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 بكر أبً عهد فً الفتوح

 :العراق  فتوح

 البلد، هذا حدود على أنفسهم المسلمون وجد فقد الردة، حروب بانتهاء العراق لفتح األولى البداٌات ترتبط     

 ؼزوه، فً بكر أبا فاستؤذن العراق، جنوبً دخل حتى المرتدٌن فلول الشٌبانً حارثة بن المثنى طارد حٌث

 السابع القرن مطلع فً حدث أنه وٌذكر أراد، ما له فكان الفرس، بهم لٌقاتل قومه على ٌإمره أن منه وطلب

 وبٌن الفرس، بٌن العالقات تدهورت فقد العسكرٌة، للعملٌات ومهٌؤة ممهدة، أرًضا العراق جعل ما المٌالدي،

 فً نقرأ العراق فتوح عن الحدٌث وفً المثنى، إلٌها ٌنتسب التً وائل بن بكر قبٌلة سٌما ال العراق عرب

 التً المناطق بفتح ٌبدأ أن على حرًٌصا كان الولٌد، بن وخالد المثنى، من كال بؤن ٌفٌد ما المصادر رواٌات

 . عربٌة قبائل تنزلها

 الفرات أسفل وعلى تارة، كسكر نواحً على العراق، أسفل على ٌؽٌر وراح قومه، من جًٌشا المثنى حشد     

 . جدٌة مقاومة من المنطقة خلو له تبٌن ناجحة عملٌات عدة وبعد أخرى، تارة

 حان وأنه الفرس، دولة فٌه تتخبط الذي المتهاوي الوضع وأدرك بكر، أبا نظر المبدئً النجاح هذا لفت     

 من ابتداء البلدات كافة بفتح تقضً عسكرٌة خطة فوضح اإلسالمٌة، الدولة إلى وضمها أراضٌها، لؽزو الوقت

 من الشهر ؼربً منطقة وتطهٌر الفرات، لشهر مواز خط فً الشمال فً المصٌخ حتى الجنوب فً األبلة

 خمسٌن من أكثر تبعد ال حدود على المسلمٌن جٌوش ثقؾ وبذلك للفرس، الموالٌة والعربٌة القوات الفارسٌة

 . األسمى الهدؾ وهً المدائن، مخن متًرا كٌلو

 عوًنا اآلخر وٌكون المدائن، إلى األنهار شبكة بعبور أحدهما ٌقوم جٌشٌن، إرسال الخطة هذه تنفٌذ ٌتطلب     

ا له، ًٌ  بن خالد إلى فكتب الحٌرة، فً وٌلتقٌان مختلفتٌن، ناحٌتٌن من المنطقة ٌدخال أن على لمإخرته، وحام

 إلى كتب كما باألبلة، ٌبدأ أن على الفرس لمحاربة العراق إلى بالتوجه ٌؤمره الٌمامة، فً آنذاك وكان الولٌد،

 أن على خالًدا ٌلقى حتى بالمصٌخ، ٌبدأ أن على أعاله من العراق بؽزو ٌؤمره بالفراض وكان ؼنم، ابن عٌاض

 الخطة وبهذه معهما، المضً على أحًدا ٌكرها ال بؤن وأمرهما أواًل، الحٌرة إلى ٌصل لمن القٌادة تكون

 تواجه بحٌث الكماشة فكً بٌن العراق فً الموجودة الفارسٌة القوات حصر قد بكر أبو ٌكون الذكٌة العسكرٌة

 .االرتباك لها ٌسبب مما اآلخر، بالجٌش خلفها من مهددة وهً الجٌشٌن، أحد

 عدم نتٌجة تناقصت قواتهما ولكن بتفاصٌلها، الخلٌفة خطة ونفذ له، المحدد الطرٌق فً كل القائدان، انطلق     

 التمٌمً، عمرو بن بالقعقاع خالًدا فؤمد مدًدا، ٌطلبان الخلٌفة إلى فكتبا الفرس، بقتال الجنود بعض رؼبة

 كما بمرتد، االستعانة عن ونهاهما المرتدٌن، قاتل من باستنفار وأوصاهما الحمٌري، عوؾ بن بعبد وعٌاًضا

 .بالمثنى  استنصرهما

 آالؾ ثمانٌة عدٌدها البالػ قواته مع إلٌه ٌنضم أن ،"خفان"بـ وكان المثنى، إلى وكتب النباج فً خالد نزل     

 تحت وكانت ففعلوا، إلٌه، ٌنضموا بؤن المنطقة فً المنتشرٌن الجند أمراء إلى كتب كما بؤمره، فؤثمر مقاتل

 .مقاتل  ألؾ عشر ثمانٌة العراق إلى دخل عندما جٌشه عدٌد فبلػ أًٌضا، مقاتل آالؾ ثمانٌة إمرتهم



 :السالسل ذات معركة

 إلى كتب مشارفها من اقترب وعندما ،"م744آذار أواخر/ هـ23 محرم" شهر فً األبلة إلى خالد سار     

 ركنٌن ٌستوفً بهذا وهو الحرب ، أو أوالجزٌة اإلسالم: الثالث الخصال إحدى إلى ٌدعوه هرمز حاكمها

 : شرعٌٌن

 .الحرب قبل الدعوة واجب أداء: األول

 .الرفض  حال فً الحرب إعالن: الثانً

 رسم،  ووعٌد تهدٌد من الكتاب علٌه اشتمل بما عدوه قلب فً الرعب بإلقاء نفسً أثر إحداث فضالً عن     

 فً األربع العسكرٌة الفرق تلتقً أن على محاور أربعة من العراق دخول أساس على العسكرٌة خطته خالد

 :محورٌن على تصرؾ المسلمٌن بزحؾ هرمز علم وعندما الحفٌر،

 .المستجد المٌدانً بالوضع ٌخبرهما شٌروٌه بن أردشٌر وإلى شٌروٌه، الثانً قباذ اإلمبراطور إلى كتب: األول

 ألن اإلسالمً؛ بالجٌش ٌحظ لم هرمز لكن بالمسلمٌن، لالصطدام الحفٌر إلى بها وزحؾ قواته، عبؤ: الثانً

 هناك، إلى هرمز فلحقه كاظمة، إلى وتوجه تكتٌكٌة، ألسباب العسكرٌة خطته جزئٌات بعض ؼٌر خالًدا

 وفرت للهزٌمة، جٌشه وتعرض وقتله، خالد فبارزه الفرار، خشٌة بالسالسل جنوده ربط أن بعد به واصطدم

 الخرٌبة، على وسٌطر موقعها، فً ونزل البصرة، منطقة إلى المعركة بعد خالد وانتقل المثنى، فطاردهم فلوله

 . الفرس مسالح من وهً

 : المذار معركة

 القٌمون فؤدرك كاظمة، فً الفارسً الجٌش بها منً التً الهزٌمة بؤنباء المدائن فً الحاكمة الدوائر علمت     

 اإلسالمً، الزحؾ لوقؾ فوًرا ٌتحركوا لم إذا وأنهم فً العراق، وضعهم على السلبً تؤثٌرها مدى الحكم على

 . القتال متابعة قرروا لذلك مهددة، تصبح عاصمتهم فإن

 بن قارن بقٌادة جًٌشا هرمز، عامله من خالد كتاب تسلمه فور جهز، قد الفارسً اإلمبراطور وكان     

 ومصرع الهزٌمة، أنباء بلؽته المذار إلى وصل وعندما ٌدركه، لم أنه ؼٌر لهرمز، مدًدا وأرسله قرٌانس،

 المركزٌة القٌادة مع مباحثات أجرى ثم قواته، صفوؾ إلى فضمها السالسل، ذات فلول إلٌه ووصلت هرمز،

 . للمسلمٌن للتصدي استعداًدا الثنً، ضفة على المذار فً الجٌش ٌعسكر أن بنتٌجتها تقرر

 فوًرا بادر الذي خالد إلى فكتب المذار، فً الفارسً الجٌش باستقرار المنطقة، ٌجوب كان الذي المثنى، علم     

 . وهرمزجرد ودرتً كسكر، إقلٌم فً بزندود زحفه أثناء وفتح تعبئة، على وهو هناك، إلى بالتوجه

 حتم الفارسً التحرك طبٌعة أن ؼٌر للتقدم، المرسوم الحٌرة،- األبلة محور على تكن لم المذار أن والواقع     

 على خروًجا تعد ال ذلك ومع األٌمن، جانبه من ٌضرب أن من المتقدم لجٌشه األمن عنصر ٌوفر أن خالد على

 .بكر أبو وضعها التً الخطبة

 االلتحام، قبل المبارزة بالتزام والقاضٌة العصر، ذلك فً سائدة كانت التً العسكرٌة التقالٌد إلى واستناًدا     

 األسرع الثانً وكان األعشى، بن ومعقل خالد، إلٌه فهرع للمبارزة، المسلمٌن ودعا جٌشه، قلب من قارن خرج



 ذات فً كان مما قتااًل  أشد كانت رهٌبة، معركة رحى فً الجٌشان التحم ثم وقتله، فبارزه التحرك، فً

 هما مشهوران قائدان بٌنهم من كان ألًفا ثالثٌن زهاء الفرس من وقتل المسلمٌن، انتصار عن وأسفرت السالسل،

 لهم المسلمٌن مطاردة دون الماء وحال بعضهم، فؽرق لٌعبروا، السفن إلى نجا من ولجؤ وقباذ، أنوشجان

 . "م744 نٌسان/ هـ23 صفر" شهر فً المعركة وجرت السفن، إلى الفتقارهم

 :المذار معركة ذٌول

 خطوة فً خالد، وأقر الفرس، أخبار وتقصً لالنطالق، قاعدة واتخذوها المذار، فً والمسلمون خالد أقام     

 هذه على اإلقدام قبل وعمد الحٌرة، نحو للتقدم استعد ثم والجزٌة، الخراج وفرض أرضهم، على الفالحٌن الفتة،

 فً والخرٌبة األبلة، تجاه عسكرٌة حامٌات وضع - :ٌلً بما تمثل عسكري- إداري إجراء تنفٌذ إلى الخطوة

