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  دب العباسٔالا  أستاذ
  قسم اللغة العربية

   اململكة ٔالاردنية الهاشمية – مؤتةجامعة 

    

    
   

 فتوحات ي ودوره التميم مرو ع بن القعقاع ،حسن محمد الربابعة
ن الشام الخامس  العدد -كان التاريخية. ريةدو  - .وشعره التاريخ ب

ر؛ ونشر عالو     . ٨٢ – ٦٦ ص .٢٠١٤ سبتم

 www.kanhistorique.org  
  األداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
ى إبراز دور القعقاع  ي فتوحات دف هذه الدراسة إ التميم 

ي ثالثة فصول. أما الفصل ٔالاول  العراق من خالل شعره والتاريخ  
ي فتوحات  ن  ى حركات املسلم ِ

ّ فمن أبرز نتائج الدراسة هذه أن تج
ي خمس عشرة معركة حسب تدرجها الزم بدًءا بـ كاظمة  - العراق 

جة -املَذار
َ
ّليس  - الَول

ُ
ن التمر - ٔالانبار -أمغيشيا –أ ُدومة  - ع

ميل - الّث - املصّيخ - خنافس -الُحصيد - الجندل ثمَّ  -الّرضاب - الزُّ
ي معظم هذه املواقع. وأما الفصل  الِفراض، معززة بشعر القعقاع 
ي فتوحات بالد الشام  ى إبراز دور القعقاع  دف الدراسة إ الثاني ف
من خالل شعره والتاريخ. ولعل من أبرز نتائج هذه الدراسة أن 

ى بالد الشام تج ن من العراق إ ن محور حركة املسلم ي تعي
ى ُسوى، وتحديده مدًنا  مفتتحًة، وبشعره  زين من قراقر إ مفّوِ
ا؛ ربما  صححنا دراسات تاريخية قديمة وحديثة عزف الدارسون ع
دف هذه الدراسة  ا أو تجاهلهم لها. وأما الفصل الثالث ف لجهلهم 

ى إبراز دور القعقاع ال ي فتوحات العراق ثانيًة من شعره إ تميم 
ْت أدواَره؛ من قائد لواء يقود مقدمة  والتاريخ. أّما أبرز النتائج فجلَّ
ى القادسية، معّشًرا  حرس جيش هاشم بن أبي وقاص من دمشق إ
ى مّد البصر، وأدرك بسرعته ثالثة أيام من القادسية،  حضائره ع

ر واملدائن وَج  رش ي فتوحات  رك  ى واش اوند ع ُلوالء وُحلوان وَ
س الجند، ويتحّدى  ا بأدوار متعّددة؛ فذاك هو يحّمِ ي، وبرز ف التوا
ُر  فرسان الفرس، ويمّوه ٕالابل، ويقتل الفيلة، ويرثي الشهداء، ويبّشِ
ر، ويستثمر الفوز،  ى الص ع الجند ع ه، ويشّجِ سعًدا بالنصر بأراج

ُرَزان ويقتله، ويطارُد الفرس، ويزّكي الِعرسان لأل  يامى، ويطارُد الَف
ُح بعُض الروايات التاريخية. ر ذلك من أدوار. ومن شعره تصحَّ   وغ

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ما إن تلقّى خالد بن الوليد أمر الصديق "ر هللا عنه" قائًدا 
رة،  ي الح ي بالد الشام بعد أن أنجز َمهْمته  ن  ى املسلم عاًما ع

املث بن حارثة الشيباني نحو تسعة ح صدع لألمر واستبقى مع 
، فأر املث بذلك وتحرك بتسعة آالف مناصفةً آالف مجاهد، 

ى بالد الشام. بدأت حركة خالد بن الوليد  مجاهد من العراق إ
رة ن التمر -ومعه القعقاع بن عمرو، من الح  - املصّيخ -صندوداء - ع

ى ُقراقر حيث وّدعه املث هناك، وع -الحصيد رة، ثم إ ى الح اد إ
ى خمس  ًزا بادية الشام ع ى ُسوى مفّوِ ا إ ليبدأ خالد بالحركة م
مراحل ليتجنب مواجهة الحاميات الرومية من جهة ولإلسراع 
رموك من جهة أخرى،  بإنجاد أبي عبيدة الذي كان بالقرب من ال
رة رافع الطائي الذي حّذره من مجاهيل الصحراء،  وقد استعان بخ

ا وق ى خطورة وقسو ا ع ى أن يجتا لة مياهها، لكن خالًدا أصرَّ ع
ا، وشدة حّرِها كان ذلك سنة (   هـ) ثالث عشرة للهجرة.١٣قلة ما

سار خالد ومعه القعقاع الذي وصف محور الحركة من ُقراقر 
ى أرك ي محوره، ثم إ رضته  د القبائل ال اع ى ُسوى وحدَّ  -إ

ى تدمر - وكدمة نالق -والسخنة ثم إ ى َحّوارين - ريت  - مرج راهط -إ
ي دمشق -وثنية الُعقاب ي ملدينة دمشق - شما ى  -الباب الشر ثمَّ إ
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رز دوُر القعقاع  ي شعر القعقاع. وي رموك كما  ى ال ا إ بصرى وم
ا، كما يصف حركات  رموك قائًدا لكردوس، وصاًفا ألحدا ي ال

م، وأبرز املعارك ال ي محور حركا ن  خاضها املسلمون  املسلم
فر  ى مرج الصُّ ضد الروم والعرب الغساسنة، ويعود املسلمون إ

ى الجابية ى دمشق، فحاصروها -جنوبي دمشق ثم إ ى  - وإ ويتنا
ن،  ي بيسان ملهاجمة ِفحل لتطويق املسلم ر تحشد الروم  م خ إل
م من جزيرة العرب، فيتحرك املسلمون بقيادة أبي  ومنع إمدادا

ا املفاجئة، الليلية املوحلة، كما عبيدة إل ي معرك ا وينتصرون 
ي شعره.   يجليه القعقاع 

EMÅ^ÏÃÏÖ]†ÃàÚl÷÷D 
رة  رة خالد، وبُرْفَقتِه القعقاُع من الح وقبل أن نتابَع حركَة مس
ي  ى الشام علينا أن نستثمَر دالالٍت أخرى من شعر القعقاع  إ

ي: ي هذه املرحلة و   العراق 
  ن محور الحركةتعي

ا  ِمحوَر الحركة، فكانت من منطقة خاضعة ذليلة،  تعييُنهُ أمَّ
ساكتة حزًنا وخوًفا بائسة، ويائسة، منقطعة الرجاء تفيدها كلمة 

  )٢(من قوله: )١("أباليس"،
 قطعنا أبأليَس البالِد بخيِلنـا

  

 ُنريـــــــُد ُســـــــوى مـــــــن آبـــــــدات ُقراِقـــــــر 
  

ُد ِمحوَر الحركة من قُ  ثم ها ى ُسوى الشام.هو يحّدِ   )٣(راِقر إ
  تحديد املدن املفتتحة

ى  رة إ م من الح ِ ي أثناِء حرك ُد أبرَز املدِن ال ُفِتَحْت  ويحّدِ
يبالد الشام  ا ومن تحالفوا معهم ضدَّ  و زم ُحما خ، إذ ا املصيَّ

ن، وهرب عمال النخل وإصالحه، وفروا من وجه َحْملة خالد  املسلم
  كالطيور النوافر:

خ أهَلـــه  فلمـــا َصـــَبْحنا باملصـــيَّ
  

ــــــوافر )٤(وطــــــاَر إبــــــاري   كــــــالطيوِر النَّ
  

م رض ن القبائل النصرانية ال اع   تعي
ى بالد  م إ ي طريق حرك ُد القبائل ال انِذعرْت  وها هو يحّدِ

ي قبيلُة  راءَ الشام، و ي  َ ى ٔالاعاجم  ا إ رَ خ ثم تابعت مس ي املصيَّ
  ُقراِقر فيقول:

راُء ثم تجاسرْتأف َ ا    اقت 
  

  )٥(بنا العيُس نحو ٔالاعجم الُقراِقر
َوُيْفَهُم من قطعِة القعقاع هذه، أن ٕالابَل من وسـائِل نقلهـم، ووسـيلُة 
ُد ســــاعَة  م، كمــــا يحــــّدِ ــــي حــــرو ــــى عــــادات العــــرب  الحــــرب خيــــوُلهم ع
ــــي  خ  خ صــــباًحا، ويفهــــم مــــن ذلــــك أنَّ وصــــَفُه للمصــــيَّ م املصــــيَّ مــــداهم

ي فتحها من قبل. ُره  م هذه غ   حرك
  

ىولعلَّ نظرة فاحصة  ى الشام كما  إ رة إ حركة خالد من الح
َد ِمْحوَر حركِة  ر أن يؤّكِ م البالذري وابن ٔالاث يدرجها املؤرخون م
خالد بذلك الاتجاه، ذلك أنَّ البالذري يقول: ملَّا أتى خالَد بن الوليد 

يق وهو  ّدِ ى كتاُب أبي بكر الّصِ َف املث بن حارثة ع رة خلَّ بالح
ي شهر ربيع ٓالاخر سنة ( هـ) ثالث عشرة ١٣ناحية الكوفة، وسار 

ي ( ي (٣٠٠للهجرة  ي ٦٠٠) ثالثمائة ويقال  ) ستمائة ويقال 

ا قوم من ِكندَة  ى صندوداء و ا إ ن التمر وسار م خمسمائة فأتى ع
جمًعا لب تغلب بن وائل  وإياد والعجم فقاتله أهلها، وبلغ خالًدا أنَّ 

ر فأتاهم فقاتلوه، فهزمهم  م ربيعة بن بج خ مرتّدين عل باملصيَّ
ى ُسوى  َز من إ ى ُقراِقر وهو ماء لكلب ثم َفوَّ فس وغنم" ثم أغار ع

  )٦(وهو ماء لكلب أيًضا.
ر فذكر رواية كرواية البالذري، بأن عدد ما  وأّما ابن ٔالاث

ثمانمائة أو ستمائة أو تسعة آالف أو  كان الجنداصطحبه خالد من 
خ  )٧ستة آالف، وذكر أنَّ خالًدا أتى حدوًدا [صندوداء]. ثم أتى املصيَّ

م  م وغنم، وكان من سب وبه جمٌع من تغلب، فقاتلهم وظفر 
ي بن أبي طالب كرم هللا  ر ال تزوجها ع الصهباء بنت حبيب بج

ز من ُقراِقر إ ن  )٨(ى ُسوى،وجهه فولدت له عمر، وفوَّ وإذا وازنا ب
شعره والروايات التاريخية نجد شعره أدق ألنه عاصر ٔالاحداث 
ى الزمان واملكان والشخوص  ّ ورافق الحملة، ورسمها بشعره، فج

ى ُسوى.   ونتائج الحملة وحدد الحركة من ُقراِقر إ
ما  ي حرك وقبل أن نم مع خالد ومعه القعقاع بن عمرو 

ى الش رة إ يق لخالد بن الوليد الذي من الح ّدِ ى أوامر الّصِ ام بناًء ع
ي املدينة  اختاره بعناية فائقة قائاًل ملن سمعه من الصحابة 
املنورة، بعد أن استنجد أبو عبيدة عامر بن الجراح به، ال نجاده، 
وَم  نَّ الرُّ نس

ُ
وم بعشرات ٔالالوف عليه قال "وهللا أل وقد التأم الرُّ

قبل ذلك علينا أن نصحّح  )٩(لد بن الوليد"،وساوَس الشيطان بخا
ر، )١٠(من الروايات التاريخية ال أدرجها كلٌّ الُبالذري،  )١١(وابن ٔالاث

خ ولعله  وياقوت الحموي، ذلك أنَّ البالذري أدرَج املضيخ بدل املصيَّ
ر ذكر حدوداء ال صندوداء مكان تحرك إليه  تصحيف، وابن ٔالاث

ى ال ي طريقه إ ي تحديد خالد ومنه  شام، كما وقع تصحيف 
هـ) ثالث عشرة والصواب ١٣ملعركة الحصيد سنة ( )١٢(الحموي،

هـ) اثن عشرة، ذلك ألن معركة الِفراض كانت بعدها ١٢سنة (
ي العراق كانت يوم  وم والفرس  ا مع الرُّ  ١٠وآخر انتصارات خالد 

ي ساقهَ  ١٢ذي القعدة سنة (  هـ) اثن عشرة، وهو الذي كان 
ي  يق  ّدِ ي َعَرفة، وعاقبُه الّصِ ى مناسَك الحّجِ  دَّ

َ
جيشه بسرية، ثم أ

ًبا من جرءاته ومخالفة ٔالاوامر، بقولـه له: "وإياك  رسالة إليه، متعّجِ
أن تعوَد ملثل ما فعلت، فإنه لم ُيْشِج الجموَع من الناس بعون هللا 

نك ُهللا لك،  أبا سليمان. النية والحظوة فاتمْم يتمِم  -شجاك... فل
وال يدخلنَّك الُعْجُب فتخسَر وتخذَل، وإياك أن ُتِدلَّ بعمل، فإن هللا 

ي الجزاء". -عزَّ وجلَّ -   )١٣(له املنُّ وهو و
ن وخلَّف الشطر الثاني للمث  ي شطر املسلم لقد خرج خالد 
ي ختام رسالته إليه، فإذا فتح  يق له  ّدِ ى أمر الّصِ بن حارثة بناًء ع

ى َعَمِلَك". هللا عليكم ى العراق، وأنت معهم ثم أنت ع  )١٤(فارددهم إ
ى الشام معه بتسعة آالف مجاهد،  ُر جيش خالد إ ى ذلك فيقدَّ وع
ر بأن خالًدا  ن كالبالذري وابن ٔالاث وليس كما يذكر بعُض املؤرخ
ي  ي ستمائة ويقال  ي ثمانمائة ويقال  رة  خرج من الح

يش بعد أن أر املث سار خالد بنصف الج )١٥(خمسمائة.
ا قوم من  ى صندوداء و ن التمر ثم إ رة ع بنصفه ٓالاخر من الح
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ا سعد بن عمرو بن  كندة وإياد والعجم، فقاتله أهُلها، وخلَّف 
ا جمًعا من ب تغلب بن  خ فغلب  ى املصيَّ حرام ٔالانصاري، وسار إ

م  ا عل ُ ا ى الُحصيد، وقد ارتد سكَّ ر وائل ثم واصَل إ ربيعة بن بج
يق. ّدِ ى الّصِ   )١٦(فهزمهم وس وغنم وبعث بالس إ

ع خالًدا وجيَشه ح وصل معه  لقد كان املث بن حارثة يوّدِ
ى ُقراِقر، ي ماء لكلب )١٧(إ ي ُقراِقر استشار  )١٨(و ا خالد، و أغار عل

ِمَر بتنفيذها ال 
ُ
صحبٌه أّي الطريق يسلكه؟ ليحقق َمهمته ال أ

وم، تعتمد  بُه الاصطدام بحاميات الرُّ املفاجأة والسرعة، وتجّنِ
رموك، حيث ينتظره  ى ساح ال ليتمكَن من الوصول ساملًا بقواته، إ
يق ر هللا  ّدِ ى أوامر الّصِ َلُمه رايَة القيادة بناء ع ن ٔالامة ِلُيّسِ أم

  عنه.
ى الشام، إلنجاز  رب إ دعا خالد لعقد مجلس حرب الختيار املق

ن، يوفران املَهَم  ى أن أمامه طريق ة بسرعة ومفاجأة، وقلة خسائر ع
ومله املاء، ويصطدم بحاميات  أولهما: ، وال يحققان له املفاجأة، الرُّ

ر ُدومة الجندل (الجوف) باتجاه الشمال وهو  طريق جنوبي يمرُّ ع
ى  ر من املياه ع طريق تجاري قديم معروف. وسهل ويوجد فيه كث

ما: يق طويل. امتداد، ولكنه طر  ى طول وثان ي يمتدُّ ع طريق شما
ي بالد الشام، وهو  ي شر ى شما ر الفرات من الِفراض (القائم) إ
ى  ي حومة الو راك  جيد ويتوافر املاء فيه لكنه يبعده عن الاش
رُه  ُر مس ومية تؤّخِ بالسرعة املقررة، كما أن الحاميات الرُّ

من أن يختاَر طريقًا آخر يقطع فال بدَّ لخالد إذن  )١٩(املستعجل.
وم  ي بمدة أقل، ويحقَق املفاجأة وال يصطدم بقوات الرُّ الفيا
قًا يجب درُسه  ُل عند خالد معّوِ ا، وإْن كان املاُء يشّكِ وحاميا
ى ُسوى  وبعناية، وإيجاد وسائل لحل معضلته فاملسافة من ُقراِقر إ

ي ثماني مراحل، تعادل ( ر، والزمن صيفي ) أربعمائة كيلو ٤٠٠حوا م
ي حزيران سنة ( ابة، ال ترحم ٦٣٤حار  م) ؤالارض صحراوية لهَّ

ا القروِر لياًل. اًرا فتلذعه بسياطها الالهبة، وبلدغ ا    السالك ف
ي  ر مرة: "كيف  ى قادة الحرب عنده غ طرح خالد سؤاله ع

ا حبسْت ُ وم، فإني إن استقبل  بطريق أخرج فيه من وراء جموع الرُّ
ن؟". ر الطائي عن طريق  )٢٠(عن غياث املسلم فأعلمه رافُع بن عم

حارى من  صحراوي، قلَّ من يسلكه من الناس، يقطع منه الصَّ
ي  رة يوم، حيث ربما يجُد ماًء، تلك  ى ما قبل ُسوى بمس ُقراِقر إ
ن عاًما  ي ذلك املوقع املائي مذكان ف قبل ثالث رته الشخصية  خ

خالًدا "إنك ال تطيقه بالخيل ؤالاثقال، ألنَّ  من تاريخه، محذًرا
ن  ى نفسه وال يسلكه، إال مغّرر، واملسافة ب الراكب املفرد يخ ع
ا ماء، مع  رة خمس ليال جياد ال يصاب ف ُقراِقر وُسوى مس

ا"، ِ
ي من ذلك الطريق،  فقال له خالد: )٢١(َمضلَّ ُه ال بد  "ويحك، إنَّ

و  ن".ألخرج من وراء جموع الرُّ َ عن غياث املسلم   )٢٢(م، لئال تحبس
شوا ٕالابل خمس ليال، ثم تسقى  فأمر خالد قادة جيشه أن ُيعّطِ
، ثم ركبوا من  رَّ ا ويّشدوا مشافَرها لئال تج وا آذا ل يصرُّ علاًل بعد 
ُقراِقر، فلما ساروا يوًما وليلة سقوا من الخيل بطون عشرة من 

ن معهم من ٔالالبان وسقوا ٕالابل، ٕالابل، فمزجوا ماء كروشها بما كا

ي آخر يوم  ى أصحابه  وفعلوا ذلك أربعة أيام، فلما خ خالد ع
رة، ويحك يا رافع، ما عندك؟ قال له  من املفازة قال لرافع بن عم

ى شكل مطمئناً  ن ع : أدركَت الِريَّ إن شاء هللا، فلما دنا من جبل
الرجل، قالوا: ال، ثديي امرأة، قال للناس هل ترون عوسجة كقعدة 

