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 اإلهداء



البرشي الجهد هذا أهدي ًقاطبة أمتي أبناء إىل

ّأمني وقفت لقد َ  فأحوالنا ثقيل، لألسف ِاألمة وليل باألمل، النفس ُ

 كلامت روحي من أنسج جعلتني القوايف َأحالم ولكن القلوب، تبيك

 دنيا يف تهتف ٍحر ُرصخة إال كتايب وما الخالص، شمس بحروفها تنجيل

 صوت األحرار بعني ولرنمق جديد، من ًمدويا الحق وتص لينطلق األمة

 فمتى كنا؟ ما إىل نعود فمتى الحق، بسيف الغد نحو ينطلق الضمري

 الرياح عصفت وإن املسلمني؟ خري حنني يهزه حني الفؤاد مجروح يهتف

األملاألملاألمل موكب يف التغيري نرتقب أن من بد فالً قرونا بأمتي



زايد فهدد
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 املقدمة
 سيئات ومن أنفسنا، رشور منالـلـه ب ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده ،الـلـه الحمد إن

ًمرشداً وليا منالـلـه  دون من تجد ولن له، هادي فال يضلل ومن له، مضّل فالالـلـه  يهده من أعاملنا

 من لتخرجها جمعاء، للبرشية داة،املس والنعمة املهداة، الرحمةالـلـه  رسول عىل والسالم والصالة

 ال كنهارها، ليلها البيضاء املحجة عىل فرتكها األمة ونصح األمانة، وأدى الرسالة َّفبلغ النور، إىل الظلامت

هالك إال عنها يزيغ

 حقالـلـه  يف جاهدوا الورى، وأعالم الوغى، أسد امليامني، الغر صحابته عن تعاىلالـلـه  وريض

 إىل الظالم دياجري من ًشعوبا وحرروا اإلسالم، برسالة نفوسنا وأحيوا اإلميان، بنور قلوبنا فأناروا جهاده،

اإلسالم عدل

 وموالها، وليها أنت زكاها، من خري أنت وزكها تقوها نفوسنا آت مالـلـه

الحكيم العليم أنت إنك علمتنا ما إال لنا علم ال مالـلـه

بعد أما

 ٍاألساليب متعدد الرصاع وهذا الحياة، دامت ما دائم الباطل وأهل الحق أهل بني الرصاع فإن

 ال ذلك فإن الباطل ألهل فيه الجولة تكون ظرف يوجد وقد واألمكنة، األزمنة باختالف يختلف والصور،

 .والتمكني النرص حيث لهم، العاقبة ألن املسلمني، يزعج

   قامـت مجيـدة، لوأعـام عظيمـة، عسـكرية بإنجـازات اإلسـالمي التاريخ يزخر

 تألقهـا يف فاقـتً حروبـا واملعـارك الحـروب تاريخ يف يوجد وال اإلسالمية، الجيوش بها

  قـادة العسـكرية الذهنيـة واملهـارة الشجاعة يف فاقوا قادة يوجد وال املسلمني معارك
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 املعارك يف ريةوالعسك القيادية العبقرية عن العامل يف القليل إال يعرف فال ذلك ومع املبدعني املسلمني 

 .اإلسالمية والغزوات

 أن تستطيع التي األمة مدارك لتوسيع األساسية القاعدة تعترب القيادي العسكري التاريخ دراسة إن

 القيادة مهارات يف املعريف الجانب تنمي أنها كام قادم، هو ملا االستعداد من ومتكنها معلوماتها تبني

والعدل الحق إبراز عىل القائم

 ماضينا يف اإلسالمية والغزوات املعارك يف القيادية للعبقرية تحليلية دراسية عىل الجهد ذاه يقع

 لهذه التحليل ملكة وإيجاد الحروب يف والعبقرية املهارة بيان الكتاب هذا من القصد فكان املرشق،

منها واالستفادة املعارك

 الدقيق الوصف عىل مركزين ملستفادةا الدروس وإبراز املعلومات تحليل منهجية اعتمدنا فقد لذا

اإلسالمي تاريخنا يف الشهرية املعارك لهذه

 الرتتيب معتمدين املجيد ماضينا يف اإلسالمية والغزوات املعارك معظم عىل الكتاب اشتمل لقد

املعارك لهذه الزمني

 الدروس وإدراك الحقائق ملعرفة ًقويا ًوسندا ًجديدا، ًرافدا الكتاب هذا يكون أنالـلـه  ُأسأل

النرص ومفاتيح املستقبل، حقيقة ندرك ّعلنا املستفادة،

  

الـلـه والحمد
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 الكربى بدر غزوة
  

 الهجرة عىل وصحبته وأجربته العداء وسلم عليهالـلـه  صىل الكريم الرسول قريش ناصبت أن منذ

 وحق اإللهية الرسالة متليها منيةض حرب حالة يف الطرفان أصبح ذمته، وخفروا دمه وهدروا املدينة إىل

 الدعوة عىل قريش شنتهام اللذين واالقتصادي السيايس للحصار املسلمني قبل من النفس عن الدفاع

 حرب يف اآلخر الطرف عىل للقضاءً واقتصادياً وسياسياً عسكريا يتهيئان الطرفان وأخذالفتية اإلسالمية

أوانها يحني عندما معلنة

 هجرة بني املمتدة الفرتة وهي ًشهرا عرش التسعة طيلة شأن ذات عسكرية عمليات تجر مل

 القدرة عىل العمليات معظم تركزت بل الكربى، بدر ومعركة وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول

 كانت التي أو املتوقعة العمليات ساحة طبوغرافية تفصيالت معرفة يف منها الخاصة سواء االستطالعية

 طرف كل محاولة إىل باإلضافة املقابلة، ّاالستطالعية ونشاطاته اآلخر الطرف اتإمكان ملعرفة موجهة

املمكن الحد إىل النرص أسباب وتهيئة املؤيدين كسب

هي املحدودة العمليات تلك أهم

 عىل العيص ناحية قرشية قافلة ضد موجهة املطلب عبد بن حمزة بقيادة مقاتلة دورية )1

 بن مجد لتدخل الطرفني بني قتال يحدث مل هشام، بن جهل أيب بقيادةاألحمر البحر ساحل

 سنة من رمضان شهر يف ذلك كانبينهام السالم حاممة بدوره قام الذي الجهني عمرو

هجرية

 بقوة الدورية هذه تقابلترابغ وادي يف قريش تجارة تهديد بهدف الحارث بن عبيد بقيادة مقاتلة دورية )2

ًأيضا فيها يتقاتال مل الطرفني أن إال سفيان أيب بقيادة للقرشيني

ّالخرار منطقة إىل وقاص أيب بن سعد بقيادة استطالع دورية )3
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لـه  صىل الرسول بقيادة قتال دورية )4  ولكنها خاللها اشتباك يحصل ملً أيضا)ودان( منطقة إىل وسلم عليهاـل

بكر بن ضمرة بني قبائل مع اعتداء عدم معاهدة عقد عن أسفرت

 املسميني املوقعني إىل وسلم عليهالـلـه  صىل الكريم الرسول قادها العشرية وغزوة بواط زوةغ )5

قتال دون اإلفالت من القرشني ّمتكن الغزوتني كال ويف

 الهجرية السنة من اآلخر جامدى يف وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول قادهااألوىل بدر غزوة )6

 من العدو ّمتكن وقد املدينة مراعي عىل أغارت يثح املرشكني قوات مطاردة بهدف الثانية

اإلفالت

 وجههـا الثانيـة السـنة مـن رجـب شـهر يف جحـش بـنالـلـه  عبد بقيادة صغرية استطالع دورية )7

 قافلـة هاجمـت الدوريـة أن إال الطـائف، مكـة طريـق لرصـد وسـلم عليـهالـلــه  صـىل الرسول

 يقتلــه مرشك أول لحرضمــيا بــن عمــرو هــو حاميتهــا عنــارص أحــد وقتلــت للمرشكــني

 واسـتغلت الحـرم األشـهر يف قتـال ال ألن لـذلك وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول غضباملسلمون

 َّأي يف املرشكـني قتـال إباحـة املحكـامت بآياتـهالـلـه  أنزل أن إىل باملسلمني، للتشهري ذلك قريش

ومكان زمان
  

املوقف تأزم

 الخطورة مدى أيقنوا الذكر، سالفة الجديدة اإلسالمية ةالدعو نشاطات بعد مكة مرشكوا أيقن

 تلك عىل وسيطرتها يرثب ملوقع ًنظرا الشام بالد مع وحياتهم تجارتهم رشيان تتهدد التي

 والنور، الظلامت بني واإلميان الكفر بني والرش الخري بني دام مسلح نزاع موعد دنا وهكذاالطريق

ومكان زمان كل يف الحتمي النزاع الخليقة بدء منذ بدأ الذي النزاع

الـلـه  عبد دورية بني تم الذي االشتباك بعد مكة مرشيك وبني املدينة مسلمي بني العالقات يف قصرية جمود فرتة مرت

  نرش لهم ليتيرس املرشكني نفوذ عىل للقضاء التخطيط يف يبدؤوا ْأن املسلمني أمام املجال أفسح مامواألعداء جحش بن
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 يف لوائها تقود قريش كانت التي الرشسة للمعارضة حد ووضع لهم،الـلـه  أوكلها التي الربانية وةالدع 

 عىل ستقيض الجديدة الدعوى أن ذلك سياسية وألسباب اقتصادية، ألسباب العربية الجزيرة ربوع

 سيادة عىل األكيد الفضل لها كان التي أوثانهم عىل والقضاء العربية القبائل عىل املسيطر مركزهم

وغطرستها قريش

 من سلسلة املرحلة هذه يف وبدأت خصمه عىل للقضاء ويخطط يستعد الطرفني من كل كان لهذا

فاتحتها الكربى بدر غزوة كانت املعارك

 لقريش كبرية تجارية قافلة قيام عن وسلم عليهالـلـه  صىل الكريم للرسول معلومات وردت

 أرسل غزة، من بالعودة القافلة ّهمت وحني قريش، زعيم سفيان أيب قيادة تحت الشام  بالد إىل برحلة

 زيد بن وسعيدالـلـه  عبيد بن طلحة من مؤلفة استطالع دورية وسلم عليهالـلـه  صىل الكريم الرسول

 كانت حيث القريشية القوافل أكرب من القافلة هذه كانتأخبارها وتقيص القافلة لرصد الحوراء إىل

 كانترجالً سبعون يحرسها دينار ألف بخمسني قيمتها وقدرت بعري ألف حمولة ببضائع محملة

البارزين قريش رجاالت معظم بني مشرتكة األموال

 رجاله أحد وجه الخطر، مواطن إىل وصوله وقبل قافلته، ينتظر الذي الخطر يبدو كام سفيان، أبو أدرك

القافلة تلك لحاميةً تقريبا مقاتًال حشد من جهل وأب ّومتكن لحاميتها، الكايف اإلسناد طالبا مكة إىل

 للمسلمني مبينا للقتال بالتطوع وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول أمر فقد اإلسالمي املعسكر يف أما

ً كافيا العدد هذا أن منهم ًظنا قليل عدد إال يتطوع فلم حاميتها، قوة وعدد املادية القافلة قيمة

 رمباالخزرج منو األوس منو املهاجرين من  منهم رجالً  معتج فقد العدو، ملعالجة

 للتطوع الخيار وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول ترك يفرس ما وهذا القريش الحشد نبأ للمسلمني يصل مل

العامة التعبئة من بدال

 يسـريون كـادوا ومـا سـفيان، أيب ملسـاندة جهـل أيب بقيـادة مكة من املرشكون خرج

  أن ـكـام املـسـلمني قبـضـة ـمـن ّاـلـتملص اـسـتطاعت القافـلـة أن عرـفـوا حـتـى أـيـام بـضـعة
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 وقال العودة أىب جهل أبا أن إال خروجهم، يربر ما هناك ليس أنه سفيان أيب من وصلتهم األخبار 

 علينا وتعزف الخمر ونسقي الطعام ونطعم الجزور ننحرً ثالثا فيه فنقيم بدر نرد حتى نرجع الالـلـه و

 أراد جهل أبا أن يؤكد القول وهذايهأبوننا يزالون فال ويجمعنا، وبسرينا العرب بنا وتسمع القيان

األبد إىل قاصمة رضبة املسلمني لرضب املناسبة استغالل
  

القتال مخطط

 السنة من رمضان من الثامن يف املدينة من خرج فقد وصحبه وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول أما

التايل الرتتيب حسب القوة تحركت وقد اإلبل، أعناق من األجراس بقطع أمر أن بعد ثانيةال الهجرية

ّمتقدمة استطالع دورية تسبقهّمقدمة حرس .1

من ويتألف الرئييس الجسم .2

طالب أيب بن عيل مع ورايتها املهاجرين رسية .3

معاذ بن سعد مع ورايتها األنصار رسية .4

املؤخرة حرس .5

 عمرو بن واملقداد للميمنة ًقائدا العوام بن الزبري وسلم عليهالـلـه  صىل ريمالك الرسول ّعني

 إىل أعطيت فقد العامة املسلمني راية أماالحملة يف الوحيدان الفارسان وهام للميرسةً قائدا الكندي

القريش هاشم بن عمري بن مصعب

  كـم قرابـة طولـه والبـالغ وبـدر ةاملدينـ بـني التجاريـة القوافل طريق اإلسالمية القوة رتل سلك

 مـع نصيبه وكان رجاله عىلً بعريا سبعون وعددها املتيرسة اإلبل وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول ّوزع وقد 

 صـىل الكـريم الرسـول رضب وهكـذايتعاقبونهً واحداً بعريا الغنوي مرثد أيب بن ومرثد طالب أيب بن عيل

   والرضاء والرساء والسـهر التعـب جنـده يشـاطر الـذي العسـكري ائـدللق األعـىل املثـل وسـلم عليهالـلـه 
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(واألرواح باملهج قائدهم الفتداء واالستعداد املعنوية الروح رفع يف األثر أكرب له مام

 جاءهم )ذفران وادي( الرتل وصل فلام قريش، قافلة ّمتلص دون للحيلولة ًمرسعا الرتل انطلق

 صىل الرسول طلبقبال مثلها حشدت أن ملكة يسبق مل بقوة قافلتهم إلنقاذ قريش جموع خروج خرب

 باالستمرار املهاجرون فدعوه الواعني، القادة وكعادة دامئا كعادته صحبه مشورة وسلم عليهالـلـه 

 معاذ بن سعد فقام معه مكة من هاجر من وآووا آووه الذين األنصار رأي سامع رغب لكنه بحملته،

 ذلك عىل وأعطيناك الحق هو به جئت ما أن وشهدنا وصدقناك، بك آمنا لقد وقال األنصار سيد

 إن بالحق، بعثك فوالذي أردت، ملاالـلـه  رسول يا فامض والطاعة، السمع عىل ومواثيقنا، عهودنا

معك لخضناه فخضته البحر بنا استعرضت

 مبسافات القوات امأم العيون يبعث تحركاته مراحل طيلة وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول كان

 ولقناعة حسابها يحسب مل ومخاطر مهالك يف القوة ووقع املفاجآت منً خوفا املعلومات لتقيص طويلة

 القوات ّيتقدم نفسه هو كان ماً وكثريا القتال، قبل للقوة الحامية تأمني بأهمية وسلم عليهالـلـه  صىل

  أساسها عىل طهخط لوضعً متهيدا املعلومات لتقيص االستطالع دوريات مع

 لديه وأصبحت قلتها رغم قواته ومتاسك صفة متانة عىل العظيم القائد اطأمن أن بعد

 تنتقل أن املنذر بن الحباب عليه فأشار بها، ونزل بدر نحو بقوته توجه الخصم، عن الكافية املعلومات

 بعد املياه من العدو رمانلح اآلبار من سواه ما تغوير ثم قريش معسكر من ماء برئ أدىن إىل القوة

 راقت أن بعد املشورة وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول نفذ ولقد املسلمني، جيش يحتاجه ما تأمني

قادته لجميع الخطة

  مكـة مـن عجـل عـىل تحـرك فقـد األلـف تعـداده قـارب والـذي املرشكني جيش أما

  الجـيش هـذا كـان اموبيـنبـدر ثـم األبواء ثم الجحفة ثم قديد ثم عسفان واديً سالكا 

  

                                                 
 -. صفحة -  جزء - ابن هشام 1
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 الذي الخطر استشعر أن بعد مكه إىل طريقه يف وقافلته سفيان أبو كان للشامل حركته يف ًمستمرا 

 قبضة من اإلفالت بذلك واستطاع االستطالعية دورياته جمعتها التي املعلومات من واملستقي يهدده

القيادية ومقدرته لنباهته املسلمني

 إلعادة الوادي من الغربية التالل ثنايا يف القوة ونزلت ًبدرا جهل أيب بقيادة قريش ركب وصل

 فارس بينهم من تقريبا مقاتل من مؤلفة قوتهم وكانتاملقبل للقتال والتهيؤ التنظيم

  ًبعرياو



املعركة موقع وصف

 الغريب تجاريال للطريق ًومقاطعا والكثبان بالهضاب املحاط العريض بدر وادي يف بدر موقع يقع

 املنتخب املعركة موقع يف معظمها ويتجمع البقعة تلك يف اآلبار تكرثالشام وبالد الحجاز بني الواصل

للوادي الشامليـة الضفة عىل يقع ومعظمها املعركة أداءه يف املياه ألهمية

 يعةطب أن حني يف األمطار هطول خالل للوحل وتعرضها أرضها بليونة الجنوبية الضفة تتصف

 املعسكر صالح يف جيدة ّميزة وهذه عليها الحركة يسهل مام أكرث بصالبة تتصف الشاملية الضفة

اإلسالمي


املرشكني جيش انشقاق

 قريش زعامء من عدد حاول مكة إىل وعودته ساملة بقافلته اإلفالت من سفيان أيب متكني أثر عىل

القافلة ةحامي وهو مجيئهم سبب النتهاء ذلك قتال دون العودة

  وـسـلم علـيـهالــلــه  ـصـىلالــلــه  نـبـي ـعـىل والحاـقـد الكـفـار عمـيـد جـهـل أـبـا أن إال

 كـام املحمديـة، الـدعوة عىل للقضاء الهائلة القوة تلك حشد استغالل وأراد واستكرب أىب 

ـر ـا ـم ـة يف معـن ـن الـسـرية، ـهـذه مقدـم ـن األـخـنس لـك ـق ـب ـد الثقـفـي رشـي ـة قاـئ    قبيـل

  



  
  عبقرية اإلنتصار يف املعارك وفتح األمصار

 

17  

 موقع من وإتباعه انسحب جهل أيب وكربياء لغطرسة املعارضني رأس كان ( أتباعه وعدد زهرة

ُعائدا◌ رابغ مكة إىل ً

 جهوده أن إىل ّغيه عن جهل أيب ثني البارزين قريش زعامء أحد ربيعة بن عتبة أيضا حاول

محالة ال واقعة املعركة أصبحت وهكذاالرياح أدراج ذهبت

االنفتاح خطة

 التي املياه آبار تتواجد حيث للوادي الشاملية الضفة عىل دفاعي موقع يف املسلمون متركز بعد

 قوته وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول ّقسماملسلمني لجيش يكفي ما عدا ما دمرت معظمها ّغور

َعبأ ثم ًقائدا قسم كل رأس عىل وضع أقسام ثالث إىل  مرتاصني الجند وجعل قسم كل يف الصفوف ّ

 عىل الثابت قيادته مقر اختار ثم املرشكني قبل من صفوفهم يف خرق إحداث دون حيلولةلل متالحمني

 الحرس فصيلة ترأس الذي األنصار زعيم معاذ بن سعد مبشورة املعركة ميدان عىل ترشف مرتفعة تله

العظيم وقائدهمالـلـه  نبي عن للدفاع وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول حول الخاص

 بأن جيشه إىل أوامر أصدر للقتال وهيأها الصفوف وسلم عليهالـلـه  صىل رسولال ّعدل أن وبعد

 فإنضحوهم )بكم أحاط أي( العدو أكتنفكم ْإنلهم وقال منه، األوامر تصدر حتى القتال يبدأ ال

 الساحق للتفوق ًنظرا ًسلفا الدفاع موقف اتخذ وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول أن هنا يتضحبالنبل

 مقابلالـ القرشيني الفرسان عدد عن عدا فقط البرشية القوة يف وهو العدو به تمتعي الذي

املسلمني صف يف فقط فارسني

 هجومها النطالق ًموقعا نفسه الوادي وبطن الجنوبية الوادي ضفة من اتخذت فقد قريش، أما

 املسلمني قوة لتدمري هجومية ةكمعرك إليهم بالنسبة املعركة صممت وقد املسلمني، ملواقع واقتحامها

 قابلية عىل أثر مام املنطقة تلك وحولة يف املعركة ليلة هطلت التي األمطار سببتعليها والقضاء

املياه آبار عىل للسيطرة لألمام االنفتاح من منعتهم وكذلك التايل اليوم يف قواتهم حركة
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النهايئ التوجيه

 يف ًخطيبا وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول وقف القتال ءلبد ًاستعدادا الطرفان تهيأ أن بعد

 إال مدبر غري مقبال ًمحتسبا، ًصابرا رجل اليوم يقاتلهم ال بيده محمد نفس والذيوقال املسلمني

 جنود أحد الحامم بن العمري كان فقد العميق لإلميان حي مثال ظهر وهناالجنةالـلـه  أدخله

 أن إال الجنة وبني بيني فام بخ بخ قال ذلك سامع بعد لكنه بيده، كانت مترات أكل يف يهم املسلمني

لبارئها الروح أسلم حتى وقاتل املرشكني عىل وهجمهؤالء يقتلني

 ما يل أنجز مالـلـه: وقال املعركة إلدارة قيادته ملقر ذلك وبعد وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول عاد

.األرض يف تعبد لن اإلسالم أهل من عصابةال هذه تهلك أن مالـلـه وعدتني،

 ال مبا وآتينا للرجم اقطعنا مالـلـه: لوقا للقتال قومه يستحث وقف فقدالـلـه  ّقبحه جهل أبو أما

  ).غدا حينه جعل أي (الغداة فأحنه نعرف



القتال سري

 وكان م، سنة ثاين كانون املوافق هـ سنة رمضان الجمعة يوم صباح املعركة بدأت

 بني من فربز املسلمني ماء حوض لهدم ّقدم الذي املخزومي األسد عبد بن األسود املرشك وقودها أول

عليه قضت سيفه من برضبة وعاجله املطلب عبد بن حمزة فتلقفه الحوض  ووجهته الصفوف

 ربيعة بن وعتبة ربيعة بن شيبةوهم واحدة عائلة ومن قريش صناديد من ثالثة انربى ذلك بعد

 ثالثة إليهم بالخروج فسارع وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول جد مناف عبد أبناء من وكلهم الوليد وابنه

 الرسول فأمر لهم، أندادا املهاجرين من ثالثة مبارزة عىل أرصوا الثالثة الكفرة أن إال األنصار من فتية

 مناف، عبد أبناء من وكلهم بطال أيب بن وعيل الحارث بن وعبيدة حمزة وسلم عليهالـلـه  صىل

   وعتبة، وحمزة وشيبة، وعبيدة والوليد، عيل ًأزوجا بينهم الرصاع ونشب الحال يف هؤالء فخرج
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 أخيل مميتتني، رضبتني تبادال فقد وخصمه عبيدة أما خصميهام، عىل وعيل حمزة قىض ما ورسعان

ربه جوار إىل وعاد الحياة فارق أن لبث وما وعيل حمزة قبل من املسلمني معسكر إىل بعدها عبيدة

 أن بعد واحدة شدة املسلمني عىل وشدوا قادتهم خرية من ثالثة ملقتل غضبا املرشكون استشاط

 مواقعهم يف مرابطون وهم املرشكون هجوم املسلمون تلقى السهام، من منهمر برشق لهجوم مهدوا

 خسائر بهم وألحقوا العدو حشود عىل بةالصائ بسهامهم املهاجمني وأمطروا األعىل قائدهم أمر كام

 قوته العدو استنفذ حتى املسلمني سهام تتلقفهم مرة كل ويف مرات املرشكني هجامت تكررت جسيمة،

املرابطني بسالة وامتصتها

 الهجوم  ببدء أمره وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول أصدر املرشكني هجامت حدة فرتت أن بعد

 بنارها يتلظون واملقاتلون محتدمة املعركة كانت وبينام وتصميم، بعنف أبد الذي املعاكس اإلسالمي

 حتى لحظات إال هي وما ورجاء، إشفاق يف جنوده بسالة يرقب وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول كان

 الساعة بل الدبر، ويولون الجمع سيهزم يقول وهو وثبا يثب مقدمتهم يف وكان باملعركة وحرسه التحم

 شاهت ويقول الكفار بها ورشق الحصباء من حفنة أخذ ثموأمر أدهى عةوالسا موعدهم

 وجربوتهالـلـه  بوحدانية إميانا أحدأحد يصيحون وهم األعداء عىل باالنقضاض رجاله وأمرالوجوه

املسلمني بني التعارف كلمة كان القول هذا أن كام وقوته،

 بن عتبة منهم فقتل استئصالهم يريدون تهاوقاد قريش سادات إىل اهتاممهم جل املسلمون وجه

 بني الفزع ودب شوكتهم وكرست صفوفهم فاختلت وغريهم خلف بن وأميه وابنه وأخوه الوليد

 ومعداتهم قتالهم تاركني وفوىض بذعر الهزمية بدأوا أن يلبثوا وملالـلـه  جند رضب بفعل صفوفهم

 بل القوية العقيدة رابطة تربطهم ال الذين طانالشي لجند مالزمة صفات وهي ألنفسهم، النجاة طالبني

الزؤام واملوت األهوال رؤية عند بريقها يطمس ما رسعان دنيوية مادية مصالح
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 نادرتني وشجاعة برشاسة يقاتل وعناده مكابرته عىل ًمرصا بقي فقد جهل أبو املرشكني زعيم أما

 وعندما له، ًمالزما عكرمة ابنه وكان هجند من انهزم من وإرجاع الصمود أتباعه من وزمرة محاوال

 الرماح من ًواقيا ًسياجا حوله من ويرضبون عنه يذودون حرسه أخذ حوله من العاصفة اشتدت

 عليهالـلـه  صىل محمد وعدوالـلـه  عدو بقتل األنصاري عمري بن معاذالـلـه  ّرشف أن إىل والسيوف

 وجه ولده عكرمة لكن املوت، يصارع بدمه يتخبط رصيعا فخر ساقه برتت رضبة له وجه بأن وسلم

 جهل أبو تلقىاألعىل بالرفيق لحق حتى واحدة بيد يقاتل الشهيد فظل يده برتت معاذ إىل رضبة

 فوضع مسعود بنالـلـه  عبد به مر ًوأخريا عفراء بن معوذ من ثانية رضبة املوت سكرات يعاين وهو

عنقه عىل رجله

 يا صعبامرتقى ارتقيت لقد حياته من رمق آخر يف وهو جهل أبو فأجابهالـلـه وعد ياالـلـه  أخزاكله وقال

لـه  عبد فاحتز املتكربين، مثوى جهنم إىل الحياة فارق حتى اللحظات بعض إال هي وماالغنم رويعي  بناـل

 وليس دهوح هلل هو ذلك عمله أن مبينا وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول يدي بني وأخذه جهل أيب رأس مسعود

شخيص النتقام

 لفلولهم املسلمني مطاردة وبدأتيشء عىل يلوون ال منهزمني املرشكون ّتفرق جهل أيب موت بعد

 وجنت املرشكني عىل الدائرة دارت وهكذااليوم ذلك مساء مع واألرسى الغنائم يجمعون وأخذوا

 فتشتت الطويل تاريخها يف امثله تعرف مل هزمية حيث ورعونته جهل أيب زعيمهم حامقة مثار قريش

 رغم املسلمني رحمة تحت وأرساهم قتالهم تاركني بأرواحهم، ًفرارا والوهاد الوديان يف وتاهوا فلولهم

املعركة انتهاء بعد حتى املسلمني وقلة كرثتهم
  

نادرة مناذج

 عقيدة قوة عىل ّدلت األمم تاريخ يف مثيل لها كان قلام املواقف من مناذج الكربى بدر معركة أظهرت

لـه  صىل محمد أصحاب من الصالح الرهط أولئك نفوس يف ٍاإلسالم  العقيدة تلك صدق عىل ّدلت وسلم، عليهاـل

لـه  أرادها التي اإللهية األمة لهذهاـل
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 عمر كذلكبدر معركة بدء يف للمبارزة عتبة أباه دعا ربيعة بن عتبة بن حذيفة أيب أن تلك من

 كان الذي الرحمن عبد ابنه مبارزة طلب بكر أبا أن ثم هشام، بن العايص خاله لقات الذي الخطاب بن

 أو عنرصية أو عرقية رابطة أية من ألقوى الدين رابطة أن إال ،الـلـهالـلـهاملرشكني جيش يف آنذاك

 عديناألب بني اإلسالم وآخى العقيدة عىل الصادق للثبات حي منوذج أروع بدر يوم رسم لقدمذهبية

واألقربني ِاألشقاء بني الكفر وباعد

 بدر ضمت فقد وسلم عليهالـلـه  صىل محمد ونبيهم قائدهم األبطال ألولئك األعىل املثل كان

 األرسى رأس عىل كان الذي املطلب عبد بن العباس عمه رأسهم وعىل وأقربائه أهله من ًكبريا ًعددا

انطالق وقاعدة األول اإلسالم معقل يرثب إىل مكبلني املسلمني جيش اقتادهم الذين السبعني
  

املعركة نتائج

 الذي امليك بالجيش عاملني غري استعداد غري عىل املسلمون خاضها التي بدر معركة انتهت هكذا

 املرشكون خرس فقدالدين ألعداء ساحقة وهزمية مبني بنرص انتهت ،الـلـه كلمة عىل للقضاء حشد

 آخرين سبعني املسلمني أرس يف وقع كام وزعامئهم، قادتهم من عرشين من أكرث بينهم قتيال سبعني

 ما قتل إذ القتىل يف ٍاألسد حصة وجههالـلـه  كرم لعيل كان ولقدوالقادة الزعامء من كثري بينهم

اآلخرين مع قتلهم يف ساهم عام عداً كافرا عرش الثالثة يقارب

األنصار من ومثانية املهاجرين من ستة ًدا،شهي عرش أربعة خسائرهم فكانت املسلمون أما

 مهـدت بعيـدةً آثـارا ّقلـتهم رغـم املسـلمون أحـرزه الذي الحاسم لالنتصار كان

 وأصـبح واالنتشـار، التوسـع يف طريقهـا تتخذ أن اإللهية العقيدة حركة أمام الطريق

  شـبه امتـداد عـىل العربيـة القبائـل قبـل مـن ورهبة مهابة كله موقف يف املسلمون
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 قريش خسارة نتيجة أن كام واالقتصادي والعسكري والسيايس الديني موقفهم قوي وبذلك جزيرتهم،

واإللحاد الكفر معقل عىل وباالً أكلها أتت

املستفادة لدروسا

أهمها الغزوة هذه من استخالصها ميكن كثرية دروس هناك

 املعركة مصري تقرير يف نصيب أوفر الدهور ّمر عىل العالية املعنوية للروحاملعنوية الروحأ

 أعىل يف املسلمني صفوف يف املعنوية الروح كانت لقداألخرى النجاح أسباب توفري إىل باإلضافة

 استشهدوا إن الجنة مأواهم بأن وإميانهم قلوبهم من الساموية الرسالة مبادئ لتمكن وذلك درجاتها

نجحوا إن والسؤدد العزة ونصيبهم

 وال غني وال مسود وال سيد فال اإلسالم بينهم ساوى فقد الشعور نفس يشعرون املسلمون كان

 واحدًة ًيدا والسهر، بالحمى األعضاء سائر له تداعت عضو منه اشتىك إذا واحد جسد فكأنهم فقري

 أحدهم فكانالخسة درجات أدىن والتخاذل اإلميان قمة عندهم الجهاد أعدائهم، عىل ًواحدا ًوقلبا

 وإال يدخره أال عليه املسلمني طاقة منً جزءا جهده موتا، يهاب وال جهدا يدخر ال طاقاته أقىصب يقاتل

 بل القرشيني تنقص مل واإلقدام الشجاعة أن نجد أخرى ناحية ومنالجامعية الطاقة تلك عىل أثرت

 وضوح لعدم عضائ املشرتك جهدهم أن إال الرجولة قمة الشجاعة يعتربون كأفراد أشداء محاربني كانوا

خالقهمالـلـه  سبيل يف وليس الدنيا لعرض يقاتلون كانوا لقد أمامهم الطريق أو الهدف

 هدف كان لقدللحرب األساسية املبادئ أحد يعترب به واإلميان الهدف وضوحالهدفب

 عليهالـلـه  صىل الرسول اتخذها وسيلة إال القرشيني لقافلة ّالتعرض وما اإلسالمية الدعوة نرش املسلمني

 وما تجارتها، حامية هدفها فكان قريش أماالحقة الدعوة قواعد وتقوية الرشك معاقل إلضعاف وسلم

 صفوفهم وانقسمت كلمتهم ّفتفرقت الهدف ذلك بطل حتى القافلة إنقاذ من سفيان أبو استطاع أن

 بنو وخاصة مكرهني تالبالق شاركوا الذين وغريه بدر يف الثقفي رشيق بن األخنس موقف آخر، ومثال

هاشم
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 املرسل اإلنسان ذلك وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول بأمرة يأمترون املسلمني كانالقيادةج

 لركوب تعاقبه يف هذا يربز والتواضع واألمانة والصدق الشجاعة فيه عرفواً ودنيوياً روحياً قائدا إليهم

 عن البعيد السوي، الطريق إىل واملرشد الدؤوب واملعلم الحاين األب فيه عرفوا صاحبيه مع الجمل

 بأية جهل أبو قائدهم يتصف ومل القيادات متعدد فكان قريش جيش أما املستقيم، العدل الشبهات،

 تلك مثل يف كافية ليست وهذه شجاعته باستثناء وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول صفات من صفة

املواقف

 مفاجئة إما وهي القتال نتيجة كسب يف الهامة العوامل من املفاجئة لعام يعترباملفاجئةد

 التكتيك يف املعركة هذه يف املفاجئة كانتبالتكتيك مفاجئة أو بالتسليح مفاجئة أو املكان أو بالزمان

 حتى املدينة من ّالتقدم أثناء يف قواته بانفتاح ذلك وتجىل وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول اتبعه الذي

 حتى ًسليام به لالحتفاظ الوسط يف الرئيسة قوته جسم ووضع والخلفية األمامية الحامية ّأمن إذ بدر

 انفتاح أن كاماملعركة لخوض العدو تدخل دون لالنفتاح الكايف الوقت له وليتسنى املعركة موعد

 إىل أدى للخلف مقاع  َّشكَل متتالية مرتاصة صفوف بشكل بدر يف الدافعي موقعها يف اإلسالمية القوة

 األسلوب هذا أن كام األخري االلتحام قبل كبرية خسائر وإيقاع ًتدريجيا قريش هجامت زخم امتصاص

 هذا يختلف والللهجوم كام للدفاع صالح وهو الحاجة عند ترصفه تحتً جاهزاً احتياطا للقائد يؤمن

 الالحقة العصور يف ّاملتطورة ٍاألساليب نع الدفاع أو ّالتقدم يف االنفتاح أسلوب سواء ًجوهريا التكتيك

هذا يومنا وحتى

 هـذين جـودة بـرز وقـد الحقـة، للجندية دعامتني أهم العاملني هذان يعتربوالنظام الطاعة هـ

 للدفاع انفتاحهم بعد وسلم عليهالـلـه  صىل الكريم الرسول أمرهم عندما املسلمني صفوف يف العاملني

 أخـرى حركـة يتحركـوا وأال الهجوم حدة لكرس بالسهام املقتحمة املوجات ورشق الدافع موقف التخاذ

  حـتـى ـمـدافعني واـسـتمروا األواـمـر ـعـىل مـحـافظني بـقـوا فـقـد فـعـالً ـتـم ـمـا وـهـذا قاـئـدهم ـبـأمر إال

   تحولـوا ثـم وترابطـه العـدو فعاليـات وشـلوا املعـاكس الهجـوم إىل وتحولـوا الحاسـمة اللحظة أزفت 
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ً موحدا ًجهدا ويقدرون الجند يرى ما غري ويقدر يرى الذي قائدهم بأمر لكذ كل للمطاردة بعدها

مبني نرص من ُأكله ذلك أىت حتى متزن بإتقانً موقوتا

 يتوصل كان بل لوحده بالقرارات وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول ينفرد ملالسليم املشرتك التخطيطو

 املنذر بن الحباب مشورةذلك عىل األمثلة أبرز ومن ركنه هيئة مشورة إىل االستامع بعد األخرية للقرارات

 الدعم يف أسايس مطلب من العدو لحرمان اآلبار بقية وتدمري قريش مواقع من برئ أدىن إىل االنتقال برضورة

الـلـه  صىل للرسول ليتسنى املعركة أرض عىل يسيطر ثابت قيادة مقر بإقامة معاذ بن سعد مشورة كذلك اإلداري،

 منذ املقاتلني بني باملعركة التحم الرسول أن لو ًصعبا يصبح الذي اليشء منه املعركة إدارة وسلم يهعل

 مرة ألول علموا عندما املعركة خوض يف رأيهم عن األنصار ثم املهاجرين من املشورة الرسول طلب كذلكالبداية

 وخوض املعركة إقرار يف حتى بالقرار دينفر أن يشأ ومل كبرية بقوة مكة حشد عن املدينة من خروجهم وبعد

غامرها
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 أحد غزوة



 خالل باملخاطر محفوفة كانت والتي ساملة فلسطني من التجارية قافلتهم بوصول مكة أهل فرح

 املدينة من بالقرب وخاصة العربية، للجزيرة الغريب الساحيل الطريق عىل رحلتها من األخرية األيام

دسمة غنيمة املسلمني بأيدي السقوط عىل شارفت أن وبعد الجديدة سالميةاإل العقيدة معقل

 كانترأسها عىل كان الذي القيادية سفيان أيب مهارة إىل القافلة تلك إنقاذ يف الفضل يعود

 كبري عدد إىل كلها تعود دينار، ألف قيمتها ما البضائع من تحمل جمل من مؤلفة القافلة

ميالدية عام من آذار شهر يف ذلك كان الجمر، من أحر عىل ينتظرونها كانوا الذين مكة أهايل من

 خطر استشعر عندما القافلة لحامية عسكرية، تعزيزات يطلب قريش إىل أرسل قد سفيان أبو كان

 إىل اتالتعزيز جيش إلعادة رسوًال أرسل بسالم أنقذها أن وبعد أنه  إال قافلتهم، عىل لالستيالء املسلمني

 عرشة الخمس خالل عاىن أن بعد الفرصة، يفقد أن يشأ مل القوة تلك يقود كان الذي جهل أبا لكن مكة،

وسلم عليهالـلـه  صىل الجديد الرسول ومحاربة معارضة يف فشله مرارة األخرية سنة

 مصدا أول بدر معركة هي املسلمني مع معركة لخوض ًمتهورا جهل أبو توجه العودة من فبدال

للمسلمنيً باهراً وانتصارا الكفار عىل وباالً نتائجها فكانت وقريش، املسلمني بني كبري

  مكـة دخولـه وقبـل والعـار، الهزميـة بـأثواب يرفـل مكـة إىل املرشكـني جيش عاد

 وينعـى يصـيح أخـذ مكة ضواحي دخوله وحال ًرسيعا، السري يحث رسول منه انفرد 

  مكـة أهـايل مـن عـدد حولـه فتجمـع املسـلمني، يبأيد سقطوا الذين ٍواألرسى القتىل
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 أعزاء قتل عىل أملا يتمزق وقلبها النذير إىل هند استمعتهند وزوجته سفيان أبو بينهم من وكان 

 حمزة، يدي عىل شيبة عمها ومقتل وحمزة، عيل يد عىل عتبة أبيها قتل عن النذير أخربها قلبها، عىل

عيل يدي عىل حنظلة ابنها مقتلو عيل يدي عىل الوليد أخيها ومقتل

 عليها تحطمت عاتية كصخرة الوقوف مقاتالً( وعددهم املسلمون استطاع بدر معركة خالل

 وأرس الكفار من( قتل عن املعركة، تلك أسفرتمقاتل( وعددهم املرشكني قوة

)،ذلك مثن وكان آخرين )املسلمني منً شهيداهناك كان ملرشكنيا قتىل بني من )بيني من 

 تلك يف القتىل بني من جهل أبا املرشكني قائد أن كامالوليد بن خالد عمومة أبناء معظمهم مخزوم

املعركة

 نصيبه وصل حيث املعركة يف عيل أبىل ما مقدار القرشيون الحظ الخسائر يعلن النذير كان عندما

 يف عيل مع وشارك وحده فجندل حمزة أما آخرين( قتل يف حمزة مع وشارك( إىل القتىل من

اآلخرين األربعة قتل

 معركة يف له قريب يفقد مل من بينهم من يكن ومل قريش، لقادة اجتامع إىل سفيان أبو دعى

 والضغينة الحقد من هستريية حالة يف وكانوا له، عم ابن أو ابنه أو وأخاه أباه فقد من فمنهمبدر

 والذي أباه، فقد الذي جهل أيب بن عكرمة كان ًحقدا، أشدهم بينهم ومن املسلمني، نم بالثأر لألخذ

 مام عليهم، وباالً كانت التي بدر معركة يف لقريشً قائدا كان أباه ألنً نظرا الثأر بأخذ اإلرساع عىل َّأرص

 صىل( مدمح الرسول ضد انتقامية حملة تجريد عىل الجمع اتفقاملسلمني عىل حقده شدة يف زاد

 القافلة تلك دخل خصص وقد مكة، يف مثلها حشد أن يسبق مل املدينة، يف وصحبه)وسلم عليهالـلـه 

 أهل إىل باإلضافة بها لالشرتاك دعي والتي الحملة، تلك لتمويل دينار، ألف( ومقداره التجارية

الحملة لتلكً قائدا ليكون باإلجامع سفيان أبو اختريبها املحيطة القبائل رجال مكة،
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 يف املفقودين عىل والعويل البكاء منع األول قرارين، اتخذ املسؤولية، سفيان أبو تسلم حاملا

 مرارة عىل يقيض البكاء بأن العتقاده قريش نفوس يف والضغينة الحقد عىل لإلبقاء وذلك بدر، معركة

املسلمني بيد اسقطو الذين القريشيني ٍباألرسى يتعلق كان الثاين والقرار املصاب،

 املسلمني طمع منً خوفا ٍاألرسى، أولئك الستعادة جهود ألي منعه املجال، هذا يف سفيان أبو أعلن

 من عدد ذهب ما رسعان إذ الجميع، قبل من األمر هذا يتبع مل ذلك مععنهم الفدية قيمة رفع يف

 لألمر الرضوخ إال سفيان أبو أمام يبق ومل قريبه، أو عزيزه رساح إلطالق املدينة إىل القريشيني

 مقدرة حسب درهم)ألف( حتى درهم آالف( بني تراوحت حيث متفاوتة الفدية كانتالواقع

 عىل حصلوا فقد بأنفسهم، يفتدونه ما لديهم يكن مل والذين الفقراء األرسى أما املادية، األسري أهل

الـلـه  صىل الرسول فأطلق منهم األميون وأما ،والكتابة القراءة املسلمني أبناء من عدد بتعليم حريتهم،

 مرة املسلمني وجهة يف السالح حمل بعدم عهدا عليهم أخذ أن وبعد مدة بعد رساحهم وسلم عليه

أخرى
(

 الحجاز عن لغيابه بدر يف يشارك مل الذي الوليد، بن خالد كان أقاربه الفتداء ذهب من بني من

 أن إال درهم، آالف( دفع يف هشام تردد وقد الوليد الثالث أخيهام الفتداء هشام، وأخوه حينئذ

 إسالمه، وأعلن املدينة إىل  ًعائدا الوليد تسلل النوم إىل أخلدوا أن بعد الجميع وعاد املبلغ دفعً خالدا

 ظلت ذلك ورغم وسلم، عليهالـلـه  صىل الرسول قبل منً كثريا ّقربه مام حقا مسلام بعد فيام وأصبح

األخري إسالم قبل وخالد الوليد بني جيدة األخوية اتالعالق

 البـقـاء ـهـو ذـلـك املـسـلمني ـضـد الحمـلـة القريـشـيني لتجرـيـد آـخـر، ـسـبب هـنـاك

  تسـري وفلسـطني سـوريا إىل املتجهـة قـريش لقوافـل الرئييس الطريق أن إذ االقتصادي،

  

                                                 
  .-املغازي، صفحة : الواقدي1



  
  عبقرية اإلنتصار يف املعارك وفتح األمصار

 

28  

 الطريق هذه أصبحت ملسلمنيا قوة وازدياد بدر، معركة وبعد العربية للجزيرة الغريب الساحل عىل 

باملخاطر محفوفة

 آخر طريق عرب سوريا إىل تجارية قافلة أمية بن صفوان أرسل العام ذلك من ثاين ترشين شهر يف

 الرسول علماملدينة رشقي ومير مبارشة والعراق مكة بني ميتد وهو الطريق ذلك بأمان منه ًاعتقادا

 ورسعان حارثة بن زيد بقيادة رجل( قوامها قوة فأرسل ةالقافل تلك بأمر وسلم عليهالـلـه  صىل

بأكملها القافلةً غامنا هذا عاد ما

 ذلكميكن ما بأرسع املسلمني مهاجمة قرار إىل وتوصلوا األمر، سفيان وأيب صفوان من كل تدارس

 الذي ًصربا، ممنه بأكرث عكرمة يكن ومل سوريا، مع تجارتهم عىل كلية يتوقفان ورفاههم معيشتهم أن

 يتطلب ذلك بأن ولعلمه حكيم كقائد سفيان أبا أن إالاملسلمني قتال يف باإلرساع سفيان أبا يحث أخذ

 ووعده طأمنه ككل للحملة تجهيز ومن ولإلبل وللخيول للسالح، رشاء من للقتال للتحضري ًكافيا، ًوقتا

املجال هذا يف جهده أقىص سيعمل بأن

 من املرشكني أحد وصل للقتال، للتحضري مكة يف وساق قدم عىل تجري اتاالستعداد كانت بينام

 منذ وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول ضد عدائيا املرشك هذا موقف كاناألويس عامر أبو هو املدينة،

 األوس قبيلته احتضان فيها يتم كانت التي الرسعة حقده، يف زاد ومام املدينة، إىل هجرته

لإلسالمخلع وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول أن  إال املدينة، أهل بني الناسك يدعي عامر بوأ كان 

 وكان سفيان، أيب عىل خدماته عامر أبو عرضبعد فيام به عرف والذي املنافق، عامر أبو لقب عليه

 قبلاألوس قبيلته مبخاطبة له يسمح أن سفيان أيب من وطلباتباعه من رجال خمسني معه

 إذ صالحهم، يف املوازين سيقلب تم، إذا هذا أن شك وال املرشكني، جانب إىل يكسبهم ّعله ،القتال

 هو كام املدينة يف قبيلتني وأهم أكرب أحدى وهي اإلسالمي، الجيش قوة ثلث األوس، رجاال يشكل

حينه يف طلبه بتلبية ووعده عامر أيب ألقوال سامعه عند سفيان أبو طربمعروف
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 من مكة إىل يتواردون املحاربون وأخذ ّاملكية، القبائل معظم بني املقاتلني لحشد وضاتاملفا بدأت

 كانتم عام آذار شهر بداية يف النحو ذلك عىل تحتشد القوات وبدأتوغريهام وثقيف كنانة

 ذلك حتى زال ما الذي العباس، عمه قبل ومن وسلم، عليهالـلـه  صىل النبي إىل تباعا تتوارد األخبار

مكة يقطن الوقت

 من مقاتل( قوامه وكان مكة من حركته القريش الجيش بدأ آذار، من الثاين األسبوع ويف

 امرأة( الجيش هذا رافق حصان(و جمل آالف( عىل واحتوى مدرع، مقاتل( بينهم

 سفيان أيب زوجة هند نتكابدر يف سقطوا مبن وتذكريهم املقاتلني، معنويات رفع بهدف قرشية،

عمر زوجة جهل أيب بن عكرمة زوجة النسوة، بني من وكان عليهن كزعيمة املجموعة هذه رأس عىل 

علقمة بنت وعمرة الوليد بن خالد وأخت العاص بن
(

 املدعو عبده قريش قادة أحد معتم بن جبري نادى املدينة، باتجاه تسري القافلة كانت بينام

 عليهالـلـه  صىل الرسول عم حمزة قتل إن حريته، مبنحه ووعده باملتوحش وامللقببحر بن وحيش

 الذي وسالحه البدنية، بقوته اشتهر وقد ذلك، لسامعه وحيش فرحبدر يف جبري عم قتل والذي وسلم،

 فاقرتبت ذلك، سفيان أيب زوجة هند سمعتفائقه مبهارة استخدامه يتقن والذي الرمح يفارقه ال

أبيها قاتل حمزة قتل هو إن اليوم، ذلك لبستها التي حليها بجميع ووعدته املتوحش من

 معنا، مر كام قريش تحضريات عن العباس، عمه قبل من أنذر، قد وسلم عليهالـلـه  صىل الكريم النبي كان

 إىل املرشكني جيش لوص آذار يف الصديقة القبائل قبل من الجيش، سري عن ًتباعا األخبار تصله كانت كذلك

  الـلـه  صىل النبي أرسلاملدينة من قليلة أميال بعد وعىل أحد، جبل غريب تقع مشجرة، منطقة يف ّوخيم املدينة،

  

                                                 
  .ثاين، صفحة  ابن هشام، الجزء ال1
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ًونوعاً عددا األعداء قوة عن دقيقة مبعلومات وعادت املكان، ذلك إىل استطالع دورية وسلم عليه

 بينهم من مقاتل( رأس عىل املدينة وسلم ليهعالـلـه  صىل الرسول غادر آذار، يوم يف

)مدرعوسلم عليهالـلـه  صىل الرسول امتطاه أحدهام حصانني، ميلك اإلسالمي الجيش وكان

املدينة شامل مسافة امليل من قليال يزيدشيخني يسمى صغري تل من بالقرب ليلتهم عسكروا

 وعددهم جيشه من باالنسحاب املنافقون قام املسري، راستمرا بدء وقبل التايل، اليوم صباح ويف

)الذريع الفشل عىل سيؤدي املدينة خارج قريش قتال أن بحجة سلول بنالـلـه  عبد بقيادة 

 صىل الرسول ترك وهكذا املدينة، إىل وعادوا البداية منذ الفشل مصريه بقتال يشرتكوا لن سوف ولذلك

 قتال ينو مل وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول أن والحقيقةفقط قاتلم( ومعه وسلم عليهالـلـه 

 أن عىل أجمعت اآلراء معظم أن إال املدينة، يف املرشكني ينتظر أن رأيه كان بل املدينة، خارج املرشكني

 إىل وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول رضخ وهكذاالعراء يف املرشكني مقابلة هو للمسلمني األفضل

 سفح واختار أعداؤه، وليس هو يختارها أرض يف املرشكني قتال ذلك، مع نيته ويف وخرج لسائدا الرأي

املعتدين لدحر عليه قواته ونرش أحد جبل

 السهل عن قدم( يرتفع كبري جبل وهو املدينة، شاميل أميال( مسافة عىل أحد جبل يقع

 هذا ميني عىلحاد صخري مبقطع الغريب طرفه يف وينتهي أميال،( الجبل طول يبلغبه املحيط

 مضيق، إىل يصل حتى والرشق الشامل نحو تدريجيا يرتفع واد هناك املدينة، من إليه وبالنظر املقطع

 فم عىل قواته وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول فتحياردة( مسافة الصخري، املقطع عن يبعد

خلفهً مفتوحا الوادي تركو الصخري، املقطع أسفل ويف الوادي ذلك

ــه  ـصـىل الـكـريم النـبـي نـظـم ـهالــل   وبجبـهـة مرتاـصـة بتـشـكيلة جيـشـه وـسـلم علـي

   األيرس وجناحـة الصـخري، املقطع أسفل عىل األمين جناحه وأسند ياردة،( طولها 

  



  
  عبقرية اإلنتصار يف املعارك وفتح األمصار

 

31  

 هذا ويدعي قدم، )   ( مسافة طوال وميتد املحيط السهل عن ًقدما)   ( يرتفع صغري، تل عىل

مفتوحة فكانت ميرستهم أما أمان، يف كانت املسلمني ميمنة فإن وهكذا )عينني( باسم لتلا

لـه  صىل الرسول وضع الخلل، هذا ملعالجة  عينني تل عىل األقواس حملة من )   ( وسلم عليهاـل

 القتال، خالل قريش جيش يسلكهام أن ميكن واللذين املسلمني، مؤخرة يهددون اللذين املقرتبني عىل للسيطرة

 ييل مبا وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول قبل من أمرت جبري، بنالـلـه  عبد بقيادة كانت والتي القوة هذه أمرت

 عىل حافظتم طاملا مأمن يف مؤخرتنا ستبقىمؤخرتنا عن الفرسان أبعدوا األعداء، فرسان ضد سهامكم وجهوا

 نخرس، رأيتمونا وإن إلينا تنضموا ال القتال، نربح رأيتمونا إن الظروف، كانت مهام تغادروه أال يجبهذا مكانكم

ً هاما ًتعبويا ًمعلام يعترب عينني تل وألنومحددة وواضحة دقيقة األوامر كانت وهكذاملساعدتنا تهبطوا ال

الثمن كان مهام قريش أيدي يف سقوطه متنع أن القوة تلك عىل لزما كان به، املحيطة املناطق عىل يسيطر

 عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول ابنة فاطمة بينهم من امرأة،  (( املسلمني جيش خلف يقف نكا

 إىل ونقلهم الجرحى معالجة هو، النسوة لهؤالء املخصص العمل كانطالب أيب بن عيل وزوجة وسلم

املقاتلني ظأم وإرواء الخلف

 املسلمني جيش انفتاح كان اوهكذ امليرسه، عىل موقعه وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول انتخب

 القوة أسباب والستغالل األعداء جيش يف املرونة تفوق ملقابلة وجبهوية ثابتة معركة لخوض مصمم

القتال ومهارة الشجاعة صفهوفهم بني

 الفرسان، بعنرص وتفوقه العددي تفوقه الستغالل متحركة معركة خوض يفضل سفيان أبو كان

 أكرث، املسلمني تناسب معركة خوض عىل وأجربه فاله، وسلم عليهلـلـه ا صىل الرسول ّخيب وهكذا

 عىل ظهرهم مسندين املدينة يواجهون كانوا ذلك انفتاحهم يف املسلمني أن هنا باملالحظة الجدير ومن

أحد جبل من أفضل االنفتاح لذلك مالمئة أرض توفر لعدم ذلكأحد جبل
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 الرئييس معسكرهم كانالتايل النحو عىل للقتال جيشه يانسف أبو نظم فقد املرشكني انفتاح أما

 الجناحني عىل والفرسان القلب يف مشاته ووضعألحد الصخري املقطع جنوب ميل مسافة يبعد

 منهام، لكل فارس( رأس عىل للميرسة ًقائدا وعكرمة للميمنة ًقائدا ًخالدا ّعنيمتحركتني كقوتني

 سفيان أبو أفرزالجناحني ملناورة كمنسق كاملة الفرسان قوة عىل ًاقائد العاص بن عمرو ّوعني

)األويل لالشتباك ملشاته األمامي الصف أمام قوس، حاملأيب  بن طلحة قريش رأيه يحمل كان 

 خلفهم املدينة تركوا وقد أحد إىل مواجهني قريش انفتاح كان وهكذابدر من الناجني أحد طلحة

عنهم معزولة كانت التي املسلمني قاعدة

 من وأسبوع سنة بعد)هـ عام شوال ( عام آذار من والعرشين الثاين اليوم نهار بزغ

 سلم )م( القتال، بدأ ينتظران متقابلني، الجيشان اصطف وقد اليوم، ذلك نهار بزغ بدر واقعة

 رسول محمد ضد الحجم بهذا قوة بها سفيان أبو يقود التي األوىل املرة وهيكافر  مقابل

 لوجود صالحه يف الساحق ّللتفوق بالنرص والثقة الزهو عليه بدأ وقد وسلم، عليهالـلـه  صىلالـلـه 

وحداته رؤوس عىل قادرين قادة

 النبي لرتك األوس لقبيلته ودعوته املنافق ظهور هو اليوم، ذلك بدأ الذي األول الحدث كان

 من تلقاه الذي الجواب وكان الخمسون، أتباعه به أحاط وقد إليه، واالنضامم لموس عليهالـلـه  صىل

قريش صفوف داخل إىل فهربوا وصحبك املنافق أيها خسئت هو، األوس

 املـدفعي القصـف تشـمل التـي السـهام، رشـقات بتبـادل الطـرفني بني القتال نشب

 تـل عـىل املتواجـدين املسـلمني ورمـاة املائـة، القرشـيني الرماة بني القتال قبل التمهيدي

  خالـد تقـدم اإلسـناد سـهام سـرت وتحـتاملسـلم األمـامي الصف يف املنترشين أو عينني،
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املسلمني رماة السهام رشقات تأثري تحت للرتاجع اضطر لكنه األيرس، املسلمني جناح مهاجام 
(

 مرحلـة كانـت تلـك لقتـال،ا مـن التاليـة املرحلـة بدأت بالسهام، الرتاشق مرحلة انتهت أنت بعد

 محـاريبً متحـديا طلحـة أيب بـن طلحـة قـريش لواء حامل تقدماملتحاربني الجانبني أبطال بني املبارزة

 أرضـا جندلتـه قاصـمة، بالسـيف رضبة إليه وجه الذي طالب، أيب بن عيل له برز ما ورسعان املسلمني،

 حياتـه، عـىل باإلبقـاء إليه طلحة ُّتوسل نتيجة عدل أنه إال عليه، يجهز أن عيل فأراد جراحه، آالم يعاين

 سـهل وقـد قريش، صفوف خلف من ّومييزه حمزة يرقب املتوحش كان األثناء تلك يفوعاد عيل فرتكه

 اليمـني إىل خلسـة بـالتحرك وبـدأنعـام بريشـة مزينـة عاممـه(يرتـدي كـان حمزة ألن التمييز عليه

الجنب من حمزة ليفاجئ

 إال الرايـة، ضـم طلحـة أقارب من عدد حاول وقد بها، املشرتكني عدد يزداد وأخذ املبارزة استمرت

 عـامر، أيب بـن حنظلة له فتصدى للمبارزة سفيان أبو تقدمعيل بتار بفعلً تباعا يتساقطون كانوا أنهم

 الكفـار أحـد جعل مام أرضا وأسقطه سفيان أيب راحلة أقدام عىل رضبته حنظلة فوجه راجالً كان الذي

الشهادة بدماء يتخبطً شهيدا ارتقى الذي حنظلة إىل قاتلة رضبة هذا فوجه إلنقاذه، مرسعا ّيتقدم

 بـن الـرحمن عبـد هـذا كان للمبارزة،ً متحديا األمامية الصفوفً متخطيا قريش فرسان أحد ّتقدم

الـلـه  صىل الكريم لالرسو أن إال عليه، لإلجهاز سيفه أشهر أن إالبكر أيب أبيه من كان فام بكر، أيب

 فيام رائعا بالء بكر أيب بن الرحمن عبد أبىلبكر أبا يا سيفك أغمد له وقال ذلك من منعه وسلم عليه

  يفً جامعيـا قتـاالً وأصـبح القتـال زخـم اشـتد مـا رسعـانسـوريا يف املسلمني املحاربني أبراز كأحد بعد

   

                                                 
  .- صفحة - الجزء الثاين -ابن هشام 1

  .صفحة :  املغازي-الواقدي 2
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 العدد يف املرشكني ّتفوق أن إال السيف رضب يف هارةوامل بالشجاعة املسلمني ّتفوق ظهر وقد مكان، كل

 املسـلمني جنـاح يخـرتق أن الثانيـة للمرة خالد حاولللمسلمني امليزتني تلك استثامر من َّحد والعدة،

 وسـلم عليـهالـلـه  صىل النبي ساهم وقدعينني تل رماة سهل بتأثريً أيضا أعقابه عىل ّرد انه إال األيرس

 كانـت الـذي وقاص، أيب بن سعد بجانبه وكان املرشكني، كتل عىل يطلقها كان التي امالسه استخدام يف

القتال ذلك يف حسنا بالء أبىل وقد رماتها، أدق من  وكان السهام صناعة مهنته

 املرشكـني يقاتـل كـان األيرس املسلمني جيش طرف يف موقعه اتخذ وقد املرشكني يقاتل حمزة كان

 بـن سـابا ويـدعى املرشكـني أحـد حمزة شاهدبه بأس ال عدد عىل أجهز وقد فائقة، وشجاعة برشاسة

 الـبطالن كـان بيـنامإيـاه متحـديا باسمه يناديه حمزة سمع عندما فرائصه ارتعدت الذي العزى، عبد

 ضمن حمزة صار حتى والشجريات، الصخور بنيً متخفيا يزحف املتوحش كان والدرع، بالسيف يقتتالن

 املتـوحش وجـه اآلونـة تلك يف بحياته، أودت مميتة رضبة اللحظة تلك يف حمزة إىل وجهرمحه مرمى

 خلـف يقـف املتـوحش شـاهد حيـث الـوراء إىل حمـزة فالتفت مقتال حمزة أتت صائبة برضبة رمحه

 والكفـاح الجهـاد درب عـىلً شـهيدا وسـقط خـارت قـواه أن إال عليـه، لإلجهـاز نحـوه ّفتقـدم صخرة،

 إىلً عائـدا فريسـته جسـم مـن رمحه نزع الطاهر حمزة جسد سكون من القاتل تأكد أن بعدالطويل

 معـارك آخر معركة، آخر هي تلك كانت حمزة أن إال بعد فيام الحقة معارك يف ليقاتل املرشكني، صوف

ونبيهالـلـه  أسد

 نآخـري قبـل من حامليها من الساقطة الرايات والتقطت الرؤوس، وتساقطت ًعنيفا، القتال استمر

 ّمتيـز وقداألدبار قريش ّولت حتى سويعات هي وما املسلمني ضغط واستمر املرشكني صف وتضعضع

 تصـدت حتـى يـوقفهم ومل والهلـع، الخـوف محـاربيهم معظـم قلـوب ومتلك عارمة، بفوىض تراجعهم

مكانها يف ثابتة بقيت التي عمرة عدا ما هاربات، برجالهن لحقن ما رسعان الاليت لهم، نسائهم
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 الفـوىض وعمـت واألسـالب الغنـائم يجمعـون الجنـد وبـدأ قـريش معسـكر إىل املسـلمون وصل

 حد إىل خفيفة الخسائر كان الغنائم، جمع يف الجميع وانهمك واالنضباطية، السيطرة وفقدت الصفوف

تكن مل لألسف أنها إال أحد معركة نهاية تلك تكون أن املمكن من وكان ما

 سـاحة يف الفـوىض دبـت وحاملا املبديئ، تقهقرها رغم قريش جناحي عىل وعكرمه خالد ثبت لقد

 األسـالب، جميع يف منهمك املسلمني وجيش عامة، بفوىض منهزمون وهم قريش مشاة شاهدا املعركة،

 بالفوىض ّيتميز الذي املوقف ذلك وعكرمة، خالد استغل املعسكر إىل ووصولهم لقريش مطاردتهم بعد

 ّللتـدخل الحرجـة اللحظـة ينتظران وبقيا فرسانهام عىل سيطرتهام من شدوا وقد املتحاربني الجانبني يف

 واألسـالب، الغنـائم جمع يف املسلمني رماة أن ذلكأكله هذا أىت ما ورسعان الصرب، إال أمامهام يبق ومل

 ينطلقـوا أن قائـدهم مـن فطلبـوا قـريش، معسـكر نهب يف املساهمة يف الطمع، مقاومة يستطيعوا مل

 مل ذلك أن إال وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول بأوامر وذكرهم مطالبهمالـلـه  عبد فرفض األسالب جمعال

رماة تسعة سوى معه يبق ومل معظمهم، ذهاب دون يحل

 مـن تبقـى مـا عـىل بفرسـانه وحمل املوقف فاستغل التل، عىل يجري ما تراقبان خالد عينا كانت

 صـفوف خلـف فرسانه مناورة مجال ولزيادة كقاعدة، واتخاذه ل،الت ذلك احتالل بهدف املسلمني رماة

 التـل عـىل القتال أثناء به لحق حتى أثره، يف وفرسانه سارع خالد هجوم رأى فلام عكرمة أمااملسلمني

 عليـهالـلــه  صـىل الرسـول بـأوامر تقيـدوا الذين العرشة الشجعان أولئك مقاومة رغم سوية، واحتالله

 منـه تقـدم وعنـدهام جروحـه، كـرثة من سقط حتى يقاتلالـلـه  عبد بقي ،الـلـه عبد وقائدهم وسلم

العطر الشهداء سجل إىل اسمه وضم عليه، وأجهز عكرمة

 اليـسـار إىل رسيـتـيهام رأيس ـعـىل وعكرمـه خاـلـد اتـجـه عينـني، ـتـل اـحـتالل بعـد

 باتجـاه رسيتـه مـن قسـم رأس عـىل عكرمـة واتجـه الخلـف، من املسلمني ملهاجمة

   فاتجـه خالد أما وسلم، عليهالـلـه  صىل الكريم بالنبي تحيط املسلمني من وعةمجم
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 نتيجـة وإبادتهم مباغتتهم أمل عىل قريش، معسكر يف املسلمني ملهاجمة الفرسان من البقية رأس عىل

 أمـا مـنهم، قليـل عـدد هرب املسلمني، صفوف بني الخسائر من عدد ولوقوع الصدمة وهول للمباغتة

 تلـك يفسـجاال بيـنهم القتال واستمر وحزم، بقوة خالد إىل وتصدواً رسيعا تنظيمهم أعادوا فقد البقية

 جيش يراها أن أمل عىل بها تلوح وأخذت األرض عىل امللقاة قريش رايات أحدى عمرة التقطت األثناء

املنهزم قريش

 مـا شاهد أن وبعد قريش مشاة معظم عىل السيطرة إعادة الوقت، بعض بعد سفيان أبو استطاع

 القتـال سـاحة يف تخفـق الرايـة لرؤيته وكذلك فرسانه قبل من الخلف من ومهاجمتهم باملسلمني، حّل

 بني املسلمون فوقع والعزى والآلت بهبل يتنادى والكل صاخب، بهجوم الكرة أعادة عمرة، رفعتها التي

 أدى الجنـوب، من سفيان أيب دةبقيا قريش ومشاة الشامل من خالد بقيادة قريش فرسان الرحى، فيك

 وازداد رضاوة بكـل تقاتـل منعزلـة مجموعـات شـكل عـىل املسـلمني ّتفـرق إىل العصـيب املوقف هذا

 إىل سـبيال الهلـع يجـد ومل القتال يف استمروا أنهم إال املسلمني مقاتيل من وعدد وتجندلً سوءا املوقف

بعد قلوبهم

 يقـاتلون املسلمني من والرئييس األول القسم منعزلني، قسمني إىل األثناء هذه يف املعركة انقسمت

 عكرمـة إىل تتصـدى وسـلم عليـهالـلــه  صـىل الكـريم النبـي مجموعـة والثانية قريش، وفرسان مشاة

 الرسـول وقـع وهنا املوقف عىل طرأ الذي ّالتغري بعد للقتال عادوا الذين قريش مشاة وبعض وفرسانه

تنتظره التي املحنة يف وسلم عليهالـلـه  صىل

 وسـلم عليـهالـلــه  صـىل الرسول بقي البداية، يف املرشكني ملطاردة مواقعهم املسلمون ترك عندما

 والغنـائم األسـالب إغـراءات رغـم معـه بقـوا والذين مقاتالً،( عددهم أصحابه من رهط رأس عىل

 بكـر وأبـو عـيل إليـه، اسالنـ أقـرب هناك كان الثالثني أولئك بني منقريش معسكر يف تنتظرهم التي

 بن وموىس دجانة وأبو عوف بن الرحمن وعبد عبيدة وأبوالـلـه  عبيد بن وطلحة وقاص أيب بن وسعد

 بعد تلك النبي مجموعة إىل انضمتا وقد والتضميد ٍاإلسقاء يف مشغولتني كانتا امرأتني إىل باإلضافة عمري

املطاردة
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 شـعر املسـلمني، مـؤخرة نحـو وعكرمة وتوجهه للرماة تهوإباد عينني ّتلة عىل خالد ّسيطر أن بعد

 إعـادة آنـذاك باسـتطاعته يكـن ومل للمسـلمني بالنسبة املوقف بحراجة وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول

 معرضـة ستكون هو مجموعته أن من تحقق أنه كام عنه، وتباعدها تفرقها بسبب قواته عىل السيطرة

 مقطـع أسـفل إىل االلتجـاء قـرر ًواهنـا، كـان الوقـت ذلك يف فهموق أن ومبا قصري، وقت خالل للهجوم

 األول االنفتـاح يف املسـلمني جناح إليه يستند كان الذي املقطع نفس ليس( مبارشة خلفه يقع صخري

).للمعركة

 حتـى ميل( سوا يقطعوا ومل الخلف إىل الثالثون وصحبه وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول اتجه

 الـذي الصـخري، واملقطـع وسلم عليهالـلـه  صىل النبي دون هؤالء وحال وفرسانه، عكرمة لهم تصدى

 وبعـد املرشكـني، ضـد والقتـال التثبـت وسـلم عليـهالـلــه  صـىل الرسول قرر عندهاإليه اللجوء نوى

 وجـدت أن بعـداملعركة أرض إىل عادت التي قريش مشاة من قوة وفرسانه عكرمة إىل انضم لحظات

 وخلفـي، جبهـوي لهجـوم ومعرضـة باألعـداء محاطـة نفسـها وسلم عليهالـلـه  صىل سولالر مجموعة

 أخـذرمـق آخـر حتـى عنـه، للدفاع وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول حول حلقة املجموعة، تلك ّشكلت

 عليـهالـلــه  صىل الكريم الرسول أجرب وسلم، عليهالـلـه  صىل الرسول مجموعة عىل شدة يزداد القتال

 والـذي لديـه املتبقيـة بالسـهام وقاص أيب بن سعد يزود أخذ ثم كرس، حتى قوسه استخدام ىلع وسلم

القوس استخدام يف ملهارته حسنا بالء أبىل

 أيب بن عكرمة يقودها وسلم، عليهالـلـه  صىل الرسول من تقرتب كافرة مجموعة أول كانت

 يـدفع أن هـذا واسـتطاع مبهاجمتها طالب أيب بنً عليا وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول فأمر جهل

  ًأيضـا وهنـا أخـرى، مجموعـة مـن الهجـوم تكـرر املرشكـني، أحد ويقتل للخلف، املجموعة تلك

 أحـد ويقتـل يـدحرها، الثانيـة وللمرة يعالجها أن عيل إىل وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول طلب 

 بالسـهام وصـحبه وسلم يهعلالـلـه  صىل الرسول بإمطار قريش بدأت القتال شدة معالكافرين

 من الرسول ولحاميةالخيل ظهور عىل أو مشاة بالسيوف هجامت ذلك يتبع ُبعد عن والحجارة

  ـكـان الوـقـت نـفـس ويف ـقـريش باتـجـاه ظـهـرهً ـمـدبرا أماـمـه دجاـنـة أـبـو وـقـف الـقـذائف تـلـك
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 عليـهـلــه ال صىل الرسول بجانب طلحة وقف كذلكقريش كفار ضد الستخدامها السهام سعد يناول 

الـلـه  صىل الرسول وجه نحو يتجه سهام طلحة رأى املرات إحدى ويف الطاهرة، روحه عنً دفاعا وسلم،

وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول أنقذ لكنه أصابعه، أحد وبرت كفه يف فتلقاه وسلم عليه

 هـو وكـان ،للمسـلمني الـرئييس الجسـم ضـد اقتحام، تلوم باقتحام يقوم األثناء، تلك يف خالد كان

أيب يدي من خذها يقول أحد نحو وجه كلام وكان خصومه لقتل رمحه يستخدم نفسه

 قلـيال فافرتقـا مأخـذ كـل التعب منهام وأخذ الجانبان، تعب حتى ًعنفا، يزداد وأخذ القتال استمر

لـلـه ا رسول صحابة من املسلمني أحد الحظ األثناء تلك يف املعركة، ساحة عىل الهدوء بعض ساد حيث

 أننـي الرسـول فأجـاب السـبب، عن فسأله كتفه فوق من ينظر كان وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول أن

ً ممتطيـا عكرمـة، كوكبـة مـن الفرسان أحد برز وحتى لحظات إال هي وما خلف، منُأيب مجيء أتوقع

 جئتك أنا ها مدمح يا وقال وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول نحو واتجه والعنف، القوة سمة عليهً جوادا

 معركـة يف لـه يتصـدوا أن وسـلم عليـهالـلــه  صـىل الرسـول أصـحاب حـاولأنـا وأمـا أنت فأما اليوم

 عليـهالـلــه  صـىل للرسـول حينذاك ُأيب قال وقد االنتقام لحظة وأزفت اشتدت املعركة وهاهيقادمة

 أقتلـك سـوف فألـك خاب نبأ أجابه وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول أن إالمحمد يا أقتلك سوف وسلم

الـلـه بإذن عندها أنا

 الرسـول أصـحاب ابتعاد رأى وقد وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول باتجاه جواده ظهر عىلُأيب تقدم

 لقاءه ينتظر أن وسلم عليهالـلـه  صىل الكريم الرسول ورأى أمامه الطريق لفتح وسلم عليهالـلـه  صىل

 كـانقتلـه عىل أقسم الذي الرجل لذلك وإجالل بالرهبة الرجل شعرو واعتزاز ثقة كلها مرتفعة بهامة

 وجهـه جـانبي عىل املعدنيني، جانبيها تدىل وقد وخوذه جلبابني، يرتدي وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول

ــه  ـصـىل الـكـريم ـهالــل ـد وـسـلم علـي ـده أن إال غـمـده، يف ـسـيفه اـسـتقر وـق ـى ـي    تـقـبض كاـنـت اليمـن
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 الرسـول منظر وكان القويتني الكبريتني يديه وكذلك الرسول كتفي وعرض قوةُأيب الحظ وقد حربة عىل

 الكـريم الرسـول أن إىل هنـا اإلشارة تجدرفارس وأي جبار فارس عن ينم مرعبا وسلم عليهالـلـه  صىل

الـلــه  صـىل الرسـول بإمكـان كـانوأشجعهم زمانه يف املسلمني أقوى أحد كان وسلم عليهالـلـه  صىل

 لعـيل يـوعز أن بإمكانـه كـان أو ًإربـا، ومتزيقـه املغـرور هـذا عـىل يقضون صحبه يدع أن وسلم عليه

 أماله املوقف ألن بنفسه، املوقف يعالج أن رغب املرة هذه أنه إال ،الرجل ذلك أقتل .املشهورة بجملته

 كفـارس متحديـه قتـال عىل أقبل وهكذا وفروسيته وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول لرشف شخيص تحد

هامم ٍمسلم
(

 وسلم، عليهالـلـه  صىل الرسول من قريبة مسافة عىل أصبح حتى جواده ظهر عىلً مزهواُأيب أقبل

 وقـدً أرضـا جندلتـه وسـلم عليـهالـلــه  صـىل الرسـول بحربة خاطفة رضبة أن إال سيفه باستالل وبدأ

