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 م466-416/هـ31-31 الخطاب بن عمر

 :عمر عهد في الفتوح استئناف

 :العراق فتوح

 :بعمر التعريف

 كعب، بن عدي بن رزاح بن قرط بن هللا عبد بن رٌاح بن العزى عبد نفٌل بن الخطاب بن عمر حفص أبو     

 ٌقظة بن مخزوم بن عمر بن هللا عبد بن المؽٌرة بن هاشم بنت خثمة وأمه العدوي،: له فٌقال عدي، إلى وٌنسب

 . قرٌش إلٌه تتحاكم نبًٌل  شرًٌفا عمر جد نفٌل وكان كعب، بن مرة بن

 بلؽه ما اإلسلم قبل مكة فً المكانة من تبلػ لم أنها على وجاًها، قوة قرٌش أوسط من عدي بنً عشٌرة تعد     

 على شمس عبد بنً نافست ذلك ومع لهم، ما الثروة من لها ٌكن لم إذ مخزوم، وبنو أمٌة وبنو هاشم، بنو

 منصب أفرادها شؽل والمنعة، العزة من كبٌر جانب على كانت أنها إال مكانتهم، تبلػ أن وحاولت الشرؾ،

 ٌتوجب خلؾ من ٌنجم فٌما القبابل من ؼٌرها إلى قرٌش عن المتحدثٌن فكانوا المنافرات، فً والحكم السفارة،

 عن الجلء إلى عمر، والد الخطاب، حٌاة فً عدي بنو اضطر العشابري، التنافس وبفعل بالمفاوضات، حسمه

 . جوارها فً وأقاموا سهم، بنً عشٌرة إلى وانحازوا الصفاء، عند القابمة منازلهم

 مكة فً ونشؤ سنٌن، بؤربع اآلخر الفجار حرب وقبل الهجرة، قبل 04 عام فً الخطاب بن عمر ولد     

 مبرًحا ضربا وٌضربه الشاقة، باألعمال علٌه ٌكلفه فًظا وكان الخطاب، والده ظل فً وثنٌة بٌبة فً وترعرع

 والقتال الفارسٌة، تعلم وشبابها، مكة فتٌان من كؽٌره فٌها عاش التً بالبٌبة تؤثر وقد العمل، ذلك فً قصر إذا

 بقوة، األصنام عبادة عن ٌدافع الجانب، مرهوب الشخصٌة، مهاب الجاهلٌة، فً قرٌش أبطال من أضحى حتى

 فكان الجاهلٌة، فً القرشٌٌن بٌن رفٌعة منزلة واعتلى ورواه، الشعر تذوق والمفاخرة، والخطابة، الكتابة أجاد

  . لهم بالسفارة مكلًفا

 شدٌد عمر كان مكة، وسكان القرشٌٌن من عدد به وآمن وسلم، علٌه هللا صلى محمد النبً بعث وعندما     

 خصومة مكة أهل أشد من فكان محاربتهم، تجب وبالتالً قومهم، دٌن على خرجوا أنهم وٌرى علٌهم، األذى

 لقد مكة، فً الفساد وٌثٌر المكً، النظام ٌقوض ما اإلسلم تعالٌم فً رأى ألنه لها؛ ومحاربة اإلسلمٌة، للدعوة

 .صاحبها من بالتخلص لها حد وضع من بد وال قرٌش، كلمة اإلسلمٌة الدعوة فرقت

 مبكًرا أسلموا الذٌن بعض وٌرى إسلمه، فً وٌطمع عمر، شخص فً الخصال هذه تماًما ٌعرؾ النبً كان     

 بن بعمر أو هشام، بن الحكم بؤبً اإلسلم أٌد اللهم: "بالدعاء وٌلح ٌدعو، كان النبً لكن إسلمه، استحالة

 . الخطاب بن عمر إلٌه أحبهما وكان ،" الخطاب

 على القضاء على عزم حتى ذلك ساءه تفرقهم ورأى قومه، إلى خرج فإذا تضطرب، عمر نفس كانت     

 إلى بالهجرة أتباعه وسلم علٌه هللا صلى محمد النبً أمر حتى نفسه فً ٌتردد الخاطر هذا وظل الفتنة، مصدر

 . علٌهم وعذابها ؼضبها، جام قرٌش صبت أن وبعد بدٌنه، هللا إلى فراًرا الحبشة



 تركوا بحٌث الكثرة من هاجروا الذٌن كان إذ الوحشة، من كبٌب جو الحبشة، إلى الهجرة بعد مكة، وساد     

 انتابه الذي الخطاب بن عمر بٌنهم من وكان الرقٌقة، والعواطؾ الحساسة، النفوس ذوو به شعر هابًل  فراًؼا

 به ومرت مكة، إلٌها وصلت التً الحالة فً ٌفكر عمر وراح منه، عهد الذي المرح فارقه حتى وانقباض قلق،

 أن أراد جدٌدة، بتعالٌم كبر، بعدما خرج، قد اآلن هو بٌنما صؽًٌرا ٌزال ال محمد كان حٌث الماضً من خواطر

 أن األؼنٌاء على وتفرض الجماعة، وتفرق صدٌقه، وجه فً سٌفه ٌشهر الصدٌق تجعل مكة، أهل على ٌفرضها

 . وأخٌه األخ بٌن العداوة وتلقً الفقراء، ٌساعدوا

 قتله، على فصمم محمد، نتٌجة تعالٌم مكة تجتاح التً الفتنة وإخماد األحداث، لتلك حًدا ٌضع أن عمر قرر      

 أمام ووقفت متاعها، جمعت قد ٌعذبها، كان له جارة شاهد الحاسمة الخطة لتنفٌذ لٌستعد بٌته إلى عودته وأثناء

 ولم ،"هللا عبد أم ٌا للنطلق إنه": قابًل  وبادرها منها، فاقترب الحبشة، إلى مًعا لٌخرجا زوجها تنتظر منزلها

 حتى وقهرتمونا، آذٌتمونا هللا، أرض فً لنخرجن وهللا نعم،: "فؤجابته عدوان، دلٌل أو حدة صوته فً ٌكن

 بمن وزوجها لتلحق، أًٌضا ستخرج التً بجارته صمته خلل ٌفكر وراح عمر وسكت ،"فرًجا هللا ٌجعل

 صحبكم: "لها وٌقول ٌحاورها، وهو صوته، فً الرقة وسرت الفراق، لهذا قلبه رق حتى حزنه وازداد سبقهما،

 عندما زوجها لها قال حركاته، واختلؾ صوته، نبرة تؽٌٌر إلى تنبهت لما إسلمه فً طمعت حتى" هللا

 .  "الخطاب حمار ٌسلم حتى رأٌته الذي ٌسلم فل: "أخبرته

 محمد ٌجتمع حٌث األرقم دار صوب وجهه وٌمم سٌفه، متوشًحا قلٌل بعد بٌته من خرج فقد عمر أما     

 ٌلقنه حتى اإلسلم، اعتنق ثم رأسه، فً وشجه جهل أبا ضرب الذي حمزة وبخاصة أمامهم لٌقتله بؤصحابه،

ا، درًسا ًٌ  أو ٌعترضه، أن حاول هو إن قتله على صمم وقد قرٌش، فرسان تهدٌد على ذلك بعد ٌجرإ وال قاس

 .محمد تعالٌم أحدثتها التً الفتنة أخمد قد ٌكون وبذلك أخٌه، ابن عن ٌدافع

 وجهته، عن فسؤله سًرا، أسلم قد وكان عدي، بنً من النحام هللا عبد بن نعٌم وهو أصدقابه، أحد لقٌه وفجؤة     

 آلهتها، وسب دٌنها وعاب أحلمها وسفه قرٌش، أمر فرق الذي الصابا هذا محمًدا، أرٌد: "عمر فؤجابه

 وهللا: "اعتزم عما ٌصرفه أن فؤراد عمر، ؼضبة محمد على خشً وقد ٌحاوره، وهو صاحبه له وقال ،0"فؤقتله

 أفل محمًدا، قتلت وقد األرض، على تمشً تاركٌك مناؾ عبد بنً أترى عمر، ٌا نفسك من نفسك ؼرتك لقد

 . "أمرهم فتقٌم بٌتك، أهل إلى ترجع

 التً ؼاٌته فنسً زٌد، بن سعٌد عمه وابن وختنه فاطمة، أخته بإسلم ٌعلم ٌكن فلم نعٌم، لكلم عمر ؼضب     

 إلى وصل إن وما الؽضب، بنار أوداجه انتفخت وقد أخته، بٌت شطر وجهة وولى ألجلها، بٌته من خرج

 بالباب، من وسؤلوا بالداخل، من لها فزع بشدة الباب فقرع ٌتلو، ؼرٌب لرجل هٌمنة صوت سمع حتى المنزل

 فاختبؤ أمرهم، من ما كان ٌخفون وأسرعوا وارتبكوا، صوته سمعوا عندما علٌهم فارتج" عمر أنا: "فؤجاب

 منها ٌقرأ كان التً الصحٌفة فاطمة وأخذت البٌت، بعض فً القرآن، ٌقرإهما كان الذي األرت من خباب

 مصدر عن ٌبحث الدار أرجاء فً بعٌنٌه ٌدور هابًجا عمر ودخل الباب، لٌفتح زوجها وقام خلفها، فؤخفتها

 فؤنكرا" سمعت التً الهٌمنة هذه ما: "بؽضب فسؤلهما وزوجها، أخته ؼٌر أحًدا ٌر فلم سمعه، الذي الصوت



 وضربه أخته، زوج من فتقدم ،"دٌنه على محمًدا تبعتما أنكما أخبرت لقد: "وجههما فً صرخ ثم منه، خوًفا

 ذلك عند رأسها، فشج أًٌضا عمر فضربها زوجها، عن تدافع فاطمة أخته وقامت دمه، فسال سٌفه، بمقبض

 . "لك بدا ما فاصنع أسلمنا، قد نعم" له اعترفت

 تصرفه، على ندم حتى نفسه ٌحاسب وراح فهدا قواه، تخاذلت أخته رأس من ٌسٌل الدم عمر رأى وعندما     

 محمد، به جاء ما لٌنظر علٌها تطلعه أن أخته من فطلب خباب، منها ٌقرأ كان التً الصحٌفة على نظره وقع ثم

 الكلم هذا أحسن ما: "فقال روعة، قلبه ومؤل أذهله ما قرأ ثم ٌؽتسل، أن منه طلبت أن بعد إٌاها فؤعطته

 خصك هللا ٌكون أن أرجو فإنً عمر ٌا: "قابًل  إلٌه فاندفع عمر، قول مخببه فً وهو خباب وسمع ،"وأكرمه

 . "الخطاب بن بعمر أو هشام، بن الحكم بؤبً اإلسلم أٌد اللهم: "ٌقول أمس سمعته فإنً نبٌه، بدعوة