قال: إذن هلكنا وهلكت معكم، وكان رافٌع أرمَد، فقال لهم مرة 
ا بقية،  أخرى انظروا ويحكم، فنظروا فرأوها فقطعت وظل م
فقال: احفروا تجدوا املاء إن شاء هللا، فحفروا فنبع املاء وهلل 

روا فأشاد به شاعر يؤرخ لهذه الحادثة: ّ   )٢٣(املسلمون وك
ــــــــــــــــى اهتــــــــــــــــدىهلل عينــــــــــــــــا رافــــــــــــــــ  ع أنَّ

 ِخْمســـًا إذا مـــا ســـاره الجـــيش بكـــى
  

ـــــى ُســـــوى   َز مـــــن ُقراِقـــــر إ  فـــــوَّ
 مـــا ســـارها قبلـــك إنـــس بـــرى 

  

  
د ِمْحــَور حركــِة خالــد بــن الوليــد  ــا دوُر القعقــاع بــن عمــرو، فقــد حــدَّ أمَّ

ى ُسوى بقوله: ى الشام من ُقراِقر إ   )٢٤(من العراق إ
ْعنــــا أبــــالَيس الــــبالِد ِبِخيِلنــــا

َ
 َقط

  

 يــــــــُد ُســــــــوى مــــــــن آبــــــــدات ُقراِقــــــــرنر  
  

  
ا خالد  ى ُسوى، فأغار أمَّ بعد أن اجتاز صحراء ُقراِقر كما  )٢٥(ع

ا، وكانت ُسوى  ى كلَّ مقاومة ف ذكرها القعقاع بن عمرو، وق ع
ا  ى ف أول قرية قرب حدود الشام، وكانت ُسوى واحة معشبة تر

ي اليو  ، فغنمها خالد إلطعام جيشه، و ي وصل قطعان املوا م التا
ى أرك، ا حامية من  )٢٦(الجيش إ وكانت مدينة محصنة يدافع ع

م استسلموا  ر أ ا غ وا ف النصارى بإمرة قائد رومي، فتحصنَّ
آخذين برأي حكيم عندهم بعد أن سألهم عن صفات خالد 

"الُعقاب" فحذرهم من محاربته ألنه  الجسدية وعن رايته السوداء
ن بشرط دفع  )٢٧(جيش منصور ال محالة. فاستسلموا للمسلم

ن  ي أرسل خالد مجموعت ي اليوم التا الجزية شرًطا سخًيا، و
إلخضاع "السخنة" وكدمة وتعرف اليوم باسم "كديم" كما أرسل 

ي منطقة الجابية، ى جمل ليفّتِش عن أبي عبيدة  ويبلغه  )٢٨(رجاًل ع
ى أن يصل إليه خالد أو يتلّقى تعليمات أخرى  بأن يبقى مكانه إ

  )٢٩(منه.
ي طريق  الوليدكان خالد بن  رضه  ُيْخِضُع الُقرى واملدن ال تع

ن إلخضاع ُكدمة والسخنة  ن حربيت ُه مجموعت
َ
حركته؛ إذ إنَّ إرسال

فانصاع أهل  )٣٠(دليل ذلك، وموقعها الجبال التدمرية الشرقية،
ى  ن (كدمة والسخنة) لشروط الجزية السخية ال قدمت إ القريت

ا  )٣١("أرك"، أهل ُ ى تدمر، فأغلقت حامي م خالد إ من قبل. وتقدَّ
الِحْصَن، فأحاط به املسلمون، وبدأت املفاوضات لتسليِم الِحصن 
ى دفع الجزية، وإطعام جند  دونما قتال، فوافق أهُل تدمر ع
ي تدمر، وقدم زعيم تدمر العربي  م  ن وإيواء من يمر م املسلم

ي حملته حصاًنا هدية لخالد بن الو  ي معارك جرت  ليد، استخدمه 
  )٣٢(فيما بعد.

ن، ى القريت  )٣٣(وسار جيُش خالد متابًعا فتوحاٍت من تدمَر إ
نجنوبي غربي تدمر، فقاوم أهُلها  ن، فهزمهم  الفاتح املسلم

ر. ى سن م، واتجه املسلمون إ بوا مدين وتابع  )٣٤(املسلمون و
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ارين ى بلدة َحوَّ م إ ى عشرة أميال غربي  )٣٥(املسلمون فتوحا ع
ن،  رة من املاشية فتعرَّضوا للمسلم ا قطعان كب ن وكان  القريت
م تعزيزات  م، ولم تجد ف بت مدين فهزمهم املسلمون و
ا. وتابع خالد  الغساسنة ال قدمت من ُبصرى لنجدة سكا

ى ُقَصم، ارين إ فصالحه بنو َمْشَجعة من  )٣٦(فتوحاته من َحوَّ
ى الجهة  )٣٨(وكتب لهم أماًنا. )٣٧(ُقضاعة، ي فتوحاته إ واتجه خالد 

ى مرج راهط، اَن  )٣٩(الجنوبية الغربية باتجاه دمشق إ ى غسَّ فأغار ع
َه خالٌد ُبْسَر بن أبي أرطاة  ي يوِم ِفصحهم، فس وقتل ووجَّ
ى غوطة دمشق،  العامري من قريش، وحبيب بن مسلمة الفهري إ

ى قرية من قراه ى الثنية، وتسم ثنية  )٤٠(ا،فأغارا ع وتابع حملته إ
ي راية رسول هللا  ن، و ى راية املسلم الُعقاب؛ ألنَّ ُعقابًا وقف ع

)(  ،ي من دمشق كانت بيد خالد. ثم نزل خالد بالباب الشر
ي هذا العهد  ْسُقُف دمشق ُنُزاًل وخدمه فقال له: احفظ 

َ
فأخرج له أ

  )٤١(فوعده بذلك.
ى كنيسة بالغوطة فقتلوا الرجال، وسبوا وأرسل خالد سرية إ

ى خالد، وأرسل خالد رسواًل يحمل  )٤٢(النساء وساقوا العيال إ
ي بصرى،  ى أبي عبيدة عامر بن الجراح "ر هللا عنه"  تعليمات إ
ى بصرى، متجنًبا  ي دمشق مع القوة الرئيسة إ وتوجه خالد من شر

ل منطقة  كان أبو عبيدة ر هللا عنه )٤٣(مدينة دمشق. قد احتَّ
ي لواءه  ن  حوران، وكان تحت إمرته ثالثة ألوية من جيوش املسلم
ولواء يزيد بن أبي سفيان، ولواء شرحبيل بن حسنة، لكنه لم يكن 
َد  ى أية مدينة، فحاول أن يمّهِ خاض أية معركة، ولم يستوِل ع
الفتوَح لخالد بأن يحتلَّ ُبصرى عاصمة مملكة الغساسنة فأرسل 

ها شرحبيل بن حسنة ومعه أربعة آالف مجاهد، فاصطدم لفتح
شرحبيل بقوة تقدر باث عشر ألف مقاتل، فما أن ظهر بجنده، 
م أن هذِه  نة؛ ظنا م ى املدينة املحصَّ ح انسحبت الحامية إ
ا حرس مقدمة  ا، أ ن ع ا قياًسا بعدد املدافع ى قل القوات ع

ا ا لغربية، وحاصَرها من فعسكر شرحبيل خارج بصرى من جه
ا لوحده  ن، وملَّا رأى العدو لواء شرحبيل  جميع الجهات ملدة يوم
ن خارج  م ويقاتلوا املسلم ن، قرّروا أن يخرجوا من حص ملدة يوم
ٔالاسوار، ألنَّ خياَر السيف كان بعد محادثات شرحبيل مع قائد 

ن ٔالاخرى. وم الذي شروط املسلم   الرُّ
ى ٓالاخر، القتال ساعت استمرَّ  ن، دون أن يحرَز أحدهما نصًرا ع

وم جنودهم  وم واضحًا، وأرسل الرُّ وعند الظهر بدأ تفوق الرُّ
ن وازدادت املعارك ضراوة، و زاد املوقف  فأحاطوا بأجناب املسلم
ى ٔالامام وبات  وم إ ن سوًءا، وتقدم جناحا الرُّ العسكري للمسلم

ن أمًرا مؤكًدا، وفجأة الح ظ املسلمون قوة هائلة من تطويق املسلم
م من  رة نحو ميدان املعركة قادمة إل الخيالة تعدو بمجموعات كب
الجهة الشمالية الغربية وقد انطلقت من دمشق قبل ثالثة أيام 
نحو بصرى، وكان أمام قوات لهم فارسان يلّوحان بسيفهما هما 
 خالد بن الوليد ويرتدي عمامة حمراء، وعبد الرحمن بن أبي بكر،

ما الرياح أصداء املعركة.   وقد حملت إل

ن بقيادة  ن، ملا رأوا جدة املسلم وم التماَس مع املسلم قطع الرُّ
م، وسأل خالد شرحبيل بن حسنة عن  وانسحبواخالد،  ى حص إ

وم ثالثُة أضعاف عدد  سبب الهجوم، وعدم انتظاره؛ ألن عدَد الرُّ
ن  ن، فأجابه بأنَّ ذلك كان بأمر أم ٔالامة، وانتظم الجيشان املسلم

رتيب املعركة، خالد بقيادة القلب، ورافع الطائي قائد الجناح  ب
ٔالايمن، وتصادم الجيشان وبرَز ضرار بن ٔالازور عاري الصدر، ألنه 
وم  ي املعارك ثانًيا، فأطلق الرُّ َف من لباسه أواًل وإبراًزا لبسالته  تخفَّ

وم إ ى الحصن، فحاصرهم عليه "البطل عاري الصدر" وانسحب الرُّ
املسلمون، وبعد عدة أيام من الحصار والهدوء ُسّلم الحصن بدون 
ن   قتال بشرط واحد هو دفع الجزية، واستشهد من املسلم

ي منتصف  )٤٤() مائة وثالثون مجاهًدا،١٣٠( وتمَّ استسالُم بصرى 
ى سنة    هـ.٦٣٤هـ املوافق منتصف تموز ١٣جمادى ٔالاو

َل مد ُبصرى وكانت  ى يدي خالد بن أوَّ ينة ُفِتَحْت بالشام ع
ى أبي بكر الصديق "ر هللا عنه".  )٤٥(الوليد، وبعث باألخماس إ

ن من  ي، أما شعر القعقاع فأبرَز حرَكة املسلم هذا من الدرج التاري
ي جدع  د عدًوا، ونتيجة املعركة و ى بصرى وحدَّ رين إ فَّ َمْجَمِع الصُّ

ن، كما حدَّ  ن صباًحا آنافهم بسيوف املسلم د زماَن هجوم املسلم
  )٤٦(فيقول:

ــــــــــــــــْفرين فلــــــــــــــــْم َنــــــــــــــــَدعْ  نا ِبْجَمــــــــــــــــِع الصَّ
ْ
 َبــــــــــــــــَدأ

ــــــــــــــــــاَن أنفــــــــــــــــــًا فــــــــــــــــــوَق تلــــــــــــــــــك املنــــــــــــــــــاحر  ِلغسَّ
 صـــــــــــــــبيحَة صـــــــــــــــاَح الحارثـــــــــــــــاِن ومـــــــــــــــن بـــــــــــــــه
ُهْم بـــــــــــــــــــــــــــالبواتر  ُســـــــــــــــــــــــــــوى نفـــــــــــــــــــــــــــٍر نجتـــــــــــــــــــــــــــذُّ

ـــــــــى ُبصـــــــــرى   وُبصـــــــــرى مقيمـــــــــةٌ  )٤٧(وجئنـــــــــا إ
 فألقــــــــــــــــــــــــْت إلينــــــــــــــــــــــــا بالحشــــــــــــــــــــــــا واملعــــــــــــــــــــــــاذر

ـــــــــــــــــــا  َ ـــــــــــــــــــا أبوا  ُثـــــــــــــــــــمَّ قابلـــــــــــــــــــْت َفضضـــــــــــــــــــنا 
رمــــــوِك جمــــــَع العشــــــائر ــــــي ال  بنــــــا الِعــــــيَس 

  

  
ي دمشق  ن من مرج راهط شما فتلحظ من النّصِ حركة املسلم
ى مرج الّصفر جنوبي دمشق، وهو تصحيح لبعض الدراسات أن  إ

ى بصرى، ي دمشق إ ي البيت ٔالاول  )٤٨(خالًدا اتجه من شر وتلحظ 
وِه؛ وهم الغساسنة وال ي جدع نفسه تحديَد عّدِ نتيجة الحاسمة 

ي البيت الثاني  ِ عن إذاللهم. وتلحظ 
ّ ن يك أنوفهم بسيوف املسلم

م  ن عل ي أحد  صباًحاتوقيَت هجوِم املسلم وهم يحتفلون 
ي الدرج  م عدًدا وأسروا وغنموا كما  أعيادهم فقتل املسلمون م

ي الذي يصادق عليه شعر القعقاع.   )٤٩(التاري
ي البي  ُد  ن من مجمع ويحّدِ ت الثالث محوَر حركة املسلم

ى ُبصرى عاصمِة الغساسنة آنذاك،  الصفرين، جنوبي دمشق إ
ا  لخالد بعد انجاده  واستسلمتحيث ألقت جنَدها من ِحْصِ

ْلَقْت 
َ
شرحبيَل قائَد ٔالاربعِة آالف جندي، وقد حوصر جنود ُبصرى َفأ

ها للجزية عن ما عندها من جند، وتخّلت عن املقاومة، وأذعن أهلُ 
  )٥٠(كل حالم دينار وجريب ِحنطة.

  



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات

 سابعةالسنة ال

א    
٧٠ 

 األردن | حسن محمد الربابعة  

 ٢٠١٤ سبتمبر – ونشرعالو الخامسالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
ُمح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

ENÅ^ÏÃÏÖ]†Ã°eÕçÚÖ]±cï†’eàÚD
°}…ö¹]æ 

َر شعُر القعقاع أبواَب ُبصرى،  ها املسلمون، إذ  وقدوصوَّ افتضَّ
رموك،  ى ال لم تكن فتحت من قبل، واتجه املسلمون من ُبصرى إ

ى رؤوسهم قادُ  ن ع م ٔالاربعة؛ أبو حيث تمَّ تجميع قوات املسلم
عبيدة، وُشَرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أبي سفيان، وعمرو بن 
َف العيَس وسيلَة نقل،  العاص،  تحت راية خالد بن الوليد، ووظَّ
رموك، وقد جرت العادة  ى ال م من ُبصرى ال فتحوها إ ُك  تتحرَّ
ي غزوات العرب، مما يستدل  أن تراح الخيوُل لتمتطى ٕالابل بدياًل 
رموك كانت آمنة، وإال ملا امتطى  ى ال ى أن الحركة من بصرى إ ع
ا صهوات الخيول الجياد. لقد  ن  العرب ُمُتوَن العيس، مستبدل
رموك أم  ى ال ن من بصرى إ اختلف املؤرخون حول حركة املسلم
رموك، وهذا مما  ى ال َك املسلمون إ م من قال تحرَّ ى أجنادين؟ فم إ

ن تحركوا يصدق فيه قول الق ى أنَّ املسلم م من ذهب إ عقاع، وم
ى أجنادين.   )٥١(من بصرى إ

رموك فالشاعر  ى ال م من ُبصرى إ ا ِمّمن قال بحرك أمَّ
ِر الذي ذكر أن جمع  ي شعره، وابُن ٔالاث القعقاع، كما أدرجنا ذلك 

يق،  ّدِ ي عهد الّصِ رموك  ن قاَتَل بال َن  وأنَّ املسلم َعْزَل خالد، وتعي
ن للروم أ ي أول يوم بدأ فيه قتال املسلم بي عبيدة بداًل منه، كان 

ى أن يتناوبوا   فق مع القادة ٓالاخرين ع بقيادة خالد، بعد أن اتَّ
ى  ن ع (يتعاوروا) القيادة بمعدل قائد يومًيا، وقد بلغ عدد املسلم

و  ن ألًفا من الرُّ ن وأربع ن ألًفا ليقاتلوا مائت ر تقدير ستة وأربع م أك
ن ١/٦بنسبة  )٥٢(والغساسنة، ر بأن املسلم ريَّ ابَن ٔالاث ، وسبق الط

رموك، بحيث كان معسكر أبي عبيدة ١٣احتشدوا سنة ( ي ال هـ) 
مجاوًرا ملعسكر عمرو بن العاص، ومعسكر شرحبيل مجاوًرا 
ي تاريخه أن معركة أجنادين كانت سنة  ملعسكر يزيد، وذهب 

رموك وممن ذكر حركة امل )٥٣(هـ).١٥( ى ال ن من بصرى إ سلم
ي ٕالاسالم، ي عزز دراسته  )٥٤(صاحب أيام العرب  ام العس وبسَّ
رموك، ى ال رة إذ احتذى  )٥٥(بخريطة من بصرى إ ومثله محمود الدُّ

رموك. ى ال ن من بصرى إ َن حركة املسلم َّ   )٥٦(حذوه فرسم خريطة ب
ا من  ن من بص العلماءأمَّ َك املسلم ى الذين أدرجوا تحرَّ رى إ

م الواقدي، ر م ي  )٥٧(أجنادين فك وم  الذي ذكر أن عدد الرُّ
م بقيادة خالد بن  ن ألًفا. انتصر املسلمون عل أجنادين كان تسع
ى سنة ثالث عشرة من  الوليد ليلة ست خلت من جمادى ٔالاو
الهجرة النبوية قبيل وفاة أبي بكر الصديق بثالٍث وعشرين ليلة، 

ى الّصِ  يق يقول له فيه "بسم هللا الرحمن الرحيم وأرسل خالد إ ّدِ
ى خليفة رسول هللا  سالم ) (من خالد بن الوليد املخزومي إ

ى نبيه  ي ع ِ
عليك، أما بعد؛ فإني أحمد هللا الذي ال إله إال هو وأصّ

ن  ِرين املشرك ِ
ّ ى املتك ن وع ى املسلم محمد وأزيد حمًدا وشكًرا ع

ا لقين م، وإنَّ م.. وانصداع بيع َ ا جموَعهم بأجنادين وقد رفعوا ُصلبا
م، وكان جملة من أحصيناهم ممن  ر والنصر عل فرزقنا هللا الص
ي اليوم ٔالاول  ن  ن ألًفا، وقتل من املسلم ن خمس ُقِتَل من املشرك

) أربعمائة وخمسون رجاًل، ختم هللا لهم بالشهادة"، ٤٥٠والثاني (
رََّخ خالد الكتاب بقوله:فرفع أبو بكر رأسه وقرأ الكتاب سرً 

َ
"ويوم  ا وأ

ن خلتا من جمادى ٓالاخر  كتبُت لك الكتاب كان يوم الخميس لليلت
ى، فادع لنا بالنصر  ى دمشق إن شاء هللا تعا ونحن راجعون إ
ن ورحمة هللا وبركاته" وطوى  ى جميع املسلم والسالم عليك وع

ى عبد الرحمن بن حميد، وأمره  َمُه إ ى املدينة الكتاب وسلَّ ر إ باملس
  )٥٨(املنورة. وسار خالد يطلب دمشق.

