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الفتح اإلسالمي للحرية عام 12هـ633/م
م.د .صاحل رمضان حسـن

تاروخ القبول2005/12/18 :

تاروخ التقدوم2005/9/29 :

ادلقدمـــــة
يمثؿ ىذا البحث القسـ الثاني مف موضوع قيادة خالد بف الوليد لمفتح
اإلسالمي في العراؽ عاـ 12ىػ633/ـ ،وقد تناولنا في بحث سابؽ تقديـ نبذة عف
سيرة ىذا القائد وأسباب اختياره مف قبؿ القيادة العربية اإلسالمية ممثمة بالخميفة
أبي بكر الصديؽ (  )ثـ مناقشة النقطة التي دخؿ منيا الجيش اإلسالمي إلى
العراؽ وبياف مبررات ذلؾ مع إيضاح أحواؿ المسمميف في العراؽ قبيؿ وصوؿ
خالد بف الوليد ،ثـ أنتقؿ إلى ذكر الفتح اإلسالمي ليذا البمد ،وأىـ المعارؾ التي
خاضيا ضد قوات اإلمبراطورية الساسانية ومف تحالؼ معيا مف مشركي عدد مف
القبائؿ العربية وما تمخض عنيا مف انتصارات متالحقة حققيا الجيش اإلسالمي
مكفتو مف دحر القوات الفارسية وفتح العديد مف المدف والمواقع مف كاظمة واألبمة
حتى مدينة أـ غيشيا  -جنوبي الحيرة أمنت لممسمميف السيطرة عمى أقساـ ميمة
مف سواد العراؽ والسيما المناطؽ المطمة عمى نير الفرات حتى مشارؼ الحيرة.
تناوؿ ىذا البحث اإلجراءات واألعماؿ التي قاـ بيا خالد بف الوليد المميدة
لفتح الحيرة بإزالة المعوقات التي تعترض سبؿ تقدـ قواتو ،ثـ تطرؽ إلى دخوؿ
القوات اإلسالمية إلى الحيرة ومحاصرتيا وما أعقبيا مف مفاوضات الصمح
الحيرة ونتائجيا والسيما
وشروطو ،بعد ذلؾ أنتقؿ الحديث إلى ذكر أىمية فتح
المتمثمة بإقباؿ العديد مف وجياء سكاف المناطؽ المحيطة بالحيرة والقريبة منيا
طالبيف الدخوؿ في طاعة المسمميف وعقد شروط الصمح معيـ ،كما أشار البحث
إلى التدابير اإلدارية والعسكرية التي قاـ بيا خالد بف الوليد لتنظيـ إدارة


معيد إعداد المعمميف /الموصؿ.
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المقاطعات المفتوحة لضماف الحفاظ عمى أمنيا واستقرارىا ورعايتو مصالح السكاف
وحقوقيـ في ظؿ السيادة اإلسالمية.

التمهيد لفتح احلرية(:)1
( )2إلى تأميف سيطرة
أتجو خالد بف الوليد بقواتو بعد معركة "أليس"
المسمميف عمى المناطؽ المجاورة والفاصمة بينو وبيف الحيرة بالقضاء عمى
الحاميات الفارسية المنبثة في العديد مف المواقع والحصوف حفاظاً عمى خطوط
تقدـ جيشو دوف عوائؽ ولمحيمولة دوف مباغتتو مف الخمؼ ،فقد قاـ المسمموف
باقتحاـ حصف "النجؼ"( )3والسيطرة عميو وعمى العديد مف الحصوف القريبة(( ،ولـ
يكف في ىذه الحصوف التي افتتح احصف منو وال أكثر مقاتمة وال سالحاً وال
خرب الحصف
متاعاً ،وال رجاؿ أشد مف رجاؿ كانوا في حصف النجؼ فأ
– الذي كاف ت
واحرقو))( ،)4ثـ بعث خالد طميعة مف قواتو إلى حصف "أليس"
تتركز فيو قوات مف الفرس – فتمكنت مف اقتحامو بعد محاصرتو واالستيالء عمى
األسمحة والمؤف وقتؿ المسمحيف مف األعداء ثـ ىدـ الحصف وحرقو(.)5
( )1الحيرة :مدينة عمى ثالثة أمياؿ مف الكوفة عمى موضع يقاؿ لو النجؼ وكانت مسكف مموؾ

()2

()3

()4
()5

العرب في الجاىمية :ياقوت الحموي :شياب الديف أبو عبداهلل" ،معجـ البمداف" ،بيروت،
دار الكتاب العربي/د.ت.
أليس :موضع في أوؿ أرض العراؽ مف ناحية البادية وقعت فيو معركة بيف المسمميف
والفرس .البغدادي :صفي الديف عبد المؤمف ((مراصد األطالع عمى أسماء األمكنة
والتباع)) ،بيروت ،دار المعرفة.113/1 .1954/
النجؼ :موضع قريب مف الكوفة ((كالمسناة تمنع مسيؿ الماء أف يعمو الكوفة ومقابرىا
وبالقرب مف ىذا الموضع قبر أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب المشيور)) .البغدادي:
مراصد.1360/3 ،
أبو يوسؼ :القاضي يعقوب(( :كتاب الخراج)) ،بيروت ،دار المعرفة ،1979/ص.142
أبو يوسؼ :الخراج ،ص  142ويضيؼ ((كما افتتح المسمموف ىرمزجرد ونير الممؾ
وباروسما)) ،ابف خياط :أبو عمر خميفة ((تاريخ خميفة بف خياط)) ،النجؼ ،مطبعة
اآلداب.86/1،1967/
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ال شؾ في أف سيطرة القوات اإلسالمية عمى تمؾ الحصوف المسمحة ثـ
تدميرىا كانت تيدؼ إلى حرماف األعداء مف االستفادة منيا فضالً عف شؿ قدرتيـ
مف إعاقة تقدـ المسمميف باتجاه الحيرة مع بث اليأس في قموب المتربصيف
والمتردديف مف سكاف المناطؽ المجاورة ،وكاف مف نتائج تمؾ الخطوة :توافد وجياء
أىؿ تمؾ األطراؼ إلى خالد بف الوليد طالبيف عقد الصمح والدخوؿ في ذمة
;
المسمميف واإلقرار بدفع الجزية مع إبداء االستعداد لمتعاوف معيـ مقابؿ ذلؾ
((صالح خالد أىؿ أليس عمى أف يكونوا عيوناً لممسمميف عمى الفرس وأدالء
وأعواناً))( ،)1وكاف ذلؾ((يوـ السبت لثالث مضيف مف رجب سنة أثنتي عشرة
عمى ألؼ دينار)) ( ،)2وبذلؾ أصبح الطريؽ سالكاً نحو الحيرة ،فأسرعت القوات
اإلسالمية بالتحرؾ نحوىا ،وأمر خالد بف الوليد بحمؿ المؤف واألثقاؿ مع المشاة
عمى ظير السفف وىي تمخر نير الفرات شماالً ،ولكف سيرىا تعرقؿ حيث تفاجأت
بأنحسار الماء فجنحت السفف في أماكنيا ،وكاف السبب وراء ذلؾ أف "األزابدة" –
مرزباف الحيرة(الحاكـ الفارسي) وقائد قواتيا ىناؾ – حينما عمـ ما حصؿ في
((أليس وأمغيشيا)) ( )3أدرؾ أف الخطر قادـ إليو ال محالة لذلؾ إستعد لمواجيتو
ومحاولة عرقمة تقدمو ،فخرج بجيشو مف الحيرة ثـ قدـ ابنو عمى رأس طميعة مف
الجند أمامو ،وسار ىو وراءه ببقية القوات ،وكاف األزابدة قد أمر ابنو بفتح ثغرات

