء : ال إله إال هللا 
ناً حممَّد رسول هللا يف أرجاء مكَّة ؛ حىت لو كان الثَّمن حياته ، وكاد أبو بكٍر فعاًل أن يدفع حياته مث

 لعقيدته ، وإسالمه .

ـ إصرار أيب بكٍر على الظُّهور بدعوة اإلسالم وسط الطُّغيان اجلاهلي ِّ ؛ رغبًة يف إعالم الناس بذلك 2
 الد ِّين الذي خالطت بشاشته القلوب ، رغم علمه ابألذى الذي قد يتعرَّض له ،

 وصحبه ، وما كان ذلك إال ألنَّه قد خرج من حظ ِّ نفسه .

هللا ورسوله تغلغل يف قلب أيب بكٍر على حب ِّه لنفسه ، بدليل : أنَّه رغم ما أمل به كان أوَّل ما ـ حبُّ 3
سأل عنه : ما فعل رسول هللا )ص( ؟ قبل أن يطعم ، أو يشرب ، وأقسم : أنَّه لن يفعل حىت أييت 

إليه مم ا سوامها ؛  رسول هللا )ص( . وهكذا جيب أن يكون حبُّ هللا ورسوله )ص( عند ُكل ِّ مسلٍم أحبَّ 
 ([ .107حىت لو كلَّفه ذلك نفَسه ، وماله])

ـ إنَّ العصبيَّة القبليَّة كان هلا يف ذلك احلني دوٌر يف توجيه األحداث ، والتعامل مع األفراد ؛ حىت مع 4
 ([ .108اختالف العقيدة ، فهذه قبيلة أيب بكٍر هتد ِّد بقتل عتبة ؛ إن مات أبو بكٍر])

قف رائعٌة ألم ِّ مجيل بنت اخلطَّاب، توضح لنا كيف تربَّت على ُحب ِّ الدَّعوةِّ ، واحلرص ـ تظهر موا5
عليها ، وعلى احلركة هلذا الد ِّين ، فحينما سألتها أم أيب بكر عن رسول هللا قالت : ما أعرف أاب بكٍر ، 



كن ساعتئٍذ مسلمًة ، وأُمُّ مجيٍل  وال حممَّد بن عبد هللا ، فهذا تصرٌُّف حذٌر سليٌم ، ألنَّ أُمَّ اخلري مل ت
كانت ُتفي إسالمها ، وال تودُّ أن تعلم به أُمُّ اخلري ، ويف ذات الوقت أخفت عنها مكان الرسول 

([ ، ويف نفس الوقت حرصت أُمُّ مجيل أن تطمئنَّ على 109)ص( خمافة أن تكون عينًا لقريٍش])
د ِّيق ، ولذلك عرضْت على أُم ِّ اخلري  د ِّيق  سالمة الص ِّ أن تصحبها إىل ابنها ، وعندما وصلت إىل الص ِّ

كانت أم مجيل يف غاية احليطة ، واحلذر من أن تتسرَّب منها أيُّ معلومة عن مكان رسول هللا )ص( 
د ِّيق أبنَّ رسول هللا )ص( سامٌل صاحلٌ]) ([ ، ويتجلَّى املوقف احلذر من اجلاهلية اليت 110وأبلغت الص ِّ

 ([ .111هم يف خروج الثالثة عندما هدأت الر ِّْجُل ، وسكن الن اس])تفنت النَّاس عن دين

د ِّيق أبُم ِّه وحرصه على هدايتها يف قوله لرسول هللا )ص( : هذه أُم ِّي برٌَّة بولدها ، وأنت 6 ـ يظهر برُّ الص ِّ
من عذاب هللا ، مبارٌك ، فادعها إىل هللا ، وادع هللا هلا عسى أْن يستنقذها بك من النَّار . إنَّه اخلوف 

والرَّغبة يف رضاه ، وجنَّته ، ولقد دعا رسول هللا )ص( ألُم ِّ أيب بكٍر ابهلداية ، فاستجاب هللا له ، 
وأسلمت أُمُّ أيب بكٍر ، وأصبحت من ضمن اجلماعة املؤمنة املباركة اليت تسعى لنشر دين هللا تعاىل ، 

 ون املنحة بعد احملنة .ونلمس رَحة هللا بعباده ، ونلحظ من خالل احلدث قان

 

د ِّيق ـ رضي 7 ـ إنَّ من أكثر الصَّحابة الذين تعرضوا حملنة األذى والفتنة بعد رسول هللا )ص( أاب بكٍر الص ِّ
هللا عنه ـ نظرًا لصحبته اخلاصَّة له ، والتصاقه به يف املواطن اليت كان يتعرَّض فيها لألذى من قومه ، 

د ِّيق مدافعًا عنه  ه بنفسه ، فيصيبه من أذى القوم ، وسفههم ، هذا مع أنَّ فينربي الص ِّ ، وفادًَي إَيَّ
د ِّيق يعترب من كبار رجال قريٍش املعروفني ابلعقل ، واإلحسان])  ([ .112الص ِّ

 رابعاً : دفاعه عن النب ِّ )ص( :

د ِّيق اليت َتيَّز هبا : اجلرأة ، والشَّجاعة ، فقد كان ال يهاب أحداً يف احلق ِّ ، وال أتخذه  من صفات الص ِّ
لومة الئم يف نصرة دين هللا ، والعمل له ، والدفاع عن رسوله )ص( ، فعن عروة بن الزُّبري ، قال : 
سألت ابن عمرو بن العاص أبن خيربين أبشد ِّ شيٍء صنعه املشركون ابلنب ِّ )ص( ، فقال : بينما النبُّ 

أيب ُمَعْيٍط فوضع ثوبه يف عنقه ، فخنقه خنقاً شديداً ، )ص( ُيصل ِّي يف حجر الكعبة ، إذ أقبل ُعْقَبة بن 
َ اَّللَُّ{  فأقبل أبو بكر حىت أخذ ِبنكبيه ، ودفعه عن النب ِّ )ص( وقال : }أَتـَْقتـُُلوَن َرُجاًل َأْن يـَُقوَل َريب ِّ

 ([.113[ ])28: ]غافر

رًَّة حىت ُغشي عليه ، فقام أبو ويف رواية أنٍس ـ رضي هللا عنه ـ أنَّه قال : لقد ضربوا رسول هللا )ص( م
 ([ ؟! .114بكر ـ رضي هللا عنه ـ فجعل ينادي : ويلكم! أتقتلون رجالً أن يقول ريب هللا])



ويف حديث أمساء : فأتى الصَّريخ إىل أيب بكٍر ، فقال : أدرك صاحبك ، قالت : فخرج من عندان وله 
يقول ريب هللا ؟! فلهوا عنه ، وأقبلوا على أيب بكر غدائر أربع ، وهو يقول : ويلكم ، أتقتلون رجاًل أْن 

 ([ .115، فرجع إلينا أبو بكٍر ، فجعل ال ميسُّ شيئاً من غدائره إال رجع معه])

وأم ا يف حديث علي ِّ بن أيب طالٍب ـ رضي هللا عنه ـ فقد قام خطيباً ، وقال : َي أيُّها الناس! من أشجع 
ؤمنني! فقال : أم ا إين ِّ ما ابرزين أحٌد إال انتصفت منه ، ولكن هو أبو الناس ؟ فقالوا : أنت َي أمرَي امل

بكر ، إان  جعلنا لرسول هللا )ص( عريشًا ، فقلنا : من يكون مع رسول هللا )ص( لئال يهوي عليه أحٌد 
هوي من املشركني ؟ فوهللا ما دان منه أحٌد إال أبو بكر شاهراً ابلسَّيف على رأس رسول هللا )ص( ، ال ي

إليه أحٌد إال أهوى إليه! فهذا أشجع النَّاس . قال : ولقد رأيت رسول هللا ، وأخذته قريٌش ، فهذا 
حُيادُّه ، وهذا يتلتله ، ويقولون : أنت جعلت اآلهلة إلـهًا واحداً ، فوهللا ما دان منه أحٌد إال أبو بكٍر ، 

لون رجالً أن يقول ريب هللا ؟! مثَّ رفع عليٌّ يضرب ، وجياهد هذا ، ويتلتل هذا ، وهو يقول : ويلكم أتقت
 بردًة كانت عليه ، فبكى حىت  اخضلَّت حليته ، مثَّ 

قال : أنُشدكم هللا : أمؤمن ال فرعون خرٌي أم هو ؟ فسكت القوم ، فقال عليٌّ : فوهللا لساعة من أيب 
ا رجٌل أعلن بكٍر خرٌي من ملء األرض من مؤمن ال فرعون! ذاك رجٌل يكتم إميانه ، وهذ

 ([ .116إميانه])

راع بني احلق ِّ والباطل ، واهلُدى والضَّالل ، واإلميان والكفر ، وتوض ِّح  هذه صورٌة مشرقٌة تبني ِّ طبيعة الص ِّ
د ِّيق من األمل والعذاب يف سبيل هللا تعاىل ، كما تعطي مالمح واضحًة عن شخصيته الفذَّة  ما حتمَّله الص ِّ

شهد له هبا اإلماُم عليٌّ ـ رضي هللا عنه ـ يف خالفته ؛ أي : بعد عقوٍد من الزَّمن  ، وشجاعته النادرة اليت
 ، وقد أتثَّر عليٌّ ـ رضي هللا عنه ـ حىت بكى ، وأبكى .

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ أوَُّل من أُوذي يف سبيل هللا بعد رسول هللا )ص( ، وأوَّل من دافع عن  إنَّ الص ِّ
([ ، وكان الذ ِّراع اليمَّن لرسول هللا )ص( ، وتفرَّغ للدَّعوة ، 117دعا إىل هللا]) رسول هللا ، وأوَّل من

ومالزمة رسول هللا ، وإعانته على من يدخلون الدَّعوة يف تربيتهم ، وتعليمهم ، وإكرامهم ، فهذا أبو ذرٍ  
َذن يل َي رسول هللا يف ـ رضي هللا عنه ـ يقص لنا حديثه عن إسالمه ؛ ففيه : ) . . . فقال أبو بكٍر : ائ

د ِّيق يف وقوفه مع رسول هللا 118طعامه الليلة ، وأنه أطعمه من زبيب الطائف]) ([ . وهكذا كان الص ِّ
يستهني ابخلطر على نفسه ، وال يستهني خبطٍر يصيب النبَّ )ص( قلَّ أو كثر حيثما راه واستطاع أن 

بيبه فيدخل بينهم وبينه ، وهو يصيح هبم : ويلكم يذود عنه العادين عليه ، وإنَّه لرياهم اخذين بتال



َ اَّللَُّ{ ]غافر:  [ فينصرفون عن النب ِّ وينحون عليه يضربونه ، وجيذبونه 28}أَتـَْقتـُُلوَن َرُجاًل َأْن يـَُقوَل َريب ِّ
 ([ .119من شعره ، فال يدعونه إالَّ وهو صديع (])

  :خامساً : إنفاقه األموال لتحرير املعذَّبني يف هللا

تضاعف أذى املشركني لرسول هللا )ص( وألصحابه مع انتشار الدَّعوة يف اجملتمع املك ِّي ِّ اجلاهلي ِّ ، حىت 
وصل إىل ذروة العنف ، وخاصَّة يف معاملة املستضعفني من املسلمني ، فنكَّلت هبم ، لتفتنهم عن 

غضبها ِبا تصبُّه عليهم من عقيدهتم ، وإسالمهم ، ولتجعلهم عربًة لغريهم، ولتنف ِّس عن حقدها، و 
 العذاب.

وقد تعرَّض بالٌل ـ رضي هللا عنه ـ لعذاٍب عظيٍم، ومل يكن لبالٍل ـ رضي هللا عنه ـ ظهٌر يسنده ، وال 
عشريٌة حتميه ، وال سيوٌف تذود عنه ، ومثل هذا اإلنسان يف اجملتمع اجلاهلي ِّ املكي ِّ يعادل رقمًا من 

 ياة إال أن خيدم ، ويطيع ، ويباع ، ويشرتىاألرقام ، فليس له دور يف احل

كالسَّائمة ، أم ا أن يكون له رأي ، أو يكون صاحب فكٍر ، أو صاحب دعوٍة ، أو صاحب قضيٍَّة ، 
فهذه جرميٌة شنعاء يف اجملتمع اجلاهلي ِّ املكي ِّ ، هتزُّ أركانه ، وتزلزل أقدامه ، ولكنَّ الدَّعوة اجلديدة ، اليت 

ن ، وهم يتحدَّون تقاليد ، وأعراف اابئهم الكبار المست قلب هذا العبد املرمي ِّ املنسي ِّ سارع هلا الفتيا
([ ، قد تفجَّرت معاين اإلميان يف أعماقه بعد أن امن هبذا 120، فأخرجته إنسااًن جديدًا يف احلياة])

م سي ِّده أميَّة بن خلٍف الد ِّين ، وانضم إىل حممٍَّد )ص( ، وإخوانه يف موكب اإلميان العظيم ، وعندما عل
؛ راح يهد ِّده اترًة ، ويغريه أطواراً ، فما وجد عند بالل غري العزمية ، وعدم االستعداد للعودة إىل الوراء 
إىل الكفر ، واجلاهليَّة ، والضَّالل ، فحنِّق عليه أميَّة ، وقرَّر أن يعذ ِّبه عذاابً شديداً ، فأخرجه إىل مشس 

بعد أن منع عنه الطَّعام ، والشَّراب يومًا ، وليلًة ، مثَّ ألقاه على ظهره فوق الر ِّمال  الظَّهرية يف الصَّحراء
احملرقة امللتهبة ، مث أمر غلمانه ، فحملوا صخرًة عظيمًة ، وضعوها فوق صدر بالل ، وهو مقيَّد اليدين 

العزَّى ، وأجاب بالٌل بكل ِّ ، مثَّ قال له : ال تزال هكذا حىت َتوت ، أو تكفر ِبحمٍد ، وتعبد الالَّت و 
ًة ، وهو يعذ ِّب بالاًل بتلك الطريقة  صرٍب وثبات : أحٌد ، أحٌد . وبقي أميَّة بن خلف مدَّ

د ِّيق موقع التَّعذيب ، وفاوض أميَّة بن خلٍف ، وقال له : ) أال تتَّقي هللا 121البشعة]) ([ ، فقصد الص ِّ
، فأنقذه مم ا ترى ، فقال أبو بكر : أفعل ، عندي  يف هذا املسكني ؟ حىت مىت! قال : أنت أفسدته

غالٌم أسود أجلُد منه ، وأقوى على دينك أعطيكه به ، قال : قد قبلت ، فقال : هو لك ، فأعطاه 



د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ غالمه ذلك ، وأخذه فأعتقه (]) ([ ، ويف روايٍة : اشرتاه بسبع 122أبو بكٍر الص ِّ
 ([ .123يًَّة ذهباً])أواٍق ، أو أبربعني أوق

ما أصرب بالاًل ، وما أصلبه رضي هللا عنه! فقد كان صادق اإلسالم ، طاهر القلب ، ولذلك َصُلب ، 
ومل تَلِّن قناته أمام التَّحد َِّيت ، وأمام صنوف العذاب ، وكان صربه وثباته مم ا يغيظهم ، ويزيد حنَقهم ، 

ء املسلمني الذي ثبت على اإلسالم ، فلم يوات الكفار فيما خاصًَّة : أنَّه كان الرَّجل الوحيد من ضعفا
 ([ .124يريدون ، مرد ِّداً كلمة التَّوحيد بتحدٍ  صارٍخ ، وهانت عليه نفسه يف هللا ، وهان على قومه])

وبعد كل حمنٍة منحٌة ، فقد ُتلَّص بالٌل من العذاب ، والنَّكال ، وُتلَّص من أسر العبودية ، وعاش مع 
  بقيَّة حياته مالزماً له ، ومات راضياً عنه .رسول هللا

 

د ِّيق يف سياسة فك ِّ رقاب املسلمني املعذَّبني ، وأصبح هذا املنهج من ضمن اخلطَّة اليت  واستمرَّ الص ِّ
تبنَّتها القيادة اإلسالميَّة ملقاومة التَّعذيب ؛ الذي نزل ابملستضعفني ، فدعم الدَّعوة ابملال ، والر ِّجال ، 

فراد ، فراح يشرتي العبيد ، واإلماء اململوكني من املؤمنني واملؤمنات ؛ منهم عامر بن فهرية شهد واأل
بدراً ، وأحداً ، وقُتل يوم بئر معونة شهيداً ، وأُمُّ عبيس ، وزِّن ِّرية ، وأصيب بصرها حني أعتقها ، فقالت 

يت هللا ما تضرُّ الالَّت والعزَّى ، وما قريش : ما أذهب بصرها إال الالَّت والعزَّى ، فقالت : كذبوا وب
([ . وأعتق النَّهديَّة ، وبنتها ، وكانتا المرأة من بين عبد الدَّار ، مرَّ هبما 125تنفعان ، فردَّ هللاُ بصرها])

وقد بعثتهما سي ِّدهتما بطحنٍي هلا ، وهي تقول : وهللا ال أعتقكما أبداً! فقال أبو بكر ـ رضي هللا عنه ـ 
لَّ] ([ َي أُمَّ فالن ، فقالت : حلَّ أنت ، أفسدهتما ، فأعتقهما ، قال : فبكم مها ؟ قالت : 126)حِّ

بكذا وكذا . قال : قد أخذهتما ، ومها حرَّاتن ، أَرجعا إليها طحينها . قالتا : أو نفرغ منه َي أاب بكر مث 
 ([ .127نردُّه إليها ؟ قال : وذلك إن شئتما])

د ِّيق واجلاريتني حىت خاطبتاه خطاب الند ِّ للند ِّ ، ال وهنا وقفة أتمٍُّل ترين ا كيف سوَّى اإلسالم بني الص ِّ
خطاب املسود للسي ِّد ، وتقبَّل الصديق ـ على شرفه وجاللته يف اجلاهلية واإلسالم ـ منهما ذلك ، مع 

لق الكرمي ، وكان أنَّه له يٌد عليهما ابلعتق ، وكيف صقل اإلسالم اجلاريتني ، حىتَّ ُتلَّقتا هبذا اخل
ميكنهما وقد أعتقتا وحتررات من الظلم أن تدعا هلا طحينها يذهب أدراج الر َِّيح ، أو أيكله احليوان 

 ([ .128والطري ، ولكنهما أبتا ـ تفضالً ـ إال  أن تفرغا منه ، وتردَّاه إليها])



د ِّيق جبارية بين ُمَؤمٍَّل ـ حي من بين عدي ِّ بن كعٍب ـ و  كانت مسلمًة ، وعمر بن اخلطاب يعذ ِّهبا ومرَّ الص ِّ
لترتك اإلسالم ، وهو يومئٍذ مشرك يضرهبا ، حىت إذا ملَّ ؛ قال : إين أعتذر إليك أين ِّ مل أتركك إال عن 

 ([ .129ماللٍة ، لتقول : كذلك فعل هللا بك . فابتاعها أبو بكٍر فأعتقها])

سالم الوقور ؛ الذي ُعرف بني قومه أبنَّه يكسب هكذا كان واهب احلرَيت ، وحمر ِّر العبيد ، شيخ اإل
املعدوم ، ويصل الرَّحم ، وحيمل الكل  ، ويقري الضَّيف ، ويُعني على نوائب احلق ِّ ، ومل ينغمس يف إمث 
يف جاهليته ، أليٌف مألوٌف ، يسيل قلبه رقًَّة ، ورَحًة على الضُّعفاء ، واألرِّقَّاء ، أنفق جزءًا كبريًا من 

 شراء العبيد ، وعتقهم هلل ، ويف هللا ، قبل أنماله يف 

 ([ .130تنزل التَّشريعات اإلسالميَّة احملب ِّبة يف العتق ، والواعدة عليه أجزل الثَّواب])

كان اجملتمع املكيُّ يتندَّر أبيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ الذي يبذل هذا املال كلَّه هلؤالء املستضعفني ، أمَّا 
د ِّيق ؛ فهؤالء إخوانه يف الد ِّين اجلديد ، فكلُّ واحٍد من هؤالء ال يساويه عنده مشركو  يف نظر الص ِّ

([ 131األرض ، وطغاهتا ، وهبذه العناصر وغريها تُبَّن دولة التوحيد ، وتصنع حضارة اإلسالم الرَّائعة])
د ِّيق يقصد بعمله هذا حَمَْمَدًة ، وال جاهًا ، وال ُدْنيا ، وإَّنَّ  ا كان يريد وجه هللا ذا اجلالل . ومل يكن الص ِّ

واإلكرام ، لقد قال له أبوه ذات يوٍم : َي بين! إين ِّ أراك تعتق رقاابً ضعافاً ، فلو أنَّك إذ فعلت ، أعتقت 
ا أريد ما أريد هلل  رجاالً جلداً مينعوك ، ويقومون دونك ؟ فقال أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ : َي أبتِّ إين ِّ إَّنَّ

د ِّيق قراانً يُتلى إىل يوم القيامة .عزَّ وجلَّ . ف  ال عجب إذا كان هللا سبحانه أنزل يف شأن الص ِّ

رُُه لِّْلُيْسَرى *َوأَمَّا َمْن خبَِّل َواسْ  حْلُْسََّن *َفَسنـَُيس ِّ تَـْغََّن قال تعاىل : }َفَأمَّا َمْن أَْعَطى َواتَـَّقى *َوَصدََّق ابِّ
رُُه لِّ  حْلُْسََّن *َفَسنـَُيس ِّ رََة *وََكذََّب ابِّ َنا لَْلُهَدى *َوإِّنَّ لََنا َلآلخِّ ْلُعْسَرى *َوَما يـُْغينِّ َعْنُه َمالُُه إَِّذا تـََردَّى *إِّنَّ َعَليـْ

ألَتْـَقى *الَّذِّي َواأُلوىَل *َفأَْنَذْرُتُكْم اَنرًا تـََلظَّى *اَل َيْصاَلَها إِّالَّ اأَلْشَقى *الَّذِّي َكذََّب َوتـََوىلَّ *َوَسُيَجنـَّبـَُها ا
َحٍد عِّْنَدُه مِّْن نِّْعَمٍة َُتَْزى *إِّالَّ اْبتَِّغاَء َوْجهِّ َرب ِّهِّ اأَلْعَلى *َوَلَسْوفَ يـُؤْ  ََ يـَْرَضى *{  يتِّ َماَلُه يـَتـَزَكَّى *َوَما ألِّ

 [ .21ـ  5: ]الليل

د ِّيق من أعظم الناس إنفاقاً ملاله فيما يرضي هللا ، ورسوله .  لقد كان الص ِّ

ماعة اإلسالميَّة األوىل قمًَّة من قمم اخلري ، والعطاء ، وأصبح هؤالء كان هذا التكافل بني أفراد اجل
العبيد ابإلسالم أصحاب عقيدٍة ، وفكرٍة ، يناقشون هبا ، وينافحون عنها ، وجياهدون يف سبيلها ، 
وكان إقدام أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ على شرائهم مثَّ عتقهم دلياًل على عظمة هذا الد ِّين ، ومدى 

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ وما أحوج املسلمني اليوم إىل أن حييوا هذا املثل الرَّفيع ، تغ لغله يف نفسيَّة الص ِّ



واملشاعر السَّامية ؛ ليتمَّ التَّالحم ، والتَّعايش ، والتَّعاضد بني أبناء األمَّة ؛ اليت يتعرَّض أبناؤها لإلابدة 
 الشاملة من قبل أعداء العقيدة ، والد ِّين .

 سادساً : هجرته األوىل وموقف ابن الدَّغِّنَّة منها :

قالت عائشة ـ رضي هللا عنها ـ : مل أعقل أبويَّ قطُّ إال ومها يدينان الد ِّين ، ومل ميرَّ علينا يوم إالَّ أيتينا 
ًا حنو فيه رسول هللا )ص( طريف النَّهار : بكرًة ، وعشيًَّة ، فلم ا ابتلي املسلمون ؛ خرج أبو بكٍر مهاجر 

([ ـ فقال : أين تريد َي أاب 132أرض احلبشة حىت  برك الغماد ، لقيه ابن الدَّغِّنَّة ـ وهو سي ِّد القارة])
 بكر ؟ فقال أبو بكر : أخرجين قومي ، فأريد أن أسيح يف األرض ، وأعبد ريب ِّ ،

ك تكسب املعدوم ، وتصل الرَّحم ، قال ابن الدَّغِّنَّة : فإنَّ مثلك َي أاب بكر! ال خَيْرُج ، وال خُيْرَج ، إنَّ 
وحتمل الَكل  ، وتـَْقري الضيف ، وتُعني على نوائب احلق . فأان لك جاٌر ، ارجع ، واعبد ربك ببلدك . 
فرجع ، وارحتل معه ابن الدَّغِّنَّة ، فطاف ابن الدَّغِّنَّة عشية يف أشراف قريش ، فقال هلم : إنَّ أاب بكٍر ال 

ج ، أُترجون رجاًل يكسب املعدوم ، ويصل الرَّحم ، وحيمل الكل  ، ويقري الضيف خَيرج مثله ، وال خُير 
، ويُعني على نوائب احلق ؟ فلم تكذ ِّب قريش جبوار ابن الدَّغِّنَّة ، وقالوا البن الدَّغِّنَّة : مر أاب بكٍر 

لن به ، فإان  خنشى أن فليعبد ربه يف داره ، فليصل ِّ فيها ، وليقرأ ما شاء ، وال يؤذينا بذلك ، وال يستع
يفنت نساءان ، وأبناءان . فقال ذلك ابن الدَّغِّنَّة أليب بكر ، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه يف داره ، وال 
يستعلن بصالته ، وال يقرأ يف غري داره . مثَّ بدا أليب بكٍر ، فابتَّن مسجداً بفناء داره ، وكان يصل ِّي فيه 

ه نساء املشركني ، وأبناؤهم ، وهم يعجبون منه ، وينظرون إليه ، وكان أبو ، ويقرأ القران ، فيتقذَّف علي
بكٍر رجاًل بك اًء ال ميلك عينه إذا قرأ القران ، فأفزع ذلك أشراف قريش من املشركني ، فأرسلوا إىل ابن 

اره ، فقد جاوز ذلك الدَّغِّنَّة ، فقدم عليهم فقالوا : إان  كنا أجران أاب بكٍر جبوارك على أن يعبد ربَّه يف د
فابتَّن مسجدًا بفناء داره ، فأعلن ابلصَّالة ، والقراءة فيه ، وإان  قد خشينا أن يفنت نساءان وأبناءان ، 
فانـَْهُه ، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربَّه يف داره فعل ، وإن أىب إال أن يعلن بذلك ؛ فسله أن 

 فِّرَك ، ولسنا ِبقر ِّين أليب بكٍر االستعالن .يردَّ إليك ذمَّته ، فإان  قد كرهنا أن خنُْ 

قالت عائشة : فأتى ابن الدَّغِّنَّة إىل أيب بكٍر ، فقال : قد علمت الذي عاقدت لك عليه ، فإم ا أن 
تقتصر على ذلك ، وإم ا أن تُرجع إيلَّ ذميت ، فإين ال أحب أن تسمع العرب أين ِّ أخفرت يف رجل 

 ([ .133إين ِّ أردُّ إليك جوارك ، وأرضى جبوار هللا عزَّ وجل])عقدت له . فقال أبو بكٍر : ف



وحني خرج من جوار ابن الدَّغِّنَّة ، يعين أاب بكر ، لقيه سفيٌه من سفهاء قريش ، وهو عامد إىل الكعبة 
ي ، فحثا على رأسه تراابً ، فمرَّ أبيب بكر الوليد بن املغرية ـ أو العاص بن وائل ـ فقال له أبو بكر ـ رض

هللا عنه ـ : أال ترى ما يصنع هذا السَّفيه ؟ فقال : أنت فعلت ذلك بنفسك ، وهو يقول : َأي ريب ِّ ما 
 ([! ويف هذه القصَّة دروٌس وعرٌب كثريٌة منها :134أحلمك! أي ريب ِّ ما أحلمك! أي ريب ِّ ما أحلمك])

الدَّغِّنَّة يقول له : مثلك َي أاب بكر  ـ كان أبو بكٍر يف عزٍ  من قومه قبل بعثة حممٍَّد )ص( ، فهاهو ابن1
ال خَيرج وال خُيرج مثله ، إنَّك تكسب املعدوم ، وتصل الرَّحم ، وحتمل الكل  ، وتقري الضيف ، وتُعني 
على نوائب احلق ، فأبو بكٍر مل يدخل يف دين هللا طلباً جلاٍه ، أو سلطاٍن ، وما دفعه إىل ذلك إالَّ حبُّ 

 ، ممَِّّا يرتتَّب على ذلك من ابتالءات ؛ أي : أنَّه مل يكن هللاِّ ، ورسولِّه )ص(

له تطلُّعات سوى مرضاة هللا تعاىل ، إنَّه يريد أن يفارق األهل ، والوطن ، والعشرية ؛ ليعبد ربَّه ، ألنَّه 
 ([ .135حيل بينه وبني ذلَك يف وطنه])

د ِّيق يف دعوته القران الكرمي ، ولذلك اهتمَّ 2 حبفظه ، وفهمه ، وفقهه ، والعمل به ،  ـ إنَّ زاد الص ِّ
وأكسبه االهتمام ابلقران الكرمي براعًة يف تبليغ الدَّعوة ، وروعًة يف األسلوب ، وعمقًا يف األفكار ، 
وتسلساًل عقلي ًا يف عرض املوضوع الذي يدعو إليه ، ومراعاًة ألحوال السَّامعني ، وقوًة يف الربهان ، 

 ([ .136والدَّليل])

د ِّيق يتأثَّر ابلقران الكرمي ، ويبكي عند تالوته ، وهذا يدلُّ على رسوخ يقينه ، وقوَّة حضور وكا ن الص ِّ
قلبه مع هللا عزَّ وجلَّ ، ومع معاين اآلَيت اليت يتلوها . والبكاء مبعثه قوَّة التأثري إم ا حبزٍن شديٍد ، أو 

راط املستقيم ، واإلشفاق من االحنراف فرٍح غامٍر ، واملؤمن احلقُّ يظلُّ بني الفرح هبداية هللا  تعاىل إىل الص ِّ
قلياًل عن هذا الصراط ، وإذا كان صاحب إحساٍس حيٍ  ، وفكٍر يقٍظ كأيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ فإنَّ 
هذا القران يذك ُِّر ابحلياة اآلخرة وما فيها من حساٍب ، وعقاٍب ، أو ثواٍب ، فيظهر أثر ذلك يف خشوع 

نسكاب العربات ، وهذا املظهر يؤثر كثرياً على َمْن شاهده ، ولذلك فزع املشركون من مظهر اجلسم ، وا
 ([ .137أيب بكٍر املؤثر ، وَخشوا على نسائهم ، وأبنائهم أن يتأثَّروا به ، فيدخلوا يف اإلسالم])

د ِّيق على يدي رسول هللا )ص( ، وحفظ كتاب هللا تعاىل ، وعمل به يف  حياته ، وأتمَّل لقد ترىب  الص ِّ
فيه كثرياً ، وكان ال يتحدَّث بغري علٍم ، فعندما سئل عن ايٍة ال يعرفها أجاب بقوله : أيُّ أرٍض تسعين 

([ . ومن أقواله اليت تدلُّ على تدبُّره ، 138، أو أيُّ مساٍء ُتظِّلُّين إذا قلت يف كتاب هللا ما مل يُرد هللا])
إنَّ هللا ذكر أهل اجلنَّة ، فذكرهم أبحسن أعماهلم ، وغفر هلم سي ِّئها ، وتفكُّره يف القران الكرمي قوله : 



فيقول الرَّجل : أين أان مِّْن هؤالء ؟! يعين : حسنها ، فيقول قائٌل : لست من هؤالء ؛ يعين : وهو 
 ([ .139منهم])

وكان يسأل رسول هللا )ص( فيما استشكل عليه أبدٍب ، وتقديٍر ، واحرتاٍم ، فلم ا نزل قوله تعاىل : 
ْد لَُه مِّْن ُدونِّ اَّللَِّّ  ََمانِّي ُِّكْم َواَل أََماينِّ ِّ أَْهلِّ اْلكَِّتابِّ َمْن يـَْعَمْل ُسوًءا جُيَْز بِّهِّ َواَل جيِّ ريًا }لَْيَس أبِّ  َولِّيَوا َواَل َنصِّ

 [ قال أبو بكر : َيرسول هللا! قد جاءت قاصمة الظَّهر ، وأيُّنا مل123: ء]النسا*{ 

َي أاب بكر! ألست تنصب ؟ ألست حتزن ؟ ألست تصيبك الألواء ؟ فذلك مم ا » يعمل سوءاً ؟ فقال : 
 ([.140« ])َتزون به 

د ِّيق بعض اآلَيت مثل قوله تعاىل : }إِّنَّ الَّذِّيَن قَاُلوا َربُـّ  ُم وقد فسَّر الص ِّ َنا اَّللَُّ مُثَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيهِّ
ُتْم ُتوَعُدوَن *{  جْلَنَّةِّ الَّيتِّ ُكنـْ ُروا ابِّ [ قال فيها : فلم 30: ]فصلتاْلَمالَئَِّكُة َأالَّ َُتَاُفوا َواَل حَتَْزنُوا َوأَْبشِّ

حلب ِّ ، وال ابخلوف ، وال ابلرَّجاء ، وال يلتفتوا عنه مينًة وال يسرًة ، فلم يلتفتوا بقلوهبم إىل ما سواه ، ال اب
ابلسؤال ، وال ابلتوكُّل عليه ، بل ال حيبُّون إال هللا ، وال حيبون معه أندادًا ، وال حيبُّون إال إَيه ، ال 
لطلب منفعة ، وال لدفع مضرَّة ، وال خيافون غريه كائنًا َمْن كان ، وال يسألون غريه ، وال يتشرَّفون 

 ([ ، وغري ذلك من اآلَيت .141غريه]) بقلوهبم إىل

إنَّ الدُّعاة إىل هللا عليهم أن يكونوا يف صحبٍة مستمرٍة للقران الكرمي ، يقرؤونه ويتدبَّرونه ، ويستخرجون  
كنوزه ، ومعارفه للناس ، وأن يظهروا للناس ما يف القران من إعجاٍز بياين ٍ ، وعلميٍ  ، وتشريعيٍ  ، وما 

اإلنسانيَّة املعذَّبة من ماسيها ، وحروهبا ، أبسلوٍب يناسب العصر ، ويكاىفء ما  فيه من سبل إنقاذ
وصل إليه الناس من تقدٍُّم يف وسائل الدَّعوة ، والد ِّعاية ، ولقد أدرك أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ كيف 

دعوة إىل تكون قراءة القران الكرمي يف املسجد على مأٍل من قريش وسيلًة مؤث ِّرًة من وسائل ال
 ([ .142هللا])

 سابعاً : بني قبائل العرب يف األسواق :

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ كان عاملاً ابألنساب ، وله فيها الباع الطَّويل ، قال السُّيوطيُّ ـ  قد علمنا : أنَّ الص ِّ
فن ِّه . . . أبو بكر يف رَحه هللا تعاىل ـ : رأيت خبط ِّ احلافظ الذَّهب ِّ ـ رَحه هللا ـ َمْن كان فرد زمانه يف 

د ِّيق هذا العلم الفي اض وسيلًة من وسائل الدَّعوة ؛ ليعلم كلُّ 143النَّسب]) ([ ، ولذلك استخدم الص ِّ
ر ذلك يف سبيل هللا ، وعلى اختالف التخصُّصات ، وألوان املعرفة ،  ذي خربٍة كيف يستطيع أن يسخ ِّ

([ ، وسوف نرى 144ذا مهنٍة مهمٍَّة يف حياة الناس])سواٌء كان علمه نظرًَي ، أو َتريبيًا ، أو كان 



د ِّيق يصحب رسول هللا )ص( عندما عرض نفسه على قبائل العرب ، ودعاهم إىل هللا ، كيف  الص ِّ
د ِّيق خطيباً مفوَّهاً له  وظَّف هذا العلم لدعوة هللا ، فقد كان الص ِّ

عنه خيطب عن النب ِّ )ص( يف حضوره ، القدرة على توصيل املعاين أبحسن األلفاظ ، وكان رضي هللا 
وغيبته ، فكان النبُّ )ص( إذا خرج يف املوسم يدعو ) أي أبو بكر ( الناس إىل متابعة كالمه َتهيدًا ، 

 ([ .145وتوطئًة ملا يبلغ الرَّسول ، معونة له ، ال تقد ماً بني يدي هللا ورسوله])

اعداً له على التَّعامل معها ، فعن علي ِّ بن أيب طالٍب وكان علمه يف النَّسب ، ومعرفة أصول القبائل مس
ـ رضي هللا عنه ـ قال : مل ا أمر هللا عزَّ وجل نبيَّه )ص( أن يعرض نفسه على قبائل العرب ؛ خرج ؛ وأان 

ل معه ... إىل أن قال : مثَّ دفعنا إىل جملٍس اخر عليه السَّكينة ، والوقار ، فتقدَّم أبو بكٍر ، فسلَّم ، فقا
: من القوم ؟ قالوا : من بين شيبان بن ثعلبة ، فالتفت أبو بكر إىل رسول هللا )ص( وقال : أبيب أنت 
وأم ِّي ، ليس وراء هؤالء عذٌر من قومهم ، وهؤالء غرر الناس ، وفيهم مفروق بن عمرو ، وهاىنء بن 

قد غلبهم لسااًن ، ومجااًل ، قبيصة ، واملثَّنَّ بن حارثة ، والنُّعمان بن شريك ، وكان مفروق بن عمرو 
وكان له غديراتن تسقطان على تريبته ، وكان أدىن القوم جملسًا من أيب بكر ، فقال أبو بكر : كيف 
العدد فيكم ؟ فقال مفروق : إان  ال نزيد على األلف ، ولن تغلب األلف من قلَّة ، فقال أبو بكر : 

ا نكون غضبًا حني نلقى ، وأشدُّ ما نكون لقاًء حني وكيف املنعة فيكم ؟ فقال مفروق : إان  ألشدُّ م
الح على الل ِّقاح ، والنَّصر من عند هللا يديلنا مرَّة ويديل  نغضب ، وإان  لنؤثر اجلياد على األوالد ، والس ِّ
علينا أخرى ، لعلك أخو قريش ؟ فقال أبو بكر : إن كان بلغكم أن رسول هللا )ص( فها هو ذا . 

أدعوكم إىل شهادة أن ال إلـه إال » َم تدعوان َي أخا قريش ؟! فقال رسول هللا )ص( : فقال مفروق : إال
هللا وحده ال شريك له ، وأين ِّ عبد هللا ورسوله ، وإىل أن تؤووين ، وتنصروين فإن قريشًا قد تظاهرت 

مفروق : وإالم  فقال« . على هللا ، وكذَّبت رسوله ، واستغنت ابلباطل عن احلق وهللا هو الغين احلميد 
تدعو أيضًا َي أخا قريش! فوهللا ما مسعت كالمًا أحسن من هذا ؟ فتال رسول هللا )ص( قوله تعاىل : 

ْلَوالَِّدْينِّ إِّْحَسااًن َواَل تَـ  ًئا َوابِّ مِّْن ْقتـُُلوا أَْواَلدَُكْم }ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِّكوا بِّهِّ َشيـْ
َها َوَما َبَطَن َوالَ تـَْقتـُُلوا النـَّ  نـْ َش َما َظَهَر مِّ ُهْم َوالَ تـَْقَربُوا اْلَفَواحِّ ُ إِّالَّ إِّْماَلٍق حَنُْن نـَْرزُُقُكْم َوإَِّيَّ ْفَس الَّيتِّ َحرََّم اَّللَّ

حلَْق ِّ َذلُِّكْم َوصَّاُكْم بِّهِّ َلَعلَُّكْم تـَْعقُِّلوَن *{   [ .151: ]األنعامابِّ

وق : دعوَت وهللا إىل مكارم األخالق ، وحماسن األعمال ، ولقد أفك قوٌم كذَّبوك ، وظاهروا فقال مفر 
عليك ، مثَّ ردَّ األمر إىل هاىنء بن قبيصة ، فقال : وهذا هاىنء شيخنا ، وصاحب ديننا ، فقال هاىنء 



جمللس جلسته إلينا ليس له  : قد مسعت مقالتك َي أخا قريش! وإين ِّ أرى أنَّ تركنا ديننا ، وات ِّباعنا دينك
أوٌَّل وال اخٌر َلُذلٌّ يف الرأي ، وقلَّة نظٍر يف العاقبة ، إنَّ الزَّلَّة مع العجلة ، وإان  نكره أن نعقد على من 
وراءان عقدًا ، ولكن نرجع ، وترجع ، وننظر ، مثَّ كأنه أحبَّ أن يشركه املثَّن بن حارثة فقال : وهذا 

 حربنا ، فقال املثَّناملثَّن شيخنا ، وصاحب 

ـ وأسلم بعد ذلك ـ : قد مسعت مقالتك َي أخا قريش! واجلواب فيه جواب هاىنء بن قبيصة يف تركنا 
ا نزلنا بني صريين ، أحدمها اليمامة ، واألخرى السمامة ، فقال رسول  ديننا ، ومتابعتنا دينك ، وإان  إَّن 

ان ؟ » هللا )ص( :  : أم ا أحُدمها ؛ فطفوف الرب ِّ ، وأرض العرب ، وأم ا  فقال له« . وما هذان الصَّري ِّ
ا نزلنا على عهٍد أخذه علينا كسرى أال حندث حداثً ، وال  اآلخر ، فأرض فارس ، وأهنار كسرى ، وإَّن 
نُؤوي حمدِّاًث ، ولعلَّ هذا األمر الذي تدعوان إليه مم ا تكرهه امللوك ، فأم ا ما كان مم ا يلي بالد العرب ، 

احبه مغفوٌر ، وعذره مقبوٌل ، وأم ا ما كان يلي بالَد فارس ؛ فذنب صاحبه غري مغفور ، فذنب ص
 وعذره غري مقبول ، فإن أردت أن ننصرك مما يلي العرب ؛ فعلنا .

ما أسأمت يف الرَّد ِّ ؛ إذ أفصحتم ابلص ِّدق ، وإنَّ ديَن هللا ـ عزَّ وجلَّ ـ لن ينصره » فقال رسول هللا )ص( : 
حاطه من مجيع جوانبه ، أرأيتم إن مل تلبثوا إال قلياًل حىت  يور ِّثكم هللا تعاىل أرضهم ودَيرهم، إال من 

فقال له النُّعمان بن شريك : اللَّهم فلك «. ويفرشكم نساَءهم، أتسبحون هللا، وتقد ِّسونه؟
 ([! .146ذاك])

 ويف هذا اخلرب دروٌس ، وعرٌب ، وفوائد كثريٌة منها :

د ِّيق لرسول هللا )ص( ، وهذا جعله يفهم اإلسالم بشموله ، وهيَّأه هللا تعاىل أبن يصبح ـ مالزمة الص ِّ 1
أعلم الصَّحابة بدين هللا ، فقد تعلَّم من رسول هللا )ص( حقيقة اإلسالم وترىبَّ على يديه يف معرفة 

ته لرسول هللا )ص( ، معانيه ، فاستوعب طبيعة الدَّعوة ، ومرَّ ِبراحلها املتعد ِّدة ، واستفاد من صحب
وتشرَّب املنهج الرَّابينَّ ، فعرف املوىل ـ عزَّ وجلَّ ـ من خالله ، وطبيعة احلياة ، وحقيقة الكون ، وسرَّ 
الوجود ، وماذا بعد املوت ، ومفهوم القضاء والقدر ، وقصَّة الشيطان مع ادم عليه السالم ، وحقيقة 

راع بني احلق ِّ والباطل ، واهلُدى و  الضالل ، واإلميان والكفر ، وُحب ِّبت إليه العبادات ، كقيام الليل ، الص ِّ
 وذكر هللا ، وتالوة القران ، فسمت أخالقه ، وتطهَّرت نفسه ، وزكت روحه .

ـ ويف رفقته لرسول هللا )ص( عندما كان )ص( يدعو القبائل لإلسالم استفاد الكثري ، فقد عرف : أنَّ 2
سول هللا )ص( لدعوته من زعماء القبائل أن يكون أهل النُّصرة غري مرتبطني النُّصرة اليت كان يطلبها ر 



ِبعاهداٍت دوليٍَّة تتناقض مع الدَّعوةِّ وال يستطيعون التحرُّر منها ، وذلك ألنَّ احتضاهنم للدَّعوة واحلالة 
واليت َتد يف الدَّعوة هذه يُعر ِّضها خلطر القضاء عليها من قبل الدُّول اليت بينهم وبينها تلك املعاهدات ، 

 ([ .147اإلسالميَّة خطراً عليها ، وهتديداً ملصاحلها])

 

إنَّ احلماية املشروطة ، أو اجلزئيَّة ال حتق ِّق اهلدف املقصود ، فلن خيوض بنو شيبان حرابً ضدَّ كسرى لو 
ة رسول هللا أراد القبض على رسول هللا )ص( وتسليمه ، ولن خيوضوا حراًب ضدَّ كسرى لو أراد مهامج

 ([.148)ص( وأتباعه، وبذلك فشلت املباحثات])

كان هذا الردُّ من النب ِّ )ص( على املثَّن « إنَّ دين هللا لن ينصره إال من حاطه من مجيع جوانبه » ـ 3
بن حارثة ، حيث عرض على النب ِّ َحايته على مياه العرب ، دون مياه الفرس ، فمن يسرب أغوار 

 ([ .149رى بعد النَّظر اإلسالمي ِّ النبوي الذي ال ُيسامى])السياسة البعيدة ي

ـ كان موقف بين شيبان يتَّسم ابألرحييَّة ، واخللق ، والرُّجولة ، وينمُّ عن تعظيم هذا النب )ص( ، وعن 4
هه وضوٍح يف العرض ، وحتديد مدى قدرة احلماية اليت ميلكوهنا ، وقد بيَّنوا : أنَّ أمر الدَّعوة ممَّا تكر 

امللوك ، وقدَّر هللا لشيبان بعد عشر سنوات ، أو تزيد أن حتمل هي ابتداًء عبء مواجهة امللوك ، بعد 
أن أشرق قلبها بنور اإلسالم ، وكان املثَّن بن حارثة الشَّيباينُّ صاحب حرهبم ، وبطلهم املغوار الذي  

د ِّيق ، فكان وقومه من أجر  أ املسلمني بعد إسالمهم على كان من ضمن قادة الفتوح يف خالفة الص ِّ
م ردُّوا دعوة النب ِّ  قتال الفرس ، بينما كانوا يف جاهليَّتهم يرهبون الفرس ، وال يفك ِّرون يف قتاهلم ، بل إهنَّ
)ص( بعد قناعتهم هبا الحتمال أْن تلجئهم إىل قتال الفرس ، األمر الذي مل يكونوا يفك ِّرون به أبدًا ، 

ين ؛ الذي رفع هللا به املسلمني يف الدنيا ، حيث جعلهم سادة األرض مع ما وهبذا نعلم عظمة هذا الد ِّ 
 ([ .150ينتظرون يف أخراهم من النَّعيم الدائم يف جنات النعيم])

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 



 املبحث الثالث

 هجرته مع رسول هللا )ص( إىل املدينة

 َتهيد :

فمنهم من هاجر إىل احلبشة مرَّة ، أو مرَّتني فراراً بدينه اشتدَّت قريٌش يف أذى املسلمني ، والنَّيل منهم ، 
» . . مثَّ كانت اهلجرة إىل املدينة ، ومن املعلوم : أنَّ أاب بكٍر استأذن النبَّ )ص( يف اهلجرة ، فقال له : 

([ فكان أبو بكر يطمع أن يكون يف صحبة النب ِّ )ص( 151«])ال تعجل لعل هللا جيعل لك صاحبًا 
. 

السي ِّدة عائشة ـ رضي هللا عنها ـ حتد ِّثنا عن هجرة رسول هللا )ص( وأبيها ـ رضي هللا عنه ـ حيث  وهذه
قالت : كان ال خيطىء رسول هللا )ص( أن أييت بيت أيب بكٍر أحد طريف النَّهار، إم ا بكرًة، وإم ا عشيًَّة، 

خلروج من مكَّة من بني ظهراين قومه ؛ حىت  إذا كان اليوم الذي أُذن فيه لرسول هللا )ص( يف اهلجرة ، وا
([ ، يف ساعٍة كان ال أييت فيها ، قالت : فلم ا راه أبو بكر ، 152أاتان رسول هللا )ص( اب هلاجرة])

قال : ما جاء رسول هللا )ص( هذه الساعة إال ألمٍر حدث . قالت : فلم ا دخل ؛ أتخر له أبو بكر 
عند أيب بكٍر إالَّ أان ، وأخيت أمساء بنت أيب بكٍر ، فقال عن سريره ، فجلس رسول هللا )ص( ، وليس 

فقال : َيرسول هللا! إَّنا مها ابنتاي ، وما ذاك فداك أيب « . أخرج عين ِّ َمْن عنَدك » رسول هللا )ص( : 
قالت : فقال أبو بكٍر : الصُّحبة َيرسول « . إنه قد أُذن يل يف اخلروج ، واهلجرة » ، وأُم ِّي! فقال : 

قالت : فوهللا ما شعرُت قطُّ قبل ذلك اليوم أحدًا يبكي من الفرح ، حىت « . الصُّحبة » ! قال : هللا
رأيت أاب بكٍر يبكي يومئٍذ ، مثَّ قال : َي نب هللا! إنَّ هاتني راحلتان قد كنت أعددهتما هلذا ، فاستأجرا 

ه امرأًة من بين سهم بن عمرٍو ، وكان مشركاً عبد هللا بن أريقط رجالً من بين الدَّيل بن بكٍر ، وكانت أُمُّ 
 ([ .153يدهلُّما على الطَّريق ، فدفعا إليه راحلتيهما ، فكانتا عنده يرعامها مليعادمها])

وجاء يف رواية البخاري ِّ عن عائشة يف حديٍث طويٍل تفاصيل مهمَّة ، ويف ذلك احلديث :.... قالت 
 أيب بكٍر يف حنر الظَّهرية ، قال عائشة : فبينما حنن يوماً جلوٌس يف بيت

([ يف ساعٍة مل يكن أيتينا فيها ، فقال رسول هللا 154قائٌل أليب بكر : هذا رسول هللا )ص( متقن ِّعاً])
ا هم أهُلك . فقال : « . أخرْج َمْن عندك » )ص( أليب بكٍر :  فإين ِّ قد أُذن يل » فقال أبو بكر : إَّنَّ

قال « . نعم » : الصُّحبة أبيب أنت َي رسول هللا! قال رسول هللا )ص( : فقال أبو بكٍر « . يف اخلروج 
 « .ابلثَّمن » أبو بكر : فخذ أبيب أنت َي رسول هللا! إحدى راحليتَّ هاتني . قال رسول هللا )ص( : 



قالت عائشة : فجهَّْزانمها أحسن اجلهاز ، ووضعنا هلم سفرًة يف جراٍب ، فقطعت أمساء بنت أيب بكٍر 
طعًة من نطاقها ، فربطت به على فم اجلراب ، فبذلك مس ِّيت ذات الن ِّطاقني ، مثَّ حلق رسول هللا )ص( ق

([ فيه ثالث لياٍل ، يبيت عندمها عبد هللا بن أيب بكٍر 155، وأبو بكر بغاٍر يف جبل ثور ، فَكَمنا])
ا بسحٍر ، فيصبح مع ([ من عندمه158([ ، فيدجل])157([ ، لقٌِّن])156وهو غالٌم شابٌّ ثقٌف])

([ به إال وعاه حىت أيتيهما خبرب ذلك حني خيتلط 159قريش ِبكَّة كبائت ، فال يسمع أمراً يكتادان])
الظالم ، ويرعى عليهما حيث تذهب ساعٌة من العشاء ، فيبيتان يف رسٍل ـ وهو لنب منحهما ـ 

، يفعل ذلك يف كل ِّ ليلٍة من  ([162([ هبا عامر بن فهرية بغلٍس])161([ ـ ينعق])160ورضيفهما])
 تلك الليايل الثالث .

واستأجر رسول هللا )ص( وأبو بكر رجاًل من بين الدَّيل وهو من بين عبد بن عدي ـ هادًَي خر ِّيتًا ـ 
([ يف ال العاص بن وائل السَّهمي ، وهو على دين كفار 163واخلر ِّيت : املاهر ـ قد غمس حلفاً])

ليه راحلتيهما ، وواعده غار ثور بعد ثالث لياٍل براحلتيهما صبح ثالث ، قريش ، فأمناه ، فدفعا إ
 ([ .164وانطلق معهما عامر بن فهرية ، والدَّليل ، فأخذ هبم طريق السَّواحل])

د ِّيق ، وال أيب  مل يعلم خبروج رسول هللا )ص( أحٌد حني خرج إالَّ علي بن أيب طالب ، وأبو بكٍر الص ِّ
 يعاد بني يدي رسول هللا )ص( وأيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ ، فخرجا منبكر ، وجاء وقت امل

([ أليب بكٍر يف ظهر بيته ، وذلك لإلمعان يف االستخفاء ، حىت ال تتبعهما قريٌش ، 165خوخٍة])
وَتنعهما من تلك الر ِّحلة املباركة ، وقد اتَّعدا مع الليل على أن يلقامها عبد هللا بن أريقط يف غار ثوٍر 

([ ، ووقف 167([ ، وقد دعا النبُّ )ص( عند خروجه من مكَّة إىل املدينة])166عد ثالث لياٍل])ب
وهللاِّ إنَّك خلرُي أرضِّ هللا ، وأحبُّ أرضِّ هللاِّ إىل هللا ، » عند خروجه ابحلزورة يف سوق مكَّة ، وقال : 

 ([.168« ])ولوال أين ِّ ُأخرجُت منك ما خرجُت 

، وأبو بكٍر ، واملشركون حياولون أن يقتفوا ااثرهم حىت  بلغوا اجلبل ـ جبل ثور ـ مثَّ انطلق رسول هللا 
اختلط عليهم ، فصعدوا اجلبل ، فمرُّوا ابلغار ، فرأوا على اببه نسيج العنكبوت ، فقالوا : لو دخل 

يـَْعَلُم ([ ، وهذه من جنود هللا عزَّ وجل : }َوَما 169هاهنا أحٌد مل يكن نسج العنكبوت على اببه])
 [ .31: ]املدثرُجُنوَد َرب َِّك إِّالَّ ُهَو{ 

ا كان كامل الث ِّقة  ذها رسول هللا )ص( فإنه مل يرتكن إليها مطلقًا ، وإَّنَّ وابلرَّغم من كل ِّ األسباب اليت اُتَّ
ها]) يغة اليت علَّمه هللا إَي  ([ ، قال 170يف هللا ، عظيم الرَّجاء يف نصره ، وأتييده ، دائم الدُّعاء ابلص ِّ



ريً  ْدٍق َواْجَعْل يلِّ مِّْن َلُدْنَك ُسْلطَاانً َنصِّ ْدٍق َوَأْخرِّْجينِّ خُمْرََج صِّ ْلينِّ ُمْدَخَل صِّ  ا *{تعاىل : }َوُقْل َرب ِّ أَْدخِّ
 [ .80]اإلسراء : 

و هللا ، ويف هذه اآلية الكرمية دعاٌء يُعل ِّمه هللا عز وجل لنبي ِّه )ص( ليدعوه به ، ولتتعلَّم أُمَّته كيف تدع
وكيف تتَّجه إليه ؟ دعاٌء بصدق املدخل ، وصدق املخرج ، كناية عن صدق الر ِّحلة كل ِّها ، بدئها ، 
وختامها ، أوَّهلا ، واخرها ، وما بني األول ، واآلخر ، وللص ِّدق هنا قيمته ِبناسبة ما حاوله املشركون 

للصدق كذلك ظالله : ظالل الثبات ، من فتنته عم ا أنزله هللا عليه ؛ ليفرتي على هللا غريه ، و 
ريًا *{ ، وهيبًة أستعلي هبما  واالطمئنان ، والنَّظافة ، واإلخالص }َواْجَعْل يلِّ مِّْن َلُدْنَك ُسْلطَااًن َنصِّ
على سلطان األرض ، وقوَّة املشركني ، وكلمة تصور }مِّْن َلُدْنَك{ ، واالتصال ابهلل ، واالستمداد من 

 جوء إىل َحاه .عونه مباشرًة ، والل

وصاحب الدَّعوة ال ميكن أن يستمدَّ السُّلطان إال من هللا ، وال ميكن أن يهاب إال بسلطان هللا ، ال 
اهه قبل ذلك إىل  ميكن أن يستظلَّ حباكٍم ، أو ذي جاٍه ، فينصره ، ومينعه ما مل يكن اَت ِّ

ون هلا جندًا ، وخدمًا ، فيفلحون ، هللا ، والدَّعوة قد تغزو قلوب ذوي السُّلطان ، واجلاه ، فيصبح
ولكنَّها هي ال تفلح إن كانت من جند السُّلطان ، وخدمه ، فهي من أمر هللا ، وهي أعلى من ذوي 

 ([ .171السلطان ، واجلاه])

د ِّيق ِبعيَّة هللا هلما :  وعندما أحاط املشركون ابلغار ، أصبح منهم رأي العني ، طمأن الرَّسول )ص( الص ِّ
د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ قال : قلت للنب ِّ )ص( وأان يف الغار : لو أنَّ أحدهم نظر حتت فعن أيب  بكٍر الص ِّ

 ([ .172«])ما ظنُّك َي أاب بكٍر! ابثنني هللاُ اثلثُهما ؟» قدميه ألبصران . فقال : 

َ  وسجَّل احلقُّ عزَّ وجلَّ ذلك يف قوله تعاىل : }إِّالَّ تـَْنُصُروُه فـََقْد َنَصَرهُ  اَّللَُّ إِّْذ َأْخَرَجُه الَّذِّيَن َكَفُروا اَثينِّ
بِّهِّ اَل حَتَْزْن إِّنَّ اَّللََّ َمَعَنا َفأَنـَْزَل اَّللَُّ َسكِّينَـَتُه  ُُنوٍد ملَْ تـََرْوَها اثـْنَـنْيِّ إِّْذ مُهَا يفِّ اْلَغارِّ إِّْذ يـَُقوُل لَِّصاحِّ َعَلْيهِّ َوأَيََّدُه جبِّ

ُ َعزِّيٌز َحكِّيٌم *{]التوبة : َوَجَعَل َكلَِّمَة الَّذِّيَن َكَفرُ   [ .40وا السُّْفَلى وََكلَِّمُة اَّللَِّّ هَِّي اْلُعْلَيا َواَّللَّ

وبعد ثالث لياٍل من دخول النب ِّ )ص( يف الغار خرج رسول هللا )ص( ، وصاحبه من الغار ، وقد هدأ 
هللا )ص( ، وأاب بكر قد الطَّلب ، ويئس املشركون من الوصول إىل رسول هللا ، وقد قلنا : إنَّ رسول 

استأجرا رجاًل من بين الدَّيل يسمى عبد هللا بن أريقط، وكان مشركاً ، وقد أمَّناُه ، فدفعا إليه راحلتيهما 
، وواعداه غار ثور بعد ثالث لياٍل براحلتيهما، وقد جاءمها فعاًل يف املوعد احملدَّد، وسلك هبما طريقاً 

([ ، ويف أثناء الطَّريق إىل املدينة مرَّ 173يلحق هبم من كفار قريش]) غري معهودة، لُيخفي أمرمها عمَّن



([ ، حيث مساكن خزاعة ، وهي ُأخت ُحبيش بن 175([ ، يف قديد])174النبُّ )ص( أبُم ِّ معبد])
ري ، وقال عنها ابن كثري :  خالٍد اخلزاعي ِّ الذي روى قصَّتها ، وهي قصٌَّة تناقلها الرُّواة ، وأصحاب الس ِّ

 ([ .176) وقصَّتها مشهورٌة مرويٌَّة من طرٍق يشدُّ بعُضها بعضاً (])

وقد أعلنت قريش يف نوادي مكَّة أبنَّه من أييت ابلنب ِّ )ص( حي ًا ، أو ميتًا له مئة انقٍة ، وانتشر هذا 
اخلرب عند قبائل العرب الذين يف ضواحي مكَّة ، وطمع سراقة بن مالك بن جعشم يف نيل الكسب 

ي أعدَّته قريٌش ملن أييت برسول هللا )ص( ، فأجهد نفسه ، لينال ذلك ، ولكنَّ هللا بقدرته ؛ اليت ال الذ
 ([ .177يغلبها غالٌب جعله يرجع مدافعاً عن رسول هللا )ص( بعد أن كان جاهداً عليه])

 

ٍة إىل احلرَّة ، ومل ا مسع املسلمون ابملدينة ِبخرج رسول هللا )ص( من مكَّة ، كانوا يفدون كلَّ غدا
فينتظرون حىت يردَّهم حرُّ الظهرية ، فانقلبوا يوماً بعد ما أطالوا انتظارهم ، فلم ا أووا إىل بيوهتم أوىف رجٌل 

([ من اطامهم ألمٍر ينظر إليه، فبصر رسول هللا )ص( ، وأصحابه 178من يهود على أطم])
يهوديُّ أن قال أبعلى صوته: َي معشر ([، فلم ميلك ال180([، يزول هبم السَّراب])179مبيضني])

الح ، فتلقَّوا رسول هللا )ص( 181العرب! هذا جدُّكم]) ([؛ الذي تنتظرون، فثار املسلمون إىل الس ِّ
([ من شهر 182بظهر احلرة ، فعدل هبم ذات اليمني حىت نزل هبم يف بين عوف ، وذلك يوم اإلثنني])

ل عليه بردائه، فعرف الناس رسول هللا )ص( عند ([، فقام أبو بكٍر حىت ظلَّ 183ربيع األول])
 ([.184ذلك])

كان يوم وصول الرَّسول )ص( ، وأيب بكٍر إىل املدينة يوم فرٍح ، وابتهاٍج مل تر املدينة يومًا مثله ، ولبس 
م يف يوم عيٍد ، ولقد كان حق ًا يوم عيد ؛ ألنَّه اليوم الذي انتقل فيه  الناس أحسن مالبسهم ، كأهنَّ

إلسالم من ذلك احلي ِّز الضَّي ِّق يف مكَّة إىل رحابة االنطالق ، واالنتشار هبذه البقعة املباركة املدينة ، ا
ومنها إىل سائر بقاع األرض، لقد أحسَّ أهل املدينة ابلفضل الذي حباهم هللا به، وابلشَّرف الذي 

ابته املهاجرين ، مثَّ لنصرة اإلسالم ،  اختصَّهم هللا به ، فقد صارت بلدهتم موطنًا إليواء رسول هللا وصح
كما أصبحت موطناً للن ِّظام اإلسالمي ِّ العام ِّ التفصيلي ِّ بكل ِّ مقو ِّماته ، ولذلك خرج أهل املدينة يهل ِّلون 

([! وبعد هذا االستقبال 185يف فرٍح ، وابتهاٍج ويقولون : َي رسول هللا! َي حممد! َيرسول هللا])
مل يرد مثله يف اتريخ اإلنسانيَّة سار رسول هللا )ص( حىت نزل يف دار أيب أيوب اجلماهريي العظيم الذي 

د ِّيق على خارجة بن زيد اخلزرجي ِّ األنصاري ِّ .186األنصاري ِّ ـ رضي هللا عنه])  ([ ـ ونزل الص ِّ



ل وبدأت رحلة املتاعب ، واملصاعب ، والتَّحد َِّيت ، فتغلَّب عليها رسول هللا )ص( للوصول للمستقب
الباهر لألمَّة ، والدَّولة اإلسالميَّة اليت استطاعت أن تصنع حضارًة إنسانيًَّة رائعًة على أسس من اإلميان 

 ، والتقوى ، واإلحسان ، والعدل ، بعد أن تغلبت على أقوى دولتني كانتا

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ ال187حتكمان يف العامل ، ومها الفرس ، والروم]) سَّاعَد األميَن ([ . وكان الص ِّ
لرسولِّ هللا )ص( منذ بزوغ الدَّعوة حىت وفاته )ص( ، وكان أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ ينهل بصمٍت ، 
وعمٍق من ينابيع النبوَّة : حكمًة وإميااًن ، يقينًا وعزميًة ، تقوى وإخالصًا ، فإذا هذه الصُّحبة تثمر : 

وصفاًء ، عزميًة وتصميمًا ، إخالصًا وفهمًا ، فوقف مواقفه صالحًا وصد ِّيقيًَّة ، ذكرًا ويقظًة ، ُحب ًا 
املشهودة بعد وفاة رسول هللا )ص( يف سقيفة بين ساعدة ، وغريها من املواقف ، وبعث جيش أسامة ، 

 ([ .188وحروب الر ِّدَّة ، فأصلح ما فسد ، وبَّن ما ُهدم ، ومجع ما تفرَّق ، وقوَّم ما احنرف])

 د ِّيق مع رسول هللا فيها دروٌس ، وعِّرٌب ، وفوائُد ، منها :إنَّ حادثة هجرة الص ِّ 

َ اثـْنَـنْيِّ إِّْذ مهَُ  ا يفِّ اْلَغارِّ إِّْذ أواًل : قال تعاىل : }إِّالَّ تـَْنُصُروُه فـََقْد َنَصَرُه اَّللَُّ إِّْذ َأْخَرَجُه الَّذِّيَن َكَفُروا اَثينِّ
بِّهِّ الَ حَتَْزْن إِّنَّ اَّللََّ َمعَ  ُ َعزِّيٌز َحكِّيٌم *{يـَُقوُل لَِّصاحِّ ُ وََكلَِّمُة اَّللَِّّ هَِّي اْلُعْلَيا َواَّللَّ  [ .40]التوبة :  َنا َفأَنـَْزَل اَّللَّ

د ِّيق من سبعة أوجه ، ففي اآلية الكرمية من فضائل أيب  ففي هذه اآلية الكرمية داللٌة على أفضلية الص ِّ
 بكٍر رضي هللا عنه :

 ـ أنَّ الكفار أخرجوه :1

 أخرجوا الرسول ) اثين اثنني ( فلزم أن يكونوا أخرجومها ، وهذا هو الواقع .الكفار 

 ـ أنَّه صاحبه الوحيد :2

 الذي كان معه حني نصره هللا ؛ إذ أخرجه الذين كفروا هو وأبو بكر ، وكان اثين اثنني ، هللا اثلثهما .

َ اثـْنَـنْيِّ{  من أكابر الصَّحابة إال واحٌد يكون هو ذلك قوله : ففي املواضع اليت ال يكون مع النب ِّ }اَثينِّ
الواحد مثل سفره يف اهلجرة ، ومقامه يوم بدٍر يف العريش مل يكن معه فيه إال أبو بكر ، ومثل خروجه 
إىل قبائل العرب يدعوهم إىل اإلسالم كان يكون معه من أكابر الصَّحابة أبو بكر ، وهذا اختصاٌص يف 

 اق أهل املعرفة أبحوال النب ِّ )ص( .الصُّحبة مل يكن لغريه ابت ِّف

 ـ أنَّه صاحبه يف الغار :3

 الفضيلة يف الغار ظاهرٌة بنص ِّ القران ، وقد أخرجا يف الصحيحني من حديث أنٍس ، عن



أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ قال : نظرت إىل أقدام املشركني على رؤوسنا وحنن يف الغار ، فقلت : َيرسول 
َي أاب بكر! ما ظنُّك ابثنني هللُا اثلُثهما » م نظر إىل قدميه ؛ ألبصران . فقال )ص( : هللا! لو أنَّ أحده

([ . وهذا احلديث مع كونه مم ا اتفق أهل العلم على صحَّته ، وتلق ِّيه ابلَقُبول ، فلم خيتلف يف 189«])
 ([ .190ذلك اثنان منهم ؛ فهو مم ا دلَّ القران على معناه])

 طلق :ـ أنَّه صاحبه امل4

بِّهِّ{ ، بل هو صاحبه املطلق الذي عمل يف الصُّحبة ،  قوله : ال خيتص ِبصاحبته يف }إِّْذ يـَُقوُل لَِّصاحِّ
كما مل يشركه فيه غريه ، فصار خمتص ًا ابألكملية من الصُّحبة ، وهذا مم ا ال نزاع فيه بني أهل العلم 

د ِّيق خصائص مل يشركه فيها أبحوال النب ِّ )ص( ، وهلذا قال َمْن قال من العلماء : إ نَّ فضائل الص ِّ
 ([ .191غريه])

 ـ أنَّه املشفق عليه :5

ا حيزن  قوله : يدلُّ على أنَّ صاحبه كان مشفقًا عليه حمب ًا }اَل حَتَْزْن{ ، انصرًا له حيث حيزن ، وإَّنَّ
هب اإلسالم ، وهلذا اإلنسان حال اخلوف على َمْن حيبه ، وكان حزنه على النب ِّ )ص( لئال  يقتل ، ويذ

مل ا كان معه يف سفر اهلجرة كان ميشي أمامه اترًة ، ووراءه اترًة ، فسأله النبُّ )ص( عن ذلك ، فقال : 
» ([ . ويف رواية أَحد يف كتاب 192أذكر الرَّصد فأكون أمامك ، وأذكر الطَّلب فأكون وراءك])

« . مالك ؟ » أمامه ، فقال له النبُّ )ص(  فجعل أبو بكٍر ميشي خلفه وميشي« :.. فضائل الصَّحابة 
قال : َيرسول هللا! إذا كنت أمامك ؛ خشيت أن تؤتى من ورائك ، وإذا كنت خلفك ؛ خشيت أن 
تؤتى من ورائك ، قال : فلما انتهينا إىل الغار قال أبو بكر : َيرسول هللا! كما أنت حىت  أقمَّه . . فلم ا 

فألقمها قدمه ، وقال : َيرسول هللا! إن كانت لسعًة ، أو لدغًة كانت رأى أبو بكر جحرًا يف الغار ، 
([ . فلم يكن يرضى ِبساواة النب ِّ ، بل كان ال يرضى أبن يقتل رسول هللا )ص( ، وهو 193يب])

د ِّيق أقوم  يعيش ، بل كان خيتار أن يفديه بنفسه ، وأهله ، وماله . وهذا واجب على كل ِّ مؤمن ، والص ِّ
 ([ .194بذلك]) املؤمنني

 

 ـ املشارك له يف معيَّة االختصاص :6

د ِّيق مل يشركه  قوله : صريٌح يف مشاركة الصد ِّيق للنب ِّ }إِّنَّ اَّللََّ َمَعَنا{ يف هذه املعيَّة ، اليت اختصَّ هبا الص ِّ
مها ـ فيكون فيها أحٌد من اخللق . . وهي تدلُّ على أنَّه معهما ابلنَّصر ، والتأييد ، واإلعانة على عدو ِّ 

النبُّ )ص( قد أخرب : أنَّ هللا ينصرين ، وينصرك َي أاب بكر! ويعيننا عليهم ، نصر إكراٍم وحمبٍة ، كما 



نـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم اأَلْشَهاُد *{  [ . 51: ]غافرقال هللا تعاىل : }إِّانَّ لَنَـْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَّذِّيَن آَمُنوا يفِّ احْلََياةِّ الدُّ
غاية املدح أليب بكٍر ؛ إذ دلَّ على أنَّه ممن شهد له الرسول ابإلميان املقتضي نصر هللا له مع وهذا 

 ([ .195رسوله يف مثل هذه احلال اليت خيذل فيها عامَّة اخللق إال َمْن نصره هللا])

نيَّة املستفادة من قوله وقال الدكتور عبد الكرمي زيدان عن املعيَّة يف هذه اآلية الكرمية : وهذه املعيَّة الرابَّ 
َن ُهْم تعاىل : أعلى من معيَّته }إِّنَّ اَّللََّ َمَعَنا{ ، واحملسنني يف قوله تعاىل : }إِّنَّ اَّللََّ َمَع الَّذِّيَن اتَـُّقْوا َوالَّذِّي

ُنوَن *{  [ ألنَّ املعيَّة هنا لذات الرَّسول ، وذات صاحبه ، غري مقيَّدة بوصٍف هو 128: ]النحلحُمْسِّ
ٌل هلما ، كوصف التَّقوى ، واإلحسان ، بل هي خاصٌَّة برسوله ، وصاحبه ، مكفولٌة هذه املعيَّة عم

 ([ .196ابلتأييد ابآلَيت ، وخوارق العادات])

 ـ أنَّه صاحبه يف حال إنزال السَّكينة والنَّصر :7

ُُنودٍ  [ فإنَّ من كان صاحبه يف 40: ]التوبةملَْ تـََرْوَها{  قال تعاىل : }َفأَنـَْزَل اَّللَُّ َسكِّينَـَتُه َعَلْيهِّ َوأَيََّدُه جبِّ
حال اخلوف الشَّديد فألن يكون صاحبه يف حضور النَّصر والتَّأييد أوىل ، وأحرى ، فلم حيتج أن يذكر 
صحبته له يف هذه احلال لداللة الكالم ، واحلال عليها . وإذا ُعلَِّم : أنَّه صاحبه يف هذه احلال ؛ ُعلَِّم 

ا حص ل للرَّسول من إنزال السكينة والتأييد ابجلنود اليت مل يرها الناس لصاحبه فيها أعظم مم ا لسائر أَّنَّ
 ([ .197الناس . وهذا من بالغة القران ، وحسن بيانه])

 اثنياً : فقه النب ِّ )ص( والصد ِّيق يف التخطيط واألخذ ابألسباب :

ط فيها ، ودقَّة األخذ ابألسباب من ابتدائها ، ومن إنَّ من أتمَّل حادثة اهلجرة ، ورأى دقَّة التَّخطي
مقد ِّماهتا إىل ما جرى بعدها ، يدرْك : أنَّ التَّخطيط املسدَّد ابلوحي يف حياة رسول هللا )ص( كان قائماً 
، وأنَّ التخطيط جزٌء من السُّنَّة النبويَّة ، وهو جزٌء من التَّكليف اإللـهي يف كل ِّ ما طولب به املسلم ، 

 أنَّ الذين مييلون إىل العفوية حبجَّة : أن التَّخطيط ، وإحكام األمور ليسا منو 

 ([ .198السُّنَّة ، أمثال هؤالء خمطئون ، وجينون على أنفسهم ، وعلى املسلمني])

 فعندما حان وقت اهلجرة للنب ِّ )ص( يف التَّنفيذ نالحظ اآليت :

رغم ما كان يكتنفها من صعاٍب ، وعقباٍت ، وذلك : أنَّ   أـ وجود التَّنظيم الدَّقيق للهجرة حىت  جنحت
 ُكلَّ أمٍر من أمور اهلجرة كان مدروساً دراسًة وافيًة ، فمثالً :

ـ جاء )ص( إىل بيت أيب بكٍر يف وقت شدَّة احلر ِّ ؛ الوقت الذي ال خيرج فيه أحٌد ، بل من عادته مل 1
 يكن أييت له ، ملاذا ؟ حىت  ال يراه أحد .



د ِّيق متلث ِّمًا ؛ ألنَّ التلثم يقل ِّل من ـ إ2 خفاء شخصيته )ص( أثناء جميئه للصد ِّيق ، جاء إىل بيت الص ِّ
 ([ .199إمكانية التَّعرُّف على معامل الوجه املتلث ِّم])

اه .3  ـ أمر )ص( أاب بكر أن خُيرَج َمْن عنده ، وملا تكلَّم مل يبني إال األمر ابهلجرة دون حتديد االَت ِّ

 ([ .200كان اخلروج ليالً ، ومن ابٍب خلفيٍ  يف بيت أيب بكٍر])ـ و 4

ـ بلغ االحتياط مداه ابُتاذ طرٍق غري مألوفة للقوم ، واالستعانة بذلك خببري يعرف مسالك البادية ، 5
ومسارب الصَّحراء ، وكان ذلك اخلبري مشركًا ما دام على خلٍق ورزانٍة . وفيه دليٌل على أنَّ الرسول 

 ([ .201كان ال حيجم عن االستعانة ابخلربات مهما يكن مصدرها]))ص(  

وقد بنيَّ الشَّيخ عبد الكرمي زيدان : أنَّ القاعدة ، واألصل عدم االستعانة بغري املسلم يف األمور العامَّة ، 
لحة ، أو وهلذه القاعدة استثناٌء ، وهو جواز االستعانة بغري املسلم بشروٍط معيَّنٍة ، وهي : حتقُّق املص

رجحاهنا هبذه االستعانة ، وأال يكون ذلك على حساب الدَّعوة ، ومعانيها ، وأن يتحقَّق الوثوق الكايف 
ِبن يستعان به ، وأالَّ تكون هذه االستعانة مثار شبهٍة ألفراد املسلمني ، وأن تكون هناك حاجٌة 

([ ، وقد كان 202؛ مل َتز االستعانة])حقيقيَّة هلذه االستعانة على وجه االستثناء ، وإذا مل تتحقَّق 
د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ قد دعا أوالده لإلسالم ، وجنح بفضل هللا يف هذا الدَّور الكبري واخلطري ، وقام  الص ِّ
بتوظيف أسرته خلدمة اإلسالم ، وجناح هجرة رسول هللا )ص( ، فوزَّع بني أوالده املهامَّ اخلطرية يف جمال 

 خلطَّة اهلجرة املباركة : التَّنفيذ العملي ِّ 

 

 ـ دور عبد هللا بن أيب بكٍر رضي هللا عنهما :1

َ عبد هللا على حب ِّ دينه  فقد قام بدور صاحب املخابرات الصادق ، وكشف حترُّكات العدو ِّ ، لقد ُريب ِّ
الفائقة اليت اتَّبعها ، والعمل لنصرته ببصريٍة انفذٍة ، وفطنٍة كاملٍة ، وذكاٍء متوق ٍِّد ، يدلُّ على العناية 

سيدان أبو بكٍر يف تربيته ، وقد رسم له أبوه دوره يف اهلجرة ، فقام به خري قيام ، وكان ميتثل يف التَّنقُّل 
بني جمالس أهل مكَّة ، يستمع أخبارهم ، وما يقولونه يف هنارهم ، مُثَّ أييت الغار إذا أمسى ، فيحكي 

د ِّيق ـ رض ي هللا عنه ـ ما يدور بعقول أهل مكَّة ، وما يدب ِّرونه ، وقد أتقن عبد هللا للنب ِّ )ص( وألبيه الص ِّ
هذا الواجب بطريقٍة رائعٍة، فلم أتخذ واحداً من أهل مكَّة ريبٌة فيه، وكان يبيت عند الغار حارسًا حىت  

 ([.203إذا اقرتب النَّهار عاد إىل مكََّة، فما شعر به أحٌد])

 هللا عنهما : ـ دور عائشة ، وأمساء رضي2



بية الصَّحيحة ، حيث قامتا عند قدوم النب ِّ )ص( إىل  كان ألمساء ، وعائشة دور عظيٌم أظهر فوائد الرتَّ
بيت أيب بكٍر ليلة اهلجرة بتجهيز طعاٍم للنب ِّ )ص( ، وألبيهما : تقول أمُّ املؤمنني عائشة ـ رضي هللا 

ها ـ أحسن اجلهاز فصنعنا هلما سفرًة يف جراب ، عنها ـ : فجهَّزانمها ـ تقصد رسول هللا )ص( وأاب
 ([ .204فقطعت أمساء قطعًة من نطاقها فربطت به على فم اجلراب ؛ فلذلك مس ِّيت ذات الن ِّطاقني])

 ـ دور أمساء يف حتمل األذى ، وإخفاء أسرار املسلمني :3

على أسرار الدَّعوة ، املتحم ِّلة  أظهرت أمساء ـ رضي هللا عنها ـ دور املسلمة الفامهة لدينها ، احملافظة
لتوابع ذلك من األذى ، والتَّعنُّت ، فهذه أمساء حتد ِّثنا بنفسها حيث تقول : مل ا خرج رسول هللا )ص( ، 
وأبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ أاتان نفٌر من قريش، فيهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا على ابب أيب بكٍر، 

َي بنت أيب بكٍر ؟ قلُت : ال أدري وهللا أين أيب ؟ قالت : فرفع أبو فخرجت إليهم، فقالوا: أين أبوك 
 ([ .205جهٍل يده ـ وكان فاحشاً خبيثاً ـ فلطم خد ِّي لطمًة طرح منها قرطي ، قالت : مثَّ انصرفوا])

فهذا درٌس من أمساء ـ رضي هللا عنها ـ تعل ِّمه لنساء املسلمني جياًل بعد جيٍل ، كيف ُتفي أسرار 
 مني عن األعداء ، وكيف تقف صامدًة شاخمًة أمام قوى البغي والظُّلم ؟املسل

 

 ـ دور أمساء رضي هللا عنها يف بث ِّ األمان ؛ والطمأنينة يف البيت :4

خرج أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ مع رسول هللا )ص( ومعه ماله كلُّه ، وهو ما تبقى من رأمساله ـ وكان 
ـ وجاء أبو قحافة ليتفقَّد بيت ابنه ، ويطمئنَّ على أوالده ، وقد  مخسة االف ، أو ستة االف درهم

ذهب بصره ، فقال : وهللا إين ألراه قد فجعكم ِباله مع نفسه ! قالت : كال َي أبت! إنه قد ترك لنا 
ت خرياً كثرياً ، قالت : فأخذُت أحجاراً ، فوضعتها يف ُكوٍَّة يف البيت كان أيب يضع ماله فيها ، مثَّ وضع

عليها ثواًب ، مث أخذت بيده ، فقلُت : َي أبتِّ ضع يدك على هذا املال . قالت : فوضع يده عليه ، 
فقال : ال أبس ، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن ، ويف هذا بالٌغ لكم . ال وهللا ما ترك لنا شيئًا ! 

 ([ .206ولكين ِّ أردُت أْن أسك ِّن الشَّيخ بذلك])

ة سرتت أمساء أابها ، وسكَّنت قلب جد ِّها الضَّرير ، من غري أن تكذب ، فإنَّ وهبذه الفطنة ، واحلكم
أابها قد ترك هلم حق ًا هذه األحجار اليت كوَّمتها لتطمئنَّ هلا نفس الشيخ ، إال أنَّه قد ترك هلم معها 

أو كثرٍة يف املال ، وورَّثهم يقيناً  إمياانً ابهلل ال تزلزله اجلبال ، وال حتر ِّكه العواصف اهلوج ، وال يتأثَّر بقلٍَّة ،
، وثقًة به ال حدَّ هلما ، وغرس فيهم مهًَّة تتعلَّق ِبعايل األمور ، وال تلتفت إىل سفاسفها ، فضرب هبم 

 للبيت املسلم مثاالً عزَّ أن يتكرَّر ، وقلَّ أن يوجد نظريه .



ملسلمني مثاًل هنَّ يف أمس ِّ احلاجة إىل لقد ضربت أمساء ـ رضي هللا عنها ـ هبذه املواقف لنساء وبنات ا
االقتداء به ، والنَّسج على منواله ، وظلَّت أمساء مع أخواهتا يف مكَّة ، ال تشكو ضيقًا ، وال تظهر 
حاجًة ، حىت بعث النبُّ )ص( زيد بن حارثة وأاب رافع مواله ، وأعطامها بعريين ومخسمئة درهم إىل مكَّة 

أُم ِّ كلثوم ابنتيه ، وسودَة بنت زمعة زوجه ، وأسامة بن زيد ، وأم ِّه بركة املكنَّاة ، فقدما عليه بفاطمة ، و 
 ([ .207أبم ِّ أمين ، وخرج معهما عبد هللا بن أيب بكٍر بعيال أيب بكٍر ، حىت قدموا املدينة مصطحبني])

 ـ دور عامر بن فهرية موىل أيب بكٍر رضي هللا عنه :5

نيني ال يفعلون  من العادة عند كثري من الناس إمهال اخلادم ، وقلَّة االكرتاث أبمره ، لكنَّ الدُّعاة الرابَّ
د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ عامر بن فهرية  م يبذلون جهدهم هلداية َمْن يالقونه ، لذا أدَّب الص ِّ ذلك ، إهنَّ

 مواله ، وعلَّمه ، فأضحى عامر جاهزاً لفداء اإلسالم ، وخدمة الد ِّين .

 سيدان أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ دوراً هاماً يف اهلجرة ، فكان يرعى الغنم معوقد رسم له 

رعيان مكَّة ، لكي ال يلفت األنظار لشيٍء ، حىت إذا أمسى أراح بغنم سيدان أيب بكٍر على النب ِّ )ص( 
ص( فاحتلبا ، وذحبا ، مثَّ يكمل عامر دور عبد هللا بن أيب بكٍر حني يغدو من عند رسول هللا )

وصاحبه عائدًا إىل مكَّة ، فيتتبَّع ااثر عبد هللا ليـَُعف ِّي عليهما مم ا يعدُّ ذكاًء ، وفطنًة يف اإلعداد لنجاح 
 ([ .208اهلجرة])

نيا ،  د ِّيق لكي يهتمَّ املسلمون ابخلدم الذين أيتوهنم من مشارق الدُّ وإنَّه لدرٌس عظيٌم يستفاد من الص ِّ
وهنم بشراً أوَّاًل ، مثَّ يعل ِّموهنم اإلسالم ، فلعلَّ هللا جيعل منهم َمْن حيمل هذا ومغارهبا ، ويعاملوهنم على ك

 الد ِّين كما ينبغي .

د ِّيق من َتنيد أسرته خلدمة صاحب الدعوة )ص( يف هجرته يدلُّ على تدبرٍي لألمور  إنَّ ما قام به الص ِّ
ضٍع لكل ِّ شخٍص من أشخاص اهلجرة يف على حنٍو رائٍع دقيق ، واحتياٍط للظُّروف أبسلوٍب حكيم ، وو 

مكانه املناسب ، وسدٍ  جلميع الثَّغرات ، وتغطيٍة بديعٍة لكل ِّ مطالب الر ِّحلة ، واقتصاٍر على العدد الالزم 
 ً من األشخاص من غري زَيدٍة ، وال إسراف ، لقد أخذ الرسول )ص( ابألسباب املعقولة أخذًا قوَي 

 ([ .209مَثَّ ابتت عناية هللا متوقعًة]) حسب استطاعته ، وقدرته . . ومن

اذ األسباب أمٌر ضروريٌّ وواجٌب ، ولكن ال يعين ذلك دائمًا حصول النتيجة ، ذلك ألنَّ هذا  إنَّ اُت ِّ
اذ  أمٌر يتعلَّق أبمر هللا ومشيئته ، ومن هنا كان التوكُّل أمرًا ضرورًَي ، وهو من ابب استكمال اُت ِّ

 األسباب .



ذ كلَّ الوسائل ، ولكنَّه يف الوقت نفسه مع هللا يدعوه ، إن رسول هللا  )ص( أعدَّ كلَّ األسباب ، واُتَّ
 ([ .210ويستنصره أن يكل ِّل سعيه ابلنَّجاح ، وهنا يستجاب الدُّعاء ، ويكلَّل العمل ابلنَّجاح])

د ِّيق الرَّفيعة ، وبكاؤه من الفرح :  اثلثاً : جندية الص ِّ

بية الن د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ فأبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ عندما يظهر أثر الرتَّ بويَّة يف جندية أيب بكٍر الص ِّ
فقد « . ال تعجل لعلَّ هللا جيعل لك صاحبًا » أراد أن يهاجر إىل املدينة ، وقال له رسول هللا )ص( : 

يعلفهما إعدادًا لذلك ( بدأ يف اإلعداد ، والتَّخطيط للهجرة ) فابتاع راحلتني ، واحتبسهما يف داره ، 
لقد كان « . وعلف راحلتني كانتا عنده ورق السَّمر ـ وهو اخلبط ـ أربعة أشهر » ويف رواية للبخاري ِّ : 

 يدرك بثاقب بصره ـ رضي هللا عنه ـ وهو الذي ترىبَّ ليكون

َتوينها ، وسخَّر أسرته  قائداً ، أنَّ حلظة اهلجرة صعبٌة قد أتيت فجأًة ، ولذلك هيَّأ وسيلة اهلجرة ، ورتَّب
خلدمة النب ِّ )ص( ، وعندما جاء رسول هللا )ص( ، وأخربه أنَّ هللا قد أذن له يف اخلروج واهلجرة ، بكى 
من شدَّة الفرح ، وتقول عائشة ـ رضي هللا عنها ـ يف هذا الشأن : فوهللا ما شعرُت قطُّ قبل ذلك اليوم 

ا قمَّة الفرح البشري ِّ ، أن يتحوَّل الفرح أنَّ أحدًا يبكي من الفرح حىت  رأيت أاب  بكر يبكي يومئٍذ ، إهنَّ
 إىل بكاٍء ، ومم ا قال الشاعر عن هذا :

 سيزورين فاستَـْعرَبْت أجفانيغلَب السُّرور عليَّ حىت  إنَّين  ورد الكتاُب من احلبيبِّ أبنَّه
ْن   دةً مِّْن فـَْرطِّ ما قد سرَّين أبكانييا عنُي صار الدَّمُع عندكِّ عا  تبكني مِّْن فرٍح ومِّ

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ يعلم : أنَّ معَّن هذا الصُّحبة أنَّه سيكون وحده برفقة رسول َرب ِّ  أحزانِّ فالص ِّ
العاملني بضعة عشر يومًا على األقل  ، وهو الذي سيقد ِّم حياته لسي ِّده وقائده ، وحبيبه املصطفى )ص( 

ذا الفوز : أن يتفرَّد الصد ِّيق وحَده من دون أهل األرض ، ومن دون ، فأيُّ فوٍز يف هذا الوجود يفوق ه
 ([ .211الصَّْحب مجيعاً برفقة سيد اخللق ، وصحبته كلَّ هذه املدَّة])

د ِّيق  وتظهر معاين احلب ِّ يف هللا يف خوف أيب بكٍر وهو يف الغار من أن يرامها املشركون ، ليكون الص ِّ
جنديُّ الدعوة الصَّادق مع قائده األمني ، حني حيدق به اخلطر من  مثاًل ملا ينبغي أن يكون عليه

خوٍف ، وإشفاٍق على حياته ، فما كان أبو بكٍر ساعتئٍذ ابلذي خيشى على نفسه املوت ، ولو كان  
كذلك ملا رافق رسول هللا )ص( يف هذه اهلجرة اخلطرية وهو يعلم : أنَّ أقلَّ جزائه القتل إن أمسكه 

رسول هللا )ص( ، ولكنَّه كان خيشى على حياة الرسول الكرمي )ص( ، وعلى مستقبل املشركون مع 
 ([ .212اإلسالم ، إن وقع الرسول )ص( يف قبضة املشركني])



ويظهر احلسُّ األمينُّ الرَّفيع للصد ِّيق يف هجرته مع النب ِّ )ص( يف مواقف كثريٍة ؛ منها حني أجاب 
يديك ؟ فقال : هذا هاٍد يهديين السَّبيل ، فظنَّ السَّائل أبنَّ  السَّائل : من هذا الرجل الذي بني

ا كان يقصد سبيل اخلري ، وهذا يدلُّ على حسن استخدام أيب بكٍر  د ِّيق يقصد الطَّريق ، وإَّنَّ الص ِّ
اليت ([ . ويف إجابته للسَّائل توريٌة ، وتنفيٌذ للرتبية األمنيَّة 213للمعاريض فراراً من احلرج ، أو الكذب])

 ([ .214تلقَّاها من رسول هللا )ص( ؛ ألنَّ اهلجرة كانت سر اً ، وقد أقرَّه الرسول )ص( على ذلك])

 

 رابعاً : فنُّ قيادة األرواح ، وفنُّ التعامل مع النُّفوس :

يظهر احلبُّ العميق الذي سيطر على قلب أيب بكٍر لرسول هللا )ص( يف اهلجرة ، كما يظهر حب سائر 
ينُّ كان انبعًا من القلب ،  الصَّحابة أمجعني يف سرية احلبيب املصطفى )ص( ، وهذا احلبُّ الرابَّ

وإبخالٍص ، مل يكن حبَّ نفاٍق ، أو انبعًا من مصلحٍة دنيويٍَّة ، أو رغبٍة يف منفعٍة أو رهبٍة ملكروه قد 
يسهر ليناموا ، ويتعب  يقع ، ومن أسباب هذا احلب ِّ لرسول هللا )ص( صفاته القياديَّة الرشيدة ، فهو

ليسرتحيوا ، وجيوع ليشبعوا ، كان يفرح لفرحهم ، وحيزن حلزهنم ، فمن سلك سنن الرَّسول )ص( مع 
صحابته ، يف حياته اخلاصَّة والعامَّة ، وشارك الناس يف أفراحهم ، وأتراحهم ، وكان عمله لوجه هللا ، 

 ([ .215، أو املسؤولني يف أمَّة اإلسالم]) أصابه هذا احلبُّ إن كان من الزُّعماء ، أو القادة

 وصدق الشَّاعر الل ِّيبُّ أَحد رفيق املهدويُّ عندما قال :

وإذا صفْت هللِّ نيَُّة مصلحٍ   فإذا أحبَّ هللا ابطن عبده  ظهرت عليه مواهُب الفتَّاحِّ
 ([ تقود األرواح قبل   ([ إنَّ القيادَة الصَّحيحة هي اليت تستطيع أن216مال العباُد عليه ابألرواحِّ

كل ِّ شيٍء ، وتستطيع أن تتعامل مع النُّفوس قبل غريها ، وعلى قدر إحسان القيادة يكون إحسان 
اجلنود ، وعلى قدر البذل من القيادة يكون احلبُّ من اجلنود ، فقد كان )ص( رحيماً ، وشفوقًا جبنوده 

ومل يبَق إال املستضعفون ، واملفتونون ، ، وأتباعه ، فهو مل يهاجر إال بعد أن هاجر معظم أصحابه ، 
 ([ .217ومن كانت له مهمَّاٌت خاصٌَّة ابهلجرة])

د ِّيق لرسول هللا )ص( كان هلل، ومم ا يبني ِّ احلبَّ هلل ، واحلبَّ لغري هللا : أنَّ  واجلدير ابلذ ِّكر، أنَّ حبَّ الص ِّ
ه كان حيبُّه، وينصره هلواه، ال هلل، فتقبَّل هللا أاب بكٍر كان حيبُّ النبَّ )ص( خملصًا هلل ، وأبو طالب عمُّ 

َحٍد عِّْنَدُه مِّْن  ََ عمل أيب بكٍر، وأنزل فيه قوله: }َوَسُيَجنـَّبـَُها األَتْـَقى *الَّذِّي يـُْؤيتِّ َمالَُه يـَتـَزَكَّى * َوَما ألِّ
[ ، وأم ا أبو طالب فلم 21ـ17]الليل :  *{نِّْعَمٍة َُتَْزى *إِّالَّ اْبتَِّغاَء َوْجهِّ َرب ِّهِّ اأَلْعَلى *َوَلَسْوَف يـَْرَضى 



يتقبَّل عمله ، بل أدخله النَّار ؛ ألنَّه كان مشركًا عاماًل لغري هللا ، وأبو بكٍر مل يطلب أجره من اخللق ، 
 ال من النب ِّ )ص( ، وال من غريه ، بل امن به ، وأحبَّه ، وكأله ، وأعانه يف هللا ، متقر ِّابً 

 ([.218اً األجر من هللا، ويبل ِّغ عن هللا أمره، وهنيه، ووعده، ووعيده])بذلك إىل هللا، وطالب

د ِّيق ابملدينة يف بداية اهلجرة :  خامساً : مرض أيب بكٍر الص ِّ

» كانت هجرة النب ِّ )ص( وأصحابه عن البلد األمني تضحيًة عظيمًة ، عربَّ عنهاالنبُّ )ص( بقوله : 
 ([ .219«])أرض هللا إىل هللا! ولوال أين ِّ ُأخرجُت منكِّ ما خرجُت وهللا إنَّك خلري أرض هللا ، وأحب 

وعن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قالت : مل ا قدَِّم رسول هللا )ص( املدينة قدمها ، وهي أوأب أرض هللا من 
 احلم ى ، وكان واديها جيري جناًل ـ يعين ماًء اجنًا ـ فأصاب أصحابَه منها بالٌء ، وسقٌم ، وصرف هللا

ذلك عن نبي ِّه . قالت : فكان أبو بكٍر وعامر ابن فهرية وبالٌل يف بيٍت واحٍد ، فأصابتهم احلم ى ، 
فاستأذنُت رسوَل هللا )ص( يف عيادهتم ، فأذن ، فدخلت إليهم أعودهم ، وذلك قبل أن ُيضرب علينا 

 بكٍر ، فقلت : َي ([ ، فدنوت من أيب220احلجاب ، وهبم ما ال يعلمه إال هللا من شدَّة الوعك])
 أبتِّ ! كيف َتدك ؟ فقال :

واملوت أدىن مْن شراكِّ نعلِّهِّ قالت : فقلت : وهللا ما يدري أيب   كلُّ امرىٍء مصب ٌِّح يف أهله
 ما يقول . مثَّ دنوُت من عامر بن فهرية ، فقلت : كيف َتدك َي عامر ؟! فقال :

([221ْن فوقهكلُّ امرىٍء جماهٌد بطوقه])إنَّ اجلبان حتُفُه مِّ   لقد وجدُت املوَت قبل ذوقه
([ قالت : قلت : وهللا ما يدري عامر ما يقول! 222كالثَّور حيمي جلده بروقه])  

 ([ ، ويقول :223قالت : وكان بالل إذا أقلع عنه احلم ى ؛ اضطجع بفناء البيت ، مث يرفع عقريته])

 ([ وجليلُ 224بواٍد وحويل إذخٌر])  أال ليَت شعري هل أبينتَّ ليلةً 

([ قالت : فأخربت رسول هللا 225وهل يبدون يل شامة وطفيل]) وهل أرَِّدْن يوماً مياه جَمَنَّةٍ 
حها ، وابرك لنا » )ص( بذلك ، فقال :  اللَُّهمَّ َحب ِّْب إلينا املدينة ، كحب ِّنا مكَّة أو أشدَّ! اللَُّهمَّ وصح ِّ

 ([ « .226واجعلها ابجُلْحَفة!])يف ُمد ِّها ، وصاعِّها ، وانقل َح اها ، 

وقد استجاب هللا دعاء نبي ِّه )ص( ، وعويف املسلمون بعدها من هذه احلم ى ، وغدت املدينة موطناً 
 ([ .227ممتازاً لكل ِّ الوافدين ، واملهاجرين إليها من املسلمني ، وعلى تنوُّع بيئاهتم ، ومواطنهم])

ة يف تثبيت دعائم الدَّولة اإلسالميَّة ، فاخى بني املهاجرين ، شرع رسول هللا )ص( بعد استقراره ابملدين
واألنصار ، مثَّ أقام املسجد ، وأبرم املعاهدة مع اليهود ، وبدأت حركة السَّراَي ، واهتمَّ ابلبناء 



بوي ِّ يف اجملتمع اجلديد ، وكان أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ وزير  صدٍق االقتصادي ِّ ، والتَّعليمي ِّ ، والرتَّ
لرسول هللا )ص( ، والزمه يف كل ِّ أحواله ، ومل يغب عن مشهٍد من املشاهد ، ومل يبخل ِبشورٍة ، أو 

 ([ .228ماٍل ، أو رأٍي])

 
 

* * * 

 
 

 املبحث الرَّابع

د ِّيق يف ميادين اجلهاد  الص ِّ

 َتهيد :

رَي : أنَّ أاب بكٍر شهد مع النب ِّ )ص( ب دراً ، واملشاهد كلَّها ، ومل يفته منها ذكر أهل العلم ابلتَّواريخ والس ِّ
مشهٌد ، وثبت مع رسول هللا )ص( يوم أحٍد حني اهنزم الناُس ، ودفع إليه النبُّ )ص( رايته العظمى يوم 

 ([ .229تبوك ، وكانت سوداء])

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ مل يتخلَّ  رَي يف أنَّ أاب بكٍر الص ِّ ف عن رسول هللا وقال ابن كثري : ومل خيتلف أهل الس ِّ
 ([ .230)ص( يف مشهٍد من مشاهده كلها])

وقال الزَّخمشريُّ : إنَّه ـ يعين : أاب بكٍر رضي هللا عنه ـ كان مضافًا لرسول هللا )ص( إىل األبد ، فإنَّه 
،  صحبه صغريًا وأنفق ماله كبريًا ، وَحله إىل املدينة براحلته ، وزاده ، ومل يزل ينفق عليه ماله يف حياته

وزوَّجه ابنته ، ومل يزل مالزمًا له سفرًا ، وحضرًا ، فلم ا تويف دفنه يف حجرة عائشة أحب ِّ النساء إليه 
 ([ .231)ص(])

وعن سلمة بن األكوع : غزوُت مع النب ِّ )ص( سبع غزواٍت ، وخرجُت فيما يبعث من البعوث تسع 
 ([ .232غزواٍت مرًَّة علينا أبو بكٍر ، ومرًَّة علينا أسامة])

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ اجلهاديَّة مع النب ِّ )ص( ؛  ومن خالل هذا املبحث سنحاول أن نتتبَّع حياة الص ِّ
د ِّيق بنفسه ، وماله ، ورأيه يف نصرة دين هللا تعاىل .  لنرى كيف جاهد الص ِّ

 أوالً : أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ يف بدٍر الكربى :



د ِّيق يف غزوة بدرٍ  ، وكانت يف العام الثاين من اهلجرة ، وكانت له فيها مواقف مشهورٌة ، من  شارك الص ِّ
 أمه ِّها :

 ـ مشورة احلرب :1

 مل ا بلغ النبَّ )ص( جناة القافلة ، وإصرار زعماء مكَّة على قتال النب ِّ ؛ استشار رسول هللا )ص(

 ([ .234مر ، فقال وأحسن])([ ، فقام أبو بكٍر ، فقال وأحسن ، مثَّ قام ع233أصحابه يف األمر])

 ـ دوره يف االستطالع مع النب ِّ )ص( :2

قام النبُّ )ص( ومعه أبو بكٍر يستكشف أحوال جيش املشركني ، وبينما مها يتجوَّالن يف تلك املنطقة ، 
لقيا شيخًا من العرب ، فسأله رسول هللا )ص( عن جيش قريٍش ، وعن حممٍَّد )ص( ، وأصحابه ، وما 

إذا » أخبارهم ، فقال الشيخ : ال أخربكما حىت  ُُترباين ممَّن أنتما . فقال له رسول هللا )ص( : بلغه من 
فقال الشَّيخ : فإنَّه بلغين : أنَّ حممداً ، « . نعم » فقال : أو ذاك بذاك ؟ قال : « . أخربتنا أخربانك 

وم ِبكان كذا ، وكذا ـ للمكان وأصحابه خرجوا يوم كذا ، وكذا ، فإْن كان صدق الذي أخربين فهم الي
الذي به جيش املسلمني ـ ، وبلغين : أنَّ قريشًا خرجوا يوم كذا ، وكذا ، فإن كان صدق الذي أخربين 
فهم اليوم ِبكان كذا ، وكذا ـ للمكان الذي فيه جيش املشركني فعاًل ـ ، مثَّ قال الشَّيخ : لقد أخربتكما 

مثَّ انصرف النبُّ )ص( « . حنن من ماٍء » ا ؟ فقال رسول هللا )ص( : عم ا أردَتا ، فأخرباينِّ ممَّن أنتم
 ([ .235وأبو بكر عن الشَّيخ ، وبقي هذا الشَّيخ يقول : ما من ماء ؟ أمن ماء العراق])

د ِّيق من النب ِّ )ص( ، وقد تعلَّم أبو بكر من رسول هللا )ص( دروساً   ويف هذا املوقف يتَّضح قرب الص ِّ
 كثريًة .

 يف حراسة النب ِّ )ص( يف عريشه : ـ3

عندما رتَّب )ص( الصُّفوف للقتال ؛ رجع إىل مقر ِّ القيادة ، وكان عبارًة عن عريٍش على تلٍ  مشرٍف 
على ساحة القتال ، وكان معه فيه أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ وكانت ثـُلٌَّة من شباب األنصار بقيادة سعد 

([ ، وقد حتدَّث عليُّ بن أيب طالٍب ـ رضي هللا عنه ـ 236ص(])بن معاذ حيرسون عريش رسول هللا )
عن هذا املوقف ، فقال : َي أيُّها النَّاس! َمْن أشجع النَّاس ؟ فقالوا : أنت َي أمري املؤمنني! فقال : أما 

قلنا : إين ِّ ما ابرزين أحد إال انتصفُت منه ، ولكن هو أبو بكٍر : إان  جعلنا لرسول هللا )ص( عريشًا ، ف
من يكون مع رسول هللا )ص( ؛ لئال  يهوي إليه أحٌد من املشركني ؟ فوهللا ما دان منه أحٌد إال أبو بكٍر 



شاهرًا ابلسَّيف على رأس رسول هللا )ص( ، ال يهوي إليه أحد من املشركني إال أهوى إليه ، فهذا 
 ([ .237أشجع الناس])

 

د ِّيق يتلقَّى البشارة ابلنَّصر ،4  ويقاتل جبانب رسول هللا )ص( : ـ الص ِّ

ه رسول هللا )ص( إىل رب ِّه يدعوه ، ويناشده النَّصر ؛ الذي وعده  بعد الشُّروع يف األخذ ابألسباب اَتَّ
اللهم أجنز يل ما وعدتين ، اللهم إن هتلك هذه العصابة من أهل اإلسالم فال تعبد » ويقول يف دعائه : 

عو ويستغيث حىت  سقط رداؤه ، فأخذه أبو بكٍر ، وردَّه على ، وما زال )ص( يد« يف األرض أبدًا 
([ ، وأنزل 238منكبيه ؛ وهو يقول : َيرسول هللا! كفاك مناشدتك ربَّك فإنَّه منجٌز لك ما وعدك])

ص( هللا عزَّ وجلَّ : }...{ ويف رواية ابن عباٍس }إِّْذ َتْسَتغِّيُثوَن َربَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم{ : قال النب )
فأخذ أبو بكٍر بيده، « اللهم إين أنشدك عهدك ، ووعدك! اللهم إن شئت مل تعبد! » يوم بدر : 

بـَُر 239فقال: حسبك هللا، فخرج )ص( وهو يقول: ]) ([، وقد خفق النبُّ }َسيـُْهَزُم اجْلَْمُع َويـَُولُّوَن الدُّ
! أاتك نصر هللا ، هذا جربيل اخذ بعنان *{ خفقًة وهو يف العريش ، مثَّ انتبه ، فقال : أبشر َي أاب بكرٍ 

فرسه ، يقوده ، على ثناَيه النَّقع ؛ يعين : الغبار . قال : مثَّ خرج رسول هللا )ص( إىل النَّاس ، 
 ([ .240فحرَّضهم])

د ِّيق من هذا املوقف درسًا رابنيًا مهم اً يف التَّجرد النَّفسي ِّ ، واخللوَص واللجوَء هللِّ  وحَده ، وقد تعلَّم الص ِّ
د ِّيق  والسجوَد واجلثيَّ بني يدي هللا سبحانه ، لكي ينزل نصره ، وبقي هذا املشهد راسخاً يف ذاكرة الص ِّ
، وقلبه ، ووجدانه يقتدي برسول هللا )ص( يف تنفيذه يف مثل هذه السَّاعات ، ويف مثل هذه املواطن ، 

، أو فرٍد يريد أن يقتدي ابلنب ِّ )ص(  ويبقى هذا املشهد درسًا لكل ِّ قائٍد ، أو حاكٍم ، أو زعيمٍ 
 وصحابته الكرام .

وملَّا اشتدَّ أوار املعركة وَحي وطيسها ؛ نزل رسول هللا )ص( ، وحرَّض على القتال ، والناس على 
د ِّيق]) ([ ، 241مصاف ِّهم يذكرون هللا تعاىل ، وقد قاتل )ص( بنفسه قتااًل شديدًا ، وكان جبانبه الص ِّ

شجاعٌة ، وبسالٌة منقطعُة النَّظري ، وكان على استعداٍد ملقاتلة كل ِّ كافٍر عنيٍد ، ولو كان  وقد ظهرت منه
ابنه ، وقد شارك ابنه عبد الرَحن يف هذه املعركة مع املشركني ، وكان من أشجع الشُّجعان بني العرب ، 

) أي ظهرت أمامي كهدف ومن أنفذ الرُّماة سهمًا يف قريش ، فلم ا أسلم قال ألبيه : لقد أهدفت يل 
ْل  واضح ( يوم بدٍر ، فملت عنك ، ومل أقتلك . فقال له أبو بكر : ولكنَّك لو أهدفت يل ؛ مل أَمِّ

 ([ .242عنك])



 

د ِّيق ، واألسرى :5  ـ الص ِّ

ما » قال ابن عباٍس ـ رضي هللا عنه ـ: فلم ا أسروا األسارى ؛ قال رسول هللا )ص( أليب بكٍر ، وعمر : 
فقال أبو بكر : َي نب هللا! هم بنو العم ِّ ، والعشرية ، أرى أن أتخذ « . هؤالء األسارى ؟ ترون يف 

منهم فديًة ، فتكون لنا قوًَّة على الكفار ، فعسى هللا أن يهديهم إىل اإلسالم . فقال رسول هللا )ص( : 
راه أبو بكٍر ، ولكين ِّ أرى قال : ال وهللا ال َيرسول هللا! ما أرى الذي ي« . ما ترى َيبن اخلطاب ؟ » 

أن َتك ِّننا منهم ، فنضرب أعناقهم ، فتمك ِّن علي اً من عقيل ، فيضرب عنقه ، وَتك ِّنين من فالٍن ) نسيباً 
 لعمر ( فأضرب عنقه ، فإنَّ هؤالء أئمَّة الكفر ، وصناديدها .

الغد جئت ، فإذا برسول هللا فهوى رسول هللا )ص( إىل ما قال أبو بكر ، ومل يهَو ما قلُت ، فلم ا كان 
)ص( ، وأبو بكٍر قاعدين يبكيان ، قلت : َيرسول هللا! أخربين من أي ِّ شيٍء تبكي أنت وصاحبك ، 

أبكي » فإن وجدت بكـاًء بكيت ، وإن مل أجد بكاًء تباكيت لبكائكما . فقال رسول هللا )ص( : 
ـ « . عذاهبم أدىن من هذه الشَّجرة  لِّلذي عرض عليَّ أصحابك من أخذهـم الفداء ولقـد عرض عليَّ 

ٍ  َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى{  [ 67: ]األنفالشجرة قريبة من النب ِّ )ص( ـ وأنزل هللا عز وجل : }َما َكاَن لَِّنبِّ
 ([ .243[ فأحلَّ هللا هلم الغنيمة])69]األنفال :  إىل قوله : }َفُكُلوا ممَِّّا َغنِّْمُتْم َحاَلالً طَي ًِّبا{

ما » روايٍة عن عبد هللا بن مسعوٍد ـ رضي هللا عنه ـ قال : مل ا كان يوم بدٍر قال رسول هللا )ص( : ويف 
فقال أبو بكٍر : َي رسول هللا! قومك ، وأهلك ، استبقهم واستأن هبم، « تقولون يف هؤالء األسرى ؟ 

ر ِّهبم ، فاضرب أعناقهم. وقال لعلَّ هللَا أن يتوب عليهم. وقال عمر: َيرسول هللا! أخرجوك، وكذَّبوك، ق
عبد هللا بن رواحة: َيرسول هللا! انظر وادًَي كثري احلطب، فأدخلهم فيه ، مثَّ أضرم عليهم انراً، فقال 
العب اس: قطعت رَحك، فدخل رسول هللا )ص( ومل يردَّ عليهم شيئًا ، فقال انٌس : أيخذ بقول أيب بكٍر 

انٌس : أيخذ بقول عبد هللا بن رواحة ، فخرج عليهم رسول هللا ، وقال انٌس : أيخذ بقول عمر ، وقال 
إن هللا ليلني قلوب رجاٍل فيه حىت تكون ألني من اللَّنب ، وإن هللا ليشدُّ قلوب رجاٍل » )ص( فقال : 

فيه حىت تكون أشدَّ من احلجارة ، وإنَّ مثلك َي أاب بكر! كمثل عيسى ـ عليه السالم ـ إذ قال : }إِّْن 
[ وإن مثلك َي عمر !  118]املائدة :  بـُْهْم فَإِّنَـُّهْم عَِّباُدَك َوإِّْن تـَْغفِّْر هَلُْم فَإِّنََّك أَْنَت اْلَعزِّيُز احلَْكِّيُم *{تـَُعذ ِّ 

رًا *{ [ وإن 26]نوح :  كمثل نوٍح ، إذ قال : }َوقَاَل نُوٌح َرب ِّ اَل َتَذْر َعَلى اأَلْرضِّ مَِّن اْلَكافِّرِّيَن َدَيَّ
 احْلََياةِّ  يفِّ  َوأَْمَواالً  زِّيَنةً  َوَمألهُ  فِّْرَعْونَ  آتـَْيتَ  إِّنَّكَ  َربَـَّنا ُموَسى َوقَالَ } كمثل موسى إذ قال:مثلك َي عمر  



نـَْيا لُّواْ  َربَـَّنا الدُّ ُنواْ  َفالَ  قـُُلوهبِِّّمْ  َعَلى َواْشُددْ  أَْمَواهلِِّّمْ  َعَلى اْطمِّسْ  َربَـَّنا َسبِّيلِّكَ  َعن لُِّيضِّ  اْلَعَذابَ  يـََرُواْ  َحىتَّ  يـُْؤمِّ
 ([ .244[ «])88]يونس :  *{ األَلِّيمَ 

كان النبُّ )ص( إذا استشار أصحابه أوَُّل من يتكلَّم أبو بكٍر يف الشُّورى ، ورِبا تكلَّم غريه ، ورِبا مل 
 ([ .245يتكلَّم غريه ، فيعمل برأيه وحده ، فإذا خالفه غريه اتَّبع رأيه دون رأي من خيالفه])

 : يف ُأُحٍد ، وَحراء األسد :اثنياً 

يف يوم أحٍد تلقَّى املسلمون درسًا صعبًا ، فقد تفرَّقوا من حول النب ِّ )ص( ، وتبعثر الصَّحابة يف أرجاء 
امليدان ، وشاع : أنَّ الرسول )ص( قُتل ، وكان ردُّ الفعل على الصَّحابة متبايناً ، وكان امليدان فسيحاً ، 

د ِّيق الصُّفوف ، وكان أوَّل َمْن وصل إىل رسول هللا )ص( ، واجتمع إىل وكلٌّ مشغوٌل بنفسه ،  شقَّ الص ِّ
رسول هللا أبو بكر ، وأبو عبيدة بن اجلرَّاح ، وعليٌّ ، وطلحة ، والزُّبري ، وعمر بن اخلطاب ، واحلارث 

مَّة ، وأبو دجانة ، وسعد بن أيب وق اص ، وغريهم ـ رضي هللا عنهم ـ وقصدوا مع رسول هللا  بن الص ِّ
عب من جبل أحٍد يف حماولة السرتداد قوَّهتم املاديَّة ، واملعنويَّة])  ([ .246)ص( الش ِّ

د ِّيق إذا ذكر ُأُحداً ؛ قال : ذلك يوٌم كلُّه لطلحة ، مثَّ أنشأ حيد ِّث ، قال : كنُت أوَّل َمْن فاء  وكان الص ِّ
ال : قلت : كن طلحة ، حيث فاتين ما فاتين ، يوم أحٍد ، فرأيت رجاًل يقاتل يف سبيل هللا دونه ، ق

وكان بيين وبني املشركني رجٌل ال أعرفه ، وأان أقرب إىل رسول هللا )ص( منه ، وهو خيطف املشي خطفاً 
ال أخطفه ، فإذا هو أبو عبيدة ، فانتهينا إىل رسول هللا )ص( ؛ وقد كسرت رابعَيته ، وشجَّ وجهه ، 

عليكما صاحبكما ـ يريد » ن حلق املغفر ، قال رسول هللا )ص( : وقد دخل يف وجنتيه حلقتان م
فلم نلتفت إىل قوله ، قال : ذهبت ألنزع من وجهه ، فقال أبو عبيدة : أقسم « . طلحة ـ فقد نزف 

عليك حبق ِّي ملا تركتين ، فرتكته ، فكره تناوهلا ، فيؤذي رسول هللا )ص( ، فأرزم عليه بفيه ، فاستخرج 
ني ، ووقعت ثنيته األخرى مع احللقة فكان أبو عبيدة من أحسن النَّاس َهْتماً .. فأصلحنا إحدى احللقت

من شأن رسول هللا )ص( ، مثَّ أتينا طلحة يف بعض تلك احلفار ، فإذا به بضٌع وسبعون من بني طعنة ، 
 ([ .247ورميٍة ، وضربٍة ، وإذا قد قطعت إصبعه فأصلحنا من شأنه])

 

د ِّيق يف هذه الغزوة من موقف أيب سفيان عندما سأل ، وقال : أيف القوم حممَّد ؟ وتتَّضح منزلة ال ص ِّ
ثالث مرَّات . فنهاهم النبُّ )ص( أن جييبوه . مثَّ قال : أيف القوم ابن أيب قحافة ؟ ثالث مرَّات . 

 رجع إىل أصحابه ، فنهاهم النبُّ )ص( أن جييبوه . مثَّ قال : أيف القوم ابن اخلطاب ؟ ثالث مرَّاٍت ، مثَّ 



([ . . . فهذا يدلُّ على ظن ِّ أيب سفيان زعيم املشركني حينئٍذ ، 248فقال : أما هؤالء ؛ فقد قتلوا])
 ([ .249أبنَّ أعمدة اإلسالم ، وأساسه : رسول هللا )ص( ، وأبو بكٍر ، وعمر])

وعندما حاول املشركون أن يقبضوا على املسلمني ، ويستأصلوا شأفتهم ؛ كان التَّخطيط النبويُّ الكرمي 
قد سبقهم ، وأبطل كيدهم ، وأمر رسول هللا )ص( املسلمني مع ما هبم من جراحاٍت ، وقرٍح شديد 

طلقوا ، فعن عائشة ـ رضي للخروج يف إثر املشركني ، فاستجابوا هلل ، ولرسوله مع ما هبم من البالء ، وان
َقرُْح هللا عنها ـ قالت لعروة بن الزبري يف قوله تعاىل : }الَّذِّيَن اْسَتَجابُوا َّللَِِّّّ َوالرَُّسولِّ مِّْن بـَْعدِّ َما َأَصابـَُهُم الْ 

ُهْم َواتَـَّقْوا َأْجٌر َعظِّيٌم *{  نـْ منهم : الزُّبري  [ : َيبن أخيت! كان أبواك172عمران : ]آل لِّلَّذِّيَن َأْحَسُنوا مِّ
، وأبو بكٍر مل ا أصاب رسول هللا )ص( ما أصاب يوم أحٍد ، وانصرف عنه املشركون خاف أن يرجعوا ؛ 

([ 250، فانتدب منهم سبعني رجالً : كان فيهم أبو بكٍر ، والزُّبري])« من يذهب يف إثرهم ؟ » قال : 
. 

 خلندق ، وبين قريظة :اثلثاً : يف غزوة بين النَّضري ، وبين املصطلق ، ويف ا

 أـ بنو النضري :

خرج النبُّ )ص( إىل بين النَّضري يستعينهم يف دية القتيلني اللذين قتلهما عمرو بن أميَّة من بين عامٍر 
على وجه اخلطأ ؛ ألنَّ َعْمراً مل يعلم ابلعهد الذي بني بين عامٍر وبني النب ِّ )ص( ، وكان بني بين النَّضري 

لٌف ، وعهٌد ، فلم ا أاتهم النبُّ )ص( قالوا : نعم َي أاب القاسم! نعينك على ما أحببت ، ، وبين عامٍر ح
مثَّ خال بعضهم ببعٍض ، فقالوا : إنَّكم لن َتدوا الرَّجل على مثل حاله هذه ، ورسول هللا )ص( إىل 

، فريحينا منه ؟  جنب جدار من بيوهتم قاعٌد . قالوا : فمن يعلو على هذا البيت ، فيلقي عليه صخرةً 
فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب ، فقال : أان لذلك ، فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال ، 
ورسول هللا )ص( يف نفٍر من أصحابه ، فيهم أبو بكٍر ، وعمر ، وعلي ، فأتى رسوَل هللا )ص( اخلرُب 

لبث النبَّ أصحابُه قاموا يف طلبه ، فرأوا من السَّماء ِبا أراد القوم ، فقام ، وخرج إىل املدينة ، فلم ا است
 رجالً مقبالً من املدينة ، فسألوه عنه فقال : رأيته

داخاًل املدينة . فأقبل أصحاب النب ِّ )ص( حىت  انتهوا إليه ، فأخربهم اخلرب ِبا كانت اليهود أرادت من 
 الغدر به .

ره وبلده ، فبعث إليهم أهُل الن ِّفاق حيرضوهنم فبعث النبُّ )ص( حممَّد بن مسلمة أيمرهم ابخلروج من جوا
على املقام ، ويعدوهنم ابلنَّصر ، فقويت نفوسهم ، وَحي حيي بن أخطب ، وبعثوا إىل رسول هللا )ص( 



: أنَّه ال خيرجون ، وانبذوه بنقض العهد ، فعند ذلك أمر رسول هللا )ص( الناس ابخلروج إليهم ، 
صَّنوا يف احلصون ، فأمر رسول هللا )ص( بقطع النَّخيل ، والتَّحريق ، فحاصروهم مخس عشرة ليلًة ، فتح

 ([ .251مثَّ أجالهم على أنَّ هلم ما َحلت اإلبل من أمواهلم إال احللقة ، فنزلت سورة احلشر])

 ب ـ بنو املصطلق :

هم ؛ فدفع راية أراد بنو املصطلق أن يغزوا املدينة ، فخرج هلم رسول هللا يف أصحابه ، فلم ا انتهى إلي
املهاجرين إىل أيب بكٍر الصد ِّيق ، ويقال : إىل عمَّار بن َيسر ، وراية األنصار إىل سعد بن عبادة . مثَّ 
أمر عمر بن اخلطاب فنادى يف الناس : أن قولوا : ال إله إال هللا ؛ َتنعوا هبا أنفسكم ، وأموالكم . فأبوا 

)ص( املسلمني ، فحملوا َحلة رجٍل واحٍد ، فما أُفلت منهم رجٌل  ، فرتاموا ابلنَّبل ، مثَّ أمر رسول هللا
 ([ .252واحٌد ، وقُتل منهم عشرٌة ، وُأسر سائرهم ، ومل يقتل من املسلمني سوى رجٍل واحٍد])

 ج ـ يف اخلندق ، وبين قريظة :

ا د ِّيق يف الغزوتني مرافقًا للنَّب ِّ )ص( ، وكان يوم اخلندق حيمل الرتُّ ب يف ثيابه ، وساهم مع كان الص ِّ
الصحابة لإلسراع يف إجناز حفر اخلندق يف زمٍن قياسيٍ  ، ممَّا جعل فكرة اخلندق تصيب هدفها يف 

 ([ .253مواجهة املشركني])

 رابعاً : يف احلديبية :

خرج رسول هللا )ص( يف ذي القعدة سنة ستٍ  من اهلجرة يريد زَيرة البيت احلرام يف كوكبة من الصَّحابة 
عددها أربع عشرة مئًة ، وساق معه اهلدي ، وأحرم ابلعمرة ليأمن الناس من حربه ، ولُيعل ِّم الناَس : أنَّه 

 إَّنا خرج زائراً لتعظيم بيت هللا احلرام ، فبعث النبُّ )ص( عيناً له من خزاعة ،

فقال «. أيها الناس  أشريوا عليَّ » فعاد ابخلرب : أنَّ أهل مكة مجعوا مجوعهم لصد ِّه عن الكعبة، فقال: 
أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ: َيرسول هللا! خرجت عامراً هلذا البيت ، ال تريد حربه ، أو قتل أحٍد ، فتوجَّه 

وقد اثرت اثئرة قريش ، وحلفوا أال « . امضوا على اسم هللا » له فمن صدَّان عنه ؛ قاتلناه ، قال : 
املفاوضات بني أهل مكة ورسول هللا )ص( ، وقد عزم النبُّ  يدخل الرسول )ص( مكَّة عنوًة ، مثَّ قامت

 ([ .254)ص( على إجابة أهل مكَّة على طلبهم ، إن أرادوا شيئاً فيه صلة رحم])

 أـ يف املفاوضات :

جاءت وفود قريش ملفاوضة النب ِّ )ص( ، وكان أول من أتى بُديل بن ورقاء من خزاعة ، فلم ا علم 
ملسلمني ؛ رجع إىل أهل مكَّة ، مثَّ جاء مكرز ابن حفٍص ، مثَّ احلليس بن علقمة ، ِبقصد النب ِّ )ص( وا



مثَّ عروة بن مسعوٍد الثَّقفيُّ ، فدار هذا احلوار بني النب ِّ )ص( وعروة بن مسعوٍد الثقفي ِّ ، واشرتك يف هذا 
 ([ .255احلوار أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ وبعض أصحابه])

ا قريش ؛ قد قال عروة : َي حممد ! أمجعت أوابش الناس ، مثَّ جئت هبم إىل بيضتك ، لتفضَّها هبم ؟ إهنَّ
خرجت معها العوذ ، واملطافيل ـ أي : خرجت رجااًل ونساًء ، صغارًا وكبارًا ـ قد لبسوا جلود النُّمور 

 )ص( ـ قد يعاهدون هللا أال تدخلها عليهم عنوًة ، وامي هللا! لكأين ِّ هبؤالء ـ يقصد أصحاب النب ِّ 
 انكشفوا عنك!!

([ 257([ الال ت ـ وهي صنُم ثقيف ـ أحنن نفرُّ عنه ، وندعه ؟])256فقال أبو بكر : امصص بظر])
فقال : َمْن ذا ؟ قالوا : أبو بكٍر . قال : أما والذي نفسي بيده لوال يٌد كانت لك عندي مل أجزك هبا ؛ 

د ِّيق قد أحسن إليه قبل ذ لك ، فرعى حرمته ، ومل جياوبه عن هذه الكلمة . وهلذا ألجبتك . وكان الص ِّ
قال َمْن قال من العلماء : إنَّ هذا يدلُّ على جواز التَّصريح ابسم العورة للحاجة ، واملصلحة ، وليس 

 ([ .258من الُفحش املنهي ِّ عنه])

 ، ولذلك لوَّح بقوَّة لقد حاول عروة بن مسعود أن يشنَّ حرابً نفسيًَّة على املسلمني حىت يهزمهم معنوَيً 
املشركني العسكرية ، معتمداً على املبالغة يف تصوير املوقف أبنَّه سيؤول لصاحل قريٍش ال حمالة ، وحاول 

 أن يوقع الفتنة ، واإلرابك يف صفوف املسلمني ، وذلك حينما حاول

من الناس خليقًا أن يفرُّوا إضعاف الث ِّقة بني القائد وجنوده ، عندما قال للنب ِّ )ص( : أمجعت أوابشًا 
د ِّيق يف  ويدعوك ، وكان ردُّ الصد ِّيق صارماً ، ومؤث ِّراً يف معنوَيت عروة ، ونفسيَّته ، فقد كان موقف الص ِّ

ُتْم ُمْؤمِّنِّ  ]آل نَي *{ غاية العزة اإلميانيَّة ، اليت قال هللا فيها : }َواَل هتُِّنوا َواَل حَتَْزنُوا َوأَنـُْتُم اأَلْعَلْوَن إِّْن ُكنـْ
 [ .139عمران : 

 ب ـ موقفه من الصُّلح :

ومل ا توصَّل املشركون مع رسول هللا )ص( إىل الصُّلح بقيادة سهيل بن عمرٍو ؛ أصغى الصد ِّيق إىل ما 
وافق عليه رسول هللا )ص( من طلب املشركني ، رغم ما قد يظهر للمرء أن يف هذا الصُّلح بعض 

سلمني ، وسار على هدي النب ِّ )ص( ؛ ليقينه أبنَّ النبَّ ال ينطق عن التَّجاوز ، أو اإلجحاف ابمل
 ([.259اهلوى، وأنَّه فعل ذلك لشيٍء أطلعه هللا عليه])

وقد ذكر املؤرخون : أنَّ عمر بن اخلطاب أتى رسول هللا )ص( معلنًا معارضته هلذه االت ِّفاقية ، وقال 
« . بلى » قال : أولسنا ابملسلمني ؟ قال : « . بلى » لرسول هللا )ص( : ألسَت برسول هللا ؟ قال : 



نيَّة يف ديننا ؟ قال : « . بلى » قال : أوليسوا ابملشركني ؟ قال :  إين ِّ رسول » قال : فعالَم نُعطي الدَّ
أان عبد هللا ، ورسولُه ، لن أخالف أمره ، ولن » ([ . ويف رواية : 260«])هللا ، ولست أعصيه 

بلى! » ([ . قلت : أوليس كنت حتد ِّثنا أانَّ سنأيت البيت ، فنطوف به ؟ قال : 261«])ُيَضي َِّعين 
قال عمر : « . فإنك اتيه ، ومطو ِّف به » قلت : ال ، قال : « . فأخربتك أانَّ أنتيه هذا العام ؟ 

مني ؟ قال فأتيت أاب بكٍر ، فقلت له : َي أاب بكر! أليس برسول هللا ؟ قال : بلى! قال : أولسنا ابملسل
نيَّة يف ديننا ؟ فقال أبو بكٍر ـ  : بلى! قال : أوليسوا ابملشركني ؟ قال : بلى! قال : فعالم نعطي الدَّ
انصحاً الفاروق أبن يرتك االحتجاج واملعارضة ـ : الزْم غرزه ، فإين ِّ أشهد : أنَّه رسول هللا ، وأنَّ احلقَّ ما 

د ِّيق مثل جواب رسول هللا 262َعه هللا])أمر به ، ولن خيالف أمر هللا ، ولن يضي ِّ  ([ ، وكان جواب الص ِّ
)ص( ، ومل يكن أبو بكر يسمع جواب النب )ص( ، فكان أبو بكر ـ رضي هللا عنه ـ أكمل موافقًة هلل 
د ِّيق فوق مرتبة  ، وللنب ِّ )ص( من عمر، مع أنَّ عمر ـ رضي هللا عنه ـ حُمَدٌَّث ، ولكن مرتبة الص ِّ

َحدَّث؛
ُ
 ([.263ألنَّ الصد ِّيق يتلقى عن الرسول املعصوم كلَّ ما يقوله، ويفعله]) امل

 

وقد حتدَّث الصد ِّيق فيما بعد عن هذا الفتح العظيم ، الذي متَّ يف احلديبية ، فقال : ما كان فتٌح أعظم 
ه ، والعباد يف اإلسالم من فتح احلديبية ، ولكنَّ الناس يومئٍذ َقُصَر رأيهم عم ا كان بني حممٍَّد ورب ِّ 

يـَْعَجلون ، وهللا ال يعجل كعجلة العباد حىت  يبلغ األمور ما أراد ، لقد نظرت إىل ُسهيل بن عمرو يف 
َحجَّة الوداع قائماً عند املنحر يُقر ِّب إىل رسولِّ هللا )ص( َبَدنًَة ، ورسول هللا )ص( ينحرها بيده ، ودعا 

ن شعره ، وأراه يضعه على عينه ، وأذكر إابءه أن يُقِّرَّ احلالَّق فحلق رأسه ، وأنظر إىل سهيل يلقط م
يوم احلديبية أبن يكتب : ) بسم هللا الرَحن الرحيم ( وأيىب أن يكتب : حممَّد رسول هللا )ص( ، 

 ([ .264فحمدُت هللَا ؛ الذي هداه لإلسالم])

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ أَسدَّ الصَّحابة رأَيً ، وأكمَلهم   ([ .265عقاًل])لقد كان الص ِّ

 خامساً : يف غزوة خيرب ، وسرية جنٍد ، وبين فزارة :

ضرب رسول هللا )ص( حصارًا على خيرب ، واستعدَّ لقتاهلم ، فكان أوََّل قائٍد يرسله )ص( أبو بكٍر ـ 
رضي هللا عنه ـ إىل بعض حصون خيرب ، فقاتل ، مثَّ رجع ، ومل يكن فتح ، وقد جهد ، مثَّ بعث عمر ، 

فكان علي « . ألعطنيَّ الرَّايَة غداً رجاًل حيبُّ هللَا ورسوَله » ل ، مثَّ رجع ، ومل يكن فتح ، مثَّ قال : فقات
([. وأشار بعض أصحاب النب ِّ )ص( بقطع النَّخيل حىت  يثخن 266بن أيب طالٍب ـ رضي هللا عنه ـ])

د ِّيق إىل النب ِّ )ص( يف اليهود ، ورضي النبُّ )ص( بذلك ، فأسرع املسلمون يف قطعه ،  فذهب الص ِّ



وأشار عليه بعدم قطع النَّخيل ملا يف ذلك من اخلسارة للمسلمني سواٌء فتحت خيرب عنوًة ، أو صلحاً ، 
فقبل النبُّ )ص( مشورة الصد ِّيق ، واندى ابملسلمني ابلكف ِّ عن قطع النَّخيل ، فرفعوا 

 ([ .267أيديهم])

 ب ـ يف جند :

إَيس بن سلمة ، قال : بعث رسول هللا )ص( أاب بكٍر إىل جنٍد ، وأمَّره علينا ، أخرج ابن سعد عن 
 ([ .268فبيتنا انساً من هوازن ، فقتلُت بيدي سبعَة أهل أبياٍت ، وكان شعاران : أمِّْت أمِّْت])

 ج ـ يف بين فزارة :

 مع أيب بكرٍ  روى اإلمام أَحد من طريق إَيس بن سلمة عن أبيه ، حدَّثين أيب ، قال : خرجنا

ابن أيب قحافة ، وأمَّره النبُّ )ص( علينا ، فغزوان بين فزارة ، فلم ا دنوان من املاء ؛ أمران أبو بكٍر فعرَّسنا 
، فلم ا صلَّينا الصُّبح ؛ أمران أبو بكٍر فشننَّا الغارة ، فقتلنا على املاء َمْن مرَّ قَِّبلنا ، قال سلمة : مثَّ 

فيه الذُّريَّة والن ِّساء حنو اجلبل ، فرميت بسهم ، فوقع بينهم وبني اجلبل . قال  نظرت إىل عنٍق من الناس
: فجئت هبم أسوقهم إىل أيب بكٍر حىت  أتيته على املاء ، وفيهم امرأة عليها قشع من أدم ، ومعها ابنٌة 

، مث بتُّ فلم  هلا من أحسن العرب ، قال : فنفَّلين أبو بكر ، فما كشفت هلا ثواًب حىت قدمت املدينة
قال « . َي سلمة! هب يل املرأة » أكشف هلا ثوابً ، قال : فلقيين رسول هللا )ص( يف السُّوق فقال : 

: فقلت وهللا َيرسول هللا! لقد أعجبتين ، وما كشفت هلا ثوابً! قال : فسكت رسول هللا ، وتركين حىت 
قال : فقلت : « . َي سلمة! هب يل املرأة : » إذا كان من الغد لقيين رسول هللا يف السُّوق ، فقال يل 

وهللا َيرسول هللا! ما كشفت هلا ثوابً ، وهي لك َيرسول هللا! قال : فبعث هبا رسول هللا إىل أهل مكَّة 
 ([ .269، ويف أيديهم أسارى من املسلمني ، ففداهم رسول هللا بتلك املرأة])

 سادساً : يف عمرة القضاء ، ويف ذات السالسل :

 أـ يف عمرة القضاء :

كان الصد ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ ضمن املسلمني الذين ذهبوا مع رسول هللا )ص( ليعتمروا عمرة القضاء 
 ([ .270مكان عمرهتم اليت صدَّهم املشركون عنها])

 ب ـ يف سريَّة ذات السَّالسل :

بن العاص على جيش ذات قال رافع بن عمرو الطائي ـ رضي هللا عنه ـ : بعث رسول هللا )ص( عمرو 
([ 272([ ، وبعث معه يف ذلك اجليش أاب بكر ، وعمر ، رضي هللا عنهما ، وَسرَاَة])271السَّالسل])



أصحابه ، فانطلقوا حىت نزلوا جبل طي  ، فقال عمرو : انظروا إىل رجٍل دليٍل ابلطريق ، فقالوا : ما 
يف اجلاهلية . قال رافع : فلم ا قضينا َغزَاتنا ،  ([273نعلمه إال رافع بن عمرو ، فإنَّه كان رَبياًل])

ت أاب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ وكانت له  وانتهيت إىل املكان الذي كن ا خرجنا منه ، تومسَّ

([ ، وإذا نزل بسطها فأتيته ، فقلت : َي 275([ ، فإذا ركب َخلَّها عليه خبالٍل])274عباءٌة فدكيٌَّة])
ت ك من بني أصحابك ، فائتين بشيٍء إذا حفظُته كنت مثلكم ، وال تطو ِّْل صاحب اخلالل! إين ِّ تومسَّ

عليَّ فأنسى . فقال : حتفظ أصابعك اخلمس ؟ قلت : نعم ، قال : تشهد أن ال إله إال هللا ، وأن 
حممَّدًا عبده ورسوله ، وتقيم الصَّلوات اخلمس ، وتؤيت زكاة مالك إن كان لك مال ، وحتجُّ البيت ، 

مضان : هل حفظت ؟ قلت : نعم ، قال : وأخرى ال تـَُؤمََّرنَّ على اثنني . قلت : وهل تكون وتصوم ر 
َدر])

َ
 ([ .276اإلمرة إال فيكم أهل امل

 فقال : يوشك أن تفشو حىت تبلغك ، ومن هو دونك .

 ، ومنهم إنَّ هللا عزَّ وجل ملا بعث نبيَّه )ص( دخل الناس يف اإلسالم ، فمنهم من دخل هلل ، فهداه هللا
([ هللا . إنَّ الرَّجل إذا كان أمريًا ، 277من أكرهه السيف ، فكلُّهم ُعوَّاذ هللا ، وجريان هللا ، وَخَفارُة])

فتظامل الناس بينهم فلم أيخذ لبعضهم من بعٍض ؛ انتقم هللا منه ، إنَّ الرَّجل منكم لتؤخذ شاة جاره 
 ([ .279 من وراء جاره])([ عضلته غضباً جلاره ، وهللا278فيظلُّ انتىء])

د ِّيق ؛ الذي ترىبَّ  ففي هذه النَّصيحة دروٌس وعرٌب ألبناء املسلمني يقد ِّمها الصَّحايبُّ اجلليل أبو بكٍر الص ِّ
 على اإلسالم ، وعلى يد رسول هللا )ص( من أمه ِّها :

ا عماد الدين ، والزَّكاة ، والصَّوم ،1  واحلج  . ـ أمهيَّة العبادات : الصالة : ألهنَّ

وإهنا » ـ عدم طلب اإلمارة ) وال تكوننَّ أمريًا ( َتامًا كما أوصى رسول هللا )ص( أاب ذرٍ  الغفاريَّ : 2
ا يوم القيامة خزٌي ، وندامٌة ، إال من أخذها حبق ِّها  ([ . ولذلك فإنَّ أاب بكٍر هو 280«])أمانٌة ، وإهنَّ

يف رواية : وأنَّه َمْن يك أمرياً ؛ فإنَّه أطول الناس حساابً الفاهم الواعي لكالم حبيبه حممَّد )ص( . جاء 
([ ، فهذا 281، وأغلظهم عذاابً ، ومن ال يكن أمرياً ؛ فإنَّه من أيسر الناس حساابً ، وأهوهنم عذاابً])

 فهُم الصد ِّيق ملقام اإلمارة .

 بعضهم بعضاً ؛ ألنَّ  ـ إنَّ هللا حرَّم الظلم على نفسه ، وهنى عباده أن يتظاملوا ، أن يظلم3

من اذى يل ولي ًا ؛ فقد اذنته ابحلرب » الظلم ظلماٌت يوم القيامة ، كما هنى عن ظلم املؤمنني : 
 ([ .283([ . وهم جريان هللا ، وهم عوَّاذ هللا ، وهللا أحقُّ أن يغضب جلريانه])282«])



قت ُفُشو ِّ أمرها ) اإلمارة ( وكثرت حىت ـ على عهد الصَّدر األوَّل كان أمراء األمَّة خيارُها ، وجاء و 4
انهلا َمْن ليس هلا أبهٍل ، إنَّ هذه اإلمارة ليسريٌة ، وقد أوشكت أن تفشو حىت يناهلا من ليس هلا 

 ([ .284أبهٍل])

د ِّيق يف احرتام األمراء مم ا يثبت : أنَّ أاب بكٍر كان 5 ـ ويف غزوة ذات السَّالسل ظهر موقٌف متمي ٌِّز للص ِّ
([ 285نـَْفٍس تنطوي على قوٍَّة هائلٍة ، وقدرٍة متمي ِّزٍة يف بناء الر ِّجال ، وتقديرهم ، واحرتامهم]) صاحب

، فعن عبد هللا بن بريدة ، قال : بعث رسول هللا )ص( عمرو بن العاص يف غزوة ذات السالسل وفيهم 
و أن ال ينوروا انراً ، فغضب أبو بكٍر وعمر رضي هللا عنهما ، فلم ا انتهوا إىل مكان احلرب أمرهم عمر 

عمر ، وهمَّ أن أيتيه ، فنهاه أبو بكر ، وأخربه : أنَّ الرسول )ص( مل يستعمله عليك إال لعلمه ابحلرب 
 ([ .286، فهدأ عنه عمر رضي هللا عنه])

 سابعاً : يف فتح مكَّة ، وحنني ، والطَّائف :

 هـ : 8أـ يف فتح مكَّة 

يبية ما ذكره ابن إسحاق ، قال : حدَّثين الزُّهريُّ عن عروة بن الزُّبري ، كان سبب الفتح بعد هدنة احلد
ما حدَّاثه مجيعاً قاال : يف صلح احلديبية : أنَّه من شاء أن  عن املسور بن خمرمة ، ومروان بن احلكم : أهنَّ

،  يدخل يف عقد حممٍَّد دخل ، ومن شاء أن يدخل يف عقد قريٍش وعهدهم دخل ، فتواثبت خزاعة
وقالوا : حنن ندخل يف عقد حممٍَّد ، وعهده ، وتواثبت بنو بكٍر ، وقالوا : حنن ندخل يف عقد قريٍش ، 
وعهدهم ، فمكثوا يف ذلك حنو السَّبعة أو الثمانية عشر شهراً ، مثَّ إنَّ بين بكٍر ، وثبوا على خزاعة ليالً 

ش : ما يعلم بنا حممَّد ، وهذا الليل ، وما يراان ِباٍء يقال له : الوتري ـ وهو قريٌب من مكَّة ـ وقالت قري
غن على رسول هللا )ص( ، فقدِّم  الح ، وقاتلوهم معهم للض ِّ من أحٍد . فأعانوهم عليهم ابلكراع والس ِّ

 عمرو بن سامل إىل املدينة ، فأنشد رسول هللا )ص( قائالً :

 

وادُع   افانصْر هداَك هللاُ نصراً أعتداحلَف أبينا وأبيَك األتْـَلد  اللَُّهمَّ إين ِّ انشٌد حممَّدا
 ([ .287«])ُنصرت َي عمرو بن سامل! » عباَد هللاِّ أيتوا َمَدَدا فقال النبُّ )ص( : 

وَتهَّز النبُّ )ص( مع صحابته للخروج إىل مكَّة ، وكتم اخلرب ، ودعا هللا أن يـَُعم ِّي على قريش حىت 
يش أن يعلم النبُّ )ص( ِبا حدث ، فخرج أبو سفيان من تفاجأ ابجليش املسلم يفتح مكة ، وخافت قر 

ولذلك » مكَّة إىل رسول هللا . فقال : َي حممد! اشُددِّ العقد ، وزدان يف املدَّة ، فقال النبُّ )ص( : 



فقال : معاذ هللا! حنن على عهدان ، وصلحنا يوم احلديبية ، « . قدمت ؟ هل كان من حدث قبلكم ؟ 
، وال نب  ([.288د ِّل، فخرج من عند النب ِّ )ص( يقصد مقابلة الصَّحابة عليهم الر ِّضوان])ال نغري ِّ

 ـ أبو بكر وأبو سفيان :1

طلب أبو سفيان من أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ أن جيد ِّد العقد ، ويزيدهم يف املدَّة ، فقال أبو بكر : 
م ؛ ألعنتها عليكم . وهنا تظهر فطنة جواري يف جوار رسول هللا )ص( ، وهللا لو وجدت الذَّرَّ تقاتلك

الصد ِّيق ، وحنكته السياسية ، مث يظهر اإلميان القويُّ ابحلق ِّ الذي هو عليه ، ويعلن أمام أيب سفيان 
دون خوف أنَّه مستعدٌّ حلرب قريش بكل ِّ ما ميكن ، ولو وجد الذَّرَّ تقاتل قريشًا ؛ ألعاهنا 

 ([ .289عليها])

د ِّيق رضي هللا عنهما : ـ بني عائشة وأيب بكرٍ 2  الص ِّ

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ على عائشة ، وهي تغربل حنطًة ، وقد أمرها النبُّ )ص( أبن ُتفي ذلك  دخل الص ِّ
. . فقال هلا أبو بكر : َي بنية! مل تصنعني هذا الطَّعام ؟ فسكتت ، فقال : أيريد رسول هللا أن يغزو ؟ 

األصفر ـ أي الرُّوم ـ فصمتت ، فقال : لعلَّه يريد أهل جند ؟ فصمتت فصمتت ، فقال : لعلَّه يريد بين 
د ِّيق له : َيرسول هللا! أتريد  ، فقال : لعلَّه يريد قريشًا ، فصمتت ، فدخل رسول هللا )ص( فقال الص ِّ

 قال : أتريد أهل« . ال » قال : لعلَّك تريد بين األصفر ؟ قال : « . نعم » أن ُترج خمرجًا ؟ قال : 
قال أبو بكر : َيرسول هللا! أليس « . نعم » قال : فلعلَّك تريد قريشاً ؟ قال : « . ال » جنٍد ؟ قال : 

ٌة ؟ قال :   « .أمل يبلغك ما صنعوا ببين كعٍب ؟ » بينك وبينهم مدَّ

 وهنا سلَّم أبو بكٍر للنب ِّ )ص( ، وجهَّز نفسه ليكون مع القائد )ص( يف هذه املهمَّة الكربى ،

 ([ .290هب مع رسول هللا )ص( املهاجرون ، واألنصار ، فلم يتخلَّف منهم أحٌد])وذ

د ِّيق يف دخول مكَّة :3  ـ الص ِّ

مل ا دخل النبُّ )ص( مكة يف عام الفتح ، وكان جبانبه أبو بكٍر ، رأى الن ِّساء يلطمن وجوه اخليل ، 
 يف قال حس ان ؟ فأنشد أبو بكٍر :فابتسم إىل أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ وقال : َي أاب بكر! ك

َلنا إْن مل تـََرْوها نَّة ُمصغياتٍ   َعدِّْمَنا َخيـْ على أكَتافِّها   تُثري النـَّْقَع َمْوعُِّدها َكَداءُيـَُباريَن األسِّ
» ([ فقال النبُّ )ص( : 291تلطمُهنَّ ابخلُمرِّ الن ِّساُء])  األسُل الظ ِّماءُتظلُّ جياُدان متمط ِّراتٍ 

د ِّيق يف هذا اجلو ِّ العظيم 292«])حيث قال حس ان ادخلوها من  ([ . وقد َتَّت الن ِّعمة على الص ِّ
 ([ .293إبسالم أبيه أيب قحافة])



 ب ـ يف حنني :

أخذ املسلمون يوم حنني درسًا قاسيًا ؛ إذ حلقتهم هزميٌة يف أوَّل املعركة ، جعلتهم يفرُّون من هول 
([ ، وجعل 294ربيُّ : فانشمروا ، ال يلوي أحٌد على أحٍد])املفاجأة ، وكانوا كما قال اإلمام الط

أين أيُّها الناُس ؟! هلمُّوا إيلَّ ، أان رسول هللا ، أان رسول هللا ، أان حممَّد بن » رسول هللا )ص( يقول : 
وت ، مثَّ اندى عمَّه العب اس وكان جهوريَّ الصَّ « . عبد هللا . . َي معشر األنصار! أان عبد هللا ورسوله 

كان هذا هو حال ([ « . 295َي عب اس! اندِّ : َي معشر األنصار! َي أصحاب السَُّمرة!])» فقال له : 
املسلمني يف أوَّل املعركة ، النبُّ وحده ، مل يثبت معه أحٌد إال قلَّة ، ومل تكن الفئة اليت صربت مع النب ِّ 

د ِّيق ـ رضي هللا  عنه ـ مثَّ نصرهم هللا بعد ذلك نصرًا عزيزاً إال فئًة من الصَّحابة يتقدَّمهم الص ِّ
د ِّيق منها :296مؤزَّراً])  ([ . وكانت هناك بعُض املواقف للص ِّ

د ِّيق بني يدي رسول هللا :1  ـ فتوى الص ِّ

 قال أبو قتادة : مل ا كان يوم حنني نظرت إىل رجل من املسلمني يقاتل رجالً من املشركني ،

ورائه ليقتله ، فأسرعت إىل الذي خيتله ، فرفع يده ليضربين ، وأضرب يده واخر من املشركني خيتله من 
، فقطعتها ، مثَّ أخذين فضمَّين ضم ًا شديدًا حىت ُتوَّفت ، مثَّ ترك ، فتحلَّل ، ودفعته مث قتلته ، واهنزم 

: أمر املسلمون واهنزمت معهم ، فإذا بعمر بن اخلطاب يف الناس ، فقلت له : ما شأن الناس ؟ قال 
« . من أقام بينًة على قتيٍل قتله ؛ فله سلبه » هللا ، مثَّ تراجع الناس إىل رسول هللا ، فقال رسول هللا : 

فقمت أللتمس بي ِّنًة على قتيلي فلم أَر أحداً يشهُد يل ، فجلست ، مثَّ بدا يل فذكرت أمره لرسول هللا 
ذكر عندي ، فأرضه منه ، فقال أبو بكر :  )ص( ، فقال رجٌل من جلسائه : سالح هذا القتيل الذي ي

([ أسدًا من أسد هللا يقاتل عن هللا ورسوله 298([ أصيبغ من قريٍش ، ويدع])297كال  ال يعطه])
([ ، فكان أوَّل ماٍل أتثَّلته 299)ص( . قال : فقام رسول هللا )ص( فأد اه إيلَّ ، فاشرتيت منه خرفاً])

 ([ .300يف اإلسالم])

د ِّيق يف الزَّجر ، والرَّدع ، والفتوى ، واليمني على ذلك يف حضرة رسول هللا )ص( ، مثَّ إنَّ مبادرة  الص ِّ
([ . ونلحظ يف 301يصدقه الرَّسول فيما قال ، وحيكم بقوله خصوصية شرٍف ، مل تكن ألحٍد غريه])
املسلم ، وقتل ذلك  اخلرب السَّابق : أنَّ أاب قتادة األنصاريَّ ـ رضي هللا عنه ـ حرص على سالمة أخيه

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ فيه داللٌة على حرصه على إحقاق  الكافر بعد جهٍد عظيم ، كما أنَّ موقف الص ِّ



ا  احلق ِّ ، والد ِّفاع عنه ، ودليٌل على رسوخ إميانه ، وعمق يقينه ، وتقديره لرابطة األخوَّة اإلسالميَّة ، وأهنَّ
 . ([302ِبنزلٍة رفيعة ابلن ِّسبة له])

د ِّيق ، وشعر عب اس بن مرداس :2  ـ الص ِّ

حني استقلَّ العب اس بن مرداس عطاءه من غنائم حنني ، قال شعراً عاتب فيه رسول هللا )ص( ، حيث 
 قال :

ُتها اابً تالفـَيـْ ])  كانْت هنِّ ْهرِّ يف األْجرَعِّ
ُ
 ([وإيقاظَي القوَم أْن يـَْرُقُدوا303بَِّكر ِّي على امل

  أَْهَجعِّ إذا َهَجَع الناُس مل 

])  فأصبَح نـَْهبِّ ونـَْهُب الَعبِّيـ َنَة واألقـْرَعِّ ([وقد كنُت يف احلرب ذا 304ـدِّ بنَي ُعيَـيـْ
ُتها  ([305ُتْدرٍَأ]) عديَد قوائِّمِّها   فلْم أُْعَط شيئاً ومل أُْمَنعِّإالَّ أَفَائَِّل أُْعطيـْ

([ ْصٌن وال َحابِّسٌ 306األْرَبعِّ َي   ([وما كان حِّ ْجَمعِّوَما كنُت دوَن امرىٍء يـَُفوقان َشْيخِّ
َ
يف امل

])  منُهما اذهبوا ، فاقطعوا عين ِّ » ([ فقال رسول هللا )ص( : 307وَمْن َتَضعِّ اليوَم ال يـُْرَفعِّ
َي ، فكان ذلك قطُع لسانه الذي أمر به رسول هللا )ص(])« . لسانه   ([ .308فأعطوه ؛ حىت  َرضِّ

فأصبح هنب وهنُب العبيد بني » هللا )ص( : أنت القائل :  وأتى العب اُس رسول هللا )ص( فقال له رسول
َنة واألقرع . فقال رسول هللا )ص( : « األقرع وعيينة  ٌد » ؟ . فقال أبو بكر : بني ُعيَـيـْ « . مها واحِّ

َبغِّي لَُه إِّْن  ْعَر َوَما يـَنـْ ُهَو إِّالَّ ذِّْكٌر فقال أبو بكر : أشهُد أنَّك كما قال هللا تعاىل : }َوَما َعلَّْمَناُه الش ِّ
 ([.309[ ])69]يس :  َوقـُْرآٌن ُمبِّنٌي *{

 ج ـ يف الطَّائف :

يف حصار الطَّائف وقعت جراحاٌت يف أصحاب النب ِّ وشهادٌة ، ورفع رسول هللا )ص( عن أهل 
ـ  الطَّائف احلصار ، ورجع إىل املدينة ، وممَّن استشهد من املسلمني يف هذه الغزوة عبد هللا بن أيب بكر

 ([ .310رضي هللا عنه ـ ُرمِّي بسهٍم ، فتويف منه ابملدينة بعد وفاة النب ِّ )ص(])

وعندما قدم وفد ثقيف للمدينة ليعلنوا إسالمهم ، فما إن ظهر الوفد قرب املدينة حىت  تنافس كلٌّ من 
د ِّ  يق بتلك أيب بكٍر ، واملغرية على أن يكون هو البشري بقدوم الوفد للرَّسول )ص( ، وفاز الص ِّ

([ ، وبعد أن أعلنوا إسالمهم ، وكتب هلم رسول هللا )ص( كتاهبم ، وأراد أن يؤم ِّر عليهم 311البشارة])
ديق : َيرسول هللا! إين  أشار أبو بكر بعثمان بن أيب العاص ـ وكان أحدثهم سن اً ـ فقال الص ِّ



([ ، فقد كان عثمان بن 312القران])رأيت هذا الغالم من أحرصهم على التفقُّه يف اإلسالم ، وتعلُّم 
أيب العاص كلَّما انم قومه ابهلاجرة ، عمد إىل رسول هللا )ص( فسأله يف الدين واستقرأه القران حىت  فقه 
يف الد ِّين ، وعلم ، وكان إذا وجد رسول هللا )ص( انئمًا عمد إىل أيب بكٍر ، وكان يكتم ذلك عن 

 ([ .313وعجب منه ، وأحبَّه]) أصحابه ، فأعجب ذلك رسول هللا )ص( ،

د ِّيق بصاحب السَّهم الذي أصاب ابنه كانت له مقولة تدلُّ على عظمة إميانه ، فعن  وعندما علم الص ِّ
القاسم بن حممَّد ، قال : رُمَِّي عبد هللا بن أيب بكٍر ـ رضي هللا عنهما ـ بسهٍم يوم الطائف ، فانتقضت 

يلًة ، فمات ، فقدم عليه وفد ثقيف ، ومل يزل ذلك السَّهم عنده به بعد وفاة رسول هللا )ص( أبربعني ل
، فأخرجه إليهم ، فقال : هل يعرف هذا السَّْهَم منكم أحٌد ؟ فقال سعيد بن عبيد ، أخو بين عجالن 

([ ، وأان رميت به . فقال أبو بكٍر ـ رضي هللا 315([ ، وعقبته])314: هذا سهٌم أان بـََريـُْتُه ، ورشته])
: فإنَّ هذا السَّهم الذي قتل عبد هللا بن أيب بكٍر ، فاحلمد هلل ؛ الذي أكرمه بيدك ، ومل يُهِّنك  عنه ـ

 ([ .316بيده ، فإنَّه أوسع لكما])

 اثمناً : يف غزوة تبوك ، وإمارة احلج ِّ ، ويف حجَّة الوداع :

 أـ يف تبوك :

ثني ألفًا ، وكان يريد قتال الرُّوم خرج رسول هللا )ص( جبيٍش عظيٍم يف غزوة تبوك ، بلغ عدده ثال
ابلشَّام، وعندما َتمَّع املسلمون عند ثنيَّة الوداع بقيادة رسول هللا )ص( ، اختار األمراء ، والقادة ، 

([ـ. ويف 317وعقد األلوية ، والرَّاَيت هلم ، فأعطى لواءه األعظم إىل أيب بكٍر الصد ِّيق ـ رضي هللا عنه])
د ِّيق منها : هذه الغزوة ظهرت بعض  املواقف للص ِّ

 ـ موقفه من وفاة الصَّحايب عبد هللا ذي البجادين رضي هللا عنه :1

قال عبد هللا بن مسعوٍد ـ رضي هللا عنه ـ : قمت يف جوف الليل ، وأان مع رسول هللا )ص( يف غزوة 
ليها ، فإذا رسول هللا )ص( تبوك ، قال : فرأيت شعلًة من انٍر من انحية العسكر ، قال فاتَـّبَـْعُتها أنظر إ

 ، وأبو بكٍر ، وعمر ، وإذا عبد هللا ذو البجادين املزين قد مات ، وإذا هم قد حفروا له ،

فدلَّياه إليه « . أدليا إيل  أخاكما » ورسول هللا يف حفرته ، وأبو بكٍر ، وعمر يدليانه إليه ، وهو يقول : 
قال الرَّاوي ) عبد هللا بن « .  أمسيُت راضيًا عنه ، فارَض عنه ال لهمَّ إين ِّ » ، فلم ا هيَّأه بشق ِّه قال : 

 ([ .318مسعود ( : َي ليتين كنُت صاحب احلفرة])



د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ إذا أدخل امليُت اللَّحد ، قال : ابسم هللا ، وعلى ملَّة رسول هللا )ص( ،  وكان الص ِّ
 ([ .319وابليقني وابلبعث بعد املوت])

د ِّيق من رسول هللا )ص( الدُّعاء للمسلمني :ـ طلب 2  الص ِّ

قال عمر بن اخلطاب : خرجنا إىل تبوك يف قيٍظ شديٍد ، فنزلنا منزاًل وأصابنا فيه عطٌش ، حىت ظننَّا أنَّ 
رقابنا ستقطع ، حىت  إنَّ الرَّجل لينحر بعريه فيعتصر فرثه ، فيشربه ، مث جيعل ما بقي على كبده ، فقال 

« أحتبُّ ذلك » الصد ِّيق : َيرسول هللا! إنَّ هللا قد عوَّدك يف الدُّعاء خرياً ، فادع هللا ، قال : أبو بكٍر 
؟ . قال : نعم ، فرفع يديه ، فلم يردَّمها حىت  قالت السَّماء ـ أي : هتيَّأت إلنزال مائها ـ فأطلَّت ـ أي : 

ذهبنا ننظر ، فلم جندها جاوزت  أنزلت مطرًا خفيفًا ـ مثَّ سكبت ، فملؤوا ما معهم ، مثَّ 
 ([ .320العسكر])

د ِّيق يف تبوك :3  ـ نفقة الص ِّ

حثَّ رسول هللا )ص( الصَّحابة يف غزوة تبوك على اإلنفاق بسبب بُعدها ، وكثرة املشركني فيها ، ووعد 
احب املنفقني ابألجر العظيم من هللا ، فأنفق كلٌّ حسب مقدرته ، وكان عثمان ـ رضي هللا عنه ـ ص

َعلَّى يف اإلنفاق يف هذه الغزوة])
ُ
 ([ .321القِّْدح امل

وتصدَّق عمر بن اخلطاب بنصف ماله ، وظنَّ : أنَّه سيسبق أاب بكٍر بذلك ، ونرتك الفاروق حيد ِّثنا 
بنفسه عن ذلك ، حيث قال : أمران رسول هللا )ص( يومًا أن نتصدَّق ، فوافق ذلك مااًل عندي ، 

» اب بكر إن سبقته يومًا ، فجئت بنصف مايل ، فقال رسول هللا )ص( : فقلت : اليوم أسبق أ
قلت : مثله ، قال : وأتى أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ بكل ما عنده ، فقال له « ماأبقيت ألهلك ؟ 
قال : أبقيت هلم هللا ورسوله ، قلت : ال أسابقك إىل « . ما أبقيت ألهلك ؟ » رسول هللا )ص( : 

 ([ .322شيٍء أبداً])

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ  كان فعل عمر فيما فعله من املنافسة والغبطة مباحاً ، ولكن حال الص ِّ

 ([ .323أفضل منه ؛ ألنَّه خاٍل من املنافسة مطلقاً ، وال ينظر إىل غريه])

د ِّيق أمري احلج سنة   هـ : 9ب ـ الص ِّ

ستمرًة على مجيع األصعدة ، واجملاالت العقائديَّة كانت تربية اجملتمع وبناء الدَّولة يف عصر النب ِّ )ص( م
، واالقتصاديَّة ، واالجتماعيَّة ، والسياسيَّة ، والعسكريَّة ، والتعبديَّة ، وكانت فريضة احلج مل َتارس يف 

هـ بعد الفتح ُكل ِّف هبا َعتَّاب بن أسيد ، ومل تكن قد َتيَّزت حجَّة  8السَّنوات املاضية ، وحجَّة عام 



إنه » ([ ، فلم ا حلَّ موسم احلج ِّ ، أراد احلجَّ )ص( ، ولكنَّه قال : 324سلمني عن حجَّة املشركني])امل
 « .حيضر البيت عراٌة مشركون يطوفون ابلبيت ، فال أحب أن أحجَّ حىت ال يكون ذلك 

د ِّيق أمريًا على احلج ِّ سنة تسع من اهلجرة ، فخرج أبو بكٍر ال د ِّيق بركب فأرسل النبُّ )ص( الص ِّ ص ِّ
د ِّيق  احلجيج ، نزلت سورة براءة ، فدعا النبُّ )ص( علي ًا ـ رضي هللا عنه ـ وأمره أن يلحق أبيب بكٍر الص ِّ
د ِّيق  د ِّيق أاب بكٍر بذي حليفة ، فلم ا راه الص ِّ ، فخرج على انقة رسول هللا )ص( العضباء حىت أدرك الص ِّ

أمور . مثَّ سار ، فأقام أبو بكٍر للنَّاس احلجَّ على منازهلم ، اليت  قال له : أمرٌي ، أم مأمور ؟ فقال : بل م
كانوا عليها يف اجلاهلية ، وكان احلجُّ يف هذا العام يف ذي احلجَّة كما دلَّت على ذلك الر ِّواَيت 

 الصحيحة ، ال يف شهر ذي القعدة كما قيل .

وية ، ويوم عرفة ، ويوم النَّ  د ِّيق قبل الرتَّ حر ، ويوم النَّفر األوَّل ، فكان يـَُعر ُِّف الناس وقد خطب الص ِّ
مناسكهم : يف وقوفهم ، وإفاضتهم ، وحنرهم ، ونفرهم ، ورميهم للجمرات . . إخل ، وعليُّ بن أيب 
طالٍب خيلفه يف ُكل ِّ موقٍف من هذه املواقف ، فيقرأ على الناس صدر سورة براءة ، مثَّ ينادي يف الناس 

ال يدخل اجلنَّة إال مؤمن ، وال يطوف ابلبيت ُعرَين ، ومن كان بينه وبني » ة : هبذه األمور األربع
 ([ .325«])رسول هللا )ص( عهٌد ، فعهده إىل مدَّته ، وال حيجُّ بعد العام مشرٌك 

د ِّيق أاب هريرة يف رهٍط اخر من الصَّحابة ملساعدة علي ِّ بن أيب طالٍب يف إجناز  وقد أمر الص ِّ
 [ .(326مهمَّته])

وقد كلَّف النبُّ )ص( علي ًا إبعالن نقض العهود على مسامع املشركني يف موسم احلج ِّ ، مراعاًة ملا 
 تعارف عليه العرب فيما بينهم من عقد العهود ونقضها أال يتوىل ذلك إال سيد القبيلة ،

ص( األمر ، وأرسل أو رجل من رهطه ، وهذا العرُف ليس فيه منافاٌة لإلسالم ، فلذلك تدارك النبُّ )
علي ًا بذلك ، فهذا هو السَّبب يف تكليف عليٍ  ـ رضي هللا عنه ـ بتبليغ صدر سورة براءة ، ال ما زعمته 
اإلمامية من أنَّ ذلك لإلشارة إىل أنَّ علي ًا ـ رضي هللا عنه ـ أحقُّ ابخلالفة من أيب بكٍر ، وقد علَّق على 

د ِّيق له : أمرٌي ، أم مأموٌر  ذلك الدُّكتور حممد أبو شهبة ، فقال : وال أدري كيف غفلوا عن قول الص ِّ
 ([ .328([ وكيف يكون املأمور أحقَّ ابخلالفة من األمري])327؟])

([ ، لقد أُعلن يف 329وقد كانت هذه احلجَّة ِبثابة التَّوطئة للَحجَّة الكربى ، وهي َحجَُّة الوداع])
قضى ، وأنَّ مرحلًة جديدًة قد بدأت ، وما على النَّاس إال أن حجَّة أيب بكٍر أنَّ عهد األصنام قد ان

يستجيبوا لشرع هللا تعاىل ، فبعد هذا اإلعالن الذي انتشر بني قبائل العرب يف اجلزيرة ، أيقنت تلك 



دٌّ ، وأن عهد الوثنية قد انقضى فعاًل ، فأخذت ترسل وفودها معلنًة إسالمها ،  القبائل : أنَّ األمر جِّ
 ([ .330ا يف التَّوحيد])ودخوهل

 ج ـ يف حجَّة الوداع :

روى اإلمام أَحد ـ رضي هللا عنه ـ بسنده إىل عبد هللا بن الزُّبري عن أبيه : أنَّ أمساء بنت أيب بكٍر قالت 
([ نزل رسول هللا )ص( ، 331: خرجنا مع رسول هللا )ص( حجَّاجًا ، حىتَّ إذا أدركنا ) العرج (])

لنب ِّ )ص( ، وجلسُت إىل َجْنب أيب ، وكانت زمالُة رسول هللا )ص( ، وزمالة فجلست عائشة جنب ا
أيب بكر واحدٌة مع غالٍم أليب بكٍر ، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطُلع عليه ، فطلع وليس معه بعريه!! 
فقال : أين بعريك ؟ فقال : أضللته البارحة! فقال أبو بكر : بعرٌي واحد تضله !! فطفق يضربه ، 

 ([ .332«])انظروا إىل هذا احملرم وما يصنع » سول هللا يبتسم ، ويقول : ور 

 
 

* * * 

 
 
 
 

 املبحث اخلامس

د ِّيق يف اجملتمع املدين ِّ ، وبعض صفاته ، وشيءٌ من فضائله  الص ِّ

 َتهيد :

د ِّيق يف اجملتمع املدين ِّ مليئًة ابلدُّروس ، والعرب ، وتركت لنا َّنوذجاً  حي اً لفهم اإلسالم ، كانت حياة الص ِّ
وتطبيقه يف دنيا الناس ، وقد َتيَّزت شخصية الصد ِّيق بصفاٍت عظيمٍة ، ومدحه رسول هللا )ص( يف 

 أحاديث كثريٍة ، وبنيَّ فضله ، وتقدُّمه على كثرٍي من الصَّحابة رضي هللا عنهم أمجعني .

 أوالً : من مواقفه يف اجملتمع املدين ِّ :

 رب اليهودي ِّ :ـ موقفه من فنحاص احل1

رين : أنَّ أاب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ دخل بيت  رَي ، واملفس ِّ ذكر غري واحٍد من ُكتَّاب الس ِّ
([ ، على يهود ، فوجد منهم انسًا قد اجتمعوا إىل رجٍل منهم ، يقال له : فنحاص ، 333املدراس])

([ ، فقال أبو بكٍر 334أشيع])وكان من علمائهم ، وأحبارهم ، ومعه حرٌب من أحبارهم ، يقال له : 



لفنحاص : وحيك! اتَّق هللا ، وأسلم ، فوهللا إنك تعلم : أنَّ حممدًا لرسول هللا! قد جاءكم ابحلق ِّ من 
عنده ، َتدونه مكتوابً عندكم يف التَّوراة ، واإلجنيل ، فقال فنحاص أليب بكٍر : وهللا َي أاب بكر! ما بنا 

ينا لفقري ، وما نتضرَّع إليه كما يتضرَّع إلينا ، وإانَّ عنه ألغنياء ، وما هو عن ا إىل هللا من فقٍر ، وإنَّه إل
بغينٍ  ، ولو كان عن ا غني اً ما استقرَضنا أموالنا ، كما يزعم صاحُبكم ، ينهاكم عن الر ِّاب ، ويعطيناه ، ولو  

يداً ، وقال : والذي نفسي كان غني اً ما أعطاان الر ِّاب! فغضب أبو بكر ، فضرب وجه فنحاص ضرابً شد
 بيده لوال العهد الذي بيننا وبينك ؛ لضربت رأسك أي عدوَّ هللا!