 . دجلة أسفل وفً العرب، شط على البصرة جسر وضع

ا حاكًما عٌن - ًٌ  لٌحمً خلفً موقع فً الحفٌر فً ٌتمركز أن على المزنً، مقرن بن سوٌد هو للمنطقة، عسكر

 . المتقدم اإلسالمً الجٌش مإخرة

 من ناحٌته على قطبة بن سوٌد: منهم نذكر الحفٌر فً بالقٌادة وربطهم المختلفة، النواحً فً أمراء عٌن -

 على السعدي القٌنً عامر بن شرٌح جهته، على السدوسً قتادة بن قحطبة البصرة، جهة من ذهل بنً منازل

 . الخرٌبة

 :منها ألسباب اإلجراء هذا وجاء

 .والشرق المدائن بٌن الوحٌد المائً الطرٌق بوصفها والعسكري االقتصادي، األبلة منطقة أهمٌة -

 .العراقٌة األراضً عمق فً توؼل حال فً المنطقة الستعادة مضاد فارسً تحرك أي على الطرٌق قطع -

 .المدٌنة مع مواصالته خطوط على والمحافظة قواته، سالمة تؤمٌن -

 :الولجة  معركة

 تحركاته، مسار وٌراقب عنه، المعلومات وٌجمع عدوه، أخبار ٌستقصً الوقت، بعض المذار، فً خالد أقام     

 ودفعهما المذار، فً جٌشه هزٌمة أنباء بلؽته أن بعد جٌشٌن أردشٌر الفارسً اإلمبراطور جهز المقابل، وفً

 بؤن وأمرهما جاذوٌه، بهمن بقٌادة الثانً الجٌش كان حٌن فً أندرزؼر، األول الجٌش قاد المعركة، ساحة إلى

 فحتى أخرى، عسكرٌة نظرة له كانت جاذوٌه بهمن أن وٌبدو فٌها، المسلمٌن جٌش وٌنتظرا الولجة، فً ٌعسكرا

 مهاجمة بهدؾ وذلك األول، بالجٌش ٌلحق ولم السواد، وسط إلى توجه كماشة، فكً بٌن المسلمٌن جٌش ٌحشر

 تخوم إلى السواد من ٌخرج حٌن الخلؾ، من أندرزؼر فٌه ٌهاجمهم الذي الوقت فً األمام من المسلمٌن

 وائل، بن بكر قبٌلة وبخاصة لهم، الموالٌة العربٌة القبائل الفرس استنفر المواجهة، ألهمٌة ونظًرا الصحراء،

 .األول  الجٌش إلى فانضموا والدهاقٌن،

 الخطة ٌتفادى وحتى الولجة، باتجاه وزحفها الضخمة، الفارسٌة الحشود بؤنباء بالمذار وهو خالد علم     

 ٌصل أن قبل الولجة فً األول الجٌش وفعاًل ضرب حدة، على كاًل  الفارسٌٌن الجٌشٌن ضرب قرر الفارسٌة



 33" فً المعركة وجرت عطًشا، فمات الصحراء، إلى القائم الهزٌمة جو فً أندرزؼر وفر الثانً، الجٌش

 . "م744 أٌار8/ هـ23 صفر

 :  ألٌس معركة

 مساعدة الفرس من وطلبوا للثؤر، فتنادوا الولجة، معركة فً رجالهم من بكثٌر للفرس الموالون العرب فجع     

 المنطقة، فً وجدوا ممن الفرس بعض إلٌهم وانضم العجلً، األسود عبد بقٌادة ألٌس فً وعسكروا عاجلة،

 إلى بالتوجه جاذوٌه بهمن أمر أردشٌر أن والواقع اإلمبراطور، به وعدهم الذي الفارسً الجٌش قدوم وانتظروا

 . جابان بقٌادة إضافٌة بقوة وأمده والعرب، الفرس من فٌها اجتمع من لمساعدة ألٌس

 :محورٌن على فتصرؾ وخطورته العسكري، الموقؾ صعوبة جاذوٌه بهمن إدرك

 حتى المسلمٌن مع معركة فً الدخول بعدم وأوصاه ألٌس، إلى بالتقدم وأمره للجٌش، قائًدا جابان عٌن: األول

 .بالقتال هم بدأوه إذا إال به ٌلحق

 لوقؾ شاملة عسكرٌة خطة لوضح الحكم، أركان مع مباحثات إلجراء المدائن إلى وتوجه المنطقة ؼادر: الثانً

 جابان وترك جانبه، إلى فؤقام مرًٌضا اإلمبراطور وجد الفارسٌة العاصمة إلى وصل ولما،  المسلمٌن زحؾ

 .منفرًدا المسلمٌن قوة ٌواجه

 طرٌقه فً خالد كان قدومه، ٌنتظر فٌها فعسكر إلٌها، خالًدا وسبق ألٌس، إلى ذلك ؼضون فً جابان وصل     

 األعداد بهذه ففوجئ إلٌها، جابان وصول عن شًٌئا ٌعلم ٌكن ولم العرب، من فٌها تجمع من لمقاتلة ألٌس إلى

 معركة فً الدخول وقرر الفرصة، هذه فاستؽل الطعام، ٌتناولون الفرس الجنود وكان المقاتلٌن، من الضخمة

 انتهت ضارٌة معركة رحى فً الجٌشان التحم وفعاًل  السرٌع، الفعل ورد للتفكٌر مجااًل  لخصمه ٌدع ال كً فوًرا

 أٌار 22/ هـ23 صفر 36" فً المعركة وجرت قتٌل، ألؾ سبعٌن التحالؾ قوى وتكبدت المسلمٌن، بانتصار

  . "م744

 :أمغٌشٌا  فتح

 قتال، بؽٌر فًٌئا كانت إنما قتال، فٌها ٌقع ولم معركة، فٌها تحدث لم كالحٌرة، كبًٌرا مصًرا أمؽٌشٌا كانت     

 المقاتلٌن، توفر لعدم السواد فً متفرقٌن سكانها ؼادرها وقد ألٌس، من فرغ أن بعد البلدة أتى خالًدا أن ذلك

 صفر 38" فً وذلك وخٌول، وأثاث أموال، من فٌها ما على واستولوا ،المسلمون فدخلها الصمود، وإمكانات

 . "م744 أٌار 25/ هـ 23

 :الحٌرة فتح

 هدفهم هً الحٌرة أن فؤدرك المسلمٌن، تحركات ٌراقب كان الذي آزاذٌه، المرزبان حكم تحت الحٌرة كانت     

 علٌهم، لالنتصار الضرورٌة العسكرٌة التدابٌر ٌتخذ لم أنه إال لهم، للتصدي وتجهز أمؽٌشٌا، بعد التالً

 ٌمنع حتى ترفده التً األنهار مجاري وفتح الفرات، مجرى فسد تقدمهم، عرقلة على القتالٌة خطته واقتصرت

 وٌحول فٌه، الماء جرٌان مجارٌها إلى المٌاه إعادة فً نجح خالًدا لكن عبورهم، دون وٌحول فٌه، الماء جرٌان

 بقٌادة السد، تحمً التً القوة على انتصر أن بعد مجارٌها إلى المٌاه إعادة فً نجح خالًدا لكن عبورهم، دون



 علم ولما الفرس، من ؼنمها قد كان التً السفن على الحٌرة نحو الماء عبر جٌشه ونقل وفجره، المرزبان، ابن

 بعد ٌنجده من هناك ٌكن لم إذ الفرات، نهر وراء ما إلى جنوده مع انسحب السلبٌة، التطورات بهذه المرزبان

 وٌدافع مصٌره، ٌواجه الحٌرة إقلٌم تارًكا له، خلؾ اختٌار فً المدائن فً الحكم أركان وانهماك أردشٌر، موت

 .العرب من أهله عنه

 من خالد علٌهم عرضه ما ورفضوا بحصونهم، أهلها تحصن وقد الحٌرة، على الحصار المسلمون وضرب     

 أسوار خارج عسكرٌة مناوشات وبعد المقاومة، على وأصروا الجزٌة، ودفع االستسالم أو اإلسالم، فً الدخول

 الجانبٌن، بٌن مفاوضات وجرت استسالم، إلى المقاومون واضطر اقتحامها، من المسلمون تمكن الحصون،

/ هـ23 األول ربٌع" شهر فً الصلح معاهدة تحرٌر وجرى الجزٌة، دفع على الحٌرة نقباء بنتٌجتها وافق

 . "م744 حزٌران

 :الحٌرة فتح ذٌول

 المدائن، إلى الطرٌق متقدمة فً حاضرة وهً المسلمون، ٌفتحها فارسٌة إقلٌمٌة عاصمة أول الحٌرة تعد     

 بالمزارع وتتصل الفرات، لنهر الؽربٌة الضفة على منها المهم الجزء وٌقع البادٌة، وحافة السواد حافة على تقع

 :إلى المسلمٌن أٌدي فً سقوطها وأدى والصٌن، الهند من الواردة والمتاجر

 .للفرس المعنوٌة الروح تراجع -

 .مهمة تموٌنٌة قاعدة على المسلمٌن حصول -

 لالنطالق قدم وموطئ قاعدة، فهً الجؽرافً، موقعها بفعل وعسكرٌة سٌاسٌة، مٌزة على المسلمٌن حصول -

 .األمر لزم إذا إسالمً انسحاب ألي مناسب طرٌق أنها كما العراقً، الداخل نحو

 ولما الحٌرة، على الصراع نتٌجة ٌنتظرون كانوا الدهاقٌن أن ذلك المسلمٌن، لسٌطرة المجاورة القرى خضوع -

 ٌجنبوا كً بهم اقتدروا أهلها، مع خالد أبرمه الذي الصلح شروط على واطلعوا المسلمٌن، أٌدي فً وقعت

 .وهرمزجرد  الفاللٌج، بٌن والقرى الناطؾ، وقس الملطاط، دهاقٌن: هإالء من نذكر الحرب، وٌالت قراهم

 ولم دجلة، شاطئ حتى الفرات نهر وراء ما فً العراقٌة األراضً عمق فً التوؼل للمسلمٌن الحٌرة فتح أتاح -

 . ودجلة الحٌرة، بٌن قدم موطئ للفرس ٌعد

 للقٌام دفعته المعاهدات لعقد الطبٌعة النتٌجة إن إذ والمدنٌة، منها العسكرٌة الجدٌدة سلطاته ٌمارس خالد بدأ -