( )1البالذري :أبو الحسف ((فتوح البمداف)) بيروت ،دار الكتب العممية،1978 /ص ،244قدامة
بف جعفر :الخراج ،صناعة الكتابة ،بغداد ،دار الرشيد ،1981/ص.354
( )2أبف خياط :خميفة ((تاريخو)) ،86/1 ،الذىبي :شمس الديف(( :تاريخ اإلسالـ)) ،بيروت،
دار الكتاب العربي.78/1 ،2003/
( )3أمغيشيا :موضع بالعراؽ وقعت فيو معركة بيف المسمميف – خالد بف الوليد – والفرس،
تمكف المسمموف مف السيطرة عمييا بعد دحر الفرس وأمر خالد بيدميا وكانت مدينة كبيرة
كالحيرة ((أصاب المسمموف فييا ما لـ يصيبوا مثمو قبمو)) ،ياقوت الحموي :معجـ البمداف،
.254/1
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في ضفاؼ نير الفرات لتغيير مجرى الماء بيدؼ إعاقة تقدـ القوات اإلسالمية
وتأخير اندفاعيا نحو الحيرة(.)1
وحينما عمـ خالد بف الوليد بخطة الفرس – بعد جنوح السفف – أسرع عمى
رأس قوة مف الفرساف فاجأت طميعة الجيش الفارسي وىـ آمنوف في مقرىـ وتمكف
مف القضاء عمييـ ،ثـ واصؿ خالد زحفو عمى الفور بأتجاه القوات الرئيسة البف
األزابدة قبؿ أف يعمـ ما حؿ بطميعة جنده فشف ىجوماً مباغتاً – كذلؾ – عمى
عدوه في موقع ((فـ فرات بادقمى)) ( )2وبعد معركة سريعة تمكف الجيش اإلسالمي
أف يمحؽ اليزيمة بعدوه ويقتؿ قائده ،وقد عرفت ىذه الموقعة بػ "يوـ المقر وفـ
فرات بادقمى" وأمر خالد بسد البثوؽ التي أحدثيا الفرس لنير الفرات فعاد الماء
إلى مجراه السابؽ(.)3

فتح احلرية:
بعد أف تمكف الجيش اإلسالمي مف دحر القوات الفارسية وقتؿ قائدىا "ابف
األزابدة" جنوبي الحيرة أسرع خالد بف الوليد – دوف إبطاء – عمى رأس طميعة مف
الفرساف باتجاه المدينة – وطمب مف بقية جيشو المحاؽ بو في نقطة حددىا ليـ –
( )1الطبري محمد بف جرير(( :تاريخ الرسؿ والمموؾ)) ،القاىرة ،دار المعارؼ،359/3 ،1962 /
أبف خمدوف :عبد الرحمف(( :كتاب العبر وديواف المبتدأ والخبر)) ،بيروت ،دار الكتاب
العربي ،1956/ـ.891 /2
( )2المقر وفـ الفرات بادقمى -:المقر :موضع قرب فرات بادقمى ناحية البر مف جية الحيرة،
البغدادي :مراصد االطالع.1298/3 ،
أما ((بادقمى)) فمعناىا بالفارسية تفرع أو عند تفرع ،أبف األثير :عز الديف ((الكامؿ في
التاريخ)) ،بيروت ،دار الفكر 265/2 ،1978 /اليامش ،يقع جنوب الكوفة :أنظر البكري:
أبو عبيد(( :معجـ ما أستعجـ مف أسماء البالء والمواضع)) القاىرة ،مطبعة لجنة التاليؼ
والنشر والترجمة.1005/3 ،1949/
( )3الطبري :تاريخو ،359/3 ،اليعقوبي :أحمد(( :تاريخ اليعقوبي)) النجؼ ،المكتبة
الحيدرية.120/2 ،1973/
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بقصد شؿ قدرة القوات الفارسية وعمى رأسيا األزابدة وعدـ إعطائيـ فرصة اللتقاط
األنفاس ومحاولة االستعداد وحشد المزيد مف القوات بوجو المسمميف ،بؿ حسـ
المعركة بأسرع وقت وأقؿ التكاليؼ ،فأسرع خالد بدخوؿ الحيرة ونزؿ بقواتو
السريعة ((بيف الخورنؽ ( )1والنجؼ ،فقدـ خالد الخورنؽ ،وقد قطع األزابدة الفرات
ىارباً مف غير قتاؿ ،وانما حداه عمى اليرب أف الخبر وقع إليو بموت أردشير
ومصاب ابنو ،وكاف عسكره بيف ((الغرييف)) ( )2و ((القصر األبيض)) ( .)3ولما
تتاـ أصحاب خالد إليو بالخورنؽ خرج [مف موقعو ونزؿ ] بموقع عسكر األزابدة
بيف الغرييف والقصر األبيض وأىؿ الحيرة متحصنوف))(.)4
بعد أف ألحؽ الجيش اإلسالمي اليزيمة بالقوات الفارسية في الحيرة
ومحيطيا أصبح في مواجية مباشرة مع سكانيا الذيف لجأوا إلى القصور لالحتماء
بيا ،ويالحظ أف خالد بف الوليد اعتمد خطة لفتح المدينة بأقؿ الخسائر الممكنة
بيف الطرفيف بعد أف حدد مكامف القوة فييا فوجدىا تتركز في القصور المحيطة
بالحيرة ،وىي – عمى ما يبدو – كانت بمثابة قالع محصنة فييا زعماؤىـ وقادتيـ
وىي مجيزة بالرجاؿ والمؤف ،فعمؿ خالد عمى عزؿ ىذه القصور بعضيا عف
بعض ومنع االتصاؿ بيف أىميا تالفياً لتوحيد قواىـ وموقفيـ واالنفراد بسكاف كؿ
قصر عمى
حدى ((فأدخؿ خالد الحيرة الخيؿ مف عسكره وأمر بكؿ قصر رجالً
ً
مف قواده يحاصر أىميـ ويقاتميـ ،فكاف ضرار بف األزور محاص اًر لمقصر األبيض
وفيو أياس ابف قبيصة الطائي ،وكاف ضرار بف الخطاب محاص اًر قصر