فذهب فنحاص إىل رسول هللا )ص( ، فقال : َي حممد! انظر ما صنع يب صاحبك . فقال رسول هللا 
 قال قوالً فقال أبو بكٍر : َي رسوَل هللا! إنَّ عدوَّ هللا« ما َحلك على ما صنعت ؟ » )ص( أليب بكٍر : 

م أغنياء ، فلم ا قال ذلك غضبت هلل مم ا قال ،  عظيماً ، إنَّه يزعم أنَّ هللا فقرٌي ، وأهنَّ

وضربت وجهه ، فجحد ذلك فنحاص وقال : ما قلت ذلك ، فأنزل هللا تعاىل فيما قال فنحاص رد اً 
قَاُلوا إِّنَّ اَّللََّ َفقِّرٌي َوحَنُْن َأْغنَِّياُء َسَنْكُتُب َما قَاُلوا  عليه ، وتصديقًا أليب بكٍر : }َلَقْد مسَِّع اَّللَُّ قـَْوَل الَّذِّينَ 

َلُهُم األَْنبَِّياَء بَِّغرْيِّ َحقٍ  َونـَُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب احْلَرِّيقِّ *{   [ .181عمران : ]آل َوقـَتـْ

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ وما بلغه يف ذلك من الغضب]) ه تعاىل : ([ قول335ونزل يف أيب بكٍر الص ِّ
ُكْم َولََتْسَمُعنَّ مَِّن الَّذِّيَن أُوُتوا اْلكَِّتاَب مِّْن قـَْبلُِّكْم َومَِّن الَّ  َلُونَّ يفِّ أَْمَوالُِّكْم َوأَنـُْفسِّ ذِّيَن َأْشرَُكوا أَذًى  }لَتـُبـْ

ُوا َوتـَتـَُّقوا فَإِّنَّ َذلَِّك مِّْن َعْزمِّ األُُمورِّ *{   [ .186عمران : ]آل َكثِّريًا َوإِّْن َتْصربِّ

 ـ حفظ سر ِّ النب ِّ )ص( :2

ْت حفصة من خنيس بن حذافة ، وكان ممَّن شهد بدراً ، فلقيت عثمان بن  قال عمر بن اخلط اب : أتميَّ
عفان ، فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة ، فقال : أنظر ، مثَّ لقيين ، فقال : قد بدا يل أال أتزوج 

فكنت عليه أوجد مين ِّ على عثمان ، فلبثت يومي هذا ، فلقيت أاب بكٍر فعرضتها عليه ، فصمت ، 
ه ، مثَّ لقيين أبو بكٍر ، فقال : لعلَّك وجدت عليَّ  ليايل ، مثَّ خطبها رسول هللا )ص( ، فأنكحتها إَي 
حني مل أرجع إليك ، فقلت : أجل ، فقال : إنَّه مل مينعين أن أرجع إليك إال أين ِّ علمت : أنَّ رسول هللا 

 ([ .336أكن ألفشي سرَّ رسول هللا )ص( ، ولو تركها ؛ لنكحتها]) )ص( قد ذكرها ، فلم

د ِّيق واية صالة اجلمعة :3  ـ الص ِّ

قال جابر بن عبد هللا : بينما النبُّ )ص( خيطب يوم اجلمعة ، وقدمت عرُي املدينة ، فابتدرها أصحاب 
: }َوإَِّذا رََأْوا َتَِّاَرًة َأْو هَلًْوا  رسول هللا )ص( حىت  مل يبَق معه إال اثنا عشر رجاًل ، فنزلت هذه اآلية



ُر  ٌر مَِّن اللَّْهوِّ َومَِّن الت َِّجاَرةِّ َواَّللَُّ َخيـْ َها َوتـَرَُكوَك قَائًِّما ُقْل َما عِّْنَد اَّللَِّّ َخيـْ : ]اجلمعةالرَّازِّقِّنَي *{ انـَْفضُّوا إِّلَيـْ
 ([ .337، وعمر]) [ وقال : يف االثين عشر الذين ثبتوا مع رسول هللا )ص( أبو بكرٍ 11

 ـ رسول هللا )ص( ينفي اخليالء عن أيب بكر :4

َمْن جرَّ ثوبه ُخيالء مل ينظر هللا إليه » قال عبد هللا بن عمر ـ رضي هللا عنهما ـ : قال رسول هللا )ص( : 
ق يَّ يسرتخي إال أن أتعاهد ذلك منه . فقال رسول هللا « . يوم القيامة  فقال أبو بكٍر : إن أحد شِّ

 ([ .338«])إنَّك لست تصنع ذلك ُخيالء » )ص( : 

 

د ِّيق وحتر ِّيه للحالل :5  ـ الص ِّ

عن قيس بن أيب حازٍم قال : كان أليب بكٍر غالٌم ، فكان إذا جاء بَِّغلَّتِّهِّ مل أيكل من غلَّته حىت يسأل ، 
يلًة ، فأكل ، ومل يسأله فإن كان شيئاً مم ا حيبُّ ؛ أكل ، وإن كان شيئاً يكره ؛ مل أيكل ، قال : فنسي ل

 ([ .339، مثَّ سأله ، فأخربه : أنَّه من شيٍء كرهه ، فأدخل يده ، فتقيَّأَ حىت مل يرتك شيئاً])

فهذا مثاٌل على ورع أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ حيث كان يتحرَّى احلالل يف مطعمه ، ومشربه ، 
ات ُعليا يف التَّقوى ، وال خَيَْفى أمهية طيب ويتجنَّب الشُّبهات ، وهذه اخلصلة تدلُّ على بلوغه درج

([ ، كما يف حديث 340املطعم ، واملشرب ، وامللبس يف الد ِّين ، وعالقة ذلك إبجابة الدُّعاء])
ميدُّ يديه إىل السَّماء : َيرب! َيرب! ومطعمه حراٌم ، ومشربه حراٌم ، » األشعث األغرب ، وفيه : 

 ([ « .341م ، فأىنَّ ُيستجاُب لذلك])وملبسه حراٌم ، وُغذ َِّي ابحلرا

 ـ أدخالين يف سلمكما ، كما أدخلتماين يف حربكما :6

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ على النب ِّ )ص( ، فسمع صوت ابنته عائشة عاليًا ، فلم ا  دخل أبو بكر الص ِّ
رسول هللا حيجزه  اقرتب منها ، تناوهلا ؛ ليلطمها ، وقال : أراك ترفعني صوتك على رسول هللا ، فجعل

أرأيت كيف أنقذتك من » ، وخرج أبو بكٍر مغضبًا ، فقال النبُّ )ص( لعائشة حني خرج أبو بكٍر : 
فمكث أبو بكٍر أَيمًا ، مثَّ استأذن على رسول هللا فوجدمها قد اصطلحا . فقال هلما : « . الرَّجل ؟ 

 ([ .342«])قد فعلنا » بُّ )ص( : أدخالين يف سلمكما ، كما أدخلتماين يف حربكما . فقال الن

 ـ أمره ابملعروف وهنيه عن املنكر :7

م العيد ، وعندها جاريتان من جواري األنصار  دخل أبو بكر على عائشة ـ رضي هللا عنها ـ يف أَي 
تغن ِّيان ، فقال أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ : أِبزمور الشيطان يف بيت رسول هللا )ص( ؟ وكان رسول هللا 



َي أاب بكٍر! إنَّ لكل ِّ قوٍم عيداً ، » ص( معرضاً بوجهه عنهما ، مقبالً بوجهه الكرمي إىل احلائط فقال : )
 ([ .343«])وهذا عيدان 

 

ففي احلديث بياٌن : أنَّ هذا مل يكن من عادة النب )ص( وأصحابه االجتماع عليه ، وهلذا مسَّاه الصديق 
غار يرخَّص هلم يف مزمار الشيطان ، والنبُّ )ص( أقرَّ  اجلواري عليه معل ِّاًل ذلك أبنه يوم عيد، والص ِّ

([ . وكان 344«])ليعلم املشركون أنَّ يف ديننا فسحًة » اللَّعب يف األعياد، كما جاء يف احلديث: 
لعائشة لَُعب تلعب هبنَّ، وجيئن صواحباهتا من صغار الن ِّسوة يلعنب معها، وليس يف حديث اجلاريتني: 

ا يتعلق ابالستماع ال ِبجرَّد السَّماع])أنَّ ا ([. ومن 345لنبَّ )ص( استمع إىل ذلك، واألمر والنهي إَّنَّ
هذا نفهم : أنَّه يرخص ملن يصلح له اللَّعب أن يلعب يف األعياد ، كاجلاريتني الصَّغريتني من األنصار 

 ([ .346اللتني تغن ِّيان يف العيد يف بيت عائشة])

 وف :ـ إكرامه للضُّي 8

قال عبد الرَحن بن أيب بكٍر ـ رضي هللا عنهما ـ : إِّنَّ أصحاب الصُّفَّة كانوا أانساً فقراء ، وأنَّ رسول هللا 
)ص( قال مرًَّة : من كان عنده طعام اثنني ، فليذهب بثالٍث ، ومن كان عنده طعام أربعة ، فليذهب 

ٍر تعشَّى عند رسول هللا )ص( فجاء بعد أن مضى خبامٍس ، وإنَّ أاب بكٍر جاء بثالٍث . . . وإنَّ أاب بك
من الليل ما شاء هللا تعاىل ، فقالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك ؟ أو قالت : عن ضيفك ، 
قال : وما عشَّْيتِّهِّْم ؟ قالت : أبوا حىت َتيء ، وقد عرضوا عليهم ، فغلبوهم . قال : فذهبت أان ، 

! فجدع ، وسبَّ ، وقال : كلوا هنيئاً ، وقال : وهللا ال أطعم أبداً! ([347فاختبأت ، فقال : َي غنثر])
وحلف الضَّيف أال يطعمه حىت  يطعم أبو بكر ، فقال أبو بكر : هذه من الشيطان ، قال : فدعا 
ابلطَّعام ، فأكل ، فقال : وامي هللا! ما كنا أنخذ لقمًة إال راب من أسفلها أكثر منها ، فقال : حىت  

وصارت أكثر مم ا كانت قبل ذلك ، فنظر إليها ، فإذا هي كما هي ، وأكثر ، فقال المرأته :  شبعوا ،
َي أخت بين فراس! ما هذا ؟ قالت : ال وقرة عيين هي اآلن ألكثر منها قبل ذلك بثالث مر ات ، 

ا كان ذلك من الشَّيطان ـ يعين ميينه ـ مثَّ أكل منها لقمةً  ، مث َحلها إىل  فأكل أبو بكٍر ، وقال : إَّنَّ
رسول هللا )ص( فأصبحت عنده ، وكان بيننا وبني القوم عقٌد ، فمضى األجل فتفرَّقنا اثين عشر رجالً 

 ([ .348، مع كل ِّ واحٍد منهم أانٌس ، هللاُ أعلم كم مع كل ِّ رجٍل منهم ، فأكلوا منها أمجعني])

 
 



 ويف هذه القصة دروٌس ، وعِّرٌب ، منها :

د ِّيق على تطبيق اآلَيت القرانية ، واألحاديث النبويَّة اليت حتثُّ على إكرام الضَّيف مثل  أـ حرص الص ِّ
 [ .27: ]الذارَيتقوله تعاىل : }فـََقرَّبَُه إِّلَْيهِّْم قَاَل َأالَ أَتُْكُلوَن *{ 

 ([ .349«])من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر ؛ فليكرم ضيفه » وقوله )ص( : 

 هذه القصَّة كرامٌة للصد ِّيق حيث جعل ال أيكل لقمًة إال َراَب من أسفلها أكثر منها ، فشبعوا ، ب ـ ويف
وصارت أكثر مم ا هي قبل ذلك ، فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر مم ا كانت ، فرفعها إىل 

هذه الكرامة حصلت ([ . و 350رسول هللا )ص( ، وجاء إليه أقواٌم كثريون فأكلوا منها ، وشبعوا])
د ِّيق ، فأولياء  د ِّيق لرسول هللا )ص( يف مجيع أحواله ، وهي تدلُّ على مقام الوالية للص ِّ بربكة ات ِّباع الص ِّ
هللا هم املقتدون ِبحمٍَّد )ص( ، فيفعلون ما أمر به ، وينتهون عم ا عنه زجر ، ويقتدون به فيما بنيَّ هلم 

، وروح منه ، ويقذف هللا يف قلوهبم من أنواره ، وهلم الكرامات اليت أن يتبعوه فيه ، فيؤيدهم ِبالئكته 
 ([ .351يكرم هللا هبا أولياءه املتَّقني])

ج ـ تقول السَّيدة عائشة ـ رضي هللا عنها ـ : إنَّ أاب بكٍر مل حينث يف مينٍي قطُّ حىت أنزل هللا كفارة اليمني 
ًا منها إال أتيت الذي هو خرٌي ، وكفَّرت عن ، فقال : ال أحلف على مينٍي ، فرأيت غريها خري 

([ . فكان إذا حلف على شيٍء ، ورأى غريه خريًا منه ؛ كفَّر ، وأتى الذي هو 352مييين])
([ . ويف هذه القصَّة ما يدلُّ على ذلك حيث ترك ميينه األوىل إكرامًا لضيوفه ، وأكل 353خري])

 ([ .354معهم])

 ل أيب بكٍر!ـ ما هي أبوَّل بركتكم َي ا9

قالت عائشة ـ رضي هللا عنها ـ : خرجنا مع رسول هللا )ص( يف بعض أسفاره ، حىت  إذا كن ا ابلبيداء ـ 
أو بذات اجليش ـ انقطع عِّْقٌد يل فأقام رسول هللا )ص( على التماسه ، وأقام الناس معه ، وليس على 

ال ترى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول هللا ماٍء ، وليس معهم ماٌء ، فأتى الناس أاب بكٍر ، فقالوا : أ
)ص( وابلناس معه ، وليسوا على ماٍء ، وليس معهم ماء ، فجاء أبو بكر ورسول هللا )ص( واضٌع رأسه 

ذي قد انم ، فقال : َحَبْستِّ رسول هللا )ص( والناس ، وليسوا على  على َفخِّ

 أن يقول ، وجعل يطعنين بيده يف خاصريت ماٍء ، وليس معهم ماٌء ، قلت : فعاتبين ، وقال ما شاء هللا
، فال مينعين من التَّحرُّك إال مكان رسول هللا )ص( على فخذي ، فنام رسول هللا )ص( ، حىت  أصبح 

[ . فقال أسيد بن حضري : 43: ]النساءعلى غري ماٍء ، فأنزل هللا اية التَّيمُّم : }فـَتَـَيمَُّموا َصعِّيًدا طَي ًِّبا{ 



بركتكم َي ال أيب بكر! فقالت عائشة : فبعثنا البعري الذي كنت عليه ، فوجدان العِّْقَد ما هي أبوَّل 
 ([ .355حتته])

د ِّيق على التأدُّب مع رسوله ، وحساسيته الشَّديدة على أن ال يضايقه  ويف هذه القصَّة يظهر حرص الص ِّ
هللا )ص( ، كعائشة ـ رضي هللا شيٌء ، وال يقبل ذلك ، ولو كان من أقرب الناس ، وأحب ِّهم إىل رسول 

عنها ـ فقد كان رضي هللا عنه قدوًة للدُّعاة يف األدب اجلم ِّ مع النب ِّ )ص( ، ومع نفسه ، ومع 
 ([ .356املسلمني])

د ِّيق رضي هللا عنه :10  ـ انتصار النب ِّ للص ِّ

 بكٍر ، وينهى الناس لقد ثبت من األحاديث الصَّحيحة ما يدلُّ على أنَّ النبَّ )ص( كان ينتصر أليب
عن معارضته ، فعن أيب الدَّرداء ـ رضي هللا عنه ـ قال : كنت جالسًا مع النب ِّ )ص( إذ أقبل أبو بكر 

([ ، 357«])أم ا صاحبكم فقد غامر » اخذاً بطرف ثوبه حىت أبدى عن ركبته ، فقال النبُّ )ص( : 
بن اخلطاب شيٌء ، فأسرعُت إليه ، مثَّ ندمت ، فسألته فسلَّم ، وقال : َيرسول هللا! إنَّه كان بيين وبني ا

مثَّ إنَّ عمر ندم « يغفر هللا لك َي أاب بكٍر ـ ثالاثً ـ » أن يغفر يل ، فأىب عليَّ ، فأقبلت إليك . فقال : 
، فأتى منزل أيب بكٍر ، فسأل : أمثَّ أبو بكر ؟ قالوا : ال . فأتى النبَّ )ص( فسلَّم عليه ، فجعل وجه 

([فجثا على ركبتيه ، فقال : َي رسول 359([ ، حىت  أشفق أبو بكر])358سول هللا )ص( يتمعَّر])ر 
إن هللا بعثين إليكم ، فقلتم : كذبت ، » ([! فقال النبُّ )ص( : 360هللا! وهللاِّ أان كنت أظلم مرَّتني])

ـ مرَّتني ـ فما « صاحب  ([ ، فهل أنتم اتركو يل361وقال أبو بكر : صدق ، وواساين بنفسه ، وماله])
 ([ .362أوذي بعدها])

 ويف هذه القصة دروٌس وعرٌب كثريٌة ، منها : الطَّبيعة البشريَّة للصَّحابة ، وما حيدث بينهم

من خالٍف ، وسرعة رجوع املخطىء ، وطلب املغفرة ، والصَّفح من أخيه ، وتوادُّ الصَّحابة فيما بينهم 
د ِّيق الرَّفي  عة عند رسول هللا )ص( مثَّ أصحابه . . إخل .، ومكانة الص ِّ

 ـ قل : غفر هللا لك َي أاب بكر!11

قال ربيعة األسلمي ـ رضي هللا عنه ـ : كنت أخدم النبَّ )ص( . . . وذكر حديثاً ، مثَّ قال : إنَّ رسول 
عذق خنلٍة ،  هللا )ص( أعطاين بعد ذلك أرضًا ، وأعطى أاب بكٍر أرضًا ، وجاءت الدنيا ، فاختلفنا يف

فقلت أان : هي يف حد ِّي . وقال أبو بكر : هي يف حد ِّي ، فكان بيين وبني أيب بكر كالٌم ، فقال أبو 
بكر كلمًة كرهها ، وندم ، فقال يل : َي ربيعة! ردَّ عليها مثلها حىت تكون قصاصًا . قال : قلت : ال 



ل هللا )ص( . فقلت : ما أان بفاعل! قال: أفعل! فقال أبو بكر : لتقولنَّ ، أو ألستعدينَّ عليك رسو 
([ ، وانطلق أبو بكر ـ رضي هللا عنه ـ إىل النب ِّ )ص(، وانطلقت أتلوه ، فجاء 363ورفض األرض])

انٌس من أسلم ، فقالوا يل : رحم هللا أاب بكٍر! يف أي ِّ شيٍء يستعدي عليك رسول هللا )ص( وهو قد 
د ِّيق ، هذا اثين اثنني ، وهذا ذو شيبة  قال لك ما قال ؟ قلت : أتدرون من هذا ؟ هذا أبو بكر الص ِّ

كم ال يلتفت فرياكم تنصروين عليه ، فيغضب ، فيأيت رسوَل هللا )ص( فيغضب لغضبه ،  املسلمني ، إَي 
فيغضب هللا عزَّ وجل لغضبهما فيهلك ربيعة! قالوا : ما أتمران ؟ قال : ارجعوا ، قال : فانطلق أبو بكٍر 

 عنه ـ إىل رسول هللا )ص( ، فتبعته وحدي حىت  أتى النبَّ )ص( ، فحدَّثه احلديث كما كان ، ـ رضي هللا
د ِّيق ؟ قلت : َيرسول هللا! كان كذا ، كان كذا ، قال يل   فرفع إيلَّ رأسه ، فقال : َي ربيعة! مالك وللص ِّ

أجل » سول هللا )ص( : كلمة كرهها ، فقال : قل يل كما قلت حىت  يكون قصاصاً ، فأبيت ، فقال ر 
فقلت : غفر هللا لك َي أاب بكر! قال احلسن ) « فال تردَّ عليه ، ولكن قل : غفر هللا لك َي أاب بكر! 

 ([ .364البصريُّ ( : فـََوىلَّ أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ وهو يبكي])

ٍم ، فلم ترض إال هلل أي وجداٍن هذا الوجدان ، وأيُّ نفس تلك النَّفس ، ابدرٌة بدرت منها ملسل
اقتصاصه منها ، وصفحه عنها ، تناهيًا ابلفضيلة ، واستمساكًا ابألدب ، وشعورًا َتكَّن من اجلوانح ، 
وأخذ ِبجامع القلوب ، فكانت عنده زلَّة اللسان ـ ولو صغريًة ـ أملًا يتململ منه الضَّمري ، فال يسرتيح 

 .([ 365إال ابلقصاص منه ، ورضا ذلك املسلم عنه])

كانت كلمًة هي ِّنة ، ولكنَّها أصابت من ربيعَة َموجعًا . . فإذا أبو بكر يـُزَلَزُل من أجلها ، وأيىب إال 
 القصاص عليها ، مع أنَّه يومئٍذ كان الرَّجل الثاين يف اإلسالم بعد رسول هللا )ص( ، وهي

، ومل يؤثر عنه حىت  يف  كلمة ال ميكن أن تكون من ُفحش القول أبدًا ؛ ألنَّ أخالقه مل تسمح هبذا
 ([ .366اجلاهلية شيء من هذا])

د ِّيق مغبة تلك الكلمة ، وهلذا اشتكى لرسول هللا ، وهذا أمٌر عجيٌب ، فإنَّ أاب بكٍر قد  لقد خشي الص ِّ
نسي أرضه ، ونسي قضيَّة اخلالف ، وشغل ابله أمر تلك الكلمة ، ألنَّ حقوق العباد ال بدَّ فيها من 

])عفو صاحب احل ([ ، ويف هذا درٌس للشُّيوخ ، والعلماء ، واحلكَّام ، والدُّعاة يف كيفيَّة معاجلة 367ق ِّ
 األخطاء ، ومراعاة حقوق الناس ، وعدم الدَّوس عليها ابألرجل .



وقد استنكر قوم ربيعة أن يذهب أبو بكٍر يشتكي إىل رسول هللا )ص( ، وهو الذي قال ما قال ، ومل 
بكر من لزوم إهناء قضاَي اخلصومات ، وإزالة ما قد يعلق يف القلوب من املوجدة يف  يعلموا ما علمه أبو

نيا قبل أن يكتب ذلك يف الصُّحف ، ويرتتَّب عليه احلساب يوم القيامة .  الدُّ

وابلرَّغم مم ا ظهر من رضا ربيعة، وتوجيه النب ِّ )ص( إىل عدم الرد ِّ على أيب بكٍر، فإنَّ أاب بكٍر قد بكى 
 خشية هللا تعاىل، وهذا دليٌل على قوَّة إميانه، ورسوخ يقينه . من

وأخريًا موقف يذكر لربيعة بن كعب األسلمي ـ رضي هللا عنه ـ حيث قام إبجالل أيب بكٍر ـ رضي هللا 
ى عنه ـ وأىب أن يردَّ عليه ابملثل ، وهذا من تقدير أهل الفضل ، والتقدُّم ، واملعرفة حبق ِّهم ، وهو دليٌل عل

 ([ .368قوَّة الد ِّين ورجاحة العقل])

 ـ مسابقته يف اخلريات :12

فات الرَّفيعة ، ومسابقته يف اخلريات ، حىت   د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ ابألخالق احلميدة ، والص ِّ اتَّصف الص ِّ
أيقن صار يف اخلري قدوًة ، ويف مكارم األخالق أسوًة ، وكان حريصًا أشدَّ احلرص على اخلريات ، فقد 

أنَّ ما ميكن أن يقوم به املرء اليوم ، قد يكون غري ممكٍن يف الغد ، فاليوم عمٌل ، وال حساٌب ، وغداً 
حساٌب وال عمٌل ، ولذلك كان من املسارعني يف اخلريات ، فعن أيب هريرة ـ رضي هللا عنه ـ قال رسول 

فمن تبع منكم اليوم » ان . قال : قال أبو بكر : أ« . من أصبح منكم اليوم صائمًا ؟ » هللا )ص( : 
قال أبو بكر : أان . « . فمن أطعم منكم اليوم مسكينًا ؟ » قال أبو بكر : أان . قال : « . جنازًة ؟ 

 قال أبو بكر : أان .« . فمن عاد منكم اليوم مريضاً ؟ » قال : 

 

 ([ .369«])ما اجتمعن يف امرىٍء إال دخل اجلنة » فقال رسول هللا )ص( : 

 ـ كظمه للغيظ :13

قال أبو هريرة ـ رضي هللا عنه ـ : إنَّ رجاًل شتم أاب بكر ، ورسول هللا )ص( جالٌس ، فجعل النبُّ )ص( 
يعجب ، ويبتسم ، فلم ا أكثر الرَّجل ، ردَّ عليه أبو بكر بعض قوله ، فغضب النبُّ )ص( ، وقام ، 

وأنت جالٌس ، فلما أكثر ؛ رددُت عليه بعض فلحقه أبو بكر ، وقال : َيرسول هللا! كان يشتمين ، 
إنَّه كان معك ملٌك يردُّ عنك ، فلم ا رددت » قوله ، غضبت ، وقمت!! فقال عليه الصالة والسالم : 

َي أاب بكر! ثالٌث  » مثَّ قال : « . عليه بعض قوله ؛ وقع الشيطان ، فلم أكن ألقعد مع الشيطان 
ظلمٍة ، فيغضي عنها هلل عزَّ وجلَّ إال  أعزَّ هللاُ هبا نصره ، وما فتح رجٌل كلُّهنَّ حقٌّ : ما من عبٍد ظُلم ِب



ابب عطيٍَّة ، يريد هبا صلًة إال زاده هللا هبا كثرًة ، وما فتح رجٌل ابَب مسألٍة يريُد هبا كثرًة إال زاده هللا هبا 
 ([ .370«])قلًَّة 

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ اتَّصف بكظم الغيظ ، ولكنَّه ردَّ ما ظنَّ : أنَّه به يسكت هذا الرَّجل ،  إنَّ الص ِّ
فرغَّبه النبُّ )ص( يف احللم ، واألانة ، وأرشده إىل ضرورة حتل ِّيه ابلصَّرب يف مواطن الغيظ ، فإنَّ احللم ، 

 وكظم الغيظ مم ا يزيد املرء ، وجيم ِّله يف أعني الناس ، ويرفع قدره عند هللا تعاىل .

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ على عدم إغضاب النب ِّ )ص( ويتبنيَّ لنا   كذلك من هذا املوقف حرص الص ِّ
واملسارعة إىل إرضائه ، ويف احلديث ذمُّ الغضب للنَّفس ، والنَّهي عنه ، والتَّحذير منه ، واعتزال األنبياء 

ر ، والثواب ، وفيه للمجالس اليت حيضرها الشيطان ، وبيان الفضل للمظلوم ، الصَّابر ، احملتسب لألج
 حثٌّ على العطاَي ، وصلة األرحام ، وذمٌّ للمسألة ، وأهلها .

د ِّيق متمسكًا ابحللم ، وكظم الغيظ ، حىت  ُعرف ابحللم ، واألانة ، ولني اجلانب ، والر ِّفق ،  وظلَّ الص ِّ
ا كان غضبه هلل تعاىل ، فإذا رأ ى حمارم هللا قد انتهكت ؛ وهذا ال يعين أنَّ أاب بكٍر مل يكن يغضب ، وإَّنَّ

 ([ .371غضب لذلك غضباً شديداً])

لقد عاش رسول هللا )ص( متأم ِّاًل ، ومتفك ِّرًا ، وعاماًل بقوله تعاىل : }َوَسارُِّعوا إِّىَل َمْغفَِّرٍة مِّْن َرب ُِّكْم 
ُقوَن يفِّ السَّرَّاءِّ َوالضَّرَّاءِّ َواْلَكاظِّمِّنَي اْلَغْيَظ َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرُض أُعِّدَّْت لِّْلُمتَّقِّنَي *الَّذِّيَن يـُْنفِّ 

نِّنَي * َواْلَكاظِّمِّنَي اْلَغْيَظ َواْلَعافِّنَي َعنِّ النَّاسِّ َواَّللَُّ  نِّنَي َواْلَعافِّنَي َعنِّ النَّاسِّ َواَّللَُّ حيِّبُّ اْلُمْحسِّ  حيِّبُّ اْلُمْحسِّ
 [ .134ـ133ل عمران : آ] *{

 

  أحب أن يغفر هللا يل!ـ بلى وهللا إين ِّ 14

كان أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ يـَُعول مِّْسَطَح بن أاَُثثَة ، فلم ا قال يف عائشة ـ رضي هللا عنها ـ ما قال ـ 
يف حديث اإلفك املشهور ـ أقسم ابهلل أبو بكٍر أال ينفعه أبدًا ، فلم ا أنزل هللا عزَّ وجلَّ : }َواَل أَيَْتلِّ 

رِّيَن يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َوْليَـْعُفوا َوْلَيصْ أُوُلو اْلَفْضلِّ مِّ  َفُحوا ْنُكْم َوالسََّعةِّ َأْن يـُْؤُتوا أُويلِّ اْلُقْرىَب َواْلَمَساكِّنَي َواْلُمَهاجِّ
يٌم *{  ُ َغُفوٌر َرحِّ ُ َلُكْم َواَّللَّ يغفر  [ . قال أبو بكٍر : وهللا إين ِّ أحب أن22: ]النورَأاَل حتِّبُّوَن َأْن يـَْغفَِّر اَّللَّ

([! لقد فهم 372هللا يل ، فرجع إىل النفقة اليت كان ينفق عليه ، وقال : وهللا ال أنزعها منه أبداً])
د ِّيق من اآلية أبنَّ على املؤمن التخلُّق أبخالق هللا ، فيعفو عن اهلفوات ، والزَّالت ، واملزالق ، فإن  الص ِّ

ُ فعل ؛ فاهلل يعفو عنه ويسرت ذنوبه ، وكما تدين تدا ن ، وهللا سبحانه قال : }َأاَل حتِّبُّوَن َأْن يـَْغفَِّر اَّللَّ
([ ، وكما أنَّ يف اآلية : 373َلُكْم{ : كما حتبُّون عفو هللا عن ذنوبكم ، فكذلك اغفروا ملن دونكم])



َمْن حلف على شيٍء أال يفعله ، فرأى أنَّ فعله أوىل من تركه ؛ أاته ، وكفَّر عن ميينه . وقال بعض 
([ 374لماء : هذه أرجى ايٍة يف كتاب هللا تعاىل ، من حيث لطف هللا ابلقذفة العصاة هبذا اللَّفظ])الع
. 

لقد دلَّت هذه اآلية على أنَّ أاب بكٍر أفضل الناس بعد النب ِّ )ص( ؛ ألنَّ هللا وصفه بصفاٍت عجيبٍة يف 
تفسريه أربع عشرة صفًة مستنبطًة من هذه هذه اآلية ، دالٍة على علو ِّ شأنه يف الد ِّين ، أورد الرازي يف 

ْنُكْم َوالسََّعةِّ{ : أنَّه وصفه أبنَّه صاحب الفضل على اإلطالق من غري  اآلية : }َواَل أَيَْتلِّ أُولُو اْلَفْضلِّ مِّ
تقييد لذلك بشخٍص دون شخٍص ، والفضل يدخل فيه اإلفضال ، وذلك يدلُّ على أنَّه ـ رضي هللا عنه 

ى اإلطالق ، وكان مفضَّالً على اإلطالق . ومنها : أنَّه ملا وصفه تعاىل أبنَّه أولو الفضل ـ كان فاضالً عل
، والسَّعة ابجلمع ال ابلواحد ، وابلعموم ال ابخلصوص على سبيل املدح ، وجب أن يقال : إنَّه كان 

 .([ 375خالياً عن املعصية ؛ ألنَّ املمدوح إىل هذا احلد ِّ ال يكون من أهل النار])

 ـ خروجه للتجارة من املدينة إىل الشام :15

خرج أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ للت ِّجارة إىل بصرى ببالد الشام يف عهد النب ِّ )ص( ، ما منعُه حبُّه 
د ِّيق من ذلك مع شدَّة حب ِّه له]) ([ . 376املالزمة النب ِّ من الذَّهاب للتجارة ، وال منع النبُّ )ص( الص ِّ

 ـيَّـُة أن يكون للمسلم مصدُر رزٍق ، يستغين به عن سؤال الناس ، بل ويساهم هبذاويف هذا أمه ِّ 

 الر ِّزق يف إغاثة امللهوف ، وفك ِّ العاين ، ويسارع يف أبواب اإلنفاق اليت حيبُّها هللا .

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ وتزكية النب ِّ )ص( لزوجه :16  ـ غرية الص ِّ

ص : إنَّ نفرًا من بين هاشم دخلوا على أمساء بنت عميس ، فدخل أبو قال عبد هللا بن عمرو بن العا
د ِّيق ـ وهي حتته يومئٍذ ـ فراهم ، فكره ذلك ، فذكر ذلك لرسول هللا ، فقال : إنَّ هللا تعاىل قد  بكر الص ِّ

ة ال يدخل رجل بعد يومي هذا على مغيب» برَّأها من ذلك ، مث قام رسول هللا )ص( على املنرب فقال : 
 ([ .377«])إال ومعه رجٌل أو اثنان 

 ـ خوفه من هللا تعاىل :17

لو » عن أنٍس ـ رضي هللا عنه ـ قال : خطبنا رسول هللا )ص( خطبًة ما مسعُت مثلها قطُّ ، فقال : 
، فغطَّى أصحاب رسول هللا )ص( وجوههم ، وهلم «تعلمون ما أعلم ؛ لضحكتم قلياًل ، ولبكيتم كثرياً 

 .([ 378خنني])



د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ على جانٍب من اخلوف ، والرَّجاء عظيٍم ، جعله قدوًة علميًَّة لكل ِّ  وقد كان الص ِّ
([ ، فعن 379مسلٍم سواٌء حاكمًا أو حمكومًا ، قائدًا أو جندَيً  ، يريد النَّجاح ، والفالح يف اآلخرة])

 )ص( من أيب بكٍر . وعن قيس قال : حممد بن سريين قال : مل يكن أحٌد أهيب ملا يعلم بعد النب ِّ 
([ ، وقد قال أبو بكٍر ـ 380رأيت أاب بكٍر اخذًا بطرف لسانه ، ويقول : هذا الذي أوردين املوارد])

([ . وعن ميمون بن مهران قال : أيت أبو بكٍر 381رضي هللا عنه ـ : ابكوا ؛ فإن مل تبكوا ؛ فتباكوا])
مثَّ قال : ما صيد من صيد وال عضدت من شجرٍة إال ِبا ضيعت من  بغراٍب وافر اجلناحني ، فقلَّبه ،

([ . وعن احلسن قال : قال أبو بكر : وهللا لوددت أين ِّ كنت هذه الشجرة تؤكل ، 382التَّسبيح])
([ ، وكان 384([! وقال أبو بكٍر : لوددُت أين ِّ كنت شعرًة يف جنب عبٍد مؤمٍن])383وتـُْعَضد])

عر :رضي هللا عنه يتمثَّ   ل هبذا البيت من الش ِّ

 

([اثنيًا : من أهم 385وقد يرجو الفىت الرَّجا ميوُت دونه])  ال تزاُل تنَعى حبيباً حىت  تكونَه
د ِّيق وشيٌء من فضائله :  صفات الص ِّ

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ تعترب شخصيًَّة قياديًَّة، وقد اتَّصف ـ رضي هللا عنه ـ بصفات  إنَّ شخصيَّة الص ِّ
 ائد الرَّابين ِّ ، وجنملها يف أموٍر ، ونرك ِّز على بعضها ابلتَّفصيل .الق

فات : سالمة املعتقد ، والعلم الشرعي ، والث ِّقة ابهلل ، والقدوة ، والص ِّدق ،  فمن أهم ِّ هذه الص ِّ
واضع ، والكفاءة ، والشَّجاعة ، واملروءة ، والزُّهد ، وحبُّ التَّضحية ، وحسن اختياره ملعاونيه ، والتَّ 

وقبول التَّضحية ، واحللم ، والصرب ، وعلو اهلمَّة ، واحلزم ، واإلرادة القويَّة ، والعدل ، والقدرة على حل ِّ 
فات اليت ظهرت للباحث يف  املشكالت ، والقدرة على التَّعليم وإعداد القادة ، وغري ذلك من الص ِّ

 دين ِّ يف غزواته مع رسول هللا ، وحياته يف اجملتمع .الفرتة املكيَّة يف صحبته للنب ِّ )ص( ، ويف العهد امل

وظهر البعض اآلخر مل ا تسلم قيادة الدَّولة ، وأصبح خليفة رسول هللا )ص( ، فقد استطاع بتوفيق هللا 
تعاىل ، وبسبب ما أودع هللا فيه من صفات القيادة الرَّابني ة أن حيافظ على الدَّولة ، ويقمع حركة الردَّة ، 

فات اليت  وينتقل بفضل هللا وتوفيقه ابألمَّة حنو أهدافها املرسومة خبطواٍت اثبتٍة ، ومن أهم ِّ تلك الص ِّ
حناول تسليط األضواء عليها يف هذا املبحث : إميانه ابهلل العظيم ، وعلمه الرَّاسخ ، وكثرة دعائه 

 وتضرعه هلل تعاىل .

 ـ عظمة إميانه ابهلل تعاىل :1



د ِّيق  ابهلل عظيمًا ، فقد فهم حقيقة اإلميان ، وتغلغلت كلمة التَّوحيد يف نفسه ، وقلبه ، كان إميان الص ِّ
وانعكست ااثرها على جوارحه ، وعاش بتلك اآلاثر يف حياته ، فتحلَّى ابألخالق الرَّفيعة ، وتطهَّر من 

ه ابهلل تعاىل األخالق الوضيعة ، وحرص على التمسُّك بشرع هللا ، واالقتداء هبديه )ص( ، وكان إميان
ابعثًا له على احلركة ، واهلمَّة ، والنشاط ، والسَّعي ، واجلهد ، واجملاهدة ، واجلهاد ، والرتبية ، 
واالستعالء ، والعزَّة ، وكان يف قلبه من اليقني ، واإلميان شيٌء عظيٌم ال يساويه فيه أحٌد من الصَّحابة ، 

رة صالٍة ، وال صياٍم ، ولكن بشيٍء وقـََر يف قال أبو بكر بن عياش : ما سبقهم أبو بكر بكث
([ ، وهلذا قيل : لو وزن إميان أيب بكٍر إبميان أهل األرض ؛ لرجح ، كما يف السُّنن عن أيب 386قلبه])

فقال رجٌل : أان رأيت كأنَّ ميزاانً نزل « . هل رأى أحٌد منكم رؤَي ؟ » بكرة ، عن النَّب )ص( قال : 
 ت ، وأبومن السماء ، فوزنت أن

بكٍر ، فرجحت أنت أبيب بكٍر ، مثَّ وزن أبو بكٍر ، وعمر فرجح أبو بكر ، مثَّ وزن عمر ، وعثمان 
خالفة نبوٍة ، مثَّ يؤيت هللا امللك » فرجح عمر ، مثَّ رفع امليزان . فاستاء هلا رسول هللا )ص( ، فقال : 

 ([ .387«])َمْن يشاء 

: صلَّى رسول هللا )ص( صالة الصُّبح مثَّ أقبل على الناس ، فقال :  وعن أيب هريرة ـ رضي هللا عنه ـ قال
بينا رجٌل يسوق بقرًة له ، قد َحل عليها ، التفتت إليه البقرة ، فقالت : إين ِّ مل ُأخلق هلذا ، ولكين ِّ » 

» )ص( : فقال الناس : سبحان هللا! تعجباً ، وفزعاً ؛ أبقرٌة تتكلَّم ؟ فقال رسول هللا « ُخلقت للحرث 
وبينما رجٌل يف غنمه إذ » قال أبو هريرة : قال رسول هللا )ص( : « فإين اُؤمن به ، وأبو بكٍر وعمر 

عدا الذ ِّئب ، فذهب منها بشاة ، فطلب حىت كأنَّه استنقذها منه ، فقال له الذ ِّئب : هذا استنقذهتا 
الناس : سبحان هللا ، ذئب يتكلَّم ؟ قال فقال « مين ِّ ، فمن هلا يوم السَّبع ، يوم ال راعي هلا غريي ؟ 

([ . ومن شدَّة إميانه ، 388«])فإين اُؤمن بذلك أان ، وأبو بكٍر ، وعمر ، وما مها مَثَّ » )ص( : 
والتزامه بشرع هللا تعاىل ، وصدقه ، وإخالصه لإلسالم أحبَّه النبُّ )ص( . وأصبحت تلك احملبَّة مقدمًة 

 من الصَّحابة .عند النب ِّ )ص( على غريه 

فعن عمرو بن العاص ـ رضي هللا عنه ـ : أنَّ النبَّ )ص( بعثه على جيش ذات السَّالسل ، قال : فأتيته 
« . أبوها » فقلت : من الر ِّجال ؟ قال : « . عائشة » ، فقلت : أيُّ الناس أحبُّ إليك ؟ قال : 

 ([ .389])فعدَّ رجاالً « . عمر بن اخلطاب » قلت : مثَّ َمْن ؟ قال : 



وبسبب هذا اإلميان العظيم ، والتزامه بشرع هللا القومي ، وجلهوده اليت بذهلا لنصرة دين رب ِّ العاملني 
استحقَّ بشارة رسول هللا ابجلنَّة ، وأنَّه يُدعى من مجيع أبواهبا . فعن أيب موسى األشعري ، أنَّه توضَّأ يف 

 )ص( ، وألكوننَّ معه يومي هذا . قال : فجاء املسجد ، بيته ، مثَّ خرج ، فقلت : أللزمنَّ رسول هللا
فسأل عن النب ِّ )ص( ، فقالوا : خرج ، ووجَّه ها هنا ، فخرجت على إثره أسأل عنه حىت دخل بئر 
أريٍس ، فجلست عند الباب وابهبا من جريٍد حىت قضى رسول هللا )ص( حاجته ، فتوضَّأ ، فقمُت إليه 

أريس ، وتوسط قـُفَّها ، وكشف عن ساقيه ، ودالَّمها يف البئر ، فسلَّمت ، فإذا هو جالس على بئر 
عليه ، مث انصرفت ، فجلست عند الباب ، فقلت : ألكوننَّ بوَّاب رسول هللا )ص( اليوم ، فجاء أبو 
بكٍر ، فدفع الباب ، فقلت : من هذا ؟ فقال : أبو بكر . فقلت : على رسلك ، مثَّ ذهبت فقلت : 

ره ابجلنَّة » ! هذا أبو بكٍر يستأذن ، فقال : َيرسول هللا فأقبلت ؛ حىت  قلت أليب « . ائذن له ، وبش ِّ
رك ابجلنَّة . فدخل أبو بكٍر ، فجلس عن ميني رسول هللا )ص( معه يف  بكٍر : ادخل ، ورسول هللا يبش ِّ

 القف ، ودىلَّ رجليه يف البئر

 ([ .390كما صنع النبُّ )ص( ، وكشف عن ساقيه ...])

من أنفق زوجني من شيٍء من األشياء » وعن أيب هريرة ـ رضي هللا عنه ـ : أنَّ رسول هللا )ص( قال : 
يف سبيل هللا ؛ ُدعي من أبواب ) أي اجلنة ( َي عبد هللا! هذا خرٌي ، فمن كان من أهل الصَّالة ُدعي 

ن كان من أهل الصدقة ُدعي من ابب الصَّالة ، ومن كان من أهل اجلهاد ُدعي من ابب اجلهاد ، وم
ن  يام ، وابب الرََّيَّ يام ُدعي من ابب الص ِّ فقال أبو بكٍر ـ « . من ابب الصَّدقة ، ومن كان من أهل الص ِّ

رضي هللا عنه ـ : ما على هذا الذي يُدعى من تلك األبواب من ضرورة ، وقال : هل يُدعى أحٌد من 
 ([ .391«])أن تكون منهم َي أاب بكٍر!  نعم ، وأرجو» تلك األبواب ُكل ِّها ؟ قال : 

 ـ علمه رضي هللا عنه :2

د ِّيق من أعلم الناس ابهلل ، وأخوفهم له]) ([ ، وقد اتَّفق أهل السُّنَّة على أنَّ أاب بكٍر أعلم 392كان الص ِّ
العلم ، ([ ، وسبب تقدُّمه على كل ِّ الصَّحابة يف 393األُمَّة ، وحكى اإلمجاع على ذلك غرُي واحٍد])

والفضل مالزمُته للنب ِّ )ص( ، فقد كان أدوم اجتماعاً به لياًل وهناراً ، وسفراً وحضراً ، وكان يسمر عند 
النب ِّ )ص( بعد العشاء ، يتحدَّث معه يف أمور املسلمني ، دون غريه من الصحابة ، وكان إذا استشار 

ا  ا مل يتكلَّم غريه ، فيعمل برأيه وحده أصحابه أوَّل من يتكلَّم أبو بكٍر يف الشورى ، ورِبَّ تكلَّم غريه ، ورِبَّ
([ ، وقد استعمله النبُّ )ص( على أوَّل حجٍَّة 394، فإذا خالفه غريه ؛ اتَّبع رأيه دون رأي من خيالفه])



ُحجَّت من مدينة النب ِّ )ص( ، وعلُم املناسك أدقُّ ما يف العبادات ، ولوال سعة علمه ؛ مل يستعمله ، 
ذلك الصَّالة استخلفه عليها ، ولوال علمه مل يستخلفه ، ومل يستخلف غريه ال يف حجٍ  وال يف صالٍة وك

([، 395، وكتاب الصَّدقة اليت فرضها رسول هللا أخذه أنس من أيب بكٍر، وهو أصحُّ ما روى فيها])
أنَّه أعلم ابلسُّنَّة النَّاسخة ، وعليه اعتمد الفقهاء ، وغريهم ، يف كتابه ما هو متقد ِّم منسوٌخ ، فدلَّ على 

 ومل حُيفظ له قوٌل خيالف فيه نص اً ، وهذا يدلُّ على غاية الرباعة ، والعلم .

 ([ .396ويف اجلملة ال يـُْعَرف أليب بكٍر مسألٌة يف الشَّريعة غلط فيها ، وقد عرف لغريه مسائُل كثريٌة])

 

)ص( ، ويقرُّه ، ومل تكن هذه املرتبة لغريه ، وقد بيَّنت  وكان رضي هللا عنه يقضي ، ويفيت ، حبضرة النب ِّ 
 ([ .397ذلك يف سلب أيب قتادة حبنني])

وقد ظهر فضل علمه ، وتقدُّمه على غريه بعد وفاة الرَّسول )ص( ، فإن األُمَّة مل ُتتلف يف واليته يف 
ب والسُّنَّة ، وذلك لكمال علم مسألة إال فصَّلها هو بعلٍم يبي ِّنه هلم ، وحجٍَّة يذكرها هلم من الكتا

د ِّيق ، وعدله ، ومعرفته ابألدلَّة اليت تزيل الن ِّزاع ، وكان إذا أمرهم ؛ أطاعوه . كما بنيَّ هلم موَت النب ِّ  الص ِّ
)ص( ، وتثبيتهم على اإلميان ، مثَّ بنيَّ هلم موضع دفنه ، وبني هلم مرياثه ، وبني هلم قتال مانعي الزَّكاة ملا 

ه  اسرتاب فيه عمر ، وبني هلم : أنَّ اخلالفة يف قريش ، وَتهيز جيش أسامة ، وبنيَّ هلم : أن عبدًا خريَّ
نيا واآلخرة ، هو رسول هللا )ص(]) ([ ، وسيأيت تفصيل ذلك يف موضعه إبذن هللا 398هللا بني الدُّ

 تعاىل .

ولقد رأى رسول هللا )ص( له رؤَي تدلُّ على علمه ، فعن عبد هللا بن عمر ، قال : قال رسول هللا 
رأيت كأين أعطيت ُعس ًا مملوءاً لبناً ، فشربت منه حىت َتألُت ، فرأيتها َتري يف عروقي بني » )ص( : 

رسول هللا ، هذا علٌم أعطاكه  قالوا : َي« . اجللد ، واللَّحم ، ففضلت منها فضلٌة ، فأعطيتها أاب بكٍر 
 ([ .399«])قد أصبتم » هللا حىت إذا َتألت منه ، فضلت فضلٌة ، فأعطيتها أاب بكر ، فقال )ص( : 

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ يرى : أنَّ الرؤَي حقٌّ ، وكان جييد أتويلها ، وكان يقول إذا أصبح : من  وكان الص ِّ
ان يقول : ألن يرى رجٌل مسلٌم ُمْسبُِّغ الوضوء رؤَي صاحلًة أحبُّ إيلَّ رأى رؤَي صاحلًة فليحد ِّثنا هبا ، وك

([ . ومم ا عربه )ص( من الرُّؤى ما يلي : عن ابن عباٍس ـ رضي هللا عنهما ـ : أنَّ 400من كذا ، وكذا])
رى الناس رجاًل أتى رسول هللا ، فقال : إين ِّ رأيت الليلة يف املنام ظلًَّة تنطف السَّمن ، والعسل ، فأ

يكفَّفون منها ، فاملستكثر ، واملستقِّلُّ ، وإذا سبٌب واصٌل من األرض إىل السَّماء ، فأراك أخذت به 
َل . فقال أبو بكٍر : َيرسول هللا! أبيب أنت ، وهللا  فعلوت ، مثَّ أخذ به رجٌل اخر فانقطع ، مثَّ ُوصِّ



قال : أم ا الظُّلَّة فاإلسالم ، وأم ا الذي ينطف من « ها اعربُ » لََتَدَعين ِّ فَأْعبـَُرمها ، فقال النبُّ )ص( : 
العسل ، والسَّمن فالقران ، حالوته تنطف ، فاملستكثر من القران ، واملستقلُّ ، وأم ا السبب الواصل 
من السماء إىل األرض فاحلقُّ الذي أنت عليه ، أتخذ به ، فُيعليك هللا ، مثَّ أيخذ به رجل اخر فيعلو به 

أيخذ رجل اخر فيعلو به ، فأخربين َي رسول هللا! أبيب أنت ، أصبت أم أخطأت ؟ قال النبُّ ، مث 
 أصبت بعضاً ،» )ص( : 

 ([ .401«])ال تُقسم » قال : فوهللا لَُتَحد ِّثـَين ِّ ابلذي أخطأت . قال : « . وأخطأت بعضاً 

ا رأت كأنَّه وقع يف بيتها ث الثة أقمار ، فقصتها على أيب بكٍر ـ وكان وعن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ : أهنَّ
مِّْن أعرب النَّاس ـ فقال : إن صدقت رؤَيك لَُيْدفـََننَّ يف بيتك من خري أهل األرض ثالثٌة . فلم ا قبض 

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ أَْعبَـَر 402«])َي عائشة هذا خرُي أقمارك » النبُّ )ص( قال :  ([ . فقد كان الص ِّ
 ([ .403نبي ِّها])هذه األمَّة بعد 

ومع كونه ـ رضي هللا عنه ـ من أعلم الصَّحابة إال أنَّه من أبعد الناس عن التكلُّف . فعن إبراهيم النََّخعي 
د ِّيق }َوفَاكَِّهًة َوَأابَو *{  [ فقيل : ما األبُّ ؟ فقيل : كذا ، وكذا ، 31: ]عبسقال : قرأ أبو بكٍر الص ِّ

تكلُّف ، أيُّ أرٍض تقلُّين ، وأي مساٍء ُتظلُّين إذا قلت يف كتاب هللا ما ال فقال أبو بكٍر : إنَّ هذا هلو ال
 ([ ؟!404أعلم])

 ـ دعاؤه وشدَّة تضرُّعه :3

إنَّ الدُّعاء ابٌب عظيٌم ، فإذا فُتَِّح للعبد تتابعت عليه اخلريات ، واهنالت عليه الربكات ، ولذلك حرص 
لة ابهلل ، وكثرة د ِّيق على حسن الص ِّ الدُّعاء ، كما أنَّ الدُّعاء من أعظم وأقوى عوامل النَّصر على  الص ِّ

ُوَن َعْن عَِّباَديتِّ َسَيْدخُ  ْب َلُكْم إِّنَّ الَّذِّيَن َيْسَتْكربِّ ُلوَن األعداء ، قال تعاىل : }َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوينِّ َأْسَتجِّ
رِّيَن *{ يُب َدْعَوَة [ . وقال تعاىل : }َوإَِّذا َسأَ 60]غافر :  َجَهنََّم َداخِّ َلَك عَِّبادِّي َعين ِّ فَإِّين ِّ َقرِّيٌب ُأجِّ

ُنوا يبِّ َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن *{ يُبوا يلِّ َوْليـُْؤمِّ  [ .186]البقرة :  الدَّاعِّ إَِّذا َدَعانِّ فـَْلَيْسَتجِّ

د ِّيُق رسوَل هللا )ص( ، ورأى كيف كان رسول هللا يستغيث ابهلل ، ويستنصره ، ويطل ب ولقد الزم الص ِّ
د ِّيق على أن يتعلَّم هذه العبادة من رسول هللا ، وأن يكون دعاؤه وتسبيحه  املدد منه ، وقد حرص الص ِّ
يغة املأثورة  يغة اليت أيمر هبا رسول هللا )ص( ، ويرتضيها ؛ إذ ليس للمسلم أن يفض ِّل على الص ِّ على الص ِّ

ما كانت يف ظاهرها حسنة اللَّفظ ، جيدة يف الدُّعاء والتسبيح والصَّالة على النب ِّ صيغًا أخرى ، مه
املعَّن ؛ ألن رسول هللا )ص( هو معل ِّم اخلري ، واهلادي إىل الصراط املستقيم ، وهو أعرف ابألفضل ، 



([ ، وقد جاء يف الصَّحيحني : أنَّ أاب بكٍر الصد ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ قال : َيرسول 405واألكمل])
 قل : اللهمَّ إين ِّ » صاليت . قال :  هللا! عل ِّمين دعاًء أدعو به يف

ظلمت نفسي ظلماً كثرياً ، وال يغفر الذنوب إال أنت ، فاغفر يل مغفرًة من عندك ، وارَحين إنَّك أنت 
 ([ .406«])الغفور الرحيم 

ففي هذا الدُّعاء وصف العبد لنفسه املقتضي حاجته إىل املغفرة ، وفيه وصف رب ِّه الذي يوجب : أنَّه ال 
ر على هذا املطلوب غريه ، وفيه التَّصريح بسؤال العبد ملطلوبه ، وفيه بيان املقتضى لإلجابة ، وهو يقد

 ([ .407وصف الرَّب ابملغفرة ، والرََّحة ، وحنوه أكمُل أنواع الطََّلب])

بحت ، وجاء يف السُّنن عن أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ قال : َيرسول هللا! عل ِّمين دعاًء أدعو به إذا أص
قل : اللهم فاطر السَّموات واألرض ، عامل الغيب والشهادة ، ربَّ ُكل ِّ شيٍء » وإذا أمسيت ، فقال : 

رْكِّه ، وأن  ومليَكه ، أشهد أن ال إله إال أنَت ، أعوذ بك من شر ِّ نفسي ، ومن شر الشَّيطان ، وشِّ
، وإذا أمسيت ، وإذا أخذت  أقرتَف على نفسي سوءًا ، أو أجرَّه إىل مسلٍم ، قـُْلُه إذا أصبحت

 ([ .408«])مضجعك 

د ِّيق من رسول هللا )ص( : أنَّه ليس ألحٍد أن يظنَّ استغناءه عن التَّوبة إىل هللا ،  فقد تعلم الص ِّ
واالستغفار من الذُّنوب ، بل ُكلُّ أحٍد حمتاٌج إىل ذلك دائمًا . قال تعاىل : }إِّانَّ َعَرْضَنا اأَلَمانََة َعَلى 

ْنَساُن إِّنَُّه َكاَن ظَُلو السَّمَ  َها َوََحََلَها اإلِّ نـْ ْلنَـَها َوَأْشَفْقَن مِّ ًما َجُهوالً اَواتِّ َواأَلْرضِّ َواجلَِّبالِّ َفأَبـَنْيَ َأْن حَيْمِّ
َناتِّ وََكاَن *لِّيـَُعذ َِّب اَّللَُّ اْلُمَنافِّقِّنَي َواْلُمَنافَِّقاتِّ َواْلُمْشرِّكِّنَي َواْلُمْشرَِّكاتِّ َويـَُتوَب اَّللَُّ َعَلى اْلمُ  نِّنَي َواْلُمْؤمِّ ْؤمِّ

يًما *{  [ فاإلنسان ظاملٌ جاهٌل ، وغاية املؤمنني واملؤمنات التَّوبة ، 73،  72: ]األحزاباَّللَُّ َغُفورًا َرحِّ
 وقد أخرب هللا تعاىل يف كتابه بتوبة عباده الصَّاحلني ، ومغفرته هلم .

قالوا : وال أنَت « . لن يدخل اجلنَّة أحٌد بعمله »  وثبت يف الصَّحيحني عن النب ِّ )ص( أنَّه قال :
([ . وهذا ال ينايف قوله تعاىل : 409«])وال أان إال أن يتغمََّدين هللُا برَحته » َيرسول هللا ؟ قال : 

مِّ اخْلَالَِّيةِّ *{  َا َأْسَلْفُتْم يفِّ اأَلَيَّ  [ .24: ]احلاقة}ُكُلوا َواْشَربُوا َهنِّيًئا ِبِّ

فى ابء املقابلة ، واملعادلة ، والقران أثبت ابء السَّبب ، وقول َمْن قال : إذا أحبَّ هللا عبداً فإن الرسول ن
مل تضرَّه الذُّنوب . معناه : أنَّه إذا أحبَّ عبداً أهلمه التوبة ، واالستغفار ، فلم يصرَّ على الذُّنوب ، ومن 

الٌف للكتاب ، والسُّنَّة ، وإمجاع السَّلف ، ظنَّ أن الذُّنوب ال تضرُّ من أصرَّ عليها ؛ فهو ضالٌّ خم
ثْـَقاَل َذرٍَّة َشرَوا يـََرُه *{ . رًا يـََرُه * َوَمْن يـَْعَمْل مِّ ثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْ  واألئمَّة . }َفَمْن يـَْعَمْل مِّ

 



دُّعاء يف ُكل ِّ كان أبو بكٍر دائم الذ ِّكر هلل تعاىل ، شديد التَّضرُّع ، كثري التَّوجُّه هلل ، ال ينفكُّ عن ال
 أحيانه ، وقد نقل إلينا بعض أدعيته ، وتضرعاته ، ومنها :

أ ـ أسألك َتام النعمة يف األشياء كل ِّها ، والشُّكر لك عليها حىت ترضى ، وبعد الر ِّضا ، واخلرية يف مجيع 
 ([! .410ما تكون إليه اخلِّيَـَرُة ، جبميع ميسور األمور كل ِّها ، ال ِبعسورها َي كرمي])

ب ـ وكان يقول يف دعائه : ال لهمَّ إين ِّ أسألك الذي هو خرٌي يل يف عاقبة اخلري ، ال لهمَّ اجعل اخر ما 
 ([ .411تعطيين من اخلري رضوانك والدَّرجات الُعلى من جنات النعيم])

ج ـ وكان يقول يف دعائه : ال لهمَّ اجعل خري عمري اخره ، وخري عملي خواَته ، وخري أَيمي يوم 
 ([ .412لقاك])أ

د ـ وكان إذا مسع أحدًا ميدحه من الناس ، يقول : ال لهمَّ أنت أعلم يب من نفسي ، وأان أعلم بنفسي 
 ([ .413منهم ، ال لهمَّ اجعلين خرياً مم ا يظنُّون ، واغفر يل ما ال يعلمون ، وال تؤاخذين ِبا يقولون])

بية النبويَّة على هذه بعض أهم ِّ صفاته ، وشيٌء من فضائله مرران عليه ا ابإلجياز ، وسوف نرى أثر الرتَّ
د ِّيق بعد وفاةِّ النب ِّ )ص( ، وكيف قام مقاماً مل يقمه غريه بفضل هللا ، وتوفيقه ، مثَّ تربيته العميقة ،  الص ِّ
وإميانه العظيم ، وعلمه الرَّاسخ وتتلمذه على يدي رسول هللا )ص( ، فقد أحسن اجلندية ، وقطع 

وأشواطها برفقة قائده العظيم ، عليه أفضل الصَّالة والسالم ، فلم ا أصبح خليفًة لألُمَّة ؛ مراحلها ، 
استطاع أن يقود سفينة اإلسالم إىل شاطىء األمان ، رغم العواصف الشَّديدة ، واألمواج املتالطمة ، 

 والفنت املظلمة .

 
 

* * * 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاين

 ساعدة ، وجيش أسامةوفاة الرسول )ص( ، وسقيفة بين 

 املبحث األول



 وفاة الرسول وسقيفة بين ساعدة

 أوالً : وفاة الرسول )ص( :

إنَّ األرواح الشَّفَّافة الصَّافية لتدرك بعض ما يكون خمبوءاً وراء حجب الغيب بقدرة هللا تعاىل ، والقلوب 
ن الزَّمان ، والعقول الذَّكية الطَّاهرة املطمئنة لتحد ِّث صاحبها ِبا عسى أن حيدث له فيما يستقبل م

املستنرية بنور اإلميان لتدرك ما وراء األلفاظ واألحداث من إشاراٍت ، وتلميحاٍت ، ولنبي ِّنا حممد )ص( 
 ([ .414من هذه الصفات احلظُّ األوفر ، وهو منها ابحملل ِّ األرفع ؛ الذي ال ُيسامى وال يطاول])

دًة على حقيقة بشريَّة النب ِّ )ص( ، وأنَّه كغريه من البشر ، سوف ولقد جاءت بعُض اآلَيت القرانيَّة مؤك ِّ 
يذوق املوت ، ويعاين سكراته ، كما ذاقه من قبل إخوانه من األنبياء ، ولقد فهم )ص( من بعض 
اآلَيت اقرتاب أجله ، وقد أشار )ص( يف طائفٍة من األحاديث الصَّحيحة إىل اقرتاب وفاته ، منها ما 

اللة على الوفاة ، ومنها ما ليس كذلك ، حيث مل يشعر ذلك منها إال اآلحاد من كبار هو صريح الدَّ 
الَّء ، كأيب بكٍر ، والعب اس ، ومعاٍذ رضي هللا عنهم])  ([ .415الصَّحابة األجِّ

 _خ مرض رسول هللا )ص( وبدء الشَّكوى :

ة بقيته من العام العاشر ، واحملرم ، رجع رسول هللا )ص( من َحجَّة الوداع يف ذي احلجَّة ، فأقام ابملدين
وصفرًا ، من العام احلادي عشر ، فبدأ بتجهيز جيش أسامة ، وأمََّر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة ، 
وأمره أن يتوجَّه حنو البلقاء ، وفلسطني ، فتجهَّز الناس وفيهم املهاجرون ، واألنصار ، وكان أسامة بن 

 م البعض يف أتخريه ، وهو موىل ،زيد ابن مثاين عشرة سنة ، وتكلَّ 

ن ِّ على كبار املهاجرين واألنصار ، مل يقبل الرسول )ص( طعنهم يف إمارة أسامة]) ([ ، 416وصغري الس ِّ
إن يطعنوا يف إمارته ، فقد طعنوا يف إمارة أبيه ، وامي هللا ، إن كان خلليقًا لإلمارة » فقال النب )ص( : 

 ([ .417«]) ، وأنَّ ابنه هذا ملن أحب الناس إيلَّ بعده ، وإن كان من أحب ِّ الناس إيلَّ 

وبينما الناس يستعدُّون للجهاد يف جيش أسامة ابتدأ رسول هللا )ص( شكواه الذي قُبض فيه . وقد 
([ ، واستئذانه أن 418حدثت حوادث ما بني مرضه ووفاته منها : زَيرته قتلى أحٍد ، وصالته عليهم])

([ ، وأوصى )ص( إبخراج املشركني من 419، وشدَّة املرض الذي نزل به]) ميرَّض يف بيت عائشة
([ ، وأوصى إبحسان 421([ ، وهنى عن اُتاذ قربه مسجداً])420جزيرة العرب ، وإجازة الوفد])

رات 423([ ، وأوصى ابلصالة ، وما ملكت أميانكم])422الظن ِّ ابهلل]) ([ ، وبنيَّ أبنه مل يبَق من مبش ِّ
» ([ ، وخطب )ص( يف أَيم مرضه فقال : 425([ ، وأوصى ابألنصار خرياً])424ال الرُّؤَي])النبوَّة إ



نيا وبني ما عند هللا ، فاختار ذلك العبد ما عند هللا  ، فبكى أبو بكر ، « إن هللا خيـََّر عبدًا بني الدُّ
)ص( عن عبٍد ُخري ِّ ، فكان فقال أبو سعيد اخلدريُّ ـ رضي هللا عنه ـ : فعجبنا لبكائه أن خيرب الرَّسول 

َخريَّ ، وكان أبو بكٍر أعلمنا ، فقال رسول هللا )ص( : 
ُ
إنَّ أََمنَّ الناس عليَّ يف » رسول هللا )ص( هو امل

صحبته ، وماله أبو بكٍر ، ولو كنُت متَّخذًا خلياًل غرَي ريب ِّ الُتذت أاب بكٍر ، ولكن أخوَُّة اإلسالم ، 
 ([ .426«])املسجد ابب إال ُسدَّ إال ابب أيب بكٍر  ومودَّته ، ال يبقنيَّ يف

قال احلافظ ابن حجر : وكأنَّ أاب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ فهم الرَّمز الذي أشار به النبُّ )ص( من قرينة 
([ ، وملا اشتدَّ املرض 427ذكره ذلك يف مرض موته ، فاستشعر منه : أنَّه أراد نفسه ، فلذلك بكى])

 فقيل :« مروا أاب بكٍر فـَْلُيَصل ِّ » وحضرته الصالة ، فأذَّن بالٌل ؛ قال النبُّ :  ابلنب ِّ )ص( ،

([ ، إذا قام مقامك مل يستطع أن يصل ِّي ابلناس . وأعاد ، فأعادوا له ، 428إنَّ أاب بكٍر رجٌل أسيف])
فخرج أبو بكٍر ، « . ([ ، مروا أاب بكٍر فليصل ِّ 429إنَّكنَّ صواحُب يوسف])» فأعاد الثالثة ، فقال : 

فوجد النبُّ )ص( يف نفسه خفَّة ، فخرج يهادى بني رجلني ، كأين أنظر إىل رجليه ُتطَّان من الوجع ، 
فأراد أبو بكٍر أن يتأخَّر فأومأ إليه النبُّ )ص( أن مكانك ، مُثَّ أيت به حىت جلس إىل جنبه ، قيل 

ل ِّي بصالته ، والنَّاس يصلُّون بصالة أيب بكر! فقال لألعمش : فكان النبُّ )ص( يصل ِّي وأبو بكٍر يص
 ([ .430برأسه : نعم])

واستمرَّ أبو بكٍر يصل ِّي ابملسلمني ، حىت إذا كان يوم اإلثنني ، وهم صفوف يف صالة الفجر ، كشف 
م ، ورأى كيف أمثر غرس دعوته  ، النبُّ )ص( سرت احلجرة ، ينظر إىل املسلمني ، وهم وقوف أمام رهب ِّ

وجهاده ، وكيف نشأت أمٌَّة حتافظ على الصَّالة ، وتواظب عليها حبضرة نبي ِّها وغيبته ، وقد قرَّت عينه 
هبذا املنظر البهيج ، وهبذا النَّجاح الذي مل يقدر لنبٍ  ، أو داٍع قبله ، واطمأنَّ أن صلة هذه األمَّة هبذا 

ا وفاة نبيها ، فُملىء من السرور ما هللا به عليم ، الدين ، وعبادة هللا تعاىل ، صلٌة دائمٌة ، ال تقطعه
([ ، يقول الصَّحابة ـ رضي هللا عنهم ـ : كشف النبُّ )ص( سرت حجرة 431واستنار وجهه وهو منري])

عائشة ينظر إلينا ، وهو قائم ، كأنَّ وجهه ورقة مصحف ، مثَّ تبسَّم يضحك ، فهممنا أن نفتنت من 
لنب )ص( خارٌج إىل الصالة ، فأشار إلينا أن أَتُّوا صالتكم ، ودخل احلجرة ، الفرح ، وظننَّا : أنَّ ا

رت]) ([ ، وانصرف بعض الصَّحابة إىل أعماهلم ، ودخل أبو بكر على ابنته عائشة ، 432وأرخى الس ِّ
([ ـ 433وقال : ما أرى رسول هللا إال قد أقلع عنه الوجع ، وهذا يوم بنت خارجة ـ إحدى زوجتيه])

 ([ .435([ ، فركب على فرسه ، وذهب إىل منزله])434نت تسكن ابلسُّْنح])وكا



واشتدَّت سكرات املوت ابلنب ِّ )ص( ، ودخل عليه أسامة بن زيد ، وقد صمت ، فال يقدر على 
 الكالم ، فجعل يرفع يديه إىل السماء ، مث يضعها على أسامة ، فعرف أنَّه يدعو له ،

([ ، وحنرها ، فدخل عبد 436هللا ، وأوسدته إىل صدرها بني سحرها])وأخذت السيدة عائشة رسول 
الرَحن بن أيب بكر وبيده سواك ، فجعل رسول هللا ينظر إليه ، فقالت عائشة : اخذه لك ؟ فأشار 
ه ، فاستاك به كأحسن ما يكون  برأسه نعم ، فأخذته من أخيها ، مثَّ مضغته ، وليَّنته ، وانولته إَي 

([ ، وكان )ص( جبانبه 437«])يف الرَّفيق األعلى » كلُّ ذلك وهو ال ينفكُّ عن قوله : االستياك ، و 
، « ال إله إال هللا . . إنَّ للموت سكرات » ركوة ماٍء ، أو علبٌة فيها ماء ، فيمسح هبا وجهه ويقول : 

([ ، ويف لفٍظ 438، حىت  قبض ، ومالت يده])« يف الرَّفيق األعلى » مثَّ نصب يده ، فجعل يقول : 
 ([ .439«])ال لهم أعين ِّ على سكرات املوت! » : أنَّ النبَّ )ص( كان يقول : 

» ويف رواية : أنَّ عائشة مسعت النبَّ )ص( وأصغت إليه قبل أن ميوت ، وهو مسنٌد الظَّهر يقول : 
 ([.440«])اللهم اغفر يل ، وارَحين ، وأحلقين ابلرفيق األعلى 

ليس على أبيك كرٌب بعد اليوم » ة ـ رضي هللا عنها ـ قالت : واكرب أابه! فقال هلا : وقد ورد أنَّ فاطم
ً دعاه ، َي أبتاه! ، جنَّة الفردوس مأواه ، َي أبتاه! إىل جربيل «  ، فلم ا مات قالت : َي أبتاه! أجاب راب 

اب])ننعاه ، فلم ا دفن )ص( قالت ألنس : كيف طابت أنفسكم أن حتثوا على رسول هللا  ([ 441الرتُّ
. 

نيا ، ويفديه أصحابه بنفوسهم ،  نيا وهو حيكم جزيرة العرب ، ويرهبه ملوك الدُّ فارق رسول هللا الدُّ
وأوالدهم ، وأمواهلم ، وما ترك عند موته ديناراً ، وال درمهًا ، وال عبداً ، وال أَمًة ، وال شيئًا ، إال بغلته 

َ )ص( ودرُعه مرهونٌة عند يهودي بثالثني 442])البيضاء ، وسالحه ، وأرضًا جعلها صدقةً  ([ وتويف ِّ
([ ، وكان ذلك يوم اإلثنني يف الثَّاين عشر ربيع األول سنة إحدى عشرة من 443صاعًا من شعري])

م سوادًا ، ووحشًة ، 445([ ، وله ثالٌث وستُّون سنة])444اهلجرة بعد الزَّوال]) ([ ، وكان أشدَّ األَي 
 لمني ، وحمنًة كربى للبشريَّة ، كما كان يوم والدته أسعدومصاابً على املس

([ ، يقول أنس رضي هللا عنه : كان اليوم الذي قدم فيه رسول هللا 446يوٍم طلعت فيه الشمس])
([ ، 447)ص( املدينة أضاء منها ُكلُّ شيء ، فلم ا كان الذي مات فيه ، أظلم منها ُكلُّ شيء])

ما يبكيك على النب ِّ ؟ قالت : إين ِّ قد علمت أن رسول هللا )ص( سيموت  وبكت أمُّ أمين ، فقيل هلا :
ا أبكي على الوحي الذي رفع عن ا])  ([ .448، ولكن إَّنَّ



 اثنياً : هول الفاجعة وموقف أيب بكٍر منها :

قال ابن رجب : ومل ا تويف رسول هللا )ص( اضطرب املسلمون ، فمنهم من ُدهش فخولط ، ومنهم من 
فلم يُطق القيام ، ومنهم من اعُتقل لسانه ، فلم يطق الكالم ، ومنهم من أنكر موته  أقعد ،

 ([ .449ابلكليَّة])

قال القرطبُّ مبي ِّنًا عَِّظم هذه املصيبة ، وما ترتب عليها من أمور : من أعظم املصائب املصيبة يف الد ِّين 
ا أعظم املصائب إذا أصاب أحدكم مصيبٌة ، فليذك» . . قال رسول هللا )ص( :  ر مصابه يب فإهنَّ

([ ، وصدق رسول هللا )ص( ، ألنَّ املصيبة به أعظم من ُكل ِّ مصيبٍة يصاب هبا املسلم بعده 450«])
إىل يوم القيامة ، انقطع الوحي ، وماتت النُّبوَّة ، وكان أول ظهور الشر ِّ ابرتداد العرب وغري ذلك ، 

 ([ .451)وكان أوَّل انقطاع اخلري وأول نقصانه]

وقال ابن إسحاق : ومل ا تويف رسول هللا )ص( عظمت به مصيبة املسلمني ، فكانت عائشة فيما بلغين 
([ اليهوديَّة ، والنَّصرانية ، وجنم الن ِّفاق ، 452تقول : مل ا تويف النبُّ )ص( ارتدَّت العرب ، واشرأبَّت])

 ([ .453قد نبي ِّهم])وصار املسلمون كالغنم املطرية يف الليلة الشَّاتية لف

:... واضطربت احلال.. فكان موت النب ِّ )ص( قاصمة الظَّهر ،  وقال القاضي أبو بكر بن العريب ِّ
ومصيبة العمر ، فأم ا عليٌّ ، فاستخفى يف بيت فاطمة ، وأم ا عثمان ، فسكت ، وأم ا عمر ، 

ا واعده ربُّه كما454فأهجر])  واعد موسى ، ولريجعنَّ  ([ ، وقال : ما مات رسول هللا وإَّنَّ

([ ، وملا مسع أبو بكٍر اخلرب ؛ أقبل على فرس من 455رسول هللا ، فليقطعن أيدي رجاٍل ، وأرجلهم])
مسكنه ابلسُّنح ؛ حىت  نزل ، فدخل املسجد ، فلم يكل ِّم الن اس ، حىت دخل على عائشة ، فتيمَّم 

، مثَّ أكبَّ عليه ، فقبَّله ، وبكى ، مثَّ رسول هللا )ص( وهو ُمغشَّى بثوب حربة ، فكشف عن وجهه 
قال : أبيب أنت وأمي ، وهللا ال جيمع هللا عليك موتتني ، أم ا املوتة اليت كتبت عليك فقد 

([ . وخرج أبو بكر وعمر يتكلَّم ، فقال : اجلس َي عمر! وهو ماٍض يف كالمه ، ويف ثورة 456ُمتَّها])
 اً بعد أن َحد هللا ، وأثَّن عليه :غضبه ، فقام أبو بكٍر يف الناس خطيب

أم ا بعد : فإنَّ من كان يعبد حممَّداً فإنَّ حممداً قد مات ، ومن كان يعبد هللا فإن هللا حيٌّ ال ميوت ، مثَّ 
ُتْم َعَلى أَْعَقابُِّكْم تال هذه اآلية : }َوَما حُمَمٌَّد إِّالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت مِّْن قـَْبلِّهِّ الرُُّسُل أَفَإِّْن َماَت َأْو قُتَِّل انـْقَ  َلبـْ

ًئا َوَسَيْجزِّي اَّللَُّ الشَّاكِّرِّيَن *{  َقلِّْب َعَلى َعقِّبَـْيهِّ فـََلْن َيُضرَّ اَّللََّ َشيـْ [ فنشج 144عمران : ]آل َوَمْن يـَنـْ
 ([ .457الناس يبكون])



علمُت : أنَّ قال عمر : فوهللا ما إن مسعت أاب بكٍر تالها ، فهويت إىل األرض ما حتملين قدماي ، و 
د ِّيق ، وجراءته ، 458رسوَل هللا قد مات]) ([ . قال القرطبُّ : هذه اآلية أدلُّ دليل على شجاعة الص ِّ

فإنَّ الشجاعة ، واجلرأة حدُّمها ثبوت القلب عند حلول املصائب ، وال مصيبة أعظم من موت النب ِّ 
 )ص( منهم عمر ، وخرس عثمان )ص( ، فظهرت شجاعته ، وعلمه ، قال الناس : مل ميت رسول هللا

د ِّيق هبذه اآلية حني قدومه من مسكنه  ، واستخفى عليٌّ ، واضطرب األمر ، فكشفه الص ِّ
 ([ .459ابلسُّنح])

د ِّيق ابلقران الكرمي خرج الناس من ذهوهلم ، وحريهتم ، ورجعوا  وهبذه الكلمات القالئل ، واستشهاد الص ِّ
 ، فاهلل هو احليُّ وحده ؛ الذي ال ميوت ، وأنَّه وحده الذي يستحقُّ إىل الفهم الصَّحيح رجوعًا مجيالً 

([ ، كما جاء يف روايٍة من قول الصد ِّيق : إنَّ 460العبادة ، وأنَّ اإلسالم ابٍق بعد موت حممٍَّد )ص(])
كتاب هللا بني أظهران ،   دين هللا قائٌم ، وإنَّ كلمة هللا اتمٌَّة ، وإنَّ هللا انصر َمْن نصره ، ومعزُّ دينه ، وإنَّ 

فاء ، به هدى هللا حممَّداً )ص( وفيه حالل هللا وحرامه ، وهللا ال نبايل من أجلب علينا  وهو النُّور ، والش ِّ
 من خلق هللا! إنَّ سيوف هللا ملسلولٌة ما وضعناها

 ([ .461نفسه]) بعد ، ولنجاهدنَّ َمْن خالفنا كما جاهدان مع رسول هللا ، فال يبغنيَّ أحٌد إال على

كان موت حممٍَّد )ص( مصيبًة عظيمًة ، وابتالًء شديدًا ، ومن خالهلا ، وبعدها ظهرت شخصيَّة 
([ ، فقد أشرق اليقني يف قلبه ، وَتلَّى ذلك 462الصد ِّيق كقائٍد لألُمَّة فذٍ  ، ال نظري له ، وال مثيل])

ة ، واملوت ، ويف ذلك املوقف العصيب ظهرت يف رسوخ احلقائق فيه ، فعرف حقيقة العبودية ، والنُّبوَّ 
حكمته ـ رضي هللا عنه ـ فاحناز ابلناس إىل التَّوحيد ) من كان يعبد هللا فإن هللا حيٌّ ال ميوت ( وما زال 

د ِّيق هلم ؛ حىت رجعوا إىل احلق]) ([ . 463التَّوحيد يف قلوهبم غض ًا طرَيً  ، فما أن مسعوا تذكري الص ِّ
ضي هللا عنها ـ : فوهللا لكأنَّ الناس مل يكونوا يعلمون : أنَّ هللا أنزل هذه اآلية حىت تالها تقول عائشة ـ ر 

 ([ .464أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ فتلق اها منه الناُس ، فما ُيسمع بشٌر إال يتلوها])

 اثلثاً : سقيفة بين ساعدة :

( اجتمع األنصار يف سقيفة بين ساعدة يف اليوم مل ا علم الصَّحابة ـ رضي هللا عنهم ـ بوفاة رسول هللا )ص
نفسه ، وهو يوم اإلثنني الثاين عشر من شهر ربيع األول من السَّنة احلادية عشرة للهجرة ، وتداولوا 

 ([ .465األمر بينهم يف اختيار َمْن يلي اخلالفة من بعده])



وملا بلغ خرب اجتماع األنصار يف والتفَّ األنصار حول زعيم اخلزرج سعد بن عبادة ـ رضي هللا عنه ـ 
د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ لرتشيح َمْن يتوىلَّ  سقيفة بين ساعدة إىل املهاجرين ، وهم جمتمعون مع أيب بكٍر الص ِّ

([ ، قال املهاجرون لبعضهم : انطلقوا بنا إىل إخواننا من األنصار ، فإنَّ هلم يف هذا 466اخلالفة])
عمر ـ رضي هللا عنه ـ: فانطلقنا نريدهم ، فلم ا دنوان منهم لقينا منهم ([ ، قال 467احلق ِّ نصيباً])

رجالن صاحلان ، فذكر ما َتاأل عليه القوم ، فقاال : أين تريدون َي معشر املهاجرين ؟! قلنا : نريد 
إخواننا هؤالء من األنصار ، فقاال : ال عليكم أال تقربوهم ، اقضوا أمركم . فقلت : وهللا 

 ([ ، فانطلقنا حىت  أتيناهم يف سقيفة بين ساعدة ، فإذا رجٌل مزمَّلٌ 468م])لنأتينَّه

بني ظهرانيهم ، فقلت : من هذا ؟ فقالوا : هذا سعد بن عبادة ، فقلت : ما له ؟ قالوا : يُوَعك . 
هللا ، فلم ا جلسنا قلياًل تشهَّد خطيبهم فأثَّن على هللا ِبا هو أهله ، مثَّ قال : أم ا بعد فنحن أنصار 

([ ، فإذا هم 469وكتيبة اإلسالم ، وأنتم ـ معشر املهاجرين ـ رهٌط ، وقد دفَّت دافٌَّة من قومكم])
 ([ .470يريدون أن خيتزلوان من أصلنا ، وأن حيضنوان من األمر])

نت فلم ا سكت أردت أن أتكلَّم ـ وكنت قد زوَّرُت مقالة أعجبتين أريد أن أقد ِّمها بني يدي أيب بكٍر ـ وك
أداري منه بعض احلد ِّ ، فلم ا أردت أن أتكلَّم قال أبو بكر : على رسلك ، فكرهت أن أغضبه ، فتكلَّم 
أبو بكر ، فكان هو أحلَم مين ِّ ، وأوقر ، وهللا ما ترك من كلمٍة أعجبتين يف تزويري إال  قال يف بديهته 

فأنتم له أهٌل ، ولن يُعرف هذا  مثلها ؛ أو أفضل منها حىت  سكت ، فقال : ما ذكرمت فيكم من خريٍ 
األمر إال هلذا احلي ِّ من قريٍش ، هم أوسط العرب نسبًا ، ودارًا ، وقد رضيت لكم أحد هذين الرَّجلني 
فبايعوا أيَّهما شئتم ـ فأخذ بيدي ، ويد أيب ُعبيدة بن اجلراح ؛ وهو جالٌس بيننا ـ فلم أكره مم ا قال غريها 

عنقي ال يُقربين ذلك من إمث أحبُّ إيلَّ من أن أأتمَّر على قوٍم فيهم أبو بكر! ، وهللا أن أقدَّم فتضرب 
 اللهمَّ إال أن ُتَسو َِّل إيل نفسي عند املوت شيئاً ال أجده اآلن .

([ ، من ا أمرٌي ، ومنكم أمري َي 471فقال قائل من األنصار : أان ُجذيلها احملكَّك ، وُعذيُقها املرجَّب])
ر اللَّغط وارتفعتِّ األصوات ، حىت  َفرِّْقُت من االختالف ، فقلت : ابسط يدك َي أاب معشر قريش! فكث

 ([ .472بكر! فبسط يده ، فبايعته ، وابيعه املهاجرون ، مثَّ ابيعته األنصار])

ويف رواية أَحد : . . . فتكلَّم أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ فلم يرتك شيئًا أنزل يف األنصار ، وال ذكره 
لو سلك » ل هللا )ص( من شأهنم إال وذكره ، وقال : ولقد علمتم : أنَّ رسول هللا )ص( قال : رسو 

([! أنَّ 473، ولقد علمت َي سعد])« الناس وادًَي ، وسلكتِّ األنصار وادًَي سلكت وادي األنصار 



، وفاجر الناس تبٌع قريٌش والة هذا األمر فـَبَـرُّ الناس تبع لِّبَـر ِّهم » رسول هللا )ص( قال وأنت قاعد : 
 ([ .474، قال : فقال له سعد : صدقت ، حنن الوزراء ، وأنتم األمراء])« لفاجرهم 

 

 رابعاً : أهمُّ الدروس ، والعرب ، والفوائد يف هذه احلادثة :

د ِّيق وتعامله مع النُّفوس ، وقدرته على اإلقناع :1  ـ الص ِّ

د ِّيق أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ أن يدخل إىل نفوس من رواية اإلمام أَحد يتَّضح لنا كيف استطاع ا لص ِّ
األنصار ، فيقنعهم ِبا راه هو احلقُّ ، من غري أن يُعر ِّض املسلمني للفتنة ، فأثَّن على األنصار ببيان ما 
جاء يف فضلهم من الكتاب والسُّنَّة ، والثناء على املخالف منهٌج إسالميٌّ يقصد منه إنصاف املخالف 

ص غضبه ، وانتزاع بواعث األثرة ، واألاننيَّة يف نفسه ، ليكون مهيًَّأ لقبول احلق إذا تبنيَّ له ، ، وامتصا
وقد كان يف هدي النب ِّ )ص( الكثري من األمثلة اليت تدلُّ على ذلك . مثَّ توصَّل أبو بكٍر من ذلك إىل 

النبَّ )ص( قد نصَّ على أنَّ املهاجرين من أنَّ فضلهم وإن كان كبرياً ال يعين أحقيَّتهم يف اخلالفة ؛ ألنَّ 
َقدَّمون يف هذا األمر])

ُ
 ([ .475قريٍش هم امل

وقد ذكر ابن العريب ِّ املالكيُّ : أنَّ أاب بكٍر استدلَّ على أنَّ أمر اخلالفة يف قريٍش بوصية رسول هللا )ص( 
احتجَّ به أبو بكٍر على األنصار  «ابألنصار خرياً ، وأن يقبلوا من حمسنهم ، ويتجاوزوا عن مسيئهم : » 

رِّيَن  قوله : إنَّ هللَا مسَّاان ) الصَّادقني ( ومسَّاكم ) املفلحني ( إشارة إىل قوله تعاىل : }لِّْلُفَقرَاءِّ اْلُمَهاجِّ
تَـُغوَن َفْضاًل مَِّن اَّللَِّّ َورِّْضَوااًن َويـَْنصُ  ْم َوأَْمَواهلِِّّْم يـَبـْ ُروَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه أُولَئَِّك ُهُم الَّذِّيَن ُأْخرُِّجوا مِّْن دََِّيرِّهِّ

ُدو  ميَاَن مِّْن قـَْبلِّهِّْم حيِّبُّوَن َمْن َهاَجَر إِّلَْيهِّْم َواَل جيِّ اَر َواإلِّ َن يفِّ ُصُدورِّهِّْم َحاَجًة الصَّادُِّقوَن *َوالَّذِّيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ
ْم َوَلْو َكاَن هبِِّّ  هِّ هِّ َفُأولَئَِّك ُهُم اْلُمْفلُِّحوَن *{ ممَِّّا أُوُتوا َويـُْؤثُِّروَن َعَلى أَنـُْفسِّ ْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفسِّ

[ ، وقد أمركم أن تكونوا معنا حيثما كن ا ، فقال : }ََيأَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ وَُكونُوا 9،  8: ]احلشر
 [ .119: ]التوبةَمَع الصَّادِّقِّنَي *{ 

([ ، 476وال املصيبة ، واألدلَّة القوية ، فتذكرت األنصار ذلك ، وانقادت إليه])إىل غري ذلك من األق
د ِّيق يف خطابه أنَّ مِّْن مؤه ِّالت القوم الذين يرشَّحون للخالفة أن يكونوا ممَّن يدين هلم العرب  وبنيَّ الص ِّ

يادة ، وتستقرُّ هبم األمور ، حىت  ال حتدث الفنت فيما إذا توىلَّ غريه م ، وأابن : أنَّ العرب ال ابلس ِّ
يادة إال للمسلمني من قريٍش ؛ لكون النب ِّ )ص( منهم ، وملا استقرَّ يف أذهان العرب من  يعرتفون ابلس ِّ

 تعظيمهم ، واحرتامهم .



د ِّيق اقتنع األنصار أبن يكونوا وزراء ُمعينني وجنودًا خملصني ، كما  َة اليت قاهلا الص ِّ وهبذه الكلمات النـَّري ِّ
 ([ .477نوا يف عهد النب ِّ )ص( ، وبذلك توحَّد صفُّ املسلمني])كا

 

 ـ زهد عمر ، وأيب بكٍر ـ رضي هللا عنهما ـ يف اخلالفة ، وحرص اجلميع على وحدة األمَّة :2

بعد أن أمتَّ أبو بكٍر حديثه يف السَّقيفة قدَّم عمر ، وأاب عبيدة للخالفة ، ولكن عمر كره ذلك ، وقال 
فلم أكره مم ا قال غريها ، كان وهللا أن أقدَّم فتضرب عنقي ال يـَُقر ِّبين ذلك من إمٍث أحبَّ إيلَّ  فيما بعد :

 ([ .478من أن أأتمَّر على قوٍم فيهم أبو بكٍر])

وهبذه القناعة من عمر أبحقيَّة أيب بكٍر ابخلالفة قال له : ابسط يدك َي أاب بكر! فبسط يده ، قال : 
هاجرون ، واألنصار . وجاء يف رواية : قال عمر : . . . َي معشر األنصار! ألستم فبايعته ، وابيعه امل

تعلمون : أنَّ رسول هللا قد أمر أاب بكر أن يـَُؤمَّ الناس ، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدَّم أاب بكٍر ـ رضي 
 ([ .479هللا عنه ـ ؟ فقالت األنصار : نعوذ ابهلل أن نتقدَّم أاب بكر])

مهمٌّ ُوف َِّق إليه عمر ـ رضي هللا عنه ـ وقد اهتمَّ بذلك النبُّ )ص( يف مرض موته ، فأصرَّ وهذا ملحٌظ 
على إمامة أيب بكٍر ، وهو من ابب اإلشارة أبنَّه أحقُّ من غريه ابخلالفة ، وكالم عمر يف غاية األدب ، 

مارة يف خطبته اليت اعتذر فيها من والتَّواضع ، والتَّجرُّد من حظ ِّ النفس ، ولقد ظهر زهد أيب بكٍر يف اإل
قبول اخلالفة حيث قال : وهللا ما كنت حريصاً على اإلمارة يوماً ، وال ليلًة قطُّ ، وال كنت فيها راغباً ، 
وال سألتها هللا عزَّ وجلَّ يف سرٍ  ، وعالنيٍة ، ولكين ِّ أشفقت من الفتنة ، وما يل يف اإلمارة من راحٍة ، 

عظيماً ما يل به من طاقة ، وال يد إال بتقوية هللا عزَّ وجل ، ولوددت أن أقوى الناس  ولكن قـُل ِّدت أمراً 
 ([ .480عليها مكاين])

وقد ثبت : أنَّه قال : وددت أين ِّ يوم سقيفة بين ساعدة كنت قذفت األمر يف عنق أحد الرَّجلني ، أيب 
وقد تكرَّرت خطب أيب بكٍر يف االعتذار ([ . 481عبيدة ، أو عمر فكان أمري املؤمنني ، وكنت وزيراً])

ي عنها ، فقد قال : . . . أيُّها الناس! هذا أمركم إليكم تولوا من  عن تويل ِّ اخلالفة ، وطلبه ابلتنح ِّ
أحببتم على ذلك ، وأكون كأحدكم . فأجابه الناس : رضينا بك قسمًا وحظًا ، وأنت اثين اثنني مع 

سترباء نفوس املسلمني من أي ِّ معارضٍة خلالفته ، واستحلفهم ([ ، وقد قام اب482رسول هللا )ص(])
ا رجٍل ندم على بيعيت مل ا قام على رجليه ، فقال عليُّ بن  على ذلك ، فقال : أيها الناس! أذكر هللا أميُّ

 أيب طالب ، ومعه السَّيف ، فدان منه حىت وضع رِّجالً 



 ال نقيلك ، وال نستقيلك ، قدَّمك رسول هللا ، على عتبة املنرب ، واألخرى على احلصى ، وقال : وهللا
رك]) ا روح العصر 483فمن ذا يؤخ ِّ ([ ؟ ومل يكن أبو بكر وحده الزَّاهد يف أمر اخلالفة واملسؤوليَّة بل إهنَّ

. 

ومن هذه النُّصوص اليت متَّ ذكرها ميكن القول : إنَّ احلوار الذي دار يف سقيفة بين ساعدة ال خيرج عن 
اه ، بل يؤك ِّد حرص األنصار على مستقبل الدَّعوة اإلسالميَّة ، واستعدادهم املستمر للتَّضحية هذا االَت ِّ 

يف سبيلها ، فما اطمأنُّوا على ذلك حىت  استجابوا سراعًا لبيعة أيب بكر ؛ الذي قبل البيعة هلذه 
ممَّن خالفوا املنهج العلميَّ ، األسباب ، وإال فإن نظرة الصَّحابة خمالفٌة لرؤية الكثري ممَّن جاء بعدهم 

والدراسة املوضوعية ، بل كانت دراستهم متناقضًة مع روح ذلك العصر ، وامال ، وتطلُّعات أصحاب 
رسول هللا )ص( من األنصار ، وغريهم ، وإذا كان اجتماع السَّقيفة أدَّى إىل انشقاٍق بني املهاجرين 

األنصار بتلك النتيجة ، وهم أهل الد َِّير ، وأهل ([ ، فكيف قبل 484واألنصار كما زعمه بعضهم])
العدد والعدَّة ؟ وكيف انقادوا خلالفة أيب بكٍر ، ونفروا يف جيوش اخلالفة شرقًا ، وغرابً جماهدين لتثبيت 

 ([ .485أركاهنا ؟ لو مل يكونوا متحم ِّسني لنصرهتا])

واالندفاع ملواجهة املرتد ِّين ، وأنَّه مل فالصَّواب اتَّضح من حرص األنصار على تنفيذ سياسة اخلالفة ، 
يتخلَّف أحٌد من األنصار عن بيعة أيب بكٍر فضاًل عن غريهم من املسلمني ، وأنَّ أخوَّة املهاجرين ، 

 ([ املغرضة .486واألنصار أكرب من ُتيُّالت الذين سطَّروا اخلالف بينهم يف رواَيهتم])

د ِّيق :ـ سعد بن عبادة ـ رضي هللا عنه ـ وموق 3  فه من خالفة الص ِّ

إنَّ سعد بن عبادة ـ رضي هللا عنه ـ قد ابيع أاب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ ابخلالفة يف أعقاب الن ِّقاش ، الذي 
د ِّيق ابخلالفة ،  دار يف سقيفة بين ساعدة ؛ إذ أنَّه نزل عن مقامه األوَّل يف دعوى اإلمارة ، وأذعن للص ِّ

د ِّيق ـ رضي هللا عنهم ـ يف اجتماع السَّقيفة ، وكان ابن عمه بشري بن سعد األ نصاري أوَّل من ابيع الص ِّ
ومل يثبت النَّقل الصحيح أيَّة أزماٍت ، ال بسيطًة ، وال خطريًة ، ومل يثبت أيَّ انقساٍم ، أو فَِّرٍق ، لكلٍ  

سالميَّة ظلَّت كما هي منها مرشٌح يطمع يف اخلالفة ، كما زعم بعض كتَّاب التَّاريخ ، ولكنَّ األخوَّة اإل
 ، بل ازدادت توثُّقاً كما يثبت ذلك النَّقل الصحيح ،ومل يثبت

النَّقل الصحيح اتمرًا حدث بني أيب بكٍر وعمَر ، وأيب عبيدة الحتكار احلكم بعد وفاة رسول هللا 
 ([ ، فهم كانوا أخشى هلل ، وأتقى من أن يفعلوا ذلك .487)ص(])



ن املؤرخني أصحاب األهواء أن جيعلوا من سعد بن عبادة ـ رضي هللا عنه ـ وقد حاول بعض الُكتَّاب م
منافساً للمهاجرين يسعى للخالفة بشرٍه ، ويدب ِّر هلا املؤامرات ، ويستعمل يف الوصول إليها كلَّ أساليب 

ع الرَّسول )ص( التَّفرقة بني املسلمني ، هذا الرَّجل ، إذا راجعنا اترخيه وتتبَّعنا مسلكه ؛ وجدان مواقفه م
نيا أكرَب مه ِّهم ، وال مبلغ علمهم ، فهو النَّقيب يف بيعة  َتعله من الصَّفوة األخيار ، الذين مل تكن الدُّ
العقبة الثانية ، حىت جلأت قريش إىل تعقُّبه قرب مكَّة ، وربطوا يديه إىل عنقه ، وأدخلوه مكَّة أسرياً 

حيث كان جيريهم يف املدينة ، وهو من الذين شهدوا حىت  أنقذه منهم جبري بن مطعم بن عدي  ، 
([ وحظي ِبقام أهل بدٍر ، ومنزلتهم عند هللا ، وكان من بيت جوٍد ، وكرٍم ، وشهد له 488بدراً])

 بذلك رسول هللا )ص( .

وكان رسول هللا )ص( يعتمد عليه ـ بعد هللا ـ وعلى سعد بن معاذ كما يف غزوة اخلندق ، عندما 
إعطاء ثلث مثار املدينة لعيينة بن حصن الفزاري ، فكان رد السَّْعَدْينِّ يدلُّ على عمق  استشارهم يف

([ ، فمواقف سعٍد مشهورة ، ومعلومٌة ، فهذا الصَّحايب اجلليل 489اإلميان ، وكمال التَّضحية])
ت أنَّه كان يريد صاحب املاضي اجمليد يف خدمة اإلسالم والصُّحبة الصَّادقة لرسول هللا ال يعقل ، ومل يثب

أن حُييَي العصبية اجلاهلية يف مؤَتر السَّقيفة ؛ لكي حيصل يف غمار هذه الفرقة على منصب اخلالفة ، 
كما : أنَّه مل يثبت ، ومل يصحَّ ما ورد يف بعض املراجع من أنَّه ـ بعد بيعة أيب بكٍر ـ كان ال يصل ِّي 

ا انفصل سعد بن عبادة ـ رضي هللا عنه ـ عن ([ 490بصالهتم ، وال يفيض يف احلج ِّ إبفاضتهم]) ، كأَّنَّ
([ ، فهذا ابطٌل ، وحمض افرتاٍء ، فقد ثبت من خالل الر ِّواَيت الصَّحيحة ، أنَّ 491مجاعة املسلمني])

سعداً ابيع أاب بكر ، فعندما تكلَّم أبو بكٍر يوم السَّقيفة ، فذكر فضل األنصار ، وقال : ولقد علمتم : 
لو سلك الناس وادًَي ، وسلكت األنصار وادًَي ، وشعبًا ؛ لسلكُت وادي »  قال : أنَّ رسول هللا

([ ، مث ذكر سعد بن عبادة بقول فصٍل ، وحجٍَّة ال تردُّ ، فقال 492«])األنصار ، أو شعَب األنصار 
 : ولقد علمت َي سعد! أنَّ رسول هللا )ص( قال وأنت قاعٌد :

قال سعد : صدقت حنن « لناس تبع لربهم ، وفاجرهم تبع لفاجرهم قريٌش والة هذا األمر ، فرب ا» 
 ([ .494([ ، فتتابع القوم على البيعة ، وابيع سعد])493الوزراء ، وأنتم األمراء])

وهبذا تثبت بيعة سعد بن عبادة ، وهبا يتحقَّق إمجاع األنصار على بيعة اخلليفة أيب بكر ، وال يعود أيُّ 
اماً خطرياً ، أن ينسب لسي ِّد األنصار معَّن للرتويج لروايٍة  ابطلٍة ، بل سيكون ذلك مناقضاً للواقع ، واهت ِّ

العمل على شق ِّ عصا املسلمني ، والتنكُّر لكل ِّ ما قدَّمه من نصرٍة ، وجهاٍد وإيثاٍر للمهاجرين ، والطَّعن 



يت ، وأخض ِّب سنان إبسالمه من خالل ما ينسب إليه من قول : ال أابيعكم حىت أرميكم ِبا يف كنان
رحمي ، وأضرب بسيفي ، فكان ال يصل ِّي بصالهتم ، وال جيم ِّع جبماعتهم ، وال يقضي بقضائهم ، وال 

 ([أي : يف احلج ِّ .495يفيض إبفاضتهم])

إنَّ هذه الر ِّوايَة اليت اسُتغِّلَّت للطَّعن بوحدة املهاجرين ، واألنصار ، وصدق أخوَّهتم ، ما هي إال روايٌة 
 ٌة لألسباب التالية :ابطل

([وال سيَّما يف املسائل اخلالفيَّة 496أنَّ الراوي صاحب هوًى ، وهو ) إخباريٌّ اتلٌف ، ال يوثق به (])
. 

([ ، أي : يف غاية الضَّعف ، أم ا متنها ؛ فهو 497قال الذَّهبُّ عن هذه الر ِّواية : وإسنادها كما ترى])
ه من بيعٍة على السَّمع ، والطَّاعة ، وملا روي عنه من يناقض سرية سعد بن عبادة وما يف عنق

 ([ .498فضائل])

 ـ ما يروى من خالٍف بني عمَر ، واحلباب بن املنذر :4

أم ا ما يروى عن تنازٍع يف السَّقيفة بني عمر ، واحلباب بن املنذر السَّلمي ِّ األنصاري ِّ ، فالرَّاجُح أنَّه غري 
حلباب بن املنذر منذ عهد رسول هللا )ص( ، فقد روي عن عمر ، قال صحيٍح ، وأنَّ عمر مل يُغضب ا

 : فلم ا كان احلباب بن املنذر هو الذي جييبين مل يكن يل معه كالٌم؛ ألنَّه

كان بيين وبينه منازعٌة يف حياة رسول هللا )ص( فنهاين عنه فحلفت أال أكل ِّمه كلمًة تسوُءُه 
 ([ .499أبداً])

احلباب يف هذه املنازعة خمالٌف ملا ُعهد عنه من حكمٍة ، ومن حسن أتت ِّيه لألمور كما أنَّ ما يروى عن 
([ يف عهد رسول هللا )ص( ؛ وذلك لقبول مشورته يف بدٍر ، 500؛ إذ كان يلقب : ) بذي الرأي (])

نَّه ([ ، وأم ا قول احلباب بن املنذر : منا أمرٌي ، ومنكم أمرٌي ، فقد سوغ ذلك ، وأوضح أ501وخيرب])
ال يقصد بذلك الوصول إىل اإلمارة ، فقال : فإانَّ وهللا ما ننفس عليكم هذا األمر ، ولكن ا خناف أن 

م شركاء 502يليه أقوام قتلنا اابءهم ، وإخواهنم]) ([ ، فقبل املهاجرون قوله ، وأقرُّوا عذره ، وال سيَّما أهنَّ
 ([ .503يف دماء من قُتِّل من املشركني])

 مَّة من قريٍش ، وموقف األنصار منه :ـ حديث األئ5

يف الصَّحيحني ، وكتبِّ احلديثِّ األخرى أبلفاٍظ متعد ِّدة ، ففي « األئمَّة من قريٍش » ورد حديث 
إنَّ هذا األمر يف قريٍش ، ال يعاديهم » صحيح البخاري ِّ : عن معاوية ، قال : قال رسول هللا )ص( : 



ال يزال » ([ . ويف صحيح مسلٍم : 504«])وجهه ما أقاموا الد ِّين  أحٌد إال أكبَّه هللا يف النَّار على
([ . وعن عبد هللا بن عمر قال : قال رسول هللا )ص( 505«])اإلسالم عزيزاً خبلفاء كلُّهم من قريٍش 

النَّاس تبٌع » ([ . وقال رسول هللا )ص( : 506«])ال يزال هذا األمر يف قريٍش ما بقي منهم اثنان : » 
 ([ .507«])يف هذا الشأن مسلمهم ملسلمهم ، وكافرهم لكافرهم  لقريش

وعن بكري بن وهب اجلزري ، قال : قال يل أنس بن مالك األنصاري : أحد ِّثك حديثًا ما أحد ِّثه كلَّ 
([ ، فقال 508أحٍد ، كنَّا يف بيٍت من األنصار ، فجاء النَّبُّ )ص( حىت وقف فأخذ بعضاديت الباب])

 ن قريش إنَّ هلم عليكم حق اً ، ولكم عليهم حق اً مثل ذلك ، ما إناألئمة م: » 

 ([ .509«])اسرتَحوا ؛ فرَحوا ، وإن عاهدوا ، أوفوا ، وإن حكموا عدلوا 

أورد ابن حجر أحاديث كثريًة حتت ابب : األمراء من قريش ، أسندها إىل كتب « فتح الباري » ويف 
([ ، فاألحاديث يف هذا الباب كثريٌة ال يكاد خيلو منها كتاب 510السنن ، واملسانيد ، واملصنَّفات])

من كتب احلديث ، وقد رويت أبلفاظ متعددٍة ، إال أهنا متقاربٌة ، تؤك ِّد مجيعها أنَّ اإلمرة املشروعة يف 
([ ، وِبثل 511قريٍش ، ويقصد ابإلمرة اخلالفة فقط ، أما ما سوى ذلك فتساوى فيه مجيع املسلمني])

ا حذَّرت من االنقياد األعمى هلم ما أوضح ت األحاديث النَّبوية الشَّريفة أنَّ أمر اخلالفة يف قريٍش ، فإهنَّ
، وأنَّ هذا األمر فيهم ما أقاموا الد ِّين كما سلف يف حديث معاوية ، وكما جاء يف حديث أنٍس : إن 

 يفعل ذلك منهم فعليه لعنة هللا اسرتَحوا ، فرَحوا ، وإن عاهدوا ؛ أوفوا ، وإن حكموا ؛ عدلوا ، فمن مل
 ([ .512، واملالئكة ، والناس أمجعني])

وهبذا حذَّرت األحاديث من ات ِّباع قريش إن زاغوا عن احلكم ِبا أنزل هللا ، فإن مل ميتثلوا ، ويطب ِّقوا مثل 
م سيصبحون خطرًا على األمَّة ، وحذرت األحاديث الشريفة من اتباعهم على غري  هذه الشُّروط ، فإهنَّ

ما أنزل هللا ، ودعت إىل اجتناهبم ، والبعد عنهم ، واعتزاهلم ؛ ملا سيرتتَّب على مؤازرهتم انذاك من 
إنَّ هالك أميت ، أو فساد أميت رؤوس أغيلمة سفهاء من » خماطر على مصري األمة ، قال )ص( : 

الناس اعتزلوهم  لو أنَّ » ([ . وعندما سئل )ص( : فما أتمران ؟ قال )ص( : 513«])قريش 
([»514. ]) 

ومن هذه النُّصوص تتَّضح الصُّورة ملسألة األئمَّة من قريٍش ، وأنَّ األنصار انقادوا لقريٍش ضمن هذه 
على السَّمع ، والطاعة ، » الضَّوابط ، وعلى هذه األسس ، وهذا ما أكَّدوه يف بيعاهتم لرسول هللا : 



مر أهله ، إال أن يروا كفرًا بواحًا عندهم من هللا فيه برهان والصَّرب على األثرة ، وأال ينازعوا األ
([»515. ]) 

ا مل تكن جمهولًة عندهم ، وأنَّ حديث :  األئمَّة » فقد كان لألنصار تصوٌُّر اتمٌّ عن مسألة اخلالفة ، وأهنَّ
 كان يرويه كثرٌي منهم ، وأنَّ الذين ال يعلمونه سكتوا عندما رواه هلم« من قريش 

د ِّيق ، وهلذا مل يراجعه أحٌد من األنصار عندما استشهد به ، فأمر اخلالفة متَّ ابلتَّشاور ، أبو  بكٍر الص ِّ
واالحتكام إىل النُّصوص الشَّرعيَّة ، والعقليَّة ؛ اليت أثبتت أحق ِّية قريٍش هبا ، ومل ُيسمع عن أحٍد من 

ا يؤك ِّد اقتناع األنصار ، وتصديقهم ملا متَّ التوصُّل األنصار بعد بيعة السَّقيفة أنَّه دعا نفسه ابخلالفة ، ممَّ 
([ ، وهبذا يتهافت ، ويسقط قوُل َمْن قال : إنَّ حديث األئمَّة من قريش شعاٌر 516إليه من نتائج])

رفعته قريٌش الستالب اخلالفة من األنصار ، أو أنَّه : رأٌي أليب بكٍر ، وليس حديثًا رواه عن الرَّسول ، 
ا   كان فكرًا سياسيًا قرشي ًا ، كان شائعًا يف ذلك العصر ، يعكس ثقل قريٍش يف اجملتمع العريب ِّ يف وإَّنَّ

ا شعاٌر لقريش ما هي إال صورٌة  ذلك احلني ، وعلى هذا فإنَّ نسبة هذه األحاديث إىل أيب بكٍر ، وأهنَّ
م ، الذي قام أساسًا على من صور التَّشويه اليت يتعرَّض هلا اتريخ العصر الراشدي ِّ ، وصدر اإلسال

جهود املهاجرين ، واألنصار ، ومن تبعهم إبحساٍن ، وعلى روابط األخوَّة املتينة بني املهاجرين واألنصار 
 ، حىت  قال فيهم أبو بكر : حنن واألنصار ، كما قال القائل :

])  أبـَْوا أن ميلُّوان ولو أنَّ أمَّنا ـ األحاديث اليت 6([ 517تالقي الذي يلقون من ا مللَّتِّ
 أشارت إىل خالفة أيب بكٍر رضي هللا عنه :

األحاديث النبويَّة اليت جاء التنبيه فيها على خالفة أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ كثريٌة شهريٌة متواترٌة ظاهرُة 
ين الدَّاللة ، إم ا على وجه التَّصريح ، أو اإلشارة ، والشتهارها ، وتواترها صارت معلومًة من الد ِّ 

 ([ ، ومن تلك األحاديث :518ابلضرورة حبيث ال يسع أهل البدعة إنكارها])

) أ ( عن جبري بن مطعٍم ، قال : أتت امرأة النبَّ )ص( فأمرها أن ترجع إليه ، قالت : أرأيت إن جئت 
 ([ .519«])إن مل َتديين فاْئيت أاب بكٍر » ومل أجدك ـ كأهنا تقول املوت ـ قال )ص( : 

حجر : ويف احلديث : أنَّ مواعيد النَّب ِّ )ص( كانت على من يتوىل اخلالفة بعده تنجيزها ،  قال ابن
يعة يف زعمهم أنَّه نصٌّ على استخالف عليٍ  ، والعب اس])  ([ .520وفيه ردٌّ على الش ِّ



م ، إين ِّ ال أدري ما قدر بقائي فيك» ) ب ( عن حذيفة قال : كن ا عند النب ِّ )ص( جلوسًا فقال : 
فاقتدوا ابللََّذْين من بعدي ـ وأشار إىل أيب بكٍر وعمر ـ وَتسَّكوا بعهد عم ار ، وما حدَّثكم ابن مسعود 

 ([ .521«])فصد ِّقوه 

 

أي : ابخلليفتني اللََّذين يقومان من بعدي ، ومها أبو بكٍر « اقتدوا ابللََّذْين من بعدي » فقوله )ص( : 
ما حلسن سريهتما ، وصدق سريرهتما . ويف احلديث إشارٌة ألمر ، وعمر ، وحثَّ على االقتداء هب

 ([ .522اخلالفة])

بينما أان انئٌم أريت أين ِّ أنزع على » ) ج ( عن أيب هريرة ـ رضي هللا عنه ـ عن رسول هللا )ص( قال : 
زعه حوضي أسقي الناس ، فجاءين أبو بكر فأخذ الدَّلو من يدي لريوحين ، فنزع الدَّلوين ، ويف ن

ضعٌف ، وهللا يغفر له ، فجاء ابن اخلطاب ، فأخذ منه ، فلم أر نزع رجٍل قطُّ أقوى منه حىت  توىل 
 ([ .523«])الناس ، واحلوض مآلن يتفجَّر 

قال الشافعي ـ رَحه هللا ـ : رؤَي األنبياء وحٌي ، وقوله : ويف نزعه ضعٌف : قصر مدَّته ، وعجلة موته ، 
 ([ .524دَّة عن االفتتاح ، والتزيُّد الذي بلغه عمر يف طول مدَّته])وشغله ابحلرب ألهل الر ِّ 

ادعي يل أاب بكٍر ، وأخاك حىت أكتب  » ) د ( قالت عائشة : قال يل رسول هللا )ص( يف مرضه : 
كتااًب ، فإين أخاف أن يتمَّن  متمنٍ  ، ويقول قائل : أان أوىل . وأيىب هللا ، واملؤمنون إال أاب بكر 

([»525. ]) 

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ حيث أخرب النبُّ )ص( ِبا سيقع يف  دلَّ هذا احلديث داللًة واضحًة على فضل الص ِّ
املستقبل بعد التحاقه ابلرَّفيق األعلى ، وأنَّ املسلمني أيبون عقد اخلالفة لغريه ـ رضي هللا عنه ـ ويف 

أخرب عليه الصالة والسالم ، مث اجتمعوا على احلديث إشارٌة : أنه سيحصل نزاٌع ، ووقع كلُّ ذلك كما 
 ([ .526أيب بكٍر رضي هللا عنه])

) هـ ( عن عبيد هللا بن عبد هللا ، قال : دخلت على عائشة ، فقلت هلا : أال حتد ِّثيين عن مرض رسول 
رونك قلنا : ال ، وهم ينتظ« . أصلَّى الناس ؟ » هللا )ص( ؟ قالت : بلى ، ثُقل النبُّ )ص( فقال : 

([ . ففعلنا ، فاغتسل ، مثَّ ذهب 527«])ضعوا يل ماًء يف املِّْخَضب » َيرسول هللا! . قال : 
 قلنا: ال، وهم« . أصلَّى الناُس ؟ » ([ ، فأغمي عليه ، مثَّ أفاق ، فقال : 528لينوء])

 ذهب لينوء ، ففعلنا . فاغتسل ، مثَّ « . ضعوا يل ماًء يف املِّْخَضب » ينتظرونك َي رسول هللا! فقال : 
قلنا : ال ، وهم ينتظرونك َيرسول هللا! قالت : « . أصلَّى الناس ؟ » فأغمي عليه ، مثَّ أفاق ، فقال : 



والناس عكوٌف يف املسجد ينتظرون رسول هللا )ص( لصالة العشاء اآلخرة ، قالت : فأرسل رسول هللا 
فقال : إنَّ رسول هللا )ص( أيمرك أن تصل ِّي )ص( إىل أيب بكٍر أن ُيصل ِّي ابلناس ، فأاته الرسول ، 

ابلناس، فقال أبو بكٍر، وكان رجالً رقيقاً: َي عمر! صل ِّ ابلناس. قال : فقال عمر : أنت أحقُّ بذلك ، 
 قالت : فصلَّى هبم أبو بكر تلك األَيم .

ة الظُّهر ، وأبو مثَّ إنَّ رسول هللا )ص( وجد من نفسه خفًَّة ، فخرج بني رجلني أحدمها العب اس لصال
بكٍر يصل ِّي ابلناس ، فلم ا راه أبو بكٍر ؛ ذهب ليتأخَّر ، فأومأ إليه النبُّ )ص( أال يتأخَّر ، وقال هلما : 

فأجلساه إىل جنب أيب بكٍر ، وكان أبو بكر يصل ِّي وهو قائٌم بصالة النب ِّ « . أجلساين إىل جنبه » 
النبُّ )ص( قاعٌد . قال عبيد هللا : فدخلت على عبد هللا بن )ص( والناُس يصلُّون بصالة أيب بكٍر ، و 

عباس ، فقلت له : أال أعرض عليك ما حدثتين عائشة من مرض رسول هللا )ص( ، فقال : هاتِّ ، 
فعرضت حديثها عليه ، فما أنكر منه شيئًا ، غري أنَّه قال : أمسَّت لك الرَّجل الذي كان مع العباس ؟ 

 ([ .529و عليٌّ])قلت : ال ، قال : ه

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ وترجيحه  هذا احلديث اشتمل على فوائد عظيمة ، منها : فضيلة أيب بكٍر الص ِّ
على مجيع الصَّحابة ـ رضي هللا عنهم أمجعني ـ وتفضيله ، وتنبيه على أنَّه أحقُّ خبالفة رسول هللا )ص( 

حضور اجلماعة استخلف من يصلي هبم ، وأنَّه ال  من غريه ، ومنها : أنَّ اإلمام إذا عرض له عذٌر عن
يستخلف إال أفضلهم ، ومنها : فضيلة عمر بعد أيب بكر ـ رضي هللا عنه ـ ألنَّ أاب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ 

 ([ .530مل يعدل إىل غريه])

ا أمرٌي ، )و( قال عبد هللا بن مسعوٍد ـ رضي هللا عنه ـ : ملا قبض رسول هللا )ص( قالت األنصار : من  
ومنكم أمرٌي ، قال : فأاتهم عمُر ـ رضي هللا عنه ـ فقال : َي معشر األنصار ، ألستم تعلمون : أنَّ رسول 
هللا )ص( قد أمر أاب بكٍر أن يؤمَّ الناس ، فأيُّكم تطيب نفسه أن يتقدَّم أاب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ؟! 

 ([ .531فقالت األنصار : نعوذ ابهلل أن نتقدَّم أاب بكٍر])

)ز( روى ابن سعٍد إبسناده إىل احلسن ، قال : قال عليٌّ : مل ا قبض النبُّ )ص( نظران يف أمران فوجدان 
النبَّ )ص( قد قدَّم أاب بكٍر يف الصَّالة ، فرضينا لدنياان من رضي رسول هللا )ص( لديننا ، فقدَّمنا أاب 

 ([ .532بكٍر])

 

تقدمي رسول هللا )ص( أليب بكٍر يف الصالة ، فقال : وتقدميه له أمٌر  وقد علَّق أبو احلسن األشعريُّ على
معلوٌم ابلضَّرورة من دين اإلسالم . قال : وتقدميه له دليٌل على أنَّه أعلم الصَّحابة ، وأقرؤهم ملا ثبت يف 



لكتاب هللا ، فإن  يؤمُّ القوم أقرؤهم » اخلرب املتَّفق على صحَّته بني العلماء : أنَّ رسول هللا )ص( قال : 
ن ِّ  كانوا يف القراءة سواًء ؛ فأعلمهم ابلسُّنَّة ، فإن كانوا يف السُّنَّة سواًء ؛ فأكربهم سن اً ، فإن كانوا يف الس ِّ

ـ قال ابن كثري ـ وهذا من كالم األشعري ـ رَحه هللا ـ مم ا ينبغي أن يكتب ِباء « . سواًء فأقدمهم إسالماً 
د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ ، وأرضاه])الذَّهب ، مثَّ قد اجتم فات ُكلُّها يف الص ِّ  ([ .533عت هذه الص ِّ

هذا وألهل السُّنَّة قوالن يف إمامة أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ : من حيث اإلشارة إليه ابلنَّص ِّ اخلفي ِّ ، أو 
اجللي ِّ ، فمنهم من قال : إنَّ إمامة أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ اثبتٌة ابلنَّص ِّ اخلفي ِّ ، واإلشارة ، وهذا 

([ ، وهو رواية عن 534ـ ومجاعٍة من أهل احلديث]) القول ينسب إىل احلسن البصري ـ رَحه هللا تعاىل
([ ـ رَحة هللا عليه ـ ، واستدلَّ أصحاب هذا القول بتقدمي النب ِّ )ص( له 535اإلمام أَحد بن حنبل])

يف الصالة ، وأبمره )ص( بسد األبواب إال ابب أيب بكٍر . ومنهم من قال : إنَّ خالفة أيب بكٍر ـ رضي 
([ ، وبه قال أبو حممَّد بن حزم 536لنص ِّ اجللي ِّ ، وهذا قول طائفٍة من أهل احلديث])هللا عنه ـ اثبتٌة اب

« إن مل َتديين فائيت أاب بكٍر » ([ ، واستدلَّ هذا الفريق حبديث املرأة اليت قال هلا : 537الظَّاهري])
تب كتاابً فإين ِّ أخاف ادعي يل أاب بكٍر وأخاك حىت  أك» ([. وبقوله لعائشة ـ رضي هللا عنها ـ : 538])

([. وحديث رؤَيه 539« ])أن يتمَّنَّ متمنٍ  ، ويقول قائل : أان أوىل ، وأيىب هللا واملؤمنون إال أاب بكٍر 
 ([ .540)ص( أنَّه على حوٍض يسقي الناس ، فجاء أبو بكٍر ، فنزع الدَّلو من يده لريو ِّحه])

املصطفى )ص( مل أيمر املسلمني أبن يكون  والذي أميل إليه ، ويظهر يل من خالل البحث : أنَّ 
ا دهلَّم عليها إلعالم هللا سبحانه وتعاىل له أبن  اخلليفة عليهم مِّْن بعده أاب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ وإَّنَّ

 املسلمني سيختارونه ملا له من الفضائل العالية ؛ اليت ورد هبا القران ، والسُّنَّة ، وفاق هبا

 ([ .541حملمَّدية ، رضي هللا عنه ، وأرضاه])غريه من مجيع األمَّة ا

قال ابن تيميَّة رَحه هللا : والتَّحقيق : أنَّ النب )ص( دلَّ املسلمني على استخالف أيب بكٍر ، وأرشدهم 
إليه أبموٍر متعد َِّدٍة من أقواله ، وأفعاله ، وأخرب خبالفته إخبار رضيٍ  بذلك ، حامٍد له ، وعزم على أن 

 هداً ، مثَّ علم : أنَّ املسلمني جيتمعون عليه ، فرتك الكتاب اكتفاًء بذلك .يكتب بذلك ع

فلو كان التَّعيني مم ا يشتبه على األمَّة ؛ لبيَّنه رسول هللا )ص( بياانً قاطعاً للعذر ، ولكن ملا دهلَّم دالالٍت 
قال عمر بن اخلطاب يف  متعددًة على أنَّ أاب بكٍر هو املتعني ِّ ، وفهموا ذلك حصل املقصود ، وهلذا

خطبته اليت خطبها ِبحضٍر من املهاجرين ، واألنصار : وليس فيكم من تقطع إليه األعناق مثل أيب 
 بكر .



د ِّيق دلَّت النُّصوص الصحيحة على صحَّتها ، وثبوهتا ، ورضا هللا  إىل أن قال : فخالفة أيب بكٍر الص ِّ
ني له ، واختيارهم إَيه اختيارًا استندوا فيه إىل ما علموه ورسوله )ص( له هبا ، وانعقدت ِببايعة املسلم

من تفضيل هللا ورسوله ، فصارت اثبتًة ابلنص ِّ ، واإلمجاع مجيعاً ، لكنَّ النصَّ دلَّ على رضا هللا ورسوله 
ا حقٌّ ، وأنَّ هللا أمر هبا ، وقدَّرها ، وأنَّ املؤمنني خيتاروهنا ، وكان هذا أبلغ من  جمرد العهد هبا ؛ هبا ، وأهنَّ

ألنَّه حينئٍذ كان يكون طريق ثبوهتا جمرد العهد ، وأم ا إذا كان املسلمون قد اختاروه من غري عهٍد ودلَّت 
د ِّيق كان فيه  النُّصوص على صواهبم فيما فعلوه ورضا هللا ورسوله بذلك ؛ كان ذلك دلياًل على أنَّ الص ِّ

ملسلمون به : أنَّه أحقُّهم ابخلالفة ، فإنَّ ذلك ال حيتاج فيه من الفضائل اليت ابن هبا عن غريه ما علم ا
([  ([ .542إىل عهٍد خاصٍ 

د ِّيق رضي هللا عنه :7  ـ انعقاد اإلمجاع على خالفة الص ِّ

د ِّيق  أمجع أهل السُّنَّة واجلماعة سلفاً ، وخلفاً على أنَّ أحقَّ الناس ابخلالفة بعد النب ِّ )ص( أبو بكٍر الص ِّ
ه يف الصلوات على مجيع الصَّحابة ، وقد ـ رضي هللا  عنه ـ لفضله ، وسابقته ، ولتقدمي النب ِّ )ص( إَي 

فهم أصحاب النب ِّ )ص( مراد املصطفى ـ عليه الصالة والسالم ـ من تقدميه يف الصالة ، فأمجعوا على 
جلَّ وعال ـ ليجمعهم على تقدميه يف اخلالفة ، ومتابعته ، ومل يتخلَّف منهم أحٌد ، ومل يكن الرَّبُّ ـ 

([ ، فعندما ُسئل 543ضاللٍة، فبايعوه طائعني، وكانوا ألوامره ممتثلني، ومل يعارض أحٌد يف تقدميه])
 سعيد بن زيد : مىت بويع أبو بكر ؟ قال : يوم مات رسول هللا )ص(

م املعتربين إمجاع ([ ، وقد نقل مجاعٌة من أهل العل544كرهوا أن يبقوا بعض يوٍم ، وليسوا يف مجاعة])
الصَّحابة ، وَمْن جاء بعدهم من أهل السُّنَّة واجلماعة على أنَّ أاب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ أوىل ابخلالفة من  

 ([ . وهذه بعض أقوال أهل العلم :545كل ِّ أحٍد])

، قالوا له :  ) أ ( قال اخلطيب البغدادي ـ رَحه هللا ـ : أمجع املهاجرون ، واألنصار على خالفة أيب بكرٍ 
َي خليفة رسول هللا! ومل يسمَّ أحد بعده خليفًة ، وقيل : إنَّه قبض النبُّ )ص( عن ثالثني ألف مسلٍم  

 ([ .546كلٌّ قال أليب بكر : َي خليفة رسول هللا! ورضوا به من بعده رضي هللا عنهم])

جرين واألنصار ، والسابقني إىل ) ب ( وقال أبو احلسن األشعريُّ : أثَّن هللا ـ عزَّ وجل ـ على املها
اإلسالم ، ونطق القران ِبدح املهاجرين ، واألنصار يف مواضع كثريٍة ، وأثَّن على أهل بيعة الر ِّضوان ، 

نِّنَي إِّْذ يـَُبايُِّعوَنَك حَتَْت الشََّجَرةِّ{  َي اَّللَُّ َعنِّ اْلُمْؤمِّ [ . قد أمجع 18: ]الفتحفقال عز وجل : }َلَقْد َرضِّ
د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ ومسَّوه : خليفة هؤالء الذي ن أثَّن هللا عليهم ، ومدحهمْء على إمامة أيب بكر الص ِّ



رسول هللا ، وابيعوه ، وانقادوا له ، وأقرُّوا له ابلفضل ، وكان أفضل اجلماعة يف مجيع اخلصال اليت 
 ([ .547ة ، وغري ذلك])يستحقُّ هبا اإلمامة من العلم ، والزُّهد ، وقوَّة الرأي ، وسياسة األمَّ 

م  ) جـ ( وقال عبد امللك اجلويين : أمَّا إمامة أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ فقد ثبتت إبمجاع الصحابة ، فإهنَّ
أطبقوا على بذل الطَّاعة ، واالنقياد حلكمه . . . وما ُترص به اإلمامية من إبداء عليٍ  

ه كذٌب صريٌح ، نعم مل يكن رضي هللا عنه يف ([ يف عقد البيعة ل549([ ، ومشاساً])548شراساً])
السَّقيفة ، وكان مستخلياً بنفسه قد استفزَّه احلزن على رسول هللا )ص( ، مثَّ دخل فيما دخل الناس فيه 

 ([ .550، وابيع أاب بكر على مأل من األشهاد])

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ : وكان  ) د ( وقال أبو بكر الباقالينُّ يف معرض ذكره لإلمجاع على خالفة الص ِّ
رضي هللا عنه مفروض الطَّاعة إلمجاع املسلمني على طاعته ، وإمامته وانقيادهم له ، حىت قال أمري 

 املؤمنني عليٌّ ـ عليه السالم ـ جميباً لقوله رضي هللا عنه ملا قال : أقيلوين ، فلست

)ص( لديننا ، أال نرضاك لدنياان ـ يعين  خبريكم ، فقال : ال نقيلك ، وال نستقيلك ، قدَّمك رسول هللا
بذلك حني قدَّمه لإلمامة يف الصالة مع حضوره ، واستنابته يف إمارة احلج ِّ ـ فأمَّرك علينا . وكان رضي 

 ([ .551هللا عنه أفضل األمَّة ، وأرجحهم إمياانً ، وأكملهم فهماً ، وأوفرهم علماً])

 ـ منصب اخلالفة واخلليفة : 8

سالميَّة هي املنهج الذي اختارته األمة اإلسالميَّة ، وأمجعت عليه طريقًة ، وأسلوابً للحكم ، اخلالفة اإل
تنظ ِّم من خالله أمورها ، وترعى مصاحلها ، وقد ارتبطت نشأة اخلالفة حباجة األمَّة هلا ، واقتناعها هبا ، 

ول اإلمام أبو احلسن املاوردي : إنَّ ومن مثَّ كان إسراع املسلمني يف اختيار خليفٍة لرسول هللا )ص( . يق
هللا ـ جلَّت قدرته ـ ندب لألمَّة زعيمًا خلف به النبوَّة ، وحاط به امللَّة ، وفوَّض إليه السياسة ؛ ليصدر 
التَّدبري عن ديٍن مشروع ، وَتتمع الكلمة على رأي متبوٍع ، فكانت اإلمامة أصاًل عليه استقرَّت قواعد 

ه مصاحل العامَّة حىت استثبتت به األمور العامَّة ، وصدرت عنه الوالَيت امللَّة ، وانتظمت ب
 ([ .552اخلاصَّة])

لقد كان على األمَّة اإلسالميَّة أن تواجه املوقف الصَّعب الذي نشأ عن انتقال الرَّسول )ص( إىل الرَّفيق 
د يتسرَّب منه الشَّكُّ إىل نفوس األعلى ، وأن حتسم أمورها بسرعٍة ، وحكمٍة ، وأال تدع جماالً النقسام ق

 ([ .553أفرادها ، أو للضَّعف أن يتسلَّل إىل أركان البناء الذي شيَّده رسول هللا )ص(])



وملا كانت اخلالفة هي نظام حكم املسلمني ، فقد استمدَّت أصوهلا من دستور املسلمني ، من القران 
ث الفقهاء عن أسس اخلالفة اإلسالميَّة ، فقالوا ([ ، وقد حتدَّ 554الكرمي ، ومن سنَّة النب ِّ )ص(])

([ ، ومنصب اخلالفة أحياانً 555ابلشُّورى ، والبيعة ، ومها ـ أصاًل ـ قد أشري إليهما يف القران الكرمي])
يطلق عليه لفظ اإلمامة ، أو اإلمارة ، وقد أمجع املسلمون على وجوب اخلالفة ، وأنَّ تعيني اخلليفة 

 يرعى شؤون األمَّة ، ويقيم احلدود ، ويعمل على نشر الدَّعوة اإلسالمية ، وعلى فرٌض على املسلمني
 َحاية الد ِّين ، واألمَّة ابجلهاد ، وعلى تطبيق الشريعة

وَحاية حقوق الناس ، ورفع املظامل ، وتوفري احلاجات الضرورية لكل فرٍد . وهذا اثبٌت ابلقران ، والسُّنَّة 
 ([ .556، واإلمجاع])

ْنُكْم{  وقد  [ .59: ]النساءقال تعاىل : }ََيأَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا َأطِّيُعوا اَّللََّ َوَأطِّيُعوا الرَُّسوَل َوأُويلِّ اأَلْمرِّ مِّ

حلَْق ِّ َواَل تـَتَّبِّعِّ اهلَْ  لََّك وَ وقال تعاىل : }ََيَداُووُد إِّانَّ َجَعْلَناَك َخلِّيَفًة يفِّ اأَلْرضِّ فَاْحُكْم بـَنْيَ النَّاسِّ ابِّ ى فـَُيضِّ
َا َنُسوا يـَْوَم احلَِّسابِّ *{ لُّوَن َعْن َسبِّيلِّ اَّللَِّّ هَلُْم َعَذاٌب َشدِّيٌد ِبِّ [ 26: ]ص َعْن َسبِّيلِّ اَّللَِّّ إِّنَّ الَّذِّيَن َيضِّ

. 

([ ، ومن مات ، وليس 557من خلع يداً من طاعة لقي هللا يوم القيامة ال حجَّة له])» وقال )ص( : 
 ([.558« ])مات ميتًة جاهليَّة يف عنقه بيعٌة ، 

وأم ا اإلمجاع ، فالصَّحابة ـ رضوان هللا عليهم ـ مل ينتظروا حىت يتمَّ دفن الرسول )ص( ، وتوافدوا لالتفاق 
على إماٍم ، أو خليفٍة ، وعلَّل أبو بكٍر قبول هذه األمانة ، وهو خوفه أن تكون فتنًة ، أي : من عدم 

[ . قال الشَّهرستاينُّ يف ذلك : ما دار يف قلبه ، وال يف قلب أحٍد : أنَّه (559تعيني خليفٍة للمسلمني])
جيوز خلو األرض من إماٍم ، فدلَّ ذلك كلُّه على أنَّ الصَّحابة ـ وهم الصدر األوَّل ـ كانوا عن بكرة 

وجوب أبيهم متَّفقني على أنَّه البدَّ من إماٍم ، فذلك اإلمجاع على هذا الوجه دليٌل قاطٌع على 
 ([ .560اإلمام])

هذا وليس صحيحًا ما يروجه احلاقدون : أنَّ الطمع يف الرائسة سبَّب االنشغال ابخلالفة عن دفن النب ِّ 
 ([ .561)ص(])

هذا وقد عرَّف ابن خلدون اخلالفة : هي َحل الكافة على مقتضى النَّظر الشرعي ِّ يف مصاحلهم 
نيا ترجع كلُّها عند الشارع إىل اعتبارها ِبصاحل اآلخرة األخرويَّة ، والدُّنيويَّة الراجعة إليه ا ؛ إذ أحوال الدُّ

 ([ .562، فهي يف احلقيقة خالفٌة عن صاحب الشرع يف حراسة هذا الد ِّين ، وسياسة الدُّنيا به])



ة ، وقد حتدَّث العالمة أبو احلسن النَّدويُّ عن شروط خالفة النب ِّ ، ومتطلَّباهتا ، وقد أثبت ابألدلَّ 
د ِّيق أبنَّ أاب بكٍر كانت شروط خالفة النب ِّ متحق ِّقًة فيه ،  واحلجج من خالل سرية الص ِّ

ونذكر هذه الشروط إبجياز وبدون ذكر الشواهد اليت ذكرها النَّدويُّ ، وقد بيَّنتها يف هذا الكتاب متناثرًة 
 ، فأهمُّ هذه الشروط :

سالم متمت ِّعًا بثقة رسول هللا )ص( به ، وشهادته له ، ) أ ( ميتاز أبنَّه ظلَّ طوال حياته بعد اإل
ه يف القيام ببعض أركان الد ِّين األساسيَّة ، ويف مهمات األمور ، والصُّحبة يف مناسباٍت  واستخالفه إَي 

 خطرٍة دقيقٍة ، ال يستصحب فيها اإلنسان إال من يثق به كلَّ الث ِّقة ، ويعتمد عليه كلَّ االعتماد .

از هذا الفرد ابلتَّماسك ، والصُّمود يف وجه األعاصري ، والعواصف اليت تكاد تعصف جبوهر ) ب ( ميت
الد ِّين ، ولب ِّه ، وحتبط مساعي صاحب رسالته ، وتنخلع هلا قلوب كثرٍي ممَّن قوي إمياهنم ، وطالت 

األنبياء  صحبُتهم ، ولكن يثبت هذا الفرد يف وجهها ثبوت اجلبال الراسيات ، وميث ِّل دور خلفاء
الصَّادقني الرَّاسخني ، ويكشف الغطاء عن العيون ، وينفض الغبار عن جوهر الد ِّين ، وعقيدته 

 الصَّحيحة .

) ج ( ميتاز هذا الفرد يف فهمه الدَّقيق لإلسالم ، ومعايشته له يف حياة النب ِّ )ص( على اختالف 
 َدٍة ، واجتماٍع ، وشدٍَّة ، ورخاء .أطواره ، وألوانه من سلم ، وحرٍب ، وخوٍف ، وأمٍن ، وَوحْ 

) د ( ميتاز بشدَّة غريته على أصالة هذا الد ِّين ، وبقائه على ما كان عليه يف عهد نبي ِّه ، غريًة أشدَّ من 
غرية الر ِّجال على األعراض ، والكرامات ، واألزواج ، واألمهات ، والبنني ، والبنات ، ال حيوله عن 

 و أتويٌل ، أو عدم موافقٍة من أقرب الناس ، وأحب ِّهم إليه .ذلك خوٌف ، أو طمٌع ، أ

) هـ ( يكون دقيقاً كلَّ الد ِّقة ، وحريصاً أشدَّ احلرص يف تنفيذ رغبات الرسول ؛ الذي خيلفه يف أمَّته بعد 
 وفاته ، ال حييد عن ذلك قيد شعرٍة ، وال يساوم فيه أحداً ، وال خياف لومة الئم .

نيا ، والتمتُّع به ، زهدًا ال يُتصوَّر فوقه إال عند إمامه ، وهاديه سي ِّد ) و ( ميتاز ابلزُّ  هد يف متاع الدُّ
األنبياء ـ عليه الصالة والسالم ـ وأال خيطر بباله أتسيس امللك والدَّولة ، وتوسيعهما لصاحل عشريته ، 

واحلكومات من جزيرة العرب ،  وورثَته ، كما اعتادت ذلك األسر امللوكيَّة احلاكمة يف أقرب الدُّول ، 
 ([ .563كالرُّوم والفرس])

وقد اجتمعت هذه الصفات والشروط كلُّها يف سيدان أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ كما َتثَّلت يف حياته ، 
 وسريته يف حياة الرسول )ص( قبل اخلالفة ، وبعد اخلالفة إىل أن توف اه هللا تعاىل ، حبيث



([ 564أو ُمشك ِّكاً يشك ِّك يف صحَّته ، فقد حتقَّق بطريق البداهة ، والتَّواتر]) ال يسع منكراً أن ينكره ،
. 

د ِّيق بيعًة خاصًَّة ، مثَّ رشَّحوه للناس  هذا وقد قام أهل احلل ِّ ، والعقد يف سقيفة بين ساعدة ببيعة الص ِّ
 ([ .565يف اليوم الثاين ، وابيعته األمَّة يف املسجد البيعة العامَّة])

أفرز ما دار يف سقيفة بين ساعدة جمموعًة من املبادىء : منها : أنَّ قيادة األمَّة ال تقام إال وقد 
ابالختيار ، وأنَّ البيعة هي أصٌل من أصول االختيار ، وشرعية القيادة ، وأنَّ اخلالفة ال يتوالها إال 

المي ٍة ، وشخصيٍَّة ، وأخالقيَّة ، األصلب ديناً ، واألكفأ إدارًة ، فاختيار اخلليفة يكون وفق مقوماٍت إس
وأنَّ اخلالفة ال تدخل ضمن مبدأ الوراثة النَّسبيَّة ، أو القَبليَّة ، وأنَّ إاثرة ) قريش ( يف سقيفة بين ساعدة 
ابعتباره واقعًا جيب أخذه يف احلسبان ، وجيب اعتبار أي شيٍء مشابٍه ما مل يكن متعارضًا مع أصول 

ار الذي دار يف سقيفة بين ساعدة قام على قاعدة األمن النَّفسي السائد بني اإلسالم ، وأنَّ احلو 
املسلمني حيث ال هرج ، وال مرج ، وال تكذيب ، وال مؤامرات ، وال نقض لالتفاق ، ولكن تسليم 

 ([ .566للنُّصوص ؛ اليت حتكمهم حيث املرجعيَّة يف احلوار إىل النُّصوص الشرعيَّة])

الدكتور توفيق الشَّاوي على بعض األمثلة اليت صدرت ابلشورى اجلماعيَّة يف عهد الراشدين وقد استدلَّ 
 من حادثة السَّقيفة ، حيث قال :

* أوَّل ما قرره اجتماع يوم السقيفة هو أنَّ ) نظام احلكم ودستور الدولة ( يقرَّر ابلشورى احلرَّة ، تطبيقاً 
، ولذلك كان هذا املبدأ حملَّ إمجاٍع ، وسند هذا اإلمجاع  ملبدأ الشورى ؛ الذي نصَّ عليه القران

النُّصوص القرانيَّة اليت فرضت الشورى ، أي أنَّ هذا اإلمجاع كشف ، وَأكَّد أوَّل أصٍل شرعيٍ  لنظام 
احلكم يف اإلسالم ، وهو الشورى امللزمة ، وهذا أول مبدأٍ دستوريٍ  تقرَّر ابإلمجاع بعد وفاة رسولنا )ص( 

  إنَّ هذا اإلمجاع مل يكن إال أتييداً ، وتطبيقاً لنصوص الكتاب ، والسُّنَّة اليت أوجبت الشورى .، مثَّ 

_خ تقرر يوم السقيفة أيضًا : أنَّ اختيار رئيس الدَّولة ، أو احلكومة اإلسالميَّة ، وحتديد سلطاته جيب 
يتوىلَّ الوالية ابلشروط ، والقيود اليت يتضمَّنها أن يتمَّ ابلشورى ، أي : ابلبيعة احلرَّة اليت َتنحه تفويضًا ل

عقد البيعة االختيارية احلرَّة ـ الدُّستور يف النظم املعاصرة ـ ، وكان هذا اثين املبادىء الدُّستوريَّة اليت أقرَّها 
 اإلمجاع ، وكان قراراً إمجاعياً كالقرار السابق .

 

السقيفة اختيار أيب بكٍر ، ليكون اخلليفة األوَّل للدَّولة _خ تطبيقًا للمبدأين السابقني ، قرَّر اجتماع 
 ([ .567اإلسالميَّة])



مثَّ إنَّ هذا الرتشيح مل يصحَّ هنائي ًا إال بعد أن َتَّت له البيعة العامَّة ، أي : موافقة مجهور املسلمني يف 
([ ، 568طابه الذي ألقاه])اليوم التايل ِبسجد الرسول )ص( ، مثَّ قبوله هلا ابلشروط اليت ذكرها يف خ

 وسنأيت على ذلك ابلتفصيل إبذن هللا تعاىل .

 
 
 

* * * 

 
 
 

 املبحث الثاين

 البيعة العامَّة ، وإدارة الشؤون الدَّاخلية

 أوالً : البيعة العامَّة :

ي هللا بعد أن َتَّت بيعة أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ البيعة اخلاصَّة يف سقيفة بين ساعدة ، كان لعمر ـ رض
عنه ـ يف اليوم التايل موقف يف أتييد أيب بكٍر ، وذلك يف اليوم التايل حينما اجتمع املسلمون 

([ العامَّة . قال أنس بن مالك : مل ا بويع أبو بكر يف السَّقيفة ، وكان الغد ؛ جلس أبو 569للبيعة])
ثَّن عليه ِبا هو أهله ، مثَّ قال : أيها بكٍر على املنرب ، فقام عمر فتكلَّم قبل أيب بكٍر ، فحمد هللا ، وأ

الناس! إين كنت قلت لكم ابألمس مقالًة ما كانت ، وما وجدهتا يف كتاب هللا ، وال كانت عهداً عهده 
إيلَّ رسول هللا )ص( ، ولكين ِّ قد كنت أرى أنَّ رسول هللا )ص( سيدبر أمران ـ يقول : يكون اخران ـ وإنَّ 

الذي به هدى هللا ورسوله )ص( ، فإن اعتصمتم به ، هداكم هللا ملا كان هداه هللا قد أبقى فيكم كتابه 
له ، وإن هللا قد مجع أمركم على خريكم ؛ صاحب رسول هللا )ص( ، واثين اثنني إذ مها يف الغار ، 

 فقوموا فبايعوه ، فبايع الناس أاب بكٍر بعد بيعة السقيفة .

ليه ابلذي هو أهله ، مثَّ قال : أما بعد أيُّها الناس! فإين ِّ قد ول ِّيت مث تكلَّم أبو بكٍر فحمد هللا ، وأثَّن ع
عليكم ولسُت خبريكم ، فإن أحسنت ؛ فأعينوين ، وإن أسأُت ؛ فقو ِّموين ، الص ِّدق أمانٌة ، والكذب 
 خيانٌة ، والضعيُف فيكم قويٌّ عندي حىت  أُرجع عليه حقَّه إن شاء هللا ، والقويُّ فيكم ضعيٌف عندي

حىت  اخذ احلقَّ منه إن شاء هللا ، ال يدُع قوٌم اجلهاد يف سبيل هللا إال خذهلم هللا ابلذُّل ِّ ، وال تشيع 



الفاحشة يف قوٍم إال عمَّهم هللا ابلبالء ، أطيعوين ما أطعُت هللا ، ورسوله ، فإذا عصيُت هللا ورسوله ، 
 ([ .570فال طاعة يل عليكم ، قوموا إىل صالتكم يرَحكم هللا])

 ([ .571وقال عمر أليب بكٍر يومئٍذ : اصعد املنرب ، فلم يزل به حىت  صعد املنرب ، فبايعه الناس عامَّة])

د ِّيق فيها  وتعترب هذه اخلطبة الرَّائعة من عيون اخلطب اإلسالميَّة على إجيازها ، وقد قرَّر الص ِّ

ركَّز على أنَّ طاعة ويل األمر مرتتبٌة على طاعة قواعد العدل ، والرَحة يف التعامل بني احلاكم واحملكوم ، و 
هللا ورسوله ، ونص على اجلهاد يف سبيل هللا ألمهيته يف إعزاز األمَّة ، وعلى اجتناب الفاحشة ألمهيَّة 

([ . ومن خالل اخلطبة واألحداث اليت َتَّت بعد 572ذلك يف َحاية اجملتمع من االهنيار والفساد])
باحث أن يستنبط بعض مالمح نظام احلكم يف بداية عهد اخلالفة الراشدة ، واليت وفاة الرَّسول ميكن لل

 من أمهها :

 ـ مفهوم البيعة :1

([ 573عرَّف العلماُء البيعَة بتعاريف عدٍة ، منها تعريف ابن خلدون : العهد على الطاعة لويل األمر])
ا أخذ العهد 574، وعرفها بعضهم بقوله : البيعة على التعاقد على اإلسالم]) ([ ، وُعر ِّفت كذلك أبهنَّ

([ ، وكان املسلمون 575، وامليثاق ، واملعاقدة على إحياء ما أحياه الكتاب والسُّنَّة ، وإقامة ما أقامه])
إذا ابيعوا األمري ؛ جعلوا أيديهم يف يده ، أتكيداً للعهد والوالء ، فأشبه ذلك الفعل البائع ، واملشرتي ، 

 ([ .576بيعة]) فسم ِّي هذا الفعل

د ِّيق أبنَّ احلاكم يف الدَّولة اإلسالميَّة إذا وصل إىل احلكم عن طريق أهل  ونتعلَّم من مبايعة األمَّة للص ِّ
احلل والعقد ، ابيعته األمَّة بعد أن توفَّرت فيه الشروط املعتربة ، فيجب على املسلمني مجيعًا مبايعته 

عليه ، حفاظاً على وحدة األمَّة ، وَتاسك بنياهنا أمام األعداء  واالجتماع عليه ، ونصرته على َمْن خيرج
 ([ .577يف داخل الدَّولة اإلسالمية ، وخارجها])

([، فهذا احلديث فيه 578« ])من مات وليس يف عنقه بيعٌة ؛ مات ميتًة جاهليًة » قال )ص( : 
 يبايع ؛ عاش على الضالل ، حثٌّ على وجوب إعطاء البيعة ، والتوعُّد على تركها ، فمن مات ، ومل

 ([ .579ومات على الضالل])

ومن ابيع إمامًا فأعطاه صفقة يده ، ومثرة قلبه ؛ فـَْلُيطِّْعه ما استطاع ، فإن » وقال رسول هللا )ص( : 
 ([.580« ])جاء اخر ينازعه ؛ فاضربوا عنق اآلخر 

 



مام ، مم ا يدلُّ على حرمة هذا الفعل ؛ فالشارع احلكيم قد رتَّب القتل ، وأمر به نتيجة اخلروج على اإل
 ([ .581ألنَّه يطلب بيعًة أخرى ابلبيعة األوىل ؛ اليت هي فرٌض على املسلمني])

والذي أيخذ البيعة يف حاضرة الدَّولة هو اخلليفة ، وأم ا يف األقاليم فقد أيخذها اإلمام ، وقد أيخذها 
د ِّيق ـ  رضي هللا عنه ـ فبيعة أهل مكَّة ، والطائف أخذها نو اب نو اب اإلمام ، كما حدث يف بيعة الص ِّ

 اخلليفة .

والذي َتب بيعتهم لإلمام هم أهل احلل  ، والعقد ، وأهل االختيار من علماء األمَّة وقادهتا ، وأهل 
الشورى ، وأمراء األمصار ، وأم ا سائر الناس ، وعامَّتهم ، فيكفيهم دخوهلم حتت بيعة هؤالء ، وال مينع 

([ ، وهناك من العلماء َمْن قال : البدَّ من البيعة 582لعامَّة من البيعة بعد بيعة أهل احلل ِّ ، والعقد])ا
د ِّيق مل يباشر مهامه كخليفة للمسلمني إال بعد البيعة العامَّة له من املسلمني]) ([ 583العامَّة ؛ ألنَّ الص ِّ

. 

د ِّيق ال  تعطى إال لإلمام األعظم يف الدَّولة اإلسالميَّة ، وال تعطى والبيعة هبذا املعَّن اخلاص ِّ الذي مت للص ِّ
لغريه من األشخاص سواٌء يف ظل ِّ الدولة اإلسالميَّة ، أو عند فقدها ، ملا يرتتب على هذه البيعة من 

([ . وخالصة القول : إنَّ البيعة ِبعناها اخلاص ِّ هي إعطاء الوالء ، والسَّمع والطاعة 584أحكام])
ا يف جوهرها ، وأصلها عقٌد ، وميثاٌق بني طرفني : اإلمام للخليفة  مقابل احلكم ِبا أنزل هللا تعاىل ، وأهنَّ

من جهٍة ، وهو الطرف األوَّل ، واألمَّة من جهٍة اثنيٍة ، وهي الطَّرف الثاين ، فاإلمام يبايع على احلكم 
دًة ، وشريعًة ، ونظام حياٍة ، واألمَّة تبايع على ابلكتاب والسُّنَّة ، واخلضوع التام ِّ للشريعة اإلسالميَّة عقي
 اخلضوع ، والسَّمع ، والطاعة لإلمام يف حدود الشَّريعة .

يصٌة من خصائص نظام احلكم يف اإلسالم ، تفرَّد به عن غريه من النُّظم األخرى يف القدمي  فالبيعة خص ِّ
ِبا جاء به اإلسالم من األحكام الشرعيَّة ، وال  ، واحلديث ، ومفهومه أنَّ احلاكم ، واألمَّة كليهما مقيَّدٌ 

حيقُّ ألحدمها سواٌء كان احلاكم ، أو األمَّة ممثلًة أبهل احلل ِّ والعقد اخلروج على أحكام الشريعة ، أو 
تشريع األحكام اليت تصادم الكتاب والسُّنَّة ، أو القواعد العامَّة يف الشريعة ، ويعدُّ فعل مثل ذلك 

 اإلسالم ، بل إعالن احلرب على الن ِّظام العام ِّ خروجاً على 

([ ، قال تعاىل 585للدَّولة اإلسالمية ، بل أبعد من هذا جند أنَّ القران الكرمي نفى عنهم صفة اإلميان])
ُدوا يفِّ أَنـُْفسِّ  نَـُهْم مُثَّ اَل جيِّ ُنوَن َحىتَّ حُيَك ُِّموَك فِّيَما َشَجَر بـَيـْ هِّْم َحَرًجا ممَِّّا َقَضْيَت : }َفاَل َوَرب َِّك اَل يـُْؤمِّ

 [ .65: ]النساءَوُيَسل ُِّموا َتْسلِّيًما *{ 



 فهذا مفهوم البيعة من خالل عصر أيب بكر الصد ِّيق رضي هللا عنه .

ديق :2  ـ مصدر التَّشريع يف دولة الص ِّ

؛ فال طاعة يل  قال أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ : أطيعوين ما أطعُت هللا ورسوله ، فإن عصيُت هللَا ورسوله
د ِّيق :586عليكم])  ([ ، فمصدر التَّشريع عند الص ِّ

 أـ القران الكرمي :

َا أَرَاَك اَّللَُّ َواَل َتُكْن  حلَْق ِّ لَِّتْحُكَم بـَنْيَ النَّاسِّ ِبِّ يًما قال تعاىل : }إِّانَّ أَنـْزَْلَنا إِّلَْيَك اْلكَِّتاَب ابِّ لِّْلَخائِّنِّنَي َخصِّ
 [ .105]النساء :  *{

ملصدر األوَّل الذي يشتمل على مجيع األحكام الشرعيَّة ، اليت تتعلَّق بشؤون احلياة ، كما يتضمَّن فهو ا
مبادىء أساسيَّة ، وأحكامًا قاطعًة إلصالح كل ِّ شعبٍة من شعب احلياة ، كما بنيَّ القران الكرمي 

 للمسلمني كلَّ ما حيتاجون إليه من أسٍس تقوم عليها دولُتهم .

 املطهَّرة : ب ـ السنَّة

يغ  هي املصدر الثاين الذي يستمدُّ منه الدُّستور اإلسالميُّ أصوله ، ومن خالهلا ميكن معرفة الص ِّ
 ([ .587التنفيذيَّة ، والتطبيقيَّة ألحكام القران])

د ِّيق خضعت للشريعة ، وأصبحت سيادة الشريعة اإلسالميَّة فيها فوق كل ِّ تشريٍع ، وفوق   إنَّ دولة الص ِّ
قانوٍن ، وأعطت لنا صورًة مضيئًة مشرقًة على أنَّ الدَّولة اإلسالميَّة دولة شريعة ، خاضعة بكل ِّ  كل ِّ 

 ([ .588أجهزهتا ألحكام هذه الشريعة ، واحلاكم فيها مقيد أبحكامها ، ال يتقدَّم ، وال يتأخر عنها])

د ِّيق ، ويف جمتمع الصَّحابة الشَّريعة فوق اجلميع ،  خيضع هلا احلاكم ، واحملكـوم ، وهلذا ففي دولة الص ِّ
د ِّيـق طاعتـه اليت طلبهـا من األمَّـة بطاعـة هللا ورسـوله ؛ ألنَّ رسول هللا )ص( قال :  ال طاعة » قيَّـد الص ِّ

ا الطاعُة يف املعروف   ([.589« ])يف املعصية ، إَّنَّ

 

 ـ حقُّ األمَّة يف مراقبة احلاكم ، وحماسبته :3

 ([.590رضي هللا عنه ـ : فإن أحسنت فأعينوين ، وإن أسأت فقو ِّموين])قال أبو بكٍر ـ 

د ِّيق يقرُّ حبق ِّ األمَّة وأفرادها يف الرَّقابة على أعماله ، وحماسبته عليها ، بل ويف مقاومته ملنع كل ِّ  فهذا الص ِّ
د ِّيق يف 591منكٍر يرتكبه ، وإلزامه ِبا يعتربونه الطَّريق الصَّحيح ، والسُّلوك الشَّرعيَّ]) ([ ، وقد أقرَّ الص ِّ

بداية خطابه لألمَّة : أن كل حاكم معرٌَّض للخطأ ، واحملاسبة ، وأنَّه ال يستمدُّ سلطته من أي ِّ امتياٍز 
شخصيٍ  جيعل له أفضليًَّة على غريه ؛ ألنَّ عهد الر ِّساالت ، والرسل املعصومني قد انتهى ، وأنَّ اخر 



قل إىل جوار رب ِّه ، وقد كانت له سلطٌة دينيٌَّة مستمدٌَّة من عصمته كنبٍ  ، رسول كان يتلقَّى الوحي انت
ومن صفته كرسوٍل يتلقَّى التَّوجيه من السماء ، ولكن هذه العصمة قد انتهت بوفاته )ص( ، وبعد 

ًة من عقد البيعة ، وتفويض األمَّة له])  ([ .592وفاته )ص( أصبح احلكم ، والسُّلطة مستمدَّ

األمَّة يف فقه أيب بكٍر هلا إدارٌة حيٌَّة واعيٌة ، هلا القدرة على املناصرة ، واملناصحة ، واملتابعة ، والتَّقومي إنَّ 
، فالواجب على الرَّعيَّة ُنصرة اإلمام احلاكم ِبا أنزل هللا ، ومعاضدته ، ومناصرته يف أمور الد ِّين ، 

ضدته أن حُيرتم ، وأن ُيكرم ، فقوامته على األمَّة ، واجلهاد ، ومن نصرة اإلمام أال يُهان ، ومن معا
وقيادتُه هلا إلعالء كلمة هللا تستوجب إجالله ، وإكرامه ، وتبجيله ، إجالاًل ، وإكرامًا لشرع هللا الذي 

إنَّ من إجالل هللا تعاىل : إكرام ذي الشيبة املسلم » ينافح عنه ، ويدافع عنه . قال رسول هللا )ص( : 
([، واألمَّة 593« ])القران غري املغايل فيه ، واجلايف عنه ، وإكرام ذي السُّلطان املقسط ، وحامل 

ـ ثالاًث ـ قال الصَّحابة : ملن « الد ِّين النصيحة » واجٌب عليها أن تُناصح والة أمرها . قال )ص( : 
 ([.594« ])لمني ، وعامتهم هلل ـ عزَّ وجلَّ ـ ولكتابه ، ولرسوله ، وألئمَّة املس» َيرسول هللا ؟ قال : 

ولقد استقرَّ يف مفهوم الصَّحابة أنَّ بقاء األمَّة على االستقامة رهٌن ابستقامة ُوالهتا ، ولذلك كان من 
ياسة الرائدة  واجبات الرَّعية َتاه حكَّامهم نصحهم ، وتقوميهم ، ولقد أخذت الدَّولة احلديثة تلك الس ِّ

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ وتر  مجت ذلك إىل جلان متخص ِّصة وجمالس شوريَّة ، َتد احلاكم ابخلطط ، للص ِّ
 وتزو ِّده ابملعلومات ، وتشري عليه ِبا حيسن أن يقر ِّره ، والشيء احملزن

أن كثريًا من الدول اإلسالميَّة تعرض عن هذا الن ِّظام احلكيم ، َفعَِّظُم مصيبتها يف تسلُّط احلكام 
معظم دَير املسلمني ما هو إال نتيجة لتسلُّط بغيض ، ) ودكتاتورية (  وجربوهتم ، والتخلُّف الذي يعمُّ 

لعينٍة أماتت يف األمَّة روح التَّناصح ، والشَّجاعة ، وبذرت فيها وزرعت هبا اجلنب ، والفزع إال من رحم 
ة ، والتَّمكني يف ريب ِّ ، وأم ا األمَّة اليت تقوم بدورها يف مراقبة احلاكم ، ومناصحته ، وأتخذ أبسباب القوَّ 

نيا تبل ِّغ دعوة هللا])  ([ .595األرض ؛ فتنطلق إىل افاق الدُّ

 ـ إقرار مبدأ العدل واملساواة بني الناس :4

قال أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ : الضعيف فيكم قويٌّ عندي حىت أُرجع عليه حقَّه إن شاء هللا ، والقويُّ 
 ([ .596])فيكم ضعيٌف حىت اخذ احلقَّ منه إن شاء هللا

إنَّ من أهداف احلكم اإلسالمي احلرص على إقامة قواعد النظام اإلسالمي ِّ اليت تساهم يف إقامة اجملتمع 
د ِّيق  املسلم ، ومن أهم هذه القواعد : الشورى ، والعدل ، واملساواة ، واحلرَيت ، ففي خطاب الص ِّ



ياره ، وبيعته ، ويف خطبته يف املسجد اجلامع ، لألمَّة أقرَّ هذه املبادىء ، فالشورى تظهر يف طريقة اخت
ِبحضٍر من مجهور املسلمني ، وأم ا عدالُته ؛ فتظهر يف نص ِّ خطابه ، وال شكَّ : أنَّ العدل يف فكر أيب 
بكٍر هو عدل اإلسالم ، الذي هو الد ِّعامُة الرئيسيَّة يف إقامة اجملتمع اإلسالمي ِّ ، واحلكم اإلسالمي ِّ ، 

 سالم يف جمتمٍع يسوده الظلُم ، وال يعرف العدَل .فال وجود لإل

إنَّ إقامة العدل بني الناس أفرادًا ، ومجاعاٍت ، ودواًل ، ليست من األمور التطوُّعيَّة اليت ُترتك ملزاج 
احلاكم ، أو األمري ، وهواه ، بل إنَّ إقامة العدل بني الناس يف الد ِّين اإلسالمي تعدُّ من أقدس 

([ . قال الفخر الرازي ـ رَحه هللا ـ : 597أمه ِّها ، وقد أمجعت األمَّة على وجوب العدل])الواجبات ، و 
 ([ .598أمجعوا على أنَّ من كان حاكماً ، وجب عليه أن حيكم ابلعدل])

وهذا احلكم تؤي ِّده النصوص القرانيَّة ، والسُّنَُّة النبويَّة . إنَّ من أهداف دولة اإلسالم إقامة اجملتمع 
اإلسالمي ِّ ؛ الذي تسود فيه قيم العدل ، واملساواة ، ورفع الظلم ، وحماربته ، جبميع أشكاله ، وأنواعه ، 
ر السُّبل أمام ُكل ِّ إنسان يطلب حقَّه أن يصل إليه أبيسر السُّبل ،  وعليها أن تفسح اجملال ، وتيس ِّ

نع أي وسيلٍة من الوسائل من شأهنا أن وأسرعها ، دون أن يكل ِّفه ذلك جهداً ، أو مااًل ، وعليها أن َت
 تعيق صاحب احلق ِّ من الوصول إىل حق ِّه .

 

لقد أوجب اإلسالم على احلك ام أن يقيموا العدل بني الناس دون النَّظر إىل لغاهتم ، أو أوطاهنم ، أو 
احملكوم هلم أحواهلم االجتماعيَّة ، فهو يعدل بني املتخاصمني ، وحيكم ابحلق ِّ ، وال يهمُّه أن يكون 

([ ، قال تعاىل : }ََيأَيُـَّها الَّذِّيَن 599أصدقاء أو أعداء ، أغنياء أو فقراء ، عمااًل أو أصحاب عمل])
ْلقِّْسطِّ َواَل جَيْرَِّمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعدُِّلوا اْعدِّلُ  لتـَّْقَوى وا ُهَو أَقـَْرُب لِّ آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّامِّنَي َّللَِِّّّ ُشَهَداَء ابِّ

َا تـَْعَمُلوَن *{   [ .8: ]املائدةَواتَـُّقوا اَّللََّ إِّنَّ اَّللََّ َخبِّرٌي ِبِّ

لقد كان الصد ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ قدوًة يف عدله ، أيسر القلوب ، ويبهر األلباب ، فالعدل يف نظره 
 العطاء ، وطلب منهم دعوٌة عمليَّة لإلسالم ، فيه تفتح قلوب الناس لإلميان ، لقد عدل بني الناس يف

أن يكونوا عوانً له يف هذا العدل ، وعرض القصاص من نفسه يف واقعٍة تدلُّ على العدل ، واخلوف من 
د ِّيق ـ 600هللا سبحانه]) ([ ، فعن عبد هللا بن عمرو بن العاص ـ رضي هللا عنه ـ : أنَّ أاب بكٍر الص ِّ

ابلغداة ؛ فأحضروا صدقات اإلبل نقسمها ، وال يدخل رضي هللا عنه ـ قام يوم مجعة ، فقال : إذا كن ا 
علينا أحٌد إال إبذٍن ، فقالت امرأة لزوجها : خذ هذا اخلطام لعلَّ هللا يرزقنا مجاًل ، فأتى الرَّجل فوجد 
أاب بكٍر ، وعمر ـ رضي هللا عنهما ـ قد دخال إىل اإلبل فدخل معهما ، فالتفت أبو بكٍر ، فقال : ما 



؟ مثَّ أخذ منه اخلطام فضربه، فلم ا فرغ أبو بكٍر من قسم اإلبل دعا الرَّجل فأعطاه أدخلك علينا 
اخلطام، وقال: استقد.. فقال عمر : وهللا ال يستقد! وال َتعلها ُسنًَّة . قال أبو بكر : فمن يل من هللا 

هِّ ، فأمر أبو بكر غالمه أن أيتيه براحلٍة ، ورحل ها ، وقطيفة ، ومخسة يوم القيامة ؟ قال عمر : أَْرضِّ
 ([ .601داننري ، فأرضاه هبا])

د ِّيق يف بيانه الذي ألقاه على األمَّة فيـَُعدُّ أحد املبادىء العامَّة اليت  وأم ا مبدأ املساواة الذي أقرَّه الص ِّ
أقرَّها اإلسالم ، وهي من املبادىء اليت تساهم يف بناء اجملتمع املسلم ، وسبق به تشريعات وقوانني 

عصر احلاضر ، ومم ا ورد يف القران الكرمي أتكيدًا ملبدأ املساواة قول هللا تعاىل : }ََيأَيُـَّها النَّاُس إِّانَّ ال
َعلِّيٌم َخبِّرٌي َقاُكْم إِّنَّ اَّللََّ َخَلْقَناُكْم مِّْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََبائَِّل لِّتَـَعاَرُفوا إِّنَّ َأْكَرَمُكْم عِّْنَد اَّللَِّّ أَتْـ 

 [ .13: ]احلجرات*{ 

إنَّ الناس مجيعاً يف نظر اإلسالم سواسيٌة ، احلاكم واحملكوم ، الرجال والنساء ، العرب والعجم ، األبيض 
واألسود ، لقد ألغى اإلسالم الفوارق بني الناس بسبب اجلنس ، أو اللون ، أو النَّسب ، أو الطَّبقة ، 

 ([ ، وجاءت ممارسة602يف نظر الشرع سواٌء]) واحلكام واحملكومون كلُّهم

د ِّيق هلذا املبدأ خري شاهٍد على ذلك . حيث يقول : ول ِّيت عليكم ، ولسُت خبريكم ، فإن أحسنت  الص ِّ
فأعينوين ، وإن أسأُت فقو ِّموين ، القويُّ فيكم ضعيٌف عندي حىت اخذ احلقَّ منه ، والضعيُف فيكم 

 ([ .603)قويُّ عندي حىت اخذ له حقَّه]

وكان رضي هللا عنه ينفق من بيت مال املسلمني ، فيعطي كلَّ ما فيه سواسيًة بني الناس ، فقد روى ابن 
سعد ، وغريه : أنَّ أاب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ كان له بيت مال ابلسُّْنح معروٌف ، ليس حيرسه أحٌد ، 

خياف عليه ، قيل له : ومل ؟ قال : عليه فقيل له : أال َتعل على بيت املال َمْن حيرسه ؟ فقال : ال 
قفل! وكان يعطي ما فيه حىت ال يُبقي فيه شيئاً ، فلم ا حتوَّل إىل املدينة حوَّله معه ، فجعله يف الدار اليت  
كان فيها ، وقدم عليه ماٌل من معدن من معادن ُجهينة ، فكان كثريًا ، وانفتح معدن بين ُسليٍم يف 

ً ، بني احلر ِّ خالفته ، فقدم عليه من ه بصدقٍة ، فكان يضع ذلك يف بيت املال ، فيقسمه بني الناس سوَي 
والعبد ، والذكر واألنثى ، والصغري والكبري على السَّواء . قالت عائشة ـ رضي هللا عنها ـ : فأعطى أول 

العام الثاين ،  عام احلرَّ عشرة ، واململوك عشرًة ، وأعطى املرأة عشرًة ، وأمتها عشرًة ، مثَّ قسم يف
فأعطاهم عشرين عشرين ، فجاء انٌس من املسلمني ، فقالوا : َي خليفة رسول هللا! إنَّك قسمت هذا 
املال ، فسوَّيت بني الناس ، ومن الناس أانٌس هلم فضٌل ، وسوابُق ، وقدٌم ، فلم فضَّلت أهل السَّوابق ، 



ا  والقدم ، والفضل . فقال : أما ما ذكرمت من السَّوابق ، والقدم ، والفضل ، فما أعرفين بذلك ، وإَّنَّ
 ([ .604ذلك شيٌء ثوابه على هللا جلَّ ثناؤه ، وهذا معاٌش ، فاألسوة فيه خرٌي من األثَرة])

فقد كان توزيع العطاء يف خالفته على التَّسوية بني الناس ، وقد انظر الفاروق عمر أاب بكر يف ذلك ، 
جرتني ، وصلَّى إىل القبلتني ، وبني من أسلم عام الفتح ؟ فقال أبو فقال : أتسوي بني من هاجر اهل

ا الدُّنيا بالٌغ للرَّاكب . ا أجورهم على هللا ، وإَّنَّ ا عملوا هلل ، وإَّنَّ  بكر : إَّنَّ

ورغم أنَّ عمر رضي هللا عنه غريَّ يف طريقة التوزيع ، فجعل التَّفضيل ابلسابقة إىل اإلسالم واجلهاد ، إال 
يف هناية خالفته قال : لو استقبلُت من أمري ما استدبرت ، لرجعت إىل طريقة أيب بكٍر ، فسوَّيُت أنه 

 ([ .605بني الناس])

الح ، فيحمل يف سبيل هللا ، واشرتى عامًا قطائف ) القطيفة :   وكان يشرتي اإلبل ، واخليل ، والس ِّ
 املدينة يف الشتاء ، وقد بلغ كساء خممل ( أتى هبا من البادية ، ففرَّقها يف أرامل أهل

 ([ .606املال الذي ورد على أيب بكٍر يف خالفته مئيت ألٍف ُوز ِّعت يف أبواب اخلري])

ين يف إقرار العدل ، وحتقيق املساواة بني الناس ، وراعى  لقد اتَّبع أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ املنهج الرابَّ
ؤالء الواهنة أصواهتم ، فيتبعهم بسمٍع مرهٍف ، وبصٍر حقوق الضُّعفاء ، فرأى أن يضع نفسه يف كفة ه

حادٍ  ، وإرادة واعيٍة ، ال تستذهلا عوامل القوَّة األرضيَّة ، فتملي كلمتها . . إنَّه اإلسالم يف فقه رجلِّ 
دولته ، النَّابه الذي قام يضع القهر حتت أقدام قومه ، ويرفع ابلعدل رؤوسهم ، فيؤم ِّن به كيان دولته ، 

 ([ .607فظ هلا دورها يف حراسة امللَّة ، واألمَّة])وحي

د ِّيق منذ أول حلظة بتطبيق هذه املبادىء السامية ، فقد كان يدرك أنَّ العدل عزٌّ للحاكم  لقد قام الص ِّ
د ِّيق سياسته تلك موضع التنفيذ ، وهو يرد ِّد قوله تعاىل : }إِّنَّ اَّللََّ أَيُْمُر  واحملكوم ، وهلذا وضع الص ِّ

ْحَسانِّ َوإِّيَتاءِّ ذِّي اْلُقْرىَب َويـَنـَْهى َعنِّ اْلَفْحَشاءِّ َواْلُمْنَكرِّ َواْلبَـْغيِّ يَعُِّظُكْم َلَعلَُّكمْ ابِّ   َتذَكَُّروَن *{ ْلَعْدلِّ َواإلِّ
 [ .90: ]النحل

سلمني كان أبو بكر يريد أن يطمئن املسلمون إىل دينهم ، وحر ِّيَّة الدَّعوة إليه ، وإَّنا تتمُّ الطمأنينة للم
 ما قام احلاكم فيهم على أساٍس من العدل اجملرَّد عن اهلوى.

واحلكم على هذا األساس يقتضي احلاكم أن يسمو فوق كل اعتباٍر شخصيٍ  ، وأن يكون العدل والرََّحة 
رُّداً جمتمعني ، وقد كانت نظرية أيب بكٍر يف تويل ِّ أمور الدولة قائمة على إنكار الذَّات ، والتَّجرُّدِّ هلل َت

مطلقًا ، جعله يشعر بضعف الضعيف ، وحاجة اجملتمع ، ويسمو بعدله على كل ِّ هوًى ، وينسى يف 



سبيل ذلك نفسه ، وأبناءه ، وأهله ، مثَّ يتتبَّع أمور الدَّولة جليلها ، ودقيقها بكل ِّ ما ااته هللاُ من يقظٍة ، 
 ([ .608وحذر])

ناس ، فالضعيف امٌن على حق ِّه ، وكلُّه يقنٌي أنَّ ضعفه يزول وبناء على ما سبق يرفع العدل لواءه بني ال
حينما حيكم العدل ، فهو به قويٌّ ال مينع حقه ، وال يضيع ، والقويُّ حني َيظلم يردعه احلقُّ ، وينتصف 
منه للمظلوم ، فال حيتمي جباٍه ، أو سلطاٍن ، أو قرابٍة لذي سطوٍة ، أو مكانٍة ، وذلك هو العزُّ 

 ([ .609مخ ، والتَّمكني الكامُل يف األرض])الشَّا

 وما أمجل ما قاله ابن تيميَّة ـ رَحه هللا ـ : إنَّ هللا ينصر الدَّولة العادلة ؛ وإن كانت كافرًة ،

وال ينصر الدَّولة الظاملة ، ولو كانت مسلمًة ، ... ابلعدل ُتستصلح الر ِّجال ، وُتستغزر 
 ([ .610األموال])

 التَّعامل بني احلاكم واحملكوم : ـ الص ِّدق أساسُ 5

د ِّيق ـ رضي هللا 611قال أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ : الصدُق أمانٌة ، والكذب خيانٌة]) ([ . أعلن الص ِّ
عنه ـ مبدًأ أساسي ًا تقوم عليه خطَّته يف قيادة األمَّة وهو : أنَّ الصدَق بني احلاكم واألمَّة ، هو أساس 

السياسيُّ احلكيم له األثُر اهلامُّ يف قوَّة األمَّة ، حيث ترسيخ جسور الث ِّقة بينها وبني  التعامل ، وهذا املبدأ
حكمها ، إنَّه خلٌق سياسيٌّ منطلٌق من دعوة اإلسالم إىل الصدق ، قال تعاىل : }ََيأَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا 

ثالثة ال » ومن التَّحذير منه، قول رسول هللا )ص(:  [119]التوبة: اتَـُّقوا اَّللََّ وَُكونُوا َمَع الصَّادِّقِّنَي *{ 
يكل ِّمهم هللا يوم القيامة وال يزك ِّيهم ، وال ينظر إليهم ، وهلم عذاٌب أليٌم : شيٌخ زاٍن ، وملٌِّك كذَّاب ، 

 ([.612« ])وعائٌِّل مستكرب 

، وتغدو بني الناس ، فهذه الكلمات : ) الص ِّدق أمانٌة ( اكتست ابملعاين ، فكأن هلا روحًا تروح هبا 
تلهب احلماس ، وتصنع األمل ، ) والكذب خيانٌة ( وهكذا أيىب أبو بكٍر إال أن ميسَّ املعاين ، فيسم ِّي 
األشياء أبمسائها ، فاحلاكم الكذَّاب هو ذلك الوكيل اخلائن الذي أيكل خبز األمَّة مثَّ خيدعها ، فما 

د ِّيق ابخليانة ، وأنَّه عدو أمَّته األوَّل ، أتعس حاكماً يتعاطى الكذب ، فيسميه بغري امس ه ، لقد نعته الص ِّ
نيا من موقفه هذا ، فريفع أقوامًا ،  وهل بعد اخليانة من عداوة ؟ حق ًا ما زال الصد ِّيق يطلُّ على الدُّ

فع ويسقط اخرين! . . وتظلُّ صناعة الر ِّجال أرقى فنون احلكم إذ هم عدَّة األمَّة ، ورصيدها ؛ الذي تد
م ، وال شكَّ : أن من أتمَّل كلمات أيب بكٍر تلك أصدقه اخلرب أبن الرَّجل   به عن نفسها ملمات األَي 

 ([ .613كان رائداً يف هذا الفن ِّ الرفيع ، لقد كان يسري على النَّهج النبوي ِّ الكرمي])



ين يف التَّعامل بني احلاك م واحملكوم ، لكي تقاوم أساليب إن شعوب العامل اليوم حتتاج إىل هذا املنهج الرابَّ
امات ابطلة ملن يعارضون احلكَّام  تزوير االنتخاابت ، وتلفيق التُّهم ، واستخدام اإلعالم وسيلة لرتويج اهت ِّ
، أو ينتقدوهنم ، وال بدَّ من إشراف األمَّة على التزام احلكَّام ابلص ِّدق واألمانة من خالل مؤسَّساهتا اليت 

 ، وحماسبة احلكام إذاتساعدها على تقومي 

 ([ ، فتمنعهم من سرقة إرادهتم ، وشرفها ، وحر ِّيتها ، وأمواهلا .614احنرفوا])

 ـ إعالن التمسُّك ابجلهاد ، وإعداد األمَّة لذلك :6

([ ([ . لقد 615قال أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ : وما ترك قوٌم اجلهاد يف سبيل هللا إال  خذهلم هللا ابلذُّل ِّ
بو بكر تربيته اجلهاديَّة مباشرًة من نبي ِّه ، وقائده العظيم )ص( ، تلقَّاها تربيًة حيًَّة يف ميادين تلقى أ

د ِّيق يف غزوات  رك واإلميان ، والضَّالل واهلدى ، والشَّر ِّ واخلري ، ولقد ذكرت مواقف الص ِّ راع بني الش ِّ الص ِّ
د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ  إذا تبايعتم ابلعينة » من حديث رسول هللا )ص( : الرَّسول )ص( ، ولقد فهم الص ِّ

، وأخذمت أذانب البقر ، ورضيتم ابلزَّرع ، وتركتم اجلهاد سلط هللا عليكم ُذالَو ال ينزعه حىت ترجعوا إىل 
([. إن األمَّة تصاب ابلذُّل ِّ ؛ إذا تركت اجلهاد ، فلذلك جعل الصد ِّيق اجلهاد إحدى 616« ])دينكم 

([ ، ولذلك حشد طاقات األُمَّة من أجل اجلهاد ، لكي يرفع الظلم عن 617دولته])حقائق احلكم يف 
املظلومني ، ويزيل الغشاوة عن أعني املقهورين ، ويعيد احلر ِّيَّة للمحرومني ، وينطلق بدعوة هللا يف افاق 

 األرض يزيل كلَّ عائٍق ضدَّها .

