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 َفتْح العراق : المثنى بن حارثة الشيباني   قائد في

 أ.د. ياسخ عبج الجػاد السذيجاني               عسخ وليج خالج الصالب 

 قدع التاريخ -كمية التخبية لمعمػم االندانيةجامعة السػصل 

 3231/ 1/ 4قبل للنشر يف                                3232/ 9/ 32قدم للنشر يف 

 

 خالصةال 

اإلسالم يتبيغ لشا أن  ضيػر في إشار البحث في التاريخ اإلسالمي السذخق وتحجيجا في الفتخة األولى مغ       
وذلظ ، كانت ليع برسات خاصة استصاعػا مغ خالىا إحجاث تغيخات جحرية بتاريخ السدمسيغ  رجالىشاك 

ىػ قائج عدكخي مغ  ()غ حارثة الذيبانيالسثشى ب خجال :ومغ ىؤالء ال . بتػفيق هللا عد وجل وكخمو ليع
أسمع وتخسخ اإلسالم في داخمة كغيخه مغ الرحابة فمسا ارتج بعس قػمو وقف بػجييع ومشعيع  ، صخاز األولال

ال بل قاتل مغ ارتج عغ اإلسالم ولسا كانت الفتػحات اإلسالمية كان الخجل األول الحي يقاتل الفخس  ، وححرىع
عمى حخب العخاق لع ( )خالج بغ الػليج  ( القائجالرجيق ) أبػ بكخ الخميفة ولسا أمخ ، لخبختو وقػمو بحخبيع

فعخف خالج مشو ذلظ فأندلو مشدلو عمى الخغع ،  اإلسالم األول كان نرخةيعتخض بل قاتل تحت لػاءه ألن ىسو 
قاد السدمسيغ في معخكة و رضي هللا عشيع أجسعيغ.  مغ وجػد قادة كبار في الجير أمثال القعقاع وعجي وغيخىسا

ثع ، ونرحو يػم الجدخ لخبختو في البالد وانترخ يػم البػيب  ة بغ الجخاحبابل ولع يعتخض عمى تعيغ أبا عبيج
وأفتو السشية شييجا مغ جخاح قج أصيب بيا يػم الجدخ لبصػلتو وتحجيو السذخكيغ وحسايتو السدمسيغ وعجم عبػه 

 وأسكشو فديح جشاتو .الجدخ حتى عبخ الشاس فخضي هللا عشو 
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Abstract 

      In frame work of the search( The Lion of Iraqi conquest ) in the history of the 
Islamic Orient, specifically in the first period of Islam's clear to us that there were 
members of their own fingerprints from which they could make fundamental changes 
the history of  Muslims after reconciling God and his generosity to them, of these 
giants, 
Muthanna bin Haritha Al Shaibanis a tiptop of the military leader. Converted to Islam 
and entrench Islam in his inside, like other companions of the prophet, and when 
some of his people Left there ligion of Islam he was stopping in their faces, prevent 
them and warned them, not but, he was fought who has left Islam and when  was 
the Islamic conquests he was the first man whois fighting the Persians for his 
expertise and his people their war. When Abu Bakr was appointed Khalid bin al 
Waleed on the war did not Opposed, he was foughtunder kalid ’sbanner because 
his main concernis after life and it’s the reward also the victoryof Islam, Khalid knew 
him stature therefore gave him thes tature of respectin spite of the presence of 
senior leaders in the military likes Al Qaqaa and Adi, and other. 
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 المثنى بن حارثة الشيباني :
 المقدمة: 

اء العمع الحي امخنا بصمبو وعمى رافع لػ  ()الحسج هلل مدتحق الحسج واصمي واسمع عمى سيجنا دمحم
تبخز امامشا شخريات كان ليا االثخ الكبيخ في  ففي التاريخ االسالمي السذخق لو وصحبو وسمع ا

عغ عامة الشاس وبعس شمبة العمع شخرية غاب ذكخىا وفزميا  صجر االسالم اختخت مشيا
وىػ عمع في الفتػحات االسالمية فكان البحث مغ اجل التعخف اكثخ عمى ىحه الذخرية وىػ 

باب زوال االمبخاشػرية الفارسية وىػ السثشى بغ الفخس وفتح لعخب والسدمسيغ عمى جخأ االحي 
حارثة الذيباني فتكمسشا عشو بػريقات ولع نػفي حقو النو كبيخ في جياده وأندانيتو وحبو هلل 

يف عجد مغ السرادر والسخاجع مغ اجل انجاز ىحا البحث اىسيا تاريخ وتع تػض ()ولخسػلو
 الكامل في التاريخ واسج الغابة البغ االثيخو  م(999ه/013لخسل والسمػك لمصبخي)تا

السيسا كتاب المػاء زال عغ السخاجع ذات الرمة م( وغيخىسا مغ السرادر ف1909ىـ/603)ت
الخكغ محسػد شيت وكتابو خصاب قادة فتح العخاق واحسج عبج الجػاد الجومي وحدغ صالح 

 وغيخىسا مغ السخاجع يتحجثػن  العاني وكتابيسا السثشى بغ حارثة الذيباني ضسغ سمدة ابصالشا
   وقج تشاولت الذخرية مغ حيث.

 :سيرتو أوال : 
ىػ السثشى بغ حارثة بغ سمسة بغ ضسزع بغ سـعج بـغ مـخة بـغ ذىـل بـغ شـيبان بـغ ثعمبـة        

وكـان بشـػ شـيبان مـغ ىامـات  (1)بغ عكابة بغ صعب بغ عمي بـغ بكـخ بـغ وائـل الخبعـي الذـيباني
وقــج أمتــج بيــع السجــج فــي اإلســالم فكــان مــشيع  (9)ذي قــارأبصــال معخكــة عــة فــي الجاىميــة وىــع ربي

ولـع تـحكخ أي مـغ السرـادر تاريخـا لػالدتـو مسـا يجعـل  (0)بيػتات سجل ليا التاريخ صفحات خالجة
، لحا سشخجح تاريخا لػالدتو باعتبار انو قائـج كبيـخ شـيج  األمخ صعبا عمى السؤرخ في تحجيج عسخه

ال ىــحا السثشــى ..." فقــ  (4)حــج كبــار قػمــو وىــػ ىــان  بــغ مدــعػد الذــيبانيلــو قبيــل اإلســالم مــغ أ
أكثخ دخل في ج ويجل ىحا القػل عمى أنو ... في قرة سشحكخىا فيسا بع (5)"شيخشا وصاحب حخبشا

  م(593ــ  573وتاريخ االستذياد ىػ ُقبيل القادسية فتكػن سشة الػالدة مابيغ ) ،مغ حخب معيع  
 .أو أصغخ مشو بقميل  () سا يكػن بعسخ الشبي دمحمأي رب ، وهلل أعمع
 :نشأتهثانيا: 
)الـحي يشتسـي إلـييع عمـى نفدـيا، فقـج وقـع خـالف بـيغ بكخفي بيئـة انذـقت  ()نذأ السثشى       

، وقامــت بيــشيع الحــخوب والػقــائع وانترــخ بكــخ عمــى تغمــب فتفــخق  ابشــي وائــل السثشــى( وتغمــب ،
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فيسا بيشيا وبيغ البحخيغ إلى أشخاف سػاد العخاق ، وناحية  ليسامة ،، وانتذخت بكخ في ا التغمبيػن 
متاخسة لمفخس مسا سيتجمي أثخه بعج ذلظ وقبيمة بكـخ بـغ ة إلى ىيت ويالحظ أن ىحه األمكش األبمة

وقج كثخ الشـداع بيشيسـا وقامـت الحـخوب ومـغ جيـة أخـخ   وائل كانت تجاور قبيمة تسيع بغ مزخ ،
 . (6)وتذعل بيشيسا نار الحخب مغ وقت ألخخ ا بيغ بكخ وفارس،كان يحجث الرخاع كثيخ 

 صفات المثنى  ثالثا:
وتخعـخع بـيغ رجاليـا ،   ()ىـحه الطـخوف تبـخز لشـا حكيقـة البيئـة التـي نذـأ فييـا السثشـىمغ       

بالسبـجأ والتسدـظ بالعقيـجة ، ذـئتو عمـى اإليسـان األثخ الفعـال فـي إنسـاء روحـو ، وتشإذكان لكل ذلظ 
واالســـتساتة فـــي  ، والتفـــشغ فـــي ضـــخوب الفخوســـية والقـــػة، ، والرـــبخ ، لجـــػد بـــالشفذ، والرـــجقوا

، وكـان راسـخ (8)وقج كان السثشى شجاعا شيسا غيـػرا ، وكـان مـأمػن الشقيبـة حدـغ الـخأي (7)الحخب
يعتـخف و شجيج الثقة بشفدو ، بعيج الشطخ،يؤثخ السرمحة العامـة عمـى مرـمحتو الذخرـية  العقيجة 
 عشــج الحاجــة بكــل صــخاحة وال يرــخ عميــو ، وكــان يذــارك أصــحابو فــي الدــخاء والزــخاء، بخصئــو

ــع يقــجر أحــج أن  وخــالا الشــاس فــي السحبــػب والسكــخوه، قــػل والفعــل ،الأنرــفيع مــغ نفدــو فــي  فم
وىـحه الرـفات  وكـان مثـاال لسندـان الكامـل فـي صـفاتو اإلندـانية ومدايـاه (9)يعيب لو قػال وال فعـال

فارتزــػه ســيجا ليــع ،  ولسدــػىا فــي السثشــى برــػرة واضــحة، كثيــخون مــغ بشــي شــيبان،أحــذ بيــا ال
 ولووالتفػا مغ حػلو ، وصاروا رىغ إشارتو ، وخاضػا السعارك تحت قيادتو ببدالة فكتبػا ألنفديع 

 . (13)أروع صفحات السجج والبصػلة في التاريخ
 رابعا: زواج المثنى وإخهانو  

سـمسى بشـت حفرـة التيسيـة وىـي سـيجة شـجاعة تـحكخ ليـا ىـي حارثـة  السثشى بـغ ةجزو  كانت     
مسثشــى لمــا إخػانــو فقــج كــان السخاجــع التاريخيــة مػقــف كثيــخة مــغ البصػلــة واالعتــداز بــأداء الػاجــب أ

ـــى يغأخـــػ   ()السثشـــى ولســـذ أمـــا السعشـــى فكـــان رجـــل حـــخب مـــغ الصـــخاز األول، ومدـــعػد السعش
واسشج إليو قيادة الخيالة وقج شيج مـع أخيـو السثشـى جسيـع  ، فجعمو ساعجه األيسغ توشجاعتو وبدال

معاركو ووقائعو وأما مدعػد : فكان قائج السذاة لقػات أخيـو ، واشـتخك فـي معطـع السعـارك اليامـة 
، وأبمــى بــالء حدــشا،وألقى بشفدــو فــي قمــب السخــاشخ يــػم الجدــخ حتــى  ()التــي خاضــيا السثشــى

االنتطـــار عمـــى الجـــخح حتـــى يبـــخأ فاشـــتخك فـــي معخكـــة جـــخح جخحـــا خصيـــخا ، وأبـــت عميـــو شـــجاعتو 
 .(11)فخثاه السثشى ومغ معو مغ الذيجاء وكتب لو الذيادة في ىحه السػقعةالبػيب وىػ جخيح 

 قــار ذي مــعــركــة خامسا:
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التــي  وأشــيخ ىــحه الػقـائع مػقعــة يــػم ذي قــار حـجثت بــيغ بكــخ وفــارس وقـائع حخبيــة كثيــخة ،      
نبـاء ىـحا الشرـخ العخبـي الن حيشسـا سـسع أ ()ة بكخ عمى الفخس وفخح الخسـػلقبيمانترخت فييا 

