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� الراشــدين  الفتوحــات اإلســالمية فــي عصــر الخلفــاء 
)دراسة تاريخية إحصائية(

د. بندر بن محمد سعد الحجي

املقدمة: 
احلمــد هلل رب العاملــني والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلني، نبينــا حممــد 

صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الكــرام ومــن تبعهــم إبحســان. أمــا بعــد:

تقــوم الدراســات واألحبــاث يف مجيــع التخصصــات العلميــة علــى مناهــج متنوعــة تتبــع 
أســالب وطــرق حمــددة تعــرف مبناهــج البحــث العلمــي. 

وممــا مييــز مناهــج البحــث العلمــي هــو تنوعهــا، فلــكل موضــوع أو مشــكلة منهــج يتناســب 
معــه، وهــذا التنــوع يهــدف إىل الوصــول للحقائــق والنتائــج وحــل املشــكات. ومــن أمثلتهــا: 

املنهج االستقرائي: وهو يقوم على التجربة واملاحظة، واليت من خاهلا يصل إىل النتائج. 

واملنهــج االســتداليل: وهــو يســتند علــى نظــرايت أو مســلمات، مث يســتنتج منهــا مــا ينطبــق 
علــى موضــوع الدراســة.

الغــر مباشــرة للوصــول إىل  واملنهــج التجريــي: ويقــوم علــى الرصــد واملاحظــة املباشــرة أو 
النتائــج. 

التأكــد مــن صحتهــا حيللهــا،  واملنهــج التارخيــي: وهــو يقــوم علــى أحــداث ماضيــة، وبعــد 
النتائــج)1(. إىل  للوصــول  بينهــا  ويقــارن  ويفســرها، 

واحملــدد األساســي لنوعيــة املنهــج العلمــي املســتخدم يف الدارســات واألحبــاث هــو موضــوع 
الدراسة. فبعض املوضوعات تتماشى مع املنهج التجرييب، وأخرى يناسبها املنهج االستقرائي... 

إخل. واملنهــج املســتخدم يف دراســة األحــداث التارخييــة واحلضاريــة هــو املنهــج التارخيــي.
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ويربز هنا عدة تساؤالت واليت عليها تبين هذه الدارسة: 
1- هــل ميكــن للباحثــني والدارســني املتخصصــني يف التاريــخ واحلضــارة اســتخدام مناهــج حبــث 

علميــة يف دراســة األحــداث التارخييــة واحلضاريــة غــر املنهــج التارخيــي؟ 
2- ما الضوابط يف استخدام مناهج البحث العلمي يف دراسة األحداث التارخيية واحلضارية. 

ويهدف هذا املوضوع إىل ما يلي: 
1- الكشــف عــن أمهيــة تنويــع مناهــج البحــث العلمــي املســتخدمة يف الدراســات التارخييــة 

واحلضاريــة.
2- معرفــة ضوابــط اســتخدام مناهــج البحــث العلمــي املتنوعــة يف دراســة األحــداث التارخييــة 

واحلضاريــة. 

ويــرى الباحــث أن أمهيــة هــذا املوضــوع تكمــن يف مســامهته بتوعيــة الباحثــني واملتخصصــني 
يف الدراســات التارخييــة واحلضاريــة علــى ضــرورة التنويــع يف اســتخدام مناهــج البحــث العلميــة يف 

الدراســات واألحبــاث التارخييــة واحلضاريــة.

مصطلحات الدراسة:
حتتوي الدراسة على عدد من املصطلحات وأمهها ما يلي:

أواًل: الفتوحات اإلسالمية: 
الفتــح: نقيــض اإلغــاق، وهــو يعــين: افتتــاح دار احلــرب، ومجعــه فتــوح. والفتــح أيًضــا: 

النصــر)2(.

والفتوحــات اإلســامي يف االصطــاح تعــين: مــا قــام بــه املســلمون مــن محــات عســكرية، 
كانــت هتــدف إىل اإلعــداد للدعــوة إىل هللا، وتبليــغ دينــه، ومواجهــة أعــداء املســلمني الــيت كانــت 

حتول دون ذلك)3(.
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والتعريــف اإلجرائــي للباحــث هــو: تلــك احلمــات العســكرية الــيت قامــت يف عصــر اخللفــاء 
الراشــدين � املوجهة ألعداء املســلمني داخل اجلزيرة العربية وخارجها. 

اثنًيا: املنهج اإلحصائي:
اإلحصاء يف اللغة أييت مبعىن: الَعدُّ واحِلْفظ. وَأْحَصى الشيَء: َأحاَط ِبِه)4(. 

 ويعــّرف املنهــج اإلحصائــي يف االصطــاح: العلــم الــذي خيتــص ابألســاليب العلميــة جلمــع 
البيــاانت، وتنظيمهــا، وتلخيصهــا، وعرضهــا بيانيًــا، مث تفســرها وحتليهــا، وإجــراء املقــارانت 

بينهــا، واســتنتاج العاقــات؛ هبــدف اســتخدامها للوصــول إىل نتائــج حمــددة)5(.

والتعريــف اإلجرائــي للباحــث هــو: الطــرق العلميــة الــيت تقــوم علــى مجــع البيــاانت مــن 
املصــادر املتخصصــة، وعرضهــا بيانًيــا علــى شــكل جــداول ورســوم بيانيــة، مث تفســرها وحتليهــا 

واملقارنــة بينهــا، للوصــول إىل نتائــج حمــددة.

وقــد ذُكــر مصطلــح اإلحصــاء يف القــرآن الكــرمي. قــال هللا تعــاىل: ﴿َوَأْحَصــى ُكلَّ َشــْيٍء 
َعــَدًدا﴾)6(. قــال ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا يف تفســر هــذه اآليــة: أحصــى مــا َخلَــَق، َوَعــَرَف 

َعــَدَد مــا َخَلــَق، فلــم يَـــُفْتُه علــم شــيء، حــى َمثَاِقيــِل الــذَّرِّ َواخْلَــْرَدِل)7(.

واهتم الرســول  مبعرفة اإلحصاءات املتنوعة، ســواًء كان لعدد اجليوش، أو لألشــخاص 
وغرهــا؛ ملــا لذلــك مــن أثــر كبــر يف تنظيــم شــؤون الدولــة. ومــن أمثلــة ذلــك مــا جــرى يف غــزوة 
بــدر حيــث حــرص النــيب  علــى معرفــة عــدد جيــش قريــش؛ ألثــره يف ســر الغــزو. فقــد أســر 
املســلمون غامــني قبــل قيــام الغــزوة، فســأهلما النــيب  عــن عــدد الزعامــة القبليــة. فقــاال: كثــر؟ 
فقــال : )مــا عدهتــم؟( قــاال: ال نــدري، قــال : )كــم ينحــرون كل يــوم؟( قــاال: يوًمــا 

تســًعا، ويوًمــا عشــرًا، فقــال رســول هللا : )القــوم فيمــا بــني التســعمائة واأللــف()8(.

وقــال الرســول  يف إحــدى الوقعــات ألصحابــه: )أحصــوا يل كــم يلفــظ اإلســام(، 
فقالــوا:اي رســول هللا، أختــاف علينــا وحنــن مــا بــني الســتمائة إىل الســبعمائة؟ فقــال : )إنكــم ال 

تــدرون لعلكــم أن تبتلــوا(... احلديــث)9(.
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قــال النــووي: )أحصــوا( معنــاه عــدوا. ومعــىن )كــم يلفــظ اإلســام(: أي كــم عــدد مــن يتلفــظ 
بكلمة اإلســام. ولعلهم أرادوا بقوهلم ما بني الســتمائة إىل الســبعمائة رجال املدينة خاصة)10(. 

1- أهداف املنهج اإلحصائي:
- الوصف بدقة كبرة.

- املسامهة يف حتليل الظاهرة وتفسرها.
- إعداد املقارنة بني الظواهر املتشاهبة.

- التنبؤ ابلظروف والعوامل املهيأة لوقوع الظاهرة.
- استخاص النتائج من خال اتباع أساليب املنهج اإلحصائي.

2- أقسام املنهج اإلحصائي:
أ- اإلحصاء الوصفي:

يهتم جبمع بياانت الظاهرة أو املشكلة، وتصنيفها وعرضها على شكل بياانت وأشكال 
هندســية، مث إجــراء احلســاابت املختلفــة للوصــول إىل النتائــج املتنوعــة. وخيتــص بتقــدمي وصــف 

ملفــردات جمموعــات مــن البيــاانت. مثــل: حتديــد العمــر، ومســتوى الدخــل.

ب- اإلحصاء االستنتاجي أو االستداليل:

يــدرس الظــروف والظواهــر متجــاوزًا العــرض الوصفــي للبيــاانت اإلحصائيــة إىل حتليــل هــذه 
احلقائــق والبيــاانت، ابســتعمال عــدد مــن األســاليب والطــرق اإلحصائيــة االســتنتاجية، وذلــك 

ابســتنتاج معلومــات جديــدة، واختــاذ قــرارات وتوصيــات يف ضــوء تلــك النتائــج)11(.

3- طريقة املنهج اإلحصائي:

مــن خــال مــا ســبق ذكــره يف تعريــف املنهــج اإلحصائــي وأهدافــه وأقســامه ميكــن اســتنتاج 
الطريقــة الــيت يتبعهــا هــذا املنهــج يف اآليت:
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1- مجع البياانت اخلاصة ابلبحث أو الدراسة.
2- تنظيم البياانت، وتلخيصها وعرضها بيانًيا يف جداول وأشكال هندسية. 

3- حتليل البياانت وتفسرها. 
4- إجراء املقارانت بني الظواهر املتماثلة. 

5- استنتاج العاقات واحلقائق املتعلقة ابلدراسة)12(. 

احلدود املوضوعية والزمانية واملكانية:
مــن خــال عنــوان الدراســة يتبــني أن موضــوع الدراســة تشــمل الفتوحــات اإلســامية الــيت 

قامــت يف عصــر اخللفــاء الراشــدين �.

وأمــا مــا يتعلــق ابحلــدود الزمانيــة: يف تلــك املعــارك الــيت قامــت يف الفــرة مــا بعــد وفــاة 
الرســول  حــى وفــاة اخلليفــة عثمــان بــن عفــان ، )11-35هـــ(. وقــد توقفــت الفتوحــات 
اإلسامية بشكل عام يف عهد اخلليفة علي بن أيب طالب ؛ بسبب انشغاله أبحداث فتنة 
مقتــل عثمــان بــن عفــانt، لذلــك مل يدرجهــا الباحــث مــن ضمــن احلــدود الزمانيــة للدراســة)13(. 

واحلــدود املكانيــة للدارســة تشــمل: املناطــق الــيت وصلتهــا احلمــات العســكرية يف عصــر 
اخللفــاء الراشــدين �، يف داخــل اجلزيــرة العربيــة وخارجهــا، مثــل إقليــم العــراق، وبــاد الشــام، 
وفــارس، وخراســان، وأرمينيــا، ومصــر، وجنــوب مصــر، ومشــال إفريقيــا، والبحــر املتوســط، ومــا 

جــاور هــذه األقاليــم مــن مناطــق. 

منهج الباحث يف الدراسة:
علــى الرغــم مــن أن املنهــج املتبــع يف دراســة األحــداث التارخييــة واحلضاريــة هــو املنهــج 
التارخيــي، لكــن اجتهــد الباحــث يف اجلميــع بينــه وبــني املنهــج اإلحصائــي؛ وذلــك لوجــود تشــابه 

بينهمــا يف طريقــة الوصــول إىل النتائــج)14(.



الفتوحات اإلسالمية في عصر الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم...            د. بندر بن محمد سعد الحجي

 6١٢     مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | 77 | شوال ١٤٤0هـ | يونيو ٢0١٩م                                     

واجتهــد الباحــث يف ترجيــح اإلحصــاءات الــيت اختلفــت فيهــا املصــادر، علــى الرغــم مــن 
صعوبــة ذلــك، ورمبــا اضطــر الباحــث إىل جتنــب بعــض اإلحصــاءات لعــدم اتفــاق املصــادر 

عليهــا. ومنهــا: خســائر املســلمني يف املعــارك. 

