
   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

      الشام     فتوح
الواقدي الواقدي عمر بن عبدالله أبو

وذكر الشام تواريخ ذكر في الكتب أهم من الكتاب يعد
الول الجزء في بدأ جزأين من الكتاب ويتكون معاركها

الثاني الجزء وفي ، المعارك وذكر للجند وصية بذكر
.الشام بلدا في تمت التي الفتوحات ذكر

 الول الجزء

 الرحيم الرحمن الله بسم

 ].1:  [الفتح}    مبينا     فتحا     لك     فتحنا     إنا  {

والصلة العالمين رب لله الحمد الجند إقبال 
 .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد سإيدنا على والسلم

أبو : حدثنيآمين تعالى الله رحمه الواقدي المام قال
بن محمد بن نوفل بن سإفيان بن الحسن بن بكر

وأبو النصاري الله عبد بن ومحمد التيمي إبراهيم
وإسإماعيل الحسن أبي بن ومالك هشام مولى سإعيد
حدث كل النجار بني من عوف بن ومازن الزبير مولى

توفي لما : إنهجميًعا قالوا كان بما الشام فتوح عن
أبو بعده واسإتخلف وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

مسيلمة خلفته في قتل عنه الله رضي الصديق بكر
وأهل حنيفة بني وقاتل النبوة اداعى الذي الكذاب

الشام إلى جيشه يبعث أن فعزم العرب وأطاعته الرداة
الله رسإول أصحاب فجمع الروم لقتال وجهه وصرف

ًبا فيهم وقام المسجد في وسإلم عليه الله صلى خطي
الله رحمكم الناس أيها : ياوقال وجل عز الله فحمد
أمة من وجعلكم بالسإلم فضلكم الله أن اعلموا تعالى
ًنا وزاداكم والسلم الصلة عليه محمد ًنا إيما ويقي

ًنا نصًرا ونصركم لكم كملت اليوم فيكم وقال مبي
ثم العلم الملك طاعة إلى فليبادار والصدام الجهادا

بأموالكم     وجاهدوا     وثقاًل     خفافا     انفروا  {: كتب
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بعث ثم ] الية41: . [التوبة}    الله     سإبيل     في     وأنفسكم
وكان وقدومهم جوابهم ينتظر وأقام إليهم الكتب
خادام مالك بن أنس اليمن إلى بالكتب بعثه الذي

اليام مرت : فماقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
أهل بقدوم يبشره عنه الله رضي أنس قدم حتى

ما الله على وحقك الله رسإول خليفة : ياوقال اليمن
ورسإوله الله طاعة إلى وبادار إل أحد على كتابك قرأت

والزردا والعديد العددا في تجهزوا وقد داعوتك وأجاب
مبشًرا الله رسإول خليفة يا إليك أقبلت وقد النضيد
ًثا أجابوك وقد رجال وأي الرجال بقدوم وهم غبًرا شع
بالفراري إليك سإاروا وقد وشجعانها اليمن أبطال

أشرفوا وقد بهم وكأنك والطفال والنساء والموال
 .لقائهم إلى فتأهب إليك ووصلوا عليك

عظيًما سإروًرا بقوله عنه الله رضي بكر أبو : فسرقال
إلى أقبلوا الغد من كان إذا حتى ذلك يومه وأقام

لهل القوم غبرة لحت وقد عنه الله رضي الصديق
 .المدينة

المدينة أهل من المسلمون فركب : فأخبروهقال
العلم ونشروا وعلهم زينتهم وأظهروا وغيرهم

قليل إل كان فما المحمدية اللوية ورفعوا السإلمية
قوم بعًضا بعضها يتلو والمواكب الكتائب أشرفت حتى
قبيلة أول فكان قبيلة أثر في وقبيلة قوم أثر في

الداوداية بالدروع وهم حمير اليمن قبائل من ظهرت
الكلع ذو وأمامهم الهندية والسيوف العاداية والبيض

 .عنه الله رضي الحميري

يعرفه أن أحب عنه الله رضي الصديق من قرب فلما
: أتتكويقول ينشد وجعل بالسلم وأشار وقومه بمكانه
بالرتب والعالون السوابق أهل والولد بالهلين حمير
ًدا الكماة يرداوا عمالقة شوس غطارفة أسإد في غ

وذو همتنا والضرب عاداتنا الحرب بالقضب الحرب
كل داون لي دامشق والنسب الهل في داعا الكلع
:قال العطب إلى سإأهويهم وسإاكنيها أجمعهم الناس

ثم قوله من عنه الله رضي الصديق بكر أبو فتبسم
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الحسن أبا : ياعنه الله رضي طالب أبي بن لعلي قال
:يقول وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإمعت أما
فأبشر أولداها تحمل نساؤها ومعها حمير أقبلت (إذا

 ).أجمعين الشرك أهل على الله بنصر

الله رسإول من سإمعته وأنا : صدقتعلي المام فقال
:عنه الله رضي أنس قال وسإلم عليه الله صلى

بعدها من وأقبلت وأموالها بكتائبها حمير وسإارت
الدقاق والرماح العتاق الخيل أهل مذحج كتائب

الله رضي المراداي هبيرة بن قيس سإيدهم وأمامهم
:يقول جعل الله رضي الصديق إلى وصل فلما عنه

ذوو سإراًعا منا كتائب : أتتكالرسإول طه على صلوا
الله رضي بكر أبو : فجزاهقال مرادا من أعني التيجان

قبائل بعده من وتقدمت ومواليه بكتائبه وتقدم عنه
عنه الله رضي الطائي مسعد بن حارث يقدمها طيئ
رضي بكر أبو عليه فأقسم يزجل أن هم وصل فلما
فصافحه منه فدنا تفعل ل أن تعالى بالله عنه الله

يقدمها كثيرة جموع في الزدا وأقبلت عليه وسإلم
من جاءت ثم عنه الله رضي الدوسإي عمرو بن جندب
مسروق بن ميسرة المير يقدمهم عبس بنو بعدهم

كنانة بنو بعدهم من وأقبلت عنه الله رضي العبسي
اليمن قبائل وتتابعت الكناني أسإلم بن غيشم يقدمهم

نظر فلما وأموالهم نساؤهم ومعهم بعًضا بعضها يتلو
وشكر بذلك سإر نصرتهم إلى عنه الله رضي بكر أبو

قبيلة كل المدينة حول القوم وأنزل تعالى الله
من المقام بهم فأضر واسإتمروا صاحبتها عن متفرقة

أكابرهم فاجتمع الرض وجدوبة الخيل وعلف الزادا قلة
رسإول خليفة : ياوقالوا عنه الله رضي الصديق عند
الجهادا في رغبة ولك لله فأسإرعنا بأمر أمرتنا إنك الله
أضر قد والمقام أهبتنا من وفرغنا جيشنا تكامل وقد
عيش ول حافر ول جيش بلد ليست بلدك لن بنا

عليه عزمت فيما بدلت قد كنت فإن نازل والعسكر
بذلك وخاطبوه الجميع وأقبل بلدنا إلى بالرجوع فأمرنا

: ياعنه الله رضي بكر أبو قال كلمهم من فرغوا فلما
 .غيرهم من حضر ومن اليمن أهل
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تكاملكم أردانا وإنما الضرار لكم أريد ما والله أما
الله بركة على فاعزم أحد ورائنا من يبق لم : إنهقالوا
 .تعالى

: لقدتعالى الله رحمه المؤلف قال بكر أبي وصية
من قام عنه الله رضي الصديق بكر أبا أن بلغني
الصحاب من جماعة وحوله قدميه على يمشي سإاعته
أجمعين عنهم الله رضي وعلي وعثمان عمر منهم

الناس في النداء ووقع المدينة ظاهر إلى وخرجوا
الجبال وأجابتهم لخروجهم فرًحا بأجمعهم وكبروا

أشرف حتى داابته على بكر أبو وعل أصواتهم لدوي
وجهه فتهلل الرض ملئوا قد إليهم فنظر الجيش على

تسلمهم ول وأيدهم الصبر عليهم أنزل : اللهموقال
: [البقرة}    قدير     شيء     كل     على     الله     إن  { عدوهم إلى
سإفيان أبي بن يزيد بكر أبو داعاه من أول ]. وكان20

الناس سإائر من فارس ألف على وأمره راية له وعقد
ربيعة له يقال لؤي بن عامر بني من رجًل بعده وداعا