()1
()2
()3
()4

الخورنؽ :قصر مف قصور الحيرة المشيورة يقع ظاىر الحيرة ،أنظر ياقوت الحموي :معجـ
البمداف.401/2 ،
الغرييف :صومعتاف يقعاف بظاىر الكوفة بناىا المنذر بف أمرؤ القيس بف ماء السماء.
ياقوت الحموي :معجـ البمداف.198/4 ،
القصر األبيض - :قصر مف قصور الحيرة :ياقوت الحموي(( :معجـ البمداف)) .354/4
الطبري :تاريخو ،360 – 359/3 ،ابف كثير :أبو الفداء ((البداية والنياية)) ،بيروت ،مكتبة
المعارؼ.347/5 ،1966/
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–
العدوسييف( )1وفيو عدي بف عدي المقتوؿ ،وكاف ضرار بف المقرف المزني
عاشر عشرة أخوة لو – محاص اًر قصر ابف مازف ( )2وفيو ابف أكاؿ ،وكاف المثنى
محاص اًر قصر ابف بقيمة وفيو عمرو بف عبد المسيح))(.)3
وكما اعتاد المسمموف في التعامؿ مع خصوميـ قبؿ القتاؿ فقد أمر خالد
قادتو بدعوة زعماء القصور ومف فييا إلى اختيار واحدة مف ثالث (اإلسالـ أو
الجزية أو القتاؿ) قبؿ المجوء إلى شف اليجوـ فإف استجابوا فبيا واف أبوا تعطى
ليـ ميمةً لمتفكير والتشاور أمدىا يوـ واحد – طمعاً الستجابتيـ لإلسالـ أو الحؿ
السممي – وخالؿ ىذه الميمة أوصى خالد جيشو بالتيقظ والتكتـ وعدـ الغفمة خشية
الغدر قائالً ليـ ((ال تمكنوا عدوكـ مف آذانكـ فيتربصوا بكـ الدوائر ولكف ناجزوىـ
وال ترددوا [تردوا]المسمميف عف قتاؿ عدوىـ))(.)4
كما توقع خالد بف الوليد فإف نوايا عدد مف زعماء القصور لـ تكف حسنة
فمـ يستجيبوا لدعوة المسمميف وكانوا يبغوف الكيد والغدر مثؿ أىؿ القصر األبيض
الذيف بدءوا بالعدواف عمى القوات اإلسالمية المحاصرة برمي الحجارة عمييـ مف
أعمى أسوار القصر ،مما اضطر المسمموف بالرد عمييـ((فقاؿ ضرار [ابف األزور ]
أرشقوىـ فدنوا منيـ فرشقوىـ بالنبؿ فأعروا رؤوس الحيطاف ،ثـ بثوا غارتيـ فيما
يمييـ ،وصبح أمير كؿ قوـ أصحابو بمثؿ ذلؾ فأفتتحوا الدور والديرات وأكثروا
القتؿ فنادى القسيسوف والرىباف يا أىؿ القصور ما يقتمنا غيركـ))(.)5
حينما أيقف زعماء وقادة الحيرة بعدـ قدرتيـ عمى مواجية المسمميف أعمنوا
– مضطريف – القبوؿ بالشروط التي سبؽ طرحيا عمييـ واستعدادىـ لمتفاوض مع
()1
()2
()3
()4
()5

قصر العدسييف :قصر كاف بالكوفة في طرؼ الحيرة ،ياقوت الحموي ،معجـ البمداف،
.360/4
قصر بني مازف :مف القصور الواقعة عمى أطراؼ الحيرة ،أنظر ،الطبري :تاريخو،
 ،306/3أبف األثير :الكامؿ.266/2 ،
الطبري :تاريخو ،360/3 ،أبف األثير :الكامؿ.266/2 ،
الطبري :تاريخو.360/3 ،
الطبري :تاريخو ،361/3 ،أبف األثير :الكامؿ.266/2 ،
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خالد بف الوليد إلبراـ الصمح ،وشكموا وفداً مف زعماء أىؿ القصور برئاسة عبد
المسيح بف بقيمة  -لكبر سنو – وآخروف – وقد أجرى خالد حوا اًر طريفاً مع األخير
فصمتو العديد مف المصادر ( – )1وأثناء تواجد أعضاء الوفد حرص خالد بف الوليد
عمى أف يمتقي بكؿ واحد منيـ عمى انفراد أوؿ األمر ( )2طمعاً في دخوليـ اإلسالـ
ثـ خاطبيـ بقولو ((أدعوكـ إلى اهلل والى اإلسالـ فإف أنتـ فعمتـ فمكـ ما لممسمميف
وعميكـ ما عمييـ ،واف أبيتـ فإعطوا الجزية ،فإف أبيتـ فقد أتيتكـ ٍ
بقوـ ىـ أحرص
عمى الموت منكـ عمى الحياة)) ( ،)3وحينما لـ يممس لدييـ رغبة لدخوؿ اإلسالـ
عاتبيـ بقولو((:ويحكـ ما أنتـ عرب؟ فما تنقموف مف العرب! أو العجـ؟ فما تنقموف
مف األنصاؼ والعدؿ))( ،)4ثـ تناقش معيـ حوؿ أياً مف االختيارات يريدوف؟ فوافقوا
عمى دفع الجزية فأنكر عمييـ ذلؾ موبخاً ((تباً لكـ ،ويحكـ إف الكفر فالة مضمة
فأحمؽ العرب مف سمكيا))(.)5
وىذه داللة واضحة تظير أىداؼ الفتح اإلسالمي الرامي إلى جمع الناس
عمى كممة سواء والدعوة إلى اهلل واإلسالـ ليكونوا عبيداً هلل دوف سواه أخوة
متساووف في الحقوؽ والواجبات.
وبعد االنتياء مف المفاوضات وافؽ خالد بف الوليد عمى اختيار أىؿ الحيرة
وعقد مع وجيائيـ الصمح وكتب ليـ بذلؾ كتاباً تضمف عدة شروط تحدد ما يقع
عمييـ وعمى المسمميف مف تعيدات والتزامات شيده جمع مف قادة المسمميف
وزعماء أىؿ الحيرة ،وألىمية ما جاء في بنود كتاب الصمح نستعرض محتوياتو