خطة الدراسة:
اقتضــت طبيعــة الدراســة تقســميه إىل مقدمــة، والفصــل األول وقــد جــاء بعنــوان: اســتخدام 
املنهــج اإلحصائــي يف الدراســات التارخييــة، والفصــل الثــاين وهــو بعنــوان: تطبيقــات إحصائيــة 

علــى الفتــوح اإلســامية يف عصــر اخللفــاء الراشــدين �، واخلامتــة، واملاحــق. 

الفصل األول: استخدام املنهج اإلحصائي يف الدراسات التارخيية
أواًل: أوجه التشابه واالفرتاق بني املنهج اإلحصائي واملنهج التارخيي:

مــن خــال مــا ســبق ذكــره ياحــظ التشــابه بــني املنهــج التارخيــي واملنهــج اإلحصائــي مــن 
حيــث أهنمــا يهدفــان الوصــول للنتائــج عــن طريــق التحليــل والتفســر واملقارنــة. ويتضــح هــذا 

التشــبه ابســتعراض خطــوات املنهــج التارخيــي، وهــي إمجــااًل كاآليت:
1- اختيار عنوان الدراسة، وحتديده موضوعًيا وزمانًيا ومكانًيا.

2- مجع املادة العلمية.
3- نقد املادة العلمية.

4- حتليل املادة العلمية وتفسرها واملقارنة بينها.
5- استخاص النتائج العامة

6- كتابة الدراسة وفق القواعد الفنية لكتابة البحث)15(.

ويرى الباحث أن أوجه االفراق بني املنهجني تكمن يف اآليت:
1- مــن الوســائل املتبعــة يف املنهــج اإلحصائــي وجــود عينــة متنوعــة مــن أفــراد اجملتمــع، ومــن 
خال املاحظات اليت تســجل على ما يكتبه هذه العينة يف االســتبانة يتم اســتخاص النتائج.
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 وال يوجــد عينــة مــن أفــراد اجملتمــع متفاعلــة يف املنهــج التارخيــي، حيــث إنــه يقــوم يف األصــل 
علــى أحــداث وقعــت يف املاضــي.

2- الصــدق والثبــات يف املنهــج اإلحصائــي أكــرب منــه يف املنهــج التارخيــي؛ حيــث ياحــظ 
علــى بعــض األحــداث التارخييــة وجــود اخلــاف فيهــا، ومــن أمثلتــه اخلــاف يف ســنة وقوعهــا، 
ويف أعــداد أفــراد جيــش طــريف املعركــة، ومــكان وقوعهــا... إخل. بينمــا املنهــج اإلحصائــي يقــوم 

علــى بيــاانت حيــة يتــم تدوينهــا مــن قبــل عينــة مــن أفــراد اجملتمــع. 

اثنًيا: مشكالت يف استخدام املنهج التارخيي:
اإلحصــاءات  دقــة  اخلــاف يف  التارخيــي كثــرة ظهــور  املنهــج  يســتخدم  مــن  ســياحظ 
املســتخدمة فيــه. فمثــًا ســياحظ الباحــث تعــدد اآلراء بــني املصــادر يف ســنة وقــوع بعــض 
احلــوادث، ورمبــا تعــددت اآلراء يف أمســاء قــادة اجليــوش، واخلــاف كذلــك يف أعــداد اجليــوش. 

وقــد أشــار الطــربي إىل اخلــاف بــني املصــادر يف تنــاول احلــوادث التارخييــة، واســتنكر 
اخلــاف فيهــا؛ بســبب تقــارب ســنة وقــوع بعــض احلــوادث، وذلــك حينمــا تنــاول معركــة فحــل يف 
بــاد الشــام حيــث قــال: )ونذكــر اآلن أمــر فحــل، إذ كان يف اخلــرب الــذي فيــه مــن االختــاف 
مــا ذكــرُت مــن فتــوح جنــد الشــام ومــن األمــور الــيت تســتنكر وقــوع مثــل االختــاف الــذي ذكرتــه 

يف وقتــه؛ لقــرب بعــض ذلــك مــن بعــض()16(.

ولعــل مــن النتائــج املرتبــة علــى اخلــاف يف دقــة اإلحصــاءات يف املصــادر التارخييــة حــول 
بعــض احلــوادث أن مــا يســتنتجه الباحــث مــن خــال حتليــل وتفســر احلــوادث واملقارنــة فيمــا 

بينهــا قــد تكــون ضعيفــة؛ وذلــك إذا اعتمــد علــى رأي مرجــوح. 
ومــن أمثلــة ظهــور اخلــاف بــني املصــادر حــول بعــض احلــوادث التارخييــة مــا يتعلــق مبعركــة 

الرمــوك. 
فمــن حيــث التاريــخ اختلفــت فيهــا املصــادر بــني ســنيت 13هـــ و15هـــ. وأيًضــا مل تتفــق 
املصــادر علــى أعــداد جيــش الطرفــني. قــال ابــن األثــر: )فلمــا تكامــل مجــع املســلمني ابلرمــوك، 
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وكانوا ســبعة وعشــرين ألًفا، قدم خالد يف تســعة آالف، فصاروا ســتة وثاثني ألًفا...وقيل: بل 
كانــوا ســبعة وعشــرين ألًفــا وثاثــة آالف مــن فــال خالــد بــن ســعيد، وعشــرة آالف مــع خالــد 
بــن الوليــد، فصــاروا أربعــني ألًفــا...، وقيــل يف عددهــم غــر ذلــك. وهللا أعلــم... وكان الــروم يف 

مائــيت ألــف وأربعــني ألــف مقاتــل،... وقيــل: كانــوا مائــة ألــف()17(.

فلــو كان موضــوع الدراســة يتعلــق ابملقارنــة بــني أعــداد جيــوش املســلمني يف املعــارك -والــيت 
منها معركة الرموك- ســيجد الباحث صعوبة يف االســتنتاج من خال املقارنة؛ نظرًا للخاف 

بــني املصــادر يف إحصــاءات أعــداد اجليــوش. 

مــن  هــي  التارخييــة  األحــداث  يف  اإلحصــاءات  ثبــات  عــدم  أن  جنــد  ذكــره  ســبق  ممــا 
املشــكات املؤثــرة يف اســتخدام منهــج البحــث التارخيــي؛ وذلــك بســبب قيامــه علــى أحــداث 

التحقــق مــن صدقهــا.  ماضيــة يصعــب 

اثلثًا: ضوابط استخدام مناهج البحث املتنوعة يف الدراسات التارخيية واحلضارية:
علــى الرغــم مــن أن الباحــث اجتهــد يف اخلــروج عــن املألــوف يف املنهــج البحثــي عنــد 
املنهــج  يف  متثلــت  أخــرى  مناهــج  ابســتخدام  واحلضاريــة  التارخييــة  الدراســات  يف  الباحثــني 
اإلحصائــي؛ إال أنــه وجــد أنــه مــن الصعوبــة تطبيــق مجيــع األســس والطــرق واألســاليب الــيت قــام 

عليهــا هــذا املنهــج يف الدراســات التارخييــة واحلضاريــة. 

فكمــا مــر بنــا ســابق أن لــكل منهــج حبثــي أســس ومبــادئ يقــوم عليهــا، وطــرق وأســاليب 
يتبعهــا للوصــول إىل احلقائــق والنتائــج.

االجتماعيــة  الدراســات  فمثــًا  املتبــع،  للمنهــج  الرئيــس  احملــدد  هــو  الدراســة  وموضــوع 
والنفســية يناســبها املنهــج اإلحصائــي االســتنتاجي، ومــن أســاليبها املتبعــة للوصــول إىل النتائــج 
دراســة االســتباانت الــيت يدوهنــا عينــة مــن أفــراد اجملتمــع. والدراســات الطبيــة يناســبها املنهــج 

التجريــيب، ومــن أســاليبه املاحظــة املباشــرة وغــر املباشــرة للوصــول إىل النتائــج. 
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وياحظ أن هذه األســاليب والطرق للوصول إىل النتائج يف املناهج املذكورة ال تتماشــى 
مــع الدراســات التارخييــة واحلضاريــة، فيســتحيل أن تتبــع الدراســات التارخييــة واحلضاريــة أســلوب 
االســتبانة يف حتديــد عــدد اجليــوش يف معركــة القادســية مثــًا. وأيًضــا يســتحيل أن تســتخدم 

املنهــج التجريــيب يف دراســة األحــداث التارخييــة املصاحبــة للفتوحــات اإلســامية يف مصــر.

على هذا فإن املنهج املناسب لدراسة األحداث التارخيية واحلضارية هو املنهج التارخيي. 
ولكــن هــل هــذا يعــين أنــه ال ميكــن للباحثــني االســتفادة مــن املناهــج األخــرى يف الدراســات 

التارخييــة واحلضاريــة؟ 

اإلجابــة: ميكــن للباحثــني االســتفادة مــن بعــض األســاليب والطــرق املتبعــة يف املناهــج 
األخــرى يف دراســاهتم وأحباثهــم ذات الصلــة ابألحــداث التارخييــة واحلضاريــة. وذلــك بســبب أن 
مناهــج البحــث العلمــي املتنوعــة تتفــق يف أن مــن غاايهتــا الوصــول إىل النتائــج واحلقائــق وحــل 
املشــكات؛ لكنهــا تفــرق يف األســاليب والطــرق املتبعــة مــن أجــل ذلــك. ورمبــا تشــاهبت أحيــااًن 

يف بعــض األســاليب والطــرق.

فمثــًا يتشــابه املنهــج اإلحصائــي واملنهــج التارخيــي يف بعــض األســاليب والطــرق املوصولــة 
للنتائــج، ومنهــا: 

املنهج اإلحصائياملنهج التارخييم
مجع البياانتمجع املادة العلمية1
التحقق من الصدق والثبات )يف االستبانة(نقد املادة العلمية2
التحليل- التفسر - املقارنةالتحليل- التفسر - املقارنة3
الوصول إىل النتائجالوصول إىل النتائج4

ولذلك يرى الباحث أنه ال مشكلة يف االستفادة من أسلوب وطريقة املنهج اإلحصائي 
يف حتليــل وتفســر ومقارنــة البيــاانت املتعلقــة ابألحــداث التارخييــة واحلضاريــة، حيــث يســتخدم 
املنهــج اإلحصائــي أســلوب التحليــل والتفســر واملقارنــة عنــد عــرض اجلــداول والرســوم البيانيــة، 

وتعــرف هــذه الطريقــة مبصطلــح )املؤشــر()18(. 
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وهــذا خبــاف مــا درج عليــه الباحثــون يف األحبــاث والدراســات التارخييــة، حيــث ياحــظ 
أنــه يغلــب علــى مــن يســتخدم منهــم اإلحصــاءات أنــه يعرضهــا علــى شــكل جــداول أو رســوم 
بيانيــة دون حتليلهــا أو تفســرها واملقارنــة فيمــا بينهــا، ورمبــا اســتخدمها بعضهــم كماحــق يف 

هنايــة الدراســة. وهــذا ممــا يضعــف الفائــدة مــن هــذه اإلحصــاءات.

مــع أنــه لــو قــام الباحثــون بتحليــل وتفســر اإلحصــاءات املدرجــة يف دراســاهتم وأحباثهــم 
التارخييــة واملقارنــة فيمــا بينهــا لتوصلــوا إىل نتائــج متنوعــة ختدمهــم يف حتقيــق أهــداف الدراســة. 