ن من   واحتذى البالذري حذو الواقدي فذكر حركة املسلم
ى  رها بمائة  أجنادينبصرى إ وم وقدَّ وذكر بالء خالد مع جيوش الرُّ

ت هذه املعركة بانتصار  ألف وذكر أسماَء بعض الشهداء، وملَّا ان
ن َنَخَب قلب هرقل وس ى املسلم ي يده فهرب من حمص إ قط 

ن الثن عشرة ليلة بقيت  د زمان أجنادين يوم الاثن أنطاكية وحدَّ
ى سنة ( ن بقيتا أو َخَلتا من جمادى ١٣من جمادى ٔالاو هـ) ولليلت

ى. ا  )٥٩(ٔالاو ى أجنادين أ ن من ُبصرى إ زُز محور حركة املسلم ويّعِ
رموك بثالث وعشرين ليلة ع ى ٔالاقل، ألن حدثت قبل معركة ال

ن من جمادى ٓالاخرة سنة ثالث  ي ليلة الثالثاء لثمان بق الصديق تو
  )٦٠(عشرة من الهجرة الشريفة.

رموك، إذ حدثت  ي زم أجنادين وال َل القوَل  والحموي فصَّ
ى سنة  معركة أجنادين الثن عشرة ليلة بقيت من جمادى ٔالاو

يق بنحو شهر ّدِ رموك فوقعت )٦١(ثالث عشرة قبل وفاة الّصِ ا ال ، أمَّ
ريد وصل من املدينة املنورة  ا بعد أجنادين بدليل أنَّ ال أحدا

ن أبي  ن  عبيدةيحمل نبأ وفاة الصديق، وتعي قائدًا لجيوش املسلم
ى قادة الجيوش ٔالاربعة أن  وعزل خالد، وكان خالد قد أشار ع

ي اليوم  م أن يقود املعركة  ٔالاول "يتناوبوا" القيادة وأشار عل
ن  ريد مع محمية بن زنيم ح أمره أم فوافقوا، وما إْن وصل ال
ن لوفاة  ي عضد املسلم ر، ح ال َيُفتَّ  ى الخ ر ع ٔالامة أن يتس
الخليفة، وعزل خالد عن قيادة الجيش، وكان خالد قد قال لهم 
"أن أبا بكر لم يبعثنا إال وهو يرى أننا سنتياسر، ولو علم بالذي كان 

(من التشرذم) وعدم توحيد  د جمعكم، وإن الذي أنتم فيهلكان ق
ن من  م، وأنفع للمشرك ن مما قد غش ى املسلم القيادة أشدُّ ع

  )٦٢(إمدادهم".
ري  َد الحم كَّ

َ
رموك وحجته  قبلوقوع أجنادين  )٦٣(وقد أ ال

رموك بأمر  ي ال يق قبل وفاته، بينما عزل وهو  ّدِ ى الّصِ رسالة خالد إ
ى تقديم  الفاروق. أما ن الذين نحوا من ن املحدث من املؤرخ

رال الباكستاني أكرم فحدد وقوَعها  رموك فالج ى ال أجنادين ع
ي ٔالاسبوع الثالث من تموز سنة ( م) وبعدها تحرَّك ٦٣٤ميالدًيا 

ى دمشق. ى  )٦٤(خالد إ َز حركة خالد من ُبصرى إ اب عزَّ واللواء خطَّ
ُه لم يكن ي  أجنادين بخريطة مع أنَّ ي تحديد معارك خالد  واضًحا 

رموك يوم ( )٦٥(بالد الشام. رَّخوا وقعة ال
َ
) ٢١وبعُض الَبَحثة أ

يولية  ٢١هـ) املوافق ١٥الحادي والعشرين من جمادى ٓالاخرة سنة (
رموك).٦٣٦( زها بخريطة (ال ى أن  )٦٦(م) وعزَّ ويمكن أن نطمئن إ

رموك بمدة ال  تقل عن شهر، معركة أجنادين وقعت قبل معركة ال
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ا ُخُلوُّ وفاضه  رموك كان بعد أجنادين، أمَّ ي ال وأن شعر القعقاع 
ا  ا فقد، أو لم يقل ف من ذكر أجنادين، فيحتمل أنَّ شعره ف
ي  ى ما عهدنا من شعره  شعرًا، وإن كان الاحتمال ٔالاول أقوى ع
ي أقل شأًنا من  ي شعره، و ذكره مواقع حربية عديدة ذكرها 

  أجنادين.
ي: َة أموٌر جالها القعقاع بن عمرو "ر هللا عنه" و   وثمَّ

 .ي تدمر ودمشق   ٕالاقامة 
 .َّن العدو وسالحه   ع
 .ي لدمشق   محاصرة لواء خالد الباب الشر
 .فتح دمشق وتدمر  

  
ي: ا من شعره التا   )٦٧(أّما ٔالامور هذه فنجّل

ــــــــــــــــى داري  َقْمنــــــــــــــــا ع
َ
 ســــــــــــــــليمان أشــــــــــــــــهًرا )٦٨(أ

ـــــــــــــــــوارِم قـــــــــــــــــد ُحُمـــــــــــــــــو  اُنجاِلـــــــــــــــــُد روًمـــــــــــــــــ  ا بالصَّ
ـــــــــــــــــيَّ ُعْنـــــــــــــــــَوةً  ـــــــــــــــــا البـــــــــــــــــاَب العرا  َفَضْضـــــــــــــــــنا 
 َفــــــــــــــــــــــداَن لنــــــــــــــــــــــا ُمْسَتْســــــــــــــــــــــلِمًا ُكــــــــــــــــــــــلُّ قــــــــــــــــــــــائِم 
 أقــــــــــــــــــــــــوُل وقــــــــــــــــــــــــد دارْت رحانــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــداِرهم

ري بالَغواِصـــــــــــِم   )٦٩(أقيمـــــــــــوا لهـــــــــــم جـــــــــــزَّ الـــــــــــذُّ
ــــــــــــــــــــي ِدَمشــــــــــــــــــــَق نحـــــــــــــــــــــوَرهم ْدنــــــــــــــــــــا 

َ
ــــــــــــــــــــا َزأ  فلمَّ

مـــــــــــــــــــــــــــــا باألبـــــــــــــــــــــــــــــاهم ـــــــــــــــــــــــــــــوا م  وتـــــــــــــــــــــــــــــدمَر َعضُّ
  

   
َن بلساِن الجمع، َوُيْقَصد  ويفَهُم من شعِر القعقاِع أنَّ  املسلم

ي تدمر، ومحاصرته  م  لواُء خالد الفاتُح من العراق بدليل إقام
وم وحاصروهم من الجهة الشرقية لحصن  دمشق. حيث جالدوا الرُّ
دمشق وفتحوه بالقوة وهذا الذي قال فيه املؤرخون فيما بعد، بأنَّ 

ي حصن دمشق عندما قد ي دير شر م من العراق سم خالًدا أقام 
ي مقًرا  يُر باسمه، وبعد عودته من أجنادين اتخذ الباب الشر الدَّ

ي دمشق، وم  ع خالدة قادة ٔالالوية  )٧٠(له، إذ حصَر الرُّ بينما وزَّ
ى ٔالابواب ٔالاخرى ملدينة دمشق، فحاصر أبو عبيدة  ٕالاسالمية، ع
 باب الجابية جنوبي غربي دمشق، ويزيد بن أبي سفيان باب دمشق
ي، وشرحبيل  ي الشر الجنوبي، وعمرو بن العاص باب دمشق الشما

يَّ الغربي. ا الشما َ كان ذلك بعد معركة أجنادين  )٧١(بن حسنة با
  )٧٢(بعشرين يوًما.

ي من حصن  ومن شعر القعقاع ُيْفَهُم افتضاُض الباب الشر
ي" إذ كان الحصار هذا من واجبات خالد  دمشق "الباب العرا

قوا سور وِبُرفقته ال قعقاُع بن عمرو ومذعور بن عدي الذين تسلَّ
ي  م، وفتحوا الباب العرا دمشق بساللم من الحبال ال ألقيت عل
ى قلعة دمشق بقوة السالح، فالتقى أبا عبيدة  فدخل لواء خالد إ
حارس باب الجابية وبُرفقته توماس قائد حصن دمشق وهو صهر 

هما صلًحا، مما أثار خالد هرقل، وهربيس، وقد عقد أبو عبيدة مع
ى ٔالابواب ٔالاخرى، وهو القائد العام  الذي لم يكن يعرف ما يدور ع

  فيما يعلمه، وعليه فال يجوز ألبي عبيدة أن يقطع عهًدا دون إذنه.

وتجادل القائدان، خالد وأبو عبيدة حول دخولهما دمشق 
ا  ا الذي خالد ألبي عبيدة: "أي سالم هذ قالهأحرًبا أم سلًما؟ وممَّ

ى املدينة بالقوة، فسيوفنا تقطر من دمهم،  تقوله، لقد استوليت ع
ى غنائم وأسرى".  -بحلمه -فأجابه أبو عبيدة  )٧٣(وقد استوليت ع

ا القائد، أعلم إن دخلُت املدينَة بدون  ًرا قائده خالًدا "أ موّقِ
م من  مّكِ

ُ
راث، فكيف أ قتال" فأجابه خالد "إنك تتصرف بدون اك

ى السالم منك، بينما دخلت املدينة بالقوة وقضيت الحص ول ع
م؟" ى مقاوم   ع

م ضماًنا  فأجابه أبو عبيدة: ُ ا القائد، لقد أعطي "اتق هللا، أ
اًل بمنحهم الّسلم  للسالم وانته ٔالامر" فقال له خالد: لست مخوَّ
بدون أوامري، فأنا قائدكم ولن أغمد سيفي قبل أن أبيَدهم" فقال 

، بعد أن أعطيت لهم  عبيدة: له أبو  ُق إنك تعارض "أنا ال أصّدِ
م السالم باسم هللا واسم  ُ م، لقد منح ضماًنا للسالم، لكّلِ فرد م

ى هذا )(نبيه  ي وافقوا ع ن الذي كانوا م ، كما أن املسلم
ًرا  )٧٤(السالم، ونقُض العهود ليس من صفاتنا"، فوافقه خالد أخ

ى شروط ٔالامان.   ع
ى أبو وبعد  ن القائدين، وبأدبه الجم، انت أن انته الحوار ب

عبيدة بخالد بن الوليد جانًبا، وأقراُه كتاًبا من الفاروق يبلغه فيه 
وتخليف الفاروق، وعزل خالد عن  عنه "ر هللا"وفاة الصديق 

ن أبي عبيدة بداًل منه فقال له  ي بالد الشام، وتعي قيادة الجيوش 
ن أهم من خالد مهنًئا، برغم  هول الصدمة، فمصلحة املسلم

ى أن خالًدا عزل عن إمارة  )٧٥(مصلحة الفرد. ويميل الباحثان إ
الجيوش وهو يحاصر دمشق ولم يعلمه أبو عبيدة ح ال يوهن 

ن وهم بإزاء العدو.   )٧٦(املسلم
ويفهم من شعر القعقاع أنَّ فتَح دمشق لم يكن سهاًل، بل 

ن امل ى معركة شرسة ب ي تدمر، ودمشق دارت ر وم  ن والرُّ سلم
ن لدمشق، ال  خاصة ذلك أنَّ هرقَل ملّا علم بمحاصرة املسلم

ى ( رة تربو ع ا حامية كب ) خمسة ١٥كانت حاضرة بالد الشام، وف
ى  )٧٧(عشر ألف مقاتل، وتوماس ا ختنُه زوُج ابنته، وع قائد حامي

حمص  من) خمسة آالف مقاتل اندفعوا ٥ذلك فأرسل جيًشا من (
دوا معهم عشرة آالف لَفّكِ الحصار عن دمشق،  بعد أن جنَّ
ى  م وصلوا إ َّ ى طريق املحور، لك ن ع فاشتبكوا مع كمائن املسلم
ن  ى معركة حاسمة ب رين جنوبي دمشق ودارت ر فَّ مرج الصُّ

ي شعره شاهًدا. ُلها القعقاع بن عمرو  وم، يسّجِ ن والرُّ   )٧٨(املسلم
رين فلــــــــــــْم نــــــــــــدعْ بــــــــــــدأنا ِبَجْمــــــــــــِع ال ــــــــــــفَّ  صُّ
ْنًفــــــــــــــ

َ
ــــــــــــــاَن أ  ا فــــــــــــــوَق تلــــــــــــــك املَنــــــــــــــاِخرِ ِلغسَّ

 صـــــــــــبيحَة صــــــــــــاَح الحارثـــــــــــاِن ومــــــــــــن بــــــــــــه
م بــــــــــــــــــــــــالبواتر ُّ  ُســــــــــــــــــــــــوى َنَفــــــــــــــــــــــــٍر َنْجَتــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــى ُبصــــــــــرى وُبصــــــــــرى مقيمــــــــــةٌ   وجئنــــــــــا إ
 فألقـــــــــــــــــــْت إلينـــــــــــــــــــا بالحشـــــــــــــــــــا واملعـــــــــــــــــــاذرِ 
ـــــــــــــــا ثـــــــــــــــم قابلـــــــــــــــت َ ـــــــــــــــا أبوا  َفَضْضـــــــــــــــنا 
رمـــوك جمـــَع العشـــائر ـــي ال  بنـــا العـــيُس 
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ّصِ أنَّ بداية املعارك كانت بمجمع الصفرين فتلحُظ م
ن النَّ

ي مرحلة قدوم خالد من العراق، حيث  جنوبّيِ دمشق، كان ذلك 
د توقيَت املعركة  هم، وحدَّ لقي الغساسنة وجدَع أنوفهم وأذلَّ

هما وهما  ن أذلَّ اني َّن أبرَز قائدين غسَّ بن  الحارث(صبيحًة) وع
م، الحارث الرابع بن حجر الغساني والحارث بن جبلة بن  )٧٩(ٔالا

ى بالد الشام، الذائد عن  ومان ع ملك الغساسنة،  كان عامل الرُّ
ن أنصار الفرس، ى  )٨٠(حدودها، أعداءه من اللخمي واتجه جيشه إ

رموك املعركة الفاصلة فيما بعد، ويبدو أنَّ هذه   ى ال جمع العشائر إ
َر موقعة فسجَّ  ل شعُرُه آثارها فيما القطعة قالها بعد أْن اجتاز غ

ى  بعد، وبعَد إنجاِز املعارك، إذ فتَح أبواَب ُبصرى، وارتحَل الجيش ع
ا جموع  ى منطقة تجميع جديدة، احتشدت  ٕالابل الرواحل إ

ن. رموك، بعد ح ي ال ن    املسلم
رين بعد حصار دمشق، فأنجدها  فَّ لقد وقعت معرُكة َمْرِج الصُّ

ن جهة حمص، فعبأ لهم خالد تعبئة هرقل بأبرز قادته "درنجار" م
ى ميمنته، وهاشم بن عتبة بن  َّن معاذ بن جبل ع ي أجنادين، فع
ى الخيل سعيد بن زيد عمرو بن نفيل،  ى ميسرته، وع أبي وقاص ع
ي مقدمة الجند يحّرِضهم  ي الّرِجال، ووقَف خالد  ونزَّل أبا عبيدة 

وم، فتشتتوا، ف ى الرُّ ى الجهاد، وحملوا ع م من دخل مدينة ع م
م من لحق  م من رجع مهزومًا باتجاه حمص، وم دمشق، وم
بقيصر وقد وقعت أحداث هذه املعركة جنوبي الجابية جنوبي 
مدينة دمشق، يوم الخميس الثن عشرة ليلة بقيت من جمادى 

) ثالث عشرة، قبيل وفاة الصديق ر هللا عنه ١٣ٓالاخرة سنة (
ز  ي املعركة، عاد املسلمون بقيادة خالد بأربعة أيام، وملا ا وم  م الرُّ

  )٨١(يحاصرون مدينة دمشق.
ي تصحيح الروايات التاريخية ال ذهب  َة مالحظٌة أخرى  وثمَّ
ن وهم بـ"الياقوصة" من  ى أن وفاة الصديق بلغت املسلم بعضها إ
ي الصديق وعزل خالد واستبداله بأبي  رموك، وأنَّ حامَل رسالِة ن ال

ى أبي عبيدة،  عبيدة َم رسالة الفاروق إ هو محمية بن زنيم، وأنه سلَّ
ي قادة ٔالالوية. بمعدل قائد  بينما كان خالد يتعاور القيادة مع با

فأخفى أبو عبيدة  )٨٢(يومًيا، وكان اليوم ٔالاول لخالد بن الوليد،
م  م، وطمأ ى معنويا محتوى الرسالة عن جنده، محافظة ع

ى أن إمدا َر املراسَل من املراسل إ م، وحذَّ ي طريقها إل دات إسالمية 
ى  )٨٣(إفشاء أسرارها. ولعلَّ الصواب أن يكون الفاروق أرسل رسالة إ

ا إال  أبي عبيدة وهو يحاصر دمشق ولم يطلْع أبو عبيدة الجنَد عل
غ خالًدا محتوى رسالة الفاروق، ومع  بعد فتح دمشق، بعد أن بلَّ

ي جها وم بدًءا من اليوم الثالث ذلك استمرَّ خالد  ده فطارد الرُّ
  )٨٤("ر هللا عنه".لخروجهم من دمشق بأمان أبي عبيدة 

ن فتُح دمشق، عقد أبو عبيدة مجلَس حرب،  وملَّا تمَّ للمسلم
بقيادته وحضور قادة ألويته، وقرروا أن يتحرك املسلمون لسحق 
ي بيسان وِفْحل لقطع طرق  جيش هرقل الذي بدأ يحتشد 

ي موا ى إخالء دمشق، ولوضعهم  ن، وإجبارهم ع صالت املسلم
يمركز  راتي م. أوكل أبو  اس ًرا الاصطدام  ر مالئم، وليتجنب أخ غ

ى قائد لوائه يزيد  ة الدفاع عن دمشق إ عبيدة "ر هللا عنه" َمهمَّ
ى "ِفْحل" َر أن يتحرَّك بالجيش ٕالاسالمي كله إ  )٨٥(بن أبي سفيان وقرَّ

وم بقيادة سقالر بن مخراق، كان ٨٠ملواجهة ( ن ألفًا من الرُّ ) ثمان
ي ذي القعدة سنة ( هـ) املوافق لكانون ٔالاول سنة ١٣ذلك 

  )٨٦(هـ).٦٣٥(
ى ِفْحل ملنع احتاللها  سار الجيش ٕالاسالمي بتشكيلة حرب إ
وم،  وحماية قائد سرية ِفْحل أبي ٔالاعور  وإيقاع ضربة موجعة بالرُّ

، ي: لواء خالد واتخذ تش )٨٧(السلم ى النحو التا كيلة  التقدم ع
ى ِفْحل،  حرس مقدمة، وتحرَّك أبو عبيدة وسائر قادة ألويته معه إ
ا، وكان شرحبيُل بن حسنة قائَد  وم ف ا لم يجدوا الرُّ وملا وصلوا إل
ى أمر  ٔالالوية جميعها ألنَّ ِفْحل من منطقة مسئوليته بناًء ع

ر الخليفة الفاروق. لقد عمد ال ى سّد  م (ِفْحل) إ وم قبل مغادر رُّ
ي غور ٔالاردن، فارتفع منسوب املاء وغمر ٔالارا  الجالوت، 
م فرسانًا  ن من مهاجم ر، ملنع املسلم ى جان ال الواقعة ع
ى ُمْكث،  ي بيسان ع م  ِ وُم حشودا َوَرَجَلًة، بغية أن يستكمَل الرُّ

ة، و  ن ِغرَّ ى ح ن ع اجموا املسلم لكنَّ ُشَرحبيل كان قائًدا حذًرا، و
ن للراحة  ى مرأى بصره غرًبا، وقد  والهدوءلم يكن يستك وم ع والرُّ

ى  ا للهجوم ع أغرقوا أرض الغور وتركوا لهم مخاضات يعرفو
ا. ن م   املسلم

ن ( وم (٣٠كان عدد املسلم ن ألًفا وعدد الرُّ ن ٨٠) ثالث ) ثمان
ي  إذن الُقوى، ي ُموازنة ب ٨: ٣ألًفا بنسبة  وم   ٢٧بدأ هجوم الرُّ

ت ٦٣٥كانون أول سنة  ٢٣هـ املوافق لـ١٣ذي القعدة عام  ، وان
ي  ي اليوم الرابع والعشرين من ١٣ذي القعدة سنة ( ٢٨املعركة  هـ) 

ن  ى املسلم وم مفاجأته ع ق جيش الرُّ كانون ٔالاول نفسه، ولم يحّقِ
ن، واتخاذهم تشكيلة حرب  بجاهزية قتالية عالية، لتنبيه املسلم

ومي كان ليلًيا، ولم يستطيعوا  ى الرغم من أنَّ هجوَم سقالر الرُّ ع
وا  وم، وفرُّ رة بالرُّ ن، ووقعت خسائر كب راق صفوف املسلم اخ
ا،  ْوَحاُل الغور ال أغرقوا الغور ف

َ
م أ ن، فعرقل للغرب مرعوب

م املسلمون، وقتل ا فنال م م وسقط معظمهم بمستنقعا وا م
 )٨٨(مقتلًة عظيمة، إذ ُقِتَل سقالر بن مخراق ومعاونه انسطورس،

وم  ى الرُّ ُة الجيش املهزوم ِبِحْصِن َبيسان وبلغ عدد قت والَذ بقيَّ
  )٨٩(عشرة آالف، وسميت موقعة ِفْحل بـ"موقعة الوحل".