له فعقد الحجاز في مشهوًرا فارسًإا وكان عامر بن
يزيد على بكر أبو أقبل ثم فارس ألف على وأمره راية
ذوي من عامر بن ربيعة : هذاله وقال سإفيان أبي بن

إليك ضممته وقد صولته علمت قد والمفاخر العلى
أمرك في وشاوره مقدمتك في فاجعله عليه وأمرتك

 .تخالفه ول

ًبايزيد فقال  .وكرامة : ح

الجند واجتمع السلح لبس إلى الفرسإان وأسإرعت
وأقبل عامر بن وربيعه سإفيان أبي بن يزيد وركب

مع يمشي فأقبل عنه الله رضي بكر أبي إلى بقومهما
 .القوم

الله غضب من الناجي الله رسإول خليفة : يايزيد فقال
تمشي وأنت خيولنا ظهور على نكن ل عنه رضيت من

 .ننزل أن وإما تركب أن فإما
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أن إلى وسإار بنازلين أنتم وما براكب أنا : مافقال
يزيد إليه فتقدم هناك فوقف الودااع ثنية إلى وصل
فل سإرت : إذافقال أوصنا الله رسإول خليفة : يافقال
ول مسيرك في أصحابك على ول نفسك على تضيق
في وشاورهم أصحابك على ول قومك على تغضب
فإنه والجور الظلم عنك وباعد العمل واسإتعمل المر

لقيتم وإذا عدوهم على نصروا ول ظلموا قوم أفلح ل
إل     دابره     يومئذ     يولهم     ومن  { الدابار تولوهم فل القوم

من     بغضب     باء     فقد     فئة     إلى     متحيًزا     أو     لقتال     متحرًفا
]. وإذا16 [النفال: }    المصير     وبئس     جهنم     ومأواه     الله

ًدا تقتلوا فل عدوكم على نصرتم امرأة ول شيًخا ول ول
ول المأكول بهيمة إل بهيمة تعقروا ول طفًل ول

وسإتمرون صالحتم إذا تنقضوا ول عاهدتم إذا تغدروا
ًنا الصوامع في قوم على ترقبوا أنهم يزعمون رهبا
وسإتجدون صوامعهم تهدموا ول فدعوهم الله في

قد الصلبان وعبدة الشيطان حزب من آخرين قوًما
العظام مناحيض كأنها حتى رؤوسإهم أوسإاط حلقوا

يعطوا أو السإلم إلى يرجعوا حتى بسيوفكم فاعلوهم
ثم الله اسإتوداعتكم وقد صاغرون وهم يد عن الجزية
عامر : ياوقال عامر بن ربيعة وصافح وصافحه عانقه
آمالكم الله بلغكم الصفر بني على شجاعتك أظهر
 .ولكم لنا وغفر

بمن عنه الله رضي بكر أبو ورجع القوم : وسإارقال
فقال السير في القوم : فجدقال المدينة إلى معه

بكر أبو أمرك وقد يزيد يا السير هذا : ماعامر بن ربيعة
أبا إن عامر : يايزيد فقال سإيرك في بالناس ترفق أن

الجيوش ويرسإل العقودا سإيعقد عنه الله رضي بكر
فتًحا نفتح أن فلعلنا الشام إلى الناس أسإبق أن فأردات

: رضاءخصال ثلث بذلك فيجتمع بنا الناس تلحق قبل
 .نأخذها وغنيمة خليفتنا ورضاء وجل عز الله

بالله إل قوة ول حول ول الن : فسرربيعة فقال
 .العظيم العلي
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ليخرجوا القرى واداي على السير في القوم : فأخذقال
 .دامشق إلى الجابية على ثم تبوك على

عرب من قوم من هرقل للملك الخبر : واتصلقال
الملك عند صح فلما المدينة في كانوا المتنصرة اليمن

بني : يالهم وقال عسكره في بطارقته جمع ذلك
كنتم ولقد النهزام على عزمت قد داولتكم إن الصفر
الصلة وتقيمون المنكر عن وتنهون بالمعروف تأمرون

والجدادا الباء بها أمركم التي الزكاة وتؤثرون
أمركم التي الله حدودا وتقيمون والرهبان والقسس

ملوك من ملك قصدكم ما أنكم جرم ل النجيل في بها
ولقد وقهرتموه إل الشام على ونازعكم الوشاة
أعقابهم على فانكسروا فارس بجنودا كسرى قصدكم

إليكم بعث وقد وجرتم فظلمتم وغيرتم بدلتم قد والن
وقد عندنا منهم أضعف المم في يكن لم قوًما ربكم

وبعثهم بلدانا إلى بهم وأتى إلينا الجوع شدة رمتهم
من ويخرجونا أيدينا من ملكنا ليأخذوا نبيهم صاحب

 .طرسإيسه من سإمعه بالذي حدثهم إنه ثم بلدانا

إلى ونصل مراداهم عن نرداهم الملك : أيهافقالوا
مقالتهم سإمع : فلماقال كعبتهم ونخرب مدينتهم

أشجع من آلف ثمانية منهم جردا اغتياظهم وتبين
وهم بطارقتهم من خمسة عليهم وأمر فرسإانهم
بن ولوقا شرطته وصاحب جرجيس وأخوه البطاليق

الخمس هذه وكانت غزة صاحب حنا بن وصليب سإمعان
ثم والبراعة الشجاعة في المثل بهم يضرب البطارقة

صلة المة عليهم وصلت زينتهم وأظهروا تدرعوا
 .النصر

وبخروهم الحق على منا كان من انصر : اللهمفقالوا
العموداية ماء من عليهم رشوا ثم الكنائس ببخور

المتنصرة العرب وأمامهم وسإاروا الملك ووداعوا
 .الطريق على يدلونهم

 .الحصين بن ياسإر عن رفاعة : حدثنيقال
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بن يزيد كان تبوك إلى وصل من أول أن : بلغنيقال
المسلمين من معهما ومن عامر بن وربيعة سإفيان

اليوم في كان فلما أيام بثلثة الروم وصول قبل
إذ الشام إلى بالرحيل هموا قد والمسلمون الرابع
على أخذوا المسلمون رآه فلما الروم جيش أقبل

يزيد وأقبل اللف بأصحابه ربيعة وكمن أنفسهم
 .تعالى الله وذكر ووعظهم اللف بأصحابه

وأيدكم النصر وعدكم الله أن : اعلموالهم وقال
من     كم  {: العزيز كتابه في تعالى الله وقال بالملئكة

مع     والله     الله     بإذن     كثيرة     فئة     غلبت     قليلة     فئة
عليه الله صلى قال ]. وقد249:  [البقرة}    الصابرين

جند أول ). وأنتمالسيوف ظلل تحت (الجنة :وسإلم
بجنودا فكأنكم الصفر بني لقتال وتوجه الشام داخل

الله وانصروا فيكم العدو تطمعوا أن وإياكم الشام
قد الروم بطلئع وإذا الناس يعظ يزيد فبينما ينصركم

العرب قلة رأوا فلما ظهرت قد وجيوشها أقبلت
فبربر أحد وراءهم ليس أنه وظنوا فيهم طمعوا
أخذ يريد من داونكم وقالوا بالرومية بعض على بعضهم
حملوا ثم ينصركم فإنه بالصليب واسإتنصروا بلداكم

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب وتلقاهم
بينهم القتال وداار داانية غير وقلوب عالية بهمم

إذ قبضتهم في أنهم وظنوا عليهم الروم وتكاثرت
وقد بالكمين عنه الله رضي عامر بن ربيعة عليهم خرج

النذير البشير على والصلة والتكبير بالتهليل أعلنوا
من الروم عاينت فلما صاداقة حملة الروم على وحملوا

قلوبهم في الرعب الله وألقى أنكسروا عليهم خرج
إلى عامر بن ربيعة ونظر ورائهم إلى فتقهقروا
أنه فعلم القتال على قومه يحرض وهو البطاليق

فوقعت صاداقة طعنة وطعنه عليه فحمل الروم طاغية
نظرت فلما الخرى الناحية من وطلعت خاصرته في

ونزل الفرار إلى وركنوا الدابار ولوا ذلك إلى الروم
 .المختار محمد طائفة على النصر

بكر أبو أنفذها التي السرية عن أوس بن سإعد حدثنا
وربيعة سإفيان أبي بن يزيد مع عنه الله رضي الصديق
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   السإلمية     مشكاة     مكتبة