وهــذا مــا قــام بــه الباحــث يف هــذه الدراســة حيــث اســتفاد مــن املنهــج اإلحصائــي يف 
التعامــل مــع البيــاانت، فقــام الباحــث بتحويــل اإلحصــاءات إىل جــداول ورســوم بيانيــة، ومل 
يكتــف بذلــك، بــل قــام بتحليلهــا واملقارنــة بينهــا، وتوصــل هبــذه الطريقــة إىل نتائــج متنوعــة. 

علــى مــا ســبق ذكــره: ميكــن للباحثــني يف الدراســات التارخييــة واحلضاريــة االســتفادة مــن 
بعــض األســاليب والطــرق املتبعــة يف مناهــج البحــث العلمــي املتنوعــة للوصــول إىل النتائــج؛ 

وذلــك لوجــود بعــض التشــابه فيمــا بينهــا. 

الفصــل الثــاين: تطبيقــات إحصائيــة علــى الفتــوح اإلســالمية يف عصــر اخللفــاء 
الراشــدين �

الراشــدين: 113 معركــة، ويشــمل ذلــك األلويــة  املعــارك يف عصــر اخللفــاء  بلــغ عــدد 
توزيعهــا كاآليت: وميكــن  املعقــودة. 

أواًل: توزيع عدد املعارك على عصر اخللفاء الراشدين �:

النسبةعدد املعارك )113(اخلليفةم
1 34.51%39أبو بكر الصديق
2 52.21%59عمر بن اخلطاب
3 13.28%15عثمان بن عفان
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ياحظ على الشكل السابق ما يلي: 

العــام  اجملمــوع  األعلــى يف  النســبة    اخلطــاب  بــن  املعــارك يف عهــد عمــر   شــكلت 
للمعــارك، حيــث بلغــت نســبة 52.21%، مبــا يعــادل 59 معركــة مــن أصــل 113 معركــة.

 على الرغم من قصر مدة خافة أيب بكر الصديق  إال أن املعارك يف عهده احتلت 
املرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة 34.51% مبا يعادل 39 معركة من أصل 113 معركة.

علــى الرغــم مــن أن مــدة خافــة عثمــان بــن عفــان  هــي األطــول يف عصــر اخللفــاء 
الراشــدين � )23-35هـــ( إال أن نســبة املعــارك يف عهــده  هــي األقــل، حيــث بلغــت 

13.28%. ولعــل ذلــك يعــود إىل اآليت:

أ- اجلهــود الــيت بذهلــا أبــو بكــر الصديــق وعمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنهمــا يف نشــر 
اإلســام يف خــارج اجلزيــرة العربيــة، وقــد مشلــت هــذه املناطــق العــراق، والشــام، وفــارس ومــا 
جاورهــا مــن أقاليــم، وأجــزاء مــن أرمينيــا، ومصــر، وأجــزاء مــن إفريقيــا، وقــد بلــغ نســبة املعــارك يف 

عهدمهــا 86.72% مــن جممــوع املعــارك يف عصــر اخللفــاء الراشــدين. 
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بــن عفــان  يف اســتكمال نشــر اإلســام يف جــزر البحــر   وتركــزت جهــود عثمــان 
املغــرب. أفريقيــا، ومشــال  أقاليــم، وأجــزاء مــن  املتوســط، وأرمينيــا ومــا جاورهــا مــن 

ب- التحوالت االجتماعية اليت برزت يف عهد عثمان بن عفان  واليت منها اختاط 
العــرب بشــعوب البلــدان املفتوحــة، وانتشــار الــرف والرخــاء يف اجملتمــع نتيجــة لكثــرة الغنائــم يف 

عهــد عمــر بــن اخلطــاب ، وانشــغال بعــض أفــراد اجملتمــع هبــا عــن النشــاط العســكري)19(.

املراحــل  التوســع يف  نتائــج  املراحــل؛ الســتيعاب  بعــض  التوقــف عنــد  ج- احلاجــة إىل 
يتطلــب االهتمــام هبــم)20(.  الداخلــني يف اإلســام، وهــذا  الســابقة، والــيت منهــا كثــرة 

اثنًيا: توزيع املعارك على املناطق:

النسبةعدد املعارك )113(املنطقةم
13.27%15اجلزيرة العربية + )حروب الردة(1
26.55%30العراق وما جاورها2
23.89%27الشام والبحر3
15.93%18فارس4
7.96%9أرمينيا وما جاورها5
7.9%8مصر6
5.31%6املغرب وباد إفريقيا7
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ياحظ على الشكل السابق ما يلي:

1- احتلــت العــراق املرتبــة األوىل يف توزيــع املعــارك يف عصــر اخللفــاء الراشــدين، حيــث 
بلغــت نســبة منطقــة العــراق 26.55% مــن جممــوع املعــارك. 

وهــذا املؤشــر يعطــي داللــة علــى مــدى القــوة الفارســية الــيت ظهــرت يف هــذه املنطقــة، حيــث 
إن ربــع املعــارك يف عصــر اخللفــاء الراشــدين قامــت يف هــذه املنطقــة.

2- احتلــت بــاد الشــام املرتبــة الثانيــة يف توزيــع املعــارك حيــث بلغــت نســبة منطقــة الشــام 
23.89% مــن جممــوع املعــارك، وهــذه النســبة متقاربــة مــع منطقــة العــراق، وقــد ظهــر فيهــا قــوة 

الــروم.

وهــذا املؤشــر يعطــي داللــة علــى أن منطقــة العــراق وبــاد الشــام تشــكل النســبة األعلــى 
يف توزيــع املعــارك علــى املناطــق، حيــث بلغــت نســبة املنطقتــني 50.44 % مــن جممــوع املعــارك 
يف عصــر اخللفــاء الراشــدين. مبعــىن أن نصــف املعــارك يف عصــر اخللفــاء الراشــدين تركــزت يف 

هــذه املنطقتــني. 
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3- ويعطــي أيًضــا داللــة مــدى قــوة القــوى املعاديــة يف هــذه املنطقتــني املتمثلــة يف الفــرس 
والــروم، والصعوبــة الــيت واجههــا أبــو بكــر وعمــر رضــي هللا عنهمــا يف فتــح هــذه املنطقتــني.

جــاءت منطقــة فــارس يف املرتبــة الثالثــة يف توزيــع املعــارك، حيــث بلغــت نســبة منطقــة فــارس 
15.93% من جمموع املعارك.

4- يســتنتج الباحث أن القوة الرومية احتلت املرتبة األوىل من حيث القوة اليت واجهها 
اخللفــاء الراشــدين �، حيــث اســتهلكت املعــارك املوجهــة للمناطــق الــيت يســيطر عليهــا الــروم 
نســبة 45.06% )الشــام+ مصــر+ مشــال إفريقيــا+ أرمينيــا( مــن اجملمــوع العــام للمعــارك؛ وهــذا 

يعــود إىل اتســاع النفــوذ الرومــي.

للمناطــق  املوجهــة  املعــارك  اســتهلكت  حيــث  الثانيــة،  املرتبــة  الفارســية  القــوة  واحتلــت 
الــيت يســيطر عليهــا الفــرس نســبة 42.48% )العراق+فــارس ومــا جاورهــا( مــن اجملمــوع العــام 

للمعــارك. مــع ماحظــة تقــارب النســبة بــني القوتــني. 

 ، علــى الرغــم مــن انتشــار اإلســام يف أغلــب مناطــق اجلزيــرة العربيــة يف عصــر الرســول
إال أن منطقــة اجلزيــرة العربيــة قامــت فيهــا عــدد مــن املعــارك شــكلت مــا نســبته 13.27%، وقــد 

متثــل ذلــك يف حــروب الــردة.

اثلثًا: توزيع املعارك على سنوات حكم اخللفاء الراشدين )11-35هـ(:

النسبةعدد املعارك )113(السنةاخلليفة

 أبو بكر الصديق
13.27 %1115هـ
17.7 %1220هـ

10.62 %1312هـأبوبكر/عمر رضي هللا عنهما

 عمر بن اخلطاب
1.77 %142هـ
3.54 %154هـ
12.39 %1614هـ
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النسبةعدد املعارك )113(السنةاخلليفة

 عمر بن اخلطاب

3.54 %174هـ
0.88 %1 18هـ
4.42 %195هـ
1.77 %202هـ
2.65 %213هـ
8.85 %2210هـ

6.19 %237هـعمر/عثمان رضي هللا عنهما

 عثمان بن عفان

0.88 %241هـ
6.19 %257هـ
2600هـ
1.77 %272هـ
0.88 %281هـ
2900هـ
3000هـ
1.77 %312هـ
3200هـ
0.88 %331هـ
3400هـ
3500هـ
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ياحظ من الشكل السابق ما يلي:
1- ارتــداد مؤشــر نســبة املعــارك يف الســنة ارتفاًعــا واخنفاًضــا ابتــداًء مــن ســنة 11هـــ إىل ســنة 

25هـــ، وقلــة النشــاط العســكري بعــد ســنة 25هـــ.
2- ذروة املعارك يف عصر اخللفاء الراشدين كانت يف السنوات 11هـ، 12هـ، 13هـ، 16هـ، 22هـ.

3- شــكلت حــروب الــردة يف ســنة 11هـــ نســبة 13.27% مــن نســبة املعــارك الــيت جــرت يف 
عصــر اخللفــاء الراشــدين مبــا يعــادل 15 معركــة.

وهــذا يــدل علــى مــدى اجلهــد الــذي بذلــه أبــو بكــر الصديــق  يف القضــاء علــى حركــة 
املرتديــن، وأيًضــا يــدل علــى مــدى خطورهتــا؛ إذ لــو مل تكــن بــذاك اخلطــورة ملــا اســتهلكت نســبة 

13.27% مــن النســبة العامــة للمعــارك. 
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4- اســتحوذت ســنة 12هـــ علــى النســبة األعلــى يف عــدد املعــارك الــيت وقعــت يف عصــر اخللفــاء 
الراشــدين �، وتركــزت هــذه املعــارك يف العــراق وبــاد الشــام. 

 وهــذا يــدل علــى مــدى القــوة والعــزم الــيت انطلقــت هبــا الفتوحــات اإلســامية، إذ لــو مل تكــن 
بــداايت الفتوحــات اإلســامية قويــة لقلــة نســبة املعــارك مــن النســبة العامــة يف الســنوات األوىل 

مــن اخلافــة الراشــدة، وزادت تدرجيًــا يف الســنوات الاحقــة. 

5- علــى الرغــم مــن قلــة ســنوات خافــة أيب بكــر الصديــق  )11-13هـــ(، إال أنــه ياحــظ 
. أن النســبة األعلــى يف عــدد معــارك الســنة كانــت يف عهــده

 وهــذا يعطــي داللــًة علــى اجلهــد الــذي بذلــه اخلليفــة أبــو بكــر الصديــق  يف الفتوحــات 
اإلســامية يف منطقــيت العــراق والشــام.

6- ارتفــاع مؤشــر نســبة املعــارك يف بدايــة عصــر اخللفــاء الراشــدين �، مث يبــدأ ابالخنفــاض 
ــا، وخاصــة يف ســنة  التدرجيــي. ابســتثناء بعــض الســنوات الــيت شــهدت نشــاطًا عســكراًي مرتفًع
16هـــ، وســنة 22هـــ. ومتثــل ذلــك يف املعــارك الــيت قامــت يف عهــد عمــر بــن اخلطــاب  يف 

مناطــق العــراق والشــام وفــارس. 

7- اخنفــاض مؤشــر نســبة املعــارك يف بعــض الســنوات ابتــداًء مــن ســنة 14هـــ، وميتــد هــذا 
االخنفــاض إىل هنايــة عصــر عثمــان بــن عفــان ، مــع ماحظــة ارتــداد املؤشــر لارتفــاع يف 
ســنوات 16هـــ، 10هـــ، 23ه، 25هـــ. ويعــود هــذا االخنفــاض إىل انشــغال اخلافــة الراشــدة 

ببعــض األحــداث، ومنهــا:

أ- طاعــون عمــواس يف ســنة 18هـــ، وقــد مــات فيــه عــدد كبــر مــن املســلمني قُــدر عددهــم 
يف بعــض املصــادر بـــ 25 ألــف)21(.