ن أيًضا، فبقي  ع جيُش املسلم ي ِفْحل ُوّزِ وم  زيمِة جيِش الرُّ و
ي ِفْحل، وانطلقا بعد ذلك نحو دمشق وشمال أبو عبيدة  وخالد 

ى  ا ُشَرحبيل وعمرو فاجتازا املستنقع وفرضا حصاًرا ع سورية. أمَّ
ن،  ى املسلم م ع وم هجوًما من حص بيسان، وبعد أيام َشنَّ الرُّ
ى دفع  فذبحهم شرحبيل بن حسنة، فاستسلمت بيسان ووافقت ع

رية شم ى ط ااًل فاستسلمت له بشروط الجزية، فاتجه شرحبيل إ
اية شباط  املوافق لذي الحجة عام  ٦٣٥مماثلة تم ذلك قبل 

ي ٔالاردن. وساَند ُشَرحبيَل عمرو بن العاص ١٣( ت املقاومة  هـ)، وان
ي  ى أجنادين  ي منطقة عمله، حيُث َشنَّ حرًبا ع مساعًدا له 

رق بعدها الل وم، واف ى الرُّ ا ع واءان، ذهب معركة ثانية، وانتصر ف
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ن،  لواء عمرو لفتح نابلس وعمواس وغزة فاحتلَّ أرَض فلسط
ا  ي عكا وصور. أمَّ ى املدن الساحلية يفتتحها و واندفع شرحبيل إ
ى صيدا وجبيل  َم مع أخيه معاوية إ يزيد بن أبي سفيان فتقدَّ

اية سنة ( ي  روت، و ن ؤالاردن وجنوب ١٤وب هـ) كانت فلسط
ن. سورية ما عدا القدس   )٩٠(وقيسارية بيد املسلم

EOè…^jÖ]æå†ÃàÚØłvŽÊíÒ†ÃÚ»Å^ÏÃÏÖ]…æD 
ـــــي معركـــــة ِفْحـــــل ســـــنة ( رَك القعقـــــاُع بـــــن عمـــــرو  ) ثـــــالث ١٣لقـــــد اشـــــ

ا: اشد قصيدة رائية من اث عشر بيتً عشرة فأن   )٩١(يقول ف
ــــــــــــــــُه

َ
ــــــــــــــــي َوِرْثــــــــــــــــُت ِفعال  َكــــــــــــــــْم مــــــــــــــــن أٍب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاُر   َجـــــــــــــــــــــــــــــــّمِ املكـــــــــــــــــــــــــــــــارِم بحـــــــــــــــــــــــــــــــُرُه َتيَّ
هِ  َوِرَث   املكـــــــــــــــــــارَم عـــــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــــِه َوَجـــــــــــــــــــّدِ

ــــــــــــــــــــ بنــــــــــــــــــــاءُهم، لــــــــــــــــــــه استبصــــــــــــــــــــاُر   فب
ْمُتـــــــــــــــــــهُ   فبينـــــــــــــــــــُت َمْجـــــــــــــــــــَدُهُم ومـــــــــــــــــــا َهدَّ

َّ بعــــــــــــــــــــدي  ــــــــــــــــــــ ِ ــــــــــــــــــــاُر  -إن بقــــــــــــــــــــوا-وَب  ُعمَّ
ٌس  ــــــــــــي الحــــــــــــروِب ُمــــــــــــروَّ ــــــــــــا   مــــــــــــا زال ِمنَّ
اُر  ـــــــــــــــــــــــــــــُر وُخْلُقـــــــــــــــــــــــــــــُه َجـــــــــــــــــــــــــــــرَّ  َمْلـــــــــــــــــــــــــــــٌك بغ
ـــــــــــــــُل اللقـــــــــــــــاِء إذا الثغـــــــــــــــوُر توْكَلـــــــــــــــْت 

َ
 َبط

ٌب ِمظْ  غــــــــــــــــــــوِر ُمَجــــــــــــــــــــرَّ  َفــــــــــــــــــــاُر ِعْنــــــــــــــــــــَد الثُّ
  )٩٢(وغـــــــــداَة ِفْحـــــــــل قـــــــــد َرأونـــــــــي ُمْعِلًمـــــــــا

 والـــــــــــــَبال أطـــــــــــــواُر  )٩٣(والخيـــــــــــــُل َتـــــــــــــْنِحطُ 
لــــــــــــــــــــّفِ   يفـــــــــــــــــــدي بالئــــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــدها ُمَتّكِ

اُر   )٩٤(َســـــــــــــــِلُس املياســـــــــــــــِر ُعـــــــــــــــْوُدُه ُخــــــــــــــــوَّ
  )٩٥(َســــِلُس املياِســــِر مــــا تســــامى ماِقطــــا

ــــــــــــــــــــــاُر  ــــــــــــــــــــــٌر َعيَّ َّ عنــــــــــــــــــــــَد الّرِهــــــــــــــــــــــاِن ُمَع
)٩٦( 

 تدوُســـهم )٩٧(مـــا زالـــت الخيـــُل الِعـــراب
اُر ــــــــــــــــــي َحـــــــــــــــــــوْ   ِم ِفْحـــــــــــــــــــل والَهبـــــــــــــــــــا َمـــــــــــــــــــوَّ

ْســـــــــــِرِهْم 
َ
م عـــــــــــن أ َن َســـــــــــرا ـــــــــــ رمـــــــــــ  ح

 ـــــــــــــــي َرْدَغـــــــــــــــٍة مــــــــــــــــا بعـــــــــــــــَدها اســــــــــــــــتمراُر 
داِغ ُبَعيـــــــــــــَد ِفْحـــــــــــــل ســـــــــــــاعةً   يــــــــــــوَم الـــــــــــــرَّ
ُم ِمـــــــــــــــــــــــــْدَراُر   وخــــــــــــــــــــــــُز الّرِمـــــــــــــــــــــــــاِح علــــــــــــــــــــــــ

َبْرنــــــا
َ
داِغ جمـــــــوَعهم )٩٨(ولقــــــد أ  ــــــي الــــــرَّ

ًا ونحـــــــــــــــوي َتْشـــــــــــــــَخُص ٔالابصـــــــــــــــاُر   طـــــــــــــــرَّ
  

ي قصيدة القعقاع هذه مفخر  ا كابًرا عن إن  ًة بحسبِه ور
ى  ا ٔالابيات الخمسة ٔالاو ا بنيه من بعده. (تبي كابر، وها هو يوّرِ
ي ٔالابيات ٔالاخرى بروَز عنصِر املكان الذي دارت فيه  ا). وتلحُظ  م
ن " ِفْحل" والردغ أّما ِفْحل  املعركة، فذكرها ست مرات مناصفة ب

ا غداة وهو  فارس مم (البيت  ي فشهد ف السادس) والخيل تزُفُر 
ي ِفْحل برز دور  ي تخوُض الحرب طوًرا فطوًرا، و أتون املعركة، و

وم تحت سنابكها (البيت خال ي تدوس الرُّ )، ومن ٩يول العربية، و
وم من وادي  ى غور بيسان، وقد أغرقه الرُّ وم إ ِفْحل طاردوا الرُّ

ي بيسان، وهم م  ن من مهاجم ي  الجالوت ملنع املسلم يحتشدون 

ي ِفْحل، وانسحبوا  م، إذا فشلوا  ى وملنعهم من مطارد مرحلة أو
م، فلم تتمكن خيوُل  ي مرحلة أخرى، وقد صَدق ظ ى بيسان  إ
م بسبب أوحال الغور  م من سحقهم عند مطارد ن َوَرجُل املسلم
م لهم، فلم  وإغراقه، إال من مخاضات عرفها املسلمون عند مطارد

م، برغم من إيقاعهم خسائر تقدر بعشرة آالف  يتمكنوا  من إباد
ى بعض الروايات.   )٩٩(ع

ي  دغة" و"الرداغ" ثالث مرات  ى ذكر "الرَّ حرص القعقاع ع
ما ١٢، ١١، ١٠ٔالابيات ( ) فعادل "ِفْحل" عدًدا، وإن كان طابق بي

ي  "ِفْحل"  ي ردغ غور بيسان. ويستوقفه  وطيًناهباًء مواًرا  وماًء 
ي القتال (بيت الز   ُ َّ ي قصيدته غداة ِفْحل يتم ي ٦من  ) وساعة 

وم برماحهم (بيت ) فيتضام مع رماح ١١ِفْحل وهم يخزون الرُّ
ي مجال  ي البيت السادس. و م  رًا بعد أن أنماز ع ن أخ املسلم
ن" "أنا  ى قوله عليه السالم يوم "حن الحرب يجوز املفاخرة حماًل ع

بعقيدته أواًل ونسبة  ان عبداملطلب" مستوثًق ابالن ال كذب، أنا 
ي ِفْحل  ي قصيدته من معدات الحرب الرماَح تنوشهم  ثانيًا، وأبرز 
ى الخيول العراب العربية، ال داست بسنابكها  ت إ والردغة، وتلفَّ
ي أوحال الغور املغرق،  م  ا م ي ِفْحل وما أمك وم  هامات الرُّ

ت القصيدة كما بدأت  ُل وان ي صولجان ِفْحل وهو يقّتِ بمفخرته 
ن تبسم ألفعاله، وشدة جهاده.   أعداءه، وأبصاُر املسلم

ي ِفْحل أيًضا:   )١٠٠(وقال القعقاع 
  )١٠١(وغــــــداَة ِفْحــــــل قــــــد شــــــهدنا مــــــا قطــــــأ

 ُّ ارِ  )١٠٢(ُينســــــــــ الَكِمـــــــــــ ـــــــــــي الـــــــــــدَّ  ســــــــــالحُه 
م بقرحـــــــــــــة كامـــــــــــــل   )١٠٣(مـــــــــــــا زلـــــــــــــُت أرمـــــــــــــ

َكــــــــّرِ املبــــــــيح
 )١٠٦(ٕالابســــــــار )١٠٥(ريائــــــــِة  )١٠٤(

ٍس  )١٠٧(ــــ فضضــــناح ــــردُّ   )١٠٨(جمعهــــم ب

ارِ   ينفـــــــــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــــــدوَّ إذا ســـــــــــــــــــــــــــما جـــــــــــــــــــــــــــرَّ
ـــوا ـــى َجسُّ  الِعـــراق بخـــيلهم )١٠٩(نحـــن ٔالاو

ــــــــــــــــــــي ذرى ٔالاســــــــــــــــــــفار ــــــــــــــــــــًا  ــــــــــــــــــــاَم َجسَّ  والشَّ
  

  
ي: ا املثلث ٔالادبي التا ي قطعته أموًرا يجل رز الشاعر    ي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر التاء املتكلم ما زلـت (ب ) ٢يـت برزت شخصيته محارًبا مستقاًل بضم
ــــي  وم)  ن لتوظيفــــه (فضضــــنا جمــــوع الــــرُّ ثــــم ينصــــهر مــــع جنــــد املســــلم
ــى)  ر منفصــل (نحــن ٔالاو البيــت الثــاني، ثــم يفتخــر بلســان الجمــع بضــم
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ــي الشــام كمــا  ولعلــه أراد لــواء خالــد الــذي حضــر مــن العــراق فانتصــر 
ــــي العــــراق مــــن قبــــل، بتفــــاخر يحــــق لــــه أن يزهــــو وهــــو املنتصــــر  انتصــــر 

ــــي وميــــة مــــن  فــــرًدا وجمًعــــا  ن الفارســــية مــــن قــــل والرُّ معــــارك الــــواجهت
  بعد.

EPæ†ÛÂàeÅ^ÏÃÏÖ]æÕçÚÖ]íÒ†ÃÚD 
رموك، فبعضهم أرخ لها  ي زمن معركة ال اختلف املؤرخون 

) خمس ١٥) ثالث عشرة للهجرة، وبعضهم أرخ لها سنة (١٣سنة (
ري، )١١٠(عشرة للهجرة أما من الفريق ٔالاول فالواقدي،  )١١١(والط

ر،وابن ٔالا بعد  )١١٤(وذكرها البالذري، )١١٣(وياقوت الحموي، )١١٢(ث
ن ملدينة حمص والساحل الشامي وبعدها تم فتح  فتوح املسلم

ا حدثت سنة ( ن وذكر سيف بن عمر أ ) ثالث عشرة ١٣فلسط
ى ما قاله، وذكرها  )١١٥(قبل فتح دمشق ولم يتابعه أحد ع

رهم أبو عبيدة و  )١١٦(البكري  معه خالد ولم ي عهد الفاروق ألن أم
ا، ويفهم مما سبق أن عمر أرسل بعزل خالد وتولية أبي  َ يحدد زما
رموك وكان خالد أمر أن يتعاور القادة قيادة  ي ال عبيدة عليه، وهم 

  )١١٧(الجيش بمعدل قائد لكل يوم من أيامها.
رموك بأن  وإذا أخذنا بآراء هذا الفريق فإن ابن ُحبيش يؤرخ لل

وم اجتمعوا  ي  رموكبالالرُّ ونزلوا به وقالوا "وهللا لنشغلنَّ أبا بكر 
ى عمرو  نفسه عن أالَّ تورَد بالدُنا بخيوله" فكتب أبو بكر رحمه هللا إ
رموك ففعل، وبعث  ى ال ر إ ي بالد قضاعة باملس بن العاص، وكان 
ما  أبا عبيدة بن الجراح، ويزيد بن أبي سفيان، وأمر كلَّ واحد م

ْعُلوا (تتوغلوا) ح ال يكوَن وراَءكم أحد من بالغارة، وأن ال تَ 
ي  عدّوكم، وقدم عليه شرحبيل بن حسنة فسرَّحه نحو الشام 
جند، وسمَّ لكل رجل من أمراء الجند كور الشام، فتوافوا 
م،  ى الذي ظهر م م، ندموا ع وم تواف رموك، فلما رأت الرُّ بال

اقوصة، فكتب أبو بكر ونسوا كانوا يتوعدون أبا بكر، ثم نزلوا الو 
ى الشام" وأرسل  ى خالد بن الوليد "ِسْر من العراق إ رحمه هللا إ
، وفتح الكتاب، وإذ به  الكتاب مع عبدالرحمن بن حنبل الجحم

ى الشام"، ى أبي عبيدة وع يق ع ّدِ ذه  )١١٨(يوليه الّصِ وإذا أخذنا  
رموك وقعت سنة ( ة ) ثالث عشر ١٣الروايات التاريخية، فإن ال

ى  ِك خالد من العراق إ رموك قبل تحرُّ ي ال للهجرة، بدليل تجمعهم 
ى  ره ع ى قيادة جيوش بالد الشام، وتأم ن، وتو الشام لنجدة املسلم
ُد محور حركة  ي موقف القعقاع وهو يحّدِ ن ٔالامة، وهنا ينج أم
ي  ى الشام، وهو يرافق خالد بن الوليد  ن من العراق إ املسلم

رموك بدليل قوله متحركًا من حركته وفتوحا ى ال ته من ُبصرى إ
رموك سنة ( ى ال ى بصرى ثم إ   )١١٩()هـ:١٣مجمع الصفرين إ

رين فلــــــــــــم َنــــــــــــَدْع ــــــــــــفَّ  بــــــــــــدأنا ِبْجَمــــــــــــِع الصُّ
ــــــــــــــاَن أنفــــــــــــــًا فــــــــــــــوق تلــــــــــــــك املنــــــــــــــاِخر  لغسَّ
 صـــــــــــبيحَة صــــــــــــاح الحارثـــــــــــان ومــــــــــــن بــــــــــــه
هم بــــــــــــــــــــــالبواتر  ُســــــــــــــــــــــوى نفــــــــــــــــــــــٍر نجتــــــــــــــــــــــذُّ

ـــــــــــى ُبصـــــــــــرى   وبصـــــــــــرى مقيمـــــــــــةٌ  وجئنـــــــــــا إ
 ت إلينـــــــــــــــــــا بالحشـــــــــــــــــــا واملعـــــــــــــــــــاذرفألقـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــا ثـــــــــــــــم قابلـــــــــــــــت ـــــــــــــــا أبوا  َفَضْضـــــــــــــــنا 
رمـــوك جمـــَع العشـــائر ـــي ال  بنـــا العـــيَس 

  

  
رموك سنة ( الفريقأما  ) خمس عشرة ١٥الثاني الذي أرخ لل

ي شهر رجب ويزيد بن عبيدة والليث بن سعد والخليفة  للهجرة 
رال أكرم  )١٢٠(يومئذ عمر بن الخطاب. ذا الرأي الج وأخذ 

م ال راح رموك بعد فتحهم دمشق واس باكستاني، إذ وقعت ال
وم بـ( ا، فسمعوا بتحشد الرُّ ي بيسان ٨٠بالجابية جنوب ) ألف 

ي ِفْحل،  وم  ى منازلة الرُّ واتفق املسلمون بقيادة أبي عبيدة ع
ى فتح  فانتصر املسلمون وقتلوا عشرة آالف رومي، ثم عادوا إ

ي ف م  ن بقيادة عمرو بن العاص دمشق واستمروا بفتوحا لسط
ي بقيادة   ي الشر ي ساحل سورية الشما وشرحبيل بن حسنة، و
ا خالد وأبو عبيدة فتابعا  يزيد بن أبي سفيان وأخيه معاوية، أمَّ

وم بـ( ى أن بلغهم تحشد الرُّ رها، إ ى حمص وغ ا إ ) ٢٤٠.٠٠٠فتوحا
رموك فتشاور ا ي ال ن ألًفا بأمر هرقل  ن وأربع ملسلمون مائت

رموك سنة ( ي ال ي عهد ١٥واجتمعوا  ) خمس عشرة للهجرة 
  )١٢١(الفاروق.