 يجهـز أن وسـلم عليـهلـلـه ا صىل الرسول هم أضالعه، أحد كرس سقوطه وبسبب عنقه، أسفل أصابت

 صـىل الرسـول حربـة مـن ُأيب جـرح كـانمحمد قتلني يردد وهو األدبار ووىلً رسيعا نهض أنه إال عليه

 يف مات حتى ذلك ترديد يف استمر أنه إال بذلك يقنعوه أن ّأصحابه حاول وقد خفيفا وسلم عليهالـلـه 

أحد معركة عدب قريش عودة أثناء يف مكة من بالقرب )رصف( يدعى مكان

 ظهـور وعـدم الجبارة املسلمني وقفة بسبب حاسمة، نتيجة إىل الوصول دون ًمانعا، املوقف أصبح

 التوصـل يف رغبـا ًوخالـدا، سـفيان، أبا أن كامبهم ّحلت التي النكسة رغم انهيارهم إىل تشري دالئل أي

 أمرهـا وحزمت الضغط زيادة قريش قررت لذلك يجب، مام أكثري طالت املعركة ألن رسيعة نتيجة إىل

 باتجـاه القويـة القرشـية املشـاة قـوة تقـدمتاملعركة لحسم وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول قتل عىل

 عليـهالـلــه  صـىل الرسول عن الدفاع حلقة عىل الخناق تضيق وأخذت وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول

وسلم

                                                 
  . الواقدي، املغازي، صفحة 1
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 مـدى إىل ووصـلوا الحلقة اخرتاق الكفار من ثالثة استطاع املسلمني شهداء من عدد سقوط وبعد

 وعبـد وقـاص أيب بـن عتبـة هـم الثالثـة كانوسلم عليهالـلـه  صىل الرسول عىل املؤثرة الحجارة رمي

 وقـد بالحجـارة وسـلم عليـهالـلــه  صـىل الرسـول ميطـرون هـؤالء وأخذ  قامية وابن شهاب بنالـلـه 

 يف سـببت وسـلم عليـهالـلـه  صىل الكريم الرسول هوج إىل صائبة رضبات( يسدد أن أولهم استطاع

 فاسـتطاعالـلــه  عبـد أمـاالسـفىل شـفته وشـق وسلم، عليهالـلـه  صىل للرسول سفليني سنيني تكسري

 يف وسـلم عليهالـلـه  صىل الرسول خوذة طرف فأصاب قامية ابن وأما جبينه، عىل برمية الرسول إصابة

 سـاعده طلحـة أن إال املتالحقـة، الرضبـات لتلـك نتيجة األرض عىل الكريم الرسول سقطوجنته عظم

 الكفـار ضـد واحـد رجل قومة قاموا ذلك وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول أصحاب رأى ملايعالجه وأخذ

 اسـتل وقـد عتبـة بأخيه وقاص أيب بن سعد لحق وقد وتشتت، قريش طوق انهار ما ورسعان املعتدين

 صـفوف بـني واختفـىً هاربـا فـوىل منـه أرسع كـان عتبـة أن إال به هراشت الذي القوس من بدال سيفه

 املوقـف ذلـك يف عتبـة أخـي لقتـل تشـوقت كام رجل لقتل أتشوق مل بعد فيام سعد قال وقدقريش

وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول وجه أدمى أن وبعد العصيب

 للرسـول حراجـة املوقـف وازداد الجهـات، جميـع مـن املسـلمني ضـد قـريش اقتحـام زخـم اشتد

 نحـو ويتجـه الطـوق يخـرتق أن أخـرى، مـرة قاميـة ابـن استطاعًمحكام كان الطوق أنه إال وصاحبته

 التـي)عامرة أم( سيدة بجانبه تقف وكانت وسلم، عليهالـلـه  صىل الرسول أنه ظانا عمري، بن مصعب

 شـعرت أن وبعد أنها إال اآلخرين، تلنياملقا عىل وتوزيعها املوىت من األسلحة ونقل باالسقاء تقوم كانت

 وأن حصـانه ظهر عىل وهو الكفار أحد تقتل أن استطاعت وقد بالسيف تقاتل أخذت املوقف بحراجة

آخر تجرح

 قاتلـة رضبة قامية، ابن وجه أن إىل يتبارزان املحاربان وأخذ له، تصدى الذي مصعب نحو قامية ابن اتجه

 تـؤثر فلم الزرد من جلبابني يرتدي كان الذي قامية ابن كتف عىل برضبة وهوت عامرة أم أرسعت مصعب، إىل

 بهـا، الرضبـة بتوجيـه قـام التـي للرسعـة قاتلـة تكـن مل أنهـا إال عامرة أم إىل رضبة نفسه هو فوجه الرضبة به

   إىل شـديدة رضبـة ووجـه إليـه فتوجـه منـه،ً قريبـا اللحظـة تلـك يف وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول وملشاهدته

  



  
  عبقرية اإلنتصار يف املعارك وفتح األمصار

 

41  

 يرتـديها كـان التـي الخـوذة سالسـل مـن سلسلتني قطع يف سببت وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول رأس

 ولقوة وسلم، عليهالـلـه  صىل الرسول كتف إىل ثانية قوية رضبة ووجهوسلم عليهالـلـه  صىل الرسول

 عليـهلـلــه ا صـىل الكـريم الرسـول سـقط وسـلم عليهالـلـه  صىل الرسول خلف حفر ولوجود الرضبة

 قتلـت يـردد وهـو قـريش إىل جـذال فعـاد قاميـة ابـن أماوأنقذاه وطلحة عيل إليه فسارع بها، وسلم

محمد قتلت محمد،

 املسـلمني روح عـىل األثـر أسـوأ لـه كان مام سواء حد عىل والكفار املسلمني من الصيحة سمعت

 املسـلمني مـن عـدد هنـاك أن إال دأحـ مرتفعـات يف النجـاة طالبني شديدة بفوىض فتقهقروا املعنوية،

 قـريش فرسان عىل شديدة حملة فحملوا نبيهم، وفاة بعد الحياة يستطيعوا ومل للموت، أنفسهم نذروا

الوقت بعض تشتيتهم يف سبب مام

 املـوىت لسلب توجهوا الجبل، نحو األدبار وىل قد اإلسالمية، للقوة الرئييس الجسم أن قريش رأت عندما

 بـزمالئهم يلحقـون وسـلم عليـهالـلــه  صـىل الرسـول مـن بـالقرب كـانوا الـذين حتى جعل مام املسلمني،

 بسهولة لاللتجاء وصحابته، وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول أمام املجال أفسح ماموالنهب السلب ملشاركتهم

 يرتفـع لـذيوا املضيق، ذلك عىل املسيطر الرشقي التل وصحبه ّتسلق ثم أحد جبل يخرتق الذي املضيق إىل

 عـىل اآلخـرون وسقط رجالً، عرش أربعة الثالثني صحبه من بقي وقد املحيطة األرض عن قدم( حوايل

وسلم عليهالـلـه  صىل رسوله عنً ودفاعاالـلـه  دين عنً دفاعا والكفاح الشهادة درب

 آخـرونو املدينـة، نحـو توجـه مـن ومنهم الجبل، نحو توجه من فمنهم املسلمون، تشتت وهكذا

 صـىل الرسـول وصول عند متاما، قريش صالح يف املوقف وأصبح هدى، غري عىل بعيدة أماكن إىل هربوا

 الوقـت، لبعض باالسرتاحة أمر الوعرة، األرض عىل ظهره وأمن إليه، املشار املضيق إىل وسلم عليهالـلـه 

 دموعهـا متسح وهي ونها،بل صبغته التي الدماء من وجهه وتنظيف جراحة ملعالجة فاطمة ابنته وأتت

الكريم أبيها عىل خوفا بصمت

  وقـد مالـك بـن كعـب اسـمه رجـل املضـيق نحـو اتجهـوا الـذين املسـلمني بـني من كان

  أن صــوته بــأعىل ينــادي وأخــذ فوقــف الحيــاة، قيــد عــىل الرســول رأى عنــدما فــرح 
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 يف التـائهون املسـلمون أخـذ ذإمثـاره النـداء هـذا أىت ما ورسعان ُّحي وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول 

آخرون تجمع كام يزداد عددهم وأخذ وسلم، عليهالـلـه  صىل الرسول موقع يف يتجمعون أحد شعاب

 املعركـة ميـدان يف وسـلم عليـهالـلــه  صىل الرسول جثة عن يبحث األثناء تلك يف سفيان أبو كان

 خالـد أخـربه أن وإىل وسـلم، عليـهه الـلــ صىل الرسول عن حوله من يسأل كان وأخرى، آونة كل وبني

 والقضـاء املوقـع مبهاجمـة سـفيان أبو فأمره أحد، يف املضيق نحو يتوجهون وصحبه الرسول شاهد بأنه

 لعلمهً حذرا املضيق باتجاه خالد تحرك موته، من والتأكد وسلم، عليهالـلـه  صىل الرسول أصحاب عىل

ً منفذا هناك يكون أن لعل أو وإرصاره، لتفاؤله ذلك يف تمراس أنه إال فرسانه ملناورة األرض مالمئة بعدم

مهمتهم تحقيق خالله من يستطيعون

 رأس عـىل الخطـاب بـن عمـر أمـر نحـوهم، الفرسان قدوم وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول رأى ملا

 لالـتال عىل املضيق باب نحو واتجهوا وقوته، عمر فتحركلهم بالتصدي املسلمني مقاتيل من مجموعة

 واسـتحالة األرض، صـعوبة رأى ملـاً خالـدا أن إالقـريش مجـيء وانتظـروا عليـه، تسيطر التي املرتفعة

سفيان أيب إىل وعاد مجموعته بانسحاب أمر املسلمني قسامت يف رآه الذي وللعزم اقتحامها

 ثجثـ يف ميـثلن قـريش، نسـاء مـن كبرية مجموعة مع األثناء تلك يف سفيان أيب زوجة هند كانت

 كبـده، وأخرجـت الـبطن فبقـرت وجـدتها، حتـى حمزة جثة عن تبحث هند وبقيت املسلمني، شهداء

 بوعـدها ّبـرت كـذلكأرضـا طرحتهـا ثـم وهمجيـة، وحشية بكل تلوكها أخذت كبرية، قطعة وقطعت

حمزة لقاتل وسلمتها حليها خلت حيث للمتوحش،

 عاليـة، صـخرة وارتقـى دي،الـوا نحو سفيان أبو ّتقدم املفجعة، األحداث تلك خالل

 محمـد هـل يسأل، وأخذوصحبه وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول موقع عن قليال تبعد

 أنـه إال مـرات ثالث نداءه وكرر وعمر بكر أيب عن سأل ثممرات ثالث وكررها بينكم

  نحـو بعـدها ارتـد وسـلم عليـهالـلــه  صـىل الرسول نصيحة عىل بناء ًجوابا، يسمع مل
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 أيب مخاطبـا وقـال ًصـربا، عمـر يسـتطع مل ذلـك، عنـد الثالثـة، قتـل فقـد اليوم، خوف ال ال،وق قريش 

 ضـحك سـفيان أبـا أن إالً أبـدا تنسـوه لـنً درسا وسنلقنكم أحياء هم بل ،الـلـه عدو يا كذبتسفيان

 أبـو اقالهـ بجملـة انتهـى وعمر، سفيان أيب بني مطول حوار دارآنذاك الضعيفة املسلمني بحالة لعلمه

 استدار ثمبه آمر ومل بذلك، يل علم ال أنني اعلموا بهم، ّمثل قد قتالكم منً عددا أن ستجدونسفيان

املعركة أرض وترك بالرحيل وأمرهم قريش نحو سفيان أبو

 قـريش ملطـاردة للتهيـؤ املسـلمني ودعا التايل اليوم صباح يف وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول نهض

 الـذي املرير القتال نتيجة القوى منهيك أو جرحى معظمهم مقاتل،( حوايل ولهح تجمعوقتالهم

أحد يف دار

 املسـلمني عـىل اإلجهاز رضورة يرى من فمنهم أشده، عىل النقاش كان فقد قريش، معسكر يف أما

 حـرز،أ الـذي بالنرص االكتفاء يرى من ومنهم جهل، أيب بن عكرمة املجموعة، هذه رأس وعىل وإبادتهم

 عـىل األكرثيـة رأي غلـبأميـة بـن صـفوان رأسـهم وعىل للقتال، جيدة حالة يف يكونوا مل أيضا وألنهم

مكة باتجاه وانسحبوا قريش

 حـصـيلتها وكاـنـت واملرشـكـني املـسـلمني ـبـني الثانـيـة، الرئيـسـية املعرـكـة ـهـي أـحـد معرـكـة كاـنـت

)و املسلمني منً شهيدا)ًاملرشكني من قتيالسـفيان أبـو يقود التي األوىل املرة هيً أيضا كانت 

فذ ومحارب كقائد خالد أظهرت التي هي أنها كامً جيشا بها
(

 الـكـريم الرـسـول أواـمـر إـطـاعتهم وـعـدم ـملـواقعهم الرـمـاة مـغـادرة بـسـبب املعرـكـة املـسـلمون خرس

 املعـارك خـوض يف ربالعـ جهـل إىل يعـود ذلك، بأن رأيهم، الكتاب من كبري عدد أبدىاملبارش وقائدهم

الـلــه  صىل الرسول فتح كيف شاهدنا فقد صحيحة، غري النظرية هذه إنالنظامية الحروب يف الرئيسية،

   وبـدفاع للمسـلمني الرئيسـية القاعـدة وهـي املدينـة خارج دفاعه موقع بانتخابه ذلك قواته، وسلم عليه

  

                                                 
  .، صفحة ، ابن هشام، مجلد ابن سعد، صفحة  1
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 كـان مـا وهـذا الخطـر، إىل ومـؤخرتهم حهجنا ّسيعرض املدينة، عىل لقريش هجوم أي أن أي جناحية،

 سـفيان أبـا بـأن وسلم، عليهالـلـه  صىل الرسول تفكري يف يدور كان ما وهذا املدينة، عىل لقريش يبدو

 عـرب ويتكـرر تكـرر املفهـوم هـذااملحـرج املوقـف لـذلك قواتـه معرضا بذلك، للقيام يتجرأ لن سوف

ذلك عىل كثرية أمثلة وهناك العسكري، التاريخ

 خطتـه أن إال صـالحه، يف ليسـت ظـروف تحـت معركة خوض عىل أرغم سفيان أبا أن رغم كذلك

 واالصـطفاف االنفتـاح، يف األخـرى الجيوش تتبعه كانت الذي العادي النسق نفس متبعا سليمة، كانت

 القـوات ووضـع الوسـط، يف للمشـاة الـرئييس الجسـم بوضـع وذلـك والفرس، الرومان كجيوش للقتال،

 القـوات لفـتح بالنسـبة وهكـذاالعـدو ومـؤخرة أجنحـة ضد املناورة لتسهيل الجناحني، عىل كةاملتحر

 صىل الرسول فعل مام أفضل يفعل أن فاريس أو روماين جرنال أي مبقدور يكن مل املعركة أرض وانتخاب

سفيان وأبو وسلم عليهالـلـه 

 ومهارتـه العسـكري التخطـيط يف خالـد قـدرة هـي تلـك أحد، معركة أبرزتها أخرى حقيقة هناك

 أن مـع األجنحـة عىل ثابتني)وعكرمة( خالد بقي الوسط، يف قريش مشاة هزمت أن بعد إذالتنفيذية

 القـوات، بقيـة يفً أيضـا الـذعر يـدب أن املواقف، هذه مثل يف العادي األمر أن إذ الحدوث، نادر ذلك

 ورفضـه وشـجاعته خالـد صـرب اللحظـة، تلـك يف تجىلًمنسحبا يتقهقر لها الرئييس الجسم ترى عندما

 مـاً رسيعـا نـراه لـذلك وتقدير، اهتامم بكل يجري ما تتابعان كانتا خالد، عيني أن نرى كذلكللهزمية

 رسعـة ّتجلـت ًأيضـا، وهنـا الرمـاة، انسـحاب نتيجـة املسـلمني، صـفوف يف حدثت التي الثغرة استغل

 التـي الرائعـة املنـاورة هـي كانت واهنة أصبحت التي ،املسلمني مؤخرة مبهاجمة لقراره خالد(اتخاذ

عقب عىلً رأسا املعركة نتيجة وقلب خالد بها قام



  

                                                 
  .، صفحة  الطربي، مجلد1
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 الخندق غزوة



 لـه سـمحت كيف مرة من أكرث وفكر مكة إىل عودته بعد أيام عدة خالد تفكري أحد غزوة احتلت

 وكـرروبدقة برسعة مبناورة القيام إمكانية حينه يف أدرك أنه وكيف موقعهم الرماة ترك عندما الفرصة

 بالـه شـغلت التـي الحقيقـة لكـن بعد فيام خاضها التي املعارك يف املعاكسة الهجامت هذه مثل خالد

 أمام صغرية قوة تصمد أن طبيعي غري األمر إن املسلمني وصالبة شجاعة هي تفسريها يستطع مل والتي

 واسـتعدادها تصميمها يف كالصخرة االتجاهات جميع من هجامت وأمام بالعددً كثريا تفوقها كبرية قوة

 العـرب وسـائر والقرشـيون املسلمون كان ذلك، عن فضالً ودينها قائدها عنً دفاعا النهاية حتى للقتال

 مثـل تؤثر أن أخرى أديان تستطيع ال أتباعه عىل الجديد للدين ما تأثري هنالك كان رمبا واحد أصل من

 هـذه مثـل إناآلخـرين الشخصـيات يف يتـوفر ال محمـد لشخصيةً أيضا ما تأثري هناك كان ورمباذلك

 إىل ّيتطلـع كـان الحقيقـة ويف الجديد، الدين إىل مياالً يكن مل اآلن حتى لكنه خالد، بال شغلت األفكار

 الرجـل يفكر مثلام القادمة املعركة يف يفكر كان حقد أو مرارة بدون ولكن املسلمني، مع ثانية مجابهة

التالية مبباراته يايضالر

الرجل بهام ّمتيز التي والحامس بالقوة الرغيدة بالحياة التمتع يف خالد واستمر

الرجيع يوم حادثة

 جـرت ولكـن والقرشـيني املسـلمني بـني مبـارش عسـكري صـدام أي يحدث مل التاليتني، السنتني يف

واملدينة مكة بني العالقات ىلإ أساءت ومريعة وحشية حادثة وهيالرجيع يوم باسم تعرف حادثة
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 قبيلتـي عن وفد بصفة النبي إىل األشخاص بعض قدم حيث م عام متوز يف الحادث هذا جرى

 ممـن رجالـه بعـض معهـم يرسـل أن منـه وطلبـوا اإلسـالم اعتناق يف رغبتهم عن وعربوا والقارة عضل

 سـتة النبـي فعـنيالقبيلـة ألفراد مهوأحكا الجديد الدين يرشحوا ليك اإلسالم وتعاليم القرآن يحفظون

 مـن انتخبـوا الـذي العمـل بهذا فخرون وهم الوفد مع هؤالء وانطلق املهمة بهذه للقيام أصحابه من

 إىل وأدلـوهم الرجـال هـؤالء وصل وعندما لهم نصب الذي بالفخ عاملني غري الحنيف الدين لنرش أجله

 أفـراد مـن مقاتـل مائـة مـن مؤلف كمني يف واووقع عسفان عنً بعيدا ليس وهو الرجيع يسمى مكان

 مـنهم وقتـل السـتعاملها الفرصـة لهـم تتح مل لكن سيوفهم فاستلوا الوفد إليهام ينتمي اللتني القبيلتني

 ويهـاجم قيـده مـن يـتخلص أن منهم واحد واستطاع مكة عىل اقتيدوا األرسى وهؤالء ثالثة وأرس ثالثة

 أن سبق لقد الدثنة بن وزيد عدي ابن خبيب فهام مكة وصال اللذان األسريان أماً أيضا قتل لكنه آرسيه

 األقـارب إىل هنـاك وبيعـا مكة إىل أسرييهم قبل من فأخذ املعركة يف املرشكني بعض األسريان هذان قتل

فقدوهم الذين ألولئكً انتقاما قتلهم بقصد بحامس اشرتوا وهؤالء باهظ بثمن املرشكني قتىل

األرسى

 مـن وهـو صـفر شـهر كـان فيـه أرس الـذي الشهر ألن أيام لبضعة األسريين ضد إجراء أي يتخذ مل

 مكـة، مـن الغـريب الشامل إىل يقع وهوالتنعيم يسمى مكان إىل أخذا الشهر انقضاء وعند الحرم أشهر

 مـن عمـودين إىل األسريان اقتيد واألطفال والنساء العبيد فيهم مبا يتجمهرون السكان جميع كان حيث

 أعيد الصالة انتهت وعندما طلبهام فاستجيب أخرية، بصالة لهام يسمح أن فطلبا األرض يف ثبتا شبالخ

بالعمودين األسريين ربط

 املوت كالهام فاختار املوت أو قريش أصنام عبادة إىل بالعودة إما منهم كل ّوخري

 عنـدناً حمدام أن أتحب زيد ياالـلـه  أنشدكالدثنة بن لزيد وقال سفيان أبو جاء ثم

ـه نرضب اآلن ـك عنـق ـك؟ يف وإـن ـالأهـل ــه وـق ـاالــل ـب ـم ـدا أن أـح ـه يفً محـم   مكاـن
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 يحبً أحدا الناس من رأيت ماسفيان أبو قال أهيل، يف جالس وإين تؤذيه شوكه تصيبه فيه هو الذي 

محمدا أصحاب كحبً أحدا

 دور جـاء ثـم صـدره يف حربـة وغـرز منـه عبـد ّتقدم حيث وسهالًً رسيعا موته وإن أوالً زيد قتل

 العـرض هـذا ملشـاهدة للتجمـع مكـة بأهل حدا الذي السبب هو وهذاً استعراضيا موته وكان خبيب

بشوق وانتظاره

 بـوخزه وبـدؤوا خبيـب به املربوط العمود إىل جهل أيب بن عكرمة من بإشارةً ولدا أربعون انطلق

 كـأنهم حـرابهم يرفعـون وهـم باتجاهـه دفعونينـ ثـمً بعيـدا يقفون األحيان بعض يف وكانوا بحرابهم

 الجـراح له يسببون بحيث ثانية مرة بوخزه ويبدؤون إليه الوصول قبيل يتوقفون ولكنهم قتله يريدون

 أصـبح مـا ورسعـان اآلخـرون سـببه مـام أعمـقً جراحا له سببوا إذ عنيفني األوالد بعض كان قتله دون

 حربـة رضبـة كل لدى ينتفض وكانالسطحية جروحال مئات من ينزف كان الذي بالدم مغطى جسده

خبيب تعذيب ملشهدً فرحا يضجون املتفرجون كان يرصخ، أو يتأوه مل لكنه

 ألن رمبـا األوالد وفـرق خبيب، باتجاه حربة وبيده عكرمة تقدم لفرتة املشهد هذا استمر أن وبعد

 خبيـب قلـب يف وغرزهـا حربتـه كرمـةع رفـع ثـماللعبة سئموا املتفرجني ألن رمبا أو تعبوا قد هؤالء

تتآكال حتى العمودين عىل الجثتان وتركت آلالمهً حدا وضع وهكذا

 مل يفعلـون مـا ولقنهم بالحراب األوالد جهز الذي عكرمة قبل من التعذيبي العرض هذا نظم لقد

 عارضـتهمل عنـه يعفـي وأن يسـامح أن املمكـن من أنه املريع الدموي املشهد نظم عندما عكرمة يعلم

 اليوم هذا ففي له تغفر لن هذه فعلته لكن أحد ويف بدر يف سفكه الذي املراق والدم لإلسالم الشديدة

حرب مجرم عكرمة أصبح

 ملقابلـة أحـد، يف املعركـة ميـدان مغادرتـه قبـل وسـلم عليـهالـلــه صىل  النبي ّتحدى قد سفيان أبا إن

 والقرشـيني املسـلمني بـني اللقـاء أن يعني وهذاالتحدي هذا قبل لنبيا وأن سنة، بعد بدر يف ثانية مرة املسلمني

  املسـلمني لقاء يف الرغبة بعدم سفيان أبو شعر اللقاء، موعد اقرتب عندما لكن م، عام آذار شهر خالل سيتم
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ً حارا الطقس كانفجأة الحرارة درجات ارتفعت الشتاء، فصل انتهى وعندما قليلة، الشتاء أمطار كانت

 لـنرش املدينـة إىل عمـيالً وأرسـل العمليـة يؤجـل أن سـفيان أبو قرربالسوء يبرش املوسم وكانً وجافا

 مـام أعظـم سـتكون املـرة هـذه يف قوتهم وأن كبرية، بأعداد يتجمعون كانوا القرشيني بأن تقول إشاعة

 بذلك علم عندما النبي كنل املدينة، يف يبقوا ليك املسلمني تخويف ذلك من يقصد وكانأحد يف كانت

.لوحدي أذهب أن األمر أقتىض لو حتى املرشك مع موعدي عىل سأحافظ، أعلن

املعركة نحو املسري

 بيـنهم مـن مقاتـل، وخمسـامئةً ألفـا ّيعـدون وكـانوااملدينـة مـن املسـلمون سار آذار، أواخر يف

 القعـدة ذي مـن األول املصادف( م عام نيسان من الرابع يف بدر إىل الجيش وصلًفارسا خمسون

لقريشً أثرا يجد مل لكنه ،)هـ عام

 كـانمكـة مـن وانطلـق القرشيني جمع املدينة، من املسلمني مسرية أنباء سفيان أبو تلقى عندما

 وعكرمـة، خالـد، مثـل شـجعان مقـاتلون الجـيش ورافـق فـرس، ومائـة مقاتل ألفي من يتألف جيشه

 للقيـام ظروف أية تحتً مضطرا ليس أنه سفيان أبو قرر أصفان، إىل القرشيون وصل وعندما وصفوان،

 فيـهـا نـتـورط ـلـيك قاـسـية ـسـنة الـسـنة ـهـذه إنلـهـم وـقـال مرؤوـسـيه إىل التـفـت ـثـمالحمـلـة بـهـذه

 مالمئـة ليسـت الظـروف هـذه إنالحـرارة هـذه مثـل رأينـا مـاً ونادرا الجدب، أصابه فاألرضبحرب

خصبه سنة يف نقاتل سوف وأنناللقتال
 بـالعودة أمـر التحـرك يف االستمرار عدم أسباب َّبني أن وبعد 

 القرشـيون وعـادًنفعـا يجد مل احتجاجهم لكن القرار، هذا عىل بشدة وعكرمة صفوان احتجمكة إىل

مكة إىل

 رحـالهم شـدوا مكة، إىل سفيان أيب بعودة سمعوا أن وبعدأيام مثانية مدة بدر يف املسلمون بقي

املدينة إىل دواوعا

                                                 
  .صفحة :  ابن سعد1
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 تـدبري لـوال والقرشيني املسلمني بني السالم يسود أن املمكن من كان مكة، إىل القرشيني عودة بعد

 وصـل عنـدما الـوراء إىل نعـود أن يجـب اليهـود، دسـائس أسباب نفهم وليكاليهود مقبل من املكائد

مكة مغادرته بعد املدينة إىل النبي

 مجمـوعتني يف املسـلمون تشكل للهجرة، األول العام ذلك أعترب حيث املدينة، إىل النبي قدوم عند

 اعتنقـوا الـذين املدينـة أهـل وهـم واألنصـار مكـة، من النبي مع هاجروا الذين وهم املهاجرونهام

 تعـرف املسـلمني بـني ثالثـة صـغرية مجموعة يوجد وكانمعهم والعيش للمجيء النبي ودعوا اإلسالم

 للحـوادث العـام املجـرى يف يؤثروا ليك ودينه النبي قبلوا الذي املدينة سكان من وهم املنافقني،باسم

 كبـري نفـوذ ذا وكان أيب، بنالـلـه  عبد املنافقني هؤالء زعيم وكانأفئدتهم يف مسلمني يكونوا مل لكنهم

 ملنـافقونا وهـؤالءونفـوذه مكانته من سيقلل وسلم عليهالـلـه  صىل النبي قدوم أن وشعر املدينة يف

 عليـهالـلــه  صىل النبي طريق يف العراقيل خلق يف واستمرواأحد يوم املسلمني جيش تركوا الذين هم

 رصيـح، بشـكل دينـه أو وسـلم عليـهالـلــه  صـىل النبي معارضة دون جهد، كل يبذلون وكانوا وسلم،

القتال إىل الذهاب نووا كلام املسلمني تصميم إلضعاف

اليهود

 وبنـي نضـري، وبني قينقاع، بنيبـ تعرف قبائل ثالث تضم اليهود من طائفة املدينة يف يوجد كان

 أي الجديـد الـدين يف يـروا مل إذ تحفظ دون اليهود هؤالء قبله املدينة، إىل النبي وصل وعندماقريظة

 معاهـدة بأنها وصفها ميكن النبي مع معاهدة يف دخلت الثالثة القبائل من قبيلة وكلملركزهم تهديد

 الطـرفني مـن أي يقـوم ال أن عـىل تنص فقرة تتضمن املعاهدة وكانتاعتداء عدم معاهدة أو صداقة

القتال يف املشتبك اآلخر الطرف أعداء مساعدة

 نزلـت، التـي القـرآن آيـات كانـت مكـة، يف  وسلم عليهالـلـه  صىل النبي كان عندما

   لإلـسـالم ّاملمـيـزة الـصـفة ـفـإن وهـكـذا والدينـيـة، الروحـيـة املـسـائل رـئـييس بـشـكل تـعـالج

   باإللـه، اإلنسـان عالقـة عـن تتحـدث وهـي ودينية، روحية جوهري، بشكل آنذاك كانت
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 شؤون يف وحيوية فعالية أكرثً دورا اإلسالم اتخذ املدينة، إىل وسلم عليهالـلـه  صىل النبي هاجر وعندما

 يف ٍكعضـو اإلنسـان مـع يتعامـل اإلسـالم وبدأدواالقتصا والسياسة، املجتمع، مجاالت يف فدخل الناس،

 هـذه إنالنـاس لجميـع واالزدهـار التقـدم ولتحقيـق فاضـلة حيـاة لتحقيق ٍكأداة واملجتمع املجتمع،

 الـديانات مـع الصـدام مجـرى يف بوضـعه كفيلـة كانـت عاتقه عىل اإلسالم أخذها التي الخالقة الطاقة

 يف اإلسـالم دخـل التـي القدمية الديانات وأقرب آجالً، أم عاجالً يقع أن البد كان الصدام وهذاالقدمية

 املسـلمون حقـق عنـدما مرة ألول مركزهم يهدد الذي الخطر اليهود أدركاليهودية كانت معها صدام

 ضـد سـافرة مواجهـة يف ودخلـت املعاهدة قينقاع بني قبيلة نقضت ذلك بعدبدر غزة يفً مؤزراً نرصا

 عـىل قينقـاع لبنـي وكعقـابالتسـليم عـىل وأجربهـا معاقلهـا يف القبيلة هذه بيالن فحارصاملسلمني

 فهـي املعاهـدة نقضـت التي الثانية القبيلة أماسورية إىل وهاجروا املدينة، من طردوا للعهد، نقضهم

 بـنفس املسـلني قبـل مـن عوقبـت وقـدمبـارشة أحـد غـزوة بعـد ذلـك حـدث وقـد نضـري بني قبيلة

 شـامل خيـرب منطقـة يف اآلخـر القسـم واسـتقر سـورية، إىل القبيلة هذه من قسم رهاج وقدالعقاب

 جانـب إىل أيب بنالـلـه  عبد وقف نضري، وبني قينقاع بني قبيلتي ضد متت التي العمليات ويفاملدينة

 فـيام ولكـنأتباعـه بواسطة باملساعدة ويعدهم النبي قتال عىل يحرضهم وكان األمر، بداية يف اليهود

ملصريهم وتركهم اليهود عن تخّىل املسلمني، لصالح متيل الكفة أن رأى عندما بعد،

 عالقاتهـا كانـتاملدينـة يف بسالم العيش يف قريظة، بني قبيلة الثالثة، اليهودية القبيلة واستمرت

 بني يهود لكناملعاهدة بنود عىل ويحافظ يحرتم جانب كل وكان بالهدوء، وتتسم عادية املسلمني مع

 بنبـأ علمـوا أحـد، غـزوة وبعـدطـردوهم الذين املسلمني عن يصفحوا مل خيرب يف استقروا الذين نضري

 عىل الصرب بفارغ ينتظرونها وأخذوا أخرى، معركة يف للقتال والقرشيني املسلمني بني متت التي االتفاقية

 بعمـل يقوموا أن قرروا تتم، لن املعركة أن سنة بعد عرفوا عندما ولكنفيها املسلمون يسحق أن أمل

ومحاربتهم املسلمني ضد القرشيني لتأليب مبارش
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 أخطـب، بـن حيي زعيمهم وكانمكة إىل خيرب يهود من وفد ذهب م، عام صيف وىل عندما

 وبـدأ سـفيان، أيب مـع بالتفـاوض قـام مكة، إىل الوفد وصول عند املدينة، يف نضري بني زعيم كان الذي

 فرشع القرشيني؛ ومخاوف قلق يثري أن حيي عىل وكانوسلم عليهالـلـه  صىل النبي ضد حملة بتنظيم

 املسلمون وصل وإذاالعربية الجزيرة يف اإلسالم إنتشار نتيجة القرشيون سيواجهه الذي الخطر إبراز يف

تغلق سوف والبحرين العراق إىل قريش تجارة طرق فإن الياممة، إىل

 ديـن أن رأيـك يف هـل الكتـاب، أهـل مـن بصفتك األخطب، ابن يا ربينأخ: حيي سفيان أبو وسأل

 الكتـاب، أهـل مـن كرجـل إننـيعـني لـه تطرف أن دون حيي، فأجاب ديننا؟ من خري الجديد محمد

منه بالحق أوىل وأنتم دينه، من خري دينكم بأن لك أؤكد أن أستطيع
( لقد أدخـل قولـه الرسور عـىل 

  .ال محمد إذا انضمت إليهم قبائل عربية أخرىالقرشيني، ووافقوا عىل قت

ثم ذهب الوفد إىل غطفان وبني أسد وتفاوضوا معهم مثلام تفاوضوا مع القرشيني وحققوا نتـائج 

  .اتفقت هاتان القبيلتان وقبائل أخرى عىل االشرتاك يف حملة كبرية لقتال وتدمري املسلمني. مامثلة

  :قوة التجارة

فطاملا أن املسلمني . ون بفقدان تجارتهم مع سورية كأمر حتميبعد غزوة أحد، قبل القرشي

محتفظون بقوتهم يف املدينة، فإن أهل مكة ال ميكنهم أن يستخدموا الطريـق السـاحيل املـؤدي 

لذلك، فقد زاد املكيون تجـارتهم مـع العـراق، والبحـرين، والـيمن، وبـذلك أمكـنهم . إىل سورية

أدرك أبو سفيان، بعـد التفـاوض مـع الوفـد .  مع سوريةتعويض ما فقدوه نتيجة توقف التجارة

فـإذا وصـل . اليهودي، مقدار الخطر الذي ستتعرض له تجارة أهل مكة من جراء انتشار اإلسـالم

  املسلمون إىل الياممة، فإن تجارة قريش ستقترص عىل الـيمن، ألن الطـرق إىل العـراق والبحـرين

  

                                                 
  .، صفحة  الجزء - ابن هشام 1
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ل هذا التقلص يف التجـارة سـوف يكـون رضبـة اقتصـادية ال وإن مث. ٍ ستكون عندئذ يف أيدي املسلمني

ميكن لقريش أن تقوم لها قامئة بعدها كذلك فإن أبا سفيان تحمل الكثري نتيجة عـدم حـامس صـفوان 

بن أمية يف الحملة األخرية وتظافرت جميع هـذه العوامـل وجعلـت أبـا سـفيان يقـرر بحـامس القيـام 

  .بحملة أخرى عىل املدينة

  :للحملةاالستعداد 

م جهزت قريش بدأت االستعدادات للحملة وبدأ رجال القبائل بالتجمع يف أوائل شباط عام 

أكرب قوة تتألف من أربعة آالف مقاتل وثالمثائة فرس وألف وخمسامئة بعري تليها غطفان التي جهـزت 

شرتكت قبيلة محارب كذلك  ا) (ألفي مقاتل بإمرة عيينة بن حصن بينام جهزت قبيلة بني سلمة 

بني أسد بقوة غري معروفة، تجمعت قـريش وبعـض القبائـل الصـغرية يف مكـة بيـنام تجمعـت قبائـل 

غطفان وبني أسد وبني سلمة يف قراهم شامل وشامل رشق ورشق املدينة حيث يتوجهـون مـن هنـاك 

  .مبارشة إىل املدينة

. تلم أبـا سـفيان قيـادة الحملـةكان تعداد هذه القوات مبا فيها القبائل الصغرية عرشة آالف، واسـ

  .»باألحزاب«وأصبحت هذه الحملة تعرف 

، تحركـت )هـاملصادف األول من شوال عام (م يف يوم االثنني، الرابع والعرشين من شباط 

عسـكرت قـريش يف منطقـة . األحزاب من مناطقها وتجمعت قرب املدينـة حيـث أقامـت معسـكراتها

أمـا . من جبل أحد، يف نفس املكان الذي عسكرت فيـه ملعركـة أحـدالجدول جنوب الغابة وإىل الغرب 

وبعـد أن . غطفان وقبائل أخرى فقد عسكروا يف ذنب نقمى، عىل بعد ميلني إىل الرشق من جبـل أحـد

أقامت األحزاب معسكراتها، زحفت إىل املدينة عندما بدأت حشـد األحـزاب، وصـلت األنبـاء بواسـطة 

  الـلــهًوأخـريا تلقـى النبـي صـىل . ًلتقـارير تصـل تباعـا عـن هـذا الحشـدوكانـت ا. العيون إىل املدينة

عليه وسلم معلومات تفيـد بـأن عرشة آالف مقاتـل يسـريون باتجـاه املدينـة للقضـاء عـىل املسـلمني  

ًوعندما تلقى املسلمون هذه املعلومات غري السارة أصيبوا باالضطراب واليـأس وكـان املسـلمون دامئـا، 

  وكانت نسبة القوى يف بدر وأحد لصـالح املرشكـني، ومـع أن عـدد املسـلمني يف . ائهمأقل عددا من أعد
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ِاملدينة انخفض اآلن إىل ثالثة آالف من املقاتلني األشداء، إال أنه كان بينهم مئات من املنافقني الـذين ال 

ع مثـل هـذا إذا مل يسـبق أن تجمـ. ًكـام أن عـدد عرشة آالف يبـدو رقـام ضـخام. ميكن االعتامد عليهم

  .الجيش اللجب لخوض معركة

  :حفر الخندق

إذ أوضـح أن جـيش الفـرس عنـدما يخـوض . ّثم الح األمل عىل شكل اقرتاح قدمه سلامن الفـاريس

معركة دفاعية ضد األعداء متفوقني، كان يلجأ إىل حفر خندق عريض وعميق يف طريق العـدو، بحيـث 

  .يصعب اجتيازه

  . مألوف للعرب، لكنهم رأوا مزاياه وقبل االقرتاحوكان هذا األسلوب يف الحرب غري

عليه وسلم بحفر الخندق لكن الكثريين من العرب اللذين مل يستطيعوا فهم الـلـه أمر النبي صىل 

مثل هذا التكتيك، أبدوا عدم رغبـتهم يف القيـام بعمليـة الحفـر، وتنشـط املنـافقون كالعـادة يف إغـراء 

عليه وسـلم نـزل بنفسـه إىل الحفـر، الـلـه لكن النبي صىل . مل الشاقالناس بعدم االشرتاك يف هذا الع

وحدد مكان الخندق وقسم كامل طوله بـني . عندئذ مل يتهرب أحد من املسلمني من املشاركة يف الحفر

ًاملسلمني من أجل حفره، وأعطى كل عرشة رجال أربعني ذراعا وعندما كان املسلمون يحفرون الخندق 

جباههم، كان حسان بن ثابت يتجول بني املسلمني وهو ينشد أشعاره التـي ترفـع والعرق يتصبب من 

وهو يستطيع أن يرتجـل الشـعر . ًكان حسان شاعرا، ورمبا كان أكرب شاعر يف زمانة. من روحهم املعنوية

بأي موضوع وبأي مناسبة، وينظمه بأسـلوب جميـل لدرجـة أن سـامعيه ال يصـدقون أن هـذا الشـعر 

  . وبة وكان يستطيع أن يلهب حامس الناسمرتجل إال بصع

وكانـت . إىل تالل الخباب، ومن هنـاك إىل جبـل بنـي عبيـد» الشيخني«امتد الخندق من 

جميع التالل ضمن املنطقة املحمية بواسطة الخندق ومن جهـة الغـرب كـان الخنـدق يتجـه 

   الرشق ـمـن جنوـبـا لتغطـيـة املجنـبـة اـلـيرسى ـغـريب التـلـني املـعـروفني باـسـم جـبـل عبـيـد، وإىل
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وجنـوب غـرب جبـل بنـي عبيـد متتـد » الشيخني«وجنوب غرب بني عبيد وإىل الرشق من » الشيخني«

 وهي عبارة عـن منـاطق ذات أرض مـتكرسة وغـري مسـتوية، ومغطـاة بصـخور كبـرية -أرايض بركانية 

 تل سلع وإىل الجنوب قليالً من منتصف الخندق، كان يقف. سوداء، غري صالحة لتحرك عسكري رئييس

 جنـوب وبـه -ًقدما والذي يبلغ طوله ميل واحد، وهو ميتد بشـكل عـام شـامل ) (املرتفع حوايل 

  .ويف الحقيقة، إن تل ضباب الصغري يقع شامل رشق نتوء سلع. نتوءات يف جميع االتجاهات

وكانـت قـوتهم : وعندما انتهى حفر الخندق، أقام املسـلمون معسـكرهم أمـام تـل سـلع مبـارشة

جاملية تبلغ ثالثة آالف مقاتل من ضمنهم املنافقون الذين كانت قيمتهم القتاليـة واالعـتامد علـيهم اإل

عليه وسلم تقيض بأن ال تزج القوة الرئيسية لجيشه يف القتـال الـلـه كانت خطة النبي صىل . غري مؤكد

ولحراسـة . وذلك ليك ترضب يف أية بقعة يسـتطيع العـدو أن يحصـل عـىل مـوطئ قـدم عـرب الخنـدق

الخندق ضد أية مفاجأة، خصص لهذا الغرض مائتا رجـل عـىل طـول الخنـدق، ووضـعوا كاألوتـاد عـىل 

واستخدمت قـوة متحركـة مؤلفـة مـن خمسـامئة رجـل للقيـام بـأعامل . التالل املسيطرة عىل الخندق

اهم أحـد، الدورية عىل قرى املدينة املختلفة وللتعامل ضد أي متسللني قد يعربوا الخنـدق دون أن يـر

مل تكن املدينة آنـذاك كـام هـي اآلن إذ كانـت . (وكذلك لتأمني الحامية للمناطق غري املحمية بالخندق

). وكـان مركـز املدينـة املـادي والروحـي هـو مسـجد النبـي. مؤلفة من مجموعة من القرى والحصون

تواجـه الشـامل ووضعت النساء واألطفال يف الحصون والبيوت البعيدة عـن جهـة القتـال التـي كانـت 

وعنـدما رأى القرشـيون الخنـدق، . ًكان فصل الشتاء أوشك عىل االنقضاء قاسيا طـويالً. والشامل الغريب

. لقد جاء القرشيون بقوة كبرية وبدا لهم أن النرص مؤكـد. فزعوا يف بادئ األمر ثم تابعوا سريهم حانقني

  !خندق املبارك يف طريقهوتوقع أبو سفيان أن يخوض املعركة ناجحة، واآلن ظهر هذا ال

مل يكـن يف عقـل . هذه املكيدة ما كانت العـرب تكيـدهاالـلـه و: (وانفجر أبو سفيان قائال بغضب

أمـا بالنسـبة للعـريب الالمـع فهـي ليسـت لعبـة كـرة . هذا الرجل البسيط مكان ملثل هذه التكتيكـات

  .مرضب
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  :التحرك العسكري

ها، وانـترشت عـىل طـول الخنـدق مـن الشـامل عىل كل األحوال، تحركـت األحـزاب مـن معسـكر

ًوكانت األحـزاب تصـل إىل الخنـدق نهـارا . والشامل الغريب، ورضبت حصارا استمر ثالثة وعرشون يوما

وكان هنالك تبديل للرماة الذين كـانوا يقظـني . وكان املسلمون بقوات صغرية من جهة املدينة يردوهم

كانـت دوريـات األحـزاب تتحـرك عـىل طـول . د معسـكراتهاطيلة النهار، ويف الليل كانت األحزاب تعو

ًالخندق بشكل مستمر نهارا وأحيانا يف الليل إليجاد مكان ميكن العبور منه ًوقد وجدوا مكانا للعبـور، . ً

  .وسنتحدث عنه فيام بعد

وكانت معنويات الطرفني . استمر الحصار عرشة أيام دون اتخاذ أي قرار للمجابهة من كال الجانبني

حت تأثري االنفعاالت الطبيعية، لكنها مالت إىل الصعوبة أكرث مـن الضـعف، بـدأ املسـلمون يشـعرون ت

ومل يكن يف املدينة مخازن كبرية للطعام، وأصبح املسلمون يعيشـون عـىل نصـف تعيـني . بوطأة الجوع

ا حفر الخنـدق أثن. عليه وسلمالـلـه ارتفع صوت املنافقني وأخذوا يجاهرون بانتقاد النبي صىل . يومي

عليه وسلم املسلمني بأنهم سيدمرون إمرباطوريتي الروم والفرس يف غضون بضع الـلـه وعد النبي صىل 

كان محمد يعـدنا أن (سنوات، ويستولون عىل ثروات هاتني اإلمرباطوريتني وبدأ املنافقون يقولون اآلن 

أمـا املؤمنـون ) إىل الغـائطنأخذ كنـوز كرسى وقـيرص وأحـدنا اليـوم ال يـؤمن عـىل نفسـه أن يـذهب 

  .الصادقون فظلوا ثابتني وصادمني كام أن ثقتهم بنبيهم بقيت ثابتة ال تتزعزع

  فـالعرب مل . ًبدأ املوقـف يسـوء تـدريجيا يف صـفوف األحـزاب أيضـا وبـدأ التـذمر يظهـر بيـنهم

يكونوا معتادين عىل الحصار الطويل وهـم يفضـلون معركـة نشـطة رسيعـة عـىل هـذا الشـكل مـن 

وبقي الجو سيئا وسبب الغـم والضـيق بـني األحـزاب كـام أن الطعـام بـدأ بالنقصـان ألن أبـا . الحرب

سفيان مل يتخذ الرتتيبات الالزمة بشأن تخزين كميات كبرية من الطعام تكفي ملدة طويلة من الزمـان 

  اطقولكن مبا أن األحزاب مل يكونوا محـارصين فقـد اتخـذوا بعـض اإلجـراءات لجمـع املـؤن مـن منـ
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ًأخـريا .  بعيدة وبدأ الرجال بالتذمر لذا كان عىل أيب سفيان أن يفكـر مليـا إليجـاد مخـرج لهـذا املـأزق

  .استشار حيي اليهودي فاتفقا عىل خطة جديدة تبرش بالنجاح

  :الفتنة

يف مساء يوم الجمعة السابع من آذار تسلل حيي إىل قرية بني قريظة وذهب إىل كعب بـن أسـد 

عىل قومـه وعاقـده عـىل ذلـك الـلـه وكان قد وادع رسول . عقد بني قريظة وعهدهمالقرظي صاحب 

فلام سمع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه فاستأذن عليه فأىب أن يفتح له فنـاداه حيـي 

ًويحك يا كعب افتح يل قال ويحك يا حيي إنك امرؤ مشؤوم وإين قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما 

ً أرى منه إال وفاء وصدقا قال ويحك افتح يل أكلمك ففتح لـه وبـدأ حيـي بإقنـاع كعـب بيني وبينه ومل ً

والضغط عليه لالنضامم لألحزاب يف الحرب ضد املسلمني رفض كعب يف بادئ األمر وقـال إذا انضـممنا 

إليكم وفشلت الحملة سيعود عبدة األصنام إىل ديارهم بسالم وسوف نتحمل غضب محمد لكن حيـي 

ألن رجعـت قـريش ((ً ضغطه ومل يزل كعب يتعذر حتى سمح له عىل أعطـاه عهـدا وميثاقـا استمر يف

فنقض كعب بـن أسـد )) ًوغطفان ومل يصيبوا محمدا أن أدخل معك يف حصنك حتى يصيبني ما أصابك

عليه وسلم وبينه ووافق عىل الـدخول يف تحـالف مـع الـلـه صىل الـلـه عهده وبرء مام كان بني رسول 

  .األحزاب

. ًوطبقا لرشوط هذا التحالف، ستقوم األحزاب وبنو قريظة بهجوم، يف وقت واحد، عـىل املسـلمني

وكانت قرية هؤالء اليهود وحصونهم عىل بعد ميلني جنوب رشق املدينة، وهـم سـوف يهـاجمون مـن 

جوم، ويف حال فشل اله. ًهذا االتجاه ويطردون بعض املسلمني من الخندق بينام تهاجم األحزاب جبهيا

سترتك األحزاب حامية قوية يف الحصون اليهودية للدفاع عـن اليهـود ضـد املسـلمني الـذين سـيقومون 

طلب بنو قريظة مهلة عرشة أيام لتجهيز أنفسهم قبـل أن يبـدأ الهجـوم، ويف . ًمبهاجمتهم انتقاما منهم

  .أثناء ذلك تستمر األحزاب يف القيام بعمليات صغرية من الشامل
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  :ن اليهودنقض العهد م

ومل يـدركوا أنهـم . عليـه وسـلمالـلــه وهكذا نقض يهود املدينة جمعيهم العهد مـع النبـي صـىل 

عليه وسلم، وإىل املسلمني، بعث الـلـه صىل الـلـه فام انتهى الخرب إىل رسول . ًسيدفعون مثن ذلك غاليا

 وسـعد بـن -ذ سـيد األوس  وهو يومئ-عليه وسلم سعد بن معاذ بن النعامن الـلـه صىل الـلـه رسول 

عبادة بن دليم أحد بني سعادة بن كعب ابن الخزرج، وخوات بن جنـرب أخـو بنـي عمـرو بـن عـوف، 

ُانطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤالء القوم أم ال، فإن كان حقا فألحنوا يل لحنـا أعرفـه : ((فقال ً ً

فخرجـوا حتـى )). ننا وبينهم فاجهروا بـه للنـاسوال تفتوا يف أعضاء الناس وإن كانوا عىل الوفاء فيام بي

: عليـه وسـلم، وقـالواالـلــه صىل الـلـه أتوهم، فوجدوهم عىل أخبث ما بلغهم عنهم، نالوا من رسول 

وأخـربوه مبـا رأوا الـلــه فعـادوا إىل رسـول )). ال عهد بيننـا وبـني محمـد وال عقـد! ؟الـلـهمن رسول ((

  .لتؤكد ذلك)) اليهوديصفية و((وقد جاءت حادثة . وسمعوا

عليـه وسـلم، يف فـارع حصـن حسـان بـن الـلــه كانت صفية بنت عبد املطلب، عمة النبي صىل 

فمـر بنـا : ((عنهـاالـلـه قالت صفية ريض . ثابت، وكان حسان بن ثابت يف الحصن مع النساء والصبيان

الـلــه وبـني رسـول رجل من يهود، فجعل يطيف بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة، وقطعت ما بينهـا 

عليـه وسـلم الـلــه صـىل الـلــه عليه وسلم، وليس بيننا وبينهم أحد يدافع عنهـا، ورسـول الـلـه صىل 

يا حسان، : فقالت: واملسلمون يف نحور عدوهم ال يستطيعون أن ينرصفوا عنهم إلينا إن أتانا آت، قالت

ًما أمنـالـلـه إن هذا اليهودي كام ترى يطيف بالحصن، وأين و ّه أن يـدل عـىل عوراتنـا مـن ورائنـا مـن ً ُ

الـلــه يغفر : عليه وسلم وصحابه، فأنزل إليه فاقتله، قالالـلـه  صىل الـلـه يهود، وقد ُشغل عنا رسول 

فلـام قـال يل ذلـك ومل أر عنـده : لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا، قالتالـلـه لك يا ابنة عبد املطلب، و

فلـام :  نزلت من الحصن إليه، فرضبته بالعمود حتى قتلتـه، قالـتًشيئا احتجزت ثم أخذت عمودا، ثم

يا حسان، انزل إليه فاسلبه فإنهن مل مينعنـي مـن سـلبه إال أنـه : فرغت منه رجعت إىل الحصن، فقلت

  )).مايل بسلبه من حاجة يا ابنة عبد املطلب: رجل، قال
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نالـك شـك لـديهم بخيانـة بنـي عندما وصلت أخبار هذه الحادثة إىل مسامع املسلمني، مل يعـد ه

وانخفضـت التعيينـات . ًوأصبح املوقف اآلن أكرث تـوترا، وأخـذ املنـافقون يجـاهرون بتخـوفهم. قريظة

مـع ذلـك ). وفيام بعد مل يعد هناك تعيينات يومية. (اليومية للمسلمني من نصف تعيني إىل ربع تعيني

ول، فـإن الجـوع سـوف يجـربهم عـىل فقد ظل املسلمون صامدين، ولكن إذا استمر الحصار مـدة أطـ

  .ًومل يجد املسلمون حالً عسكريا مبارشة للمشكلة. الخضوع

  :البالء العظيم

عليـه وسـلم إىل عيينـة ابـن حصـن الـلــه صـىل الـلــه فلام اشتد عىل الناس الـبالء بعـث رسـول 

مبن معهام عنـه  فأعطاهام ثلث مثار املدينة عىل أن يرجعان - وهام قائدا غطفان -والحارث بن عوف 

وعن أصحابه، فجرى بينه وبينهام الصلح، حتى كتبوا الكتاب، ومل تقـع الشـهادة وال عزميـة الصـلح، إال 

عليه وسلم أن يفعل بعث إىل سعد بن معاذ وسعد بـن الـلـه فيام أراد الرسول صىل . املراوضة يف ذلك

ًأمـرا تحبـه فنصـنعه، أم شـيئا أمـرك ـه الـلـيا رسول : عبادة، فذكر ذلك لهام واستشارهام فيه، فقاال له

ما أصنع ذلـك الـلـه بل يشء أصنعه لكم، و: ((ًبه ال بد لنا من العمل به، أم شيئا نصنعه لنا؟ قالالـلـه 

إال  ألنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكرس عـنكم مـن 

، قد كنا نحن وهـؤالء القـوم عـىل الـلـهيا رسول : عد بن معاذفقال له س)). الـلـهشوكتهم إىل أن يشاء 

وال نعرفه وهم ال يطمعون أن يأكلوا منها مثـرة إال قـرى أو الـلـه وعبادة األوثان ال نعبد الـلـه الرشك ب

مالنـا بهـذا مـن حاجـة، الـلـه باإلسالم وهدانا له وأعزنا بك وبه ال نعطيهم أموالنا؟ والـلـه بيعا، أكرمنا 

: عليـه وسـلمالـلـه صىل الـلـه بيننا وبينهم، قال رسول الـلـه ال نعطيهم إال السيف حتى يحكم الـلـه و

  )).ليجهدوا علينا: (( ، فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال))فأنت وذاك((

 الحصار مبنـاورة وأدرك النبي أن الحل الوحيد للمشكلة يكمن يف كرس. وهكذا توقفت املفاوضات

  .ورسعان ما أىت هذا املخرج. دبلوماسية، وبدأ يبحث عن مخرج آخر
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  :دهاء نعيم بن مسعود

عليـه وسـلم الـلـه صىل الـلـه كان يوجد بني غطفان رجل يدعى نعيم بن مسعود فجاء إىل رسول 

الـلـه شئت، فقال رسول ، إين قد أسلمت، وإن قومي مل يعلموا بإسالمي، فمرين مبا الـلـهيا رسول : وقال

  )).إمنا أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة: ((عليه وسلمالـلـه صىل 

يـا بينـي :  فقـال-ً وكـان لهـم نـدميا يف الجاهليـة -فخرج نعيم بن مسعود حتى أىت بنـي قريظـة 

: عندنا مبـتهم، فقـال لهـمصدقت، لست : قريظة، قد عرفتم ودي أباكم، وخاصة ما بيني وبينكم، قالوا

البلد بلدكم؛ فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، ال تقـدرون عـىل تحولـوا : ًإن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم

ًمنه إىل غريه، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحـرب محمـدا وأصـحابه، فليسـوا كـأنتم، فـإن رأوا نهـزة  ً

 وبني الرجال ببلدكم، وال طاقة لكم بـه إن خـال أصابوها وإن كان غري ذلك لحقوا ببالدهم وخلوا بينكم

ًبكم، فال تقاتلوه مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أرشفاهم، يكونون بأيـديكم ثقـة لكـم عـىل أن 

  .لقد أرشت بالرأي: ًتقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه، فقالوا له

قد عرفتم ودي لكـم، . شًثم خرج حتى أىت قريشا فقال أليب سفيان حرب ومن معه من رجال قري

ًوفراقي محمدا، وأنه قد بلغني أمر قد رأيت عىل حقا أن أبلغكموه نصحا لكـم، فـاكتموا عنـي، قـالوا ً ً :

أن : اعلموا أن معرش يهود قد ندموا عىل ما صنعوا فيام بينهم وبني محمد، وقد أرسلوا إليه: نفعل، قال

 محمد، وقد أرسـلوا إليـه إنـا قـد نـدمنا عـىل مـا معرش يهود قد ندموا عىل ما صنعوا فيام بينهم وبني

فعلنا، فهل يرضيك أن تأخذ لك من القبيلتني من قريش وغطفان رجاالً من أرشافهم فنعطيكم فترضب  

أن نعم، فإن بعثـت إلـيكم : أعناقهم ثم نكون معك عىل من بقي منهم حتى نستأصلهم، فأرسل إليهم

  .دفعوا إليهم منكم رجالً واحديهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فال ت
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يا مـعرش غطفـان، إنكـم أصـيل وعشـرييت وأحـب النـاس إيل، وال : ثم خرج حتى أىت غطفان، فقال

إن فعلنا، فـام أمـرك؟ ثـم : فاكتموا عني، قالوا: صدقت ما أنت عندنا مبتهم، قال: أراكم تهمونني، قالوا

  .قال لهم مثل ما قال لقريش، وحذرهم ما حذرهم

لرسـوله أن أرسـل أبـو سـفيان الـلـه ت ليلة السبت من شوال سنة خمس، وكان من صنع فام كان

إنـا لسـنا : ورؤوس غطفان إىل بني قريظة عكرمة بن أيب جهل يف نفر من قريش وغطفـان فقـالوا لهـم

ًبدار مقام وقد هلك الخف الحافر فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مام بيننـا وبينـه، فأرسـلوا 

ًم أن اليوم يوم السبت وهو يوم ال نعمل فيه شيئا، وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثا فأصابه مـا مل إليه ً

ًيخف عليكم، ولسنا مع ذلك بالذين تقاتل معكـم محمـدا حتـى تعطونـا رهنـا مـن رجـالكم يكونـون  ً

َّبأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا، فإنا نخىش أن رضستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن  تنشمروا إىل ً

  .بالدكم وترتكونا والرجل يف بلدنا وال طاقة لنا بذلك

إن الـذي حـدثكم الـلــه و: فلام رجعت إليهم الرسل مبا قالت بنو قريظة قالـت قـريش وغطفـان

ال ندفع إليكم رجال مـن رجالنـا، فـإن كنـتم الـلـه إنا و: نعيم بن مسعود لحق، فأرسلوا إىل بني قريظة

إن الذي ذكـر لكـم : جوا فقاتلوا، فقالت بنو قريظة حني انتهت الرسالة إليهم بهذاتريدون القتال فاخر

نعيم بن مسعود لحق، ما يريد القوم إال أن تقاتلوا، فإن راوا فرصة انتهزوها، وإن كـان غـري انرشوا إىل 

  .بالدهم وخلوا بينكم وبني الرجل يف بلدكم

ًمعكم محمـدا حتـى تعطونـا رهنـا فـأبوا علـيهم، ال نقاتل الـلـه إن و: فأرسلوا إىل قريش وغطفان

ٍعليهم الريح يف ليلة شاتية باردة شديدة الربد، فجعلت تكفأ قدورهم الـلـه بينهم، وبعث الـلـه وخذل 

  .وتطرح أبنيتهم

  وهكذا قام نعـيم بـن مسـعود مبهمتـه عـىل أكمـل وجـه، وخرجـت بنـو قريظـة 

   آذار، بعـد أن سـئم خالـد وعكرمـة ويف صباح اليوم التايل، السـبت . من التحالف

  من املامطلة، وأدركا أنه ال أمل يف أي عمل مشرتك بني األحـزاب، قـررا أن يأخـذ زمـام
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 املبادرة لتحريك املوقف بأي عمل مشرتك بني األحزاب، قررا أن يأخذا زمام املبـادرة لتحريـك املوقـف 

، حيث كان الخندق ))ضباب((ن يقع إىل الغرب بأي اتجاه، فتقدما إىل اإلمام عىل رأس رسيتهام إىل مكا

ًهنا غري عريض، كام هو الحال يف أماكن أخـرى، وميكـن اجتيـازه عـىل ظهـر حصـان أو زحفـا بواسـطة 

  .مقاتلني راجلني، وكان هذا املكان يقع أيضا أمام معسكر املسلمني عند سفح سلع

  

  :محاولة خرق الحصار

 صـغرية إىل الخنـدق، واقرتبـت الخيـل مـن جانـب تقدمت رسية عكرمـة أوالً، وقفـزت مجموعـة

املسلمني وكان بني املهاجمني عكرمة ورجل ضخم، وهذا الرجل ويدعى عمرو بن عبد ود، كـان يتقـدم 

ًأمام املجموعة عىل صهوة جواد ضخم أيضا، وبدأ يراقـب املسـلمني الـذين فوجئـوا باقتحـام القرشـيني 

إنـا . أنا أعظم محارب يف الجزيـرة العربيـة. ُا عمرو بن ودإن: ((وفجأة رفع عمرو رأسه وزمجر. للخندق

  من يبارز؟: ثم قال. وكان بال شك معجبا بنفسه..)) إنا.. الذي ال يقهر إنا

ًواخذوا ينظرون إىل بعضهم بعضا، ثـم نظـروا إىل النبـي صـىل . استقبل املسلمون التحدي بصمت

ًلكن أحدا مل يحرك ساكنا، ألن ع. عليه وسلمالـلـه  ومـع أنـه جـرح . مرو كان مشهور بقوتـه وشـجاعتهً

فكان . وكانت تنسج حوله القصص والحكايات. عدة مرات، إال أنه مل يخرس أية مبارزة ومل يرحم خصام

يقال أنه يعادل خمسامئة فارس، وأنه يستطيع رفع فرس بيديه ويلقيها عىل األرض، وأنـه يسـتطيع أن 

وكانـت هـذه القصـص . يف القتال؛ وأنه يستطيع كذا وكـذايحمل عجال بيده اليرسى ويستخدمه كرتس 

  .وقد نسج الخيال حول هذا املحارب األساطري. عن بطولته ال تنتهي

لذا فقد ظل املسلمون صامتني، فضحك عمرو باستهزاء وشاركه القرشيون يف ضحكته ألنهم وقفـوا 

  .قريبني من الخندق وكانوا يشاهدون ويسمعون كل ما يجري

  ؟))إذن ال يوجد من ميلك شجاعة الرجال : ((  عمرو كالمهعندئذ تابع
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أين إسالمكم وأين نبيكم؟ عند سامع هذا التقريع والتحدي، تـرك عـيل بـن أيب طالـب موقعـه يف 

ًالصف األول للمسلمني، واقرتب من النبي وطلب منه أن يأذن له مبنازلة عمرو وإخراسـه نهائيـا، لكـن 

  .فعاد عيل إىل موقعه.  يأذن لهعليه وسلم ملالـلـه النبي صىل 

فذهب عيل مـرة ثانيـة إىل . فكان هنالك موجه أخرى من الضحك واالستهزاء باملسلمني وتحديهم

ثم متادى عمرو يف تحديه وبشكل مهـني أكـرث مـن . عليه وسلم مل يأذن لهالـلـه النبي لكن النبي صىل 

 املعركـة يـدخلها؟ أال تسـتطعون إرسـال أين جنتكم التي تقولون إن من يستسـهد يف: ((ذي قبل وقال

عليـه وسـلم، ورأى النبـي صـىل الـلــه عندئذ ذهب عيل للمرة الثالثة إىل النبي صىل )) رجل ملنازلتي؟

ًعليه وسلم يف عيني عيل نظرة يعرفها جيدا، وعرف إن عليـا ال ميكـن كـبح جامحـه هـذه املـرةالـلـه  ً .

ىل رأس عيل ثم أخرج سيفه وطوق به خرص عـيل ودعـا لـه فنظر إىل عيل بحنان ونزع عاممته ولفها ع

  .بالتوفيق

. عليه وسلم لعيل ملكـا ملرشك يـدعى منبـأ بـن حجـاجالـلـه كان السيف الذي أعطاه النبي صىل 

وأخـذ النبـي . وقد قتل هذا الرجل يف معركة بدر، ووصل السيف إىل املسلمني كجزء من غنائم الحـرب

ذا السيف بيد عيل صار أشهر سيف يف اإلسالم، إذ قتل عدة رجـال يف وبعد أن أصبح ه. السيف لنفسه

  »ذو الفقار«مبارزات متكافئة أكرث من أي سيف يف التاريخ، وكان هذا السيف يسمى 

خرج عيل بن أيب طالب يف نفر معه من املسلمني وسار باتجاه املرشكـني الـذين اقتحمـوا الخنـدق 

  . عيل إىل مسافة املبارزة منهووقف النفر عىل مسافة من عمرو، وتقدم

ًكان عمرو يعرف عليا جيدا إذ كان صديقا لوالده أيب طالب، فضحك عمـرو لـدى مشـاهدته عليـا  ً ً ً

  .مثلام يضحك الرجل من الصبي

  أال يـدعوك رجـل مـن قـريشالـلــه يا عمـرو، إنـك كنـت قـد عاهـدت : فنادى عيل

وإىل الـلــه فـإين أدعـوك إىل : له عيلأجل، قال :  إىل إحدى ظلتني إال أخذتها منه، قال له

  مل يا ابن: فإين أدعوك إىل النزال، فقال له: ال حاجة يل بذلك، قال: رسوله وإىل اإلسالم، قال
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، فحمـي عمـرو عنـد »أحـب أن أقتلـكالـلـه ولكني و«: ما أحب أن أقتلك، قال له عيلالـلـه  أخي؟ فو

  .ل عىل عيل، وبدأ القتالذلك، فاقتحم عن فرسه فعقره ورضب وجهه ثم أقب

ًرضب عمرو عليا عدة رضبات، لكن عليا مل يصب بأذى فكان يتلقى الرضبة بسـيفه أو برتسـه، أو . ً

يتحرك جانبا لتفادي رضبات عمرو، وتعجب عمرو كيف يحدث هذا إذ مل يصمد طويالً أي رجل سـبق 

  .تبارز معه

رض وانـدفع كالسـهم وأطبـق بيديـه ثم تتابعت الرضبات برسعة، ورمى عيل سيفه وترسه عىل األ

. عىل خناق عمرو، وبرضبة بارعة أخلت بتوازن عمرو، سقط عمرو عىل األرض وقد حدث ذلـك بثـوان

  .ثم جلس عيل عىل صدر عمرو وبدا الهمس يدور يف صفوف الجيشني، وحبس الجميع أنفاسهم

وق صدره هذا الشـاب فهو مستلق عىل األرض وف. تحول االرتباك البادي يف وجه عمرو إىل غضب

ًلكن عمرو مل ينتـه، فهـو مـا يـزال مرصا عـىل كسـب . الصغري الذي يقل حجمه عن نصف حجم عمرو

  .وهو سيلقي بهذا الفتى يف الهواء كورقة تذريها الرياح. املبارزة واستعادة مركزه كمحارب فذ

ضـة عـيل احمر وجه عمرو، وانتفخت أوداجه، وأخذت عضالت جسمه تهتز عندما ضغط عـىل قب

  .لكنه مل يستطع زحزحتها قيد أمنلة. ليبعدها عن عنقه

وبـذلك لـن . وإين أدعـوك إىل اإلسـالم. الـلـهأعلم يا عمرو أن النرص والهزمية من عند «: فقال عيل

ًثم استل عيل خنجرا حادا . »يف الحياة الدنيا واآلخرةالـلـه تنجو من املوت فقط، ولكنك ستكسب رىض  ً

  .ًقريبا من عنق عمرومن نطاقه ووضعه 

لكن هذا كان فوق طاقة عمرو، فهل عليه أن يعيش بقية حياته تحت ظل الهزميـة والعـار؟ وقـد 

وهل يرىض أن يقال عنـه أن قبـل بإنقـاذ حياتـه يف مبـارزة . اعتربته الجزيرة العربية أحد أعظم أبطالها

فحياتـه . سيموت بالسـيفإن عمرو قد عاش بالسيف و! لقاء خضوعه واستسالمه لرشوط خصمه؟ كال

  !فجمع لعابه يف فمه وبصق يف وجه عيل. التي قضاها بالعنف يجب أن تنتهي بالعنف
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ًعرف أن عليا سوف يرفع ذراعه األمين يف الهـواء ثـم يغـرز الخنجـر يف . عرف عمرو ماذا سيحدث

فـع ذقنـه فقـوس ظهـره ور. ًكان عمرو رجالً شجاعا وهو يستطيع أن يواجه املوت بـدون وجـل. عنقه

  .ّليقدم عنقه إىل عيل

لقد نهض عيل بهدوء من عىل صـدر عمـرو، ومسـح . لكن ما حدث أثر ذلك تركه يف حرية شديدة

اعلم يا عمـرو، إين اقتلـك فقـط يف سـبيل «: البصاق عن وجهه، ووقف عىل بضع خطوات منه وقال له

. ميكن أنـه يكـون لـدافع انتقـاموليس لدافع آخر، ومبا أنك بصقت يف وجهي، فإن قتيل لك اآلن الـلـه 

  .»!انهض وعد إىل قومك. لذلك فإنني أعفو عنك

ًإنه يرغب يف أن يعيش منـترصا أو ال يعـيش . ًونهض عمرو، لكن ال معنى لرجوعه إىل قومه خارسا

  .فالتقط سيفه يف محاولة أخرية إلحراز النرص، وهجم عىل عيل إذ رمبا يصيبه عىل حني غرة. ًأبدا

وكانـت الرضبـة التـي .  وقت كاف اللتقاط سيفه وترسه واالستعداد لتلقـي الرضبـةكان لدى عيل

لقـد حطـم بسـيفه تـرس . سددها عمرو اآلن وهو يف حالة من اليأس والغضب أشد رضبـة يف املبـارزة

وكان الجـرح أبسـط مـن أن . عيل، لكنه مل يستطع أن يؤثر سوى إحداث جرح غري عميق يف صدع عيل

أن يتمكن عمرو من رفع سيفه مرة أخرى، تألأل ذو الفقـار يف ضـوء الشـمس وهـوى وقبل . ًيزعج عليا

ًعىل عمرو محدثا جرحا عميقا يف عنقه ً وقف عمرو للحظـات بـدون . وتدفق الدم من عمرو كالنافورة. ً

  .ثم انكفأ عىل وجهه جثة هامدة. حراك، ثم بدأ جسمه يرتنح كالثمل

ّلكن تل سلع اهتز مـن صـيحة . ضخم بها، فاألرض ثابتة جدامل تهتز األرض عن اصطدام ذلك الجسد ال

وسمع صدى صيحة النرص يف طول الوادي وعرضه قبـل . التي انطلقت من حناجر ألفي مسلم» أكربالـلـه «

وبنتيجـة . بعد ذلك، انقضت مجموعة املسلمني عـىل السـتة البـاقني مـن قـريش. أن تهدأ يف قلب الصحراء

ـيو ـرى بالـس ـذي ـج ـال اـل ـداالقتـت ـلم واـح ـهد مـس ـام استـش ـر ـك ـريش آـخ ـل ـق ـائق. ف، قـت ـع دـق ـد بـض   وبـع
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وسـقطت حربـة عكرمـة أثنـاء قفـزة فـوق .  انسحبت مجموعة القرشيني وعادت برسعة عرب الخنـدق

ًالخندق ونظم الشاعر حسان بن ثابت شعرا كثريا حول هذه الحادثة ومل ينجح رجل يدعى نوفـل بـن . ً

وقبـل أن يـتمكن مـن النهـوض، وصـل . جتياز الخندق وسـقط فيـه، وهو ابن عم خالد، يف االـلـهعبد 

فنزل . »يا معرش العرب قتله أحسن من هذه«: فقال لهم. املسلمون إىل حافة الخندق ورموه بالحجارة

  .إليه عيل فقتله

  .عادت اآلن مجموعة املسلمني إىل املعسكر، ووضعت حراسة مشددة عىل مكان العبور

  :محاولة خالد بن الوليد

وحاول أن يعـرب . عد ظهر اليوم التايل، تحرك خالد برسيته، عىل أمل أن ينجح حيث فشل عكرمةب

الخندق، ولكن الحراس املسلمني الواقفني عىل نقطة العبور شاهدوه يف هذا الوقت، فتقدموا وانـترشوا 

سـتطع خالـد وتم تبادل رمايات كثيفة بالنبال فقتل مسلم وقـريش، ومل ي. عىل الخندق ملنع عبور خالد

  .العبور

  :املقاومة الرشسة

ّومبا أن املقاومة الفورية التي ظهرت عند الخندق كانت شـديدة بحيـث ال ميكـن التغلـب عليهـا، 

فتحرك برسيته إىل الخلف وكأنه تخىل عن نيته عن عبور الخنـدق، . فقد قرر خالد أن يلجأ إىل الخدعة

 املسلمني إذ اعتقـدوا أن خالـد قـد تخـىل عـن فانطلت الخدعة عىل. ووضعها عىل مسافة من الخندق

وفجـأة . محاولة عبور الخندق، وانسحبوا وبدؤوا يف االسرتخاء ، وهم ينتظـرون سـكون الليـل وهـدوءه

عاد خالد برسيته، وقبل أن يتمكن الحراس املسلمون من االنتشار مرة ثانية، عـرب الخنـدق رهـط مـن 

اـلـرهط ـعـرب الخـنـدق، حـتـى اـنـترش املـسـلمون برسـعـة ومل يـكـد يتـقـدم ـهـذا . القرـشـيني بقـيـادة خاـلـد

  واستطاعوا إيقاف خالد عند رأس الجرس الذي استطاع أن يحتله



  
  عبقرية اإلنتصار يف املعارك وفتح األمصار

 

66  

ًوحاول خالد أن يتابع التقدم، لكن مقاومة املسلمني كانت قوية جدا، ومل يحقـق نجاحـا، وحـدث  ّ

» وحيش«وكـان . اشتباك باأليدي بني رهـط القرشـيني والحـراس املسـلمني فقتـل خالـد أحـد املسـلمني

وقبـل أن مييض وقـت . ًموجودا مع رهط القرشيني، فقتل مسلام بـنفس املـزراق الـذي قتـل بـه حمـزة

وكان هذا االشـتباك آخـر عمـل . طويل، انسحب خالد عبد الخندق بعد أن رأى أن املوقف ميئوس منه

  .عسكري رئييس يف معركة الخندق

  :التذمر والقلق يف صفوف األعداء

 التاليني مل يحدث أي نشاط سوى تبادل رمايات متفرقـة بالنبـال، والتـي مل تـؤثر عـىل ويف اليومني

وبدأ طعام املسلمني بالنفاذ، لكن شجاعتهم كانت أقوى من يأسـهم ففضـلوا املـوت . أحد من الجانبني

مر أما يف معسـكر األحـزاب فبـدأ الـروح املعنويـة باالنهيـار وبـدأ التـذ. ًجوعا عىل االستسالم للمرشكني

. وعرف كل واحد بأن الحملة التي كانت من املتوقع أن تقود إىل نرص مبـني، انتهـت بالفشـل. بالظهور

ًوانترشت البلبلة بني الصفوف، وأصبح املوقف ال يطاق ألن أحدا مل يستطع أن يجـد مخرجـا مـن هـذا  ً

  .املأزق

  :سبحانهالـلـه قدرة 

وبـدأت الريـاح .  منطقة املدينة عاصفة هوجاءويف مساء الثالثاء، الثامن عرش من آذار، هبت عىل

كـان معسـكر . وانخفضت درجات الحرارة. ًالباردة تعصف مبعسكر األحزاب وتحدث رصيرا عرب الوادي

. وبـدا كـأن الريـاح تريـد أن تنـتقم مـن األحـزاب. ًاألحزاب أكرث تعرضا للعاصفة من معسكر املسلمني

واندس املرشكـون تحـت أغطيـتهم وعبـاءاتهم . عت الخيامفأطفأت النريان، وقلبت قدور الطعام، واقتل

  .اتقاء العاصفة، وهم ينتظرون نهاية لحالتهم، هذه النهاية التي يبدو أنها لن تأيت

  :الهزمية

  ـفـنهض واقـفـا، وـصـاح ـبـأعىل.  مل يـسـتطع أـبـو ـسـفيان أن يتحـمـل أـكـرث ـمـن ذـلـك

تم بدار مقام، لقد هلـك ما أصبحالـلـه يا معرش قريش، إنكم و«: ً صوته مخاطبا رجاله

  الكراع والخف واختلفنا وبنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا مـن شـدة الريـاح
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ثـم قـام إىل . » ما ترون، ما تطمنئ لنا قدر، وال تقوم لنا نار، وال يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإين مرتحل

طلـق هـو ورجالـه مبتعـدين عـن جملة وهو معقول فجلس عليه، ثم رضبه فوثب به عـىل ثـالث، وان

وهكـذا عـادت . وسمعت غطفان مبا فعلـت قـريش فاشـمروا راجعـني إىل بالدهـم. العاصفة الشديدة

وكان خالد وعمرو بن العـاص يسـريان برسيـتهام يف مـؤخرة جـيش قـريش مبهمـة . األحزاب إىل ديارها

لنسـبة أليب سـفيان الـذي عـاد ًكـان األمـر قاسـيا با. ًحرس مؤخرته، خوفا من قيام املسلمني مبطاردتهم

  .بجيشه إىل مكة، كام أن وطأة الفشل كانت ثقيلة عىل صدره

كانت . ويف صباح اليوم التايل وجد املسلمون أن األحزاب قد ذهبت، فعادوا إىل منازلهم يف املدينة

  .هذه هي املحاولة التي قام به القرشيون لسحق املسلمني، حيث ظلوا بعد ذلك يف وضع دفاعي

  .ريخ الغزوةتا

ًوكانت هـذه الغـزوة نرصا للمسـلمني . وقد خرس كل جانب أربعة أشخاص. انتهت غزوة الخندق

 محاولتهـا يف األحزاب فشلت بينام ،ألنهم حققوا هدفهم بالدفاع عن أنفسهم وعن بيوتهم ضد األحزاب

 ثالثـة الحصـار ستمرا .للمسلمني رضر أي إحداث يف األحزاب فشلت الحقيقة، ويف .املسلمني عىل للقضاء

 لكـن العاصـفة، هبـوب بسـبب الحصار انتهى لقد الجانبني كال عىل شديدة وطأته وكانتً يوما وعرشين

 التعبـري، يف وللدقة البعري، ظهر قصمت التي القشة كانت لكنها الحصار، رفع سبب تكن مل العاصفة هذه

 يف يشـتبكا مل .الحقيقـة يف الجيشـني ألن معركـة، كونهـا من أكرث ومجابهةً حصارا كانت العملية هذه فإن

  .القتال

  .الفائدة

 الحـرب، يف والدبلوماسـية السياسـة اسـتخدام عـىل اإلسالمي التاريخ يف مثل أول الغزوة هذه كانت

  .القومي الهدف تحقيق يف والقوة السياسة تفاعل تظهر وهي
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 تفشـل عنـدما فقـط يـتم - للحـرب العنيفـة املالمـح إحـدى وهـي - املسـلحة القـوة استخدام وإن

 تقـوم منـه، مفـر الً أمـرا السـالح اسـتخدام يصـبح وعنـدما .الدولة هدف تحقيق يف السياسية اإلجراءات

 تهيـئ فهـي .املسـلحة القـوة السـتخدام الطريـق بتمهيد الدبلوماسية، وهي الرئيسية أداتها مع السياسة

 ضـده تسـتخدم أن املسـلحة القوة يعتستط بحيث معينة درجة إىل قوته وتقلل العدو، وتضعف املرسح،

  .للنجاح احتامل أقىص مع

فقد استخدم أداة الدبلوماسـية لبـذر الشـقاق . ًعليه وسلم متاماالـلـه صىل  الرسول فعله ما وهذا

  .يف صفوف العدو وإضعافه، ليس من حيث العدد فقط ولكن من حيث الروح املعنوية أيضا

أن كلامت النبـي . لك، لكنهم كانوا يتعلمون من قائدهمومل يستطيع معظم املسلمني أن يدركوا ذ

  .بقيت ترتدد وتستخدم يف حمالت املسلمني فيام بعد)) الحرب خدعة: ((عليه وسلمالـلـه صىل 

  

  )األحزاب(تحليل غزوة الخندق 

  قوات الطرفني

-عليه وسلمالـلـه ثالثة آالف رجل بقيادة الرسول صىل .      املسلمون.  

