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مقدمة الناشر
�إن االحتفال بالقد�س عا�صم ًة للثقافة العربية لعام  2009يعني �أن تكون
القد�س قبل ًة لثقافتنا وعنوان ًا للعمل الثقايف والعلمي والأدب��ي اجلاد الذي
ي�ستحث العقول ويقدم ال�صورة ال�صحيحة ال�سليمة للقد�س وي�ؤكد مكانتها
يف قلوبنا ،ومركزيتها يف حياة �أمتنا.
ونحن يف احلملة الأهلية الحتفالية القد�س عا�صم ًة للثقافة العربية �أخذنا
على عاتقنا تقدمي كل مفيد ومهم فيما يتعلق بالقد�س ،وك�شف كل جديد
مما حتتاجه �أمتنا ملعرفة القد�س حقاً ،ول�سرب �أغوار تاريخها وح�ضارتها
ور�سالتها التي ما فتئت تقدمها للإن�سانية جمعاء.
وعندما وقعنا على هذا الكتاب املهم ر�أينا �أنه من �أب��رز ما ميكن �أن
نقدمه للقارئ العربي العزيز هذا العام� ،سواء كان هذا القارئ من طالبي
العلم �أم من حمبي القد�س واملهتمني بها ،كونه يقدم للمكتبة العربية  -لأول
مرة  -رواي ًة جديد ًة للفتوح الإ�سالمية لبيت املقد�س وما حولها .هذه الرواية
كانت طي الكتمان يف �صفحات التاريخ مئات ال�سنني ،ذلك �أنها مل تكتب
باللغة العربية �أول مرة ومل ترتجم �إليها منذ كتبت .وهذه الرواية املهمة
اجلديدة هي الرواية التي كتبها امل�ؤرخون ال�سريان الذين كانوا �شهود ًا على
الوقائع ور�أوا الكثري منها ،والتي يقدمها هذا الكتاب لأول مرة باللغة العربية
ب�أ�سلوب علمي ر�صني.
وتتميز الرواية ال�سريانية للفتوح الإ�سالمية عن الروايات العربية �أنها
الرواية ال�سريانية للفتوحات الإ�سالمية
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دونت يف فرتات مبكرة مقارنة بالروايات العربية الإ�سالمية التي ت�أخر
تدوينها ن�سبي ًا  -بالرغم من اعتماد الأخرية على الإ�سناد ل�ضمان الدقة -
وهو ما ت�سبب يف تعدد الروايات العربية الإ�سالمية بل تناقُ�ض بع�ضها تبع ًا
لقوة الراوي �أو �ضعفه .ولذلك ف�إن الرواية ال�سريانية متثل �صورة قريبة جد ًا
للأحداث التي وقعت يف ذلك الوقت.
و�سيلحظ القارئ يف الرواية ال�سريانية تعبريات و�أ�سماء خمتلفة نوع ًا ما
عن ما عهدناه يف م�صادرنا العربية الإ�سالمية الأوىل .وهذا نابع �أ�سا�س ًا
من انطالق امل�ؤرخني ال�سريان من خلفياتهم الدينية يف �إب��راز املفاهيم
والتعبريات التي ت�صف الأحداث وفق وجهة نظرهم .فمن ذلك على �سبيل
املثال اعتبارهم �أن عمر بن اخلطاب � أقام الأق�صى يف موقع «الهيكل».
وهذا املفهوم ينطلق �أ�سا�س ًا من خطاب امل�ؤرخني ال�سريان الديني الذي
ي�ستمد مفاهيمه من التوراة والإجنيل .كما يلحظ القارئ ت�أثري النظرة
الدينية والعرقية �إىل امل�سلمني والعرب بو�صفهم بدو ًا من ال�صحراء يدينون
بدين غريب عن ديانة امل�ؤرخني ال�سريان ،وهذه نف�س النظرة التي كانت
�سائدة عن العرب امل�سلمني خالل فرتة الفتوح كما تو�ضح كثري من امل�صادر
التاريخية الأخرى ،ويلحظ عدم قدرة بع�ض م�ؤرخي ال�سريان على التخل�ص
من النظرة ال�سائدة للعرب امل�سلمني يف ذلك الوقت وظنهم �أن تلك الفتوح
 على الأقل يف بدايتها  -مل تكن �أكرث من غارات لل�سلب والنهب على عادةعرب ال�صحراء يف ذلك الزمن.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ بع�ض العبارات التي وردت يف هذا الكتاب عند ذِ كر
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلّم �أو ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم من قبيل
عبارة «ر�ضي اهلل عنه» و «�صلى اهلل عليه و�سلّم» مل تَرِ ْد يف الن�ص ال�سرياين
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ال�صحبة.
الأ�صلي و�إمنا و ُِ�ضعَت يف هذا الن�ص احرتام ًا ملقام النبوّة ومقام ُ
�إال �أن هذا الأمر ال يحط من قدر الرواية ال�سريانية للفتوح ،بل �إن هذه
الرواية تتميز باحتوائها عنا�ص َر جديدة مميزة� ،إذ تركز على �شخ�صيات مل
يتم الرتكيز عليها يف م�صادر �أخرى ،وتركز على �أحداث �أخرى تغيب عن
امل�شهد التاريخي للفتوح يف م�صادر �أخرى ،وهو ما يعطي الرواية ال�سريانية
مكان ًة �شديدة الأهمية يف الدرا�سات التاريخية للفتوح الإ�سالمية لبيت املقد�س
وما حولها .ويفتح جماالت جديدة للبحث والتنقيب حول �أحداث و�شخ�صيات
تركت �أثر ًا على املنطقة يف تلك الفرتة املركزية من تاريخ الإن�سانية.
وه��ذا اجلهد العربي املميز للأ�ستاذ الباحث تي�سري خلف يعد العمل
الأول الذي يدخل املكتبة العربية ب�صورته هذه ،فامل�ؤلف مل يكتف برتجمة
الن�صو�ص التاريخية ال�سريانية املختلفة التي تناولت �أحداث الفتح الإ�سالمي
لل�شام وبيت املقد�س ،بل عمل على جمع الروايات املتعددة يف رواية واحدة
متما�سكة ميكن �أن تقدم بعد ًا وفهم ًا جديد ًا ملا حدث يف ذلك الوقت ،ثم
قدم حتلي ًال علم ّي ًا للرواية كلها بعد ربط �أجزائها املختلفة ،و�أ�ضاف �إليها
مالحظات علمية قيمة .ونحن يف احلملة الأهلية نفخر ب�أن نقدم هذا العمل
للمكتبة العربية �ضمن احتفالنا بالقد�س عا�صم ًة للثقافة العربية هذا العام.
ونرجو �أن يكون هذا العمل �إ�ضاف ًة مميزة لأمتنا وثقافتنا ي�ستفيد منها
الباحثون واملهتمون على ال�صعيد الأكادميي وال�شخ�صي.
د� .أ�سامة الأ�شقر

رئي�س املكتب التنفيذي للحملة الأهلية
الحتفالية القد�س عا�صمة الثقافة العربية 2009
دم�شق  -متوز 2009
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تو�ضيح
 ما بني القو�سني [� ]...إ�ضافات و�شروحات من امل�ؤلف على الن�ص الأ�صلي. ت خ :تاريخ ميخائيل الكبري. ت م :تاريخ التلمحري. ت ي :تاريخ يوحنا الآ�سيوي. ت ز :تاريخ الزوقنيني. ترد الكثري من الوقائع م�ؤرخة بالتاريخ اليوناين وهو الذي يعتمده ال�سريان يفالتقومي .وي�سمى تقومي الإ�سكندر وتقومي ال�سرياين �أو التقومي اليوناين �أو تاريخ
ذي القرنني؛ ويبد�أ هذا التقومي يوم الإثنني الأول من ت�شرين الأول (�أكتوبر)
�سنة  312ق.م ،فهو متقدم على التاريخ امليالدي � 311سنة وثالثة �أ�شهر .وال�سنة
يف هذا التقومي � 12شهر ًا جمموع �أيامها  365يوم ًا لل�سنة الب�سيطة و 366يوم ًا
لل�سنة الكبي�سة.
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تقديم
�شكلت الفتوحات الإ�سالمية املبكرة لبالد ال�شام والعراق واجلزيرة
الفراتية وم�صر احل��دث العاملي الأب��رز خ�لال القرن ال�سابع امليالدي
والأول الهجري ،ففي خ�لال ف�ترة زمنية ب�سيطة ق�ضت جيو�ش الفتح
الإ�سالمي على الإمرباطورية الفار�سية ال�سا�سانية ق�ضا ًء مربماً ،وقو�ضت
الإمرباطورية البيزنطية �إىل حد كبري ،وح�صرتها يف منطقة �ضيقة غربي
الأنا�ضول ويف الق�سطنطينية .ويف ال�سنوات التالية لذلك حتول البحر
الأبي�ض املتو�سط وجزره ال�شهرية؛ كقرب�ص وكريت ورود�س و�صقلية� ،إىل
منطقة نفوذ �إ�سالمية بامتياز ،بعد �أن كان بحرية رومانية لقرون خلت.
و�شغلت �أخبار الفتوح امل�ؤرخني والإخباريني العرب وامل�سلمني ،و�شكلت
مادة رئي�سة للعديد من امل�ؤلفات ،التي و�ضعت هذا املو�ضوع عنوان ًا لها،
كـ (فتوح البلدان) للبالذري ،و(فتوح ال�شام) للواقدي ،و(تاريخ فتوح
ال�شام) ل�ل�أزدي ،و(فتوح م�صر) لأب��ي القا�سم القر�شي ،وغريها من
الكتب التي عنيت بهذه الأحداث العظام يف تاريخ الب�شرية جمعاء.
غري �أن هذه امل�ؤلفات يف معظمها عانت من م�شكلة �أ�سا�سية ،وهي
اعتمادها على رواي��ات �شفهية متعددة ،مت تدوينها بعد �أكرث من قرنني
من وقوعها ،وهو ما خلق بع�ض اال�ضطراب يف ت�سل�سل بع�ض الأحداث،
ووجود �أكرث من رواية يف الكتاب نف�سه تناق�ض بع�ضها البع�ض ،بالإ�ضافة
�إىل تدخل امليول ال�سيا�سية واملذهبية والأه��واء يف بع�ض هذه الروايات،
الرواية ال�سريانية للفتوحات الإ�سالمية
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وخ�صو�ص ًا بعد �أحداث الفتنة الكربى التي هزت الدولة الإ�سالمية بني
اخلليفة الرا�شد الرابع الإمام علي بن �أبي طالب  ،واخلليفة الأموي
الأول معاوية بن �أبي �سفيان .
وقد تنبه �إىل هذه امل�شكالت املنهجية العديد من الباحثني وخ�صو�ص ًا
امل�ست�شرقني الكال�سيكيني منهم ،فحاولوا ،انطالق ًا من نزعات معادية
وغري علمية ،الطعن بالرواية الإ�سالمية م�ستندين �إىل هذه الثغرات،
غري �أن بع�ض امل�ست�شرقني الآخرين اعتمدوا منهج ًا مقارن ًا ا�ستطاعوا
من خالله الو�صول �إىل قوا�سم م�شرتكة لبع�ض الروايات امللتب�سة التواريخ
والأح ��داث ميكن اعتمادها بالن�سبة لأخ�ب��ار الفتوح ،وق��د فتحت هذه
الدرا�سات الباب وا�سع ًا �أمام باحثني جدد حاولوا القيام بدرا�سات نقدية
مقارنة بني امل�صادر الإ�سالمية� ،أو�صلت بع�ضهم �إىل ك�شوف حقيقية على
هذا ال�صعيد ومنهم الباحث ولرت كيغي (� )Walter E Kaegiصاحب كتاب
(بيزنطة والفتوحات الإ�سالمية املبكرة) ،والباحث كالو�س كلري �صاحب
كتاب (خالد وعمر) ،الذي �أثبت من خالل امل�صادر الإ�سالمية املبكرة
عدم وجود خالف بني اخلليفة الرا�شد الثاين عمر بن اخلطاب وبني
القائد الكبري خالد بن الوليد ،معتمد ًا منهج ًا حتليل ّي ًا رائد ًا ي�صلح �أن
يطبق على الكثري من الوقائع التاريخية امللتب�سة.
ويف هذا الأفق اجلديد الذي فتحته الدرا�سات النقدية املقارنة ،تربز
امل�صادر ال�سريانية التي تناولت �أخبار الفتوح الإ�سالمية ،عن�صر ًا �أ�سا�س ًا
يف هذه الدرا�سات ،البد منه لكي تكتمل ال�صورة وحتاط مبختلف �أبعادها
وزواياها ،خ�صو�ص ًا �أن ال�سريان كانوا �شهود ًا عيان ًا على هذه الأحداث،
ووثقوها يف كتب التاريخ التي كانوا ي�ضعونها ويتوارثونها ك��اب��ر ًا عن
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كابر ،وقد غابت امل�صادر التاريخية ال�سريانية طوي ًال عن قراء العربية،
واحتكرها العارفون باللغة �أو امل�ست�شرقون الذين بد�أوا برتجمة الرتاث
التاريخي ال�سرياين ب�شكل مكثف يف القرن التا�سع ع�شر ،يف حني وجه
بع�ض �أعمدة اال�ست�شراق الغربي ثيودور نولدكة نقد ًا لهذه امل�صادر ،جعل
الكثري من الباحثني يعر�ضون عنها.
غري �أن الرتجمات اجلديدة للم�صادر التاريخية ال�سريانية �إىل لغة
ال�ضاد �سدت بع�ض النق�ص على هذا ال�صعيد ،و�أم��دت الباحث ببع�ض
الن�صو�ص التي ت�ساعده على �إجراء الدرا�سات املقارنة املتعلقة بالتاريخ
العربي الإ�سالمي املبكر ،ولكن هذه الرتجمات ما تزال تعاين من ال�شح
واالنتقائية لأ�سباب �شتى ،ال جمال للحديث عنها يف هذه العجالة.
لقد اعتمدنا يف درا�ستنا هذه ،التي كر�سناها للفتوحات الإ�سالمية
املبكرة يف امل�صادر ال�سريانية ،على كل ما وقع حتت �أيدينا من امل�صادر
ال�سريانية �سواء باللغة العربية �أو باللغة ال�سريانية ،م�ستعينني على فهمها
وترجمة بع�ض ن�صو�صها ب�أ�صدقاء �سريان مرتجمني �أكفياء ،منهم
ال�صديق جوزيف �أ�سمر ملكي ،الذي مل يدخر جهد ًا يف تقدمي العون لكاتب
هذه ال�سطور� ،سواء يف ترجمة بع�ض الفقرات �أو �إح�ضار بع�ض امل�صادر
النادرة ،ولذلك ف�أنا مدين له بال�شكر واالمتنان.
ينق�سم بحثنا هذا �إىل ثالثة �أق�سام غري مت�ساوية ،ففي الق�سم الأول؛
ناق�شنا مو�ضوع ال�سريان وال�ت��أري��خ ،وخ�صو�صية التواريخ ال�سريانية
واختالفها عن كتب التاريخ الأخرى ،ودر�سنا ب�شيء من التحليل م�صادر
التاريخ ال�سرياين ،وبينا درجة م�صداقيتها و�سقنا �أدلتنا على ذلك .ويف
الق�سم الثاين؛ ب�سطنا الن�صو�ص التي تناولت �أخبار الفتوح والفرتة
الرواية ال�سريانية للفتوحات الإ�سالمية
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التاريخية التي �سبقتها مبا�شرة ،ملا لها من عالقة مبا�شرة بالأحداث
التي جرت بعدها ،وقد حاولنا جهدنا تف�سري الغمو�ض الذي لف بع�ض
الن�صو�ص ،وتو�ضيح بع�ض الأ�سماء والأماكن الوارد ذكرها ،والتعليق على
بع�ض الأحداث.
�أما الق�سم الثالث؛ فقد خ�ص�صناه لتحليل الرواية ال�سريانية حتلي ًال
نقد ّي ًا �أ�ضاء بع�ض اجلوانب املبهمة فيها ،وو�ضع بع�ضها الآخر يف ن�صابها
املنطقي .وقمنا ب�إعادة تركيب بع�ض الوقائع وال�شخ�صيات وفق الرواية
ال�سريانية ،فتو�صلنا �إىل حقائق جديدة غري موجودة يف �أي كتاب �آخر.
كل ذلك على �أمل الو�صول �إىل رواية تاريخية قريبة من الواقع ،جتلي
الغمو�ض واللب�س عن حقبة مف�صلية من حقب التاريخ العربي الإ�سالمي،
ما زلنا نعي�ش حتت ت�أثرياتها ونتائجها حتى اليوم.
تي�سري خلف