ي معركة  ا دوُر القعقاع بن عمرو  رموكأمَّ سواًء أحدثت  ال
سنة ثالَث عشرة أْو سنة خمَس عشرة فكان أحَد أبطالها الذين 
اختارهم خالد بن الوليد من مائة فارس فقط من املهاجرين 

ن ل ي ابتداء معركة ؤالانصار فدائي وم  ى معنويات الرُّ ر ع لتأث
رموك. ى ) ١٢٢(ال رموك ع ي ال وم  اجم الرُّ فكان القعقاع بن عمرو 

مه إياه خالد بن الوليد) ١٢٣(رأس كردوسه ويرتجز ) ١٢٤(الذي سلَّ
  )١٢٥(ضارًبا أمثلة عليا لجنده إقداًما وبسالة ويقول:

ـــــــــــــراد ـــــــــــــي الّطِ ـــــــــــــ ألقـــــــــــــاَك   يـــــــــــــا ليت
ـــراِم  اِد ) ١٢٦(قبـــَل اع  الجحفـــِل الـــورَّ

ي َحليِتَك الَوراِد    )  ١٢٧(وأنت 
  

وم،  ا تمنيِه لقاَء قادة الرُّ رجوزته هذه أمور م
ُ
ففي أ

ي سوح القتال، منفردين قبل  م  م ومطارد وصناديدهم، ملنازل
ا تحديدُه لباَس قادة  رامه. وف ي اع الهجوم العام الذي ال ريب 

م ث وم وكانت دروُعهم وأسلح ى الحمرة الرُّ ا إ مينًة، يضِرُب لوُ
ي وصفه عدة  ن  والصفرة، لقد سبق القعقاع بن عمرو املؤرخ
ي وصف عدة حرب  وم، ذلك مما أدرجه الواقدي  حرب قادة الرُّ
البطارقة، فبعضهم كان يلبس الديباج املحشو بالفرو، والزرد 
ق  الصغار املضعف العدد، ويلبس فوقها درعًا من ذهب أحمر، ويعّلِ
ُد بسيف هندي،  ي عنقه صليبًا من ياقوت يستنصر به، ويتقلَّ
ى ظهره ويطلب  ُم له مهر كالطود العظيم، فيستوي ع ويقدَّ

ال م الحربية الكاملة  )١٢٨(ال ي عد وم وهم  ا تحّديه فرسان الرُّ وم
م الزاهية وُحالهم املذهّبة.   بألوا

ي وكان القعقاع بن عمرو "ر هللا عنه" قائد كردو  س 
ى  ن فازد ي مجنبة قلب جيش املسلم رموك،  ومن - القعقاعال
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ي ي مجال الجهاد أن يزد ي - حقه  ن وقد د ، فقال يدرج اسمه مرت
ي: ي إجابة الدا ره  رموك ومن لها غ ي ال ة  ى يوم كر   )١٢٩(إ

 فيجيــُب َقعقــاٌع دعــاَء الهــاتف
  

ـــــــــــــٍة    يـــــــــــــدعون َقعقاًعـــــــــــــا ِلُكـــــــــــــّلِ كر
   

ـــــي مو  ـــــرال أكـــــرمولعـــــل ممـــــا يج رمـــــوك دراســـــة الج معـــــززة ) ١٣٠(قعـــــة ال
ــــــا  َكــــــْت إل ــــــ َتَحرَّ ُن محــــــاور القتــــــال ال ِ

ّ ــــــ تبــــــ بــــــالخرائط العســــــكرية ال
ـي أقـل  رة تقـدر  وم الخمسة من مواقع مختلفة بأعداد كب جيوش الرُّ

ن ألـــــــف جنـــــــدي، حشـــــــدهم هرقـــــــل ١٥٠الروايـــــــات بــــــــ ( ) مائـــــــة وخمســـــــ
ن الخمسـة املتوازعــ ــى النحــو لتطويـق ألويــة املســلم ــي بـالد الشــام ع ة 

  ٓالاتي:
  جــه ــروت ثــم يتَّ ــ ب ي ح ــى طــول الطريــق الســاح ر ع تحــرك قنــاط

نحو دمشق من جهة الغـرب لقطـع لـواء أبـي عبيـدة وخالـد وعزلـه 
  ي حمص.

  ،ـى حمـص مـاًرا بحمـاة ى الطريـق الـرئيس إ سار جبلة من حلب ع
ـــــي منطقـــــة حمـــــص وبـــــذلك  ن باملواجهـــــة  وواجبـــــه تثبيـــــت املســـــلم
م العـرب  يكون العرب النصارى أول من يشتبك مـع أبنـاء عمـوم
ــــــى حــــــّدِ مــــــا قالــــــه هرقــــــل لجبلــــــة  وِم ع ن، ألنــــــه أنســــــُب للــــــرُّ املســــــلم
ء مـــن نوعـــه، فـــال يفـــلُّ الحديــــد إال  ـــ ُمر ب ء يـــدَّ ـــ العربـــي: " كـــل 

  )١٣١(الحديد".
  ن السـاحل وطريـق حلـَب ثـم يتجـه نحـو حمـص وتحرك ديرجان ب

ــــــت مـــــن جهــــــة الغــــــرب ليضـــــرب م ن بينمـــــا جبلــــــة يثّبِ جنبــــــة املســــــلم
ي حمص. ن   املسلم

  ،ـى حمـص مـن الجهـة الشـمالية الشـرقية أما غريغوري فيتقـدم إ
ــــي الوقــــت الــــذي يضــــرب  م ٔالايمــــن،  ن مــــن جــــان ــــاجم املســــلم و

ي حمص. ن   ديرجان لواء املسلم
  ،ُم بجيشـــــه خلـــــف العـــــرب النصـــــارى◌َ ـــــا القائـــــد ماهـــــان فيتقـــــدَّ أمَّ

ــي وواجُبــُه الاحتيــا ن  ــذه الخطــة يــتمُّ اكتســاُح جــيش املســلم ُط و
ـى جـيش  حمص بقوات روميـة ونصـرانية عربيـة بقـوات تتفـوق ع
ـــي ِحْمـــٍص  ن  ن بعشـــرة أضـــعاف، وتحاصـــر جـــيش املســـلم املســـلم

ـــــــا طـــــــرق الانســـــــحاب وتـــــــدمرها ـــــــا، وتســـــــدُّ عل وكانـــــــت ) ١٣٢(ومنطق
ــي عــدة م ن وتــدمَرها  ــاجَم ألويــَة املســلم وم أن  عــارك، خطــة الــرُّ

ى حدة.   وكالَّ ع
  

ى  وما إْن وصلت طالئع جيش جبلة النصراني الغساني إ
ن جهاَز  ا، ألنَّ للمسلم ن م حمص، ح فوجئت بانسحاب املسلم
ي تقديم معلومات عن  وم دور  استخبارات جيدًا، فكان ألسرى الرُّ
ا.  ى انفراد لكل م ن جميعها وع وم الكاسحة أللوية املسلم خطة الرُّ
لقد علم أبو عبيدة القائد العام للقوات ٕالاسالمية، بمخططات 
َر بعد أن  وم، فقرَّ ي جيش الرُّ وم عن طريق عيونه العاملة  الرُّ
ي زمان محدد  ي مكان واحد  استشار قادة ألويته أن يجتمعوا 
م خالد قائد  ى قادة ٔالالوية وم للتصدي للروم، فأرسل أبو عبيدة إ

رموك منطقة الحشد، واتخذ تشكيلة وحدَّ ) ١٣٣(لواء العراق د لهم ال

ي وادي  ن"  اًء بـ " جل ائية بدًءا من نوى جنوبي الجابية وان حرب 
رموك إذ بدأ خالد بتنظيم الجيش ٕالاسالمي،  ر ال الحرير، من 

ي  م عشرة آالف  ٤٠الذي بلغ تعداده حوا ى كراديس م ألًفا ع
ى كل لوا م ع ع خيالًة م ى خيال، وزَّ ء، وقسمت القوات ٕالاسالمية إ

ن كردوسًا( كتيبة) مشاة وكل كتيبة كانت تضم من٣٦(  ) ستة وثالث
ى تسعمائة مجاهد، كما كانت تضم ثالث ٩٠٠ -٨٠٠( ) ثمانمائة إ

ا من ألفي فارس بما مجموعه( ) ستة ٦كتائب خيالة تتألف كل م
س ) أربعة آالف فار ٤آالف فارس، كما نظمهم خالد، واستبقى(
  كحرس متحّرٍِك بإمرته ملعالجة ٔالامور الطارئة.

ا من قادة الكتائب فقيس بن  رةأمَّ ، وميسرة بن مسروق، هب
وعامر بن الطفيل، وكان كل لواء من ٔالالوية يتألف من سبع كتائب 
رة، ح يقاتل كلُّ  ى أساس القبيلة والعش ا ع َل ُكلٌّ م مشاة، فشكَّ

رته. انفت ح الجيش ٕالاسالمي بألويته وكتائبه رجل بجانب أفراد عش
ى واجهة  ى واجهة طولها أحد عشر مياًل، بحيث تنطبق تقريبًا ع ع
ى مسافة  رموك ع ر ال ى  ن ع وم، وارتكز الجناح ٔالايسر للمسلم الرُّ
ى  ى ٔالامام عند أول الوادي، بينما ارتكز الجناح ٔالايمن ع ميل إ

ى ال يسار وانتشر لواء عمرو بن طريق الجابية، فانتشر لواء يزيد ع
ن الواجهة، وخصص خالد بن الوليد كتيبة فرسان  ى يم العاص ع
ى أن تكون الكتيبتان بإمرة خالد،  ى كل من قائدي ٔالاجنحة ع إ

  وكان القعقاع قائد كردوس كما أشرنا من قبل.
( يسار  تموضعأّما القلب فكان يتألف من لواءي أبي عبيدة 

ي لواء أبي عبيدة، العراق) وشرحبيل يمي ا، ومن قادة الكتائب 
رموك بعد  ي ال كان عكرمة بن أبي جهل الذي استشهد فيما بعد 
، كما كان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قائد كتيبة  جهاد متم
أيًضا. أّما خلف القلب فكان الحرُس املتحّرُِك، ومعهم كتيبة خيالة 

ن خال َّ د ضراَر بن ٔالازور نائبًا له؛ كاحتياط للقلب بإمرة خالد. وع
لقيادة الحرس املتحرك، ودفع ُكلُّ لواء بعَض الكشافة لألمام، 
رموك لقد كان  ي سهل ال وم املحتشدة أمامه،  ملراقبة قوات الرُّ
ًة رقيقة تتألف من ثالثة صفوف  ُل ج ن يشّكِ جيش املسلم

ن هذه الصفوف ال كانت تمتدُّ ب شكل بالعمق، ولكن ال ثغرات ب
ى الطرف.   متصل من الطرف إ

ا توضيُع ٔالاسلحة  بال  -خالدكما خّطط لها - أمَّ فكانت الّنِ
ي  بال من واجبات لواء عمرو املتموضع  والّرِماُح والسيوف. فالّنِ
ي  زت للطعن  ا الرماُح َفُجّهِ

املحور ٔالايمن من ميدان املعركة، وأمَّ
وم صفَّ  رق جنُد الرُّ ن بعد أن  الصفوف ٔالامامية، وإذا اخ املسلم

ر خسائر ممكنة، فإن الدور ملصاولة  وم أك ي الرُّ ُتْوِقَع النبل والرماح 
ن أن يستخدما  ى قائد لواءي الجناح السيوف والِحراب وكان ع
كتائب الخيالة عند الضرورة وقد أعدها خالد لهما كقوة احتياطية 

ا خالد فيقوُم حرُس  وم. أمَّ راق الرُّ ُه املتحّرُِك لتدارك مخاطر اخ
ي، لكال لواءي  ما كتيبة خيالة بواجب الاحتياط املح ينضاف إل

ي املعركة ويكون جاهزً  القلب، ا للعمل كاحتياط للجيش، للتدخل 
ن حسب مقتضيات املوقف. َوُوِضَعِت النساء  مع كال لواءي الجناح
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ي معسكرات ممتّدة خلف مؤخرة الجيش، وخلف رجال  ؤالاطفال 
ى  تقف نساؤهم وأطفالهم، كتيبة كانت ُن ٔالامة ع َضُهنَّ أم وقد حرَّ

ن ويجمعهن أكوام الحجارة ليضربن  أن يحملن أعمدة الخيام بأيد
وم. ن، وَيُذْدَن عن أنفسهن من علوج الرُّ ن من املسلم   )١٣٤(ا الهارب

ا  وم للمعركة بقيادة ماهان فكان أمام وادي  توضيُع أمَّ جيش الرُّ
ى خط مواجهة العالَّن، وامتد  توضيع جيوشه ٔالاربعة النظامية ع

ى جنوبي تل  رموك إ ر ال يبلغ طوله اث عشر مياًل، يمتدُّ من 
ى جنوبي غربي تسيل،  ن إ ي ميل الجابية، أي من غرب "نوى" بحوا
ى النحو  رموِك ع ى ِضّفِة ال ومن ثم مر ِبَسَحِم الجوالن (ٓالان) إ

ى امليم ي: جيش غريغوري ع ى امليسرة، التا ر ع نة، وجيش قناط
عْت  ي القلب بإمرة ديرجان ووزَّ وتموضع جيشا ديرجان وماهان 
ي  ن الجيوش ٔالاربعة، وانتشرت املشاة  وم بالتساوي ب خيوُل الرُّ
ي الخلف، وفتح ماهان أمام خط  ٔالامام، واحتفظ بالخيالة 

م الغساني املؤلف من العرب النص ارى املواجهة جيش جبلة بن ٔالا
وهم يمتطون الخيول وٕالابل ليفل الحديد من جنسه بالحديد، 
واسند إليه مهمة مناوشة الجيش ٕالاسالمي، ولم يّكْلُفه باالشتباك 

ن.   الحاسم مع املسلم
ا  ٔالايمن بقيادة غريغوري فربط جنوده البالغ عددهم  الجناُح أمَّ

ى القتال، فاملوت عندهم  ن ألًفا بالسالسل لتصميمهم ع دون ثالث
راقهم، وبكل سلسلة كان يربط عشرة  الهزيمة، وملنع الخيول من اخ
ن صًفا مقابل ثالثة صفوف  وم ثالث جنود، وبلغ عدد صفوف الرُّ

ن بنسبة  ي ميدان املعركة؛  )١٣٥(.١: ١٠للمسلم تموضع الجيشان 
رموك املحاط بمنحدرات عميقة  ما، من سهل ال الذي كان يمتدُّ بي

قاد من كال جانبيه الغ ا من الغرب فينفتُح وادي الرَّ ربي والجنوبي، أمَّ
ي هذه  رموك قرب الواقوصة ال لها ذكر  ر ال الذي يتصل ب
رزها الدراسة فيما بعد؛ ويمتدُّ وادي الرقاد من  املعركة الفاصلة ت
ى الجنوب الغربي مسافة أحد عشر مياًل خالل واد  ي إ الشمال الشر

ن شديدتي الانحدار، ويخفُّ انحداره عند  عميق محاط بحافت
ي بعض أماكنه، أما أبرز معابره فمن  طرفه العلوي، ويمكُن عبوُره 

  مخاضة تقع قريبة من " َكفر املا" حالًيا.
ن  رموك فيقع جنوبي ميدان املعركة، يبدأ من جل ا وادي ال أمَّ

ى أن يلتقي وادي الرقاد ١٥( شرًقا بمسافة ) خمسة عشر مياًل، إ
ي منطقة الباقورة غرًبا و  ر ٔالاردن  ى أن يلتقي  ي جريانه إ يستمرَّ 

ن يجري جدول يسم ي جل ي غربي الشونة الشمالية( حالًيا) و   شما
رموك.  ر ال ي  ( الحرير) من الجهة الشمالية الشرقية ويصب 

رموك وراء املعركة،    ي امليدان فيستمرُّ امتداد سهل ال ا شما أمَّ
ى سفوح تالل ويمتدُّ شرقًا حو  ن مياًل من وادي الرقاد إ ي ثالث ا

رموك شكل ميدان  أزرع، وكان الجزء الغربي ؤالاوسط من سهل ال
  املعركة.