()1

()2
()3
()4
()5

الطبري :تاريخو ،363 – 362/3 ،الشابشتي :أبو الحسف ((الديارات)) ،بيروت ،دار الرائد
العربي ،1986/ص  ،240 – 239أبف أعثـ الكوفي :أبو محمد ((الفتوح)) ،بيروت ،دار
الكتب العممية /1986/ص .80 – 78
الطبري :تاريخو.361/3،
أبو يوسؼ(( :الخراج)) ،ص .143
الطبري :تاريخو.361/3،
الطبري :تاريخو.362 /3 ،
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بشيء مف التفصيؿ كونو يوضح جانباً مف المستوى الحضاري واإلنساني لإلسالـ
كما يعد وثيقة ىامة تكشؼ حقيقة موقؼ تعامؿ المسمميف مع غيرىـ مف الناس.
مما جاء في شروط ىذا الصمح :أف خالداً وضع الجزية عمى الرجاؿ فقط
مف القادريف عمى العمؿ والكسب ،وبعد أف أحصاىـ أسقط منيـ ألفاً – لعجزىـ
وكبر سنيـ – مف مجموع سبعة اآلالؼ ،فيكوف عدد الرجاؿ الذيف ينطبؽ عمييـ
شروط دفع الجزية ستة اآلالؼ مف أىؿ الحيرة) ومما جاء  -كذلؾ  -في كتاب
الصمح عمى لساف خالد(( :وشرطت عمييـ أف عمييـ عيد اهلل وميثاقو الذي أخذ
عمى أىؿ التوراة واإلنجيؿ أف ال يحالفوا وال يعينوا كاف اًر عمى مسمـ مف العرب وال
مف العجـ وال يدلوىـ عمى عورات المسمميف ،عمييـ بذلؾ عيد اهلل وميثاقو الذي
أخذه أشد ما أخذه عمى نبي مف عيد أو ميثاؽ أو ذمة فإف خالفوا فال ذمة ليـ وال
أماف ،واف ىـ حفظوا ذلؾ ورعوه وأدوه إلى المسمميف فميـ ما لممعاىد وعمينا المنع
ليـ ،فإف فتح اهلل عمينا فيـ عمى ذمتيـ ليـ بذاؾ عيد اهلل وميثاقو أشد ما أخذ
عمى نبي مف عيد أو ميثاؽ ،وعمييـ مثؿ ذلؾ ال يخالفوا ،فإف غمبوا فيـ في ٍ
سعة
يسعيـ ما وسع أىؿ الذمة ،وال يحؿ فيما أمروا بو أف يخالفوا))(.)1
وتضمنت فقرة أخرى مف كتاب الصمح تعيدات مف قبؿ المسمميف جديرة
بالمالحظة والتمعف لما تعكسو مف سماحة الفتح اإلسالمي وعدلو وانصافو
ومروءتو اإلنسانية في تعاممو مع سكاف البالد مف غير المسمميف ال نجد ليا مثيالً
عند غيرىـ مف األمـ ،ففييا إقرار واضح برعاية أىؿ الذمة مف العاجزيف والفقراء –
كما ورد في كتاب الصمح ((وجعمت ليـ أيما شيخ ضعؼ عف العمؿ أو أصابتو
آفة مف اآلفات ،وكاف غنياً فأفتقر وصار أىؿ دينو يتصدقوف عميو طرحت جزيتو
وعيؿ مف بيت ماؿ المسمميف وعيالو ما أقاـ بدار اليجرة ودار اإلسالـ ،فإف خرجوا
إلى غير دار اليجرة ودار اإلسالـ فميس مف المسمميف النفقة عمى عياليـ ،وأيما

( )1أبو يوسؼ(( :الخراج)) ،ص .144
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عبد مف عبيدىـ أسمـ أقيـ في أسواؽ المسمميف فبيع بأعمى ما يقدر عمييـ في غير
الوكس وال تعجيؿ ودفع ثمنو إلى صاحبو))(.)1
واضافة الى ما كانت توفره الدولة اإلسالمية ألىؿ الذمة مف أمف واستقرار
وحرية ممارسة طقوسيـ الدينية ،مع الحفاظ عمى حقوقيـ المشروعة في الحياة
فإنيا كانت تحرص عمى حمايتيـ مما يقع عمييـ وعمى ممتمكاتيـ مف غبف أو
اعتداء بشكؿ عادؿ ومنصؼ ،كما تعيدت باحتراـ مشاعرىـ وعاداتيـ اإلجتماعية
وتقاليدىـ طالما التزموا بمراعاة تقاليد المجتمع اإلسالمي ونظامو ،فضالً عف ذلؾ
فقد وردت عبارة صريحة في كتاب الصمح مع أىؿ الحيرة تعيد فيو المسمموف
بأعطاء أىؿ الذمة حرية اختيار موظفيف مف بينيـ لتنظيـ العالقة مع اإلدارة
اإلسالمية ،كما أبدى المسمموف– في ىذا العقد– تقديـ العوف والمساعدة ليـ عند
الطمب وعمى نفقة بيت ماؿ المسمميف(.)2
أما مقدار مبمغ الجزية التي وافؽ عمييا أىؿ الحيرة وتعيدوا بدفعيا
لممسمميف فقد تباينت المصادر في ذكر أرقاميا ( )3وىذه الجزية مشروطة بتعيدات
المسمميف ليـ بالدفاع عنيـ وحماية حقوقيـ – فضالً عما ذكر – وىـ غير ممزميف
بدفعيا عند عدـ قدرة المسمميف الدفاع عنيـ وحمايتيـ(.)4
()1
()2
()3