تبوك أرض في الروم بعساكر اجتمعا : قدقال عامر بن
وكان أيدينا على تعالى الله وهزمهم البطاليق مع

من قتل ومن ومائتين ألًفا منهم قتل من جملة
 .رجًل وعشرين مائة المسلمين

وهو جرجيس لهم قال انهزموا لما القوم : وإنقال
الملك إلى ترجعون وجه بأي ويلكم : ياالمقتول أخو
ول قتلنا من الرض وملئوا ذريًعا عمًل فينا عملوا وقد

 .به ألحق أو أخي بثأر أخذ حتى أرجع

بعضهم ورجع ذلك منه وسإمعوا القوم : واجتمعقال
في اسإتقروا فلما القتال إلى وعاداوا بعض إلى

القداح اسإمه المتنصرة العرب من رجًل بعثوا خيامهم
إلينا يبعثوا لهم وقل عمك بني إلى : امضله وقالوا

 .منا يريدون ما ننظر حتى وعقلئهم كبارهم من رجًل

المسلمين جيش نحو وأقبل جواداه القداح : فركبقال
الوس من رجال اسإتقبله إليهم مقبًل رأوه فلما

 .تريد : ماذاله وقالوا

عقلئكم من رجاًل يريدون البطارقة : إنلهم قال
 .الجمعين شأن صلح من الله يريد فيما ليخاطبوهم

 .المتنصر قال بما ربيعة بن يزيد فأخبروا قال

 .القوم إلى أسإير : أناعامر بن ربيعة فقال

. 

قد لنك القوم من عليك أخاف أنا ربيعة : يايزيد فقال
 .بالمس كبيرهم قتلت

هو     لنا     الله     كتب     ما     إل     يصيبنا     لن     قل  { ربيعة فقال
].1:  [التوبة}    المؤمنون     فليتوكل     الله     وعلى     مولنا
فإذا عندي همتكم تكون أن والمسلمين أوصيك وإني
جواداه ركب ثم عليهم فاحملوا بي غدروا القوم رأيتم
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   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

سإراداق من وقرب الروم جيش أتى حتى وسإار
 .أميرهم

 .جواداك عن وانزل الملك جيش : عظمالقداح فقال

من أنتقل بالذي كنت : ماعنه الله رضي ربيعة فقال
بنازل أنا وما لغيري جواداي أسإلم ولست الذل إلى العز

ما لننا جئت حيث من رجعت وإل السراداق باب على إل
القداح : فأعلمقال إلينا بعثتم أنتم بل إليكم بعثنا

 .عامر بن ربيعة به تكلم بما الروم

داعوه قوله في العربي : صدقلبعض بعضهم فقال
السراداق باب على ربيعة فنزل :قال أرادا حيث ينزل
وسإلحه بيده جواداه عنان وأمسك ركبته على وجثا
 .معه

أضعف أمة تكن لم العرب أخا : ياجرجيس له فقال
وما تغزوننا أنكم أنفسنا نحدث كنا وما عندنا منكم
 .منا تريدون الذي

تقولوا وأن دايننا في تدخلوا أن منكم : نريدربيعة فقال
صاغرون وأنتم يد عن الجزية تعطونا أبيتم وإن بقولنا

 .وبينكم بيننا فالسيف وإل

الفرس تقصدوا أن منعكم : فماجرجيس فقال
 .وبينكم بيننا الصداقة وتدعون

الفرس من إلينا أقرب لنكم بكم : بدأناربيعة فقال
:تعالى الله قال بذلك كتابه في أمرنا تعالى الله وإن

الكفار     من     يلونكم     الذين     قاتلوا     آمنوا     الذين     أيها     يا  {
:جرجيس ]. قال123 : [التوبة}    غلظة     فيكم     وليجدوا

كل نعطي وأن وبينكم بيننا الصلح تعقد أن لك فهل
الطعام من أوسإق وعشرة ذهب من دايناًرا منكم رجل

ول إلينا تغزون ل الصلح كتاب وبينكم بيننا وتكتبوا
 .إليكم نغزوا
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   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

إل وبينكم بيننا وما ذلك إلى سإبيل : لربيعة قال
 .السإلم أو الجزية أدااء أو السيف

فل داينكم في داخولنا من ذكرت ما : أماجرجيس قال
لديننا نرى ل لننا آخرنا عن نهلك ولو ذلك إلى سإبيل

 .بدًل

وما ذلك من أيسر عندنا القتل فإن الجزية إعطاء وأما
فينا لن والنزال والحرب القتال إلى منا بأشهى أنتم

الطعن وأرباب الحرب رجال الملوك وأولدا البطارقة
 .والضرب

حتى صقالبة بأنفس : عليلصحابه جرجيس قال
 .كلمه في البدوي هذا يناظروا

عظيًما قسيًسا معهم بعث قد هرقل الملك : وكانقال
 .شرعهم عن مجاداًل بدينهم عارًفا

له قال الجلوس به اسإتقر فلما به الحاجب : فأتىقال
شريعتهم عن الرجل هذا من أسإتخبر أبانا : ياجرجيس

 .داينهم وعن

الله أن علمنا في نجد إنا العرب أخا : ياالقسيس فقال
ًيا الحجاز من يبعث تعالى ًيا نب ًيا عرب ًيا هاشم قرش

ذلك أكان السماء إلى به يسري تعالى الله أن علمته
كتابه في ربنا ذكره وقد به أسإرى : نعمقال ل أم

ليًل     بعبده     أسإرى     الذي     سإبحان  { :تعالى بقوله العزيز
باركنا     الذي     القصى     المسجد     إلى     الحرام     المسجد     من

:القسيس ]. قال1: . [السإراء}    آياتنا     من     لنريه     حوله
وأمته النبي هذا على يفرض ربنا أن كتابنا في نجد إنا

 .رمضان شهر له يقال يصومونه شهًرا

شهر  { العظيم القرآن في قرأنا وقد : نعمربيعة قال
من     وبينات     للناس     هدى     القرآن     فيه     أنزل     الذي     رمضان
: إناالقسيس فقال ].85:  [البقرة}    والفرقان     الهدى
 .بعشرة تكتب حسنة أحسن من أن كتابنا في وجدنا
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   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

فله     بالحسنة     جاء     من  {: تعالى الله قال : نعمربيعة قال
وهم     مثلها     إل     يجزى     فل     بالسيئة     جاء     ومن     أمثالها     عشر

نجد : إناالقسيس ]. قال160: [النعام }    يظلمون     ل
 .عليه بالصلة أمته يأمر الله أن كتابنا في

إن  {: العزيز كتابه في الله قال وقد : نعمربيعة قال
آمنوا     الذين     أيها     يا     النبي     على     يصلون     وملئكته     الله

:]. قال56: [الحزاب }    تسليما     وسإلموا     عليه     صلوا
الحق : إنللبطارقة وقال كلمه من القسيس فعجب

 .القوم هؤلء مع

 .أخاك قتل الذي هو هذا : إذالحجاب بعض فقال

ًبا وغضب عيناه ازورت ذلك سإمع فلما ًدا غض وهم شدي
من فوثب منه ذلك ربيعة ففهم ربيعة على يثب أن

سإيفه قائم إلى بيده وضرب البرق من أسإرع مكانه
على ووثب قتيًل صريًعا فجندله بضربة جرجيس وعجل
راكب وهو إليه البطارقة فأسإرعت فركبها فرسإه
 .ذلك إلى سإفيان أبي بن يزيد ونظر فيهم فحمل

بصاحب غدروا قد الله أعداء : إنللمسلمين فقال
وإياهم فدونكم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
الجيش واختلط المشركين على المسلمون فحمل

في هم فبينما العرب لقتال الروم وصبرت بالجيش
بن شرحبيل مع المسلمين جيوش أشرفت القتال
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وحي كاتب حسنة
حملوا القتال في إخوانهم إلى المسلمون نظر فلما
قمم في سإيوفهم وحكمت صاداقة حملة القوم على

 .الروم

المذكورة آلف الثمانية أن بلغني : لقدالواقدي قال
التقطوهم العرب لن أحد منهم ينج لم الروم من