 :بؤمرٌن

 .الفارسٌة التعدٌات ضد الصلح مفاعٌل من المستفٌدٌن حماٌة: األول

 .منهم الجزٌة جباٌة: الثانً

 .للجباٌة العمال وأرسل الذمة، أهل لحماٌة عسكرٌة حامٌات خصص لذلك

 وفرح الشعر، قبلة العرب جمٌع نظر فً كانت إذ العربٌة، الجزٌرة فً كبٌر صدى الحٌرة لفتح كان -

 .عظًٌما فرًحا الفتح بهذا المسلمون

  .لجٌشه ومعقاًل  لقٌادته، مقًرا وجعلها الحٌرة، فً خالد أقام -



 :األنبار فتح

 ٌنتظر الحٌرة فً وأقام الجنوب، جهة من العراق بؽزو بكر أبً خطة من األول الشق تنفٌذ من خالد انتهى     

 من العراق إلى ٌدخل أن قبل إخضاعه علٌه موقع أول وكانت الجندل، دومة أمر من ؼنم بن عٌاض ٌفرغ أن

 الوصول وهو هدفه، نحو الزحؾ فً تؤخر فإنه وبالتالً اقتحامها، فً فشل لكنه الجنوب، إلى وصواًل  شماله

 متحصنٌن، لهم حامٌات وخلفهم الفرس، أرض المسلمون ٌقتحم بؤال صرٌحة الخلٌفة أوامر وكانت الحٌرة، إلى

 مٌسرة، على خطًرا جمٌعها تشكل والفراض واألنبار التمر، عٌن فً حامٌات للفرس زال ما أنه والمعروؾ

 . العراق داخل إلى الحٌرة من ٌتقدم جٌش أي ومإخرة

 الخلٌفة، من إذن على حصل أن بعد عٌاض، بعمل بنفسه ٌقوم أن على خالًدا السلبٌة التطورات هذه دفعت     

 وقد األنبار، إلى متوجًها الجٌش رأس على منها وخرج الحٌرة، على التمٌمً عمرو بن القعقاع فاستخلؾ

 أمر ثم متفحًصا، بالخندق طاؾ إلٌها وصل ولما، للمقاومة استعداًدا خندًقا، حولها وحفروا أهلها، بها تحصن

 ،"ؼٌرها توخوا ال عٌونهم فارموا بالحرب، لهم علم ال أقواًما أرى إنً: "قائاًل  وأوصاهم القتال، ببدء جنود

 . "العٌون ذات"بـ المعركة سمٌت ولذلك عٌن، ألؾ فؤصابوا فرموهم

 االستسالم إلى شٌرزاد األنبار حاكم فاضطر منهم، أصٌب بمن أهله وشؽل الحصن، داخل الفوضى ودبت     

 شروط على شٌرزاد ووافق الحصن، واقتحموا الخندق، طمروا قد المسلمون وكان المقاومة، فً فشل أن بعد

 إلى فخرج خالد، فوافق الفرسان، من مفرزة مع بالخروج له السماح بالمقابل طلب لكنه الصلح لعقد خالد

 22/ هـ23 رجب 5" فً األنبار فتح وكان الموقؾ، صعوبة له وشرح جاذوٌه، ببهمن اجتمع حٌث المدائن

 الجوار، فً ٌقٌمون ممن والفرس، العرب من وفود علٌه وقدمت األنبار، فً خالد استقر . "م744 أٌلول

 . فصالحهم الصلح، ٌطلبون

 :التمر عٌن معركة

 بن مهران بقٌادة فارسٌة وعربٌة قوات فٌه اجتمعت حٌث التمر، عٌن حصن األنبار بعد خالد هدؾ كان     

 المسلمٌن بقدوم الحصن بداخل من علم ولما إلٌه، متوجًها األنبار من فخرج عقة، أبً بن وعقة جوبٌن بهرام

 وأنهم عربً، طرؾ مع ستجري أنها أساس على المعركة بخوض العرب ٌتفرد أن بٌنهم مشاورات بعد قرروا

 الكرخ طرٌق على وعسكرت الحصن، من عقة بقٌادة العربٌة القوة فخرجت القتالٌة، العرب بؤسالٌب أعلم

 . الحصن داخل الفارسٌة القوة بقٌت حٌن فً اإلسالمٌة القوات وصول بانتظار

 وأسره، واحتضنه نحوه فاندفع منفرًدا، مباؼتته خالد فقرر قواته، ٌعبئ وعقة المكان، إلى المسلمون ووصل    

 خشً وجنوده بعقة، حل ما مهران رأى ولما شًء، على ٌلوون ال األدبار فولوا قواته، معنوٌات على ذلك فؤثر

 به، من واستسلم الحصن المسلمون واقتحم الشمال، نحو وتوجه أتباعه، مع هارًبا الحصن فؽادر نفسه، على

 . "م744 أٌلول 32/ هـ23 رجب 22" فً ذلك حدث وقد عقة، خالد وقتل

 

 



 :الجندل  دومة فتح

 على المسلمٌن تحث وعسكرٌة تجارٌة أهمٌة ولها ودمشق، المدٌنة بٌن حصًٌنا موقًعا الجندل دومة تعد     

 والكوفة المدٌنة، مع الطرق ملتقى عند الجؽرافً موقعها بحكم فهً التجارٌة، بؤهمٌتها ٌتعلق ما ففً،  فتحها

 . التجارٌة القوافل بسٌر تتحكم أن تستطٌع ودمشق،

 لمناطق المحاذي الشام لبالد الجنوبً الطرؾ على حصٌن موقع فهً العسكرٌة، بؤهمٌتها ٌتعلق ما وفً     

 وبالد العراق، فً عسكري وجود للمسلمٌن فٌه كان الذي الوقت فً العربٌة، لجزٌرةشبه ال الشمالٌة الحدود

 إلى طرٌقه فً ؼنم بن عٌاض كان بخاصة، الشام بالد عمق فً جٌوشهم توؼل قبل جنوبٌة حماٌة ٌتطلب الشام،

ا تكتاًل  واجه إلٌها وصل ولما الجندل، دومة ًٌ  من مدًدا فطلب والضجاعم، وكلب وؼسان، وتنوخ بهراء، من قبل

 على الحصار المسلمون وضرب خالد، قبل من موفًدا العراق من جاء الذي عقبة بن بالولٌد فؤمده الخلٌفة،

 هإالء فوقع الخلؾ، من المسلمٌن وحاصرت الحصن، من الخروج الحلفاء من عربٌة قوة وتمكنت الحصن،

 القدوم منه فطلبوا بخالد، االستعانة وتقرر للمشورة، مجلًسا فعقدوا موقفهم، وتخرج الكماشة، فكً بٌن

 . االستؽاثة لنداء فاستجاب لمساعدتهم،

 قوى مع واشتبك اإلسالمً،الجٌش  إمرة فتسلم أٌام، عشرة ؼضون فً الجندل دومة إلى خالد وصل     

 خالد فرضها التً العسكرٌة الخطة أن والواقع المسلمٌن، انتصار عن االشتباك وأسفر الحصن، خارج التحالؾ

 أكٌدر انسحاب إلى باإلضافة ومتباعدٌن، متعاكسٌن اتجاهٌن فً قواتهم توزٌع إلى أدت والتً المتحالفٌن، على

 قد المسلمٌن؛ مع التعامل حول النظر وجهات اختالؾ بسبب التحالؾ، قوى من الحصن صاحب الملك عبد بن

 35" فً الفتح هذا وتم المقاتلٌن، من بداخله من وقتلوا الحصن، المسلمون واقتحم المعركة، نتٌجة على أثر

 . "م744 األول تشرٌن 5/ هـ23 رجب

 :الحصٌد  معركة

 وقد العراق، فً اندفاع المسلمٌن فتراجع األنبار، إلى حابس بن األقرع وأرسل الجندل، دومة فً خالد أقام     

 مع نسقوا وقد المنطقة، من المسلمٌن وطرد وقرى، من مدن فقدوه ما الستعادة فنهضوا ذلك، الفرس الحظ

 وقد زرمهر، بقٌادة األول. األنبار باتجاه 5بؽداد من فارسٌان جٌشان خرج وهكذا لهم، الموالٌة العربٌة القبائل

 . الحصٌد إلى سار وقد روزبة، بقٌادة والثانً الخنافس، إلى توجه

 بن القعقاع إلى فكتب العرب، من وحلفائهم الفرس، تحركات ٌتتبع األنبار حاكم بدر بن الزبرقان كان     

 فدكً بن أعبد بقٌادة الحصٌد إلى عسكرٌتٌن قوتٌن هذا فؤرسل المٌدانً، الوضع له ٌشرح الحٌرة، فً عمرو

 . الفرس على الطرٌق لقطع الجعد؛ بن عروة بقٌادة الخنافس وإلى السعدي،

 فؤعطى ربٌعة، عرب من حلفائهم قدوم انتظروا وإنما معركة، فً فوًرا الدخول ٌستوجب ما الفرس ٌر لم     

 مع الحٌرة إلى ذلك ؼضون فً عاد قد خالد وكان بنجاح، استؽلوها للمسلمٌن فرصة التحرك فً التباطإ هذا

 بزرمهر، لالصطدام الخنافس إلى السعدي فدكً بن لٌلى أبً بقٌادة عسكرٌة قوة فؤرسل ؼنم، بن عٌاض



 التمر عٌن إلى عسكرٌة قوة رأس على هو وخرج بروزبة، لالصطدام الحصٌد إلى القعقاع بقٌادة وأخرى

  . الضرورة عند للتدخل تمهًٌدا

 القوات ضد خاسرة معركة مًعا وخاضا فؤنجده؛ بزرمهر، فاستؽاث المسلمٌن، بزحؾ روزبة فوجئ     

 . "م744 األول تشرٌن 31/ هـ23 شعبان 21" فً المعركة وجرت مصرعهما، لقٌا حٌث اإلسالمٌة

 :الخنافس  معركة

 سكانها، قلوب فً الرعب إلقاء إلى ذلك فؤدى الخنافس، إلى الحصٌد معركة من الناجٌة الفرس فلول لجؤت     