ب- الفتنــة يف عهــد عثمــان . وقــد أدت هــذه الفتنــة إىل مقتلــه  يف ســنة 35هـــ، 
وانشــغال الصحابــة � مبــا جــرى بعــد ذلــك مــن أحــداث)22(.



الفتوحات اإلسالمية في عصر الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم...            د. بندر بن محمد سعد الحجي

 6٢٤     مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | 77 | شوال ١٤٤0هـ | يونيو ٢0١٩م                                     

رابًعا: قادة املعارك يف عصر اخللفاء الراشدين )11-35هـ(:

عدد القبيلةالقائدم
النسبةاملنطقةاملعارك

جند- مشال اجلزيرة العربية 24خمزوم/قريشخالد بن الوليد1
21.24%العراق- الشام

0.88%اليمامة- عمان1خمزوم/قريشعكرمة بن أيب جهل2

كندي حليف شراحبيل بن حسنة3
اليمامة- مشال اجلزيرة 2بين زهرة

1.77%العربية- الشام

0.88%اليمن-حضرموت-كندة1خمزوم/قريشاملهاجر بن أمية4

جنويب اجلزيرة العربية- 4مزينةسويد بن مقرن5
3.54%فارس

0.88%البحرين1حليف بين أميةالعاء بن احلضرمي6
0.88%عمان1محرحذيفة بن حمصن الغلفاين7
0.88%جنوب اجلزيرة العربية1ابرقعرفجة بن هرمثة البارقي8

مشال اجلزيرة العربية  12بين سهم/قريشعمرو بن العاص9
10.62%الشام- مصر

0.88%شرق احلجاز1بين سليمطريف بن حاجز10

خالد بن سعيد بن 11
مشال اجلزيرة العربية2بين أمية/قريشالعاص

1.77% الشام

2.65%مشال العراق- أرمينيا3بين فهر/ قريشعياض بن غنم12
1.77%العراق2بين متيمالقعقاع بن عمرو13

أبو ليلى بن فدكي 14
0.88%العراق1بين متيمالسعدي

0.88%جنوب باد الشام1املهاجرينأسامة بن زيد15
0.88%الشام1أمية/قريشيزيد بن أيب سفيان16
5.31%الشام6بين فهر/قريشأبو عبيدة بن اجلراح17
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عدد القبيلةالقائدم
النسبةاملنطقةاملعارك

1.77%الشام2ابهلةأبو أمامة الباهلي18
3.53%العراق4ثقيفأبو عبيدة بن مسعود19
1.77%العراق2بكر بن وائلاملثىن بن حارثة الشيباين20
1.77%العراق- فارس2بين متيمعاصم بن عمرو21
2.65%العراق3بين زهرة/قريشسعد بن أيب وقاص22
0.88%العراق1بين عبسعبدهللا بن املعتم23
0.88%العراق1بين زهرة/قريشعمر بن مالك24
0.88%العراق1بين مازنعتبة بن غزوان25
0.88%العراق1بين زهرة/قريشهاشم بن عتبة26
0.88%العراق1بين فهر/قريشضرار بن اخلطاب27
0.88%الشام1اخلزرجعبادة بن الصامت28
2.65%الشام- قربص3بين أمية/قريشمعاوية بن أيب سفيان29
0.88%فارس2مزينةالنعمان بن مقرن30
0.88%فارس2بين عامرأبو سربة بن أيب رهم31
0.88%فارس1بين متيمزر بن عبدهللا بن كليب32
2.65%أرمينيا3بين فهر/قريشحبيب بن مسلمة33
6.19%أرمينيا- أذربيجان7ابهلةسلمان بن ربيعة34
0.88%فارس1جبيلةجرير بن عبدهللا35
0.88%فارس1األنصارعبدهللا بن عبدهللا36
0.88%فارس1مزينةنعيم بن مقرن37
0.88%فارس1غر منسوبسراقة بن عمرو38
0.88%فارس1بين متيماألحنف بن قيس39
0.88%فارس1بين سليمجماشع بن مسعود40
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عدد القبيلةالقائدم
النسبةاملنطقةاملعارك

0.88%فارس1ثقيفعثمان بن أيب العاص41

بين كنانة بن سارية بن زنيم الدئلي42
0.88%فارس1خزمية

0.88%فارس1اخلزرجسهيل بن عدي43
0.88%فارس1بين تغلباحلكم بن عمرو44
0.88%مصر1بين جهينةعقبة بن عامر45
0.88%الشام1األزديسفيان بن جميب46
3.53%إفريقيا-البحر املتوسط4بين عامر/قريشعبدهللا بن سعد47

خامًسا: توزيع قادة املعارك على اخللفاء الراشدين:

عدد القبيلةالقائدم
املعارك

عدد املعارك موزعة على اخللفاء
عثمان بن عفانعمر بن اخلطابأبو بكر الصديق

-24195خمزوم/قريشخالد بن الوليد1

عكرمة بن أيب 2
--11خمزوم/قريشجهل

شراحبيل بن 3
حسنة

كندي حليف 
--22بين زهرة

---1خمزوم/قريشاملهاجر بن أمية4
-413مزينةسويد بن مقرن5

العاء بن 6
احلضرمي

حليف بين 
--11أمية

حذيفة بن 7
--11محرحمصن الغلفاين

عرفجة بن هرمثة 8
--11ابرقالبارقي
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عدد القبيلةالقائدم
املعارك

عدد املعارك موزعة على اخللفاء
عثمان بن عفانعمر بن اخلطابأبو بكر الصديق

عمرو بن 9
العاص

بين سهم/
-12210قريش

طريف بن 10
--11بين سليمحاجز

خالد بن سعيد 11
--22بين أمية/قريشبن العاص

بين فهر/ عياض بن غنم12
-312قريش

القعقاع بن 13
-211بين متيمعمرو

أبو ليلى بن 14
--11بين متيمفدكي السعدي

--11املهاجرينأسامة بن زيد15

يزيد بن أيب 16
--11أمية/قريشسفيان

أبو عبيدة بن 17
-615بين فهر/قريشاجلراح

أبو أمامة 18
--22ابهلةالباهلي

أبو عبيدة بن 18
-4-4ثقيفمسعود

املثىن بن حارثة 20
-2-2بكر بن وائلالشيباين

عاصم بن 21
-2-2بين متيمعمرو
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عدد القبيلةالقائدم
املعارك

عدد املعارك موزعة على اخللفاء
عثمان بن عفانعمر بن اخلطابأبو بكر الصديق

سعد بن أيب 22
-3-3بين زهرة/قريشوقاص

عبدهللا بن 23
-1-1بين عبساملعتم

-1-1بين زهرة/قريشعمر بن مالك24
-1-1بين مازنعتبة بن غزوان25
-1-1بين زهرة/قريشهاشم بن عتبة26

ضرار بن 27
-1-1بين فهر/قريشاخلطاب

عبادة بن 28
-1-1اخلزرجالصامت

معاوية بن أيب 29
12-3بين أمية/قريشسفيان

النعمان بن 30
-2-2مزينةمقرن

أبو سربة بن أيب 31
-2-2بين عامررهم

زر بن عبدهللا 32
-1-1بين متيمبن كليب

حبيب بن 33
12-3بين فهر/قريشمسلمة

سلمان بن 34
16-7ابهلةربيعة

-1-1جبيلةجرير بن عبدهللا35
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عدد القبيلةالقائدم
املعارك

عدد املعارك موزعة على اخللفاء
عثمان بن عفانعمر بن اخلطابأبو بكر الصديق

عبدهللا بن 36
-1-1األنصارعبدهللا

-1-1مزينةنعيم بن مقرن37
-1-1غر منسوبسراقة بن عمرو38

األحنف بن 39
-1-1بين متيمقيس

جماشع بن 40
-1-1بين سليممسعود

عثمان بن أيب 41
-1-1ثقيفالعاص

سارية بن زنيم 42
الدئلي

بين كنانة بن 
-1-1خزمية

سهيل بن 43
-1-1اخلزرجعدي

-1-1بين تغلباحلكم بن عمرو44
-1-1بين جهينةعقبة بن عامر45

سفيان بن 46
1--1األزديجميب

بين عامر/عبدهللا بن سعد47
4--4قريش

5 قادة33 قائًدا17 قائًداجمموع القادة يف عهد كل خليفة
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سادًسا: القبائل اليت ينتسب هلا قادة املعارك يف اخللفاء الراشدين:
العددالقبيلةمالعددالقبيلةم
1بين سهم/قريش32بين خمزوم/قريش1
1بين عامر/قريش34بين أمية/قريش3
4بين فهر/ قريش36بين زهرة/قريش5
1كندي حليف بين زهرة38مزينة7
1حليف بين أمية110محر9
1ابرق512بين متيم11
2بين سليم214ثقيف13
2ابهلة116بين مازن15
1بكر بن وائل118بين عامر17
1بين عبس120بين كنانة بن خزمية19
3اخلزرج/ األنصار122بين األزد21
1بين تغلب124جبيلة23
1جهينة25

من خال ما سبق ياحظ اآليت:

1- بلغ عدد قادة املعارك يف عصر اخللفاء الراشدين قرابة 47 قائًدا. 

2- تنــوع القبائــل الــيت ينتســب هلــا القــادة، حيــث بلغــت 20 قبيلــة، وقــد احتلــت قريــش املرتبــة 
األوىل يف عــدد القــادة، حيــث بلــغ عــدد القــادة الذيــن ينتســبون إليهــا 15 قائــًدا أي مــا نســبته 
31.91% من اجملموع العام للقادة والبالغ عددهم 47 قائًدا. وبلغ عدد البطون اليت ينتســب 

هلــا القــادة القرشــني 6 بطــون.
 وتنــوع القبائــل الــيت ينتســب هلــا القــادة يعطــي داللــة علــى أثــر القبائــل العربيــة يف املعــارك 

الــيت قامــت يف عصــر اخللفــاء الراشــدين. 
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3- احتــل اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب  املرتبــة األوىل يف جممــوع عــدد قــادة املعــارك يف عهــده، 
حيــث بلــغ عــدد القــادة 33 قائــًدا أي مــا نســبته 70.21% مــن جممــوع التوزيــع العــام للقــادة 

علــى اخللفــاء الراشــدين. 

4- وجــود عــدد مــن القــادة تكــرر تعيينهــم كقــادة يف أكثــر مــن عهــد، وبلــغ عددهــم 9 قــادة. 
مــع ماحظــة أن تعيينهــم ال يتجــاوز عهــد اثنــني مــن اخللفــاء الراشــدين. مثــال: خالــد بــن الوليــد 
وعمــرو بــن العــاص رضــي هللا عنهمــا تكــرر تعيينهمــا قــادة يف عهــد أبــو بكــر الصديــق وعمــر 
بــن اخلطــاب رضــي هللا عنهمــا. وحبيــب بــن مســلمة الفهــري وســلمان بــن ربيعــة الباهلــي تكــرر 

تعيينهمــا قــادة يف عهــد عمــر بــن اخلطــاب وعثمــان بــن عفــان رضــي هللا عنهمــا.

5- احتــل خالــد بــن الوليــد  املرتبــة األوىل يف جممــوع املعــارك الــيت قادهــا يف عصــر اخللفــاء 
الراشــدين �، حيــث بلــغ عــدد املعــارك الــيت قادهــا مــا يعــادل 24 معركــة، أي مــا نســبته 

21.24% مــن اجملمــوع العــام لعــدد املعــارك. 

يليــه يف املرتبــة الثانيــة عمــرو بــن العــاص ، حيــث بلــغ عــدد املعــارك الــيت قادهــا مــا 
يعــادل 12 معركــة، أي مــا نســبته 10.62% مــن اجملمــوع العــام لعــدد املعــارك.