 ـ إعالن احلرب على الفواحش :7

د ِّيق 618هللا عنه ـ : وال تشيع الفاحشة يف قوٍم إال عمَّهم هللا ابلبالء])قال أبو بكٍر ـ رضي  ([ ، والص ِّ
مل تظهر الفاحشة يف قوم قطُّ حىت يُعلنوا هبا ، إال فشا فيهم » هنا يذك ِّر األمَّة بقول النب ِّ )ص( : 

ن الفاحشة هي ([ إ619« ])الطَّاعون ، واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسالفهم الذين مضوا ... 
داء اجملتمع العضال الذي ال دواء له ، وهي سبيل حتلُّله ، وضعفه حيث ال قداسة لشيٍء ، فاجملتمع 
نيَّة ، ويرضاها ، إنَّه جمتمع الضَّعف ، والعار ، واألوجاع ، واألسقام ، وحال  الفاحش ال يغار ، ويقرُّ الدَّ

([ ، فقد حرص يف سياسته 620األمة ، وأخالقها])الناس أدلُّ شاهٍد . لقد وقف أبو بكٍر حيفظ قيم 
على طُهر األمة ، ونقائها ، وبعدها عن الفواحش ما ظهر منها ، وما بطن ، وهو ـ رضي هللا عنه ـ يريد 
بذلك أمًَّة قويًَّة ، ال تشغلها شهواهتا ، وال يضلُّها شيطاهنا ، لتعيش أمًَّة منتجًة ، تعطي اخلري ، وتقد ِّم 

 الناس . الفضل لكل ِّ 

 



إنَّ عالقة األخالق بقيام الدول ، وظهور احلضارة عالقٌة ظاهرة ، فإن فسدت األخالق ، وخربت 
الذ ِّمم ؛ ضاعت األمم ، وعمَّها الفساد ، والدَّمار ، والدَّارس حلياة األمم السابقة ، واحلضارات السَّالفة 

الصحيح ، كاحلضارة اليت  بعني البصرية يدرك كيف قامت حضاراٌت على األخالق الكرمية ، والد ِّين
قامت يف زمن داود ، وسليمان ـ عليهما السالم ـ واليت قامت يف زمن ذي القرنني ، وكثرٍي من األمم اليت 
التزمت ابلقيم ، واألخالق ، فظلَّت قويًَّة طاملا حافظت عليها ، فلم ا دب سوس الفواحش إليها ؛ 

وأحلَّت قومها دار البوار ، فزالت قوَّهتا ، وتالشت  استسلمت للشياطني ، وبدَّلت نعمة هللا كفرًا ،
([ . إنَّ الصد ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ استوعب سنن هللا يف اجملتمعات ، وبناء الدُّول ، 621حضارهتا])

ف ، والفساد ، واالنغماس يف الفواحش ، واملوبقات ، قال  وزواهلا ، وفهم أنَّ زوال الدُّول يكون ابلرتَّ
َها اْلَقْوُل َفَدمَّْراَنَها َتدْ تعاىل : }َوإِّ  َرفِّيَها فـََفَسُقوا فِّيَها َفَحقَّ َعَليـْ مِّريًا *{ َذا أََرْداَن َأْن نـُْهلَِّك قَـْريًَة أََمْراَن ُمتـْ

[ . أي : أمرانهم ابألمر الشرعي من فعل الطاعات ، وترك املعاصي ، فعصوا ، وفسقوا 16: ]اإلسراء
جزاء فسقهم ، وعصياهنم . ويف قراءة : }َوإَِّذا أََرْداَن َأْن نـُْهلَِّك قـَْريًَة أََمْراَن  فحقَّ عليهم العذاب والتَّدمري

َها اْلَقْوُل َفَدمَّْراَنَها َتْدمِّريًا *{ : َرفِّيَها فـََفَسُقوا فِّيَها َفَحقَّ َعَليـْ [ . أي : أمرانهم ابألمر 16 ]اإلسراءُمتـْ
وا ، وفسقوا فحقَّ عليهم العذاب والتَّدمري جزاء الشرعي من فعل الطاعات ، وترك املعاصي ، فعص

ف وإن  622فسقهم ، وعصياهنم . ويف قراءة : }أَْمرِّاَن{]) ([ابلتشديد ؛ أي : جعلناهم أمراء . والرتَّ
كان كثرة املال ، والسلطان من أسبابه إال أنَّه حالٌة نفسيٌَّة ترفض االستقامة على منهج هللا ، وليس كلُّ 

 ([ .623])ثراٍء تـََرفاً 

د ِّيق يف حربه للفواحش حريٌّ حبكَّام املسلمني أن يقتدوا به ، فاحلاكم التَّقيُّ الذَّكيُّ  إنَّ سياسة الص ِّ
العادل هو الذي يريب أمَّته على األخالق القومية ؛ ألنَّه حينئٍذ سيقود شعباً أحسَّ طعم اآلدميَّة ، وجرى 

ب احلاكم الذَّكاء ، وصار من األغبياء ؛ أشاع الفاحشة يف قومه يف عروقه دم اإلنسانيَّة . . وأم ا إن ُسل
، وعمل على َحايتها ابلقوَّة ، والقانون ، وحارب القيم ، واألخالق احلميدة ، ودفع بقومه إىل 
مستنقعات الرَّذيلة ؛ ليصبحوا كاحليواانت الضَّالَّة ، والقطعان اهلائمة ، ال همَّ هلا إال املتاع ، والز ِّينة 

([ ، ويصدق فيهم قول هللا 624اخلادعة ، فيصبحوا بعد ذلك أقزامًا ، قد ودَّعوا الرُّجولة ، والشَّهامة])
َنًة ُمْطَمئِّنًَّة أَيْتِّيَها رِّْزقـَُها َرَغًدا مِّْن ُكل ِّ َمَكاٍن َفكَ  َنـُْعمِّ اَّللَِّّ تعاىل : }َوَضَرَب اَّللَُّ َمَثاًل قـَْريًَة َكاَنْت آمِّ َفْرْت أبِّ

َا َكانُوا َيْصنَـُعوَن *{ َفَأذَ  ُ لَِّباَس اجْلُوعِّ َواخْلَْوفِّ ِبِّ  [ .112: ]النحلاقـََها اَّللَّ



د ِّيق لألمَّة ، والذي رسم فيه  هذه بعض التَّعليقات اليت فتح هللا هبا ِبا ترى على البيان الذي ألقاه الص ِّ
 كومني ، وغريسياسة الدَّولة ، فحدَّد مسؤولية احلاكم ومدى العالقة بينه وبني احمل

ذلك من القواعد املهمَّة يف بناء الدَّولة ، وتربية الشُّعوب ، وهكذا قامت اخلالفة اإلسالميَّة ، وحتدَّد 
مفهوم احلكم حتديدًا عملي ًا ، وكان حرص األمَّة على منصب اخلالفة ، واختيار اخلليفة على هذه 

م كانوا يسل ِّمون أبنَّ النظام الذي أنشأه النبُّ ـ الصُّورة ، ومسارعة الناس إىل الر ِّضا بذلك دلياًل ع لى أهنَّ
عليه الصالة والسالم ـ واجب البقاء ، وأنَّ النبَّ )ص( وإن مات ؛ فإنَّه خلَّف فيهم دينًا ، وكتاابً 
يسريون على هديه ، فرضاء الناس يومئٍذ يعرب عن إرادة االستمرار يف ظل ِّ الن ِّظام الذي أنشأه النبُّ 

 ([ .625(]))ص

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ َتتَّع هبا املسلمون زمنًا ليس بكثري ، وعنيَّ أبو بكٍر حدَّ السلطة  إنَّ حكومة الص ِّ
العليا فيها ، بتلك اخلطبة الرَّاقية على مستوى أنظمة احلكم يف ذلك العصر ويف هذا الزَّمن ، فهي 

([ ، 626يف كل عصٍر أحسن لسياسة األمم منها])حكومٌة شوريٌَّة قل أن جيد طالب احلريَّة والعدل 
قادها التلميذ األجنب ، واألذكى ، واألعلم ، واألعظم إمياانً للحبيب املصطفى )ص( أبو بكٍر رضي هللا 

 عنه .

([ ؛ يقصد ابملضامني 627وقد بنيَّ اإلمام مالك أبنَّه ال يكون أحٌد إمامًا أبدًا إال على هذا الشرط])
د ِّيق يف بيانه السياسي ِّ األوَّل .العظيمة اليت أ  لقاها الص ِّ

 اثنياً : إدارة الشؤون الداخليَّة :

ذ من الصَّحابة الكرام أعواانً  د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ أن ينف َِّذ السياسة اليت رمسها لدولته ، واُتَّ أراد الص ِّ
املاليَّة ( فأسند إليه شؤون  يساعدونه على ذلك ، فجعل أاب عبيدة بن اجلراح أمني هذه األمَّة ) وزير

د ِّيق القضاء بنفسه أيضًا ،  بيت املال ، وتوىلَّ عمر بن اخلطاب القضاء ) وزارة العدل ( ، وابشر الص ِّ
([ وأحيااًن يكتب له َمْن يكون حاضراً 628وتوىلَّ زيد بن اثبت الكتابة ) وزير الربيد واملواصالت (])

أو عثمان بن عفَّان ـ رضي هللا عنهم ـ وأطلق املسلمون على من الصَّحابة كعلي ِّ بن أيب طالب ، 
د ِّيق لقب خليفة رسول هللا .  الص ِّ

ورأى الصَّحابة ضرورة تفريغ الصد ِّيق للخالفة ، فقد كان أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ رجالً اتجراً يغدو كلَّ 
السوق وعلى رقبته أثواٌب يتَّجر هبا ، يوٍم إىل السوق ، فيبيع ، ويبتاع ، فلم ا اسُتخلف أصبح غادَيً إىل 



فلقيه عمر ، وأبو عبيدة ، فقاال : أين تريد َي خليفة رسول هللا ؟! قال : السوق . قاال : تصنع ماذا 
 وقد ول ِّيت أمور املسلمني ؟ قال : فمن أين أطعم عيايل ؟ فقاال :

([ ، وجاء يف 629شطر شاٍة]) انطلق معنا حىت نفرض لك شيئاً . فانطلق معهما ، ففرضوا له كل يومٍ 
أنَّ رزقه الذي فرضوه له مخسون ومئتا ديناٍر يف السَّنة ، وشاٌة يؤخذ من بطنها ، « : الرَيض النَّضرة » 

ورأسها ، وأكارِّعها . فلم يكن يكفيه ذلك ، وال عياله ، قالوا : وقد كان قد ألقى كلَّ ديناٍر ودرهم 
ىل البقيع ، فتصافق ) ابيع ( ، فجاء عمر ـ رضي هللا عنه ـ فإذا عنده يف بيت مال املسلمني ، فخرج إ

هو بنسوٍة جلوس ، فقال : ما شأنكنَّ ؟ قلن : نريد خليفة رسول هللا )ص( يقضي بيننا ، فانطلق 
([ ، 630فوجده يف السُّوق ، فأخذه بيده ، فقال : تعال ها هنا . فقال : ال حاجة يل يف إمارتكم])

كفيين ، وال عيايل . قال : فإانَّ نزيدك . قال أبو بكر : ثالمثئة دينار والشاة كل ها . قال رزقتموين ما ال ي
عمر : أم ا هذا فال ، فجاء عليٌّ رضي هللا عنه ، ومها على حاهلما تلك ، قال : أكملها له ، قال : 

 ([ .631ترى ذلك ؟ . قال : نعم ، قال : قد فعلنا])

عنه ـ فصعد املنرب ، واجتمع إليه الناس ، فقال : أيُّها الناس إنَّ رزقي كان وانطلق أبو بكٍر ـ رضي هللا 
مخسني ومئيت ديناٍر ، وشاًة يؤخذ من بطنها ، ورأسها ، وأكارِّعها ، وإنَّ عمر وعلي ًا كمَّال يل ثالمثئة 

 ([ .632ديناٍر والشاة ، أفرضيتم ؟ قال املهاجرون : اللهمَّ نعم قد رضينا])

الصَّحابة يف فهمهم الرَّاقي لوالية الد ِّين ، وأمانة احلكم ، يفرضون إلمامهم رزقًا يغتين به وهكذا وقف 
عن التجارة ، بعد أن صار عاماًل لألمَّة َتلك منه الوقت ، واجلهد ، والفكر . . ومن مثَّ يقر ِّرون معًَّن 

 .يف اإلسالم بديعاً يفصل الذ ِّمَّة املالية لألمَّة عن ذمَّةِّ احلاكم 

هذا املعَّن الذي مل يعرفه الغرب إال يف عهوده القريبة ؛ إذ ظلَّت راية : ما لقيصر لقيصر مشرعًة خفاقًة 
يقاتل الناس دوهنا أزمااًن طويلًة ، إنَّ أصدق تعبرٍي نقف به على دخول الذ ِّمَّة املاليَّة للدَّولة أبسرها يف 

ولة ، والدَّولة أان . لقد كان لويس اتجر غالٍل ذمة احلاكم هلو مقالة لويس اخلامس عشر : أان الدَّ 
معروفًا يتَّجر يف قوت أمَّته وهي تتضوَّر جوعًا ، مثَّ ال يرى أحٌد يف ذلك شيئًا من العار . . أليس هو 

 ([ ؟!633األصل ، واألمَّة فرٌع عنه])

ة قد أضحت بعدهم بيد أين البشريَّة اليوم من أولئك الصَّحابة ـ رضوان هللا عليهم ـ ؟ فإنَّ اخلزين
أشخاص ينفقون كيف يشاؤون ، ويتصرَّفون كما يريدون ، كما أصبحت هلم نفقاٌت مستورٌة ال حصر 



هلا ، وفوق هذا فقد تكدَّست هلم األموال يف املصارف خارج البالد ، حىت غدت دوٌل أجنبيٌة تعيش 
 الشُّعوب على هذه األموال لكثرهتا ، وأكثرها يعود إىل احلكَّام ، وأمراء

ا ال تكفي  املستضعفة ، مع أنَّه قد ظهر : أنَّ هذه األموال مهما بلغت ، والعقارات مهما كثرت ، فإهنَّ
شيئًا ، وال تغين صاحبها شيئًا ، فإنَّ شاه إيران مع ضخامة ما ميلك مل جيد أرضًا تقبله ليأوي إليها ، 

نيا ، وأمَّا يف اآلخرة فاألمر أشدُّ ، و   ([ .634احلساب عظيم])هذا يف الدُّ

فعلى حكام املسلمني أن يقتدوا هبذا الصَّحايب ِّ اجلليل الذي أدار دولة اإلسالم بعد وفاة الرَّسول )ص( 
، فما أمجل قوله ـ رضي هللا عنه ـ : لقد علم قومي أنَّ حرفيت مل تكن تعجز عن مؤونة أهلي ، وُشغلت 

 ([ .635ملال ، وحيرتف للمسلمني فيه])أبمر املسلمني ، فسيأكل ال أيب بكٍر من هذا ا

د ِّيق يؤك ِّد معاين بديعًة ، فوالية الد ِّين ليست يف حد ِّ ذاهتا مغنمًا ، أم ا ما يفرض هلا من رزٍق ؛  إنَّ الص ِّ
 ([ .636فَلَِّما تفضي إليه من اشتغال عامل األمَّة عن أمرِّ نفسه])

د ِّيق ، والصَّحابة الكرام صفحاٍت ر  ائعًة يف جبني الزَّمن ، حىت إنَّ البشريَّة تسعى يف سلم لقد سطَّر الص ِّ
 ([ .637التَّطوُّر ، وتسعى ، مثَّ إذا هي قابعٌة عند أقدامهم])

سار الصد ِّيق يف بناء دولة اإلسالم جبدٍ  ، ونشاٍط ، واهتمَّ ابلبناء الداخلي ِّ ، ومل يرتك أيَّ ثغرٍة ميكن أن 
ي تركه رسول هللا )ص( ، فاهتمَّ ابلرَّعيَّة ، وله مواقف مشر ِّفٌة يف هذا تؤثر يف ذلك البناء الشَّامخ ؛ الذ

الباب ، وأعطى للقضاء اهتمامًا خاص ًا ، واتبع أمر الوالة ، وسار على املنهج النبوي ِّ الكرمي يف كل ِّ 
 خطواته ، وإليك شيٌء من التفصيل عن تلك السياسة الرَّشيدة .

د ِّيق يف اجملتمع :1  ـ الص ِّ

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ بني املسلمني كخليفٍة لرسول هللا )ص( ، فكان ال يرتك فرصًة َترُّ إال عا ش الص ِّ
علَّم الناس ، وأمر ابملعروف ، وهنى عن املنكر ، فكانت مواقفه تشعُّ على َمْن حوله من الرَّعيَّة ابهلدى 

 ، واإلميان ، واألخالق ، فمن هذه املواقف :

 ، والعجوز العمياء ، وزَيرة أم أمين : أ ـ حلبه لألغنام

كان قبل اخلالفة حيلب للحي ِّ أغنامهم ، فلم ا بويع له ابخلالفة ، قالت جاريٌة من احلي ِّ : اآلن ال حيلب 
ين ما  لنا ) أغنام ( داران ، فسمعها أبو بكٍر ، فقال : لعمري ألحلبنَّها لكم ، وإين ِّ ألرجو أال يغري ِّ

 كنت عليه ، فكان حيلب هلنَّ ، وكنَّ إذا أتينه أبغنامهنَّ يقول :دخلت فيه عن ُخُلٍق  



أَْنَضُح أم ألبد ؟ فإن قالت : انضح ؛ ابعد اإلانء من الض رع حىت تشتد  الرغوة ، وإن قالت : البد ؛ 
 ([ .638أدانه منه حىت ال تكون له رغوة ، فمكث كذلك ابلسُّنح ستة أشهر ، مثَّ نزل إىل املدينة])

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ فهذا تواضٌع كبرٌي من رجٍل كبرٍي ففي ه ذا اخلرب بيان شيٍء من أخالق أيب بكٍر الص ِّ
، كبرٍي يف سن ِّه ، وكبرٍي يف منزلته ، وجاهه ، حيث كان خليفة املسلمني ، وكان حريصًا على أال تغري ِّ 

هو حباجة إليه ، كما أنَّ هذا العمل  اخلالفة شيئًا من معاملته للناس ، وإن كان ذلك سيأخذ عليه وقتاً 
يدلُّنا على مقدار تقدير الصَّحابة ـ رضي هللا عنهم ـ ألعمال الرب ِّ ، واإلحسان ، وإن كلَّفتهم اجلهد ، 

 ([ .639والوقت])

هذا أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ غلب بعزميته الصادقة ، وثباته العجيب اجلزيرة العربيَّة ، وأخضعها لدين 
، مثَّ بعث هبا ، فقاتلت حتت ألويته الدَّولتني الكبريتني على وجه األرض ، وغلبت عليها . أبو بكٍر هللا 

ين ما دخلت فيه . وليس الذي دخل فيه  . . حيلب جلواري احلي ِّ أغنامهنَّ ، ويقول : أرجو أال يغري ِّ
اليت ذهبت لتقلع من األرض  ابألمر اهلني ِّ ، بل هو خالفة رسول هللا ، وسيادة العرب ، قيادة اجليوش

اجلربوت الفارسي ، والعظمة الرُّومانية ، وتنشىء مكاهنما صرح العدل ، والعلم واحلضارة ، مثَّ يرجو أال 
([ ه هذا كلُّه ، وال مينعه من حلب أغنام احلي ِّ  ([ .640يغري ِّ

د ِّيق يف إنَّ من مثار اإلميان ابهلل تعاىل أخالقًا َحيدًة ، منها خلق التَّواضع الذ ي َتسد يف شخصية الص ِّ
هذا املوقف ، ويف غريه من املواقف ، وكان عندما يسقط خطام انقته ينزل ليأخذه ، فيقال له : لو 

([ ، لقد ترك لنا 641أمرتنا أن نناولكه ، فيقول : أمران رسول هللا )ص( أال نسأل الناس شيئاً])
د ِّيق مثااًل حي ًا يف فهم وتطبيق خلق التو  اضع املستمد ِّ من قوله تعاىل : }َفَأَخْذاَنُه َوُجُنوَدُه فـَنَـَبْذاَنُهْم الص ِّ

ما نقصت صدقة » [ ومن قوله )ص( : 40: ]القصصيفِّ اْلَيم ِّ فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاقَِّبُة الظَّالِّمِّنَي *{ 
 ([.642« ]) من ماٍل ، وما زاد هللا عبداً بعفٍو إال عز اً ، وما تواضع أحٌد هلل إال رفعه هللا

 ولقد دفعه هذا اخللق إىل خدمة املسلمني ، وخباصة أهل احلاجة منهم ، والضُّعفاء ، فعن

أيب صاحٍل الغفاري ِّ أن عمر بن اخلطاب كان يتعهَّد عجوزًا كبريًة عمياء يف بعض حواشي املدينة من 
إليها ، فأصلح ما أرادت ،  اللَّيل ، فيسقي هلا ، ويقوم أبمرها ، فكان إذا جاءها وجد غريه قد سبقه

فجاءها غري مرَّة كيال يسبق إليها فرصده عمر ، فإذا هو أبو بكٍر الذي أيتيها ، وهو يومئٍذ 
 ([ .643خليفة])



وعن أنس بن مالٍك ـ رضي هللا عنه ـ قال : قال أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ بعد وفاة رسول هللا )ص( 
ها كما كان رسول هللا )ص( يزورها ، فلم ا انتهيا إليها ، بكت ، فقاال لعمر : انطلق بنا إىل أم ِّ أمين نزور 

هلا : ما يبكيك ؟ ما عند هللا خرٌي لرسوله )ص( ، فقالت : ما أبكي أال أكون أعلم أنَّ ما عند هللا خرٌي 
لرسوله )ص( ، ولكن أبكي : أنَّ الوحي قد انقطع من السماء . فهيَّجتهما على البكاء ، فجعال 

 ([ .644يان معها])يبك

 ب ـ نصحه المرأٍة نذرت أال حتد ِّث أحداً :

كان أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ ينهى عن أعمال اجلاهليَّة ، واالبتداع يف الد ِّين ، ويدعو إىل أعمال 
([ ، فعن قيس بن أيب حازم : دخل أبو بكٍر على امرأة من 645اإلسالم ، والتمسُّك ابلسُّنَّة])

يقال هلا : زينب ، فراها ال تتكلَّم ، فقال أبو بكٍر : ما هلا ال تتكلَّم ؟ قالوا : نوت  ([ ،646أَحس])
([ ، هذا من عمل اجلاهليَّة . 648([ . فقال هلا : تكلَّمي ، فإنَّ هذا ال حيلُّ])647حجَّة مصمتًة])

املهاجرين ؟ قال :  قال : فتكلَّمت ، فقالت : من أنت ؟ قال : أان امرؤ من املهاجرين . قالت : أيُّ 
من قريش . قالت : من أي ِّ قريش أنت ؟ قال : إنَّك لسؤوٌل ، أان أبو بكٍر . قالت : َي خليفة رسول 
هللا! ما بقاؤان على هذا األمر الصَّاحل الذي جاء هللا به بعد اجلاهليَّة ؟ فقال : بقاؤكم عليه ما استقامت 

أما كان لقومك رؤوٌس ، وأشراٌف أيمروهنم ، فيطيعوهنم ؟  به أئمَّتكم . قالت : وما األئمَّة ؟ قال :
 ([ .649قالت : بلى! قال : فهم أولئك على الناس])

قال اخلطايبُّ ـ رَحه هللا ـ : كان من نسك اجلاهلية الصَّمت ، فكان أحدهم يعتكف اليوم ، والليلة ، 
بقول أيب بكٍر هذا َمْن قال أبنَّ من ويصمت ، فنهوا عن ذلك ، وأمروا ابلنُّطق ابخلري ، وقد استدلَّ 

 حلف أال يتكلَّم استحبَّ له أن يتكلَّم ، وال كفارة عليه؛ ألنَّ أاب بكٍر مل أيمرها

ابلكف ارة، وقياسه: أنَّ من نذر أال يتكلَّم مل ينعقد نذره ؛ ألنَّ أاب بكٍر أطلق : أنَّ ذلك ال حيلُّ ، وأنَّه 
هدم ذلك، وال يقول مثل هذا إال عن علٍم من النب ِّ )ص( ، فيكون  من فعل اجلاهلية ، وأنَّ اإلسالم

 ([.650من حكم املرفوع])

وقال ابن حجر : وأم ا األحاديث الواردة يف الصَّمت ، وفضله ، فال يعارض الختالف املقاصد يف 
ذلك ،  ذلك ، فالصَّمت املرغَّب فيه : ترك الكالم ابلباطل ، وكذا املباح إْن جرَّ إىل شيٍء من

والصَّمت املنهيُّ عنه ترك الكالم يف احلق ِّ ملن يستطيعه ، وكذا املباح املستوي الطَّرفني . وهللا 
 ([ .651أعلم])



 ج ـ اهتمامه ابألمر ابملعروف والنَّهي عن املنكر :

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر ، ويبني ِّ للناس ما التبس عليه م من كان الص ِّ
د ِّيق يقول : }ََيأَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم  الفهم ، فعن قيس بن أيب حازٍم ، قال : مسعت أاب بكٍر الص ِّ

إنَّ » [ إين ِّ مسعت رسول هللا )ص( يقول : 105أَنـُْفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ إَِّذا اْهَتَديـُْتْم{ ]املائدة :
وه ؛ عمَّهم هللا بعقاب القوم إذا رأوا املنكر ، ف  « .لم يـَُغري ِّ

ويف رواية : َي أيُّها النَّاس! إنكم تقرؤون هذه اآلية ، وتضعوهنا على غري مواضعها ، وإان  مسعنا النبَّ 
« إن الناس إذا رأوا الظامل ، فلم أيخذوا على يديه ؛ أوشك أن يعمَّهم هللا بعقاب » )ص( يقول : 

([652.]) 

وأم ا قوله تعاىل : }ََيأَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم{ . فليس خمالفًا لوجوب األمر  قال النَّوويُّ :
ابملعروف ، والنَّهي عن املنكر ؛ ألن املذهب الصَّحيح عند احملق ِّقني يف معَّن اآلية : أنَّكم إذا فعلتم ما  

[ 164: ]األنعامعاىل : }َواَل َتزُِّر َوازِّرٌَة وِّْزَر ُأْخَرى{ ُكل ِّفتم به ؛ فال يضرُّكم تقصري غريكم ، مثل قوله ت
فإذا كان كذلك فمم ا ُكل ِّف به األمر ابملعروف ، والنَّهي عن املنكر ، فإذا فعله ، ومل ميتثل املخاطب ؛ 

 ([ .653فال عتب بعد ذلك على الفاعل ؛ لكونه أد ى ما عليه])

واب ، فعن ميمون بن مهران : أنَّ رجاًل سلَّم على أيب بكٍر ، وكان رضي هللا عنه حيثُّ الناس على الصَّ 
([ ؟ وكان رضي هللا عنه 654فقال : السالم عليك َي خليفة رسول هللا! قال : من بني هؤالء أمجعني])

ا فريضٌة أو واجبٌة ، فعن حذيفة بن أسيد  يرتك السُّنَّة خمافة أن يظنَّ ما ال علم له : أهنَّ

يان خمافة أن ُيسنتَّ هبما  ـ رضي هللا عنه ـ أنَّه قال : رأيت أاب بكٍر ، وعمر ـ رضي هللا عنهما ـ وما ُيضح ِّ
([ ، وكان يوصي ابنه عبد الرَحن حبسن املعاملة جلريانه ، 655، ويف روايٍة : كراهية أن يُقتدى هبما])

([ 656بقى ، ويذهب الناس])فقد قال له ذات يوٍم ، وهو خياصم جاراً له : ال َتار جارك ، فإنَّ هذا ي
. 

وكان ابراً بوالده ، فلم ا اعتمر يف رجب سنة اثنيت عشرة من اهلجرة ؛ دخل مكَّة ضحوًة ، فأتى منزله ، 
وأبوه أبو قحافة جالٌس على ابب داره ، معه فتيان حيوشهم ، فقيل له : هذا ابنك فنهض قائمًا ، 

وهي قائمٌة ـ ليقابل أابه يف برٍ  وطاعٍة ، وجاء الناس وعجَّل أبو بكر أن ينيخ انقته ، فنزل عنها ، 
 ! يسل ِّمون عليه ، فقال أبو قحافة : َي عتيق! هؤالء املأل ، فأحسن صحبتهم! فقال أبو بكر : َي أبتِّ

 ([ .657ال حول وال قوة إال ابهلل ، طُو ِّقت أمراً عظيماً ، ال قدرة يل به ، وال يدان إال ابهلل])



([ 658صالة ، واخلشوع فيها ، وحيرص على حسن العبادة ، وكان ال يلتفت يف صالته])وكان يهتمُّ ابل
، وكان أهل مكة يقولون : أخذ ابن جريج الصالة من عطاء ، وأخذها عطاء من ابن الزُّبري ، وأخذها 

ت أحداً ابن الزُّبري من أيب بكٍر ، وأخذها أبو بكٍر من النب ِّ )ص( ، وكان عبد الرزاق يقول : ما رأي
 ([ .659أحسن صالًة من ابن جريج])

وعن أنس ـ رضي هللا عنه ـ قال : صلَّى أبو بكٍر ابلناس الفجر ، فاقرتأ البقرة يف ركعتيه ، فلم ا انصرف ؛ 
قال له عمر : َي خليفة رسول هللا! ما انصرفت حىت رأينا أن الشمس قد طلعت ، قال : لو طلعت ؛ 

 ([ .660مل َتدان غافلني])

ان حيثُّ الناس على الصرب يف املصائب ، ويقول ملن مات له أحٌد : ليس مع العزاء مصيبٌة ، وال مع وك
اجلزع فائدٌة ، املوت أهون مم ا قبله ، وأشدُّ مما بعده ، اذكروا فـَْقَد رسول هللا ، تصغر مصيبتكم ، وعظَّم 

 ([ .661هللا أجركم])

 

([ ، 662ب به ، فقال : عوَّضك هللا منه ما عوَّضه منك])وعزَّى عمر ـ رضي هللا عنه ـ عن طفٍل أصي
وكان رضي هللا عنه حيذ ِّر الناس البغي ، والنَّكث ، واملكر ، ويقول : ثالٌث من ُكنَّ فيه ُكنَّ عليه : 

 ([ .663البغي ، والنَّكث ، واملكر])

ت مخٌس ، والسُّرُج مخس : وكان يعظ الناس ويذكرهم ابهلل ، ومن مواعظه ـ رضي هللا عنه ـ : الظُّلما
راج له  راج له التوبة ، والقرب ظلمٌة ، والس ِّ راج له التقوى ، والذَّنب ظلمٌة ، والس ِّ حب الدنيا ظلمٌة ، والس ِّ
راج  راط ظلمٌة ، والس ِّ راج هلا العمل الصَّاحل ، والص ِّ ال إله إال هللا حممَّد رسول هللا ، واآلخرة ظلمٌة ، والس ِّ

([ . وكان رضي هللا عنه من خالل منرب اجلمعة حيثُّ على الصدق ، واحلياء ، وحيثُّ 664هلا اليقني])
 على االعتبار ، واالستعداد للقدوم على هللا ، وحيذ ِّر من الغرور .

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ خيطب بعد وفاة  فعن أوسط بن إمساعيل ـ رَحه هللا ـ قال : مسعت أاب بكٍر الص ِّ
فقال : قام فينا رسول هللا )ص( مقامي هذا عام أول ، مثَّ بكى أبو بكر ، ـ ويف رواية رسول هللا بسنة ، 

أيُّها الناس! اسألوا هللا العافية ، فإنَّه مل » : مثَّ ذرفت عيناه ، فلم يستطع من العربة أن يتكلَّم ـ مثَّ قال : 
كم يعط أحٌد خريًا من العافية بعد اليقني ، وعليكم ابلص ِّدق فإنَّه م ع الرب ِّ ، ومها يف اجلنَّة ، وإَي 

والكذب ، فإنَّه مع الفجور ، ومها يف النار ، وال تقاطعوا ، وال تدابروا ، وال تباغضوا ، وال حتاسدوا ، 
 ([.665« ])وكونوا عباد هللا إخواانً 



عشر املسلمني! وقال الزُّبري بُن العو ام ـ رضي هللا عنه ـ : إنَّ أاب بكٍر قال وهو خيطب الناس : َي م
استحيوا من هللا ـ عزَّ وجلَّ ـ فو الذي نفسي بيده! إين ِّ ألظلُّ حني أذهب الغائط يف الفضاء متقنعاً 

 ([ .666بثويب استحياًء من ريب ِّ عزَّ وجل])

وعن عبد هللا بن حكيٍم ، قال : خطبنا أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ فقال : أم ا بعد : فإين ِّ أوصيكم بتقوى 
 ، وأن تثنوا عليه ِبا هو له أهٌل ، وأن ُتلطوا الرَّغبة ابلرَّهبة ، وَتمعوا اإلحلاح ابملسألة ، فإنَّ هللا أثَّن هللا

نَا على زكرَي ، وأهل بيته ، فقال : }إِّنَـُّهْم َكانُوا ُيَسارُِّعوَن يفِّ اخْلَيـْرَاتِّ َوَيْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا لَ 
عِّنَي *{  [ مثَّ اعلموا عباد هللا : أنَّ هللا قد ارهتن حبق ِّه أنفسكم ، وأخذ على ذلك 90: ألنبياء]اَخاشِّ

 مواثيقكم ، فاشرتى القليل الفاين ابلكثري الباقي ،

وهذا كتاب هللا فيكم ال تفَّن عجائبه ، وال يطفأ نوره ، فصد ِّقوا قوله ، وانتصحوا كتابه ، واستوضئوا منه 
ا خلقكم للعبادة ، ووكَّل بكم الكرام الكاتبني يعلمون ما تفعلون ، مثَّ اعلموا عباد ليوم الظُّلمة ، فإَّنَّ 

هللا! أنَّكم تغدون ، وتروحون يف أجٍل قد ُغي َِّب عنكم علُمه ، فإن استطعتم أن تنقضي اآلجال وأنتم يف 
تنقضي اجالكم ،  عمل هلل ، فافعلوا ، ولن تستطيعوا ذلك إال ابهلل ، فسابقوا يف مهل اجالكم قبل أن

فريدَّكم إىل أسوأ أعمالكم ، فإن أقواماً جعلوا اجاهلم لغريهم ، ونسوا أنفسهم ، فأهناكم أن تكونوا مثلهم 
 ([سريٌع .668([ ، مثَّ النَّجا النَّجا ، فإنَّ وراءكم طلباً حثيثاً َمرُُّه])667. فالَوحا الَوحا])

، ومن أصحابكم ؟! قد وردوا على ما قدَّموا ، قدَّموا ما ويف رواية أخرى : أين من تعرفون من إخوانكم 
قدَّموا يف أَيم سلفهم ، وحلُّوا فيه ابلشَّقوة ، والسَّعادة . أين اجلبارون الذين بنوا املدائن ، وحفَّفوها 
ابحلوائط ؟! قد صاروا حتت الصَّخر واآلابر ، أين الوضاءة احلسنة وجوههم ، املعجبون بشباهبم ؟ أين 

لوك ؟ وأين الذين كانوا يعطون الغلبة يف مواطن احلرب ؟ قد تضعضع هبم الدَّهر ، فأصبحوا يف امل
ظلمات القبور ، ال خري يف قوٍل ال يراد به وجه هللا ، وال خري يف ماٍل ال ينفق يف سبيل هللا ، وال خري 

 فيمن يغلب جهُله حلمه ، وال خري فيمن خياف يف هللا لومة الئم .

تعاىل ليس بينه وبني أحد من خلقه نسٌب يعطيه به خريًا ، وال يصرفه عن سوٍء إال بطاعته ، إن هللا 
واتباع أمره ، وإنَّه ال خري خبرٍي بعده النار ، وال شرَّ بشرٍ  بعده اجلنَّة ، واعلموا أنَّكم ما أخلفتم هلل عزَّ 

فاقتكم أن تتَّقوه ، وأن تثنوا عليه ِبا وجل فربَّكم أطعتم ، وحقَّكم حفظتم ، وأوصيكم ابهلل لفقركم ، و 
 ([ .669هو أهله ، وأن تستغفروه إنَّه كان غفاراً ، أقول قويل هذا ، وأستغفر هللا يل ولكم])



د ِّيق يهتمُّ ابجملتمع فيعظ املسلمني ، وحيثُّهم على اخلري ، وأيمر ابملعروف ، وينهى عن  وهكذا كان الص ِّ
 وقليٌل من كثري .املنكر . فهذا غيٌض من فيٍض ، 

د ِّيق :2  ـ القضاء يف عهد الص ِّ

د ِّيق بداية العهد الرَّاشدي الذي تتجلَّى أمهيته بصلته ابلعهد النبوي ِّ ، وقربه منه ، فكان  يعترب عهد الص ِّ
 العهد الراشديُّ عامًَّة ، واجلانب القضائي خاصًَّة امتداداً للقضاء يف العهد النبوي ِّ ،

والتامَّة على مجيع ما ثبت يف العهد النبوي ِّ ، وتطبيقه حبذافريه ، وتنفيذه بنصه ،  مع احملافظة الكاملة
 ومعناه ، وتظهر أمهية العهد الراشدي يف القضاء أبمرين أساسيني :

_خ احملافظة على نصوص العهد النبوي ِّ يف القضاء ، والتقيُّد ِبا جاء فيه ، والسَّري يف ركابه ، 
 م به .واالستمرار يف االلتزا

_خ وضع التَّنظيمات القضائي ة اجلديدة لرتسيخ دعائم الدولة اإلسالمية الواسعة ، ومواجهة املستجدَّات 
 ([ .670املتنو ِّعة])

كان أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ يقضي بنفسه إذا عرض له قضاء ، ومل تُفصل والية القضاء عن الوالية 
خاصَّة مستقلٌة ، كما كان األمر يف عهد رسول هللا )ص( ؛ إذ   العامَّة يف عهده ، ومل يكن للقضاء واليةٌ 

كان الناس على مقربٍة من النبوَّة ، أيخذون أنفسهم هبدي اإلسالم ، وتقوم حياهتم على شريعته ، وقلَّما 
توجد بينهم خصومٌة تذكر ، ففي املدينة عهد أبو بكر إىل عمر ابلقضاء ، ليستعني به يف بعض 

([ ، وأقرَّ أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ 671هذا مل يعط لعمر صفة االستقالل ابلقضاء]) األقضية ، ولكن
معظم القضاة ، والوالة الذين عيَّنهم رسول هللا )ص( ، واستمرُّوا على ممارسة القضاء ، والوالية ، أو 

 ([ ، وسوف أنيت على ذكر الوالة ، وأعماهلم إبذن هللا تعاىل .672أحدمها يف عهده])

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ هي :  وأم ا مصادر القضاء يف عهد الص ِّ

 ـ القران الكرمي .1

 ـ السُّنَّة النبوية ، ويندرج فيها قضاء رسول هللا )ص( .2

 ـ اإلمجاع ، ابستشارة أهل العلم ، والفتوى .3

 ([ .673إمجاٍع])ـ االجتهاد ، والرأي ، وذلك عند عدم وجود ما حيكم به من كتاٍب ، أو سنٍَّة ، أو 4



فكان أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ إذا ورد عليه حكٌم ؛ نظر يف كتاب هللا تعاىل ، فإن وجد فيه ما يقضي 
به ؛ قضى ، فإن مل جيد يف كتاب هللا ، نظر يف سنَّة رسول هللا )ص( ، فإن وجد فيها ما يقضي به ، 

 رسول هللا )ص( قضى فيه قضى به ، فإن أعياه ذلك ؛ سأل الناس : هل علمتم : أنَّ 

ا قام إليه القوم ، فيقولون : قضى فيه بكذا ، أو بكذا ، فيأخذ بقضاء رسول هللا )ص( ،  بقضاٍء ، فرِبَّ
ويقول عندئٍذ : احلمد هللا الذي جعل فينا َمْن حيفظ عن نبي ِّنا ، وإن أعياه ذلك ؛ دعا رؤوس املسلمني 

([ ، ويظهر : أنَّ الصديق 674هم على األمر قضى به])، وعلماءهم ، فاستشارهم ، فإذا اجتمع رأي
 يرى الشورى ملزمًة إذا اجتمع رأي أهل الشورى على أمر ، إذ ال جيوز لإلمام خمالفُتهم .

وهذا ما حكي عنه يف القضاء ، فإنَّه كان إذا اجتمع رأي املستشارين على األمر ؛ قضى به ، وهذا ما 
إليه خالد بن الوليد مددًا ، حيث قال له : شاورهم ، وال  أمر به عمرو بن العاص عندما أرسل

 ([ .675ُتالفهم])

وكان رضي هللا عنه يتثبَّت يف قبول األخبار ، فعن قبيصة بن ذؤيب : أنَّ اجلدَّة جاءت إىل أيب بكٍر 
 تلتمس أن تورث ، فقال : ما أجد لك يف كتاب هللا تعاىل شيئًا ، وما علمت : أنَّ رسول هللا )ص(

ذكر لك شيئًا ، مثَّ سأل الناس ، فقام املغرية فقال : حضرت رسول هللا )ص( يعطيها السُّدس ، فقال 
أبو بكٍر : هل معك أحد ؟ فشهد ابن مسلمة ِبثل ذلك ، فأنفذه هلا أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه 

 ([ .676ـ])

اخر يعز ِّز هذا العلم ، فقد وكان يرى أنَّ القاضي ال حيكم بعلمه الشخصي ، إال إذا كان معه شاهٌد 
روي عن أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ أنَّه قال : لو رأيت رجالً على حدٍ  ، مل أعاقبه حىت تقوم البي ِّنة عليه ، 

 ([ .677أو يكون معي شاهٌد اخر])

 وهذه بعض األقضية اليت صدرت يف عهد أيب بكٍر رضي هللا عنه :

 أـ قضية قصاص :

السَّهميُّ : قاتلت رجالً ، فقطعت بعض أذنه ، فقدم أبو بكٍر حاجَّاً ، فرُفع شأنُنا قال عليُّ بن ماجدة 
إليه ، فقال لعمر : انظر هل بلغ أن يقتصَّ منه ، قال : نعم ، عليَّ ابحلجَّام ، فلم ا ذكر احلجام ، قال 

يبارك هلا فيه ، وإين ِّ إين ِّ وهبت خلاليت ُغالمًا ، أرجو أن » أبو بكٍر : مسعت رسول هللا )ص( يقول : 
 ([.678« ])هنيُتها أن َتعله حجَّاماً ، أو قصَّاابً ، أو صانعاً 

 

 ـ نفقة الوالد على الولد :2



د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ فقال له رجل : َي خليفة رسول  عن قيس بن حازٍم قال : حضرت أاب بكٍر الص ِّ
ا لك من ماله ما  هللا! هذا يريد أن أيخذ مايل كلَّه ، وجيتاحه ، فقال أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ : إَّنَّ

« أنت ومالك ألبيك ؟ » يكفيك ، فقال : َي خليفة رسول هللا )ص( ! أليس قال رسول هللا )ص( : 
ا  فقال أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ : ارض ِبا رضي هللا به . ورواه غريه عن املنذر بن زَيد ، وقال فيه : إَّنَّ

 ([ .679فقة])يعين بذلك النَّ 

 ـ الد ِّفاع املشروع :3

([ 680عن أيب مليكة عن جد ِّه : أنَّ رجاًل عضَّ يد رجٍل فأْنَدَر ثنيته ) قلع سنه ( فأهدرها أبو بكٍر])
. 

 ـ احلكم ابجللد :4

َ برجٍل قد و  د ِّيق ُأيتِّ قع روى اإلمام مالٌك عن انفٍع : أن صفيَّة بنت أيب عبيد أخربته : أنَّ أاب بكٍر الص ِّ
على جاريٍة بكٍر ، فأحبلها ، مثَّ اعرتف على نفسه ابلز ِّىن ، ومل يكن أحصن ، فأمر به أبو بكٍر ، فجلد 

ا استكرهت ، مثَّ 681احلدَّ ، مث نُفي إىل فدك]) ([ ، ويف رواية : أبنَّه مل جيلد اجلارية ، ومل ينفها ، ألهنَّ
ه أبو بكٍر ، وأدخله عليها])  ([ .682زوَّجها إَي 

 احلضانة لألم ما مل تتزوَّج : ـ5

ر]) َُحس ِّ ([ ، ولقيه قد ُفطم 683طلَّق عمر بن اخلطاب امرأته األنصاريَّة ـ أم ابنه عاصم ـ فلقيها حتمله ِبِّ
ه حىت أوجع الغالم ، وبكى ، وقال : أان أحقُّ اببين  ، ومشى ، فأخذ بيديه لينتزعه منها ، وانزعها إَي 

جرُها ، وفرشها خرٌي له منك حىت  منك . فاختصمها إىل أيب بكرٍ  ، فقضى هلا به ، وقال : رحيها ، وحِّ
([ . ويف روايٍة : هي أعطف ، وألطف ، وأرحم ، وأحنُّ ، وأرأف ، وهي 684يشبَّ ، وخيتار لنفسه])

 ([ .685أحقُّ بولدها ما مل تتزوَّج])

 

د ِّيق ـ رضي هللا  عنه ـ هذا وقد َتيَّز القضاء يف هذه بعض األقضية ، واألحكام اليت حدثت يف عهد الص ِّ
د ِّيق بعدَّة أموٍر منها :  عهد الص ِّ

ي ِبنهجه  د ِّيق امتداداً لصورة القضاء يف العهد النبوي ِّ ، اباللتزام به ، والتأس ِّ أـ كان القضاء يف عهد الص ِّ
زع الد ِّيين ، والبساطة يف سري ، وانتشار الرتبية الد ِّينيَّة ، واالرتباط ابإلميان والعقيدة ، واالعتماد على الوا

 الدَّعوى ، واختصار اإلجراءات القضائية ، وقلة الدَّعاوى واخلصومات .



د ِّيق موئل الباحثني ، وحمطَّ األنظار للفقهاء ، وصارت  ب ـ أصبحت األحكام القضائيَّة يف عصر الص ِّ
ة ، واآلراء الفقهيَّة يف خمتلف األحكام القضائيَّة مصدرًا لألحكام الشرعيَّة ، واالجتهادات القضائيَّ 

 العصور .

د ِّيق ، وبعض والته النَّظر يف املنازعات ، وتوىلَّ القضاء جبانب الوالية .  ج ـ مارس الص ِّ

د ِّيق يف ظهور مصادر جديدة للقضاء يف العهد الراشدي ، وصارت مصادر  د ـ سامهت فرتة الص ِّ
نَّة الشريفة ، واإلمجاع ، والقياس ، والسَّوابق القضائيَّة ، األحكام القضائي ة هي : القران الكرمي ، والسُّ 

 ([ .686والرأي االجتهاديُّ مع املشورة])

هـ  كانت اداب القضاء مرعيًَّة يف َحاية الضَّعيف ، ونصرة املظلوم ، واملساواة بني اخلصوم ، وإقامة احلق ِّ 
ة ، أو األمري ، أو الوايل ، وكان القاضي يف ، والشَّرع على مجيع الناس ، ولو كان احلكم على اخلليف

الغالب يتوىلَّ تنفيذ األحكام ؛ إن مل ينفذها األطراف طوعًا ، واختيارًا ، وكان التنفيذ عقب صدور 
 ([ .687احلكم فوراً])

 ـ الوالية على البلدان :3

امَّة يف اإلدارة ، واحلكم ، كان أبو بكٍر يستعمل الوالة يف البلدان املختلفة ، ويعهد إليهم ابلوالية الع
واإلمامة ، وجباية الصَّدقات ، وسائر أنواع الوالَيت ، وكان ينظر إىل حسن اختيار الرَّسول لألمراء ، 
والوالة على البلدان ، فيقتدي به يف هذا العمل ، وهلذا جنده قد أقرَّ مجيَع عم ال الرسول الذين تويف 

يعزل أحدًا منهم إال ليعينه يف مكاٍن اخر أكثر أمهيًَّة من موقعه  الرَّسول )ص( وهم على واليتهم ، ومل
([ ، وكانت مسؤولي ات الوالة يف عهد أيب بكٍر 688األوَّل ، ويرضاه ، كما حدث لعمرو بن العاص])

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ ابلدَّرجة األوىل امتدادًا لصالحياهتم يف عصر الرَّسول )ص( ، خصوصًا الوالة  الص ِّ
م الرسول )ص( ، وميكن تلخيصا  لذين سبق تعيينهم أَي 

 أهم مسؤوليات الوالة يف عصر أيب بكٍر ، وهي :

أـ إقامة الصالة ، وإمامة الناس ، وهي املهمَّة الرئيسيَّة لدى الوالة ؛ نظرًا ملا حتمله من معاٍن دينيَّة 
وعلى وجه اخلصوص يف صالة اجلمعة ، ودنيويَّة ، سياسيَّة واجتماعي ة ، حيث الوالة يؤمُّون الناس ، 

 واألمراء دائماً كانت ُتوَكل إليهم الصالة ، سواٌء كانوا أمراء على البلدان ، أم أمراء على األجناد .

ب ـ اجلهاد كان يقوم به أمراء األجناد يف بالد الفتح ، فكانوا يتولَّون أموره ، وما فيه من مهامَّ خمتلفٍة 
هم يف بعض املهام  ، كتقسيم الغنائم ، أو احملافظة على األسرى ، أو غري ذلك أبنفسهم ، أو ينيبون غري 



، وكذلك ما يتبع هذا اجلهاد من مهامَّ أخرى ، كمفاوضة األعداء ، وعقود املصاحلة معهم ، وغريها ، 
اليت حدثت  ويتساوى يف املهم ات اجلهاديَّة أمراء األجناد يف الشام ، والعراق ، وكذلك األمراء يف البالد

فيها الردَّة ، كاليمن ، والبحرين ، وعمان ، وجند ، نظرًا لوجود تشابٍه يف العمليات اجلهاديَّة مع 
هة هلذه العمليات .  اختالف األسباب املوج ِّ

ج ـ إدارة شؤون البالد املفتوحة ، وتعيني القضاة ، والعم ال عليها من قبل األمراء أنفسهم ، وإبقراٍر من 
 ([ .689يب بكٍر ، أو تعينٍي من أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ عن طريق هؤالء العم ال])اخلليفة أ

د ـ أخذ البيعة للخليفة ، فقد قام الوالة يف اليمن ، ويف مكَّة ، والط ائف ، وغريها أبخذ البيعة أليب بكٍر 
 ـ رضي هللا عنه ـ من أهل البالد اليت كانوا يتولَّون عليها .

أموٌر ماليَّة توكل إىل الوالة ، أو إىل من يساعدهم ممَّن يعي ِّنهم اخلليفة ، أو الوايل ألخذ هـ  كانت هناك 
الزَّكاة من األغنياء ، وتوزيعها على الفقراء ، أو أخذ اجلزية من غري املسلمني ، وصرفها يف حمل ِّها الشَّرعي ِّ 

 ، وهي امتداٌد ملا قام به والة الرَّسول )ص( يف هذا اخلصوص .

م الرَّسول )ص( ، حيث قام وايل جنران بتجديد العهد الذي كان بني  و ـ َتديد العهود القائمة من أَي 
 ([ .690أهلها وبني الرَّسول )ص( بناًء على طلب نصارى جنران])

ز ـ كانت من أهم ِّ مسؤوليات الوالة إقامة احلدود ، وأتمني البالد ، وهم جيتهدون رأيهم فيما مل يكن فيه 
شرعيٌّ ، كما فعل املهاجر بن أيب أميَّة ابملرأتني اللتني تغنتا بذم ِّ الرَّسول )ص( ، وفرحتا بوفاته ،  نصٌّ 

د ِّيق ألهل الردَّة .  وسيأيت بيان ذلك ـ إبذن هللا تعاىل ـ يف جهاد الص ِّ

 ح ـ كان للوالة دوٌر رئيسيٌّ يف تعليم الناس أمور دينهم ، ويف نشر اإلسالم يف البالد اليت

يتولَّون عليها ، وكان الكثري من هؤالء الوالة جيلسون يف املساجد ، يعل ِّمون الناس القران ، واألحكام ، 
وذلك عماًل بسنَّة الرسول )ص( ، وتعترب هذه املهمَّة من أعظم املهام ِّ وأجل ِّها يف نظر الرسول )ص( ، 

حدَّث أحد املؤرخني عن عمل زَيد وخليفته أيب بكٍر ، وقد اشتهر عن والة أيب بكٍر ذلك ، حيث يت
وايل أيب بكٍر على حضرموت فيقول: فلم ا أصبح زَيٌد غدا يقرىء الناس ، كما كان يفعل قبل 

 ([.691ذلك])

وهبذا التعليم كان للوالة دوٌر كبرٌي يف نشر اإلسالم يف ربوع البالد اليت يتولَّوهنا ، وهبذا التعليم تثبت أقدام 
لبالد املفتوحة احلديثة العهد ابإلسالم ، أو يف البالد اليت كانت مسلمًة ، وارتدَّت اإلسالم ، سواٌء يف ا

، وهي حديثة عهٍد ابلردَّة جاهلٌة أبحكام دينها ، إضافة إىل أنَّ البالد املستقرَّة ، كمكة ، والطائف ، 



ي ِّنه اخلليفة على التعليم يف واملدينة ، كان هبا من يقرىء الناس أبمٍر من الوالة أو اخلليفة نفسه ، و من يع
 ([ .692هذه البلدان])

وقد كان الوايل هو املسؤول مسؤوليًَّة مباشرًة عن إدارة اإلقليم الذي يتواله ، ويف حالة سفر هذا الوايل ، 
فإنه يتعنيَّ عليه أن يستخلف ، أو ينيب عنه من يقوم بعمله ؛ حىت يعود هذا الوايل إىل عمله ، ومن 

املهاجر بن أيب أميَّة عيَّنه الرَّسول )ص( على كندة ، مثَّ أقرَّه أبو بكٍر بعد وفاة الرسول ، ومل ذلك : أنَّ 
ل املهاجر إىل اليمن مباشرًة ، وأتخَّر نظراً ملرضه ، فأرسل إىل ) زَيد بن لبيد ( ليقوم عنه بعمله حىت  َيصِّ

خالد أثناء واليته للعراق ينيب عنه  ([ ، كذلك كان693شفائه ، وقدومه ، وقد أقرَّ أبو بكٍر ذلك])
 يف احلرية من يقوم بعمله حىت عودته .

وكان أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ يشاور الكثري من الصَّحابة قبل اختيار أحٍد من األمراء سواٌء على اجلند 
يَّ بَن أيب ، أو على البلدان ، وجند يف مقد ِّمة مستشاري أيب بكٍر يف هذا األمر عمَر بن اخلطاب ، وعل

([ ، كما كان أبو بكر ـ رضي هللا عنه ـ يشاور الشخص الذي يريد توليته قبل 694طالب ، وغريمها])
أن يعي ِّنه ، وعلى وجه اخلصوص إذا أراد أن ينقل الشخص مِّْن واليٍة إىل أخرى ، كما حدث حينما 

إىل والية جند فلسطني ، فلم  أراد أن ينقل عمرو بن العاص من واليته اليت واله عليها الرَّسول )ص(
([ ، كذلك احلال 695ُيصدِّر أبو بكٍر قراره إال بعد أن استشاره ، وأخذ منه موافقًة على ذلك])

ه أبو بكٍر بني  ابلن ِّسبة للمهاجر بن أيب أميَّة ؛ الذي خريَّ

 ([ .696اليمن ، أو حضرموت ، فاختار املهاجر اليمن ، فعينه أبو بكٍر عليها])

ور اليت سار عليها أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ أنَّه كان يعمل بسنَّة النب ِّ )ص( يف تولية بعض ومن األم
الناس على قومهم إذا وجد فيهم صلحاء ، كالطائف وبعض القبائل ، وكان أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ 

نطقة اليت واله عليها ،  عندما يريد أن يعني ِّ شخصًا على والية يكتب للشَّخص املعنيَّ عهدًا له على امل
كما أنَّه يف كثرٍي من األحيان قد حيد ِّد له طريقه إىل واليته ، وما ميرُّ عليه من أماكن ، خصوصاً إذا كان 
التَّعيني خمتص ًا ِبنطقٍة مل تفتح بعد ، ومل تدخل ضمن سلطات الدَّولة ، ويتَّضح ذلك يف حروب الردَّة ، 

د ِّيق أحيااًن بضم ِّ بعض الوالَيت إىل بعٍض ، خصوصًا بعد االنتهاء وفتوح الشام ، والعراق ، وقام  الص ِّ
من قتال املرتد ِّين ؛ فقد ضمَّ أبو بكٍر كندة إىل زَيد بن لبيد البياضي ، وكان واليًا على حضرموت ، 

 ([ .697واستمرَّ بعد ذلك والياً حلضرموت ، وكندة])



ام املتبادل ؛ الذي مل َتُشْبه شائبة ، وأم ا عن االت ِّصاالت بني وكانت معاملة أيب بكٍر للوالة تتَّسم ابالحرت 
الوالة وبني اخلليفة أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ فقد كانت َتري بصفٍة دائمٍة ، وكانت هذه االت ِّصاالت 

م ُتتصُّ ِبصاحل الوالية ، ومهام ِّ العمل ، فقد كان الوالة كثريًا ما يكتبون أليب بكٍر يف خمتلف شؤوهن
ه هلم أوامره .  يستشريونه ، وكان أبو بكٍر يكتب هلم اإلجابة عن استفساراهتم ، أو يوج ِّ

وكانت الرسل أتيت ابألخبار من الوالة سواٌء أخبار اجلهاد ، أو قبل ذلك على جبهات حروب املرتد ِّين 
ة يتَّصل بعضهم ([ ، وكان الوال698، كذلك كان الوالة يبعثون أبخبار والَيهتم من تلقاء أنفسهم])

ببعض عن طريق الرُّسل ، أو عن طريق االت ِّصال املباشر ، واللقاءات ، وتتمثَّل هذه اللقاءات 
واالتصاالت ابلدَّرجة األوىل بني والة اليمن ، وحضرموت بعضهم مع بعض ، وكذلك احلال ابلنسبة 

ة ابلدرجة األوىل ، وكانت كثرٌي من لوالة الشام ، الذين كانوا كثرياً ما جيتمعون لتدارس أمورهم العسكري
نيا ، وطلب اآلخرة ، وكانت  مراسالت أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ ُتتصُّ حبث ِّ الوالة على الزُّهد يف الدُّ
بعض هذه النصائح تصدر على شكل كتب عامَّة رمسيَّة من اخلليفة نفسه إىل خمتلف الوالة ، وأمراء 

 ([ .699األجناد])

مت   الدَّولة اإلسالميَّة يف عهد أيب بكٍر إىل عدَّة والَيٍت ، وهذه أمساء الوالَيت ، والوالة :هذا وقد قس ِّ

 أـ املدينة : عاصمة الدَّولة ، وهبا اخلليفة أبو بكٍر رضي هللا عنه .

 

 ب ـ مكَّة : وأمريها عت اب بن ُأسيد ، وهو الذي واله الرَّسول )ص( ، واستمرَّ مدَّة حكم أيب بكٍر .

 الطائف : وأمريها عثمان بن أيب العاص الثَّقفي ، واله رسول هللا )ص( ، وأقرَّه أبو بكٍر عليها . ج ـ

 د ـ صنعاء : وأمريها املهاجر بن أيب أميَّة ، وهو الذي فتحها ، ووليها بعد انتهاء أمر الردَّة .

 هـ  حضرموت : ووليها زَيد بن لبيد .

 األشعري . و ـ زبيد ، ورقع : ووليهما أبو موسى

 ز ـ خوالن : ووليها يعلى بن أيب أميَّة .

 ح ـ اجلند : وأمريها معاذ بن جبل .

 ط ـ جنران : ووليها جرير بن عبد هللا البجليُّ .

 ي ـ جرش : ووليها عبد هللا بن ثور .

 ك ـ البحرين : ووليها العالء بن احلضرمي ِّ .

 األمر فيها .ل ـ العراق ، والشام : كان أمراء اجلند هم والة 



 م ـ عمان : ووليها حذيفة بن حمصن .

 ([ .700ن ـ اليمامة : ووليها سليط بن قيس])

د ِّيق :4  ـ موقف عليٍ  ، والزُّبري ـ رضي هللا عنهما ـ من خالفة الص ِّ

د ِّيق ـ رضي هللا عنهما ـ وكذا أتخَّر الزُّبري  بن العوَّام وردت أخباٌر كثريٌة يف شأن أتخُّر عليٍ  عن مبايعة الص ِّ
، وُجلُّ هذه األخبار ليس بصحيح إال ما رواه ابن عباس ـ رضي هللا عنهما ـ قال : إنَّ علي ًا ، والزُّبري ، 

([ ، فقد كان انشغال مجاعٍة من 701ومن كان معهما ُتلَّفوا يف بيت فاطمة بنت رسول هللا )ص(])
رسول هللا )ص( من تغسيٍل ، وتكفنٍي ، املهاجرين ، وعلى رأسهم عليُّ ابن أيب طالٍب أبمر جهاز 

ويبدو ذلك واضحًا فيما رواه الصحايبُّ سامل بن عبيد ـ رضي هللا عنه ـ من أنَّ أاب بكٍر قال ألهل بيت 
 ([ .702النَّب ، وعلى رأسهم عليٌّ : عندكم صاحبكم ، فأمرهم يغسلونه])

ضي هللا عنهما ـ أاب بكٍر يف اليوم التايل لوفاة الرَّسول وقد ابيع الزُّبري بن العوَّام ، وعليُّ بن أيب طالٍب ـ ر 
 )ص( ، وهو يوم الثالاثء ، قال أبو سعيد اخلدريُّ : مل ا صعد أبو بكر املنرب ، نظر

يف وجوه القوم ، فلم ير الزُّبري بن العوَّام ، فدعا ابلزُّبري ، فجاء ، فقال له أبو بكٍر : َيبن عمَّة رسول هللا 
يَّه ، أتريد أن تشقَّ عصا املسلمني ؟! فقال الزُّبري : ال تثريب عليك َي خليفة رسول هللا! )ص( ، وحوار 

فقام الزُّبري ، فبايع أاب بكر . مث نظر أبو بكٍر يف وجوه القوم ، فلم ير عليَّ بن أيب طالٍب ، فدعا بعليٍ  ، 
ابنته ، أتريد أن تشقَّ عصا املسلمني فجاء ، فقال له أبو بكٍر : َيبن عم ِّ رسول هللا )ص( ، وختنه على 

 ؟!

 ([ .703فقال عليٌّ : ال تثريب عليك َي خليفة رسول هللا )ص( ! فقام عليٌّ ، فبايع أاب بكٍر])

» وممَّا يدلُّ على أمه ِّيَّة حديث أيب سعيٍد اخلدري ِّ الصَّحيح : أن اإلمام ) مسلم ابن احلجَّاح ( صاحب 
ـ ذهب إىل شيخه « صحيح البخاري ِّ » صحُّ الكتب احلديثيَّة بعد ـ الذي هو أ« اجلامع الصحيح 

احلافظ حممَّد بن إسحاق بن خزمية ـ صاحب صحيح ابن خزمية ـ فسأله عن هذا احلديث ، فكتب له 
ابن خزمية احلديث ، وقرأه عليه ، فقال مسلم لشيخه ابن خزمية : هذا احلديث يساوي بدنًة ، فقال 

 ([ ماٍل .705([فقط ، إنَّه يساوي بدرة])704يث ال يساوي َبَدنًَة])ابن خزمية : هذا احلد

وعلَّق على هذا احلديث ابن كثري ـ رَحه هللا ـ فقال : هذا إسناٌد صحيٌح حمفوٌظ ، وفيه فائدٌة جليلٌة ، 
إنَّ علي وهي مبايعة علي بن أيب طالٍب إم ا يف أوَّل يوٍم ، أو يف اليوم الثاين من الوفاة ، وهذا حقٌّ ، ف

د ِّيق يف وقٍت من األوقات ، ومل ينقطع يف صالٍة من الصلوات  بن أيب طالٍب مل يفارق الص ِّ



([ . ويف رواية حبيب ابن أيب اثبٍت ، حيث قال : كان عليُّ بن أيب طالٍب يف بيته ، فأاته 706خلفه])
يٍص له ، ما عليه إزاٌر ، وال رجٌل ، فقال له : قد جلس أبو بكٍر للبيعة ، فخرج عليٌّ إىل املسجد يف قم

ل ، كراهة أن يبطأى عن البيعة . فبايع أاب بكٍر ، مثَّ جلس ، وبعث يف ردائه ،  رداٌء ، وهو متعج ِّ
 ([ .707فجاؤوه به ، فلبسه فوق قميصه])

وقد سأل عمرو بن حريث سعيد بن زيد ـ رضي هللا عنه ـ فقال له : أشهِّْدَت وفاة رسول هللا )ص( ؟ 
عم . قال له : مىت بويع أبو بكٍر ؟ قال سعيٌد : يوم مات رسول هللا )ص( كره املسلمون أن قال : ن

يبقوا بعض يوٍم ، وليسوا يف مجاعٍة . قال : هل خالف أحٌد أاب بكٍر ؟ قال سعيد : ال . مل خيالفه إال 
 مرتدٌّ ، أو كاد أن يرتدَّ ، وقد أنقذ هللا األنصار ، فجمعهم عليه ، وابيعوه .

قال : هل قعد أحٌد من املهاجرين عن بيعته ؟ قال سعيد : ال . لقد تتابع املهاجرون على 
 ([ .708بيعته])

د ِّيق يف وقٍت من األوقات ، ومل ينقطع عنه يف مجاعٍة من  وأم ا عليٌّ ـ رضي هللا عنه ـ فلم يفارق الص ِّ
 ([ .709اجلماعات ، وكان يشاركه يف املشورة ، ويف تدبري أمور املسلمني])

ويرى ابن كثرٍي ، وكثرٌي من أهل العلم : أنَّ علي ًا جدَّد بيعته بعد ستَّة أشهٍر من البيعة األوىل ، أي بعد 
 ([ .710وفاة فاطمة ـ رضي هللا عنها ـ وجاءت يف هذه البيعة رواَيٌت صحيحٌة])

حًا ملا فيه مصلحٌة لإل سالم ، واملسلمني على أي ِّ وكان عليٌّ يف خالفة أيب بكٍر عيبة نصٍح له ، مرج ِّ
شيٍء اخر ، ومن الدالئل الساطعة على إخالصه أليب بكٍر ، ونصحه لإلسالم ، واملسلمني ، وحرصه 
على االحتفاظ ببقاء اخلالفة ، واجتماع مشل املسلمني ما جاء من موقفه من توجُّه أيب بكٍر ـ رضي هللا 

حماربة املرتد ِّين ، وقيادته للتحرُّكات العسكرية  ([ ، وعزمه على711عنه ـ بنفسه إىل ذي القصَّة])
([ ([ ، فعن ابن عمر ـ 712ضدَّهم بنفسه ، وما كان يف ذلك من خماطرٍة وخطٍر على الوجود اإلسالمي ِّ

رضي هللا عنهما ـ قال: مل ا برز أبو بكٍر إىل ذي القصَّة، واستوى على راحلته ؛ أخذ عليُّ بن أيب طالٍب 
إىل أين َي خليفة رسول هللا )ص( ؟! أقول لك ما قال رسول هللا )ص( يوم أحٍد : ملَّ  بزمامها ، وقال :

سيفك ، وال تفجعنا بنفسك ، وارجع إىل املدينة ، فوهللا لئن فجعنا بك ال يكون لإلسالم نظاٌم أبداً! 
 ([ .713فرجع])

فلو كان عليٌّ ـ رضي هللا عنه ـ أعاذه هللا من ذلك ـ مل ينشرح صدره أليب بكٍر ، وقد ابيعه علي رغماً 
من نفسه ، فقد كانت هذه فرصًة ذهبيًَّة ينتهزها عليٌّ ، فيرتك أاب بكٍر وشأنه ، لعلَّه حيدث به حدٌث ، 



ـ من كراهته له ، وحرصه على  فيسرتيح منه ، ويصفو اجلوُّ له ، وإذا كان فوق ذلك ـ حاشاه عنه
 ([ .714التخلُّص منه ، أغرى به أحداً يغتاله ، كما يفعله الر ِّجال السياسيون ِبنافسيهم ، وأعدائهم])

 

 ([:715« ])إانَّ معشر األنبياء ال نُوَرُث ، ما تركنا صدقة » ـ 5

: أتيا أاب بكٍر يلتمسان مرياثهما  قالت عائشة رضي هللا عنها : إنَّ فاطمة ، والعب اس ـ رضي هللا عنهما ـ
من رسول هللا )ص( ومها حينئٍذ يطلبان أرضيهما من فدك ، وسهمهما من خيرب ، فقال هلما أبو بكٍر : 

ا أيكل ال حممٍَّد من هذا املال » مسعت رسول هللا )ص( يقول :  « ال نورث ، ما تركنا صدقٌة ، إَّنَّ
رضي هللا عنه ـ : ... لست اتركًا شيئًا كان رسول هللا )ص( ([. ويف روايٍة : قال أبو بكٍر ـ 716])

 ([ .717يعمل به إال عملُت به ، فإين ِّ أخشى إن تركُت شيئاً من أمره أن أزيغ])

َ رسول هللا )ص( ، أردن أن  وعن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قالت : إنَّ أزواج النب ِّ )ص( ، حني تويف ِّ
 عنه ـ إىل أيب بكٍر ، يسألنه مرياثهنَّ ، فقالت عائشة : أليس قد قال يبعثن عثمان بن عف ان ـ رضي هللا

([. وعن أيب هريرة رضي هللا عنه ـ قال رسول 718« ])ال نورث ما تركنا صدقٌة » رسول هللا )ص( : 
« ال يقتسم ورثيت دينارًا ، ما تركُت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقٌة » هللا )ص( : 

([719.]) 

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ مع فاطمة ـ رضي هللا عنها ـ امتثااًل لقوله )ص( ، لذلك و  هذا ما فعله أبو بكٍر الص ِّ
د ِّيق : لسُت اتركًا شيئًا كان رسول هللا يعمل به إال عملُت به]) ([، وقال : وهللا ال أدع 720قال الص ِّ

 ([ .721أمراً رأيُت رسول هللا )ص( يصنعه فيه إال صنعته])

قد تركت فاطمة ـ رضي هللا عنها ـ منازعته بعد احتجاجه ابحلديث وبيانه هلا ، وفيه دليٌل على قبوهلا و 
([ : وأم ا منازعة فاطمة أاب بكٍر ـ رضي هللا عنهما ـ 722احلقَّ وإذعاهنا لقوله )ص( ، قال ابن قتيبة])

ا مل تعلم ما قاله رسول ا ترثه ، كما يرث  يف مرياث النب ِّ )ص( فليس ِبنكٍر ؛ ألهنَّ هللا )ص( ، وظنَّت أهنَّ
 ([ .723األوالد اابءهم ، فلم ا أخربها بقوله ، كفَّت])

وقال القاضي عياض : ويف ترك فاطمة منازعة أيب بكٍر بعد احتجاجه عليها ابحلديث التسليم لإلمجاع 
ا مل ا بلغها احلديث وبنيَّ هلا التأويل ؛ تركت رأيها

 ، مثَّ مل على قضيٍَّة ، وأهنَّ

يكن منها ، وال من ذر ِّيتها بعد ذلك طلب مرياٍث ، مثَّ ويل  عليٌّ اخلالفة فلم يعدل هبا عم ا فعله أبو 
 ([ .724بكٍر ، وعمر رضي هللا عنهم])



وقال َح اد بن إسحاق ، والذي جاءت به الر ِّواَيت الصَّحيحة فيما طلبه العب اس ، وفاطمة ، وعليٌّ هلا 
ا هو املرياث ، حىت  أخربهم أبو بكٍر ،  ، وأزواج النب ِّ  )ص( من أيب بكٍر ـ رضي هللا عنهم مجيعًا ـ إَّنَّ

فقبلوا بذلك ، « . ال نورث ما تركنا صدقٌة » واألكابر من أصحاب رسول هللا )ص( : أنَّه قال : 
ظُّ الوافر ِبرياث وعلموا : أنَّه احلقُّ ، ولو مل يقل رسول هللا )ص( ذلك كان أليب بكٍر ، وعمر فيه احل

عائشة ، وحفصة ـ رضي هللا عنهما ـ فاثروا أمر هللا ، وأمر رسوله ، ومنعوا عائشة ، وحفصة ، ومن 
سوامها ذلك ، ولو كان رسول هللا يورث ، لكان أليب بكٍر وعمر أعظم الفخر به أن تكون ابنتامها 

 ([ .725وارثيت حممٍَّد )ص(])

د ِّيق حىت ماتت ، فبعيد وأم ا ما ذكره من الرُّواة يف   كون فاطمة ـ رضي هللا عنها ـ غضبت ، وهجرت الص ِّ
اً لعدَّة أدلٍة منها :  جد 

أـ ما رواه البيهقيُّ من طريق الشعب ِّ : أنَّ أاب بكٍر عاد فاطمة ، فقال هلا عليٌّ : هذا أبو بكٍر يستأذن 
خل عليها فرتض اها ؛ حىت  عليك ، فقالت : حتبُّ أن اذن له ؟ قال : نعم ، فأذنت له ، فد

د ِّيق ـ 726رضيت]) ([ . وهبذا يزول اإلشكال الوارد يف َتادي فاطمة رضي هللا عنها هلجر أيب بكٍر الص ِّ
رضي هللا عنه ـ كيف وهو القائل : وهللا لقرابة رسول هللا )ص( ، أحبُّ إيلَّ أن أصل من 

 ([ .728رسول هللا )ص(]) ([ ، وما فعل إال امتثاالً ، واتباعاً ألمر727قرابيت])

ب ـ لقد انشغلت عن كل ِّ شيٍء حبزهنا لفقدها أكرم اخللق ، وهي مصيبٌة تزري بكل ِّ املصائب ، كما 
ا انشغلت ِبرضها الذي ألزمها الفراش عن أي مشاركٍة يف أي ِّ شأٍن من الشؤون ، فضاًل عن لقاء  أهنَّ

ا   خليفة املسلمني املشغول ـ يف كل ِّ حلظٍة من حلظاته ـ بشؤون األمَّة ، وحروب الردَّة ، وغريها ، كما أهنَّ
ا أوَّل من يلحق به من أهله ، ومن   كانت تعلم بقرب حلوقها أببيها ، فقد أخربها رسول هللا )ص( أبهنَّ
نيا ، وما أحسن قول املهلَّب ؛ الذي نقله العيين : ومل يروِّ  كان يف مثل علمها ، ال خيطر بباله أمور الدُّ

ا الزمت بيتها ، فعربَّ الراوي عن ذلك ابهلجران])أحٌد  ما التقيا وامتنعا عن التسليم ، وإَّنَّ  ([ .729، أهنَّ

 

هذا ومن الثَّابت اترخيياً ، أنَّ أاب بكٍر دام أَيم خالفته يعطي أهل البيت حقَّهم يف يفء رسول هللا )ص( 
نفذ فيها أحكام املرياث ، عماًل ِبا مسعه من يف املدينة ، ومن أموال فدك ، ومخس خيرب ، إال أنَّه مل ي

رسول هللا )ص( ، وقد روي عن حممَّد بن عليٍ  بن احلسني املشهور ِبحمَّد الباقر ، وعن زيد بن عليٍ  
ما قاال : إنَّه مل يكن من أيب بكٍر ـ فيما خيتص ابابئهم ـ شيٌء من اجلور ، أو الشَّطط ، أو ما  أهنَّ

 ([ .730الظُّلم])يشكونه من احليف ، أو 



ومل ا توف ِّيت فاطمة ـ رضي هللا عنها ـ بعد رسول هللا )ص( بستَّة أشهٍر على األشهر ، وقد كان صلوات 
ا أوَّل أهله حلوقًا به ، وقال هلا مع ذلك :  أما ترضني أن تكوين » هللا وسالمه عليه عهد إليها : أهنَّ

الثالاثء لثالٍث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة ، ([. وذلك ليلة 731« ])سي ِّدة نساء أهل اجلنَّة 
عن مالٍك عن جعفر بن حممَّد ، عن أبيه ، عن جد ِّه علي ِّ بن احلسني ، قال : ماتت فاطمة بني املغرب 
والعشاء ، فحضرها أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، والزُّبري ، وعبد الرَحن بن عوف ، فلم ا ُوضِّعت 

: تقدَّم َي أاب بكٍر! قال أبو بكر : وأنت شاهد َي أاب احلسن ؟! قال : نعم لُيصلَّى عليها ، قال عليٌّ 
تقدم ، فوهللا ال يصل ِّي عليها غريك ، فصلَّى عليها أبو بكٍر ، ودفنت لياًل ، وجاء يف روايٍة : صلَّى أبو 

د ِّيق على فاطمة بنت رسول هللا )ص( فكربَّ عليها أربعاً]) مسلٍم : صلَّى  ([ . ويف روايةِّ 732بكٍر الص ِّ
 ([ .733عليها عليُّ بن أيب طالب])

د ِّيق خليفة رسول هللا )ص( أبعضاء أهل البيت صلًة ود ِّيًَّة  هذا وقد كانت صلة سي ِّدان أيب بكٍر الص ِّ
تقديريًَّة تليق به ، وهبم ، وقد كانت هذه املودَّة والث ِّقة متبادلتني بني أيب بكٍر ، وعليٍ  ، فقد مسَّى عليٌّ 

د ِّيق ، وكفله 734حد أوالده أبيب بكٍر])أ ([ ، وقد احتضن عليٌّ ابن أيب بكر حممَّدًا بعد وفاة الص ِّ
([ 735ابلر ِّعاية ، ورشَّحه للوالية يف خالفته حىت حسب عليه ، وانطلقت األلسنة ابنتقاده من أجله])

. 

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ والتزم فيها ِبتابعة الرَّسول )ص(  هذه بعض القضاَي الدَّاخلية ؛ اليت عاجلها الص ِّ
 بكل ِّ دقٍَّة ، وحرٍص ، فرضي هللا عنه ، وعن مجيع الصَّحابة الكرام الطَّي ِّبني األبرار .

* * * 

 
 
 

 الفصل الثالث

د ِّيق ألهل الر ِّدَّة  جيش أسامة وجهاد الص ِّ

 املبحث األول

 جيش أسامة

د ِّيق جيش أسامة رضي  هللا عنهما : أوالً : إنفاذ أيب بكر الص ِّ



كانت الدَّولة الرومانية إحدى الدَّولتني اجملاورتني للجزيرة العربية يف عهد النب ِّ )ص( ، وكانت حتتل 
أجزاء كبريًة من مشال اجلزيرة ، وكان أمراء تلك املناطق يُعيَّنون من قبل الدَّولة الرُّومانيَّة ، وينصاعون 

 ألوامرها .

الدُّعاة ، والبعوث إىل تلك املناطق ، وأرسل دحية الكلب بكتاب إىل هرقل بعث النبُّ الكرمي )ص( 
([ ، ولكنَّه عاند ، وأخذته العزَّة ابإلمث ، وكانت خطَّة الرَّسول 736ملك الروم يدعوه فيه إىل اإلسالم])

تلك )ص( واضحة املعامل هلز ِّ هيبة الروم يف نفوس العرب ، ومن مثَّ تنطلق جيوش املسلمني لفتح 
األراضي ، فأرسل )ص( يف العام الثامن للهجرة جيشًا ، واشتبك مع نصارى العرب والرُّوم يف معركة 
مؤتة ، واستشهد قادة اجليش على التَّوايل : زيد بن حارثة ، مثَّ جعفر بن أيب طالب ، مثَّ عبد هللا بن 

بن الوليد ـ رضي هللا عنه ـ فعاد  رواحة ـ رضي هللا عنهم ـ وتوىلَّ قيادة اجليش بعدهم سيف هللا خالد
 ([ .737ابجليش إىل املدينة النبويَّة])

([ ، ومل 738ويف العام التاسع للهجرة خرج رسول هللا )ص( جبيش عظيم إىل الشام ووصل إىل تبوك])
د اجليش يشتبك جيش املسلمني ابلرُّوم ، وال القبائل العربيَّة ، واثر حكَّام املدن الصُّلح على اجلزية ، وعا

([،ويف العام احلادي عشر ندب النبُّ )ص( الناس 739إىل املدينة بعدما مكثوا عشرين ليلًة بتبوك])
 لغزو الرُّوم ابلبلقاء، وفلسطني، وفيهم كبار املهاجرين واألنصار، وأمَّر

سامة ـ ([، قال احلافظ ابن حجر : جاء : أنَّه كان َتهيز جيش أ740عليهم أسامة ـ رضي هللا عنهم ـ])
 رضي هللا عنه ـ يوم السَّبت قبل موت النب ِّ )ص( بيومني ، وكان ابتداء ذلك قبل مرض النب ِّ )ص(

سر إىل موضع مقتل » ، فندب الناس لغزو الرُّوم يف اخر صفر ، ودعا أسامَة ـ رضي هللا عنه ـ فقال : 
الناس يف إمارة أسامة ـ  ([ وطعن بعض741« ])أبيك ، فأوطئهم اخليل ، فقد ولَّيتك هذا اجليش 
إن تطعنوا يف إمارته ؛ فقد كنتم تطعنون يف إمارة » رضي هللا عنه ـ فردَّ عليهم رسول هللا )ص( فقال : 

أبيه من قبُل ، وامي هللا ، إن كان خلليقًا لإلمارة ، وإن كان ملن أحب ِّ الناسِّ إيلَّ ، وإنَّ هذا ملن أحب ِّ 
 ([.742« ])الناس إيلَّ بعده 

رض النبُّ )ص( بعد البدء بتجهيز هذا اجليش بيومني ، واشتدَّ وجعه ـ عليه الصالة والسالم ـ فلم وم
([ ورجع إىل املدينة بعد وفاة النب ِّ الكرمي 743خيرج هذا اجليش وظلَّ معسكرًا ابجلُْرف])

ت األحوال مع انتقال الرَّسول الكرمي )ص( إىل رَحة ربه ، وصا744)ص(]) رت كما تصف ([ ، وتغريَّ
ديقة ـ رضي هللا عنها ـ بقوهلا : مل ا قبض رسول هللا )ص( ارتدَّت العرب قاطبًة ،  أمُّ املؤمنني عائشة الص ِّ



([ ([ ، 747([ما لو نزل ابجلبال الرَّاسيات هلاضها])746([ الن ِّفاق . وهللا! قد نزل يب])745واشرأبَّ
م مِّْعَزى]) ]) ([ يف748وصار أصحاب حممَّد )ص( كأهنَّ ([ يف ليلٍة مطريٍة أبرض 749حشٍ 

 ([ .750مسبعٍة])

د ِّيق أمر ـ رضي هللا عنه ـ رجاًل يف اليوم الثالث من ُمتَـَوىفَّ رسول هللا )ص( أن  وملا توىلَّ اخلالفة الص ِّ
 ينادي يف النَّـاس : ليُتِّمَّ بعث أسامة ـ رضي هللا عنه ـ أال ال يبقني ابملدينة أحٌد من جند أسامة ) رضي

 ([ ، مثَّ قام يف النـاس فحمد هللا ،751هللا عنـه ( إال خرج إىل عسكره ابجلُـْرف])

ا أان مثلكم ، وإين ِّ ال أدري لعلَّكم تكلفونين ما كان رسول هللا  وأثَّن عليه ، وقـال : َي أيُّها الناس! إَّنَّ
ا أان متَّبٌع ، ولست )ص( يطيق ، إنَّ هللا اصطفى حممَّدًا على العاملني ، وعصمه من اآلفات ،  وإَّنَّ

ِببتدٍع ، فإن استقمت ، فتابعوين ، وإن زغت ، فقو ِّموين ، وإن رسول هللا )ص( قُبض ، وليس أحٌد من 
هذه األمَّـة يطلبه ِبظلمٍة ـ ضربة سوٍط فما دوهنا ـ وإنَّ يل شيطاانً يعرتيين ، فإذا أاتين فاجتنبوين ، ال أؤثر 

نتم تغدون وتروحون يف أجٍل قد غي ِّب عنكم علُمه ، فإن استطعتم أال يف أشعاركم ، وأبشاركم ، وأ
ميضي هذا األجل إال وأنتم يف عمٍل صاحٍل ، فافعلوا ، ولن تستطيعوا ذلك إال ابهلل ، فسابقوا يف مهل 
اجالكم من قبل أن تسلمكم اجالكم إىل انقطاع األعمال ، فإنَّ قومًا نسوا اجاهلم ، وجعلوا أعماهلم 

كم أن تكونوا أمثاهلم ، اجلدَّ اجلدَّ! والوحا الوحا! والنَّجاَء النَّجاَء! فإن وراءكم طالبًا حثيثاً لغري  هم ، فإَي 
َمرُّه سريٌع ، احذروا املوت ، واعتربوا ابآلابء ، واألبناء ، واإلخوان ، وال تغبطوا األحياء إال ِبا تغبطون 

 ([ .752به األموات])

، وأثَّن عليه ، مثَّ قال : إنَّ هللا ال يقبل من األعمال إال ما أريد به وجهه ،  وقام أيضًا ، فحمد هللا
ا أخلصتم حلني فقركم ، وحاجتكم ، اعتربوا عباد هللا ِبن مات منكم ،  فأريدوا هللا أبعمالكم ، فإَّنَّ

هلم ذكر القتال ، وتفكَّروا فيمن كان قبلكم ، أين كانوا أمس ، وأين هم اليوم ؟ أين اجلب ارون الذين كان 
والغلبة يف مواطن احلروب ؟ قد تضعضع هبم الدَّهر ، وصاروا رميمًا ، قد توالت عليهم العاالت ، 
اخلبيثات للخبثني ، واخلبيثون للخبيثات ، وأين امللوك الذين أاثروا األرض ، وعمروها ؟ قد بعدوا ، 

وجلَّ ـ قد أبقى عليهم التَّبعات ، وقطع عنهم وُنسي ذكرهم ، وصاروا َكاَل شيٍء ، إال أنَّ هللا ـ عزَّ 
نيا دنيا غريهم ، وبُعثنا َخلقاً بعدهم ، فإن حنن اعتربان هبم  الشَّهوات ، ومضوا ، واألعمال أعماهلم ، والدُّ
، جنوان ، وإن احندران ، كن ا مثلهم ، أين الوضاءة احلسنة وجوههم املعجبون بشباهبم ؟ صاروا ترااًب ، 

طوا فيه حسرًة عليهم . أين الذين بنوا املدائن ، وحصَّنوها ابحلوائط ، وجعلوا فيها وصار ما فرَّ 



األعاجيب ؟ قد تركوها ملن خلفهم ، فتلك مساكنهم خاوية ، وهم يف ظلمات القبور : }َهْل حتِّسُّ 
ُهْم مِّْن َأَحٍد أَْو َتْسَمُع هَلُْم رِّْكزًا *{  نـْ ابئكم ، وإخوانكم ؟ قد [ . أين من تعرفون من ا98: ]مرميمِّ

انتهت هبم اجاهلم ، فوردوا على ما قدموا ، فحلُّوا عليه ، وأقاموا للشقاوة ، أو السعادة بعد املوت ، أال 
إنَّ هللا ال شريك له ليس بينه وبني أحد من خلقه سبٌب يعطيه به خريًا ، وال يصرف به عنه سوءًا إال 

عبيٌد مدينون ، وأنَّ ما عنده ال يدرك إال بطاعته ، أما ان ألحدكم بطاعته ، وات ِّباع أمره . واعلموا أنكم 
 ([ ؟!753أن حتسر عنه النار ، وال تبعد عنه اجلنَّة])

 

 ويف هذه اخلطبة دروٌس وعرٌب منها :

) أ ( بيان طبيعة خليفة رسول هللا )ص( ، وأنَّه ليس خليفة عن هللا ، بل عن رسول هللا )ص( ، وأنَّه 
صوٍم ، ال يطيق مقام رسول هللا )ص( بنبوَّته ، ورسالته ، ولذلك فهو يف سياسته متَّبٌع ، بشٌر غري مع

 ([ .754ليس ِببتدٍع ، أي : أنَّه على هنج النب ِّ )ص( يف احلكم ابلعدل ، واإلحسان])

 غري ) ب ( بيان واجب األمَّة يف مراقبة احلاكم ، لتعينه يف إحسانه ، وصالحه ، وتقو ِّمه ، وتنصحه يف
 ذلك ؛ ليظلَّ على الطريق متَّبعاً ، غري مبتدع .

) جـ ( بيان أنَّ النبَّ )ص( عدل بني األمَّة ، فلم يظلم أحدًا ، ولذلك ليس ألحٍد عند النب ِّ )ص( 
مظلمٌة صغريٌة ، أو كبريٌة ، ومعَّن هذا : أنَّه سوف يسري على نفس النَّهج ، ينشر العدل ، ويبتعد عن 

من مثَّ على األمَّة أن تعينه على ذلك ، وإذا راه أحٌد غاضبًا فعليه أن جيتنبه حىت ال يؤذي الظُّلم ، و 
د ِّيق 755أحدًا ، فيخالف ما راه يف سياسة االت ِّباع]) ([ للنب ِّ )ص( ، والشَّيطان الذي يعرتي الص ِّ

([ 756الئكة ، وقرينه من اجلن ِّ])يعرتي مجيع بين ادم ، فإنَّه ما من أحٍد إال وقد وكَّل هللا به قرينه من امل
. 

ما منكم من أحٍد إال وقد وُك َِّل » والشيطان جيري من ابن ادم جمرى الدَّم ، فقد قال رسول هللا )ص( : 
ك َيرسول هللا ؟قال : « . به قرينه من اجلن ِّ ، وقرينه من املالئكة  َي إال أنَّ هللا أعانين » قالوا : وإَي  وإَي 

 ([.757« ])ال أيمرين إال خبري عليه ، فأسلم ، ف

» وقد جاء يف احلديث أيضاً : مل ا مرَّ به بعض األنصار ، وهو يتحدَّث مع صفيَّة لياًل ، فقال )ص( : 
إن  الشيطان جيري من » فقاال : سبحان هللا َي رسول هللا! قال : « على رسلكما إهنا صفيَّة بنت حيي 

([. ومقصود 758« ])يقذف الشيطان يف قلوبكما سوءًا  اإلنسان جمرى الدَّم ، وإين ِّ خشيت أن
د ِّيق بذلك : إين ِّ لست معصوماً كالرَّسول )ص( . وهذا حقٌّ])  ([ .759الص ِّ



د ِّيق على وعظ املسلمني ، وتذكريهم ابملوت ، وحال امللوك الذين مضوا ، وحث ِّهم  ) د ( حرص الص ِّ
 وجلَّ ، ويستقيموا يف حياهتم على على العمل الصَّاحل ، ليستعدُّوا للقاء هللا عزَّ 

د ِّيق لقوَّة البيان يف خطبه ، ويف حديثه لألمَّة ، 760منهج هللا تعاىل]) ([ ، وهنا نلحظ توظيف الص ِّ
وقد كان ـ رضي هللا عنه ـ أفصح خطباء النب ِّ )ص( ؛ يقول عنه األستاذ العقاد : أم ا كالمه فهو من 

واحلكمة ، وله من مواقع الكلم أمثلٌة اندرٌة تدلُّ الواحدة منها على أرجح ما قيل يف موازين اخلُلق ، 
ملكة صاحبها ، فيغين القليل منها عن الكثري ، كما تغين السُّنبلة الواحدة عن اجلرين احلافل ، فحسُبك 
أن تعلم معدن القول من نفسه ، وفكره حني تسمع كلمًة ، كقوله : ) احرص على املوت ، ُتوَهْب لك 

ياة ( أو قوله : أصدق الص ِّدق األمانة ، وأكذب الكذب اخليانة . الصَّرب نصف اإلميان ، واليقني احل
اإلميان كلُّه . فهي كلماٌت تتَّسم ابلقصد ، والسَّداد ، كما تتَّسم ابلبالغة ، وحسن التَّعبري ، وتنب عن 

نها املستكثرون ؛ ألنَّ هذا الفهم املعدن الذي جنمت منه ، فتغين عن عالمات التثقيف ؛ اليت يستكثر م
األصيل هو اللُّباب املقصود من التثقيف ، وكانت له )ص( لباقٌة يف اخلطاب إىل جانب البالغة يف 

 ([ .761الكالم])

د ِّيق والصَّحابة يف أمر إنفاذ اجليش :  اثنياً : ما متَّ بني الص ِّ

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ أب ن يبقي اجليش ، فقالوا : إنَّ هؤالء جلُّ املسلمني اقرتح بعض الصَّحابة على الص ِّ
([ . 762، والعرب على ما ترى قد انتقضت بك ، فليس ينبغي لك أن تفر ِّق عنك مجاعة املسلمني])

وأرسل أسامة من معسكره من اجلُْرف عمر بن اخلطاب ـ رضي هللا عنهما ـ إىل أيب بكر يستأذنه أن 
وجوه املسلمني ، وجلَّتهم ، وال امن على خليفة رسول هللا )ص( ، يرجع ابلناس ، وقال : إنَّ معي 

 ([ .763وحرم رسول هللا )ص( ، واملسلمني أن يتخطَّفهم املشركون])

ولكنَّ أاب بكٍر خالف ذلك ، وأصرَّ على أن تستمرَّ احلملة العسكرية يف حترُّكها إىل الشام مهما كانت 
سرتح أسامة ، وهيئة أركان حربه إلصرار اخلليفة على رأيه ، وقد الظروف ، واألحوال ، والنتائج ، ومل ي

بذلوا لدى اخلليفة عدَّة حماوالت ؛ كي يقنعوه بصواب فكرهتم ، وعندما كثر اإلحلاح على أيب بكٍر دعا 
عامَّة املهاجرين ، واألنصار إىل اجتماع يف اجمللس ملناقشة هذا األمر معهم ، ويف هذا االجتماع دار 

طويٌل متشع ٌِّب ، وكان أشدَّ املعارضني الستمرار َحلة الشام عمر بن اخلطاب ، مبدًَي ُتوُّفه نقاٌش 
الشديد على اخلليفة ، وحرم رسول هللا ، وكل ِّ املدينة ، وأهلها من أن تقع يف قبضة األعراب املرتد ِّين 



فوه مم ا ستتعرض له املدينة من املشركني ، وعندما أكثر وجوه الصَّحابة هبذا الصَّدد على اخلليفة ، وخوَّ 
 أخطاٍر جساٍم إن هو

د ِّيق 764أصرَّ على حتريك جيش أسامة لغزو الروم ، أمر بفض ِّ االجتماع األوَّل]) ([ بعد أن مسع الص ِّ
لرأيهم ، واستوضح منهم إن كان ألحدهم ما يقول ، وذلك حىت  يعطي إخوانه ، وأهل الرأي كامل 

 . ([765الفرصة لبيان رأيهم])

مثَّ دعاهم إىل اجتماع عامٍ  اخر يف املسجد ، ويف هذا االجتماع طلب من الصَّحابة أن ينسوا فكرة 
إلغاء مشروٍع وضَعه رسوُل هللا )ص( بنفسه ، وأبلغهم أنَّه سينفذ هذا املشروع ، حىت لو تسبَّب تنفيذه 

([ قائاًل : 766خاطب الصحابة])يف احتالل املدينة من قبل األعراب املرتد ِّين ، فقد وقف خطيبًا ، و 
باع ُتطفين ، ألنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول هللا  والذي نفُس أيب بكٍر بيده! لو ظننُت أنَّ الس ِّ

 ([ .767)ص( ، ولو مل يبَق يف القرى غريي ، ألنفذته])

سلمني ؛ ألنَّ يف نعم لقد كان أبو بكٍر مصيبًا فيما عزم عليه من بعث أسامة خمالفًا بذلك رأي مجيع امل
م ، واألحداث سالمة رأيه وصواب قراره ؛ الذي اعتزم  ذلك أمراً من رسول هللا )ص( ، وقد أثبتت األَي 

 ([ .768تنفيذه])

وطلبت األنصار رجاًل أقدم سن ًا من أسامة يتوىلَّ أمر اجليش ، وأرسلوا عمر بن اخلطاب ليحد ِّث 
د ِّيق يف ذلك ، فقال عمر ـ رضي هللا عنه ـ : فإنَّ األنصار تطلب رجاًل أقدم سن اً من أسامة ـ رضي  الص ِّ

هللا عنه ـ فوثب أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ وكان جالسًا فأخذ بلحية عمر ـ رضي هللا عنه ـ وقال له : 
([! فخرج 769ثكلتك أمُّك ، وعدمتك َيبن اخلطاب! استعمله رسول هللا )ص( ، وأتمرين أن أنزعه])

 عنه ـ إىل الناس ، فقالوا : ما صنعت ؟ فقال : امضوا ثكلتكم أمَّهاُتكم! ما لقيُت يف عمر ـ رضي هللا
 ([ .770سببكم من خليفة رسول هللا )ص(])

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ حىت  أاتهم ، فأشخصهم ، وشيَّعهم وهو ماٍش وأسامة راكب  مثَّ خرج أبو بكٍر الص ِّ
بكٍر ـ رضي هللا عنهم ـ فقال له أسامة ـ رضي هللا عنه ـ : َي . وعبد الرَحن بن عوف يقود دابة أيب 

خليفة رسول هللا )ص( : وهللا لرتكنَبَّ ، أو ألنزلنَّ! فقال : وهللا ال تنزل ، ووهللا ال أركب! وما عليَّ أن 
َ قدميَّ يف سبيل هللا ساعًة])  ([ .771أغرب ِّ

 



د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ ألسامة ـ رض ي هللا عنه ـ : إن رأيت أْن تعينين بعمر ، فافعل . فأذن مثَّ قال الص ِّ
د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ إىل اجليش ، فقال : َي أيها الناس! قفوا أوصيكم 772له]) ([ . مثَّ توجه الص ِّ

 بعشٍر فاحفظوها عين ِّ :

اً ، وال شيخًا كبرياً ، وال ([ ، وال تقتلوا طفاًل صغري 773ال ُتونوا ، وال تُغِّلُّوا ، وال تغدروا ، وال َتث ِّلوا])
امرأًة ، وال تعقروا خناًل ، وال حتر ِّقوه ، وال تقطعوا شجرًة مثمرة ، وال تذحبوا شاًة ، وال بقرًة ، وال بعرياً إال 
ملأكلٍة ، وسوف َترُّون أبقواٍم قد فرَّغوا أنفسهم يف الصَّوامع ، فدعوهم وما فرَّغوا أنفسهم له ، وسوف 

أيتونكم ابنية فيها ألوان الطَّعام فإذا أكلتم منه شيئًا بعد شيٍء فاذكروا اسم هللا عليها  تقدمون على قومٍ 
([أوساط رؤوسهم وتركوا حوهلا مثل العصائب ، 774. وتلقون أقوامًا قد فحصوا])

 ([ .776([ابلسيف خفقاً . اندفعوا ابسم هللا])775فأخفقوهم])

د ِّيق أسامة ـ رضي هللا  عنهما ـ أن يفعل ما أمر به النَّبُّ الكرمي )ص( قائاًل : اصنع ما أمرك وأوصى الص ِّ
([ وال تقصرنَّ يف شيء من أمر رسول هللا 777به نبُّ هللا )ص( ، ابدأ ببالد قضاعة ، مثَّ ائتِّ ابل])

([ . ومضى أسامة ـ رضي هللا عنه ـ جبيشه ، وانتهى 778)ص( ، وال تعجلنَّ ملا خلَّفت عن عهده])
([ ، 779 ما أمر به النبُّ )ص( من بث ِّ اخليول يف قبائل قضاعة ، والغارة على ابل ، فَسلِّم وغنم])إىل

 ([ .780وكان مسريه ذاهباً ، وقافالً أربعني يوماً])

وقدم بنعي رسول هللا على هَِّرقل ، وإغارة أسامة يف انحية أرضه خرٌب واحٌد فقالت الرُّوم : ما ابل هؤالء 
([ ؟ وقال العرب : لو مل يكن هلم قوٌَّة ، ملا أرسلوا هذا 781، مثَّ أغاروا على أرضنا]) ميوت صاحبهم

 ([ .783([ . فكفُّوا عن كثرٍي مم ا كانوا يريدون أن يفعلوه])782اجليش])

 

د ِّيق جيش أسامة :  اثلثًا : أهمُّ الدروس ، والعرب ، والفوائد من إنفاذ الص ِّ

 ل ، والشَّدائد ال تشغل أهل اإلميان عن أمر الد ِّين :ـ األحوال تتغريَّ ، وتتبدَّ 1

ما أشدَّ التَّحوُّل ، وأخطره! وما أسرعه كذلك! سبحان هللا الذي يقلب األحوال كيفما يشاء : }فـَعَّاٌل 
مذعنًة  [ . أتيت وفود العرب23[ }اَل ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلوَن *{ : 16: ]الربوجلَِّما يُرِّيُد *{ 

منقادًة مطيعًة وهبذه الكثرة ، حىت مس ِّي العام التاسع عام الوفود ، مثَّ تتقلَّب األحوال ، فيخشى من أن 
([ ، بل قد جاءت لإلغارة 784أتيت القبائل العربيَّة لإلغارة على املدينة املنورة عاصمة اإلسالم])

([ ، وال غرابة يف هذا فإنَّ من 785)للقضاء ـ على حسب زعمها الباطل ـ على اإلسالم واملسلمني]



سنن هللا الثابتة يف األمم أنَّ أَيمها ال تبقى اثبتًة على حالٍة ، بل تتغريَّ ، وتتبدَّل ، وقد َأخرب بذلك 
 } ُم نَُداوِّهُلَا بـَنْيَ النَّاسِّ م َويصرفها عزَّ وجلَّ بقوله : }َوتِّْلَك اأَلَيَّ  [ .140عمران : ]آل الذي يقل ِّب األَي 

نيا هي دوٌل بني الناس ، ال يدوم مسارُّها ، وال مضارُّها ،  قال الرَّازي يف تفسريه : واملعَّن : أنَّ أَيم الدُّ
فيوٌم حيصل فيه سروٌر له ، والغمُّ لعدوه ، ويوٌم اخر ابلعكس من ذلك ، وال يبقى شيٌء من أحواهلا ، 

 ([ .786وال يستقرُّ أثٌر من ااثرها])

رعة نَُداوِّهُلا للدَّاللة على َتدُّد سنَّة مداولة األَيم من األمم ، واستمرارها ، ويف هذا وجاءت صيغة املضا
الة على التَّجدُّد ، واالستمرار لإليذان أبنَّ تلك املداولة  قال القاضي أبو السعود : وصيغة املضارع الدَّ

ُم دوٌل ، واحلرب ([ وقد ق787سنٌَّة مسلوكٌة بني األمم قاطبًة ، سابقتها ، والحقتها]) يل : األَيَّ
 ([ .788سجاٌل])

 وقال الشاعر :

])  فـََيوٌم علينا ويوٌم لنا د ِّيق يعل ِّم األمَّة إذا نزلت هبا 789ويوٌم ُنساء ويوٌم ُنَسرُّ ([ فالص ِّ
دَّة، وأملَّت هبا املصيبة أن تصرب، فالنَّصر مع الصَّرب ، وأال تيأس وال تقنط من رَحة هللا : }إِّنَّ  َرَْحََة  الش ِّ

نِّنَي *{ ]األعراف :   [ .56اَّللَِّّ َقرِّيٌب مَِّن اْلُمْحسِّ

وليتذكَّر املسلم دائمًا : أنَّ الشدة مهما عظمت ، واملصيبة مهما اشتدَّت ، وكربت فإنَّ من سنن هللا 
إن املسلم ألمره عجيٌب يف [ و 6،  5: ]الشرحالثابتة : }فَإِّنَّ َمَع اْلُعْسرِّ ُيْسرًا *إِّنَّ َمَع اْلُعْسرِّ ُيْسرًا *{ 
عجباً ألمر املؤمن ، إنَّ أمره كلَّه خرٌي ، وليس » هذه الدنيا ، فقد بنيَّ رسول هللا )ص( ذلك يف قوله : 

ذلك ألحٍد إال للمؤمن ، إن أصابته سرَّاء شكر ، فكان خرياً له ، وإن أصابته ضرَّاء صرب ، فكان خرياً 
 ([.790« ])له 

ادة من بعث جيش أسامة : أنَّ الشدائد ، واملصائب مهما عظمت ، وكربت ال ومن الدُّروس املستف
د ِّيق عن أمر الد ِّين .  تشغل أهل اإلميان عن أمر الد ِّين . إنَّ وفاة الرسول الكرمي )ص( مل تشغل الص ِّ

د ِّيق من رسول  هللا وأمر ببعث أسامة يف ظروف كاحلة مظلمة ابلن ِّسبة للمسلمني ولكن ما تعلَّمه الص ِّ
 ([ .791من االهتمام أبمر الد ِّين مقدَّم على كل ِّ شيٍء ، وبقي هذا األمر حىت ارحتل من هذه الدُّنيا])

 ـ املسرية الدَّعوية ال ترتبط أبحٍد ، ووجوب ات ِّباع النب ِّ )ص( :2

د ِّيق ـ  د ِّيق جيش أسامة ـ رضي هللا عنهما ـ جند أنَّ الص ِّ رضي هللا عنه ـ بنيَّ ويف قصَّة إنفاذ أيب بكٍر الص ِّ
بقوله وعمله : أنَّ مسرية الدَّعوة مل ، ولن تتوقَّف حىت ِبوت سي ِّد اخللق ، وإمام األنبياء ، وقائد املرسلني 



)ص( ، وأثبَت مواصلَة العمل الدَّعوي ِّ ابملبادرة إىل إنفاذ هذا اجليش ، حيث اندى مناديه يف اليوم 
جند أسامة ـ رضي هللا عنه ـ إىل عسكره ابجلُْرف . وقد كان  الثالث من وفاة رسول هللا )ص( خبروج

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ قبل ذلك قد بنيَّ يف خطبته اليت ألقاها إثر بيعته عن عزمه على مواصلة بذل  الص ِّ
 ([ .792اجلهود خلدمة هذا الد ِّين])

وتوكَّلوا على رب ِّكم ، فإنَّ دين هللا  وقد جاء يف روايٍة قوله : فاتقوا هللا أيها الناس! واعتصموا بدينكم ،
قائٌم ، وإنَّ كلمة هللا اتمٌَّة ، وإنَّ هللا انصر من نصره ، ومعزُّ دينه ، وهللا! ال نبايل من أجلب علينا من 
خلق هللا! إنَّ سيوف هللا ملسلولة ما وضعناها بعد ، ولَُنَجاهَِّدنَّ َمْن خالفنا كما جاهدان مع رسول هللا 

 ([ .793 يبغنيَّ أحٌد إال على نفسه]))ص( ، فال

د ِّيق جيش أسامة ـ رضي هللا عنهما ـ أنَّه جيب على املسلمني  ومن الدروس املستفادة من قصَّة إنفاذ الص ِّ
د ِّيق من فعله : أنَّه عاضٌّ على  ات ِّباع أمر النب ِّ )ص( يف السَّرَّاء ، والضَّرَّاء ، فقد بنيَّ الص ِّ

لنواجذ ، ومنف ُِّذها مهما كثرت املخاوف ، واشتدَّت املخاطر ، وقد َتلَّى هذا أثناء أوامر النب ِّ )ص( اب
 هذه القصَّة عدَّة مرَّاٍت ، منها :

أ ـ مل ا طلب املسلمون إيقاف جيش أسامة ـ رضي هللا عنه ـ نظرًا لتغريُّ األحوال ، وتدهورها ؛ أجاب ـ 
باع ُتطفين ؛ ألنفذت رضي هللا عنه ـ ِبقولته اخلالدة : والذي نفس  أيب بكٍر بيده! لو ظننت أنَّ الس ِّ

 ([ .794بعث أسامة ، كما أمر به رسول هللا )ص( ، ولو مل يبق يف القرى غريي ؛ ألنفذته])

د ِّيق  ب ـ ومل ا استأذنه أسامة ـ رضي هللا عنهما ـ يف الرُّجوع جبيشه من اجلُْرف إىل املدينة خوفًا على الص ِّ
مل أيذن له ، بل أبدى عزمه ، وتصميمه على تنفيذ قضاء النب ِّ الكرمي )ص( بقوله : لو وأهل املدينة ؛ 

([ . وقدَّم رضي هللا عنه 795خطفتين الكالب ، والذ ِّائب ، مل أردَّ قضاًء قضى به رسول هللا )ص(])
َنٍة إَِّذا َقَضى اَّللَُّ َوَرُسولُُه أَْمرًا َأْن ِبوقفه هذا صورًة تطبيقيًَّة لقول هللا عزَّ وجلَّ : }َوَما َكاَن لُِّمْؤمٍِّن َواَل مُ  ْؤمِّ

ْم َوَمْن يـَْعصِّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضاَلالً ُمبِّيناً *{   [ .36: ]األحزابَيُكوَن هَلُُم اخلِّيَـرَُة مِّْن أَْمرِّهِّ

ضبه الشديد على ج ـ وعندما طُلب منه تعيني رجٍل أقدم سن ًا من أسامة ـ رضي هللا عنه ـ أبدى غ
([ ، وقال له : ثكلتك أمُّك 796الفاروق ـ رضي هللا عنه ـ بسبب جرأته على نقل مثل هذا االقرتاح])

 ([ .797، وعدمتك َيبن اخلطاب! استعمله رسول هللا )ص( ، وأتمرين أن أنزعه])

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ ابت ِّباع النب ِّ الكر  مي )ص( كذلك يف خروجه لتشييع د ـ وَتلَّى اهتمام أيب بكٍر الص ِّ
د ِّيق ـ رضي هللا 798اجليش ، ومشيه مع أسامة ـ رضي هللا عنه ـ الذي كان راكباً]) ([ . ولقد كان الص ِّ



عنه ـ يف عمله هذا مقتدَيً ِبا فعله سي ِّد األولني ، واآلخرين رسولنا الكرمي ـ صلوات ريب وسالمه عليه ـ 
([ ، فقد روى اإلمام أَحد 799ملا بعثه رسول هللا )ص( إىل اليمن])مع معاذ بن جبل ـ رضي هللا عنه ـ 

عن معاذ ابن جبل ـ رضي هللا عنه ـ قال : مل ا بعثه رسول هللا )ص( إىل اليمن خرج معه رسول هللا )ص( 
 ([ .800يوصيه ، ومعاذ ـ رضي هللا عنه ـ راكٌب ، ورسول هللا )ص( ميشي حتت راحلته])

 

بنَّا تعليقاً على هذا احلديث : وقد فعل ذلك أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ أبسامة بن زيد قال الشَّيخ أَحد ال
ـ رضي هللا عنهما ـ مع صغر سن ِّه ، فقد عقد له النبُّ )ص( قبل وفاته لواًء على جيٍش ومل يسافر إال بعد 

هللا عنه ـ راكبًا ، اقتداًء ِبا وفاة النب ِّ )ص( ، فشيعه أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ ماشيًا ، وأسامة ـ رضي 
 ([ .801فعله النبُّ )ص( ِبعاٍذ رضي هللا عنه])

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ ابالقتداء ابلرَّسول الكرمي )ص( أيضًا يف قيامه  هـ  وظهرت عناية أيب بكٍر الص ِّ
يقتصر بتوصية اجليش عند توديعهم ، حيث كان رسول هللا )ص( يوصي اجليوش عند توديعهم ، ومل 

د ِّيق على هذا ، بل إنَّ معظم ما جاء يف وصيته جليش أسامة كان مقتبسًا من وصاَي النب ِّ )ص(  الص ِّ
 ([ .802للجيوش])

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ يف االقتداء ابلرَّسول الكرمي )ص( فيما قاله ، وفعله فحسب  ومل يقف أبو بكٍر الص ِّ
([ ، فقد 803ه ـ بتنفيذ أمره )ص( ، وهناه عن التَّقصري فيه])، بل أمر أمري اجليش أسامة ـ رضي هللا عن

قال له رضي هللا عنهما : اصنع ما أمرك به نبُّ هللا )ص( ، اِّبدأ ببالد قضاعة ، مث إيت ابل ، وال 
([ . ويف رواية أخرى : أنَّه قال )ص( : امض َي أسامة 804تقصرنَّ شيئًا من أمر رسول هللا )ص(])

رت به ، مثَّ اغز حيث أمرك رسول هللا )ص( من انحية فلسطني ، وعلى أهل مؤتة فإنَّ للوجه الذي أُم
([ . ويف رواية عند ابن األثري : وأوصى أسامَة ـ رضي هللا عنه ـ أن يفعل ما 805هللا سيكفي ما تركت])

 ([ .806أمر به رسول هللا )ص(])

د ِّي ق ، وشرح هللا صدورهم لذلك ، وَتسَّكوا أبمر الرسول لقد انقاد الصَّحابة ـ رضي هللا عنهم ـ لرأي الص ِّ
الكرمي )ص( وبذلوا املستطاع لتحقيقه ، فنصرهم هللا تعاىل ، ورزقهم الغنائم ، وألقى يف قلوب الناس 

 ([ .807هيبتهم ، وكفَّ عنهم كيد األعداء ، وشرَّهم])

مٍَّد )ص( أرسل أبو بكٍر ـ رضي وقد حتدَّث توماس ارنولد عن بعث جيش أسامة ، فقال : بعد وفاة حم
هللا عنه ـ اجليش الذي كان النبُّ )ص( قد عزم على إرساله إىل مشارف الشام ، وعلى الرَّغم من 

 معارضة بعض املسلمني بسبب احلالة املضطربة يف بالد العرب إذ ذاك ، فأسكت



باع ُتطفين؛ ألنفذت جيش أسامة ـ  احتجاجهم بقوله : قضاًء قضى به رسول هللا ، ولو ظننُت: أنَّ الس ِّ
([ ... مثَّ قال : وكانت هذه هي أوىل تلك السلسلة الرَّائعة 808رضي هللا عنه ـ كما أمر النبُّ )ص(])

من احلمالت اليت اجتاح العرب فيها سورية ، وفارس ، وأفريقية الشَّمالية ، فقوضوا دولة فارس القدمية ، 
 ([ .809من أمجل والَيهتا]) وجرَّدوا اإلمرباطورية الرُّومانية

وهكذا نرى : أنَّ هللا تعاىل قد ربط نصر األمة ، وعزَّها ابت ِّباع النب ِّ الكرمي )ص( ، فمن أطاعه ؛ فله 
ا واقتدائها بسنَّة  النَّصر ، والتَّمكني ، ومن عصاه ؛ فله الذُّلُّ ، واهلوان ، فسرُّ حياة األمَّة يف طاعتها لرهب ِّ

 ([ .810)ص(])نبي ِّها 

 ـ حدوث اخلالف بني املؤمنني ، وردُّه إىل الكتاب والسُّنَّة :3

ومم ا نستفيد من هذه القصَّة : أنَّه قد حيدث اخلالف بني املؤمنني الصَّادقني حول بعض األمور ، فقد 
ت اختلفت اآلراء حول إنفاذ جيش أسامة ـ رضي هللا عنه ـ يف تلك الظروف الصَّعبة ، وقد تعدَّد

األقوال حول إمارته ، ومل جيرَّهم اخلالف يف الرأي إىل التَّباغض ، والتَّشاجر ، والتَّدابر ، والتَّقاطع ، 
د ِّيق 811والتَّقاتل ، ومل يصرَّ أحٌد على رأي بعد وضوح فساده ، وبطالنه]) ([ ، وعندما ردَّ الص ِّ

رضي هللا عنه : أنَّه ما كان ليفر ِّط فيما أمر اخلالف إىل ما ثبت من أمر النب ِّ )ص( ببعث أسامة ، وبنيَّ 
ت األحوال ، وتبدَّلت ؛ استجاب بقيَّة الصَّحابة حلكم النب ِّ )ص( بعدما  به رسول هللا )ص( مهما تغريَّ
د ِّيق ، كما أنَّه ال عربة لرأي األغلبية إذا كان خمالفًا للنَّص ِّ ، فقد رأى عامَّة الصَّحابة  وضَّحه هلم الص ِّ

د ِّيق : إنَّ العرب قد انتقضت عليك ، وإنَّك ال تصنع بتفريق النَّاس حبس ج يش أسامة ، وقالوا للص ِّ
([ ، فأولئك الناس مل يكونوا كعامَّة الناس ، بل كانوا من الصَّحابة الذين هم خري البشر ، 812شيئاً])

د ِّي ق ـ رضي هللا عنه ـ مل يستجب هلم وجدوا على األرض بعد األنبياء والرُّسل ـ عليهم السالم ـ لكنَّ الص ِّ
 ([ .813مبي ِّناً : أنَّ أمر رسول هللا )ص( أجلُّ وأكرُم ، وأوجُب ، وألزُم من رأيهم كل ِّهم])

وقد َتلَّت هذه احلقيقة يف حادثة وفاة النب ِّ )ص( حيث رأى عامَّة الصَّحابة ـ رضي هللا عنهم ـ وفيهم 
 ص( مل ميت ، ورأى عدٌد قليٌل من الصَّحابة ـ رضي هللا عنهمعمُر ـ رضي هللا عنه ـ أنَّ النبَّ )

ـ : أنه )ص( قد مات ، منهم أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ وقد رأينا أنَّ أاب بكٍر َتسَّك ابلنَّص ِّ ، وبنيَّ خطأ 
 ([ .814َمْن قال : إنَّ رسول هللا )ص( مل ميت])

وفاته )ص( : فيؤخذ منه : أنَّ األقل عددًا يف  قال احلافظ ابن حجر تعليقًا على رأي األكثرين حول
جيح ابألكثر])  ([ .815االجتهاد قد يصيب ، وخيطىء األكثريَّة فال يتعنيَّ الرتَّ



د ِّيق جيش أسامة ـ رضي هللا عنهما ـ أنَّ أتييد  فخالصة الكالم : أنَّ مم ا نستفيده من قصَّة تنفيذ الص ِّ
([ ، ومم ا يستفاد من هذه القصَّة انقياد املؤمنني ، 816)الكثرة لرأٍي ليس دلياًل على إصابته]

د ِّيق أنَّ النبَّ )ص( قد أمر بتنفيذ جيش أسامة ،  وخضوعهم للحق ِّ إذا اتَّضح هلم ، فعندما ذكَّرهم الص ِّ
 ([ .817وهو الذي عنيَّ أسامة أمرياً على اجليش ؛ انقاد أولئك األبرار لألمر النبوي ِّ الكرمي])

 دَّعوة مقرونًة ابلعمل ، ومكانة الشَّباب يف خدمة اإلسالم :ـ جعل ال4

مل ا أصرَّ أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ على بقاء أسامة بن زيد ـ رضي هللا عنه ـ أمرياً للجيش حرصاً منه على 
لياً التمسُّك ِبا قرَّره رسول هللا )ص( ؛ مل يقتصر على اإلصرار على إمارته فحسب ، بل قدَّم اعرتافاً عم

 إبمارته ، وقد َتلَّى ذلك يف أمرين :

أـ مشى أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ مع أسامة ـ رضي هللا عنه ـ وهو راكٌب ، وقد كان ابن عشرين سنة ، 
د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ قد َتاوز ست ِّني سنًة من عمره ، وأصرَّ على املشي  أو مثاين عشرة سنًة ، وكان الص ِّ

 عنه ـ كما أصرَّ على بقاء أسامة ـ رضي هللا عنه ـ راكباً مل ا طلب منه أسامة ـ رضي مع أسامة ـ رضي هللا
هللا عنه ـ إم ا أن يركب هو، أو أيذن له ابلنزول، فلم يوافق رضي هللا عنه ال على هذا ، وال على ذاك، 

ه ـ إىل االعرتاف إبمرة وهبذا قدَّم رضي هللا عنه ابستمراره يف مشيه ذلك دعوًة جليش أسامة ـ رضي هللا عن
د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ ِبشيه ذلك  أسامة ـ رضي هللا عنه ـ ورفع احلرج عنها من صدورهم ، وكأنَّ الص ِّ

 خياطب اجليش ، فيقول :

انظروا أيُّها املسلمون! أان أبو بكٍر رغم كوين خليفَة رسول هللا )ص( أمشي مع أسامة ، وهو راكٌب ، 
مارته ، حيث أمَّره رسولنا الكرمي إمامنا األعظم ، وقائدان األعلى ـ صلوات ريب ِّ وسالمه إقراراً ، وتقديراً إل

 ([ ؟!818عليه ـ فكيف َترأمت على االنتقاد على إمارته])

د ِّيق يرغب يف بقاء عمر بن اخلطاب ـ رضي هللا عنهما ـ ابملدينة نظراً   ب ـ كان أبو بكٍر الص ِّ

ه ابملدينة ؛ إن حلاجته إليه . لكنَّه مل أيمر  ه بذلك ، بل استأذن من أسامة ـ رضي هللا عنه ـ يف تركه إَي 
رأى هو ذلك مناسبًا ، وهبذا قدَّم الصد ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ صورًة تطبيقيًَّة أخرى العرتافه ، واحرتامه 

 قياد إلمارته .إلمارة أسامة ـ رضي هللا عنه ـ وفيها بال شكٍ  دعوٌة قويٌة للجيش إىل اإلقرار ، واالن

وهذا الذي اهتمَّ به الصد ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ من جعل دعوته مقرونًة ابلعمل هو الذي أمر به اإلسالم ، 
([ ، قال تعاىل : 819ووبَّخ الرَّبُّ ـ عزَّ وجلَّ ـ أولئك الذين أيمرون الناس ابلرب ِّ وينسون أنفسهم])

ْلربِّ ِّ َوتـَْنسَ  ُلوَن اْلكَِّتاَب أََفالَ تـَْعقُِّلوَن *{ }َأأَتُْمُروَن النَّاَس ابِّ  [ .44: ]البقرةْوَن أَنـُْفَسُكْم َوأَنـُْتْم تـَتـْ



ومم ا يتجلَّى يف هذه القصَّة كذلك منزلة الشباب العظيمة يف خدمة اإلسالم ، فقد عنيَّ رسول هللا )ص( 
ل الرُّوم ـ القوة العظيمة يف زعم الشَّابَّ أسامة بن زيد ـ رضي هللا عنهما ـ أمريًا على اجليش املعد ِّ لقتا

د ِّيق ـ  الناس يف ذلك الوقت ـ وكان عمره انذاك عشرين سنًة ، أو مثاين عشرة سنًة ، وأقرَّه أبو بكٍر الص ِّ
رضي هللا عنه ـ على منصبه رغم انتقاد الناس ، وعاد األمري الشَّابُّ بفضل هللا تعاىل من مهمَّته اليت 

 . ُأسندت إليه غاَّناً ظافراً 

ويف هذا توجيٌه للشَّباب يف معرفة مكانتهم يف خدمة اإلسالم ، ولو نعيد النَّظر يف اتريخ الدعوة 
اإلسالمية يف املرحلتني املك ِّيَّة ، واملدنيَّة ؛ لوجدان شواهد كثريًة تدلُّ على ما قام به شباب اإلسالم يف 

كة يف اجلهاد يف سبيل هللا ، والدَّعوة إىل هللا خدمة القران والسُّنَّة ، وإدارة أمور الدَّولة ، واملشار 
 ([ .820تعاىل])

 ـ صورة مشرقة من اداب اجلهاد يف اإلسالم :5

ومن فوائد قصَّة بعث أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ جليش أسامة : أهنا تقد ِّم لنا صورًة مشرقًة للجهاد 
هم ، ومل اإلسالمي ، وقد َتلَّت تلك الصُّورة يف وصيَّة أيب بكٍر الص ِّ  د ِّيق جليش أسامة عند توديعه إَي 

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ يف وصاَيه للجيوش إال مستنًا بسنَّة املصطفى )ص( ، حيث   يكن أبو بكٍر الص ِّ
([ ، ومن خالل فقرات الوصيَّة 821كان عليه الصالة والسالم يوصي األمراء واجليوش عند توديعهم])

ة من حروب املسلمني ، فهي دعوٌة إىل اإلسالم ، فإذا ما رأت اليت جاءت يف البحث تظهر الغاي
 الشُّعوب جيشاً يلتزم هبذه الوصاَي ال َتلك إال الدُّخول يف دين هللا طواعيًة ، واختياراً :

 

ا ترى جيشاً ال خيون ، بل يصون األمانة ، ويفي ابلعهد ، وال يسرق مال الناس ، أو يستويل عليه  أـ إهنَّ
 دون حقٍ  .

ب ـ جيشًا ال ميثل ابآلدمي ِّني ، بل هو حيسن القتل كما حيسن العفو ، حيرتم الط ِّفل ، ويرَحه ، ويرب 
 الشيخ الكبري ، ويكرمه ، ويصون املرأة ، وحيفظُها .

ج ـ جيشًا ال يبد ِّد ثروة البالد املفتوحة ، بل تراه حيفظ النَّخيل ، وال حيرقه ، وال يقطع شجرًة مثمرًة ، 
 ر املزروعات ، أو خيرب احلقول .وال يدم ِّ 

د ـ وإذا ما حافظ على الثَّروة اآلدميَّة ، فلم يغدر ، ومل خين ، ومل يغلَّ ، ومل ميثل بقتيل ، ومل يقتل طفالً 
، وال شيخًا كبريًا ، وال امرأة ، وحافظ على الثَّروة الز ِّراعية ، فلم يعقر خناًل ، أو يقطع شجرًة مثمرًة ، 

 نفس الوقت على الثروة احليوانيَّة ، فال يذبح شاًة ، أو بقرًة ، أو بعرياً إال لألكل فقط ، فهو حيافظ يف



ا حتو ِّل البالد اليت حتارهبا إىل خراٍب ودمار ؟  فهل حتافظ اجليوش على واحٍد من هذه األشياء ؟ أم أهنَّ
 البوسنة من قبل الص ِّرب ، ([ ، ويف822واملثال قائٌم يف العدوان الشُّيوعي امللحد على أفغانستان])

وكذلك كوسوفا ، ويف كشمري من قبل اهلند على املسلمني ، ويف الشيشان ، ويف فلسطني من قبل 
 اليهود ، أال ما أعظم الفرق بني هداية هللا ، وضالل امللحدين!

، وال يتعرَّض  هـ  وهو جيٌش حيرتم العقائد ، واألدَين السَّابقة عليه ، فيحافظ على العب اد يف صوامعهم
هلم أبذى . . وتلك دعوٌة عمليَّة تدلُّ على مساحة اإلسالم وعدالته ، أم ا َمْن يعيثون يف األرض فساداً ، 

 ([ .823وحياربون احلقَّ ؛ فجزاؤهم القتل ؛ ليكونوا عربًة لغريهم])

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ مل يكن كلماٍت قيلت ، بل طبَّقه ا املسلمون يف عصره ، وما جاء يف وصيَّة الص ِّ
 ([ وسنرى ذلك إبذن هللا يف فتوحاته رضي هللا عنه .824وبعده])

 ـ أثر جيش أسامة على هيبة الدَّولة اإلسالميَّة :6

عاد جيش أسامة ظافرًا غاَّنًا بعدما أرهب الرُّوم حىت قال هلم هرقل وهو حبمص بعدما مجع بطارقته : 
!! قد صارت العرب أتيت مسرية شهٍر ، فتغري عليكم ، مثَّ  هذا الذي حذرتكم ، فأبيتم أن تقبلوا مين ِّ

اً مرابطني ( تكون ابلبلقاء . ُترج من ساعتها ، ومل تْكَلْم . قال أخوه ) يناف ( : فابعث رابطًا ) جند
 فبعث رابطاً ، واستعمل عليهم رجالً من أصحابه ، فلم يزل مقيماً 

([ مثَّ تعجَّب 825حىت تقدَّمت البعوث إىل الشَّام يف خالفة أيب بكٍر ، وعمر ـ رضي هللا عنهما ـ])
 ([ .826ضنا ؟])الرُّوم أبمجعهم ، وقالوا : ما ابل هؤالء ميوت صاحبهم ، مثَّ أغاروا على أر 

([ ، وعندما بلغ جيش 827وأصاب القبائل العربيَّة يف الشمال الرُّعب ، والفزع من سطوة الدَّولة])
أسامة الظَّافر إىل املدينة تلق اه أبو بكٍر ، وكان قد خرج يف مجاعٍة من كبار املهاجرين ، واألنصار للقائه 

ابإلعجاب ، والسُّرور ، والتَّقدير ، ودخل أسامة املدينة ،  ، وكلُّهم خرج ، وهتلَّل ، وتلقَّاه أهل املدينة
 وقصد مسجد رسول هللا )ص( وصلَّى هلل شكراً على ما أنعم به عليه وعلى املسلمني .

وكان هلذه الغزوة أثٌر يف حياة املسلمني ، ويف حياة العرب ؛ الذين فكَّروا يف الثورة عليهم ، ويف حياة 
([ ، فقد فعل هذا اجليش بسمعته ما مل يفعله بقوَّته ، 828بالدهم على حدودهم]) الرُّوم ؛ الذين َتتدُّ 

وعدده ، فأحجم من املرتد ِّين من أقدم ، وتفرَّق من اجتمع ، وهادن املسلمني َمْن أوشك أن ينقلب 
الح])  ([ .829عليهم ، وصنعت اهليبة صنيعها قبل أن يصنع الر ِّجال ، وقبل أن يصنع الس ِّ



د كان إرسال هذا اجليش نعمًة على املسلمني ؛ إذ أمست جبهة الردَّة يف الشَّمال أضعف حق ًا لق
اجلبهات ، ولعلَّ من ااثر هذا : أنَّ هذه اجلبهة يف وقت الفتوحات كان كسرها أهون على املسلمني من  

 األزمات من بني كسر جبهة العدو يف العراق ، كلُّ ذلك يؤك ِّد : أنَّ أاب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ كان يف
 ([ .830مجيع الباحثني عن احلل ِّ أثقبهم نظراً ، وأعمقهم فهماً])

 

* * * 

 

 ( . 2534[مسلم ) 1ـ]

 (. 215،  1/214[شرح السُّنَّة للبغوي ) 2ـ]

 

 . 5[انظر : مقد ِّمة األستاذ سي ِّد قطب لكتاب خالد بن الوليد للشيخ صادق عرجون ، ص 3ـ]

 . 5تاذ سي ِّد قطب لكتاب خالد بن الوليد للشَّيخ صادق عرجون ، ص [انظر : مقد ِّمة األس4ـ]

 

 ( . 16،  15[انظر : أبو بكر رضي هللا عنه ، حممَّد مال هللا ، ص ) 5ـ]

 . 4[انظر : املنهج اإلسالميُّ لكتابة التَّاريخ ، د . حممد املخزون ، ص 6ـ]

مذيُّ )  4/201[سنن أيب داود ) 7ـ]  يٌث حسٌن صحيح .( حد 5/44( ، الرت ِّ

 . 3656[البخاريُّ ، كتاب فضائل الصَّحابة ، رقم 8ـ]

مذي ِّ لأللباين ِّ ) 9ـ]  ( . 3/200[صحيح سنن الرت ِّ

 . 3668[البخاري ، كتاب فضائل الصَّحابة رقم 10ـ]

 . 3671[املصدر السابق نفسه رقم 11ـ]

 

 ( . 144،  4/145[اإلصابة البن حجر ) 12ـ]

 . 27د ِّيق ، جمدي فتحي السَّي ِّد ، ص[سرية وحياة الص ِّ 13ـ]

د ِّيق ، علي الطَّنطاوي ، ص 14ـ]  . 46[أبو بكٍر الص ِّ

بان ) 15ـ]  ( إسناده صحيح . 15/280[اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حِّ

 ( . 1574يف املناقب ، وصحَّحه األلباينُّ يف السلسلة )  3679[رواه الرتمذيُّ رقم 16ـ]

 ( . 1/59مود املصري ) [أصحاب الرسول ، حم17ـ]



 ( . 1/52[املعجم الكبري للطرباين ) 18ـ]

 

 ( . 1/146[اإلصابة ) 19ـ]

 ( . 1/146( ، اإلصابة )  1/53[املعجم الكبري) 20ـ]

( نقاًل عن خطب أيب بكر ، حممَّد أَحد عاشور ، مجال الكومي  1/6[الكَّن واألمساء للدُّواليب ) 21ـ]
 . 11، ص

 .36الدَّعوة إىل اإلسالم يف عهد اخللفاء الرَّاشدين، د. يسري حممد هاين، ص [اتريخ 22ـ]

 ( . 5/11[البخاري ، كتاب فضائل أصحاب النب ِّ ، ابب فضل أيب بكر ) 23ـ]

 ( وصحَّحه ، وأقره الذَّهبُّ . 63،  3/62[أخرجه احلاكم ) 24ـ]

 بيٌح . واجلمع : هنواٌت ، وهناٌت .أي : أمٌر ق« : َهَنٌة (. » 2/172[الطبقات الكربى )25ـ]

 

 ( . 3/310[أسد الغابة ) 26ـ]

نيا يف احلفظ .27ـ]  [هو عبد امللك بن قريب الباهليُّ راوية العرب ، وانبغة الدُّ

 . 49[أبو بكٍر الصد ِّيق للطَّنطاوي ، ص 28ـ]

 . 39[اتريخ الدَّعوة يف عهد اخللفاء ، يسري حممد هاين ، ص 29ـ]

 ( . 3653، فضائل الصَّحابة رقم )  [البخاريُّ 30ـ]

 ( . 4/148[اإلصابة يف َتييز الصَّحابة) 31ـ]

 [املصدر السابق نفسه .32ـ]

 

 ( . 3/171[الطَّبقات الكربى ) 33ـ]

 . 56؛ اتريخ اخللفاء ، ص  29[سرية وحياة الصد ِّيق ، جمدي فتحي السَّي ِّد ، ص 34ـ]

 . 30د اخللفاء الرَّاشدين ، ص [اتريخ الدَّعوة إىل اإلسالم يف عه35ـ]

 ( إسناده صحيح . 3/188[الطَّبقات البن سعد ) 36ـ]

 [اجلنأ : ميل يف الظَّهر .37ـ]

 [حقويه : احلقو هو معقد اإلزار ، يعين اخلصر .38ـ]

 [املعروق : هو قليل اللَّحم .39ـ]



 [غائر العينني : دخلت يف الرأس .40ـ]

 أعاله ، واحدودب وسطه ، وضاق منخراه فهو أقَّن .[أقَّن : قين األنف : ارتفع 41ـ]

 [َحش الساقني : دقيق السَّاقني .42ـ]

 [املمحوص : هو الشَّديد يف الفخذين ، مع قلَّة اللحم هبما .43ـ]

 [األشاجع : هو مفاصل األصابع .44ـ]

 . 32(، أبو بكٍر الصديق، جمدي السي ِّد، ص 2341(، ومسلم )5895[البخاري رقم )45ـ]

 

 ( . 4/375[اإلصابة ) 46ـ]

رية النَّبوية يف ضوء املصادر األصلية ، ص 47ـ]  . 577[الس ِّ

 ( ، الثَّغامة : نباٌت أبيض يشبَّه به الشَّيب . 4/375[اإلصابة ) 48ـ]

 . 15[الرتمذي ، كتاب الرب ِّ ، ابب 49ـ]

 . 30[اتريخ الدَّعوة يف عهد اخللفاء الرَّاشدين ، ص 50ـ]

 ( . 8/249( )  3/169ت البن سعٍد ) [الطَّبقا51ـ]

 

 ( . 28/135[تفسري املنري للزُّحيلي) 52ـ]

 ( . 8/391[اإلصابة ) 53ـ]

 ( . 2/282[سري أعالم النبالء ) 54ـ]

 [منازل بين احلارث بن اخلزرج يف عوايل املدينة .55ـ]

 ( . 6/346[البداية والن ِّهاية ) 56ـ]

 

 . 275[نسب قريش ، ص 57ـ]

 ( . 3/1366، االستيعاب )  277قريش ، ص [نسب 58ـ]

 ( . 2/287[سري أعالم النبالء ) 59ـ]

 . 34[اتريخ الدَّعوة يف عهد اخللفاء الرَّاشدين ، ص 60ـ]

 ( . 145،  2/139[سري أعالم النبالء ) 61ـ]

 ( . 4/5( ؛ املنذر )  58/58[طبقات ابن سعد ) 62ـ]



 

 ( . 2/195[الطبقات ) 63ـ]

 .35(؛ اتريخ الدَّعوة يف عهد اخللفاء الرَّاشدين، ص 8/466، اإلصابة)278، ص [نسب قريش64ـ]

د ِّيق ، حممد رشيد رضا ، ص 65ـ]  . 7[أبو بكٍر الص ِّ

د ِّيق ) 66ـ]  ( حملمد مال هللا مستخرج من منهاج السُّنَّة البن تيميَّة . 1/280[أبو بكر الص ِّ

 

 ( . 1/10[أشهر مشاهري اإلسالم ) 67ـ]

 . 42( نقالً عن اتريخ الدَّعوة ، يسري حممَّد ، ص  19/10[هناية األرب ) 68ـ]

 ( . 2/183[التَّهذيب ) 69ـ]

 ( . 4/146[اإلصابة ) 70ـ]

 . 3582، الطَّرباين يف الكبري رقم  2490[مسلم رقم 71ـ]

الرَّاشدون ، حممود  ؛ التَّاريخ اإلسالمي ، اخللفاء 66[أبو بكٍر الصد ِّيق ، علي الطَّنطاوي ، ص 72ـ]
 . 30شاكر ، ص 

 

رية النبويَّة البن هشام ) 73ـ]  ( . 1/371[الس ِّ

 . 3905[البخاريُّ ، كتاب مناقب األنصار رقم 74ـ]

 ( . 4/147[اإلصابة ) 75ـ]

 . 48[اتريخ اخللفاء للسيوطي ِّ ، ص 76ـ]

 . 34[سرية وحياة الصد ِّيق ، جمدي فتحي ، ص 77ـ]

 . 49للسيوطي ِّ ، ص [اتريخ اخللفاء 78ـ]

 [املصدر السابق نفسه .79ـ]

 

 . 31( ؛ اخللفاء ، حممود شاكر ، ص  1/58[أصحاب الرسول ، حممود املصري ) 80ـ]

 . 43[اتريخ الدَّعوة يف عهد اخللفاء الرَّاشدين ، ص 81ـ]

 ( . 1/12[أشهر مشاهري اإلسالم ) 82ـ]



( نقاًل عن كتاب ) أبو بكر الصديق أفضل  289،  4/288[منهاج السُّنَّة البن تيمية ) 83ـ]
 ( . 19،  18الصحابة وأحقهم ابخلالفة ( حملمَّد عبد الرَحن قاسم ، ص ) 

 

 . 6[مواقف الصد ِّيق مع النب ِّ ِبكة ، د . عاطف ملاضة ، ص 84ـ]

 . 52[اتريخ اخللفاء للسُّيوطي ِّ ، ص 85ـ]

 [املصدر السابق نفسه .86ـ]

 

د ِّي87ـ]  . 8ق مع النب ِّ ِبكَّة ، ص [مواقف الص ِّ

 . 9[املصدر السابق نفسه ، ص 88ـ]

 . 34[اخللفاء الرَّاشدون ، حممود شاكر ، ص 89ـ]

 [املصدر السابق نفسه .90ـ]

 

 . 44[اتريخ الدَّعوة يف عهد اخللفاء الرَّاشدين ، ص 91ـ]

 ( ط دار املعرفة بريوت . 3/31[البداية والن ِّهاية ) 92ـ]

 . 3661[البخاريُّ ، كتاب فضائل أصحاب النب ِّ رقم 93ـ]

 ( . 3/206( ؛ أَحد ، فضائل الصحابة )  1/237[صفة الصَّفوة ) 94ـ]

 ( . 1/17[ديوان حس ان بن اثبت ، حتقيق وليد عرفات ) 95ـ]

 

 ( . 28،  3/26[البداية والن ِّهاية ) 96ـ]

 ( . 3/29[املصدر السابق نفسه ) 97ـ]

 . 3( ج 2/8باين يف صحيح اجلامع الصغري ) [األل98ـ]

 

 ( . 1/115[انظر : الرتبية القياديَّة للغضبان ) 99ـ]

 ( . 1/116[املصدر السابق نفسه ) 100ـ]

 . 87[اتريخ الدَّعوة يف عهد اخللفاء الرَّاشدين ، ص 101ـ]

 . 62[الوحي وتبليغ الر ِّسالة ، د . حيىي اليحىي ، ص 102ـ]

 



 ( . 1/533سول هللا ، صادق عرجون ) [حممَّد ر 103ـ]

 ( . 1/442[السرية احللبيَّة ) 104ـ]

 . 243[التَّمكني لألمَّة اإلسالمية ، ص 105ـ]

 

 ( . 3/30( ؛ البداية والنهاية )  441ـ  1/439[السرية النبويَّة البن كثري ) 106ـ]

 

د ِّيق ، د . مجال عبد اهلادي ، ص) 107ـ]  ( . 132،  131[استخالف أيب بكٍر الص ِّ

 . 79[حمنة املسلمني يف العهد املك ِّي ، د . سليمان السُّويكت ، ص 108ـ]

 . 50[السرية النبوية قراءة جلوانب احلذر واحلماية ، ص 109ـ]

 . 51[املصدر السابق نفسه ، ص 110ـ]

 . 132[استخالف الصد ِّيق ، د . مجال عبد اهلادي ، ص 111ـ]

 

 . 75هد املك ِّي ، د . سليمان السُّويكت ص[حمنة املسلمني يف الع112ـ]

 ( . 3856[البخاري رقم ) 113ـ]

 . 37[الصحيح املسند يف فضائل الصَّحابة للعدوي ، ص 114ـ]

 ( . 7/169( ؛ فتح الباري )  3/4[منهاج السُّنَّة ) 115ـ]

 

 ( . 272،  3/271[البداية والن ِّهاية ) 116ـ]

د ِّيق ،117ـ]  ( . 32ـ30،  29حممد عبد الرَحن قاسم ، ص)  [انظر : أبو بكر الص ِّ

 . 156( ؛ اخلالفة الرَّاشدة ، حيىي اليحىي ، ص  7/213[الفتح ) 118ـ]

د ِّيق للعقاد ، ص 119ـ]  املشقوق الثَّوب .« : صديع . »  87[عبقرية الص ِّ

 

 ( . 1/136[الرتبية القيادية ) 120ـ]

د ِّيق ( 121ـ]  ( . 40،  39، حممود البغدادي ، ص) [عتيق العتقاء ) أبو بكٍر الص ِّ

 ( . 1/394[السرية النبوية البن هشام ) 122ـ]

 ( . 1/140[الرتبية القيادية ) 123ـ]

 . 92[حمنة املسلمني يف العهد املكي ِّ ، ص 124ـ]



 

 ( . 1/393[السرية النبويَّة البن هشام ) 125ـ]

 [حل : حتللي من ميينك .126ـ]

 ( . 1/393البن هشا م) [السرية النبويَّة 127ـ]

 ( . 1/346[السرية النبوية أليب شهبة ) 128ـ]

 ( . 1/393[السرية النبويَّة البن هشام ) 129ـ]

 

 ( . 1/345[السرية النبويَّة أليب شهبة ) 130ـ]

 ( . 1/342[الرتبية القياديَّة ) 131ـ]

وقيل : ربيعة بن رفيع . والقارة : [ابن الدغنَّة : قيل : امسه احلارث بن يزيد ، وقيل : مالك ، 132ـ]
 قبيلة من بين اهلون بن خزمية .

 

 ( . 7/274[فتح الباري) 133ـ]

 ( . 3/95[البداية والنهاية ) 134ـ]

 

د ِّيق ، ص 135ـ]  . 134[استخالف أيب بكٍر الص ِّ

 . 88[اتريخ الدَّعوة إىل اإلسالم يف عهد اخللفاء الرَّاشدين ، ص 136ـ]

 ( . 20/209، ج  19اإلسالمي للحميدي ) ج [التاريخ 137ـ]

 هذه الر ِّواية فيها انقطاع . 117[اتريخ اخللفاء للسيوطي ِّ ، ص 138ـ]

 ( . 6/212[الفتاوى البن تيمية ) 139ـ]

 

( وقال الشيخ شاكر : أسانيدها ضعاٌف . وهو صحيٌح بطرقه ، وشواهده .  1/11[أَحد ) 140ـ]
 . 68انظر : مسند اإلمام أَحد رقم 

 ( . 28/22[الفتاوى ) 141ـ]

 . 95[اتريخ الدَّعوة اإلسالمية يف عهد اخللفاء ، ص 142ـ]

 . 95نقالً عن اتريخ الدَّعوة ، ص  100[اتريخ اخللفاء ، ص 143ـ]

 . 96[املصدر السابق نفسه ، ص 144ـ]



 

د ِّيق حملمَّد عبد الرَحن قاسم ، ص 145ـ]  . 92[أبو بكٍر الص ِّ

 

( ، وفيها زَيداٌت ليست عند الصَّاحلي يف سبيل  145ـ143،  3/142لن ِّهاية ) [البداية وا146ـ]
 ( . 597،  2/596الرَّشاد ) 

 ( . 1/412[اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية ، حممَّد هيكل ) 147ـ]

 

 . 53[التحالف السياسيُّ يف اإلسالم ، منري الغضبان ، ص 148ـ]

 . 64[املصدر السابق نفسه ، ص 149ـ]

 ( . 2/20( ، الرتبية القياديَّة )  3/69[التاريخ اإلسالمي للحميدي ) 150ـ]

 

 . 107[اتريخ الدَّعوة إىل اإلسالم ، ص 151ـ]

 [اهلاجرة : نصف النهار عند زوال الشَّمس مع الظُّهر ، أو العصر .152ـ]

 ( . 234،  2/233[السرية النبوية البن كثري) 153ـ]

 

 اً رأسه .[متقنعاً : مغطي154ـ]

 [كمنا فيه : أي : استرتا ، واستخفيا ، ومنه : الكمني يف احلرب .155ـ]

 ( . 1/216[ثقف : ذو فطن وذكاء ، واملراد : اثبت املعرفة ِبا حيتاج إليه . ) النهاية 156ـ]

 ( . 4/266[لقن : فهٌم حسُن التلق ِّي ملا يسمعه . ) النهاية 157ـ]

 أوَّل الليل ، وادَّجل ابلتشديد : إذا سار اخره .[يدجل : أدجل إذا سار 158ـ]

 [يكتادان : أي : يطلب هلما فيه املكروه ، وهو من الكيد .159ـ]

 [الرَّضيف : اللنب املرضوف وهو الذي طرح فيه احلجارة احملماة .160ـ]

 ( . 3/265[ينعق : نعق بغنمه ، أي : صاح هبا ، وزجرها . ) القاموس احمليط 161ـ]

 ( . 3/377الغلس : ظلمة اخر الليل إذا اختلطت بضوء الصَّباح ) النهاية [162ـ]

لفهم أيمن به .163ـ]  [غمس حلفاً : أي : أخذ بنصيٍب من عقدهم وحِّ

 ( . 395[البخاري ، كتاب مناقب األنصار ، ابب هجرة النب ِّ رقم ) 164ـ]

 



 . 334[اهلجرة يف القران الكرمي ، ص 165ـ]

 ( . 2/234( ؛ السرية النبويَّة البن كثري )  1/659ني أليب زهرة ) [خامت النَّبي ِّ 166ـ]

 ( . 234ـ2/230[السرية النبويَّة البن كثري ) 167ـ]

 ( . 5/722[الرتمذيُّ ، كتاب املناقب ، ابب فضل مكَّة ) 168ـ]

 ( . 1/348[مسند اإلمام أَحد ) 169ـ]

 . 72[اهلجرة النبويَّة املباركة ص170ـ]

 

 ( . 4/2247ظالل القران )  [يف171ـ]

( ؛ مسلم رقم )  3653[البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، ابب مناقب املهاجرين رقم ) 172ـ]
5381 . ) 

 ( . 2/101[املستفاد من قصص القران ، زيدان ) 173ـ]

 [هي عاتكة بنت كعب اخلزاعيَّة .174ـ]

 لو مرتات .[وادي قديد يبعد عن الطريق املعبد حوايل مثانية كي175ـ]

 ( . 3/188[البداية والن ِّهاية ) 176ـ]

 ( . 1/543[السرية النبويَّة ، عرض وقائع وحتليل أحداث ) 177ـ]

 

 [أطم : كاحلصن .178ـ]

 [مبي ِّضني : عليهم ثياب بيض .179ـ]

 [السَّراب : أي : يزول هبم السَّراب عن النظر بسبب عروضهم له .180ـ]

 احب دولتكم الذي تتوقعونه .[جدُّكم : حظُّكم ، وص181ـ]

 ( . 4/544[قال احلافظ ابن حجر : هذا هو املعتمد ، وشذَّ من قال : اجلمعة . ) الفتح ، 182ـ]

 . 351[اهلجرة يف القران الكرمي ، ص 183ـ]

 . 352[املصدر السابق نفسه ، ص 184ـ]

 [املصدر السابق نفسه .185ـ]

 . 354[املصدر السابق نفسه ، ص 186ـ]

 



 . 355[انظر : اهلجرة يف القران الكرمي ، أم حمزون ، ص 187ـ]

 . 226[يف التاريخ اإلسالمي ِّ ، شوقي أبو خليل ، ص 188ـ]

 

 ( . 1854( ؛ مسلم رقم )  3653[البخاريُّ ، كتاب فضائل الصَّحابة ، رقم ) 189ـ]

 ( . 241،  4/240[منهاج السُّنَّة ) 190ـ]

 ( . 252ـ4/245[املصدر السابق نفسه ) 191ـ]

د ِّيق أفضل الصَّحابة وأحقُّهم ابخلالفة ، ص 192ـ]  . 43[أبو بكٍر الص ِّ

 ( . 263،  4/262[منهاج السُّنَّة ) 193ـ]

 ( . 4/263[املصدر السابق نفسه ) 194ـ]

 

 ( . 243،  4/242[املصدر السابق نفسه ) 195ـ]

 ( . 2/100[املستفاد من قصص القران ) 196ـ]

 ( . 4/272السنَّة ) [منهاج 197ـ]

 

 ( . 3578[األساس يف السُّنَّة ، سعيد حوَّى ) 198ـ]

 . 141[السرية النبويَّة قراءة جلوانب احلذر ، واحليطة ، ص 199ـ]

رية للشَّامي ، ص 200ـ]  . 147[معني الس ِّ

 . 361[اهلجرة يف القران الكرمي ، ص 201ـ]

 . ( 145،  2/144[املستفاد من قصص القران ) 202ـ]

 

 ( . 3/182( ؛ البداية والن ِّهاية )  2/213[السرية احللبيَّة ) 203ـ]

 ( . 3/184[البداية والنهاية ) 204ـ]

 . 126[اهلجرة النبويَّة املباركة ، ص 205ـ]

 

 ( إسناده صحيح . 2/102[السرية النبويَّة البن هشام ) 206ـ]

 . 128املباركة ، ص ( ؛ اهلجرة النبوية  2/100[اتريخ الطَّربي ) 207ـ]

 



 . 115[اتريخ الدعوة يف عهد اخللفاء الراشدين ، ص 208ـ]

 ( . 397ـ  393[أضواٌء على اهلجرة ، لتوفيق حممَّد ، ص) 209ـ]

 . 148[مِّْن معني السرية ، ص 210ـ]

 

 ( . 192،  2/191[الرتيبة القيادية ) 211ـ]

 . 71[السرية النبوية دروس وعرب للسباعي ، ص 212ـ]

 . 204[اهلجرة النبوية املباركة ، ص 213ـ]

 . 68[السرية النبوية دروس وعرب للسباعي ، ص 214ـ]

 

 . 54[اهلجرة النبويَّة أليب فارس ، ص 215ـ]

 ( . 2/7[احلركة السنوسية للصَّال يب ) 216ـ]

 . 205[اهلجرة النبويَّة املباركة ، ص 217ـ]

 

 ( . 11/286[الفتاوى البن تيميَّة ) 218ـ]

 . 3925( رقم  5/722[الرتمذيُّ ، كتاب املناقب ، ابب فضل مكَّة ) 219ـ]

 [الوعك : احلمى .220ـ]

 [بطوقه : بطاقته .221ـ]

 [بروقه : بقرنه .222ـ]

 [عقريته : صوته .223ـ]

 [إذخر : نبات طيب الرائحة .224ـ]

 

 [شامة وطفيل : جبالن مشرفان على جمنة على بريد من مكَّة .225ـ]

 ( . 6372[البخاري ، كتاب الدَّعوات ، ابب الدُّعاء يرفع الوابء ، والوجع رقم ) 226ـ]

 ( . 2/310[الرتبية القيادي ة ) 227ـ]

 . 121[اتريخ الدَّعوة إىل اإلسالم يف عهد اخللفاء الرَّاشدين ، ص 228ـ]

 

 ( . 1/242( ؛ صفة الصَّفوة )  1/124[الطبقات الكربى ) 229ـ]



 ( . 3/318الغابة ) [أسد 230ـ]

 . 41[خصائص العشرة الكرام الربرة ، ص 231ـ]

 ( . 4270[البخاريُّ ، كتاب املغازي ، ابب بعث النب ِّ أسامة ، رقم ) 232ـ]

 

 ( . 3952[صحيح البخاري رقم ) 233ـ]

 ( . 2/447[السرية النبوية البن هشام ) 234ـ]

 ( . 2/228[سرية ابن هشام ) 235ـ]

 ( . 2/233السابق نفسه ) [املصدر 236ـ]

 ( . 272،  3/271[البداية والنهاية ) 237ـ]

 

 ( . 1763[مسلٌم ، كتاب اجلهاد ، ابب اإلمداد ابملالئكة ببدر رقم ) 238ـ]

 ( . 3953[البخاريُّ ، كتاب املغازي ، ابب قصَّة بدر رقم ) 239ـ]

 . 125الدَّعوة ، ص ( نقالً عن اتريخ  2/457[السرية النبويَّة البن هشام ) 240ـ]

 ( . 3/278[البداية والن ِّهاية ) 241ـ]

 . 94[اتريخ اخللفاء للسُّيوطي ، ص 242ـ]

 

ري ، رقم ) 243ـ]  ( . 1763[مسلٌم ، كتاب اجلهاد والس ِّ

 

 ( . 2/325( ؛ تفسري ابن كثري )  1/383[مسند أَحد ) 244ـ]

 . 325[أبو بكر الصديق ، حممد مال هللا ، ص 245ـ]

 . 27[مواقف الصديق مع النب يف املدينة ، د . عاطف ملاضة ، ص 246ـ]

 . 130( نقالً عن اتريخ الدَّعوة اإلسالميَّة ، ص  2/19[منحة املعبود ) 247ـ]

 

 ( . 7/405( ، و)  2/188[الفتح ) 248ـ]

د ِّيق مع النب ِّ يف املدينة ، د . عاطف ملاضة ، ص 249ـ]  . 28[مواقف الص ِّ

 ( . 2418رقم ) [مسلٌم 250ـ]

 



 1/363( ؛ مغازي الواقدي )  5/217[البخاري ، كتاب املغازي ، ابب حديث بين النَّضري ) 251ـ]
 ( . 4/86( ؛ البداية والن ِّهاية ) 

 ( . 4/157[البداية والن ِّهاية ) 252ـ]

 . 32[مواقف الصد ِّيق مع النب ِّ يف املدينة ، ص 253ـ]

 

 . 136اإلسالم ، ص [اتريخ الدَّعوة إىل 254ـ]

 . 137[املصدر السابق نفسه ، ص 255ـ]

 [البظر : ما تقطعه اخلاتنة من بضع املرأة عند ختاهنا .256ـ]

 ( . 2732[البخاريُّ ، كتاب الشروط يف اجلهاد رقم ) 257ـ]

د ِّيق ، حممَّد مال هللا ، ص 258ـ]  . 350[أبو بكٍر الص ِّ

 

 . 138ص [اتريخ الدَّعوة إىل اإلسالم ، 259ـ]

 ( . 3/346[السرية النبوية البن هشام ) 260ـ]

 ( . 2/364( ؛ اتريخ الطربي )  3/346[السرية النبوية البن هشام ) 261ـ]

 ( . 3/346[السرية النبوية البن هشام ) 262ـ]

 ( . 11/117[الفتاوى البن تيمية ) 263ـ]

 

 .117مد أَحد عاشور، ص( نقالً عن خطب أيب بكر الصديق، حم30136[كنز العمال )264ـ]

 . 61[اتريخ اخللفاء للسيوطي ، ص 265ـ]

 ( . 1/26[فتوح البلدان ) 266ـ]

 ( . 2/644[املغازي للواقدي ) 267ـ]

 ( . 3/43( ؛ أبو داود ، كتاب اجلهاد ، ابب يف البيات )  1/124[الطبقات الكربى ) 268ـ]

 

 ( . 4/164( ؛ الطبقات )  4/430[أَحد ) 269ـ]

 . 142اتريخ الدَّعوة اإلسالمية ، ص [270ـ]

 [ذات السالسل : مكان وراء وادي القرى . وبينها وبني املدينة عشرة أَيم .271ـ]



 [سراة : شرفاء .272ـ]

 [الرَّبيل : اللص يغزو وحده ، ويغري على غريه .273ـ]

 

 .[منسوبة إىل فدك ، وهي قريٌة من خيرب ، بينها وبني املدينة ستُّ لياٍل 274ـ]

 [خلَّها عليه : أي مجع بني طرفيها خبالل من عوٍد ، أو حديد .275ـ]

 [املدر : الط ِّني اللزج املتماسك واملقصود سكان البيوت املبنيَّة .276ـ]

 [اخلفارة : الذمَّة ، والعهد ، واألمان .277ـ]

 [الناتىء : املرتفع ، واملنتفخ .278ـ]

 ( . 5/202يد . انظر : جممع الزوائد ) [العضلة : هي القطعة من اللحم الشد279ـ]

 ( . 1825[مسلٌم ، كتاب اإلمارة رقم ) 280ـ]

 . 139[استخالف أيب بكٍر الصد ِّيق ، مجال عبد اهلادي ، ص 281ـ]

 

 ( . 6/256[مسند أَحد ) 282ـ]

 . 140[استخالف أيب بكر ، مجال عبد اهلادي ، ص 283ـ]

 [املصدر السابق نفسه .284ـ]

 . 382الدَّعوة إىل اإلسالم ، ص  [اتريخ285ـ]

[احلاكم يف املستدرك ، وقال : حديٌث صحيح اإلسناد ، ومل خير ِّجاه ، وقال الذَّهبُّ : صحيٌح .  286ـ]
 ( . 3/42كتاب املغازي ) 

 

 ( . 4/44[السرية النبويَّة البن هشام) 287ـ]

 ( . 3/43ي) ؛ الطرب  365[التاريخ السياسي والعسكري ، د . علي معطي ، ص 288ـ]

 . 145[اتريخ الدَّعوة اإلسالمية ، ص 289ـ]

 

 ( . 2/796[مغازي الواقدي ) 290ـ]

 ( . 3/72[احلاكم يف املستدرك : صحيح اإلسناد ، ووافقه الذَّهبُّ ) 291ـ]

 ( . 3/42( ؛ الطربيُّ )  3/72[املصدر السابق نفسه ) 292ـ]



 . 147[اتريخ الدَّعوة اإلسالميَّة ، ص 293ـ]

 ( . 3/74[اتريخ الطَّربي ) 294ـ]

 ( . 1775[مسلٌم ، كتاب اجلهاد والسري ، ابب يف غزوة حنني رقم) 295ـ]

د ِّيق مع النب يف املدينة ، ص 296ـ]  . 43[مواقف الص ِّ

 

[ال يعطيه : أي ال يعطيه رسول هللا . وقوله : أصيبغ : نوع من الطيور ، شبه له لعجزه ، 297ـ]
 وضعفه .

 [يدع : يرتك .298ـ]

 [خرفاً : أي : بستاانً ، أقام الثمر مقام األصل .299ـ]

 ( . 4322[البخاريُّ ، كتاب املغازي رقم ) 300ـ]

 . 185[الر َِّيض النَّضرة يف مناقب العشرة ، أليب جعفر حمب ِّ الد ِّين ، ص 301ـ]

 ( . 8/26[التاريخ اإلسالمي للحميدي ) 302ـ]

 ملكان السَّهل .ا« : األجرع [» 303ـ]

 

 [العبيد : اسم فرس عب اس بن مرداس .304ـ]

 ذا َدْفٍع ، وصدٍ  لغارات األعداء .« : ذا تدرأ [» 305ـ]

غار من اإلبل ، الواحد أفيل .306ـ]  [األفائل : الص ِّ

 ( . 4/147[السرية النبوية البن هشام ) 307ـ]

 [املصدر السابق نفسه .308ـ]

 . [املصدر السابق نفسه309ـ]

 ( . 4/193[السرية النبوية البن هشام ) 310ـ]

 . 151[اتريخ الدَّعوة اإلسالمية ، ص 311ـ]

 

 [املصدر السابق نفسه .312ـ]

 . 670[اتريخ اإلسالم للذهب ، املغازي ، ص 313ـ]

 [رشته : صنعت فيه الر ِّيش .314ـ]



 [عقبته : جذبته من عقبه .315ـ]

 ، والر ِّواية فيها انقطاع . 118مَّد أَحد عاشور ، ص [خطب أيب بكٍر الصد ِّيق ، حم316ـ]

 ( .1/243[صفة الصفوة )317ـ]

 

 . 598[صحيح السرية النبوية ، ص 318ـ]

د ِّيق ، ص  3/497[مصنف عبد الرزاق ) 319ـ]  . 222( نقالً عن موسوعة فقه الص ِّ

 . 1707[ابن حب ان ، كتاب اجلهاد ، ابب غزوة تبوك ، رقم 320ـ]

 . 615[السرية النبوية يف ضوء املصادر األصليَّة ، ص 321ـ]

 ( وحسَّنه األلباين . 1678[سنن أيب داود ، كتاب الزكاة رقم ) 322ـ]

 

 ( . 73،  10/72[الفتاوى البن تيمية ) 323ـ]

 . 222[دراسات يف عهد النبوة ، عماد الدين خليل ، ص 324ـ]

 . 625[صحيح السرية النبوية ، ص 325ـ]

 ( . 2/537[السرية النبوية أليب شهبة ) 326]ـ

 

 . 524[صحيح السرية النبوية ، ص 327ـ]

 ( . 2/540[السرية النبوية أليب شهبة ) 328ـ]

 [املصدر السابق نفسه .329ـ]

 . 283[قراءة سياسية للسرية النبوية ، قلعجي ، ص 330ـ]

 . 202عجم املعامل اجلغرافية ، ص [الَعرْج : واٍد فحل من أودية احلجاز الت ِّهامية . م331ـ]

 ( . 6/344[مسند أَحد ) 332ـ]

 

 [مكاٌن يُتلى فيه التوراة .333ـ]

 ( . 559،  1/558[السرية النبويَّة البن هشام ) 334ـ]

 

 ( . 4/295[تفسري القرطب ِّ ) 335ـ]

 ( . 8/82( ؛ الطبقات الكربى )  9/81[الفتح ) 336ـ]



 ( . 863( ، مسلٌم ، رقم )  15/300ابن حب ان ) [اإلحسان يف تقريب صحيح 337ـ]

 . 3665[البخاريُّ رقم 338ـ]

 

 ( . 19/13( نقالً عن التاريخ اإلسالمي للحميدي ِّ )  110[الزُّهد لإلمام أَحد ) 339ـ]

 ( . 19/13[التاريخ اإلسالمي للحميدي ) 340ـ]

 ( . 1015[مسلٌم ، رقم ) 341ـ]

د ِّيق ، جمدي السَّي ِّد ( ،  4999[أبو داود ) 342ـ] ضعَّفه األلباين يف ضعيف سنن أيب داود ؛ سرية الص ِّ
 . 136، ص 

 ( . 892[مسلٌم يف صالة العيدين رقم ) 343ـ]

 

 ( عن عائشة . 233،  6/116( ، مسند أَحد )  11/308[الفتاوى ) 344ـ]

 ( . 30/118[املصدر السابق نفسه ) 345ـ]

 [املصدر السابق نفسه .346ـ]

 [غنثر : الثَّقيل الوخيم ، وقيل : اجلاهل .347ـ]

 ( .2057[مسلٌم ، كتاب األشربة رقم )348ـ]

 

 ( . 3/1353[مسلٌم ) 349ـ]

 ( . 11/153[الفتاوى ) 350ـ]

 ( . 11/152[املصدر السابق نفسه ) 351ـ]

 . 240( نقالً عن موسوعة فقه أيب بكر ، ص  10/34[سنن البيهقي ) 352ـ]

 . 240( نقالً عن موسوعة فقه أيب بكر ، ص  1/158ابن أيب شيبة )  [مصنَّف353ـ]

 . 241[موسوعة فقه أيب بكر ، ص 354ـ]

 

 ( . 3672[البخاري رقم ) 355ـ]

 ( . 403،  402[اتريخ الدَّعوة اإلسالمية ، ص ) 356ـ]

 [غامر : خاصم . أي : دخل يف غمرة اخلصومة .357ـ]



 الغضب .[يتمعَّر : تذهب نضارته من 358ـ]

 [أن يكون لعمر من الرسول ما يكره .359ـ]

 [ألنَّه هو الذي بدأ .360ـ]

 [املراد به أنَّ صاحب املال جيعل يده ويد صاحبه يف ماله سواء .361ـ]

 ( . 3661[ملا أظهره النبُّ )ص( من تعظيمه ، البخاري رقم) 362ـ]

 

 [أي : فارق أبو بكٍر األرض .363ـ]

 ( . 59،  4/58[مسند أَحد ) 364ـ]

 ( . 1/88[أشهر مشاهري اإلسالم ) 365ـ]

 

 . 103[خلفاء الرسول ، خالد حممَّد خالد ، ص 366ـ]

 ( . 19/16[التاريخ اإلسالمي ) 367ـ]

 [املصدر السابق نفسه .368ـ]

 

 ( . 1028[صحيح مسلٍم ، رقم) 369ـ]

 ( حديٌث مرسٌل . 8/190( ؛ جممع الزوائد )  2/74[الدرُّ املنثور للسُّيوطي ) 370ـ]

د ِّيق ، جمدي فتحي السي ِّد ، ص 371ـ]  . 145[سرية وحياة الص ِّ

 

 ( . 4750[البخاريُّ ، رقم ) 372ـ]

 ( . 18/190[تفسري املنري ) 373ـ]

 [املصدر السابق نفسه .374ـ]

 ( . 18/351[تفسري الرازي ) 375ـ]

 (.163ولة األمويَّة من فتح الباري، ص )( نقالً عن اخلالفة الرَّاشدة والدَّ 4/357[فتح الباري )376ـ]

 

 . 237[الر َِّيض النَّضرة يف مناقب العشرة أليب جعفر أَحد الطربي ، ص 377ـ]

 ( . 6/68[البخاري ، كتاب التفسري ، ابب ال تسألوا عن أشياء ) 378ـ]

 . 396[اتريخ الدَّعوة إىل اإلسالم ، يسري حممَّد ، ص 379ـ]



 ( . 2/253[صفة الصَّفوة ) 380ـ]

 . 108[الزُّهد ، لإلمام أَحد ، ابب زهد أيب بكر ، ص 381ـ]

 . 110[املصدر السابق نفسه ، ص 382ـ]

 . 112[املصدر السابق نفسه ، ص 383ـ]

 [املصدر السابق نفسه .384ـ]

 

 . 108[الزُّهد ، لإلمام أَحد ، ابب زهد أيب بكٍر ، ص 385ـ]

 ( . 1/173 [فضائل الصَّحابة لإلمام أَحد )386ـ]

 

 ( . 2288( ؛ الرتمذي رقم )  4634[أبو داود رقم ) 387ـ]

 ( . 2388[مسلم ، رقم ) 388ـ]

 ( . 3662[صحيح البخاري ، رقم ) 389ـ]

 

 ( . 3674[البخاريُّ رقم ) 390ـ]

 ( . 3666[املصدر السابق نفسه ، رقم ) 391ـ]

 . 59[اتريخ اخللفاء للسُّيوطي ، ص 392ـ]

 ( . 13/127) [الفتاوى 393ـ]

 ( . 335،  334[أبو بكر الصديق ، حممَّد مال هللا ، ص) 394ـ]

 ( . 1448[البخاريُّ ، رقم ) 395ـ]

د ِّيق أفضل الصحابة وأحقُّهم ابخلالفة ، ص396ـ]  . 60[أبو بكر الص ِّ

 

 . 57[املصدر السابق نفسه ، ص 397ـ]

 . 59[املصدر السابق نفسه ، ص 398ـ]

 ( . 15/269ريب صحيح ابن حب ان ) [اإلحسان يف تق399ـ]

د ِّيق ، حممد عاشور ، مجال الكومي ، ص 400ـ]  . 155[خطب أيب بكٍر الص ِّ

 

 ( . 7046[البخاريُّ ، كتاب التعبري ، رقم ) 401ـ]



 . 129[اتريخ اخللفاء للسيوطي ، ص 402ـ]

 . 130[املصدر السابق نفسه ، ص 403ـ]

 طاٌع بني إبراهيم النََّخعي ، وأيب بكر .( فيه انق 13/285[فتح الباري ) 404ـ]

د ِّيق ، علي الطنطاوي ، ص 405ـ]  . 207[أبو بكٍر الص ِّ

 

 ( . 843( ؛ البخاري رقم )  2705[مسلٌم ، الذ ِّكر والدُّعاء رقم ) 406ـ]

 ( . 9/146[الفتاوى ) 407ـ]

 ( . 3529( ؛ الرتمذيُّ يف الدَّعوات رقم )  5067[أبو داود يف األدب رقم ) 408ـ]

 ( . 6463[البخاري يف الر ِّقاق رقم ) 409ـ]

 ( . 11/142[الفتاوى ) 410ـ]

 

 . 39( نقالً عن خطب أيب بكر ، ص 109[الشُّكر البن أيب الدنيا رقم )411ـ]

د ِّيق ، ص 412ـ]  . 139[خطب أيب بكٍر الص ِّ

 . 39( نقالً عن خطب أيب بكٍر ، ص  5030[كنز العمال رقم ) 413ـ]

 ( . 3/324[أسد الغابة ) 414ـ]

 

 ( . 2/587[انظر : السرية النبوية أليب شهبة) 415ـ]

 . 33[انظر : مرض النب ِّ ووفاته ، خالد أبو صاحل ، ص 416ـ]

 

 ( . 2/552[انظر : السرية النبوية الصَّحيحة ) 417ـ]

 ( . 4469[البخاريُّ ، كتاب فضائل أصحاب النب ِّ )ص( ) 418ـ]

 ( . 1344ري ، كتاب اجلنائز ، ابب الصالة على الشَّهيد رقم ) [البخا419ـ]

 ( . 695[صحيح السرية النبوية ،) ص420ـ]

ري رقم ) 421ـ]  ( . 3035[البخاري ، كتاب اجلهاد ، والس ِّ

 ( . 435؛ البخاري ، كتاب الصالة رقم )  712[صحيح السرية النبوية ، ص 422ـ]

 ( . 288[مسلٌم ، كتاب اجلنَّة رقم ) 423ـ]



 ( . 2697( رقم )  901،  2/900[سنن ابن ماجه ، كتاب الوصاَي ) 424ـ]

 ( . 1/348[مسلٌم ، كتاب الصالة ) 425ـ]

 ( . 3799[البخاريُّ ، كتاب مناقب األنصار رقم ) 426ـ]

 ( . 3654[البخاريُّ ، كتاب فضائل الصَّحابة رقم ) 427ـ]

 ( . 7/16[فتح الباري ) 428ـ]

 

 : من األسف وهو شدَّة احلزن ، واملراد : أنَّه رقيق القلب . [أسيف429ـ]

نَّ مثل صواحب يوسف يف إظهار خالف ما يف الباطن .430ـ]  [واملراد : أهنَّ

 ( . 712[البخاريُّ ، كتاب األذان رقم ) 431ـ]

 ( . 401[السرية النبوية للنَّدوي ، ) ص 432ـ]

 ( . 4448[البخاري ، كتاب املغازي رقم ) 433ـ]

 [أي : إحدى زوجيت أيب بكٍر .434ـ]

 [السنح : خارج املدينة كان للصد ِّيق ماٌل فيه ، وبيت .435ـ]

 ( . 2/593[انظر : السرية النبوية أليب شهبة ) 436ـ]

 

 [السَّحر : الر ِّئة ، النَّحر : الثُّغرة يف أسفل العنق .437ـ]

 ( . 4437[البخاريُّ ، كتاب املغازي رقم ) 438ـ]

 ( . 4449[املصدر السابق نفسه ، رقم ) 439ـ]

 ( . 978[الرتمذيُّ كتاب اجلنائز رقم ) 440ـ]

 ( . 4440[البخاريُّ ، كتاب املغازي رقم ) 441ـ]

 ( . 4462[البخاريُّ ، كتاب املغازي رقم ) 442ـ]

 ( . 4461[املصدر السابق نفسه ، رقم ) 443ـ]

 ( . 403[السرية النبوية للنَّدوي ، ص ) 444ـ]

 ( . 4/223[البداية والن ِّهاية ) 445ـ]

 ( . 4/825[مسلٌم ، كتاب الفضائل ) 446ـ]

 



 ( . 404[انظر : السرية النبوية للنَّدوي ، ) ص 447ـ]

 ( . 3618( رقم )  5/549[الرتمذي ) 448ـ]

 ( . 4/1907[مسلٌم) 449ـ]

 . 114[لطائف املعارف ، ص 450ـ]

 ( . 1106باين رقم ) [السلسلة الصَّحيحة لألل451ـ]

 ( . 2/176[تفسري القرطب ) 452ـ]

 [اشرأبت : تقول : اشرأبَّ الرجُل : إذا صعَّد عنقه لينظر .453ـ]

 ( . 4/323[ابن هشام ) 454ـ]

 نطق اهلُْجر ، وهو اهلذَين .« : أهجر [» 455ـ]

 

 ( . 38[العواصم من القواصم ، ) ص 456ـ]

 ( . 4452رقم ) [البخاريُّ ، كتاب املغازي 457ـ]

 ( . 3668[البخاريُّ ، كتاب فضائل الصحابة ، رقم ) 458ـ]

 ( . 4454[البخاريُّ ، كتاب املغازي رقم ) 459ـ]

 ( . 4/22[تفسري القرطب ) 460ـ]

 . 160، مجال عبد اهلادي ، ص « أبو بكٍر الصد ِّيق » [استخالف 461ـ]

 

 ( . 7/218[دالئل النبوَّة للبيهقي ِّ ) 462ـ]

 ( . 26،  25[أبو بكر رجل الدَّولة ، جمدي َحدي ، ص ) 463ـ]

 . 160[استخالف أيب بكٍر الصد ِّيق ، ص 464ـ]

 ( . 1242،  1241[البخاريُّ ، كتاب اجلنائز رقم ) 465ـ]

 ( . 9/21[التاريخ اإلسالميُّ ) 466ـ]

 . 40[عصر اخلالفة الرَّاشدة للعمري ، ص 467ـ]

 . [املصدر السابق نفسه468ـ]

 [الرَّجالن مها : عومي بن ساعدة ، ومعن بن عدي رضي هللا عنهما .469ـ]

 



 [أي : عدٌد قليل .470ـ]

 [أي : خيرجوننا من أمر اخلالفة .471ـ]

[اجلَُذْيل : عود ينصب لإلبل اجلرىب لتحتكَّ به ، واحملكك : الذي حيتكُّ به كثريًا ، أراد : أنه 472ـ]
 النَّخلة ؛ أي : الذي يعتمد عليه .يستشفى برأيه ، والعذيق : 

 ( . 6830[البخاريُّ ، كتاب احلدود رقم ) 473ـ]

 [يعين : سعد بن عبادة اخلزرجي رضي هللا عنه .474ـ]

 . 50( ؛ اخلالفة واخللفاء ، البهنساوي ، ص  1/5[مسند أَحد ) 475ـ]

 

 ( . 9/24[التاريخ اإلسالمي ) 476ـ]

 . 10[العواصم من القواصم ، ص 477ـ]

 ( . 9/24[التاريخ اإلسالمي ) 478ـ]

 

 ( . 6830[البخاريُّ ، كتاب احملاربني ، رقم ) 479ـ]

 ( .133( رقم ) 1/213( وصحَّح إسناده أَحد شاكر )  1/21[مسند أَحد ) 480ـ]

 ( قال احلاكم : حديٌث صحيٌح ، وأقره الذَّهب . 3/66[املستدرك ) 481ـ]

؛ اتريخ اخللفاء للسيوطي ، ص  108اشدي ، حامد حممد اخلليفة ، ص [األنصار يف العهد الرَّ 482ـ]
91 . 