كســا  :  أن السطمــػم قــج انترــف مــغ ضالســو، وأن الطــالع قـج فــل ســيفو ،و ذنــت شسدــو بالغيــبمعشـاه
 (19)"ىــحا أول يـــػم انترــفت فيــو العـــخب مــغ العجـــع وبــي نرـــخوا" عـــغ ىــحا اليـــػم(قــال الخســػل)

لتسـام أربعـيغ سـشة مـغ مػلـج  إنيـا وقعـت فسشيع مغ قـال ياقت حجوثوأختمف السؤرخػن في تحجيج و 
ر بأشيخ بعج واقعة بجاخخ  وفي رواية ، وقيل بعج اليجخة ،  الػحي(أي ) أو بعج البعث ()الشبي

 (14)ويػم ذي قـار لـع يكـغ يـػم واحـج (10)صاحب كدخ  ابخويد وكانت بيغ بكخ بغ وائل واليخمدان
ار وانتيــى أمخىــا بانترــار العــخب عمــى الفــخس بــل ىــػ جسمــة أي معخكــة واحــجة وقعــت فــي ذي قــ

معـارك وقعـت قبميــا ثـع ختســت بـحي قـار حيــث السعخكـة الفاصــمة فشدـبت السعـارك إلــى ىـحا السكــان 

 يـان  بـغ مدـعػد الذـيبانيلحا سـالامـػاال و الشعسان بغ السشحر قـج أودع أن  ، وكان سبب السعخكة
لى ىانىء يصمب مشو تمظ الػديعة ، فأبى ىـانىء وقػمـو قتل كدخ  الشعسان بغ السشحر بعث إفمسا 

وانترخوا عمـى  (15)مة بغ سشان ألعجميطواختار القػم حش،  أن يفعمػا، فػجو كدخ  الييع الجيػش
ال تيابيــا بــل ة دولــة كبــخ  كــالفخس وال تخافيــا و الفــخس ... والشــظ أن القبيمــة التــي تدــتصيع مػاجيــ

انـا ، ىـي قبيمـة فييـا مـغ الحيػيـة ، والقـػة والذـجاعة ، رصـيج تشاوئيا وتحاربيا وتشترـخ عمييـا أحي
ولقــج كــان  (16)مػفــػر ، مســا اضــصخ فــارس إلــى مــجاىشتيا ومػادعتيــا وعقــج العقــػد والسػاثيــق معيــا 

  . في اشعارىعرجال بشي شيبان ، يفاخخون بيحه األمجاد 
 دور المثنى في المعركة

بيــا  ()جــج أي إشــارة إلــى دور السثشــىنلــع مــغ خــالل البحــث فــي مػضــػع معخكــة ذي قــار      
احب حخبشــا يــحكخ ىــان  بــغ مدــعػد الذــيباني أنــو شــيخشا وصــ()غيــخ أن روايــة عــغ بــغ  بــاس 

نفدــو عمــى الكبائــل  (وفــي عــجة روايــات فــي مػضــػع عــخض الخســػل) ،فالبــج مــغ وجــػد دور لــو
ػل حتــى يجــ  شــيخشا قــالػا لــو ألقــ"عمــى بكــخ (العخبيــة فــي مػاســع الحــا انــو لســا عــخض الخســػل)

السثشى بغ حارثة فمسا جاء قال أن بيششا وبيشـظ مـغ الفـخس حخبـا فـرذا فخغشـا عسـا بيششـا وبيـشيع عـجنا 
قـالػا دمحم  ، مـا اسـع الخجـل الـحي دعـاكع إليـو: فمسا التقػا مع الفخس قال شيخيع  "فشطخوا فيسا تقػل

 (17)وا أي بحكخ اسسيبي نرخ  (قال فيػ شعاركع فانترخوا عمى الفخس فقال الخسػل)
فسغ ىحه الخواية وغيخىا ندتشتا انو كان قائج ميع في السعخكة وأن لع يكغ القائج العام وىـحا لـيذ  

 غخيبا عمية كسا سشخ  فيسا بعج.
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عامة وخاصة اشـتخكت فـي تكـػيغ شخرـية السثشـى بـغ حارثـة  اسا سبق أن ضخوفميطيخ         
، () وأىع ىحه الطخوف :  (18)اشفوفغدت عقمو وقمبو ووجيت سمػكو وعػ 

 أوال : حياة الرحخاء، بقدػتيا، وجفافيا، وانصالقيا، واثخ ذلظ في صشع الخجال 
ثانيــــا : الخرــــػمات التــــي أحاشــــت بالقبيمــــة وأشــــعمت عػاشــــف شــــبابيا، وشــــيػخيا ، بحــــب القــــػة 

مــع بشــي عســػمتيع مــغ وأشــيخ ىــحه الخرــػمات ىــي: خرــػمة بشــي شــيبان ، واالســتعجاد لمحــخب 
 .استيصان بشي شيبان األرض الستاخسة لفارس فزال عغ ومع الفخس  مع تسيع ،و غمب، ت

وىـػ أحـج زعسـاء بشـي شـيبان  (19)عسـخان بـغ مـخة سثشى بغ حارثة معجبـا ببصػلـة خالـو: كان ال ثالثا
 . (93)"ساد عذيختو في الجاىمية وساد في اإلسالم" وىػ الحي قال فيو الذاعخ أعذى ىسجان

 
 سادسا: إسالمو

ســشة تدــعة وقــج قيــل عذــخ  ()مــو فــي وفــج قػمــو عمــى الشبــيو وقج ()كــان أســالم السثشــى       
يعــخض نفدــو  ()وىشــاك روايــة تــحكخ قــجم إســالم السثشــى بــغ حارثــة حــيغ كــان الخســػل (91)لميجــخة

رســـػل يعشـــي انـــو لقـــي جساعـــة ()عمـــى الكبائـــل قبيـــل اليجـــخة وتقـــػل . عـــغ عبـــج هللا ابـــغ  بـــاس
وان أبـا بكـخ سـأليع مسـغ  ن بغ ثعمبة وكان معو أبػ بكخ وعمي)رضي هللا عشيسا(مغ شيبا (هللا)

بــأبي أنــت وأمــي ىــؤالء "فقــال  ()القــػم فقــالػا مــغ شــيبان بــغ ثعمبــة فالتفــت أبــػ بكــخ إلــى الخســػل
وكــان  الشعســان بــغ شــخيظو وىــان  والسثشــى  (99)وفــييع مفــخق بــغ عســخو )أي ســادة فــي قــػميع("غــخر

كيــف "فقــال لــو :( )مــغ أبــي بكــخ وكــان أدنــى القــػم )أي أقــخب مجمدــا(نا لدــامفــخوق قــج غمــبيع 
كيــف السشعــة " :فقــال ..."أنــا نديــج عــغ األلــف ولــغ تغمــب األلــف مــغ قمــة"مفــخق  :قــال "العــجد فــيكع

قـال مفـخق عميشـا الجيـج)أي عميشـا  إن نجتيـج ولـيذ عميشـا أن يكـػن لشـا الطفخ(ألنـو مـغ عشـج " فيكع
أنا ألشـج مـا "مفخوق  :فقال "فكيف الحخب بيشكع وبيغ عجوكع"أبػ بكخ  :فقال هللا يؤتيو مغ يذاء ،

يكـــػن غزـــبا حـــيغ نمقـــى وكنـــا ألشـــج مـــا يكـــػن لقـــاء حـــيغ نغزـــب وأنـــا لشـــؤثخ الجيـــاد عمـــى األوالد 
لعمـظ  والشرـخ مـغ عشـج هللا والدالح عمى المقاح)أي ذوات المبغ مغ اإلبل وربسا قيل البقـخ والغـشع(

بمغشا أنـو ": فقال مفخوق ، "بيا ىػذا ()أوقج بمغكع أن رسػل هللا": ()أبػ بكخفقال ، "أخػ قخير
ادعـػا إلـى شـيادة أن ال هللا إال " : فقال ()فتقجم رسػل هللا "فرلى ما تجعػ يا أخا قخير يحكخ لظ

وكلـى مـا تـجعػا أيزـا " :قـال ... "هللا وحجه ال شخيظ لو وأني رسػل هللا وكلى أن تؤوني وتشرـخوني
ِ ْ َ ِ ْاَأتاِللَ ْ ِ  )) ()فقــال رســػل هللا "ا أخــا قــخيريــ ًُُِأت َِللِو َلللشلْ ْْ َلبم َُْشلل ُْ ََاَللْش  ْْ لل ُْ َََي  َْ ُم لل ََ قُللْ  ََلَاللَْاْأت لََْللُ  َرللْ 

 َ َِ ََُُأت تْاَفلَأت ْْ َ َب ََلْق ُه ْْ َ ِإَّيم ُْ ُْزُُق ْْ ِرْ  ِإْرََلٍق ََنُْ  نَل ًُ َسًْن  َ َب ََلْقتُلُاأت َلْ َبَد َْ لْ َ َرلْ ََ َلَ  َ َب ََلْقتُلاُلأت  ِإ ََ َُ ِرْلْ ل ََ ََ َرلْ 
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ْْ ََلْاِقاُللأ َ  لل ُْ ْْ َِللِو َاَاام ًُ ْْ َ همللْ لل ُْ ُ ِإبم ِ ْ َللكِّ َ ِا َْ تَّلم ُم لل ََ  َِ مفــخوق مــا ىــحا مــغ كــالم أىــل  :قــال (90)((تاللْلمْفَ  تاملل
  ()فـتال رسـػل هللااألرض ولػ كان مغ كالميع عخفشاه ثع قال وكال ما تـجعػا أيزـا يـا أخـا قـخير 

ُِ َ تْا لَ )) لللل َْ ََللللِ  تْاَفْ َشللللِْ  َ تْاُ ْْ للللْ  ََ َُْا َ  َلْلْ َسللللِْ  َ ِإ تَللللِْ  ِ َ تْاُقلللل َْ ِِ َ تْنِ ُُ ِ ْاَاللللْ  ْْ ِإ م تَّلمَ َيَُْرلللل لللل ُْ ْْ َاَاام لللل ُْ َِ  َِاُم ْغلللل
 َ  ُُ  أفــظ قــػمدعــػت  هللا إلــى مكــارم األخــالق ومحاســغ األعســال ، ولقــج " مفــخوق  :فقــال (24)((ََللَكًم

وكــان مفــخوق أراد أشــخاك ىــان  بـــغ  أي عـــانػا عميــظ() "كــحبػك وضــاىخوا( )أي حخفــػا عــغ الحــق
قـج سـسعشا مقالتـظ يـا أخـا "ىـان   :ىـحا ىـان  شـيخشا وصـاحب ديششـا فقـال: مدعػد في الكالم فقـال 

خ لدلـة قخير وأني أر  تخكشا ديششا واتبعشا إياك عمى ديشظ بسجمذ جمدتو إليشا ليذ لـو أول وال أخـ
في الخأي وقمة نطخة في العاقبـة وكنسـا تكـػن الدلـة مـع العجمـة ومـغ ورائشـا قـػم نكـخه أن نعقـج عمـييع 

وكأنـو أحـب أن يذـخك فـي كالمـو السثشـى بـغ حارثـة فقـال  "عقجا ولكغ نخجع وتخجع ونشطـخ وتشطـخ
اب ىــػ قــج ســسعشا مقالتــظ يــا أخــا قــخير والجــػ "السثشــى  :ىــحا السثشــى شــيخشا وصــاحب حخبشــا فقــال
تباعشـا ديشـظ بسجمـذ  لـيذ لـو أول وال أخـخ وكن أحببـت اجػاب ىان  بـغ مدـعػد فـي تخكشـا ديششـا و 

