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 التأمني اخلارجي لدولة اإلسالم

 
  

 الرحيم  الرحمن  هللا بسم

 ّللَاِ  َسبِيلِ  فِي وَأَْنُفِسُكمْ  بِأَْموَالُِكمْ  وََجاِهُدوا وَثَِقاًل  ِخَفافًا اْنِفُروا}

 [.41 ]التوبة:  {تَْعلَُمونَ   ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخْير   َذلُِكمْ 

أتميًنا ملهد اإلسالم الذي  تعرض هذه اآلية لغزوة تبوك، اليت قام هبا الرسول الكرمي يف شهر رجب من العام التاسع للهجرة،
امتدت رقعته بعد فتح مكة يف العام السابق مباشرة، وهو العام الثامن للهجرة، وصار هذا املهد يضم سائر أرجاء شبه اجلزيرة 

العربية، وغدا ابلتايل جياور أخطر عدو للدولة اإلسالمية من اخلارج، وهي الدولة البيزنطية، اليت عرفها املسلمون ابسم 
مرباطورية الروم"؛ إذ كانت هذه الدولة صاحبة السيادة على بالد الشام، وخباصة على إمارة الغساسنة، اليت قامت تقريًبا يف "إ

املنطقة اليت نعرفها اليوم بشرق األردن وجنوب فلسطني، وكانت تنفذ سياسة الروم املعادية للدولة اإلسالمية الوليدة؛ حيث 
وهو احلارث بن عمري  -صلى هللا عليه وسلم  -أحد سفراء النيب  -عمرو الغساين وهو شرحبيل بن  -قتل عاملها 

األزدي، الذي كان حيمل كتااًب من الرسول الكرمي إىل "ملك الروم"، يدعوه فيه إىل اإلسالم، وكان ذلك يف العام السادس 
 للهجرة بعد صلح احلديبية.

اخلطر اخلارجي على مهد اإلسالم يكمن يف الشمال؛ حيث دولة الروم  وأوضحت هذه احلادثة املنكرة للرسول الكرمي أن مقر
وعمالؤها الغساسنة؛ حيث مل يُقتل من سفراء رسول هللا الذين بعث هبم إىل كافة ملوك ورؤساء العامل إذ ذاك غري هذا السفري 

سول الكرمي، حيث أعد محلة الذي قتله عامل الغساسنة من قبل الروم، ومن مث ابت املوقف يتطلب الردع من جانب الر 
اجتهت إىل "مؤتة" ابلبلقاء من الشام، وذلك يف مجادي األوىل من السنة الثامنة للهجرة، أي قبل فتح مكة، مما يؤكد إدراك 
 الرسول الكرمي خطورة الروم ومن سار من التبعية هلم من القبائل العربية الضاربة فيما بني مشال احلجاز وجنوب بالد الشام.

كد للرسول الكرمي خطورة الروم؛ حيث تدخلوا يف معركة مؤتة اليت استشهد فيها قادة تلك احلملة الثالثة، الذين عينهم وأت
 النيب جليشه املقاتل.
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وبدأ االستعداد لتأمني مهد اإلسالم بعد فتح مكة؛ حيث أخذ الرسول الكرمي يعبئ قوى املسلمني لضرب الروم، الذين 
الواقعة يف املنطقة املمتدة من مشال احلجاز إىل بالد الشام مركًزا ملقاومة التوسع اإلسالمي، وحشد  جعلوا من مدينة "تبوك"

 القوات من القبائل العربية التابعة هلم ملواجهة هذا التوسع.
ااًل حنو وكانت تبوك ذات موقع اسرتاتيجي مهم؛ حيث يتم عندها التقاء الطرق التجارية اليت جتري جنواًب حنو احلجاز، ومش

 الشام، وغراًب إىل مصر عن طريق شبه جزيرة سيناء.

وكان ال بد من حسم السيادة على تبوك، وإخراجها من دائرة النفوذ البيزنطي والتابعني له من القبائل العربية، وبسرعة ال 
ِهَمم، وإعداًدا لتنفيذ نواايهم تقبل اإلبطاء أو الرتاخي، خباصة وأن الروم عهدوا إىل نشر األراجيف بعد فتح مكة؛ تثبيطًا لل

 العدوانية ضد املسلمني.
وترامت إىل الرسول الكرمي يف املدينة املنورة أنباء تلك التحركات اليت قام هبا الروم، وخباصة اختاذ "تبوك" مقرًّا لنشر 

الشام، حيث رووا أن  أراجيفهم، وكانت أنباء أعمال الروم تصل إىل املدينة عن طريق التجار الذين يرتددون على بالد
إمرباطور الروم يعد قواته لغزو مهد اإلسالم، وأنه يغدق على القبائل العربية املوالية له، وإعطائهم رزق عام مقدًما، إمعاًًن يف 

 ضمهم إىل صفه.