المسلمين إن ثم تبوك من الشام وبعد الخيل بسبق
ومن شرحبيل على سإلموا ثم وخيامهم أموال أخذوا

 .والغنائم المال وجمعوا معه
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   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

الله رضي الصديق بكر أبي إلى الجميع : نبعثفقالوا
والسلح العدة إل الجميع وبعثوا بذلك فرضوا عنه

الله رضي أوس بن شدادا والموال الغنائم مع وبعثوا
إلى بالمال وصل ولما فارس خمسمائة في عنه

المشركين أموال المسلمون وعاين المنورة المدينة
البشير على والصلة والتكبير بالتهليل أصواتهم رفعوا
الصديق وسإمع وسإلم عليه الله صلى محمد النذير
من معه ومن عنه الله رضي أوس بن شدادا بقدوم

ًدا فرًحا بذلك ففرح المسلمين إلى أقبلوا ثم شدي
لله فسجد عليه سإلموا أن بعد بالفتح وأعلموه الصديق

ًبا كتب ثم وجل عز إلى يستدعيهم مكة أهل إلى كتا
بكر أبي من الرحيم الرحمن الله : بسممضمونه الجهادا

ل الذي الله أحمد فإني المؤمنين وسإائر مكة أهل إلى
عليه الله صلى محمد نبيه على وأصلي هو إل إله

 .وسإلم

الجهادا إلى المسلمين اسإتنفرت قد : فإنيبعد أما
أن المسلمين وإلى إليكم كتبت وقد الشام بلدا وفتح

إذ :وتعالى الله تبارك ربكم به أمركم ما إلى تسرعوا
وجاهدوا     وثقاًل     خفاًفا     انفروا  {: وجل عز الله يقول

إن     لكم     خير     ذلكم     الله     سإبيل     في     وأنفسكم     بأموالكم
وأنتم فيكم الية ]. وهذه1: . [التوبة}    تعلمون     كنتم
ينصر من بحكمها وقام صدق من وأول وأهلها بها أحق
والله عنه الله اسإتغنى بخل ومن ناصره فالله الله داين
داانية قطوفها عالية جنة إلى فسارعوا حميد غني

كتب سإبيلهم اتبع فمن والنصار للمهاجرين الله أعدها
 .الوكيل ونعم الله وحسبنا الخيار الولياء من

حذافة بن الله عبد إلى ودافعه الكتاب : وختمقال
أهلها في وصرخ مكة وصل حتى وسإار فأخذه

أصحاب على فقرأوه الكتاب إليهم فدفع إليه فاجتمعوا
قال سإمعوه فلما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
أبي بن وعكرمة هشام بن والحارث عمرو بن سإهل
محمد نبيه قول وصدقنا الله دااعي : أجبناوقالوا جهل
متى : إلىقال فإنه عكرمة فأما وسإلم عليه الله صلى

وقد المواطن إلى القوم سإبقنا وقد لنفسنا نبسط
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   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

فاللحاق السبق عن تأخرنا كنا وإن بالصدق فاز من فاز
 .الحال في نكتب فلعلنا السباق

. 

وخرج مخزوم بني في جهل أبي بن عكرمة خرج ثم
خمسمائة مكة أهل وتلحق معهم هشام بن الحارث

أربعمائة في فخرجوا للطائف بكر أبو وكتب رجل
 .رجل

بن سإعيد بن خالد بن سإعيد بهم : خرجالواقدي قال
ًبا غلًما وكان العاص أتى خالد بن سإعيد أن وذلك نجي

 .عنه الله رضي الصديق إلى

إنك وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خليفة : يافقال
ًدا ويكون راية خالد لبي تعقد أن أردات قوادا من قائ

من رجع حين فعزلته المتكلمون فيه فتكلم جيشك
ولم وجل عز الله سإبيل في نفسه حبس وقد بعثتك

ًبا أزل على تقدمني أن لك فهل بعثتك في داعوتك مجي
ًدا وانيا الله يراني ل فوالله الجيش هذا عاجًزا ول أب
ًبا غلًما خالد بن سإعيد وكان :قال الحرب عن أنجب نجي
إليه ودافعها راية بكر أبو له فعقد وأفرس أبيه من

 .العرب من ألفين على وأمره

خالد بن سإعيد كلم الخطاب بن عمر سإمع : فلماقال
على وأقبل ذلك له كره أميًرا يكون أن من خير وأنه

 .عنه الله رضي الصديق

لسعيد الراية هذه عقدت الله رسإول خليفة : ياوقال
عندما يقول سإمعته ولقد منه خير هو من على خالد بن

يريد ما أنه لتعلم والله العاداي رغم على عقدتها
 .أبيه في تكلمت ما والله غيري بالقول

ل أن وكره بكر أبي على ذلك : فثقلالواقدي قال
ونصحه له لمحبته عمر يخالف أن أيًضا وكره له يعقد

قائًما ووثب وسإلم عليه الله صلى النبي عند ومنزلته

13

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

عمر بخبر وأخبرها عنها الله رضي عائشة على وداخل
 .كلمه من كان وما عنه الله رضي الخطاب بن

ويريد الدين ينصر عمر أن علمت : قدعائشة فقالت
بغض عمر قلب في وما العالمين لرب النصر

 .للمسلمين

بأزدا داعا ثم عنها الله رضي عائشة قول : فقبلقال
: رداله وقل خالد بن سإعيد إلى امض :له وقال الدوسإي

 .رايتك علينا

بكر أبي راية تحت لقتلن : واللهوقال : فرداهاقال
 .الله سإبيل في نفسي حبست قد فإني كان حيث

تفكره حال الصديق أن بلغني : ولقدالواقدي قال
 .الجيش طليعة يقدم فيمن

جهل أبي بن وعكرمة عمرو بن سإهل إليه : فتقدمقال
حبسنا قد أننا : اشهدواوقالوا الحارث بن وهشام
ًدا القتال عن نرجع فل الله سإبيل في أنفسنا  .أب

 .يؤملون ما أفضل بلغهم : اللهمبكر أبو فقال

 .العاص بن عمرو داعا بكر أبا إن ثم

الجيش هذا على وليتك : قدوقال الراية إليه فسلم
فانصرف كلب وبني وهوازن والطائف مكة أهل يعني
أراداك إذا وأنجده عبيدة أبا وكاتب فلسطين أرض إلى
فيك الله بارك : امضبمشورته إل أمًرا تقطع ول

 .وفيهم

الخطاب بن عمر على العاص بن عمرو : فأقبلقال
 .عنه الله رضي

العدو على شدتي تعلم أنت حفص أبا : ياله وقال
يجعلني أن الخليفة كلمت فلو الحرب على وصبري

رسإول عند منزلتي رأيت وقد عبيدة أبي على أميًرا
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   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

الله يفتح أن أرجو وإني وسإلم عليه الله صلى الله
 .العداء ويهلك البلدا يدي على

كنت وما أكذبك بالذي كنت : ماعنه الله رضي عمر قال
أمير عبيدة أبي على ليس فإنه ذلك في أكلمه بالذي
سإابقة وأقدم منك منزلة أفضل عندنا عبيدة ولبي

عبيدة : (أبوفيه قال وسإلم عليه الله صلى والنبي منك
كنت إذا منزلته من ينقص ما :عمرو ). قالالمة أمين
ًيا  .عليه وال

تطلب ما إنك عمرو يا : ويلكالخطاب بن عمر قال
تطلب ول الله فاتق والشرف الرياسإة إل هذا بقولك

بن عمرو فقال تعالى الله ووجه الخرة شرف إل
 .ذكرت كما المر : إنالعاص

أهل وتقدم فساروا رايته تحت بالمسير الناس أمر ثم
وتخلف وثقيف وهوازن وطيئ كلب بنو وتبعهم مكة

بن عبيدة أبي مع ليسيروا والنصار المهاجرون
.الجراح

 العاص بن لعمرو الصديق وصية 

 .وسإار العاص بن عمرو وتقدم

جيشه في العاص بن عمرو مع : كنتالدردااء أبو قال
سإرك في الله : اتقيوصيه وهو يقول بكر أبا فسمعت
عملك في يراك فإنه صلواتك في واسإتحيه وعلنيتك

سإابقة منك أقدم هو من على لك تقدمتي رأيت وقد
وجه بعملك وأردا الخرة عمال من فكن حرمة وأقدم