ولعلَّ من أهمية دراسة الرقعة الجغرافية لساحة املعركة، أن 
ن، ذلك أن ضفاف واديي  ا سلًبا وإيجاًبا عند الجيش ِ َن تحديدا َّ نتب

رموك شديدي ي ألف قدم،  الرقاد وال الانحدار ويبلغ ارتفاعهما حوا

ما  رين ضدَّ أي تحرك، وتزداد خطور ن خط فشكلت عائق
ي  ي معظم ٔالامكنة، ال توازعت  بالجروف املحيطة بضفافهما 

هما انحداًرا وخطورة  وكانتأعالهما وأسفلهما وأوسطهما،  أشدَّ
رموك وكانت تشكل خط ر ال ورة عند نقطة التقاء وادي الرقاد ب

  )١٣٦(اجتيازها.
ى ميدان املعركة،   وم بالسيطرة ع ى الرُّ َ املسلمون ع َّ لقد تم

ى تل مشرف يرتفع ( ر جنوبي ٣٠٠ألن تموضعهم كان ع ) ثالثمائة م
ي  من" و "تل الجموع"  ى الخرائط بـ "تل السَّ غربي نوى يسم ع

ن قوات عمرو وشرحبيل، ة للمسلم) ١٣٧(ترتيب القتال ب ن وهذه م
وتحديدٌة للروم، كما كان "وادي عالَّن" الذي يجري باتجاه الجنوب، 
ًرا  ة للروم، إذ ال يشكل عائًقا خط رموك م ر سهل يتصل بال ع
رموك  ر ال ها الانحدارات ٔالاخرى لوادي الرقاد و م كال تشكّلِ لحرك
وم ُة وادي عالن هيأت للقائد " ماهان" الرُّ ي وحوافهما املنحدرة، وم

أن يفتح قواته للمعركة خاصة من جهته الشمالية ال تتصل 
رموك.    بسهل ال

ي تخطيط خالد بن  ي املقام ٔالاول  لقد كان للوضع الطبوغرا
ى ساح  ة وحيدة، يشرف منه ع الوليد، فكان "تل الجموع" ذا م

ا وضعِفها، وارتأى   قوِ
َ
الفذة نقطة  بعبقريتهاملعركة، فيعرف نقاط

ي من ميدان ضعف الرُّ  وم، إذا دفعهم بقواته من الشمال الشر
ر املنحدرات الشديدة ال  املعركة باتجاه الجنوب الغربي، لتص
ن، السيما أنَّ سالسَل  ا سنداًنا تقع عليه مطرقة املسلم يدفعون إل
ا، لتمنع خيل  وم ال قيد بعض الجنود عشرات عشرات  الرُّ

راقها، تتحول إ ن من اخ م خيول املسلم م، إذا دفع ى كارثة عل
ن  زم ا من جهة، وإجبار امل ى قيعا ن من سفوح املنحدرات إ املسل
ى أن يمروا مذعورين من مخاضة الواقوصة حيث يجدون  ع
حتفهم بانتظارهم، فأرسل خالد بن الوليد "ر هللا عنه" ضرار 

وم ع٥٠٠( بن ٔالازور ومعه ر ) خمسمائة فارس ملنع انسحاب الرُّ
ن انحدارات شديدة تعيق  رموك لحصرهم ب ى سهل ال وادي الرقاد إ
ن املعاكس بخيلهم  ا، وهجوم املسلم م لضيق الحركة ف حرك
ي  ي، كان ذلك  م من الشمال والشمال الشر ورجلهم، املحدق 
ن  ن املسلم ر من هذه املعركة الفاصلة ب اليوم السادس ؤالاخ

وم.   والرُّ
رت معركة  رمـوك بمراحـل متعـددة قبـل أن تنتهـ بكارثـة لقد مَّ ال

ـــــى ٔالابـــــد قـــــائاًل "ســـــالم  وم، وأبكـــــت هرقـــــل فغـــــادر ســـــوريا وإ ـــــت بـــــالرُّ حلَّ
وم () ١٣٨(عليـــك يـــا ســـوريا، ســـالم ال لقــــاء بعـــده" ) ٧٠بعـــد أن فقـــد الــــرُّ

ــــــى أقــــــل الروايــــــات إحصــــــاء. ن ألًفــــــا ع وهــــــو عــــــدد معقــــــول؛  )١٣٩(ســــــبع
وم.٤٥بشــــكل نســــبة ( ــــي ســــهل  %) مــــن عــــدد جنــــود الــــرُّ قتــــل نصــــفهم 

ـي الـوادي السـحيق، واسـتطاع ( رموك، وسقط النصف ٓالاخر  ) ٨٠ال
ألف رومي من الهرب، وكـان معظمهـم يمتطـي الخيـل وٕالابـل، قبـل أن 
م، وفقــــد املســــلمون ثالثــــة آالف شــــهيد  يحكــــم املســــلمون الطــــوق علــــ

ما". م عكرمة بن أبي جهل وابنه عمرو "ر هللا ع   )١٤٠(م
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ا من أبر  ن، أمَّ وم واملسلم ن قادة الرُّ ز مراِحلها فه املفاوضات ب
ي معسكرهم ح وصلت رسالة من هرقل  وم يستقرون  فما كاد الرُّ

ومية تأمره  تحملامللك  ى ماهان قائد الجيوش الرُّ ا إ ي طيا
ا أن يعِرَض شروطًا  ن للسالم، وأمره ف بالتباحث مع قادة املسلم

ن إذا وافقوا ى الجزيرة العربية وعدم  سخية للمسلم ى العودة إ ع
ى الشام ثانية، لذا أمر ماهان أحد قادته غريغوري إلجراء  رجوعهم إ
ى أبي عبيدة أن يعوَد املسلمون  مباحثات مع أبي عبيدة وعرض ع
ي بالد  ء حصلوا عليه  ى أن يأخذ كل  ى بالدهم بسالم ع إ

ى بالد الشام مرة  ى أن ال يعودوا إ أخرى فأبى أبو عبيدة الشام، ع
ر: ٕالاسالم، أو  ى التخي بة ع إال  بأحد شروط ٕالاسالم الثالثة مرتَّ

  الجزية، أو الحرب.
م الغساني ملفاوضة أبناء ) ١٤١(ثم أرسَل ماهان جبلة بن ٔالا

ن، ففاوضه ُعبادة بن الصامت ٔالانصاري،  عمه من أنصار املسلم
ي م ى ٕالاسالم أو الجزية أو القتال  وضوع طويل، فأبى جبلة ودعاه إ
م وكان معه ستون ألف فارس وكان للمفاوضات هذه ) ١٤٢(بن ٔالا

ُر ساعة الصفر بغية  مقاصد عسكرية ونفسية، أّما العسكرية فتأخ
ن ذلك، ألن عمر بن الخطاب  الاستعداد ٔالاوفر، وقد أفاد املسلم
رموك بستة ٓالاف مسلم مجاهد من اليمن  ن بال َز املسلم عزَّ

جابر بن خول، ومن مكة والطائف يقدمهم سعيد بن يقدمهم 
ى  ى قناة تامة وسّلمها إ عامر، فعقد لهم الفاروق رايًة حمراء ع

رموك ى ال خالل شهر من ) ١٤٣(سعيد بن عامر وأوصاه وبعثه إ
ن. ن الطرف   )١٤٤(املفاوضات ب
والتحشدات، طلب ماهاُن من  املفاوضاتوبعَد َشهرين من 

ن أن يبعثوا بر  وم املسلم ى معسكر الرُّ ن إ سول من املسلم
د ماهان خالًدا بجيش عظيم، ونصر  ملفاوضته؛ فأرسلوا خالًدا، فهدَّ
ن  ًرا من املال له وللمسلم قريب، ترهيبًا، وعرض عليه مبلًغا كب
ا ثانية فأبى  م من بالد الشام وعدم العودة إل مقابل انسحا

ن كانت من )١٤٥(خالد. ن الطرف ي  إن املفاوضات ب ى  املرحلة ٔالاو
ى املنازلة  ت بالفشل وأزمع الجيشان ع رموك الفاصلة ان منازلة ال

ما أن طريق السلم مسدود.   بعد أن عرف كلُّ م
ن  ن فرســـان املســــلم ـــا املرحلـــة الثانيـــة: فكانـــت اســــتطالًعا بـــالقوة بـــ أمَّ
ــــت بخســــائر  ــــم، ان ن وقــــوات الغساســــنة بقيــــادة جبلــــة بــــن ٔالا الســــت

ــــــــــي جــــــــــيش الغساســــــــــنة، واستشــــــــــهاد عشــــــــــرة مــــــــــن صــــــــــناديد  فادحــــــــــة 
ى الفاروق ي رسالته إ ن، وأسر خمسة ذكرهم أبو عبيدة   ) ١٤٦(املسلم

ن ال يتجــاوز عــددها  ن بثلــة مــن صــناديد املســلم وأبلغــه بنصــر املســلم
ى رأسهم خالد بن الوليد "ر هللا عنه". ن فارسًا ع   ست

ن صنديًدا ٦٠لقد اختار خالد بن الوليد "ر هللا عنه" ( ) ست
م خسارة فادحة. م وقد أوقع   )١٤٧(مجاهًدا ملنازلة جبلة بن ٔالا

ن الصناديدوكان القعقاع بن عمرو التميم من  الذي ) ١٤٨(الست
ى  ى ذلك  يصاخ إ اختارهم خالد بن الوليد ملنازلة الغساسنة، وع
القعقاع وهو يل نداء الجهاد مفتخًرا مزهًوا بنفسه، يكرر اسمه 

ى وحومة الجهاد:مر  ي ساح الو ي بيت شعره  ن،    )١٤٩(ت

 فيجيــــــــــب قعقــــــــــاع دعــــــــــاء الهــــــــــاتف
  

ــــة   يــــدعون قعقاًعــــا لكــــل كر
  

  

ُنـــــُه خالـــــد بـــــن الوليـــــد قائـــــَد كـــــردوس ويعّيِ
ن ) ١٥٠( مـــــن كـــــراديس املســـــلم

ن  ـــــى مجنبــــــة قلـــــب جــــــيش املســــــلم رمــــــوك، وع ـــــي ال ن  الســـــتة والثالثــــــ
ــــا. والقعقــــاع بــــن عمــــرو وكــــان خالــــد أمــــر عكرمــــة بــــن أبــــي جهــــل  )١٥١(ف

ـــــي  ـــــ لقـــــاء ٔالاعـــــداء  التميمـــــ أن ينشـــــبا القتـــــال فـــــارتجز القعقـــــاع يتم
ا من قبل: ي الطراد )١٥٢(أرجوزته ال أشرنا إل   ياليت ألقاك 

ى  ن يتفاوض روماني يد ن الصف ي املرحلة الثالثة من ب و
وم، مع خالد بن الوليد، ليسأله  جرجة (جورج) من قلب جيش الرُّ

هللا" وكان يتكلم باللغة العربية، فيجيبه  سيفتسميته بـ "عن سبب 
به به رسول هللا  نُد له أن )(خالد بصدق عن لقبه الذي لقَّ ، ويّفِ

يكون سيًفا أنزله هللا عليه من السماء، ويجيبه عن أسئلة أخرى 
ن بعد وضوئه ويجاهد مع جيوش  ي ركعت ِ

فيسلُم جرجُة ويصّ
ن فيستشهد مساء اليو  ناملسلم   .)١٥٣(م ذاته ولم يصّلِ إال ركعت

ن أبطال  رموك تظهر املبارزة ب ي املرحلة الرابعة من معركة ال و
ري  ن، فين ن؛ فيتحّدى مريوس (ملك الالن) قائد لواء املسلم الجيش

) ١٥٥(بمساعدة ضرار بن ٔالازور) ١٥٤(له شرحبيل بن حسنة فيقتله

وم ٔالايمن  ى جناح الرُّ ل ضرار بن ٔالازور إ فقتل قائدهم وتسلَّ
ن، وكان  )١٥٦(ديرجان. وسية منازلَة صناددة املسلم وطلَب ملك الرُّ

رى ملنازلته خالد بن الوليد  ملك الروسية زوج بنت ملك الالن، فان
وم ) ١٥٧(فقتله ومية ملقتل أبطال الرُّ فغضب ماهان قائد الجيوش الرُّ

ي يوم واحد وإني أظ ن، وقال " أيقتُل سيدان منا  نُّ بسيوف املسلم
ى مرحلة أخرى من معركة  أنَّ املسيَح ال ينصرنا" ثم انتقل إ
رموك، فأمر بأن ُيرمى املسلمون بإآلف السهام والنشاشيب عن  ال
رَد من السماء دفعة  ن سقوط ال ى املسلم يد واحدة، فسقطت ع

ت ( ن مسلم ٧٠٠واحدة، تقدر بمائة ألف سهم، فأعورَّ ) سبعمائة ع
رة بن  )١٥٨(يوم التعوير"فسّمِ ذلك اليوم بـ " فكان ممن أصيب املغ

  )١٥٩(شعبة وأبو سفيان بن حرب.
رموك إنشاُب القتال بأمر قادة ٔالالوية،  ومن مراحِل حرِب ال
وم، ووقف عكرمُة بُن أبي جهل  د للرُّ ذلك ما فعله خالد، يوم 
ى املوت؟  ي الناس من يبايع ع والقعقاع بن عمرو، فنادى عكرمة 

ي أربعمائة من وجوه  هشامبن  فبايعه الحارث وضرار بن ٔالازور 
م فنشب القتال. ن وفرسا   )١٦٠(املسلم

رموك أشكال تكتيكية أجادها  ي ال ى مراحل الحرب  وينضاف إ
 ، راق الجبه ، والاخ ا الهجوم الجبه املسلمون بقيادة خالد م
، والهجوم من مؤخرة  ه والهجوم الجان والهجوم املعاكس وصدُّ

و  م، واملناورة حول ٔالاجنحة، وكانت خطة خالد أن تبقى قواته الرُّ
ا بصفوفها الثالثة مقابل عشرة صفوف للروم،  متموضعًة مكا

وم وقد نجحت بشكل يدعو لإلعجاب. َك الرُّ َ ْ   بغية أن ُي
ُل  ن أربعة أيام من ستة بما يشّكِ لقد دامت مرحلة دفاع املسلم

ومية من خالد باعتباره ثل مدة املعركة، وكانت كل ضربة هج
الدفاع املتحرك واحتياط ٔالالوية والجيش ٕالاسالمي كله، ُتَعدُّ مناورًة 
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ن  ى ميمنة جناح املسلم تكتيكية محدودة، الستعادة التوازن ع
ى امليمنة، ويزيد بن أبي  م، لينقذ لواء عمرو بن العاص ع وميسر

ى وم الكثيف ع ى امليسرة، ويرّد هجوم الرُّ ن،  سفيان ع قلب املسلم
وم  َد من أنَّ الرُّ ولم يشنَّ خالد هجومه املعاكس، إال بعد أْن تأكَّ
ى القتال الهجومي، كان  ُر قادرين ع م غ رة، وأ أصيبوا بخسائر كب
ي هذا اليوم من زعزعة  َن  ي آخر يوم من أيام املعركة، فتمكَّ ذلك 

م، ولكن بعد أْن فص وم، بهجوم جان عل َل الخيالة عن مواقع الرُّ
وم  املشاة، فجعلهم عاجزين عن القتال لوحدهم، ثم طرد مشاة الرُّ
رموك،  ر ال قاد و ن وادي الرَّ ى زاوية املوت ال كانت بانتظارهم ب إ
ر  حيث كان خالٌد قد أرسَل ضرار بن ٔالازور مَع مفرزته، عند مع

ن، من مطرقة خالد وسند زم رَب أحد من امل ان الوادي، لئال 
املنطقة الوعرة، أثناَء َشّنِ خالد هجوَمه املعاكس الواسع من 
رموك الشمالية والشمالية الشرقية، فهّشمت مطرقة  واج ال
رت  ى سندان وادي الرقاد، ون ر ع وم الكب ن جيَش الرُّ املسلم
ُح مشاهَد معركة  َر ما يوّضِ ي مخنق قاتل، ولعلَّ خ أجساَدهم 

ي جميع مراحل رموك  ن ال ى خرائط عسكرية تب ها توضيُعها ع
ي ترسيمها  ي ساحات القتال، أبدع  ا  مواقع ٔالالوية، وحركا

رال أكرم.   )١٦١(الج
ا، ى تاريخ حدو م لم  )١٦٢(لقد اختلف املؤرخون ع ولك

ى نتائجها ال كانت تعدُّ وما زالت  ى مدة أيامها وال ع يختلفوا ع
رة ى ك رموك ومخاضة  نصرًا مؤزرًا لإلسالم، شهد ع ى سهُل ال القت

الواقوصة، وأسفُل وادي الرقاد وعالَّن، ومن ساحها ارتفعت أرواح 
ى عدد ال  ًة هانئة، تنظر إ أربعة آالف صحابي، تعاِنُق الخلود، رضيَّ
م  ى صلبا وم يقبضون ع ن جثث الرُّ يح من جثث القساوسة ب

م وهو ال ى ف ى أمر هللا تعا م، ينظرون إ ذي لم يتخذ صاحبة بأيد
ي يوم لم يعرْف  ن املعاكس لياًل و وال ولًدا، وكان هجوُم املسلم

وم وأوائلهم. واستثمر املسلمون الفوَز فأرسل أبو ) ١٦٣(أواخُر الرُّ
ي  ي جيشه وعسكر  عبيدة مفرزة الحتالل دمشق ثم ألحقهم مع با

  )١٦٤(منطقة جابية دمشق يوزع الغنائم.
ا القعقاُع بن عمرو ا ، أمَّ دلتميم هذه املعركة بقصيدة  فخلَّ

  )١٦٥(قافية من سبعة أبيات ندرجها أواًل تمهيًدا لتحليلها ثانًيا، قال:
 كمـــــــــــــــــــــا ُفْزنـــــــــــــــــــــا بأيـــــــــــــــــــــاِم الِعـــــــــــــــــــــراق
ــــــــــي َمــــــــــَة الَجنــــــــــاِب لــــــــــدى التال  ُمَحرَّ
ــــــــــى الِعتــــــــــاق رين ع ــــــــــفَّ  َوَمــــــــــْرَج الصُّ
ــــــــــــــــــــــِم بأســــــــــــــــــــــياف رقــــــــــــــــــــــاق ــــــــــــــــــــــا  ِ 

رمــوك تفــروُق الــِوراق ــى ال   )١٦٦(ع

ــــى الَواقو   ــــّرِ الّرِفــــاِق ع ِ صــــِة ال
)١٦٧(  

واق  ـــــــــــُل بـــــــــــالزُّ ـــــــــــى أمـــــــــــٍر ُيَفصَّ   )١٦٨(إ

  

رمـــــــــوِك ُفْزنـــــــــا  ــــــــى ال  ألــــــــْم َتَرنـــــــــا ع
 َفَتْحنــــــــــا قبَلهــــــــــا ُبصــــــــــرى وكانــــــــــْت 

 قــــد َفَتْحنــــا) ١٦٩(وعــــذراَء املــــدائِن 
 قتلنــــــــــــا َمــــــــــــن أقــــــــــــاَم لنــــــــــــا وفينــــــــــــا
ـــــــ مـــــــا تســـــــاوي  وم ح  َقَتْلنـــــــا الـــــــرُّ
 َفَضْضـــنا جمَعُهـــم ملَّـــا اســـتحالوا

ـــــــــــافتوا ف  ـــــــــــا فصـــــــــــارواغــــــــــداة 
  

ره من جنود  ا اندماُج ذاتِه بغ ُة صوٍر م ي من شعره ِعدَّ تنج
ي هذه القصيدة  ر الجمع املتكلم َعْشَر مرات  ن بدليل ضم املسلم
(ترنا، فزنا، ُفْزنا، فتحنا، فتحنا، قتلنا، لنا، فينا، قتلنا، فضضنا) 

ا. و  ن لكل م ي فزنا وفتحنا، وقتلنا بمعدل مرت ا وتكراره فع م

ن الحربية خاصة لواء العراق بدليل  رة املسلم إبراُزه جوانَب من س
رموك كما تفاخر بفتوحات  ي ال ن  ي فتوحات املسلم تفاخره 

ي العراق من قبل؛  ن  ر الجمع املتكّلم،  وإْن املسلم كان توظيفه ضم
ا  ي بالدي العراق والشام. وم ن جميعًا  يعادل به انتصارات املسلم

م للعراق إبرازُ  ، فتوحا ن بالتسلسل الزم ُه صورَة فتوحاِت املسلم
ي البيت ٔالاول، ومفصاًل فيما بعده، فقد فتح  ثم للشام موجزًا 
ن  ى حركة املسلم رموك، وهو إثبات آخر ع املسلمون ُبصرى قبل ال
رها، وقبلها دمشق وقبلها مرج الصفرين، ثم  ى غ رموك ال إ ى ال إ

ى تفصيل وق ا، بعد أن عاد إ رموك، فذكر الواقوصة جزًءا م عة ال
وم عدًوا مهزوًما أمام  ا تعيينُه الرُّ رموك". وم ذكر الكّل "ال
رموك شذر مذر، ولم َيُعْد لهم قيمة  ي ال ن، تفرقوا  املسلم

زامهم يعادلون قيمة العملة الخسيسة املتفّرِقة،( البيت   ).٥با
رة من  ي  صورةوتستوقفه املرحلة ٔالاخ وم املحشورين  الرُّ

