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مقدمة الناشر

�إن �الحتفال بالقد�س عا�صمًة للثقافة �لعربية لعام 2009 يعني �أن تكون 
�لذي  �جلاد  و�الأدب��ي  و�لعلمي  �لثقايف  للعمل  وعنو�نًا  لثقافتنا  قبلًة  �لقد�س 
�ل�صليمة للقد�س ويوؤكد مكانتها  ي�صتحث �لعقول ويقدم �ل�صورة �ل�صحيحة 

يف قلوبنا، ومركزيتها يف حياة �أمتنا.
ونحن يف �حلملة �الأهلية الحتفالية �لقد�س عا�صمًة للثقافة �لعربية �أخذنا 
كل جديد  وك�صف  بالقد�س،  يتعلق  فيما  ومهم  مفيد  كل  تقدمي  عاتقنا  على 
وح�صارتها  تاريخها  �أغو�ر  ول�صرب  حقًا،  �لقد�س  ملعرفة  �أمتنا  حتتاجه  مما 

ور�صالتها �لتي ما فتئت تقدمها للإن�صانية جمعاء.
�أن  ميكن  ما  �أب��رز  من  �أنه  ر�أينا  �ملهم  �لكتاب  هذ�  على  وقعنا  وعندما 
نقدمه للقارئ �لعربي �لعزيز هذ� �لعام، �صو�ء كان هذ� �لقارئ من طالبي 
�لعلم �أم من حمبي �لقد�س و�ملهتمني بها، كونه يقدم للمكتبة �لعربية - الأول 
مرة - رو�يًة جديدًة للفتوح �الإ�صلمية لبيت �ملقد�س وما حولها. هذه �لرو�ية 
تكتب  �أنها مل  ذلك  �ل�صنني،  مئات  �لتاريخ  �صفحات  �لكتمان يف  كانت طي 
�ملهمة  �لرو�ية  وهذه  كتبت.  منذ  �إليها  ترتجم  ومل  مرة  �أول  �لعربية  باللغة 
�جلديدة هي �لرو�ية �لتي كتبها �ملوؤرخون �ل�صريان �لذين كانو� �صهودً� على 
�لوقائع ور�أو� �لكثري منها، و�لتي يقدمها هذ� �لكتاب الأول مرة باللغة �لعربية 

باأ�صلوب علمي ر�صني.
�أنها  �لعربية  �لرو�يات  �الإ�صلمية عن  للفتوح  �ل�صريانية  �لرو�ية  وتتميز 
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تاأخر  �لتي  �الإ�صلمية  �لعربية  بالرو�يات  مقارنة  مبكرة  فرت�ت  يف  دونت 
تدوينها ن�صبيًا - بالرغم من �عتماد �الأخرية على �الإ�صناد ل�صمان �لدقة - 
وهو ما ت�صبب يف تعدد �لرو�يات �لعربية �الإ�صلمية بل تناُق�س بع�صها تبعًا 
لقوة �لر�وي �أو �صعفه. ولذلك فاإن �لرو�ية �ل�صريانية متثل �صورة قريبة جدً� 

للأحد�ث �لتي وقعت يف ذلك �لوقت. 
و�صيلحظ �لقارئ يف �لرو�ية �ل�صريانية تعبري�ت و�أ�صماء خمتلفة نوعًا ما 
�أ�صا�صًا  نابع  �الأوىل. وهذ�  �الإ�صلمية  �لعربية  عن ما عهدناه  يف م�صادرنا 
�ملفاهيم  �إب��ر�ز  يف  �لدينية  خلفياتهم  من  �ل�صريان  �ملوؤرخني  �نطلق  من 
و�لتعبري�ت �لتي ت�صف �الأحد�ث وفق وجهة نظرهم. فمن ذلك على �صبيل 
�ملثال �عتبارهم �أن عمر بن �خلطاب  �أقام �الأق�صى يف موقع »�لهيكل«. 
�لذي  �لديني  �ل�صريان  �ملوؤرخني  خطاب  من  �أ�صا�صًا  ينطلق  �ملفهوم  وهذ� 
�لنظرة  تاأثري  �لقارئ  يلحظ  كما  و�الإجنيل.  �لتور�ة  من  مفاهيمه  ي�صتمد 
�لدينية و�لعرقية �إىل �مل�صلمني و�لعرب بو�صفهم بدوً� من �ل�صحر�ء يدينون 
كانت  �لتي  �لنظرة  نف�س  وهذه  �ل�صريان،  �ملوؤرخني  ديانة  عن  غريب  بدين 
�صائدة عن �لعرب �مل�صلمني خلل فرتة �لفتوح كما تو�صح كثري من �مل�صادر 
�لتاريخية �الأخرى، ويلحظ عدم قدرة بع�س موؤرخي �ل�صريان على �لتخل�س 
من �لنظرة �ل�صائدة للعرب �مل�صلمني يف ذلك �لوقت وظنهم �أن تلك �لفتوح 
- على �الأقل يف بد�يتها - مل تكن �أكرث من غار�ت لل�صلب و�لنهب على عادة 

عرب �ل�صحر�ء يف ذلك �لزمن. 
وجتدر �الإ�صارة �إىل �أّن بع�س �لعبار�ت �لتي وردت يف هذ� �لكتاب عند ِذكر 
�ل�صحابة ر�صو�ن �هلل عليهم من قبيل  �أو  و�صّلم  ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 
عبارة »ر�صي �هلل عنه« و »�صلى �هلل عليه و�صّلم« مل َتِرْد يف �لن�س �ل�صرياين 
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حبة. َعت يف هذ� �لن�س �حرت�مًا ملقام �لنبّوة ومقام �ل�صُ �الأ�صلي و�إمنا ُو�صِ
�إال �أن هذ� �الأمر ال يحط من قدر �لرو�ية �ل�صريانية للفتوح، بل �إن هذه 
�لرو�ية تتميز باحتو�ئها عنا�صَر جديدة مميزة، �إذ تركز على �صخ�صيات مل 
تغيب عن  �أخرى  �أحد�ث  وتركز على  �أخرى،  �لرتكيز عليها يف م�صادر  يتم 
�مل�صهد �لتاريخي للفتوح يف م�صادر �أخرى، وهو ما يعطي �لرو�ية �ل�صريانية 
مكانًة �صديدة �الأهمية يف �لدر��صات �لتاريخية للفتوح �الإ�صلمية لبيت �ملقد�س 
وما حولها. ويفتح جماالت جديدة للبحث و�لتنقيب حول �أحد�ث و�صخ�صيات 

تركت �أثرً� على �ملنطقة يف تلك �لفرتة �ملركزية من تاريخ �الإن�صانية.
�لعمل  يعد  خلف  تي�صري  �لباحث  للأ�صتاذ  �ملميز  �لعربي  �جلهد  وه��ذ� 
�الأول �لذي يدخل �ملكتبة �لعربية ب�صورته هذه، فاملوؤلف مل يكتف برتجمة 
�لن�صو�س �لتاريخية �ل�صريانية �ملختلفة �لتي تناولت �أحد�ث �لفتح �الإ�صلمي 
لل�صام وبيت �ملقد�س، بل عمل على جمع �لرو�يات �ملتعددة يف رو�ية و�حدة 
ثم  �لوقت،  ذلك  ملا حدث يف  وفهمًا جديدً�  بعدً�  تقدم  �أن  متما�صكة ميكن 
�إليها  و�أ�صاف  �ملختلفة،  �أجز�ئها  ربط  بعد  كلها  للرو�ية  علمّيًا  قدم حتليًل 
ملحظات علمية قيمة. ونحن يف �حلملة �الأهلية نفخر باأن نقدم هذ� �لعمل 
للمكتبة �لعربية �صمن �حتفالنا بالقد�س عا�صمًة للثقافة �لعربية هذ� �لعام. 
منها  ي�صتفيد  وثقافتنا  الأمتنا  مميزة  �إ�صافًة  �لعمل  هذ�  يكون  �أن  ونرجو 

�لباحثون و�ملهتمون على �ل�صعيد �الأكادميي و�ل�صخ�صي.

د. اأ�شامة الأ�شقر
رئي�س املكتب التنفيذي للحملة الأهلية

لحتفالية القد�س عا�سمة الثقافة العربية 2009
دم�صق - متوز 2009
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تو�شيح

- ما بني �لقو�صني ]...[  �إ�صافات و�صروحات من �ملوؤلف على �لن�س �الأ�صلي.

- ت خ: تاريخ ميخائيل �لكبري.

- ت م: تاريخ �لتلمحري.

- ت ي: تاريخ يوحنا �الآ�صيوي.

- ت ز: تاريخ �لزوقنيني. 

- ترد �لكثري من �لوقائع موؤرخة بالتاريخ �ليوناين وهو �لذي يعتمده �ل�صريان يف 
�لتقومي. وي�صمى تقومي �الإ�صكندر وتقومي �ل�صرياين �أو �لتقومي �ليوناين �أو تاريخ 
�لتقومي يوم �الإثنني �الأول من ت�صرين �الأول )�أكتوبر(  ذي �لقرنني؛ ويبد�أ هذ� 
�صنة 312 ق.م، فهو متقدم على �لتاريخ �مليلدي 311 �صنة وثلثة �أ�صهر. و�ل�صنة 
يف هذ� �لتقومي 12 �صهرً� جمموع �أيامها 365 يومًا لل�صنة �لب�صيطة و366 يومًا 

لل�صنة �لكبي�صة.
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تقديم

و�جلزيرة  و�لعر�ق  �ل�صام  لبلد  �ملبكرة  �الإ�صلمية  �لفتوحات  �صكلت 
�مليلدي  �ل�صابع  �لقرن  خ��لل  �الأب��رز  �لعاملي  �حل��دث  وم�صر  �لفر�تية 
�لفتح  جيو�س  ق�صت  ب�صيطة  زمنية  ف��رتة  خ��لل  ففي  �لهجري،  و�الأول 
�الإ�صلمي على �الإمرب�طورية �لفار�صية �ل�صا�صانية ق�صاًء مربمًا، وقو�صت 
�الإمرب�طورية �لبيزنطية �إىل حد كبري، وح�صرتها يف منطقة �صيقة غربي 
�لبحر  حتول  لذلك  �لتالية  �ل�صنو�ت  ويف  �لق�صطنطينية.  ويف  �الأنا�صول 
�الأبي�س �ملتو�صط وجزره �ل�صهرية؛ كقرب�س وكريت ورود�س و�صقلية، �إىل 

منطقة نفوذ �إ�صلمية بامتياز، بعد �أن كان بحرية رومانية لقرون خلت. 
و�صغلت �أخبار �لفتوح �ملوؤرخني و�الإخباريني �لعرب و�مل�صلمني، و�صكلت 
لها،  �ملو�صوع عنو�نًا  �لتي و�صعت هذ�  �ملوؤلفات،  للعديد من  مادة رئي�صة 
فتوح  و)تاريخ  للو�قدي،  �ل�صام(  و)فتوح  للبلذري،  �لبلد�ن(  )فتوح  ك� 
من  وغريها  �لقر�صي،  �لقا�صم  الأب��ي  م�صر(  و)فتوح  ل��لأزدي،  �ل�صام( 

�لكتب �لتي عنيت بهذه �الأحد�ث �لعظام يف تاريخ �لب�صرية جمعاء.
وهي  �أ�صا�صية،  م�صكلة  من  عانت  معظمها  يف  �ملوؤلفات  هذه  �أن  غري 
قرنني  من  �أكرث  بعد  تدوينها  متعددة، مت  �صفهية  رو�ي��ات  على  �عتمادها 
�الأحد�ث،  بع�س  ت�صل�صل  �ال�صطر�ب يف  بع�س  خلق  ما  وهو  وقوعها،  من 
ووجود �أكرث من رو�ية يف �لكتاب نف�صه تناق�س بع�صها �لبع�س، باالإ�صافة 
�لرو�يات،  بع�س هذه  و�الأه��و�ء يف  و�ملذهبية  �ل�صيا�صية  �مليول  تدخل  �إىل 
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بني  �الإ�صلمية  �لدولة  هزت  �لتي  �لكربى  �لفتنة  �أحد�ث  بعد  وخ�صو�صًا 
، و�خلليفة �الأموي  �أبي طالب  �لر�بع �الإمام علي بن  �لر��صد  �خلليفة 

. الأول معاوية بن �أبي �صفيان�
وقد تنبه �إىل هذه �مل�صكلت �ملنهجية �لعديد من �لباحثني وخ�صو�صًا 
معادية  نزعات  من  �نطلقًا  فحاولو�،  منهم،  �لكل�صيكيني  �مل�صت�صرقني 
�لثغر�ت،  هذه  �إىل  م�صتندين  �الإ�صلمية  بالرو�ية  �لطعن  علمية،  وغري 
��صتطاعو�  مقارنًا  منهجًا  �عتمدو�  �الآخرين  �مل�صت�صرقني  بع�س  �أن  غري 
من خلله �لو�صول �إىل قو��صم م�صرتكة لبع�س �لرو�يات �مللتب�صة �لتو�ريخ 
هذه  فتحت  وق��د  �لفتوح،  الأخ��ب��ار  بالن�صبة  �عتمادها  ميكن  و�الأح���د�ث 
�لدر��صات �لباب و��صعًا �أمام باحثني جدد حاولو� �لقيام بدر��صات نقدية 
مقارنة بني �مل�صادر �الإ�صلمية، �أو�صلت بع�صهم �إىل ك�صوف حقيقية على 
هذ� �ل�صعيد ومنهم �لباحث ولرت كيغي )Walter E Kaegi( �صاحب كتاب 
)بيزنطة و�لفتوحات �الإ�صلمية �ملبكرة(، و�لباحث كلو�س كلري �صاحب 
�ملبكرة  �الإ�صلمية  �مل�صادر  �أثبت من خلل  �لذي  وعمر(،  كتاب )خالد 
عدم وجود خلف بني �خلليفة �لر��صد �لثاين عمر بن �خلطاب وبني 
�لقائد �لكبري خالد بن �لوليد، معتمدً� منهجًا حتليلّيًا ر�ئدً� ي�صلح �أن 

يطبق على �لكثري من �لوقائع �لتاريخية �مللتب�صة.
ويف هذ� �الأفق �جلديد �لذي فتحته �لدر��صات �لنقدية �ملقارنة، تربز 
�مل�صادر �ل�صريانية �لتي تناولت �أخبار �لفتوح �الإ�صلمية، عن�صرً� �أ�صا�صًا 
يف هذه �لدر��صات، البد منه لكي تكتمل �ل�صورة وحتاط مبختلف �أبعادها 
�الأحد�ث،  �صهودً� عيانًا على هذه  كانو�  �ل�صريان  �أن  وزو�ياها، خ�صو�صًا 
عن  ك��اب��رً�  ويتو�رثونها  ي�صعونها  كانو�  �لتي  �لتاريخ  كتب  يف  ووثقوها 



11 الرواية ال�سريانية للفتوحات الإ�سالمية

كابر، وقد غابت �مل�صادر �لتاريخية �ل�صريانية طويًل عن قر�ء �لعربية، 
�لرت�ث  برتجمة  بد�أو�  �لذين  �مل�صت�صرقون  �أو  باللغة  �لعارفون  و�حتكرها 
وجه  حني  يف  ع�صر،  �لتا�صع  �لقرن  يف  مكثف  ب�صكل  �ل�صرياين  �لتاريخي 
بع�س �أعمدة �ال�صت�صر�ق �لغربي ثيودور نولدكة نقدً� لهذه �مل�صادر، جعل 

�لكثري من �لباحثني يعر�صون عنها.
لغة  �إىل  �ل�صريانية  �لتاريخية  للم�صادر  �جلديدة  �لرتجمات  �أن  غري 
ببع�س  �لباحث  و�أم��دت  �ل�صعيد،  هذ�  على  �لنق�س  بع�س  �صدت  �ل�صاد 
بالتاريخ  �ملتعلقة  �ملقارنة  �لدر��صات  �إجر�ء  ت�صاعده على  �لتي  �لن�صو�س 
�لعربي �الإ�صلمي �ملبكر، ولكن هذه �لرتجمات ما تز�ل تعاين من �ل�صح 

و�النتقائية الأ�صباب �صتى، ال جمال للحديث عنها يف هذه �لعجالة.
�الإ�صلمية  للفتوحات  كر�صناها  �لتي  هذه،  در��صتنا  يف  �عتمدنا  لقد 
�ملبكرة يف �مل�صادر �ل�صريانية، على كل ما وقع حتت �أيدينا من �مل�صادر 
�ل�صريانية �صو�ء باللغة �لعربية �أو باللغة �ل�صريانية، م�صتعينني على فهمها 
منهم  �أكفياء،  مرتجمني  �صريان  باأ�صدقاء  ن�صو�صها  بع�س  وترجمة 
�ل�صديق جوزيف �أ�صمر ملكي، �لذي مل يدخر جهدً� يف تقدمي �لعون لكاتب 
�أو �إح�صار بع�س �مل�صادر  هذه �ل�صطور، �صو�ء يف ترجمة بع�س �لفقر�ت 

�لنادرة، ولذلك فاأنا مدين له بال�صكر و�المتنان.
ينق�صم بحثنا هذ� �إىل ثلثة �أق�صام غري مت�صاوية، ففي �لق�صم �الأول؛ 
�ل�صريانية  �لتو�ريخ  وخ�صو�صية  و�ل��ت��اأري��خ،  �ل�صريان  مو�صوع  ناق�صنا 
و�ختلفها عن كتب �لتاريخ �الأخرى، ودر�صنا ب�صيء من �لتحليل م�صادر 
�لتاريخ �ل�صرياين، وبينا درجة م�صد�قيتها و�صقنا �أدلتنا على ذلك. ويف 
و�لفرتة  �لفتوح   �أخبار  تناولت  �لتي  �لن�صو�س  ب�صطنا  �لثاين؛  �لق�صم 
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باالأحد�ث  مبا�صرة  علقة  من  لها  ملا  مبا�صرة،  �صبقتها  �لتي  �لتاريخية 
بع�س  لف  �لذي  �لغمو�س  تف�صري  جهدنا  حاولنا  وقد  بعدها،  جرت  �لتي 
�لن�صو�س، وتو�صيح بع�س �الأ�صماء و�الأماكن �لو�رد ذكرها، و�لتعليق على 

بع�س �الأحد�ث.
�ل�صريانية حتليًل  �لرو�ية  �لثالث؛ فقد خ�ص�صناه لتحليل  �لق�صم  �أما 
نقدّيًا �أ�صاء بع�س �جلو�نب �ملبهمة فيها، وو�صع بع�صها �الآخر يف ن�صابها 
�لرو�ية  وفق  و�ل�صخ�صيات  �لوقائع  بع�س  تركيب  باإعادة  وقمنا  �ملنطقي. 

�ل�صريانية، فتو�صلنا �إىل حقائق جديدة غري موجودة يف �أي كتاب �آخر.
كل ذلك على �أمل �لو�صول �إىل رو�ية تاريخية قريبة من �لو�قع، جتلي 
�لغمو�س و�للب�س عن حقبة مف�صلية من حقب �لتاريخ �لعربي �الإ�صلمي، 

ما زلنا نعي�س حتت تاأثري�تها ونتائجها حتى �ليوم.

تي�شري خلف
دم�صق - 5 ني�صان 2009م



13 الرواية ال�سريانية للفتوحات الإ�سالمية

السريان والتاريخ

يدر�س  باحث  الأي  حقيقة  ثروة  �ل�صريانية  �لتاريخية  �مل�صادر  تعد 
�مليلدي،  �ل�صابع  �لقرن  �أو��صط  يف  �الإ�صلمية  �لعربية  �لفتوح  تاريخ 
فهذه �مل�صادر توفر رو�ية حيادية �إىل حد ما بني �لرو�يتني �الإ�صلمية 
وال  تغني  ال  �لتي  �ملقت�صبة  �لبيزنطية  �لرو�ية  وبني  ت�صعباتها،  مبختلف 

ت�صمن من جوع.
ومع �أن �لرو�ية �ل�صريانية الأخبار هذه �لفتوح تعاين من ثغر�ت علمية 
�أكرث  تعد من  �ملتوفرة  �الأخرى  �لرو�يات  �إىل  بالنظر  �أنها  �إال  بها،  الباأ�س 
�مل�صادر متا�صكًا و�ن�صجامًا، نظرً� الأن �ل�صريان دونو� �الأحد�ث يف وقتها، 
وقد توفر لهم �أكرث من موؤرخ عا�صر زمن �لفتوحات، فدون ما و�صله عرب 
و�صائل خمتلفة، منها �الأخبار �لتي كان �جلنود �ل�صريان �لعاملون �صمن 
�لتي  �لكن�صية  و�لر�صائل  �لتقارير  عرب  �أو  يتناولونها،  �لبيزنطية  �لقو�ت 
كان يدونها �الأ�صاقفة ورجال �لدين، �أو عرب �الطلع على �ملوقف �لعربي 
�لعرب  �صاركو�  �لذين  و�ل�صريان  �مل�صيحيني  �لعرب  خلل  من  �الإ�صلمي 

�مل�صلمني يف �لقتال �صد �لبيزنطيني.
�مل�صد�قية  من  كبري  بكم  حتظى  �ل�صريانية  �لرو�يات  ف��اإن  ولذلك 
كونها �بنة زمنها، وجرى �حلفاظ عليها بالتدوين، على �لرغم مما قد 
يقال عنها من ملحظات حمقة يف جانب منها، وهي �مللحظات �لتي 
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�أخذها عليها �أغلب �لد�ر�صني �لغربيني ومنهم �مل�صت�صرق ثيودور نولدكة 
ومن نحا نحوه.