 22" فً قتال دون فدخلها لٌلى، أبً مهمة سهل مما بها، لالحتماء المصٌخ إلى بعضهم وفر نفوسهم، ووهنت

 . "م744 األول تشرٌن 32/ هـ23 شعبان

 :المصٌخ  فتح

 من والعرب الفرس، من الحلفاء لمنع محاولة فً المصٌخ ٌهاجم أن االنتصارات، هذه بعد لخالد، أتٌح      

 وذلك نائمون، وهم خصومهم وفاجؤوا محاور، ثالثة من البلدة وهاجموا قادته، فاستدعى صفوفهم، تنظٌم إعادة

 . "م744 األول تشرٌن 31/ هـ23 شعبان 21" فً

 :والزمٌل  الثنً فتح

 وقعت كما دخولهما، فً ونجحوا محاور، ثالثة من المسلمون فاقتحمهما المصٌخ، بعد التالً الهدؾ كانتا    

 . "م744 الثانً تشرٌن 3/ هـ23 شعبان 34" فً وذلك أٌدٌهم، فً الرضاب

 :الفراض معركة

 سواد على المسلمٌن سلطان بسط أن فبعد العراق، فً الكبٌرة خالد أعمال آخر الفراض معركة كانت     

 وراءه، ٌخلؾ لما مطمئًنا كان فارس، إلى السواد اجتاز إذا حتى جٌشه، مإخرة حماٌة ٌإمن أن أراد العراق،

 الفراض، حتى اندفاعه وكان الجزٌرة، وعرب والفرس البٌزنطٌٌن، بٌن المشتركة الحدود على الفراض وتقع

 المسلمٌن، على لهم الموالون والعرب الفرس، حقد كما هإالء، أثار مما البٌزنطٌون أرض ٌحكمها فً توؼاًل 

 دموي قتال الجانبٌن بٌن وجرى الفراض، نحو وزحفوا والنمر، وإٌاد تؽلب وبخاصة بهم، حل مما للثؤر فتنادوا

 .الحلفاء  بهزٌمة انتهى ،"م745 الثانً كانون 32/ هـ23 القعدة ذي 26" فً رهٌب

 :الشام  بالد فتوح 

 أبً الخلٌفة اهتمامات مقدمة فً كانت الشام بالد أن على اإلسالمٌة الفتوح تارٌخ فً الباحثون ٌتفق ٌكاد     

ا ، للعرب المؤلوفة المناطق عبر التوسع إلى الهادفة بكر ًٌ  العربً بذاكرة التصاًقا أكثرها البالد هذه وكانت جؽراف

 .األخبار ورواة القوافل، رجال من عنها الكثٌر سمع أو الصٌؾ، رحلة فً إلٌها سعى حٌث التاجر،

 هذه وكانت قبل، من ذكرنا كما الرسالة، عصر إلى المنطقة تلك فً التوسعٌة السٌاسٌة بداٌات وتعود     

 كانت وإذا عهده، بداٌة منذ التوسعٌة، النبً سٌاسة انتهاج على الحرٌص بكر أبً ذهن فً حاضرة الرإٌة

 اهتمامات من األكبر الجانب استقطبت قد الشامٌة الجبهة فإن العراق، فً أواًل  ظهرت قد السٌاسة هذه مالمح

 . العراق فً المسلمٌن انتصارات بعد وبخاصة بكر، أبً



 كبار مع بكر أبو أجراها مشاورات بعد للهجرة، عشرة الثانٌة السنة فً الشام بالد نحو التحرك خطة وتمت     

 . البالد هذه لؽزو المسلمٌن بتعبئة قام ثم والعقد، الحل أهل من الصحابة

 بن سعٌد بن خالد قام حتى البٌزنطٌٌن، ؼزو هٌبة بفعل وذلك الصمت، الفوري المسلمٌن عامة فعل رد كان

 لواء أول هو لواء، بكر أبو له عقد أن بعد الشام بالد إلى خرج من أول فكان الفكرة، فتقبل األموي، العاص

 . الشام لحرب عقده

 وأرسلت الشام، بالد فتوح عملٌة فً للمشاركة التعبوٌة، الحملة هذه سٌاق فً القبائل، بعض تحمست     

 الٌمن، قبائل استنفار إلى بكر أبا دفع مما ضعٌفة، بالمشاركة االستجابة ظلت ذلك ومع المدٌنة، إلى مقاتلٌها

  . ومذحج حمٌر من المتطوعون فجاءه

 النبوي : العصر فً الشام وبالد العربٌة الجزٌرة وشمالً وسط فً العربٌة القبائل منازل

 والٌمن والحجاز، نجد، قبائل بتعبئة الردة قبائل قمع من انتهائه فور سارع بكر أبا أن البالذري ٌخبرنا     

 أن ٌعنً وهذا ،"وطامع محتسب بٌن إلٌه الناس فسارع" العظٌمة، بالؽنائم لتشجٌعها وسعى الشام، بالد لؽزو

 بكر أبا وأن العربً، المجتمع فً المعروفة الؽزو تقالٌد وفق والؽنٌمة، العزو ؼرٌزة تدفعهم كانت القبائل بعض

 العرب بعض أن على ٌدل مما لمشروعه، العربٌة االستجابة ضعؾ لمس أن بعد التشجٌعٌة الوسٌلة هذه إلى لجؤ

 وهم الفتوح، حرب فً المشاركة من المرتدٌن بكر، أبً منع أن كما قلوبهم، فً ضعًٌفا ٌزال ال اإلسالم كان

 أهل بٌن نوقشت الشام، لبالد اإلسالمٌة الفتوح حركة فإن أمر، من ٌكن ومهما،  ذلك على أثر قد العرب، أكثر

 كبار اجتماع انعقاد أثناء لها العرٌضة الخطوط ووضعت المسلمٌن، عامة على عرضت ثم والعقد، الحل

 . الصحابة

 :الفتوح  جٌوش

 بالد إلى ٌرسلها أن قرر التً الجٌوش قادة بكر أبو عٌن االستعدادات، وتمت التجهٌزات استكملت أن بعد     

 :التالً الشكل على وهً الشام،

 :األول الجٌش

 وٌتراوح كهدؾ، دمشق له وحدد األموي، العاص بن سعٌد بن خالد إلى الجٌش هذا قٌادة بكر أبو عقد     

 بٌعة من اتخذه لموقؾ خالد، قٌادة على تحفًظا الخطاب بن عمر أبدى وقد مقاتل، آالؾ وأربعة ثالثة بٌن عدٌده

 وهو سفٌان، أبً بن ٌزٌد مكانه وعٌن اللواء، منه واسترد عمر، برأي اقتنع أن بعد الخلٌفة فؤعفاه بكر، أبً

 حفظ إنما القرشٌة، األسر بٌن المسإولٌات توزٌع فً التوازن حظ ذلك، من بكر أبو أراد وربما أًٌضا، أموي

 هذا ٌنطلق أن قبل وذلك عبٌدة، ألبً تابًعا وٌكون تٌماء، فً تتمركز احتٌاطٌة لقوات قائًدا وعٌنه مكانته، لخالد

 آالؾ سبعة قواته عدد فؤضحى لٌزٌد، مدًدا عامر بن األسود بن ربٌعة بكر أبو وأردؾ الشام، بالد إلى األخٌر

 . الجابٌة -تبوك- القرى وادي: وهو زحفه طرٌق لقائده وحدد مقاتل،

 جٌوش لقادة العامة اإلسالمٌة السٌاسة وتحدد للتعبئة، واضًحا مخطًطا تشكل مهمة وزوده بتعلٌمات دمشق، -

 :التالٌة المعطٌات وتوضح الفتوح،



 ألفراد الضرورٌة الراحة مع حقه جندي كل وإعطاء مسٌره، على ٌإثر بما وأصحابه، نفسه القائد، إلزام عدم -

 من ٌرفع ذلك ألن سلٌم؛ قرار إلى للوصول األمر فً ٌشاورهم أن على القتالٌة، قدرتهم على للمحافظة الجٌش

 .المعنوٌة روحهم ٌضعؾ ال حتى مرإوسٌه على شدًٌدا ٌكون أال علٌه أن كما المعنوٌة، روحهم

 .الحرب وقت فً ٌالزموه حتى السلم فٌوقت عنهم والظلم الشر وإبعاد لمرإوسٌه، العدل تؤمٌن -

 .هللا ٌؽضب ذلك ألن العدو؛ لقاء عند الفرار وعدم القوات، تجمٌع وإعادة المبادرة تنفٌذ -

 بث إلى ٌإدي ذلك ألن االنتصار؛ حال فً والعذر؛ العهود ونقض واألطفال والشٌوخ، األوالد قتل تجنب -

 كبٌر كسب ذلك وفً علٌه، عاهدوا بما االلتزام إلى وٌدفعهم المفتوحة، المناطق سكان نفوس فً الطمؤنٌنة

 . للمسلمٌن

 أو القتل بٌن للشٌطان، الموالون المشركون األعداء ٌخٌر أن على األدٌرة فً الدٌن لرجال التعرض عدم -

 4/ هـ23 رجب 34" فً الجٌش هذا انطلق،  ومادي معنوي كسب ذلك وفً الجزٌة، أو اإلسالم فً الدخول

 .له  المحدد الطرٌق سالًكا" م744 األول تشرٌن

 :الثانً الجٌش

 بٌن عدٌده وٌتراوح حوران، عاصمة بصرى وهدفه الثانً، للجٌش قائًدا حسنة بن شرحبٌل بكر أبو عٌن     

 أوصى ما بمثل وأوصاه بصرى، -البلقاء -مؤدًبا -الكرك- معان طرٌق ٌسلك أن على مقاتل آالؾ وأربعة ثالثة

 وبعٌادة تقتل، أو تظفر حتى البؤس ٌوم وبالصبر وقتها، فً بالصالة أوصٌك: "هً خصااًل  علٌها وزاد ٌزٌد، به

 ".حال كل على كثًٌرا هللا وذكر الجنائز، وبحضور المرضى،

 الجناح وشكل له، المحدد الطرٌق سالًكا ،"األول تشرٌن 2/ رجب 32" فً المدٌنة من الجٌش هذا خرج     