-املرشكون . عرشة آالف عدا اليهود من بني قريظة، منهم أربعـة آالف مـن قـريش وسـتة آالف

  .من بني سليم وأسد وفزازة وأشجع وغطفان

  .كانت قريش بقيادة أيب سفيان

  .وكان غطفان بقيادة عيينة بن حصن والحارث بن عوف

  .وكانت أشجع بقيادة مسعر بن دخيلة
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  .أهداف الطرفني

-املسلمون.اإلسالم عن دفاعال

واليهود املرشكونوذراريهم أموالهم وإنتهاب املسلمني عىل القضاء

التوقيت

واحد شهر حوايل الحصار واستمر للهجرة الخامسة السنة من شوال يف الخندق غزوة كانت

املعركة قبل

-  املسلمون

 املدينـة حرة بني ويقعاملدينة بشامل يحيطً عميقاً خندقا وحفروا املدينة يف البقاء املسلمون قرر

 محاطـة، األخـرى املدينـة جهـات إن إذ املكشوفة، الوحيدة املنطقة هي املنطقة هذه ألن سلع، وجبل

 يف كبـرية بقـوات القتـال إجراء إمكان دون يحول وذلك األخرى، الطبيعية والعوارض الكثيفة بالبساتني

 بحفـر الفـاريس سـلامن أشـار لـذلك أسلفنا، كام مكشوفة اأنه حيث منها، الشاملية عدا املدينة أطراف

قبل من العرب عندً معروفا الدفاعية لألغراض الخنادق حفر يكن ومل املنطقة، هذه يف الخندق،

 ذراعـا، أربعـون منهم عرشة لكلأصحابه عىل الحفر منطقة وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول قسم

 بعـض تصـادفهم عنـدما بـه يسـتعينون املسـلمون كـان بـل م،منه فرد كأي ًأيضا، بالحفر هو واشتغل

لتفتيتها بنفسه فيحرض الصخور، كظهور الحفر، أثناء العقبات

 الراحـة، مـنً قسـطا ليأخـذوا دورهـم إىل ليالً املسلمون يأوي ثم النهار، طيلة يستمر العمل وكان

 إال الخـاص لعملـه أحـد يـذهب فـالالعمـل عـىل بنفسـه وسـلم عليهالـلـه  صىل الرسول سيطر وقد

مبوافقته
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 داخل أمينة منطقة يف البنيان قوية بيوت يف واألطفال النساء وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول جمع

الواهنة البيوت وهجروا لحاميتهم، مناعتها من إفادة املدينة

 سلع جبل مناعة من واستفادوا الخندق خلف مواضعهم املسلمون احتل الخندق، حفر إنجاز بعد

رجعتهم خط لقطع االلتفات من األيرس جناحهم لحامية

- واليهود املرشكون

 إىل فـدعوهم أخطـب، بـن وحيـي الحقيـق أيب بن سالم منهم مكة يفً قريشا اليهود من نفر قصد

القتال يف معهم سيكونون أنهم ووعدوهم ، وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول حرب

 ًأيضـا، الرسـول حـرب إىل ودعـوهم القبائـل، مـن وغريها طفانغ اليهود قصد قريش، وافقت فلام

األخرى والقبائل غطفان فوافقت ذلك، عىل معهمً قريشا أن وأخربوهم

 التـأثري أخطـب بـن حيي استطاع املدينة، ضواحي إىل األخرى والقبائل وغطفان قريش وصلت ملا

األحزاب مع وانضموا املسلمني مع عهدهم فنكثوا قريظة، بني من اليهود عىل

ييل كام املدينة ضواحي يف األحزاب قتال مواضع كانت

األسيال مجمع موضع يف قريش

نقمي بني ذنب موقع يف نجد وقبائل غطفان

املدنية ضواحي يف حصونهم يف قريظة بنو

القتال سري

  فقـد لألحـزاب، قريظـة بنـي انضـامم بعـد خاصـة ًكثـريا، املسـلمني موقف تحرج

 واألطفـال بالنسـاء والتعـريض املدينـة داخـل إىل التسـلل اليهـود هؤالء بإمكان كان 

  معنويـات عـىل يـؤثر مـام أهلهـا، مـن ألنهم مسالكهم تفاصيل يعرفون وأنهم خاصة
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 وذراريهـم عـوائلهم مصـري عـىل مطمئنني غري أصبحوا ألنهم املعركة ساحة يف يقاتلون الذين املسلمني 

وأموالهم

 وبـذلكاملدينـة داخل إىل املسلمني رجعة خط لقطع جريئة بحركة القيام اليهود إمكانب كان كام

تذكر مقاومة دون الخندق القتحام لألحزاب املجال يفسحون

املسلمني نفوس عىل شديد لعهدهم قريظة بني نكث وقع كان لذلك

 النسـاء بـه تجمـع لتـيا الـدور إىل التسـلل فاسـتطاع املدينـة، داخـل إىل منهم رجال اليهود ارسل

 مناعتها درجة وعن واألطفال النساء مواضع عن ليخربهم قومه إىل يعد مل اليهودي هذا ولكن األطفال،

خشبي عمود من مستفيدة قتله فاستطاعت املراضع يستطلع رأته مسلمة املرأة ألن وحاميتها،

 حتـى واألطفال، النساء مواضع عن املعلومات عىل للحصول استطالع دورية كان اليهودي هذا إن

 االنسـحاب إىل املسـلمني ليضـطروا لهم، الحامية تيرس عدم من التأكد بعد عليهم مباغث بهجوم يقوم

أموالهم وإنقاذ أهليهم لنجدة األصلية مواضعهم من

 املدينة داخل يف أن يفكرون اليهود جعل إذ داهم، خطر من املسلمني خلص اليهودي هذا قتل إن

 يف اليهـود قبـع لذلكالشديدة الحراسة هذه من التخلل السهل من وليس املسلمني، من أشداءً حراسا

بالخروج يفكرون ال حصونهم

 كنانـة ببنـي ومروا جهل، أيب بن وعكرمة ود عبد بن عمرو فيهم قريش فرسان من مفرزة تحركت

 فعربوها فيه، ضيقة طقةمن واستطلعوا الخندق إىل املفرزة هذه وصلت فلام للقتال، حميتهم واستثاروا

 عـرب التـي الثغـرة إىل فـورا واتجهـوا للقـائهم، املسـلمني من نفر يف طالب أيب بن عيل فخرج بخيولهم،

 عـيل نـازل ثـم ًثانيـا، إليهم األحزاب من اإلمدادات وملنع أوالً املرشكني رجعة خط لقطع منها املرشكون

 فرسـان بقيـة وعـادت املرشكـني، مـن رجلـني ناملسـلمو قتل كام فقتله، ود عبد بن عمر طالب أيب بن

قواعدها إىل هاربة قريش
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 وسـلم، عليـهالـلــه  صـىل الرسـول موقع باتجاه املسلمني عىل بالهجوم املرشكني من مفرزة قامت

 الفـرتاق املسـلمني موقـف تحـرج الـعرص صـالة حانـت فلـام الليل، حتى كله النهار املسلمون فقاتلهم

 ولكـنهم يصـلوا، أن املسـلمون يسـتطع مل حتـى وسـلم، عليـهالـلــه  صـىل ولالرسـ منزل من املرشكني

أعقابها عىل خائبة املرشكني مفرزة صد الليل مع استطاعوا

 أن وكـاد الـثامر، ثلث لقاء املدينة عن األحزاب بعض يرد أن وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول حاول

 يعطـوا أال اقرتحـوا والخزرج األوس سادات لكنو االتفاق، هذا إىل غطفان قادة مع مفاوضاته إىل يصل

هذا اقرتاحهم عىل وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول فوافق مثارهم، من شيئا املرشكني

 ال األعراب وأن شتاء، املوسم وأن خاصة معنوياتهم عىل املدينة حول طويلة مدة األعراب بقاء أثر

 مـن تـذمرهم يبـدون أخـذوا لذلك عامة، بصورة مديد قتال عىل وال الحصار عىل طويال الصرب يطيقون

جدوى دون طويلة مدة بقائهم

 بإسـالمه، قومه يعلم وال أسلم أنه وأخربه وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول إىل مسعود بن نعيم جاء

.خدعة الحرب فإن استطعت، ما عنا فخذلواحد رجل أنت إمنا: الرسول له فقال

 وقـد إيـاكم، ودي عرفتم(لهم فقال الجاهلية، يف لهم ندميا انوك قريظة بني أىت حتى نعيم خرج

 ال ونسـاؤكم وأبناؤكم أموالكم به بلدكم البلدكأنتم وليسوا محمد حرب عىل وغطفانً قريشا ظاهرتم

 بـبالدهم، لحقـوا ذلك غري كان وإن أصابوها نهزه رأوا إن وغطفانً قريشا وأن منه، تتحولوا أن تقدرون

بهم الثقة أجل من أرشافهم منً رهنا منهم يأخذوا حتى اتوايق بأال ونصحهم

   قـريش، إىل خـرج ثـم)مبـتهم عنـدما ولسـت بالنصـح أرشف(قريظة بنو قالت

   أن عنـا يرضـيك هـلمحمـد إىل أرسـلوا وقـد نـدموا، قريظـة أن بلغنـي(لهم فقال

   نكـون ثـم أعنـاقهم، فترضب فنعطيكهم أرشافهم من رجاال وغطفان قريش من نأخذ
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 تـدفعوا فـال رجـالكم، مـن رهنـا منكم قريظة طلبت فإن نعم أنفأجابهم منهم؟ بقي من عىل معك

ً(واحدا رجالً لهم

الطرفني خسائر

- املسلمونشهداء أربعة

- املرشكونقتىل أربعة

األحزاب فشل أسباب

-  موحدة غري قيادة

 للعمـل وتوجيههـا املتـيرسة القـوات جميـع عىل ةالسيطر تستطيع موحدة قيادة لألحزاب تكن مل

الحاسم الوقت يف الحاسم

- بالخندق املباغتة

 تكـن مل كـام األسـلوب، هـذا تعرف العرب تكن فلم لألحزاب، تامة مباغتة الخندق حفر كان لقد

املوقف هذا مثل عىل للتغلب املناسب القتال أسلوب تعرف

 اجتيـاز ملحاولـة املرشكون بها قام قليلة محاوالت عدا لحصار،ا مدة طولً متوقفا القتال بقي لذلك

بالفشل كلها باءت الخندق

- الطقس

 من فيها يستفيدون التي مواطنهم غري يف يعيشون العراء يف األعراب وكان ًشتاء، القتال موسم كان

وللسكنى ولإلعاشة للتدفئة املتيرسة موادهم

-الثقة إنعدام

 مل بـل ًجـدا، واهنة أخرى جهة من اليهود وبني وبينهم جهة من أنفسهم ألحزابا بني الثقة كانت

اإلطالق عىل بينهم ثقة هناك تكن
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واليهود القبائل جهودهم من باإلفادة املسلمني عىل القضاء تريد قريش

 قريظـة بنـي أحالفهم أموال وقعت ولو كان، مصدر أي من األوىل بالدرجة االسالب تريد والقبائل

ًأيضا ألخذوها دهمبي

األخرى والقبائل قريش بدماء املسلمني عىل القضاء ويريدون بالجميع يثقون ال واليهود

واملقاصد األهداف لتفرق بينهم الثقة انعدمت وهكذا

-الحصار عىل الصرب

 فـال القبائـل أمـا مسـيطرة، وقيادة معلومة أهداف لها مدربة قوات إىل الحصار عىل الصرب يحتاج

 وطنها فراق عىلً صربا تطيق ال أنها كام وأخرى، فرتة بني التنقل عىل اعتادت ألنها الحصار، عىل لها صرب

طويلة مدة وأهلها

االرتحال وآثروا قرصها، عىل الحصار مدة طول من األعراب تذمر لذلك

  

الخندق غزوة من دروس

القيادة

 كـان أنـه حتـى أصـحابه ومسـاعدة املدينـة يف البقـاء وسـلم عليـهالـلـه  صىل الرسول قرر عندما

بالتساوي عليهم الصعبة األعامل ويوزع الصعبة املهامت يف يساعدهم
  

جديدة تعبئة

 سـلامن مـن أخـذوه جديـد أسلوب وهذا أنفسهم عن للدفاع الخندق حفر من املسلمون استفاد

 بالعـاملني ويشـيد املفيـد التفكـري ليشـجع ،)البيـت أهـل منا سلامن(الخالدة كلمته قال لذلك الفاريس

العصبيات دابر ويقطع العامة للمصلحة
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خدعة الحرب

 كانـت مـا وبقـدر األفكـار، وبلبلة الصفوف لتصديق اإلشاعات بث عىل تعتمد الحديثة الحرب إن

املسلمني صفوف يف أثر أي لها يكن مل اإلشاعة فإن األحزاب، صفوف يف عمل تعمل اإلشاعة

املبادأة

 حتى الخندق، غزوة به انتهت الذي اليوم يف الهجوم دور إىل الدفاع دور من املسلمون لانتق لقد

العربية الجزيرة اإلسالم شمل

والعظات العرب

 الخنـدق حفـر الغزوة هذه يف املسلمون استعملها التي الحربية الوسائل جملة من كان لقدأوالً

الخنادق فيها يحفر واإلسالمي عريبال التاريخ يف غزوة أول األحزاب غزوة كانت ولقد

 وتكشفملسلمني أفراد جميع بني اإلسالمي املجتمع يرسيها التي املساواة حقيقة لك توضحًثانيا

الواقعي األساس هام وإمنا اإلسالمي املجتمع بها يزين شعارات ليستا أنهام واملساواة العدالة أن لك

 واملعجـزات للخـوارق آخر مثاالً وتعطيك عليهم والشفقة أصحابه محبة من نفسه به متتلئًثالثا

وسلم عليهالـلـه  صىل نبيه بها تعاىلالـلـه  أكرم التي

الشورى مرشوعية عىل ًداللةً واضحا كان الشورى مبدأًرابعا

املرشكني وهزمية املسلمني نرصًخامسا

الشمس غربت بعدما قضاء صالها حتى العرص، صالة وسلم عليهالـلـه  صىل النبي فاتت لقدًسادسا

 معسـكر كـل يـئس أن مثرتهـا كـان فاصـلة، معركـة كانـت األحزاب غزوة إن حقا

  أن مجتمعـة الكفـر معسـكرات حاولـت لقـد وجهـه، يف الوقـوف مـن اإلسالم يعادي
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 إن فكيـف حنـني، بخفي ورجعت والعلقم، الخيبة وحصدت بالفشل، فباءت املسلمني، شأفة تستأصل 

 عـنً عجـزا أشـد فهم مجتمعني، هدفهم تحقيق عن عجزوا لقدحليفه عن معسكر كل وانفرد تفرقت

 املحتـوم مصريهم ينتظرون وهم نفوسهم وعىل قلوبهم عىل اليأس استوىل لقد بل متفرقون، وهم ذلك

وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول يد عىل

 أمة عىلً أيضا وزمني روحي سلطان لها نكا شخصية عن مفردة حادثة غري لنا يدون مل التاريخ إن

 الـوطني الحـرج ساعة يف أتباعها، مع جنب إىلً جنبا عادي، عامل مثل عملت فقد ذلك ومع األمم، من

العظيم
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 مؤتة غزوة



 كجندي يفعله، أن يستطيع ما ليظهر الفرصة له سنحت أشهر، بثالث املدينة إىل خالد وصول بعد

اعتنقه ذيال للدين وكقائد،

الغزوة أسباب

 تـدعو رسـالة وحملـه الغسـاين برصى أمـري إىلً مبعوثـا وسـلم عليـهالـلـه  صىلالـلـه  رسول بعث

 وقتلـه، الغسـاين، عمـرو بـن رشحبيـل اعرتضـه مؤتـة إىل املبعوث وصول وعنداإلسالم العتناق الزعيم

 بحصـانة يتمتعـون كـانوا لدبلوماسـينيا املبعـوثني ألن العـرب، بـني شـائنا عمالً الجرمية هذه وأعتربت

 يف الغضـب االعتـداء هذا أنباء وأثارتميثلونه الذي الجانب عداوة من بالرغم اعتداء أي ضد تقليدية

املدينة

 حارثـة بـن زيـد وسـلم عليهالـلـه  صىل النبي ّوعني غسان، قبيلة لتأديب الحال يف حملة وأعدت

الـلــه  فعبـد جعفـر أصيب فإن الناس، عىل طالب أيب بن عفرفج زيد أصيب إن(وقال للحملةً قائدا

 بيـنهم، مـن خالـد وكـانآالف ثالثـة وهـم للخـروج، تهيـؤوا ثم الناس فتجهز))الناس عىل رواحة بن

 يف تـتلخص وهـي زيـد إىل املهمـة وسـلم عليـهالـلــه  صىل النبي أسنداملسلمني صفوف ضمن جنديا

 أن مؤتـة أهـل مـن الطلـب ثـم وقتلـه، املسـلم، املبعـوث قتـل ةجرمي عن املسؤول الرجل عن البحث

 تكـن مل املسـلمني قـوات انطلقـت وعنـدماأذى أي بهـم يلحق فلن ذلك قبلوا فإذااإلسالم يف يدخلوا

ستقاتله الذي العدو قوة مقدار تعرف

 معان نزلوا حتى مضوا ثماملدينة من باملسري املسلمني قوة بدأت عندما مرتفعة املعنويات كانت

نزل قد هرقل أن الناس فبلغ الشام، أرض من
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 ذلـك بلـغ فلـامالقبائـل بعـض لهـم وانضـمت الـروم، مـن ألـف مائة يف البلقاء أرض من موآب

 عليـهالـلــه  صـىلالـلــه  رسـول إىل نكتبوقالوا أمرهم، يف يفكرون ليلتني معان عىل أقاموا املسلمني

 عبـد النـاس فشـجعقـال لـه، فـنميض يأمره أن وإما بالرجال ميدنا نأ فإما عدونا، بعدد فنخربه وسلم

 النـاس نقاتل وما الشهادة تطلبون، خرجتم للتي تكرهون التي إنالـلـه و قوم، يا وقال رواحه بنالـلـه 

 إحـدى هـي فإمنـا فـانطلقوا بـهالـلــه  كرمنـا الـذي الدين بهذا إال نقاتلهم وال كرثة، وال قوة وال بعدد

 عبـد فقـال النـاس، فـمىض رواحـه، ابن صدقالـلـه و قدالناس فقال شهادة، وإما ظهور إما الحسنيني

املعنويات ورفع الحامس إلثارة الشعر من أبياتا رواحة بنالـلـه 

للمعركة االستعداد

 مـن بقريـة والغساسـنة الـروم مـن هرقل جموع لقيتهم حيث البلقاء تخوم إىل املسلمون ووصل

 النـاس فـالتقى مؤتـة، لهـا يقـال قرية إىل املسلمون وانحاز العدو دنا ثم مشارف لها قالي البلقاء قرى

 وعـىل قتـادة بن قطبةله يقال عذرة بني من رجالً ميمنتهم عىل فجعلوا املسلمون، لهم فتعبأ عندها

 يف ذلـك دثحللقتالً استعدادا الجانبان التقى ثم مالك بن عبايةله يقال األنصار من رجالً ميرستهم

 قواتـه زيـد نظم)هجرة عام األوىل جامدى من الثالث األسبوع( م عام أيلول من الثاين األسبوع

 بـإمرة واملـيرسة قطبة بإمرة ذكرنا كام امليمنة وكانتوامليرسة وامليمنة القلبوهو العادي باألسلوب

 الرشق إىل يقع املعركة ميدان كانًأيضا القلب يف خالد وكان نفسه، زيد بإمرة فكان القلب وأماعباية

 أن كـام طفيـف، متوج فيها يوجد لكن منبسطة، هنا واألرضواحد ميل بحوايل الحالية مؤتة قرية من

 إىل الغساسـنة يواجهـوا عنـدما املسـلمني خلـف يقـع املرتفعة غري الجبلية للسلسلة الخفيف االنحدار

الشامل

العسكري ّالتعرض

  كتلـة شـكل عـىل قـواتهم زافلـة، بـن مالـك بقيـادة كـانوا الـذين الغساسنة، شكل

   بيـنام ألـف، مائـة بلغت قواتهم أن املؤرخني بعض قدر وقداملسلمني ملواجهة عميقة 
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 العـدو قـوات كانـت رمبـاخاطئـة أنهـا شـك ال التقـديرات هذه أن الرقم، ذلك اآلخر البعض يضاعف

 األعـداء تعـداد كـان فلـواملعركـة هذه يف املسلمون وفشلًألفا عرش وخمسة آالف عرشة بني ترتاوح

 عـدد يفـوق كـان عـددهم لكـن شك، بدون دحرهم من املسلمون لتمكن فقط، املسلمني عدد ضعف

 قـوات تقـدير تم األساس هذا وعىلباملسلمني الهزمية إلحاق من مكنهم ما وهذا مرات عدة املسلمني

ًألفا عرش وخمسة آالف عرشة بني العدو

املعركة بداية

 وسـلم عليـهالـلــه  صـىلالـلـه  رسول براية حارثة بن زيد فقاتلالجيشان والتحم املعركة، بدأت

 شـقراء، لـه فـرس عـن اقـتحم القتـال الحمـه إذا حتـى بهـا فقاتل جعفر الراية أخذ ثم استشهد، حتى

الـلــه  عبـد لكن سلمني،امل صفوف يف تدب الفوىض بدأت وهنااستشهد حتى القوم قاتل ثم فعقرها،

 قاتـل ثـمالنظـام يستعيد أن واستطاع فرسه عىل وهو بها تقدم ثم برسعة، الراية أخذ رواحه بن

ًأيضا استشهد حتى

 عـىل توقفـوا لكـنهم املعركـة، ساحة من بعضهم هرب إذاملسلمني صفوف يف الفوىض دبت اآلن

 صـغرية مبجموعـات مـنظم غـري بشـكل املقاومـة يف اآلخـر الـبعض واستمرعنها بعيدة ليست مسافة

 ذلـك فعـل فلـو النجـاح، العـدو يستغل مل املسلمني، حظ ولحسنأكرث أو ثالثة أو شخصني من تتألف

 التـي والشـجاعة للبسـالة ذلـك سـبب يرجـع ورمبـاقائد بدون كانوا الذين املسلمني إبادة من لتمكن

 القيـام عـن يـتخىل العـدو جعـل مـام املسـلمون بهـا لقات التي للجرأة وكذلك املسلمني، قادة أظهرها

ضدهم وجريئة حاسمة بأعامل

 رجل عىل اصطلحوا املسلمني، معرش يا(فقال أرقم، بن ثابت الراية أخذ ،الـلـه عبد سقط عندما

 وتـوىل الرايـة خالـد فأخـذ))الوليـد بن خالد عىل الناس فاصطلح بفاعل، أنا ماقال أنت، قالوا منكم،

قيادةال
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 تامـة هزمية إىل ويؤدي أسوأ، هو ما إىل بسهولة يتحول أن املمكن ومنً خطريا اآلن املوقف أصبح

 القتـال فـن مـن أظهـروه مـام أكـرث شجاعة خالد قبل القيادة تولوا الذين القادة أظهر لقدللمسلمني

 وكـانمنسـق قتال تيببرت ووضعه الصغري جيشه عىل السيطرة خالد أستعاداملعركة هذه يف والدراية

 هـذا ولكـن الـدمار، مـن املسلمني وينقذ ينسحب أن األول،التالية الثالثة الحلول أحد يختار أن عليه

 يف ويسـتمر الـدفاع إىل يتحـول أن والثـاين،املسلمني لجيش العار جلبه عىل وسيالم هزمية يعترب الحل

 الثالـث، أمـاالعـدو لصالح املعركة إنهاء إىل ديسيؤ العدو قوة يف التفوق فإن الحالة هذه ويف القتال،

 ووضـع املوقـف لدراسـة الوقـت مـنً مزيـدا خالد يكسب وبذلك العدو، توازن ويقلب يهاجم أن فهو

تبنيه قرر لذا خالد، لطبيعة الحلول أقرب هو الثالث الحل كانللعمل خطة أفضل

لإلنقاذ خالد خطة

 الـذي املثـل إنخالـد مقـدمتهم ويف لألمـام وانـدفعواالجبهة طول عىل بعنف املسلمون هاجم

 القتـال واسـتمرعنفـا املعركـة وازدادت املسـلمني، صـفوف يف والشـجاعة الحمية أثار قد خالد رضبه

َقطبة، واندفع الوقت، لبعض الجانبني بني القريب  وقتـل األمـام إىل املسـلمني، ميمنـة يقـود كـان الذي ُ

 مـن نـوع حـدوث وإىل العـدو، معنويـات تثبـيط إىل ذلـك وأدىمبـارزة يف))مالـك(( الغساين القائد

 إلعـادة الوقـت يكسـبوا أن أمـل عـىل يقاتلون، يزالون ال وهم الغساسنة وانسحبصفوفه يف الفوىض

 تسـعة ذلـك قبـل كرس حيـث العـارش، السـيف يتنـاول خالـد كان اللحظة، هذه ويفصفوفهم تنظيم

عنيفة مبارزات يف سيوف

العسكرية خالد ةعبقري

ـدما ـع املـسـلمون، تراـجـع عـن ـد جـم ـه خاـل ـتامس وقـطـع قواـت ـع اـل ـع وانـسـحب الـعـدو ـم ـه ـم ـدا قواـت  إىلً بعـي

 وانتهـتالتنظـيم وإعـادة الراحة يلتمس كالهام وكان النبال، مدى خارج بعضهام يواجهان الجيشان وأصبحالخلف

  توجـد فـال العـدو أمـافقـط رجـالً عرش إثنـا اآلن تـىح املسـلمون وفقـد املسلمني، لصالح املعركة من الجولة هذه
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 تولوا الذين املسلمني قادة من قائد كل ألن جسيمة، كانت شك ال لكنها خسارته، مقدار عن معلومات

 كرست أنهـا شـك ال خالد بيد كرست التي السيوف أن كام ًبارعا، ومقاتالًً شجاعا كان خالد قبل القيادة

 أبعـد لقـدللمسـلمني آخر نجاح يف أمل أي ُيظهر مل املوقف فإن األحوال، كل وعىلاألعداء أجساد يف

 ويفذلـك مـن أكـرث يفعـل أن يستطع مل لكنه والكارثة؛ العار من وأنقذهم املسلمني عن الهزمية خالد

َسحب املساء، املدينة إىل العودة رحلة وبدأ مؤتة من جيشه خالد َ

 الـذين واملسـلمون وسـلم عليهالـلـه  صىل النبي خرج ملدينة،ا إىل الجيش عودة أنباء وصل عندما

 منـذ لهـم يسـبق مل ألنـه سـيئة، نفسية حالة يف املسلمون كانالعائدين الجنود ملالقاة املدينة يف بقوا

 إىل الجـيش وصـل وعنـدمااملعركـة ميـدان عىل يسري ويرتكوه العدو مع التامس يقطعوا أن أحد غزوة

 لكـنالـلــه سـبيل يف َفـررتم ّفـرار ياويقولون الرتاب الجيش عىل يحثون الناس أخذ املدينة، مشارف

ّهدأهم وسلم عليهالـلـه  صىل النبي ّالكرار َّولكنهم ّبالفرار ليسواوقال َ  النبـي قال ثم(الـلـه شاء إن ُ

 اليـوم كذلـ فمنـذ(تـنرصه فأنـت سـيوفك مـن سيف َخالد إنمرتفع بصوت وسلم عليهالـلـه  صىل

املسلولالـلـه  سيف خالد سمي

 معركـة يف خالـد أظهرهام اللتني والشجاعة الحكمة مدى وأدركوا املسلمني غضب تالىش ذلك بعد

مؤتة

املعركة نتائج

 اآلخر البعض ويسميها للمسلمني، نرص بأنها مؤتة معركة املؤرخني بعض يصف

 كانـت انسـحاب، معركـة كانـت لب وهزميةً نرصا تكن مل الحقيقة ويفهزمية بأنها

ـداء، لـصـالحً انـسـحابا ـن انـسـحبوا املـسـلمني ألن األـع ـدان ـم ـة مـي ـا املعرـك    وتركوـه

  

                                                 
  .، صفحة  الجزء -ابن هشام  1

  . صفحة -املغازي :  الواقدي2
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ً خالـدا منحـت لكنهـامهمـة حتـى أو كبرية معركة مؤتة معركة  تكن مل كذلكأعدائهم سيطرة تحت

لولاملسالـلـه  سيفلقب منحته كام الشخصية، مستقل كقائد كفاءته ليظهر الفرصة



مؤتة غزوة يف األحداث تحليل



مؤتة غزوة سبب

الـلــه  رسـول أن سببها وكان مثان سنة األوىل جامدى يف وكانت الشام أرض من البلقاء بأدىن وهي

 أو الروم ملك إىل الشام إىل بكتابه لهب بني أحد األزدي عمري بن الحارث بعث وسلم عليهالـلـه  صىل

الـلـه  لرسول يقتل ومل عنقه فرضب ّقدمه ثمً رباطا فأوثقه الغساين عمرو بن رشحبيل له فعرض برصى

 علـيهم واسـتعمل البعـوث فبعث الخرب بلغه حني عليه ذلك فاشتد غريه رسول وسلم عليهالـلـه  صىل

 بـنالـلــه  فعبـد جعفـر أصـيب فإن الناس عىل طالب أيب بن فجعفر أصيب إن: (وقال حارثة بن زيد

).رواحة

 املحالفـة املتـنرصة العربيـة القبائـل وبعض الروم عليها يسيطر الوقت ذلك يف لشاما ناحية كانت

 بـد ال كـان اإلسـالم ونرش اإلسـالمية الدولة رفعة توسيع يف االستمرار يقتيض الجهاد ترشيع وألن للروم،

اإلسالم لحكم املسلمني غري إخضاع يف السري مواصلة من
  

الشام بالد إىل الجيش خروج

ً أمـرياحارثـة بـن زيـد وعـني مقاتـل آالف ثالثـة قوامهً جيشا وسلم عليهالـلـه  صىل رسولال بعث

 عـنهمالـلــه  ريض رواحـه بـنالـلــه  فعبـد أصيب فإن طالب، أيب بن فجعفر زيد أصيب فإن عليه،

الوليد بن خالد وانضم عنهالـلـه  ريض الرسـول وخـرج إسـالمه، بعـد مـرة ألولً مشاركا للجيش 

الشام بالد منمعان نزلوا حتى مضوا ثم الجيش، يودعون أصحابه وبعض وسلم عليهالـلـه  ىلص
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املعركة أحداث

ـا ـرتب ـم ـيش اـق ـدو ـج ـاز الـع ـلمون انـح ـة إىل املـس ـة قرـي ـنوامؤـت ـا، وتحـص ـتعدوا بـه ـال واـس  لقـت

 ثـةحار بـن زيـد فقاتـل عظيمـة، بطـوالت فيها املسلمون قدم الوطيس حامية معركة ودارتعدوهم

عنهالـلـه  ريض استشهد حتى الراية يحمل وهوجعفر حملها ثم عنهالـلـه  ريض حتى فقاتل 

 فأخـذ استشـهد، حتى العدو فقاتل ، عنهالـلـه  ريض رواحه بنالـلـه  عبد الراية حمل ثم استشهد،

الـلــه  ريض الوليـد بـن دخالـ فاختارواً قائدا لهم يختاروا أن املسلمني يف ونادى ارقم بن ثابت الراية

 مـن يتقـدمون الجـيش منً قسام وجعل بامليمنة، امليرسة بدل حيث الجيش، تنظيم فأعاد ًأمريا، عنه

 أمـر عنـدها املسـلمني، مهاجمة عن الروم فتقاعس للمسلمني، جاءً مددا هناك أن الروم إليهام الخلف

 عـدد بني الكبري الفارق رغم الروم فيها ينترص مل معركة بعد املدينة إىلً راجعا باالنسحاب الجيش خالد

 الثالثـة، القـادة باستشـهاد أصـحابه وسـلم عليهالـلـه  صىل الرسول أخرب وقد عدوهم، وعدد املسلمني

 املدينـة إىل وصولهم قبل يديه عىل بالفتح وبرشهم للراية، خالد باستالم وأخرب الدموع، تذرفان وعيناه

 هـذه وكانـت واملسـلمون، وسـلم عليـهالـلــه  صـىل الرسول استقبلهم نةاملدي إىل الجيش قدم وعندما

 وعـددهم الـروم قـوة املسـلمون عـرف حيـث الشـام، بـالد لفـتحً ومتهيـدا تبوك لغزوة مقدمة الغزوة

عليها يقاتلون التي األرض وطبيعة وخططهم قتالهم وأساليب
  

الغزوة وقت

 بعـثقـال الـزبري بن عروة عن الزبري بن فرجع بن محمد حدثنيالـلـه رحمه إسحاق ابن قال

مثان سنة األوىل جامدى يف مؤتة إىل بعثة وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول

مؤتة جيش عىل القادة تعيني

 مؤتة غزوة يف وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول أمرقال عنهامالـلـه  ريض عمر ابن حديث من

   جعفـر قتـل وإن فجعفـر، زيـد قتـل إنوسـلم عليـهالـلــه  صـىله الـلــ رسـول فقـال حارثة بن زيد
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 طالـب أيب بـن جعفـر فالتمسـنا الغـزوة، تلـك يف فـيهم كنـتالـلــه عبد قال رواحه، بنالـلـه  فعبد

ورمية طعنة من وتسعني بضعا جسده يف ما ووجدنا القتىل، يف فوجدناه

مؤتة إىل الخارج الجيش املدينة أهل وداع

 يف مؤتة إىل بعثة وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول بعث: قال مرسال الزبري بن عروة ثحدي من

 عـىل طالـب أيب بـن زيـد أصـيب إنوقـال حارثـة، بـن زيد عليهم واستعمل مثان، سنة األوىل جامدى

الناس عىل رواحة بنالـلـه  فعبد جعفر، أصيب فإن الناس،

 رسـول أمـراء النـاس ودع خـروجهم حرض فلـام آالف، ثالثـة هم للخروج، تهيأوا ثم الناس، فتجهز

 أمـراء مـن ودع مـن مـع رواحـه بنالـلـه  عبد ودع فلام عليهم، وسلموا وسلم، عليهالـلـه  صىلالـلـه 

 حـب يب مـاالـلــه و أمـافقال رواحة؟ ابن يا يبكيك ما فقالوا بىك، وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول

 عزالـلـه  كتاب من آية يقرأة وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول سمعت ولكني بكم، صبابة وال الدنيا

ًوإن منكم إال واردها عىل ربك حتام مقضيا ( :النار فيها يذكر وجل، ً ُِ  يل كيـف أدري فلسـتمـريم)ِ

ـلــه ال عبـد فقال صالحني، إلينا وردكم عنكم، ودفعالـلـه  صحبكماملسلمون فقالالورود عىل بالصرب

رواحة بن

ــــرحمن مغفــرة ــــأل ال ـي أســـ  وضـــــربة ذات فـــرغ تقـــذف الزبـــدا لكـن

ــــران مجهــزة ــدا أو طعنــة بيـــــدي ح ـــــشاء والكـب ــذ األحـ ـــــربة تنـف  ٍبحـ

ــــده  ُحـتــى يـقــال إذا ـمــروا ـعــىل جثـتــي ــه أرشـ ــداالــل ـد رـش ـاز وـق ـن ـغ  ـم

 

جمعةال صالة لحضور رواحة بنالـلـه  عبد تخلف

 عليـهالـلــه  صـىلالـلــه  رسـول بعثقالعنهامالـلـه  ريض عباس ابن حديث من

 أتخلـف،وقـال أصـحابه فقـدم قـال الجمعة، يوم ذلك فوافق رسية يف رواحه ابن وسلم

  الـلــه رسـول رآه فلامقال ألحقهم، ثم الجمعة، وسلم عليهالـلـه  صىل النبي مع فأصيل
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 الجمعـة معـه أصـيل أن أردتقـال)أصـحابك؟ مـع تغـدو أن منعـك ما(قال وسلم عليهالـلـه  صىل

غدوتهم أدركت ما األرض يف ما أنفقت لو(وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول فقالقال

طالب أيب بن جعفر قتال

 بنـي أحد وكان أرضعني، الذي أيب حدثنيقال عباد أبيه عن الزبري بن عباد بن يحيى حديث من

 لـه فـرس عـن اقـتحم جعفر إىل أنظر لكأينالـلـه وقال مؤتة غزوة الغزوة تلك يف وكان عوف، بن رةم

يقول وهو قتل حتى قاتل ثم عقرها، ثم شقراء،

ـــــرتابها ـــــبذا الجـــــنة واقـــ ــا حـ  طيـــــــبة وبـــــــــــــادر شــــــــــــرابها ـي

ــذابها ــا ـع ـــــد دـن ـــــروم روم ق  دة أنســـابــــــــــهاكـــــــافرة بعيـــــــ والـ

  عــيل إذ القيتها ضـــرابــها

عنهالـلـه  ريض رواحة بنالـلـه  عبد قتال

 بـنالـلــه  عبد أخذ جعفر قتل فلامعوف بن مرة بني أحد قال السابق الحديث إسناد بنفس

قال ثم الرتدد بعض ويرتدد نفسه، يستنزل فجعل فرسه، عىل وهو بها، تقدم ثم الراية، رواحة

ــــــــنه أقسمــــــت يــــــا نـفــس لتنزلنــــــه  ــــــــتنزلن أو لــتكرهـــــــــــ  لـ

ـــرنة ــاس وشـــدوا اـل ــب الـن ــــــرهني الجـــــنة  إن أجـل ــــــي أراك تكـ  مـــالـ

ـة ـت مطمئـن ـد كـن ـا ـق ـال ـم ــــد ـط ـــــنة قـ ـــــطفة يف شــ ــت إال نـ ـــــل أـن  ه

ًأيضا وقال

ـــمويت ـــــيل ـت ـــــفس إال تقت ـــــا نـ ـــــت ي ــد صيلــ ــوت ـق  ـهــذا حـــــامم اـمل

ــــــديت ومـــــــا متنـيــت فقـــــــد أعـــــطيت ــــــعلهام هـ ــــــيل فـ  إن تفعــ
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 بهـذا شـدفقـال لحـم مـن بعـرض له عم ابن أتاه نزل فلام نزل، ثم ًوجعفرا،ً زيداصاحبيه يريد

 الحطمة سمع ثم نهسه، من انتهس ثم يده من فأخذه لقيت، ما هذه أيامك يف لقيت قد فإنك صلبك،

قتل حتى فقاتل فتقدم، سيفه أخذ ثم يده، من ألقاه ثمالدنيا يف وأنتفقال الناس ناحية يف

بأسه وشدة اإلمارة الوليد بن خالد تويل

 املسلمني معرش يافقال العجالن، بني أخو أرقم بن ثابت الراية أخذ ثمالسابق اإلسناد بنفس

 أخـذ فلام الوليد، بن خالد عىل الناس فاصطلح بفاعل أنا ماقال أنت،قالوا منكم رجل عىل اصطلحوا

بالناس انرصف حتى عنه، وانحيز انحاز ثم بهم، وحاىش القوم، دافع الراية

 أسـياف، تسـعة مؤتـة يـوم يدي يف انقطعت لقدقال عنهالـلـه  ريض الوليد بن خالد حديث من

نيةميا صفيحة إال يدي يف بقي فام

 األمـراء جـيش وسـلم عليـهالـلــه  صىلالـلـه  رسول بعثعنهالـلـه  ريض قتادة أيب حديث ومن

 رواحـة بـنالـلــه  فعبـد جعفـر أصـيب فـإن فجعفـر، زيـد أصـيب فـإن حارثة، بن زيد عليكموقال

 امضواقال ًزيدا، ّعيل تستعمل أن أرهب كنت ماالـلـه  نبي يا أنت بأيبفقال جعفر فوثب األنصاري،

 عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول إن ثمالـلـه  شاء ما فلبثوا الجيش فانطلققال خري، ذلك أي تدري ال فإن

 خـرب، نـاب(وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول فقال جامعة، الصالة ينادي أن وأمر املنرب، صعد وسلم

 ًشـهيدا، زيـد فأصيب العدو، لقوا حتى انطلقوا إنهم الغازي، هذا جيشكم عن أخربكم أال)خرب ثاب أو

 قتـل حتـى القـوم عـىل فشـد طالـب، أيب بـن جعفـر اللـواء أخذ ثم الناس، له فاستغفر له، فاستغفروا

 حتـى قدميـه فأثبـت رواحـة، بـنالـلـه  عبد اللواء أخذ ثم له، فاستغفروا بالشهادة، له اشهدوا ًشهيدا،

 فرفـع نفسـه، أمـر هو األمراء، من يكن ومل الوليد بن الدخ اللواء أخذ ثم له، فاستغفروا ًشهيدا، أصيب

)فانرصه سيوفك من سيف هو مالـلـه(: ل وقا إصبعه، وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول
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 إخـوانكم، فأمـدوا انفروا : ( وسلم عليهالـلـه  صىل النبي قال ثم ،الـلـه سيف خالد سمي فيومئذ

ًوركبانا مشاة شديد رح يف الناس فنفر ، )أحد يتخلفن وال

الوليد بن خالد مهارة

 خـالل مـن املسـلمني، جـيش إنقـاذ يف ونبوغـه مهارته أظهر الوليد، بن خالد القيادة توىل وعندما

 خلف إىل يخرجوا بأن املسلمني من مجموعة أمر الليل ويف يومه، بقية املعركة أدار فقد حربية، مكيدة

 أىت قـدً مـددا بـأن الـروم فـيظن والتهليل، بالتكبري أصواتهم رافعني رللغبا مثريينً فجرا ليعودوا الجبال

للمسلمني

 مـؤخرة واملقدمـة ميمنـة واملـيرسة مـيرسة امليمنـة غري إذ نوعها؛ من فريدة عسكرية بحيلة وقام

 قـد عظـيامً مـددا أن منهم ظنا قلوبهم يف الرعب ويدب الروم، عىل الوجوه لتختلف مقدمة، واملؤخرة

لمنيللمس أىت

 جـيش أن الـروم رأى وهنـا قائـدهم، إىل يصـل وكاد جيشهم قلب عىل بالهجوم خالد فاجأهم ثم

 منـه، خدعـة أنها فظنوا ينسحب، الوليد بن بخالد فوجئوا ثم إليهم، وصل الذي باملدد ينترص املسلمني

 خالـد بانسـح فـيام مـواقعهم، والتزمـوا يتقـدموا مل لـذلك باالنسـحاب، يقوم منترص جيش يوجد فال

 معركة بعد فقط،ً شهيدا(ً مخلفا املنورة املدينة إىل غامنا ساملا بجيشه وعادً منظامً تكتيكياً انسحابا

ايام استمر األعداء أرض عىل دارت

املعركة هذه يف النرص كان ملن

 مالـك بـن أنـس حـديثي مـن القول لهذا مرجحات لوجود مؤتة غزوة يف انترصوا قد املسلمني إن

وهام؛ ِاألشجعي مالك بن وعوف عنهالـلـه  يضر

 رواحـة وابـنً وجعفـراً زيـدا نعـى وسـلم عليـهالـلــه  صىل النبي إن عنهالـلـه  ريض أنس حديث

 ابـن أخـذ ثـم فأصـيب، جعفـر أخـذ ثم فأصيب، زيد الراية أخذ( فقال خربهم يأتيهم أن قبل للناس

).عليهمالـلـه  فتح حتىالـلـه  سيوف من سيف الراية أخذ حتى تذرفان وعيناه فأصيب رواحه
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 والفـتح الـنرص أن عـىل داللة هذا يف ،)عليهمالـلـه  فتح حتى(السالم عليه قوله الشاهد وموطن

الراية وتسلم القيادة الوليد بن خالد توىل حني املسلمني بجانب كان

 بـن زيـد مـع خـرج مـن مـع خرجـتقـال عنهالـلـه  ريض األشجعي مالك بن عوف حديث وأما

 مـن رجـل فنحـر سـيفه، غـري معـه ليس اليمن من مددي ووافقني مؤتة، غزوة يف املسلمني من حارثة

 فلقينـا ومضـينا، الدرقـة، كهيشة فاتخذه إياه فأعطاه جلده، من طابقة املددي فسأله ًجزورا، املسلمني

 ُيغـري الرومـي جعلف مذهب، وسالح مذهب رسج عليه أشقر له فرس عىل رجل وفيهم الروم، جموع

 فرسه وحاز فقتله، وعاله ّفخر فرسه فعرقب الرومي، به فمر صخرة، خلف املددي له وقعد باملسلمني،

 فأتيتـهعـوف قـال السـلب، منـه فأخـذ الوليد بن خالد إليه بعث للمسلمنيالـلـه  فتح فلام وسالحه،

 بـىلقـال للقاتـل؟ بالسـلب ىضق وسـلم عليـهالـلــه  صـىلالـلـه  رسول أن علمت أما خالد يافقلت

 يـرد أن فـأىب وسـلم عليـهالـلـه  صىلالـلـه  رسول عند ّوألعرفنكها إليه، ّلرتدنهفقلتاستكرثته ولكني

عليه

 ومـا املـددي، قصـة عليه فقصصت وسلم، عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول عند فاجتمعناعوف قال

ّرد خالـد يـا(وسـلم عليـهالـلــه  صـىلالـلــه  رسـول فقـال خالـد، فعل  قـال)منـه أخـذت مـا عليـه ُ

ـوف ـكفقـلـتـع ـا دوـن ـد ـي ـك؟ أف أمل خاـل ـال ـل ـول فـق ــه  رـس ــه  ـصـىلالــل ـهالــل ـلم علـي ـا(وـس  وـم

 تاركوا أنتم هل عليه، ترد ال خالد يا(وقال وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول فغضب فأخربته،)ذاك؟

ألحمد اللفظو)كدره وعليهم أمرهم، صفوة لكم أمرايئ؟

 بينها، من السلب هذا كان عدة غنائم الروم من غنم قد املسلمني جيش أن الحديث هذا وموطن

أعلمالـلـه و ًمنترصا، كان إذا إال آخر من جيش يغنم وال

 ومـا أسياف، تسعة مؤتة يوم يدي يف اندقتقال أنه خالد عنً أيضا البخاري رواه فيام تقدم وقد

ميانية يحةصف إال يدي يف ثبت
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 وحـده وهـذا مـنهم، الـتخلص عىل قدروا ملا كذلك يكن مل ولو قتالً، فيه اثخنوا أنهم يقتيض وهذا

منترصين كانوا أنهم عىل مستقل دليل

جعفر ملوت وسلم عليهالـلـه  صىل النبي حزن

.الحزن وسلم عليهالـلـه  صىل النبي وجه يف عرفنا جعفر وفاة جاءت ملاقالت عائشة حديث من
  

الشهداء القادة منزلة

الجنة يف جناحني بيديه جعفر إبدالأ

الجناحني ذي ابن يا عليكم السالمقال جعفر ابن حيا إذا عمر ابن كانقال الشعبي عامر عن

 طالب أيب بن جعفر رأيت  : (وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول قالقال عباس ابن حديث ومن

,)الجنة يف يطري بالدماء قوادمه جةمرض الجنة يفً ملكا

 مـنالـلـه  عوضه جناحان له وميكائيل جربيل مع يطريً جعفرا إن( عباس، ابن عن الثانية والرواية

)يديه

عنهالـلـه  ريض حارثة بن زيدب

 الجنـة، دخلت : (وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول قالقال عنهالـلـه  ريض بريدة حديث من

).حارثة بن لزيد أناقالت أنت؟ ملنفقلت شابة، جارية يفاستقبلتن

مجتمعني الثالثة األمراء فضيلة

 ـصـىلالــلــه  رـسـول ـسـمعتـقـال عـنـهالــلــه  ريض الـبـاهيل أماـمـة أيب ـحـديث يف

 ًوعرا، جبالً يب فأتيا بضبعي، فأخذا رجالن، أتاين إذا نائم أنا بينام: يقول وسلم عليهالـلـه

ـافـقـاال أطيـقـه ال قـلـت،ف اـصـعد،فـقـاال   إذا حـتـى فـصـعدتـقـالـلـك سنـسـهله أـن
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 ثـم النـار أهـل عـواءفقـاال األصـوات؟ هـؤالء مـا فقلت شديدة، بأصوات أنا إذا الجبل سواء يف كنت 

 هـؤالء مـافقلـت ًدمـا، أشـداقهم تسـيل أشـداقهم، مشـققة بعـراقيبهم معلقـني بقوم فإذا يب، انطلقا

 ابـن يعنـي سـليم قـالوالنصـاري اليهـود خابتفقالصومهم ّتحلة قبل ونيفطر الذين هؤالءفقاال

رأيه أم وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول من سمعت أمامة ابن عن الراوي الخبائري عامر

 مـن : (قلـت املـراحيض، ريحهـم كـأنً ريحـا يشء وأننت ًانتفاخا، يشء أشد قوم فإذا يب، انطلقا ثم 

 ريحهـم كـأنً ريحـا يشء وأنـنتً انتفاخـا أشـد بقوم فإذا يب، انطلقا ثم الكفار، قتىل ءهؤالقاال ؟)هؤالء

 ثـديهم ينهشـن بنسـاء فـإذا يب، انطلقا ثموالزواين الزانون هؤالءقاال)هؤالء؟ من : (قالت املراحيض،

 بلغـامن فـإذا يب، انطلقـا ثم ألبانهن، أوالدهن منعن الاليت هؤالءقاال)هؤالء؟ بال ما(فقلت الحيات،

املؤمنني ذراريقال هؤالء؟ منقلت بحرين بني يلعبون

 بـن جعفـر هـذاقـاال هؤالء؟ منفقلت لهم خمر من يرشبون ثالثة بنفر فإذا ًرشفا، يب أرشفا ثم

 مـنفقلـت ثالثـة، بنفـر أنـا فإذا آخرً رشفا أرشفا ثم رواحه، بنالـلـه  وعبد حارثة بن وزيد طالب أيب

).ينتظرونك وهم السالم عليهم وعيىس وموىس إبراهيم هذاقاال هؤالء؟

 ألهـل ُيصـنع بأن وسلم عليهالـلـه  صىل النبي وأمر جعفر آلل والسالم الصالة عليه الرسول رعاية

طعام امليت

 صـىل النبـي قـال جعفـر نعـي جـاءت ملاقال عنهامالـلـه  ريض جعفر بنالـلـه  عبد حديث من

).يشغلهم ما جاءهم قد فإنه ًطعاما، جعفر ألهل أصنعوا(موسل عليهالـلـه 

 وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول بعثقالً أيضا جعفر بنالـلـه  عبد حديث ومن

 قتـل، فـإن جعفـر، فـأمريكم زيـد، قتـل فـإن(وقـال حارثـة بن زيد عليه استعملً جيشا

   حتـى فقاتـل زيـد، الرايـة فأخـذ العـدو فلقـوا ،)رواحه بنالـلـه  عبد فأمريكم واستشهد،
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 ثـم قتـل، حتى فقاتل رواحة، بنالـلـه  عبد الراية أخذ ثم قتل، حتى فقاتل جعفر، الراية أخذ ثم قتل،

عليهالـلـه  ففتح الوليد بن خالد الراية أخذ

 إن(وقـال عليـه، وأثنـى ،الـلـه فحمد الناس إىل فخرج وسلم، عليهالـلـه  صىل النبي خربهم وأىت

 بـنالـلــه  عبـد الراية أخذ ثم استشهد، أو قتل، حتى فقاتل الراية، أخذً زيدا وإن العدو، لقوا إخوانكم

الـلـه  ففتح الوليد، بن خالدالـلـه  سيوف من سيف الراية أخذ ثم استشهد أو قتل، حتى فقاتل رواحة،

).عليه

 إيل ادعوا اليوم، بعد أخي عىل بكوات ال(فقال أتاهم ثم يأتيهم، أنً ثالثا جعفر آل أمهل ثم فأمهل

: قال ثم رؤوسنا فحلق بالحالق، فجيء الحالق ّإيل ادعوا(  : فقال أفرخ، كأنا بنا فجيءقال ،)أخي بني

 فأشـالها، بيـدي أخـذ ثـم ،)ُوخلقـي خلقـي فشـبيهالـلـه  عبد وأما طالب، أيب عمنا فشبيه محمد أما (

 ـمـرات، ـثـالث قالـهـا)مييـنـه ـصـفقة يفالــلــه  لعـبـد وـبـارك أهـلـه، يفً جعـفـرا اخـلـف مالــلــه : (فـقـال

.له تفرح أمنا فجاءتقال

  )وسلم عليهالـلـه  واآلخرةصىل الدنيا يف وليهم وأنا عليهم، تخافني العيلة : (فقال



مؤتة شهداء

 بـن ووهـب األوس بـن ومسـعود رواحـة بـنالـلـه  وعبد حارثة بن وزيد جعفر ٍيومئذ واستشهد

 ابنا وجابر كليب وأبو عطية بن عمرو بن ورساقة النعامن بن وحارثة قيس بن وعباد رسح أيب بن سعد

وغريهم الحارث بن سعيد ابنا وعمرو وعامر زيد بن عمر
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 مكة فتح

الفتح أسباب

 رشطـوا فـيام كـان قـريش وبـني  وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول بني الحديبية صلح ّتم عندما

 وعهدهالـلـه  رسول عقد يف يدخل أن أحب من أن لهم ورشط وسلم عليهالـلـه  صىلـه الـل رسول عىل

الـلــه  صـىل الرسـول عقـد يف خزاعـة ودخلت وعهدهم، قريش عقد يف بكر بنو فدخلت فيه، فليدخل

 حجـز اإلسـالم لكـن الجاهليـة، أيـام إىل يعـود قديم نزاع القبيلتني هاتني بني وكانوعهده وسلم عليه

 مل ذلـك لكـن بيـنهام، السـالم يسـود أن الحديبية صلح بعد املتوقع من وكان به، الناس وتشاغل بينهم

 سـاعدت وقـد خزاعـة، عـىل ليلـة إغـارة فنظمتأخرى مرة النزاع بخيط بكر بنو أمسكت إذيحدث

 عكرمـة، بيـنهم كـان املحـاربني مـن قلـيالً عـددا بـل فقـط السـالح لـيس وأعطتهاً رسا بكر بني قريش

اإلغارة هذه يف خزاعة منً شخصا عرشون وقتل أمية، بن فوانوص

ـد وذـهـب ـن وـف ـة ـم ـال يف خزاـغ ـة إىل الـح ـوا املديـن ـي وأبلـغ ــه  ـصـىل النـب ـهالــل ـلم علـي ـا وـس  مـب

 عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول يف داخلة خزاعة قبيلتهم أن حيث املسلمني مساعدة الوفد وطلبحدث

وعهده وسلم

التفاوض

 يـخىش كان لكنهاإلغارة يف بكر لبني قريش قدمتها التي باملساعدة مبارشةً مهتام سفيان أبو يكن مل

 عـىل املسلمني مع التفاوض أجل من املدينة إىل سافر فقد لذا بالثأر، املسملون يأخذ وأن الصلح ينقض أن

 رسـول فـراش عـىل لـيجلس أىت وحـني حبيبـة أم ابنتـه عىل دخل املدينة إىل وصوله ولدى الحديبية صلح

   بـه رغبـت أم الفـراش هـذا عـن يب أرغبت أدري ما بنيه يهفقال عنه طرته وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه 
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الـلــه  رسول فراش عىل تجلس أن أحب فلم مرشك رجل وأنتالـلـه  رسول فراش هو بلقالت عني؟

 صـىلالـلـه  رسول أىت حتى خرج ثم رش، بعدي بنيه يا أصابك لقدالـلـه وقال ، وسلم عليهالـلـه  صىل

 صـىلالـلـه  رسول له يكلم أن ّفكلمه بكر أيب إىل ذهب ثم شيئا عليه يرد فلم فكلمه وسلم عليهالـلـه 

 رسـول إىل لكـم أشـفع أأنافقال فكلمه الخطاب بن عمر أىت ثم بفاعل، أنا مافقال وسلم عليهالـلـه 

 بن عيل عىل فدخل خرج ثم به، لجاهدتكم الذر إال أجد مل لوالـلـه  فو ؟ وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه 

 بـني يـدب غـالم عـيل بـن حسن وعندهاالـلـه  رسول بنت فاطمة وعنده عليهالـلـه  رضوان طالب أيب

 خائبـا جئـت كـام أرجعـن فـال حاجـة يف جئـت قـد وإين رحام يب القوم أمس إنك عيل يافقال يديها،

 عليـهالـلــه  صـىلالـلــه  رسـول عـزم لقدالـلـه و سفيان أبا يا ويحكلفقا ،الـلـه رسول إىل يل فاشفع

 تـأمري أن لـك هـل محمـد ابنة يافقال فاطمة إىل فالتفت فيه، ّنكلمه أن نستطيع ما أمر عىل وسلم

 أن ذاك ذلـك بنـي بلـغ ماالـلـه و قالت الدهر؟ آخر إىل العرب سيد فيكون الناس بني فيجري هذا بنيك

 األمـور أرى إين الحسن أبا يا قال وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول عىل أحد يجري وما ناسال بني يجري

 النـاس بـني فآجر فقم كنانة بني سيد ولكنك شيئا، لك أعلم ماالـلـه وقال فانصحني، عيل اشتدت قد

 غـري لـك أجـد ال ولكنـي أظنـه، ماالـلـه و القال شيئا؟ عنيً مغنيا ذلك ترى أوقال بأرضك، ألحق ثم

 بعـريه، ركـب ثـم النـاس، بـني أجـرت قـد إين النـاس، أيهـا يـافقال املسجد، إىل سفيان أبو فقام ذلك،

 ثـم شيئا، عيل رد ماالـلـه فو فكلمتهً محمدا جئتقال وراءك؟ ماقالوا قريش عىل قدم فلام فانطلق،

 عليـا أتيـت ثـمالعـدو أعـدى تـهفوج الخطـاب أبن جئت ثم ًخريا، فيه أجد فلم قحافة أيب ابن جئت

 وبمقالوا ال، أمً شيئا ذلك يعني هل أدري ماالـلـه فو صنعته، بيشء عيل أشار وقد القوم، الني فوجدته

 ويلـك؟قـالوا ال،قـال محمـد؟ ذلـك أجـاز فهـلقـالوا ففعلت، الناس، بني أجري أن أمرينقال أمرك؟

ذلك غري وجدت ماالـلـه و القال قلت؟ ما عنك يغني فام بك، لعب أن عىل الرجل زاد إنالـلـه و
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مكة نحو التحرك

 الرسيـع والتجهيـز باإلعـداد الناس وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول أمر سفيان، أيب ذهاب بعد

 يعلـم ال بحيـث تامـة وبرسيـة برسعـة ويحركهـا قواتـه يجمـع أن قصـده كانالنطاق واسعة لعملية

 قـوات لجمـع كاف وقت لقريش يتوفر ال وبذلكمكة إىل وصولهم بعد إال ملسلمنيا مبجيء القرشيون

 وسـاق، قـدم عـىل قامئـا القوات حشد كان وبيناماملسلمني واجهة املجاورة الحليفة القبائل من أخرى

 مـن مكـة أهـل لتحـذير رسـالة ومعهـا مكة إىل طريقها يف امرأة بأن وسلم عليهالـلـه  صىل النبي علم

 فالقيـا بـاملرأة يلحقـا أن واسـتطاعاورائها برسعة والزبريً عليا فأرسلضدهم تجهز التي عداداتاالست

املدينة إىل وأعاداها الرسالة وعىل عليها القبض

 رمضـان، مـن العـارش( م عـام الثـاين كانون من األول يف املدينة من املسلمني جيش تحرك بدأ

 النبـي إىل آخـر عـدد انضـم كام املدينة، يف التي إىل املسلمة ئلالقبا من كبري ُعدد انضم)هجري عام

 آالف عرشة املسـلمني جـيش عـدد أصـبح وبـذلكمكـة إىل طريقـه يف وهـو وسـلم عليـهالـلــه  صىل

 أميال عرشة بعد عىل تقع التي الظهران ممر إىل القوة بهذه وسلم عليهالـلـه  صىل النبي وصلمقاتل

 جـيش قبـل مـن نفـذ تحـرك أرسع هـذا وكـانالتحـرك بهـذا قـريش لمتع أن دون مكة، غرب شامل

املسلمني

 ويعتنـق املسـلمني إىل ينضـم أن ، وسـلم عليـهالـلــه  صىل النبي عم العباس، قرر الوقت هذا يف

 الـذين عائلتـه وأفـراد العبـاس مـع تقابل ، )الجحفة( إىل املسلمني جيش وصل وعندماالجديد الدين

 يف للـدخول العباس بنية علم عندما وسلم عليهالـلـه  صىل النبي رس وقداملدينة ىلإ طريقهم يف كانوا

وديةً دامئا والعباس وسلم عليهالـلـه  صىل النبي بني العالقات وكانت اإلسالم،

االستطالع أهمية

ـدما ـران، مـمـر إىل املـسـلمون وـصـل وعـن ـاس فـكـر الظـه ـا العـب  أـهـل مـصـري يف ملـي

   عـىل املسـلمون اسـتوىل إذا فيام القرشيني تدمري إىل الحملة تؤدي أن خيش حيثمكة
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 وسـلم، عليـهالـلــه  صـىل النبـي موافقـة بعد الرسول، بغلة ظهر عىل العباس انطلق لذلكعنوة مكة

 هـذا وحـوايلاملسلمني إىل سالم مبعويث بإرسال وإقناعهم للمقاومة الخطرية النتائج من قريش لتحذير

وصلت قد املسلمني طالئع كانت إذا فيام شخيص باستطالع للقيام مكة من فيانس أبو خرج الوقت،

 أبـا يـا أخبـارك هي ما( العباس سفيان أبو فسألالعباس مع تقابل مكة إىل الطريق منتصف ويف

 وإصباح الناس، يف  وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول هذا سفيان أبا يا ويحك(العباس فقال)الفضل

).وأمي؟ أيب فداك الحيلة فام(سفيان أبو فقالالـلـهو قريش

الـلــه  رسـول بك آيت حتى البغلة هذه عجز يف فاركب عنقك، ليرضبن بك ظفر لنئالـلـه و(العباس فقال

 كلـام به فجئت(العباس قالالعباس خلف البغلة عىل سفيان أبو فركب لك، فاستأمنه وسلم عليهالـلـه  صىل

 عـىلالـلــه  رسول عمقالوا عليها وأناالـلـه  رسول بغلة رأوا فإذا هذا؟ منقالوا املسلمني نريان نم بنار مررت

 عـىل سـفيان أبـا رأى فـيام إيل، وقام هذا؟ منفقال عنه،الـلـه  ريض الخطاب بن عمر بنار مررت حتى بغلته،

 نحـو يشـتد خـرج ثم عهد، وال عقد بغري نكم أمكن الذيالـلـه  الحمد ،الـلـه عدو سفيان أبوقال الدابة عجز

 البطـيء، الرجـل البطيئـة الدابـة تسـبق مبـا فسـبقته البغلـة، وركضـت ، وسـلم عليـهالـلــه  صىلالـلـه  رسول

 رسـول يافقال عمر عليه ودخل ، وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول عىل فدخلت البغلة، عن فاقتحمتقال

الـلــه  يارسـولقلـتقال عنقه، فألرضب فدعني عهد وال عقد بغري منهالـلـه  نأمك قد سفيان ابو هذا ،الـلـه

 الليلـة يناجيـه الالـلـه وفقلت برأسه فأخذت وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول إىل جلست ثم أجزته قد إين

 مـا كعـب بـن عـدي بنـي رجال من كان لوالـلـه فو عمر يا مهالقلتقال شأنه يف عمر أكرث فلام رجل، دوين

 أسـلمت يـوم ألسـاملنكالـلـه فو عباس يا مهالفقال مناف، عبد بني رجال من أنه عرفت قد ولكنك هذا، قلت

 صـىلالـلــه  رسـول إىل أحب كان إسالمك أن عرفت قد أين إال يب وما أسلم لو الخطاب إسالم من إيل أحب كان

 عبـاس يـا به اذهب(وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  سولر فقال)أسلم لو الخطاب إسالم من وسلم عليهالـلـه 

  إىل به غدوت أصبح فلام عندي، فبات رحيل، إىل به فذهبت(العباس قال))به فأتني أصبحت فإذا رحلك إىل

   



  
  عبقرية اإلنتصار يف املعارك وفتح األمصار

 

96  

 أبـا يـا ويحـك(قـال وسـلم عليـهالـلــه  صىل الرسول رآه فلام ،))وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول

 مـاوأوصـلك وأكرمك أحلمك ما وأمي أنت بأيبقال))الـلـه إال إله ال أنه تعلم أن لك ينئ أمل سفيان

 إال إلـه ال أن واشـهد أسـلم ويحـكالعبـاس لـه فقال شيئا، اآلن حتى منها النفس يف فإنالـلـه و هذه

 يـا قلـتالعبـاس قـال فأسلم، الحق، فشهدقال عنقك، ترضب أن قبلالـلـه  رسولً محمدا وأنالـلـه 

 سـفيان أيب دار دخـل من نعم(قال ًشيئا، له فاجعل الفخر هذا يحب رجل سفيان أبا إن ،الـلـه رسول

 مبضيق احبسه عباس يا(الـلـه  رسول قال لينرصف ذهب فلام)آمن فهو املسجد دخل ومن آمن فهو

 الـوادي مبضـيق حبسـته حتى فخرجتقال)فرياهاالـلـه  جنود به متر حتى الجبل خطم عند الوادي

 مـرت كلـام راياتها، عىل القبائل ومرتقال أحسبه، أن وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول أمرين حيث

 مـن عباس يافيقول القبيلة متر ثم ولسليم؟ مايلفيقول سليم،فأقول ؟ هذه من عباس ياقال قبيلة

 فـإذا عنهـا، يسـألني إال قبيلة به متر ما قبائل،ال نفذت حتى ومزينة؟ مايل فيقول مزينة، فأقول هؤالء؟

 ال األنصـار املهـاجرون فيهـا الـخرضاء كتيبته يفالـلـه  رسول ّمر حتى فالن، ولبني مايلقال بهم أخربته

 هـؤالء؟ مـنعبـاس يـاالـلــه  سـبحانسـفيان أبـو فقـال الحديـد، كـرثة مـن الحـدق إال مـنهم يرى

 وال قبـل بهـؤالء ألحـد مـاقال واألنصار، املهاجرين يف وسلم عليهه الـلـ صىلالـلـه  رسول هذافقلت

 النبـوة إنهـا سـفيان أيب يـاقلـت عظـيام، الغداة أخيك ابن ملك أصبح لقد الفضل أبا ياالـلـه و طاقة،

 هـذا قـريش، مـعرش يا(صوته بأعىل رصخ جاءهم إذا حتى قومك، إىل النجاةفقلت إذن، فنعمقال

 هنـد زوجتـه إليـه فقامـت)آمن فهو سفيان أبا دار دخل فمن به، لكم قبل ال فيام كمجاء قدً محمدا

ـت ـت بشــاربه فأخــذت عتبــة بـن ـوا : (فقاـل ـت اقتـل  طليعــة مــن القــبح األحمــس الدســم الحمـي

 أيب دار دخـل فمـن بـه لكم قبل ماال جاءكم قد فإنه أنفسكن، من هذه تغرنكم ال ويلكم(قالقوم

  آمـن، فهـو بابـه عليـه أغلـق ومـن(قـال دارك؟ عنـا تغني وما ،الـلـه قاتلك(لواقا)آمن فهو سفيان

 داره، إىل سـفيان أبـو وذهـباملسـجد وإىل دورهـم إىل النـاس فتفرغ ،)آمن فهو املسجد دخل ومن 

ـع ـلمون توـق ـدوا أن املـس ـض يـج ـة بـع ـدخولهم املقاوـم ـة ـل ـتطيعون ال وـهـممـك ـوا أن يـس ـأن يجزـم    ـب

  



  
  عبقرية اإلنتصار يف املعارك وفتح األمصار

 

97  

 مـع خاصـة الـدماء، إراقـة بعدم يأمل كان وسلم عليهالـلـه  صىل النبي أن مع ادئة،ه ستكون العملية

 بفتح تقيض وسلم عليهالـلـه  صىل النبي خطة كانت لذاوصفوان عكرمة أمثال األلداء املسلمني أعداء

عسكرية بعملية مكة

مكة جغرافية

 إىل التالل هذه وترتفععليها ةمسيطر وعرة سوداء بتالل محاطة وهي إبراهيم وادي يف مكة تقع

 محـاور أربعـة بواسـطة مكـة إىل االقرتاب ويتمبها املحيط األرض مستوى فوق قدم ألف عن يزيد ما

 الغـريب والجنـوب ،)الشـامل مـن وغالبـا( الغريب الشامل جهات من تأيت املحاور وهذهالتالل عرب متر

الرشقي والشامل والجنوب،

 املحـاور إحـدى عـىل يتقـدم رتـل وكـل أرتال، أربعة إىل جيشه وسلم عليه الـلـه صىل النبي قسم

 الشـامل جهـة مـن املدينـة إىل املؤديـة الرئيسية الطريق طول عىل مكة سيدخل األول فالرتلاألربعة

 هـذا ضـمن مـن وسـلم عليـهالـلــه  صىل النبي وكان عبيدة بقيادة الرتل هذا وكان أذاخر، عرب الغريب

 هذا وكان ندى تل من الغرب إىل ممر عرب الغربية الجنوبية الجهة من مكة الثاين الرتل وسيدخل الرتل

 أما عيل بقيادة الرتل هذا وكان كداء عرب الجنوبية الجهة من الثالث الرتل وسيدخل الزبري بقيادة الرتل

 بقيـادة الرتـل هـذا وكان والخندمة؛ الليط عرب الرشقية الشاملية الجهة من مكة فسيدخل الرابع الرتل