�ل�صريانية  للرو�ية  توجه  �أن  ميكن  �لتي  �مللحظات  �أهم  فاإن  وعليه 
�ملتعلقة بالفتوح �الإ�صلمية تلخ�س يف �أن ناقليها مل يكونو� يف مركز �صنع 
�لقر�ر، ورمبا كانو� هام�صيني بالن�صبة ملوقع �لقر�ر، �إن كان على �جلانب 
�لقائد  �صهادة  با�صتثناء  �لبيزنطي،  �جلانب  على  �أو  �الإ�صلمي  �لعربي 
ديوني�صيو�س  �مل��وؤرخ  ��صتوعبها  �لتي  �لر�صايف[  ]يوحنا  ر�صفيا  �إيو�ني�س 
�لتلمحري. ومع ذلك فاإن �لوقائع �لتي تنقلها �لرو�ية �ل�صريانية ت�صد بع�س 
�لثغر�ت يف �لرو�يات �لعربية �ملت�صعبة و�ملتناق�صة �أحيانًا، وتقدم معلومات 
جديدة مل تنتبه لها باقي �لرو�يات �لعربية و�لبيزنطية، وخ�صو�صًا جلهة 
فيها  حدثت  �لتي  و�النق�صامات  �لفار�صية  �جلبهة  على  �لد�خلي  �لو�صع 

م�صاركة قادة من �لفر�س �إىل جانب �لبيزنطيني يف معركة �لريموك.
م�صكلة  م��ن  تعاين  �آخ��ر  �صعيد  على  �ل�صريانية  �ل��رو�ي��ات  �أن  غ��ري 
�لطبوغر�فيا، وخ�صو�صًا تلك �ملتعلقة بجنوب بلد �ل�صام، فالباحث �ملدقق 
يلحظ �خللط يف هذ� �جلانب، مع �أنه من �ل�صهل ت�صويبه باالعتماد على 
�مل�صادر �الأخرى، وهو خلط ميكن تفهمه من رو�ة تبدو علقتهم بجغر�فية 
�صورية �جلنوبية �صحلة، مقارنة مع علقتهم بجغر�فية �صورية �ل�صمالية، 
مو�صوع  على  �لرتكيز  �إىل  باالإ�صافة  �ملتعددين.  �ل��رو�ة  موطن  هي  �لتي 
�ل�صريان على  �لعقاب �الإلهي �لذي حل بالبيزنطيني و�لفر�س م�صطهدي 

حد �صو�ء.
هذه  من  �نطلقت  توثيقها  مت  �لتي  �لتاريخية  �لوقائع  من  فالكثري 
�لقاعدة، �أي �النتقام �الإلهي، و�لت�صليم بالرو�يات �ل�صابقة بو�صفها رو�يات 
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و�ملعجز�ت،  و�ال�صتطر�د يف �حلديث عن �خلو�رق  �ل�صك،  �إليها  يرقى  ال 
وهي م�صكلت كانت تعاين منها جميع كتب �لتاريخ يف �حلقبة �لبيزنطية، 

�صو�ء منها �ل�صريانية �أو �ليونانية �أو �للتينية. 
�لهام�صية  �حلكايات  بع�س  على  �لرتكيز  عن  �أي�صًا  �حلديث  وميكن 
�ملعربة، على ح�صاب بع�س �لوقائع �لكبرية �لتي كان باالإمكان �لتو�صع يف 
�صرد تفا�صيلها، ولكن يبدو �أن �لو�زع �لديني كان �ملحر�س �الأ�صا�س للكثري 
�أو  عاي�صوها  �لتي  و�لوقائع،  �لق�ص�س  �صردهم  عند  �ل�صريان  �لرو�ة  من 
�لغالبية  �أن  عرفنا  �إذ�  تفهمه  ميكن  �الأم��ر  وه��ذ�  �آخرين،  من  �صمعوها 
و�آبائها،  �لكني�صة  بطاركة  من  هم  �ل�صريان  �لتاريخ  كتاب  من  �ل�صاحقة 
وتتد�خل  و�حد،  �آن  يف  وزمني  ديني  تاريخ  يكتبونه  كانو�  �لذي  فالتاريخ 

�الأحد�ث بني هذين �جلانبني يف معظم �صفحات ما يكتبون.
لقد عا�س �ل�صريان على تخوم �الإمرب�طوريتني �لفار�صية و�لبيزنطية، 
�لويلت  وعانو�  و�لقيا�صرة،  �الأكا�صرة  وكانت بلدهم م�صرح �صر�ع بني 
�حلياة  تفا�صيل  على  �الط��لع  فر�صة  لهم  وتوفرت  �جلانبني،  كل  من 

�لبيزنطية �لفار�صية على حد �صو�ء، مبا يف ذلك حياة �لق�صور. 
�إننا ال نعرث على تفا�صيل حياة �لبلط �لفار�صي كما هو  وللحق نقول 
تاريخ  عن  كتب  من  كل  منها  ��صتفاد  و�لتي  �ل�صريانية،  �لرو�ية  يف  �الأمر 

�لفر�س قبل �الإ�صلم.
�ملوؤرخني  من  للكثري  مهّمًا  م�صدرً�  �ل�صريانية  �لرو�يات  �صكلت  لقد 
�لطربي،  تاريخ  يف  و��صحة  �ل�صريانية  �لتاأثري�ت  ولعل  و�الأرم��ن،  �لعرب 
وكذلك يف موؤلفات �مل�صعودي، باالإ�صافة �إىل كتب �لتاريخ �الأرمني �ملعروفة 

و�لتي �أ�صار �إليها �أكرث من باحث.
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مصادر التأريخ السرياني

عرف �ل�صريان بولعهم يف تدوين �لوقائع �لتاريخية، وقد درج �ملوؤرخون 
�ملوؤرخ  قبل  و�لتذييل عليه من  �ل�صابقون  كتبه  ما  ��صتيعاب  �ل�صريان على 
�لذي يت�صدى للتدوين، ولذلك فاإننا جند �أن �ملوؤرخ مار ميخائيل �ل�صرياين 
يف  �عتمد  �الأيوبي  �لدين  �صلح  عا�صر  �ل��ذي  1199م[   -1166[ �لكبري 
تدوين �لوقائع �لتاريخية للفرتة �لبيزنطية �ل�صابقة لظهور �الإ�صلم على 

�مل�صادر �لتالية، م�صتوعبًا �إياها يف كتابه، حافظًا لها من �ل�صياع:
1- تاريخ زكريا �لف�صيح، �لذي و�صعه م�صنفه من عهد ثاودو�صيو�س 

حتى عهد ج�صتنيان.
عهد  حتى  ج�صتنيان  عهد  عن  كتب  �ل��ذي  �لبطناين،  ق��ور�  تاريخ   -2

طيباريو�س يف 14 مقالة.
3-  تاريخ يوحنا �الآمدي �مل�صمى �الآ�صيوي �أو �الأف�ص�صي ]505- 586م[، 
وهو تاريخ بد�أ من عهد ق�صطنطني حتى عهد موريقي يف ثلثة جملد�ت، 

فقد معظمها وحفظ لنا ميخائيل �لكبري �لكثري من وقائعها.
�لتلمحري  ديوني�صيو�س  و�صعه  ك��ت��اب  وه��و  �لتلمحري،  ت��اري��خ   -4
�أنه  �لعبا�صية، غري  ]818- 845م[ �ملعا�صر لبد�يات �خللفة  �لبطريرك 
يوؤكد ذلك يف مقدمة  �لبطناين، كما  تاريخ قور�  �أن ي�صع ذيًل على  قرر 
وقد  مقدمته،  فيه  مبا  �لكبري  ميخائيل  بالكامل  ��صتوعبه  �ل��ذي  كتابه 
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�عتمد على جمموعة كبرية من �لوثائق �لكن�صية و��صتوعب كتاب �لتاريخ 
�لذي و�صعه �ملوؤرخ �صرجي �بن �لقائد �ل�صرياين �إيو�ني�س ر�صفيا ]يوحنا 
من  بعيدً�  يكن  مل  �ملذكور  و�مل��وؤرخ  �لفتوحات.  لزمن  �ملعا�صر  �لر�صايف[ 
�لناحية �لزمنية عن �لتلمحري نف�صه ورمبا ف�صل بينهما جيلن �أو ثلثة.
�أما كتب �لتاريخ �ل�صرياين �الأخرى �لتي �عتمدناها ب�صكل من �الأ�صكال 

فهي:
1- تاريخ �لرهاوي �ملجهول ] ؟- 1234م[، وهو ي�صم �ملعلومات نف�صها 
تقريبًا �لتي يذكرها �ملوؤرخ ميخائيل �لكبري، ولكن م�صكلة كتاب �لرهاوي 
�ل�صديق  مع  بالتعاون  �ل�صريانية  باللغة  عليه  �طلعنا  �ل��ذي  �ملجهول، 
�لعربية  �لرو�ية  تد�خل  م�صكلة  من  تعاين  ملكي،  �أ�صمر  جوزيف  �ملرتجم 
�الإ�صلمية، و�لتي يبدو �أن �لرهاوي �ملجهول كان مطًل عليها، فحاول �صد 
بع�س �لثغر�ت يف �لرو�يات �ل�صريانية عرب كتب �لتاريخ �لعربي، وهذه هي 
�مل�صكلة �لتي نر�ها يف كتابات �لرهاوي �ملجهول بالن�صبة لفرتة �لفتوحات 
�الإ�صلمية، فهو مل يحافظ على نقاء �لرو�ية �ل�صريانية كما حافظ عليها 

ميخائيل �لكبري �إىل حد كبري، بل طعمها برو�يات �إ�صلمية.
�لزمان،  تاريخ  �مل�صمى  1286م[   -1226  [ �لعربي  �ب��ن  تاريخ   -2
و�جلزء �ملتعلق بالفتوحات �الإ�صلمية غري مرتجم للعربية وما ز�ل بلغته 
�أن يقال عنه فيما يتعلق بتاأثره بامل�صادر  �ل�صريانية، و�الأمر نف�صه ميكن 

�لعربية �الإ�صلمية.
3- تاريخ �لزوقنيني ] ؟- 774[ �ملنحول لديوني�صيو�س �لتلمحري، فهذ� 
�إىل �خت�صار فقر�ته �ملتعلقة بفرتة �لفتوح �الإ�صلمية،  �لكتاب باالإ�صافة 
فاإنَّه يعاين من ��صطر�ب كبري يف �لتو�ريخ ال ميكن �لركون �إليه باأي �صكل 
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�أن  لبحثنا، غري  �لتي جعلناها هدفًا  �لفرتة  �الأ�صكال، وخ�صو�صًا يف  من 
ينقل  الأنه  نظرً�  و�لعبا�صية  �الأموية  للفرتتني  تناوله  عند  ت��زد�د  �أهميته 

�الأحد�ث ب�صفته �صاهد عيان.
�أمانًا  �الأك��رث  �مل�صدر  هو  �لكبري  ميخائيل  مار  كتاب  ف��اإن  وعليه   -4
�الإ�صلمية،  بالفتوح  �ملتعلقة  بالرو�ية  يتعلق  فيما  لنا  بالن�صبة  و�طمئنانًا 
نظرً� لعدم وجود �أي تاأثري من تاأثري�ت �ملر�جع �لعربية �الإ�صلمية وغريها 
عليه، والأنه �أ�صار يف معر�س �قتبا�صاته �إىل �مل�صادر �لتي نقل عنها، و�إىل 
�مل�صادر �لتي حفظها كما هي، وعلى �خل�صو�س تاريخ �لتلمحري، �لذي 

جنزم باأنه حفظ معظمه من �ل�صياع.
بن  جبلة  بخ�صو�س  �الإ�صلمية  �لعربية  �لرو�ية  ت�صللت  عندما  وحتى 
ومل  �لزمني  �صياقها  يف  و�صعها  فاإنه  �لكبري،  ميخائيل  كتاب  �إىل  �الأيهم 
يقحمها يف �أخبار �لفتوحات. فعند حديثه عن ت�صلم �الإمرب�طور �لبيزنطي 
�لر�صيد،  ه��ارون  للخليفة  معا�صرً�  803م  عام  �حلكم  لوجيديط  نقفور 
بن  �أحفاد جبلة  من  هو  نقفور هذ�  باأنَّ  �لتلمحري،  تاريخ  نقًل عن  ذكر 
وروى  �لغ�صا�صنة[  ]يق�صد  �مل�صيحيني  �ليمنيني  يحكم  كان  �لذي  �الأيهم 
ق�صة �إ�صلمه يف عهد عمر  ثم حجه وو�قعة �صربه للعربي �لفز�ري، 
�إىل قبادوقيا ومعاملته معاملة  ، ثم فر�ر جبلة  و�حتكام �لرجل لعمر 
خا�صة بو�صفه �صليل �أ�صرة ملكية، حيث ��صتقر هناك وخلف �صللة منها 

�الإمرب�طور نقفور.
نقفور  �نت�صاب  �لق�صة قد تكون �صحيحة جلهة  �أن  �لرغم من   وعلى 
�خلليفة  مع  جبلة  ق�صة  تفا�صيل  �أن  �إال  �لغ�صا�صنة،  للعرب  هذ�  �ملذكور 
تكت�صب  ق�صة  وهي  �لعربية.  �مل�صادر  عن  بتفا�صيلها  ماأخوذة    عمر 
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لهارون  معا�صر  �لق�صة  ر�وي  �أن  نعرف  عندما  بها  باأ�س  ال  م�صد�قية 
�لر�صيد وهو �لبطريرك �لتلمحري. 

وعلى �لعموم ميتلك كتاب تاريخ ميخائيل �لكبري �لكثري من �مل�صد�قية، 
�قتبا�صات  بني  قارنا  �أننا  �لتاريخ، خ�صو�صًا  باحث يف  �أي  يحتاجها  �لتي 
مار ميخائيل من تاريخ يوحنا �الأف�ص�صي وبني ما و�صلنا من �لن�س �الأ�صلي 
لهذ� �لتاريخ، فوجدناها منقولة بن�صها تقريبًا، وكذلك ميكن �أن يقال عن 
�لنقوالت عن كتاب �لتلمحري و�ل�صذر�ت �ملن�صورة من �لن�س �الأ�صلي يف 

�ملكتبة �ل�صرقية )2: 77-72(.
ويجعلنا  �لكبري  ميخائيل  مار  كتاب  م�صد�قية  لدينا  يعزز  ذلك  كل 
فرتة  وخ�صو�صًا  �الأخرى،  �ل�صريانية  �لتاريخية  �لكتب  باقي  على  نف�صله 
�لفتوحات �الإ�صلمية، رغم �أننا حاولنا قدر �مل�صتطاع �ال�صتفادة من �لكتب 

�الأخرى �لتي توفرت لنا.  
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متهيد

�صاءت �الأقد�ر �أن يلعب �لعرب �لدور �الأهم يف م�صري �الإمرب�طوريتني 
�الإم��رب�ط��ور  قتل  منذ   �لبيزنطية،  و�ل��روم��ان��ي��ة  �لفار�صية  �لكبريتني 
م[،   363  -  361  [ عامي  مابني  حكم  �ل��ذي  �جلاحد،  يوليان  �لروماين  
�أو �مللك  على يد حاكم من عرب �لغ�صا�صنة يدعى مالك بن عبد �لقي�س 
عبد �لقي�س )Malechus Podosacis()1(، فح�صب رو�ية �ملوؤرخ �للتيني 
Julian« )ملا  �أمياين مار�صلليني )Ammiani Marcellini( فاإن »يوليان 
به ملحاربة  وي�صري  �لنهر  بناه يف هذ�  �لذي  باالأ�صطول  ليلحق  �لفر�ت  بلغ 
من  �لز�حف  �الآخر  باجلي�س  يلتقي  حيث  �إىل  جي�صه  ولينقل  �ل�صا�صانيني 
�إال  �لطاعة،   )Saracens( قبائل عربية له  �لربية، قدمت  و�لطرق  دجلة 
�أنَّ هوؤالء �أنا�س مل يكونو� ُيعَرفون هل هم �أعد�ء �أم �أ�صدقاء؟ ولذلك �صار 

�لروم على حذر �صديد منهم، خ�صية �النقلب عليهم عند �ل�صد�ئد(.
تاجًا من  �لقي�صر  �إىل  قّدمو�  �لقبائل  �صاد�ت  )�إن  �ملوؤرخ:  وذكر هذ� 

1 - يرجع موؤرخو �لكني�صة وفاة يوليان �إىل قوى �إلهية، ويعر�س ميخائيل  )�جلزء 
�لرو�يات  هذه  من  جمموعة   )902 �س  �ل�صابع  �ملقال  من  �خلام�س  �لف�صل  �الأول 

�الإعجازية ولكنه ينقل رو�ية تقول �إن �أحد �أتباع يوليان �لعرب قتله. 
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فقبل  �لعرب(  كل  )ملك  بلقب  ولقبوه  له.  ليعرّبو� عن خ�صوعهم  ذهب، 
نفو�س  يف  يحدثه  معنوي  �أث��ر  من  ذلك  يف  ملا  و�للقب،  �لتاج  منهم  �مللك 
�لعرب. وحاربت �لقبائل، �لتي �ن�صمت �إليه، �لفر�س يف معارك �صغرية. 
�لذهب  معونات  لها  يقدم  مل  �أنَّه  �إال  هذ�.  عملها  على  �لقي�صر  فكافاأها 
ذلك،  من  �لروؤ�صاء  فا�صتاء  �لقبائل.  �صاد�ت  �إىل  عادة  تقدم  كانت  �لتي 
و�نحاز ق�صم منهم �إىل �لفر�س. و�أخذو� يتحر�صون بع�صكر يوليان، و�أحلقو� 
�ل��روم، يف  من  �أ�صريً�  �أيديهم  وقع يف  من  وباعو�  �الأرو�ح،  خ�صائر يف  به 

�أ�صو�ق �لنخا�صة()1(.
وقد �أدت �خللفات بني �لرومان �لبيزنطيني و�لعرب يف �لفرتة �لتالية 
ملقتل يوليان، وحتت ذر�ئع مذهبية �إىل ن�صوب معارك بني �جلانبني ح�صمت 
ل�صالح �جلانب �لعربي بزعامة �مللكة �لغ�صانية �ل�صهرية ماوية على قو�ت 
�الإمرب�طور �لبيزنطي فالن�س يف منطقة �جلوالن على تخوم واليتي فينيقيا 

�للبنانية وفل�صطني �لثانية ح�صب �لت�صميات �لرومانية.
�ل��روم  ج��ان��ب  �إىل  �لغ�صا�صنة  بزعامة  �ل�صام  ع��رب  ل��وق��وف  وك���ان 
باجتاه  �لفار�صي  �لتو�صع  �الأثر يف وقف  �أكرب  �لفر�س  �لبيزنطيني يف وجه 
�لغرب وخ�صو�صًا يف عهد �حلارث بن جبلة و�بنه �ملنذر بن �حلارث من 

بعده.
ج�صتني  �لبيزنطي  �الإمرب�طور  �تبعها  �لتي  �خلرقاء  لل�صيا�صة  وكان 
�مللك  حيال   ،]582  -578  [ طيباريو�س  �الإمرب�طور  وبعده  ]565-578م[ 

1 - AMMIANI MARCELLINI HISTORIAE LIBER XXIV.
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�لغ�صاين �ملنذر بن �حلارث و�بنه �لنعمان بن �ملنذر، �أكرب �الأثر يف خروج 
عرب �ل�صام من معادلة �ل�صر�ع بني �الإمرب�طوريتني، حيث متيزت �لفرتة 
�لفر�س  ب�صيطرة  �لغ�صا�صنة،  �لعرب  مملكة  على  �لق�صاء  �أعقبت  �لتي 
موريقي  �لبيزنطي  �الإم��رب�ط��ور  ��صت�صلم  عنها  عرب  �لتي  �لع�صكرية، 
)Maurice( للقوة �لفار�صية، ب�صكل �أو باآخر، وعقده �صلحًا غري متكافئ 

مع خ�صوم مملكته �لتقليديني)1(.
وقد عادت �حلرب لتندلع جمددً� بعد مقتله على يد �الإمرب�طور فوكا�س 
�لفار�صية  �لقو�ت  �حتلل  مرحلة  �إىل  �الأم��ور  و�صلت  حيث   ،)Phocas(
كامل بلد �ل�صام )613-614م( يف �أيام ك�صرى برويز ] 590 - 628 م[ 
وفل�صطني،  م�صر  على  و��صتوىل  �لبيزنطية  �الإمرب�طورية  هاجم  �ل��ذي 
يف  �صنتناوله  ما  وهذ�  �ملهمة  �لعاملية  �لتجارة  �صر�يني  عنها  بذلك  وقطع 

�لف�صل �لتايل من هذ� �لكتاب.

1 - ��صرت�صل �ملوؤرخ �ل�صرياين يوحنا �الأف�ص�صي ب�صرد تفا�صيل هذه �لوقائع و�صمنها 
�لعرب  كني�صة  موؤلفنا  مر�جعة  ميكن  و�لتو�صع  ولل�صتز�دة  �لكني�صة،  تاريخ  كتابه 

�ملن�صية.
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الفرس والروم
قبيل ظهور الرسالة احملمدية

د�م  طويل  حكم  بعد  579م  عام  �أنو�صرو�ن  ك�صرى  �لفر�س  ملك  تويف 
�الإمرب�طوريتني  بني  �لطاحنة  ب��احل��روب  �متاز  ع��ام��ًا،  و�أرب��ع��ني  ثمانية 
ف�صار  هور�مزد�  �بنه  بعده  من  �حلكم  وت�صلم  و�لبيزنطية)1(،  �لفار�صية 
�الآخ��ر)2(،  �لبع�س  عيون  وفقاأ  �أ�صقائه  بع�س  فقتل  �أ�صلفه؛  ة  �صنَّ على 
عقد  قد  كان  �لذي  طيباريو�س  �لبيزنطي  �الإمرب�طور  مع  م�صكلة  و�فتعل 
�تفاق �صلم مع �أنو�صرو�ن، فن�صبت حرب بني �جلانبني نتج عنها هزمية 
قي�صرً�  )موري�س(  موريقي  �لقائد  طيباريو�س  عني  وقد  للفر�س،  منكرة 
فتوىل �حلكم بعد وفاته �صنة 581م. ومع و�صول موريقي �إىل �ل�صلطة بد�أ 
عهد جديد بني �لروم و�لفر�س، فبعد وفاة هور�مزد� حكم �لفر�س ك�صرى 
بن هورمزد�، فلم يخ�صع له �أي من �ل�صخ�صيات �لبارزة يف �مل�صرق، بل 
�أبرز  وكان من  �ل�صخ�صيات كملك فتى ومتردت عليه.  به هذه  ��صتهانت 
�ل�صعب  من  كبري  ع��دد  �إليه  �ن�صم  �ل��ذي  بهر�م  يدعى  قائد  �ملتمردين 

1 - ت ي �س 110، وت خ  ج 3 �س 229.
2 - ت ي، �س 117.
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�لفار�صي. فالتجاأ ك�صرى بن هور�مزد� �إىل موريقي ] موري�س[ ملك �لروم. 
و�أر�صل �إليه ر�صالة �صرية مع قائد جي�س �لروم يف تر�قيا �إيو�ني�س ر�صافيا 
] يوحنا �لر�صايف[، م�صتعر�صًا ما حدث له، ومبديًا ��صتعد�ده لزيارته �إن 

�أذن له. ففرح �مللك وعاهده على �مل�صاعدة يف كل �صيء. فجاء ك�صرى �إىل 
�إيو�ني�س ر�صافيا يف بيته، وكتب �إىل موريقي متعهدً�  �لرها فرحًا، فقبله 
باأن يكون عبدً� له. فاأجابه: بل �صديقًا، وتعهد باحرت�مه كاأب البنه، ومكث 

يف بيت �إيو�ني�س حتى و�صله �جلو�ب من �مللك. 
فزود موريقي ك�صرى بجي�س قو�مه ع�صرون �ألَف جندي بقيادة �إيو�ني�س 
�الأرمن  من  �أخرى  �ألفًا  ع�صرون  قو�مه  �ن�صطا�س  بقيادة  و�آخر  ر�صافيا، 
وبوقلنيني، و�أر�صل معهم 14 قنطار ذهب كنفقات فت�صلمها ك�صرى وعاد 
�إىل  �لفار�صي  للقتال، و�ن�صم رومينان  �أما �ملتمردون فتاأهبو�  �إىل بلده. 
ك�صرى ومعه ع�صرة �آالف جندي، وبد�أت �حلرب فهزم �ملتمردون وهربو� 
فقب�س عليهم وقتلو� با�صتثناء �لذين �ن�صمو� �إىل ك�صرى. وبذلك خ�صعت 
�لروم  و�أغدق ك�صرى على جيو�س  للملك �جلديد.  باأ�صرها  فار�س  مملكة 
�أر�صل هد�يا  كما  لكل جندي،  �أربعمائة درهم  �إىل  �إ�صافة  عطايا وفرية، 
ثمينة و�أحجارً� كرمية ملوريقي، و�أعاد د�ر� ور�أ�س �لعني �إىل �لروم، بعد �أن 
كان و�لده قد �حتلهما عام 572م. وبناء على طلب ك�صرى، زوجه موريقي 
�بنته ماريا فر�فقها �أ�صاقفة ونفر من �ل�صعب. وبنى ك�صرى ثلث كنائ�س 

فخمة، و�صاد �ل�صلم بني �ململكتني)1(.

1 - ت م �ملوجود د�خل ت خ ، ج 3 �س 261.
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مقتل موريقي: 
كانت  بنوده  ]باتفاق  �لفر�س  مع  �ل�صلم  �لذي حقق  موريقي  �أن  غري 
ل�صالح �لروم[، جترب وتعجرف و�أهان كبار رجاالت �ململكة و�جلي�س وقطع 
عنهم �لرو�تب، و�أخذ �ل�صك ي�صاورهم عندما بد�أ �لبلغار ي�صرقون مناطق 

تر�قية، فت�صد�هم �لروم بقيادة فيليفيق�س وهزمو� �لبلغار وعادو�.
ورغم كل ذلك مل يدفع �مللك �لرو�تب. فاجتمعو� وقالو� له: ولئن �أحل 
�هلل �ل�صلم يف عهدك، فال�صلم وحده ال يقيت �لفر�صان ما مل يت�صلمو� 
ياأبه  فلم  �أع���د�وؤك.  �الآن  منذ  فنحن  حقوقنا،  تعطنا  مل  ف��اإن  حقوقهم. 
�أن يتزعمهم فاأبى  �أخيه بطر�س  �إىل  لتهديدهم بل �صخر منهم. فطلبو� 

و�أخرب موريقي باالأمر، فخاف وهرب و�ختفى يف خلقيدونية.
ب  فن�صَّ موريقي،  يعرث على  فلم  �لعا�صمة  �إىل  و�صل �جلي�س  و�أخ��ريً� 
�صيخًا و�صيعًا يدعى فوقا ]فوكا�س[ ملكًا. وملا عرثو� على موريقي �أتو� به 
]ب�صكل  بعده  �حلكم  وتوىل  قتلوه،  ثم  �أمامه  �أوالده  وقتلو�  �لعا�صمة  �إىل 

ر�صمي[ فوقا وكان ذلك حو�يل �صنة 602م)1(. 