 منه بدر إن للقابه وتهٌؤ حمزة له ففتح وعنؾ، بلهفة الباب فقرع األرقم، دار إلى فوره من عمر وأسرع     

 على ارتعد قوٌة جذبة وجذبه ردابه، بطرؾ وأمسكه للقابه، فقام بنفسه، عمر ٌردع أن أراد النبً لكن شر،

 ٌنزل حتى تنتهً أن أرى ما فوهللا الخطاب، ابن ٌا بك جاء ما: "له ٌقول محمًدا سمع حتى أفاق وما عمر، إثرها

 رسول فكبر: قال هللا، عند من جاء وبما وبرسوله، باهلل ألإمن جبتك هللا رسول ٌا: عمر فقال ،"قارعة بك هللا

 . أسلم قد عمر أن وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أصحاب من البٌت أهل عرؾ تكبٌرة وسلم علٌه هللا صلى هللا

 أمام جهاًرا فٌها الصلة لٌإدوا الكعبة إلى ٌخرجوا أن إال وأبى المسلمٌن، استخفاء أسلوب عمر وعارض     

 فً الكعبة نحو مكة طرقات فً ٌمشون المسلمون خرج التالً، الٌوم وفً الفكرة، على النبً ووافق القرشٌٌن،

 الحق بٌن فرق ألنه بالفاروق؛ الوقت ذلك منذ النبً فسماه عمر، اآلخر وعلى حمزة أحدهما على صفٌن،

 وأشهر، سنة وعشرٌن تسع ابن ٌومبذ وهو البعثة، من السادسة السنة فً الخطاب بن عمر أسلم وهكذا والباطل،

 . أربعٌن عن ٌزٌد ال المسلمٌن وعدد

 أن على حرص أن أسلم حٌن لبث ما إذ بها، قبل من ٌحاربه كان التً نفسها بالحمٌة هللا دٌن فً عمر دخل     

 هللا عبد قال حتى والقوة بالمنعة، المسلمون شعر قبل، من حمزة وبإسلم وبإسلمه إسلمه، كلها قرٌش فً ٌذٌع

 قرًٌشا قاتل أسلم فلم عمر، أسلم حتى الكعبة عند نصلً ال كنا ولقد...  فتًحا كان عمر إسلم إن: "مسعود بن

 . "معه وصلٌنا الكعبة، عند صلى حتى

 ؼزوة النبً مع حضر وقد. المهاجرٌن أوابل من عمر كان المدٌنة إلى بالهجرة ألصحابه النبً أذن وعندما     

 . حفصة ابنته النبً وتزوج بعضها، وقاد السراٌا من كثٌر فً وشارك كلها، والمعارك وأحد بدر،

 إن: "حقه فً وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال وقد اإلسلم، أعداء ضد وشدٌدة حادة، مواقؾ لعمر كانت     

 المسلمٌن، لمناوأة ٌعودوا ال حتى بدر أسرى قتل اقتراحه: "منها نذكر ،"وقلبه عمر لسان على الحق جعل هللا

 ذلك فزاد األسرى، أمر فً عمر رأي مإًٌدا الوحً ونزل الفداء، قبول المسلمٌن جماعة إقرار من الرؼم على

 مهانة بنوده بعض فً أن لظنه قرٌش مع الحدٌبٌة صلح عمر ورفض عنده، ومكانة النبً، من قرًبا عمر

 . ذلك فً النبً ٌناقش فراح للمسلمٌن،



 ومن المنافقٌن زعٌم أبً، بن هللا عبد من موقفه: منها شرحها، عن المقام بطول ملفته أخرى مواقؾ ولعمر     

 مر على وقوة وضوًحا، تزداد كانت التً شخصٌته من جانب عن تكشؾ وهً النبً، نساء ومن الخمر، حكم

 . الزمن

 عمر لرأي ٌجعل أصحابه ٌشاور وحٌن وزٌره، ٌدعوه النبً كان لذلك العامة، السٌاسة فً عمر وبرز     

 فً لرأٌه النبً ومخالفة وشدته، وصراحته عمر، صرامة أن على بكر، أبو ٌبدٌه الذي الرأي مكانة تعدل مكانة

 ما كل فً صادًقا مخلًصا كان بؤنه وذلك احترامه، من أو عمر، مكانة من ٌوًما تنقص لم به أشار ما بعض

  . به وٌشٌر ٌراه،

 أنفس قط مااًل  أصب لم بخٌبر أرًضا أصبت: "فقال النبً أتى بخٌبر، أرًضا أصاب فعندما زاهًدا، عمر كان     

 للفقراء، بها عمر فتصدق ،"به وتصدقت أصلها، حبست شبت إن: "النبً فؤجابه ،"به تؤمر فما منه، عندي

 . والضٌؾ هللا سبٌل وفً الرقاب، وفً القربى وذوي

 كان مما الرؼم على المسلمٌن، كل واحترام تقدٌر موضع كان عمر، بها اتصؾ التً الصفات هذه نتٌجة     

 التً القضاٌا بعض من مواقفه سابقة فصول فً ذكرنا وقد بكر، ألبً سنًدا عمر وكان وشدة، ؼلظة من فٌه

 . األول الراشدي الخلٌفة واجهت

 :عمر بيعة

 إلى بالخلفة ٌعهد ولم توفً، هو إن وخشً خلفته، أمر فً فكر أجله، بدنو وشعر بكر أبو مرض عندما     

 اختلفهم فٌكون المرة، هذه اختلفوا ولبن ساعدة، بنً سقٌفة فً حدث كما المسلمٌن، بٌن الخلؾ ٌتجدد أن أحد،

 محصوًرا األمر ٌعد لم إذ الدابرة، اتساع بفعل وذلك العرب، كافة تشمل وقد الفتنة، إلى أدى وربما خطًرا، أشد

 .واألنصار المهاجرٌن بٌن

 الفتوح لسٌاسة وٌكفل ٌخشى، ما ٌتقً فقد ٌستخلفه، من على المسلمٌن كلمة وجمع استخلؾ إذا أما     

ا األمر لهذا ٌحتاط أن نظره ببعد فرأى والنجاح، االستمرارٌة ًٌ  العمل إلى الظروؾ دفعته وقد لؤلخطار، تلف

 حٌث من معه وٌتفق الشكل، حٌث من األمة شبون بموجبه تولى الذي األسلوب عن ٌختلؾ آخر بؤسلوب

 وبعد بكر أبً اجتهاد وعلى الشورى، على المإسسة البٌعة صور من جدٌدة صورة على نتعرؾ وهكذا، الروح

 . نظره

 ولًٌنا عنؾ، ؼٌر فً شدًٌدا ٌكون رجًل  بٌنهم من لٌختار ومواقفهم أصحابه، سٌر ٌستعرض بكر أبو وراح     

 بن وعلً الخطاب بن عمر رجلٌن، أحد أصحابه من الصفات هذه فٌه توفرت من أن فوجد ضعؾ، ؼٌر فً

 ٌبالً ال االستقامة ٌرى والثانً إلٌه، فٌدور عقبة طرٌقه فً فٌرى األمر، ٌرٌد ربما األول أن إال طالب، أبً

 . اللٌن إلى منه أمٌل الشدة إلى بهذا فهو ٌدٌه، بٌن تقوم بالعقبة

 على ففضله عمر، سوى آخر شخص ٌتحمله أن ٌستطٌع ال الثقٌل الخلفة عبء أن وتجربته بخبرته وأدرك     

 على العام الخٌر إٌثار إلى به ومالت بها، اصطبػ التً األخرى الصفات أن كما السٌاسٌة، مرونته بفعل ؼٌره

 الراشدي الخلٌفة مع الفتوح قضٌة من المواقؾ فً تطابق إلى انتهى الذي التفكٌر هذا إن ثم وذوٌه، وأهله نفسه،



 رًدا جاء االختٌار هذا بؤن القول أما له، خلًفا عمر اختٌار على التصمٌم على بكر ألبً آخر دافًعا كان األول،

 اختٌار على ٌحتج لم الصحابة من أحًدا أن بفعل االحتمال، بعٌد فهو ساعدة، بنً سقٌفة فً له مساندته على

 دقابق على ٌطلع أن المٌزة هذه له وأتاحت خلفته، أثناء بكر بؤبً لصًٌقا كان عمًرا أن ذلك إلى ٌضاؾ عمر،

 الصحابة، من كثٌر منها حرم ربما العام، الشؤن فً الخبرة من مزًٌدا فاكتسب الحكم، دفة تسٌٌر أثناء األمور

 . له أهل فهو الحكم تسلم هو فإذا

 على لٌقؾ والعقد الحل، أهل من الصحابة كبار ٌستشٌر لخلفته، عمر اختٌار قرر أن بعد بكر، أبو وراح     

 بعضهم، عند تردد من ظهر ما باستثناء االختٌار، هذا على ثناء بل لدٌهم، معارضة ٌجد فلم وآرابهم، توجهاتهم

 ثم ، تلشى ما سرعان لكن وشدته، ؼلظته بفعل المسلمٌن جماعة ٌفرق أن خشً الذي هللا عبٌد بن طلحة مثل

 . "وأطعنا سمعنا: "جمًٌعا وقالوا أحد، تردد فما المسجد، فً المسلمٌن وخاطب األمة، على قراره عرض

 ٌستخلؾ لم أنه كما الناس، رضا على عمر خلفة وعلق مضطًرا، األسلوب هذا إلى لجؤ بكر أبا أن والواقع     

 ورجابً به، ظنً فذلك فٌكم، عدل تروه فإن: "بقوله االختٌار هذا فً اجتهاده وأكد أقربابه، أو أبنابه من أحًدا

 اطمؤن أن وبعد ،"ٌنقلبون منقلب أي ظلموا الذٌن وسٌعلم الؽٌب، أعلم وال أردت، فالخٌر وؼٌر، بدل وإن فٌه،

 . لٌكتبه االستخلؾ أمر علٌه وأملى عفان، بن عثمان دعا المسلمٌن، موافقة ضمان إلى

 وهو العهد، أو االستخلؾ هو جدًٌدا مصطلًحا اإلسلمً السٌاسً الفكر معجم إلى بكر أبو أضاؾ وهكذا     

 بعد الكبرى البٌعة أو العامة، البٌعة من بد وال الصؽرى، البٌعة أو الخاصة، البٌعة أو الترشٌح، أشكال من شكل

 . المسجد فً تحققت وقد ذلك،

 من المسلمٌن أمر ولً على ٌجب بما وذكره الفتوح، باستكمال وأوصاه إلٌه فعهد عمر، بكر أبو ودعا     

 من عمر خرج وصٌته من فرغ فلما راهًبا، العبد لٌكون العذاب آٌة مع الرحمة آٌة ذكر هللا وبؤن الحق، تحري

 .دقًٌقا موقًفا لٌواجه مرضه من برئ بكر أبا أن لو فود عاتقه، على ألقً الذي المر هذا فً ٌفكر وهو عنده،