 . 13[اخلالفة الراشدة للعمري ، ص 483ـ]

 

 . 108[األنصار يف العصر الراشدي ، ص484ـ]

 ( . 74ـ  71[انظر : اإلسالم وأصول احلكم ، حممد عمارة ، ص) 485ـ]

 . 109[األنصار يف العصر الراشدي ، ص 486ـ]

 . 109[املصدر السابق نفسه ، ص487ـ]

 

 ( . 53ـ51،  50[استخالف أيب بكٍر ، مجال عبد اهلادي ، ص) 488ـ]

 ( . 2/594[االستيعاب يف معرفة األصحاب ) 489ـ]



 . 48[اخلالفة واخللفاء الراشدون ، سامل البهنساوي ، ص 490ـ]

 . 49[اخلالفة واخللفاء الراشدون ، ص 491ـ]

 ابق نفسه .[املصدر الس492ـ]

 ( . 7244[البخاريُّ ، كتاب التمين ِّ ، رقم ) 493ـ]

 

 ( ، صحيح لغريه .18[مسند اإلمام أَحد رقم )494ـ]

 . 102[األنصار يف العصر الراشدي ، ص 495ـ]

 ( . 4/42[اتريخ الطربي ) 496ـ]

حيىي أبو خمنف ( والرَّاوي هو لوط بن  3/2992[ميزان االعتدال يف نقد الر ِّجال للذَّهب ) 497ـ]
يعة ، فقد كان من أعظم مؤرخي  مرتوك ، مل يعتدَّ أبيب خمنٍف ، ويعترب بروايته ، ويعتمد عليها سوى الش ِّ
يعة على قول ابن القم ِّي . انظر : ) مروَيت أيب خمنف يف اتريخ الطَّربي ( للدكتور حيىي اليحىي ،  الش ِّ

 ( . 46،  45ص) 
 ( . 1/277[سري أعالم النبالء ) 498ـ]

 ( . 103،  102[األنصار يف العصر الراشدي ، ص) 499ـ]

 

 . 100[األنصار يف العصر الراشدي ، ص500ـ]

 ( . 1/316[االستيعاب ) 501ـ]

 . 100[األنصار يف العصر الراشدي ، ص502ـ]

 [املصدر السابق نفسه .503ـ]

 [املصدر السابق نفسه .504ـ]

 ( . 7139[البخاريُّ ، كتاب األحكام رقم ) 505ـ]

 ( . 1821[مسلم ، كتاب اإلمارة رقم ) 506ـ]

 ( . 7140[البخاري ، كتاب األحكام رقم ) 507ـ]

 ( . 1818[مسلم ، كتاب اإلمارة رقم ) 508ـ]

 ( . 5/544( ؛ ابن أيب شيبة )  32/65)  5[الفتح الرابين للساعايت ، ابب اخلالفة ج509ـ]

 



 ( . 5/544[املصنف البن أيب شيبة ) 510ـ]

 . 111[األنصار يف العصر الراشدي ، ص511ـ]

 [املصدر السابق نفسه .512ـ]

 ( . 5/544[مصنف ابن أيب شيبة ) 513ـ]

 ( . 7058[البخاري ، كتاب الفنت ، رقم ) 514ـ]

 (.6713( ؛ اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حب ان رقم ) 6/464[دالئل النبوة للبيهقي ِّ ) 515ـ]

 ( . 7056فنت ، رقم ) [البخاري ، كتاب ال516ـ]

 

 . 116[األنصار يف العصر الراشدي ، ص517ـ]

 [املصدر السابق نفسه .518ـ]

 ( . 2/539[عقيدة أهل السُّنة واجلماعة يف الصَّحابة ) 519ـ]

 ( . 3659( ؛ البخاريُّ ، رقم )  1857،  4/1856[مسلٌم ) 520ـ]

 ( . 7/24[فتح الباري ) 521ـ]

 ( . 236ـ3/233لصحيحة لأللباين ) [سلسلة األحاديث ا522ـ]

 

 ( . 10/147[حتفة األحوذي بشرح الرتمذي ) 523ـ]

 ( . 1862،  4/1861[مسلٌم ) 524ـ]

 . 171[االعتقاد للبيهقي ، ص 525ـ]

 ( . 4/1857[مسلم ) 526ـ]

 ( . 2/542[عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة ) 527ـ]

 الث ِّياب . [املخضب : هي إجَّانة تغسل فيها528ـ]

 ( . 4/136[ينوء : أي : يقوم وينهض ) شرح النَّووي ، 529ـ]

 

( ؛ البخاريُّ رقم )  418( ؛ مسلٌم رقم )  2/542[عقيدة أهل السُّنَّة واجلماعة يف الصحابة ) 530ـ]
687 . ) 

 ( . 4/137[شرح النووي ) 531ـ]



 ( . 3/67[املستدرك ) 532ـ]

 ( . 3/183[الطبقات البن سعد ) 533ـ]

 

 ( . 5/265[البداية والنهاية ) 534ـ]

 ( 135،  1/134[منهاج السُّنَّة البن تيميَّة ) 535ـ]

 ( . 1/134[املصدر السابق نفسه ، ) 536ـ]

 ( . 2/547[عقيدة أهل السُّنَّة واجلماعة يف الصحابة ) 537ـ]

 ( . 4/107[الفصل يف امللل واألهواء والن ِّحل ) 538ـ]

 ( . 1857،  4/1856[مسلٌم ) 539ـ]

 ( . 2387( حديث رقم )  4/1857[مسلٌم ) 540ـ]

 ( . 1862،  4/1861[مسلم ) 541ـ]

 

 ( . 2/548[عقيدة أهل السنة واجلماعة ) 542ـ]

 ( . 49ـ  35/47( ؛ جمموع الفتاوى )  141ـ1/139[منهاج السُّنَّة ) 543ـ]

 ( . 2/550[عقيدة أهل السنة يف الصحابة ) 544ـ]

 

 . 101ابطيل جيب أن َتحى من التاريخ ، إبراهيم شعوط ، ص [أ545ـ]

 ( . 2/550[عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة ) 546ـ]

 ( . 131،  10/130[اتريخ بغداد ) 547ـ]

 . 66[اإلابنة عن أصول الد َِّينة ، ص 548ـ]

راس : شدَّة املعاملة ، خمتار الصَّحاح ص549ـ]  . 346[الش ِّ

 ( . 6/111أي صعب اخللق . لسان العرب )  [مشاساً :550ـ]

 . 361[كتاب اإلرشاد ، ص 551ـ]

 

 . 65، ص « اإلنصاف فيما جيب اعتقاده ، وال جيوز اجلهل به [» 552ـ]



د ِّيق ، اختصرهتا  وممَّا َتدر اإلشارة إليه : أنَّ الذي ذكرت فيه النُّصوص اليت فيها اإلشارة إىل خالفة الص ِّ
للدكتور انصر بن عائض حسن « عقيدة أهل السُّنَّة واجلماعة يف الصحابة الكرام » من الكتاب القي ِّم 

 الشيخ .

 . 3[األحكام السُّلطانية ، ص 553ـ]

 . 22[عصر اخللفاء الرَّاشدين ، د . فتحية النرباوي ، ص 554ـ]

 . 23[عصر اخللفاء الراشدين ، ص 555ـ]

 [املصدر السابق نفسه .556ـ]

 

 . 58واخللفاء الراشدون ، ص [اخلالفة 557ـ]

 [ال حجَّة له يف فعله ، وال تنفعه .558ـ]

 ( . 1851( ، رقم )  3/1478[مسلٌم ) 559ـ]

 . 59[اخلالفة واخللفاء الراشدون ، ص 560ـ]

 ( . 248ـ  237( ؛ نظام احلكم ، حممود اخلالدي ، ص)  7/83[امللل والن ِّحل للشهرستاين ِّ ) 561ـ]

 . 49لفاء الراشدون ، ص [اخلالفة واخل562ـ]

 . 191[املقد ِّمة ، ص 563ـ]

 

 ( . 66،  65[املرتضى ، سرية أيب احلسن علي بن أيب طالب ، ص) 564ـ]

 

 . 67[سرية أيب احلسن علي بن أيب طالب ، ص565ـ]

 ( . 67،  66[اخلالفة واخللفاء الراشدون ، ص) 566ـ]

 . 256ة ؛ للشُّجاع ، ص[دراسات يف عهد النبوَّة ، واخلالفة الراشد567ـ]

 

 . 140[فقه الشورى واالستشارة ، د . توفيق الشاوي ، ص 568ـ]

 . 142[املصدر السابق نفسه ، ص 569ـ]

 

 . 30[عصر اخللفاء الراشدين ، د . فتحية النرباوي ، ص 570ـ]

 ( إسناده صحيح . 306،  6/305[البداية والنهاية ) 571ـ]



 ( . 7219م ) [البخاريُّ ، األحكام ، رق572ـ]

 

 ( . 9/28[التاريخ اإلسالمي ) 573ـ]

 . 209[املقدمة ، ص 574ـ]

 ( . 1/252[جامع األصول يف أحاديث الرسول ) 575ـ]

 . 248[نظام احلكم يف اإلسالم ، عارف أبو عيد ، ص 576ـ]

 . 250[املصدر السابق نفسه ، ص 577ـ]

 . 250[املصدر السابق نفسه ، ص 578ـ]

 ( .1851كتاب اإلمارة ، رقم )[مسلٌم ،  579ـ]

 . 250[نظام احلكم يف اإلسالم ، ص 580ـ]

 . 1852[مسلٌم ، كتاب اإلمارة رقم 581ـ]

 

 . 253[نظام احلكم يف اإلسالم ، ص 582ـ]

 [املصدر السابق نفسه .583ـ]

 . 30؛ عصر اخللفاء الراشدين ، ص  439[فقه الشورى ، د . الشاوي ، ص 584ـ]

 . 254اإلسالمي ، ص  [نظام احلكم585ـ]

 

 ( . 153،  152[نظام احلكم يف اإلسالم ، ص ) 586ـ]

 ( . 6/306[البداية والنهاية ) 587ـ]

 . 432[فقه التمكني يف القران الكرمي للصَّال يب ، ص 588ـ]

 ( . 227[نظام احلكم يف اإلسالم ، ) ص589ـ]

 ( . 7145[البخاريُّ رقم ) 590ـ]

 

 ( . 6/305ة ) [البداية والن ِّهاي591ـ]

 ( . 441[فقه الشورى ، واالستشارة ، ) ص592ـ]

 [املصدر السابق نفسه .593ـ]



 ( . 3504[صحيح سنن أيب داود رقم ) 594ـ]

 ( . 55[مسلٌم ، كتاب اإلميان ، ابب أن الد ِّين نصيحٌة ، رقم ) 595ـ]

 

 . 249[اتريخ الدَّعوة إىل اإلسالم ، ص 596ـ]

 ( . 6/305) [البداية والنهاية 597ـ]

 . 455[فقه التَّمكني يف القران الكرمي ، ص 598ـ]

 ( . 10/141[تفسري الرازي ) 599ـ]

 

 . 459[فقه التَّمكني يف القران الكرمي ، ص600ـ]

 . 410[اتريخ الدعوة إىل اإلسالم يف عهد اخللفاء ، ص 601ـ]

 . 411[اتريخ الدعوة إىل اإلسالم يف عهد اخللفاء ، ص 602ـ]

 ( . 461،  460[فقه التَّمكني يف القران الكرمي ، ص) 603ـ]

 

 ( . 6/305[البداية والنهاية ) 604ـ]

 ( . 3/193( ؛ ابن سعد )  188،  187[أبو بكر الصد ِّيق ، الطَّنطاوي ، ص) 605ـ]

 . 201[األحكام السلطانية للماوردي ، ص 606ـ]

 

 . 258[اتريخ الدَّعوة إىل اإلسالم ، ص 607ـ]

 . 46[أبو بكر رجل الدَّولة ، ص 608ـ]

د ِّيق هليكل ابشا ، ص 609ـ]  . 224[الص ِّ

 . 246[اتريخ الدعوة إىل اإلسالم ، ص610ـ]

 

 . 10[السياسة الشرعيَّة ، ص 611ـ]

 ( . 6/305[البداية والنهاية ) 612ـ]

 ( . 172[مسلٌم ، كتاب اإلميان ، رقم ) 613ـ]

 ( . 37،  36دي َحدي ، ص ) [أبو بكٍر رجل الدَّولة ، جم614ـ]

 



 . 442[فقه الشورى واالستشارة ، ص 615ـ]

 ( . 6/305[البداية والنهاية ) 616ـ]

 ( صحَّحه األلباين . 3462[سنن أيب داود رقم ) 617ـ]

 . 73[أبو بكر رجل الدَّولة ، ص 618ـ]

 ( . 6/305[البداية والن ِّهاية ) 619ـ]

 ( . 4019احلديث يف ابن ماجه )  ( رقم 2/370[صحيح األلباين ) 620ـ]

 . 66[أبو بكٍر رجل الدَّولة ، ص621ـ]

 

 . 252[اتريخ الدعوة إىل اإلسالم ، ص622ـ]

 ( . 5/58[تفسري ابن كثري ) 623ـ]

 . 65[منهج كتابة التاريخ اإلسالمي ، حممَّد صامل ، ص624ـ]

 253[اتريخ الدعوة إىل اإلسالم ، ص 625ـ]

 

 ( . 210،  209احلضارة اإلسالميَّة ، أَحد إبراهيم الشريف ، ص) [دراسات يف 626ـ]

 . 120[أشهر مشاهري اإلسالم يف احلرب ، والسياسة ، ص 627ـ]

 . 92[اتريخ اخللفاء ، السيوطي ، ص 628ـ]

 . 218[يف التاريخ اإلسالمي ، د . شوقي أبو خليل ، ص 629ـ]

 

 . 291[الرَيض النَّضرة يف مناقب العشرة ، ص630ـ]

 . 291[الرَيض النضرة ، ص 631ـ]

 [املصدر السابق نفسه .632ـ]

 [املصدر السابق نفسه .633ـ]

 . 35[أبو بكر رجل الدولة ، ص 634ـ]

 

 . 11[التاريخ اإلسالمي ، حممود شاكر ، ص 635ـ]

 ( . 2070[البخاريُّ ، كتاب البيوع ، ابب كسب الرَّجل ، وعلمه ، رقم ) 636ـ]



 . 35جل الدَّولة ، ص [أبو بكر ر 637ـ]

 . 36[املصدر السابق نفسه ، ص 638ـ]

 

 ( وله شواهد ، فإسناده حسٌن لغريه . 3/186[ابن سعد يف الطبقات ) 639ـ]

 ( . 19/8[التاريخ اإلسالمي ) 640ـ]

 . 186[أبو بكر الصد ِّيق رضي هللا عنه ، الطنطاوي ، ص 641ـ]

 . 8[التاريخ اإلسالمي ، حممود شاكر ، ص 642ـ]

لة واآلداب ، رقم ) 643ـ]  ( . 2588[مسلٌم ، كتاب الرب ِّ والص ِّ

 

 . 29[أبو بكٍر الصديق ، الطنطاوي ، ص 644ـ]

 ( . 2454[مسلٌم ، فضائل الصَّحابة رقم ) 645ـ]

د ِّيق ، جمدي فتحي السي د ، ص646ـ]  . 140[صحيح التوثيق يف سرية حياة الص ِّ

 األَحس املتشد ِّد على نفسه يف الد ِّين ، والورع .[املصدر السابق نفسه ، وقيل : 647ـ]

 [أي : ساكتة .648ـ]

 [أي : ترك الكالم .649ـ]

 ( . 3834[البخاري ، رقم ) 650ـ]

 

 ( . 7/150[فتح الباري ) 651ـ]

 ( . 7/151[املصدر السابق نفسه ) 652ـ]

 ( . 4338[حديٌث صحيٌح ، سنن أيب داود ، رقم ) 653ـ]

 ( . 11/329شرح سنن أيب داود )  [عون املعبود654ـ]

 ( . 255( ، رقم )  1/172[اجلامع ألخالق الرَّاوي واداب السامع للخطيب ) 655ـ]

 

 ( . 3057[إسناده صحيٌح ، أخرجه الطرباين يف الكبري ، رقم ) 656ـ]

 ( . 1/551[الزهد البن املبارك ) 657ـ]

 ( . 1/258[صفة الصَّفوة ) 658ـ]



 ( . 1/254ابة لإلمام أَحد ) [فضائل الصَّح659ـ]

 ( . 1/255[املصدر السابق نفسه ) 660ـ]

 . 224[الرَيض النضرة يف مناقب العشرة ، ص 661ـ]

 ( . 70،  3/69[عيون األخيار ) 662ـ]

 

 ( . 3/62[عيون األخبار ) 663ـ]

 ( . 2/450[جممع األمثال للميداين ) 664ـ]

 . 29م عاشور ، ص [فرائد الكالم للخلفاء الكرام ، قاس665ـ]

 . 179[صحيح التوثيق يف سرية وحياة الصد ِّيق ، ص 666ـ]

 . 182[املصدر السابق نفسه ، ص 667ـ]

 

 [الوحا الوحا : السُّرعة السُّرعة ، وميدُّ ، ويقصر ، يقال : توحيت أي : أسرعت .668ـ]

 [مره : مروره .669ـ]

( ؛ صحيح التوثيق يف سرية وحياة  7/144[إسناده حسن لغريه ، مصنَّف ابن أيب شيبة ) 670ـ]
د ِّيق ، ص   . 181الص ِّ

 

 ( . 84،  83[اتريخ القضاء يف اإلسالم للزُّحيلي ، ص) 671ـ]

 ( . 1/366[وقائع ندوة النُّظم اإلسالميَّة ، أبو ظب ) 672ـ]

 . 134[اتريخ القضاء يف اإلسالم ، ص 673ـ]

 ( . 1/390[وقائع ندوة النظم اإلسالمية ) 674ـ]

 

 . 155[موسوعة فقه أيب بكر الصديق ، قلعجي ، ص 675ـ]

 . 156[املصدر السابق نفسه ، ص676ـ]

 ( . 1/2[تذكرة احلفاظ للذهب ) 677ـ]

 . 186[تراث اخللفاء الراشدين ، د . صبحي حممصاين ، ص678ـ]

 . 136( نقالً عن اتريخ القضاء للزحيلي ، ص  2/102[أخبار القضاة لوكيع ) 679ـ]

 



. ضعيف جداً بل قد  136( نقالً عن اتريخ القضاء للزُّحيلي ، ص  7/481[السُّنن الكربى ) 680ـ]
 ( . 3/329يكون موضوعاً . األلباين إرواء ) 

 . 137[اتريخ القضاء للزُّحيلي ، ص 681ـ]

 ( .848[املوطَّأ ، كتاب احلدود ، رقم )682ـ]

 ( .12796[مصنَّف عبد الرزاق ، رقم )683ـ]

ر : موضع بني مكَّة وعرفة . معجم البلدان ) 684ـ]  ( . 5/62[حمس ِّ

 ( .12601( ، رقم ) 7/54[مصنَّف عبد الرزاق ) 685ـ]

 ( . 12600( ، رقم )  7/54[مصنف عبد الرزاق ) 686ـ]

 

 ( . 158،  157[اتريخ القضاء يف اإلسالم ، ص ) 687ـ]

 . 160[املصدر السابق نفسه ، ص 688ـ]

 ( . 1/55ية على البلدان ، عبد العزيز إبراهيم العمري ) [الوال689ـ]

 

 ( . 1/59[املصدر السابق نفسه ، ) 690ـ]

 ( . 3/165[اتريخ الطربي ) 691ـ]

 

 ( . 1/60[الوالية على البلدان ) 692ـ]

 ( . 1/61[املصدر السابق نفسه ) 693ـ]

 ( . 1/55[الوالية على البلدان ) 694ـ]

 نفسه .[املصدر السابق 695ـ]

 [املصدر السابق نفسه .696ـ]

 

 [املصدر السابق نفسه .697ـ]

 ( . 1/56[املصدر السابق نفسه ) 698ـ]

 ( . 1/57[الوالية على البلدان ) 699ـ]

 [املصدر السابق نفسه .700ـ]

 



 ( . 97،  96[الدول العربية اإلسالمية ، منصور احلرايب ، ص ) 701ـ]

 . 98وحياة الصد ِّيق ، ص [صحيح التوثيق يف سرية ، 702ـ]

 [املصدر السابق نفسه .703ـ]

 

 ( . 5/249[صححه ابن كثري يف البداية والنهاية ) 704ـ]

 [البدنة : انقٌة ، أو بقرٌة تنحر ِبكَّة ، ولعظمها ، وضخامتها مس ِّيت بدنة .705ـ]

 ني .[البدرة : كيس فيه ألٌف ، أو عشرة االف دينار ، واملعَّن : أنَّه كنٌز مث706ـ]

 ( . 5/249[البداية والنهاية ) 707ـ]

 . 56[اخللفاء الراشدون للخالدي ، ص 708ـ]

 

 [املصدر السابق نفسه .709ـ]

 [املصدر السابق نفسه .710ـ]

 ( . 5/249[البداية والنهاية ) 711ـ]

 [ذي القصَّة : من املدينة على مراحل .712ـ]

 لنَّدوي .ل 97[املرتضى سرية علي بن أيب طالب ، ص 713ـ]

 ( . 315،  6/314[البداية والنهاية ) 714ـ]

 . 97[املرتضى سرية علي بن أيب طالب ، ص 715ـ]

 

 ( . 6725[البخاريُّ ، رقم ) 716ـ]

 ( . 6726[البخاريُّ رقم ) 717ـ]

 ( بصيغٍة أخرى ، وابملعَّن نفسه .1759[مسلٌم رقم )718ـ]

 ( . 1758) ( ؛ مسلٌم رقم  6730[البخاريُّ ، رقم ) 719ـ]

 ( . 6729[البخاريُّ رقم ) 720ـ]

 ( . 1758[مسلٌم رقم ) 721ـ]

 ( . 6726[البخاريُّ رقم ) 722ـ]

 ( . 2/169هـ ) شذرات الذهب  276[عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ت 723ـ]



 . 189[أتويل خمتلف احلديث ، ص 724ـ]

 

 ( . 12/318[شرح صحيح مسلٍم للنَّووي ) 725ـ]

 ( وقال : إسناده جي ٌِّد قوي . 253،  5/252ة والنهاية ) [البداي726ـ]

 . 109[أابطيل جيب أن َتحى من التاريخ ، ص 727ـ]

 ( .4036[البخاري رقم )728ـ]

 . 291[العقيدة يف أهل البيت بني اإلفراط والتفريط ، د . سامل السُّحيمي ، ص 729ـ]

 . 108[أابطيل جيب أن َتحى من التاريخ ، ص 730ـ]

 

 ( نقالً عن هنج البالغة شرح ابن أيب احلديد . 91،  90[املرتضى أليب احلسن النَّدوي ، ص ) 731ـ]

 . 94[املرتضى للنَّدوي ، ص 732ـ]

 ( . 7/29نقالً عن الطَّبقات الكربى )  94[املرتضى للنَّدوي ، ص 733ـ]

 ( . 1759[مسلٌم رقم ) 734ـ]

 . 98[املرتضى للندوي ، ص 735ـ]

 صدر السابق نفسه .[امل736ـ]

 

 ( . 7[البخاري ، كتاب الوحي ، رقم ) 737ـ]

 ( . 470ـ2/467[السرية النبوية الصحيحة للعمري ) 738ـ]

 ( . 4/4784[مسلٌم ، كتاب الفضائل ) 739ـ]

 ( . 2/535[السرية النبوية الصحيحة ) 740ـ]

 

 . 8[قصَّة بعث جيش أسامة ، د . فضل إهلي ، ص 741ـ]

 ( . 8/152الباري ) [فتح 742ـ]

 ( . 4469[البخاري ، كتاب املغازي ، رقم ) 743ـ]

 [اجلرف : ابلضَّم ِّ مثَّ السكون : موضع على ثالثة أميال من املدينة حنو الشام .744ـ]

 .685( السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية، ص 2/552[السرية النبوية الصحيحة )745ـ]



 ( . 2/455. انظر : النهاية يف غريب احلديث )  [اشرأبَّ : ارتفع وعال746ـ]

 . 102[نزل ) يب ( : ويف اتريخ خليفة بن خياط : نزل أبيب ، ص 747ـ]

 ( . 5/288[هلاضها : كسرها . الن ِّهاية يف غريب احلديث واألثر ) 748ـ]

 [معزى : املعز من الغنم خالف الضَّأن ، وهو اسم جنس .749ـ]

 [حش : بستان .750ـ]

 ( . 6/309[مسبعة : أرض ذات سباع ، البداية والنهاية ) 751ـ]

 ( . 6/307[البداية والنهاية ) 752ـ]

 

 ( ط . الكتب العلمية . 245،  2/241( ، اتريخ الطربي )  6/307[البداية والنهاية ) 753ـ]

 [املصدران السابقان .754ـ]

 

 . 423[اتريخ الدعوة إىل اإلسالم ص 755ـ]

 ابق نفسه .[املصدر الس756ـ]

د ِّيق ، حممَّد مال هللا ، ص 757ـ]  . 196[أبو بكٍر الص ِّ

 ( . 2814[مسلٌم ، رقم ) 758ـ]

 ( . 3281[البخاريُّ ، كتاب بدء اخللق ، رقم ) 759ـ]

د ِّيق ، حممد مال هللا ، ص 760ـ]  . 197[أبو بكٍر الص ِّ

 

 . 423[اتريخ الدعوة إىل اإلسالم ، ص 761ـ]

د ِّيق ، ص [عبقرية 762ـ]  . 139الص ِّ

 ( .6/308[البداية والنهاية ) 763ـ]

 ( . 2/226[الكامل ، البن األثري) 764ـ]

 

 ( . 83،  82[الشُّورى بني األصالة واملعاصرة ، عز الدين التَّميمي ، ص ) 765ـ]

 . 257[مالمح الشُّورى يف الدَّعوة اإلسالميَّة ، عدانن النَّحوي ، ص 766ـ]

 . 83بني األصالة واملعاصرة ، ص  [الشُّورى767ـ]



 ( . 4/45[اتريخ الطربي ) 768ـ]

 . 83[الشُّورى بني األصالة واملعاصرة ، ص 769ـ]

 ( . 4/46[اتريخ الطربي ) 770ـ]

 [املصدر السابق نفسه .771ـ]

 ( . 4/46[اتريخ الطربي ) 772ـ]

 

 [املصدر السابق نفسه .773ـ]

 حليوان أمثل به َتثيالً ، إذا قطعت أطرافه ، وشوَّهت به .[وال َتثلوا : يقال : مثلت اب774ـ]

 [فحصوا : حلقوا .775ـ]

 [فأخفقوهم : من أخفق فالانً : أي : صرعه .776ـ]

 ( . 4/46[اتريخ الطربي ) 777ـ]

 [ابل : منطقة يف جنوب بالد األردن اليوم .778ـ]

 ( . 4/47[اتريخ الطربي ) 779ـ]

 ( . 4/47[اتريخ الطربي ) 780ـ]

 . 101( ؛ اتريخ خليفة بن خياط ، ص  4/47[املصدر السابق ) 781ـ]

 . 20[عهد اخللفاء الراشدين للذهب ، ص 782ـ]

 . 14[قصة بعث أيب بكر جيش أسامة ، د . فضل إهلي ، ص 783ـ]

 ( . 2/227[الكامل البن األثري ) 784ـ]

 

 . 18[قصة بعث أيب بكٍر جيش أسامة ، ص 785ـ]

 السابق نفسه . [املصدر786ـ]

 ( . 4/218( ؛ تفسري القرطب )  9/15[تفسري الرازي ) 787ـ]
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 املبحث الثاين

د ِّيق ألهل الردَّة  جهاد الص ِّ

 أوالً : الردَّة اصطالحاً وبعض اآلَيت الَّيت حذَّرت من الردَّة :

 ـ الردَّة اصطالحاً :1

عرَّف النَّوويُّ الردَّة أبهنا : قطع اإلِّسالم بنيٍَّة ، أو قول كفٍر ، أو فعل سواٌء قاله استهزاًء ، أو عناداً ، أو 
فمن نفى الصَّانع ، أو الرُّسل ، أو كذَّب رسواًل ، أو حلَّل حمرَّماً ابإلِّمجاع كالز ِّىن وعكسه ، أو اعتقاداً ، 

 ([ .1نفى وجوب جممٍع عليه ، أو عكسه ، أو عزم على الكفر ، أو تردَّد فيه ؛ َكَفَر])

ا كفر املسلم بقوٍل صريٍح ، أو لفٍظ يقتضيه ، أ  ([ .2و بفعٍل يتضمَّنه])وعرَّفها عليش املالكيُّ : أبهنَّ

وعرَّف ابن حزٍم الظَّاهريُّ ) املرتدَّ ( أبنَّه : كلُّ من صحَّ عنه : أنَّه كان مسلماً متربائً من كل ِّ ديٍن حاشا 
دين اإلِّسالم ، مُثَّ ثبت عنه : أنَّه ارتدَّ عن اإلِّسالم ، وخرج إِّىل ديٍن كتايبٍ  ، أو غري كتايبٍ  ، أو إِّىل غري 

 [ .(3ديٍن])

[ ، 21: ]املائدةوعرَّفه عثمان احلنبليُّ : أبنَّه لغًة : الرَّاجع . قال تعاىل : }َواَل تـَْرَتدُّوا َعَلى أَْداَبرُِّكْم{ 
 ([ .4وشرعاً : من أتى ِبا يوجب الكفر بعد إِّسالمه])

، والزَّكاة ، والنُّبوَّة ،  ومعَّن هذا : أنَّ املرتدَّ هو كلُّ من أنكر معلومًا من الد ِّين ابلضَّرورة ، كالصَّالة
 ([ .5ومواالة املؤمنني ، أو أتى بقوٍل ، أو فعٍل ال حيتمل أتويالً غري الكفر])

 ـ بعض اآلَيت اليت أشارت إىل املرتدين :2

 أطلق هللا ـ سبحانه ، وتعاىل ـ على املرتد ِّين عن دينه عباراٍت تشري إِّىل هذا املرَتَكس الويبء

، منها الردَّة على األعقاب ، أو على األدابر ، واالنقالب ابخلسران ، وطمس الوجوه  الَّذي حتولوا إِّليه
 ([ .6، وردُّ األيدي يف األفواه ، واالرتياب ، والرتدُّد ، واسوداد الوجوه])

رِّيَن *{ قال تعاىل : }ََيأَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا إِّْن ُتطِّيُعوا الَّذِّيَن َكَفُروا يـَُردُّوُكْم َعَلى أَْعقَ  َقلُِّبوا َخاسِّ ]آل ابُِّكْم فـَتَـنـْ
 [ .149عمران : 

َا نـَزَّْلَنا ُمَصد ِّقًا لَِّما َمَعُكْم مِّْن قـَْبلِّ َأْن نَ  ُنوا ِبِّ ْطمَِّس ُوُجوًها وقال تعاىل : }ََيأَيُـَّها الَّذِّيَن أُوُتوا اْلكَِّتاَب آمِّ
 [ .47: ]النساءنَّا َأْصَحاَب السَّْبتِّ وََكاَن أَْمُر اَّللَِّّ َمْفُعوالً *{ فـَنَـُردََّها َعَلى أَْداَبرَِّها َأْو نـَْلَعنَـُهْم َكَما َلعَ 

وجاء يف تفسري ابن كثري : وطمسها : أن تعمى ، وقوله : فنردَّها على أدابرها : أي : جنعل ألحدهم 
حلق ِّ ، ورد ِّهم عينني من قفاه ، وهذا أبلغ يف العقوبة والنَّكال ، وهذا مثٌل ضربه هللا هلم يف صرفهم عن ا



إِّىل الباطل ، ورجوعهم عن احملجَّة البيضاء إِّىل سبيل الضَّاللة يُهرعون ، وميشون القهقرى على 
 ([ .7أدابرهم])

َفُذوُقوا انُِّكْم وقال تعاىل : }يـَْوَم تـَبـَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّا الَّذِّيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرمُتْ بـَْعَد إِّميَ 
ُتْم َتْكُفُروَن *{  َا ُكنـْ  [ .106عمران : ]آل اْلَعَذاَب ِبِّ

ا يف املرتد ِّين ، كما نقل حديثًا أليب هريرة وقال عنه:  نقل القرطبُّ فيها مجلة اراٍء ، منها رأي قتادة : أهنَّ
يب ، فُيجلون عن يرد على احلوض يوم القيامة رهٌط من أصحا»يستشهد به أبنَّ اآلية يف الردَّة؛ وهو: 

م ارتدُّوا على  احلوض ، فأقول : َي رب أصحايب! فيقول : إِّنَّك ال علم لك ِبا أحدثوا بعدك ، إِّهنَّ
 ([.8« ])أدابرهم القهقرى 

جياء برجاٍل من أمَّيت ، » ويف روايٍة أخرى هلذا احلديث : عن ابن عباٍس ، قال : قال رسول هللا )ص( : 
أقول: أصحايب ! فيقال : إنَّك ال تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول كما قال فيؤخذ هبم ذات اليمني ، ف

َتينِّ ُكْنَت أَْنَت الرَّقِّيَب َعَلْيهِّْم{  يًدا َما ُدْمُت فِّيهِّْم فـََلمَّا تـََوفَـّيـْ ]املائدة : العبد الصاحل : }وَُكْنُت َعَلْيهِّْم َشهِّ
 ([.9« ])فارقتهم  [ فيقال : إهنم مل يزالوا مرتد ِّين على أعقاهبم منذ117

 اثنياً : أسباب الردَّة ، وأصنافها :

إِّنَّ الردَّة الَّيت قامت هبا القبائل العربيَّة بعد وفاة رسول هللا )ص( هلا أسباٌب ، منها : الصَّدمة ِبوت 
قاهتا ، رسول هللا )ص( ، َو رِّقَّة الد ِّين ، والسُّقم يف فهم نصوصه ، واحلنني إِّىل اجلاهليَّة ، ومقارفة موب

 والتَّفلُّت من الن ِّظام ، واخلروج على السُّلطة الشَّرعيَّة ، والعصبيَّة القبليَّة ،

([ كدور 10والطَّمع يف امللك ، والتكسُّب ابلد ِّين ، والشُّحُّ ابملال ، والتَّحاسد ، واملؤث ِّرات األجنبيَّة])
 ذن هللا تعاىل .اليهود ، والنَّصارى ، واجملوس ، وسنتحدَّث عن كل ِّ سبٍب إبِّ 

وأمَّا أصنافها ؛ فمنهم من ترك اإلِّسالم مجلًة وتفصياًل ، وعاد إِّىل الوثنيَّة ، وعبادة األصنام . ومنهم من 
ادَّعى النُّبوَّة . ومنهم من دعا إِّىل ترك الصَّالة . ومنهم من يعرتف ابإلِّسالم ، ويقيم الصَّالة ، ولكنَّه 

مشِّت ِبوت الرَّسول ، وعاد أدراجه ميارس عاداته اجلاهليَّة ، ومنهم من  امتنع عن أداء زكاته . ومنهم من
ري])  ([ .11حتريَّ ، وتردَّد ، وانتظر على من تكون الدَّبرة ، وكلُّ ذلك وضَّحه علماء الفقه ، والس ِّ

ة ، وعادوا إِّىل الكفر ، قال اخلطَّايبُّ : إِّنَّ أهل الردَّة كانوا صنفني : صنفاً ارتدُّوا عن الد ِّين ، وانبذوا امللَّ 
وهذه الفرقة طائفتان : إِّحدامها أصحاب مسيلمة من بين حنيفة ، وغريهم ؛ الَّذين صدَّقوه على دعواه 
يف النُّبوَّة ، وأصحاب األسود العنسي ِّ ، ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن ، وغريهم ، وهذه الفرقة 



، مدَّعية النُّبوَّة لغريه ، والطائفة األخرى ارتدُّوا عن الد ِّين ،  أبسرها منكرٌة لنبوَّة سيدان حممٍَّد )ص(
وأنكروا الشَّرائع ، وتركوا الصَّالة ، والزَّكاة ، وغريها من أمور الد ِّين وعادوا إِّىل ما كانوا عليه يف اجلاهليَّة 

نف اآلخر هم الذين فرَّقوا بني الصَّالة ، والزَّكاة ، فأقرُّوا ابلصَّ  الة ، وأنكروا فرض الزَّكاة ، ، والص ِّ
([ . . . وقد كان ضمن هؤالء املانعني للزَّكاة من كان يسمح ) هبا ( 12ووجوب أدائها إِّىل اإلِّمام])

 ([ .13وال مينعها إِّال أنَّ رؤساءهم صدُّوهم عن ذلك ، وقبضوا أيديهم على ذلك])

م عنده ثالثٌة : صنٌف عادوا وقريٌب من هذا التَّقسيم ألصناف املرتد ِّين تقسيم القاضي ع ياض ، غري أهنَّ
إِّىل عبادة األواثن ، وصنف تبعوا مسيلمة ، واألسود العنسيَّ ، وكلٌّ منهما ادَّعى النُّبوَّة ، وصنٌف اثلٌث 

ا خاصٌَّة بزمن النَّب ِّ )ص(])  ([ .14استمرُّوا على اإلِّسالم ، ولكنَّهم جحدوا الزَّكاة ، وأتوَّلوا أبهنَّ

الدكتور عبد الرَحن بن صاحل احملمود املرتد ِّين إِّىل أربعة أصناٍف : صنٌف عادوا إِّىل عبادة األواثن  وقسَّم
 ، واألصنام ، وصنٌف اتَّبعوا املتنب ِّئني الكذبة : األسود العنسيَّ ، ومسيلمَة ،

وا أن يدفعوها وسجاح ، وصنٌف أنكروا وجوب الزَّكاة ، وجحدوها ، وصنٌف مل ينكروا وجوهبا ولكنَّهم أب
 ([ .15إِّىل أيب بكٍر])

 اثلثاً : الردَّة أواخر عصر النُّبوَّة :

بدأت هذه الردَّة منذ العام التَّاسع للهجرة املسمَّى بعام الوفود ، وهو العام الَّذي أسلمت فيه اجلزيرة 
ملختلفة ، وكانت حركة الردَّة العربيَّة قيادها للرَّسول )ص( ممثَّلًة بزعمائها الَّذين قدموا عليه من أصقاعها ا

يف هذه األثناء ملَّا تسَتعلِّْن بشكٍل واسٍع ، حىتَّ إِّذا كان أواخر العام العاشر اهلجري ، وهو عام حجَّة 
الوداع الَّيت حجَّها رسول هللا )ص( ، ونزل به وجعه الَّذي مات فيه ، وتسامع بذلك النَّاس ، بدأ اجلمر 

أخذت األفاعي تطلُّ برؤوسها من جحورها ، وَترَّأ الَّذين يف قلوهبم مرٌض يتململ من حتت الرَّماد ، و 
على اخلروج ، فوثب األسود العنسيُّ ابليمن ، ومسيلمة الكذَّاب ابليمامة ، وطليحة األسديُّ يف بالد 

 ([ .16قومه])

ما مصم ِّمان ـ كما يبدو ـ وملَّا كان أخطر متمر َِّدْين على اإلِّسالم ، ومها األسود العنسيُّ ، ومسيلمة ،  وأهنَّ
ما مشايعان بقوًى غفريٍة ، وإمكانياٍت  على املضي ِّ يف طريق ردَّهتما ُقُدماً دون أن يفك ِّرا يف الرُّجوع ، وأهنَّ
وفريٍة ؛ فقد أرى هللا نبيَّه )ص( من أمرمها ما تقرُّ به عينه ، ومن مثَّ ما تقرُّ به عيون أمَّته من بعده ، فقد 

أيها الناس! إين ِّ قد أريت ليلة القدر ، مثَّ أُنسيتها ، ورأيت » ًا وهو خيطب النَّاس على منربه : قال يوم



ابـَنْي : صاحب  أنَّ يف ذراعيَّ سوارين من ذهٍب فكرهتهما ، فنفختهما ، فطارا ، فأوَّلتهما هـذين الكذَّ
 ([.17« ])اليمن ، وصاحب اليمامة 

ما وقد فسَّر أهل العلم ابلتَّعبري  هذه الرؤَي على هذه الصُّورة ، فقالوا : إِّنَّ نفخه )ص( هلما يدلُّ على أهنَّ
ما من ذهٍب داللٌة على كذهبما ؛ ألن  يقتالن برحيه ؛ ألنَّه ال يغزومها بنفسه ، وإِّن وصفه هلما أبهنَّ

ما ملكان ألن األساورة هم وارين على أهنَّ امللوك ، ودال  شأهنما زخرٌف ، وَتويٌه ، كما دلَّ لفظ الس ِّ
وار مضيقاً على الذ ِّراع])  ([ .18بكوهنما حييطان ابليدين أن أمرمها يشتدُّ على املسلمني فرتًة لكون الس ِّ

وعرب الدُّكتور علي العتوم بقوله : . . . أبن طرياهنما ابلنَّفخ داللٌة على ضعف كيدمها مهما تضاخم ، 
، ما دام هذا الكيد مستَمداً من الشَّيطان ، فهو واهٌن ال حمالة ؛ فشأهنما َزَبٌد ال بدَّ أن يؤول إِّىل ُجفاٍء 

 إذ أقلُّ هجمٍة مركَّزٍة يف سبيل هللا حتيلهما أثراً بعد َعنْيٍ ، وكوهنما من ذهبٍ 

نيا ، ألن الذَّهب رمٌز حلطامها ؛ الذي يسعى املغرتُّون هبا  ما يقصدان من عملهما الدُّ داللٌة على أهنَّ
ما سواران إِّشارٌة إِّىل حماولتهما اإلِّطاحة بكيان املسلمني عن طريق اإلِّحاطة هبم من كل ِّ خلفه ، وأهنَّ 

وار ابملعصم])  ([ .19جانب َتاماً ، كما حييط الس ِّ

د ِّيق من املرتد ِّين :  رابعاً : موقف الص ِّ

أثَّن عليه ، مثَّ قال : ملَّا كانت الردَّة ؛ قام أبو بكر ـ رضي هللا عنه ـ يف الناس خطيبًا ، فحمد هللا ، و 
احلمد هلل الَّذي هدى فكفى ، وأعطى فأغَّن ، إنَّ هللا بعث حممدًا )ص( والعلم شريٌد ، واإلِّسالم 
غريٌب طريٌد ، قد رثَّ حبله ، وخلِّق ثوبه ، وضلَّ أهله منه ، ومقت هللا أهل الكتاب ، فال يعطيهم 

وا كتاهبم ، وأحلقوا فيه ما ليس منه ، خريًا خلرٍي عندهم ، وال يصرف عنهم شر ًا لشرٍ  عن دهم ، وقد غريَّ
م يف منعٍة من هللا ؛ ال يعبدونه ، وال يدعونه ، فأجهدهم عيشًا ، وأظلَّهم  والعرب اآلمنون حيسبون : أهنَّ
دينًا ، يف ظلٍف من األرض مع ما فيه من السَّحاب ، فختمهم هللا ِبحمَّد ، وجعلهم األمَّة الوسطى ، 

ن اتَّبعهم ، ونصرهم على غريهم ، حىتَّ قبض هللا نبيَّه ، فركب منهم الشَّيطان مركبه ، الذي ونصرهم ِب
ْن قـَْبلِّهِّ الرُُّسُل أَفَإِّْن َماَت  أُنزل عليه ، وأخذ أبيديهم ، وبغى هلكتهم : }َوَما حُمَمٌَّد إِّالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت مِّ

ُتْم َعَلى َأْعَقابِّ  ًئا َوَسَيْجزِّي اَّللَُّ الشَّاكِّرِّيَن *{ َأْو قُتَِّل انـَْقَلبـْ َقلِّْب َعَلى َعقِّبَـْيهِّ فـََلْن َيُضرَّ اَّللََّ َشيـْ ُكْم َوَمْن يـَنـْ
 [ .144عمران : ]آل 

إِّنَّ َمْن حولكم من العرب قد منعوا شاهتم ، وبعريهم ، ومل يكونوا يف دينهم ـ وإن رجعوا إليه ـ أزهد منهم 
ينكم أقوى منكم يومكم هذا على ما قد تقدَّم من بركة نبي ِّكم ، وقد يومهم هذا ، ومل تكونوا يف د



ُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة مَِّن النَّارِّ  وكَّلكم إىل املوىل الكايف الَّذي وجده ضاالَو فهداه ، وعائاًل فأغناه : }وَُكنـْ
َها{  نـْ  [ .103عمران : ]آل َفأَنـَْقذَُكْم مِّ

وهللاِّ! ال أدع أن أقاتل على أمر هللا حىتَّ ينجز هللا وعَده ، ويويف لنا عهَده ، ويُقتل َمْن قُتل منا شهيداً 
من أهل اجلنَّة ، ويبقى َمْن بقي من ا خليفته ، وذر ِّيته يف أرضه ، قضاء هللا احلقُّ ، وقوله الذي ال خلف 

ُ الَّذِّيَن آَمُنوا مِّ 20له : ]) { ([ }َوَعَد اَّللَّ َاتِّ لََيْسَتْخلَِّفنـَُّهْم يفِّ اأَلْرضِّ  [ .55: ]النورْنُكْم َوَعمُِّلوا الصَّاحلِّ

د ِّيق أبن يرتك مانعي الزَّكاة ، ويتألَّفهم حىتَّ يتمكَّن  وقد أشار بعض الصَّحابة ، ومنهم عمر على الص ِّ
د ِّيق عن ذلك   ([ .21، وأابه])اإلِّميان من قلوهبم ، مثَّ هم بعد ذلك يزكُّون ، فامتنع الص ِّ

 فعن أيب هريرة ـ رضي هللا عنه ـ قال : ملَّا تويف رسول هللا )ص( ، وكان أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه

ـ وكفر َمْن كفر من العرب ، فقال عمر ـ رضي هللا عنه ـ: كيف تقاتل النَّاس وقد قال رسول هللا )ص( : 
 ، فمن قاهلا ؛ فقد عصم مين ِّ ماله ، ونفسه إِّال أمرت أن أقاتل النَّاس حىتَّ يقولوا ال إِّله إِّال هللا» 

فقال : وهللا! ألقاتلنَّ َمْن فرَّق بني الصَّالة والزَّكاة ، فإِّنَّ الزكاة « . ([ ، وحسابُه على هللا 22حبق ِّه])
عها . ([ كانوا يؤدُّوهنا إِّىل رسول هللا )ص( ؛ لقاتلتهم على من23حقُّ املال ، وهللا! لو منعوين َعناقاً])
([ ، كانوا يؤدُّونه إِّىل رسول هللا ؛ لقاتلتهم على منعه . قال 24ويف روايٍة : وهللا! لو منعوين عِّقااًل])

([ ، مثَّ قال عمر بعد 25عمر : فوهللا ما هو إِّال أن قد شرح هللا صدر أيب بكٍر ، فعرفت : أنَّه احلقُّ])
 ([ .26األمَّة مجيعاً يف قتال أهل الردَّة])ذلك : وهللا! لقد رجح إِّميان أيب بكر إبِّميان هذه 

وبذلك يكون أبو بكر قد كشف لعمر ـ وهو يناقشه ـ عن انحية فقهيٍَّة مهمٍَّة أجالها له ، وكانت قد 
غابت عنه ، وهي أنَّ مجلًة جاءت يف احلديث النَّبوي ِّ الشريف الَّذي احتجَّ به عمر هي الدَّليل على 

فإِّذا قالوها ؛ » كاة حىتَّ وإِّن نطق ابلشَّهادتني ، وهي قول النَّب ِّ )ص( : وجوب حماربة َمْن منع الزَّ 
 ([.27« ])عصموا مين ِّ دماءهم ، وأمواهلم إِّال حبق ِّها 

وفعاًل كان رأي أيب بكٍر يف حرب املرتد ِّين رأًَي ملهمًا ، وهو الرَّأي الَّذي َتليه طبيعة املوقف ملصلحة 
موقٍف غريه سيكون فيه الفشل ، والضَّياع واهلزمية والرُّجوع إِّىل اجلاهلية ،  اإلِّسالم واملسلمني ، وأيُّ 

ولوال هللا ، مثَّ هذا القرار احلاسم من أيب بكٍر لتغريَّ وجه التاريخ ، وحتوَّلت مسريته ، ورجعت عقارب 
 ([ .28السَّاعة إِّىل الوراء ، ولعادت اجلاهليَّة تعيث يف األرض فساداً])

ى فهمه الدَّقيق لإلِّسالم ، وشدَّة غريته على هذا الد ِّين ، وبقاؤه على ما كان عليه يف عهد نبي ِّه لقد َتلَّ 
يف الكلمة الَّيت فاض هبا لسانُه ، ونطق هبا جنانه ، وهي الكلمة الَّيت تساوي خطبًة بليغًة طويلًة ، وكتاابً 



فعوا الزَّكاة إِّىل بيت املال ، أو منعوها مطلقاً حافاًل ، وهي قوله عندما امتنع كثرٌي من قبائل العرب أن يد
([ ويف روايٍة : قال عمر : 29، وأنكروا فرضيَّتها : قد انقطع الوحي ، ومتَّ الد ِّين ، أينقص وأان حيٌّ؟!])

 فقلت : َي خليفة رسول هللا أتلَّفِّ النَّاس ، وارفق هبم . فقال

 ([.30، قد انقطع الوحي ، ومتَّ الد ِّين ، أينقص وأان حيٌّ؟!])يل : أجبَّاٌر يف اجلاهلية خوَّاٌر يف اإلِّسالم

لقد مسع أبو بكر وجهات نظر الصَّحابة يف حرب املرتد ِّين ، وما عزم على خوض احلرب إِّال بعد أن 
مسع وجهات النَّظر بوضوٍح ، إِّال أنَّه كان سريع القرار ، حاسم الرأي ، فلم يرتدَّد حلظًة واحدًة بعد 

واب له ، وعدم الرتدُّد كان مسًة ابرزًة من مسات أيب بكٍر ـ هذا اخلليفة العظيم ـ يف حياته  ظهور الصَّ 
 ([ ، ولقد اقتنع املسلمون بصحَّة رأيه ، ورجعوا إىل قوله ، واستصوبوه .31كل ِّها])

يف هذه الطَّامَّة  لقد كان أبو بكر ـ رضي هللا عنه ـ أبعد الصَّحابة نظراً ، وأحقَّهم فهماً ، وأربطهم جناانً 
([ ، واملفاجأة املذهلة ، ومن هنا أتى قول سعيد بن املسي ِّب ـ رَحه هللا ـ : وكان أفقههم ـ 32العظيمة])

 ([ .33يعين : الصَّحابة ـ وأمثلهم رأَيً])

: أنَّ الزَّكاة ال إِّنَّ أاب بكر كان أنفذ بصريًة من مجيع َمْن حوله ؛ ألنَّه فهم إبِّميانه الَّذي فاق إِّمياهنم مجيعاً 
تنفصل عن الشَّهادتني ، فمن أقرَّ هلل ابلوحدانيَّة ال بدَّ أن يقرَّ له ِبا يفرض من حقٍ  يف ماله ، الذي هو 

بغري زكاٍة ال وزن هلا يف حياة الشعوب ، وأنَّ السَّيف يشرع « ال إِّله إِّال هللا » مال هللا أصاًل ، وأنَّ 
َتامًا ، هذه كتلك . هذا هو اإلِّسالم « ال إِّله إِّال هللا » يشرع دفاعًا عن  دفاعًا عن أدائها َتامًا ، كما

([ ، فقد توعَّد هللا أولئك الَّذين يؤمنون ببعض الكتاب ، ويكفرون 34وغري هذا ليس من اإلِّسالم])
ُنوَن بِّبَـْعضِّ اْلكَِّتابِّ َوَتْكُفُروَن بِّبَـْعٍض َفَما َجزَا ْنُكْم إِّالَّ ببعض ، قال تعاىل : }أَفـَتُـْؤمِّ ُء َمْن يـَْفَعُل َذلَِّك مِّ

نـَْيا َويـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ يـَُردُّوَن إِّىَل َأَشد ِّ اْلَعَذابِّ َوَما اَّللَُّ بَِّغافٍِّل َعمَّا تـَعْ  ْزٌي يفِّ احْلََياةِّ الدُّ : ]البقرةَمُلوَن *{ خِّ
85. ] 

فيه ، وال تنازل ، موقفاً ملهماً من كان موقف أيب بكٍر رضي هللا عنه الَّذي ال هوادة فيه ، وال مساومة 
هللا ، يرجع إليه الفضل األكرب ـ بعد هللا تعاىل ـ يف سالمة هذا الد ِّين ، وبقائه على نقائه ، وصفائه ، 
وأصالته ، وقد أقرَّ اجلميع ، وشهد التَّاريخ أبنَّ أاب بكٍر قد وقف يف مواجهة الردَّة الطَّاغية ، وحماولة 

 عروًة عروًة ، موقف األنبياء والرُّسل يف عصورهم ،نقض عرا اإلِّسالم 

وهذه خالفة النُّبوَّة الَّيت أدَّى أبو بكر حقَّها ، واستحقَّ هبا ثناء املسلمني ، ودعاءهم إِّىل أن يرث هللا 
 ([ .35األرض ، وأهلها])



د ِّيق حلماية املدينة :  خامساً : خطَّة الص ِّ

د ِّيق ، وحزمه ، وقد خرجت أبمرين :انصرفت وفود القبائل املانعة للزَّكا  ة من املدينة بعدما رأت عزم الص ِّ

أ ـ أنَّ قضية منع الزَّكاة ال تقبل املفاوضة ، وأنَّ حكم اإلِّسالم فيها واضٌح ، ولذلك ال أمل يف تنازل 
الرُّؤية ،  خليفة املسلمني عن عزمه ، ورأيه ، وخاصًَّة بعدما أيَّده املسلمون ، وثبتوا على رأيه بعد وضوح

 وظهور الدَّليل .

ب ـ أنَّه ال بدَّ من اغتنام فرصة ضعف املسلمني ـ كما يظنُّون ـ وقلَّة عددهم هلجوٍم كاسٍح على املدينة 
 ([ .36يسقط احلكم اإلِّسالميَّ فيها ، ويقضي على هذا الد ِّين])

د ِّيق يف وجوه القوم ما فيها من الغدر ، ورأى فيها اخلسَّة ، وتفرَّس فيها اللؤم ، فقال ألصحابه  قرأ الص ِّ
: إِّنَّ األرض كافرٌة ، وقد رأى وفدهم منكم قلًَّة ، وإِّنَّكم ال تدرون أَلياًل تؤتون ، أم هناراً! وأدانهم منكم 
على بريد ، وقد كان القوم أيملون أن نقبل منهم ، ونوادعهم ، وقد أبينا عليهم ، ونبذان إِّليهم عهدهم 

د ِّيق خطَّته على الوجه التَّايل :37أعدُّوا])، فاستعدُّوا ، و   ([ . ووضع الص ِّ

 أ ـ ألزم أهل املدينة ابملبيت يف املسجد ؛ حىتَّ يكونوا على أكمل استعداٍد للد ِّفاع .

 ب ـ نظَّم احلرس الَّذين يقومون على أنقاب املدينة ، ويبيتون حوهلا ، حىتَّ يدفعوا أيَّ غارٍة قادمة .

احلرس أمراءهم : عليَّ بن أيب طالٍب ، والزُّبري بن العوَّام ، وطلحة بن عبيد هللا ، وسعد ج ـ عنيَّ على 
 ([ .38بن أيب وقاٍص ، وعبد الرَحن بن عوٍف ، وعبد هللا بن مسعوٍد رضي هللا عنهم])

مِّْن أسلم ، د ـ وبعث أبو بكر ـ رضي هللا عنه ـ إِّىل َمْن كان حوله من القبائل الَّيت ثبتت على اإلِّسالم 
وغفار ، ومزينة ، وأشجع ، وجهينة ، وكعب أيمرهم جبهاد أهل الردَّة ، فاستجابوا له حىتَّ امتألت 

د ِّيق]) ([ ، وممَّا 39املدينة املنوَّرة هبم ، وكانت معهم اخليل ، واجلمال الَّيت وضعوها حتت تصرف الص ِّ
 د ِّيق : أنَّ جهينةيدلُّ على كثرة رجال هذه القبائل ، وكرب حجم دعمها للص ِّ 

د ِّيق يف أربعمئٍة من رجاهلا ، ومعهم الظَّهر واخليل ، وساق عمرو بن مرَّة اجلهينُّ  وحدها قدمت إِّىل الص ِّ
 ([ .40مئة بعرٍي إلِّعانة املسلمني ، فوزَّعها أبو بكٍر يف النَّاس])

، يبعث هبا إِّىل الوالة املسلمني هـ  ومن ابتعد من املرتد ِّين عن املدينة ، وأبطأ خطره ؛ حاربه ابلكتب 
يف أقاليمهم ، كما كان رسول هللا يفعل ، حير ِّضهم على النُّهوض لقتال املرتد ِّين ، وأيمر النَّاس للقيام 
معهم يف هذا األمر . ومن أمثلة ذلك رسالته ألهل اليمن حيث املرتدة من جنود األسود العنسي ِّ ؛ الَّيت 



ينوا األبناء على َمْن انوأهم ، وحوطوهم ، وامسعوا من فريوز ، وجدُّوا معه ، قال فيها : ) أمَّا بعد فأع
 ([ .41فإِّين ِّ قد وليته (])

وقد أمثرت هذه الر ِّسالة وقام املسلمون من أبناء الفرس بزعامة فريوز يعاوهنم إِّخواهنم من العرب بشن 
حنورهم ، وعادت اليمن ابلتدرُّج إىل جادَّة غارٍة شعواء على العصاة املارقني حىتَّ ردَّ هللا كيدهم إِّىل 

([  ([ .42احلق ِّ

و ـ وأمَّا َمْن قرب منهم من املدينة ، واشتدَّ خطره ، كبين عبٍس ، وذبيان ؛ فإِّنَّه مل ير بد ًا من حماربتهم 
اري على الرَّغم من الظُّروف القاسية ؛ الَّيت كانت تعيشها مدينة رسول هللا )ص( ، فكان أن اوى الذَّر 

عاب حمافظًة عليهم من غدر املرتد ِّين]) ([ ، واستعدَّ للن ِّزال بنفسه ، ورجاله 43والعيال إىل احلصون والش ِّ
. 

 سادساً : فشل أهل الردَّة يف غزو املدينة :

بعد ثالثة أَيم من رجوع وفود املرتد ِّين طرقت بعض قبائل أسد ، وغطفان ، وعبس ، وذبيان ، وبكر 
وخلَّفوا بعضُهم بذي حسى ؛ ليكونوا هلم ردءًا ، وانتبه حرس األنقاب لذلك ، وأرسلوا املدينة لياًل ، 

د ِّيق ابخلرب ، فأرسل إِّليهم أن الزموا أماكنكم! ففعلوا ، وخرج يف أهل املسجد على النَّواضح إِّليهم ،  للص ِّ
([ 44عليهم الر ِّْدُء أبحناء]) فانفش العدوُّ ، فاتبعهم املسلمون على إِّبلهم ، حىتَّ بلغوا ذا ُحَسى ، فخرج

بل فتدهده كلُّ حنٍي يف 45قد نفخوها وجعلوا فيها احلبال مث دهدهوها]) ([ أبرجلهم يف وجوه اإلِّ
 ([ ، فنفرت إِّبل املسلمني وهم عليها ـ وال46طوله])

بل يف شيء نفاَرها من األحناء ـ فعاجت هبم ما ميلكوهنا حىت دخلت هبم املدينة فلم يُ  ْصرَع مسلٌم تنفر اإلِّ
 ([ .47ومل ُيَصب])

وقال عبد هللا اللَّيثي : وكانت بنو عبد مناة من املرتدَّة ـ وهم بنو ذبيان ـ يف ذلك األمر بذي القصَّة ، 
 وبذي ُحَسى :

 فيا لعبادِّ هللا ما أليب بكرِّأيورثها بكراً إذا ماَت بعَده  أطعنا رسوَل هللا ما كان بيننا
ُتم حس راغية   ُة الظَّهرِّفهالَّ رَدْدمْت وفدان بزمانهوتلَك لعمُر هللا قاصم  يـْ وهالَّ خشِّ

([ فظنَّ القوم ابملسلمني 48لكالتَّمر أو أحلى إِّيلَّ من التَّْمرِّ])  البكرِّوإِّنَّ الَّيت سأُلوُكُم فمنعُتمُ 
، وهم ال يشعرون  الوهن ، وبعثوا إِّىل أهل ذي القصَّة ابخلرب ، فقدموا عليهم اعتماداً يف الَّذين أخربوهم

ألمر هللا عزَّ وجل الَّذي أراده ، وأحبَّ أن يبلغه فيهم ، فبات أبو بكر ليلته يتهيَّأ ، فعَّبَّ النَّاس ، مثَّ 



خرج على تعبية من أعجاز ليلته ميشي ، وعلى ميمنته النُّعمان بن ُمَقر ِّن ، وعلى ميسرته عبد هللا بن 
َقر ِّن معه الر ِّكاب ، فما طلع الفجر إِّال وهم والعدوُّ يف صعيٍد واحٍد ، ُمَقر ِّن ، وعلى السَّاقة ُسويد بن مُ 

فما مسعوا للمسلمني مهساً ، وال حسَّاً حىت وضعوا فيهم السُّيوف ، فاقتتلوا أعجاز ليلتهم ، فما ذرَّ قرن 
 يحة األسدي ِّ ـ .الشَّمس حىتَّ ولَّْوُهُم األدابر ، وغلبوهم على عامَّة ظهرهم ، وقُتِّل حباُل ـ أخو طل

واتبعهم أبو بكر حىتَّ نزل بذي القصَّة ـ وكان أوَّل الفتح ـ ووضع هبا النُّعمان بن ُمَقر ِّن يف عدٍد ، ورجع 
إِّىل املدينة ، فذلَّ هبا املشركون ، فوثب بنو ذبيان ، وعبس على من فيهم من املسلمني ، فقتلوهم كلَّ 

املسلمون بوقعة أيب بكر ، وحلف أبو بكر ليقتلنَّ يف املشركني كل  قتلة ، وفعل َمْن وراءهم فعلهم ، وعزَّ 
 ([ .49قتلة ، وليقتلنَّ يف كل ِّ قبيلٍة ِبن قتلوا من املسلمني ، وزَيدة])

 ويف ذلك يقول زَيد بن حنظلة التَّميميُّ :

وَمجَّ   لِّي اً كما َيْسَعى ملْوتَتِّه ُجاَلأُلراَح على نـََواهِّقِّها عَ   َغداَة َسَعى أبو بكر إليهمْ 
باُل]) د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ على أن ينتقم للمسلمني الشُّهداء ، وأن 50هلُنَّ ُمْهَجَتُه حِّ ([ وصمَّم الص ِّ

 يؤد ِّب هؤالء

احلاقدين ، ونفذ قسمه ، وازداد املسلمون يف بقيَّة القبائل ثبااًت على دينهم ، وازداد املشركون ذالَو ، 
ت صدقات القبائل تفد على املدينة ، فطرقت املدينة صدقات نفر : صفوان ، وضعفًا ، وهواانً ، وبدأ

 ([ يف اخره .51مثَّ الزبرقان ، مثَّ عديٍ  ، صفوان يف أوَّل الليل ، والثَّاين يف وسطه ، والثَّالث])

نة أحد جباة ويف ليلٍة واحدة أثرت املدينة أبموال زكاة ستَّة أحياٍء من العرب ، وكان كلَّما طلع على املدي
الزَّكاة قال الناس : ) نذير ( فيقول أبو بكر : ) بل بشري ( وإِّذا ابلقادم حيمل معه صدقات قومه ، 

([ . وخالل هذه البشائر الَّيت حتمل معها بعض العزاء 52فيقول النَّاس أليب بكٍر : طاملا بشَّرتنا ابخلري])
ًا ، وصنع كلَّ ما كان الرسول قد أمر به ، وما أوصاه ، وشيئًا من الثَّراء عاد أسامة بن زيد جبيشه ظافر 

د ِّيق]) ([ ، فاستخلفه أبو بكر على املدينة ، وقال له وجلنده : أرحيوا ، وأرحيوا 53به أبو بكر الص ِّ
 ([ .54ظهركم])

مثَّ خرج يف الذين خرجوا إِّىل ذي القصَّة ، والذين كانوا على األنقاب على ذلك الظهر ، فقال له 
مون : ننشدك هللا َي خليفة رسول هللا أن تعر ِّض نفسك! فإِّنَّك إن ُتَصْب ؛ مل يكن للنَّاس نظاٌم ، املسل

ومقامك أشدُّ على العدو ، فابعث رجالً ، فإِّن أصيب أم رت اخر فقال : ال وهللا ال أفعل! وألواسينَّكم 
 ([ .55بنفسي])



د ِّيق النَّفيس يف حمنة الردَّة  على أجلى صورٍة للقائد املؤمن الَّذي يفتدي قومه بنفسه لقد ظهر معدِّن الص ِّ
د ِّيقيَّة أن تقوَّى املسلمون  ياسة الص ِّ ، فالقائد يف فهم املسلمني قدوٌة يف أعماله ، فكان من ااثر هذه الس ِّ

 ([ .56، وتشجَّعوا حلرب عدوهم ، واستجابوا لتطبيق األوامر الصَّادرة إِّليهم من القيادة])

د ِّيق يف تعبيته إِّىل ذي ُحَسى ، وذي القصَّة ، والنُّعمان ، وعبد هللا ، وُسويد على ما  لقد خرج الص ِّ 
كانوا عليه ، حىتَّ نزل على أهل الرََّبذة ابألبرق ، فهزم هللا احلارث ، وعوفًا ، وأخذ احلطيئة أسريًا ، 

ذبيان على البالد . وقال فطارت عبس ، وبنو بكر ، وأقام أبو بكر على األبرق أَيمًا ، وقد غلب بنو 
: حراٌم على ذبيان أن يتملَّكوا هذه البالد ؛ إِّذ غنمناها هللا وأجالها ، فلمَّا غلَب أهَل الر ِّدَّة ، ودخلوا 

 يف الباب الذي خرجوا منه ، وسامح النَّاَس ، جاءت بنو ثعلبة ، وهي

: عالم َّننع من نزول بالدان! فقال :   كانت منازهلم لينزلوها ، فمنعوا منها ، فأتوه يف املدينة فقالوا
([ ، وَحى األبرق 58([ ، ومل يُعتبهم])57كذبتم ، ليست لكم ببالد ، ولكنَّها َمْوهب ، ونـََقذي])

خليول املسلمني ، وأرعى سائر بالد الرََّبذة النَّاس على بين ثعلبة ، مثَّ َحاها كلَّها لصدقات املسلمني 
 وأصحاب الصَّدقات ، وقال يف يوم األبرق زَيد بن حنظلة :لقتاٍل كان وقع بني النَّاس 

 ([59على ذبياَن يلتهُب التَِّهاابأتيناهم بداهيٍة َنُسوف])  ويوَماً ابألابرقِّ قد َشهِّْدانَ 
ديق إِّذ ترك العِّتااَب])  ديق أبنَّه مل يكن يرغب 60مع الص ِّ ([ وهكذا يتعلَّم املسلمون من سرية الص ِّ

م كانوا بنفسه عن نفوس أتبا نيا ، وما اضطربت أمور املسلمني منذ زمٍن إِّال ألهنَّ عه أبي ِّ أمر من أمور الدُّ
يعدُّون الرائسة وسيلًة للجاه ، واباًب جللب املغامن ، ودرء املغارم ، وإِّيثارًا للعافية ، واالكتفاء ابلكلمات 

ملشاركة مشاركًة حقيقيًَّة يف قضاَي تزجى من وراء أجهزة اإلِّعالم ، أو من غرف العمليَّات ، بعيداً عن ا
 ([ .61األمَّة املختلفة])

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ للجهاد ثالث مرَّاٍت متتاليٍة يعترب تضحيًة كبريًة ، وفدائيًة عاليًة ،  إِّنَّ خروج الص ِّ
وهللا ال فقد انشده املسلمون أن يبقى يف املدينة ، ويبعث قائداً على اجليش ، فلم يقبل ، بل قال : ال 

أفعل! وألواسينَّكم بنفسي . وهذا يدلُّ على تواضعه اجلم ِّ ، واهتمامه الكبري ِبصلحة األمَّة ، وَترُّده من 
حظ ِّ النَّفس ، وقد أصبح بذلك قدوًة صاحلًة لغريه ، فال شكَّ : أنَّ خروجه للجهاد ثالث مرَّاٍت 

ت ِّني من عمر  ه ، قد أعطى بقيَّة الصَّحابة دفعاٍت قويًة من النَّشاط متتالياٍت ، وهو الشَّيخ الَّذي بلغ الس ِّ
 ([ .62، واحليويَّة])



د ِّيق خبرب َتمُّع طليحة  وقد جاء يف إِّحدى هذه الر ِّواَيت : أنَّ ضرار بن األزور حينما أخرب أاب بكر الص ِّ
فجعلنا خنربه ،  األسدي ؛ قال : فما رأيت أحدًا ـ ليس رسول هللا ـ أمأل حبرٍب شعواَء من أيب بكٍر ،

ا خنرب ِبا له ، وال عليه])  ([ .63ولكأَّنَّ

 وهذا وصٌف بليٌغ ملا كان يتَّصف به أبو بكر من اليقني الرَّاسخ ، والث ِّقة التامَّة بوعد هللا تعاىل

ا ألوليائه ابلنَّصر على األعداء ، والتَّمكني يف األرض ، فأبو بكر مل يـَُفق الصَّحابة بكبري عمٍل ، وإَِّّنَّ 
 ([ .64فاقهم حبيازة الدَّرجات الُعلى من اليقني رضي هللا عنهم أمجعني])

وقد روي أنَّه ملا قيل له : لقد نزل بك ما لو نزل ابجلبال ؛ هلاضها ، وابلبحار لغاَضها ، وما نراك 
ال عليك  ضُعفت . فقال : ما دخل قلب رعٌب بعد ليلة الغار ، فإِّنَّ النَّبَّ )ص( ملا رأى حزين ؛ قال :

([ ، فكان له ـ رضي هللا عنه ـ مع الشَّجاعة 65َي أاب بكر! فإِّنَّ هللا قد تكفَّل هلذا األمر ابلتَّمام])
الطَّبيعية شجاعٌة دينيٌة ، وقوٌَّة يقينيَّة يف هللا عزَّ وجل ، وثقٌة أبنَّ هللا ينصره ، واملؤمنني ، وهذه الشَّجاعة 

د ِّيق ال حتصل إِّال ملن كان قوي القلب  ، وتزيد بزَيدة اإلميان ، وتنقص بنقص ذلك ، فقد كان الص ِّ
 ([ .66أقوى قلباً من مجيع الصَّحابة ال يقاربه يف ذلك أحٌد منهم])

 

* * * 

 
 
 
 

 املبحث الثالث

 اهلجوم الشامل على املرتدين

 َتهيد :

دوٌر يف مواجهة أقوامهم ، فوقف تعدَّدت وسائل ، وطرق التَّصد ِّي واملواجهة للمرتد ِّين ، فكان للثَّابتني 
بعض الثَّابتني يف وجه أقوامهم واعظني هلم ، ومنب ِّهني إِّىل خطورة ما هم ُمقدمون عليه من نقض ما 
يؤمنون به ، وكانت اخلطوة األوىل ابلكلمة ، ومل تكن الكلمة يف يوٍم من األَيم هي أضعف املواقف ، 

ا تستتبع مواقف ا هي أقواها ؛ ألهنَّ جادًَّة لتحديد مصداقيَّة الكلمة ، وقد تؤد ِّي الكلمة بصاحبها  وإَّنَّ
إىل الذَّبح من أجل الشَّهادة للكلمة الَّيت قاهلا ، ففي كل ِّ قبيلٍة حصلت فيها ردٌَّة كانت هناك بعض 
 املواقفِّ للَّذين انفعلت قلوهبم للحق ِّ ، وتغذَّت به ، وعاشت عليه ، هي الَّيت رأت ابطل ما يفعله كلُّ 



قوٍم ، وهلذا وقفوا هلم ابملرصاد حيذ ِّرون أقوامهم من سوء املصري؛ الَّذي ينتظرهم، فما كان من قومهم إِّالَّ 
أن وقفوا يف وجوههم ساخرين مستهزئني ، مُثَّ َتادوا إىل مطاردهتم ، وإِّخراجهم ، بل وقتلهم يف بعض 

([ ، 67جلارود مع أهل البحرين])األحيان ، وجنح بعضهم ابلكلمة كعدي ِّ بن حامت مع قومه ، وا
 وسرتى تفاصيل ذلك إبذن هللا .

ذت  وعندما فشل بعض املسلمني يف وعظ أقوامهم حتوَّلوا إىل َتمُّعاٍت مسلمٍة اثبتٍة على إِّسالمها ، واُتَّ
مل ،  هلا املوقف املناسب ضدَّ أقوامهم املرتد ِّين ، وكثرٌي من املواقف بدأت ابلكلمة ، مثَّ انتهت إِّىل الع
 كما حصل ملن ثبت من بين سليم ، فقد حذَّرهم قومهم ، فانقسموا إِّىل قسمني : اثبٍت ، ومرتدٍ  .

فتجمَّع الثَّابتون وصاروا جيالدون قومهم املرتد ِّين ، وقام األبناء يف اليمن سر اً بتدبري قتل األسود العنسي ِّ ـ  
األسود العنسي ِّ ، ووقف مسعود ، أو مسروق كما سيأيت تفصيله ـ بعد أن كان موقفهم سلبياً يف بطش 

القيسيُّ ابن عابس الكندي ِّ ينصح األشعث بن قيس ، ويدعوه لعدم الردَّة ، ودخل بينهما حواٌر طويٌل 
وحتدٍ  متبادٌل ، وهكذا صارت بعض املواقف سببًا يف إِّرجاع قومهم عن الردَّة ، أو يف تسهيل مهمَّة 

 ([ .68قادمة للقضاء على الردَّة])جيوش الدَّولة اإلسالميَّة ال

 لقد اعتمدت سياسة الص ِّديق يف القضاء على الردَّة على هللا تعاىل ، مثَّ على ركائز قويٍَّة من

القبائل ، والزُّعماء ، واألفراد الَّذين انبثُّوا يف مجيع أحناء اجلزيرة العربيَّة ، وثبتوا على إِّسالمهم ، وقاموا 
سيٍَّة يف القضاء على فتنة الردَّة ، ولقد أخطأ بعض الكتَّاب عندما تناول فتنة الردَّة أبدواٍر هامٍَّة ورئي

 ([ .69بشيٍء من التَّعميم ، أو عدم الد ِّقة ، أو عدم املوضوعيَّة ، أو سوء الفرض ، أو النَّظرة اجلزئيَّة])

ا مل تكن شاملًة لك ل ِّ النَّاس ، كشموهلا اجلغرايف ِّ ، بل إِّنَّ إِّنَّ من احلقائق األساسيَّة حول هذه الفتنة : أهنَّ
هناك قادًة ، وقبائل ، ومجاعاٍت ، وأفرادًا َتسَّكوا بدينهم يف كل ِّ منطقٍة من املناطق الَّيت ظهرت فيها 

 ([ .70الردَّة])

ولقد قام الدكتور مهدي رزق هللا أَحد بدراسٍة عميقٍة ، وأجاب عن سؤاٍل طرحه ، وهو : هل كانت 
ة يف عهد اخلليفة أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ شاملًة لكل ِّ القبائل العربيَّة ، واألفراد ، والزُّعماء الذين  الردَّ 

كانوا مسلمني؟ أم أنَّ هذه الفتنة قد وقعت فيها بعض القبائل ، وبعض الزُّعماء ، وبعض األفراد يف 
 مناطق جغرافيٍة خمتلفٍة؟ .

ٍة تستخلص من املصادر اليتَّ أشرت إِّليها سابقاً : هي أنَّين مل أجد ما وبعد البحث قال : إِّنَّ أوَّل حقيق
يدلُّ على أنَّ القبائل ، والزُّعماء ، واألفراد ، قد ارتدُّوا مجيعاً عن اإلِّسالم ، كما ذكر أولئك النَّفر الَّذين 



ٍة صلبٍة من اجلماعات ([ ، بل وجدت : أنَّ الدَّولة اإلِّسالميَّة اعتمدت على قاعد71جعلناهم مثااًل])
 ً ، والقبائل ، واألفراد ؛ الَّذين ثبتوا على اإلِّسالم ، وانبثُّوا يف مجيع أحناء اجلزيرة ، وكانوا سندًا قوَي 

 ([ .72لإلِّسالم ودولته يف قمع حركة املرتد ِّين منهم])

 أوالً : املواجهة الرَّمسيَّة من الدَّولة :

 ـ وسيلة اإلِّحباط من الدَّاخل :1

 ان رسول هللا )ص( قد استعمل هذه الوسيلة ، فقام ِبراسلة وبعث الرُّسل إِّىل قبائلك

د ِّيق ـ رضي هللا  املتنب ِّئني ؛ لتجميع الثَّابتني على اإلِّسالم ، وليشك ِّل هبم مجاعًة حتارب الردَّة ، وسار الص ِّ
من بؤر املرتد ِّين ، وقام عنه ـ على نفس املنهج ، وحاول أن حيجم ، ويقضي على ماميكن القضاء عليه 

ابلتَّوعية ضدَّها ، والتَّخذيل منها ، وتنفري النَّاس عنها ، واستطاع أن يتَّصل ابلثابتني على اإلِّسالم ، 
وجعل منهم رصيداً للجيوش املنظَّمة ، فقد كان يعدُّ األمَّة ملواجهٍة منظَّمٍة مع املرتد ِّين بعد عودة جيش 

د ِّ  يق زعماء الردَّة ، والثَّابتني على اإلِّسالم ؛ ليحق ِّق بعض األهداف ، ككسب أسامة ، فقد راسل الص ِّ
([ 73الوقت حىتَّ يرجع جيش أسامة ، فكتب إِّىل من كتب إِّليهم رسول هللا )ص( ابليمن ، وغريها])

هلم حىتَّ ، ليبذلوا جهدهم لدعوة الثَّابتني إِّىل اإلِّسالم ، وطلب من الثَّابتني التجمُّع يف مناطق حدَّدها 
تيب بدايًة للخطَّة العسكرية القادمة])  ([ .74أيتيهم أمره ، وكان هذا الرتَّ

وقد حالف التَّوفيق بعض الثَّابتني ابلوصول إِّىل املدينة ومعهم صدقاهتم مثل عدي ِّ بن حامت الطَّائي ِّ ، 
بن مكشوٍح املرادي ِّ ، وبعض ([ ، وَتكن الثَّابتون من إِّفشال حركة قيس 75والزبرقان بن بدر التَّميمي ِّ])

 التَّجمُّعات القبليَّة يف هتامة ، وبالد السَّراة ، وجنران ، وقد حقَّقت هذه الوسيلة بعض النتائج ، منها :

د ِّيق يف حتقيق َحالت التَّوعية ، والد ِّعاية ، والتعضيد للمسلمني ، والتَّخذيل لقوى  أـ جنحت خطَّة الص ِّ
 اذ الوسيلة األخرى حينما تتوافر هلا اإلِّمكاانت : وهي أداة اجليوش املنظَّمة .املرتد ِّين ؛ َتهيداً الُت

بية ، وإِّعداد الثَّابتني على اإلِّسالم ؛ ليكونوا قوَّادًا يف حركة  ا حقَّقت أغراضها من حيث الرتَّ ب ـ أهنَّ
 اق .الفتوح اإلِّسالميَّة فيما بعد : كعدي ِّ بن حامت الطَّائي ِّ أحد قواد فتوح العر 

د ِّيق ؛ لتنضمَّ بعد ذلك إِّىل اجليوش  ج ـ تكوين قوى مسلمٍة مرابطٍة يف بعض املراكز الَّيت حدَّدها هلم الص ِّ
 القادمة .

 دـ القضاء على بعض مناطق الردَّة ولو ِبحدودية ضي ِّقة ، مثلما حصل يف جنوب اجلزيرة العربيَّة .

 ـ إِّرسال اجليوش املنظَّمة :2



امة بعد شهرين ـ وقيل : أربعني يومًا ـ من مسريهم ، واسرتاحوا ، خرج أبو بكر ملَّا وصل جيش أس
ديق ابلصَّحابة ـ رضي هللا عنهم ـ إِّىل ) ذي الَقصَّة ( وهي على مرحلة من املدينة ،  الص ِّ

 وذلك لقتال املرتد ِّين واملتمر ِّدين ، فعرض عليه الصَّحابة أن يبعث غريه على القيادة ، وأن يرجع إِّىل
 املدينة ليتوىلَّ إِّدارة أمور األمَّة ، وأحلُّوا عليه بذلك .

وممَّا ُروي يف هذا املوضوع ما قالته عائشة: خرج أيب شاهرًا سيفه، راكبًا راحلته إِّىل وادي ذي الَقصَّة، 
؟! فجاء عليُّ بن أيب طالٍب ـ رضي هللا عنه ـ فأخذ بزمام راحلته ، فقال: إِّىل أين َي خليفة رسول هللا

([: شْم سيفك ، وال تفجعنا بنفسك ، فوهللا لئن 76أقول لك ما قال رسول هللا )ص( يوم أحد])
 ([ .77ُأصبنا بك ؛ ال يكون لإلِّسالم بعدك نظاٌم أبداً ! فرجع])

([ ، وأََمَر كلَّ 78وقد قسم أبو بكر اجليش اإلِّسالميَّ إِّىل أحد عشر لواًء ، وجعل على كل ِّ لواٍء أمرياً])
  جند ابستنفار من مرَّ به من املسلمني التَّابعني من أهل القرى ؛ الَّيت ميرُّ هبا ، وهم :أمري

 ـ جيش خالد بن الوليد إِّىل بين أسد ، مُثَّ إِّىل َتيم ، مثَّ إِّىل اليمامة .1

ـ جيش عكرمة بن أيب جهل إِّىل مسيلمة يف بين حنيفة ، مثَّ إِّىل عمان ، واملهرة ، فحضرموت ، 2
 فاليمن .

 ـ جيش ُشَرْحبِّيل بن َحَسنة إِّىل اليمامة يف إِّثر عكرمة ، مثَّ حضرموت .3

ر إِّىل بين سليم من هوازن .4  ـ جيش طَُريـَْفَة بن َحاجِّ

 ـ جيش عمرو بن العاص إِّىل قضاعة .5

 ـ جيش خالد بن سعيد بن العاص إِّىل مشارف الشَّام .6

 ين .ـ جيش الَعاَلء بن احَلْضرمي إِّىل البحر 7

 ـ جيش حذيفة بن حمَِّْصٍن الغلفائي ِّ إِّىل ُعمان .8

 ـ جيش عرفجة بن هرمثة إِّىل مهرة .9

 ـ جيش املهاجر بن أيب أميَّة إِّىل اليمن ) صنعاء ، مثَّ حضرموت ( .10

 ([ .79ـ جيش ُسويد بن مقر ِّن إِّىل هتامة اليمن])11

ذت قرية ) ذي الَقصَّة ( مركز انطالٍق ، أو  قاعدة حترُّك للجيوش املنظَّمة الَّيت وهكذا اُتُّ

ٍة  د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ عن عبقريٍة فذَّ ستقوم ابلتحرُّك إِّىل مواطن الردَّة للقضاء عليها ، وتنَّبء خطَّة الص ِّ
 ([ .80، وخربٍة جغرافيٍَّة دقيقٍة])



د ِّيق ـ رضي هللا  عنه ـ كان جغرافيًا دقيقاً ومن خالل تقسيم األلوية ، وحتديد املواقع يتَّضح : أنَّ الص ِّ
خبريًا ابلتَّضاريس ، والتجمُّعات البشريَّة ، وخطوط مواصالت جزيرة العرب ، فكأنَّ اجلزيرة العربية 
صورت جمسمًا واضحًا نصب عينيه يف غرفة عمليات جمهَّزٍة أبحدث وسائل الت ِّقنيَّة ، فمن يتمعَّن تسيري 

بعد تفرُّقها ، وتفرقها لتجتمع اثنيًة ، يرى تغطيًة سليمًة رائعًة اجليوش ووجهة كلٍ  منها ، واجتماعها 
صحيحًة مثاليًة جلميع أرجاء اجلزيرة مع دقٍَّة يف االتصال مع هذه اجليوش ، فأبو بكر يف كل ِّ ساعة يعلم 
 أين مواقع اجليوش ، ويعلم دقائق أمورها ، وحترُّكاهتا ، وما حققت ، وما عليها يف غٍد من واجبات ،

د ِّيق ، وكان على  واملراسالت دقيقٌة وسريعٌة تنقل أخبار اجلبهات إِّىل مقر ِّ القيادة يف املدينة حيث الص ِّ
صلٍة مستمرٍَّة مع جيوشه كل ِّها ، وبرز من املراسلني العسكريني ما بني اجلبهات وبني مقر ِّ القيادة : أبو 

 ([ .81و برزة األسلميُّ ، وسلمة بن وقش])خيثمة النَّجَّاريُّ األنصاريُّ ، وسلمة بن سالمة ، وأب

د ِّيق متماسكًة ، وهي أحد إِّجنازات الدَّولة اهلامَّة ؛ إِّذ مجعت تلك  وكانت اجليوش الَّيت بعثها الص ِّ
اجليوش بني مهارة القيادة ، وبراعة التَّنظيم فضاًل عن اخلربة يف القتال ، صهرهتا األعمال العسكريَّة يف 

والغزوات الَّيت تعدَّى بعضها شبه اجلزيرة يف زمن النَّب ِّ )ص( ، فقد كان اجلهاز العسكري حركة السَّراَي ، 
د ِّيق متفوقًا على كل ِّ القوى العسكريَّة يف اجلزيرة]) ([ ، وكان القائد العام هلذه اجليوش 82لدولة الص ِّ

 ة ، والفتوحات اإلِّسالميَّة .سيف هللا املسلول خالد بن الوليد صاحب العبقريَّة الفذَّة يف حروب الردَّ 

كان هذا التَّوزيع للجيوش وفق خطٍة اسرتاتيجيَّة هامٍَّة مفادها : أنَّ املرتد ِّين ال زالوا متفر ِّقني ، كلٌّ يف 
بلده ، ومل حيصل منهم حتزٌُّب ضدَّ املسلمني ابلن ِّسبة للقبائل الكبرية املتباعدة يف املكان أوَّاًل ؛ ألن 

افيًا للقيام بعمٍل كهذا ، حيث مل ميضِّ على ارتدادهم إِّال ما يقرب من ثالثة شهور ، الوقت مل يكن ك
م ابستطاعتهم أن يكتسحوهم مجيعاً يف شهوٍر معدودٍة  م مل يدركوا خطر املسلمني عليهم ، وأهنَّ واثنياً ألهنَّ

د ِّيق أن يعاجلهم بضرابٍت مفاجئٍة تقضي على شوكتهم ، وقوَّ  هتم قبل أن جيتمعوا يف ، ولذلك أراد الص ِّ
([ ، فعاجلهم قبل استفحال فتنتهم ، ومل يرتك هلم فرصًة يطلُّون منها برؤوسهم ، 83نصرة ابطلهم])

 وميدون ألسنتهم يلذعون هبا

 اجلسم اإلِّسالميَّ ، وبذلك طبَّق احلكمة القائلة :

نَبا  ال تقطََعْن ذنب األفعى وترسلها ([ فقد أدرك حجم 84])إِّن كنت شهمًا فأتبع رأَسها الذَّ
احلدث ، وأبعاده ، ومدى خطورته ، وعلم : أنَّه إِّن مل يفعل كذلك فسيوشك اجلمر أن ينتفض من 

 حتت الرَّماد ، فيحرق األخضر واليابس ، كما قال األول :



رَاُم])  أرى حتت الرَّماد وميض انرٍ  ([ فقد كان رضي هللا عنه 85ويوشك أن يكوَن هلا ضِّ
ياسي امل  اهر، والعسكري احملنك؛ الذي يقد ِّر األمور، ويضع هلا اخلطط املباشرة .الس ِّ

انطلقت األلوية اليت عقدها الصديق، ترفرف عليها أعالم التوحيد، مصحوبة بدعوات خالصة من 
قلوب تعظم املوىل ـ عز وجل ـ وتشربت معاين اإلميان، ومن حناجر مل تلهج إال بذكر هللا تعاىل، 

جل وعال ـ هذه الدعوات النقية، فأنزل عليهم نصره، وأعلى هبم كلمته، وَحى هبم دينه، فاستجاب هللا ـ 
 ([ .86حىت دانت جزيرة العرب لإلسالم يف شهور معدودة])

هذا وقد كتب أبو بكر الصديق كتااًب واحدًا إىل قبائل العرب من املرتدين، واملتمردين، فدعاهم إىل 
اًل، كما جاء من عند هللا تعاىل، مث حذرهم من سوء العاقبة فيما لو العودة إىل اإلسالم، وتطبيقه كام

ظلوا على ما هم عليه يف الدنيا واآلخرة، وكان قوَيً يف إنذارهم، وهذا هو املناسب لشدة احنرافهم، وقوة 
تصلبهم يف التمسك بباطلهم، فكان البد من إنذار شديد يتبعه عمل جريء قوي إلزالة الطغيان؛ الذي 

 ([ .87يف أفكار زعماء تلك القبائل، والعصبية العمياء؛ اليت سيطرت على أفكار أتباعهم])عشش 

 ـ نصُّ اخلطاب الذي أرسله للمرتد ِّين ، والعهد الَّذي كتبه للقادة :3

د ِّيق األلوية جند الدَّعوة  بعد التَّنظيم الدَّقيق ، وحسن اإلِّعداد للجيوش اإلِّسالميَّة الَّيت عقد هلا الص ِّ
د ِّيق كتااًب عام ًا ذا مضموٍن حمدٍَّد ،  البيانيَّة القوليَّة تطلُّ ؛ لتقوم بدورها ، وتديل بدلوها ، فقد حرَّر الص ِّ
سعى إِّىل نشره على أوسع نطاٍق ممكٍن يف أوساط من ثبتوا على اإلِّسالم ، ومن ارتدُّوا عنه مجيعاً ، قبل 

إِّىل حمل ِّ القبائل ، وأمرهم بقراءة كتابه يف كل ِّ جمتمٍع ، وانشد من تسيري قوَّاته حملاربة الردَّة ، وبعث رجااًل 
 يصله مضمون الكتاب بتبليغه ملن مل يصل إِّليه ، وحدَّد

([ . وهذا نصُّ 88اجلمهور املخاطب به أبنَّه : العامَّة ، واخلاصَّة من أقام على إِّسالمه ، أو رجع عنه])
د ِّيق :  الكتاب الَّذي بعثه الص ِّ

 الرََّحن الرَّحيم : من أيب بكٍر خليفة رسول هللا )ص( إِّىل َمْن بلغه كتايب هذا من عامٍَّة وخاصٍَّة بسم هللا
أقام على إِّسالمه ، أو رجع عنه : سالٌم على من اتَّبع اهلدى ، ومل يرجع بعد اهلدى إِّىل الضَّاللة ، 

وأشهد أن ال إِّله إِّال هللا وحده ال شريك له ، وأنَّ والعمى ، فإِّين ِّ أَحد إِّليكم هللا الَّذي ال إِّله إِّال هو ، 
 حممداً عبده ورسوله ، نُقِّرُّ ِبا جاء به ، ونكف ِّر من أىب ، وجناهده .

أمَّا بعد ، فإِّنَّ هللا تعاىل أرسل حممَّداً ابحلق ِّ من عنده إِّىل خلقه بشريًا ، ونذيراً ، وداعيًا إِّىل هللا إبِّذنه ، 
ذر من كان حي ًا وحيقَّ القول على الكافرين ، فهدى هللا ابحلق ِّ َمْن أجاب إِّليه ، وسراجًا منريًا ، لين



([ من أدبر عنه ، حىتَّ صار إِّىل اإلِّسالم طوعًا وَكرهًا ، مثَّ توىفَّ هللا 89وضرب رسول هللا )ص( إبِّذنه])
 قد بنيَّ له ذلك ، وألهل رسوله )ص( ؛ وقد نفَّذ ألمر هللا ونصح ألمَّته ، وقضى الَّذي عليه ، وكان هللا

 [ .30: ]الزمراإلِّسالم يف الكتاب الَّذي أنزل ، قال : }إِّنََّك َمي ٌِّت َوإِّنَـُّهْم َمي ُِّتوَن *{ 

 [ .34: ]االنبياءوقال : }َوَما َجَعْلَنا لَِّبَشٍر مِّْن قـَْبلَِّك اخْلُْلَد أَفَإِّْن مِّتَّ فَـُهُم اخْلَالُِّدوَن *{ 

ُتْم َعَلى وقال للمؤمنني : }َومَ  ا حُمَمٌَّد إِّالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت مِّْن قـَْبلِّهِّ الرُُّسُل أَفَإِّْن َماَت َأْو قُتَِّل انـَْقَلبـْ
ًئا َوَسَيْجزِّي اَّللَُّ الشَّاكِّرِّيَن *{  َقلِّْب َعَلى َعقِّبَـْيهِّ فـََلْن َيُضرَّ اَّللََّ َشيـْ [ 144عمران : ]آل أَْعَقابُِّكْم َوَمْن يـَنـْ

. 

ا يعبد حممدًا فإِّنَّ حممَّدًا قد مات ، ومن كان يعبد هللا وحَده ال شريك له ، فإِّنَّ هللا له  َفَمْن كان إَِّّنَّ
َنٌة وال نوٌم ، حافٌظ ألمره ، منتقٌم من عدو ِّه حبزبه ، وإِّين ِّ  ابملرصاد ، حيٌّ قيُّوٌم ال ميوت ، وال أتخذه سِّ

هللا ، وما جاءكم به نبيُّكم )ص( ، وأن هتتدوا هبُداه ، وأن أوصيكم بتقوى هللا ، وحظ ِّكم ونصيبكم من 
تعتصموا بدين هللا ، فإِّنَّ كلَّ َمْن مل يهده هللا ضالٌّ ، وكلَّ َمْن مل يعافه ُمبتلى ، وكلَّ َمْن مل يُعنه هللا 

ْهدِّ اَّللَُّ فـَُهَو خمذوٌل ، فمن هداه هللا كان مهتدًَي ، ومن َأضلَّه كان ضاال  ، قال هللا تعاىل : }َمْن يَـ 
ًدا *{  نيا عمل حىتَّ يُقر  17: ]الكهفاْلُمْهَتدِّ َوَمْن ُيْضلِّْل فـََلْن َتَِّد َلُه َولِّيَوا ُمْرشِّ [ ، ومل يقبل منه يف الدُّ

به ، ومل يقبل منه يف اآلخرة صرٌف وال عدٌل ، وقد بلغين رجوع َمْن رجع منكم عن دينه بعد أن أقرَّ 
، اغرتارًا ابهلل ، وجهالًة أبمره ، وإِّجابة للشَّيطان ، قال هللا تعاىل : }َوإِّْذ قـُْلَنا ابإلِّسالم وعمل به 

ُذو  َدَم َفَسَجُدوا إِّالَّ إِّْبلِّيَس َكاَن مَِّن اجلِّن ِّ فـََفَسَق َعْن أَْمرِّ َرب ِّهِّ أَفـَتَـتَّخِّ نَُه َوُذر ِّيَـَّتُه َأْولَِّياَء لِّْلَمالَئَِّكةِّ اْسُجُدوا آلِّ
 [ .50: ]الكهفَوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِّْئَس لِّلظَّالِّمِّنَي َبَدالً *{  مِّْن ُدوينِّ 

ْزبَُه لَِّيُكونُوا مِّْن َأْصَحابِّ ا َا َيْدُعو حِّ لسَّعِّريِّ *{ وقال تعاىل : }إِّنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاُتَُِّّذوُه َعُدوَوا إَِّّنَّ
 [ .6: ]فاطر

 

من املهاجرين ، واألنصار ، والتَّابعني إبِّحساٍن ، وأمرته أال يقاتل أحداً وإِّين ِّ بعثت إِّليكم فالانً يف جيٍش 
، وال يقتله حىتَّ يدعوه إِّىل داعية هللا ، فمن استجاب له ، وأقرَّ ، وكفَّ ، وعمل صاحلًا ، قُبَِّل منه ، 

ليه ، وأن وأعانه عليه ، ومن أىب ، أمرت أن يقاتله على ذلك ، مثَّ ال يُبقي على أحٍد منهم قدر ع
حير ِّقهم ابلنَّار ، ويقتلهم كلَّ قتلٍة ، وأن يسب الن ِّساء ، والذَّراري ، وال يقبل من أحٍد إِّال اإلِّسالم ، فمن 

ز هللا .  تبعه ؛ فهو خرٌي له ، ومن تركه ؛ فلن يُعجِّ



لمون ، فأذَّنوا كفوا وقد أمرت رسويل أن يقرأ كتايب يف كل ِّ جممٍع لكم ، والدَّاعية األذان : فإِّذا أذَّن املس
عنهم ، وإِّن مل يؤذ ِّنوا عاجلوهم ، وإن أذَّنوا سألوهم ما عليهم ، فإِّن أبوا عاجلوهم ، وإِّن أقرُّوا ؛ قبل 

 ([ .90منهم ، وَحلهم على ما ينبغي هلم])

 ونلحظ يف خطاب أيب بكٍر : أنَّه كان يدور حول حمورين :

 ىل اإلِّسالم .أـ بيان أساس مطالبة املرتد ِّين ابلعودة إِّ 

 ([ .91ب ـ بيان عاقبة اإلِّصرار على الردَّة])

 وقد أكَّد الكتاب على عدَّة حقائق ، هي :

 _خ أنَّ الكتاب موجٌه إِّىل العامَّة واخلاصَّة ؛ ليسمع اجلميع دعوة هللا .

افراً ، جُياَهد ويُقاَتل _خ بيان : أنَّ هللا بعث حممَّداً ابحلق ِّ فمن أقرَّ به ؛ كان مؤمناً ، ومن أنكر ؛ كان ك
. 

ا يعبد  _خ بيان : أنَّ حممَّدًا بشٌر قد حقَّ عليه قول هللا : وأنَّ املؤمن ال يعبد حممَّداً }إِّنََّك َمي ٌِّت{ وإَِّّنَّ
 ([ .92هللا احليَّ الباقي ؛ الَّذي ال ميوت أبداً ، ولذلك ال عذر ملرتدٍ ])

ابحلقيقة ، واستجابة ألمر الشيطان ، وهذا يعين أن يـُتَّخَذ العدو _خ إِّنَّ الرُّجوع عن اإلِّسالم جهٌل 
 صديقاً ، وهو ظلٌم عظيٌم للنَّفس السَّويَّة ؛ إِّذ يقودها صاحبها بذلك إِّىل النَّار عن طواعية .

_خ إِّنَّ الصَّفوة املختارة من املسلمني ، وهم املهاجرون ، واألنصار ، واتبعوهم ، هم الذين ينهضون 
 املرتد ِّين غريًة منهم على دينهم ، وحفاظاً عليه من أن يُهان . لقتال

_خ إِّنَّ من رجع إِّىل اإلِّسالم ، وأقرَّ بضالله ، وكف عن قتال املسلمني ، وعمل من األعمال ما 
 يتطلَّبه دين هللا ؛ فهو من جمتمع املسلمني ، له ما هلم ، وعليه ما عليهم .

 

ا هو حمارٌب ال بدَّ من شن ِّ الغارة  _خ إِّنَّ من أيىب الرُّجوع إِّىل صف ِّ املسلمني ، ويثبت على ردَّته ، إَِّّنَّ
عليه : تقتله ، أو حترقه ، وتسَّب نساؤه وذراريه ، ولن يعجز هللا أبيَّة حال ؛ ألنَّه أىنَّ ذهب فهو يف 

 ملكه .

هم األذان ، وإِّال فاملعاجلة ابلقتال _خ إِّنَّ الشَّارة الَّيت ينجو هبا املرتدُّون من غارة املسلمني أن يُعلن في
 ([ .93هي البديل])

وحىت ال يرتك اخلليفة األمر للقادة واجلند بغري انضباٍط ، كتب للقوَّاد مجيعًا كتااًب واحدًا ، يدعوهم فيه 
 إِّىل االلتزام ِبضمون كتابه السَّابق هذا نصه :



عثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن اإلِّسالم هذا عهٌد من أيب بكٍر خليفة رسول هللا )ص( لفالٍن حني ب
، وعهد إِّليه أن يتَّقي هللا ما استطاع يف أمره كل ِّه ؛ سر ِّه وعالنيته ، وأمره ابجلد ِّ يف أمر هللا ، وجماهدة َمْن 
توىلَّ عنه ، ورجع عن اإلسالم إِّىل أماين الشَّيطان ، بعد أن يعذر إِّليهم ، فيدعوهم بداعية اإلِّسالم ، 

جابوه ؛ أمسك عنهم ، وإِّن مل جييبوه ؛ شنَّ غارته عليهم ؛ حىتَّ يقرُّوا به ، مث ينبئهم ابلَّذي عليهم فإِّن أ
، والَّذي هلم ، فيأخذ ما عليهم ، ويعطيهم الَّذي هلم ، ال يُنظرهم ، وال يردُّ املسلمني عن قتال عدو ِّهم 

قرار ِبا جاء من ، فمن أجاب إِّىل أمر هللا عزَّ وجلَّ ؛ قُبِّل ذلك منه ، و  ا يتقبَّل من كفر ابهلل على اإلِّ إَِّّنَّ
عند هللا ، فإِّذا أجاب الدَّعوة ؛ مل يكن عليه سبيل ، وكان هللا حسيبه بعد فيما استسرَّ به ، ومن مل 
جيب داعية هللا ؛ قُتل ، وقوتل حيث كان ، وحيث بلغ مراَغمُه ، ال يقبل من أحٍد شيئًا أعطاه إِّال 

ن أجابه وأقرَّ ؛ قبل منه ، وعلَّمه ، ومن أىب ؛ قاتله ، فإِّن أظهره هللا عليه ؛ قتل منهم كلَّ اإلِّسالم ، فم
الح ، والن ِّريان ، مثَّ قسم ما أفاء هللا عليهم إِّال اخلُمس فإِّنَّه يبلغناه ، وأن مينع أصحابه العجلة  قتلٍة ابلس ِّ

علم ما هم ال يكونوا عيوانً ، ولئالَّ يُؤتى املسلمون ، والفساد ، وأال يُدخل فيهم َحشواً حىتَّ يعرفهم ، وي
ل بعضهم عن  مِّْن قَِّبلهم ، وأن يقتصد ابملسلمني ، ويرفق هبم يف السَّري ، واملنزل ، ويتفقَّدهم ، وال يُعجِّ

 ([ .94بعٍض ، ويستوصي ابملسلمني يف حسن الصُّحبة ، ولني القول])

د ِّيق على إِّلزام أمرائه يف حرب الردَّة بتعليماٍت ويف هذا العهد الَّذي ألزم به قوَّاده يظ هر حرص الص ِّ
أساسيٍَّة موحَّدٍة نصَّت بوضوح ال حيتمل اللَّْبس على حظر القتال قبل الدَّعوة إِّىل اإلِّسالم ، واإلِّمساك 
عن قتال َمْن جييب ، واحلرص على إِّصالحهم ، وحظر مواصلة القتال بعد أن يقرُّوا ابإلِّسالم ، 

 حوُّل عند هذه النُّقطة من القتال إِّىل تعليمهم أصول اإلسالم ،والت

وتبصريهم ِبا هلم من حقوٍق ، وما عليهم من واجباٍت ، وحظر املهادنة ، أو رد  اجليش عن حماربة 
 املرتد ِّين ما مل يفيئوا إِّىل أمر هللا .

إلِّمساك عن القتال ِبجرَّد إِّجابة الدَّعوة والتزم اجليش اإلِّسالميُّ يف التنفيذ مبدأ الدَّعوة قبل القتال ، وا
ابعتبار أنَّ الغاية الوحيدة هي عودة املرتد ِّين إِّىل الَّذي خرجوا منه ، وتلمُّسًا لتحقيق أقصى درجٍة من 
ديق هذا العهد  التَّوافق يف صفوف القوَّات اإلِّسالميَّة الَّيت نيط هبا القضاء على ظاهرة الردَّة ، أمضى الص ِّ

اء اجليوش اإلِّسالميَّة يطلب من اجليش أن يكون سلوكه ذاته خري دعوٍة للمهمَّة املسندة إِّليه، وأن مع أمر 
 ([ .95يتطابق َتاماً مع هدٍف واحٍد هو الد ِّفاع عن اإلِّسالم])



ف إِّنَّ اقتداء أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ برسول هللا )ص( علَّمه فنَّ القيادة، وجناح القائد يف قيادته يتوق
على مدى جناحه يف جنديَّته ، ولقد كان أبو بكٍر نعم اجلنديُّ يف جيش املسلمني خملصًا يف والئه 
ياً يف سبيله ، مل يَفرَّ عنه يف معركٍة قطُّ ، ونستطيع أن  لرسول هللا )ص( ، يطب ِّق ما يقوله حبذافريه ، مضح ِّ

اده ، وخططه العامَّة الَّيت رمسها هلم أثناء حترُّكهم ندرك دقَّة ارائه القياديَّة ، وبُعد مرماها من وصاَيه لقوَّ 
 ([ ؛ لقد كانت أوَّل وصيٍة أوصاهم هبا ترتكَّز على النُّقاط التَّالية :96لضرب قوات العدو ِّ])

ر ِّ والعلن ، وهذا عني الصَّواب يف هذه  _خ أن يُلزموا أنفسهم تقوى هللا ـ عزَّ وجلَّ ـ ومراقبته يف الس ِّ
ياسة  الرَّشيدة ؛ ألنَّ القائد إِّذا ألزم نفسه تقوى هللا ـ عزَّ وجلَّ ـ كان معه }إِّنَّ اَّللََّ َمَع الَّذِّيَن اتَـُّقْوا الس ِّ

ُنوَن *{   [ .128: ]النحلَوالَّذِّيَن ُهْم حُمْسِّ

ذِّيَن ([ }َوالَّ 97_خ اجلدُّ واالجتهاد ، وإِّخالص الن ِّيَّة هلل سبحانه ، وتلك أخالق املنصورين الفائزين])
نِّنَي *{   [ .69: ]العنكبوتَجاَهُدوا فِّيَنا لَنَـْهدِّيـَنـَُّهْم ُسبـَُلَنا َوإِّنَّ اَّللََّ َلَمَع اْلُمْحسِّ

 _خ أنَّ ال يقبل من املرتد ِّين إِّال اإلِّسالم ، أو القتل ؛ إِّذ ال مهادنة يف أمر العقيدة .

 ، وهو مخسها . _خ تقسيم الغنائم بني اجلند مع االحتفاظ حبق ِّ بيت املال منها

 _خ أن ال يتعجَّلوا يف التَّصرف حيال القضاَي الَّيت تواجههم حىتَّ ال أتيت حلوهلم فجًَّة .

 _خ أن حيذروا من أن يدخل بينهم غريٌب ليس منهم ، كيال يكون جاسوساً عليهم .

 بعٍض ._خ أن يرفقوا جبندهم ، ويتفقَّدوهم يف املسري ، والنُّزول ، وأال ينفرط بعضهم عن 

 ([ .98_خ وأن يستوصوا هبؤالء اجلند خرياً يف الصُّحبة])

 

د ِّيق األلوية لقادة اجليوش ،  وميكننا من خالل الد ِّراسة أن نستخلص اخلطَّة العامَّة بعد أن عقد الص ِّ
 واليت تتلخَّص يف النُّقاط اآلتية :

ا منفصلًة حتت قيادٍة أـ ضمنت اخلطَّة إِّحكام التعاون بني هذه اجليوش مجيعها ، حبيث ال  تعمل كأهنَّ
ا هي رغم تباعد املكان جهاٌز واحد ، وقد تلتقي ـ أو يلتقي بعضها ببعض ـ لتفرتق ، مثَّ  مستقلٍَّة ، وإَِّّنَّ

 تفرتق لتلتقي ، كان ذلك واخلليفة ابملدينة يدير حركة القتال ، ومعاركه .

ديق بقوَّة حتمي املدينة ـ عاصمة اخل الفة ـ واحتفظ بعدٍد من كبار الصَّحابة ليستشريهم ب ـ احتفظ الص ِّ
 ، وليشاركوه يف توجيه سياسة الدَّولة .

د ِّيق أنَّ هناك جيوشاً من املسلمني داخل املناطق الَّيت مشلتها حركة العصيان والردَّة ، وقد  ج ـ أدرك الص ِّ
ه أمر قادته ابستنفار من ميرُّون حرص على هؤالء املسلمني من أن يتعرضوا لنقمة املشركني ، ولذلك فإِّنَّ 



هبم من أهل القوَّة من املسلمني من جهٍة ، وبضرورة ُتلُّف بعضهم ملنع بالدهم وَحايتها من جهٍة أخرى 
. 

دـ طبَّق اخلليفة مبدأ احلرب خدعًة مع املرتد ِّين ، حىتَّ أظهر : أنَّ اجليوش تنوي شيئًا ، وهي يف حقيقة 
([ ، وهكذا تظهر 99خر زَيدًة يف احليطة ، واحلذر من اكتشاف خطَّته])األمر كانت تستهدف شيئاً ا

د ِّيق . ين يف قيادة الص ِّ ياسيَّة ، والتَّجربة العمليَّة ، والعلم الرَّاسخ ، والفتح الرابَّ  احلنكة الس ِّ

 اثنياً : القضاء على فتنة األسود العنسي ِّ ، وطليحة األسدي ِّ ، ومقتل مالك بن نويرة :

 ضاء على األسود العنسي ِّ وردَّة اليمن الثانية :ـ الق1

([ ، ويعرف 100امسه : عبهلة بن كعب ، ويكَّن بذي اخلمار ؛ ألنَّه كان دائماً معتم اً متخم ِّراً خبماٍر])
ابألسود العنسي السوداٍد يف وجهه ، وتكمن قوَّة األسود يف ضخامة جسمه ، وقوَّته ، وشجاعته ، 

حر ، واخلطابة البليغة ، فقد كان كاهنًا مشعوذًا ، يُري قومه األعاجيب ، واستخدام الكهانة ، وا لس ِّ
 ([ .101ويسب قلوب َمْن مسع منطقه ، واستخدام األموال للتَّأثري على النَّاس])

 أـ األسود العنسي يف عهد الرَّسول )ص( .

ادَّعى األسود العنسي النُّبوَّة وما أن انتشر خرب مرض رسول هللا )ص( بعد مقدمه من حجَّة الوداع حىتَّ 
 ، وقيل : إِّنَّه أطلق على نفسه ) رَحان اليمن ( كما َتسمَّى ) مسيلمة ( ) رَحان

([ ، وأنَّه كان يدَّعي النبوة ، وال ينكر نبوَّة حممد ـ عليه الصَّالة والسالم ـ وكان يزعم أنَّ 102اليمامة (])
([ ـ وكان قبل أن يظهر خمفيًا أمره ، 103ق ـ أو شريق])ملكني أيتيانه ابلوحي ومها : سحيق ، وشقي

([ وكان أوَّل من تبعه : أبناء قبيلته ، وهم 104جيمع حوله َمْن يراه مناسباً ؛ حىتَّ فاجأ النَّاَس بظهوره])
ج( فتبعه العوامُّ منهم])105)عنس(]) ([، وبعض زعمائهم من 106([، مثَّ كاتب زعماء قبيلة )َمذحِّ
عامة، وقد عمل على إِّاثرة العصبيَّة القبليَّة؛ ألنَّه من ) عنس ( وهي بطٌن من بطون قبيلة طالب الزَّ 

)مذحج(، وقد راسله بنو احلارث بن كعب من أهل جنران، وهم يومئذ ـ مسلمون ـ فطلبوا منه أن أيتيهم 
د ( و) أود ( و) َمْسلَِّية ( يف بالدهم ، فجاءهم ، فاتَّبعوُه لكوهنم مل يسلموا رغبًة ، وتبعه أانٌس من ) زبي

و) حكم بين سعد العشرية ( مثَّ أقام بنجران بعض الوقت ، وقوي أمره بعد أن انضمَّ إِّليه عمرو بن معد 
يكرب الزَّبيدي ، وقيس بن مكشوح املرادي . وَتكَّن من طرد فروة بن مسيك من مراد ، وعمرو بن 

نعاء ، فخرج إِّليها بست ِّمئة ـ أو سبعمئة ـ فارٍس حزم من جنران ، واستهوته فكرة السَّيطرة على ص
 ([ .107معظمهم من بين احلارث بن كعب و) عنس (])



فتقابل مع أهل صنعاء ، وعليهم ) شهر بن ابذان الفارسي ( ، وكان قد أسلم مع أبيه يف منطقة خارج 
ذان ( واهنزم أهل صنعاء صنعاء تسمَّى منطقة ) شعوب ( ، فتقاتلوا قتااًل شديدًا فُقتِّل ) شهر بن اب

أمام األسود العنسي ِّ ، فغلب عليها ، ونزل قصر ) غمدان ( بعد مخسٍة وعشرين يومًا من 
 ([ .108ظهوره])

وكان له مواقف بشعة يف تعذيب املستمسكني ابإلِّسالم ، فقد أخذ أحد املسلمني ويسمَّى ـ النُّعمان ـ 
املسلمون الذين كانوا يف املناطق اليت يديرها ([ ، وهلذا تعامل معه 109فقطعه عضوًا عضواً])

 ([ .110ابلتَّقيَّة])

أمَّا بقيَّة املسلمني خارج نطاق سيطرته فقد حاولوا التجمُّع وإِّعادة االنتظام إِّىل صفوفهم ، فكان فروة 
 ([ ، وانضمَّ إِّليه من انضمَّ 111بن مسيك املرادي قد احناز إِّىل مكان يسمَّى ) األحسية (])

ملسلمني ، وكتب إِّىل رسول هللا )ص( خبرب األسود العنسي ِّ ، فكان أوَّل َمْن أبلغ الرَّسول )ص( من ا
بذلك ، واحناز كلٌّ من أيب موسى األشعري ِّ ، ومعاذ بن جبل إِّىل حضرموت يف جوار ) السَّكاسك 

 ([ .112والسَّكون (])

ة األسود ، وأمرهم ابلسَّعي للقضاء عليه إِّمَّا وقد راسل رسول هللا )ص( الثابتني على اإلِّسالم ملواجهة ردَّ 
مصادمًة ، أو غيلة ، ووجه كتبه ورسله إِّىل بعض زعماء ) َحري ( و) مهدان ( أبن يتكاتفوا ، ويتوحَّدوا 

([ ضد ) األسود العنسي ِّ ( فأرسل ) وبر بن خينس ( إِّىل ) فريوز 113، ويساعدوا ) األبناء (])
يلمي ، وداذويه اإلِّصطخري ( وبعث ) جرير البجلي ( إِّىل ) ذي الكالع ، الدَّيلمي ، وُجَشْيش الدَّ 

وذي ظليم ( احلمرييني ، وبعث ) األقرع بن عبد هللا احلمريي ( إِّىل ) ذي زود ، وذي مران ( اهلمدانيني 
([ ، وبعث ) احلارث 114، وكذلك كتب إِّىل أهل جنران من األعراب ، وساكين األرض من غريهم])

([ ، ومل 115د هللا اجلهين ( إِّىل اليمن قبيل وفاته ، فبلغته وفاة الرسول )ص( وهو يف اليمن])بن عب
تبني ِّ املصادر إِّىل أين بُعث ، إِّال أنَّه من املمكن أنَّه بعث إِّىل ) معاذ بن جبل ( ألنَّه تلقَّى كتااًب من 

([ 116األسود العنسي ِّ ( للقضاء عليه])رسول هللا )ص( أيمره فيه أبن يبعث الر ِّجال جملاولة ومصاولة ) 
، كما تلقَّى ) أبو موسى األشعريُّ ( و) الطَّاهر بن أيب هالة ( كتاابً من رسول هللا ليواجهوا ) األسود ( 

َلة ، أو املصادمة])  ([ .117ابلَغيـْ

، وبعد موته  وكان هلذا العمل من جانب الرَّسول )ص( أثٌر كبري ، فقد َتاسك َمْن بعث إِّليهم يف حياته
م ارتدُّوا ، أو تزلزلوا ، فقد كتب زعماء ) َحري ( وزعماء ) مهدان ( إِّىل األبناء  ، فلم يـُْعَهد عنهم أهنَّ



ابذلني هلم العون ، واملساعدة ، ويف الوقت نفسه َتمَّع أهل ) جنران ( يف مكاٍن واحٍد للتصد ِّي ألي ِّ 
 ([ .118أيقن هذا أنَّه إِّىل هالك])حركة من جانب ) األسود العنسي ِّ ( ، وحينئٍذ 

وظلت املكاتبات تتواىل بني ) اهلمدانيني ( و) احلمرييني ( وبني ) معاذ بن جبل ( وبعض الزُّعماء 
 اليمني ِّني ، ومن احملتمل أنَّ بعض املكاتبات َتَّت بني ) األبناء ( وبني ) فروة بن

([ ، ولكن كان أوَّل من اعرتض على ) 119ي (])ُمَسيك ( ألنَّه كان له دوٌر يف قتل ) األسود العنس
 العنسي ( هو ) عامر بن شهر اهلمداين ( .

م كانوا جممعني  وهكذا َتمَّعت كلُّ قوى اإلِّسالم يف اليمن للقضاء على ) األسود العنسي ِّ ( ، ويظهر أهنَّ
كياٍن ، فيسهل التَّخلُّص منهم على أن يقوموا ِبقتله ، لعلمهم أنَّه ِبجرد أن يقتل لن يبقى ألتباعه أيُّ  

 حينئٍذ ، وهلذا وافقوا على خطَّة ) األبناء ( أبن ال يقوموا أبي ِّ شيٍء حىتَّ يربموا األمر من داخلهم .

واستطاع ) األبناء ( فريوز ، وداذويه أن يتَّفقا مع ) قيس بن مكشوح املرادي ( ـ وكان قائد جند 
ي ( ألنَّه كان على خالٍف معه ، وخيشى أن يتغريَّ العنسي ـ للتخلُّص من ) األسود العنس

([ ، وقد ضمُّوا إِّىل صفهم زوجة ) األسود العنسي ( ) ازاد الفارسيَّة ( والَّيت كانت زوج 120عليه])
شهر بن ابذان ، وابنة عم فريوز الفارسي ، فقد اغتصبها كذَّاب اليمن بعد أن قتل زوجها ، فهبَّت 

نقاذ دينها من براثن وحوش اجلاهليَّة بكل ِّ عزٍم وتصميٍم ، فدبَّرت مع املسلمني املناوئني لألسود خطََّة  إلِّ
([ ، وحينما 122([ ، ومهَّدت هلم السَّبيل لقتله على فراش نومه])121اغتيال هذا الطَّاغية املتأل ِّه])

 ([ .123ففرُّوا هاربني])قتل ) األسود ( أُلقِّي برأسه بني أصحابه ، فانتاهبم الرَّهبة ، وعمَّهم اخلوف ، 

ران ، فقال :  قُتل العنسيُّ البارحة ، » وأتى اخلرب النَّبَّ )ص( من السَّماء اللَّيلة الَّيت قتل فيها العنسيُّ ليبش ِّ
 ([.124« ])فريوز » قيل : ومن هو؟ قال : « قتله رجٌل مبارٌك من أهل بيٍت مباركني 

صور من جهاد الصَّحابة » الدكتور صالح اخلالدي يف كتابه :  وقد فصَّل خطَّة اغتيال األسود العنسي ِّ 
 ([ .125«]).. عملياٌت جهاديٌة خاصَّة ، تنفذها جمموعٌة خاصٌَّة من الصَّحابة 

وظلَّ أمر ) صنعاء ( مشرتكًا بني ) فريوز ، وداذويه ، وقيس بن مكشوح ( إِّىل أن جاء معاذ بن جبل 
هو األمري عليهم ، ولكنَّه مل ميكث إِّال ثالثة أَيم ُيصل ِّي هبم حىتَّ  إِّىل ) صنعاء ( ، فارتضوا أن يكون

 ([ ، وكانت تفاصيل مقتل ) العنسي ِّ ( قد خرجت126بلغهم خرب وفاة رسول هللا )ص(])

د ِّيق بعد أن خرج جيش أسامة ، وكان هذا أوَّل فتٍح أتى أاب بكٍر وهو يف  من صنعاء ، فوصلت إِّىل الص ِّ
 . ([127املدينة])



ب ـ وعنيَّ أبو بكر ) فريوز الدَّيلمي ( والياً على صنعاء ، وكتب إِّليه بذلك ، ومل يول ِّ أبو بكٍر ) قيساً ( 
ألنَّه كان ممَّن ماأل األسود العنسيَّ ، واتبعه خملصاً ـ عصبية ملذحج ، أو رغبًة يف الزَّعامة ـ وكان مبدأ أيب 

جعل كالَو مِّْن داذويه ، وجشيش ، وقيس بن مكشوح ([ ، و 128بكٍر عدم االستعانة ِبن ارتدَّ])
ت نفس قيس بن مكشوح املرادي فعمل على قتل زعماء األبناء الثالثة ، وقد  مساعدين لفريوز ، فتغريَّ
َتكَّن من قتل ) داذويه ( سواٌء بنفسه أو إبِّيعاٍز منه ، فتنبَّه لذلك ) فريوز ( فهرب إِّىل أخواله يف ) 

ما كان من قيس إِّال أن أاثرها عصبيًة جنسيًَّة فحاول مجع زعماء بعض القبائل ([ ، ف129خوالن (])
م متحك ِّمون فيهم ، وأنَّه يرى قتل رؤسائهم ، وإِّجالء بقيَّتهم .  ضدَّ ) األبناء ( مدَّعياً أهنَّ

: أنت صاحبهم ، ولكن أولئك الزُّعماء وقفوا على احلياد ، فلم ينحازوا إِّليه ، وال إِّىل األبناء ، وقالوا له 
وهم أصحابك ، فلمَّا يئس منهم ؛ عاد ، فكاتب فلول ) األسود العنسي ِّ ( سواٌء الَّذين بقوا متذبذبني 
بني صنعاء وجنران ، أو ممَّن احناز إِّىل حلج ، فطلب منهم االلتقاء هبم ؛ ليكونوا ـ مجيعاً ـ على أمٍر واحٍد 

ء إِّال وهم حماطون بتلك الفلول ، مثَّ حرص ) قيس ( على ، وهو نفي ) األبناء ( ، فلم يشعر أهل صنعا
 ([ .130َتميع ) األبناء ( َتهيداً لنفيهم])

وعندما وصل فريوز الدَّيلمي إِّىل خوالن ؛ كتب من هناك إِّىل أيب بكٍر خيربه ِبا حصل من قيس، فما  
وكانت صيغة الكتاب واضحًة  كان منه إِّال أن كتب إِّىل الزُّعماء الَّذين كتب إِّليهم رسول هللا )ص( ،

صرحيًة ، وهي : ) أعينوا األبناء على َمْن انوأهم ، وحوطوهم ، وامسعوا من فريوز ، وجدُّوا معه ، فإِّين ِّ 
 ([ .131قد ولَّيته (])

د ِّيق يف هنجه هذا يستهدف أمرين متالزمني :  كان الص ِّ

خرج إِّىل الشَّام ، وكان اخلليفة ينتظر _خ أنَّه جعله خطَّة حربيَّة حيث كان جيش أسامة بن زيد قد 
عودته حىت يتسَّنَّ له مواجهة أعنف موجات الردَّة يف اليمامة ، والبحرين ، وعمان ، وَتيم ، وهي أشدُّ 

 ، وأعنف من موجات الردَّة يف اليمن الَّيت اكتفى ِبعاجلة بعضها ابلرَّسائل ، والرُّسل .

 

فرصة ملن ثبت على اإلِّسالم لكي يربهن على صدق إِّسالمه ، _خ وأمَّا اهلدف اآلخر فهو إِّعطاء ال
ولكي يزداد ثبااًت واستمساكًا بدينه ما دام هو صاحب املسؤوليَّة واملتحم ِّل ألمانة إِّقرار اإلِّسالم فيمن 
حوله ، خاصًَّة أنَّ من راسلهم أبو بكر كانوا هم الذين راسلهم رسول هللا )ص( من قبل ، وقد ثبتوا ، 

([ ، وقام فريوز ابالت ِّصال ببعض القبائل ، يستمدُّهم ، ويستنصرهم ، 132ِبا طُلب منهم]) وقاموا
وعلى رأس هؤالء ) بنو عقيل بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ( مثَّ أرسل إِّىل قبيلة ) عك ( للغرض 



ـ وكاان بني ([ ، وإِّىل مسروق العك ِّي 133نفسه ، وكان أبو بكر قد أرسل إِّىل الطَّاهر بن أيب هالة])
عكٍ  واألشعريني ـ أن ميدَّا األبناء ابملعونة ، فخرج كلٌّ من جهته ، وعملوا مجيعًا للحيلولة دون تنفيذ 
خمطَّط قيس ، وهو طرد األبناء وإِّخراجهم من اليمن ، فأنقذوهم ، مثَّ تكتَّلوا ، وتوجَّهوا حنو صنعاء 

، وعاد إِّىل ما كان عليه أصحاب األسود العنسي ِّ ، مجيعًا ، فاصطدموا به حىتَّ اضطر إِّىل ترك صنعاء 
وهو التذبذب بني جنران ، وصنعاء ، وحلج ، إِّال أنَّه انضمَّ إِّىل عمرو بن معد يكرب الزَّبيدي ، وهبذا 

 ([ .134عادت صنعاء للمرَّة الثَّانية إِّىل اهلدوء واالستقرار عن طريق الرُّسل ، والكتب])

د ِّيق  يتابع سياسة اإلِّحباط من الدَّاخل وهي ما يعرب ِّ عنها املؤر ِّخون بقوهلم : ) ركوب ج ـ واستمرَّ الص ِّ
 ([ .135من ارتدَّ ِبن مل يرتدَّ ، وثبت على اإلِّسالم (])

ففي ردَّة ) هتامة اليمن ( متَّ القضاء عليها بدون جمهوٍد يذكر من قبل اخلليفة ، فقد توالها املسلمون من 
وق العك ِّي ( الَّذي قاتل املرتد ِّين بقومه من عكٍ  ، وكان على رأس من قضى على أبناء هتامة مثل ) مسر 

ردَّة هتامة ) الطَّاهر بن أيب هالة ( الَّذي كان واليًا للرَّسول )ص( على جزٍء من هتامة ، وهي موطن ) 
ة ( ليجمع حوله ([ مثَّ أمر أبو بكٍر ) عكاشة بن ثور ( أن يقيم يف ) هتام136عكٍ  ، واألشعري ِّني (])
([ ، وأمره أن 138([ ، وأمَّا جبيلة فإِّن أاب بكٍر ردَّ جرير بن عبد هللا])137أهلها حىتَّ أيتيه أمره])

يستنفر من قومه َمْن ثبت على اإلِّسالم ، ويقاتل هبم من ارتدَّ عن اإلِّسالم ، وأن أييت خثعم ، فيقاتل 
د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ فلم يقم له أحٌد إِّال نفٌر يسرٌي ، من ارتدَّ منهم ، فخرج جرير ، وفعل ما أمره به  الص ِّ

 ([ .139فقتلهم ، وتتبَّعهم])

 

وكان بعض ) بين احلارث بن كعب ( بنجران قد اتبعوا األسود العنسيَّ ، وبعد وفاة رسول هللا )ص( 
إِّىل اإلِّسالم ، فأسلموا  بقوا مرتد ِّدين ، فخرج إِّليهم ) مسروق العك ِّيُّ ( وهو يزمع مقاتلتهم ، فدعاهم

من غري قتاٍل ، فأقام فيهم ليعمل على استتباب األمور ، فلم أيته ) املهاجر بن أيب أميَّة ( إِّال وقد 
 ([ .140ضبط جنران])

د ِّيق إبِّرسال اجليوش بعد عودة جيش أسامة .  وقد جنحت سياسة اإلِّحباط من الدَّاخل ، وتوجَّه الص ِّ

 د ـ جيش عكرمة :

شارك يف القضاء على ردَّة أهل عمان توجَّه حنو مهرة حسب أمر أيب بكٍر ، وكان معه سبعمئة  بعد أن
([ ، فوق ما مجع حوله من قبائل عمان ، وحينما دخل مهرة ؛ وجدها مقسَّمة بني 141فارٍس])

 عدداً زعيمني متناحرين : أحدمها يسمَّى شخريت ، ويتمركز يف السَّهل السَّاحلي ِّ ، وهو أقل اجلمعني



ًة ، واآلخر يسمَّى املصبح ، ونفوذه على املناطق املرتفعة وهو أكرب اجلمعني ، فدعامها عكرمة إِّىل  وعدَّ
اإلِّسالم فاستجاب صاحب السَّهل السَّاحلي ، وأمَّا اآلخر ؛ فقد اغرتَّ جبموعه ، فأىب فصادمه عكرمة 

أصحابه ، مثَّ أقام عكرمة فيهم جيمعهم ، ومعه ) شخريت ( فلحقته اهلزمية ، وقُتِّل ومعه الكثري من 
 ([ .142ويقيم شؤوهنم حىتَّ مجعهم على الَّذي حيبُّ ، حيث ابيعوا على اإلِّسالم ، وأمنوا ، واستقرُّوا])

وكان قد تلقَّى كتاابً من أيب بكٍر أيمره ابالجتماع مع املهاجر بن أيب أميَّة القادم من ) صنعاء ( ليتوجها 
فخرج من مهرة حىتَّ نزل أبني ، وبقي هناك ينتظر املهاجر ، وعمل وهو هناك على  معًا إىل كندة ،

([ ، وكان لوصول عكرمة إِّىل أبني أثٌر على بقيَّة 143مجع ) النَّخع ( وَحري ، وتثبيتهم على اإلِّسالم])
س فلول األسود العنسي ِّ ، وعلى رأسهم قيس بن املكشوح ، وعمرو بن معد يكرب ، فبعد هروب قي

من صنعاء بقي مرتد ِّدًا بينها ، وبني جنران ، وكان ) عمرو بن معد يكرب ( قد انضوى إِّىل فلول 
العنسي ِّ الَّيت أطلق عليها الفلول اللَّحجيَّة ؛ ألنَّ وجهتهم كانت إىل حلج ، فلمَّا جاء عكرمة ؛ انضمَّ 

هما ، فتعايرا ففارق كلُّ قيس إىل عمرو ، وقد اجتمعا، للقتال ولكن ما لبث أن نشب اخلالف بين
واحد اآلخر ، فلمَّا جاء املهاجر بن أيب أميَّة ؛ أسرع عمرو لتسليم نفسه ، وحلقه قيس ، فأوثقهما 

 املهاجر ، وبعث هبم إِّىل أيب بكٍر ، وبعد أن عاتبهما ؛ اعتذر

 ([ .144كلُّ واحٍد منهما عن فعله ، فأطلقهما ، ورجعا بعد أن اتاب ، وأصلحا])

كان لقدوم عكرمة من الشَّرق دوٌر يف القضاء على فلول املرتد ِّين املوجودين يف حلٍج سواءٌ   وهكذا
ابملواجهة ، أو اخلوف من هذا اجليش القادم ، بينما هم يواجهون جيشًا اخر يف الشَّمال بقيادة 

 ([ .145املهاجر])

 هـ  جيش املهاجر بن أيب أميَّة للقضاء على ردَّة حضرموت ، وكندة :

كان اخر َمْن خرج من املدينة من اجليوش األحد عشر جيش املهاجر بن أيب أميَّة ، وكان معه سريٌَّة من 
املهاجرين ، واألنصار ، فمرَّ على مكَّة فانضمَّ إِّليه ) خالد ابن أسيد ( أخو ) عتَّاب ابن أسيد ( أمري 

َوَمْن معه ، وملَّا التقى جبرير بن عبد هللا مكَّة ، ومرَّ على الطَّائف ، فلحقه عبد الرَحن بن أيب العاص 
البجلي ِّ بنجران ضمَّه إِّليه ، وضم عكَّاشة بن ثور الَّذي مجع بعض أهل هتامة . مثَّ دخل يف مجوعه ) 
فروُة ابن مسيك املرادي ( الَّذي كان يف أطراف بالد مذحج ، ومرَّ على بين احلارث بن كعب بنجران ، 

 ([ .146ك ِّيَّ فضمَّه إِّليه])فوجد عليهم مسروقاً الع



ويف جنران قسم جيشه إِّىل فرقتني : فرقٍة تولَّت القضاء على فلول ) األسود العنسي ِّ ( املتناثرة بني جنران 
، وصنعاء ، وكان املهاجر نفسه على هذه الفرقة ، أمَّا الفرقة األخرى ؛ فكان عليها أخوه ) عبد هللا ( 

 ([ .147امة اليمن من بقيَّة املرتد ِّين])وكانت مهمَّتها تطهري منطقة هت

وحينما استقرَّ املهاجر يف صنعاء كتب إِّىل أيب بكٍر ِبا قام به ، وِبا استقرَّ عليه ، وبقي ينتظر الردَّ منه ، 
ويف الوقت نفسه كتب معاذ بن جبل ، وبقيَّة عمال اليمن الذين كانوا على عهد رسول هللا )ص( ـ ما 

ـ إِّىل أيب بكٍر يستأذنونه ابلعودة إِّىل املدينة ، فجاءت كتب أيب بكٍر ُمطلِّقًة حقَّ عدا زَيد بن لبيد 
االختيار ملعاذ ، ومن معه من العمال ابلبقاء ، أو العودة واالستخالف على عمل كل ِّ َمْن رجع ، 

يسريا معًا إِّىل  ([ ، وأمَّا املهاجر فقد تلقَّى األمر ابلتوجُّه ملالقاة عكرمة ، وأنْ 148فرجعوا مجيعاً])
حضرموت ملعاونة زَيد بن لبيد ، وإقراره على ما هو عليه ، وأمره أن أيذن ملن معه من الَّذين قاتلوا بني 

 ([ .149مكَّة واليمن يف العودة إِّال أن يؤثر قوٌم اجلهاد])

د ِّي ق ـ رضي هللا عنه ـ على كان زَيد بن لبيد األنصاريُّ والياً لرسول هللا على كندة حبضرموت ، وأقرَّه الص ِّ
 ذلك ، وكان حازماً شديداً ، وكان حلزمه وشدَّته سبٌب كبري يف أن يتمرَّد عليه

حارثة بن سراقة ، وخالصة ذلك كما يذكر الكالعي : أن زَيدًا أُعطي من ضمن الصَّدقة انقًة معيَّنًة 
مل يقبل منه ذلك زَيد ، فاستنجد  لفىت من كندة على سبيل اخلطأ ، فلمَّا أراد صاحبها استبداهلا أبخرى

الفىت بزعيٍم هلم ، هو حارثة بن سراقة ، وعندما طلب ابن سراقة من زَيد استبدال النَّاقة ؛ أصرَّ زَيد 
على موقفه ، فغضب ابن سراقة ، وأطلق النَّاقة عنوًة ، فوقعت الفتنة بني أنصار زَيد ، وأنصار ابن 

سراقة وقتل ملوك كندة األربعة ، وأسر زَيٌد عددًا من مجاعة ابن سراقة ، ودارت احلرب ، واهنزم ابن 
سراقة ، واستنجد األسرى ، وهم يف طريقهم إِّىل املدينة ابألشعث بن قيس فنجدهم ، َحيَّة ، وعبيًَّة ، 

([ ، فأرسل زَيد إِّىل املهاجر وعكرمة 150واتَّسعت رقعتها وتكاثر مجع األشعث ، وحصروا املسلمني])
ما النَّجدة ، وكاان قد التقيا ِبأرب ، فما كان من املهاجر إِّال أن ترك ) عكرمة ( إِّىل اجليش ، يستعجله

وأخذ أسرع النَّاس ـ وغالبًا من الفرسان ـ ليكون جبانب زَيد ، وقد استطاع أن يفكَّ احلصار عنه ، 
 فهربت كندة إِّىل حصٍن من حصوهنا يسمَّى النَُّجرْي .

طرٍق ، ال رابع هلا ، فنزل زَيد على إِّحداها واملهاجر على الثَّانية وبقيت الثالثة  وكان هلذا احلصن ثالث
حتت تصرف كندة ، حىتَّ قدم عكرمة فنزل عليها ، فحاصروهم من مجيع اجلهات ، مث بعث ) املهاجر 



ىب قاتلوه ، ومل يبق ( الطَّالئع إِّىل قبائل كندة ، املتفرقة يف السَّهل واجلبل ؛ يدعوهم إِّىل اإلِّسالم ، ومن أ
 ([ .151إِّال َمْن يف احلصن احملاصر])

وكان جيشا زَيد واملهاجر يزيدان على مخسة االف رجٍل من املهاجرين واألنصار وغريهم من القبائل ، 
وقد عمال على التَّضييق على من يف احلصن حىتَّ ضجُّوا ابلشَّكوى إِّىل زعمائهم مترب ِّمني من اجلوع ، 

وت ابلسَّيف بداًل من ذلك ، فاتَّفق زعماؤهم على أن يقوم األشعث بن قيس بطلب األمان وفضَّلوا امل
([ ، وبعد أن فـُو ِّض األشعث من قومه ملفاوضة املسلمني مل يوفَّق 152، والنُّزول على حكم املسلمني])

مل يصرَّ على ذلك ، ؛ ألنَّ الر ِّواَيت تضافرت على أنَّه مل يطلب األمان جلميع من يف احلصن ، أو أنَّه 
ومل يطلبه إِّال لعدٍد تراوح حسب الر ِّواَيت بني السَّبعة والعشرة ، وكان الشرط هو فتح أبواب حصن ) 
النَُّجرْي ( ، وكان من جراء ذلك أن قتل من ) كندة ( يف احلصن سبعمئة قتيل ، فأشبه موقفهم موقف 

 ([ .153يهود بين قريظة])

ة ، وعاد عكرمة بن أيب جهل ومعه السباَي واألمخاس ، وبرفقتهم األشعث بن ومتَّ القضاء على ردَّة كند
م عدُّوه سبب ذلَّتهم ،  قيس الَّذي صار مبغضاً إِّىل قومه ، وال سيَّما نساؤهم ؛ ألهنَّ

وألنَّه عندما صاحل املسلمني كان أوَّل ما بدأ به امسه ، فكانت نساء قومه يسمينه : ُعرف النَّار ؛ ومعناه 
([ ، وملا قدم األشعث على أيب بكٍر قال : ماذا تراين أصنع بك ، فإِّنَّك قد 154بلغتهم : الغادر])

فعلت ما علمت! قال : َتنُّ عليَّ فتفكَّين من احلديد ، وتزو ِّجين أختك ، فإِّين ِّ قد راجعت ، وأسلمت 
([ 155دينة حىتَّ فتح العراق]). فقال أبو بكر : قد فعلت ، فزوَّجه أم فروة ابنة أيب قحافة ، فكان ابمل

. 

ويف روايٍة جاء فيها : فلمَّا خشي أن يقع به ؛ قال : أو حتتسب يفَّ خريًا ، فتطلق إِّساري ، وتقيلين 
عثريت ، وتقبل إِّسالمي ، وتفعل يب مثل ما فعلته أبمثايل ، وترد عليَّ زوجيت ـ وقد كان خطب أم فروة 

)ص( فزوَّجه ، وأخَّرها إِّىل أن يقدم الثَّانية ، فمات رسول هللا  بنت أيب قحافة مقدمه على رسول هللا
)ص( ، وفعل األشعث ما فعل ، فخشي أال ترد عليه ـ َتدين خري أهل بالدي لدين هللا ! فتجاىف له 
عن دمه ، وقبل منه ، وردَّ عليه أهله ، وقال : انطلق فليبلغين عنك خرٌي ، وخلَّى عن القوم ، فذهبوا 

 ([.156و بكر يف الناس اخلمس])وقسم أب

 وـ دروٌس ، وعرٌب ، وفوائد :

 _خ املرأة بني اهلدم والبناء :



يف حروب الردَّة ابليمن تظهر صوراتن خمتلفتان للن ِّساء : صورة املرأة الطَّاهرة العفيفة ؛ اليت تقف مع 
واجلن ِّ ، فهذه ) ازاد (  اإلِّسالم ، وحتارب الرَّذيلة ، وتقف مع املسلمني لكبح مجاح شياطني اإلِّنس

الفارسيَّة زوج شهر بن ابذان ، وابنة عم ِّ فريوز الفارسي تقف مع الصَّف ِّ اإلِّسالمي بكل ِّ عزٍم وتصميٍم ، 
 وتدب ِّر مع املسلمني خطًَّة حمكمًة الغتيال األسود العنسي ِّ كذَّاب اليمن .

نها ، وينظر ابستهجاٍن إىل ما جمَّه قلم الدُّكتور فاملسلم يف كل ِّ عصٍر ُيكرب يف ازاد املسلمة غريهتا على دي
حممد حسني هيكل عندما حتدَّث عن موقف ازاد من كذَّاب اليمن ، وحاول أن يُرجع ما قامت به املرأة 
املسلمة ازاد الفارسيَّة إِّىل عصبيٍة شهوانيٍَّة ، وذلك يف قوله عن األسود : وملَّا استغلظ أمره ، وأثخن يف 

بقيٍس ، وبفريوز ، وجعل يرى يف األخريين ويف سائر الفرس َمْن تنطوي أضالعهم على  األرض استخفَّ 
املكر به ، وعرفت زوجُته الفارسية ذلك منه ، فثار يف عروقها دم قومها ، وحترَّكت يف نفسها عوامل 

قلبها ، ولقد احلقد على الكاهن القبيح قاتل زوجها الشَّاب ِّ الفارسي ِّ ؛ الذي كانت حتبُّه من أعماق 
 استطاعت بسجيَّتها الن ِّسوية أن ُتفي ذلك

 ([ .157عنه ، وأن تسخو يف البذل له من أنوثتها سخاًء جعله يركن إِّليها ، ويطمع يف وفائها])

إِّنَّه أسلوب فيه ملٌز ابلفارسيَّة املؤمنة ازاد ، وكأنَّه يتَّهمها ابلغدر لفارسيتها ابألسود العريب ِّ ، وأيخذ عليها 
([ ، وهذه 158ذا الصَّنيع الذي كانت تظهر له فيه ما ال ُتفي ، إِّنَّه توجيٌه حلدث يف غري حمل ِّه])ه

املرأة الصَّاحلة املسلمة ، قتل األسود زوجها املسلم ، وتزوَّجها غصبًا ، وهي الَّيت وصفت األسود 
هلل على حقٍ  ، وال ينتهي عن الكذَّاب بقوهلا : وهللا ما خلق هللا شخصًا أبغض إِّيلَّ منه ، ما يقوم 

([ ، وهي الَّيت جعلها هللا تعاىل سببًا هلالك الطَّاغية األسود العنسي ِّ ، فلوال هللا ، مثَّ 159حمرٍَّم])
([ ، فالَّذي حرَّكها لذلك العمل 160جهودها امليمونة ما استطاع فريوز ، وأصحابه قتل األسود])

حبُّها لدينها ، وعقيدهتا ، وإِّسالمها ، وبغضها لألسود العنسي العظيم ؛ الذي فيه حتفها وموهتا ، هو 
الكذَّاب ؛ الَّذي أراد أن يقضي على اإلِّسالم يف اليمن ، فهذه صورٌة مشرقٌة مضيئٌة ملا قامت به املرأة 

 املسلمة يف اليمن من اجلهاد من أجل دينها .

ليمن من يهود ، أو َمْن لفَّ لفَُّهنَّ يف حضرموت أمَّا الصورة الكاحلة املظلمة الَّيت قامت هبا بعض بنات ا
، فقد طرن فرحًا ِبوت رسول هللا )ص( ، فأقمن الليايل احلمراء مع اجملَّان ، والفسَّاق ، يشجعن على 
الرَّذيلة ، ويزرين ابلفضيلة ، فقد رقص الشَّيطان فيها معهنَّ وأتباعه طرابً لنكوص النَّاس عن اإلِّسالم ، 

 ([ .161ىل التمرُّد عليه ، وحرب أهله])والدَّعوة إِّ 



لقد حنَّت تلك البغاَي إِّىل اجلاهليَّة ، وما فيها من املنكرات ، واجنذبن إِّليها اجنذاب الذُّابب إِّىل أكواٍم 
من األقذار ، فقد تعودن على الفاحشة يف حياهتنَّ اجلاهليَّة ، فلمَّا جاء اإلِّسالم ؛ حجزهتنَّ نظافته 

وكأهننَّ بسجٍن ضي ٍِّق يكْدَن خيتنْقَن فيه ، ولذا ما إِّن مسْعَن ِبوته )ص( ، حىتَّ أظهرن  عنها ، فشعْرن
الشَّماتة ، فخضَّنب أيديهنَّ ابحلناء ، وقمن يضربن ابلدُّفوف ، ويغن ِّني فرحتهن ، فقد حتقَّق هلنَّ ما كنَّ 

 اك وبعضهنَّ يهودَيَّت .يتمنَّينه على السُّلطة اجلديدة ، وكان معظمهنَّ من علية القوم هن

وقد كان لكال الطَّرفني : أشراف القوم من العرب واليهود مصلحٌة يف االنتقاض على مبادأى اإلِّسالم ، 
واالنقضاض على كيانه ، لقد عرفت هذه احلركة يف التَّاريخ حبركة البغاَي ، وكن نيفًا وعشرين بغي اً 

نُت َيمن اليهوديَّة الَّيت ضرب املثل هبا يف الز ِّىن ، فقيل : متفر ِّقات يف قرى حضرموت ، وأشهرهنَّ هرُّ ب
 أزىن من هرٍ  ، ويذكر التَّاريخ : أنَّ الفسَّاق كانوا يتناوبوهنا هلذا الغرض

([ ، فقد 162يف اجلاهلية ، ولكنَّ هؤالء السَّواقط مل ُيرتكن وشأهننَّ يفسدن يف اجملتمع كما حيلو هلنَّ])
 د ِّيق ، وأرسل رجٌل من أهل اليمن إِّليه هذه األبيات :وصل اخلرب إِّىل الص ِّ 

َتهُ  ئـْ  أنَّ البَـَغاَي ُرمَن أيَّ َمرامِّأْظَهْرَن مِّْن َمْوتِّ النَّب ِّ مَشَاتةً   أبلْغ أاب بكٍر إِّذا ما جِّ
 كالبَـْرقِّ أمضى مِّنْ   ([فاْقَطْع ُهديت أُكفَُّهنَّ بَِّصارمٍ 163وخَضنْبَ أَْيدِّيـَُهنَّ ابلُعالَّم]) 

([ ([ فكتب أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ إِّىل عامله هناك املهاجر بن أيب أميَّة كتااًب يف 164ُمتونِّ َغمامِّ
منتهى احلزم والصَّرامة ، جاء فيه : ) فإِّذا جاءك كتايب هذا ؛ فسر إِّليهنَّ خبيلك ورجلك حىتَّ تقطع 

جَّة عليه ، وأعلمه عظيم ما دخل فيه من اإلِّمث أيديهنَّ ، فإِّْن دفعك عنهنَّ دافٌع ، فأعذر إِّليه ابُتاذ احل
 والعدوان ، فإِّن رجع ؛ فاقبل منه ، وإِّن أىب ؛ فنابذه على سواٍء إِّنَّ هللا ال يهدي كيد اخلائنني .... ( .

فلمَّا قرأ املهاجر الكتاب مجع خيله ، ورجله وسار إِّليهنَّ ، فحال بينه وبينهن رجاٌل من كندة ، 
إِّليهم ، فأبوا إِّال قتاله ، مثَّ رجع عنه عامَّتهم ، فقاتلهم فهزمهم ، وأخذ الن ِّسوة وحضرموت ، فأعذر 

([ . لقد نلن جزاءهنَّ يف حمكمة 165فقطع أيديهنَّ فمات عامَّتهنَّ ، وهاجر بعضهن إِّىل الكوفة])
 ([ .166حلرابة])اإلِّسالم العادلة ؛ إِّذ أخذهنَّ عامل أيب بكر على تلك البالد ، وطبَّق عليهنَّ حدَّ ا

ونُقَِّلتِّ األخبار للخليفة يف امرأتني من بالد حضرموت تغنتا هبجاء رسول هللا )ص( واملسلمني ، وكان 
قد عاقبهما املهاجر بن أيب أميَّة وايل تلك البالد بقطع يديهما ، ونزع ثنيتيهما ، فلم يرَض أبو بكر ، 

وقد وجَّه إِّليه كتااًب هبذا اخلصوص قال فيه حبق ِّ الناعقة  وعدَّها عقوبًة خفيفًة يف حق ِّ هاتني اجملرمتني ،
بشتم صاحب الر ِّسالة : بلغين الَّذي سرت به يف املرأة الَّيت تغنَّت ، وزمرت بشتيمة رسول هللا )ص( ، 



فلوال ما قد سبقتين فيها؛ ألمرتك بقتلها؛ ألنَّ حدَّ األنبياء ليس يشبه احلدود، فمن تعاطى ذلك من 
 ([.167هو مرتدٌّ، أو معاهد فهو حمارٌب غادٌر])مسلٍم ف

 وقال يف األخرى : بلغين أَنَّك قطعت يد امرأة يف أن تغنَّت هبجاء املسلمني ، ونزْعتَ 

ثنيَّتها ، فإِّن كانت ممَّن تدَّعي اإلِّسالم فأدٌب وتقدمٌة دون املثلة ، وإِّن كانت ذميًَّة لعمري ملا صفحَت 
رك أعظم! ولو   ك عنه من الش ِّ كنُت تقدَّمُت إِّليك يف مثل هذا ؛ لبلغت مكروهًا ، فاقبل الدَّعة ، وإَِّيَّ

ا مأمثٌ ، ومنفرٌة إِّالَّ يف قصاٍص])  ([ .168واملثلة يف الناس فإِّهنَّ

 _خ من خطباء اإلِّميان :

ر قومهم كان بعض أهل اليمن هلم مواقُف عظيمٌة يف الثَّبات على احلق ِّ ، والدَّعوة إِّىل اإلِّسالم ، وحتذي
من خطورة الردَّة ، ومن هؤالء كان مران بن ذي عمري اهلمداينُّ أحد ملوك اليمن الَّذي كان قد أسلم 
ممَّن أسلم من أهل اليمن ، فلمَّا ارتدَّ الناس هناك ، وتكلَّم سفهاؤهم ِبا ال يليق ؛ وقف فيهم خطيبًا ، 

 )ص( ، ومل يقاتلكم ، فأصبتم بذلك احلظَّ ، وقال هلم : َي معشر مهدان! إِّنَّكم مل تقاتلوا رسول هللا
ولبستم به العافية ، ومل يعمَّكم بلعنة تفضح أوائلكم ، وتقطع دابرهم ، وقد سبقكم قوٌم إِّىل اإلِّسالم ، 
وسبقتم قومًا ، فإِّن َتسَّكتم حلقتم َمْن سبقكم ، وإِّن أضعتموه حلقكم َمْن سبقتموه ، فأجابوا إِّىل ما 

 يااتً رثى فيها النَّبَّ )ص( يقول فيها :أحبَّ ، وأنشد أب

 ذاَك مين ِّ على الرَّسول قليُلبكتِّ األرُض والسَّماُء َعَلْيهِّ   إِّنَّ ُحزين على الرَّسول طويلُ 
رْبِّيل])  ([ وقام عبد هللا بن مالك األرحبُّ ، وكان من أصحاب النَّب ِّ )ص( 169وبكاُه خدميُه جِّ

ا ، له هجرٌة ، وفضٌل يف دينه ،  فاجتمع إِّليه مهدان ، فقال : َي معشر مهدان! إِّنَّكم مل تعبدوا حممَّداً إَِّّنَّ
عبدمت ربَّ حممٍَّد ، وهو احليُّ الَّذي ال ميوت ، غري أنَّكم أطعتم رسوله بطاعة هللا ، واعلموا أنَّه 

 ويلٌة يقول فيها :استنقذكم من النَّار ، ومل يكن هللا ليجمع أصحابه على ضاللٍة ، وذُكَِّر له خطبٌة ط

 ملا ماَت َي بن الَقْيلِّ ربُّ حممَّدِّدعاُه إِّلْيهِّ ربُّه َفأجابَه  لعمري لئن مات النَّبُّ حممَّدٌ 
دِّ])170فيا َخيـَْر َغْورِّيٍ ])  َر ُمْنجِّ مط ، وابُنه يف بين 171([ وَي َخيـْ ([ ووقف شرحبيل بن الس ِّ

صَّدقة ، وقاال لبين معاوية : إِّنَّه لقبيح ابألحرار التنقُّل ، معاوية من كندة عندما أطبقوا كلُّهم على منع ال
َهة ، فيتكرَّمون أن يتنقَّلوا إِّىل أوضح منها خمافة العار ، فكيف االنتقال من األمر  إِّنَّ الكرام ليلزمون الشُّبـْ

تقل ، ونزل مع زيٍد ، احلسن اجلميل واحلق ِّ إِّىل الباطل القبيح؟ ال لهمَّ إِّان ال َّناىلء قومنا على ذلك . وان
 ومعهما امرؤ



القيس بن عابٍس ، وقاال له : بـَي ِّت القوم فإِّنَّ أقوامًا من السَّكاسك والسَّكون قد انضمُّوا إِّليهم ، 
وكذلك ُشذاذ من حضرموت ، فإِّن مل تفعل خشينا أن تتفرَّق النَّاس عنَّا إِّليهم ، فأجاهبم إِّىل تبييت 

يف حماجرهم ، فوجدوهم جلوسًا حول نرياهنم ، فأكبُّوا على بين عمرٍو ، القوم ، فاجتمعوا ، وطرقوهم 
وبين معاوية ، وفيهم العدد ، والشَّوكة من مخسة أوجٍه ، فأصابوا امللوك األربعة من كندة ، وأختهم 

 ([ .172الَعَمرَّدة ، وقتلوا فأكثروا ، وهرب من أطاق اهلرب ، وعاد زَيد بن لبيد ابألموال ، والسَّْب])

فهذه بعض النَّماذج من أهل اإلِّميان الَّذين كانت هلم مواقف تدلُّ على عمق إِّمياهنم ، وشدَّة انتمائهم 
 إِّىل اإلِّسالم ، فكانوا من خطباء اإلِّميان .

 _خ كرامات األولياء :

فلمَّا جاء ، قال له :  عندما َتكَّن األسود العنسيُّ ابليمن ، وتنبَّأ ابلنُّبوَّة ؛ بعث إِّىل أيب مسلم اخلوالين ،
أتشهد أين ِّ رسول هللا؟ قال : ما أمسع . قال : أتشهد أنَّ حممَّداً رسول هللا؟ قال : نعم . فردَّد ذلك عليه 
، ويف كل ِّه يقول مثل قوله األوَّل . قال : فأمر به فألقي يف انٍر عظيمٍة ، فلم تضرَّه ، فقيل له : انفه 

بعك ، قال : فأمره ابلرَّحيل ، فأتى املدينة ، وقد قُبَِّض رسوُل هللا )ص( عنك ، وإِّال أفسد عليك من اتَّ 
، واستخلف أبو بكر ، فأانخ أبو مسلم راحلته بباب املسجد ، ودخل املسجد فقام يصل ِّي إِّىل ساريٍة 

عل ، وبصر به عمر بن اخلطاب ، فقام إِّليه ، فقال : ممَّن الرَّجل؟ قال : من أهل اليمن ، قال : ما ف
الرَّجل الَّذي أحرقه الكذَّاب ابلنَّار؟ قال : ذاك عبد هللا بن ثوب ، قال : أنشدك هللَا! أنت هو؟ قال : 
اللَُّهمَّ نعم! فاعتنقه عمر ، وبكى ، مثَّ ذهب به فأجلسه فيما بينه وبني أيب بكر وقال : احلمد هلل الَّذي 

 ([ .173ما فُعِّل إبِّبراهيم خليل هللا])مل ميتين حىتَّ أراين يف أمَّة حممَّد من فُعِّل به 

فهذه كرامٌة هلذا العبد الصَّاحل الَّذي التزم حبدود هللا ، وأحبَّ يف هللا ، وأبغض يف هللا ، وتوكَّل على هللا 
يف كل ِّ شيٍء ، وبذلك وفقه هللا يف القول ، والعمل ، ورزقه األمن والطُّمأنينة ، وأجرى هللا على يديه 

ُقوَن ، قال تعاىل : }َأالَ إِّنَّ َأْولَِّياَء اَّللَِّّ الَ َخْوٌف َعَلْيهِّْم َوالَ ُهْم حَيَْزنُوَن *الَّذِّيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَّ هذه الكرامة 
َرةِّ اَل تـَْبدِّيَل لَِّكلَِّماتِّ اَّللَِّّ َذلَِّك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِّ  نـَْيا َويفِّ اآلخِّ  62: ]يونسيُم *{ *هَلُُم اْلُبْشَرى يفِّ احْلََياةِّ الدُّ

 [ .64ـ 

د ِّيق :  _خ العفو عند الص ِّ

 كان أليب بكر بـُْعُد نظٍر ، وبصريٌة انفذٌة ، ونظٌر بعواقب األمور ، ولذلك كان يستعمل احلزم



يف حمل ِّه ، والعفو عندما تقتضي إِّليه احلاجة ، فقد كان حريصًا على مجع شتات القبائل حتت راية 
احلكيمة عفوه عن زعماء القبائل املعاندة بعد رجوعهم إِّىل احلق ِّ ، فإِّنه ملا  اإلِّسالم ، فكان من سياسته

استخضع قبائل اليمن املرتدَّة ، وأراهم سطوة دولة املسلمني ، وقوَّة شكيمتهم ، ومضاء عزميتهم ، 
ر أنَّه واعرتفت القبائل ِبا أنكرت ، واستكانت حلكم اإلِّسالم ، وأطاعوا خليفة رسول هللا ؛ رأى أبو بك

من أتليف القلوب ترك استعمال القوَّة مع زعماء هذه القبائل ، بل الل ِّني هنا والر ِّفق أوفق ، فرفع العقوبة 
([ ، فعفا عن 174عنهم ، وأالن القول هلم ، ووظَّف نفوذهم يف قبائلهم لصاحل اإلِّسالم ، واملسلمني])

املرادي ، وعمرو بن معد يكرب ، فقد كاان  زلَّتهم ، وأحسن إِّليهم ، فقد فعل ذلك مع قيس بن يغوث
من صناديد العرب ، وفرساهنم ، وأكثرهم شجاعًة ، فعزَّ على أيب بكر أن خيسرمها ، وحرص على أن 
يستخلصهما لإلِّسالم ، ويستنقذمها من الرتدُّد بني اإلِّسالم والردَّة ، فقد قال أبو بكر لعمرو : أما 

مأسور؟ لو نصرت هذا الد ِّين ؛ لرفعك هللا ، فقال عمرو : ال جرم  ُتزى أنَّك كلَّ يوم مهزوٌم ، أو
د ِّيق ، ومل يرتدَّ عمرو بعدها قطُّ ، بل أسلم ، وحسن إِّسالمه ، ونصره  ألفعلنَّ ، ولن أعود . فأطلقه الص ِّ

 هللا ، وأصبح له بالٌء عظيٌم يف الفتوحات .

د ِّيق ، وكان ل لعفو عن هذين البطلني من أبطال عرب اليمن وندم قيس على ما فعل ، فعفا عنه الص ِّ
د ِّيق قلوب أقواٍم قد عادوا إِّىل اإلِّسالم بعد الردَّة خوفاً ، أو  ااثره العميقة ، والعريضة ، فقد أتلَّف به الص ِّ
د ِّيق قلوهبم ، وامتلك أفئدهتم ، فكانوا يف  طمعًا ، وعفا عن األشعث بن قيس ، وبذلك أسر الص ِّ

م ن  ([ .175صراً لإلِّسالم ، وقوًَّة للمسلمني ، وأصبحت هلم يٌد عظيمٌة يف هذا اجملال])مستقبل األَيَّ

د ِّيق لعكرمة ، وحماسبته ملعاذ :  _خ وصية الص ِّ

كان أبو بكر ـ رضي هللا عنه ـ حني بعث عكرمة بن أيب جهٍل إِّىل ُمسيلمة ، وأتبعه شرحبيل بن حسنة 
وه ، فكتب عكرمة إِّىل أيب بكٍر ابلَّذي كان من أمره ، فكتب ؛ عجَّل عكرمة ، فوافته بنو حنيفة ، فنكب

إِّليه أبو بكر : َي بن أم ِّ عكرمة! ال أرينَّك ، وال تراين على حاهلا ، ال ترع فتوهَن النَّاس ، امض على 
وجهك حىتَّ تساند حذيفة ، وعرفجة ، فقاتل معهما أهل ُعمان ، وَمهرة ، وإِّن شغال ؛ فامضِّ أنت مثَّ 

، وُتسري ِّ جندك تستربئون ممَّن مررمت به ، حىت تلتقوا أنتم واملهاجر بن أيب أميَّة ابليمن ،  تسري
 ([ .176وحضرموت])

 

د ِّيق حينما وجَّه اجليوش لقتال املرتد ِّين وجَّه إِّىل مسيلمة الكذاب جيشني أحدمها  ونلحظ : أنَّ الص ِّ
ن حسنة ، وهذا دليٌل على خربة أيب بكر الدَّقيقة بقيادة عكرمة بن أيب جهل ، والثاين بقيادة شرحبيل ب



بدرجات القوَّة عند األعداء ، ومقدار مقدرهتم على الصُّمود ، وحينما تعجل عكرمة حلرب مسيلمة ، 
فُنكب هو وجيشه ؛ أرسل إِّليه أبو بكر يقول له : ) ال أريـَن ك ، وال تراين على حاهلا ، وال ترجع فتوهَن 

 النَّاس ( .

ضًا من خربة أيب بكٍر احلربيَّة ، فإِّنَّ الرُّوح املعنوية هلا أثٌر كبرٌي يف نتائج املعارك ، فإِّذا قدم هؤالء وهذا أي
ه لقتال األعداء ، فإِّنَّ نفوس أفراد هذا اجليش سيكون فيها شيٌء من  املنهزمون فقابلوا اجليش املتوج ِّ

نهزمون شيئًا عن ضخامة جيش األعداء ، التخوُّف ، والضَّعف ، خصوصًا فيما إِّذا َرَوى هلم امل
د ِّيق واضحًا ، فأرسل عكرمة ، وجيشه إِّىل مناطق 177وقوَّته]) ([ ، وقد كان البعد احلريبُّ عند الص ِّ

 أخرى ، وحقَّق جناحاً ابهراً ، فارتفعت معنوَيَّت جيشه .

د ِّيق ، وكان من  عادته مراقبة عماله ، وحماسبتهم وعندما رجع معاذ من اليمن إِّىل املدينة ، واستقبله الص ِّ
د ِّيق ملعاذ : ارفع حسابك ، فقال معاذ : أحساابن : حساُب هللا ،  بعد فراغهم من عملهم ، قال الص ِّ

 ([!178وحساٌب منكم؟ وهللا ال أيلِّ لكم عمالً أبداً])

 _خ توحيد اليمن ، ووضوح اإلِّسالم عند أهله ، وطاعتهم للخليفة :

دَّة َتمَّعت اليمن حتت قيادٍة مركزيٍة عاصمتها املدينة املنوَّرة ، وُقسم اليمن إِّىل وبعد انتهاء حروب الر 
م إِّىل ثالثة أقساٍم إِّداريَّة : صنعاء ، واجلند ، وحضرموت ،  أقساٍم إِّداريٍة ، ال وحداٍت قبليَّة ، فقد ُقس ِّ

مل تعد القبيلة سوى وحدٍة عسكريٍَّة ، ال ومل تعد العصبيَّة القبلية أساسًا يف الزَّعامة ، أو يف التَّولية ، و 
ميانيَّة ؛ التَّقوى ، واإلِّخالص ، والعمل  سياسيٍَّة ، وأصبحت املقاييس املعتربة هي املقاييس اإلِّ

 ([ .179الصَّاحل])

رك ، ومن مجيع مظاهره ـ شرٍك يف االعتقاد ، أو شرٍك يف القول ، أو شرٍك  وُتلَّصت اليمن من بقاَي الش ِّ
عل : تركًا ، أو إِّتيااًن ـ وأدركوا : أنَّ النُّبوَّة أرفع من أن يدَّعيها مدٍَّع عابث ، ويتَّخذها وسيلًة إِّىل يف الف

([ ، وأيقنوا : أنَّ اإلِّميان ال يلتقي مع املطامع ، وأنَّ اإلِّسالم ال يتَّفق مع 180غرضه ، ورغبته])
 ، فقتل من كال اجلاهلية ، عرفوا ذلك ابلد ِّماء ، واألمل ، واحلسرات

([ ، ورجع من كان قد ارتدَّ إِّىل اإلِّسالم يرجو التَّكفري عمَّا 181الطرفني الكثري ، وتعلَّم منهم الكثري])
 ([ ، وأُذِّن هلم ابجلهاد يف عصر اخلليفة عمر بن اخلطاب ـ رضي هللا عنه ـ .182بدر])

ت وانصهرت يف أحداث الردَّة ، وكانوا من وقد برزت قياداٌت مينيٌَّة إِّسالميٌَّة يف الفتوحات ، قد تربَّ 
الثابتني على اإلِّسالم كجرير بن عبد هللا البجلي ِّ ، وذو الكالع احلمريي ِّ ، ومسعود بن العكي ِّ ، وجرير 



بن عبد هللا احلمريي ِّ ، وغريهم ، وكان هلذه القيادات أدواٌر ابرزٌة يف الفتوحات اإلِّسالميَّة ، ويف عمران 
يف الكوفة ، والبصرة ، والعراق ، والفسطاط ِبصر ، وبرزت ـ أيضًا ـ شخصياٌت مينيَّة مدٍن جديدٍة 

ُعي ِّنت يف اليمن ، وغري اليمن قضاًة ، ووالًة ، مثل : حشك عبد احلميد ، وسعيد بن عبد هللا األعرج ، 
 ([ .183وشرحبيل بن السَّمط الكندي ِّ ، وغريهم])

ميَّة وبقيادهتا سواٌء الَّيت عليهم مباشرًة ، أو القيادة العامَّة ) اخلليفة ( والتحم أهل اليمن ابلدَّولة اإلِّسال
يف املدينة ، وهلذا حينما دعاهم اخلليفة للجهاد ؛ سارعوا طواعيًة ، ورغبًة يف اجلهاد ـ كما سيأيت تفصيله 

 إبِّذن هللا تعاىل .

 ابلقيادة ، واثقني هبا، ولذا ساد اهلدوء ، لقد تربَّوا يف أحداث الردَّة تربيًة كافيًة ، جعلتهم موصولني
 ([.184واالستقرار ، وأصبحوا خري مدٍد لإلِّسالم ، واملسلمني])

 ـ القضاء على فتنة طليحة األسدي :2

ء الثالث من املتنبئة الَّذين ظهروا يف اإلِّسالم أواخر عهد رسول هللا )ص(  طليحة األسدي هو املتنَّب ِّ
: طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة األسدي ، ولقد قدم مع وفد قومه ابحلياة ، وطليحة هذا هو 

أسد على رسول هللا )ص( يف عام الوفود سنة تسع للهجرة ، فسلَّموا عليه ، وقالوا له ممتن ِّني : جئناك 
ز وجل نشهُد أن ال إِّلـه إِّال هللا ، وأنك عبده ورسوله ، ومل تبعث إِّلينا ، وحنن ملن وراءان ، فأنزل هللا ع

اُكْم لِّإلِّميَانِّ إِّْن  قوله : }مَيُنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل اَل ََتُنُّوا َعَليَّ إِّْساَلَمُكْم َبلِّ اَّللَُّ مَيُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهدَ 
ُتْم َصادِّقِّنَي *{   ([ ، وعسكر يف مسرياء )185[ . وملَّا عادوا ارتدَّ طليحة ، وتنبَّأ])17: ]احلجراتُكنـْ

منطقة يف بالدهم ( ، واتَّبعه العوامُّ ، واستكشف أمره ) وأوَّل ما صدر عنه ـ وكان سببًا لضالل الناس ـ 
: أنَّه كان مع بعض قومه يف سفٍر فأعوزهم املاء ، وغلب العطش على النَّاس فقال : اركبوا أعالاًل ) 

 اسم فرسه ( واضربوا أمياالً ؛ َتدوا بالالً . ففعلوا ، فوجدوا

 ([ .186املاء ، فكان ذلك سبب وقوع األعراب يف الفتنة (])

ومن خزعبالته : أنَّه رفع السُّجود من الصَّالة ، وكان يزعم : أنَّ الوحي أيتيه من السَّماء ، ومن 
عواٍم أسجاعه الَّيت ادَّعى أنَّه يوحى له هبا قوله : ) واحلَمام ، والَيمام ، والصُّرد الصَّوام قد ُصْمَن قبلكم أب

([ وغرَّته نفسه ، واشتدَّ أمره ، وقويت شوكته ، فبعث رسول 187؛ ليبلغن ملكنا العراق ، والشام (])
هللا )ص( ضرار بن األزور األسدي ملقاتلته ؛ ملا مسع من أمره ، ولكنَّ ضراراً مل يكن له به قبل ، وذلك 

([ ، وتقول عنه 188ان : أسد ، وغطفان])لتعاظم قوَّته مع الزَّمن ، وال سيَّما بعد أن امن به احلليف



عر ، وخيطب عفو السَّاعة يف ميدان القتال . .  دائرة املعارف اإلِّسالميَّة : ويروى عنه أنَّه كان يرَتل الش ِّ
 ويبدو أنَّه كان مثاالً ـ حق اً ـ للزَّعيم القبلي ِّ اجلاهلي ِّ .

 ([ .189، واملقاتل]) وقد اجتمعت فيه صفات : العرَّاف ، والشَّاعر ، واخلطيب

َوُيَشمُّ من هذا النَّص رائحة املدح املبطن لطليحة من قبل هذه املوسوعة الشَّهرية ، فهو يف نظرها الزَّعيم 
عر ، واخلطابة ، ومها أهمُّ ما كان حيرص عليه العريبُّ انذاك ، وال يستغرب هذا  القبلي املثال ، يرَتل الش ِّ

يت جعلت من اللَّمز يف اإلِّسالم ديدهنا ، سواء أعرفت : أنَّ طليحة عاد االَتاه من هذه املوسوعة الَّ 
 فأسلم ، وحسن إِّسالمه ، أم مل تعرف .

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ وعقد األلوية 190وتويف ِّ رسول هللا ، ومل حُيسم أمر طُليحة]) ([ وتوىلَّ اخلالفة الص ِّ
ديق جيشاً بقيادة للجيوش ، واألمراء للقضاء على املرتد ِّين ، وكان  من ضمنهم طليحة ، ووجَّه إِّليه الص ِّ

خالد بن الوليد ، روى اإلِّمام أَحد : ... أنَّ أاب بكر الصديق ملا عقد خلالد بن الوليد على قتال أهل 
نِّْعَم عبد هللا ، وأخو العشرية خالد بن الوليد سيٌف من » الردَّة قال : مسعت رسول هللا )ص( يقول : 

 ([.191« ])لَّه هللا على الكفَّار ، واملنافقني سيوف هللا سَ 

د ِّيق ، واعده أنَّه سيلقاه من انحية خيرب ِبن معه من األمراء  وملَّا توجَّه خالد من ذي القصَّة ، وفارقه الص ِّ
، وأظهروا ذلك لريعبوا األعراب ، وأمره أن يذهب أواًل إِّىل طليحة األسدي ، مثَّ يذهب بعده إِّىل بين 

، وكان طليحة بن خويلد يف قومه بين أسد ، ويف غطفان ، وانضمَّ إِّليهم بنو عبس ، وذبيان ، َتيم 
وبعث إِّىل بين َجدِّيلة ، والغوث من طي ِّأٍى يستدعيهم إِّليه ، فبعثوا أقوامًا منهم بني أيديهم ليلحقوهم 

د ِّيق قد بعث عديَّ بن حامت قبل  على أثرهم سريعاً ، وكان الص ِّ

ليد ، وقال له : أدرك قومك ال يلحقوا بطليحة ، فيكون دمارهم . فذهب عديٌّ إِّىل قومه خالد بن الو 
د ِّيق]) ([ ، وأن يراجعوا أمر هللا ، فقالوا : ال نبايع أاب 192بين طي ِّأٍى فأمرهم أن يبايعوا الص ِّ

يل]) شه فال يزالون ([ أبدًا ـ يعنون : أاب بكٍر رضي هللا عنه ـ فقال : وهللا ليأتينكم جي193الَفصِّ
يقاتلونكم حىت تعلموا : أنَّه أبو الفحل األكرب! ومل يزل عدي يَفتِّل هلم يف الذ ِّروة والغارب حىتَّ النوا ، 
وجاء خالد يف اجلنود ، وعلى مقدَّمة األنصار الَّذين معه اثبُت بن قيس بن مشَّاس ، وبعث بني يديه 

َيال ـ ابن أخي طليحة ـ فقتاله ، فبلغ خربه اثبت بن أقرم ، وعكَّاشة بن حمصن طليعة ، فتلقَّ  امها حِّ
طليحة ، فخرج هو وأخوه سلمة ، فلمَّا وجدا اثبتًا ، وُعكَّاشة تبارزوا ؛ وَحل طليحة على ُعكَّاشة 
فقتله ، وقتل سلمة اثبت بن أقرم ، وجاء خالد ِبن معه فوجدومها صريعني ، فشقَّ ذلك على املسلمني 



 طي ِّأٍى فخرج إِّليه عديُّ بن حامت ، فقال : أنظرين ثالثة أَيم ، فإِّهنم قد استنظروين ، ومال خالد إِّىل بين
حىت يبعثوا إِّىل َمْن تعجَّل منهم إِّىل طليحة حىتَّ يرجعوا إِّليهم ، فإِّهنم خيشون إِّن اتبعوك أن يقتل طليحة 

ا كان بعد ثالث جاءه عدي يف من سار إِّليه منهم ، وهذا أحبُّ إِّليك من أن يعجلهم إِّىل النَّار ، فلمَّ 
مخسمئة مقاتل ممَّن راجع احلق ، فانضافوا إِّىل جيش خالد ، وقصد خالد بين َجدِّيلة ، فقال له : َي 

لين أَيماً حىتَّ اتيهم ، فلعلَّ هللا أن ينقذهم كما أنقذ الغوث]) ([ فأاتهم عديٌّ ، فلم يزل 194خالد! أج ِّ
م ، وحلَق ابملسلمني منهم ألف راكٍب ، فكان عديٌّ خري مولود ، هبم حىتَّ ابيعوه ، فجاء إبِّسالمه

 ([ .195وأعظمه بركًة على قومه رضي هللا عنه])

 أـ معركة بـُزَاَخة والقضاء على بين أسد :

مثَّ سار خالد حىتَّ نزل أبجأ ، وسلمى ، وَعَّبَّ جيشه هنالك ، والتقى مع طليحة األسدي ِبكاٍن يقال 
ائرة ، وجاء طُليحة فيمن « بـُزَاخة » له :  ووقفت أحياء كثريٌة من األعراب ينظرون على َمْن تكون الدَّ

ْصن يف سبعمئٍة من معه من قومه ، ومن التفَّ معهم ، وانضاف إِّليهم ، وقد حضر معه عيين ة بن حِّ
قومه بين فزارة ، واصطفَّ النَّاس ، وجلس طليحة ملتف ًا يف كساٍء له يتنبَّأ هلم ، ينظر ما يوحى إِّليه فيما 
يزعم ، وجعل عيينة يقاتل حىتَّ إِّذا ضجر من القتال جاء إِّىل طليحة ، وهو ملتفٌّ يف كسائه ، وقال له 

جع ، فيقاتل ، مثَّ يرجع ، فيقول له مثل ذلك ويردُّ عليه مثل ذلك ، : أجاءك جربيل؟ فيقول : ال ، فري 
فلمَّا كان يف الثالثة قال له : هل جاءك جربيل؟ قال : نعم ، قال : فما قال لك؟ قال : قال يل : إِّنَّ 

 لك رحاً كرحاه ، وحديثاً ال تنساه ، قال :

 تنساه ، مثَّ قال : َي بين فزارة! انصرفوا ، يقول عيينة : أظنُّ أنَّه قد علم هللا سيكون لك حديٌث ال
واهنزم ، واهنزم النَّاس عن طليحة ، فلمَّا جاءه املسلمون ركب على فرٍس كان قد أعدَّها له ، وأركب 
امرأته النـَّوَّار على بعرٍي له ، مثَّ اهنزم هبا إِّىل الشَّام ، وتفرَّق مجعه ، وقد قتل هللا طائفًة ممَّن كان 

 ([ .196معه])

ديق إِّىل خالد بن الوليد حني جاءه : أنَّه كسر طليحة ومن كان يف صف ِّه ، وقام  وقد كتب أبو بكر الص ِّ
بنصره ، فكتب إِّليه ليزدك ما أنعم هللا به خرياً! واتَّق هللا يف أمرك ، فإِّنَّ هللا مع الذين اتقوا والذين هم 

من املشركني قتل من املسلمني إِّال َنكَّْلَت به ، فأقام  حمسنون ، جدَّ يف أمرك ، وال تلن ، وال تظفر أبحدٍ 
خالد ببزاخة شهراً ُيَصع ِّد عنها ، ويصو ِّب ، ويرجع إِّليها يف طلب الَّذي وصَّاه الصديق ، فجعل يرتدَّد 
يف طلب هؤالء شهراً أيخذ بثأر َمْن قتلوا من املسلمني الَّذين كانوا بني أظهرهم حني ارتدُّوا ، فمنهم من 



حرَّقه ابلنَّار ، ومنهم َمْن َرَضخه ابحلجارة ، ومنهم من َرَمى به من شواهق اجلبال ، كلُّ هذا ليعترب هبم 
 ([ .197َمْن يسمع خبربهم من مرتدَّة العرب])

د ِّيق ، وحكمه عليهم :  ب ـ وفد بين أسد وغطفان إِّىل الص ِّ

هم أبو بكر بني حرب جُمليٍة ، ملَّا قدم وفد بزاخة ـ أسد ، وغطفان ـ على أيب بكر  يسألونه الصُّلح ؛ خريَّ
أو خطَّة خمزيٍة . فقالوا : َي خليفة رسول هللا! أما احلرب اجمللية فقد عرفناها ، فما اخلطَّة املخزية؟ قال : 

بل حىتَّ يُرَِّي هللا خليفة نبي ِّه  ، واملؤمنني تؤخذ منكم احللقة ، والُكرَاع ، وترتكون أقوامًا تتبعون أذانب اإلِّ
أمراً يعذرونكم به ، وتودون ما أصبتم منَّا ، وال نودي ما أصبنا منكم ، وتشهدون أنَّ قتالان يف اجلنَّة ، 
وأن قتالكم يف النَّار ، وتدون قتالان ، وال ندي قتالكم . فقال عمر : أمَّا قولك َتُدْوَن قتالان ؛ فإِّنَّ 

م ، فامتنع أبو بكر ، وقال عمر يف الثاين : نِّْعَم ما قتالان قُتِّلوا على أمر هللا ، ال دَيت هل
 ([ .198رأيت])

 ج ـ قصَّة أم ِّ زِّمل :

كان قد اجتمع طائفٌة كثريٌة من الضُّالَّل من أصحاب طليحة من بين غطفان إِّىل امرأٍة يقال هلا : أمُّ 
سيدات العرب   ([ ، وكانت من199زِّمل ـ سلمى بنت مالك بن حذيفة ـ يف مكان يسمَّى ظََفر])

 ([ ، وكان ُيضرب أبم ِّها املثل يف الشَّرف ؛ لكثرة أوالدها ، وعزَّة قبيلتها ،200كأم ِّها أم قِّْرفة])

وبيتها ، فلمَّا اجتمعوا إِّليها ، ذمرهتم لقتال خالد ، فهاجوا لذلك ، وانشب إِّليهم اخرون من بين ُسَليم 
، وتفحَّل أمر هذه املرأة ، فلمَّا مسع هبم خالد بن  ، وطيأى ، وهوازن ، وأسد ، فصاروا جيشًا كثيفاً 

الوليد ؛ سار إِّليهم ، واقتتلوا قتااًل شديداً ، وهي راكبٌة علىجمل أم ِّها ؛ الذي كان يقال له : َمْن خنسه 
بل ، وذلك لعز ِّها ، فهزمهم خالد وعقر مجلها ، وقتلها ، وبعث ابلفتح إِّىل  فله مئٌة من اإلِّ

د ِّيق])  ([ .201الص ِّ

 د ـ دروٌس ، وعرٌب ، وفوائد :

د ِّيق ابهلل ، وخربته احلربيَّة :  _خ ثقة الص ِّ

قول الصديق لعدي ِّ بن حامت: أدرك قومك، ال يلحقوا بطليحة، فيكون دمارهم. فيه مثاٌل على قوَّة يقني 
الدُّخول فيها،  أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ وثقته بنصر هللا ، فقد حكم على نتيجة املعركة مع طيأٍى قبل

ا أبعد من َتمع طليحة  ويف أمر أيب بكٍر خالدًا ـ رضي هللا عنهما ـ أبن يبدأ حبرب قبيلة طيأٍى مع أهنَّ
خطٌة حربيٌَّة انجحٌة ، وذلك ليحول دون انضمام طيأٍى إىل طليحة ، وليضطر من انضمَّ إِّليه منهم إِّىل 



هار أيب بكٍر : أنَّه خارٌج جهة خيرب ليالقي خالدًا ببالد التخل ِّي عنه للد ِّفاع عن قبيلتهم ، مثَّ يف إِّظ
ديق يف  طيأٍى ُتطيٌط حريبٌّ ابرٌع ، وذلك إلِّرهاب تلك القبيلة ، والقبائل اجملاورة ، وتظهر براعة الص ِّ

له  اختيار الر ِّجال أن اختار هلذه املهمَّة الَّيت هلا ما بعدها أاب سليماَن خالد بن الوليد الَّذي مل تنتكس
 ([ .202راية])

د ِّيق خلالٍد بعد انتهاء معركة بزاخة فوائد منها :  ويف خطاب الص ِّ

الدُّعاء خلالد الذي يُفهم منه الثَّناء عليه إبِّحساٍن ، كما يتضمَّن أمره بتقوى هللا ، وذلك فيه العصمة 
م مازالوا يف فورة طغياهنم .من الوقوع يف الزَّلل ، وات ِّباع اهلوى ، كما أمره ابجلد ِّ ، واحلزم مع األعد  اء ألهنَّ

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ وبصريته النافذة ، فهناك قبائل ال تزال  وهذا موقٌف قويٌّ يدلُّ على حزم الص ِّ
ًة ، ومرتد ِّدًة بني احلق ِّ والباطل ، واهلدى والضَّالل ، واخلري والشَّر ِّ ، واإلِّميان والكفر ؛ حباجٍة إِّىل  متحري ِّ

دٍْع ، حىتَّ يزول طغياهنم ، فاملوقف من أيب بكٍر يقتضي أعلى درجات القوَّة ، واحلزم ، أتديٍب ور 
 والسُّرعة ، فكانت منه القوَّة يف حمل ِّ القوَّة ، كما كان منه الل ِّني يف حمل ِّ الل ِّني .