ا عمــى عيــج أخــحه ؤويــظ ونشرــخك مســا يمــي ميــاه العــخب دون أنيــار كدــخ  فعمشــا فرنــا إنســا ندلشــ أن
 ،"سمـػكال نػوي محجثا وأني أر  ىحا األمخ الحي تجعػنا إليو أنت ىػ مسـا تكـخه العميشا كدخ  أن 

 مـا أسـأتع فـي الـخد إذا أفرـحتع بالرـجق وأن ديـغ هللا عـد وجـل لـغ يشرـخه : ()رسـػل هللا :فقال
         (95) إال مغ أحاط بو مغ جسيع جػانبو

ىشــاك روايــة تــػىع قــجم إســالم اب فــي كتابــو قــادة فــتح العــخاق أن ذكــخ محســػد شــيت خصــو        
ا ال يــجل عمــى إســالم السثشــى مشــح ذلــظ الػقــت ونحــغ السثشــى وىــي الخوايــة الدــابقة ...ثــع يقــػل وىــح

خرػصا لػا أكسمشا  ()ولكغ البج مغ تأثخ السثشى في قػل الخسػل ، نػافق الكاتب في ىحا الخأي
أرأيـتع أن تمبثـػا إال قمــيال حتـى يـػرثكع هللا أرضـيع وأمــػاليع ويغخسـكع ندـاءىع تدــبحػن هللا "الخوايـة 
فمســا التقــػا مــع  "ي قــاروفــي روايــة عــغ معخكــة ذ الميــع نعــع :ظالشعســان بــغ شــخي :فقــال  "وتقجســػه

ومـغ ىشـا يـأتي  "فيـػا شـعاركع" :قالػا دمحم قال :ما أسع الخجل الحي دعاكع إليو"شيخيع  :الفخس قال
 . بي نرخوا أي نرخوا بحكخىع أسسي ()قػل الشبي

العقيـج الرـحيحة فـي  وتخسـخ ()مغ كـل ذلـظ ندـتشتا تـأثخ وكيسـان السثشـى بشبـؤة سـيج الخمـق     
داخمــو وكــان ذلــظ واضــح عشــج ردة أىــل البحــخيغ لــحا ال ندــتبعج إســالمو قبــل ســشة تدــعة مــغ ىجــخة 

"لقج :ذلظ بقػلو  خصاب رجحلكشو نال شخف الرحبة و   ()وأن لع يقاتل تحت إمختو ()الخسػل
 . (96)نال شخف الرحبة ،لكشو لع يشل شخف الجياد تحت لػاء الخسػل القائج"

 ا: جـهـاد الـمـثـنـى سابع
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 ـ في حروب الردة1
ثبــت السثشــى  عشــج مــا ارتــجت أكثــخ الكبائــل العخبيــة ومــشيع ربيعــة كانــت فــي مشصقــة البحــخيغ ،      

فكتب العالء بغ الحزخمي إلى مغ أقـام عمـى اإلسـالم مـغ بكـخ بـغ وائـل  عمى اإلسالم مع قػمو،
عـػدوا إلـى اإلسـالم ، فكـان السثشـى عمـى رأس ومشيع السثشى أن يعيشو عمى محاربة السختجيغ حتى ي

  (97)الــحيغ أعــانػا العــالء فــي ميستــو الذــاقة إذ ضــيق الخشــاق عمــى السختــجيغ وأخــح الصخيــق عمــييع 
وتخكيا واستسخ حتى وصـل إلـى مرـب  (98)السثشى بقػاتو شساال حتى استػلى عمى القصيف وسار

ػا السختـجيغ فـي البحـخيغ وأمعـغ الدـيخ )دجمة والفخات( وقزى في أثشاء ذلظ عمى الفخس مسـغ عـان
ويقــػل أحــج  (99)بجيذــو فــي دلتــا الفــخات فمكيــو ىخمــد أحــج قــػاد الفــخس وحــجثت بيشيســا عــجة وقــائع

بيشسا العالء بغ الحزخمي قائج لػاء البحخيغ مشذغل برخزاع السختجيغ في "السؤرخيغ عغ السثشى 
يــل السثشــى بــغ حارثــة قــام فــي تعج تمــظ الشاحيــة انزــع إلــى جيذــو قائــج بصــل مــغ ســادة العــخب ىــػ

 (03)" نرخ العالء عمى أىل البحخيغ
شذــخ جشــػده ب، فقــج قــام  وقــج كــان دور السثشــى بعــج ىــحا االنترــار العطــيع فــي غايــة األىسيــة      

عمــى شــػل الحــجود بــيغ بــالد العــخب وفــارس ليسشــع السختــجيغ السشيــدميغ مــغ المحــاق بــبالد فــارس، 
يقــػم بتشفيــح ىــحه السيســة بدــبب مــا امتــاز بــو السثشــى مــغ صــفات  وكــان السثشــى ورجالــو خيــخ مــغ

شخرــية أىمتــو لمــجور الخصيــخ الــحي قــام بــو، وبحكــع مــػشغ قبيمــة الػاقــع بــيغ الفــخس والعــخب، مســا 
وبيشسـا   (01)جعل السثشى وقبيمتو عمى درايـة تامـة وخبـخة كاممـة بصبيعـة السشصقـة ومػاضـع خصػرتيـا

تخامــت إليــو أنبــاء السثشــى بــغ حارثــة وأنــو  السدــمسيغ وجيــادىع ، ( يتــابع باىتســام حخكــة)أبــػ بكــخ
وقزـى  عمـى مرـب)دجمة والفـخات( وسـيصخ (09)( و)ىجـخ استصاع أن يزع يـجه عمـى )القصيـف(

ونــدل فــي الكبائــل العــخب التــي تكــيع بــجلتا  عمــى الفــخس وعســاليع وتــابع ســيخه بقػاتــو إلــى الذــسال ،
مـغ ىـحا الـحي تأتيشـا وقائعـو قبـل معخفـة "ل أبػ بكخ عشـو: فدا  الشيخيغ وتحجث إلييع وتعاىج معيع

أمـا إنـو ريـر ": (33))ألن أبػ بكخ الرجيق كان عمى عالع باألنداب( فقال قيذ بـغ عاصـع" ندبو
ذلـــل المثنـــى بـــن حارثـــة    لغـــارة وذلـــ ال وال قليـــل العـــدد    مجهـــهل النســـ  وال خامـــل الـــ كر 

وىػ أول  سػاد العخاقوعاد يغيخ عمى  ، خه عمى قػموثع وفج عمى أبي بكخ فأكخمو وأم  "الشيباني
وفي روايـة أن السثشـى قـجم عمـى أبـي بكـخ فقـال لـو يـا خميفـة رسـػل  (04)مغ فعل ذلظ مغ السدمسيغ

فكتب لـو أبـػ بكـخ ذلـظ  هللا استعسمشي عمى مغ اسمع مغ قػمي أقاتل ىحه األعاجع مغ أىل فارس،
ثـع أن أبـػ  رجـع، ثـع ، قػميـا إلـى اإلسـالم فأسـمسػاودعـا  (05)في ذلظ عيجا، فدار حتى ندل خفـان

يـأمخه بالدـسع  وكتـب أبـػ بكـخ إلـى السثشـىيـأمخه بالسدـيخ إلـى العـخاق  كتب إلى خالج بغ الػليجخ بك
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قج كتب إلى أبـػ بكـخ يعمسـو حالـو وحـال  (07)وكان محعػر بغ عجي ألعجمي (06)والصاعة لو وتمكيو
ـــال الفـــخس ،فكتـــب إ ـــو قت ـــج فيكـــيع معـــو إذا أقـــام قػمـــو ويدـــألو تػليت ـــى خال ـــأن يشزـــع إل ـــأمخه ب ـــو ي لي

ــج حتــى أتـــى  ويذــخز إذا شــخز، فمســا نــدل خالــج الشبــاج لكيــو السثشــى بــغ حارثــة بيــا وأقبــل خال
 .  (08)البرخة

 ـ المـثـنـى مع خالد2
)أي  ،كتـب إليـو أبـػ بكـخ إن هللا فـتح عميـظ فعــارق (09)لسـا فـخخ خالـج بـغ الػليـج مـغ اليسامـة        
أن ســــخ حتــــى تــــأتي  (43)حتــــى تمقــــى  ياضــــا وكتــــب إلــــى  يــــاض بــــغ غشــــيع نحــــػ العــــخاق(اتجــــو 

 ياضــا أن يدــتشفخوا مــغ وأمــخ أبــػ بكــخ خالــج و  (49)خالــج فأبــجا بيــا وعــارق حتــى تمقــى (41)السرــيخ
قاتل أىل الخدة وان ال يغدون معيسا مختج ففعال وكتبا إليو يدتسجانو فأمج خالج بالقعقاع بـغ عسـخو 

أتسج بخجل قج أرفس عشو جشػده بخجـل واحـج فقـال ال ييـدم جـير فيـو مثـل  : يل لوفق  (40)التسيسي
وقاتــل السثشــى تحــت لــػاء خالــج فــي كــل معاركــو التــي خاضــيا فــي العــخاق تــارة تحــت قيــادة  (44)ىــحا

 . (45)التقجيخ ويعتسج عميو وكان خالج يقجر السثشى غاية وتارة قائجا مدتقال ، ، خالج السباشخة
ج قج فخق جشجه ثالث فخق ولع يحسميع عمى شخيق واحج عمى مقجمتيع السثشى ومعو وكان خال     

ليجتسعــــػا بــــو  (47)وجــــاء خالــــج بعــــجىسا ووعــــجىسا الحفيــــخة (46)ثسانيــــة أالف وبعــــجه عــــجي بــــغ حــــاتع
وليترادمػا عجوىع وكان الفخس لـجييع حرـغ فـخج اليشـج وىـػ أعطـع فـخوج فـارس وصـاحبو  أسـسو 

ولســا قـجم كتــاب خالــج عمـى ىخمــد كتــب  (48)ي البـخ واليشــج فــي البحـخوكــان يحـارب العــخب فــ ىخمـد
وجسع ىخمد جسػعـو ثـع تعجـل إلـى الكـػاضع فـي سـخعان أصـحابو ليمقـى    (49)إلى شيخ  بغ كدخ  

فعــاج يبــادره إلــى الحفيــخة فشدلــو ... فمســا أتــى الخبــخ خالــج بــأن  خالــجا وبمغــو أنيــع تػاعــجوا الحفيــخة ،
اس إلى كاضسة وبمغ ىخمد ذلظ فبادره فشدليا وىػ حدـيخ وتعبـ  ىخمـد ىخمد في الحفيخة أمال بالش

والساء في أيجىع وقجم خالج عمييع فشدل عمى غيخ ماء فقالػا لو في  وأصحابو واقتخنػا في سالسل،
ذلــظ فــأمخ مشاديــو فشــاد  أال اندلــػا وحصــػا أثقــالكع ثــع جالــجوىع عمــى الســاء فمعســخي ليرــخان الســاء 

فمسا تػاجو الرفان وتقابل الفخيقان تخجل  (53)م الجشجيغ فحصت األثقال والخيلألصبخ الفخقيغ وأكخ 
ختمفــا ضــخبتيغ واحتزــشو خالــج وجــاءت اف فتخجــل خالــج وتقــجم إلــى ىخمــد، ىخمــد ودعــا إلــى الشــدال،