دم�شق  5 -ني�سان 2009م
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السريان والتاريخ
تعد امل�صادر التاريخية ال�سريانية ثروة حقيقة لأي باحث يدر�س
تاريخ الفتوح العربية الإ�سالمية يف �أوا�سط القرن ال�سابع امليالدي،
فهذه امل�صادر توفر رواية حيادية �إىل حد ما بني الروايتني الإ�سالمية
مبختلف ت�شعباتها ،وبني الرواية البيزنطية املقت�ضبة التي ال تغني وال
ت�سمن من جوع.
ومع �أن الرواية ال�سريانية لأخبار هذه الفتوح تعاين من ثغرات علمية
الب�أ�س بها� ،إال �أنها بالنظر �إىل الروايات الأخرى املتوفرة تعد من �أكرث
امل�صادر متا�سك ًا وان�سجاماً ،نظر ًا لأن ال�سريان دونوا الأحداث يف وقتها،
وقد توفر لهم �أكرث من م�ؤرخ عا�صر زمن الفتوحات ،فدون ما و�صله عرب
و�سائل خمتلفة ،منها الأخبار التي كان اجلنود ال�سريان العاملون �ضمن
القوات البيزنطية يتناولونها� ،أو عرب التقارير والر�سائل الكن�سية التي
كان يدونها الأ�ساقفة ورجال الدين� ،أو عرب االطالع على املوقف العربي
الإ�سالمي من خالل العرب امل�سيحيني وال�سريان الذين �شاركوا العرب
امل�سلمني يف القتال �ضد البيزنطيني.
ولذلك ف��إن الروايات ال�سريانية حتظى بكم كبري من امل�صداقية
كونها ابنة زمنها ،وجرى احلفاظ عليها بالتدوين ،على الرغم مما قد
يقال عنها من مالحظات حمقة يف جانب منها ،وهي املالحظات التي
الرواية ال�سريانية للفتوحات الإ�سالمية
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�أخذها عليها �أغلب الدار�سني الغربيني ومنهم امل�ست�شرق ثيودور نولدكة
ومن نحا نحوه.
وعليه ف�إن �أهم املالحظات التي ميكن �أن توجه للرواية ال�سريانية
املتعلقة بالفتوح الإ�سالمية تلخ�ص يف �أن ناقليها مل يكونوا يف مركز �صنع
القرار ،ورمبا كانوا هام�شيني بالن�سبة ملوقع القرار� ،إن كان على اجلانب
العربي الإ�سالمي �أو على اجلانب البيزنطي ،با�ستثناء �شهادة القائد
�إيواني�س ر�صفيا [يوحنا الر�صايف] التي ا�ستوعبها امل ��ؤرخ ديوني�سيو�س
التلمحري .ومع ذلك ف�إن الوقائع التي تنقلها الرواية ال�سريانية ت�سد بع�ض
الثغرات يف الروايات العربية املت�شعبة واملتناق�ضة �أحياناً ،وتقدم معلومات
جديدة مل تنتبه لها باقي الروايات العربية والبيزنطية ،وخ�صو�ص ًا جلهة
الو�ضع الداخلي على اجلبهة الفار�سية واالنق�سامات التي حدثت فيها
م�شاركة قادة من الفر�س �إىل جانب البيزنطيني يف معركة الريموك.
غ�ير �أن ال��رواي��ات ال�سريانية على �صعيد �آخ��ر تعاين م��ن م�شكلة
الطبوغرافيا ،وخ�صو�ص ًا تلك املتعلقة بجنوب بالد ال�شام ،فالباحث املدقق
يلحظ اخللط يف هذا اجلانب ،مع �أنه من ال�سهل ت�صويبه باالعتماد على
امل�صادر الأخرى ،وهو خلط ميكن تفهمه من رواة تبدو عالقتهم بجغرافية
�سورية اجلنوبية �ضحلة ،مقارنة مع عالقتهم بجغرافية �سورية ال�شمالية،
التي هي موطن ال��رواة املتعددين .بالإ�ضافة �إىل الرتكيز على مو�ضوع
العقاب الإلهي الذي حل بالبيزنطيني والفر�س م�ضطهدي ال�سريان على
حد �سواء.
فالكثري من الوقائع التاريخية التي مت توثيقها انطلقت من هذه
القاعدة� ،أي االنتقام الإلهي ،والت�سليم بالروايات ال�سابقة بو�صفها روايات
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ال يرقى �إليها ال�شك ،واال�ستطراد يف احلديث عن اخلوارق واملعجزات،
وهي م�شكالت كانت تعاين منها جميع كتب التاريخ يف احلقبة البيزنطية،
�سواء منها ال�سريانية �أو اليونانية �أو الالتينية.
وميكن احلديث �أي�ض ًا عن الرتكيز على بع�ض احلكايات الهام�شية
املعربة ،على ح�ساب بع�ض الوقائع الكبرية التي كان بالإمكان التو�سع يف
�سرد تفا�صيلها ،ولكن يبدو �أن الوازع الديني كان املحر�ض الأ�سا�س للكثري
من الرواة ال�سريان عند �سردهم الق�ص�ص والوقائع ،التي عاي�شوها �أو
�سمعوها من �آخرين ،وه��ذا الأم��ر ميكن تفهمه �إذا عرفنا �أن الغالبية
ال�ساحقة من كتاب التاريخ ال�سريان هم من بطاركة الكني�سة و�آبائها،
فالتاريخ الذي كانوا يكتبونه تاريخ ديني وزمني يف �آن واحد ،وتتداخل
الأحداث بني هذين اجلانبني يف معظم �صفحات ما يكتبون.
لقد عا�ش ال�سريان على تخوم الإمرباطوريتني الفار�سية والبيزنطية،
وكانت بالدهم م�سرح �صراع بني الأكا�سرة والقيا�صرة ،وعانوا الويالت
من كال اجلانبني ،وتوفرت لهم فر�صة االط�لاع على تفا�صيل احلياة
البيزنطية الفار�سية على حد �سواء ،مبا يف ذلك حياة الق�صور.
وللحق نقول �إننا ال نعرث على تفا�صيل حياة البالط الفار�سي كما هو
الأمر يف الرواية ال�سريانية ،والتي ا�ستفاد منها كل من كتب عن تاريخ
الفر�س قبل الإ�سالم.
لقد �شكلت الروايات ال�سريانية م�صدر ًا مه ّم ًا للكثري من امل�ؤرخني
العرب والأرم��ن ،ولعل الت�أثريات ال�سريانية وا�ضحة يف تاريخ الطربي،
وكذلك يف م�ؤلفات امل�سعودي ،بالإ�ضافة �إىل كتب التاريخ الأرمني املعروفة
والتي �أ�شار �إليها �أكرث من باحث.
الرواية ال�سريانية للفتوحات الإ�سالمية
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مصادر التأريخ السرياني
عرف ال�سريان بولعهم يف تدوين الوقائع التاريخية ،وقد درج امل�ؤرخون
ال�سريان على ا�ستيعاب ما كتبه ال�سابقون والتذييل عليه من قبل امل�ؤرخ
الذي يت�صدى للتدوين ،ولذلك ف�إننا جند �أن امل�ؤرخ مار ميخائيل ال�سرياين
الكبري [1199 -1166م] ال��ذي عا�صر �صالح الدين الأيوبي اعتمد يف
تدوين الوقائع التاريخية للفرتة البيزنطية ال�سابقة لظهور الإ�سالم على
امل�صادر التالية ،م�ستوعب ًا �إياها يف كتابه ،حافظ ًا لها من ال�ضياع:
 -1تاريخ زكريا الف�صيح ،الذي و�ضعه م�صنفه من عهد ثاودو�سيو�س
حتى عهد ج�ستنيان.
 -2تاريخ ق��ورا البطناين ،ال��ذي كتب عن عهد ج�ستنيان حتى عهد
طيباريو�س يف  14مقالة.
 -3تاريخ يوحنا الآمدي امل�سمى الآ�سيوي �أو الأف�س�سي [586 -505م]،
وهو تاريخ بد�أ من عهد ق�سطنطني حتى عهد موريقي يف ثالثة جملدات،
فقد معظمها وحفظ لنا ميخائيل الكبري الكثري من وقائعها.
 -4ت��اري��خ التلمحري ،وه��و ك�ت��اب و�ضعه ديوني�سيو�س التلمحري
البطريرك [845 -818م] املعا�صر لبدايات اخلالفة العبا�سية ،غري �أنه
قرر �أن ي�ضع ذي ًال على تاريخ قورا البطناين ،كما ي�ؤكد ذلك يف مقدمة
كتابه ال��ذي ا�ستوعبه بالكامل ميخائيل الكبري مبا فيه مقدمته ،وقد
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اعتمد على جمموعة كبرية من الوثائق الكن�سية وا�ستوعب كتاب التاريخ
الذي و�ضعه امل�ؤرخ �سرجي ابن القائد ال�سرياين �إيواني�س ر�صفيا [يوحنا
الر�صايف] املعا�صر لزمن الفتوحات .وامل��ؤرخ املذكور مل يكن بعيد ًا من
الناحية الزمنية عن التلمحري نف�سه ورمبا ف�صل بينهما جيالن �أو ثالثة.
�أما كتب التاريخ ال�سرياين الأخرى التي اعتمدناها ب�شكل من الأ�شكال
فهي:
 -1تاريخ الرهاوي املجهول [ ؟1234 -م] ،وهو ي�ضم املعلومات نف�سها
تقريب ًا التي يذكرها امل�ؤرخ ميخائيل الكبري ،ولكن م�شكلة كتاب الرهاوي
املجهول ،ال��ذي اطلعنا عليه باللغة ال�سريانية بالتعاون مع ال�صديق
املرتجم جوزيف �أ�سمر ملكي ،تعاين من م�شكلة تداخل الرواية العربية
الإ�سالمية ،والتي يبدو �أن الرهاوي املجهول كان مط ًال عليها ،فحاول �سد
بع�ض الثغرات يف الروايات ال�سريانية عرب كتب التاريخ العربي ،وهذه هي
امل�شكلة التي نراها يف كتابات الرهاوي املجهول بالن�سبة لفرتة الفتوحات
الإ�سالمية ،فهو مل يحافظ على نقاء الرواية ال�سريانية كما حافظ عليها
ميخائيل الكبري �إىل حد كبري ،بل طعمها بروايات �إ�سالمية.
 -2تاريخ اب��ن العربي [ 1286 -1226م] امل�سمى تاريخ الزمان،
واجلزء املتعلق بالفتوحات الإ�سالمية غري مرتجم للعربية وما زال بلغته
ال�سريانية ،والأمر نف�سه ميكن �أن يقال عنه فيما يتعلق بت�أثره بامل�صادر
العربية الإ�سالمية.
 -3تاريخ الزوقنيني [ ؟ ]774 -املنحول لديوني�سيو�س التلمحري ،فهذا
الكتاب بالإ�ضافة �إىل اخت�صار فقراته املتعلقة بفرتة الفتوح الإ�سالمية،
ف�إنَّه يعاين من ا�ضطراب كبري يف التواريخ ال ميكن الركون �إليه ب�أي �شكل
الرواية ال�سريانية للفتوحات الإ�سالمية
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من الأ�شكال ،وخ�صو�ص ًا يف الفرتة التي جعلناها هدف ًا لبحثنا ،غري �أن
�أهميته ت��زداد عند تناوله للفرتتني الأموية والعبا�سية نظر ًا لأنه ينقل
الأحداث ب�صفته �شاهد عيان.
 -4وعليه ف��إن كتاب مار ميخائيل الكبري هو امل�صدر الأك�ثر �أمان ًا
واطمئنان ًا بالن�سبة لنا فيما يتعلق بالرواية املتعلقة بالفتوح الإ�سالمية،
نظر ًا لعدم وجود �أي ت�أثري من ت�أثريات املراجع العربية الإ�سالمية وغريها
عليه ،ولأنه �أ�شار يف معر�ض اقتبا�ساته �إىل امل�صادر التي نقل عنها ،و�إىل
امل�صادر التي حفظها كما هي ،وعلى اخل�صو�ص تاريخ التلمحري ،الذي
جنزم ب�أنه حفظ معظمه من ال�ضياع.
وحتى عندما ت�سللت الرواية العربية الإ�سالمية بخ�صو�ص جبلة بن
الأيهم �إىل كتاب ميخائيل الكبري ،ف�إنه و�ضعها يف �سياقها الزمني ومل
يقحمها يف �أخبار الفتوحات .فعند حديثه عن ت�سلم الإمرباطور البيزنطي
نقفور لوجيديط احلكم عام 803م معا�صر ًا للخليفة ه��ارون الر�شيد،
ذكر نق ًال عن تاريخ التلمحري ،ب�أنَّ نقفور هذا هو من �أحفاد جبلة بن
الأيهم الذي كان يحكم اليمنيني امل�سيحيني [يق�صد الغ�سا�سنة] وروى
ق�صة �إ�سالمه يف عهد عمر  ثم حجه وواقعة �ضربه للعربي الفزاري،
واحتكام الرجل لعمر  ،ثم فرار جبلة �إىل قبادوقيا ومعاملته معاملة
خا�صة بو�صفه �سليل �أ�سرة ملكية ،حيث ا�ستقر هناك وخلف �ساللة منها
الإمرباطور نقفور.
وعلى الرغم من �أن الق�صة قد تكون �صحيحة جلهة انت�ساب نقفور
املذكور هذا للعرب الغ�سا�سنة� ،إال �أن تفا�صيل ق�صة جبلة مع اخلليفة
عمر  م�أخوذة بتفا�صيلها عن امل�صادر العربية .وهي ق�صة تكت�سب
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م�صداقية ال ب�أ�س بها عندما نعرف �أن راوي الق�صة معا�صر لهارون
الر�شيد وهو البطريرك التلمحري.
وعلى العموم ميتلك كتاب تاريخ ميخائيل الكبري الكثري من امل�صداقية،
التي يحتاجها �أي باحث يف التاريخ ،خ�صو�ص ًا �أننا قارنا بني اقتبا�سات
مار ميخائيل من تاريخ يوحنا الأف�س�سي وبني ما و�صلنا من الن�ص الأ�صلي
لهذا التاريخ ،فوجدناها منقولة بن�صها تقريباً ،وكذلك ميكن �أن يقال عن
النقوالت عن كتاب التلمحري وال�شذرات املن�شورة من الن�ص الأ�صلي يف
املكتبة ال�شرقية (.)77-72 :2
كل ذلك يعزز لدينا م�صداقية كتاب مار ميخائيل الكبري ويجعلنا
نف�ضله على باقي الكتب التاريخية ال�سريانية الأخرى ،وخ�صو�ص ًا فرتة
الفتوحات الإ�سالمية ،رغم �أننا حاولنا قدر امل�ستطاع اال�ستفادة من الكتب
الأخرى التي توفرت لنا.
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متهيد
�شاءت الأقدار �أن يلعب العرب الدور الأهم يف م�صري الإمرباطوريتني
الكبريتني الفار�سية وال��روم��ان�ي��ة البيزنطية ،منذ قتل الإم�براط��ور
الروماين يوليان اجلاحد ،ال��ذي حكم مابني عامي [  363 - 361م]،
على يد حاكم من عرب الغ�سا�سنة يدعى مالك بن عبد القي�س �أو امللك
عبد القي�س ( ،)1()Malechus Podosacisفح�سب رواية امل�ؤرخ الالتيني
�أمياين مار�سلليني ( )Ammiani Marcelliniف�إن «يوليان ( »Julianملا
بلغ الفرات ليلحق بالأ�سطول الذي بناه يف هذا النهر وي�سري به ملحاربة
ال�سا�سانيني ولينقل جي�شه �إىل حيث يلتقي باجلي�ش الآخر الزاحف من
دجلة والطرق الربية ،قدمت له قبائل عربية ( )Saracensالطاعة� ،إال
�أنَّ ه�ؤالء �أنا�س مل يكونوا يُعرَفون هل هم �أعداء �أم �أ�صدقاء؟ ولذلك �صار
الروم على حذر �شديد منهم ،خ�شية االنقالب عليهم عند ال�شدائد).
وذكر هذا امل�ؤرخ�( :إن �سادات القبائل قدّموا �إىل القي�صر تاج ًا من

 - 1يرجع م�ؤرخو الكني�سة وفاة يوليان �إىل قوى �إلهية ،ويعر�ض ميخائيل (اجلزء
الأول الف�صل اخلام�س من املقال ال�سابع �ص  )902جمموعة من هذه الروايات
الإعجازية ولكنه ينقل رواية تقول �إن �أحد �أتباع يوليان العرب قتله.
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ذهب ،ليعبرّ وا عن خ�ضوعهم له .ولقبوه بلقب (ملك كل العرب) فقبل
امللك منهم التاج واللقب ،ملا يف ذلك من �أث��ر معنوي يحدثه يف نفو�س
العرب .وحاربت القبائل ،التي ان�ضمت �إليه ،الفر�س يف معارك �صغرية.
فكاف�أها القي�صر على عملها هذا� .إال �أنَّه مل يقدم لها معونات الذهب
التي كانت تقدم عادة �إىل �سادات القبائل .فا�ستاء الر�ؤ�ساء من ذلك،
وانحاز ق�سم منهم �إىل الفر�س .و�أخذوا يتحر�شون بع�سكر يوليان ،و�أحلقوا
به خ�سائر يف الأرواح ،وباعوا من وقع يف �أيديهم �أ�سري ًا من ال��روم ،يف
�أ�سواق النخا�سة)(.)1
وقد �أدت اخلالفات بني الرومان البيزنطيني والعرب يف الفرتة التالية
ملقتل يوليان ،وحتت ذرائع مذهبية �إىل ن�شوب معارك بني اجلانبني ح�سمت
ل�صالح اجلانب العربي بزعامة امللكة الغ�سانية ال�شهرية ماوية على قوات
الإمرباطور البيزنطي فالن�س يف منطقة اجلوالن على تخوم واليتي فينيقيا
اللبنانية وفل�سطني الثانية ح�سب الت�سميات الرومانية.
وك��ان ل��وق��وف ع��رب ال�شام بزعامة الغ�سا�سنة �إىل ج��ان��ب ال��روم
البيزنطيني يف وجه الفر�س �أكرب الأثر يف وقف التو�سع الفار�سي باجتاه
الغرب وخ�صو�ص ًا يف عهد احلارث بن جبلة وابنه املنذر بن احلارث من
بعده.
وكان لل�سيا�سة اخلرقاء التي اتبعها الإمرباطور البيزنطي ج�ستني
[578-565م] وبعده الإمرباطور طيباريو�س [  ،]582 -578حيال امللك

1 - AMMIANI MARCELLINI HISTORIAE LIBER XXIV.
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الغ�ساين املنذر بن احلارث وابنه النعمان بن املنذر� ،أكرب الأثر يف خروج
عرب ال�شام من معادلة ال�صراع بني الإمرباطوريتني ،حيث متيزت الفرتة
التي �أعقبت الق�ضاء على مملكة العرب الغ�سا�سنة ،ب�سيطرة الفر�س
الع�سكرية ،التي عرب عنها ا�ست�سالم الإم�براط��ور البيزنطي موريقي
( )Mauriceللقوة الفار�سية ،ب�شكل �أو ب�آخر ،وعقده �صلح ًا غري متكافئ
مع خ�صوم مملكته التقليديني(.)1
وقد عادت احلرب لتندلع جمدد ًا بعد مقتله على يد الإمرباطور فوكا�س
( ،)Phocasحيث و�صلت الأم��ور �إىل مرحلة احتالل القوات الفار�سية
كامل بالد ال�شام (614-613م) يف �أيام ك�سرى برويز [  628 - 590م]
ال��ذي هاجم الإمرباطورية البيزنطية وا�ستوىل على م�صر وفل�سطني،
وقطع بذلك عنها �شرايني التجارة العاملية املهمة وهذا ما �سنتناوله يف
الف�صل التايل من هذا الكتاب.

 - 1ا�سرت�سل امل�ؤرخ ال�سرياين يوحنا الأف�س�سي ب�سرد تفا�صيل هذه الوقائع و�ضمنها
كتابه تاريخ الكني�سة ،ولال�ستزادة والتو�سع ميكن مراجعة م�ؤلفنا كني�سة العرب
املن�سية.
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الفرس والروم
قبيل ظهور الرسالة احملمدية
تويف ملك الفر�س ك�سرى �أنو�شروان عام 579م بعد حكم طويل دام
ثمانية و�أرب�ع�ين ع��ام�اً ،امتاز ب��احل��روب الطاحنة بني الإمرباطوريتني
الفار�سية والبيزنطية( ،)1وت�سلم احلكم من بعده ابنه هورامزدا ف�سار
على �سنَّة �أ�سالفه؛ فقتل بع�ض �أ�شقائه وفق�أ عيون البع�ض الآخ��ر(،)2
وافتعل م�شكلة مع الإمرباطور البيزنطي طيباريو�س الذي كان قد عقد
اتفاق �سالم مع �أنو�شروان ،فن�شبت حرب بني اجلانبني نتج عنها هزمية
منكرة للفر�س ،وقد عني طيباريو�س القائد موريقي (موري�س) قي�صر ًا
فتوىل احلكم بعد وفاته �سنة 581م .ومع و�صول موريقي �إىل ال�سلطة بد�أ
عهد جديد بني الروم والفر�س ،فبعد وفاة هورامزدا حكم الفر�س ك�سرى
بن هورمزدا ،فلم يخ�ضع له �أي من ال�شخ�صيات البارزة يف امل�شرق ،بل
ا�ستهانت به هذه ال�شخ�صيات كملك فتى ومتردت عليه .وكان من �أبرز
املتمردين قائد يدعى بهرام ال��ذي ان�ضم �إليه ع��دد كبري من ال�شعب
 - 1ت ي �ص  ،110وت خ ج � 3ص .229
 - 2ت ي� ،ص .117
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الفار�سي .فالتج�أ ك�سرى بن هورامزدا �إىل موريقي [ موري�س] ملك الروم.
و�أر�سل �إليه ر�سالة �سرية مع قائد جي�ش الروم يف تراقيا �إيواني�س ر�صافيا
[ يوحنا الر�صايف] ،م�ستعر�ض ًا ما حدث له ،ومبدي ًا ا�ستعداده لزيارته �إن
�أذن له .ففرح امللك وعاهده على امل�ساعدة يف كل �شيء .فجاء ك�سرى �إىل
الرها فرحاً ،فقبله �إيواني�س ر�صافيا يف بيته ،وكتب �إىل موريقي متعهد ًا
ب�أن يكون عبد ًا له .ف�أجابه :بل �صديقاً ،وتعهد باحرتامه ك�أب البنه ،ومكث
يف بيت �إيواني�س حتى و�صله اجلواب من امللك.
ألف جندي بقيادة �إيواني�س
فزود موريقي ك�سرى بجي�ش قوامه ع�شرون � َ
ر�صافيا ،و�آخر بقيادة ان�سطا�س قوامه ع�شرون �ألف ًا �أخرى من الأرمن
وبوقالنيني ،و�أر�سل معهم  14قنطار ذهب كنفقات فت�سلمها ك�سرى وعاد
�إىل بالده� .أما املتمردون فت�أهبوا للقتال ،وان�ضم رومينان الفار�سي �إىل
ك�سرى ومعه ع�شرة �آالف جندي ،وبد�أت احلرب فهزم املتمردون وهربوا
فقب�ض عليهم وقتلوا با�ستثناء الذين ان�ضموا �إىل ك�سرى .وبذلك خ�ضعت
مملكة فار�س ب�أ�سرها للملك اجلديد .و�أغدق ك�سرى على جيو�ش الروم
عطايا وفرية� ،إ�ضافة �إىل �أربعمائة درهم لكل جندي ،كما �أر�سل هدايا
ثمينة و�أحجار ًا كرمية ملوريقي ،و�أعاد دارا ور�أ�س العني �إىل الروم ،بعد �أن
كان والده قد احتلهما عام 572م .وبناء على طلب ك�سرى ،زوجه موريقي
ابنته ماريا فرافقها �أ�ساقفة ونفر من ال�شعب .وبنى ك�سرى ثالث كنائ�س
فخمة ،و�ساد ال�سالم بني اململكتني(.)1
 - 1ت م املوجود داخل ت خ  ،ج � 3ص .261
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مقتل موريقي:

غري �أن موريقي الذي حقق ال�سالم مع الفر�س [باتفاق بنوده كانت
ل�صالح الروم] ،جترب وتعجرف و�أهان كبار رجاالت اململكة واجلي�ش وقطع
عنهم الرواتب ،و�أخذ ال�شك ي�ساورهم عندما بد�أ البلغار ي�سرقون مناطق
تراقية ،فت�صداهم الروم بقيادة فيليفيق�س وهزموا البلغار وعادوا.
ورغم كل ذلك مل يدفع امللك الرواتب .فاجتمعوا وقالوا له :ولئن �أحل
اهلل ال�سالم يف عهدك ،فال�سالم وحده ال يقيت الفر�سان ما مل يت�سلموا
حقوقهم .ف��إن مل تعطنا حقوقنا ،فنحن منذ الآن �أع��دا�ؤك .فلم ي�أبه
لتهديدهم بل �سخر منهم .فطلبوا �إىل �أخيه بطر�س �أن يتزعمهم ف�أبى
و�أخرب موريقي بالأمر ،فخاف وهرب واختفى يف خلقيدونية.
فن�صب
يرا و�صل اجلي�ش �إىل العا�صمة فلم يعرث على موريقيَّ ،
و�أخ� ً
�شيخ ًا و�ضيع ًا يدعى فوقا [فوكا�س] ملكاً .وملا عرثوا على موريقي �أتوا به
�إىل العا�صمة وقتلوا �أوالده �أمامه ثم قتلوه ،وتوىل احلكم بعده [ب�شكل
ر�سمي] فوقا وكان ذلك حوايل �سنة 602م(.)1

 - 1ت خ ،ج �3ص  ،264وت ز� ،ص  .51وهنا يوجد تعار�ض يف املعلومات بني كتاب هذه
التواريخ يف فرتة حكم موريقي ،فميخائيل يجعلها ع�شرين �سنة ويقول الزوقنيني
�أن هناك ملكني دعيا موريقي فالأول الذي مات �سنة 602م هو غري موريقي الذي
مات �سنة  ،612وهذا اخللط ي�ؤيده �سيغال م�ؤلف كتاب الرها .وهذا التمييز بني
موريقني ،ال يت�ساوق مع الأحداث لأن ك�سرى اتخذ مقتل موريقي ذريعة للهجوم على
الإمرباطورية البيزنطية ونق�ض ال�سالم الذي �ساد طيلة فرتة حكم موريقي.
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عودة احلرب بني الروم والفر�س

لقد ت��أمل ك�سرى ملك الفر�س لدى �سماعه �أن ال��روم قتلوا موريقي
و�أوالده ،فلب�س ال�سواد ،و�أمر كبار رجاله �أن يفعلوا كذلك .و�أقام مناحة
لعدة �أي ��ام ،وك��ان��ت امل��راث��ي تتلى على م�سامع �شعب ف��ار���س ،ج��زاء ما
�صنعه موريقي من جميل لك�سرى وململكة فار�س .ثم �أخذ يتحني الفر�صة
لل�سيطرة على مملكة الروم ،فتظاهر ب�أنه يريد االنتقام من الذين �أ�ساءوا
�إىل امللك .فقال على م�سمع جيو�شه� :أيها الزعماء وقواد جيو�ش مملكتي.
من منكم م�ستعد لتنفيذ رغبتي يف االنتقام الذي �س�أنزله مبملكة الروم.
فربز رومنيان اخلبري ب�ش�ؤون احلرب ووقف يف الو�سط و�شبك يديه وقال
للملك� :أين م�ستعد لتنفيذ �إرادتك و�أواجه الروم دون �أن �أرحم �شيوخهم
�أو �شبانهم .ففرح امللك وقال له :من الآن لن تدعى رومنيان ،بل �شهربرز
الذي يعني اخلنزير الربي .فجهز جي�ش ًا واجته نحو بالد الروم.
ويف ال�سنة  915يونانية [ 604م] ،وهي ال�سنة الثانية لفوقا ،احتل
الفر�س دارا ودخ�ل��وا ط��ور عابدين وحلوا يف ح�صن كيفا م��دة �سنتني
دون �أن ي�ؤذوا �أحد ًا غري الروم الذين كانوا يقتلون حيثما وجدوا .ف�سلم
احل�صن بيد الفر�س .فلما �سمع الروم يف ماردين تركوا احل�صن وهربوا،
فدخل الرهبان الكهنة ح�صن ماردين فجاء الفر�س ملحاربتهم ،فطلبوا
�إىل با�سيليو�س �أ�سقف كفرتوثا �أن ي�أذن لهم بقتل الفر�س .ويف �سنة 918
يونانية [ 607م] �سلم ح�صن ماردين املنيع �إىل الفر�س .ويف تلك ال�سنة
عينها احتلوا �آمد(.)1
 - 1ت خ ،ج � 3ص .269
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ويذكر امل�ؤرخ الزوقنيني يف هذه الفرتة خرب ًا عن قيام ملك الروم فوقا
(فوكا�س) بفر�ض التعميد واعتناق امل�سيحية على جميع اليهود الواقعني
حتت �سلطانه ،ف�أر�سل قائده كيوركي �إىل فل�سطني لكي يلتزم اليهود
بالتعميد ،وعندما تلك�أ ر�ؤ�سا�ؤهم قام الروم بتعميدهم جميع ًا بالقوة(.)1
م�صرع فوقا:

ويف ال�سنة ال�سابعة لفوقا� ،سيطر الفر�س على بع�ض مقاطعات الروم
حتى الفرات ،ويف �سنته الثامنة وهي �سنة  921يونانية [ 610م] ،اجتاز
الفر�س الغرب عن طريق الفرات وا�ستولوا على منبج وقن�سرين وبريوا
(حلب) و�أنطاكية ،وفيما كان الفر�س يحتلون ،كان فوقا يفتك بالزعماء
و�سواهم ،حتى نق�ص عدد الأحرار واملقاتلني ،ف�شاعت �أخبار فوقا ال�سيئة.
وك��ان يف �إفريقية ،بطريقان قويان ا�سم الأول غريغوريو�س والآخ��ر
هرقل .فاتفقا ومتردا على فوقا ،و�أر�سال �أوالدهما على ر�أ�س اجليو�ش،
ومت االتفاق على �أن ي�سلك �أحدهم طريق البحر والثاين طريق الرب ،ومن
و�صل �أوالً ،ين�صب ملكاً ،ويعني الآخر قي�صراً .فو�صل �إىل الق�سطنطينية
�أو ًال هرقل بن هرقل الذي �سلك طريق البحر وكانت الرياح مواتية .فلما
�سمع �أهل املدينة فرحوا جد ًا واندفعوا ال�ستقباله و�أدخلوه باحتفال مهيب.
وقتل فوقا من قبل الروم ،وعومل مبثل ما عامل .لقد بد�أ حكم هرقل �سنة
 922يونانية [ 611-610م]� .أما الفر�س فاكت�سحوا يف الفرتة الالحقة [بني
 - 1ت ز� ،ص .52 -51
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عامي  ]614-613والية �سورية [مركزها حم�ص] ووالية فينيقيا [دم�شق
ولبنان وال�ساحل] و�أرمينيا وقبادوقية [بالد غربي الأنا�ضول] وفل�سطني
[بوالياتها الأوىل والثانية والثالثة] ،واحتلوا غالطية وبابال الداخلية حتى
خلقيدونية ،فيما كان الروم منهمكني يف �سفك دماء بع�ضهم البع�ض .وقد
�أثار يهود �أنطاكية يف �أثناء ذلك فتنة وقتلوا عدد ًا كبرياً ،بينهم �أن�سطا�س
البطريرك اخللقيدوين(.)1