 إلى وصل وعندما تذكر، مقاومة زحفه أثناء ٌصادؾ ولم الرابع، للجٌش األٌمن والجناح الثالث، للجٌش األٌسر

 .العراق من الولٌد بن خالد قدوم حتى استمر مركًزا، حصاًرا علٌها ضرب بصرى

 :الثالث الجٌش

 ٌسلك أن على مقاتل، آالؾ وأربعة ثالثة بٌن عدٌده وٌتراوح حمص، وهدفه الجراح، بن عبٌدة أبً بقٌادة     

 أوصى ما بمثل قائده بكر أبو وأوصى حمص، -الجابٌة -مآب -زٌزاء- المنار ذات -الحجر- القرى وادي طرٌق

 والحمد بكم ولٌس ضعفهم، أو بمثلهم أمددناك إال مدد ٌؤتٌهم لٌس فإنه: "له قائاًل  وأضاؾ العاص، بن عمرو به

 . "منهم خفتم ما وال عنهم جبنتم من أعرفن فال ذلة، وال قلة هلل

 فً الصحٌح اإلمداد على قدرة من الخلٌفة حدده بما العسكرٌة للتعبئة واضًحا مفهوًما النص هذا ٌتضمن      

 الجٌش ألفراد أكد عندما معنوٌة تعبئة المادٌة، التعبئة إلى وأضاؾ العدو، إمداد على ٌزٌد بما المناسب الوقت

 إلى ٌدفعهم مما جبن، وال خوؾ بهم وما القتال، على وقدرة بصٌرة، ذوو فرسان وهم حسن، وعدد عدة فً أنهم

 . اللٌن وال المسالمة تعرؾ ال قاسٌة بقلوب عدوهم مالقاة



 ،"أمري ٌؤتٌك حتى مدنهم من مدٌنة تحاصر وال والسواد، القرى فً خٌلك فبث" بكر أبو وأضاؾ     

 صداًما قادته ٌجنب أن أراد بكر أبا وأن الشام، بالد فً السكانً بالتوزٌع عالقة األمر هذا فً أن والواضح

 :على ذلك وٌدل الفتوح، من األولى المرحلة فً العدو مع كبًٌرا

 ربوع فً اإلسالمً االنتشار وٌعارضون البٌزنطٌٌن، مع متحالفٌن كانوا الشام بالد مدن سكان ؼالبٌة أن -

 .بالدهم

 التً البدوٌة طبٌعتهم بفعل وذلك عداوة، وأقل المسلمٌن صداقة إلى أقرب كانوا والوساد القرى سكان أن -

 .المسلم العربً طبٌعة مع تنسجم

  .سكانها وتوجهات الشام، بالد فً السكانً التوزع لطبٌعة بكر أبً إدراك -

 الجزٌرة مع الشامٌة التخوم مناطق فً ٌعٌش بعضها كان التً العربٌة القبائل على سلطانه بمد بكر أبً نٌة -

 وهو أال للفتوح األساسً الهدؾ مع التوجه هذا وٌنسجم، والشام الحجاز بٌن المنتشرة القرى فً أو العربٌة،

 . ذلك بعد األمم من وسواهم أواًل، العرب بٌن اإلسالم نشر

 أما عرب، وؼٌر عرًبا القومٌة، الناحٌة من نوعٌن على كانوا الشام بالد سكان أن المقام هذا فً وٌذكر     

 العربٌة، للجزٌرة المتاخمة والسواد القرى، فً استقروا الذٌن الرحل وأنصاؾ الرحل، القبائل بدو فهم العرب

 من خلًٌطا ٌتكلمون كانوا فقد المدن، سكان بهم وأعنً العرب، ؼٌر وأما بكر، أبو إلٌهم أشار الذٌن هم وهإالء

 . بٌنهم العرب بعض توزع وإن اللؽات،

 بلدة فً للعدو قوة زحفه أثناء وصادؾ ،"األول تشرٌن 22/ شعبان 2" فً وجهته إلى الثالث الجٌش خرج     

 . حمص نحو للزحؾ استعداًدا فٌها ورابط الجابٌة، على وسٌطر وهزمها، فقاتلها مآب،

 :الرابع الجٌش

 مقاتل، آالؾ وسبعة ستة بٌن عدٌده وٌتراوح فلسطٌن، وهدفه العاص، بن عمرو بقٌادة الرابع الجٌش كان     

 المقدس، بٌت وصواًل  المٌت فالبحر القرى فوادي العقبة، حتى األحمر البحر ساحل طرٌق ٌسلك أن على

 سار الذي الطرٌق تسلك ال: "الدولة لرجل التفكٌر فً نموذًجا تعد وعسكرٌة وسٌاسٌة، دٌنٌة توجٌهات وأعطاه

 أبً عن باألخبار لٌؤتوك العٌون ابعث فلسطٌن، إلى تصل حتى إٌلٌاء طرٌق بل حسنة، بن وشرحبٌل ٌزٌد، علٌه

 إذا الجٌش، إثر والجٌش عبٌدة، ألبً الفرسان قدم فلسطٌن، لقتال فؤنت وإال ذلك، ٌرٌد كان إذا لمساعدته عبٌدة

 القوات حراسة على اعمل...  األمر أولً شاور وانصحهم، علٌهم تتعال وال معك من أكرم ذلك، منك طلب

 بلً وهً طرٌقه، على الضارٌة العربٌة القبائل على واستعمله ،"معك لمن الحسنة بالمعاملة أوصٌك وحماٌتها،

 . الجهاد إلى بندبهم وأمره العرب، من هناك سقط ومن قضاعة، وسائر وعذرة

 بٌزنطٌة بقوات تقدمه أثناء واصطدم ،"م745 آذار 21/ هـ24 محرم"  فً المدٌنة من الرابع الجٌش خرج     

 بقٌادة .المقدس بٌت إلى توجه ثم والجنوبٌة، الشرقٌة فلسطٌن من جانًبا وفتح فهزمها المنطقة، فً منتشرة

 . مقاتل آالؾ ستة نحو عدٌده وٌبلػ كاحتٌاط، المدٌنة فً أبقاه جهل، أبً بن عكرمة

 



 : البٌزنطً الفعل رد

 وقد أشرنا، كما مختلفة أوقات فً المحددة، أهدافها باتجاه المدٌنة فً قاعدتها من اإلسالمٌة الجٌوش انطلقت     

 لقراها إسالمً اجتٌاح من فخشٌت الزحؾ، بهذا بٌزنطٌة مع والمتحالفة المتنصرة، العربٌة القبائل شعرت

 إلى فكتبوا لهم، تهدًٌدا ٌشكل مما الشام بالد عمق فً إسالمً توؼل من المدي سكان خشً كما وأراضٌها،

 الزحؾ لصد عاجلة مساعدة منه وٌطلبون المستجدة، باألوضاع ٌعلمونه هرقل البٌزنطً اإلمبراطور

 .اإلسالمً

 للتشاور، حربه وأركان مستشارٌه، مع اجتماع عقد إلى فدعا دمشق، فً أو فلسطٌن فً آنذاك هرقل كان     

 فً تختلؾ التً المرحلة هذه فً الشام بالد باتجاه تقدمهم فً المسلمٌن جدٌة مدى نفسه الوقت فً وأدرك

 إن إذ معهم، صلح وعقد القتال، تجنب المجتمعٌن على عرض لذلك السابقة، الحمالت عن واألداء التخطٌط،

 أن ؼٌر بكامله، البالد خراج خسارة من أفضل اآلخر، بالنصؾ واالحتفاظ البالد، خراج نصؾ إعطاءهم

 المسلمٌن لخطر تقدًٌرا أكثرهم كان أنه من الرؼم على رأٌهم، على عندئذ فنزل الرأي، هذا عارضوا المجتمعٌن

 فً أنطاكٌة فً بعًٌدا واستقر فلسطٌن، عن رجل أنه حتى وخوًفا، ذعًرا أكثرهم كان كما ودولته، ملكه على

 .العسكرٌة العملٌات وٌدٌر قادته، إلى بتعلٌماته وٌبعث منها، الجٌوش لٌوجه الشمالً، الشام بالد طرؾ أقصى

 مقاتل، ألؾ سبعٌن عدٌده وٌبلػ فلسطٌن، فً األول ٌتمركز كبٌران، جٌشان الشام بالد فً للبٌزنطٌٌن كان     

 . والروم األرمن من معظمهم مقاتل ألؾ مائتً عدٌده وٌبلػ أنطاكٌة، فً الثانً وٌتمركز

 :  مؤاب معركة

 فً حسنة بن شرحبٌل فٌه نزل الذي الوقت فً هـ،23 عام أواخر فً تبوك إلى سفٌان أبً بن ٌزٌد وصل     

 سرجٌوس بقٌادة مقاتل آالؾ ثالثة قوامها عسكرٌة قوة جهز قد هرقل وكان الجابٌة، فً عبٌدة وأبو بصرى،

 الخلؾ، من الشمال، باتجاه المتقدمٌن المسلمٌن لحصار فلسطٌن فً عربة وادي إلى وأرسلها ؼزة، منطقة قائد

 .المدٌنة مع إمداداتهم خطوط وقطع

 أن دون تٌماء فً ٌتقدم بؤن بكر أبو أمره وقد القوة، لهذه سعٌد بن خالد ٌتصدى أن المفروض من كان     

 فً المرابط عبٌدة أبً جٌش سبق إنه حتى له سمح مما أكثر توؼل خالًدا أن ؼٌر خلفه، من ٌإتى ال حتى ٌقتحم

 .دمشق ضواحً فً الصفر مرج فبلػ الجابٌة،

 طالئعه، شاهد ثم المٌت، البحر شرقً ٌقع مكان فً البلقاء، فً وهو سرجٌوس، جٌش بتقدم ٌزٌد علم     

 ؼزة قرى إحدى داثن، إلى القاتم الهزٌمة جو فً البٌزنطٌون وانسحب علٌه، وتؽلب مإاب فً به فاصطدم

 .القتال  لٌستؤنؾ قواته صفوؾ تنظٌم سرجٌوس أعاد حٌث

 أن المجازفة من كان أنه والواضح المسلمٌن، أٌدي فً تسط الشام بالد فً بٌزنطٌة مدٌنة أول مإاب كانت     