 سموه طواًل، اللقب فً المسلمون آنس ولما هللا، رسول خلٌفة أو الصدٌق، بكر أبً خلٌفة الخطاب بن عمر دعً

 حركة مع ٌتماشى جدًٌدا لقًبا عمر إلى أضافوا ثم اإلسلم، دولة لربٌس لقبا هذا وأمسى إطلقه، على الخلٌفة

 . به تسمى من أول وهو المإمنٌن، أمٌر لقب هو الفتوح

 :الجهاد إلى المسلمين دعوة

 ومن الفرس وبٌن المسلمٌن، بٌن عدٌدة ومناوشات ؼارات، العراق سواد فً جرت بكر أبً وفاة حتى     

 علٌه كان كما المسلمٌن هجمات وقؾ عن عجزوا هإالء لكن هناك، القاطنٌن المنتصرة العرب من ساندهم

 أو القرٌة هذه على مؽٌرة السواد أراضً تجوب اإلسلمٌة الفرق وكانت التمر، عٌن معركة فً مثًل  الحال

 جٌش أن بفعل محدودة، اصطدامات إال تحدث لم بكر، أبً ووفاة الولٌد بن خالد رحٌل بٌن المدة، فً لكن تلك،

 فً المقابل فً الفرس وانهمك القوات، نصؾ من أكثر معه فصل أنه وبخاصة خالد، بؽٌاب ضعؾ العراق

 الرؼم على المثنى، واضطر العراقٌة، الجبهة ركود إلى أدى مما الحكم، على والتنافس الداخلٌة، الصراعات

 العراق، سواد من المسلمون ؼنمه ما بكل احتفظ أنه إال بها، وتحصن الحٌرة، إلى ٌنكفا أن القتالٌة، براعته من



 أواخر" فً جاذوٌه هرمز بقٌادة أردشٌر بن شهربراز وجهه بابل، فً فارسً جٌش على انتصر أنه صحٌح

 مدرًكا ٌباؼت أن خشٌة األولى مواقعه فً انتصاره بعد تحصن أنه إال ،"م410 أٌار أواخر/ هـ31 األول ربٌع

 والعرب الفرس، تكتل إذا مستحٌلة المقاومة تصبح بل المقاومة، استطاع وإن التقدم، ٌستطٌع لن أنه فً

 لذلك التقدم، قرر إذا فكٌؾ المحققة، باإلنجازات ٌحتفظ أن ٌستطٌع ال أنه عن فضًل  أخرى، مرة لهم الموالون

 فً بكر أبً مع لٌبحث المدٌنة إلى العراق فؽادر تصرفه، تحت الموجودة اإلسلمٌة القوة تعزٌز من بد ال كان

 توبته ظهرت من تجنٌد واقع من العامة للتعببة جدًٌدا مشروًعا له وٌقدم العراقٌة، الجبهة على المٌدانً الوضع

 عمر استدعى أجله، من جاء ما إلٌه أفضى ولما مرًٌضا، بكر أبا وجد إلٌها وصل وعندما الردة، أهل من

 . توفً إذا المثنى مع الناس بندب وأوصاه

 المثنى، مع الفرس لحرب التطوع إلى الناس دعا حتى وفاته بعد بكر أبً دفن من ٌفرغ عمر كاد وما     

 له وشرح به، اجتمع حٌن ذلك فً بارًزا دوًرا المثنى وأدى العراقٌة، الجبهة على المسلمٌن تعببة على وركز

 ال إذ السواد، أراضً على حملتهم لتكثٌؾ المسلمٌن إرسال على وشجعه للفرس، المتدهور الداخلً الوضع

 . قوي بمدد هناك قواتهم تعزز لم إذ العراق، فً لهم بقاء

 لقتالهم، الخروج وتخاؾ الفرس، تهاب العرب كانت إذ عمر، لنداء االستجابة عن المسلمٌن، معظم أحجم     

 العرب، نظر فً صعبة تبدو فارس حدود أن والواقع القتال، فً بؤسهم وشدة وسطوتهم هٌبتهم، بفعل وذلك

 ملوك من خشٌة تجاوزها وٌتجنبون قلوبهم، فً االحترام من كثًٌرا تثٌر كانت كما أعٌنهم، فً ورهٌبة وخطرة

 المثنى لكن سلطانهم، تحت الدول سابر شعوب إدخال لهم ٌكفل القوة من قدر على بؤنهم العتقادهم الفرس

 .المنهار الفارسً الوضع حقٌقة للمسلمٌن وشرح الموقؾ، استدرك

 إذن بد فل االستجابة، حجم ضآلة المقابل فً ورأى المهمة، عظم المٌدانً، الوضع واقع من عمر، أدرك     

 بٌن المباشرة العضوٌة العلقة استوعب إنه الفارسً، الفعل رد لمواجهة ودفعهم المسلمٌن، كافة إشراك من

 لحملت الواسع التنظٌم وبٌن بٌنها، الموجودة التصدعات وإنهاء اإلسلمٌة، العربٌة القبابل جمٌع توحٌد إمكان

 وفاة بعد إسلمها على استمرت التً القبابل بٌن الحاجز هذا رفع هو اتخذه سٌاسً إجراء أول كان لهذا الفتوح،

 هذه أحدثت وقد الفتوح، فً للشتراك إسلمه وحسن ارتد، قد كان من فدعا ارتدت، التً القبابل وبٌن النبً،

 الفرس دولتً أراضً على القابمة الفتوح لحركة وجدٌدة واسعة، آفاًقا وفتحت جوهرٌة، تطورات االنعطافة

ا تؽًٌٌرا الحملت هذه طابع تؽٌٌر عن جًدا قصٌر وقت فً أسفر الذي األمر وبٌزنطٌة، ًٌ  . كل

 القبابل هذه استجابت فقد المدٌنة، بقبابل قٌاًسا تماًما آخر نوع من الردة قبابل عند عمر دعوة صدى كان     

،  له ترقبها طال الذي النداء هذا لتلبٌة إلٌه جموعها بإرسال وسارعت تنتظرها، كانت وكؤنها الخلٌفة، لدعوة

 طالبة مذهل بتسارع المدٌنة على تتدفق هذه وأخذت الردة، قبابل وبٌن المدٌنة، بٌن الحاجز رفع وهكذا

  . البجلً هللا عبد بن جرٌر بقٌادة بجٌلة مثل الفتوح، فً االشتراك



 أرسله الذيء المثنى متجاوًزا النداء، لبى من أول ألنه للجٌش؛ قابًدا الثقفً مسعود بن عبٌد أبا عمر اختار     

 والتٌقظ بالحذر، وأوصاه الردة، أهل من إسلمه حسن من واستنفار األجواء، لتهٌبة عجل على العراق إلى

 . الحرب فً التسرع وبعدم النبً، أصحاب واستشارة

 :فارس في الداخلي الوضع

 تسارع فً ملوك عدة وتهاوى العرش، على الصراع بسبب االضطراب من جو آنذاك الفارسً البلد ساد     

 العراق، خالد مؽادرة عن الناجم الموقؾ استؽلل فرصة بذلك الفرس ففقد قٌاسٌة، زمنٌة مدة وفً مستمر

 . العراق من هإالء وطرد المسلمٌن، أمام خسروها التً األراضً الستعادة المدٌنة إلى المثنى ورحٌل

 حاكم رستم القابم بمساعدة الفارسً العرش اعتلت التً أبروٌز كسرى بنت بوران فارس أحداث أثارت     

 أمام العسكري والتقهقر الداخلً، التردي من كبوتها، من فارس ٌنقذ الذي القابد شخصه فً رأت ثم خراسان،

 آلل بعدها الملك ٌكون سنوات عشر مدة السلطة فً ٌده وأطلقت فارس، حرب على وعٌنته فملكته المسلمٌن،

 واتحدوا صراعاتهم، الفرس أنهى وبذلك لها، فاستجابوا بطاعته، وأعٌانها المملكة والة وأمرت كسرى،

 . السابقة قوتها المملكة واستردت اإلسلمً، الزحؾ لمواجهة

 وإثارة المسلمون، فتحها التً والقرى المدن، فً فارسً قومً وعً خلق وهً أولى خطوة على رستم أقدم     

 والقومٌة، الدٌنٌة الحمٌة لٌثٌروا العراق مدن جمٌع إلى والنقباء العمال فؤرسل الجدد، حكامهم ضد سكانها

،  بحوزتهم كانت التً المناطق هإالء وفقد الفرات، مدن جمٌع فً المسلمٌن ضد الثورة ذلك، نتٌجة فاندلعت

 بعدابه المعروفٌن، العراق أثرٌاء أحد وهو وجابان كسرى، خالة ابن نرسً بقٌادة كبًٌرا جًٌشا بوران وجهزت

 نرسً فوصل المسلمون، علٌهما ٌنقض أن من تحسًبا مختلفٌن طرٌقٌن القابدان هذان وسلك للمسلمٌن، الشدٌد

 فً ونزل الحٌرة، إلى الفرات جابان وتخطى رستم، ألوامر بناء فٌها وعسكر ودجلة الفرات، بٌن كسكر إلى

 لصفوفهما تعزًٌزا المدابن من القوات من مزًٌدا القابدان وطلب والقادسٌة، الحٌرة بٌن النمارق وفً متقدم، موقع

 بلقاء له قبل ال أنه أدرك الضخمة، الفارسٌة باالستعدادات علم ولما الحٌرة، إلى الوقت، هذا فً المثنى ووصل، 

 . فٌها عبٌد أبو وأدركه خفان، إلى الحٌرة من وانسحب الحذر فآثر الفرس، عبؤهم من

 :النمارق معركة

 بمواجهة وعسكر النمارق، نحو خفان من وزحؾ مقاتل، آالؾ عشرة البالػ المسلمٌن جٌش عبٌد أبو عبؤ     

 ووقع الفرس، هزم ،"م410 األول تشرٌن 8/ هـ31 شعبان 8" فً الطرفٌن دارت التً المعركة وفً جابان،

 أسر كما وهرب، نفسه ففدى آسره، خدٌعة من بدهابه فتمكن المسلمون، ٌعرفه ٌكن ولم األسر، فً جابان

 . آسره ٌد على الثانً وقتل ومردان، شاه جوشن القابدان

 :السقاطية معركة

 ذلك فً ووصلت درنا، حتى المثنى فطاردهم نرسً، جٌش إلى لٌنضم كسكر إلى الفرس من نجا من توجه     

 مدًدا المعركة إلى ودفعه الجالٌنوس، بقٌادة آخر جًٌشا رستم فجهز المدابن، إلى جابان هزٌمة أنباء الوقت

 ؼٌر المعركة، خوض فً وٌتمهل ٌناور فراح المسلمٌن، مع االشتباك قبل ٌدركه أن األخٌر هذا وتمنى لنرسً،



 31" فً وذلك واسط، قرب كسكر جنوبً الواقعة طٌةالسقا فً بقواته واصطدم كثًٌرا، ٌمهله لم عبٌد أبا أن