 - 1ت خ ،ج � 3ص .269
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هرقل ملكاً
يف ال�سنة التي ملك هرقل على الروم�[ ،أي  610م] حدث ك�سوف ملدة
�أربع �ساعات ،وانحب�ست الأمطار ،وهلكت الزروع ،واختفت احلبوب فحدثت
جماعة ..وفيها جاء قوم من والية العربية�[ ،أي من بالد الغ�سا�سنة] �إىل
والية �سورية [التي مركزها حم�ص] ،ف�سبوا ونهبوا ودمروا عدة مناطق
وقتلوا الكثريين ،و�أحرقوا دون رحمة �أو �شفقة(.)1
هرقل يطلب ال�سالم من الفر�س:

لقد بد�أ حكم هرقل �سنة  922يونانية وهي ال�سنة الـ  21لك�سرى ،وقتل
فوقا من قبل الروم الذين قتلوا موريقي و�أوالده .ولدى ت�سلمه عر�ش اململكة،
�أر�سل هرقل وفد ًا �إىل ك�سرى ملك الفر�س ين�شد ال�سالم ،وقال :لقد قتلنا
فوقا لأنه قتل �صديقكم امللك موريقي .اعتقاد ًا منه ب�أنه من املمكن �أن تتم
امل�صاحلة مبثل هذه املراوغات ،غري �أن ك�سرى مل ينخدع .فهو مل يكتف
بعدم عقد ال�صلح مع الروم ،بل �أخذ منهم عدة مناطق يف تلك ال�سنة التي
ملك فيها هرقل ،حيث �أغار الفر�س على �أنطاكية واحتلوها ،فا�شتبكت
 - 1ت خ ،ج� 3ص .291
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جيو�ش الروم مع الفر�س وهزم الروم بعد �أن �أجهز الفر�س على عدد كبري
منهم(.)1
فتوحات الفر�س:

ويف ال�سنة الثانية لهرقل وال�سنة الـ  22لك�سرى ،احتل بهرام قائد جي�ش
الفر�س قي�صرية قبادوقية وقتل ربوات من �سكانها و�سبى ونهب ثم عاد.
ويف ال�سنة الرابعة لهرقل� ،أخ�ضع �شهربرز دم�شق للفر�س.
ويف ال�سنة التالية [اخلام�سة لهرقل] ا�ستوىل على اخلليل وحو�ض
الأردن.
ويف ال�سنة ال�ساد�سة لهرقل ،احتل �شهربرز �أور�شليم [بيت املقد�س]
ودخلها وقتل ت�سعني �ألف ًا من �سكانها ،وكان اليهود ي�شرتون امل�سيحيني من
الفر�س بقيمة زهيدة ويقتلونهم.
وقد �أ�سر الفر�س زكريا �أ�سقف �أور�شليم اخللقيدوين و�أر�سلوه �إىل
فار�س ب�صحبة خ�شبة ال�صليب .كما �أجلوا اليهود الذين كانوا ي�شرتون
امل�سيحيني ويقتلونهم ،ومل يرتكوا يف �أور�شليم و�ضواحيها يهودي ًا واحداً.
ويف ال�سنة التالية [ال�سابعة لهرقل] ،دخل �شهربرز م�صر واحتلها،
وفتح الإ�سكندرية وقتل العديد من �أهلها ،كما �أخ�ضع لفار�س ليبيا �أي�ض ًا
حتى حدود احلب�شة.

 - 1ت خ ،ج� 3ص .292
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ويف تلك ال�سنة نف�سها ،غزا �شهرين الفار�سي خلقيدونية واحتلها
بالقوة وفتك ب�أهلها فتك ًا ذريعاً ،ثم عاد �ساملاً.
وهكذا ب�سط الفر�س نفوذهم على بالد ال��روم ،ويف ما بني النهرين
و�سورية وقيليقية وفل�سطني وم�صر و�ساحل البحر برمته ،ونهبوا و�أ�سروا
�شعب ًا ال ح�صر له .وجلبوا �إىل فار�س ثروات وعبيد ًا وغريها من الأ�شياء،
و�أعمدة املرمر وقطع ًا كثرية جد ًا من املرمر ،من رومية و�سورية وبقية
مناطق الغرب.
ويف هذه الأثناء عني هرقل ابنه ق�سطنطني قي�صراً ،لري�سله على ر�أ�س
جي�ش ملحاربة الفر�س الذين كانوا قد �سيطروا على ق�سم من بالد الروم،
ممتد من �ساحل بحر بونط�س [البحر الأ�سود] حتى امل�شرق.
ويف هذه الأثناء برز ا�سم حممد  يف العربية الداخلية�[ ،أي اجلزيرة
العربية] حني كان يقوم برحالت جتارية �إىل والية العربية [التي عا�صمتها
ب�صرى] وفل�سطني(.)1

 - 1ت خ ،ج� 3ص .2931
الرواية ال�سريانية للفتوحات الإ�سالمية

31

قيام دولة اإلسالم يف يثرب
يف �سنة  933يونانية ،والثانية ع�شرة لهرقل ،والـ  33لك�سرى ،بد�أت
دولة العرب (امل�سلمني) عندما جاء �إىل منطقة يرثب ،حممد  من
قبيلة قري�ش ،وقال �إنه نبي ،ودعى �أتباعه «م�سلمني» �أو «�إ�سماعيليني �أو
هاجريني» ن�سبة �إىل هاجر و�إ�سماعيل ،و�سرقيني ن�سبة �إىل �سارة(،)1
ومذيانيني �أبناء قنطور .ولكن ولأنْ تعددت ت�سميتهم ،غري �أن ا�سمهم
العام هو «العرب» وهم يطلقون على نف�سهم هذه الت�سمية وهي م�أخوذة
من العربية اخل�صبة التي هي موطنهم ،وهي املنطقة املح�صورة بني نهر
الفرات �شما ًال حتى البحر اجلنوبي ،ومن البحر الأحمر حتى خليج بحر
فار�س �شرقاً.
كان حممد بن عبد اهلل  يذهب �إىل فل�سطني للتجارة ..و�إذ ر�أى �أبناء
�شعبه يتعبدون للحجارة واخل�شب وغريها من املخلوقات .. ،طرح عبادة
اهلل على �أبناء �أمته ف�أطاعته قلة يف بادئ الأمر ،ثم �أخذوا بالتزايد ،و�إذ

 -1ال�سرا�سني �أو ال�سراكني ( )Saracensهي الت�سمية التي كان يطلقها الروم على
العرب ولتف�سري ذلك راجع درا�سة ديفيد غراف�س� ،أ�صل ا�سم العرب يف الالتينية،
من�شورات دار قدم�س 2003م.
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قوي �أخذ ي�أمرهم ر�سمي ًا ب�إطاعة اخلالق ،مرهب ًا حين ًا ومرغب ًا حين ًا �آخر،
وحينا ميتدح �أر�ض فل�سطني بقوله :لقد �أعطيت تلك الأر�ض الطيبة لأولئك
النا�س ،نظر ًا �إىل �إميانهم باهلل الواحد .وقال لهم �أي�ضاً� :إذا �أطعتموين
ونبذمت هذه الآلهة الباطلة و�آمنتم باهلل الواحد ،ف�إن اهلل �سيعطيكم تلك
الأر�ض الطيبة ..........وو�ضع للم�سلمني �شريعة قال �إن اهلل �أنزلها عليه.
فعلمهم �أن ي�ؤمنوا ب�إله واحد خالق الكل و�أقنوم واحد مل يولد ومل يلد
ومل يكن له كفء �أو �شريك .وهو يقبل �أ�سفار مو�سى والأنبياء وق�سم ًا من
الإجنيل ،لكنه ترك معظمه ،ومال �إىل الأمور الب�سيطة.
�أما نظرته �إىل امل�سيح فهي� :أن امل�سيح هو ال�شخ�ص الذي تنب�أ عن
جميئه الأنبياء ،لكن ك�إن�سان بار ونبي ك�سائر الأنبياء ،ولي�س ك�إله �أو ابن
اهلل كما ن�ؤمن نحن امل�سيحيني ،غري �أنه �أكرب من �سائر الأنبياء لأنه مل يولد
من زواج بل بكلمة اهلل نفخها يف مرمي كما نفخ يف �آدم فخلق من الرتاب،
ثم نفخ فيه الروح القد�س فا�ستقام ،لذا فهم ي�سمونه �أحيان ًا كلمة اهلل
وروحه ،على اعتبار �أنه عبد وخليقة كلمة اهلل ،وهذا بد ًال من عبارة (ابن
اهلل) التي نتداولها نحن ،لأنه ولد منه دون �أمل كوالدة الكلمة من العقل،
�إنهم ينظرون �إليها نظرة مادية ،ويتهموننا ب�أننا ن�ؤمن ب�أن اهلل �أولده من
امر�أة وهي ،يف نظرهم ،مرمي �أخت هارون ومو�سى� .أما عن �صلب اليهود
للم�سيح ف�إن معظمهم ال يعرتفون به ،لكنهم يقولون� :إن اهلل �ألقى �شبهه
على �أحد تالميذه ف�صلب ومات� ،أما امل�سيح فتوارى ،حيث �إنَّ اهلل �أخذه
�إىل الفردو�س� .إنهم ي�صلون خم�س مرات يف اليوم ،ويف كل �صالة يركعون
�أرب��ع ركعات .ي�ؤمنون بقيامة الأم��وات واحل�ساب واملجازاة ،كل بح�سب
�أعماله� .إنهم مغرمون مبحبة العامل  ..والأك��ل وال�شرب واللب�س وتعدد
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الزوجات .وال مانع من �أن يطلق �أحد زوجته ويتزوج ب�أخرى ،ي�صومون
ثالثني يوم ًا طوال النهار ،وي�أكلون طوال الليل حتى الفجر ،يتو�ض�ؤون
باملاء قبل ال�صالة ويغ�سلون �أع�ضاءهم ،ويف حالة اقرتابهم من املر�أة
�أو االحتالم ،يطهرون ج�سمهم كله ومن ثم ي�صلون .وقبلتهم هي الكعبة
حيثما كانوا ،وهم ميار�سون اخلتان ذكور ًا و�إناثاً .دون �أن يتقيدوا ب�شريعة
مو�سى التي تق�ضي ب�أن يتم اخلتان يف اليوم الثامن ،لكنهم يختنون يف �أية
�سن كانت(.)1

 - 1هذا الن�ص هو معظم التقرير الكن�سي الذي �أعده رجال دين �سريان عندما
ظهرت الدعوة الإ�سالمية ،ملخ�صني ما عرفوه عن هذا الدين اجلديد ،رغم ما يف
ذلك من بع�ض املغالطات التي �أ�ضيفت يف فرتات الحقة ومل نر فائدة يف ن�شرها.
وقد ورد يف تاريخ ميخائيل الكبري (ت خ ،ج� 3ص  )300 -298ويف تاريخ الرهاوي
املجهول بالن�ص نف�سه (�ص  ،)141 -139وكذلك يف تاريخ ابن العربي ب�شيء من
الت�صرف ،وبكثري من االخت�صار يف تاريخ الزوقنيني املنحول (�ص .)52
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الفصل األخري
من صراع الروم والفرس
يف ال�سنة الثانية ع�شرة لهرقل [ 622م] عاد ال��روم واحتلوا م�صر
وطردوا الفر�س ،و�أثار قور�س ا�ضطهاد ًا على امل�ؤمنني [الأقباط] هناك.
وعلى م�ؤمني �سورية [ال�سريان] لل�سبب نف�سه.
وبعد �أن زال نفوذ الفر�س وحكم ال��روم واحتلوا مدن ًا يف �سورية
وبني النهرين ،جاء امللك هرقل �إىل �سورية وو�صل �إىل الرها فا�ستقبله
ال�شعب والكهنة والرهبان ،فانده�ش و�أثنى على كرثة الرهبان .وملا عرف
عقيدتهم ،قال لبع�ض الذين معه ،كيف يجوز لنا �أن نرتك هذا ال�شعب
الرائع بعيد ًا عنا ،فدخل املدينة واهتم مب�صاحلة اجلانبني.
ويف العيد ق�صد كني�ستنا الأرثوذك�سية [ال�سريانية] و�أبدى احرتام ًا
فائق ًا لل�شعب ،ويف نهاية القدا�س تقدم ليتناول الأ�سرار كعادة امللوك
امل�سيحيني ،فمنعه �أ�شعيا �أ�سقف املدينة عن التناول ،وقال� :إن مل حترم
جممع خلقيدونية وطوم�س الون حتريرياً ،ال �أ�سمح لك �أن مت�س الأ�سرار،
فغ�ضب هرقل وطرد الأ�سقف من الكني�سة الكربى و�سلمها للخلقيدونيني،
وخرج من الكني�سة �أي�ض ًا مع الأ�سقف والزعماء الذين كانوا على ر�أ�س
�آل ر�صفيا و�آل تلمحري و�آل قو�سما بن �أراباي وغريهم ،الذين جهزوا
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الكني�سة بجميع �آنيتها و�أوقافها ،وكانوا يتوقعون �أن يعودوا �إىل الكني�سة
مع الأ�سقف بعد مغادرة امللك.
وملا ذهب امللك �إىل منبج ،قابله البطريرك �أثنا�سيو�س يرافقه 12
�أ�سقف ًا هم :توما �أ�سقف تدمر ،با�سيليو�س �أ�سقف حم�ص� ،سرجي�س
�أ�سقف عو�ص ،يوحنا �أ�سقف قورو�س ،توما �أ�سقف منبج ،دانيال �أ�سقف
حران� ،أ�شعيا �أ�سقف الرها� ،ساويرا �أ�سقف قن�سرين� ،أثنا�سيو�س �أ�سقف
�أرابي�سو�س ،قوزما �أ�سقف �أبيفانيا قيليقيا� ،ساويرا �أ�سقف �شمي�شاط.
و�أم�ضوا لديه  12يوم ًا يناق�شونه ،فطلب منهم من�شور ًا يت�ضمن عقيدتهم
فقدموا له املن�شور املذكور �أعاله ،فلما قر�أه امتدح �إميانهم ،وطلب �إليهم
�أن يناولوه ويقبلوا الوثيقة التي �أ�صدرها والتي فيها يعرتف بطبيعتني
متحدتني للم�سيح ،و�إرادة واح��دة وفعل واحد مثل كريل�س ،غري �أنهم
الحظوا �أنه يتفق مع ن�سطور والون فرف�ضوها ،فغ�ضب هرقل وكتب �إىل
كافة �أنحاء اململكة يقول :كل من ال يقبل جممع خلقيدونية يقطع �أنفه
و�آذانه وينهب بيته.
وا�ستمر هذا اال�ضطهاد مدة غري ي�سرية ،فقبل العديد من الرهبان
املجمع .وظهر غ�ش ره�ب��ان جماعة م��ارون واملنبجيني واحلم�صيني
واملناطق اجلنوبية .وهكذا قبل معظمهم املجمع واغت�صبوا الكنائ�س
والأدي ��رة ،ومل ي�سمح هرقل لأح��د من الأرثوذك�س بزيارته ،ومل يقبل
�شكواهم ب�صدد اغت�صاب كنائ�سهم .و�إن اهلل �إله النقمة الذي وحده له
ال�سلطان على كل �شيء ،هو الذي يغري امللك كما ي�شاء ويعطيه ملن ي�شاء،
ويقيم عليه ال�ضعفاء� ،إذ ر�أى خيانة الروم الذين كانوا ينهبون كنائ�سنا
و�أديرتنا كلما ا�شتد �ساعدهم يف احلكم ،ويقا�ضوننا بال رحمة ،جاء
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من اجلنوب ب�أبناء �إ�سماعيل ،لكي يكون لنا اخلال�ص من �أيدي الروم
بوا�سطتهم� .أما الكنائ�س التي كنا قد فقدناها باغت�صاب اخللقيدونيني
�إي��اه��ا ،فبقيت بيدهم ،لأن العرب ،ل��دى دخولهم املدينة� ،أبقوا لكل
طائفة ما بحوزتها من الكنائ�س .وقد فقدنا يف هذه الفرتة كني�سة الرها
الكربى وكني�سة حران ،غري �أن فائدتنا مل تكن ي�سرية ،حيث �إننا حتررنا
من خبث الروم ومن �شرهم وبط�شهم وحقدهم املرير علينا ،ومتتعنا
بالطم�أنينة(.)1
يف ال�سنة الأوىل ملحمد  ،احتل �شهربرز الفار�سي �أنقورا ثم رود�س،
وعامل ك�سرى الذين وقعوا حتت �سيطرته بالق�سوة ،حتى �إنَّ الل�سان
ليعجز عن احلديث عن ال�ضيقات وال�سلب وال�ضرائب وال�سبايا والقتل
التي حدثت يف �أعقاب انت�صار ك�سرى الفر�س(.)2
ت�شتت كلمة الفر�س

ويف �سنة  936يونانية وهي ال�سنة الـ  15لهرقل [ 625م] والـ  35لك�سرى
والرابعة ملحمد  ،غزا �شهربرز وقدريكني ،الق�سطنطينية واجتازت
جيو�شهم �إىل تراقيا ،ومنها غزوا اجلهة الغربية ،فاحتلوا املدينة مدة
�سنة و�ضيقوا عليها اخلناق حتى مل يبق �أمل يف �إزاحته ،ولكن اخلال�ص
جاءهم على حني غرة .فقد و�صل �إىل م�سامع ك�سرى �أن �شهربرز ي�ستهني
 - 1ت خ ،ج� 3ص.302 -301
 - 2ت خ ،ج� 3ص .302
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به وي�صفه باملتعجرف ال��ذي يفتخر بن�صر لي�س من �صنائعه .ف�أبلغ
قدريكني ليقطع ر�أ�سه ،لكن الروم قب�ضوا على حامل الر�سالة ،فلما عاد
هرقل بالأمر ،ا�ستدعى �شهربرز و�أق�سم له بخ�صو�ص حقيقة ت�آمر ك�سرى
عليه .ففكر �شهربرز يف خدعة ،فغري ر�سالة ك�سرى و�أدخل عبارة «ويقتل
مع �شهربرز  300من القادة».
فلما تليت الر�سالة قال �شهربرز لقدريكني� ،أيح�سن لك �أن تفعل هذا؟
فغ�ضب القادة جد ًا و�أخذوا ي�سخرون من ك�سرى ،وعقدوا �صلح ًا مع هرقل
و�أعطى الفر�س هرقل بع�ض الرهائن تنفيذ ًا لل�شرط الذي بينهم ،ومن
بني الرهائن ابن �شهربرز .وعاد الفر�س.
ف�أر�سل هرقل �إىل خاكان ملك اخلزر يطلب � 40ألف جندي ليحارب
ملك الفر�س .ف�أجابه� :سيغادر اجلي�ش باب ق�سفيا ويلقاك حيثما ت�شاء.
فوعد هرقل ،لقاء ذلك� ،أن يزوج ابنته �أودي�سا من خاكان.
فاجته هرقل �صوب �أرمينيا ،و�أي��ة منطقة بلغها ،ك��ان يطرد منها
الفر�س ،ويقيم فيها روم��ان�اً .فلما �سمع ك�سرى �أن �شهربرز قد مترد
و�أن هرقل يتجه نحو بالده� ،صغرت نف�سه و�ضاق ذرعاً ،فجمع الفر�س
بالروم وهزم الفر�س وقتل قائدهم .وملا بلغ ك�سرى مقتل ق��واده ،هرب
من �سقرتا ،تارك ًا �أمواله وثرواته ،فطارده هرقل ودخل قلعة �سقرتا ونهب
الرثوة و�أحرق املدينة.
يف �سنة  932يونانية والـ  17لهرقل [ 627م] والـ  37لك�سرى والـ 6
ملحمد  ،اختفى نور ن�صف كرة ال�شم�س ،وا�ستمر من ت�شرين الأول حتى
حزيران ،واعتقد النا�س �أن قر�ص ال�شم�س لن يعود كما كان ..يف هذه
ال�سنة انت�شر وباء الطاعون يف فل�سطني وراح �ضحيته عدة ربوات.
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مقتل ك�سرى على يد ولده

و�أطلق �شريي بن ك�سرى من ال�سجن حيث كان والده قد زجه فيه .فلما
علم بهروب والده ،طارده وحلق به وقتله وت�سلم احلكم.
وع��اد هرقل لي�شتي يف �آث��ور [بالد اجلزيرة الفراتية] على �أم��ل �أن
يطارد ك�سرى فيما بعد ،غري �أن �شريي �أخربه بقتله والده ،فعقد �صلح ًا
معه ا�شرتط فيه مغادرة الفر�س مناطق الروم وعودتهم �إىل بالدهم.
فوجه من ثم هرقل �أنظاره �إىل مناطق �سورية التي غادرها الفر�س،
و�أر�سل �إليها ثاودريقي �أخ��اه� .أما الفر�س ،ف�إذ علموا بعهد ال�صلح من
ر�سائل �شريي و�شهربرز ا�ستخفوا به وقالوا :لن نخ�ضع ل�شريي.
وكان اليهود ي�ساعدون الفر�س حقد ًا منهم على امل�سيحيني .فلما و�صل
ثاودريقي �إىل الرها �شتموه و�سخروا منه وقاوموه وتزاحم الفر�س ،ووعدوا
�أن يرتكوا املدينة .و�أن رج ًال يهودي ًا يدعى يو�سف ،خ�شي �أن يهلل ال�شعب،
رمى بنف�سه من ال�سور لي ًال وذهب �إىل هرقل يف تلال ،والتم�س منه �أن ي�شري
�إىل ثاودريقي ليغفر لهم �إ�ساءتهم .فلما دخل ثاودريقي الرها و�أخرج
الفر�س ،جمع اليهود ،وما �إن با�شر بقتلهم حتى و�صل يو�سف حام ًال �أمر ًا
بعدم الإ�ضرار بهم ،ثم جاء هرقل �إىل الرها ،ومن هناك اجتاز �إىل مدن
�سورية.
وفاة �شريي وت�شتت احلكم

تويف �شريي الفار�سي �سنة  940يونانية [ 629م] بعد حكم دام ت�سعة
�أ�شهر ،وخلفه ابنه �أرد�شري مدة �سنة وع�شرة �أ�شهر ،لكن �شهربرز قتله
وت�سلم احلكم ،وثبت العهود بينه وبني الروم.
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ويف �سنة  941يونانية ،والـ  20لهرقل [ 630م] والثانية لأبي بكر ،
غادر الفر�س م�صر وفل�سطني وكافة مناطق الروم ،وعادوا �إىل فار�س حيث
انق�سموا على بع�ضهم ،فتبع ق�سم منهم �شهربرز وان�ضم الق�سم الآخر �إىل
قدريكني .فا�ستنجد �شهربرز بهرقل ،ف�أر�سل جي�ش ًا لنجدته فقتل قدريكني
وحكم �سنة واح��دة ،ثم قتله �أحد �أقاربه وكان �صديق ًا لك�سرى ،فخلفته
يف حكم الفر�س بارم ابنة ك�سرى لب�ضعة �أ�شهر وماتت ،فخلفتها �أختها
زريوندخت وخالل �سنتني ،ت�سلم العديد منهم احلكم يف فار�س ورحلوا
وهم� ،شهربرز ،بارم ،ك�سرى ،فريوز زريوندخت ،وهرمزد.
�أحداث متنوعة:

بعد قيام دولة امل�سلمني [يف املدينة] ب�سبع �سنوات( )1تويف حممد ،
فخلفه �أبو بكر  ملدة �سنتني و�سبعة �أ�شهر( ..)2عاد الرهاويون من بالد
فار�س ،والذين تخلفوا اعتربوا جالية� .أما هرقل ف�سقط لتعديه النامو�س
باتخاذه مرطينا ابنة �أخيه زوج��ة ،و�أجن��ب منها ابن ًا غري �شرعي هو
هرقلون.
بعد �أن �أدّب قورا الرها ،ونهبت ف�ضة الكني�سة القدمية و�آنية كافة
الكنائ�س والف�ضة املحالة بها امل��ذاب��ح وقبة املذبح و�أعمدته الأربعة
 - 1تويف الر�سول العربي  يف ال�سنة �ضحى يوم االثنني  12ربيع الأول عام 11
للهجرة املوافق  8حزيران عام  632وذلك يف املدينة املنورة.
 - 2ا�ستمرت خالفة �أبي بكر  قرابة ال�سنتني و�أربعة �أ�شهر.
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والأعمدة الأخرى ،و�أر�سل �إىل ك�سرى �أكرث من مئة �ألف رطل� ،أمر ك�سرى
�أن ي�سبى الرهاويون �إىل فار�س بال�سرعة املمكنة ،وكان املرزبان فيها رج ًال
حكيماً ،فر�أى من الأف�ضل �أن ال يجلوا دفعة واحدة ،بل على دفعات ،على
�أمل �أن ي�صل عفو من امللك ،وبعد �أن �أر�سل �أول دفعة ،بلغه �أن هرقل متجه
نحو فار�س ،فظل ما تبقى من ال�شعب يف الرها(.)1

 - 1ت خ ،ج� 3ص  .305 -303وين�سب امل�ؤرخ التلمحري جميع املعلومات ال�سابقة
لكتاب تاريخي و�ضعه �سرجي بن �إيواني�س ر�صفيا ،الذي كان �أ�سري ًا لدى الفر�س
و�أطلق �سراحه يف هذه الفرتة.
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يف خروج املسلمني
إىل مناطق الروم والفرس
بعد وفاة حممد  خلفه �أبو بكر  ،ف�أر�سل �أربعة قواد على ر�أ�س
جيو�ش� ،أحدها �إىل فل�سطني والآخ��ر �إىل م�صر ،والثالث �إىل فار�س،
والرابع �ضد العرب امل�سيحيني وعاد جميعهم ظافرين(.)1
معركة داثن

فاجلي�ش الأول اجت��ه �إىل فل�سطني .فجمع البطريق �سرجي [قائد
حامية قي�صرية فل�سطني] جي�ش ًا من الروم وال�سامريني م�ؤلف ًا من خم�سة
�آالف راجل وا�ستعد ملحاربة امل�سلمني .غري �أن جانب امل�سلمني كان الأقوى
ف�سيطروا على الروم ،و�أبادوا �أو ًال ال�سامريني ،فلما ر�أى البطريق ذلك دار
ظهره وهرب .فطاردهم امل�سلمون ودمروهم وح�صدوهم ح�صد ال�سنابل،
وفج�أة �سقط البطريق من فر�سه ،فو�ضعوه على الفر�س ثانية ،ثم �سقط
للمرة الثانية ،وعاد وركب الفر�س ،فطورد ف�سقط للمرة الثالثة .فقال ملن
 - 1املعروف �أن �أبا بكر � أر�سل �أربعة قادة على �أربعة �أجناد �إىل ال�شام ،و�أر�سل
جي�ش ًا بقيادة خالد بن الوليد �إىل العراق لقتال الفر�س.
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معه اتركوين واجنوا ب�أنف�سكم ،لئال ت�شربوا �أنتم �أي�ض ًا معي ك�أ�س املوت
ال��ذي ق�ضاه اهلل على مملكتنا لغ�ضب العدالة علينا ،فرتكوه وهربوا،
ف�أدركه املطاردون وقتلوه ب�ضربة �سيف .وا�ستمر امل�سلمون يطاردون الروم
حتى امل�ساء ومل ينج منهم �سوى نزر ي�سري ،ف�أذاعوا هذا يف قي�صرية.
وهكذا تكللت بالنجاح جهود امل�سلمني حيثما ذه�ب��وا ،فهابهم امللوك
وجيو�شهم(.)1
يف �أيلول من عام  945يونانية [ 633م] ،حدثت هزة عنيفة ،عقبتها
�إ�شارة يف ال�سماء ،وهي ظهور ما ي�شبه احلربة قادمة من اجلنوب نحو
ال�شمال ،وظلت ثالثني يوماً ،واعتقد الكثريون ب�أنها داللة على جميء
امل�سلمني..
يف هذه الفرتة �أ�صدر هرقل ملك الروم �أوام��ر بوجوب اقتبال جميع
اليهود الذين يف مملكته العماد فتن�صروا .وهرب ق�سم منهم من مناطق
الروم ،وجاءوا �إىل الرها ،وملا �ضيق عليهم اخلناق هربوا �إىل فار�س ،يف
حني �أن كثريين منهم اقتبلوا املعمودية وتن�صروا(.)2

 - 1ت خ ،ج� 3ص  .306وت�شري امل�صادر البيزنطية وخ�صو�ص ًا ثيوفان �إىل �أن �سرجي
املذكور يف الن�ص ال�سرياين �أو �سرجيو�س �أتى �إىل داثن من قي�صرية فل�سطني ،راجع
بيزنطة والفتوحات الإ�سالمية املبكرة �ص  .137وهنا يخلط امل�ؤرخون ال�سريان يف
اجلغرافيا فيجعلون معركة داثن هذه قرب قي�صرية مع �أنها يف جنوب فل�سطني
قرب غزة.
 - 2ت خ ،ج� 3ص .306
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وفاة اخلليفة �أبي بكر 
يف عام  946يونانية ،والـ  24لهرقل [ 634م] والـ  13هجرية ،تويف �أبو
بكر  بعد حكم دام �سنتني ،وخلفه عمر بن اخلطاب  ،ف�أر�سل جي�ش ًا
�إىل والية العربية واحتل ب�صرى وفتح عدة مدن.
معركة �أجنادين

لدى �سماع هرقل �أن امل�سلمني قتلوا البطريق �سرجي وتبدد جي�شه،
�أوعز �إىل �أخيه ثاودريقي فعب�أ جي�ش ًا ملحاربة امل�سلمني ،فانطلق بتجرب
وخيالء متك ًال على القوة الب�شرية ،و�سخروا وهزوا ر�ؤو�سهم قائلني :من
هم �أوالد هاجر ،لي�سوا �سوى كالب مائتة .وو�صلوا �إىل قرية كو�سيت
يف كورة �أنطاكية ،وكان هناك رجل خلقيدوين( )1يقيم فوق عمود �شبه
متوحد ،فجاءه ثاودريقي مع بع�ض الزعماء وحتدثوا �إليه لبع�ض الوقت.
قال لثاودريقي� :أنا �أدري �أن زمام حكم ال��روم م�سلمة �إليك كما كانت
م�سلمة �إىل �أخيك ،و�أنا واثق من عودتك منت�صر ًا �إذا ما تعهدت ب�إبادة
جماعة يعقوب [يق�صد يعقوب الربادعي وهم ال�سريان] قبل �أن تطلب
مني ،وكان بني مرافقيه �ضابط �أرثوذك�سي ،اتقد غرية لدى �سماعه هذا
� - 1أي راهب عمودي ن�سبة ل�سمعان العمودي وطريقته بالتن�سك على عمود ،وكان
هذا الراهب يتبع العقيدة اخللقيدونية املن�سوبة ملجمع خلقيدونية اليونانية وهي
العقيدة امللكية امل�سماة اليوم الأرثوذك�سية ،والتي كانت يف حرب طاحنة مع عقيدة
ال�سريان حول طبيعة ال�سيد امل�سيح.
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احلديث ،لكنه مل ي�ستطع �أن يفعل �شيئ ًا يف حينه خوف ًا من احلاكم .وملا
قابل امل�سلمني متك ًال على الكربياء الفارغ� ،ضرب مع�سكره بالقرب منهم،
ثم تقابل الطرفان ،فهزم امل�سلمون ال��روم ،وطاردوهم ودا�سوا عليهم
ك�أغ�صان منبوذة.
بعد �أن ا�ستنفدت قوة الروم ،دنا ذلك ال�ضابط من ثاودريقي وقال له:
ترى �أين هي وعود العمودي الذي وثقت به� ،ألعلك راجع مرفوع الر�أ�س؟
فخجل ثاودريقي الذي بالكاد ا�ستطاع النجاة مع فئة قليلة ،و�أخفى نف�سه
لئال يراه �أحد .وبعد هزمية الروم ،دخل امل�سلمون مع�سكرهم وغنموا ما
فيه من ذهب وف�ضة وعبيد و�أموال طائلة ،ف�أثرى امل�سلمون وتو�سعوا على
ح�ساب ما احتلوه من بالد الروم(.)1
�سقوط كني�سة القيامة:

حدثت يف هذه الفرتة هزة هائلة ،ويف الوقت ذاته �أظلمت ال�شم�س،
وعلى �إث��ر الهزة �سقطت كني�سة القيامة وكني�سة اجللجلة ،وغريها يف
�أم��اك��ن �أخ��رى .ف��أع��اد بناءها الأ�سقف مادو�سط�س اخللقيدوين .ويف
هذه الفرتة خرج الفر�س على الروم ،وطرد �أ�شعيا �أ�سقف الرها وجميع
الأ�ساقفة الأرثوذك�سيني ،ودخ��ل اخللقيدونيون الكنائ�س .وبعد فرتة

 - 1ت خ ،ج� 3ص  .313 -312وامل�صادر البيزنطية تتحدث عن �أن �شقيق هرقل
ثيودور كان من قادة معركة �أجنادين [بيزنطة والفتوح اال�سالمية املبكرة ،ولرت
كيغي� ،ص .]147
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�سيطر امل�سلمون على بني النهرين وطرد الأ�سقف اخللقيدوين قور�س من
الرها ،وعاد الأ�ساقفة الأرثوذك�سيون �إىل كرا�سيهم يف كافة �أرجاء النفوذ
الإ�سالمي .1ويف هذه الفرتة ،تف�شى وباء فتاك يف �سائر مناطق �سورية
وفينيقيا ،وظهر جنم هائل على هيئة �شخ�ص روم��ي ،وحدث زل��زال يف
منطقة �أرمينيا ودمر عدة �أماكن.2
فتح بالد الفر�س

ويف ال�سنة التالية �أر�سل عمر  جي�ش ًا �إىل فار�س ،وك��ان الفر�س
منق�سمني ومتقاتلني� ،إذ ك��ان بع�ضهم ي��ري��دون ي��زدج��رد ب��ن ك�سرى،
والبع�ض الآخر هورمزد ،فدارت احلرب بينهم وانت�صر امل�سلمون ،وقتل
الفر�س و�ضعفت مملكتهم ،كما قتل هورمزد فيما بعد ،فحكم يزدجرد.
�أما امل�سلمون فتفوقوا على كل من الفر�س والروم.

� - 1إ�شارة �إىل تعاطف العرب امل�سلمني مع ال�سريان اليعاقبة.
 - 2ت خ ،ج� 3ص .313
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معركة الريموك
يف ال�سنة الـ  4لعمر بن اخلطاب  خليفة امل�سلمني ،غزا امل�سلمون
مناطق �سورية حتى �سواحل نهر الفرات .ويف ال�سنة الـ  5لعمر(� ، )1أثار
روم الوالية العربية حرب ًا على العرب ومدينة جابيثا [اجلابية] وتقع على
النهر املعروف بـ (الريموك) ،وهزم الروم �شر هزمية وغادروا املنطقة،
وكان قيام احلرب على النحو التايل:
لقد جمع القائدان باني�س [�أو بانو�س]( )2وابن �شهربرز الفار�سيني
جي�ش ًا واجتهوا �صوب دم�شق حلماية تلك املنطقة ،فالقاهم قائد امل�سلمني
وقتل منهم عدد ًا كبرياً ،وملا و�صلوا �إىل دم�شق ع�سكروا بالقرب من نهر
فرفر الذي ي�سميه امل�سلمون «كرون»(.)3
 - 1امل�صادر العربية الإ�سالمية ترجح �أن تكون معركة الريموك وقعت يف ال�سنة
الثالثة للخليفة عمر � أي  15هجرية.
 - 2يرد عند ميخايل الكبري باني�س ،وعند الرهاوي املجهول بانو�س ،ويرى الباحثون
املعا�صرون �أنه هو نف�سه القائد باهان كما يرد يف امل�صادر العربية.
 - 3نهر فرر ونهر �أبانة هما الرافدان القدميان اللذان ي�شكالن نهر بردى ح�سب
الرتاث ال�سرياين ،وقد ورد ذكرهما يف ق�صة نعمان ال�سرياين يف العهد القدمي(2
ملوك � .)12 :5أما كرون فلم نعرث له على �أثر ولعل خط�أ وقع �أثناء ن�سخ الكتاب.
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ويف ال�سنة التالية جاء امل�سلمون �إىل دم�شق �أي�ض ًا فخاف البطريق
و�أر�سل �إىل وكيل امللك [املايل] يف الرها [ا�سمه ثيودور تريثوريو�س ح�سب
امل�صادر البيزنطية] ،فجمع ع�شرة �آالف جندي ،والتقى بالبطريق يف
حم�ص ومعه �ستون �ألفاً.
فا�صطدموا مع امل�سلمني وهزموا ،وقتل يف ذلك اليوم �أربعون �ألف ًا من
جي�ش الروم مع باني�س ووكيل امللك ،وقد غرق معظمهم يف نهر الريموك.
�أم��ا اب��ن �شهربرز فنجا وج��اء �إىل حم�ص وا�ست�سلم للم�سلمني ،وكتب
ر�سالة �إىل اخلليفة عمر  يقول فيها� :أعطني القيادة وجي�ش ًا و�س�أنزل
�إىل فار�س و�أخ�ضعها برمتها .فلما قر�أ عمر الر�سالة� ،أراد تنفيذ ما جاء
فيها ،غري �أن بنات ك�سرى اللواتي �أ�سرن يف حران قلن للخليفة ،ال تنخدع
بكالمه الكاذب ،و�أخربنه مبا فعله �شهربرز وابنه بك�سرى و�أوالده .فالذي
مل يحفظ الق�سم مللكه و�أوالده فقتلهم غ��دراً ،كيف يحفظ الق�سم لك؟
بل يريد �أن يتمرد ويحكم .ف�أخذ عمر  بكالمهن ف�أر�سل و�صلب ابن
�شهربرز على خ�شبة يف حم�ص(.)1
فتوحات امل�سلمني:

بعد انت�صارهم على الروم ،جاء امل�سلمون �إىل دم�شق ،و�أعطوا الأمان
لأهلها ،ثم �أخ�ضعوا غريها من املدن .ومن هناك �أر�سل عمر  خالد
(ابن الوليد)  على ر�أ�س جي�ش �إىل منطقة حلب و�أنطاكية وفتكوا بعدد
 - 1ت خ ،ج� 3ص .314
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كبري من النا�س ،بحيث مل ي�ستطع �أحد منهم النجاة .ومهما حتدثنا عن
امل�آ�سي التي قا�ستها منطقة �سورية ،ف�سنظل عاجزين عن احلديث عن
جميعها لكرثتها .لأن هذه ال�ضربات كانت نتيجة غ�ضب اهلل..
اجلبهة الفار�سية

يف هذه الأثناء ،غادر �سعد [بن �أبي وقا�ص]  يرثب وع�سكر بالقرب
من مدينة الكوفة �أي عاقوال .وجمع يزدجرد ملك الفر�س جي�ش ًا و�أر�سله
ملالقاة جي�ش امل�سلمني ،وع�سكروا على �ساحل الفرات بالقرب من عاقوال،
و�أر�سلوا �أح��د �أبناء احل�يرة يتقن اللغة العربية ،ليتج�س�س عليهم ،وملا
اقرتب منهم فكر يف نف�سه وقال� :س�أعرف من جواب من يالقيني �أو ًال ملن
�سيكون الن�صر .ف�صادف بدوي ًا جال�س ًا يتغوط وي�أكل خبز ًا ويفلي قمي�صه.
فكلم احلريي البدوي بالعربية قائالً :ماذا تفعل؟ ف�أجاب :كما ترى ،ف�إين
�أدخل جديد ًا و�أخرج عتيق ًا و�أقتل �أعدائي.
فت�أمل احلريي وقال يف نف�سه� :إن �شعب ًا جديد ًا �سيدخل ،ويخرج ال�شعب
القدمي ويقتل الفر�س .فعاد وق�ص الأمر على الفر�س وقال :لقد وجدتهم
�شعب ًا حافي ًا وعاري ًا و�ضعيفاً ،لكنهم �شجعان ،وك�شف للقائد ما ر�آه وما فكر
فيه .وملا التقى اجلي�شان هزم الفر�س فطاردهم حتى قط�سفون [املدائن]
الواقعة على دجلة .وهرب �أحد قواد الفر�س وهو م�سلح يرتدي تر�ساً،
فطارده بدوي غري م�سلح �سوى برمح .ويف �إحدى القرى ،وجد الفار�سي
�شخ�ص ًا يف احلقل ،فطلب �إليه �أن يدله �إىل مكان يختفي فيه لينجو من
مطاردته ،ف�أخفاه .وظل خمتفي ًا بع�ض الوقت ظن ًا منه �أنه يطارد من قبل
كثريين .وما هي �إال هنيهة حتى ظهر رجل ال يرتدي ثياب احلرب وميتطي
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فر�س ًا ب�شكل غري منظم ،وال تبدو عليه مالمح اجلنود ،فتعجب وقال :كيف
يهرب مرتعب ًا رجل يرتدي تر�س ًا وم�سلح مبختلف الأ�سلحة ،و�أ�ضخم ج�سم ًا
و�أهيب منظراً ،من �أمام رجل دميم املنظر! فغ�ضب ذلك الرجل واحتقر
الفار�سي لأنه هرب واختفى من �أمام بدوي .فقال له الفار�سي :ال تلمني،
بل ا�سمعني وانظر ب�أم عينك لت�ؤمن ،فانتزع �سهم ًا ورم��اه مبر حديدي
فثقبه وقال :مبثل هذه الرمية رميت البدوي عدة مرات ،لكنه كان يطرد
ال�سهام بردنه وك�أنه يطرد ذبابا .فهل �صدقت �إذن �أن ن�صرهم هو من
اهلل؟ هذا ما دعاين �إىل الهرب.
ا�ست�شهاد �أبيفانو�س:

يف الفرتة التي �أر�سل هرقل �شخ�ص ًا يدعى غريغور حلرا�سة ج�سر
قيليقيا خ�شية �أن يجتازه امل�سلمون ،نال القدي�س �أبيفانو�س املظفر �شرف
ال�شهادة احلقة من �أج��ل الإمي��ان القومي .وك��ان ا�ست�شهاده على النحو
التايل :عندما ابتعد الطوباوي عن امل�سلمني ودخل منطقة الروم للأمان،
�أخرب بع�ضهم القائد غريغور املر�سل حلرا�سة اجل�سر ،و�إذ كان متعجرف ًا
ي�سخر من امل�سلمني ويهددهم وجماعة �ساويرا [بطريرك ال�سريان]،
وعرف �أن الطوباوي �أرثوذك�سي ،ا�ستدعاه و�س�أله عن طائفته .ف�أجاب� :أنا
من �إي�سورية [والية رومانية جنوب غربي تركيا احلالية] ،انحرفت عن
طريق احلق ،لكن النعمة وعتني فانتميت �إىل جماعة �ساويرا ..فهدده
غريغور وقال :اقبل �إمياننا و�سيمنحكم امللك نفوذ ًا عظيماً ،و�إن رف�ضت
�س�أ�سلمك �إىل املوت .ف�أجاب �أبيفانو�س املجاهد :ال نار وال �سيف ي�ستطيعان
�أن يف�صالين عن الإميان الأرثوذك�سي احلق الذي �أنا متم�سك به .وللحال
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�أمر غريغور بقتله ،فقال �أبيفانو�س وهو على و�شك الفوز ب�إكليل ال�شهادة،
يل رجاء باهلل �أن يكون موت غريغور يف �سورية ومن خالل حرب .وبعد
�أن �صلى القدي�س من �أجل قاتليه ،ا�ست�شهد بحد ال�سيف .وبعد يوم واحد
من ا�ست�شهاده و�صل قائد جي�ش امل�سلمني ويدعى ق�ن��ان( ،)1وهو يقود
�أ�سرى ،فخرج غريغور لإنقاذ الأ�سرى ،ولدى و�صوله �إىل خميم امل�سلمني،
باغتهم امل�سلمون و�ضربوهم و�أبادوهم ،و�ضربوا الفر�س التي كان ميتطيها
غريغور ،فدعا جندي ًا لي�أتيه بفر�س �آخر ،فلم ي�ستطع ذاك �أن ينتظره �أو
ي�ستجيب له ،فلحق به امل�سلمون وكبلوه وقتلوه كما تنب�أ عنه القدي�س ال�شهيد
�أبيفانو�س(.)2

 - 1قنان بن دارم بن �أفلت بن نا�شب بن هدم بن عوذ بن غالب بن قطيعة بن عب�س
ال َعبْ�سي �أحد الوفود الت�سعة ،ذكره ابن الكلبي والطربي والدارقطني وغريهم وذكره
�أبو �إ�سماعيل الأزدي يف فتوح ال�شام و�إنه �شهد الريموك وذكره ابن �سعد يف الطبقة
الرابعة وقال �إنه كان مع خالد بن الوليد يف وقائعه بال�شام كلها وذكر عبد اهلل بن
ربيعة القدامي يف فتوح ال�شام ب�سنده عن حمرز بن �أ�سيد الباهلي قال ثم �إن �أبا
عبيدة � أمر خالد ًا � أن ي�سرعوا امل�ساغ فغلب عليها ونزل على بعلبك فخرج
�إليه رجال ف�أر�سل فر�سان ًا من امل�سلمني فواقعوهم حتى �أدخلوهم احل�صن فطلبوا
ال�صلح ،وعد من الفر�سان املذكورين قنان بن دارم [ .الإ�صابة يف متييز ال�صحابة
ومعه اال�ستيعاب يف �أ�سماء الأ�صحاب للفقيه احلافظ املحدث النمري القرطبي
املالكي ج� 3ص.]231
 - 2ت خ ،ج� 3ص .316 -315
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انقراض مملكة الساسانيني
فتح املدائن