 المركز الفتح هذا أمن إذ المدٌنة، هذه فتح دون عربة وادي من الؽرب إلى كبرى عسكرٌة بنشاطات هإالء ٌقوم

ا المسٌطر ًٌ  بنشاطات القٌام للمسلمٌن وسمح أرنون، نهر أو الموجب، وادي جنوبً الواقعة المنطقة على عسكر



ا، الشمالً جناحهم أضحى أن بعد داثن، فً ثم عربة، وادي فً عسكرٌة ًٌ  العسكرٌة الحواجز كل وأزاح محم

 .إرادتهم وفق ٌتم فلسطٌن ربوع فً االنتشار أضحى حٌث طرٌقهم من الجدٌة

 مع المسلمٌن انتصار إلى الصحٌح والمكان الحرجة اللحظة فً الضؽط، من األدنى الحد بذل أدى وقد     

 كان حٌث المسئولٌة المسلمٌن، بقوة استخؾ ربما الذي سرجٌوس وٌتحمل الخسائر، من األدنى الحد تكبدهم

 لجنوبً المسلمٌن اختراق بعد واضًحا وبدا عشوائً، بشكل المعركة ودخل واضح، ؼٌر العسكري استعداده

 ذلك، بعد هرقل، اتخذه وما الشام، بالد عن للدفاع ومتماسكة مدروسة، بٌزنطٌة خطة ثمة ٌكن لم أنه فلسطٌن

 . وقوعها دون تحل ولم متسرعة، جاءت الكارثة، لتجنب إجراءات من

 :داثن  معركة

 فً قتل حٌث حٌاته وخسر فخسرها، المسلمٌن ضد الثانٌة المعركة وخاض داثن، فً سرجٌوس تحصن

 . "م745 آذار 2/ هـ23 الحجة ذي 35" فً وذلك عامر، بن ربٌعة وبٌن بٌنه، جرت التً المبارزة

 الخسارة وخلفت مختلفة، منطقة وفً شرًقا، أبعد مدى إلى المسلمون حققه الذي النجاح داثن معركة عززت     

ا صدى البٌزنطٌة ًٌ  فاتحة المسلمٌن انتصار عدوا الذٌن بخاصة الٌهود السكان عم الذي الفرح بٌن تراوح قو

 فً العربٌة القبائل وبعض القسطنطٌنٌة، فً الحاكمة الدوائر عم الذي األسى وبٌن البٌزنطٌة، السٌطرة زوال

 للمحاوالت اإلسالمٌة المقاومة للمسلمٌن، األسمى الدٌنً الهدؾ جانب إلى المعركة هذه وتمثل الشام، بالد

 بمرور والتحكم الحدودٌة، المناطق على السٌطرة فرض واقع من علٌهم، االقتصادي الخناق لتضٌٌق البٌزنطٌة

 .األحمر البحر سواحل على سٌطرتهم هإالء استعاد أن بعد التجارٌة، القوافل

 دمشق، مدٌنة أبواب إلى وصل حتى دمشق وؼوطة حوران، فاجتاز انتصاره، بعد زحفه ٌزٌد وتابع     

 . اإلسالمٌة الجٌوش ببقٌة اتصل ثم أنطاكٌة، فً المركزٌة بالقٌادة االتصال من حامٌتها ومنع حولها، وتمركز

 :الصفر مرج معركة

 مثل المتنصرة العرب فاستنفر الصفر، مرج باتجاه الزاحؾ ٌزٌد بن خالد جٌش أواًل  ٌضرب أن هرقل رأى     

 وزٌزاء آبل، من قرٌب مكان فً وعسكروا فتوافدوا وؼسان، وجذام ولخم وتنوخ وسلٌح، وكلب بهراء،

 من مع باهان وفر علٌهم، وانتصر بكر، أبا استؤذن أن بعد ٌزٌد بن خالد بهم فاصطدم باهان، بقٌادة والقسطل

 .المعركة  ساحة من جنوده من تبقى

 لطلبه، فاستجاب اإلمدادات، من المزٌد إرسال منه وطلب بكر، أبً إلى االنتصار بؤنباء سعٌد بن خالد كتب     

 إرسال وبخاصة للزحؾ، الضرورٌة العسكرٌة القواعد متجاوًزا الصفر مرج إلى طرٌقه فشق -خالد- تسرع ثم

 ٌراقب كان الذي لباهان الفرصة أعطى مما العدو، تحركات وجود ورصد المنطقة، الستكشاؾ الطالئع

 أن دون الرجعة خط علٌه قطع ودمشق، الواقوصة بٌن الصفر مرج إلى وصل وعندما لمهاجمته، تحركاته،

 البٌزنطٌٌن، رحمة تحت جٌشه تارًكا بالفرار سعٌد بن خالد فالذ وفاجؤه، اإلسالمً الجٌش حول التؾ ثم ٌشعر،

 من مقربة على وعسكر المعركة، مٌدان من وانسحب صفوفه، تنظٌم إعادة فً نجح جهل أبً بن عكرمة لكن

 . "م745 آذار22/ هـ24 محرم"  فً المعركة وجرت الشام،



 كفوء، ؼٌر قائد بؤنه وصؾ الذي سعٌد، بن خالد إلى فكتب بكر، أبً مسامع إلى الهزٌمة هذه أنباء وصلت

 .مكانه فً ٌظل بؤن وأمره للنجاة، طلًبا والفرار بالجبن، وٌتهمه ٌعنفه،

 :اإلسالمً  الزحف لوقف البٌزنطٌة الخطة

 على تقوم الشام، بالد من أجزاء فً انتشارهم أثر على المسلمٌن لمواجهة عسكرٌة خطة هرقل وضع     

 : التالٌة األسس

 .منفردة اإلسالمٌة الجٌوش ضرب -

 .العربٌة للجزٌرة الشمالٌة الحدود مناطق عن للمسلمٌن وٌتخلون تكتٌكٌة، خطة وفق البٌزنطٌون ٌتراجع -

 بن عمرو جٌش لمواجهة هرقل أخً تٌودور بقٌادة تعزٌزها، بعد فلسطٌن، فً األول الجٌش وحدات تتجمع -

 .العاص

 .حمص أمٌر وردان بقٌادة أنطاكٌة فً الثانً الجٌش وحدات تتجمع -

 الثالثة اإلسالمٌة الجٌوش من جٌش كل مع القتال وٌباشر حمص، إلى أنطاكٌة من الثانً الجٌش ٌزحؾ -

 إلى ٌمٌل ثم فٌهزمه حدة، على القتال إلى منها جٌش كل ٌستدرج بحٌث منفرد بشكل والثالث، والثانً األول،

 . "الداخلٌة بالخطوط المناورة" أسلوب مستخدًما جمًٌعا، منها ٌنتهً أن إلى وهكذا اآلخر،

 شبه لحدود المتاخمة األراضً عن متخلٌن المسلمٌن أمام من بسرعة البٌزنطٌون تراجع ذلك، على وبناء

 أمام نشؤت وهكذا للمسلمٌن، للتصدي استعداًدا وفلسطٌن أنطاكٌة، فً قواهم استجمعوا ثم العربٌة، الجزٌرة

 .ٌتوقعونها ٌكونوا لم جدٌدة حالة المسلمٌن

 : المقابلة اإلسالمٌة الخطة

 فً المسلمون القادة ووقؾ .الجند وحشدهم البٌزنطٌٌن، استعدادات بعد وضوًحا العسكري الموقؾ ازداد     

 العاص بن عمرو قدمه اقتراح على الرأي واستقر بٌنهم، فٌما فتشاوروا البٌزنطٌة، التعبئة هذه على الشام بالد

 :الخطة وقضت واحد، مكان فً اإلسالمٌة الجٌوش باجتماع وٌقضً

 على السٌطرة لٌس الحرب فً المهم إذ الداخل، فً فتحوها التً المناطق عن ممكنة سرعة بؤقصى بالجالء -

 .مقاومتها وسحق العدو جٌوش على القضاء بل والبلدان، العواصم

 ٌتم أن على متكافئة، ؼٌر معركة فً معه والدخول بالعدو، االشتباك تجنب مع بصرى، جوار حتى بالتراجع -

 .بعد  فٌما العملٌات من التالٌة المرحلة تنظٌم

 جال ثم دمشق، عن الحصار ورفع الؽوطة، عن ٌزٌد وجال بصرى، باتجاه عبٌدة أبو سار الخطة لهذه تنفًٌذا     

 بن عمرو أخذ حٌن فً بصرى جوار فً الثالثة الجٌوش واجتمعت بصرى، عن الحصار رافًعا شرحبٌل

ا ٌنسحب العاص ًٌ  .بزمالئه  لٌتصل األردن لنهر الؽربٌة الضفة بمحاذاة تدرٌج

 بقرار ٌعلمه بكر أبً إلى رسالة عبٌدة أبو كتب بصرى، جوار فً والتجمع التراجع إجراءات تنفٌذ بعد     

 المسلمٌن موقؾ حرج نفسه الوقت فً وأدرك القرار، هذا على بكر أبو وافق وفعاًل  علٌه، موافقته وٌطلب القادة



 بن خالد فً وجدها الحرج، الوضع هذا من تخرجهم فذة عسكرٌة قٌادة إلى بحاجة وأنهم الشامٌة، الجبهة على

 .فوافقوه  أصحابه، فاستشار العراق، فً الفرس على انتصاراته أخبار انتشرت الذي الولٌد

 الفرات، وؼربً الحٌرة إقلٌم على السٌطرة وهو اآلنً، هدفهم حققوا العراق فً المسلمٌن أن والواقع     

 التوسع هذا تجاه الفارسً الفعل رد ضعؾ وبفعل األوسط، الفرات عن النصرانٌة القبائل نفوذ وأزاحوا وأزاحوا

 تحرز لم هناك اإلسالمٌة الجٌوش أن وبخاصة الشام، بالد جبهة تفعٌل من بد ال كان الداخلٌة، النزاعات بسبب

 الذي الخطٌر التهدٌد أن من الرؼم على الصحراء حافة عند األساسٌة مواقعها فً تتمركز وظلت ٌذكر، تقدًما

 إلى المسلمون واحتاج الشدٌد، بالرجحان ٌتسم ٌكن لم المنطقة فً البٌزنطٌة العسكرٌة الفرق تشكله أن ٌمكن