1 - ت خ، ج 3�س 264، وت ز، �س 51. وهنا يوجد تعار�س يف �ملعلومات بني كتاب هذه 
�لزوقنيني  �لتو�ريخ يف فرتة حكم موريقي، فميخائيل يجعلها ع�صرين �صنة ويقول 
�أن هناك ملكني دعيا موريقي فاالأول �لذي مات �صنة 602م هو غري موريقي �لذي 
بني  �لتمييز  وهذ�  �لرها.  كتاب  موؤلف  �صيغال  يوؤيده  وهذ� �خللط  �صنة 612،  مات 
موريقني، ال يت�صاوق مع �الأحد�ث الأن ك�صرى �تخذ مقتل موريقي ذريعة للهجوم على 

�الإمرب�طورية �لبيزنطية ونق�س �ل�صلم �لذي �صاد طيلة فرتة حكم موريقي.
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عودة احلرب بني الروم والفر�س
موريقي  قتلو�  �ل��روم  �أن  �صماعه  لدى  �لفر�س  ملك  ك�صرى  ت��اأمل  لقد 
و�أقام مناحة  يفعلو� كذلك.  �أن  و�أمر كبار رجاله  �ل�صو�د،  و�أوالده، فلب�س 
ما  ج��ز�ء  ف��ار���س،  �صعب  م�صامع  على  تتلى  �مل��ر�ث��ي  وك��ان��ت  �أي���ام،  لعدة 
�صنعه موريقي من جميل لك�صرى وململكة فار�س. ثم �أخذ يتحني �لفر�صة 
لل�صيطرة على مملكة �لروم، فتظاهر باأنه يريد �النتقام من �لذين �أ�صاءو� 
�إىل �مللك. فقال على م�صمع جيو�صه: �أيها �لزعماء وقو�د جيو�س مملكتي. 
من منكم م�صتعد لتنفيذ رغبتي يف �النتقام �لذي �صاأنزله مبملكة �لروم. 
فربز رومنيان �خلبري ب�صوؤون �حلرب ووقف يف �لو�صط و�صبك يديه وقال 
للملك: �أين م�صتعد لتنفيذ �إر�دتك و�أو�جه �لروم دون �أن �أرحم �صيوخهم 
�أو �صبانهم. ففرح �مللك وقال له: من �الآن لن تدعى رومنيان، بل �صهربرز 

�لذي يعني �خلنزير �لربي. فجهز جي�صًا و�جته نحو بلد �لروم. 
�حتل  لفوقا،  �لثانية  �ل�صنة  وهي  م[،   604[ يونانية   915 �ل�صنة  ويف 
�صنتني  م��دة  كيفا  ح�صن  يف  وحلو�  عابدين  ط��ور  ودخ��ل��و�  د�ر�  �لفر�س 
يقتلون حيثما وجدو�. ف�صلم  �لذين كانو�  �لروم  �أحدً� غري  يوؤذو�  �أن  دون 
�حل�صن بيد �لفر�س. فلما �صمع �لروم يف ماردين تركو� �حل�صن وهربو�، 
فطلبو�  ملحاربتهم،  �لفر�س  فجاء  ماردين  �لكهنة ح�صن  �لرهبان  فدخل 
�إىل با�صيليو�س �أ�صقف كفرتوثا �أن ياأذن لهم بقتل �لفر�س. ويف �صنة 918 
]607 م[ �صلم ح�صن ماردين �ملنيع �إىل �لفر�س. ويف تلك �ل�صنة  يونانية 

عينها �حتلو� �آمد)1(.

1 - ت خ، ج 3 �س 269.
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ويذكر �ملوؤرخ �لزوقنيني يف هذه �لفرتة خربً� عن قيام ملك �لروم فوقا 
)فوكا�س( بفر�س �لتعميد و�عتناق �مل�صيحية على جميع �ليهود �لو�قعني 
�ليهود  يلتزم  لكي  فل�صطني  �إىل  كيوركي  قائده  فاأر�صل  �صلطانه،  حتت 

بالتعميد، وعندما تلكاأ روؤ�صاوؤهم قام �لروم بتعميدهم جميعًا بالقوة)1(.

م�شرع فوقا: 

ويف �ل�صنة �ل�صابعة لفوقا، �صيطر �لفر�س على بع�س مقاطعات �لروم 
]610 م[، �جتاز  �لثامنة وهي �صنة 921 يونانية  حتى �لفر�ت، ويف �صنته 
وبريو�  وقن�صرين  منبج  على  و��صتولو�  �لفر�ت  طريق  عن  �لغرب  �لفر�س 
)حلب( و�أنطاكية، وفيما كان �لفر�س يحتلون، كان فوقا يفتك بالزعماء 
و�صو�هم، حتى نق�س عدد �الأحر�ر و�ملقاتلني، ف�صاعت �أخبار فوقا �ل�صيئة.
و�الآخ��ر  غريغوريو�س  �الأول  ��صم  قويان  بطريقان  �إفريقية،  يف  وك��ان 
�جليو�س،  ر�أ�س  على  �أوالدهما  و�أر�صل  فوقا،  على  ومترد�  فاتفقا  هرقل. 
ومت �التفاق على �أن ي�صلك �أحدهم طريق �لبحر و�لثاين طريق �لرب، ومن 
و�صل �أواًل، ين�صب ملكًا، ويعني �الآخر قي�صرً�. فو�صل �إىل �لق�صطنطينية 
�أواًل هرقل بن هرقل �لذي �صلك طريق �لبحر وكانت �لرياح مو�تية. فلما 
�صمع �أهل �ملدينة فرحو� جدً� و�ندفعو� ال�صتقباله و�أدخلوه باحتفال مهيب. 
وقتل فوقا من قبل �لروم، وعومل مبثل ما عامل. لقد بد�أ حكم هرقل �صنة 
922 يونانية ]610-611 م[. �أما �لفر�س فاكت�صحو� يف �لفرتة �للحقة ]بني 

1 - ت ز، �س 51- 52.
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]دم�صق  ]مركزها حم�س[ ووالية فينيقيا  عامي 613-614[ والية �صورية 
وفل�صطني  �الأنا�صول[  غربي  ]بلد  وقبادوقية  و�أرمينيا  و�ل�صاحل[  ولبنان 
]بوالياتها �الأوىل و�لثانية و�لثالثة[، و�حتلو� غلطية وبابل �لد�خلية حتى 

خلقيدونية، فيما كان �لروم منهمكني يف �صفك دماء بع�صهم �لبع�س. وقد 
�أثار يهود �أنطاكية يف �أثناء ذلك فتنة وقتلو� عددً� كبريً�، بينهم �أن�صطا�س 

�لبطريرك �خللقيدوين)1(.

1 - ت خ، ج 3 �س 269.
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هرقل ملكاً 

يف �ل�صنة �لتي ملك هرقل على �لروم، ]�أي 610 م[ حدث ك�صوف ملدة 
�أربع �صاعات، و�نحب�صت �الأمطار، وهلكت �لزروع، و�ختفت �حلبوب فحدثت 
جماعة.. وفيها جاء قوم من والية �لعربية، ]�أي من بلد �لغ�صا�صنة[ �إىل 
مناطق  ودمرو� عدة  ونهبو�  ف�صبو�  ]�لتي مركزها حم�س[،  �صورية  والية 

وقتلو� �لكثريين، و�أحرقو� دون رحمة �أو �صفقة)1(. 

هرقل يطلب ال�شالم من الفر�س: 
لقد بد�أ حكم هرقل �صنة 922 يونانية وهي �ل�صنة �ل� 21 لك�صرى، وقتل 
فوقا من قبل �لروم �لذين قتلو� موريقي و�أوالده. ولدى ت�صلمه عر�س �ململكة، 
�أر�صل هرقل وفدً� �إىل ك�صرى ملك �لفر�س ين�صد �ل�صلم، وقال: لقد قتلنا 
فوقا الأنه قتل �صديقكم �مللك موريقي. �عتقادً� منه باأنه من �ملمكن �أن تتم 
�مل�صاحلة مبثل هذه �ملر�وغات، غري �أن ك�صرى مل ينخدع. فهو مل يكتف 
بعدم عقد �ل�صلح مع �لروم، بل �أخذ منهم عدة مناطق يف تلك �ل�صنة �لتي 
فا�صتبكت  و�حتلوها،  �أنطاكية  على  �لفر�س  �أغار  حيث  هرقل،  فيها  ملك 

1 - ت خ، ج3 �س 291.
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جيو�س �لروم مع �لفر�س وهزم �لروم بعد �أن �أجهز �لفر�س على عدد كبري 
منهم)1(. 

فتوحات الفر�س:
ويف �ل�صنة �لثانية لهرقل و�ل�صنة �ل� 22 لك�صرى، �حتل بهر�م قائد جي�س 

�لفر�س قي�صرية قبادوقية وقتل ربو�ت من �صكانها و�صبى ونهب ثم عاد. 
ويف �ل�صنة �لر�بعة لهرقل، �أخ�صع �صهربرز دم�صق للفر�س.

وحو�س  �خلليل  على  ��صتوىل  لهرقل[  ]�خلام�صة  �لتالية  �ل�صنة  ويف 
�الأردن. 

�ملقد�س[  ]بيت  �أور�صليم  �صهربرز  �حتل  لهرقل،  �ل�صاد�صة  �ل�صنة  ويف 
ودخلها وقتل ت�صعني �ألفًا من �صكانها، وكان �ليهود ي�صرتون �مل�صيحيني من 

�لفر�س بقيمة زهيدة ويقتلونهم. 
�إىل  و�أر�صلوه  �خللقيدوين  �أور�صليم  �أ�صقف  زكريا  �لفر�س  �أ�صر  وقد 
ي�صرتون  كانو�  �لذين  �ليهود  �أجلو�  كما  �ل�صليب.  خ�صبة  ب�صحبة  فار�س 

�مل�صيحيني ويقتلونهم، ومل يرتكو� يف �أور�صليم و�صو�حيها يهوديًا و�حدً�. 
و�حتلها،  م�صر  �صهربرز  دخل  لهرقل[،  ]�ل�صابعة  �لتالية  �ل�صنة  ويف 
وفتح �الإ�صكندرية وقتل �لعديد من �أهلها، كما �أخ�صع لفار�س ليبيا �أي�صًا 

حتى حدود �حلب�صة.

1 - ت خ، ج3 �س 292.
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و�حتلها  خلقيدونية  �لفار�صي  �صهرين  غز�  نف�صها،  �ل�صنة  تلك  ويف 
بالقوة وفتك باأهلها فتكًا ذريعًا، ثم عاد �صاملًا. 

�لنهرين  بني  ما  ويف  �ل��روم،  بلد  على  نفوذهم  �لفر�س  ب�صط  وهكذ� 
و�صورية وقيليقية وفل�صطني وم�صر و�صاحل �لبحر برمته، ونهبو� و�أ�صرو� 
�صعبًا ال ح�صر له. وجلبو� �إىل فار�س ثرو�ت وعبيدً� وغريها من �الأ�صياء، 
وبقية  و�صورية  رومية  من  �ملرمر،  من  جدً�  كثرية  وقطعًا  �ملرمر  و�أعمدة 

مناطق �لغرب. 
ويف هذه �الأثناء عني هرقل �بنه ق�صطنطني قي�صرً�، لري�صله على ر�أ�س 
جي�س ملحاربة �لفر�س �لذين كانو� قد �صيطرو� على ق�صم من بلد �لروم، 

ممتد من �صاحل بحر بونط�س ]�لبحر �الأ�صود[ حتى �مل�صرق. 
ويف هذه �الأثناء برز ��صم حممد  يف �لعربية �لد�خلية، ]�أي �جلزيرة 
�لعربية[ حني كان يقوم برحلت جتارية �إىل والية �لعربية ]�لتي عا�صمتها 

ب�صرى[ وفل�صطني)1(. 

1 - ت خ، ج3 �س 2931.
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قيام دولة اإلسالم يف يثرب

بد�أت  لك�صرى،   33 و�ل�  لهرقل،  ع�صرة  و�لثانية  يونانية،   933 �صنة  يف 
من    حممد  يرثب،  منطقة  �إىل  جاء  عندما  )�مل�صلمني(  �لعرب  دولة 
�أو  »�إ�صماعيليني  �أو  »م�صلمني«  �أتباعه  ودعى  نبي،  �إنه  وقال  قري�س،  قبيلة 
�صارة)1(،  �إىل  ن�صبة  و�صرقيني  و�إ�صماعيل،  هاجر  �إىل  ن�صبة  هاجريني« 
��صمهم  �أن  غري  ت�صميتهم،  تعددت  والأْن  ولكن  قنطور.  �أبناء  ومذيانيني 
�لعام هو »�لعرب« وهم يطلقون على نف�صهم هذه �لت�صمية وهي ماأخوذة 
من �لعربية �خل�صبة �لتي هي موطنهم، وهي �ملنطقة �ملح�صورة بني نهر 
�لفر�ت �صمااًل حتى �لبحر �جلنوبي، ومن �لبحر �الأحمر حتى خليج بحر 

فار�س �صرقًا. 
كان حممد بن عبد �هلل  يذهب �إىل فل�صطني للتجارة.. و�إذ ر�أى �أبناء 
�صعبه يتعبدون للحجارة و�خل�صب وغريها من �ملخلوقات، .. طرح عبادة 
�هلل على �أبناء �أمته فاأطاعته قلة يف بادئ �الأمر، ثم �أخذو� بالتز�يد، و�إذ 

1- �ل�صر��صني �أو �ل�صر�كني )Saracens( هي �لت�صمية �لتي كان يطلقها �لروم على 
�لعرب ولتف�صري ذلك ر�جع در��صة ديفيد غر�ف�س، �أ�صل ��صم �لعرب يف �للتينية، 

من�صور�ت د�ر قدم�س 2003م.
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قوي �أخذ ياأمرهم ر�صميًا باإطاعة �خلالق، مرهبًا حينًا ومرغبًا حينًا �آخر، 
وحينا ميتدح �أر�س فل�صطني بقوله: لقد �أعطيت تلك �الأر�س �لطيبة الأولئك 
�أطعتموين  �إذ�  �أي�صًا:  �لو�حد. وقال لهم  �لنا�س، نظرً� �إىل �إميانهم باهلل 
ونبذمت هذه �الآلهة �لباطلة و�آمنتم باهلل �لو�حد، فاإن �هلل �صيعطيكم تلك 
�الأر�س �لطيبة.......... وو�صع للم�صلمني �صريعة قال �إن �هلل �أنزلها عليه. 
يلد  ومل  يولد  مل  و�حد  و�أقنوم  �لكل  خالق  و�حد  باإله  يوؤمنو�  �أن  فعلمهم 
ومل يكن له كفء �أو �صريك. وهو يقبل �أ�صفار مو�صى و�الأنبياء وق�صمًا من 

�الإجنيل، لكنه ترك معظمه، ومال �إىل �الأمور �لب�صيطة. 
عن  تنباأ  �لذي  �ل�صخ�س  هو  �مل�صيح  �أن  فهي:  �مل�صيح  �إىل  نظرته  �أما 
جميئه �الأنبياء، لكن كاإن�صان بار ونبي ك�صائر �الأنبياء، ولي�س كاإله �أو �بن 
�هلل كما نوؤمن نحن �مل�صيحيني، غري �أنه �أكرب من �صائر �الأنبياء الأنه مل يولد 
من زو�ج بل بكلمة �هلل نفخها يف مرمي كما نفخ يف �آدم فخلق من �لرت�ب، 
�هلل  كلمة  �أحيانًا  ي�صمونه  فهم  لذ�  فا�صتقام،  �لقد�س  �لروح  فيه  نفخ  ثم 
وروحه، على �عتبار �أنه عبد وخليقة كلمة �هلل، وهذ� بداًل من عبارة )�بن 
�هلل( �لتي نتد�ولها نحن، الأنه ولد منه دون �أمل كوالدة �لكلمة من �لعقل، 
�إنهم ينظرون �إليها نظرة مادية، ويتهموننا باأننا نوؤمن باأن �هلل �أولده من 
�مر�أة وهي، يف نظرهم، مرمي �أخت هارون ومو�صى. �أما عن �صلب �ليهود 
للم�صيح فاإن معظمهم ال يعرتفون به، لكنهم يقولون: �إن �هلل �ألقى �صبهه 
على �أحد تلميذه ف�صلب ومات، �أما �مل�صيح فتو�رى، حيث �إنَّ �هلل �أخذه 
�إىل �لفردو�س. �إنهم ي�صلون خم�س مر�ت يف �ليوم، ويف كل �صلة يركعون 
بح�صب  كل  و�ملجاز�ة،  و�حل�صاب  �الأم��و�ت  بقيامة  يوؤمنون  ركعات.  �أرب��ع 
وتعدد  و�للب�س  و�ل�صرب  و�الأك��ل   .. �لعامل  مبحبة  مغرمون  �إنهم  �أعماله. 
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ي�صومون  باأخرى،  ويتزوج  زوجته  �أحد  يطلق  �أن  من  مانع  وال  �لزوجات. 
يتو�صوؤون  �لفجر،  حتى  �لليل  طو�ل  وياأكلون  �لنهار،  طو�ل  يومًا  ثلثني 
�ملر�أة  من  �قرت�بهم  حالة  ويف  �أع�صاءهم،  ويغ�صلون  �ل�صلة  قبل  باملاء 
�أو �الحتلم، يطهرون ج�صمهم كله ومن ثم ي�صلون. وقبلتهم هي �لكعبة 
حيثما كانو�، وهم ميار�صون �خلتان ذكورً� و�إناثًا. دون �أن يتقيدو� ب�صريعة 
مو�صى �لتي تق�صي باأن يتم �خلتان يف �ليوم �لثامن، لكنهم يختنون يف �أية 

�صن كانت)1(. 

�صريان عندما  �أعده رجال دين  �لذي  �لكن�صي  �لتقرير  �لن�س هو معظم  1 - هذ� 
ظهرت �لدعوة �الإ�صلمية، ملخ�صني ما عرفوه عن هذ� �لدين �جلديد، رغم ما يف 
ذلك من بع�س �ملغالطات �لتي �أ�صيفت يف فرت�ت الحقة ومل نر فائدة يف ن�صرها. 
وقد ورد يف تاريخ ميخائيل �لكبري )ت خ، ج3  �س 298- 300( ويف تاريخ �لرهاوي 
�ملجهول بالن�س نف�صه )�س 139- 141(، وكذلك يف تاريخ �بن �لعربي ب�صيء من 

�لت�صرف، وبكثري من �الخت�صار يف تاريخ �لزوقنيني �ملنحول )�س 52(. 



35 الرواية ال�سريانية للفتوحات الإ�سالمية

الفصل األخري
من صراع الروم والفرس

 

م�صر  و�حتلو�  �ل��روم  عاد  م[   622[ لهرقل  ع�صرة  �لثانية  �ل�صنة  يف 
وطردو� �لفر�س، و�أثار قور�س ��صطهادً� على �ملوؤمنني ]�الأقباط[ هناك. 

وعلى موؤمني �صورية ]�ل�صريان[ لل�صبب نف�صه.
�صورية  يف  مدنًا  و�حتلو�  �ل��روم  وحكم  �لفر�س  نفوذ  ز�ل  �أن  وبعد 
وبني �لنهرين، جاء �مللك هرقل �إىل �صورية وو�صل �إىل �لرها فا�صتقبله 
�ل�صعب و�لكهنة و�لرهبان، فانده�س و�أثنى على كرثة �لرهبان. وملا عرف 
عقيدتهم، قال لبع�س �لذين معه، كيف يجوز لنا �أن نرتك هذ� �ل�صعب 

�لر�ئع بعيدً� عنا، فدخل �ملدينة و�هتم مب�صاحلة �جلانبني.
�حرت�مًا  و�أبدى  ]�ل�صريانية[  �الأرثوذك�صية  كني�صتنا  ق�صد  �لعيد  ويف 
�مللوك  كعادة  �الأ�صر�ر  ليتناول  تقدم  �لقد��س  نهاية  ويف  لل�صعب،  فائقًا 
�مل�صيحيني، فمنعه �أ�صعيا �أ�صقف �ملدينة عن �لتناول، وقال: �إن مل حترم 
جممع خلقيدونية وطوم�س الون حتريريًا، ال �أ�صمح لك �أن مت�س �الأ�صر�ر، 
فغ�صب هرقل وطرد �الأ�صقف من �لكني�صة �لكربى و�صلمها للخلقيدونيني، 
وخرج من �لكني�صة �أي�صًا مع �الأ�صقف و�لزعماء �لذين  كانو� على ر�أ�س 
�لذين جهزو�  �أر�باي وغريهم،  بن  و�آل قو�صما  تلمحري  و�آل  �آل ر�صفيا 
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�لكني�صة بجميع �آنيتها و�أوقافها، وكانو� يتوقعون �أن يعودو� �إىل �لكني�صة 
مع �الأ�صقف بعد مغادرة �مللك. 

 12 ير�فقه  �أثنا�صيو�س  �لبطريرك  قابله  منبج،  �إىل  �مللك  ذهب  وملا 
�صرجي�س  حم�س،  �أ�صقف  با�صيليو�س  تدمر،  �أ�صقف  توما  هم:  �أ�صقفًا 
�أ�صقف عو�س، يوحنا �أ�صقف قورو�س، توما �أ�صقف منبج، د�نيال �أ�صقف 
حر�ن، �أ�صعيا �أ�صقف �لرها، �صاوير� �أ�صقف قن�صرين، �أثنا�صيو�س �أ�صقف 
�صمي�صاط.  �أ�صقف  �صاوير�  قيليقيا،  �أبيفانيا  �أ�صقف  قوزما  �أر�بي�صو�س، 
و�أم�صو� لديه 12 يومًا يناق�صونه، فطلب منهم من�صورً� يت�صمن عقيدتهم 
فقدمو� له �ملن�صور �ملذكور �أعله، فلما قر�أه �متدح �إميانهم، وطلب �إليهم 
بطبيعتني  يعرتف  فيها  و�لتي  �أ�صدرها  �لتي  �لوثيقة  ويقبلو�  يناولوه  �أن 
�أنهم  غري  كريل�س،  مثل  و�حد  وفعل  و�ح��دة  و�إر�دة  للم�صيح،  متحدتني 
الحظو� �أنه يتفق مع ن�صطور والون فرف�صوها، فغ�صب هرقل وكتب �إىل 
�أنفه  يقبل جممع خلقيدونية يقطع  يقول: كل من ال  �ململكة  �أنحاء  كافة 

و�آذ�نه وينهب بيته. 
و��صتمر هذ� �ال�صطهاد مدة غري ي�صرية، فقبل �لعديد من �لرهبان 
و�حلم�صيني  و�ملنبجيني  م���ارون  جماعة  ره��ب��ان  غ�س  وظهر  �ملجمع. 
�لكنائ�س  و�غت�صبو�  �ملجمع  معظمهم  قبل  وهكذ�  �جلنوبية.  و�ملناطق 
يقبل  ومل  بزيارته،  �الأرثوذك�س  من  الأح��د  هرقل  ي�صمح  ومل  و�الأدي���رة، 
�صكو�هم ب�صدد �غت�صاب كنائ�صهم. و�إن �هلل �إله �لنقمة �لذي وحده له 
�ل�صلطان على كل �صيء، هو �لذي يغري �مللك كما ي�صاء ويعطيه ملن ي�صاء، 
ويقيم عليه �ل�صعفاء، �إذ ر�أى خيانة �لروم �لذين كانو� ينهبون كنائ�صنا 
جاء  رحمة،  بل  ويقا�صوننا  �حلكم،  يف  �صاعدهم  ��صتد  كلما  و�أديرتنا 
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�لروم  �أيدي  لنا �خلل�س من  يكون  لكي  �إ�صماعيل،  باأبناء  من �جلنوب 
بو��صطتهم. �أما �لكنائ�س �لتي كنا قد فقدناها باغت�صاب �خللقيدونيني 
لكل  �أبقو�  �ملدينة،  دخولهم  ل��دى  �لعرب،  الأن  بيدهم،  فبقيت  �إي��اه��ا، 
طائفة ما بحوزتها من �لكنائ�س. وقد فقدنا يف هذه �لفرتة كني�صة �لرها 
�لكربى وكني�صة حر�ن، غري �أن فائدتنا مل تكن ي�صرية، حيث �إننا حتررنا 
ومتتعنا  علينا،  �ملرير  وحقدهم  وبط�صهم  �صرهم  ومن  �لروم  خبث  من 

بالطماأنينة)1(. 
يف �ل�صنة �الأوىل ملحمد ، �حتل �صهربرز �لفار�صي �أنقور� ثم رود�س، 
�لل�صان  �إنَّ  حتى  بالق�صوة،  �صيطرته  حتت  وقعو�  �لذين  ك�صرى  وعامل 
و�لقتل  و�ل�صبايا  و�ل�صر�ئب  و�ل�صلب  �ل�صيقات  ليعجز عن �حلديث عن 

�لتي حدثت يف �أعقاب �نت�صار ك�صرى �لفر�س)2(. 