سابًعا: أعداد اجليوش: 
مل حيصــل الباحــث علــى إحصائيــة دقيقــة ألعــداد اجليــوش يف املعــارك الــيت قامــت يف عصــر 
اخللفــاء الراشــدين �، حيــث ياحــظ أن املصــادر تذكــر أحيــااًن عــدد جيــش املســلمني وجيــش 
األعــداء، ورمبــا اقتصــرت علــى عــدد جيــش املســلمني، ويكثــر فيهــا عــدم ذكــر إحصائيــات 
ألعــداد اجليــوش لــكا الطرفــني. وأيًضــا ياحــظ اخلــاف الكبــر بينهــا يف تقديــر أعــداد اجليــوش.

 ومــن خــال اإلحصائيــات املتاحــة فقــد بلــغ جممــوع عــدد جيــش املســلمني جلميــع املعــارك 
قرابــة 656300 ألــف مقاتــل. وبلــغ عــدد جيــوش األعــداد قرابــة 1523500 مقاتــل.

وأقصى عدد بلغه جيش املســلمني كان يف معركة الرموك ســنة 15هـ، حيث بلغ تعداده 
36 ألف مقاتل.
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بينمــا بلــغ أقصــى عــدد جيــش األعــداء يف معركــة القادســية ســنة 15هـــ، حيــث بلــغ تعــداده 
قرابــة 200 ألــف مقاتــل. 

لــكا  اجليــوش  أعــداد  تقديــرات  ثبــات  عــدم  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  ســبق  ممــا  وياحــظ 
األكثــر. هــو  املســلمني  أعــداء  جيــش  أن  يبقــى  أنــه  أال  الطرفــني، 

اثمًنا: فتح املناطق عنوة وصلًحا: 
بلــغ عــدد املناطــق الــيت مت فتحهــا عنــوًة 85 منطقــة أي مبــا يعــادل 75.22% مــن جممــوع 

املعــارك، ويدخــل فيهــا مناطــق املرتديــن. 

بينمــا بلــغ عــدد املناطــق الــيت مت فتحهــا صلًحــا 28 منطقــة، أي مبــا يعــادل 24.78% مــن 
جممــوع املعــارك. 

وهــذا املؤشــر يعطــي داللــة علــى أن النســبة األكــرب يف املناطــق كانــت معارضــة للخضــوع 
حلكــم املســلمني، ومتثــل ذلــك يف املقاومــة العســكرية جليــوش املســلمني، حــى اهنزمــت. وأيًضــا 

يعطــي داللــة علــى اجلهــد العســكري الــذي قــام بــه القــادة العســكريني لفتــح هــذه املناطــق. 
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اخلامتة: 
مــن خــال مــا ســبق ذكــره توصــل الباحــث إىل مجلــة مــن النتائــج والتوصيــات، وهــي 

كاآليت:
1- حث الباحثني يف الدراسات واألحباث التارخيية واحلضارية على االستفادة من األساليب 
والطــرق املتبعــة يف املناهــج األخــرى للوصــول إىل النتائــج؛ وذلــك لوجــود التشــابه يف أســاليب 

بعــض املناهــج للوصــول إىل النتائــج، وعــدم االكتفــاء مبنهــج البحــث التارخيــي. 
اســتخدام  التارخييــة واحلضاريــة  األحــداث  معلومــات  عــرض  املفيــدة يف  األســاليب  مــن   -2
اجلــداول والرســوم البيانيــة؛ وألمهيتــه فإنــه يفضــل وضعهــا يف صلــب فصــول ومباحــث الرســالة 

وليــس املاحــق.
3- ال يكفــي اســتخدام اجلــداول والرســوم البيانيــة يف عــرض معلومــات األحــداث التارخييــة 
واحلضاريــة وحســب، بــل ينبغــي حتليــل مــا يــرد فيهــا وتفســرها واملقارنــة فيمــا بينهــا، كمــا هــو 

املعمــول بــه يف املنهــج اإلحصائــي. 
4- يوصي الباحث ابلعناية ابإلحصاءات وحتليل البياانت يف الدراسات التارخيية واحلضارية. 



الفتوحات اإلسالمية في عصر الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم...            د. بندر بن محمد سعد الحجي

 63٤     مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | 77 | شوال ١٤٤0هـ | يونيو ٢0١٩م                                     

املالحق:
: شكل )1( حروب الردة يف عهد اخلليفة أبو بكر الصديق

األلوية اليت عقدها أبو بكر الصديق  حملاربة املرتدين:

املنطقةاهلدفالقبيلةاللواء/ القائدم
مقاتلة طليحة بن خويلد األسدي، ومالك بن خمزومخالد بن الوليد1

نويرة التميمي، ومن انضم هلم من مرتدي طيء 
وعبيس وذبيان.

بزاخة والبطاح يف 
جند يف وسط اجلزيرة 

العربية
اليمامة- ُعمانمقاتلة مسيلمة احلنفي، مث التوجه إىل ُعمانخمزومعكرمة بن أيب جهل2

كندي شراحبيل بن حسنة3
حليف 
بين زهرة

مدًدا لعكرمة بن أيب جهل، مث مدًدا للواء عمرو 
بن العاص ملقاتلة قضاعة

اليمامة- مشال اجلزيرة 
العربية

مقاتلة قيس املرادي وعمرو بن معدي كرب خمزوماملهاجر بن أمية4
الزبيدي واألشعث بن قيس

اليمن-حضرموت-
كندة جنوب اجلزيرة 

العربية
مناطق جنويب اجلزيرة هتامة اليمنمزينةسويد بن مقرن5

العربية
حليف العاء بن احلضرمي6

بين أمية
البحرين شرق اجلزيرة مقاتلة احلطيم بن ضبيعة وقيس بن ثعلبة

العربية
عمان جنوب شرق مقاتلة ذي التاج لقيط بن مالك األزديمحرحذيفة بن حمصن الغلفاين7

اجلزيرة العربية
جنوب اجلزيرة العربيةردة أهل الـَمهرةابرقعرفجة بن هرمثة البارقي8

مشال اجلزيرة العربيةردة قضاعةبين سهمعمرو بن العاص9

شرق احلجازردة بين سليم ومن معهم من هوازنبين سليمطريف بن حاجز10

مشال اجلزيرة مشارف باد الشامبين أميةخالد بن سعيد بن العاص11
العربية)23(.
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شكل )2( أهم املعارك اليت قامت للقضاء على حركة املرتدين:

اسم م
عدد جيش القبيلةالقائداملنطقةالسنةاملعركة

املسلمني
عدد جيش 

النتيجةاألعداء

خالد بن مشال جند11هـبزاخة1
-4آالفخمزومالوليد

هزمية طليحة 
األسدي، وعودة 

القبائل إىل 
الطاعة)24(.

خالد بن مشال جندشعبان/11هـالبطاح2
-4آالفخمزومالوليد

عودة قبائل بين 
متيم للسمع 
والطاعة)25(.

خالد بن وسط جند12/11هـاليمامة3
40ألف13 ألفخمزومالوليد

مقتل مسيلمة، 
وعودة بين حنيفة 
لإلسام، ومقتل 
1200قتيل من 

املسلمني)26(.

شــكل )3( الفتوحــات اإلســالمية يف عهــد اخلليفــة أبــو بكــر الصديــق  يف 
بــالد العــراق:

اسم م
عدد جيش القبيلةالقائداملنطقةالسنةاملعركة

املسلمني
عدد جيش 

النتيجةاألعداء

ذات 1
جنوب حمرم/12هـالساسل

العراق
خالد بن 

هزمية الفرس)27(40ألف18ألفخمزومالوليد

جنوب حمرم/12هـاألُبُـلَّة2
العراق

خالد بن 
هزمية الفرس)28(-18ألفخمزومالوليد

جنوب صفر/12هـاملذار3
العراق

خالد بن 
هزمية الفرس)29(50ألف15ألفخمزومالوليد

جنوب صفر/12هـاْلَوجَلَِة4
العراق

خالد بن 
هزمية الفرس)30(30ألف15ألفخمزومالوليد
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اسم م
عدد جيش القبيلةالقائداملنطقةالسنةاملعركة

املسلمني
عدد جيش 

النتيجةاألعداء

جنوب صفر/12هـأُلَّْيٍس5
العراق

خالد بن 
هزمية الفرس)31(70ألف15ألفخمزومالوليد

جنوب صفر/12هـأَْمِغيَشَيا6
العراق

خالد بن 
فتحها من غر -15ألفخمزومالوليد

قتال)32(

ربيع األول/احلرة7
خالد بن وسط العراق12هـ

فتحها -15ألفخمزومالوليد
صلًحا)33(

خالد بن وسط العراقرجب/12هـاألنبار8
فتحها -10آالفخمزومالوليد

صلًحا)34(

خالد بن وسط العراقرجب/12هـعني التمر9
700 خمزومالوليد

هزمية متنصرة -مقاتل
العرب)35(

دومة 10
مشال اجلزيرة رجب/12هـاجلندل

العربية

عياض بن 
غنم/ خالد 
بن الوليد

بين فهر/
خمزوم 
)قريش(

فتحها)36(15ألف10آالف

شعبان/12هـاحَلِصيد11
قرب هنر 
الفرات 
ابلعراق

القعقاع 
بن عمرو 
التميمي

هزمية الفرس)37(-5 آالفمتيم

شعبان/12هـاخلنافس12
قرب هنر 
الفرات 
ابلعراق

أبو ليلى 
بن فدكي 
السعدي

انسحاب -5 آالفبين متيم
الفرس)38(

خالد بن وسط العراقشعبان/12هـاْلُمَصيَّخ13
هزمية الفرس)39(20 ألف15 ألفخمزومالوليد

14
الثِّيْنِ 

َوالزَُّمْيِل 
والرَُّضاب

مشال غرب شعبان/12هـ
العراق

خالد بن 
-15 ألفخمزومالوليد

هزمية الفرس 
ومنتصرة 
العرب)40(

ذي القعدة/اْلِفرَاِض15
12هـ

جنوب 
اجلزيرة 
الفراتية

خالد بن 
100ألف15 ألفخمزومالوليد

هزمية التحالف 
الفارسي 
الرومي)41(
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شــكل )4( الفتوحــات اإلســالمية يف عهــد اخلليفــة أبــو بكــر الصديــق  يف 
بــالد الشــام:

عدد جيش القبيلةالقائداملنطقةالسنةاسم املعركةم
املسلمني

عدد جيش 
النتيجةاألعداء

سرية أسامة 1
 بن زيد

ربيع األول/
11هـ

أطراف 
باد الشام 

اجلنوبية

أسامة 
بن زيد 
)17عاًما(

-3آالفاملهاجرين

إظهار قوة 
املسلمني، 

وثبات الكثرين 
على اإلسام)42(

لواء يزيد بن 2
أيب سفيان

رجب/
يزيد بن أيب باد الشام12هـ

وصل إىل -7آالفأميةسفيان
دمشق

لواء شراحبيل 3
بن حسنة

رجب/
شراحبيل باد الشام12هـ

بن حسنة

كندي 
حليف 
بين 
زهرة

حصار بصرى-4آالف

لواء أيب عبيدة 4
بن اجلراح

شعبان/
أبو عبيدة باد الشام12هـ

بن اجلراح

بين 
فهر/
قريش

سيطر على -4آالف
اجلابية

ذي احلجة/العـََربة5
12هـ

جنوب 
فلسطني

أبو أمامة 
قرابة 2000 ابهلةالباهلي

مقاتل
3آالف 
مقاتل

هزمية الروم)43(

اثَِنة6 ذي احلجة/الدَّ
12هـ

جنوب 
فلسطني

أبو أمامة 
قرابة 2000 ابهلةالباهلي

هزمية الروم)44( مقاتل

لواء عمرو بن 7
عمرو بن فلسطنيحمرم/13هـالعاص

العاص
بين 
-7 آالفسهم

فتح جهات من 
فلسطني اجلنوبية 

والشرقية)45( 

مرج الصّفر 8
قريبة من حمرم/13هـاألوىل

دمشق
خالد بن 
سعيد بن 
العاص 

أكثر من أمية
-4آالف 

هزمية املسلمني، 
وجرح قرابة 
 ،4000

ومقتل عدد من 
املسلمني)46(

تدمر والقريتني 9
وحوارين

صفر-ربيع 
خالد بن الشاماألول/13هـ

أكثر من خمزومالوليد
فتحت -4آالف 

صلًحا)47(

ربيع األول/بصرى10
خالد بن الشام13هـ

فتحت 12ألف4آالفخمزومالوليد
صلًحا)48(
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شــكل )5( الفتوحــات اإلســالمية يف عهــد اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب  يف 
العــراق: بــالد 