خالد

 إلجبـار وذلـك واحـد مركـزي هـدف عـىل متقاربـة بهجامت القيام إىل يهدف املسلمني تقدم كان

 ذلـك عـىل عالوةّالتقدم محاور من واحد محور عىل تركيزها من متكنه وعدم قواته توزيع عىل العدو

 أن للمهـاجمني ميكـن أخـرى محـاور فهنـاك املحـاور، بعـض عىل الهجوم إيقاف يف نجح لو العدو فإن

النجاح لتحقيق متاحة الفرصة فإن وبذلك الهجوم ملتابعة يستخدمها
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 القرشـيني؛ هـروب ملنـع وكذلك التكتيك، متطلبات ملواجهة االقرتاب محاور جميع استخدمت لقد

الهروب يف األفراد بعض نجح االنتباه قل عندما بعد فيام ولكن

العسكرية األوامر

 عـىل وسـلم عليهالـلـه  صىل النبي أكدوسلم عليهالـلـه  صىل الرسول قبل من يةالعسكر األوامر

 قتـل بعـدم النبـي أمـر كـامالقرشـيني قبـل مـن ّمسلحة مقاومة هناك كان إذا إال القتال عدم وجوب

األرسى ذبح وبعدم الهاربني مطاردة وبعدم الجرحى،

مكة دخول

 الثـامن العـام رمضـان مـن العرشيـن( م عـام اينالث كانون من عرش الحادي يف مكة دخل ثم

 عكرمـة كـانخالـد قطـاع يف جـرى مـا باستثناء الدماء سفك ودون بسالم العملية متت وقد)الهجري

 عـىل املسـلمني يجـربا أن وقـررا األخـرى والقبائـل قـريش مـن املنشـقني من عصابة جمعا قد وصفوان

 وغريبـة جديـدة التجربـة هذه كانت الخندق، يف خالد لرت فقابالالنرص عىل للحصول معركة الخوض

 فـيام أصـدقاءه املعركـة يف خالد يجابهان اللذان العدوان القائدان وصفوان عكرمة كانلخالد بالنسبة

 جميـع ألغـى فاإلسـالم األحـوال كـل وعـىل خالـد شـقيقة ،)فآختـه( مـن متـزوج صفوان أن كام مىض؛

 بقضـايا مسـلم عـىل يـدعي أن املسـلم غـري يستطيع وال لجاهلية،ا يف كانت التي والصداقات العالقات

الجاهلية زمن حدثت

االشتباك

 موقعـا فهـاجمخالد ينتظر كان ما وهذا سيوفهم؛ واستلوا أقواسهم القرشيون هيأ

  رجـال عرش أثنـا القرشـيني مـن وقتـلالقرشـيون طـرد وعنيـف، قصري صدام القرشيني،

   عنـدمااملجابهـة مـن وصـفوان عكرمـة وهـربفقـط إثنـان املسـلمني مـن واستشهد

   يرس مل املرشكـني، مـن القـتىل وبعـدد االشـتباك بهذا وسلم عليهالـلـه  صىل النبي علم
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 يف تسـبب الـذي هـو نفسـه خالـد يكـون أن خيش وقـد الدماء؛ إرقامة عدم يف يرغب وكانخالد من

الـلــه  صـىل النبي واستدعىالعنيفة خالد لطبيعة وسلم عليهالـلـه  صىل النبي ملعرفةً نظرا املناوشة،

 وكـانذلـك عىل ووافق حدث ملا خالد تفسري النبي قبلحدث ملاً رشحا منه وطلبً خالدا وسلم عليه

االعتدال الرجل هذا طبيعة يف يكن مل لذلك أوجع، رضب إذا خالد


التسامح

 فطـاف البيت جاء حتى وسلم عليهلـلـه ا صىل النبي خرج املسلمني، قبل من مكة فتح تم عندما

 لـه، ففتحـت الكعبـة مفـاتيح منـه فأخـذ طلحـة بن عثامن دعا طوافه قىض فلام راحلته، عىل سعا به

 وهـزم عبـده، ونرص وعـده، صـدق له، رشيك ال وحدهالـلـه  إال إله ال(فقال الكعبة باب عىل فوقف

 سـقاية أو البيـت سـدانة إال هاتني، قدمي تحت وفه يدعى مال أو دم أو مأثرة كل أال وحده، األحزاب

 يف منهـا وأربعون اإلبل من مئة مغلظة ّالدية ففيه والعصا بالسوط العمد شبه الخطأ وقتيل إال الحاج،

 مـن الناس باإلبل، وتعاظمها الجاهلية نخوة عنكم أذهب قدالـلـه  إن قريش معرش يا أوالدها، بطونها

 وابـن كـريم، أخ خريقالوا))فيكم؟ فاعل أين ترون ما قريش معرش يا(قال ثم))تراب من وآدم آدم

))الطلقاء فانتم اذهبوا(قال كريم، أخ

الكعبة تطهري

 إبـراهيم فـرأى وغـريهم، املالئكـة صـور فيها فوجد الكعبة وسلم عليهالـلـه  صىل النبي دخل ثم

 مـا بـاألزالم، يسـتقيمً شـيخا جعلواالـلـه  قاتلهم(فقال بها، يستقيم األزالم يده يفً مصورا السالم عيل

الـلــه  صـىل النبـي شـعر ذلـك تـم وعندمافطمست كلها الصور بتلك أمر ثم))واألزالم إبراهيم شأن

 يوجـد وال  املزيفـة، اآللهـة مـن نظيفـة أصبحت فالكعبة كأهله، عن انزاح ثقيالً حمالً بأن وسلم عليه

َوقـل جـاء(: الكرميـة اآليـة الرسـول تـال ثـمالـلــه  بيت يف يعبد أن ينبغي الذي الحقيقي اإلله إال اآلن ُ  
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ًالحق وزهق الباطل إنَّ الباطل كاَن زهوقا ُ()
مل حتـى يـده يف بقضـيب األصـنام يحطـم أخذ ثم 

وقع إال صنم منها يبقى

 أهـل معظـم سـالمٍاإل اعتنـق وقـدالتنظيم وإعادة املوقف تعزيز يف التالية القليلة األيام انقضت

وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  لرسول الوالء ميني وأقسموا مكة

 يـدخلوا أن أمـرهم حـني املسـلمني  مـن امرائـه إىل عهـد قـد وسلم عليهالـلـه  صىل النبي كان

 أسـتار تحـت وجدوا وإن بقتلهم أمر سامهم، نفر يف عهد قد أنه إال قاتلهم، من إال يقاتلوا ال أنمكة

 الحـديث الـعرص مبصطلحات نسميهم أن وميكن)نساء وأربع رجال ستة( عرشة عددهم وكانبةالكع

 عليـهالـلــه  صـىل النبـي يـؤذي كان من ومنه أسلم، أن بعد مرشكا ارتد من فمنهم))حرب مجرمي((

ـلم ـة يف واملـسـلمني وـس ـارش بـشـكل مـك ـري أو مـب ـارش ـغ ـانمـب ـة وـك ـة رأس ـعـىل عكرـم ـذلك القامـئ  وـك

 املسـلمني يقظـة خفـت وعنـدما مكة، يف واختبأ خالد، مع املناوشة أثناء عكرمة انسحب اوعندمهند

 هشـام، بـن الحـارث بنـت حكـيم أم امرأتـه وأسـلمت الـيمن، إىل وهـرب مكـة مـن خـرج وحذرهم،

 أتـت حتـى اليمن من طلبه يف فخرجت فأمنه، ، وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول من له فاستأمنت

فأسلم وسلم عليهالـلـه  صىله الـلـ رسول به

 إىل وفـر حياتـه عـىل خيش أنـه إال الحرب، مجرمي قامئة من يكن مل أنه فمع أمية، بن صفوان أما

 صـىل النبـي مـن طلـب لهً صديقا لكن الحبشة، بالد يف ويلتجئ األحمر البحر يجتاز أن أمل عىل جده

 قتل ينوي ال أنه وسلم عليهالـلـه  صىل النبي فأخربه استسالمه ويقبل حياته ينقذ أن وسلم عليهالـلـه 

 صـفوان واستسـلمًصفوانا معه وأحرض جده إىل الصديق هذا وسافربرسور عودته يقبل وأنه صفوان

 ٍاإلسـالم يف لدخولـه وبالنسـبةوسياسياً شخصيا كان االستسالم هذا ولكن وسلم عليهالـلـه  صىل للنبي

الـلـه  صىل الرسول فأعطاهذلك يف يفكر ليك شهرين مينحه أن سلمو عليهالـلـه  صىل النبي طلب فقد

أشهر أربعة مهلة وسلم عليه

                                                 
  ./  سورة اإلرساء1
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األوثان تدمري

 ومـن عـنهم، النبي عفا فقد الباقون أماالحرب مجريم من وامرأتان فقط رجال ثالثة قتل ًعمليا،

 حمـالت أرسـل الكعبـة، يف ناماألصـ وسلم عليهالـلـه  صىل النبي دمر أن بعداسلمت التي هند بينهم

 لتـدمري))نخلـة(( إىل خالـد فأرسـلمعابـدها يف املوجودة األصنام عىل للقضاء املجاورة للقرى صغرية

خياالً ثالثون ومعهاآللهة يف واحدة أهم وهي العزى،

 التقليديـة العـزى عـىل خالـد فاسـتدلالتقليديـة والعـزى الحقيقـة العـزى هناك كان أنه ويبدو

 عليـهالـلــه  صـىل النبي فسألهاملهمة بتنفيذ وأبلغه وسلم عليهالـلـه  صىل النبي إىل عاد ثم رها،ودم

 وطلبتدمر مل العزى أن عندئذ علمًشيئا ير مل أنه خالد فأجابعادي غريً أمرا شاهد إذا فيام وسلم

ثانية يذهب أن منه

ً خوفـا العـزى معبد حارس فهربالحقيقة زىالع وجد املرة هذه ويف ًغاضبا، نخلة إىل خالد فعاد

 عـن الـدفاع مـن تـتمكن أن أمل عىل عنقها حولً سيفا علق آلهته عن يتخىل أن قبل لكنه حياته، عىل

 توقفً خالدا لكنبالبكاء وأخذت فاعرتضت عارية سوداء امرأة وجد املعبد خالد دخل وعندما نفسها

 إىل شـطرتها قويـة رضبة املرأة ورضب سيفه واستل الصنم، ةحامي أو إغواءه تريد كانت إذا فيام ليقرر

 عليـهالـلــه  صـىل النبـي له فقالوفعل رأى مبا الرسول وأبلغ مكة إىل وعاد الصنم، هشم ثمقسمني

ثانية مرة يعبد لن وأنه العزى هو الصنم ذلك أن وسلم

جذمية بني حادثة

 إذ جذميـة لبنـي سـيئ حـادث وقـع األصنام، مريتد وبعد م، عام الثاين كانون من العرشين يف

 اإلسـالم، إىل لتـدعوهم املجـاورة القبائـل إىل الحمـالت مـنً عـددا وسـلم عليـهالـلـه  صىل النبي أرسل

ًأيضا الدماء إرقة تجنبا النبي قصد وكانالدعوى يقبل من يقاتلوا ال أن ألمرائه تعليامت وأعطى
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 مـن تتألف الحملة وكانتمكة من الجنوب إىل تهامة، إىل تأرسل التي الحملة قيادة خالد تسلم

 األنصـار بعض معه كان كام سليم، بني من معه عدد أكرب وكان قبائل، عدة من خياالً وخمسني ثالمثائة

 خالـد وصـل عنـدمامكـة عـن مـيالً خمسني تبعد التي ،)يلملم( هي الحملة هدف كانواملهاجرين

 بنـي قبيلـة قابـل يلملـم، إىل الطريـق عـىل مكـة عـن مـيالً عرشة خمـس بعد عىل تقع التي الجميزة،

)).أسلموا قد الناس فإن السالح ضعوا(خالد فقال السالح، اخذوا القوم رأوه فلامجذمية

 وضـع بعد ماالـلـه و خالد، إنه جذمية بني يا ويلكم(جحدم له يقال جذمية بني من رجل فقال

)).أبدا سالحي أضع الالـلـه و األعناق، رضب إال ٍاإلسار دبع وما اإلسار، إال السالح

 مـن صـغرية قافلـة كانت الجاهلية، أيام ففيجذمية وبني خالد قبيلة بني قديم نزاع يوجد وكان

 عبـد والـد عـوف هـام مهمني شخصني وقتلوا وسلبوها جذمية بنو فاعرتضها اليمن من عائدة قريش

 أبيه، قاتل هشام بن خالد الرحمن عبد قتل بعد وفيام)خالد عم( ةاملغري بن وفاكهعوف بن الرحمن

الثأر بقتل يؤخذ مل فاكه لكن

 النـاس إندمائنـا تسـفك أن أتريد جحدم يا(له وقالوا جحدم مع بالنزاع جذمية بنو اآلن وبدأ

 ووضـع حه،سـال نزعـوا حتى به يزالوا ومل))الناس وآمن الحرب، ووضعت السالح ووضعوا أسلموا قد

 األخـذ عـادة إىل مؤقتـا عـاد فرمبـاواضـح غري بعد فيام حدث ما سبب إنخالد لقول السالح القوم

 ومـن)فقـط أشـهر بضـعة منـذ اإلسـالم دخلً خالدا أن حيث(الجاهلية يف سائدة كانت التي بالثار

 للـدين ةجذميـ بنـي اعتنـاق صـدق يف يشـك وكـان لإلسـالم زائـد حـامس فيـه كـان رمبا أخرى، جهة

 السـيف، عـىل عرضـهم ثـم فكتفـوا، ذلـك عنـد خالد بهم أمر السالح جذمية بنو وضع فلاماإلسالمي

 السـامء إىل يديـه رفـع وسـلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول إىل الخرب انتهى فلام منهم، قبل من فقتل

 وسـلم عليـهالـلـه  صىلـلـه ال رسول دعا  ثم)الوليد بن خالد صنع مام إليك أبرأ إين مالـلـه(قال ثم

  تحـت الجاهليـة أمـر واجعل أمرهم يف فانظر القوم هؤالء إىل أخرج عيل يا(فقال طالب أيب بن عيل
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 مـن لهـم أصـيب ومـا الـدماء لهـم فـودي ،الـلــه رسـول به بعث قد مال ومعه عيل فخرج)قدميك 

 القـالوا)لكـم؟ يـؤد مل مـال أو مد مـن بقيـة لكـم بقي هل(منهم فرغ حني عيل لهم قال ثمأموال

 وال يعلـم مـام وسـلم عليـهالـلــه  صـىلالـلـه  لرسول احتياطا املال من البقية هذه أعطيكم فإينقال

 أصـبت(فقـال الخـرب، فـأخربه وسـلم عليـهالـلــه  صـىلالـلــه  رسـول إىل رجـع ثـم ففعـل، تعلمون،

).وأحسنت

 ملـاً إيضـاحا منـه طلـب الـذي وسلم عليهالـلـه  صىل النبي قبل من ذلك بعد خالد استدعي وقد

 كـانوا أنهـم انطباعـا لديـه وإن ًحقـا، مسـلمني كـانوا جذميـة بنـي أن يعتقـد ال أنـه خالـد فقالفعل

الـلـه سبيل يف يقاتل كان بأنه يعتقد وهو يخدعونه،

 وعنـدماخالـد قابـل عنـدما وسـلم عليـهالـلـه  صىل النبي معً حارضا عوف بن الرحمن عبد كان

 إمنـا(خالـد فقـال)اإلسـالم يف الجاهليـة بأمر عملت(له قال خالدً أيضا عوف بن الرحمن عبد سمع

 ـبـن الفاـكـه بعـمـك ـثـأرت ولكـنـك أيب قاـتـل قتـلـت ـقـد ـكـذبت(اـلـرحمن عـبـد فـقـال)بأبـيـك ـثـأرت

 عنـك دع خالـد يا مهالً(لخالد وقال وسلم عليهالـلـه  صىل النبي فتدخلرش بينهام كان حتى)املغرية

 وما أصحايب من رجل غدوة أدركت ماالـلـه  سبيل يف أنفقته ثمً ذهبا أحد لك كان لوالـلـه  فو أصحايب

.روحته

 يحتـل ال بأنـهً هامـاً درسـا تعلم ولكنهعنه الصفح تم وقدالصحيح مكانه يف خالد وضع وهكذا

 لدخوله وذلك الربرة العرشة خاصة وسلم عليهالـلـه  صىل النبي أصحاب يحتلها التي املكانة نفس

املستقبل يف عديدة مناسبات يفً جيدا الدرس هذا يحفظ أن عليه وكانًمتأخرا اإلسالم
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 حنني غزوة



األسباب

 يف الطبيعيـة الحيـاة وتعـود وسـلم عليهالـلـه  صىل للرسول الوالء ميني يقسمون مكة أهل يكد مل

للحرب باالستعداد وثقيف هوزان قبائل بدأت إذالرشق جهة من تهب اوةالعد ريح بانت حتى مكة،

 وخشـيتالطـائف منطقـة يف وثقيـف مكـة، رشق شامل الواقعة املنطقة يف تعيش هوزان كانت

 عـىل كـالً دارهـام عقـر يف مبهـاجمتهام مكـة، فتح بعد املسلمون، يقوم أن املتجاورتان القبيلتان هاتان

 علـيهمً نرصا تحققـا أن أمـل عـىل املسـلمني عىل بهجوم تقوما أن قررتا االحتامل، هذا ولتجنبانفراد

 مـن متطوعـون إلـيهام انضـم وقـد حنـني، قرب أوطاس، يف القبيلتان احتشدتاملبادرة زمام بأخذهام

 قـوة بلغـتالخنـدق غـزوة يف األحـزاب لتحـالف مامثـالًً تحالفا القبائل وشكلتعديدة أخرى قبائل

 الثالثـني يبلغ وهو عوف، بن مالك قيادتهم وتوىل مقاتل، ألف عرش إثنا املسلمني ضد املتحالفة القبائل

 قتـالهم يكـون لـيك خطـري موقـف يف يحـاربون رجاله يجعل أن مالك قررالطبع حاد وكان عمره، من

ماشيتهم وقطعان عائالتهم معهم املقاتلون يصطحب بأن فأمرالبأس بشجاعةً متسام

 التـيمن إال فيـه ليسً كبرياً شيخا هذا وكانالصمة بن دريد هو التحالف يف آخر قائد ديوج وكان

ًمجرباً شيخا وكان بالحرب، ومعرفته برأيه

 البعـري رغـاء أسـمع مـايل(واملـوايش العائالت أصوات سمع أن بعد دريد قال أوطاس ويف

  أمـوالهم النـاس مـع عـوف بـن لـكما سـاق(قـالوا الّشاء؟ وثغاء الصغري وبكاء الحمري ونهاق
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 رئيس أصبحت قد أنك مالك، يافقال له، ودعا مالك، هذاقيل مالك؟ أينقال ))وأبناءهم ونساءهم 

 الصـغري وبكـاء الحمـري ونهـاق البعري رغاء أسمع مايل األيام، من بعده ما له كائن يوم هذا وأن قومك،

 أجعـل أن أردتقـال ذاك؟ وملقـال ونسـاءهم، بناءهموأ أموالهم الناس مع سقتقال الّشاء؟ وثغاء

 يـرد وهـل ،الـلــهو ضـأن راعـيقـال ثـم فزجره،قال عنهم، ليقاتل وماله أهله منهم رجل كل خلف

 أهلـك يف فضـحت عليـك كانـت وإن ورمحه، بسيفه رجل إال ينفعك مل لك كانت إن إنها يشء؟ املنهزم

 لحق لك كانت فإن املعركة، ميدان عن بعيد أمني مكان يف يةاملاش وقطعان العائالت ضع لذلكومالك

 ذلـك، أفعـل الالـلــه و القـال ومالـك، أهلك أحرزت وقد ذلك ألفاك عليك كانت وإن وراءك، من بك

 مـن يخرج حتى السيف هذا عىل تكنئ أوال هوزان معرش يا لتطعننيالـلـه و عقلك، وكرب كبت قد إنك

 مالك يرتك أن دريد قرر عندئذأطعناك قالوا،رأي أو ذكر فيها الصمة بن لدريد يكون أن وكرهظهري

واحد رجل بشدة شدوا ثم سيوفكم، جفون فاكرسوا رأيتموهم إذاللناس مالك قال ثموشأنه

ذلك تفعل فلم القبائل باقي أما ونساءها، وأبناءها أموالها فقط هوزان جلبت وقد

: لموس عليهالـلـه  صىل النبي خطة

 العـدو هذا ملواجهة االنطالق سوى خيار أمامه يكن مل لكن أخرى، دماء إراقة يف يرغب النبي يكن مل

 يف سـنوات ثـالث يف حدث كام ويهاجمه ضده يشكل آخر تحالف انتظار يفً أيضا يرغب يكن وملالجديد

 وبقـي مكـة يف دفـاعي وضـع يف وسـلم عليـهالـلـه  صىل النبي انتظر إذا ذلك، عىل عالوةالخندق غزوة

 صـىل النبـي يسـتطيع وال ًأشـهرا، تـدوم قد الجمود من حالة إىل سيؤدي ذلك فإن أوطاس يفً قابعا العدو

 وإىل التنظيميـة األمـور إىل يلتفـت أن عليـه كـان إذالطويل الوقت هذا مثل يضيع أن وسلم عليهالـلـه 

 يف مـاثالً مكة لسقوط النفيس األثر فيه يزال ال لذيا الوقت يف اإلسالمي الدين يف وإدخالها القبائل هداية

 وعىلأوطاس يف كبري معاد حشد يوجد طاملا األعامل هذه إىل ينرصف أن يستطيع ال وهوالعرب أذهان

  عقـول يف ملكة املسلمني فتح أثر من يقلل سوف املرحلة هذه يف لسلطتهً قوياً معادياً تحديا فإن حال، أية
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 قـرار وكـاناملعاديـة القـوات هـذه سحق ينبغي كذلكالتحدي هذا مواجهة من بد ال وكانالعرب 

 املتحـركني الجـانبني لكـال اعتيـادي غـريً موقفـا خلق قد مكة من ّبالتقدم وسلم عليهالـلـه  صىل النبي

هجومية معركة يف َالبعض بعضهام ملالقاة

املعركة نحو االنطالق

 انطلـق ،)هجـري عـام شـوال مـن السـادس( م عـام ثـاينال كانون من والعرشين السابع ويف

 إىل باإلضـافة مكة فتحوا الذين مقاتل آالف العرشة من يتألف املسلمني جيش كانمكة من املسلمون

 الجـدد املسلمني هؤالء قيمة يف يشك وكانمكة فتح بعد اإلسالم يف دخلوا الذين مكة أهايل من ألفني

 هـذا أن اعتقدوا ألنهم املسلمني جيش إىل انضموا وقد حقيق، بشكل قلوبهم يف ٍاإلسالم يدخل مل الذين

 أعطـي قـد وهـذاأميـة بـن وصـفوان سفيان أبو بينهم من وكانيفعلوه أن ينبغي الذي الترصف هو

 مياًال أصبح اآلن لكنه الجديد، بالدين يفكر ليك وسلم عليهالـلـه  صىل النبي قبل من أشهر أربعة مهلة

القادمة للمعركة درع مبائة للمسلمني وتربع وسلم عليهالـلـه  ىلص للنبي

 تعمـل مقاتـل، سـبعامئة تضـم سـليم بنـي مـن مفرزة رأسهم عىل وكان مكة من املسلمون ّتقدم

 وأقـاموا حنني وادي إىل املسلمون وصل الثاين، كانون من والثالثني الحادي مساء ويفخالد قيادة تحت

فيه معسكرهم

حنني جغرافيا

 رشق مـيالً عرش أحـد يبعـد الـذي ،)حـديث شارع( املجاهد شارع من مير ٍواد عن عبارة حنني إن

 باالتجاه الوادي ويستمرالرشق إىل أميال سبعة يبعد الذي ،)قديم( نخلة شارع إىل مكة، رشق وشامل

 أثنـاء موجـودة كـنت مل األماكن هذه جميع(زمية نحو شامالً يتجه ثم أخرى أميال سبعة مسافةً رشقا

   نخلـة شـارع يجتـاز عنـدما ولكـن األمـاكن، معظـم يف ميلـني حـوايل الوادي عرض ويبلغ)حنني غزوة

  ـهـذا ويعـتـربأـكـرث يـضـيق زمـيـة ـمـن يـقـرتب وعـنـدما مـيـل، نـصـف إىل رـبـع ـمـن يـصـل حـتـى يـضـيق
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 وادي عـىل يصـل حتـى الطـائف طريق تعرج زمية بعدزمية قرب يقع وهوً مضيقا الوادي من الجزء 

اليامنية نخلة

العسكرية االستخبارات دور

 عـىل للحصـول عمـالء أرسـل قـد جانـب كـل كـان حنـني، باتجـاه يتقـدمون املسـلمون كان بينام

 اآلخـر وتحركـات ومواقـع بقـوة تـام علـم عـىل الجـانبني من كل كان لذااآلخر الجانب عن معلومات

 يف يـدخل أن وأمـر هـوزان إىل األسـلمي، حـدرد أيب بنالـلـه  عبد وسلم عليهالـلـه  صىل النبي وبعث

 أيب ابـن فـانطلق بخـربهم، وسـلم عليهالـلـه  صىل النبي يأيت ثم علمهم، يعلم حتى فيهم فيقيم الناس

الـلــه  صـىلالـلــه  رسـول حرب من له أجمعو قد ما وعلم سمع حتى معهم فأقام فيهم فدخل حدرد

 عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول أىت حتى أقبل ثم عليه، هم ما نهوزا وأمر مالك من وسمع ، وسلم عليه

 حـدرد، ابـن كـذبعمـر فقـال الخـرب، فأخربه الخطاب بن عمرالـلـه  رسول فدعاالخرب فأخربه وسلم

 يـاعمـر فقـال مني، خري هو من كذبت فقد عمر يا بالحق كذبت فطاملا كذبتني إنحدرد ابن فقال

 كنـت قـد(وسـلم عليـهالـلــه  صىلالـلـه  رسول فقال حدرد؟ أيب ابن يقول ام تسمع أال ،الـلـه رسول

)عمر ياالـلـه  فهداك ضاالً

 بـن مالـك إىل وصـولهم أنباء وصلت حنني، وادي يف الجديد معسكرهم إىل املسلمون وصل عندما

 يف لونهسـيقات وأنهـم أوطـاس، يف جيشه بوجود املسلمون يعرف أن مالك وتوقععيونه بواسطة عوف

باملسلمني لإليقاع خطة فوضعمنها بالقرب أو أوطاس

 مـثـان ـسـنة ـشـوال ـمـن عرش الـحـادي املـصـادف( م ـعـام ـشـباط ـمـن األول الـيـوم فـجـر قـبـل

 يشـتبكوا أن املتوقـع مـن حيث أوطاس إىل للتقدم استعداد املسري ترتيب يف املسلمون تشكل)هجرية

 حـرس كـانبتحـركهم العـدو يعلـم أن قبـل حنـني مضـيق ربوايع أن املسلمني نية يف وكانالعدو مع

 املسـلمني وحـدات ّاملقدمـة هـذه خلـف وسـار خالـد، بقيادة سليم بني من ثانية مرة يتألف ّاملقدمة

 وادي يف املسـلمني معسـكر وأبقـىألفـني تعـداداها يبلـغ التي مكة أهل مجموعة فيهم مبا املختلفة،

للعمليات كقاعدة حنني



  
  عبقرية اإلنتصار يف املعارك وفتح األمصار

 

108  

 ّتقدمـه يف خالـد وأرسع ،)زمية من ميلني بعد عىل( املضيق املقدمة الحرس دخل ضوء، أول وعند

العاصفة هبت وبعدئذأوطاس يف العدو مفاجأة يف منه رغبة

الكمني

 األعـداء، أطلقها التي الصيحات بآالف الفجر هدوء وتبددالكمني صدمة تلقى من أول خالد كان

 السامء من الهاطل كالربد السهام انهالتباملئات ولكن العرشينات أو بالعرشات ليس السهام وانهالت

 بـليلتجئـوا أو ليفكـروا يقفـوا وملالعـدو ضـد للـترصف سـليم بنو يقف ملوالرجال الخيل وأصابت

 يف وضـاعت الرياح أدراج يصمدوا يك لرجاله خالد صيحات وذهبتواحد كرجل وفروا للخلف اتجهوا

 فرسـه عـن سـقط قصـرية مسـافة بعد ولكن ًبعيدا، وحملً بليغاً جرحا خالد حوجروالفوىض الضجيج

جرحة بسبب الحركة عىل قادر غري األرض عىلً ممددا وبقي

 التـي األخـرى الوحـدات مواقـع يف ودخلـوا مـذعورين، وانهزمـوا الوراء إىل سليم بنو انكفأ عندما

 مجموعـة الفـارين إىل وانضـم حدث، قد ماً أمرا بأن الوحدات هذه وشعرت الضيق، املمر تحتل كانت

 ولكـن املعسـكر، إىل املسـلمني بعـض هرباملسلمني من وحدات عدة وتبعهم الهمة، فاترة مكة أهل

 مـاذا شـخص أي يعرف ملاملمر جانبي عىل الكيمن مكان خلف مسافة عىل والتجأوا انترشوا غالبيتهم

 وتـداخل والخيـل النـاس وتـراكض بعض عىل عضهاب اإلبل حملت عندما الفوىض وازدادتًمتاما حدث

املأزق هذا من للخالص أعمى هياج يف ببعض بعضها

العدو خطة

   إىل الليـل خـالل جيشـه فحـركيفـاجئوه أن املنتظـر مـن كـان الـذين عـوف بن مالك فاجأ لقد

 حيـث املضـيق داخـل املمـر جـانبي عـىل رجالـه ووضـعاملناورة إجراء فيه يتعذر الذي حنني مضيق

 ومعهـا األمـام، يف هـوزان كانـتاالختفـاء عـىل سـاعدت التـي األرض وثنيـات الصخور خلف اختبئوا

 بـاقي مـن املتطوعـون متركـز هـؤالء وخلـف ثقيـف، خلفهـا جـاءت ثمثقيف من صغرية مجموعات

  التـز ال قواتـه بأن املسلمون يعتقد ليك ضوء آخر حتى تحركه أخر إذبارعة خطة مالك وضعالقبائل
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 إىل الذعر من بحالة طردهم أو املسلمني إبادة بغرض حنني مضيق عند كمني يف وضعها ثم أوطاس، يف 

 أوطـاس إىل التقـدم املسـلمون يسـتطيع ضـيق ممـر الكمـني موقع خلف يوجد وكانبعدها وما مكة

مالك قاعدة

الهزمية

 مكـة أهـل جفـاة مـن وسـلم هعليـالـلــه  صـىلالـلــه  رسول مع كان من ورأى الناس انهزم فيام

 هـزميتهم تنتهـي ال(حـرب بـن سـفيان أبو فقال الضغن، من أنفسهم يف مبا منهم رجال ّتكلم الهزمية

 لـه فقـال ،)اليـوم السح بطل أال(أمية بن صفوان أخيه مع وهو الحنبل بن جبلة ورصخ ،)البحر دون

 من رجل يربني أن من إىل أحب قريش من رجل يربني ألنالـلـه  فو فاك،الـلـه  فض اسكت(صفوان

.هزان

:وسلم عليهالـلـه  صىل النبي صمود

 بكـر، وأبو عيل، بينهم كان أصحابه، من تسعة مع املمر يفً واقفا وسلم عليهالـلـه  صىل النبي ترك

 النـاس، أيـن(قال وسلم عليهالـلـه  صىل النبي من بالقرب يفرون الناس كان وعندماوالعباس وعمر،

 العنـارص ووصـلتهبـاء ذهبـت رصخاتـه لكـن)الـلــه عبـد بن محمد أناالـلـه  رسول أنا إيل، مواهل

 مرشك أول سـقط وهنـا ، وسـلم عليـهالـلـه  صىل النبي فيه يقف الذي املكان إىل هوزان من ّاملتقدمة

 سـوداء يةرا وبيده أحمر له جمل عىل يتقدم املرشك هذا وكان طالب، أيب ابن يدي عىل حنني غزوة يف

 رمحـه رفـع النـاس فاتـه وإذا برمحه طعن أدرك إذا خلفه، وهوزان هوزان، أمام طويل له رمح رأس يف

 مـن ورجـل طالـب أيب بـن عـيل لـه هوى إذ يصنع منا يصنع هوزان من الرجل ذلك وبينام وراءه، ملن

 عـىل األنصـاري ووثـب عجزه، عىل فوقع الجمل عرقويب فرضب خلفه، من عيل فجاءه يريدانه، األنصار

راحلته عن وسقط ساقه، بنصف قدمه أطن رضبة فرضبه الرجل

 وحـاولصـخري بـروز يف والتجأ أصحابه مع اليمني ذات اآلن وسلم عليهالـلـه  صىل النبي تحرك

 قبـل مـن طـردوا لكـنهم وأصـحابه، وسـلم عليـهالـلـه  صىل النبي باتجاه التقدم ثقيف من قليل عدد

وسلم عليهلـه الـ صىل النبي أصحاب
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 وأسـوأ أول الحـادث هذا وكانقبل من قط أحد يصنعه مل ما باملسلمني عوف بن مالك صنع لقد

 وعـىلاملعركة ميدان من وهربوا رشدهم منهم الكثريون فقد حيث بكمني، بوقوعهم فيها مروا تجربة

ينهزموا ومل بالذعر يصابوا مل املوقف هذا يف الشجعان فإن األحوال، كل

 إذ يرجـوه، كـان الـذي بالشـكل ينفـذوا مل رجاله فإن الحظ، لسوء ولكن بالذكاء، مالك رضب قدل

 عنـدما سـهامهم وأطلقـوا املصـيدة، يف املسـلمني قـوات من الرئييس الجزء يدخل حتى ينتظروا مل أنهم

 انتصـار؛ مـن حقق مبا قناعته وهي اآلن خطيئة مالك وارتكبالرمي مدى ضمن املقدمة حرس أصبح

 قصة لتغريت ذلك، فعل أنه فلواملسلمني يطارد أن يحاول مل الياردات من مئات بضع تقدم أن بعد إذ

ً ضـعيفا كـان هـوزان قبـل من السهام رمي فإن ذلك، عىل عالوةمختلف بشكل ورسدت املعركة هذه

الكمني يف أحد يقتل مل أنه إال بجراح، ورواحلهم مسلمني من عدد أصيب فقدللغاية

  

وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول خطة

ً مالكـا يـدع أال وقـررًخـريا فاسـتبرش أمامـه التـي املنطقـة إىل وسـلم عليهالـلـه  صىل النبي نظر

 الصـوت، شـديد جسـيامً امـرءا وكـان العبـاس، إىل فالتفـتبسـهولة أحـرزه الـذي النرص بهذا يذهب

 صـوته بـأعىل العبـاس فرصخ))ّالسـمرة أصـحاب مـعرش يـا األنصـار معرش يا ارصخ عباس يا(وقال

 وسـلم عليـهالـلــه  صـىل النبـي حـول التجمع يف وبدووا لبيك، لبيكفأجابوا املسلمني معظم وسمعه

 أمـر كافيـة، حوله املتجمعة القوة أن وسلم عليهالـلـه  صىل النبي شعر وعندمااآلالف إىل وصل حتى

هوزان ضد عام بهجوم بالقيام

 واشـتدمهـاجام جيشـه وجد حليفه، النرص أنً متأكدا كان أن فبعدفوجئ الذي هو مالك كان املرة هذه يف

 عـىل القتـال مـن النـوع هـذه يف يتفوقـون لكـونهم املسلمون، إليه يطمح كان ما وهذا الجيشان، وتشابك القتال

  وـبـدأبالـسـيف ةواملـبـارز القرـيـب القـتـال ـفـن يف يـجـاورن ال املـسـلمون وـكـانالـسـيوف اـسـتخدام يف خـصـمهم
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 عليـهالـلــه  صىل النبي رأى وعندماًفشيئاً شيئا بالرتاجع هؤالء وبدأ هوزان، عىل يضغطون املسلمون 

))الوطيس حمي اآلن(قال هوزان عىل الضغط هذا وسلم

 ثقيـف وكانتالتنفيذ موضع االنسحاب خطة يضع أن قرر لذا صالحه، لغري القتال أن مالك أيقن

 هوزان وسحب املؤخرة، حراسة مهمة إليها فاسندهوزان خلف قصرية مسافة عىل السابقة هامواقع يف

 مـن الشـديد العقـاب بتلقـي بـدأت التـي بثقيـف واصـطدموا األمام إىل املسلمون وتقدمالخلف إىل

 يشـرتك مل الـذين األخـرى القبائـل متطوعـو وتبعهـا بـالفرار ثقيف بدأت االصطدام، هذا بعداملؤمنني

 يتمسـك أنـه وطاملـا املمر، إىل بأمان هوزان سحب من مالك متكن ذلك، غضون ويفالقتال يف بعضهم

أمان يف هي هوزان ماشية وقطعان عائالت فإن املمر، بهذا



املعاكس الهجوم

 وطـردوا مـواقعهم واستعادوا معاكس، بهجوم قاموا بل فقط، الكمني صدمة من املسلمون يفق مل

ًمؤزراً تكتيكياً نرصا هذا وكانملعركةا أرض من العدو

 يتعلـق طريـف حـادث حصـل ومالبسهم، أسلحتهم من ثقيف قتىل يجردون املسلمون كان بينام

 قبيلـة مـن وهو شعبة بن املغرية يدعى كان والثاين املدينة، منً أنصاريا األول كاناملسلمني من باثنني

 كـان وبيـنامأغـرل نرصاين لـه غـالم)ثقيـف مـن وهـو(الـلـه  عبد بن عثامن مع قتل قد وكانثقيف

 مـعرش يـا(صـوته بـأعىل فصـاح أغـرل، وجـده مالبسـه، مـن ويجرده القتيل الغالم يسلب األنصاري

))غرلً ثقيفا أنالـلـه  يعلم العرب،

 ذالك تقل ال(له وقال العرب، يف عنهم تذهب أن خيش إذ األنصاري، بيد شعبة بن املغرية فأخذ

 مختنني تراهم أال(له ويقول القتىل عن له يكشف جعل ثم ،))نرصاين غالم هو إمنا وأمي، أيب يا كفدا

))ترى كام
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 عليـهالـلـه  صىل النبي قرر الهاربني، من قليل عدد باستثناء املسلمني، جيش تجمع اكتمل أن بعد

 أن قبـل الـوادي لتـأمني األمـام إىل وأرسلها الفرسان من قوية مجموعة ّفنظمالنجاح يستثمر أن وسلم

 املتطـوعني، مـن العديـد تضم املجموعة هذه وكانتجيشها تنظيم وإعادة قوتها استعادة من تتمكن

 الـذي املعاكس الهجوم يف خالد يشرتك ملعليهم سيطرته خالد استعاد الذين سليم بنو بينهم من وكان

 الهجـوم انتهـى حتـى هو حيث وظل سليم بني هروب أثناء سقط حيث ملقى كان إذاملسلمون شنه

 بـالقوة يشـعر وهـو خالـد فـنهض جراحـه، عىل ونفخ وسلم عليهالـلـه  صىل النبي جاءه ثماملعاكس

  سليم بني يجمع أن استطاع وبرسعة أخرى مرة للقتال صالح وبأنه



الفرسان مجموعة

 مبالـك واصطدم الوادي طول عىل تقدم الذي العوام بن الزبري إىل الفرسان مجموعة قيادة أسندت

 النبـي تـركاملسـلمني بيد بأكمله الوادي وأصبحاملمر من مالك طرد تم قصري، اشتباك وبعداملمر يف

 أي ضد ولتحرسه وطيدة كقاعدة به تتمسك ليك املمر، يف الزبري ّخيالة مجموعة وسلم عليهالـلـه  صىل

 هـوزان معسـكر فيهـا وكـانأوطاس إىل عامر أيب بأمره أخرى مجموعة وأرسل لهوزان، محتملة عودة

 عنـدوماشـيتهم عائالتهم عن ليدافعوا املمر، من طردوا أن بعد املعسكر، حول موقعهم اتخذوا الذين

 مبـارزات يف هـوزان مـن تسعة عامر أبو وقتلفيها عنيف اشتباك حدثاوطاس إىل املسلمني وصول

 هوزان، فقاتل عمه، ابن وهو األشعري، موىس أبو الراية فأخذ العارش، خصمه قبل من قتل ثم شخصية

 مجموعـة إىل انضـمت وهنـا املسـلمني، أيـدي يف املعسـكر وسـقطوهـزمهم يديـه عـىلالـلــه  ففتح

 تحـالف عقـد اآلن انفـرط لقـداملجموعـة رأس عـىل خالد وكان الزبري، خيالة مجموعة هذه املسلمني

 مالـك بقيادة ثقيف أرسعت بينام قراهم، إىل وعادوا القبائل وبعض هوزان وتفرقتتام بشكل األعداء

حنني غزوة انتهت وهكذاالنهاية حتى هناك تقاوم أن وقررت الطائف إىل
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 رمـاة بسـبب ذلـك وكـان الدهشـة، إىل يدعو بشكل قليلة املعركة هذه يف املسلمني خسائر كانت

 إىل ذلـك يف السبب ويعودفقط اربعة ستشهدوا املسلمني، من العديد جرح وقداملاهرين غري هوزان

 أربعـة أو ثالثة قتل من أبطالهم مكنت والتي املسلمون بها يتصف كان التي والشجاعة الفائقة املهارة

 ويف املمـر ويف الـوادي، يف سـبعون املرشكـني مـن وقتـلاآلخـر تلـو الواحد واحد، وقت يف األعداء من

 أرس وقـدسـدى ذهبـت نصـيحته لكـن مالـك نصـح الـذي ةالصـم بن دريد بينهم من وكانأوطاس

 الجـامل مـن وآالف والعبيـد، واألطفـال النسـاء مـن أالف ستة أوطاس يف األعداء معسكر يف املسلمون

والغنم واملاعز

املعركة من الفائدة

 هـذا وكـانعـدوهم قبـل مـن كبـري نطـاق عىل كمني يف املسلمون فيها يقع مرة أول هذه كانت

 الكمـني كـان األول املثـل( كامـل لجـيش كمـني بنصب كامل جيش يقوم إذ التاريخ يف مثل ثاين الكمني

ـذي ـب اـل ـان نـص ـن للروـم ـل ـم ـال قـب ـد هانيـب ـرية عـن ـم بـح ـام يف تراـس ـل ـع  قـب

 ضـعف بسـبب ولكـن وسـليمة، جيـدة املسـلمني جـيش إلبادة وضعها التي مالك خطة كانت)امليالد

 عـىل فإنـه األحـوال، كـل وعـىللنفسه وضعها التي املهمة يحقق أن يستطع مل لهرجا قبل من التنفيذ

 فتصـميمأعداءه املسلمني يكن مل لوً مؤزراً نرصا يحقق أن بإمكانه كان هذا، التنفيذ ضعف من الرغم

 حـوال اللـذان هـام بقائـدهم، املسـلمني وإميـان الهزميـة، تقبـل عدم عىل وسلم عليهالـلـه  صىل النبي

 فاستثمر محدود، بنجاح راض غري مالك، بخالف وسلم عليهالـلـه  صىل النبي كانلهم نرص إىل هزميةال

غنائم من فيه مبا معسكره عىل واالستيالء العدو لتدمري النجاح

 املفاجـأة قيمـة يعرفً دامئا كانغرة حني عىل خالد فيها يؤخذ التي األوىل املرة هي هذه وكانت

 يف للعـدو املفـاجئ الظهـور عنـد رجالـه ذعـر كيف عينه بأم ورأىًشخصيا هو وجئف املرة هذه لكنه

 ذلـك بعد خالد يفاجأ وملغرة حني عىل أخرى مرة يؤخذ ال أن عىل وصمممتوقعني غري ومكان وقت

قط
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األحداث تحليل

حنني غزوة

 النبـي هجـرة مـن لثامنـةا السـنة مـن شـوال، شـهر مـن السـابع يف الغـزوة هذه أحداث وافقت

 بينـه املجـاز، ذي جنـب إىل ٍواد وهـو حنـني، وادي يف رحاهـا ودارتوسلم عليهالـلـه  صىل املصطفى

 يف اجتمعـوا الـذين املسـلمني عـدد وكـانعرفات جهة منًتقريباً مرتا كيلو وعرشون سبعة مكة وبني

مكة أهل من لفنيوأ املدينة، أهل من آالف عرشة ًألفا؛ عرش اثنا املعركة هذه

الغزوة سبب

 ســيد عــوف بــن مالــك إىل أمــرهم، قيــاد وســلموا القبائــل، هــذه رؤســاء اجتمعــت فقــد

 طالئـع وتـنرش نرصهـم، دعـائم تتوطـد أن قبـل املسلمني، لقتال املسري عىل أمرهم وأجمعوا)هوزان(

فتحهم

ووقائعها الغزوة مجريات

 خـرج فقـد املشـورة، ويسء الـرأي، سـقيم كـان أنه إال ًومقداما،ً شجاعا رجالً عوف بن مالك وكان

 فـال وراءه وحرمتـه ثروتـه أن يقاتل وهو رجل كل ُليشعر وأمواالً، وأطفاالً ًونساء رجاالً أجمعني، بقومه

 السـنون، صقلته قد ًمحنكا،ً مجرباً فارسا وكان الصمة بن دريد هذا موقفه يف اعرتضه وقدعنها يفر

 بسـيفه رجـل إال ينفعـك مل لـك، الـدائرة كانـت إن يشء؟ املنهزم يرد وهلله ائالًق األحداث وخربته

َفضحتعليك كانت وإن ورمحه، هومالك أهلك يف ُ  يف امليض عـىل وأرص رأسـه وركب رأيه، مالك فسفَّ

يشء ذلك عن يثنيه ال خطته،

   فأخـذ ،وسـلم عليـهالـلــه  صـىلالـلــه  رسـول إىل عليـه عـزم وما مالك خرب وانتهى

 زمـام اسـتبق قـد عـوف بـن مالـك وكاناملوقف هذا ملواجهة عدته ويعد جيشه، يجهز

  وـفـرق اـلـوادي، ذـلـك ـمـن مـضـائق يف باللـيـل جيـشـه وأدـخـل حـنـني، إىل وتوـجـه املـبـادرة
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 يشـدوا ثـم لهـم، ظهـور أول عند املسلمني يرشقوا بأن أمره، إليهم وأصدر واملداخل، الطرق يف أتباعه 

واحد رجل شدة عليهم

َبالسحر، جيشه عبأ قد وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول انوك  وفرقهـا والرايـات، األلويـة وعقـد َّ

 وهـم فيه، ينحدرون ورشعوا حنني، وادي املسلمون استقبل اليوم، ذلك فجر يبزغ أن وقبل الناس، عىل

ِّدبر قد كان مبا يدرون ال  مـن علـيهم متطـر نبالبال إذا الوادي، ذلك عىل ينحطون هم وبينامبليل لهم ُ

 ال راجعـني، املسـلمون فـانهزم واحد، رجل شدة عليهم شدت قد العدو بكتاب وإذا وصوب، حدب كل

الكبري الجمع لذلك منكرة هزمية وكانت أحد، عىل أحد يلوي

 ال النبي أنا ،الـلـه عباد يا إىل(يقول وهو اليمني، ذات وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول وانحاز

واألنصار املهاجرين من قليل عدد إال موقفه يف معه يبق ومل)املطلب عبد ابن أنا ب،كذ

 شـهدت(فقـال تصـوير، أدق لنا َّوصوره العصيب، املوقف هذا عنهالـلـه  ريض العباس لنا روى وقد

 لـباملط عبـد بـن الحـارث بـن سـفيان وأبو أنا فلزمت حنني، يوم وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول مع

 بيضـاء، له بغلة عىل وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  ورسول نفارقه، فلم وسلم، عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول

 يـركض وسـلم عليـهالـلـه  صىلالـلـه  رسول فطفق مدبرين، املسلمون وىلَّ والكفار، املسلمون التقى فلام

ـه ـَل بغلـت َقـب ـار، ِ ـال الكـف ــه  رـسـول فـق ــه  ـصـىلالــل ـهالــل ـاس أيوـسـلم علـي ـادعـب َالـسـمرة أـصـحاب ِـن ُ َّ 

أيالعقبة بيعة أصحاب عباس فقالقال السمرة؟ أصحاب أينَعطفتهم لكانالـلـه فو َ  سـمعوا حني َ

ـة ـصـويت، ـر َعطـف ـا ـعـىل البـق ـابواأي أوالدـه ـني أـج ـالوا مرسـع ـافـق ـك ـي ـك، لبـي ـال يالبـي ـاقتتلواـق  ـف

 قتـالهم، إىل عليهـا كاملتطـاول بغلتـه عـىل وهـو وسـلم ليـهعالـلــه  صـىلالـلــه  رسـول فنظـروالكفار

 الكفار، وجوه بهن فرمى حصيات، وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول أخذ ثمقال الوطيس، حميفقال

 أرى زلـت فـام بحصـياته، رمـاهم أن إال هـو مـاالـلـه فو أنظر، فذهبقال محمد، ورب انهزمواقال ثم

   مسـلم روايـة هـذهوهزميـة تراجـع يف وأمـرهم ضـعيفة، قـوتهم يعنيً برامد وأمرهم كليالً، حدهم
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 بهـا، وتحصـنوا الطـائف، إىل والتجؤوا قومه، رجاالت من معه ومن عوف بن مالك َّفر وقدصحيحه يف

 مـنً فريقـا أثـرهم عـىل وسـلم عليـهالـلــه  صـىلالـلـه  رسول فأرسل كثرية، مغانم وراءهم تركوا وقد

معهم األمر حسموا حتى وقاتلوهم ارصوهم،ح الصحابة،

ثـم (: بقولـه وتعـاىل، سـبحانه إليـه أشار الذي هو ووقائع، مجريات من رافقته وما الحدث وهذا

َأنزل اللـه سكينته عىل رسوله وعىل املؤمنني وأنزل َ جنوداً مل تروها وعذب الذين كفروا وذلـك جـزاء  ُ ِ ُ ُ

ةلتوبا)الكافرين

ً وبرهانـا ًناصـعا، دلـيالً الصـحابة مـن ّقلـة مع املعركة هذه يف وثباتهالـلـه  لرسو موقف كان لقد

 إىل تكـون سـوف املعركـة نتيجـة بـأن وتحققـه وتأييـده، بنرصه وثقته ،الـلـهب إميانه عمق عىلً ساطعا

 عنـه تفرقـت فقـد املواقـف؛ هـذه مثـل يف معهودة غري وجرأة نادرة، صورة لتبرص وإنكالحق جانب

الـلــه  رسـول إال يبـق ومل أحـد، عىل منهم واحد يلوي ال األدبار، وولوا الجموع، وسلم عليهلـه الـ صىل

 إىل أثـره امتـد ًعجيبـا،ً ثباتـا فثبـت جانـب، كل من العدو كامئن به ُّتحف حيث الوغى، ساحات وسط

العزمية وقوة الجأش، رباطة املشهد ذلك من إليهم فعادت الفارين، أولئك نفوس

سليم أم موقف

 مـع وكانـت عنهـا،الـلــه  ريض سـليم أم الصـحابية موقـف املعركة هذه يف املرشفة املواقف ومن

 فعـن خربهـا، وقـائع صـحيح بسـند ِّوالسـري الحديث كتب روت وقدعنهالـلـه  ريض طلحة أيب زوجها

 أبـو فرآهـا معهـا فكـان ًخنجـرا، حنـني يـوم أتخذت عنهاالـلـه  ريض سليم أم أن عنه،الـلـه  ريض أنس

 وسـلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول لها فقال خنجر، معها سليم، أم هذهالـلـه رسول يافقال طلحة،

قالت الخنجر؟ هذا ما،الـلــه  رسـول فجعـل بطنـه، بـه بقرت املرشكني من أحد مني دنا إن اتخذته

 فقـال بـك، انهزمـوا الطلقـاء، نمـ بعدنا من اقتلالـلـه  رسول ياقالت يضحك، وسلم عليهالـلـه  صىل

)وأحسن كفى قدالـلـه  إنسليم أم يا(وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول
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الغزوة هذه تداعيات

 مغـانم املسـلمون غـنم وقـد الغنـائم تقسـيم مسألة من كان ما املعركة، هذه تداعيات من إن

 عـىل مبنيـة وسـلم، عليـهالـلــه  صـىله الـلــ رسـول من القسمة هذه وكانت املعركة هذه يف كثرية

َتفهم مل لكنها حكيمة، سياسة والقال والقيل باالعرتاض، شتى السنة فأطلقت األمر، أول ُ

 ملـاقـال عنه،الـلـه  ريض الخدري سعيد أيب عن إسحاق ابن رواه ما الغنائم، تقسيم تداعيات خرب وحاصل

 يف يكـن ومل العـرب، قبائـل ويف قـريش يف العطايـا تلك من طىأع ما وسلم، عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول أعطى

َوجد يشء، منها األنصار َ ُالَقالـة فـيهم كـرثت حتى أنفسهم، يف األنصار من الحي هذا َ َ بـني الكـالم كـرثة يعنـي 

 بـن سـعد عليـه فـدخل قومـه، وسـلم عليـهالـلـه  صىلالـلـه  رسولالـلـه و لقيقائلهم قال حتى الناس

َوجدوا قد األنصار من الحي هذا إن ،الـلـه رسول يافقال دة،عبا  الفـيء هـذا يف صـنعت ملـا أنفسهم، يف عليك َ

 منهـا األنصـار مـن الحـي هذا يف يك ومل العرب، قبائل يفً عظاما عطايا وأعطيت قومك يف قسمت أصبت، الذي

 يف قومـك يل فـاجمع(قـالقـومي مـن إال أنا ما ،الـلـه رسول ياقال)سعد؟ يا ذلك من أنت فأين(قاليشء

 وجـاءفـدخلوا فـرتكهم، املهاجرين، من رجال فجاء الحظرية، تلك يف األنصار فجمع سعد، فخرج)الحظرية هذه

الـلــه  رسـول فأتـاهم األنصـار، من الحي هذا لك اجتمع لقدفقال سعد، أتاه له اجتمعوا فلام فردهم، آخرون

َوجـدة عـنكم، بلغتنـي قالـه مـا األنصـار، مـعرش يـا(قـال ثم عليه، وأثنى ،الـلـه مدفح وسلم عليهالـلـه  صىل ِ 

 بـنيالـلــه  فـألف وأعـداء ؟الـلــه فأغنـاكم وعالـة ؟الـلــه فهـداكم ضـالالً آتكم أمل أنفسكم؟ يف َّعيل وجدمتوها

ُّأمن ورسولهالـلـه  بىل،قالوا)قلوبكم؟  يـا نجيبـك مبـاذاقـالوا)األنصار؟ معرش يا تجيبوين أال(قال ثموأفضل َ

ُفصـدقتم لقلـتم، شـئتم لـوالـلــه و أمـا(قـالوالفضل املن ورسوله هلل ؟الـلـه رسول َ ُولصـدقتم َ ِّ ًُمكـذبا أتيتنـا ّ ُ 

ُأوجـدتمفآسـيناك وعـائالً فآوينـاك،ً وطريـدا فنرصناك، ومخذوالً فصدقناك، َ    َّيف أنفسـكم يف األنصـار مـعرش يـا َ

ٍلعاعة َ َ ُليسـلموا،ً قومـا بها ُتألفَّتً تافهاً شيئا يعني الدنيا نم َ  مـعرش يـا ترضـون أال إسـالمكم؟ إىل ُووكلـتكم ُ

   رـحـالكم؟ إىل وـسـلم علـيـهالــلــه  ـصـىلالــلــه  برـسـول وترجـعـوا والبـعـري، بالـشـاة الـنـاس ـيـذهب أن األنـصـار،
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ًشعبا، الناس سلك ولو األنصار، من امرأ لكنت الهجرة لوال بيده، محمد نفس فوالذي  األنصـار وسلكت ِ

 مالـلـهالحوض عىل تلقوين حتى فاصربوا بعدي، من أثرة ستلقون وإنكماألنصار ِشعب ُلسلكتً شعبا

 لحـاهم، تبللـت ّاخضـلت حتـى القـوم فـبىك)األنصـار أبنـاء وأبنـاء األنصار، وأبناء األنصار، ارحم

ًقسام وسلم يهعلالـلـه  صىلالـلـه  برسول رضيناوقالوا الـلــه  صـىلالـلــه  رسـول انرصف ثـم ًوحظـا، َ

  الجمع وتفرق ، وسلم عليه

  :الدروس والعرب املستفادة

ًلقد كانت غزوة حنـني هـذه درسـا عظـيام يف العقيـدة اإلسـالمية، ومامرسـة عمليـة فهـم قـانون  ً

الـلـه لة إذا كانت مؤمنة بَّفإذا كانت وقعة بدر قد علمت الجامعة املسلمة أن الق: األسباب واملسببات

ًحق اإلميان، وآخذه بأسباب النرص، ال ترض شيئا يف جنب كرثة األعداء؛ فإن غزوة حنني قد علمـت تلـك 

ًالجامعة درسا جديدا، حاصلة أن الكرثة الكاثرة ال تغني شيئا، وال تجدي نفعا يف ساحات املعركة، إذا مل  ً ً ً

فـالنرص . وإذا مل تكـن قـد أخـذت بأسـباب الـنرص وقوانينـهتكن قد تسلحت بسالح العقيدة واإلميان، 

ًوالهزمية ونتائج املعارك ال يحسمها الكرثة والقلة، وإمنا مثة أمور أخـر ورائهـا، ال تقـل شـأنا عنهـا، إن مل  ّ

  .ًتكن تفوقها أهمية واعتبارا، لتقرير نتيجة أي معركة

دة، وتعلموا منه قواعد الـنرص وقوانينـه، ًفكانت حنني بهذا درسا، استفاد منه املسلمون غاية الفائ

  ].: محمد[( )يا أيها الذين آمنوا إن تنرصوا الـلـه ينرصكم ويثبت أقدامكم( :قال تعاىل

عـنهن عـىل الـلــه ويدل موقـف أم سـليم يف هـذه املعركـة عـىل مـدى حـرص الصـحابيات ريض 

  .رسالته، ومواجهة أعدائهعليه وسلم يف دعوته، وتبليغ الـلـه صىل الـلـه مشاركتهم رسول 

  وـمـن اـلـدروس املـسـتفادة ـمـن ـهـذه املعرـكـة، والـعـرب املستخلـصـة منـهـا، حكـمـة 

عليه وسلم يف تقسيم الغنائم وتوزيعها، فقـد اخـتص يف هـذه الـلـه سياسة النبي صىل 

  املعركة الذي اسلموا عام الفتح مبزيد من الغنائم عن غريهم، ومل يراع يف تلـك القسـمة 
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ويف هذا داللة عىل أن إلمام املسلمني أن يترصف مبا يراه األنسب واألوفق . ملساواة بني املقاتلنيقاعدة ا

  .ًملصلحة األمة دينا ودنيا

علـيـه وـسـلم يف ـهـذه الـغـزوة، أن اـلـدافع األول وراء الــلــه ويـسـتفاد ـمـن بـعـض ترصفاـتـه ـصـىل 

 الطريـق املسـتقيم، وإرشـادهم عـىل مرشوعية الجهاد، هو دعوة الناس إىل دين اإلسالم، وهدايتهم إىل

الدين القيوم، وهو الهدف األساس الذي جاءت رشيعة اإلسالم ألجله؛ ومل يكـن الهـدف مـن مرشوعيـة 

يشهد لهذا املعنـي موقفـه صـىل . تلك الغزوات تحقيق أهداف اقتصادية، وال تحصيل مكاسب سياسية

 فقـد سـأل -، واملوجه األول ملعركـة حنـني  وكان املحرك األساس-عليه وسلم من مالك بن عوف الـلـه 

أخربوه، أنه إن أىت : إنه بالطائف مع ثقيف، فقال لهم: ٍعليه وسلم أصحابه عن مالك، فقالواالـلـه صىل 

الـلــه ًمسلام رددت عليه أهله وماله، وأعطيته مئة من اإلبل، فأخرب مالك بذلك، فجـاء يلحـق برسـول 

.  فرد عليه أهله وماله، وأعطاه مئة من اإلبل، وأسلم فحسن إسالمهعليه وسلم حتى أدركه،الـلـه صىل 

  .والخرب ذكره ابن إسحاق

 يدل داللة واضحة عىل أن الجهاد يف أصله ليس إال مامرسة لوظيفـة األمـر - وغريه كثري -كل هذا 

  .باملعروف والنهي عن املنكر، وأن الوظيفة األساس من الجهاد، والهدف
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  غزوة تبوك

  

 الشـام بـني يتنقلـون كـانوا الذين األنباط من املسلمني بلغ أنه ،وسببها عىل ما رواه ابن سعد وغريه

 العـرب نصارى من وغريهم وجذام لخم جانبها إىل وأجلبتً جموعا جمعت قد الروم إن للتجارة واملدينة

  وسـلم عليـه الـلــه صـىل النبـي فنـدب البلقـاء أرض إىل طالئعهم ووصلت الروم إمرة تحت كانوا الذين

  .مقاتل ألف أربعني قوامه كان الروم جيش أن حصني ابن حديث من الطرباين وروى الخروج إىل الناس

 يف والنـاس أقصـاه الحـر بلـغ وقـدً صيفا الفصل وكان الهجرة من تسع سنة رجب شهر يف ذلك وكان

 الـلـه رسول أعلن ذلك أجل فمن وطابت أينعت قد نفسه الوقت يف املدينة مثار وكانت العيش من عرسة

  .األخرى الغزوات يف عادته خالف عىل وذلك إليها سيتجهون التي الجهة عن وسلم عليه الـلـه صىل

 كانت حتى بغريها ورى إال غزوة يريد وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه رسول يكن مل مالك بن كعب قال

ً كثـرياً وعـدواً ومناخـاً سـفرا واسـتقبل شديد حر يف وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه رسول غزاها الغزوة تلك

  .غزوهم أهبة ليتأهبوا أمرهم للمسلني فجىل

 واالمتحـان االبـتالء مظـاهر أقىس فيهـا النفس، عىل ثقيلة الغزوة هذه يف الرحلة كانت فقد .وهكذا

 صـدور يف نفسه عن يعلن الصادق اإلميان أخذ حني عىل وهناك هنا نفسه عن يعلن املنافقني نفاق فأخذ

 صـىل الـلــه لرسـول يقول آخر وجاء .الحر يف تنفروا ال :لبعضهم يقولون املنافقني من أقوام أخذ .أصحابه

 منـي بالنسـاءً عجبـا بأشـد رجـل من ما أن قومي عرف لقد الـلـهفو تفتني وال يل إاذن :وسلم عليه الـلـه

  فـيام لـه وأذن وسـلم عليـه الـلــه ىلصـ الـلــه رسول عنه فأعرض األصفر بني نساء رأيت إن أخىش وإين
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 النبـي سـار فلـام وحلفائه أصحابه من فئات مع باملدينة ضاحية يف سلول أيب  بن الـلـه عبد وعسكر أراد 

  !معه من بكل تخلف وسلم عليه الـلـه صىل

 مجهـن وإن سـقطوا الفتنـة يف أال تقتني وال يل ائذن يقول من ومنهم( :تعاىل قوله ذلك يف نزل ومام

التوبة سورة )بالكافرين ملحيطه

 الغنـى أهل ّحض قد وكان صوب كل من وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه رسول إىل فأقبلوا املؤمنون أما

 املـال مـن أمكـنهم مـا بكل منهم الكثريون فجاء للركوب الدواب من لديهم يتوفر ما وتقديم النفقة عىل

 رسـول فقـال حجـرة يف نرثهـا دينار وألف وأقتابها بأحالسها بعري ةبثالمثائ الـلـه ريض عثامن وجاء والعدة

بعدها فعل ما عثامن يرض الوسلم عليه الـلـه صىل الـلـه

 عـن أسـلم بـن زيد عن الرتمذي روى ماله بنصف عمر وجاء ماله بكل عنه الـلـه ريض بكر أبو وجاء

 ووافـق نتصـدق أن وسـلم عليـه الـلــه ىلص الـلـه رسول أمرنايقول الخطاب بن عمر سمعتقال أبيه

 الـلــه رسـول فقـال مـايل بنصـف فجئتقالً يوما سبقته وما بكر أبا أسبق اليوم فقلت ماالً عندي ذلك

 أبقيـت ما بكر أبا يافقال عنده ما بكل بكر أبو وأىت مثله قلت ألهلك؟ أبقيت ماوسلم عليه الـلـه صىل

ًأبدا ٍيشء إىل أسبقه ال قلت رسولهو الـلـه لهم أبقيتفقال ألهلك؟

 مـن فريـق ذلـك قـال كـام تبـوك غـزوة مبناسبة الندب هذا يكون أن بد فال الحديث هذا صح وإذا

العلامء

 وسـلم عليـه الـلـه صىل الـلـه رسول من يطلبون)البكاءون( عليهم أطلق املسلمني من رجال وأقبل

 مـن تفـيض وأعيـنهم فتولـوا عليـه أحملكـم ما أجد اللهم فقال معه الجهاد إىل للخروج يركبونهاً ظهورا

للغزو خروجهم أسباب يف ينفقونه ما لديهم يجدوا ال أن حزنا الدمع

 وتخلـف املسلمني منً ألفا ثالثني يقارب فيام وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه رسول وخرج

  الربيـع بـن رةومـرا مالـك بـن كعـب مـنهم ارتيـاب وال شك غري عن املسلمني من نفر عنه
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 خيثمـة أبـا أن غريإسالمهم يف يتهم ال صدق نفر اسحق أبن قال كام وكانواخيثمة وأبو أمية بن وهالل 

تبوك يف وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه برسول لحق

 عليـه الـلــه صـىل الـلــه رسـول سار أن بعد رجع خيثمة أبا أن والواقدي إسحاق وابن الطرباين روى

 قـد لـه البسـتان يف لهـام)خيمتـني أي( عريشني يف له امرأتني فوجد حار يوم يف أهله إىل أيام بعدة وسلم

 العريش باب عىل قام دخل فلام طعاما فيه له وهيأت فيه ماء له وبردت عريشها منهام واحدة كل رشت

 وأبـو والحـر لـريحوا الشمس يف وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه رسولفقال له صنعتا وما امرأتيه إىل فنظر

 ال الـلــهوقال ثم باملنصف الـلـهو هذا مامقيم؟ ماله يف حسناء وامرأة مهيأ وطعام بارد ظل يف خيثمة

 ناضـحة قدم ثمً زادا له فهيأتا وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه برسول ألحق حتى منكام واحدة عريش أدخل

 هـو الـلــه رسول يا فقالوا))خيثمة أبا كن(( وسلم، عليه الـلـه صىل الـلـه رسول طلب يف وخرج فارتحله

 لك أوىلوالسالم الصالة عليه له فقال وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه رسول إىل أقبل أناخ خيثمة أبو الـلـهو

بخري وسلم عليه الـلـه صىل له فدعا الخرب وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه رسول أخرب ثمخيثمة أبا يا

 الـرجلني أن وغـريه أحمـد اإلمام روىجسيمةً وأتعابا شاقةً جهودا  الرحلة هذه يف سلمونامل وعاىن

 لينفضـوا إبلهـم ينحـرون جعلـوا حتـى شـديد عطـش وأصـابهم واحـد بعـري عىل يتعاقبون كانوا والثالثة

ماءها ويرشبوا أكراشها

 رسـول يـا فقـالوا مجاعـة النـاس صـابأ تبـوك غـزوة كانت ملا قالهريرة أيب عن مسنده يف أحمد اإلمام وروى

 فقـال عمـر فجاء أفعلوا وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه رسول لهم فقال وأدهنا فأكلنا نواضحنا فنحرنا لنا أذنت لوالـلـه

 ذلـك فيه يجعل أن الـلـه لعل بالربكة لهم أدع ثم أزوادهم بفضل أدعهم ولكن الظهر قل فعلوا إن إنهم الـلـه رسول يا

 بـالكرسة واآلخر التمر بكف يجيء الرجل فجعل أزوداهم بفضل دعاهم ثمفبسطه بنطع والسالم الصالة عليه فدعا

 يف فأخـذواقـال أوعيـتكم يف خـذوالهـم قـال ثـم بالربكـة عليـه دعا ثم يسري يشء ذلك من النطع عىل اجتمع حتى

  رـسـول فـقـال فـضـلة مـنـه وفـضـلت اـشـبعو حـتـى وأكـلـوا مـلـؤوه إىل وـعـاؤ املعـسـكر ـمـن ترـكـوا ـمـا حـتـى أوعـيـتهم
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 شـاك غـري عبـد بهـا الـلـه يلقى ال الـلـه رسول وإين الـلـه إال إله ال أن أشهد وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه 

الجنة عنه فتحجب

 تجمعـوا قـد كـانوا الـذين أولئـك ّوتفـرق اختفى فقد قتاالً والً كيدا هناك يجدوا مل لتبوك انتهوا وملا

 جربـاء أهـل وأتاه الجزية عىل وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه رسول فصالح أيلة حاكم يوحنا هأتا ثم للقتال

ًكتابا لهم بذلك وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه رسول وكتب الجزيةً أيضا فأعطوه وأذرح

 ال ألصـحابه فقـال)مثـود منـازل وهـي( بالحجر وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه رسول مع الجيش ومر

 وأرسع رأسـه قنـع ثـم بـاكني تكونـوا أن إال أصـابهم ما يصيبكم أن أنفسهم ظلموا الذين مساكن تدخول

الوادي أجاز حتى السري

 الصـالة عليـه قال املدينة عىل أرشفوا فلام املدينة، إىلً راجعا قفل وسلم عليه الـلـه صىل النبي أن ثم

ً مسـريا رستم ماً أقواما باملدينة إن ألصحابه الوق ونحبه يحبنا جبل أحد وهذا طابة هذه ألصحابه والسالم

ُالعذر حبسهم باملدينة وهمقال باملدينة؟ وهم الـلـه رسول ياقالوا معكم كانوا إالً واديا قطعتم وال

شهرين قرابة غاب قد فيكون نفسها السنة من رمضان يف والسالم الصالة عليه املدينة وقدم

َّاملخلفني أمر

 للناس جلس ثم ركعتني فيه فصىل باملسجد بدأ املدينة وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه سولر دخل وملا

 عالنيـتهم مـنهم فقبـلرجـالً ومثـانني بضـعة وكانوا له ويحلفون إليه يعتذرون وطفقوا املخلفون فجاءه

توبتهم بقبول آيات نزلت أن إىل وصاحبيه مالك بن كعب أمر وأرجا لهم واستغفر

 ومسلم البخاري رواه طويل حديث يف ذلك يف خربه عنه الـلـه ريض بكع روى وقد

 يف عنـه تخلفـت حيـث مني أيرس وال أوى قط أكن مل أين خربي من كانقوله فيه وجاء

  فـأقولً شـيئا أقـض ومل فـأرجع املسـلمني مـع أتجهـز لـيك أغـدو وطفقتالغزوة تلك
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 وتفـارط أرسعوا حتى يب يتامدى يزل فلم)التجهز عةرس عن يشء يعيقني لن أي( عليه قادر أنانفيس يف 

 إذا فكنـتذلـك يل يقـدر فلـم فعلـت وليتنـي فـأدركهم أرتحـل أن وهممت)وفاتوا خرجوا أي( الغزوا

 رجـالً إال أرى ال أين أحزننـي فيهم فطفت وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه رسول خروج بعد الناس يف خرجت

َحرض قـافالً توجـه أنـه أبلغنـي وملاالضعفاء من الـلـه ذرع ممن رجالً أو بنفاقً مغموسا َ  فطفقـت ٌهـم َ

 قيل وملا أهيل من رأي ذي بكل ذلك عىل وساتعنتًغدا؟ سخطه من سأخرج مباذا وأقول الكذب أتذكر

 عليـه سلمت فجئته أصدقه أن وأجمعت الباطل عني زاح أقبل قد وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه رسول إن

 ابتعـت قـد تكن أملخلفك مايل فقال يديه بني جلست حتى أميش فجئت تعالقال ثم ملغضبا تبسم

 بعـذر سـخطه مـن سـأخرج أن لرأيت الدنيا أهل من غريك عند جلست لو الـلـهو إين بىلفقلت ظهرك؟

 ليوشـكن عنـي بـه تـرىض كـذب حـديث اليوم حدثتك لنئ علمت لقد الـلـهو ولكني جدالً أعطيت ولقد

 كـان ما الـلـهوالـلـه عفو فيه ألرجو إين فيه عيل تجد صدق حديث حدثتك ولنئ عيل يسخطك أن لـهالـ

 أمـا وسـلم عليـه الـلـه صىل الـلـه رسول فقال عنك، ّتخلفت حني مني أيرس وال أقوى الـلـهوعذر من يل

 يعتبـون أي( بـوننييؤن فـأتبعوين سلمه بني من رجال وثار فقمت فيك الـلـه يقيض حتى فقم صدق فقد

 قلـت مـا مثـل قـاال رجالن نعمقالوا أحد؟ معي هذا لقي هللهم فقلت)كاآلخرين يعتذر مل أنه عليه

 رجلـني يل فـذكروا أميـة بـن وهـالل الربيـع بـن مرارةفقالوا هام؟ من فقلتلك قيل ما مثل لهام فقيل

 أي كالمنـا عـن املسـلمني وسـلم عليـه ـهالـلـ صـىل الـلـه رسول ونهىأسوة فيهام يل بدر شهدا صالحني

 أعرفهـا بـالتي هـي فـام األرض يل تنكـرت حتـى لنا وتغريوا الناس فأجتنبنا عنه تخلف من بني من الثالثة

 القـوم أشـب فكنـت أنا وأما يبكيان بيوتهام يف فقعدا فاستكانا صاحبي فأما ليلة خمسني ذلك عىل فلبثنا

 الـلــه رسول وأىت أحد يكلمني وال األسواق يف وأطوف املسلمني مع الصالة فأشهد أخرج فكنت وأجلدهم

 بـرد شـفتيه حـرك هـل نـفيس يف فـأقول الصـالة بعد مجلسه يف وهو عليه فأسلم وسلم عليه الـلـه صىل

 نحـوه التفـت وإذا يل أقبـل صـاليت عـىل أقبلـت فـإذا النظر أسارقه منهً قريبا أصيل ثم ال؟ أم عيل السالم

   بالطـعـام ـقـدم مـمـن الـشـام أـهـل أنـبـاط ـمـن نبـطـي إذا املديـنـة بـسـوق أميش أـنـا وبـيـنام عـنـي أـعـرض
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 إىل دفـع جـائني إذا حتـى له يشريون الناس فطفق مالك؟ بن كعب عىل يدلني منيقول باملدينة يبيعه

فيه فإذا غسان ملك من كتابا

 بنـا فـالحق مضيعة وال نهوا دار يف الـلـه يجعلك ومل جفاك قد صاحبك أن بلغني قد فإنه بعد أما((

 أربعـون  مضت إذا حتىبها فسجرتها التنور بها فتيممت البالء منً أيضا وهذا قرأتها ملا فقلت))نواسك

 عليـه الـلــه صـىل الـلــه رسـول إنفقـال يأيت وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه رسول إذا الخمسني من ليلة

 إىل وأرسـل تقربهـا وال اعتزلهـا بـل ال قـال أفعـل؟ اذامـ أم أطلقهـا فقلـت امرأتك تعتزل أن يأمرك وسلم

 فلبثـتاألمـر هـذا يف الـلــه يـقيض حتى عندهم فكوين بأهلك إلحقي ألمرأيت فقلت ذلك مبثل صاحبي