 . القاتم الهزٌمة جو فً نرسً وفر علٌه، وانتصر ،"م410 األول تشرٌن 31/ هـ31 شعبان

 أبو فؤرسل السواد، فً حملتهم تكثٌؾ على وحفزتهم للمسلمٌن، المعنوٌة الروح االنتصارات هذه رفعت     

 سبً مرة ألول وتم السواد، قرى على واإلؼارة الفرس، فلول لمطاردة الجٌش من صؽٌرة مجموعات عبٌد

  . الؽنٌمة من كجزء المقاتلٌن على وتوزٌعهم السكان،

 القوات أن وبخاصة منها والحد المسلمٌن، ؼارات مواجهة عن بعجزهم السواد فً القرى أهل شعر     

 . ذمتهم فً وٌدخلوا الجزٌة، لهم ٌإدوا أن على مهادنتهم إلى فاضطروا المنطقة، من انسحبت قد الفارسٌة

 :باقسياثا معركة

 31" فً عبٌد أبو به فاصطدم جابان، فلول من إلٌه انضم بمن وتقوى باقسٌاثا، فً الجالٌنوس عسكر     

 المدابن، إلى وعاد المعركة، أرض من الفارسً القابد وفر وهزمه،" م410 األول تشرٌن 34/ هـ31 شعبان

 . البلد تلك على وؼلبوا السواد، قرى فً المسلمون وانتشر

 :الجسر معركة

 الحقٌقً الخطر مقدار ٌستوعبون بدأوا الذٌن الفرس حفٌظة السواد قرى فً للمسلمٌن الواسع االنتشار أثار     

 وهو جاذوبه بهمن بقٌادة الحٌرة، إلى وأرسلوه مقاتل، ألؾ عشر اثنا قوامه آخر جًٌشا فجهزوا ٌهددهم، الذي

" جاوٌان درفش" الشهٌرة فارس راٌة معه واصطحب الجالٌنوس، ورافقه المسلمٌن، العرب على العجم أشد

 . الفٌلة من وعدًدا الهمم، لتحفٌز

 هٌبتها، ولحكومته الموقؾ، موازنة دولته إلى تعٌد المسلمٌن أمام معركة ٌكسب أن أراد رستم أن وٌبدو     

 . بنفسها وثقتها المعنوٌة، روحها ولجٌوشه

 أمًنا، أكثر مكان فً وٌتحصن ٌتمهل أن الضخمة؛ الفارسٌة باالستعدادات علم عندما عبٌد، أبو رأى     

 الحٌرة، وجهته أن أسماعه إلى تناهً وعندما ، الحٌرة إلى عابًدا فارتحل الفارسً، الجٌش تحركات وٌراقب

 بهمن وصل لمواجهته، واستعد الفرات فعبر الناطؾ، قس إلى وتوجه منها فخرج خارجها، به ٌصطدم أن قرر

 عبٌد أبا بهمن وخٌر الجٌشٌن، بٌن الفرات نهر وفصل المقابلة، الضفة على وعسكر الناطؾ، قس إلى جاذوٌه

 مكاًنا بذلك فخسر حربه، أركان معارضة من الرؼم على اإلسلمً الجانب إلى ٌعبر ٌدعه أو إلٌه، ٌعبر أن إما

 ،"كرة إلى فرة من ومرجع وملجؤ، مجال" فٌه ألن القتالٌة؛ العرب ألسالٌب وفًقا العسكرٌة للعملٌات ملبًما

 على أجرأ ٌكونوا لن" عواطفه به وتحكمت والخدٌعة، المكر أرض من له وتحذٌره بعثه، إذ عمر نصٌحة ونسً

 انفعاالت عن بعًٌدا السلٌم والتخطٌط الهادئ، العقلنً التفكٌر إلى أحوج كان الذي الوقت فً ،"منا الموت

 . العواطؾ

 النزول على أجبرهم ضًٌقا مكاًنا بهمن لهم ترك وقد الؽاٌة، لهذه أقٌم جسر فوق الفرات نهر المسلمون عبر     

ا فٌه ًٌ  علٌهم بذلك ففرض المناورة، ومٌزة واالنتشار، الحركة حرٌة أفقدهم مما والفر، الكر مجال من خال



 بالتراجع جنوده تفكٌر دون ٌحول حتى الجسر قطع حٌن آخر خطؤ عبٌد أبو ارتكب القتال، وأسلوب المعركة،

 . واالنسحاب

 حٌث مبكًرا نتابجها حددت إنها بل كبًٌرا، دوًرا فٌها الفٌلة أدت ضارٌة معركة رحى الطرفٌن بٌن ودارت     

 صفوفهم، ومزقوا بالسهام، الفرس أمطرهم فقد ضٌق، مكان فً هإالء حشر وإذ المسلمٌن، خٌل تجفل كانت

 القادة من عدد مع الفٌلة أقدام تحت عبٌد أبو خللها قتل متكافبة ؼٌر معركة وكانت األلم، عضهم حتى

 المسلمون ٌرتد أن آمًل  للنسحاب فخطط خاسرة، المعركة وأن الموقؾ، حرج المثنى أدرك عندبذ المسلمٌن،

 ٌموتوا حتى العبور من الجنود ومنع قطعه، إلى بادر الثقفً مرثد بن هللا عبد لكن الجسر، فعقد وهدوء، نظام فً

 المسلمون تعرض عندما إذ العسكري، الحقل فً نظر قصر عن مبرهًنا ٌظفروا، أو أمراإهم علٌه مات ما على

 أسرع حٌن فً ٌصبر لم من فؽرق إلٌه، فتواثبوا للفرار، النهر طرٌق سوى أمامهم ٌكن لم متزاٌد قتالً لضؽط

 الجسر، وصل وأعاد هللا، عبد إزاحة من المعركة فً جرح الذي المثنى تمكن وأخًٌرا صبر، فٌمن القتل

 األول تشرٌن 11/ هـ31 شعبان 11" فً المعركة وجرت ألٌس، باتجاه الجٌش أفراد من بقً من مع وانسحب

 . "م410

 بٌن آالؾ أربعة المسلمون وخسر قتٌل، آالؾ ستة تكبدهم من الرؼم على واضًحا، الفرس انتصار كان     

 . المثنى مع آالؾ ثلثة وصمد ألفان، وفر وؼرٌق، قتٌل

 إلى العودة فآثر رستم، ضد ثورة نشوب عن إلٌه وصلت أخباًرا ألن المسلمٌن؛ جاذوٌه بهمن ٌتعقب لم     

 شاه ومردان جابان، هما المنطقة فً قادته من اثنٌن ترك أنه إال األحداث، مجرى من قرًٌبا ٌكون حتى المدابن

 المدٌنة هذه فً وتحصن جندهما، مع وقتلهما وأسرهما ألٌس فً لهما كمن المثنى أن والواقع المسلمٌن، لٌتعقبا

 . الموقؾ جلء بانتظار

 :الجسر معركة على تعقيب

 قٌمة إلثبات حروبهم فً حٌة تجربة وتعد الفرس، أمام المسلمون ٌخسرها معركة أول الجسر معركة كانت -

 .االنتصار لتحقٌق ٌكفٌان ال وحدهما والشجاعة اإلٌمان إن إذ القٌادة، كفاءة

 صحٌحة، أسس تسانده لم إذ المعارك فً له مكان ال القتال، بدء قبل عبٌد أبو أبداه الذي المجرد الحماس إن -

 .سلٌم وتخطٌط

 الحركة، حرٌة من وحرمه ضٌق، مكان فً جاذوٌه بهمن حشره حٌن األمن عنصر إلى عبٌد أبو افتقد -

 .ناجحة معركة لخوض الضرورٌٌن واالنتشار

 المقاتل أن على ٌدل مما المسلمٌن، من أحد أسر من ٌتمكنوا لم فإنهم القتال، فً الفرس تفوق من الرؼم على -

 .رمق آخر حتى ٌقاتل وظل وشدة، حرًجا المواقؾ أشد فً بمٌزاته احتفظ المسلم

 من ومنعتهم المدابن، إلى للعودة الفرس دفعت التً العوامل من كان القتال، فً المسلمٌن ثبات بؤن شك ال -

 .مطاردتهم



 الخلٌفة نصابح وتذكر مستشارٌه، لنصٌحة استجاب عبٌد أبا أن لو أفضل بطرٌقة تدور أن المعركة لهذه كان -

 .له الخطاب بن عمر

 سلسلة كانت أن بعد سجااًل  الحرب وجعلت حٌن، إلى ولكن السابقة، المعارك مكاسب المعركة هذه أضاعت -

 . المتعاقبة االنتصارات من الحلقات متصلة

 ٌكن ولم القرى، على اإلؼارة وهو التقلٌدي، الطابع عبٌد، أبً قدوم قبل الثلث، المسلمٌن معارك على ؼلب -

 .الولٌد بن خالد كقٌادة قٌادة بؽٌاب فارسً جٌش مع واسع جبهوي لصدام مهٌبٌن المسلمون

 إلى جدٌدة إمدادات إدخال دون الجسر معركة فً المسلمٌن هزٌمة بعد مستحًٌل  التقدم استمرار أضحى -

 العراق، أرض على بالتواجد واستمروا المعركة، من نجوا الذٌن المقاتلٌن من الثلثة اآلالؾ إن إذ المعركة،

 . بالجراح إثخانهم عن فضًل  الفتح، بدء منذ إسلمٌة قوة أصؽر شكلوا

 :عمر فعل رد

ا تؤثر أنه إال الفت، بسكون الجسر معركة فً المسلمٌن هزٌمة نبؤ عمر تلقى      ًٌ  ذلك وشق بالػ، بشكل ضمن

 بما جزعٌن المدٌنة إلى تصل واألنصار المهاجرٌن، من الجند فلول بدأت ثم المدٌنة، فً المسلمٌن على أًٌضا

 فً المسلمٌن موقؾ على قلًقا كان أنه إال الناس، ٌواسً وراح الشهداء فنعى ذلك، فٌهم عمر ورأى أصابهم،

 فقام الدقٌق، الموقؾ هذا ٌواجه كً السرعة وجه على إلٌه ٌرسل مدد إلى بحاجة المثنى أن وأدرك العراق،

 فاستجابت لؽزوها، فارس نحو للسٌر ٌدعوها إلٌها رسله وأرسل الردة، قبابل بٌن التعبوٌة حملته بتكثٌؾ

 بزعامة بجٌلة قبٌلة رأسها على العربٌة، الجزٌرة أنحاء كافة من المدٌنة، على تتوافد الحشود وبدأت لندابه،

 الرباب، من تمٌم وبعض واألزد، وكنانة ضبة بنً من أخرى وحشود أشرنا، كما البجلً هللا عبد بن جرٌر

 بضرورة إلقناعها القبابل هذه مع وشدة بحدة، ٌتفاوض أن عمر على وكان وحنظلة، وخثعم هوازن، بن وبكر

 . الشام بلد فً المسلمٌن بجٌوش االلتحاق ٌبؽً كان معظمها ألن الفرس؛ لقتال العراق إلى الذهاب