ت�شتت كلمة الفر�س
ويف �صنة 936 يونانية وهي �ل�صنة �ل� 15 لهرقل ]625 م[ و�ل� 35 لك�صرى 
و�جتازت  �لق�صطنطينية  وقدريكني،  �صهربرز  غز�   ، ملحمد  و�لر�بعة 
مدة  �ملدينة  فاحتلو�  �لغربية،  �جلهة  غزو�  ومنها  تر�قيا،  �إىل  جيو�صهم 
�صنة و�صيقو� عليها �خلناق حتى مل يبق �أمل يف �إز�حته، ولكن �خلل�س 
جاءهم على حني غرة. فقد و�صل �إىل م�صامع ك�صرى �أن �صهربرز ي�صتهني 

1 - ت خ، ج3 �س301- 302.
2 - ت خ، ج3 �س 302.
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فاأبلغ  �صنائعه.  من  لي�س  بن�صر  يفتخر  �ل��ذي  باملتعجرف  وي�صفه  به 
قدريكني ليقطع ر�أ�صه، لكن �لروم قب�صو� على حامل �لر�صالة، فلما عاد 
هرقل باالأمر، ��صتدعى �صهربرز و�أق�صم له بخ�صو�س حقيقة تاآمر ك�صرى 
عليه. ففكر �صهربرز يف خدعة، فغري ر�صالة ك�صرى و�أدخل عبارة »ويقتل 

مع �صهربرز 300 من �لقادة«. 
فلما تليت �لر�صالة قال �صهربرز لقدريكني، �أيح�صن لك �أن تفعل هذ�؟ 
فغ�صب �لقادة جدً� و�أخذو� ي�صخرون من ك�صرى، وعقدو� �صلحًا مع هرقل 
بينهم، ومن  �لذي  لل�صرط  تنفيذً�  �لرهائن  �لفر�س هرقل بع�س  و�أعطى 

بني �لرهائن �بن �صهربرز. وعاد �لفر�س. 
فاأر�صل هرقل �إىل خاكان ملك �خلزر يطلب 40 �ألف جندي ليحارب 
ملك �لفر�س. فاأجابه: �صيغادر �جلي�س باب ق�صفيا ويلقاك حيثما ت�صاء. 

فوعد هرقل، لقاء ذلك، �أن يزوج �بنته �أودي�صا من خاكان. 
منها  يطرد  ك��ان  بلغها،  منطقة  و�أي��ة  �أرمينيا،  �صوب  هرقل  فاجته 
مترد  قد  �صهربرز  �أن  ك�صرى  �صمع  فلما  روم��ان��ًا.  فيها  ويقيم  �لفر�س، 
�لفر�س  فجمع  ذرعًا،  و�صاق  نف�صه  �صغرت  بلده،  نحو  يتجه  هرقل  و�أن 
ق��و�ده، هرب  مقتل  ك�صرى  بلغ  وملا  قائدهم.  وقتل  �لفر�س  وهزم  بالروم 
من �صقرتا، تاركًا �أمو�له وثرو�ته، فطارده هرقل ودخل قلعة �صقرتا ونهب 

�لرثوة و�أحرق �ملدينة. 
 6 و�ل�  لك�صرى   37 و�ل�  ]627 م[  لهرقل   17 و�ل�  يونانية  �صنة 932  يف 
ملحمد ، �ختفى نور ن�صف كرة �ل�صم�س، و��صتمر من ت�صرين �الأول حتى 
كان.. يف هذه  كما  يعود  لن  �ل�صم�س  قر�س  �أن  �لنا�س  و�عتقد  حزير�ن، 

�ل�صنة �نت�صر وباء �لطاعون يف فل�صطني ور�ح �صحيته عدة ربو�ت.
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مقتل ك�شرى على يد ولده
و�أطلق �صريي بن ك�صرى من �ل�صجن حيث كان و�لده قد زجه فيه. فلما 

علم بهروب و�لده، طارده وحلق به وقتله وت�صلم �حلكم. 
�أن  �أم��ل  على  �لفر�تية[  �جلزيرة  ]بلد  �آث��ور  يف  لي�صتي  هرقل  وع��اد 
و�لده، فعقد �صلحًا  بقتله  �أخربه  �أن �صريي  يطارد ك�صرى فيما بعد، غري 

معه ��صرتط فيه مغادرة �لفر�س مناطق �لروم وعودتهم �إىل بلدهم. 
�أنظاره �إىل مناطق �صورية �لتي غادرها �لفر�س،  فوجه من ثم هرقل 
من  �ل�صلح  بعهد  علمو�  فاإذ  �لفر�س،  �أما  �أخ��اه.  ثاودريقي  �إليها  و�أر�صل 

ر�صائل �صريي و�صهربرز ��صتخفو� به وقالو�: لن نخ�صع ل�صريي. 
وكان �ليهود ي�صاعدون �لفر�س حقدً� منهم على �مل�صيحيني. فلما و�صل 
ثاودريقي �إىل �لرها �صتموه و�صخرو� منه وقاوموه وتز�حم �لفر�س، ووعدو� 
�أن يرتكو� �ملدينة. و�أن رجًل يهوديًا يدعى يو�صف، خ�صي �أن يهلل �ل�صعب، 
رمى بنف�صه من �ل�صور ليًل وذهب �إىل هرقل يف تلل، و�لتم�س منه �أن ي�صري 
و�أخرج  �لرها  ثاودريقي  دخل  فلما  �إ�صاءتهم.  لهم  ليغفر  ثاودريقي  �إىل 
�لفر�س، جمع �ليهود، وما �إن با�صر بقتلهم حتى و�صل يو�صف حامًل �أمرً� 
بعدم �الإ�صر�ر بهم، ثم جاء هرقل �إىل �لرها، ومن هناك �جتاز �إىل مدن 

�صورية. 

وفاة �شريي وت�شتت احلكم
]629 م[ بعد حكم د�م ت�صعة  تويف �صريي �لفار�صي �صنة 940 يونانية 
قتله  �صهربرز  لكن  �أ�صهر،  وع�صرة  �صنة  مدة  �أرد�صري  �بنه  وخلفه  �أ�صهر، 

وت�صلم �حلكم، وثبت �لعهود بينه وبني �لروم. 
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 ، ويف �صنة 941 يونانية، و�ل� 20 لهرقل ]630 م[ و�لثانية الأبي بكر
غادر �لفر�س م�صر وفل�صطني وكافة مناطق �لروم، وعادو� �إىل فار�س حيث 
�نق�صمو� على بع�صهم، فتبع ق�صم منهم �صهربرز و�ن�صم �لق�صم �الآخر �إىل 
قدريكني. فا�صتنجد �صهربرز بهرقل، فاأر�صل جي�صًا لنجدته فقتل قدريكني 
فخلفته  لك�صرى،  �صديقًا  وكان  �أقاربه  �أحد  قتله  ثم  و�ح��دة،  �صنة  وحكم 
�أختها  فخلفتها  وماتت،  �أ�صهر  لب�صعة  ك�صرى  �بنة  بارم  �لفر�س  حكم  يف 
ورحلو�  فار�س  منهم �حلكم يف  �لعديد  ت�صلم  �صنتني،  زريوندخت وخلل 

وهم، �صهربرز، بارم، ك�صرى، فريوز زريوندخت، وهرمزد. 

اأحداث متنوعة: 
 ، بعد قيام دولة �مل�صلمني ]يف �ملدينة[ ب�صبع �صنو�ت)1( تويف حممد
فخلفه �أبو بكر  ملدة �صنتني و�صبعة �أ�صهر)2(.. عاد �لرهاويون من بلد 
فار�س، و�لذين تخلفو� �عتربو� جالية. �أما هرقل ف�صقط لتعديه �لنامو�س 
هو  �صرعي  غري  �بنًا  منها  و�أجن��ب  زوج��ة،  �أخيه  �بنة  مرطينا  باتخاذه 

هرقلون. 
كافة  و�آنية  �لقدمية  �لكني�صة  ف�صة  ونهبت  �لرها،  قور�  �أّدب  �أن  بعد 
�الأربعة  و�أعمدته  �ملذبح  وقبة  �مل��ذ�ب��ح  بها  �ملحلة  و�لف�صة  �لكنائ�س 

�ل�صنة �صحى يوم �الثنني 12 ربيع �الأول عام 11   يف  �لعربي  �لر�صول  1 - تويف 
للهجرة �ملو�فق 8 حزير�ن عام 632 وذلك يف �ملدينة �ملنورة.

2 - ��صتمرت خلفة �أبي بكر  قر�بة �ل�صنتني و�أربعة �أ�صهر.
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و�الأعمدة �الأخرى، و�أر�صل �إىل ك�صرى �أكرث من مئة �ألف رطل، �أمر ك�صرى 
�أن ي�صبى �لرهاويون �إىل فار�س بال�صرعة �ملمكنة، وكان �ملرزبان فيها رجًل 
حكيمًا، فر�أى من �الأف�صل �أن ال يجلو� دفعة و�حدة، بل على دفعات، على 
�أمل �أن ي�صل عفو من �مللك، وبعد �أن �أر�صل �أول دفعة، بلغه �أن هرقل متجه 

نحو فار�س، فظل ما تبقى من �ل�صعب يف �لرها)1(. 

�ل�صابقة  �لتلمحري جميع �ملعلومات  �ملوؤرخ  1 - ت خ، ج3 �س 303- 305. وين�صب 
�لفر�س  لدى  �أ�صريً�  كان  �لذي  ر�صفيا،  �إيو�ني�س  بن  �صرجي  و�صعه  تاريخي  لكتاب 

و�أطلق �صر�حه يف هذه �لفرتة.
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يف خروج املسلمني
إىل مناطق الروم والفرس

�أربعة قو�د على ر�أ�س  ، فاأر�صل  �أبو بكر   خلفه  بعد وفاة حممد 
فار�س،  �إىل  و�لثالث  م�صر،  �إىل  و�الآخ��ر  فل�صطني  �إىل  �أحدها  جيو�س، 

و�لر�بع �صد �لعرب �مل�صيحيني وعاد جميعهم ظافرين)1(. 

معركة داثن
]قائد  �صرجي  �لبطريق  فجمع  فل�صطني.  �إىل  �جت��ه  �الأول  فاجلي�س 
حامية قي�صرية فل�صطني[ جي�صًا من �لروم و�ل�صامريني موؤلفًا من خم�صة 
�آالف ر�جل و��صتعد ملحاربة �مل�صلمني. غري �أن جانب �مل�صلمني كان �الأقوى 
ف�صيطرو� على �لروم، و�أبادو� �أواًل �ل�صامريني، فلما ر�أى �لبطريق ذلك د�ر 
ظهره وهرب. فطاردهم �مل�صلمون ودمروهم وح�صدوهم ح�صد �ل�صنابل، 
وفجاأة �صقط �لبطريق من فر�صه، فو�صعوه على �لفر�س ثانية، ثم �صقط 
للمرة �لثانية، وعاد وركب �لفر�س، فطورد ف�صقط للمرة �لثالثة. فقال ملن 

1 - �ملعروف �أن �أبا بكر  �أر�صل �أربعة قادة على �أربعة �أجناد �إىل �ل�صام، و�أر�صل 
جي�صًا بقيادة خالد بن �لوليد �إىل �لعر�ق لقتال �لفر�س.
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�ملوت  كاأ�س  �أي�صًا معي  �أنتم  ت�صربو�  باأنف�صكم، لئل  �تركوين و�جنو�  معه 
وهربو�،  فرتكوه  علينا،  �لعد�لة  لغ�صب  مملكتنا  على  �هلل  ق�صاه  �ل��ذي 
فاأدركه �ملطاردون وقتلوه ب�صربة �صيف. و��صتمر �مل�صلمون يطاردون �لروم 
قي�صرية.  يف  هذ�  فاأذ�عو�  ي�صري،  نزر  �صوى  منهم  ينج  ومل  �مل�صاء  حتى 
�مللوك  فهابهم  ذه��ب��و�،  حيثما  �مل�صلمني  جهود  بالنجاح  تكللت  وهكذ� 

وجيو�صهم)1(. 
]633 م[، حدثت هزة عنيفة، عقبتها  �أيلول من عام 945 يونانية  يف 
نحو  قادمة من �جلنوب  ي�صبه �حلربة  ما  �ل�صماء، وهي ظهور  �إ�صارة يف 
جميء  على  داللة  باأنها  �لكثريون  و�عتقد  يومًا،  ثلثني  وظلت  �ل�صمال، 

�مل�صلمني.. 
�قتبال جميع  بوجوب  �أو�م��ر  �لروم  �أ�صدر هرقل ملك  �لفرتة  يف هذه 
�ليهود �لذين يف مملكته �لعماد فتن�صرو�. وهرب ق�صم منهم من مناطق 
�لروم، وجاءو� �إىل �لرها، وملا �صيق عليهم �خلناق هربو� �إىل فار�س، يف 

حني �أن كثريين منهم �قتبلو� �ملعمودية وتن�صرو�)2(. 

1 -  ت خ، ج3 �س 306. وت�صري �مل�صادر �لبيزنطية وخ�صو�صًا ثيوفان �إىل �أن �صرجي 
�ملذكور يف �لن�س �ل�صرياين �أو �صرجيو�س �أتى �إىل د�ثن من قي�صرية فل�صطني، ر�جع 
بيزنطة و�لفتوحات �الإ�صلمية �ملبكرة �س 137. وهنا يخلط �ملوؤرخون �ل�صريان يف 
فل�صطني  جنوب  يف  �أنها  مع  قي�صرية  قرب  هذه  د�ثن  معركة  فيجعلون  �جلغر�فيا 

قرب غزة.
2 - ت خ، ج3 �س 306.
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 وفاة اخلليفة اأبي بكر
يف عام 946 يونانية، و�ل� 24 لهرقل ]634 م[ و�ل� 13 هجرية، تويف �أبو 
بكر  بعد حكم د�م �صنتني، وخلفه عمر بن �خلطاب ، فاأر�صل جي�صًا 

�إىل والية �لعربية و�حتل ب�صرى وفتح عدة مدن. 

معركة اأجنادين
جي�صه،  وتبدد  �صرجي  �لبطريق  قتلو�  �مل�صلمني  �أن  هرقل  �صماع  لدى 
بتجرب  فانطلق  �مل�صلمني،  ملحاربة  جي�صًا  فعباأ  ثاودريقي  �أخيه  �إىل  �أوعز 
�لب�صرية، و�صخرو� وهزو� روؤو�صهم قائلني: من  وخيلء متكًل على �لقوة 
كو�صيت  قرية  �إىل  وو�صلو�  مائتة.  كلب  �صوى  لي�صو�  هاجر،  �أوالد  هم 
�صبه  عمود  فوق  يقيم  خلقيدوين)1(  رجل  هناك  وكان  �أنطاكية،  كورة  يف 
�إليه لبع�س �لوقت.  متوحد، فجاءه ثاودريقي مع بع�س �لزعماء وحتدثو� 
كانت  كما  �إليك  م�صلمة  �ل��روم  حكم  زمام  �أن  �أدري  �أنا  لثاودريقي:  قال 
باإبادة  تعهدت  �إذ� ما  و�ثق من عودتك منت�صرً�  و�أنا  �أخيك،  �إىل  م�صلمة 
تطلب  �أن  قبل  �ل�صريان[  وهم  �لرب�دعي  يعقوب  ]يق�صد  يعقوب  جماعة 
مني، وكان بني مر�فقيه �صابط �أرثوذك�صي، �تقد غرية لدى �صماعه هذ� 

1 - �أي ر�هب عمودي ن�صبة ل�صمعان �لعمودي وطريقته بالتن�صك على عمود، وكان 
وهي  �ليونانية  خلقيدونية  ملجمع  �ملن�صوبة  �خللقيدونية  �لعقيدة  يتبع  �لر�هب  هذ� 
�لعقيدة �مللكية �مل�صماة �ليوم �الأرثوذك�صية، و�لتي كانت يف حرب طاحنة مع عقيدة 

�ل�صريان حول طبيعة �ل�صيد �مل�صيح.
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�أن يفعل �صيئًا يف حينه خوفًا من �حلاكم. وملا  �حلديث، لكنه مل ي�صتطع 
قابل �مل�صلمني متكًل على �لكربياء �لفارغ، �صرب مع�صكره بالقرب منهم، 
عليهم  ود��صو�  وطاردوهم  �ل��روم،  �مل�صلمون  فهزم  �لطرفان،  تقابل  ثم 

كاأغ�صان منبوذة. 
بعد �أن ��صتنفدت قوة �لروم، دنا ذلك �ل�صابط من ثاودريقي وقال له: 
ترى �أين هي وعود �لعمودي �لذي وثقت به، �ألعلك ر�جع مرفوع �لر�أ�س؟ 
فخجل ثاودريقي �لذي بالكاد ��صتطاع �لنجاة مع فئة قليلة، و�أخفى نف�صه 
لئل ير�ه �أحد. وبعد هزمية �لروم، دخل �مل�صلمون مع�صكرهم وغنمو� ما 
فيه من ذهب وف�صة وعبيد و�أمو�ل طائلة، فاأثرى �مل�صلمون وتو�صعو� على 

ح�صاب ما �حتلوه من بلد �لروم)1(. 

�شقوط كني�شة القيامة: 
�ل�صم�س،  �أظلمت  ذ�ته  �لوقت  هائلة، ويف  �لفرتة هزة  حدثت يف هذه 
يف  وغريها  �جللجلة،  وكني�صة  �لقيامة  كني�صة  �صقطت  �لهزة  �إث��ر  وعلى 
ويف  �خللقيدوين.  مادو�صط�س  �الأ�صقف  بناءها  ف��اأع��اد  �أخ���رى.  �أم��اك��ن 
�لرها وجميع  �أ�صقف  �أ�صعيا  �لروم، وطرد  �لفر�س على  �لفرتة خرج  هذه 
فرتة  وبعد  �لكنائ�س.  �خللقيدونيون  ودخ��ل  �الأرثوذك�صيني،  �الأ�صاقفة 

�صقيق هرقل  �أن  تتحدث عن  �لبيزنطية  و�مل�صادر  1 - ت خ، ج3 �س 312- 313. 
ولرت  �ملبكرة،  �ال�صلمية  و�لفتوح  ]بيزنطة  �أجنادين  معركة  قادة  من  كان  ثيودور 

كيغي، �س 147[.
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�صيطر �مل�صلمون على بني �لنهرين وطرد �الأ�صقف �خللقيدوين قور�س من 
�لرها، وعاد �الأ�صاقفة �الأرثوذك�صيون �إىل كر��صيهم يف كافة �أرجاء �لنفوذ 
�صورية  �صائر مناطق  فتاك يف  وباء  تف�صى  �لفرتة،  �الإ�صلمي1. ويف هذه 
زل��ز�ل يف  روم��ي، وحدث  �صخ�س  وفينيقيا، وظهر جنم هائل على هيئة 

منطقة �أرمينيا ودمر عدة �أماكن2. 

فتح بالد الفر�س
�لفر�س  وك��ان  فار�س،  �إىل  جي�صًا    عمر  �أر�صل  �لتالية  �ل�صنة  ويف 
ك�صرى،  ب��ن  ي��زدج��رد  ي��ري��دون  بع�صهم  ك��ان  �إذ  ومتقاتلني،  منق�صمني 
وقتل  �مل�صلمون،  و�نت�صر  بينهم  �الآخر هورمزد، فد�رت �حلرب  و�لبع�س 
�لفر�س و�صعفت مملكتهم، كما قتل هورمزد فيما بعد، فحكم يزدجرد. 

�أما �مل�صلمون فتفوقو� على كل من �لفر�س و�لروم. 

1 - �إ�صارة �إىل تعاطف �لعرب �مل�صلمني مع �ل�صريان �ليعاقبة.
2 - ت خ، ج3 �س 313.
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معركة الريموك

 خليفة �مل�صلمني، غز� �مل�صلمون  يف �ل�صنة �ل� 4 لعمر بن �خلطاب 
مناطق �صورية حتى �صو�حل نهر �لفر�ت. ويف �ل�صنة �ل� 5 لعمر) )1، �أثار 
روم �لوالية �لعربية حربًا على �لعرب ومدينة جابيثا ]�جلابية[ وتقع على 
�لنهر �ملعروف ب� )�لريموك(، وهزم �لروم �صر هزمية وغادرو� �ملنطقة، 

وكان قيام �حلرب على �لنحو �لتايل: 
�لفار�صيني  �صهربرز  و�بن  بانو�س[)2(  ]�أو  باني�س  �لقائد�ن  جمع  لقد 
جي�صًا و�جتهو� �صوب دم�صق حلماية تلك �ملنطقة، فلقاهم قائد �مل�صلمني 
وقتل منهم عددً� كبريً�، وملا و�صلو� �إىل دم�صق ع�صكرو� بالقرب من نهر 

فرفر �لذي ي�صميه �مل�صلمون »كرون«)3(. 

�ل�صنة  �لريموك وقعت يف  تكون معركة  �أن  �الإ�صلمية ترجح  �لعربية  �مل�صادر   - 1
�لثالثة للخليفة عمر  �أي 15 هجرية.

2 - يرد عند ميخايل �لكبري باني�س، وعند �لرهاوي �ملجهول بانو�س، ويرى �لباحثون 
�ملعا�صرون �أنه هو نف�صه �لقائد باهان كما يرد يف �مل�صادر �لعربية.

3 - نهر فرر  ونهر �أبانة هما �لر�فد�ن �لقدميان �للذ�ن ي�صكلن نهر بردى ح�صب 
�لرت�ث �ل�صرياين، وقد ورد ذكرهما يف ق�صة نعمان �ل�صرياين يف �لعهد �لقدمي)2 

ملوك 5: 12(. �أما كرون فلم نعرث له على �أثر ولعل خطاأ وقع �أثناء ن�صخ �لكتاب.
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�لبطريق  فخاف  �أي�صًا  دم�صق  �إىل  �مل�صلمون  جاء  �لتالية  �ل�صنة  ويف 
و�أر�صل �إىل وكيل �مللك ]�ملايل[ يف �لرها ]��صمه ثيودور تريثوريو�س ح�صب 
يف  بالبطريق  و�لتقى  جندي،  �آالف  ع�صرة  فجمع  �لبيزنطية[،  �مل�صادر 

حم�س ومعه �صتون �ألفًا.
فا�صطدمو� مع �مل�صلمني وهزمو�، وقتل يف ذلك �ليوم �أربعون �ألفًا من 
جي�س �لروم مع باني�س ووكيل �مللك، وقد غرق معظمهم يف نهر �لريموك. 
وكتب  للم�صلمني،  و��صت�صلم  حم�س  �إىل  وج��اء  فنجا  �صهربرز  �ب��ن  �أم��ا 
ر�صالة �إىل �خلليفة عمر  يقول فيها: �أعطني �لقيادة وجي�صًا و�صاأنزل 
�إىل فار�س و�أخ�صعها برمتها. فلما قر�أ عمر �لر�صالة، �أر�د تنفيذ ما جاء 
فيها، غري �أن بنات ك�صرى �للو�تي �أ�صرن يف حر�ن قلن للخليفة، ال تنخدع 
بكلمه �لكاذب، و�أخربنه مبا فعله �صهربرز و�بنه بك�صرى و�أوالده. فالذي 
لك؟  �لق�صم  يحفظ  كيف  غ��درً�،  فقتلهم  و�أوالده  مللكه  �لق�صم  يحفظ  مل 
�بن  فاأر�صل و�صلب   بكلمهن  يتمرد ويحكم. فاأخذ عمر  �أن  بل يريد 

�صهربرز على خ�صبة يف حم�س)1(. 

فتوحات امل�شلمني: 
بعد �نت�صارهم على �لروم، جاء �مل�صلمون �إىل دم�صق، و�أعطو� �الأمان 
 خالد  �أر�صل عمر  �أخ�صعو� غريها من �ملدن. ومن هناك  الأهلها، ثم 
)�بن �لوليد(  على ر�أ�س جي�س �إىل منطقة حلب و�أنطاكية وفتكو� بعدد 

1 - ت خ، ج3 �س 314.
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كبري من �لنا�س، بحيث مل ي�صتطع �أحد منهم �لنجاة. ومهما حتدثنا عن 
عن  �حلديث  عن  عاجزين  ف�صنظل  �صورية،  منطقة  قا�صتها  �لتي  �ملاآ�صي 

جميعها لكرثتها. الأن هذه �ل�صربات كانت نتيجة غ�صب �هلل.. 