 مهد دينهم وابدر الرسول الكرمي إىل حشد قوات املسلمني عالنيًة ملواجهة خطر الروم، وإظهارًا لقوة املسلمني على أتمني
دون خوف أو وجل، فأعلن التعبئة للزحف على "تبوك"، خالًفا للقاعدة احلربية اليت اتبعها يف غزواته السابقة، فقال ابن 

قلما خيرج يف غزوة إال كىن عنها، وأخرب أنه يريد غري  -صلى هللا عليه وسلم  -هشام يف "سرية النيب": "كان رسول هللا 
إليها، إال ما كان من غزوة تبوك"؛ فإنه بينها للناس؛ لبعد الشقة، وشدة الزمان، وكثرة  -يقصد أي  -الوجهة اليت يصمد 

 العدو الذي يصمد إليه ليتأهب لذلك أهبته، فأمر الناس ابجلهاز، وأخربهم أنه يريد الروم".

كما جاء يف "السرية   -، ويف زمان وكان هذا االستعداد أمًرا شاقًّا؛ حيث تبعد "تبوك" عن املدينة حبوايل سبعمائة كيلو مرت
النبوية" البن هشام: "من عسرة الناس، وشدة من احلر، وجدب من البالد، وحني طابت الثمار، والناس حيبون املقام يف 

مثارهم وظالهلم، ويكرهون الشخوص على احلال من الزمان الذي هم عليه"، ومن مث بدأ نفر من الناس يتلمس املعاذير 
 ملشاركة يف هذا االستعداد احلريب الكبري.للتنصل من ا

اي جد، هل لك العام يف جالد ومن ذلك ما جاء يف "السرية النبوية" البن هشام: أن الرسول الكرمي قال للجد بن قيس: ))
؟((؛ فقال: اي رسول هللا، أوأتذن يل وال تفتين؟ فوهللا لقد عرف قومي أنه ما من رجل أبشد عجًبا -أي الروم  -بين األصفر 

ويف  -صلى هللا عليه وسلم  -ابلنساء مين، وإين أخشى إن رأيت نساء بين األصفر أن ال أصرب!"؛ فأعرض عنه رسول هللا 
َنِة َسَقطُوا َوِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيطٌَة اِبْلَكاِفرِيقوله تعاىل: } ذلك جاء ُهْم َمْن يَ ُقوُل اْئَذْن يل َوال تَ ْفِتينِِ َأال يف اْلِفت ْ { ]التوبة: نَ َوِمن ْ
49.] 

ال: إن نفًرا من وأضاف ابن هشام يف "السرية النبوية" شرًحا للصعوبة اليت لقيها الرسول الكرمي يف اإلعداد لغزوة تبوك؛ فق
ا يف احلق، وإرجاًفا برسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  -املنافقني قال بعضهم لبعض: "ال تنفروا يف احلر؛ زهادة يف اجلهاد، وشكًّ

يَ ْفَقُهوَن * فَ ْلَيْضَحُكوا َقِلياًل  َوَقاُلوا ال تَ ْنِفُروا يف احْلَرِِ ُقْل ًَنُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرًّا َلْو َكانُوا؛ فأنزل هللا تبارك وتعاىل فيهم: }"–
ْبُكوا َكِثريًا َجَزاًء ِِبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ   [.82 - 81{ ]التوبة: َوْلي َ
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: "أحتسبون جالد بين -والرسول الكرمي منطلق جبيشه إىل تبوك  -وأضاف ابن هشام إىل ذلك قوله إن نفًرا من املنافقني قال 
ا! وهللا لكأًن غًدا مقرنني يف احلبال"؛ إرجاًفا وترهيبا للمؤمنني، وحني كشف الرسول الكرمي األصفر كقتال العرب بعضهم بعضً 

َا ُكنَّا خَنُوُض َونَ ْلَعُب ُقْل َأاِبَّللَِّ قوهلم قالوا: "اي رسول هللا كنا خنوض ونلعب"، وفيهم نزل قوله تعاىل: } َولَِئْن َسَأْلتَ ُهْم َليَ ُقوُلنَّ ِإَّنَّ
ُتْم َتْستَ ْهزُِئونَ َوآاَيتِِه وَ   [.65{ ]التوبة: َرُسوِلِه ُكن ْ

وتداعت حماوالت املثبطني واملرجفني واملنافقني أمام شدة إميان املؤمنني، وجالء الرسول الكرمي خلطورة الروم البيزنطيني، 
ْوِم اآلِخِر َأْن ال َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيوابدروا بتلبية دعوة اجلهاد لتأمني مهد اإلسالم، وفيهم يقول تعاىل: } َن يُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْلي َ