 عـن وسـلم عليـه الـلـه صىل الـلـه رسول نهى حني من ليلة خمسون لنا كملت حتى ليايل عرش ذلك بعد

 عـىل جـالس أنـا فبيـنام بيوتنـا مـن بيت ظهر عىل وأنا ليلة خمسني بحص الفجر صالة صليت فلام كالمنا

 ويف صـارخ صوت سمعت))رحبت مبا األرض عيل وضاقت نفيس عيل ضاقت قد(( الـلـه ذكر التي الحالة

 وأذن الفـرج  جـاء قـد أنـه وعرفـتً سـاجدا فخررت أبرش مالك بن كعب يا صوته بأعىل سلع الجبل عىل

 يبرشوننـا النـاس فـذهب الفجـر صـالة صـىل حـني علينـا الـلـه بتوبة وسلم عليه هالـلـ صىل الـلـه رسول

 بـبرشاه أيهـام فكسـوته ثـويب نزعت يبرشين صوته سمعت الذي جاء وملامبرشون صاحبي قبل وذهب

 وسـلم عليه الـلـه صىل الـلـه رسول إىل وأطلقت فلبستهام ثوبني واستعرت يؤمئذ غريهام أملك ما الـلـهو

 وسـلم عليـه الـلــه صـىل الـلــه رسـول فـإذا املسجد ودخلت بالتوبة يهنئوننيً فوجاً فوجا الناس فتلقاين

 رجـل إىل قـام ما الـلـهو وهنأنني صافحني حتى يهرول الـلـه عبيد بن طلحة إىل فقام الناس حوله جالس

 قـال وسـلم عليـه الـلــه صـىل الـلـه رسول عىل سلمت فلامكعب قال لطلحة، أنسها وال املهاجرين من

 رسـول يـا عنـدك أمـن قلـتقال أمك ولدتك منذ عليك مر يوم بخري أبرشالرسور من وجهه يربق وهو

 مـايل من أنخلع أن توبتي من إن الـلـه رسول يافقلت الـلـه عند من بل القال ؟الـلـه عند من أم الـلـه

 لـك خـري فهـو مالـك بعض عليك أمسكوسلم عليه هالـلـ صىل الـلـه رسول قال ورسوله الـلـه إىل صدقة

 تعاىل الـلـه وأنزل بقيت ماً صدقا إىل أحدث ال أن توبتي من وإن الصدق نجاين إمنا الـلـه رسول يافقلت

)الصادقني مع وكونوا( قوله إىل)واألنصار واملهاجرين النبي عىل الـلـه تاب لقد( رسوله عىل

  



  
  عبقرية اإلنتصار يف املعارك وفتح األمصار

 

126  

والعظات العرب

الغزوة هذه هامش عىل لمةكأوالً

 كانـت مـا وهـذا والنفـوس األفئـدة عىل سلطانه واستوىل العربية الجزيرة يف ينترش اإلسالم أخذ لقد

 قـد كانوا وإمنا بها منهمً إميانا النرصانية يعتنقوا مل فالرومانوقلق خوف يف بعيد من تراقبه الروم نصارى

 وبـدلوا منهـا وغـريوا أرادوا كـام بها تالعبوا ذلك وألجل قةاملنط تلك شعوب استعامر إىل ذريعة اتخذوها

باطلهم من الكثري الحق من فيها ما إىل وأضافوا بوثنيتهم هديها فخلطوا

 بـه ليخرج جاء إمنا واألنبياء الرسل جميع لسان عىل إليه الدعوة تكررت الذي الدين وهو واإلسالم

 إال حكـم وال سـلطان وال سـيادة مـن عليهم ألحد يكون فال تعاىل الـلـه سلطان غري سلطان كل عن الناس

وحكمه الـلـه سلطان

 يف تحمـل وما األخرية الرسالة هذه بخطورة الناس أدرى حقائقها كل النرصانية من علموا قد وهم

الباغني وبغي املتسلطني وسلطان الطغاة لحكم تهديد من طيها

 طغـاة لـدى وتخـوف قلق مصدر العربية الجزيرة يف رهأم استقر وقد الدين هذا يكون أن َغرو فال

 عـىل سـلطانهم بسـط ضـامن إىل ذلـك من أرادوا وماً ظاهرا إال النرصانية دخلوا ما الذين وأتباعهم الروم

املستضعفني

 يجمعون أخذوا ثم بالذعر العربية الجزيرة يف اإلسالم انتصار ونبأ مكة فتح خرب تلقوا ذلك أجل فمن

 علـيهم القضـاء انتشـاره يف سـيكون الـذي الـدين هذا وجه يف يقفون علهم والحجاز الشام بني جموعهم

سلطانهم وعىل

ً عظـيام املسـلمني وبـني بيـنهم االشـتباك يكـون أن الـروم لـدى االهـتامم هذا مقتىض من كان ولقد

  الغزوة هذه يف املسلمني جهاد من يكتفي أن تشاء وجل عز الـلـه حكمة ولكنً وخطريا
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واألحكام العربً ثانيا

ييل ما منها نجمل كثريةً وأحكاماً دروسا الغزوة هذه يف لتجد وإنك

)باملال الجهاد أهمية(منـه يكفي وال بل لغزو بالخروجً محصورا ليس اإلسالم أعداء ضد فالجهاد 

 أن كلهـم لمنياملسـ عـىل وجـب ومـال نفقات عىل والسالح بالقتال الجهاد أمر توقف فحيثام وحده ذلك

وغنى كفاية من به يتفاوتون ما بنسبة ذلك يكون أن برشط الكفاية منً موقعا يقع ما ذلك من يقدموا

 حاجتهـا الناس عىل تفرض أن لها كان للجهاد النفقات إىل اضطرت ما إذا الدولة أن الفقهاء قرر ولقد

 يوضع ما الدولة أموال يف يكون ال بأن مرشوط ذلك أن عىل اتفقوا أنهم غري ذكرناه الذي بالشكل ذلك من

 حاجـات إىل ترصف بأن الدولة أموال من أوىل ليست الناس أموال أن إذ مرشوعة غري أو كاملية نفقات يف

والقتال الجند

 والسـالم الصـالة عليـه النبـي إىل جـاء قـد عنـه الـلــه ريض عفـان بن عثامن كيف رأيت ولقدهذا

 صـىل الـلـه رسول قال حتى الفضة من أوقية ومبائتي واألحالس االقتاب من هتحتاج ما بكل بعري بثالمثائة

ً زجـرا اليـوم بعـد فعـل ما عثامن لفضل بيان هذا ويف اليوم، بعد فعل ما عثامن رض ماوسلم عليه الـلـه

ْمن لكلً وتأديبا  أيام هسياست عىل بالنقد يتشدقون الذين أولئك أمثال من عثامن عىل لسانه يطيل أن أراد َ

 مـع ذلـك يف متفقـنيسياسته يف ّالتحيز أو الضعف مبظهر يسمونه عام الطوال الصفحات يكتبون خالفته

ً وتحقيقـا والتضـليل والكـذب النقـد بوابـل اإلسـالمي التاريخ أمطار من به القيام للمسترشقني يطيب ما

إليها للوصول السري ويغدو إليها يتطلعون معروفة مرسومة لغاية

 الـلــه رسـول كـالم يسمع من عند توجد األدب من بقية فأيخالفته يف عثامن شأن من يكن ومهام

 وتسـفيه بنقـدهً منتشـيا ذلـك بعد مييض ثم))اليوم بعد فعل من عثامن رض ما(( وسلم عليه الـلـه صىل

سياسته؟
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- )فيه زيادة من البعض اختلقه وما بكر أيب الحديث عن كلمهالبدع أهم من بدعة بها ليسوغوا 

)املحرمة

 عليـه الـلــه صـىل للرسول كله ماله بكر أيب تقديم عن داود وأبوا الرتمذي رواه الذي الحديث ذكرنا

 والبدعـة)ورسـوله الـلـه لهم أبقيت( ألهلك أبقيت ما سأله حينام والسالم الصالة عليه أجابه وأنه وسلم

ًفرحا بجسده يتاميل صار بكر أبو ًفرح عندما هي

 ضعيف وال صحيح حديث يف يثبت ومل ذكرت كام مختلق دليل فهو إليه يستندون الذي الدليل فأما

وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه رسول يدي بني ذلك بفعل قام بكر أبا أن

 بيـان وإليـك حرمتـه عـىل ثبت قد الدليل إنيقال أن ينبغي الذي ألحق بل عليه دليل يثبت مل أنه

ذلك

 يف كيفيتـه كانـت مهـام الرقص فإدخال التثني مع كان وإن ّمحرم الرقص أن إىل الجمهور ذهب

 بهـا ّيتقـرب عبـادة إىل بذلك له وتحويل مرشوعة عبادة يف محرم أو مكروه هو ملا إقحام تعاىل الـلـه ذكر

 يلتـبس مـا ذلـك إىل أضف التحريم أو الكراهة عن خرجت قد قدر أنها عىل أو عليها دليل دون الـلـه إىل

 حمحـامت هـي وإمنـا يشء يف الـذكر ألفـاظ مـن ليسـت بأصـوات التفـوه من)الذاكرين( هؤالء حال به

 واملطـربني املنشـدين تواقيـع مـع ينسجم معني متناسق دوي منها ليتكون حلوقهم يف تصاعد وهمهامت

النفوس يف والطرب النشوة منً مزيدا بذلك فتحدث

 كيف كذاب متصنع أو راعن إىل يفعلها ال النبات لرعونة شبهةم ورعونة فخفة والتصفيق الرقص أما

 القـرون خـري(والسالم الصالة عليه قال وقد قلبه وذهب لبه طاش ممن الغناء بأوزان املتزن الرقص يتأيت

 ويقولذلك  منً شيئا يفعل بهم يقتدون الذين هؤالء من واحد)يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم قرين

 عنـد املعتمـدة املشـهورة حاشـيته يف عابـدين وابـن الرعـاع كف كتابه يفً أيضا حجر ابن لكالما هذا مثل

املصطنع والتواجد القاهر الوجد بنيً مفرقا األحناف السادة
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 أن أردت وإذاً كبـرياً توسـعا حرمتهـا وبيـان البدعـة هذه من التحذير يف فيتوسع القرطبي اإلمام أما

 وعـىلً وقعـوداً قيامـا الـلــه يـذكرون الـذين(  تعـاىل قولـه عنـد تفسريه إىل فأرجع ذلك كالمه عىل تقف

)طوال الجبال تبلغ ولن األرض تخرق لن إنكً مرحا األرض يف متش وال( تعاىل وقوله)جنوبهم

 أن نعـمالشـأن هـذا يف األمئـة من كثري النصوص لك لرسدت فيه االختصار ينبغي فيام اإلطاله ولوال

نزاع وال فيه خالف ال وخلف سلف من األمئة عامة عليه اتفق الذي الحق هو هذا

- )املنافقوناإلسالم عىل خطورتهم ومدى طبيعتهم(كتـاب حـديث مـن الغـزوة هـذه أمـر نال 

 الجهـاد أهميـة بيـان عـىل اآليـات هـذه معظم وتركز كثرية صفحات بل آيات التوبة سورة يف عنها الـلـه

 املـؤمنني بـني فـارق أهـم وأنـه املسلم إسالم صدق عىل الوحيد الدليل وأنه لـلـها سبيل يف واملال بالنفس

 ـقـد مـبـا يسـتهينوا وأن والراـحـة الدـعـة إىل يركنـوا ال أن مـسـلمني ـكـانوا إذا املسـلمني ـعـىل وأن واملنـافقني

 اهمنوايـ وفضـح املنافقني عن الحديث يف أطالت كام تعاىل الـلـه سبيل يف وشدة عذاب من له يتعرضون

مقاصدهم من والخفي

 أن وإيضـاح عرص كـل يف املسـلمني عىل واملنافقني النفاق أمر خطورة بيان هو ذلك يف الذي والدرس

 إميـان وميـتحن الكـاذب عـن الصادق يتميز حتى للمحن والتعرض الجهاد يصدقها أن بد ال دعوى اإلسالم

 بهـا املسـلمني اختبار كان إذ القرآين الدرس لهذا مادة أعظم تبوك كانت ولقد املنافقني دجل عن املؤمنني

 متييـز، أعظم الصادقيني املسلمني عن املنافقني ّوميز املدينة يف النفاق عن اللثام كشف إلهي اختبار أعظم

 وتحـذرهم رسائـرهم للمسـلمني وتعلن بجرامئهم تضبطهم تعاىل الـلـه كتاب يف املتوالية اآليات نزلت ثم

ومكان زمان كل يف منهم

- أهـل مـن الجزيـة أخذ مرشوعية عىل دليل الغزوة هذه يف الكتاب وأهل الجزية 

   عـن وتفرقـوا اختفـوا الـروم أن رأيت فقد وأموالهم دمائهم بذلك يحررون وأنهم الكتاب
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 عليه الـلـه صىل فصالحوه العرب نصارى وجاءه تبوك إىل وصل حينام وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه رسول

كتابا بذلك والسالم الصالة عليه لهم وكتب الجزية عىل وسلم

 الـذي والفـرق للمسـلمني بالنسـبة الزكـاة مقـام الكتـاب ألهل بالنسبة تقوم مالية رضيبة والجزئية

 من أساس عىل الزكاة مرشوعية تقوم حني عىل مجرد قضايئ أساس عىل تقوم الجزية أن الزكاة وبني بينهام

معا والقضاء الديانة

 أن ميكـنهم الكتـابيني أن هـو الجزيـة أمـر يف والـوثنيني املالحـدة مـن وغريهم الكتابيني بني والفرق

 تجـد فلـن والوثنيون املالحدة أما يدينون مبا احتفاظهم مع العام ونظامه اإلسالمي املجتمع مع ينسجموا

 تلتقـي أن والوثنيـة حـاداإلل لفكرة ميكن ال إذ االنسجام يضمنً مشرتكاً قدرا اإلسالمي املجتمع وبني بينهم

 األسـس أعمـق يف بيـنهم والتخـالف التنـاكر لقيـام الفـروع مـن فـرع أي يف اإلسالمي والنظام الحكم مع

والجذور

- أن للمسـلم يكـره أنـه مثـود مبنـازل مـر عندما وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه رسول ذكره ما يدلنا 

 بحـالهم معتـرب وهـو إال آثارهم من يشء مير أن أو همبكفر الـلـه أهلكهم ممن الخالية األمم ديار يدخل

 غضـب منً مظهرا شهدت منازل هي إذ وللمسلمني له والرحمة العافية تعاىل الـلـه يسأل مالهم يف يتأمل

 البناء أو الشكل مظهر بغري منها يعبأ ال الهية ساهية عليها اإلنسان مير أن الكبري الخطأ فمنتعاىل الـلـه

والنقوش

- مـع وسياسـته املنـافقني مـع وسـلم عليـه الـلــه صىل سياسته بني الفرق يف نتأمل أن اآلن وعلنا 

الصادقني املؤمنني أصحابه

 عليـه الـلــه صـىل له يعتذرون وجاءوا الغزوة هذه عن املنافقني من كثري رأيت كام تخلف لقد

 عـز الـلــه إىل رسائـرهم ووكّـل يـتهمعالن وقبـل عنهم صفح فقد ذلك ومع املختلفة األعذار بشتى وسلم

وجل
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 أجنادين معركة



فلسطني يف الرملة مدينة قرب م عام والبيزنطيني املسلمني بني وقعت معركة هي

ّمقدمة

 يعسـكر بـأن وأمـره الشـام، فـتح لـواء الصـديق بكر أبو له عقد قائد أول العاص، بن عمرو الصحايب

 يقصـد الحصيف الخليفة وكان قوتل، إذا إال القتال يف البدء بعدم وصاهوأ الحجاز، شاميل تيامء يف بجيشه

 أن ال الـروم تحركـات عـىل عينـه يكون وأن الرضورة، عندً ومدداً عونا خالد جيش يكون أن ذلك وراء من

الشام بالد لفتح طليعة يكون

 العربيـة لقبائـلا بعـض اسـتنفرت التي الروم مع سعيد بن خالد اشتبك فقد ٌبد، منه كان ما وحدث

 فهـزم الـروم، لقتـال تكفـي خالـد قـوات تكن ومل ، املسلمني لقتال وغسان وجذام ولخم وكلب بهراء من

 ورجع املعركة، يف ابنه واستشهد)م مارس من هـ املحرم من( يفالصفر مرج يف قاسية  هزمية

الخليفة قرار ينتظرمروة ذي إىل معه بقي مبن

ألوية عةأرب يعقد الصديق

 الـرأي لتبادل الصحابة كبار وجمع األمر، أهمه الصديق بكر أيب الخليفة إىل الهزمية أنباء وصلت وملا

 أمـن فيهددون املفاجئ النرص هذا يغرهم قد الذي الروم ورد العدوان، دفع عىل الرأي واستقر واملشورة،

 جبهة يف تحقق الذي النرص أنباء وتوايل الردة، حروب عىل قضائها بعد أنفاسها تستعيد بدأت التي الدولة

العراق



  
  عبقرية اإلنتصار يف املعارك وفتح األمصار

 

132  

ً ومترسـا بـالحربً مرانا وأكرثهم قواده، أكفأ لها واختار عسكرية، جيوش أربعة الصديق الخليفة ّجهز

بها سيقوم التي مهمته جيش لكل وحدد بالقتال،

 اململكـة يف وماليـ وهـي البلقـاء، ووجهتـه سـفيان، أيب بـن يزيد قيادة تحت فكان األول  الجيش أما

ًخروجا الشام أمراء أول كان أنهاملدائني ويذكر الهاشمية، األردنية

ُبرصى منطقة ووجهته حسنة، بن رشحبيل بقيادة الثاين الجيش وكان

 وقـد الجابيـة، منطقة ووجهته الجراح، بن عبيدة أيب لـ الثالث الجيش قيادة الصديق بكر أبو وجعل

عبيدة أيب بجيشً آنفا اهذكرن الذي سعيد بن خالد لحق

 بـأن الصـديق بكـر أبـو وأمـرهمفلسطني ووجهته  العاص بن عمرو بقيادة فكان الرابع الجيش أما

الجراح بن عبيدة أيب لـ العامة فالقيادةً معا اجتمعوا وإذا ًبعضا، بعضهم يعاونوا

للقادة الصديق وصية

 سـلوك تبني جامعة، بوصايا قائده يويص عةاألرب الجيوش من جيش لتوديع خرج كلام الصديق وكان

 لــ الصـديق وصـية مـن واقتطـفإليها القادمني البالد أهايل مع التعامل يف وأخالقهم املسلمني الفاتحني

 والً فانيـاً شـيخا تقتلـوا الفـاحفظوهن كلـامت بـعرش موصيكم وإينالكلامت هذه سفيان أيب بن يزيد

 وال ألكـل، إال بهيمـة تعقـروا وال ًمثمـرا،ً شـجرا تقطعوا وال بيعة، والً بيتا واتهدم وال امرأة، والً صغرياً صبيا

..تجنب وال تعص، وال ُتغرقوه، وال نخالً تحرقوا

 أن وإيـاك فلسـطني، أرض إىل تنتهـي حتى إيلياء طريق اسلكالعاص بن عمرو لـ وصيته يف وجاء

 قـوة وال العدو نحر يف قحافة أيب ابن جعلنيتقول أن كوإيا والوهن، وإياك إليه، ندبتك عامً وانيا تكون

 تتطـاول وال حقهـم، واعـرف فـأكرمهم بـدر، أهـل من واألنصار املهاجرين معك أن عمرو يا واعلم به، يل

 دخـل إذ بهـا أذن الصـالة، ثـم والصـالة أمـرك، مـن تريد فيام وشاورهم كأحدهم وكنبسلطانك عليهم

عليهمً مطلعا ذلك بعد أنت ولتكن بالحرس، صحابكأ  وأمر عدوك، واحذر وقتها،
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 جنـويب يف التوغـل يف الجيـوش تلـك نجحـت وقـد مقاتـل، ألـف نحو القوات تلك مجموع وكان

 حتـى وعتاد قوات من ميلك ما حشد إىل قيرصهم واضطر الروم، مع صغرية مناوشات يف واشتبكت الشام،

 رأى وملـا فيها، واملساواة العدل ونرش البالد تلك فتح سوى هال هم وال أقبلت، التي املسلمني جيوش يدفع

 املـدد، منـه ويطلبـون بحـالهم يخربونـه الصديق إىل أرسلوا ضخمة قوات من الروم يحشده ما املسلمون

 أليً تحسـبا املدينـة يف اسـتبقاهم قـد الصديق وكان الرجال، من معه ومن جهل أيب بن بعكرمة فأمدهم

 مـام ًيشء املـدد ّيغري ومل تغيري، فيها يحدث مل القتال جبهة أن غري الفتح، أثناء يف تحدث مفاجأة أو طارئ

 العـراق جبهة يف الوليد بن خالد فيه كان الذي الوقت يف املوقف يحسم قتال دون املوقف وتجمد يجري،

 أمـام لفـرسا قوة تتهاوى أن تصدق تكاد ال ظفر من يحققه مبا متعلقة واألبصار نرص، إىل نرص من ينتقل

يديه يف الحرية سقطت حتى خالد رضبات

الوليد بن بخالد االستعانة

 عـىل املجتمعـون القـادة يعجـز وأن تحريـك، دون الشـام يف األوضاع تبقى أن بكر أبا الخليفة هاب

 وإمنـا الجنـد، قليلـة الجانـب ضـعيفة تكـن مل التي الروم قوات وبني بينهم الجوالت أول يف النرص تحقيق

إليها الثقة وعودة الفرق عىل فوزها بعد زاهية فرتة تعيش كانت

 قـدرها كأنـه ركابهـا يف الـنرص ومىش والظفـر، الفـوز تعـودت جديـدة روح بث عىل الصديق وعزم

 وكـان بالنرص، تأيت التي الخطط ووضع الهمم، وإثارة األوضاع، تغيري ميكنه من خالد غري يكن ومل املحتوم،

 كتـب رددتهـا التـي السـائرة كلمتـه فـأطلق العسـكرية، وقدرتـه خالد كفاءة يف ثقة الناس أكرث الصديق

الوليد بن بخالد الشيطان وساوس الروم ألنسني الـلـهوالتاريخ

  معـه كانـت التـي قواتـه نصـف ومعـه الشـام إىل يقدم بأن خالد إىل الصديق وبعث

 للجيوش العامة القيادة ويتسلم معه، ومن الجراح بن عبيدة بأيب يلتقي حتى العراق، يف 

  يف وـجـاء علـيـه، أـقـدم مـبـا يـخـربه عبـيـدة أيب إىل الـصـديق كـتـب نفـسـه الوـقـت ويف كلـهـا،
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 عليـك، وليته قد فإين أمره، وأطلع له واسمع تخالفه، فال بالشام، الروم قتالً خالدا وليت قد فإينكتابه 

 الرشـاد سـبل وبـك بنـا الـلــه أراد لك، ليست الحرب يف فطنة له أن ظننت ولكن منه، خري أنك أعلم وأنا

الـلـه ورحمة عليك والسالم

 مـنهــ صـفر مـن( يف بـالعراق الحرية من وخرج الخليفة، ألوامر الوليد بن خالد امتثل

 أجـرأ من واحدة يف الساموة صحراء اجتاز حتى عرج ثم شامالً فسار جندي، آالف تسعة يف)م إبريل

 يفً يوما عرش مثانية يف مرت كيلو ألف من أكرث قطع حيث ًخطرا؛ وأعظمها التاريخ، يف عسكريةال املغامرات

 فالتقيـا بالجابيـة؛ عبيدة أبا أىت حتى سار ثم لدمشق، الرشقي الباب أمام بجيشه نزل حتى مهلكة صحراء

برصى إىل بجيشهام ومضيا

 طلب إىل واضطرتً شديداً حصارا ىبرص وحارص الوليد، بن خالد قيادة تحت كلها الجيوش تجمعت

 األول ربيـع شـهر مـن( يف املسـلمني عـىل الـلـه وفتحها الصلح إىل خالد فأجابها الجزية، ودفع الصلح

هـ مايو من دمـائهم عـىل يؤمنـوا أن عـىلً صـلحا الشـام من فتحت مدينة أول فكانت ،)م 

هاسيدفعون التي الجزية نظري وأوالدهم، وأموالهم

ألجنادين االستعداد
 يف بـات الشـام مستقبل وأن فيه، هذر ال جد األمر أن وأدرك قواته، هرقل استنفر ُبرصى سقوط بعد

 إمرتـه، تحـت طيعـة وتعـود الشـام تسـلم حتى وعتاد، قوة من ميلك ما بكل املسلمون يواجه مل ما خطر

 املحـدودة، قواتـه يف حسـنة بـن لرشحبي حيث برصى إىل بها وبعث الضخمة، القوات من العديد فحشد

 العـرب نصـارى إليه وانضم فلسطني، جنوب من أجنادين إىل ّووجهه ًضخام،ً جيشا ّجهز نفسه الوقت ويف

والشام
 أحـد بحوايلجربين بيت عن يبعد موضع وهي أجنادين، عند أخرى مرة اإلسالمية الجيوش تجمعت

للطرقً مهام ملتقى وكانت ًمرتا، كيلو وثالثني تسع حوايل الرملة وعن ًمرتا، كيلو عرش
 جديـد، نحـو عـىل وترتيبه صنعه وأحسن جندي، ألف )( نحو البالغ جيشه الوليد بن خالد نظم

 بجـيش للقـاء اسـتعدوا الـذين الـروم مع كربى معركة يف الشام يف املسلمني جيوش تجتمع مرة أول فهذه

جندي ألف )(( بلغ كبري
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 وعـىل جبـل، بـن معاذ امليمنة عىل فجعل ومؤخرة؛ ًوقلبا، وميرسة، ميمنة ونظمه جيشه خالد ّشكل

 وأقبـل زيـد، بـن سـعيد الخيـل وعىل الجراح بن عبيدة أبا القلب يف املشاة وعىل عامر، بن سعيد امليرسة

 ويشـد والثبـات، الصـرب عىل ويحثهم القتال، عىل الجند يحرض مكان، يف  يستقر ال الصفوف بني مير خالد

 ومعونته، نرصه ويستنزلن ويسترصخنه ويدعونه الـلـه إىل يبتهلن الجيش خلف النساء وأقام رهم،أز من

الرجال ويحمسن

 كتائب، يف الجيش واصطف الخيل، يليهم املقدمة، يف الرجالة قادته وجعل للقتال، الروم جيش وتهيأ

مقاتل ألف نحو صف كل بلغ حتى صفوفهم ومد

املعركة اشتعال

 خالـد أمـر)م يوليـو مـن=  هــ األوىل جـامدى مـن( يـوم من الفجر صالة وبعد

 عباد الـلـه اتقوالهم يقول جيشه من جمع كل عىل وأقبل الروم، جيش من يقرتبوا حتى ّبالتقدم جنوده

 كإقدام أقدموا ولكن عدوكم، من تهنوا وال أعقابكم، عىل تنكصوا وال الـلـهب كفر من الـلـه يف قاتلوا ،الـلـه

 مـن تـرون مـا يهـولكم وال اآلخـرة، ثواب الـلـه عىل واستوجبتم الدنيا أبيتم فقد كرام، أحرار وأنتم األسد

.فاحملوا حملت أنا إذا الناس أيهاقال ثم وعقابه، رجزه عليهم منزل الـلـه فإن كرثتهم

 كـان التـي السـاعة يوهـ الريـاح، وتهـب الظهـر يصلوا حتى القتال تأخري يرى الوليد بن خالد وكان

 تلـك تحـني حتـىً مـدافعا يقـف أن ذلـك أدى ولو فيها، القتال يحب  وسلم عليه الـلـه صىل الـلـه رسول

الساعة

 بـن معـاذ يقـف حيث امليمنة؛ عىل بالهجوم فبادروا وعتادهم قوتهم وغرتهم بكرثتهم الروم أعجب

 يف امليمنة منً وصرباً ثباتا أقل تكن فلم مليرسةا عىل الكرة فأعادوا أحد، يتزحزح ومل املسلمون فثبت جبل،

 خالـد مـن طالبني املسلمني قادة فتنادى بنبالهم، املسلمني ميطرون فعادوا وردها، الرشسة الهجمة تحمل

 أخـرى، مـرة علـيهم الهجـوم ويعـاودونً ووهنـاً ضعفا باملسلمني الروم يظن ال حتى بالهجوم، يأمرهم أن

  صـادقة حملـة فحملـواالـلــه اسـم عـىل الـلــه رحمكـم أحملـواوقال مني،املسل خيل عىل خالد فأقبل
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 جمـوعهم فاضـطربت العـدو ميزقـون واملشـاة الفرسـان وانطلق عدوهم، أقدام تحت من األرض زلزلت 

قواهم واختلت

 ملـن قـال بجنـوده محالـة ال واوقعـة الهزميـة وأن يـده، مـن خـرج األمـر أن الـروم القائـد رأى فلام

ً يومـا الـدنيا يف رأيـت ماأراه أن أحب ال البئيس يومقال طلبه من تعجبوا فلام بثوب، رأيس لفواحوله

 واستسـلمت الـروم، قـوى فانهـارت بثوبـه، ملفـوف وهـو رأسه املسلمون حز أن لبث وما هذا، من أشد

ًرعبا قلبه وامتأل يده يف أسقط الهزمية أخبار هرقل بلغ وملا للهزمية،

وفداء بطولة

 روح وإظهـار الشـهادة، طلـب يف األمثلـة أروع ورضبـوا حسنا، بالء املسلمون أبىل املعركة هذه ويف

 وبلـغ لـه،ً مشهوداً يوما وكان األزور بن رضار املسلمني من اليوم هذا يف وبرز اللقاء، عند والصرب الجهاد

 بعمـود الروم من أربعة الجليلة يةالصحاب حكيم أم وقتلت ًفارسا، ثالثني الروم فرسان من قلته ما جملة

خيمتها

ًشهيدا املسلمني من واستشهد اآلالف، تجاوزت هائلةً أعدادا  املعركة هذه يف الروم قتىل وبلغ

 بكـر ايب الخليفـة إىل برسـالة الوليـد بـن خالـد بعـث الـنرص، وتحقـق املعركة غبار انقشع أن وبعد

 أيهـا أخـربك فـإين بعد أمافيها وجاء والغنيمة، الظفر من ليهمع الـلـه أفاء وما بالنرص يبرشه الصديق

 صـلبهم، رفعـوا وقـد بأجنـادين، كثـرية جمـة جموعـا لنـا جمعوا وقد واملرشكني، نحن التقينا إنا الصديق

 واثقـني إلـيهم فخرجنـا بالدهـم، مـن يخرجونـا أو يفنون حتى يفرون ال الـلـهب وتقاسموا كتبهم، ونرشوا

 أبـو قرأ فلام ،ألوليائه الصنيع وحسن السيوف، إىل رصنا ثم بالرماح، فطاعناهم ،الـلـه عىل وكلنيمت الـلـهب

بذلك عيني وأقر املسلمني، نرص الذي هلل الحمد وقال بها، فرح الرسالة بكر
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 الريموك معركة

للمعركة التحضري

 يكـن ومل تحـترض الرشقيـة ريةاإلمرباطو كانت عندما ميالدية،( عام الرومان عرش هرقل اعتىل

 عـاىنالشـاملية وإفريقيا اليونان من وأجزاء القسطنطينية املحيطة املنطقة من أكرثً عمليا األرض من لها

 حيـث التـاليني، العقـدين خالل له يبتسم بدأ الحظ أنه إال شتى، ميادين يف الفشل مرارة البداية يف هرقل

 فـارس ودولـة األتـراك وإىل الشـامليني للربابـرة بهزميتـه وذلـك هاعظمت اإلمرباطورية إىل يعيد أن استطاع

كورش بزعامة

 تلك مقدرته عىل والدليلالتنظيمية ملقدرته بل فحسب قتالية ملقدرة نتيجة تكن مل تلك انتصاراته 

 ب،الغـر أقىص يف بالفرجنةً بدءا األمم من أمة عرش اثني من أكرث من جيد روماين جيش إيجاد استطاع إنه

لإلمرباطورية الرشق أقىص يف األرمن، إىل

 اعتـربه طاملـا عـنرص مـن يـأيت الجديـد التهديد ألن السابقات من أشد مرارة ذاق هرقل فإن اآلن أما

 املقـدرة مـن فبـالرغماملنظمـة الحـروب مجـاالت يف وخاصـة قامئـة لـه تقوم لنً متأخراً عنرصا الرومان

 بـاءت الوقـت ذلـك حتـى املسلمني ضد عملياتهم جميع أن إال ومانية،الر للقوات والتعبوية اإلسرتاتيجية

 معركـة يف خالـد عليـه قىض املسلمني، مؤخرة لرضب أجنادين يف لقواتهم حشدهم أن إذالذريع بالفشل

 بالفشل باءواً أيضا املسلمني، نجاحات من دمشق عن للدفاع قواتهم حشدوا عندما كذلك األوىل أجنادين

دمشق حامية إلسناد املتكررة لرومانا محاوالت رغم
(

                                                 
  . الراقدي، املغازي، صفحة 1
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 رشحبيـل أن إال املسلمني، مؤخرة رضب بها قصد وقد بيسان، يف الثابتة التعرضية هرقل مناورة كانت

 إن بـل فحسـب، دمشـق لالسـتعادة محاوالتـه تفشـل مل ذلـك بعدوأحبطها باملرصاد لها كان حسنة بن

 فلسـطني جميـع احتالل إىل أدت التي املتكررة نتصاراتلال املسلمني تحقيق منً أيضا تحطمت دفاعاتهم

حمص حتى شامالً سوريا من األعظم والقسمً تقريبا

 حيـث مـن قـوةبالثـأر لألخـذ متفوقـة قـوة ويهيئ قواته، تنظيم يعيد أن هرقل قرر ذلك، أثر عىل

 االنهزامـات لتحويـل لمني،املسـ عىل القاضية لتكون املعركة وصمم قبل، من لها مثيالً سوريا تر مل الحجم

باهرة انتصارات إىل املتكررة

 ملناورتـه التحضريات هرقل بدأ اإلسالمي، الحصار تحت حمص كانت وبينام ،)م( عام نهاية مع

 كبـري عدد الكبري الجيش هذا إىل انضم وقداإلمرباطورية أنحاء جميع منً لجباً جيشا حشد حيث الكربى

 الجـيش ذلـك حشد الرومان استطاع)م( عام أيار ويف البارزين، الكنيسة الورج والنبالء األمراء من

 وقـد سـوريا، مـن الشـاملية األجـزاء وبعض انطاكية سهول يف مقاتل ألف وخمسني مائة قوامه كان الذي

 والعرب واألرمن والجورجيني واليونان والرومان والفرنجة والسالف الروس من محاربني القوة هذه ضمت

 الجيـوش هـذه قـادة أمـاًتقريبـا ألـف )( منهـا كـل جيوش خمسة يف القوة هذه نظمت حينياملسي

 الغساسـنة ملك األيهم بن وجبلة وتراجان، ي جويجور رويس، أمري وهو قناتري أرمينيا، ملك ماهانفكانوا

 قـاد فقـد قنـاتري أمـا العـرب، املسـيحيني مـن جبلـة وجيش الخلص األرمن من ماهان جيش كانالعرب

 ماهـان ّعـني وقـدوتراجان جويجوري قيادة تحت األوروبيني من وهم البقية ووضعت والسالف الروس

بأكمله اإلمرباطوري للجيش عام كقائد

 العاص بن عمرو مجموعةمجموعات أربع إىل مقسمون املسلمون كان األثناء تلك يف

 ومجموعـة قيسارية، يف ديزي مجموعة األردن، يف حسنة بن رشحبيل مجموعة فلسطني، يف

  املسـلمني لفيـالق الواضـح االنتشـار هـذا أن شـك والوشاملها حمص يف وخالد عبيدة أيب
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 املوقـف هـذاناجحة معركة فخوض فرصة هناك يكون أن دون متفرقني تدمريهم لخطر عرضة يجعلهم 

الغازية القوات تلك إلبادة خطته التنفيذ موضع يضع أن بهرقل حدا

 بهـدف مقاتـل، ألـف( إىل قواتهـا وارتفعـت البحـر مـن قيسـارية دعمـت هرقل، خطة لتنفيذ

 الجـيش بقيـة أمـااآلخـرين القـادة زمالئـه إىل االنضـامم من وحرمانه سفيان أيب بن يزيد قوات تشتيت

التالية الرئيسة الحرب توجيهات حسب له فخطط اإلمرباطوري

-   دمشـق نحـوً رشقـا منهـا يتجـه حيـث بريوت مدينة ىحت الساحيل الطريق عىل قناتري يتحرك 

الشامل يف وخالد عبيدة أيب قوات لعزل

-   لتثبيـت بحـامةً مـارا حمـص إىل املـؤدي املبـارش الطريـق إىل حلـب مـن بقواتـه جبلـة يتقدم 

 املسـيحيني بـالعرب املسـلمني العـرب مجابهـة بذلك هرقل قصد وقد حمص، منطقة يف جبهويا املسلمني

الحديد إىل الحديد يفل وال نوعه إال اليشء يقتل ال لجبلة لقا وكام

-   جنـاح لرضب الغـرب مـن حمـص نحـو ويقـرتب وحلـب، السـاحيل الطريق بني تراجان يتقدم 

الشامل منً جبهويا جبلة يواجهون الذي الوقت نفس يف األيرس، املسلمني

-   موقوتـه برضبـة األميـن، نياملسـلم جنـاح لرضب الرشقي الشامل من حمص جويجوري يهاجم 

تراجان رضبة مع ومتوافقة

-   اإلمرباطورية الجيوش ملجموعة االحتياط ليشكل جبلة جيش خلف ماهان جيش يتقدم

 وعنـدما املوضـوعة، الخطـة حسـب تقدمها الرومانية القوات بدأت)م( عام حزيران أواسط يف

 والرسور دمشـق إىل وصـل الـذي قنـاتري كـذلكتجاربه من تجد مل حمص، إىل جبلة قوات طالئع وصلت

 فكيـف شـاملها، أو دمشـق يف أحـد يجـد مل أنـه إال وتـدمريهم، املسـلمني انسحاب خطوط لقطع يعرتيه

ذلك حدث
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 ألن ذلـكالرومـان الحـرب أرسى خـالل ومـن شـيزار مدينـة يف هرقل تحضريات عن املسلمون علم

 للقـوات تحشـدات أو تحضـريات أيـة عـن بينـة عىل جعلهم مام ممتاز استخبارات نظام أقاموا املسلمني

 وبـذلك نفسـه، الرومـاين الجـيش صـفوف يف يعملـون كانوا عمالءهم فإن الواقع ويفحينها يف الرومانية

 إىل وصـلت التـي التعزيـزات حتـى الرومانيـة، للقـوات ّالتقـدم واتجاهات التحشدات معرفة لهم تسنى

بأول أوالً هاب علم عىل كانوا وقوتها قيسارية

 بعـدً يومـا ظلمـة يزداد األفق أصبح سابقه من أسوأ تقرير وكل السيئة املعلومات تقارير توارد مع

 من وتحقق املصمم الرومان عمليات مفهوم من تحقق الصائبة، االسرتاتيجية بحاستهً خالدا أن إال يوم،

 أفضـل وكانوشيزار حمص طقتيمن يف وخاصة التصور، أو املفهوم ذلك حيال املسلمني موقف خطورة

 كقـوة وحشـده فلسـطني، ومـن سـوريا شـاميل مـن املسلمني قوات سحب هو منطقيا، املتاحة األعامل

 عرينـه الصـحراء عـنً بعيـدا الجـيش هـذا يكون أال ويفضلالرومانية الخطة ملجابهة مرتاصة متكاملة

 القـادة وبقيـة هو وافق الذي عبيدة أيب إىل توصياته خالد قدم ذلك، عىل وبناءاألول وملجئه السابق

 الجابيـة، منطقـة إىل سـوريا شـامل مـن باالنسحاب عبيدة أبو أمر الفور وعىلالسديد الرأي هذا عىل

ً قائـدا وبصفته كذلك، وفلسطني، واألردن سوريا بني تربط التي املواصالت عقدة منطقة يف واقعة وهي

 املحتلـة املنـاطق عـن للـتخيل ويزيـد، حسـنة بن ورشحبيل العاص بن عمرو من كال أمر للقوات،ً عاما

 وخالـد عبيدة أبو كان دمشق، إىل الرومان وصول وقبل وهكذا،الجابية يف القوات بقية إىل واالنضامم

 الحشد مكان إىل طريقها يف املسلمني قوات بقية كانت بينام الجابية، يف تجمعوا قد يزيد قوات وبعض

لهم املخطط املوت فيك بني من أنفسهم سحب كبذل واستطاعوااملنتخب

 أكـرب عنها، التخّيل عند حمص ألهايل عبيدة أبو قدمها التي الكرمية للمعاملة كان

 القائـد ذلـك نفـس يف الكـامن والحقيقـة العـدل نـور وأنـارت أهلهـا، نفـوس يف األثر

 مـن يـةالجز بجمـع قـاموا املسـلمون، قبل من حمص احتالل عند إذ  النبيل، الشجاع

  مقابـل املسـلمني غـري مـن تجمـع معـروف هـو كام الرضيبة وهذه املحليني، السكان
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 يكـون ولـن املدينة يغادرون اآلن املسلمني أن ومبا ولكن)(العسكرية، الخدمة من واستثنائهم حاميتهم 

 مـن قـدموه مـا لهـم وأعاد لألهايل، عام باجتامع عبيدة أبو أمر فلقد ألهلها، الحامية تقديم باستطاعتهم

 بـه قام الذي العمل بنفس يقوموا أن األخرى، األمصار يف القادة بقية إىل كتب بل بذلك، يكتف ومل جزية،

 قبـل مـن تعليامتـه نفـذت وقـد اعتـداء، أي ضـد املـواطنني حامية وهو للجزية الرئييس السبب لسقوط

بعده رمبا أو سبقه جيش أي يف سابقة لها تكن مل رمبا املكرمة هذهبدقة القادة جميع

 بـني اإلسـالمي الجـيش وحجابـات جبلـة جنـد من املؤلفة الرومان الجيش طالئع بني اتصال أول بدأ

 الجـيش عـدد بلـغ والتـي الفاصـلة املعركة أجـل دنـو مـع يزداد عبيدة أبو قلق وأصبحوالجابية دمشق

 الحـرب مجلـس بعقـد أمـر لـذلكومقاتـل ألف )( عىل يزيد ما اإلسالمية املصادر حسب الروماين

أفكار عدة الجلسة خالل طرحممكنة خطة أفضل إىل والتوصل للتشاور

 دعاالرفض كان الرأي هذا نصيب أن إال مواطنها، إىل القوات وتعود العربية، الجزيرة إىل االنسحاب

 أيـة وعـىل الحـارضين، معظـم قبل من الرأي هذا أيد وقد املكان، نفس ويفً فورا بالقتال البدء إىل آخرون

 تلـك يفالقتـال مـن والهـدف باملبـدأً إميانا القتال عىل بالتصميم بل بالحامس يتسم املوقف يكن مل حال

 إال ذكـر عـام يختلـف رأي أن رغـمفقـال رأيه، عن عبيدة أبو سأله أن إىل يستمعً صامتا خالد كان األثناء

 أيهـا أرىأجـاب آرائـه السـتامع عبيدة أبو إرصار ومع للموقف،ً توحيدا األفكار تلك عىل اعرتض لن أنني

 بقيـادة قيسـارية يف ألـف((( هناك وأن سيام غايته، تحقيق عىل العدو يساعد هذا مكاننا أن القائد،

 ًدفاعيـا،ً خطا الريموك وتتخذ خلفك، من أزرع بلدة تضع أن أرى ولذلكلهرقل األكرب االبن قسطنطني

 للمنـاورة مجـاالً سـتهيء أمامـك، املمتـدة السـهول أن كام لكل، التعزيزات رسالإ للخليفة يتسنى حيث

للفرسان جيدة

                                                 
   صفحة - البالذري 1
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 عـىل خالـد ووضـع اللحظـة، تلك منذ التحركات وبدأت اآلراء، بإجامل خالد خطة عىل املوافقة متت

 الئـعبط واصـطدم شـامالً تقـدم الجابيـة، يف يبقـى أن مـن وبـدالًمؤخرة كحرس فارس آالف أربعة رأس

 جعل وبذلكدمشق نحو ترتاجع أخذت التي القوات تلك ّمقدمة عىل الضغط واستطاع الروماين، الجيش

 الدفاعيـة املواقـع يف االنفتـاح مـن املسـلمني، جـيش أمـام املجـال إلفساح تقدمهم، يفً حذرا أكرث الرومان

ذلك من قليلة أيام بعد القوات بقية إىل خالد انضم املنتقاة

 رشقـي شامل الواقعة املنطقة الريموك سهل رشقي جنوب أميال بضعة معسكراتهم سلمونامل أقام

 الرومـان مجابهة إىل يؤدي االنفتاح هذا ّالحاليتني مسكني والشيخ نوى بلدة بني كانت ورمبا النهر

 املكـان ذاهـ ويف مسـكني، الشيخ القنيطرة محور ضد الغريب الشامل ومن أزرع، نحور عىل الشامل من

 تقـع ، هـذه املسـلمني قـوات ميـني عـىل القـوات، بقيـة إىل بقـواتهم يزيـد وعمرو رشحبيل من كل انضم

 شـامل يقـع الـذي الـدروز، جبل وكذلك أزرع رشقي إىل الشامل من متتد والتي الجبلية، الربكانية املنطقة

برصى بلدة ورشقي
(

 قـوات مـع واتصـلواجبلـة بقيـادة الغساسـنة، عتـهطلي ويف الرومـاين، الجيش ّتقدم قليلة، أيام بعد

 قد معسكراتهم كانت حيث الغريب، الشامل من ّالتقدم اتجاه وكان الريموك سهل شاميل السائرة املسلمني

 بعـض عبيـدة أبـو أجرى ذلك، عىل بناءميالً( الرومان معسكر طول بلغالرقاد وادي شامل أقيمت

 إىل الريمـوك مـن متتـد كانـت والتـي الفاصـلة، الجبهة اتجاه مع ليتالءم املسلمني معسكر عىل التعديالت

 األيرس والجنـاح أزرع باتجـاه فكانـت القوات مؤخرة أماالبداية يف خالد اقرتحه ما وهذاالجابية طريق

 األسلحة تفقد إىل خطط، تحضري إىل استطاع من للمعركة، تحضرياتها الجيشان بدأالريموك نهر إىل يستند

األوامر إصدار إىل

                                                 
  . الواقدي، صفحة 1
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 باتبـاع فيهـا يـأمره ماهـان، امللك الرومانية الجيوش قائد إىل هرقل من رسالة وصلت األثناء، تلك يف

 ملباحثـة جويجـوري الجيـوش قـادة أحـد ماهان أرسلالقتال شن قبل للسالم املتاحة الفرص جميع

 حـروبهم يف غنمـوه مـا جميـع أخـذ مقابـل سـوريا، إىل العودة وعدم االنسحاب عليهمً عارضا املسلمني،

 إقنـاعهم يسـتطيع كعريب لعله األيهم، بن جبلة ماهان أرسلًسلبيا كان عبيدة أبو جواب أن إالالسابقة

سابقه من بأفضل يكن مل هذا حظ أن إالبالرشوط

 مـن األكـرب ءالجـز فأرسـلتجنبها ميكن وال حتمية املعركة أن ماهان أيقن الجهود، تلك تفلح مل وملا

 أكـرث واعتـربوا ّوالتسـلح الحركـة خفـاف كانوا املسيحيني العرب وإن سيام قوة باختبار للقيام جبلة جيش

 متـوز منتصف يف ذلك حدثوالتجهيزات ٍباألسلحة املثقلة الجيوش بقية من العملية بتلك للقيام مالءمة

)م(عام اآلخرة جامدى ملصادف ))(،عـىل ووجدهم املسلمني معسكر حون جبلة تقدم للهجرة 

 بقيـادة الفرسـان مـن مجموعـة قامـت حتـى لحظات، إال هي وما أكرث، االقرتاب وأرادوا االستعداد، أهبة

خفيف قتال بعد الخلف إىل فارتدوا وصولهم، قبل مبهاجمتهم املسلول الـلـه سيف

 بـأن االسـتنتاج نسـتطيع أننـا الإ املراجـع، يف يرد مل لسبب شهر ملدة القتال توقف العملية هذه بعد

 التي النتائج من رهبة بدئها عىل يجرأوا مل والرومان املبادرة زمام ألخذ قوي موقف يف يكونوا مل املسلمون

 تلـك أن إال هرقـل، أمـر كـامً سـلام النـزاع إنهاء إمكانية يفً طمعا أو السابقة، املعارك يف املسلمون حققها

 الـيمن من معظمها مقاتل، آالف)(قوامها تعزيزات إليهم وصلت حيث ،املسلمني صالح يف كانت الفرتة

 عليـه الـلــه صـىل الرسـول صـحابة مـن مقاتـل((( ذلك يف مباً ألفا )(املسلمني تعداد وأصبح

 املرشكـني، ضـد األوىل املسـلمني معركة القدامى، بدر محاريب من)(هناك كان هؤالء بني ومن وسلم

 كـام وسـلم عليـه الـلــه صـىل الـلـه رسول عم ابن الزبري بينهم من القوم ّعلية من عدد هناك كان كام

هند وزوجته سفيان أبو كان
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 للمفاوضـة، وفـد إرسـال عبيـدة أبـو مـن فطلـب جعبته، يف للسالم سهم آخر يرمي أن ماهان حاول

 مقاتل لكل ماالً عرض، ما بني من املسلمني عىل ماهان عرضالفرسان من وعدد خالد عىل االختيار ووقع

 أو الجزية أو اإلسالم إما ثالثة، أمور أحد كان خالد جواب لكناملدينة يف الخليفة ذلك يف مبا املسلمني من

 الـرجلني من كال أن إىل املحادثات هذه طبيعة من وبالرغمالثالث املمكن العمل ماهان واختارالسيف

 للمعركـة بالتحضـري اليـوم، ذلـك سحاب الجانبان أمىضقرينهب القدير العسكري إعجابباآلخر أعجب

 إقامـة ذلـك وتبـعوالتجهيـزات األسـلحة وتفقـد أماكنهـا يف والكتائب األلوية وانفتاح أوامر، إصدار من

 لـنفس الجانبني من موجه الحال بطبيعة ذلك وكان عنده من النرص إلعطائهم الـلـه إىل والدعاء الصلوات

وصوره الكون خلق الذي اإلله
(

 أحاطتـه الذي حوران سهول من جزء الريموك سهل تشمل ًسابقا، ذكر كام املعركة منطقة كانت

 الرشقـي الشامل من يسري الذي الرقاد، وادي الغرب إىل يقع حيثوالجنوب الغرب من العميقة الوديان

 ضفافه انحدار يشتد وحيث قوصة،اليا عند بالريموك يلتقي حيث ميل،((( مسافة الغريب الجنوب إىل

 ميكـن التـي البسـيطة الثغـرات مـن عـدد هنـاك كـان ذلـك، مـعالتالقي نقطة من قرب كام وصعوبتها

 اليـوم املـا كفـر بلـدة عنـد تقع مخاضة عرب كانت أخطرها إال منه، العلوي الجزء يف وخاصة اجتيازاها،

بـلـدة مـن يبـدأ اـلـذي الريمـوك، نهـر رىمجـ ـعـىل فيسـتند العمليـات، أخطرـهـا منطقـة جنـوب أمـا 

ًأيضا الرشقي الشامل من يبدأ الذي الحرير نهر فيه يصب حيث)جلني(

 يف يسـتمر هنـاك ومـن الرقـاد، وادي بـه يلتقـي حيـث ميل)(( مسافة وينفرج

 شـامالً السـهل ذلـك يسـتمرطربيـا بحرية جنوب األردن نهر يف يصب حتىً غربا تعرج

 حتـى الرقاد وادي منً تقريبا ميل((( مسافة فيمتدً رشقا أما ًتقريبا، دمشق حتى

   سـاحة يف معلمـني أهم كانوغربيه السهل أوسط عىل املعركة دارتأزرع تالل أسفل

  

                                                 
  .، صفحة  الطربي، الجزء 1
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 باالنحـدارات وتتصـفان قـدم)( إىل ترتفع منهام كل وضفاف والرقاد الريموك نهرا هام العمليات،

 بـني أو قممها يف أو الواديني أسفل يف إما منترشة، القطوع وهذه عمودية،ال الصخرية والقطوع الشديدة،

 أكـرث، الواديني هذين وعورة وتزداد قدم،)(( إىل)(( بني القطوع هذه ارتفاعات وترتاوحذلك

 أميـال ثالثـة مسافة عىل يقع الذي السمن تل فهو الريموك سهل يف معلم أهم أماتالقيهام من قربنا كلام

 املحيطـة، األرض عـن قدم((( يرتفع لكونه املعلم هذا أهمية وتأيت الحالية، نوى بلدة غريب نوبج

 الحتشـاد)الجمـوع( بتـل املعركـة بعـد التـل هـذا سمي أن وكانمتاما الجيدة للمراقبة مجاالً ويهيء

 مـع الجنـوب، إىل الشـامل من بلطف تنحدر منبسطة، أرض السهل بقيةعليه املسلمني جيش من جنود

 يف يصـب حتـىً غرباً جنوبا يتجه الذي)عالن( هو آخر نهري ويخرتقه املتموجة، األرض من ساحات وجود

 الوديـان بصـعوبة لـيس الجـزء هـذا أن إالأجزائـه أصـعب منه أميال خمسة آخر تشكلالريموك وادي

 مثاليـة منطقـة الريمـوك سـهل املنطقـة تلـك اعتبـار ميكـن وباختصارًقوياً مانعا يشكل وال األخرى

الوديان باستثناء والفر والكر للمناورة مجال من تقدمه ملا والفرسان، املشاة الستخدام

 خـط لتشـكيل النظاميـة، األربعـة جيوشـه ونرش ،)عـالن( نهر أمام اإلمرباطورية القوات ماهان فتح

 عـىل جريجـوري جـيش وضـع وقـد ية،الجاب وتل الريموك نهر بني ميل )( مسافة امتد والذي املعركة،

 وإىل تراجـان جـيش إىل أسـند فقد املركز القلب أما األيرس، الجناح عىل قناتري وجيش ، األمين الجناح

 الرومانيـة الفرسان وزعتاملبارشة تراجان قيادة تحت وكالهام ، نفسه ماهان جيش األرمني الجيش

 الخلـف إىل وفرسـانه األمام، يف مشاته وضع الجيوش تلك من جيش وكل األربعة، الجيوش عىل بالتساوي

 ونرش الرومانيـة، للجيـوش الساترة القوات بواجب القيام إليه اسند فقد العريب جبلة جيش أماكاحتياط

 أو الخيـول عىل منقولة جبلة جيش معظم كاناملسلمني مبواجهة املذكور القتال خط أمام ذلك عىل بناء

الجامل

  )( مبعـدل بالسالسـل،ً ألفـا الثالثـني جنـوده بـربط امليمنـة، قائـد يجويجور قام

   نفـس، آخـر إىل القتـال يف والرغبـة الفائقـة الشـجاعة إظهـار عـىل للربهان سوية، رجال 
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 تـوفر القتـال، عـىل الجنـد أقسـم وقـدصفوفهم اخرتاق من أعدائهم فرسان منع هو آخرً غرضا ولتخدم

 عـدد بلـغ وقـد العمـق، وهو التعريض أو الدفاعي القتال مبادئ من هام مبدأ قيقتح الرومانية للجيوش

ًصفا صفوفهم
(

 لـدىً واضـحا أصـبح املباحثات، نتيجة عن عبيدة أبا وأخرب ماهان، مع اجتامعه بعد خالد عاد عندما

 العـريب يشللجـ عـام وكقائـدالوقـوع وشـيكة الفاصـلة املعركة وأنللسيف سيكون الحكم أن الجميع

  العسـكرية، مهارته ال التعبوي إدراكه عىل سيعتمد للمعركة، وإدارته للقتال لقواته تنظيمه فإن اإلسالمي،

 كـأي العـام حسه عىل مبنية القادم املوقف يف للمتغريات فعله ردود وستكون العلم، متام ذلك يعلم وهو

 واإلدراك الـرأي سـداد يكـن مل أضـعاف ةبأربعـ العدو يفوقه حيث كهذا موقف يف لكنه جيد، متزن قائد

ً اسـتعداداً خالـدا أبـدى وقـد القيـادة، من وقديرة خاصة نوعية يتطلب بل املوقف، ملجابهة كافيني العام

 باالستامع وتأمرهم القادة تجمع أن أرى القائد، أيها عبيدة، أليب بقوله املعركة، إدارة لتويل خدماته لعرض

 وإفهامهم القادة طلب يف وأرسل به، ورحب خالد طلب مضمون عبيدة أبو فهم وقدسأقول ملا والطاعة

 وقـد الجميـع ورىض برغبـة خالـد إىل الحقيقيـة القيادة انتقلت وهكذابه يشور مبا خالد إطاعة رضورة

 واكتفـى بـه آمـن الذي العظيم وباملبدأ العظمى للمسؤولية منهً تقديرا رحب صدر بكل عبيدة أبو قبلها

القوات لتلك رمزي كقائد األخرى مسؤولياته ةمببارش هو

 كـامالً الجـيش تعـداد بلـغ وقـدفيلق كل يف وفرسان مشاة كتائب إىل القوات تنظيم إعادة يف خالد بدأ

)(و مشاة ألف)(فارس آالفإىل كاملـة القوة هذه نظمت ))(كتيبـة كـل عـدد تـراوح مشـاة، كتيبـة  

 احتيـاط وتـرك فـارس((( كتيبـة كل كتائب ثالث يف تنظيمهم فأعيد ن،الفرسا أمرمقاتل  -  بني 

ـرك ـه متـح ـارس آالف)( قواـم ـادـف ـب ـق ـان كتاـئ ـل الفرـس ـن ـك ـيسـم ـن ـق ـرية ـب ـيرسة هـب ـن وـم   مرسوف ـب
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 قـبيل، أسـاس عـىل نظمت والتي مشاة، كتائب((( من مؤلف فيلق كل أصبح وبهذاطفيل بن وعامر 

وأقاربه عشريته أبناء مع يقاتل منهم كل وأصبح

 مـن واحـد ميل بعد عىلً يسارا الريموك نهر عىلً مرتكزا ميل،(( طولها جبهة عىل الجيش فتح

 األيرس، الخـارجي الجنـاح عـىل سـفيان، أيب بن يزيد فيلق وضعاليمني من الجابية طريق وعىل بدايته

 كتيبـة القائـدين هـذين مـن لكـ بـأمرة ووضـعاألميـن الخـارجي الجنـاح عـىل العاص بن عمرو وفيلق

 ضـمن مـن كـاناليمـني عـىل رشحبيل وفيلق اليسار، عىل عبيدة أيب فيلق من فتشكل القلب أمافرسان

 املتحـرك، االحتيـاط الحـرس وضـعبكر أيب بن الرحمن وعبد جهل أيب بن عكرمة عبيدة، أيب كتائب قادة

 العـام االحتيـاط شـكلت املتحركـة القـوة هـذهالثالثة الفرسان كتيبة أمامه ووضع املبارش، القلب خلف

 بـن رضار إىل القيـادة توكل املعركة إدارة يف انشغاله حالة ويف العام القائد خالد بأمره وتأمر للجيش

 مـنً خوفا الرومانية، القوات مع التامس إلدامة أمامه حجاب قوات أبرز الفيالق تلك من فيلق كلاألزور

املفاجئ التعرض

 مل أنـه إال فقـط، صـفوف ثالثة منً رقيقاً خطا شكل املسلمني، جيش فإن الرومان جيش مع قارنةبامل

 املتـوفر الرمـاح بجميـع األول الصـف زودالجبهة امتداده طول عىل بالقوات تغط مل فجوات هناك يكن

 مـن هـممعظم وكـان األول الصـف يف منـترشينً أيضا وضعوا فقد السهام رماة أما اإلسالمي الجيش مع

 عنـد العـدو صـفوف يف املمكنـة الخسـائر أكـرب بإيقـاع الرمـاة يقـوم ليك األسلوب، هذه أتبع اليمنيني

للمقاتل الرئييس الفردي السالح تعترب التي  السيوف عىل يعتمد القريب االلتحام

 املعاكسـة، للهجـامت محيل كاحتياط فرسانهم باستخدام الخارجية، األجنحة قادة يقوم ألن خطط

 املتحـرك االحتيـاط أمـاالرومانية الهجامت بفعل الوراء إىل الصفوف تقهقر حالة يف املواقع وإلستعادة

 وتعـرض هـدد جنـاح أي لـدعمً عاماً واحتياطا األوسطني، للفيلقنيً تعبوياً احتياطا فيشكل خالد بقيادة

أخرى مرة املوقف عىل السيطرة إلعادة الزائد، للضغط
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 يصعب وهنا الريموك، نهر عىل القبيل الجناح يستند إذ متشابهني، املتحاربني، الجيشني جناحي كال

 لعمليـات ومعـرض فمفتـوح الشـاميل، الجنـاح أمـا الجيشـني، من ألي التفاف عمليات بأي القيام متاما

 الجـزء املسـلمني، خلف ميتد إذالجيشني مؤخريت طبيعة يف طبوغرافيا االختالف يكن الخطرة االلتفاف

 سـهل للمسـلمني تهيء ّامليزة وهذهالدروز وجبل املتكرسة، أزرع تالل حتى الريموك سهل من رشقيال

 الصـعب الرقـاد وادي فتشـمل الرومـان مـؤخرة مـن الجنـويب الجزء أماموقفهم تردي حالة يف النجاة

 سـوء حالـة يف لكـن القتـال، يف االسـتامتة وبالتايل الرتاجع عدم عىل بالتشجيع هذا يوحي وقداملسلك

 مصـيدة سيشـكل الـوادي هـذا فـإن الشـاميل الطريـق عرب الرتاجع من  متكنهم وعدم القتايل، موقفهم

 يبـدأ عنـدماهجـومهم زخـم وإذابـة الرومـان، هجـامت المتصـاص دفـاعي بقتال وسيبدألهم املوت

االستسالم أو وقتلهم الرقاد، وادي باتجاه الرومان بدفع التعرض،

 إىلً تقريبـا مـوازي خـط عـىل معسـكرات ويف مبارشة، خلفها كتيبة كل رجال لوأطفا نسوة وضع

 الحجـارة، مـن أكـوام وتهيئـة الخيـام، أعمـدة بحمـل وأمـرهن عبيـدة، أبـو بينهن وطافالقتال خط

 للمعركـة ليعـودوا ونسـائهم، بأطفـالهم املنهـزمني مبجابهـة وأمـرهن منهزم، مسلم أي ضد الستخدامها

 وخاطـبالكتائب عىل بالطواف عبيدة، وأبو خالد قام كذلكعملن وهكذا دينهم،و أهلهم عنً دفاعا

 يجابـه مـن وأن ّالـذل، إىل سـيؤديان والجنب الضعف وأن دنت والصرب االمتحان ساعة بأن كتيبة، كل

 مـع سـيكونالـلــه  وأن ،الـلــه مـنً خـريا أعامله عىل وسيجزي كله، الرشف فله بشجاعة السيف تحد

 وأخـذ الجهـاد، عـىل بالحـث واألمئـة اآلخرون القادة قام بينام الصابرين، املؤمنني رسالته ميلحا جنده

 املناسـبة األخـرى اآليات وبعض ،الـلـه بإذن كثرية فئة غلبت قليلة فئة من كم بعدهم يرددون الجميع

املوقف لذلك

 سـنة رجـب مـن الثـاين األسـبوع( م عـام آب مـن الثالـث ٍاألسـبوع يف التالية الليلة حر اشتد

هـ(والتكبـري والتهليـل والـدعاء بالصـالة الليلـة تلـك املسلمون وأمىضبإحـدى يتـذاكرون وأخـذوا 

 قـراءة بـدر معركـة منـذ سـن قد وسلم عليهالـلـه  صىل الرسول وكانالشهادة أو النرص إما الحسنيني

 األفـراد قبـل مـن تـتىل الكرمية اآليات تلك كانت الليلة تلك ويفمعركة أية قبل األنفال سورة من جزء

والجامعات
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 تـتألأل كواكـب كأنهـا عديـدة أميـال بعـد عـىل رؤيتها وميكن املعسكرين يف تشتعل النريان كانت

 سـيجلبه فيام التفكري فإن النشوة، أو املرح بتلك تكن مل حولها من قلوب لكناألرض سطح عىل مرحة

 الرومـان هـؤالء أشـداء مقاتلنيً جميعا كانواقلوبهم من نشوة أو أفواههم من ابتسامة كل أخذ الغد،

 إال صـناديد، أبطـاالً للـوغى أسـودا كـانوا واملسلمني، املسيحيني هؤالء واآلسيويني، واألوروبيني والعرب،

 ّمقدمـة هـي تلـكالغد بعد يروهم لن رمبا الذين ونساءهم أطفالهم يتذكرون أخذواً برشا كانوا أنهم

البرشية تاريخ يف الحاسمة املعارك وإحدى القرن ذلك يف معركة أعظم موكالري ملعركة

املعركة خوض

 أن ومـا قـادتهم، بإمامـة الفجـر صـالة أداء بعد املسلمني فيالق اصطف األول املعركة يوم فجر يف

 وكـانأقـل أو ميل مسافة بينهام تفصل للقتال، مصطفني الجيشان كان حتى اليوم ذلك شمس طلعت

 حطـتالحيـاة يف رمـق آخـر حتـى القتـال وسيكون طاحنة ستكون املعركة هذه أن يعرف جندي كل

 بـالرغمالرباقـة وتجهيزاتها سالحها ّمتدرعة اصطفت التي الرائعة الرومان تشكيالت يف املسلمني جنود

 خريتـني،األ السـنتني خـالل القتاليـة املسـلمني إنجـازات أن إال عددهم، لكرثة بأنفسهم الرومان ثقة من

واالحرتام الحذر بعني اإلسالمي الجند إىل ينظرون جعلتهم

 الجيش قلب من الوغى ساحة إىل جورج اسمه الرومان الجرناالت أحد االنتظار من ساعة بعد برز

 الـذي الوليـد بن خالد عن وسأل العرب، املسيحيني أحد أنه يقال املسلمني جيش قلب باتجاه الروماين

الـلــه  أن صـحيح هـل بالعربيـة، بسؤال جورج بادر حتى خالد منه اقرتب أن وما ال،جذ ملقابلته سارع

 األعـداء وجـه يف سـحب إن السـيف هـذا وأن إيـاه، أعطـاك هـذا وأن لنبـيكم، السامء من سيفا أرسل

   بالقصة، خالد أخربه املسلول؟الـلـه  بسيف تسمى ملاذاجورج سأله كال، خالد إجابةمحالة ال يهزمهم
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خالـد أجابـهتدعوين؟ يشء أي وإىلجورج سأل
 عبـدهً محمـدا وأنالـلــه  إال إلـه ال أن تشـهد بـأن 

الـلـه عند من رسولنا به أىت مبا تؤمن وأن ورسوله،

أستجب؟ مل وإن

حاميتنا تحت وستكون الجزية إذن

لذلك؟ أستجب مل وإذا

بيننا السيف سيكون

اليوم؟ دينكم يتخذ من مكان هو ما

سواسية الجميع أن وهوفقط واحد مكان هناك ديننا يف

 هـذا مـن الحـرية الجميـع متلكـتإسـالمي وأعلـن ديـنكم اآلن أقبل إنني حينذاك، جورج أجابه

 وخالـد الرومـاين القائـد اتجـه عندما حريتهم وزادت البعيدون يسمعها مل التي املحاورة، وتلك االنتظار

 وبعـد(الـلــه رسـول محمـدالـلـه  إال إله ال خالد، بعد جورج كرر وصولهم وعند املسلمني، جيش إىل

 تلـك يف االستشـهاد لـه وقـدر القتـال يفً رائعـا بـالء القائـد هـذا أبـىل املعركـة بـدء مـن قليلة ساعات

الريموك معركة بدء كان وهكذا)املعركة

 لـذلك النتيجـة كانـتكـةللمعر تحيـة كـان ذلك وكأن الجانبني، أبطال بني املبارزة دور جاء واآلن

 الرومـان صـناديد مـن خمسـة يقتـل أن بكـر أيب بـن الـرحمن عبـد اسـتطاع املسلمني، صالح يف اليوم

 أن الرومانيـة للجيـوش العام القائد ماهان رأى وعندها اليوم ذلك منتصف حتى املبارزة استمرت

 عىلً سيئا سيكون املعنوي تأثريال أن بل فحسب، ضباطة أفضل فقدانه يف ليس صالحه، يف ليس املوقف

 الفرسـان مهـارة عـىل تتغلـب بهـا يتمتع التي العددية القوة لعل شاملة مبعركة يقوم أن وحبذجنده

 نفـس يف آمـالً املسـلمني، قـوة الختبـار واسـعة، جبهـة عىل محدود بتعرض القيام قرر لذلكاملسلمني

صفوفهم يف ثغرة أحداث يستطيع أن الوقت

                                                 
  .- املغازي صفحة - الواقدي1
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 هـذه تحركـت الثلـث حوايل لإلمام الرومانيني املشاة من صفوف عرشة تقدم يلبقل ذلك بعد

 رشـقات إىل الصـفوف تلـك تعرضـت السـهام، مرمـى إىل وصلت وحاملا وحذر، ببطء البرشية املوجات

 املسـلمني الجنـد مـن قربـوا حتـى اسـتمر تقدمهم أن إال بها بأس ال خسائر أوقعت السهام من كثيفة

 مـن الرومـاين الهجـوم يكـن ملقريـب قتـال يف الجانبـان والتحم سيوفهم، واستولوا ماحالر رموا الذين

 خربة لديها تكن مل منهم كبرية أعداد هناك وأن سيام بشدة الضغط عىل العزم توفر لعدم مبكان الشدة

 كـان بأن اليوم هذا قتال وصف وميكناملسلمني املحاربني جانب يفً متوفرا كان الذي واالندفاع القتال

ـا ـدلً ثابـت ـدة ومعـت ـع الـش ـروب ـم ـك ـشـمس ـغ ـوم ذـل ـان انفـصـل الـي ـن الجيـش ـادا بعـضـهام ـع  إىل وـع

أكرث الرومان جانب يف كانت أنها إال الجانبني كال يف خفيفة الخسائر وكانتمعسكريهام

 عنـارص وبعـض املسـلمني دوريـات بـني دارت التـي املناوشـات بعـض عدا ما بسالم الليلة مضت

 والتشـجيع للتحيـة النسـوة اسـتقبلهم معسـكراتهم إىل املسـلمني عـودة عند الرومانيني موىتلل اإلنقاذ

 نفـوس يف األثـر أجمـل لـه كـان مـام رؤوسـهن بأغطيـة وأسـلحتهم وجوههم من والدم العرق وملسح

 املسـلمني الجنـد لنفـوس الثقـة مـنً مزيـدا أعطى الروماين الجانب يف الخسائر زيادة أن كام املسلمني

األعداء عىل النرص بإحرازالـلـه  إىل والدعاء القرآن بتالوة الليلة بقية واوأمض

 للقتـال تكتيكـه تغيـري وأراد القادمـة الخطط لبحث حربه، مجلس ماهان استدعى الليلة، تلك يف

 الظـالم سـاعات مسـتغالً التـايل، لليـوم األول الضـوء مـع هجومـه يشـن أن قـرر ذلك عىل بناء الالحق

 قـوة أن إىل باإلضـافةللقتـال التـام التهيـؤ قبـل املسلمني يفاجئ أن أمل عىل القوات، ئةوتهي لتشغيل

 بينام املسلمني جيش قلب عىل بهجوم املركزيان الجيشان يقوماألمس معركة من أكرب ستكون الهجوم

 هباتجـا دفعهـام أو للخلـف املسـلمني جنـاحي لـدحر رئيسـيتني، رضبتني بتوجيه الجناحني جيشا يقوم

 الجنـاح خلـف تقـع مسـيطرة رابيـة عىل رسادقة، بنصف ماهان أمر مسيطر، موقع يف وليكونالقلب

لحاميته الرسادق حول أرمني (( من املؤلف حرسه ووضع لجيوشه األمين
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 ّاملتقدمـة، الطبـول قـرع ملسـامعهم تنـاهي عنـدما التـايل، اليوم فجر صالة يؤدون املسلمون كان

 بغـتالرومـان هجـوم بـدء عـن لإلبـالغ السـاترة القـوات الخارجيـة ملواقـعا جند بعض ووصول

 تلقـت وقـد الليل، أثناءً قويا الساترة القوات منً خطا فتح قد كان خالد أن إال الهجوم، بهذا املسلمون

 مـن الجـيش لبقية كاف وقت توفر حتى الرومان بتأخري املهمة وحققوا الرومان، هجامت القوات تلك

 الرسعـة ذلك، من أكرث إليهم، الطوفان وصول قبل املخصصة القتال مواقع إىل واإلرساع بسالحه، عالتدر

الرومان توقع ما غري عىل اإلسالمية االستعدادات بها متت التي

 القلـب بقـي ولـذلكً مبيتـا هجومـا القلـب عـىل الهجـوم كـان فقـد للمعركة، الرومان خطط كام

 جنـاح فعـىل الرومـاين الجـيش مـن األعنـف الرضبـة تلقيـا الجنـاحني أن إال ًوقويـا،ً متامسكا اإلسالمي

 تحقيق يف بالفشل باء الذي الساليف وجيشه قناتري بالهجوم قام العاص بن عمرو بقيادة األمين املسلمني

 املرة، هذه أفضل حظه يكن ومل جديدة بقوات هجومه وكرر عاد االقتحام، من األوىل املوجه يف مهمته

 األميـن املسـلمني جنـاح تقهر إىل أدى أقوى وبعزميةً أيضا جديدة وبقوات الثالثة للمرة جومهه أن  إال

 بـن عمـرو أمر ذلك عند رشحبيل فيلق باتجاه املسلمني جيش قلب باتجاه آخر وقسم املعسكر باتجاه

 الخلـف إىل السـالف دحـر واستطاع معاكس بهجوم بالقيام فارس  من املكون احتياطه العاص

 السالف ولقيام كافية، ملدة بقوة األرض مسك من يتمكنوا مل أنهم إال بعيدة ملسافات مبطاردتهم قامواو

 معسـكر املشـاة مـع الفرسـان وصـول وحـالًأيضـا املعسكر باتجاه الرتاجع عىل أجربهم مضاد بهجوم

 بكلـامت نهمويهـزئ يرضبـنهم وأخـذن والحجارة باألعمدة املسلامت النساء من بصف قوبلوا املسلمني

 عمليـة يف فيلقـه معظـم توجيه عمرو واستطاع األعداء وراء فاستداروا الصناديد، أولئك كربياء جرحت

والحقد بالغضب مملوءة وثابة بروح قناتري جيش ضد آخر معاكس هجوم

 إليهـا وصـلت التـي السـوء من الدرجة بنفس املسلمني مسرية عىل املوقف يكن مل

 بهجـومهم الرومـان قـام إذ امليمنـة، عـىل حـدث ما يشبه هنا حدث ما لكن ميمنتهم،

  جـيش يف ثغـرة فـتح خاللـه اسـتطاعوا ًعنفـا، أكـرث آخـر بهجـوم قاموا ثم وصده األول
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 اـنـدفاع ولكنـه بـهـا جنـده جريجـوري رـبـط التـي السالـسـل بسـببً بطيئـا ـكـان االنـدفاع أن إال يزيـد،

 فيلـق تراجـع عنيفـة مقاومـة وبعـد دحـروا، نهـمأ إال بفرسانه املعاكس هجومهً أيضا يزيد شنصلب