اجلبهة الفار�شية
يف هذه �الأثناء، غادر �صعد ]بن �أبي وقا�س[  يرثب وع�صكر بالقرب 
من مدينة �لكوفة �أي عاقوال. وجمع يزدجرد ملك �لفر�س جي�صًا و�أر�صله 
مللقاة جي�س �مل�صلمني، وع�صكرو� على �صاحل �لفر�ت بالقرب من عاقوال، 
وملا  عليهم،  ليتج�ص�س  �لعربية،  �للغة  يتقن  �حل��رية  �أبناء  �أح��د  و�أر�صلو� 
�قرتب منهم فكر يف نف�صه وقال: �صاأعرف من جو�ب من يلقيني �أواًل ملن 
�صيكون �لن�صر. ف�صادف بدويًا جال�صًا يتغوط وياأكل خبزً� ويفلي قمي�صه. 
فكلم �حلريي �لبدوي بالعربية قائًل: ماذ� تفعل؟ فاأجاب: كما ترى، فاإين 

�أدخل جديدً� و�أخرج عتيقًا و�أقتل �أعد�ئي. 
فتاأمل �حلريي وقال يف نف�صه: �إن �صعبًا جديدً� �صيدخل، ويخرج �ل�صعب 
�لقدمي ويقتل �لفر�س. فعاد وق�س �الأمر على �لفر�س وقال: لقد وجدتهم 
�صعبًا حافيًا وعاريًا و�صعيفًا، لكنهم �صجعان، وك�صف للقائد ما ر�آه وما فكر 
فيه. وملا �لتقى �جلي�صان هزم �لفر�س فطاردهم حتى قط�صفون ]�ملد�ئن[ 
تر�صًا،  يرتدي  م�صلح  وهو  �لفر�س  قو�د  �أحد  وهرب  دجلة.  على  �لو�قعة 
�لفار�صي  �إحدى �لقرى، وجد  فطارده بدوي غري م�صلح �صوى برمح. ويف 
�أن يدله �إىل مكان يختفي فيه لينجو من  �إليه  �صخ�صًا يف �حلقل، فطلب 
مطاردته، فاأخفاه. وظل خمتفيًا بع�س �لوقت ظنًا منه �أنه يطارد من قبل 
كثريين. وما هي �إال هنيهة حتى ظهر رجل ال يرتدي ثياب �حلرب وميتطي 
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فر�صًا ب�صكل غري منظم، وال تبدو عليه ملمح �جلنود، فتعجب وقال: كيف 
يهرب مرتعبًا رجل يرتدي تر�صًا وم�صلح مبختلف �الأ�صلحة، و�أ�صخم ج�صمًا 
و�أهيب منظرً�، من �أمام رجل دميم �ملنظر! فغ�صب ذلك �لرجل و�حتقر 
�لفار�صي الأنه هرب و�ختفى من �أمام بدوي. فقال له �لفار�صي: ال تلمني، 
حديدي  مبر  ورم��اه  �صهمًا  فانتزع  لتوؤمن،  عينك  باأم  و�نظر  ��صمعني  بل 
فثقبه وقال: مبثل هذه �لرمية رميت �لبدوي عدة مر�ت، لكنه كان يطرد 
�أن ن�صرهم هو من  �إذن  وكاأنه يطرد ذبابا. فهل �صدقت  بردنه  �ل�صهام 

�هلل؟ هذ� ما دعاين �إىل �لهرب. 

ا�شت�شهاد اأبيفانو�س: 
ج�صر  حلر��صة  غريغور  يدعى  �صخ�صًا  هرقل  �أر�صل  �لتي  �لفرتة  يف 
قيليقيا خ�صية �أن يجتازه �مل�صلمون، نال �لقدي�س �أبيفانو�س �ملظفر �صرف 
�لنحو  على  ��صت�صهاده  وك��ان  �لقومي.  �الإمي��ان  �أج��ل  من  �حلقة  �ل�صهادة 
�لتايل: عندما �بتعد �لطوباوي عن �مل�صلمني ودخل منطقة �لروم للأمان، 
�أخرب بع�صهم �لقائد غريغور �ملر�صل حلر��صة �جل�صر، و�إذ كان متعجرفًا 
�ل�صريان[،  ]بطريرك  �صاوير�  وجماعة  ويهددهم  �مل�صلمني  من  ي�صخر 
وعرف �أن �لطوباوي �أرثوذك�صي، ��صتدعاه و�صاأله عن طائفته. فاأجاب: �أنا 
عن  �نحرفت  �حلالية[،  تركيا  غربي  جنوب  رومانية  ]والية  �إي�صورية  من 
فهدده  �صاوير�..  جماعة  �إىل  فانتميت  وعتني  �لنعمة  لكن  �حلق،  طريق 
�إمياننا و�صيمنحكم �مللك نفوذً� عظيمًا، و�إن رف�صت  غريغور وقال: �قبل 
�صاأ�صلمك �إىل �ملوت. فاأجاب �أبيفانو�س �ملجاهد: ال نار وال �صيف ي�صتطيعان 
�أن يف�صلين عن �الإميان �الأرثوذك�صي �حلق �لذي �أنا متم�صك به. وللحال 
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�أمر غريغور بقتله، فقال �أبيفانو�س وهو على و�صك �لفوز باإكليل �ل�صهادة، 
�أن يكون موت غريغور يف �صورية ومن خلل حرب. وبعد  يل رجاء باهلل 
�أن �صلى �لقدي�س من �أجل قاتليه، ��صت�صهد بحد �ل�صيف. وبعد يوم و�حد 
يقود  وهو  ق��ن��ان)1(،  ويدعى  �مل�صلمني  جي�س  قائد  و�صل  ��صت�صهاده  من 
�أ�صرى، فخرج غريغور الإنقاذ �الأ�صرى، ولدى و�صوله �إىل خميم �مل�صلمني، 
باغتهم �مل�صلمون و�صربوهم و�أبادوهم، و�صربو� �لفر�س �لتي كان ميتطيها 
غريغور، فدعا جنديًا لياأتيه بفر�س �آخر، فلم ي�صتطع ذ�ك �أن ينتظره �أو 
ي�صتجيب له، فلحق به �مل�صلمون وكبلوه وقتلوه كما تنباأ عنه �لقدي�س �ل�صهيد 

�أبيفانو�س)2(. 

1 - قنان بن د�رم بن �أفلت بن نا�صب بن هدم بن عوذ بن غالب بن قطيعة بن عب�س 
�لَعْب�صي �أحد �لوفود �لت�صعة، ذكره �بن �لكلبي و�لطربي و�لد�رقطني وغريهم وذكره 
�أبو �إ�صماعيل �الأزدي يف فتوح �ل�صام و�إنه �صهد �لريموك وذكره �بن �صعد يف �لطبقة 
�لر�بعة وقال �إنه كان مع خالد بن �لوليد يف وقائعه بال�صام كلها وذكر عبد �هلل بن 
�أبا  �إن  ثم  �لباهلي قال  �أ�صيد  ب�صنده عن حمرز بن  �ل�صام  �لقد�مي يف فتوح  ربيعة 
عبيدة  �أمر خالدً�  �أن ي�صرعو� �مل�صاغ فغلب عليها ونزل على بعلبك فخرج 
�إليه رجال فاأر�صل فر�صانًا من �مل�صلمني فو�قعوهم حتى �أدخلوهم �حل�صن فطلبو� 
�ل�صلح، وعد من �لفر�صان �ملذكورين قنان بن د�رم . ]�الإ�صابة يف متييز �ل�صحابة 
�لقرطبي  �لنمري  �ملحدث  �حلافظ  للفقيه  �الأ�صحاب   �أ�صماء  يف  �ال�صتيعاب  ومعه 

�ملالكي ج3 �س231[.
2 - ت خ، ج3 �س 315-  316.
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انقراض مملكة الساسانيني

فتح املدائن
�لفا�صل  كان  �لذي  دجلة  على  وملكهم  �لفر�س  يتجمع  �لثانية  للمرة 
�ملدينتني،  بني  �لنهر  على  �ملقام  �جل�صر  ويدمرون  �مل�صلمني  وبني  بينهم 
وكان مع�صكر �لفر�س هادئًا. �أما �مل�صلمون فركبو� روؤو�صهم وقالو�: هلمو� 
�صين�صرنا  �لرب  يف  ع�صدنا  �لذي  �هلل  فاإن  �لفار�صي،  �جلانب  �إىل  نعرب 

ويوؤ�زرنا يف �لبحر �أي�صًا. 
وفتحو�  وقتلوهم  مع�صكرون  وهم  �لفر�س  وباغتو�  �لنهر  فاجتازو� 
ثالثًا  جتمعًا  يزدجرد  عباأ  ثم  وب�صرً�.  مااًل  وغنمو�  ]�ملد�ئن[  قط�صفون 
�لر�بعة  للمرة  فتجمعو�  ودمرو�،  �أنهم هزمو�  ]�لكوفة[، غري  عاقوال  يف 
�أي�صًا هزمو� وفتك بهم �مل�صلمون. لقد متت هذه  يف بلد مادي، وهناك 
�لتجمعات �الأربعة يف �صنة و�حدة. فلما ر�أى يزدجرد �آخر ملوك فار�س 
وتاأكد  �ل�صعب وت�صتت،  �أن بلده دمرت، وقد ق�صي على جي�صه، وهرب 
�إىل  �الأت���ر�ك  ح��دود  �إىل  ه��رب  �مل�صلمني،  تيار  �إي��ق��اف  عن  عجزه  من 
خم�س  د�م  �ختفاء  وبعد  �صج�صتان.  �مل�صماة  ]مر�غة[  مر�غاتي  منطقة 
�الأت��ر�ك، ومبقتله ز�لت مملكة  �أم  �مل�صلمني  �صنو�ت قتل، �صو�ء على يد 
فار�س �ملعروفة مبملكة �ل�صا�صانيني �لتي حكمت 418 �صنة. وقد تاأ�ص�صت 
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�صنة 538 يونانية. من قبل �أرد�صري بن �صاباق وز�لت �صنة 956 من نف�س 
�لتقومي ......... يزدجرد �آخر ملك يف �أيام هرقل ملك �لروم، وعمر بن 

�خلطاب  خليفة �مل�صلمني. 
وبعد �أن قتل ملك �لفر�س وز�لت دولتهم، �صيطر �مل�صلمون على فار�س 
برمتها، فازد�دو� باأ�صًا ال �صيما وقد جنحو� يف كل مكان وحالفهم �لن�صر 
يف �حلروب، الأن �هلل كان يوؤيدهم، فجاءو� �إىل حلب و�أنطاكية وقتلو� عددً� 

كبريً�)1(. 

فرار هرقل 
�أنطاكية كئيبًا  و�إذ ر�أى هرقل ملك �لروم �أن �حلرب ��صتفحلت غادر 
»�صوز�2  قال:  حيث  م�صافر  ك��ود�ع  ودعهم  �إنه  وقيل  �لق�صطنطينية،  �إىل 
�لقرى  و�صلب  فنهب  جلي�صه  �لعنان  و�أطلق  �صورية،  يا  ود�ع��ًا  �أي  �صورية« 
و�ملدن وكاأمنا هي منطقة �الأعد�ء، فاغت�صبو� ونهبو� كل ما وجدوه، ودمرو� 
لي�صيطرو�  �مل�صلمني  بيد  وتركوها  �مل�صلمون،  فعله  �أكرث مما  �ملناطق  تلك 
عليها. ووجه هرقل ر�صائل �إىل �لروم �ملوجودين يف ما بني �لنهرين وم�صر 
و�أرمينيا، حذرهم فيها من مقاومة �مل�صلمني. ودعا من ي�صتطيع �حلفاظ 

على حاميته، �إىل �أن ي�صمد يف مكانه)3(. 

1 - ت خ، ج3 �س 318.
2 - �صوز� باليونانية تعني بال�صبط �إىل �للقاء �أي لنا عودة.

3 - ت خ، ج3 �س 318-  319 .
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فتح م�شر 
��صتقبله  �مل�صلمني م�صر،  قائد    �لعا�س[  ]�بن  لدى دخول عمرو 
قور� �أ�صقف �الإ�صكندرية وعر�س عليه دفع مبلغ مئتي �ألف دينار �صنويًا، 
رفعو�  بع�صهم  �أن  غري  وعاد،  فو�فق  م�صر،  �مل�صلمني  دخول  عدم  لقاء 
�صكوى �إىل هرقل �صد �الأ�صقف على �عتبار �أنه يعطي �أمو�ل م�صر للعرب 
دون �أن يكون هناك �إكر�ه. وحيث �أن تفكري �لروم كان قد �صقم، لذ� كتب 
هرقل �إىل قور� �أن يرفع يده عن �الإد�رة يف م�صر. و�أر�صل �صخ�صًا �أرمنيًا 
يدعى مانوئيل ليدير �صوؤون م�صر. فلما جاء وفد �مل�صلمني ال�صتلم �ملال، 
وجدو� مانوئيل مع جي�س �لروم يف با�صلونه �لتي تعرف �ليوم بالف�صطاط، 
فاأعادهم فارغني قائًل: �أنا ل�صت ً، فذ�ك مل يرتد �صلحًا بل قمي�صًا، لذ� 
�صلم �إليكم م�صر. �أما �أنا فمتقلد �صلحًا كما ترون، فعاد �لوفد و�أخرب 
َعْمرً�  فدخل حينذ�ك م�صر وهزم مانوئيل وهرب �إىل �الإ�صكندرية 
�لقلة �لذين جنو�، ف�صيطر �مل�صلمون على م�صر. فكتب هرقل  ب�صحبة 
�إىل �الأ�صقف ليخرج �مل�صلمني من م�صر �إن �أمكن باإعطائهم �أ�صعاف ما 
وبرر  �مل�صلمني،  �إىل مع�صكر  قور�  �ملال. فجاء  �صابقًا من  ��صرتط معهم 
�أنفذ  ال  عمرو:  فاأجاب  �مل��ال.  قبول  منه  و�لتم�س  عمرو،  �أم��ام  �صاحته 
رغبتك، فطاملا �صيطرنا على �لبلد، فلن نرتكها بعد. وبهذ� يكون عمر 

 قد طرد قور� فعاد كئيبًا)1(. 

1 - ت خ، ج3 �س 319 .
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  وصول عمر
إىل القدس

يف نهاية �صنة 948 يونانية وهي �ل�صنة �ل� 26 لهرقل و�ل� 15 للهجرة، 
�لقد�س  �أ�صقف  �صفرونيو�س  فا�صتقبله  فل�صطني  �إىل  عمر  �خلليفة  و�صل 
وحتدث �إليه عن �لبلد، فكتب له عهدً� على �أن ال ي�صكن يهودي يف �لقد�س. 
فلما دخل عمر  �لقد�س، �أمر ببناء م�صجد يف موقع �لهيكل. و�إذ ر�أى 
ثيابًا ومئزرً�، و�لتم�س  ، عر�س عليه  ثيابًا رثة على عمر  �صفرونيو�س 
�أحد وكان يقول:  ياأخذ �صيئًا من  �أن ال  منه قبولها فاأبى، الأنه �عتاد على 
�إياه، الأن �هلل  �آخر مل يعطه �هلل  �صيئًا من  ياأخذ  �أن  �ملرء  ينبغي على  )ال 
و�إذ� طمع مبا عند رفيقه يكون قد ت�صرف  �إن�صان ما يريده،  يعطي لكل 

�صد م�صيئة �هلل(. 
�لت�صرفات.  هذه  مثل  يف  �لثناء  مو�صع    �خلطاب  بن  عمر  وكان 
فامل�صلمون يروون عنه �لكثري من هذ� �لقبيل. و�حلق يقال: �إنه كان عاداًل 
وغري ج�صع، بحيث �أنه مل ياأخذ �صيئًا لنف�صه مما غنم من �أمو�ل �لفر�س 
و�لروم وكنوزهم بعد �ل�صيطرة عليهم، حتى وال ما يغري به ب�صاطة ثيابه. 
كانت  نام  �أو  جل�س  ما  و�إذ�  �جلمل.  ركوبه  لدى  عباءته حتته  ي�صع  وكان 
�الأر�س مقعده و�صريره. وملا �ألح عليه �الأ�صقف، �أجاب: حيث �أنك �لتم�صت 
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مني، ونظرً� �إىل كر�متك لدي، ف�صوف �أ�صتعري �لثياب �لتي جلبتها الألب�صها 
ريثما تغ�صل ثيابي، و�صاأعيد �إليك ثيابك لدى �إعادة ثيابي. وهكذ� فعل)1(. 

فتوح اجلزيرة
و�لتقى  و�حتلوها.  �ل�صورية  �ملدن  �إىل  �مل�صلمون  �جتاز  فل�صطني  ومن 
]يوحنا �لر�صايف[ قائد جي�س �لروم بامل�صلمني يف قن�صرين، ومت  �يو�ني�س 
يعربو�  ال  �أن  �صريطة  �ألف درهم  مئة  �صنويًا  يدفع  �أن  �التفاق معهم على 
�صنة  جزية  �إليهم  و�صلم  �لنهرين،  بني  يدخلو�  وال  �ل�صرق،  نحو  �لفر�ت 
ونفاه، والأن �هلل  �إيو�ني�س  �ل�صخيف غ�صب على  و�حدة. فلما �صمع هرقل 
نبذ مملكة �لروم، فقد �نتهى هرقل �إىل �لتفكري �الأعمى �لذي به كان يدير 

�صوؤون �لدولة. 
 ، ويف �صنة 951 يونانية، و�ل� 27 لهرقل و�ل� 18 للهجرة، و�ل� 6 لعمر
و�أخذو�  �لروم  فخرج  �جلزية،  دفع  عدم  ب�صبب  �لفر�ت  �مل�صلمون  �جتاز 
تلًل)2(  �أم��ا  بح�صرة.  كافًة  �مل��دن  �ل��روم  جي�س  وغ��ادر  ملدينتهم،  تعهدً� 
ود�ر�)3( فلم تو�فقا على �ال�صت�صلم للم�صلمني، لذ� �حتلوهما حربًا وقتلو� 

جميع من فيهما من �لروم. 

1 - ت خ، ج3 �س 320.
2 - من مدن �جلزيرة تقع يف تركيا �حلالية.

3 - مدينة من مدن �جلزيرة بنيت �أيام �ال�صكندر �لكبري تخليدً� لن�صره على د�ر� 
�لفار�صي.
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�بن  ]عيا�س[  بقيادة  �لنهرين  بني  ما  بلد  على  �صيطرو�  �أن  وبعد 
غنم  عادو� �إىل �صورية، و�أمر عمر  بفر�س �جلزية على �لبلد�ن 
كافًة �لتي �حتلها. ففر�صت �جلزية على �مل�صيحيني �صنة 951 يونانية. 

، مات هرقل،  ويف �صنة 952 يونانية، و�ل� 19 للهجرة و�ل� 7 لعمر 
بعد حكم د�م 30 �صنة وخم�صة �أ�صهر، فخلفه �بنه ق�صطنطني، ثم هرقل 
عمى  هرقل،  زوج��ة  مرطينة  �صببت  وقد  �جلديد.  د�ود  �مللقب  �ل�صغري 
لق�صطنطني، و�أقامت �بنها هرقل �ل�صغري ملكًا، فا�صتاء �مل�صت�صارون من 

هذ� �لعمل، فخلعوه ون�صبو� ق�صط�س بن ق�صطنطني)1(. 

1 - ت خ، ج3 �س 321.
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القدس بعد الفتح

تف�صى يف هذه �لفرتة وباء �لطاعون فمات عدد كبري يف �صورية وما بني 
�لنهرين)1(، وفيما كان �مل�صلمون يبنون �مل�صجد يف �لقد�س مكان �لهيكل)2(، 
�صقط �لبناء. فقال �ليهود، �إن مل تنزلو� �ل�صليب �ملرفوع فوق جبل �لزيتون 
وبهذه  �لبناء.  ثبت  �ل�صليب  �أنزلو�  وملا  �مل�صجد.  يبنى  لن  �لهيكل،  قبالة 
�حلجة �أنزلو� �صلبانًا كثريين، و�صادت منذئذ يف دولة �مل�صلمني �لكر�هية 
هذه  يف  �ل�صليب..  الإكر�مهم  �مل�صيحيني  ي�صطهدون  و�أخ��ذو�  لل�صليب، 
�ل�صم�س  ك�صفت  �الأول،  ت�صرين   29 يوم  من  �لثالثة  �ل�صاعة  ويف  �لفرتة، 

فظهرت �لنجوم، فخاف �لذين �صاهدو� هذه �الآية �لرهيبة.. 
�أمر عمر  خليفة �مل�صلمني بعدم ظهور �ل�صلبان يف �الأعياد �أو خلل 
�لكنائ�س. وذ�ت  �ل�صلبان من  و�أنزلو�  �لقر�ر،  لهذ�  �ليهود  �لت�صييع ف�صر 
كني�صة  فوق  ي�صعد  يهوديًا  �الأم��ري  من  مقرب  م�صيحي  �صخ�س  ر�أى  يوم 
يوحنا �ملعمد�ن ليقلع �ل�صليب، فاتقد غرية ودخل �إىل عمر  وقال له: 

1 - هذ� ما �صمي يف �مل�صادر �لعربية طاعون عمو��س.
�ملقد�س  بيت  فتح  بعد  مت  �الأق�صى  �مل�صجد  ببناء  �لبدء  �أن  �إىل  مهمة  �إ�صارة   -  2

مبا�صرة.
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ي�صخرو�  �أن  لليهود  �ملجال  تف�صح  �أن  �لعدل  لي�س من  �لعادل،  �الأمري  �أيها 
من �أ�صر�ر ديننا. فغري �هلل قلبه، فقال: �أنا مل �آمر بقلع �ل�صلبان با�صتثناء 
تلك �ملثبتة على �حليطان يف �ل�صو�رع، فاأوعز �إىل �أحد �حل�صور و�صعد �إىل 
نازل، فاختطف  �ل�صليب وهو  باليهودي وهو حامل  و�لتقى  �لكني�صة  تلك 
منه �ل�صليب و�صربه على ر�أ�صه فانفجر دماغه ومات، و�رتاح �مل�صيحيون، 
�أثناء  �ل�صلبان  يخرجون  �مل�صيحيون  وبا�صر  �الأمر.  و�ألغي  �ليهود،  وخاب 
�أن �أهل حم�س ودم�صق، مل ياأبهو�  �ل�صلو�ت و�الحتفاالت و�لت�صييع. غري 

�أ�صًل الأمر �الأمري. 
�أعقاب  و�لفر�س يف  �لروم  على  �مل�صلمني  خليفة    عمر  �صيطر  لقد 
بلد  يف  و�ختفى  �لفر�س  ملك  فهرب  عليهم،  حققها  �لتي  �النت�صار�ت 
�الأتر�ك. وترك هرقل كل �ملقاطعات وهرب �إىل �لعا�صمة حيث حل �أجله، 
ق�صط�س  فملك  فمات،  �أبيه  زوجة  ب�صره  �أعمت  �لذي  ق�صطنطني  فخلفه 
فقتل عميه وو�لدتهم. �أما عمر  خليفة �مل�صلمني فقتل بعد �أن حكم 12 

�صنة)1(. 

 اخلليفة عثمان
�لفر�س  �صعيد)2( ملطاردة يزدجرد ملك  �بنه  �أر�صل عثمان  �صنة 961 
فاختفى يف �صج�صتان مدة خم�س �صنو�ت، ثم جاء �إىل �لكوفة. �أما �صعيد 

1 - ��صتمرت خلفة عمر  ع�صر �صنني و�صتة �أ�صهر و�أربعة �أيام.
2 - ذكر �أ�صحاب �لفتوح �أنه عرب نهر بلخ وحا�صر بخارى ونزل على �صمرقد وبلد 

ما ور�ء �لنهر. 
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�إليه  ي�صلم  �أن  يزدجرد  �إىل مرو، فخاف  �ملناطق جاء  كل  �حتل  �أن  فبعد 
فاختباأ يف رحى، فقتله �أحد �الأتر�ك هناك و�أخذ ر�أ�صه �إىل مرزبان �ملدينة 
�لذي �إذ ر�أى �أن ملكه قتل، �صلم �ملدينة للم�صلمني، فاأر�صلو� تاج �لفر�س �إىل 

عثمان  فاأر�صله بدوره �إىل مكة، وال يز�ل هناك)1(. 
 