 قال الشاعر :

 

([ ويف 203النَّدى]) ُمضرٌّ كوضعِّ السَّيف يف موضعِّ   ووضُع النََّدى يف موضعِّ السَّيف للنَّدى
ديق يف عدم قبول استسالم هؤالء احملاربني ، وعدم قبول الصُّلح إِّال حبرٍب جمليٍة ، أو خطَّة  موقف الص ِّ
خمزيٍة إِّظهار عزَّة اإلِّسالم ، وهيبة دولته ، فكانت شروطه يف الصُّلح قويًة ، وكان من أشد ِّها عليهم 

رط مؤقَّتًا بظهور صدق توبتهم ، وخضوعهم لدولة مصادرة أسلحتهم ، وخيوهلم ، وكان هذا الشَّ 
 ([ .204اإلِّسالم ، وقد كان ال بدَّ منه لضمان عدم عودهتم إِّىل التمرُّد مرًَّة أخرى])

 _خ نصح عدي ِّ بن حامت لقومه ، واحلرب النفسيَّة الَّيت شنَّها عليهم :

([ ، 205وا : ال نبايع أاب الفصيل أبداً])قدم عديٌّ على قومه طي ِّأٍى فدعاهم للرُّجوع لإلِّسالم ، فقال
فقال : لقد أاتكم قوم ليُبيُحنَّ حرميكم ، ولَتْكنـُنَُّه ابلفحل األكرب ، فشأنكم به . فقالوا له : فاستقبل 

([ عنَّا حىت نستخرج من حلق ابلُبزاخة منَّا فإِّانَّ إِّن خالفنا طليحة ، وهم يف يديه 206اجليش فنهنهه])
نهم . فاستقبل عديٌّ خالداً وهو ابلسُّْنح ، فقال : َي خالد أمسك عين ِّ ثالاثً جيتمع لك قتلهم ، أو ارهت

مخسمئة مقاتٍل ، تضرب هبم عدوَّك ، وذلك خري من أن تـُْعجلهم إِّىل النَّار ، وتتشاغل هبم ، ففعل ، 
 ([ .207فعاد عديٌّ إبِّسالمهم إِّىل خالٍد])



قبيلته بفرعيها بين الغوث ، وبين جديلة ابلتَّخل ِّي عن معسكر  فهذا موقٌف استطاع فيه عديٌّ أن يقنع
طليحة ، واالنضمام إِّىل جيش خالد بن الوليد ، وهذا حتوُّل مهمٌّ يف تقرير نتائج معركة بزاخة احلامسة ، 
د ِّيق  فهذا موقٌف عظيٌم يسجل لعديٍ  ـ رضي هللا عنه ـ إِّىل جانب موقفه األوَّل حينما قدم على الص ِّ

دقات قومه ، وكان املسلمون أبمس ِّ احلاجة إِّىل املال انذاك ، ولقد كان إِّسالمه من أوَّل يوٍم إِّسالم بص
رجلِّ العلم ، والفهم ، فكان عن قناعة واختياٍر ، وكان واثقاً من انتصار اإلِّسالم واملسلمني يف النهاية ،  

ميانه  القوي أثٌر يف إِّقناع قومه يف العدول عمَّا كما بشَّره بذلك النَّبُّ )ص( يوم إِّسالمه ، فكان إلِّ
توجَّهوا إِّليه من مناصرة أعداء اإلِّسالم ، ومل تكن قناعتهم إِّىل حد ِّ احلياد واالنتظار حىتَّ يروا ملن تكون 

ائرة ، بل انضمَّ منهم ألٌف ومخسمئٍة إِّىل جيش املسلمني ، ممَّا يدلُّ على مبلغ أثره فيهم]) ([ . 208الدَّ
روايٍة : أنَّ قومه طلبوا من خالد أبن يقاتلوا قيسًا ؛ ألنَّ بين أسد حلفاؤهم ، فقال هلم خالد : وجاء يف 

 وهللا ما قيس أبوهن

الشوكتني ، اصمدوا إِّىل أي القبيلتني أحببتم ، فقال عديٌّ : لو ترك هذا الد ِّين أسريت األدىن فاألدىن 
ين أسد حللفهم! ال لعمر هللا ال أفعل! فقال له خالد من قومي ؛ جلاهدهتم عليه ، فأان أمتنع من جهاد ب

: إِّنَّ جهاد الفريقني مجيعًا جهاٌد ، ال ُتالْف رأي أصحابك ، امضِّ إِّىل أحد الفريقني وامضِّ هبم إِّىل 
 ([ .209القوم الذين هم لقتاهلم أنشط])

 أولياء هللا ؛ وإِّن كانوا ويف إِّنكار عديٍ  على قومه دليٌل على قوة إِّميانه ، وغزارة علمه ، حيث واىل
([ ، كما تظهر خربة خالد 210بعيدين عنه يف النَّسب ، وتربَّأ من أعداء هللا ؛ وإِّن كانوا من أقاربه])

بن الوليد احلربيَّة حينما أمر عدَيً  أبن ال خيالف قومه يف َتنُّعهم يف مواجهة حلفائهم بين أسد ، وأن 
 ([ .211ي يكونون فيه أنشط على القتال])يوجههم إِّىل الوجه اجلهادي ِّ الَّذ

لقد كان الدَّور الَّذي قام به عديٌّ يف دعوة قبيلته إِّىل االنضمام إِّىل جيش املسلمني عظيمًا ، فكان 
دخول طي ِّأٍى يف جيش خالد أوَّل وهٍن أصيب به األعداء ؛ ألنَّ قبيلة طي ِّأٍى من أقوى قبائل جزيرة 

حتسب هلا حسااًب ، وتنظر إِّليها ابعتبارها على درجٍة من القوَّة حبيث   العرب ، وممَّن كانت القبائل
كانت مرهوبة اجلانب ، عزيزًة يف بالدها ، تتقرَّب إِّليها جاراهتا ابلتَّحالف معها . لقد التقى اجلمعان 

لون ، بعد أن دبَّ الوهن يف نفوس األعداء ، فكتب هللا النَّصر جليش املسلمني ، فسرعان ما طفقوا يقت
وأيسرون ؛ حىتَّ أابدوا مجيع أعدائهم وهرب قائدهم طليحة على فرسه ، ومل يسلم منهم إِّال من استسلم 



، أو هرب ، وبعد هذه الوقعة انتشر الضَّْعف يف نفوس املرتد ِّين من قبائل اجلزيرة ، فأصبح اجليش 
 ([ .212اإلِّسالمي ال جيد عناًء يف هزمية َمْن َتمَّع منهم يف أماكن أخرى])

 أسباب هزمية طليحة بن خويلد األسدي ِّ :

 كانت هناك جمموعٌة من األسباب سامهت يف هزمية طليحة األسدي ِّ منها :

_خ إِّنَّ املسلمني كانوا يقاتلون مدفوعني بعقيدٍة راسخٍة ، ويقنٍي بنصر هللا ، وحبٍ  يف الشَّهادة ، فكان 
 فتَّاكًا ، فكان خالد يرسل للمرتد ِّين هذه الكلمات حبُّ املوت يف سبيل هللا تعاىل سالحًا معنوَيً 

([ ، ولقد عرف العدوُّ نفسه من 213القالئل : لقد جئتكم بقوٍم حيبُّون املوت كما حتبُّون احلياة])
خالل تعامله مع قوَّات املسلمني يف املعارك الَّيت خاضوها معه صدقهم يف تنفيذ هذا املبدأ ، فقد سأل 

 قومه ملَّا اهنزموا يف موقعة بزاخة مع جيش خالد بشيٍء كبري منطليحة األسديُّ 

احلنق والتعجُّب : ) ويلكم ما يهزمكم؟! ( فقال رجٌل منهم : أان أخربكم ؛ إِّنَّه ليس رجل ) منَّا ( إِّال 
 ([ .214وهو حيبُّ أن ميوت قبله صاحبه ، وإِّان نلقى أقواماً كلُّهم حيب أن ميوت قبل صاحبه])

نضمام طي ِّأٍى أثره يف تقوية املسلمني ، وإِّضعاف أعدائهم ، كما كان مقتل الصَّحابيـَّنْي _خ كان ال
عكَّاشة بن حمصن واثبت بن أقرم قد زاد من غيظ املسلمني ودفعهم إِّىل قتال أعدائهم، كما كان لتورية 

د ِّيق أتثرٌي على طي ِّأٍى يف عدم التَّعاون مع حلفائها، وبقائها  يف مواضعها األصلية ، وأما أيب بكٍر الص ِّ
ه إىل خيرب بداًل من اجلهة األصلية الَّيت ُحد ِّدت  د ِّيق أوهم الناس أنه متوج ِّ التَّورية املشار إليها فإنَّ الص ِّ
للجيش ، كما كان إلِّفساح اجملال لطي ِّأٍى كي تقاتل قيسًا كما أرادت شجَّعها على االستقالل يف 

يقاتلوا حلفاءهم من بين أسٍد ، كما أراد عديُّ بن حامٍت ؛ لقصرت  احلرب ؛ إِّذ لو أمر خالد على أن
ا تقصرٍي]) ٌء يف حرهبا أميَّ  ([ ، وغري ذلك من األسباب .215طىي ِّ

 _خ من نتائج معركة بزاخة :

القضاء على قوَّة أحد األدعياء األقوَيء ، وعودة فريٍق كبرٍي من العرب إِّىل حظرية اإلِّسالم ، فقد أقبلت 
امر بعد هزمية بزاخة يقولون : ندخل فيما خرجنا منه ، فبايعهم خالٌد على ما ابيع عليه أهل بنو ع

بزاخة من أسٍد وغطفان وطي ِّأٍى قبلهم ، وأعطوه أبيديهم على اإلِّسالم ، ومل يقبل أحٌد من أسٍد ، وال 
ومثَّلوا ، وَعَدْوا على أهل غطفان ، وال هوازن ، وال سليم ، وال طي ِّأٍى إِّال أن أيتوه ابلَّذين حرقوا ، 

اإلِّسالم يف حال ردَّهتم . فأتوه هبم . . . فمثَّل خالد بن الوليد ابلَّذين عدوا على اإلِّسالم ، فأحرقهم 
ابلن ِّريان ، ورضخهم ابحلجارة ، ورمى هبم يف اجلبال ، ونكَّسهم يف اآلابر ، وَخرََّقهم ابلن ِّبال ، وبعث بقرَّة 



، وكتب إِّىل أيب بكٍر : إِّنَّ بين عامٍر أقبلت بعد إِّعراٍض ، ودخلت يف اإلِّسالم  بن هبرية ، واألسارى
بعد تربٍُّص ، وإِّين ِّ مل أقبل من أحد قاتلين ، أو ساملين شيئًا حىتَّ جييئوين ِبن عدا على املسلمني ، 

بني األسرى  ([ ، وكان عيينة بن حصن من216فقتلتهم كلَّ قتلٍة ، وبعثت إِّليك بقرَّة ، وأصحابه])
فأمر خالد بشد ِّ واثقه تنكياًل به ، وبعثه إِّىل املدينة ويداه إِّىل عنقه إِّزراًء عليه وإِّرهاابً لسواه ، فلمَّا دخل 
املدينة على هيئته تلقَّاه صبيان املدينة مستهزئني ، وأخذوا يلكزونه أبيديهم الصَّغرية قائلني : ) أي عدو 

فيقول : وهللا ما كنت امنت قطُّ ، وجيء به إِّىل خليفة رسول هللا ، هللا! ارتددَت عن اإلِّسالم!! ( 
ولقي من اخلليفة مساحًة مل يصد ِّقها ، وأمر بفك ِّ يديه ، مث استتابه ، فأعلن عيينة توبًة نصوحاً ، واعتذر 

 ([ .217عمَّا كان منه ، وأسلم ، وحسن إِّسالمه])

 

النَّقع ، فأسلم ، ومل يزل مقيمًا يف كلٍب حىتَّ مات أبو ([ على 218ومضى طليحة ، حىتَّ نزل كلب])
بكر ، وكان إِّسالمه هنالك حني بلغه : أنَّ أسدًا ، وغطفان ، وعامرًا قد أسلموا ، مثَّ خرج حنو مكَّة 
معتمرًا يف إِّمارة أيب بكٍر ، ومرَّ جبنبات املدينة ، فقيل أليب بكٍر : هذا طليحة ، فقال : ما أصنع به! 

 ([ .219وا عنه ، فقد هداه هللا لإلِّسالم])خلُّ 

م  وقد جاء عند ابن كثرٍي : وأمَّا طليحة فإِّنَّه راجع اإلِّسالم بعد ذلك أيضًا ، ذهب إِّىل مكَّة معتمرًا أَيَّ
د ِّيق املرتد ِّين من املشاركة يف فتوحاته ابلعراق ،  د ِّيق ، واستحيا أن يواجهه مدَّة حياته ، وقد منع الص ِّ الص ِّ

لشَّام ، وحيتمل أن يكون ذلك من ابب االحتياط ألمر األمَّة ؛ ألنَّ من كان له سوابق يف الضَّالل وا
والكيد للمسلمني ال يُؤمن أن يكون رجوعه من ابب االستسالم لقوَّة املسلمني ، فأبو بكٍر رضي هللا 

س أبقواهلم ، وأفعاهلم ، فهو لذلك عنه من األئمَّة الذين يرمسون للنَّاس خطَّ سريهم ، ويتَأسَّى هبم النَّا
 ([ .220أيخذ ِببدأ االحتياط ملا فيه صاحل األمَّة وإِّن كان يف ذلك وضع من شأن بعض األفراد])

وهذا درٌس عظيٌم تتعلَّمه األمَّة يف عدم وضع الث ِّقة ِبن كانت هلم سوابق يف اإلِّحلاد ، مثَّ ظهر منهم 
 العودة إِّىل االلتزام ابلد ِّين .

وضع الث ِّقة الكاملة هبؤالء ، وإِّسناد األعمال القياديَّة هلم قد جرَّ على األمَّة أحيااًن ويالٍت كثرية ،  إِّنَّ 
وأوصلها إِّىل مازق خطرية ، على أنَّ أخذ احلذر من مثل هؤالء ال يعين اهتامهم يف دينهم ، وال نزع 

د ِّيق  ([ .221يف التَّعامل مع أمثال هؤالء]) الث ِّقة منهم ابلكل ِّيَّة ، وهذا معلٌم من سياسة الص ِّ

هذا وقد حسن إِّسالم طليحة ، وأتى عمر إِّىل البيعة حني استخلف ، وقال له عمر : أنت قاتل 
([ ، وهللا ال أحبُّك أبداً ، فقال : َي أمري املؤمنني! ما هتتمُّ من رجلني أكرمهما 222عكَّاشة ، واثبت])



! فبايعه عمر ، مثَّ قال له : َي ُخدَع! ما بقي من كهانتك؟ قال : نفخٌة أو هللا بيدي ، ومل يُهِّين ِّ أبيديهما
([ ، وقد كان إِّسالمه 223نفختان ابلكري ، مثَّ رجع إِّىل دار قومه ، فأقام هبا حىتَّ خرج إِّىل العراق])

 ([ عليه فيه ، وقال يعتذر ، ويذكر ما كان منه :224صحيحاً ، ومل يـُْغمض])

 

وُعكَّاشة الغُْنمِّي ِّ مثَّ ابن َمْعَبدِّوأعظُم مِّْن هاتنيِّ عندي   كاَن من قـَْتلِّ اثبتٍ   َندِّْمُت على ما
طريدًا وقِّْدماً   رجوعي عن اإلِّسالم فِّْعَل التعمُّدِّوتركي بالدي واحلوادث مَجَّةٌ   مصيبةً 

د ِّيُق أين ِّ مراجعٌ  َر مطرَّدفهل يقبل الص ِّ يديوأين ِّ مِّْن بـَْعدِّ  وُمعٍط ِبا أحدثُت مِّْن َحَدثٍ   كنُت َغيـْ
دِّأبنَّ إِّله النَّاس ريب ِّ وأنَّين  الضَّاللة شاهدٌ  ْلحِّ ذليٌل وأنَّ   شهادَة حقٍ  َلْسُت فيها ِبِّ

 ([ هـ  قصَّة الفجاءة :225الد ِّيَن ديُن حُمَمَّدِّ])

وقد كان  وامسه إَِّيس بن عبد هللا بن عبد َيليل بن عمري بن ُخَفاف من بين ُسليم ، قال ابن إِّسحاق :
د ِّيق حرَّق الفجاءة ابلبقيع يف املدينة ، وكان سببه : أنَّه قدم عليه ، فزعم : أنَّه أسلم ، وسأل منه  الص ِّ
أن جيه ِّز معه جيشاً يقاتل به أهل الردَّة ، فجهَّز معه جيشًا ، فلمَّا سار جعل ال ميرُّ ِبسلٍم وال مرتدٍ  إِّال 

د ِّيق بعث وراءه جيشاً فردَّه ، فلمَّا أمكنه هللا منه بعث به إِّىل البقيع ، قتله ، وأخذ ماله ، فلمَّا مسع الص ِّ 
([ ، وكان الَّذي ألقى 227([])226فجمعت يداه إِّىل قفاه وألقي يف النَّار ، فحرَّقه ، وهو مقموٌط])

القبض عليه طريفة بن حاجز ، وهذا يظهر لنا دور مسلمي سليم يف حماربة املفسدين يف األرض 
 ([ .228رتد ِّين])وامل

وهذه العقوبة بسبب غدر الفجاءة ، أو ألنَّه قد يكون ارتكب يف ضحاَيه من املسلمني جرمية اإلِّحراق 
 ([ .229مرًَّة ، أو مرَّات])

 وـ ما قاله حسَّان فيمن قال : ال نطيع أاب الفصيل ، يعنون : أاب َبْكٍر :

ْيُج لِّبَـْيتِّهأنَّ الَفص  ما الَبْكُر إِّال كالَفصيلِّ وقد ترى  ْيل عليه لَْيَس بعارِّإِّانَّ وما حجَّ احَلجِّ
َُكم بكل ِّ ُمَهنَّدٍ   ([ 230َضْرَب الُقدار])  ركباُن مكَّة معشَر األْنصارِّنـَْفري مَجَامجِّ

 ([231مبادىء األيسار])

و ـ سجاح ، وبن3([ 233حيمي الطَّروقَة ابزٍل هدَّارِّ])  ([ 232حىتَّ ُتَكنُّوه بفحلِّ هنيدٍة])
 َتيم ، ومقتل مالك بن نويرة الريبوعي :

م الردَّة ، منهم من ارتدَّ ومنع الزكاة ، ومنهم من بعث أبموال  أـ كانت بنو َتيم قد اختلفت اراؤهم أَيَّ
د ِّيق ، ومنهم من توقَّف لينظر يف أمره ، فبينما هم كذلك ؛ إِّذ أقبلت سجاح بنت  الصَّدقات إِّىل الص ِّ



قفان التغلبيَّة من اجلزيرة ، وهي من نصارى العرب ، وقد ادَّعت النُّبوَّة ومعها احلارث بن سويد بن عُ 
د ِّيق ، فلمَّا مرت ببالد بين َتيم ؛  جنوٌد من قومها ، ومن التفَّ هبم ، وقد عزموا على غزو أيب بكٍر الص ِّ

ة التَّميمي ، وعطارد دعتهم إِّىل أمرها ، فاستجاب هلا عامَّتهم ، وكان ممَّن استجاب هلا مالك بن نوير 
بن حاجب ، ومجاعٌة من سادات وأمراء بين َتيم ، وُتلَّف اخرون منهم عنها ، مثَّ اصطلحوا على أن ال 
حرب بينهم ، إِّال أنَّ مالك بن نويرة ملَّا وادعها ؛ ثناها عن عزمها ، وحرَّضها على بين يربوع ، مثَّ اتَّفق 

ن نبدأ؟ فقالت هلم فيما تسجعه : أعدُّوا الر ِّكاب ، واستعدُّوا اجلميع على قتال النَّاس ، وقالوا : ِب
([ فليس دوهنا حجاب ، مثَّ استطاع بنو َتيم إقناعها بقصد 234للن ِّهاب ، مثَّ أغريوا على الرَّابب])

اليمامة لتأخذها من مسيلمة بن حبيب الكذَّاب ، فهابه قومها ، وقالوا : إِّنَّه قد استفحل أمره ، وعظم 
ا غزوٌة صرَّامة ، ال تلحقكم ،  فقالت هلم فيما تقوله : عليكم ابليمامة ، دفُّوا دفيف احلمامة ، فإِّهنَّ

 بعدها مالمة .

فعمدوا حلرب مسيلمة ، فلمَّا مسع ِبسريها إِّليه خافها على بالده ، وذلك أنَّه مشغول ِبقاتلة مثامة بن 
 وهم انزلون ببعض بالده ينتظرون قدوم خالٍد ، أاثل ، وقد ساعده عكرمة بن أيب جهل جلنود املسلمني

فبعث إِّليها يستأمنها ويضمن هلا أن يعطيها نصف األرض الَّذي كان لقريش لو عدلت ، فقد ردَّه هللا 
عليكِّ فحباك به ، وراسلها ليجتمع هبا يف طائفٍة من قومه ، فركب إِّليها يف أربعني من قومه ، وجاء 

لمَّا خال هبا ، وعرض عليها ما عرض من نصف األرض ، وقبلت ذلك ، قال إِّليها فاجتمعا يف خيمٍة ف
مسيلمة : مسع هللا ملن مسع ، وأطمعه ابخلري إِّذا طمع ، وال يزال أمره يف كل ِّ ما يسرُّ جمتمع ، مثَّ قال هلا 
 : هل لك أن أتزوجك ، واكل بقومي وقومك العرب؟ قالت : نعم ، وأقامت عنده ثالثة أَيم ، مثَّ 

رجعت إِّىل قومها ، فقالوا : أصدقك؟ فقالت : مل يصدقين شيئًا ، فقالوا : إِّنَّه قبيح على مثلك أن 
تتزوَّج بغري صداٍق ، فبعثت إِّليه تسأله صداقًا ، فقال : أرسلي إِّيلَّ مؤذنك ، فبعثته إِّليه ، وهو شبث 

 بن ربعي الرَيحي ـ فقال :

هللا قد وضع عنكم صالتني ممَّا أاتكم به حممَّد ـ يعين  اند يف قومك : أنَّ مسيلمة بن حبيب رسول
 صالة الفجر ، وصالة العشاء اآلخرة ـ فكان هذا صداقها عليه .

مثَّ انثنت سجاح راجعًة إِّىل بالدها ، وذلك حني بلغها دنوُّ خالٍد من أرض اليمامة ، فكرَّت راجعًة إِّىل 
فأقامت يف قومها بين تغلب إِّىل زمان معاوية ،  اجلزيرة بعدما قبضت من مسيلمة نصف خراج أرضه ،

 ([ .235فأجالهم منها عام اجلماعة])



كان مالٌك قد صاَنَع سجاح حني قدمت أرض اجلزيرة ، فلما اتَّصلت ِبسيلمة ، مثَّ ترحَّلت إِّىل بالدها 
ه : ؛ ندم مالك بن نويرة على ما كان من أمره ، وتلوَّم يف شأنه ، وهو انزٌل ِبكان يقال ل

([ ، فقصده خالد جبنوده ، وأتخرت عنه األنصار ، وقالوا : إِّان قد قضينا ما أمران به 236الُبطاح])
د ِّيق ، فقال هلم خالد : إِّنَّ هذا أمٌر ال بدَّ من فعله ، وفرصٌة ال بدَّ من انتهازها ، وإِّنَّه مل أيتين فيها  الص ِّ

ابلَّذي أجربكم على املسري ، وأان قاصد الُبطاح ، فسار كتاب ، وأان األمري وإِّيلَّ ترد األخبار ، ولست 
 يومني ، مثَّ حلقه رسول األنصار يطلبون منه االنتظار ، فلحقوا به .

فلمَّا وصل البطاح وعليها مالك بن نويرة َبثَّ خالٌد السَّراَي يف الُبطاح يدعون النَّاس ، فاستقبله أمراء 
ا الزَّكوات إِّال ما كان من مالك بن نويرة ، فإِّنَّه متحري ٌِّ يف أمره متنحٍ  عن بين َتيم ابلسَّمع والطَّاعة ، وبذلو 

النَّاس فجاءته السَّراَي فأسروه ، وأسروا معه أصحابه ، واختلفت السَّريَّة فيهم ، فشهد أبو قتادة ـ احلارث 
م مل يؤذ ِّن وا ، وال صلَّوا ، فيقال : إِّنَّ بن ربعي األنصاريُّ ـ أهنم أقاموا الصَّالة ، وقال اخرون : إِّهنَّ

األسارى ابتوا يف كبوهلم يف ليلٍة شديدة الربد ، فنادى منادي خالٍد : أن أدفئوا أسراكم ، فظنَّ القوم أنَّه 
أراد القتل ، فقتلوهم ، وقتل ضرار بن األزور مالَك ابن نويرة ، فلمَّا مسع خالد الواعية خرج ، وقد فرغوا 

أراد هللا أمراً أصابه ، ويقال : بل استدعى خالٌد مالك بن نويرة فأَنَّبه على ما صدر منهم . فقال : إِّذا 
ا قرينة الصَّالة؟ فقال مالك : إِّنَّ  منه من متابعة سجاح ، وعلى منعه الزَّكاة ، وقال : أمل تعلم أهنَّ

فُضرِّبْت صاحبكم كان يزعم ذلك ، فقال : أهو صاحبنا ، وليس بصاحبك؟ َي ضرار اضرب عنقه ، 
 عنُقه .

وقد تكلم أبو قتادة مع خالٍد فيما صنع ، وتقاوال يف ذلك ، حىتَّ ذهب أبو قتادة ، فشكاه إِّىل 
د ِّيق : اعزله ، فإِّنَّ يف سيفه َرهقًا ، فقال أبو  د ِّيق ، وتكلَّم عمر مع أيب قتادة يف خالٍد ، وقال للص ِّ الص ِّ

د ِّيق خالداً، بكر: ال أشيم سيفًا سلَّه هللا على الكفَّار ، وجاء متم ِّم بن نويرة، فجعل يشكو إِّىل الص ِّ
ديق من عنده])  ([ .237وعمر يساعده، وينشد الصديق ما قال يف أخيه من املراثي ، فوداه الص ِّ

 

 دروٌس ، وعرب ، وفوائد :

 أـ من ثبت على اإلِّسالم من بين َتيم :

أو كلُّ رؤساء بين َتيم ، كما حاول أن يصو ِّر ذلك بعٌض  مل يرتدَّ عن اإلِّسالم كلُّ قبائل ، أو كلُّ أفراد ،
من املؤرخني احملدثني ، واحلقيقة أنَّه لقوَّة إِّسالم وثبات بعض بطون وأفراد ورؤساء بين َتيم ، فقد 
ديق ، وعندما واجهت  استطاع مالُك بن نويرة إِّقناع سجاح التَّميمية بقتاهلم قبل قتاهلا أاب بكٍر الص ِّ



ٍم تلقَّت على أيديهم هزميًة نكراء ، فعدلت بعدها عن الذَّهاب إِّىل املدينة ، وتوجَّهت إِّىل مسلمي َتي
([ ، بل إِّنَّ التَّدقيق يف 238اليمامة ، وقد تضافرت الر ِّواَيت التَّارخييَّة لتؤك ِّد هذه احلقيقة الَّيت ذكرانها])

م كان أكثر من املرتد ِّدين ، واملرتد ِّين ، وتعكس الر ِّواَيت يبني ِّ : أنَّ من ثبت على اإلِّسالم من بين َتي
بعض الر ِّواَيت دور قبيلة الرَّابب بصفٍة خاصَّة يف الوقوف يف وجه املرتد ِّين ، ولذلك استحقَّت من 

 سجاح ، ومجاعتها احلرب .

ًا ابلصُّلح وتشري بعض الر ِّواَيت إِّىل املواجهة العظيمة الَّيت وقعت بني الرَّابب ، وسجاح ، وانتهت أخري 
عندما فشلت سجاح يف إِّخضاع مسلمي َتيم ، وإِّىل ندم قيس بن عاصٍم على متابعة املرتد ِّين ، وسوقه 

 ([ .239صدقات قومه إِّىل املدينة وكانت الدَّائرة على سجاح ، ومجاعتها])

 ب ـ خالد ومقتل مالك بن نويرة :

: أقتل مظلوماً أم مستحق اً ؛ أي : أكافراً قتل ، أم اختلفت اآلراء يف مقتل مالك بن نويرة اختالفاً كثرياً 
وتعرَّض الشيخ حممد « حركة الردَّة » مسلماً؟ وقام الدُّكتور علي العتوم بتحقيق هذه املسألة يف كتابه 

 ([ .240هلذه القضيَّة])« نقٌد علمي لكتاب اإلِّسالم وأصول احلكم » الطَّاهر ابن عاشور يف كتابه 

([ ، وغري ذلك 241مد زاهد الكوثريُّ ابلد ِّفاع عن خالد يف كتابه مقاالت الكوثري])وقام الشَّيخ حم
 من الباحثني .

واخرتت من بني َمْن حبث هذا املوضوع ما ذهب إِّليه الدُّكتور علي العتوم ؛ ألنَّه حقَّق املسألة حتقيقاً 
ى حسب اطالعي ـ عند أحٍد من الباحثني علمي ًا متمي ِّزًا ، واهتمَّ أبحداث الردَّة اهتمامًا مل أجده ـ عل

 املعاصرين ، وخرج بنتيجٍة أوافقه عليها : أنَّ الذي أردى مالكاً : كِّبـْرُه ،

وتردُّده ، فقد بقي للجاهليَّة يف نفسه نصيٌب وإِّال ملا ماطل هذه املماطلة يف التَّبعيَّة للقائم أبمر اإلِّسالم 
مال املسلمني عليه املتمث ِّل ابلزَّكاة ، ويف تصوُّري : أنَّ الرجل   بعد رسول هللا )ص( ، ويف أتدية حق ِّ بيت

كان حيرص على زعامته ، ويناكف ـ يف الوقت نفسه ـ بعض أقرابئه من زعماء بين َتيٍم الَّذين وضعوا 
ى السَّواء عصا الطَّاعة للدَّولة اإلِّسالميَّة ، وأدَّوا ما عليهم هلا من واجباٍت ، ولقد كانت أفعاله وأقواله عل

تؤيد هذا التصوُّر ، فارتداده ، ووقوفه جبانب سجاح وتفريقه إِّبل الصَّدقة على قومه ، بل ومنعهم من 
أدائها أليب بكٍر ، وعدم إِّصاخته لنصائح أقرابئه املسلمني يف َترُّده ، كلُّ ذلك يدينه وجيعل منه رجالً 

 أقرب إِّىل الكفر منه إِّىل اإلِّسالم .



دانته ، وهذا املنع مؤكٌَّد عند ولو مل يكن ممَّ  ا حيتجُّ به على مالك إِّال منعه للزَّكاة ؛ لكفى ذلك ُمَسو ِّغًا إلِّ
البن سالَّم قوله : واجملمع عليه : أنَّ خالداً حاوره « طبقات فحول الشُّعراء » األقدمني ، فقد جاء يف 

« شرح النَّووي لصحيح مسلٍم » ([ ، جاء يف 242ورادَّه ، وَأنَّ مالكًا مسح ابلصَّالة ، والتوى ابلزَّكاة])
قوله عن املرتد ِّين : كان يف ضمن هؤالء َمْن يسمح ابلزَّكاة وال مينعها ، إِّال أنَّ رؤساءهم صدُّوهم عن 
م قد مجعوا صدقاهتم وأرادوا أن يبعثوها إِّىل أيب  ذلك ، وقبضوا على أيديهم يف ذلك ، كبين يربوع ؛ فإِّهنَّ

 ([ .243 عنه ـ فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك ، وفرَّقها])بكٍر ـ رضي هللا

 ج ـ زواج خالد أبم ِّ َتيم :

م  أمُّ َتيم هي : ليلى بنت سنان املنهال زوج مالك بن نويرة ، وهذا الزَّواج حدث حوله جدٌل كثرٌي واهتَّ
نَّزيه ، وخالصة القصَّة فهناك من هلم أغراٌض خالداً بعدَّة هتم ال تصحُّ ، وال تثبت أمام البحث العلمي ِّ ال

م خالدًا أبنَّه تزوج أم َتيم فور وقوعها يف يده لعدم صربه على مجاهلا ، وهلواه السَّابق فيها ،  من اهتَّ
([ ؛ إِّذ خلت 244وبذلك يكون زواجه منها ـ حاشا هلل ـ سفاحاً ، فهذا القول مستحدٌث ال يعتدُّ به])

ه ، بل هي على خالفه يف نصوصها الصَّرحية ، يذكر املاورديُّ : أنَّ الذي املصادر القدمية من اإلِّشارة إِّلي
جعل خالدًا يقوم على قتل مالك هو منعه للصَّدقة الَّيت استحلَّ هبا دمه ، وبذلك فسد عقد املناكحة 

ن ، كما ([ ، وُحْكُم نساء املرتد ِّين إِّذا حلقن بدار احلرب أن يسبني وال يُقتل245بينه وبني أم ِّ َتيم])
مام السَّرخسي])  ([ ،246يشري إِّىل ذلك اإلِّ

([ ، ويعل ِّق الشيخ 247فلمَّا صارت أمُّ َتيم يف السَّب اصطفاها خالٌد لنفسه ، فلمَّا حلَّت بَّن هبا])
أَحد شاكر على هذه املسألة بقوله : إِّنَّ خالدًا أخذها هي وابنها ملك ميني بوصفها سبيًة ؛ إِّذ إِّنَّ 

ا حيرم حرمًة قطعيًَّة أن يقرهبا مالكها إِّن كانت حاماًل قبل أن تضع َحلها ،  السَّبية ال عدَّة عليها ، وإَِّّنَّ
وإِّن كانت غري حامٍل حىت حتيض حيضًة واحدًة ، مثَّ دخل هبا ، وهو عمٌل مشروٌع جائٌز ال مغمز فيه 

م ، فانتهزوها ، وذهبوا يزعمون : وال مطعن ، إِّال أنَّ أعداءه واملخالفني عليه رأوا يف هذا العمل فرصته
م خالٌد أبنَّه يف زواجه 248أنَّ مالك بن نويرة مسلٌم ، وأنَّ خالدًا قتله من أجل امرأته]) ([ ، وقد اهتُّ

هذا خالف تقاليد العرب ، فقد قال العقاد : قتل خالٌد مالك بن نويرة ، وبَّن ابمرأته يف ميدان القتال 
اهليٍة وإِّسالم ، وعلى غري ما أيلفه املسلمون ، وأتمر به على غري ما أتلفه العرب يف ج

 ([ .249الشَّريعة])



فهذا القول بعيٌد عن الص ِّحَّة ، فقد كان حيصل كثريًا يف حياة العرب قبل اإلِّسالم إِّثر حروهبم 
الد وانتصاراهتم على أعدائهم أن يتزوَّجوا من السَّباَي ، وكانوا يفخرون بذلك ، ولذلك كثري فيهم أو 

 السَّباَي ، وهذا حامت الطائي يقول :

ولكْن خطبناَها أبسيافَِّنا َقْسراوكائِّن ترى فينا من ابنِّ َسبِّيَّةٍ   وما أْنكحوان طائِّعِّني بناهتِِّّمْ 
فيورُدها بيضاً   إِّذا لقي األبطاَل يطعنـُُهْم َشْزراوأيخُذ راَيتِّ الط ِّعان بكف ِّه  

احية الشَّرعية ، فقد أتى خالد أمرًا مباحًا ، وسلك إِّليه سبيالً ([ وأمَّا من النَّ 250ويصُدرها َُحْرا])
ن احلرب ، أو يف أعقاهبا ، فإِّنَّ  مشروعًة أاته من هو أفضل منه ، فإِّذا كان قد أخذ عليه زواجه إِّابَّ
 رسول هللا )ص( تزوَّج جبويرية بنت احلارث املصطلقيَّة إِّثر غزوة املريسيع ، وقد كانت يف سباَي بين

املصطلق ، فقضى عنها كتابتها ، وتزوَّجها ، وكان هبا طابع ميٍن وبركٍة على قومها ، إِّذ أعتق هلذا الزَّواج 
م أصبحوا أصهاراً لرسول هللا )ص( ، وكان من ااثره املباركة كذلك إِّسالم أبيها  مئة رجل من أسراهم ألهنَّ

م ـ تزوج بصفيَّة بنت حيي بن أخطب ([ ، كما أنَّه ـ عليه الصالة والسال251احلارث بن ضرار])
([ ، وإِّذا كان رسول هللا )ص( 252اليهودي ِّ إِّثر غزوة خيرب ، وبَّن هبا يف خيرب ، أو ببعض الطَّريق])

 ([ ، ودفاع الدُّكتور حممد حسني هيكل253األسوة احلسنة ؛ فقد توارى العتاب ، وانقطع املالم])

ٍة ؛ ألنَّه ينبغي لنا أن ال نغضَّ الطرف عن خمالفات خالٍد على عن خالٍد اتبع فيه منهجيًَّة غري مقبول
حساب اإلِّسالم ، فخالٌد وغريه حمكوٌم ابلشَّرع الَّذي يعلو ، وال يُعلى عليه ، وإِّن تنزيه األشخاص ال 
يساوي تشويه املنهج أبيَّة حال ، فقد قال الدكتور هيكل : وما التزوُّج من امرأٍة على خالف تقاليد 

رب بل ما الدُّخول هبا قبل أن يتمَّ تطهريها ، إِّذا وقع ذلك من فاتح غزا فحقَّ له حبق الغزو أن تكون الع
 له سباَي يصبحن ملك ميينه !!

إِّنَّ التَّزمُّت يف تطبيق التَّشريع ال ينبغي أن يتناول النَّوابغ العظماء من أمثال خالٍد ، وخباصٍَّة إِّذا كان 
 ([ .254أو يعر ِّضها للخطر])ذلك يضرُّ ابلدَّولة ، 

وردَّ الشيخ أَحد شاكر هبذا اخلصوص ، فقال : لشدَّ ما أخشى أن يكون املؤلف أتثر ِبا قرأ من أخبار 
فرنج يف االعتذار  انبليون ، وغريه من ملوك أوربة يف مباذهلم ، وإِّسفافهم ، وِبا كتب الكاتبون من اإلِّ

، وِبا أسدوا إِّىل أممهم من فتوٍح وأَيٍد ، حىتَّ يُظنَّ  عنهم لتخفيف ااثمهم ِبا كان هلم من عظمةٍ 
م أمثال هؤالء ، فيقول : إِّنَّ التَّزمُّت يف تطبيق التَّشريع ال جيب أن يتناول النَّوابغ  ابملسلمني األوَّلني أهنَّ

 ([ .255العظماء من أمثال خالٍد ، وهذا قوٌل يهدم كلَّ ديٍن ، وخلٍق])



د ِّيق ل  لقيادة امليدانيَّة :د ـ دعم الص ِّ

م بذلك  كان بعض رجاٍل من جيش خالٍد قد شهدوا : أنَّ القوم أذَّنوا حني مسعوا أذان املسلمني ، وأهنَّ
قد حقنوا دماءهم ، وأنَّ قتلهم ال حيلُّ ، ومن أولئك القوم أبو قتادة ـ رضي هللا عنه ـ فأكرب األمر ، وزاد 

قد تزوَّج امرأة مالك بن نويرة ، ففارق أبو قتادة خالدًا ، وقدم ذلك عنده : أنَّه رأى خالد بن الوليد 
على أيب بكٍر ليشكو إِّليه خالدًا فيما خالف فيه ، فرأى أبو بكر : أنَّ فراق أيب قتادة خلالٍد خطٌأ ال 

أيب  ينبغي أن يرخَّص فيه له ، وال لغريه ، ألنَّه يكون سبباً للفشل واجليش يف أرض العدو ِّ ، فاشتدَّ على
([ ، وعمُل أيب بكر من 256قتادة وردَّه إِّىل خالد ، ومل يرض منه إِّال أن يعود ، فينخرط حتت لوائه])

ياسات احلربيَّة .  أحكم الس ِّ

د ِّيق ابلتَّحقيق يف مقتل ابن نويرة ، وانتهى إِّىل براءة ساحة خالٍد من هتمة قتل مالك بن  وقد قام الص ِّ
ا الشَّأن أكثر اطالعًا على حقائق األمور ، وأبعد نظرًا يف تصريفها ([ ، وأبو بكر يف هذ257نويرة])

 من بقيَّة الصَّحابة ؛ ألنَّه اخلليفة ، وإِّليه تصل األخبار ، كما أنَّه أرجح إِّمياانً منهم ،

ا وهو يف معاملته خلالد حيتذي على سنن رسول هللا ؛ إِّذ أنَّه عليه الصَّالة والسَّالم مل يعزل خالدًا عمَّ 
ال تؤذوا » واله يف الوقت الذي كان يقع منه ما قد ال يراتح له ، وكان يعذره إِّذ يعتذر ، ويقول : 

 ([.258« ])خالداً ، فإِّنَّه سيف من سيوف هللا صبَّه هللا على الكفار 

د ِّيق توليته خلالٍد ، واستعانته به ؛ ألنَّه كان شديداً ؛ ليعتدل به أمره ، وخي دَّة إِّن من كمال الص ِّ لط الش ِّ
ابللني ، فإِّنَّ جمرَّد الل ِّني يفسده ، وجمرَّد الشدة تفسده ، فكان يقوم ابستشارة عمر ، وابستنابة خالٍد ، 
ًة برَّز هبا  وهذا من كماله ؛ الذي صار به خليفة رسول هللا )ص( ، وهلذا اشتد يف قتال أهل الردَّة شدَّ

ا مل يكن فيه قبل ذلك ، وأمَّا عمر فكان شديداً يف نفسه ، على عمر ، وغريه ، فجعل هللا فيه الشدَّة م
فكان من كماله ـ يف خالفته ـ استعانته ابلل ِّني ؛ ليعتدل أمره ـ فكان يستعني أبيب عبيدة بن اجلرَّاح ، 
وسعد بن أيب وقَّاص ، وأيب عبيد الثَّقفي ، والنُّعمان بن مقر ِّن ، وسعيد بن عامر ، وأمثال هؤالء من 

الصَّالح والزُّهد الَّذين هم أعظم زهداً وعبادًة من خالد بن الوليد ، وأمثاله ، وقد جعل هللا يف عمر أهل 
 ([ .259من الرَّأفة ـ بعد اخلالفة ـ ما مل يكن فيه قبل ذلك تكميالً له ؛ حىتَّ صار أمري املؤمنني])

ا أبو بكر خليفة رسول هللا )ص( ما وقد ذكر ابن تيميَّة كالماً نفيساً عن ذلك ، فقال : . . . . وهكذ
زال يستعمل خالدًا يف حرب أهل الردَّة ، ويف فتوح العراق ، والشام ، وبدت منه هفواٌت كان له فيها 
أتويٌل ، وقد ذكر له عنه : أنَّه كان له فيها هوى ، فلم يعزله من أجلها بل عاتبه عليها ، لرجحان 



ريه مل يكن يقوم مقامه ؛ ألن املتويل ِّ الكبري إِّذا كان خلقه مييل املصلحة على املفسدة يف بقائه ، وأن غ
دَّة ، فينبغي أن  دَّة ، وإِّذا كان خلقه مييل إِّىل الش ِّ إِّىل الل ِّني ؛ فينبغي أن يكون خلق انئبه مييل إِّىل الش ِّ

د ِّيق ـ رضي  هللا عنه ـ يؤثر استنابة يكون خلق انئبه مييل إِّىل الل ِّني ليعتدل األمر ، وهلذا كان أبو بكر الص ِّ
خالٍد ، وكان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يؤثر عزل خالٍد ، واستنابة أيب عبيدة بن اجلرَّاح ـ رضي هللا 
عنه ـ ألنَّ خالدًا كان شديدًا كعمر بن اخلطاب ، وأاب عبيدة كان لي ِّنًا كأيب بكٍر ، وكان األصلح لكلٍ  

مره معتداًل ، ويكون بذلك من خلفاء رسول هللا الَّذي هو منهما أن يويل ِّ َمْن واله ليكون أ
 ([.261« ])أان نبُّ الرََّحة ، أان نبُّ امللحمة » ([ ، حىتَّ قال النَّبُّ )ص( : 260معتدٌل])

 
 

 ـ ردَّة أهل ُعمان ، والبحرين :4

 أـ ردَّة أهل ُعمان :

م رسول هللا )ص( عمرو بن العاص ، مث بعد كان أهل ُعمان قد استجابوا لدعوة اإلِّسالم ، وبعث إِّليه
وفاته )ص( نبغ فيهم رجٌل يقال له : ) ذو التَّاج ( لقيط بن مالك األزديُّ وكان يسامي يف اجلاهلية 

([ ، فادَّعى النُّبوَّة ، واتبعه اجلهلة من أهل ُعمان ، فتغلَّب عليها ، وعليها 262اجلَُلْنَدى ملك عمان])
([ ، وأجلأمها إِّىل أطرافها من نواحي اجلبال ، والبحر ، فبعث جيفر إِّىل 263اجلَُلْندى])َجْيفر وعبَّاد ابنا 

د ِّيق أبمريين ، ومها : حذيفة بن حمصن الغلفاين من  د ِّيق فأخربه اخلرب ، واستجاشه ، فبعث إليه الص ِّ الص ِّ
ْري ، وعرفجة إِّىل َمهرة ، وأمرمها أن جيتمعا ، ويتَّفقا ، ويبدأا بُعم ان ، وحذيفة هو األمري ، فإِّذا ساروا َحِّ

د ِّيق إِّىل عرفجة  إِّىل بالد َمهرة ؛ فعرفجُة األمري ، وأرسل عكرمة بن أيب جهل مددًا هلم ، وكتب الص ِّ
وحذيفة أن ينتهيا إِّىل رأي عكرمة بعد الفراغ من السَّري إِّىل ُعمان ، أو املقام هبا ، فساروا ، فلمَّا اقرتاب 

جيفرًا ، وبلغ لقيط بن مالك جميء اجليش ، فخرج يف مجوعه فعسكر ِبكاٍن يقال  من ُعمان ، راسلوا
له : َداَب ، وهي مصر تلك البالد وسوقها العظمى ، وجعل الذَّراري واألموال وراء ظهورهم ليكون أقوى 

يق ، حلرهبم ، واجتمع جيفر وعبَّاد ِبكاٍن يقال له : ُصحار ، فعسكروا فيه ، وبعثا إىل أمراء الصد ِّ 
فقدموا على املسلمني ، فتقابل اجليشان هناك وتقاتلوا قتااًل شديداً ، وابتلي املسلمون وكادوا أن يولُّوا ، 
فمنَّ هللا بكرمه ولطفه أن بعث إِّليهم مدداً يف السَّاعة الرَّاهنة من بين انجية ، وعبد القيس يف مجاعٍة من 

لنَّصر ، فوىلَّ املشركون مدبرين ، وركب املسلمون ظهورهم ، األمراء ، فلمَّا وصلوا إِّليهم كان الفتح وا



فقتلوا منهم عشرة االف مقاتٍل ، وسبوا الذَّراري ، وأخذوا األموال ، والسُّوق حبذافريها ، وبعثوا ابخلمس 
د ِّيق مع أحد األمراء ، وهو عرفجة])  ([ .264إِّىل الص ِّ

ة اإلِّسالميَّة يف ُعمان مع أمريها َجيَفر وأخيه عبَّاد وكان السَّبب يف هذا النَّصر العظيم وقوف اجلماع
ضدَّ ذي التاج لقيط بن مالك األزدي ِّ ، واعتصامها ابألماكن احلصينة ، حىتَّ أدركتها جيوش املسلمني 
، كما كان ملواقف بين ُجذيد ، وبين انجية ، وبين عبد القيس يف ثبوهتم على اإلِّسالم ، ودخوهلم يف 

 ([ .265قت املناسب أثٌر يف نصر املسلمني])املعركة يف الو 

 

 ب ـ ردَّة أهل البحرين :

أسلم أهل البحرين بعد ما أرسل النَّبُّ )ص( العالء بن احلضرمي إِّىل ملكها وحاكمها املنذر بن ساوى 
العبدي ِّ ، وقد أسلم هو وقومه ، وأقام فيهم اإلِّسالم ، والعدل ، وقد كان ردُّ املنذر بن ساوى : قد 
نيا دون اآلخرة ، ونظرت يف دينكم فوجدته لآلخرة  نظرت يف هذا األمر الذي يف يدي ، فوجدته للدُّ
نيا ، فما مينعين من قبول دين فيه أمنية احلياة ، وراحة املوت ، ولقد عجبت أمس ممَّن يقبله ،  والدُّ

 ([ .266وعجبت اليوم ممن يردُّه ، وإِّنَّ من إِّعظام ما جاء به أن يعظَّم])

فلمَّا تويف رسول هللا )ص( وتويف املنذر بعده ِبدٍَّة قصرية ارتدَّ أهل البحرين وملَّكوا عليهم املنذر بن 
 ([ .267النُّعمان الغرور])

 أين هي أرض البحرين؟

أرض البحرين هي شقٌَّة ضي ِّقٌة من األرض تتشاطأ مع هجر خليج العرب ، وَتتدُّ من القطيف إِّىل ُعمان 
ىف بعض أحنائها ، تكاد تتَّصل ِباء اخلليج ، وهي تتَّصل ابليمامة يف جزئها األعلى ال  ، والصَّحراء

 ([ .268يفصل بينهما إِّال سلسلة من التالل يهون الخنفاضها اجتيازُها])

([ 269فهي إِّذاً تشمل إِّمارات اخلليج العريب ِّ واجلزء الشَّرقي من اململكة العربيَّة السُّعودية عدا الكويت])
. 

هذا وقد كان ملن ثبت على اإلِّسالم يف البحرين دوٌر كبرٌي يف إِّمخاد هذه الفتنة ، وكان للجارود بن 
َعلَّى دوٌر متمي ٌِّز ، فقد صحب رسول هللا )ص( وتفقَّه يف الد ِّين ، مثَّ رجع إِّىل قومه ، فدعاهم إِّىل 

ُ
امل

النَّبُّ )ص( ، فقالت عبد القيس : لو كان  اإلِّسالم ، فأجابوه كلُّهم ، فلم يلبث إِّال يسريًا حىتَّ مات
حممَّد نبي ًا ؛ ملا مات ، وارتدُّوا ، وبلغه ذلك ، فبعث فيهم ، فجمعهم ، مث قام فخطبهم . فقال : َي 
معشر عبد القيس! إِّين ِّ سائلكم عن أمٍر فأخربوين به إِّن علمتموه ؛ وال َتيبوين إِّن مل تعلموا . قالوا : 



ال : تعلمون : أنَّه كان هلل أنبياء فيما مضى؟ قالوا : نعم ، قال : تعلمونه ، أو سل عما بدا لك . ق
ترون؟ قالوا : ال بل نعلمه ، قال : فما فعلوا؟ قالوا : ماتوا ، قال : فإِّنَّ حممداً )ص( مات ، كما ماتوا 

هد أن ال إِّله إِّال هللا وأنَّ حممَّداً . وأان أشهد أن ال إِّله إِّال هللا وأنَّ حممَّداً عبده ورسوله ، قالوا : وحنن نش
 عبده ورسوله ، وأنَّك سي ِّدان ، وأفضلنا ، وثبتوا على إِّسالمهم .

 

َعلَّى ـ رضي هللا عنه ـ فقد ثبَّت هللا به قومه عبد القيس ، فثبتوا على 
ُ
فهذا موقف يُذكر للجارود بن امل

السَّابقني ـ عليهم السالم ـ حيث كان هنايتهم  إِّسالمهم ، وقد أهلمه هللا تعاىل بضرب املثل ابألنبياء
املوت ، فكذلك رسول هللا )ص( ، فاقتنع قومه ، وزال عنهم الشَّكُّ ، وهذا مما يبني ِّ مزيَّة التفقُّه يف 

 ([ .270الد ِّين وأثر ذلك يف توجيه االعتقاد ، والسُّلوك ، وخاصًَّة عند حدوث الفنت])

الم ، وكانت أوَّل قرية أقامت اجلمعة من أهل الردَّة كما ثبت ذلك يف وقد بقيت بلدة جواثى على اإلِّس
البخاري عن ابن عباٍس ، وقد حاصرهم املرتدُّون ، وضيَّقوا عليهم ، ومنعوا عنهم األقوات ، وجاعوا 
جوعًا شديداً حىتَّ فرَّج هللا عنهم ، وقد قال رجل منهم يقال له : عبد هللا بن حذف أحد بين بكر بن  

 ب ، وقد اشتدَّ اجلوع :كال

قعوٍد يف   وفتياَن املدينة أمجعينافـََهْل لكُم إِّىل قوٍم كرامٍ   أال أبلْغ أاب بكٍر رسوالً 
شعاع الشَّمس يـُْعشي النَّاظريناتـَوَكَّلنا على الرََّحن إِّانَّ   جواثى حُمَْصرِّيناكأنَّ دماَءُهم يف كل ِّ فج ٍ 

([ فهذا موقف يذكر يف الثبات على احلق ِّ هلؤالء 271وجْدان النَّْصَر للُمتوك ِّلينا])  
املسلمني ؛ الَّذين حصرهم األعداء يف ) ُجواثى ( حىتَّ كادوا يهلكون من اجلوع ، ويف األبيات املذكورة 
يف الر ِّواية اليت قاهلا عبد هللا بن حذف دليٌل على عمق إِّميان هؤالء احملصورين ، وقوَّة توكُّلهم على هللا 

 ([ .272وثقتهم بنصره])تعاىل ، 

د ِّيق جبيش إِّىل البحرين بقيادة العالء بن احلضرمي ِّ ، فلمَّا دان من البحرين ؛ انضمَّ إِّليه مُثامة  بعث الص ِّ
بن أاَُثل يف حمفٍل كبرٍي من قومه بين سحيم ، واستنهض املسلمني يف تلك األحناء ، وأمدَّ اجلارود بن 

اجتمع إِّليه جيٌش كبرٌي قاتل به املرتد ِّين ، ونصر هللا به املؤمنني ، وكان املعلَّى العالء برجاٍل من قومه ف
ممَّن ازر العالء لقمع فتنة البحرين قيس بُن عاصٍم املِّنـَْقريُّ ، وعفيف بن املنذر ، واملثَّنَّ بن حارثة 

 ([ .273الشيباينُّ])

 _خ كرامة للعالء بن احلضرمي ِّ :

 العلماء العبَّاد جمايب الدَّعوة ، اتَّفق له يف هذه الغزوة أنَّه نزلكان العالء من سادات الصَّحابة 



بل ِبا عليها من زاد اجليش ، وخيامهم ، 274منزاًل]) ([ ، فلم يستقرَّ النَّاس على األرض حىتَّ نفرت اإلِّ
 وشراهبم ، وبقوا على األرض ليس معهم شيٌء سوى ثياهبم ـ وذلك لياًل ـ ومل يقدروا منها على بعريٍ 

واحد ، فركب الناس من اهلم ِّ والغم ِّ ماال حُيَدُّ ، وال يُوَصف ، وجعل بعُضهم يوصي إِّىل بعٍض ، فنادى 
منادي العالء ، فاجتمع الناس إِّليه ، فقال : أيها الناس! ألستم املسلمني؟ ألستم يف سبيل هللا؟ ألستم 

 من كان يف مثل حالكم! ونودي لصالة أنصار هللا؟ قالوا : بلى! قال : فأبشروا فوهللا ال خيذل هللا
الصُّبح حني طلع الفجر فصلَّى ابلناس ، فلمَّا قضى الصالة جثا على ركبتيه ، وجثا النَّاس ، ونصب يف 
الدُّعاء ، ورفع يديه ، وفعل النَّاس مثله حىتَّ طلعت الشمس ، وجعل النَّاس ينظرون إِّىل سراب الشَّمس 

تهد يف الدُّعاء ، ويكرره ، فلمَّا بلغ الثَّالثة ؛ إِّذ قد خلق هللا إِّىل جانبهم يلمع مرَّة بعد أخرى ، وهو جي
غديراً عظيمًا من املاء القراح ، فمشى ، ومشى النَّاس إِّليه ، فشربوا ، واغتسلوا ، فما تعاىل النَّهار حىتَّ 

ْلكًا ، بل من كل ِّ فجٍ  ِبا عليها ، مل يفقد الناس من أمتعتهم سِّ بل َعَلاًل بعد  أقبلت اإلِّ فسقوا اإلِّ
 ([ .276([ ، فكان هذا مما عاين النَّاس من اَيت هللا هبذه السَّريَّة])275نـََهٍل])

 _خ هزمية املرتد ِّين :

مثَّ ملَّا اقرتب من جيوش املرتدَّة ـ وقد حشدوا ، ومجعوا خلقًا عظيمًا ـ نزل ، ونزلوا ، وابتوا جماورين يف 
ن يف اللَّيل ؛ إِّذ مسع العالء أصوااًت عاليًة يف جيش املرتد ِّين ، فقال : َمْن رجٌل املنازل ، فبينما املسلمو 

يكشف لنا خرب هؤالء؟ فقام عبد هللا بن حذف ، فدخل فيهم ، فوجدهم ُسكارى ال يعقلون من 
 الشَّراب ، فرجع إِّليه فأخربه ، فركب العالء من فوره واجليش معه ، فكبسوا أولئك ، فقتلوهم قتالً 

عظيمًا ، وقلَّ َمْن هرب منهم ، واستوىل على مجيع أمواهلم ، وحواصلهم ، وأثقاهلم ، فكانت غنيمًة 
 عظيمًة جسيمًة .

وكان احلَُطم بن ُضبيَعة أخو بين قيس بن ثعلبة من سادات القوم انئمًا ، فقام َدهِّشًا حني اقتحم 
: من يصلح يل ركايب؟ فجاء رجٌل من  املسلمون عليهم ، فركب جواده ، فانقطع ركابه ، فجعل يقول

املسلمني يف اللَّيل ، فقال : أان أصلحها لك ارفع رجلك ، فلمَّا رفعها ضربه ابلسَّيف ، فقطعها مع 
قدمه ، فقال : أجهز عليَّ فقال : ال أفعل ، فوقع صريعاً ، وكلمَّا مرَّ به أحد يسأله أن يقتله ، فيأىب ، 

فقال له : أان احلُطم ، فاقتلين! فقتله ، فلمَّا وجد رجله مقطوعة ندم على  حىتَّ مرَّ به قيس بن عاصم ،
 قتله ، وقال : واسوأاته لو أعلم ما به مل أحر ِّكه ، مث



ركب املسلمون يف ااثر املنهزمني يقتلوهنم بكل ِّ مرصٍد ، وطريٍق ، وذهب من فرَّ منهم ، أو أكثر إِّىل 
 . ([ ، ركبوا إِّليها السُّفن277دارين])

مثَّ شرع العالء احلضرمي يف قسمة الغنيمة ، ونـََفل األنفال ، وملَّا فرغ من ذلك قال للمسلمني : اذهبوا 
بنا إِّىل دارين لنغزو َمْن هبا من األعداء ، فأجابوا إِّىل ذلك سريعًا ، فسار هبم ؛ حىتَّ أتى ساحل البحر 

إِّليهم يف السُّفن حىت يذهب أعداء هللا ، فاقتحم لريكبوا يف السُّفن ، فرأى أن الشُّقة بعيدٌة ال يصلون 
البحر بفرسه وهو يقول : َي أرحم الرَّاَحني! َي حكيم! َي كرمي! َي أحد! َي صمد! َي حيُّ! َي قيوم! َي 

([! وأمر اجليش أن يقولوا ذلك ، ويقتحموا ، ففعلوا 278ذا اجلالل واإلِّكرام! ال إِّلـه إِّال أنت َي ربنا])
بل ، وال يصل إِّىل ذلك فأجاز هب م اخلليج إبِّذن هللا على مثل رملة دمثة فوقها ماء ال يغمر أخفاف اإلِّ

رُكب اخليل ، ومسريته لسفن يوم وليلة ، فقطعه إِّىل اجلانب اآلخر ، فعاد إِّىل موضعه األوَّل وذلك كلُّه 
اً ، وساق الذَّراري ، واألنعام ، واأل موال ، ومل يفقد املسلمون يف البحر يف يوٍم ، ومل يرتك من العدو ِّ خمرب ِّ

شيئًا إِّال ُعليقة فرٍس لرجل من املسلمني ، ومع هذا رجع العالء فجاءه هبا ، مثَّ قسم غنائم املسلمني 
د ِّيق فأعلمه بذلك  فيهم ، فأصاب الفارس ستة االف والرَّجل ألفني ـ مع كثرة اجليشني ـ وكتب إِّىل الص ِّ

د ِّيق يشكره على ما صنع ، وقد قال رجٌل من املسلمني يف مرورهم يف البحر وهو عفيف  ، فبعث الص ِّ
 بن املنذر :

])  أملَْ تـََر َأنَّ هللا َذلََّل حَبْرَهُ  ([َدَعْوان إِّىل شق ِّ البِّحارِّ َفَجاَءانَ 279َوأَنـَْزَل ابلكفَّار إِّْحَدى اجلالئلِّ
  ([ سلمني يف هذه املواقف ، ([ وكان رأى امل280أبعجَب مِّْن فـَْلقِّ البِّحارِّ األوائلِّ

واملشاهد الَّيت رأوها من أمر العالء ، وما أجرى هللا على يديه من الكرامات رجٌل من أهل هجر ، 
راهٌب فأسلم حينئذ ، فقيل له : ما دعاك إِّىل اإلِّسالم؟ فقال : خشيت إِّن مل أفعل أن ميسخين هللا ؛ ملا 

قت السََّحرِّ دعاًء . قالوا : وما هو؟ قال : ال لهم شاهدت من اآلَيت . قال : وقد مسعت يف اهلواء و 
أنت الرََّحن الرَّحيم ، ال إِّله غريك ، والبديع ليس قبلك شيٌء ، والدَّائم غري الغافل ، والذي ال ميوت ، 
وخالق ما يرى وما ال يرى ، وكل يوم أنت يف شأن ، وعلمت اللَّهمَّ كلَّ شيٍء علمًا ، قال : فعلمت 

مل يعانوا ابملالئكة إِّال وهم على أمر هللا ، فحسن إِّسالُمه ، وكان الصَّحابة يسمعون أنَّ القوم 
 ([ .281منه])

 

وبعد هزمية املرتد ِّين رجع العالء بن احلضرمي ِّ إِّىل البحرين ، وضرب اإلِّسالم جبرانه ، وعزَّ اإلِّسالم وأهله 
رك وأهله])  ([ .282، وذلَّ الش ِّ



ًة  ولوال تدخُّل بعض العناصر األجنبيَّة لصاحل املرتد ِّين ما َترأ املرتدُّون على املوقف يف وجه املسلمني مدَّ
طويلة ؛ إِّذ أنَّ الفرس قد أمدُّوا املرتد ِّين بتسعة االف من املقاتلني ، وكان عدد املرتد ِّين من العرب ثالثة 

 ([ .283االف وعدد املسلمني أربعة االف])

برٌي يف إِّمخاد فتنة البحرين والوقوف بقوَّاته جبانب العالء بن احلضرمي ِّ ، وقد وكان للمثَّنَّ بن حارثة دوٌر ك
سار جبنوده من البحرين مشااًل ، ووضع يده على القطيف وهجر حىتَّ بلغ مصب دجلة ، وقضى يف 

ء بن احلضرمي ِّ سريه هذا على قوَّات الفرس وعمَّاهلم ممَّن أعانوا املرتد ِّين ابلبحرين ، وأنَّه انضمَّ إِّىل العال
يف مقاتلة املرتد ِّين على رأس من بقي على اإلسالم من أهل هذه النَّواحي ، ومنه اتبع مسريه مع 
السَّاحل مشااًل حىت نزل يف قبائل العرب الذين يقيمون بدلتا النَّهرين ، فتحدَّث إِّليهم ، وتعاهد معهم ، 

د ِّيق عن املثَّنَّ ؛ قال ل ه قيس بن عاصم املنقريُّ : هذا رجٌل غري خامل الذ ِّكر ، وعندما سأل اخلليفة الص ِّ
 ([ .284وال جمهول النَّسب ، وال ذليل العماد ، هذا املثَّنَّ بن حارثة الشَّيباينُّ])

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ أمره إِّىل املثَّنَّ بن حارثة أن يتابع دعوته للعرب يف العراق إِّىل احلق ِّ  وقد أصدر الص ِّ
أنَّ ما قام به املثَّنَّ من قبل ما هو إِّال اخلطوة األوىل يف حترير العراق ، وأمَّا اخلطوة احلامسة ، وقد اعترب 

 ([ .285فهي توجيه خالد بن الوليد ليتوىلَّ قيادة اجليوش اإلِّسالمية هناك])

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ يغتنم الفرص ، ويستنفد الطَّاقات ، ويستحثُّ ا هلمم ؛ لقد كان أبو بكر الص ِّ
هها  ر الطَّاقات الكامنة يف الر ِّجال ، ويوج ِّ ليصل من األعمال املقدَّمة إِّىل أعلى النتائج ، وكان يسخ ِّ

 ([ .286لسحق الطُّغيان ؛ الذي عشَّش يف رؤوس زعماء الكفر ، والطُّغيان])

 

* * * 

 
 
 

 املبحث الرَّابع

 مسيلمة الكذَّاب ، وبنو حنيفة

 ومقدمٌة عنه :أوالً : التَّعريف به ، 

هو مسيلمة بن مثامة بن كبري بن حبيب احلنفيُّ أبو شامة ، متنَّبٌء من املعمَّرين ، ويف األمثال : أكذب 
من مسيلمة ، ولد ونشأ ابليمامة يف القرية املسمَّاة اليوم ابجلبليَّة بقرب العيينة بوادي حنيفة يف جند ، 



([ ، وأخذ يطوف يف دَير العرب والعجم 287ن اليمامة])وتلقَّب يف اجلاهلية ابلرََّحان ، وعرف برَحا
يتعلَّم األساليب الَّيت يستطيع هبا استغفال النَّاس واستجرارهم جلانبه ، كجبل السَّدنة ، واحلوَّاء ، 
وأصحاب الزَّجر ، واخلط ِّ ، ومذاهب الكهَّان ، والعيَّاف ، والسَّحرة ، وأصحاب اجلن ِّ الذين يزعمون : 

 اتبعاٍت إِّىل غريها من اخلزعبالت .أنَّ هلم 

ومن هذه الشَّعوذات : أنَّه كان يصل جناح الطَّائر املقصوص يف الظَّاهر ، وأدخل البيضة يف 
 ([ .288القارورة])

وكان مسيلمة يدَّعي النُّبوَّة ورسول هللا ِبكَّة ، وكان يبعث أبانس إِّليها ليسمعوا القران ، ويقرؤوه على 
 ([ .289على منواله ، أو يسمعه هو نفسه للنَّاس زاعماً أنَّه كالمه])مسامعه ، فينسج 

ويف العام التَّاسع للهجرة ؛ الَّذي عمَّ فيه اإلِّسالم ربوع اجلزيرة العربية، أقبل وفد بين حنيفة على مدينة 
ضمن  الرَّسول )ص( يعلنون إِّسالمهم ، وكان مسيلمة معهم ، فقد ذكر ابن إِّسحاق : أنَّ مسيلمة كان

اجملموعة الَّيت قابلت الرسول )ص( ، من وفد بين حنيفة جاؤوا به يسرتونه ابلث ِّياب ، فلمَّا قابله ؛ كلَّمه ، 
لو سألتين هذا » وكان مع رسول هللا )ص( عسيب من سعف النَّخل ، فقال له رسول هللا )ص( : 

 بوَّة ، أو اخلالفة من بعده .([ ويبدو : أنَّه سأله الشَّركة يف النُّ 290« ])العسيب ما أعطيتكه 

 

ويف روايٍة : إِّنَّ مسيلمة مل يكن يف الوفد الَّذي قابل رسول هللا )ص( ؛ ألنَّه ُتلَّف حيرس رحال القوم ، 
« إِّنَّه ليس بشر ِّكم مكااًن » فلمَّا قسم )ص( األعطيات ؛ أخرج له نصيبًا مثل أنصبائهم ، وقال هلم : 

 ([ .291عهم])وذلك لقيامه على حراسة متا

ويف الر ِّواية األوىل يبدو مسيلمة الكذَّاب شخصًا مريبًا ممَّا استدعى سرته هبذه الث ِّياب ، وكأنَّه خيفي يف 
ليس » نفسه ، وتقاطيع وجهه شيئًا مدخواًل . وقد كان الرَّجل كذلك يف حياته ، ويف قوله )ص( : 

م« . بشر ِّكم  أشرار ، وليس هو أبكثر شر اً منهم ، بل هو شر ِّير مثلهم  ال تعين أنَّه خريهم بل قد تعين أهنَّ
َر هذا الشر ِّ  ، واحلقيقة الَّيت كشفتها األَيم َأنَّ بين حنيفة كان جلُّهم أشرارًا ، وكان هو الذي يتوىلَّ كِّبـْ

 فيهم .

 ـ رجوع وفد بين حنيفة :1

مة النُّبوَّة ، وأعلن شركته لرسول هللا وملَّا رجع وفد بين حنيفة إِّىل اليمامة حيث دَيرهم ؛ ادَّعى مسيل
وطفق يتنبأ لقومه ويسجع ، وحيل ِّل ، وحير ِّم « . إِّنَّه ليس بشر ِّكم » )ص( فيها اعتماداً على قوله )ص( : 

كما يشتهي ، فكان ممَّا زعم : أنَّه قراٌن أيتيه : لقد أنعم هللا على احلبلى ، أخرج منها نسمًة تسعى ، 



([ ، فمنهم من ميوت ويَُدسُّ إىل الثَّرى ، ومنهم من يبقى إِّىل أجٍل 292])من بني صفاٍق وحشى
رَّ وأخفى])  ([ .293مسمَّى ، وهللا يعلم الس ِّ

وممَّا قاله مسيلمة : َي ضفدع بنت ضفدعني! نق ِّي ما تنق ِّني ، أعالك يف املاء وأسفلك يف الط ِّني ، ال 
وقد حاول مسيلمة الكذَّاب أن يسرق أساليب القران  ([ .294الشارب َتنعني ، وال املاء تكد ِّرين])

مع إِّحالة معانيه حبيث ُترج شوهاء ممسوخًة مثل قوله : فسبحان هللا إِّذا جاء احلياة كيف حتيون؟ وإِّىل 
ا حبَّة خردلٍة ، لقام عليها شهيٌد يعلم ما يف الصدور ، وألكثر النَّاس فيها  ملك السَّماء ترقون ، فلو أهنَّ

 ([ .295ثبور])

لقد كان هذا اهلراُء غرَي خاٍف على أحٍد ِبن فيهم هم أنفسهم قبل غريهم ، وقد ذكر ابن كثري : أنَّ 
عمرو بن العاص ـ قبل إِّسالمه ـ قابل مسيلمة الكذاب ، فسأله هذا ماذا أنزل على حممَّد من القران؟ 

وقد أنزل هللا عليَّ مثلها ، وهو قوله :  فقال له عمرو : إِّنَّ هللا أنزل عليه سورة العصر ، فقال مسيلمة :
ا أنت أذانن ، وصدر ، وسائر حفر نقر])  ([ . فقال له296َي وبر ، َي وبر! إَِّّنَّ

([! وعلَّق ابن كثرٍي ـ رَحه هللا ـ على 297عمرو بن العاص : وهللا إِّنَّك تعلم أين ِّ أعلم : أنَّك تكذب])
أراد مسيلمة أن يركب من هذا اهلذَين ما يعارض به القران قول عمرٍو هذا من قران مسيلمة املزعوم : ف

 ([ .298، فلم يـَرُْج ذلك على عابد األواثن يف ذلك الزَّمان])

وقال أبو بكر الباقالينُّ ـ رَحه هللا ـ : فأمَّا كالم مسيلمة الكذاب ، وما زعم : أنَّه قران ؛ فهو أخسُّ من 
ا نقلنا منه طرفًا ليتعجَّب القارىء ، وليتبصَّر النَّاظر ،  أن ننشغل به ، وأسخف من أن نفك ِّر فيه ، وإَِّّنَّ

 ([ .299فإِّنَّه على سخافته قد أضلَّ ، وعلى ركاكته قد أزلَّ ، وميدان اجلهل واسٌع])

 ـ كتاب مسيلمة إِّىل رسول هللا )ص( واجلواب عنه :2

َترَّأ اخلبيث ، فكتب رسالة إِّىل ويف العام العاشر للهجرة عندما أصيب رسول هللا )ص( ِبرض موته ، 
رسول هللا )ص( يزعم لنفسه فيها الشَّركة معه يف النُّبوَّة ، كتبها له عمرو بن اجلارود احلنفيُّ ، وبعثها إِّليه 
مع عبادة بن احلارث احلنفي ِّ املعروف اببن النَّواحة ، هذا نصُّها : من مسيلمة رسول هللا ) َكَذَب ( إِّىل 

 : أمَّا بعد : فإِّنَّ لنا نصف األرض ، ولقريٍش نصفها ، ولكنَّ قريشًا ال حممَّد رسول هللا
» ([ . فردَّ عليه رسول هللا )ص( برسالة كتبها به أيب بن كعٍب ـ رضي هللا عنه ـ نصُّها : 300يُنصفون])

إِّنَّ األرض هلل يورثها من بسم هللا الرََّحن الرَّحيم ، من حممَّد النَّب ِّ إِّىل مسيلمة الكذَّاب ، أمَّا بعد : ف
 ([.301« ])يشاء من عباده ، والعاقبة للمتَّقني ، والسَّالم على من اتبع اهلدى 



وكان مسيلمة قد بعث برسالته إِّىل الرَّسول )ص( مع رجلني أحدمها ابن النَّواحة املذكور ، فلمَّا اطَّلع 
 : نقول كما قال . فقال )ص( : أما وهللا عليها رسول هللا )ص( قال هلما : وماذا تقوالن أنتما؟ فقاال

 ([!302لوال أن الرسل ال تقتل ؛ لضربت أعناقكم])

 ـ موقف حبيب بن زيد األنصاري حامل رسالة رسول هللا إِّىل مسيلمة :3

َحل حبيب بن زيٍد األنصاريُّ ابن أم ِّ عمارة نسيبة بنت كعب املازنيَّة ـ رضي هللا عنهما ـ رسالة رسول 
إِّىل ُمسيلمة الكذَّاب ، فعندما سلَّمه الر ِّسالة ؛ قال له مسيلمة الكذَّاب : أتشهد أنَّ حممَّداً  هللا )ص(

رسول هللا فيقول : نعم ، فيقول له : أو تشهد أين ِّ رسول هللا؟ فيقول : أان أصمُّ ال أمسع ، ففعل ذلك 
 من جسمهمراراً ، وكان يف كل ِّ مرَّة ال جييبه فيها حبيب إِّىل طلبه يقتطع 

([ 303عضواً ، ويبقى حبيب حمتسباً صابراً إِّىل أْن قطَّعه إِّْرابً إِّْرابً ، فاستشهد رضي هللا عنه بني يديه])
، ولننظر إِّىل رسول هللا )ص( كيف كانت سريته ، فال يقتل الرُّسل ، ولو كانوا من قبل أعدائه األلدَّاء 

 م هذه احلصانة .الكفَّار ، وحىتَّ ولو كفروا أمامه ، ما دام هل

أمَّا مسيلمة فيتعامى عن العهود ، واملواثيق ، فيقتل السُّفراء ال قتاًل عادًَي بل قتل تشويٍه ، وَتثيٍل ، 
نسان وخياصم بشرٍف ، ورجولٍة ، وبني  وَتَشفٍ  . إِّنَّه الفارق بني اإلِّسالم الَّذي حيرتم الكلمة ، وحيرتم اإلِّ

 ([ .304الفساد يف األرض ، وحتكيم اهلوى])اجلاهليَّة الَّيت ال تعرف إِّال 

 ـ الرَّجَّال بن ُعنفوة احلنفيُّ :4

م كانوا على استعداٍد للتجاوب مع زيفه ،  استفحل أمر مسيلمة الكذَّاب يف بين حنيفة ، ويبدو أهنَّ
ران ، وحفظ بعض وخداعه، وافتنت به الرَّجَّال بن ُعنُفوة الَّذي هاجر إِّىل النَّب ِّ )ص( ، وأسلم ، وقرأ الق

سوره ، كان قد بعثه رسول هللا )ص( إِّىل مسيلمة ليخذل عنه األتباع ، وليوض ِّح جلية األمر للنَّاس يف 
هذه الفتنة الغاشية ، فما كان منه عندما وصل إِّليه إِّال أن انقلب على وجهه ، وأخذ يشهد ملسيلمة 

، فكان هذا الشَّقيُّ أشدَّ فتنًة على النَّاس من مسيلمة  أمام النَّاس : أنَّ رسول هللا أشركه معه يف النُّبوَّة
 ([ .305نفسه])

وقد أملح رسول هللا )ص( يف حياته إِّىل منقلب الرَّجَّال ، فقد روى أبو هريرة ـ رضي هللا عنه ـ قال : 
ُفوَة ، فقال :  ْرُسه يف النَّار إِّنَّ فيكم لرجاًل ضِّ » جلست مع النَّب ِّ )ص( يف رهٍط معنا الرَّجَّال بن ُعنـْ

فهلك القوم ، وبقيُت أان والرَّجال ، فكنت متخو ِّفًا هلا ، حىتَّ خرج الرَّجَّال مع « . أعظم من أحٍد 
 ([ .306مسيلمة ، فشهد له ابلنُّبوَّة ، فكانت فتنة الرَّجَّال أعظم من فتنة مسيلمة])



 اثنياً : الثَّابتون على اإلِّسالم من بين حنيفة :

ردَّة مسيلمة الكذَّاب ابليمامة على غريها من أخبار ثبات مجاعاٍت من املسلمني طغت أخبار 
الصَّادقني ابليمامة بصفٍة عامَّة ، ويف بين حنيفة ـ قوم مسيلمة بصفٍَّة خاصَّة ـ ومل يتعرَّض كثرٌي من 

ا يف وجهه ، وساندوا الكتَّاب احملدثني لذكر املسلمني الَّذين َتسَّكوا إبِّسالمهم يف فتنة مسيلمة ، ووقفو 
([ رواَيٍت معتربًة تلقي الضَّوء على هذه احلقيقة 307جيوش اخلالفة للقضاء على فتنته ، وقد وجدت])

 ([ .308الَّيت غابت عن الكثريين])

 

([ ، الَّذي كان من مشاهري 309يذكر ابن أعثم : أنَّ ممَّن ثبت على اإلِّسالم يف اليمامة مثامة بن أاثل])
بين حنيفة ، ولذا اجتمعت إِّليه عندما علموا ِبسري خالٍد إِّليهم ؛ ألنَّه كان واحدًا من أكابرهم ، وكان 

ليه من الردَّة ، وكان ممَّا قاله ملن اتبع ذا عقٍل ، وفهٍم ، ورأي ، وكان خمالفًا ملسيلمة على ما هو ع
مسيلمة : . . . وحيكم َي بين حنيفة! امسعوا قويل ؛ هتتدوا! وأطيعوا أمري ؛ ترشدوا! واعلموا : أنَّ 
حممَّداً )ص( كان نبي ًا مرساًل ، ال شكَّ يف نبوَّته ، ومسيلمة رجٌل كذَّاب ، ال تغرتُّوا بكالمه ، وكذبه ، 

عتم القران الذي أتى به حممَّد )ص( واله عن رب ِّه إِّذ يقول : }حم *تـَْنزِّيُل اْلكَِّتابِّ مَِّن اَّللَِّّ فإِّنَّكم قد مس
رُي *{  اْلَعزِّيزِّ اْلَعلِّيمِّ *َغافِّرِّ الذَّْنبِّ َوقَابِّلِّ التـَّْوبِّ َشدِّيدِّ اْلعَِّقابِّ ذِّي الطَّْولِّ اَل إَِّلَه إِّالَّ ُهَو إِّلَْيهِّ  اْلَمصِّ

 [ .3ـ  1: ]غافر

فأين هذا الكالم من كالم مسيلمة الكذَّاب؟ فانظروا يف أموركم ، وال يذهنبَّ هذا عنكم ، أال وإِّين ِّ 
 خارٌج إِّىل خالد بن الوليد يف ليليت هذه طالباً منه األمان على نفسي ، ومايل ، وأهلي ، وولدي .

على علٍم ( . مثَّ خرج وكان جواب من ُهدي إِّليه من قومه : ) حنن معك َي أاب عامر! فكن من ذلك 
مثامة بن أاثل يف جوف اللَّيل يف نفٍر من بين حنيفة حىتَّ حلق خبالد بن الوليد ، واستأمن إِّليه ، فأمَّنه ، 

 ([ .310وأمَّن أصحابه])

وجاء يف رواية الكالعي قولُه هلم : أبن ال نبَّ مع حممَّد )ص( ، وال بعده ، وتذكُر طرفًا من قران 
 ([ ، وتروي شعراً ينسب إِّىل مثامة منه قوله :311دليل على سخفه])مسيلمة للتَّ 

َلَمُة ارجْع ، َوال ََتَحَّكِّ  فكان   فَإِّنَّك يف اأَلْمرِّ ملَْ ُتْشرَكَِّكَذْبَت على هللا يف َوْحيِّه  ُمَسيـْ
([ ا َلَك مِّْن َمْصَعٍد وإِّن أيهتِِّّْم خالٌد ُترتكَِّفمَ   ([ومنَّاَك قوُمك َأْن مَيْنُعوك312َهَواك هوى األنـَْوكِّ

])  يف السَّماءِّ  ([ وقد جاء يف روايٍة دوُر مثامة يف حرب 313َواَل َلَك يف اأَلْرض مِّْن َمْسَلكِّ
 ([ .314مسيلمة ، ومساعدة عكرمة بن أيب جهٍل له يف هذه املهمَّة])



 رين ،وقد ساهم مثامة بن أاثل يف مساعدة العالء بن احلضرمي ِّ يف حربه للمرتد ِّين ابلبح

وكان معه مسلمو بين حنيفة من بني ُسحيم ، ومن أهل القرى من سائر بين حنيفة ، وكان مثامة من 
([  ([ .315أهل البالء يف قتال املرتد ِّين مع العالء احلضرمي ِّ

وممَّن ثبت على اإلِّسالم يف اليمامة معمر بن كالب الرُّماين ، فقد وعظ مسيلمة ، وبين حينفة الَّذين 
، وهناهم عن الردَّة ، وكان جاراً لثمامة بن أاثل ، وشهد قتال اليمامة مع خالد بن الوليد . ومن اتبعوه 

سادات اليمامة الَّذين كانوا يكتمون إِّسالمهم : ابن عمرو اليشكري الَّذي كان من أصدقاء الرَّجَّال بن 
 عر قوله :عنفوة ، وقال شعراً فشا يف اليمامة ، وأنشده النَّاس ، ومن هذا الش ِّ 

 مِّ رَِّجاٌل على اهلدى أمثاليأهلَك القوَم حُمكُم بن طُفيلٍ   إِّنَّ ديين ديُن النَّب ِّ ويف القو
َتيتِّ َعَلى فِّْطَرةِّ   يـْ ْن َتُكْن مِّ هللا حنيفًا فَإِّنَّين ال أابيل فبلغ ذلك   ورجاٌل لَْيُسوا لَـَنا بِّرَِّجاإلِِّّ

طلبوه ، ولكنَّه فاهتم، وحلق خبالد بن الوليد، وأخربه حبال مسيلمة ، وحمكمًا ، وأشراف أهل اليمامة ، ف
 ([ .316أهل اليمامة ، ودلَّه على عوراهتم])

 ([ .317وممَّن ثبت على اإلِّسالم يف اليمامة أيضاً : عامر بن َمْسَلَمة ، ورهطُه])

ك تعيينه ملطرف ولقد أكرم أبو بكر الثَّابتني من بين حنيفة ، وذلك يف أشخاص ذوي قرابتهم ، ومن ذل
بن النُّعمان بن مسلمة ابن أخي كلٍ  من مثامة بن أاثل ، وعامر بن مسلمة اللَّذين كان هلما ثباٌت يف 

 ([ .318فتنة الردَّة ، عينه والياً على اليمامة])

 اثلثاً : حترُّك خالد بن الوليد جبيشه إِّىل مسيلمة الكذَّاب ابليمامة :

ـ قد أمر خالداً إِّذا فرغ من أسد ، وغطفان ، ومالك ابن نويرة أن يقصد  كان أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه
([ : كنت ممَّن حضر بُزاخة ، فجئت أاب 319اليمامة ، وأكَّد عليه يف ذلك ، قال شريٌك الفزاريُّ])

 بكٍر ، فأمرين ابملسري إِّىل خالٍد ، وكتب معي إِّليه : أمَّا بعد : فقد جاءين يف كتابك مع رسولك تذكر
ما أظفرك هللا أبهل بُزاخة ، وما فعلت أبسٍد ، وغطفان ، وأنَّك سائر إِّىل اليمامة ، وذلك عهدي إِّليك 
ك َي  ، فاتَّق هللا وحده ال شريك له ، وعليك ابلر ِّفق ِبن معك من املسلمني ، كن هلم كالوالد ، وإَِّيَّ

  أعصهخالد بن الوليد! وخنوة بين املغرية ، فإِّين ِّ قد عصيت فيك من مل

يف شيٍء قطُّ ، فانظر إِّىل بين حنيفة إِّذا لقيتهم ـ إِّن شاء هللا ـ فإِّنَّك مل تلَق قومًا يشبهون بين حنيفة ،  
كلُّهم عليك ، وهلم بالٌد واسعٌة ، فإذا قدمت فباشر األمر بنفسك ، واجعل على ميمنتك رجاًل ، 

شر َمْن معك من األكابر من ([ ، واجعل على خيلك رجاًل ، واست320وعلى ميسرتك رجاًل])



أصحاب رسول هللا )ص( من املهاجرين ، واألنصار ، واعرف هلم فضلهم ، فإِّذا لقيت القوم ، وهم 
على صفوفهم فالقهم ـ إِّن شاء هللا ـ وقد أعددت لألمور أقراهنا ، فالسَّهم للسَّهم ، والرُّمح للرُّمح ، 

ك 321])والسَّيف للسَّيف ، واَحل أسريهم على السَّيف ([ ، وهو ِّل فيهم القتل ، وأحرقهم ابلنَّار ، وإَِّيَّ
([ . فلما انتهى الكتاب إِّىل خالٍد ، وقرأه ؛ قال : مسعًا ، 322أن ُتالف أمري! والسَّالم عليك])

 ([ .323وطاعة])

بن  سار خالد إِّىل قتال بين حنيفة ابليمامة ، وعَّبَّ معه املسلمني ، وكان على األنصار اثبُت بن قيس
د ِّيق جيشًا كثيفًا جمهَّزاً أبحدث سالٍح  مشَّاس ، فسار ال ميرُّ أبحد من املرتد ِّين إِّال نكَّل به ، وسريَّ الص ِّ
ليحمي ظهر خالد حىتَّ ال يوقع به أحٌد من خلفه ، وكان خالد يف طريقه إِّىل اليمامة قد لقي أحياًء 

سالم ، ولقي مؤخَّرة جيش سجاح ، ففتك به ، ونكبه من األعراب قد ارتدَّت ، فغزاها ، وردَّها إِّىل اإلِّ 
 ([ .324، مثَّ زحف إِّىل اليمامة])

([ يف طرف اليمامة ، وندب 325وملَّا مسع مسيلمة بقدوم خالٍد ؛ عسكر ِبكاٍن يقال له : عقرابء])
م بن الطفيل ، النَّاس ، وحثَّهم على لقاء خالٍد ، فأاته أهل اليمامة ، وجعل على جمنَّبيت جيشه : احملك

 والرَّجَّال بن عنفوة ) شاهد زور ( .

والتقى خالد بعكرمة وشرحبيل فتقدَّم ، وقد جعل على مقد ِّمة اجليش شرحبيل ابن حسنة ، وعلى 
 ([ .326اجملنَّبتني زيد بن اخلطَّاب ، وأاب حذيفة بن عتبة بن ربيعة])

 أـ جُمَّاعة بن مرارة احلنفي يقع يف أسر املسلمني :

ت مقد ِّمة جيش خالد بنحو من أربعني ـ وقيل : ست ِّني ـ فارسًا عليهم جُمَّاعة ابن مرارة احلنفيُّ ، وكان مرَّ 
قد ذهب ألخذ أثٍر له يف بين َتيم ، وبين عامر ، ويف طريق عودته إِّىل قومه أسرهم املسلمون ، فلمَّا 

 لوا :جيء هبم إِّىل خالٍد ؛ قال هلم : ماذا تقولون َي بين حنيفة؟! قا

([ . ويف روايٍة : سأهلم خالد : مىت شعرمت بنا؟ قالوا : ما 327نقول منَّا نبٌّ ، ومنكم نبٌّ ، فقتلهم])
ا خرجنا لنثأر فيمن حولنا من بين عامٍر ، وَتيم . فلم يصد ِّقهم خالد بل حسبهم  شعران بك! إَِّّنَّ

له : إِّْن ترِّْد أبهل اليمامة غداً شر اً أو خرياً  جواسيس عليه ملسيلمة الكذَّاب ، فأمر بقتلهم مجيعاً ، فقالوا
 ([ .328؛ فاستبق هذا ، وأشاروا إِّىل رئيسهم جُمَّاعة ، فاستبقى جمَّاعة ، وقتل اآلخرين])

وكان جُمَّاعة بن مرارة سي ِّدًا يف بين حنيفة شريفًا مطاعًا ، فكان خالد كلَّما نزل منزاًل واستقرَّ به دعا 
ه ، وحدَّثه ، فقال له ذات يوم : أخربين عن صاحبك ـ يعين : مسيلمة ـ ما الَّذي جُمَّاعة فأكل مع



يُقرئكم؟ هل حتفظ منه شيئاً؟ قال : نعم ، فذكر له شيئاً من رجزه ، فقام خالٌد ، وضرب إبِّحدى يديه 
ال : وحيك َي على األخرى ، وقال : َي معشر املسلمني! امسعوا إِّىل عدو ِّ هللا كيف يعارض القران ، مثَّ ق

جُمَّاعة! أراك رجاًل سي ِّداً عاقاًل امسع إِّىل كتاب هللا عزَّ وجل ، مثَّ انظر كيف عارضه عدوُّ هللا ، فقرأ عليه 
خالد : فقال }َسب ِّحِّ اْسَم رَب َِّك اأَلْعَلى *{ : أما إِّنَّ رجاًل من أهل البحرين كان يكتب ، أدانه مسيلمة 

لُُه يف الُقرب عنده أحٌد ، فكان خيرج إِّلينا ، فيقول : وحيكم َي أهل اليمامة! ، وقرَّبه حىتَّ مل يكن يـَْعدِّ 
صاحبكم وهللا كذَّاب ، وما أظنُّكم تتَّهموين عليه ، إِّنَّكم لرتون منزليت عنده ، وحايل ، هو وهللا 

ن ال يزال يكذبكم ، وابيعكم على الباطل . قال خالد : فما فعل ذلك البحراينُّ؟ قال : هرب منه ، كا
يقول هذا القول حىتَّ بلغه ، فخافه على نفسه ، فهرب ، فلحق ابلبحرين ، قال خالد : هات زدان من  
كذب اخلبيث! فقال جُمَّاعة بعَض رجز مسيلمة ، فقال خالد : وهذا كان عندكم حق ًا ، وكنتم 

أكثُر من عشرة االف سيٍف يضاربونك تصد ِّقونه؟ قال جُمَّاعة : لو مل يكن عندان حقَّاً؛ ملا َلقِّيَـْتَك غدًا 
فيه حىتَّ ميوت األعجل ، قال خالد : إِّذًا يكفيناكم هللا ، ويعزُّ دينه ، ففي سبيله يقاتلون ، ودينه 

 ([ .329يريدون])

فهذا ردٌّ يدلُّ على عظمة إِّميان خالٍد ، وثقته ابهلل ، فقد كان إِّميانه ابهلل ، وثقته املطلقة يف نصر هللا 
مها اللَّذين فجَّرا يف شخصيته كنوز املواهب احلربيَّة ، وفنون املهارات القياديَّة ، لقد قاتل يوم بُزاخة لدينه 

مياُن قلَبه ، ويعتزُّ ابهلل وحده ، وكان ذلك كفياًل إبِّسقاط هيبة  بسيفني حىتَّ قطعهما ، فقد كان ميأل اإلِّ
وَّل الطَّريق إلِّحراز النَّصر احلاسم عليه ، وإِّحلاق عدو ِّه من نفسه ، وغرس هيبته يف قلب عدو ِّه ، وذلك أ

 ([ .330اهلزمية السَّاحقة به])

 

 ب ـ شنُّ احلرب النفسيَّة قبل املعركة :

وضع خالد بن الوليد خطَّته على أساس استخدام احلرب النفسيَّة ، مثَّ حتكيم السَّيف ، فبعث زَيد بن 
أهل اليمامة بقصد أن يكسبه إِّىل جانبه ، فقال خالٌد لزَيد : لبيد ، وكان صديقاً حملكم بن طفيل سي ِّد 

عر ، جاء فيها :  لو لقيت إِّىل حمكٍم شيئاً تكسره به ، فكتب زَيد إِّليه أبيااتً من الش ِّ

إِّْن جالت اخلَْيُل فيها ابلَقنا الصَّاديوهللاِّ ال تنثين عنكم أعنـَُّتها  ويُل الَيمامة ويالً ال فِّراَق له
ه خالٌد كذلك إِّىل عمري بن صاحل اليشكري ، حىتَّ تك   ونوا كأهل احلِّْجرِّ َأْو عادِّ واَتَّ

وكان قد أسلم ، وكتم إِّسالمه على قومه ، وكان قويَّ العقيدة راسخ اإلِّميان ، وقال له : تقدَّم إِّىل 
غالبتموهم ابلصَّرب قومك ، فأاتهم ، وقال : أظلَّكم خالد يف املهاجرين ، واألنصار ، إِّين ِّ رأيت قوماً إِّن 



َدد ، ولستم والقوم سواًء ، اإلِّسالم مقبٌل ، 
َ
؛ غلبوكم ابلنَّصر ، وإِّن غلبتموهم ابلعدد ؛ غلبوكم ابمل

والشرك مدبٌر ، وصاحُبهم نبٌّ ، وصاحبكم كذَّاب ، ومعهم السُّرور ، ومعكم الغرور ، فاآلن والسَّيُف 
 ([ .331السَّيف ، ويرمى ابلسَّهم]) يف غمده ، والنَّبل يف جفريه ، قبل أن يسلَّ 

مثَّ ابشر خالد املهمَّة مع مثامة بن أاثل احلنفي ِّ ، فمشى إِّىل قومه يدعوهم إِّىل االستسالم ، وحيط ِّم 
عندهم روح القتال : ) إِّنَّه ال جيتمع نبيان أبمٍر واحد ، إِّنَّ حَممَّدًا )ص( ال نبَّ بعده ، وال نبَّ مرسٌل 

َعَث إِّليكم ) يقصد أاب بكر ( رجاًل ال يسمَّى ابمسه ، وال ابسم أبيه ، يقال له : ) سيف معه ، لقد بَـ 
([ . واهتمَّ خالٌد بتدبري اخلطط احملكمة ، وكان 332هللا ( ومعه سيوٌف كثريٌة ، فانظروا يف أمركم (])

دائمني ؛ خمافة أن يفجأه رضي هللا عنه ال يستخفُّ بعدو ِّه ، وكان يف ميدان املعركة على أهبٍة ، وحذٍر 
 عدوُّه بغارٍة غادرٍة ، والتفاف مكٍر .

َف ـ رضي هللا عنه ـ أبنه : كان ال ينام ، وال يبيت إِّال على تعبيٍة ، وال خيفى عليه من أمر  وقد ُوصِّ
 ([ .333عدو ِّه شيٌء])

وأخاه حريثًا جلمع ويف حماربته ملسيلمة ـ قبل معركة عقرابء ـ جعل طليعته مكنف بن زيد على اخليل ، 
املعلومات الالَّزمة للمعركة ، وقد حان ترتيب أمور جيشه فاملوقف شديد اخلطورة ، وال بدَّ من أخذ 

تيبات الالَّزمة فقد كان حامل الرَّاية يف هذه املعركة عبد هللا بن  الرتَّ

: أنَّ الناس براَيهتم ـ كما ([ موىل أيب حذيفة ، ومعلوٌم 334حفص بن غامن ، ومن مَثَّ حتوَّلت إِّىل سامل])
قالت العرب ـ فإِّذا زالت زالوا ، وقد قدَّم خالٌد يف هذه املعركة شرحبيل بن حسنة ، وقسَّم اجليش 
أمخاسًا ، على املقد ِّمة خالد املخزوميُّ ، وعلى امليمنة أبو حذيفة ، وعلى امليسرة شجاٌع ، ويف القلب 

على اخليَّالة ، ووضع الظَّعن يف املؤخرة ، وفيها اخليام ، زيد بن اخلطَّاب ، وجعل أسامة بن زيٍد 
 ([ ، وهذا الرتتيب األخري قبل املعركة .335والن ِّساء])

 رابعاً : املعركة الفاصلة :

وملَّا توجَّه اجليشان قال مسيلمة ألتباعه وقومه قبيل املعركة الفاصلة : اليوم يوم الغرية ، اليوم إِّْن هزمتم ؛ 
 ([!336ساء سبيَّات ، وينكحن غري حظيَّات ، فقاتلوا على أحسابكم وامنعوا نساءكم])تستنكح الن ِّ 

وتقدَّم خالٌد ـ رضي هللا عنه ـ ابملسلمني حىتَّ نزل هبم على كثيٍب يشرف على اليمامة ، فضرب به 
ة عسكره ، واصطدم املسلمون والكفَّار ، فكانت جولٌة ، واهنزمت األعراب حىتَّ دخلت بنو حنيف

خيمة خالد بن الوليد ، ومهُّوا بقتل أم ِّ َتيم حىتَّ أجارها جُمَّاعة ، وقال : نعمت احلرَّة هذه ، وقد قُتل 



الرَّجَّال بن عنفوة ـ لعنه هللا ـ يف هذه اجلولة ، وقتل زيد بن اخلطَّاب ، مثَّ تذامر الصَّحابة بينهم ، وقال 
نكم ، واندوا من كل ِّ جانٍب : أخلصنا َي خالد ! اثبت ابن قيس بن مشَّاس : لبئس ما عودمت أقرا

فخلصت ثلٌَّة من املهاجرين واألنصار وََحَي ، وقاتلت بنو حنيفة قتااًل مل يعهد مثُله ، وجعلت الصَّحابة 
حر اليوم ، وحفر اثبت بن قيس لقدميه  يتواصون بينهم ، ويقولون : َي أصحاب سورة البقرة! بطل الس ِّ

ف ساقيه وهو حامٌل لواء األنصار بعدما حتنَّط ، ونكفَّن فلم يزل اثبتًا حىتَّ قُتِّل يف األرض إِّىل أنصا
هناك ، وقال املهاجرون لسامل موىل أيب حذيفة : أُتشى أن نؤتى مِّْن قبلك؟ فقال : بئس حامل القران 

كم ، وامضوا قدماً أان إِّذاً ، وقال زيد بن اخلطَّاب : أيها الناس! عضُّوا على أضراسكم ، واضربوا يف عدو ِّ 
، وقال : وهللا ال أتكلَّم حىت يهزمهم هللا ، أو ألقى هللا فأكل ِّمه حبجَّيت ، فقتل شهيدًا ـ رضي هللا عنه ـ 
وقال أبو حذيفة : َي أهل القران! زي ِّنوا القران ابلفعال ، وَحل فيهم حىتَّ أبعدهم ، وأصيب ـ رضي هللا 

 عنه ـ .

 جاوزهم ، وسار لقتال مسيلمة ، وجعل يرتقَّب أن يصل إِّليه ، فيقتله ، مثَّ وَحل خالد بن الوليد حىتَّ 
 رجع ، مث وقف بني الصَّفَّني ، ودعا الرباز ، وقال : أان ابن الوليد العود ، أان ابن

عامر ، وزيد ، مثَّ اندى بشعار املسلمني ـ وكان شعارهم يومئٍذ : َي حممداه! ـ وجعل ال يربز له أحٌد إِّال 
قتله وال يدنو منه شيٌء إِّال أكله ، وقد ميَّز خالد املهاجرين من األنصار من األعراب ، وكلُّ بين أب 
على رايتهم يقاتلون حتتها ، حىتَّ يعرف الناس من أين يؤتون ، وصرب الصَّحابة يف هذا املوطن صربًا مل 

 عليهم ، ووىلَّ الكفاُر األدابر واتَّبعوهم يعهد مثله ، ومل يزالوا يتقدَّمون إِّىل حنور عدو ِّهم حىتَّ فتح هللا
يقتلون يف أقفائهم ، ويضعون السُّيوف يف رقاهبم حيث شاؤوا ، حىتَّ أجلؤوهم إِّىل حديقة املوت وقد 
أشار عليهم حُمكَّم اليمامة ـ وهو حُمَكَّم بن الطُّفيل ـ لعنه هللا ـ بدخوهلا ، فدخلوها وفيها عدوُّ هللا مسيلمة 

هللا ـ وأدرك عبد الرَحن بن أيب بكٍر حُمَكَّم بن الطُّفيل ، فرماه بسهٍم يف عنقه وهو خيطب ، فقتله ، ـ لعنه 
 ([ .337وأغلقت بنو حنيفة احلديقة عليهم وأحاط هبم الصَّحابة])

 خامساً : بطوالٌت اندرة :

 ـ قال الرباء بن مالٍك :1

([ ، ورفعوها ابلر ِّماح حىتَّ 338ملوه فوق اجَلَحف])َي معشر املسلمني! ألقوين عليهم يف احلديقة ، فاحت
ألقوه عليهم ، فلم يزل يقاتلهم دون ابهبا حىتَّ فتحه ودخل املسلمون احلديقة من الباب الَّذي فتحه 



ا القاضية ، وأنَّ احلق جاء ،  الرباء ، وفتح الَّذين دخلوا األبواب األخرى وحوصر املرتدُّون وأدركوا أهنَّ
 ([ .339م])وزهق ابطله

 ـ مصرع مسيلمة الكذاب :2

وخلص املسلمون إِّىل مسيلمة ـ لعنه هللا ـ وإِّذا هو واقف يف ثلمة جدار كأنَّه مجٌل أورق ، وهو يريد 
يتساند ال يعقل من الغيظ ، وكان إِّذا اعرتاه شيطانه أزبد حىتَّ خيرج الزَّبد من شدقيه ، فتقدَّم إِّليه 

مطعم ـ قاتل َحزة ـ فرماه حبربته فأصابه ، وخرجت من اجلانب اآلخر  وحشيُّ بن حرٍب موىل جبري بن
َاك بن َخَرشة فضربه ابلسَّيف ، فسقط ، فنادت امرأة من القصر : وا أمري  وسارع إِّليه أبو ُدجانة مسِّ
 الوضاءة قتله العبد األسود ، فكان مجلة من قتلوا يف احلديقة ويف املعركة قريبًا من عشرة االف مقاتل ،

وقيل : إِّحدى وعشرون ألفًا ، َوقُتِّل من املسلمني ستُّمئة وقيل : مخسمئة ، فاهلل أعلم ، وفيهم من 
سادات الصَّحابة ، وأعيان الناس َمْن يذكر بعد ، وخرج خالد وتبعه جُمَّاعة بن مرارة يرسف يف قيوده ، 

فوة قال له خالد : أهذا هو؟ قال : ال فجعل يريه القتلى ليعر ِّفه ِبسيلمة ، فلمَّا مروا ابلرَّجال ابن عن
 وهللا هذا خري منه هذا الرَّجال بن عنفوة . مثَّ مرُّوا

برجٍل أصفر أخنس فقال : هذا صاحبكم ، فقال خالد : قبحكم هللا على ات ِّباعكم هذا! مثَّ بعث خالد 
 ([ .340اخليول حول اليمامة يلتقطون ما حول حصوهنا من ماٍل ، وسبٍ ])

 عقيل : عبد الرََّحن بن عبد هللا البلوي األنصاريُّ األوسيُّ :ـ أبو 3

كان أبو عقيٍل من أوَّل من ُجرح يوم اليمامة ُرمي بسهٍم ، فوقع بني منكبيه ، وفؤاده ، فُجرح يف غري 
مقتل ، فُأخرج السَّهم ، ووهن شقُّه األيسر ، فُأخذ إِّىل معسكر املسلمني ، فلمَّا َحي القتال ، وتراجع 
املسلمون إِّىل رحاهلم ، ومعسكرهم ، وأبو عقيٍل واهٌن من جرحه مسع معن بن عديٍ  يصيح : َي 
لألنصار! هللا هللا ، والكرَّة على عدو ِّكم ، وتقدَّم معٌن القوم ، وهنض أبو عقيل يريد قومه ، فقال له 

ا يقول َي بعض املسلمني : َي أاب عقيل! ما فيك قتال ، قال : قد نوَّه املنادي ابمسي  ، فقيل له : إَِّّنَّ
لألنصار ، ال يعين اجلرحى ، فقال أبو عقيل : فأان من األنصار ، وأان ُأجيب ، ولو حبواً ، فتحزَّم أبو 
عقيل وأخذ السَّيف بيده اليمَّن جمرداً مثَّ جعل ينادي : َي لألنصار! كرَّة كيوم ُحنني ، فاجتمعوا مجيعاً ، 

 اليٍة يطلبون الشَّهادة أو النَّصر حىتَّ أقحموا عدوَّهم احلديقة .وتقدَّموا بروٍح معنويٍَّة ع

ويف هذا اهلجوم قطعت يد أيب عقيل من املنكب ، ووجدت به أربعة عشر ُجرحًا كلُّها قد خلصت إِّىل 
مقتٍل ، ومرَّ ابن عمر أبيب عقيل ، وهو صريٌع ابخر رمق ، فقال : َي أاب عقيل ! فقال : لبيك! بلساٍن 



، مثَّ قال : ملن الدَّبرة؟ فقال ابن عمر : أبشر ، قد قُتِّل عدوُّ هللا! فرفع أبو عقيل إِّصبعه إِّىل ثقيل 
السَّماء حبمد هللا ، قال عنه عمر ـ رضي هللا عنه ـ : رَحه هللا ما زال ينال الشَّهادة ، ويطلبها ، وإِّنَّه ملن 

 ([ .341خيار أصحاب نبي ِّنا])

 ة األنصاريَّة :ـ نسيبة بنت كعب املازنيَّ 4

خرجت يف جيوش خالد الذَّاهبة لليمامة ، وابشرت القتال بنفسها ، وأقسمت أال تضع السالح حىتَّ 
يـُْقَتل دجَّال بين حنيفة ، وبرَّت بفضل هللا بقسمها ، وقتل مسيلمة ، ورجعت إِّىل املدينة ، وهبا اثنا 

ها أومسة شرف هلذه الصَّحابيَّة اجملاهدة الَّيت ضربت عشر جرحاً ما بني طعنٍة برمٍح ، وضربٍة بسيٍف ، وكلُّ 
لبنات جنسها مثاًل رائعاً يف الد ِّفاع عن الد ِّين ، والعقيدة ، ولو أدَّى ذلك ألن تتحمَّل ما ال يتحمَّله يف 

([ ، وقد قام خالد بن الوليد بعد هذه املعركة برعايتها . فقد 342العادة مثيالهتا من رابَّت اخلدور])
ت نسيبة ـ رضي هللا عنها ـ : فلمَّا انقطعت احلرب ، ورجعت إِّىل منزيل جاءين خالد بن الوليد قال

 بطبيٍب فداواين ابلزَّيت املغلي ، وكان وهللا أشدَّ علي

من القطع! وكان خالد كثري التَّعهُّد يل ، حسن الصُّحبة لنا ، يعرف لنا حقَّنا ، وحيفظ فينا وصية نبي ِّنا 
 ([ .343)ص(])

 سادساً : من شهداء معركة اليمامة :

د ِّيق وصيته بعد موته :1  ـ اثبت بن قيس بن مشَّاس ؛ الذي أجاز الص ِّ

هو أبو حممَّد خطيب األنصار ، وقد ثبت : أنَّ رسول هللا )ص( بشَّره ابلشَّهادة ، وقتل يوم اليمامة 
سلمني اثبت بن قيس يف منامه ، فقال شهيداً ، وكانت راية األنصار يومئٍذ بيده ، وقد رأى رجٌل من امل

: إِّين ِّ ملا قتلت ابألمس مرَّ يب رجٌل من املسلمني فانتزع مين ِّ درعًا نفيسًة ، ومنزله يف أقصى العسكر ، 
وعند خبائه فرٌس يسنَتُّ يف طوله ، وقد كفأ على الد ِّرع بـُْرَمة ، وفوق الربمة رحٌل ، فاْئتِّ خالداً فمره أن 

فيأخذها ، وإِّذا قدمت املدينة على خليفة رسول هللا ـ يعين : أاب بكٍر ـ فقل له : إِّنَّ يبعث إِّىل درعي 
ك أن تقول : هذا حلم فتضي ِّعه! قال : فأتى  عليَّ من الدَّين كذا ، وكذا ، وفالٌن من رقيقي عتيٌق ، وإَِّيَّ

ه ، فأنفذ أبو بكر وصيَّته بعد خالداً ، فوجهه إِّىل الد ِّرع ، فوجدها كما ذكر ، وقدم على أيب بكٍر فأخرب 
 ([ .344موته ، فال يعلم أحٌد جازت وصيَّته بعد موته إِّال اثبت ابن قيس بن مشَّاس])

 ـ زيد بن اخلطَّاب رضي هللا عنه :2



هو أخو عمر بن اخلطاب ألبيه ، وكان أكرب من عمر ، أسلم قدميًا ، وشهد بدرًا ، وما بعدها ، وقد 
ه وبني معن بن عديٍ  األنصاري ِّ ، وقد قتال مجيعًا ابليمامة ، وقد كانت راية اخى رسول هللا )ص( بين

املهاجرين يومئٍذ بيده ، فلم يزل يتقدَّم هبا حىتَّ قتل ، فسقطت ، فأخذها سامل موىل أيب حذيفة ، وقد 
يلمة ، فكان قَتل زيٌد يومئٍذ الرَّجال بن عنفوة ؛ الَّذي كانت فتنته على بين حنيفة أشدَّ من فتنة مس

مصرعه على يد زيد ـ رضي هللا عنه ـ والذي قتل زيداً رجٌل يقال له : أبو مرمي احلنفيُّ ، وقد أسلم بعد 
ذلك ، وقال لعمر : َي أمري املؤمنني! إِّنَّ هللا أكرم زيدًا بيدي ، ومل يهين ِّ على يده ، وقد قال عمر ملَّا 

اً سبقين إِّىل احُلْسنَـيَـنْي : أسلم قبلي ، واستشهد قبلي ، بلغه مقتل زيد بن اخلطاب : رحم هللا أخي زيد
عر ؛ لقلت كما قلت  وقال ملتم ِّم بن نويرة حني جعل يرثي أخاه مالكًا ابألشعار : لو كنت أحسن الش ِّ
، فقال له متم ِّم : لو أنَّ أخي ذهب على ما ذهب عليه أخوك ما حزنت عليه ، فقال له : ما عزَّاين 

يتين به! ومع هذا كان عمر يقول : ما هبَّت الصَّبا إِّال ذكرتين زيدًا رضي هللا أحد ِبثل ما عزَّ 
 ([ .345عنه])

 

 ـ معن بن عديٍ  البلوي :3

شهد العقبة ، وبدرًا ، وأحدًا ، واخلندق ، وسائر املشاهد ، وكان قد اخى رسول هللا )ص( بينه وبني 
هللا عنهما ـ وكان ملعن بن عديٍ  موقٌف متمي ٌِّز عند وفاة  زيد بن اخلطَّاب فقتال مجيعاً يوم اليمامة ـ رضي

رسول هللا )ص( ، فعندما بكى النَّاس على رسول هللا )ص( حني مات ، وقالوا : وهللا وددان أانَّ متنا 
قبله ، وخنشى أن نفتنت بعده! فقال معن بن عديٍ  : لكين ِّ وهللا ما أحبُّ أن أموت قبله ، ألصد ِّقه ميتاً 

 ([ .346صدَّقُته حي اً])كما 

 ـ عبد هللا بن سهيل بن عمرو :4

أسلم قدميًا ، وهاجر ، مثَّ استضعف ِبكَّة ، فلمَّا كان يوم بدر ؛ خرج معهم ، فلمَّا توجهوا ؛ فرَّ إِّىل 
املسلمني ، فشهدها معهم ، وقُتل يوم اليمامة ، فلمَّا حجَّ أبو بكر عزَّى أابه فيه ، فقال سهيل : بلغين 

([. فأرجو أن يبدأ 347« ])يشفع الشَّهيد لسبعني من أهله » أنَّ رسول هللا )ص( قال :  :
َ رسول هللا 348يب]) ([ ، وقد كان لسهيل بن عمرو ـ رضي هللا عنه ـ موقٌف عظيٌم ِبكَّة حني تويف ِّ

كَّة عتَّاب بن )ص( فقد همَّ أكثر أهل مكَّة ابلرُّجوع عن اإلِّسالم ، وأرادوا ذلك حىتَّ خافهم وايل م
ُأسيد ، فتوارى ، فقام سهيل ابن عمرو ، فحمد هللا ، وأثَّن عليه ، مثَّ ذكر وفاة رسول هللا )ص( ، 
وقال : إِّنَّ ذلك مل يزد اإلِّسالم إِّال قوًَّة ، فمن رابنا ضربنا عنقه ، فرتاجع النَّاس ، وكفوا عمَّا مهُّوا به ، 



الَّذي أراد رسول هللا )ص( يف قوله لعمر بن اخلطاب ـ يعين : فظهر عتَّاب بن ُأسيد . فهذا املقام ؛ 
« إِّنَّه عسى أن يقوم مقامًا ال َتُذمَّنَُّه » حني أشار بنزع ثنيَّته حني وقع يف األسارى يوم بدر ـ : 

([349.]) 

 ـ أبو ُدجانة مساك بن خرشة :5

وبني عتبة بن غزوان ، وثبت أبو  كانت عليه يوم بدر عصابٌة َحراء ، قيل : اخى النَّبُّ )ص( بينه
دجانة يوم أحد مع النَّب ِّ )ص( وابيعه على املوت ، وهو ممَّن اشرتك يف قتل مسيلمة ، وقُتل يومئٍذ ، 
وقال زيد بن أسلم : ُدخل على أيب دجانة وهو مريض ـ وكان وجهه يتهلَّل ـ فقيل له : ما لوجهك 

ندي من اثنتني : كنت ال أتكلَّم فيما ال يعنيين ، واألخرى يتهلَّل؟ فقال : ما يل من عملي شيء أوثق ع
 ([ ، وكان أبو دجانة يوم اليمامة من أبطال350فكان قلب للمسلمني سليماً])

املسلمني ، فقد رمى بنفسه إِّىل داخل احلديقة فانكسرت رِّجُله ، فقاتل وهو مكسور الر ِّجل حىتَّ 
 ([ .351قتل])

 ـ عبَّاد بن بِّْشٍر :6

ضالء الصَّحابة ، عاش مخسًا وأربعني سنًة ، وهو الَّذي أضاءت عصاه ليلًة حني انقلب إِّىل منزله من ف
([ ، أسلم عبَّاد على يد مصعب ابن عمري ، وكان فيمن قتل  352، وكان قد مَسَر عند النَّب ِّ )ص(])

م ، وعلى حرسه ([ ، واستعمله النَّبُّ )ص( على صدقات ُمزينة ، وبين سلي353كعب بن األشرف])
بتبوك ، وأبلى يوم اليمامة بالًء حسناً ، وكان من الشُّجعان ، وعن عائشة ، قالت : ثالثٌة من األنصار 
مل يكن أحٌد يعتد عليهم فضاًل ، كلُّهم من بين عبد األشهل : سعد بن معاذ ، وأسيد بن حضري ، 

يف بييت فسمع صوت عبَّاد يصلي يف وعبَّاد بن بشر . وعن عائشة ، قالت : هتجَّد رسول هللا )ص( 
« اللَُّهمَّ ارحم عبَّادًا » قلت : نعم! قال : « َي عائشة! هذا صوت عبَّاد؟ » املسجد فقال : 

 ([. وقد استشهد ابليمامة .354])

وحيد ِّثنا أبو سعيٍد اخلدريُّ عنه ، حيث قال : مسعته يقول حني فرغنا من بُزاخة : َي أاب سعيد! رأيت 
ة كأن السَّماء فرجت يل ، مث أطبقت عليَّ ، فهي ـ إِّن شاء هللا ـ الشَّهادة . قلت : خريًا وهللا اللَّيل

([! وقد كان له يوم اليمامة مواقُف مشهودٌة ، فقد وقف على نشٍز مرتفٍع من األرض ، 355رأيت])
يلَّ ، أال إِّيلَّ ، فأقبلوا إِّليه مثَّ صاح أبعلى صوته : أان عبَّاد ابن بِّْشر ، َي لألنصار ، َي لألنصار! أال إِّ 

مجيعًا ، وأجابوه : لبيك ، لبيك! مثَّ حطَّم جفن سيفه ، فألقاه وحطَّمت األنصار جفون سيوفهم مثَّ 



قال مجلًة صادقًة : اتَّبعوين ، فخرج حىتَّ ساقوا بين حنيفة منهزمني ، حىتَّ انتهوا هبم إِّىل احلديقة ، 
َتكَّن املسلمون من اقتحام ابب احلديقة ، ألقى درعه على ابهبا ، مثَّ  ([ ، وملَّا356فأغلق عليهم])

دخل ابلسَّيف صلتًا جيالدهم ، حىتَّ قُتِّل شهيداً ابليمامة ، وهو ابن مخٍس وأربعني سنًة ، ومل يعرف إِّال 
 ([ ـ .357بعالمٍة يف جسده لكثرة ما فيه من اجلراح ـ رضي هللا عنه])

 

([ ، وبقيت بنو 358بن بشر يف اليمامة حىت أصبحت مضرب املثل]) وقد اشتهرت مواقف عباد
حنيفة تذكر عباد بن بشر ، فإِّذا رأت اجلراح ابلرجل منهم تقول : هذا ضرب جمرب القوم عباد بن 

 ([ .359بشر])

لقد كان لألنصار مواقُف عظيمة ، وإِّقداٌم منقطع النَّظري يف حروب الردَّة ، وخصوصًا ابليمامة ، قد 
قدام والصَّرب يف ذلك اليوم جُمَّاعة بن مرارة احلنفيُّ عند اخلليفة ش فقال : « أبو بكر » هد لألنصار ابإلِّ

َي خليفة رسول هللا! مل أر قوماً قط أصرب لوقع السُّيوف ، وال أصدق كرًَّة من األنصار . . . فلقد رأيتين 
إِّين ِّ ألنظر إِّىل األنصار وهم صرعى . فبكى ، وأان أطوف مع خالد بن الوليد أعر ِّفه قتلى بين حنيفة و 

 ([ .360أبو بكر ؛ حىتَّ بلَّ حليته])

 ـ الطُّفيل بن عمرو الدَّوسي األزديُّ :7

استشهد ابليمامة ، وكان شريفاً ، شاعراً ، لبيباً ، وقد رأى الرُّؤَي قبل استشهاده ، حيث قال : خرجت 
، وخرج من فمي طائٌر ، وكأنَّ امرأًة أدخلتين فرجها ،  ، ومعي ابين عمرو ، فرأيت كأنَّ رأسي ُحلِّقَ 

فأوَّلتها : َحْلُق رأسي : قطعه ، وأمَّا الطَّائر : فروحي ، وأمَّا املرأة : فاألرض أدفن فيها ، فاستشهد يوم 
 ([ .361اليمامة])

 وقد استشهد كثرٌي من املهاجرين واألنصار يف هذه املعركة الفاصلة .

لى الرَّغم من فرحها ابنتصار املسلمني على املرتد ِّين ما زالت تبكي شهداءها ، ففي وكانت املدينة ع
حرب اليمامة وحدها قتل من املسلمني مئتان وألف ، منهم عدٌد من كبار الصَّحابة، وفيهم أكثر 

ماُت حفَّاظ القران : حنو أربعني من القرَّاء ، وعصرت األحزان قلب املدينة ، وغمرت الدُّموَع ابتسا
الفرح ابلنَّصر ، وضاقت الصُّدور ، وثقلت احملنة على القلوب بقدر ما أضاء انتصار املسلمني غياابت 

 ([ .362النُّفوس ، وقوَّى من إِّمياهنم ، وغرس الث ِّقة يف أعماقهم])

د ِّيق :  سابعاً : خدعة جُمَّاعة ، وزواج خالد من ابنته ، ورسائل بينه وبني الص ِّ

 ة :أـ خدعة جُمَّاع



 بعد انتصار جيش املسلمني يف حديقة املوت ، بعث خالٌد ـ رضي هللا عنه ـ اخليول حول

اليمامة يلتقطون ما حول حصوهنا من ماٍل ، وسٍب ، مثَّ عزم على غزو احلصون ، ومل يكن بقي فيها إِّال 
ا م بيان ، والشُّيوخ الكبار ، فخدعه جُمَّاَعة ، فقال : إِّهنَّ ألى رجاالً مقاتلًة ، فهلمَّ فصاحلين الن ِّساء ، والص ِّ

عنها ، فصاحله خالٌد ؛ ملا رأى ابملسلمني من اجلهد ، وقد َكلُّوا من كثرة احلروب ، والقتال . فقال : 
دعين حىتَّ أذهب إِّليهم ليوافقوين على الصُّلح ، فقال : اذهب ، فسار إِّليهم جُمَّاعة ، فأمر الن ِّساء أن 

على رؤوس احلصون ، فنظر خالد فإِّذا الشُّرفات ممتلئٌة من رؤوس النَّاس فظنَّهم  يلبسن احلديد ، ويربزن 
كما قال جُمَّاعة ، فانتظر الصُّلح ودعاهم خالد إِّىل اإلِّسالم ، فأسلموا عن اخرهم ، ورجعوا إِّىل احلق ِّ ، 

د ِّيق ، وقد تس رَّى عليُّ بن أيب طالٍب وردَّ عليهم خالد بعض ما كان من السَّب ، وساق الباقني إِّىل الص ِّ
 ([ .363جباريٍة منهم ، وهي أمُّ ابنه حممَّد الذي يقال له : حممَّد ابن احلنفيَّة])

وكانت وقعة اليمامة يف سنة إِّحدى عشرة ، وقال الواقدي ، واخرون : كانت يف سنة اثنيت عشرة ، 
 ([364سنة اثنيت عشرة]) واجلمع بينهما أنَّ ابتداءها يف سنة إِّحدى عشرة ، والفراغ منها يف

د ِّيق :  ب ـ زواجه اببنة جُمَّاعة والرَّسائل بينه وبني الص ِّ

طلب خالد بن الوليد من جُمَّاعة بعدما متَّ الصلح أن يزوجه اببنته ، فقال له جُمَّاعة : مهاًل إِّنَّك قاطع 
فزوَّجه جُمَّاعة ظهرك ، وظهري معك عند صاحبك . فقال خالد : أيُّها الرجل! زو ِّجين ابنتك ، 

 ([ .365ابنته])

د ِّيق قد أرسل سلمة بن وقش إِّىل خالد إِّن أظفره هللا أن يقتل َمْن جرت عليه  وكان الص ِّ
 ([ .367([ من بين حنيفة ، فوجده قد صاحلهم ، وأمَتَّ خالد عقده معهم ، ووىفَّ هلم])366املوسى])

ديق يسرتوح اخلرب من اليمامة ، وينتظر رس ول خالد ، فخرج يومًا ابلعشي ِّ ومعه نفٌر من وكان الص ِّ
املهاجرين واألنصار إِّىل ظهر احلرَّة ، فلقي أاب خيثمة النجَّاريَّ قد أرسله خالد فلمَّا راه أبو بكر قال له : 
ما وراءك َي أاب خيثمة؟! قال : خرٌي َي خليفة رسول هللا! قد فتح هللا علينا اليمامة ، وهذا كتاب خالد 

د ِّيق شكرًا هلل ، وقال : أخربين عن الوقعة ؛ كيف كانت؟ فجعل أبو خيثمة خيربه كيف ، فسجد ا لص ِّ
صنع خالٌد ، وكيف صفَّ أصحابه ، ومن استشهد من الصَّحابة ، وقال أبو خيثمة : َي خليفة رسول 

ن])  ([ .368هللا! أُتينا من قبل األعراب اهنزموا بنا ، وعوَّدوان ما مل نكن حُنْسِّ

 

د ِّيق بزواج خالٍد ؛ كتب إِّليه : َي بن أم ِّ خالد إِّنَّك لفارٌغ تنكح الن ِّساء وبفناء بيتك دم وملا  علم الص ِّ
ألٍف ومئيت رجٍل من املسلمني مل جيفَّ بعُد ، مثَّ خدعك جُمَّاعة عن رأيك ، فصاحلك عن قومه ، وقد 



د من اخلليفة بسبب مصاحلته جملَّاعة ([ ، وإِّزاء هذا التَّعنيف الذي وصل إِّىل خال369أمكن هللا منهم])
، وزواجه اببنته ؛ بعث خالٌد إِّليه كتااًب جوابيًا مع أيب برزة األسلمي ِّ يدافع فيه عن موقفه دفاعًا يتَّسم 

 ([ ، يقول فيه :370بوضوح احلجَّة ، وقوَّة املنطق])

ت يب الدَّار ، وما تزوَّجت إِّال إِّىل امرأى ، أمَّا بعد : فلعمري ما تزوَّجت الن ِّساء حىتَّ متَّ يل السُّرور ، وقرَّ 
لو عملت إِّليه من املدينة خاطبًا مل أبل ، دع أين استثرت خطبيت إِّليه من حتت قدمي ، فإِّْن كنت قد  
كرهت يل ذلك لديٍن ، أو لدنيا ؛ أعتبتك ، وأمَّا حسن عزائي عن قتلى املسلمني فوهللا لو كان احلزن 

ميتًا ؛ ألبقى حزين احليَّ ، وردَّ امليت ، ولقد اقتحمت حىتَّ أيست من احلياة ،  يبقي حي ًا ، أو يردُّ 
وأيقنت ابملوت ، وأمَّا خدعة جُمَّاعة إَِّيي عن رأيي فإِّين ِّ مل أخطأى رأيي يومي ، ومل يكن يل علٌم 

 ([ .371ابلغيب ، وقد صنع هللا للمسلمني خرياً : أورثهم األرض ، والعاقبة للمتَّقني])

فلمَّا قدم الكتاب على أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ رقَّ بعض الر ِّقَّة ، وقام رهٌط من قريش فيهم أبو برزة 
األسلمي ، فعذروا خالدًا ، وقال أبو برزة : َي خليفة رسول هللا! ما يوصف خالد جبنٍب ، وال خيانٍة ، 

ما صاحل القوم إِّال على رضاه ، وما ولقد أقحم يف طلب الشَّهادة حىتَّ أُعذر ، وصرب حىتَّ ظفر ، و 
أخطأ رأيه بصلح القوم ؛ إِّذ هو ال يرى الن ِّساء يف احلصون إِّال رجااًل . فقال أبو بكر : صدقت! 

 ([ .372َلكالُمك هذا أوىل بعذر خالٍد من كتابه إِّيلَّ])

  َتثَّلت ِبا يلي :ونلحظ يف رسالة خالٍد إِّىل أيب بكر بعض النُّقاط الَّيت دافع هبا عن نفسه ، واليت

 ـ إِّنه مل يتزوج إِّال بعد أن كسب النَّصر ، واطمأنَّ به املقام .1

 ـ إِّنَّه أصهر إِّىل رجٍل من زعماء قومه ، وأشرافهم .2

 ـ إِّنَّه مل يتكلَّف أدىن مشقٍَّة يف هذا اإلِّصهار .3

 ـ إِّنَّ هذا الزَّواج ليس فيه خمالفة دينيَّة ، أو دنيويَّة .4

 

إِّنَّ االمتناع بسبب احلزن على قتلى املسلمني تصرُّف غري جمٍد ؛ ألنَّ احلزن ال يُبقي حي اً وال يردُّ ميتاً ـ 5
. 

ـ إِّنَّه مل يكن يقد ِّم على اجلهاد أيَّ أمٍر اخر ، ولقد أبلى فيه بالًء مل يعد ـ بسببه ـ بينه وبني املوت أي 6
 حاجز .

ل جهدًا يف حتقيق اخلري للمسلمني ، وإِّذا كان جُمَّاعة مل ينقل له الصُّورة ـ إِّنَّه يف مصاحلته جملَّاعة مل أي7
عن قومه على حقيقتها ، فعذره أَنَّه إِّنسان ال يدري من أمر الغيب شيئاً ، وعلى كلٍ  فالعاقبة كانت يف 



ن قتاٍل ، وعلى صاحل املسلمني ؛ إِّذ استولوا على أرض بين حنيفة ومن مثَّ فاءت بقيَّتهم إِّىل اإلِّسالم دو 
هذا فإِّنَّ الزَّواج ببنت جُمَّاعة كان أمرًا طبيعيًا ، ال على خالٍد فيه أبس ، وليس صحيحًا أنَّه كان انشئاً 
لة بينه وبينه ، وطاب له  عن إِّعجابه ِبُجَّاعة لغريته على قومه ، ولذا : أحبَّ أن يصهر إِّليه ويوثق الص ِّ

([ ، كما يقول العقَّاد ذلك ؛ ألنَّ خالداً مل يكن ليقد ِّم 373النَّسب])أن يعز ِّز صلة الد ِّين بصلة البيت و 
 ([ .374على رابطة الد ِّين ، أو جيمع إِّليها يف التَّعامل مع النَّاس رابطًة أخرى])

وأمَّا أسلوب الدُّكتور حممد حسني هيكل يف االعتذار خلالٍد ؛ فإِّنَّه مرفوٌض ؛ ألنَّه يتناىف مع أحكام 
ا لن  اإلِّسالم ، فقد قال هيكل : ومن تكون بنت جُمَّاعة يف أعياد النَّصر الَّيت جيب أن تقام خلالد؟! إِّهنَّ

تزيد على قرابٍن يُطرح على قدمي هذا العبقري الفاتح ؛ الَّذي روَّى أرض اليمامة ابلد ِّماء لعلَّها َتطَّهَُّر 
 ([ .375من رجسها])

يبَّ الكرمي ـ وكأنَّه أخيل ، أو هكتور ، أو أغاممنون من قادة حرب فهذه الكلمات ُتصو ِّر خالداً ـ الصَّحا
طروادة الوثنيني ِّ ، الَّذين ال حيارب الواحد منهم إِّال إِّذا أشري إِّليه ابلبنان أو أمطر ابلقبالت ، والتوسُّالت 

ح على جنباهتم دماء ؛ ألنَّه ال حيارب إِّال للزَّعامة ، والوجاهة ، أو كأنَّه أحد أصنام العرب الَّذين تسف
القرابني تقرُّاًب ، وتذلُّاًل ، أو كأنَّه إِّله الن ِّيل الَّذي كان يعتقد املصريون : أنَّه لن يفيض عليهم ابخلري إِّال 
إِّذا قذفوا يف حبره أمجل بنات مصر ، فحاشا أاب سليمان ، مثَّ حاشاه من قبُل ومن بعُد من مثل هذه 

ٌد ال حيارب إال إلِّعالء كلمة هللا ، ال يبغي عليها جزاًء ، وال الروح ، وتلك النَّفسيَّة! فخا لٌد مؤمٌن موح ِّ
شكوراً من أحٍد من خلق هللا . ومرفوٌض أيضاً ما ذهب إِّليه اجلنرال أكرم يف تعليله ملا وقع فيه خالد من 

اليت سبَّبت له كثرياً من مالمات من جرَّاء قصص زواجه يف حروب الردَّة ؛ إِّذ يعيدها إِّىل لياقته البدنيَّة : 
 املشاكل بني حسناوات شبه

([ ، على حد ِّ زعمه ، وكأنَّ خالدًا حتوَّل إِّىل زير نساٍء ، أو دون جوان غوان ، 376اجلزيرة العربيَّة])
وهو الذي مل يكن يهوى شيئًا هواه اجلهاد يف سبيل هللا ، ولكنَّها التَّوجيهات الباطلة الَّيت تفسر األمور 

 ([ .377عن طبيعة الظُّروف ، ومعطيات املبادىء ، وشواهد األخبار]) بعيداً 

إِّنَّ خالدًا ـ رضي هللا عنه ـ كان يقاتل عن ديٍن ، وحيتسب األجر عند هللا تعاىل ، وكان يقتحم املعامع 
ه عن ([ ، وما كان يوماً ابلَّذي يؤثر نفس378بنفسه ، وقد وصف أبنَّه له أانة القطَّة ، ووثوب األسد])

جنده ، بل كانوا جيدونه أمامهم يف كل ِّ معرتٍك ، ففي معركة بُزاخة : ضرَّس يف القتال ، فجعل يقحم 



فرسه ، ويقولون له : هللا هللا! فإِّنَّك أمري القوم ، وال ينبغي لك أن تقدم ، فيقول : وهللا إِّين ِّ ألعرف ما 
 ([!379)تقولون ، ولكن ما رأيتين أصرب ، وأخاف هزمية املسلمني]

ويف معركة اليمامة ملَّا اشتدَّ القتال ، ومل يزد بين حنيفة ما قتل منهم إِّال عنفًا ، وضراوًة ، برز حىتَّ إِّذا  
كان أمام الصَّف دعا إِّىل املبارزة، واندى النَّاس بشعارهم يومئذ ، وكان : َي حممداه! فجعل ال يربز له 

 فقد كان يرغب يف النَّصر ويتحرَّى الشَّهادة . ([،380أحٌد إِّال قتله، وال شيء إِّال أكله])

ولنرتك خلالد يصف لنا جولة من املصارعة بينه وبني أحد جنود مسيلمة داخل حديقة املوت ، قال : 
ولقد رأيتين يف احلديقة ، وعانقين رجٌل منهم وأان فارٌس وهو فارٌس فوقعنا عن فرسينا مثَّ تعانقنا ابألرض 

في وجعل جيؤين ِبعوٍل يف سيفه فجرحين سبع جراحاٍت ، وقد جرحته جرحاً أثبتُّه ، فأجؤه خبنجٍر يف سي
به فاسرتخى يف يدي ، وما يب حركة من اجلراح ، وقد نزفت من الدَّم إِّال أَنَّه سبقين ابألجل ، فاحلمد 

 ([!381هلل على ذلك])

شرين زحفًا ، فلم أر قوماً وقد شهد خالٌد لبين حنيفة على قوَّهتم ، وشدَّة أبسهم فقال : شهدت ع
أصرب لوقع السُّيوف ، وال أضرب هبا ، وال أثبت أقداماً من بين حنيفة يوم اليمامة . . وما يب حركٌة من 

 ([ .382اجلراح ، ولقد أقحمت حىتَّ أيست من احلياة ، وتيقنت املوت])

د ِّيق ر   ضي هللا عنه:اثمناً: حماولة قتل خالد بن الوليد، وقدوم وفد بين حنيفة للص ِّ

 ـ حماولة قتل خالد بن الوليد :1

ا ال تتخلَّى عنه بسهولٍة ؛ ألنَّ به دميومة  على الرغم من وضوح ابطل اجلاهليَّة وزيفه ، فإِّهنَّ

حياهتا ، ولذا ما إِّن ُتواَجه ابحلقيقة حىتَّ أتخذ يف الدفاع عن نفسها بشراسٍة ، وال تلقي سيف القتال 
([ ، وبعد ذلك حتاول الغدر ما استطاعت إِّىل ذلك سبياًل ، 383قط ابلقوَّة])من يدها إِّال بعد أن يس

فهذا سلمة بن عمري احلنفيُّ يدل ِّل بفعله على صحَّة ما ذهبُت إِّليه ، فقد حاول اغتيال خالد بن الوليد 
للمسلمني فقد دبَّر بعد الصُّلح الَّذي أجراه خالد مع بين حنيفة بشكٍل عامٍ  ، إِّالَّ أنَّه من حقده النَّاقع 

خطة اغتيال خالد بن الوليد كجزء من سياسته يف رفض التَّصاحل معهم ، وملَّا قبض عليه أوَّل مرٍَّة ، 
وعاهد بين حنيفة أال يعود ملثلها ؛ نكث بعهده ؛ إِّذ أفلت لياًل من واثقه الَّذي أوثقوه به خمافة غدره ، 

بنو حنيفة ، فاتَّبعوه ، فأدركوه يف بعض احلوائط )  فعمد إِّىل عسكر خالد فصاح به احلرس ، وفزعت
احلدائق ( ، فشدَّ عليهم ابلسَّيف ، فاكتنفوه ابحلجارة ، وأجال السَّيف على حلقه فقطع أوداجه ) 



([ ، فهذا مثاٌل على عناد اجلاهليَّة يف الد ِّفاع عن 384عروق رقبته ( ، فسقط يف بئٍر فمات])
 ([ .385ابطلها])

د ِّيق :ـ قدوم وف2  د بين حنيفة على الص ِّ

د ِّيق ؛ قال هلم : أمسعوان شيئاً من قران مسيلمة! فقالوا : أو تعفينا  وملَّا قدمت وفود بين حنيفة على الص ِّ
فدعني نق ِّي  َي خليفة رسول هللا؟! فقال : ال بدَّ من ذلك . فقالوا : كان يقول : َي ضفدع بنت الض ِّ

ن وال الشَّارب َتنعني ، رأسك يف املاء وذنبك يف الط ِّني . وكان يقول : لكم تنق ِّني ، ال املاء تكد ِّري
واملبذرات زرعًا ، واحلاصدات حصدًا ، والذَّارَيت قمحًا ، والطَّاحنات طحنًا ، واخلابزات خبزًا ، 

م أهل والثاردات ثردًا ، والالقمات لقمًا إِّهالًة ومسنًا . يقول : لقد ُفضلتم على أهل الوبر ، وما سبقك
([ . وذكروا أشياء من هذه اخلرافات الَّيت 386املدر ، ريفكم فامنعوه ، واملعرتَّ فاووه ، والناعي فواسوه])

بيان ، وهم يلعبون ، فيقال : إِّنَّ الصديق قال هلم : وحيكم أين كان يذهب  أينف من قوهلا الص ِّ
([  . ([ وال بر ٍ 387بعقولكم؟! إِّنَّ هذا الكالم مل خيرج من إِّلٍ 

وذكر علماء التَّاريخ : أنَّه كان يتشبَّه ابلنَّب ِّ )ص( ، وبلغه : أنَّ رسول هللا )ص( بصق يف بئر فغزر ماؤه 
، فبصق يف بئٍر فغاض ماؤه ابلكل ِّيَّة ، ويف أخرى فصار ماؤه أجاجًا ، وتوضَّأ ، فسقى بوضوئه خنالً 

 رؤوسهم فمنهم من فيبست ، وهلكت ، وأيت بولدان يرب ِّك عليهم ، فجعل ميسح

قُرِّع رأُسه ، ومنهم َمْن لثغ لسانه ، ويقال : إِّنَّه دعا لرجٍل أصابه وجع يف عينيه فمسحهما ، 
 ([ .388فعمي])

 اتسعاً : مجع القران الكرمي :

كان من ضمن شهداء املسلمني يف حرب اليمامة كثرٌي من حفظة القران ، وقد نتج عن ذلك أن قام 
عنه ـ ِبشورة عمر بن اخلطاب ـ رضي هللا عنه ـ جبمع القران حيث مجع من الر ِّقاع ، أبو بكر ـ رضي هللا 

د ِّيق هذا العمل العظيم إِّىل الصَّحايب ِّ 389والعظام ، والسَّعف ، ومن صدور الر ِّجال]) ([ ، وأسند الص ِّ
فيقول : بعث إِّيلَّ اجلليل زيد بن اثبت األنصاري ـ رضي هللا عنه ـ يروي زيد بن اثبت ـ رضي هللا عنه ـ 

([ ، فإِّذا عمر بن اخلطاب عنده ، قال أبو بكر ـ 390أبو بكر ـ رضي هللا عنه ـ ملقتل أهل اليمامة])
([ ([ يوم اليمامة بقرَّاء القران ، وإِّين ِّ 391رضي هللا عنه ـ : إِّنَّ عمر أاتين فقال : إِّنَّ القتل قد استحرَّ

([ كل ِّها فيذهب كثرٌي من القران ، وإِّين ِّ أرى أن أتمر 392واطن])أخشى أن يستحرَّ القتل ابلقرَّاء يف امل
([ ؟!! فقال عمر : هذا 393جبمع القران ، قلت لعمر : كيف أفعل شيئًا مل يفعله رسول هللا )ص(])



وهللا خري! فلم يزل عمر يراجعين حىتَّ شرح هللا صدري لِّلَّذي شرح له صدر عمر ، ورأيُت يف ذلك 
 ر .الَّذي رأى عم

([ ، وقد كنت تكتب الوحي 394قال زيٌد : قال أبو بكر : وإِّنَّك رجٌل شابٌّ عاقٌل ال نتَّهمك])
([ . قال زيد : فوهللا لو كلفوين نقل جبٍل من اجلبال 395لرسول هللا )ص( ، فتتبَّع القران ، فامجعه])

([ ، 396الَعَسب]) ما كان أبثقل عليَّ ممَّا كلفين به من مجع القران! فتتبَّعت القران من
([ قال : حىتَّ وجدت 399([ ، واألكتاف])398([ ، وصدور الر ِّجال ، والر ِّقاع])397والل ِّخاف])

 اخر سورة التَّوبة مع أيب

ُكْم َعزِّيٌز َعَلْيهِّ َما َعنِّتُّْم َحرِّيٌص  خزمية األنصاري مل أجدها مع أحٍد غريه : }َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل مِّْن أَنـُْفسِّ
يٌم *{ َعلَ  نِّنَي َرُؤوٌف َرحِّ ْلُمْؤمِّ  [ حىتَّ خاَتة براءة .128: ]التوبةْيُكْم ابِّ

وكانت الصُّحف عند أيب بكٍر حياته ؛ حىتَّ توفَّاه هللا ، مثَّ عند عمر حياته ؛ حىتَّ توفَّاه هللا ، مثَّ عند 
 ([ .400حفصة بنت عمر رضي هللا عنهم])

وعلَّق البغويُّ على هذا احلديث ، فقال : فيه البيان الواضح ، فالصَّحابة ـ رضي هللا عنهم ـ مجعوا بني 
الدَّفتني القران الَّذي أنزله هللا ـ سبحانه وتعاىل ـ على رسوله )ص( من غري أن يزيدوا فيه ، أو ينقصوا منه 

نَّه كان مفرقًا يف العسب ، والل ِّخاف ، شيئًا ، والذي َحلهم على مجعه ما جاء يف احلديث ، وهو أ
وصدور الر ِّجال ؛ فخافوا ذهاب بعضه بذهاب َحَفظته ، ففزعوا فيه إِّىل خليفة رسول هللا ، ودعوه إِّىل 
مجعه ، فرأى يف ذلك رأيهم ، فأمر جبمعه يف موضع واحٍد ابت ِّفاٍق من مجيعهم ، فكتبوه كما مسعوه من 

وا قدموا شيئًا أو أخروا ، أو وضعوا له ترتيبًا مل أيخذوه من رسول هللا رسول هللا )ص( من غري أن يكون
تيب الَّذي  )ص(، ، وكان رسول هللا )ص( يلقى أصحابه ، ويعل ِّمهم ما ينزل عليه من القران على الرتَّ

ه على ذلك ، وإِّعالمه عند نزول كل ِّ  ايٍة هو اآلن يف مصاحفنا بتوقيف جربيل ـ صلوات هللا عليه ـ إَِّيَّ
([ ، وهكذا يتَّضح للقارىء 401أنَّ هذه اآلية تكتب عقيب اية كذا يف السُّورة اليت يذكر فيها كذا])

ديق ـ رضي هللا عنه ـ : أنَّه أوَّل َمن مجع القران الكرمي ، يقول  الكرمي : أنَّ من أوليات أيب بكٍر الص ِّ
([ ، أبو 402ني ، وورَّث الكاللة])صعصعة بن صوحان ـ رَحه هللا ـ : أوَّل من مجع بني اللَّوح

 ([ .403بكٍر])

([ 404وقال عليُّ بن أيب طالٍب ـ رضي هللا عنه ـ : يرحم هللا أاب بكر! هو أوَّل من مجع بني اللَّوحني])
. 



وقد اختار أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ زيد بن اثبت هلذه املهمَّة العظيمة ، وذلك ألنَّه رأى فيه املقو ِّمات 
 سيَّة للقيام هبا ، وهي :األسا

 ( سنة فيكون أنشط ملا يطلب منه . 21ـ كونه شاابً حيث كان عمره) 1

 ـ كونه أكثر أتهيالً ، فيكون أوعى له ؛ إِّذ َمْن وهبه هللا عقالً راجحاً ؛ فقد يسَّر له سبيل اخلري .2

 

إِّليه النَّفس ، ويطمئنُّ إِّليه القلب ـ كونه ثقًة ، فليس هو موضعاً للتُّهمة ، فيكون عمله مقبواًل ، وتركن 3
. 

ـ كونه كاتبًا للوحي ، فهو بذلك ذو خربٍة سابقٍة يف هذا األمر ، وممارسٍة عمليٍَّة له ، فليس غريبًا عن 4
 ([ .405هذا العمل ، وال دخيالً عليه])

ح زيداً جلمع القران ، فكان به جديراً  د ِّيق يـَُرش ِّ فات اجلليلة جعلت الص ِّ  ، وابلقيام به خبرياً . هذه الص ِّ

ـ ويضاف لذلك أنَّه أحد األربعة الذين مجعوا القران على عهد النَّب ِّ )ص( . فعن قتادة ، قال : 5
سألت أنس بن مالٍك ـ رضي هللا عنه ـ : من مجع القران على عهد النَّب ِّ )ص( ؟ قال : أربعة كلُّهم من 

 ([ .406د بن اثبت ، وأبو زيد])األنصار : أيب بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وزي

وأمَّا الطريقة الَّيت اتبعها زيٌد يف مجع القران فكان ال يثبت شيئًا من القران إِّال إِّذا كان مكتوابً بني يدي 
النَّب ِّ )ص( ، وحمفوظًا من الصَّحابة ، فكان ال يكتفي ابحلفظ دون الكتابة خشية أن يكون يف احلفظ 

مل يقبل من أحٍد شيئًا جاء به إِّال إِّذا أتى معه شاهدان يشهدان : أنَّ ذلك خطٌأ ، أو وهٌم ، وأيضًا 
([ ، وعلى هذا 407املكتوب كتب بني يدي رسول هللا )ص( ، وأنَّه من الوجوه الَّيت نزل هبا القران])

 ة والتَّحر ِّي .املنهج استمرَّ زيٌد ـ رضي هللا عنه ـ يف مجع القران حذِّراً ، متثب ِّتاً ، مبالغاً يف الد ِّقَّ 

([ ـ وسيأيت 408كما كان زيد يف طليعة من َوحََّد املصاحف يف زمن عثمان بن عفَّان ـ رضي هللا عنه])
 تفصيل ذلك ـ إبِّذن هللا ـ يف موضعه .

 

* * * 

 
 
 

 املبحث اخلامس

 أهمُّ الدُّروس ، والعرب ، والفوائد من حروب الردَّة



 ه، وااثر شرع هللا، وصفات اجملاهدين:أواًل: حتقيق شروط التَّمكني، وأسباب

 ـ حتقيق شروط التَّمكني :1

إِّنَّ االستخالف يف األرض ، والتَّمكني لدين هللا وإِّبدال اخلوف أمنًا وعٌد من هللا تعاىل مىت حقَّق 
املسلمون شروطه ، ولقد أشار القران الكرمي بكل ِّ وضوٍح إِّىل شروط التَّمكني ، ولوازم االستمرار فيه ، 

ْنُكْم َوَعمِّ  َاتِّ لََيْسَتْخلَِّفنـَُّهْم يفِّ اأَلْرضِّ َكَما اْسَتْخَلَف قال تعاىل : }َوَعَد اَّللَُّ الَّذِّيَن آَمُنوا مِّ ُلوا الصَّاحلِّ
ْم أَْمنًا يـَْعُبُدوَنينِّ الَ الَّذِّيَن مِّْن قـَْبلِّهِّْم َولَُيَمك َِّننَّ هَلُْم دِّينَـُهُم الَّذِّي اْرَتَضى هَلُْم َولَيـَُبد ِّلَنـَُّهْم مِّْن بـَْعدِّ َخْوفِّهِّ 

ًئا َوَمنْ  ُقوَن *َوأَقِّيُموا الصَّاَلَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأطِّيُعوا الرَُّسوَل   ُيْشرُِّكوَن يبِّ َشيـْ َكَفَر بـَْعَد َذلَِّك َفُأولَئَِّك ُهُم اْلَفاسِّ
 [ .56،  55: ]النورَلَعلَُّكْم تـُْرََحُوَن *{ 

ه ، وممارسة ولقد أشارت اآلَيت الكرمية إِّىل شروط التَّمكني ، وهي : اإلِّميان بكل ِّ معانيه ، وجبميع أركان
العمل الصَّاحل بكل ِّ أنواعه ، واحلرص على كل ِّ أنواع اخلري ، وصنوف الرب ِّ ، وحتقيق العبودية الشَّاملة ، 

رك بكل ِّ أشكاله ، وأنواعه ، وخفاَيه .  وحماربة الش ِّ

قد حتقَّقت ([، و 409وأمَّا لوازم التمكني؛ فهى: إِّقامة الصَّالة، وإِّيتاء الزَّكاة، وطاعة الرَّسول )ص(])
هذه الشروط واللوازم كلُّها يف عهد الصديق واخللفاء الراشدين من بعده ، وكان للصد ِّيق الفضل بعد هللا 
يف تذكري األمَّة هبذه الشروط ، ولذلك رفض طلب األعراب يف وضع الزَّكاة عنهم ، وأصرَّ على بعث 

، وال كبريٍة . قال عبد هللا بن مسعود : لقد  جيش أسامة ، والتزم ابلشَّرع كاماًل ، مل يتنازل عن صغريةٍ 
قمنا بعد رسول هللا )ص( مقامًا كدان هنلك فيه ؛ لوال أن منَّ علينا أبيب بكر ، أمجعنا على أال نقاتل 
على ابنة خماٍض ، وابنة لبون ، وأن أنكل قرى عربيًَّة ، ونعبد هللا حىتَّ أيتينا اليقني ، فعزم هللا أليب بكٍر 

ْجلِّية])على قتاهل
ُ
 ([ .410م ، فوهللا ما رضي منهم إِّال ابخلطَّة املخزية ، أو احلرب امل

 

 ـ األخذ أبسباب التَّمكني :2

ُبوَن بِّهِّ َعُدوَّ اَّللَِّّ َوعَ   ُدوَُّكْم َوآَخرِّيَن مِّنْ قال تعاىل : }َوأَعِّدُّوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم مِّْن قـُوٍَّة َومِّْن رِّاَبطِّ اخْلَْيلِّ تـُْرهِّ
 ُتْم اَل ُتْظَلُموَن *{ُدوهنِِّّْم اَل تـَْعَلُمونـَُهُم اَّللَُّ يـَْعَلُمُهْم َوَما تـُْنفُِّقوا مِّْن َشْيٍء يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ يـَُوفَّ إِّلَْيُكْم َوأَنْـ 

 [ .60]األنفال : 

ً ، فجيَّ  ً ومادَي  د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ كان إِّعداده شامالً معنوَي  ش اجليوش ، وعقد وقد الحظت : أنَّ الص ِّ
الح ،  األلوية ، واختار القادة حلروب الردَّة ، وراسل املرتد ِّين ، وحرَّض الصحابة على قتاهلم ، ومجع الس ِّ
بل ، وجهَّز الغزاة ، وحارب البدع ، واجلهل ، واهلوى ، وحكَّم الشَّريعة ، وأخذ أبصول  واخليل ، واإلِّ



اد ، واالجتماع ، وأخذ ِب بدأ التفرُّغ ، وساهم يف إِّحياء مبدأ التَّخصُّص ، فخالد لقيادة الوحدة ، واالحت ِّ
اجليوش ، وزيد بن اثبت جلمع القران ، وأبو برزة األسلمي للمراسالت احلربيَّة ، وهكذا ، واهتمَّ 

 ابجلانب األمين ، واإلِّعالم ، وغري ذلك من األسباب .

 ـ ااثر حتكيم الشَّرع :3

د ِّيق يف َتكني هللا للصَّحابة ، فقد حرصوا على إِّقامة شعائر هللا تظهر ااثر حتكيم شرع هللا يف  عصر الص ِّ
على أنفسهم ، وأهليهم ، وأخلصوا يف حتاكمهم إِّىل شرعه ، فاهلل سبحانه وتعاىل قوَّاهم ، وشدَّ أزرهم ، 

َوملَْ يـَْلبُِّسوا إِّميَانـَُهْم بِّظُْلٍم ونصرهم على املرتد ِّين ، ورزقهم األمن ، واالستقرار ، قال تعاىل : }الَّذِّيَن آَمُنوا 
 [ .82: ]األنعامأُولَئَِّك هَلُُم اأَلْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن *{ 

وحتقَّقت فيهم سنَّة هللا يف نصرته ملن ينصره ؛ ألنَّ هللا ضمن ملن استقام على شرعه أن ينصره على 
 َمْن يـَْنُصرُُه إِّنَّ اَّللََّ َلَقوِّيٌّ َعزِّيٌز * الَّذِّيَن إِّْن َمكَّنَّاُهْم يفِّ أعدائه بعزَّته ، وقوَّته ، قال تعاىل : }َولَيَـْنُصَرنَّ اَّللَُّ 

ْلَمْعُروفِّ َونـََهْوا َعنِّ اْلُمْنَكرِّ َوَّللَِِّّّ َعاقَِّبُة األُ   40: ]احلجُمورِّ *{ اأَلْرضِّ أَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َوأََمُروا ابِّ
 ،41. ] 

يف اتريخ البشريَّة أن استقامت جمموعٌة على هدي هللا إِّال منحها القوَّة ، واملنعة ، وما حدث قطُّ 
يادة يف هناية املطاف ....])  ([ .411والس ِّ

د ِّيق رضي هللا عنه .  وقد انتشرت الفضائل ، واحنسرت الرَّذائل يف عهد الص ِّ

 ـ صفات جيل التمكني :4

 َعَلى أَذِّلَّةٍ  َوحيِّبُّونَهُ  حيِّبـُُّهمْ  بَِّقْومٍ  اَّلل ُ  أَيْيتِّ  َفَسْوفَ  دِّينِّهِّ  َعن مِّنُكمْ  يـَْرَتدَّ  َمن ُنواْ آمَ  الَّذِّينَ  أَيُـَّها َيَ } قال تعاىل :
 َيَشاء َمن يـُْؤتِّيهِّ  اَّلل ِّ  َفْضلُ  َذلِّكَ  آلئِّمٍ  َلْوَمةَ  خَيَاُفونَ  َوالَ  اَّلل ِّ  َسبِّيلِّ  يفِّ  جُيَاهُِّدونَ  اْلَكافِّرِّينَ  َعَلى أَعِّزَّةٍ  اْلُمْؤمِّنِّنيَ 

عٌ  َواَّلل ُ   [ .54: ]املائدة*{  َعلِّيمٌ  َواسِّ

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ  فات املذكورة يف هذه اآلية الكرمية أوَّل َمْن تنطبق عليه أبو بكٍر الص ِّ هذه الص ِّ
فات ، وأعلى  وجيوشه من الصَّحابة الذين قاتلوا املرتد ِّين ، فقد مدحهم هللا أبكمل الص ِّ

فات :412املربَّات])  ([ ، فهذه الص ِّ

 أـ }حيِّبـُُّهْم َوحيِّبُّونَُه{ :

ا اثبتٌة له تعاىل بال كيف ، وال أتويل ، وال  مذهب السَّلف يف احملبَّة املسندة له سبحانه وتعاىل : أهنَّ
([ . لقد أحبَّ املوىل ـ عزَّ وجلَّ ـ ذلك اجليل ملا 413مشاركة للمخلوق يف شيٍء من خصائصها])



ل دينهم ، وِبا تطوَّعوا به ِبا مل يفرض عليهم فرضًا تقرُّابً إِّىل هللا ، وحب ًا لرسوله ، واُتاذهم بذلوه من أج
ا فروٌض واجبُة التَّنفيذ])  ([ .414املندوابت ، واملستحبات كأهنَّ

ه حيبُّها ، ولقد اتَّصف هذا اجليل بصفات اإلِّحسان ، والتَّقوى والصَّرب ، الَّيت ذكر املوىل ـ عزَّ وجلَّ ـ أبنَّ 
 حيِّبُّ قال تعاىل : }الَّذِّيَن يـُْنفُِّقوَن يفِّ السَّرَّاءِّ َوالضَّرَّاءِّ َواْلَكاظِّمِّنَي اْلَغْيَظ َواْلَعافِّنَي َعنِّ النَّاسِّ َواَّللَُّ 

نِّنَي *{  حيِّبُّ اْلُمتَّقِّنَي  [ ، وقال تعاىل : }بـََلى َمْن َأْوىَف بَِّعْهدِّهِّ َواتَـَّقى فَإِّنَّ اَّللََّ 134عمران : ]آل اْلُمْحسِّ
 [ .76عمران : ]آل *{ 

ولقد أحبَّ الصَّحابُة املوىل عزَّ وجل حبًَّا عظيمًا فقدَّموا حمابَّه على كل ِّ شيٍء ، وبغضوا ما أبغضه ، 
م ، وخالقهم ،  ووالوا ما وااله ، وعادوا َمْن عاداه ، واتَّبعوا رسوله ، واقتفوا أثره ، لقد أحبَّ الصَّحابة رهبَّ

أحسن إِّليها ، وأيُّ إِّحسان كإِّحسان من خلق فقدَّر ، ورازقهم ؛ ألنَّ النفوس جمبولٌة على حب ِّ من 
نسان يف أحسن تقومي ، ووعد من أطاعه جبنَّة اخللد اليت فيها ما ال عنٌي رأت ،  وشرع فيسَّر ، وجعل اإلِّ
م حباً ال مثيل  وال أذٌن مسعت ، وال خطر على قلب بشر ، هلذا كل ِّه ، وألكثر منه أحبَّ ذلك اجليل رهبَّ

موا أنفسهم ، وأهليهم ، وأمواهلم يف سبيل هللا بال تردٍُّد ، أو منٍَّة ، بل اعتربوا ذلك تفضُّاًل من له ، فقدَّ 
هللا عليهم ، أن فتح هلم ابب اجلهاد ، واالستشهاد يف سبيله ، ويسَّر هلم أسبابه ، فقاموا بذلك الواجب 

 ([ .415خري قيام])

نِّنَي أَعِّزَّ   ٍة َعَلى اْلَكافِّرِّيَن{ :ب ـ }أَذِّلٍَّة َعَلى اْلُمْؤمِّ

 فهذه صفات املؤمنني الُكمَّل أن يكون أحدهم متواضعاً ألخيه ، وولي ِّه ، متعز ِّزاً على

د ِّيق وجنوده الكرام ِبناصرة املسلمني ، وخرج بنفسه يقاتل 416خصمه ، وعدو ِّه]) ([ ؛ ولذلك قام الص ِّ
ؤمنني، وكسر شوكة املرتد ِّين ، ومل يقبل من املرتد ِّين املرتد ِّين، وسريَّ أحد عشر لواء لرفع الظُّلم عن امل

الَّذين عذَّبوا املستضعفني من مواطنيهم املسلمني إِّال أن أيخذ حبق ِّهم منهم ، فيفعل هبم كما فعلوا هبم ، 
وكذلك فعل قادة جيوشه ، وكان رضي هللا عنه حريصًا على مراعاة أحوال الرَّعيَّة يف اجملتمع ، فقد مرَّ 

 ا كيف كان يعامل اجلواري ، والعجائز ، وكبار السن ِّ ، رضي هللا عنه .بن

د ِّيق ، وَتسَّدت يف حياة الناس . فات يف عصر الص ِّ  لقد سادت هذه الص ِّ

 ج ـ }جُيَاهُِّدوَن يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َوالَ خَيَاُفوَن َلْوَمَة الَئٍِّم{ :

د ِّ  يق يف حرهبم للمرتد ِّين ، وكسرهم لشوكتهم ، ومن وقد ظهرت صفة اجملاهدة ألعداء هللا يف عصر الص ِّ
بعد يف الفتوحات اإلِّسالمية الَّيت سيأيت تفصيلها إبِّذن هللا تعاىل ، لقد جاهد الصَّحابة أعداءهم من 



أجل أن تكون كلمة هللا هي العليا ، وحتقيق عبادة هللا وحده ، وإِّقامة حكم هللا ، ونظام اإلِّسالم يف 
وان املرتد ِّين، ومنع الظُّلم بني النَّاس، وابجلهاد يف سبيل هللا حتقَّق إِّعزاز املسلمني ، األرض ، ودفع عد

د ِّيق ـ رضي هللا  وإِّذالل املرتد ِّين ، ورجع النَّاس إِّىل دين هللا ، واستطاعت القيادة اإلِّسالميَّة بزعامة الص ِّ
مل أمجع ، وأصبحت اجلزيرة هي النَّبع الصَّايف عنه ـ أن َتعل من اجلزيرة العربية قاعدًة لالنطالق لفتح العا

؛ الَّذي يتدفَّق منه اإلِّسالم ، ليصل إِّىل أصقاع األرض ، بواسطة رجاٍل عركتهم احلياة ، وأصبحوا من 
بية ، والتَّعليم ، واجلهاد ، وإِّقامة شرع هللا الشَّامل إلِّسعاد بين  أهل اخلربات املتعد ِّدة يف جماالت الرتَّ

نسان   ([ .417حيثما كان])اإلِّ

نيًا للفتوحات اإلِّسالميَّة ، حيث  لقد كان اجلهاد الَّذي خاضه الصَّحابة يف حروب الردَّة إِّعدادًا رابَّ
َتيَّزت الرَّاَيت ، وظهرت القدرات ، وتفجَّرت الطَّاقات ، واكتشفت قياداٌت ميدانيَّة ، وتفنَّن القادة يف 

ت مؤهالت اجلنديَّة الصَّادقة ، املطيعة ، املنضبطة ، الواعية ؛ الَّيت األساليب ، واخلطط احلربيَّة ، وبرز 
ي وتبذل ، ولذا   تقاتل ؛ وهي تعلم على ماذا تقاتل ، وتقد ِّم كلَّ شيٍء وهي تعلم من أجل ماذا تضح ِّ

 ([ .418كان األداء فائقاً ، والتَّفاين عظيماً])

د ِّيق حتت راية اإلِّسالم ألوَّل مرٍَّة  لقد توحَّدت شبه اجلزيرة العربية بفضل هللا ، مثَّ  جهاد الصَّحابة مع الص ِّ
 يف اترخيها بزوال الرؤوس ، أو انتظامها ضمن املد ِّ اإلِّسالمي ، وبسطت

عاصمة اإلِّسالم ـ املدينة ـ هيمنتها على ربوع اجلزيرة ، وأصبحت األمَّة تسري ِببدٍأ واحٍد ، بفكرٍة واحدٍة 
للدَّعوة اإلِّسالميَّة ، ولوحدة األمَّة بتضامنها ، وتغلُّبها على عوامل التفكُّك ،  ، فكان االنتصار انتصاراً 

د ِّيق قادرٌة على التغلُّب على أعنف  والعصبيَّة ، كما كانت برهاانً على : أنَّ الدَّولة اإلِّسالميَّة بقيادة الص ِّ
 ([ .419األزمات])

خيافون لوم أحٍد ، واعرتاضه ، ونقده ، لصالبتهم يف  وهكذا كان الصَّحابة جياهدون يف سبيل هللا ، وال
م يعملون إلِّحقاق احلق ِّ ، وإِّبطال الباطل])  ([ .420دينهم ، وألهنَّ

 د ـ }َذلَِّك َفْضُل اَّللَِّّ يـُْؤتِّيهِّ َمْن َيَشاُء{ :

هم ، وحب ِّهم هلل ، وذلَّتهم للمؤمنني ، وعزَّهتم على الكافرين ،  اإلِّشارة إِّىل ما ذُكر من حب ِّ هللا إَِّيَّ
وجهادهم يف سبيل هللا ، وعدم مباالهتم لَِّلْوم اللوَّام ، فاملذكور كلُّه فضُل هللا الَّذي فضَّل به أولياءه ، 
يؤتيه من يشاء ؛ أي : ممَّن يريد به مزيد إِّكراٍم من َسَعةِّ جوده ، وهللا واسٌع ، كثري الفواضل جلَّ 



فهو تعاىل واسع الفضل ، عليٌم ِبن يستحقُّ ذلك ممَّن حُيَْرم  ([ ، عليٌم ِبن هو أهُلها ،421جالله])
 ([ .422منه])

ديق :  اثنياً : وصف اجملتمع يف عصر الص ِّ

مات ، منها :  حني ندرس اجملتمع املسلم يف صدر اخلالفة الرَّاشدة تتَّضح لنا جمموعٌة من الس ِّ

، عميُق اإلِّميان ابهلل ، واليوم اآلخر ، مطب ٌِّق ـ أنَّه ـ يف عمومه ـ جمتمٌع مسلٌم بكامل معَّن اإلِّسالم 1
لتعاليم اإلِّسالم جبد ِّيٍَّة واضحٍة ، والتزاٍم ظاهٍر ، وأبقل ِّ قدٍر من املعاصي وقع يف أي ِّ جمتمٍع يف التاريخ ، 

ا هو حياة ا لنَّاس ، فالد ِّين ابلنسبة له هو احلياة ، وليس شيئًا هامشيًا يفيء إِّليه بني احلني واحلني ، إَِّّنَّ
ا  وروحهم ، ليس فقط فيما يؤدُّونه من شعائر تعبديَّة ، حيرصون على أدائها على وجهها الصَّحيح ، وإَِّّنَّ
من أخالقيَّاهتم ، وتصوُّراهتم ، واهتماماهتم ، وقيمهم ، وروابطهم االجتماعيَّة ، وعالقات األسرة ، 

راء والضَّرب يف مناك ب األرض ، والسَّعي وراء األرزاق ، وأمانة التَّعامل وعالقات اجلوار ، والبيع ، والش ِّ
، وكفالة القادرين لغري القادرين ، واألمر ابملعروف ، والنَّهي عن املنكر ، والرَّقابة على أعمال احلكَّام ، 
والوالة ، وال يعين هذا بطبيعة احلال أنَّ كلَّ أفراد اجملتمع هم على هذا الوصف ، فهذا ال يتحقَّق يف 

 ياةاحل

نيا ، وال يف أي جمتمٍع من البشر . وقد كان يف جمتمع الرسول )ص( ـ كما ورد يف كتاب هللا ـ  الدُّ
منافقون ، يتظاهرون ابإلِّسالم ، وهم يف دخيلة أنفسهم من األعداء ، وكان فيه ضعاُف اإلِّميان ، 

مل يكن هلم وزٌن يف ذلك اجملتمع ، وال  واملعو ِّقون ، واملتثاقلون واملبط ِّئون ، واخلائنون ، ولكن هؤالء مجيعاً 
قدرٌة على حتويل جمراه ؛ ألنَّ التَّيار الدَّافق هو تيار أولئك املؤمنني الصَّادقي اإلِّميان ، اجملاهدين يف سبيل 

 ([ .423هللا أبمواهلم ، وأنفسهم ، امللتزمني بتعاليم هذا الد ِّين])

وَيت املعَّن احلقيقي ) لألمَّة ( ، فليست األمَّة جمرَّد جمموعٍة من ـ أنَّه اجملتمع الَّذي حتقَّق فيه أعلى مست2
البشر مجعتهم وحدة اللُّغة ، ووحدة األرض ، ووحدة املصاحل ، فتلك هي الرَّوابط اليت تربط البشر يف 

األمَّة الَّيت تربط بينها  اجلاهليَّة ، فإِّن تكونت منهم أمٌَّة فهي أمٌَّة جاهليَّة ، أمَّا األمَّة ِبعناها الرَّابين ـ فهي
رابطة العقيدة بصرف النَّظر عن اللُّغة ، واجلنس ، واللَّون ، ومصاحل األرض القريبة ، وهذه مل تتحقَّق يف 
التاريخ وحده كما حتقَّقت يف األمَّة اإلِّسالميَّة ، فاألمَّة اإلِّسالميَّة هي الَّيت حقَّقت معَّن األمَّة أطول 

فتها األرض ، أمٌَّة ال تقوم على عصبية األرض ، وال اجلنس ، وال اللَّون ، وال املصاحل فرتٍة من الزَّمن عر 
ا هو رابط العقيدة يربط بني العريب ِّ ، واحلبشي ِّ ، والرُّومي ِّ ، والفارسي ِّ ، يربط بني البالد  األرضيَّة ، إَِّّنَّ



ن ، ولئن كان معَّن األمَّة قد حقَّقته هذه املفتوحة واألمَّة الفاحتة على أساس األخوَّة الكاملة يف الد ِّي
األمَّة أطول فرتٍة عرفتها األرض ؛ فقد كانت فرتة صدر اإلِّسالم أزهى فرتٍة حتقَّقت فيها معاين اإلِّسالم  

 ([ .424كلُّها ِبا فيها معَّن األمَّة على حنٍو غري مسبوٍق])

ٍة من أوامر الد ِّين وتوجيهاته ، وهي  ـ أنَّه جمتمٌع أخالقيٌّ يقوم على قاعدٍة أخالقيَّة واضحةٍ 3 مستمدَّ
قاعدٌة ال تشمل عالقات اجلنسني وحدها ، وإِّن كانت هذه من أبرز مسات هذا اجملتمع ، فهو خاٍل 
من التربُّج ، ومن فوضى االختالط ، وخاٍل من كل ِّ ما خيدش احلياء من فعٍل ، أو قوٍل ، أو إِّشارٍة ، 

الَّذي ال خيلو منه جمتمٌع على اإلِّطالق ، ولكنَّ القاعدة األخالقيَّة أوسع  وخاٍل من الفاحشة إِّال القليل
ياسة ، واالقتصاد ، واالجتماع ، والفكر ، والتَّعبري ،  بكثري من عالقات اجلنسني ، فهي تشمل الس ِّ

واستغالٍل  فاحلكم قائٌم على أخالقيات اإلِّسالم ، والعالقاُت االقتصاديَّة من بيٍع ، وشراٍء ، وتبادٍل ،
للمال قائمٌة على أخالقيَّات اإلسالم ، وعالقاُت النَّاس يف اجملتمع قائمٌة على الص ِّدق ، واألمانة ، 

 ([ .425واإلخالص ، والتَّعاون ، واحلب ِّ ، ال غمز ، وال ملز ، وال َّنيمة ، وال قذف لألعراض])

 

، وليس اجلدُّ ابلضَّرورة عبوسًا وصرامًة ، ولكنَّه  ـ أنَّه جمتمٌع جادٌّ مشغوٌل ِبعايل األمور ، ال بسفسافها4
روٌح تبعث اهلمَّة يف النَّاس ، وحتثُّ على النَّشاط ، والعمل ، واحلركة ، كما أنَّ اهتمامات النَّاس هي 
اهتماماٌت أعلى ، وأبعد من واقع احلس ِّ القريب ، وليست فيه مساُت اجملتمع الفارغة املرته ِّلة ، الَّيت 

 ([ .426ع يف البيوت ، ويف الطرقات تبحث عن وسيلٍة لقتل الوقت من شدَّة الفراغ])تتسكَّ 

ـ أنَّه جمتمٌع جمنَّد للعمل يف كل ِّ اَتاٍه ، تلمس فيه روح اجلنديَّة واضحًة ، ال يف القتال يف سبيل هللا 5
تمع ، ولكن يف مجيع فحسب ، وإِّن كان القتال يف سبيل هللا قد شغل حي ِّزًا كبريًا من حياة هذا اجمل

اهات ، فالكلُّ متأه ٌِّب للعمل يف اللحظة الَّيت يطلب منه فيها العمل ، ومن مَثَّ مل يكن يف حاجٍة  االَت ِّ
إِّىل تعبئٍة عسكريٍَّة ، وال مدنيَّة ، فهو معبَّأٌ من تلقاء نفسه بدافع العقيدة ، وبتأثري شحنتها الدَّافعة لبذل 

اه]  ([ .427)النَّشاط يف كل ِّ اَت ِّ

ـ أنَّه جمتمٌع متعب ٌِّد ، تلمس روح العبادة واضحًة يف تصرُّفاته ، ليس فقط يف أداء الفرائض ، والتَّطوُّع 6
ه عبادٌة يؤد ِّيه بروح العبادة ،  ابلنَّوافل ابتغاء مرضاة هللا ، ولكن يف أداء األعمال مجيعاً ، فالعمل يف حس ِّ

املعل ِّم الذي يعل ِّم القران ، ويفق ِّه الناس يف الد ِّين يعلم بروح العبادة احلاكم يسوس رعيَّته بروح العبادة ، و 
، والتَّاجر الَّذي يراعي هللا يف بيعه وشرائه يفعل ذلك بروح العبادة ، والزَّوج يرعى بيته بروح العبادة ، 



، وكلُّكم مسؤوٌل عن  كلُّكم راعٍ » والزَّوجة ترعى بيتها بروح العبادة ، حتقيقًا لتوجيه رسول هللا )ص( : 
 ([.428« ])رعيَّته 

مات جعلته جمتمعاً  د ِّيق ؛ الَّذي هو بداية اخلالفة الرَّاشدة ، وهذه الس ِّ هذه من أهم مسات عصر الص ِّ
ا هي  مسلمًا يف أعلى افاقه ، وهي الَّيت جعلت هذه الفرتة هي الفرتة املثاليَّة يف اتريخ اإلِّسالم ، كما أهنَّ

 نشر هذا الد ِّين ابلسُّرعة العجيبة الَّيت انتشر هبا ، فحركة الفتح ذاهتا من أسرع حركات الَّيت ساعدت يف
الفتح يف التاريخ كل ِّه ، حبيث مشلت يف أقل من مخسني عاماً أرضاً َتتدُّ من احمليط غرابً إِّىل اهلند شرقاً ، 

براز ، وكذلك دخول ا لنَّاس يف اإلِّسالم يف البالد املفتوحة وهي ظاهرٌة يف ذاهتا تستحقُّ التَّسجيل ، واإلِّ
مات الَّيت اشتمل عليها اجملتمع املسلم هي الرَّصيد احلقيقي  بال قهٍر ، وال ضغٍط ، وقد كانت تلك الس ِّ
هلذه الظَّاهرة ، فقد أحبَّ الناس اإلِّسالم ملَّا رأوه ُمطبَّقًا على هذه الصُّورة العجيبة الوضَّاءة ، فأحبُّوا أن 

 ([ .429ن بني معتنقيه])يكونوا م

 

د ِّيق يف حماربة التدخُّل األجنب ِّ :  اثلثاً : سياسة الص ِّ

أدَّت حركة الدَّولة اإلِّسالميَّة الضَّاربة يف اجلزيرة العربيَّة إِّىل جلوء كثري من القبائل اجملاورة لكلٍ  من الرُّوم ، 
مسعوا بوفاة رسول هللا )ص( ، حىتَّ سعوا للتقرُّب من  والفرس ، وأَبوا التَّسليم للدَّولة اإلِّسالميَّة ، وما إِّنْ 

الدَّولتني ، واستغلَّ الفرس والرُّوم هذه القبائل ابحلض ِّ ، والتَّشجيع ، والدَّعم لتقف ضدَّ الدَّولة 
د ِّيق التَّصد ِّي هلذا الدَّعم اخلارجي ِّ أبن أرسل َحلَة أسامة بن 430اإلِّسالميَّة]) ([ ، فكانت سياسة الص ِّ

زيٍد إِّىل الشَّام بعد وفاة رسول هللا )ص( ، فكانت تلك احلملة ِبثابة الضَّمان لعدم اسرتسال تلك 
القبائل على مهامجة الدَّولة اإلِّسالميَّة ، وأرسل أبو بكر أيضًا خالد بن سعيد بن العاص على رأس 

اجلندل ، وأرسل العالء  جيٍش إِّىل احلمقتني من مشارف الشَّام ، وعمرو بن العاص إِّىل تبوك ، ودومة
بن احلضرمي إِّىل البحرين ) أي : ساحل اخلليج العريب كل ِّه ( ، مثَّ اتبع املثَّنَّ بن حارثة الشَّيباين إِّىل 
جنوب العراق بعد القضاء على ردَّة البحرين ، واضطرت سجاح التَّميميَّة وقد كانت من نصارى العرب 

أن ترتدَّ عائدًة إِّىل العراق ملَّا رأت قوَّة املسلمني ، لقد كان  يف العراق الَّيت كانت حتت سيطرة الفرس
املسلمون بقيادة أيب بكٍر على مستوى اليقظة واملسؤوليَّة ، فحفظوا احلدود الشَّمالية بدقٍَّة ، فمن الشَّرق 

وخالد بن الوليد إِّىل الغرب على طول احلدود الشَّماليَّة املتامخة للفرس والرُّوم جند العالء بن احلضرمي ، 
مشال جند ، مُثَّ عمرو بن العاص يف دومة اجلندل ، وخالد بن سعيد على مشارف الشَّام ، انهيك عن 

 ([ .431جيش أسامة])



م كانوا يرون املدَّ  كان الفرس يرتبَّصون ابإلِّسالم الدَّوائر ، ولكنَّهم كمنوا كمون األفعى وخاصَّة أهنَّ
لَّ أقزام التَّاريخ ، ويزيح من وجهه مجيع قوى الشَّر ِّ والطُّغيان ، وعندما اإلِّسالميَّ يكتسح من أمامه ك

حانت الفرصة ابرتداد بعض القبائل عن اإلِّسالم ، وتوجَّهت قبيلة بكر بن وائل إِّىل كسرى بعد وفاة 
عمان الرَّسول )ص( تعرض عليه إِّمارة البحرين ، فالقى العرض قبواًل لديه ، وأرسل معهم املنذر بن النُّ 

على رأس قوٍَّة مؤلَّفٍة من سبعة االف فارٍس ، وراجٍل ، وعدٍد من اخليل تقارب يف أعدادها املئة 
 ([ .432ملساعدهتم يف مواجهة املسلمني ، وهم شرذمٌة ال خُيشى خطرهم كما يقول الكالعي])

 كتور حممد حسني([ ، وقد ذكر الدُّ 433وكان مسيلمة الكذاب تتطلَّع إِّليه األعني من بالط فارٍس])

هيكل : من أنَّ سجاح مل تنحدر من مشايل العراق إِّىل شبه اجلزيرة يتبعها رهطها إِّال مدفوعًة بتحريض 
 ([ .434الفرس وعمَّاهلم يف العراق ، كي يزيدوا الثَّورة يف بالد العرب اشتعااًل])

نَّ موقف الرُّوم من اإلِّسالم هذا عن دور الفرس ، أمَّا دور الرُّوم فقد كان أظهر ، وأخطر ، ذلك أل
ودولته كان أصلب ، وأعىت ، فهم أمَّة ذات فكٍر ، وعقيدٍة ، وذات نظٍم ، وقوانني متقد ِّمة ، وهلم من 
الَعدد والُعدد مدٌد ال يكاد ينقطع ، ومن احللفاء واألتباع دوٌل ودوٌل ، ولذا كانت العالقات بينهما يف 

([ ، وقد جلأ الرُّوم ومنذ وقت مبكٍر بعد 435منذ فرتاٍت مبك ِّرٍة])أعلى درجات سخونتها ، وتوتُّرها 
دام مع املسلمني ، فكان من جرَّاء ذلك غزوات : مؤتة ،  وصول كتب رسول هللا )ص( إِّىل حماولة الص ِّ

حاهبا ، كما وتبوك اللَّتان أثبتتا هلم ماد َِّيً : أنَّ الدَّولة اإلِّسالميَّة ليس من السَّهل ابتالعها ، أو شراء أص
رة العرب من قبائل الشَّام ألبناء دينهم من الرُّوم ، وعلى  أثبتتا للمسلمني من جهٍة أخرى إِّخالص متنص ِّ
الرَّغم من االتفاقيَّات الَّيت عقدها رسول هللا )ص( بنفسه إِّثر غزوة تبوك مع أمراء الشَّام من أتباع الرُّوم ، 

شة الدَّولة اإلِّسالميَّة وحماولة قص ِّ أجنحتها ، وابلتَّايل القضاء عليها ، فإِّنَّ الروم كانوا ال يكفُّون عن مناو 
د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ متنب ِّهًا هلذا األمر جيدًا ، وقد َتثَّل ذلك يف إِّصراره الشَّديد على إِّنفاذ  وكان الص ِّ

جذام ، وبلي ، جيش أسامة لوجهته ، وقد رأى قبائل العرب يف مشايل اجلزيرة من خلم ، وغسان ، و 
وقضاعة ، وعذرة ، وكلٍب تعود لالنقضاض على عهود رسول هللا )ص( الَّيت أبرمها معها ، وَمْن غري 
الدَّولة الرُّومية ميدهم بوقود املعركة من سالٍح ، ورجاٍل ، وماٍل ، وخمطَّطات؟ وكأنَّه كان يريد أن يقول 

اض العرب داخل بالدي فإِّنَّ ذلك لن يفتَّ يف عضدان حنن للرُّوم بلسان احلال : إِّنَّه على الرَّغم من انتق
 ([ .436املسلمني ، وحنن قادرون أن نصدَّ عن دولتنا أكرب هجمٍة عامليٍَّة ، ولو كانت من جانبكم])



إِّنَّ انتقاض اجلزيرة العربيَّة جدد األمل عند الفرس ، والرُّوم أبنَّ العرب سيقضون على اإلِّسالم ، وقدَّمت 
والرُّوم للعرب الثائرين على احلكم اإلِّسالمي كثرياً من املساعدات ، واوت الفار ِّين منهم ، ولذلك الفرس 

مل يكد املسلمون يعيدون اجلزيرة العربيَّة إِّىل وحدهتا حىتَّ كان األوان قد ان للزَّحف حنو الشَّمال ملواجهة 
 ([ .437العدوَّْين الكبريين اللَّذين يرتبَّصان ابإلِّسالم])

د ِّيق من قاعدته األمينة ) املدينة املنورة ( ، وبعث منها اجليوش وزوَّدها بكل ِّ ما من شأنه  لقد حترَّك الص ِّ
د ِّيق أن  أن جيعلها ذات هيبٍة يف عيون أعدائها ، ويف قلوهبم ، وقد استطاع الص ِّ

طلق لفتح بالد الشام والعراق يفيض من قاعدته اخلري على بقيَّة أرجاء اجلزيرة العربيَّة ، وما كان له أن ين
لوال أنَّه أمَّن قاعدته الكربى اجلزيرة العربيَّة ، مواليًة لإلِّسالم ، موحَّدًة على أساسه ، وقد َتثَّل أمن هذه 

 القاعدة يف ثالثة مستوَيٍت ، هي :

تعالئه به ، واثنياً : أوالً : عزم اخلليفة على مواصلة اجلهاد ، وإِّميانه الوطيد بصالحية فكره ، وَتيُّزه ، واس
نظافة جمتمعه األصغر جمتمع املدينة من مهاجرين ، وأنصار ، واثلثًا : تطهري جمتمعه األكرب وهو اجملتمع 
رك ، وعقابيل الردَّة ، وقد انبنت هذه املستوَيت بعضها على بعٍض حىتَّ مسا البناء  العريب من أدران الش ِّ

ً ، واستطاع أن يرمي به ث غور العراق والشام رمياً زعزع كياانت الرُّوم والفرس زعزعًة شديدًة يف شاخماً قوَي 
أمٍد قصري ، وما ذلك إِّال ألنَّ اجليوش املنطلقة من اجلزيرة كانت موحَّدَة الصُّفوف ، موحَّدة الفكر ، 

نًة مراكز التَّموين])  ([ .438موحَّدة الرَّاية ، حممية الظَّهر ، مؤم ِّ

 داث الردَّة :رابعاً : من نتائج أح

ا مشلت أجيااًل وامادًا ،  خلَّفت حروب الردَّة ااثرًا ونتائج مل تكن حمدودة الزَّمان ، واملكان ، وإَِّّنَّ
وتصوُّرات ، وأفكارًا ، وسلوكياٍت ، وأحكامًا ما زالت تغذ ِّي األجيال من بعدها ، وَتدُّها ابلكثري . 