()4

أبو يوسؼ(( :الخراج)) ،ص .144
أبو يوسؼ(( :الخراج)) ،ص .144
أوردت المصادر التاريخية أرقاماً متباينة لمقدار الجزية التي فرضت عمى أىؿ الحيرة ،منيا
((فصالحيـ عمى ستيف ألؼ [ درىـ ])) أبو يوسؼ :الخراج ،ص ((145فصالحوه عمى
مائة ألؼ وتسعوف ألفاً)) ،الطبري تاريخو362/3 ،؛ وقدره أخر بػ ((أربعة وثمانيف ألؼ
درىـ)) البالذري :فتوح البمداف ،ص 245؛ وذىب مؤرخ أخر إلى ((وصالحوه مف القصور
الثالثة عمى مائة ألؼ درىـ يؤدونيا في كؿ عاـ لممسمميف)) الدينوري :أبو حنيفة" :األخبار
الطواؿ" القاىرة ،1960 /ص  .112والمبمغ الذي أرجحو ىو أربعة وثمانوف ألؼ وىو
حاصؿ ضرب ستة أآلالؼ رجؿ – مف وقعت عميو دفع الجزية – مضروبة في أربعة
عشر درىـ عمى كؿ رأس فيكوف المجموع أربعة وثمانوف ألؼ درىـ.
أبو يوسؼ :الخراج ،ص 144؛ الطبري :تاريخو.364 /3 ،
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وبعد أف أنجز المسمموف فتح الحيرة عاـ 12ىػ633/ـ كتب خالد بف الوليد إلى
الخميفة أبي بكر الصديؽ (  )يبشره بالفتح ويطمعو عمى تفصيالت األحداث وما
تضمف كتاب الصمح مع أىؿ الحيرة ،فأقر الخميفة ذلؾ وكتب إليو ((أف احسب ليـ
ىديتيـ مف الجزاء إال أف تكوف مف الجزاء وخذ بقية ما عمييـ ِ
فقو بيا
أصحابؾ))(.)1

أهمية فتح احلرية ونتائجه:
يالحظ أف الفتح اإلسالمي لمحيرة كانت لو أىمية خاصة عند المسمميف
كونو مف أبرز األىداؼ الذي حددتو القيادة العميا ممثمة بالخميفة أبي بكر الصديؽ
أمره عمى
( )حيف قرر دخوؿ العراؽ ((كتب أبو بكر إلى خالد بف الوليد ،إذ ٌ
حرب العراؽ أف يدخميا مف أسفميا .والى عياض [بف غنـ] إذ أمره عمى حرب
العراؽ أف يدخميا مف أعالىا ،ثـ يستبقا إلى الحيرة ،فأييما سبؽ عمى الحيرة فيو
ءاً لممسمميف
أمير عمى صاحبو ،وقاؿ :إذا اجتمعنا بالحيرة فميكف أحدكما رد
رىـ
ولصاحبو بالحيرة وليقتحـ األخر عمى عدو اهلل وعدوكـ مف أىؿ فارس دا
ومستقر عزىـ المدائف))(.)2
ومبعث تقدير ىذه األىمية لمحيرة ينـ عف فيـ دقيؽ وحكيـ كونيا ركيزة
أساسية لإلمبراطورية الساسانية في العراؽ أمنت ليا السيطرة عمى أجزاء ميمة منو
وشكمت مصد اً ليجمات القبائؿ العربية عمى حدودىا الغربية ،لذلؾ كاف غضب
كسرى شديداً لما حصؿ وأصدر ق ار اًر بعزؿ حاكميا مف قبمو " أياس بف قبيصة"(.)3
وقد ترتب عمى فتح المسمميف لمحيرة عدد مف النتائج منيا:
 .1انييار مقاومة بقايا الحاميات الفارسية المتحصنة في عدد مف المواقع عمى
أطراؼ الحيرة.
( )1الطبري :تاريخو.362 /3 ،
( )2الطبري :تاريخو .347 /3
( )3ابف خمدوف :تاريخو ،ـ560/2
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()1

.2

رسخت السيطرة اإلسالمية عمى جنوب العراؽ ووسطو مف "كاظمة "
و"األبمة"( )2إلى الحيرة وال سيما البقاع المطمة عمى نير الفرات.
خروج األمراء المحمييف والمتنفذيف مف ترددىـ طالبيف ود المسمميف والصمح
معيـ بعد أف انجمى الموقؼ فانيارت عزائميـ.
نظـ خالد بف الوليد – إدارياً وعسكرياً – السيطرة اإلسالمية عمى المناطؽ
المفتوحة ،بتعييف الوالة والموظفيف وتوزيع الحاميات العسكرية لتوفير األمف
وادارة شؤوف السكاف.
وىـ خالد بف الوليد
أصبح المسمموف عمى مقربة مف عاصمة كسرى "المدائف" َّ
لمياجمتيا .ولتوضيح ىذه النتائج نشير فيما يمي إلى عدد مف التفصيالت:
إتجو خالد بف الوليد – بعد فتح الحيرة – إلى تطيير المواقع والحصوف القريبة
()3
التي تتواجد فييا حاميات فارس ية ،فسار بقواتو باتجاه مقاطعة "بانقيا"
لمداىمة عدد مف حصوف العدو فاقتحمت أحداىا ىنالؾ وقتمت المقاتمة مف
الرجاؿ وفتحت الحصف وأخذت ما فيو مف األمتعة والسالح وأحرقت الحصف
وىدمتو( ،)4وبعث خالد طميعة مف قواتو يقودىا ((بشير بف سعد)) ...إلى بانقيا
فمقيتو خيؿ األعاجـ عمييـ فرخبنداذ فرشقوا مف معو بالسياـ وحمؿ عمييـ
فيزميـ وقتؿ فرخبنداذ ( )5فأسرع بصبيرى بف صموبا – صاحب بانقيا – إلى
مقابمة خالد بف الوليد ((فاعتذر مف القتاؿ وعرض الصمح وصالحو عمى ألؼ