1 - ت خ، ج3 �س 326.
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فتح قيصرية فلسطني

جمالها  يف  تقال  �أن  ف�صح  فل�صطني،  قي�صرية  �مل�صلمون  دمر  لقد 
وكنوزها، �ملر�ثي �لتي قيلت يف �أور�صليم، الأن حكامها مل يعرفو� �لرب، 
ودن�س  �إثمًا،  و�أزقتها  �صو�رعها  فامتلأت  �لق�صاء.  �ل�صيوخ  يفهم  ومل 
�ل�صباب و�ل�صابات ببع�صهم �لبع�س، وو�صل �صر�خ �ملظلومني �إىل م�صامع 
برً�   وحا�صرها  معاوية  �مل�صلمني. فجاء  عليها غ�صب  ف�صلط  �لرب، 
�أيار دون �نقطاع  وبحرً�، و�صن عليها حربًا، بدءً� من كانون �الأول حتى 
 72 يهد�أ  فلم  حياتهم  على  للإبقاء  تعهد  على  يح�صلو�  ومل  نهار،  ليًل 
منجنيقًا من قذف �حلجارة، غري �أن �ل�صور مل يثلم ملتانته، و�أخريً� فتحو� 
فجوة فدخل بع�صهم منها، وت�صلق �لبع�س �الآخر �ل�صور بال�صلمل، فقتلو� 
�الآالف  وهرب  �مل�صلمون،  �نت�صر  و�أخ��ريً�  �أي��ام،  ثلثة  مدة  منهم  وقتل 
�ل�صبعة من �لرومان �لذين كانو� يحر�صون �ل�صور بال�صفن، فغنم معاوية 
مااًل وفريً�، وفر�س جزية على �صكانها.. فاجتاز يف قيليقيا و�أعمل فيها 
نهبًا و�صلبًا. ثم �جتهو� �إىل �أونيطا وباغتو� �أهلها باحتلل �أبو�بها، و�أمر 

معاوية بقتلهم وو�صع حر��صًا كي ال ينجو �أحد.
على  ليدلوهم  �لزعماء  ي�صتنطقون  �أخ��ذو�  ثروتها  جمعو�  �أن  وبعد 
وفتيات  وفتيانًا  ون�صاء  رج��ااًل  �أهلها  جميع  و�صبو�  �لدفينة،  كنوزها 
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و��صتعبدوهم.. ثم عادو� �إىل بلدهم فرحني. وقعت هذه �الأحد�ث �صنة 
951 يونانية ]640 م[)1(. 

ترجمة الإجنيل اإىل العربية: 
رومية  يف  جممعًا  رومية  �أ�صقف  مرطوريو�س  عقد  �ل��ف��رتة،  ه��ذه  يف 
وبول�س،  وقور�س  و�صرجي  هرقل  �مللك  فيه  حرم  �أ�صاقفة،   109 ح�صره 
و�إر�دتني و�صورتني للم�صيح، بح�صب  وكل من ال يعرتف بطبيعتني وفعلني 
 )2( �مل�صلمني  �أمري  �لفرتة، منع عمري بن �صعد  معتقد الون.. يف هذه 
وجود �صلبان خارج �لكنائ�س، و�أمر مبحو �صورها من �حليطان. و�أن عمرو 

1 - ت خ، ج3 �س 327.
2 - هو عمري بن �صعد �الأن�صاري �الأو�صي �لز�هد ن�صيج وحده له حديث و�حد روى 
وويل  �ل�صام  فتح  �صهد  عبيد  بن  وحبيب  �صعد  بن  ور��صد  �خلوالين  طلحة  �أبو  عنه 
دم�صق وحم�س لعمر .. وقال عبد �ل�صمد بن �صعيد كانت واليته حم�س بعد �بن 
حذمي �بن لهيعة عن يون�س عن �لزهري قال تويف �صعيد بن عامر وقام مكانه عمري 
بن �صعد فكان على �ل�صام هو ومعاوية  حتى قتل عمر  وعن �بن �صهاب قال 
ثم جمع عثمان  �ل�صام ملعاوية  ونزع عمري� وروى عا�صم بن عمر بن قتادة 
عن عبد �لرحمن بن عمري بن �صعد قال يل �بن عمر ما كان من �مل�صلمني رجل من 
  ل�صحابة �أف�صل من �أبيك وروى ه�صام بن ح�صان عن �بن �صريين قال كان عمر�
من عجبه بعمري بن �صعد  ي�صميه ن�صيج وحده وبعثه مرة على جي�س قال �ملف�صل 
�لغلبي زهاد �الأن�صار ثلثة �أبو �لدرد�ء و�صد�د بن �أو�س وعمري بن �صعد ��صتوفى 

�بن ع�صاكر �أخباره ر�صي �هلل عنه. ]�صري �أعلم �لنبلء للحافظ �لذهبي[.
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هذ� هو �لذي ��صتدعى بطريركنا يوحنا. فلما دخل �إليه بد�أ يتفوه بكلمات 
غريبة عن روح �لكتب، ووجه �إليه �أ�صئلة ، فاأجاب �لبطريرك على جميعها 
فانده�س  طبيعية.  بر�هني  ومن  و�جلديد،  �لقدمي  �لعهدين  �إىل  ��صتنادً� 
�إىل  �الإجنيل  �أن يرتجم  �إليه  ثم طلب  وغز�رة علمه،  �صجاعته  عمري من 
�بن  �مل�صيح  �أن  على  يدل  ما  كل  منه،  يحذف  �أن  �صريطة  �لعربية،  �للغة 
�هلل، وكلمة �ملعمودية و�ل�صليب. فا�صتعان �لطوباوي باهلل وقال: حا�صاي 
�أو �صطرً� من �الإجنيل، حتى ولئن �خرتقتني كل  �أحذف حرفًا و�حدً�  �أن 
ي�صاء.  ما  يفعل  �أن  له  �صمح  �ل�صمود،  هذ�  وجتاه  جي�صك.  و�صهام  نبال 
فجمع �الأ�صاقفة و��صتدعى جماعة من �لتنوخيني و�لكوفيني )و�لطائيني( 
�لفقهاء باللغتني �لعربية و�ل�صريانية، و�أمرهم برتجمة �الإجنيل �إىل �للغة 
�لعربية وعر�س ما يرتجمونه على �ملف�صرين. وهكذ� عرب �الإجنيل وقدم 

للأمري)1(. 

1 - ت خ، ج3 �س 328.
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فتوح إفريقيا وقربص

مترد  لق�صط�س،   5 و�ل����  ه��ج��ري��ة،   25 و�ل����  ي��ون��ان��ي��ة،   958 �صنة  يف 
�ل�صنة دخل  تلك  ]تون�س[ على ق�صط�س ويف  �إفريقيا  غريغوريو�س بطريق 
�مل�صلمون �إفريقيا وحاربو� �لبطريق فقتل عدد كبري من جي�صه، ثم رجع 

ًة.  �مل�صلمون و�صيطرو� على  مدن �ل�صاحل كافَّ
�أما غريغوريو�س فقدم خ�صوعه للملك..

وعني حبيب  مع�صكرين،  �إىل  جي�صه  �مل�صلمني  قائد  معاوية  ق�صم  لقد 
�ل�صرياين �ل�صرير قائدً� الأحدهما، و�أر�صله يف ت�صرين �إىل �أرمينيا. فلما 
�أمامهم فمهدت  بثري�ن و�صريوها  فاأتو�  بالثلوج،  بلغوها وجدوها مغطاة 
لهم �لطريق فدخلوها دون �أن يحولهم عنها �لثلج، �أو ي�صعر بهم �ل�صكان 
عددً�  و�أ�صرو�  وغنمو�  �مل�صلمون  فحارب  بالهم.  على  ذلك  يخطر  مل  �إذ 
�لذي  �جلي�س  �أما  فرحني،  موطنهم  �إىل  وع��ادو�  �لقرى  و�أحرقو�  كبريً� 
ووجدو�  �حلو�جز  وع��ربو�  قبادوقيا،  قي�صرية  �إىل  فجاء  معاوية  يقوده 
قرى مكتظة بالنا�س و�حليو�نات فغنموها، ثم حا�صر معاوية  �ملدينة 
�ملدينة  وتركو�  برمتها  �لوالية  دم��ر  و�أخ���ريً�  �أي��ام،  ع�صرة  م��دة  وقاتلها 
معزولة وعادو�. ثم �أعادو� �لكرة �إليها بعد عدة �أيام وحاربوها. و�إذ� ر�أى 
�لقي�صريون �أن ال منا�س من �لغ�صب �الآتي، ��صت�صلمو� وطلبو� �الإبقاء على 
�مل�صلمون،  فدخل  �جلزية،  بدفع  تعهدً�  ووقعو�  �لزعماء  فخرج  حياتهم، 
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الإعطائهم  فندمو�  �لوفري،  و�مل��ال  و�الأدي��رة  �لكنائ�س  �أبنية  جمال  ور�أو� 
�إىل  �أر�دو� و�جتهو�  تعهدً�، لكنهم مل يرت�جعو� عن ق�صمهم، فاأخذو� ما 
بها  يلحقو�  مل  �لفردو�س،  بجمال  ر�أوها  و�إذ  ]عمورية[،  �أمورين  منطقة 
�أذى، بل د�رو� حول �ملدينة، ور�أو� من �ل�صعوبة �حتللها، فاأعطو� ذهبًا 

ومااًل وفريً� كالرت�ب، ثم عادو� �إىل بلدهم)1(. 

فتح قرب�س
ويف �صنة 960 يونانية ]649 م[، جمع معاوية �آالف �جلنود، وجلب من 
�الإ�صكندرية مع جي�س 1700 �صفينة عليها رجال م�صلحون. ولدى و�صولهم 
و�أعطى  �لبحر،  �ل�صفن يف  و�أوق��ف  �الأرم��ن  ب�صم  �أمر معاوية  �إىل قرب�س 
�الإ�صكندريُّون  منهم  فانزعج  ير�صو�،  مل  لكنهم  �جلزيرة،  الأهل  �الأم��ان 
لعدم �صماحهم لهم بالدخول، فربطو� �ل�صفن ودخلوها م�صلحني، و�صرعو� 

يخربون وينهبون.

احتالل ق�شطنطينية قرب�س
بال�صكان  مكتظة  وكانت  �لبلد  �أم  �لق�صطنطينية)2(  نحو  �جتهو�  ثم 
فاحتلوها بقوة �ل�صلح، وحل )معاوية(  يف د�ر �الأ�صقفية.. وقد �صمح 
�لقدي�س  �إمي��ان  غ��ريو�  قد  كانو�  �لكهنة  الأن  �لكني�صة  تلك  بتدني�س  �هلل 

1 - ت خ، ج3 �س 338.
2 - كانت �لق�صطنطينية عا�صمة جزيرة قرب�س يف تلك �الآونة، وقد �صميت يف �لعهد 

�لبيزنطي �لكثري من �ملدن با�صم �لق�صطنطينية �إحد�ها يف حور�ن. 
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وماال  �جلزيرة  ذهب  جمعو�  �أن  وبعد  عهده.  يف  �صيدت  �لذي  �أبيفانو�س 
وعبيدً�، ق�صمو� �لغنائم، فاأخذ �مل�صريون ق�صمًا، و�أخذو� هم �لق�صم �الآخر 

وقفلو� ر�جعني)1(. 

اإعادة فتح قرب�س
�أبا �لعور)2(  باإبادة �جلزيرة، حرك بعد فرتة  و�إذ كان �هلل قد ق�صى 
��صتوطنوها، ولدى  �أنا�صًا  �أن  ثانية الأنه �صمع  �إىل قرب�س  وجي�صه، فعادو� 
و�صوله �رتعب �أولئك �ل�صكان، فدخل �مل�صلمون و�أخرجو� �لنا�س من �أنفاق 
بافو�س)3(  مدينة  �إىل  �نتقلو�  ثم  كلها،  �جلزيرة  ونهبو�  �الأر���س،  حتت 
و�صددو� عليها �خلناق، فطلب �صكانها �الأمان، فا�صرتط �أبو �لعور �أن يعطي 
ففتحوها  منهم،  �أي  �إي��ذ�ء  بعدم  متعهدً�  و�الأم��و�ل  و�لف�صة  �لذهب  لهم 

وجمعو� ثرو�تها وعادو� �إىل �صورية. 

1 - ت خ، ج3 �س 339.
2 - �ملق�صود �أبو �الأعور �ل�صلمي: و�يل جند �الأردن يف عهد معاوية بن �أبي �صفيان 
�أن�صاب �الأ�صر�ف يف ن�صب  وقائد جيو�صه يف معركة �صفني كما يذكر �لبلذري يف 
بني �صليم، وهو عمرو بن �صفيان بن عبد �صم�س بن �صعد �لذكو�ين �ل�صلمي، م�صهور 
�الأعور  )�أبو  قال:  معني  بن  يحيى  �أن  �لدوري  عبا�س  عن  حجر  �بن  نقل  بكنيته. 
 .) ، وكان مع معاوية  و�صلم  �لنبي �صلى �هلل عليه  �أ�صحاب  �ل�صلمي، رجل من 
وقال �بن �أبي حامت عن �أبيه: )�إن �أبا �الأعور �أدرك �جلاهلية، وال �صحبة له، وقد غز� 

قرب�س �صنة 26 ، وكانت له مو�قف ب�صفني مع معاوية(.
عمر�نية  و�آثار  طبيعية  حممية  فيها  �الآن  �لقرب�صية  �ملدن  �أ�صغر  هي  بافو�س   -  3

�إغريقية ورومانية وبيزنطية كثرية ولها ذكر يف �مللحم �الإغريقية 
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ثم حاول معاوية  �لدخول �إىل جزيرة �أرو�د، فحا�صرها لكنه ف�صل 
يف �حتللها، فاأبلغ �أ�صقفها توما برتك �ملدينة و�الن�صر�ف ب�صلم، لكنهم 

مل ير�صخو�، فعاد معاوية  لئل يعاد بناوؤها ثانية. 

فتح جزيرة رود�س
ويف �صنة 965 يونانية، ركب �أبو �لعور وجي�صه �لبحر وو�صلو� �إىل جزيرة 
وقتلو�  �أملكها  كل  ونهبو�  ف�صبو�  �أ�صقفها،  بخد�عه  فاحتلها   ]Cos[ قو)1( 
ونهبوها،  كريت  �إىل  �جتازو�  ثم  ح�صونها،  ودكو�  �لبقية  و�أ�صرو�  �صكانها 
وذهبو� �إىل رود�س وخربوها، وحطمو� �لتمثال �لنحا�صي �لعجيب �لذي يعترب 
من عجائب �لدنيا و�أخذو� ر�أ�صه. وكان نحا�صه من قورنثية، وهو �صبه �إن�صان 
بق�صبان  �الأر�س  يف  مغرو�س  �أنه  وجدو�  حتته،  �لنار  �أ�صرمو�  فلما  و�قف. 
حديدية �صخمة متغلغلة بني �ل�صخور، فتعاون عدد من �لرجال على �صحبه 
باحلبال، وللحال �قتلع و�صقط على �الأر�س. كان طوله 107 �أقد�م، ونحا�صه 
ثلثة �أطنان، وكان رجل يهودي قد ��صرتى �لنحا�س من مدينة حم�س)2(. 

مع  �لعا�صمة،  من  د�ود  يدعى  �أرمني  رجل  حتالف  �الأث��ن��اء،  هذه  يف 

1 - قو )Cos( �إحدى �جلزر �ليونانية �لو�قعة يف �صرق بحر �إيجة ولد فيها �لطبيب 
�ليوناين �ل�صهري �أبقر�ط.

م   ق.  عام 280  بني  �لربونزي  �لتمثال  �أن هذ�  �إىل  �الإغريقية  �مل�صادر  ت�صري   -  2
�أو  �أبولو  �الإغريقي  �الإل��ه  ميثل  وك��ان  مدمر.  زل��ز�ل  نتيجة  م  ق.   227 عام  و�صقط 
هيليو�س �إله �ل�صم�س بح�صب بع�س �مل�صادر، ويبدو �أن �مل�صلمني قد وجدو� قطع هذ� 

�لتمثال مبعرثة يف �ملكان فنقلوها معهم ومل يقومو� هم بتدمريه.
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منطينا �لغربي، و�تفقا على �أن يلتقيا يف مكان ما ملقاتلة �مل�صلمني. فعلم 
�مل�صلمون، فذهبو� وقتلو� منطينا �أما د�ود فو�صل �إىل ما بني �لنهرين، ومل 
يكن هناك م�صلمون، فاأخذ جنده يرتكبون �مل�صاوئ و�ل�صرور، فو�صلو� �إىل 
قرية بيت معد فنهبو� �لذهب و�لف�صة و�الأمو�ل و�خلبز و�خلمر و�للحم، 
�لكنوز  ليدلوهم على  �أنوفهم  �مل�صيحيني، ورمو� رمًل ورمادً� يف  و�صربو� 
�ملخفية حتت �الأر�س. ومل يكن ي�صمع �صيء �صوى �صوت �لبكاء و�لعويل ال 
�صيما من �لن�صاء �ملح�صنات �للو�تي كن يغت�صنب �أمام �أزو�جهن. فلما ر�أى 
طيطو وجنده ما يقرتفه �لروم دون ر�دع، قال لد�ود: لي�س جديرً� بك و�أنت 
�أن ت�صهر رحمك على �مل�صيحيني، فاإن �مللك �صوف لن يكافئك.  م�صيحي 
عددً�  بذلك  طيطو  فاأنقذ  �الأرم��ن،  �أ�صرهم  �لذين  ينقذ  �أن  �إليه  فاأ�صار 
يف    غنم[  بن  ]عيا�س  عي�س  م�صامع  د�ود  �أخبار  طرقت  وملا  كبريً�. 
دم�صق، �ألب جي�صًا وجاء �إىل �لرها، فارتعب �الأرمن وتركو� مع�صكرهم مبا 
فيه وهربو�، فطاردهم �لعرب ب�صرعة فائقة وحلقو� بهم �أفو�جًا �أفو�جًا، 
معه،  و�لذين  �أما طيطو  �مل�صلمني.  مع  �لقتال  با�صتئناف  و�أمر  د�ود  فعاد 
وجدو�  و�إذ  عليه،  �لقب�س  �مل�صلمني  جي�س  وحاول  و�ح��دة،  جبهة  ف�صكلو� 
معه رجااًل �أ�صد�ء تركوه، ووجهو� �أنظارهم �إىل د�ود وجي�صه، فنادى د�ود 
�لتعي�س طيطو وقال: هو ذ� �لوقت �لذي تظهر فيه حمبتك للروم. فاأجاب: 
�إذ� �صاعدتك ف�صوف لن يوؤ�زرين �لرب � �إىل مثل هذ� �لغ�صب كانت تثري 
الأن  معه،  �لذين  ومعظم  د�ود  فقتل   � �لن�صاء  وتدني�س  �لفقر�ء  تنهد�ت 

�مل�صلمني طاردوه وحَده، �أما طيطو فهرب �إىل �آمد)1(. 

1 - ت خ، ج3 �س 340.
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احلملة على الق�شطنطينية
 ،ويف �صنة 966 يونانية، و�ل� 35 هجرية، و�ل� 10 لق�صط�س و�ل� 9 لعثمان
جهز معاوية  �آالفًا ليبحرو� �إىل �لق�صطنطينية �لعا�صمة، و�ل�صبب: �أن 
�صخ�صني غيورين �أطلقا �صر�ح �الأ�صرى �مل�صجونني يف طر�بل�س حيث كانت 
�ل�صفن وهربا  �ل�صفن وقتل قائد جي�س �مل�صلمني، و�أحرقا معد�ت  ت�صنع 
بالقو�رب �إىل منطقة �لروم: فا�صت�صاط معاوية  قائد قو�ت �مل�صلمني، 
غ�صبًا لدى �صماعه مبا حدث، وعباأ جي�صًا �أكرث من �الأول وهياأ �صفنًا، وقاد 
�أبو �لعور �حلملة، فو�صلو� �إىل قيليقيا حيث �لتقو� بامللك ق�صط�س و�أخيه 
ثاودو�س، وفيما كانو� يخططون للهجوم على �مل�صلمني يف �ليوم �لتايل، نام 
�مللك ور�أى يف حلمه �أنه يف ت�صالونيقي، فق�صه على مف�صر �الأحلم، فقال 
له: ليتك مل تنم �أيها �مللك وال ترى هذ� �حللم، فاإن معنى ت�صالونيقي هو: 
تا�س، لوطني، نيقي، �أي �أن �لن�صر هو للآخرين، ومعنى هذ� �أن �لن�صر 
و�أعد �صفنه للحرب يف  �لتاأويل  َفَهِزئ �مللك من هذ�  �أع��د�ءك.  �صيحالف 
�لبحر، لكن �مل�صلمني �نت�صرو� وخذل �لروم، و�أو�صك �أن يقب�س على �مللك، 
لوال �أن دخل �بن بوقنطر وقفز �إىل �صفينة �مللك ونقله �إىل �صفينة �أخرى، 
وبقي هو يف �ل�صفينة �مللكية. وبعد �أن قتل �لكثريين قتل هو �الآخر، و��صتدت 
�ملعركة حتى قيل �أن رمل �لياب�صة ت�صاعد �أكرث من �الأبخرة بني �ل�صفن. 
وعلى �إثر �ندحار �لروم وهروب �مللك ق�صط�س و�أخيه �إىل �لعا�صمة، هد�أ 
�لقتال، و�أمر �أبو �لعور قائد �مل�صلمني �أن جتمع �جلثث �لطافية على �ملاء 
كالقفف، فبلغ عددها نحو ع�صرين �ألفًا. و�إذ تاأهب �مل�صلمون للتوجه �إىل 
�صنويًا عن بلد  بدفع �جلزية  وتعهد  �لتقاهم فطولوم�س  �لق�صطنطينية، 
فطولوم�س  فدفع  �إي�صور�،  و�صبو�  �مل�صلمون  �صعد  بوعده  �أخل  و�إذ  �لروم. 
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�أخيه  �بن  �مللك  و�أر�صل  �صنو�ت،  لثلث  �مل�صلمني  مع  �صلحًا  وعقد  �ملال، 
غريغوريو�س رهينة �إىل معاوية  مقابل �لذهب. 

ال  �لذين  بالروم  مت�صبهني  تعهدهم  على  يبقو�  مل  �مل�صلمني  �أن  غري 
مثل  �لبع�س  بع�صهم  مع  حتى  بل  فح�صب،  �مل�صلمني  مع  �لعهد  يخلون 
فكرهه  الأوالده،  �خللفة  تبقى  لكي  ثاودو�س  �أخ��اه  قتل  �ل��ذي  ق�صط�س، 
جي�صه الأنه ت�صرف دون رحمة. و�إذ علم بهذ� ذهب �إىل رومية وتاأخر، فثار 
�جلي�س وقالو�: ال يجدر بامللك �أن يكون يف رومية يف مناأى عن �مل�صلمني. 
فجاء �إىل جزيرة �صقليا، وف�صل �الإقامة يف �صرقو�صا و�أر�صل بطلب �أوالده، 
�أوالده �لثلثة:  �أهل �ملدينة وقالو�: ال ندع ملوكنا يرتكوننا. فعني  فرف�س 
ق�صطنطني وطيربيو�س وهرقل، وكلء له، و�أقامهم يف �لعا�صمة، و�أم�صى 
هو يف �صر�قو�صا بقية حياته، الأنه كان يخاف لئل يقتله قو�ده كما قتل هو 

�أخاه دون ذنب، وقد �صبههما �لنا�س بقابيل وهابيل)1(. 

معاوية  واأرمينية
 ، �صنة 976 يونانية، و�ل� 45 هجرية و�ل� 24 لق�صط�س و�ل� 6 ملعاوية 
مترد على ق�صط�س قائد جي�س �الأرمن يدعى �صابور، وي�صمونه �فري�صتكني. 
فاأر�صل �إىل معاوية  �صخ�صًا يدعى �صرجي، بطلب موؤ�زرته لقاء ت�صليم 
�أرمينيا له. فلما علم بذلك ق�صطنطني �بن �مللك وهو يف �لعا�صمة، �أر�صل �إىل 
معاوية  رجًل تافهًا يعمل )مر��صًل( يدعى �أندريا �ل�صهري ب�صجاعته. 