حاميــة ىخمــد فســا شــغمو عــغ قتمــو وحســل القعقــاع عمــى الحاميــة وقــتميع وانيــدم أىــل فــارس وركــب 
ى الميـل واسـتحػذ السدـمسيغ وخالـج عمـى أمتعـتيع وسـالحيع فبمغـت ألـف بعيـخ السدمسيغ وأكتافيع إلـ
 وأنـػ بيـا مـغ فخسـان فـارس وأفمـت قبـاذالتي قيـج الدالسل  لكثخةذات السالسل  وسسيت ىحه الغدوة
 (51)شجان أبشى كدخ  
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ا بعج السعخكة أمخ خالج السثشى أن يصارد السشيدميغ مغ الفخس فصاردىع مصاردة حاسسة كأنس     
ولكشو تػقف عغ السصاردة عشجما جاءتو األنبـاء بـأن جيذـا عطيسـا  (59)يخيج أال يتخكيع قبل السجائغ
فـــأيقغ السثشـــى أن انفـــخاد قػاتـــو بمقـــاء ىـــحا الجـــير الزـــخع قـــج يجـــخ  (50)لمفـــخس يعدـــكخ فـــي الســـحار

عــث اليديســة لــحلظ اختــار مكانــا مشاســبا بــالقخب مــغ الســحار وعدــكخ فيــو ويــحكخ الصبــخي أن خالــجا ب
فخمــف عميــو السعشــى بــغ  (54)السثشــى فــي أثــار القــػم...وخخج السثشــى حتــى انتيــى إلــى حرــغ الســخأة 

حارثــة فحاصــخ الســخأة فــي القرــخ ومزــى السثشــى إلــى الخجــل فحاصــخه ثــع اســتشدليع عشــػة فقــتميع 
وكان أردشيخ قـج  (55)ا السعشىواستفاء أمػاليع ولسا بمغ ذلظ السخأة صالحت السثشى وأسمست فتدوجي

فمســا ســسع ىديســة ىخمــد عدــكخ  (56)أمــج ىخمــد بعــج وصــػل الكتــاب إليــو فأمــجه بقــارن بــغ قخيــانذ
 قــج فــخا فدــتعسميا وعشــج وصــػل الخبــخ إلــى السثشــى عدــكخ بــالقخب مــغ الســحار  بالســحار وكــان قبــاذ

ت السعخكـة بـيغ الصـخفيغ ودعـا قـارن إلـى السبـارزة فاسـتبق إليـو أوبعج وصػل خالج إلـى السثشـى وبـج
فدــبقو معقــل إليــو فرــخعو وانيــدم الفــخس وقتمــت مــشيع يػمئــح مقتمــة  (57)ومعقــل بــغ األعذــىخالــج 

الخبــخ أردشــيخ  ىوأتــ (58)( ولســا فــخخ خالــج مــغ )الثشــى، غــشع السدــمسيغ مــشيع مغــانع كثيــخة و عطيســة 
فــي أثــخ الجــير فخــخج األنــجرزغخ ســائخا مــغ  (63)( وأرســل بيســغ )جاذويــة (59)( زغــخ بعــث )األنــجر
وبحخكة سخيعة انحجر السدمسػن إلى وادي الفخات نحػ ذي قار وعبخ  (61)أتى كدكخ السجائغ حتى

وىشـــاك وضــــع خالـــج كسيشــــا لمفـــخس وقتــــل قائـــجىع األنــــجرزغخ نحـــػ الحيــــخة  (69)الفـــخات إلـــى الػلجــــة
 .  (60)قرػرىع فحاصخىع في

 ـ تسلم المثنى ق ادة الج ش3
وأن يأخـح نرـف  الذـام لسقاتمـة الـخوم ، ولسا ورد أمخ أبي بكخ إلى خالج بالحخكة إلـى أرض      

وذكخ الصبخي كتب أبػ بكخ إلى خالـج بـالخخوج فـي شـصخ  (64)الشاس ويدتخمف السثشى في  العخاق
التخحن نججا إال خمفت لو نجـجا فـرذا "الباقي السثشى بغ حارثة وقال : الشاس وأن يخمف عمى شصخ

اختالف السثشـى حـيغ اسـتأثخ خالـج بالرـحابة ... و  "كع فارددىع إلى العخاق وأنت معيعفتح هللا عمي
 هللا ال أقـيع إال عمـى إنفـاذ أمـخ أبـي بكـخ كمـو " السثشـى :وتخك لمسثشـى مـثميع مـغ أىـل القشاعـة فقـال

الشرــخ إال بيــع فــأني تعخيشــي  بعــس نرــف وبــار مــا أرجــػا فــي استرــحاب نرــف الرــحابة أو
ونـخ  فـي الـشز الدـابق تخسـخ  حتى رضـي (65)فمسا رأ  خالج بعج ما تمكأ عميو أعصاه مشيع" مشيع

)رضـي هللا عـشيع أجسعـيغ(.  ودع السثشـى خالـجا  وألصـحابو ()العقيجة عشج السثشـى وحبـو لمخسـػل
تخقــا قــال خالــج بــغ الػليــج حــيغ ســفخه مــغ العــخاق إلــى الذــام حتــى تخــػم الباديــة ولســا ن ليســا أن يف

 (66)" إلى سمصانظ غيخ مقرخ وال وأنأرجع رحسظ هللا"لمسثشى 
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 مهقعة بابل 
ضــغ الفــخس أن مكــان الكيــادة قــج خــال بخحيــل خالــج لكــغ السثشــى مــش مكــان الكيــادة بســا أدىــر      

ويـحكخ السـؤرخيغ :واسـتقام أمـخ الفـخس بعـج مدـيخة خالـج عمـى شـيخ بـخاز  (67)الفخس وأذىميع وأذليع
عذـخة ألـف فخـخج بغ أردشيخ بغ شيخيار فػجو إلى السثشى جشجا عطيسـا عمـييع ىخمـد جاذويـة فـي 

د نحـػه وكتـب إليـو كدــخ  السثشـى نحـػه عمـى مجشبتـو السعشـى ومدـعػد أخـػاه فأقـام بابـل وأقبـل ىخمـ
ج والخشـازيخ ولدــت أنـي قـج بعثـت إليـظ جشـجا مــغ وحـر أىـل فـارس أنسـاىع رعـاة الـججا"شـيخ بـخاز:

وخيــخ لشـا وكمــا إنســا أنـت احـج رجمــيغ إمـا بـاخ فــحلظ شـخ لـظ " :، فكتــب إليـو السثشـى "أقاتمـظ إال بيـع
كاذب فأعطع الكاذبيغ فزيحة عشج هللا وعشج الشاس السمػك وأما الحي يـجلشا عميـو الـخأي فـأنكع أنسـا 

، فجـدع الفـخس مـغ كتابـو  "اضصخرتع إلييع فالحسـج هلل الـحي رد كيـجكع إلـى رعـاة الـججاج والخشـازيخ
فيل يفخق بـيغ الرـفػف والتقى الجيذان عمى أشالل مختفعات بابل وكان يتقجم  جير ىخمد  (68)

والكخاديذ ويػقع الخعب فييع فأيقغ السثشى أن انتراره رىغ بالقزاء عمـى الفيـل فخـخج عمـى رأس 
شـاردىع السثشـى إلـى أبـػاب و  ا مشو مقتال ! فـانيدم الفـخسجساعة مغ الخجال وىاجسػا الفيل وأصابػ 

مػتـو عـاد االضـصخاب إلـى ! وبعـج ندول الرـاعقة فحـع فسـات   لسجائغ وندلت أنباء اليديسة بكدخ ا
فأراد السثشى انتياز ىحه الفخصة الدانحة فكتب إلى أبي بكخ بخبـخه بانترـاره ويدـتأذنو س بالد فار 

وانتطـخ السثشـى ورود الشجـجات إليـو إلكسـال  (69)في االستعانة بسغ ضيخت تػبتيع مغ أىـل الـخدة...
الذــام لــحلظ غــادر السثشــى إلــى  ومــا كــان أبــػ بكــخ ليســجه وجيــػش السدــمسيغ كميــا فــي فــتح العــخاق ،

السجيشة ليخبخ أبػ بكخ خبخ السدـمسيغ والفـخس ، وليدـتأذنو فـي االسـتعانة بسـغ ضيـخت تـػبتيع مـغ 
ومع ذلـظ أسـتقبمو الخميفـة وسـسع إليـو واقشـع  فخاش السػت ،فػجج أبا بكخ مخيزا عمى ، أىل الخدة 

سـسع يـا عسـخ مـا أقـػل لـظ ثـع أعسـل بـو أكان قج استخمفو فمسا جاء قال لـو بخأيو وقال:عمّي بعسخ و 
 . (73) "إني ألرجػ أن أمػت مغ يػمي ىحا فأن مت فال تسديغ حتى تشجب الشاس مع السثشى"

فمسا أصبح عسخ مغ الميمة التي مات بيا أبػ بكخ كان أول عسـل قـام بـو أن نـجب الشـاس مـع      
مـشيع أحـج إلـى فـارس وكانـت أثقـل وال يشتـجب  السثشى بت حارثة ثع نجب الشاس وىـػ يبـايعيع ثالثـا،

يــػم الخابــع الػجــػه عمــى السدــمسيغ واكخىــا إلــييع لذــجة ســمصانيع وشــػكتيع وقيــخىع األمــع فمســا كــان ال
أن الحجـاز لـيذ لكـع بـجار إال عمـى الشجعـة وال يقـػ  عميـو أىمـو إال "وقـال: نجب الشـاس إلـى العـخاق

ا وعــجكع هللا فــي الكتــاب أن يػرثكسػىــبــحلظ أيــغ السيــاجخون عــغ مػعــج هللا ســيخوا فــي أرض التــي 
عمى ديغ كمـو  هللا مطيـخ ديشـو، ومعـداه وناصـخه ومـػلى أىمـو مػاريـث األمـع أيـغ  فأنو قال: ليطيخ

وسـعج بـغ عبيـجة  (79)فكان أول مغ انتجب أبـػ عبيـجة بـغ مدـعػد الثقفـي  (71) بادة هللا الرالحػن"
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لشاس وييػن عميع أمخ فارس سثشى يذجع اوتتابع الشاس وتكمع ال (74)وسميا بغ قيذ (70)األنراري 
"يأييا الشـاس ال يعطسـغ عمـيكع ىـحا الػجـو فرنـا قـج تبحبحشـا ريـف فـارس وغمبشـاىع عمـى خيـخ ،فقال:

فتــػالى  (75)شــقى الدــػاد وشــاشخناىع ونمشــا مــشيع واجتــخأ مــغ قبمشــا عمــييع وليــا إن شــاء هللا مــا بعــج"
وقيـل لعسـخ أمـخ عمـييع رجـال مـغ الدـابقيغ  السصػعيغ حتى بمغـػا ألـف رجـل مـغ أىـل السجيشـة فقـا

مــغ السيــاجخيغ واألنرــار قــال: ال  هللا ال أفعــل إن هللا رفعكــع بدــبقكع وســخعتكع إلــى العــجو فـــرذا 
وأجـاب إلـى الـجعاء  هللا ال أؤمـخ  جبشتع وكخىتع المقاء فـأولى بالخياسـة مـشكع مـغ سـبق إلـى الـجفاع،

وأمخ عسخ السثشى  أن يعػد سخيعا إلى  (76)جة عمى الجيرعمييع إال أوليع انتجابا ... فأمخ أبا عبي
العخاق ويشتطخ ىشـاك إلـى أن يتقـجم عميـو رجالـو ،وأمـخه باسـتشفار مـغ حدـغ إسـالمو مـغ أىـل الـخدة 