 وخولـة هنـد مقـدمتهن يف وكانـت عمرو فيلق به جوبه مبا جوبهواً وهنا املسلمني معسكر بات يزيد،

األزور بنت
(

 هامـة ورضبت زوجته هنا فتلقته سفيان أبو هو املخيم إىل يصل مسلم فارس أول أن صدف

 قالـتالـلــه رسـول ضد سيئاتك عن لتكفر شجاعتك وأظهر قتاللل عد حرب؟ ابن يا اين؟ إىلحصانه

 يكـن ومليشء عـىل يلـوي ال املعركـة إىل أدراجـه عـاد زوجتـه برشاسـة سفيان أبو وملعرفةزوجته له

 عـىلً وتصـميامً عنفـا أشـد بـروح املعركـة إىل الجنـد عاد ما ورسعان نصيبه، من بأحسن البقية نصيب

القتال

 التـدخل يشـأ ومل املعركة، يرقب القلب يف خالد كان الجناحني، عىل يدور الرشس القتال كان بينام

 بـدأ عنـدما امليمنـة إىل أوالً اتجهالعام االحتياط استخدام عليهً لزاما ويصبح الظروف، تسوء عندما إال

 العـاص بـن عمـرو بيـنام الجنـب من قناتري جيش خالد وهاجم اندحاره، بعد تعرضه العاص بن عمرو

 عمـرو واستطاع السابقة مواقعهم إىل وعادوا للخلف بالتقهقر الرومان بدأ هنيهة بعدًجبهويا اجمهه

 حينئـذالقادمـة للجولةً استعدادا فيلقه تنظيم يعيد وأخذ فقدها، التي األرض استعادة من العاص بن

 جيش ضد هجومه زيدي أعاد الوقت نفس يف األيرس الجناح تجاه االحتياطية فرسانه بقوة خالد استدار

جبهوي معاكس بهجوم جريجوري

 تهديـد بهـا قصـد بعملية تراجان جيش جبهة ليهاجم األزور بن رضار قيادة تحت فرسان كتيبة خالد أفرز

 االحتياطيـة، القـوة بقيـة رأس عـىل نفسـه هـو قامّاملتقدمة مواقعه من األمين الروماين الجيش جناح انسحاب

  ً وجنبيـاً جبهويـا معاكسـني هجـومني وطـأة تحـت الرومـان تراجـعً أيضـا وهنا يجريجور جيش جناح مبهاجمة

  

                                                 
  . صفحة -  الواقدي 1
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 مبعركة رضار فهاجمه الصفوف ّمقدمة يف وحرسه األخري ورأى تراجان، جبهة رضار هاجم األثناء تلك يف

 خـط إىل لالنسـحاب رضار اضـطر املتزايـد للضـغط نتيجـة أنه إالًرصيعا أثرها عىل تراجان خر قصرية

املسلمني قتال
(

 كـام الخلـف، إىل دحروا قد الرومانيني االلتفاف جيشا كان للمعركة، الثاين اليوم شمس غروب مع

 كـان اليوم هذا خاللاألصلية موقعهام إىل واالنسحاب املسلمني بجيش االتصال قطعا الوسط جيشا أن

 انتهى أن ما ذلك معاألثقل الصدمة تلقى الذي األمين الجناح وبخاصة للغايةً حساسا املسلمني موقف

 إىل قلـبهم وتراجـع الرومـان جنـاحي دحـر بعـد األساسية، مواقعهم إىل املسلمون عاد حتى اليوم ذلك

 خطـط كـام املسلمني جانب من دفاعيا القتال دار حال أية عىلالصباح يف منها انطلقوا التي مواقعهم

 الـروح كانتالعامة الدفاعية اإلجراءات من جزء سوى بها، قاموا التي املعاكسة الهجامت تكن ومل له،

 أنهـم بـل ضـده وصـمودهم رئـييس لهجوم بتعرضهم فقط ليس عالية، اإلسالمي الجيش لدى املعنوية

أرض من فقده ما واستعادوا اليوم ذلك انتهاء مع املبادأة زمام استعادوا

 الـرئييس هجـومهم لفشـل وذلـك املسـلمني، روح ارتفـاع بنفس الروح تكن مل الروماين الجانب يف

 أحـد تراجـان بحياة أودت رضار بها قام التي الجريئة الهجمة ذلك إىل أضف املسلمني، قبل من ودحره

 ذلـك الريمـوك سـهل عـىل تجنـدلوا الـذين القـتىل آالف عـن عـدا الرومـاين، الجيش يف البارزين القادة

 الرومـاين الجـيش رأس عـىل قناتري وعني)ينقور( هو تراجان من بدالً جديداً قائدا ماهان نصباليوم

 األميـن الجـزء وعـىل األميـن املسلمني جناح عىل التايل اليوم يف الرئيسة الرضبة بتوجيه لنيته ذلك ًأيضا،

قلبهم من

ـى ـذا حـت ـت ـه ـل مل الوـق ـة تـص ـا أوج إىل املعرـك ـعقوتـه ـول ـم ـوم دـخ ـث الـي   الثاـل

   خـالل أعـدائهم عـىل الطـوىل اليد فيه للمسلمني وكانً فشيئاً شيئا املعركة لهيب أشتد 

  

                                                 
   صفحة -الجزء/  الطربي1
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 فقـد قنـاتري جـيش أمـاالسابق اليوم يف عانها التي الخسائر لكرثة السالسل جيش يتحرك مل اليوم، هذا

 خلـف ينفـتح الـذي العـام، املسـلمني الحتيـاط تثبيتي كإجراء عبيدة، أيب جبهة ضد محدود بجهد قام

 متخـذين للمسـلمني، األميـن الجنـاح ضـد رضبـتهم فوجهـوا ناألميـ الجناح األرمن أما عبيدة، أيب فيلق

 املوجـه صـدت فقـد باألمس حدث وكامهجومهم دائرة مركز رشحبيل وفيلق عمرو فيلق بني الحدود

 النهـار، منتصف حلول وقبل وهكذا الرومان، جانب يف العددي التفوق ميزان أن إال الهجوم، من األوىل

 املخـيم باتجـاه عمـرو فيلـق وانـدحر ثغـرات عـدة خـالل من سلمنيامل صفوف اخرتاق قناتري استطاع

 النسـوة تلقـتهم أخـرى ومـرةالعنيفة الهجمة لهذه تعرض الذي رشحبيل فيلق من قسم فصل وكذلك

الرومان ومواجهة تفاديهم عىل املسلمني أجرب مام ماضية، وألسنة والحجارة الخيام أعمدة بأسلحتهن،

املعركة أوج

 ضدً هجوما عمرو وشن الرومان، إليقافً ثانياً دفاعياً خطا املندحرة، القوات من كرباأل الجزء شكل

 خالـد تفاجـأ األثنـاء تلـك يفً محـدودا كـان نجاحـه أن إال للخلـف لدحرهم ومشاته، بفرسانه الرومان

 لأنبـ أحـد يـا الوليـد، ابـن يـافقالـت ذهنهـا، يف اختمرت فكرة إليه لتنقل إليه قادمة مسلمة بسيدة

 هـزم إذا أما الجند، ثبت القادة ثبت وإن القتال، يف قادتهم مع يبقون الرجال أن أعلم العرب، شجعان

 أن لهـا وأكـد تلك لنصيحتها بأدب وشكرها النبيلة السيدة تلك خالد شكرجنودهم فسيتبعهم القادة

الـلـه بعون يهزموا لن الجيش هذا قادة

 قناتري جناح ضد ووجهها الخيل عىل املحموله االحتياط بقوةً مركزاً معاكساً هجوما يشن خالد بدأ

 بيـنام األيرس، قنـاتري جنـاح وهـاجم فرسـانه، بكتيبـة العـاص بن عمرو التف الوقت، نفس ويف األمين،

 صـمدوا الرومـان أن إال الهجـوم ذلـك شدة رغم جبهوي معاكس بهجوم رشحبيل ومشاة مشاته قامت

 واسـتعيدت األساسـية، مـواقعهم إىل دحـرهم املسـلمون اسـتطاع الشمس مغيب ومعاألبطال صمود

املسلمني صفوف يفً باهظا كان ذلك مثن ولكن املعركة، بداية يف كانت كام املواقع
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 أثـر مام املسلمني، خسائرً كثريا تفوق خسائر الرومان وتكبد سابقيه، من أقىس اليوم هذا كان لقد

 انتصـارات، أي الرومان القادة يحقق مل املتكررة الهجامت رغم ذإ الروماين، للجيش املعنوية الروح عىل

 يف املوقـف عليـه كان عام حال بأحسن يكونوا مل أنهم كامالهجامت لتلك الباهظة األمثان إىل باإلضافة

 للقتـال، التـايل اليوم خالل بالنجاح ووعدوه ًشديدا،ً توبيخا قادته يوبخ ماهان جعل مام املعركة، بداية

الرابع اليوم للمعركة، حساسية األيام أكرث الواقع يف كان والذي

 وتفقدوا ومشجعني، موجهني املسلمني معسكرات عىل بالتجول الليلة، تلك عبيدة وأبو خالد أمىض

 إىل لـيخىل بليغـة إلصـابة يتعـرض أن املسـلم عـىل القتـال يف باالسـتمرار وأمروهم وواسوهم الجرحى

 وبعـدها الجـراح لتضـميد قليلـة سويعات ميضون اآلخرين املصابني فإن ذلك عدا ما للمعالجة الخلف

والجهاد الرشف ركب إىل يعودون

 اليـوم هو اليوم هذا الرومان  واعترب النتائج، من والرهبة بالتخوف للمعركة الرابع اليوم فجر ّمتيز

 املعركـة أن مـن خالـد تحقـق مثارهـا، تـؤت مل الوقـت ذلـك حتى هجامتهم جميع ألن وذلك الحاسم،

 كبـرية، خسـائر الرومـان تكبيـد أن كـام مصـريها سـتقرر اليوم ذلك عمليات نتائج وأن ذروتها، وصلت

 عمليـات بشـن وذلـك أيـديهم، مـن املبـادرة زمـام أخذ إىل سيؤدي تكبدوها، التي اآلالف إىل باإلضافة

 يف وقعـت فقـد وم،اليـ ذلـك حتـى املسـلمني خسـائر معظـم أمااملسلمني قبل من املعاكسة التعرض

 أعيـد وقـد للقتـال مالمئـني ألفـني سـوى منهم يبق ومل األول، الصف يف املنترشين السهام رماة صفوف

 نتيجـة باملسـلمني لحـق الـذي واإلرهـاق التعـب ذلك إىل يضاففيلق بكل (( مبعدل توزيعهم

عددهم ّلقلة تبديل، دون املستمر القتال

 من خالد بعد يأيت والذي العاص بن عمرو يقوده الذي األمين جناحال عىلً منصبا خالد اهتامم كان

 كفـؤ مـن أكـرث جعلـه مـام العـرب، بني بها امتاز التي الدهاء صفة إىل باإلضافة القتالية، املقدرة حيث

الرومان جرناالت ملواجهة

  جبهــة نصــف عــىل هجــوم بشــن الرابــع، اليــوم عمليــات بــدء ماهــان قــرر

   الـوراء، إىل النصـف ذلك دفع وبعد السابق، اليوم يف فعل كام ،األمين اإلسالمي الجيش 
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 جبهـة وهـاجم واألرمنـي، السـاليف بجيشـه قنـاتري الجرنال تقدملتدمريه األيرس النصف مبهاجمة يقوم

 ملسافة ليس ولكن للوراء عمرو فيلق دفع إىل الهجمة هذه أدتحسنة بن ورشحبيل العاص بن عمرو

 يف وعملـوا سـيوفهم واسـتلوا وفيلقـه عمـرو توقفباملرصاد لهم تهيأن اللوايت النساء من رهبة طويلة

 الجـيش هاجمهـا فقـد رشحبيـل، جبهـة أمـااليـوم ذلـك يف كبـرية خسائر تكبدوا الذين السالف رقاب

 عـىل اآلخرين أجرب مام املسلمني، صفوف يف خرق أخطر إحداث واستطاعجبلة بجيشً مسندا األرمني

 خالـد تحقـق هناللخلف دحرهم يف ينجح مل لكنه ذلك، يف نجح وتأخري إعاقة بعملية للخلف التقهقر

الخرق هذا ضد االحتياط تدخل رضورة من

 هـذه يف احتياطه ألن واحد آن يف الجبهة طول عىل بقوة الرومان هجوم يكون أن خالد خيش لقد

 ففـي املسـلمني، صـفوف يف العـدو يحققهـا أن ميكن التي الثغرات جميع مجابهة عىل قادر غري الحالة

 الجنـاح وعـىل العـدو قـوات برضبـة الجنـاحني، عىل املوقف استعادة خالد استطاع للقتال الثاين اليوم

 عمـرو موقـف تضعضع رأى وعندما ذلك عىل بناء األيرس الجناح إىل استدار انهار، إذا حتى أوالً، األمين

 عندما وهكذااألمين الرومان جناح عىل تخريبي هجوم بعملية بالقيام ويزيد، عبيدة أبا أمر ورشحبيل

جويجوري وجيش قورين جيش مع ملتحمني الفيلقان كان االنتصاف عىل النهار قارب

 ميمنتـه، عـىل النجاحـات بعـض حققـوا الذي األرمن رضب قرر ميرسته، عىل خالد اطأمن أن بعد

 تحت الثاين الجزء وأبقى هبرية، بن قيس يادةق تحت األول متوازنني، جزئني إىل االحتياطية قوته وقسم

 الشـاميل الجنـاح ضـد وبـرز رشحبيـل، فيلـق خلـف والتـف بقوتـهً مرسعـا تقدم الحال ويف هو قيادته

ـي، للـجـيش ـا األرمـن ـي الـجـيش ـضـد معاكـسـة هـجـامت (( تـشـكل وهـن  املـسـيحيني وـجـيش األرمـن

الوسط من ورشحبيل الجنوب من فقيس الشامل من خالدالعرب

 قـوات تقهقـرات عـن اسـفر املعركـة، ساحة من القاطع هذا يف مرير قتال ارد

 أن إال كبـرية خسـائر وراءهـم تـاركني السـابقة، مـواقعهم إىل وصـوال حتـى األرمن

  يتقهقـرون األرمـن كـان عنـدماجبلـة جـيش صـفوف بـني وقعت األكرب الخسائر
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 األميـن جنـاحهم النكشاف بزمالئهم والحق ما رسعان الذين السالف إىل العاص بن عمرو تحول فزعني، 

األمين تراجع بسبب
(

 يفالصـباح يف كانـت كـام استعيدت قد اليوم ذلك مساء مع ورشحبيل عمرو مواقع تكون وبهذا 

 أن املوقـف حراجـة يف زاد ومـام للمسـلمني، األيرس الجنـاح عـىل أشـده عىل القتال كان الوقت، نفس

 عـىل يحصـال أن ويزيـد عبيـدة أليب َيتسن ومل األمين، الجناح عىل شغلا اإلسالمي العام االحتياط جميع

 أن إال العـدو، مواقـع يف وتعمقـا عمليـاتهام بـدءا عنـدما حلـيفهام النجـاح كان ذلك معمنه دعم أي

 مـن مؤلفـة بـآالف املعركـة ساحة امطروا الذي الرومان السهام رماة من منيع بسد اصطدما جيشاهام

ـي الـسـهام ـت والـت ـد كاـن ـدى أبـع ـن ـم ـواس ـم ـام املـسـلمني، أـق ـع ـم ـرية إـصـابات أوـق ـني كـث  ـصـفوف ـب

 كـانسفيان أبو كان بينهم ومن عيونهم، إحدى فقدوا مسلم( اإلصابات تلك بني ومناملسلمني

 سـهام تـأثري مـنً تخلصـا الرتاجع عىل األيرس جناحهم أجرب مام للمسلمني، يوم أسوأ هوً حقا اليوم هذا

الفيلقني قائدي من وبأمر الرومان

 الفـوز، اسـتمثار ارادوا األيرس املسـلمني بجناح حل ما رأوا أن وبعد الرومان، والقادة ماهان أن إال

 الجنـاح بفيلقـي الرومـاين األميـن الجنـاح جيشـا التحكم وهكذا الجناح، ذلك ضد ّالتعرض يف فاستمروا

 التـي عكرمـة كتيبـة عـدا مـااملسـلمني جانـب مـن الرتاجـع من مزيد إىل ذلك أدى للمسلمني، األيرس

 نادى ، بجيشه حل ما الشجاع القائد هذ رأى عندمااأليرس عبيدة أيب جناح عىل تعمل وكانت صمدت

 الجـيش عـىل وانقضـوا الهـالك، ميـني وأقسـموا مقاتـل) ( منـه فتقدم املوت، قسم ألداء األبطال،

قاتلة بجروح عمرو وابنه عكرمة ةإصاب عن ذلك أسفر وقد الجائعة، كالذئاب الروماين

 نسـاءهم ألن ذلك املسلمني معسكر إىل تراجعهام أثناء وزيد عبيدة أيب فيلقا يصل مل

   الشـهادة، طلـب يف للـترشف السـيوف مـنهن كبري قسم حمل وقد املعركة إىل هرعن قد
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 مسـتقبل عـىلً وتـأثريا حساسـية املراحـل أشـد هـي املعركـة، مـن املرحلة هذه أن عرفن النساء، حتى

 ظـأم إلرواء والعقـاقري وباملياه الرومان ملقاتلة واألعمدة بالسيوف تسلحن وقد النسوة تقدمتالقتال

 تخطـني وقـد حكـيم، وأم الزبري، وزوجة األزور، بنت خولة النسوة أولئك بني من ومعالجتهم املسلمني

 أن ذلـك ًجذريا، املعركة مجرى ولتح إىل كله، ذلك أدى وقد القتايل، األول املسلمني صف إىل الصفوف

 إىل تحولـوا أمـامهم، الحـاالت بعـض يف بـل معهم، جنب إىلً جنبا يقاتلن نساءهم رأوا عندما املسلمني

 بـل املنـاورة، وال لالسـرتاتيجية دور يبق ومل والخناجر، السيوف مستخدمني الرومان مع والتحموا أسود

 مدى وبرزالسالح استخدام يف واملهارة والشجاعة لصربا المتحان الفردي، الجهد يتطلب املوقف أصبح

 كجنـودهم، فـردي بقتـال القـادة وانشـغل بالنابـل الحابـل واختلـف والهـدف، بالعقيدة اإلميان عمق

 سـلم أن نـدر إذ ًنسـبيا، منهم بأقل املسلمني نصيب يكن ومل فادحة، بخسائر السابقة املعركة ووصلت

 القتـال، إليهـا وصـلت التـي للنتيجـة جذلـة كانـت قلوبهم لكن ليوم،ا ذلك يف إصابة أي من املقاتلون

 أن عـرف الـذي خالـد هـو جـذالً أكرثهم كانالهالك إىل بهم يؤدي كاد الذي الروماين االنتصار وأفشال

((مناالً أكرث أصبح املسلمني نجاح وأن فاتت قد الخطر ساعة

 يف واإلطعام، واملعالجة التنظيم إلعادة قعهمموا إىل الجمع انرصف الليل، وسكون الظالم حلول مع

 جلـس للمسلمني، العام القائد الوليد بن خالد جلس األيرس عبيدة أيب فيلق قاطع ركن ويف األثناء، تلك

 سـكرات مـن يعانيـان عمـرو، ابنـه رأس الثانية وعىل عكرمة رأس إحداهام عىل وضع وقد ركبتيه عىل

 ويـبرشهام ويواسـيهام وابنـه األب فـم يف ماء قطرات يسكب ألخرىوا الفينة بن وخالداألخرية املوت

 روحـيهام أسـلام حتـى مـرت حزينـة لحظـات إال هـي ومـاوالصـالحني الشـهداء مـأوى الجنـة بأريج

الـلـه  صىل محمد ونبيهالـلـه  سيف الحبيب، الشجاع قائدهم يدي بني وجل، عز بارئهام إىل الطاهرتني

الظاملني الطغاة دض استاله اللذان وسلم عليه
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 الجـراح أثخنـتهم رجـال عـىل التعبـري هـذا اسـتخدامً مجـازا أسـتطعنا إن بسالم، الليلة تلك مرت

 عـىل بجـوالت ليقومـوا الضـباط مـنً وعـددا القادة أحد يعني عبيدة أبو كان ما عادةالقتال وأرهقهم

 يعمل أن يشأن مل الرحيم، ولقلبه يلةالل تلك يف أنه إال والرتقب، التهيؤ من للتأكيد والخفارات الوحدات

 بواجبـات بالقيـام وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول أصحاب من رهط يرافقه نفسه، هو قام بل ذلك

 بيـنهم ومـن العمـل، بـنفس يقومـون اآلخرين القادة رأى إذ تخوفاته تالشت ما ورسعان الخفر، ضابط

كزوجهاً جوادا ممتطية ترافقه كانت التي وزوجته الزبري

 مل الجنـد ولكـن الخـامس، اليـوم صـباح تباشـري ظهـور مع القتالية مواقعهام يف الجيشان اصطف

 مـن يعـاين لـه زمـيالً جريح غري جندي كل بجانب ألن ذلك يشء، يف واليقظة النشاط من بحالة يكونوا

 عـىل تـدل ركـةح أي ظهـور لعـدم واحتـار الرومـاين، الجيش باتجاه النظر خالد أمعنواإلرهاق اآلالم

 ذلـك كـاناملسـلمني نحـوً متجهـا الرومـان أحد الصفوف تقدم قليلة ساعات وبعد القتال، أو التعرض

 أعـاد خالـد أن إال عبيـدة، أبـو لـدى الفكرة طابت وقد أيام، لعدة هدنة عقد يعرض ماهان من رسوالً

 أعيـد مكانـه، يف حدسـه وكان تالشت، قد الرومان لدى القتال رغبة أن خالد حدس كانسلبي بجواب

ًتقريبا فارس آالف( إىل عددها وصل متكاملة واحدة بقوة الفرسان كتائب تجميع

 ٍاألسـبوع( م عـام آب مـن الرابـع ٍاألسـبوعً ناصـعاً صـافيا للمعركة السادس اليوم فجر بزغ

 لهـم رسمتها التي الخطة، مهام تحقيق يف أمل وكلهم املسلمون تهيأ وقد)هـ عام رجب من الثالث

 أو الشـجاعة تنقصـهم مل ولكـن أمـالً أقل كانوا الذين املرتاصة، الرومان صفوف أمامهم وامتدت قادتها

لقتال متبقية رغبة

 حتـى حـوران سهول عىل الذهبية أشعتها وبسطت الدروز، جبل فوق من الشمس ارتفعت أن ما

 قتـل ومهمتـه القائد هذا قدم اطورياإلمرب الجيش قلب من السالسل جيش رأس عىل جريجوري تقدم

 بالـذات وطلـب صـوته، بأعىل للمبارزة نادى حتى وصل أن مامعنوياتهم عىل والتأثري املسلمني، قائد

  عن اشتهر ملا بالعدول، عليه القادة وبقية خالد الحاح رغم عبيدة أبو اندفع ما ورسعاناملسلمني قائد
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 ممتطيـني وهام القائدين بني بالسيوف املبارزة بدأتممتازة قتالية ومهارة فائقة، قوة من جريجوري 

 جريجـوري انكفـا حتى لحظات إال هي وما السيوف، مبارزة يف لرباعتهام الجميع أذهال وقد جواديهام،

 مـن كـان فام به، اللحاق يف صعوبة يجد مل الذي عبيدة، أبو وتبعه ًمرسعا، الرومان جيش باتجاهً عائدا

 إال قاتلـة، تكـون أن كـادت بسيفه رضبة ّوجه أنه  إال البارعة، املناورة بتلكً عمدا قام الذي جريجوري

 األرض إىلً مرتنحـا فجندلـه جريجـوري، عنق أسفل إىل مامثلة رضبة ووجه برسعة تفادها عبيدة أبا أن

والنرص بالفخارً مزهوا املسلمني صف إىل عبيدة أبو بعدها عاد بدمائه يتخبط

 االحتياطيـة القـوة املسـلمني فرسان نحو بحصانه خالد أرسع املبارزة، من يدةعب أيب عودة حال

ـذين ـانوا اـل ـزون ـك ـف يتمرـك ـق خـل ـرو فيـل ـن عـم ـاص ـب ـى الـع ـارة وأعـط ـالق إىل اإلـش ـلمني فـي  املـس

 الفرسـان أمـا الرومانيـة، الجبهـة مـع املسـلمني ومـيرسة قلب واشتبك لألمام املسلمون ّتقدمبالهجوم

 وتثبيـت ملشـاغلة فرسـان كتيبة خالد أفرز هناك ومن الشاميل، الرومان ميرسة جناح ةمبهاجم فأرسعوا

 نفـس يف الرومـاين، األيرس الجنـاح عـىل قويـة بهجمـة القـوة بقية ووجه امليرسة، لتلك الرومان فرسان

 إال شـجاعة، مقاومـة السالف أبدىًجبهويا السالف الرومان ميرسة مبهاجمة عمرو به قام الذي الوقت

 تقهقـرهم إىل أدى ذلـك كل الرومان فرسان بقية من إسنادهم وعدم وعمرو خالد رضبات تحت أنهم

األرمن الروماين الجيش قلب باتجاه للخلف،

 األرمـن جنـاح وهـاجم اليسار باتجاه بضغطه عمرو استمر للرومان، األيرس الجناح تحطم أن بعد

 اتجـه األثنـاء، تلـك يفإلـيهم املكسورين لسالفا وصول حال الفوىض به دبت الذي املكشوف، األيرس

 مسـلمة فرسـان كتيبة قبل من ثبتوا الذينً أيضا الرومان فرسان مع واشتبك اليسار، نحو بفرسانه خالد

ذكر أن سبق كام الهجوم بداية يف خالد أفرزها التي

 جبهـة ملهاجمـة وفيلقـه رشحبيل بتقدم املسلمني، تعرض من الثانية املرحلة بدأت

  جنـاحيهم يهـاجم العـاص بـن عمـرو فيـه كـان الـذي الوقـت نفس يف األرمني الجيش
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 تحول والذي التقهقر، عىل أجربهم مام بشدة الرومان فرسان ضد هجومه يف فاستمر خالد أما األيرس، 

 األمـرين وعانوا القتال ملوا لقد بأرواحهم النجاة طالبني الشامل، باتجاه هزمية إىل الوقت بعض بعد

همن

 يشـغل والتـي الرومانيـة املعركـة سـاحة عـزل هـوالبارعة املناورة تلك من خالد قصد كان لقد 

املعارك سري تغيري يفً حاسام عامالً يعتربون الذين الفرسان من عزلها املشاة، معظمها

 الجـيش قلـب خلـف متكاملـة كقـوة الفرسـان بحشـد أمر امليرسة، بفرسان حل ما هامان رآى ملا

 مـا رسعـانً قصـريا كـان الوقـت أن إال املفقـودة، املواقـع احتالل وإعادة معاكس هجوم لشن ،الروماين

 حركـة األخـف املسـلمني فرسان قبل من وجانبي جبهوي هجوم إىل تكاملها وقبل القوة هذه تعرضت

 انماهـ معهـا آخـذًة الشـامل باتجـاه األدبـار تـويل هنيهـات بعـد جعلها مام املناورة، يف مرونة واألكرث

 وكـان ماهان رأسهم عىل ألف( بهروب املشاة عزلت وهكذالحظات قبل صمودها وراعي قائدها

اإلمرباطوري الجيش يف النظاميني الفرسان من معظمهم

 بهـام قـام اقتحـام محاولتي ورغم رشاسة بكل ورشحبيل عمرو يقاومون األرمن كان األثناء تلك يف

 رعايـا وأمهـر أشجع من كانوا الذين ِاألشداء األرمن محاريب عىلً ريباغ هذا يكن ومل اآلن، حتى القائدان

 تثبيـت كـان دورهـم ولكن الرومان جبهة يهاجمونً أيضا ويزيد عبيدة أبو كان الرومانية، اإلمرباطورية

جريجوري بقيادة السالسل وجيش قورين جيش تثبيت أي فقط الجبهة تلك

األرمني الجيش مؤخرة عىل التايل هجومه شن ،الرومان الفرسان أمر خالد انهى أن بعد

 السـالمة يطلبوا أن إال لألرمن يبق مل جهات، ثالث من مهاجمتهم وبعد العصيب املوقف هذا ويف

خالد املسلمني قائد له خطط ما وهذا الغريب، الجنويب االتجاه يف
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 باتجـاه الجميـع هـرب السـالف بقايـا مـع فوضوية بطريقة حابهوانس األرمني الجيش انهيار بعد

 ـبـدأوا وـمـؤخرتهم، األيرس جـنـاحهم يف ـحـل ـمـا رأوا فعـنـدما الروـمـاين الـجـيش بقـيـة أـمـاالرـقـاد وادي

 تقهقـر يف الرومانيـة املشـاة كانـت حتـى اليـوم ذلك نهار انتهى أن ماالغرب باتجاه منظم بانسحاب

 فرسـان أمـاواتـزان نظام بكل ينسحب كان اآلخر والبعض عليه، سيطري الفزع كان بعضها وانسحاب،

 يف تـأخرهم من بالرغم املنسحبني أمام الطريق لقطع الرومان الجيش شامل من تقدموا فقد املسلمني،

مر كام بالهروب واألرمن السالف من آالف أمام املجال َأفسح مام اإلجراء، هذا

 الجـيش وبـني بيـنهم ممكنة فاصلة مسافة أطول عىل حصولال هو املنسحبني الرومان هدف كان

 اتجـه املسـلمني، فرسـان قبـل مـن سـد الشاميل الهروب طريق بأن ولعلمهم أرواحهم إلنقاذ اإلسالمي،

 معروفـة مخاضـة باتجـاه جنـودهم يتقدمون القادة وكان الرقاد، وادي يعرتضهم حيثً غربا معظمهم

 الجهـة مـن الـوادي ذلـك إىل النـزول طريـق كانتًنسبيا يدةالج الطرق تتوفر وحيث النهر ذلك عىل

ً خطـراً مضـيقا وتشـكلً متاما صعبة فهي له الغربية الضفة قمة أما العبور، وكذلكً نسبيا سهلة الرشقية

أضعافا تفوقها كبرية قوة وجه يف تقف أن الشجعان من ّثلة ويكفي

 الغربيـة الضـفة قمـة عنـد فوجئـت ما رسعان متهممقد أن إال للغرب، النهر عبور كبرية أعداد استطاعت

 ذلـك الصـدر، عـاري يافع محارب يتقدمهم للقتال، ومتحفزين سيوفهم مستلني املسلمني من مجموعة بوجود

 التفـاف بعمليـة للقيام السابقة الليلة يف فارس(( رأس عىل خالد أرسله قد كان الذي األزور، بن رضار هو

 السـتقبال مهيئني وكانوا إليه، املشار املضيق ذلك عىل قواتهم، خلف ّوالتقدم ومان،الر ميرسة شامل من واسعة

 مجموعـة بدأت حتى الروم فلول ّمقدمة دنت أن ومامأخذ كل والتعب الخوف منهم أخذ الذين الروم فلول

  تسـبب مجموعـة وكـل الخلـف، إىل الفلـول تلـك تسـاقط إىل أدى مام ودحرجةً رميا بالحجارة متطرهم رضار
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 والرصاخ واألنـني بالصـياحً مقرونـا الـوادي أسـفل إىل متجـه برشي انهيـار وكأنـه بعـدها ما سقوط يف 

والعويل
(

 طريـق وهي رضار، كتيبة عىل للقضاء املناورة ولصعوبة مبقدمتهم، حل ما الرومان القادة رأى وملا

 املسـلمني فيـالق ضـد أنفسـهم عـن عالـدفا سـوى خيار لهم يكن مل أمامهم، والوحيد األمني االنسحاب

 وادي حافـة عـىل ميينـه يسـتند دفاعيـاً موقعـا الرشقيـة الضفة قمة من فاتخذوا الرشق، من املهاجمة

الكامشة فيك بني ووقعوا الرقاد، وادي إىل وظهره الريموك

 لتـيا الرومـان مـن الثالثة املرحلة بدأت القتال، من السادس اليوم ظهر بعد ما ساعات يف وهكذا

) ( يقـارب بعـدد مرتابطـة دائـرة نصف شكل عىل اآلن املسلمون تقدماملعركة بداية يف احتشدت

 إلظهـار للفرد الدور وبقي للقتال املثايل املوقف هذا إىل جنده أوصل الذي القائد دور انتهى وهنا ًألفا،

 كبقيـة فـرديني حـاربنيم إىل وتحولـوا سـيوفهم القـادة اسـتل وهكـذا الفـردي القتـال يف وبراعته قوته

 الرمـاح وقعقعـة السـيوف رصيـر الجـو وسـاد الرشسـة فريستها عىل الصحراء أسود وأطبقت جندهم،

 الرومـان جـيش لفلول املجزرة وبدأتالرومان من والعويل والولولة املسلمني قبل من الحرب وصياح

 وقـوع إىل ذلـك أدى جعهم،وتـرا الرومـان وهلع انحدارها وشدة األرض لصعوبةً ونظرا الوادي ذلك يف

 صـفوفهم وضـغط الـوادي قعـر باتجـاه وتـدحرجهم البرشيـة كتلهم تالصق نتيجة بينهم كبرية خسائر

 حتـى أخـرى بعـد موجـة الـوادي باتجاه تتهاوى البرشية األمواج أخذت وهكذاالخلفية عىل األمامية

القتال من باملزيد تسمح ال عدمية الرؤيا وأصبحت سدوله الليل أرخى
(

ـذا ـت وهـك ـة انتـه ـوك معرـك ـم الريـم ـه نرص أعـظ ـد حقـق ـن خاـل ـد ـب    ـسـيف الولـي

 ويحصـدون شهداءهم يدفنون املسلمون كان بينام التايل، اليوم صباح يف املسلولالـلـه 

   دمـشـق طرـيـق ـعـىل ملاـهـان مـطـارده بعملـيـة فرـسـانه رأس ـعـىل خاـلـد ـقـام الغـنـائم،

  

                                                 
  .، البالذري، صفحةت  صفحة -الجزء الثالث /   الطربي1

  .، صفحة ي، الجزء  الطرب2
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 يقـوم نأ يتوقـع مل أنـه كـام دمشـق، نحو مهل عىل يسري ماهان كان جيشه، أبيد القلب، كسري وكقائد

 املنسـحبة، ماهان قوات مبؤخرة وفرسانه خالد اتصل ما رسعان ولكن الرسعة، بتلك مبطاردته املسلمون

 أرمينيـا، ملك منية فكان األمر، ليستطلع املؤخرة إىل الرجوع عىل ماهان أجرب مام الفور، عىل وهاجمها

تفهح إىل قادته الرشقية الرومانية اإلمرباطورية للجيوش العام والقائد

 صـغرية جامعـات الـروم فرسـان تفرق موته وبعداملسلمني فرسان أحد يدي عىل قتله ّتم وهكذا

 التـي دمشق إىل خالد ّتقدم املسلمني قبضة من لإلفالت والغرب الشامل باتجاه ألرواحها النجاة تطلب

 سهل يف الجيش يةبق إىل وانضم عاد ثم ذلك، فوعدهم معه السابقة باالتفاقية وافتخار بزهو استقبلته

الريموك

 الحكـم انتهـاء إىل وأدت الرشقيـة الرومانيـة اإلمرباطوريـة بهـا هزميـة أسوأ الريموك معركة كانت

 القسـطنطينية إىل الـرب بطريـق انطاكيا من شهر بعد هرقل غادرها حيث األبد، إىل سوريا عىل الروماين

 لقـاء الً وداعـا الجميلـة سـوريا ياً وداعا شهريال بوداعه الحزن، ويعرصهً دما ينزف وقلبه سورياً مودعا

بعده

 العسـكرية والعـرب بالـدروس غنية الريموك معركة تعترب العسكرية العمليات أمثلة من جيد كمثل

ـد ـملت لـق ـك ـش ـة تـل ـدة املعرـك ـكال ـع ـاورات أـش ـة  للمـن ـل التعبوـي ـة مـث ـادم معرـك ـادم أو التـص    التـص

 هجـامت شـملت كـذلكللهجـامت بعنـاد والتصـدي ساملعـاك والهجوم الجبهوي واالخرتاق الجبهوي

 التـي الدفاعيـة املرحلة خالل واكتفاؤه خالد ثباتوالتفاف إحاطة ومناورات خلفية وهجامت جانبية،

 الـدفاعي التعبـوي التـوازن اسـتعادة إىل منهـا هـدف محدودة معاكسة بهجامت ايام، أربعة استمرت

 أن مـن تأكـد أن بعـد إال العام تعرضه بشن يقم وملً يجياتدر الرومان قوة امتصاص إىل كله ذلك وأدى

 اليـوم يف وذلـك النتـائج أفضـل عـىل أدى مـام ضعيف، وموقف حرجة مرحلة إىل وصوال فعالً الرومان

 ولكـن طيـا، القلـب باتجـاه الجوانب من الرومانية الجيوش خالد طوى اليوم هذا خاللللقتال األخري

  يف مشـاتهم جعـل مـام املعركـة مـن وأخرجهـا الفرسـان فيـه كـةاملتحر القـوة عـزل بعـد ّتم ذلك
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 جميـع احتالل يف املعركة تلك فوز الستثامر التدمريي، بهجومه بعدها بدأ ًوضعفا، حراجة أشد موقف 

 ومطرقـة الرقـاد وادي سـندان بـني الرومـاين الجـيش سـحق وهكـذاجـدي لقتال التعرض دون سوريا

رجعة غري إىل التاريخ رياح ذرته رماد إىل وتحول املسلمني
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 ّالقادسية معركة

 معركـة كانـت فقـد سـوريا، يف الـروم ضد للحرب بالنسبة الفاصلة هي الريموك معركة كانت كام

 يف املعركـة هـذه قـررت لقـد الفارسـية، اإلمرباطورية ضد للحرب بالنسبة فاصلة األخرى هي القادسية

 ورفعـت أركانهـا وحطمـت بنيانهـا فقوضـت)فارس( الرشق يف إمرباطورية ربأك مصري أيام أربعة خالل

 عرص خامتـة ألنهـا التـاريخ عـرب تكـون بـأن جـديرة املعركـة تلـك كانت لقدإيوانها فوق العرب أعالم

 فغـريت عجـزت مملكـة أنقـاض عىل املجيدة اإلسالمية الدولة وهي إال فتية دولة رفعت عرص وفاتحة

 وحسـن بحنكته استطاع الذي وقاص أيب بن سعد الفذ القائد عبقرية ّتجلت وفيهاالقديم الرشق وجه

فارس بالد يف اإلسالمية الدولة أقدام يثبت أن للقوات إدارته

العام املوقف

 قاضـية الرضبـة تكـن ومل الفـرس دولة بتدويخ قام أنه العراق عىل الوليد بن خالد حملة يف ذكرنا

جيشها ومنعة وقوة السالح ووفرة مواردها لكرثة ةعظيم دولة كانت ألنها ففرس

 الـروم دولـة ملنازلـة خالـد سفر بعد العراق يف املفتوحة البالد أمور الشيباين حارثة بن املثنى توىل

 يهـددهم الـذي والخطـر بالدهـم يف خالـد فتوحـات إىل الفـرس تنبـهالريموك معركة يفً سابقا ّمر كام

 العـرب ملبـادرة يسـتعدون وأخـذوا الـداخل يف تنظـيم وأعدوا صفوفهم اووحدو التدابري كافة فاتخذوا

 ومـنح الفـاريس للجـيشً قائـدا رسـتم ّعـني وقد الفرس قهر من يتمكنوا أن قبل عليهم والقضاء بالقتال

 زعـامء وحـرض عظيمة قوات فحشد املسلمني، لقتال التدابري منً مناسبا يراه ما التخاذ واسعة سلطات

باملسلمني بالتحرش وبدأوا الثورة عىل املسلمون هافتح التي البالد
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 التـي القـوى ألن الصـحراء إىل ظهـورهم وأسـندوا فتحوهـا التـي األماكن بعض عن املسلمون جال

 مراكـز عـىل الغـارات بشن مكتفني نظامية غريً حربا يحاربون وأخذوا الفرس، لصد تكفي تعد مل بقيت

القوى تكافؤ لعدم فاصلة عركةم يف يشتبكوا أن دون وإزعاجهم أعدائهم

 وبعـدها النجـدة وطلـب الفـرس تدابري وعىل املوقف عىل الخليفة وأطلع املدينة إىل املثنى سافر

 عبيـدة أبـو توىل وقد الجند، من الصحابة وبعض الثقفي مسعود بن عبيدة أبو وبرفقته الحرية إىل عاد

 الثانيـة املعركـة يف واستشـهد األوىل يف همهـزم معـركتني يف الفـرس مـع واشـتبك العراق، ميدان قيادة

 إىل وكتـب املوقـف عـىل السيطرة واستعاد القيادة املثنى فتوىل فادحة، بخسائر املسلمني جيش وانهزم

النجدة وطلب املوقف له يرشح الخليفة

 رأس عـىل عمـر الخليفـة فغادرهـا املدينـة يف كبـرية قوة حشد ّوتم البالد جميع من الجند تجمع

 املدينـة رشقـي املحتشـدة بـالجموع الخليفـة صـىل أن وبعـدإنسـان كل عىل أمرها وكتم لقوةا هذه

 اسـتعداد عـىل فـنحن إلـيهم بنـا رس له قالوا وبعدها الفرس دولة أمر إنجاز يف ورغبته بقصده أبلغهم

 جـوهو عنـهالـلــه  ريض الخطاب بن عمر دعا االجتامع ذلك وبعد وأعدوا استعدوالهم فقال للقائهم،

 بـل بنفسـه الخليفـة يسري ال أن عىل الكثريون وأجمع وأقطابها الدولة رجال وهم الرأي وأهل الصحابة

 وقاص أيب بن سعد بانتداب عليه وأشاروااملدينة يف هو يبقى وأن الجيش لقيادة غريه ينتدب أن عليه

وقاص يبأ بن سعد القائد إىل العراق لجند القيادة فأقرت)عاديا األسد إنه( وقال

الخاص املوقف

 وتبعد والكوفة املدينة بني رمال هي( زرود وصل حتى الخليفة تعليامت حسب بجيشه سعد سار

 املثنـى نعـي جـاءت وهناك العربية القوات بعض به تالحقت حيث فيها ونزل)كم نحو الكوفة عن

 ضـد الطويلـة الحـرب يف اربهتج خالصة ضمنهً كتابا لسعد املثنى ترك وقد جراحه منً متأثرا حارثة بن

الفرس
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 ويفاملعركـة لخـوض اسـتعداد قواتـه ينظم وأخذ الزحف تابع ثم زرود، يف قواته تعبئة سعد أتم

 مؤلـف منهـا كل حظائر إىل الجيش تنظيم كيفية عن الخليفة من جديدة تعليامت وصلت املكان هذا

 جنـدي كـل يعـرف أن بعـد تعليامته يف عمر وقال عرشات، عدة من الكتائب وتأليف رجال عرشة من

 نظـام أتـم عـىل وهـي كتائبـك سـري التعبئـة مـن وتنتهي رئيسها كتيبة وكل قائده، عريف وكل عريفه

املرحلة هذه يف املسلمني لجيش قاعدة تكون بأن القادسية اختريت قد القادسية يف االجتامع وواعدها

 حـدود إىل املسـلمني ارتـداد بني الواقعة ةالفرت يف قوة من استطاعوا ما كل حشدوا فقد الفرس أما

 وتقـدردولـتهم عـىل يـقيض رمبـا فاصـلة معركـة أبواب عىل أنهم أدركوا ألنهم سعد، قدوم وبني حراء

 وأعظـم قوادهم أكرب رستم بقيادة جندي ألف وعرشين مبائة القادسية يف الفرس حشدها التي القوات

للحرب العرب وباستعداد املدينة من سعد بسري لمع حينام الحرية إىل املدائن وغادر رجالهم،

 ًألفا، وعرشين مائة عدته وكانت الفاريس الجيش بقيادة رستم وهو قواده أكرب إىل)جرد يزد( عهد

 الحـرية مـن رسـتم فسـارهـذا وقتنا يف بالدبابات أشبه الوقت ذلك يف الفيلة وكانت فيالً،( معهم

 وبعـث جيشه رستم فرتب الفاصلة، للمعركة العدة ويعد يتهيأ فوعك سعد جيش باقرتاب علم حينام

 بـن)مهـران( ميرستـه وعـىل)الهرمـزان( ميمنتـه عىل وجعل ألف) (يف )الجالينوس( مقدمته عىل

 دفعـت وضـباطها قوادهـا من فارس عدة جميعهم وكان)البريزن( الجيش مؤخرة وعىل الرازي)بهرام(

 األخبـار نقـاط فرتـب الـنرص لـه لتضمن الحاسمة التدابري كافة رستم واتخذاملعركة إىل جميعهم بهم

املوقف وتطورات أحوال عن)عمر( الخليفة يطلع وبقي سعد فعل وكذلك املسلمني عن لالستطالع

 الـفـرس لتبشـري كرسى إىلً وـفـدا يرسـل أن الخليفـة ـمـن أوامـر ـسـعد وصـلت لقـد

 إىل سـعد أرسـلللحـربً وتجنبـا ماءللـد حقنـا وذلك اإلسالم، يف الدخول إىل ودعوتهم

   بـني مفاوضـات جـرت ذلـك وبعـدالوفـد طـرد كرسى ولكن مفاوضات وجرت كرسى
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 فهـي الحـرب أصـبحت وبـذلك مهمتهـا يف النجـاح إىل تصل مل ولكنها للحربً تجنبا نفسه ورستم سعد

الطرفني بني الفصل القول

املعركة سري

 جيشـه قـادة إىلً إنـذارا سعد أصدر املسلمون واستنفذها بالحر ملنع ّالسلمية الوسائل تثمر مل ملا

 خطبـاء حـث وقـد الجنـد صـدور يف نـار وإرضام الصـفوف ترتيب كيفية األمر وشمل للقتال بالتأهب

 الظهر صالة الناس صىل الجند تعبئة وبعدالجهاد أجر لهم وبينوا والثبات الصرب عىل الجيش املسلمني

 بابتـداءً إيـذانا الرابعـة التكبرية تكون أن عىل جيشه قواد مع اتفق وقد التكبري يف سعد بدأ ذلك وبعد

 كـرب وعنـدما خافقـة والقلـوب إليـه مرشئبه املسلمني انظار وكانت التكبري يف سعد أخذ وعندما القتال

 جـيش حمـل الرابعـة التكبـرية كرب وحينام الفرس مع القتال وانشبوا النجدات أهل برز الثالثة التكبرية

التالية املراحل يف القادسية معركة مرت وقدعامة حملة لمنياملس

 كفة رجحت وقد الليل من األول الهزيع حيث واستمر الظهر عند القتال بدأاألول اليوم عمليات

 عـىل الخيـل أصـحاب يسـتطيع ومل القتال، ابتداء يف الفرس فيلة من العرب خيل أجفلت حيث الفرس،

 متابعـة إىل انرصفـوا إذ الـنقص، مـن جانبـا سـدوا املسلمني رماة ولكن م،حركاته تعرقلت وبذلك ردها

ـاب ـة رـك ـوا الفيـل ـددا فقتـل ـنهم،ً ـع ـة فرشدت ـم ـادت الفيـل ـا إىل وـع ـك وخـفـف أماكنـه ـن ذـل ـة ـع  خياـل

 كـان ألنه قلعته رشفية من املعركة سعد أدار وقد)آرماث( بيوم اليوم هذا العرب سمي وقداملسلمني

مبوجبها للعمل قادته إىل فتبلغ صغرية أوراق بواسطة أوامره يوجه وكان مه،جس يف بدماملً مصابا

 ونزلوهـاً غريبـا شـكلها صار حتى وبرقعوها اإلبل العرب جلل الثاين اليوم يفالثاين اليوم عمليات

 سـيطرةال يف كبريةً عبئا أصحابها ولقي املنظر، هذا تألف مل ألنها منها، ونفرت الفيلة فخافتها امليدان يف

 مقاتـل آالف عرشة عدتـه الشام من مدد املسلمني إىل اليوم هذا يف وصل الخليفة أمر عىل وبناء عليها

  حملـة وحملـوا املـدد هـذا بوصول املسلمني عزائم فاشتدت وقاص أيب بن عتبة بن هشام رأسهم عىل
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 مـن فيـه ءهمجـا الغـوث ألن)اغـواث( بيوم اليوم ذلك وسميالليل نصف حتى القتال ودام صادقة

 املعركة يدير سعد كان كام عالية، ومعنوياتهم للمسلمني الراجحة الكفة وكانت الفريقان فافرتق الشام

قرصه رشفة من

 إنهاء آملني املسلمني من شديدة بحملة الثالث اليوم ضحى القتال استؤنفالثالث اليوم عمليات

 بعـض ظهـر ثـم فنـاءهم يعنـي انهـزامهم أن أدركـوا ألنهـم مثلهـا بحملـة هـؤالء فقابلهم الفرس، أمر

 مـذعورة باالرتـداد الفيلـة فبـدأت فيهـا، وأدخلـوا الفيلـة عيـون إىل رمـاحهم وصوبوا العرب الفدائيني

 الليـل طـول القتـال واسـتمر قوية بحملة العرب واندفع الفرس صفوف يف والذعر األضطراب فأوقعت

)عامس(بيوم ومالي هذا وسميوالنرص الفوز يرجوا جانب كل وكان

 فشـدد والنرص الثبات عىل يحضون اليوم هذا صباح يف املسلمني خطباء قامالرابع اليوم عمليات

 وثبـت الفـرس جناحـا تقهقـر الظهـر وعنـد حملتهـا يف وصـدقوا الفرس جناحي عىل الحملة املسلمون

 القلـب إىل لهجـوما ثقـل سـعد فحول ى، الكرب فارس راية رأسه وعىل رستم فيه وكان القلب يف الفرس

 اضـطرب شـديدة هجمـة فهجمـوا القلـب عىل الحملة يف كلها املسلمني قوى تشرتك بأن أوامر واصدر

 ـشـعر حـيـنام الـفـرار ـحـاول اـلـذي رـسـتم رسادق إىل الـعـرب الـفـدائيون وتـسـابق الـفـرس، ـجـيش معـهـا

 قتلـت دلقـ(وقـال رسيـره صـعد ثـم وقتلـه رستم عىل فقبض)علقمة بن هالل( به فلحق بوصولهم،

 فـوىل حامس بكل بحملتهم فاندفعوا معنوياتهم وتضاعفت وكربوا املسلمون فهلل)الكعبة ورب رستم

 فقتـل املطـاردة عمليـة وبـدأت الفرس راية الخطاب بن رضار وغنماألدبار الفرس جيش من بقي من

 وقـتىل،) (بــ القادسـية يف املسـلمني خسـائر قـدرت وقـداآلخـر القسم وأرس الفرس من قسم

 أنهـا القادسـية واقعـة أن واألرجـحً ألفـا (( ألــ يتجـاوز ال سعد جيش وكان ذلك، أضعاف والفرس

  )م هـ( سنة شعبان شهر يف حدثت
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املستفادة الدروس

 التعبئـة عـن الخليفـة أعلـن منـذ القيـادة يف مستوى أعىل من تعرضية الفرس منازلة خطة كانت

 الخليفـة هـو للجـيش العـام القائـد وكـانالفرس دولة أمر إنهاء عىل تصميموال العرب بالد يف العامة

 وهو وكان بإذنه إال يحاربون وال بأمره إال القواد يتحرك والً ظاهرا تدخالً الجيش يف يتدخل وكان نفسه

 واضـحة سـعد إىل الخليفـة أوامـر كانـت وبـذلك املعركة خضم يف اإلسالمية القطاعات يدير املدينة يف

 سـعد حـرص وبذلكميكن ما أحسن عىل اإلسالمي الجيش وتعبئة وتنظيم  الحيطة أخذ عنً وصاوخص

 الحـرب مبـادئ من األول املبدأ برز وبذلك فارس، أمر إنهاء وهو عاتقه عىل امللقى الواجب تنفيذ عىل

التالية املبادئ سعد طبق لهذا وباإلضافة الهدف انتخاب وهو

 حـدود دخولـه منذ املبدأ هذا عىل وركز عينيه، نصب التعرض مبدأ سعد وضعواملبادرة التعرض

 خـاللً دامئـا بالهجوم البادئ هو جيشه فكاننهايتها حتى املعركة أول من املبادرة بزمام وأخذ العراق

القتال أيام

 هجومـه وركّـز املرونـة مبـدأ عىل سعد شدد الرابع اليوم يف الفرس جناحا انكشف عندمااملرونة

 يف الحاسـمة الرضبـة مكـان كقائـد بعقليته فعرف الجهة هذه إىل املعركة ثقل وحول العدو قلب عىل

 املعركـة يف يـراه كان ملا وتحويرها تنفيذها جرى لذا بسيطة وأوامره خطته كانت وقد الحاسم، الوقت

النرص كسب عىلً كثريا وتساعد التنفيذ سهولة تضمن والبساطةقصري وبوقت

 أعدائـه يسـبق جعلتـه واألوامـر الخطة يف والبساطة املعركة يف بها عمل التي املرونة إناملفاجأة

 لتخويـفً غريبـا اإلبـل شكل إظهار وكاناملعركة احتدام أثناء يف حتى تعبوية بصورة ومفاجأتهمً دوما

 بهـا إذ واهـاوأق الحـرب يفً تـأثريا العوامـل أشـد من واملفاجأة التنظيم يف مفاجأة الثاين اليوم يف الفيلة

بالنرص والفوز خطرية نتائج عىل الحصول ميكن
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 كـل الجنـد حـامس يثريون املسلمني خطباء فكان اهتاممه املعنويات إدامة سعد أوىلاملعنويات

 األثـر الفـرس فيلـة عـىل العـرب الفـدائيني وغـارات الشـام من املدد لوصول وكان القتال بدء قبل يوم

املعنويات رفع يف األعظم

 وتجهيـز بـالجرحى للعنايـة القادسية يف العرب لنساءً سلفا الوافية التعليامت سعد أصدردارةاإل

 انتهـاء بعـد يـوم كـل يجـري كـان الـذي الشـهداء دفـن أمـاكن خصص وكذلك للمقاتلني واملاء الطعام

 تـافكل للعمليـات املعطـاة األهميـة نفـس تعطـي أن وينبغـي للغايـة مهمـة اإلداريـة والناحيةالقتال

النرص يحرز ال معا وبدونهام وحيويتان خطريتان الناحيتان

 املعركـة يـدير كـان عنـدماً وخصوصا الشجاعة فيه ظهرت فقد سعد يف البارزة القيادة صفات أما

 سـعد اتصـف وكـذلكالـنرص كسـب عىلً مصمام كان ألنه والتصميم بالعزم يتصف وكان مريض وهو

 تقـدم ملـا وباإلضـافةالعـدو فيلـه ولتخويف الحيلة وعمل خططه تعديل يفً وخصوصا الذايت باإلبداع

 أمثلـة منه املطلوب الواجب إلنجاز والنشاط والحامس واملعرفة والكفاءة والثبات املثابرة صفات كانت

الخادلة املعركة هذه يف بارزة

الفائدة

 ثبتتهـا كـام سـالميةاإل اإلمرباطوريـة أركـان ثبتـت فاصـلة، تاريخيـة معركة القادسية معركة كانت

 والقضـاء فـارس احـتالل القادسـية بعـد مـن للمسلمني تم وقد العربية الجزيرة يف الكربى بدر موقعة

 كـان وقـاص أيب بـن سـعد القائـد بأن القول وميكن الفارسية الدولة وعظمة األكارسة سلطة عىل نهائيا

 عمر الخليفة قبل من له املعطى جبالوا بتنفيذ األكيد الصحيح إميانه عىل الجبارة حكمته عىل يعتمد

 جنـده تعبئـة يف سـعد اعتمد لقدآنذاك املسلمني وحدود اإلسالمية املدن عىل للمحافظة الخطاب بن

 الـذي الوقـت جـاء ولكـن الطغاة، األكارسة دولة هزمية عىل القائم والتصميم النية حسن عىل وجيشه

 القـادة وتخطـيط بأنظمـة وننتصـح املـايض عـربة من فلنأخذ ٍاإلسالم عىل خارج أي اسم عىل فيه قيض

اإلسالمية الدولة عنفوان ويف الحاسمة الحروب ميادين يف شهرتهم ملعت الذين املسلمني
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القادسية معركة يف األحداث تحليل

 سـعد بقيـادة املسلمني بني م هـ يف وقبلمهـ شعبان يف وقعت معركة هي

رستم ومقتل املسلمني بانتصار انتهت القادسية يف ّفرخزاد رستم يادةبق والفرس وقاس أيب بن

املعركة أسباب

 إىل فكتـب الشـيباين حارثـة بن املثنى ذلك فبلغ املسلمني، ضد طاقاته يزدجرد جمع هـ عام يف

 نـةباملدي النـاس واجتمـع العراق يف املسلمني يدركوا أن للمسلمني العام النفري فأعلن الخطاب بن عمر

 ما يدرون ال والناس العراق طريق عىل أميال ثالثة املدينة عن يبعد مكان إىل معهم عمر فخرج املنورة

 رأس عـىل يبعـث أن فقـرروا بنفسـه للجـيش قيادته يف الصحابة عمر واستشار عمر، يصنع أن يريدون

 إليـه أشـريف الجـيش يقـود مـن يف واستشـارهم يخـرج وال هو ويقيم الرسوم أصحاب من رجالً الجيش

عنهالـلـه  ريض وقاص أيب ابن بسعد

القادسية إىل املسري

 وأمـره الجـيش فـواله هـوزان صـدقات عـىل وكـان وقاص أيب بن سعد الخطاب بن عمر استدعى

 وصـول قبـل املثنـى ومات آالف مثانية املثنى مع وكان جندي بألفي أمده ثم آالف أربعة ومعه بالسري

ًألفا وثالثون ستة سعد مع صار حتى اإلمدادات وتتابعت سعد

 الرضـوان بيعـة بـني فـيام صحبة له كان ممن عرش وبضعة وثالمثائةً بدريا وتسعون تسعة منهم كان

 امليمنـة عىل وجعل الجيش فنظم الصحابة أبناء من وسبعامئة الفتح شهد ممن وثالمثائة ذلك فوق ما إىل

 بـن خالـد استشـهد إذا خليفتـه وجعـل الكنـدي السـمط بن رشحبيل امليرسة وعىل املعتم ابنالـلـه  عبد

   البـاهيل ربيعـة بـن وسـلامن الطالئـع عـىل مالـك بـن وسـواد التميمـي عمـرو بـن عاصم وجعل عرفطة
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 السـهمي ذي بـنالـلــه  عبـد الركبـان وعـىل األسـدي مالـك بن جامل الرجالة وعىل املجردة عىل

 ربيعـة بـن الـرحمن عبـد بيـنهم القضـاء وعـىل أبية بن زياد والكاتب الفاريس سلامن داعيتهم وجعل

الباهيل

 رسـتم إىلً وفـدا سعد وأرسل بنفسه الفاريس الجيش قيادة عىل رستم يزدجرد أجرب فقد الفرس أما

زرارة بن واملغرية شعبة بن واملغرية رهم أيب بن ويرس املزين مقرن بن النعامنفيهم

 بـن مهـران( املـيرسة وعـىل)الهرمـزان( يمنتـهم يف وجعـل)الجـالينوس( مقدمته ويف رستم وسار

فيالً وثالثون ثالثة ومعه القادسية وصل حتى النجف ثم الحرية وصل حتى رستم سار ثم)بهرام

القتال

 والطاعـة السـمع عـىل وحـثهم جيشـه سـعد ونظم جيشهم، ونظموا الصباح يف النهر الفرس وعرب

 صـدره ويف وجهـه عـىل ينـام فكـان وإليتيه فخذية يف دمامل أصابتهً سعدا ألن عرفطة بن خالد لنائبه

 وكرب فاستعدوا، األوىل التكبرية سعد وكرب الظهر املسلمون وصىل قرصه، فوق من املعركة ويقود وسادة،

والتالحم القتال وبدأ الجميع، فزحف الرابعة وكرب الفرسان، فنشط الثالثة وكرب عدتهم، فلبسوا الثانية

 تهلـك، فكـادت بجيلـة قبيلة عىل فيال (ً( بـ الفرس وركز نفرت الفيلة نياملسلم خيل رأت وملا

 الفيلة ولكن الفيلة، هجمة عنهم وردواً حسنا بالء فأبلوا بجيلة عن دافعوا أن أسد بني إىل سعد فأرسل

 مـن رجـاالً فأخـذ بالفيلة،ً شيئا ليصنع التميمي عمرو بن عاصم سعد فنادى أسد، بقبيلة للفتك عادت

 وقتـل أعـري إال فيل لهم بقي فام عواؤها فارتفع الفيلة عىل توضع التي التوابيت حبال فقطعوا هقوم

 خمسـامئة العشية تلك أسد من وأصيب الغروب حتى الفريقان واقتتل أسد، قبيلة عن ونفس أصحابه

املحرم من عرش الرابع وهو أرماث ويسمى املعركة من األول اليوم هو وهذا للناس ردء كانوا
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 النسـاء إىل الجرحـى وسـلم يـنقلهم من والجرحى بالقتىل سعد فوكل القوم أصبح الثاين اليوم ويف

 عتبـة بـن هاشـم مقدمتها يف وكان الشام من قادمة الخيل نوايص طلعت ذلك أثناء ويف عليهم، ليقمن

 انطلـقو فـارس ألـف وهم أعشار إىل جيشه القعقاع وقسم التميمي، عمرو بن والقعقاع وقاص أيب بن

 املسـاء، يف وصـولهم تكامـل حتى وهكذا الثانية العرشة تبعتهم وصوال فلام القعقاع ومعهم عرشة أول

 هممهـم فهبطـت الشـام مـن وصـوال قـد ألـف مائة أن ظنوا فقد الفرس قلوب يف الرعب بهذا فألقى

 فقـد يعجـبهمً شـيئا اليـوم هذا يف فارس أهل ير ومل فقتله وصوله أول)جاذوية بهمن( القعقاع ونازل

 بـاألمس تـكرست قـد توابيتهـا ألن اليـوم هـذا يف بالفيلـة الفـرس يقاتل ومل القتل فيهم املسلمون أكرث

 أن القعقـاع وأمـرهم مربقعـة مجللـة فهـي إبلهم املسلمني بعض وألبس بإصالحها اليوم هذا فاشتغلوا

 فارس فعلت كام أغواث يوم ووه اليوم هذا بهم ففعلوا بالفيلة بها يتشبهون الفرس خيل عىل  يحملوا

 النهـار اعتـدل فلـام النهـار انتصـف حتـى الفـرس وقاتلـت منهـا تفـر الفرس خيل فجعلت أرماث يوم

السواد تدعى أغواث وليلة الهدأة تدعى أرماث ليلة فكانت الليل انتصف حتى جديد من تزاحفوا

 الفـرس  مـن وميـت جـريح نومـ ألفان املسلمني قتىل من الصفني وبني الثالث لليوم القوم أصبح

 مل الصـفني فبـني الفـرس قتىل وأما النساء، إىل والجرحى املقابر إىل قتالهم املسلمون فنقل آالف، عرشة

ينقلوا

 طلعـت إذاوقال باألمس فيه فارقهم الذي املكان إىل أصحابه يرسب فجعل ينام ال القعقاع وبات

الفرس معنويات هبوط يف ذلك فزاد حالصبا يف ذلك ففعلوا مائة، مائة فأقبلوا الشمس

 التوابيـت أصـلحوا قـد والفـرس عمـواس، يوم وسمي الثالث اليوم هذا يف الصباح يف القتال وابتدأ

 لعاصـم فقال أرماث يوم لفعلها عادت الفيلة سعد ورأى الخيل، فنفرت الرجالة يحميها الفيلة فأقبلت

 األوالن فأخـذ األجـرب، الفيـل اكفيـاينوالربيـل امللحـ وقال األبيض الفيل اكفياينالقعقاع عمرو بن

  مشـفره ودىل ساسـته وطـرح رأسـه فـنفض عينيه يف رمحيهام فوضعا األبيض الفيل نحو وتقدما رمحني
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 ثـم فجلـس عينـه يف حـامل فطعنـه األجـرب الفيـل عـىل اآلخران وحمل لجنبه، فوقع القعقاع فرضبه

 الفيلـة واتبعتـه النهـر يف نفسه وألقى ووىلً جريحا جرباأل فأفلت مشفره فأبان الربيل ورضبه استوى

 هـذه ويف الهرير، ليلة الليلة هذه وسميت فاجتلدوا الجيشان تزاحف ثم املدائن، وصلت حتى وعدت

 الصـباح، حتـى القتـال فكـان العشاء صالة بعد الفرس عىل والجيش عاصم وأخوه القعقاع حمل الليلة

املعركة محور القعقاع وكان الليلة تلك الناس ينم مفل ورستم سعد عن األخبار وانقطعت

الـلــه  وأرسـل القلـب فـانفرج والهرمزان الفريزان مكانه عن زال من أول كان الظهرية جاءت فلام

 واسـتظل هـرب الـذي رستم يجد فلم الرسير إىل القعقاع ووصل الغبار وعاله رستم برسير هوتً ريحا

 فهرب بوجوده يعرف ال وهو ورستم تحته الذي الحمل لقمةع بن هالل فرضب حمله فوقه بغل تحت

 طـرف صـعد ثـم قتله ثم النهر من فأخرجه عليه وارمتى فتبعه هالل ورآه نفسه فرمى النهر إىل رستم

إيل إيل الكعبة ورب رستم قتلتوقال الرسير

 برمـاحهم يخـزونهم املسـلمون فتـبعهم النهـر وعـربوا فـانهزموا الفـرس معنويات حينئذ فانهارت

ًألوفا النهر  يف الفرس من فسقط

 نفسـها الليلـة يف الفـرس ومـن وخمسـامئة، ألفـان القادسية ويوم الهرير ليلة املسلمني من وقتل

فقتله الجالينوس التميمي الحوية بن زهرة ولحق آالف عرشة

 

وقاص أيب بن سعد الصحايب سرية

ونسبه اسمهأوالً

الزهري القريش، كالب، بن زهرة بن مناف بدع بن وهيب بن مالك بن سعد هو

كنيته

اسحاق أبو
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إسالمه

 وهو ًموتا، آخرهم وهو الجنة، يف املبرشين العرشة أحد وهو الصديق، بكر أبو يد عىلً قدميا أسلم

اإلسالم يف سبعة وسابع الشورى، أصحاب من الستة أحد

الـلــه  رسـول مـن بـدعوة بـذلك الصحابة بني منً مشهورا الدعوة، مستجاب عنهالـلـه  ريض كان

)دعوته وأجب سهمه سدد مالـلـه(قال  وسلم عليهالـلـه  صىل

 لـه قـال ،الـلــه سـبيل يف بسـهم رمى من أول وهو وسلم، عليهالـلـه  صىل النبي أخوال من وهو

شمس عبد بن أمية بن سفيان بنت حمنة هي سعد وأم ،)وأمي أيب فداك ارم(الـلـه  رسول

األخالقية أوصافه

ً وفيـا بأهلـه،ً بـارا واللسـان، اليـد عف الخلقة، متني النظر، بعيد العقل، راجح عنه ريض سعد كان

ًورعا الشبهات يتوقى بهم، وأرفقهم للناس الناس أحب بل للناس، قريش أحب ألصحابه،

الخلقية صافهأو

بالسواد يخضبً أشعرا هامة، ذا األصابع، شنئ ًدحداحا، ًقصريا، عنهالـلـه  ريض سعد كان

 الـدين هـذا عن ترجع حتى رشب وال أكل الوقالت عليه غضبت بإسالمه، أمه وعلمت أسلم أنه ورد

 ال أيام ثالثة فبقيتًابدا عنه رجعأ ال فإينتفعيل الأماه يا فقاليب تعري فإنك مت، أنا وإن اعتنقته، الذي

َووصينا اْإلنسان بوالديه حملته أمه وهنا عَىل (: الـلـه فأنزل ورشبت، أكلت الجد، منه علمت فلام ترشب، وال تأكل ً َْ َ ُّ ْ َ َُ ُُ ْ َ َ َ َِ َِ َ ِ َ ِ ْ َّ

ُوهن وفصاله يف عامنِي أن اْشكر يل ولوالديك إَيل المصري  ِْ َ ْ َ َُّ ِْ ْ َ َ َ ََ ِ َِ ِ َُ ِ َ ِ ُ َ ِ ٍ َوإن جاهداك عىل أن ترشك يب ما ليس لك به علم فـَال تطعهـام } 14{ْ ُ ْ ِ ُ َُ ٌ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َ ْ َ َِ ِ ْ َ َ َ َ َ ِ

َوـصـاحبهام يف اـلـدنيا معروـفـا واتبِــع ـسـبِيَل ـمـن أـنـاب إَيل ـثـم إَيل ـمـرجعكم ـفـأنبئكم مـبـا كـُنـتم تعمـلـون ُ ُُ َُ ْ ُ ْ َْ ِ َّْ ْ َُّ َ َ َ َ َ َُ ِّ َ َْ َ ُْ ََ ِ ًْ َّ َّ ُِ ِ َ ْ َ ُّ ِ َ َُ     لـقـامن )ِ
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عنهالـلـه  ريض وإقدامه وشجاعته فروسيته من يشء ذكر

 كانوا اللذين والقرشيني املهاجرين الصحابة من والشجعان الفرسان أحد عنهالـلـه  ريض عدس كان

سفره ويف حرضه يف ويالزمونه والسالم الصالة عليه النبي يحرسون

 وسـلم عليـهالـلــه  صىلالـلـه  رسول أصحاب أشد كانقالاسحاق ابن عن جيد بسند ورد وقد

 .عنهمالـلـه  ريض وقاص أيب بن وسعد العوام بن والزبري طالب أيب بن وعيل الخطاب بن عمرأربعة

 عليهالـلـه  صىلالـلـه  رسول قدم ملا(قالت عنها،الـلـه  ريض عائشة عن صحيحه يف مسلم وروى

 فبيـنامعائشـة قالـت)الليلـة يحرسـني صالحه رجالً ليتفقال ينم، ومل ليلة ذات أرق املدينة وسلم

 رسـول فقـالوقـاص أيب بن سعدقال هذا منالـلـه  رسول فقال سالح، صوت معناس إذ كذلك، نحت

 صـىلالـلـه  رسول له فدعا أحرسك، فجئت ،الـلـه رسول عىل تخوفت سعدك قال)بك؟ جاء ما(الـلـه 

ُيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تْفعْل فـام بلغـت رسـالته (: تعاىلالـلـه  فأنزلوسلم عليهالـلـه  َ َ َّ َّ َ َ َ َ ِّ َُ ُِ َ ْ َ َ ِّ َ َ ُّ ََ َ َ َ ِْ َِّ ِِ ْ ُ َْ َّ َ

َّ يعصمك من الناس إن الـلـهَو ِ ِ َّ َْ ِ َ ُ ِ َ الَ يهدي الَقوم الكافرينالـلـهَ ِ ِ َ ْ َْ ْ ِ ْ .صحيحه يف البخاري رواهاملائدة )َ

الـلــه  سـبيل يف ماإلسـال يفً دمـا أراق مـن أول هـو عنـهالـلـه  ريض وقاص أيب بن سعد أنوروي

 قبـل املرشكـني عـن بصـالتهم يسـتخفون مكة شعاب يف يتفرقونالـلـه  رسول أصحاب أن وذلك تعاىل،

 فنـاكروهم يصـلون، وهـم املرشكـني مـن نفـر علـيهم ظهر إذأصحابه من نفر يف سعد فبينام الهجرة،

عنهالـلـه  ريض سعد فشجه جمل، بلحي منهم رجل فرضب موقعه، بينهم وانتشبت

الـلـه  عبد قال الشهادة، طلب يف الراغبني دفاع ودافعً حسنا بالء أبىل بدر معركة ويف

   يـوم يـارس بـن وعـامر وقـاص أيب بـن وسـعد أنـا اشـرتكتعنـهالـلــه  ريض مسعود بن
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ً جاهـدا سـعد وكـان بأسـريين، سـعد وجـاء بيشء، وعـامر أنـا أجـيء فـام الغنيمة، من أصبنا فيام بدر

ودعائه ولسانه وماله بيدهلـلـه ا ذات يفً مجاهدا

عنهالـلـه  ريض دعواته إجابة وقائع ذكر

 مســتجاب يجعلنــي أنالـلـــه  ادعالـلـــه  رســول يــا(الـلـــه  لرســول قــال ســعد أن وردد

 عليـه الرسـول أن الـذكر سـبق وقـد)الـدعوى مسـتجاب تكن مطعمك اطلبسعد يافقالالدعوة

)عبادك إىل ُوحببه رميته، وسدد دعوته، أجب مالـلـه( له دعا السالم

 أيب بن وعيل عفان بن عثامن ويف العوام بن الزبري يف يقع رجالً سمع عنهالـلـه  ريض سعد أن روي

 ثـم صـىل، أنه ثمإخواين ويفالـلـه  رسول أصحاب يف تقع الهذا ياله فقال عنهم،الـلـه  ريض طالب

 فجعلـه بختيـا، عليه سلطالـلـه  إن ثمللناس وعربة آية فيه فأرين وألوليائك، لكً سخطامالـلـهقال

 أبـا يـا لـكً هنيئـاالنـاس فقـال الناس، من مشهد عىل قتله حتى يدوسه األرض وبني بينه صدره تحت

املجرم هذا يف لكالـلـه  استجاباسحاق

...ورضوانه رحمته مستقر يف وإياهمالـلـه  جمعنا
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 حطني معركة



 التـي املقـدس بيـت مملكـة إقامـة مـن الشـام بـالد عىل املتتالية حمالتهم نتيجة الصليبيني متكن

 إمـارة انطاكيـة، إمـارة ّالرها، كونتيةالتالية اإلمارات يتبعهاً جنوبا العقبة حتى شامالً لبنان من امتدت

 عـىل عـام بشـكل ةمنـترش املقـدس بيـت مملكـة تتبـع اإلمارات منً عددا لهم أصبح وهكذا طرابلس،

 التجارية املواصالت عقد عىل ومسيطرة غربيه عن العريب املرشق بذلك فاصلة بأكمله السوري الساحل

القديم العامل قارات ملتقى يف املهمة

 احـتالل مـن يتمكنـوا مل ّوتفـرقهم املسـلمني وضـعف وعـددهم قـوتهم رغم الصليبيون يتمكن مل

 لكـنهموحـامة وحمـص وحلـب دمشـق مثل املتكررة محاوالتهم رغم الشام لبالد الداخلية املناطق

 بغـارات ذلـك متثـل الحجـاز، يف اإلسـالمية املقدسـة الديار يهددون وأخذوا بأرسها املنطقة يف تحكموا

 ومـع احتاللهـاً مـرارا وحاولوا مرص نحو اتجهوا كذلكالحجازية املوانئ عىل األحمر البحر يف أسطولهم

 للجزيـة وفرضـهم موانئهـا واسـتخدام التجاريـة أبوابهـا فـتح عىل أرغموها أنهم إال بالفشل باءوا أنهم

واألتاوة

 الـوطن اسـتيقظ الصـليبني قـوات ارتكبتهـا التـي الرببريـة األعـامل وأمام الداهم الخطر هذا أمام

 لـدى الشـجاعة الفروسـية صـفات آنذاك اإلسالمي الشباب واستهوت وطويل عميق سبات بعد العريب

 الفروسـية روح اعتمـدت املقلـدة، تلـك مـن أصـالة أكـرث آخـر نـوع مـن فروسية لكنها الفرنج نفرسا

 واملـروءة، الجوار، ومراعاة والصرب، الشامئل، ورقة والشجاعة، التقوى،هي خصال عرشة عىل اإلسالمية