1 - ت خ، ج3 �س 342.
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فاأمر معاوية  باإدخال �صرجي �إليه �أوال ليتاآمر على ق�صط�س. �أما �أندريا 
�أن  من  ليحذره    معاوية  �إىل  يدخل  �أن  و�أو�صك  عمياء  د�بة  فامتطى 
ينخدع بذلك �ملتمرد. فلما �صمع............... غادر �صرجي �ملدينة، الأنه 
�أن يدخل  �أمر  �الأمر دخوله،  ��صتوجب  مل يكن ر�غبًا يف دخوله، ولكن ملا 
�صرجي �أواًل ومن ثم �أندريا، فدخل �صرجي وجل�س، ثم دخل �أندريا، فارتعب 
�صرجي و�أ�صرع و�نحنى �أمامه. فاغتاظ معاوية  من �صرجي فقال له: 
ما �لذي حدث لك، �أيها �جلبان �لقليل �لعقل؟ فاإذ� كان هذ�، وهو عبد، 
قد �أفزعك بهذ� �ملقد�ر حتى قمت و�نحنيت �أمامه، ترى ماذ� كنت تفعل 
ومل  �ملتبعة،  �لعادة  خدعتني  لقد  �صرجي:  �أج��اب  �أر�صله؟  �لذي  ر�أي��ت  لو 
�أفعل ذلك خوفًا. ثم �لتفت نحو �أندريا وقال: ما �لذي تريده؟ �أجاب: لقد 
 : أر�صلني �مللك الأ�صاألك �أن تطرد هذ� �جلال�س �أمامك. فقال معاوية�
�أعد�وؤنا، لكننا ن�صاعد �لذي يتفق معنا ويزيد يف جزيته لنا. فقال  كلكم 
�أندريا: حقًا �إنهم �أعد�وؤكم �صو�ء �مللك �أم �لذي مترد عليه، ولكن هناك 
عدوً� يف�صل على عدو، كما يف�صل �صديق على �صديق، فلي�س �ل�صيد و�لعبد 
على م�صتوى و�حد، الأن �ل�صيد يقوم بالعمل من منطلق كونه حرً� وجديرً�. 
�أما �لذي يعي�س حتت وطاأة �لعبودية، فاإنه ينفذ �الأمور �لعظيمة بتو��صع 
�صروط  �أية  تعهد حتت  قد  ملكي  كان  فاإن  عبدً�.  كونه  منطلق  وذلك من 
�أن ت�صدقه وال  �لطاغية، فعليك  به هذ�  �أقل مما تعهد  ولئن كان  كانت، 
متيل �إىل من يغ�س. و�إذ� �أق�صم �لطاغية باأنه ي�صتطيع، عن طريق �لتعهد، 
�أن ي�صتميلك �إليه. فاعلم �أنه كاذب. فاإذ� كان قد �أ�صاء بهذ� �ملقد�ر �إىل 
�صيده �لذي �أنعم عليه، فكيف يثق بوعدك و�أنت مل تقم ومل تنحن له. فقال 
له �أندريا: يا خليبة �أملك، ملاذ� مل تقم �أمامي، ف�صخر منه �صرجي، وكلمه 
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  معاوية  فقال  �صرجي.  خ�صى  يقطع  �أن  �أندريا  فهدد  ن�صائية،  بنربة 
الأندريا: �إن كنتم ال تدفعون �جلزية، فاإن بلدكم �صتكون لنا وال يبقى لكم 
يكونو�  �أن  قررو�  �مل�صلمني  �أن  يبدو  �أندريا:  فقال  فاأحذرو�.  �ال�صم،  �صوى 

�جل�صم ونحن �لظل، لكن لنا رجاء باهلل. 
ثم خرج و�جته نحو ملطية، و�أمر حر��س �حلو�جز �أن يقب�صو� على 
�صرجي عندما يحاول �الجتياز، ووعده معاوية باإر�صال جي�س معه، لكن 
�لكمني قب�س عليه وقادوه �إىل �أندريا، فقال له: �أ�أنت �صرجي �لذي هز�أ 
ثم  يده  وو�صعهما يف  با�صتئ�صال خ�صيتيه  فاأمر  ؟  �أمام معاوية  بي 
وقبل  وع��ده،  بح�صب  �صرجي  �إىل  قوة  فاأر�صل    معاوية  �أم��ا  �صنقوه. 
�صايقه  �صابور  ميتطيه  كان  �لذي  �حل�صان  �أن  حدث  �جلي�س،  و�صول 
حتى  �لرومانية  �ملنطقة  نهبو�  بهذ�،  �مل�صلمون  علم  و�إذ  ومات.  ف�صقط 

خلقيدونية، وعادو�)1(. 

1 - ت خ، ج3 �س 346.
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حتليل

يهدف هذ� �لق�صم من �لكتاب �إىل حتليل م�صمون �لرو�ية �ل�صريانية 
�لتي  �لروؤية  ز�وية  على  �لوقوف  وحماولة  �ملبكرة،  �الإ�صلمية  للفتوحات 
نظر من خللها �لرو�ة �ل�صريان �إىل �الأحد�ث، وعلى �مليول �لتي حكمت 

روؤيتهم ومدى تاأثرها بالرو�يات �الأخرى.

موقع الراوي
لقد �تخذ �لر�وي �ل�صرياين، وخ�صو�صًا يف �لفتوحات �ملبكرة �لعمرية، 
�لتي  �لروؤية  ز�وية  �أن  �لبيزنطية، مبعنى  موقعًا مر�قبًا من د�خل �حلالة 
�الأحد�ث هي من د�خل  �إىل  �ل�صريانية  �لرو�ية  نظر من خللها �صاحب 
�ملع�صكر �لبيزنطي. ومعلوم �أن �ملع�صكر �لبيزنطي �ملق�صود يف حديثنا هو 
جتمع عري�س ملختلف �لقوميات �لتي �صكلت �الإمرب�طورية �لبيزنطية، من 

التني ويونان و�صريان وعرب و�أرمن. 
لقد توفر لل�صريان يف هذه �لفرتة موؤرخ كان و�لده يحتل موقعًا بارزً� 
يف قيادة �جليو�س �لبيزنطية، وهو �صرجي بن �إيو�ني�س ]يوحنا[ �لر�صايف، 
باحلروب  �ملتعلقة  �ملهمة  �لوقائع  بع�س  على  �طلع  �ل��ذي  �مل���وؤرخ  وه��ذ� 
�ملتعلقة  �لوقائع  �الإ�صلمية، ثم  �لفتوحات  �لتي �صبقت  �لرومية  �لفار�صية 
�إىل  �لتلمحري  �أ�صار �ملوؤرخ ديوني�صيو�س  بالفتوحات �الإ�صلمية، هو �لذي 
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�عتماده م�صدرً� يف نقل �أخبار تلك �ملرحلة. ومما ال�صك فيه �أنَّ هذ� �ملوؤرخ 
قد توفرت له م�صادر مهمة عن �صري �ملعارك على �جلبهة �لفار�صية، ويف 
�جلزيرة �لفر�تية �أكرث مما هو عليه �الأمر بالن�صبة ملعارك �ل�صام، و�لتي 
رمبا ��صتقى �أخبارها من جنود �صريان �صاركو� يف �لقو�ت �لبيزنطية �لتي 

حاولت �لدفاع عن �صوريا من زحف �لقو�ت �الإ�صلمية.
�إن �الإ�صارة �لتي ترد حول �صابط �صرياين �صارك يف معركة �أجنادين 
كانو�  �ل�صريان  �أن  دليل على  لهي  �صقيق هرقل  ثاودريقي  يف عد�د جي�س 
�لرو�ية  �لبيزنطية، ولذلك فقد �عتمدت  �لقو�ت  يحتلون مو�قع مهمة يف 

�ل�صريانية ل�صري �ملعارك على نتف كثرية من هذه �لرو�يات.
�جلبهة  على  �ل��ق��ادة  �أ�صماء  يعرف  �ل�صرياين  �ل���ر�وي  ك��ان  ول��ذل��ك 
�لبيزنطية، و�أق�صام �جليو�س ومو�عيد حتركها، و�نتماء�ت �لقادة �لقومية، 
يف حني �أن �ملع�صكر �الإ�صلمي يف �لفرتة �ملبكرة )�لعمرية(، بقي غام�صًا 
با�صتثناء �خلرب  �الإ�صلمية،  �لز�وية  �أي رو�ية من  له، ومل يقدم  بالن�صبة 
عن �إر�صال �أبي بكر �ل�صديق  �أربعة جيو�س لن�صر �لدعوة وفتح �لبلد 
�ل�صريانية  �لرو�ية  �إىل  وو�صل  وعم  �نت�صر  �أن��ه  البد  خرب  وهو  �ملجاورة، 

بو�صاطة �نتقال �ل�صائعات.
مل تقدم �لرو�ية �ل�صريانية �أي تفا�صيل تتعلق باأ�صماء �لقادة �مل�صلمني، 
و�إن حدث وُذكر ��صم قائد فاإنه ال يذكر ب�صكل �صحيح، وهذ� مفهوم �إىل 
�الإ�صلمي كانت �صحيحة  �ملع�صكر  �الأخبار عن  الأن م�صادر  حد ما نظرً� 
هذ�  �أن  حني  يف  �ملبكرة،  �لفتوحات  فرتة  يف  معدومة  تكن  مل  �إن  ج��دً�، 
�أبي  بن  معاوية  وتويل   ، بن عفان  تغري يف فرتة خلفة عثمان  �الأم��ر 
عد�د  يف  �ل�صريان  ودخ��ول  �ل�صام،  ب��لد  يف  �حلكم  مقاليد    �صفيان 
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جيو�صه، ولذلك توفرت م�صادر مهمة من د�خل �ملع�صكر �الإ�صلمي �لذي 
كان يقوده معاوية، �إن كان برً� �أو بحرً�، ولذلك قدمت �لرو�ية �ل�صريانية 
تفا�صيل مهمة عن �صري �ملعارك حتت قيادة معاوية، �نفردت برو�ية �لكثري 
�أخبار �صناأتي عليها  �أخرى، وهي  �أي م�صادر  من �الأخبار �لتي ال ترد يف 

بالتف�صيل يف �لفقر�ت �للحقة.
�ملو�قع �جلغر�فية  �أ�صماء  �أما  �مل�صلمني،  �لقادة  باأ�صماء  يتعلق  هذ� ما 
�خللط  �صعيد  على  للنظر،  الفتًا  منحى  يتخذ  فاالأمر  �صورية،  جنوب  يف 
�لرو�يات  ناقلي  �أو  �ل��رو�ة  �أن  �إىل  عائد  �أ�صلفنا  كما  و�ل�صبب  و�لتحوير، 
كان  �لذي  �صورية،  ن�صبيًا عن جنوب  بعيدة  مناطق جغر�فية  �إىل  ينتمون 
ذ� هوية عربية خال�صة منذ فرتة طويلة، وعلى �صبيل �ملثال فعند �حلديث 
يخلط  �الإ�صلمية،  �لفتوحات  يف  �الأوىل  �ملعركة  وهي  د�ث��ن  معركة  عن 
�لر�وي �ل�صرياين بني موقع �ملعركة �لذي هو يف جنوب فل�صطني وبني موقع 
قي�صرية فل�صطني �لتي تقع يف �ل�صمال، الأن �لقائد �لذي قاد �ملعركة �أتى 
يف  جرت  �ملعركة  �أن  �ل�صرياين  �ل��ر�وي  فاعتقد  فل�صطني،  قي�صرية  من 
قي�صرية نف�صها �أو بالقرب منها، مع �أنه مل يتحدث عن فتح �مل�صلمني لهذه 
�ملدينة. و�الأمر نف�صه يقال عن معركة �جلابية - �لريموك، �إذ خلط �لر�وي 
بني ب�صرى و�جلابية على �أ�صا�س �أن ب�صرى كانت عا�صمة �لوالية �لعربية 
�أيام �لرومان، و�جلابية كانت عا�صمة �لعرب �لغ�صا�صنة، فقال �إن �ملعركة 
فاإننا  ولذلك  �لريموك،  نهر  قرب  �جلابية  ت�صمى  �لتي  ب�صرى  يف  وقعت 
�أن ب�صرى هي عا�صمة  �أ�صا�س  �إقحامًا على  �أن ب�صرى مقحمة هنا  جند 
�لوالية من �لناحية �لنظرية، يف حني كانت �جلابية هي �لعا�صمة �لفعلية 

للحكام �لعرب.



الرواية ال�سريانية للفتوحات الإ�سالمية76 

  �خلطاب  بن  عمر  �خلليفة  لو�صول  بالن�صبة  وق��ع  خلطًا  �أن  كما 
�إىل �جلابية بعد معركة �لريموك، وبد� وكاأنه و�صل �إىل حم�س، يف حني 
�بن  نيكيتا�س  �لفار�صي  �لقائد  هو  فعًل  كان يف حم�س  �أن من  لنا  يتبني 
مقتل  بعد  �جلابية  من  �لفر�ر  يف  جنح  و�لذي  �صهربرز،  �ملعروف  �لقائد 
نف�صه  و�صع  وحاول  ]باهان[  باني�س  و�لقائد  تريثيو�س  ثيودور  �مللك  وكيل 
�خللط،  وهذ�  للبيزنطيني.  بالن�صبة  وفعل  �صبق  كما  �مل�صلمني  خدمة  يف 
�لذي نرجح باأنه ناجت عن �صوء �لن�صخ، يتكرر �أي�صًا بالن�صبة للقادة �لذين 
�ملعركة  �أن  نظن  �الأوىل  فللوهلة  �لريموك،  معركة  يف  للم�صاركة  جتمعو� 
وقعت يف حم�س، غري �أن �حلديث عن غرق �جلي�س يف نهر �لريموك يعيد 
�ل�صورة �إىل منطقيتها، ولذلك البد من �لتيقظ عند �حلديث عن �ملو�قع 
�جلغر�فية �لتي جرت فيها معارك جنوب �صورية، والبد من �إعمال �لعقل 
و�إجر�ء �ملقارنة مع �مل�صادر �الأخرى للو�صول �إىل حلول منطقية ومعقولة 

لبع�س �الأ�صئلة �ملتعلقة يف �لرو�ية �ل�صريانية.  

امليول:
على �لرغم من م�صاركة �ل�صريان يف جيو�س �لبيزنطيني، قادة و�صباطًا 
�لبيزنطية،  لل�صلطة  معاديًا  كان  �لعام  �ل�صرياين  �ملوقف  �أن  �إاّل  وجنودً�، 
و�ل�صبب يف ذلك �خللف �لديني �لنا�صئ بعد جممع خلقيدونية، وما يتعلق 

بطبيعة �ل�صيد �مل�صيح.
لقد حدث �النق�صام �لكبري يف �لكني�صة �مل�صيحية عندما عقد �ملجمع 
�خللقيدوين يف �ملدينة �لتي �صمي با�صمها )خلقيدونية( عام 451م بناء 
بناًء على طلب  بوخلاريا،  و�الإمرب�طورة  �الإمرب�طور مرقيان،  على دعوة 
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�مل�صكوين  �ملجمع  ق��ر�ر�ت  على  �حتج  �لذي  روما،  �أ�صقف  �لروماين  الون 
�لر�بع �أو جممع �أف�ص�س �لثاين �ملنعقد عام 449م،  و�لذي قرر �أن �ل�صيد 
�مل�صيح بعد جت�صده �صار �حتاد �للهوت و�لنا�صوت يف طبيعة و�حدة، وقد 
قر�ر�ت  الإلغاء  جممع  عقد  ثاودو�صيو�س  �الإمرب�طور  عهد  يف  الون  حاول 
�أف�ص�س �لثاين، ولكنه ف�صل يف ذلك، وقد �أتت �لفر�صة بعد �عتلء مرقيان 
�إلغاء قر�ر�ت جممع  �لعر�س و�رتد�ئه �الأرجو�ن. وقرر جممع خلقيدونية 
بعد  �مل�صيح  �ل�صيد  �إن  يقول  جديد  �إمي��ان  قانون  و�عتماد  �لثاين  �أف�ص�س 

جت�صده كانت له طبيعتان: الهوتية، ونا�صوتية)1(. 
وكان من نتيجة قر�ر�ت هذ� �ملجمع �نق�صام �لكني�صة �إىل ق�صمني: 

�عتنقتا  �للتني  و�لق�صطنطينية،  روم��ا  كني�صة  ي�صم  الأول:  الق�شم 
�ملعتقد �لقائل باأن للم�صيح طبيعتني، وفيما بعد م�صيئتني، وقد �صمي هوؤالء 

قي �أدبيات خمالفيهم بامللكيني، الأنهم �تبعو� �مللك �أو �الإمرب�طور. 
خطاها  �ت��ب��ع  وم��ن  �الإ���ص��ك��ن��دري��ة  كني�صة  وي�صم  ال��ث��اين:  والق�شم 
باإميانهم  �حتفظو�  �لذين  و�الأرم��ن  و�لعرب،  و�الأقباط،  �ل�صريان،  مثل: 
�الأرثوذك�صي )�لقومي(، �لذي �عتمده جممع �أف�ص�س �لثاين ب�صكل و��صح، 
وهو �أن طبيعة �مل�صيح هي �لطبيعة �لو�حدة، حيث �صمي هوؤالء قي �أدبيات 

خمالفيهم ب� »�ملونوفي�صيني«، الإل�صاقهم مبا �صمي بدعة �أوطاخي.

1 - توجد مر�جع كثرية حتدثت عن هذ� �النق�صام بتف�صيل منها كني�صة مدينة �هلل 
�إنطاكية �لعظمى - �لدكتور �أ�صد ر�صتم،  �جلزء �الأول،  �س 314  وتاريخ ميخائيل 
�لكبري �جلزء �الأول من �ل�صفحة 283 وحتى 379، وفيها ��صتفا�صة يف �ل�صرح وتفنيد 

�أرثوذك�صي ملا نتج عن هذ� �ملجمع.
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�أنطاكية  عن  �ملقد�س  بيت  كني�صة  �نف�صال  ذل��ك  نتيجة  من  وك��ان 
و��صتقللها بنف�صها متبعة قانون �الإميان �خللقيدوين.

 �أما كني�صة �أنطاكية نف�صها فقد ظلت �الأمور فيها متاأرجحة بني �أ�صقف 
�أي  518م،  عام  حتى  )مونوفي�صي(  �أرثوذك�صي  �أو  )ملكي(  خلقيدوين 
حني ��صتوىل جو�صتني �الأول على عر�س بيزنطة، حيث �أق�صى �صويريو�س 
�الأ�صاقفة  من  و�لكثري  هو  من�صبه  عن  �الأرثوذك�صي  �أنطاكية  بطريرك 
�الأرثوذك�صيني، و�نتقل من �أنطاكية �إىل �الإ�صكندرية بعد �صت �صنو�ت من 
جلو�صه على �لكر�صي وتابع رعاية �صوؤون كني�صته من هناك، وعني بداًل عنه 
�أحدهما  �أ�صقفان  الأنطاكية  �لوقت  ومنذ ذلك  �خللقيدوين،  �لثاين  بول�س 

( و�الآخر الخلقيدوين )مونوفي�صي(. خلقيدوينٌّ )ملكيٌّ
وغريهم  �ل�صريان  حتويل  �لبيزنطيني  �الأباطرة  جميع  حاول  ولذلك 
فعم  فائدة  دون  �خللقيدوين،  باملعتقد  يوؤمنون  وجعلهم  معتقد�تهم  عن 
�لتي  لل�صلطة  �ل�صريان  والء  بقي  ول��ذل��ك  ���ص��وره،  مبختلف  �ال�صطهاد 
ت�صطهدهم مو�صع �صك، فكانو� عونًا الأي قوة ميكن �أن تخل�صهم من نري 
�ال�صطهاد �خللقيدوين، فتجدهم قد تعاطفو� مع �لفر�س عندما �جتاحو� 
�أر��صي �لروم يف �أ�صيا �ل�صغرى و�جلزيرة و�صورية وفل�صطني وم�صر، غري 
�أنهم عادو� و�تخذو� موقفًا �صلبيًا من �لفر�س بعد �أن وقع �ال�صطهاد عليهم 

من هوؤالء. 
�أما موقف �ل�صريان من �مل�صلمني فقد تاأرجح بني �لتاأييد �ملطلق و�لقليل 
يف  �لفتوحات  فرتة  خلل  وخ�صو�صًا  �ملو�قف،  بع�س  على  �لتحفظ  من 

�أنطاكيا و�جلزيرة �لفر�تية وقيليقيا. 
وطاأة  من  خمل�صني  بو�صفهم  �مل�صلمني  �لعرب  �ل�صريان  ��صتقبل  لقد 
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  بن �خلطاب  �أطلقو� على �خلليفة عمر  ولذلك  �ليوناين،  �ال�صطهاد 
لقب فاروقو �أي �ملخل�س، وهو �أحد �ألقاب �ل�صيد �مل�صيح، وعلى �لرغم من 
�أن �مل�صادر �الإ�صلمية تذكر باأن �لر�صول حممدً�  هو �لذي �أطلق هذ� 
معه  تعاملو�  �ل�صريان  �أن  �إال   ، �خلطاب  �بن  على  �لفاروق  �أي  �للقب 
باعتباره لقبًا يخ�صهم. وقد وردت عبار�ت يف منت �لن�صو�س �لتي تتحدث 
عن �لفتوحات �الإ�صلمية �ملبكرة تقول: )ن�صكر �هلل �لذي خل�صنا من حكم 
�لعادلني(. وقد  �مل�صلمني  �لعرب  �لظاملني وجعلنا حتت حكم  �لبيزنطيني 
�أ�صارت �لرو�يات �ل�صريانية بكرثة �إىل عدل �لعرب ورحمتهم، مقارنة مع 
ما كانت ترتكبه �ل�صعوب �لفاحتة �الأخرى، ورويت ق�ص�س عديدة من هذ� 

�لقبيل.
وكذلك �الأمر عند حديثهم عن �خلليفة عمر بن �خلطاب  وفتحه 

للقد�س وتق�صفه و�متد�حهم لعدله.
�لت�صور  عن  مبعزل  تكن  مل  �مل�صلمني،  ل�صلوك  �ملد�ئح  هذه  �أن  غري 
�ل�صرياين لطبيعة �لعقاب �الإلهي �لذي كان �هلل ينزله على �لروم �لظاملني 
و�لفر�س �ملجو�صيني، فامل�صلمون هنا ظهرو� وكاأنهم �الأدو�ت �لتي �تخذها 
�لغ�صب  من  �صورة  )�مل�صلمون(  �إنهم  �لقوم،  بهوؤالء  عقابه  لتنفيذ  �هلل 
�الإلهي، ولذلك �كت�صت �لق�ص�س �لتي تناولتهم �صبغة �لقدرية، وغلب على 

بع�صها منطق �خلو�رق. 
خفيف  ب�صلح  �ل�صحر�ء  من  �لقادمون  �لب�صطاء  �مل�صلمون  فالعرب 
ودون دروع، كانو� يهزمون �جليو�س �ملدججة و�لقادة �ملدرعني و�مل�صلحني 
�ملدجج  �لفار�صي  �لقائد  فهذ�  �إلهية،  بقوة  �الأزمنة،  تلك  �أ�صلحة  باأحدث 
و�ملدرع �لفار من �أمام جندي عربي �أعزل �إال من �صيفه، قال �إن �جلندي 
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�لعربي �مل�صلم كان مينع �ل�صهام و�لرماح بكم عباءته، وهذ� قائد معركة 
د�ثن �لبطريق �صرجي ��صت�صلم مل�صريه الأنه �أيقن �أن ما حل به هو عقاب 
على  �عتمد  الأن��ه  �أجنادين  يف  هزم  هرقل  �صقيق  ثاودريقي  وه��ذ�  �إلهي، 
نبوءة ر�هب )دجال خلقيدوين(، وغري ذلك من �لق�ص�س �لتي ت�صري �إىل 
�صيطرة مقولة �لعقاب �الإلهي على ميول ناقلي �لرو�ية �ل�صريانية الأخبار 

�لفتوح.
�إن حتليلنا ملوقع �لر�وي �ل�صرياين وميوله بني �أن رو�يته الأخبار �لفتوح 
�لعربية  منها  �صو�ء  �الأخ���رى،  بالرو�يات  تتاأثر  مل  �أ�صيلة،  �الإ�صلمية 
مع  من�صجمة  �لرو�ية  تلك  ظلت  بل  �ليونانية،  �لبيزنطية  �أو  �الإ�صلمية 
عقيدة  حم��وري  على  �ملحتوم  �الإلهي  للعقاب  �لديني  �ل�صرياين  �لت�صور 
�لق�ص�س  على  �ل�صريانية  �ل��رو�ي��ة  رك��زت  ولذلك  �ل��ق��ومي(.  )�الإمي���ان 
و�الأخبار �لتي متثل عربة ملن يعترب مهما كانت قيمتها �لتاريخية �صئيلة، 
ز�وية  ومن  �لثانية  بالدرجة  ياأتي  �لتاريخي  �لتوثيق  هدف  كان  حني  يف 

خدمة �ملقولة �لدينية.
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تركيب

�شورة هرقل
عرب  هرقل  �لبيزنطي  �الإمرب�طور  �صور  تركيب  �إع��ادة  �الآن  �صنحاول 
�الإ�صلمية،  للفتوح  �ل�صريانية  �لرو�ية  تفا�صيل  خمتلف  من  �صتاتها  جمع 
ونطمح من خلل هذه �ملحاولة �إىل تو�صيح بع�س �الأمور �لغائمة و�مللتب�صة 
موقعًا  حتتل  �لتي  �ملرحلة،  ه��ذه  يف  �ملحورية  �ل�صخ�صية  بهذه  �ملتعلقة 

مركزيًا يف رو�يات �لفتوح من وجهة �لنظر �ل�صريانية.
ل�صخ�صية هرقل  �ل�صريانية  �لرو�ية  تناول  �لنظر يف  يلفت  ما  �أول  �إن 
�حلكم  �صدة  �إىل  �لبيزنطي  �الإم��رب�ط��ور  ه��ذ�  و�صول  �أن  على  تركيزها 
و�رتد�ئه �الأرجو�ن كان نتيجة �ل�صدفة، حيث لعب �حلظ دورً� يف و�صوله 
�إىل �لعا�صمة قبل قائد زميل له كان يفرت�س �أن ي�صل هو �الآخر للق�صاء 

على �الإمرب�طور فوقا و�جللو�س مكانه.
ولنتاأمل �صل�صلة �ملو�قف �ملرتبطة مب�صرية هرقل �إىل �حلكم كما وردت 

يف تاريخ �لتلمحري �ملن�صور يف تاريخ ميخائيل �لكبري:
اأوًل: التاآمر، فهرقل تاآمر على �إمرب�طوره فوقا و�أ�صهم يف قتله. 