 إلى النقباء المثنى أرسل أخرى ناحٌة ومن للمثنى، مدًدا العراق أرض إلى ضخمة بحشود عمر دفع وهكذا     

 هلل بن أنس علٌهم النمر نصارى من جموع ضمنهم من وكان العرب، ٌستنفر الحدودٌة المناطق جمٌع

 العرب، إخوانهم إلى االنضمام آثروا وقد بالعراق، مقٌمة أخرى عربٌة وقبابل تؽلب، بنً من وجموع النمري،

  . الجنس رابطة جمعتهم وقد العجم، ضد صفوفهم فً والقتال

 :البويب معركة

 أمرها، فهالهم العراق، إلى تباًعا ترسل كانت التً اإلسلمٌة اإلمدادات أنباء الفرس أسماع إلى تناهت     

 من معها بد ال مرحلة إلى وصلت قد األمور وأن حاسًما، ٌكن لم الجسر معركة فً انتصارهم أن وأدركوا

 بإزالة إال ذلك ٌتحقق وال السلطة، على الداخلً الصراع أتاحه الذي اإلسلمً االنتشار لمقاومة المنظم اإلعداد

 على واتفقا الفارسً، العرش باعتلء الطامع فٌروز، مع خلفه رستم أنهى وهكذا المتجددة، الداخلٌة الخلفات

 اختارا وقد القتال، ساحة إلى ودفعه الهمذانً، باذان بن مهران بقٌادة مقاتل ألؾ عشر اثنا قوامه جٌش تجهٌز



 على وٌقؾ العرب، قوة مدى وٌقدر العربٌة، اللؽة ٌعرؾ فنشؤ العربً، الوسط فً تربى ألنه القابد؛ هذا

 . القتالٌة أسالٌبهم

 قبل، من بهمن انتصار بؤهمٌته ٌفوق انتصار تحقٌق على حرٌص وهو الحٌرة، باتجاه المدابن مهران ؼادر     

 فً إقامته مكان فؽادر به، للصطدام الفور على ٌتحرك أن فقرر الخروج هذا بؤنباء جهته، من المثنى، وعلم

 البجلً هللا عبد بن جرٌر إلى وأرسل المعركة، لخوض اختاره الذي المكان وهو البوٌب، إلى السباخ مرج

 عدد بلػ وقد هند، بدٌر ٌعرؾ مكان فً الشرقً الفرات شاطا على عسكر وصل، ولما المكان، هذا فً لٌوافٌه

 ال المسلمٌن مقابل بسوسا فً وعسكر أًٌضا، البوٌب إلى مهران وسار اإلمدادات، وصول بعد آالؾ ثمانٌة قواته

 .النهر إال بٌنهما ٌفصل

 بهمن خطى ذلك فً متبًعا" إلٌكم نعبر أن وإما إلٌنا تعبروا أن إما: "له ٌقول المثنى إلى مهران أرسل     

 أال المسلمٌن وإلى إلٌه، عهد حٌن عمر بنصٌحة عمل كما عبٌد، أبً خطؤ ٌعٌد أن للمثنى كان وما ،جاذوٌه

 . ظفر بعد إال جسًرا وال بحًرا، ٌعبروا

ا، تسمى رقعة فً األعور دٌر ٌلً مما الملطاط فً ونزلوا البوٌب، إلى الفرس وعبر      ًٌ  ثلثة ومعهم شوم

 معركة رحى فً اشتبكا ثم حاسًما، ٌجعله أن منهما كل ٌحاول للقاء، استعداًدا قواته جمع كل وعبؤ أفٌال،

 وفر جٌشه، وتشتت المعركة، فً مهران وقتل النصر، له كفل مما بالؽة بحكمة المعركة المثنى وأدار طاحنة،

 وسمى دجلة، نهر على موضع وهو السٌب، حتى ٌومٌن مدة المسلمون فطاردهم واضطراب، فوضى فً أفراده

 األعشار؛ ٌوم" م410 الثانً تشرٌن شهر/ هـ31 رمضان شهر" فً حصلت التً البوٌب معركة المسلمون

 . المعركة فً عشرة منهم كل قتل رجل مابة أحصوا ألنهم

 :البويب معركة على تعقيب

 حٌن أخطؤوا الفرس بؤن شك وال الجسر، معركة فً خسارتهم على رًدا البوٌب فً المسلمٌن انتصار ٌعد -

 .فرسانهم من اآلالؾ بفقدان ٌفجعون بهم فإذا شهر، قبل حصل ما تكرار بإمكانهم أن ظنوا

 لهذا لفرس اتخاذا دون ٌحول وأن الجسر، معركة فً أخطاء من ارتكب ما ٌتجنب أن المثنى استطاع -

 حدًثا الفارسً االنتصار ذلك من جعل إنه بل لصالحهم، العسكرٌة العملٌات سٌر فً تحول نقطة االنتصار

ا ًٌ  .أثره وزال وانتهى، مر عرض

 أرض اختار فقد والفروسٌة، الكفاءة من عالٌة درجة على عسكري وقابد محترؾ، جندي أنه المثنى أثبت -

 المناسبة الخطط وضع ثم للعدو، الكمابن لنصب تصلح وهً والبوٌب، الفرات بٌن محصورة وكانت المعركة،

 واقع من وذلك فاعلٌتها، العددٌة األكثرٌة وتفقد فاعلة، تكون أن العدد القلٌلة للقوات ٌتسنى بحٌث األرض لهذه

 العددٌة الكثرة تظل حٌن فً الطرفٌن، من متكافبة أعداد بتواجد ٌسمح سوؾ الذي المحدود المواجهة خط سعة

 كما القرى، فً االقتصاد لمبدأ خرًقا وجودها وٌعد جٌشها، على عبًبا تصبح إنها بل فاعلٌه، دون الخط هذا خلؾ

 والمهارة األعلى، التدرٌب جانب إلى الحالة هذه فً النصر وٌكون األمن، لمبدأ خرًقا للخطر تعرٌضها ٌعد



ًٌا خطؤ مهران ارتكب فقد ذلك، إلى ٌضاؾ الفرس، على للمسلمٌن ذلك كان وقد المٌدان، فً القتالٌة  آخر عسكر

 .االنتصار على قدرته من واثًقا كان ولعله له، الوحٌد الرجعة خط ٌمثل كان الذي الجسر حراسة أؼفل حٌن

 بعد عنه تتحدث الذي موقفها قبٌلة لكل كان حتى مرتفعة، معنوٌة بروح البوٌب معركة المسلمون خاض -

 أو الجسر، ٌوم عن الحدٌث تجنب الحرب على ٌحثهم بالمسلمٌن المثنى خطب وعندما به، وتفاخر المعركة

  . الهزٌمة لهم ٌذكر ال أن كبرى معركة أبواب على وهو حرًٌصا، كان بؤنه شك وال به، التذكٌر

 بل ذلك، مشابهة ظروؾ فً خاضوها التً البوٌب تجربة وأثبتت الجسر، معركة أخطاء من المسلمون استفاد -

 والمؽلوب الؽالب، تبادل أي معكوس، بشكل إنما بحذافٌرها الجسر معركة مشاهد ٌعٌد أن استطاع المثنى إن

 قواتهم سحب فً الفرس ٌنجح لم حٌن فً جٌشه، من تبقى من مع االنسحاب فً نجح أنه عن فضًل  أوضاعهما،

 . حجمها ضخامة على وأبٌدت تبددت بل البوٌب، فً

 فٌاضة، محبة بهم ربطته حٌث بقواته المعركة مٌدان فً كقابد المثنى التصاق االنتصار عوامل بٌن من كان -

 وٌحرك توجٌهاته، وٌعطٌهم ٌحمسهم راٌاتهم، على الشموس بفرسه وطوافه معهم، أحادٌثه خلل من وذلك

 على ٌإثر أن ٌمكن حادث أي ملحظة عن ٌؽفل وال دابرة، والمعركة بٌنهم طوافة عن فضًل  مشاعرهم،

 المقاتلٌن، على ذلك أثر ورأى قاتلة، إصابة مسعود أخوه أصٌب حٌن فعل ما ذلك من فٌستدركه، معنوٌاتهم،

 ٌرعكم ال المسلمٌن معشر ٌا: "فقال المقاتلون، تحتها ٌنضوي حتى الراٌات ورفع القتال، مواصلة منهم فطلب

 راٌاتكم ارفعوا: "بالشهادة مستبشًرا نفسه عن قوله هذا عن ٌقل وال ،"هكذا خٌاركم مصارع فإن أخً، مصرع

 ".مصرعً ٌهولنكم ال هللا، رفعكم

 :هدفٌن لتحقٌق وذلك الفرس، مع الجبهة عمق إلى السراٌا بعض المثنى أرسل -

 كسكر، بٌن فٌما الؽارات ٌشنون المسلمون فراح التجمع، إعادة من ومنعها وإرباكها، العدو قوى تشتٌت: األول

 وامتدت العراقً، الجنوب جمٌع فشملت والعال، الفللٌج أرض من واالها وما التمر، عٌن إلى الفرات وجنوبً

 مسلم بمثلها ٌحظ لم بحٌث كثًٌرا وسبوا فؽنموا المدابن، من مرأى على ساباط وبلؽوا وصفٌن، تكرٌت حتى

 .قبل من مقاتل

 الؽنٌة العراق وأسواق السواد، قرى المسلمون فهاجم قواته، لتموٌن الضرورٌة األقوات على الحصول: الثانً

  .وبؽداد الخنافس، مثل

 :السلطة يزدجرد تولية- الفرس فعل رد

 الهزابم إن إذ فارس، فً الحاكمة الدوابر فً فعل رد العراق، أرض شهدتها التً السلبٌة لؤلحداث كان     

 الدولة مواقؾ ساد الذي االرتباط أن واضًحا وبدا وعاجزة، هرمة دولة فً التوازن فقدان إلى أدت المتكررة

 عبر الخطر لوقؾ النادرة الفرصة ضٌاع إلى أدى العراقٌة، ممتلكاتها فً اإلسلمً العسكري الوجود إزاء

 تجر لم األمور أن وأدركوا الموقؾ، لخطورة الفرس حكام فتنبه والمترددة، الحذرة المجابهة من أعوام ثلثة

 . المدابن سوى وتكرٌت وساباط، بؽداد بعد ما إذ طٌب، نحو على



 فً ٌقودهم حاكم رجل إلى بحاجة أنهم فرأوا المؤزق، من للخروج السبل أنجح الختٌار الحكم أركان وتشاور

 قابًدا رستم فعٌن الثالث، ٌزدجرد وهو كسرى، بن شهرٌار بن ٌزدجرد ونصبوا آزرمٌدخت، فعزلوا الحرب،

 جند فسمى عسكرٌة، حامٌات علٌها وعٌن والثؽور، المسالح وجدد الجنوب، فً المسلمٌن بؤمر وكلفه للجٌش،