 ومن أهم ِّ تلك النتائج :

 مَّا عداه من تصوراٍت ، وأفكاٍر ، وسلوك :ـ َتيُّز اإلِّسالم ع1

بعد وفاة رسول هللا )ص( اختلطت األمور ببعضها ، وسارعت األعراب إِّىل الردَّة ، فكان منهم املؤلَّفة 
ٍر ، أو من الَّذين مل يسلموا  قلوهبم ، أو من املنافقني ، أو الَّذين أسلموا رغم أنوفهم ، ويف وقٍت متأخ ِّ

نفني األوَّلني إِّسالم عيينة بن حصن الفزاري؛ الَّذي أسلم إِّسالمًا فيه دخٌن كبرٌي،  أصاًل ، ومن أمثلة الص ِّ
ولذا ما إِّن هبَّت انر الفتنة حىتَّ استجاب هلا ، وابع دينه بدنيا طليحة األسدي ، وملَّا أسر ، وبعث 

ه ابجلريد ، ويقولون : أي عدو إِّىل أيب بكٍر مقيَّدًا ابألغالل كان فتيان املدينة ميرُّون عليه ، فينخسون



([! ومن هؤالء الذين يقال : 439هللا! أكفرت بعد إِّميانك؟! فيقول : وهللا ما كنت امنت ابهلل قطُّ])
م مل يسلموا أصاًل قبيلة عنس اليمنيَّة ، وهي قبيلة الطَّاغية األسود الَّذي ادَّعى النُّبوَّة ، وفعل يف بالد  إِّهنَّ

 ل ابملسلمني .اليمن األفاعيل ، ونكَّ 

ومن أمثلة سوء الفهم لنصوص اإلِّسالم الَّيت أدَّت هبؤالء إِّىل الكفر أنَّ بعضًا منهم أنكر الزَّكاة حمتج اً 
َا َوَصل ِّ َعَلْيهِّْم إِّنَّ َصالََتَك سَ   َكٌن هَلُمْ ِبدلول قوله تعاىل : }ُخْذ مِّْن أَْمَواهلِِّّْم َصَدَقًة ُتَطه ِّرُُهْم َوتـُزَك ِّيهِّْم هبِّ

ُ مسِّيٌع َعلِّيٌم *{   [ .103: ]التوبةَواَّللَّ

 

فقد جاء يف التَّعليق على هذا اآلية يف تفسري ابن كثري ـ رَحه هللا ـ قوله : اعتقد بعض مانعي الزَّكاة من 
ا كان هذا خاص ًا برسول هللا )ص( ، وقد احتجُّوا  أحياء العرب : أنَّ دفعها إِّىل اإلِّمام ال يكون ، وإَِّّنَّ
بقوله تعاىل : وقد ردَّ عليهم هذا التَّأويل }ُخْذ مِّْن أَْمَواهلِِّّْم َصَدَقًة{ السَّقيم ( والفهم الفاسد أبو بكر ، 
وسائر الصَّحابة ) رضوان هللا عليهم( وقاتلوهم حىتَّ أدَّوها إِّىل اخلليفة، كما كانوا يؤدُّوهنا إِّىل رسول هللا 

 ([.440)ص(])

هم على ات ِّباعه ، وظهرت العصبيَّة القبليَّ  ة بقوٍَّة ، فهذا مسيلمة الكذاب يقول لبين حنيفة حمر ِّضًا إَِّيَّ
مامة منكم؟! وهللا ما  وإِّنكار حق  قريش ابلنُّبوَّة : أريد أن ُتربوين ِباذا صارت قريش أحقَّ ابلنُّبوَّة ، واإلِّ

 ([ .441م أكثر من أمواهلم])هم أبكثر منكم ، وال أجند ، وإِّنَّ بالدكم ألوسع من بالدهم ، وأموالك

وهذا الرَّجال بن ُعنفوة احلنفي الَّذي أضلَّه هللا على علٍم بعد أن قرأ القران ، وفقه يف الد ِّين يقول يف 
([ . وهذا طلحة 442حقيقة النُّبوَّة بني رسول هللا ، ومسيلمة : كبشان انتطحا ، فأحبُّهما إِّلينا كبشنا])

راه ، ومسع منه ما علم به كذبه : أشهد أنَّك كذَّاب ، وأنَّ حممداً صادٌق ،  النمريُّ قال ملسيلمة عندما
 ([ .443ولكن كذَّاب ربيعة أحبُّ إِّلينا من صادق ُمضر])

بل إِّن مسيلمة يعرف كذب نفسه ، فلمَّا كانت معركة اليمامة ، وبدت الغلبة للمسلمني ؛ قال له 
من النَّصر ، واآلَيت؟ فقال : قاتلوا عن أحسابكم ، فأمَّا أصحابه حمنقني عليه : أين ما كنت تعدان به 

 ([ .444الد ِّين فال دين])

واختلطت عليهم التصوُّرات ، واألفكار ، والسُّلوكيَّات ، واآلمال ، وعمل املرتدُّون على إِّهناء اإلِّسالم ، 
فشل ، وُأحبطت مجيعها وحموه من الوجود ، وتكالبت قوى الشَّر ِّ على ذلك ، ولكن حماوالهتم ابءت ابل

؛ الَّيت تربَّت على يد  بتوحُّد املسلمني ، وَتمُّعهم ، وتكتُّلهم حول القاعدة الصُّلبة للمجتمع اإلِّسالمي ِّ
رسول هللا )ص( ، وأصبحت تشبه القطب املغناطيسي الضَّخم الَّذي قام ـ حبكم طبيعته ، وخصائصه ـ 



يَّة االجنذاب إِّىل هذا القطب املغناطيسي الضَّخم جبذب كل ِّ َمْن كان مؤهَّاًل لإلِّسالم ، وحي مل خاص ِّ
ا يف قوَّة تفرُّده  الفعَّال ، فقد أدَّى هذا التجمُّع إِّىل إِّظهار قوَّة اإلِّسالم ، ليس بكثرة العدد والُعدَّة ، وإَِّّنَّ

 تصوُّراً ، وفكراً ، وسلوكاً يف لبناته

يها تلك اللبنات جمتمعًة ، والقوَّة يف وضوح التَّعامل مع احلدث الصُّلبة ، وتربيتها الفذَّة الَّيت تربَّت عل
ا كانوا واضحني وضوح عبارة أيب بكٍر  دون مواربٍة ، أو تريٍُّث ، أو إِّغماضِّ عنٍي وفتحِّ األخرى ، وإَِّّنَّ

ديق للمسلمني مجيعًا : من كان يعبد حممَّدًا ؛ فإِّنَّ حممَّدًا قد مات ، ومن كان يعبد هللا ؛ فإِّنَّ هللا  الص ِّ
 ([ .445حيٌّ ال ميوت])

إِّنَّ من نتائج أحداث الردَّة حفظ التصوُّر اإلِّسالمي ِّ من التَّحريف ، والتَّشويه ، وَأْن َترَّدت الرَّاية 
اإلِّسالميَّة من العصبيَّة اجلاهليَّة ، والوالء املختلط ، وصارت خالصًة من أيَّة شائبٍة ، وأنَّ التَّصوُّر 

ال يقبل املداهنة مهما كانت الظُّروف احمليطة ، وأنَّ القوَّة اإلِّسالميَّة ال ترتبط ابلعدد وال  اإلِّسالميَّ 
العدَّة ، ولكن بقوَّة اإلِّميان والرُّوح املعنويَّة ، وأنَّ األصل دعوة النَّاس إِّىل اإلِّسالم ، وليس مقاتلتهم ، 

 ([ .446م على كل ِّ شيٍء])فالدَّعوة أوَّالً ، وأنَّ احلرص على النَّاس هو املقدَّ 

 ـ ضرورة وجود قاعدٍة صلبٍة للمجتمع :2

أظهرت أحداث الردَّة معادن أصيلًة يف بنية قاعدة هذه الدَّولة ، وكشفت عن عناصر صلبٍة ، فلم 
 يكونوا أفرادًا متناثرين ، ولكنَّهم كانوا يشك ِّلون القاعدة هلذا اجملتمع ، وهلذه الدَّولة ، ومل تكن قاعدةً 

ا كانت قاعدًة صلبًة واعيًة ، تدرك حقيقة نفسها ، وحقيقة عدو ِّها  رخوًة ، أو هشًَّة ، أو ساذجًة ، وإَِّّنَّ
عاب ، وهي مع  ، وتعي أبعاد املخاطر من حوهلا ، وُتط ِّط ابنتباٍه ، ويقظٍة كاملٍة يف مواجهة كل ِّ الص ِّ

خصومها ، وأزالت كلَّ العوائق من طريقها ،  هذا وذاك موصولٌة ابلقوي العزيز ، وهلذا انتصرت على كل ِّ 
فقد حافظت هذه القاعدة على اإلِّسالم ، ودولته ، وسامهت يف مجع احلشود لكسر شوكة أهل الردَّة ، 
وعملت على مل ِّ مْشل النَّاس من حوهلا ، ومتَّ بفضل هللا ، مثَّ جهود هذه القاعدة الصُّلبة حفظ كيان 

 ([ .447ها])األمَّة ، وبقائها ، وتنميت

 ـ َتهيز اجلزيرة كقاعدة للفتوح اإلِّسالميَّة :3

د ِّيق ـ  ِبجرَّد وفاة الرسول )ص( تناثرت التجمُّعات ، وَترَّدت كثرٌي من القبائل على اخلليفة ، وقام الص ِّ
د ِّيق رضي هللا عنه ـ مع الصَّحابة بعمٍل شاقٍ  عظيٍم استطاعوا أن خُيضعوا القبائل للدَّولة ، وأشرف الص ِّ 

داريَّة ، وجنح جناحًا ابهرًا ، والتحمت القبائل  بويَّة ، والتَّعليميَّة ، واحلربيَّة ، واإلِّ على تنفيذ اخلطط الرتَّ



العربيَّة مع الدَّولة اإلِّسالميَّة وأصبحت جزيرة العرب بسكَّاهنا قاعدة الفتوح اإلِّسالميَّة بعد ذلك ، 
إلِّسالم ؛ ليصل إِّىل أصقاع األرض فاحتًا ، ومعل ِّمًا ، وصارت هي النَّبع الَّذي يتدفَّق منه ا

 ([ .448ومرب ِّياً])

 

إِّنَّ جزيرة العرب هي قاعدة الفتوح ، فكيف يتسَّنَّ الفتح إِّذا مل تكن له قاعدة ، أو كانت هذه القاعدة 
ها لألعمال مضطربًة غري مستقرَّة ، أمَّا اآلن فقد أصبح ممكنًا تعبئة كل ِّ طاقات شبه اجلزيرة ، وحشد

 ([ .449احلربيَّة الَّيت تلت])

 ـ اإلِّعداد القيادي حلركة الفتوح اإلِّسالميَّة :4

ومن خالل أحداث الردَّة الَّيت ميَّزت الصُّفوف ، وامتحنت الطَّاقات ، والقدرات ، وكشفت عن الطَّبقة 
يت القيادة للمعادن اليت كانت تغطي معادن األمَّة ، ظهرت املعادن اخلسيسة على حقيقتها ، وأعط

النَّفيسة الصُّلبة املصقولة لتمسك بزمام األمور يف حركة الفتوح ، فاملصادر التَّارخييَّة َتدُّان ِبعلوماٍت مجَّة 
عن قياداٍت مل تكن من املهاجرين ، وال من األنصار ، وال من الصَّحابة ، ولكنَّهم تربَّوا من خالل  

أحداث الردَّة ، وميَّزهتم عن غريهم ، ليصلوا إِّىل صدارة اجليوش الفاحتة كتاب هللا مباشرًة ، مثَّ صقلتهم 
 ، وشهد هلم اجلميع ابحلنكة ، واألداء املتفاين ، واإلِّميان الصَّادق .

هذا وقد كانت القيادة املركزيَّة يف املدينة وميادين القتال تديرها قياداٌت غايًة يف التَّفاهم ، والتَّعاون ، 
على الرَّغم من بعد املسافات ، إِّال أنَّ التَّوازن الرَّائع بني دور كلٍ  من القيادة املركزية ، وقيادات  والتَّحاب ِّ 

 ([ .450ميادين القتال كان واضحاً ، وابرزاً])

 ـ الفقه الواقعي للردَّة :5

ة كحالة تعرتي بعض وردت العديد من النُّصوص القرانيَّة ، واألحاديث النَّبويَّة الَّيت حتدَّثت على الردَّ 
البشر ، وكلُّ ما ورد من النُّصوص ظلَّت يف إِّطارها العام ِّ النَّظري الثابت ، ومل تكن قد مورست بشكٍل 
عامٍ  يف الواقع ، وملا وقعت الردَّة ، وعاشها املسلمون عملي ًا ، واستنبطوا هلا أحكامًا على ضوء تلك 

اديًة لفقه تلك النُّصوص ، ويتَّضح هذا من نقاٍش بني النُّصوص ، كانت تلك االستنباطات معامل ه
الصَّحابة حول موقفهم من هؤالء القوم ، فكانوا يعودون إِّىل النُّصوص يدرسون ، ويتحاورون حوهلا ، 
وسرعان ما يتَّفقون على صورٍة واحدٍة سواٌء يف تقييمهم ، وتوصيفهم الوصف املنطبق عليهم ، أم يف 

ه الوقفات العمليَّة أمام احلدث والنَّص ِّ أنتجت أبوااًب يف كتب التَّشريع اإلِّسالمي ِّ طريقة معاملتهم ، فهذ



ضمَّت تفصيالٍت تشريعيًَّة دقيقًة عن أحكام الردَّة ، مثَّ صار عمل الصَّحابة سابقًة فقهيًَّة تؤخذ يف 
 ([ .451االعتبار عند استنباط اجتهاٍد ، أو تطبيق حكٍم فيما بعد])

 

َْهلِّهِّ{ : ـ }َوالَ 6 ُء إِّالَّ أبِّ  حيِّيُق اْلَمْكُر السَّىي ِّ

ا هي حماولٌة َيئسةٌ  إِّنَّ أيَّة حماولٍة للتمرُّد على دين اإلِّسالم سواٌء أقام هبا فرٌد ، أم مجاعٌة ، أم دولٌة ، إَِّّنَّ
ا هو َترٌُّد على أمر هللا املتمث ِّل بكتابه ؛ الَّذي  ماهلا اإلِّخفاق الذَّريع ، واخليبة الشَّنيعة ؛ ألنَّ التمرُّد إَِّّنَّ

تكفَّل حبفظه ، وحفظ مجاعة تلتفُّ حوله ، وتقيمه يف نفوسها ، وواقعها مدى الدَّهر ، وحبكمه 
القاضي ابلعاقبة للمتَّقني وابملن ِّ على املستضعفني أن يُديل هلم من الظَّاملني . إِّنَّ مصري الكائدين لدين 

نيا ، واآل  خرة ، وما أمجل ما قال الشاعر :هللا هو البوار يف الدُّ

نَـَها ـ استقرار التنظيم 7([ 452فـََلْم َيُضْرَها َوَأْوَهى قـَْرنَه الَوعُِّل])  كناطٍح صخرًة يوماً لُِّيوهِّ
 اإلِّداري يف اجلزيرة :

د ِّيق يف حروب الردَّة على نظام الوالَيت ، وهي : مكَّة  داريُّ بعد انتصار الص ِّ ، وكان استقرَّ التَّقسيم اإلِّ
أمريها عتَّاب بن أسيد . والطَّائف ، وأمريها عثمان ابن أيب العاص . وصنعاء ، وأمريها املهاجر بن أيب 
أمري . وحضرموت ، وواليها زَيد بن لبيد . وخوالن ، وواليها يعلى بن أميَّة . وزبيد ، ورقع ، وواليهما 

ن جبل . وجنران ، وواليها جرير ابن عبد هللا . أبو موسى األشعري . أمَّا َجَند اليمن ؛ فأمريها معاذ ب
وجرش ، وواليها عبد هللا بن ثور . والبحرين وواليها العالء بن احلضرمي ِّ . وُعَمان ، وواليها حذيفة 

 ([ .453الغلفاين . واليمامة ، وواليها سليط بن قيس])

 

* * * 

 
 
 

 الفصل الرابع

د ِّيق ، واستخالفه  فتوحات الص ِّ

 هللا عنهما ـ ووفاتهلعمر ـ رضي 

 َتهيد :



نيا هي توحيد هللا ، وحتقيق عبوديَّتِّه الشَّاملة يف هذه احلياة كما  إِّنَّ غاية وجود األمَّة املسلمة يف هذه الدُّ
ْنَس إِّالَّ لِّيَـْعُبُدونِّ *{  [ . فإِّذا كان َخْلُق اجلن ِّ ، 56: ]الذارَيتقال تعاىل : }َوَما َخَلْقُت اجلِّنَّ َواإلِّ

نس الغاية منه عبادة هللا وحده سبحانه وتعاىل ؛ فكان لزامًا على األمَّة املسلمة أن تسعى لتحقيق واإلِّ 
هذه الغاية ، وحتمُّل هذه األمانة ، وأعباء تبليغها للنَّاس أمجعني ، ابلدَّعوة إِّىل هللا ، وتعليم النَّاس ، 

الَّيت تقف يف وجه أداء هذه األمانة إِّىل النَّاس  وتربيتهم على منهج هللا ، والعمل على إِّزالة كل ِّ العقبات
أمجعني ، وبذلك يتحقَّق بسط سيادة الشَّرع احلكيم على كل بين البشر ، ويصبح اجلميع يدينون 

([ ، ولذلك شرع هللا 454حباكمية هللا سبحانه املطلقة املتمث ِّلة يف خضوع اجلميع لشرع هللا تعاىل])
زالة احلوا  جز ، والعقبات املانعة من مساع دين الفطرة ؛ الَّيت فطر النَّاس عليها .تعاىل اجلهاد إلِّ

قال ابن تيميَّة : وإِّذا كان أصل القتال املشروع هو اجلهاد بقصد أن يكون الد ِّين كلُّه هلل ، وأن تكون  
 ([ .455كلمة هللا هي العليا ؛ فمن منع قوتل ابت ِّفاق املسلمني])

لدَّعوة إِّىل هللا ، فأرسل الكتب ، والرُّسل إِّىل القادة ، وامللوك ، والزُّعماء . وقد قام )ص( بتبليغ واجب ا
وبعث السَّراَي ، واجليوش إلِّزالة احلواجز البشريَّة ، واألعراف اجلاهليَّة ، واملوانع النَّفسيَّة ، والعوائق املاد ِّيَّة 

ض البعوث ، والغزوات ، والَّيت كان اخرها املانعة من مساع اإلِّسالم ، وتفهُّمه ، بل قاد )ص( بذاته بع
 هـ .9غزوة تبوك سنة 

ون بني ثالثٍة : إِّمَّا أن يدخلوا اإلِّسالم ، ويكونوا للمسلمني  والنَّاس يف كل ِّ هذه املعارك ، والغزوات خمريَّ
 إِّخواانً ، وإِّما أن خيتاروا البقاء على كفرهم ، ويدفعوا اجلزية ، وإِّما أن

 ([ .456، فيكون السَّيف فاصالً بيننا وبينهم])يرفضوا هذا وذاك 

ديق ـ رضي هللا عنه ـ على هذا املنهج وشرع يف إِّرسال اجليوش لتحقيق بشائر الرَّسول بفتح   وسار الص ِّ
فو » كثرٍي من املمالك والبالد ، كفتح العراق ، وغريها من البالد ، فقد قال )ص( لعدي ِّ بن حامت : 

هللا هذا األمر ؛ حىتَّ ُترج الظَّعينة من احلرية ؛ حىتَّ تطوف ابلبيت يف غري  الذي نفسي بيده! ليتمنَّ 
 ([ « .457جوار أحٍد ، ولتفتحنَّ كنوز كسرى بن هرمز!])

رات رصيداً ماد َِّيً ،  وقد وضع رسول هللا )ص( اخلطوط العريضة لتلك الفتوحات ، وأضافت تلك املبش ِّ
يًَّا لألمَّة ، و  قد حاول املستشرقون ، وأذانهبم ، وأعداء اإلِّسالم أن جير ِّدوا الفتوحات ومعنوَيً  ، وحس ِّ

نيَّة ، ومقاصدها السَّامية ، وألصقوا حبركة الفتوحات هتماً  اإلِّسالميَّة من دوافعها الدَّعوية ، وأهدافها الرابَّ
 ابطلًة ال تقوم أمام الدَّليل ، والربهان ، واحلجَّة .



د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ كان غرضها إِّنَّ اهلدف الرَّفيع ، و  املقصد السَّامي حلركة الفتوحات الَّيت قادها الص ِّ
د ِّيق واملسلمون معه  نشر دين هللا تعاىل بني النَّاس ، وإِّزاحة الطَّواغيت من على رقاب النَّاس ، وكان الص ِّ

ن أخالق جيل النَّصر ، فقد كانوا على يقنٍي ِبا أخرب هللا ورسوله من النَّصر ، والتَّمكني ، وهذا اليقني م
هْلَُدى َودِّينِّ احلَْق ِّ لُِّيْظهِّرَُه َعَلى الد ِّينِّ ُكل ِّهِّ َولَ  ْو َكرَِّه على يقنٍي بقوله تعاىل : }ُهَو الَّذِّي أَْرَسَل َرُسوَلُه ابِّ

نـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم [ وبقوله تعاىل : }إِّانَّ لَنَـْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَّذِّيَن آَمنُ 9: ]الصفاْلُمْشرُِّكوَن *{  وا يفِّ احْلََياةِّ الدُّ
[ ولنرتك األحداث يف حركة الفتوحات ُتربان عن احلقائق ، وتوضح الطَّريق 51: ]غافراأَلْشَهاُد *{ 

 ألبناء األمَّة الصَّادقني .

 
 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 

 املبحث األول

 فتوحات العراق

د ِّيق لفتح العراق :  أوالً : خطَّة الص ِّ

انتهت حروب الردَّة ، واستقرَّت األمور يف اجلزيرة العربيَّة الَّيت كانت ميدااًن هلا ، حىتَّ شرع ما إِّن 
د ِّيق لفتح العراق  د ِّيق يف تنفيذ خطَّة الفتوحات الَّيت وضع معاملها رسول هللا )ص( ، فجيَّش الص ِّ الص ِّ

 جيشني :

مة ، فكتب إِّليه أيمره أبن يغزو العراق من جنوبه ـ األوَّل بقيادة خالد بن الوليد ، وكان يومئٍذ ابليما1
([ 458الغريب ِّ ، وقال له : سر إِّىل العراق حىتَّ تدخلها ، وابدأ ) بفرج اهلند ( أي ثغرها ، وهي األبلَّة])

، وأكره أبن أييت العراق من أعاليهم ، وأن يتألَّف النَّاس ، ويدعوهم إِّىل هللا عزَّ وجل ، فإِّن أجابوا وإال 
خذ منهم اجلزية ، فإِّن امتنعوا عن ذلك قاتلهم ، وأمره أال ُيكره أحدًا على املسري معه ، وال يستعني أ



([ كلَّ امرىٍء مرَّ به من املسلمني 459ِبن ارتدَّ عن اإلِّسالم وإِّن كان عاد إِّليه ، وأمَره أن يستصحب])
 ([ .460اً خلالٍد رضي هللا عنه])، وشرع أبو بكر يف َتهيز السَّراَي ، والبعوث ، واجليوش إِّمداد

([ واحلجاز ، فكتب إِّليه أبن يغزو 461ـ اجليش الثاين بقيادة عياض بن غنم ، وكان بني الن ِّباج])2
([ وقال له : سر حىتَّ املصيخ وابدأ هبا ، مث ادخل العراق 462العراق من مشاله الشَّرقي ابدائً ابملصيخ])

أردف أمره هذا بقوله : َواْئذن ملن شاء ابلرُّجوع ، وال تستفتحا  من أعالها حىت تلقى خالدًا . مثَّ 
ِبتكاره . أي : ال َتربا أحدًا على السَّري معكما إِّكراهًا فمن شاء فليقدم ، ومن شاء 

 ([ .463فليحجم])

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ إِّىل خالٍد ، وعياض : . . مثَّ يستبقان إِّىل احلرية ،  وكتب الص ِّ

بق إِّىل احلرية ؛ فهو أمرٌي على صاحبه ، وقال : إِّذا اجتمعتما إِّىل احلرية ، وقد فضضتما مساحل فأيُّهما س
فارس ، وأمنتما أن يؤتى املسلمون من خلفهم ، فليكن أحدكما ردءًا للمسلمني ، ولصاحبه ابحلرية ، 

 ([ .464؛ املدائن]) وليقتحم اآلخر على عدو ِّ هللا وعدو ِّكم من أهل فارس داَرهم ، ومستقرَّ عز ِّهم

د ِّيق على حماربة الفرس ، وقال له : ابعثين 3 ـ وكان املثَّنَّ بن حارثة قد قدم على أيب بكٍر ، وحثَّ الص ِّ
على قومي ، ففعل ذلك أبو بكر ، فرجع املثَّنَّ ، وشرع يف اجلهاد ابلعراق ، مثَّ إِّنَّه بعث أخاه مسعود 

ب معه أبو بكر إِّىل املثَّنَّ : أمَّا بعد : فإِّين ِّ قد بعثت إِّليك خالد بن حارثة إِّىل أيب بكٍر يستمدُّه ، فكت
بن الوليد إِّىل أرض العراق ، فاستقبله ِبن معك من قومك ، مثَّ ساعده ، ووازره ، وكاتفه ، وال تعصنيَّ 

}حُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّّ له أمراً ، وال ُتالفنَّ له رأَيً ، فإِّنه من الذين وصف هللا ـ تبارك ، وتعاىل ـ يف كتابه : 
نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا{  اُء َعَلى اْلُكفَّارِّ ُرََحَاُء بـَيـْ دَّ [ . فما أقام معك فهو 29: ]الفتحَوالَّذِّيَن َمَعُه َأشِّ

 ([ .465األمري ، فإِّن شخص عنك فأنت على ما كنت عليه])

د ِّيق ، وكان من قوم املثَّنَّ رجٌل يدعى : مذعور بن عديٍ   ، خرج عن املثَّنَّ بن حارثة ، وراسل الص ِّ
وقال له : أمَّا بعد : فإِّين ِّ امرؤ من بين عجل ، أحالس اخليل ـ أي : يلزمون ظهورها ـ وفرسان الصَّباح ـ 
أي : يغريون صباحاً ـ ومعي رجاٌل من عشرييت الرَّجل خرٌي من مئة رجٍل ، ويل علٌم ابلبلد ، وجراٌء على 

 ([ .466ٌر ابألرض ، فول ِّين أمر السَّواد أكفكه إِّن شاء هللا])احلرب وبص

د ِّيق ، فقال له : . . . فإِّين ِّ أخرب  وكتب املثَّن بن حارثة رضي هللا عنه بشأن مذعور بن عديٍ  إِّىل الص ِّ
خليفة رسول هللا )ص( أنَّ امرًأ من قومي يقال له : مذعور بن عديٍ  أحد بين عجل يف عدٍد يسري ، 

د ِّيق 467نَّه أقبل ينازعين ، وخيالفين ، فأحببت إِّعالمك ذلك لرتى رأيك فيما هنالك])وإِّ  ([ ، وردَّ الص ِّ



على مذعور بن عديٍ  ، فقال له : أمَّا بعد : فقد أاتين كتابك ، وفهمت ما ذكرت ، وأنت كما 
، فتكون معه  وصفت نفسك وعشريتك نعم العشرية ، وقد رأيت لك أن تنضمَّ إِّىل خالد بن الوليد

 ([ .468وتقيم معه ما أقام ابلعراق ، وتشخص معه إِّذا شخص])

وكتب إِّىل املثَّنَّ بن حارثة :... فإِّنَّ صاحبك العجليَّ كتب إِّيلَّ يسألين أمورًا ، فكتبت إِّليه امره بلزوم 
 خالد حىتَّ أرى رأيي ، وهذا كتايب إِّليك امرك أن ال تربح العراق حىتَّ خيرج منه

بن الوليد ، فإِّذا خرج منه خالد بن الوليد فالزم مكانك ؛ الذي كنت به ، وأنت أهٌل لكل ِّ زَيدٍة خالد 
 ([ .469، وجديٌر بكل ِّ فضٍل])

 وممَّا سبق ميكننا أن نستخلص بعض الدروس والعرب والفوائد ، فمنها :

 ([ .470نيت عشرة])ـ كان اتريخ بعث خالد إِّىل العراق يف شهر رجب ، وقيل : يف احملرم سنة اث1

د ِّيق :2  ـ احلسُّ االسرتاتيجيُّ عند الص ِّ

د ِّيق إِّىل قائديه خالٍد ، وعياٍض تشري إِّىل احلس ِّ االسرتاتيجي ِّ املتقد ِّم ؛ الذي   إِّنَّ األوامر الَّيت وجَّهها الص ِّ
ديق ـ رضي هللا عنه ـ فقد أعطى مجلة تعليماٍت عسكريٍة اسرتاتيجيٍَّة ، وتكتيكيٍَّة ،  كان ميلكه الص ِّ

ا هو ميارس القيادة من  فحدَّد لكلٍ  من القائدين املسلمني جغرافيًا منطلقه للدُّخول إِّىل العراق ، كأَّنَّ
غرفة العمليَّات ابحلجاز ، وقد بسطت أمامه خارطة العراق بكل ِّ تضاريسها ، ومسالكها ، فيأمر 

) أي : األبلَّة ( ، وأيمر الثاين ) عياضًا (  أحدمها ) خالدًا ( بدخول العراق من أسفلها جنواًب بغرب
بدخول العراق من أعالها مشااًل بشرق ) أي : املصيخ ( ، وأيمر االثنني معاً أن يلتقيا يف وسط العراق 
. وال ينسى اخلليفة مع ذلك أن أيمرمها أبن ال ُيكرها النَّاس على االخنراط يف جيشهما ، وأن ال جيربا 

ا كان طوعي ًا ، أحدًا على البقاء م عهما للقتال ، فلم يكن التَّجنيد يف نظره إِّلزامي ًا ، إَِّّنَّ
([ً  ([ .471واختيارَي 

 ـ حتديد احلرية كموقٍع اسرتاتيجي :3

د ِّيق السَّيطرة على احلرية ، وذلك ألمه ِّيتها العسكريَّة ، فاحلرية تقع على بعد  كان هدف اخلليفة الص ِّ
( ، وتبعد عن ) النَّجف ( مسرية ساعٍة للفارس إِّىل اجلنوب الشَّرقي  ثالثة أمياٍل جنوب ) الكوفة

للنَّجف ، والنَّاظر على اخلارطة يرى ألوَّل وهلٍة أمه ِّية هذا املوقع االسرتاتيجي ، فاحلرية كانت ) عقدة 
عرب هنر  مواصالت ( يف نقطٍة تتَّصل هبا الطُّرق من مجيع االَتاهات ، فهي تتَّصل ابملدائن من الشَّرق

الفرات وتتَّصل مشااًل بـ) هيت ( وتتَّصل بـ) األنبار ( على جسر األنبار ، وتتَّصل ابلشام من الغرب ،  



كما تتَّصل بـ) األبلَّة ( يف منطقة ) البصرة ( ابلعراق ، ويف ) كسكر ( يف ) السَّواد ( ، ويف ) النُّعمانية 
د ِّيق مصيباً ( على هنر دجلة ، ومن هذا يتَّضح جلي ًا أمه ِّ  ية السَّيطرة على هذا املوقع املهم ِّ ، وكان الص ِّ

عندما جعلها هدفًا جليشني ، مها جيش خالٍد ، وجيش عياض ، فاحلرية كانت قلب العراق ، وأقرب 
 منطقة مهمَّة إِّىل املدائن عاصمة

، ولذا كانت ترسل القوَّات اإلمرباطورية الفارسيَّة ، الَّيت كانت تدرك هذه القيمة االسرتاتيجيَّة للحرية 
ابَتاهها دائمًا الستعادهتا ، ألنَّ املسيطر على احلرية يؤم ِّن سيطرته على املنطقة الكائنة غريب الفرات 

 ([ .472أبمجعها ، وهي عدا هذا كانت مهمَّة للقوات اإلِّسالميَّة يف قتاهلا الرُّوم يف بالد الشَّام])

د ِّيق للوصول إِّىل  احلرية يف الفتوحات يُعرف يف اخلطط العسكريَّة للجيوش احلديثة حبركة إِّنَّ ُتطيط الص ِّ
فكَّي الكمَّاشة ، أو عملية االلتفاف الدَّائري أبكثر من جيٍش ، وهذا يؤك ِّد : أنَّ عمليَّة فتح العراق ، 
وضم أطراف شبه اجلزيرة العربيَّة عن طريق اجلهاد مل تكن حمض مصادفٍة ، أو نتيجًة جملرَيت 

 ([ .473احلوادث])

اذ القرارات  ويظهر للباحث فقه أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ يف التَّخطيط اجلهادي أبنَّه كان يرتكز على اُت ِّ
بتنظيم اجليوش ، وتوجيهها ، وحتديد واجباهتا ، وأهدافها ، وتنسيق التَّعاون فيما بينها ، وحتقيق التَّوازن 

دارة العمليَّات القتاليَّة ابألساليب على مسارح العمليَّات ، غري أنَّه ي رتك لقادته حر ِّيَّة العمل العسكري إلِّ
 ([ .474؛ اليت يروهنا مناسبًة ، وابلطَّرائق ؛ الَّيت تستجيب ملا جياهبونه من مواقف])

 ـ نكران الذَّات عند املثَّنَّ بن حارثة :4

 بن حارثة الشَّيباين ، وكان يقاتل األعداء يف ومن املواقف الَّيت تذكر يف اجلهاد يف العراق ما كان للمثَّنَّ 
العراق بقومه ، وملا علم بذلك أبو بكر سرَّه ما كان منه ، فأمَّره على َمْن بناحيته ، وذلك قبل جميء 
د ِّيق لغزو فارس رأى أنَّ خالدًا أجدر القواد هبذه املهمَّة ، فوجهه هلا ،  خالد ، فلمَّا توجهت مهَّة الص ِّ

إِّىل املثَّنَّ أيمره ابالنضمام إِّىل خالٍد ، وطاعته ، فما كان منه إِّال أن سارع يف االستجابة ،  وكتب كتاابً 
وحلق خبالٍد ، هو وجيشه ، وإِّنَّ هذا موقٌف يُذكر للمثَّنَّ حيث مل يـَُغرَّه كثرة جيشه ، وال كونه أقدم من 

 ([ .475أحقُّ ابلقيادة من خالٍد])خالٍد يف إِّمرة جيوش العراق ، فلم حيمله ذلك على أن يرى أنَّه 

د ِّيق ألمر اجلهاد يف سبيل هللا :5  ـ احتياط الص ِّ

وقد جاء يف كتاب أيب بكٍر خلالٍد ، وعياض بن غْنم أن استنفروا َمْن قاتل أهل الردَّة ، ومن ثبت على 
 يشهداإلِّسالم بعد رسول هللا )ص( ، وال يغزونَّ معكم أحٌد ارتدَّ حىتَّ أرى رأيي ، فلم 



م مرتدٌّ]) م بعد ذلك ، حينما ثبتت استقامُتهم ،  476األَيَّ ([ ، يعين يف أوَّل األمر ، وقد شهدوا األَيَّ
كما سيأيت إبِّذن هللا تعاىل . وهذا املوقف من أيب بكٍر مبينٌّ على االحتياط ألمر اجلهاد يف سبيل هللا 

نيا ، فيكونوا س  بباً يف فشل اجملاهدين ، واختالل صفوفهم .تعاىل ، حىتَّ اليشرتك فيه طالَّب الدُّ

وهذا درٌس تربويٌّ من أيب بكٍر استفاده من الدُّروس النَّبويَّة الغالية ، وذلك يف تنقية الصَّف ِّ اإلِّسالمي 
من الشَّوائب ، وتوحيد هدفه حىتَّ يكون خالصًا لوجه هللا تعاىل ، فيأمن بذلك من االنتكاسات 

بب تعدُّد األهداف ، ولقد حرص أبو بكر على هذا املبدأ السَّامي مع شدَّة اخلطرية الَّيت حتدث بس
احتياج اجليش اإلِّسالمي ِّ انذاك إِّىل الر ِّجال ، ممَّا يدلُّ على قناعته التَّامة أبن العربة بسمو ِّ اهلدف ، 

 ([ .477واإلِّخالص ، ال بكثرة العدد])

 :ـ الر ِّفق ابلناس ، والتَّوصية بفالحي العراق 6

د ِّيق خلالٍد : وأتلَّف أهل فارس ، ومن كان يف ملكهم من األمم]) ([ . وهذا القول 478ويف قول الص ِّ
بنيَّ لنا اهلدف من اجلهاد اإلِّسالمي خارج بالد اإلِّسالم ، فهو جهاد دعوي ، يقصد به دعوة النَّاس 

احلكومات ، فإِّنَّه ال بدَّ من إِّزالتها ؛  إِّىل الدُّخول يف اإلِّسالم ، وملَّا كانت الدَّعوة غري ممكنٍة مع بقاء
لتمكني شعوهبا من الدُّخول يف اإلِّسالم ، وهذا اهلدف ظاهٌر يف مجيع املعارك ؛ اليت خاضها الصَّحابة ـ 
رضي هللا عنهم ـ حيث كانوا يدعون أعداءهم إِّىل اإلِّسالم ، فيكون هلم ما للمسلمني ، وعليهم ما 

لموا حلكم اإلِّسالم ، ويدفعوا اجلزية مقابل َحاية املسلمني هلم ، فإِّن أبوا فال عليهم ، فإِّن أبوا ؛ فليستس
د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ قادة 479بدَّ من القتال حىتَّ تكون كلمة هللا هي العليا]) ([ ، وقد وصَّى الص ِّ

ثَّروة ، وعلماً منه جيوشه بفالحي العراق ، وأهل السَّواد ، حرصاً منه على هداية النَّاس ، وعلى منابع ال
أبنَّ العمران ال يقوم بدون دولة ، كما أنَّ الفالحة مصدر من مصادر الثَّروة ، وهي املتصلة حبياة النَّاس 

 ([ .480، ومعايشهم])

 ـ ال يهزم جيش فيهم مثل هذا :7

د ِّيق ابلقعقاع بن عمرو   التَّميمي فقيلعندما استمدَّ خالٌد أاب بكٍر أثناء سريه للعراق أمدَّه الص ِّ

([ . وهذا 481له : أَُتدُّ رجاًل قد ارفضَّ عنه جنوده برجٍل؟ فقال : ال يهزم جيش فيهم مثُل هذا])
فراسٌة من أيب بكر بيَّنتها أحداث العراق بعد ذلك ، وقد كان أبو بكر أعلم النَّاس ابلر ِّجال ، وما 

 ([ .482يتَّصفون به من طاقاٍت ، وكفاءاٍت خمتلفة])

 اً : معارك خالد بن الوليد ابلعراق :اثني



مل يلبث خالد أن قدم العراق ، ومعه ألفا رجٍل ممَّن قاتل املرتدين ، وحشد مثانية االف رجٍل من قبائل 
ربيعة ، وكتب إِّىل ثالثٍة من األمراء يف العراق قد اجتمعت هلم جيوش لغرض اجلهاد ، وهم مذعور بن 

 التَّميميُّ ، وحرملة بن ُمَرْيطة التَّميميُّ ، فاستجابوا ، وضمُّوا جيوشهم عديٍ  العجلي ، وُسْلَمى بن القني
([ ، وقد 483الَّيت بلغ تعدادها مع جيش املثَّنَّ مثانية االف ، فأصبح جيش املسلمني مثانية عشر ألفاً])

راق كتب إِّىل ([ ، وقبل أن يسري خالد إِّىل الع484اتَّفقوا على أن يكون مكان َتمع اجليوش األبلَّة])
هرمز صاحب ثغر األبلَّة كتاب إِّنذاٍر ، يقول فيه : أمَّا بعد : فأسلم تسلم ، أو اعتقد لنفسك وقومك 
الذمَّة ، وأقرْر ابجلزية ، وإِّال فال تلومنَّ إِّال نفسك ، فقد جئتكم بقوٍم حيبُّون املوت ، كما حتبُّون 

 ([ .485احلياة])

ٌع من احلرب النَّفسيَّة ؛ لُيدخل اخلوف ، والرُّعب يف قلب هرمز ، وقد جلأ إِّىل هذا األسلوب وهو نو 
وجنوده ، وليوهن من قوَّهتم ، ويضعف من عزميتهم ، وحني قارب خالٌد العدوَّ ؛ جعل اجليش ثالث 
فرٍق ، وأمر أن تسلك كلُّ فرقة طريقًا ، ومل حيملهم على طريٍق واحٍد ، حتقيقًا ملبدأ مهمٍ  من مبادىء 

، وهو أمن القطعات ، فجعل املثَّنَّ على فرقة املقد ِّمة ، مثَّ تلتها فرقٌة عليها عديُّ بن حامت  احلرب
([ 487([ ، ليجتمعوا به ، ويصمدوا لعدو ِّهم])486الطائي ، وخرج خالٌد بعدمها ، وواعدمها احلضري])

. 

 ـ معركة ذات السَّالسل :1

تواعدوا احلضري ، فسبقهم إِّليه ، وجعل على مقد ِّمته مسع هرمز ِبسري خالٍد ، وعلم : أنَّ املسلمني 
م ميَّموا احلضري ، عدل عنها إِّىل كاظمة ، فسبقه  القائدين : قباذ ، وأنو شجان ، وملا بلغ خالٌد : أهنَّ

 هرمز إِّليها ، ونزل على املاء ، واختار املكان املالئم جليشه ، وجاء

: حطُّوا أثقالكم ، مثَّ جالدوهم على املاء فلعمري ليصرينَّ خالٌد ، فنزل على غري ماٍء ، فقال ألصحابه 
 ([ .488املاء ألصرب الفريقني ، وأكرم اجلندين])

وحطَّ املسلمون أثقاهلم ، واخليل وقوف ، وتقدَّم الرَّاجلون ، وزحفوا إِّىل الكفَّار ، ومنَّ هللا تعاىل بكرمه 
املسلمني ، وهنلوا من غدراهنا فتقوَّى بذلك وفضله على املسلمني بسحابٍة ، فأمطرت وراء صفوف 

املسلمون ، وهذا مثٌل من األمثلة الكثرية الشَّاهدة على معيَّة هللا جلَّ جالله ألوليائه املؤمنني بنصره ، 
وإِّمداده ، وواجه املسلمون هرمز ، وكان مشهورًا ابخلُْبثِّ ، والسُّوء ، حىت ُضرب املثل خببثه، فعمل 

وذلك أنَّه اتفق مع حاميته على أن يبارز خالداً مثَّ يغدروا به ، ويهجموا عليه ، فربز بني  مكيدًة خلالٍد ،



الصَّفني ، ودعا خالداً إِّىل الرباز ، فربز إِّليه ، والتقيا فاختلفا ضربتني واحتضنه خالٌد ، فحملت حامية 
ح ذلك البطل املغوار القعقاع هرمز على خالٍد ، وأحَدقوا به ، فما شغله ذلك عن قتل هرمز ، وما أن مل

([ 489بن عمرٍو حىتَّ َحل جبماعٍة من الفرسان على حامية هرمز ، وكان خالد جيالدهم ، فأانموهم])
 ، وَحل املسلمون من وراء القعقاع حىتَّ هزموا الفرس .

يهزم جيٌش وهذا هو أوَّل املشاهد الَّيت ظهر فيها صدق فراسة أيب بكٍر حينما قال عن القعقاع : ) ال 
([ وأمَّا خالد ؛ فقد ضرب أروع األمثال يف البطولة ، ورابطة اجلأش ، فقد أجهز 490فيه مثل هذا (])

على قائد الفرس وحاميته من حوله ، فلم يستطيعوا ُتليصه منه ، مثَّ ظلَّ جيالدهم حىتَّ وصل إِّليه 
لسَّالسل حىتَّ ال يفرُّوا فلم تغن القعقاع ومن معه ، فقضى عليهم ، وقد كان الفرس ربطوا أنفسهم اب
 ([ .491عنهم شيئاً أمام اللُّيوث البواسل ، ومس ِّيت هذه املعركة بذات السَّالسل])

وغنم املسلمون من الفرس َحل ألف بعري ، وبعث خالٌد سراَي تفتح ما حول احلرية من حصوٍن ، 
الفالَّحني بل أحسن معاملتهم كما أوصاه فغنموا أموااًل كثريًة ، ومل يعرض خالد ملن مل يقاتلوه من 

د ِّيق ، وأبقاهم يف األرض ؛ اليت يفلحوهنا ، ومكَّنهم من إِّنتاجها ومتَّعهم بثمرات عملهم ، فمن  الص ِّ
دخل يف اإلِّسالم حدَّد له نصيب الزَّكاة ، ومن بقي على دينه ؛ فرض عليه اجلزية ، وهو أقلُّ بكثرٍي مما  

رس ، ومل ينتزع األرض من أيدي أصحاهبا الفرس ، ولكنَّه أنصف العاملني فيها كان ينهبه املالكون الف
نساين ِّ يشرف عليهم من خالل هذا الفتح اجمليد ،  ، فأحسُّوا أبنَّ عنصراً جديداً من العدل ، واإلِّخاء اإلِّ

د ِّيق ، ووزَّع الباقي على اجملاهدين ،  وكان ممَّا أرسله إِّىل وأرسل خالٌد مخس الغنائم ، واألموال إِّىل الص ِّ
د ِّيق قلنسوة هرمز ، ولكن  الص ِّ

د ِّيق أهداها إِّىل خالٍد مكافأًة له على حسن بالئه]) ([ ، وكانت قيمتها مئة ألف ، وكانت 492الص ِّ
مفصَّصًة ابجلوهر ، فقد كان أهل فارس يغلون قالنسهم على قدر أحساهبم يف عشائرهم ، فمن متَّ 

 ([ يف الفرس .493لٍف ، فكان هرمز ممَّن مت شرفه])شرفه فقيمة قلنسوته مئة أ

 ـ معركة املذار ) الثَّين ( :2

كان هرمز قد كتب إِّىل كسرى بكتاٍب خبرب خالٍد ، فأمدَّه كسرى جبيش بقيادة ) قارن ( ، ولكنَّ هرمز 
استخفَّ جبيش املسلمني ، فسارع إِّليهم قبل وصول قارن ، فُنكب ، وُنكب جيشه ، وهرب فلول 
املنهزمني ، فالتقوا جبيش ) قارن ( وتذامروا فيما بينهم ، وتشجعوا على قتال املسلمني ، وعسكروا 
ِبكان يسمَّى املذار ، وكان خالد قد بعث املثَّنَّ بن حارثة وأخاه املعَّنَّ يف ااثر القوم ، ففتحا بعض 



إِّىل أيب بكٍر ِبسريه إِّليه ، احلصون ، وعلما ِبجيء جيش الفرس ، فأبلغا خالدًا اخلرب ، وكتب خالٌد 
وسار وهو مستعدٌّ للقتال ؛ حىتَّ ال يفاجأ هبم ، والتقى املسلمون معهم يف ) املذار ( فاقتتلوا ، والفرس 
قد أغضبهم ، وأاثر حفيظتهم ما وقع هلم قبل ذلك ، وخرج قائدهم ) قارن ( ودعا إِّىل الرباز ، فربز إِّليه 

بن األعمش بن النبَّاش فقتله ، وكان قارن وضع على ميمنته ) قباذ ( خالٌد ، ولكن سبقه إِّليه معقل 
وعلى ميسرته ) أنو شجان ( ومها من القوَّاد الَّذين حضروا اللقاء األوَّل وفرُّوا من املعركة ، فتصدَّى هلما 

 بطالن من أبطال املسلمني .

ن فقتله عاصم بن عمرو التَّميميُّ ، واشتدَّ القتال فأمَّا قباذ ؛ فقتله عديُّ بن حامٍت الطَّائيُّ ، وأمَّا أنوشجا
بني الفريقني ، ولكنَّ الفرس اهنزموا بعد مقتل قادهتم ، وقتل منهم ثالثون ألفاً ، وجلأ بقيَّتهم إِّىل السُّفن 
، فهربوا عليها ، ومنع املاُء املسلمني من مالحقتهم ، وأقام خالد ابملذار ، وسلَّم األسالب ملن سلبها 

([ إِّىل 494لغًة ما بلغت ، وقسم الفيء ، ونفَّل من األمخاس أهل البالء ، وبعث ببقيَّة األمخاس])اب
 املدينة .

 ـ معركة الوجلة :3

وصل نبأ نكبة الفرس يف املذار إِّىل كسرى ، فبعث األندرزغر على رأس جيٍش عظيٍم ، وأردفه جبيش 
دائن حىتَّ انتهى إِّىل كسكر ومنها إِّىل الوجلة ، وخرج اخر عليه هبمن جاذويه ، وحترَّك األندرزغر من امل

هبمن جاذويه سالكًا وسط السَّواد يريد أن حيشر جيش املسلمني بينه وبني األندرزغر ، واستطاع أن 
 حيشر يف طريقه عدداً من األعوان والدَّهاقني ، وَتمَّعت القوَّة

وده أصبحت كبريًة قرَّر الزَّحف على خالٍد ، وملَّا الفارسية يف الوجلة ، وعندما شعر األندرزغر : أنَّ حش
بلغ خالٌد ، وهو ابلثَّين ) مكان قرب البصرة ومعناه منعطف النَّهر ، واجلبل ( َتمُّع الفرس ، ونزوهلم 
الوجلة رأى : أنَّ من األفضل للمسلمني أن يهجموا على هذه احلشود الكبرية من ثالث جهاٍت حىتَّ 

وتكون املفاجأة للفرس مربكًة ، وأخذ يعدُّ العدَّة لتنفيذ خطَّة اهلجوم ، ولكي يؤم ِّن يفر ِّقوا مجوعهم ، 
خطوطه اخللفية أمر سويد بن مقر ِّن بلزوم احلفري ، وحترَّك جبيشه حىتَّ وصل الوجلة وبعد أن قام 

، وتسمح  ابستطالٍع واٍف للمنطقة ؛ وجد : أنَّ ميدان املعركة أرٌض مستويٌة وواسطٌة تصلح للقتال
حبر ِّية احلركة ، وملا كان خالد قد قرر أن يهاجم قوَّات الفرس من ثالث جبهاٍت فقد نفذ خطَّته ، وبعث 
بفرقتني ملهامجة حشود الفرس من اخللف ، واجلانبني ، وبدأت املعركة ، واشتدَّ القتال بني الفريقني ، 

قض الكمينان على مؤخرة جيش العدو ِّ ، وشدَّد خالد هبجومه من املقدَّمة ، ويف الوقت املناسب ان



([ ، وقام 495فحلت به اهلزمية املنكرة ، وفرَّ األندرزغر مع عدٍد من رجاله ، ولكنَّهم ماتوا عطشاً])
خالد يف النَّاس خطيباً ، فرغَّبهم يف بالد األعاجم ، وزهَّدهم يف بالد العرب ، وقال : أال ترون ما هاهنا 

مل يلزمنا اجلهاد يف سبيل هللا ، والدُّعاء إِّىل اإلِّسالم ، ومل يكن إِّال املعاش ؛  من األطعمات؟ وابهلل لو
قل  لكان الرأي أن نقاتل على هذا الر ِّيف حىتَّ نكون أوىل به ، ونويل ِّ اجلوع واإلِّقالل من تواله ممَّن ااثَّ

د ِّيق ، وأسر من أسر عمَّا أنتم عليه . مثَّ مخَّس الغنيمة ، وقسَّم أربعة أمخاسها ، وبعث اخلم س إِّىل الص ِّ
 ([ .496من ذراري املقاتلة ، وأقرَّ الفالحون ابجلزية])

م ليسوا من  ويف خطبة خالد بن الوليد للنَّاس إِّشارٌة إِّىل : أنَّ العرب وهم يف جاهليتهم إِّضافًة إِّىل أهنَّ
نيا لتفرُّقهم ، وتناحرهم فيما م مل يظفروا ابلدُّ بينهم ، فخالد يقول : حنن طالب  طالَّب اآلخرة فإِّهنَّ

اآلخرة ، ولنا هدٌف ساٍم نسعى إِّليه ، من أجله ندعو ، ومن أجله جناهد ، ولو فرض أنَّنا ال حنمل هذا 
اهلدف ، وال جناهد من أجله ، فإِّنَّ العقل يقتضي أن نقاتل من أجل أن نصلح أحوالنا املعيشيَّة ، 

ا يذكر ذلك وخالد حينما يذكر ذلك ال جيعل هذا املو  قف ثنائي ًا مع اهلدف السَّامي الَّذي ذكره ، وإَِّّنَّ
على أنَّه جمرَّد افرتاٍض يفرض نفسه لو مل يوجد اهلدف السَّامي املذكور ، وكأنَّه يقول : إِّذا كنَّا سنقارع 

،  هؤالء من أجل هذا اهلدف الدُّنيوي أفال نقارعهم من أجل اهلدف األخروي ، وابتغاء مرضاة هللا جلَّ 
 وعال ؟

ر الطَّاقات ، فتنطلق بعد ذلك النفوس  وهذا الكالم يشحذ اهلمم ، ويقو ِّي العزم ، وحُييي القلب ، ويفج ِّ
 ([ .497املؤمنة جماهدًة يف سبيل هللا ـ تعاىل ـ بكل ِّ طاقاهتا ، وإِّمكاانهتا ، وقدراهتا])

 

ل فارس يعدلبألف رجل فقتله ، فلمَّا فرغ اتَّكأ وجاء يف روايٍة : أنَّ يف يوم الوجلة ابرز خالٌد رجالً من أه
([ ، وهذا التصرُّف اجلليل من سيف هللا ـ رضي هللا عنه ـ فيه إِّذالٌل للفرس، 498عليه ، ودعا بغدائه])

 ([ .499وحتطيٌم جلربوهتم، وتغطرسهم، وإِّضعاٌف لعزائمهم])

 ـ معركة أُلَّْيس ، وفتح أمغيشيا :4

عض نصارى العرب إِّىل األعاجم ، وصاروا عواًن للفرس على املسلمني ، وكان يف هذه املوقعة انضمَّ ب
عليهم عبد األسود العجلي ، وعلى الفرس جاابن ، وكان قد أمره هبمن جاذويه أال ينازل املسلمني إِّال 
 أن يعجلوه ، وبعد أن بلغ خالد َتمُّع نصارى العرب ، وعرب الضَّاحية من أهل احلرية ؛ سار إِّليهم ،

وكان مهُّه متَّجهًا ملواقعتهم ، وال علم له ابنضمام الفرس جلموع العرب ، فلمَّا أقبلت جنود املسلمني ؛ 
طلب جاابن من جنده مهامجتهم ، فأظهروا عدم االكرتاث خبالٍد ، والتَّهاون أبمره ، وتداعوا إِّىل الطَّعام 



القتال ، وقد زاد يف كَلب األعداء وشدَّهتم ما  إِّال أنَّ خالدًا مل يدعهم يهنؤون بطعامهم ، واقتتلوا أشدَّ 
يتوقَّعون من حلاق هبمن جاذويه هبم يف مدٍد كبري ، وصرب املسلمون على هذا القتال العنيف ، وقال 
خالد : اللَُّهمَّ إِّنَّ لك عليَّ إِّن منحتنا أكتافهم أال أستبقي منهم أحدًا قدران عليه حىتَّ أجري هنرهم 

إِّنَّ هللا كشفهم للمسلمني ، ومنحهم أكتافهم ، فأمر خالد مناديه ، فنادى يف النَّاس :  بدمائهم ، مثَّ 
األسر ، األسر! ال تقتلوا إِّالَّ من امتنع ، فأقبلت اخليول هبم أفواجاً مستأسرين يساقون َسْوقاً ، وقد وكَّل 

لبوهم الغد وبعد الغد حىتَّ انتهوا إِّىل هبم رجاالً يضربون أعناقهم يف النَّهر ، ففعل ذلك هبم يوماً وليلًة وط
النهرين ، ومقدار ذلك من كل ِّ جانب أُلَّْيس ، فضرب أعناقهم ، وقال له القعقاع ، وأشباٌه له : لو أنَّك 
قتلت أهل األرض مل َتر دماؤهم ، إِّنَّ الدماء ال تزيد على أن ترقرق منذ هنيت عن السَّيالن ، وهنيت 

، فأرسل عليها املاء تربَّ ميينك ، وقد كان صدَّ املاء عن النَّهر ، فأعاده فجرى األرض عن نشف الد ِّماء 
 ([ .500دماً عبيطاً َفُسم ِّي هنر الدَّم لذلك الشأن])

وملَّا ُهزموا ، وأجُلوا عن عسكرهم ، ورجع املسلمون من طلبهم ، ودخلوه ؛ وقف خالٌد على الطعام 
قال : كان رسوُل هللا )ص( إِّذا أتى على طعاٍم مصنوٍع نفَّله ، فقال : فقد نفَّلتكموه ، فهو لكم . و 

فقعد عليه املسلمون لعشائهم ابللَّيل ، وجعل من مل يَر األرَيف ، وال يعرف الر ِّقاق ، يقول : ما هذه 
الر ِّقاق البيض! وجعل َمْن قد عرفها جييبهم ، ويقول هلم مازحًا : هل مسعتهم برقيق العيش؟ فيقولون : 

 ، فيقول : هو هذا ؛ فسم ِّي الر ِّقاق وكانت العرب تسم ِّيه نعم

([ . وبعد أن فرغ خالد من أُلَّْيس هنض حىتَّ أتى أمغيشيا ، وقد جال عنها أهُلها ، 501القَِّرى])
وأعجلوا عمَّا فيها ، وتفرَّقوا يف السَّواد ، فأمر هبدمها ، وهدم كل ِّ شيٍء كان يف حي ِّزها ، وأصابوا هبا ما 

يصيبوا مثله ، فقد بلغ سهم الفارس ألفًا ومخسمئة درهم سوى أنفال أهل البالء ، وملَّا وصلت  مل
د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ وما صنعه خالد ، واملسلمون قال : َي معشر  األمخاس ، وأخبار النَّصر إِّىل الص ِّ

([ ، أعجزت الن ِّساء أن 502قريش! ـ خيربهم ابلذي أاته ـ َعَدا أسدكم على األسد فغلبه على خراذيله])
([؟! وكان خالٌد قد بعث ابخلرب مع رجٍل يدعى جنداًل من بين عجل ، وكان 503ينسلن مثل خالٍد])

دلياًل صارمًا ، فقدم على أيب بكٍر ابخلرب وبفتح أُلَّْيس ، وقدر الفيء ، وبعدَّة السَّب ، وِبا حصل من 
قدم على أيب بكٍر ، فرأى صرامته ، وثبات خربه ، قال : ما  األمخاس ، وأبهل البالء من النَّاس ، فلمَّا

 امسك؟ قال : جندل ، قال : ويهاً جندل :



وعوََّدْتُه الكرَّ واإلْقَداَما وأمر له جباريٍة من ذلك السَّب ، فولدت   نـَْفُس عصاٍم َسوََّدْت عَِّصاَما
 ([ .504له])

ديق عن خالٍد : عدا أسدُكم على األ سد ، فغلبه على خراذيله ، أعجزت النساء أن ويف قول الص ِّ
([؟! وسام شرٍف خلالٍد ، واعرتاٌف ابجلميل ، ورفٌع ألهل البالء ، والفضل ، 505ينسلن مثل خالد])

واهلمم العالية ، ودفٌع ألصحاب اهلمم الضَّعيفة ليضاعفوا من جهودهم وينافسوا على معايل األمور 
يب بكر ـ وكان أعلم ابلر ِّجال ـ أعظُم شهادٍة ، وأجلُّ تقدير يناله ([ . وهذا القول من أ506ومكارمها])

رجٌل يف اتريخ اإلِّسالم ، فالصد ِّيق وهو خليفة املسلمني األعظم ال يرى خلالٍد ـ رضي هللا عنه ـ يف الناس 
عِّْداًل يف عبقريته ، وشجاعته ، وال نظريًا يف بطولته ، ومهارته ، وحسبك هبا خلالٍد من 

د ِّ   ([ .507يق])الص ِّ

 ـ فتح احلرية :5

علم مرزابن احلرية ِبا صنع خالد أبمغيشيا فأيقن أنَّه اتيه ، فاستعدَّ لذلك ، وأرسل جيشًا بقيادة ابنه ، 
مثَّ خرج يف إِّثره ، وأمر ابنه بسد ِّ الفرات ليعطل سفن املسلمني ، وفوجىء املسلمون بذلك ، واغتمُّوا له 

 فأخربوهم بضرورة سد ِّ األهنار حىتَّ يسيل املاء ، فماذا فعل خالد؟، فأرسلوا الفالحني 

 

هنض خالد يف خيٍل يقصد ابن املرزابن فلقي خياًل من خيله ، ففاجأهم فأانمهم ابملقر ِّ مثَّ هنض قبل أن 
، تصل أخباره إِّىل املرزابن حىتَّ لقي جندًا البنه على فم الفرات ، فقاتلهم وهزمهم ، وسدَّ األهنار 

وسلك املاء سبيله ، مثَّ طلب خالد عسكره واَته إِّىل احلرية ، وعلم املرزابن ِبوت ابنه ، وخرب موت 
نون ،  أزدشري ، فهاله األمر ، فعرب الفرات هارابً من غري قتال ، فعسكر خالد مكانه وأهل احلرية متحص ِّ

 على هذا النَّحو :وأدخل اخليل من عسكره ، وَتَّت خطَّته حول قصور احلرية ِبحاصرهتا 

 أـ ضرار بن األزور حملاصرة القصر األبيض ، وفيه إَِّيس بن قبيصة الطائي .

 ب ـ ضرار بن اخلطاب حملاصرة قصر العدسيني ، وفيه عديُّ بن عديٍ  العبادي .

 ج ـ ضرار بن مقر ِّن حملاصرة قصر بين مازن ، وفيه ابن أكال .

 بقيلة ، وفيه عمرو بن عبد املسيح .د ـ املثَّنَّ بن حارثة حملاصرة قصر ابن 

وعهد خالد إِّىل أمرائه أن يدعوا القوم إِّىل اإلِّسالم ، فإِّن أجابوا ؛ قبلوا منهم ، وإِّن أبوا ؛ أجلوهم يوماً 
، وأمرهم أن ال ميك ِّنوا عدوًا منهم ، بل عليهم أن يناجزوهم ، وال مينعوا املسلمني من قتال عدو ِّهم 

([ ، فرشقهم املسلمون ابلنَّبل ، 508املنابذة، وعمدوا لرمي املسلمني ابحلذف])ففعلوا، واختار القوم 



وشنُّوا غاراهتم ، وفتحوا الدُّور ، والدَيرات ، فنادى القسيسون : َي أهل القصور! ما يقتلنا غريكم ، 
صور ، فنادى أهل القصور : َي معشر العرب! قبلنا واحدًة من ثالث ، فكفُّوا عنا . وخرج رؤساء الق

فقابلهم خالٌد كلُّ أهل قصر على حدٍة ، والمهم على فعلهم ، وتصاحلوا مع خالد على جزية ، 
وصاحلوه على مئٍة وتسعني ألفاً ، وبعث خالد ابلفتح ، واهلداَي إِّىل أيب بكٍر ، فقبل اهلداَي وعدَّها ألهل 

العادات األعجميَّة الَّيت كان حُيتال هبا على  احلرية من اجلزية تعفُّفًا عما مل أيذن به الشَّرع ، وقطعًا لدابر
 ([ .509سلب أموال النَّاس])

 ً وكتب خالد يف عهده ألهل احلرية : بسم هللا الرَحن الرَّحيم ، هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد عدَي 
اء أهل احلرية وعمراً ابين عديٍ  ، وعمرو بن عبد املسيح ، وإَِّيس بن قبيصة ، وحرييَّ بن أكال ـ وهم نقب

ـ ورضي بذلك أهل احلرية ، وأمروهم به ، وعاهدهم على مئٍة وتسعني ألف درهم تقبل يف كل ِّ سنة ، 
يسيهم ، إِّال من كان منهم على غري ذي يد ، حبيسًا عن  نيا ، رهباهنم وقس ِّ جزَاًء عن أيديهم يف الدُّ

نيا ، وعلى املن نيا اتركاً هلا ، وسائحاً اتركاً الدُّ عة ، فإِّن مل مينعهم شيء فال شيء عليهم حىتَّ مينعهم ، الدُّ
 وإِّن غدروا بفعٍل ، أو بقوٍل فالذمَّة منهم بريئٌة .

([ . وقد جاء يف روايٍة : أنَّ خالداً 510هـ])12وكانت كتابة هذا العهد يف شهر ربيع األول سنة 
ما لنا ، وعليكم ما علينا ؛ إِّن  عرض على أهل احلرية واحدًة من ثالٍث : أن تدخلوا يف ديننا ، فلكم

هنضتم ، وهاجرمت ، وإِّن أقمتم يف دَيركم ، أو اجلزية ، أو املنابذة واملناجزة ، فقد وهللا أتيتكم بقوٍم هم 
على املوت أحرص منكم على احلياة! فقال : بل نعطيكم اجلزية ، فقال خالٌد : تب ًا لكم ، وحيكم! إِّنَّ 

 ([ .511ق العرب َمْن سلكها])الكفر فالٌة مضلَّة ، فأَح

ميانيَّة الَّيت َتسَّدت يف جيش فتح العراق ،  فات اإلِّ ففي حديث خالٍد ـ رضي هللا عنه ـ تتَّضح بعض الص ِّ
فهذا اجليش يتحرَّك من أجل هدف ساٍم ، أال وهو دعوة النَّاس إِّىل اإلِّسالم ، وتبليغ اهلداية للبشريَّة ، 

وفرض السُّلطان ، والتمتُّع ابحلياة الدُّنيا . كما بنيَّ خالد أهمَّ مقومات جناح وليس التوسُّع يف املمالك ، 
 املسلمني يف حروهبم أال وهو احلرص األكيد على طلب الشَّهادة ، وابتغاء ما عند هللا تعاىل يف اآلخرة .

ب ِّ )ص( ، وذلك ابلرَّغبة كما بنيَّ النَّصُّ السَّابق حرص الصَّحابة ـ رضي هللا عنهم ـ على تطبيق سنَّة النَّ 
هم على اختيار البقاء على الكفر ، مع أن بقاءهم على  القلبية يف هداية البشريَّة ، حيث إِّنَّ خالداً وخبَّ
نيا ،  الكفر ودفع اجلزية فيه مصلحٌة ماليَّة للمسلمني ، ولكن خالدًا من قوٍم هانت عليهم احلياة الدُّ



([ 512ال ـ يف اآلخرة ، وقد َسنَّ رسول هللا )ص( هلم هذا املبدأ السَّامي])وفضَّلوا ما عند هللا ـ جلَّ وع
 ([.513« ])ألن يهدي هللا بك رجالً واحداً خرٌي لك من َحر النَّعم » ، يف قوله )ص( : 

ديق هلدية أهل احلرية ، وقد أهدوها طائعني خمتارين ، فعدَّها من اجلزية عداًل ، وتعفُّفًا ،  ويف قبول الص ِّ
وخشية أن َيْظلَِّم أهَل ذمَّته ، أو يكل ِّفهم شططًا ؛ درٌس عظيٌم يف إِّقامة العدل بني النَّاس ، وقد قارن 
الشَّيخ علي الطنطاوي بني فتوح االستعمار اليت أاثرهتا أوربة ، وبني فتح املسلمني مقارنًة متمي ِّزًة مثَّ 

 استدلَّ بقول الشاعر :

فلمَّا َمَلْكُتم سال ابلدَّمِّ أبطُحوحلَّلُتْم َفكاَن الَعْدُل منا سجيَّةً   ا سجيَّةً َمَلْكَنا فكاَن الَعْدُل منَّ 
فكلُّ إِّانٍء   َغَدْواَن على األسرى ََّنُنُّ وَنْصَفُحَفَحْسُبُكُم هذا التَّفاوُت بيَننا  

 ([_خ احلرية قاعدة اجليوش اإلِّسالميَّة :514ابلَّذي فِّيه يـَْنَضُح])

 الً حربي اً عظيم القيمة ، وسََّع أمل املسلمني يف فتح بالد فارس ، ملكانكان فتح احلرية عم

ذها القائد العام للجيوش  هذا البلد اجلغرايف ِّ ، واألديب ِّ من العراق ، واململكة الفارسيَّة ، فقد اُتَّ
اهلجوم ، والد ِّفاع ،  اإلِّسالميَّة مقر ًا لقيادته العليا ، ومركزًا رئيسي ًا تتلقَّى منه جيوش اإلِّسالم أوامر

ياسة الَّيت يقوم عليها تنظيم َمْن وقع يف  واإلِّمداد ، والنُّظُم ، وكذلك جعلها قاعدًة عامةً للتَّدبري ، والس ِّ
يد املسلمني ، وبثَّ خالٌد عمَّاله على الوالَيت جلباية اخلراج ، واجلزاء ، ووجَّه أمراءه إِّىل الثُّغور حلمايتها 

يتمُّ ما أراده من االستقرار ، والن ِّظام ، وترامت أخباره إِّىل الدَّهاقني ، والرُّؤساء ،  ، وأقام هو ريثما
فأقبلوا إِّليه يصاحلونه حىتَّ مل يبق ما بني قرى سواد العراق إِّىل أطرافه َمْن ليس موىًل للمسلمني ، أو على 

 ([ ، وقد كان من عمَّاله على األقاليم :515عهٍد منهم])

 بن وثيمة النَّصري على الفالليج . ـ عبد هللا1

 ـ جرير بن عبد هللا البجلي على ابنقيا .2

 ـ بشري بن اخلصاصية على النَّهرين .3

 ـ ُسويد بن مقر ِّن املزينُّ على ُتسرُت .4

 ـ ُأطُّ بن أيب ُأط  على روذستان .5

 وكان من قادة الثُّغور :

 ـ ضرار بن األزور األسدي .1

 ة الشَّيباين .ـ املثَّنَّ بن حارث2



 ـ ضرار بن اخلطاب الفهري .3

 ـ ضرار بن مقرن املزين .4

 ـ القعقاع بن عمرو التَّميمي .5

 ـ ُبسر بن أيب رهم اجلهين .6

 ([ .516ـ ُعَتيبة بن النَّهاس])7

 _خ الرَّسائل الَّيت أرسلها خالٌد إِّىل خاصَّة الفرس ، وعامَّتهم :

 يف ساحات ملكهم بعد أن صفا له اجلوُّ يف العراق ،أمجع خالد أمره على منازلة الفرس 

وأمن ظهره ابحنسار أمر فارٍس عن العرب فيما بني احلرية ، ودجلة ، وكان أهل فارس يف هذه الفرتة 
على خالٍف شديد فيمن يولُّونه عليهم بعد موت كسراهم أزدشري ، فانتهز خالٌد هذه الفرصة ، وكتب 

خالد بن الوليد إِّىل ملوك فارس : أمَّا بعد : فاحلمد هلل الَّذي حلَّ نظامكم  إِّىل خاصَّتهم ، يقول : مِّنْ 
، ووهن كيدكم ، وفرَّق كلمتكم ، وأوهن أبسكم ، وسلب أموالكم ، وأزال عزَّكم ، فإِّذا أاتكم كتايب ؛ 

 إِّله إِّال هو ألسرينَّ فأسلموا ؛ تسلموا ، أو اعتقدوا منا الذمَّة ، وأجيبوا إِّىل اجلزية ، وإِّالَّ وهللا الذي ال
 ([ .517إِّليكم بقوٍم حيبُّون املوت كما حتبُّون احلياة ، ويرغبون يف اآلخرة كما ترغبون يف الدُّنيا])

وكتب إِّىل عامَّتهم فقال : من خالد بن الوليد إِّىل مرازبة أهل فارس : احلمد هلل الَّذي فضَّ َخَدمتكم، 
الكم، وأزال عزَّكم ، فإِّذا أاتكم كتايب ؛ فأسلموا ؛ تسلموا ، أو وفرَّق مجعكم، وأوهن أبسكم، وسلب أمو 

اعتقدوا منَّا الذ ِّمَّة ، وأجيبوا إِّىل اجلزية ، وإِّال وهللا الذي ال إِّله إِّال هو ألسرينَّ إِّليكم بقوٍم حيبُّون املوت 
نيا])  ([.518كما حتبُّون احلياة، ويرغبون يف اآلخرة كما ترغبون يف الدُّ

حلرية حتقَّق شطٌر من أمل أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ يف فتح العراق ، وإِّخضاعه َتهيداً لغزو فارس وبفتح ا
يف عقر دارهم ، وقد قام خالد بن الوليد ـ رضي هللا عنه ـ ِبهمَّته يف ذلك خري قيام ، ووصل إِّىل احلرية 

الثاين عشر يف معركة الكاظمة ،  يف وقٍت قياسيٍ  حيث بدأ صراعه مع األعداء يف شهر حمرَّم من العام
 ([ .519وانتهى من فتح احلرية يف شهر ربيع األول من العام نفسه])

 _خ كرامة خلالد بن الوليد يف فتح احلرية :

مام الطَّربي إبِّسناده :.... وكان مع ابن بـَُقْيلة]) ([ فعلَّق  521([ ، منصٌف له])520وقد أخرج اإلِّ
الكيس ، ونثر ما فيه يف راحته ، فقال : ما هذا َي عمرو؟ قال : هذا كيسًا يف حقوه ، فتناول خالد 

وأمانة هللا سمُّ ساعة! قال : مل حتتقب السُّمَّ؟ قال : خشيت أن تكونوا على غري ما رأيت ، وقد أتيت 



ا لن َتو  ت على أجلي ، واملوت أحبُّ إِّيلَّ من مكروه أدخله على قومي ، وأهل قرييت ، فقال خالد : إِّهنَّ
نفٌس حىتَّ أتيت على أجلها ، وقال : بسم هللا خري األمساء رب ِّ األرض ، ورب ِّ السماء ؛ الَّذي ليس 
يضرُّ مع امسه داٌء ، الرََّحن الرَّحيم ، فأْهَووا إِّليه مينعونه منه ، وابدرهم فابتلعه ، فقال عمرو : وهللا َي 

 ([!522ا الَقْرن])معشر العرب لتملكنَّ ما أردمت ما دام منكم أحد أيُّه

([ . وقد ذكر هذه الر ِّواية احلافظ ابن 523وأقبل على أهل احلرية ، فقال : مل أَر كاليوم أوضح إِّقبااًل])
([ ، وذكرها احلافظ ابن حجر ، وقال : رواه أبو يعلى ، ورواه ابن سعد من 524كثري ، ومل يضع ِّفها])

 ([ .526تيميَّة مثاالً من أمثلة الكرامات]) ([ ، وذكرها ابن525طريقني اخرين ، ومل يضعفها])

وقد أنكر بعض الكتَّاب املعاصرين هذا اخلرب ، واعتربوه من نسج خيال بعض الرُّواة حول شخصيَّة 
خالٍد ، وقد ثبتت هذه الرواية من انحية اإلِّسناد ، فقد ارتضاها الطَّربي ، وابن سعد ، وابن كثري ، 

 يضع ِّفوا إِّسنادها ، وهم أعلم ، وأنصف يف علم التَّاريخ اإلِّسالمي من وابن حجر ، وابن تيميَّة ، ومل
 الكتَّاب املعاصرين .

إِّنَّ خالدًا ـ رضي هللا عنه ـ عندما أقدم على شرب السُّم ِّ ، كان يف قمَّة اليقني ، واإلِّميان أبنَّ هللا جلَّ 
، وأنَّه القادر على أن يلغي مفعول جالله هو الَّذي خلق كلَّ شيٍء ، وأودع يف كل ِّ شيٍء خصائصه 

هذه اخلصائص إِّذا أراد حلكمٍة عاليٍة ، وهدٍف عظيم ، كما أذهب فعَّاليَّة النَّار حينما أُلقي فيها إِّبراهيم 
ـ عليه السالم ـ وجعلها عليه بردًا ، وسالمًا ، وقد حصل ذلك لغري األنبياء عليهم السالم كما حصل 

رفض أن يُقِّرَّ بنبوة األسود العنسي ِّ الكذَّاب؛ فألقاه يف النار فوجدوه فيها قائماً أليب مسلٍم اخلوالين ملا 
([ ، كما أنَّ خالدًا حينما أقدم على ذلك مل خياجل قلبه ذرٌة من إِّرادة حظ ِّ 527يصل ِّي ، ومل تضرَّه])

 تعاىل سيتخلَّى عنه، وهو النَّفس ، وكسب السُّمعة ، واجلاه ، ألنَّه لو نوى شيئاً من ذلك ؛ لعلم أنَّ هللا
ال حول له وال قوَّة على انتزاع أثر السُّم ِّ الضَّار ِّ، وهذه َتربٌة فذٌَّة ال يُطلب من أي ِّ مسلٍم أن خيوضها ، 
ولو كان هدفه نفس اهلدف الَّذي رمى إِّليه خالٌد ؛ ألنَّه يندر أن يوجد َمْن يبلغ إِّميانه ، وثقته ابهلل 

 ([ .528لَّذي بلغ إِّليه خالٌد رضي هللا عنه ، وأرضاه])تعاىل إِّىل املستوى ا

 ـ فتح األنبار ) ذات العيون ( :6

ه بتعبئٍة  استقام األمر خلالٍد يف تلك اجلهات ، فاستخلف على احلرية القعقاع بن عمرو التَّميمي ، واَتَّ
د ِّيق لفتح العراق من الشَّمال ، وي لتقي خبالد ، وصل خالد إِّىل إلِّغاثة عياض بن غنم الَّذي أرسله الص ِّ



([ ، فضرب 529األنبار فوجد القوم قد حتصَّنوا ، وخندقوا على أنفسهم ، وأشرفوا من أعايل احلصون])
 املسلمون عليهم احلصار ، وأمر خالٌد جنوده أن يصو ِّبوا إِّىل عيون

ذلك مس ِّيت هذه الوقعة أهل األنبار ، فلما نشب القتال أصابوا يف أوَّل رميٍة ألف عني من عيوهنم ، ول
([ ، واخرتق خالد اخلندق الَّذي حول األنبار بفطنٍة وذكاٍء ، حيث عمد إِّىل 530ذات العيون])

بل ، واقتحم املسلمون  بل جبيشه ، فنحرها ، ومأل اخلندق يف أضيق نقطٍة فيها جبثث اإلِّ عاف من اإلِّ الض ِّ
([ 531اخلندق ، فالتجأ العدو إِّىل احلصن])اخلندق وجسرهم جثث اإلِّبل ، وصاروا مع عدو ِّهم داخل 

، واضطر شرياز قائد جند الفرس إِّىل قبول الصُّلح بشروط خالٍد على أن خيرج من األنبار يف عدٍد من 
([ 532الفرسان حيرسونه ، فقبل خالٌد منه ذلك بشرط أال أيخذ معه من املتاع ، أو من األموال شيئاً])

. 

من العرب الكتابة العربيَّة ، وكان أولئك العرب قد تعلَّموها من عرب قبلهم ،  وتعلَّم الصَّحابة ممَّن هبا
وهم بنو إَِّيد ، كانوا هبا يف زمان خبتنصر حني أابح العراق للعرب ، وأنشدوا خالدًا قول بعض إَِّيد 

 ميتدح قومه :

م أممٌ  ساروا مجيعاً   لعِّراق إِّذاأولو أقاموا فـَتَـْهُزل النَّعُمقوٌم هلم ابحُة ا  قومي إَِّيٌد لو أهنَّ
 ـ عني التمر :7([ 533واللَّوح والقلُم])

استخلف خالٌد الز ِّبرقان بن بدٍر على األنبار ، وسار إِّىل عني التَّمر ، فوجد عقَّة ابن أيب عقَّة يف مجٍع 
، وطلب ([ 534عظيٍم من النَّمر ، وتغلب ، وإَِّيد ، ومن حالفهم ، ومعهم من الُفْرس مهران بقوَّاته])

عقَّة من مهران أن يرتكه لقتال خالٍد ، وقال له : إِّنَّ العرب أعلم بقتال العرب ، فدعنا وخالداً ، فقال 
هم ، وإِّن احتجتم إِّلينا أعنَّاكم ، فالمت العجم أمريهم على هذا ، فقال : دعوهم فإِّن  له : دونكم وإَِّيَّ

وقد ضعفوا وحنن أقوَيء ، فاعرتفوا له بفضل الرأي عليهم ، غلبوا خالداً فهو لكم وإِّن ُغلُِّبوا قاتلنا خالداً 
وسار خالد ، وتلقَّاه عقَّة ، فلمَّا تواجهوا قال خالد جملنبته : احفظوا مكانكم فإِّين ِّ حامل ، وأمر َُحاته 
أن يكونوا من ورائه وَحل على عقَّة وهو يسوي الصُّفوف فاحتضنه ، وأسره ، واهنزم جيش عقَّة من غري 

ل فأكثروا فيهم األسر ، وقصد خالٌد حصن عني التَّمر ، فلمَّا بلغ مهران هزمية عقَّة ، وجيشه ؛ نزل قتا
من احلصن ، وهرب ، وتركه ، ورجعت فلول نصارى األعراب إِّىل احلصن ، فوجدوه مفتوحًا ، فدخلوه 

ينزلوا على  احلصن أن، واحتموا به ، فجاء خالٌد ، وأحاط هبم ، وحاصرهم أشدَّ احلصار ، واضطر أهل 
حكم خالٍد، فأمر بضرب عنق عفَّة ومن كان معه والَّذين نزلوا على حكمه أمجعني، وغنم مجيع ما يف 



ذلك احلصن، ووجد يف الكنيسة اليت به أربعني غالمًا يتعلَّمون اإلجنيل، وعليهم ابب مغلق، فكسره 
 عثمان بن عفَّان من ذلك اخلمس، ومنهم: خالد وفرَّقهم يف األمراء، وأهل الَغناء، وكان َحران موىل

د ِّيق.  سريين والد حممَّد بن سريين أخذه مالك بن أنس، وأرسل خالد اخلمس إىل الص ِّ
مث أرسل أبو بكر الوليد بن عقبة إىل عياض مددًا له، وهو حماصر دومة اجلندل، فلما قدم عليه وجده 

إنَّ  فقال عياٌض للوليد:الطُّرق، فهو حمصوٌر أيضاً، يف انحية العراق حياصر قوماً، وهم قد أخذوا عليه 
بعض الرأي خري من جيش كثيٍف؛ ماذا ترى فيما حنن فيه؟ فقال له الوليد: اكتب إىل خالد ميدُّك 
جبيٍش من عنده، فكتب إليه يستمدُّه، فقدم كتابه على خالد عقب وقعة عني التَّمر، وهو يستغيث به 

ك أريد. فكتب إليه: من خالٍد إىل عي ، حيملن آساداً عليها ([535])لَب ِّْث قلياًل أتتك احلالئباض: إَيَّ
 .([537])، كتائُب تتبعها كتائب([536])القشائب

 ـ دومة اجلندل: 8
، ووصلت أنباؤه إىل  رحل خالد جبنده من عني التَّمر بعد أن خلَّف عليهم عومي بن الكاهل األسلميَّ

، وكان أمر ([538])حبلفائهم من قبائل هبراء، وكلب، وغسَّان، وتنوخأهل دومة اجلندل فاستنجدوا 
أهل دومة اجلندل إىل زعيمني مها: أكيدر ابن عبد امللك واجلودي بن ربيعة، فاختلفا، فقال أكيدر: أان 

أو   أعلم الناس خبالد، ال أحد أميُن طائرًا منه، وال أحدُّ يف حرٍب، وال يرى وجه خالٍد قوٌم أبدًا قلُّوا،
كثروا إال اهنزموا عنه، فأطيعوين، وصاحلوا القوم، فأبوا عليه، فقال: لن أمالئكم على حرب خالٍد، 

 .([539])فشأنكم
وهذه شهادة خصٍم يف خالٍد، واحلقُّ ما شهدت به األعداء، وقد كان خالٌد أسره قبل ذلك حينما 

النَّبُّ )ص( فمنَّ عليه، وكتب له كتاب أرسله أليه رسول هللا )ص( يف غزوة تبوك، فأخذه، وأتى به إىل 
عهٍد، ولكنَّه خان العهد بعد ذلك، ولقي الرُّعب يف نفسه منذ يوم أسره خالد إىل جانب مسعته 

وبلغ خالداً خربه، وهو يف طريقه إىل الشَّهرية يف حروبه مع العرب، والعجم، وخرج أكيدر مفارقًا قومه، 
ا تلقَّيُت األمري خالداً، ولكنَّ خيانته مع )دومة( فأرسل إليه عاصم بن عمرو ارضًا له، فأخذه، فقال: إَّنَّ

هللا خبيانته ، ونقضه العهد ، ومل يُغن احلذر السَّابقة جعلت خالداً ينف ِّذ فيه حكم اإلعدام، وهكذا قتله 
 ([ .535من القدر])

وتنوخ بني فكي ) كماشة ونزل خالٌد على دومة اجلندل ، وجعل أهَلها ومشايعيهم من هبراء ، وكلب ، 
([ ، وتقدَّم اجلودي بن ربيعة جبنوده 536( ذراعها األول عسكره ، والثَّانية عسكر عياض بن غنم])



حنو خالد ، وتقدَّم ابن احلدرجان ، وابن األيهم جبنودمها انحية عياض ، ودارت املعركة ، وأنزل خالٌد 
ر من ابن احلدرجان ، ومن معه بصعوبة ، وحاولت فلول اهلزمية ابجلودي ، وأتباعه ، وانتزع عياٌض النَّص

املنهزمني االحتماء ابحلصن ، ولكنَّه كان قد عجَّ ِبن فيه ، فأغلقوه عليهم ، وتركوا أصحاهبم حوله يف 
العراء ، ومل يلبث خالد أن هاجم من بداخل احلصن بعد أن اقتلع اببه فقتل منهم مجوعاً  

 ([ .537كثريًة])

ندل أصبح للمسلمني موقٌع اسرتاتيجيٌّ ذو أمهيَّة فريدٍة ؛ ألنَّ دومة اجلندل تقع على وبفتح دومة اجل
ملتقى الطُّرق إِّىل ثالث جهات ، فشبه اجلزيرة العربيَّة من اجلنوب ، والعراق من الشمال الشَّرقي ، 

ة من اخلليفة أيب بكٍر والشَّام من الشَّمال الغريب ، ومن الطَّبيعي أن تنال هذه املدينة مثل هذه العناي
د ِّيق ، وجنوده تقاتل ابلعراق ، وتقف على ُتوم الشَّام ، وتلك هي العلَّة يف أنَّ عياضاً مل يربحها بل  الص ِّ
ظلَّ مرابطًا أمامها إِّىل أن خفَّ إِّليه خالٌد ، ولو أنَّ دومة اجلندل مل تذعن للمسلمني لبقي أمرهم يف 

 ([ .538العراق حتفُّه املخاطر])

وبذلك استطاع خالٌد أن يعني عياضًا على فتح دومة اجلندل ، ولئن كانت حروب خالٍد ـ رضي هللا 
عنه ـ يف جنوب العراق مثااًل للرباعة يف اهلجوم السَّريع ، واغتنام الفرص ، وإِّاثرة الرُّعب لدى األعداء ؛ 

داٍء قد تكالبوا عليه من كل ِّ مكان دليٌل فإِّنَّ ثبات عياض ـ رضي هللا عنه ـ هذه املدَّة الطَّويلة يف وجه أع
على َتتُّع اجليش اإلِّسالمي أيضاً ابلصَّرب ، واملصابرة ، وطول األمل ، والث ِّقة بنصر هللا تعاىل يف الن ِّهاية ، 
وكان عياٌض ـ رضي هللا عنه ـ من أفاضل املهاجرين ومن سادة قريش ، وكان مسحاً جواداً ، وقد وثق به 

هتم بعد ذلك ، فكان أحد قادة الريموك وكان على مقد ِّمة جيش أيب عبيدة ، مثَّ فتح بعد اخللفاء ، ووال
ذلك اجلزيرة أبكملها ، وهي املناطق الَّيت بني الشَّام والعراق ، واستخلفه أبو عبيدة ـ رضي هللا عنه ـ على 

ىل أن احتاج إِّليه يف الفتوح ، فوجَّهه الشَّام ملَّا حانت وفاته ، فأقرَّه عمر ـ رضي هللا عنه ـ على الشَّام إِّ 
 ([ .539إِّليها])

 

 ([ :540ـ وقعة احُلَصيد])9

أمر خالٌد األقرع بن حابس ابلرُّجوع إِّىل األنبار ، وأقام بدومة اجلندل ، فكانت إِّقامته مدعاًة لطمع 
األعاجم ليكونوا معهم على األعاجم ، وظن ِّهم به الظُّنون ، وكذلك ظنَّها عرب املنطقة فرصًة ، فكاتبوا 

خالٍد غضبًا لعقَّة الذي مل ينسوا مصرعه بعُد ، فخرج زرمهر من بغداد ، ومعه روزبة يريدان األنبار ، 
وتواعدا يف احلصيد ، واخلنافس ، فوصل خربهم الزبرقان بن بدر وهو على األنبار ، فاستمدَّ القعقاع بن 



عبد بن فدكي السَّعدي ) أبو ليلى ( وأمره ابحلصيد ، وبعروة عمرو خليفة خالد على احلرية ، فأمدَّه أب
بن اجلعد البارقي وأمره ابخلنافس ، وعندما علم خالٌد بتحرك بعض القبائل ، ورغبتهم ابالنضمام إِّىل 
روزبة يف احلصيد جعل القعقاع أمريًا على النَّاس يف احلصيد بعد أن ترك مكانه عياض بن غنم على 

علم روزبة بتوجه القعقاع إِّليه استمدَّ زرمهر ، فانضمَّ إِّليه ، والتقى املسلمون جبموع الفرس  احلرية ، فلمَّا
([ ، وقد قال القعقاع 541، وقتلوا منهم مقتلًة عظيمًة من بينهم زرمهر ، وروزبة ، وغنموا غنائم كثريًة])

 بن عمرو يف هذه املعركة :

َلَها ْيدِّ مُجُوعِّهِّمْ  قضى  َأال أبلغا أمْسَاَء أنَّ َحلِّيـْ َوطَرًا مِّْن روزمهر األعامجِّغداة صبحنا يف َحصِّ
  ([ مِّ ُصيَّخ :10([ 542هلندية تفري فراَخ اجلََماجِّ

 ـ وقعة امل

بعد أن وصلت أخبار املسلمني يف احُلَصيد إِّىل خالٍد واعد قادة جيوشه يف ليلٍة وساعٍة جيتمعون فيها 
ُصيَّخ قرب حوران ، فلمَّا توافو 

ا يف موعدهم بيَّتوا بعض القبائل ، ومن اوى إِّليهم من ثالثة أوجٍه عند امل
([ ، مثَّ علم خالد بتحشُّد بعض القبائل يف ) الثَّينِّ ِّ ( وهو موضع قرب 543، فُأوقِّع هبم خسائُر كبريٌة])

عدَّة اَتاهات ،  الرَّقة و) الزَُّمْيل ( يف دَير بكر استعدادًا لقتال املسلمني ، فباغتهم يف ) الثَّين ِّ ( من
دين يف ) الزَُّمْيل ( فأوقع هبم خسائر هائلة])  ([ .544فشتَّت مجوعهم ، وكذلك هاجم املتحش ِّ

يقول عديُّ بن حامت : انتهينا يف هذه الغارة إِّىل رجٍل يقال له : حرقوص بن النُّعمان الن ِّمري ، وحوله 
، وهم يقولون : أحٌد يشرب هذه السَّاعة ،  بنوه ، وبناته ، وامرأته ، وقد وضع هلم جفنًة من اخلمر

وهذه جيوش خالٍد قد أقبلت؟ فقال هلم : اشربوا شرب وداٍع فما أرى أن تشربوا مخراً بعدها ، فشربوا ، 
 وجعل يقول :

 

   أال فَاْشَربُوا مِّْن قـَْبلِّ قاصمة الظَّهرِّ 
ُ
ْثرَِّوقـَْبلِّ مناَيان امل َبةِّ بـَُعْيَد انتفاخِّ الَقْوم ابلَعَكرِّ الدَّ يـْ صِّ

([ فسبق إِّليه وهو يف ذلك يف بعض اخليل ، 545حلِِّّنٍي َلَعْمري ال يزيُد وال حَيْري])  ابلَقْدرِّ 
 ([ .546فضرب رأسه ، فإِّذا هو يف جفنته ، وأخذان بناته ، وقتلنا بنيه])

د ِّيق ابألمان ، ومل يعلم بذلك  وقد قتل يف هذه املعركة رجالن كاان قد أسلما ، ومعهما كتاٌب من الص ِّ
د ِّيق : كذلك  د ِّيق ودامها ، وبعث ابلوصاة أبوالدمها وقال فيهما الص ِّ املسلمون ، فلمَّا بلغ خربمها الص ِّ

 ([ .547يلقى َمْن يساكن أهل احلرب يف دَيرهم ، أي : الذَّنب هلما يف جماورهتما املشركني])

 ـ وقعة الفِّرَاض :11



العراق ، واستسلمت له قبائل العرب قصد الفِّرَاض ، وهي ُتوم بعد أن بسط خالٌد راية اإلِّسالم على 
الشَّام ، والعراق ، واجلزيرة حىتَّ حيفظ ظهره ، وأيمن من أن تكون وراءه عورٌة عند اجتيازه أرض السَّواد 
إِّىل فارس ، فلمَّا اجتمع املسلمون ابلفراض ؛ غضب الرُّوم ، وهاجوا ، واستعانوا ِبن يليهم من مساحل 

م كانوا حانقني على املسلمني الذين أذلُّوهم ، وكسروا شوكتهم ، كما ال فرس ، فلبسوا سراعًا ألهنَّ
م مل ينسوا بعد مصرع رؤسائهم ، وأشرافهم ،  استمدُّوا العرب من تـَْغلِّب وإَِّيد والنَّمِّر فأمدُّوهم ؛ ألهنَّ

وقعة ، فلما بلغوا الفرات قالوا فاجتمعت جيوش الفرس ، والرُّوم ، والعرب على املسلمني يف تلك امل
للمسلمني : إِّما أن تعربوا إِّلينا وإِّمَّا أن نعرب إِّليكم ، فقال خالد : بل اعربوا إِّلينا ، قالوا : فتنحَّوا حىتَّ 
نعرب ، فقال خالد : ال نفعل ولكن اعربوا أسفل منا . وذلك للن ِّصف من ذي القعدة سنة اثنيت عشرة . 

بعضهم لبعٍض : احتسبوا ملككم ، هذا رجٌل يقاتل على ديٍن ، وله عقٌل ، وعلٌم ، فقالت الرُّوم وفارس 
وهللا ليـُْنَصرنَّ ، ولَُنْخَذلنَّ ، مث مل ينتفعوا بذلك ، فعربوا أسفل من خالٍد ، فلمَّا تتامُّوا قالت الرُّوم : 

، فاقتتلوا قتااًل شديداً طويالً امتازوا حىت نعرف اليوم ما كان من حسن ، أو قبيح من أي ِّنا جييء! ففعلوا 
، مثَّ إِّن هللا عزَّ وجلَّ هزمهم ، وقال خالٌد للمسلمني : أحلُّوا عليهم ، وال ترف ِّهوا عنهم! فجعل صاحب 
اخليل حيشر منهم الزُّمرة برماح أصحابه ، فإِّذا مجعوهم قتلوهم ، وقتل من األعداء عشراُت األلوف ، 

 ([ .548ٍم ، مثَّ أمر ابلرُّجوع للحرية])وأقام خالد يف الفراض عشرة أَي

 وهكذا واجه املسلمون ألوَّل مرٍَّة جيشاً مكوانً من الفرس الَّذين ميثلون دولة املشرق

العظمى ، والرُّوم الذين ميثلون دولة املغرب العظمى ، والعرب املوالني هلؤالء ، وهؤالء ، ومع ذلك انتصر 
وال شكَّ : أنَّ هذه املعركة تعترب من املعارك التَّارخيية الفاصلة ـ وإِّن مل  املسلمون عليهم انتصاراً ساحقًا ،

ا حطمت معنوَيت الكفار على خمتلف انتماءاهتم حيث  تـََنْل من الشُّهرة ما انلته املعارك الكربى ـ ألهنَّ
بن الوليد ـ رضي  هزموا مجيعًا ، وهذه املعركة تعترب خاَتة املعارك الَّيت خاضها سيف هللا املسلول خالد

([ ، وانكسرت شوكة الفرس بعد هذه املعركة ، ومل تقم هلم قوٌَّة حربيٌَّة خيشاها 549هللا عنه ـ يف العراق])
 ([ .550اإلِّسالم بعد هذه املوقعة])

 وممَّا قال القعقاع بن عمرٍو يف هذه املعركة :

َناَوفـُْرٍس َغمَّها طوُل السَّال  َلقِّْينا ابلفراضِّ مجوَع رومٍ  َمعِّ   مأََبْداَن مَجَْعُهْم ملَّا اْلتَـَقيـْ َنا جبِّ َوبـَيـَّتـْ
لمِّ حىتَّ  ([اثلثاً : َحجَُّة خالٍد ، 551رَأَيـَْنا الَقْوَم كالَغَنمِّ السَّوام])  بين رزامَفَما فَتَِّئْت ُجُنوُد الس ِّ

د ِّيق ابخلروج إِّىل الشَّام ، وتسلُّم املثَّنَّ لقيادة جيوش العراق :  وأمر الص ِّ



د ِّيق له ابخلروج إِّىل الشَّام :12ـ َحجَّة خالد ) 1  هـ ( وأمر الص ِّ

أقام خالد ابلفراض عشرة أَيم مثَّ أذَّن ابلقفول إِّىل احلرية خلمس بقني من ذي القعدة ، وأمر عاصم بن 
سري يف عمرو أن يسري يف املقد ِّمة ، وأمر َشَجرة بن األعز أن يسري يف السَّاقة ، وأظهر خالٌد : أنَّه ي

السَّاقة ، مث انطلق يف كوكبة من أصحابه ، وقصد شطر املسجد احلرام ، وسار إِّىل مكَّة يف طريق مل 
فًا على غري جادٍَّة حىتَّ انتهى  ُيسلك قبله قطُّ ، وأتتَّى له يف ذلك أمٌر مل يقع لغريه ، فجعل يسري معتس ِّ

عاد ، فأدرك أمر السَّاقة قبل أن يصلوا احلرية ، ومل هـ ( ، مث 12إِّىل مكَّة ، فأدرك احلجَّ هذه السَّنة ) 
ديق بذلك أيضًا إِّال بعدما رجع أهل احلج ِّ من املوسم ، فبعث يعتب عليه يف مفارقته  يعلم أبو بكر الص ِّ

د ِّيق خلالٍد : أْن سر حىتَّ أتيت 552اجليش]) ([ ، وأمره ابلذَّهاب إِّىل الشَّام . وجاء يف خطاب الص ِّ
ك أن تعود ملثل ما فعلت! فإِّنَّه مل يشجَّ مجوع املسلم م قد شجُّوا ، وأشجُّوا ، وإَِّيَّ ني ابلريموك ، فإِّهنَّ

اجلموُع من النَّاس بعون هللا شجاك ، ومل ينزع الشَّجي من النَّاس نزعك ، فليهنئك أاب سليمان الن ِّيَّة ، 
ك أن تدلَّ بعمٍل، فإِّنَّ هللا له واحلظوة ، فأَتم يتمَّ هللا لك ، وال يدخلنَّك عجٌب فتخسَر، وُت ذَل، وإَِّيَّ

 ([ .553املنُّ، وهو ويلُّ اجلزاء])

 

د ِّيق رضي هللا عنه على  هذا اخلطاب اجلليل من اخلليفة احلكيم ـ رضي هللا عنه ـ يصو ِّر مدى حرص الص ِّ
 وز والتَّمكني بفضل هللا :القوَّاد النَّاجحني ، فيمدُّهم ابملشورة ، والنَّصائح الَّيت أتخذ بيدهم إِّىل الف

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ سيف هللا خالداً أن يرتك العراق ، ويتوجَّه إِّىل الشَّام لعلَّ هللا يفتح على  أـ أيمر الص ِّ
 يديه هذا املوقع .

ه بدون إِّذٍن من اخلليفة .  ب ـ ينصحه أال يعود إىل مثل ما حدث يف َحج ِّ

 تهد خملصاً الن ِّيَّة هلل وحَده .ج ـ أيمره أن يسد ِّد ، ويقارب ، وجي

د ـ حيذره من العجب ابلنَّفس ، والزهو ِّ ، والفخر ، فذلك حظُّ النَّفس ؛ الَّذي يفسد العمل على 
العامل ، ويردُّه يف وجهه ، كما حيذ ِّره أن يدلَّ ومينَّ على هللا ابلعمل الذي يعمله ، فإِّنَّ هللا هو املانُّ به 

 ([ .554بحانه])؛ إِّذ التوفيق بيده س

هذا وقد ظهرت يف معارك العراق مقدرة اجليوش اإلِّسالميَّة على تطبيق مبادىء احلرب من مباغتة ، 
وصد ِّ اهلجوم ، وتثبيت األعداء ، وحشد القوَّات ، وإِّدامة املعنوَيَّت ، ومجع املعلومات ، ورسم اخلطط 

ظري ، فهو مل يذهب إِّىل الشَّام جملاهدة الرُّوم إِّال بعد ، وتنفيذها بكل ِّ قوٍَّة ، ودقٍَّة ، واحتياط منقطع النَّ 



خربٍة واسعة يف فتوحات العراق ، وكان املرشَّح للبقاء على جيوش العراق بعد سفر خالد املثَّنَّ ابن 
 حارثة الشَّيباين خلربته الواسعة أبرض العراق ، ومهارته الفائقة يف حرب الفرس .

لَّيت وضعها خالٌد يف حروب العراق كانت تعتمد على هللا ، مثَّ على مجع ويظهر للباحث : أنَّ اخلطط ا
املعلومات الدَّقيقة الَّيت تدلُّ على نشاط خمابراته ، واستكشافاته يف امليدان ، والَّذي يبدو أنَّ هذه 

يته ، وقدرته الفائقة املخابرات قد قام بتنظيمها القائد الفذُّ ) املثَّنَّ بن حارثة الشَّيباينُّ ( ليس فقط ألملع
على التَّنظيم ، وإَِّّنا ملعايشته للمنطقة ، فهو ينتمي إِّىل ) بين شيبان ( من ) بكر بن وائل ( الَّذين  
كانت منازهلم بتخوم العراق ، وحوض الفرات ؛ الَّيت َتتدُّ مشااًل إِّىل )هيت(، فكانوا حبكم مساكنهم 

خمابرات ( فما وجدان حترُّكًا جليٍش من جيوش الفرس إِّال وكان وات ِّصاالهتم مؤهَّلني ألن يكونوا عيواًن ) 
( يف الوقت املناسب ، وما من شاردٍة ، وال واردٍة حتدث  خرب ذلك التحرُّك منذ بدئه على لسان )املثَّنَّ

 ([ .555يف بالط الفرس إِّالَّ وكان ) املثَّنَّ ( على علٍم هبا يف حينها])

د ِّيق إِّىل خ  الٍد : دع العراق ، واخلف فيه أهله الَّذين قدمت عليهم ، مثَّ وكان يف خطاب الص ِّ

امضِّ خمففًا يف أهل قوٍَّة من أصحابنا الَّذين قدموا معك العراق من اليمامة ، وصحبوك يف الطَّريق ، 
وقدموا عليك من احلجاز ، مثَّ أتيت الشَّام ، فتلقى أاب عبيدة بن اجلراح ومن معه من املسلمني ، وإِّذا 

([ . وهتيَّأ خالد للسَّري إِّىل الشام ، 556تقيتم ؛ فأنت أمري اجلماعة . والسَّالم عليك ورَحة هللا])ال
وقسم خالد اجلند نصفني : نصفًا يسري به إِّىل الشَّام ونصفًا للمثَّنَّ ، ولكنَّه جعل الصَّحابة مجيعًا من 

مر أيب بكٍر كل ِّه يف استصحاب نصف الصَّحابة ، نصيبه ، فقال له املثَّنَّ : وهللا ال أقيم إِّال على إِّنفاذ أ
د ِّيق قد وصل إِّىل  وإِّبقاء الن ِّصف! فوهللا ما أرجو النَّصر إِّال هبم ، فأنت تعريين منهم ، وكان خطاب الص ِّ
خالٍد قبل سفره أيمره فيه ِبن أيخذ من اجلند ، ومن يدعهم للمثَّنَّ ، قال : َي خالد ال أتخذ جمداً إِّال 

([ 557جمداً ، فإِّذا فتح هللا عليك فارددهم إِّىل العراق وأنت معهم ، مثَّ أنت على عملك])خلفت هلم 
. 

فما زال خالد يسرتضي املثَّنَّ ، ويعو ِّضه عن الصَّحابة ِبقاتلني من سادة أقوامهم من أهل البأس، وممَّن 
([ ، وحشد خالد جنوده، 558ُعرفوا ابلشَّجاعة، والصَّرب، وشدَّة املراس، فرضي املثَّنَّ اخر األمر])

ا هي التيه، وسأل األدالَّء :   وانطلق ليعرب إىل الشَّام صحارى رهيبًة غائبة النَّواحي مرتامية اآلفاق كأَّنَّ
كيف بطريق أخرج فيه من وراء مجوع الرُّوم؟ فإِّين ِّ إِّن استقبلُتها ؛ حبستين عن غياث املسلمني! قالوا له 



ل اجليوش فوهللا إِّن الرَّاكب ليخافه على نفسه! إِّنَّك لن تطيق ذلك الطَّريق : ال نعرف إِّال طريقاً ال حيم
ا خلمس لياٍل ال ُيصاب فيها ماء .  ابخليل ، واألثقال ، إِّهنَّ

قال خالد : إِّنَّه ال بدَّ من ذلك ؛ ألخرج من وراء مجوع الرُّوم . وعزم خالد على سلوك هذا الطَّريق 
ابللَّذة اجلسور! فنصحه رافع بن عمري أن يستكثر من املاء حىتَّ جيتاز مهما تكن خماطره ، فكم فاز 

بل العطاش ، مث يشدوا مشافرها لكيال َترت  ذلك الطَّريق ، فأمر خالد جنوده أن خيز ِّنوا املاء يف بطون اإلِّ
ة هللا ([ ، وقال لرجاله : إِّنَّ املسلم ال ينبغي أن يكرتث بشيء يقع فيه مع معون559فتستنزف املاء])

 ([ .560له])

وسار به الدَّليل رافع بن عمري يف طريٍق َتتاز بوعورهتا وقلَّة مائها ، وضياع معاملها ، وقلَّة سكَّاهنا ، وال 
ا أقصر الطُّرق ، فأوضح خالدٌ 561سيَّما اجلزء املمتد بني قراقر ، وسوى])  ([ ، إِّال أهنَّ

ر ِّيَّة ، واملباغتة ،  جلنده االعتبارات الَّيت َتعله يفض ِّل سلوك هذا الطريق على غريه ، وهي السُّرعة ، والس ِّ
ماً  وكان رافع قد طلب من خالد أن يهيأى عشرين انقًة كبريًة ، فأعطاه ما أراد ، فمنع عنها املاء أَيَّ
ه فمألت جوفها ، فقطع مشافرها ، وكمَّمها فال َترتُّ ، مث قال خلالد : سر  حىت عطشت مثَّ أوردها إَِّيَّ

بل وشرب النَّاس ممَّا تزوَّدوا ، فسار  اآلن ابخليول ، واألثقال ، وكلما نزلت منزاًل حنرت من تلك اإلِّ
اجليش من قراقر ، وهي اخر قرى العراق على حدود الصَّحراء إِّىل ُسَوى ، وهي أوائل قرى الشام ، 

مد خالٌد على رافع بن عمري دليالً واملسافة بينهما مخس ليال يسرتحيون ابلنَّهار ويسريون ابللَّيل ، واعت
بعد أن وثق به ، ومن صحَّة داللته ، واختار حمرز احملاريب حلذقه يف الدَّاللة على النُّجوم ، لذلك كان 
مسريهم لياًل وصباحًا مع حتاشي السري عند ارتفاع النَّهار والظَّهرية لقطع مرحلتني يف اليوم الواحد ، ومل 

بل للمحافظة على قابليتهم البدنيَّة ، وسار يرتك خالٌد أحداً من جن ا أركب اجلند اإلِّ ده يسري راجاًل وإَِّّنَّ
خالٌد يف الطريق ، وكلَّما نزل منزاًل حنر عدداً من النُّوق فأخذ ما يف أكراشها ، فسقاه اخليل ، مثَّ شرب 

خالٌد على أصحابه العطش ، النَّاس مما َحلوا من املاء ، فلمَّا كان اليوم اخلامس نَفَِّد املاء ، فخاف 
وقال لرافع ، وهو أرمد : ما عندك؟ فطلب رافٌع من الناس أن يبحثوا عن شجرة عوسٍج صغرية يف تلك 
املنطقة ، فلم جيدوا إِّال جزءاً صغرياً من ساقها ، فأمر رافع أن حيفروا هناك ، فحفروا فظهرت عنٌي للماء 

 ([ .562ذلك خلالد املنازل]) ، فشربوا حىتَّ روي النَّاس ، فاتَّصلت بعد

وقد قال بعض العرب خلالٍد يف هذا املسري : إِّن أنت أصبحت عند الشَّجرة الفالنيَّة ؛ جنوت أنت ، 
ومن معك ، وإِّن مل تدركها هلكت أنت ومن معك! فسار خالد ِبن معه ، وسروا سروًة عظيمة ، 



وُم السَُّرى ، فأرسلها مثاًل وهو أوَّل من قاهلا فأصبحوا عندها ، فقال خالد : عند الصَّباح حَيَْمُد الق
 ([ .563رضي هللا عنه])

 وقد قال رجٌل من املسلمني يف مسريهم هذا عن خالٍد :

َما   فـَوََّز مِّْن َقراقٍِّر إِّىل ُسَوىخمساً إِّذا ما َساَرها اجليُش َبَكى  هلل درُّ رافٍع أىنَّ اهتدى
َلَك إِّنسيٌّ يـَُرى]) [ وهذه القصَّة تدلُّ على أنَّ القائد احملنَّك ال يبايل ابألخطار ؛ وأنَّه (564َساَرها قـَبـْ

أعمل احليلة يف سبيل احلصول على املاء لقطع الصَّحراء حىتَّ وصل إِّىل غرضه ، ويف اليوم اخلامس 
يسية وصل جيش خالد إِّىل ُسوى ، وهو أول ُتوم الشَّام اتركًا وراءه حاميات الرُّوم على الطُّرق الرَّئ

 العامَّة

 ([ .565احملسوبة ، ذلَّلتها إِّرادة القائد ، وإِّميانه ، وإِّقدامه])

وصل خالد إِّىل ) أدك ( وهي أوَّل حدود الشَّام ، فأغار على أهلها ، وحاصرهم فحرَّرها صلحًا ، مثَّ 
) القريتني ( ، نزل تدمر فامتنع أهلها ، وحتصَّنوا ، مثَّ طلبوا األمان ، فصاحلهم وواصل سريه ، فأتى 

فقاتله أهلها ، فظفر هبم ، مثَّ قصد ) حوَّارين ( ، وصار إِّىل موضع يعرف ابلثَّنيَّة ، فنشر رايته وهي  
([ ، وملا مرَّ بعذراء 566كانت لرسول هللا )ص( تسمَّى الُعَقاب ؛ فسم ِّي ذلك املوضع بثنية الُعَقاب])

رقي دمشق ، مثَّ سار حىتَّ وصل إِّىل قناة بصرى ، أابحها ، وغنم لغسان أموااًل عظيمة ، وخرج من ش
فوجد الصَّحابة حتارهبا فصاحله صاحُبها ، وسلَّمها إِّليه ، فكانت أوَّل مدينة فتحت من الشَّام وهلل 
د ِّيق ، مثَّ سار خالد  احلمد ، وبعث خالٌد أبمخاس ما غنم من غسان مع بالل ابن احلارث املزين ِّ إِّىل الص ِّ

، ومرثد ، وشرحبيل إِّىل عمرو بن العاص ـ وقد قصده الرُّوم أبرض العراب من املعور ـ  ، وأبو عبيدة
 ([ .567فكانت واقعة أجنادين])

وهكذا جنح خالد بن الوليد يف الوصول إِّىل الشَّام ملساندة اجليوش اإلِّسالميَّة بعد مغامرٍة، ومباغتٍة فذٍَّة 
نساين ، يقول اللوا ء حممود شيت خطَّاب : . . . وعبور خالٍد للصَّحراء من يف التاريخ العسكري اإلِّ

الطريق اخلطر مباغتٌة فذٌَّة يف التَّاريخ العسكري ، ال أعرف هلا مثياًل ، ولست أعتقد أنَّ عبور هانيبال 
لأللب ، وعبور انبليون لأللب أيضًا ، وال تفويز انبليون من صحراء سيناء ، أو قطع اجليش الربيطاين 

حراء يف احلرب العاملية األوىل ، ميكن أن تعترب شيئاً إِّىل جانب مغامرة خالد ؛ ألنَّ عبور اجلبال هلذه الصَّ 
أسهل بكثرٍي من عبور الصَّحراء لتيسُّر املاء يف اجلبال وعدم تيسُّره يف الصَّحراء، وألنَّ صحراء سيناء فيها  

الصَّحراء الَّيت قطعها خالد ، فكان جناح  كثرٌي من اآلابر ، واألماكن املأهولة ، وعدم تيسُّر ذلك يف



([ ، ممَّا جعل حاميات املدن 568خالٍد يف عبور الصَّحراء مباغتًة كاملًة للرُّوم مل يكونوا يتوقَّعوهنا بتااتً])
واملواقع الَّيت صادفته يف طريقه بني العراق وأرض الشام تستسلم لقوَّته بعد قتاٍل طفيف ، أو بدون قتاٍل 

ا مل تكن تتوقَّع أبدًا أن تالقي قوَّة جسيمًة من املسلمني تظهر عليهم من هذا االَتاه يف هذا ؛ ألهنَّ 
 ([ .569الوقت ابلذَّات])

لقد أتثَّر القادة العسكريُّون على مر ِّ التَّاريخ وتوايل األزمان ابلعبقريَّة العسكريَّة اخلالديَّة ، حىتَّ قال عنه 
 قائد إِّحدى« األمَّة املسلَّحة » غولتيس ( مؤل ِّف كتاب اجلنرال األملاينُّ ) فون در 

 ([ .570اجلبهات الرتُّكيَّة األملانيَّة خالل احلرب العامليَّة األوىل : ) إِّنَّه أستاذي يف فن ِّ احلرب (])

 ـ خرب املثَّنَّ بن حارثة ابلعراق بعد ذهاب خالد :2

وكان ميمون النقيبة ، حسن الرأي ، وكان راسخ العقيدة كان املثَّنَّ شجاعاً ، مقداماً ، شهماً ، غيوراً ، 
، قويَّ اإلِّميان ، شديد الث ِّقة ابهلل ، بعيد النَّظر ، يؤثر املصلحة العامَّة على مصلحته اخلاصَّة ، وكان 

ذا يشارك أصحابه يف السَّرَّاء والضَّرَّاء ، وكان ميتلك موهبة إِّعطاء القرارات الصَّحيحة السَّريعة ، وكان 
إِّرادٍة قويَّة اثبتٍة يتحمَّل املسؤوليَّة الكاملة يف أخطر الظُّروف واألحوال ، يثق بقوَّاته ، وتثق به قوَّاته ثقًة 
ال حدود هلا ، وحيبُّهم وحيبُّونه حب ًا ال مزيد عليه ، ذا شخصيٍة قويٍَّة انفذٍة فهو حبقٍ  كما يقول عنه عمر 

، كانت له قابليٌة فائقٌة تعينه على أعباء القتال ، وله ماٍض انصٌع ([ 571بن اخلطَّاب : مؤم ِّر نفسه])
جميٌد ، وكان دائمًا أوَّل من يهاجم ، واخر من ينسحب ، وكان خبريًا ِبناطق العراق ، جريئًا على 
الفرس ، سريع احلركة واسع احليلة ، وكان أوَّل من اجرتأ على الفرس بعد اإلِّسالم ، وجرَّأ املسلمني 

م ، وأبلى يف حروب العراق بالًء مل يبله أحد ، وهو الَّذي رفع معنوَيت املسلمني ، وحطَّم عليه
([ ، وقد وصف املثَّنَّ جنود الفرس ، فقال : قاتلت العرب ، والعجم يف 572معنوَيت الفرس])

عرب ، وملئٌة من اجلاهليَّة واإلِّسالم ، وهللا ملئٌة من العجم يف اجلاهلية كانوا أشدَّ عليَّ من ألف من ال
العرب اليوم أشدُّ عليَّ من ألٍف من العجم ، إِّنَّ هللا أذهب أبسهم ، وأوهن كيدهم ، فال يـَُرو َِّعنَُّكْم زهاٌء 
م إِّذا أعجلوا عنها ، أو فقدوها ؛ كانوا كالبهائم  ترونه ، وال سواٌد ، وال قسي فج ، وال نباٌل طواٌل ، فإِّهنَّ

هت  ([ .573])أينما وجَّهتموها ؛ اَتَّ

د ِّيق للمثَّنَّ على العراق يف حمل ِّه ، ويدلُّ على معرفته أبقدار الر ِّجال ومعادهنم ، وعندما  كان تعيني الص ِّ
حان وقت رحيل خالد جبيشه إِّىل الشَّام خرج معه املثَّنَّ لوداعه ، وملَّا حانت حلظة الفراق ، قال له 

ٍر ، وال واٍن])خالد : ارجع ـ رَحك هللا! ـ إِّىل سلطانك غري مق ([ ، وتسلم املثَّنَّ قيادة العراق 574ص ِّ



بعد خالٍد ، وما إِّْن علم كسرى بذهاب خالٍد حىتَّ حشد االف اجلنود بقيادة ) هرمز جاذويه ( وكتب 
ا هم رعاة  للمثَّنَّ يـَُهد ِّد ، ويتوعَّد ، فقال : إِّين قد بعثت إِّليكم جندًا من وحش أهل فارس ، وإَِّّنَّ

 ([ ، وأجابه575واخلنازير ، ولست أقاتلك إِّال هبم])الدَّجاج ، 

املثَّنَّ بعقٍل ، وفطنٍة ، ومل ينَس شجاعته يف الرد ِّ على هذا اجملوسي ِّ ، فكتب يقول يف رسالة لكسرى : 
ا أنت أحد رجلني : إِّمَّا ابٍغ فذلك شرٌّ لك ، وخرٌي لنا ، وإِّمَّا كاذٌب فأعظم الكذَّابني عقوبًة  إَِّّنَّ

ا اضطررمت إِّليهم ، فاحلمد  وفضيحةً  عند هللا ، وعند النَّاس امللوك ، وأمَّا الذي يدلُّنا عليه الرأي فإِّنَّكم إَِّّنَّ
 ([ .576هلل الَّذي ردَّ كيدكم إِّىل رعاة الدَّجاج ، واخلنازير])

احلرية  فجزع أهل فارس من هذا الكتاب ، والموا ملكهم على كتابه ، واستهجنوا رأيه ، وسار املثَّنَّ من
([ ، اقتتلوا قتااًل شديداً جد اً 577إِّىل اببل ، وملا التقى املثَّنَّ وجيشهم ِبكان عند ُعدوة الصَّراة األوىل])

، وأرسل الفرس فياًل بني صفوف اخليل ليفرق خيول املسلمني ، فحمل عليه أمري املسلمني املثَّنَّ بن 
إِّال هزمية الفرس ، فقتلوهم قتاًل ذريعاً ، وغنموا منهم حارثة ، فقتله ، وأمر املسلمني فحملوا ، فلم تكن 

([ ، 578مااًل عظيمًا ، وفرَّت الفرس حىتَّ انتهوا إِّىل املدائن يف شر ِّ حالٍة ، ووجدوا امللك قد مات])
كٍر وعاد االضطراب إِّىل بالد فارٍس ، وطارد املثَّنَّ أعداء هللا حىتَّ بلغ أبواب املدائن ، مثَّ كتب إِّىل أيب ب

ابنتصاره على الفرس ، واستأذنه يف االستعانة ِبن اتبوا من أهل الردَّة ، لكن انتظاره طال ، وأبطأ عليه 
د ِّيق واستناب  أبو بكر يف الرد ِّ لتشاغله أبهل الشَّام ، وما فيه من حروٍب ، فسار املثَّنَّ بنفسه إِّىل الص ِّ

 ([.579مرَّة العِّْجلي]) على العراق بشري بن اخلصاصية، وعلى املساحل سعيد بن

فلمَّا وصل املدينة وجد أاب بكر رضي هللا عنه على فراش املرض ، وقد شارف املوت ، واستقبله أبو بكر 
واستمع إِّليه ، واقتنع برأيه ، مثَّ طلب عمر بن اخلطاب فجاءه ، فقال له : امسع َي عمر ما أقول لك ، 

مي هذا ، فإِّن أان متُّ فال َتسنيَّ حىتَّ تندب النَّاس مع املثَّنَّ مثَّ اعمل به ، إِّين ِّ ألرجو أن أموت من يو 
، وال تشغلنَّكم مصيبٌة وإِّن عظمت عن أمر دينكم ، ووصية رب ِّكم ، وقد رأيتين متوىفَّ رسول هللا وما 

العراق  صنعت ، ومل ُيَصب اخللق ِبثله . . . وإِّْن فتح هللا على أمراء الشَّام ؛ فارُدْد أصحاب خالٍد إِّىل
م أهُله ، ووالة أمره ، وحدُّه ، وهم أهل الضَّراوة هبم ، واجلراءة عليهم])  ([ .580، فإِّهنَّ

 

* * * 

 
 



 

 املبحث الثَّاين

د ِّيق ابلشَّام  فتوحات الص ِّ

 َتهيد :

كان اهتمام املسلمني ابلشَّام منذ زمن النَّب ِّ )ص( حيث كتب إِّىل هرقل عظيم الروم كتااًب يدعوه إِّىل 
([ من أرض الشَّام 581اإلِّسالم ، وكتب )ص( إِّىل احلارث بن أيب مْشر الغسَّاين ملك غسَّان ابلبلقاء])

وعامل قيصر على العرب يدعوه إِّىل اإلِّسالم ، فأدركته العزَّة ابإلِّمث ، فأراد أن يغزو رسول هللا)ص( ، 
ن حارثة ، فاستشهد يف مؤتة هو فأاته أمٌر من قيصر ينهاه عن ذلك ، وأرسل )ص( جيشاً بقيادة زيد ب

، وجعفر بن أيب طالٍب ، وعبد هللا بن رواحة ، وتوىلَّ بعدهم خالد بن الوليد الَّذي قام ِبناورٍة عسكريٍَّة 
انجحٍة تركت أثراً بعيداً يف نفوس أهايل تلك املناطق ، ونستطيع أن نقول : إِّنَّ النَّبَّ )ص( بتلك الغزوة 

ة يف بالد الشَّام ، وهزَّ هيبتها من قلوب  وضع أسسًا ، وقطع خطوةً  حنو القضاء على دولة الرُّوم املتجرب ِّ
َتام بقيَّة اخلطوات املباركة ، بل قاد غزوة تبوك  العرب ، وَحَّس املسلمني لالستعداد املعنوي ِّ واملادي ِّ إلِّ

 بنفسه )ص( .

لى حقيقة الرُّوم ، ومعرفة أساليبهم يف ومن خالل االحتكاك امليداين ِّ استطاع املسلمون أن يتعرَّفوا ع
القتال ، وأعطت تلك الغزوات الفرصة ألهايل بالد الشَّام على أن يتعرَّفوا على أصول هذا الد ِّين ، 
د ِّيق على املنهج الَّذي وضعه رسول  ومبادئه ، وأهدافه ، فامن كثرٌي من أهايل تلك البالد ، واستمرَّ الص ِّ

د ِّيق األلوية من هللا )ص( ، ولذلك أصرَّ  بعد وفاة النَّب ِّ )ص( على إِّنفاذ جيش أسامة ، وملا عقد الص ِّ
ذي القصَّة عقد منها لواًء خلالد بن سعيد بن العاص ووجَّهه إِّىل مشارف الشَّام ، مثَّ أمره أن يكون رِّدءاً 

بلغ خربه هرقل ـ ملك ([ ، ال يفارقها إِّال أبمره ، وال يقاتل إِّال من قاتله ، ف582للمسلمني بتيماء])
الروم ـ فجهز جيشًا من العرب التَّابعني للرُّوم من هَبراء ، وسليح ، وكلب ، وخلم ، وُجذام ، وغسَّان ، 
فسار إِّليهم خالد بن سعيد ، فلقيهم على منازهلم ، فافرتقوا ، وأرسل هو أليب بكٍر ابخلرب ، فكتب إِّليه 

قدام . وأن يزحف على الرُّوم قبل تنظيم صفوفهم ، ونصحه أن حيافظ على خط ِّ رجعته وأال  أيمره ابإلِّ
يتوغَّل كثريًا يف بالد العدو ِّ ، وجاء يف جواب اخلليفة له : أن ) اقدم ، وال حتجم ، واستنصر ابهلل ( ، 

 فتقدَّم خالٌد حىتَّ بلغ

مثَّ اتبع مسريته ،  القسطل يف طريق البحر امليت فهزم جيشًا من الرُّوم على الشاطىء الشَّرقي للبحر ،
عند ذلك هاج الرُّوم ، فجمعوا قوات تزيد على ما مجعوه يف تيماء ، ورأى خالٌد َتمُّعهم فكتب إِّىل 



([ كما بعث إِّليه 583اخلليفة يستمدُّه ؛ ليتابع تقدُّمه ، فبعث إِّليه عكرمة بن أيب جهٍل جبيش البدال])
القوات إِّىل خالد بن سعيد أمر ابهلجوم على الرُّوم ، الوليد بن عقبة جبموٍع أخرى ، فلمَّا وصلت هذه 

 وأخذ طريقه إِّىل مرج الصفر .

واحندر القائد الرُّومي ماهان جبيشه يستدرج جيوش املسلمني الَّيت اَتهت إِّىل جنوب البحر امليت ، 
هبم اهلزمية ،  ووصلت إِّىل مرج الصفر شرقي حبرية طربية ، واغتنم الرُّوم على املسلمني الفرصة ، وأوقعوا

وصادف ابهان سعيد بن خالد بن سعيد يف كتيبة من العسكر ، فقتلهم ، وقتل سعيداً يف مقد ِّمتهم ، 
وبلغ خالد مقتل ابنه ، ورأى نفسه قد أحيط به ، فخرج هارابً يف كتيبة من أصحابه على ظهور اخليل ، 

 . ([584وقد جنح عكرمة يف سحب بقيَّة اجليش إِّىل حدود الشَّام])

راٌت يف الطَّريق :  أوالً : عزم أيب بكٍر على غزو الرُّوم ومبش ِّ

د ِّيق مشغوالً  كان أبو بكر يفك ِّر يف فتح الشام ، وجييل النَّظر ، ويقل ِّب الرأي يف ذلك ، وبينما كان الص ِّ
بذلك األمر جاءه شرحبيل بن حسنة أحد قوَّاد املسلمني يف حروب الردَّة ، فقال : َي خليفة رسول 

حدثت نفسي بذلك ، وما أطلعُت هللا! أحتد ِّث نفسك أنَّك تبعث إِّىل الشام جنداً؟ فقال : نعم! قد 
عليه أحدًا ، وما سألتين عنه إِّال لشيء . قال : أجل إِّين ِّ رأيت َي خليفة رسول هللا! فيما يرى النَّائم  
كأنَّك َتشي يف الناس فوق َخْرشفة من اجلبل ـ يعين : مسلكًا وعرًا ـ حىتَّ صعدت قـُنًَّة من القنَّات 

عك أصحابك ، مث إِّنَّك هبطت من تلك القنَّات إِّىل أرٍض سهلة دمثٍة العالية ، فأشرفت على النَّاس وم
ـ يعين : لينة ـ فيها الزَّرع ، والقرى ، واحلصون ، فقلت للمسلمني : شنُّوا الغارة على أعداء هللا ، وأان 

األمان ، ضامٌن لكم ابلفتح ، والغنيمة ، وأان فيهم معي رايٌة ، فتوجَّهت هبا إِّىل أهل قريٍة ، فسألوين 
فأمَّنتهم ، مثَّ جئت ، فأجدك قد انتهيت إِّىل حصٍن عظيٍم ، ففتح هللا لك ، وألقوا إِّليك السََّلم ، ووضع 
هللا لك جملساً ، فجلست عليه ، مثَّ قيل لك : يفتح هللا عليك ، وتـُْنَصُر ، فاشكر ربَّك واعمل بطاعته 

َْمدِّ َرب َِّك ، مثَّ قرأ : }إَِّذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّّ َواْلفَ  ْتُح *َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن يفِّ دِّينِّ اَّللَِّّ أَفـَْواًجا *َفَسب ِّْح حبِّ
 [ .3ـ  1: ]النصرَواْستَـْغفِّْرُه إِّنَُّه َكاَن تـَوَّااًب *{ 

 

ت مثَّ انتبهت ! فقال له أبو بكر : انمت عينك ، خرياً رأيت ، وخرياً يكون إِّن شاء هللا . مثَّ قال : بشَّر 
ابلفتح ، ونعيت إِّيلَّ نفسي ، مثَّ دمعت عينا أيب بكر ، وقال : أما اخلرشفة اليت رأيتنا فيها حىتَّ صعدان 
إِّىل القنَّة العالية ، فأشرفنا على الناس ، فإِّانَّ نكابد من أمر هذا اجلند والعدو ِّ مشقًَّة، ويكابدونه، مثَّ نعلو 



ة العالية إِّىل األرض السَّهلة الدَّمثة ، والزَّرع ، والعيون ، والقرى ، بعد، ويعلو أمران. وأما نزولنا من القنَّ 
 واحلصون ؛ فإِّانَّ ننزل إِّىل أمٍر أسهل ممَّا كنَّا فيه من اخلصب ، واملعاش .

وأما قويل للمسلمني : شنُّوا على أعداء هللا الغارة فإِّين ِّ ضامٌن لكم الفتح والغنيمة ، فإِّنَّ ذلك ُدنـُوُّ 
هم على اجلهاد ، واألجر والغنيمة ؛ الَّيت تُقسم هلم ، وقبوهلم . املسلم ني إِّىل بالد املشركني ، وترغيب إَِّيَّ

وأمَّا الرَّاية اليت كانت معك ، فتوجَّهت هبا إِّىل قريٍة من قراهم ، ودخلتها ، فاستأمنوا ، فأمَّنتهم ، فإِّنَّك 
. وأمَّا احلصن الذي فتح هللا يل فهو ذلك الوجه تكون أحد أمراء املسلمني ، ويفتح هللا على يديك 

الَّذي يفتح هللا يل . وأمَّا العرش الَّذي رأيتين عليه جالساً ؛ فإِّنَّ هللا يرفعين ، ويضع املشركني ، وقال هللا 
 }  [ .100: ]يوسفتعاىل : }َوَرَفَع أَبـََوْيهِّ َعَلى اْلَعْرشِّ

يَّ السُّورة فإِّنَّه نعى إِّيلَّ نفسي ، وذلك : أنَّ النَّبَّ )ص( نعى هللا وأمَّا الَّذي أمرين بطاعة هللا ، وقرأ عل
إِّليه نفسه حني نزلت هذه السُّورة ، وعلم أنَّ نفسه قد نُعيت إِّليه . مثَّ سالت عيناه وقال : آلمرنَّ 

د إِّىل العادلني ابهلل ـ يعين ابملعروف ، وألهننيَّ عن املنكر ، وألجَهدنَّ فيمن ترك أمر هللا ، وأُلَجه َِّرنَّ اجلنو 
: املشركني به ـ يف مشارق األرض ومغارهبا حىتَّ يقولوا : هللا أحد ، أحد ، ال شريك له ، أو يؤدُّوا 
اجلزية عن يٍد وهم صاغرون ، هذا أمر هللا وسنَّة رسوله )ص( ، فإِّذا توفَّاين هللا ـ عزَّ وجلَّ ـ ال جيدين هللا 

رات اليت 585ال يف ثواب اجملاهدين زاهداً])عاجزًا ، وال وانيًا ، و  ([ . فهذه الرؤَي الصَّاحلة من املبش ِّ
رات » حدَّث هبا رسول هللا )ص( ، حيث قال :  قالوا : وما املبشرات؟ « . مل يبق من النبوَّة إِّال املبش ِّ

د ِّ 586« ])الرُّؤَي الصَّاحلة » قال :  يق إِّىل العزم على ما ([. فهذه الرُّؤَي جاءت على قدٍر لتدفع الص ِّ
د ِّيق  همَّ به ، وإِّعالن ما أضمره ، فدعا إِّىل عقد جملس شورى خبصوص غزو الشَّام ، فقد أخذ الص ِّ

 ابلعزمية ، والعمل ، والتوكُّل على هللا ، واستأنس ابلرُّؤَي .

 
 

 اثنياً : مشورة أيب بكٍر يف جهاد الرُّوم واستنفار أهل اليمن :

 يف جهاد الرُّوم :ـ مشورة أيب بكٍر 1

ملَّا أراد أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ أن جيه ِّز اجلنود إِّىل الشَّام دعا عمر ، وعثمان ، وعلي ًا ، وطلحة ، 
والزُّبري ، وعبد الرَحن بن عوف ، وسعد بن أيب وقاص ، وأاب عبيدة بن اجلرَّاح ، ووجوه املهاجرين 

يه ، فقال : إِّنَّ هللا تبارك وتعاىل ال حتصى نعمه ، وال واألنصار من أهل بدٍر ، وغريهم ، فدخلوا عل
تبلغ األعمال جزاءها ، فله احلمد كثرياً على ما اصطنع عندكم من مجع كلمتكم ، وأصلح ذات بينكم 



، وهداكم إِّىل اإلِّسالم ، ونفى عنكم الشَّيطان ، فليس يطمع أن تشركوا ابهلل ، وال أن تتَّخذوا إِّهلاً غريه 
أمٌَّة واحدٌة ، بنو أٍب وأمٍ  ، وقد أردت أن أستنفركم إِّىل الرُّوم ابلشَّام ، فمن هلك ؛ هلك  ، فالعرب

شهيداً ، وما عند هللا خرٌي لألبرار ، ومن عاش ؛ عاش مدافعًا عن الد ِّين ، مستوجبًا على هللا عزَّ وجل 
 بلغ رأيه .ثواب اجملاهدين ، هذا رأيي الَّذي رأيت ، فليشر عليَّ كلُّ امرىٍء ِب

فقام عمر بن اخلطاب ـ رضي هللا عنه ـ فحمد هللا ، وأثَّن عليه ، وصلَّى على النَّب ِّ )ص( ، مُثَّ قال : 
احلمد هلل الذي خيصُّ ابخلري من يشاء من خلقه ، وهللا ما استَـبَـْقنا إِّىل شيٍء من اخلري إِّال سبقتنا إِّليه ، 

أردت لقاءك هلذا الرأي الَّذي ذكرت ، فما قضى هللا أن وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء ، قد وهللا 
يكون ذلك حىتَّ ذكرته اآلن ، فقد أصبت ، أصاب هللا بك سبل الرَّشاد ، َسر ِّْب إِّليهم اخليل يف إِّثر 
اخليل ، وابعث الر ِّجال تتبعها الرجال ، واجلنود تتلوها اجلنود ، فإِّنَّ هللا ـ عزَّ وجل ـ انصر دينه ومعزُّ 

 سالم ، وأهله ، ومنجز ما وعد رسوله .اإلِّ 

ا الرُّوم ، وبنو األصفر حدُّ حديٍد ،  مثَّ إِّنَّ عبد الرَحن بن عوف قام ، فقال : َي خليفة رسول هللا! إِّهنَّ
وركٌن شديٌد ، وهللا ما أرى أن تقحم اخليل عليهم إِّقحامًا ، ولكن تبعث اخليل فتغري يف أدىن أرضهم ، 

، مثَّ ترجع إِّليك ، فإِّذا فعلوا ذلك مرارًا أضرُّوا بعدو ِّهم ، وغنموا من أرضهم ، فقووا مثَّ تبعثها فتغري 
بذلك على قتاهلم ، مثَّ تبعث إِّىل أقاصي أهل اليمن ، وإِّىل ربيعة ، ومضر فتجمعهم إِّليك ، فإِّن شئت 

اس ، فقال عند ذلك غزوهتم بنفسك ، وإِّن شئت بعثت على غزوهم غريك . مثَّ جلس ، وسكت النَّ 
 هلم أبو بكر : ماذا ترون رَحكم هللا؟!

فقام عثمان بن عفان ـ رضوان هللا عليه ـ فحمد هللا ، وأثَّن عليه ِبا هو أهله ، وصلَّى على النَّب ِّ )ص( 
، مثَّ قال : رأيي أنَّك انصٌح ألهل هذا الد ِّين ، عليهم شفيٌق ، فإِّذا رأيت رأَيً علمته رشداً ، وصالحاً ، 

([ . فقال طلحة ، والزُّبري ، وسعد ، وأبو 587ًا ؛ فاعزم على إِّمضائه غري ظن ِّنٍي ، وال ُمتَّهم])وخري 
 عبيدة بن اجلرَّاح ، وسعيد بن زيد ، ومجيع من حضر ذلك اجمللس من

املهاجرين واألنصار : صدق عثمان فيما قال ، ما رأيت من رأي ، فأمضه فإِّانَّ سامعون لك ، مطيعون 
لف أمرك ، وال نتَّهم رأيك ، وال نتخلف عن دعوتك . فذكروا هذا وشبهه ، وعليُّ بن أيب ، ال خنا

 طالٍب ـ رضي هللا عنه ـ يف القوم اليتكلَّم ، فقال له أبو بكر : ما ترى َي أاب احلسن؟!

 ([ ، وإِّنك إِّن سرت إِّليهم بنفسك أو بعثت588فقال : أرى أنَّك مبارك األمر ، ميمون النَّقيبة])
إِّليهم ُنصرت إِّن شاء هللا . فقال أبو بكر : بشَّرك هللا خبرٍي ، فمن أين علمت هذا؟ قال : مسعت رسول 



« ال يزال هذا الد ِّين ظاهرًا على كل ِّ َمْن انوأه حىتَّ يقوم الد ِّين وأهُله ظاهرون » هللا )ص( يقول : 
نيا  ([ فقال أبو بكر : سبحان هللا! ما أحسن هذا احلديث! لقد589]) سررتين سرَّك هللا يف الدُّ

 واآلخرة .

مثَّ إِّنَّ أاب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ قام يف النَّاس ، فحمد هللا ، وأثَّن عليه ، وذكره ِبا هو أهله ، وصلَّى 
على النَّب ِّ )ص( ، مثَّ قال : أيها الناس! إِّن هللا قد أنعم عليكم ابإلِّسالم ، وأعزَّكم ابجلهاد ، وفضَّلكم 

ا الد ِّين على أهل كل ِّ ديٍن ، فتجهَّزوا عباد هللا إِّىل غزو الرُّوم ابلشَّام ، فإِّين ِّ مؤم ٌِّر عليكم أمراء ، هبذ
وعاقٌد هلم عليكم ، فأطيعوا ربَّكم ، وال ُتالفوا أمراءكم ، وْلَتحُسن نيَّتكم ، وسريتكم ، وطعمتكم ، فإِّنَّ 

([ . . . وأمر أبو بكر بالاًل فنادى يف النَّاس : أن انفروا 590هللا مع الَّذين اتقوا والذين هم حمسنون])
 ([ .591إِّىل جهاد عدو ِّكم الرُّوم ابلشَّام])

من هذه املشورة تبنيَّ لنا منهج أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ يف مواجهة األمور الكبرية ، حيث مل يكن يبتُّ 
مثَّ يصدر بعد ذلك عن رأي ممحٍَّص مدروٍس ،  فيها برأٍي حىتَّ جيمع أهل احلل ِّ والعقد ، فيستشريهم ،

رية النَّبويَّة ، وحينما نتأمَّل يف تفاصيل هذه احملاورة  وهذه هي سنَّة رسول هللا )ص( كما مرَّ معنا يف الس ِّ
جند : أن الصَّحابة ـ رضي هللا عنهم ـ قد أمجعوا على موافقة أيب بكٍر يف غزو الرُّوم ، وإَِّّنا تنوعت 

بعضهم يف كيفية هذا الغزو ، فكان رأي عمر إِّرسال اجليوش تلو اجليوش حىتَّ تتجمَّع يف وجهات نظر 
الشَّام ، فتكون قوًَّة كبريًة تستطيع أن تصمد لألعداء . وكان رأي عبد الرَحن بن عوف أن يبدأ الغزو 

 إِّرهاُب العدو ِّ وإِّضعافه ؛ بقوَّات صغرية ، تغري على أطراف الشَّام ، مثَّ تعود إِّىل املدينة ، حىتَّ إِّذا متَّ 
تبعث اجليوش الكبرية ، وقد أخذ أبو بكر برأي عمر يف هذا األمر ، واستفاد من رأي عبد الرَحن بن 

 عوف فيما يتعلَّق بطلب املدد

 ([ .592ابجليوش من قبائل العرب ، وخاصًَّة أهل اليمن])

 ـ استنفار أهل اليمن :2

د ِّيق إِّىل أهل اليمن  يدعوهم إِّىل اجلهاد يف سبيل هللا ، وهذا هو نصُّ الكتاب : بسم هللا كتب الص ِّ
الرََّحن الرَّحيم : من خليفة رسول هللا إِّىل من قُرِّىء عليه كتايب هذا من املؤمنني واملسلمني من أهل 

تعاىل كتب على  اليمن : سالٌم عليكم . فإِّين ِّ أَحد إِّليكم هللا الَّذي ال إِّله إِّال هو . أما بعد : فإِّنَّ هللا
ُكْم يفِّ َسبِّيلِّ  َْمَوالُِّكْم َوأَنـُْفسِّ املؤمنني اجلهاد ، وأمرهم أن ينفروا خفافًا ، وثقااًل ، وقال : }َوَجاهُِّدوا أبِّ

[ واجلهاد فريضة مفروضة ، وثوابه عند هللا عظيم ، وقد استنفران َمْن قِّبَـَلنا مِّن 41 ]التوبة:اَّللَِّّ{ 



ابلشَّام ، وقد سارعو إِّىل ذلك ، وعسكروا ، وخرجوا ، وحسنت بذلك نيَّتهم املسلمني إِّىل جهاد الروم 
، وعظمت يف اخلري حسبتهم ، فسارعوا عباد هللا إِّىل ما سارعوا إِّليه ، ولتحسن نيَّتكم فيه ، فإِّنَّكم إِّىل 

 مل يرَض من عباده ابلقول إِّحدى احلسنيني : إِّمَّا الشَّهادة ، وإِّمَّا الفتح والغنيمة ، فإِّنَّ هللا تبارك وتعاىل
دون العمل ، وال يزال اجلهاد ألهل عداوته حىتَّ يدينوا بدين احلق ِّ ، ويقرُّوا حلكم الكتاب ، حفظ هللا 

([ . وبعث الصديق 593دينكم ، وهدى قلوبكم ، وزكَّى أعمالكم ، ورزقكم أجر اجملاهدين الصَّابرين])
نه ـ ويف هذا الكتاب يظهر دور أيب بكر ـ رضي هللا عنه ـ هذا الكتاب مع أنس بن مالٍك ـ رضي هللا ع

 ([ .594يف حث ِّ املسلمني ، ومجعه للجهاد يف سبيل هللا ، وهو ما ميكن أن يسمَّى ابلتعبئة العامَّة])

د ِّيق ألهل اليمن يتَّضح : أنَّ اجلهاد من أجل حتقيق غرضني : حتقيق إِّسالم املسلمني  ومن خطاب الص ِّ
 ال يرضى لعباده ابلقول دون العمل ، ومقاتلة غري املسلمني حىتَّ يدينوا بدين احلق ِّ ، ويقرُّوا ؛ ألنَّ هللا

حلكم كتاب هللا ، وهذا هو السبب الَّذي جعل أهل اليمن ينساحون من مجيع أرجاء اليمن أبعداٍد 
، وأقبلت مجوعهم  هائلٍة ، ومل يصل إِّىل علمنا أنَّ أحدًا منهم خرج مستكرهًا ، بل خرجوا طواعيةً 

بنسائهم ، وأوالدهم ، وكانوا من أسرع املستجيبني للن ِّداء حب اً ورغبًة يف اجلهاد ، ويعرب عن هذا أنس بن 
د ِّيق إِّىل أهل اليمن ، والَّذي تنقَّل بني أحيائهم قبيلًة قبيلًة ، وجناحاً جناحاً يقرأ  مالٍك حامل رسالة الص ِّ

على اإلِّسراع ، فقال : فكان كلُّ من أقرأ عليه ذلك الكتاب ، ويسمع  عليهم كتاب أيب بكٍر ، وحيثُّهم
هذا القول حيسن الردَّ عليَّ ، ويقول : حنن سائرون ، وكأانَّ قد فعلنا ، حىتَّ انتهيت إِّىل ذي الكالع ، 
 فلمَّا قرأت عليه الكتاب ، وقلت هذا املقال ؛ دعا بفرسه ، وسالحه ، وهنض يف قومه من ساعته ، ومل

ر ذلك ، وأمر ابلعسكر ، فما برحنا حىتَّ عسكر ، وعسكر معه مجوٌع كثريٌة من أهل اليمن ، وقد  يؤخ ِّ

قام فيهم خطيبًا ، فقال فيما قاله : مثَّ قد دعاكم إِّخوانكم الصَّاحلون إِّىل جهاد املشركني ، واكتساب 
رجب  11فعاد أنس بن مالك يف حوايل ([ ، 595األجر العظيم ، فلينفر َمْن أراد النَّفري معي السَّاعة])

هـ وبشََّر أاب بكر بقـدوم القوم فقال : قد أتوك ُشْعثًا ُغرْبًا أبطال اليمن ، وشجعاهنا ، وفرساهنا ،  12
([ ، وما لبث إِّال أَيمًا حىتَّ قدم ذو الكالع 596وقد ساروا إِّليك ابلذَّراري ، واحلرم ، واألموال])

([ ، ومل تكن هذه االستجابة الفوريَّة الرَّاغبة أبهل ) 597هـ]) 12رجب  16احلمريي وقومه يف حوايل 
َحري ( بل كلُّ من جاء من اليمن كان على نفس املستوى ، وعلى سبيل املثال فقد قدم من ) مهدان ( 

([ ، وعندما قدم أهل اليمن على املدينة ، 598أكثر من ألفي رجٍل وعليهم َحزة بن مالك اهلمداين])
ا املسجد على أيب بكٍر فلمَّا مسعوا القران ؛ اقشعرَّت جلودهم من خشية هللا وجاشت أنفسهم ، ودخلو 



([ ، وعندما 599وجعلوا يبكون خاشعني ، فبكى أبو بكر ، وقال : هكذا كنَّا ، مث قست القلوب])
د ِّيق وجده شيخًا حنياًل معروق الوجه ، وعليه ثوب خشن  ، وال شيء رأى ذو الكالع احلمرييُّ الص ِّ

 يسطع من ثيابه! الشيء على اإلِّطالق غري الورع يضيُء وجهه األبيض .

د ِّيق من اليمن ، ومن خلفه ، ومن حوله ألف عبٍد من الفرسان ، وعلى  وكان ذو الكالع قدم على الص ِّ
، والياقوت ،  رأسه التَّاج ، وعلى حلَّته اجلواهر املتأللئة ، وبردته تسطع خبيوط الذَّهب املرصَّع ابلآلىلء

د ِّيق من اللباس ، والزُّهد ، والتَّواضع ، والنُّسك ، وما هو عليه من  واملرجان ، فلما شاهد ما عليه الص ِّ
د ِّيق ونزعوا ما كان  الوقار ، واهليبة ، أتثَّر ذو الكالع ، ومن معه من السادة ، فذهبوا مذهب الص ِّ

د ِّ 600عليهم]) يق ، وتـََزَيَّ بِّزِّي ِّه حىتَّ إِّنَّه رُئي يومًا يف سوق من أسواق ([ ، وقد أتثَّر ذو الكالع ابلص ِّ
املدينة على كتفيه جلد شاٍة ففزعت عشريته ، وقالوا له : فضحتنا بني املهاجرين واألنصار! قال : 

اعة فأردمت أن أكون جبَّارًا يف اجلاهليَّة جبَّارًا يف اإلِّسالم؟ ال ها هللا ! ) أي : ال وهللا! ( ال تكون ط
نيا])  ([ .601الرَّب إِّال ابلتَّواضع والزُّهد يف هذه الدُّ

وصنعت ملوك اليمن كما صنع ذو الكالع احلمرييُّ ، فتخلَّوا عن الت ِّيجان املثقلة ابجلواهر ، وتركوا حلل 
 املخمل املوشَّى خبيوط الذَّهب ، والياقوت ، والدر ِّ واملرجان ،

د ِّيق يف بيت املال ما ُتلَّوا عنه مجيعًا من واشرتوا من سوق املدينة ثيااًب  خشنًة ، ووضع الص ِّ
 ([ .602نفائس])

كان أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ خري َمْن َتثَّل ابإلِّسالم يف حياته بعد رسول هللا ، وكان لسان حاله دعوًة 
ن طريق األذن ، وخري إِّىل هللا تعاىل ، وأبلُغ نصيحٍة تلك الَّيت يشاهدها النَّاس من طريق العني ال م

النَّاصحني من ينصح أبفعاله ال أبقواله . . فلمَّا رأى ملوك اليمن : أنَّ أاب بكر خليفة رسول هللا 
وصاحب األمر والنَّهي يف اجلزيرة العربية ميشي يف األسواق ، ويلبس العباءة والشَّملة ؛ علموا : أنَّ هناك 

هب والآلىلء ، هو النـَّْفس العظيمة ، فسعوا ليتشبَّهوا أبيب بكٍر ، شيئاً أعظم من الث ِّياب املزركشة ، والذَّ 
واستحيوا من هللا والنَّاس أن يقابلوا خليفة رسول هللا ابلتَّاج ، والربود ، واحللي ، وهو بعباءة ، فقد 

ذا صغرت عليهم نفوسهم ، وهانت ، وهدأت ثورهتا ، وانطفأت سورهتا ، كما ينطفأى النَّجم الصَّغري إِّ 
 ([ .603واجه الشَّمس . رحم هللا أاب بكر! فقد كان عظيماً يف تواضعه ، متواضعاً يف عظمته])

د ِّيق األلوية للقادة وتوجيه اجليوش :  اثلثاً : َعْقُد الص ِّ



د ِّيق على تسيري اجليوش لبالد الشَّام ، فدعا النَّاس إِّىل اجلهاد ، وعقد األلوية ألربعة جيوش  عزم الص ِّ
 فتح الشام ، وهي :أرسلها ل

 ـ جيش يزيد بن أيب سفيان :1

وهو أوَّل اجليوش الَّيت تقدَّمت إِّىل بالد الشام ، وكانت مهمَّته الوصول إِّىل دمشق ، وفتحها ، 
ومساعدة اجليوش األربعة عند الضَّرورة ، وكان جيش يزيد أوَّل األمر ثالثة االف مثَّ عزَّزه اخلليفة 

عه حبدود السَّبعة االف رجٍل ، وقبل رحيل جيش يزيٍد أوصاه اخلليفة أبو بكٍر ابإلِّمدادات حىتَّ صار م
لم ، وشيَّعه ماشيًا ،  َكٍم ابهرٍة يف جمايل احلرب ، والس ِّ وصيًَّة بليغًة عالية املستوى ، تشتمل على حِّ

 وأوصاه ِبا أييت :

تك إِّىل عملك ، وزدتك ، وإِّن إِّين ِّ قد ولَّيتك ألبلوك ، وأجر ِّبك ، وأخر ِّجك ، فإِّن أحسنت ؛ ردد
أسأت ؛ عزلتك ، فعليك بتقوى هللا فإِّنَّه يرى من ابطنك مثل الَّذي من ظاهرك ، وإِّنَّ أوىل النَّاس ابهلل 

([ ، 604أشدُّهم تول ِّيًا له ، وأقرب النَّاس من هللا أشدُّهم تقرُّاًب إِّليه بعمله ، وقد ولَّيتك عمل خالٍد])
ك وعِّب ِّيَّة ا  ([ ، فإِّنَّ هللا يبغضها ، ويبغض أهلها ، وإِّذا قدمت على605جلاهليَّة])فإَِّيَّ

ه ، وإِّذا وعظتهم فأوجز ، فإِّنَّ كثري الكالم  جندك ؛ فأحسن صحبتهم ، وابدأهم ابخلري ، َوعِّْدهم إَِّيَّ
ينسي بعضه بعضًا ، وأصلح نفسك يصلح لك النَّاس ، وصل ِّ الصَّلوات ألوقاهتا إبَِّتام ركوعها 

جودها ، والتَّخشُّع فيها ، وإِّذا قدم عليك رسُل عدو ِّك ، فأكرمهم ، وأْقلل لُبثهم حىتَّ خيرجوا من وس
([ ، ويعلموا علمك ، وأنزهلم يف ثروة 606عسكرك وهم جاهلون به ، وال ترينَّهم ، فريوا خَلَلك])

مهم ، وال َتعل سرَّك ([ ، وامنع َمْن قِّبَـَلك من حمادثتهم ، وكن أنت املتويل ِّ لكال607عسكرك])
لعالنيتك ، فيخلط أمرك ، وإِّذا استشرت ؛ فاصدق احلديث ُتصدق املشورة ، وال َُتْزن عن املشري 
خربك ، فـَتـُْؤتى من قبل نفسك ، وامسر ابللَّيل يف أصحابك أتتك األخبار ، وتنكشف عندك األستار ، 

رسهم بغري علٍم منهم بك ، فمن وجدته وأكثر حرسك وَبد ِّْدهم يف عسكرك ، وأكثر مفاجأهتم يف حما
غفل عن حمرسه ؛ فأحسن أدبه ، وعاقبه يف غري إِّفراٍط ، وأعقب بينهم ابللَّيل ، واجعل النَّوبة األوىل 
أطول من األخرية ، فإِّهنا أيسرمها لقرهبا من النَّهار ، وال ُتف من عقوبة املستحق ِّ ، وال تلجَّنَّ فيها ، 

تتَّخذ هلا مدفعًا ، وال تغفل عن أهل عسكرك ، فتفسده ، وال َتسَّس عليهم ،  وال تسرع إِّليها ، وال
فتفضحهم ، وال تكشف النَّاس عن أسرارهم ، واكتف بعالنيتهم ، وال َتالس العبَّاثني ، وجالس أهل 

الفقر ،  الص ِّدق والوفاء ، واصدق الل ِّقاء ، وال َتنب ؛ فيجنب النَّاس ، واجتنب الغلول ؛ فإِّنَّه يقر ِّب



ويدفع النَّصر ، وستجدون أقوامًا حبسوا أنفسهم يف الصَّوامع ، فدعهم وما حبسوا أنفسهم له ، قال 
 ([ .608ابن األثري : وهذه من أحسن الوصاَي وأكثرها نفعاً لوالة األمر])

 ومن فوائد هذه الوصيَّة :

ا بقاؤهم فيها مرهوٌن ابإلِّحسان ، _خ أنَّ الوالَيت واملناصب ليست حقًا اثبتًا ألصحاهبا ، وإَِّّنَّ 
والنَّجاح يف العمل ، ومن واجب املسؤول األعلى أن يـَْعزهلم إِّذا أساؤوا ، ، وإِّن هذا الشُّعور يدفع 
صاحب العمل إِّىل مضاعفة اجلهد يف بذل الطَّاقة ليصل إِّىل مستوى أعلى من النَّجاح يف العمل ، أمَّا 

إِّىل الكسل واالشتغال ِبتاع الدُّنيا فيخل ِبسؤوليته ، ويعر ِّض َمْن حتت إِّذا ضمن البقاء فإِّنَّه قد مييل 
 واليته إِّىل أنواٍع من الفساد ، والفوضى ، والن ِّزاع .

_خ إِّنَّ تقوى هللا ـ عزَّ وجلَّ ـ هي أهم عوامل النَّجاح يف العمل ؛ ألنَّ هللا تعاىل مطَّلٌع على ظاهر 
قوه يف ابطنهم ؛ فحريٌّ هبم أن يتَّقوه يف ظاهرهم ، وبذلك يتجنَّب الوايل  أعمال النَّاس وابطنهم ، فإِّذا اتَّ 

فساد ؛ الَّيت تكون عادًة من االستجابة للعواطف اجلاحمة ؛ الَّيت ال تلتزم بتقوى  كلَّ مظاهر الفساد ، واإلِّ
 هللا تعاىل .

 

نسان على _خ التَّحذير من التعصُّب لآلابء واألجداد ، واألقوام ، فإِّن التعصُّ  ب لذلك قد حيمل اإلِّ
االحنراف عن الطَّريق املستقيم ؛ إِّذا كان ما عليه اآلابء واألجداد خمالفًا لالستقامة ، إِّضافًة إِّىل أنَّه 

 يضعف من االنتماء للرَّابطة اإلِّسالميَّة الوحيدة ، وهي األخوَّة يف هللا تعاىل .

ي بعُضه بعضًا ، فيضيع املقصود ، ويغلب على السَّامع _خ اإلِّجياز يف املوعظة فإِّنَّ كثري الكالم ينس
اإلِّعجاب ببالغة املتكل ِّم إِّن كان بليغًا عن استيعاب ما يقول ، واالستفادة من مواعظه ، وإِّن مل يكن 

 بليغاً ؛ فإِّنَّ امللل أيخذ ابلسَّامع فال يعي ما يقول املتكل ِّم .

وجعل من نفسه َّنوذجًا صاحلًا للقدوة احلسنة ، فإِّنَّ  _خ إِّذا أصلح املسؤول نفسه ، وتفقَّد عيوبه ،
 ذلك يكون سبباً يف صالح َمْن هم حتت رعايته .

_خ االهتمام إبِّقامة الصَّالة كاملًة مظهرًا ، وخمرَبًا ، مظَهرًا من انحية إِّكمال أقواهلا ، وأفعاهلا ، وخمرَباً 
فإِّنَّ هذه الصَّالة الكاملة يقام هبا ذكر هللا يف  من انحية اخلشوع فيها ، وحضور القلب مع هللا تعاىل ،

األرض ، وهتذ ِّب السُّلوك ، وتـَُقو ِّي القلوب ، وتبعث على ارتياح النُّفوس ، وتعترب مالذًا للمسلم عند 
 الشَّدائد .



_خ إِّكرام رسل العدو ِّ إِّذا قدموا مع االحرتاس منهم ، وعدم َتكينهم من معرفة واقع اجليش اإلِّسالمي ِّ 
، فإِّكرامهم نوٌع من الدَّعوة إِّىل اإلِّسالم فيما إِّذا عرف العامل ما يتحلَّى به املسلمون من مكارم األخالق 

أمور املسلمني ، بل ينبغي إِّطالعهم على  ، ولكن ال يصل هذا اإلِّكرام إِّىل حد ِّ إِّطالعهم على بطانة
 قوَّة جيش املسلمني ؛ لرُيهبوا بذلك أقوامهم .

_خ االحتفاظ ابألسرار ، وعدم التَّهاون إبفشائها ، خاصًَّة فيما يتعلَّق أبمور املسلمني العامَّة ، فإِّنَّ 
ت وجوهها ، ما دام سرُّ  ه حبيساً يف ضمريه ، فإِّذا أفشاه احلكيم يستطيع التَّصرُّف يف األمور ؛ وإِّن تغريَّ

 ؛ اختلطت عليه األمور ، ومل يستطع التحكُّم فيها .

_خ إِّتقان املشورة أهمُّ من النَّظر يف نتائجها ، فإِّن املستشار وإِّن كان حصيف الرأي ، اثقب الفكر ؛ 
ذا أخفى املستشري بعض فإِّنَّه ال يستطيع أن يفيد َمنِّ استشاره حىتَّ ينكشف له أمره بغاية الوضوح ، فإِّ 

 تفاصيل القضيَّة ، فإِّنَّه يكون قد جَّن على نفسه ، حيث قد يتضرَّر هبذه املشورة .

_خ أنَّ على القائد وكل ِّ مسؤوٍل أن يكون خمالطًا ملن ويل أمرهم على خمتلف طبقاهتم ؛ ليكون دقيق 
بادرة إبِّجياد احللول هلا ، أما املسؤول اخلربة أبمورهم ، ويف هذا أكرب العون له على تصوُّر مشكالهتم وامل

الَّذي يعيش يف عزلٍة ، وال خيتلط إِّال أبفراٍد من كبار َرعيته ، فإِّنَّه ال يصل إِّليه من املعلومات إِّال ما كان 
من طريق هؤالء ، وقد ال يكشفون له األمور بكل ِّ تفصيالهتا ، وقد حيل ِّلون له األمور على غري وجهها 

 الصَّحيح .

 

خ االهتمام أبمر حراسة املسلمني خاصًَّة يف مكامن اخلطر ، واختيار احلرَّاس األمناء من ذوي النباهة _
 ، وعدم وضع الث ِّقة الكاملة هبم ، بل ال بدَّ من الرَّقابة عليهم حىتَّ ال يُؤتى املسلمون مِّْن قَِّبلهم .