للمرة الثانية يتجمع الفر�س وملكهم على دجلة الذي كان الفا�صل
بينهم وبني امل�سلمني ويدمرون اجل�سر املقام على النهر بني املدينتني،
وكان مع�سكر الفر�س هادئاً� .أما امل�سلمون فركبوا ر�ؤو�سهم وقالوا :هلموا
نعرب �إىل اجلانب الفار�سي ،ف�إن اهلل الذي ع�ضدنا يف الرب �سين�صرنا
وي�ؤازرنا يف البحر �أي�ضاً.
فاجتازوا النهر وباغتوا الفر�س وهم مع�سكرون وقتلوهم وفتحوا
قط�سفون [املدائن] وغنموا ما ًال وب�شراً .ثم عب�أ يزدجرد جتمع ًا ثالث ًا
يف عاقوال [الكوفة] ،غري �أنهم هزموا ودمروا ،فتجمعوا للمرة الرابعة
يف بلد مادي ،وهناك �أي�ض ًا هزموا وفتك بهم امل�سلمون .لقد متت هذه
التجمعات الأربعة يف �سنة واحدة .فلما ر�أى يزدجرد �آخر ملوك فار�س
�أن بالده دمرت ،وقد ق�ضي على جي�شه ،وهرب ال�شعب وت�شتت ،وت�أكد
من عجزه عن �إي�ق��اف تيار امل�سلمني ،ه��رب �إىل ح��دود الأت ��راك �إىل
منطقة مراغاتي [مراغة] امل�سماة �سج�ستان .وبعد اختفاء دام خم�س
�سنوات قتل� ،سواء على يد امل�سلمني �أم الأت��راك ،ومبقتله زالت مملكة
فار�س املعروفة مبملكة ال�سا�سانيني التي حكمت � 418سنة .وقد ت�أ�س�ست
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�سنة  538يونانية .من قبل �أرد�شري بن �ساباق وزالت �سنة  956من نف�س
التقومي  .........يزدجرد �آخر ملك يف �أيام هرقل ملك الروم ،وعمر بن
اخلطاب  خليفة امل�سلمني.
وبعد �أن قتل ملك الفر�س وزالت دولتهم� ،سيطر امل�سلمون على فار�س
برمتها ،فازدادوا ب�أ�س ًا ال �سيما وقد جنحوا يف كل مكان وحالفهم الن�صر
يف احلروب ،لأن اهلل كان ي�ؤيدهم ،فجاءوا �إىل حلب و�أنطاكية وقتلوا عدد ًا
كبري ًا(.)1
فرار هرقل

و�إذ ر�أى هرقل ملك الروم �أن احلرب ا�ستفحلت غادر �أنطاكية كئيب ًا
�إىل الق�سطنطينية ،وقيل �إنه ودعهم ك��وداع م�سافر حيث قال�« :سوزا2
�سورية» �أي وداع� ًا يا �سورية ،و�أطلق العنان جلي�شه فنهب و�سلب القرى
واملدن وك�أمنا هي منطقة الأعداء ،فاغت�صبوا ونهبوا كل ما وجدوه ،ودمروا
تلك املناطق �أكرث مما فعله امل�سلمون ،وتركوها بيد امل�سلمني لي�سيطروا
عليها .ووجه هرقل ر�سائل �إىل الروم املوجودين يف ما بني النهرين وم�صر
و�أرمينيا ،حذرهم فيها من مقاومة امل�سلمني .ودعا من ي�ستطيع احلفاظ
على حاميته� ،إىل �أن ي�صمد يف مكانه(.)3
 - 1ت خ ،ج� 3ص .318
� - 2سوزا باليونانية تعني بال�ضبط �إىل اللقاء �أي لنا عودة.
 - 3ت خ ،ج� 3ص . 319 -318
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فتح م�صر

لدى دخول عمرو [ابن العا�ص]  قائد امل�سلمني م�صر ،ا�ستقبله
قورا �أ�سقف الإ�سكندرية وعر�ض عليه دفع مبلغ مئتي �ألف دينار �سنوياً،
لقاء عدم دخول امل�سلمني م�صر ،فوافق وعاد ،غري �أن بع�ضهم رفعوا
�شكوى �إىل هرقل �ضد الأ�سقف على اعتبار �أنه يعطي �أموال م�صر للعرب
دون �أن يكون هناك �إكراه .وحيث �أن تفكري الروم كان قد �سقم ،لذا كتب
هرقل �إىل قورا �أن يرفع يده عن الإدارة يف م�صر .و�أر�سل �شخ�ص ًا �أرمني ًا
يدعى مانوئيل ليدير �ش�ؤون م�صر .فلما جاء وفد امل�سلمني ال�ستالم املال،
وجدوا مانوئيل مع جي�ش الروم يف با�سلونه التي تعرف اليوم بالف�سطاط،
ف�أعادهم فارغني قائالً� :أنا ل�ست ً ،فذاك مل يرتد �سالح ًا بل قمي�صاً ،لذا
�سلم �إليكم م�صر� .أما �أنا فمتقلد �سالح ًا كما ترون ،فعاد الوفد و�أخرب
عَ مْر ًا  فدخل حينذاك م�صر وهزم مانوئيل وهرب �إىل الإ�سكندرية
ب�صحبة القلة الذين جنوا ،ف�سيطر امل�سلمون على م�صر .فكتب هرقل
�إىل الأ�سقف ليخرج امل�سلمني من م�صر �إن �أمكن ب�إعطائهم �أ�ضعاف ما
ا�شرتط معهم �سابق ًا من املال .فجاء قورا �إىل مع�سكر امل�سلمني ،وبرر
�ساحته �أم��ام عمرو ،والتم�س منه قبول امل��ال .ف�أجاب عمرو :ال �أنفذ
رغبتك ،فطاملا �سيطرنا على البالد ،فلن نرتكها بعد .وبهذا يكون عمر
 قد طرد قورا فعاد كئيب ًا(.)1

 - 1ت خ ،ج� 3ص . 319
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وصول عمر 
إىل القدس
يف نهاية �سنة  948يونانية وهي ال�سنة الـ  26لهرقل والـ  15للهجرة،
و�صل اخلليفة عمر �إىل فل�سطني فا�ستقبله �صفرونيو�س �أ�سقف القد�س
وحتدث �إليه عن البالد ،فكتب له عهد ًا على �أن ال ي�سكن يهودي يف القد�س.
فلما دخل عمر  القد�س� ،أمر ببناء م�سجد يف موقع الهيكل .و�إذ ر�أى
�صفرونيو�س ثياب ًا رثة على عمر  ،عر�ض عليه ثياب ًا ومئزراً ،والتم�س
منه قبولها ف�أبى ،لأنه اعتاد على �أن ال ي�أخذ �شيئ ًا من �أحد وكان يقول:
(ال ينبغي على املرء �أن ي�أخذ �شيئ ًا من �آخر مل يعطه اهلل �إياه ،لأن اهلل
يعطي لكل �إن�سان ما يريده ،و�إذا طمع مبا عند رفيقه يكون قد ت�صرف
�ضد م�شيئة اهلل).
وكان عمر بن اخلطاب  مو�ضع الثناء يف مثل هذه الت�صرفات.
فامل�سلمون يروون عنه الكثري من هذا القبيل .واحلق يقال� :إنه كان عاد ًال
وغري ج�شع ،بحيث �أنه مل ي�أخذ �شيئ ًا لنف�سه مما غنم من �أموال الفر�س
والروم وكنوزهم بعد ال�سيطرة عليهم ،حتى وال ما يغري به ب�ساطة ثيابه.
وكان ي�ضع عباءته حتته لدى ركوبه اجلمل .و�إذا ما جل�س �أو نام كانت
الأر�ض مقعده و�سريره .وملا �ألح عليه الأ�سقف� ،أجاب :حيث �أنك التم�ست
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مني ،ونظر ًا �إىل كرامتك لدي ،ف�سوف �أ�ستعري الثياب التي جلبتها لألب�سها
ريثما تغ�سل ثيابي ،و�س�أعيد �إليك ثيابك لدى �إعادة ثيابي .وهكذا فعل(.)1
فتوح اجلزيرة

ومن فل�سطني اجتاز امل�سلمون �إىل املدن ال�سورية واحتلوها .والتقى
ايواني�س [يوحنا الر�صايف] قائد جي�ش الروم بامل�سلمني يف قن�سرين ،ومت
االتفاق معهم على �أن يدفع �سنوي ًا مئة �ألف درهم �شريطة �أن ال يعربوا
الفرات نحو ال�شرق ،وال يدخلوا بني النهرين ،و�سلم �إليهم جزية �سنة
واحدة .فلما �سمع هرقل ال�سخيف غ�ضب على �إيواني�س ونفاه ،ولأن اهلل
نبذ مملكة الروم ،فقد انتهى هرقل �إىل التفكري الأعمى الذي به كان يدير
�ش�ؤون الدولة.
ويف �سنة  951يونانية ،والـ  27لهرقل والـ  18للهجرة ،والـ  6لعمر ،
اجتاز امل�سلمون الفرات ب�سبب عدم دفع اجلزية ،فخرج الروم و�أخذوا
ال()2
تعهد ًا ملدينتهم ،وغ��ادر جي�ش ال��روم امل��دن كاف ًة بح�سرة� .أم��ا تل ً
ودارا( )3فلم توافقا على اال�ست�سالم للم�سلمني ،لذا احتلوهما حرب ًا وقتلوا
جميع من فيهما من الروم.
 - 1ت خ ،ج� 3ص .320
 - 2من مدن اجلزيرة تقع يف تركيا احلالية.
 - 3مدينة من مدن اجلزيرة بنيت �أيام اال�سكندر الكبري تخليد ًا لن�صره على دارا
الفار�سي.
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وبعد �أن �سيطروا على بالد ما بني النهرين بقيادة [عيا�ض] ابن
غنم  عادوا �إىل �سورية ،و�أمر عمر  بفر�ض اجلزية على البلدان
كاف ًة التي احتلها .ففر�ضت اجلزية على امل�سيحيني �سنة  951يونانية.
ويف �سنة  952يونانية ،والـ  19للهجرة والـ  7لعمر  ،مات هرقل،
بعد حكم دام � 30سنة وخم�سة �أ�شهر ،فخلفه ابنه ق�سطنطني ،ثم هرقل
ال�صغري امللقب داود اجلديد .وقد �سببت مرطينة زوج��ة هرقل ،عمى
لق�سطنطني ،و�أقامت ابنها هرقل ال�صغري ملكاً ،فا�ستاء امل�ست�شارون من
هذا العمل ،فخلعوه ون�صبوا ق�سط�س بن ق�سطنطني(.)1

 - 1ت خ ،ج� 3ص .321
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القدس بعد الفتح
تف�شى يف هذه الفرتة وباء الطاعون فمات عدد كبري يف �سورية وما بني
النهرين( ،)1وفيما كان امل�سلمون يبنون امل�سجد يف القد�س مكان الهيكل(،)2
�سقط البناء .فقال اليهود� ،إن مل تنزلوا ال�صليب املرفوع فوق جبل الزيتون
قبالة الهيكل ،لن يبنى امل�سجد .وملا �أنزلوا ال�صليب ثبت البناء .وبهذه
احلجة �أنزلوا �صلبان ًا كثريين ،و�سادت منذئذ يف دولة امل�سلمني الكراهية
لل�صليب ،و�أخ��ذوا ي�ضطهدون امل�سيحيني لإكرامهم ال�صليب ..يف هذه
الفرتة ،ويف ال�ساعة الثالثة من يوم  29ت�شرين الأول ،ك�سفت ال�شم�س
فظهرت النجوم ،فخاف الذين �شاهدوا هذه الآية الرهيبة..
�أمر عمر  خليفة امل�سلمني بعدم ظهور ال�صلبان يف الأعياد �أو خالل
الت�شييع ف�سر اليهود لهذا القرار ،و�أنزلوا ال�صلبان من الكنائ�س .وذات
يوم ر�أى �شخ�ص م�سيحي مقرب من الأم�ير يهودي ًا ي�صعد فوق كني�سة
يوحنا املعمدان ليقلع ال�صليب ،فاتقد غرية ودخل �إىل عمر  وقال له:
 - 1هذا ما �سمي يف امل�صادر العربية طاعون عموا�س.
� - 2إ�شارة مهمة �إىل �أن البدء ببناء امل�سجد الأق�صى مت بعد فتح بيت املقد�س
مبا�شرة.
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�أيها الأمري العادل ،لي�س من العدل �أن تف�سح املجال لليهود �أن ي�سخروا
من �أ�سرار ديننا .فغري اهلل قلبه ،فقال� :أنا مل �آمر بقلع ال�صلبان با�ستثناء
تلك املثبتة على احليطان يف ال�شوارع ،ف�أوعز �إىل �أحد احل�ضور و�صعد �إىل
تلك الكني�سة والتقى باليهودي وهو حامل ال�صليب وهو نازل ،فاختطف
منه ال�صليب و�ضربه على ر�أ�سه فانفجر دماغه ومات ،وارتاح امل�سيحيون،
وخاب اليهود ،و�ألغي الأمر .وبا�شر امل�سيحيون يخرجون ال�صلبان �أثناء
ال�صلوات واالحتفاالت والت�شييع .غري �أن �أهل حم�ص ودم�شق ،مل ي�أبهوا
�أ�ص ًال لأمر الأمري.
لقد �سيطر عمر  خليفة امل�سلمني على الروم والفر�س يف �أعقاب
االنت�صارات التي حققها عليهم ،فهرب ملك الفر�س واختفى يف بالد
الأتراك .وترك هرقل كل املقاطعات وهرب �إىل العا�صمة حيث حل �أجله،
فخلفه ق�سطنطني الذي �أعمت ب�صره زوجة �أبيه فمات ،فملك ق�سط�س
فقتل عميه ووالدتهم� .أما عمر  خليفة امل�سلمني فقتل بعد �أن حكم 12
�سنة(.)1
اخلليفة عثمان 
�سنة � 961أر�سل عثمان ابنه �سعيد( )2ملطاردة يزدجرد ملك الفر�س
فاختفى يف �سج�ستان مدة خم�س �سنوات ،ثم جاء �إىل الكوفة� .أما �سعيد
 - 1ا�ستمرت خالفة عمر  ع�شر �سنني و�ستة �أ�شهر و�أربعة �أيام.
 - 2ذكر �أ�صحاب الفتوح �أنه عرب نهر بلخ وحا�صر بخارى ونزل على �سمرقد وبالد
ما وراء النهر.
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فبعد �أن احتل كل املناطق جاء �إىل مرو ،فخاف يزدجرد �أن ي�سلم �إليه
فاختب�أ يف رحى ،فقتله �أحد الأتراك هناك و�أخذ ر�أ�سه �إىل مرزبان املدينة
الذي �إذ ر�أى �أن ملكه قتل� ،سلم املدينة للم�سلمني ،ف�أر�سلوا تاج الفر�س �إىل
عثمان  ف�أر�سله بدوره �إىل مكة ،وال يزال هناك(.)1

 - 1ت خ ،ج� 3ص .326
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فتح قيصرية فلسطني
لقد دمر امل�سلمون قي�صرية فل�سطني ،ف�صح �أن تقال يف جمالها
وكنوزها ،املراثي التي قيلت يف �أور�شليم ،لأن حكامها مل يعرفوا الرب،
ومل يفهم ال�شيوخ الق�ضاء .فامتلأت �شوارعها و�أزقتها �إثماً ،ودن�س
ال�شباب وال�شابات ببع�ضهم البع�ض ،وو�صل �صراخ املظلومني �إىل م�سامع
الرب ،ف�سلط عليها غ�ضب امل�سلمني .فجاء معاوية  وحا�صرها بر ًا
وبحراً ،و�شن عليها حرباً ،بدء ًا من كانون الأول حتى �أيار دون انقطاع
لي ًال نهار ،ومل يح�صلوا على تعهد للإبقاء على حياتهم فلم يهد�أ 72
منجنيق ًا من قذف احلجارة ،غري �أن ال�سور مل يثلم ملتانته ،و�أخري ًا فتحوا
فجوة فدخل بع�ضهم منها ،وت�سلق البع�ض الآخر ال�سور بال�سالمل ،فقتلوا
يرا انت�صر امل�سلمون ،وهرب الآالف
وقتل منهم مدة ثالثة �أي��ام ،و�أخ� ً
ال�سبعة من الرومان الذين كانوا يحر�سون ال�سور بال�سفن ،فغنم معاوية
ما ًال وفرياً ،وفر�ض جزية على �سكانها ..فاجتاز يف قيليقيا و�أعمل فيها
نهب ًا و�سلباً .ثم اجتهوا �إىل �أونيطا وباغتوا �أهلها باحتالل �أبوابها ،و�أمر
معاوية بقتلهم وو�ضع حرا�س ًا كي ال ينجو �أحد.
وبعد �أن جمعوا ثروتها �أخ��ذوا ي�ستنطقون الزعماء ليدلوهم على
كنوزها الدفينة ،و�سبوا جميع �أهلها رج��ا ًال ون�ساء وفتيان ًا وفتيات
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وا�ستعبدوهم ..ثم عادوا �إىل بالدهم فرحني .وقعت هذه الأحداث �سنة
 951يونانية [ 640م](.)1
ترجمة الإجنيل �إىل العربية:

يف ه��ذه ال�ف�ترة ،عقد مرطوريو�س �أ�سقف رومية جممع ًا يف رومية
ح�ضره � 109أ�ساقفة ،حرم فيه امللك هرقل و�سرجي وقور�س وبول�س،
وكل من ال يعرتف بطبيعتني وفعلني و�إرادتني و�صورتني للم�سيح ،بح�سب
معتقد الون ..يف هذه الفرتة ،منع عمري بن �سعد �أمري امل�سلمني )2(
وجود �صلبان خارج الكنائ�س ،و�أمر مبحو �صورها من احليطان .و�أن عمرو

 - 1ت خ ،ج� 3ص .327
 - 2هو عمري بن �سعد الأن�صاري الأو�سي الزاهد ن�سيج وحده له حديث واحد روى
عنه �أبو طلحة اخلوالين ورا�شد بن �سعد وحبيب بن عبيد �شهد فتح ال�شام وويل
دم�شق وحم�ص لعمر  ..وقال عبد ال�صمد بن �سعيد كانت واليته حم�ص بعد ابن
حذمي ابن لهيعة عن يون�س عن الزهري قال تويف �سعيد بن عامر وقام مكانه عمري
بن �سعد فكان على ال�شام هو ومعاوية  حتى قتل عمر  وعن ابن �شهاب قال
ثم جمع عثمان  ال�شام ملعاوية  ونزع عمريا وروى عا�صم بن عمر بن قتادة
عن عبد الرحمن بن عمري بن �سعد قال يل ابن عمر ما كان من امل�سلمني رجل من
ال�صحابة �أف�ضل من �أبيك وروى ه�شام بن ح�سان عن ابن �سريين قال كان عمر 
من عجبه بعمري بن �سعد  ي�سميه ن�سيج وحده وبعثه مرة على جي�ش قال املف�ضل
الغالبي زهاد الأن�صار ثالثة �أبو الدرداء و�شداد بن �أو�س وعمري بن �سعد ا�ستوفى
ابن ع�ساكر �أخباره ر�ضي اهلل عنه�[ .سري �أعالم النبالء للحافظ الذهبي].
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هذا هو الذي ا�ستدعى بطريركنا يوحنا .فلما دخل �إليه بد�أ يتفوه بكلمات
غريبة عن روح الكتب ،ووجه �إليه �أ�سئلة  ،ف�أجاب البطريرك على جميعها
ا�ستناد ًا �إىل العهدين القدمي واجلديد ،ومن براهني طبيعية .فانده�ش
عمري من �شجاعته وغزارة علمه ،ثم طلب �إليه �أن يرتجم الإجنيل �إىل
اللغة العربية� ،شريطة �أن يحذف منه ،كل ما يدل على �أن امل�سيح ابن
اهلل ،وكلمة املعمودية وال�صليب .فا�ستعان الطوباوي باهلل وقال :حا�شاي
�أن �أحذف حرف ًا واحد ًا �أو �سطر ًا من الإجنيل ،حتى ولئن اخرتقتني كل
نبال و�سهام جي�شك .وجتاه هذا ال�صمود� ،سمح له �أن يفعل ما ي�شاء.
فجمع الأ�ساقفة وا�ستدعى جماعة من التنوخيني والكوفيني (والطائيني)
الفقهاء باللغتني العربية وال�سريانية ،و�أمرهم برتجمة الإجنيل �إىل اللغة
العربية وعر�ض ما يرتجمونه على املف�سرين .وهكذا عرب الإجنيل وقدم
للأمري(.)1

 - 1ت خ ،ج� 3ص .328
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فتوح إفريقيا وقربص
يف �سنة  958ي��ون��ان�ي��ة ،وال� �ـ  25ه�ج��ري��ة ،وال� �ـ  5لق�سط�س ،مترد
غريغوريو�س بطريق �إفريقيا [تون�س] على ق�سط�س ويف تلك ال�سنة دخل
امل�سلمون �إفريقيا وحاربوا البطريق فقتل عدد كبري من جي�شه ،ثم رجع
امل�سلمون و�سيطروا على مدن ال�ساحل كا َّفةً.
�أما غريغوريو�س فقدم خ�ضوعه للملك..
لقد ق�سم معاوية قائد امل�سلمني جي�شه �إىل مع�سكرين ،وعني حبيب
ال�سرياين ال�شرير قائد ًا لأحدهما ،و�أر�سله يف ت�شرين �إىل �أرمينيا .فلما
بلغوها وجدوها مغطاة بالثلوج ،ف�أتوا بثريان و�سريوها �أمامهم فمهدت
لهم الطريق فدخلوها دون �أن يحولهم عنها الثلج� ،أو ي�شعر بهم ال�سكان
�إذ مل يخطر ذلك على بالهم .فحارب امل�سلمون وغنموا و�أ�سروا عدد ًا
كبري ًا و�أحرقوا القرى وع��ادوا �إىل موطنهم فرحني� ،أما اجلي�ش الذي
يقوده معاوية فجاء �إىل قي�صرية قبادوقيا ،وع�بروا احلواجز ووجدوا
قرى مكتظة بالنا�س واحليوانات فغنموها ،ثم حا�صر معاوية  املدينة
را دم��ر الوالية برمتها وتركوا املدينة
وقاتلها م��دة ع�شرة �أي��ام ،و�أخي� ً
معزولة وعادوا .ثم �أعادوا الكرة �إليها بعد عدة �أيام وحاربوها .و�إذا ر�أى
القي�صريون �أن ال منا�ص من الغ�ضب الآتي ،ا�ست�سلموا وطلبوا الإبقاء على
حياتهم ،فخرج الزعماء ووقعوا تعهد ًا بدفع اجلزية ،فدخل امل�سلمون،

64

الرواية ال�سريانية للفتوحات الإ�سالمية

ور�أوا جمال �أبنية الكنائ�س والأدي��رة وامل��ال الوفري ،فندموا لإعطائهم
تعهداً ،لكنهم مل يرتاجعوا عن ق�سمهم ،ف�أخذوا ما �أرادوا واجتهوا �إىل
منطقة �أمورين [عمورية] ،و�إذ ر�أوها بجمال الفردو�س ،مل يلحقوا بها
�أذى ،بل داروا حول املدينة ،ور�أوا من ال�صعوبة احتاللها ،ف�أعطوا ذهب ًا
وما ًال وفري ًا كالرتاب ،ثم عادوا �إىل بالدهم(.)1
فتح قرب�ص

ويف �سنة  960يونانية [ 649م] ،جمع معاوية �آالف اجلنود ،وجلب من
الإ�سكندرية مع جي�ش � 1700سفينة عليها رجال م�سلحون .ولدى و�صولهم
�إىل قرب�ص �أمر معاوية ب�ضم الأرم��ن و�أوق��ف ال�سفن يف البحر ،و�أعطى
الأم��ان لأهل اجلزيرة ،لكنهم مل ير�ضوا ،فانزعج منهم الإ�سكندريُّون
لعدم �سماحهم لهم بالدخول ،فربطوا ال�سفن ودخلوها م�سلحني ،و�شرعوا
يخربون وينهبون.
احتالل ق�سطنطينية قرب�ص