ثانيًا: لعبة احلظ، فهرقل كان حمظوظًا مبو�تاة �لرياح له.
ثالثًا: الفاأل ال�شيئ، ففي �ل�صنة �لتي ملك فيها حدث ك�صوف ملدة �أربع 
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فحدثت  �حلبوب  و�ختفت  �لزروع،  وهلكت  �الأمطار،  و�نحب�صت  �صاعات، 
جماعة.

رابعًا: اخلنوع، وق�صة حماولة ��صرت�صاء �لفر�س عرب �لزعم باأنه قتل 
فوقا �إر�صاء لهم.

خام�شًا: اخل�شارة، و�أخبار �حتلل �لفر�س عدة مناطق يف �ل�صنة �لتي 
�لفر�س  مع  �للحقة  �لفرت�ت  يف  �خل�صار�ت  تو�يل  ثم  هرقل،  فيها  ملك 

و�مل�صلمني من بعدهم.
�شاد�شًا: الغدر، حيث حنث باتفاقه مع غريغوريو�س ومل يعينه قي�صرً�، 

بل عني �بنه ق�صطنطني قي�صرً�.
�شابعًا: التفريط باملقد�شات، ق�صة �أ�صر �لفر�س زكريا �أ�صقف �أور�صليم 

�خللقيدوين و�صرقة خ�صبة �ل�صليب. 
ثامنًا: تبني انت�شارات مزعومة على الفر�س، يف حني �أن �ل�صبب كان 

�نهيار �لفر�س من �لد�خل ونتيجة عو�مل ذ�تية ال دخل له بها.
تا�شعًا: بيعه لبنته مقابل ك�صب حتالف �صيا�صي. 

عا�شرًا: اتخاذه قرارات عمياء ت�صببت ب�صرعة �النهيار �لبيزنطي.
حادي ع�شر: اتخاذه قرارات حمقاء بتخريب �أنطاكية و�صلبها عند 

خروجه منها. 
ثاين ع�شر: تعديه على النامو�س، بزو�جه من �بنة �أخيه.

�مل�صادر  خ��لل  م��ن  لهرقل  تركيبها  ��صتطعنا  �ل��ت��ي  �ل�����ص��ورة  �إن 
�ل�صخ�صية  �لنو�حي  جميع  من  باملطلق،  �صلبية  �صورة  هي  �ل�صريانية، 
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و�ل�صيا�صية و�لع�صكرية �ال�صرت�تيجية وحتى �الأخلقية.
�أكرب  م�صد�قية  متتلك  هرقل  ل�صرية  �ل�صريانية  �لرو�ية  �أن  و�ملفاجئ 
من �لرو�يات �الأخرى حول هذه �ل�صخ�صية �الإ�صكالية، ففي حني حاولت 
�إ�صاعة  تهمة  نزع  �حلكم،  يف  ول�صللته  له  �ملعا�صرة  �لبيزنطية  �لرو�ية 
بتعليماته،  يلتزمو�  مل  �لذين  بالقادة  و�إل�صاقها  مملكته،  �أر��صي  معظم 
جند �أن �لرو�ية �ل�صريانية تفند هذه �الدعاء�ت ب�صرد �لوقائع عارية كما 
هي. �أما �لرو�ية �لبيزنطية �لتي حاولت ت�صخيم �نت�صار�ته على �لفر�س 
�لرو�ية  �أم��ام  تتهاوى  فاإنها  منهم  و�جلزيرة  وم�صر  �صورية  و��صتعادة 
�أن  يكاد  بتف�صيل  و�الأ�صماء  بالوقائع  و�ملثبتة  �الإقناع،  �صديدة  �ل�صريانية 

يكون �أ�صبه مبر�فعة �تهامية لنائب عام �أمام هيئة �ملحكمة. 
هرقل  ب�صاأن  �ل�صريانية  و�لرو�ية  �الإ�صلمية  �لرو�ية  بني  �ملقارنة  �إن 
حتمًا �صت�صب ل�صالح �الأخرية، نظرً� لعدم �متلك موؤرخي �لفتوحات �أي 
معلومات تف�صيلية من د�خل �ملع�صكر �لبيزنطي، وعدم فهم �آلية �حلكم يف 
�الإمرب�طورية �لبيزنطية، حيث يخلط موؤرخو �لفتوح بني �مللك و�لقي�صر 

ويبدو�ن وكاأنهما �صيء و�حد!.
وعليه تبدو �لرو�ية �ل�صريانية هي �لرو�ية �الأقرب �إىل حقيقة �صخ�صية 
متتلكها  ال  �لتي  �ملقنعة  و�لرب�هني  �حلجج  من  �لكثري  المتلكها  هرقل، 

�لرو�يات �الأخرى.

الت�شل�شل التاريخي للفتوحات:
 على �لرغم من �لثغر�ت �لكبرية يف �لرو�ية �ل�صريانية ل�صري �لفتوحات 
�ل�صابقة،  �الأق�صام  يف  ونقدناها  عنها  حتدثنا  و�لتي  �ملبكرة،  �الإ�صلمية 
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�إال �أنها حتوي �إىل حد كبري ت�صل�صًل منطقيًا لبع�س �ملحطات �لكربى يف 
�لتي  �الإ�صلمية  �لرو�يات  لبع�س  دليًل  ي�صكل  �أن  ميكن  �لفتوحات،  هذه 
البتعاد  وذل��ك  �لزمني،  �لت�صل�صل  ب�صاأن  �ل�صديد  �ال�صطر�ب  من  تعاين 
نف�صه رو�يتني  �ملوؤرخ  �الأح��د�ث، فتجد لدى  �لتدوين عن فرتة وقوع  فرتة 
جميع  منها  تعاين  �مل�صكلة  وهذه  و�ح��دة،  معركة  حول  زمنيًا  متناق�صتني 
يعد  و�ل��ذي  ذ�ت��ه،  �لبلذري  ن�صو�س  فيها  مبا  �لعربية  �لفتوح  ن�صو�س 
ح�صب �إجماع �لباحثني �أكرث رو�ة �لفتوح م�صد�قية، على �الأقل من خلل 

�لن�صو�س �ملتوفرة للباحثني.
وعليه فقد بات باالإمكان �إعادة تركيب ت�صل�صل زمني ل�صري �لفتوحات 

من خلل �لرو�ية �ل�صريانية جنمله بالنقاط �لتالية:
وقد  نبوي،  قر�ر  برمتها  �ل�صام  بلد  ومعه  �ملقد�س  بيت  فتح  قر�ر   -

حتدث �لن�س �ل�صرياين ب�صر�حة وو�صوح حول هذ� �ملو�صوع.
- �إر�صال �خلليفة �لر��صد �الأول �أبو بكر �ل�صديق  �أربعة جيو�س يف 

�ل�صنة �لثانية من خلفته. 
�جلي�س �الأول: �إىل فل�صطني ]معركة د�ثن[.

توجه  بل  �إىل م�صر  يذهب  ]ولكنه مل  �إىل م�صر،  �لثاين:  �جلي�س 
�إىل فل�صطني[، وهذ� ين�صجم مع وجهة �لنظر �لتي تقول �إن عمرو بن 
 ، توىل �جلي�س �ملعني لفتح م�صر يف عهد �خلليفة �أبي بكر  لعا�س�

و�أنه توجه �إىل جنوب فل�صطني ريثما ين�صج �أمر م�صر.
.] جلي�س �لثالث: �إىل بلد فار�س ]وهو جي�س خالد بن �لوليد�

�لتي  �لعربية  والية  و�ملق�صود  �مل�صيحيني  �لعرب  �إىل  �لر�بع:  �جلي�س 
عا�صمتها ب�صرى �لتي فتحت يف عهد عمر بن �خلطاب �صنة 13 هجرية.
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- معركة �أجنادين بقيادة �صقيق هرقل ثاودريقي وقعت يف بد�ية عهد 
�خلليفة عمر  �أي 13 هجرية.

جيو�س  �جتاحت    �خلطاب  بن  عمر  للخليفة  �لر�بعة  �ل�صنة  يف   -
�مل�صلمني �صورية �لد�خلية مبا فيها دم�صق وحم�س، وثمة رو�يات �صريانية 

تتحدث عن حدوث فتح لدم�صق وحم�س قبل معركة �لريموك.
- يف �ل�صنة �خلام�صة لعمر  وقعت معركة �لريموك �لفا�صلة �لتي 

�نهارت بعدها كل دفاعات �لبيزنطيني.
- يف هذه �ل�صنة نف�صها عاد �مل�صلمون �إىل دم�صق وحم�س وغريهما من 

�ملدن وفتحوهما من جديد �صلحًا.
- ويف هذه �ل�صنة �أي�صًا توجه خالد بن �لوليد  �إىل حلب و�أنطاكية 
ماآ�صي  عن  حديث  �ل�صريانية  �لرو�ية  يف  يرد  �الأوىل  وللمرة  وفتحهما، 

لل�صريان.
- يف هذه �ل�صنة �نطلق جي�س �صعد بن �أبي وقا�س  �إىل �لكوفة وفتحها.
ثانيًا يف ق�صطفون )�ملد�ئن(  �لفر�س جمعًا  �ل�صنة نف�صها جمع  - ويف 
وكانت �لهزمية من ن�صيبهم. وحدث جتمع ثالث جمعه يزجرد بعد فرتة 
وجيزة يف �لكوفة �أي�صًا وكانت �لهزمية �أي�صًا من ن�صيبه. ثم جتمع ر�بع 
مملكة  على  ق�صت  �لتي  �لفا�صلة  �ملعركة  وكانت  )نهاوند(  مادي  بلد  يف 

�ل�صا�صانيني.
- فتح م�صر بعد هذه �الأحد�ث مبا�صرة.

- يف عام 637 م دخل �خلليفة عمر  �إىل �لقد�س وفتحها.
يد  على  �لنهرين(  بني  )م��ا  �جلزيرة  ب��لد  فتحت  م   640 ع��ام  - يف 

. عيا�س بن غنم
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- يف عام 647 م فتح �مل�صلمون �إفريقيا.
- يف عام 649 م فتح معاوية  قرب�س، ودخل عا�صمتها �لق�صطنطينية.
- يف �صنة 650 م قتل يزدجرد وفتح �صعيد بن �خلليفة عثمان  بلد 

ما ور�ء �لنهر وجاء �إىل مرو ومت �إر�صال تاج ك�صرى �إىل �ملدينة.
- يف �ل�صنة نف�صها فتح معاوية  قي�صرية فل�صطني و�جلليل وو�صل 

�إىل قيليقيا.
- يف عام 654 م فتح �أبو �الأعور �ل�صلمي جزر قو وكريت و رود�س. 

- يف عام 655 م حا�صر معاوية  �لق�صطنطينية، وكاد �أن يفتحها.
�إن ت�صل�صل �الأحد�ث هذ� قابل للنقد من حيث �لتو�ريخ �ملثبتة، ولكنه 
من خلل مقارنته ببع�س �لوقائع يف �أخبار �لفتوح ميكن �أن ي�صكل قر�ئن 

تدعم بع�س �لرو�يات �الإ�صلمية �مللتب�صة �لتاريخ.

اأبو الأعور ال�شلمي
تعد �صخ�صية )�أبو �لعور( �لتي يرد ذكرها يف تاريخ ميخائيل �لكبري 
وتاريخ �لرهاوي �ملجهول بهذه �ل�صيغة، �ل�صخ�صية �ملحورية يف �لفتوحات 
، و�لتي  �لثالث عثمان بن عفان  �لبحرية يف عهد �خلليفة  �الإ�صلمية 

. قادها ب�صكل مبا�صر حاكم �ل�صام معاوية بن �أبي �صفيان
يد  على  متت  �لتي  بالفتوحات  �ملتعلقة  �ل�صريانية  و�ل��رو�ي��ات 
معاوية  مكتوبة للمرة �الأوىل من وجهة نظر �ملع�صكر �الإ�صلمي، 
�صمهم  �لذين  �ل�صريان  و�جلنود  �ل�صباط  م�صادرها  �أن  و�ملرجح 
معاوية  �إىل قو�ته، و�لتي و�صلت، بح�صب تاريخ ميخائيل �لكبري، 
�إىل تولية قائد �صرياين قيادة �أحد �جليو�س ويدعى حبيب، ي�صفه �ملوؤرخ 
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باالإ�صافة  �ل�صرير(.  �ل�صرياين  )حبيب  ب�  �لكبري  ميخائيل  �أو  �لتلمحري 
�إىل ذلك تذكر �لرو�ية �ل�صريانية �أن �أبا �لعور فر�س �جلزية على جنوده 

�مل�صيحيني عام 669م، وهو ما ي�صري �إىل وجود �صريان بينهم.
�إن �لفتوحات �لتي تن�صبها �لرو�ية �ل�صريانية الأبي �لعور هي �لتالية:

- قاد عملية �لفتح �لثانية جلزيرة قرب�س.
- قاد عملية فتح جزيرة قو وجزيرة كريت وجزيرة رود�س.

- قاد �حلملة على �لق�صطنطينية عام 655 م و�نت�صر على قو�ت �لروم 
�ملتجمعني يف قيليقيا وكاد �أن ياأ�صر �الإمرب�طور ق�صط�س و�صقيقه، وقد بلغ 

عدد قتلى �لروم فيها ع�صرين �ألفًا طفت جثثهم على �صطح �ملاء.
�الأعور  �أبا  �إال  ماهو  �ل�صريانية  �لرو�ية  يف  �ملذكور  هذ�  �لعور  �أبا  �إن 
�ل�صلمي، �لذي يعد ح�صب �لرو�يات �الإ�صلمية من روؤو�س �لفتنة �لتي �صقت 
�لدولة �الإ�صلمية يف عهد �خلليفة �لر�بع علي بن �أبي طالب ، حتى �أن 
�مل�صادر �ل�صيعية وبع�س �مل�صادر �ل�صنية تتحدث عن �أن �الإمام علي كرم 

�هلل وجهه كان يلعنه يف �ل�صلة.
لدينا �الآن مثل حي على تدخل �مليول �ل�صيا�صية و�ملذهبية يف �لرو�ية 
�لقائد �لذي  �لتاريخية �الإ�صلمية، فاملوقف �ل�صيا�صي و�ملذهبي من هذ� 
تن�صب له �مل�صادر �ل�صريانية �النت�صار�ت �لهائلة يف فتوح �لبحر، يكاد �أن 
يكون جمهواًل لدى موؤرخي �لفتوح �مل�صلمني، با�صتثناء �لرو�ية �لتي ينقلها 
�حلافظ �لذهبي، و�لتي تتحدث عن �أن �أبا �الأعور هذ� كان له �لفتح �لثاين 

جلزيرة قرب�س.
يقول �لذهبي يف تاريخ �الإ�صلم: )�أبو �الأعور �ل�صلمي ��صمه عمرو بن 
�صفيان وقيل : عمرو بن عبد �هلل بن �صفيان ويقال غري ذلك. له �صحبة 
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وكان يوم �لريموك �أمري� على كردو�س وكان �أمري �ملي�صرة يوم �صفني مع 
�ل�صلمي  �لرحمن  عبد  و�أب��و  ح��ازم  �أب��ي  بن  قي�س  عنه:  روى   . معاوية 
َثنا عثمان بن ح�صن عن يزيد  وعمرو �لبكايل. وقال �لوليد بن م�صلم : حدَّ
عن عبيدة قال : غز� �أبو �الأعور �ل�صلمي قرب�س ثانيًا �صنة �صبع وع�صرين. 
وعن �صنان بن مالك �أنه قال الأبي �الأعور : �إن �الأ�صرت يدعوك �إىل مبارزته 
�إجلء  على  ر�أي��ه حمله  و�صوء  �الأ�صرت خفته  �إن   : قال  ثم  ف�صكت طويل 
قتله،  على  فاأعان    عثمان  �إىل  �صار  ثم  �لعر�ق  من    عثمان  عمال 
ال حاجة يل مببارزته. تويف �أبو �الأعور يف خلفة معاوية  الأين وجدت 
�أبي عوف �جلر�صي قال : ملا  جرير بن عثمان روى عن عبد �لرحمن بن 
و�أبو �الأعور عمرو    �لعا�س   قال له عمرو بن  بايع �حل�صن معاوية 
�لنا�س على �ملنرب عيى  �أمرت �حل�صن فتكلم على  لو  �ل�صلمي:  بن �صفيان 
عن �ملنطق فيزهد فيه �لنا�س فقال معاوية : ال تفعلو� فو�هلل لقد ر�أيت 
�حلديث  وذك��ر   . معاوية  على  فاأبو�  و�صفته  ل�صانه  مي�س    �هلل  ر�صول 

تقدم()1(.  
�أما �بن �الأثري �جلزري فيقول يف ترجمته:  )�أبو �الأعور عمرو بن �صفيان 
�ل�صلمي .  ذكرناه يف  »عمرو بن �صفيان «  .  يعد يف �ل�صحابة .  قال �أبو حامت 
�لر�زي .  ال ت�صح له �صحبة وال رو�ية .  قيل :  �صهد حنينًا كافرً� ثم �أ�صلم بعد 
ثم  بحنني،  هو�زن  بق�صة هزمية  وحدث  �لن�صري،  بن عوف  ومالك  هو 
�صار من �أ�صحاب معاوية  وخا�صته، و�صهد معه �صفني، وكان �أ�صد من 

1 - تاريخ �الإ�صلم للذهبي �س 515 من 4878.
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عنده على علي بن �أبي طالب - كّرم �هلل وجهه - وكان علي يدعو عليه يف 
�لقنوت .  �أخرجه �أبو عمر()1( . 

يت�صح  �ل�صلمي،  �الأعور  �أبي  ترجمة  �صقناهما حول  �للذين  �ملثلني  من 
�أبي  �إىل  تنظر  كانت  و�صيعية،  �صنية  �لعموم  على  �الإ�صلمية  �مل�صادر  �أن 
�الأعور بو�صفه و�حدً� من روؤو�س �لفتنة، ولذلك جتنبت هذه �مل�صادر ن�صبة 
�أي �نت�صار �أو حدث �إيجابي له، ومن هنا جند �أن �لرو�يات �ملتعلقة بفتوح 
�أمية  �أبي  بن  جلنادة  �أو  �لفز�ري،  قي�س  بن  �هلل  عبد  �إىل  ُتْن�َصُب  �لبحر 
�أبي  قيادة  �الأرجح حتت  �لذين كانو� على  �لقادة  �أو غريهم من  �الأزدي، 

�الأعور.  
�الأحد�ث  تركيب  �إعادة  على  �ل�صريانية  �لرو�ية  ت�صاعدنا  �أخرى  مرة 
�لتي  �أبي �الأعور  �لبحر �ملتو�صط من خلل �صخ�صية  �ملتعلقة بفتوح جزر 
�مل�صادر  تكن  مل  حني  يف  �صتى،  الأ�صباب  �الإ�صلمية  �مل�صادر  يف  طم�صت 

�ل�صريانية م�صطرة ملثل هذ� �لطم�س.

1 - �أ�صد �لغابة يف معرفة �ل�صحابة البن �الأثري �جلزري، كتاب �لكنى من 149 من 
.191
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استخالص

�الإ�صلمية حملت  للفتوح  �ل�صريانية  �لرو�ية  �أن  �صبق كيف  فيما  ر�أينا 
�لكثري من �لوقائع �لتاريخية غري �ملذكورة يف �مل�صادر �لعربية �الإ�صلمية 
�أو �لبيزنطية، وهي بذلك �صدت بع�س �لثغر�ت �ملتعلقة بق�صة هذه �لفتوح، 
�لتي دونتها كتب �لفتوح �الإ�صلمية بعد �أكرث من قرنني من �لزمان، وهو ما 
�أفقدها بع�س �لتفا�صيل، وخ�صو�صًا �ال�صطر�ب �لذي نلم�صه يف �لتو�ريخ، 
يتعلق  ما  �لوقائع وخ�صو�صًا  بع�س  و�ملذهبية يف  �ل�صيا�صية  �مليول  وتدخل 
�الأع��ور  �أب��ي  �صخ�صية  وه��ي  �لبحرية  �لفتوحات  يف  حمورية  ب�صخ�صية 

�ل�صلمي.
و�ل�صام  �ملقد�س  بيت  �أن قر�ر فتح  �ل�صريانية على  �لرو�ية  �أكدت  وقد 
كان قر�رً� نبويًا، و�أن �لفتوح �الإ�صلمية �ملبكرة �متازت برحمة �لفاحتني 
با�صتثناء  �لعهود،  تلك  يرتكب يف  كان  �أي جتاوز�ت مما  �رتكابهم  وعدم 
رو�ية و�حدة عن فتح �أنطاكية على يد خالد بن �لوليد  جرى �حلديث 

فيها عن عمليات �صبي وقتل.
و�أ�صارت �لرو�ية �ل�صريانية �إىل فتح دم�صق مرتني وهو ما ذهبت �إليه 
بع�س �مل�صادر �الإ�صلمية. و�أكدت ما �صبق �أن ورد يف �أخبار �لفتوح حول 

معركة �لريموك �لفا�صلة و�لتي �صقطت بعدها جميع مدن �ل�صام. 
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و�أكدت �لرو�ية �ل�صريانية على ق�صة فتح بيت �ملقد�س على يد �خلليفة 
�لعادل عمر بن �خلطاب  وز�دت �أنه �أقام يف �لقد�س فرتة من �لزمن 

ويف عهده �بُتِدَئ �ل�صروع يف بناء �مل�صجد �الأق�صى.
وقد �أماطت �لرو�ية �ل�صريانية �للثام عن �لغمو�س و�الأ�صطرة �للذين 
�أحاطا ب�صخ�صية �الإمرب�طور �لبيزنطي هرقل، بحيث قدمت هذه �لرو�ية 
بقوة �حلجة،  �متازت  و�لتي  �لع�صكرية  �مللك  ل�صرية هذ�  عر�صًا متكامًل 
وهو ما ف�صر �صل�صلة �لهز�ئم و�لنكبات �لتي منيت بها مملكته طو�ل فرتة 
تناولت  �لتي  �لرو�يات  بني  �الأقوى من  �لرو�ية هي  وهذه  �لطويلة.  حكمه 

هذ� �الإمرب�طور �خلا�صر.
كما ر�أينا �أن وجهة �لنظر �ل�صريانية من وقائع �لفتوح �نتقلت يف عهد 
معاوية بن �أبي �صفيان  �إىل د�خل �ملع�صكر �الإ�صلمي، بعد �أن كانت يف 
�لفتوح �ملبكرة من د�خل �ملع�صكر �لبيزنطي، وهو ما دل داللة معربة على 
�أن  �إ�صر�ك �ل�صريان يف جيو�س �لفتح �الإ�صلمي خلل عهد معاوية، بعد 
كانو� �صمن جيو�س �لبيزنطيني يف �لفتوح �ملبكرة. وهذه �مللحظة بالذ�ت 
بع�س  تكمل  �أن  �صاأنها  من  كبرية  م�صد�قية  �ل�صريانية  للرو�ية  �أعطت 

�لرو�يات �الإ�صلمية وتدعم بع�صها وت�صوب �لبع�س �الآخر.
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