 [.44{ ]التوبة: جُيَاِهُدوا أبَِْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َواَّللَُّ َعِليٌم اِبْلُمتَِّقنيَ 
وخرج الرسول الكرمي إىل تبوك على رأس جيش قوامه عشرة آالف فارس وعشرين ألف راجل، مما يدل على قوة االستعداد 

 اإلسالم، وإرهاب عدو هللا املسلمني، وهم الروم البيزنطيون. لتأمني مهد

وقد بلغ الروم البيزنطيون أنباء هذا االستعداد اإلسالمي احلافل، وعظمة القوات اإلسالمية وكثرة عددها، ومن مث آثرت 
تلك اجلبهة الشمالية ملهد القوات البيزنطية االنسحاب فيما وراء تبوك، ودخلها الرسول الكرمي؛ حيث بدأ على الفور أتمني 

اإلسالم، والعمل على توضيح سياسته للجماعات العربية الضاربة يف تلك النواحي، واكتساب حكام البالد اجملاورة والقريبة 
من تبوك، وكان الروم البيزنطيون قد حاولوا حتريض أمري "دومة اجلندل"، وهو أكيدر بن عبدامللك، على معارضة سياسة 

، وكانت "دومة اجلندل" تقع على مقربة من تبوك، وهلا أمهيتها ابعتبارها سوًقا من أسواق العرب الرئيسية، الرسول الكرمي
 ومن مث فال ميكن التغاضي عن أمرها، وال بد من إخراجها من دائرة اخلضوع للنفوذ البيزنطي.

الوليد، استطاع دخول "دومة اجلندل"، وبعث الرسول الكرمي من تبوك حبملة تتألف من مخسمائة فارس، يقودها خالد بن 
 وأسر أمريها أكيدر دومة.

فحقن له دمه،  -صلى هللا عليه وسلم  -وكما ذكر ابن هشام يف "السرية النبوية": "مث إن خالًدا قدم أبكيدر على رسول هللا 
 وصاحله على اجلزية، مث خلى سبيله؛ فرجع إىل قريته".

وضع الرسول الكرمي أسسها وهو يف تبوك أثرها الكبري يف نفوس قادة املناطق اجملاورة، وكان هلذه السياسة اإلسالمية اليت 
وكذلك أهايل "خرابء وأذرح"؛ إذ أقبل حكام تلك النواحي الشمالية ملهد  -وهي "العقبة" احلالية  -ومنها حاكم "أيلة" 

املسلمون على مر الزمان حنو أهل الذمة،  اإلسالم ابلدخول يف معاهدات أمان مع الرسول الكرمي، غدت دستورًا يتبعه
 وأتمني اإلسالم هلم وألوضاعهم.

وقد أورد ابن هشام يف "السرية النبوية" نص الوثيقة اليت عقدها الرسول الكرمي وهو يف تبوك حلاكم "أيلة"، وهو "حينة بن 
، واحرتام حقوقهم وأوضاعهم، وملن يعيش رؤبة"، وتؤكد أساًسا هامًّا من األسس اإلسالمية، وهو أتمني املسلمني جلرياهنم

 أيًضا على دايرهم، فنصت الوثيقة على ما يلي:

ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة،  -صلى هللا عليه وسلم  -"بسم هللا الرمحن الرحيم، هذه أمنة من هللا، وحممد النيب رسول هللا 
من كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، سفنهم وسيارهتم يف البحر والرب، هلم ذمة هللا، وذمة حممد النيب، و 

فمن أحدث منهم حدًًث؛ فإنه ال حيول ماله دون نفسه، وإنه طيب ملن أخذه من الناس، وأنه ال حيل أن مينعوا ماًء يردوه، وال 
 طريقا يريدونه من بر أو حبر".
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ليلة، وضع فيها األساس الراسخ واخلالد واملتني لتأمني  وعاد الرسول الكرمي إىل املدينة املنورة بعد أن أقام بتبوك بضع عشر
"مهد اإلسالم"، اتركا ألجيال املسلمني السبيل القومي ألمنهم وأمن دينهم، وهو أن اجلبهة الشمالية ملهد اإلسالم هي دائًما 

اجلبهة الشمالية من أحداث، وأبًدا موضع اخلطر امللح على دار اإلسالم، وأن الواجب يقتضي اجلهاد اليقظ ملا يدور يف تلك 
على حنو ما شرح  -واملبادرة بتأمني مهد دينهم يف تلك الناحية، وأن "غزوة تبوك" اليت قام هبا الرسول الكرمي بنفسه 

 كفيله أبن حتدد للمسلمني اليوم واجباهتم ألمن دولتهم ودينهم.  -تفاصيلها القرآن الكرمي 
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