سـميا بـغ عبـج قـيذ واألنرـاري وقـال لـو :لـػال  وبعـث مـع أبـػ عبيـج فدار السثشى حتى قـجم الحيـخة
وقـال لـو  ، وأوصى أبـػ عبيـجيرمح ليا إال الخجل السكيثعجمة فيظ لػليتظ ولكغ الحخب زبػن ال 

فأقبــل   (77)وأشــخكيع فــي األمــخ وال تجتيــج ســخعا حتــى تتبــيغ ():اســسع مــغ أصــحاب رســػل هللا
ــــج ال يســــخ بقــــػم مــــغ العــــخب إال رغــــبيع فــــي الجيــــاد والغشيســــة فرــــحبو خمــــق فمســــا صــــار  أبػعبي
 (83)كثيخ فميقـو فيـدم جسعـو وأسـخ مـشيع يتدتخ في جسع  (79)بمغو أن جابان األعجسي (78)بالعحيب

بعـــج السثشـــى بذـــيخ فمســـا وصـــل السثشـــى إلـــى الحيـــخة عمـــع أن الفـــخس شـــغمػا عـــغ  ووصـــل أبـــػ عبيـــج
السدـمسيغ أثشــاء غيبتـو بــاختالفيع عمــى العـخش مســا أد  إلـى نذــػب معــارك داخميـة بــيغ الصــامعيغ 

عمــى أثــارة الــخأي العــام ضــج  الــحي عســل يعاونيــا رســتع (81)بــػران بــالعخش حتــى أســتقخ السمــظ بيــج
فثــار أىــل الدــػاد  وأرســل دعاتــو إلثــارة أىــل الدــػاد ، وأرســل جشــجا لسرــادمة السثشــى ، السدــمسيغ،

 ونـدل خفـان، بالسدمسيغ لحلظ قخر السثشى أن يشدحب بجيذـو مـغ الحيـخة حتـى ال يـؤتى مـغ خمفـو 
تتــل الصخفــان ىشــاك قتــاال شــجيجا اقو  وبقػاتــ ســار (89)لســا عمــع أن الفــخس ندلــػا الشســارق ، و وأقــام فييــا 

السثشــى إلــى بــار  انتقــلو  ... (80)انيــدم الفــخس عمــى أثــخه أمــام السدــمسيغ ووقــع قائــجىع جابــان أســيخا
وكــان السدــمسػن مــا زالــػا عمــى تعبئــتيع وقــػتيع فــالتقػا بأعــجائيع فــي بــار وســسا وىدمــػىع  (84)وســسا

يــخب وصــجرت أوامــخ أبــي عبيـــجة ىديســة مشكــخة ولــع يجــج الجــاليشػس مــغ ترـــخف ســػ  الفــخار وال
بستابعة الفاريغ وتعقبيع وكان السثشى باعتباره صاحب التخصيا وقائج الخيل في مقجمة السصارديغ 

وجاء الفخس إلى السثشـى ػقف كسا كانت الديصخة أيام خالج فاحتمػا سػاد العخاق! وسيصخوا عمى الس
وكـان عمـى رأس ىــؤالء  (85)خ حـػبخوعخضـػا عميـو الصاعـة  وشمبـػا مشــو الحمـة عـغ بـار وسـسا ونيــ

 . (86)الحي صالحيسا عمى شيء معمػم  ز فبعث بيسا السثشى إلى أبي عبيجفخوخ  وفخونجا
 ـ مـهقـعـة الـجـسـر  4



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

 738 

أي العجـع أشـج عمـى "ولسا رجع الجاليشػس إلى رستع مشيدم ومـغ معـو مـغ جشـجه قـال: رسـتع       
ف بحي الحاجب)ألنـو كـان يعرـب حاجبـو بعرـابة بيسغ جاذوية السعخو  :قالػا "العخب فيسا تخون 

ليخفعيسا كبخا(...فػجيو ومعو فيمـة فأقبـل بيسـغ جاذويـة ومعـو درفـر كابيان)رايـة كدـخ (... فشـدل 
إمــا أن تعبـخوا إليشــا "وبعـث إليــو بيسـغ جاذويـة  (88)فشــدل السخوحـة وأقبــل أبـػ عبيـج (87)بقـذ الشـاشق

اس عــغ العبــػر ونيــاه ســميا أيزــا فمــا وتــخك الــخأي فشيــا الشــ "نــجعكع وكمــا أن تــجعػنا نعبــخ إلــيكع
"إنـظ تقـجم إلـى أرض السكـخ  قج قال لـو ()وكان عسخ (89)"ال يكػنػا أجخأ عمى السػت مشا"وقال: 

سـػا الخيـخ فجيمـػا فـانطخ وتشا تقجم عمى قج جخءوا عمى الذخ فعمسػه ، والخجيعة والخيانة والجبخية،
فـرن صـاحب الدـخ مـا ضـبصو متحرـغ ال يـؤتى مـغ  ! واخـدن لدـانظ وال تفذـيغ سـخككيف تكـػن 

مــغ غــجر الفــخس  عمــى أبــػ عبيــج ()وقــج صــجق عســخ (93)وجـو يكخىــو وكذا ضــيعو كــان بسزــيعة"
  (91)وخيانتيع 

أنظ لع تمق مثل ىحا الجسع وال مثل ىـحه العـجة ولسثـل مـا أتـػك بـو ":السثشى ألبي عبيج :وقال      
دلظ ىحا حتى نعبخ الفخات ونقصع الجدـخ وترـيخ الفـخات روعة ال تثبت ليا القمػب فارتحل مغ مش

إلـييع  فعبـخ أبـػ عبيـج مـع يدـسع مشـوف "بيشظ وبيشيع فتـخاىع فـان عبـخوا عميـظ فقـاتميع  واسـتعشت بـار
فمســا نطــخت الخيــػل إلــى  الــحي عقــجه بــيغ الفــخيقيغ وضــاقت األرض بأىميــا واقتتمــػا ، عمــى الجدــخ

شـيئا مشكـخا لـع تكـغ رأت مثمـو فجـع السدـمسػن إذا حسمـػا عمـييع  الفيمة والخيل عمييـا التجـافيف رأت
ــــػليع  فمــــع تقــــجم عمــــييع خيــــػليع وكذا حسمــــت الفــــخس عمــــى السدــــمسيغ بالفيمــــة والجالجــــل فخقــــت خي

والشــاس ثــع مذــػا إلــييع ثــع  األمــخ بالسدــمسيغ وتخجــل أبــػ عبيــج وكخاديدــيع ورمــػىع بالشذــاب واشــتجا
شــػا احتػ " إال دفعــتيع فشــاد  أبــػ عبيــجتحســل عمــى جساعــة صــافحػىع بالدــيػف فجعمــت الفيمــة ال 

واقبل عشيـا أىميـا ووثـب ىـػ عمـى الفيـل فقصـع بصشـو ووقـع عميـو الـحيغ عميـو  "الفيمة واقصعػا بصشيا
 اب الفيـل وأىـػ  الفيـل ألبـي عبيـجوفعل القػم مثل ذلظ فسا تخكػا فيال إال حصػا رحالو وقتمػا أصح
وقام عميو فمسا برخه الشاس تحت ، فزخبو أبػ عبيجة بالديف وخصو الفيل بيجه فػقع فػشئو الفيل 

 قاتـل الفيـل حتـى تشحـى عـغ أبـي عبيـجػاء الحي أمخه بعجه فمالفيل خذيت أنفذ بعزيع ثع أخحوا أل
كيـف أنفـذ مـغ ث ةوتتـابع سـبع خ الـحي بعـج أبـػ عبيـجفأخحه السدمسػن فـاحخزوه ثـع قتـل الفيـل األميـ

كميع يأخحون المػاء ويقاتل حتى يسػت ثع أخـحا المـػاء السثشـى فيـخب عشـو الشـاس فمسـا رأ  عبـج هللا 
يـا " :وخمفـاؤه ومـا يرـشع الشـاس بـادرىع إلـى الجدـخ فقصعـو وقـال مـا لقـي أبـػ عبيـج بغ مخثج الثقفـي

لــى الجدــخ وحــاز السذــخكػن السدــمسػن إ "أييــا الشــاس مػتــػا عمــى مامــات عميــو أمــخاؤكع أو تطفــخوا
فتػاثــب بعزــيع إلــى الجدــخ إلــى الفــخات فغــخق مــغ لــع يرــبخ وأســخعػا فــيسغ صــبخ وحســى السثشــى 
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أنا دونكع فاعبخوا عمى ىيشتكع)ميمكع( وال تجىذػا فانا لـغ ندايـل حتـى نـخاكع "وفخسانو الشاس وقال :
 .خ"نب ولتغخقػا نفػسكع فعبخوا الجدمغ ذلظ الجا

فجـاء العمـػج  فعقـج الجدـخ وعبـخ الشـاس وعبـخ السثشـى وحسـى  مغ عبخ نجـا: وناد  السثشى       
جانبو فمسا عبخ أرفس عشو أىل السجيشة وبقي السثشـى فـي قمـة وكـان قـج جـخح وأثبـت فيـو حمـق مـغ 

الميع أن كل "عسغ سار في البالد مغ ىديسة استحياء فاشتج عميو وقال:  ()خ عسخوأخب، درعو 
وىمـظ مـغ  "لػ كان انحاز إلى لكشت لـو فئـة ع هللا أبا عبيجفئة كل مدمع يخح مدمع في حل مشي أنا

السدمسيغ أربعة أالف بيغ قتيل وغخيق وىخب ألفان وبقي ثالثة أالف وقتـل مـغ الفـخس سـتة أالف 
وأراد بيسغ جاذوية العبػر خمف السدمسيغ فأتاه الخبخ باختالف الفخس وأنيـع ثـاروا بخسـتع ونفزـػا 

 عمى رستع وأىـل فـارس عمـى الفيـخزان فخجـع إلـى السـجائغيغ الفيمػج يع وبيشو وصاروا فخيقالحي بيش
( بعـــج اليخمـــػك بـــأربعيغ يـــػم  هللا م604وكانـــت ىـــحه الػاقعـــة فـــي شـــعبان مـــغ ســـشة ثـــالث عذـــخ)

فخقتيغ فخكب الفخس إلى السجائغ ولحق السثشى بغ حارثـة فـي نفـخ مـغ  ىأعمع...وأختمف الفخس عم
ولسـا بمـغ (99)ع فأسخىسا وأسخ معيسا بذخا كثيخا فزخب أعشـاقيعالسدمسيغ فعارضو أميخان مغ أمخائي

وقعة الجدخ نجب الشاس إلى السثشى فاجتسع كثيـخ مـشيع فـأمخىع بالتػجـو إلـى العـخاق وسـيخىع عسخ 
 .(90)إلى السثشى وكتب إلى أىل الخدة فمع يأتو أحج إال بعثو إلى السثشى 

 (94)ـ مــعــركــة الــبــهيــ 5
وكتـب عسـخ ج انحـاز بالسدـمسيغ إلـى ناحيـة ألـيذ وأخـح يـجعػ العـخب إلـى الجيـاد كان السثشـى قـ   

إلــى أىــل الــخدة يـجعػىع لمسذــاركة فــي القتــال فــي جبيـة العــخاق لشجــجة السثشــى بــغ  ()بـغ الخصــاب
أن يحذـج شاقـات األمـة جسيعيـا فـي ميـجان الجيـاد وبخاصـة خ ستصاع عسحارثة الذيباني وبحلظ ا
ا يتصمعــػن لمسذــاركة إخــػانيع فــي الحــخوب التحخيــخ وىكــحا أخــحت جبيــة أن جسيــع السختــجيغ كــانػ 