ثم اجتهوا نحو الق�سطنطينية(� )2أم البالد وكانت مكتظة بال�سكان
فاحتلوها بقوة ال�سالح ،وحل (معاوية)  يف دار الأ�سقفية ..وقد �سمح
اهلل بتدني�س تلك الكني�سة لأن الكهنة كانوا قد غ�يروا �إمي��ان القدي�س
 - 1ت خ ،ج� 3ص .338
 - 2كانت الق�سطنطينية عا�صمة جزيرة قرب�ص يف تلك الآونة ،وقد �سميت يف العهد
البيزنطي الكثري من املدن با�سم الق�سطنطينية �إحداها يف حوران.
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�أبيفانو�س الذي �شيدت يف عهده .وبعد �أن جمعوا ذهب اجلزيرة وماال
وعبيداً ،ق�سموا الغنائم ،ف�أخذ امل�صريون ق�سماً ،و�أخذوا هم الق�سم الآخر
وقفلوا راجعني(.)1
�إعادة فتح قرب�ص
و�إذ كان اهلل قد ق�ضى ب�إبادة اجلزيرة ،حرك بعد فرتة �أبا العور()2

وجي�شه ،فعادوا �إىل قرب�ص ثانية لأنه �سمع �أن �أنا�س ًا ا�ستوطنوها ،ولدى
و�صوله ارتعب �أولئك ال�سكان ،فدخل امل�سلمون و�أخرجوا النا�س من �أنفاق
حتت الأر���ض ،ونهبوا اجلزيرة كلها ،ثم انتقلوا �إىل مدينة بافو�س()3
و�شددوا عليها اخلناق ،فطلب �سكانها الأمان ،فا�شرتط �أبو العور �أن يعطي
لهم الذهب والف�ضة والأم��وال متعهد ًا بعدم �إي��ذاء �أي منهم ،ففتحوها
وجمعوا ثرواتها وعادوا �إىل �سورية.
 - 1ت خ ،ج� 3ص .339
 - 2املق�صود �أبو الأعور ال�سلمي :وايل جند الأردن يف عهد معاوية بن �أبي �سفيان
وقائد جيو�شه يف معركة �صفني كما يذكر البالذري يف �أن�ساب الأ�شراف يف ن�سب
بني �سليم ،وهو عمرو بن �سفيان بن عبد �شم�س بن �سعد الذكواين ال�سلمي ،م�شهور
بكنيته .نقل ابن حجر عن عبا�س الدوري �أن يحيى بن معني قال�( :أبو الأعور
ال�سلمي ،رجل من �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  ،وكان مع معاوية .)
وقال ابن �أبي حامت عن �أبيه�( :إن �أبا الأعور �أدرك اجلاهلية ،وال �صحبة له ،وقد غزا
قرب�ص �سنة  ، 26وكانت له مواقف ب�صفني مع معاوية).
 - 3بافو�س هي �أ�صغر املدن القرب�صية الآن فيها حممية طبيعية و�آثار عمرانية
�إغريقية ورومانية وبيزنطية كثرية ولها ذكر يف املالحم الإغريقية
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ثم حاول معاوية  الدخول �إىل جزيرة �أرواد ،فحا�صرها لكنه ف�شل
يف احتاللها ،ف�أبلغ �أ�سقفها توما برتك املدينة واالن�صراف ب�سالم ،لكنهم
مل ير�ضخوا ،فعاد معاوية  لئال يعاد بنا�ؤها ثانية.
فتح جزيرة رود�س

ويف �سنة  965يونانية ،ركب �أبو العور وجي�شه البحر وو�صلوا �إىل جزيرة
قو( ]Cos[ )1فاحتلها بخداعه �أ�سقفها ،ف�سبوا ونهبوا كل �أمالكها وقتلوا
�سكانها و�أ�سروا البقية ودكوا ح�صونها ،ثم اجتازوا �إىل كريت ونهبوها،
وذهبوا �إىل رود�س وخربوها ،وحطموا التمثال النحا�سي العجيب الذي يعترب
من عجائب الدنيا و�أخذوا ر�أ�سه .وكان نحا�سه من قورنثية ،وهو �شبه �إن�سان
واقف .فلما �أ�ضرموا النار حتته ،وجدوا �أنه مغرو�س يف الأر�ض بق�ضبان
حديدية �ضخمة متغلغلة بني ال�صخور ،فتعاون عدد من الرجال على �سحبه
باحلبال ،وللحال اقتلع و�سقط على الأر�ض .كان طوله � 107أقدام ،ونحا�سه
ثالثة �أطنان ،وكان رجل يهودي قد ا�شرتى النحا�س من مدينة حم�ص(.)2
يف هذه الأث�ن��اء ،حتالف رجل �أرمني يدعى داود من العا�صمة ،مع
 - 1قو (� )Cosإحدى اجلزر اليونانية الواقعة يف �شرق بحر �إيجة ولد فيها الطبيب
اليوناين ال�شهري �أبقراط.
 - 2ت�شري امل�صادر الإغريقية �إىل �أن هذا التمثال الربونزي بني عام  280ق .م
و�سقط عام  227ق .م نتيجة زل��زال مدمر .وك��ان ميثل الإل��ه الإغريقي �أبولو �أو
هيليو�س �إله ال�شم�س بح�سب بع�ض امل�صادر ،ويبدو �أن امل�سلمني قد وجدوا قطع هذا
التمثال مبعرثة يف املكان فنقلوها معهم ومل يقوموا هم بتدمريه.
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منطينا الغربي ،واتفقا على �أن يلتقيا يف مكان ما ملقاتلة امل�سلمني .فعلم
امل�سلمون ،فذهبوا وقتلوا منطينا �أما داود فو�صل �إىل ما بني النهرين ،ومل
يكن هناك م�سلمون ،ف�أخذ جنده يرتكبون امل�ساوئ وال�شرور ،فو�صلوا �إىل
قرية بيت معد فنهبوا الذهب والف�ضة والأموال واخلبز واخلمر واللحم،
و�ضربوا امل�سيحيني ،ورموا رم ًال ورماد ًا يف �أنوفهم ليدلوهم على الكنوز
املخفية حتت الأر�ض .ومل يكن ي�سمع �شيء �سوى �صوت البكاء والعويل ال
�سيما من الن�ساء املح�صنات اللواتي كن يغت�صنب �أمام �أزواجهن .فلما ر�أى
طيطو وجنده ما يقرتفه الروم دون رادع ،قال لداود :لي�س جدير ًا بك و�أنت
م�سيحي �أن ت�شهر رحمك على امل�سيحيني ،ف�إن امللك �سوف لن يكافئك.
ف�أ�شار �إليه �أن ينقذ الذين �أ�سرهم الأرم��ن ،ف�أنقذ طيطو بذلك عدد ًا
كبرياً .وملا طرقت �أخبار داود م�سامع عي�ص [عيا�ض بن غنم]  يف
دم�شق� ،ألب جي�ش ًا وجاء �إىل الرها ،فارتعب الأرمن وتركوا مع�سكرهم مبا
فيه وهربوا ،فطاردهم العرب ب�سرعة فائقة وحلقوا بهم �أفواج ًا �أفواجاً،
فعاد داود و�أمر با�ستئناف القتال مع امل�سلمني� .أما طيطو والذين معه،
ف�شكلوا جبهة واح��دة ،وحاول جي�ش امل�سلمني القب�ض عليه ،و�إذ وجدوا
معه رجا ًال �أ�شداء تركوه ،ووجهوا �أنظارهم �إىل داود وجي�شه ،فنادى داود
التعي�س طيطو وقال :هو ذا الوقت الذي تظهر فيه حمبتك للروم .ف�أجاب:
�إذا �ساعدتك ف�سوف لن ي�ؤازرين الرب ـ �إىل مثل هذا الغ�ضب كانت تثري
تنهدات الفقراء وتدني�س الن�ساء ـ فقتل داود ومعظم الذين معه ،لأن
امل�سلمني طاردوه وحدَ ه� ،أما طيطو فهرب �إىل �آمد(.)1
 - 1ت خ ،ج� 3ص .340
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احلملة على الق�سطنطينية

ويف �سنة  966يونانية ،والـ  35هجرية ،والـ  10لق�سط�س والـ  9لعثمان،
جهز معاوية � آالف ًا ليبحروا �إىل الق�سطنطينية العا�صمة ،وال�سبب� :أن
�شخ�صني غيورين �أطلقا �سراح الأ�سرى امل�سجونني يف طرابل�س حيث كانت
ت�صنع ال�سفن وقتال قائد جي�ش امل�سلمني ،و�أحرقا معدات ال�سفن وهربا
بالقوارب �إىل منطقة الروم :فا�ست�شاط معاوية  قائد قوات امل�سلمني،
غ�ضب ًا لدى �سماعه مبا حدث ،وعب�أ جي�ش ًا �أكرث من الأول وهي�أ �سفناً ،وقاد
�أبو العور احلملة ،فو�صلوا �إىل قيليقيا حيث التقوا بامللك ق�سط�س و�أخيه
ثاودو�س ،وفيما كانوا يخططون للهجوم على امل�سلمني يف اليوم التايل ،نام
امللك ور�أى يف حلمه �أنه يف ت�سالونيقي ،فق�صه على مف�سر الأحالم ،فقال
له :ليتك مل تنم �أيها امللك وال ترى هذا احللم ،ف�إن معنى ت�سالونيقي هو:
تا�س ،لوطني ،نيقي� ،أي �أن الن�صر هو للآخرين ،ومعنى هذا �أن الن�صر
�سيحالف �أع��داءكَ .فهَزِ ئ امللك من هذا الت�أويل و�أعد �سفنه للحرب يف
البحر ،لكن امل�سلمني انت�صروا وخذل الروم ،و�أو�شك �أن يقب�ض على امللك،
لوال �أن دخل ابن بوقنطر وقفز �إىل �سفينة امللك ونقله �إىل �سفينة �أخرى،
وبقي هو يف ال�سفينة امللكية .وبعد �أن قتل الكثريين قتل هو الآخر ،وا�شتدت
املعركة حتى قيل �أن رمل الياب�سة ت�صاعد �أكرث من الأبخرة بني ال�سفن.
وعلى �إثر اندحار الروم وهروب امللك ق�سط�س و�أخيه �إىل العا�صمة ،هد�أ
القتال ،و�أمر �أبو العور قائد امل�سلمني �أن جتمع اجلثث الطافية على املاء
كالقفف ،فبلغ عددها نحو ع�شرين �ألفاً .و�إذ ت�أهب امل�سلمون للتوجه �إىل
الق�سطنطينية ،التقاهم فطولوم�س وتعهد بدفع اجلزية �سنوي ًا عن بالد
الروم .و�إذ �أخل بوعده �صعد امل�سلمون و�سبوا �إي�سورا ،فدفع فطولوم�س
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املال ،وعقد �صلح ًا مع امل�سلمني لثالث �سنوات ،و�أر�سل امللك ابن �أخيه
غريغوريو�س رهينة �إىل معاوية  مقابل الذهب.
غري �أن امل�سلمني مل يبقوا على تعهدهم مت�شبهني بالروم الذين ال
يخلون العهد مع امل�سلمني فح�سب ،بل حتى مع بع�ضهم البع�ض مثل
ق�سط�س ،ال��ذي قتل �أخ��اه ثاودو�س لكي تبقى اخلالفة لأوالده ،فكرهه
جي�شه لأنه ت�صرف دون رحمة .و�إذ علم بهذا ذهب �إىل رومية وت�أخر ،فثار
اجلي�ش وقالوا :ال يجدر بامللك �أن يكون يف رومية يف من�أى عن امل�سلمني.
فجاء �إىل جزيرة �صقليا ،وف�ضل الإقامة يف �سرقو�سا و�أر�سل بطلب �أوالده،
فرف�ض �أهل املدينة وقالوا :ال ندع ملوكنا يرتكوننا .فعني �أوالده الثالثة:
ق�سطنطني وطيربيو�س وهرقل ،وكالء له ،و�أقامهم يف العا�صمة ،و�أم�ضى
هو يف �سراقو�سا بقية حياته ،لأنه كان يخاف لئال يقتله قواده كما قتل هو
�أخاه دون ذنب ،وقد �شبههما النا�س بقابيل وهابيل(.)1
معاوية  و�أرمينية

�سنة  976يونانية ،والـ  45هجرية والـ  24لق�سط�س والـ  6ملعاوية ،
مترد على ق�سط�س قائد جي�ش الأرمن يدعى �شابور ،وي�سمونه افري�ستكني.
ف�أر�سل �إىل معاوية � شخ�ص ًا يدعى �سرجي ،بطلب م�ؤازرته لقاء ت�سليم
�أرمينيا له .فلما علم بذلك ق�سطنطني ابن امللك وهو يف العا�صمة� ،أر�سل �إىل
معاوية  رج ًال تافه ًا يعمل (مرا�سالً) يدعى �أندريا ال�شهري ب�شجاعته.
 - 1ت خ ،ج� 3ص .342
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ف�أمر معاوية  ب�إدخال �سرجي �إليه �أوال ليت�آمر على ق�سط�س� .أما �أندريا
فامتطى دابة عمياء و�أو�شك �أن يدخل �إىل معاوية  ليحذره من �أن
ينخدع بذلك املتمرد .فلما �سمع ...............غادر �سرجي املدينة ،لأنه
مل يكن راغب ًا يف دخوله ،ولكن ملا ا�ستوجب الأمر دخوله� ،أمر �أن يدخل
�سرجي �أو ًال ومن ثم �أندريا ،فدخل �سرجي وجل�س ،ثم دخل �أندريا ،فارتعب
�سرجي و�أ�سرع وانحنى �أمامه .فاغتاظ معاوية  من �سرجي فقال له:
ما الذي حدث لك� ،أيها اجلبان القليل العقل؟ ف�إذا كان هذا ،وهو عبد،
قد �أفزعك بهذا املقدار حتى قمت وانحنيت �أمامه ،ترى ماذا كنت تفعل
لو ر�أي��ت الذي �أر�سله؟ �أج��اب �سرجي :لقد خدعتني العادة املتبعة ،ومل
�أفعل ذلك خوفاً .ثم التفت نحو �أندريا وقال :ما الذي تريده؟ �أجاب :لقد
�أر�سلني امللك لأ�س�ألك �أن تطرد هذا اجلال�س �أمامك .فقال معاوية :
كلكم �أعدا�ؤنا ،لكننا ن�ساعد الذي يتفق معنا ويزيد يف جزيته لنا .فقال
�أندريا :حق ًا �إنهم �أعدا�ؤكم �سواء امللك �أم الذي مترد عليه ،ولكن هناك
عدو ًا يف�ضل على عدو ،كما يف�ضل �صديق على �صديق ،فلي�س ال�سيد والعبد
على م�ستوى واحد ،لأن ال�سيد يقوم بالعمل من منطلق كونه حر ًا وجديراً.
�أما الذي يعي�ش حتت وط�أة العبودية ،ف�إنه ينفذ الأمور العظيمة بتوا�ضع
وذلك من منطلق كونه عبداً .ف�إن كان ملكي قد تعهد حتت �أية �شروط
كانت ،ولئن كان �أقل مما تعهد به هذا الطاغية ،فعليك �أن ت�صدقه وال
متيل �إىل من يغ�ش .و�إذا �أق�سم الطاغية ب�أنه ي�ستطيع ،عن طريق التعهد،
�أن ي�ستميلك �إليه .فاعلم �أنه كاذب .ف�إذا كان قد �أ�ساء بهذا املقدار �إىل
�سيده الذي �أنعم عليه ،فكيف يثق بوعدك و�أنت مل تقم ومل تنحن له .فقال
له �أندريا :يا خليبة �أملك ،ملاذا مل تقم �أمامي ،ف�سخر منه �سرجي ،وكلمه
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بنربة ن�سائية ،فهدد �أندريا �أن يقطع خ�صى �سرجي .فقال معاوية 
لأندريا� :إن كنتم ال تدفعون اجلزية ،ف�إن بالدكم �ستكون لنا وال يبقى لكم
�سوى اال�سم ،ف�أحذروا .فقال �أندريا :يبدو �أن امل�سلمني قرروا �أن يكونوا
اجل�سم ونحن الظل ،لكن لنا رجاء باهلل.
ثم خرج واجته نحو ملطية ،و�أمر حرا�س احلواجز �أن يقب�ضوا على
�سرجي عندما يحاول االجتياز ،ووعده معاوية ب�إر�سال جي�ش معه ،لكن
الكمني قب�ض عليه وقادوه �إىل �أندريا ،فقال له� :أ�أنت �سرجي الذي هز�أ
بي �أمام معاوية ؟ ف�أمر با�ستئ�صال خ�صيتيه وو�ضعهما يف يده ثم
�شنقوه� .أم��ا معاوية  ف�أر�سل قوة �إىل �سرجي بح�سب وع��ده ،وقبل
و�صول اجلي�ش ،حدث �أن احل�صان الذي كان ميتطيه �شابور �ضايقه
ف�سقط ومات .و�إذ علم امل�سلمون بهذا ،نهبوا املنطقة الرومانية حتى
خلقيدونية ،وعادوا(.)1

 - 1ت خ ،ج� 3ص .346
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حتليل
يهدف هذا الق�سم من الكتاب �إىل حتليل م�ضمون الرواية ال�سريانية
للفتوحات الإ�سالمية املبكرة ،وحماولة الوقوف على زاوية الر�ؤية التي
نظر من خاللها الرواة ال�سريان �إىل الأحداث ،وعلى امليول التي حكمت
ر�ؤيتهم ومدى ت�أثرها بالروايات الأخرى.
موقع الراوي

لقد اتخذ الراوي ال�سرياين ،وخ�صو�ص ًا يف الفتوحات املبكرة العمرية،
موقع ًا مراقب ًا من داخل احلالة البيزنطية ،مبعنى �أن زاوية الر�ؤية التي
نظر من خاللها �صاحب الرواية ال�سريانية �إىل الأحداث هي من داخل
املع�سكر البيزنطي .ومعلوم �أن املع�سكر البيزنطي املق�صود يف حديثنا هو
جتمع عري�ض ملختلف القوميات التي �شكلت الإمرباطورية البيزنطية ،من
التني ويونان و�سريان وعرب و�أرمن.
لقد توفر لل�سريان يف هذه الفرتة م�ؤرخ كان والده يحتل موقع ًا بارز ًا
يف قيادة اجليو�ش البيزنطية ،وهو �سرجي بن �إيواني�س [يوحنا] الر�صايف،
وه��ذا امل���ؤرخ ال��ذي اطلع على بع�ض الوقائع املهمة املتعلقة باحلروب
الفار�سية الرومية التي �سبقت الفتوحات الإ�سالمية ،ثم الوقائع املتعلقة
بالفتوحات الإ�سالمية ،هو الذي �أ�شار امل�ؤرخ ديوني�سيو�س التلمحري �إىل
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اعتماده م�صدر ًا يف نقل �أخبار تلك املرحلة .ومما ال�شك فيه �أنَّ هذا امل�ؤرخ
قد توفرت له م�صادر مهمة عن �سري املعارك على اجلبهة الفار�سية ،ويف
اجلزيرة الفراتية �أكرث مما هو عليه الأمر بالن�سبة ملعارك ال�شام ،والتي
رمبا ا�ستقى �أخبارها من جنود �سريان �شاركوا يف القوات البيزنطية التي
حاولت الدفاع عن �سوريا من زحف القوات الإ�سالمية.
�إن الإ�شارة التي ترد حول �ضابط �سرياين �شارك يف معركة �أجنادين
يف عداد جي�ش ثاودريقي �شقيق هرقل لهي دليل على �أن ال�سريان كانوا
يحتلون مواقع مهمة يف القوات البيزنطية ،ولذلك فقد اعتمدت الرواية
ال�سريانية ل�سري املعارك على نتف كثرية من هذه الروايات.
ول��ذل��ك ك��ان ال ��راوي ال�سرياين يعرف �أ�سماء ال�ق��ادة على اجلبهة
البيزنطية ،و�أق�سام اجليو�ش ومواعيد حتركها ،وانتماءات القادة القومية،
يف حني �أن املع�سكر الإ�سالمي يف الفرتة املبكرة (العمرية) ،بقي غام�ض ًا
بالن�سبة له ،ومل يقدم �أي رواية من الزاوية الإ�سالمية ،با�ستثناء اخلرب
عن �إر�سال �أبي بكر ال�صديق � أربعة جيو�ش لن�شر الدعوة وفتح البالد
املجاورة ،وهو خرب البد �أن��ه انت�شر وعم وو�صل �إىل الرواية ال�سريانية
بو�ساطة انتقال ال�شائعات.
مل تقدم الرواية ال�سريانية �أي تفا�صيل تتعلق ب�أ�سماء القادة امل�سلمني،
و�إن حدث وذُ كر ا�سم قائد ف�إنه ال يذكر ب�شكل �صحيح ،وهذا مفهوم �إىل
حد ما نظر ًا لأن م�صادر الأخبار عن املع�سكر الإ�سالمي كانت �شحيحة
ج��داً� ،إن مل تكن معدومة يف فرتة الفتوحات املبكرة ،يف حني �أن هذا
الأم��ر تغري يف فرتة خالفة عثمان بن عفان  ،وتويل معاوية بن �أبي
�سفيان  مقاليد احلكم يف ب�لاد ال�شام ،ودخ��ول ال�سريان يف عداد

74

الرواية ال�سريانية للفتوحات الإ�سالمية

جيو�شه ،ولذلك توفرت م�صادر مهمة من داخل املع�سكر الإ�سالمي الذي
كان يقوده معاوية� ،إن كان بر ًا �أو بحراً ،ولذلك قدمت الرواية ال�سريانية
تفا�صيل مهمة عن �سري املعارك حتت قيادة معاوية ،انفردت برواية الكثري
من الأخبار التي ال ترد يف �أي م�صادر �أخرى ،وهي �أخبار �سن�أتي عليها
بالتف�صيل يف الفقرات الالحقة.
هذا ما يتعلق ب�أ�سماء القادة امل�سلمني� ،أما �أ�سماء املواقع اجلغرافية
يف جنوب �سورية ،فالأمر يتخذ منحى الفت ًا للنظر ،على �صعيد اخللط
والتحوير ،وال�سبب كما �أ�سلفنا عائد �إىل �أن ال��رواة �أو ناقلي الروايات
ينتمون �إىل مناطق جغرافية بعيدة ن�سبي ًا عن جنوب �سورية ،الذي كان
ذا هوية عربية خال�صة منذ فرتة طويلة ،وعلى �سبيل املثال فعند احلديث
عن معركة داث��ن وهي املعركة الأوىل يف الفتوحات الإ�سالمية ،يخلط
الراوي ال�سرياين بني موقع املعركة الذي هو يف جنوب فل�سطني وبني موقع
قي�صرية فل�سطني التي تقع يف ال�شمال ،لأن القائد الذي قاد املعركة �أتى
من قي�صرية فل�سطني ،فاعتقد ال��راوي ال�سرياين �أن املعركة جرت يف
قي�صرية نف�سها �أو بالقرب منها ،مع �أنه مل يتحدث عن فتح امل�سلمني لهذه
املدينة .والأمر نف�سه يقال عن معركة اجلابية  -الريموك� ،إذ خلط الراوي
بني ب�صرى واجلابية على �أ�سا�س �أن ب�صرى كانت عا�صمة الوالية العربية
�أيام الرومان ،واجلابية كانت عا�صمة العرب الغ�سا�سنة ،فقال �إن املعركة
وقعت يف ب�صرى التي ت�سمى اجلابية قرب نهر الريموك ،ولذلك ف�إننا
جند �أن ب�صرى مقحمة هنا �إقحام ًا على �أ�سا�س �أن ب�صرى هي عا�صمة
الوالية من الناحية النظرية ،يف حني كانت اجلابية هي العا�صمة الفعلية
للحكام العرب.
الرواية ال�سريانية للفتوحات الإ�سالمية