اسم م
القبيلةالقائداملنطقةالسنةاملعركة

عدد 
جيش 
املسلمني

عدد 
جيش 
األعداء

النتيجة

شعبان/النمارق1
13هـ

قرب الكوفة 
يف العراق

أبو عبيدة 
هزمية الفرس)49(100ألف10آالفثقيفبن مسعود 

شعبان/السََّقاِطيَّة2
13هـ

شرق هنر 
الفرات 

ابلقرب من 
واسط ابلعراق

أبو عبيدة 
هزمية الفرس)50(-10آالفثقيفبن مسعود 

شعبان/اَبُقْسَياَث3
13هـ

ابلقرب من 
اببل يف وسط 

العراق

أبو عبيدة 
هزمية الفرس)51(-9آالفثقيفبن مسعود 

شعبان/اجلسر4
13هـ

مشال اببل يف 
وسط العراق

أبو عبيدة 
هزمية املسلمني، 10آالف9آالفثقيفبن مسعود 

4آالف قتيل)52(

رمضان/اْلبـَُوْيب5
13هـ

مشال احلرة 
ابلقرب من 
هنر الفرات

املثىن بن 
حارثة 
الشيباين

بكر بن 
هزمية الفرس)53(12ألف8آالفوائل

عاصم بن شرق العراق14هـاألابقر6
غنم بعض --بين متيمعمرو

الغنائم)54(

شعبان/القادسية7
15هـ

جنوب احلرة 
يف وسط 

العراق

سعد بن 
أيب وقاص

بين 
زهرة/
قريش

200ألف32.800
هزمية الفرس، 
وبداية فتوح 

فارس)55(

صفر/بـَُهَرِسر8
سعد بن شرق العراق16هـ

أيب وقاص

بين 
زهرة/
قريش

هزمية الفرس)56(--

صفر/املدائن9
سعد بن شرق العراق16هـ

أيب وقاص

بين 
زهرة/
قريش

هزمية الفرس)57(-15ألف



الفتوحات اإلسالمية في عصر الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم...            د. بندر بن محمد سعد الحجي

 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | 77 | شوال ١٤٤0هـ | يونيو ٢0١٩م        63٩

اسم م
القبيلةالقائداملنطقةالسنةاملعركة

عدد 
جيش 
املسلمني

عدد 
جيش 
األعداء

النتيجة

تكريت10
مجادى 
األوىل/
16هـ

مشال شرق 
العراق

عبدهللا بن 
املعتم

بين 
5 آالفعبس

هزمية التحالف 
الفارسي الرومي 

العريب)58(

قرقيسياء 11
وهيت

رجب/
16هـ

مشال شرق 
العراق

عمر بن 
مالك

بين 
زهرة/
قريش

مت فتح --
املدينتني)59(

األبلة 12
والبصرة

رجب/
16هـ

جنوب شرق 
العراق

عتبة بن 
800 بين مازنغزوان

فتح املدينتني)60(500مقاتل

ذي القعدة/جلوالء13
هاشم بن شرق العراق16هـ

عتبة

بين 
زهرة/
قريش

12ألف
أكثر من 
 100
ألف

هزمية الفرس)61(

ذي القعدة/َماَسَبَذان14
ضرار بن شرق العراق16هـ

اخلطاب
بين فهر/
مت فتح املدينة)62(--قريش

ذي القعدة/حلوان15
القعقاع بن شرق العراق16هـ

هزمية الفرس)63(-3آالفبين متيمعمرو

عياض بن مشال العراق17هـاجلزيرة16
غنم

بين فهر/
فتحت --قريش

صلًحا)64(

شــكل )6( الفتوحــات اإلســالمية يف عهــد اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب  يف 
الشــام: بــالد 

عدد جيش القبيلةالقائداملنطقةالسنةاسم املعركةم
املسلمني

عدد جيش 
النتيجةاألعداء

مجادى األوىل/أجنادين1
خالد بن فلسطني13هـ

هزمية 100ألف32ألفخمزومالوليد
الروم)65(

مرج الصّفر 2
الثانية

مجادى اآلخرة/
13هـ

جنوب 
دمشق

خالد بن 
قرابة خمزومالوليد

هزمية 10آالف4آالف
الروم)66(

ذي القعدة/فحل3
13هـ

شرق 
فلسطني

خالد بن 
هزمية 80ألف30ألفخمزومالوليد

الروم)67(
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عدد جيش القبيلةالقائداملنطقةالسنةاسم املعركةم
املسلمني

عدد جيش 
النتيجةاألعداء

رجب/دمشق4
بين فهر أبو عبيدةباد الشام14هـ

فتحها 120ألف20ألف/قريش
صلًحا)68(

ربيع األول/بعلبك5
15هـ

مشال 
بين فهر أبو عبيدةدمشق

فتحها --/قريش
صلًحا)69(

ربيع األول/محص6
بين فهر أبو عبيدةمشال الشام15هـ

فتحت 8 آالف15ألف/قريش
صلًحا)70(

رجب/الرموك7
15هـ

جنوب 
دمشق

خالد بن 
الوليد

بين 
هزمية 100ألف36ألفخمزوم

البيزنطيني)71(

عمرو بن الشام16هـفلسطني8
العاص

بين 
فتح القدس -20ألفسهم

صلًحا)72(

جنوب 16هـقنسرين9
حلب

خالد بن 
الوليد

بين 
فتحت --خمزوم

صلًحا)73(

مشال غرب 16هـحلب10
بين فهر أبو عبيدةباد الشام

فتحت 12ألف17ألف/قريش
صلًحا)74(

غرب باد 16هـأنطاكية11
بين فهر أبو عبيدةالشام

فتحت --/قريش
صلًحا)75(

ساحل 16هـالاذقية12
باد الشام

عبادة بن 
مت فتحها)76(--اخلزرجالصامت

شوال/قيسارية13
19هـ

ساحل 
باد الشام

معاوية بن 
مت فتحها)77(--بين أميةأيب سفيان
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شــكل )7( الفتوحــات اإلســالمية يف عهــد اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب  يف 
بــالد فــارس ومــا جاورهــا مــن مناطــق:

اسم م
عدد جيش القبيلةالقائداملنطقةالسنةاملعركة

املسلمني
عدد جيش 

النتيجةاألعداء

ذي احلجة/األهواز 1
16هـ

جنوب 
غرب فارس

النعمان بن 
فتح غرب --مزينةمقرن

األهواز)78(

جنوب 17هـتسر2
غرب فارس

أبو سربة بن 
فتح --بين عامرأيب رهم

تسر)79(

جنوب 17هـالسوس3
غرب فارس

أبو سربة بن 
بين عامرأيب رهم

فتح 
السوس 

صلًحا)80(

ُجْندي 4
جنوب 17هـسابور

غرب فارس
زر بن عبدهللا 

فتح سابور --بين متيمبن كليب
صلًحا)81(

شرق باد 19-21هـأرمينيا5
األانضول

عياض بن غنم
حبيب بن 

مسلمة
سلمان بن 

ربيعة الباهلي

بين فهر
--ابهلة

مل تنجح 
حماوالت 
فتحها)82(

حمرم/هناوند6
21هـ

مشال غرب 
فارس

النعمان بن 
فتح 150ألف30ألفمزينةمقرن

هناوند)83(

جرير بن مشال فارس21هـمهذان7
فتح --جبيلةعبدهللا

مهذان)84(

مشال فارس21هـأصبهان8
عبدهللا بن 

عبدهللا 
األنصاري

فتح --األنصار
أصبهان)85(

فتح --مزينةنعيم بن مقرنمشال فارس22هـالري9
الري)86(

فتحها --مزينةسويد بن مقرنمشال فارس22هـُقوِمس10
صلًحا)87(

فتحها --مزينةسويد بن مقرنمشال فارس22هـجرجان11
صلًحا)88(



الفتوحات اإلسالمية في عصر الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم...            د. بندر بن محمد سعد الحجي

 6٤٢     مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | 77 | شوال ١٤٤0هـ | يونيو ٢0١٩م                                     

اسم م
عدد جيش القبيلةالقائداملنطقةالسنةاملعركة

املسلمني
عدد جيش 

النتيجةاألعداء

فتحها --مزينةسويد بن مقرنمشال فارس22هـطربستان12
صلًحا)89(

مشال شرق 22هـدربند13
غر سراقة بن عمروفارس

فتحها --منسوب
صلًحا)90(

مشال شرق 22هـخراسان14
فارس

األحنف بن 
فتح --بين متيمقيس

خراسان)91(

جماشع بن غرب فارس23هـتـَوَّج15
فتح --بين سليممسعود

توج)92(

عثمان بن أيب غرب فارس23هـاصطخر16
فتح --ثقيفالعاص

اصطخر)93(

فسا ودار 17
سارية بن زنيم غرب فارس23هـاجبرد

الدئلي
بين كنانة 
فتحها)94(--بن خزمية

جنوب 23هـكرمان18
فارس

سهيل بن 
فتح --اخلزرجعدي

كرمان)95(

مشال شرق 23هـسجستان19
فارس

عاصم بن 
فتحها --بين متيمعمرو

صلًحا)96(

23هـمكران20

جنوب 
فارس، وهي 

من أرض 
السند

احلكم بن 
فتح --بين تغلبعمرو

مكران)97(
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بــن اخلطــاب  يف مصــر  شــكل )8( الفتوحــات اإلســامية يف عهــد اخلليفــة عمــر 
وبــاد املغــرب:

اسم م
القبيلةالقائداملنطقةالسنةاملعركة

عدد 
جيش 
املسلمني

عدد 
جيش 
األعداء

النتيجة

ذو احلجة/العريش1
18هـ

مشال شرق 
سيناء

عمرو بن 
مت فتحها)98(-4آالفبين سهمالعاص

حمرم/الفرما2
19هـ

مشال غرب 
سيناء

عمرو بن 
مت فتحها)99(-4آالفبين سهمالعاص

مشال شرق 19هـبلبيس3
مصر

عمرو بن 
قرابة بين سهمالعاص

مت فتحها)100(-4آالف

عمرو بن مشال القاهرة19هـأم َدنني4
مت فتحها)101(-8آالفبين سهمالعاص

شعبان/عني مشس5
عمرو بن مشال القاهرة19هـ

مت فتحها)102(20ألف8آالفبين سهمالعاص

حصن 6
اببليون

ربيع 
اآلخر/
20هـ

عمرو بن مشال مصر
فتحت --بين سهمالعاص

صلًحا)103(

اإلسكندرية7
ذو 

القعدة/
20هـ

ساحل البحر 
األبيض 
املتوسط

عمرو بن 
مت فتحها)104(--بين سهمالعاص

عقبة بن جنوب مصر22هـالصعيد8
عامر

بين 
فتحت --جهينة

صلًحا)105(

22هـبرقة9
ساحل البحر 

األبيض 
املتوسط

عمرو بن 
فتحت --بين سهمالعاص

صلًحا)106(

22هـطرابلس10
ساحل البحر 

األبيض 
املتوسط

عمرو بن 
مت فتحها)107(--بين سهمالعاص
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شــكل )9( الفتوحــات اإلســالمية يف عهــد اخلليفــة عثمــان بــن عفــان  يف 
أرمينيــا ومــا جاورهــا:

عدد جيش القبيلةالقائداملنطقةالسنةاسم املعركةم
املسلمني

عدد جيش 
النتيجةاألعداء

حبيب غرب أرمينيا24هـقاليقا1
بن مسلمة

بين فهر/
فتحت -6000قريش

صلًحا)108(

حماولة الروم 2
حبيب غرب أرمينيا25هـاسرداد قاليقا

بن مسلمة
بين فهر/

هزمية جيش 80ألف14ألفقريش
الروم)109(

سلمان شرق أرمينيا25هـالبيلقان3
فتحت صلًحا--ابهلةبن ربيعة

سلمان شرق أرمينيا25هـبرذعة4
فتحت صلًحا--ابهلةبن ربيعة

سلمان شرق أرمينيا25هـشكمور5
مت فتحها)110(--ابهلةبن ربيعة

سلمان شرق أذربيجان25هـالشابران6
فتحت صلًحا--ابهلةبن ربيعة

سلمان شرق أذربيجان25هـمسقط7
فتحت صلًحا--ابهلةبن ربيعة

سلمان شرق أذربيجان25هـدربند8
مت فتحها)111(--ابهلةبن ربيعة

شــكل )10( الفتوحــات اإلســالمية يف عهــد اخلليفــة عثمــان بــن عفــان  يف 
بــالد الشــام ومــا جاورهــا:

اسم م
عدد جيش القبيلةالقائداملنطقةالسنةاملعركة

املسلمني
عدد جيش 

النتيجةاألعداء

ساحل باد 23هـطرابلس1
الشام

سفيان بن 
مت فتحها)112(--األزديجميب

البحر األبيض 28هـقربص2
املتوسط

معاوية بن أيب 
فتحت صلًحا--بين أميةسفيان

البحر األبيض 33هـقربص3
املتوسط

معاوية بن أيب 
مت فتحها)113(--بين أميةسفيان
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شــكل )11( الفتوحــات اإلســالمية يف عهــد اخلليفــة عثمــان بــن عفــان  يف 
مناطــق إفريقيــا:

اسم م
عدد جيش القبيلةالقائداملنطقةالسنةاملعركة

املسلمني
عدد جيش 

النتيجةاألعداء

مشال 27هـإفريقية1
إفريقيا

عبدهللا بن 
سعد

بين عامر/
بداية فتح إفريقية)114(120ألف20ألفقريش

مشال 27هـسبيطلة2
إفريقيا

عبدهللا بن 
سعد

بين عامر/
مت فتحها)115(120ألف20ألفقريش

عبدهللا بن باد النبوبة31هـدنقلة3
سعد

بين عامر/
عقد معاهدة البقط اليت -5 آالفقريش

استمرت 6 قرون)116(

ذات 4
ساحل 31هـالصواري

باد مصر
عبدهللا بن 

سعد
بين عامر/

هزمية الروم)117(500سفينة200 سفينةقريش
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اهلوامش والتعليقات:
)1( يراجع: رحيم بن يونس العزاوي: منهج البحث العلمي، ط1، عّمان، دار دجلة، 1429هـ/2008م، 

ص79.
)2( ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم بــن منظــور اإلفريقــي املصــري )ت711هـــ(: لســان العــرب، ط3، بــروت، 

دار صــادر، د.ت، 1414هـــ، 536/2، 537، مــادة: فتــح.
)3( يراجــع: وهبــة الزحيلــي: العاقــات الدوليــة يف اإلســام مقارنــة ابلقانــون الــدويل احلديــث، دمشــق، دار 

الفكــر، 1432هـــ/2011م، ص29 ومــا بعدهــا. 
)4( ابن منظور: لسان العرب، 184/14، مادة: حصى.

)5( يراجع: أمحد طبّية: مبادئ اإلحصاء، ط1، عّمان، دار البداية، 1428هـ/2008م، ص13. 
)6( سورة اجلن، آية: 28.

)7( البغــوي، احلســني بــن مســعود أبــو حممــد )ت516هـــ(: عــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن، حتقيــق: عبدالــرزاق 
املهــدي، ط1، بــروت، دار إحيــاء الــراث العــريب، 1420هـــ، 164/5.

)8( ابــن هشــام، عبــد امللــك بــن هشــام بــن أيــوب احلمــري املعافــري أبــو حممــد )ت213هـــ(: الســرة النبويــة، 
حتقيــق: مصطفــى الســقا، وزمائــه، ط2، القاهــرة، 1375هـــ/1955م، 119/2.

)9( مســلم، بــن احلجــاج القشــري النيســابوري أبــو احلســني )ت261هـــ(: املســند الصحيــح، حتقيــق: حممــد 
بــن فــؤاد عبدالباقــي، بــروت، دار إحيــاء الــراث العــريب، د.ت، كتــاب اإلميــان، ابب االســرار للخائــف، 

131/1، رقــم احلديــث: 149.
)10( النــووي، حيــى بــن شــرف بــن مــري أبــو زكــراي )ت676هـــ(: املنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن احلجــاج، 
ط2، بــروت، دار إحيــاء الــراث العــريب، 1392هـــ، 179/2، 180. ويراجــع: حممــد بــن عبــدهللا 
  ط1، الرايض، املركز العاملي للتعريف ابلرسول ، السحيم: القيم احلضارية يف رسالة خر البشرية

ونصرتــه، 1432هـــ، ص27.
)11( يراجع عبدالعزيز هيكل: مبادئ األساليب اإلحصائية، ط1، بروت، دار النهضة العربية، 1966م، 

ص8 وما بعدها. 
الرشــد، 1439هـــ/2018م،  الــرايض، مكتبــة  إضــاءات حبثيــة، ط2،  الصاحــي:  يراجــع: ســعود   )12(

ص250.
)13( عــن الفتنــة وأحداثــه يراجــع مثــًا: أبــو بكــر بــن العــريب، حممــد بــن عبــدهللا املعافــري )ت543هـــ(: 
اإلســامية  الشــؤون  الــرايض، وزارة  اخلطيــب، ط1،  الديــن  القواصــم، حتقيــق: حمــب  مــن  العواصــم 

ص147. 1419هـــ،  واإلرشــاد،  والدعــوة  واألوقــاف 
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)14( مــن املناهــج البحثيــة املعاصــرة املســتخدمة يف الدراســات واألحبــاث: املنهــج املختلــط، وهــو يقــوم علــى 
اجلمــع بــني منهجــني خمتلفــني يف دراســة املوضــوع. لاســتزادة يراجــع: غــازي عنايــة: البحــث العلمــي، 

ط1، عّمــان، دار املناهــج، 1435هـــ/2014م، ص101.
)15( يراجــع: حســن عثمــان: منهــج البحــث التارخيــي، ط8، القاهــرة، دار املعــارف، 2000م، ص53 
ومــا بعدهــا؛ ســليمان الرحيلــي: موجــز منهــج البحــث التارخيــي، ط1، املدينــة املنــورة، الناشــر املؤلــف، 

1430هـــ، ص24.
)16( الطــربي، حممــد بــن جريــر أبــو جعفــر )ت310هـــ/922م(: اتريــخ األمــم وامللــوك، ط1، بــروت، دار 

الــراث، 1387هـــ، 442/3.
)17( ابــن األثــر، عــز الديــن علــي بــن حممــد أبــو احلســن )ت630هـــ(: الكامــل يف التاريــخ، حتقيــق: عمــر 

تدمــري، ط1، بــروت، دار الكتــاب العــريب، 1417هـــ/1997م، 255/2.
)18( يراجع: أمحد طبّية: مبادئ اإلحصاء، ص13. 

)19( يراجــع: أبــو بكــر بــن العــريب: العواصــم مــن القواصــم، ص55؛ حممــد أحمــزون: حتقيــق مواقــف الصحابــة 
يف الفتنة، ط2، القاهرة، دار الســام، 1428هـ/2008م، ص261.

)20( يراجــع: صــاحل بــن أمحــد العلــي: اإلدارة يف العهــود اإلســامية األوىل، ط2، بــروت، شــركة املطبوعــات 
للتوزيع والنشــر، 2014م، ص107، 108.
)21( الطربي: اتريخ األمم وامللوك، 62-60/4.

)22( ســيف بــن عمــر، األســدي التَِّميمــي )ت200هـــ(: الفتنــة ووقعــة اجلمــل، حتقيــق: أمحــد بــن راتــب 
النفائــس، 1413هـــ/1993م، ص35. دار  بــروت،  عرمــوش، ط7، 

)23( يراجــع: الواقــدي، حممــد بــن عمــر الســهمي  )ت207هـــ(: كتــاب الــردة، حتقيــق: حيــيب اجلبــوري، ط1، 
بــروت، دار الغــرب اإلســامي، 1410هـــ/1990، ص55؛ حامــد اخلليفــة: خليفــة رســول هللا أبــو 
بكــر الصديــق، ط1، الــرايض، دار امليمــان، 1432هـــ/2001م، 405/2-407؛ ســامي املغلــوث: 
أطلس حروب الردة، ط1، الرايض، العبيكان، 1429هـ/2008م، ص56؛ حممد أاب اخليل: اتريخ 

اخللفــاء الراشــدين، ط2، بريــدة، دار الفضيلــة، 1433هـــ، ص63.
)24( الطربي: اتريخ األمم وامللوك، 258-253/2.

)25( الواقدي: كتاب الردة، ص112-103.
)26( ابــن األثــر: الكامــل يف التاريــخ، 214/2-219. وابلنســبة لبقيــة األلويــة، فقــد متكنــت مــن هزميــة 

زعمــاء املرتديــن، وإعــادة القبائــل إىل الســمع والطاعــة. 
)27( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 349/3.
)28( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 347/3.
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)29( ابــن اجلــوزي، مجــال الديــن عبدالرمحــن بــن علــي بــن حممــد أبــو الفــرج )ت597هـــ(: املنتظــم يف اتريــخ 
بــن عبدالقــادر عطــا، وزميلــه، ط1، بــروت، دار الكتــب العلميــة،  األمــم وامللــوك، حتقيــق: حممــد 

.102/4 1412هـــ/1992م، 
)30( ابن األثر: الكامل يف التاريخ، 237/2.

)31( خليفــة بــن خيــاط، الشــيباين العصفــري البصــري أبــو عمــرو )ت240هـــ(: طبقــات خليفــة بــن خيــاط، 
حتقيــق: ســهيل زكار، ط1، بــروت، دار الفكــر، 1414هـــ/1993م، ص113.

)32( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 358/3.
)33( ابــن كثــر، إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــر القرشــي أبــو الفــداء )ت774هـــ(: البدايــة والنهايــة، حتقيــق: علــي 

شري، ط1، بروت، دار إحياء الراث العريب، 1408هـ/1988م، 382/6.
)34( ابن كثر: البداية والنهاية، 384/6.

)35( خليفة بن خياط: اتريخ خليفة، ص118.
)36( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 378/3.
)37( ابن األثر: الكامل يف التاريخ، 244/2.
)38( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 380/3.

)39( ابن كثر: البداية والنهاية، 387/3.
)40( ابن األثر: الكامل يف التاريخ، 245/2.

)41( ابن اجلوزي: املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك، 110/4.
)42( املقدســي، املطهــر بــن طاهــر )ت355هـــ(: البــدء والتاريــخ، بــور ســعيد، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، د.ت، 

.152/5
)43( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 406/3.

)44( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 406/3، 407.
)45( الواقــدي، حممــد بــن عمــر الســهمي  )ت207هـــ(: فتــوح الشــام -منســوب لــه-، ط1، بــروت، دار 

الكتــب العلميــة، 1417هـــ/1997م، 7/1 ومــا بعدهــا. 
بــروت، دار ومكتبــة اهلــال،  البلــدان،  فتــوح  بــن جابــر )ت279هـــ(:  بــن حيــى  البــاذري، أمحــد   )46(

ص121. 1988م، 
)47( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 407/3.