ًدا وكن الله فإن السير في بهم وارفق معك لمن وال
الدين على ليظهره داينه ناصر والله ضعف أهل فيهم

تسر فل بجيشك سإرت وإذا المشركون كره ولو كله
بل وشرحبيل وربيعة يزيد فيها سإار التي الطريق في

فلسطين أرض إلى تنتهي حتى إيليا طريق اسإلك
ظافًرا كان فإن عبيدة أبي بأخبار يأتونك عيونك وابعث
يريد كان وإن فلسطين في من لقتال أنت فكن بعدوه

بن سإهل وقدم جيش أثر في جيًشا إليه فأنفذ عسكًرا
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   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

هشام بن والحارث جهل أبي بن وعكرمة وعمرو
ًيا تكون أن وإياك خالد بن وسإعيد إليه ندبتك عما وان
في قحافة أبي ابن : جعلنيتقول أن والوهن وإياك

في ونحن عمرو يا رأيت وقد به لي قوة ول العدو نحر
جموع من نلقي ما نلقي ونحن كثيرة مواطن

حنين يوم رأيت ثم عدونا من قلة في ونحن المشركين
 .عليهم الله نصر ما

أهل من والنصار المهاجرين معك أن عمرو يا واعلم
عليهم تتطاول ول حقهم واعرف فأكرمهم بحر

: إنمافتقول الشيطان نجدة تداخلك ول بسلطانك
وكن النفس وخداع وإياك خيرهم لني بكر أبو ولني

ثم والصلة أمرك من تريد فيما وشاورهم كأحدهم
بأذان إل صلة تصل ول وقتها داخل إذا بها أذن الصلة
في رغب بمن وصل ابرز ثم العسكر أهل يسمعه
أجزأته وحده صلها ومن له أفضل فذلك معك الصلة
ولتكن بالحرس أصحابك وأمر عدوك من واحذر صلته

على بالليل الجلوس وأطل عليهم مطلًعا ذلك بعد أنت
أسإتار تكشف ول معهم واجلس بينهم وأقم أصحابك

أصحابك وعظت وإذا العدو لقيت إذا الله واتق الناس
ينفردا فالمام رعيتك لك تصلح نفسك وأصلح فأوجز

وإني رعيته في يفعله وما يعلمه فيما تعالى الله إلى
كل فاجعل العرب من مررت قد من على وليتك قد

الرفيق الشفيق كالوالد عليهم وكن حميتها على قبيلة
طلئعك قبلك وقدم سإيرك في عسكرك وتعاهد

رأيت وإذا ترضاه من الناس على وخلف أمامك فيكونوا
والزم فخًرا منك ذلك فيكون تتأخر ول فاصبر عدوك

وما الجاهلية ذكر عن وانههم القرآن قراءة أصحابك
عن وأعرض بينهم العداوة يورث ذلك فإن منها كان

وكن سإلفك من مضى بمن تلتقي حتى المني زهرة
:تعالى الله يقول إذ القرآن في الممدوحين الئمة من

فعل     إليهم     وأوحينا     بأمرنا     يهدون     أئمة     وجعلناهم  {
}    عابدين     لنا     وكانوا     الزكاة     وإيتاء     الصلة     وأقام     الخيرات
عنه الله رضي بكر أبو : فكان]. قال73: [النبياء
:قال ثم حاضر عبيدة وأبو العاص بن عمرو يوصي
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   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

الله أعداء وقاتلوا تعالى الله بركة على سإيروا
 .ينصره من ناصر الله فإن الله بتقوى وأوصيكم

تسعة في وسإاروا ووداعوا عليه المسلمون : فسلمقال
كان فلما فلسطين أخذ يريدون ذكرنا من مع آلف

عبيدة أبي إلى والرايات العقودا عقد واحد بيوم بعدهم
الجابية أرض معه بمن يقصد بأن وأمره الجراح بن

بن عمرو به وصيت ما سإمعت قد المة أمين : ياوقال
والمسلمون بكر أبو عادا فلما المسلمون ووداعه العاص

النبي راية له وكانت راية له وعقد الوليد بن بخالد داعا
له وضم وجذام لخم على وأمره وسإلم عليه الله صلى
ًنا وكانوا الزحف جيش شهد من إل منهم ما شجعا

:له وقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع الوقائع
به فاقصد الجيش هذا على وليتك قد سإليمان أبا يا

 .ينصركم أن الله وأرجو وفارس العراق أرض

 .العراق يطلب معه بمن خالد وسإار وداعه إنه ثم

 .قيس بن ربيعة : حدثنيقال

مع الصديق بكر أبو وجهه الذي الجيش في : كنتقال
 .وإيليا فلسطين إلى العاص بن عمرو

 .خالد بن سإعيد رايته صاحب وكان

لهم يدعو وهو أميًرا جيش كل مع بكر أبو : وبعثقال
ذلك عرف حتى المسلمين على القلق وأخذه بالنصر

 .وجهه في

الغم هذا : ماعنه الله رضي عفان بن عثمان له فقال
 .بك نزل الذي

أن الله وأرجو المسلمين جيوش على : اغتممتفقال
 .عدوهم على ينصرهم
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   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

هذا إل به سإررت جيش خرج ما : واللهعثمان فقال
الله أوصى الذي وهذا الشام إلى سإار الذي الجيش

 .خلف قوله في وليس به نبيه

متى ندري ما ولكن وفارس الروم على سإنظهر وإنا
.بالله الظن أحسن ولكن غيره أو البعث هذا أفي يكون

بن عمرو كأن منامه في فرأى الصديق : وباتقال
عمرو قصد ثم وأصحابه هو طرمة وجهه في العاص

أتبعه ثم فرسإه على فحمل وفرجة سإهلة خضرة أرًضا
واسإتراحوا فنزلوا واسإعة أرض في هم فإذا أصحابه

 .رأى بما فرًحا منامه من بكر أبو : وانتبهقال

يلقى أن يوشك أنه إل فتح على : يدلعثمان فقال
يخلص ثم عظيمة مشقة المشركين قتال في عمرو
 .منها

في المدينة تنزل الساقطة : كانتالواقدي قال
والزيت والشعير بالبر يقدمون والسإلم الجاهلية

بعض فقدم الشام في يكون وما والقماش والتين
وسإمعوا الجيوش ينفذ بكر وأبو المدينة إلى الساقطة

عليك :يقول وهو العاص بن لعمرو بكر أبي كلم
 .وإيليا بفلسطين

 .هرقل الملك إلى بالخبر : فسارواقال

وأعلمهم وبطارقته داولته أرباب جمع ذلك سإمع فلما
الذي هذا الصفر بني : ياوقال جرى الذي بالحديث

أن بد ل النبي هذا أصحاب وإن قديًما منه حذرتكم كنت
خليفة وإن الوعد قرب وقد هذا سإريري تحت ما تملك
أتوكم وقد بهم وكأنكم الجيوش لكم أنفذ قد محمد

داينكم عن وقاتلوا أنفسكم فحذروا نحوكم وقصدوا
بلداكم العرب ملكت تهاونتهم فإن حريمكم وعن

 .وأموالكم

ثم البكاء عنكم : داعوالهم فقال القوم : فبكىقال
بعض تدعو أن اشتهينا قد الملك أيها :وزيره له قال
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   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

أن حجابه بعض هرقل فأمر عليك الخبر بهذا قدم من
فأتى بالخبار عليه قدم ممن المتنصرة من برجل يأتي

: منذقال عهدك : كمالملك له فقال منهم برجل
 .يوًما وعشرين خمسة

أبو له يقال : رجلله قال عليهم المتولي : فمنقال
أبا رأيت : هلقال بلدك إلى جيوشه وجه الصديق بكر
داراهم بأربعة شملة مني أخذ وإنه : نعمقال بكر

في يمشي وهو منهم كواحد وهو كتفه على وجعلها
الحق يأخذ الناس على ويدور بالسإواق ويطوف ثوبين

 .للضعيف القوي من

 .لي : صفههرقل قال

 .العارضين خفيف اللون آدام رجل : هوقال

نجد كنا الذي أحمد صاحب هو دايني : وحقهرقل فقال
أيًضا كتبنا في ونجد بعده من بالمر يقوم أنه كتبنا في
يكون الوثاب كالسإد طويًل آخر رجًل الرجل هذا بعد أن