75

كما �أن خلط ًا وق��ع بالن�سبة لو�صول اخلليفة عمر بن اخلطاب 
�إىل اجلابية بعد معركة الريموك ،وبدا وك�أنه و�صل �إىل حم�ص ،يف حني
يتبني لنا �أن من كان يف حم�ص فع ًال هو القائد الفار�سي نيكيتا�س ابن
القائد املعروف �شهربرز ،والذي جنح يف الفرار من اجلابية بعد مقتل
وكيل امللك ثيودور تريثيو�س والقائد باني�س [باهان] وحاول و�ضع نف�سه
يف خدمة امل�سلمني كما �سبق وفعل بالن�سبة للبيزنطيني .وهذا اخللط،
الذي نرجح ب�أنه ناجت عن �سوء الن�سخ ،يتكرر �أي�ض ًا بالن�سبة للقادة الذين
جتمعوا للم�شاركة يف معركة الريموك ،فللوهلة الأوىل نظن �أن املعركة
وقعت يف حم�ص ،غري �أن احلديث عن غرق اجلي�ش يف نهر الريموك يعيد
ال�صورة �إىل منطقيتها ،ولذلك البد من التيقظ عند احلديث عن املواقع
اجلغرافية التي جرت فيها معارك جنوب �سورية ،والبد من �إعمال العقل
و�إجراء املقارنة مع امل�صادر الأخرى للو�صول �إىل حلول منطقية ومعقولة
لبع�ض الأ�سئلة املتعلقة يف الرواية ال�سريانية.
امليول:

على الرغم من م�شاركة ال�سريان يف جيو�ش البيزنطيني ،قادة و�ضباط ًا
وجنوداً� ،إ ّال �أن املوقف ال�سرياين العام كان معادي ًا لل�سلطة البيزنطية،
وال�سبب يف ذلك اخلالف الديني النا�شئ بعد جممع خلقيدونية ،وما يتعلق
بطبيعة ال�سيد امل�سيح.
لقد حدث االنق�سام الكبري يف الكني�سة امل�سيحية عندما عقد املجمع
اخللقيدوين يف املدينة التي �سمي با�سمها (خلقيدونية) عام 451م بناء
على دعوة الإمرباطور مرقيان ،والإمرباطورة بوخلاريا ،بنا ًء على طلب
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الون الروماين �أ�سقف روما ،الذي احتج على ق��رارات املجمع امل�سكوين
الرابع �أو جممع �أف�س�س الثاين املنعقد عام 449م ،والذي قرر �أن ال�سيد
امل�سيح بعد جت�سده �صار احتاد الالهوت والنا�سوت يف طبيعة واحدة ،وقد
حاول الون يف عهد الإمرباطور ثاودو�سيو�س عقد جممع لإلغاء قرارات
�أف�س�س الثاين ،ولكنه ف�شل يف ذلك ،وقد �أتت الفر�صة بعد اعتالء مرقيان
العر�ش وارتدائه الأرجوان .وقرر جممع خلقيدونية �إلغاء قرارات جممع
�أف�س�س الثاين واعتماد قانون �إمي��ان جديد يقول �إن ال�سيد امل�سيح بعد
جت�سده كانت له طبيعتان :الهوتية ،ونا�سوتية(.)1
وكان من نتيجة قرارات هذا املجمع انق�سام الكني�سة �إىل ق�سمني:
الق�سم الأول :ي�ضم كني�سة روم��ا والق�سطنطينية ،اللتني اعتنقتا
املعتقد القائل ب�أن للم�سيح طبيعتني ،وفيما بعد م�شيئتني ،وقد �سمي ه�ؤالء
قي �أدبيات خمالفيهم بامللكيني ،لأنهم اتبعوا امللك �أو الإمرباطور.
والق�سم ال��ث��اين :وي�ضم كني�سة الإ��س�ك�ن��دري��ة وم��ن ات�ب��ع خطاها
مثل :ال�سريان ،والأقباط ،والعرب ،والأرم��ن الذين احتفظوا ب�إميانهم
الأرثوذك�سي (القومي) ،الذي اعتمده جممع �أف�س�س الثاين ب�شكل وا�ضح،
وهو �أن طبيعة امل�سيح هي الطبيعة الواحدة ،حيث �سمي ه�ؤالء قي �أدبيات
خمالفيهم بـ «املونوفي�سيني» ،لإل�صاقهم مبا �سمي بدعة �أوطاخي.
 - 1توجد مراجع كثرية حتدثت عن هذا االنق�سام بتف�صيل منها كني�سة مدينة اهلل
�إنطاكية العظمى  -الدكتور �أ�سد ر�ستم ،اجلزء الأول� ،ص  314وتاريخ ميخائيل
الكبري اجلزء الأول من ال�صفحة  283وحتى  ،379وفيها ا�ستفا�ضة يف ال�شرح وتفنيد
�أرثوذك�سي ملا نتج عن هذا املجمع.
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وك��ان من نتيجة ذل��ك انف�صال كني�سة بيت املقد�س عن �أنطاكية
وا�ستقاللها بنف�سها متبعة قانون الإميان اخللقيدوين.
�أما كني�سة �أنطاكية نف�سها فقد ظلت الأمور فيها مت�أرجحة بني �أ�سقف
خلقيدوين (ملكي) �أو �أرثوذك�سي (مونوفي�سي) حتى عام 518م� ،أي
حني ا�ستوىل جو�ستني الأول على عر�ش بيزنطة ،حيث �أق�صى �سويريو�س
بطريرك �أنطاكية الأرثوذك�سي عن من�صبه هو والكثري من الأ�ساقفة
الأرثوذك�سيني ،وانتقل من �أنطاكية �إىل الإ�سكندرية بعد �ست �سنوات من
جلو�سه على الكر�سي وتابع رعاية �ش�ؤون كني�سته من هناك ،وعني بد ًال عنه
بول�س الثاين اخللقيدوين ،ومنذ ذلك الوقت لأنطاكية �أ�سقفان �أحدهما
ين (ملكيٌّ ) والآخر الخلقيدوين (مونوفي�سي).
خلقيدو ٌّ
ولذلك حاول جميع الأباطرة البيزنطيني حتويل ال�سريان وغريهم
عن معتقداتهم وجعلهم ي�ؤمنون باملعتقد اخللقيدوين ،دون فائدة فعم
اال�ضطهاد مبختلف ��ص��وره ،ول��ذل��ك بقي والء ال�سريان لل�سلطة التي
ت�ضطهدهم مو�ضع �شك ،فكانوا عون ًا لأي قوة ميكن �أن تخل�صهم من نري
اال�ضطهاد اخللقيدوين ،فتجدهم قد تعاطفوا مع الفر�س عندما اجتاحوا
�أرا�ضي الروم يف �أ�سيا ال�صغرى واجلزيرة و�سورية وفل�سطني وم�صر ،غري
�أنهم عادوا واتخذوا موقف ًا �سلبي ًا من الفر�س بعد �أن وقع اال�ضطهاد عليهم
من ه�ؤالء.
�أما موقف ال�سريان من امل�سلمني فقد ت�أرجح بني الت�أييد املطلق والقليل
من التحفظ على بع�ض املواقف ،وخ�صو�ص ًا خالل فرتة الفتوحات يف
�أنطاكيا واجلزيرة الفراتية وقيليقيا.
لقد ا�ستقبل ال�سريان العرب امل�سلمني بو�صفهم خمل�صني من وط�أة
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اال�ضطهاد اليوناين ،ولذلك �أطلقوا على اخلليفة عمر بن اخلطاب 
لقب فاروقو �أي املخل�ص ،وهو �أحد �ألقاب ال�سيد امل�سيح ،وعلى الرغم من
�أن امل�صادر الإ�سالمية تذكر ب�أن الر�سول حممد ًا  هو الذي �أطلق هذا
اللقب �أي الفاروق على ابن اخلطاب � ،إال �أن ال�سريان تعاملوا معه
باعتباره لقب ًا يخ�صهم .وقد وردت عبارات يف منت الن�صو�ص التي تتحدث
عن الفتوحات الإ�سالمية املبكرة تقول( :ن�شكر اهلل الذي خل�صنا من حكم
البيزنطيني الظاملني وجعلنا حتت حكم العرب امل�سلمني العادلني) .وقد
�أ�شارت الروايات ال�سريانية بكرثة �إىل عدل العرب ورحمتهم ،مقارنة مع
ما كانت ترتكبه ال�شعوب الفاحتة الأخرى ،ورويت ق�ص�ص عديدة من هذا
القبيل.
وكذلك الأمر عند حديثهم عن اخلليفة عمر بن اخلطاب  وفتحه
للقد�س وتق�شفه وامتداحهم لعدله.
غري �أن هذه املدائح ل�سلوك امل�سلمني ،مل تكن مبعزل عن الت�صور
ال�سرياين لطبيعة العقاب الإلهي الذي كان اهلل ينزله على الروم الظاملني
والفر�س املجو�سيني ،فامل�سلمون هنا ظهروا وك�أنهم الأدوات التي اتخذها
اهلل لتنفيذ عقابه به�ؤالء القوم� ،إنهم (امل�سلمون) �صورة من الغ�ضب
الإلهي ،ولذلك اكت�ست الق�ص�ص التي تناولتهم �صبغة القدرية ،وغلب على
بع�ضها منطق اخلوارق.
فالعرب امل�سلمون الب�سطاء القادمون من ال�صحراء ب�سالح خفيف
ودون دروع ،كانوا يهزمون اجليو�ش املدججة والقادة املدرعني وامل�سلحني
ب�أحدث �أ�سلحة تلك الأزمنة ،بقوة �إلهية ،فهذا القائد الفار�سي املدجج
واملدرع الفار من �أمام جندي عربي �أعزل �إال من �سيفه ،قال �إن اجلندي
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العربي امل�سلم كان مينع ال�سهام والرماح بكم عباءته ،وهذا قائد معركة
داثن البطريق �سرجي ا�ست�سلم مل�صريه لأنه �أيقن �أن ما حل به هو عقاب
�إلهي ،وه��ذا ثاودريقي �شقيق هرقل هزم يف �أجنادين لأن��ه اعتمد على
نبوءة راهب (دجال خلقيدوين) ،وغري ذلك من الق�ص�ص التي ت�شري �إىل
�سيطرة مقولة العقاب الإلهي على ميول ناقلي الرواية ال�سريانية لأخبار
الفتوح.
�إن حتليلنا ملوقع الراوي ال�سرياين وميوله بني �أن روايته لأخبار الفتوح
الإ�سالمية �أ�صيلة ،مل تت�أثر بالروايات الأخ ��رى� ،سواء منها العربية
الإ�سالمية �أو البيزنطية اليونانية ،بل ظلت تلك الرواية من�سجمة مع
الت�صور ال�سرياين الديني للعقاب الإلهي املحتوم على حم��وري عقيدة
(الإمي ��ان ال�ق��ومي) .ولذلك رك��زت ال��رواي��ة ال�سريانية على الق�ص�ص
والأخبار التي متثل عربة ملن يعترب مهما كانت قيمتها التاريخية �ضئيلة،
يف حني كان هدف التوثيق التاريخي ي�أتي بالدرجة الثانية ومن زاوية
خدمة املقولة الدينية.
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تركيب
�صورة هرقل

�سنحاول الآن �إع��ادة تركيب �صور الإمرباطور البيزنطي هرقل عرب
جمع �شتاتها من خمتلف تفا�صيل الرواية ال�سريانية للفتوح الإ�سالمية،
ونطمح من خالل هذه املحاولة �إىل تو�ضيح بع�ض الأمور الغائمة وامللتب�سة
املتعلقة بهذه ال�شخ�صية املحورية يف ه��ذه املرحلة ،التي حتتل موقع ًا
مركزي ًا يف روايات الفتوح من وجهة النظر ال�سريانية.
�إن �أول ما يلفت النظر يف تناول الرواية ال�سريانية ل�شخ�صية هرقل
تركيزها على �أن و�صول ه��ذا الإم�براط��ور البيزنطي �إىل �سدة احلكم
وارتدائه الأرجوان كان نتيجة ال�صدفة ،حيث لعب احلظ دور ًا يف و�صوله
�إىل العا�صمة قبل قائد زميل له كان يفرت�ض �أن ي�صل هو الآخر للق�ضاء
على الإمرباطور فوقا واجللو�س مكانه.
ولنت�أمل �سل�سلة املواقف املرتبطة مب�سرية هرقل �إىل احلكم كما وردت
يف تاريخ التلمحري املن�شور يف تاريخ ميخائيل الكبري:
�أوالً :الت�آمر ،فهرقل ت�آمر على �إمرباطوره فوقا و�أ�سهم يف قتله.
ثانياً :لعبة احلظ ،فهرقل كان حمظوظ ًا مبواتاة الرياح له.
ثالثاً :الف�أل ال�سيئ ،ففي ال�سنة التي ملك فيها حدث ك�سوف ملدة �أربع
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�ساعات ،وانحب�ست الأمطار ،وهلكت الزروع ،واختفت احلبوب فحدثت
جماعة.
رابعاً :اخلنوع ،وق�صة حماولة ا�سرت�ضاء الفر�س عرب الزعم ب�أنه قتل
فوقا �إر�ضاء لهم.
خام�ساً :اخل�سارة ،و�أخبار احتالل الفر�س عدة مناطق يف ال�سنة التي
ملك فيها هرقل ،ثم توايل اخل�سارات يف الفرتات الالحقة مع الفر�س
وامل�سلمني من بعدهم.
�ساد�ساً :الغدر ،حيث حنث باتفاقه مع غريغوريو�س ومل يعينه قي�صراً،
بل عني ابنه ق�سطنطني قي�صراً.
�سابعاً :التفريط باملقد�سات ،ق�صة �أ�سر الفر�س زكريا �أ�سقف �أور�شليم
اخللقيدوين و�سرقة خ�شبة ال�صليب.
ثامناً :تبني انت�صارات مزعومة على الفر�س ،يف حني �أن ال�سبب كان
انهيار الفر�س من الداخل ونتيجة عوامل ذاتية ال دخل له بها.
تا�سعاً :بيعه البنته مقابل ك�سب حتالف �سيا�سي.
عا�شراً :اتخاذه قرارات عمياء ت�سببت ب�سرعة االنهيار البيزنطي.
حادي ع�شر :اتخاذه قرارات حمقاء بتخريب �أنطاكية و�سلبها عند
خروجه منها.
ثاين ع�شر :تعديه على النامو�س ،بزواجه من ابنة �أخيه.
�إن ال���ص��ورة ال�ت��ي ا�ستطعنا تركيبها لهرقل م��ن خ�لال امل�صادر
ال�سريانية ،هي �صورة �سلبية باملطلق ،من جميع النواحي ال�شخ�صية
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وال�سيا�سية والع�سكرية اال�سرتاتيجية وحتى الأخالقية.
واملفاجئ �أن الرواية ال�سريانية ل�سرية هرقل متتلك م�صداقية �أكرب
من الروايات الأخرى حول هذه ال�شخ�صية الإ�شكالية ،ففي حني حاولت
الرواية البيزنطية املعا�صرة له ول�ساللته يف احلكم ،نزع تهمة �إ�ضاعة
معظم �أرا�ضي مملكته ،و�إل�صاقها بالقادة الذين مل يلتزموا بتعليماته،
جند �أن الرواية ال�سريانية تفند هذه االدعاءات ب�سرد الوقائع عارية كما
هي� .أما الرواية البيزنطية التي حاولت ت�ضخيم انت�صاراته على الفر�س
وا�ستعادة �سورية وم�صر واجلزيرة منهم ف�إنها تتهاوى �أم��ام الرواية
ال�سريانية �شديدة الإقناع ،واملثبتة بالوقائع والأ�سماء بتف�صيل يكاد �أن
يكون �أ�شبه مبرافعة اتهامية لنائب عام �أمام هيئة املحكمة.
�إن املقارنة بني الرواية الإ�سالمية والرواية ال�سريانية ب�ش�أن هرقل
حتم ًا �ست�صب ل�صالح الأخرية ،نظر ًا لعدم امتالك م�ؤرخي الفتوحات �أي
معلومات تف�صيلية من داخل املع�سكر البيزنطي ،وعدم فهم �آلية احلكم يف
الإمرباطورية البيزنطية ،حيث يخلط م�ؤرخو الفتوح بني امللك والقي�صر
ويبدوان وك�أنهما �شيء واحد!.
وعليه تبدو الرواية ال�سريانية هي الرواية الأقرب �إىل حقيقة �شخ�صية
هرقل ،المتالكها الكثري من احلجج والرباهني املقنعة التي ال متتلكها
الروايات الأخرى.
الت�سل�سل التاريخي للفتوحات:

على الرغم من الثغرات الكبرية يف الرواية ال�سريانية ل�سري الفتوحات
الإ�سالمية املبكرة ،والتي حتدثنا عنها ونقدناها يف الأق�سام ال�سابقة،
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سال منطقي ًا لبع�ض املحطات الكربى يف
�إال �أنها حتوي �إىل حد كبري ت�سل� ً
هذه الفتوحات ،ميكن �أن ي�شكل دلي ًال لبع�ض الروايات الإ�سالمية التي
تعاين من اال�ضطراب ال�شديد ب�ش�أن الت�سل�سل الزمني ،وذل��ك البتعاد
فرتة التدوين عن فرتة وقوع الأح��داث ،فتجد لدى امل�ؤرخ نف�سه روايتني
متناق�ضتني زمني ًا حول معركة واح��دة ،وهذه امل�شكلة تعاين منها جميع
ن�صو�ص الفتوح العربية مبا فيها ن�صو�ص البالذري ذات��ه ،وال��ذي يعد
ح�سب �إجماع الباحثني �أكرث رواة الفتوح م�صداقية ،على الأقل من خالل
الن�صو�ص املتوفرة للباحثني.
وعليه فقد بات بالإمكان �إعادة تركيب ت�سل�سل زمني ل�سري الفتوحات
من خالل الرواية ال�سريانية جنمله بالنقاط التالية:
 قرار فتح بيت املقد�س ومعه بالد ال�شام برمتها قرار نبوي ،وقدحتدث الن�ص ال�سرياين ب�صراحة وو�ضوح حول هذا املو�ضوع.
 �إر�سال اخلليفة الرا�شد الأول �أبو بكر ال�صديق � أربعة جيو�ش يفال�سنة الثانية من خالفته.
اجلي�ش الأول� :إىل فل�سطني [معركة داثن].
اجلي�ش الثاين� :إىل م�صر[ ،ولكنه مل يذهب �إىل م�صر بل توجه
�إىل فل�سطني] ،وهذا ين�سجم مع وجهة النظر التي تقول �إن عمرو بن
العا�ص  توىل اجلي�ش املعني لفتح م�صر يف عهد اخلليفة �أبي بكر ،
و�أنه توجه �إىل جنوب فل�سطني ريثما ين�ضج �أمر م�صر.
اجلي�ش الثالث� :إىل بالد فار�س [وهو جي�ش خالد بن الوليد .]
اجلي�ش الرابع� :إىل العرب امل�سيحيني واملق�صود والية العربية التي
عا�صمتها ب�صرى التي فتحت يف عهد عمر بن اخلطاب �سنة  13هجرية.
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 معركة �أجنادين بقيادة �شقيق هرقل ثاودريقي وقعت يف بداية عهداخلليفة عمر � أي  13هجرية.
 يف ال�سنة الرابعة للخليفة عمر بن اخلطاب  اجتاحت جيو�شامل�سلمني �سورية الداخلية مبا فيها دم�شق وحم�ص ،وثمة روايات �سريانية
تتحدث عن حدوث فتح لدم�شق وحم�ص قبل معركة الريموك.
 يف ال�سنة اخلام�سة لعمر  وقعت معركة الريموك الفا�صلة التيانهارت بعدها كل دفاعات البيزنطيني.
 يف هذه ال�سنة نف�سها عاد امل�سلمون �إىل دم�شق وحم�ص وغريهما مناملدن وفتحوهما من جديد �صلحاً.
 ويف هذه ال�سنة �أي�ض ًا توجه خالد بن الوليد � إىل حلب و�أنطاكيةوفتحهما ،وللمرة الأوىل يرد يف الرواية ال�سريانية حديث عن م�آ�سي
لل�سريان.
 يف هذه ال�سنة انطلق جي�ش �سعد بن �أبي وقا�ص � إىل الكوفة وفتحها. ويف ال�سنة نف�سها جمع الفر�س جمع ًا ثاني ًا يف ق�سطفون (املدائن)وكانت الهزمية من ن�صيبهم .وحدث جتمع ثالث جمعه يزجرد بعد فرتة
وجيزة يف الكوفة �أي�ض ًا وكانت الهزمية �أي�ض ًا من ن�صيبه .ثم جتمع رابع
يف بلد مادي (نهاوند) وكانت املعركة الفا�صلة التي ق�ضت على مملكة
ال�سا�سانيني.
 فتح م�صر بعد هذه الأحداث مبا�شرة. يف عام  637م دخل اخلليفة عمر � إىل القد�س وفتحها. يف ع��ام  640م فتحت ب�لاد اجلزيرة (م��ا بني النهرين) على يدعيا�ض بن غنم .
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 يف عام  647م فتح امل�سلمون �إفريقيا. يف عام  649م فتح معاوية  قرب�ص ،ودخل عا�صمتها الق�سطنطينية. يف �سنة  650م قتل يزدجرد وفتح �سعيد بن اخلليفة عثمان  بالدما وراء النهر وجاء �إىل مرو ومت �إر�سال تاج ك�سرى �إىل املدينة.
 يف ال�سنة نف�سها فتح معاوية  قي�صرية فل�سطني واجلليل وو�صل�إىل قيليقيا.
 يف عام  654م فتح �أبو الأعور ال�سلمي جزر قو وكريت و رود�س. يف عام  655م حا�صر معاوية  الق�سطنطينية ،وكاد �أن يفتحها.�إن ت�سل�سل الأحداث هذا قابل للنقد من حيث التواريخ املثبتة ،ولكنه
من خالل مقارنته ببع�ض الوقائع يف �أخبار الفتوح ميكن �أن ي�شكل قرائن
تدعم بع�ض الروايات الإ�سالمية امللتب�سة التاريخ.
�أبو الأعور ال�سلمي

تعد �شخ�صية (�أبو العور) التي يرد ذكرها يف تاريخ ميخائيل الكبري
وتاريخ الرهاوي املجهول بهذه ال�صيغة ،ال�شخ�صية املحورية يف الفتوحات
الإ�سالمية البحرية يف عهد اخلليفة الثالث عثمان بن عفان  ،والتي
قادها ب�شكل مبا�شر حاكم ال�شام معاوية بن �أبي �سفيان .
وال��رواي��ات ال�سريانية املتعلقة بالفتوحات التي متت على يد
معاوية  مكتوبة للمرة الأوىل من وجهة نظر املع�سكر الإ�سالمي،
واملرجح �أن م�صادرها ال�ضباط واجلنود ال�سريان الذين �ضمهم
معاوية � إىل قواته ،والتي و�صلت ،بح�سب تاريخ ميخائيل الكبري،
�إىل تولية قائد �سرياين قيادة �أحد اجليو�ش ويدعى حبيب ،ي�صفه امل�ؤرخ