بالعهد والوفاء النساء، ومساعدة الضيافة، وحسن والكرم،
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 الظـاملني مـن املغتصـبة أجزائـه لتطهـري يسـتعد العـريب الـوطن أخـذ الفروسـية مـن النوع وبهذا

أوروبا ترسلها قد صليبية حمالت ألي والتصدي

اليقظة

 ضـد املسـلمني كلمـة توحيـد إىل يـدعو وأخـذ املوصل حاكم زنيك الدين عامد ظهر عام يف

 كونتيـة ذلـك بعـد وهـاجمملكـه إىل وضـمها وحران وحامة وحمص حلب عىل استوىل وقد أعدائهم،

املسلمني حياض إىل واسرتدها)الرها إمارة(

 عـىل وأغـار السـلجوقي حاكمهـا مـن دمشق وانتزع حلب حاكم الدين نور ابنه بعده املسرية قاد

 واالنحالل الضعف مرحلة عىل مرص يف الفاطمية الدولة وصلت األثناء تلك يفوأنطاكية طرابس إماريت

 بقيـادةً جيشـا فجهـزلهـا املستمر الصليبيني وتهديد الحكم عىل لرصاعوا الداخلية لالنقسامات نتيجة

 عـىل)العاضـد( الفـاطمي الخليفة من استغاثة رسالة تسلمه بعد مرص نحو وسريه)شريكو الدين أسد(

م عام مرص احتالل الصليبيني قرار إثر

 أيـوب الـدين نجـم بـن الـدين صـالح يوسـف هـو الدين صالح أخيه ابن الدين أسد اصطحب

 وصـالح ًعامـا، آنذاك عمره وكان لهاً حاكام والده كان التي تكريت يف ولدكردية أرسة إىل ينتمي

التاريخ يف العظام القادة أفذاذ من يعترب الدين

 للخليفـة الـوزير منصب األول واستلم مرص عن الصليبي الغزو صد من الدين وصالح شريكو متكن

الدين أسد عمه وفاة بعد الدين صالح املنصب هذا تسلم شهرين وبعد)العاضد(

 السـتكامل الشـام يف الـدين لنـور تابعـة مرص يف قوية دولة بناء وقرر األمور إليه استتبت أن بعد

 أن قبـل القـوة هـذه تـدمري بيزنطيـة وإمرباطور القدس ملك حاول فقد الصليبية اململكة حول الطوق

دمياط يف أسطولها وتدمر فشلت حملتهم أن إال عضدها يقوى
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األول التعرض

 مـن بعـدد فقـام األكـرب للفـتح العـدة يعد وأخذ دمياط يف انتصاره بعد الدين صالح موقف قوى

 عام غزة جنويب الداروم قلعة فحارص مرص، عن الشام تفصل التي املناطق تطهري استهدفت الحمالت

الشـوبك حصني إىل تحول ثم احتالله يف ونجح عقبةال ميناء إىل فتوجه احتاللها من يتمكن ومل 

احتاللهام من يتمكن مل أنه إال ومرص بالحجاز املوصلة الطريق عىل واملسيطرين املنيعني والكرك

 وكان)املستيضء( العبايس الخليفة اسم وحل الفاطمية الخالفة الدين صالح ألغى عام ويف

 بواسـطة ملرص النوبة بالد الدين صالح ضم عام يفدينال نور أوامر عىل بناء الجمعة خطب يف

ذلك بعدً أيضا اليمن ضم الذي)شاه نوران( أخيه

 الزنكية، الدولة انقسام بسبب م عام الدين نور وفاة بعد مرص استقالل الدين صالح أعلن

 واحتلهـا دمشق إىل فتوجه ،الصليبيني مع فاصلة معارك يف الدخول قبل أوالً العربية البالد توحيد وقرر

 والنوبـة ومرص  الشـام بتمليكـه العبـايس الخليفـة موافقة عىل واستحصل وحامة بحمص ذلك اتبع ثم

العربية الجزيرة وغريب

 اللد ثم عسقالنً مستهدفا شامالً بعدها تحرك ملرص الصليبيني لتهديد مرص إىل عام يف عاد

ً انتصارا الصافية تل معركة يف)الرابع وين بلود( بقيادة عليه انترصوا الصليبيني أن إال نابلس ثم والرملة

بأعجوبة منها الدين صالح نجاً باهرا

ـام ويف ـدين ـصـالح ـخـاض م ـع ـة اـل ـرب معرـك ـاس ـق ـترص بانـي ـا اـن ً انتـصـارا املـسـلمون فيـه

 القـايض تـل قـرب وبلـودوين الـدين صـالح بـني أخـرى معركـة دارت م عـام يف كـذلًعظيام

عيون مرج رشق جنوب الذكر سابقة الصافية تل معركة يف لهزميتهً سدادا الدين صالح انتصار كان
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 قرب املنيع األحزان حصن ودمر وجنني وبيسان وبريوت وصيدا صور عىل بعدها الدين صالح أغار

 املتالحقة تالرضبا هذه كلعكا عىل باإلغارة ألسطوله أوعز كذلك األردن نهر عىل يعقوب بنات جرس

 للمعركـة الـرئييس الحشـد لـه ليتسـنى قلبـه إىل الرهبة وإدخال العدو جهد استنزاف إىل تهدف كانت

م عام صلح معاهدة عىل)بلودوين( بتوقيع ذلك أثر وقد الفاصلة،

 كـامً قرصا أو تطوعـا األمـراء كلمة وتوحيد الداخلية الجبهة توحيد عىل بعدها الدين صالح تحول

 والتي مرص يف التمرد حركات عىل قىض كذلك م عام واليته منه انتزع عندما حلب مريأل حدث

الفصل ليوم يتهيأ وأخذ األمور بذلك له فاستقرت الفاطمية الخالفة مؤيدو بها قام

 العمليـات سـاحة مـنً قريبـا دمشـق يف ليسـتقر مرص الـدين صـالح غادر م عام بداية يف

 ـغـور ـعـىل لإلـغـارة)ـشـاه ـفـرخ( أخـيـه اـبـن فأرـسـل عملياـتـه نـشـاط ـجـدد زمـتـو ـشـهر ويفاملنتـظـرة

 كوكـب حصـن سـوية وهـاجام  الـدين صـالح إليه انضم ثم بيسان عىل االستيالء يف هذا ونجحاألردن

 كانـت الفرنجة مع ضارية مبعركة املسلمني جيش واشتبك النارصة بيسان طريق عىل للسيطرة الهوى

عليها االستيالء يف يوفق مل أنه إالً وبحراً برا بريوت حارص السنة تلك نهاية يفللمسلمني فيها الغلبة

 جبـال مـن دولتـه امتـدت وهكـذا مللكـه حلـب مدينـة م عام مطلع يف الدين صالح ضم

 العبـايس الخليفـة فكانً متاما موقفه تعزز العام ذلك أواخر ويفًجنوبا النوبة بالد حتى شامالً طوروس

 اإلمرباطورية أن حتى وده يخطب السلجوقي والسطان يخافه املوصل حاكم مسعود الدين زوع يؤيده

 بـدوره القيـام لـه تهـيء والظـروف لـه تسـتتب األمـور أصـبحت هكذامعه الصلح عقدت البيزنطية

العظيم التاريخي

 ـعـىل يسـيطر رشس لألعـداء جيـب هنالـك ـيـزال ال كـان األحـداث هـذه خضـم يف

   وأمـريه املنيـع الكـرك حصـن هـو ذلـك ومرص، بالحجـاز الشام بالد تربط التي الطريق
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 هـذا جهـز إذ الـدين صـالح حلـق يف شـوكه كـان الـذي أرنـاط العرب يسميه الذي)شاتيون رينودي(

 عـىل االسـتيالءً مسـتهدفا الحجازيـة الشـواطئ يهاجم وبدأ العقبة عىل استوىل أن بعد أسطوالً الدخيل

 وشـقيق مرص حـاكم العـادل امللـك ّأن إال وسـلم عليهالـلـه  صىل الكريم لالرسو مثوى املنورة املدينة

 حـاول ولقداألحمر البحر يف بحرية معركة يف بهزميته لنحره كيده ورد الفرصة عليه فوت الدين صالح

ذلك يف يوفق مل أنه إال مرتني الكرك حصن عىل االستيالء الدين صالح


 الـدين صـالح لـواء تحـت انضـواء عـىل مسـعود الـدين زع املوصل أتابك وافق م سنة يف

 يفالغاصـبني من اإلسالم أرض لتطهري واحدةً يدا والحجاز والعراق وسوريا مرص أقطار أصبحت وهكذا

 وزوجهـا)سـيبل( عينـت السـلطة عـىل رصاعـات وبعـد)الخـامس بلـودوين( امللـك مـات السـنة تلك

الدين صالح من يتقرب هذا فأخذ)رميوند( طرابلس أمري أغاظ مام املقدس بيت  عىل ملكني)غي(

 عـىل الكـرك أمري أرناط األمري شنها التي الغارة الفاصلة للمعركة الدين صالح استعدادات يف سارع

 للملـك يـذعن ومل حراسها، وأرس كاملة عليها واستوىل الشام عىل مرص من متجهة كانت إسالمية قافلة

 عـام أوائـل يف ذلـك حـدثالخصـوص بهـذا لـه الـدين صـالح تبةمكا بعد األرسى رسح بإطالق)غي(

م

للمعركة االستعداد

 قادته إىل وأرسل العامة، التعبئة وأعلن الرئيس للقاء يستعد الدين صالح أخذ أرناط غارة إثر عىل

ـه ـا وحكاـم ـزً طالـب ـال تجهـي ـوات وإرـس ـة الـق ـة لـخـوض الالزـم ـة معرـك ـد الكراـم ـة ـعـني وـق  رأس( منطـق

 ابنـه قيـادة تحـت قواتـه مـنً جنـودا تـرك لقواتـه، الحشد منطقة حوران غريب شامل يف الواقعة)املاء

الحجاز من القادمة الحجاج قافلة لحامية برصى إىل قوة رأس عىل هو وسار)األفضل(

                                                 
  . سقوط القدس وتحريرها، ص-صالح الدين األيويب /  نويهض1
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 ضـد ارنـاط لتـدخلً منعـا الكـرك حصـن عىل الهجومً مستهدفا بقوته تحرك م أيار يف

بالفشل وباءت مسعاه فأحبط مرص من حتشدللت القادمة القوات

 فـأوعز الفصـل يـوم موعـد يحني حتى محدود مستوى عىل عملياته عىلً حريصا الدين صالح كان

 مؤقتـا طـرابلس، أمـري حيـاد آمـن سبق كام أنه كام أنطاكية، أمري)بوهيموند( مبهادنة حلب حاكم إىل

األقل عىل

 عكـا منطقـة يف الصليبيني واستعداد قوة الستطالع ةقو إرسال الدين صالح قرر م ربيع يف

 وليك القوة، تلك عىلً قائدا الرها حاكم)كوكربي الدين مظفر( وعني املتوسط عىل الرئيسية املوانئ أحد

 فسـمح الجليـل أرايض من القوة تلك ملرور السامح منه طلب طرابس أمري)رميوند( حياد صدق يخترب

 قـوة معـه جمع أن بعد)ريدفورد دي جريار( الصليبي الداوية فرسان ةالقو لهذه تصدىممتعظا هذا

 عـن صـفورية معركـة املعركة أسفرت صفورية، منطقة يف الدين مبظهر والتقى االسبتارية فرسان من

 وقـدم العاقبـة رميونـد خيش املعركـة هـذه أثـر عىل بأعجوبة، جريار ونجا الفرنج بقوات منكرة هزمية

الدين صالح مع عهده ونقض )غي( للملك الوالء

الدين صالح ّتقدم

-  ـتعرض ـالح اـس ـدين ـص ـه اـل ـدة قواـت ـة يف املتحـش ـوران منطـق ـوم ـح ـة ـي ـران الجمـع  حزـي

ـد ـغ وـق ـدد بـل ـاته ـع ـف مـش ـل أـل ـانه مقاـت ـف، وفرـس ـد أـل ـم وـق ـه قـس ـة إىل قواـت  ثالـث

 مظفـر( بقيـادة واملـيرسة ،)الـدين تقـي( أخيـه أبن قيادة تحت امليمنة قيادته، تحت القلبأقسام

)كوكربي الدين

-  األردن نهر عرب ثم خسفني يف ليلة فعسكر بقواته تحرك االستعدادات إنجاز من تأكد أن بعد 

 كفـر إىل بعـدها تحـركأيـام خمسـة ملـدة طربيا بحرية جنويب)األقحوانة( ثغر عند وعسكر متوز يف

طربيا غريب أميال خمسة بعد عىل تقع سبتة
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-  مـن سـاعة قتـال بعد دخلتها التي طربيا ملهاجمة قوة فأرسل رميوند بغدر الدين صالح علم 

بزوجها لالستنجاد وأرسلت طربيا قلعة داخل حرسها من ثلة مع رميوند زوجة احتمت وقد الزمن

  ومواصـالت قتال خطوط إلطالة مالمئة منطقة يف معركته لخوض خطط قد الدين صالح كان 

 يف وقتالهم وحصونهم قالعهم من وإلخراجهم املياه مصادر من بالقرب التعسكر من وملنعهم الصليبيني

قواته يف املتوفرين واملرونة الشجاعة عاميل الستغالل العراء



وتحركاتهم الفرنجة موقف

 وقرروا ثائرتهم فثارت عكا يف الصليبيني وقادة ملك إىل األردن لنهر املسلمني عبور أنباء وصلتأ

 طربيـا عنـد الـدين صـالح لدحر الرشق إىل وفرسان مشاة بني مقاتل ألف( البالغة بقواتهم ّالتقدم

 بـاءت اعرتاضـاته أن إال االسـتدراجية الـدين صالح السرتاتيجية فطن الذي)رميوند(ً حامسا أقلهم وكان

 أشـدهم وكـان حجتـه قـوة رغم وبالجنب بل املسلمني مع والتواطؤ بالخيانة قومه واتهموه بل بالفشل

نظره وجهة إحباط يف نجحوا الذين وشاتيلون وجريارد، أرناط، لهً انتقادا

 يف زيـادة انتهائـه حتـى مؤقتـا الـدفاع وقبـول الحـرارة شـديد الفصـل أن أرناط حجة كانتب

 تحـت املنضـوبة الكبـرية القـوة إدامـة من الدين صالح بعجز وتوقعه الدين صالح عىل األمور تصعيب

 ألن اسـتعداد عـىل وأنـا زوجتـي والكـونتيس مـدينتي طربيـة أناملناقشات تلك يف أقواله ومنئهلوا

برمتها اململكة أدمر أن عىل فيها ومن طربيا أخرس

 إىل املـؤدي الطريـق هـو أفضـلهامالغـرب مـن طربيـا بحـرية إىل يؤديـان طريقان هناك كانج

 مييـل طربيـا مدينـة نحـو للجنوب الشامل من نهايته يف ينحدر الذي الجليل جبال عرب الرشقي الشامل

سبته كفر يف الدين صالح معسكر من بالقرب العنربة عرب مير كان والثاين واحد
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 بـدأت وقدللمياه وللوصول باملسلمني املبارش لالصطدامً تحاشيا األول الطريق اتباع امللك قررد

ـن ـحـركتهم ـوز يف ـصـفورية ـم ـان مـت ـوم وـك ـر ـشـديد الـي ـادالـح ـة ـق ـد( ّاملقدـم ـك)رميوـن ـي( واملـل  ـغ

املؤخرة حرس عىل عينا فقد وبالني أرناط أما الرئييس الجسم)الزوجان

املعركة

 عـرب قواتـه مـن األكـرب بالقسم تحرك الصليبني قوات سلكتها التي بالطريق الدين صالح علم حال

 تقـع التي)حطني( قرية قرب مواضعه تخذوا واملاء العدو بني ليحول أميال خمسة ملسافة شامالً التالل

 مـنً بسـيطاً قسـام تـرك وقـد واملراعي، املياه تتوفر وحيث طربيا بحرية نحو بالهبوط الطريق بدء عىل

طربيا قلعة عىل الحصار إلدامة قواته

 العطـش شدة من يعانون والخيول الرجال أخذ حتى الطريق ملنتصف يصل الفرنجة جيش يكد مل

 متحاشـية رسيعة غارات شكل عىل بالسهام جيشهم ومؤخرة ّمقدمة تهاجم املسلمني دوريات وأخذت

 الهضـبة إىل الفرنجـة جـيش وصـل متـوز  الخمـيس يـوم ظهر وعندبهم الرئييس االصطدام

 تسـميان قـدم ارتفـاعهام قمتـني وتحـوي مـرت  البحـر عـن ترتفع التي حطني فوق الكائنة

حطني بقرون

ً فـورا بـالهجوم بعضـهم فنصح أمرهم لتدارس توقفوا حتى املسلمني معسكر الفرنجة شاهد أن ما

 الـرأي أصـحاب ونجـح التـايل اليـوم يف القتال الستئناف بالتوقف اآلخر البعض ونصح للبحرية والوصول

 بالتـل املحيطـة واألشـواك األعشـاب بحـرق وأمرً خريا واستبرش الدين صالح صدر ذلك أثلج وقد الثاين

وهالك عطش من عليهم العواقب أسوأ له كان مام األعداء عطش لزيادة

 حـلـول قـبـل وتـطـويقهم باألـعـداء لإلحاـطـة قواـتـه اـلـدين ـصـالح ـحـرك حـتـى الـظـالم ـحـلَّ أن ـمـا

 املسـلمون بـدأ األول، الضوء ومعً محكام الطوق كان حتى ينبلج متوز الجمعة صبح كاد وماالصباح

 يف لـه أمـل ال الـذي اليـائس استبسـال كان أنه إال الفرنجة واستبسل رهيبةال املعركة وبدأت هجومهم

النجاة
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 الوراء إىل املسلمني دفع من الدين صالح جيش قلب عىل بهجوم الفرنجة فرسان من قسم استطاع

 عـىل ينكفئون كانوا أنهم إال مرات الكرة فأعادوا واإلميان الحق رضبات تحت تقهقروا ما رسعان أنه إال

 ولكن النتائج معرفة يف منهً ترسعا هزمناهميصيح الدين صالح بن األفضل كان مرة كل ويف قابهمأع

امللك خيمة بسقوط إال نهزمهم الأسكت)غي( امللك خيمة إىلً مشريا وقال نهره أباه

 صـةوخا الحارقـة متـوز شمس لهيب شدته يف زادً رشساً مريرا قتاالً جمعة يوم طيلة القتال استمر

 جندهً متفقدا ليلة الدين صالح وبقيالقتال الطرفان أوقف حتى الظالم حلَّ أن وما الفرنجة جند عىل

 قلـب إىل بجـواده قفـز الذي)منكورس( مملوكه بدأه بقتال التايل اليوم صباح بدأ حتى جرحاهً مواسيا

مؤمن قاتلمل تكتب ما كأروع له فكتبت الشهادة وطالبا السيف بهم يعمل األعداء صفوف

 الثالثـني يقـارب ما قتل إذ صفوفهم يف فادحة وخسائر للفرنجة ساحقة هزمية عن املعركة أسفرت

 الكـرك صـاحب)أرنـاط( واألمري)جفرى( وشقيقه)غي( امللك األرسى رأس عىل وكان الباقون وأرس ألفا

 وقـادة طربيا أمري وابن بكالشو وأمري)مرقية( وأمري اإلسكندرونة أمري وابن جبيل صاحب)أوك( واألمري

)الهسبتاليني( االسبتارية وفرسان)الداوية( الهيكل فرسان

 عالمـة مـاء كـأس للملـك بيـده وناول استقبالهم أحسن الذي الدين صالح إىل وصحبه بامللك أويت

 الكأس، أناوله مل إين للملك وقال الدين صالح فإنتبه أراناط، إىل الكأس ناول امللك رشب وملا األمان عىل

 جـزاء واالسـبتارية الهيكل فرسان منً عددا وكذلك وظلمه لغدره بقتله فأمرأمان عندي له ليس لذلك

 عـن وعفـا اعتقـادهم، ِّحـد عـىلً تقريبـا وشـيوخهم أطفالهم بذبح املسلمني ضد فظائع من اقرتفوه ملا

اآلخرين

  يف الـقـالعو اـملـدن بقـيـة لتحرـيـر قواـتـه اـلـدين ـصـالح ّقـسـم املعرـكـة انتـهـاء بـعـد

  جنـني، الفولـة، حيفا، قيساريا، النارصة،األماكن تلك أهم ومن وعرضها فلسطني طول 
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 قاعـدة الجتثـاث الخنـاق محكـام واللـد اللطـرون، الرملة، نابلس، صيدا، يافا سبسطية، رصفند، البرية، 

الرشيف املقدس بيت يف والطغيان الوباء

مستفادة دروس

 بعض ييل وفيام الكتاب، هذا يف رسدها يصعب كثريةً دروسا لها يئةالته وفرتة حطني معركة تحوي

الدروس هذه من

 أفضـل لتـأمني املختلفـة الطاقـات مـن ميكن ما أقىص حشد إىل يحتاج عسكري عمل كلالحشد

 مقاليـد اسـتالمه منـذ الـدين صالح بدأه مصريي ليوم األمة تهيئة يف الحشد متثلللنجاح ممكنة فرص

 العسـكرية القـوات حشـد يف متثـل كـذلكمملكتـه ضـمتها التـي البلـدان جهد فوحد مرص يف الحكم

 فلقـد سـبيله، يف واالستشـهادالـلــه  كلمة وتجمعهم مملكته أمصار جميع من النرص إلحراز الرضورية

 مـذاهبهم اخـتالف عـىل منـه أصابهم  غاشم عدو ضد حلب جند مع الشام جند مع مرص جند اشرتك

 ومهادنـة ممكنـة جبهـات أقـل عـىل عملياته حرص يف املبدأ هذا متثلوالطغيان ظلمال من شتى ألوان

صالحة غري يف وتدخلها خطرها ليأمن املجاورة الدول ومصالحة

 األعـداء مـع مسـتمر رصاع يف وهـو املسـلمني إمـارة الـدين صالح ّتقلد أن منذواملبادأة التعرض

 يهـدأ ومل شامالً طوروس حتىً جنوبا مرص من وجدهم أينام وجيوشهم قالعهم عىل تنقطع ال وبغارات

 لألعـداء مجـاال يـدع مل بـذلك الحاسـمة، املعركـة حتى مكمل آخر لجهاد للتحضري إال الجهاد يوقف أو

 إال التعـرض جانـب يتخذ وكان عملياته معظم يف البادئ هو كانصده عىل القادر واالستعداد للهدوء

مؤقتا الدفاع إلتخاذ آلخر أو لسبب اضطر إذا

 مـن الغاصـبني طـرد هـو الـدين صـالح إليـه سـعى الـذي الهـدف كـانوإدامته الهدف انتخاب

 يف قادتـه معـارك  إال حطـني معركـة سبقت التي الثانوية عملياته وما املحتلة املسلمني وبالد مقدسات

عنه يحد مل الذي األسايس هدفه تحقيق إىل النهاية
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 بـه يـأمرهم مـا ينفـذون واحـد قائـد بـأمره يـأمترونً موحدا سلمنيامل موقف كانالقيادة وحدة

 كـانوا إذ للقتـال التهيـؤ مـن األخـرية املراحـل يف وخاصـةً وأحزابـاً شـيعا الفرنجـة كـان بينام به واثقني

 ال موقـف يف أوقعهـم مـام املعركـة مسـتوى عـىل التكتيكيـة األمـور يف حتـى أنفسـهم عىل ينقسمون

عليه يحسدون

 سـاحة يف للجنـدي التموينيـة املـواد أهـم مـن زالـت ومـا واألرزاق املياه كانتالتزويدو اإلدارة

 الحسـاس املوقـع ذلك باختياره منهام عدوه وحرم لجنده املادتني هاتني الدين صالح أمن ولقد املعركة

لدوابوا الخيول إلطعام الجافة األعشاب بها تتوفر كانت املنطقة تلك أن كام الرئيسية معركته لخوض



























  
  عبقرية اإلنتصار يف املعارك وفتح األمصار

 

192  



 جالوت عني معركة

  

 اسـتعراض أن كـام سـبقها الـذي السـائد العـام املوقـف إىل ّالتطـرق مـن بد ال معركة أية لدراسة

والعرب الدروس الستخالص رضوري أمر املبذل األكرب الجهد تشكل والتي للمعركة التحضريات

 الصـالح امللـك أرملـة نصـبت املعظـم مللـكا ولده ومقتل الصالح امللك مرص سلطان وفاة أثر عىل

 أبيـك الـدين عـز األمري عنيمرص عرش اعتلت إسالمية ملكية وآخر أول مرص، عرش عىل)الدر شجرة(

 أن إال الـدر شـجرة ومقـدرة حـزم ورغـمالـدر شـجرة ملسـاعدة للسـلطنةً نائبـا البحرية املامليك كبري

 التـزوج عـىل أجربهـا مـام يبايعونهـا، أن رفضوا الذين ءاألمرا ملعظم يرق مل كامرأة العرش عىل جلوسها

 هــ عـام الثـاين ربيـع أواخـر يف ذلـك كـاناملعـز امللـك باسمً ملكا نصب الذي الدين عز باألمري

م(

ِعزمـه أثر عىل زوجها الدر شجرة اغتالت  امللـك وتـوىل زوجهـام، مـن سـنوات سـبع بعـد الـزواج ِ

هبعد امللك سنة  املنصور

 األورويب التهدـيــد خـطــر ـمــاحقني بخـطــرين مـهــددا اإلـســالمي الـعــامل ـكــان األثـنــاء تـلــك يف

 وثنيـة قبائـل مـن تكونـت والتي آسيا أواسط يف الكاسحة قوتهم ظهرت التي املغول وخطر)الصليبي(

لها صنعة البرش وقتل املدن وتخريب الحضارات تدمري من اتخذت بربرية

ـان ـول ـك ـتهدفون املـغ ـ يـس ـم يف اأوروـب ـعورة حمالتـه ـا املـس ـذلت وهـن ـا ـب ـىل أوروـب ـها وـع   رأـس

ً تفاديـا واملسـلمني العـرب بـالد إىل املغويل الزحف لتوجيه املضنية جهودها)الرابع اينوسنت( البابا 

  )قراـقـورم( إىل بعـثـة الباـبـا أرـسـل ميالدـيـة ـعـام فـفـياملتوقـعـة املتوحـشـة املوـجـات لتـلـك

عـام يف الشـأن هـذا  يف ملبـاحثتهم التتـار دولـة عاصمة الصـليبية الحملـة كانـت وعنـدما   
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 التتـار خاقـان قبـل مـن تتاريـة بعثـة جـاءت مرص، لغزوً متهيدا قربص يف تتحشد التاسع لويس بقيادة

 جهـد لتشـتيت وذلـك واحـد، آن يف العـريب العامل غزو لخطة ةالنهائي الخطوط عىل لالتفاق)جغطاي(

املشرتك الجهد عن مرص وعزل اإلسالمي العامل

 يف محاوالتهم الصليبيني جدد دمياط يف املنكرة وهزميته التاسع لويس فشل وبعد م عام يف

 من فرنسية بعثة خرجت إذ ،املدمرة الجديدة القوة التتار قوة بواسطة اإلسالمي العامل وتدمري غزو

 بـذلت)آن منكوقـا( الخـان ملفاوضـة التتـار إىل)ردبـروك جليـوم( هـو ديـن رجـل برئاسة عكا حصن

 املسـيحية األقليـة ومساعدة بالنجاح الشيطانية مساعيها تكللت حتى مضنية،ً جهودا املتكررة البعثات

 برئاسـة األخـري الوفـد وكـان)ونخـات دوقوز( املسامة)هوالكو( زوجات وإحدى املغولية)النسطورية(

 اعتنـق الـذي)كتبغـا( التـرتي القائـد تعيـني يف الوفـد نجـح كذلكارمينيا أمري)هيتوم( الصليبي األمري

النسطوريني مذهب عىل املسيحية

 مـن سـنتني وبعد املنصور امللك وضعف سن ولحداثة اإلسالمية باألمة املحدقة األخطار هذه أمام

 قطز األمري إىل األمة وقيادة امللك زمام تسليم مرص يف والقيادة الرأي أهل أقر م عام يف أي حكمة

املعزى قطز الدين سيف هو املظفر امللك باسم

 اإلسـالمية للـبالد غـزوهم بـدأوا الـذين التتار حرب السلطة توليه منذ قطز املظفر امللك استهدف

 أشـد يف واألمـة املظفـر امللـك تقبلها تاريخية ليةمسؤو وهذه خطرهم، من العربية والبالد مرص إلنقاذ

 لتأسـيس السـلطة عـىل واملنافسـات الـداخيل االرتباك عىل بالقضاء أعامله بدأتاريخها ساعات وأحلك

وتنكيالً فظاعة األمم غزوات أشد من اعترب الذي املدمر الغزو صد عىل القادرة املتينة القاعدة

املغويل الغزو

 ودخلهـا بغـداد إىل واتجـه الفرس، بالد يف الخوارزمية الدولة عىل فقىض)هوالكو( بقيادة غويلامل الزحف بدأ

 األجيـال مـر عـىل تـزال ال برشيـة مجـزرة املغـول قـوات نفذت وقد)م شباط( هـ سنة صفر يف

  مكاتبهـا ودمـروا ألولـوفا مئـات قتلـوا متواصـلة،ً يومـا أربعـني امتـداد عىل وفظاعتها بشاعتها يف األمثال مرضب
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 العبـايس الخليفـة فـيهم مبا ألف ) (بـ بغداد أهل من القتىل عدد قدر ونفائسها خزائنها ونهبوا

بيته وأهل

 وقـدالنارص امللك آنذاك حاكمها وكان حلبً قاصدا توجه بغداد ونهب تدمري من هوالكو فرغ ملا

 ومتـاعهم بـأموالهم يفـرون أمـامهم املـورسين لجعـ مـام التتـار ووحشية الكارثة هول األنباء حملت

الكرك حصن إىل ونساءه أمواله النارص امللك أرسل وقد النفيس،

 النـارص امللـك جنـد صـفوف يف انهزاميـة تيـارات ظهرت حلب من هوالكو جحافل اقرتبت عندما

 املوقـف هـذا رفـض كبري عدد هناك أن إال هوالكو، طاعة يف الدخول إىل ودعوا املغول بطش من رهبة

 غـادروا الهمـم شـحد يف هـؤالء يـنجح مل وملا)بيربس( الدين ركن األمري كان هؤالء رأس وعىل املتخاذل

التتار محاربة يف الجهد لتوحيد مرص إىل بيربس برئاسة

 عز( الجليل الشيخ وكان املوقف لبحث اجتامع فعقد مرص، معونة يطلبً وفدا النارص امللك أرسل

 اإلسـالم بـالد العـدو طرق إذا الشيخ قاله ومام الحديث محول كان الذيً حارضا)سالمال عبد بن الدين

 جهـادهم عـىل بـه يسـتعينون مـا الرعية من يأخذوا أن ألمرائه وجاز قتاله، اإلسالمي العامل عىل وجب

 ،النفيسـة واآلالت املذهبـة)التحـف( الحـوائص من لهم ما ويبيعوا يشء، املال بيت يف يبقى أال برشط

 مـا بقـاء مع العامة من األموال أخذ أما والعامة، هم ويتساووا وسالحه مركوبه عىل الجند كل ويقترص

فال الفاخرة واآلالت األموال من الجند أيدي يف

ـدم ـار تـق ـالد إىل التـت ـرة ـب ـرة( الجزـي ـن جزـي ـر اـب ـامل يف)عـم ـوريا ـش ـتولوا ـس ـىل واـس ـران( ـع   )ـح

الرها( و(و)بكر ديار(عام ذلك وكان ،عام حلب عىل ونزلوا الفرات عربوا ثم م واستولوا م 

 امللـك كـان التتـار وصـول قبـلفيهـا قتـل من لكرثة الشوارع يف الدماء وجرت املساجد وأحرقوا عليها

 تردد أنه إال مرص، إىل االلتجاء نيته ويف غزة إىل رحل حل ما بحلب حل وملا دمشق، إىل رحل قد النارص

 األعـداء بيـد لتسـقط دمشـق ترك أن بعد للتتار واالستسالم العودة ففضل قطز ظفرامل امللك منً خوفا

 جنـد مع الثأر ليومً استعدادا ملرص ارتحلت معه التي القوات معظم وكانت املقاتلة، القوات من خالية

مرص
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 مقاومـة دون غـزة إىل ثـم املقدس وبيت الكرك إىل ثم نابلس إىل فوصلوا تقدمهم يف التتار استمر

 أخبـار لمتسـ أن بعـد فجـأة سـوريا غادر هوالكو أن إاليهددونها مرص أبواب عىل أصبحوا حتى تذكر

 عـرش عـىل)بوكـا أريـق(و)قـوبيالي( اآلخـرين أخويه ويتنازع الصني يف)آن منكوقا( األكرب أخيه وفاة

التتار

 عـىل تعتمـد كانـت التـي)الصـاعقة الحـرب( الخاطفـة بالرسعة التتار قتال عمليات اتصفت لقد

 األقـاليم عـىل ونهايشـن أعصـاب حـرب حمالتهـم رافـق كـذلك والتنظيم التجهيز ومرونة الحركة رسعة

برسعة عليهم التتار فيتغلب مقاومتهم تفرت وبالتايلً هلعا القلوب فتمتلئ طريقهم يف الواقعة

مرص يف املوقف

 تهديـد رسـالة إليصـال رجـالً أربعـون يرافقـه رجالـه مـن رسوالً أرسل سوريا هوالكو مغادرة قبل

 وهيئتـه امللك يدي بني الوفد مثل فلامً جدا يةقاس الرسالة لهجة وكانت)قطز املظفر( امللك إىل ووعيد

 فنقسـم الوسـط مـن بالسيف برضبهم أي(ً توسيطا الرسل بإعداد امللك أمر الرسالة وتليت االستشارية

 املرعـيـة التقالـيـد ـخـرق ـقـد يكـون ـبـذلك و الـقـاهرة، أـبـواب عـىل وعلـقـوا)قـسـمني إىل الرـجـل جسـم

عليها واملتعارف

 قراره وكان التتار حرب عىل املقربون ورجاله هو العزم عقد قد كان نهأل ذلك قطز امللك فعل لقد

 تهديـدات إىل امللـك رضـوخ احـتامل يف واالنهـزاميني املـرتددين نفـوس مـن أمـل آخر النتزاع هو ذلك

إليها رمى التي الغاية نفس لتحقيق بالذات جنده وأمام علنا اإلعدام تم وقد هوالكو

 ديـار غـزاة ملواجهـة وإمكاناتهـا طاقاتهـا وتجنيـد للقتـال األمـة بتهيئة ذلك بعد املظفر امللك بدأ

 مـرة الجهـاد لـواء تحـت واألنضـواء لـديهم مـا تقـديم عـىل والقـادة األمـراء يستحث فأخذ املسلمني،

بها يستهان ال قوة حشد استطاع وهكذا باإلحراج وثالثة بالرتهيب وأخرى بالرتغيب
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 موقـف أن إال الـرتدد يف األمراء بعض أخذ أمامهم ينرشونها التتار كان التي النفسية للحرب نتيجة

 زمـان لكـماملسـلمني أمراء يا لهم قاله ومام املتخاذلني نجاح دون حالت الهمم وشحذه املظفر امللك

 فليصحبني، الجهاد أختار فمن متوجه، وأنا كارهني،)الغني بفتح( للغزاة وأنتم املال، بيت أموال تأكلون

املتأخرين رقاب يف املسلمني حريم وخطيئة عليه، مطلعالـلـه  فإن بيته، إىل فلريجع يخرت مل ومن

 فمنـذ املغـول عـن سـمعوها التـي والحقائق األهوال عىلً مبنيا املتخاذلني األمراء موقف كان لقد

 فيهـا وعـاثوا إال مدينـة يدخلوا ومل به وفتكوا إالً جيشا يالقوا ال وهم عام للمامليك غزوهم بدء

 أثـر ذلـك كـلاألمـوال وينهبـون النساء ويسبون الرجال من األرسى يقتلون وكانواً وحرقاً وتدمرياً سلبا

 إىل وآخـرون املغـرب إىل هربـوا املغاربـة مـن جامعـات أن لدرجـة وقاطنيهـا مرص أهل معنويات عىل

 فإن ولذلك الحضيض يف ممعنوياته فكانت شديد، وخوف عظيم وجل يف الباقون وبقي والحجاز اليمن

للغايةً حرجا كان امللك موقف

 وإتقـان للتـدرب أمـامهم املجـال ولفسح الوقت ذلك يف املحرتفني اإلسالم فرسان هم املامليك كان

 الـذي العـام النفـري لكـن االقتطاعات، من والعديد االمتيازات من الكثري لهم يبذل الشعب كان عملهم

 والعجـم العـرب ضمت كثريةً وأجناسا عنارص جمع الوطن ثمالـلـه  سبيل يف للغزو املظفر امللك أطلقه

ٍاإلسالمية األمم من

 أسـباب يف أخـذ املظفـر امللـك أن)ايـاس ابـن( املؤرخ يذكر الحملة ألداءة املايل الحشد مجال ويف

 ةأجـر مـن وأخـذ ًواحـدا،ً دينـارا وأنثـى ذكـر النـاس مـن رأس كل عن مرص أهل من فأخذ املال، جمع

 الـرتك مـن وأخـذ معجـالً، أمـوالهم زكـاة والتجـار الناس أغنياء من وأخذً واحداً شهرا واألوقاف األمالك

 الغيطـان عـىل وأخـذ أمـوالهم، مـن الثلـث الرثيـة الطبقـة تشكل كانت والتي)املجندين غري( األهلية

املصريية ملعركته النرص أسباب قطز امللك هيأ وهكذا شهر، أجرة والسواقي

ـرج ـك ـخ ـر املـل ـز املظـف ـده قـط ـد بجـن ـتكمل أن بـع ـده اـس ـة إىل حـش ـا الريدانـي    إىل ومنـه

   يـصـحبه وـكـان ،)م( ـهــ ـسـنة ذـلـك وـكـان)اـلـدلتا رشـقـي( الـصـالحية معـسـكر
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 الصـالحية ومـن)عـيل األفضـل( أخوه وكذلك مرص إىل بجنده لجأ الذي حامة صاحب)املنصور امللك(

 بالتقشـف لجنـده املثـل املظفر امللك رضب وقداحتلوها قد التتار كان التي غزة صوب الجيش تحرك

 صـلوات عليـه األعظـم رسـولنا علمنـا كـام معهـم وليتسـاوى والشـدائد القتـال أيـام العـيش وشظف

املرصيني من وكانت الجيش ّملقدمةً قائدا بيربس األمري عني وقدالـلـه

 قائـده أخـربه اإلسـالمي الجـيش ّبتقدم هذا علم وملا)بيدر( بقيادة غزة تحتل التتار جموع كانت

ً عامـاً قائـدا هوالكو وعينه النسطوريني مذهب عىل ّتنرص قد كان الجنس تريك وهو)كتبغانوين( العام

 عـىل املـوانئ مـنً عـددا يحتلـون يزالـون ال كـانون والـذينحلفائه الصليبيني بنصيحة عمالً لهً ونائبا

 أمره)بيدر( رسالة تسلمه وعند بعلبك، من بالقرب القاع هلس يف حينذاك)كتبغا( كاناملتوسط ساحل

 حتـى الرتاجـع وبـني فلسـطني يف املسـلمني مالقـاة بـني مستشـاريه رأي انقسم أن بعد غزة يف بالتثبت

 الضـعف إىل يـؤدي اآلراء اخـتالفصـفوفهم يف الـوهن أول هـذا وكـان هوالكو، من كاف مدد وصول

الصفوف وتفرق

 شـامالً األعـداء عـنهم ورحـل الصـعداء وتنفسـت تحـررت ما رسعان التي غزة يف األول اللقاء كان

 طريـقً متخـذا بيـربس يتقدمـه اإلسـالمي الجيش استمر الرئيسية، للمعركةً استعدادا تنظيمهم ليعيدوا

 الزاحـف الجـيش حجـم هـالهم الـذين الصـليبني الجنـد ببقايـا التقـوا حيث عكا وصلوا حتى الساحل

صادقني كانوا إن حيادهم وطلب أىب أنه إالإليه باالنضامم قطز عىل املساعدة فعرضوا

املعركة

 واصـطف النـارصة مـن بـالقرب تقع اليوم)جالود( تسمى)جالوت عني( قرية من بالقرب الجيشان التقى

 يشوجـ دخيـل، وثنـي جـيش لكنـه ٍاألسـاطري مـن أسطورة بعد، يهزم ملً رعبا الدنيا مأل جيش متقابلني الجيشان

   ربـه لقـاء بقـربً مرحبـا األسـطورة تلـك ضـد للمعركـةً حامسـا يتـأجج دينية ومقدسات وطنه تراب عن يدافع
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 أيلـول املوافق هـ سنة املباك رمضان  يف ذلك كانوالكرامة العزة بأكاليل مكلالً أوً شهيدا

م

 بهجـوم املسلمني جيش عىل فانقضوا جالون عني سهل عىل ترشف مرتفعة تالال يحتلون التتار كان

 وتكبـدت املسـلمني جـيش مـيرسة اخـرتاق مـن تلـك هجمتهم مكنتهم وقد كعادتهم، وخاطف رسيع

 إسـالماه وا إسـالماه، وا وصـياحه املبارشة قطز بقيادة املضاد املسلمني قلب هجوم أن إال كبرية خسائر

نحره إىل الكفر كيد در حتى األعداء صفوف بنفسه واقتحم األرض إىل بخوذته ألقى أن بعد

 خرجـوا ممـن وغريهم الصوفية الطرق أتباع املجاهدين، املتطوعني من مؤلفة القلب قوات كانت

 وقطـز وفـر كر بني القتال زال وما ومكان، زمان كل يف شأنهم بإميان اإلسالم عنً دفاعا الشهادة يطلبون

 حـرس بني من قطز استبقاه قد انك مغويل صبي بسهم جواده قتل حتى املعركة ويوجه ويشجع يقاتل

غريه جواد أخذ عن وممتنعا راجالً يقاتل قطز واستمر القاهرة، يف قتلوا الذين الرسول

 قـام ثانيـة هجـوم موجه عليهم املسلمني فشن لحاميتهم التل إىل فلجأوا التتار عىل املوقف اشتد

 شـملهم فمزقـت للملـامت، قطز أبقاها دق كان التي املامليك من املؤلفة النظامية القوة املرة هذه بها

 وصـىل األرض ّقبـل)قطـز( السـلطان ترجل عندها بيسان، باتجاه الباقون وفرً كثرياً خلقا منهم وأبادت

 هزميتـه بعـد الـدين صالح فعل كامً متامااألعداء هزمية عىل أعانه الذي القدير تعاىل هللً شكرا ركعتني

وسلم عليهالـلـه  صىل محمد ذتالمي من إنهامحطني يف للصليبيني

 إال ثانيـة معركـة لخـوض بيسان يف تجمعوا الذين املغول لفلول مبطاردته اإلسالمي الجيش استمر

القليل إال منهم ينج وملً أيضا عليهم دارت الدائرة أن

   ثلـة مـع بيـربس اسـتمر حـني يفالسلطان يدي بني مكبالً)كتبغا( التتار بقائد جيء

  قىض حتـى والبـوادي الوهـاد يف التتـار مـن تبقـى مـا يطـاردون لمنياملسـ شـجعان من

  األمـري مـن كـان فـام املنتظـر هوالكـو بانتقـام قطـز يهـدد كتبغـا أخـذمعظمهم عىل 
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 عـن رأسـه فصـلت سـيف برضبـة هوى أن إال املرشك ذلك وقاحة من صربه نفذ أن بعد الدين جامل 

البالد أنحاء مختلف يف به يطاف يك جسده

ً مـدحوراً مهزومـا عقبيـه عـىل اإلسـالمية العربيـة الديار يف جديد طامع ينكفئ أخرى مرة وهكذا

 جنـد تكالبـت مهـام اإلسـالم حيـاض يف وتظـل الخفـاق اإلسـالم بعلـم وستظل تنعم البالد هذه وتبقى

املؤقت الفوز وأغراه الشيطان

مستفادة دروس

 التتـار كفـة تـرجيح إىل تـؤديً منطقيا العسكري التقييم ووسائل الحسابات معظمالنرص أسباب

التالية لألسباب جالوت عني معركة يف واملسلمني العرب عىل

- التتار القادة كفاءةالقـادة تجـارب مـع مبقـارنتهم الواسـعة القتال تجارب من كفاءتهم تأتت 

آنذاك املسلمني

- القتالية املقدرةأو الفـردي املسـتوى عـىل سـواء فائقـة قتاليـة مبقـدرة يتمتعـون التتـار كان 

والبيئي الجسامين تكونهم لطبيعة الجامعي

- خـاطف بشـكل انطلقـت مـدمرة كاسـحة قـوة مجـدها عنفـوان يف وهي أتت املغولية القوة 

طريقها يف ما تدمر ورسيع

- مل حيـث املهلكـة الرسيعـة لالنتصـاراتً نظـرا عالية معنوية بروح تتمتع املغولية القوة كانت 

 بطـش وعنـف االنتصارات لتلك ونتيجة وباملقابلالوقت ذلك حتى خاضها معركة أي يف همجيش يهزم

 بسـبب مدنيـة معنويـات ذات اإلسـالمية القـوة كانت أمامها نرشتها التي األعصاب ولحرب القوة تلك

آنذاك املسلمني القادة منً عددا استثنينا إذا الجارفة، القوة تلك من الخوف

- التتار لجيش النوعيو العددي ّالتفوقأن كـامً عددا املسلمني قوة تفوق جحافلهم كانت فقد 

 املسلمني لدى كان ما يفوق الطويلة، القتالية العملية التجارب من معظمه واملتأيت التدريبي مستواهم

الكايف الوقت توفر لعدم



  
  عبقرية اإلنتصار يف املعارك وفتح األمصار

 

200  

- الصـليبيني لسـيطرة املسـلمني مواصـالت خطـوط أمان وعدم املستمر الصليبي التهديد وجود 

الوقت ذلك حتى الفلسطيني الساحل عىل

- يف تكتيكيـة ّميزة وهذه إليها املسلمني وصول قبل املعركة منطقة يف األرض عىل التتار سيطرة 

العسكرية العمليات عىل املؤثرة العوامل أهم من األرض تعترب إذ التتار، صالح

املسلمني انتصار إىل أدت التي ٍاألسباب

 العوامـل مـنً عددا أن إال املقاتلني معظم قلوب عىل الخوف تأثري من بالرغماملعنوية الروحأ

وهي اإلسالمي الجيش لدى املعنوية الروح مستوى من رفعت التي املؤثرة

- ناإلمياانتصـارهم يف الرئييس السبب هي كانت طاملا قوية دينية عقيدة ذوي املسلمون كان 

 بالنسـبة مصريية معركة كانت أنها أي والعرض والوطن الدين عنً دفاعا قتالهم برشعيةً أيضا وإلميانهم

 تـلالق سـوى للقتـال أسـباب لـه يكـن مل غازي وجيش وثنيني أخرى ناحية  من املغول كان بينام إليهم

 بـالء ذلـك ودليـل الراسـخة، العقيـدة أمـام هـذه تتهـاوى مـا رسعـان دنيويـة بـأمور والطمع والنهب

املعركة أثناء القتال يف الحسن البالء املتصوفني

- والعمل الكلمة وحدةتأمتر واحدة قيادة تحت الشام وبالد ملرص العسكرية الجهود توحدت 

الجميع عىل القضاء ينوي مشرتك عدو ضد مشرتك هدف تحقيق نحو وتطيعها بأمرها

- الجيدة القيادةواإلقـدام والشـجاعة املقدرة أهمها جيدة قيادية بصفات املظفر امللك اتصف 

 بـن العـز الشـيخ رأسهم وعىل املسلمني علامء عليه أشار ما بتطبيق عدله تجىل وقد والعدل والحامس

 صـفاته ومـن ودخلهـم، النـاس ومقـدرات يتالءم رومبقدا بعدل الجميع من األموال لجميع السالم عبد

الـلـه رحمه األخالق، وكرم النفس وعزة واألمانة الصدق األخرى

- التعرضمرحلـة إال الـدفاع ومـا الهجوميـة بالعمليـاتً دومـا املعـارك تكسب 

   مـن باالسـتفادة قـواه السـتنزاف ّمتفـوق عـدو ملقابلـة أو القـوة مـن لالستزادة مؤقتة

 إلـيهم خـرج بـل إليـه التتـار ّتقـدم ضـدً مـدافعا قطز يبق ملللمدافعني األرض حامية

ـالهم ـدا لقـت ـنّ بعـي ـة األرايض ـع ـه املرصـي ـدو ليواـج ـد الـع ـد الـن ـذلك للـن ـتجابه وـك   اـس
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 مـن فرسـانه صـفوة إبقـاء يف تجلت فقد التكتيكية مقدرته أمابه الشام بالد وشعوب أمراء الستغاثة 

القتال يف لزجهم املثىل الساعة أزفت حتى التالل بني لهم وإخفائه االحتياط يف املامليك

- التعاونيف األكـرب الفضـل املسـلمني لجيش املنطقة شعوب قدمته الذي االمدادي للعون كان 

 عـىل الـرئييس املسـلمني اعـتامد يكـن وملً كثـريا اإلداري العـبء خفـف مامً ومواداً إداريا قوتهم إدامة

مرص البعيدة قاعدتهم
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 القسطنطينية فتح



 ولـنعم أمريهـا األمـري فلـنعم القسـطنطينية لتفـتحن( وسـلم عليـهالـلـه  صىلالـلـه  رسول قال

مسنده يف أحمد اإلمام رواه)الجيش ذلك الجيش

الفاتح محمد السلطان

 عـثامن آل سلسـلة يف السـابع العـثامين السلطان يعترب ،م هـ الثاين محمد السلطان هو

 حكـم تـوىلللمسـلمني وعـزةً خـريا كانـتً عاما ثالثني من يقرب ما حكم الخريات، وأيب بالفاتح يلقب

 عمـره وكـان م، عـام شباط املوافق هـ عام محرم يف والده وفاة بعد العثامنية الدولة

 أنـه كـام العـدلو القـوة بـني جمعت فذة بشخصية الفاتح محمد السلطان امتاز ولقد سنة  آنذاك

 لكثـري معرفتـه وخاصـة األمـراء مدرسة يف يتلقاها كان التي العلوم من كثري يف حداثته منذ أقرانه فاق

 يف شخصـيته إبـراز عـىل بعـد فـيام سـاعده مـام التاريخ، كتب لدراسة الشديد وميله عرصه لغات من

 وقـدالقسطنطينية لفتحه الفاتح، محمد بلقب التاريخ يفً أخريا اشتهر أنه حتى القتال وميادين اإلدارة

 الدولـة يف السـلطة توليـه بعـد بـرز ولقـد الفتوحـات يف وأجـداده والـده عليه سار الذي املنهج انتهج

 تحديـد عـىل فعمـل املالية باألمورً كثريا واهتم املختلفة، الدولة إدارات تنظيم بإعادة بقيامه العثامنية

 كتائـب تطوير عىل ركز وكذلكالرتف أو والبذخ اإلرساف عمين بشكل منها الرصف وطرق الدولة موارد

 األسـلحة بأحـدث وأمـدهم مرتبـاتهم مـن وزاد بالجنـد، خاصـة سجالت ووضع تنظيمها وأعاد الجيش

 وعـزل أقـاليمهم يف السابقني الوالة بعض وأقر األقاليم إدارة تطوير عىل وعملالعرص ذلك يف املتوفرة

 الجيـدة والعسـكرية اإلداريـة بالخربات وأمدهم السلطاين البالط وطور لإهام أوً تقصريا منه ظهر من

  اإلًالح يف مثـمــرةً أـشــواطا قـطــع أن وبـعــد األـمــام إىل والتـقــدم الدوـلــة اـســتقرار يف ـســاهم ـمــام
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 يف عـدة عوامل ساعدته ولقد فيها، اإلسالم ونرش لفتحها أوروبا يف املسيحية املناطق إىل تطلع الداخيل 

 الـدول مـع املنازعـات بسـبب البيزنطيـة اإلمرباطوريـة إليه وصلت الذي الضعف منها فه،أهدا تحقيق

 يكتـف ومل ومـدنها مناطقهـا جميـع عمـت التـي الداخليـة الخالفات بسبب وكذلك األخرى، األوروبية

 عاصـمة القسـطنطينية بفـتح انتصـاراته يتـوج أن أجـل مـن بجـد عمـل إنه بل بذلك محمد السلطان

 طويلـة لفرتة اإلسالمي العامل ضد الصليبية للتحركات الهام االسرتاتيجي واملعقل البيزنطية، اإلمرباطورية

 عامـة، بصـورة واملسـيحية خاصـة بصـورة البيزنطيـة اإلمرباطوريـة بهـا اعتـزت طاملـا والتي الزمن، من

ميةاإلسال الجيوش قادة من أسالفه تحقيقه عن عجز ما وتحقيق العثامنية للدولة عاصمة وجعلها

القسطنطينية فتحأوالً

 البيزنطـي اإلمرباطور يد عىل م عام يف أسست وقد العاملية، املدن أهم من القسطنطينية تعد

 لكانـت واحدة مملكة الدنيا كانت لوعنها قيل حتى فريد عاملي موقع لها كان وقد األول، قسطنيطن

 لهـم عاصـمة البيزنطيـون اتخـذها فقـد اتأسيسـه ومنـذ لها، عاصمة لتكون املدن أصلح القسطنطينية

 لهـذه كـان البيزنطيـة الدولـة مع جهاد يف املسلمون دخل عندما وأهمها العامل يف املدن أكرب من وهي

 أصـحابه وسـلم عليـهالـلــه  صـىل الرسـول برش فقـد ولـذلك الرصاع، ذلك من الخاصة مكانتها املدينة

 املسـلمني الخلفـاء تنـافس فقـد ولهذا الخندق، وةغز أثناء حدث ماذلك من مواقف، عدة يف بفتحها

 عليـهالـلــه  صـىل الرسـول حديث فيهم يتحقق أن يفً طمعا املختلفة العصور عرب فتحها عىل وقادتهم

)الجيش ذلك الجيش ولنعم أمريها األمري فلنعم رجل، يد عىل القسطنطينية لتفتحنوسلم

 أوىل يف سـفيان أيب بـن معاويـة أيـام منـذ جاهـدةامل املسـلمة القـوات يد إليها امتدت فقد لذلك

 عهـده يف أخـرى حمـالت تكـررت وقـد الحملـة، هذه ينجح ومل هـ  سنة عليها اإلسالمية الحمالت

النتيجة بنفس حظيت

 عليهـا، األمويـة الحمـالت أقوى الحملة هذه وتعد  لفتح أخرى مبحاولة األموية الدولة قامت كام

هـ سنة امللك عبد بن سليامن أيام يف متت التي الحملة تلك وهي
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 مكثفـة جهاديـة حمـالت األول العبـايس العرص شهد حيث القسطنطينية لفتح املحاولة واستمرت

 هزتهـا أنهـا مع وتهديدها نفسها القسطنطينية إىل الوصول من تتمكن مل ولكنها البيزنطية، الدولة ضد

هـ سنة الرشيد هارون أيام يف متت التي الحملة تلك وبخاصة داخلها، األحداث عىل وأثرت

 التـي السـالجقة، دولة أهمها من كان الصغرى آسيا يف إسالمية دويالت عدة بعد فيام قامت وقد

 أن اسـتطاع م،هـ أرسالن ألب زعيمها أن كامالصغرى آسيا إىل سلطتها امتدت

 وبعـد وسـجنه ورضبه أرسه ثم مهـ عام ردك مالذ موقعه يف دميونوس الروم إمرباطور يهزم

 كبـري جـزء خضوع ميثل وهذا السلجوقي، للسلطان سنوية جزية بدفع تعهد أن بعد رساحه أطلق مدة

 عـدة ظهـرت الكـربى السـالجقة دولـة ضعف وبعد السلجوقية اإلسالمية للدولة الروم إمرباطورية من

 سـواحل إىل سـلطتها مد استطاعت والتي الصغرى آسيا يف الروم سالجقة دولة منها كان سلجوقية دول

الرومانية اإلمرباطورية وإضعافً غربا إيجة بحر

 وتجـددت الـروم، سـالجقة العثامنيون خلف امليالدي عرش الرابع الهجري الثامن القرن مطلع ويف

 السـلطان يـاما يف لفتحهـا محاولـة جـرت حـني البدايـة وكانت القسطنطينية لفتح اإلسالمية املحاوالت

 يفـاوض السلطان وأخذ م، هـ سنة بقوة محارصاتها من قواته متكنت الذيالصاعقة بايزيد

 طلـب ويحـاول ومياطـل يـراوغ أخـذ ولكنـه املسـلمني، إىلً سـلام املدينـة لتسـليم البيزنطي اإلمرباطور

 جيـوش وصـلت فسـهن الوقـت ويف القسـطنطينية، عـىل اإلسـالمي الهجـوم لصد األوروبية املساعدات

 بايزيـد السـلطان فاضـطر ًفسـادا، تعيث وأخذت العثامنية األرايض داخل إىل تيمورلنك يقودها املغول

 العثامنيـة، القـوات بقيـة ومعـه بنفسـه املغول ملواجهة القسطنطينية عىل الحصار وفك قواته لسحب

 يف ذلـك بعـد مـات ثـم لصـاعقةا بايزيد فيها أرس والتي الشهرية، أنقرة معركة الطرفني بني دارت حيث

 فـتح يف التفكـري وتوقـف مؤقتـا، العثامنيـة الدولـة تفككـت أن ذلـك نتيجـة وكـان م سنة ٍاألرس

حني إىل القسطنطينية
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 مـراد السـلطان ايـام ففـي جديـد، من الجهاد روح عادت حتى الدولة يف األحوال استقرت أن وما

ـاين ـذي الـث ـوىل اـل ـم ـت ـرتة يف الحـك ــ الـف ـــه ـرت مـه ـدة ـج ـت ـع ـتح محاوـل  لـف

 اإلمرباطـور وكـان مـرة، مـن أكـرث محارصتهـا مـن أيامـه يف العثامنيـني جيـوش ومتكنـت القسطنطينية

 عـىل الخـارجني بـدعم العثامنيـني صـفوف يف الفتنة إيقاع عىل يعمل املحاوالت تلك اثناء يف البيزنطي

 مـن العثامنيـون يـتمكن فلـم عليـه، حرصـه الـذي هدفـه يف إشغاله يف نجح الطريقة وبهذه السلطان

بعد فيام الفتاتح محمد ابنه زمن يف إىل إليه يطمحون كانوا ما تحقيق

 رصاع يعـايش وهـو الفـرتة تلـك ومنـذ أبيـه حيـاة يف السلطانية األعامل مبارس الفاتح محمد كان

 لفـتح السـابقة العثامنيـة التباملحـاو تـام إطـالع عـىل كان كام املختلفة، الظروف يف البيزنطية الدولة

 فمنـذ وبالتـايل املختلفة، اإلسالمية العصور يف متكررة محاوالت من سبقها مبا ويعلم بل القسطنطينية،

 يف ويفكـر القسـطنطينية فـتح إىل يتطلـع كـان م املوافق هـ سنة العثامنية السلطنة وىل أن

 سـيد وسـنة بـالقرآن والعمل واإلميان اإلسالم بح عىل تنشئته عىل العلامء تربية ساهمت ولقد فتحها

 بـالتقوى واتصـف اإلسـالمية، بالرشيعـة االلتـزام حـب عـىل نشـأ ولـذلك وسلم عليهالـلـه  صىل األنام

 الراشـدة ٍاإلسالمية للرتبية الرفيع تدينه ويعود العلوم نرش عىلَ ومشجعا والعلامء للعلمً ومحبا والورع،

 عـىل أرشفـت التـي القويـة العلميـة الشخصـيات وجهود والده، من يهاتبتوج الصغر، منذ تلقها التي

 ألنفسهم، ومجاهدتهم الغرور عن وابتعادهم الدنيا عن وعزوفهم الكبار األساتذة أولئك وصفاء تربيته،

رعايته عىل أرشفوا ممن

 إسـامعيل بـن دأحم الرباين العامل أخصهم ومن طفولتهم منذ الربانيني بالعلامء الفاتح محمد تأثر لقد

  ذلـك ويفالفـاتح والـدالثـاين مـراد السـلطان عهـد يف مدرسـه وكـان التامـة، بالفضيلة لهً مشهوداالكوراين

 ميتثل ومل املعلمني منً عددا والده إليه أرسل وقدمغنيسيا بلدة يفً أمريا ،الفاتح الثاين محمد كان الوقت 

 ّوحـدة، مهابـة لـه رجـالً املـذكور، السـلطان فطلـب الكريم، رآنالق يختم مل أنه حتى ًشيئا، يقرأ ومل أمرهم،

  فـذهبأمـره خـالف إذا بـذلك يرضبـهً قضـيبا وأعطـاه لولـدهً معلـام فجعلـه الكـوراين، املوىل له فذكروا

  



  
  عبقرية اإلنتصار يف املعارك وفتح األمصار

 

206  

 فضـحك أمـري، خالفـت إذا والرضب للتعلـيم والدك أرسلنيفقال بيده، والقضيب عليه فدخل إليه، 

 خـاف حتـى ًشـديدا،ً رضبا املجلس ذك يف الكوراين املوىل فرضبه الكالم، لكذ من خان محمد السلطان

يسرية مدة يف القرآن وختم خان، محمد السلطان منه

 العـامل هـذا بـاألخص مـنهم كـان ممـن األفاضـل، املربـون وهؤالء الصادقة، اإلسالمية الرتبية هذه

 باسـم، ويخاطبـه للسلطان، ينحني ال أو عللرش مخالفة به وجد إذا السلطاين األمر ميزق ممن الفاضل،

 عظـامء أنـاس جنباتها بني من يتخرج أن الطبيعي منيده يقبل السلطان بل يده، يقبل وال ويصافحه

 لهـاً معظـام والنـواهي بـاألوامر مقيد الرشيعة، بحدودً ملتزماً مؤمناً مسلام يكون وأن الفاتح، كمحمد

 العلـامء مـن الـدعاء يطلـبً صـالحاً تقيا رعيته، عىل ثم أوالً نفسه عىل تطبيقها إجراءات عنً ومدافعا

الصالحني العاملني

 أمـرين صـغره منـذ فيـه وبث الفاتح محمد شخصية تكوين يف الدين شمس آق الشيخ دور وبرز

هام

العثامنية الجهاد حركة مضاعفة

يالنبـو بالحـديث املقصود األمري بأنه صغره منذ ملحمدً دوما اإليحاء)القسـطنطينية لتفـتحن 

 رسـول حـديث عليه ينطبق أن يطمع الفاتح كان لذلك الجيش ذلك الجيش ولنعم أمريها األمري فلنعم

)املذكور وسلم عليهالـلـه  صىلالـلـه 

للفتح اإلعدادًثانيا

 ذلـك يف وبـذل القسـطنطينية، لفـتح والرتتيب للتخطيط املختلفة جهوده الثاين محمد السلطان بذل

 مجاهـد، مليـون ربـع قرابة إىل تعداده وصل حتى البرشية بالقوى العثامين الجيش تقوية يف كبريةً جهودا

 عـىل الجمـوع تلـك بتـدريب خاصـة عناية عني كام الفرتة، تلك يف الدول بجيوش مقارنة كبري عدد وهذا

 الفـاتح اعتنـى كام املنتظرة الجهادية للعملية تؤهلهم التي ٍاألسلحة أنواع ومبختلف املختلفة القتال فنون

ـدادهم ـدادا بإـع ـاً إـع ـاً معنوـي ـرسً قوـي ـاد روح وـغ ـيهم، الجـه ـذكريهم ـف ـاء وـت ـول بثـن ـىل الرـس ــه ـص   الــل
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 مـام بـذلك، املقصـود الجـيش هم يكونوا أن وعىس القسطنطينية يفتح الذي الجيش عىل وسلم عليه 

 تقويـة يف كبـري أثـر الجنـود بني لعلامءا النتشار كان كام النظري، منقطعة وشجاعة معنية قوة أعطاهم

الـلـه أوامر وفق الحقيقي بالجهاد وربطهم الجنود عزائم

 أضـيق يف البسفور مضيق عىل األورويب الجانب يفً حصارا روميل قلعة بإقامة السلطان اعتنى وقد

 اإلمرباطـور حـاول وقـد اآلسـيوي، الرب يف بايزيد السلطان عهد يف أسست التي القلعة مقابل منه نقطة

 عـىل أرص الفـاتح أن إال بـه تعهـد مالية التزامات مقابل القلعة بناء عن الفاتح السلطان ثني البيزنطي

 إىل ارتفاعها وصل ومحصنة، عالية قلعة اكتملت حتى املوقع، لهذا عسكرية أهمية من يعلمه ملا البناء

سوى بينهام يفصل وال متقابلتني القلعتان وأصبحتً مرتا رشقي من السفن عبور يف تتحكامن م 

 املناطق من القسطنطينية إىل الوصول من سفينة أي منع مدافعهام نريان وتستطيع غربيه إىل البسفور

الحاجة عند املدينة دعم تستطيع التي األماكن من وغريها طرابزون مملكة مثل رشقها تقع التي

الالزمة األسلحة بجمع السلطان اهتامم

 التـي املدافع أهمها ومن القسطنطينية، لفتح الالزمة األسلحة بجمع خاصة عناية سلطانال اعتنى

 املـدافع صـناعة يفً بارعـا كـان أوربـان يـدعىً مجريـاً مهندسـا أحرض حيـث منهً خاصاً اهتامما أخذت

 مـن املهنـدس هـذا متكـن وقـد والبرشيـة، واملادية املالية اإلمكانيات جميع له ووفر استقباله فأحسن

 أن ذكـر والـذي املشـهور، السـلطاين املدفع رأسها عىل كان الضخمة املدافع من العديد وتنفيذ تصميم

 السـلطان أرشف وقـد لتحريكـه، القويـة الثريان مئات إىل يحتاج وأنه األطنان مئات إىل يصل كان وزنه

وتجريبها املدافع هذه صناعة عىل بنفسه

باألسطول االهتامم

 العـثامين باألسـطول خاصـة عنايـة مـن الفـاتح بذله ما ستعداداال هذا إىل ويضاف

 يف بـدوره للقيـام مـؤهالً ليكـون املختلفـة بالسـفن وتزويـده تقويتـه عىل عمل حيث

  وجـود دون حصـارها يكمـل ال التـي البحريـة املدينـة تلك القسطنطينية، عىل الهجوم
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 أربعمئـة مـن أكـرث بلغـت األمـر لهـذا أعـدت التي السفن أن ذكر وقد املهمة بهذه تقوم بحرية قوة 

سفينة

معاهدات عقد

 ليتفرغ املختلفني أعدائه مع معاهدات عقد عىل القسطنطينية عىل هجومه قبل الفاتح عمل كام

 مضـيق بينهام ويفصل الرشق من للقسطنطينية املجاورة)غلطة( إمارة مع معاهدة فعقد واحد، لعدو

 ولكـن املجـاورة، األوروبيـة اإلمـارات من وهام والبندقية املجد مع معاهدات عقد كام الذهبي، القرن

 تلـك مـن قـوات وصلت حيث القسطنطينية، عىل الفعيل الهجوم بدأ حينام تصمد مل املعاهدات هذه

 متناسـني النصـارى مـن عقيـدتهم لبنـي مشـاركة القسـطنطينية عن الدفاع يف للمشاركة وغريها املدن

املسلمني مع ومواثيقهم عهودهم

 البيزنطي اإلمرباطور استامت للفتح، فيها العدو يعد السلطان كان التي األثناء هذه يف

 بعـض رشـوة ومبحاولة إليه، املختلفة والهدايا األموال بتقديم هدفه، عن لثنيه محاوالته يف

 هـذه تثنـه ومل مخططه تنفيذ عىلً عازما كان السلطان ولكن قراره عىل ليؤثروا مستشاريه

 هدفـه تنفيـذ عـىل السـلطان عزميـة شـدة البيزنطي اإلمرباطور رأى وملا هدفه، عن األمور

 زعـيم البابـا رأسـها وعـىل األوروبيـة واملدن الدول مختلف من املساعدات طلب إىل عمد

 رأسـها وعـىل البيزنطيـة الدولـة كنـائس فيـه كانـت الـذي الوقـت يف الكاثولييك، املذهب

 اإلمرباطـور اضـطر وقد شديد عداء بينهام وكان سيةاألرثوذك للكنيسة تابعة القسطنطينية

ـة ـا ملجامـل ـأن الباـب ـه يتـقـرب ـب ـر إلـي ـه ويظـه ـل اـسـتعداده ـل ـد ـعـىل للعـم  الكنيـسـة توحـي

 يف يرغبـون األرثـوذكس يكـن مل الـذي الوقـت يف لـه، خاضعة لتصبح الرشقية األرثوذكسية

 كنيسة يف خطب نطينية،القسط إىل منه مندوب  بإرسال ذلك عىل ًبناء البابا قام وقد ذلك،

 املدينـة، يف األرثـوذكس جمهور أغضب مام الكنيستني، توحيد وأعلن للبابا ودعا صوفيا آيا

   قـال حتـى املشـرتك، الكـاثولييك اإلمرباطـوري العمل لهذا مضادة بحركة يقومون وجعلهم
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 القبعـة أشـاهد نأ عـىل الـرتك عامئـم البيـزنط ديـار يف أشاهد أن أفضل إننياألرثوذكس زعامء بعض

الالتينية

الهجومًثانيا

 مرمـرة، وبحـر البسـفور، مضيق جبهات، ثالث يف البحرية باملياه محاطة القسطنطينية كان

 باإلضـافة إليـه، السـفن دخـول يف تتحكمً جدا ضخمة بسلسلةً محميا كان الذي الذهبي والقرن

 إىل مرمـرة بحـر شـاطئ مـن لربيـةا الناحية من بها تحيط كانت األسوار من خطني فإن ذلك إىل

 السـور ويرتفعً قدما عرضه يبلغ فضاء السورين بني وكان ليكوس، نهر يتخللها الذهبي، القرن

 فيبلـغ الخـارجي السـور وأمـا ًقـدما، إىل ارتفاعهـا يصـل أبـراج وعليـهً قدما منها الداخيل

 مـن املدينـة فـإن وبالتايل لجند،با مليئة موزعة أبراج وعليهً قدما وعرشين خمس قرابة ارتفاعه

 والحصـون والقـالع األسـوار مـن عليهـا ملا ًتحصينا، العامل مدن أفضل من تعد العسكرية الناحية

 عـىل استعصـت فقـد ولـذلك اخرتاقهـا، يصـعب فإنـه وبالتـايل الطبيعية، التحصينات إىل إضافة

 السـلطان كان سابقة الميةإس محاولة عرشة إحدى ومنها القتحامها العسكرية املحاوالت عرشات

 كـام لحصـارها، الالزمة الخرائط ويجهز أخبارها ويعرف القسطنطينية استعدادات يكمل الفاتح

 وقـد وأسـوارها، القسـطنطينية اسـتحكامات فيهـا يشـاهد استطالعية بزيارات بنفسه يقوم كان

 املـدافع جـرل صـالحة تكـون لـيك القسـطنطينية و أدرنـة بني الطريق متهيد عىل السلطان عمل

 يف القسـطنطينية، قـرب إىل أدرنـة مـن املـدافع تحركـت وقد القسطنطينية، إىل خاللها العمالقة

 الفـاتح يقودهـا العثامنيـة األجنـاد وصلت حتى الجيش بقسم حاميتها متت حيث شهرين مدة

 نيـسـان املوافـق هــ األول ربيـع الخمـيس يـوم يف القسـطنطينية مشـارف إىل بنفسـه

حثهم قوية خطبة فيهم فخطب جندي، ألف وخمسني مائتني قرابة وكانوا الجند فجمع ،م 

 اللقـاء، عنـد القتـال وصـدق بالتضحية فيها وذكرهم الشهادة، أو النرص وطلب الجهاد عىل فيها

   تـبرش التـي النبويـة األحاديـث لهـم ذكـر كـام ذلك، عىل تحث التي القرآنية اآليات عليهم وقرأ
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 بـادر وقد واملسلمني، لإلسالم عز من فتحها يف وما وأمريه، لها الفاتح الجيش وفضل نطينيةالقسط بفتح

والدعاء والتكبري بالتهليل الجيش

 معنويـاتهم رفـع يف أثـر مـام معهـم ومجاهـدين مقاتلني الجيش صفوف يف مبثوثني العلامء وكان

واجب من عليه ما ليؤدي الصرب بفارغ القتال ينتظر جندي كل كان حتى

 ثالثـة مشـكالً للمدينـة، الخارجيـة األسـوار أمام الربي جيشه بتوزيع السلطان قام التايل اليوم ويف

 احتياطيةً جيوشا الفاتح أقام كام الجهات، مختلف حول الربي الحصار إحكام من متكنت رئيسية أقسام

 العمـالق السـلطاين ملدفعا أهمها ومن األسوار، أمام املدافع نصب عىل وعمل الرئيسية، الجيوش خلف

 مـن والقريبـة املرتفعـة املواقـع مختلفـة يف للمراقبـةً فرقـا وضـع كام قايب، طوب باب أمام أقيم الذي

 تسـتطع مل أنهـا إال باملدينـة، املحيطـة امليـاه يف العثامنيـة السـفن انـترشت الوقـت نفـس ويف املدينة،

 وتدمر بل دخول من سفينة أي منعت لتيا الضخمة السلسلة وجود بسبب الذهبي القرن إىل الوصول

 بحـر يف األمـراء جـزر عـىل يسـتويل أن العـثامين األسـطول واستطاع واالقرتاب، الدنو تحاول سفينة كل

مرمرة

 عـىل الجنـود ووزعـوا القسـطنطينية عـن للـدفاع جهـدهم قصـارى يبـذلوا أن البيزنطيون وحاول

 وقـوع مـن األمـر يخلـوا ومل املدينـة، عىل قبضته ينالعثام الجيش وأحكم التحصينات واحكموا األسوار،

 الشـهادة أبـواب وفتحت للحصار، األوىل األيام منذ املدافعني والبيزنطيني املهاجمني العثامنيني بني قتال

األبواب من باالقرتاب املوكلني األفراد منً خصوصا بها العثامنيني من كبري عدد وفاز

 ولصـوتها لقذائفها وكان املدينة، نحو مختلفة مواقع من دافعهام تطلق العثامنية املدفعية وكانت

 حـول األسـوار بعـض تحطـيم مـن متكنـت وقـد البيزنطيني قلوب يف الرعب إيقاع يف كبري دور الرهيب

وترميمها األسوار بناء يعيدون ما رسعان كانوا املدافعني ولكن املدينة،

 مـن مكونـة جنـوة مـن إمـدادات ووصـلت أوروبـا مـن املسيحية املساعدات تنقطع ومل

  دول مـن متطوع مقاتل سبعامئة يرافقه جوستنيان الجنوي القائد يقودها وكان سفن خمسة
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 مـع بحريـة مواجهة بعد العتيقة البيزنطية العاصمة إىل تصل أن سفنهم واستطاعت متعددة أوروبية 

 وقـد البيزنطيني، معنويات رفع يف كبري أثر القوة هذه لوصول وكان للمدينة املحارصة العثامنية السفن

املدينة عن املدافعة للقواتً قائدا جستيان قائدها عني

 القـرن مـدخل يف تـتحكم التـي الضـخمة السلسـلة تخطي العثامنية البحرية القوات حاولت وقد

 ولكـنهم والبيزنطيـة األوروبيـة السـفن عىل سهامهم وأطلقوا إليه، اإلسالمية بالسفن والوصول الذهبي