ر الرقاق بهجوم  ا، وصاروا ُطعًما سهاًل للب الواقوصة ال أشرنا إل
م بعد  ى حقيق وم ع ن، فذاب الغش وانكشف الرُّ معاكس للمسلم

وأبرزت قصيدُته الخيَل العتاق ودوَر السيوف الرقاق، وقد  تزويق.
ي هجومِ  رموك، خاصة  ي ساح ال وم  هم املعاكس نالت من رقاب الرُّ

ي جروف  رهم  م، لتبع َرْت رقا ي الواقوصة، وقد َتكسَّ وم  ى الرُّ ع
ار، وضغوطات نفسية  الواقوصة وما حولها من جداول وأ

م، بهجوم مزدوج ي رواية  أهلع ي هجوم  -كما أسلفنا–ليلًيا، و
ن، وبسالسلهم يسحبون  ي "الواقوص"ة مرعوب افتوا  ي ضبابي ف لي

ى هاوية  الواقوصة ال كان لهم ضرار بن ٔالازور وجنده باملرصاد إ
م الذي أرسل بأمر خالد قبيل اليوم  ي كمي ا،  ا َدعَّ م إل و َيُدعُّ

اية املعركة. ر من    ٔالاخ
وبقصيدته هذه ينه القعقاع بن عمرو "ر هللا عنه" واجبه 

ى العراق بأمر من الفاروق "ر هللا  عنه" ي بالد الشام إْذ ينتقل إ
رموك برسالته ألبي  بعد أن تمَّ فتح دمشق للمرة الثانية بعد ال
ى سعد بن أبي وقاص"  عبيدة "أصرف جند العراق وُمْرهْم بالحّثِ إ
ى جند العراق،  َر أبو عبيدة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ع فأمَّ
رته  ي مس م القعقاع بن عمرو، فعجل القعقاع  ى مقدم وجعل ع

ى العراق ي وهو يوم  إ ي صبيحة اليوم التا ى القادسية  حيث وصل إ
ي املرحلة الثالثة من رحلة القعقاع الحربية، كما يعززها  "أرماث" و

ري للقادسية سنة ( )١٧٠(شعره "ر هللا عنه"، هـ) ١٤ويؤرخ الط
رموك وقعت سنة  ى أن ال هـ وبعدها تحرك القعقاع ١٣مما يدل ع

ى القادسية.   )١٧١(إ

í³^} 
ي أن يمتشَح بما شهد به  لعلَّ  من أبرز ما ينماز به الدرس التاري

معاصروه، إن كانوا  من َصَدقة القول والفعل، شأن القعقاع بن 
عمرو، شاهد عيان، وذرب اللسان، وحاد السنان، الذي رافق خالد 
ى بشعره  ّ ى ِفحل بيسان. لقد ج رة إ ي حملته من الح بن الوليد 

ي محور حركة خالد بن الو  ى ُسوى وهو يفوز  ليد من ُقراقر إ
) ٤٠٠متاهات صحراء ملدة خمس مراحل بما يعادل مسافة(
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ها  اًرا، وال قرَّ ها صيًفا و ي بيداء ال يرحم حرُّ ر،  أربعمائة كيلو م
شتاًء ولياًل، كما يصفها شاهد عيان، خاض غمارها بسيفه، قبل 

رين، وبصري أن يصفها لسانه ببيانه، فاستوقفته معارك مرج الصُّ  فَّ
رها، وبرزت شخصيته بلسانه ألـ " أنا" املتفاخر  رموك، وِفحل وغ وال
ي لسان الـ " نحن"  ا حينًا، وكما برزت شخصيته مندغمة  ي ميدا

  ي أحيان أخرى.
ُح بعض الروايات التاريخية، ومحاور حركة  ومن شعره ُتصحَّ

ري س  ا، مما الجيوش ٕالاسالمية ال ما يزال الخلط يع أحدا
ى دراسة  من منظور أدبي والعكس  التاريخيضفي أهمية خاصة ع

ى ما قاله  صحيح، يتضامُّ ٔالادب والتاريخ، خاصة إذا أصخنا إ
شعراء صدق خاضوا غمار املعارك، كالقعقاع وصنوه من الصحابة 
ر  ى منهجه، بعد تحقيق قوله من شعر ون ي الصدق ع ره  أو سار غ

م قبل أن يؤرخ لألحداث من الذين أنطقت ٔالا  حداث السن
ى أقل  ن من الزمان ع مؤرخون ولدوا بعد مجريات ٔالاحداث بقرن

  تقدير. 
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     ، مادة (باس).لسان العرب) ابن منظور: ١(
  ، مادة (املصيخ).معجم البلدانياقوت الحموي:  )٢(
رال أكرم:  )٣(   .٣٣٧، خريطة، صسيف هللالج
ى قوم آخرين،  )٤( ن به ع وٓالابر: (ابن ٓالابر هو الذي يحالف عدوه ليستع

  ).لسان العربمنظور: 
  : قرقر).لسان العربُقراِقر: صاحب الصوت الحسن، ( )٥(
  .١١٨، صفتوح البلدانالبالذري: ) ٦(
ر: ٧( ، والصواب هو" َصْنُدوداء" ونرجح أن يكون عدد ٢/٢٥٦ج الكامل) ابن ٔالاث

  جند خالد تسعة آالف. 
  .٢/٢٥٦املصدر نفسه، ج )٨(
ري: ٩(   هـ.١٣، أحداث سنة ٢/٦٠٣، جلرسل وامللوكتاريخ ا) الط
  .١١٨، صفتوح البلدانالبالذري:  )١٠(
ر:  )١١( ي التاريخابن ٔالاث ي خطأ عند  ٢٥٦، ٢، جالكامل  كما وردت صندودة و

رال أكرم: سيف هللا، خريطة ص ا "صندوداء" (الحموي: ٣٣٧الج ، وصوا
  (صندوداء). معجم البلدان

  ، مادة "الُحصيد". لدانمعجم الب) ياقوت الحموي: ١٢(
ي ٕالاسالممحمد أبو الفضل إبراهيم وزميله:  )١٣(   .٢٠٥، صأيام العرب 
   .٢٠٥املرجع السابق، ص )١٤(
ر: ١١٨، صفتوح البلدانالبالذري:  )١٥( ي التاريخ، وابن ٔالاث   .٢/٢٥٦، جالكامل 
  .١١٨، صفتوح البلدانالبالذري:  )١٦(
  .٢٠٦، صأيام العرب وٕالاسالممحمد أبو الفضل إبراهيم وزميله:  )١٧(
  .١١٨، صفتوح البلدانالبالذري:  )١٨(
رال أكرم:  )١٩(      .٣٣٥- ٣٣٤، صسيف هللاأفدنا من الج
رال أكرم:  )٢٠(    .٣٣٥، صسيف هللالج
ري:  )٢١( ري الط   .٢/١٠١، جتاريخ الط
ر،  )٢٢( ي التاريخابن ٔالاث   .٢/٢٥٧، جالكامل 
ر: املصدر نفسه ج) ٢٣( ري: ٢/٢٥٧ابن ٔالاث ، تاريخ الرسل وامللوك، والط

  .١١٨، صفتوح البلدان، دار املعارف بمصر، والبالذري: ٣/١٦٥ج
تاريخ ، مادة "املصيخ"، وانظر محمود الدرة: معجم البلدانياقوت الحموي:  )٢٤(

ن التمر، ُقراِقر: العرب العسكري  رة، ع ، خريطة حركة خالد من الح
ن.    ُسوى، ارك، تدمر القريت

ر والعدل، ويمد أحياًنا سواء وهو اسم ُس  )٢٥( وى: بضم أوله والقصر، بمع الغ
راء من ناحية السماوة مّر به خالد ملا قصد الشام من العراق  ماء ل

ى خريطة ٣/٣٠٨، ُسوى جمعجم البلدان(الحموي:  ) وانظر: موقعه ع
رال أكرم:  ي أرك.٣٣٧ص سيف هللالج   ، إذ تقع غربي نبع ماء وشر

)٢٦ ( 
َ
رة بطرف برية حلب قرب تدمر، ذات نخل أ ن وضم، مدينة صغ َرك: بفتحت

ى الشام (ياقوت  ي اجتيازه من العراق إ وزيتون، من فتوح خالد بن الوليد 
  ).١/١٨٤، مادة أرك، جمعجم البلدانالحموي: 

ر:  )٢٧( ي التاريخابن ٔالاث رال أكرم: ٢/٢٥٨، جالكامل  ، سيف هللا، والج
  .١٥، صتوح الشامف، الواقدي: ٣٥٥ص

ى الغرب قلياًل عن خط الجابية) ٢٨( ي تقع إ ن من بلدة جاسم، و ى ميل : ع
رال أكرم: ٤/٦٦، جمروج الذهبنوى(املسعودي،  -جاسم سيف ) والج

ن الجوابي  ١/٤٧٧ج معجم ما استعجم،، والبكري: ٣٤٠، صهللا مادة ب
  (فحومل). 

رال أكرم:  )٢٩(   .٣٥٥، صسيف هللالج
ي ٔالاردني، ٔالاردن والعالمأطلس ) ٣٠( م، خريطة بالد الشام، ٢٠٠٣: املركز الجغرا

ي أرك (املصدر نفسه، خريطة الجمهورية العربية ٣٩ص ، وتقع شر
  ). ٤٢السورية، ص
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رال أكرم: ٣١( ن امليداني: ٣٥٥، صسيف هللا) الج القعقاع بن ، ومحمد أم

  .٥٨، صعمرو 
ي ، وتدمر، فتح وسكون ٣٥٥، صنفسه) املرجع ٣٢( وضم امليم مدينة مشهورة 

ى الجنوب الغربي من معجم البلدانبرية الشام، (الحموي:  : (تدمر) وتقع إ
  .٤٢(أرك) الخريطة، ص

ي معجم البلدان) الحموي: ٣٣( رة من أعمل حمص  ي قرية كب ارين و ، َحوَّ
رال: أكرم:  طريق ى الجنوب الغربي من تدمر (الج رية. وموقعها إ سيف ال
  ).٣٣٧، والخريطة رقم ٣٥٦، صهللا

ى رأسه قلعة ٣٤( ن حمص وبعلبك وع ر بفتح أوله، وكسر ثانيه، وهو جبل ب ) َسِن
ر (ياقوت الحموي:  ر).معجم البلدانسن   ، سن

ارين) ٣٥( ي من قرى حلب َحوَّ : بفتح الحاء وضمها، وتشديد الواو وفتحها و
رال أكرم: معجم البلدان(الحموي:    .٣٥٦، صسيف هللا، (حوارين) والج

ر املعجمة موضع بالبادية قرب الشام من  بضم) ُقَصم ٣٦( القاف وفتح الصاد غ
ي العراق (ياقوت الحموي:    ، (قصم).معجم البلداننوا

ر: ٣٧( ي التاريخ) ابن ٔالاث   .٢/٢٥٨، جالكامل 
ي موقع قصم ١١٩، صفتوح البلدان) البالذري: ٣٨( ، وأْحَسُب أن البالذري وهم 

ر متسلس ر معارك خالد، كما وهم من جهة أخرى وهو غ ي س خالدًا  بأنل 
ا وقد فتحها من  ر عل ى دومة الجندل بعد أن فتح (أرك) فكيف يغ أغار ع

ى الشام.(البالذري:  ر إ   ).١١٩، صفتوح البلدانقبل أن يس
ي دمشق (الحموي: ٣٩( ي الغوطة شر معجم ) مرج راِهط بكسر الهاء موضع 

ي دمشق ، مرجع راهط البلدان ي شر ي الخرائط الحديثة شما وموقعها 
ي:  روت، ١، طخالد بن الوليد(بسام العس  ١١، ص١٩٧٩، دار النفائس ب

  (خريطة)).
ى الُعقاب) ثنية ٤٠( ى غوطة دمشق يطؤها القاصد دمشق إ : ثنية مشرفة ع

رال أكرم: معجم البلدانحمص. (الحموي:  سيف ، ثنية العقاب وانظر الج
  وعنده أن الثنية قبل مرج راهط). ،٣٥٦، صهللا

  .١١٩، صفتوح البلدان) البالذري: ٤١(
ر: ٤٢( ي التاريخ) ابن ٔالاث   هـ.١٣سنة  ٢٥٨/ ٢، جالكامل 
رال) ٤٣( ، ويدخل محمد امليداني: القعقاع بن ٢٥٧، صسيف هللاأكرم:  الج

ى مصادره ولعله خطأ،  ر إ ى ُبصرى دون أن يش عمرو أل التعريف ع
  دها.، وما بع٥٩ص

رال أكرم: ١٣٨، ص١٩٥٤، القاهرة، فتوح الشام: الواقدي) ٤٤( سيف ، والج
  . ٢٦٢-٢٥٧، ص هللا

ر: ٤٥( ي التاريخ) ابن ٔالاث   . ٢/٢٥٨، جالكامل 
رموك". ٥/٤٩٧، جمعجم البلدان) ياقوت الحموي: ٤٦(   مادة "ال
فر) ٤٧( ي (مرج الصُّ ) ١٢: يمتد جنوًبا من الكسوة ال تقع جنوبي دمشق بحوا

ى درعا، وعند الطرف الجنوبي من الكسوة  ي املؤدي إ ى الطريق الحا مياًل ع
يوجد واد مفعم بالشجر، ومن هذا الوادي يمتد مرج الصفر باتجاه 

رال أكرم: سيف هللا، ص ) وسّمِ باألصفر للونه. وانظر ٣٨٤الجنوب (الج
ي، خالد بن الوليد، دار الن ام العس فائس، موقعه جنوبي دمشق عند بسَّ

فر (بتشديد الصاد والضم) مرج بدمشق ١١٠، ص١ط ؛ ومرج الصُّ
فر، جمعجم البلدان(الحموي:    )..٥/١١٨، مرج الصُّ

، معجم البلدانقصبة كورد حوران (الحموي:  والقصر : بالضم ُبصرى ) ٤٨(
  ).١/٥٢٢ُبصرى ج

رال أكرم: ٤٩(   .٣٥٧، صسيف هللا) الج
رال أكرم: ٥٠(   .٣٥٧، صسيف هللا) الج
ملة أجنادين) ٥١( ن الرَّ : بالفتح والسكون، والدال تفتح وتكسر بلفظ التثنية ب

رينوبيت  ، مادة أجنادين) وقعة حدثت الثن معجم البلدان(الحموي:  ج
ى سنة  هـ قبيل وفاة الصديق بنحو ١٣عشرة ليلة بقيت من جمادى ٔالاو

 

 
، ٢٤٩رقمها  ١/١٢٩، مادة أجنادين، جمعجم البلدانشهر (الحموي: 

، وقعت ليلة ست َخَلْت ٦٦، دار الجيل، صفتوح الشامانظر الواقدي: و 
ى سنة  هـ، قبيل وفاة الصديق بثالت عشرة ليلة، وكتب ١٣من جمادى ٔالاو

يق بالنصر (الحموي:  ّدِ   ).١٢، صالروض املعطاروكتب خالد يعلم الّصِ
ر: ٥٢( ي التاريخ) ابن ٔالاث   .٢٥٩- ٢٥٨/ ٢، مجلدالكامل 
ر ) ٥٣( ، ٣٣٥/ ٢، دار الكتب العلمية، مجلدي: تاريخ الرسل وامللوكتاريخ الط

ر  رموكخ ُخ ألجنادين سنة  ٢/٤٤٧ومجلد ال هـ، وتارة يؤرخ ألجنادين ١٥يؤّرِ
ى انظر مجلد١٣سنة  ن بقيتا من جمادى ٔالاو ري ٢/٣٤٧هـ، لليلت ، وكان الط

ي حينه ول ي أن يؤرخ لها  يس يدرج أحداثًا سلفت ويؤرخ لها من حيث ينب
ي شأن سنة  ى ُسوى وهو ١٣بأثر رج ى حركة خالد من ُقراِقر إ هـ، يعود إ

  يتحدث عن فتحهم ُبصرى بعدها.
ي ٕالاسالمأبو الفضل إبراهيم وزميله:  محمد) ٥٤( ، ٢١١ - ٢٠٩،  ص أيام العرب 

رموك".   " يوم ال
ي: ٥٥(   .١١٠، دار النفائس، خريطة صخالد بن الوليد) بسام العس
  ، خريطة دون رقم صفحة.تاريخ العرب العسكري رة: ) محمود الد٥٦(
  .٦٦-٦٥، دار الجيل، صفتوح الشام) الواقدي: ٥٧(
  .٦٧-٦٦) املصدر نفسه ص٥٨(
  .١٢١-١٢٠، صفتوح البلدان) البالذري: ٥٩(
، تحقيق محمد مروج الذهب ومعادن الجوهر) املسعودي، أبو الحسن: ٦٠(

روت،  الدينمح    .٢/٣٠٤، ج١٩٨٢عبدالحميد، دار املعرفة، ب
  .١/١٢٩، مادة "أجنادين" جمعجم البلدان) الحموي ياقوت: ٦١(
رموك جمعجم البلدان) املصدر نفسه: ٦٢( وانظر محمد أبو  ٥/٤٩٧، مادة ال

ي ٕالاسالمإبراهيم وزميله:  الفضل "يوم  ٢١١-٢٠٩، صأيام العرب 
رموك".   ال

ري: ٦٣(   .١٢، صالروض املعطار) الحم
رال أكرم: ٦٤(   .٣٨١و ٣٦٣، صف هللا املسلول سي) الج
، ٢) اللواء محمود شيب خطاب قادة فح العراق والجزيرة، دار الفكر، ط٦٥(

ي الشام، ص ١٩٧٧ ي آخر كتابه بال رقم وانظر خالد    .٣٣٥-٣٣٤خريطة 
، رقم ١٢، دار السالم، صأطلس الفتوحات ٕالاسالمية) أحمد عادل كمال: ٦٦(

  ).٨٢الخريطة(
ر) تحقيق عبدالقادر  ابن عساكرذيب ) ابن عساكر: ٦٧( (تاريخ دمشق الكب

روت، ج راث العربي، ب   .١/١٥٧بدران، دار إحياء ال
ى للحب، ويطلب من ٦٨( م كالر ي دمشق بعد طح وم  ى جند الرُّ كم ع ) ي

ومنساء  ي حلوق رجالهن  الرُّ أن يجعلن املسالت الحامية وأمشاطهن 
ي الحرب، فعضوا أباهمهم ندًم  م  ي لجب رهم  ى ما آل إليه مص ا ع

  الحرب.
ما دمشق ٦٩( ا الجن بأمر سليمان (الحموي:  وتدمر ) ُيقصد  ويقال أن تدمر بن

  تدمر). معجم البلدان
الدكتور سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر  تحقيق، غزوات ابن حبيش) ٧٠(

  .٢٠٣ -١/٢٠٢والتوزيع، ج
  .١٣١، صسالميةأطلس الفتوحات ٕالا ) أحمد عادل كمال: ٧١(
  .١/٢٠٤، جغزوات ابن حبيش) ٧٢(
رال أكرم: ٧٣(     .٤١٧-٤٠٥، وانظر التفاصيل ص٤٠٨، صسيف هللا) الج
رال أكرم: ٧٤(   .٤٠٩، صسيف هللا) انظر هذه املحاورات عند الج
رال أكرم: ٧٥(   .٤١٧، صسيف هللا) الج
دمشق ، وعنده أن يوم مرج الصفر جنوبي ١٢٢، صفتوح البلدان) البالذري: ٧٦(

  .١٢٥يوًما من موقعة أجنادين ص عشرينكان بعد  -
، وما يزال باب توما ٧٠ص فتوح الشام،عند الواقدي:  توما) وتوماس هو ٧٧(

ي دمشق.   ح ٓالان 
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رموك".معجم البلدان) ياقوت الحموي: ٧٨(   ، مادة "ال
  .١٨٩) غزوات ابن حبيش: ص٧٩(
ر الدين: ٨٠( ي: خ   .٢/١٥٣، جٔالاعالم) الزرك
رالال) ٨١( ر وغزوات ابن حبيش ج٣٩٠، خريطة سيف هللاأكرم:  ج  ١/٢٠٤، تش

ووقعت معركة مرج الصفر بعد عشرين يوًما من وقعة أجنادين (البالذري: 
  ).١٢٥، صفتوح البلدان

ر: ٨٢( ي التاريخ) ابن ٔالاث   .٢٦٠-٢/٢٥٩، جالكامل 
  .٢٦٠، ٢) املصدر نفسه، ج٨٣(
را٥٨، كفتوح الشام) الواقدي: ٨٤(   .٤١٣-٤١٢، صسيف هللال أكرم: ؛ الج
ن الحاء: موضع بالشام كانت فيه معركة حامية ِفْحل) ٨٥( : بكسر الفاء وتسك

ن  نب وم بعد فتح دمشق، ويسم يوم "الوحل" ويوم الردغة  املسلم والرُّ
  ).٩٠٤٦، ِفْحل، رقم البلدان معجمويوم بيسان (الحموي: 

رال أكرم: ٨٦(   .٤٣١، صسيف هللا) الج
  .١/٢١٣، جات ابن حبيشغزو ) ٨٧(
ري: ٨٨( ، دار املعارف، مصر، وابن ٤٤٣- ٣/٤٤٢، جتاريخ الرسل وامللوك) الط

، املجمع العلم العربي ٢٤٨٦ص أول ، مجلدة تاريخ مدية دمشقعساكر: 
  بدمشق.