86

الرواية ال�سريانية للفتوحات الإ�سالمية

التلمحري �أو ميخائيل الكبري بـ (حبيب ال�سرياين ال�شرير) .بالإ�ضافة
�إىل ذلك تذكر الرواية ال�سريانية �أن �أبا العور فر�ض اجلزية على جنوده
امل�سيحيني عام 669م ،وهو ما ي�شري �إىل وجود �سريان بينهم.
�إن الفتوحات التي تن�سبها الرواية ال�سريانية لأبي العور هي التالية:
 قاد عملية الفتح الثانية جلزيرة قرب�ص. قاد عملية فتح جزيرة قو وجزيرة كريت وجزيرة رود�س. قاد احلملة على الق�سطنطينية عام  655م وانت�صر على قوات الروماملتجمعني يف قيليقيا وكاد �أن ي�أ�سر الإمرباطور ق�سط�س و�شقيقه ،وقد بلغ
عدد قتلى الروم فيها ع�شرين �ألف ًا طفت جثثهم على �سطح املاء.
�إن �أبا العور هذا املذكور يف الرواية ال�سريانية ماهو �إال �أبا الأعور
ال�سلمي ،الذي يعد ح�سب الروايات الإ�سالمية من ر�ؤو�س الفتنة التي �شقت
الدولة الإ�سالمية يف عهد اخلليفة الرابع علي بن �أبي طالب  ،حتى �أن
امل�صادر ال�شيعية وبع�ض امل�صادر ال�سنية تتحدث عن �أن الإمام علي كرم
اهلل وجهه كان يلعنه يف ال�صالة.
لدينا الآن مثل حي على تدخل امليول ال�سيا�سية واملذهبية يف الرواية
التاريخية الإ�سالمية ،فاملوقف ال�سيا�سي واملذهبي من هذا القائد الذي
تن�سب له امل�صادر ال�سريانية االنت�صارات الهائلة يف فتوح البحر ،يكاد �أن
يكون جمهو ًال لدى م�ؤرخي الفتوح امل�سلمني ،با�ستثناء الرواية التي ينقلها
احلافظ الذهبي ،والتي تتحدث عن �أن �أبا الأعور هذا كان له الفتح الثاين
جلزيرة قرب�ص.
يقول الذهبي يف تاريخ الإ�سالم�( :أبو الأعور ال�سلمي ا�سمه عمرو بن
�سفيان وقيل  :عمرو بن عبد اهلل بن �سفيان ويقال غري ذلك .له �صحبة
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وكان يوم الريموك �أمريا على كردو�س وكان �أمري املي�سرة يوم �صفني مع
معاوية  .روى عنه :قي�س بن �أب��ي ح��ازم و�أب��و عبد الرحمن ال�سلمي
وعمرو البكايل .وقال الوليد بن م�سلم  :ح َّدثَنا عثمان بن ح�صن عن يزيد
عن عبيدة قال  :غزا �أبو الأعور ال�سلمي قرب�س ثاني ًا �سنة �سبع وع�شرين.
وعن �سنان بن مالك �أنه قال لأبي الأعور � :إن الأ�شرت يدعوك �إىل مبارزته
ف�سكت طويال ثم قال � :إن الأ�شرت خفته و�سوء ر�أي��ه حماله على �إجالء
عمال عثمان  من العراق ثم �سار �إىل عثمان  ف�أعان على قتله،
ال حاجة يل مببارزته .تويف �أبو الأعور يف خالفة معاوية  لأين وجدت
جرير بن عثمان روى عن عبد الرحمن بن �أبي عوف اجلر�شي قال  :ملا
بايع احل�سن معاوية  قال له عمرو بن العا�ص  و�أبو الأعور عمرو
بن �سفيان ال�سلمي :لو �أمرت احل�سن فتكلم على النا�س على املنرب عيى
عن املنطق فيزهد فيه النا�س فقال معاوية  :ال تفعلوا فواهلل لقد ر�أيت
ر�سول اهلل  مي�ص ل�سانه و�شفته ف�أبوا على معاوية  .وذك��ر احلديث
تقدم)(.)1
�أما ابن الأثري اجلزري فيقول يف ترجمته�( :أبو الأعور عمرو بن �سفيان
ال�سلم ي. ذكرناه يف «عمرو بن �سفيان». يعد يف ال�صحابة. قال �أبو حامت
الرازي  .ال ت�صح له �صحبة وال رواية  .قيل � :شهد حنين ًا كافر ًا ثم �أ�سلم بعد
هو ومالك بن عوف الن�صري ،وحدث بق�صة هزمية هوازن بحنني ،ثم
�صار من �أ�صحاب معاوية  وخا�صته ،و�شهد معه �صفني ،وكان �أ�شد من

 - 1تاريخ الإ�سالم للذهبي �ص  515من .4878
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عنده على علي بن �أبي طالب  -كرّم اهلل وجهه  -وكان علي يدعو عليه يف
(.)1
القنوت � .أخرجه �أبو عمر) 
من املثلني اللذين �سقناهما حول ترجمة �أبي الأعور ال�سلمي ،يت�ضح
�أن امل�صادر الإ�سالمية على العموم �سنية و�شيعية ،كانت تنظر �إىل �أبي
الأعور بو�صفه واحد ًا من ر�ؤو�س الفتنة ،ولذلك جتنبت هذه امل�صادر ن�سبة
�أي انت�صار �أو حدث �إيجابي له ،ومن هنا جند �أن الروايات املتعلقة بفتوح
البحر ُتنْ�سَ بُ �إىل عبد اهلل بن قي�س الفزاري� ،أو جلنادة بن �أبي �أمية
الأزدي� ،أو غريهم من القادة الذين كانوا على الأرجح حتت قيادة �أبي
الأعور.
مرة �أخرى ت�ساعدنا الرواية ال�سريانية على �إعادة تركيب الأحداث
املتعلقة بفتوح جزر البحر املتو�سط من خالل �شخ�صية �أبي الأعور التي
طم�ست يف امل�صادر الإ�سالمية لأ�سباب �شتى ،يف حني مل تكن امل�صادر
ال�سريانية م�ضطرة ملثل هذا الطم�س.

� - 1أ�سد الغابة يف معرفة ال�صحابة البن الأثري اجلزري ،كتاب الكنى من  149من
.191
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استخالص
ر�أينا فيما �سبق كيف �أن الرواية ال�سريانية للفتوح الإ�سالمية حملت
الكثري من الوقائع التاريخية غري املذكورة يف امل�صادر العربية الإ�سالمية
�أو البيزنطية ،وهي بذلك �سدت بع�ض الثغرات املتعلقة بق�صة هذه الفتوح،
التي دونتها كتب الفتوح الإ�سالمية بعد �أكرث من قرنني من الزمان ،وهو ما
�أفقدها بع�ض التفا�صيل ،وخ�صو�ص ًا اال�ضطراب الذي نلم�سه يف التواريخ،
وتدخل امليول ال�سيا�سية واملذهبية يف بع�ض الوقائع وخ�صو�ص ًا ما يتعلق
ب�شخ�صية حمورية يف الفتوحات البحرية وه��ي �شخ�صية �أب��ي الأع��ور
ال�سلمي.
وقد �أكدت الرواية ال�سريانية على �أن قرار فتح بيت املقد�س وال�شام
كان قرار ًا نبوياً ،و�أن الفتوح الإ�سالمية املبكرة امتازت برحمة الفاحتني
وعدم ارتكابهم �أي جتاوزات مما كان يرتكب يف تلك العهود ،با�ستثناء
رواية واحدة عن فتح �أنطاكية على يد خالد بن الوليد  جرى احلديث
فيها عن عمليات �سبي وقتل.
و�أ�شارت الرواية ال�سريانية �إىل فتح دم�شق مرتني وهو ما ذهبت �إليه
بع�ض امل�صادر الإ�سالمية .و�أكدت ما �سبق �أن ورد يف �أخبار الفتوح حول
معركة الريموك الفا�صلة والتي �سقطت بعدها جميع مدن ال�شام.

90

الرواية ال�سريانية للفتوحات الإ�سالمية

و�أكدت الرواية ال�سريانية على ق�صة فتح بيت املقد�س على يد اخلليفة
العادل عمر بن اخلطاب  وزادت �أنه �أقام يف القد�س فرتة من الزمن
ويف عهده ابتُدِ ئَ ال�شروع يف بناء امل�سجد الأق�صى.
وقد �أماطت الرواية ال�سريانية اللثام عن الغمو�ض والأ�سطرة اللذين
�أحاطا ب�شخ�صية الإمرباطور البيزنطي هرقل ،بحيث قدمت هذه الرواية
عر�ض ًا متكام ًال ل�سرية هذا امللك الع�سكرية والتي امتازت بقوة احلجة،
وهو ما ف�سر �سل�سلة الهزائم والنكبات التي منيت بها مملكته طوال فرتة
حكمه الطويلة .وهذه الرواية هي الأقوى من بني الروايات التي تناولت
هذا الإمرباطور اخلا�سر.
كما ر�أينا �أن وجهة النظر ال�سريانية من وقائع الفتوح انتقلت يف عهد
معاوية بن �أبي �سفيان � إىل داخل املع�سكر الإ�سالمي ،بعد �أن كانت يف
الفتوح املبكرة من داخل املع�سكر البيزنطي ،وهو ما دل داللة معربة على
�إ�شراك ال�سريان يف جيو�ش الفتح الإ�سالمي خالل عهد معاوية ،بعد �أن
كانوا �ضمن جيو�ش البيزنطيني يف الفتوح املبكرة .وهذه املالحظة بالذات
�أعطت للرواية ال�سريانية م�صداقية كبرية من �ش�أنها �أن تكمل بع�ض
الروايات الإ�سالمية وتدعم بع�ضها وت�صوب البع�ض الآخر.
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كشاف األماكن واألعالم
ابن العربي34 ،17 ،
ابن بوقنطر69 ،
ابن غنم57 ،
�أبو الأعور88 ،87 ،86 ،66 ،
�أبو العور86 ،69 ،67 ،66 ،
�أبو بكر84 ،44 ،42 ،40 ،
اثنا�سيو�س �أ�سقف ارابي�سو�س36 ،
�آثور39 ،
�أجنادين85 ،80 ،74 ،45 ،44 ،
�أرد�شري53 ،39 ،
�أرد�شري بن �ساباق53 ،
�أرمينيا70 ،64 ،53 ،46 ،38 ،28 ،
�إ�سماعيل37 ،32 ،
�أ�شعيا45 ،36 ،35 ،
افري�ستكني70 ،
�إفريقية27 ،
�آل ر�صفيا35 ،
الأرمن77 ،70 ،68 ،65 ،24 ،15 ،
الأ�سقف مادو�سط�س45 ،
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الإ�سكندرية78 ،77 ،65 ،54 ،30 ،
الآ�سيوي16 ،3 ،
الأف�س�سي22 ،19 ،16 ،
الأقباط77 ،35 ،
الأنا�ضول28 ،9 ،
البحر الأبي�ض املتو�سط9 ،
البحر الأحمر32 ،
البحر الأ�سود31 ،
البطريرك اثنا�سيو�س45 ،
البلغار25 ،
التنوخيني63 ،
اجلابية76 ،75 ،47 ،
اجلزيرة العربية31 ،
اجلزيرة الفراتية78 ،74 ،39 ،9 ،
احلارث بن جبلة21 ،
احلب�شة30 ،
احلرية49 ،
اخلليل30 ،
الرها68 ،48 ،46 ،45 ،43 ،41 ،40 ،39 ،37 ،36 ،35 ،25 ،24 ،
الرهاوي املجهول86 ،47 ،34 ،17 ،
الروم،36 ،35 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،21 ،20 ،
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،56 ،55 ،54 ،53 ،50 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،40 ،39 ،38 ،37
87 ،79 ،78 ،69 ،68 ،59
الزوقنيني92 ،34 ،27 ،25 ،17 ،8 ،
ال�سا�سانيني85 ،52 ،20 ،
ال�سامريني42 ،
ال�سريان،74 ،73 ،50 ،46 ،44 ،43 ،35 ،16 ،15 ،14 ،13 ،10 ،8 ،6 ،5 ،
91 ،86 ،79 ،78 ،77 ،76
ال�شام90 ،86 ،84 ،74 ،62 ،51 ،42 ،22 ،21 ،14 ،9 ،
الطربي51 ،15 ،
العراق88 ،42 ،9 ،
العرب،77 ،75 ،68 ،47 ،46 ،42 ،37 ،32 ،22 ،21 ،20 ،15 ،13 ،9 ،6 ،
84 ،79 ،78
الفرات56 ،49 ،47 ،32 ،27 ،20 ،
القدي�س �أبيفانو�س65 ،50 ،
الق�سطنطينية87 ،86 ،77 ،69 ،65 ،53 ،37 ،27 ،9 ،
الكوفة85 ،59 ،52 ،49 ،
املدائن85 ،52 ،49 ،
امل�سعودي15 ،
امل�سيح79 ،77 ،76 ،63 ،44 ،33 ،
املنذر بن احلارث22 ،21 ،
النعمان بن املنذر22 ،
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الريموك90 ،88 ،85 ،76 ،75 ،51 ،48 ،47 ،14 ،
اليهود59 ،58 ،43 ،39 ،33 ،30 ،27 ،
�آمد68 ،26 ،
�أمورين65 ،
�أمياين مار�سلليني20 ،
�أندريا72 ،71 ،70 ،
�أن�سطا�س28 ،
�أنطاكية90 ،85 ،82 ،78 ،53 ،48 ،44 ،29 ،28 ،27 ،
�أنقورا37 ،
�أودي�سا38 ،
�أور�شليم82 ،61 ،30 ،
�إي�سورية50 ،
�إيواني�س ر�صفيا41 ،17 ،14 ،
بارم ابنة ك�سرى40 ،
با�سلونه54 ،
با�سيليو�س36 ،26 ،
بافو�س66 ،
بانو�س47 ،
باني�س76 ،48 ،47 ،
بحر بونط�س31 ،
ب�صرى84 ،75 ،44 ،31 ،
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بطر�س25 ،
بهرام30 ،23 ،
بيت املقد�س91 ،90 ،84 ،78 ،58 ،30 ،7 ،5 ،
بيت معد68 ،
تراقيا37 ،24 ،
ت�سالونيقي69 ،
تلالً56 ،
توما �أ�سقف تدمر36 ،
ثاودريقي85 ،80 ،74 ،45 ،44 ،39 ،
ثاودو�س70 ،69 ،
ثاودو�سيو�س77 ،16 ،
ثيودور تريثوريو�س48 ،
ثيودور نولدكة14 ،11 ،
جبلة بن الأيهم18 ،
جزيرة قو87 ،67 ،
ج�ستنيان16 ،
ج�ستني21 ،
ج�سر قيليقيا50 ،
جوزيف �أ�سمر ملكي17 ،11 ،
حبيب ال�سرياين87 ،64 ،
ح�صن كيفا26 ،
الرواية ال�سريانية للفتوحات الإ�سالمية
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ح�صن ماردين26 ،
حم�ص85 ،76 ،67 ،62 ،59 ،48 ،36 ،29 ،28 ،
خاكان ملك اخلزر38 ،
خالد بن الوليد90 ،85 ،84 ،51 ،42 ،10 ،
خلقيدونية77 ،76 ،72 ،44 ،36 ،35 ،31 ،28 ،25 ،
خليج بحر فار�س32 ،
داثن84 ،80 ،75 ،43 ،42 ،
دارا56 ،26 ،24 ،
دانيال �أ�سقف حران36 ،
دجلة52 ،49 ،20 ،
دم�شق92 ،90 ،85 ،68 ،62 ،59 ،48 ،47 ،30 ،28 ،
ديوني�سيو�س التلمحري92 ،73 ،17 ،16 ،14 ،
رود�س87 ،86 ،67 ،37 ،9 ،
رومينان الفار�سي24 ،
زريوندخت40 ،
زكريا �أ�سقف �أور�شليم اخللقيدوين82 ،30 ،
زكريا الف�صيح16 ،
�سارة32 ،
�ساويرا �أ�سقف36 ،
�سج�ستان59 ،52 ،
�سرجي80 ،73 ،72 ،71 ،70 ،62 ،44 ،43 ،42 ،41 ،17 ،

98

الرواية ال�سريانية للفتوحات الإ�سالمية

�سرجي�س �أ�سقف عو�ص36 ،
�سعد [بن �أبي وقا�ص]49 ،
�سقرتا38 ،
�سورية اجلنوبية14 ،
�سورية ال�شمالية14 ،
�شابور72 ،70 ،
�شهربرز76 ،48 ،47 ،40 ،39 ،38 ،37 ،30 ،26 ،
�شهرين الفار�سي31 ،
�شريي بن ك�سرى39 ،
�صفرونيو�س55 ،
طرابل�س69 ،
طور عابدين26 ،
طيباريو�س23 ،21 ،16 ،
طيطو68 ،
عا�صر �صالح الدين الأيوبي16 ،
عاقوال52 ،49 ،
عثمان88 ،86 ،74 ،62 ،60 ،59 ،
عمر بن اخلطاب91 ،85 ،84 ،79 ،76 ،55 ،53 ،44 ،10 ،6 ،
عمرو [ابن العا�ص]54 ،
عمورية65 ،
عمري بن �سعد62 ،
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عيا�ض بن غنم85 ،68 ،
غريغوريو�س92 ،82 ،70 ،64 ،27 ،
غالطية28 ،
فالن�س21 ،
فطولوم�س69 ،
فل�سطني،61 ،56 ،55 ،43 ،42 ،40 ،38 ،33 ،32 ،31 ،28 ،27 ،22 ،21 ،
86 ،84 ،78 ،75
فوكا�س27 ،25 ،22 ،
فيليفيق�س25 ،
فينيقيا46 ،28 ،21 ،
قبادوقيا64 ،18 ،
قرب�ص87 ،86 ،66 ،65 ،
قبيلة قري�ش32 ،
قدريكني40 ،38 ،
قرية كو�سيت29 ،
ق�سط�س بن ق�سطنطني57 ،
ق�سطنطني82 ،70 ،59 ،57 ،31 ،16 ،
قط�سفون52 ،49 ،
قن�سرين56 ،36 ،
قنطور32 ،
قورا54 ،40 ،16 ،
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قورا البطناين16 ،
قور�س46 ،35 ،
قورنثية67 ،
قي�صرية86 ،75 ،64 ،61 ،43 ،42 ،30 ،
قي�صرية فل�سطني86 ،75 ،61 ،43 ،42 ،
قي�صرية قبادوقيا64 ،
كريت87 ،67 ،
ك�سرى �أنو�شروان23 ،
ك�سرى برويز22 ،
كفرتوثا26 ،
كالو�س كلري10 ،
كني�سة القيامة45 ،
كورة �أنطاكية44 ،
كيوركي27 ،
لبنان92 ،
ليبيا30 ،
مار ميخائيل ال�سرياين الكبري16 ،
مارون36 ،
مالك بن عبد القي�س20 ،
مانوئيل54 ،
ماوية21 ،
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حممد79 ،42 ،40 ،38 ،37 ،32 ،31 ،
مراغاتي52 ،
مراغة52 ،
مرطوريو�س �أ�سقف رومية62 ،
مرطينا40 ،
مرطينة57 ،
مرو86 ،60 ،
م�صر85 ،84 ،54 ،42 ،40 ،35 ،30 ،22 ،9 ،
معاوية،86 ،75 ،74 ،72 ،71 ،70 ،69 ،67 ،66 ،65 ،64 ،62 ،61 ،10 ،
91 ،88
ملطية72 ،
منبج36 ،27 ،
منطينا الغربي68 ،
موريقي29 ،25،26 ،24 ،23 ،22 ،16 ،
نقفور لوجيديط18 ،
نهر فرفر47 ،
هاجر44 ،32 ،
هرقل،53 ،50 ،45 ،44 ،43 ،41 ،40 ،39 ،38 ،36 ،35 ،31 ،29 ،27 ،
91 ،85 ،83 ،82 ،81 ،80 ،74 ،62 ،59 ،57 ،56 ،54
هرقلون40 ،
هورامزدا24 ،23 ،
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والطائيني63 ،
و�سرقيني32 ،
والية العربية84 ،44 ،31 ،29 ،
والية �سورية29 ،28 ،
ولرت كيغي45 ،10 ،
يرثب49 ،32 ،
يزدجرد بن ك�سرى46 ،
يعقوب الربادعي92 ،44 ،
يوحنا �أ�سقف قورو�س36 ،
يوحنا الآمدي16 ،
يوحنا الر�صايف56 ،24 ،17 ،14 ،
يوليان21 ،20 ،
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قائمة إصدارات
مؤسسة فلسطين للثقافة

�سل�سلة دواوين فل�سطني:
الت�سل�سل

ا�سم الكتاب

امل�ؤلف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ديوان وطني معي
ديوان عد غداً �أيها املالك
ديوان �إىل غرب القلب
ديوان جرح ال تغ�سله الدموع
ديوان نزيف الذكريات
ديوان براءة
ديوان �أحالم فرا�شة
ديوان على �شاطئ امل�ستحيل
ديوان خذين �إىل امل�سجد الأق�صى
ديوان فوق خط التما�س
ديوان الظل واحلرور

خمي�س لطفي
خمي�س لطفي
مرمي العموري
د.كمال غنيم
�سمري عطية
د .عبد الغني التميمي
عي�سى عدوي
عي�سى عدوي
د� .أمين العتوم
خمي�س لطفي
د .عبد الغني التميمي

�سل�سلة فل�سطني احل�ضارة
12
13
14
15

فتوح فل�سطني
القول املبني
ال�صحابة على ار�ض فل�سطني
اال�ستيطان ال�صليبي

د� .أ�سامة الأ�شقر
حممد �شراب
د� .أ�سامة �أبو نحل
د .ريا�ض �شاهني

�سل�سلة الق�ص�ص والروايات
16
17

بئر الأرواح
لفل�سطني ..ق�ص�ص �شبابية واعدة
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�سل�سلة الثقافة القر�آنية
18

منهج �إمامة ومتكني
للم�ست�ضعفني يف �سورة الق�ص�ص

د .حممد اخل�ضري

19

منهج ت�أهيل الدعاة �إىل اهلل
يف �سورة الكهف

د .حممد اخل�ضري

�سل�سلة درا�سات بيت املقد�س
20
21

تقدمي بيت املقد�س
البعد الأكادميي واملعريف لبيت املقد�س

د .عبد الفتاح العوي�سي
د .عبد الفتاح العوي�سي

�شعر
ديوان عمات الر�سول
�شبح الأندل�س

22
23

د� .أ�سامة الأ�شقر
برهان الدين العبو�شي

درا�سات
24
25
26
27
28
29
30

عدنان �أبو عامر
�ألف يهودي يف التاريخ احلديث
مو�سوعة م�صادر الأدب الفل�سطيني احلديث د .حممد اجلعيدي
د .عادل الأ�سطة
�أدب املقاومة
برهان الدين العبو�شي
فار�س ال�سيف والقلم
غ�سان كنفاين
معارج الإبداع
�إبت�سام �صامية
�أ�شعار فتوح ال�شام
د� .أ�سامة الأ�شقر
ديوان الفرقان

طباعة راقية ملونة
30
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فن الت�صوير الفل�سطيني

عبد اهلل �أبو را�شد
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قائمة إصدارات المؤسسة القادمة

�سل�سلة دواوين فل�سطني:
 ديوان ابن زقاعة الغزي......................................................حتقيق عبد اللطيف �أبو ها�شم�سل�سلة درا�سات فل�سطني:
 الأعمال الكاملة للدكتور ال�شاعر عبد الرحمن بارود م�ستقبل الإ�سالم للدكتور نزار ريان�سل�سلة الثقافة القر�آنية:
 امل�سجد الأق�صى يف �سورة الإ�سراء للدكتور حممد اخل�ضري�سل�سلة الروايات والق�ص�ص:
 -مقامات طريد الزمان الطرباين للدكتور يو�سف حطّ يني
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