وتتابعت عمى السثشى اإلمجادات مغ السجيشة فحذج السثشى جير السدمسيغ  (95)العخاق تدتعيج قػتيا
فمسـا سـسع أمـخاء الفـخس بكثـخة جيـػش السثشـى التـي جسعـت إليـو مـغ السجيشـة ،وبعثـػا  (96)في البػيب

وفييــا التقــى  فتػافــػا ىــع وكيــاىع بسكــان يقــال لــو البػيــب يقــال لــو ميــخانإليــو جيذــا أخــخ مــع رجــل 
إمـا أن تعبـخوا إليشـا إمـا أن نعبــخ "السدـمسػن بجـير الفـخس بكيـادة ميـخان وبعـث إلــى السثشـى يقـػل: 

أال يعبـخوا بحـخا وال جدـخا إال بعـج  عيـج إلـييع ()وكـان عسـخ (97)"أنتع واأعبخ " فقال: السثشى "إليكع
سثشــى أصــحابو وكــان الػقــت رمزــان فــأمخىع بــأال فصــار ليقــػوا عمــى عــجوىع فــأفصخوا و بــأ ال ضفــخ

وخخج عمى فخسو الذـسػس وكـان ال يخكبيـا إال لقتـال وشـاف راكبـا بـيغ الرـفػف يحزـيع وييـدىع 
أني ألرجـػا ال يـؤتى العـخب مـغ قـبمكع  هللا مـا "راية ويقػل: بأحدغ ما فييع فكان يقف عمييع راية،
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ئــػا  ثـــع أنــي مكبـــخ ثالثــا فتيي"السثشــى :وقـــال . (98)"ء لشفدـــي إال يدــخني لعــامتكعيدــخني اليــػم شــي
ولكشــو مــا كــاد يكبــخ التكبيــخة األولــى حتــى أعجــل الفــخس السدــمسيغ وعــاجمػىع  "أحسمــػا مــع الخابعــة

أن "ي عجــل فأرســل السثشــى مــغ يقــػل ليــع:وشــجوا عمــييع فاختمــت بعــس صــفػف السدــمسيغ مــغ بشــ
فاعتـــجل بشـــػ عجـــل وىـــاجسػا مـــع " ل لكـــع  ال تفزـــحػا السدـــمسيغ اليـــػمويقـــػ األميـــخ يقـــخأكع الدـــالم 

السدــمسيغ القــػات الفارســية واشــتبظ الصخفــان فــي القتــال مخيــخ دام ســجاال ســاعات فمســا شــال القتــال 
يـأنذ إنـظ امـخؤ عخبـي وأن لـع تكـغ عمـى ديششـا فـرذا رأيتشـي "عسج السثشى إلى أنذ بغ ىالل فقال: 

فأجابو فحسل السثشى عمى ميخان حسمة  "معي وقال البغ الفيخ مثل ذلظحسمت عمى ميخان فحسل 
صــادقة حتــى دخــل ميسشتــو ورأ  الفــخس مــا حــجث فانــجفعػا لحسايــة قائــجىع وعشــجما انكذــف ال بــار 

واســتػلى عمــى فخســو ن رأ  السدــمسػن تخاجــع قمــب الفــخس وقتــل غــالم مــغ التغمبيــيغ نرــخاني ميــخا
الشيخ خػفا مغ التصػيق يخيجون الشجاة بأنفديع... وحخض السثشـى فدارع الفخس إلى التخاجع نحػا 

ثـــع ســـبق السثشـــى الفـــخس إلـــى الجدـــخ  (99)"عـــاداتكع فـــي أمثـــاليع انرـــخوا هللا يشرـــخكع" الجشـــجه قـــائ
فقصعو وبحلظ قصع خا رجعتيع الػحيج وكبجىع خدائخ تقجر بسائة ألف قتيل ولكغ السثشى تخك في 

يـا معذـخ السدـمسيغ ال يـخعكع مرـخع أخـي فـأن "جا فقـال السثشـى:عػد بغ حارثة شـييساحة أخاه مد
ويقــػل الصبــخي: ولســا إرتــث مدــعػد بــغ حارثــة الذــيباني يػمئــح وكــان  (133)"مرــخع خيــاركع ىكــحا

تكع رفعكـع يا معذخ بكـخ بـغ وائـل ارفعـػا رايـ"قال: ع مغ معو فخأ  ذلظصخع قبل اليديسة فتزعز
قـج "وقال السثشى بعـج السعخكـة  لسعخكة كثيخ مغ الذيجاءوتخك في ساحة ا "هللا ال ييػلشكع مرخعي

قتمت العخب والعجع في الجاىمية واإلسالم  هللا لسائة مغ العجـع فـي الجاىميـة كـانػا أشـج عمـي مـغ 
ألف مغ العخب ولسائة اليػم مغ العخب أشـج عمـي مـغ ألـف مـغ العجـع أن هللا أذىـب بأسـيع ووىـغ 

ســػاد وال قدــي فــا وال نبــال شــػال فــأنيع إذا أعجمــػا عشيــا أو كيــجىع فــال يــخوعشكع زىــاء تخونــو وال 
    .(131)"فقجوىا كالبيائع أيشسا وجيتسػىا اتجيت

جــير الفــخس وزيــادة خدــائخ السدــمسيغ خ عمــى الفــخس أد  إلــى إفشــاء الجدــ ىالسثشــان قصــع       
بقتي إيــاىع "لقــج عجــدت عجــدة وقــي هللا شــخىا بسدــافقــال مشكــخا صــشيعو معتخفــا بخصئــو ، بــاألرواح 

الجدخ حتى أحجتيع فرني غيخ عائج فال تعػدوا وال تقتجوا بي أييـا الشـاس فرنيـا كانـت مشـي زلـة ال 
وىكــحا بكــل بدــاشة يعتــخف القائــج السشترــخ  . جا إال مــغ ال يقــػ  عمــى االمتشــاع"يشبغــي إحــخاج أحــ

 .(139)بخصئو بعج الشرخ مباشخة في أول معخكة حاسسة في العخاق بيغ الفخس والسدمسيغ
إن خبخة السثشى بغ حارثة العدكخية والخوح السعشػية السثالية التي كـان يتستـع بيـا حالـة دون       

صـل السـجد مـغ السجيشـة جشي الفخس ثسخة انترارىع ىحا إذا استصاع أن يذـاغل الفـخس إلـى حـيغ و 
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فـي البػيـب  ليـػم الجدـخ عبـج هللا ألبجمـي  حيـث انزـع  إلـى السثشـي وتسكشـا مـغ الثـأر بكيادة جخيخ
الػقــت الــحي  فــيو  (130)ميــخان قائــجىع اتجــاه الســجائغ  بعــج أن قتــل  ػاواندــحب  الفــخس حيــث انكدــخ

 خسا السـتعادة العـخاق مـغ السدـمسيغويخسل البعػث كان الفخس يعجون جيذـا ضـ كان السثشى يغدو
ع يجــج خاصـة بعــج اجتسـاع كمســتيع عمـى تػليــة يددجـخ بــغ شـيخيار  فثــار أىـل الدــػاد بالسدـمسيغ فمــ

مشتطــــخا  (134)السثشــــى بــــجا مــــغ االندــــحاب ثانيــــة إلــــى تخــــػم شــــبو الجديــــخة العخبيــــة فشــــدل بــــحي قــــار
 . (135)()عسخ بغ الخصاب الخميفةاإلمجادات التي كان قج شمبيا مغ 

يخبخه باضصخاب أمػر الفـخس بجمـػس يددجـخ  إلى عسخ بغ الخصاب وكتب السثشى بغ حارثة     
رــغخ ســشو وكــان قــج جمــذ وعســخه  إحــج  وعذــخون ســشة فقــػي بــغ شــيخيار عمــى ســخيخ السمــظ وب

حيشئح شسع العخب في غدو الفخس فخخج عسخ وعدكخ ضاىخة السجيشة والشاس ال يعمسػن أيغ يخيـج 
وكانػا ال يتجاسخون عمى سؤالو عغ شيء حتى أن بعزيع سألو مخة عغ وقت الخحيل فدجـخه ولـع 

اســتعالمو مشــو اســتعانػا عميــو بعثســان بــغ  ليــع مــغوكــان البــج  يعمســو فكــانػا إذا أعزــل عمــييع أمــخ
 ()لعبـاس وكذا اشـتج األمـخ عمـييع ثمـثيع با عفان أو بعبـج الـخحسغ بـغ عـػف )رضـي هللا عشيسـا(
الرـالة جامعـة فـاجتسع  لـحي تخيـج فشـاد  عسـخفقال عثسان لعسخ يا أميـخ السـؤمشيغ مـا بمغـظ ومـا ا
غــدو الفــخس وىــػن عمــييع األمــخ فأجــابػا جسيعــا الشــاس إليــو فــاخبخىع الخبــخ ووعطيــع ونــجبيع إلــى 

بالصاعة ثع سألػه أن يديخ معيع بشفدو فقال أفعل ذلظ إال أن أىمـظ أو يجـيء رجـل رأيـا ىـػ خيـخ 
مــغ ىــحا ثــع بعــث إلــى الرــحاب الــخأي وأ يــان الرــحابة وعقالئيــع فأحزــخىع واستذــارىع فأشــاروا 

مـغ ورائـو يســجه بالسـجاد فــرن كـان فــتح  عميـو بـأن يكــيع ويبعـث رجــل مـغ كبـار الرــحابة ويكـػن ىــػ
 ىـحا الـخأي صـعج عسـخ فيػا السصمػب وكن ىمظ الخجل أرسل رجـل أخـخ فمسـا انعقـجا إجسـاعيع عمـى

يخيـج فمسـا  السشبخ وكانػا إذا أرادوا أن يكمسـػن كالمـا عامـا صـعج أحـجىع السشبـخ وخاشـب الشـاس بسـا
وأن ذوي ألمـــب والـــخأي مـــشكع قـــج  قال:أييـــا الشـــاس أنـــي كشـــت عازمــا الخـــخج معكـــع ()صــعج عســـخ

صخفػني عغ ىحا الخأي وأشاروا بأن أقيع وأبعث رجال مغ الرحابة يتػلى أمخ الحخب ثع استذارة 
 وكــان غائــب فــي بعــس األعســال فــيسغ يبعــث وفــي تمــظ الحــال وصــل كتــاب ســعج بــغ أبــي وقــاص

ي مــغ ذلـظ حدـغ الـخأوقـالػا إنــو ألسـج عاديـا ، ووافـق  فأشـاروا عمـى عسـخ بدعج)رضـي هللا عشيسـا(
العـخاق وسـمع الجـير إليـو فاستحزخه وواله حـخب   ()بي وقاصفي سعج بغ أ عسخ بغ الخصاب

وحـثيع عمـى الجيـاد وودعيـع  معيـع فخسـخ ثـع وعطيـع بالشاس وسـار عسـخ بـغ الخصـاب فدار سعج
ار وانرــخف إلــى السجيشــة وتػجــو ســعج يشتقــل فــي البخيــة التــي بــيغ الحجــاز والكػفــة ويدــتعمع األخبــ
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ورسل عسخ تأتيو وكتبو يذيخ عميو فييا  بالخأي بعـج الـخأي  ويسـجه بـالجشػد حتـى أسـتقخ رأيـو عمـى 
 .(137)وىي كانت باب مسمكة الفخس (136)قرج القادسية