()1

كاظمة(( :عمى سيؼ البحر في طريؽ البحريف مف البصرة بينيا وبيف البصرة مرحمتاف))،
ياقوت الحموي :معجـ البمداف.431/4 ،
األبمة :بمدة عمى شاطئ دجمة البصرة العظمى في زاوية الخميج الذي يدخؿ إلى مدينة
البصرة وىي أقدـ مف البصرة ،وكانت األبمة فييا صالح مف قبؿ كسرى)) ،ياقوت الحموي:
معجـ البمداف.77/1 ،
بانقيا :ناحية مف نواحي الكوفة كانت عمى شاطئ الفرات ،البغدادي ،مراصد اإلطالع/1 ،
.158
أبو يوسؼ :الخراج ،ص .145
قدامة بف جعفر :الخراج ،ص.356

.3
.4

.5

()2

()3
()4
()5
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درىـ وطيمساف)) ( ،)1ثـ سار خالد بقواتو حتى نزؿ بانقيا عمى شط الفرات
وحاصر حصناً تجمعت فيو قوات فارسية وبعد مقاومة شديدة أفتتح الحصف ثـ
أحرقو وىدمو )2( ،وىذا مما دفع أىؿ القرى والمقاطعات األخرى إلى طمب
الصمح قبؿ قدوـ القوات اإلسالمية إلييا وعبورىا نير الفرات ((وصالحو أىؿ
"ماروسما"( )3وما حو ليا مف القرى عمى ما صالحو أىؿ الحيرة)) ( )4وتقدـ
((صموبا بف نسطونا صاحب "قس اؿ ناطؼ"( )5حتى دخؿ عمى خالد عسكره
فصالحو عمى "بانؽيا وبسما"( )6وضمف لو ما عمييما وعمى أراضييا مف شاطئ
شاطئ الفرات جميعاً)) ( )7ثـ تتابع دخوؿ المتنفديف "الدىاقيف" ( )8في طاعة
المسمميف بعد يأسيـ ((كاف الدىاقيف يتربصوف بخالد ما يصنع بأىؿ الحيرة
فمما صالحيـ واستقاموا لو جاءتو الدىاقيف مف كؿ ناحية فصالحوه عما يمي
الحيرة مف الفال ليج))( )9وغيرىا عمى ألؼ ألؼ [درىـ] وقيؿ عمى ألفي ألؼ

( )1قدامة بف جعفر :الخراج ،ص.356
( )2أبو يوسؼ :الخراج :ص.145
( )3ماروسما (باروسما)(( :ناحيتاف مف سواد بغداد :يقاؿ ليما باروسما األعمى ،وباروسما
()4
()5
()6
()7
()8

()9

األسفؿ ،))..البغدادي ،مراصد اإلطالع.1153/1 ،
أبو يوسؼ :الخراج ،ص.145
قس الناطؼ :موضع قريب مف الكوفة عمى شاطئ الفرات الشرقي ،البغدادي :مراصد
اإلطالع.1092/3 ،
367/3؛
بسما :ناحية مف نواحي الكوفة عمى شاطئ الفرات ،أنظر :الطبري :تاريخو
البغدادي :مراصد اإلطالع [ 158/1 ،بانقيا ] لـ تورد معاجـ البمداف ذكر ((بسما)).
الطبري :تاريخو ،367/3 ،وقد أورد الطبري نص ىذا الصمح وتفصيالتو.
الدىاقيف :جمعو دىاقنة ،مفرده دىقاف وىو ((القوي عمى التصرؼ ،رئيس اإلقميـ عند
العجـ ،التاجر ،رئيس القرية :مف لو ماؿ وعقار :الشيخ أحمد رضا :معجـ متف المغة،
بيروت ،دار مكتبة الحياة  ،1958/ـ.464/ 2
الفالليج :فالليج السواد :قراىا ،واحداىا فموجة ،والفموجة الكبرى والفموجة الصغرى قريتاف
كبيرتاف مف سواد بغداد والكوفة قرب عيف التمر .ياقوت الحموي :معجـ البمداف.275/4 ،
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درىـ سوى جباية كسرى ( )1ثـ بعث خالد بف الوليد عدداً مف قادتو ((وأمرىـ
بالغارة فمخروا السواد كمو إلى شاطئ دجمة))(.)2
وبعد أف أصبحت مناطؽ واسعة مف سواد العراؽ تحت السيادة اإلسالمية
عيف خالد بف الوليد عدداً مف أصحابو لينوبوا عنو في إدارتيا واإلشراؼ عمى
شؤونيا منيـ ((عبداهلل بف وثيمة النصري فنزؿ في أعمى العمؿ بالفال ليج عمى
المفعة وقبض الجزية ،وجرير بف عبداهلل عمى بانقيا وبسما ،وبشير بف اؿخصاصية
عمى "النيريف" ( )3فنزؿ "الكويفة" (" )4ببانبو ار" ( ،)5وسويد بف مقرف المزني إلى
"نستر"( )6فيؤالء كانوا عماؿ الخراج زمف خالد بف الوليد)) ( ،)7وبذلؾ لـ يبؽ ألىؿ
ألىؿ فارس فيما بيف الحيرة ودجمة أمر))(.)8
كذلؾ قاـ خالد بف الوليد بتوزيع عدد مف الحاميات اإلسالمية في مناطؽ
الثغور – وىي المناطؽ المتاخـ ة لمعدو – وال سيما في األقساـ الجنوبية الشرقية
مف أرض السواد لترسيخ السيادة اإلسالمية والتصدي ألي عدواف فضالً عف توفير
األمف واالستقرار لمسكاف ،فعيف عدداً مف قادة جيشو لمقياـ بيذه المياـ وبعثيـ إلييا
منيـ :ضرار بف األزور ،وضرار بف الخطاب ،والمثنى بف حارثة ،وضرار بف
مقرف ،والقعقاع بف عمروا ،وبسر بف أبي رىـ ،وعتيبة بف اؿ نياس ((فنزلوا عمى
()1
()2
()3
()4