 .والجلء الدمدمة يديه على

 .هرقل قول من المتنصر : فشهققال

 .يفارقه ل معه رأيته لي وصفته الذي هذا : إنوقال

الروم داعوت وقد صح قد والله المر : هذاهرقل قال
ملكي وأن يطيعوني أن فأبوا والصلح الرشد إلى

ًبا عقد ثم ينهدم سإوف قائد وأعطاه الجوهر من صلي
 .روبيس جيوشه

العرب لمنع فسيروا الجيوش على وليتك : قدله وقال
عزنا وهي الخير كثيرة خصب بلد فإنها فلسطين من

يومه من وسإار الصليب روبيس فتسلم وتاجنا وجاهنا
: لقدالواقدي قال فلسطين في العاص بن عمرو إلى

وصل حتى إيليا إلى توجه العاص بن عمرو أن بلغني
نزل : فلماقال معه ومن هو فلسطين أرض إلى

المسلمين عمرو جمع بفلسطين المسلمون
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   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

هم فبينما أمرهم في وشاورهم والنصار المهاجرين
من وكان عامر بن عدي عليهم أقبل إذ المشورة في

الشام بلدا إلى يتوجه ما كثيًرا وكان المسلمين خيار
 .ومسالكها مساكنها وعرف أرضهم ودااس

يدي بين وأوقفوه به دااروا المؤمنين على أشرف فلما
 .العاص بن عمرو

 .عامر ابن يا وراءك الذي : ماالعاص بن عمرو فقال

 .النمل مثل وجنوداهم المتنصرة : ورائيقال

ًبا المسلمين قلوب ملت لقد هذا : ياعمرو له فقال رع
 .عليهم بالله نستعين وإنا

قد إني المير : أيهافقال القوم جزرت : فكمله فقال
الصلبان من فرأيت عال الجبال من شرف على علوت

جبل أعظم وهو الجم مل قد ما والعلم والرماح
وهذا فارس ألف مائة عن زياداة وهم فلسطين بأرض

: لقال ذلك عمرو سإمع : فلماقال الخبر من عندي ما
من على أقبل ثم العظيم العلي بالله إل قوة ول حول
 .المسلمين كبار من حضر

بالسواء المر هذا في وإياكم أنا الناس : أيهاوقال
داينكم عن وقاتلوا العداء على بالله فاسإتعينوا
ًدا كان قتل فمن وشرعكم ًدا كان عاش ومن شهي سإعي

 .قائلون أنتم فماذا

 .الرأي من عنده حضر بما رجل كل : فتكلمقال

البرية إلى بنا ارجع المير : أيهامنهم طائفة فقالت
على يقدرون ل فإنهم البيداء بطن في نكون حتى

 .والحصون القرى فراق

جمعهم يتفرق البرية توسإطنا إننا الخبر جاءهم فإذا
إن فنهزمهم غفلة على وهم عليهم نعطف ذلك وبعد
 .تعالى الله شاء

20

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

 .عاجز رجل مشورة هذه : إنعمرو بن سإهل فقال

الله رسإول مع كنا : لقدالمهاجرين من رجل فقال
بالجمع الكثير الجمع نهزم وسإلم عليه الله صلى

إل الصابرين وعد وما النصر الله وعدكم وقد القليل
قاتلوا     آمنوا     الذين     أيها     يا  {:تعالى الله قال وقد خيًرا

: [التوبة}    غلظة     فيكم     وليجدوا     الكفار     من     يلونكم     الذين
قتال عن رجعت فل أنا : أماعمرو بن سإهل ]. قال123

فلينهض شاء فمن عنهم سإيفي رعدت ول الكفرة
وراءه فأنا عقبيه على نكص ومن فليرجع شاء ومن

على وافقه أن المسلمون سإمع : فلماقال بالمرصادا
: قالواعنه الله رضي الخطاب بن عمر بن الله عبد ذلك

العاص بن عمرو إن : ثمقال الفاروق أبا يا أحسنت
وضم الخطاب بن عمر بن الله عبد وأعطاها راية عقد
ثقيف ومن الطائف من رجال فيهم فارس ألف إليه

بقية السير يجد وجعل الله عبد فسار بالمسير وأمرهم
 .لحت قد القوم بغبرة وإذا الصباح إلى يومه

وأظنها عسكر غبرة : هذهعمر بن الله عبد فقال
 .أصحابه أمامه ووقف وقف ثم القوم طليعة

 .الغبرة هذه ما نرى : اتركناالباداية من قوم فقال

 .هي ما نرى حتى بعضكم من تتفرقوا : لفقال

عن وانكشفت قربت قد بالغبرة وإذا الناس فوقف
بطريًقا روييس معهم بعث وقد الروم من آلف عشرة

 .المسلمين خبر يكشفون سإاروا قد وكانوا أصحابه من

: للصحابه قال عمر بن الله عبد نظرهم فلما
 .عليهم ينصركم والله منكم لها بد ل لنهم تمهلوهم

: فأعلنقال السيوف ظلل تحت الجنة أن واعلموا
 .الله رسإول محمد الله إل إله ل بقول القوم

والحجر والدواب والمدر الشجر أجابهم بها جهروا فلما
سإهل وتبعه جهل أبي بن عكرمة حمل من أول وكان
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   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

رجاله في وصاح بالجملة أيًضا والضحاك عمرو بن
الجمعان والتقى معهم والنصار المهاجرون وحمل
 .الفريقين في السيف وعمل

نظرت إذ الوقعة في أنا : وبينماعمر بن الله عبد قال
البليد كالحائر وهو الخلقة عظيم بطريًقا القوم من

ًنا يركض وهو الجيش لهذا يكن : إنفقلت وشماًل يمي
مرعوب وهو الطلئع وصاحب الجيش عين فهذا عين
 .الحرب من

من فرسإه نفر إليه قناتي ومددات عليه حملت فلما
ثم النهزام أريد أني وأوهمته منه فقربت الرمح

ضربت أني لي خيل لقد فوالله وطعنته عليه عطفت
أن حسبت حتى السيف طنين وسإمعت حجًرا بسيفي
وأخذت عليه عطفت ثم صريع هو وإذا انفصل سإيفي

 .لمته

الفزع دااخلهم مجندًل صاحبهم المشركون رأى فلما
فلله والقتال الضرب في المسلمون وصدمهم والهلع

ًدا قتاًل قاتًل لقد هشام بن والحارث الضحاك دار ما شدي
الكفار انهزم حتى قليل غير كان فما مزيد من عليه
 .هاربين أيديهم بين من

بعض على بعضهم واجتمع المسلمون : فرجعقال
 .والموال الغنائم وجمعوا

عمر بن الله بعبد الله فعل : مالبعض بعضهم وقال
 .وعباداته زهده بحسن خبير الله :منهم قائل قال

هذا يساوي كان فما عمر بابن أصبنا : لقدآخرون وقال
 .رأسإه من شعرة الفتح

خلف كلمهم أسإمع ذلك مع : وأناعمر بن الله عبد قال
 .الراية

النذير البشير على والصلة والتكبير بالتهليل فأعلنت
 .الراية وهززت
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   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

: أينوقالوا إلي سإارعوا الراية المسلمون نظر فلما
 .كنت

والله : أفلحفقالوا صاحبهم بقتال : اشتغلتفقلت
 .ببركتك إياه الله رزقنا قد فتح والله فهذا وجهك

والغنائم الموال حازوا ثم : وبوجوهكمالله عبد قال
نفر سإبعة المسلمين من وقتل أسإير وسإتمائة والخيل

إلى الجيش وانعطف عمر ابن عليهم وصلى فواروهم
الله وحمد ففرح جرى بما وحدثوه العاص بن عمرو
فما بالعربية منهم واسإتنطق بالسإرى داعا ثم تعالى

عن فسألهم الشام أنباط من نفر ثلثة غير فيهم كان
هذا إن العرب معشر : يافقالوا أصحابهم وخبر خبرهم
الملك أمره وقد فارس ألف مائة في أقبل قد روبيس

ًدا يدع ل أن  .إيليا يصل العرب من أح

. 