ون ، فيرتك عقوبة املستحق ِّ ، فإِّنَّ _خ أن يسلك املسؤول يف عقاب املخالف مسلكًا وسطًا ، فال يتها
ذلك جُيَر ِّئُه على مزيد من املخالفة ، وجير ِّىء غريه على ارتكاب املخالفات ، فتسود الفوضى ، وينفلت 
األمر ، وال يشتدُّ يف العقوبة ، فيـُنَـف َِّر الرَّعية ، ويدفعهم إِّىل التسخُّط ، والتَّحزُّب ، بل تكون عقوبته 

بويَّ بدون إِّاثرة ضجٍَّة ، وال دفٍع إِّىل حبكمٍة ، وات ِّزا ن ، وبعد النَّظر ، والرتو ِّي حبيث تؤد ِّي غرضها الرتَّ
 النَّقد والتَّسخُّط .

_خ أن يكون لدى املسؤول يقظٌة ، وانتباٌه لكل ِّ ما جيري يف حدود املسؤوليَّة املناطة به ، حىتَّ يشعر 
هم ، فيزيد احملسن إِّحسااًن ، ويقتصر املسيء عن اإلِّساءة ، ولكن أفراد الرَّعيَّة أبنَّ هناك اهتمامًا أبمور 

بدون َتسٍُّس عليهم ، فإِّن ذلك يعترب فضيحًة هلم ، وقد ينقطع بذلك خيط العالقة الَّذي يربط 



املسؤول أبفراد رعيته من املودَّة ، واإلِّعجاب ، والشُّكر على اجلميل ، وهذا اخليط ما دام قائمًا ؛ فإِّنَّه 
نع أصحاب اجلنوح من ارتكاب املخالفات ؛ الَّيت تفسد اجملتمع ، وحتدث الفوضى ، فإِّذا انقطع ، ومل مي

يكن هناك عاصٌم من تقوى هللا تعاىل ؛ فإِّنَّ أهمَّ احلواجز الَّيت حتول دون االنطالق وراء الشهوات تكون 
ا حتتاج إِّىل قوَّ  ٍة رادعٍة ، وهذه هلا سلبيَّاهتا املعروفة قد حتطَّمت ، ويصعب بعد ذلك عالج األمور ، ألهنَّ

. 

_خ أن حيرص املسؤول على جمالسة أهل الص ِّدق ، والوفاء ، والعقول الرَّاجحة ، وإِّن مسع منهم ما 
يكره أحيااًن من النَّقد ، والتَّوجيه ؛ فإِّنَّ ذلك يعود عليه ، وعلى من اسرتعاه هللا أمرهم ابلنَّفع ، وأال 

م حيولون جيالس أصحاب اللَّ  هو ، واألهداف الدنيويَّة ؛ فإِّن هؤالء وإِّن أنس بكالمهم ، وثنائهم ؛ فإِّهنَّ
بينه وبني التَّفكري يف األمور اجلادَّة ، فال يستفيق بعد ذلك إِّال والنَّكبات قد حلَّت به ، وِبن ويل 

 أمورهم .

ي على جنده ، فيقع بذلك الفشل ، _خ أن يصُدق القائد يف لقاء األعداء وأال جينُب ، فإِّنَّ ُجبنه يسر 
واهلزمية ، ويف غري احلرب أن يكون املسؤول شجاعًا يف مواجهة املواقف ، وأال يضعف ، فيسري ضعفه 

 على َمْن هم حتت إِّدارته من العاملني ، فيقلُّ بذلك مستوى األداء ، ويضعف اإلنتاج .

ل قسمتها ، هذا يف جمال احلرب ، ويف _خ أن يتجنَّب القائد الغلول ، وهو األخذ من الغنيمة قب
لم أن يتجنَّب املسؤول أيَّة استفادٍة دنيويَّة من عمله ال حتلُّ له شرعاً ، مثل أخذ اهلداَي الَّيت  جماالت الس ِّ
يقصد هبا من دفعها االستفادة من املسؤول يف جمانبة احلق ِّ ، فإِّنَّ ذلك من الغلول ، والغلول كما جاء 

 ة يقر ِّب إِّىل الفقر ، ويدفع النَّصر .يف هذهِّ الوصيَّ 

 

_خ ومن هذه الفوائد تبنيَّ لنا عظمة هذه الوصيَّة ؛ الَّيت أوصى هبا أبو بكٍر أحد قوَّاده ، وهي تبني ِّ لنا 
: أنَّه كان يعيش بفكره مع قضاَي املسلمني ، وأنَّه كان يتصوَّر ما قد يواجهه قوَّاده ، فيحاول تزويدهم 

ل إِّضافًة  ِبا ينفعهم يف تاليف الوقوع يف املشكالت ، وحل ِّها إِّذا وقعت ، وهذه الوصية وأمثاهلا تسج ِّ
جديدًة ملواقف أيب بكٍر املتعد ِّدة األنواع ، فإِّذا أتمَّلت إِّدارته للحكم ؛ وجدت رجاًل ابرعًا يف أمور 

ياسة ، وإِّذا رأيت توجيهه للقادة العسكريني ؛ َتده رجاًل ابرعًا يف شؤ  ون احلرب ، وكأنَّه مع القادة الس ِّ
يف امليادين ، وإِّذا رأيت رَحته ، وأتليفه للقلوب ؛ رأيت رجاًل ابرعًا يف الدَّعوة إِّىل هللا تعاىل ، فهو 
الرَّجل الرَّحيم ابملؤمنني ، الرَّافع لشأن أهل البالد ، والص ِّدق منهم ، اخلبري أبهل الكفاءة والقدرة ، 

 ([ .609ء هللا من املنافقني ، والكافرين])القويُّ احلازم على أعدا



 ـ جيش شرحبيل بن حسنة :2

د ِّيق ملسري شرحبيل ثالثة أَيم بعد مسري يزيد بن أيب سفيان ، فلمَّا مضى اليوم  حدَّد أبو بكر الص ِّ
الثالث ، ودَّع أبو بكر شرحبيل ، وقال له : َي شرحبيل! أمل تسمع وصييت ليزيد بن أيب سفيان؟ قال : 

ى! قال : فإِّين ِّ أوصيك ِبثلها ، وأوصيك خبصاٍل أغفلت ذكرهنَّ ليزيد : أوصيك ابلصَّالة يف وقتها ، بل
وابلصَّرب يوم البأس حىتَّ تظفر ، أو تُقتل ، وبعيادة املرضى ، وحبضور اجلنائز ، وذكر هللا كثرياً على كل ِّ 

([ . وكان جيش شرحبيل ما 610كان])حال . فقال شرحبيل : هللا املستعان ، وما شاء هللا أن يكون  
بني ثالثة االف إِّىل أربعة االف ، وأمره أن يسري إِّىل تبوك ، والبلقاء ، مثَّ بصرى ، وهي اخر مرحلٍة ، 
وتقدَّم شرحبيل حنو البلقاء حيث مل يلق مقاومًة تذكر ، وكان يسري على اجلناح األيسر جليش أيب عبيدة 

لعاص يف فلسطني ، فأوغل يف البلقاء حىتَّ بلغ بصرى فأخذ حياصرها ، واجلناح األمين جليش عمرو بن ا
 ([ .611فلم يوفق يف فتحها ؛ ألهنا كانت من املراكز احلصينة])

 ـ جيش أيب عبيدة بن اجلرَّاح :3

د ِّيق على بعث أيب عبيدة بن اجلرَّاح جبيشه ؛ دعاه ، فودَّعه ، مثَّ قال له : امسع مساع من  ملَّا عزم الص ِّ
يريد أن يفهم ما قيل له ، مثَّ يعمل ِبا أُمر به : إِّنَّك ُترج يف أشراف النَّاس ، وبيواتت العرب ، 
وصلحاء املسلمني ، وفرسان اجلاهليَّة ، كانوا يقاتلون إِّذ ذاك على احلميَّة ، وهم اليوم يقاتلون على 

ْن صحبة َمْن صحبك ، وليكن النَّ   اس عندكاحلسبة والن ِّيَّة احلسنة . َأْحسِّ

يف احلق ِّ سواًء ، واستعن ابهلل ، وكفى ابهلل معيناً، وتوكَّل على هللا ، وكفى ابهلل وكياًل ، اخرج من غٍد إِّن 
([ . وكان جيشه يرتاوح ما بني ثالثة إِّىل أربعة االف جماهٍد ، وهدف ذلك اجليش 612شاء هللا])

مثَّ اطلع إِّىل احلجر ) مدن صاحل ( مثَّ إِّىل ذات  َحص ، سار أبو عبيدة من املدينة مار اً بوادي القرى ،
منار ، مثَّ إِّىل زيزا ، ومنها إِّىل مواب ، فالتقى بقوٍَّة للعدو ِّ ، فقاتلهم ، مثَّ صاحلوه ، فكان أوَّل صلٍح 

([ ، وكان هذا اجليش اجلناح األيسر للجيش األول 613عقد يف الشَّام ، مثَّ واصل تقدُّمه حنو اجلابية])
([ ، وكان يف صحبة أيب عبيدة بن اجلراح فارٌس من فرسان 614اجلناح األمين للجيش الثَّاين])، و 

د ِّيق أاب عبيدة قبل سفره ، وقال  العرب املشهورين ، قيس بن هبرية بن مسعود املرادي ، فأوصى به الص ِّ
ني غناء عن رأيه ، له : إِّنَّك قد صحبك رجٌل عظيم الشَّرف ، فارٌس من فرسان العرب ، ليس ابملسلم

ومشورته ، وأبسه يف احلرب ، فأدنه ، وألطفه ، وأره أنَّك غري مستغٍن عنه ، وال مستهنٍي أبمره ، فإِّنَّك 
تستخرج بذلك نصيحته لك ، وجهده ، وجدَّه على عدو ِّك ، ودعا أبو بكر قيس بن هبرية ، فقال : 



؛ مل َيظلم ، وإِّذا أسيء إِّليه ؛ غفر ، وإِّذا ُقطع ، وصل  إِّين ِّ بعثتك مع أيب عبيدة األمني ؛ الَّذي إِّذا ظُلم
، رحيم ابملؤمنني ، شديٌد على الكافرين ، فال تعصنيَّ له أمرًا ، وال ُتالفنَّ له رأًَي ، فإِّنَّه لن أيمرك إِّال 

ٍس ، خبري ، وقد أمرته أن يسمع منك ، فال أتمره إِّال بتقوى هللا ، فقد كنَّا نسمع أنَّك شريٌف ذو أب
سي ٌِّد جمرٌَّب يف زمان اجلاهليَّة اجلهالء ؛ إِّذ ليس فيهم إِّال اإلِّمث ، فاجعل أبسك ، وشدَّتك ، وجندتك يف 
اإلِّسالم على املشركني ، وعلى َمْن كفر ابهلل ، وعبد معه غريه ، فقد جعل هللا يف ذلك األجر العظيم ، 

 والثَّواب اجلزيل ، والعزَّ للمسلمني .

هبرية : إِّن بقيَت ، وأبقاك هللا ؛ فسيبلغك عين ِّ من حيطيت على املسلم ، وجهدي على فقال قيس بن 
الكافر ما حتبُّ ، ويسرُّك ، ويرضيك . فقال له أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ : افعل ذلك رَحك هللا! قال : 

مها ؛ قا ل : صدق قيس ، وبرَّ ، فلمَّا بلغ أاب بكر مبارزة قيس بن هبرية البطرقني ابجلابية وقتله إَِّيَّ
 ([ .615ووىف])

ونلحظ : أنَّ أاب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ شحذ مهَّة قيس بن هبرية ، وفجَّر طاقاته الكامنة يف نفسه ، 
 واستخرج منه ما أمكن من طاقٍة ، وصرفها يف َحاية اإلِّسالم ، واجلهاد يف سبيله ، وال

هتم ، ومينحهم قوًَّة عاليًة تدفعهم  شكَّ أنَّ الثَّناء على العظماء ، والنُّبالء بذكر فضائلهم يرفع من معنوَيَّ
 ([ .616إِّىل التَّضحية ، والفداء])

 ـ جيش عمرو بن العاص :4

ه بني البقاء يف عمله الَّذي  د ِّيق قد خريَّ د ِّيق عمرو بن العاص جبيٍش إِّىل فلسطني ، وكان الص ِّ وجَّه الص ِّ
نيا واآلخرة إِّال أن يكون الَّذي هو فيه أسنده إِّليه رسول هللا )ص( ، وبني  أن خيتار ما هو خرٌي له يف الدُّ

أحبَّ إِّليه . فكتب إِّليه عمرو بن العاص : إِّين ِّ سهٌم من سهام اإلِّسالم ، وأنت بعد هللا الرَّامي هبا ، 
نة أمره أبو بكٍر ـ ([ . فلمَّا قدم املدي617واجلامع هلا ، فانظر أشدَّها ، وأخشاها ، وأفضلها ؛ فارم به])

رضي هللا عنه ـ أن خيرج من املدينة ، وأن يعسكر حىتَّ يندب معه الناس ، وقد خرج معه عدٌد من 
أشراف قريش ، منهم : احلارث بن هشام ، وسهيل بن عمرو ، وعكرمة بن أيب جهل ، فلمَّا أراد 

ي ، وَتربٍة ابألمور ، وبصٍر ابحلرب ، املسري ؛ خرج معه أبو بكر يشي ِّعه ، وقال : َي عمرو! إِّنَّك ذو رأ
وقد خرْجَت مع أشراف قومك ، ورجاٍل من صلحاء املسلمني ، وأنت قادٌم على إِّخوانك ، فال أتهُلم 

 نصيحًة ، وال تدَّخر عنهم صاحل مشورٍة ، فربَّ رأي لك حمموٌد يف احلرب ، مبارٌك يف عواقب األمور .



([! وخرج عمرو بقوَّاته ، 618ن أصد ِّق ظنَّك ، وأال أُفـَي َِّل رأيك])فقال عمرو بن العاص : ما أخَلَقين أ
وكان تعداده يرتاوح من ستة إِّىل سبعة االف جماهٍد ، وهدفها فلسطني ، وسلكت طريقاً لساحل البحر 
 األَحر ، حىتَّ وادي عربة يف البحر امليت ، ونظَّم عمرو بن العاص قوَّة استطالٍع مؤلَّفٍة من ألف جماهد

اه حمور تقدُّم الرُّوم ، ووضع على قيادهتا عبد هللا بن عمر بن اخلطاب ـ رضي هللا عنه ـ  ، ودفعها ابَت ِّ
واصطدمت هذه القوَّة بقوَّات الرُّوم ، واستطاعت انتزاع النَّصر ، وَتزيق قوَّة العدو ِّ ، وعادت ببعض 

لعدو بقيادة ) رويس ( حياول مباغتة األسرى ، فاستنطقهم عمرو بن العاص ، وعلم منهم : أنَّ جيش ا
املسلمني ابلقيام ابهلجوم ، وعلى ضوء املعلومات اجلديدة ؛ نظَّم عمرو قوَّاته ، وشنَّ الرُّوم هجومهم ، 
واستطاع املسلمون صدَّه ، وجنحوا يف رد ِّ قوَّات الرُّوم ، وبعد ذلك شنُّوا هجومهم املضادَّ ، ودمَّروا قوَّة 

هم على الفرار ، وترك ميدان املعركة ، واتبع الفرسان املطاردة ، وانتهت املعركة بسقوط العدو ِّ ، وأرغمو 
 ([ .619ألوف القتلى من الرُّوم])

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ كلَّ أمرٍي أن يسلك طريقاً غري طريق اآلخر ، لَِّما حلَََظ ذلك من  وأمر الص ِّ

د ِّيق اقتدى يف ذلك بنب ِّ  ([ ، حني قال لبنيه : }َوقَال َيَبينَِّّ الَ 620هللا يعقوب]) املصاحل ، وكأنَّ الص ِّ
ٍد َواْدُخُلوا مِّْن أَبـَْواٍب ُمتَـَفر َِّقٍة َوَما أُْغينِّ َعْنُكْم مَِّن اَّللَِّّ مِّْن َشْيٍء إِّنِّ ا حْلُْكُم إِّالَّ َّللَِِّّّ َتْدُخُلوا مِّْن اَبٍب َواحِّ

 [ .67: ]يوسفاْلُمتَـوَك ُِّلوَن *{  َعَلْيهِّ تـَوَكَّْلُت َوَعَلْيهِّ فـَْليَـتَـوَكَّلِّ 

 رابعاً : أتزُّم املوقف يف بالد الشام :

كانت اجليوش املكلَّفة بفتح بالد الشام تالقي صعوبًة يف تنفيذ املهمَّات املوكلة إِّليها ، فقد كانت 
ت احلصون ، والقالع تواجه جيوش اإلِّمرباطورية الرُّومانيَّة ؛ الَّيت َتتاز بقوَّهتا ، وكثرة عددها ، وقد بن

للد ِّفاع عن مراكز املدن ، واستخدمت أسلوب الكراديس يف تنظيم جيوشها ، لقد كان للرُّوم يف الشام 
جيشان كبريان أحُدمها يف فلسطني ، واآلخر يف أنطاكية ، وَتركز هذان اجليشان يف ستَّة مواضع على 

 الشَّكل اآليت :

 عهد الرُّومي .أـ أنطاكية : وهي عاصمة الشَّام يف ال

ب ـ قن ِّسرين : وتقع بني َحاة وحلب على مسافة مخسة وعشرين كيلو مرتًا جنويب غريب حلب ، وهي 
 حدود بالد الشَّام الَّيت حتاذي فارس يف الشَّمال الغريب .

ج ـ َحص : وميتدُّ نفوذها العسكري حىت تدمر ، وصحراء الشَّام ، وهي حدود بالد الشَّام ؛ الَّيت 
 ي فارس يف الشَّمال الشَّرقي .حتاذ



 دـ عمَّان : قاعدة البلقاء ، وفيها قلعٌة حمصَّنٌة .

هـ  أجنادين : قاعدُة الرُّوم العسكرية يف جنوب فلسطني ، وعلى حدود بالد العرب الشَّرقية والغربيَّة ، 
 وعلى حدود مصر .

 مرتاً ، وال تزال أنقاضها قائمًة . وـ قيساريَّة : يف مشال فلسطني ، وتبعد عن حيفا ثالثة عشر كيلو

أمَّا مقرُّ القيادة العامَّة فهو أنطاكية ، أو َحص ، وعندما شهد قائد الرُّوم هرقل ؛ الذي كان يشرف 
على املوقف بنفسه يف ) إِّيليا ( توغَُّل اجليوش اإلِّسالمية ؛ أصدر أوامره إِّىل قوَّاته ابلتَّوجُّه لتدمري هذه 

 ة مواجهة اجليوش اإلِّسالميَّة كاآليت :اجليوش ، وكانت خطَّ 

 ـ يرتاجع الرُّوم أمام املسلمني ، ويتخلَّون هلم عن احلدود الشَّامية احلجازيَّة .

 ـ تتجمَّع وحدات اجليش األول يف فلسطني بعد تقريرها بقيادة سرجون .

 ـ تتجمع وحدات اجليش الثَّاين يف أنطاكية بقيادة تيدور .

 

جليوش ، وهتاجم أمراء اإلِّسالم األربعة الواحد بعد اآلخر ، وذلك لتسهيل تصفية جيوش ـ تتحرَّك هذه ا
اإلِّسالم على انفراٍد . وعلى أساس هذه اخلطَّة الَّيت وضعها هرقل حترَّكت جيوش الرُّوم ، وحسب 

تيب اآليت])  ([ :621الرتَّ

 العاص .ـ توجيه أخيه تذارق يف تسعني ألفاً للقضاء على جيش عمرو بن 

 ـ توجيه ابن توذر إِّىل يزيد بن أيب سفيان .

 ـ توجيه القبقار بن ننطوس يف ستني ألفاً إِّىل جيش أيب عبيدة .

 ([ .622ـ توجيه الدَّارقص حنو شرحبيل بن حسنة])

استطاع املسلمون احلصول على املعلومات الدَّقيقة عن هذه اجليوش ، ونواَيها بكل ِّ تفاصيلها ، وعن 
تفاصيل اخلطَّة الرُّوميَّة اليت كان قد وضعها هرقل لتدمري اجليوش اإلِّسالميَّة كلٍ  على انفراد ، وراسل قادُة 

ـ رضي هللا عنهما ـ خيربه ِبا بلغه ممَّا مجع هرقل  املسلمني اخلليفَة ابملدينة ، فكتب أبو عبيدة إِّىل أيب بكرٍ 
د ِّيق : بسم هللا الرََّحن الرَّحيم ، لعبد هللا  ملك الروم من اجلموع ، وهذا نصُّ كتاب أمني األمَّة إِّىل الص ِّ
 أيب بكٍر خليفة رسول هللا )ص( من أيب عبيدة بن اجلراح ، سالٌم عليك ، فإِّين ِّ أَحد إِّليك هللا الذي ال

إِّلـه إِّال هو ، أما بعد : فإِّانَّ نسأل هللا أن يعزَّ اإلِّسالم وأهله عز اً متيناً ، وأن يفتح هلم فتحاً يسرياً ، فإِّنَّه 
بلغين أن هرقل ملك الروم نزل قرية من قرى الشَّام تدعى أنطاكية ، وأنَّه بعث إِّىل أهل مملكته فحشرهم 



م نفروا إِّليه على الصَّعب ([ ، وقد رأيت أن أعلمك ذلك فرتى فيه رأيك ، 623والذَّلول]) إِّليه ، وأهنَّ
 والسَّالم عليك ورَحة هللا وبركاته .

فكتب إِّليه أبو بكر ـ رضي هللا عنه ـ : بسم هللا الرََّحن الرَّحيم ، أما بعد : فقد بلغين كتابك ، وفهمت 
هزميٌة له ، وألصحابه ، وفتٌح من هللا ما ذكرت فيه من أمر هرقل ملك الرُّوم ، فأمَّا منزله أبنطاكية ف

عليك وعلى املسلمني ، وأما ما ذكرت من حشره لكم أهل مملكته ، ومجعه لكم اجلموع ؛ فإِّنَّ ذلك ما 
قد كنَّا وكنتم تعلمون : أنَّه سيكون منهم ، وما كان قوٌم ليدعوا سلطاهنم ، وخيرجوا من ملكهم بغري 

غزاهم رجاٌل كثري من املسلمني ، حيبُّون املوت حبَّ عدو ِّهم للحياة ،  قتاٍل ، وقد علمُت واحلمد هلل! قد
ويرجون من هللا يف قتاهلم األجر العظيم ، وحيبُّون اجلهاد يف سبيل هللا أشدَّ من حب ِّهم أبكار نسائهم ، 
 وعقائل أمواهلم ، الرَّجل منهم عند الفتح خرٌي من ألف رجٍل من املشركني ، فالقهم جبندك ، وال

 تستوحش ملن غاب

عنك من املسلمني ، فإِّنَّ هللا معك ، وأان مع ذلك ممِّدَُّك ابلر ِّجال ، حىتَّ تكتفي ، وال تريد أن تزداد ـ 
 ([!624إِّن شاء هللا ـ والسَّالم عليكم ورَحة هللا وبركاته])

دة بن اجلراح ، وردَّ وكتب يزيد بن أيب سفيان إِّىل أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ بنفس مضمون كتاب أيب عبي
د ِّيق على يزيد ـ رضي هللا عنهم مجيعاً ـ وهذا نصُّ اجلواب :  الص ِّ

بسم هللا الرََّحن الرَّحيم ، أمَّا بعد : فقد بلغين كتابك ، تذكر فيه حتوُّل ملك الروم إِّىل أنطاكية ، وأنَّ هللا 
مد ـ قد نصران وحنن مع رسول هللا )ص( ألقى الرُّعب يف قلبه من مجوع املسلمني ، فإِّنَّ هللا ـ وله احل

ابلرُّعب ، وأمدَّان ِبالئكته الكرام ، وإِّنَّ ذلك الد ِّين الذي نصران هللا به ابلرُّعب ، هو هذا الدين الذي 
ندعو الناس إِّليه اليوم ، فورب ِّك ال جيعل هللا املسلمني كاجملرمني ، وال َمْن يشهد أن ال إِّله إِّال هللا كمن 

اهلًة اخرين ويدين بعبادة اهلٍة شىتَّ ، فإِّذا لقيتموهم ؛ فاهند إِّليهم ِبن معك ، وقاتلهم فإِّنَّ هللا  يعبد معه
لن خيذلك ، وقد نبأان هللا تبارك وتعاىل : أنَّ الفئة القليلة منا تغلب الفئة الكثرية إبِّذن هللا ، وأانمع ذلك 

وال حتتاجوا إِّىل زَيدة إِّنسان ـ إِّن شاء هللا ـ والسَّالم عليك ،  مُمدُّك ابلر ِّجال يف إِّثر الر ِّجال حىتَّ تكتفوا ،
ديق هبذا الكتاب مع عبد هللا بن قـُْرط الثَُّمايل ، حىتَّ قدم على يزيٍد ، فقرأه على  ورَحة هللا! وبعث الص ِّ

 ([ .625املسلمني ، ففرحوا به ، وُسرُّوا])

، وردَّ عليه الصديق ، فقال: سالٌم عليك، أما وجاء كتاب من عمرو بن العاص خبصوص مجوع الرُّوم 
بعد: فقد جاءين كتاُبك تذكر ما مجعت الرُّوم من اجلموع ، وإِّنَّ هللا مل ينصران مع نبي ِّه )ص( بكثرة 



جنوٍد ، وقد كنَّا نغزو مع رسول هللا )ص( وما معنا إِّال فرسان ، وإن حنن إال نتعاقب اإلبل ، وكنا يوم 
)ص( وما معنا إال فرٌس واحٌد ، كان رسول هللا يركبه ولقد كان يظهران ، ويعيننا أحد مع رسول هللا 

على َمْن خالفنا ، واعلم َي عمرو! أنَّ أطوع النَّاس هلل أشدُّهم بغضًا للمعاصي ، فأطع هللا ، ومر 
 ([ .626أصحابك بطاعته])

 خروج هاشم بن عتبة بن أيب وقاٍص إِّىل الشَّام :

ديق يف الح ، واخليول وما حيتاجونه ،  وشرع الص ِّ إِّمداد اجليوش اإلِّسالميَّة ببالد الشَّام ابلر ِّجال ، والس ِّ
ودعا هاشم بن عتبة بن أيب وقاص ، وقال له : َي هاشم! إِّنَّ من سعادة َجد َِّك ووفاء حظ ِّك أنَّك 

ايل بنصيحته ، ووفائه ، أصبحت ممَّن تستعني به األمَّة على جهاد عدو ِّها من املشركني ، وممَّن يثق الو 
وعفافه ، وأبسه ، وقد بعث إِّيلَّ املسلمون يستنصرون على عدو ِّهم من الكفَّار ، فسر إِّليهم فيمن 

 تبعك فإِّين ِّ اندٌب النَّاس معك ، فاخرج حىتَّ تقدم على أيب عبيدة ، أو

 يزيد؟ قال : ال ، بل على أيب عبيدة! قال : فاقدم على أيب عبيدة .

 بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ يف النَّاس ، فحمد هللا ، وأثَّن عليه ، مثَّ قال :وقام أبو 

أمَّا بعد : فإِّنَّ إِّخوانكم من املسلمني معافون ، مدفوٌع عنهم ، مصنوٌع هلم ، وقد ألقى هللا الرُّعب يف 
سلهم قلوب عدو ِّهم منهم ، وقد اعتصموا حبصوهنم ، وأغلقوا أبواهبا دوهنم عليهم ، وقد جاءتين ر 

خيربونين هبرب هرقل ملك الرُّوم من بني أيديهم حىتَّ نزل قريًة من قرى الشام يف أقصى الشَّام ، وقد 
بعثوا إِّيلَّ خيربونين : أنَّه قد وجه إِّليهم هرقل جندًا من مكانه ذلك ، فرأيت أن أمدَّ إِّخوانكم املسلمني 

، ويلقي هبم الرُّعب يف قلوهبم ، فانتدبوا ـ  جبنٍد منكم يشددِّ هللا هبم ظهورهم ، ويكبت هبم عدوَّهم
رَحكم هللا! ـ مع هاشم بن عتبة بن أيب وقَّاٍص ، واحتسبوا يف ذلك األجر واخلري ، فإِّنَّكم إِّن ُنصرمت ؛ 

 فهو الفتح ، والغنيمة ، وإِّن هتلكوا فهي الشَّهادة ، والكرامة .

ومال النَّاس على هاشٍم ؛ حىتَّ كثروا عليه ، فلمَّا أَتُّوا مثَّ انصرف أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ إِّىل منزله ، 
ألفًا ؛ أمره أبو بكر أن يسري ، فجاءه فسلَّم عليه ، وودَّعه ، فقال له أبو بكر ـ رضي هللا عنه ـ : َي 

ا كنَّا ننتفع من الشَّيخ الكبري برأيه ، ومشورته ، وحسن تدبريه ، وكنَّا ننتفع من الشَّب اب بصربه هاشم! إَِّّنَّ
ن ِّ ، مستقبل  ، وأبسه ، وجندته ، وإِّنَّ هللا ـ عزَّ وجلَّ ـ قد مجع لك اخلصال كلَّها ، وأنت حديث الس ِّ
اخلري ، فإِّذا لقيت عدوَّك ؛ فاصرب ، وصابر ، واعلم أنَّك ال ُتطو خطوًة ، وال تنفق نفقًة ، وال يصيبك 



يُع َأْجَر   ظمٌأ ، وال نصٌب ، وال خممصٌة يف سبيل هللا إِّالَّ  كتب هللا به عماًل صاحلًا }إِّنَّ اَّللََّ اَل ُيضِّ
نِّنَي *{   [ .120: ]التوبةاْلُمْحسِّ

فقال هاشم : إِّن يرد هللا يب خريًا ؛ جيعلين كذلك ، وأان أفعل ، وال قوَّة إِّال ابهلل! وأان أرجو إِّن أان مل 
ه سعد بن أيب وقاص ـ رضي هللا عنه ـ : َيبن أخي! أُقـَْتل أن أقـُْتل ، مثَّ أْقتل إِّن شاء هللا . فقال له عمُّ 

نيا رشيدًا ،  ال تطعَننَّ طعنًة ، وال تضربنَّ ضربًة إِّالَّ وأنت تريد هبا وجه هللا ، واعلم أنَّك خارٌج من الدُّ
نيا إِّىل اآلخرة إِّال قدُم صدق قدَّمته ، أو عمٌل صاحلٌ أ سلفته وراجٌع إِّىل هللا قريباً ، ولن يصحبك من الدُّ

. فقال : أْي عم ، ال ُتافنَّ مين ِّ غري هذا ، إِّين ِّ إِّذاً ملن اخلاسرين إن جعلت حل ِّي ، وارحتايل ، وغدو ِّي 
، ورواحي ، وسيفي ، وطعين برحمي ، وضريب بسيفي رَيًء للناس . مثَّ خرج من عند أيب بكٍر ـ رضي هللا 

 ([ .627شر ِبقدمه املسلمون ، وُسرُّوا به])عنه ـ فلزم طريق أيب عبيدة ، حىتَّ قدم عليه ، فتبا

 خروج سعيد بن عامر إِّىل الشَّام :

ٍة أمر أبو بكر بالالً ، فنادى يف النَّاس أال انتدبوا أيُّها  وبعد ذهاب هاشٍم بن عتبة ِبدَّ

ا أراد املسلمون مع سعيد بن عامر بن حذمٍي إِّىل الشَّام! فانتدب معه سبعمئة رجٍل يف أَيٍم يسريٍة ، فلمَّ 
ا  سعيد بن عامر الشُّخوص ابلنَّاس ؛ أتى بالٌل أاب بكٍر ، فقال : َي خليفة رسول هللا! إِّن كنت إَِّّنَّ
ا أعتقتين هلل  أعتقتين ألقيم معك ، وَتنعين ممَّا أرجو لنفسي فيه اخلري ؛ أقمت معك ، وإِّن كنت إَِّّنَّ

د يف سبيل ريب ِّ ، فإِّن اجلهاد أحبُّ إِّيلَّ من ألملك نفسي ، وأضرب فيما ينفعين فخل ِّ سبيلي حىتَّ أجاه
ا كنت أريدك  املقام! فقال له أبو بكر : أمَّا إِّذا كان هواك يف اجلهاد ، فلم أكن آلمرك ابملقام ، إَِّّنَّ
لألذان ، وإِّين ِّ ألجد لفراقك وحشًة َي بالل! فما بدَّ من التَّفرُّق ، فرقًة ال لقاء بعدها أبدًا حىتَّ يوم 

نيا ، ويذكرك هللا به ما حييت، حيسن لك به  البعث ، فاعمل عماًل صاحلًا َي بالل! يكن زادك من الدُّ
الثَّواب إِّذا توف ِّيت، فقال بالل : جزاك هللا من ويل ِّ نعمٍة ، وأٍخ يف اإلِّسالم خرياً، فوهللا ما أمرك لنا 

بدٍع ، وما أريد أن أُؤذ ِّن ألحٍد بعد رسول ابلصَّرب على طاعة هللا، واملداومة على احلق ِّ والعمل الصَّاحل ب
هللا )ص( ، مثَّ خرج بالٌل مع سعيد بن عامر بن حذمي ، وكان أبو بكر قد أمر سعيد بن عامر أن يسري 

ائنة])  ([ .628حىتَّ يلحق بيزيد بن أيب سفيان ، فسار حىتَّ حلقه ، فشهد معه وقعة الَعَربة ، والدَّ

د ِّيق بتوجيهها إِّىل اجلبهات ، وكانت بعض الوفود وكانت وفود اجلهاد تتوافد ع لى املدينة ، ويقوم الص ِّ
من أهل القرى فيهم جهٌل ، وجفاٌء ، فكان أهل املدينة من صحابٍة واتبعني حيتملون أذى بعض الوفود 

 ، ومل يذكر : أنَّه الَّذين مل يتلقَّوا تربيًة إِّسالميَّة كافيًة ، ويرفعون أمر ما يالقونه منهم إِّىل خليفة رسول هللا



د ِّيق قد انشد اجملتمع  حصل نزاع بينهم مع كثرة الوفود الَّيت وفدت على املدينة ، وكان أبو بكر الص ِّ
([ ، وقال هلم : نشدتك هللا امرأً مسلمًا مسع نشدي ملا كفَّ عن هؤالء القوم ، َوَمْن رأى 629املدينَّ])

هم ، وعجلًة يكرهها منهم ما مل يبلغ ذلك احلدَّ ، فإِّنَّ هللا ([ ألسنت630يل عليه حقًَّا فليحتمل ذرب])
ا هم إِّخوانكم فإِّن كانت منهم عجلٌة على أحٍد منكم  مهلك هبؤالء أعداءان مجوع هرقل ، والرُّوم ، وإَِّّنَّ

 فليحتمل ذلك ، أمل يكن أصوب يف الرأي وخرياً يف املعاد من أن يُنتصر منهم؟

 قال املسلمون : بلى!

م إِّخوانكم يف الد ِّين ، وأنصاركم على األعداء ، وهلم عليكم حقٌّ فاحتملوا ذلك هلم ، مثَّ نزل  قال : فإِّهنَّ
 ([ .631مِّْن على املنرب])

 

 خامساً : توجيه خالد إِّىل الشَّام ، ومعركة أجنادين ، والريموك :

انيَّة ، وشعر القادة خبطورة املوقف كانت قيادة اجليوش اإلِّسالمية ابلشَّام تتابع تطوُّر حركة اجليوش الروم
، فعقدوا مؤَترًا ابجلوالن ، وكتب أبو عبيدة إِّىل اخلليفة يشرح له املوقف ، ويف الوقت نفسه قرَّروا 
االنسحاب من مجيع األراضي الَّيت متَّ فتحها ، وَتمَّعوا يف مكاٍن واحٍد ليتمكنوا من إِّحباط خطَّة 

معركٍة فاصلٍة ُتوضها اجليوش اإلِّسالميَّة ، وكان عمرو بن العاص أشار الرُّومان ، وإِّجبارهم على خوض 
د ِّيق مطابقاً لرأي عمرو بن العاص]) ([ يف 632على القادة أن يكون التجمُّع ابلريموك ، وجاء رأي الص ِّ

عبيدة  اختيار مكان التجمُّع ، واتَّفقوا أن يتمَّ االنسحاب مع َتنُّب االشتباك مع العدو ِّ ، فانسحب أبو
من َحص ، وانسحب شرحبيل بن حسنة من األردن ، وانسحب يزيد بن أيب سفيان من دمشق ، 

([ ، ولكنَّه مل يستطع االنسحاب 633وأخذ عمرو بن العاص يف االنسحاب تدرجيي ًا من فلسطني])
وم له ، وبذلك شنَّ منها حىتَّ جنده خالد بن الوليد قبل الريموك ، فظلَّ يناور يف بئر السَّبع ملتابعة الرُّ 

 ([ .634املسلمون هجوماً مضاد اً ، فكانت معركة أجنادين])

د ِّيق رسالة أيب عبيدة ، وشرح له فيها املوقف ؛ أمره ابالنسحاب إِّىل الريموك ،  عندما تسلم الص ِّ
ة ، وال والتجمُّع هناك ، وقال له : بث خيلك يف القرى ، والسَّواد ، وضي ِّق عليهم بقطع املرية واملادَّ 

حتاصروا املدائن حىتَّ أيتيك أمري ، فإِّْن انهضوك ، فاهند هلم ، واستعن ابهلل عليهم ، فإِّنَّه ليس أيتيهم 
ا يؤتى العشرة 635مدد إِّال أمددانك ِبثلهم]) ([ . وجاء يف رواية : إِّنَّ مثلكم ال يؤتى من قلَّة إَِّّنَّ

من الذُّنوب ، واجتمعوا ابلريموك متساندين ، وْلُيَصل ِّ كلُّ  اآلالف إِّذا أُُتوا من تلقاء الذُّنوب ، فاحرتسوا
د ِّيق للجيوش أبن جيتمعوا ، ويكونوا عسكراً واحداً ، 636رجل منكم أبصحابه]) ([ . وكان توجيه الص ِّ



وأن يلقوا زحوف املشركني بزحف املسلمني ، وقال هلم : أبنَّكم أعوان هللا ، وهللا انصر من نصره ، 
 ([ .637ذله])وخاذل من خ

د ِّيق أبنَّه وضع أساس النَّصر للجيوش بطاعتها هلل أوَّاًل ، فاخلذالن أييت  ونرى من خالل رسائل الص ِّ
د ِّيق على َتميع اجليوش يف مكاٍن واحٍد حىتَّ   ابملعاصي والذُّنوب ، وعمل الص ِّ

، كما أنَّ تعيينه للريموك دالٌّ  ال يستغلَّ العدوُّ فرتة انتشارهم يف البالد لينهك قواهم الواحد بعد اآلخر
د ِّيق جلغرافية األرض يف عصره ، وإِّدراكه ملواقعها ، وهذا مبدأٌ حريبٌّ عظيٌم وفَّقه هللا عزَّ  على دراسة الص ِّ
د ِّيق أن ينقل خالد بن الوليد جبيشه إِّىل الشَّام ، وأن يتوىلَّ قيادة اجليوش هبا ،  وجلَّ له ، وقرَّر الص ِّ

ام حيتاج إِّىل قائٍد جيمع بني قدرة أيب عبيدة ، ودهاء عمرو ، وحنكة عكرمة ، وإِّقدام يزيد ، فاألمر ابلشَّ 
وأن يكون صاحب قدرٍة عسكريٍَّة فائقٍة مع قدرٍة على حسم األمور ، وصاحب دهاٍء ، وحيلٍة ، وإِّقداٍم 

 ([ .638يف املعارك]) ، وصاحب حنكٍة ، ودرايٍة مع دقٍَّة يف تقدير املواقف ، وصاحب َتربٍة طويلةٍ 

د ِّيق على خالد بن الوليد ، فكتب إِّليه ابلعراق ، ونفَّذ ابن الوليد تعاليم اخلليفة ،  فوقع اختيار الص ِّ
ووصل جبيشه إِّىل الشام بعد رحلة عرب الصحراء مل يذكر التَّاريخ شبيهًا هلا ، وقد بيَّنُت ذلك ، فكانت 

ويضع اخلطط املتطو ِّرة ، ويردُّ على أساليب األعداء التَّكتيكيَّة ، إِّمدادات الصديق تتواصل على الشَّام ، 
د ِّيق عن هدفه ، حىتَّ قال قادة الرُّوم : وهللا لنشغلنَّ أاب بكر  واملعنويَّة ، واملاد ِّيَّة ؛ الَّيت هدفها إِّشغال الص ِّ

د ِّيق : وهللا ألشغلن639عن أن يورد اخليول إِّىل أرضنا]) النَّصارى عن وساوس  ([! وكان ردُّ الص ِّ
 ([!640الشَّيطان خبالد بن الوليد])

د ِّيق عدَّة أموٍر منها : توحيد جيش املسلمني يف الشَّام ، وتوحيد قيادة هذا  وقد حقَّقت توجيهات الص ِّ
اجليش إبِّمرة خالد ، وحتديد موقع الل ِّقاء ، وهذا يؤك ِّد وضوح الرُّؤية عند اخلليفة أيب بكٍر يف حتريك 

ش ، فكان عندما أرسلها من املدينة خرجت يف طرق متباعدٍة نسبيًا ، فكانت على شكل رؤوس اجليو 
حراب أو على شكل مروحة وهو عادًة ما يعرف حبركة االنتشار يف اجليوش احلديثة ، وعندما حان 

ة يف وقت االشتباك والل ِّقاء الفاصل مجعها مع بعضها يف موقع اختياره هلا ، فقد ظهرت قدرته البارع
([ 641استعمال اجليوش ، وهو ما اتُّفق على تسميته ) ابالسرتاتيجيَّة ( يف العلم العسكري ِّ احلديث])

. 

د ِّيق كقائٍد عامٍ  للجيوش اإلِّسالميَّة حيرص على حضوره املعنوي ِّ يف ميدان القتال ابألوامر ،  وكان الص ِّ
نظٍر ، ونفاذ يف البصرية ، وبداهٍة يف فهم الوضع  مع ما كانت تتميَّز به تلك األوامر من تبصٍُّر ، وبـُْعد



العسكري ِّ على أرض املعركة ، وابلتَّايل سرعته يف حتريك القوى وفقًا هلذا الوضع ، وِبا يالئمه َتام 
املالءمة ، وحسن اختياره للقادة ؛ الَّذين كانوا بفعل الث ِّقة املتبادلة بينه وبينهم يقرؤون أفكاره ، وحيسُّون 

 ته ونواَيه ، فتتجسَّد يف خميلته فكرة املناورة الَّيتبرغبا

يعتزم تنفيذها ، ويقومون بتنفيذها ، كما لو كان اخلليفة ينف ِّذها ، وبواسطة هذه الوسائل كان اخلليفة 
ا هو حاضٌر يف كلٍ  منها ، حبيث حيسُّ اجليش ـ قادًة ، وجنوداً ـ   يدير املعارك على اجلبهات املختلفة كأَّنَّ

ههم ، فيأيت عملهم مطابقًا َتام املطابقة ملا يريد ، ويرغب ،  كأنَّ  اخلليفة نفسه معهم ، يقودهم ، ويوج ِّ
 ([ .642ووفقاً ألوامره ، وتوجيهاته])

د ِّيق إبِّرسال  د ِّيق إِّىل خالد أيمره ابلتَّوجُّه إِّىل الشَّام وتويل ِّ اجليوش هناك ، قام الص ِّ وعندما أرسل الص ِّ
عبيدة خيربه فيها بتولية خالٍد عليه وأيمره فيها ابلسَّمع ، والطَّاعة ، وبنيَّ فيها سبب تولية  رسالة إِّىل أيب

خالٍد : أمَّا بعد : فإِّين قد وليت خالدًا قتال الرُّوم ابلشَّام ، فال ُتالفه ، وامسع له ، وأطع أمره ، فإِّين ِّ 
له فطنًة يف احلرب ليست لك ، أراد هللا بنا وبك  ولَّيته عليك وأان أعلم أنَّك خرٌي منه ، ولكن ظننت أنَّ 

([ . وكانت رسالة خالٍد إِّىل أخيه أيب عبيدة قد 643سبيل الرَّشاد ، والسَّالم عليك ورَحة هللا وبركاته])
 قطعت املسافات من العراق إِّىل الشَّام ، واستقرَّت يف قلبه الغين ِّ ابإلِّميان ، والزُّهد يف هذه الدُّنيا الفانية

 ، وهذا نصُّها :

أليب عبيدة بن اجلرَّاح من خالد بن الوليد ، سالٌم عليك ، فإِّين ِّ أَحد إليك هللا الَّذي ال إِّله إِّال هو ، أمَّا 
نيا ، فقد أاتين كتاب خليفة  بعد : فإِّين ِّ أسأل هللا لنا ولك األمن يوم اخلوف ، والعصمة يف دار الدُّ

 الشَّام ، وابملقام على جندها والتَّويل ِّ على أمرها ، وهللا ما طلبت ذلك رسول هللا أيمرين فيه ابملسري إِّىل
، وال أردته ، وال كتبت إِّليه فيه ، وأنت رَحك هللا! على حالك الَّذي كنت به ، ال تُعَصى يف أمرك ، 

ال وال خيالف رأيك ، وال يقطع أمٌر دونك ، فأنت سي ٌِّد من سادات املسلمني ، ال ينكر فضُلك ، و 
ك من عذاب النَّار ، والسَّالم  يستغَّن عن رأيك ، َتَّم هللا ما بنا وبك من نعمة اإلِّحسان ، ورَحنا وإَِّيَّ

 ([ .644عليك ورَحة هللا])

 وكان مع حامل الر ِّسالة خطاٌب من خالد موجهاً إِّىل املسلمني ابلشَّام جاء فيه :

الم ، وشرَّفنا بدينه ، وأكرمنا بنبي ِّه حممٍَّد )ص( ، وفضَّلنا أما بعد : فإِّين ِّ أسأل هللا الَّذي أعزَّان ابإلِّس
ابإلِّميان رَحًة من رب ِّنا لنا واسعًة ، ونعمًة منه علينا سابغًة أن يتمَّ ما بنا وبكم من نعمته ، واَحدوا هللا 

 شاكرين .عباد هللا يزدكم ، وارغبوا إِّليه يف َتام العافية يُدْمها لكم ، وكونوا له على نعمه من ال



وإِّنَّ كتاب خليفة رسول هللا أاتين أيمرين ابملسري إِّليكم ، وقد مشَّرت ، وانكمشت ، وكأنَّ خيلي قد 
 أطلَّت عليكم يف رجاٍل ، فأبشروا إبِّجناز موعود هللا ، وحسن ثوابه! عصمنا هللا ،

كم  كم على اإلِّسالم ، ورزقنا وإَِّيَّ كم ابإلِّميان ، وثبَّتنا وإَِّيَّ حسن ثواب اجملاهدين! والسَّالم وإَِّيَّ
 ([ .645عليكم])

فلمَّا قدِّم حامل الر ِّسالتني عمرو بن الطُّفيل بن عمرو األزديُّ على املسلمني ، وقرأ عليهم خطاب خالد 
بن الوليد ، وهم ابجلابية ، دفع إِّىل أيب عبيدة كتابه ، فلمَّا قرأه قال : ابرك هللا خلليفة رسول هللا فيما 

 ([ .646يَّا هللا خالداً ابلسَّالم])رأى ، وح

إِّنَّ هذا التَّعامل الرفيع بني هذين العظيمني يكشف لنا عن معاين األخوَّة املنبثقة عن التَّوحيد الصَّحيح ، 
واحملفوفة بسياج األخالق احلميدة ، الَّيت كان يتَّصف هبا صحابة رسول هللا ، فإِّنَّ خالداً مل تتغريَّ نفسه ، 

علوٍ  على إِّخوانه بسبب فتوحاته يف العراق ، وثقة اخلليفة به ، بل يعرتف ابلفضل ألهله أو يشعر ب
َ األمر من بعده ، ويف مقابل ذلك جند أاب عبيدة بن اجلراح  ويعلن طاعته أليب عبيدة بن اجلراح الَّذي ويل ِّ

وأيب عبيدة من حظوظ النَّفس ، الذي يبارك هذا األمر ، وحُيَي ِّي خالداً . وهذا يدلُّ على َترُّد خالٍد ، 
([ ، ويف هذا درٌس عظيٌم ألبناء األمَّة على 647وإِّيثارهم ملصلحة األمَّة ، وإِّرادهتم وجه هللا يف أعماهلم])

مستوى احلكومات ، واحلركات ، والشُّيوخ ، والدُّعاة ، والقادة ، والزُّعماء يف التَّعامل فيما بينهم عند 
 أو الفصل . التَّعيني ، أو العزل ،

 ـ معركة أجنادين :1

وصل خالٌد إِّىل الشَّام وفتح بصرى ، واجتمع بقادة املسلمني أيب عبيدة ، وشرحبيل بن حسنة ، ويزيد 
بن أيب سفيان ، ودرس املوقف العسكري ، واطَّلع على أدق ِّ تفاصيله ، كما اطَّلع على موقف عمرو بن 

األخرى ، وحماذراً  العاص الذي كان ينسحب ِبحاذاة ضفَّة هنر األردن لكي يلتقي جبيوش املسلمني
االشتباك ابجليش الرُّومي الذي كان يتعقَّبه ، وقد حاول قائد هذا اجليش أن جيرَّ جيش عمرو لالشتباك 
معه يف معركٍة فاصلٍة ، إِّال أنَّ َعْمراً كان على َتام اليقظة واحلذر ، وعلى علٍم اتمٍ  أبنَّه ليس من مصلحته 

جيشه مل يكن يتجاوز السَّبعة االف ، بينما كان جيش الرُّوم يقارب  االشتباك يف مثل هذه املعركة ، ألنَّ 
السَّبعني ألفاً ، وبعد أن درس خالد املوقف العسكريَّ رأى أنَّ أمامه خيارين ، فإِّمَّا أن يسرع وينضم إِّىل 

ه معركًة فاصلًة ، فيقضي على قوَّة الروم الكبرية فيتعزَّز املوقف العسكري  جيش عمرٍو ، وخيوض وإَِّيَّ



للجيش اإلِّسالمي ويصون خط رجعته ، وحيمي جناحه األيسر ، ويثبت أقدام املسلمني يف فلسطني ، 
 وإِّمَّا أن

يقف مكانه ، ويوعز إِّىل عمرو ابالنضمام إِّليه ، مثَّ ينتظر قوات الرُّوم الَّيت كانت تزحف حنوه من دمشق 
 ؛ ليخوض معها معركًة فاصلًة .

خذ ابخليار األول ؛ ألن التغلُّب على جيش الرُّوم يف فلسطني وتشتيته حيفظ وقد فضَّل خالٌد أن أي
للمسلمني خطَّ رجعتهم ، ويعز ِّز مركزهم ، وجيعلهم يف موقٍف يستطيعون معه هتديد اجليش الرُّومي ، 

اً وجيعلونه يتوقَّع حصول حركة التفاٍف من خلفه ، فيضطرُّ لألخذ بتدابري خاصَّة للحماية تشغل جانب
من قوَّاته فيصبح بذلك مدافعًا بعد أن كان مهامجًا ، فاحندر من الريموك إِّىل سهل فلسطني بعدما 
أصدر أمره إِّىل عمرو أبن ينسحب مستدرجاً جيش الرُّوم حىتَّ يصل جيش خالد فيطبقان عليه ، فارتدَّ 

 ([ .648عمرو إىل أجنادين])

ود ثالثني ألف مقاتل ، وكان وصول خالد يف وعندما وصلت قوات خالد أصبح جيش املسلمني حبد
الوقت املناسب ، فما أن اصطدمت قوات عمرو ابلرُّوم حىتَّ انقض خالٌد بقواته الرَّئيسة ، وجرت معركٌة 
عنيفٌة ، وكان ملهارة القائدين خالد ، وعمرو العسكريَّة دوٌر كبرٌي يف حتقيق النَّصر احلاسم ، حيث متَّ 

يَّة اخرتقت صفوف العدو حىتَّ وصلت إِّىل قائد الروم ، فقتلوه ، وِبقتل القائد اهنارت توجيه قوٍَّة اقتحام
اهاٍت خمتلفٍة])  ([ .649مقاومة الرُّوم ، وهربوا يف اَت ِّ

وقد كانت أجنادين أوىل املعارك الكبرية يف بالد الشام بني املسلمني والرُّوم ، فلمَّا انتهى خرب اهلزمية إِّىل 
 ([ .650هرقل وهو يف َحص ؛ شعر ِبدى الكارثة])قيصر الرُّوم 

وكتب خالد بن الوليد إِّىل أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ بفتح هللا عزَّ وجل عليه ، وعلى املسلمني : لعبد هللا 
أيب بكٍر خليفة رسول هللا من خالد بن الوليد سيف هللا املصوَّب على املشركني ، أمَّا بعد : سالٌم 

د ِّيق أانَّ التقينا حنن  عليكم ، فإِّين ِّ  أَحد إِّليك هللا الَّذي ال إِّله إِّال هو ، أما بعد : فإِّين ِّ أخربك أيُّها الص ِّ
واملشركون ، وقد مجعوا لنا مجوعاً مجًَّة كثرية أبجنادين ، وقد رفعوا ُصلُبهم ، ونشروا كتبهم ، وتقامسوا ابهلل 

م ، فخرجنا إِّليهم واثقني ابهلل ، متوك ِّلني على هللا ، ال يفرُّون حىتَّ ُيصيبوان ، أو خيرجوان من بالده
فطاعنَّاهم ابلر ِّماح ، مثَّ صران إِّىل السُّيوف ، فقارعناهم يف كل ِّ فجٍ  ، وشعٍب ، وغائٍط ، فأَحد هللا على 

ا وصل إِّعزاز دينه ، وإِّذالل عدو ِّه ، وحسن الصُّنع ألوليائه ، والسَّالم عليكم ورَحة هللا وبركاته . فلمَّ 



الكتاب إِّىل أيب بكٍر ـ رَحة هللا عليه ـ فرح به ، وأعجبه . وقال : احلمد هلل الَّذي نصر املسلمني ، وأقرَّ 
 ([!651عيين بذلك])

 

 ـ الريموك :2

عادت بواكري النَّصر من وقعة أجنادين بعد االنتصار الكبري ؛ الَّذي حققه املسلمون يف هذه الوقعة ، 
مأن املسلمون إىل ما حقَّقوه من نصٍر يف أجنادين ، واجتمعت جيوش املسلمني يف وهزمية الروم ، واط

د ِّيق ، وحتركت جيوش الرُّوم بقيادة تيدور ، ونزلت يف منزٍل واسع الطَّعن  الريموك تنفيذاً ألمر اخلليفة الص ِّ
 من الريموك . ، واسع املطَّرد ، ضيق املهرب ، فسارت حشود الرُّوم حىتَّ نزلوا الواقوصة قريباً 

 ـ قوات الطَّرفني :

 _خ املسلمون أربعون ألف مقاتل ، وقيل : مخسة وأربعون ألفاً بقيادة خالد بن الوليد .

 _خ الرُّوم : يقدر عدد الروم ِبئتني وأربعني ألفاً بقيادة تيدور .

 ـ قبل املعركة :

كروا هبا حىتَّ اجتمعت الرُّوم مع _خ املسلمون : وصل املسلمون بقيادة خالد بن الوليد الريموك ، فعس
َرت وهللا  فَّة اجلنوبيَّة للنَّهر ، وقال عمرو بن العاص : ) أبشروا أيُّها النَّاس! فقد ُحصِّ أمرائها على الض ِّ

 ([ .652الرُّوم! وقلَّما جاء حمصور خبري (])

فاستخدم أسلوابً ([ ، 653وخرج خالد بن الوليد أبسلوٍب جديد مل يستخدمه العرب من قبل ذلك])
تيب اآليت :  جديداً ، وهو الكراديس ، فخرج يف ستٍة وثالثني كردوساً إِّىل أربعني ، ورتَّب جيشه الرتَّ

 ـ فرقاً ، وفيها من عشرة إِّىل عشرين كردوساً وهلا قائٌد وأمري .

 ([ .654ـ كراديس : ألف مقاتل ، وله قائٌد ، وأمري])

 اً ، كما يلي :ـ وقسَّم جيشه إِّىل أربعني كردوس

فرقة القلب : مؤلفٌة من مثانية عشر كردوسًا بقيادة أيب عبيدة بن اجلراح ، ومعه عكرمة بن أيب جهل ، 
 والقعقاع بن عمرو .

 فرقة امليمنة : مؤلفٌة من عشرة كراديس بقيادة عمرو بن العاص، ومعه شرحبيل ابن حسنة .

 زيد بن أيب سفيان .فرقة امليسرة ، مؤلفٌة من عشرة كراديس بقيادة ي

 



فرقة الطليعة ) املقد ِّمة ( من اخليالة ، واملخافر األماميَّة ، ومهمتها املراقبة ، واالستطالع ، واالحتفاظ 
 على التَّماس مع العدو ِّ ، ولذلك تكون فرقًة صغرية ، وخفيفة .

رة : مؤلفٌة من مخسة االف مقاتل ) مخسة كراديس ( بقيادة سعيد ا بن زيد ، ومهمَّتها قيادة فرقة املؤخ ِّ
دارية ( وكان القاضي ) أبو الدَّرداء ( وعلى األقباض عبد هللا بن مسعوٍد ، مهمَّته  الظَّعن ) األمور اإلِّ
داريَّة ، واإلِّعاشة ، ومجع الغنائم ، والقارىء املقداد بن األسود ، وكان يدور على النَّاس  أتمني األمور اإلِّ

َيت اجلهاد لرفع املعنوَيت ، وخطيب اجليش أبو سفيان بن حرب ، وهو ، ويقرأ سورة األنفال ، وا
([ حيثُّ اجلند على القتال ، والقائد العام خالد ابن الوليد يف الوسط 655يطوف على الصُّفوف])

وحوله كبار الصَّحابة ، وأعد اجليش اإلِّسالمي بقيادة خالد بن الوليد يف الوسط لكل ِّ شيٍء عدَّته ، 
قائد من القوَّاد ميرُّ على جنده ، وحيثُّهم على اجلهاد ، والصَّرب ، واملصابرة ، ورأى قادة  وأخذ كلُّ 

ا احلامسة ، وكان خالد يعلم : أنَّه  املسلمني : أنَّ هذه املعركة هي معركٌة يتوقَّف عليها نتائج كربى ، وأهنَّ
يفلح بعدها . أي : أنَّ هزمية الرُّوم يف هذه : إِّن ردَّ الروم إِّىل خندقهم فسيظل يردُّهم ، وإِّن هزموه فلن 

املعركة تعين هزميتهم يف أرض الشَّام كل ِّها ، وتفتح أبواب الشَّام على مصراعيها للمسلمني دون حواجز ، 
 ([ .656وال عراقيل ، واالنطالق منها إِّىل مصر ، فاسيا ، وأوربة])

ميانيَّة :  _خ التعبئة اإلِّ

ارز الفريقان ؛ وعظ أبو عبيدة املسلمني ، فقال : عباد هللا! انصروا هللا ينصركم وملا تراءى اجلمعان ، وتب
ويثبت أقدامكم ، فإِّنَّ وعد هللا حقٌّ ، َي معشر املسلمني! اصربوا فإِّنَّ الصرب منجاٌة من الكفر ، ومرضاٌة 

 تبدؤوهم ابلقتال ، للرَّب ِّ ، ومدحضٌة للعار ، وال تربحوا مصافَّكم ، وال ُتطوا إِّليهم خطوًة ، وال
وأشرعوا الر ِّماح ، واسترتوا ابلدُّرق ، والزموا الصَّمت إِّال من ذكر هللا يف أنفسكم ، حىتَّ امركم إِّن شاء 

 هللا تعاىل .

وخرج معاذ بن جبل على النَّاس ، فجعل يذك ِّرهم ، ويقول : َي أهل القران! ومستحفظي الكتاب ، 
إِّنَّ رَحة هللا ال تنال ، وجنَّته ال ُتدخل ابألماين ، وال يؤيت هللا املغفرة ،  وأنصار اهلَُدى ، وأولياء احلق ِّ 

ْنُكْم َوَعمُِّلوا  والرََّحة الواسعة إِّال الصادق املصد ِّق ، أمل تسمعوا لقول هللا تعاىل : }َوَعَد اَّللَُّ الَّذِّيَن آَمُنوا مِّ
َاتِّ لََيْسَتْخلَِّفنـَُّهْم يفِّ اأَلْرضِّ َكمَ  [ فاستحيوا رَحكم هللا 55]النور:  ا اْسَتْخَلَف الَّذِّيَن مِّْن قـَْبلِّهِّْم{الصَّاحلِّ

 من رب ِّكم أن يراكم فـُرَّاراً من عدو ِّكم ؛ وأنتم يف قبضته ، وليس لكم ملتحٌد من دونه ، وال عزٌّ بغريه .

 



وا الر ِّماح ، فإِّذا وقال عمرو بن العاص: َي أيها املسلمون! غضُّوا األبصار، واجثوا على الرُّكب ، وأشرع
َحلوا عليكم ؛ فأمهلوهم حىتَّ إِّذا ركبوا األسنَّة فثبوا إِّليهم وثبة األسد، فوالذي يرضى الص ِّدق ، ويثيب 
عليه ، وميقت الكذب، ويعاقب عليه ، وجيزي ابإلِّحسان إِّحساانً! لقد مسعت : أنَّ املسلمني 

 يهولنَّكم مجوعهم ، وال عددهم ، فإِّنَّكم لو صدقتموهم الشَّدة سيفتحوهنا َكْفراً َكْفراً ، وَقْصراً َقْصراً ، فال
تطايروا تطاير أوالد احلجل . وقال أبو سفيان : َي معشر املسلمني! إِّنَّكم قد أصبحتم يف دار العجم 
منقطعني عن األهل ، انئني عن أمري املؤمنني ، وأمداد املسلمني ، وقد وهللا أصبحتم إبزاء عدوٍ  كثرٍي 

ه ، شديٍد عليكم َحنَـُقه ، وقد وترَتوهم يف أنفسهم ، وأوالدهم ، ونسائهم ، وأمواهلم ، ودَيرهم ، عدد
يكم من هؤالء القوم ، وال يبلغ بكم رضوان هللا غدًا إِّال بصدق الل ِّقاء والصَّرب يف املواطن  وهللا ال ينج ِّ

([ 657 ذهب إِّىل الن ِّساء فوصَّاهنَّ])املكروهة ، فامتنعوا بسيوفكم ، وتعاونوا ، ولتكن هي احلصون . مث
مثَّ عاد ، فنادى : َي معشر أهل اإلِّسالم! حضر ما ترون فهذا رسول هللا واجلنَّة أمامكم ، والشَّيطان 

 ([ رَحه هللا .658والنَّار خلفكم . مثَّ سار إِّىل موقفه])

، وجوار رب ِّكم عزَّ وجلَّ يف جنَّات وقد وعظ النَّاَس أبو هريرة ، فجعل يقول : سارعوا إِّىل احلور العني 
النَّعيم ، ما أنتم إِّىل رب ِّكم يف موطٍن أبحبَّ إِّليه منكم يف مثل هذا املوطن ، أال وإِّنَّ للصَّابرين فضلهم . 
وجعل أبو سفيان يقف على كل ِّ كردوٍس ، ويقول : هللا ، هللا! إِّنَّكم ذادة العرب ، وأنصار اإلِّسالم ، 

م ذادة ا مك! اللَُّهمَّ أنزل نصرك على وإِّهنَّ رك ، اللَُّهمَّ إِّنَّ هذا يوٌم من أَيَّ لرُّوم ، وأنصار الش ِّ
([! قال رجل من نصارى العرب خلالد بن الوليد : ما أكثر الرُّوم وأقلَّ املسلمني!! فقال 659عبادك])

ذالن ، ال بعدد الر ِّجال ، وهللا خالد : ويلك! أُتو ِّفين ابلرُّوم؟ إَِّّنا تكثر اجلنود ابلنَّصر ، َوتقلُّ ابخل
م أضعفوا يف العدد! وكان فرسه قد حفَي ، واشتكى يف جميئه من  يه ، وأهنَّ لوددت أنَّ األشقر برأ من توج ِّ

 ([ .660العراق])

يسني ، والرُّهبان يقول : اللَّهمَّ زلزل أقدامهم ، وأرعب  وجعل معاذ بن جبل كلَّما مسع أصوات القس ِّ
 ([!661زل علينا السَّكينة ، وألزمنا كلمة التَّقوى ، وحب ِّب إِّلينا اللقاء ، وأرضنا ابلقضاء])قلوهبم ، وأن

 

 ـ الرُّوم :5

م غمامة  أقبلت الرُّوم يف خيالئها ، وفخرها ، وقد سدَّت أقطار تلك البقعة سهَلها ، ووعَرها ، كأهنَّ
([ ، ونزلت 662وحيثُّوهنم على القتال]) سوداء يصيحون أبصواٍت مرتفعة ، ورهباهنم يتلون اإلِّجنيل ،

الرُّوم الواقوصة قريبًا من الريموك ، وصار الوادي خندقًا عليهم ، وتعبأ الرُّوم ابستخدام أسلوب 



الكراديس يف خطَّني ، كلُّ مخسٍة يف دائرة يفصل بينهما وبني اخلمسة األخرى فاصٌل ، مثَّ أييت اخلطَّ 
تيب التَّايل:الثَّاين وراء فرجات اخلط ِّ ا  ألوَّل ، واتَّبع الرُّوم يف قتاهلم الرتَّ

 ـ الرُّماة يف املقدمة . واجبهم أن ينشبوا القتال ، مثَّ االنسحاب إىل الوراء واألجنحة .

 ـ اخليالة ابجلناحني . واجبهم َحاية الرُّماة حىتَّ انسحاهبم إِّىل اخللف .

 ـ الكراديس ) املشاة ( واجبهم االقتحام .

 ائد املقد ِّمة : جرجة .ـ ق

 ([ .663ـ قائد اجلناحني : ماهان ، والدَّارقص])

 _خ املفاوضات قبل القتال :

وملَّا تقارب النَّاس تقدَّم أبو عبيدة ، ويزيد بن أيب سفيان حنو جيش الروم ومعهما ضرار بن األزور ، 
ا نريد أمريكم لنجتمع به ، فأذن  هلم يف الدُّخول على َتَذارِّق ، وإِّذا هو واحلارث بن هشام ، واندوا إَِّّنَّ

جالٌس يف خيمٍة من حرير . فقال الصَّحابة : ال نستحلُّ دخوهلا ، فأمر هلم بفراٍش بسط من حرير ، 
فقالوا : وال جنلس على هذه ، فجلس معهم حيث أحبُّوا ، وتفاوضوا على الصُّلح ، ورجع عنهم 

 ([ .664ل ، فلم يتمَّ ذلك])الصَّحابة بعدما دعوهم إِّىل هللا عزَّ وج

وذكر الوليد بن مسلم : أنَّ ابهان طلب خالداً ليربز إِّليه فيما بني الصَّفَّني ، فيجتمعا يف مصلحٍة هلم . 
فقال ابهان : إِّانَّ قد علمنا أنَّ ما أخرجكم من بالدكم اجلَْهُد ، واجلوُع ، فهلمُّوا إِّىل أن أعطي كلَّ رجٍل 

كسوًة ، وطعامًا ، وترجعون إِّىل بالدكم فإِّذا كان من العام املقبل بعثنا لكم ِبثلها منكم عشرة داننري ، و 
. فقال خالد : إِّنَّه مل خيرجنا من بالدان ما ذكرت ، غري أانَّ قوٌم نشرب الد ِّماء ، وأنَّه بلغنا أنَّه ال دم 

ا حندَّث به عن أطيب من دم الرُّوم ، فجئنا لذلك . فقال أصحاب ابهان : هذا وهللا ما كن
 ([ !665العرب])

 

 _خ إِّنشاب القتال :

ملَّا تكامل االستعداد ، ومل تنجح املفاوضات ، تقدَّم خالد إِّىل عكرمة بن أيب جهل ، والقعقاع بن 
از ، وتنازل األبطال ،  عمرو ـ ومها على جمنبيت القلب ـ أن ينشبا القتال ، فبدرا يرَتزان ، ودعوا إِّىل الربِّ

 وَحيت احلرب ، وقامت على ساٍق . وَتاولوا ،



هذا وخالد مع كردوس من احلماة الشُّجعان األبطال بني يدي الصُّفوف واألبطال يتصاولون بني يديه ، 
وهو ينظر ، ويبعث إِّىل كل ِّ قوٍم من أصحابه ِبا يعتمدونه من األفاعيل ويدب ِّر أمر احلرب أمتَّ 

 ([ .666التَّدبري])

 رُّوم يف ميدان املعركة :_خ إِّسالم أحد قادة ال

وخرج َجرَجة أحد األمراء الكبار من الصَّف ِّ ، واستدعى خالد بن الوليد ، فجاء إِّليه حىتَّ اختلفت 
أعناق فرسيهما فقال جرجة : َي خالد! أخربين ، فاصدقين ، وال تكذبين ، فإِّنَّ احلرَّ ال يكذب ، وال 

هلل : هل أنزل هللا على نبي ِّكم سيفاً من السَّماء فأعطاكه ، فال ُتادعين فإِّنَّ الكرمي ال خيادع املسرتسل اب
تسلَّه على أحد إِّال هزمتهم؟ قال : ال ! قال : فبم مسيت سيف هللا؟ قال : إِّنَّ هللا بعث فينا نبيَّه ، 

عده ، فدعاان ، فنفران منه ، وأنينا عنه مجيعًا ، مثَّ إِّن بعضنا صدَّقه ، واتبعه ، وبعضنا كذَّبه ، واب
أنت سيف » فكنت فيمن كذَّبه ، وابعده ، مثَّ إِّنَّ هللا أخذ بقلوبنا ، ونواصينا ، فهداان به ، فقال يل : 

([. ودعا يل ابلنَّصر ، فسم ِّيت سيف هللا بذلك ، فأان 667« ])من سيوف هللا ، سلَّه على املشركني 
َم تدعون؟ قال : إِّىل شهادة أن ال إِّله إِّال هللا أشدُّ املسلمني على املشركني ، فقال َجرَجة : َي خالد! إِّال

قرار ِبا جاء به من عند هللا عزَّ وجل . قال : فمن مل جيبكم؟ قال :  وأن حممدًا عبده ورسوله ، واإلِّ
فاجلزية ، وَّننعهم . قال : فإِّن مل يعطها؟ قال : نؤذنه ابحلرب ، مث نقاتله . قال : فما منزلة من جييبكم 

ذا األمر اليوم؟ قال : منزلتنا واحدٌة فيما افرتض هللا علينا شريفنا ، ووضيعنا ، وأولنا ، ، ويدخل يف ه
واخران . قال َجرَجة : فلَمْن دخل فيكم اليوم من األجر مثل ما لكم من األجر ، والذُّخر؟ قال : نعم ، 

ألمر عنوًة ، وابيعنا نبيَّنا ، وأفضل . قال : وكيف يساويكم ، وقد سبقتموه؟ فقال خالد : إِّانَّ قبلنا هذا ا
وهو حيٌّ بني أظهران أتتيه أخبار السَّماء ، وخيربان ابلكتاب ، ويرينا اآلَيت ، وُحقَّ ملن رأى ما رأينا ، 
ومسع ما مسعنا أن يسلم ، ويبايع ، وإِّنَّكم أنتم مل تروا ما رأينا ، ومل تسمعوا ما مسعنا من العجائب 

ألمر منكم حبقيقة ، ونيٍَّة كان أفضل منَّا . فقال َجرَجة : ابهلل لقد واحلجج ، فمن دخل يف هذا ا
 صدقتين ومل ُتادعين؟ قال : اتهلل لقد صدقتك! وإن هللا ويلُّ ما سألت عنه . فعند ذلك

قلب َجرَجة الرتس ومال مع خالد ، وقال : عل ِّمين اإلِّسالم! فمال به خالد إِّىل فسطاطه َفَسنَّ عليه 
ا منه ََحْلٌة ، فأزالوا قربة من ماء  مثَّ صلَّى به ركعتني . وَحلت الرُّوم مع انقالبه إِّىل خالد ، وهم يرون أهنَّ

 ([ .668املسلمني عن مواقفهم إِّال احملامية عليهم عكرمة بن أيب جهل ، واحلارث بن هشام])

 _خ ميسرة الروم حتمل على ميمنة املسلمني :



ع الليل للقيام هبجوٍم عامٍ  على اجليش اإلِّسالمي ِّ ، وَحلت تقدَّمت صفوف الرُّوم ، وأقبلت كقط
ميسرهتم على ميمنة املسلمني ، فانكشف قلب اجليش اإلِّسالمي ِّ من انحية امليمنة ، واستطاع الرُّوم 
رهتم ، فصاح معاذ بن جبل : َي عباد هللا  إِّحداث ثغرٍة يف صفوف املسلمني ، والتسلُّل إِّىل مؤخ ِّ

هؤالء شدُّوا للشَّد ِّ عليكم ، وال وهللا ال يردُّهم إِّال صدق اللقاء ، والصَّرب يف البالء . مثَّ  املسلمني! إِّنَّ 
نزل عن فرسه ، وقال : من أراد أن أيخذ فرسي ، ويقاتل عليه فليأخذه ، واثر بذلك أن يقاتل راجالً 

 ([ .669مع املشاة])

 صدُّوا أعداء هللا ، مث ركبهم من الرُّوم أمثال وثبتت قبائل األزد ، ومذحج ، وحضرموت ، وخوالن حىتَّ 
اجلبال ، فزال املسلمون من امليمنة إِّىل القلب وانكشف طائفٌة من الناس إِّىل العسكر ، وثبت ُسوٌر من 
املسلمني عظيٌم يقاتلون حتت راَيهتم ، مثَّ تنادوا ، فرتاجعوا حىتَّ نـَْهَنهوا من أمامهم من الرُّوم ، وأشغلوهم 

اتباع من انكشف من النَّاس ، واستقبل الن ِّساء من اهنزم من َسرعان النَّاس يضرْبنهم ابخلشب ، عن 
 ([ .670واحلجارة . فرتاجعوا إِّىل مواقفهم])

فقال عكرمة بن أيب جهل : قاتلت رسول هللا يف مواطن ، وأفرُّ منكم اليوم؟ مثَّ اندى : من يبايع على 
ن هشام ، وضرار بن األزور يف أربعمئٍة من وجوه املسلمني ، وفرساهنم ، املوت؟ فبايعه َعمُّه احلارث ب

فقاتلوا قدَّام فسطاط خالد حىت أُْثبُِّتوا مجيعًا جراحًا ، وقتل منهم خلٌق منهم ضرار بن األزور رضي هللا 
 ([ .671عنه])

م ملا ُصرعوا من اجلراح استسقوا ماًء فجيء إِّليه م بشربة ماء ، فلمَّا قر ِّبت إِّىل وقد ذكر الواقديُّ وغريه أهنَّ
أحدهم نظر إِّليه اآلخر ، فقال : ادفعها إِّليه ، فلما دفعت إِّليه نظر إِّىل اآلخر فقال : ادفعها إِّليه ، 

 فتدافعوها كلُّهم من واحٍد إِّىل واحٍد حىتَّ ماتوا مجيعاً ، ومل يشرهبا أحٌد منهم رضي هللا عنهم أمجعني .

 

ن قتل من املسلمني يومئٍذ شهيدًا رجل جاء إِّىل أيب عبيدة ، فقال : إِّين ِّ قد هتيَّأت ويقال : إِّنَّ أوَّل م
ألمري فهل لك حاجة إىل رسول هللا )ص( ؟ قال : نعم تقرئه عين ِّ السَّالم ، وتقول : َيرسول هللا! إِّان 

. وثبت كلُّ قوٍم على رايتهم  قد وجدان ما وعدان ربنا حق اً . قال : فتقدَّم هذا الرَّجل حىتَّ قُتل رَحه هللا
ا الرحا ، فلم تر يوم الريموك إِّال خُم ًا ساقطًا ، ومعصمًا اندرًا ، وكف ًا طائرًة  حىتَّ صارت الرُّوم تدور كأهنَّ

 ([ .672من ذلك املوطن])

 _خ ميمنة الرُّوم حتمل على ميسرة املسلمني :



َحلًة شديدًة ، وكانت يف ميسرة املسلمني قبائل   َحلت ميمنة الرُّوم بقيادة قناطر على ميسرة املسلمني
كنانة ، وقيس ، وخثعم ، وجذام ، وقضاعة ، وعاملة ، وغسَّان فأزيلت عن مواضعها ، فانكشف 
قلب املسلمني من انحية امليسرة وركب الرُّوم أكتاف من اهنزم من املسلمني ، وتبعوهم حىتَّ دخلوا 

ملسلمني ابحلجارة وأعمدة اخليام يضربنهم على وجوههم ، ويقلن معسكر املسلمني ، فاستقبلتهم نساء ا
هلم : أين عزُّ اإلِّسالم ، واألمَّهات ، واألزواج ؛ أين تفرُّون وتدعوننا للعلوج؟ فإِّذا زجرهنم خجل أحُدهم 
من نفسه ، ورجع إِّىل القتال ، وقتلوا من الرُّوم خلقًا كثريًا ، واستشهد يف املرحلة سعيد بن زيد ، 
وحاولت ميسرة الرُّوم مرَّة أخرى بشن ِّ اهلجوم على ميمنة املسلمني : فشدُّوا على عمرو بن العاص ، 
وجنده يف حماولة اخرتاق الصُّفوف لكي يقوموا بعملية التَّطويق ، وقاتل عمرو ، وجنده عن مواضعهم 

، وأخذن يضربن وجوه الرجال إِّال أنَّ الرُّوم َتكَّنوا من دخول معسكرهم ، ونزلت املسلمات من التل ِّ 
املرتاجعني ، وقالت ابنة عمرو : قبَّح هللا رجاًل يفرُّ عن حليلته! وقبَّح هللا رجاًل يفرُّ عن كرميته! وقالت 
أخرَيت : لستم بعولتنا إِّن مل َتنعوان! وبذلك ارتدَّت إِّىل املسلمني عزائمهم ، ودخلوا القتال مرًَّة أخرى ، 

 ([ .673رُّوم من جديٍد حىتَّ أزاحوهم عن املواضع الَّيت كسبوها])وَحل املسلمون على ال

فراجية والقضاء على مشاة الرُّوم :  _خ احلركة اإلِّ

َحل خالد ِبن معه من اخليالة على امليسرة الَّيت َحلت على ميمنة املسلمني فأزالوهم إِّىل القلب ، فقتل 
الذي نفسي بيده مل يبَق عندهم من الصَّرب واجلََلد غري ما من الرُّوم يف َحلته هذه ستة االف ، مثَّ قال : و 

رأيتم ، وإِّين ِّ ألرجو أن مينحكم هللا أكتافهم . مثَّ اعرتضهم ، فحمل ِبئة فارٍس معه على حنو من مئة 
 ألف فما وصل إِّليهم حىت انقضَّ مجيعهم ، وَحل املسلمون عليهم

([ ، وقامت ميمنة املسلمني 674ال ميتنعون منهم]) َحلة رجٍل واحٍد ، فانكشفوا ، وتبعهم املسلمون
إبِّغالق املنافذ ، والثغرات يف وجوه الرُّوم ، وحصروا بني وادي الريموك وهنر الزَّرقاء ، ودارت رحى املعركة 
، وأبلى املسلمون هبا بالًء حسنًا ، واستطاع املسلمون أن يفصلوا فرسان الرُّوم عن مشاهتم ، فحملوا 

م وركبوا أكتافهم حىتَّ أرهقوهم ، وبذلك أراد فرسان الرُّوم خمرجًا هلم للفرار منه ، وبذلك أمر على الرُّو 
خالد عمرو بن العاص بفسح اجملال هلم يف طريق اهلرب ، ففعل ذلك ، وهرب فرسان الروم ، وبذلك 

ون ابلسَّالسل حىتَّ حترَّك مشاة الرُّوم دون غطاء من خيالتهم ، فجاء املشاة إِّىل اخلنادق وهم مقيَّد
م حائط ، وقد هدم ، وجاءهم املسلمون إِّىل خندقهم يف ظالم الليل ، وأخذ معظمهم ينهار  صاروا كأهنَّ
ابلوادي فإِّذا منهم شخٌص قُتل سقط معه اجلميع الذين كانوا مقيَّدين معه ، وقتل منهم املسلمون يف 



ن ألفًا ، والنَّاجون منهم قد انسحب منهم إِّىل هذه املرحلة خلقًا كثريًا قدر عددهم ِبائة ألف وعشري
 ([ .675فحٍل ، والقسم اآلخر إِّىل دمشق داخل بالد الشام])

وثبت يومئٍذ يزيد بن أيب سفيان ، وقاتل قتااًل شديدًا ، وذلك : أنَّ أابه مرَّ به ، فقال له : َي بينَّ! 
ي من املسلمني إِّال حمفوفًا ابلقتال ، فكيف بك عليك بتقوى هللا ، والصَّرب ، فإِّنَّه ليس رجل هبذا الواد

وأبشباهك الَّذين ولوا املسلمني؟ أولئك أحقُّ النَّاس ابلصَّرب والنَّصيحة ، فاتق هللا َي بينَّ! وال يكوَننَّ 
أحٌد من أصحابك أبرغب يف األجر ، والصَّرب يف احلرب ، وال أجرأ على عدو ِّ اإلِّسالم منك . فقال : 

 ([ .676ء هللا . فقاتل يومئٍذ قتاالً شديداً ، وكان من انحية القلب ـ رضي هللا عنه ـ])أفعل إِّن شا

وقال سعيد بن املسي ِّب عن أبيه ، قال : هدأت األصوات يوم الريموك فسمعنا صواتً يكاد ميأل املعسكر 
إِّذا هو أبو سفيان يقول : َي نصر هللا اقرتب! الثَّبات ، الثبات ، َي معشر املسلمني! قال : فنظران ف

([ ، وأكمل خالٌد 678([ ، وأخَّر النَّاس صاليت العشاء حىتَّ استقرَّ الفتح])677حتت راية ابنه يزيد])
([ ، وهرب فيمن هرب ، وابتت 679ليلته يف خيمة َتَذارِّق أخي هرقل ـ وهو أمري الرُّوم كل ِّهم يومئٍذ ـ])

ا من الرُّوم حىتَّ أصبحوا ، وقُتَِّل َتذارِّق ، وكان له اخليول َتول حول خيمة خالد يقتلون من مرَّ هب
 ثالثون سرادقاً ، وثالثون رواقاً من ديباج ِبا فيها من الفرش واحلرير ، فلمَّا

([ ، وكان عدد شهداء املسلمني ثالثة االف 680كان الصَّباح حازوا ما كان هنالك من الغنائم])
، وأقطاهبم ، وممَّن استشهد من هؤالء عكرمة بن أيب  بينهم من صحابة النب )ص( وشيوخ املسلمني

([ ، 681جهل ، وابنه عمرو ، وسلمة بن هشام ، وعمرو بن سعيد ، وأابن بن سعيد ، وغريهم])
وكان عدد قتلى الروم مئة وعشرين ألفًا ، منهم مثانون ألفًا مقيَّدون ابلسَّالسل، وأربعون ألفًا مطلقون 

 ([.682سقطوا مجيعهم يف الوادي])

د ِّيق حيث حزنوا عليه  لقد فرح املسلمون هبذا النَّصر العظيم ، وعكَّر ذلك الفرح وصول خرب وفاة الص ِّ
([، وقد كان الربيد قد قدم 683حزانً شديداً، وعوَّضهم هللا تعاىل ابلفاروق ـ رضي هللا عنهم أمجعني ـ])

ديق واملسلمون مصافُّو الرُّوم، فكتم خالد ذلك  عن املسلمني لئال يقع يف صفوفهم وهٌن أو ِبوت الص ِّ
ضعٌف ، فلم ا مت النصر وأصبحوا ؛ أجلى هلم األمر ، وكان الفاروق قد عنيَّ أاب عبيدة بن اجلراح بدالً 

([، وعزَّى 684من خالد بن الوليد على جيوش الشَّام، وتقبَّل خالد أمر الفاروق برحابة صدر])
ل هلم : احلمد هلل الذي قضى على أيب بكٍر ابملوت وكان أحبَّ إِّيلَّ املسلمني يف خليفة رسول هللا ، وقا



([ . وتوىل أبو 685من عمر ، واحلمد هلل الَّذي وىلَّ عمر ، وكان أبغض إِّيلَّ من أيب بكٍر وألزمين حبَّه])
 عبيدة القيادة العامَّة جليوش الشَّام .

 مرٍو :وممَّا قيل من الشعر يف يوم الريموك قول القعقاع بن ع

م العِّرَاقوعذراَء املدائنِّ َقْد فَتْحَنا  أمْل َتران على الريموكِّ فـُْزان ومرَج الصفرِّ   كَما فـُْزان أبَيَّ
َلَها ُبْصرى وكاَنتْ 686ابجلُْرد العَِّتاق]) حمرََّمَة اجلَناب لدى   ([فـََتْحَنا قـَبـْ

َنا687النـَُّعاق])  ُهُم أبسياٍف رِّقاقَِّقتَـْلَنا الرُّوَم َحىتَّ َما َتَساَوىهنابُـ   ([قـَتَـْلَنا َمْن أَقَاَم لَـَنا َوفِّيـْ
على الواقوص ابلبَـرْتِّ   َعَلى اليَـْرُموكِّ َمْعُروق الوِّرَاقَِّفَضْضَنا مَجَْعُهْم ملَّا اْسَتَجالوا 
 ([688الر ِّقاق])

همٌّ ، وحزٌن ملا ([ وقد أصاب هرقل 689إِّىل أمٍر يـَُعض ِّل ابلذَّواق])  َغَداَة هَتافُتوا فيها َفَصاروا
أصاب جيشه يف الريموك ، وملَّا قدِّمت على أنطاكية فلوُل جيشه ؛ قال هرقل : ويلكم أخربوين عن 
هؤالء القوم الذين يقاتلونكم ، أليسوا بشرًا مثلكم؟ قالوا : بلى! قال : فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا : بل 

تنهزمون؟! فقال شيخ من عظمائهم : من  حنن أكثر منهم أضعافًا يف كل ِّ موطن . قال : فما ابلكم
م يقومون الليل ، ويصومون النَّهار ، ويوفون ابلعهد ، وأيمرون ابملعروف ، وينهون عن املنكر ،  أجل أهنَّ
ويتناصفون بينهم . ومن أجل أانَّ نشرب اخلمر ، ونزين ، ونركب احلرام ، وننقض العهد ، ونغصب ، 

عمَّا يرضى هللا ، ونفسد يف األرض . فقال : أنت ونظلم ، وأنمر ابلسُّخط ، وننهى 
 ([!690صدقتين])

 
 
 

* * * 

 
 
 

 املبحث الثَّالث

 أهمُّ الدُّروس ، والعرب ، والفوائد

د ِّيق : ياسة اخلارجيَّة يف دولة الص ِّ  أوالً : من معامل الس ِّ



ياسة اخلارجيَّة  د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ أهدافًا يف الس ِّ للدَّولة اإلِّسالميَّة ، واليت كان من رمست خالفة الص ِّ
 أمهها :

 ـ بذر هيبة الدَّولة يف نفوس األمم األخرى :1

د ِّيق هذا اهلدف بطرٍق عديدٍة ، منها :  فقد حقَّقت سياسة الص ِّ

)أ( وصول أخبار االنتصارات الَّيت أيَّد هللا هبا األمَّة املسلمة يف حروب الردَّة ، ممَّا ساعد على وأد هذه 
فتنة ، وتثبيت أركان الدَّولة ، ومثل هذه األخبار تصل إِّىل الدُّول اجملاورة ، وخباصٍة إِّذا كانت تُتابع ال

أنباء الدَّولة اإلِّسالميَّة ، وترقب حركتها ، وترى فيها خطرًا جديداً يهد ِّدها ، وللفرس ، والرُّوم يف ذلك 
أنباء املرتد ِّين ، وثبات النَّاس على الد ِّين  الوقت قدرٌة على معرفة احلوادث واألمور ، فلمَّا وصلت

أدركت الدَّولتان : أنَّ بنيان هذه األمَّة اجلديدة يستعصي على املؤامرات ، ويتجاوز احملن واالبتالءات ، 
 وهذا له َوقـُْعُه يف نشر هيبة دولة اإلِّسالم .

د ِّيق أثٌر ابلغٌ  يف نشر هيبة الدَّولة اإلِّسالميَّة ،  )ب( جيش أسامة : ظهر جليش أسامة الَّذي أنفذه الص ِّ
وقد جعل الرُّوم يتساءلون عن اجليش الَّذي حارهبم ، وعاد منتصراً إِّىل عاصمة دولته ، فامتألت قلوهبم 
فزعًا ، حىتَّ حشد هرقل عشرات األلوف من جيشه على احلدود ، فقد نُقِّلت تلك األخبار إِّىل بالد  

 ([ .691ان له األثر يف نشر هيبة املسلمني يف قلوب هذه الدُّول])كسرى ، وتناقلها النَّاس ممَّا ك

 ـ مواصلة اجلهاد الَّذي أمر به النَّبُّ )ص( :2

د ِّيق ِبواصلة اجلهاد لتأمني الدَّعوة ، ووصوهلا للنَّاس ، فجهَّز اجليوش ، وندب النَّاس للخروج  قام الص ِّ
 وإِّزاحة الطَّواغيت الَّذين رفضوا إِّىل اجلهاد يف سبيل هللا ، لنشر دعوة احلق ِّ ،

دعوة النَّب ِّ )ص( هلم ابإلِّسالم ، وصمَّموا على حجب نور احلق ِّ عن شعوهبم ، وقد خرج النَّاس يلبُّون 
هذه الدَّعوة احلبيبة إِّىل النُّفوس حتت لواء قادة أصحاب بالٍء ، وجهاٍد يف سبيل هللا ، أمثال خالٍد ، 

رحبيل ، ويزيد ـ رضي هللا عنهم ـ اختارهم خليفٌة حمنٌَّك ، جمر ٌِّب ، ذو ملكة وأيب عبيدة ، وعمرٍو ، وش
عسكريَّة عجيبة ، صقلتها الظُّروف الَّيت أحاطت به ، واألزمات اخلطرية الَّيت أحدقت أبمَّته ، ممَّا دفعه 

، وإِّرشاداته ، ففتحوا الشَّام إِّىل العناية هبذه النَّاحية ، فاختار القوَّاد أحسن اختيار ، وأمدَّهم بتوجيهاته 
 ([ .692، والعراق يف أقصر وقٍت ممكٍن وأبقل ِّ كلفٍة متاحٍة])

 ـ العدل بني األمم املفتوحة والر ِّفق أبهلها :3



د ِّيق قائمًة على بسط لواء العدل على الد َِّير املفتوحة ، ونشر األمن ،  كانت السياسة اخلارجيَّة للص ِّ
، حىتَّ حيسَّ النَّاس ابلفرق بني دولة احلق ِّ ، ودولة الباطل ، وحىتَّ ال يظنَّ النَّاس : والطُّمأنينة بني أهلها 

أنَّه قد ذهب جباٌر ظاملٌ ليحلَّ مكانه من هو أشدُّ منه ، أو مثله يف ظلمه ، وجربوته ، ووصَّى أبو بكر 
حيتاج إِّىل الرأفة ، وَتنُّب ما يثري فيه َحيَّة قوَّاده ابلرََّحة ، والعدل ، واإلِّحسان إِّىل النَّاس ، فإِّنَّ املغلوب 

نسان ، والعمران ، فشاهدت الشُّعوب املفتوحة ُخُلقاً  القتال ، وحافظ املسلمون الفاحتون على اإلِّ
جديدًا يف ذوٍق رفيٍع ، وإِّنسانيٍَّة صادقٍة ، فقام ميزان الشَّريعة بني األمم املغلوبة ابلقسط ، وانتشر نور 

أخذ بعدله جمامع القلوب فسارعت الشُّعوب إِّىل اعتناق هذا الد ِّين ، واالنضواء حتت لوائه اإلِّسالم ، ف
، وكان جند األعاجم من الفرس ، أو الرُّوم إِّذا وطئوا أرضًا ؛ دنَّسوها ، ونشروا فيها الرُّعب ، والفزع ، 

األجيال قصصه املرعبة واملفزعة جيالً  وانتهكوا احلرمات ، ممَّا قاسى منه النَّاس الويل ، والثُّبور ، وتناقلت
بعد جيٍل ، وقبيالً إِّثر قبيل ، فلمَّا جاء اإلِّسالم ، ودخل جنده هذه الد َِّير ، فإِّذا ابلنَّاس جيدون العدل 
د ِّيق  يبسط رداءه فوق رؤوسهم ، ويعيد إِّليهم ادميَّتهم الَّيت انتزعها الظُّلم والطُّغيان ، وقد حرص الص ِّ

 ياسة حرصاً عظيماً ، وكان يقو ِّم أيَّ عوٍج يظهر ، أو خطأ يقع .على هذه الس ِّ 

روى البيهقيُّ : أنَّ األعاجم كانوا إِّذا انتصروا على عدوٍ  استباحوا كلَّ شيٍء من ملٍك ، أو أمرٍي ، وكانوا 
روب الرُّوم حيملون رؤوس البشر إِّىل ملوكهم كبشائر للنَّصر ، وإِّعالٍن للفخر ، فرأى أمراء املسلمني يف ح

أن يعاملوهم بنفس معاملتهم ، فبعث عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة برأس ) بنان ( أحد بطارقة 
الشَّام إِّىل أيب بكٍر مع ُعقبة بن عامر ، فلما قدم عليه ؛ أنكر ذلك ، فقال له عقبة : َي خليفة رسول 

ا يكفي الكتاب ، هللا ! إِّهنم يصنعون ذلك بنا ، فقال : أفَـَنْسنَتُّ بفارس ،  والرُّوم؟ ال حُيمل إِّيلَّ رأٌس إَِّّنَّ
 ([ .693واخلرب])

 

 ـ رفع اإلِّكراه عن األمم املفتوحة :4

د ِّيق رضي هللا عنه رفع اإلِّكراه عن األمم املفتوحة ، فلم ُيْكَرْه أحٌد  ياسة اخلارجيَّة عند الص ِّ من معامل الس ِّ
وهو يف هذا ينطلق من قول هللا تعاىل : }أََفأَْنَت ُتْكرُِّه النَّاَس من األمم أو الشُّعوب على دينه ابلقوَّة ، 

[ . واملسلمون أرادوا من الفتوحات إِّزالة الطُّغاة ، وفتح األبواب 99: ]يونسَحىتَّ َيُكونُوا ُمْؤمِّنِّنَي *{ 
أحراراً ، وال يكرهوا  أمام الشُّعوب ؛ لرتى نور اإلِّسالم ، أما وقد أزيل كابوس الظُّلم عن النَّاس ؛ فليرتكوا
 على شيٍء طاملا حافظوا على عهدهم مع املسلمني ، والَّذي كان يشمل يف بنوده :

 )أ( أن يؤدُّوا اجلزية عن يٍد ، وهم صاغرون .



 )ب( أال يكون هلم مكاٌن يف بعض الوظائف كاجليش .

 شريعته .)ج( أال ُيَكو ِّنوا جهًة معاديًة لإلِّسالم يف شعائره ، أو عباداته ، أو 

 )د( إِّذا غريَّ أحدهم دينه السَّابق ؛ فال يُقبل منه إِّال اإلِّسالم .

ً ، حبيث يؤد ِّي ذلك إِّىل اقتناعهم هبذا الد ِّين ؛  وتقوم دولة اإلِّسالم بتفسري اإلِّسالم هلم عملي ًا ، ونظرَي 
 ([ .694ليدخلوا فيه عن رغبٍة ، فإِّنَّ العقائد ال تستقرُّ ابإلِّكراه])

د ِّيق : اثنياً   : من معامل التَّخطيط احلريب ِّ عند الص ِّ

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ ميكن له أن يستنتج خطوطًا رئيسًة للخطَّة  إِّنَّ املطالع للفتوحات يف عهد الص ِّ
احلربيَّة الَّيت سار عليها ، وكيف تعامل هذا اخلليفة العظيم مع سنَّة األخذ ابألسباب؟ وكيف كانت هذه 

كمة عماًل من عوامل نزول النَّصر ، والتَّمكني من هللا عزَّ وجلَّ للمسلمني ، ومن هذه اخلطَّة احمل
 اخلطوط ما يلي :

يغال يف بالد العدو ِّ حىت تدين للمسلمني :1  ـ عدم اإلِّ

يغال يف بالد العدو ِّ حىتَّ تدين  د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ حريصًا أشدَّ احلرص على عدم اإلِّ كان الص ِّ
وقد كان ذلك واضحًا َتام الوضوح يف جبهات العراق ، والشَّام ، ففي فتوح العراق أرسل  للمسلمني ،

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ إِّىل خالٍد ، وعياٍض بتكليفهما بغزو العراق من جنوبه ، ومشاله ، وجاء يف  الص ِّ
رية ـ إِّن شاء هللا ـ وقد الكتاب : وأيُّكما سبق إِّىل احلرية ؛ فهو أمري على احلرية ، فإِّذا اجتمعتما ابحل

 ([ ، وأمنتما أن يؤتى695َفَضضُتما مساحل ما بني العرب ، وفارس])

املسلمون من خلفهم ؛ فلُيقم ابحلرية أحدكما ، وليقتحم اآلخر على القوم ، وجالدوهم عمَّا يف أيديهم 
نيا ؛ جيتمعا لك نيا ، فتسلبومها ، ، واستعينوا ابهلل ، واتَّقوه ، واثروا أمر اآلخرة على الدُّ م ، وال تؤثروا الدُّ

كم واإلِّصرار ، وأتخري التَّوبة])  ([ .696واحذروا ما حذَّركم هللا برتك املعاصي ، ومعاجلة التَّوبة ، وإَِّيَّ

وهذا الكتاب اجلليل يدلُّ على فكر أيب بكٍر العايل وُتطيطه الدقيق وقبل ذلك توفيق هللا له ، فقد جاء 
افقاً َتاماً ملا اقتضته مصلحة اجليوش اإلِّسالميَّة أثناء تطبيق هذه اخلطَّة احلكيمة ، وقد ُتطيطه احلريب مو 

شهد برباعة أيب بكٍر يف التَّخطيط احلريب ِّ أخرب الناس ابحلروب انذاك ، وهو خالد بن الوليد ، فإِّنَّه ملا 
ى إِّليه املسلمون ما وقعوا فيه من هنض للقيام ِبهمَّة عياٍض يف فتح مشال العراق ، ونزل بكربالء ، واشتك

َر هبا  ا أريد أن أستفرغ املساحل الَّيت أُمِّ التأذ ِّي بُذابهبا الكثيف ، قال لعبد هللا بن وثيمة : اصرب فإِّين ِّ إَِّّنَّ
عياض ، فُنْسكِّنها العرب ، فتأمن جنود املسلمني أن يؤتوا من خلفهم ، وَتيئنا العرب امنًة غري متعتعًة 



([ ، وقد سار على هذه اخلطَّة ابلعراق املثَّنَّ بن 697ان اخلليفة ، ورأيه يعدل جندة األمَّة])، وبذلك أمر 
حارثة ، حيث يقول ذلك القائد الفذُّ : قاتلوا الفرس على حدود أرضهم على أدىن حجٍر من أرض 

ن كان األخرى ؛ العرب ، وال تقاتلوهم بعقر دارهم ، فإِّن يظهر هللا املسلمني ؛ فلهم ما وراءهم ، وإِّ 
([ ، 698رجعوا إِّىل فئٍة ، مثَّ يكونون أعلم بسبيلهم ، وأجرأ على أرضهم ، إِّىل أن يردَّ هللا الكرَّة عليهم])

وأمَّا يف فتوحات الشَّام فقد كانت الصَّحراء من خلف املسلمني َحايًة هلم ، ومع هذا كان املسلمون 
أمله يف مفاجأهتم من خلف ظهورهم ، وأن يستولوا على ما يقع  يتأكَّدون أوَّالً من أنَّ عدوَّهم قد انقطع

بيمينهم ، ومشاهلم من املدن والبالد ، وسد ِّ كل ِّ ثغٍر ابملقاتلة ، وقد كانت تلك القاعدة مرعيًة عندهم ، 
 ([ .699حيرصون عليها أشدَّ احلرص])

 ـ التَّعبئة وحشد القوَّات :2

د ِّيق اخلالفة وضع من خطوط اإلِّعداد احلريب ِّ : التَّعبئة ، وحشد القوَّات ، وقد اندى  عندما توىلَّ الص ِّ
املسلمني حلروب الردَّة ، مثَّ استنفرهم بعدها للفتوحات ، وأرسل إِّىل أهل اليمن كتابه املعروف يف 

 ([ .700ذلك])

 

 ـ تنظيم عمليَّة اإلِّمداد للجيوش :3

ما يف حاجة إِّىل مدٍد بشريٍ  حينما تطوَّرت معارك اجلبهة الشَّرقيَّة ووجد قائ دا اجلبهة ـ خالٌد ، واملثَّنَّ ـ أهنَّ
د ِّيق ـ رضي هللا  ؛ ألنَّ الطَّاقة اليت معهما ال تستطيع تلبية املعركة يف متطلباهتا وواجباهتا ، فكتبا إِّىل الص ِّ

الم بعد رسول هللا عنه ـ يلتمسان املدد فقال هلما : استنفرا َمْن قاتل أهل الردَّة ، ومن بقي على اإلِّس
([ . وشرع يف إِّمداد جبهات العراق والشَّام حىتَّ 701)ص( ، وال يغزونَّ أحٌد ارتدَّ حىتَّ أرى رأيي])

 اللحظات األخرية من حياته .

 ـ حتديد اهلدف من احلرب :4

عى ُوضِّعت هذه النقطة يف خطَّة احلرب اإلِّسالميَّة يف الفتوحات ؛ لتكون هدف العمليات الَّذي يس
د ِّيق خطَّته يف هذه القضيَّة على أساس أن يعلم كلُّ فرٍد مقاتٍل : أنَّ هدف  إِّليه اجلميع ، وقد وضع الص ِّ
املسلمني من هذه الفتوحات : نشر اإلِّسالم ، وتبليغه إِّىل الشعوب ، إبِّزالة الطَّواغيت الَّذين حيرمون 

ى عدو ِّهم قبل املعركة واحدًة من ثالث : شعوهبم من هذا اخلري العميم ، فقد كان القادة يعرضون عل
 ([ .702اإلِّسالم ، أو اجلزية ، أو احلرب])

 ـ إِّعطاء األفضليَّة ملسارح العمليَّات :5



د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ بنفسه أوىل العمليات احلربيَّة ضدَّ املرتد ِّين ، ونظَّم اجليوش حلرهبم ، ومل  قاد الص ِّ
أسامة إِّىل الشَّام ، واملثَّنَّ إِّىل العراق ، وكرَّس جهود املسلمني يف السَّنة  يهمل بقيَّة املسارح ، فوجَّه

األوىل للقضاء على الردَّة ، وعندما َتَّت عملية إِّعادة توحيد اجلزيرة ، وأصبح ابإلِّمكان االنطالق من 
يَّة ، وعندما احتاجت اجلبهة قاعدٍة قويٍَّة ، ومأمونٍة ؛ وجَّه ثقل العمليات إِّىل اجلبهتني العراقيَّة والشَّام

د ِّيق حمور ثقل اهلجوم إِّىل الشَّام ، ووجَّه خالدًا إِّليه ، وترك املثَّنَّ يف اجلبهة  الشَّاميَّة إِّىل املدد نقل الص ِّ
 العراقية .

 ـ عزل ميدان املعركة :6

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ ابستنفار القوَّات حلرب الرُّوم والفرس ؛ أ رسل خالد بن سعيد إِّىل عندما بدأ الص ِّ
تبوك ِبهمٍَّة إِّىل مناطق احلشد ، وحماور التقدُّم ، وأمره أن يكون ردءاً للمسلمني ، وعندما فشل يف هذا 

 ([ .703الواجب ، وَتاوزه ؛ قام عكرمة بن أيب جهل به])

 ـ التطوُّر يف أساليب القتال :7

د ِّيق إِّىل أيب عبيدة عندما بلغه تقدُّم جيو   ش الرُّوم ، وانضمام أهل دمشق إِّليهم ماكتب الص ِّ

يلي : بثَّ خيولك يف القرى ، والسَّواد ، وضي ِّق عليهم املرية ، واملادَّة ، وال حتاصرن املدائن حىتَّ أيتيك 
([ ، 705([ ، وعندما دعمه بقواٍت كافيٍة ؛ كتب له : فإِّن انهضوك ، فاهند هلم])704أمري])

 ([ .706ليس أيتيهم مدٌد إِّال أمددانك ِبثلهم]) واستعن ابهلل عليهم ، فإِّنَّه

 ـ سالمة خطوط االت ِّصال مع القادة :8

د ِّيق وقادة املعارك منظمًة ، ومنتظمة حبيث تصل املكاتبات من القادة  كانت خطوط االت ِّصال بني الص ِّ
عدو ِّ أن يفاجأى املسلمني يف أماٍن ، وتصل ردود اخلليفة يف سر ِّيَّة اتمٍَّة ، وسرعة متقد ِّمٍة ، ال تسمح لل

بشيٍء ال يتوقَّعونه ، وهكذا كانت اخلطط احلربيَّة عند املسلمني حمكمًة ، ودقيقًة ، ممَّا كان عاماًل من 
 ([ .707عوامل دحر األعداء ، والتغلُّب عليهم بفضل هللا يف حركة الفتوح])

 ـ ذكاء اخلليفة ، وفطنته :9

ة يف بداية الفتوحات بوجود العقل املدب ِّر ذي الفطنة ، والذَّكاء ، امتازت اخلطط احلربيَّة اإلِّسالميَّ 
د ِّيق ، وقد ساعد أبو بكر على فهمه الواسع للتخطيط العسكري طول  والكياسة ، والفراسة ، وهو الص ِّ

فقام  مالزمته للنَّب ِّ )ص( ، فقد ترىبَّ على تعليمه ، وتوجيهاته ، فكسب علوماً شىتَّ ، وخرباٍت متنو ِّعة ،



بعد رحيل رسول هللا )ص( يف مقام اخلالفة خري قيام ، فحمل البصرية الواعية ، وزوَّد اجليش ابلنَّصائح 
 ([ .708الغالية ، وأرسل اإلِّمدادات يف أوقاهتا تسعف اجملاهدين ، وَتدُّهم ابهلمَّة ، والعزمية املاضية])

د ِّيق : اثلثاً : حقوق هللا ، والقادة ، واجلنود من خالل وصاَي  الص ِّ

 ـ حقوق هللا :1

بنيَّ اخلليفة يف توجيهاته للقادة واجلنود حقوق هللا تعاىل ، كمصابرة العدو ، وإِّخالص قتاهلم هلل ، وأداء 
 األمانة ، وعدم املماألة ، واحملاابة يف نصرة دين هللا .

 )أ( مصابرة العدو ِّ :

 جهٍل ـ رضي هللا عنه ـ إِّىل ُعَمان ؛ كانحني وجَّه أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ عكرمة بن أيب 

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ 709ممَّا أوصاه به قوله : واتَّق هللا ، فإِّذا لقيت العدوَّ ؛ فاصرب]) ([ ، كما قال الص ِّ
هلاشم بن عتبة بن أيب وقَّاص عندما وجَّهه مددًا جلند الشَّام : إِّذا لقيت عدوَّك ؛ فاصرب ، وصابر ، 

ك ال ُتطو خطوًة ، وال تنفق نففًة ، وال يصيبك ظمٌأ ، وال خممصٌة يف سبيل هللا إِّال كتب واعلم : أنَّ 
نِّنَي *{ 710هللا لك به عمالً صاحلاً ]) يُع َأْجَر اْلُمْحسِّ  [ .120: ]التوبة([ }إِّنَّ اَّللََّ الَ ُيضِّ

 )ب( أن يقصدوا بقتاهلم نصرة دين هللا :

د ِّيق خلالدٍ  حني أمره ابلذَّهاب للشَّام ما يفيد هذا املعَّن ، حيث ذكَّره أبن  فقد جاء يف خطاب الص ِّ
جيتهد ، وخيلص الن ِّيَّة هلل وحده ، وحذَّره من العجب ابلنَّفس ، والزُّهو ِّ ، والفخر ، فذلك حظُّ النَّفس 

لعمل الَّذي الذي يفسد العمل على العامل ، ويردُّه يف وجهه ، كما حذَّره أن يُدِّلَّ ، ومينَّ على هللا اب
([ . وهذا بعض ما جاء يف تلك الر ِّسالة 711يعمله ، فإِّنَّ هللا هو املانُّ به ؛ إِّذ التَّوفيق بيده سبحانه])

: ... فليهنئك أاب سليمان الن ِّيَّة ، واحلظوة ، فأَتم يتمَّ هللا لك ، وال َيدخلنَّك عجٌب ، فتخسر ، 
ك أن ُتدِّلَّ بعمٍل ، فإِّنَّ   ([ .712هللا له املنُّ وهو ويل اجلزاء]) وُتذل ، وإَِّيَّ

 )جـ( أداء األمانة :

وقد كانت توجيهات الص ِّديق ألمرائه وجنوده واضحًة يف وجوب أن يؤدُّوا األمانة فيما حازوه من الغنائم 
اقعة ، ، وال يغلَّ أحٌد منهم شيئاً ، بل حُيمل مجيعه إِّىل املغنم ؛ ليقسم بني مجيع الغاَّنني ممَّن شهدوا الو 

د ِّيق ليزيد بن أيب 713وكانوا على العدو ِّ يدًا واحدًة]) ([ ، وعلى سبيل املثال ما جاء يف وصية الص ِّ
د ِّيق ممَّا يتعلَّق ببعض حقوق هللا على 714سفيان يف النَّهي عن الغلول]) ([ . هذه بعض توجيهات الص ِّ

 القادة واجلنود .



 ـ حقوق القائد :2

د ِّيق حقوق القادة على اجلنود والرَّعية ، كالتزام طاعته ، واملسارعة إِّىل امتثال أمره ، وقد بنيَّ اخلليفة  الص ِّ
 وعدم منازعته يف شيٍء من قسمة الغنائم وغري ذلك .

 )أ( التزام طاعته :

 فعندما توىلَّ أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ بعد أن توىلَّ اخلالفة كان أوَّل شيٍء نبَّه املسلمني إِّليه

يف خطاب التَّولية : أنَّه سائٌر على هنج رسول هللا )ص( ، كما ذكَّر ابلطَّاعة حيث قال : واعلموا : أنَّ 
([ . وألزم قادته ابلطَّاعة لبعضهم ، فمن ذلك ما  715ما أخلفتم هلل من أعمالكم ؛ فطاعٌة أتيتموها])

إِّليك خالد بن الوليد إِّىل أرض العراق ،  كتبه إِّىل املثَّنَّ بن حارثة الشَّيباين بقوله : إِّين ِّ قد بعثت
فاستقبله ِبن معك من قومك ، مثَّ ساعده ، ووازره ، وكاتفه ، وال تعصنيَّ له أمراً ، وال ُتالفوا له رأَيً ، 

دَّاءُ  َعَلى  فإِّنَّه من الَّذين وصف هللا تبارك وتعاىل يف كتابه فقال : }حُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّّ َوالَّذِّيَن َمَعُه َأشِّ
نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا{ ([ كذلك أخذ أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ 716[])29]الفتح :  اْلُكفَّارِّ ُرََحَاُء بـَيـْ

يوصي يف خالفته جيوش املسلمني املتَّجهة لفتح بالد الشَّام ابلطَّاعة ، فقال هلم : أيُّها الناس! إِّنَّ هللا 
كرمكم ابجلهاد ، وفضَّلكم هبذا الد ِّين عن كل ِّ ديٍن ، فتجهَّزوا عباد هللا إِّىل قد أنعم عليكم ابإلِّسالم وأ

غزو الرُّوم ابلشَّام ، فإِّين ِّ مؤم ٌِّر عليكم أمراء ، وعاقٌد لكم ألويًة ، فأطيعوا ربَّكم ، وال ُتالفوا أمراءكم ، 
ُنوَن *{([ }إِّنَّ اَّللََّ مَ 717لتحسن نيَّتكم ، وأشربتكم ، وأطعمتكم ، فـ ])  َع الَّذِّيَن اتَـُّقْوا َوالَّذِّيَن ُهْم حُمْسِّ

[ . فكان جواهبم له بقوهلم : أنت أمريان ، وحنن رعيـَُّتك ، فمنك األمر ، ومنَّا الطَّاعة ، 128]النحل : 
هنا نتوجَّه])  ([ .718فنحن مطيعون ألمرك ، وحيثما تـَُوج ِّ

ه ابحلرب ، وملَّا وصل خالد ابن الوليد للشَّام طلب وعندما عنيَّ الصديق خالد بن الوليد لفطنته وعلم
من أيب عبيدة بن اجلراح أبن يبعث إِّىل أهل كل ِّ رايٍة ، وأيمرهم أن يطيعوه ، فدعا أبو عبيدة الضَّحَّاك 
بن قيٍس ، فأمره بذلك ، فخرج الضَّحَّاك يسري يف النَّاس طالبًا منهم طاعة القائد اجلديد جليوش الشَّام 

 ([ .719ن الوليد فيما أيمرهم به ، فأجاب النَّاس ابلسَّمع والطَّاعة])خالد ب

 )ب( أن يفوضوا أمرهم إِّىل رأيه :

ُهْم قال تعاىل : }َوإَِّذا َجاَءُهْم أَْمٌر مَِّن اأَلْمنِّ َأوِّ اخْلَْوفِّ أََذاُعوا بِّهِّ َوَلْو َردُّوُه إِّىَل الرَُّسولِّ َوإِّىَل أُ  نـْ ويلِّ اأَلْمرِّ مِّ
ُهْم َوَلْواَل َفْضُل اَّللَِّّ َعَلْيُكْم َوَرَْحَُتُه الَتَـّبَـْعُتُم الشَّْيطَاَن إِّالَّ قَ َلَعلِّمَ  نـْ : ]النساءلِّياًل *{ ُه الَّذِّيَن َيْستَـْنبِّطُونَُه مِّ
[ . جعل هللا تفويض الرَّعية األمر إِّىل ويل ِّ األمر سببًا حلصول العلم ، وسداد الرأي ، فإِّْن ظهر هلم 83



عليه ؛ بيَّنوه له ، وأشاروا به عليه ، ولذلك ندب إِّىل املشاورة ؛ لريجع هبا إِّىل صواٌب خفي 
د ِّيق نرى أاب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ كلَّف أمراءُه ، وقادة جيوشه 720الصَّواب]) ([ ، ويف خالفة الص ِّ

معاذ! وَي شرحبيل!  ابلتوجُّه إِّىل الشَّام ، وفوَّض هلم أمر اجليوش ، حيث قال هلم : َي أاب عبيدة! وَي
 أنتم من َحاة هذا الد ِّين وقد فوَّضت إِّليكم أمر هذه اجليوش ، فاجتهدوا يف

([ . مثَّ أمر القادة ِبراعاة أحوال اجلنود ، 721األمر ، واثبتوا ، وكونوا يدًا واحدًة يف مواجهة عدو ِّكم])
اد حىتَّ ال ُتتلف اراؤهم]) د ِّيق قائاًل : فإِّذا قدِّمتم البلد ([ ، وأضا722وتقدمي اإلِّخالص واالحت ِّ ف الص ِّ

، ولقيتم العدوَّ ، واجتمعتم على قتاهلم ؛ فأمريكم أبو عبيدة بن اجلرَّاح ، وإِّن مل يلقكم أبو عبيدة ، 
 ([ .723ومجعتكم حرٌب ؛ فأمريكم يزيد ابن أيب سفيان])

ووكَّله إِّىل تدبريه ، حىتَّ ال  وهكذا فوَّض خليفة رسول هللا )ص( إدارة العسكر إِّىل رأي أحد قادته ،
ُتتلف اراؤهم ، وأكَّد على ذلك عندما قال لعمرو بن العاص : أنت أحد أمرائنا هناك ، فإِّن مجعتك 

 ([ .724حرٌب ؛ فأمريكم أبو عبيدة بن اجلرَّاح])

بن الوليد  وكان ذلك رأيه أيضًا مع قادة العراق ، حيث قال للمثَّنَّ بن حارثة : إِّين ِّ بعثت إِّليك خالد
إِّىل أرض العراق ... فما أقام معك ؛ فهو األمري ، فإِّن شخص عنك ؛ فأنت على ما كنت عليه ، 

 ([ .725والسَّالم عليك])

 )ج( املسارعة إِّىل امتثال أمره :

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ إِّىل خالد بن الوليد يف أمر مسيلمة الكذاب  ففي حروب الر ِّدة كتب أبو بكٍر الص ِّ
د أمره ابملسري إِّليه ، فجمع خالد بن الوليد أصحابه ، وقرأ عليهم الكتاب ، وسأهلم الرَّأي ، ، فق

د ِّيق ـ رضي هللا 726فأجابوه بقوهلم : الرأي رأيك ، وليس فينا أحٌد خيالف أوامرك]) ([ ، كما كتب الص ِّ
الشَّام ، وأن خيل ِّف على الشَّطر عنه ـ خلالد بن الوليد أثناء مقامه ابلعراق ابخلروج يف شطر النَّاس إِّىل 

الباقي املثَّنَّ ابن حارثة ، وقال له : ال أتخذ جندًا إِّال خلفت له جندًا . فامتثل خالد لألمر ، وقسم 
([ ، وكتب إِّىل عمرو بن العاص ابلسَّري من بالد قضاعة إِّىل يرموك ، ففعل ، 727اجلند نصفني])

رة ، وأال يوغلوا يف بالد الشام حىتَّ ال يكون وراءهم أحٌد من وبعث أبيب عبيدة ويزيد وأمرمها ابإلِّغا
د ِّيق رضي هللا عنه])  ([ .728العدو ِّ ، وقد استجاب القادة ، واجلنود لتوجيهاته ، وأوامر الص ِّ

 )د( عدم منازعته يف شيٍء من قسمة الغنائم :

 يم الغنائم ، فبعدسار أبو بكر ـ رضي هللا عنه ـ يف خالفته على هنج الرسول )ص( يف تقس



د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ خيربه ِبا  انتهاء خالد بن الوليد ـ رضي هللا عنه ـ من معركة اليمامة كتب إِّىل الص ِّ
فتح هللا عليه ، وما أغنمه منهم ، فكتب إِّليه أبو بكر قائاًل : امجع الغنائم والسَّب وما أفاء هللا عليك 

ه به إِّلينا ؛ ليقسم فيمن حبضرتنا من املسلمني ، من مال بين حنيفة ، فأخرْج من ذلك  اخلمس ، ووج ِّ
وادفع إِّىل كل ِّ ذي حقٍ  حقَّه ، والسَّالم . وهذا ما كان يفعله مجيع قادة أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ يف 
إِّدارهتم العسكريَّة يف قسمة الغنائم ، ومل ينازعهم اجلند يف شيء من قسمتها والتَّسوية بينهم 

 ([ .729)فيها]

 ـ حقوق اجلند :3

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ من خالل وصاَيه ورسائله حقوق اجلند ، كاستعراضهم ، وتفقُّد أحواهلم ،  بنيَّ الص ِّ
والر ِّفق هبم يف السَّري ، وأن يقيم عليهم العرفاء ، والنُّقباء ، واختيار مواضع نزوهلم حملاربة العدو ِّ ، وإِّعداد 

د من زاٍد ، وعلوفٍة ، والتَّعرُّف على أخبار العدو ابجلواسيس الث ِّقات لسالمة اجلند ، ما حيتاج إِّليه اجلن
وحتريضهم على اجلهاد ، وتذكريهم بثواب هللا ، وفضل الشَّهادة ، ومشاورة ذوي الرَّأي منهم ، وأن 

عٍة ، يلزمهم ِبا أوجبه هللا من حقوٍق ، وأن ينهاهم عن االشتغال عن اجلهاد بتجارٍة ، وزرا
 ([ ، وإِّليك تفصيل بعض هذه النُّقاط :730وحنومها])

 )أ( استعراضهم ، وتفقُّد أحواهلم :

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ عندما طرق املرتدُّون املدينة املنوَّرة أخذ أهلها حبضور املسجد  فقد رأينا أاب بكٍر الص ِّ
قلًَّة ، وإِّنَّكم ال تدرون ألياًل تؤتون أم هنارًا ، ، وقال هلم : إِّنَّ األرض كافرٌة ، وقد رأى وفُدهم منكم 

([ ، وأخذ ـ رضي هللا عنه ـ يعرض أصحابه مثَّ يعني ِّ منهم على أنقاب 731وأدانهم منكم على بريٍد])
([ ، وعندما اجتمع جيش فتوح الشَّام ؛ صعد أبو بكر ـ رضي هللا عنه ـ 732املدينة نفرًا للحراسة])

شرف على اجليش فنظر إِّليهم ، وقد ملؤوا األرض ، فتهلَّل وجهه ، وأخذ يعرضهم قبل على دابَّته حىتَّ أ
 ([ .733سريهم ، ويوصيهم ، ويدعو هلم ، وعقد هلم األلوية ، ومشى معهم حنواً من ميلني])

 )ب( الر ِّفق ابجلند يف السَّري :

 ه ، وأن يتَّخذ األدالء يففقد أوصى أبو بكٍر خالد بن الوليد يف حروب الردَّة ابلر ِّفق ِبن مع

([ ، ويف فتوح العراق عندما عقد خالد بن 735([ ، وأوصى سائر أمراء الردَّة بذلك])734مسريه])
([ ، وغريهم ، كان من ضمن شروط املعاهدة أن 736الوليد معاهدة الصُّلح مع أهل أُلَّيس])

م أعرف ، وأعلم بطرق ([ املسلمني ، ويكونوا أدالء ، وأعوااًن هلم على 737يبذرقوا]) الفرس ؛ ألهنَّ



([ ، وحني كلَّف أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ خالد بن الوليد ابلتوجُّه من العراق 738بالدهم من غريهم])
إِّىل الشَّام مدداً وعوانً هلم ، دعا خالد األدالء ، وتشاور معهم حول سريهم يف طريق املفازة إِّىل الشَّام ، 

([ ، 739وأسرعها لنجدة إِّخوانه ، مثَّ رافقه منهم رافع بن عمرية الطَّائيُّ دلياًل]) ألنَّه أسرع الطُّرق ،
د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ يزيد بن أيب سفيان عندما وجَّهه إِّىل الشَّام بقوله : إِّذا سرت ؛ فال  وأوصى الص ِّ

 ([ .740تضي ِّق على نفسك ، وال على أصحابك يف مسريك])

لسَّري ذكَّر أحدهم يزيد بوصية أيب بكٍر له ابلر ِّفق هبم يف السَّري ، وأن يلتزم وعندما جدَّ اجلند يف ا
د ِّيق عمرو بن العاص عندما وجَّهه إِّىل فلسطني بقوله له : وكن والداً 741هبا]) ([ . كما أوصى الص ِّ

د ِّ 742ملن معك ، وارفق هبم يف السَّري فإِّنَّ فيهم أهل ضعٍف]) يق ألمره ابلر ِّفق ([ ، وقد امتثل قادة الص ِّ
ابجلند يف مسريهم ، وأصبحوا ال يسريون إِّىل قتال األعداء إِّال ومعهم أدالء يدلُّوهنم على أسهل الطُّرق ، 
وأوفرها ماًء ، وعشبًا ، وحىت يتمكنوا من مواصلة سريهم حنو العدو من غري إِّهداٍر لقوَّهتم ، أو حتطيٍم 

 ([ .743ملعنوَيهتم])

 طائفٍة شعاراً يتداعون به : )جـ( أن جيعل لكل ِّ 

([! ويف حـروب الردَّة عند 744ففي بعثـه جيش أسـامة لقتـال الرُّوم كان شعـارهم : َي منصـور أمت])
مسري خالد بن الوليـد حنو مسيلمـة الكذاب ابليمـامة كان شعـارهم يومئٍذ : َي حممداه! َي 

 عباد([! وشعار تنوخ يف فتوح العراق : َي ال 745حممداه])

ذته ؛ 746هللا]) ([! ويف فتوح الشَّام ابلريموك جند أنَّ لكل ِّ قائٍد وقبيلٍة شعارًا مميَّزًا ميي ِّزها عن غريها اُتَّ
ليستدلَّ به عليها ، وكانوا جيهرون به عند القتال ويتعارفون به ، فكان شعار أيب عبيدة : أمت ، أمت 

! وشعار قبيلة عبس : َي لعبس! وشعار اليمن من . وشعار خالد بن الوليد ومن معه : َي حزب هللا
أخالط النَّاس : َي أنصار هللا! وشعار َحري : الفتح . وشعار دارم ، والسَّكاسك : الصَّرب ، الصَّرب! 

عارات يف معركة الريموك])  ([ .747وشعار بين مراد : َي نصر هللا انزل! فهذه كانت أبرز الش ِّ

 : )د( أن يتصفَّحهم عند مسريهم

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ لقوَّاده حني بعث هبم يف حروب الردَّة : وأن مينع أصحابه  ومن وصاَي أيب بكٍر الص ِّ
العجلة ، والفساد ، وأال يدخل فيهم حشواً حىتَّ يعرفهم ، ويعلم ما هم لئالَّ يكونوا عيوانً ، ولئالَّ يؤتى 

ستعانة ابملرتد ِّين يف جهاد العدو ِّ ، وذلك ([ . كما أمر قادته بعدم اال748املسلمون من قبلهم])
د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ قادة 749احرتاسًا ، وحرصًا على سالمة جند املسلمني]) ([ ، كذلك أوصى الص ِّ



فتوح الشَّام ابحلذر ، واحليطة ، والتيقُّظ من رسل العدو ِّ حىتَّ ال يتعرَّفوا على ما جبيشهم من ثغرات ، 
أبن ال خيالطوا العسكر ، وال حيد ِّثوهم ، فمن ذلك قوله ليزيد بن أيب سفيان  ومكامن ضعف ، وأمرهم

: وإِّذا قدمت عليك رسل عدوك ؛ فأكرم منزلتهم ، فإِّنَّه أوَّل خربك إِّليهم ، وأقلل حبسهم حىتَّ خيرجوا 
عل سرَّك وهم جاهلون ِبا عندك ، وامنع َمْن قَِّبلك من حمادثتهم ، وكن أنت الذي تلي كالمهم ، وال َت

 ([ .751([ عملك])750مع عالنيتك ، فيمرج])

 )هـ( حراستهم من غرٍَّة يظفر هبا العدوُّ يف مقامهم ، ومسريهم :

د ِّيق احلرس على أنقاب املدينة ؛ خشية أن تطرقها بعض القبائل املرتدَّة ،  وظهر ذلك عندما وضع الص ِّ
هل الردَّة حذَّره من البيات ، والغرَّة ، وقال له : وحني وجَّه رضي هللا عنه خالد بن الوليد إِّىل حرب أ

([ ، كما أوصى أمراء وقادة فتوح الشَّام ابالحرتاس ، 752واحرتس من البيات ، فإِّنَّ يف العرب غرًة])
 ونشر احلرس على العسكر حلفظهم من األعداء ، وأن يقوموا

هامهم املعد ِّين هلا ، فمن ذلك ما قاله ليزيد ابلتَّفتيش املفاجىء على احلرس حىتَّ يتأكَّدوا من قيامهم ِب
 ([ .753بن أيب سفيان : وأكثر حرسك ، وأكثر مفاجأهتم يف ليلك وهنارك])

وقال لعمرو بن العاص : واؤمر أصحابك ابحلرس ، ولتكن أنت بعد ذلك مطَّلعًا عليهم ، وأطل 
د ِّيق ـ رضي هللا ([ 754اجللوس ابللَّيل على أصحابك ، وأقم بينهم ، واجلس معهم]) . وحذا قادة الص ِّ

اذ احلرس على العسكر يف مقامهم ، وسريهم])  ([ .755عنه ـ حذوه يف اُت ِّ

 )و( إِّعداد ما حيتاج إِّليه العسكر من زاٍد ، وعلوفة :

الح ،فيجعلها يف سبيل هللا]) بل واخليل والس ِّ د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ يشرتي اإلِّ ([ ، إِّىل 756فقد كان الص ِّ
د ِّيق خالد بن الوليد ِبحاربة 757انب ما يكسبه ، ويغنمه العسكر منالعدو ِّ])ج ([ ، وحينما كلَّف الص ِّ

املرتد ِّين ، كان ممَّا أوصاه به إِّذا دخل على أرض العدو أن ال يسري إِّليهم إِّال وهو مستظهر 
د ِّيق أثناء مصاحلتهم للعدو ِّ يشرتطون عل758ابلزَّاد]) يهم أن يضي ِّفوا من مرَّ هبم من ([ ، وكان قادة الص ِّ

([ ، وقد مسح أبو بكر جلند الشَّام أثناء ما أوصاهم 759املسلمني ، ِبا حيلُّ من طعامهم ، وشراهبم])
م إِّذا عقروا شاًة ، أو بعرياً للعدو ِّ ال يعقروهنا إال لألكل])  ([ .760أبهنَّ

 )ز( ترتيب اجلند يف مصاف ِّ احلرب :

د ِّي ق يف معاركهم احلربيَّة نظام الصَّف ِّ والصُّفوف ، تزيد ، وتنقص ، حبسب ما يقتضيه استعمل قادة الص ِّ
([ ، إِّال أنَّ خالد ابن الوليد يف معركة الريموك أدخل نظام 761املوقف ويراه القائد يف ميدان القتال])



صفوٍف ال  الكراديس يف أعينهم ، وذلك ألنَّ نظام الكراديس عبارٌة عن جمموعٍة من اجلند تقف يف
تكون منفصلًة عن األخرى ، بينها مسافات متباعدة ممَّا يسه ِّل ذلك عليها عملية احلركة وزَيدة 
االنتشار ، فمن قول خالٍد للجند الستخدامه لنظام الكراديس : إِّنَّ عدوَّكم قد كثر ، وطغى ، وليس 

 ([ ، فجعل762من التعبئة تعبئة أكثر يف رأي العني من الكراديس])

القلب كراديس وأقام فيه أاب عبيدة ، وجعل امليمنة كراديس ، وعليها عمرو بن العاص وفيها شرحبيل بن 
حسنة ، وجعل امليسرة كراديس ، وعليها يزيد بن أيب سفيان ، وهكذا خرج يف ستٍة وثالثني كردوساً إِّىل 

داريَّة بني القيادة]) األربعني ، وخرج يف تعبئٍة مل تعب ِّئها العرب قبل ذلك ، ووزَّع املهامَّ  ([ ، إِّال أنَّ 763اإلِّ
 ([ .764نظام الصَّف ظلَّ قائماً ومعموالً به يف الن ِّظام احلريب اإلِّسالمي ِّ بعد الريموك])

 ( حتريضهم على القتال :2)

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ حُيَر ُِّض اجملاهدين على القتال ، ويقو ِّي نفوسهم ِبا يشعرهم من الظَّ  فر ، كان الص ِّ
([ ، 765ويذكر هلم أسباب النَّصر ؛ ليقلَّ العدوُّ يف أعينهم فيكونوا عليه أجرأ ، وابجلرأة يسهل الظَّفر])

فقد حرَّض ، وحضَّ أبو بكر خالد بن الوليد على القتال بقوله : احرص على املوت ؛ توهب لك 
، وحيضُّهم على اجلهاد يف سبيل هللا ([ . وعندما عقد األلوية جليوش الشَّام أخذ حير ِّضهم 766احلياة])

 ([ .767، ويوصيهم ، ويدعو هلم ابلنَّصر على األعداء])

 )ط( أن يذك ِّرهم بثواب هللا ، وفضل الشَّهادة :

هة إِّىل الشَّام قوله : أال وإِّنَّ يف   د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ يف تلك اجليوش املتوج ِّ فممَّا قاله أبو بكر الص ِّ
واب على اجلهاد يف سبيل هللا ، ملا ينبغي للمسلم أن حيبَّ أن خيصَّ به ، هي الت ِّجارة كتاب هللا من الثَّ 

نيا ، واآلخرة])  ([ .768الَّيت دلَّ عليها ، وجنَّى هبا من اخلزي ، وأحلق هبا الكرامة يف الدُّ

 )ي( أن يشاور ذوي الرأي منهم :

د ِّيق يف حروب الردَّة ، وفتوحات  الشَّام ، وكثرٍي من القضاَي الفقهيَّة ، واملستجدَّات وهذا ما فعله الص ِّ
([ . وقد كان 769الَّيت حتدث يف اجملتمع املسلم ، وقد طلب من القادة أن يتناصحوا ، ويتشاوروا])

د ِّيق قدوًة يف ذلك ، ففي حروب الردَّة دعا عمرو بن العاص ، وقال له : َي عمرو! إِّنَّك ذو رأٍي  الص ِّ
تنبَّأ طليحة ، فما ترى؟ واستشاره ، مثَّ سأله عن خالد بن الوليد عند اختياره لقيادة يف قريٍش ، وقد 

 اجلند ، فأجابه : يسوس للحرب ، يصرب للموت ، له أانة



([ ، وسار خالد بن الوليد ملا ُكل ِّف به ، وأخذ يستشري من 770القطاة ، ووثوب األسد ، فعقد له])
([ ، وحني أراد 771تد ِّين وخيرب القيادة العليا ِبا استقرَّ عليه رأي اجلند])معه إلِّعداد اخلطَّة حملاربة املر 

أبو بكر ـ رضي هللا عنه ـ أن يغزو الروم ، ويعدَّ اجليوش لفتح بالد الشَّام ، شاور يف ذلك مجاعًة من 
ملا أمروا  أصحاب رسول هللا ، وبعد أن أخذ رأيهم ، وما أمجعوا عليه ، أمر اجلند ابلتَّجهيز للتوجُّه

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ أمراء وقادة جند الشَّام أبن يعملوا ابملشورة ، 772به]) ([ ، وكان ممَّا أوصى به الص ِّ
([ من ذوي العالء ، واملفاخر ، قد 773فمن ذلك ما قاله ليزيد بن أيب سفيان : هذا ربيعة بن عامر])

يه ، فاجعله يف مقد ِّمتك ، وشاوره يف أمرك ، وال علمت صولته ، وقد ضَمْمُته إِّليك ، وأمَّْرُتَك عل
([ ، قال يزيد : حب ًا وكرامًة ، وأضاف أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ قائاًل : إِّذا سرت ؛ فال 774ُتالفه])

تضي ِّق على نفسك ، وال على أصحابك يف مسريك ، وال تغضب على قومك وال على أصحابك 
([ ، كما قال ليزيد : وإِّذا استشرت فاصدق اخلرب تصدْق 775)وشاورهم يف األمر ، واستعمل العدل]

ك])  ([ .776لك املشورة ، وال تكتم املستشار ، فتؤتى من قَِّبل نفسِّ

إِّىل غري ذلك ممَّا قاله ليزيد بن أيب سفيان حول مبدأ الشُّورى ، وااللتزام هبا ، وقد أوصى أمراء جند 
د ِّيق ِبا أُمِّروا به من إِّجراء املشورة فيما بينهم ، ([ ، وام777الشَّام ِبا ال خيرج عن ذلك]) تثل قادة الص ِّ

فقد قال أبو عبيدة بن اجلرَّاح لعمرو بن العاص : َي عمرو! لربَّ يوٍم لك قد شهدته ، فبورك فيه 
للمسلمني برأيك ، وحمضرك ، وإَِّّنا أان رجٌل منكم ، ولست ـ وإِّن كنت الوايل عليكم ـ بقاطع أمراً 

 ([ .778فأحضرين رأيك يف كل ِّ يوٍم ِبا ترى ، فإِّنَّه ليس يب عنك غَِّّن]) دونكم ،

هذا ابإلِّضافة إِّىل طلب القادة يف أرض املعركة من القيادة العليا املركزية املشورة فيما أشكل عليهم من 
دارة العسكريَّة ، ملرحلة وضع اخلطط احلربيَّة ، والتَّنفيذ ، ومعاملة األسرى])  ([ .779أمور اإلِّ

 )ك( أن يلزمهم ِبا أوجبه هللا من حقوق :

 فقد كان أبو بكر ـ رضي هللا عنه ـ يوصي قادته بذلك ، فحني بعث عمرو بن العاص إِّىل

أرض فلسطني ؛ قال له : اتَّق هللا يف سر ِّك ، وعالنيتك ، واستحيه يف خلواتك ، فإِّنَّه يراك يف عملك ، 
وقد رأيت تقدميي لك على من هو أقدم منك سابقًة ، وأقدم حرمًة ، فكن من عمَّال اآلخرة ، وأرد 

ذ ِّن هبا إِّذا دخل وقتها ، وال تصل ِّ بعملك وجه هللا ، وكن والدًا ملن معك ، والصَّالَة ، مثَّ الصَّالَة ؛ أ
صالًة إِّال أبذان يسمعه أهل العسكر ، واتَّق هللا إِّذا لقيت العدوَّ ، وألزم أصحابك قراءة القران ، واهنهم 
عن ذكر اجلاهليَّة وما كان منها ، فإِّن ذلك يورث العداوة بينهم ، وأعرض عن زهرة الدُّنيا حىتَّ تلتقي 



كن من األئمَّة املمدوحني يف القران ؛ إِّذ يقول هللا تعاىل : }َوَجَعْلَناُهْم أَئِّمًَّة ِبن مضى من سلفك ، و 
َنا إِّلَْيهِّْم فِّْعَل اخْلَيـْرَاتِّ َوإِّقَاَم الصَّاَلةِّ َوإِّيَتاَء الزََّكاةِّ وََكانُوا لََنا َْمرِّاَن َوأَْوَحيـْ : ]األنبياءَعابِّدِّيَن *{  يـَْهُدوَن أبِّ

73([ ]780.]) 

د ِّيق يف وصاَيه ، ورسائله لقادته رضي هللا هذه أه مُّ حقوق هللا ، والقادة ، واجلند الَّيت حتدَّث عنها الص ِّ
 عنه .

رُّ يف اكتساح املسلمني لقوات الفرس والرُّوم :  رابعاً : الس ِّ

 عنه ، فقد إِّنَّ املتأم ِّل يف حركة الفتح اإلِّسالمي يرى توفيق هللا تعاىل جليوش اخلليفة أيب بكٍر رضي هللا
اندفعت تلك اجليوش املظفَّرة حنو العراق ، والشَّام ، واستطاعت أن تكسر شوكة الرُّومان ، والفرس ، 
وتفتح تلك الد َِّير يف وقٍت قياسيٍ  يف اتريخ احلروب ، والسَّبب يف سرعة هذا الفتح عوامل تتعلَّق 

ملسلمون دَيرهم . فمن العوامل الَّيت تتعلق ابملسلمني الفاحتني ، وأخرى ترجع إِّىل األمم الَّيت فتح ا
 ابملسلمني :

 ـ إِّميان املسلمني ابحلق ِّ الَّذي يقاتلون من أجله .1

م يف قضييت الر ِّزق ، واألجل ، والقضاء ، والقدر .2  ـ يقني املسلمني برهب ِّ

فات احلربيَّة يف املسلمني .3  ـ أتصُّل الص ِّ

 عوب .ـ مساحة املسلمني وعدالتهم مع الشُّ 4

 ـ رَحة املسلمني يف تقدير اجلزية ، واخلراج ، ووفاؤهم بعهودهم .5

 ـ ثروة املسلمني الواسعة من الرجال والقوَّاد العظام .6

 ([ .781ـ إِّحكام اخلطَّة احلربية اإلِّسالميَّة])7

فقد ضعفوا  ([ الرُّوم ، والفرس ،782وأمَّا األسباب الَّيت تتعلق ابلبالد املفتوحة فأمهُّها : ضعف])
وانتشر بينهم الظُّلم ، وعمَّ الفساد ، ودبَّ فيهم سوء األخالق ، وأصابت حضارهتم الشيخوخة ، 

 وقضى عليها إِّسراف ملوكها ، واحنرافهم عن منهج هللا ، ومضت فيهم سننه الَّيت

ا عليه ، وأخذوا ال ترحم ، وال َتامل ، وال تتبدَّل ، وأمَّا املسلمون فقد أكرمهم هللا ِبنهجه ، فسارو 
أبسباب التَّمكني ، وحقَّقوا شروطه ، وتعاملوا مع سنن هللا يف الشُّعوب ، وبناء الدُّول وإِّصالح 
اجملتمعات ، وال يفهم من كالمي أنَّ ضعف الرُّوم والفرس سهَّل السَّبيل أمام املسلمني بشكل كبرٍي ، 

نَّه مل مينعهما من اإلِّعداد اهلائل ملالقاة املسلمني ، فرغم ضعف الدَّولتني بسبب العوامل السَّابقة ، إِّال أ



ما أبرزات  فجهزات مئات اآلالف من اجلند املدرَّبني الَّذين يفوقون جند املسلمني عددًا وعدَّة ، كما أهنَّ
أسلحًة غري معهودٍة عند املسلمني ، كالفيلة ، والكالليب احملمَّاة ، الَّيت كانوا يرسلوهنا من خلف 

، يصطادون هبا من تقع عليه من املسلمني ، كما أنَّ الظنَّ أبنَّ الرُّوم استهانوا ابملسلمني ومل  احلصون
يستعدُّوا هلم يدفعه الكالم السَّابق وتردُّه رواية ابن عساكر : أنَّ هرقل مجع بطارقته وهو حبمص ، وقال 

!! قد صارت الع رب أتيت مسرية شهر فتغري عليكم ، مثَّ هلم : هذا الذي حذَّرتكم ، فأبيتم أن تقبلوه مين ِّ
ُترج من ساعتها ؛ ومل ُتْكَلْم ، قال أخوه : ابعث رابطاً إِّىل البلقاء ، فبعث رابطاً ، واستعمل عليه رجالً 
من أصحابه ، فلم يزل حىت تقدَّمت اجليوش إِّىل الشام يف خالفة أيب بكٍر وعمر رضي هللا 

 ([ .783عنهما])

 

* * * 

 
 
 
 

 لرَّابعاملبحث ا

د ِّيق لعمر بن اخلطَّاب ، ووفاته  استخالف الص ِّ

 أوالً : استخالفه لعمر :

يف شهر مجادى اآلخرة من العام الثَّالث عشر للهجرة النبويَّة ، مرض اخلليفة أبو بكر ـ رضي هللا عنه ـ 
ل : إِّنَّه قد نزل يب ([ ، فلمَّا ثقل ، واستبان له من نفسه ؛ مجع النَّاس إِّليه فقا784واشتدَّ به املرض])

ما قد ترون ، وال أظنُّين إِّال ميتًا ملا يب ، وقد أطلق هللا أميانكم من بيعيت ، وحلَّ عنكم عقديت ، وردَّ 
عليكم أمركم ، فأم ِّروا عليكم من أحببتم ، فإِّنَّكم إِّن أمَّرمت يف حياٍة مين ِّ كان أجدر أن ال ُتتلفوا 

 ([ .785بعدي])

 ي هللا عنه بعدَّة إِّجراءات لتتمَّ عمليَّة اختيار اخلليفة القادم :وقد قام أبو بكر رض

 ـ استشارة أيب بكٍر كبار الصَّحابة من املهاجرين واألنصار :1

وتشاور الصَّحابة ـ رضي هللا عنهم ـ وكلٌّ حياول أن يدفع األمر عن نفسه ، ويطلبه ألخيه ؛ إِّذ يرى فيه 
إِّليه ، فقالوا : رأينا َي خليفة رسول هللا رأيك! قال : فأمهلوين حىت  الصَّالح ، واألهليَّة ، لذا رجعوا

أنظر هلل ، ولدينه ، ولعباده ، فدعا أبو بكر عبد الرَحن بن عوف فقال له : أخربين عن عمر بن 



اخلطاب! فقال له : ما تسألين عن أمٍر إِّال وأنت أعلم به مين ِّ . فقال أبو بكٍر : وإِّْن . فقال عبد 
َحن : هو وهللا أفضل من رأيك فيه . مثَّ دعا عثمان بن عفان . فقال : أخربين عن عمر بن اخلطاب الرَّ 

. فقال : أنت أخربان به . فقال : على ذلك َي أاب عبد هللا! فقال عثمان : ال لُهمَّ علمي به أنَّ سريرته 
  ، وهللا لو تركته ما َعَدْتَك!خرٌي من عالنيَّته ، وأنَّه ليس فينا مثله . فقال أبو بكر : يرَحك هللا

مثَّ دعا أسيد بن حضري ، فقال له مثل ذلك ، فقال أسيد : ال لُهمَّ أَْعَلُمه اخلرية بعدك ، يرضى للر ِّضا ، 
رُّ خرٌي من الَّذي يعلن ، ولن يلي هذا األمر أحد أقوى عليه منه .  ويسخط للسُّخط ، والَّذي ُيسِّ

 وعدداً من األنصار واملهاجرين ، وكلُّهم تقريباً كانوا برأيٍ وكذلك استشار سعيد بن زيد 

واحٍد يف عمر إِّال طلحة بن عبيد هللا خاف من شدَّته ، فقد قال أليب بكر : ما أنت قائل لرب ِّك إِّذا 
سألك عن استخالفك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر : أجلسوين ، أابهلل ُتو ِّفونين؟ خاب 

َر أْهلَك])من تزوََّد م  ([!786ن أمركم بظلٍم! أقول : ال لُهمَّ استخلفُت عليهم خيـْ

وبنيَّ ملن نبهه إِّىل غلظة عمر ، وشدَّته ؛ فقال : ذلك ألنَّه يراين رقيقًا ، ولو أفضى األمر إِّليه ؛ لرتك  
 ([ .787كثرياً ممَّا هو عليه])

األنصار عن طريق أمراء األجناد ، فكان نصُّ  ـ مث كتب عهدًا مكتواًب يقرأ على النَّاس يف املدينة ويف2
 العهد :

نيا، خارجًا منها، وعند  بسم هللا الرَحن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أيب قحافة يف اخر عهده ابلدُّ
أوَّل عهده ابآلخرة داخالً فيها، حيث يؤمن الكافر، ويوقن الفاجر ، ويصدق الكاذب ، إِّين ِّ استخلفت 

بن اخلطاب ، فامسعوا له ، وأطيعوا ، وإِّين ِّ مل اُل هللا ، ورسوله ، ودينه ، ونفسي ،  عليكم بعدي عمر
كم خريًا ، فإِّْن َعَدَل فذلك ظين ِّ به ، وعلمي فيه ، وإِّن بدَّل فلكل ِّ امرىٍء ما اكتسب ، واخلري  وإَِّيَّ

َقَلبٍ  َقلُِّبوَن *{  أردُت، وال أعلم الغيب }َوَسيَـْعَلُم الَّذِّيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنـْ  ([.788[ ])227]الشعراء: يـَنـْ

نيا مقبلًة تتهادى ، ويف قومه فاقٌة قدميٌة يعرفها  إِّنَّ عمر هو نصح أيب بكٍر األخري لألمَّة ، فقد أبصر الدُّ
، فإِّذا أطلُّوا هبا ؛ استشرفتهم شهواهُتا فنكلت هبم واستبدَّت ، وذاك ما حذرهم رسول هللا )ص( 

ه]) فوهللا ال الفقر أخشى عليكم! ولكن أخشى عليكم أن » قال رسول هللا )ص( : ([ ، 789إَِّيَّ
طت على من كان قبلكم ، فتنافسوها كما تنافسوها ، وهتلككم كما  نيا كما ُبسِّ تُبسط عليكم الدُّ

 ([ .790«])أهلكتهم 



نيا لقد أبصر أبو بكر الدَّاء ، فأتى هلم ـ رضي هللا عنه ـ بدواٍء انجع . . جبل شاهٌق إِّ  ذا ما رأته الدُّ
إِّيهًا َي بن اخلطاب! والذي » أيست ، وولَّت عنهم مدبرًة ، إِّنَّه الرَّجل الَّذي قال فيه النَّب )ص( : 

ك])  ([! «791نفسي بيده ما لقيك الشَّيطان سالكاً فج اً قطُّ إِّال سلك فج اً غري فج ِّ

تل عمر ، هذه القواصم خري شاهٍد على فراسة أيب إِّنَّ األحداث اجلسام الَّيت مرَّت ابألمَّة قد بدأت بق
 بكٍر ، وصدق رؤيته يف العهد لعمر ، فعن عبد هللا بن مسعوٍد ـ رضي هللا عنه ـ قال :

نُي  َر َمنِّ اْسَتْأَجْرَت اْلَقوِّيُّ اأَلمِّ ْرُه إِّنَّ َخيـْ أفرس النَّاس ثالثة : صاحبة موسى الَّيت قالت : }ََيأََبتِّ اْسَتْأجِّ
َذُه َوَلًدا{ ، وأبو بكر حني *{ ، وص َفَعَنا أَْو نـَتَّخِّ احب يوسف حيث قال : }َأْكرِّمِّي َمثْـَواُه َعَسى َأْن يـَنـْ

([ ، فقد كان عمر هو سدَّ األمَّة املنيع الَّذي حال بينها وبني أمواج 792استخلف عمر])
 ([ .793الفنت])

عليه عمر فعرَّفه أبو بكر ِبا عزم ، فأىب أن  ـ أنَّه أخرب عمر بن اخلطَّاب خبطواته القادمة: فقد دخل3
 ([ .794يقبل ، فتهدَّده أبو بكر ابلسَّيف فما كان أمام عمر إِّال أن قَبَِّل])

ـ أنَّه أراد إِّبالغ النَّاس بلسانه ، واعيًا مدركاً حىت ال حيصل أيُّ لبٍس ، فأشرف أبو بكر على النَّاس ، 4
، فإِّين ِّ وهللا ما ألوت من جهد الرأي ، وال ولَّيت ذا قرابٍة ،  وقال هلم : أترضون ِبن أستخلف عليكم

 ([ .795وإِّين ِّ قد استخلفت عليكم عمر بن اخلطاب ، فامسعوا له وأطيعوا . فقالوا : مسعنا ، وأطعنا])

ر نبي ِّك ، ومل أرد ـ أنَّه توجَّه ابلدُّعاء إِّىل هللا يناجيه ويبثه كوامن نفسه ، وهو يقول : ال لُهمَّ ولَّيته بغري أم5
بذلك إِّال صالحهم ، وخفت عليهم الفتنة ، واجتهدت هلم رأيي فولَّيت عليهم خريهم ، وأحرصهم 

 ([ .796على ما أرشدهم ، وقد حضرين مِّْن أمرك ما حضر ، فاخلفين فيهم ، فهم عبادك])

لبيعة لعمر قبل موت أيب بكٍر ، ـ أنَّه كلَّف عثمان بن عفان أن يتوىلَّ قراءة العهد على النَّاس ، وأخذ ا6
بعد أن ختمه خباَته ملزيٍد من التَّوثيق ، واحلرص على إِّمضاء األمر دون أي ِّ ااثٍر سلبيَّة ، وقال عثمان 

 ([ .797للنَّاس : أتبايعون ملن يف هذا الكتاب؟ فقالوا : نعم . فأقرُّوا بذلك مجيعاً ، ورضوا به])

د ِّيق ، فبعد أن قُرِّىَء العهد على الناس ورضوا به ـ البيعة لعمر بن اخلطَّاب قبل 7 أن يـَُتوىفَّ أبو بكٍر الص ِّ
 ([ ، ومل تتمَّ بيعٌة بعد الوفاة بل ابشر عمر بن اخلطاب798؛ أقبلوا عليه ، وابيعوه])

 ([ .799أعماله بصفته خليفة للمسلمني فور وفاة أيب بكر ـ رضي هللا عنه ـ])

اخلالفة ابت ِّفاق أصحاب احلل ِّ والعقد وإِّرادهتم ، فهم الذين فوَّضوا أليب  ويلحظ الباحث : أنَّ عمر ويل
بكٍر انتخاب اخلليفة ، وجعلوه انئبًا عنهم يف ذلك ، فشاور ، مثَّ َعنيَّ اخلليفة ، مثَّ عرض هذا التَّعيني 



م النُّواب ) الطَّبيعيون على النَّاس ، فأقرُّوه ، وأمضوه ، ووافقوه عليه ، وأصحاب احلل ِّ والعقد يف األمة ه
(عن هذه األمَّة ، وإِّذًا فلم يكن استخالف عمر ـ رضي هللا عنه ـ إِّال على أصح األساليب الشُّوريَّة ، 

 ([ .800وأعدهلا])

د ِّيق يف اختيار خليفته من بعده ال تتجاوز الشُّورى أبي ِّ حال  إِّنَّ اخلطوات الَّيت سار عليها أبو بكٍر الص ِّ
([ 801، وإِّن كان اإلِّجراءات املتَّبعة فيها غري اإلِّجراءات املتبعة يف تولية أيب بكٍر نفسه])من األحوال 

. وهكذا متَّ عقد اخلالفة لعمر ـ رضي هللا عنه ـ ابلشُّورى ، واالت ِّفاق ، ومل يورد التَّاريخ أيَّ خالٍف وقع 
ر ، بل كان هناك إِّمجاٌع على حول خالفته بعد ذلك ، وال أن أحدًا هنض طوال عهده لينازعه األم

 ([ .802خالفته ، وعلى طاعته يف أثناء حكمه ، فكان اجلميع وحدًة واحدًة])

د ِّيق لعمر بن اخلطاب : 8  ـ وصيَّة الص ِّ

د ِّيق ابلفاروق ، وأوصاه ِبجموعٍة من التَّوصيات إلِّخالء ذمَّته من أي ِّ شيٍء ، حىتَّ  فقد اختلى الص ِّ
([ ، وقد جاء يف 803من أي ِّ تبعة ، بعد أن بذل قصارى جهده ، واجتهاده]) ميضي إِّىل رب ِّه خالياً 

الوصيَّة : اتَّق هللا َي عمر! واعلم أنَّ هلل عماًل ابلنَّهار ال يقبله ابلليل ، وعماًل ابللَّيل ال يقبل ابلنَّهار ، 
ا ثقلت موازين َمْن  ثقلت موازينه يوم القيامة ابت ِّباعهم احلقَّ يف وأنَّه ال يقبل انفلًة حىتَّ ُتؤدَّى فريضٌة ، وإَِّّنَّ

ا خفَّت موازين َمْن  نيا ، وثقله عليهم ، وُحقَّ مليزان يوضع فيه احلقُّ غدًا أن يكون ثقياًل . وإَِّّنَّ دار الدُّ
نيا ، وخفته عليهم ، وحقَّ مليزاٍن يوضع فيه الباط ل خفَّت موازينه يوم القيامة ابتباعهم الباطل يف دار الدُّ

غدًا أن يكون خفيفًا ، وإِّنَّ هللا تعاىل ذكر أهل اجلنَّة ، فذكرهم أبحسن أعماهلم ، وَتاوز عن سي ِّئه ، 
فإِّذا ذكرهُتم ؛ قلت : إِّين ِّ أخاف أْن ال أحلق هبم ، وإِّنَّ هللا تعاىل ذكر أهل النَّار ، فذكرهم أبسوأ 

ين ِّ ألرجو أال أكون مع هؤالء ، ليكون العبد راغباً أعماهلم ، وردَّ عليهم أحسنه ، فإِّذا ذكرهُتم ؛ قلت : إِّ 
راهبًا ، ال يتمَّنَّ على هللا ، وال يقنط من رَحة هللا ، فإِّن أنت حفظت وصيَّيت فال يك غائٌب أبغَض 

 ([ .804إِّليك من املوت ، ولسَت تُعجزه])

 

 اثنياً : وحان وقت الرَّحيل :

بُدِّىء مرض أيب بكر : أنَّه اغتسل ، وكان يومًا ابرداً ، فُحمَّ قالت عائشة ـ رضي هللا عنها ـ : أوَّل ما 
مخسة عشرة يومًا ال خيرج إِّىل صالٍة ، وكان أيمر عمر ابلصَّالة ، وكانوا يعودونه ، وكان عثمان ألزَمهم 

([ ، وملا اشتدَّ به املرض قيل له : أال ندعو لك الطَّبيب؟ فقال : قد راين فقال : 805له يف مرضه])
([ ، وقالت عائشة ـ رضي هللا عنها ـ : قال أبو بكر : انظروا ماذا زاد يف مايل 806ين ِّ فعاٌل ملا أريد])إِّ 



منذ دخلت يف اإلِّمارة ، فابعثوا به إِّىل اخلليفة بعدي . فنظران فإِّذا عبد نويبٌّ كان حيمل صبيانه ، وإِّذا 
ر ، فبكى عمر ، وقال : رَحة هللا على أيب ([ كان يسقي بستاانً له . فبعثنا هبما إِّىل عم807انضٌح])

 ([!808بكٍر ، لقد أتعب َمْن بعده تعباً شديداً])

وقالت عائشة ـ رضي هللا عنها ـ : ملَّا مرض أبو بكر مرضه الَّذي مات فيه ، دخلت عليه وهو يعاجل ما 
 يعاجل املي ِّت ، ونفسه يف صدره ، فتمثَّلت هذا البيت :

َا الصَّْدُر فنظر إِّيلَّ كالغضبان ، مث   الثَـّرَاُء َعنِّ اْلَفىَت  َلَعْمُرَك ما يـُْغينِّ  إَِّذا َحْشَرَجْت يـَْومًا َوَضاَق هبِّ
حلَْق ِّ َذلَِّك َما ُكْنَت  قال : ليس كذلك َي أم املؤمنني! ولكن قول هللا أصدق }َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوتِّ ابِّ

ْنُه حتِّيُد *{  شة! إِّنَّه ليس أحٌد من أهلي أحبَّ إِّيلَّ منك ، وقد كنت [ . مثَّ قال : َي عائ19: ]قمِّ
([ ، وإِّنَّ يف نفسي منه شيئًا ، فرد ِّيه إِّىل املرياث . قالت : نعم ، فـََرَدْدتُه . وقال 809حنلتك حائطاً])

لنا من رضي هللا عنه : أما إِّانَّ منذ ولينا أمر املسلمني مل أنكل هلم دينارًا ، وال درمهًا ، ولكنَّا قد أك
جريش طعامهم يف بطوننا ، ولبسنا من خشن ثياهبم على ظهوران ، وليس عندان من يفء املسلمني قليٌل 
وال كثرٌي ، إِّال هذا العبد احلبشي ، وهذا البعري النَّاضح ، وجرد هذه القطيفة ، فإِّذا متُّ ؛ فابعثي هبنَّ 

إِّىل عمر بكى حىتَّ جعلت دموعه تسيل يف إِّىل عمر ، وابرئي منهنَّ! ففعلت ، فلمَّا جاء الرَّسول 
األرض ، ويقول : رحم هللا أاب بكٍر ، لقد أتعب َمْن بعده! رحم هللا أاب بكٍر ، لقد أتعب َمْن بعده! 

([! وقد جاء يف رواية : أنَّ أاب بكٍر ملا حضرته الوفاة قال : 810رحم هللا أاب بكٍر لقد أتعب َمْن بعده])
  أصبت من بيت املالإِّنَّ عمر مل يدعين حىتَّ 

ستة االف درهم ، وإِّنَّ حائطي الَّذي ِبكان كذا فيها . فلمَّا تويف ذكر ذلك لعمر فقال : يرحم هللا أاب 
 ([!811بكٍر ، لقد أحبَّ أال يدع ألحٍد بعده مقااًل])

د ِّيق يف املال العام ِّ ، فقد ترك هذا اخلليفة العظيم َت ارته ، وُتلَّى عن ويظهر من هذه املواقف ورع الص ِّ
ذرائع كسبه اشتغااًل عنها أبمور املسلمني ، وقيامًا بوظائف اخلالفة ، فيضطرُّ إِّىل أخذ نفقته من بيت 
املال ِبا ال يزيد عن احلاجة إِّىل سد ِّ اجلوع وسرت العورة ، مثَّ هو يؤد ِّي للمسلمني خدمًة هيهات أن 

ته وعنده فضلٌة من مال املسلمني ، وهي ذلك املتاع احلقري تؤد ِّي حقَّها اخلزائُن ، وملَّا أشرف على وفا
أيمر برد ِّها إِّىل املسلمني ليلقى ربَّه امنًا ، مطمئنًا ، نزيه القلب ، طاهر النَّفس ، خفيف احلمل إِّال من 

ا ملوعظٌة لقوٍم يعقلون])  ([ .812التَّقوى ، فارغ اليدين إِّال من اإلِّميان ، إِّنَّ يف هذا لبالغاً ، وإِّهنَّ



كما أنَّ ما قام به من الوصيَّة بتعويض بيت مال املسلمني أبرضه املذكورة مقابل ما أنفق على نفسه ، 
وعياله منه ، وكان ورعًا منه ورغبًة يف أن يكون عمله يف الوالية تطوُّعًا ، وخالصًا هلل تعاىل ، بعيداً عن 

نيا .  أي ِّ حظٍ  من حظوظ الدُّ

ثنني ليلة الثالاثء يف الثاين والعشرين  وقد استمرَّ مرض أيب بكٍر مدَّة مخسة عشر يوماً ، حىتَّ كان يوم اإلِّ
من مجادى اآلخرة سنة ثالث عشرة للهجرة ، قالت عائشة ـ رضي هللا عنها ـ : إِّنَّ أاب بكر قال هلا : يف 

ثنني ، ق ال : إِّين ِّ ألرجو فيما بيين وبني الليل ، قال : أي ِّ يوم مات رسول هللا )ص( ؟ قالت : يف يوم اإلِّ
ففيم كفَّنتموه؟ قالت : يف ثالثة أثواٍب بيض سحوليٍَّة ميانيَّة ، ليس فيها قميٌص ، وال عمامٌة ، فقال أبو 

([ ، 813بكر : انظري ثويب هذا فيه ردع زعفران ، أو مشٌق ، فاغسليه ، واجعلي معه ثوبني اخرين])
هللا وأحسن ؛ نكف ِّنك يف جديد . قال : إِّنَّ احليَّ هو أحوج إِّىل اجلديد ليصون به  فقيل له : قد رزق

ا يصري امليت إِّىل الصَّديد ، وإِّىل البلى]) ([ ، وقد أوصى أن تغسله زوجه 814نفسه عن املي ِّت ، إَِّّنَّ
د ِّي نيا أمساء بنت عميس ، وأن يدفن جبانب رسول هللا )ص( ، وكان اخر ما تكلَّم به الص ِّ ق يف هذه الدُّ

لصَّاحلِِّّنَي *{ 815، قول هللا تعاىل : ])  [ .101: ]يوسف([ }تـََوفَّينِّ ُمْسلًِّما َوَأحلِّْقينِّ ابِّ

د ِّيق ، ومل تر املدينة منذ وفاة الرَّسول يوماً أكثر ابكياً   وارَتَّت املدينة لوفاة أيب بكٍر الص ِّ

أيب طالب مسرعًا ابكيًا مسرتجعًا ، ووقف على البيت وابكيًة من ذلك املساء احلزين ، وأقبل عليُّ بن 
الَّذي فيه أبو بكر ، فقال : رَحك هللا َي أاب بكر! كنت إِّلف رسول هللا ، وأنيسه ، ومسرتاحه ، وثقته 
، وموضع سر ِّه ، ومشاورته ، وكنت أوَّل القوم إِّسالماً ، وأخلصهم يقيناً ، وأشدَّهم هلل يقيناً ، وأخوفهم 

عظمهم غناًء يف دين هللا عزَّ وجلَّ ، وأحوطهم على رسول هللا )ص( ، وأحدهبم على اإلِّسالم ، هلل ، وأ
وأحسنهم صحبًة ، وأكثرهم مناقب ، وأفضلهم سوابق ، وأرفعهم درجًة ، وأقرهبم وسيلًة ، وأشبههم 

ك هللا عن رسول هللا برسول هللا هدًَي ، ومستًا ، وأشرفهم منزلًة ، وارفعهم عنده ، وأكرمهم عليه ، فجزا
وعن اإلِّسالم أفضل اجلزاء! صدَّقت رسول هللا )ص( حني كذبه النَّاس ، وكنت عنده ِبنزلة السَّمع 
ْدقِّ َوَصدََّق بِّهِّ أُولَئَِّك ُهُم اْلُمتـَُّقوَن *{  لص ِّ والبصر ، مسَّاك هللا يف تنزيله صد ِّيقاً ، فقال : }َوالَّذِّي َجاَء ابِّ

 [ .33: ]الزمر

حني خبلوا ، وقمت معه على املكاره حني قعدوا ، وصحبته يف الشدَّة أكرم الصُّحبة اثين اثنني ،  واسيته
نَـزَّل عليه السَّكينة ، ورفيقه يف اهلجرة ، وخليفته يف دين هللا وأمَّته أحسَن اخلالفة 

ُ
صاحبه يف الغار ، وامل

ت حني وهن أصحابُه ، وبرزت حني حني ارتدُّوا ، فقمت ابألمر ما مل يقم به خليفة نبٍ  ، وهنض



استكانوا ، وقويت حني ضعفوا ، ولزمت منهاج رسول هللا ؛ إِّذ وهنوا ، وكنت كما قال رسول هللا 
ً يف أمر هللا تعاىل ، متواضعاً يف نفسك ، عظيماً عند هللا تعاىل ، جلياًل يف أعني  ضعيفاً يف بدنك ، قوَي 

هم فيك مغمٌز ، وال لقائٍل فيك مهمٌز ، وال ملخلوق عندك الناس كبريًا يف أنفسهم ، مل يكن ألحد
هوادة ، الضَّعيف الذَّليل عندك قويٌّ عزيٌز حىتَّ أتخذ حبق ِّه ، القريب والبعيد عنك يف ذاك سواء ، 

 وأقرب النَّاس عندك أطوعهم هلل عزَّ وجل ، وأتقاهم .

مرك حلٌم وحزٌم ، ورأيك علٌم وعزٌم ، اعتدل شأنك احلقُّ ، والص ِّدق ، والر ِّفق ، قولك حكٌم وحتم ، وأ
بك الد ِّين ، وقوي بك اإلِّميان ، وظهر أمر هللا ، فسبقت ـ وهللا! ـ سبقًا بعيدًا ، وأتعبت من بعدك 
إِّتعااًب شديدًا ، وفزت ابخلري فوزًا مبينًا ، فإِّانَّ هلل وإِّان إِّليه راجعون ، رضينا عن هللا عزَّ وجلَّ قضاءه ، 

له أمره ، وهللا لن يصاب املسلمون بعد رسول هللا ِبثلك أبدًا ، كنت للد ِّين عز ًا ، وحرزًا ،  وسلَّمنا
وكهفًا ، فأحلقك هللا عزَّ وجلَّ بنبي ِّك حممٍَّد )ص( ، وال حرمنا أجرك ، وال أضلَّنا بعدك! فسكت النَّاس 

 ([!816حىتَّ قضى كالمه ، مثَّ بكوا حىتَّ علت أصواهتم ، وقالوا : صدقت])

َي أنَّه قال : ما أحٌد ألقى هللا  وجاء يف روايٍة : إِّنَّ علي ًا قال عندما دخل على أيب بكٍر بعدما ُسج ِّ
َسجَّى])

ُ
 ([ .817بصحيفته أحبَّ إِّيلَّ من هذا امل

 

د ِّيق ـ رَحه هللا ـ وهو ابن ثالث وستني سنة . . . جممٌع على ذلك يف الر ِّواَيت كل ِّ  ها هذا وقد تويف الص ِّ
([ ، 818، استوىف سنَّ رسول هللا )ص( ، وغسَّلته زوجه أمساء بنت عميس ، وكان قد أوصى بذلك])

([ ، وصلَّى عليه خليفته عمر 819ودفن جانب رسول هللا ، وقد ُجعل رأسه عند كتفي رسول هللا])
بقرب رسول هللا  بن اخلطاب ، ونزل قربه عمر ، وعثمان ، وطلحة ، وابنه عبد الرَحن ، وأُلصق اللَّحد

 ([ .820)ص(])

نيا بعد جهاد عظيٍم يف سبيل نشر دين هللا يف اآلفاق ،  د ِّيق من هذه الدُّ وهكذا خرج أبو بكر الص ِّ
نسانيَّة مدينًة هلذا الشَّيخ اجلليل الذي َحل لواء دعوة الرَّسول بعد وفاته ، وَحى  وستظلُّ احلضارة اإلِّ

وقام برعاية بذور العدل واحلر ِّيَّة ، وسقاها أزكى دماء الشُّهداء ، فاتت غرسه ـ عليه الصَّالة والسَّالم ـ 
من كل الثَّمرات عطاًء جزياًل ، حقَّق عرب التاريخ تقدُّماً عظيماً يف العلوم ، والثَّقافة ، والفكر ، وستظلُّ 

د ِّيق ؛ ألنَّه جبهاده الرَّائع ، وبصربه العظيم َحى هللا به دين اإلِّسالم يف ثباته يف الردَّة  احلضارة مدينًة للص ِّ
، ونشر هللا به اإلِّسالم يف األمم ، والدُّول ، والشُّعوب حبركة الفتوحات العظيمة ، الَّيت مل يشهد هلا 

 التاريخ مثيالً ، وأختم هذا الكتاب بقول أيب حممد عبد هللا القحطاين األندلسي :



َر األنبياءِّ حممَّدٌ  ي على الُكثبانِّوأجلُّ َصْحبِّ الرُّْسل َصْحُب حممَّدٍ وأجلُّ مَ   ُقْل إِّنَّ َخيـْ ْن مَيْشِّ
بدمي   ([َرُجالنِّ قد ُخلَقا لَِّنْصرِّ حممَّدٍ 821وكذاك أَْفَضُل َصْحبِّه الُعَمرَان])  

ي ذانَك الرَّجالنفهما اللَّذان تظاهرا لنبي ِّنا ْهرَانبنتامُها أسَّن نَِّساءِّ نَبِّي ِّ   ونـَْفسِّ َنايف نصره َومُهَا له صِّ
بَـَتاأنبوامها أْسََّن صحابةِّ أَحد   َي حبَّذا األبوانِّ   َومُهَا َلُه ابلَوْحي َصاحِّ

َتانَومُهَا وزيراه اللَّذانِّ مُهَا مُهَا  لَِّفَضائِّلِّ األْعَمال ُمسَتبِّقانَِّومُهَا ألَْحََد انظراُه ومْسُعهُ   والبِّنـْ
ْصَفامُها   أْشَفَق أهلِّه َوبُِّقْربِّهِّ يف الَقرْب ُمْضَطجَعانكااَن على اإلِّسالمِّ   َومُهَا لِّدِّْينِّ حممٍَّد َجَبالأنِّ
ر ِّ واإلِّْعالأنْسَنامُها أزَْكامُها أْعاَلمُها  أْخَشامُها أْوفَامُها يف الَوْزنِّ   أتْـَقامُها يف الس ِّ

د ِّيُق أَْحَد صاحُب الَغار الَّذي ُّ اثـَْنان  والرُّْجَحانصِّ  ُهَو يف املغارة والنَّبِّ

مِّْن َشْرعَِّنا يف َفْضله َرُجاَلهنَُو شيُخ أْصَحاب النَّب َوَخيـْرُهم  بكٍر الَّذي ملَْ خيتلفْ  أعين أاب
َقْد َجاَءان يف النُّور   وإَِّماُمهم حق اً بال بُطالنوأبو املطهَّرة الَّيت تـَْنزِّيُهَها  

 ([822والُفْرقَان])

 واخر دعواان أن احلمد هلل رب ِّ العاملني

 وحبمدك ، أشهد أن ال إِّله إِّال أنت ، أستغفرَك وأتوب إِّليك . سبحانك اللَّهمَّ 

 
 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 

 اخلالصة

ـ إِّنَّ سرية اخللفاء الرَّاشدين ، واترخيهم اجمليد من أقوى مصادر اإلِّميان ، والعاطفة اإلِّسالميَّة الصَّحيحة 1
زاد الدَّعوة ، فتشعل أنوار احلق ِّ يف قلوب ، الَّيت ال تزال هذه األمَّة تقتبس منها شعلة اإلِّميان ، وحتمل 

هها أعداء األمة ضدَّ دعوهتا ، واترخيها .  النَّاس حىتَّ ال تنطفىء بريح اهلدم ؛ الَّيت يوج ِّ



نسانية كلُّها ـ أشدُّ ما كانوا اليوم حاجًة إِّىل معرفة فضائل أصحاب رسول هللا 2 ـ إِّنَّ املسلمني ـ بل اإلِّ
وأثر تربية رسول هللا فيهم ، وما كانوا عليه من علو ِّ املنزلة ؛ اليت صاروا هبا اجليل )ص( ، وكرم معدِّهنم ، 

 املثايلَّ الفذَّ يف اتريخ البشر .

ـ لقد تعرَّض التَّاريخ اإلِّسالميُّ يف عمومه ، واتريخ صدر اإلِّسالم على اخلصوص للتَّزوير ، والتَّشكيك 3
سوء التَّأويل من اإلمامية ، واملستشرقني ، والنَّصارى ، واليهود ، ، والتَّحريف ، والبرت ، والز َِّيدة ، و 

والعلماني ِّني ، ولذلك أصبح من الفروض الكفائيَّة على األمَّة تصحيح احلقائق ، فعلى كل ِّ َمْن يستطيع 
تصحيح اتريخ صدر اإلِّسالم أن يعترب ذلك من أفضل العبادات ، وأن يبادر له ، وجيتهد فيه ما 

، حىتَّ يكون أمام أبناء األمَّة مثاٌل صاحٌل من سلفهم ، يقتدون به ، وجيد ِّدون عهده ، استطاع 
 ويصلحون من سريهتم ابلسَّرْي على منهجهم .

د ِّيق مليئٌة ابلدُّروس ، والعرب ، فهو أعظم شخصيٍة يف اإلِّسالم بعد النَّب ِّ )ص( ، فقد  4 ـ إِّنَّ سرية الص ِّ
فات احلميدة منذ اجلاهليَّة ، فلم يعرف  كان هذا الصَّحايبُّ اجلليل قد اتَّصف ِبكارم األخالق ، والص ِّ

 عنه أنَّه سجد لصنٍم ، أو شرب اخلمر .

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ عاملًا ابألنساب ، وكانت له مزيٌَّة حبَّبته إِّىل قلوب العرب وهي أنَّه مل 5 ـ كان الص ِّ
خبالف غريه ، فقد كان أنسب قريٍش لقريش ، وأعلم قريش يكن يعيب األنساب ، وال يذكر املثالب ، 

هبا ، وِبا فيها من خرٍي وشرٍ  ، وقد اشتهر ابلت ِّجارة ، وكان ينفق من ماله بسخاٍء ، وكرٍم عرف به يف 
 اجلاهليَّة .

خلُُلق ـ كان أبو بكر كنزًا من الكنوز ادَّخره هللا تعاىل لنبي ِّه ، وكان من أحب ِّ قريٍش لقريش ، فذلك ا6
ه ، جعله من املوطَّئني أكنافاً ، من الذين أيلفون ويُؤلفون .  السَّمح ؛ الذي وهبه هللا إَِّيَّ

 

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ يف الدَّعوة إِّىل هللا يوض ِّح صورًة من صور اإلِّميان هبذا الد ِّين ، 7 ـ كان حترُّك الص ِّ
له قرار ، وال يهدأ له ابٌل حىتَّ حيق ِّق يف دنيا النَّاس  واالستجابة هلل ورسوله ، صورة املؤمن الَّذي ال يقرُّ 

 ما امن به .

اب ، وضرب يف 8 د ِّيق ، وُحثي على رأسه الرتُّ د ِّيق لالبتالء ، فقد أوذي أبو بكٍر الص ِّ ـ تعرَّض الص ِّ
 املسجد احلرام ابلن ِّعال حىتَّ ما يعرف وجهه من أنفه ، وَحل إِّىل بيته .