 من انطالًقا الجٌش، بشطر خالد الستدعاء الخلفٌة األفكار هذه وتمثل المدن، مناطق فً للتوسع إضافٌة قوات

  . الصحٌحة النظرة

 :الشامٌة الجبهة إلى الولٌد بن خالد استدعاء

 هللا بسم: "فٌها جاء الشام، بالد إلى بالتوجه ٌؤمره العراق فً وهو الولٌد، بن خالد إلى رسالة بكر أبو كتب     

 الذي هللا أحمد فإنً بعد، أما علٌك، سالم الولٌد، بن خالد إلى قحافة أبً بن عتٌق هللا عبد من الرحٌم، الرحمن

 وخلؾ العراق، فدع هذا كتابً جاءك فإذا بعد، أما وسلم، علٌه هللا صلى محمد نبٌه على وأصلً هو، إال إله ال

 من معك العراق قدموا الذٌن أصحابك من القوة أهل فً متخفًفا وامض فٌه، وهم علٌهم قدمت الذٌن أهله فٌه

 ومن الجراح، بن عبٌدة أبا فتلقى الشام تؤتً حتى الحجاز، من علٌك وقدموا الطرٌق، فً وصحبوك الٌمامة،

 جٌوش على ولٌتك قد إنً: "رواٌة وفً ،"علٌك والسالم، الجماعة أمٌر فؤنت التقٌتم فإذا المسلمٌن، من معه

 هللا فً ٌجاهد ممن وكن هللا، أعداء وقتال وجل عز هللا مرضاة إلى تسارع وأن الروم، بقتال وأمرتك المسلمٌن،

 . "جهاده حق

 له وبٌن الهدؾ، لقائده حدد فقد اإلسالمٌة، للجٌوش العام القائد بوصفه الخلٌفة توجٌهات الكتاب ٌتضمن     

 التحرك توفٌرها، ٌمكن التً والموارد اإلمكانات الجؽرافً، المكان: ومنها إلٌه، للوصول الضرورٌة العناصر

 حرٌة له ترك أنه إال النصر، حتى البٌزنطٌٌن محاربة الشام، بالد فً اإلسالمٌة الجٌوش قٌادة تولً السرٌع،

 . العسكرٌة الشئون فً نظر بعد عن مبرهًنا عدوه؛ قتال وأسلوب سٌسلكه، الذي الطرٌق اختٌار

 :الشام  بالد إلى العراق من الولٌد بن خالد انتقال

 المرابطة اإلسالمٌة الجٌوش لنجدة الشام، بالد إلى بالتوجه الخلٌفة أمر تلقى عندما الحٌرة فً خالد كان     

ا، األركان، موطد ثابًتا موقًعا لنفسه أنشؤ قد وكان هناك، ًٌ  البداٌة منذ ٌنطوي ٌكن لم لكنه الفرات، ؼربً فً نسب

 تكون أن الشام بالد فً المتوقعة العسكرٌة للعملٌات بد وال فٌه، واالستقرار لنفسه، إقلٌم فتح فً الرؼبة على

ا كونها واقع من منه، ترحٌب موضع ًٌ  .فوًرا  األمر أطاع لذلك العسكرٌة؛ لكفاءته تحد

 ٌوم معه قدموا الذٌن وهم آالؾ، تسعة معه اصطحب قسمٌن، إلى جٌشه العراق، مؽادرته قبل خالد، قسم     

 ٌتحرك أن علٌه وكان العراق، فً معه كانوا وهم الذٌن المثنى، بقٌادة آالؾ ثمانٌة وترك العراق، إلى جاء

 أن والمعروؾ الوقت، من ٌمكن مما بؤقل الشام بالد فً وبصرى العراق، فً الحٌرة بٌن المسافة لٌقطع بسرعة



 -الؽوطة- القرٌتٌن -تدمر- أرك- سوى -قراقر- التمر عٌن طرٌق واختار مٌل، ستمائة عن تقل ال بٌنهما المسافة

 بصرى إلى بسالكه وٌصل ومسالحهم، والبٌزنطٌٌن الفرس، قالع من خال بؤنه الطرٌق هذا وٌتمٌز بصرى،

 فٌها ماء ال بلٌالٌها، أٌام خمسة مسٌرة إلى تحتاج طوٌلة قاحلة بمفازة ٌمر لكنه العدو، لهجمات ٌتعرض أن دون

 لم إن ممٌتة تكون قد مؽامرة اجتٌازها وبعد البٌزنطٌٌن، مع متحالفة قبائل" سوى" بعد علٌها وتنتشر كأل، وال

 إنه متتالٌة، أٌام خمسة شمسها ولهٌب عطشها، وعلى الصحراء، رمال سراب على فٌها ٌؽامر من ٌنتصر

 . مسافته قصر من الرؼم على خطر طرٌق

 بالد فً المسلمٌن إلى عامة رسالة وأرسل ،"م745 نٌسان 25/ هـ24 صفر 8" فً الحٌرة من خالد خرج     

 لجٌوش عاًما قائًدا تعٌٌنه الخلٌفة بؤمر ٌخبره عبٌدة أبً إلى خاصة ورسالة بنجدتهم، الخلٌفة بؤمر ٌخبرهم الشام

 .البالد  هذه فً المسلمٌن

 الرسالة المسلمٌن على فقرأ بالرسالتٌن، خالد مبعوث الطفٌل بن عمرو أتاه حٌن الجابٌة فً عبٌدة أبو كان     

 خالًدا وحٌا رأى، فٌما هللا رسول خلٌفة هللا بارك: "قائاًل  علٌها وعلق الثانٌة، بالرسالة لنفسه واحتفظ األولى،

 . "بالسالم

ا اللٌل فً ٌسٌر فكان الطائً، عمٌرة بن رافع الدلٌل بمعاونة المفازة قواته مع خالد اجتاز      ًٌ  بكوكب مهتد

 اإلبل من عدًدا رافع، اقتراح على بناء خالد، خصص للحملة، الماء ولتؤمٌن النهار، فً وٌسترٌح الصبح

 اصطحب كما تجتر، ال حتى مشافرها قطع ثم أجوافها، امتألت حتى الماء أوردها ثم أٌاًما، فؤعطشها السمان،

 بطونها، ٌشق ثم اإلبل، تلك من عشًرا ٌنحر للراحة مكاًنا نزل كلما فكان المنفردة، المٌاه معدات معه جندي كل

 الماء من حملوا مما هإالء وٌرتوي لحومها، من الجٌش أفراد وٌطعم منه، الخٌل فٌروي الماء من فٌها ما وٌؤخذ

 الماء نفذ كما النفاذ، على اإلبل وأشرفت نهاٌتها، على المفازة أشرفت أن إلى سٌره ٌتابع ثم اإلبل، ظهور على

 الجٌش بلػ حٌن الخامس الٌوم فجر وكان عطًشا، للهالك عرضة الجٌش وأضحى ظهورها، على المحمول

 أدركتم خٌر،: "قائاًل  فطمؤنه الماء عن وسؤله رافًعا، فنادى عطًشا، أفراده ٌهلك أن خالد فخشً سوى، موقع

 والخٌل، واإلبل الجند فشرب الماء، ونبع فحفروا مطمور، ماء بئر على ودلهم ،"الماء على وأنتم الري،

 بهراء مصٌخ أهل وصالح تدمر، إلى وصلوا حتى سٌرهم تابعوا ثم سوى، فً برهة الجٌش أفراد واستراح

 .بهم  اصطدم أن بعد خالًدا وأرك،

 حٌن واجتهد، ٌحتلونه، كانوا الذٌن بالبٌزنطٌٌن ٌصطدم أن الفراتٌة الجزٌرة إقلٌم حاذى حٌن خالد تجنب     

 العرب، من لحلفائهم أو للبٌزنطٌٌن، قائمة مواقع خلفه ٌترك أال فٌها؛ ٌتوؼل أن وأراد االشم، بالد على أشرؾ

 .الجزٌرة ؼٌر الشام فإن

 :تدمر فتح

 أهلها، بها تحصن وقد جانب، كل من المسلمون فحاصرها المحصنة، العسكرٌة المراكز من تدمر كانت     

 إلى فمالوا البٌزنطً، الدعم ؼٌاب ظل فً موقفهم حرج أدركوا أنهم وٌبدو فتحها، على أصر وقد خالد، فهددهم

 . للمسلمٌن مدٌنتهم أبواب وفتحوا الصلح، طلب



 :وحوارٌن  القرٌتٌن فتح

 أسفر الطرفٌن بٌن اشتباك وجرى أهلها، فاعترضهم القرٌتٌن، إلى وصلوا حتى سٌرهم المسلمون واصل     

 المدن من عاجلة مساعدة وطلبوا أسوارهم، وراء أهلها فتحصن بحوارٌن، مروا ثم المسلمٌن، انتصار عن

 آالؾ أربعة من أكثر عدٌدهما ٌبلػ بصرى، من والثانً بعلبك، من األول جٌشان فجاءهم المجاورة، والقرى

 الصلح ، توجه قبول إلى حوارٌن أهالً واضطر وشتتوهما، أن ٌصال قبل بهما اصطدموا المسلمٌن لكن مقاتل،

 األٌهم، بن الحارث بقٌادة ؼسان قبٌلة فاعترضتهم دمشق، ؼوطة قاصدٌن الجنوب باتجاه حوارٌن بعد المسلمون

 وواصل دمشق، حصون إلى ؼسان وتراجعت المسلمٌن، انتصار عن أسفر الطرفٌن بٌن اشتباك وجرى

 المسماة السوداء الراٌة علٌه ونشروا االسم، بهذا المعروؾ التل على ووقفوا الثنٌة، بلؽوا حتى تقدمهم المسلمون

 أمام وعسكروا الؽوطة، قرى بعض على وأؼاروا العقاب ، بثنٌة المكان سمً ولهذا النبً، راٌة وهً بالعقاب

 مباحثات وأجرى الؽربً، الجابٌة باب على عسكر خالًدا أن رواٌة وفً صلٌبا، دٌر على لدمشق الشرقً الباب

 بسم" الصلح كتاب خالد وكتب صلح، معاهدة عن أسفرت سرجون بن منصور هرقل وعامل المدٌنة، أسقؾ مع