 .به وكأنكم قتل وقد طليعة البطريق بهذا بعث وإنه

عرض ثم صاحبكم قتل كما يقتله الله : إنعمرو فقال
 .أسإلم منهم أحد فما السإلم عليهم

يأخذ أتى وقد بصاحبهم : كأنكمللمسلمين عمرو فقال
أعناقهم بضرب أمر ثم بلء علينا تركهم وهؤلء ثأرهم
القوم أن أظن فإني اسإتعدوا بالمسلمين وصاح

وسإنلقي وقوة شدة في فهم إلينا أتوا فإن سإائرون
ًبا منهم الله من نرجو إليهم سإرنا وإن القتال في تع
الله عودانا وما بغيرهم ظفرنا كما بهم والظفر النصر

 .خيًرا إل

 .مكاننا : وبتناالدردااء أبو قال

حتى قليل غير بعدنا فما رحلنا بالصباح الله جاء فلما
عشرة صليب كل تحت صلبان عشرة علينا أشرقت

 .فارس آلف
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   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

ورتب عمرو أقبل الجيش على الجيش أشرف فلما
الميسرة وفي الضحاك الميمنة في وجعل أصحابه
ًدا في عمرو وثبت الدردااء أبا الساقة على وأقام سإعي
 .القرآن يقرأون الناس وأمر مكة أهل ومعه القلب

ثواب في وارغبوا الله قضاء على : اصبروالهم وقال
الحرب تعبية ويعبيهم يصفهم جعل إنه ثم وجنته الله

وقد المسلمين عسكر إلى الروم بطريق روبيس ونظر
ول سإنان عن سإنان يخرج ل العاص بن عمرو صفهم

بنيان كأنهم وهم ركاب عن ركاب ول عنان عن عنان
 .القرآن يقرأون وهم مرصوص

رائحة منهم فشم خيولهم نواصي من يلمع والنور
معه من كل أن وعلم الجزع نفسه عن وتبين النصر
وانكسرت المسلمين من يكون ما ينظر فوقف كذلك
 .حميته

بن سإعيد المسلمين جيش من برز من أول : وكانقال
 .أمه من العاص بن عمرو أخو وهو عنه الله رضي خالد

ثم الشرك أهل يا : ابرزواصوته برفيع ناداى برز فلما
على وحمل الميسرة إلى فألجأها الميمنة على حمل

وجندل رجاًل وقتل الميمنة إلى فألجأها الميسرة
 .جيشهم وزعزع فشوشهم فيهم اقتحم ثم أبطاًل

 .عليه الله رحمة فقتلوه عليه : فاجتمعواقال

ًنا قتله على المسلمون : فحزنقال عظيًما حز
 .العاص بن عمرو وأكثرهم

 .وجل عز الله من نفسه اشترى لقد : واسإعيداهوقال

حتى الحملة هذه معي يحمل من فتيان : ياقال ثم
 .سإعيد حال وأنظر أمرها من يكون ما ننظر

بن وعكرمة الحميري الكلع ذو بالجابة : فأسإرعقال
جبل بن ومعاذ هشام بن والحارث والضحاك جهل أبي
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الله رضي الخطاب بن عمر بن الله وعبد الدردااء وأبو
 .أجمعين عنهم

من دانونا حتى وحملنا رجًل سإبعين : وكناالله عبد قال
من جبال لنهم حملتنا من يفكرون ل وهم القوم
 .حديد

المسلمون رأى : فلماعليه الله رحمه الواقدي قال
فما داوابهم : ابعجوالبعض بعضنا صاح الروم ثبات

فتنكسوا بالسإنة داوابهم : فبعجناقال ذلك غير هلكهم
علينا وحملوا بعض عن بعضهم تفرق انتكاسإهم فبعد

جلد في البيضاء كالشامة فيهم وكنا عليهم وحملنا
إل إله : لفلسطين يوم شعارنا وكان السإودا البعير

الله صلى محمد أمة انصر رب يا الله رسإول محمد الله
عن الحرب شغلني : فلقدالدردااء أبو قال وسإلم عليه

يضرب أهو يدري ل أحدنا كان ولقد الشعار مناشدة
المسلمون : فثبتقال القتام كثرة من عدوه أو أخاه

كان وما وجل عز الله إلى أمرهم وفوضوا قلتهم مع
بالدعاء ناطق وظهره إل يضرب المسلمين من أحد

ًكا معك يتخذ من على انصرنا : اللهميقول  .شري

الحرب يزل : فلمالخطاب بن عمر بن الله عبد قال
القتام في والناس الرياح وهبت الزوال وقت إلى بيننا

وخرجت فرج فيها انفرج وقد السماء إلى نظرت إذ
تلمع أسإنتها خضًرا رايات تحمل شهب خيول عنها

عليه الله صلى محمد أمة يا ابشروا بالنصر يناداي وعنادا
 .بالنصر الله أتاكم فقد وسإلم

منهزمين الروم إلى نظرت إذ قليل غير كان : فماقال
من أسإبق العرب خيل لن أعقابهم في والمسلمون

 .الروم خيل

ًبا الواقعة هذه في : فقتلناعمر ابن قال من قري
آثارهم في نزل ولم وأكثر فارس ألف عشر خمسة

وقلبه بالنصر فرح قد العاص بن وعمرو الليل إلى
عمرو وقال العدو وراء لسإراعهم بالمسلمين متعلق
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في والراية العاص بن عمرو إلى : فنظرتغياث بن
بيده يعركها وهو عاتقه على القناة أوفى وقد يده

إذ ضالته عليه الله ردا علي الناس يردا : منويقول
على الم كعطفة راجعة عطفت قد العرب نظرت
ًئايقول وهو عمرو فاسإتقبلهم ولدها الوجوه لهذه : هني
في كفاية لكم كان أما تعالى الله رضا في تعبت التي

أردانا : مافقالوا العدو اتبعتم حتى الله خولكم أن
المسلمون رجع : ولماقال والجهادا القتال بل الغنيمة

من ففقد بعًضا بعضهم افتقادا إل همة لهم يكن لم
بالسعاداة لهم الله ختم رجًل وثلثون مائة المسلمون

شدادا بن والهب داارم بن ونوفل عباداة بن سإيف منهم
 .المدينة وواداي اليمن من والباقي

: قدوقال نفسه راجع ثم لفقدهم عمرو : فاغتمقال
 .ذلك تأبى عمرو يا وأنت خير بهم نزل

الصديق بكر أبو أمره كما الصلة إلى الناس ندب ثم
وإقامة بأذان صلة كل فاته ما فصلى عنه الله رضي
الناس صلى بل قليل إل خلفه صلى : ماعمر ابن قال
إل الغنائم من يجمعوا ولم تعبهم من رحالهم في

بهم وصلى أذن عمرو أصبح فلما الناس وبات القليل
إخوانهم يخرجوا وأن الغنائم بجمع الناس وأمر

 .يلتقطونهم فجعلوا الروم من المؤمنين

بن سإعيد ووجدوا رجًل وثلثين مائة : فأخرجواقال
: رحمكوقال بكى به نزل ما إلى عمرو نظر فلما خالد
في جعله ثم النصيحة وأدايت الله لدين نصحت فقد الله

قبل وذلك بدفنهم وأمر عليهم وصلى المسلمين جملة
ًئا يخمس أن إليه جمعها ذلك بعد ثم الغنائم من شي

ًبا عبيدة أبي إلى وكتب بن عمرو : كتابفيه يقول كتا
من الرحيم الرحمن الله بسم عبيدة أبي إلى العاص
أحمد فإني :بعد أما المة أمين إلى العاص بن عمرو

صلى محمد نبيه على وأصلي هو إل إله ل الذي الله
فلسطين أرض إلى وصلت قد وإني وسإلم عليه الله

في روبيس له يقال بطريق مع الروم عساكر ولقينا
الروم من وقتل بالنصر الله فمن فارس ألف مائة
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فلسطين يدي على الله وفتح فارس ألف عشر خمسة
فإن رجًل وثلثون مائة المسلمين من قتل أن بعد

الله ورحمة عليك والسلم إليك سإرت إلي احتجت
 .وبركاته

يسير أن وأمره الدوسإي عامر أبي إلى الكتاب ودافع
 .عبيدة أبي إلى

وهو عبيدة أبا فوجد بالكتاب عامر أبو : فأسإرعقال
أمره أنه غير إليها بالدخول وجاهر الشام بأرض نازل
 .بكر أبو أمره كما

.وراءك : ماعبيدة أبو له قال عامر أبو وصل : فلماقال

بما يخبرك العاص بن عمرو من كتاب هذا : خيرقال
خر قرأه فلما الكتاب إليه سإلم ثم يديه على الله فتح