د ِّ 9 يق الَّيت َتيَّز هبا : اجلرأة ، والشَّجاعة ، فقد كان ال يهاب أحدًا يف احلق ِّ ، وال ـ من صفات الص ِّ
 أتخذه لومة الئم يف نصرة دين هللا ، والعمل له والد ِّفاع عن رسوله )ص( .



د ِّيق يف سياسة فك ِّ املسلمني املعذَّبني ، وأصبح هذا املنهج من ضمن اخلطَّة الَّيت تبنتها 10 ـ ساهم الص ِّ
القيادة اإلِّسالميَّة ملقاومة التَّعذيب ؛ الذي نزل ابملستضعفني ، فدعم الدَّعوة ابملال ، والر ِّجال ، واألفراد 

ماء اململوكني من املؤمنني واملؤمنات ، وأعتقهم لوجه هللا .  ، فراح يشرتي العبيد واإلِّ

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ علم األنساب كوسيلٍة من وسا11 ئل الدَّعوة ، ولذلك كان مرافقاً ـ استخدم الص ِّ
 لرسول هللا )ص( أثناء دعوته للقبائل يف أسواق العرب يف املواسم .

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ رسول هللا يف هجرته إِّىل املدينة ، فكان السَّاعد األمين لرسول هللا 12 ـ رافق الص ِّ
بصمٍت وعمٍق من ينابيع النُّبوَّة : حكمًة  منذ بزوغ الدَّعوة حىتَّ وفاته )ص( ، فكان رضي هللا عنه ينهل

، وإِّمياانً ، ويقيناً ، وعزميًة ، وتقوى ، وإِّخالصاً ، فأمثرت هذه الصُّحبة صالحاً وصد ِّيقيًَّة ، ذِّْكراً ويقظة 
، ُحب ًا وصفاًء ، عزميًة وتصميمًا ، إِّخالصًا وفهمًا ، فوقف مواقفه املشهودة بعد وفاة رسول هللا )ص( 

فة بين ساعدة ، وغريها من املواقف كبعث جيش أسامة ، وحروب الردَّة ، فأصلح ما فسد ، يف سقي
 وبَّن ما ُهدم ، ومجع ما تفرَّق ، وقـَوَّم ما احنرف .

ـ شهد أبو بكر مع النَّب )ص( املشاهد كلَّها ، ومل يفته منها مشهد ، وثبت مع رسول هللا يوم أحٍد 13
 يه النَّبُّ )ص( رايته العظمى يوم تبوك ، وكانت سوداء .حني اهنزم النَّاس ، ودفع إِّل

د ِّيق يف اجملتمع املدين مليئًة ابلدُّروس ، والعرب ، وتركت لنا َّنوذجًا حي ًا لفهم 14 ـ كانت حياة الص ِّ
د ِّيق بصفاٍت عظيمٍة ، ومدحه رسول هللا  اإلِّسالم ، وتطبيقه يف دنيا النَّاس ، وقد َتيَّزت شخصية الص ِّ

 يف أحاديث كثريٍة ، وبنيَّ فضله ، وتقدُّمه على كثرٍي من الصَّحابة رضي هللا عنهم أمجعني . )ص(

د ِّيق ابهلل عظيمًا ، فقد فهم حقيقة اإلِّميان ، وتغلغلت كلمة التَّوحيد يف نفسه ، 15 ـ كان إِّميان الص ِّ
 ىوقلبه ، وانعكست ااثرها على جوارحه ، وعاش بتلك اآلاثر يف حياته ، فتحلَّ 

ابألخالق الرَّفيعة ، وتطهَّر من األخالق الوضيعة ، وحرص على التمسُّك بشرع هللا ، واالقتداء هبديه 
)ص( ، وكان إِّميانه ابهلل ابعثًا له على احلركة ، واهلمَّة ، والنَّشاط ، والسَّعي ، واجلهد ، واجملاهدة ، 

بية ، واالستعالء ، والعزَّة ، وكان يف  قلبه من اليقني واإلِّميان شيٌء عظيٌم ال يساويه فيه واجلهاد ، والرتَّ
 أحٌد من الصَّحابة .

د ِّيق من أعلم النَّاس ابهلل ، وأخوفهم له ، وقد اتَّفق أهل السُّنَّة على أن أاب بكٍر أعلُم األمَّة 16 ـ كان الص ِّ
علم والفضل مالزمُته ، وحكى اإلِّمجاع على ذلك غري واحٍد ، وسبب تقدُّمه على كل ِّ الصَّحابة يف ال

للنَّب ِّ )ص( ، فقد كان أدوم اجتماعًا به لياًل وهناراً ، وسفراً وحضراً ، وكان يسمر عند النَّب ِّ )ص( بعد 



العشاء ، يتحدَّث معه يف أمور املسلمني ، وقد استعمله النَّبُّ )ص( على أوَّل حجٍَّة ُحجَّت من مدينة 
أدقُّ ما يف العبادات ، ولوال سعة علمه مل يستعمله ، وكذلك الصَّالة  النَّب ِّ )ص( ، َوعِّْلُم املناسك

استخلفه عليها ، ولوال علمه مل يستخلفه ، ومل يستخلف غريه ال يف حجٍ  وال يف صالٍة ، وكتاب 
الصَّدقة الَّيت فرضها رسول هللا أخذه أنس من أيب بكر ، وهو أصحُّ ما روي فيها ، وعليه اعتمد الفقهاء 

هم يف كتابة ما هو متقد ِّم منسوٌخ ، فدلَّ على أنَّه أعلم ابلسُّنَّة النَّاسخة ، ومل حُيفظ له قوٌل خيالف وغري 
 فيه نص اً ، وهذا يدلُّ على غاية الرباعة ، والعلم .

د ِّيق ، فوقف موقفه العظيم ، وقا17 ل ـ ملَّا مات رسول هللا )ص( اضطرب النَّاس ، فثبَّت هللا األمَّة ابلص ِّ
: من كان يعبد حممَّدًا فإِّنَّ حممدًا قد مات ، ومن كان يعبد هللا فإِّنَّ هللا حيٌّ ال ميوت ، وظهر موقفه 
العظيم يف سقيفة بين ساعدة ، حيث استطاع أن يقنع األنصار ِبا راه هو احلقُّ ، من غري أن يعر ِّض 

 والسُّنَّة .املسلمني للفتنة ، فأثَّن على األنصار ببيان فضلهم من الكتاب ، 

د ِّيَق ابخلالفة يف أعقاب الن ِّقاش الَّذي دار يف سقيفة بين ساعدة ؛ إِّذ أنَّه 18 ـ ابيع سعُد بن عبادة الص ِّ
د ِّيق ابخلالفة ، وكان ابن عم ِّه بشري بن سعد  نزل عن مقامه األوَّل يف دعوى اإلِّمارة ، وأذعن للص ِّ

د ِّيق ابخلالفة يف  اجتماع السَّقيفة ، ومل يُثبت النَّقل الصحيح أيَّة أزماٍت ال األنصاري أوَّل من ابيع الص ِّ
بسيطٍة ، وال خطريٍة ، ومل يثبت أيَّ انقساٍم ، أو فَِّرٍق لكلٍ  منها مرشٌَّح يطمع يف اخلالفة ، كما زعم 

ت النَّقل بعض كتَّاب التَّاريخ ، ولكنَّ األخوَّة اإلِّسالميَّة ظلَّت كما هي بل ازدادت توثُّقًا ، كما يثب
 الصَّحيح .

د ِّيق ، وأمجع أهل السُّنَّة 19 ـ وردت اَيٌت كرميٌة ، وأحاديث نبويٌَّة شريفٌة أشارت إِّىل خالفة الص ِّ
د ِّيق ، لفضله ،  واجلماعة ـ سلفًا ، وخلفًا ـ على أنَّ أحقَّ النَّاس ابخلالفة بعد النَّب ِّ )ص( أبو بكر الص ِّ

ه يف الصَّلوات على مجيع الصَّحابة ، وقد فهم أصحاب النَّب ِّ )ص( وسابقته ، ولتقدمي النَّب ِّ )ص ( إَِّيَّ
 مراد املصطفى عليه الصَّالة والسَّالم من تقدميه يف الصَّالة ، فأمجعوا على تقدميه يف اخلالفة .

 

، وأسلوابً  ـ اخلالفة اإلِّسالميَّة هي املنهج الَّذي اختارته األمَّة اإلِّسالميَّة ، وأمجعت عليه طريقةً 20
للحكم ، تنظم من خالله أمورها ، وترعى مصاحلها ، وقد ارتبطت نشأة اخلالفة حباجة األمَّة هلا ، 
واقتناعها هبا ، ومن مثَّ كان إِّسراُع املسلمني يف اختيار خليفة لرسول هللا )ص( ، فاخلالفة هي نظام 

القران الكرمي ، ومن سنَّة النَّب ِّ )ص( ، حكم املسلمني ، وقد استمدَّت أصوهلا من دستور املسلمني من 



وقد حتدَّث الفقهاء عن أسس اخلالفة اإلِّسالميَّة ، فقالوا ابلشُّورى ، والبيعة ، ومها أصالن قد أشري 
 إِّليهما يف القران الكرمي .

ابألدلَّة ـ حتدَّث العالمة أبو احلسن النَّدوي عن شروط خالفة النَّب ِّ )ص( ومتطلَّباهتا ، وقد أثبت 21
د ِّيق أبنَّ أاب بكٍر كانت شروط خالفة النب )ص( متحق ِّقًة فيه .  واحلجج من خالل سرية الص ِّ

د ِّيق ألقى خطبًة على األمَّة تعترب من عيون اخلطب اإلِّسالميَّة على إِّجيازها ، 22 ـ بعد البيعة العامَّة للص ِّ
واعد العدل والرََّحة يف التعامل بني احلاكم واحملكوم ، فقد بنيَّ فيها منهجه لقيادة الدَّولة ، وقرَّر فيها ق

وركَّز على أنَّ طاعة ويل األمر مرتتبٌة على طاعة هللا ورسوله ، ونصَّ على اجلهاد يف سبيل هللا ؛ ألمه ِّيته 
 يف إِّعزاز األمَّة ، وعلى اجتناب الفاحشة ؛ ألمه ِّية ذلك يف َحاية اجملتمع من االهنيار ، والفساد .

ذ من الصَّحابة الكرام أعواانً 23 ياسة الَّيت رمسها لدولته ، واُتَّ د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ أن ينف ِّذ الس ِّ ـ أراد الص ِّ
يساعدونه على ذلك ، فجعل أاب عبيدة بن اجلرَّاح أمني هذه األمَّة ) وزير املالية ( ، فأسند إِّليه شؤون 

د ِّيق القضاء بنفسه أيضًا ، بيت املال ، وتوىلَّ عمر بن اخلطاب القضاء ) و  زارة العدل ( ، وابشر الص ِّ
وتوىلَّ زيد بن اثبت الكتابة ) وزير الربيد واملواصالت ( ، وأحيااًن يكتب له من يكون حاضرًا من 
د ِّيق  الصَّحابة ، كعلي ِّ بن أيب طالٍب ، أو عثمان بن عفَّان رضي هللا عنهم . وأطلق املسلمون على الص ِّ

د ِّيق ملنصب اخلالفة ، وتكفَّلت األمَّة بنفقاته لقب خليفة رس ول هللا ، ورأى الصَّحابة ضرورة تفريغ الص ِّ
 اخلاصَّة .

د ِّيق بني املسلمني كخليفة لرسول هللا ، فكان ال يرتك فرصًة َترُّ إِّال علَّم النَّاس ، وأمر 24 ـ عاش الص ِّ
ْن حوله من الرَّعيَّة ابهلدى ، واإلِّميان ، ابملعروف ، وهنى عن املنكر ، فكانت مواقفه تشعُّ على مَ 

 واألخالق .

د ِّيق بداية العهد الراشدي ِّ ؛ الَّذي تتجلَّى أمه ِّيته بصلته ابلعهد النَّبوي ِّ ، وقربه منه ، 25 ـ يعترب عهد الص ِّ
، مع احملافظة  فكان العهد الرَّاشدي عامًَّة ، واجلانب القضائيُّ خاصًَّة امتدادًا للقضاء يف العهد النَّبوي ِّ 

ه ، ومعناه .  الكاملة والت امة على مجيع ما ثبت يف العهد النبوي ِّ ، وتطبيقه حبذافريه ، وتنفيذه بنص ِّ

 

ـ كان أبو بكر يستعمل الوالة يف البلدان املختلفة ، ويعهد إِّليهم ابلوالية العامَّة يف اإلدارة ، واحلكم 26
مامة ، وجباية الصَّدقات ، وسائر أنواع الوالَيت ، وكان ينظر إِّىل حسن اختيار الرَّسول لألمراء  ، واإلِّ

والوالة على البلدان ، فيقتدي به يف هذا العمل ، وهلذا جنده قد أقرَّ مجيع عمَّال الرَّسول الَّذين توىفَّ 
ن موقعه الرسول )ص( وهم على واليتهم ، ومل يعزل أحدًا منهم إال ليعي ِّنه يف مكاٍن اخر أكثر أمه ِّيًَّة م



د ِّيق  األوَّل ، ويرضاه كما حدث لعمرو بن العاص ، وكانت مسؤوليَّات الوالة يف عهد أيب بكر الص ِّ
م  ابلدرجة األوىل امتدادًا لصالحيتهم يف عصر الرسول )ص( ، خصوصًا الوالة الذين سبق تعيينهم أَيَّ

 الرَّسول )ص( .

د ِّيق ـ رضي هللا عنهما ـ وكذا أتخَّر الزُّبري بن ـ وردت أخباٌر كثريٌة يف شأن أتخُّر عليٍ  عن مب27 ايعة الص ِّ
العوَّام ، وُجلُّ هذه األخبار ليس بصحيٍح إِّال ما رواه ابن عباٍس ـ رضي هللا عنهما ـ قال : إِّنَّ علي ًا ، 

اجرين والزُّبري ، ومن كان معهما ُتلَّفوا يف بيت فاطمة بنت رسول هللا ، فقد كان انشغال مجاعٍة من امله
وعلى رأسهم عليُّ بن أيب طالٍب أبمر جهاز رسول هللا ، من تغسيٍل ، وتكفنٍي ، وقد ابيع الزُّبري ابن 

 العوَّام ، وعليُّ بن أيب طالب رضي هللا عنهما أاب بكٍر يف اليوم التَّايل لوفاة الرَّسول ، وهو يوم الثالاثء .

د ِّيق عن مرياث رسول هللا ، 28 قال للسَّيدة فاطمة ، والعبَّاس عم ِّ النَّب ِّ )ص( : مسعت ـ عندما سئل الص ِّ
ا أيكل ال حممٍَّد من هذا املال » رسول هللا يقول :  ويف روايٍة : قال « ال نورث ؛ ما تركنا صدقٌة ، وإَِّّنَّ

ى أبو بكر ـ رضي هللا عنه ـ : لست اتركاً شيئاً كان رسول هللا )ص( يعمل به إِّال عملت به ، فإِّين ِّ أخش
م خالفته يعطي أهل البيت  إِّن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ . ومن الثَّابت اترخيي ًا : أنَّ أاب بكر دام أَيَّ
حقَّهم يف يفء رسول هللا )ص( يف املدينة ، ومن أموال فدك ، ومخس خيرب ، إِّال أنَّه مل ينفذ فيها أحكام 

 املرياث عمالً ِبا مسعه من رسول هللا .

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ يف خطبته طبيعة خليفة رسول هللا )ص( ، وأنَّه ليس خليفًة عن هللا ، ـ بنيَّ 29 الص ِّ
بل عن رسوله )ص( وأنَّه بشٌر غري معصوٍم ال يطيق ما كان رسول هللا )ص( يطيقه بنبوَّته ، ورسالته ، 

 فهو يف سياسته متَّبٌع ، وليس ِببتدٍع .

عث جيش أسامة ـ رضي هللا عنه ـ : أنَّ األحوال تتغريَّ ، وتتبدَّل ، ـ من الدُّروس ، والعرب يف ب30
ميان عن أمر الد ِّين ، واملسرية الدَّعوية ال ترتبط أبحٍد ، ووجوب ات ِّباع النَّب ِّ  والشَّدائد ال تشغل أهل اإلِّ

رونًة ابلعمل ، )ص( ، وحدوث اخلالف بني املؤمنني ، ورد ه إِّىل الكتاب والسُّنَّة ، وجعل الدَّعوة مق
ومكانة الشباب يف خدمة اإلِّسالم ، وروعة اآلداب اإلِّسالميَّة يف اجلهاد ، وحتقيق جيش أسامة 

 ألهدافه ، فقد ضعفت جبهة الردَّة يف الشَّمال ، وأصبحت من أضعف اجلبهات .

 

باٌب ، منها : هول الصَّدمة ـ إِّنَّ الردَّة الَّيت قامت هبا القبائل العربيَّة بعد وفاة رسول هللا )ص( هلا أس31
ِبوت رسول هللا ، ورقَّة الد ِّين ، والسُّْقم يف فهم نصوصه ، واحلنني إِّىل اجلاهليَّة ومقارفة موبقاهتا ، 



والتفلُّت من الن ِّظام ، واخلروج على السُّلطة الشَّرعيَّة ، والعصبيَّة القبليَّة ، والطَّمع يف امللك ، والتكسُّب 
 حُّ ابملال ، والتَّحاسد ، واملؤثرات األجنبيَّة كدور اليهود ، والنَّصارى ، واجملوس .ابلد ِّين ، والشُّ 

ـ وأمَّا أصناف الردَّة : فمنهم من ترك اإلِّسالم مجلًة وتفصياًل ، وعاد إِّىل الوثنيَّة ، وعبادة األصنام ، 32
هم من بقي يعرتف ابإلِّسالم ، ويقيم ومنهم من ادَّعى النُّبوَّة ، ومنهم من عاد إِّىل ترك الصَّالة ، ومن

الصَّالة ، ولكنَّه امتنع عن أداء الزَّكاة ، ومنهم من مشَِّت ِبوت الرَّسول )ص( ، وعاد أدراجه ميارس 
عاداته اجلاهليَّة ، ومنهم من حتريَّ وتردد وانتظر على من تكون الدَّبرة ، وكلُّ ذلك وضَّحه علماء الفقه ، 

ري .  والس ِّ

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ من املرتد ِّين ال هوادة فيه ، وال مساومة فيه ، وال تنازل ، ـ كان مو 33 قف الص ِّ
ويرجع إِّليه الفضل األكرب ـ بعد هللا تعاىل ـ يف سالمة هذا الد ِّين ، وبقائه على نقائه ، وصفائه ، 

جهة الردَّة الطَّاغية ، وحماولة وأصالته ، وقد أقرَّ اجلميع ، وشهد التَّاريخ أبنَّ أاب بكٍر قد وقف يف موا
نقض عرا اإلِّسالم عروًة عروًة موقف األنبياء والرُّسل يف عصورهم ، وهذه خالفة النُّبوَّة الَّيت أدَّى أبو 

 بكر حقَّها ، واستحقَّ هبا ثناء املسلمني ودعاءهم إِّىل أن يرث هللا األرض وأهلها .

ا مل تكن شاملًة لكل ِّ النَّاس كشموهلا اجلغرايف ، بل ـ إِّنَّ من احلقائق األساسيَّة حول هذه ا34 لفتنة : أهنَّ
 إِّنَّ هناك قادًة ، وقبائل ، ومجاعاٍت ، وأفراداً َتسَّكوا بدينهم يف كل ِّ منطقة .

ـ يف حروب الردَّة ابليمن ظهرت صوراتن خمتلفتان للن ِّساء ؛ صورة املرأة الطَّاهرة العفيفة ؛ الَّيت تقف 35
م ، وحتارب الرَّذيلة ، وتقف مع املسلمني لكبح مجاح شياطني اإلِّنس واجلن ِّ مثل ) ازاد ( مع اإلِّسال

الفارسيَّة زوج شهر بن ابذان ، وابنة عم فريوز الفارسي ، وصورة أخرى كاحلٌة مظلمٌة ، وهي ما قامت 
ول هللا ، فأقمن به بعض بنات اليمن من يهود َوَمْن لفَّ لفهن يف حضرموت ، فقد طرن فرحاً ِبوت رس

ُجَّان والفسَّاق يشجعن على الرَّذيلة ، ويزرين ابلفضيلة ، فقد رقص الشَّيطان فيها 
الليايل احلمراء مع امل

 معهنَّ ، وأتباعه طرابً لنكوص النَّاس عن اإلِّسالم ، والدَّعوة إِّىل التمرُّد عليه ، وحرب أهله .

ثَّبات على احلق ِّ ، والدَّعوة إِّىل اإلِّسالم ، وحتذير ـ كان بعض أهل اليمن هلم مواقف عظيمٌة يف ال36
قومهم من خطورة الردَّة ، ومن هؤالء كان مران بن ذي عمري اهلمداينُّ أحد ملوك اليمن ، وعبد هللا بن 
ْمط ، وابنه يف بين معاوية مِّْن كندة  مالك األرحبُّ ، وكان من أصحاب النَّب ِّ )ص( ، وشرحبيل بن الس ِّ

. 

 



عد حروب الردَّة َتمَّعت اليمن حتت قيادٍة مركزية عاصمتها املدينة املنوَّرة ، وقسم اليمن إِّىل أقساٍم ـ ب37
م إِّىل ثالثة أقساٍم إِّداريَّة : صنعاء ، واجلند ، وحضرموت ، ومل تعد  إِّداريٍَّة ال وحدات قبليٍَّة ، فقد ُقس ِّ

تَّولية ، ومل تعد القبليَّة سوى وحدٍة عسكريٍَّة ال سياسيٍَّة ، العصبيَّة القبليَّة أساسًا يف الزَّعامة ، أو يف ال
ميانيَّة : التَّقوى ، واإلِّخالص ، والعمل الصَّاحل .  وأصبحت املقاييس املعتربة هي املقاييس اإلِّ

 ـ كان هلزمية طليحة األسدي يف معركة بزاخة أثٌر كبرٌي يف رجوع كثرٍي من القبائل إِّىل حظرية اإلِّسالم ،38
فقد أقبلت بنو عامر بعد هزمية بزاخة يقولون : ندخل فيما خرجنا منه ، فبايعهم خالٌد على ما ابيع 

ء .  عليه أهل بزاخة من أسٍد ، وغطفان ، وطىي ِّ

ـ إِّنَّ مقتل مالك بن نويرة بسبب كربه وتردُّده ، فقد بقي للجاهلية يف نفسه نصيٌب ، ولذلك ماطل 39
اإلِّسالم بعد رسول هللا )ص( ، ويف أتدية حق ِّ بيت مال املسلمني عليه املتمث ِّل يف التبعيَّة للقائم أبمر 

 ابلزَّكاة .

د ِّيق ابلتَّحقيق يف مقتل ابن نويرة ، وانتهى إِّىل براءة ساحة خالٍد من هتمة قتل مالك بن 40 ـ قام الص ِّ
د ِّيق يف هذا الشَّأن أكثر اطالعًا على حقائق األم ور ، وأبعد نظرًا يف تصريفها ، نويرة ، فقد كان الص ِّ

 من بقيَّة الصَّحابة ؛ ألنَّه اخلليفة ، وإِّليه تصل األخبار .

د ِّيق توليته خلالٍد ، واستعانته به ؛ ألنَّه كان شديدًا ؛ ليعتدل به أمره ، وخيلط 41 ـ إِّنَّ من كمال الص ِّ
دَّة ابلل ِّني ، فإِّنَّ جمرَّد الل ِّني يفسد ، وجمرَّد الشدة يفسد ، فكان يقوم ابستشارة عمر ، وابستنابة  الش ِّ

 خالٍد ، وهذا من كماله الَّذي صار به خليفة رسول هللا .

ـ كان للمثَّنَّ بن حارثة دوٌر كبرٌي يف إِّمخاد فتنة البحرين ، والوقوف بقوَّاته جبانب العالء بن احلضرمي 42
وهجر حىتَّ بلغ مصبَّ دجلة ، وقضى  ، وقد سار جبنوده من البحرين مشااًل ، ووضع يده على القطيف

د ِّيق ، وسأل عنه أصحابه ، فقال  يف سريه على قوات الفرس وعمَّاهلم ، وقد كانت أخباره تصل إِّىل الص ِّ
له قيس بن عاصم املنقريُّ : هذا رجل غري خامل الذ ِّكر ، وال جمهول النَّسب ، وال ذليل العماد ، هذا 

 . املثَّنَّ بن حارثة الشَّيباينُّ 

ـ تعترب هزمية بين حنيفة يف اليمامة أمام جيوش خالد قاصمة الظَّهر حلركة الردَّة ، وكان من ضمن 44
شهداء املسلمني يف حرب اليمامة كثرٌي من حفظة القران ، وقد نتج عن ذلك أن قام أبو بكر ـ رضي 

والعظام ، والسَّعف ، ومن  هللا عنه ـ ِبشورة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه جبمع القران من الر ِّقاع ،



د ِّيق هذا العمل العظيم ، واملشروع احلضاريَّ الضَّخم إِّىل الصَّحايب ِّ اجلليل  صدور الر ِّجال ، وأسند الص ِّ
 زيد بن اثبٍت األنصاري رضي هللا عنه .

د ِّيق ، واخللفاء الرَّاشدين من بعده 45  ،ـ حتقَّقت شروط التَّمكني ولوازمه كلُّها يف عهد الص ِّ

د ِّيق الفضل بعد هللا يف تذكري األمَّة هبذه الشروط ، ولذلك رفض طلب األعراب يف وضع  وكان للص ِّ
 الزكاة عنهم وأَصرَّ على بعث جيش أسامة ، والتزم ابلشَّرع كامالً ، ومل يتنازل عن صغريٍة ، وال كبرية .

د ِّيق يف حروب الردَّة شاماًل معنوَيً  ، فجيَّ 46 ش اجليوش ، وعقد األلوية ، واختار ـ كان إِّعداد الص ِّ
بل ،  القادة حلروب الردَّة ، وراسل املرتد ِّين ، وحرَّض الصَّحابة على قتاهلم ، ومجع السالح ، واخليل واإلِّ
اد ،  وجهَّز الغزاة ، وحارب البدع ، واجلهل ، واهلوى ، وحكَّم الشَّريعة ، وأخذ أبصول الوحدة ، واالحت ِّ

بدأ التَّفرُّغ ، وساهم يف إِّحياء مبدأ التخصُّص ، فخالد لقيادة اجليوش ، وزيد بن واالجتماع ، وأخذ ِب
اثبت جلمع القران ، وأبو برزة األسلمي للمراسالت احلربيَّة ، واهتم ابجلانب األمين ِّ ، واإلِّعالمي ِّ ، وغري 

 ذلك من األسباب .

د ِّيق يف َتكني47 هللا للصَّحابة ، فقد حرصوا على إِّقامة  ـ تظهر ااثر حتكيم شرع هللا يف عصر الص ِّ
شعائر هللا على أنفسهم ، وأهليهم ، وأخلصوا هلل يف حتاكمهم إِّىل شرعه ، فاهلل ـ سبحانه ، وتعاىل ـ 

 قوَّاهم ، وشدَّ أزرهم ، ونصرهم على املرتد ِّين ، ورزقهم األمن ، واالستقرار .

ني ًا للفتوحات اإلِّسالميَّة ، حيث ـ كان اجلهاد الَّذي خاضه الصَّحابة يف حروب ا48 لردَّة إِّعدادًا رابَّ
َتيَّزت الرَّاَيت ، وظهرت القدرات ، وتفجَّرت الطَّاقات ، واكتشفت قيادات ميدانيَّة ، وتفنَّن القادة يف 

يت تقاتل األساليب ، واخلطط احلربيَّة ، وبرزت مؤه ِّالت اجلنديَّة الصَّادقة املطيعة ، واملنضبطة الواعية ؛ الَّ 
ي وتبذل ، ولذا كان  ؛ وهي تعلم على ماذا تقاتل ، وتقد ِّم كلَّ شيء ؛ وهي تعلم من أجل ماذا تضح ِّ

 األداء فائقاً ، والتَّفاين عظيماً .

د ِّيق حتت راية اإلِّسالم ألوَّل مرة 49 ـ توحَّدت شبه اجلزيرة العربيَّة بفضل هللا مثَّ جهاد الصَّحابة مع الص ِّ
زوال الرؤوس ، أو انتظامها ضمن املد ِّ اإلِّسالمي ، وبسطت عاصمة اإلِّسالم ـ املدينة ـ يف اترخيها ب

هيمنتها على ربوع اجلزيرة ، وأصبحت األمَّة تسري وراء زعيٍم واحٍد ، ِببدأ واحد ، بفكرٍة واحدة ، فكان 
لى عوامل التفكُّك ، والعصبيَّة ، االنتصار انتصارًا للدَّعوة اإلِّسالميَّة ولوحدة األمَّة بتضامنها وتغلُّبها ع

د ِّيق قادرٌة على التغلُّب على أعنف األزمات .  كما كانت برهاانً على أنَّ الدَّولة اإلِّسالميَّة بقيادة الص ِّ



ـ أثبتت أحداث التَّاريخ : أنَّ أيَّة حماولٍة للتمرُّد على دين اإلِّسالم سواٌء أقام هبا فرٌد ، أم مجاعٌة ، أم 50
ا هو َترٌُّد على أمر دولٌة إِّ  ا هي حماولٌة َيئسة ، ماهلا اإلِّخفاق الذَّريع ، واخليبة الشَّنيعة ؛ ألنَّ التَّمرُّد إَِّّنَّ َّنَّ

هللا املتمث ِّل بكتابه ؛ الذي تكفَّل حبفظه ، وحفظ مجاعٍة تلتفُّ حوله ، وتقيمه يف نفوسها وواقعها مدى 
 ، وابملن ِّ على املستضعفني أن يديل هلم من الظَّاملني . الدَّهر ، وحبكمه القاضي ابلعاقبة للمتَّقني

 

ـ ما إِّن انتهت حروب الردَّة ، واستقرَّت األمور يف اجلزيرة العربيَّة ؛ الَّيت كانت ميداانً هلا ، حىتَّ شرع 51
د ِّيق يف تنفيذ خطَّة الفتوحات ، الَّيت وضع معاملها رسول هللا )ص( ، فجيَّش اجليوش لفتح ا لعراق ، الص ِّ

 والشَّام .

د ِّيق إِّىل قادة فتوح العراق ) خالٍد ، وعياٍض ( تشري إِّىل احلس ِّ 52 ـ إِّنَّ األوامر الَّيت وجَّهها الص ِّ
د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ فقد أعطى مجلة تعليماٍت عسكريَّة  االسرتاتيجي ِّ املتقد ِّم ؛ الَّذي كان ميلكه الص ِّ

د لكلٍ  من القائَِّدْين املسلَِّمنْي جغرافيًا منطقًة للدُّخول إِّىل العراق ،  اسرتاتيجيٍة منها وتكتيكية ، فحدَّ 
ا هو ميارس القيادة من غرفة العمليَّات ابحلجاز ، وقد ُبسطت أماَمه خارطة العراق بكل ِّ تضاريسها  كأَّنَّ

 ، ومسالكها .

كة ذات السَّالسل ، ـ خاض خالٌد يف العراق عدَّة معارك كانت السَّبب يف فتح العراق ، كمعر 53
ومعركة املذار ، والوجلة ، وأُلَّيس ، وفتح احلرية ، واألنبار ، وعني التَّمر ، ودومة اجلندل ، ووقعة احلصيد 

 ، ووقعة الفراض .

د ِّيق على فتح الشَّام ، فاستشار كبار الصَّحابة ، مثَّ استنفر أهل اليمن للجهاد ، وعقد 54 ـ عزم الص ِّ
وأرسل أربعة جيوش لبالد الشَّام ، وكان قادة اجليوش كالَو من يزيد بن أيب سفيان ، وأيب األلوية للقادة ، 

 عبيدة بن اجلراح ، وعمرو بن العاص ، وشرحبيل بن حسنة .

ـ كانت اجليوش املكلَّفة بفتح الشَّام تالقي صعوبًة يف تنفيذ املهمَّات املوكلة إِّليها ، فقد كانت تواجه 55
د ِّيق ، وأعلموه بوضعهم جيوش اإلمرباطوريَّ  ة الرومانيَّة الَّيت َتتاز بقوَّهتا ، وكثرة عددها ، فراسلوا الص ِّ

د ِّيق اجليوش ابالنسحاب إِّىل الريموك ، والتَّجمُّع هناك ، وأمر خالدًا ابلسَّري بنصف  احلرج ، فأمر الص ِّ
 جيش العراق حنو جبهات الشَّام وأمره بقيادة اجليوش هناك .

ع خالد بن الوليد أن حيق ِّق انتصاراٍت عظيمًة على جيوش الشَّام ، من أمه ِّها معركة أجنادين ـ استطا 56
 ، والريموك .



د ِّيق : وهي َبْذُر هيبة الدَّولة يف 57 ياسة اخلارجيَّة يف دولة الص ِّ ـ ميكن للباحث أن يستنبط أهمَّ معامل الس ِّ
ه الرسول )ص( ، والعدل بني األمم املفتوحة ، نفوس األمم األخرى ، ومواصلة اجلهاد الَّذي أمر ب

 والر ِّفق أبهلها ، ورفع اإلِّكراه عن األمم املفتوحة ، وإِّزالة احلاجز البشري ِّ بينهم وبني اإلِّسالم .

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ ميكن له أن يستنتج خطوطاً رئيسًة للخطَّة 58 طالع للفتوحات يف عهد الص ِّ
ُ
ـ إِّنَّ امل
يت سار عليها ، وكيف تعامل هذا اخلليفة العظيم مع سنَّة األخذ ابألسباب ؟ وكيف كانت احلربيَّة الَّ 

 اخلطة احملكمة عامالً من عوامل نزول النَّصر والتَّمكني من هللا ـ عزَّ وجلَّ ـ

يغال يف بالد العدو حىتَّ تدين للمسلمني ، التَّعبئة  للمسلمني ، ومن هذه اخلطوط ما يلي : عدم اإلِّ
شد القوات ، تنظيم عملية اإلِّعداد للجيوش ، حتديد اهلدف من احلرب ، إِّعطاء األفضلية ملسارح وح

العمليَّات ، عزل ميدان املعركة ، التطوُّر يف أساليب القتال ، سالمة خطوط االت ِّصال مع القيادة ، ذكاء 
 اخلليفة ، وفطنته .

د ِّيق يف توجيهاته للقادة واجلنود ح59 قوق هللا تعاىل ، كمصابرة العدو ِّ ، وإِّخالص قتاهلم هلل ، ـ بنيَّ الص ِّ
وأداء األمانة ، وعدم املماألة واحملاابة يف نصر دين هللا . ووضع حقوق القادة على اجلنود والرَّعية ،  
كالتزام طاعته ، واملسارعة إِّىل امتثال أمره ، وعدم مسارعته يف شيٍء من قسمة الغنائم ، وغري ذلك من 

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ من خالل وصاَيه ورسائله يف حقوق اجلند كاستعراضهم ،  احلقوق . وفصَّل الص ِّ
وتفقُّد أحواهلم ، والر ِّفق هبم يف السري ، وأن يقيم عليهم العرفاء ، والنقباء ، واختيار مواضع نزوهلم حملاربة 

لتعرُّف على أخبار العدو ابجلواسيس الث ِّقات العدو ِّ ، وإِّعداد ما حيتاج إِّليه اجلند من زاٍد ، وعلوفٍة ، وا
لسالمة اجلند ، وحتريضهم على اجلهاد وتذكريهم بثواب هللا ، وفضل الشَّهادة ، ومشاورة ذوي الرَّأي 
منهم ، وأن يلزمهم ِبا أوجبه هللا من حقوق ، وأن ينهاهم عن االشتغال عن اجلهاد بزراعٍة ، أو َتارٍة . 

 ستخرجت من رسائله ، ووصاَيه للقادة .وكلُّ هذه احلقوق قد ا

ـ إِّنَّ املتأم ِّل يف حركة الفتح اإلِّسالمي ِّ يرى توفيق هللا تعاىل جليوش اخلليفة أيب بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ 60
فقد استطاعت تلك اجليوش املظفَّرة أن تكسر شوكة الرُّومان ، والفرس ، وفتح تلك الد َِّير يف وقٍت 

روب ، ومن أهم ِّ أسباب تلك الفتوح ، إِّميان املسلمني ابحلق ِّ ؛ الذي يقاتلون من قياسيٍ  يف اتريخ احل
فات احلربيَّة يف املسلمني ، ومساحة املسلمني وعدالتهم مع تلك الشُّعوب ، ورَحة  أجله ، وأتصُّل الص ِّ

جال والقادة العظام املسلمني يف تقدير اجلزية واخلراج ووفاؤهم بعهودهم ، وثروة املسلمني الواسعة من الر ِّ 
 ، وإِّحكام اخلطَّة اإلِّسالميَّة احلربيَّة ، وغري ذلك من األسباب .



ـ عندما نزل املرض ابلصد ِّيق ، وأشرف على املوت ، قام بعدَّة إِّجراءات عمليَّة ؛ لتتمَّ عملية اختيار 61
د ِّيق اخلليفة القادم ، وهي : استشار كبار الصَّحابة من املهاجرين واألنصار . وبع د أن متَّ ترشيح الص ِّ

لعمر ، ووافق معظم الصَّحابة على ذلك ، كتب عهداً مكتوابً يُقرأ على النَّاس يف املدينة ويف األمصار ، 
وأخرب عمر بن اخلطاب خبطواته القادمة ، وعرَّفه ما عزم عليه ، وألزمه بذلك ، وأبلغ الناس بلسانه واعياً 

، وتوجَّه ابلدُّعاء إِّىل هللا يناجيه ، ويبثُّه كوامن نفسه ، وكلَّف عثمان بن  مدركًا حىتَّ ال حيصل أي لَْبسٍ 
عفان أن يتوىلَّ قراءة العهد على النَّاس ، وأخذ البيعة لعمر قبل موته ، وقام بتوجيه الفاروق عندما 

 اختلى به .

د ِّيق يف اختيار خليفته 62  من بعده ال تتجاوز الشُّورىـ إِّنَّ اخلطوات الَّيت سار عليها أبو بكٍر الص ِّ

أبي ِّ حاٍل من األحوال ، وإِّن كانت اإلِّجراءات املتَّبعة فيها غري اإلِّجراءات املتَّبعة يف تولية أيب بكٍر 
نفسه ، وهكذا متَّ عقد اخلالفة لعمر ابلشُّورى ، واالت ِّفاق ، ومل يرد يف التَّاريخ أيُّ خالٍف وقع حول 

أحداً هنض طوال عهده لينازعه األمر ، بل كان هناك إِّمجاٌع على خالفته ، خالفته بعد ذلك ، وال أنَّ 
 وعلى طاعته يف أثناء حكمه ، فكان اجلميع وحدًة واحدًة .

د ِّيق من هذه الدُّنيا بعد جهاٍد عظيٍم يف سبيل نشر دين هللا يف اآلفاق ، وستظلُّ 63 ـ خرج أبو بكر الص ِّ
نسانيَّة مدينًة هلذا  الشَّيخ اجلليل ؛ الذي َحل لواء دعوة الرَّسول )ص( بعد وفاته ، وَحى احلضارة اإلِّ

غرسه عليه الصَّالة والسَّالم ، وقام برعاية بذور العدل واحلريَّة ، وسقاها أزكى دماء الشُّهداء ، فاتت من  
َر التَّاريخ تقدُّمًا عظيمًا يف العلوم ، والثَّ  قافة ، والفكر ، وستظلُّ كل ِّ الثَّمرات عطاًء جزياًل ، حقَّق َعبـْ

د ِّيق ؛ ألنَّه جبهاده الرَّائع ، وبصربه العظيم َحى هللا به دين اإلِّسالم يف ثباته يف الردَّة  احلضارة مدينًة للص ِّ
 ، ونشر هللا به اإلِّسالم يف األمم ، والدُّول ، والشُّعوب حبركة الفتوحات العظيمة .

نَّقد والتَّوجيه ، وما هي إِّال حماولٌة متواضعٌة هدفها معرفة حقيقة ـ إِّنَّ هذا اجملهود املتواضع قابٌل لل64
عصر اخلالفة الرَّاشدة ، لكي نستفيد منها يف حركتنا املستمرَّة لتحكيم شرع هللا ، ونشر دعوته يف دنيا 

 النَّاس ، وبيين وبني النَّاقد قول الشاعر :

 َعْيَب فِّْيهِّ َوَعاَل وأسأُل هللا العليَّ العظيم ربَّ العرش الكرمي جلَّ َمْن ال  إِّْن َتِّْد َعْيباً َفُسدَّ اخلََلال
أن يتقبَّل هذا اجلهد قبواًل حسنًا ، وأن يبارك فيه ، وأن جيعله من أعمايل الصَّاحلة الَّيت أتقرَّب هبا إِّليه ، 

د ِّيقني وأن ال حيرمين ، وال إِّخواين الذين أعانوين على إِّكماله من األجر ، واملثوبة ، ور  فقة النَّبي ِّني ، والص ِّ
، والشُّهداء والصَّاحلني ، وأختم هذا الكتاب بقول هللا تعاىل : }رَبَـَّنا اْغفِّْر لَنَا َوإلِّْخَوانَِّنا الَّذِّيَن َسبَـُقواَن 



يمٌ  ميَانِّ َواَل ََتَْعْل يفِّ قـُُلوبَِّنا غِّالَو لِّلَّذِّيَن آَمُنوا َربَـَّنا إِّنََّك َرُؤوٌف َرحِّ إلِّ [ وبقول الشَّاعر 10: ]احلشر*{  ابِّ
 ابن الوردي ِّ البنه :

 أَبـَْعد اخَلرْي على أهلِّ الَكَساْلْحَتفِّْل لِّْلفِّْقهِّ يف الد ِّينِّ َوال  اْطُلبِّ العِّْلَم َوال َتْكَسْل َفَما
ْله َفَمنْ   َاٍل َوَخَوْلَواْهُجرِّ النـَّْوَم َوَحص ِّ قِّْر َما َبَذْلاَل تـَُقْل َقْد يـَْعرِّفِّ املطلوَب حيَْ   َتْشَتغْل َعْنُه ِبِّ

كلُّ َمْن َسار َعَلى الدَّْربِّ َوَصْلسبحانك اللَُّهمَّ وحبمدك ، أشهد أن ال إِّله إِّال   َذَهَبْت أَْراَببُه
 أنت ، أستغفرك ، وأتوب إِّليك

 واخر دعواان أنِّ احلمُد هلل رب ِّ العاملني

* * * 

 
 
 

 املصادر واملراجع

ن التَّاريخ ، د . إِّبراهيم علي شعوط ، املكتب اإلِّسالمي الطَّبعة السادسة ـ أابطيل جيب أن َُتحى م1
 م .1988هـ  1408

د ِّيق أول اخللفاء الرَّاشدين ، حممد رشيد رضا ، دار الكتب العلميَّة بريوت 2 ـ  1403ـ أبو بكٍر الص ِّ
 م .1983

د ِّيق أفضل الصَّحابة وأحقُّهم ابخلالفة ، حممَّ 3 د بن عبد الرَحن بن حممَّد بن قاسم ، دار ـ أبو بكٍر الص ِّ
 م .1996هـ  1417القاسم الطَّبعة األوىل 

د ِّيق ، د . نزار احلديثي ، د . خالد جاسم اجلنايب ، دار الشُّؤون الثقافية العامة ، 4 ـ أبو بكٍر الص ِّ
 م .1989العراق ، الطَّبعة األوىل 

د ِّيق ، علي الطنطاوي ، دار ا5 هـ  1406ملنارة ، جدَّة ، السُّعوديَّة ، الطبعة الثَّالثة ـ أبو بكٍر الص ِّ
 م .1986

د ِّيق ، حممَّد مال هللا ، مكتبة ابن تيميَّة ، الطبعة األوىل 6  م .1989هـ  1410ـ أبو بكٍر الص ِّ

 هـ .1415ـ أبو بكٍر رجل الدَّولة ، جمدي َحدي ، دار طيبة الر َِّيض ، الطبعة األوىل 7

 السُّلطانيَّة أليب احلسن املاوردي ، دار الكتب العلميَّة بريوت .ـ األحكام  8



د ِّيق ، د . مجال عبد اهلادي حممَّد 9 ـ أخطاء جيب أن ُتصحح يف التَّاريخ ، استخالف أيب بكر الص ِّ
 م .1986هـ  1406مسعود ، دكتورة وفاء حممَّد رفعت مجعة ، دار الوفاء ، املنصورة ، الطَّبعة األوىل 

 م .1989هـ  1409األساس يف السُّنَّة ، سعيد حوَّى ، دار السَّالم ِبصر ، الطبعة األوىل ـ 10

اث العريب ِّ ، 11 ـ ُأْسد الغابة يف معرفة الصَّحابة ، أليب احلسن علي بن حممَّد اجلزري ، دار إِّحياء الرتُّ
 م .1996هـ  1417الطبعة األوىل 

ياسة ، رفيق العظم ، دار الرَّائد العريب ، بريوت ـ لبنان ، ـ أشهر مشاهري اإلِّسالم يف احلرب والس ِّ 12
 م .1983هـ  1403الطَّبعة السَّادسة 

هـ  1420ـ أصحاب الرَّسول ، حممود املصري ، مكتبة أيب حذيفة السَّلفي ، الطَّبعة األوىل 13
 م .1999

 

أليب الربيع سليمان الكالعي ـ االكتفاء ِبا تضمَّنه من مغازي رسول هللا والثَّالثة اخللفاء ، 28
 م .1997هـ  1417األندلسي، عامل الكتب، بريوت، الطَّبعة األوىل 

ن ، القاهرة ، الطَّبعة األوىل 29 ـ البداية والن ِّهاية ، أبو الفداء احلافظ بن كثري الد ِّمشقي ، دار الرََّيَّ
 م .1988هـ  1408

م 1987هـ  1407دار الفكر بريوت ، الطَّبعة األوىل  ـ اتريخ األمم وامللوك ، أليب جعفر الطَّربي ،30
. 

ياسي ، د . عبد املنعم الدُّسوقي ، دار اخللفاء مصر .31  ـ اتريخ األنصار الس ِّ

هـ  1407ـ اتريخ اإلِّسالم للذَّهب ، عهد اخللفاء الرَّاشدين ، دار الكتاب العريب ، الطَّبعة األوىل 32
 م .1987

، اخللفاء الرَّاشدون ، حممود شاكر ، املكتب اإلِّسالميُّ ، الطَّبعة اخلامسة  ـ التَّاريخ اإلِّسالميُّ 33
 م .1990هـ  1411

ـ التَّاريخ اإلِّسالميُّ مواقف وعرب ، د . عبد العزيز عبد هللا احلميدي ، دار الدَّعوة ، اإلِّسكندريَّة ، 34
 . م1998هـ  1418دار األندلس اخلضراء ، جدَّة ، الطَّبعة األوىل 

ـ اتريخ اخلالفة الرَّاشدة ، حممَّد بن أَحد كنعان ، مؤسَّسة املعارف ، بريوت ـ لبنان ، الطَّبعة األوىل 35
 م .1997هـ  1417



ـ اتريخ اخللفاء لإلِّمام جالل الد ِّين السُّيوطي ، ُعين بتحقيقه إِّبراهيم صاحل ، دار صادر ، بريوت ، 36
 م .1997هـ  1417الطَّبعة األوىل 

اتريخ الدَّعوة إِّىل اإلِّسالم يف عهد اخللفاء الرَّاشدين ، د . يسري حممَّد هاين ، الطَّبعة األوىل  ـ37
 هـ جامعة أم ِّ القرى ، معهد البحوث العلميَّة ، وإِّحياء الرتاث .1418

املصري ، ـ اتريخ الدَّعوة اإلِّسالميَّة يف زمن الرَّسول )ص( واخللفاء الرَّاشدين ، د . مجيل عبد هللا 38
 م .1987هـ  1407مكتبة الدَّار ابملدينة املنوَّرة ، الطَّبعة األوىل 

ياسي والعسكري ، د . علي معطي ، مؤسَّسة املعارف ، بريوت ، الطَّبعة األوىل 39 ـ التَّاريخ الس ِّ
 م .1998هـ  1419

، بريوت ، دار الفكر ، دمشق ـ اتريخ القضاء يف اإلِّسالم ، د . حممَّد الزُّحيلي ، دار الفكر املعاصر 40
 م .1995هـ  1415، الطبعة األوىل 

 م .1980هـ  1400ـ اتريخ اليعقويب ، دار بريوت للط ِّباعة والنشر ، طبعة 41

 

ـ اتريخ بغداد أو مدينة السَّالم ، أليب بكٍر أَحد بن عليٍ  اخلطيب البغدادي ِّ ، دار الكتب العلميَّة ، 42
 بريوت ، لبنان .

 م .1995يخ صدر اإلِّسالم وفجره ، د . شحادة علي النَّاطور ـ اتر 43

ـ اتريخ فتوح الشَّام ، حتقيق عبد املنعم عبد هللا عامر ، أليب زكرَي يزيد بن حممَّد األزدي ِّ ، مؤسَّسة 44
 م .1970القاهرة 

املقدسي ، عامل  ـ التبيني يف أنساب القرشي ِّني ، أليب حممَّد عبد هللا بن أَحد بن حممَّد بن قدامة45
 الكتب ، بريوت .

ياسي يف اإلِّسالم ، منري الغضبان ، دار السالم ، الطَّبعة الثانية 46 م 1988هـ  1408ـ التَّحالف الس ِّ
. 

اد العريب ِّ 47 مذي ، عبد الرَحن بن عبد الرَّحيم املباركفوري ، دار االحت ِّ ـ حتفة األحوذي بشرح الرت ِّ
 م .1965هـ  1385ة للطباعة ، الطَّبعة الثَّاني

ـ تراث اخللفاء الرَّاشدين يف الفقه اإلِّسالمي ، د . صبحي حممصاين ، دار العلم للماليني ، الطَّبعة 48
 م .1984األوىل 

بية القياديَّة للغضبان ، دار الوفاء املنصورة ، الطَّبعة األوىل 49  م .1998هـ  1418ـ الرتَّ



د ِّيق ، د . حممَّد بن صامل السَّلمي ، دار ـ ترتيب وهتذيب البداية والن ِّهاية 50 ، خالفة أيب بكٍر الص ِّ
 م .1997هـ  1418الوطن الر َِّيض ، الطَّبعة األوىل 

 م .1970هـ  1389ـ تفسري ابن كثري ، دار الفكر للط ِّباعة بريوت ، الطَّبعة الثانية 51

، والسَّبع املثاين لآللوسي )حممود ـ تفسري اآللوسي املسمَّى روح املعاين يف تفسر القران العظيم 52
 اآللوسي البغدادي( ، إِّدارة الطبعة املصطفائيَّة ، ابهلند ، بدون ذكر سنة الطَّبع .

اث العريب ِّ ، بريوت الطَّبعة الثَّالثة .53  ـ تفسري الرَّازي ، دار إِّحياء الرتُّ

ن القامسي ، دار الفكر ، بريوت ، الطَّبعة ـ تفسريالقامسي املسمَّى حماسن التَّأويل ، حممَّد مجال الد ِّي54
 م .1978هـ  1398الثانية 

اث العريب ، بريوت 55 ـ تفسري القرطب أليب عبد هللا حممَّد بن أَحد األنصاري القرطب ، دار إِّحياء الرتُّ
 م .1965، لبنان 

، دار الفكر املعاصر ، بريوت ، ـ التَّفسري املنري يف العقيدة ، والشريعة ، واملنهج ، د . وهبة الزُّحيلي 56
 م .1991هـ  1411دار الفكر ، دمشق ، الطَّبعة األوىل 

 

ـ التَّفوُّق والنَّجابة على هنج الصَّحابة ، َحد بن بليه بن مرهان العجمي ، مكتبة العبيكان ، الر َِّيض 57
 ، الطَّبعة األوىل .

 ، حممَّد السَّي ِّد حممَّد يوسف ، دار السَّالم ، مصر ـ التمكني لألمَّة اإلِّسالميَّة يف ضوء القران الكرمي58
 م .1997هـ  1418، الطَّبعة األوىل 

اث العريب ِّ بريوت ، الطَّبعة الثالثة 59 ـ هتذيب اتريخ دمشق الكبري البن عساكر ، دار إِّحياء الرتُّ
 م .1987هـ  1407

م فتنة الردَّة يف عهد اخل60 د ِّيق ، د . مهد رزق هللا أَحد ، ـ الثَّابتون على اإلِّسالم أَيَّ ليفة أيب بكٍر الص ِّ
 م .1996هـ  1417دار طيبة ، الطَّبعة األوىل 

ـ جامع األصول يف أحاديث الرَّسول ، أبو السَّعادات املبارك بن حممَّد اجلزري ، حتقيق عبد القادر 61
 هـ .1392األرانؤوط ، طبع مكتبة احللواين ، سورية عام 

هـ  1403خالق الرَّاوي ، واداب السَّامع للخطيب البغدادي ِّ ، مكتبة املعارف ، ابلر َِّيض ـ اجلامع أل62
 م .1983



ياسة الشَّرعيَّة ، حممَّد خري هيكل ، الطَّبعة األوىل 63 م ، دار 1993هـ  1414ـ اجلهاد والقتال يف الس ِّ
 البيارق ، عمَّان .

 م .1995هـ  1416اهيم بيضون ، دار النهضة العربيَّة ، طبعة ـ احلجاز والدَّولة اإلِّسالميَّة ، د . إِّبر 64

هـ  1407ـ احلرب النَّفسيَّة من منظوٍر إِّسالمي ، د . أَحد نوفل ، دار الفرقان ، عمَّان ، طبعة عام 65
 م .1987

 م .1997ـ حركة الردَّة ، د . علي العتوم ، مكتبة الرسالة احلديثة ، عمَّان ، الطَّبعة الثَّانية ، 66

 م .1999ـ احلركة السَّنوسيَّة يف ليبيا ، علي حممَّد الصَّاليب ، دار البيارق ، عمَّان ، طبعة أوىل ، 67

 م .1982ـ حركة الفتح اإلِّسالمي ِّ ، شكري فيصل ، دار العلم للماليني ، الطَّبعة السَّادسة ، 68

م 1980هـ  1400الفكر ، الطَّبعة األوىل ، ـ حروب اإلِّسالم يف الشَّام ، حممَّد أَحد ابمشيل ، دار 69
. 

 ـ حروب الردَّة من قيادة النَّب إِّىل إِّمرة أيب بكٍر ، شوقي أبو خليل ، دار الفكر ، دمشق .70

 

 م .1994هـ  1415ـ حروب الردَّة وبناء الدَّولة اإلِّسالميَّة ، أَحد سعيد بن سامل ، دار املنار ، 71

 م .1979هـ  1399أَحد ابمشيل ، دار الفكر ، الطَّبعة األوىل ـ حروب الردَّة ، حممَّد 72

ـ احلكم بغري ما أنزل هللا ، أحواله وأحكامه ، د . عبد الرَحن بن صاحل احملمود ، دار طيبة ، الر َِّيض 73
 م .1999هـ  1420، الطَّبعة األوىل ، 

األصفهاين ، دار الكتب العلميَّة ،  ـ حلية األولياء وطبقات األصفياء ، أليب نعيم أَحد بن عبد هللا74
 بريوت .

 م .1979ـ حياة أيب بكٍر ، حممود شلب ، دار اجليل ، بريوت ، الطَّبعة األوىل ، عام 75

 م دار الفكر ، بريوت .1972ـ خامت النَّبي ِّني ، أليب زهرة ، الطَّبعة األوىل ، 76

 م .1987هـ  1407السُّعودية ، الطَّبعة الرَّابعة ،  ـ خالد بن الوليد ، صادق إِّبراهيم عرُجون ، الدَّار77

 ـ اخلراج ، أليب يوسف ، منشورات مكتبة الر َِّيض احلديثة ، بدون اتريخ طبع .78

د ِّيق ، د . حممَّد أَحد عاشور ، مجال عبد املنعم الكومي ، دار االعتصام .79  ـ خطب أيب بكٍر الص ِّ

مويَّة من فتح الباري ، د . حيىي إِّبراهيم اليحىي ، دار اهلجرة السُّعودية ، ـ اخلالفة الرَّاشدة والدَّولة األ 80
 م .1996هـ  1417الطبعة األوىل 



ـ اخلالفة واخللفاء الرَّاشدون بني الشُّورى والدميقراطية ، سامل هبنساوي ، مكتبة املنار اإلِّسالميَّة ،  81
 م .1997هـ  1418الكويت ، الطَّبعة الثانية 

خللفاء الرَّاشدون بني االستخالف واالستشهاد ، صالح عبد الفتاح اخلالدي ، دار القلم ، ـ ا 82
 م .1995هـ  1416دمشق ، الدَّار الشَّامية ، بريوت ، الطَّبعة األوىل 

م 1986هـ  1406ـ اخللفاء الرَّاشدون ، عبد الوهاب النَّجار ، دار القلم ، بريوت ، الطَّبعة األوىل  83
. 

لفاء الرَّسول ، خالد حممَّد خالد ، دار اثبت ، القاهرة ، دار الفكر ، دمشق ، الطَّبعة األوىل ـ خ 84
 م .1994هـ  1415

مام السُّيوطي ، الناشر حممَّد أمني دمج ، بريوت ـ لبنان . 85  ـ الدرُّ املنثور يف التفسري ابملأثور ، اإلِّ

 راهيم الشَّريف ، دار الفكر العريب .ـ دراسات يف احلضارة اإلِّسالميَّة ، أَحد إِّب 86

 

رية النَّبويَّة ، عماد الدين خليل ، الطَّبعة احلادية عشرة ،  87 م 1989هـ  1409ـ دراسات يف الس ِّ
 بريوت .

ـ دراساٌت يف عهد النُّبوَّة واخلالفة الرَّاشدة ، د . عبد الرَحن الشُّجاع ، دار الفكر املعاصر ، الطبَّعة  88
 م .1999هـ  1419األوىل 

ـ دالئل النُّبوَّة ومعرفة أحوال صاحب الشَّريعة ، أليب بكر حممَّد البيهقي ، حتقيق عبد املعطي  89
 هـ ، دار الكتب العلميَّة بريوت .1405قلعجي ، الطَّبعة األوىل 

م ، دمشق ـ دواعي الفتوحات اإلِّسالميَّة ودعاوى املستشرقني ، د . مجيل عبد هللا املصري ، دار القل90
 م .1991هـ  1411، الدَّار الشَّاميَّة بريوت ، الطَّبعة األوىل 

ياسيَّة العامَّة يف القرنني األوَّل ، والثَّاين للهجرة ، د . أَحد إِّبراهيم 91 ـ دور احلجاز يف احلياة الس ِّ
 م .1977الشَّريف ، دار الفكر العريب ، الطَّبعة الثَّانية 

ياسي ل92 م ، 1996هـ  1417لصَّفوة يف صدر اإلِّسالم ، السَّي ِّد عمر ، الطَّبعة األوىل ، ـ الدَّور الس ِّ
 م .1996هـ  1417املعهد العاملي للفكر اإلِّسالمي 

ـ الدَّولة العربيَّة اإلِّسالميَّة األوىل ، عصام حممد سابور ، دار النهضة العربيَّة ، بريوت ، الطَّبعة الثالثة 93
 م .1995



لعربيَّة اإلِّسالميَّة ، منصور احلرايب ، منشورات مجعية الدَّعوة اإلِّسالميَّة الل ِّيبيَّة ، الطَّبعة ـ الدَّولة ا94
 م .1987هـ  1396الثانية 

م 1987هـ  1408ـ ديوان الردَّة ، د . علي العتوم ، مكتبة الر ِّسالة احلديثة ، عمَّان ، الطَّبعة األوىل 95
. 

 قيق وليد عرفات .ـ ديوان حسَّان بن اثبت ، حت96

هـ ، 694ـ الر َِّيض النَّضرة يف مناقب العشرة ، أليب جعفر أَحد الشَّهري ابحملب ِّ الطربي ِّ ، املتوىف 97
 املكتبة القي ِّمة ، القاهرة .

 ـ سلسلة األحاديث الصَّحيحة ، حملمَّد انصر الدين األلباين ، منشورات املكتب اإلِّسالمي .98

جستاين ، حتقيق وتعليق : عزَّت الدَّعاس ـ سنن أيب داود ، سلي99  هـ سورية .1391مان الس ِّ

مذي ، دار الفكر 100 مذي ، أبو عيسى حممَّد بن عيسى الرت ِّ  هـ .1398ـ سنن الرت ِّ

ياسة الشَّرعية بني الرَّاعي والرَّعية ، لشيخ اإلِّسالم ابن تيميَّة .101  ـ الس ِّ

 

بن عثمان الذَّهب ، مؤسسة الر ِّسالة ، الطَّبعة السَّابعة ـ سري أعالم النبالء ، حممد بن أَحد 102
 م .1990هـ  1410

رية احللبيَّة يف سرية األمني واملأمون ، علي بن برهان الد ِّين احللب ، دار املعرفة .103  ـ الس ِّ

رية النَّبويَّة : عرض وقائع وحتليل أحداث ، د . علي حممد الصَّالَّيب ، دار التَّ 104 وزيع والنشر ـ الس ِّ
 م .2001هـ  1422اإلِّسالميَّة ، الطَّبعة األوىل 

رية النَّبويَّة يف ضوء املصادر األصليَّة ، د . مهدي رزق هللا أَحد ، الطَّبعة األوىل 105 هـ، 1412ـ الس ِّ
 مركز امللك فيصل للبحوث والد ِّراسات اإلِّسالميَّة، الر َِّيض.

رية النَّبويَّة أليب شهبة،106  م.1996هـ  1417دار القلم دمشق، الطَّبعة الثَّانية  ـ الس ِّ

رية النَّبوية البن هشام ، دار إِّحياء الرتاث ، الطَّبعة الثَّانية 107  م.1997هـ  1417ـ الس ِّ

باعي ، املكتب اإلِّسالمي ، بريوت لبنان ، 108 رية النَّبويَّة : دروٌس وعرب ، د . مصطفى الس ِّ ـ الس ِّ
 م .1986هـ  1406الطَّبعة التَّاسعة 

رية النَّبويَّة البن كثري ، لإلِّمام أيب الفداء إِّمساعيل ، حتقيق مصطفى عبد الواحد ، الطَّبعة 109 ـ الس ِّ
 هـ ، دار الفكر ، بريوت .1398الثَّانية 



اث ، بطنطا ، الطَّبعة األوىل110 د ِّيق ، جمدي فتحي السَّي ِّد ، دار الصَّحابة للرتُّ  ـ سرية وحياة الص ِّ
 م .1996هـ  1417

هـ  1405ـ الشُّورى بني األصالة واملعاصرة ، عز الد ِّين التَّميمي ، دار البشري ، الطَّبعة األوىل 111
 م .1985

د ِّيق ، وعمر بن اخلطاب برواية البالذري يف أنساب األشراف ، حتقيق د 112 ـ الشَّيخان أبو بكر الص ِّ
 م .1997هـ  1418السُّعودية ، الطَّبعة الثَّالثة  . إِّحسان صدقي العمد ، املؤَتن للنَّشر ،

هـ  1411ـ صحيح البخاري أليب عبد هللا حممد بن إِّمساعيل البخاري ، دار الفكر ، الطَّبعة األوىل 113
 م .1991

م 1988هـ  1408ـ صحيح اجلامع الصغري وزَيدته ، حممد انصر الدين األلباين ، الطَّبعة الثالثة ، 114
 إلِّسالمي ، بريوت ، لبنان .، املكتب ا

رية النَّبويَّة ، إِّبراهيم صاحل العلي ، دار النَّفائس ، الطَّبعة الثالثة ، 115 م 1998هـ  1408ـ صحيح الس ِّ
. 

 

ـ الصحيح املسند من فضائل الصَّحابة أليب عبد هللا مصطفى العدوي ، دار ابن عفَّان ، السُّعودية 116
 م .1995هـ  1416، الطَّبعة األوىل 

 ـ صحيح سنن ابن ماجه حملمَّد انصر الد ِّين األلباين ، منشورات املكتب اإلِّسالمي .117

 ـ صحيح سنن أيب داود حملمد انصر الدين األلباين، منشورات املكتب اإلسالمي.118

 م .1929هـ  1347ـ صحيح مسلم بشرح النَّووي ، املطبعة املصريَّة ابألزهر ، الطَّبعة األوىل 119

ـ صحيح مسلم ، حتقيق حممَّد فؤاد عبد الباقي ، دار إِّحياء الرتاث العريب ، بريوت ـ لبنان ، الطَّبعة 120
 م .1972الثانية 

د ِّيق أول اخللفاء ، عبد الرَحن الشَّرقاوي ، دار الكتاب العريب ، الطَّبعة األوىل 121 هـ  1410ـ الص ِّ
 م .1990

د ِّيق أبو بكر ، حممَّد حس122  م .1971ني هيكل ، دار املعارف ِبصر طـ الص ِّ

 ـ صفة الصَّفوة ، لإلِّمام أيب الفرج ابن اجلوزي ، دار املعرفة ، بريوت .123

هـ  1418ـ صفحات من اتريخ ليبيا اإلِّسالمي ، علي حممد الصَّالَّيب ، دار البيارق ، عمَّان 124
 م .1998



ة تنف ِّذها جمموعاٌت خاصَّة من الصَّحابة ، د ـ صور من جهاد الصَّحابة ، عمليات جهاديَّة خاصَّ 125
 م .2000هـ  1421. صالح عبد الفتاح اخلالدي ، دار القلم ، دمشق ، الطَّبعة األوىل 

 ـ الطَّبقات الكربى ، البن سعد ، دار صادر ، بريوت .126

د ِّيق ، عباس حممود العقاد ، املكتبة العصرية ، بريوت .127  ـ عبقرية الص ِّ

د ِّيق ، حممود علي البغدادي ، دار النَّدوة اجلديدة ، بريوت ، ـ 128 مام أبو بكر الص ِّ عتيق العتقاء اإلِّ
 م .1994هـ  1414الطَّبعة األوىل 

اث ، بريوت ، الطَّبعة الثانية 129 ن للرتُّ ـ العشرة املبشرون ابجلنَّة ، د . سيد اجلميلي ، دار الرََّيَّ
 م .1988هـ  1408

فة الرَّاشدة ، د . أكرم ضياء العمري ، مكتبة العلوم واحلكم ، املدينة املنوَّرة ، الطَّبعة ـ عصر اخلال130
 م .1994هـ  1414األوىل 

ـ عصر اخللفاء الرَّاشدين ، دكتورة فتحية عبد الفتاح الن ِّرباوي ، الدَّار السُّعودية ، الطَّبعة الثالثة 131
 م .1994هـ  1415

 

 م .2000هـ  1421عبد املنعم اهلامشي ، دار ابن كثري ، الطَّبعة الثالثة ـ عصر الصَّحابة ، 132

ـ عقيدة أهل السنَّة واجلماعة يف الصَّحابة الكرام ، د . انصر بن علي عائض حسن الشيخ ، 133
 م .1993هـ  1413مكتبة الرشد ، الر َِّيض ، الطَّبعة األوىل 

فراط ، وا134 لتفريط ، د . سليمان بن سامل بن رجاء السُّحيمي ، ـ العقيدة يف أهل البيت بني اإلِّ
مام البخاري ، الطَّبعة األوىل   م .2000هـ  1420مكتبة اإلِّ

ـ العمليات التَّعرضيَّة والد ِّفاعية عند املسلمني ، الرَّائد هناد عباس شهاب اجلبوري ، دار احلريَّة 135
 بغداد .

اخلطيب ، إِّعداد حممد سعيد مبيض ، دار الثقافة ،  ـ العواصم من القواصم ، حتقيق حمب ِّ الدين136
 م .1989الدَّوحة ، الطَّبعة الثانية 

ـ عيون األخبار أليب حممَّد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ، دار الكتب العلميَّة ، الطَّبعة األوىل 137
 م .1986هـ  1406

 هـ .1401ـ فتح الباري : املطبعة السَّلفيَّة ، الطَّبعة الثانية 138



هـ  1407ـ فتوح البلدان أليب العباس أَحد بن حيىي البالذري ، مؤسَّسة املعارف ، بريوت ، لبنان 139
 م .1987

 ـ فتوح الشَّام ، حممَّد بن عمر الواقدي ، دار ابن خلدون .140

هـ  1419ـ فرائد الكالم للخلفاء الكرام ، قاسم عاشور ، دار طويق السُّعودية ، الطَّبعة األوىل 141
 م .1998

 ـ الفصل يف امللل واألهواء والن ِّحل ، أليب حممَّد بن حزم الظاهري ، مكتبة اخلاجني مصر .142

ـ فضائل الصَّحابة أليب عبد هللا أَحد بن حممَّد بن حنبل ، دار ابن اجلوزي ، السُّعودية ، الطَّبعة 143
 م .1999هـ  1420الثَّانية 

الكرمي ، د . علي حممَّد الصَّالَّيب ، دار الوفاء ، املنصورة ، الطَّبعة األوىل  ـ فقه التَّمكني يف القران144
 م .2001هـ  1421

هـ  1412ـ فقه الشُّورى واالستشارة ، د . توفيق الشَّاوي ، دار الوفاء ابملنصورة ، الطَّبعة الثانية 145
 م .1992

 

شركة املطبوعات للتَّوزيع والنَّشر ، لبنان ، الطَّبعة  ـ الفنُّ العسكريُّ اإلِّسالميُّ ، د . َيسني سويد ،146
 م .1988هـ  1409األوىل 

ـ يف التَّاريخ اإلِّسالمي ، د . شوقي أبو خليل ، دار الفكر املعاصر ، بريوت ، الطَّبعة الثانية 147
 م1996هـ  1417

 م .1980هـ  1400ـ يف ظالل القران ، سي ِّد قطب ، دار الشُّروق ، الطَّبعة التاسعة 148

رية النَّبوية ، حممَّد قلعجي ، دار النفائس ، الطَّبعة األوىل ، 149 م 1996هـ  1416ـ قراءة سياسيَّة للس ِّ
 بريوت ـ لبنان .

هـ  1420ـ قصَّة بعث جيش أسامة ، د . فضل إِّهلي ، دار ابن حزم ، بريوت ، الطَّبعة الثَّانية 150
 م .2000

هد الرَّسول ، د . عبد هللا حممَّد الرَّشيد ، دار القلم دمشق ، الطَّبعة األوىل ـ القيادة العسكرية يف ع151
 م .1990هـ  1410

ـ الكامل يف التاريخ ، أبو احلسن علي بن أيب املكارم الشيباين املعروف اببن األثري ، حتقيق علي 152
 م .1989هـ  1408شريي ، دار إِّحياء الرتاث العريب ، بريوت ، الطَّبعة األوىل 



 هـ .1412ـ كيف نكتب التَّاريخ اإلِّسالمي ، حممَّد قطب ، دار الوطن السُّعودية ، الطَّبعة األوىل 153

 ـ لطائف املعارف ، البن رجب احلنبلي .154

ـ ماثر اإلِّانفة يف معامل اخلالفة ، للقلقشندي ، حتقيق عبد الستار أَحد الفرج ، عامل الكتب ، 155
 بريوت .

الزَّوائد ومنبع الفوائد ، نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي ، دار الرََّين ، القاهرة ، دار ـ جممع 156
 الكتاب العريب بريوت .

ـ جمموعة الفتاوى ، تقي الد ِّين أَحد بن تيميَّة احلَرَّاين ، دار الوفاء ، مكتبة العبيكان ، الطَّبعة 157
 م .1997هـ  1418األوىل 

ياسيَّة للعهد النَّبوي ِّ ، واخلالفة الرَّاشدة ، حممَّد َحيد هللا ، دار النفائس ،  ـ جمموعة الواثئق158 الس ِّ
 م .1985هـ  1405الطَّبعة اخلامسة 

 م .1995هـ  1415ـ حممٌَّد رسول هللا ، حممَّد صادق عرجون ، دار القلم ، الطَّبعة الثانية 159

 

مان السُّويكت ، مكتبة التَّوبة ، الر َِّيض ، الطَّبعة األوىل ـ حمنة املسلمني يف العهد املكي ِّ ، د . سلي160
 م .1992هـ  1412

ـ املرتضى سرية أمري املؤمنني أيب احلسن علي بن أيب طالب ، أليب احلسن النَّدوي ، دار القلم ، 161
 م .1998هـ  1419دمشق ، الطَّبعة الثانية 

هـ 1414، خالد أبو صاحل ، دار الوطن ، الطَّبعة األوىل ـ مرض النَّب ، ووفاته ، وأثره على األمَّة 162
. 

ـ مروج الذَّهب ، ومعادن اجلواهر أليب احلسن علي ِّ بن احلسني بن علي املسعودي ، دار املعرفة ، 163
 م .1982هـ  1403بريوت 

ىي ، دار ـ مروَيت أيب خمنف يف اتريخ الطَّربي عصر اخلالفة الرَّاشدة ، د . حيىي إِّبراهيم اليح164
 هـ .1410العاصمة ابلر َِّيض ، الطَّبعة األوىل 

ـ املستدرك على الصَّحيحني أليب عبد هللا حممَّد بن عبد هللا النَّيسابوري ، ودار الكتب العلمية ، 165
 م .1990هـ  1411بريوت ـ لبنان ، الطَّبعة األوىل 

هـ  1418الر ِّسالة ، الطَّبعة األوىل  ـ املستفاد من قصص القران ، عبد الكرمي زيدان ، مؤسَّسة166
 م .1997



ـ املسلمون والرُّوم يف عصر النُّبوَّة ، د . عبد الرَحن أَحد سامل ، دار الفكر العريب ، طبعة 167
 م .1997هـ  1418

 ـ معارك خالد بن الوليد ضدَّ الفرس ، عبد اجلبَّار حممود السَّامرائي ، الدَّار العربيَّة للموسوعات ،168
 م .1984لبنان ، الطَّبعة األوىل 

ـ معارك خالد بن الوليد ، د . َيسني سويد ، املؤسَّسة العربيَّة للد ِّراسة والنَّشر ، الطَّبعة الرابعة 169
 م .1989

 م .1977هـ  1397ـ معجم البلدان ، َيقوت احلموي ، دار صادر ، بريوت 170

هـ ، دار مكتبة العلوم 360هـ  260د الطَّرباين ، ـ املعجم الكبري أليب القاسم سليمان بن أَح171
 م .1985هـ  1406واحلكم ، الطَّبعة الثانية 

ـ املغازي للواقدي ، حممَّد بن عمر بن واقد ، حتقيق مارسدن جوسن ، عامل الكتب بريوت ، 172
 م .1984هـ  1404الطَّبعة الثالثة 

 ـ مقد ِّمة ابن خلدون .173

 

يف ضوء القران والسُّنَّة ، د . أَحد أبو الشَّباب ، املكتبة العصريَّة ، بريوت ، ـ مقو ِّمات النَّصر 174
 م .1999هـ  1420الطَّبعة األوىل 

هـ  1404ـ مالمح الشُّورى يف الدَّعوة اإلِّسالميَّة ، عدانن علي رضا النَّحوي ، الطَّبعة الثَّانية 175
 م .1984

هـ  1411إِّبراهيم بيضون ، دار النَّهضة العربيَّة ، بريوت  ـ من دولة عمر إِّىل دولة عبد امللك ،176
 م .1991

رية ، صاحل أَحد الشَّامي ، املكتب اإلِّسالمي ، الطَّبعة الثَّانية 177 م 1992هـ  1413ـ من معني الس ِّ
. 

 ـ منهاج السُّنة البن تيميَّة ، حتقيق حممَّد رشاد سامل ، مؤسسة قرطبة .178

هـ  1406التَّاريخ اإلِّسالمي ، حممَّد صامل العلياين ، دار طيبة ، الطَّبعة األوىل ـ منهج كتابة 179
 م .1986

اث بطنطا ، مصر ، 180 د ِّيق مع النَّب يف مكَّة ، د . عاطف ملاضة ، دار الصَّحابة للرتُّ ـ مواقف الص ِّ
 م .1993هـ  1413الطَّبعة األوىل 



د ِّيق مع النَّب يف امل181 اث ، الطبعة األوىل ـ مواقف الص ِّ دينة ، د . عاطف ملاضة ، دار الصَّحابة للرتُّ
 م .1993هـ  1413

ـ موسوعة التَّاريخ اإلِّسالمي ِّ ، د . أَحد شلب ، مكتبة النَّهضة املصريَّة ، القاهرة ، الطَّبعة الثَّانية 182
 م .1987عشرة 

د ِّيق ، د . حممد رواس قلع183 جي ، دار النَّفائس ، الطَّبعة الثانية ـ موسوعة فقه أيب بكٍر الص ِّ
 م .1994هـ  1415

ـ موسوعة نضرة النَّعيم يف مكارم أخالق الرَّسول الكرمي ، جمموعة من العلماء إبِّشراف صاحل عبد 184
 م دار الوسيلة ، جدَّة .1998هـ  1418هللا بن َحيد إِّمام وخطيب احلرم املك ِّي ، الطَّبعة األوىل 

 أبو عبد هللا مصعب بن عبد هللا بن مصعب الزُّبريي ، دار املعارف القاهرة . ـ نسب قريش ،185

هـ  1416ـ نظام احلكم يف اإلِّسالم ، عارف أبو عيد ، دار النَّفائس ، األردن ، الطَّبعة األوىل 186
 م .1996

، بريوت ، الطَّبعة ـ نظام احلكم يف الشَّريعة والتَّاريخ اإلِّسالمي ، ظافر القامسي ، دار النَّفائس 187
 م .1987هـ  1407الثالثة 

 

ـ نظام احلكم يف عهد اخللفاء الرَّاشدين ، َحد حممَّد العمد ، املؤسَّسة اجلماعيَّة للد ِّراسات والنَّشر 188
 م .1994هـ  1414والتَّوزيع ، بريوت ، الطَّبعة األوىل 

اتيب اإلِّد189 اريَّة ، حممَّد عبد احلي الكتاين اإلِّدريسي احلسين ـ نظام احلكومة النَّبويَّة املسمَّى الرتَّ
 الفارسي ، شركة األرقم بن أيب األرقم ، بريوت .

 ـ نقد علمي لكتاب اإلِّسالم وأصول احلكم ، حممَّد الطَّاهر ابن عاشور .190

 احي .ـ الن ِّهاية يف غريب احلديث ، البن األثري ، حتقيق طاهر أَحد الزَّاوي ، وحممود حممد الطن191

ـ نونية القحطاين أليب حممد عبد هللا بن حممد األندلسي القحطاين ، دار السَّوادي السُّعودية ، 192
 م .1989هـ  1410الطَّبعة الثَّالثة 

ـ اهلجرة النَّبوية املباركة ، د . عبد الرَحن الرب ، دار الكلمة ، املنصورة ، مصر ، الطَّبعة األوىل 193
 م .1997هـ  1418

اهلجرة يف القران الكرمي ، أحزمي سامعون جزويل ، مكتبة الرُّشد الر َِّيض ، الطَّبعة األوىل  ـ194
 م .1996هـ  1417



 ـ الوحي وتبليغ الر ِّسالة ، د . حيىي اليحىي ، أخذت من املؤلف صورة قبل الطَّبع .195

 م .1984هـ  1405ـ وقائع ندوة النُّظم اإلِّسالميَّة ، أبو ظب 196

الية الشُّرطة يف اإلِّسالم ، العميد الدكتور َّنر بن حممَّد احلميداين ، دار عامل الكتب ، الر َِّيض ، ـ و 197
 م .1994هـ  1414الطَّبعة الثانية 

ـ الوالية على البلدان يف عصر اخللفاء الرَّاشدين ، د . عبد العزيز إِّبراهيم العمري ، الطَّبعة األوىل 198
 هـ .1409

 صدر اإلِّسالم ، د . عبد الرَحن ُشجاع ، دار الفكر . دمشق .ـ اليمن يف 199

 

* * * 

 
 
 
 

 فهرس احملتوَيت

 املوضوعالصفحة

 4اإلِّهداء

 5مقد ِّمة

 الفصل األوَّل

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ يف مكة  أبو بكٍر الص ِّ

 املبحث األوَّل

 اجلاهليَّةامسه ، ونسبه ، وكنيته ، وألقابه ، وصفته ، وأسرته ، وحياته يف 

 15أوَّالً : امسه ، ونسبه ، وكنيته ، وألقابه

 18اثنياً : مولده ، وصفته اخلَْلقيَّة

 18اثلثاً : أسرته

د ِّيق يف اجملتمع اجلاهلي  22رابعاً : الرَّصيد اخلُُلقي للص ِّ

 املبحث الثَّاين

 إِّسالمه ، ودعوته ، وابتالؤه ، وهجرته األوىل



 26أوالً : إِّسالمه

 30عوتهاثنياً : د

 31اثلثاً : ابتالؤه

 34رابعاً : دفاعه عن النَّب ِّ )ص(

 35خامساً : إِّنفاقه األموال لتحرير املعذَّبني يف هللا
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 هجرته مع رسول هللا )ص( إِّىل املدينة

 45دَتهي

}* ...ُ  50أوالً : قال تعاىل : }إِّالَّ تـَْنُصُروُه فـََقْد َنَصَرُه اَّللَّ

 

د ِّيق يف التَّخطيط ، واألخذ ابألسباب  52اثنياً : فقه النَّب )ص( والص ِّ

ديق الرَّفيعة ، وبكاؤه من الفرح  56اثلثاً : جنديَّة الص ِّ

 58النُّفوسرابعاً : فنُّ قيادة األرواح ، وفنُّ التَّعامل مع 

د ِّيق ابملدينة يف بداية اهلجرة  59خامساً : مرض أيب بكٍر الص ِّ

 املبحث الرَّابع

د ِّيق يف ميادين اجلهاد  الص ِّ

 61َتهيد

 61أوالً : أبو بكٍر ـ رضي هللا عنه ـ يف بدٍر الكربى

 65اثنياً : يف أحٍد ، وَحراء األسد

 66يف اخلندق ، وبين قريظةاثلثاً : يف غزوة بين النَّضري ، وبين املصطلق ، و 

 67رابعاً : يف احلديبية

 70خامساً : يف غزوة خيرب ، وسرية جند ، وبين فزارة

 71سادساً : يف عمرة القضاء ، ويف ذات السَّالسل

 73سابعاً : يف فتح مكَّة ، وحنني ، والطَّائف



 78اثمناً : يف غزوة تبوك ، وإِّمارة احلج ِّ ، ويف َحجَّة الوداع

 اخلامساملبحث 

د ِّيق يف اجملتمع املدين ِّ ، وبعض صفاته ، وشيءٌ من فضائله  الص ِّ

 82َتهيد

 82أوالً : من مواقفه يف اجملتمع املدين ِّ 

 82ـ موقفه من فنحاص احلرب اليهودي1

 83ـ حفظ سر ِّ النَّب )ص(2

د ِّيق ، واية صالة اجلمعة3  83ـ الص ِّ

 83ـ رسول هللا )ص( ينفي اخليالء عن أيب بكر4

د ِّيق وحتر ِّيه للحالل5  84ـ الص ِّ

 84ـ أدخالين يف سلمكما ، كما أدخلتماين يف حربكما6

 84ـ أمره ابملعروف ، وهنيه عن املنكر7

 85ـ إِّكرامه للضُّيوف8

 86ـ ما هي أبول بركتكم َي ال أيب بكر9

د ِّيق رضي هللا عنه10  87ـ انتصار النَّب ِّ )ص( للص ِّ

 88كر!ـ قل : غفر هللا لك َي أاب ب11

 

 89ـ مسابقته يف اخلريات12

 90ـ كظمه للغيظ13

 91ـ بلى ، وهللا إِّين ِّ أحبُّ أن يغفر هللا يل!14

 91ـ خروجه للت ِّجارة من املدينة إِّىل الشَّام15

د ِّيق ـ رضي هللا عنه ـ وتزكية النَّب )ص( لزوجه16  92ـ غرية الص ِّ

 92ـ خوفه من هللا تعاىل17

د ِّيق ، وشيٌء من فضائلهاثنياً : من أهم ِّ صفات   93الص ِّ

 93ـ عظمة إِّميانه ابهلل تعاىل1

 95ـ علمه رضي هللا عنه2



 97ـ دعاؤه ، وشدَّة تضرُّعه3

 الفصل الثَّاين

 وفاة الرسول )ص( وسقيفة بين ساعدة ، وجيش أسامة

 املبحث األول

 وفاة الرَّسول )ص( ، وسقيفة بين ساعدة

 100أوالً : وفاة الرسول )ص( 

 100ض رسول هللا وبدء الشَّكوى_خ مر 

 104اثنياً : هول الفاجعة ، وموقف أيب بكٍر منها

 106اثلثاً : سقيفة بين ساعدة

 108رابعاً : أهمُّ الدُّروس ، والعرب ، والفوائد يف هذه احلادثة

قناع1 د ِّيق ، وتعامله مع النُّفوس ، وقدرته على اإلِّ  108ـ الص ِّ

 109فة ، وحرص اجلميع على َوْحَدة األمَّةـ زهد عمر ، وأيب بكٍر يف اخلال2

د ِّيق3  110ـ سعد بن عبادة ـ رضي هللا عنه ـ وموقفه من خالفة الص ِّ

 112ـ ما يروى من خالف بني عمر واحلباب بن املنذر4

 113ـ حديث األئمَّة من قريش ، وموقف األنصار منه5

 115هـ األحاديث الَّيت أشارت إِّىل خالفة أيب بكٍر رضي هللا عن6

ديق رضي هللا عنه7  119ـ انعقاد اإلمجاع على خالفة الص ِّ

 121ـ منصب اخلالفة ، واخلليفة8

 املبحث الثَّاين

 البيعة العامَّة ، وإِّدارة الشُّؤون الدَّاخلية

 126أوالً : البيعة العامة 

 

 127ـ مفهوم البيعة1

د ِّيق2  129ـ مصدر التَّشريع يف دولة الص ِّ

 130مراقبة احلاكم وحماسبتهـ حقُّ األمَّة يف 3

 131ـ إِّقرار مبدأ العدل واملساواة بني النَّاس4



 135ـ الص ِّدق أساس التَّعامل بني احلاكم واحملكوم5

 136ـ إِّعالن التمسُّك ابجلهاد وإِّعداد األمَّة لذلك6

 136ـ إِّعالن احلرب على الفواحش7

 138اثنياً : إِّدارة الشُّؤون الدَّاخلية

د ِّيق 1  140يف اجملتمعـ الص ِّ

د ِّيق2  146ـ القضاء يف عهد الص ِّ

 150ـ الوالية على البلدان3

د ِّيق4  154ـ موقف عليٍ  ، والزُّبري ـ رضي هللا عنهما ـ من خالفة الص ِّ

 157« إِّانَّ معشر األنبياء ال نورث ، ما تركنا صدقٌة » ـ 5

 

 الفصل الثَّالث

د ِّيق ألهل الردَّة  جيش أسامة ، وجهاد الص ِّ

 بحث األولامل

 جيش أسامة

د ِّيق جيش أسامة رضي هللا عنهما  160أوالً : إِّنفاذ أيب بكٍر الص ِّ

د ِّيق والصَّحابة يف أمر إِّنفاذ اجليش  164اثنياً : ما متَّ بني الص ِّ

د ِّيق جيش أسامة  167اثلثاً : أهم الدُّروس ، والعرب ، والفوائد من إِّنفاذ الص ِّ

 167دائد ال تشغل أهل اإلِّميان عن أمر الد ِّينـ األحوال تتغري وتتبدَّل والشَّ 1

 168ـ املسرية الدَّعويَّة ال ترتبط أبحٍد ووجوب ات ِّباع النَّب ِّ )ص(2

 171ـ حدوث اخلالف بني املؤمنني وردُّه إِّىل الكتاب والسُّنَّة3

 172ـ جعل الدَّعوة مقرونًة ابلعمل ومكانة الشَّباب يف خدمة اإلِّسالم4

 173مشرقٌة من اداب اجلهاد يف اإلِّسالمـ صورٌة 5

 174ـ أثر جيش أسامة على هيبة الدَّولة اإلِّسالميَّة6

 املبحث الثَّاين

د ِّيق ألهل الردَّة  جهاد الص ِّ

 176أوالً : الردَّة اصطالحاً وبعض اآلَيت الَّيت حذَّرت من الردَّة



 177اثنياً : أسباب الردَّة ، وأصنافها

 

 179خر عصر النُّبوَّةاثلثاً : الردَّة أوا

د ِّيق من املرتد ِّين  180رابعاً : موقف الص ِّ

د ِّيق حلماية املدينة  183خامساً : خطة الص ِّ

 184سادساً : فشل أهل الردَّة يف غزو املدينة

 املبحث الثَّالث

 اهلجوم الشَّامل على املرتد ِّين

 189َتهيد

 189أوالً : املواجهة الرَّمسيَّة من الدَّولة

 190اإلِّحباط من الدَّاخل ـ وسيلة1

 190ـ إِّرسال اجليوش املنظَّمة2

 191ـ نصُّ اخلطاب الذي أرسله للمرتد ِّين ، والعهد الذي كتبه للقادة3

 199اثنياً: القضاء على فتنة األسود العنسي، وطليحة األسدي، ومقتل مالك بن نويرة

 199ـ القضاء على األسود العنسي ، وردَّة اليمن الثَّانية1

 199األسود العنسي يف عهد الرَّسول )ص( أـ

 203ب ـ أبو بكر يعني ِّ فريوز الدَّيلمي والياً على صنعاء

د ِّيق يتابع سياسة اإلِّحباط من الدَّاخل  204ج ـ الص ِّ

 205دـ جيش عكرمة

 206هـ  جيش املهاجر بن أيب أميَّة للقضاء على ردَّة حضرموت ، وكندة

 208وـ دروٌس وعرٌب وفوائد

 208رأة بني اهلدم والبناء_خ امل

 211_خ من خطباء اإلِّميان

 212_خ كرامات األولياء

د ِّيق  212_خ العفو عند الص ِّ

د ِّيق لعكرمة وحماسبته ملعاذ  213_خ وصية الص ِّ



 214_خ توحيد اليمن ووضوح اإلِّسالم عند أهله ، وطاعتهم للخليفة

 215ـ القضاء على فتنة طليحة األسدي2

 217والقضاء على بين أسدأـ معركة بزاخة ، 

د ِّيق ، وحكمه عليهم  218ب ـ وفد بين أسد وغطفان إِّىل الص ِّ

 218ج ـ قصَّة أم زمل

 219دـ دروٌس وعرٌب وفوائد

 

د ِّيق ابهلل وخربته احلربيَّة  219_خ ثقة الص ِّ

 220_خ نصح عدي بن حامت لقومه ، واحلرب النَّفسيَّة الَّيت شنَّها عليهم

 221حة بن خويلد األسدي_خ أسباب هزمية طلي

 222_خ من نتائج معركة بزاخة

 224هـ  قصَّة الفجاءة

 224وـ ما قاله حسَّان فيمن قال : ال نطيع أاب الفصيل يعنون : أاب بكر

 225ـ سجاح ، وبنو َتيم ، ومقتل مالك بن نويرة الريبوعي 3

 227دروٌس وعرٌب وفوائد

 227أـ من ثبت على اإلِّسالم من بين َتيم

 227خالٌد ومقتل مالك بن نويرةب ـ 

 228جـ  زواج خالد أبم ِّ َتيم

د ِّيق للقيادة امليدانيَّة   230دـ دعم الص ِّ

 232ـ ردَّة أهل ُعمان والبحرين4

 232أـ ردَّة أهل ُعمان

 233ب ـ ردَّة أهل البحرين

 234_خ كرامٌة للعالء بن احلضرمي

 235_خ هزمية املرتد ِّين

 املبحث الرَّابع

 الكذاب وبنو حنيفةمسيلمة 



 238أوالً : التَّعريف به ، ومقدمة عنه

 241اثنياً : الثَّابتون على اإلِّسالم من بين حنيفة

 243اثلثاً : حترُّك خالد بن الوليد جبيشه إِّىل مسيلمة الكذَّاب ابليمامة

 244أـ جُمَّاعة بن مرارة احلنفي يقع يف أسر املسلمني

 246املعركةب ـ شنُّ احلرب النَّفسيَّة قبل 

 247رابعاً : املعركة الفاصلة

 248خامساً : بطوالت اندرة

 248ـ قال الرباء بن مالك1

 248ـ مصرع مسيلمة الكذَّاب2

 249ـ أبو عقيل : عبد الرَحن بن عبد هللا البلوي األنصاري األوسي3

 249ـ نسيبة بنت كعب املازنيَّة األنصاريَّة4

 

 250اليمامةسادساً : من شهداء معركة 

د ِّيق وصيَّته بعد موته1  250ـ اثبت بن قيس بن مشَّاس الَّذي أجاز الص ِّ

 250ـ زيد بن اخلطاب رضي هللا عنه2

 251ـ معن بن عدي البلوي3

 251ـ عبد هللا بن سهيل بن عمرو4

 251ـ أبو ُدجانة مساك بن خرشة5

 252ـ عبَّاد بن بشر 6

 253ـ الطُّفيل بن عمرو الدَّوسي األزدي7

د ِّيق  253سابعاً : خدعة جُمَّاعة ، وزواج خالد من ابنته ، ورسائل بينه وبني الص ِّ

 253أـ خدعة جُمَّاعة

د ِّيق  254ب ـ زواجه اببنة جُمَّاعة والرَّسائل بينه وبني الص ِّ

 257اثمناً : حماولة قتل خالد بن الوليد وقدوم وفد بين حنيفة للصد ِّيق

 257ـ حماولة قتل خالد بن الوليد1

د ِّيق2  258ـ قدوم وفد بين حنيفة على الص ِّ



 259اتسعاً : مجع القران الكرمي

 املبحث اخلامس

 أهم الدُّروس ، والعرب ، والفوائد من حروب الردَّة

 262أواًل: حتقيق شروط التَّمكني، وأسبابه، وااثر شرع هللا، وصفات اجملاهدين

 262ـ حتقيق شروط التَّمكني1

 263التَّمكنيـ األخذ أبسباب 2

 263ـ ااثر حتكيم الشَّرع3

 263ـ صفات جيل التَّمكني4

د ِّيق  266اثنياً : وصف اجملتمع يف عصر الص ِّ

د ِّيق يف حماربة التَّدخُّل األجنب  269اثلثاً : سياسة الص ِّ

 271رابعاً : من نتائج أحداث الردَّة

 271 ـ َتيُّز اإلِّسالم عمَّا عداه من تصوُّرات ، وأفكار ، وسلوك1

 273ـ ضرورة وجود قاعدة صلبة للمجتمع2

 273ـ َتهيز اجلزيرة كقاعدة للفتوح اإلِّسالميَّة3

 274ـ اإلِّعداد القيادي حلركة الفتوح اإلِّسالميَّة4

 274ـ الفقه الواقعي للردَّة5

 

ء إِّال أبهله6  275ـ وال حييق املكر السَّىي ِّ

 275ـ استقرار التَّنظيم اإلِّداري يف اجلزيرة7

 صل الرَّابعالف

 فتوحات الصديق واستخالفه لعمر رضي هللا عنهما ووفاته

 276َتهيد

 املبحث األول

 فتوحات العراق

د ِّيق لفتح العراق  278أوالً : خطَّة الص ِّ

 280ـ اتريخ بعث خالد بن الوليد إِّىل العراق1



د ِّيق2  280ـ احلسُّ االسرتاتيجيُّ عند الص ِّ

 280اسرتاتيجي ٍ ـ حتديد احلرية كموقٍع 3

 281ـ نكران الذَّات عند املثَّنَّ بن حارثة4

د ِّيق ألمر اجلهاد يف سبيل هللا5  281ـ احتياط الص ِّ

 282ـ الر ِّفق ابلنَّاس ، والتَّوصية بفالحي العراق6

 282ـ ال يهزم جيٌش فيه مثل هذا7

 283اثنياً : معارك خالد بن الوليد ابلعراق

 283ـ معركة ذات السَّالسل1

 285معركة املذار ) الثَّين ( ـ2

 285ـ معركة الوجلة3

 287ـ معركة أُلَّيس وفتح أمغيشيا.4

 288ـ فتح احلرية5

 290* احلرية قاعدة اجليوش اإلِّسالميَّة

 291* الرَّسائل الَّيت أرسلها خالد إِّىل خاصَّة الفرس ، وعامَّتهم

 292* كرامة خلالد بن الوليد يف فتح احلرية

 293) ذات العيون ( ـ فتح األنبار6

 294ـ عني التَّمر7

 295ـ دومة اجلندل8

 297ـ وقعة احلصيد9

 297ـ وقعة املصيخ10

 298ـ وقعة الفراض11

 

د ِّيق له ابخلروج إِّىل الشَّام ، وتسلُّم املثَّنَّ لقيادة  اثلثاً : َحجَّة خالٍد ، وأمر الص ِّ

 299جيوش العراق

 299د ِّيق له ابخلروج إِّىل الشَّامهـ ( وأمر الص ِّ 12ـ َحجَّة خالٍد سنة ) 1

 304ـ خرب املثَّنَّ بن حارثة ابلعراق بعد ذهاب خالدٍ 2



 
 

 املبحث الثَّاين

د ِّيق ابلشَّام  فتوحات الص ِّ

 306َتهيد

راٌت يف الطريق  307أوالً : عزم أيب بكٍر على غزو الرُّوم ومبش ِّ

 309اليمناثنياً : مشورة أيب بكٍر يف جهاد الرُّوم ، واستنفار أهل 

 309ـ مشورة أيب بكٍر يف جهاد الروم1

 311ـ استنفار أهل اليمن2

د ِّيق األلوية للقادة ، وتوجيه اجليوش  313اثلثاً : عقد الص ِّ

 313ـ جيش يزيد بن أيب سفيان1

 317ـ جيش شرحبيل بن حسنة2

 317ـ جيش أيب عبيدة بن اجلرَّاح3

 319ـ جيش عمرو بن العاص4

 320يف بالد الشَّامرابعاً : أتزم املوقف 

 322خروج هاشم بن عتبة بن أيب وقَّاص إِّىل الشَّام

 323خروج سعيد بن عامٍر إِّىل الشَّام

 325خامساً : توجيه خالٍد إِّىل الشَّام ومعركة أجنادين ، والريموك

 328ـ معركة أجنادين1

 330ـ الريموك2

 املبحث الثَّالث

 أهمُّ الدُّروس ، والعرب ، والفوائد

د ِّيقأوالً   340: من معامل السياسة اخلارجيَّة يف دولة الص ِّ

 340ـ بذر هيبة الدَّولة يف نفوس األمم األخرى1

 340ـ مواصلة اجلهاد الَّذي أمر به النَّبُّ )ص(2

 341ـ العدل بني األمم املفتوحة والر ِّفق أبهلها3



 342ـ رفع اإلِّكراه عن األمم املفتوحة4

 

د ِّيقاثنياً : من معامل التَّخطي  342ط احلريب ِّ عند الص ِّ

يغال يف بالد العدو ِّ حىتَّ تدين للمسلمني1  342ـ عدم اإلِّ

 343ـ التَّعبئة وحشد القو ات2

 344ـ تنظيم عمليَّة اإلِّمداد للجيوش3

 344ـ حتديد اهلدف من احلرب4

 344ـ إِّعطاء األفضليَّة ملسارح العمليَّات5

 344ـ عزل ميدان املعركة6

 344أساليب القتال ـ التطوُّر يف7

 345ـ سالمة خطوط االتصال مع القادة8

 345ـ ذكاء اخلليفة ، وفطنته9

د ِّيق  345اثلثاً : حقوق هللا ، والقادة ، واجلنود من خالل وصاَي الص ِّ

 345ـ حقوق هللا1

 346ـ حقوق القائد2

 349ـ حقوق اجلند3

رُّ يف اكتساح املسلمني لقوات الفرس ، والرُّ   355ومرابعاً : الس ِّ

 املبحث الرَّابع

د ِّيق لعمر بن اخلطَّاب ، ووفاته  استخالف الص ِّ

 357أوالً : استخالفه لعمر

 361اثنياً : وحان وقت الرَّحيل

 366اخلالصة

 377املصادر واملراجع

 391فهرس احملتوَيت

 

 املؤلف يف سطور



 علي حممَّد حممَّد الصَّالَّيب

 م .1963/هـ1383* ولد يف مدينة بنغازي بليبيا عام 

* حصل على درجة اإلِّجازة العالية ) الليسانس ( من كلية الدَّعوة وأصول الدين من جامعة املدينة 
 م .1993هـ/1414املنورة بتقديٍر ممتاٍز ، وكان األول على دفعته عام 

لقران عام * انل درجة املاجستري من جامعة أم درمان اإلِّسالميَّة كلية أصول الد ِّين قسم التَّفسري وعلوم ا
 م .1996هـ/1417

 * انل درجة الدُّكتوراه يف الد ِّراسات اإلِّسالمية .

 * صدرت له عدَّة كتب :

 ـ من عقيدة املسلمني يف صفات رب ِّ العاملني . 1

 ـ الوسطية يف القران الكرمي . 2

فريقي ( .  سلسلة ) صفحات من التاريخ اإلِّسالمي يف الشَّمال اإلِّ

 ليبيا اإلِّسالمي ِّ والشمال اإلفريقي .ـ صفحاٌت من اتريخ  3

 ـ عصر الدَّولتني األمويَّة ، والعباسيَّة ، وظهور فكر اخلوارج . 4

 ـ الدَّولة العبيديَّة ) الفاطمية ( الرَّافضية . 5

 ـ فقه التَّمكني عند دولة املرابطني . 6

دين . 7  ـ دولة املوح ِّ

 وأسباب السُّقوط .ـ الدَّولة العثمانية ، عوامل النُّهوض ،  8

 ـ احلركة السَّنوسية يف ليبيا . 9

 ) أ ( اإلمام حممد بن علي السَّنوسي ، ومنهجه يف التَّأسيس .

 ) ب ( حممَّد املهدي السَّنوسي ، وأَحد الشريف .

 ) ج ( إدريس السَّنوسي ، وعمر املختار .

 ـ فقه التَّمكني يف القران الكرمي . 10

رية النبوية  11  ، عرض وقائع ، وحتليل أحداث .ـ الس ِّ

 
 

 . 519[حممد الزهري الغمراوي ، شرح على منت املنهاج ، لشرف الدين النووي ، ص1ـ]



 . 44[أحكام املرتد للسامرائي ، ص2ـ]

 هـ .1352( . املطبعة املنريية  11/188[احمللى ) 3ـ]

 . 44[أحكام املرتد للسامرائي ، ص4ـ]

 . وهو من أهم املراجع يف حبث الردة . 18وم ، ص[حركة الردة ، د . علي العت5ـ]

 

 . 18[حركة الردَّة ، ص6ـ]

 ( طبعة احللب . 508،  1/507[تفسري ابن كثري ) 7ـ]

 ( . 166/ 4[تفسري القرطب ) 8ـ]

 ( . 2/456[اخلصائص الكربى للسيوطي ) 9ـ]

 

 . 137إِّىل  110[حركة الردَّة ، علي العتوم ، ص10ـ]

 . 20ابق نفسه ، ص[املصدر السَّ 11ـ]

 ( . 1/203[شرح صحيح مسلم للنَّووي ) 12ـ]

 ( . 1/203[املصدر السَّابق نفسه ) 13ـ]

 ( . 12/276[فتح الباري ) 14ـ]

 

 . 239[احلكم بغري ما أنزل هللا ، د . عبد الرَحن احملمود ، ص15ـ]

 . 65[حركة الردَّة ، ص16ـ]

 املكثرين ، وأصله يف الصَّحيحني .( ابقي مسند  11407[مسند أَحد رقم ) 17ـ]

 . 66[حركة الردة ، ص18ـ]

 

 . 66[حركة الردَّة للعتوم ، ص19ـ]

 ( . 6/316[البداية والن ِّهاية ) 20ـ]

 ( . 6/315[املصدر السَّابق نفسه ، ) 21ـ]

 

 [حبق ِّه : حق اإلِّسالم .22ـ]

 [عناقاً : األنثى من ولد املعز .23ـ]



 لذي يعقل به البعري .[عقاالً : هو احلبل ا24ـ]

 ( . 20( ؛ مسلٌم ، رقم )  1400[البخاريُّ ، رقم ) 25ـ]

 . 24[حروب الردَّة ، حممَّد أَحد ابمشيل ، ص26ـ]

 . 21[مسلم رقم27ـ]

 . 86[الشُّورى بني األصالة واملعاصرة ، ص28ـ]

 . 70[املرتضى أليب احلسن النَّدوي ، ص29ـ]

 

 ( . 6034اقب رقم ) [مشكاة املصابيح ، كتاب املن30ـ]

 . 87[الشُّورى بني األصالة واملعاصرة ، ص31ـ]

 . 165[حركة الردَّة للعتوم ، ص32ـ]

 ( . 5/153[البدء والتَّاريخ للمقدسي ) 33ـ]

 . 123[حياة أيب بكر ، حممود شلب ، ص34ـ]

 

 . 72[املرتضى للنَّدوي ، ص35ـ]

 . 280[اتريخ الدَّعوة إىل اإلسالم ، ص36ـ]

 ( . 4/64[اتريخ الطربي ) 37ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .38ـ]

 . 21[الثابتون على اإلسالم أَيم فتنة الردة ، د . مهدي رزق هللا ، ص39ـ]

 

 . 21[الثابتون على اإلسالم أَيم فتنة الردة ، د . مهدي رزق هللا ، ص40ـ]

 ( . 5/157[البدء والتاريخ للمقدسي ) 41ـ]

 . 74للعتوم ، ص[حركة الردَّة 42ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .43ـ]

 [األحناء : هي القِّرب .44ـ]

 [أي : دفعوها .45ـ]

 [أي : يف حبله .46ـ]



 

 ( . 4/65[اتريخ الطَّربي ) 47ـ]

 ( . 4/65[اتريخ الطَّربي ) 48ـ]

 ( . 4/66[املصدر السَّابق نفسه ) 49ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .50ـ]

 

 ( . 4/66بق نفسه ) [املصدر السَّا51ـ]

 ( . 4/67[اتريخ الطَّربي ) 52ـ]

د ِّيق أول اخللفاء للشَّرقاوي ، ص53ـ]  . 57[الص ِّ

 ( . 4/37[اتريخ الطَّربي ) 54ـ]

 ( . 4/67[املصدر السَّابق نفسه ) 55ـ]

 . 319[حركة الردَّة للعتوم ، ص56ـ]

 

 [النقذ : ما استنقذ من األعداء .57ـ]

 ثرهتم .[أي : مل يُقِّل ع58ـ]

 [أي : شاقة .59ـ]

 ( . 4/67[أي : ترك إقالة العثرات ؛ اتريخ الطَّربي ) 60ـ]

 . 321[حركة الردَّة للعتوم ، ص61ـ]

 ( . 9/48[التَّاريخ اإلسالمي للحميدي ) 62ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .63ـ]

 

 [املصدر السَّابق نفسه .64ـ]

 وليس هذا بلفظ نبوي . 69ابخلالفة ، ص[أبو بكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم 65ـ]

 . 70[املصدر السابق نفسه ، ص66ـ]

 

 ( . 314،  313[دراسات يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة للشجاع ، ص) 67ـ]

 ، ولقد اعتمد الشجاع على كتاب الكالعي األندلسي يف الردة .314[املصدر السابق نفسه ص68ـ]



 

 . 4تنة الردَّة ، ص[الثابتون على اإلسالم أَيم ف69ـ]

 . 19[املصدر السَّابق نفسه ، ص 70ـ]

؛ التَّاريخ اإلِّسالمي العام ـ  146[التاريخ السياسي للدَّولة العربية للدكتور عبد املنعم ماجد، ص71ـ]
؛ اتريخ الدَّولة العربيَّة، السيد  219اجلاهلية ، الدَّولة العربية الدَّولة العباسية، علي إِّبراهيم حسن ص

؛ جولة اترخيية يف عصر اخللفاء الرَّاشدين ، الدكتور حممد السَّي ِّد الوكيل  432بد العزيز سامل صع
د ِّيق لعلي الطنطاوي ص 20؛ اخللفاء الراشدون، حممد أسعد طلس ص 21ص ؛  16، أبو بكر الص ِّ

ديق، شبري أَحد حمم 21إَِّتام الوفاء يف سري اخللفاء، حممَّد اخلضري بك ص د علي ؛ عصر الص ِّ
( ؛  101،  100؛ ظاهرة الردَّة يف اجملتمع اإلِّسالمي األول، حممَّد بريغش ص)  159الباكستاين ص

د ِّيق أبو بكر حملمد حسني هيكل ص  . 173الص ِّ
 . 19[الثابتون على اإلسالم أَيم فتنة الردَّة ، ص72ـ]

 

 . 319[دراساٌت يف عهد النُّبوة للشُّجاع ، ص73ـ]

 بق نفسه .[املصدر السَّا74ـ]

 ( . 12ـ10نقل عن الكالعي : اتريخ الردَّة ، ص)  319[املصدر السَّابق نفسه ، ص75ـ]

 

 « .شم سيفك ، وارجع إِّىل مكانك » [يقصد قوله أليب بكر ملا أراد أن يبارز ابنه عبد الرَحن : 76ـ]

 ( . 6/319[البداية والن ِّهاية ) 77ـ]

 ( . 9/49[التَّاريخ اإلِّسالمي ) 78ـ]

 . 321( ؛ دراسات يف عصر النُّبوَّة ، ص  4/68[اتريخ الطَّربي ) 79ـ]

 

 . 321[دراسات يف عهد النُّبوَّة واخللفاء الرَّاشدين ، ص80ـ]

 ( . 227،  226[يف التاريخ اإلِّسالمي ، شوقي أبو خليل ، ص) 81ـ]

 . 28[من دولة عمر إِّىل دولة عبد امللك ، إِّبراهيم بيضون ، ص82ـ]

 ( . 9/51[التَّاريخ اإلِّسالمي ) 83ـ]

 

 للعتوم . 312[حركة الردَّة ، ص 84ـ]



 . 313[املصدر السَّابق نفسه ، ص85ـ]

 ( .9/51[التاريخ اإلسالمي )86ـ]

 ( .9/55[التاريخ اإلسالمي )87ـ]

 

 . 262[الدور السياسي للصفوة يف صدر اإلسالم ، السيد عمر ، ص 88ـ]

 [إبِّذن هللا تعاىل .89ـ]

 

 ( . 71،  70،  4/69[اتريخ الطَّربي ) 90ـ]

ياسي للصَّفوة يف صدر اإلِّسالم ، ص91ـ]  . 262[الدَّور الس ِّ

 . 290[اتريخ الدعوة إِّىل اإلِّسالم ، ص92ـ]

 

 ( . 177،  176[حركة الردة للعتوم ، ص) 93ـ]

 ( . 72،  4/71[اتريخ الطَّربي ) 94ـ]

 

 . 263[الدَّور السياسيُّ للصَّفوة ، ص95ـ]

 . 179[حركة الردَّة للعتوم ، ص96ـ]

 ( . 292،  291[اتريخ الدَّعوة إِّىل اإلِّسالم ، ص) 97ـ]

 . 179[حركة الردَّة للعتوم ، ص98ـ]

 

ياسية ملفهوم األمن يف اإلِّسالم ، مصطفى حممود منجود ، ص99ـ]  . 169[األبعاد الس ِّ

 ( . 2/17[الكامل يف التَّاريخ ) 100ـ]

 . 364اخلالفة الرَّاشدة للعمري ، ص[عصر 101ـ]

 

 . 256[اليمن يف صدر اإلِّسالم للشُّجاع ، ص102ـ]

 ( . 5/154[البدء والتاريخ ) 103ـ]

 . 257[اليمن يف صدر اإلِّسالم ، ص104ـ]

 ( . 1/125[فتوح البلدان للبالذري ) 105ـ]



 ( . 152،  151[اتريخ الردَّة للكالعي ، ص) 106ـ]

 ابق نفسه .[املصدر السَّ 107ـ]

 ( . 5/229[البدء والتَّاريخ ) 108ـ]

 ( . 5/535[ابن سعٍد يف الطَّبقات ) 109ـ]

 . 258[اليمن يف صدر اإلِّسالم للشُّجاع ، ص110ـ]

 ( . 1/112[األحسية : موضع ابليمن ، انظر : َيقوت : املعجم ) 111ـ]

 

 ( . 50،  4/49[اتريخ الطَّربي ِّ ) 112ـ]

 . 271إلِّسالم ، ص[اليمن يف صدر ا113ـ]

 ( . 4/52[اتريخ الطَّربي ) 114ـ]

 . 271[اليمن يف صدر اإلِّسالم ، ص115ـ]

 . 272[املصدر السَّابق نفسه ، ص116ـ]

 ( . 4/51[اتريخ الطَّربي ) 117ـ]

 . 272[اليمن يف صدر اإلِّسالم ، ص118ـ]

 

 [املصدر السَّابق نفسه .119ـ]

 ( .273،  272[املصدر السَّابق نفسه ، ص )120ـ]

 . 309[حركة الردَّة للعتوم ، ص121ـ]

 . 273[اليمن يف صدر اإلِّسالم ، ص122ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .123ـ]

 ( . 4/55[اتريخ الطَّربي ) 124ـ]

 ( . 228ـ  211[صوٌر من جهاد الصَّحابة للخالدي ، ص) 125ـ]

 ( . 4/56[اتريخ الطَّربي ) 126ـ]

 

 ( . 1/127البلدان ) [البالذري ، فتوح 127ـ]

 . 275[اليمن يف صدر اإلِّسالم ، ص128ـ]



 ( . 4/140[اتريخ الطَّربي ) 129ـ]

 . 264( ؛ اليمن يف صدر اإلِّسالم ، ص 4/140[اتريخ الطَّربي ) 130ـ]

 ( . 4/140[اتريخ الطَّربي ) 131ـ]

 

 . 275[اليمن يف صدر اإلِّسالم ، ص132ـ]

 .(  4/144[اتريخ الطَّربي ) 133ـ]

 ( .2/142[املصدر السَّابق نفسه )134ـ]

 . 277[اليمن يف صدر اإلِّسالم ، ص135ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .136ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .137ـ]

 [البجلي ، يكَّن أاب عمرو : أسلم يف السنة العاشرة من اهلجرة .138ـ]

م فتنة الردَّة ، ص139ـ]  . 42[الثابتون على اإلِّسالم يف أَيَّ

 

 . 156[اتريخ الردَّة للكالعي ، ص140ـ]

 . 177[املصدر السَّابق نفسه ص141ـ]

 . 155[اتريخ الردَّة للكالعي ، ص142ـ]

 . 281[اليمن يف صدر اإلِّسالم ، ص143ـ]

 

 ( .535، 5/534[الطبقات البن سعد )144ـ]

 . 282[اليمن يف صدر اإلِّسالم ، ص145ـ]

 ( . 58ـ  54 [اتريخ الردَّة للكالعي ، ص)146ـ]

 . 36[طبقات فقهاء اليمن ، ص147ـ]

 . 36[طبقات فقهاء اليمن ، ص148ـ]

 . 283[اليمن يف صدر اإلِّسالم ، ص149ـ]

 

 . 66( ، الثابتون على اإلسالم ، ص 2/49[الكامل يف التاريخ ) 150ـ]



 ( . 4/152؛ اتريخ الطَّربي )  284[اليمن يف صدر اإلِّسالم ، ص151ـ]

 ( . 3/152الطَّربي ) [اتريخ 152ـ]

 . 167؛ اتريخ الردَّة ، ص 286[اليمن يف صدر اإلِّسالم ، ص153ـ]

 

 . 107[حركة الردَّة للعتوم ، ص154ـ]

 ( . 4/155[اتريخ الطَّربي ) 155ـ]

 ( . 4/155[اتريخ الطَّربي ) 156ـ]

 

ديق أبو بكر ، ص157ـ]  . 79[الص ِّ

 ( . 2/310[الكامل يف التاريخ ) 158ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .159ـ]

 . 308[حركة الردَّة للعتوم ، ص160ـ]

 . 119[حركة الردَّة للعتوم ، ص161ـ]

 

 . 119[حركة الردَّة للعتوم ، ص162ـ]

 [العالَّم : احلن اء .163ـ]

 ( . 3/133[عيون األخبار ) 164ـ]

 . 184[حركة الردَّة للعتوم ، ص165ـ]

 . 119[املصدر السَّابق نفسه ، ص166ـ]

 ( . 4/157[اتريخ الطَّربي ) 167ـ]

 

 [املصدر السَّابق نفسه .168ـ]

 . 8400( رقم  6/223[اإلصابة يف َتييز الصَّحابة ) 169ـ]

 [غوري : نسبة إِّىل الغور ، وهي أرض هتامة ما بني البحر واحلجاز .170ـ]

 رتفعة .؛ منجد : نسبة إِّىل جند ، وهي األرض امل 81[ديوان الردة للعتوم ، ص171ـ]

 

 ( . 2/84[الكامل يف التاريخ ) 172ـ]



 ( . 4/1758؛ االستيعاب )  6247( رقم  6/304[أسد الغابة ) 173ـ]

 

 . 256[اتريخ الدعوة إِّىل اإلِّسالم ، ص174ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .175ـ]

 ( . 6/334( ، البداية والن ِّهاية )  2/34[الكامل يف التَّاريخ ) 176ـ]

 

 ( . 9/83[التَّاريخ اإلِّسالمي للحميدي ) 177ـ]

 ( . 1/125[عيون األخبار ) 178ـ]

 . 290[اليمن يف صدر اإلِّسالم ، ص179ـ]

 . 39[اخلالفة الرَّاشدة ، واخللفاء الرَّاشدون ، يوسف علي ، ص180ـ]

 

 . 159[ظاهرة الردَّة ، حممَّد بريغش ، ص181ـ]

 . 289[اليمن يف صدر اإلِّسالم ، ص182ـ]

 . 291[املصدر السَّابق نفسه ، ص183ـ]

 . 291[اليمن يف صدر اإلِّسالم ، ص184ـ]

 ( . 3/95[أسد الغابة ) 185ـ]

 

 . 79[حروب الردة ، حملمد أَحد ابمشيل ، ص186ـ]

 ( . 6/323[البداية والنهاية ) 187ـ]

 ( . 3/95[أسد الغابة ) 188ـ]

 . 78طليحة ( ، نقالً عن حركة الردَّة ، ص[دائرة املعارف اإلِّسالميَّة مادَّة ) 189ـ]

 . 78[حركة الردَّة للعتوم ، ص190ـ]

 ( وقال الشَّيخ أَحد شاكر : إِّسناُده صحيٌح . 1/173[مسند أَحد ) 191ـ]

 

[ترتيب وهتذيب كتاب البداية والن ِّهاية ، خالفة أيب بكر ، د . حممد بن صامل السَّلمي ، 192ـ]
 . 101ص

 د النَّاقة .[الفصيل : ول193ـ]



 . 102[البداية والنهاية ، هتذيب حممَّد السلمي ، ص 194ـ]

 ( . 6/322[البداية والن ِّهاية ) 195ـ]

 

 ( . 2/322[البداية والن ِّهاية ) 196ـ]

 ( . 2/223[املصدر السَّابق نفسه ) 197ـ]

 ( . 2/223[املصدر السابق نفسه ) 198ـ]

 طريق البصرة إِّىل املدينة .[َظَفر : اسم موضع قرب احلوءب يف 199ـ]

 ( . 6/323[البداية والن ِّهاية ) 200ـ]

 

 [املصدر السَّابق نفسه .201ـ]

 ( . 63ـ  9/60[التَّاريخ اإلِّسالمي للحميدي ) 202ـ]

 

 ( . 65،  9/64[التَّاريخ اإلِّسالميُّ ) 203ـ]

 ( . 9/66[املصدر السَّابق نفسه ) 204ـ]

 ي هللا عنه ، والبكر والفصيل : امسان لولد الناقة .[يريدون بذلك أاب بكٍر رض205ـ]

 [أي : ادفعه ، وكفَّه .206ـ]

 ( . 9/57[التَّاريخ اإلِّسالميُّ ) 207ـ]

 ( . 9/61[التَّاريخ اإلسالمي ) 208ـ]

 

 ( . 4/75[اتريخ الطَّربي ) 209ـ]

 ( . 9/61[التَّاريخ اإلِّسالمي ) 210ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .211ـ]

 ( . 144،  143/ 2[احلرب النفسيَّة من منظوٍر إِّسالميٍ  ، د . أَحد نوفل ) 212ـ]

 . 289[حركة الردة للعتوم ، ص213ـ]

 

 . 289( نقالً عن حركة الردَّة للعتوم ، ص  2/207[اتريخ اخلميس للد َِّير بكري ) 214ـ]



ردَّة ، أَحد سعيد ، ( نقاًل عن حروب ال 97،  96[خالد بن الوليد ، شيت خطاب ، ص) 215ـ]
 . 124ص

 ( . 4/82[اتريخ الطَّربي ) 216ـ]

د ِّيق أول اخللفاء ، ص217ـ]  . 87[الص ِّ

 

 [أي : نزل يف قبيلة كلب .218ـ]

 ( . 9/59[التَّاريخ اإلِّسالمي ) 219ـ]

 ( . 9/67[املصدر السَّابق نفسه ) 220ـ]

 ( . 9/67[التَّاريخ اإلِّسالمي) 221ـ]

 حمصن واثبت بن أقرم رضي هللا عنهما .[عكَّاشة بن 222ـ]

 ( . 4/81( ؛ اتريخ الطربي )  9/59[التَّاريخ اإلِّسالمي ) 223ـ]

 [يطعن فيه .224ـ]

 

 . 86[ديوان الردَّة للعتوم ، ص225ـ]

 [أي : شدَّت يداه ، ورجاله كهيئة املهاد للط ِّفل .226ـ]

 . 106[ترتيب وهتذيب البداية والن ِّهاية ، ص227ـ]

 . 27[الثابتون على اإلِّسالم ، ص228ـ]

 . 185[حركة الردَّة للعتوم ، ص229ـ]

 [القدار : اجلزَّار .230ـ]

[املبادىء : الظَّواهر ، وهي مفاصل اجلزور وما عليها من اللَّحم ـ مجع بدء ، األيسار : مجع 231ـ]
 يسر ، هو اجلزور .

 

 [هنيدة : اسم ملئة انقة من اإلبل .232ـ]

 . 137لردَّة للعتوم ، ص[ديوان ا233ـ]

 [الرابب : فرع من بين َتيم .234ـ]

 



 ( . 6/326[البداية والنهاية ) 235ـ]

 [البطاح : ماٌء من دَير بين أسٍد أبرض جند .236ـ]

 ( . 6/327[البداية والن ِّهاية ) 237ـ]

 

 . 44[الثَّابتون على اإلِّسالم ، ص238ـ]

 . 48[املصدر السَّابق نفسه ، ص239ـ]

 . 33[نقٌد علمي لكتاب اإلِّسالم وأصول احلكم ، ص240ـ]

 . 36للذَّهب ، ص« اخللفاء الراشدون » نقالً عن  312[مقاالت الكوثري ، ص241ـ]

 

 . 172[طبقات فحول الشُّعراء ، حتقيق حممود شاكر ، ص242ـ]

 ( . 1/203[شرح النَّووي على صحيح مسلم ) 243ـ]

كتابه : سيف هللا   198أكرم : ففي نفس اللَّيلة تزوَّجها خالد ، ص[ما قاله اجلنرال الباكستاين 244ـ]
 خالد .

 . 229نقالً عن حركة الردَّة ، ص 47[األحكام السُّلطانية ، ص245ـ]

 . 229( نقالً عن حركة الردَّة ، ص 10/111[املبسوط ) 246ـ]

 

 ( . 6/326[البداية والنهاية ) 247ـ]

 . 230[حركة الردة للعتوم ، ص248ـ]

 . 70[عبقرية الصديق ، ص249ـ]

 ( . 7/123[العقد الفريد البن عبد ربه ) 250ـ]

 ( . 295ـ  2/290[سرية ابن هشام ) 251ـ]

 ( . 2/239[سرية ابن هشام ) 252ـ]

 . 237[حركة الردَّة للعتوم ، ص253ـ]

 

د ِّيق أبو بكر ، ص254ـ]  . 140[الص ِّ

 . 232[حركة الردَّة للعتوم ، ص255ـ]



 . 231[املصدر السَّابق نفسه ، ص256ـ]

 .58؛ اخللفاء الراشدون للنَّجار، ص112[اخلالفة واخللفاء الرَّاشدون للبهنساوي، ص257ـ]

 

 ( . 7/101[فتح الباري ) 258ـ]

د ِّيق أفضل الصَّحابة وأحقُّهم ابخلالفة ، ص) 259ـ]  ( . 194،  193[أبو بكر الص ِّ

 ( . 28/144[الفتاوى ) 260ـ]

 ( . 407ـ  404ـ  4/395[مسند أَحد ) 261ـ]

 

 ( . 6/334[البداية والن ِّهاية ) 262ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .263ـ]

 ( . 6/335[البداية والن ِّهاية ) 264ـ]

 ( . 60،  59[الثابتون على اإلِّسالم ، ص ) 265ـ]

 

دارية ) 266ـ]  ( . 1/19[الرتاتيب اإلِّ

 ( . 146ص)  [حروب الردَّة ، أَحد سعيد ،267ـ]

 . 147[املصدر السَّابق نفسه ص268ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .269ـ]

 

 ( . 9/97[التَّاريخ اإلِّسالميُّ ) 270ـ]

 ( . 6/332[البداية والن ِّهاية ) 271ـ]

 ( . 9/98[التَّاريخ اإلِّسالميُّ للحميدي ِّ ) 272ـ]

 . 63[الثَّابتون على اإلسالم ، ص273ـ]

 

( : حدد منزله ابلدَّهناء ؛ وهي صحراء رمليَّة بني جند  4/363ن سعد ) [يف طبقات اب274ـ]
 واألحساء .

بل أوَّل ما ترد املاء .275ـ]  [الَعَلُل : الشَّربة الثانية ، والنَّهل : شرب اإلِّ

 ( . 6/333[البداية والن ِّهاية ) 276ـ]



 

 [دارين : بكسر الرَّاء هي فرضة ابلبحرين .277ـ]

 ( . 6/121الن ِّهاية ) [البداية و 278ـ]

 [اجلالئل : العظائم .279ـ]

 ( . 6/334[البداية والن ِّهاية ) 280ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .281ـ]

 

 ( . 9/105[التَّاريخ اإلِّسالميُّ ) 282ـ]

 . 47[فتوح ابن أعثم ، ص283ـ]

ديق » نقالً عن  242[فتوح البلدان للبالذري ، ص284ـ]  . 44م ، صخالد جاس« أبو بكر الص ِّ

د ِّيق ، ص285ـ]  ، خالد اجلنايب ، نزار احلديثي . 44[أبو بكر الص ِّ

 ( . 9/98[التَّاريخ اإلِّسالميُّ ) 286ـ]

 

 ( . 2/125؛ الز ِّركلي )  123[حروب الردَّة وبناء الدَّولة ، أَحد سعيد ، ص287ـ]

 . 71[حركة الردَّة للعتوم ، ص288ـ]

 . 71للمقدسي نقالً عن حركة الردَّة ، ص ( 5/160[البدء والتَّاريخ ) 289ـ]

رية النَّبويَّة ) 290ـ]  ( . 577،  2/576[الس ِّ

 

 ( . 2/577[املصدر السَّابق نفسه ) 291ـ]

 . 73[حركة الردَّة للعتوم ، ص292ـ]

 ( . 5/162[البدء والتَّاريخ للمقدسي ) 293ـ]

 ( . 4/102[اتريخ الطَّربي ِّ ) 294ـ]

 . 271لعتوم ، ص[حركة الردَّة ل295ـ]

 ( ط/ احللب . 4/547[تفسري ابن كثري ) 296ـ]

 

 [املصدر السَّابق نفسه .297ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .298ـ]



 . 156[إِّعجاز القران ، حتقيق سيد صقر ، ص299ـ]

 ( . 3/386[اتريخ الطَّربي ) 300ـ]

 ( . 3/387[املصدر السَّابق نفسه ) 301ـ]

 ( . 3/386نفسه ) [املصدر السَّابق 302ـ]

 

مجة 303ـ]  . 1049[أسد الغابة ، رقم الرتَّ

 . 74[حركة الردَّة للعتوم ، ص304ـ]

 . 75[املصدر السَّابق نفسه ، ص305ـ]

 ( . 4/106[اتريخ الطَّربي ) 306ـ]

 للدكتور مهدي رزق هللا .« الثَّابتون على اإلِّسالم » [وجدهتا يف كتاب 307ـ]

 . 51سالم ، ص[الثَّابتون على اإلِّ 308ـ]

 

 [وقع يف األسر يف زمن النَّب ملا كان مشركاً ، فعفا عنه رسول هللا ، وحسن إِّسالمه .309ـ]

 . 52[الثَّابتون على اإلِّسالم ، ص310ـ]

 . 117[الكالعي ، يف حروب الردَّة ، ص311ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .312ـ]

 . 53[الثَّابتون على اإلِّسالم ، ص313ـ]

 ( . 6/361[البداية والن ِّهاية ) 314ـ]

 

 . 54[الثابتون على اإلِّسالم ، ص315ـ]

 ( للكالعي . 106ـ  104[حروب الردَّة ، ص) 316ـ]

 . 57[الثَّابتون على اإلِّسالم ، ص317ـ]

 . 58[الثَّابتون على اإلِّسالم ، ص318ـ]

 ديق وخالد .[شريك بن عبدة : صحايبٌّ قام ابملراسلة احلربيَّة بني الص ِّ 319ـ]

 

 . 78[حروب الر ِّدة ، شوقي أبو خليل ، ص320ـ]



 [املصدر السَّابق نفسه .321ـ]

ياسيَّة ، ص )322ـ]  . 79( ؛ حروب الردَّة، أبو خليل، ص349، 348[جمموعة الواثئق الس ِّ

 . 79[حروب الردَّة ، د . شوقي أبو خليل ، ص323ـ]

د ِّيق أوَّل اخللفاء ، ص324ـ]  . 105[الص ِّ

 . 80[حروب الردَّة ، د . شوقي أبو خليل ، ص325]ـ

 . 80[حروب الردَّة ، د . شوقي أبو خليل ، ص326ـ]

 

 ( . 6/328[البداية والن ِّهاية ) 327ـ]

د ِّيق أوَّل اخللفاء ، ص 4/106[اتريخ الطَّربي ) 328ـ]  . 105( ؛ الص ِّ

 . 82[حروب الردَّة ، ص329ـ]

 ( . 219،  218[حركة الردَّة للعتوم ، ص) 330ـ]

 

 ( . 145،  144[احلرب النَّفسيَّة ، أَحد نوفل ، ص ) 331ـ]

،  138( ؛ فنُّ إِّدارة املعركة ، حممَّد فرج ، ص)  2/145[احلرب النَّفسيَّة ، د . أَحد نوفل ) 332ـ]
140 . ) 

 . 199[حركة الردَّة للعتوم ، ص333ـ]

 

 . 200[املصدر السَّابق نفسه ، ص334ـ]

 . 200[املصدر السَّابق نفسه ، ص335ـ]

 ( . 6/328[البداية والنهاية ) 336ـ]

 

 ( . 6/329[البداية والن ِّهاية ) 337ـ]

وس .338ـ]  [اجلحف : املراد هبا الرتُّ

 . 92[حروب الردَّة ، لشوقي أبو خليل ، ص339ـ]

 

 ( . 6/330[البداية والن ِّهاية ) 340ـ]

 ( . 2/13( شوقي أبو خليل نقالً عن االكتفاء )  94،  93[حروب الردَّة ، ص) 341ـ]



 . 309[حركة الردَّة ، للعتوم ، ص342ـ]

 

 . 190[األنصار يف العصر الرَّاشدي ، ص343ـ]

 ( . 6/339[البداية والن ِّهاية ) 344ـ]

 ( . 6/240[البداية والن ِّهاية ) 345ـ]

 

 ( . 344،  6/343[املصدر السَّابق نفسه ) 346ـ]

 . 2522ن أيب داود يف اجلهاد ، ابب الشَّهيد يشفع ، [سن347ـ]

 . 61[اتريخ الذَّهب ، اخللفاء الرَّاشدون ، ص348ـ]

 . 82[ترتيب وهتذيب البداية والن ِّهاية ، خالفة أيب بكر ، ص349ـ]

 . 70[عهد اخللفاء الرَّاشدين للذَّهب ، ص350ـ]

 

 . 71[املصدر السَّابق نفسه ، ص351ـ]

 ( . 3805يُّ ، مناقب األنصار رقم) [البخار 352ـ]

 ( . 4037[البخاريُّ ، يف املغازي رقم ) 353ـ]

 ( . 2655[البخاريُّ معلقاً ، رقم ) 354ـ]

 ( . 2/234[الطَّبقات البن سعٍد ) 355ـ]

 ( . 1/121[غزوات ابن حبيش ) 356ـ]

 ( . 3/53[االكتفاء للكالعي ) 357ـ]

 

 . 186، ص [األنصار يف العهد الرَّاشدي358ـ]

 ( . 3/53[االكتفاء للكالعي ) 359ـ]

 ( . 3/65[املصدر السَّابق نفسه ) 360ـ]

 ( . 63،  62[عهد اخللفاء الرَّاشدين للذَّهب ، ص) 361ـ]

د ِّيق أوَّل اخللفاء ، ص362ـ]  . 117[الص ِّ

 

 . 115[ترتيب وهتذيب البداية والن ِّهاية ، خالفة أيب بكر ، ص363ـ]



 سَّابق نفسه .[املصدر ال364ـ]

د ِّيق أول اخللفاء ، ص365ـ]  . 110[الص ِّ

 [أي : بلغ احللم .366ـ]

 ( . 2/38[الكامل ) 367ـ]

 . 97[حروب الردَّة ، شوقي أبو خليل ، ص368ـ]

 

 ( . 2/14نقالً عن االكتفاء )  97[حروب الردَّة ، ص369ـ]

 . 233[حركة الردَّة للعتوم ، ص370ـ]

 ( . 2/15نقالً عن االكتفاء )  98ي أبو خليل ، ص[حروب الردَّة ، شوق371ـ]

 . 98[حروب الردَّة ، ص372ـ]

 

 . 922[عبقرية خالد ) العبقرَيت اإلِّسالميَّة ( ص373ـ]

 . 235[حركة الردَّة للعتوم ، ص374ـ]

د ِّيق أبو بكر ، ص375ـ]  . 157[الص ِّ

 

 . 20ايب ، ص[سيف هللا خالد بن الوليد ، ترمجة العميد الرُّكن صبحي اجل376ـ]

 . 236[حركة الردَّة للعتوم ، ص377ـ]

 ( . 2/108[اتريخ اليعقويب ) 378ـ]

 . 144[خالد بن الوليد ، صادق عرجون ، ص379ـ]

 ( . 6/329[البداية والن ِّهاية ) 380ـ]

 . 180[خالد بن الوليد ، صادق عرجون ، ص381ـ]

 . 180[خالد بن الوليد ، صادق عرجون ، ص382ـ]

 

 . 292[حركة الردَّة للعتوم ، ص383ـ]

 ( . 118،  4/117[اتريخ الطَّربي ) 384ـ]

 ( . 295ـ  292[حركة الردَّة للعتوم ، ص) 385ـ]



 ( . 104ـ  4/102[عند الطَّربي : والباغي فناوئوه ، اتريخ الطَّربي ، ) 386ـ]

 ( . 6/331)  ( ؛ إِّل : إِّلـه . البداية والنهاية 4/118[اتريخ الطَّربي ) 387ـ]

 

 ( . 6/331[البداية والن ِّهاية ) 388ـ]

 . 145[حروب الر ِّدَّة وبناء الدَّولة اإلِّسالميَّة ، أَحد سعيد ، ص389ـ]

 [يعين : واقعة يوم اليمامة ضدَّ مسيلمة الكذَّاب ، وأعوانه .390ـ]

 [استحرَّ : كثر ، واشتدَّ .391ـ]

 لقتال مع الكفَّار .[أي : يف األماكن الَّيت يقع فيها ا392ـ]

ا مل جيمع القران يف املصحف ، ملا كان يرتقبه من ورود انسٍخ لبعض 393ـ] [حيتمل أن يكون )ص( إَِّّنَّ
أحكامه ، أو تالوته ، فلمَّا انقضى نزوله بوفاته )ص( أهلم هللا اخللفاء الرَّاشدين بذلك . ) سرية وحياة 

د ِّيق ، ص  ( . 120الص ِّ

فات جع394ـ]  لت زيداً يتقدَّم على غريه يف هذا العمل .[هذه الص ِّ

 [أي : من األشياء اليت عندي وعند غريك .395ـ]

 [العسب : هو جريد النَّخل .396ـ]

 [الل ِّخاف : مجع خلفة : وهي صفائح احلجارة .397ـ]

 [الر ِّقاع : مجع رقعة ، وهي قطع اجللود .398ـ]

  ، أو الشاة .[األكتاف : مجع كتف ، وهو العظم الذي للبعري399ـ]

 

 ( . 4986[البخاريُّ ، رقم ) 400ـ]

 ( للبغوي . 4/522[شرح السنة ) 401ـ]

[الكاللة يف رأي أيب بكر الصد ِّيق : من ال ولد له وال والد ، فقال رضي هللا عنه : رأيت يف 402ـ]
لة ما عدا الولد الكاللة رأًَي فإِّن يك صوااًب فمن هللا ، وإِّن يكن خطأ فمن قَِّبلي والشيطان ، الكال

 . 36والوالد ، أي : هم اإلخوة . انظر : موسوعة فقه أيب بكر الصديق ، ص

 ( . 7/196[إِّسناده صحيح : أخرجه ابن أيب شيبة ) 403ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .404ـ]

 



 . 73[التفوُّق والنَّجابة على هنج الصَّحابة ، َحد العجمي ، ص405ـ]

 ( . 2/431 [سري أعالم النبالء )406ـ]

 . 74[التفوُّق والنَّجابة على هنج الصَّحابة ، ص407ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .408ـ]

 

 . 157[فقه التَّمكني يف القران الكرمي للصَّالَّيب ، ص409ـ]

 ( . 2/21[الكامل يف التَّاريخ ) 410ـ]

 

 ( . 4/270[يف ظالل القران ) 411ـ]

 

 ( . 2/534ة يف الصَّحابة الكرام ) [عقيدة أهل السُّنَّة واجلماع412ـ]

 ( . 6/253[تفسري القامسي ) 413ـ]

 . 90[كيف نكتب التَّاريخ اإلِّسالميَّ ، حملمد قطب ، ص414ـ]

 ( . 12ـ  5[اإلِّميان وأثره يف احلياة ، للقرضاوي ، ص) 415ـ]

 

 ( . 6/255[تفسري القامسي ) 416ـ]

 . 491[فقه التَّمكني يف القران الكرمي ، ص417ـ]

 ( . 143،  142[اتريخ صدر اإلِّسالم للشُّجاع ، ص) 418ـ]

 

 . 256[اتريخ الدَّعوة اإلِّسالميَّة ، د . مجيل املصري ، ص419ـ]

 ( . 6/233[تفسري املنري ) 420ـ]

 ( . 6/258[تفسري القامسي ) 421ـ]

 ( . 6/233[تفسري املنري ) 422ـ]

 

 . 100[كيف نكتب التَّاريخ اإلِّسالميَّ ، ص423ـ]

 . 101[املصدر السَّابق نفسه ، ص424ـ]

 . 102[كيف نكتب التَّاريخ اإلِّسالميَّ ، ص425ـ]



 

 [املصدر السَّابق نفسه .426ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .427ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .428ـ]

 . 103[املصدر السَّابق نفسه ، ص429ـ]

 

 . 311الرَّاشدة ، ص[دراسات يف عهد النُّبوَّة واخلالفة 430ـ]

 ( . 175،  174[حروب الردَّة ، ص) 431ـ]

 ( . 319،  3/318[االكتفاء يف اتريخ املصطفى والثَّالثة اخللفاء ) 432ـ]

 للدكتور اخلربوطلي . 146[اإلِّسالم واحلركات املضادَّة ، ص433ـ]

 

 . 146، صخمطوطة نقالً عن حركة الردَّة  49[الردَّة ، غيداء خزنة كاتب ، ص434ـ]

 . 146[حركة الردَّة للعتوم ، ص435ـ]

 . 150[حركة الردَّة للعتوم ، ص436ـ]

 ( . 1/388[موسوعة التَّاريخ اإلِّسالمي ِّ ، د . أَحد شلب ) 437ـ]

 

 . 323[حركة الردَّة للعتوم ، ص438ـ]

 . 114( ، حركة الردَّة للعتوم ، ص3/260[اتريخ الطربي )439ـ]

 

 ( طبعة احللب . 2/386 ) [تفسري ابن كثري440ـ]

 . 124[حركة الردَّة للعتوم ، ص441ـ]

 . 2761[اإلِّصابة البن حجر رقم 442ـ]

 ( . 4/104[اتريخ الطَّربي ) 443ـ]

 ( . 4/112[املصدر السَّابق نفسه ) 444ـ]

 

 . 323[دراساٌت يف عهد النُّبوَّة واخلالفة الرَّاشدة ، ص445ـ]

 . 324ص[املصدر السَّابق نفسه 446ـ]



 . 325[املصدر السَّابق نفسه ، ص447ـ]

 . 326[دراساٌت يف عهد النُّبوَّة واخلالفة الرَّاشدة ، ص448ـ]

 

 . 182[الطَّريق إِّىل املدائن ، أَحد عادل كمال ، ص449ـ]

 . 328[دراساٌت يف عهد النُّبوَّة واخلالفة الرَّاشدة ، ص450ـ]

 . 329واخلالفة الرَّاشدة ، ص[دراساٌت يف عهد النُّبوَّة 451ـ]

 

 . 334[حركة الردَّة للعتوم ، ص452ـ]

 . 97[الدَّولة العربيَّة اإلِّسالميَّة ملنصور أَحد احلرايب ، ص453ـ]

 

 . 167[صفحات من اتريخ ليبيا اإلِّسالمي للصَّالَّيب ، ص454ـ]

ياسة الشَّرعية البن تيميَّة ، ص455ـ]  . 18[الس ِّ

 

 . 168يخ ليبيا اإلِّسالمي للصَّالَّيب ، ص[صفحاٌت من اتر 456ـ]

رية النَّبويَّة ، ص457ـ]  . 580[صحيح الس ِّ

 

[األبلة : على شط العرب يف زاوية اخلليج الذي يدخل يف مدينة البصرة ، وهي أقدم من البصرة 458ـ]
 ، وكانت هبا مساحل كسرى .

 [يستصحب : يطلب صحبته دون إِّلزام .459ـ]

 ( . 6/347هاية ) [البداية والن ِّ 460ـ]

 [قرية يف ابدية البصرة ، يف منتصف الطريق بني مكَّة ، والبصرة .461ـ]

 [موضع على حدود الشَّام مما يلي العراق .462ـ]

 ( . 4/162؛ اتريخ الطَّربي )  83[الفنُّ العسكري اإلِّسالمي ، د . َيسني سويد ، ص463ـ]

 

 ( . 4/163[اتريخ الطَّربي ) 464ـ]

ياسيَّة ، َحيد هللا ، ص[الو 465ـ]  . 371اثئق الس ِّ

ياسيَّة ، ص466ـ]  . 372[جمموعة الواثئق الس ِّ



ياسيَّة ، ص467ـ]  . 372[جمموعة الواثئق الس ِّ

 [املصدر السَّابق نفسه .468ـ]

 

 . 373[املصدر السَّابق نفسه ، ص469ـ]

 ( . 6/347[البداية والنهاية ) 470ـ]

 ( . 84،  83ص)  [الفن العسكري اإلِّسالمي ،471ـ]

 

 . 35[معارك خالد بن الوليد ضدَّ الفرس ، عبد اجلبار السامرائي ، ص472ـ]

د ِّيق ، نزار احلديثي ، وخالد اجلنايب ، ص473ـ]  . 45[أبو بكر الص ِّ

د ِّيق ، بسام العسلي ، ص474ـ]  . 127[مشاهري اخللفاء واألمراء ، الص ِّ

 ( . 9/130[التاريخ اإلِّسالمي ) 475ـ]

 

 ( . 4/163[اتريخ الطربي ) 476ـ]

 ( . 9/131[التاريخ اإلِّسالمي ) 477ـ]

 ( . 4/159[اتريخ الطربي ) 478ـ]

 ( . 9/130[التاريخ اإلِّسالمي ) 479ـ]

 . 342[اتريخ الدعوة إِّىل اإلِّسالم ، ص480ـ]

 

 ( . 4/163[اتريخ الطربي ) 481ـ]

 ( . 9/129[التاريخ اإلِّسالمي ) 482ـ]

 ( . 4/163ربي ) [اتريخ الط483ـ]

 . 46[أبو بكر الصديق ، خالد اجلنايب ، نزار احلديثي ، ص484ـ]

 ( . 4/164[اتريخ الطربي ) 485ـ]

 ( . 2/277[احلضري : ماء لباهلة على أربعة أميال من البصرة ) املعجم ، َيقوت ، 486ـ]

 . 46[أبو بكر الصديق ، خالد اجلنايب ، ص487ـ]

 

 ( . 4/165( ؛ اتريخ الطربي )  2/51)  [الكامل البن األثري488ـ]



 ( . 4/165[اتريخ الطربي ) 489ـ]

 ( . 4/163[املصدر السابق نفسه ) 490ـ]

 ( . 4/165( ؛ اتريخ الطربي )  9/133[التاريخ اإلِّسالمي ) 491ـ]

 

 . 131[الصديق أول اخللفاء ، ص492ـ]

 ( . 4/166[اتريخ الطربي ) 493ـ]

 ( . 9/134( ؛ التاريخ اإلِّسالمي )  4/168[اتريخ الطربي ) 494ـ]

 

 . 48( ؛ أبو بكر الصديق ، خالد اجلنايب ، ص 2/52[الكامل البن األثري ) 495ـ]

 ( . 6/350[البداية والن ِّهاية ) 496ـ]

 ( . 9/139[التَّاريخ اإلِّسالمي ) 497ـ]

 

 ( . 6/350[البداية والن ِّهاية ) 498ـ]

 ( . 9/138[التَّاريخ اإلِّسالمي ) 499ـ]

 ( . 4/173[اتريخ الطَّربي ) 500ـ]

 

 ( . 4/173[املصدر السَّابق نفسه ، ) 501ـ]

 ( . 4/175[اخلراذيل : قطع اللَّحم ) 502ـ]

 ( . 4/175[اتريخ الطَّربي ) 503ـ]

 ( . 4/174[اتريخ الطَّربي ) 504ـ]

 ( . 4/175[املصدر السَّابق نفسه ) 505ـ]

 ( . 9/144)  [التَّاريخ اإلِّسالمي506ـ]

 . 216[خالد بن الوليد ، صادق عرجون ، ص507ـ]

 

 [احلذف : الرَّمي ابحلصى عن جانٍب ، والضرب عن جانٍب .508ـ]

 . 348[اتريخ الدعوة إِّىل اإلِّسالم ، ص509ـ]

 



 ( . 4/181[اتريخ الطربي ) 510ـ]

 ( . 4/178[اتريخ الطَّربي ) 511ـ]

 .( 9/148[التَّاريخ اإلِّسالمي )512ـ]

 . 4210[البخاري ، كتاب املغازي رقم 513ـ]

ديق ، الطنطاوي ، ص514ـ]  . 33[أبو بكر الص ِّ

 

 . 222[خالد بن الوليد ، صادق عرجون ، ص515ـ]

د ِّيق ، خالد اجلنايب ، نزار احلديثي ، ص) 516ـ]  ( . 52،  51[أبو بكر الص ِّ

 

 ( . 4/186[اتريخ الطَّربي ) 517ـ]

 ( . 4/186 [اتريخ الطَّربي )518ـ]

 ( . 9/150[التَّاريخ اإلِّسالمي ) 519ـ]

 [يعين : عمرو بن عبد املسيح ، وهو سيد قومه .520ـ]

 [أي : خادم .521ـ]

 [يعين : أهل اجليل املعاصر .522ـ]

 

 ( . 4/180[اتريخ الطَّربي ) 523ـ]

 ( . 6/251[البداية والن ِّهاية ) 524ـ]

 . 2206 ( رقم 2/318[اإلصابة البن حجر ) 525ـ]

 ( . 11/154[الفتاوى ) 526ـ]

 ( . 9/153[التَّاريخ اإلِّسالمي ) 527ـ]

 ( . 9/154[التَّاريخ اإلِّسالمي ) 528ـ]

 . 350[اتريخ الدَّعوة إِّىل اإلِّسالم ، ص529ـ]

 

 ( . 6/353[البداية والن ِّهاية ) 530ـ]

 . 350[اتريخ الدَّعوة إِّىل اإلِّسالم ، ص531ـ]



 ( . 4/191ي ) [اتريخ الطَّرب 532ـ]

 ( . 6/353[البداية والن ِّهاية ) 533ـ]

 ( . 6/354[املصدر السابق نفسه ) 534ـ]

 
.  ـ احلالئب: ما حيمل عليه من دوابَّ

 ـ القشائب: السُّموم مجع قشب.
 (.6/354ـ البداية والنهاية )

 ـ املصدر السَّابق نفسه.
 (.4/195(؛ اتريخ الطربي )6/355ـ البداية والنهاية )

 

 ( . 9/163[التاريخ اإلِّسالمي ) 535ـ]

 . 231[خالد بن الوليد : صادق عرجون ، ص536ـ]

 . 54( ؛ أبو بكر الصديق ، خالد اجلنايب ، ص 4/196[اتريخ الطربي ) 537ـ]

د ِّيق ، نزار احلديثي ، خالد اجلنايب ، ص538ـ]  . 54[أبو بكر الص ِّ

 ( . 9/164[التَّاريخ اإلِّسالمي ) 539ـ]

 

 احلصيد : موضٌع يف أطراف العراق من جهة اجلزيرة .[540ـ]

 ( . 6/355[البداية والن ِّهاية ) 541ـ]

 ( . 2/59[الكامل يف التَّاريخ ) 542ـ]

د ِّيق ، خالد اجلنايب ، نزار احلديثي ، ص543ـ]  . 55[أبو بكر الص ِّ

 ( . 200،  4/199[اتريخ الطَّربي ) 544ـ]

 

 ينقص .« : حيري ( . »  4/199[املصدر السَّابق نفسه ) 545ـ]

 ( . 4/199[اتريخ الطَّربي ) 546ـ]

 ( . 6/356[البداية والن ِّهاية ) 547ـ]

 ( . 4/201[اتريخ الطَّربي ) 548ـ]



 

 ( . 9/173[التَّاريخ اإلِّسالمي ) 549ـ]

 . 36[خالد بن الوليد ، ص550ـ]

 . 123مرائي ، ص[معارك خالد بن الوليد ضدَّ الفرس ، عبد اجلبار السَّا551ـ]

 ( . 6/357[البداية والن ِّهاية ) 552ـ]

 ( . 4/202[اتريخ الطَّربي ) 553ـ]

 

 . 295[اتريخ الدَّعوة إِّىل اإلِّسالم ، ص554ـ]

 . 134[معارك خالد بن الوليد ضدَّ الفرس ، ص555ـ]

 

د ِّيق أول اخللفاء ، ص556ـ]  . 169[الص ِّ

 . 170[املصدر السَّابق نفسه ، ص557ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .558ـ]

ديق أوَّل اخللفاء ، ص559ـ]  . 171[الص ِّ

 ( . 2/155[احلرب النفسيَّة ، د . أَحد نوفل ) 560ـ]

[القراقر : ماٌء لكلب يف ابدية السَّماوة ، وسوى : ماٌء لبهراء يف ابدية السَّماوة . ) َيقوت ، 561ـ]
 ( . 4/317،  3/271املعجم ، 

 

د ِّيق ، نزار احلديثي ، وخالد اجلنايب ، ص [أبو بكرٍ 562ـ]  . 68الص ِّ

 ( . 7/7[البداية والن ِّهاية ) 563ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .564ـ]

 

[معركة الريموك ، الل ِّواء خليل سعيد ، حبث مقدَّم إِّىل ندوة الفكر العسكري العريب ِّ نقاًل عن أيب 565ـ]
ديق ، خالد اجلنايب ، ص  . 68بكٍر الص ِّ

د ِّيق ، د . نزار احلديثي ، خالد اجلنايب ، ص566ـ]  . 68[أبو بكر الص ِّ

 ( . 7،  7/6[البداية والن ِّهاية ) 567ـ]

 ( . 2/163نقالً عن احلرب النفسيَّة )  193[قادة فتح العراق واجلزيرة ، ص568ـ]



 ( . 2/162[احلرب النفسيَّة ، د . أَحد نوفل ) 569ـ]

 

 . 167ضدَّ الفرس ، ص[معارك خالد بن الوليد 570ـ]

 ( . 2/164[احلرب النَّفسيَّة ) 571ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .572ـ]

 (.2/168نقالً عن احلرب النَّفسيَّة ) 124[من ذي قار إِّىل القادسيَّة، صاحل عماش، ص573ـ]

 . 189[عصر الصَّحابة ، عبد املنعم اهلامشي ، ص574ـ]

 ( . 2/73[الكامل البن األثري ) 575ـ]

 

 [املصدر السَّابق نفسه .576ـ]

 [الصَّراة : ابلفتح وهو هنر يستمدُّ من الفرات .577ـ]

 ( . 7/18[البداية والن ِّهاية ) 578ـ]

 ( . 7/18[البداية والن ِّهاية ) 579ـ]

 ( . 2/74[الكامل البن األثري ) 580ـ]

 

 عمَّان .[البلقاء : من أعمال دمشق بني الشام ووادي القرى ، عاصمتها 581ـ]

 [تيماء : بلدٌة يف أطراف الشَّام بني الشَّام ووادي القرى .582ـ]

 

[كان عكرمة قد رجع من كندة وحضرموت عن طريق اليمن ومكَّة ، فلما بلغ املدينة أمره 583ـ]
اخلليفة أن يسري مددًا خلالد بن سعيد ، وكان عكرمة قد سرَّح اجلند الذين قاتلوا معه يف جنوب شبه 

 ة ، فاستبدل اخلليفة هبم غريهم ، وأمرهم أن يسريوا حتت لواء عكرمة إِّىل الشَّام .اجلزير 

 . 58[أبو بكر الصديق ، نزار احلديثي ، د . خالد اجلنايب ، ص584ـ]

 

نقاًل عن التَّاريخ  14( ؛ فتوح الشَّام لألزدي ، ص 62،  2/61[اتريخ دمشق البن عساكر ) 585ـ]
 ( . 178،  9/177اإلِّسالمي ِّ للحميدي ) 

 ( . 6990[البخاريُّ ، كتاب التعبري ، رقم ) 586ـ]

 



 [يعين : ال نظنُّ بك التَّقصري ، وال نتَّهمك يف إِّخالصك .587ـ]

 

 [النَّقيبة : الرأي واملشورة .588ـ]

 ( . 1533( ؛ مسلٌم ، كتاب اإلِّمارة رقم )  7311[البخاريُّ ، كتاب االعتصام ، رقم ) 589ـ]

 ( نقالً عن احلميدي . 65ـ  2/63ريخ دمشق البن عساكر ) [ات590ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .591ـ]

 

 ( . 9/188[التَّاريخ اإلِّسالمي للحميدي ِّ ) 592ـ]

 ( . 1/129، هتذيب اتريخ دمشق )  48[اتريخ فتوح الشام لألزدي ، ص593ـ]

 . 294[اتريخ الدَّعوة إِّىل اإلِّسالم ، ص594ـ]

 

 ( . 302،  301( ؛ اليمن يف صدر اإلِّسالم ، ص)  2/64البن األثري )  [الكامل595ـ]

 . 302[اليمن يف صدر اإلِّسالم ، ص596ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .597ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .598ـ]

د ِّيق أول اخللفاء ، ص599ـ]  . 218؛ أبو بكٍر للطنطاوي ، ص 114[الص ِّ

 ( . 2/305[مروج الذَّهب للمسعودي ) 600ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .601ـ]

 

د ِّيق أوَّل اخللفاء ، ص) 602ـ]  ( . 138،  137[الص ِّ

د ِّيق ، علي الطنطاوي ، ص603ـ]  . 219[أبو بكٍر الص ِّ

 [يعين : عمل خالد بن سعيد بن العاص وكان قد استعفى أاب بكٍر ، فأعفاه .604ـ]

 جلاهليَّة .[يعين : التَّعصُّب ملا كان عليه أهل ا605ـ]

 

 [يعين : ال تطلعهم على دخيلة أمرك ، فيطَّلعوا على عيوبك .606ـ]

 [يعين : لريوا قوَّة املسلمني .607ـ]

 ( . 65،  2/64[الكامل البن األثري ) 608ـ]



 

 ( . 197ـ  9/192[التَّاريخ اإلِّسالمي ) 609ـ]

 . 15[فتوح الشَّام لألزدي ، ص610ـ]

د ِّيق611ـ]  . 62، نزار احلديثي ، ص [أبو بكٍر الص ِّ

 

 . 17[فتوح الشام لألزدي ، ص612ـ]

 ( . 2/66[الكامل البن األثري ) 613ـ]

 . 141[العمليات التعرضية والدفاعية عند املسلمني ، هناد عباس ، ص614ـ]

 ( . 27،  26[فتوح الشام لألزدي ، ص) 615ـ]

 

 ( . 9/206[التَّاريخ اإلِّسالمي ) 616ـ]

 . 55وفاء بسرية اخللفاء ، ص[إَِّتام ال617ـ]

 ( . 51ـ  48[أي : أال خيطأى رأيك يفَّ ؛ فتوح الشَّام لألزدي ، ص) 618ـ]

 . 143[العمليات التَّعرضيَّة الد ِّفاعيَّة عند املسلمني ، ص619ـ]

 

 ( . 7/4[البداية والن ِّهاية ) 620ـ]

 

 ( . 78،  77[معارك خالد بن الوليد ، العميد َيسني سويد ، ص) 621ـ]

 . 147[العمليات التعرضيَّة والد ِّفاعية عند املسلمني ، ص622ـ]

 [يعين : اخليل أبنواعها ، ما يصعب قياده منها ، وما يسهل ، واملراد وصفهم ابلكثرة .623ـ]

 

 ( . 31،  30( نقالً عن فتوح الشَّام لألزدي ، ص)  9/213[التَّاريخ اإلِّسالمي ) 624ـ]

 ( نقالً عن احلميدي ِّ . 33ـ  30زدي ِّ ، ص) [فتوح الشَّام لأل625ـ]

د ِّيق ، حممَّد أَحد عاشور ، ص626ـ]  . 92[خطب أيب بكٍر الص ِّ

 

 ( . 35ـ  33[فتوح الشَّام لألزدي ِّ ، ص) 627ـ]

 



 ( بتصرف . 38ـ  35[املصدر السَّابق نفسه ، ص) 628ـ]

 ( . 9/224[التاريخ اإلسالمي ) 629ـ]

 وشدَّهتا .[يعين : حدَّهتا ، 630ـ]

 ( . 9/223[التَّاريخ اإلِّسالمي للحميدي ِّ ) 631ـ]

 

 . 148[العمليات التعرضيَّة والدَّفاعية عند املسلمني ، ص632ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .633ـ]

 . 45[حروب اإلِّسالم يف الشَّام ، أَحد حممد ، ص634ـ]

 . 148[العمليات التعرضيَّة والدفاعيَّة عند املسلمني ، ص635ـ]

 ( . 4/211[اتريخ الطَّربي ) 636ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .637ـ]

 

 ( . 360،  359[اتريخ الدَّعوة إِّىل اإلِّسالم ، ص) 638ـ]

 ( . 7/5[البداية والن ِّهاية ) 639ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .640ـ]

د ِّيق ، احلديث 89[الفنُّ العسكريُّ اإلِّسالميُّ ، ص641ـ]  . 60ي ، ص؛ أبو بكٍر الص ِّ

 

 . 98[الفن العسكري اإلِّسالمي ، ص642ـ]

 ( . 393،  392[جمموعة الواثئق السياسية ، ص) 643ـ]

 . 392[املصدر السَّابق نفسه ، ص644ـ]

 

 ( نقالً عن احلميدي . 72ـ  68[فتوح الشام لألزدي ، ص) 645ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .646ـ]

 ( . 9/231 [التَّاريخ اإلِّسالمي للحميدي )647ـ]

 

 ( . 1/203[أجنادين : موضع معروف من نواحي فلسطني . ) َيقوت ، 648ـ]

 . 70[أبو بكر رضي هللا عنه ، نزار احلديثي ، ص649ـ]



 . 71[املصدر السَّابق نفسه ، ص650ـ]

 ( . 93 1ـ 84[فتوح الشَّام لألزدي ِّ ، ص) 651ـ]

 

 . 163[العمليات التعرضيَّة والد ِّفاعيَّة ، ص652ـ]

 ( . 7/8[البداية والن ِّهاية ) 653ـ]

 . 164[العمليات التَّعرضيَّة والد ِّفاعيَّة ، ص654ـ]

 

 ( . 7/8[البداية والن ِّهاية ) 655ـ]

 . 164[العمليات التعرضيَّة والد ِّفاعيَّة عند املسلمني ، ص656ـ]

 

 ( . 7/9[البداية والن ِّهاية ) 657ـ]

 . 163اية ، ص[ترتيب وهتذيب البداية والن ِّه658ـ]

 ( . 7/10[البداية والن ِّهاية ) 659ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .660ـ]

 . 88[أبو بكر رجل الدَّولة ص661ـ]

 

 . 163[ترتيب وهتذيب البداية والن ِّهاية ، ص662ـ]

 ( .166[العمليات التعرضيَّة والد ِّفاعية عند املسلمني )663ـ]

 ( . 7/10[البداية والن ِّهاية ) 664ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .665ـ]

 

 [املصدر السَّابق نفسه .666ـ]

 ( . 7/13[البداية والن ِّهاية ) 667ـ]

 

 [املصدر السَّابق نفسه .668ـ]

 . 169[العمليات التعرضيَّة والد ِّفاعية ، ص669ـ]

 . 222[فتوح الشام لألزدي ِّ ، ص670ـ]



 . 170[ترتيب وهتذيب البداية والن ِّهاية ، ص671ـ]

 

 ( . 7/12[البداية والن ِّهاية ) 672ـ]

 . 174[العمليات التعرضيَّة والد ِّفاعيَّة ، ص673ـ]

 

 . 171؛ فتوح البلدان لألزدي ، ص 171[ترتيب وهتذيب البداية والنهاية ، ص674ـ]

 . 175[العمليات التعرضيَّة والد ِّفاعيَّة ، ص675ـ]

 . 228[فتوح البلدان لألزدي ، ص676ـ]

 . 173وهتذيب البداية والن ِّهاية ، ص[ترتيب 677ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .678ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .679ـ]

 

 [املصدر السَّابق نفسه .680ـ]

 . 179[العمليات التعرضيَّة والد ِّفاعية ، ص681ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .682ـ]

 ( . 7/14[البداية والن ِّهاية ) 683ـ]

 ( . 7/16نفسه ، )  [املصدر السَّابق684ـ]

 ( . 7/14[البداية والن ِّهاية ) 685ـ]

 [العتاق : اخليول .686ـ]

 [النُّعاق : صوت الغراب .687ـ]

 [الواقوص : اسم موضع ، البرت الرقاق : السيوف القاطعة .688ـ]

 

 ( . 7/15[البداية والن ِّهاية ) 689ـ]

 ( . 61ـ  7/51[البداية والن ِّهاية ) 690ـ]

 

 ( . 260،  259[اتريخ الدَّعوة إِّىل اإلِّسالم ، ص) 691ـ]

 



 . 260[اتريخ الدَّعوة إِّىل اإلِّسالم ، ص692ـ]

 . 123[اتريخ اخللفاء للسُّيوطي ، ص693ـ]

 

 . 263[اتريخ الدَّعوة إِّىل اإلِّسالم ، ص694ـ]

 [يعين تفريق التجمُّعات احلربيَّة الَّيت دون بالد فارس .695ـ]

 

 ( . 189،  4/188الطَّربي )  [اتريخ696ـ]

 ( . 4/189[املصدر السَّابق نفسه ) 697ـ]

 . 331؛ اتريخ الدَّعوة إِّىل اإلِّسالم ، ص 7736( رقم  5/568[اإلِّصابة ) 698ـ]

 . 331[اتريخ الدَّعوة إِّىل اإلِّسالم ، ص699ـ]

 . 332[املصدر السَّابق نفسه ، ص700ـ]

 

 ( . 4/163[اتريخ الطَّربي ) 701ـ]

 . 332[اتريخ الدَّعوة إِّىل اإلِّسالم ، ص702]ـ

 [املصدر السَّابق نفسه .703ـ]

 

 . 148[العمليَّات التعرضيَّة والد ِّفاعيَّة عند املسلمني ، ص704ـ]

 [اهند هلم : اقصدهم ، واشرْع يف قتاهلم .705ـ]

 . 334[اتريخ الدَّعوة إِّىل اإلِّسالم ، ص706ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .707ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .708ـ]

 

 ( . 1/188[عيون األخبار ) 709ـ]

 . 34[فتوح الشَّام لألزدي ِّ ، ص710ـ]

 . 295[اتريخ الدَّعوة إِّىل اإلِّسالم ، ص711ـ]

 ( . 4/202[اتريخ الطَّربي ) 712ـ]

دارة العسكريَّة يف الدَّولة اإلِّسالميَّة ) 713ـ]  ( . 1/46[اإلِّ



 . 121للسُّيوطي ، ص[اتريخ اخللفاء 714ـ]

 

 ( . 4/44[اتريخ الطَّربي ) 715ـ]

 ( .61ـ  60[فتوح الشام لألزدي ، ص )716ـ]

 . 5[فتوح الشام لألزدي ِّ ، ص717ـ]

 ( . 1/82[الفتوح ، ابن أعتم ) 718ـ]

 . 189[فتوح الشَّام لألزدي ِّ ، ص719ـ]

 . 48[األحكام السُّلطانية للماوردي ِّ ، ص720ـ]

 

 . 7الشَّام لألزدي ِّ ، ص[فتوح 721ـ]

 ( . 1/84[الفتوح ، ابن أعتم ) 722ـ]

 . 7[فتوح الشَّام ، ص723ـ]

 . 48[املصدر السَّابق نفسه ، ص724ـ]

ياسيَّة ، َحيد هللا ، ص725ـ]  . 371[الواثئق الس ِّ

 ( . 1/29[الفتوح ، ابن أعتم ) 726ـ]

دارة العسكريَّة يف الدَّولة اإلِّسالميَّة ، 727ـ]  ( . 1/112سليمان ال كمال ) [اإلِّ

 ( . 1/113[املصدر السَّابق نفسه ) 728ـ]

 

دارة العسكريَّة يف الدَّولة اإلِّسالميَّة ) 729ـ]  ( . 1/120[اإلِّ

 ( . 255ـ  1/131[املصدر السَّابق نفسه ) 730ـ]

 ( . 4/64[اتريخ الطَّربي ) 731ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .732ـ]

دارة 733ـ]  ( . 1/136العسكريَّة يف الدَّولة اإلِّسالميَّة ) [اإلِّ

 

دارة العسكريَّة يف الدَّولة اإلِّسالميَّة ) 734ـ]  ( . 1/147[اإلِّ

 ( . 3/140[ماثر اإلانفة للقلقشندي ) 735ـ]



 ( . 1/148[أُليس : قرية من قرى األنبار . ) َيقوت ، معجم البلدان ، 736ـ]

 سة ، وهي اجلماعة تتقدَّم القافلة لتحرسها ، وأصل الكلمة فارسيَّة .[البذرقة : اخلفارة ، واحلرا737ـ]

 . 294[اخلراج أليب يوسف ، ص738ـ]

دارة العسكريَّة يف الدَّولة اإلِّسالميَّة ) 739ـ]  ( . 1/148[اإلِّ

 ( . 1/23[فتوح الشَّام للواقدي ) 740ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .741ـ]

 ( . 1/130 [املصدر السَّابق نفسه )742ـ]

دارة العسكريَّة يف الدَّولة اإلِّسالميَّة ) 743ـ]  ( . 1/149[اإلِّ

 ( . 2/191[الطَّبقات البن سعد ) 744ـ]

 ( . 4/111[اتريخ الطَّربي ) 745ـ]

 

دارة العسكريَّة يف الدولة اإلِّسالميَّة ، ) 746ـ]  ( . 1/174[اإلِّ

 [املصدر السَّابق نفسه .747ـ]

 ( . 72،  4/71ي ) [اتريخ الطَّرب 748ـ]

 ( . 4/163[املصدر السَّابق نفسه ) 749ـ]

 [املرج : الفساد ، والقلق ، واالختالط ، واالضطراب .750ـ]

 ( . 3/309[مروج الذَّهب للمسعودي ) 751ـ]

 ( . 6/168[هناية األرب للنويري ) 752ـ]

 

 ( . 2/309[مروج الذهب ) 753ـ]

 ( . 1/23[فتوح الشام للواقدي ) 754ـ]

دارة العسكرية يف الدولة اإلِّسالمية ، ) 755ـ]  ( . 1/196[اإلِّ

 ( . 1/215[املصدر السَّابق نفسه ) 756ـ]

 ( . 287،  286[اخلراج أليب يوسف ، ص) 757ـ]

 ( . 6/168[هناية األرب للنويري ) 758ـ]

 . 289[اخلراج أليب يوسف ، ص759ـ]



 ( . 6/168[هناية األرب للنويري ) 760ـ]

دارة العسكريَّة يف الدَّولة اإلِّسالميَّة ) 761ـ]  ( . 1/231[اإلِّ

 ( . 4/215[اتريخ الطَّربي ) 762ـ]

 

 [املصدر السَّابق نفسه .763ـ]

دارة العسكريَّة يف الدَّولة اإلِّسالميَّة ) 764ـ]  ( . 1/232[اإلِّ

 ( . 1/234[املصدر السَّابق نفسه ) 765ـ]

 ( . 1/238 [املصدر السَّابق نفسه )766ـ]

 ( . 15ـ  11[فتوح الشَّام لألزدي ، ص) 767ـ]

 ( . 4/208[اتريخ الطَّربي ) 768ـ]

 . 143[العمليات التعرضيَّة والد ِّفاعيَّة عند املسلمني ، ص769ـ]

 

 ( . 2/129[اتريخ اليعقويب ) 770ـ]

 ( . 1/29[الفتوح ، ابن أعتم ) 771ـ]

 ( . 1/81، ابن أعتم )  ؛ الفتوح 2[اتريخ فتوح الشَّام ، ص772ـ]

 [ربيعة بن عامر القرشيُّ العامريُّ له ذكر يف الفتوح ، صحايب يعدُّ من أهل فلسطني .773ـ]

 ( . 1/22[فتوح الشَّام للواقدي ِّ ) 774ـ]

 [املصدر السَّابق نفسه .775ـ]

 ( . 2/309[مروج الذَّهب ) 776ـ]

 ( . 21،  20ـ  15ـ  13[اتريخ فتوح الشَّام لألزدي ِّ ، ص) 777ـ]

 ( . 84ـ  51[املصدر السَّابق نفسه ، ص) 778ـ]

دارة العسكريَّة يف الدَّولة اإلِّسالميَّة ) 779ـ]  ( . 1/272[اإلِّ

 

دارة العسكريَّة يف الدَّولة اإلِّسالميَّة ) 780ـ] ( هذا الكتاب خلَّصت واختصرت منه حقوق  1/251[اإلِّ
 هللا ، والقادة ، واجلنود .

 ( . 227ـ  222الدَّعوة إِّىل اإلِّسالم ، ص)  [اتريخ781ـ]



 [أي : الضعف املعنوي ، وليس املادي .782ـ]

 

 . 338[اتريخ الدَّعوة إِّىل اإلِّسالم ، ص783ـ]

 

 ( . 4/238( ؛ اتريخ الطربي )  7/18[البداية والنهاية ) 784ـ]

 ( . 9/258[التاريخ اإلِّسالمي ) 785ـ]

 

اخللفاء  101( ؛ التَّاريخ اإلِّسالمي ، حممود شاكر ، ص 2/79[الكامل البن األثري ) 786ـ]
 الرَّاشدون .

 ( . 2/79[الكامل البن األثري ) 787ـ]

 ( . 117ـ  116[اتريخ اإلِّسالم للذَّهب ـ عهد اخللفاء ـ ص) 788ـ]

 . 99[أبو بكر رجل الدَّولة ، ص789ـ]

 . ( 3158[البخاريُّ ، كتاب اجلزية واملوادعة رقم ) 790ـ]

 ( . 3683[البخاريُّ ، كتاب فضائل أصحاب النَّب ِّ رقم ) 791ـ]

 

( قال اهليثميُّ : رواه الطَّرباينُّ إبِّسنادين ، ورجال أحدمها رجال  10/268[جممع الزَّوائد ) 792ـ]
 ( وصحَّحه ، ووافقه الذَّهبُّ . 3/90الصَّحيح ، وأخرجه احلاكم ) 

 . 100[أبو بكٍر رجل الدولة ، ص793ـ]

 ( . 1/49[ماثر اإلِّانفة للقلقشندي ) 794ـ]

 ( . 4/248[اتريخ الطَّربي ) 795ـ]

 ( . 669ـ  2/665( ؛ اتريخ املدينة البن شبَّة )  3/199[طبقات ابن سعٍد ) 796ـ]

 ( . 3/200[طبقات ابن سعٍد ) 797ـ]

 . 272[دراسات يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة ، ص798ـ]

 

 ابق نفسه .[املصدر السَّ 799ـ]

 . 237[أبو بكر الصديق ، علي الطنطاوي ، ص800ـ]

 . 273[دراسات يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة ، ص801ـ]



 . 181[النظرية السياسية اإلِّسالمية ، ضياء الريس ، ص802ـ]

 . 272[دراسات يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة ، ص803ـ]

 ( . 265،  1/264[صفة الصَّفوة ) 804ـ]

 

 ( . 1/104[أصحاب الرَّسول ، حممَّد املصري ) 805ـ]

 . 33[ترتيب وهتذيب البداية والن ِّهاية ، ص806ـ]

 [النَّاضح : هو البعري الَّذي ُيستقى عليه .807ـ]

 ( . 1/265[صفة الصَّفوة ) 808ـ]

 ( . 1/266[حائطاً : ويف روايٍة : جداد ، وهي ِبعَّن : قطع مثرة النَّخل ) صفة الصفوة ، 809ـ]

 ( رجاله ثقات . 147،  3/146[الطَّبقات البن سعٍد ) 810ـ]

 

 ( . 1/105( ؛ وأصحاب الرسول )  4/127[املنتظم البن اجلوزي ) 811ـ]

 ( . 1/94[أشهر مشاهري اإلِّسالم ) 812ـ]

 ( . 1/106[أصحاب الرَّسول ) 813ـ]

 . 104ون ، ص[التَّاريخ اإلِّسالمي ، حممود شاكر ، اخللفاء الراشد814ـ]

[الشيخان أبو بكٍر الصديق وعمر بن اخلطاب ، برواية البالذري يف أنساب األشراف . حتقيق د 815ـ]
 . 69. إِّحسان صدقي العمد ، ص

 

 ( . 1/108( نقالً عن أصحاب الرسول )  479ـ  1/477[التَّبصرة البن اجلوزي ِّ ) 816ـ]

 . 120لرَّاشدين ، ص [اتريخ اإلِّسالم للذَّهب ، عهد اخللفاء ا817ـ]

 

 ( وإِّسناده صحيح . 204،  3/203[الطَّبقات البن سعد ) 818ـ]

 . 120[اتريخ اإلِّسالم للذَّهب ، عهد اخللفاء الرَّاشدين ، ص819ـ]

 ( . 1/106[أصحاب رسول هللا ) 820ـ]

 [أي : أبو بكٍر ، وعمر رضي هللا عنهما .821ـ]

 ( . 22،  21[نونيَّة القحطاين ، ) 822ـ]