 . األبلة وجند والمسالح، واألنبار الحٌرة،

 المعنوٌة الروح رفع كما التمزق، حالة إنهاء إلى فارس، فً الحكم شبون على القٌمٌن بٌن التفاهم، هذا أدى     

 الدهاقنة وقام معهم، الصلح عقود وفضوا للمسلمٌن، الجزٌة دفع عن فتوقفوا السواد، فً والسكان للدهاقنة،

ا دعمها ثم واسعة، فلحٌة انتفاضة بتنظٌم ومقاتلة، جنود من لدٌهم كان من بمساعدة ًٌ ا ماد ًٌ  قبل من ومعنو

 موحد جٌش تنظٌم واقع من المدابن اتخذتها التً اإلجراءات مع مواز بشكل االنتفاضة هذه وسارت المدابن،

 .للمسلمٌن التصدي بهدؾ رستم قٌادة تحت

 جنوبً فً السلبٌة التطورات بمواجهة للبدء الضرورٌة األولى الشروط ٌزدجرد حقق وهكذا     

ًٌا تطوًرا حكمه حول االلتفاؾ وجسد اإلمبراطورٌة،  وضع فً نوعٌة انعطافة وولد الفارسً، الجانب لدى جد

 وطرد شامًل، فتًحا العراق لفتح واسعة منظمة عملٌة إلى باالنتقال البدء وكان الفارسٌة، الجبهة على القتال

 . اإلسلمً الجانب لدى االنعطافة هذه محتوى منه الفرس الحكام

 به تسمح مما أكثر التقدم فً توؼل أنه أدرك الذي المثنى، للفرس والعسكرٌة السٌاسٌة، الصحوة هذه أثارت     

 النصح منه ٌطلب الخلٌفة إلى فكتب قواته، على مضاًدا هجوًما الفرس ٌشن أن وتوقع به، االحتفاظ قوته،

  . والرأي

 :القادسية معركة

 الهابلة الفارسٌة الحشود أنباء ٌتلقى وهو القلق، شدٌد وكان قدره، حق بالفرس االصطدام خطر عمر قدر     

 القٌام لها ٌتاح أن دون الخلفة صالح لؽٌر ٌكون أن الوقت وكاد المسلمٌن، معسكر حٌث الحٌرة نحو المتقدمة

 .اتخذتها التً السرٌعة التدابٌر لوال العراق؛ فً قواتها وإنقاد القلق، هذا لتبدٌد ما بدور

 بتطبٌع اكتسبها التً الهابلة البشرٌة الموارد بؤن مقتنًعا الفارسٌة الجبهة على التراجع عدم عمر قرر لقد     

 لتكوٌن كافٌة الشام؛ فتوح من منها االستفادة ٌمكن التً الجٌدة المادٌة الموارد وكذلك الردة، قبابل مع العلقات

 . الفارسً التحدي لمواجهة متٌنة قاعدة

 إلى الجدٌة الجهود تحولت حتى المسلمٌن، لصالح تتحول الشام بلد فً الصراع كفة كادت ما لذلك     

 بملوك العجم ملوك ألضربن وهللا: "وقال ٌدٌه، بٌن والقٌادة والمبادرة المسبولٌة، زمام الخلٌفة وحصر العراق،

 . "العرب

 أولى كخطوة العراق فً اإلسلمٌة القوات انتشار إعادة تقرر الصحابة، كبار مع مستفٌضة مشاورات وبعد     

 ٌؤمره المثنى إلى عمر فكتب المعركة، مٌدان إلى جدٌدة قوى قذؾ بانتظار الفرس ٌد على اإلبادة خطر لتجنٌبها

 الجزٌرة حدود على األعاجم تلً التً المٌاه فً وٌتفرق البر، إلى وٌتنحى األعاجم، ظهري بٌن من بالخروج

 صحراء أول من المٌاه فً فتفرقت ؼضً، إلى وشراؾ بالجل، قواته ووزع قار، بذي المثنى فنزل العربٌة،



 التعبوٌة سٌاسته بتكثٌؾ عمر وقام بعض إلى بعضهم ٌنظر مسالح القطقطانة، إلى ؼضً من آخرها إلى العراق

 على قادر كل ٌجمع وأخذ العراق، إلى به ٌقذؾ سوؾ الذي الجٌش فً االنخراط على وحثها الردة، قبابل بٌن

 إلى معه وذهبت السواد، فً الولٌد بن خالد مع كانت التً المقاتلة القبابل جمٌع أمر ثم والقتال، السلح حمل

 . هناك المسلمٌن بجٌوش وااللتحاق العراق، إلى بالعودة الشام،

 قٌادتهم على فعزم العربٌة، الجزٌرة أنحاء كافة من علٌه تدفقوا مقاتل آالؾ بضعة عمر لدى اجتمع وهكذا     

ا فاستدعى بنفسه، ًٌ  فجر وقد العراق، ناحٌة وتوجه المدٌنة من وخرج الخلفة، أمور وسلمه طالب، أبً بن عل

 إلى السفر منازل أول وهو صرار، إلى ووصل القتالٌة، وحداته بٌن عاًما حماًسا اإلسلمً للجٌش عمر ترإس

 . هناك ماء على وعسكر العراق،

 المصلحة مع ٌتلءم ال بنفسه المعركة أرض إلى المإمنٌن أمٌر ذهاب فً رأوا الصحابة كبار أن وٌبدو     

 تعٌٌن التشاور بعد وتقرر العراق، إلى الذاهب للجٌش قابًدا وٌعٌن المدٌنة، فً ٌبقى أن علٌه فعرضوا العامة،

 العملٌات فً والمشاركٌن النبً، من المقربٌن الصحابة أحد وهو ،5للحملة عاًما قابًدا وقاص أبً بن سعد

 وراء العراق فً المسلمون بها ٌمر التً الصعبة والظروؾ كفاءته وكانت ومكة، المدٌنة بٌن األولى العسكرٌة

 واقع من والحذر الحٌطة، سبٌل على كلها الحملة أمور بزمام الخلٌفة، أمسك فقد ذلك، ومع المهمة، لهذه اختٌاره

 العسكر وتقسٌم المعركة وإدارة الجٌش، بتحركات تتعلق قابده إلى باستمرار والتوجٌهات األوامر إرسال

 .الخاصة توجٌهاته دون عمل على ٌقدم سعد ٌكن ولم األمور، من وؼٌرها

 العراق، قاصًدا وأبناءهم، نساءهم معهم اصطحبوا مقاتل آالؾ أربعة رأس على المدٌنة من سعد خرج     

 . فٌها وعسكر زرود إلى فوصل المقاتلٌن، من المدٌنة على ٌتوافد بمن ٌردفه عمر وكان

 متؤثًرا توفً إذا ٌطل لم مقامه لكن الحٌرة، إلى مًعا لٌتقدما سعد قدوم ٌنتظر قار ذي فً آنذاك المثنى كان     

 فً العسكرٌة تجارٌه خلصة تتضمن لسعد وصٌة كتب قد وكان الجسر، معركة فً بها أصٌب التً بجراحه

 . إلٌه بها ٌعجل أن المعنى أخاه وأمر العراق،

 إقلٌم خلل من العراق أرض اختراق طرٌق عن المدابن دخول تستهدؾ السابقة اإلسلمٌة الحملت كانت     

 أبً تفكٌر عن ٌؽب لم ذلك ومع الساسانٌٌن، عاصمة على للوثوب المتقدمة القاعدة اإلقلٌم هذا ٌعد إذ الحٌرة،

 كٌؾ ذكرنا وقد العرب، وشط األبلة منطقة أهمٌة وقادتهما، بعد، من الخطاب بن وعمر قبل، من الصدٌق بكر

 حامٌة فٌه ٌترك فكان الثؽر، ذلك أمر خالد ٌؽفل ولم األبلة، من العراق ؼزو ٌبدأ أن الولٌد بن خالًدا بكر أبو أمر

 الخطة ٌنتهج المثنى ورأٌنا الفارسٌة، الجٌوش تحركات ومراقبة التخوم، تلك من جٌشه أمن لحفظ عسكرٌة

 كتب لذلك جنوًبا، البصرة بجبال ؼضً إلى شمااًل  القطقطانة بٌن ما قواته فنشر العراق، من انسحب حٌن نفسها

 وٌكون بحٌاله، ٌكون ترضاه رجًل  الهند فرج إلى ابعث أن: "شراؾ إلى زرود من خروجه أثناء سعد إلى عمر

 فتمركز فارس، خمسمابة رأس على شعبة بن المؽٌرة سعد فؤرسل ،"التخوم تلك من أتاك إن شًء من لك ردًءا

 المثنى، أرسله أن منذ هناك زال ما البجلً هللا عبد بن جرٌر كان حٌث البصرة، تجاه بالصحراء ؼضً فً

 بن شرٌح فاختص المؽٌرة، ٌفعل سوؾ وكذلك الحٌرة، باتجاه المتقدمة سعد قوات إلى ٌنضم سوؾ جرًٌرا ولكن



 وازحاأل إلى ومضى المجاورة، المناطق على ٌؽٌر وكان األبلة، ثؽر فً بالتمركز بكر بن سعد بنً أحد عامر

 . إٌران أرض من

 أن بالذكر والجدٌر مقاتل، ألؾ وثلثٌن بضعة تعداده بلػ جٌش تشكٌل التدابٌر هذه جملة محصلة كانت     

 المرحلة، هذه فً المسلمٌن لجٌوش األساسٌة التنظٌمٌة األشكال بوضع قاما الجٌش لهذا بتنظٌمهما وسعًدا عمر،

ا بلورت كما عمر، لدٌوان التنظٌمً األساس قرٌب عما ستؽدو وهً ًٌ  واضًحا بدا حٌث المقاتلٌن لدى جدًٌدا وع

 بؤكملها، الفارسٌة لؤلراضً شامل ؼزو إلى مدٌنة أو قرٌة، ؼزو من باالنتقال الؽنابم من االستفادة رقعة توسع

 . الكامل الربح أو الكامل، الخسران إما هً اآلن المعادلة وأن

 حروبه، فً بمضمونها لٌستؤنس المثنى وصٌة سلمه الذي حارثة بن المعنى شراؾ، فً وهو سعد، استقبل     

 دارهم، عقر فً ومؤلهم أمرهم استجمع إذا فارس، أهل من -المسلمٌن ٌعنً- وعدوهم عدوه ٌقاتل أال: "وفٌها

 هللا ٌظهر فإن العجم؛ أرض من قدرة وأدنى العرب، أرض من حجر أدنى على أرضهم حدود على ٌقاتلهم وأن

 أرضهم؛ على وأجرأ بسبٌلهم، أعلم ٌكونوا ثم فبة، إلى فؤووا األخرى تكن وإن وراءهم، ما فلهم علٌهم المسلمٌن

 . "علٌهم الكرة هللا ٌرد أن إلى

 حٌث المثنى، كتاب تضمنه ما تماثل عسكرٌة نصابح ٌتضمن كتاًبا بشراؾ وهو سعد إلى عمر وكتب     

