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 عنوان المحاضرة 

 

 معركة ذات العيون-تحرير االنبار عمليات
بدأت عملية تحرير االنبار في العصر الراشدي في عهد الخليفة ابو بكر  

فكانت االنبار موقعًا مهمًا على نهر الفرات مما جعل  (i)الصديق )رضي اهلل عنه( 
منها ومن المنطقة المحيطة بها موضع اهتمام بالغ من قبل القادة المكلفين بتحرير 
العراق من السيطرة الفارسية والسيما القائد خالد بن الوليد القائد لهذه الجبهة مع 

والقعقاع بن عمرو والزبرقان  بعض القادة البارزين امثال المثنى بن حارثة الشيباني
ابن بدر وعبداهلل بن جرير البجلي وبشير بن سعد االنصاري واالقرع بن حابس 

 .(ii)وغيرهم من القادة 
وكان الهدف االول من عمليات تحرير العراق هو تحرير الحيرة حتى يتمكن  

ة فتمكن من المسلمون من الوصول الى االنبار, فتوجه القائد خالد بن الوليد الى الحير 
وكان لتحرير الحيرة اهمية كبيرة بالتقدم نحو االنبار وكذلك  (iii)ه 21تحريرها سنة 

في تحرير العراق من السيطرة الفارسية بعد ان توصل المسلمون على عقد الصلح 
مع اهلها والتفاهم مع بقية اهالي المناطق ودهاقينها الذين طلبوا عقد الصلح مع 

 . (iv)خالد
بن الوليد بالحيرة واستقام له ما بين الفالليج الى اسفل السواد, استقر خالد  

والفالليج هي قرى السواد واحدها الفلوجة, واقر المسالح على ثغورهم واستخلف على 
ثم توجه خالد بن الوليد الى االنبار وعلى مقدمته االقرع  (v)الحيرة القعقاع بن عمرو 

وكان  (vi)ل االنبار وخندقوا على انفسهم ابن حابس فلما وصل الى المدينة تحصن اه
القائد الفارسي باألنبار شيرزاد صاحب ساباط والذي وصفه الطبري قائاًل "اعقل 



فتصايح عرب االنبار من  (vii)اعجمي يومئذ واسوده واقنعه في الناس العرب والعجم" 
ل فوق السور عند رؤية الجيش العربي االسالمي فقالو )صبح االنبار شر جمل يحم

أي انهم جاؤوا ركبانًا حاملين صغار جمالهم على امهاتهم لحداثة والدتها  (viii)جميلة" 
(ix)  فكان عرب االنبار مربكًا للحامية الفارسية فيها النهم غير متحمسين للقتال مع

 .(x)الفرس 
تقدم خالد بن الوليد نحو االنبار وطاف حول الخندق وكان متحمسًا للقتال  

نشوب القتال بين الطرفين وكان في جيشه فرقة من الرماة قليل الصبر فعجل ب
المتدربين على القتال فتقدم اليهم واوصاهم برمي عيون االعداء وقال لهم "اني ارى 
اقوامًا ال علم لهم بالحرب فأرموا عيونهم وال توخوا غيرها فرموا رشقًا واحدًا ثم تابعوا 

 .(xi)لعيون" ففقيء الف عين يومئذ فسميت تلك الوقعة ذات ا
وعلى اثر هذه الحادثة راسل شيرزاد خالد بن الوليد يطلب الصلح لكن خالد لم  

يرضى بشروط الصلح التي طلبها شيرزاد ورد رسله فأستمر خالد بتضيق الخناق 
على المدينة فجاء الى اضيق مكان في الخندق المحيط بالمدينة فأتخذ خطة للعبور 

فيه االبل الضعيفة حتى امتأل واصبحت هذه من الخندق فعمل على ردمه فنحر 
االبل كالجسر على الخندق فعبر منه خالد وجيشه ودارت المعركة بين الطرفين وكان 
التفوق العسكري لجيش المسلمين, مما اضطر قائد القوة الفارسية شيرزاد الى طلب 

ريدة الصلح على ما اراد خالد فقبل منه على ان يطلق سراحه ويلحقه بمأمنه في ج
 .(xii)خيل دون مال او متاع فخرج شيرزاد الى بهمن جاذويه فأخبره بذلك 

وتسلم خالد بن الوليد االنبار وأطمأن بها وتعلم الصحابة ممن بها من العرب  
الكتابة العربية فسألهم خالد ما انتم فقالوا من العرب نزلنا الى قوم من العرب فقال 

 منا الخط من اياد وانشدوه. لهم ممن تعلمتهم الكتابة فقالوا تعل
  اولو اقاموا فتهزل النعم   قومي اياد لو انهم امم 
 (xiii)ساروا جميعًا والخط والقلم    قوم لهم باحة العراق اذا

اما بشأن عهد االنبار الذي عقد مع خالد وقادته فيروي البالذري قائاًل "ألهل  
وفي رواية اخرى يؤكد فيها البالذري ان ألهل االنبار عهد  (xiv)االنبار عهد وعقد" 

وصلح وهذا ما ذكره مشايخهم فقال "مشايخ من اهل االنبار انهم صالحوا في خالفة 



عمر رحمه اهلل على طسوجهم على اربعمائة الف درهم والف عباءه قطوانية في كل 
وهذه  (xv)ثمانين الفًا" سنة وتلى الصلح جرير بن عبداهلل البجلي ويقال صالحهم على 

الرواية تشير ان الصلح قد تم في خالفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنه( وهذا 
ه 21غير محتمل الن خالد بن الوليد صالح اهل االنبار مباشرة بعد التحرير سنة 

(xvi). 
وقد استخلف خالد بن الوليد على االنبار البرقان بن بدر بن امرئ القيس بن  

. (xvii)بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم التميمي خلف بن بهدله 
وبعد تحرير االنبار توجه خالد بن الوليد الى عين التمر وهي بلدة قريبة من االنبار 

وفيها جمع عظيم من الفرس بقيادة مهران بن بهرام جوبين مع  (xviii)غربي الكوفة 
بن ابي عقه فتمكن خالد  جمع عظيم من العرب من النمر وتغلب واياد بزعامة عقه
 .(xix)من تحريرها وصالح اهل عين التمر وفرض عليهم الجزية 

ان عملية تحرير االنبار كان لها اهمية كبيرة وذلك لموقعها السوقي فقد  
مهدت الظروف العسكرية المالئمة النطالق الجيوش العربية االسالمية لتحرير 

لمعركة الفاصلة بين المسلمين والفرس العراق من السيطرة الفارسية وانتصارها في ا
 في معركة القادسية . 
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