 وأموالهم أنفسهم، على أماًنا أعطاهم دخلها، إذا دمشق أهل الولٌد بن خالد أعطً ما هذا الرحٌم، الرحمن هللا

 هللا صلى هللا رسول وذمة هللا، عهد بذلك لهم دورهم، من شًء ٌسكن وال ٌهدم، ال مدٌنتهم وسور وكنائسهم،

 هدؾ تكن لم دمشق أن والواضح ، "الجزٌة أعطوا إذا بخٌر إال لهم ٌفرض ال والمإمنٌن، والخلفاء وسلم، علٌه

 . الجنوب باتجاه ٌستؤنؾ الزحؾ عندما جٌشه مإخرة ٌحمً أن أراد إنما اآلنً، خالد

 بؤٌدي تزال ال وكانت بصرى، قناة إلى وصلوا حتى الجنوب إلى الشمال من الؽوطة المسلمون واجتاز     

 خالًدا بؤن وٌذكر أمامها، األربعة اإلسالمٌة الجٌوش فاجتمعت وٌزٌد، وشرحبٌل عبٌدة أبو وعلٌها البٌزنطٌٌن،

 .ٌوًما عشر ثمانٌة فً وبصرى الحٌرة، بٌن المسافة قطع

 :بصرى  فتح

 فً المبادرة زمام ٌؤخذ أن خالد حاول البٌزنطٌٌن، مع االصطدام خطر تنامً ومع الظروؾ، هذه ظل فً     

 ووجد تٌودور، جٌش ٌرهقه األردن، لنهر الؽربٌة الضفة بمحاذاة ٌتراجع العاص بن عمرو فٌه كان الذي الوقت

 :خٌارٌن أمام نفسه

 نحوهم، باإلسراع العاص بن عمرو إلى اإلٌعاز بعد بصرى فً األربعة اإلسالمٌة الجٌوش تجمٌع: األول

 حمص، حاكم وردان بقٌادة الجنوب باتجاه الزاحؾ البٌزنطً أنطاكٌة جٌش انتظار ثم إلٌهم، واالنضمام

 .المكان ذلك فً معه واالشتباك

 جٌش لٌقاتلوا عادوا منه فرؼوا إذا حتى تٌودور، جٌش مع واالشتباك العاص، بن عمرو لنجدة اإلسراع: الثانً

 وهو الثانً، الخٌار اعتماد وتقرر، فلسطٌن  فً أقدامهم ووطدوا مإخرتهم، ضمنوا قد ٌكونوا أن بعد أنطاكٌة،

 المسلمون شدد لذلك الهدؾ، نحو منها لالنطالق أواًل  بصرى فتح االختٌار هذا على وترتب واألصعب، األخطر

 جزٌة وأول الشام، بالد فً صلًحا فتحت مدٌنة أول فكانت الصلح، طلب على أهلها وأجبروا علٌها، الحصار

 .البالذري  لرواٌة وفًقا بكر، أبً عهد فً البلد هذا فً وقعت



 :أجنادٌن  معركة

 جٌش وصول ٌنتظر فٌها وتوقؾ جبرٌن، وبٌت الرملة، بٌن الواقعة أجنادٌن نحو العاص بن عمرو ارتد     

 وانضم البلدة، هذه إلى أًٌضا فوصل عدوه، وضعؾ قوته إلى مطمئن متمهاًل، وهو نحوه ٌتقدم كان الذي تٌودور

ا ٌنالوا أن آملٌن الشام وأهل العرب، نصارى إلٌه ًٌ  هذا مثل وكان فلسطٌن، من وٌخرجوهم المسلمٌن، من نهائ

 ووضعهم األردن، ونهر المٌت البحر شرقً الواقعة المناطق فً المنتشرٌن المسلمٌن إحراج إلى سٌإدي العمل

 إلٌه تشٌر الذي وردان ولعل عنهم، بعٌدة اإلسالمٌة القوى كانت إذ بالخطر، ٌنذر نحو على مكشوؾ موضع فً

 . القٌادة فً أًٌضا كان حمص، فً العسكري القائد كان أنه على الرواٌات بعض

ًٌا مجلًسا الولٌد بن خالد عقد       اإلسالمٌة، القوى تجمٌع فٌه تقرر البٌزنطٌٌن بزحؾ علم عندما عسكر

 ،"م745 تموز 41/ هـ24 األول جمادى 32" فً السبت ٌوم البلدة هذه فً اللقاء وجرى أجنادٌن، فً والصمود

 .البٌزنطٌة  القوات على الدائرة فٌه دارت

 لمجابهة قبل من علٌه كانوا عما حماسة أقل البٌزنطٌٌن جعل إلى وأدت مكشوفة، أجنادٌن معركة كانت     

 نسبٌة حرٌة المسلمون نال وقد المكشوؾ، القتال ٌسبق كان الخوؾ أن والواقع المكشوفة، األماكن فً المسلمٌن

 . المدن بٌن المواصالت حركة وشل مقاومة، دون المدن معظم فتح من مكنتهم

 حماٌة كقواعد المحصنة المدن على باالعتماد العسكرٌة، خططها تؽٌٌر إلى البٌزنطٌة القٌادة واضطرت     

 البٌزنطٌة، القوى حركٌة قلص مما مكشوفة، معارك خوض تجنب مع المسلمٌن لمناوشة واالنطالق لجنودها،

 كل شؽلت حٌث بٌنها فٌما التعاون دون حال مستقلة مدن فً القوى توزٌع إن إذ المسلمٌن، بٌد المبادرة وجعل

 ومع دفاعٌة، عقلٌة سكانها نفوس فً وخلقت خصومها، مجابهة على قدرتها وأضعؾ نفسها، عن بالدفاع مدٌنة

 ٌقفلوا أن وأمرهم دمشق، سكان جمع قد هرقل وكان سنرى، كما فتحها للمسلمٌن ٌسر مما هزٌلة كانت فقد ذلك

 . أنفسهم عن بالدفاع االهتمام على وشجعهم علٌهم، سٌعٌنه الذي القائد بؤمر ٌؤتمروا وأن وثًٌقا، إقفااًل  األبواب

 :أجنادٌن بعد

 تستنكر التً األمور ومن: "ذلك فً الطبري وٌقول أجنادٌن، بعد حصل ما حول والمإرخون الرواة اختلؾ     

 لألحداث الحولً التارٌخ وٌمثل ،"بعض من ذلك بعض لقرب وقته فً ذكرته الذي االختالؾ هذا مثل وقوع

 اإلسالم، صدر تارٌخ فً لها حل إلى التوصل ٌجر لم التً المشكالت، إحدى عنها أتحدث سوؾ التً

 الذي الترتٌب البحث هذا خالل انتهج وسوؾ بٌنها، فٌما متناقضة المسلمٌن المإرخٌن عند الواردة والرواٌات

 . ذلك أمكن كلما للمصادر التارٌخً النقد خالل من والواقع الصحة، إلى أقرب أراه

 كانت أجنادٌن بعد أنه وسٌؾ المدائنً وذكر دمشق، إلى أجنادٌن بعد بالمسلمٌن سار خالًدا أن األزدي روى     

 أن ؼٌر باألردن، فحل كانت أجنادٌن بعد أخر بؤنه كثٌرة رواٌات تذكر حٌن فً مًعا، وفحل دمشق ثم الٌرموك،

 مقبولة، أنها كما عامة، بصفة أوثق أنها بفعل األزدي أوردها التً الرواٌات ترجٌح خالل من األحداث منطق

 . أجنادٌن معركة من انتهوا أن بعد دمشق قصدوا المسلمٌن بؤن االعتقاد على ٌحملنا

 



 :الصفر مرج فً االصطدام

 علٌها ضربوا إلٌها وصلوا ولما الجوالن، عبر أجنادٌن، من فرؼوا أن بعد دمشق إلى المسلمون توجه     

 الباب من مٌل مسافة على وهو خالد، بدٌر بعد فٌما عرؾ والذي صلٌبا، دٌر تجاه خالد فعسكر مركًزا، حصاًرا

  جٌش ٌشترك ولم دمشق، من آخر جانب على ٌزٌد نزل حٌن فً الجابٌة باب على عبٌدة أبو وعسكر الشرقً،

 . المسلمٌن مإخرة لحماٌة الجنوب فً بقً أنه وٌبدو الحصار، فً شرحبٌل

 بقٌادة مقاتل آالؾ خمسة تعداده بلػ جًٌشا فؤرسل المسلمٌن، لقتال وٌدفعها قواته، ٌحشد ٌزال ال هرقل كان     

 الضؽط ٌخففوا أن المسلمون فاضطر خمص، حامٌة من كبٌر عدد إلٌه وانضم دمشق، أهل لمساعدة درنجار

 للوصول المكان هذا من تمر وأن بد ال التً البٌزنطٌة القوة العتراض الصفر مرج نحو وساروا دمشق، عن

 انتصار عن أسفر ،"م745 آب 28/ هـ24 اآلخرة جمادى 22" فً الطرفٌن بٌن قتال وجرى المدٌنة، إلى

 . اتجاه كل فً المعركة من نجا من وفر البٌزنطٌٌن، من كبًٌرا عدًدا فقتلوا المسلمٌن،

 الجابٌة، باب أمام عبٌدة وأبو الشرقً، الباب على خالد فنزل دمشق، إلى المعركة انتهاء بعد المسلمون عاد     

 أبً الخلٌفة نعً الحال، هذا على وهم وجاءهم، آخر، باب على العاص بن وعمرو أبوابها، بعض على وٌزٌد

 جٌوش قٌادة عن خالد وعزل ،"م745 آب 33/ هـ24 اآلخرة جمادى 32" فً الثالثة مساء توفً الذي بكر

 تحضٌر صدد فً كانوا المسلمٌن ألن العزل؛ نبؤ إشاعة أخر األخٌر هذا لكن منه، بداًل  عبٌدة أبً وتعٌٌن الشام،

 من نوع هناك كان ولهذا اإلسالمً، الجٌش صفوؾ فً بلبلة أي التبدٌل هذا ٌحدث أن ٌشؤ ولم دمشق، فتح

 . دمشق فتح محاولة لدى الجٌش على اإلمارة فً األزدواجٌة

 

 