)48( الباذري: فتوح البلدان، ص116.
)49( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 446/3.

)50( ابن األثر: الكامل يف التاريخ، 275/23.
)51( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 453/3.
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)52( الباذري: فتوح البلدان، ص248.
)53( ابن األثر: الكامل يف التاريخ، 279/2.
)54( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 495/3.

)55( الباذري: فتوح البلدان، ص251.
)56( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 622/3.
)57( ابن األثر: الكامل يف التاريخ، 337/2.

)58( ابن كثر: البداية والنهاية، 83/7.
)59( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 37/4.

)60( الباذري: فتوح البلدان، ص332.
)61( ابن األثر: الكامل يف التاريخ، 350/2.

)62( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 37/4.
)63( ابن كثر: البداية والنهاية، 79/7.

)64( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 53/4.
)65( الواقدي: فتوح الشام  )منسوب له(، 59/1.

)66( األزدي، حممد بن عبدهللا أبو إمساعيل )ت165هـ(: فتوح الشام، حتقيق: وليم انسوليس اإليرالندي، 
كلكتا-اهلند، ببتست مشن، 1853م، ص83.

)67( ابن اجلوزي: املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك، 142/4.
)68( الباذري: فتوح البلدان، ص123.
)69( الباذري: فتوح البلدان، ص136.

)70( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 607/3.
)71( الباذري: فتوح البلدان، ص148.

)72( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 599/3.
)73( الباذري: فتوح البلدان، ص140.

)74( الواقدي: فتوح الشام، 237/1.
)75( ابن األثر: الكامل يف التاريخ، 325/2.
)76( ابن األثر: الكامل يف التاريخ، 323/2.

)77( الباذري: فتوح البلدان، ص144.
)78( ابن األثر: الكامل يف التاريخ، 367/2.

)79( ابن كثر: البداية والنهاية، 98/7.
)80( ابن اجلوزي: املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك، 235/4.
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)81( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 94/4.
)82( الباذري: فتوح البلدان، ص194.
)83( الباذري: فتوح البلدان، ص296.
)84( الباذري: فتوح البلدان، ص302.

)85( ابن كثر: البداية والنهاية، 127/7.
)86( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 150/4.
)87( ابن األثر: الكامل يف التاريخ، 408/2.
)88( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 152/4.

)89( ابن كثر: البداية والنهاية، 138/7.
)90( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 155/4.
)91( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 168/4.
)92( ابن األثر: الكامل يف التاريخ، 419/2.
)93( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 175/4.

أبــو عبــد هللا )ت748هـ(:اتريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهر  قَامْيــاز  بــن  بــن أمحــد  )94( الذهــيب، حممــد 
2003م،  اإلســامي،  الغــرب  دار  بــروت،  ط1،  معــروف،  عــواد  بــن  بشــار  حتقيــق:  واألعــام، 

.249/3
)95( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 180/4.
)96( ابن األثر: الكامل يف التاريخ، 424/2.

)97( ابن كثر: البداية والنهاية، 148/7.
)98( الواقدي: فتوح الشام  )املنسوب له(، 34/2.

)99( ابــن عبــد احلكــم، عبــد الرمحــن بــن عبــد هللا بــن أعــني القرشــي املصــري )ت257هـ(:فتــوح مصــر 
1415هـــ، ص80. الدينيــة،  الثقافــة  مكتبــة  القاهــرة،  واملغــرب، 

)100( املقريــزي، تقــي الديــن أمحــد بــن علــي احلســيين أبــو العبــاس )ت845هـــ(: املواعــظ واالعتبــار بذكــر 
اخلطــط واآلثر، ط1، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1418هـــ، 73/2.

)101( الباذري: فتوح البلدان، ص214.
)102( الواقدي: فتوح الشام  )املنسوب له(، 47/2.
)103( ابن عبداحلكم: فتوح مصر واملغرب، ص86.

)104( الباذري: فتوح البلدان، ص217.

)105( الباذري: فتوح البلدان، ص214.
)106( الطربي: اتريخ الرسل وامللوك، 144/4.
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)107( الباذري: فتوح البلدان، ص223.

)108( الباذري: فتوح البلدان، ص196.
)109( ابن األثر: الكامل يف التاريخ، 457/2.

)110( خليفة بن خياط: اتريخ خليفة، ص163.
)111( ابن األثر: الكامل يف التاريخ، 459/2.

)112( الباذري: فتوح البلدان، ص129.
)113( الباذري: فتوح البلدان، ص153، 154.

)114( ابن عبداحلكم: فتوح مصر واملغرب، ص211. 
)115( ابن األثر: الكامل يف التاريخ، 463/2.

)116( ابن عبداحلكم: فتوح مصر واملغرب، ص217. 
)117( البــاذري: فتــوح البلــدان، ص235. اســتفاد الباحــث يف معرفــة موقعــة املعــارك مــن: حســني مؤنــس: 
أطلــس اتريــخ اإلســام، ط1، القاهــرة، الزهــراء لإلعــام العــريب، 1407هـــ/1987م، ص108 ومــا 

بعدها. 
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املصادر واملراجع
املصادر:

- ابــن األثــر، عــز الديــن علــي بــن حممــد أبــو احلســن )ت630هـــ(: الكامــل يف التاريــخ، حتقيــق: عمــر 
تدمــري، ط1، بــروت، دار الكتــاب العــريب، 1417هـــ/1997م. 

الشــام، حتقيــق: وليــم انســوليس  فتــوح  أبــو إمساعيــل )ت165هـــ(:  بــن عبــدهللا  - األزدي، حممــد 
1853م. مشــن،  ببتســت  اإليرالنــدي، كلكتا-اهلنــد، 

- البغــوي، احلســني بــن مســعود أبــو حممــد )ت516هـــ(: عــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن، حتقيــق: 
عبدالــرزاق املهــدي، ط1، بــروت، دار إحيــاء الــراث العــريب، 1420هـــ.

- أبــو بكــر بــن العــريب، حممــد بــن عبــدهللا املعافــري )ت543هـــ(: العواصــم مــن القواصــم، حتقيــق: 
حمــب الديــن اخلطيــب، ط1، الــرايض، وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد، 

1419هـــ. 
- البــاذري، أمحــد بــن حيــى بــن جابــر )ت279هـــ(: فتــوح البلــدان، بــروت، دار ومكتبــة اهلــال، 

1988م.
- ابــن اجلــوزي، مجــال الديــن عبدالرمحــن بــن علــي بــن حممــد أبــو الفــرج )ت597هـــ(: املنتظــم يف اتريــخ 
األمــم وامللــوك، حتقيــق: حممــد بــن عبدالقــادر عطــا، وزميلــه، ط1، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 

1412هـ/1992م.
- خليفــة بــن خيــاط، الشــيباين العصفــري البصــري أبــو عمــرو )ت240هـــ(: طبقــات خليفــة بــن 

الفكــر، 1414هـــ/1993م. دار  بــروت،  ســهيل زكار، ط1،  خيــاط، حتقيــق: 
- الذهــيب، حممــد بــن أمحــد بــن قَامْيــاز أبــو عبــد هللا )ت748هـ(:اتريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهر 
واألعــام، حتقيــق: بشــار بــن عــواد معــروف، ط1، بــروت، دار الغــرب اإلســامي، 2003م.

- ســيف بــن عمــر، األســدي التَِّميمــي )ت200هـــ(: الفتنــة ووقعــة اجلمــل، حتقيــق: أمحــد بــن راتــب 
عرمــوش، ط7، بــروت، دار النفائــس، 1413هـــ/1993م.

- الطــربي، حممــد بــن جريــر أبــو جعفــر )ت310هـــ(: اتريــخ األمــم وامللــوك، ط1، بــروت، دار 
1387هـــ. الــراث، 

- ابــن عبــد احلكــم، عبــد الرمحــن بــن عبــد هللا بــن أعــني القرشــي املصــري )ت257هـ(:فتــوح مصــر 
واملغــرب، القاهــرة، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 1415هـــ.
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- ابــن كثــر، إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــر القرشــي أبــو الفــداء )ت774هـــ(: البدايــة والنهايــة، حتقيــق: 
علــي شــري، ط1، بــروت، دار إحيــاء الــراث العــريب، 1408هـــ/1988م.

- مســلم، بــن احلجــاج القشــري النيســابوري أبــو احلســني )ت261هـــ(: املســند الصحيــح، حتقيــق: 
حممــد بــن فــؤاد عبدالباقــي، بــروت، دار إحيــاء الــراث العــريب، د.ت.

- املقدســي، املطهــر بــن طاهــر )ت355هـــ(: البــدء والتاريــخ، بــور ســعيد، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 
د.ت.

- املقريــزي، تقــي الديــن أمحــد بــن علــي احلســيين أبــو العبــاس )ت845هـــ(: املواعــظ واالعتبــار بذكــر 
اخلطــط واآلثر، ط1، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1418هـــ.

- ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم بــن منظــور اإلفريقــي املصــري )ت711هـــ(: لســان العــرب، ط3، 
بــروت، دار صــادر، د.ت، 1414هـــ.

- النــووي، حيــى بــن شــرف بــن مــري أبــو زكــراي )ت676هـــ(: املنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن 
العــريب، 1392هـــ. الــراث  إحيــاء  دار  بــروت،  احلجــاج، ط2، 

- ابــن هشــام، عبــد امللــك بــن هشــام بــن أيــوب احلمــري املعافــري أبــو حممــد )ت213هـــ(: الســرة 
النبويــة، حتقيــق: مصطفــى الســقا، وزمائــه، ط2، القاهــرة، 1375هـــ/1955م، 119/2.

- الواقدي، حممد بن عمر السهمي  )ت207هـ(: 
*فتوح الشام -منسوب له-، ط1، بروت، دار الكتب العلمية، 1417هـ/1997م.

* كتاب الردة، حتقيق: حييب اجلبوري، ط1، بروت، دار الغرب اإلسامي، 1410هـ/1990.
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-حامد اخلليفة: خليفة رسول هللا أبو بكر الصديق، ط1، الرايض، دار امليمان، 1432هـ/2001م.

- حسن عثمان: منهج البحث التارخيي، ط8، القاهرة، دار املعارف، 2000م.
- حسني مؤنس: أطلس اتريخ اإلسام، ط1، القاهرة، الزهراء لإلعام العريب، 1407هـ/1987م.
- رحيم بن يونس العزاوي: منهج البحث العلمي، ط1، عّمان، دار دجلة، 1429هـ/2008م.

-سامي املغلوث: أطلس حروب الردة، ط1، الرايض، العبيكان، 1429هـ/2008م.

-سعود الصاحي: إضاءات حبثية، ط2، الرايض، مكتبة الرشد، 1439هـ/2018م.
-سليمان الرحيلي: موجز منهج البحث التارخيي، ط1، املدينة املنورة، الناشر املؤلف، 1430ه.

- صــاحل بــن أمحــد العلــي: اإلدارة يف العهــود اإلســامية األوىل، ط2، بــروت، شــركة املطبوعــات 
والنشــر، 2014م. للتوزيــع 
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- غازي عناية: البحث العلمي، ط1، عّمان، دار املناهج، 1435هـ/2014م، ص101.
- حممد أاب اخليل: اتريخ اخللفاء الراشدين، ط2، بريدة، دار الفضيلة، 1433هـ.

- حممــد بــن عبــدهللا الســحيم: القيــم احلضاريــة يف رســالة خــر البشــرية ، ط1، الــرايض، املركــز 
العاملــي للتعريــف ابلرســول  ونصرتــه، 1432هـــ.

- حممد أحمزون: حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة، ط2، القاهرة، دار السام، 1428هـ/2008م.
- وهبــة الزحيلــي: العاقــات الدوليــة يف اإلســام مقارنــة ابلقانــون الــدويل احلديــث، دمشــق، دار 

1432هـــ/2011م. الفكــر، 