رال أكرم: ٨٩(   .٤٣٢، صسيف هللا) الج
رال أكرم: ٩٠(     .٤٣٣، صسيف هللا) الج
ري: ٩١( تاريخ مدينة ؛ وابن عساكر: ٤٤٣-٣/٤٤٢، جوكتاريخ الرسل واملل) الط

ن امليداني: القعقاع بن عمرو فارس ب ١/٨٦، مجلدة دمشق ؛ ومحمد أم
ا.معجم البلدان؛ الحموي: ١٦، صتميم   ، مادة "ِفْحل" ذكر أربعة أبيات م

ي مجاالت الحرب املتعددة، كجزور لسان العرب) ٩٢( : يسر، بمع يأخذ نصيبه 
  يوزع لحمه.

ا بعالمة.معلًما )٩٣( ً   : مم
: لسان العرب: تزفر، والنحط صوت الخيل من الثقل وٕالاعياء (َتْنِحطُ ) ٩٤(

  نحط) خوار: من خور وهو صوت السهم أيًضا (لسان العرب: خور).
ي الحرب ومنه مقط عنقه٩٥( إذا كسرها واملأقط: أضيق  -) املاقط: الشديد 

ي الحرب، (   : مقط).لسان العرباملواضع 
ن القياد، سلس )٩٦( : سلس) واملياسر لسان العرباملهر: إذا انقاد ( سلس: ل

  جمع ميسر وهو الجزور.
ر َعّياُر ) ٩٧( َّ ا (مع ر النصل وسطه، يتحدى مصمم النصول ومستخدم لسان : ع

ر(العرب ن ووحل شديد كث ر)، والردع: ماء وط   : َرَدَع).لسان العرب: (ع
ا (الزمخشري: ٔالاصل العربية: الخيل العراب) ٩٨( أساس ية ال تعرف بأصوا

: أهلك (البالغة   : أبر).لسان العرب، عرب، وأبر بمع
رال أكرم: ١٢٢ص، فتوح البلدان) البالذري: ٩٩( ، سيف هللا، وانظر: الج

  .٤٣٢ص
ر) ابن عساكر: ١٠٠( به ورتبه الشيخ عبدالقادر ذيب تاريخ دمشق الكب ، هذَّ

راث العر  روت، بدران، دار إحياء ال بي للطباعة والنشر والتوزيع، ب
  .١/١٤٦ج

: رأي) يبدو منظره كالًحا مثل كر لسان العرب، (واملنظر: النظر ريائه) ١٠١(
  ٔالاسد.

ي الحرب (املاقط) ١٠٢( : أقط) وهو موضع يقتتل لسان العرب: أضيق املواقع 
  فيه وهو ثقيل وخم من الرجال.

  : بسر).لسان العرب: قطب وجهه وكلح، (بسر) ١٠٣(
: لسان العرب: الشجاع الالبس السالح، وهو الذي ال يحيد عن قرنه (كمي) ١٠٤(

.(   كم
 

 
: قرح) لسان العرب: الجراحة واراد ما نالهم من القتل والهزيمة (الُقرحة) ١٠٥(

م بغرة فرسه أي يقابلهم  صفةوالكامل  ملحذوف فرسه بمع ما زال يرم
  بوجهه.

  : بيج).لسان العرب: ٔالاسد( املبيح) ١٠٦(
  : فضض).لسان العرب: فرق (فضَّ ) ١٠٧(
ردي، ( بمع: تردس) ١٠٨( : ردس وجرار صفة لسان العربالضرب والدفع وال

  جيش جرار).
وا  (جسوا) ١٠٩(   : َجّس).لسان العرب: َمسُّ
  .١٦٦- ١٦٥، صالشام فتوح) الواقدي: ١١٠(
روت، متاريخ الرسل وامللوك) ١١١(   هـ.١٣سنة  ٢/٣٣٧، ب
ر: ١١٢(   .٢/٢٦٠، جي التاريخالكامل ) ابن ٔالاث
ي زمن ٥/٤٩٧، مادة (برموك) جمعجم البلدان) ياقوت الحموي: ١١٣( ، حديث 

  .٥/٤٠٠٨أبي بكر الصديق وانظر مادة "الواقوصة" عنده ج
ي ١٥، وما بعدها، وذكرها حيًنا سنة ١٤٠، صفتوح البلدان) البالذري: ١١٤( هـ 

  .١٤٢رجب ص
  .١/١٦٠، جذيب تاريخ دمشق) ابن عساكر: ١١٥(
، عارضه بمخطوطات القاهرة وحققه معجم ما استعجم) عبدهللا البكري: ١١٦(

رموك.٢/١٣٩٣مصطفى السقا، عالم الكتب، ج   ، مادة ال
ر، ١١٧( ي التاريخ) ابن ٔالاث   .٢٦٠-٢/٢٥٩، جالكامل 
  .١٨٢ -١/١٨١، جغزوات ابن حبيش) ١١٨(
رموك" والواقوصة  ٥/٤٩٧، جمعجم البلدان) ياقوت الحموي: ١١٩( "ال

  .٥/٤٠٨ج
ر) ابن عساكر: ١٢٠(   .١/١٦٠، (مرجع سابق) جذيب تاريخ دمشق الكب
رال أكرم: ١٢١( ، أنظر عنده (فتح حمص، وِفْحل، وما قبل سيف هللا) الج

رموك، والخرائط املعززة للموقعة وأسماء القادة  رموك ومعركة ال ال
قادة ، وانظر: محمود شيت خطاب: ٥٢٠-٤٣٥واستمرت ستة أيام ص

  .٣٣٥-٣٣٤، ص ص٢، دار الفكر، طق والجزيرةفتح العرا
قادة فتح العراق ومحمود شيت خطاب:  ١/١٢٠، جفتوح الشام) الواقدي: ١٢٢(

  .٣٣٤، صوالجزيرة
ي تنظيم الجيوش الحالية، من الكردوس) ١٢٣( ى  ٨٠٠: يماثل الكتيبة   ٩٠٠إ

  ) ٦٩، ص القعقاع بن عمرو رجل (محمد امليداني: 
ري ) ١٢٤(   .٣٩٦/ ٣، جتاريخ الط
ري ) ١٢٥( رموك) وغزوات ابن ُحبيش، ج ٣٩٨/ ٣، جتاريخ الط "  ٢٩٦/ ١(ال

ى فهم أشعار العرب،  رموك" وقد وهم عبد هللا الطيب: املرشد إ وقعة ال
ا: الدار السودانية، الخرطوم، ط ، فنسب ٩٠/ ١م،ج١٩٧٠، ٢وصناع

رموك، والحق فقد قال عكرمة: ي ال ى عكرمة بن أبي جهل   هذه ٔالابيات إ
ى مكرمة أحامي) املصدر نفسه البن  كنة الجواري أني ع (قد علمت 

  . ٢٩٦/ ١حبيش، ج
م، (عرم) ١٢٦( م وشد ر   : عرم).لسان العرب: عرام الجيش، حدهم وك
ى الحمرة والصفرة (وراد) ١٢٧(   : ورد).لسان العرب: لون يضرب إ
، وانظر الدكتور حسن ١٢٦، ١٠٢، ٤٨، ص فتوح الشام) الواقدي: ١٢٨(

ي فتوح الشام للواقديلربابعة: ا ي مجلة حرب الحصون  ، بحث منشور 
، بغداد، ج   .٣٩، ص ٤٦/ مجلد ٤املجمع العلم

ي العسقالني: ١٢٩( ي تمي الصحابة) شهاب الدين أحمد بن ع ، كتاب الاصابة 
روت، ج ، ٧١٢٦، ورقم ترجمته للقعقاع هو ٢٤٠ - ٢٣٩/ ٣دار الفكر، ب

ي "يدفعون" والصواب "يدعون" ليستوي الوزن واملع  وعنده خطأ طبا
 :   .١٥٦، ص شعر الفتوح ٕالاسالميةوانظر: النعمان عبد املتعال القا

رال أكرم: ١٣٠( ر  ٢٤ - ١٩والخرائط أرقامها  ٥٠٥ -٤٤٩، ص سيف هللا) الج تش
  معدلة ومرفقة.
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  .١٠٦، ص فتوح الشام) الواقدي: ١٣١(
رال أكرم: ١٣٢( ر بعد تعديلها ص ) ت١٩، خريطة (سيف هللا) الج   .٤٥٤ش
  .١٦٥/ ١، دار الجيل، جفتوح الشام) الواقدي: ١٣٣(
رموك). ١٣٠ -١٢٦، ص ص فتوح الشام) الواقدي: ١٣٤(   (معركة ال
رال أكرم: ١٣٥( رموك، ص (سيف هللا) الج ي ال ) ٤٦٦، خريطة ترتيب القتال 

  مرفقة ومعدلة توّضح.
رال أكرم: ) انظر هذه الدراسة املرفقة معززة بالخرائط ال١٣٦(  قدمها الج

ي  ٤٦٢ -٤٦١، صسيف هللا والخريطة املوسومة بـ "تراتيب القتال 
رموك" رقم    .٤٤٦، ص ٢٠ال

  .٤٤٦) املرجع نفسه، ص ١٣٧(
ري ) ١٣٨( ، تقديم رضوان محمد فتوح البلدانوالبالذري:  ٣/١٠٠، جتاريخ الط

روت، ص  ي رجب سنة ١٤٢رضوان، دار الكتب العلمية، ب ، ووققعت 
  هـ. ١٥

ري  ١٤١م، ص١٨٩٢، ليدن، فتوح البلدان) البالذري: ١٣٩(  ٣/٧٥، جوتاريخ الط
وم، تسعون ألًفا. ٢٢٧، ص فتوح الشاموالواقدي:  ى الرُّ   عدد قت

ر: ١٤٠( ي التاريخ) ابن ٔالاث هـ، وقال الواقدي: ١٣أحداث سنة  ٢/٢٦٢، جالكامل 
رموك،  ختم هللا ألربعة ٓالاف مسلم بالشهادة ٢٢٦، ص فتوح الشام ي ال

رال أكرم:    .٥٠٣، ص سيف هللاوانظر الج
ى ١٤١( رموك ع ي بادية الشام، حضر ال ) من آل جفنة: آخر ملوك الغساسنة 

رموك  ي ال وم  زم الرُّ مقدمة عرب الشام، كان أسلم ثم ارتد ثم ا
ر الدين:  ي، خ   ).٢/١١٢، مجلد ٔالاعالم(الزرك

  .١٨٦/ ٢ج ، دار الجيل،فتوح الشام) الواقدي: ١٤٢(
  .١٨١ -١٨٠/ ١، جفتوح الشام) الواقدي: ١٤٣(
رال أكرم: ١٤٤(   .٤٩٥، ص سيف هللا) الج
رال أكرم:  ١٢٨، ص فتوح الشام) الواقدي: ١٤٥(   .٤٦٠، ص سيف هللاوالج
ي رسالته أن عدد ١٧٧ -١٧٦، ص فتوح الشام) الواقدي: ١٤٦( ؛ وذكر 

ن ألًفا.   الغساسنة كان ست
ي رسال١٤٧( ى الفاروق (الواقدي: ) خمسة ٓالاف كما  ، فتوح الشامة أبي عبيدة إ

  ) وكان مراسله عبد هللا بن قرط ٔالازدي.١٧٧ص 
  .٢٠٢، صفتوح الشام) الواقدي: ١٤٨(
ي تمي الصحابة) ابن حجر العسقالني: ١٤٩(   .٣/٢٤٠، جٕالاصابة 
ري: ١٥٠( هـ، وانظر أسماء ١٣سنة  ٣٣٦/ ٢، مجلدتاريخ الرسل وامللوك) الط

رموك بقيادة  قادة الكراديس ي أبو خليل: ال ن عند الدكتور شو ٔالاربع
روت، ومن فوائد الكراديس  ٤٠ -٣٨م، ص ١٩٩٣خالد، دار الفكر، ب

  إعطاء املرونة للقادة وهو تعبئة جديدة ابتدعها خالد.
ن امليداني: ١٥١( ري ج ٦٩، ص القعقاع بن عمرو ) محمد أم / ٣ينقل عن الط

اية ٣٩٦   .٤/ ٧ر، جالبن كث والبداية وال
ري: ١٥٢( ، ٣٣٧/ ٢، دار الكتب العلمية، مجلدتاريخ الرسل وامللوك) الط

وم نحو  ٢٩٦/ ١وغزوات ابن حبيش ج وانظر موقع كتيبته وهو يطارد الرُّ
ي أبو خليل:  رموك بقيادة خالد بن الوليدالشمال( الدكتور شو ، ال

  ).١٣ص
ر: ١٥٣( ي التاريخ) ابن ٔالاث   هـ.١٣اث سنة أحد ٢٦٠/ ٢، مجلد الكامل 
  .٢١٥/ ١، دار الجيل، جفتوح الشام) الواقدي: ١٥٤(
  .٢١٦/ ٢) املصدر نفسه، ج١٥٥(
رال أكرم: ١٥٦(   .٤٧٦، ص سيف هللا) الج
  .٢١٧/ ١، دار الجيل جفتوح الشام) الواقدي: ١٥٧(
رال  ٢١٧/ ١، دار الجيل، جفتوح الشام) الواقدي: ١٥٨( ويوم العيون ( الج

  ).٤٨٥، ص سيف هللاأكرم: 
 

 
ر: ١/٢١٧املصدر نفسه، ج )١٥٩( ي التاريخ، وابن ٔالاث سنة  ٢٦٢/ ٢، جالكامل 

ن أبي سفيان.١٣   هـ أصيبت ع
ي ٕالاسالم) محمد أبو الفضل إبراهيم وزميله: ١٦٠( " يوم  ٢١٣، ص أيام العرب 

رموك".   ال
رال أكرم: ١٦١(   .٤٩٨-٤٩٣ -٤٨٤ - ٤٨٠ -٤٤٧ -٤٤٦، ص سيف هللا) الج
ي رجب سنة ١٦٢( ، دار الكتب ١٤٢، ص فتوح البلدان(البالذري: هـ ١٥) وقعت 

رال أكرم:  ي دراسته (الج ى هذا التاريخ  رال أكرم ع العلمية)، واعتمد الج
ا سنة ٤٥٩، ص سيف هللا ن يدرجو ر من املؤرخ   هـ. ١٣) وكث

حدثت  ٤٠٨/ ٥، مادة الواقوصة، جمعجم البلدان) ياقوت الحموي: ١٦٣(
وم يقتلون الواقوصة أيام أبي بكر الصديق م خالد فأخذ الرُّ ، شدَّ عل

ي أهوية وهو يوم ذو ضباب، وقيل  بعضهم يعضًا، وسقطوا فوق بعضهم 
كان بالليل، فكان آخرهم ال يعلم بما آل إليه أولهم، وسميت الواقوصة 

ا، لسان العرب، وقص.  ا واندقت أعناقهم ف ا وقصوا ف   من يومها أل
رال أكرم: ١٦٤(   .٥٠٥ص  ،سيف هللا) الج
ر) ابن عساكر: ١٦٥( ، وعند الحموي: ١٧٥/ ١، جذيب تاريخ دمشق الكب

ي  ٧، ٦، ٥، ١مادة " الواقوصة" البيت  ٤١٨/ ٥، جمعجم البلدان و
ي البيت  ٥البيت  ر الرقاق والبيت  ٦مفروق الوراق و تعضل  ٧الب

  بالزواق.
بن عمرو  : مدينة دمشق وعند محمد امليداني: القعقاععذراء املدائن) ١٦٦(

، ص  ى التشبيه. ٧٨ - ٧٧التميم   تفروق الوراق: تفروق النواة لحقارته ع
روز أبادي: ١٦٧( القاموس ) تفروق الوراق: املال املفرق خسيس القيمة (الف

  ، مادة " ورق").املحيط
: شعر ١٦٨( ر" وعند النعمان القا ي البيت إقواء، وعند الحموي "الب  (

ى أوزان الوافر. فخضبنا جمعهم  ١٥٦الفتوح، ص    وهو خطأ لخروجه ع
ي النار ١٦٩( ى به، ويدخل  ن ُيجعل مع الذهب فيط ويق تحس ) الزوق وال

ر الزاووق ويبقى الذهب روز أبادي:  فيط مادة "  القاموس املحيط(الف
ي دراسة محمد  ي إمالء كلمة "الواقوصة"  ي  زوق"). ووقع خطأ طبا

إذ وردت عنده "الواقصة" فانكسر  ٧٨، ص القعقاع بن عمرو امليداني: 
ا والصواب هو ما ذكرناه.   الشعر 

ري: ١٧٠( قادة ومحمود شيت خطاب:  ٦٧٧/ ٢، جتاريخ الرسل وامللوك) الط
  .٢٣٦ - ٢٣٥، ص فتح العراق والجزيرة

ري ) ١٧١(   هـ) معركة القادسية.١٤سنة ( ٤٢٠/ ٢: مجلدتاريخ الط