 :قاعدتٌن على تقوم عسكرٌة خطة له فوضع الفرس، مع السابقة الحروب تجارب من استفاد

 المسالك وبٌن الصحراء، بٌن الطبٌعٌة الحدود على ٌكون أن على المعركة لخوض مناسب مكان اختٌار: األولى

 إال وراءهم لٌس ألنه علٌهم؛ الدابرة دارت إذا المسلمٌن لجٌش الرجعة خط وٌحفظ المابٌة، والمسطحات

 ستعرقل ألنها علٌهم؛ الدابرة دارت إذا الفرس على نكبة المابٌة العوابق هذه تكون حٌن فً الصحراء،

 .انسحابهم

 قوة حشد الفرس على ٌتعذر بحٌث الفارسً للجٌش المٌدانٌة القوة على تقضً حاسمة المعركة تكون أن: الثانٌة

 . بعدها أخرى

 وتحوي الحصٌنة، فارس مسالح من القرٌة هذه وكانت كطلٌعة، 0العذٌب إلى الحوٌة بن زهرة سعد أرسل     

 فؤنزل إثره، فً سعد وارتحل هجروها، قد الفرس ألن قتال؛ دون دخلها إلٌها وصل ولما الفرس، أسلحة مخازن

 إلى وصل حتى تقدمه تابع ثم اللٌثً، هللا عبد بن ؼالب بقٌادة عسكرٌة حامٌة فٌها ووضع المسلمٌن، نساء فٌها

 الجبهة، بتلك المرور مفتاح وهً العتٌق، قنطرة أمام زهرة عسكر حٌن فً قدٌس، بحصن فتمركز القادسٌة،

 . الخلٌفة أوامر على بناء وذلك

 تخوم على متمركز أنه وبخاصة الضخمة، لقواته التموٌنٌة المواد تؤمٌن مشكلة األمر بداٌة فً سعد واجه     

 الزكاة من" هللا سبٌل" سهم على اعتماًدا ٌلزم بما الخلٌفة ٌمدهم أن تقرر المدٌنة مع مشاورات وبعد الصحراء،

 على ؼارات من ٌشنه ما واقع من الجٌش ٌإمنه ما إلى باإلضافة العربٌة، الجزٌرة شبه قبابل تإدٌها التً

 .واألنبار كسكر بٌن العراق نواحً



 لجٌش قابًدا رستم عٌن ٌزدجرد أن الحٌرة، أهل من ذلك، خلل وعلم القادسٌة، فً شهر مدة سعد أقام      

 المدابن، فً ٌبقى أن فضل إذ آخر، رأي له كان الفارسً القابد أن والواقع المسلمٌن، بمحاربة وأمره فارس،

 . الجالٌنوس إرسال واقترح بالحرب، التسرع عدم فً رأٌه الفارسً اإلمبراطور على وعرض

 بهدؾ وذلك أحٌاًنا، شدٌدة كانت السواد، قوى على بؽارات القٌام للمسلمٌن الزحؾ فً التردد هذا أتاح     

 فؤثر أكلها، الؽارات هذه آتت أخرى، جهة من الفرس على استنزاؾ حرب وشن جهة، من التموٌن مواد تامٌن

 لم إذا للمسلمٌن باالستسلم وهددوا بٌزدجرد، استؽاثتهم فكثرت والدهاقنة، السكان على والنفسً المادي ضؽطها

 . السرعة وجه على الملك ٌنجدهم

 إلى فسار المسلمٌن، لمحاربة المدابن من فوًرا بالخروج رستم ٌزدجرد فؤمر تردد، كل التهدٌد هذا قطع     

 عن اإلحجام ٌتنازعه منها الخروج عن بتثاقل أشهر أربعة ومكث فٌها، وعسكر الحٌرة طرٌق على ساباط

 لم إذ العراق، من وٌطردهم علٌهم، ٌقضً المسلمٌن مع سافرة معركة لخوض واالندفاع الخسارة، خشٌة القتال

 الفارسٌة االستعدادات من الرؼم على ذهنه، عن ؼابًبا هإالء لصالح المابل العسكري الموقؾ تقدٌر ٌكن

 أن منه ظًنا تمهل لعله أو الخسارة، فٌه قدر الذي الوقت فً النصر رجح قد ٌكون أن المستبعد ومن الضخمة،

 إلى وصل وأخًٌرا بلدهم، إلى فٌنصرفوا المقام، طول ٌسؤموا أو تكفٌهم، مإونة ٌجدوا لم إذا المسلمون ٌهن

 . المسلمٌن مقابل فً فٌها وعسكر القادسٌة،

 نصفهم مقاتل ألؾ وعشرٌن مابة البالؽة الضخمة بقواته اإلقلٌم ٌجتاح رستم بدأ حٌث خطًٌرا، الموقؾ كان     

 بحوزة كانت التً األسلحة إلى قٌاًسا المتطورة الحربٌة واألدوات بالفٌلة، معززٌن الدارعٌن، الفرسان من

ا، ملحوًظا، كان فالتفوق المسلمٌن، ًٌ  مستوى إلى االرتقاء باستطاعتهم ٌكن لم أنهم إال الفرس، لمصلحة نظر

 وانحدرت االنهٌار، من كبًٌرا حًدا آنذاك الساسانً النظام بلػ فقد المسلمٌن، لدى األقوى السلح وهً القضٌة،

ا والمرتبطة ٌزدجرد، حول التفت التً الحاكمة الفبة مصالح لتخدم المجتمع قٌم معه ًٌ  رجال كبار بمصالح عضو

 . والشعب النظام بٌن التباعد من حالة ولد مما الدٌن،

 :المعركة سبقت التي المفاوضات

 ٌناظرونه، من الفرس صاحب إلى ٌبعث بؤن عمر فؤجابه المٌدانً، الموقؾ له بشرح عمر إلى سعد كتب     

 الوفد بٌن جرت التً المباحثات لكن الخلٌفة، ألوامر سعد فامتثل. القتال على اإلقدام قبل اإلسلم إلى وٌدعونه

 علٌه عرض عندما الفارسً الملك ؼضب وقد بالفشل، انتهت وٌزدجرد، المزنً مقرن بن النعمان برباسة

 العرب عد وقد وبطانته، حاشٌته أمام كبرٌاإه جرحت وقد الحرب، أو الجزٌة، أو اإلسلم: ثلث إحدى النعمان

 كنا وقد منكم، بٌن ذات أسوأ وال عدًدا أقل وال أشقى، كانت أمة األرض فً أعلم ال إنً" الناس وأسوأ أشقى،

 فل لحق عدد كان فإن لهم، تقوموا أن تطمعون وال فارس تؽزوكم ال فٌكفونناكم، الضواحً قرى بكم نوكل

 علٌكم وملكنا وكسوناكم، وجوهكم، وأكرمنا خصبكم، إلى قوًتا لكم فرضنا دعاكم الجهد كان وإن منا، ٌؽرنكم

 . بكم ٌرفق ملًكا



 خوض فً رستم تردد ؼمرة ففً السفراء، وتبادال القتال، قبل ورستم سعد بٌن مكثفة اتصاالت وجرت     

 الصلح، بشؤن ٌفاوضه عنده من رجل إرسال منه ٌطلب سعد إلى برسالة بعث المسلمٌن، مع سافرة معركة

ٌ ًا سعد فكلؾ  أو الجزٌة، أو اإلسلم: ثلث من واحدة ٌختار أن علٌه فعرض المهمة، بهذه عامر بن ربع

 بفصاحته المشهور شعبة بن المؽٌرة آخرهم كان القابدٌن بٌن الرسل وترددت أٌام، ثلثة وأمهله الحرب،

 السابق، اإلسلمً العرض إطار عن تخرج لم التً المناقشة أثناء رستم حفٌظة إثارة من تمكن وقد وبلؼته،

 أو اإلسلم تقبل لم إن: "المؽٌرة علٌه فرد بلدهم، إلى العودة مقابل العطاٌا المسلمٌن منح رستم عرض فٌما

 نقتلكم حتى ؼًدا الصبح ٌرتفع ال: "بالشمس وأقسم ؼضًبا، رستم فاستشاط ،"للسٌؾ الحكم فسٌكون الجزٌة،

  . والمهادنة الصلح آمال كل وانتهت وانصرؾ، المؽٌرة فنهض ،"أجمعٌن

 :المعركة أحداث

 على الجزٌة العرب ٌفرض أن أصحابه على عظم كما رستم، نفس فً والؽٌرة الحمٌة، المؽٌرة حدٌث أثار     

 نعبر أن وإما إلٌنا، تعبروا أن إما: "له ٌقول سعد إلى وأرسل للقتال، فوًرا باالستعداد أوامره فؤصدر الفرس،

 موقعه إلى مطمبًنا مكانه فً بقً لذلك ذهنه، فً ماثلة الجسر ومعركة النهر، ٌعبر أن لسعد كان وما ،"إلٌكم

 النهر، ٌعبر أن من لرستم بد ال وكان ظهره، وراء والصحراء ٌمٌنه، عن سابور وخندق أمامه النهر ٌحمٌه

 الموقع بهذا ٌحتفظ أن قرر سعًدا ألن المسلمون؛ فضاٌقهم لٌعبروها، القنطرة نحو تتوجه الفرس جموع وبدأت

 مواقع إلى االنتقال لهم ٌتٌح كما علٌهم، الدابرة دارت إذا للفرس سهًل  مخرًجا ٌعد إذ العسكرٌة، ألهمٌته نظًرا

 فطمروا جنوده أمر ثم اللٌل، جن حتى رستم تمهل لذلك المسلمٌن، أمام تالٌة معارك فً الصمود لهم تتٌح أخرى

 . علٌه وعبروا والقصب بالتراب، العتٌق

 على والجالٌنوس المٌمنة على الهرمزان فوضع اآلخر، تلو الواحد صًفا عشر ثلثة فً قواته رستم عبؤ     

 وعٌن الفخم، سرٌره فٌها نصب قبة لنفسه وضرب بالقلب، هو واختص المٌسرة، على مهران ووضع ٌساره،

 المٌسرة وفً القلب، مإخرة فً الفٌلة ووزع ٌساره، على وبٌرزان الجالٌنوس وبٌن بٌنه، الوسط فً بهمن

 بداًل  مستحدث نظام وهذا المدابن، إلى المعركة أخبار إلٌصال قصٌرة مسافات على الرجال ووضع والمٌمنة،

 . التقلٌدي البرٌد نظام من

 عمرو بن عاصًما ووضع المقدمة، على التمٌمً حوٌة بن زهرة فعٌن قواته، سعد عبؤ المقابل، وفً     

 صاحب وعٌن الكندي، السمط بن شرحبٌل ومٌسرة العبسً، المعتم بن هللا عبد مٌمنة بٌن الوسط فً التمٌمً