املدينة عن للمدافعني املعنوية الروح وارتفعت البداية يف مرادهم تحقيق يف فشلوا

 التحـصـني وأـمـاكن املديـنـة، بـشـوارع يطوـفـون فـكـانوا النـصـارى، اـلـدين ورـجـال الـقـس يـكـل ومل

 املسـيح ودعـاء الكنـائس إىل الـذهاب عىل الناس ويشجعون والصرب، الثبات عىل املسيحيني ويحرضون

 صـوفيا أيـا كنيسـة عـىل بنفسه يرتدد قسطنيطني اإلمرباطور وأخذ املدينة، يخلصوا أن راءالعذ والسيدة

الهدف لهذا

  

وقسطنطني الفاتح محمد بني مفاوضاتًثالثا

 بقيـادة البيزنطيـون وصمد الفاتح محمد رأسهم وعىل املدينة عىل املهاجمون العثامنيون استبسل

 مـا بكـل وشـعبه مدينتـه يخلـص أن البيزنطـي اإلمرباطـور اولوح الدفاع يفً بطولياً صمودا قسطنيطن

 غري أو الطاعة، أو األموال مقابل باإلنسحاب ليغريه للسلطان مختلفةً عروضا فقدم حيلة، من يستطيع

 وأنـه ًتسليام، املدينة تسليمً طالبا باملقابل يردالـلـه  رحمه الفاتح ولكن قدمها، التي العروض من ذلك

 يل فليسـلمالرسـالة مضـمون وكـان لـألذى، كنائسـها وال أهلهـا مـن أحـد يتعـرض لـن الحالة هذه يف

 شـاء ومـن وعرضه وماله نفسه يف ألحد يتعرض لن جييش بأن وأقسم القسطنطينية مدينة إمرباطوركم

ًأيضا وسالم أمن يف أراد حيث عنها رحل شاء ومن وسالم أمن يف فيها وعاش املدينة يف بقي

 البحريـة أيـدي يف الـذهبي القـرن مضـيق ببقـاءً ناقصا زالي ال الحصار كان

  أظهـر حيث هوادة دونً مستمرا كان العثامين الهجوم فإن ذلك ومع البيزطنية،
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 كـل أعقـاب يف خـوف دون املـوت عىل يقدمون فكانوا نادرة، وبسالة فائقة، شجاعة االنكشارية جنود

 عنـد البيزنطيـة األسـوار يف ثغـرة فـتح مـن ثامنيةالع املدافع متكنت أبريل يوم ويف مدفعي، قصف

 اقتحـام محـاولني بسالة بكل العثامنيون الجنود إليها فاندفع األسوار، من الغريب الجزء يف ليكوس وادي

 عـن املـدافعني ولكـن عليها، ألقوها التي بالسالمل األخرى األسوار اقتحام حاولوا كام الثغرة، من املدينة

 وكانـت الطـرفني، بـني القتـال واشـتد واألسـوار، الثغـرة عن الدفاع يف استامتوا يانجستن بقيادة املدينة

 مقاتلـة وشـدة املكـان ضيق ومع املسلمني، الجنود عىل واملقذوفات والنبال السهام وكرثة ضيقة الثغرة

 قلـوب يف الرعـب ثـاروا أن بعـد باالنسـحاب للمهـاجمني أوامـره الفـاتح أصـدر الظالم وحلول األعداء

للهجوم أخرى فرصة متحينني دائهمأع

 الحـاجزة السلسـلة بتحطيم الذهبي القرن اقتحام العثامنية السفن بعض حاولت نفسه اليوم ويف

 السلسـلة خلـف املتمركـزة الدفاعية الفرق إىل إضافة املشرتكة، واألوروبية البيزنطية السفن ولكن عنه،

 بعضـها، وتـدمري اإلسـالمية السفن صد منً ميعاج أستطاعوا الخليج، مدخل عن املدافعني من الضخمة

مهمتها تحقيق يف فشلت أن بعد العودة إىل السفن بقية فاضطر
  

الفاتح محمد وشجاعة العثامين األسطول قائد عزلًرابعا

 التـي األوروبيـة السـفن وبعـض العثامنيـة البحريـة بني أخرى معركة وقعت بيومني املعركة هذه بعد

 عـىل بنفسـه الفـاتح وأرشف ملنعها، كبريةً جهودا اإلسالمية السفن بذلت حيث الخليج، إىل الوصول حاولت

 أن وإما السفن هذه عىل تستويل أن إماله وقال األسطول قائد إىل أرسل قد وكان الساحل عىل من املعركة

 ومل هـدفها إىل صـولالو يف نجحـت األوروبيـة السفن لكن ًحيا، إلينا ترجع فال ذلك يف توفق مل وإذا تغرقها،

 محمـد السـلطان غضـب وبالتـايل لذلك املبذولة العظيمة الجهود رغم منعها، من العثامنية السفن تتمكن

 قائـد الفـاتح محمـد وعنف واستدعاه قيادته مقر إىل رجع ما بعد األسطول قائد فعزلً شديداً غضبا الفاتح

  بجنـان املـوت اسـتقبل إينوقـال لهـذا أوغـيل بالطـة وتـأثر بـالجنب، واتهمه وعنفه أوغيل بالطه األسطول
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 يف كـان مـا بكـل ورجـايل أنـا قاتلـت لقـدالتهمـة هذه مبثل متهم وأنا أموت أن يؤملني ولكني ثابت، 

املصابة عينه عن عاممته طرف ورفع وقوة، حيلة من وسعنا

 وجعـل منصبه، من بعزله واكتفى ينرصف فرتكه أعذر، قد الرجل أن ذلك عند الفاتح محمد أدرك

 البحرية املعارك هذه يراقب كان الفاتح محمد السلطان أن التاريخ كتب ذكرت لقد باشا، حمزة مكانه

 عـىل املتقاتلـة السـفن وكانـت صـدره إىل حصـانه غـاص حتى البحر نحو اندفع وقد جواده عىل وهو

 وضـاعف بيـده، لـه لوحوي ّقبطان ياقبطان ياصوته باعىل أوغيل لبطله يصيح فأخذ منه حجر مرمى

ًليناً تأثريا السفن عىل يؤثروا أن دون الهجوم يف جهودهم العثامنيون

 وعـىل السـلطان مستشـاري بعـض محاولـة يف كبـري دور العثامين لألسطول البحرية الهزائم كانت

 دون أهلهـا مبصـالحة والرضا القسطنطينية عىل االستيالء عن بالعدول اقتناعه باشا خليل الوزير رأسهم

 قصـف يف واسـتمر الفـتح محاولـة عـىل أرص السلطان ولكن عنها، الحصار رفع وبالتايل عليها السيطرة

 اإلسـالمية السفن إدخال يف بجدية يفكر كان نفسه الوقت ويف جانب، كل من باملدافع املدينة دفاعات

 البيزنطيون سيضطر تايلوبال متهاوية، الذهبي القرن ناحية من األسوار وأنً خصوصا الذهبي، القرن إىل

 املدافعـة للقـوات التفريـق وبهـذا املدينـة مـن الغربيـة األسـوار عن املدافعة قواتهم بعض سحب إىل

عنها املدافعني عدد ينقص أن بعد األسوار تلك عىل الهجوم يف أكرب فرصة ستتهيأ
  

فذة حربية عبقريةًخامسا

 وذلـك الذهبي، القرن إىل بشكطاش يف اهامرس من السفن نقل وهي بارعة فكرة للسلطان الحت

 الجنـوبيني، من سفنه عىلً خوفا)غلطة( حي عنً مبتعدا امليناءين بني الواقع الربي الطريق عىل بجرها

 وتـالالًً وهادا كانت ولكنها سهلة مبسوطةً أرضا تكن ومل أميال، ثالثة نحو امليناء بني املسافة كانت وقد

ممهدة غري

 فتلقـى القادمـة، معركتـه مكـان لهم وحدد فكرته، عليهم وعرض حربه أركان الفاتح محمد جمع

بها إعجابهم عن وأعربوا تشجيع، كل منهم
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 بألواح وأىت قليلة ساعات يف وسويت األرض فمهدت الثاين محمد السلطان وأمر الخطة، تنفيذ بدأ

 السـفن انزالج بها هليس بطريقة املمهد الطريق عىل وضعت ثم والشحم، بالزيت دهنت الخشب من

 عامـة بصفة أنه إال املرتفعة، التالل انحدار عىل السفن نقل هو املرشوع من جزء أصعب وكان وجرها،

الوزن خفيفة الحجم صغرية العثامنية السفن كانت

 مسـافة بالزيـت املدهونـة األخشـاب تلـك عـىل سحبت حيث الرب إىل البسفور من السفن وجرت

 من الليلة تلك يف العثامنيون ومتكن الذهبي، القرن يف فأنزلت آمنة نقطة إىل وصلت حتى أميال، ثالثة

 يسـبق مل بطريقـة العـدو، مـن غفلة حني عىل الذهبي القرن يف وإنزالها سفينة سبعني من أكرث سحب

 عـنً بعيـدا الليـل يف جـرت التـي العمليـة عىل بنفسه يرشف كان وقد ذلك، قبل الفاتح السلطان إليها

ومراقبته لعدوا أنظار

 رسعة فيه تجىل املعجزات، من معجزة بل فيه حدث الذي للعرص بالنسبةً عظيام العمل هذا كان

ـة التفـكـري ـذ، ورسـع ـام التنفـي ـدل ـم ـىل ـي ـة ـع ـني عقلـي ـازة، العثامنـي ـارتهم املمـت ـة ومـه ـتهم الفائـق  وهـم

 لكـنتـم مـا صديقت ليستطيع أحد كان فام بها، علموا عندما كربى دهشة الروم دهش لقدالعظيمة

الباهرة الخطة لهذه يذعنون جعلهم املشاهد الواقع

 عبـاب متخـر كانـت لـو كـام الحقـول وسـط تسري املرفوعة بأرشعتها السفن هذه منظر كان ولقد

 إىل ثم وتعاىل سبحانهالـلـه  إىل ذلك يف الفضل ويرجعودهشة إثارة وأكرثهم املناظر أعجب من البحر

 األيـدي وتـوفر العثامنيـني، املهندسـني مقـدرة وإىل الجبـارة، وعقليتـه املفـرط، وذكـاءه السلطان همه

ونشاط بحامس الضخم املرشوع ذلك بتنفيذ قامت التي العاملة

 نيسـان يوم صباح البائسة املدينة أهل واستيقظ واحدة ليلة يف ذلك كل تم وقد

 يف العاليـة، اإلميانيـة أناشيدهمو املتصاعدة، وهتافاتهم املدوية، العثامنيني تكبريات عىل

 يعـد ومل املـايئ، املعرب ذلك عىل تسيطر وهي العثامنية بالسفن وفوجئوا الذهبي، القرن

   أحـد عرب ولقد العثامنيني، الجنود وبني القسطنطينية عن املدافعني بني مايئ حاجز هناك
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 اليشء هـذا مبثـل قبـل مـن سـمعنا وال رأينـا مافقال العمل هذه من عجبهم عن البيزنطيني املؤرخني

 فـاق لقـد األمواج، من بدالً الجبال قمم فوق سفنه وتعرب بحار إىل األرض يحول الفاتح محمد الخارق،

األكرب اإلسكندر العمل بهذا الثاين محمد

ـر ـأس ظـه ـرثت القســطنطينية أهــل يف الـي ـؤات اإلشــاعات وـك ـنهم، والتنـب ـترشت بـي  شــائعة واـن

 القـرن يف اإلسـالمية السـفن لوجـود وكان اليابسة متخر سفن ترى عندما يةالقسطنطين ستسقطتقول

 قـوات لسـحب اضـطروا الـذين املدينة عن املدافعني لدى املعنوية الروح إضعاف يف كبري دور الذهبي

 أنها إذ الذهبي القرن عىل الواقعة األسوار عن الدفاع يتولوا ليك األخرى األسوار عن املدافعني من كبرية

األخرى األسوار عن الدفاع يف الخلل أوقع مام املياه، تحميها السابق يف ولكنها األسوار، أضعف تكان

 الـذهبي القـرن يف العثامين األسطول لتدمري عملية من أكرث تنظيم البيزنطي اإلمرباطور حاول وقد

املحاوالتو الخطط كل أفشلوا حيث باملرصاد لها العثامنيون كان املستميتة محاولته  أن إال

 ويف أسـوارها، تسـلق وحـاولوا باملـدافع، وأسـوارها املدينـة دفـاع نقاط دك يف العثامنيون واستمر

 املحـاوالت ورد مدينتهم أسوار من يتهدم ما وترميم بناء يف املدينة عن املدافعون انشغل نفسه الوقت

 لـيلهم وشغل وإرهاقهم تعبهمو مشقتهم يف زاد مام عليهم الحصار استمرار مع األسوار لتسلق املكثفة

اليأس وأصابهم نهارهم مع

 تدمري مهمتها الذهبي، والقرن اللبسفور املجاورة الهضاب عىل خاصة مدافع العثامنيون وضع كام

 سـفن حركـة عرقـل مـام املجـاورة واملياه والبسفور الذهبي القرن يف معها واملتعاونة البيزنطية السفن

ًمامتا بالشلل وأصابها األعداء
  

ومعاونيه قسطنيطن امللك بني اجتامعًسادسا

 املدينــة يف النرصانيــة ورجــال ومستشــاريه ومعاونيــه قســطنطني امللــك عقــد

 األمـم مـن النجـدات لطلب والتوجه املدينة من بنفسه بالخروج عليه ًاجتامعا،فأشاروا

  الفـاتح محمـد فيضـطر النرصانيـة، الجيـوش تـأيت ولعـل األوروبيـة، والـدول املسيحية،
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 شـعبه يـرتك وال لحظة آخر إىل يقاوم أن عىل وأرص الرأي هذا رفض ولكنه مدينتهم، عن الحصار لرفع 

 ينصـحوه ال أن وأمـرهم املقـدس واجبه هذا يعترب وأنه ًواحدا، ومصريهم مصريه يكون حتى املدينة يف

 تلـك  ورجعـت املسـاعدة لطلـب أوروبـا أنحـاء مختلـف إىل متثلـه وفود بإرسال واكتفىً أبدا بالخروج

ـود ـر الوـف ـا تـج ـال خلفـه ـة أذـي ـت الخيـب ـزة وكاـن ـتخباراتية األجـه ـة االـس ـة للدوـل ـد العثامنـي ـت ـق  اخرتـق

حولها يدور مبا تام علم عىل العثامنية القيادة أصبحت بحيث حولها وما القسطنطينية

  

العثامنية النفسية الحربًسابعا

 أعـدها خطـة وضـمن ًوعنيفـا،ً مركـزا وجعلـه ألسـوارا عىل الهجوم الثاين محمد السلطان ضاعف

 تسـلقها ومحاولـة السـوار عـىل الهجـوم عمليـة العثامنية القوات وكررت العدو، إلضعافً أيضا بنفسه

 يرعـب ما أكرث وكان والتفاين، والتضحية الشجاعة من عظيمة غاية بلغت بطويلة بصورة عديدة مرات

 علـيهم فتنـزل أكـربالـلــه  أكـربالـلــه وتقـول السـامء عنـان تشـق وهي قسطنطني اإلمرباطور جنود

املدمرة كالصواعق

 غلطـة، خلـف الواقعـة الهضاب عىل القوية املدافع نصب يف الفاتح محمد السلطان ورشع

 سـفينة القـذائف إحـدى وأصـابت املينـاء نحـو الكثيفـة قـذائفها دفـع يف املدافع هذه وبدأت

 غلطـة أسـوار مـن واتخذت للفرار، واضطرت األخرى لسفنا فخافت الحال، يف فأغرقتها تجارية

 وكـان األخـرى تلـوى هجمـة ورسيعـة خاطفة موجات يف الربي العثامين الهجوم وظل لها، ملجأ

ً ونهـارا لـيالً انقطاع دون والبحر الرب يف القذائف وإطالق الهجامت يوايل الفاتح محمد السلطان

 بـال، وهـدوء راحـة مـن قسط أي ينالوا أن من ممتكينه وعدم املحارصين، قوى إنهاك أجل من

 ألي تثـور مجهـودة متوترة وأعصابهم كليلة، مرهقة ونفوسهم ضعيفة عزامئهم أصبحت وهكذا

  والهزميـة الذل عالمات وجهه عىل ويالحظ صاحبه إىل ينظر الجنود من واجد كل وأصبح سبب،
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 مـا إذا العثامنيـني من يتوقونه ما بأرواحهم واإلفالت النجاة طريق عنً علنا يتحدثون ورشعوا والفشل،

مدينتهم عليهم اقتحموا

 بهجـوم العثامنيني مباغته القادة أحد فيه اقرتح ثاين، مؤمتر عقد إىل قسطنطني اإلمرباطور  واضطر

 قطع االقرتاح، هذا يتدارسون مجلسهم يف هم وبينام الخارجي بالعامل توصلهم ثغرة لفتح عنيف شديد

 ليكـونس، وادي عـىلً مكثفـاً شـديداً هجوما شنوا العثامنيني أن وأعلمهم اجتامعهم الجنود أحد عليهم

 القتـال، مكـان إىل بهـم ودفـع االحتيـاطي الجند واستدعى فرسه، عىل ووثب االجتامع قسطنطني فرتك

العثامنيون انسحب حتى الليل آخر إىل القتال واستمر

 القتـال فنـون من جديد بفن آلخر حني  من عدوه ئيفاجالـلـه  رحمه محمد السلطان وكان

للعدو معروفة غري مبتكرة حديثة وطرق جديدة وبأساليب األعصاب وحرب والحصار،

 املدينـة دخـول محاولـة يف عجيبـة طريقـة إىل العثامنيـون لجأ الحصار من ّاملتقدمة املراحل ففي

 رضبـات سكانها وسمع املدينة داخل إىل مختلفة مناطق من األرض تحت أنفاق حفر عىل عملوا حيث

 قـواده ومعـه بنفسه اإلمرباطور فأرسع بالتدريج، املدينة داخل من تقرتب أخذت األرض تحت شديدة

 إىل للوصـول األرض، تحـت أنفـاق بحفـر يقومون العثامنيني أن وأدركوا الصوت ناحية إىل ومستشاروه

 ملواجهتهم املهاجمني أنفاق مقابل مامثلة أنفاق فربح ملواجهتها اإلعداد املدافعون فقرر املدينة، داخل

 رساديـب إىل وصـوال أنهـم ظنوا لهم أعدت التي األنفاق إىل العثامنيون وصل إذا حتى يعلموا، أن دون

 فصـبوا الـروم، فاجـأهم إذ تطـل مل الفرحـة ولكـن بهذا، ففرحوا املدينة داخل إىل تؤدي ورسية خاصة

 وعـاد آخـر قسـم واحـرتق مـنهم كثـري فـاختنق امللتهبـة، واملـواد حرتقامل والنفط النريان ألسنة عليهم

أتوا حيث من أدراجهم منهم الناجون

ـن ـذا لـك ـل ـه ـت مل الفـش ـد يف يـف ـني، عـض ـاودوا العثامنـي ـر فـع ـاق حـف ـرى، أنـف    أـخ

  وكانـت الـذهبي القرن وشاطئ فبو أكرى بني املمتدة املنطقة من مختلفة، مواضع ويف
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 أهـل أصـاب وقـد الحصـار أيـام أواخـر حتـى ذلـك عـىل وظلـوا العمـل، هذا مبثل يامللقً مالمئاً مكانا 

 أقـدامهم أصـوات أن يتوهمون صاروا حتى يوصف ال وفزع عظيم خوف ذلك جراء من القسطنطينية

 األرض إن لهـم يخيـل كـان مـاً وكثـريا العثامنيـون، بـه يقـوم لحفـر خفية أصوات هي إن ميشون وهم

 هنـا ويشـريون ويرسة، مينـة يتلفتـون فكـانوا املدينـة، وميلئـون العثامنيون دالجن منها ويخرج ستنشق

 تطـاردهم، أنهـا يحسـبونها أشـباح منً هربا ويجرون تريك هذا ، تريك، هذاويقولون فزع يف وهناك

 رأسـه بعينـي أحـدهم رآهـا واقعة حقيقة كأنها فتصبح اإلشاعة العامة تتناقل أن يحدث كان ماً وكثريا

 بسـكارى، هـم ومـا سكارى لكأنهم حتى وعيهم، أذهب شديد فزع القسطنطينية سكان داخل وهكذا

 يف اآلخـر البعض وجوه يف ينظر والبعض األرض، تتفحص ومجموعة السامء، يتأمل وفريق يجري، فريق

ذريع وفشل زائدة عصبية

 مـنهم، كثـري بحيـاة أودت قد حفروها التي األنفاق هذه فإن سهالً، هذا العثامنيني عمل يكن ومل

 الـروم، أرس يف املحـاوالت هـذه بعـض يف مـنهم الكثري وقع كام األرض، باطن يفً واحرتاقاً اختناقا فامتوا

   العثامنيني معسكر إىل بها وقذف رؤوسهم فقطعت



عثامنية عسكرية مفاجأة

 ضـخمة خشـبية قلعـة صـعنوا بـأن وذلـك االقتحـام محاولـة يف جديد أسلوب إىل العثامنيون لجأ

  والجلـود بالـدروع كسـيت وقـد األسـوار، مـن أعـىل وبارتفـاع أدوار، ثـالث من تتكون متحركة شامخة

 يف الـذين وكـان أدوارهـا، مـن دور كل يف بالرجال القلعة تلك وأعدت النريان، عنه لتمنع باملاء املبللة 

 يف الرعـب وقـع وقـد األسـوار، فـوق مـن برأسـه يطل من كل النبال يقذفون الرماة من العلوي الدور

 بـاب عنـد األسـوار مـن بهـا واقرتبـوا القلعة بهذه العثامنيون زحف حينام املدينة عن املدافعني قلوب

  وقـد األسـوار، عـن ودفعهـا القلعـة تلـك صـد ليتـابع قـواده ومعه بنفسه اإلمرباطور فاتجه رومانوس،

 واستطاع شديد قتال األسوار عند ارىالنص وبني فيها من بني ودار باألسوار لصقها من العثامنيون متكن 

  الهزمـيـة أن قـسـطنطني ـظـن وـقـد ذـلـك يف ونجـحـوا األـسـوار تـسـلق القلـعـة يف مـمـن املـسـلمني بـعـض
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 النـريان منهـا ومتكنـت فيهـا أثـرت حتـى بـالنريان القلعـة قـذف مـن كثفوا املدافعني أن إال به، حلت 

 الخنـدق وامـتالء املـدافعني، من فيها من قتلتف لها املجاورة البيزنطية األبراج عىل ووقعت فاحرتقت،

والرتاب بالحجارة لها املجاور

ً أربعا نصنعً غداوقع ما عىل بنفسه يرشف وكان الفاتح قال بل املحاولة من العثامنيون ييأس ومل

أخرى

 املدينـة زعـامء فعقـدالبيـزنطيني مـن املدينـة بـداخل مـن أرهق حتى واشتد وقوي الحصار زاد

 مـن املجتمعـني يأس بوادر األفق يف الح وقد ًشخصيا، وبحضوره اإلمرباطور قرص داخل آيارً عااجتام

 جمـع يحـاول ليك املدينة سقوط قبل بنفسه الخروج اإلمرباطور عىل بعضهم اقرتح حيث املدينة إنقاذ

 أخـرى ةمـر ذلـك رفـض اإلمرباطـور ولكـن السـقوط، بعد استعادتها أو إلنقاذها والنجدات املساعدات

والتحصينات األسوار لتفقد وخرج شعبه قيادة يف واالستمرار املدينة داخل البقاء عىل وأرص

 عليهم أقواها من وكان عنها، املدافعني مقاومة من وتضعف املدينة عىل تهيمن اإلشاعات وأخذت

 مـريم يدةللسـ متثـاالً املدينـة أهـل حمـل حيـث آيـار، املوافـق األوىل جامدى يوم يف حدث ما

 تـنرصهم أن العـذراء إىل ويترضعـون يدعونه املدينة، ضواحي يف به يتجولون وأخذوا بزعمهم، العذراء

 سـكان وتأثر بالخطر، ونذير شؤم ذلك يف فرأوا وتحطم، أيديهم من التمثال سقط وفجأة أعدائهم، عىل

 بـبعض مصـحوبة غزيـرة طـارأم هطـول آيار التايل اليوم يف وحدث عنها، املدافعنيً خصوصا املدينة

 اإلمرباطـور إىل وذهـب القسـيس، فتشـاءم صـوفيا، يـا كنيسـة عـىل الصواعق إحدى ونزلت الصواعق،

 حتـى اإلمرباطـور فتـأثر العثامنيـني، املجاهدين يد يف ستسقط املدينة وأن عنهم تخىلالـلـه  أن وأخربه

عليه أغمى

 كثـرية أجـزاء وتهـدمت والتحصينات، األسوار كد يف عملها عن تنفك ال العثامنية املدفعية وكانت

 إمكانيـة وأصـبحت إزالتهـا مـن املـدافعون يـئس التـي باألنقاض، الخنادق وامتألت واألبراج السور من

بعد يحدد مل االقتحام موقع اختيار أن إال لحظة، أي يف وارده املدينة اقتحام
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وقسطنطني الفاتح محمد بني األخرية املفاوضاتًثامنا

 بسـالم؛ دخولهـا يكـون أن حـاول ذلـك ومـع السـقوط، وشـك عىل املدينة أن الفاتح محمد أيقن

 خروجـه تـأمني عليـه وعـرض دماء، إراقة دون املدينة تسليم إىل فيه دعاه رسالة اإلمرباطور إىل فكتب

 يف النـاس دمـاء تحقن وأن بأمان، يشاءون حيث إىل املدينة سكان من يرغب من وكل وأعوانه وعائلته

 الرسـالة وصـلت وملـا عنها، الرحيل أو املدينة يف البقاء يف بالخيار ويكونوا أذى ألي يتعرضوا وال املدينة

 عـىل آخـرون وأرص التسـليم إىل بعضـهم فـامل األمـل، عليهم وعرض املستشارين جميع اإلمرباطور إىل

 فـرد لحظة، آخر حتى بالقتال لنيالقائ رأي إىل اإلمرباطور فامل املوت، حتى املدينة عن الدفاع استمرار

 أن يـرىض وأنـه السـلم إىل السـلطان جنح إذالـلـه  يشكر إنهفيها قال برسالة الفاتح رسول اإلمرباطور

 يحفـظ أن فإمـا حياتـه يف نفـس آخـر إىل عنها يدافع أن أقسم فإنه القسطنطينية أما الجزية له يدفع

 يف يل سـيكون قريـب عـنً حسـناقـال الفـاتح إىل الرسـالة وصلت فلام أسوارها، تحت يدفن أو عرشه

قرب فيها يل يكن أو عرش القسطنطينية

 القصـفً وخصوصـا الهجـوم تكثيـف إىلً صـلحا املدينـة تسـليم مـن اليـأس بعـد السلطان وعمد

 لـه املشـتغلني وقتل االستخدام، كرثة من انفجر الضخم السلطاين املدفع أن حتى املدينة، عىل املدفعي

 وجـه فقـد ذلـك ومـع املـدفع، تصـميم عـىل اإلرشاف توىل الذي أوربان املجري املهندس سهمرأ وعىل

 املـدافع وواصـلت ذلـك، يف الفنيون نجح وقد الزيتون، بزيت للمدافع التربيد عمليات بإجراء السلطان

 إىل باإلضـافة املدينـة وسـط تسـقط بحيـث القذائف توجيه من متكنت بل أخرى، مرة للمدينة قصفها

والقالع لألسوار بهارض
  

الشورى ملجلس اجتامع يعقد الفاتح محمد السلطانًتاسعا

 الفـاتح طلب وقد والعلامء، الشيوخ إىل باإلضافة قواده وكبار مستشاريه ضمً اجتامعا الفاتح محمد السلطان عقد

 إىل دعاء الذي باشا خليل لوزيرا ومنهم باالنسحاب بعضهم فأشار تردد، دون رصاحة بكل بآرائهم اإلدالل املجتمعني من

  غـري إىل املدينـة، عـىل  املسـلمون اسـتوىل لـو فـيام النرصانية أوروبا غضب من والتحذير الدماء إراقة وعدم االنسحاب
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 بعـض قام وقد عنهم، التخذيل ومحاولة البيزنطيني مبواطئةً متهام وكان طرحها، التي املربرات من ذلك

 كـام وقواتهـا، بأوروبا واستهان الفتح حتى املدينة عىل الهجوم مواصلة عىل السلطان بتشجيع الحضور

 هـؤالء مـن وكـان الجهادية، ملعنوياتهم تحطيم من الرتاجع يف وما الفتح، إلمتام الجند تحمس إىل أشار

 شـأن ّهـون حيـث فأسلمً نرصانيا كان ألباين أصل من وهو باشا زوغنوش ويدعى الشجعان القواد أحد

السلطان عىل وروبيةاأل القوات

 حتـى رأيـه عـن الفـاتح السـلطان سـأله أن مافقالت باشا زوغنوش موقف التاريخ كتب وذكرت

ً أبدا أقبل ال أنا السلطان، أيها وكال حاشارناؤوطية لكنة تشوبها تركية لغة يف وصاح قعدته يف استوفز

 نفـوس يفً عميقـاً وقعـا االسـتهالل هـذا ثوأحـد لرنجع، ال لنموت إال هنا أتينا فام باشا، خليل قاله ما

 أراد باشـا خليل إنفقال كالمه باشا زوغنوش واصل ثم لحظة املجلس عىل السكون وخيم الحارضين،

 جـيش إنوالـخرسان بالخيبـة إال يبـوء لـن ولكنه الشجاعة ويقتل الحمية نار فيكم يخمد أن قاله مبا

 أكـرب يكـن مل الواسـعة الكبرية آسيا نصف وقهر الهند إىل وزحف اليونان من قام الذي الكبري اإلسكندر

 يسـتطيع أفـال الواسـعة العظيمـة األرايض تلـك يسـتوىل أن اسـتطاع الجـيش ذلك كان فإن جيشنا من

 سـتزحف الغـرب دول أن باشـا خليـل أعلن وقد املرتاكمة، األحجار من الكومة هذه يتخطى أن جيشنا

 خصـام مـن بيناهـا ما شغلها  التي الالتينية الدول هي وهل هذه؟ الغربية لدول ما ولكن وتنتقم إلينا

 تلـك أن ولـو واللصوصـية؟ القرصـنة غري يشء عىل تقدر ال التي املتوسط البحر دول هي هل وتنافس،

 فتحنـا بعـد الغـرب أهـل أن ولنفرض والسفن، الجند إليها وأرسلت لفعلت بيزنطة نرصة أرادت الدول

 جـيش لنـا لـيس أو حراك، بغري األيدي مكتويف منه سنقف فهل وقاتلونا ربالح إىل هبوا القسطنطينية

ورشفنا؟ كرامتنا عن يدافع

 كالصـخر، قلوبنـا يتكون أن يجب رصيحة، كلمة فألعلنها رأي سألتني وقد أما السلطنة، صاحب يا

 أن علينـا فواجـبً أمـرا بـدأنا لقـد خـور، أو ضـعف أقل علينا يظهر أن دون الحرب نواصل أن ويجب

 أعـرف البشجاعة العدو عىل وننقض جديدة ثغرات ونفتح وشدة قوة هجامتنا نزيد أن ويجب نتمه،

هذا غريً شيئا أقول أن أستطيع وال هذا، غريً شيئا
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 طرخـان القائـد إىل والتفـت القـول، هـذا لسامع واالنرشاح البرش أمارات الفاتح وجه عىل وبدأت

 سـأل ثـمسـلطاين يا رأيه عىل وأنا قال فيام أصاب قد باشا زوغنوش نإالفور عىل فأجاب رأيه يسأله

 عـىل أنهـام فأجابـا الثقة كل بهام يثق الفاتح وكانرأيهام عن الكوراين واملوىل الدين شمس آق الشيخ

والظفر النرص لنا سيكون الصمودية وبالغاية الحرب، يف االستمرار يجبوقاال باشا زوغنوش رأي

 الشـيخني بـدعاء واسـتبرش الفـاتح السـلطان وابتهج الحارضين جميع يف والحامس ةالحمي ورست

قويت مثل يف أجدادي من كان منالقول من نفسه ميلك ومل والظفر بالنرص

 يف ورغبته رأيه عن يعرب كان حيث السلطان فرح كام الجهاد مبواصلة القائل الرأي العلامء أيد لقد

 والتعلـيامت العـام لهجـوم أن السـلطان مـن بتعلـيامت االجـتامع انتهىو الفتح، حتى الهجوم مواصلة

لذلك االستعداد الجنود عىل وأن املناسبة الفرصة ظهور فور بها وسيأمر وشيكة باتت املدينة باقتحام



بنفسه جنوده ويتابع تعليامته يوجه الفاتح محمدعارشاً

 وتطهـري الخشوع إىل الجنود الفاتح محمد سلطانال وجه آيار من األوىل جامدي األحد يوم يف

 يرس أنالـلــه  لعـل يديـه، بـني والدعاء والتذلل الطاعات وعموم بالصالة تعاىلالـلـه  إىل والتقرب النفوس

 املدينـة أسـوار بتفقـد اليـوم ذلـك بنفسه الفاتح قام كام املسلمني، عامة بني األمر هذا وانترش الفتح، لهم

 يـتم معينة مواقع وحدد املختلفة، النقاط يف عنها املدافعني وأوضاع إليه وصلت وما ا،أحواله آخر ومعرفة

   كـام األعـداء، قتـال يف والتضـحية الجـد عـىل وحـثهم أحـوالهم فيهـا تفقـد العـثامين، القصف تركيز فيها

 وفـاءال لهـمً ضـامنا سـيحدث فيهـا التدخل عدم عليهمً مؤكدا الحياد عىل وقفت التي غلطة آل إىل بعث

 أوقـد نفسـه اليـوم مسـاء ويفيحـدث مـا جـراء من يخرسونه ما كل عن سيعوضهم وإنه معهم، بعهده

  خيـل حتـى والتكبـري، بالتهليـل وأصـواتهم صـيحاتهم وتعالـت معسـكرهم حـول كثيفـةً نـارا العثامنيون

 بـالنرص فلـونيحت العثامنيـني أن يكتشـفون بهـم فـإذا العثامنيـني، معسكر يف اندلعت قد النار أن للروم 

ـروم، قـلـوب يف الرـعـب أوـقـع ـمـام ًمـقـدما، ـايل الـيـوم ويف اـل ـار الـت ـة االـسـتعدادات كاـنـت آـي    العثامنـي
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 املختلفـة العسـكرية املواقـف عـىل بنفسه يدور والسلطان بنريانها، البيزنط ترمي واملدافع أشدها عىل

والجهاد والتضحية والدعاء باإلخالصً ومذكراً وموجهاً متفقدا

 بفـتح أنهم لهم وأبان والحامس، الحمية فيهم وأثار خطبهم جنده من بجمع مر كلام الفاتح وكان

 دسائس وستسد تعاىلالـلـه  من الجزيل والثواب الخالد، واملجد العظيم الرشف سينالون القسطنطينية

 عـىل ٍاإلسـالم هرأي ينصب جندي ألول وسيكون واملتآمرين األعداء عليهم ماألت طاملا التي املدينة هذه

الواسعة واإلقطاعات األوىف الجزاء القسطنطينية سور

 والقتال الجهاد آيات املجاهدين عىل ويقرأون الجنود بني يتجولون وشيوخهم املسلمني علام وكان

 القسـطنطينية حـول السـابقني وبالشـهادةالـلــه  سـبيل يف الشهادة بفضل ويذكرونهم األنفال، وسورة

 وسـلم عليـهالـلــه  صىل محمد سيدنا نزل لقدللمجاهدين ويقولون األنصاري أيوب أبو رأسهم وعىل

 وكـان هنا، ونزل البقعة هذه إىل أيوب أبو قصد وقد األنصاري، أيوب أيب دار يف املدينة إىل هجرته عند

والحمية الحامس أشد نفوسهم يف ويبعث الجند يلهب القول هذا

 ثـم األخـرية، التعلـيامت إلـيهم أصـدر جيشه رجال كبار إليه اودع خيمته إىل الفاتح عاد أن وبعد

الـلــه  رسـول أحاديث من حديث فينا تحقق القسطنطينية فتح لنا تم إذاالتالية الخطبة عليهم ألقى

 أبناءنا فأبلغوا والتقدير التمجيد من الحديث هذا به أشاد ما حظنا من وسيكون معجزاته من ومعجزة

 جنـدي كـل عىل ويجب ًورشفا،ً قدرا اإلسالم سيزيد سنحرزه الذي العظيم الظفر أن ً،فرداً فردا العساكر

 التعـاليم، هـذه يجـايف مـا مـنهم أحـد عـن يصـدر فـال عينيـه نصـب الغـراء رشيعتنا تعاليم يجعل أن

يقاتلون ال الذين والعجزة والضعفاء القسس ويدعوا بأذى، ميسوها وال واملعابد الكنائس وليتجنبوا

 والنساء الرجال فيه دعا عام ابتهال إلقامة املدينة يف الناس يجمع البيزنطي اإلمرباطور كان الوقت هذا ويف

 مـن املدينـة فتنجـوا لهم يستجاب أن لعله النصارى طريقة عىل الكنائس يف والبكاء والترضع للدعاء والصبيان

  علـيهم أكـد حـديث خطبهـا، خطبـة آخـر كانـت بليغـة خطبـة اإلمرباطـور فـيهم خطـب وقـد الحصار، هذا
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 وكانـت العثامنيني، املسلمني أمام النرصانية حامية يف واالستامتة هو، مات لو حتى املدينة عن بالدفاع 

 مـن معـه ومـن اإلمرباطـور صـىل كـام الحـارضين، من الجميع أبكت املؤرخون يقول كام رائعة خطبة

 يـزوره قرصه اإلمرباطـور قصـد ثم عندهم، نائسالك أقدس صوفيا آيا كنيسة يف األخرية الصالة النصارى

 عـن النصـارى مؤرخـو كتـب وقدً مؤثراً مشهدا وكان واستصفحهم فيه من جميع فودع األخرية الزيارة

 لهـذا بالـدموع عينـاه لفاضـت صـخر أو خشـب مـن قلبهً شخصا أن لو حرضه، من فقال املشهد، هذا

املنظر

 تحتهـا فركـع الغـرف أحـد يف معلقـة املسـيح ةصـور أنهـا يزعمـون صـورة نحو قسطنطني وتوجه

 مـع الليل منتصف نحو عند القرص من وخرج رأسه عىل املغفر ولبس نهض ثم الدعوات بعض وهمهم

 حركـة والحظـوا املدافعة النصارى لقوات تفقدية برحلة قاما ثم فرانتزتس املؤرخ وأمينه ورفيقه زميله

ً رذا السـامء رذت بقليـل الليـل ذلـك وقبيـلوالبحـري يالـرب للهجوم املتوثبة النشطة العثامين الجيش

 لقـدوقال السامء إىل برصه ورفع خيمته من الفاتح السلطان فخرجً رشا األرض ترش كانت كامناً خفيفا

الحركة لنا ويسهل بالغبار سيذهب فإنه أوانه يف املبارك املطر هذا فأنزل وعنايته رحمتهالـلـه  أوالنا
  

قريب ونرصالـلـه  من حفتعرش الحادي

 آيـار املوافق هـ سنة األوىل جامدى الثالثاء يوم منً صباحا الواحدة الساعة عند

أصواتهم علت الذين للمجاهدين األوامر أصدرت أن بعد املدينة عىل العام الهجوم بدأ م 

 الكنائس نواقيس دق يف واورشع ًعظيام،ً خوفا البيزنطيون وخاف األسوار، نحو وانطلقوا بالتكبري

  واـحـد وـقـت يفً وبحرـيـاً برـيـاً متزامـنـا النـهـايئ الهـجـوم وـكـان النـصـارى ـمـن كـثـري إليـهـا والتـجـأ

 بكـل تقـدموا ولـذلك الشهادة يف يرغبون املجاهدون وكان بإحكام، أعدت دقيقة خطة حسب 

ً موزعـا الهجـوم وكان الشهادة، املجاهدين من الكثري ونال األعداء نحو وإقدام وتضحية شجاعة

 السـلطان بقيـادة ليكـوس، وادي منطقـة يف األوىل بالدرجـة مركـز ولكنه املناطق، من كثري عىل

  والنصــارى األســوار متطــر العثامنيــني مــن األوىل الكتائــب وكانــت نفســه، الفــاتح محمــد
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 ةوـشـجاع البـيـزنطيني استبـسـال وـمـع اـملـدافعني، حرـكـة ـشـل مـحـاولني والـسـهام الـقـذائف ـمـن بواـبـل 

 الهجوميـة األوىل الفرقـة أنهكـت أن وبعـد كبرية، بأعداد يسقطون الطرفني من الضحايا كان العثامنيني

 أصـابهم قـد املـدافعون وكـان الثانيـة، الفرقـة ووجـه األوىل فسحب أخرى فرقة أعد قد السلطان كان

 جـادة محاولـة يف سالملال مئات عليها وأقاموا األسوار إىل الوصول من الجديدة، الفرقة ومتكنت اإلعياء،

 املهـاجمني، مـن املسـتميتة املحـاوالت تلـك واسـتمرت السـالمل قلب استطاعوا النصارى ولكن القتحام،

 املحـاوالت تلـك مـن سـاعتني وبعـد التسلق، ملحاوالت للتصدي جهودهم قصارى يبذلون والبيزنطيون

 ويف املنطقـة، تلـك يف ملـدافعنيا أرهقـوا أن بعـد الراحـة، مـن قسط ألخذ للجنود أوامره الفاتح أصدر

 وفـوجئ املنطقـة نفس من األسوار عىل بالهجوم املهاجمني من ثالث قسم إىلً أمرا أصدر نفسه الوقت

 كـان الذي الوقت يف أرهقوا، قد وكانوا، هدأ قد األمر أن ظنوا أن بعد الجديدة املوجة بتلك املدافعون

 القتـال كـان كـام القتال، من نصيبهم ألخذ شديدة رغبة ويف ومسرتيحة معدة جديدة دماء املهاجمون

 يف جبهـة مـن أكـرث يف وأشـغلهم املـدافعني قوات شتت مام البحرية املنطقة يف وساق قدم عىل يجري

 أكـرث، بدقة العدو مواقع يحددوا أن يستطيعون املهاجمون أصبح الصباح ذروة بزوغ ومع واحد، وقت

 إنجـاح عـىل وحريصـني شـديدة حامسـة يف املسـلمون انوكـ الهجـوم يف جهودهم مضاعفة يف ورشعوا

 للمـدافع الفرصـة يتيحـوا لـيك باالنسحاب جنوده إىل األوامر محمد السلطان أصدر ذلك ومع الهجوم،

 بعـد وأتعبـتهم القـذائف، مـن بوابـل عنهـا واملـدافعني األسوار أمطرت حيث أخرى مرة بعملها لتقوم

 يقـودهم اإلنكشـارية شـجعان مـن جديـد قسـم جـاء عيـةاملدف هـدأت أن وبعد الليل، طوال سهرهم

 وأظهـر عنهـا املـدافعني منـع محاولـة عن تنفك ال التي املهاجمني وسهام نبال تغطيهم نفسه السلطان

 أمـام السـور تسـلق مـنهم ثالثـون واسـتطاع الهجـوم يف نادرة وبسالة فائقة شجاعة اإلنكشارية جنود

 لدخول الطريق متهيد من متكنوا فقد قائدهم فيهم مبن هممن مجموعة استشهاد ورغم األعداء، دهشة

العثامنية األعالم ورفعوا قايب طوب عند املدينة
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 قائـد أصـيب الوقـت نفـس ويف األعداء، عضد يف ّفتوا كام لإلقحام الجيش بقية حامس يف زاد مام

 املـدافعني، بقيـة يف ثـرأ مـام املعركة، ساحة من االنسحاب إىل دفعته بليغة بجراح جستنيان املدافعني

 مـنً فارا السفن أحد ركب الذي جستنيان محل بنفسه املدافعني قيادة قسطنطني اإلمرباطور توىل وقد

 مـن قلـوبهم يف اليـأس دب الـذين املـدافعني تثبيت يف كبريةً جهودا اإلمرباطور بذل وقد املعركة، أرض

 اسـتغالل محاوالً أشده، عىلً شخصيا لسلطانا بقيادة الهجوم فيه كان الذي الوقت يف املقاومة، جدوى

املدافعني لدى املعنوية الروح ضعف

 األسـوار اقتحـام مـن متكنـوا حتـى املدينـة مـن أخـرى ناحيـة يف هجومهم العثامنيون واصل وقد

 عليهـا، العثامنيـة األعـالم ورفعـت أدرنـة بـاب يف املـدافعني عـىل والقضاء األبراج بعض عىل واالستيالء

 ترفـرف العثامنيـة األعـالم قسـطنطني رأى وملا املنطقة، تلك من املدينة نحو العثامنيون جنودال وتدفق

 عـن ونـزل يعـرف، ال حتـى مالبسـه وخلـع الـدفاع جـدوى بعـدم أيقن للمدينة، الشاملية األبراج عىل

املعركة ساحة يف قتل حتى وقاتل حصانه

 النصـارى عـزائم وسـقوط العثامنيني اهديناملج حامس زيادة يف كبري دور موته خرب النتشار وكان

 انتهـاء بعـد املدافعون وفر مختلفة مناطق من املدينة دخول من العثامنية الجيوش ومتكنت املدافعني

 تلـك يف جنـده مـعالـلـه  رحمه الفاتح وكان املدينة عىل االستيالء من املسلمون متكن وهكذا قيادتهم،

 قـواده وكـان جـواده صـهوة فوق من األعداء عىل بالغلبة فوزال ولذة النرص، فرحة يشاركهم اللحظات

 الفخر ولشعبي واملجد الرشف املجاهدين ومينح الشهداءالـلـه  لريحمالـلـه  الحمديقول وهو يهنئونه

والشكر

 وقـد املجاهـدين، مـن عـدد استشهاد يف تسببت التي املدينة داخل الدفاعية الجيوب بعض هناك كانت

 املوافـق هــ األوىل جـامدى الثالثـاء اليـوم ذلـك ظهـرية يأت ومل الكنائس إىل ملدينةا أهل أغلب هرب

آيار من ،يرددون وهم وقواده جنده به يحف املدينة وسط يف الفاتح والسلطان إال مالـلــه شاء ما، 

  وسـلم علـيمالـلــه  صـىلالـلـه  رسول عنهم أخرب الذي القسطنطينية فاتحي أصبحتم لقدوقال إليهم فالتفت
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 فرسـه عـن ترجـل ثـم إلـيهم، واإلحسـان بالنـاس بـالرفق وأمرهم القتل، عن ونهاهم بالنرص وهنأهم 

تعاىل هللً وتواضعاً وحمداً شكرا األرض عىل هلل وسجد

املغلوبني للنصارى الفاتح محمد معاملةعرش الثاين

 القسـس ومعهـم النـاس مـن كبري خلق فيها اجتمع وقد صوفيا آيا كنيسة إىل الفاتح محمد توجه

 داخلها النصارى خاف أبوابها من اقرتب وعندما وأدعيتهم، صلواتهم عليهم يتلون كانوا الذين والرهبان

 والعـودة وطأمنـتهم النـاس تهدئة الراهب من فطلب له األبواب بفتح الرهبان أحد وقام ًعظيام،ً خوفا

 تسـامح رأوا فلـام الكنيسـة رساديـب يف مختبئـني الرهبان بعض وكان الناس فاطأمن بأمان، بيوتهم إىل

 يعـد وأن مسجد إىل الكنيسة بتحويل ذلك بعد الفاتح أمر وقد إسالمهم، وأعلنوا خرجوا وعفوه الفاتح

 الصـلبان فـأزالوا األمـر، لهـذا يعـدون العـامل أخـذ وقـد قادمـة، جمعـة أول بها تقام حتى األمر لهذا

 إىل الكنيسـة تحويـل يجـوز وقـد للخطيـب،ً منـربا وعملـوا الجـري من بطبقة رالصو وطموسا والتامثيل

اإلسالمية الرشيعة يف حكمها لها والعنوة عنوة فتحت البلد ألن املسجد

 لهـم الـذين الـدينني رؤسـائهم واختيار الدينية الشعائر إقامة حرية للنصارى السلطان أعطى وقد

 يف ولكنـه األخـرى األقـاليم يف الكنيسـة لرجـال الحـق هـذا أعطـى كـام املدنية، القضايا يف الحكم حق

الجميع عىل الجزية فرض نفسه الوقت

 صـوره يشوه أن األتراك العثامنيني تاريخ كتابه يف شيربدكرييس إدوارد اإلنجليزي املؤرخ حاول لقد

 للفـتحً اوبغضـ منـهً حقدا قبيحة بصفات الفاتح محمد السلطان ووصف للقسطنطينية العثامين الفاتح

 ضـد الصـليبي الحقـدة حـأمة يف م عام يف املطبوعة األمريكية املوسوعة وسارت املجيد اإلسالمي

 أسـواق إىل وسـاقهم القسـطنطينية، نصـارى غالبيـة باسـرتقاق قام محمد السلطان أن فزعمت اإلسالم،

هناك بيعهم تم حيث أدرانة مدينة يف الرقيق

  عاـمــل الـفــاتح محـمــد الـســلطان أن تـقــول الناـصــعة التاريخـيــة الحقيـقــة إن

  بهـم، والرفـق األرسى معاملـة بحسـن جنـوده وأمر رحيمة معاملة القسطنطينية أهل 
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 مـع واجتمـع الـدين، ورجـال اليونـان، أمـراء وخاصـة الخـاص ماله من األرسى منً كبرياً عددا وأفتدى 

 وأمـرهم عبـادتهم، وبيوت ائعهمورش عقائدهم عىل املحافظة إىل وطأمنهم روعهم، من وهدأ األساقفه

 مـن حافـل موكـب يف انتخابـه بعـد هـذا وتوجـه برطريكا، أجناديوس فانتخبوا جديد بطريرك بتنصيب

 وتنـاول تكـريم، أميا وأكرمه بالغة بحفاوة الفاتح محمد السلطان فاستقبله السلطان، ّمقر إىل األساقفة

 لقـاء مـن البطريـرك وخـرج واجتامعيـة ةوسياسي دينية شتى، موضوعات يف معه وتحدث الطعام معه

 أنه وشعر عامة، واملسلمني بل األتراك، وعن العثامنيني السالطني عىلً متاما فكرته تغريت وقد السلطان،

 يكـن ومل مكتملـة، ورجولـة رفيعـة، وإنسانية راسخة دينية وعقيدة رسالة صاحب مثقف سلطان أمام

 فلـم الحقهـم، بد ال العام القتل أن يتصورون كانوا فقد ،بطريقهم من ودهشةً تأثرا أقل أنفسهم الروم

وسالم اطمئنان يف العادية املدنية حياتهم يستأنفون الناس كان حتى قليلة أيام متض

 أهـم مـن النـاس بـني العـدل كـان ولـذلك اإلسـالم، بقواعد االلتزام عىل حريصون العثامنيون كان

 والظلـم، التعصـب أشكال من شكل أي من خالية للنصارى معاملتهم وكانت عليها، حرصوا التي األمور

دينهم بسبب النصارى يضطهدوا أن العثامنيني ببال يخطر ومل

ّملل إن  رئيس ملة لكل وأصبح الدينية، حقوقها كافة عىل تحصلت العثامين الحكم تحت النصارى ِ

 وأماكن الخاصة مدارسها للِامل هذه من ّملة ولكل مبارشة، ذاتها السلطان حكومة غري يخاطب ال ديني

 التـي اللغـة تكلـم يف الحريـة لهم تطلق وكانت ماليتها يف أحد يتدخل ال كان أنه كام واألديرة، للعبادة

يريدونها

 بـدافع إال القسـطنطينية نصـارى مـع التسـامح مـن أظهره ما يظهر مل الفاتح محمد السلطان إن

 الراشـدين بخلفائـه ثـم وسلم، عليهالـلـه  صىل الكريم نبيبالً وتأسيا العظيم، باإلسالم الصادق إلتزامه

أعدائهم مع الكريم التسامح مبواقف تاريخهم صحائف امتألت الذين بعده، من



  
  عبقرية اإلنتصار يف املعارك وفتح األمصار

 

229  

الدين شمس آق الشيخ للقسطنطينية املعنوي الفاتح

 وتبحـر العلـوم فنـون وطلـب الـروم، إىل والده مع ارتحل الرومي الدمشقي حمزة بن محمد هو

العثامين عهدها يف اإلسالمية الحضارة أعالم من علم وأصبح فيهنا

 دمشـق يف مولـوده كـان الصديق، بكر أيب الراشد بالخليفة نسبه يتصل ومربيه الفاتح معلم وهو

 يف ثم حلب يف ثم أماسيا يف ودرس عمره، من السابعة يف وهو الكريم القرآن حفظ م ه، عام

هـ عام وتويف أنقرة

 القـرآن وهـي الـزمن ذلـك يف األساسـية العلـوم الفاتح محمد األمري الدين شمس آق الشيخ ّسدر

 مجـال يف وكـذلك والرتكية والفارسية العربية، واللغات اإلسالمية والعلوم والفقه النبوية والسنة الكريم

 أرشفـوا لـذينا العلـامء ضـمن آق الشيخ وكان والحرب والتاريخ والفلك الرياضيات من العلمية العلوم

الحكم وأصول الوالية، إدارة عىل ليتدرب مغنيسا إمارة توىل عندما محمد السلطان عىل

 لتفـتحنالنبـوي بالحـديث املقصود بأنه الصغري األمري يقنع أن الدين شمس آق الشيخ واستطاع

الجيش ذلك الجيش ولنعم أمريها األمري فلنعم القسطنطينية

ً فورا شيخه ّوجهه السن صغريً شابا وكان العثامنية، الدولة عىلً سلطانا محمد األمري أصبح وعندما

 ودارتًوبحـراً بـرا القسـطنطينية العثامنيـون فحـارص النبـوي الحـديث لتحقيـق بجيوشـه التحرك إىل

ًيوما العنيفة الحرب

 البابـا سـلهاأر سفن أربع بدخول البيزنطي الشعب وابتهجً مؤقتاً انتصارا البيزنطيون حقق وعندما

 وقالوا الفاتح محمد السلطان وقابلوا العثامنيون والوزراء األمراء اجتمع املعنية روحهم وارتفعت إليهم

 يقصدون املشايخ أحد كالم وراءً جريا الحصار هذا إىل العساكر من الكبري القدر بهذا دفعت إنكله

 بـالد مـن عـون بـأن هـذا عـىل األمـر دزا ثم العتاد من كثري وفسد الجنود فهلكت الدين شمس آق

 ويل وزيـره محمـد السلطان فأرسلالفتح هذا يف أمل هناك يعد ومل القلعة، داخل للكافرين اإلفرنج

 ّميـن أن مـن بـد الالشيخ فأجاب الحل يسأله خيمته يف الدين شمس آق الشيخ إىل باشا أحمد الدين

بالفتحالـلـه 
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 أكـرث، لـه يوضـح أن الشـيخ من ليطلب أخرى مرة وزيره فأرسل ب،الجوا بهذا السلطان يقتنع ومل

 قـد السـفن تلك حادث إنالنارص ّاملعز هوفيها يقول الفاتح محمد تلميذه إىل الرسالة هذه فكتب

 العبد إنهي الثابتة القضية إنوالشامتة الفرح الكفار يف وأحدث واملالمة التكسري القلوب يف أحدث

 النـوم مـن سـنة إال هي وما الكريم القرآن وتلوناالـلـه  إىل لجأنا ولقدهلل والحكم يقدر الـلـهو  يدبر

قبل من مثلها يحدث مل ما البشارات من فظهرتالـلـه  ألطاف حدثت وقد إال بعد

 العـثامين الحـرب مجلـس قرر الفور وعىلوالجنود األمراء يف وطأمنينة راحة الخطاب هذا أحدث

 فقبل الدين شمس الشيخ خيمة إىل محمد السلطان توجه ثم القسطنطينية، لفتح الحرب يف االستمرار

 مـن السـلطان وخـرج ًدعـاء، الشـيخ فعلمه ليوفقني، بهالـلـه  أدعو دعاء سيدي يا علمنيوقال يده،

العام بالهجوم ليأمر شيخه خيمة

 طلب قد كان الشيخ لكن دعيهيست إليه فأرسل الهجوم أثناء بجانبه شيخه يكون أن السلطان أراد

 الفـاتح محمـد وغضـب الـدخول مـن السلطان رسول الخيمة حراس ومنع الخيمة أحد عليه يدخل أال

 أمـر عـىل ًبنـاء الخيمـة دخـول من السلطان الحراس فمنع ليستدعيه، الشيخ خيمة إىل بنفسه وذهب

 شـيخه فـإذا الـداخل إىل رونظـ جوانبهـا من جانب يف الخيمة جدار وشق خنجره الفاتح فأخذ الشيخ،

 األرض، عـىل يتـدىل األبـيض رأسـه وشعر رأسه عىل من متدحرجة وعاممته طويلة سجدة يف هللً ساجدا

 تنحـدر والـدموع سـجدته مـن يقوم شيخه السلطان رأى ثم كالنور، شعره مع تنعكس البيضاء ولحيته

القريب الفتح ويسأله النرص بإنزال ويدعوه ربه يناجي كان فقال خديه، عىل

 بـالجنود فـإذا املحـارصة األسوار إىل ونظر قيادته مقر إىل ذلك عقب الفاتح محمد السلطان وعاد

القسطنطينية إىل الجنود منها تدفق بالسور ثغرات أحدثوا وقد العثامنيني

زمني يف الرجل هذا مثل بوجود فرحي إمنا املدينة لفتح فرحي ليس وقال بذلك السلطان ففرح
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 حـدد وأنـه فضـله وظهـر بركته ظهرت الدين شمس الشيخ أن الطالع البدر يف الشوكاين رذك وقد

يديه عىل القسطنطينية فيه تفتح الذي اليوم الفاتح للسلطان

 الفـاتح السـلطان إىل الشـيخ تقـدم وحـامس، بقـوة املدينة إىل العثامنية الجيوش تدفقت وعندما

ٍاإلسالمية الرشيعة هي لكام املفتوحة مماأل وبحقوق الحرب يفالـلـه  برشيعة ليذكره

 حافلـة مأدبـة لهـم وعمـل والعطايـا بالهـدايا الفـتح جنـود الفاتح محمد السلطان أكرم أن وبعد

 بنفسـه جنـوده بخدمـة يقـوم السـلطان وكان واملهرجانات، الزينات خاللها أقيمت أيام ثالثة استمرت

 الـدين شـمس آق الـورع العـامل الشـيخ ذلـك هـضن ثـمخـادمهم القـوم سـيد السـائد بالقول متمثالً

ـبهم، ـال وخـط ـافـق ـود ـي ـالم جـن ـوااإلـس ـروا اعلـم ـي أن واذـك ـىل النـب ــه  ـص ـهالــل ـلم علـي ـال وـس  يف ـق

 سـبحانهالـلــه  ونسـأل الجـيش، ذلك الجيش ولنعم أمريها األمري فلنعم القسطنطينية لتفتحنشأنكم

 الـرب يف وانفقوهـا تبـذروا وال الغنيمـة أموال من أصبتم ما يف ترسفوا ال أاللنا ويغفر يوفقنا أن وتعاىل

 يـالـه وقـال الفـاتح إىل التفـت ثـموأحبـوه وأطيعوه لسلطانكم واسمعوا املدينة، هذه ألهل والخري

ً مكـربا صـاح ثـمالـلــه سـبيل يفً مجاهـدا الـدوام عـىل فكن عثامن آل عني قرة أصبحت لقد سلطاين،

دجلي جهوري صوت يفالـلـه ب

 أيـوب أيب الجليـل الصـحايب قـرب إىل القسـطنطينية فـتح بعد الدين شمس آق الشيخ اهتدى وقد

القسطنطينية سور من قريب مبوضع األنصاري

صوفيا أيا مسجد يف الجمعة خطبة ألقي من أول الدين شمس آق الشيخ وكان

الغرور من السلطان عىل يخىش الدين شمس الشيخ

  لـه وكانـت ًعظـيام،ً حبـا الـدين شـمس شـيخه يحـب تحالفا محمد السلطان كان

  تروننـي إنـك الفـتح بعـد حولـه ملـن السـلطان بـني وقـد نفسـه يف كبـرية مكانة 
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 عهـدي، يف الجانـب، عزيـز شـيخ وجود يف يتمثل فرحي إن القلعة هذه لفتح فقط ليس فرحيًفرحا 

الدين شمس آق الشيخ مؤديب هو

 إنالفـاتح السـلطان قـالباشـا محمـود وزيـره مـع له حديث يف هلشيخ تهيبه عن الشيخ وعرب

والرهبة باإلجالل بجانبه وأنا أشعر إننياختياري غري احرتام الدين، شمس آق للشيخ احرتامي

 آق أيالرتجمـة صـاحب خيمـة إىل السـلطان جـاء يـوم بعد ثمأن الطالع البدر صاحب ذكر

 هـي؟ ومـاقـال لحاجـة جئتك له وقال يده السلطان فقبل له يقم فلم مضطجع وهو الدين شمس

 أنـه وقـال السلطان فغضباليقول وهوً مرارا السلطان عليه فأبرم فأىب عندك الخلوة أدخل أنقال

 دخلـت إذا إنـكالشـيخ فقـال ّعيل تأىب وأنا واحدة بكلمة الخلوة فتدخله األتراك من واحد إليك يأيت

 والغـرض ذلـك علينـاالـلــه  فيمقت أمورها فتختل عينيك من السلطنة عندها تسقط لذة تجد الخلوة

 ألـف إليـه أرسـل ثـم النصائح منً شيئا له وذكر وكذا كذا تفعل أن فعليك العدالة تحصيل الخلوة من

 لعلـهلـه فقـاليل الشـيخ قام مامعه من لبعض قال خان محمد السلطان خرج وملا يقبل فلم دينار

 يـدفع أن بـذلك فـأراد العظـام للسـالطني مثله يتيرس مل الذي الفتح هذا بسبب الزهو من فيك شاهد

الزهو بعض عنك

 اإلسـالم اإلميـان معـاين عـىل الفـاتح محمـد تربيـة عـىل حرص الذي الجليل العامل هذا كان هكذا

 والطـب نبـاتال يفً علـام كـان بـل فقط والتزكية الدين علوم يفً متبحرا الشيخ هذا يكن ومل واإلحسان

 مـن للعـالج مناسبتها ومدى النبات علم يف وبحوثه الدنيوية بالعلوم عرصه يفً مشهورا وكان والصيدلة،

الدين شمس آق ليحدث النبات إنيقول الناس بني مثالً أصبح أن ذلك يف شهرته وبلغتاألمراض

 كانـت الشـجرة أن اشـتهر فإنه لألبدانً طبيبا للقلوبً طبيبا كونه مع وصارعنه الشوكاين وقال

فضله وظهر بركته اشتهرت ثم الفالين املرض من شفاء أناوتقول تناديه

النفسية باألمراض عنايته قدر البدنية باألمراض يهتم الشيخ وكان
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 يف األمـراض هـذه كانـت فقـد املعديـة، بـاألمراضً خاصـاً اهتاممـا الدين شمس آق الشيخ واهتم

 الخطـأ مـنفيـه قـالالحيـاة مـادة بعنـوان بالرتكيةً كتابا ذلك يف وألف اآلالف، موت يف تسبب عرصه

ـراض أن تـصـور ـر األـم ـىل تظـه ـا، ِاألـشـخاص ـع ـاألمراض تلقائـي ـل ـف ـن تنتـق ـر إىل ـشـخص ـم ـق آـخ  بطرـي

 هـذا لكـناملجـردة بـالعني رؤيتهـا عـىل القدرة عدم درجة إىل ودقيقة صغرية العدوى هذهالعدوى

حية بذور بواسطة يحدث

 أول وهوامليالدي عرش الخامس القرن يف امليكروب تعريف الدين شمس آق الشيخ وضع وبذلك

 شـمس آق الشـيخ حيـاة مـن قـرون أربعة وبعدبعد خرج قد امليكروسكوب يكن ومل ذلك، فعل من

النتيجة نفس إىل وليصل بأبحاثه ليقوم باستري لويس الفرنيس والبيولوجي الكياميئ جاء الدين

 مادةهام كتابني الشيخ ألف الطب ويف عنه وكتب بالرسطانً أيضا الدين شمس آق الشيخ واهتم

 حـلهـي كتـب، سـبع العربيـة باللغـة وللشيخوالعثامنية الرتكية باللغة وهام الطب، وكتاب الحياة،

 يف رسـالة املتائن، فعد املتائن، تلخيص ،الـلـه ذكر يف رسالة األولياء، مقاالت النورية، الرسالة املشكالت،

ويل بايرام حاجي رشح



وفاته

 بقائـه عـىل السلطان إرصار رغم ذلك عىل بالحاجة أحسس أن بعد كونيوك موطنه إىل الشيخ عاد

الرضوان و واملغفرة الرحمةالـلـه  من فعليه م،هـ عام ومات استنبول يف

 العلـامء مـن مجموعـة حوله كان إال مغوار اتحوف رباين، قائد يخرج ال خلقه يفالـلـه  سنة وهكذا

 ياسـني بـنالـلـه  عبد دور وهذا كثرية ذلك يف واألمثلة وترشيده وتربيته تعليمة يف يساهمون الربانيني

 آق وهـذا األيوبية، الدولة يف الدين صالح مع الفاضل والقايض املرابطني، دولة يف إبراهيم بن يحيى مع

 جهـودهمالـلــه  وتقبـل الجميع عىلالـلـه  فرحمة العثامنية الدولة يف الفاتح محمد مع الدين شمس

املصلحني يف ذكرهم وأعىل وأعاملهم
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واإلسالمي األورويب العامل عىل القسطنطينية فتح اثر

 سـقوطها فـإن ولـذلك أوروبا يف اإلسالم انتشار وجه يف كبرية عقبة فتحها قبل القسطنطينية كانت

 مـن القسطنطينية فتح ويعترب قبل، ذي من أكرث ملعتنقيه وسالم بقوة أوروبا وللدخ اإلسالم فتح يعني

 األوروبيـون املؤرخـون عده حتى باإلسالم وعالقتها أوروبا تاريخً وخصوصا العاملي، التاريخ أحداث أهم

الحديثة العصور وبداية الوسطى العصور نهاية تابعهم  ومن

 واتخـذها تحصـينها، وإعـادة املدينـة، يف األمـور تلـفمخ ترتيب عىل ذلك بعد السلطان قام وقد

ٍاإلسالم مدينة أي بول إسالم لقب عليها وأطلق العثامنية للدولة عاصمة

 وتجسـم والخـزي، واألمل بـالفزع شـعور النصـارى وانتاب الفتح، هذا بنبأ النرصاين الغرب تأثر لقد

 الحقد نار لتأجيج وسعهم يف ما واألدباء ءالشعرا وبذلك استنبول، من القادمة اإلسالم جيوش خطر لهم

 ومسـتمرة طويلـة اجتامعـات وامللـوك األمـراء وعقد املسلمني، ضد النصارى نفوس يف الغضب وبراكني

 سـقوط بنبـأً تـأثرا النـاس أشد الخامس نيقوال البابا وكان والحزازات الخالفات نبذ إىل النصارى وتنادى

 املسـلمني، قتـال عـىل وتشـجيعها اإليطاليـة الدول توحيد يف وقته ورصف جهده وعمل القسطنطينية،

 جميع وتوجيه بينها فيام التعاون عىل عزمها عن املشرتكة الدول فيه أعلنت روما يف عقدً مؤمترا وترأس

 بسـبب البابـا عاجـل املـوت أن إال يـتم أن الحلـف هـذا وأوشـكاملشـرتك العدو ضد وقوتها جهودها

 فامت وحزنه همه يف تسببت والتي العثامنيني يد يف القسطنطينية سقوط نع الناشئة العنيفة الصدمة

م سنة آذار يفً كمدا

 ملـوك واسـتنفر وحميـةً حامسـا والتهـب بورجونـديا دوق الطيـب فيليـب األمـري وتحمس

 للنرصانية، واملتعصبون واملتحمسون والفرسان البارونات حذوه وحذا املسلمني قتال إىل النصارى

 يف البابويـة وتزعمـت بالدهـم، لغـزو تـدفعهم مقدسة عقيدة إىل املسلمني قتال فكرة حولتوت

 النصارى، تحركات لكل باملرصاد الفاتح محمد السلطان وكان املسلمني ضد النصارى حروب روما

   يجـاورون كانوا الذين النصارى واضطر أعدائه، وتدمري دولته لتقويةً مناسبا رآه ما ونفذ وخطط
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 شـعورهم يكتمـوا أن وغريهم طرابيزون املورة، وبالد أماسيا، ففي حدوده يتاخمون أو محمد لطانالس

العظيم انتصاره عىل لتهنئته أدرنة يف السلطان إىل وفودهم وبعثوا بالفرح فتظاهروا الحقيقي،

 لصـليبيا الحقد تأجيج سياسية، وحنكة خطابية، مقدرة من أويت ما بكل الثاين بيوس البابا وحاول

 الهادفـة البابـا فكـرة لتحقيـق الـدول بعـض واستعدتً وجنودا قادة ًوملوكا،ً شعوبا النصارى نفوس يف

 فلقـد الداخليـة، متاعبهـا بسـبب أوروبـا دول اعتـذرت النفـري وقـت حـان وملا العثامنيني عىل للقضاء

 وحروبها الدستورية غلهامشا يف منهمكة كانت بريطانيا أن كام وفرنسا، انكلرتا عام املائة حرب انهكت

 فكانـت اإليطاليـة الجمهوريـات وأما األندلس مسلمي عىل بالقضاء مشغولة فهي أسبانيا وأما األهلية،

 الدولـة مـع بعالقتهـا تهـتم فكانـت املـال، يفً وحبـا مكرهـة العثامنيـة بالدولـة عالقاتهـا بتوطيد تهتم

العثامنية

 الدولـة تواجـه والبندقيـة املجـر وأصـبحت البابـا زعيمهـا مبـوت الصليبية الحملة مرشوع وانتهى

 ملصـالحها راعيـة العثامنيني مع جوار وحسن صداقة معاهدة فعقدت البندقية أما لوحدهام؛ العثامنية

 الرصب، بالد دولتهم إىل يضموا أن العثامنيون واستطاع العثامنية الجيوش أمام انهزمت فقد املجر وأما

 داهمهـم حيـث قصـرية، فـرتة يف ذلـك تـم وقـداألرخبيل يف الرئيسية لجزروا والقرم واإلفالق واليونان

ًعظيامً اخذا وأخذهم شملهم، وشتت الفاتح، السلطان

 نـاحيتني يف جهـوده تركيـز سياسـية وقدرة مهارة من أويت ما بكل الثاين بيوس البابا وحاول

 لـذلك تبشريية بعثات بإرسال يقم ومل النرصاين الدين باعتناق األتراك يقنع أن أوالً حاولاثنتني

 يعضـد أن منـه يطلـب الفـاتح محمـد السـلطان إىل خطـاب إرسـال عـىل اقـترص وإمنـا الغرض

 اعتنـق هو إن خطاياه عن سيكفر بأنه ووعده وكلوفيس قسطنطني قبله عضدها كام النرصانية،

 يف البابـا فشـل ملاوالجنة بدخولً صكا ومنحه واحتضانه بركته مبنحه ووعده ًمخلصا، النرصانية

  هـذه نتـائج وكانـت القـوة، واستعامل والوعيد التهديد خطة الثانية الخطة إىل لجأ هذه خطته
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 هونيـاد قادهـا التي الحملة عىل والقضاء الصليبية الجيوش بهزميةً مسبقا فشلها بدأ قد الثانية الخطة 

املجري

 ربوع يف املسلمني واالبتهاج الفرح عم لقد قولفن اإلسالمي املرشق يف املبني الفتح هذا آثار وأما

 تحقـق وهاقـد طـويالً لـه تطلعت ولقد األجيال، وأمل األجداد حلم الفتح هذا كان فقد وأفريقيا آسيا

 والهنـد فـارس وبـالد والحجـاز مرص يف اإلسالمية الديار حكام إىل رسائل الفاتح محمد السلطان وأرسل

 صـلوات وأقيمـت املنابر، فوق من االنتصار أنباء وأذيعت العظيم مياإلسال النرص بهذا يخربهم وغريها

 بألوانهـا املزركشـة واألقمشـة واألعالم والحوائط الجدران عىل وعلقت والحوانيت املنازل وزينت الشكر،

املختلفة

 الفـاتح، وفـد ووصـل ذلـك، بلـغ فلـامالواقعة هذه يف الزهور بدائع كتاب صاحب إياس ابن يقول

 إىل رسـوالً ثـاين آخـور أمـري برسباي ّعني السلطان أن ثم بالزينة، القاهرة يف ونودي بالقلعة، لبشائرا دقت

الفتح بهذا يهنئه عثامن ابن

 إليهـا وصـل عنـدما القـاهرة يف وحالهم الناس شعور يصف بردي تغري بن املحاسن أبا املؤرخ وندع

 الفـتح هـذا عـىل واملنـة الحمـد الـلــهو قلـتقال الروم، عظامء من وأسريان الهدايا ومعهم الفاتح وفد

 مرص سـلطان السـلطان إىل بهـام وطلـع اسـطنبول عظامء من أسريان ومعه املذكور القاصد وجاء العظيم

 بهذا قاطبة والناس السلطان فرس باسطنبول العظيمة الكنيسة وهي القسطنطينية أهل من وهام إينال

 يديه وبني املذكور القاصد طلع ثمً أياما ذلك بسبب القاهرة نتوزي لذلك البشائر ودقت العظيم الفتح

 بشـوارع ورفقتـه املـذكور القاصـد اجتار أن بعد شوال وعرشين خامس االثنني يوم يف القلعة إىل األسريان

 الخدمة السلطان وعمل الغاية إىل ذلك يف وأمعنوا واألماكن الحوانيت بزينة الناس احتفلت وقد القاهرة،

الجبل قلعة من السلطاين بالحوش

ـذي وهــذا ـن ذكــره اـل ـردي تغــري اـب   القــاهرة مــن وأفــراحهم النــاس احتفــال وصــف مــن ـب

  بـعـث وـقـداألـخـرى ٍاإلـسـالمية اـلـبالد يف قاـمـت لـهـا لنـظـائر ـصـورة إال ـهـو ـمـا القـسـطنطينية بـفـتح 
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 كـام القرمـان، وأمـري مكـة ورشيـف إيران وشاه مرص سلطان إىل الفتح برسائل الفاتح محمد السلطان 

 ورصبيـا والبوسـنة واملجر واألفالق املورة يف له املجاورين املسيحيني األمراء إىل الرسائل هذه مبثل بعث

مملكته أطراف جميع وإىل وألبانيا
  

:املؤلف

 ُواقـدره ُاحرتمـه وأنـا طويلة عسكرية خربة رجل وهو األفاضل رياينج احد مع نقاش والزمني      

 َّعـيل فـرد الكنيسة مكان صوفيا أبا مسجد بنى حني أخطأ قد الفاتح محمد السلطان أن له قلت حيث

 مـن أحـد يفعـل ومل ذلـك، يفعـل ملً عمـرا أن يـدرك وهـو ًجيـدا، الفـاتح محمد سرية قرأت لقدقائالً

 ينطلـق مكان وهي االسالم عىل مؤامراتهم مركز وهي عزتهم رمز الكنيسة أن رأى لكنه ،كذل املسلمني

ذكرى للكنيسة يعود ال حتى املسجد هذا بنى أن إال منه كان فام ،الـلـه دين لحرب منه
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