 : وفاة المثنى ثامنا  
أما عغ حال السثشى فمع يصل انتطاره بحي قار شػيال لقجوم سعج بغ أبي وقاص الدىخي القائج     

العــخاق حتــى نغــخ جخحــُو الــحي أصــابو فــي معخكــة الجدــخ فســات شــييجا قبــل وصــػل العــام لجــير 
م( ولكشــو تــخك وصــية 605وذلــظ فــي ســشة أربــع عذــخ لميجــخة) (138)ســعج وجيذــو إلــى أرض العــخاق

"كتبـت إليـظ وأنـا ال خب الفخس ويحكخ فييا لدعج ويقػل:لدعج تعتبخ عرارة تجاربو وخبختو في الح
)صمى هللا عميـو إلو إال هللا وأن دمحم رسػل هللاأو أسمع فرني أشيج أن ال  أراني إال لسا بي فرن أىمظ

وأن الجشة مأو  الستقيغ وأن الشار مثػ  الكافخيغ وال أخال العجع إال سيجسعػن عمى حخبظ  وسمع(
فيـع القـػك بجسـع لـع يمقػنـا بسثمـو وقـج أرنـي هللا إن كـان قزـى بيشـظ وبيـشيع حخبـا أن تقـاتميع عمـى 

مغ بالدك عمى حج أرضيع فرن ضفختع فمكع ما وراءىع وكن كانـت األخـخ  وال أرىـا هللا  أدنى حجخ
ى أن يخيــج هللا لكـــع الكـــخة لمسدــمسيغ كشـــتع أعمــع بدـــبيمكع وأجـــخا عمــى أرضـــكع وانحـــدتع إلــى فئـــتكع إلـــ

فحســل ىــحه الػصــية إلــى ســعج السعشــى أخــػ السثشــى وســمسى زوج السثشــى فتــخحع ســعج ومــغ  ،عمــييع"
لسثشــى وجعــل السعشــى عمــى عسمــو وأوصــى بأىــل بيتــو خيــخا،ثع تــدوج ســعج ســمسى زوجــة معــو عمــى ا

لقــج كــان ســعج يتسشــى أن يعاونــو السثشــى فــي ميستــو الرــعبة ولكــغ األقــجار حخمتــو مــغ  (139)السثشــى
ذلـــظ وحخمـــت السثشـــى مـــغ االشـــتخاك فـــي القادســـية وعشـــجما حســـى الـــػشيذ واســـتكمب الســـػت عمـــى 

تجـج السثشـى يدـػس األجشـاد  اسسة ىتفت سـمسى بشـت حفرـة حـيغ لـعاألبصال في تمظ السعخكة الح
 (113)"فمصسيا سعج فقالت أغيخة وجبشا فحىبت مثال اليػملمخيل وامثشاه وال مثشى "قائمة 
 شــعــره: تاسعا  
وىي تجل عمى أن السثشى  ىحه نساذج مغ أشعار السثشى التي يتغشى فييا ببعس الفتػحات ،      

و ــ حتى شعخه ـــ لمجياد فيػ بحق فارس الذعخاء وشـاعخ الفخسـان ، ولعـل كخس كل شيء في حيات
 الكثيخ مغ شعخه ضاع فمع ترل إليشا إال بعس أشارة قال يحكخ الشسارق 

 غمبشا عمى خفان بيجا مذيحة               إلى الشخالت الدسخ فػق الشسارق   
 (111)فخات بالديػف البػارق بذاش  ال   وأنا لشخجػا أن تجػل خيػلشا                

 وقال يحكخ غدوة الخشافذ
 صبحشا بالخشافذ جسع بكخ                وحيا مغ قزاعة غيخ ميل  
 تبار  في الحػادث كل جيل   بفتيان الػغى مغ كل حي                  
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 (119)يل ـــــــــمغ التصػاف والذخ البخ  ندفشا سػقيع والخيل رود                   
 وقال السثشى : في إحج  معاركو      

 أال أبمغا شيخا وشيخ مياجخ             بأن سشمقاه عمى الحجثان   
  (110)فشحغ سممشا شيحة يػم بارق              إلى سخ دار تشتػ  ومكان   

 الخاتمة 
لرـحيحة يتزح مغ دراستشا أعسال السثشى العدكخية أنو كان يستمظ مػلبة إعصاء القـخارات ا      

الدخيعة وكان ذا إرادة قػية ثابتة يتحسل السدؤولية الكاممة في أخصخ الطخوف واألحػال كسـا فعـل 
في معخكة الجدخ لو نفدية ال تتبجل في حالتي الشرخ واليديسة يثـق بقػاتـو وتثـق قػاتـو بـو ثقـة ال 

سا يقػل عشو عسخ حجود ليا ويحبيع ويحبػنو حبا ال مديج عميو ذا شخرية قػية نافحة فيػا بحق ك
 لـو قابميـة بجنيـة فائقـة تعيشــو عمـى تحسـل أ بـاء القتـال ولـو مـاض ناصــع  بـغ الخصـاب)مؤمخ نفدـو(

وكــان شــجاعا إلــى أقرــى حــجود الذــجاعة مقــجاما إلــى أقرــى حــجود اإلقــجام فكــان دائســا أول مــغ 
مـييع فقـج إلسـالم وجـخأ السدـمسيغ عيياجع وأخخ مغ يشدحب وكان أول مغ اجتخأ عمى الفـخس بعـج ا

وعشــج تصبيــق مبــادب الحــخب عمــى أعســال السثشــى  (114)أبمــى فــي حــخوب العــخاق بــالء لــع يبمــو أحــج
العدـــــكخية يتزـــــح لشـــــا أنـــــو شبـــــق أىـــــع تمـــــظ السبـــــادب فقـــــج كـــــان يصبـــــق مبـــــجأ )اختيـــــار السقرـــــج 

قبـــل كـــل معخكـــة  ســـة وبـــجون كمـــل إلكســـال تحذـــيج قػاتـــووكدامتو(متذـــبعا بـــخوح )التعخض(يعســـل بي
بــيغ مختمــف تذــكيالت وصــشػف جيذــو ويعســل عمــى )إدامــة  صبــق مبــجأ )التعــاون(يخػضــيا كســا ي

 . معشػيات(قصعاتو قبل السعخكة وفي أثشائيا وبعجىا

 
 مشالهه 

                                                           

أبػ دمحم عمي بغ أحسج بغ سعج بغ حدم األنجلدي: جسيخة أنداب العخب، تحقيق عبج الدالم دمحم ىارون، ـ 1
 ؛  أبي الحدغ عمي بغ أبي الكخم دمحم بغ دمحم بغ عبج 094،ص1م(،ج1969مصبعة دار السعارف ،) القاىخة ، 

ُأسج الغابة في معخفة الرحابة  ثيخ الجدري:) السمقب بعد الجيغ( الكخيع بغ عبج الػاحج الذيباني السعخوف بابغ األ
الفجاء الحافظ ابغ  ؛ أبػ 55،ص  5ج بيخوت، ال ت()’كتاب العمسية ، تحقيق: عمي دمحم عػض ،مصبعة دار ال

)بيخوت، ،مصبعة دار بغ كثيخ9شاشخ، طاف ال: البجاية والشياية ،تحقيق ىيئة بأشخ كثيخ الجمذقي
 .49،ص7الت(ج

ذي قار: ماء لبكخ بغ وائل قخيب مغ الكػفة بيشيا وبيغ واسا وفي معخكة ذي قار انترف العخب مغ العجع ــ 9
ألول مخة في التاريخ ،)يشطخ :شياب الجيغ أبي عبج هللا ياقػت بغ عبج هلل الحسػي الخومي البغجادي : معجع 

 (.16، ص0ة دار إحياء التخاث العخبي )بيخوت، الت( جالبمجان ،مصبع
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 .95محسػد شيت خصاب : قادة فتح العخاق والجديخة ،مصبعة دار القمع ،) القاىخة ،ال ت( ،ص ــ 0
مغ بشي شيبان ىان  بغ مدعػد الذيباني الحي مشع حمقة الشعسان  مغ كدخ  ابخويد لسا كانت وديعة عشجه  ــ4

)يشطخ: عبج الخحسغ غ أبي ربيعة بغ ذىل بغ شيبان ...ىػ ىان  بغ مدعػد بغ عامخ بوكان سبب يػم ذي قار و 
 .030ص ، 9ج م(1979) بيخوت ، ،مؤسدة جسال لمصباعة والشذخبغ دمحم بغ خمجون: تاريخ بغ خمجون 

بعة عمي بغ بخىان الجيغ الحمبي الذافعي : الديخ الحمبية :إندان العيػن في سيخة األميغ السأمػن ، مصــ 5
 . 6ــ5ص  9م( ج  1969االستقامة )القاىخ،

 اني، مشذػرات السكتبة العرخي أحسج عبج الجػاد الجومي ، وحدغ صالح العاني: السثشى بغ حارثة الذيبــ 6
 . 8لبشان،ال ت( ، ص)
 .11ــ الجومي والعاني ، السخجع نفدو ، ص 7
بي: االستيعاب في معخفة األصحاب ،عادل ــ أبي عسخ بغ يػسف بغ عبج هللا بغ عبج البخ ألشسخي القخش8

 .55،ص 5، أبغ األثيخ: أسج الغابة،ج 710ص0م( ،ج،9339،دار اإلعالم )عسان ،1مخشج،ط
ــ أبي الحدغ عمي ابغ أبي الكخم بغ األثيخ الجدري:  الكامل في التاريخ ، تحقيق الذيخ عبج الػىاب 9

 .173، ص9،ج ىـ(1049،مصبعة السشيخة )السجيشة السشػرة،1الشجار،ط
 .11ــ الجومي والعاني، السخجع الدابق ، ص13
 .13الجومي والعاني  السخجع  نفدو، ص ــ 11
ــ ىشاك رواية تقػل أنيع كان شعارىع في السعخكة كان )يا دمحم يا مشرػر( فتعبيخ وبي نرخوا أي نرخوا 19

 .6،ص9بحكخىع أسسي  يشطخ الحمبي: السرجر الدابق ،ج
: ممظ بعج خمع أبيو ىخمد مغ العخش وتػلى ممظ فارس وسار مغ أذربيجان إلى السجائغ  ــ كدخ  ابخويد10

ودخل اإليػان واجتسع إليو العطساء فقام فييع خصيبا ،يشطخ أبي حشيفة أحسج بغ داود الجيشػري: األخبار الصػال 
 .84م( ،ص1963،دار إحياء الكتب العخبية )القاىخة،1،تحقيق عبج السشعع عامخ،ط

ـ مغ أسساء ىحه األيام ،يػم قخاقخ ويع الحشػ حشػ ذي قار ويػم حشػ القخاقخ ويػم الجبيات ويػم ذي قار ـ14
العجخم ويػم الغج وان يػم البصحاء )بصحاء ذي قار (وكميغ حػل ذي قار ، يشطخ جػاد العمي: السفرل مغ 

 .93ص ،4م(ج 1978، مصبعة دار القمع )بيخوت 9التاريخ العخب قبل اإلسالم ، ط 
ــ احسج بغ أبي يعقػب بغ جعفخ بغ وىب: تاريخ  اليعقػبي،تحقيق الديج دمحم صادق أل بحخ العمػم ،دار 15