 فً الجند بٌن فخلط والفجوات، المسافات وشؽل ،-المبارزة- الطراز على األسدي مالك بن سواًدا الطلبع

 . الٌومً البرٌد على بالمدٌنة اتصاله فً واعتمد والمٌسرة، والمٌمنة القلب،

 ٌنهار فسوؾ القادسٌة، فً المسلمٌن رستم ٌضرب لم فإذا المعركة، نتٌجة على ٌتوقؾ فارس مصٌر كان     

 .المسلمٌن للقاء شوًقا ٌتحرقون الفرسان كان لذلك الفرس، هٌبة وتزول األكاسرة، سلطان

 الحركة عن عاجًزا فكان النساء، عرق من ٌشتكً كان ألنه المعركة؛ فً الجٌش مع سعد ٌشترك لم     

 وتوجٌه المعركة، سٌر على وأشرؾ وسادة، على واستند القادسٌة، فً قدٌم ملكً قصر فً فتمركز والمشً،



 والتحم.  أوامره تتضمن عنه، قابًدا عٌنه الذي عرفطة بن خالد إلى بها ٌرمً كان التً الرقع بواسطة المقاتلٌن

 الطرفان تبادل الٌوم، ونصؾ أٌام، ثلثة استمرت طاحنة معركة رحى فً العراق أرض على قابدٌن أقدر

 . فراره أثناء الجالٌنوس قتل كما المعركة، فً رستم وقتل ،المسلمٌن بانتصار وانتهت والهزٌمة، النصر خللها

 :المدينة إلى الفتح رسالة

 العربٌة الجزٌرةشبه  أرجاء كافة فً الناس كان العام، اإلسلمً الوضع على القادسٌة معركة ألهمٌة نظًرا     

 المدٌنة ظاهر إلى صباح كل ٌخرج كان لذلك قلًقا، الناس أشد عمر وكان نتابجها، لمعرفة شوًقا أخبارها ٌتابعون

 . منزله إلى رجع النهار انتصؾ فإذا القادسٌة، أهل عن الركبان وٌسؤل األخبار، ٌتلمس

 تفاصٌل له وٌشرح القادسٌة، بفتح ٌبشره للنتصار، التالً الٌوم صباح فً عمر إلى كتب سعًدا أن والواقع     

 . التواضع من بشًء اإلنجاز هذا على وعلق الناس، على قرأها الرسالة عمر تسلم وعندما ، قتال من جرى ما

 والعلقة الؽنابم، تقسٌم مثل الفتح، عملٌة عن ناتجة جدٌدة مشكلة واجهته كلما عمر إلى ٌكتب سعد استمر     

 . حلها قرار إلٌه فٌرسل الفرس، وساندوا المسلمٌن، مع الصلح عهود نقضوا الذٌن المفتوحة البلد أهل مع

 أن سعًدا عمر فؤمر ألفٌن، الراجل ونصٌب آالؾ، ستة الفارس نصٌب كان الؽنابم، بتقسٌم ٌتعلق ففٌما     

 فٌما وأما،  القرآن حملة ٌعطً بؤن أمره كما خمسمابة، منهم واحد كل فزاد العطاء، عند البلء أهل ٌفضل

 :قسمٌن إلى قسمهم فقد المفتوحة، البلد أهل مع بالعلقة ٌتعلق

 .الجزٌة وعلٌهم الذمة، فلهم الفرس، ٌساعد ولم عهده على استمر من: األول

  . قتلهم فٌجب القتال، فً واسندهم الفرس ٌخالؾ ولم استكره، أنه ادعى من: الثانً

 :  القادسية معركة على تعقيب

 الموارد، وتنظٌم القوى، حشد وبخاصة اللزمة، االستعدادات إتمام قبل المعركة فً الدخول فً عمر ٌبادر لم -

 الخطباء، بحشد خاًصا اهتماًما واهتم المطلوبة، للمعركة المتاحة للموارد واقعٌة بدراسة فارس مع حربه بدأ لقد

 .بطًٌبا القادسٌة إلى سعد تقدم كان لذلك الحرب، فً معنوي أثر من لهإالء لما القبابل ورإساء والشعراء

 مٌدانٌة دراسة سعد وبٌن بٌنه، المتبادلة الرسابل فتضمنت ناجحة، معركة فً الدخول متطلبات عمر درس -

 هو هذه بصفاته الموقع اختٌار وكان ومسافاتها، ومداها، طبٌعتها، حٌث من العملٌات ومنطقة المعركة، ألرض

 خطط المٌدانٌة، الصورة توضحت أن وبعد منها، واستفادت كلها مزاٌاه على فاعتمدت القادسٌة، لمعركة أساس

 .العسكرٌة للعملٌات

 السواد أنهار وأمامها العربٌة، الصحراء ووراءها بالسواد، الصحراء التقاء عند القادسٌة أرض كانت -

 وتعذر األنهار، بٌن الفرس انحصر المسلمٌن، لصالح المعركة كانت فإذا والزرع، بالمٌاه المؽمورة وبطابحه

 فخط المسلمٌن، على الدابرة دارت إذا أما للمسلمٌن، سهًل  هدًفا ٌجعلهم مما االنسحاب، الكثٌفة قواتهم على

 .الخصم فٌها ٌتوه التً الصحراء على مفتوح رجعتهم



 لم ثم هإالء، ٌعبر أن قبل فٌها مواقعهم فاتخذوا المعركة، أرض إلى الوصول فً الفرس المسلمون سبق -

 حٌن القتالٌة وظروفها المعركة، مكان علٌهم ففرضوا ،مرًٌحا استٌعاًبا ٌستوعبهم مناسًبا متسًعا لهم ٌتركوا

 .ناجحة معركة لخوض الضرورٌٌن واالنتشار الحركة، حرٌة من حرموهم

 من حرمتهم كما فتضاٌقهم الفرس، وجوه تقابل كانت الشمس أن الطرفٌن، تمركز مواقع دراسة من ٌتبٌن -

 .المسلمٌن ظهور فً هً بٌنما الرإٌة، وضوح

 درجات أعلى المقاتلٌن منحت ٌتزعزع، ال قوي إٌمان على قابمة مرتفعة، بمعنوٌات المسلمون تمتع -

 مزدوًجا، أثًرا أحدث مما المعركة من وأخرجوها المقاتلٌن، وعلٌها والمدربة المدرعة، الفٌلة فهاجموا الشجاعة،

 كما الرهٌب، سلحهم وٌعدونها علٌها، ٌعتمدون كانوا ألنهم بخروجها؛ الفرس فجع كما منها المسلمون ارتاح إذ

 .الدارعٌن وفرسانهم الفرس، المشاة من الهابلة األعداد واجهوا

 ونوعٌته، والسلح العدة وأفضلٌة جانبهم، إلى العددٌة الكثرة كانت للمسلمٌن، تكن لم بممٌزات الفرس تمتع -

 رستم، فً تمثلت والعسكرٌة القٌادٌة، الكفاءة من عالٌة ودرجات الفرسان، من ألًفا وستون الفٌلة، وسلح

 حٌث سٌاسً واستقرار وؼٌرهم، ومهران وبٌرزان، جاذوبه وبهمن والجالٌنوس، الهرمزان حربه، وأركان

 البٌزنطٌٌن مع أخرى جبهات على الدولة حروب توقؾ مع وٌإازرونه ٌنصرونه، ٌزدجرد حول الجمع التؾ

 .اإلمكانات تلك كل على المسلحة المإمنة القلة انتصرت فقد كله ذلك ومع دٌارهم؛ فً ٌقاتلون وؼٌرهم،

 قادة أحد عمرو بن عاصم قٌام ذلك من تذكر للمعركة، التحضٌر أثناء والتشجٌع الحماسة، خطب كثرت -

 . والقتال الصبر على المقاتلٌن فٌها حث مإثرة، خطبة ألقى الذي القادسٌة،

 المسلمٌن خروج أن إلى واضحة إشارة القتال، بدء قبل ورستم سعد، بٌن المتبادلة والسجاالت الخطب تشٌر -

 واصطدامهم جهة، من مستمرة متبادلة وعلقات بٌنهم، فٌما ٌومً اندماج من ذلك عن نجم وما الصحراء، من

ا أدى أخرى؛ جهة من الحضارة فً الممعنٌن الفرس مع والثقافً الحضاري ًٌ  وعً تشكٌل بداٌة إلى تدرٌج

 لعملٌة إفراًزا الجدٌد الوعً هذا ٌكن ولم الضٌق، القبلً الوعً حدود ٌتجاوز وشامل عام، إسلمً- عربً

ا، بناء تؤثًٌرا فٌها، ومإثًرا لها مدعًما عامًل  أًٌضا وإنما التوسع، ًٌ  برقٌهم نافروا قد الحضارة أهل كان إذا وإٌجاب

 على رده فً شعبة بن المؽٌرة فعل كما أقروه بل ذلك، ٌنكروا لم العرب فإن ببداوتهم، العرب وعٌروا وتفوقهم،

 به، تحتمً وراحت العربٌة، القبابل اعتنقته الذي اإلسلمً الدٌن فكان العربٌة، الحال بدل ما طرأ لكن رستم،

 وبالتالً ورسالة، دٌن أصحاب العرب ؼدا وهكذا توسعها، لمتابعة تحتاجها التً والثقة العزة، منه وتستمد

 سٌاسً مكون إلى ٌتحول اإلسلمً الدٌن أخذ الصورة هذه وعلى الفتوح، لعملٌات المبرر كانت ثقافة، أصحاب

 سلحها إلى باإلضافة معنوي سلح إلى تحتاج كانت التً الفاتحة للشخصٌة والحضارٌة الثقافٌة، للهوٌة

 . بعامة اآلخرٌن لملك ؼزوها مشروعٌة ولآلخرٌن لها ٌبرر المادي،

 جدًٌدا نصًرا التارٌخ وسجل قٌادته، مركز سعد اتخذ حٌث فارس، باب بؤنها الجاهلٌة فً القادسٌة عرفت -

 انهٌار وبالتالً فارس، لبلد الحقٌقٌة الفتوح عملٌة بداٌة سجل كما والمتلحمة، المنسجمة المسلمٌن لقوات



 والتوؼل بالتدخل، للمسلمٌن سمحت التً الكبرى التارٌخٌة الفرصة ووفرت الساسانٌة، الفارسٌة اإلمبراطورٌة

 . وقت مسؤلة رستم، هزٌمة بعد البلد إخضاع مسؤلة وؼدت كبٌرة، عقبات دون الفارسٌة األراضً عمق فً

 واالضطراب الٌؤس، زٌادة إلى رستم مقتل وأدى الفارسً، للجٌش المٌدانٌة، القوة تحطٌم من المسلمون تمكن -

 . الفارسً المجتمع فً

 .الٌرموك  مع ودورها أهمٌتها فً القادسٌة تساوت -

 . اإلسلم بعضها واعتنق المسلمٌن، طاعة إلى الشمال فً الضاربة العربٌة القبابل بعض عادت -

 