()5
()6
()7
()8

الطبري :تاريخو369 – 368/3 ،؛ ابف خمدوف :تاريخو ،ـ.892/ 2
ابف خمدوف :تاريخو ،ـ.892/ 2
النيرييف :طسوج مف سواد بغداد [ مقاطعة ] ،البغدادي :مراصد اإلطالع ،ص.1401/ 3
الكويفة :تصغير الكوفة ،وىي مقاطعة تابعة لمكوفة قرب بزيقيا التي تعد مف توابع الكوفة،
ويقاؿ ليا كويفة ابف عمر ألنو أوؿ مف نزليا ،أنظر البغدادي :مراصد اإلطالع،189/3 ،
.194/1
بانبو ار :ناحية بالحيرة مف أرض العراؽ ،ياقوت الحموي :معجـ البمداف.331/1 ،
نستر :كممة نبطية أسـ لصقع – مقاطعة – بسواد العراؽ مف نواحي بغداد فيو قرى ومزارع،
ياقوت الحموي :معجـ البمداف .284/5
الطبري :تاريخو.369/3 ،
ابف األثير :الكامؿ.268/2 ،
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"اؿسيب"( )1في عرض سمطانو ،فيؤالء أمراء ثغور خالد وأمرىـ خالد بالغارة
واإللحاح فمخروا ما وراء ذلؾ إلى شاطئ دجمة)) ( )2وبذلؾ أراد خالد بف الوليد أف
يشدد مف الضغط عمى الفرس ومحاصرتيـ مف الوسط والجنوب.
بعد تمؾ الرتيبات اإلدارية والعسكرية أخذ خالد بف الوليد يتجو بأنظاره نحو
"المدائف" – عاصمة األكاسرة – متأمالً دخوؿ مموكيا اإلسالـ وينذرىـ مف عاقبة
العناد والعداء ،وبعث إلييـ رسائؿ بذلؾ منيا(( :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ مف خالد
بف الوليد إلى مموؾ فارس ،أما بعد فالحمد هلل الذي حؿ نظامكـ ووىف كيدكـ وفرؽ
كممتكـ ...فأدخموا في أمرنا ندعكـ وأرضكـ ونجوزكـ إلى غيركـ ،واال كاف ذلؾ
وأنتـ كارىوف عمى غمب عمى أيدي قوـ يحبوف الموت كما تحبوف الحياة)) ( )3كما
وجو كتاباً أخر إلى أمراء فارس وحكاميـ جاء فيو ((بسـ اهلل الرحمف الرحيـ مف
خالد بف الوليد إلى م ارزبة فارس ،أما بعد فأسمموا تسمموا ،واال فاعتقدوا مني الذمة
وأدوا الجزية ،واال فقد جئتكـ بقوـ يحبوف الموت كما تحبوف شرب الخمر))(.)4
ومف المالحظ أف الدعوات التي وجييا خالد بف الوليد إلى مموؾ فارس
وأمرائيا كانت مقدمة لما عقد عميو العزـ في مياجمة المدائف (عاصمة األكاسرة)
في حالة عدـ االستجابة ،وانو كاف ينتظر إشارة الموافقة مف قبؿ الخميفة أبي بكر
الصديؽ ( ،)وقد صرح بما نوى عميو لجنده قائالً(( :لوال ما عيد إلى الخميفة لـ
أتنقذ عياضاً [بف غنـ] – وكاف قد شجى وأشجى بدومو ،وما كاف دوف فتح فارس
شيء))( )5إال أف طمب عياض بف غنـ النجدة مف خالد وعدـ الحصوؿ عمى
تصريح مف الخميفة حاؿ دوف ذلؾ ،فضالً عف التعميمات السابقة لمخميفة بتصفية
الحاميات الفارسية المنبثة في مناطؽ أخرى مف العراؽ قبؿ مياجمة المدائف،
()1
()2
()3
()4
()5

السيب :كورة مف سواد الكوفة ،وىما سيباف :أعمى وأسفؿ .البغدادي :مراصد اإلطالع،
 ،763/2والسيب كذلؾ نير بالبصرة فيو قرى كثيرة .البغدادي :مراصد اإلطالع.763/2 ،
الطبري :تاريخو369/3 ،؛ ابف األثير :الكامؿ.268/2 ،
الطبري :تاريخو370/3 ،؛ ابف كثير :البداية والنياية.348 /5 ،
الطبري :تاريخو370/3 ،؛ أبو يوسؼ :الخراج ،ص145؛ ابف خمدف :تاريخو ،ـ.893/2
الطبري :تاريخو.372/3 ،
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((وكاف قد عيد إليو [خالد] أال يقتحـ عمييـ (  )63 ،62 ،61وخمفو نظاـ ليـ،
وكاف بالعيف [عيف التمر] عسكر فارس( )1وباألنبار"( )2والفراض( )3آخر))(.)4
وبذلؾ أجؿ خالد بف الوليد مياجمة المدائف – رغـ أف الظروؼ كانت
مواتية( – )5إلتزاماً بتوصيات الخميفة أبي بكر الصديؽ ( )وتعميماتو لو ولعياض
ولعياض بف غنـ قبؿ دخوؿ العراؽ وفؽ خطة تقضي بالتقاء جناحي القوات
اإلسالمية في الحيرة ،حيث تنطمؽ األولى – بقيادة خالد بف الوليد مف جنوب
العراؽ ،والثانية بقيادة عياض بف غنـ مف الشماؿ ليمتقيا في الحيرة بعد أف يطي ار
الخط الممتد مف األبمة جنوباً إلى المصيخ ( )6شماالً مف القوات الفارسية والقوى
المتحالفة معيا مف عدد مف قبائؿ العرب المتنصرة ،وىذا ما عبرت عنو توصيات
( )1العيف (عيف التمر) ((بمدة قريبة مف األنبار غربي الكوفة ..افتتحيا المسمموف في أياـ أبي
بكر عمى يد خالد بف الوليد سنة أثني عشرة لميجرة وكاف فتحيا عنوةً)) .ياقوت الحموي:
معجـ البمداف.176/4 ،
( )2األنبار :مدينة عمى الفرات في غربي بغداد بينيما عشرة فراسخ ،سميت بذلؾ ألنو كاف
يجمع بيا أنابير [مخازف] الحنطة والشعير والقت والتبف(( .وفتحت األنبار في أياـ أبي بكر
الصديؽ ( )سنة أثنتي عشرة لميجرة عمى يد خالد بف الوليد)) ياقوت الحموي :معجـ
()3
()4
()5