 .968ــ967، ص9؛ابغ خمجون: السرجر الدابق، ج  191،ص9م(ج1963بيخوت،)بيخوت،
 . 8ــ الجومي والعاني:  السخجع الدابق ص16
 .6،ص 9ــ الحمبي: السرجر الدابق ، ج 17
 .9الجومي والعاني:  السخجع  الدابق  صــ 18
؛ وعسخان بغ مخة : ىػ أشيخ زعساء بشي شيبان،وكان مػضع فخخىع بصػلة 13ـ9ــ الجومي والعاني: السخجع الدابق،ص19

في الجاىمية ،وساد في  سادة"الذاعخ السذيػر قال في عسخان : وبدالة،وعمػ مكانو،ورفعة مشدلة،حتى أن أعذى ىسحان
 ان السثشى يجيغ لخالو ىحا بالفزل ، ويخ  فيو رجل حخب يحتح  ، وصاحب بصػلة يقتج  بو.وك "اإلسالم
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 .6م(،ص1983ـ عبج الحسيج العمػجي: أبصالشا يتحجثػن السثشى بغ حارثة الذيباني،مصبعة السكتبة الػششية)بغجاد 93
 . 55؛ابغ األثيخ:أسج الغابة،ص710أبغ عبج البخ:السرجر الدابق،صــ 91
فخوق بغ عسخو: اسسو الشعسان بغ عسخو األصع بغ قيذ بغ عامخ بغ عسخو بغ أبي ربيعة بغ ذىل بغ مــ 99

 .038شيبان ،مغ فخسان بكخ وسادتيع،يشطخ: بغ حدم األنجلدي: السرجر الدابق،ص
 .151القخان الكخيع: سػرة األنعام، أية ــ 90
 .93القخان الكخيع: سػرة الشحل،أية ،ــ 94
؛  أبغ سيج الشاس، عيػن األثخ في فشػن السغازي والذسائل والديخ 6ــ4، ص9سرجر الدابق، جالحمبي: الــ 95

 .193ـ 188،ص1(ج1983،دار األفاق الججيج )بيخوت  9،لجشة أحياء التخاث العخبي ، ط
 . 96خصاب ،السخجع الدابق،صــ 96
 .97خصاب: السخجع الدابق ،صــ  97
يا،وىي مجيشة بالبحخيغ وقربتيا وأعطع مجنيا ،فعيل مغ قصيف وىػ قصع القصيف : بفتح أوليا وكدخ ثانيــ 98

 .087،ص4العشب ونحػه،كل شيء يقصفو عغ شيء فقج قصعو ،يشطخ: الحسػي:السرجر الدابق ،ج
 .990،ص 9(،ج1979عمي إبخاليع حدغ: التاريخ اإلسالمي العام ،مصبعة الدشة السحسجية )القاىخة ،ــ 99
، دار السعارف 4: عرخ الخمفاء الخاشجون التاريخ الجيشي والدياسي والحزاري، طعبج الحسيج بخيتــ 03

 .85)القاىخة،ال ت( ، ص
 .91الجومي والعاني: السخجع الدابق ،صــ 01
ىجخ: وىي قاعجة البحخيغ وقيل ناحية البحخيغ وىػ الرػاب بيشيا وبيغ اليسامة عذخة أيام أما البرخة ــ 09

 .090،ص5الحسػي: السرجر الدابق جفخسدة عذخ يػما ،يشطخ: 
سشة تدع مغ اليجخة فمسا ر ه ()قيذ بغ عاصع ألسشقخي: قيذ بغ سشان بغ خالج ألسشقخي مغ تسيع ،وفج عمى الشبيــ 00
؛ وشياب الجيغ  613صحابي مذيػر بالحمع،يشطخ بغ عبج البخ: السرجر الدابق،ص"ىحا سيج أىل الػبخ"قال:()الشبي

 .  509( ص1999)الم، ،دار بغ حدم1عمي بغ حجخ العدقالني: تقخيب التيحيب،دمحم عػني،طأبي الفزل احسج بغ 
،دار الكتب 9أبي الحدغ أحسج بغ يحيى بغ جابخ البالذري: فتػح البمجان،تحقيق رضػان دمحم رضػان ،ط ــ04

أبػ بكخ الرجيق )وقج ذكخ :ثع وفج إلى  55؛ ابغ األثيخ: أسج الغابة ، ص949،ص9العمسية )بيخوت ،ال ت (ج
فقال أبعثشي عمى قػمي أقاتل بيع أىل فارس وأكفيظ أىل ناحيتي مغ العجو ففعل وأقام السثشى يغيخ عمى الدػاد( 

؛ ىاشع يحيى السالح: الػسيا في الديخة الشبػية والخالفة الخاشجة 019ـ018يشطخ : العمي: السخجع الدابق،ص
 . 050( ص9335،مصبعة دار بغ األثيخ)مػصل،

 .9،ج079الحسػي: السرجر الدابق، ص خفان: بالكدخ و خخه نػن مػضع قخب الكػفة يدمكو الحاج أحيانا ،يشطخــ 05
أبي الخبيع سميسان بغ مػسى بغ سالع الحسيخي الكالعي األنجلدي: االكتفاء بسا تزسشتو مغ مغازي رسػل ــ 06

 9( ج9333،دار الكتب العمسية )بيخوت،1قادر عصا،طهللا)صمى هللا عميو وسمع(والثالثة الخمفاء،تحقيق دمحم عبج ال
 .019؛العمي: السخجع الدابق ،ص949؛ البالذري: السرجر الدابق: ص 071، ص
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محعػر بغ عجي ألعجمي: مغ بشي عجل أردة أن يأمخه أبػ بكخ عمى قتال الفخس لكغ أبػ بكخ أمخه ــ 07 
لسثشى في إمارتو وقج وصل مرخ ،يشطخ: الصبخي: باالنزسام إلى خالج والسديخ إلى الذام بعج ذلظ وأقخ ا

 .045،ص0،السرجر الدابق،ج
 . 949البالذري: السرجر الدابق ،صــ 08
اليسامة: وىي معجودة مغ نجج وقاعجتيا حجخ وتدسى اليسامة جػا ، وكان اسسيا قجيسا جػا فدسيت يسامة ــ 09

 .449،ص5،يشطخ: الحسػي: السرجر الدابق،جباليسامة بشت سيع بغ شدع وبيشيا وبيغ البحخيغ عذخة أيام 
ىػ  ياض بغ غشيع بغ زىخ بغ أبي شجاد بغ أبي ربيعة بغ ىالل بغ أىيب بغ شيو بغ الحارث بغ فيخ ــ 43

أسمع قجيسا فبل الحجيبية  مع الخسػل هللا)صمى هللا عميو وسمع(وكان رجل صالحا سسحا،يشطخ: دمحم بغ سعج بغ 
 .998،ص 7(ج1958الكبخ  ،دار بيخوت لمصباعة)بيخوت، مشبع بغ البرخي:  الصبقات 

ـ السريخ:بزع السيع وفتح الراد السيسمة وياء مذجدة وخاء معجسة وىي بيغ حػران والقمت وكانت بيا وقعة ـ41
 .144،ص5ىائمة لخالج بغ الػليج عمى بشي تغمب،يشطخ: الحسػي: السرجر الدابق ج

 . 046،ص0الصبخي: السرجر الدابق ،جــ 49
القعقاع بغ عسخ التسيسي: صحابي شيج وفاة الشبي)صمى هللا عميو وسمع(ولو دور كبيخ في فتػح العخاق، ــ 40
 .691يشطخ:   بغ عبج البخ: السرجر الدابق،صى

 .969،ص9ابغ األثيخ: الكامل في التاريخ ،جــ 44
 .99خصاب :السخجع الدابق ،صــ 45
بغ عبج هللا بغ سعج بغ الحذخج الصائي )أبػ شخيف( صحابي  عجي بغ حاتع الصائي :ىػ عجي بغ حاتعــ 46

م(، ورو  عغ الشبي )صمى 677ىـ/58مذيػر ثبت في الخدة وحزخ فتػح العخاق والذام وحخوب عمي مات سشة)
هللا عميو وسمع(أحاديث كثيخة  كسا كان جػاد شخيفا في قػمو معطسا عشجىع وعشج غيخىع وكان رسػل هللا يكخمو إذا 

يو ،وىػ أحج بشي ثعمبة ويكشى أبا شخيف ندل الكػفة وأبتشى بيا دارا في شي ولع يدل مع عمي بغ أبي دخل عم
شالب شيج معو الجسل وصفيغ وفقعت عيشو يػم الجسل ومات زمغ السختار الثقفي، يشطخ: أبغ األثيخ: أسج 

 .99،ص6؛ بغ سعج: السرجر الدابق،ج 7،ص4الغابة ،ج
يجيع بغ عسخو بغ تسيع كانت عشجىا وقعة الحفيخة وىي عمى بعج خسدة أيام مغ البرخة الحفيخة :ماء لبشي الــ 47

 .977،ص9،يشطخ: الحسػي: السرجر الدابق ،ج
 .79،ص9؛ بغ خمجون: السرجر الدابق،ج048،ص0الصبخي: السرجر الدابق،جــ 48
ل هللا)صمى هللا عميو وسمع(  شيخ  بغ كدخ  :تػلى بعج أبيو كدخ  ابخويد في الدشة التي تػفي فييا رسػ ــ 49

 .113وقتل جسيع أخػتو وممكو ثسانية أشيخ ، يشطخ: الجيشػري: السرجر الدابق ،ص
 . 949ـ 948، ص0الصبخي: السرجر الدابق ، جــ 53
 . 044، ص6ابغ كثيخ:  السرجر الدابق ، جــ 51
مػك فارس حدما ورأيا وعقال وأدبا وأقام بيا السجائغ:بالفتح جسع السجيشة بشيا أنػ شخوان بغ قباذ وكان أجل الســ 59

 .74،ص5ىػ ومغ بعجه مغ السمػك ساسان حتى فتحيا السدمسػن ،يشطخ الحسػي: السرجر الدابق، ج
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السحار: في ميدان بيغ البرخة و واسا وىي قربة ميدان بيشيا وبيغ البرخة أربعة أيام ، يشطخ الحسػي: ــ 50
 .88، ص5السرجر نفدو  ج

 السخأة : تدسية أشمقيا السدمسػن عمى الحرغ لػجػد السخأة فيو ووجػد نيخ بيحا االسع .حرغ ــ 54
 .960،ص9؛ ابغ األثيخ:الكامل في التاريخ،ج053؛ ص0الصبخي: السرجر الدابق،جــ 55
ـ قارن بغ قخيانذ : قائج السجد الحي أرسمو شيخ  إلى ىخمد وعدكخ بالسحار وكان مغ أشخاف فارس وقتل في ـ56
 .051، ص0جاية السعخكة ،يشطخ:  الصبخي: السرجر الدابق ،ج ب

معقل بغ األعذى: أبيس الخكبان الحي سبق خالج وقتل قائج الفخس في السحار ،يشطخ: الصبخي: السرجر  ــ 57
 .051،ص0نفدو ،ج

خ: الحسػي: الثشى: مػضع قخب لبرخة تجسع بو بشػ تغمب وبشػ بجيخ لحخب خالج بغ الػليج فأوقع بيع ، يشطــ 58
 . 86، ص9السرجر الدابق ج

األنجرزغخ فارس مغ مػلجي الدػاد ولع يكغ مسغ ولج في السجائغ ونذأ بيا وكان قبل ذلظ عمى فخج خخاسان ــ 59
 .050، ص0، يشطخ الصبخي: السرجر الدابق ، ج 

دغ ساحخ، يشطخ:   بيسغ جاذوية : أصمو جاذو ـ وية ححفت مشيا الػاو واعجست الجال فرارت جاذوية أحــ 63
 .   064، ص 9ابغ األثيخ: الكامل في التاريخ ، ج
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