()6

البمداف .258 – 257/1
الفراض :أقميـ يقع بيف الشاـ والعراؽ والجزيرة شرقي الفرات .الحميري :محمد ((الروض
المعطار في خبر األقطار)) ،بيروت ،دار القمـ ،1975/ص .438
الطبري :تاريخو.372/3 ،
ترؾ موت كسرى فراغاً سياسياً فجر الصراع والخالفات بيف أفراد األسرة المالكة وبيف
الطامعيف في الحكـ مف األمراء والقادة ،حاوؿ خالد بف الوليد أف يغتنـ ىذه الفرصة – بما
عرؼ عنو مف ذكاء وفطنة وقدرة عمى اختيار الوقت المناسب والظرؼ المناسب حسب
مستجدات األحداث – ليشف ىجوماً عمى المدائف ويفتحيا لكنيا اجمت ألنشغاؿ الجيش
اإلسالمي حسب رؤية الخميفة أبي بكر وخطتو ،ولو تـ ما ىـ بو خالد لتغيرت مجريات
األحداث لصالح المسمميف في وقت مبكر في صراعيـ ضد الفرس.
المصيخ :يقاؿ ليا مصيخ بني البرشاء ،وىو بيف حوراف والقمت وكانت بو وقعة ىائمة لخالد
عمى بني تغمب .ياقوت الحموي :معجـ البمداف.144/5 ،
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الخميفة بوضوح ((إذا إجتمعتما [خالد وعياض] وقد فضضتما مسالح الفرس وأمنتما
أف يأتي المسمموف مف خمفيـ فميقـ بالحيرة أحدكما وليقتحـ األخر عمى القوـ،
وجادلوىـ عما في أيدييـ ،واستعينوا باهلل وأتقوه ،وآثروا أمر اآلخرة عمى الدنيا
يجتمعا لكـ ،وال تؤثروا الدنيا فتسمبوىما ،وأحذروا ما حذركـ اهلل بترؾ المعاصي
ومعالجة التوبة ،واياكـ واإلصرار وتأخير التوبة))(.)1
وبذلؾ توقؼ خالد بف الوليد عف نيتو بمياجمة عاصمة األكاسرة وأخذ
يستعد لتصفية القوات والحاميات الفارسية المنبثة في عدد مف المدف والمواقع شماؿ
الحيرة كاألنبار وعيف التمر والفراض وغيرىا فضالً عف تقديـ العوف والمساندة
لمقوات اإلسالمية بقيادة عياض بف غنـ في المصيخ ،وىذا ما سنفرد لو بحثاً آخر
مستقبالً بمشيئة اهلل وتوفيقو.

اخلامتــة
لقد أثمرت القيادة الناجحة لخالد بف الوليد وبراعة خططو مف إزالة
المخاطر التي تعترض سبيؿ تقدـ قواتو نحو الحيرة بالقضاء عمى الحاميات
والحصوف المسمحة لمفرس في المواقع القريبة ميدت لفتح المدينة بسيولة وعقد
الصمح مع سكانيا.
كما أفرز الفتح اإلسالمي جممة مف المالحظات الجديرة بالتمعف منيا:
 المستوى الرفيع لحكمة القيادة اإلسالمية العميا ممثمة بالخميفة أبي بكرالصديؽ ( )مف حيث التخطيط الناجح والحسابات الدقيقة لحركة الجيش
اإلسالمي وتحديد أىدافو ،مع المتابعة واإلطالع عمى ما يجري في الميداف
أوالً بأوؿ عبر الرسؿ والكتب المتبادلة مع قادة الجند والحرص عمى رفدىـ
بالتوصيات والتعميمات باستمرار.

( )1الطبري :تاريخو.372/3 ،
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 كشفت وقائع األحداث جانباً أخر مف عبقرية خالد بف الوليد العسكرية فيإدارة الصراع مع الخصـ والقدرة عمى إبتكار األساليب الناجحة مع السرعة في
إتخاذ القرار الصائب في أدؽ الظروؼ ،كانت عامالً ميماً في تحقيؽ النصر.
 أظيرت أحداث الفتح اإلسالمي لمحيرة حالة متقدمة مف االلتزاـ واالنضباطالمذيف تحمى بيما الجيش اإلسالمي قادة ومقاتميف.
 ّبيف الفتح اإلسالمي لمحيرة – وسواىا – صورة ناصعة لسماحة اإلسالـوعدلو ،ونبؿ مروءة المسمميف وسمو غاياتيـ ،عبرت عنو وثيقة الصمح بما
تضمنتو مف بنود تؤكد عمى احتراـ خيارات اآلخريف ومعتقداتيـ وعاداتيـ
وتقاليدىـ ،مع التعيد بصيانة حقوقيـ.
 كما اتضح مف ىذا الفتح حرص المسمميف عمى تنظيـ شؤوف البالد والعبادوتوفير أسباب األمف واالستقرار لمسكاف وحماية مصالحيـ.
وقد ترتب عمى ىذا الفتح جممة مف النتائج منيا:
 سرعة انييار القوات الفارسية وتساقط حامياتيا وحصونيا أماـ تقدـ الجيشاإلسالمي.
 إقباؿ العديد مف األمراء المحمييف والمتنفذيف نيابةً عف سكاف سواد العراؽلمدخوؿ في طاعة المسمميف وعقد الصمح معيـ.
 ترسيخ السيادة اإلسالمية بعد فتح الحيرة عمى معظـ سواد العراؽ مف األبمةإلى أطراؼ الحيرة الشمالية.
 أصبحت القوات اإلسالمية قريبة مف المدائف – عاصمة األكاسرة – وكانتالظروؼ مييأة لمياجمتيا ،وىذا ما ىـ خالد بف الوليد القياـ بو لوال حرصو
عمى اإللتزاـ بتعميمات الخميفة أبي بكر الصديؽ ( )واستحصاؿ موافقتو
أوالً.
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Abstract
This research is a second part of the study which deals
with the subject of Khalid Ibn Al-Walled leader and the
Islamic liberation operations in Iraq 12A.H/633A.D.
This part talks specially about the details of the
liberation operation of Al-Hira and surrounding areas and the
plans made by Khalid which enabled his forces to capture the
city in short time and with few losses.
To achieve his aim, he captured the Persian garrisons
and castles and defeated their forces. This action resulted in
the escape of the Persian ruler of Al-Hira with his army to
avoid confronting with the Islamic forces who entered the city.
This research also sheds light on the manner by which
Khalid– who had high intelligence and wisdom – implemented
his plans relating to treatment should be made with the local
rulers and people of Al-Hira.
The study also shows mercy and force to his defeated
enemies till he had conquered the city peacefully. the
reconciliation agreement included fair conditions, which could
be considered as a human document for the relationship
between the victor and defeater. It became as example
followed by many of Sawad Al-Iraq rulers and their princes
who concluded reconciliation agreement and accepted the
Islamic supremacy. Khalid made many of administrative and
security procedures to ensure the security and stability state in
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the freed territories and to maintain the life of people and their
properties and their rights.
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