ًدا من قتل : واللهقال ثم الله بنصر فرًحا سإاج
 .خالد بن سإعيد منهم أخيار رجال المسلمين

بأن سإمع فلما جالًسا والده خالد : فكانعامر أبو قال
بكى حتى يبكيه وجعل ابناه : واقال قتل قد ولده

فركبها فرسإه إلى أسإرع خالدا إن ثم لبكائه المسلمون
 .ولده قبر إلى لينظر فلسطين أرض إلى وعزم

 .وتدعنا تسير : كيفعبيدة أبو فقال

به يلحقني أن الله وأرجو ولدي قبر أنظر : إنمافقال
ًبا عبيدة أبو : وكتبقال يقول العاص بن لعمرو كتا
فإن مأمور أنت إنما الرحيم الرحمن الله : بسمفيه
كان وإن إلينا فسر معنا تكون أن أمرك بكر أبو كان

عليك والسلم فاثبت موضعك في بالثبات أمرك
 .وبركاته الله ورحمة

أبي مع وسإار سإعيد بن خالد إلى وسإلمه الكتاب وطوى
له فدفع العاص بن عمرو جيش إلى أتيا أن إلى عامر

ًدا وصافح عمرو فوثب يبكي وهو الكتاب ورفع خال
 .المسلمون وعزاه سإعيد ولده في وعزاه منزلته
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رمحه سإعيد أروى هل الناس أيها : ياخالد فقال
 .: نعمقالوا الكفار في وسإيفه

 .ونصر الدين في جاهد ولقد قصر وما قاتل فلقد

القبر على فأقام إياه : فأروهقال قبره : أرونيفقال
بك وألحقني عليك الصبر الله رزقني ولدي : ياوقال

لخذن الله مكنني إن والله راجعون إليه وإنا لله وإنا
بن لعمرو قال ثم احتسبتك الله عند ولدي يا بثأرك

القوم طلب في بسرية أسإري أن أريد : إنيالعاص
أخذت قد وأكون غنيمة أو فرصة فيهم أجد أن فلعل

 .الم ابن يا أمامك الحرب : إنعمرو فقال ولدي بثأر

 .عليهم تبق فل الروم رأيت فإذا

أهبته خالد أخذ ثم إليهم لسإيرن : واللهخالد فقال
ثلثمائة معه فركب وحده يسير أن وعزم للمسير
أجمع ذلك يومهم فساروا حمير فتيان من فارس

ويسيروا داوابهم ليعلفوا الوداية في النزول وأراداوا
ذروة على أشباح إلى سإعيد بن خالد نظر إذ ليلتهم

 .منيع عال هناك جبل

الجبل هذا ذروة على أشباًحا أرى : إنيلصحابه فقال
ثم أماكنكم في : كونواقال ثم الواداي هذا في ونحن

:وقال بإزاره والتحف سإيفه وتقلد فرسإه عن نزل
ثبتوا ما إلينا نظروا ولو بنا علموا ما القوم أن اعلموا

أصنع كما ويصنع نفسه يبذل منكم فمن أماكنهم في
أشرفوا حتى الجبل في : فطافواقال لك : كلناقالوا
: خذوهمقال ذلك فعند أماكنهم في وهم القوم على
منهم فقتلوا المسلمون إليهم فأسإرع فيكم الله بارك

حالهم عن سإعيد بن خالد فسألهم أربعة وأسإروا ثلثين
هذا أهل من : نحنفقالوا الشام أنباط من هم فإذا

داخول علينا عظم وقد القرية وكفار والجامعة البقيع
وقد عظيًما فزًعا منهم فزعنا وقد بلدانا إلى العرب
نحن اعتصمنا وقد والقلع الحصون إلى أكثرنا هرب
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فعلونا منه أحصن الرسإتاق في ليس لنه الجبل بهذا
 .كبستمونا وأنتم عليه

 .الروم جيش عن بلغكم : فماخالد قال

الميرة ليأخذ إلينا أقبل البطريق وهذا : بأجناداينقالوا
تحمل والحمير والبغال الدواب له جمعوا وقد والعلوفة

العرب خيل تلحقهم أن خائفون ذلك مع وهم الميرة
:قال يومهم من رحلوا أنهم شك ول قومنا خبر وهذا
: غنيمةقال مقالتهم سإعيد بن خالد سإمع فلما

 .عليهم انصرنا : اللهمقال ثم الكعبة ورب للمسلمين

هذه : علىقالوا القوم سإار طريق أي على سإأل ثم
وأما كلها الطرق أوسإع لنها عليها أنتم التي الطريق
خالد سإمع فلما البلدا حول من مجموعة فإنها الميرة

داين إل نعرف : ماله فقالوا : أسإلموالهم قال كلمهم
 .بقتلهم خالد فهم :قال فلحون ونحن الصليب

إلى الطريق على يدلونا : داعهمأصحابه من رجل فقال
يدلونهم وهم وسإاروا ذلك إلى فأجابوهم القوم ميرة
 .عظيم تل إلى

التل حول داوابهم يحملون وهم القوم : فتوافققال
إلى خالد نظر فلما القوم من لبس سإتمائة ومعهم

وعدكم قد تعالى الله أن : أعلموالصحابه قال ذلك
جيش وهذا الجهادا عليكم وفرض عدوكم على بالنصر
ما واسإمعوا تعالى الله ثواب في فارغبوا أمامكم العدو
في     يقاتلون     الذين     يحب     الله     إن  {: وجل عز الله قال

أنا ]. وها4:  [الصف}    مرصوص     بنيان     كأنهم     صًفا     سإبيله
 .صاحبه عن أحد يخرج ول فاحملوا أحمل

ًدا إن ثم رأونا : فلماقال أصحابه وحمل حمل خال
الفلحين من الدواب مع كان من وانهزم اسإتقبلونا

ذو : فبينماقال النهار من سإاعة لقتالنا الخيل وصبرت
حمير أهل : ياويقول أصحابه يشجع الحميري الكلع
وإذا تزخرفت قد العين والحور فتحت الجنة أبواب

 .زيه وحسن بلمته فعرفه خادا لقيه قد القوم بصاحب
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لثأر : ياقال ثم فأرعبه فيه وصرخ : فاسإتقبلهقال
كأنه صريًعا فجندله صاداقة طعنة وطعنه سإعيد ولدي

 .الروم من قتل إل أحد بقي وما حديد من برج

إلى وركنوا الدابار ولوا ذلك الروم رأى : فلماقال
وولى فارسًإا وعشرون ثلثمائة منهم وقتل الفرار

والميرة والبغال الثقال وتركوا منهزمين الباقون
 .تعالى الله بعون الجميع المسلمون وأخذ

معه ومن خالد وعادا الفلحين سإراح : وأطلققال
بسلمتهم ففرح العاص بن عمرو إلى والميرة بالغنائم

ًبا وكتب فعلهم وشكر له وذكر الصديق بكر أبي إلى كتا
الدوسإي عامر أبي مع الكتاب وبعث الروم مع جرى ما

بكر أبا وأعطاه المدينة به وقدم وأخذه عنه الله رضي
 .عنه الله رضي الصديق

بالتهليل وضجوا فرحوا المسلين على قرأه فلما
بكر أبا إن ثم النذير البشير على والصلة والتكبير
 .عبيدة أبي عن اسإتخبر

ولم الشام أوائل على أشرف قد : إنهعامر له فقال
الملك جيوش أن سإمع وإنه إليها الدخول على يجسر

وقد تحصى ل أمم وهم أجناداين حول من اجتمعت قد
.عدوهم بهم يتوسإط أن المسلمين على خاف

 الشام في الوليد بن خالد 

ل العريكة لين عبيدة أبا أن علم ذلك بكر أبو سإمع فلما
الوليد بن خالد إلى يكتب أن وعول الروم لقتال يصلح
:قال الروم وقتال المسلمين جيوش على ليوليه

تراه ما : الرأيفقالوا ذلك في المسلمين واسإتشار
ًبا وكتب من الرحيم الرحمن الله بسم :فيه يقول كتا

سإلم الوليد بن خالد إلى قحافة أبي بن عتيق الله عبد
هو إل إله ل الذي الله أحمد فإني بعد : أماعليك

قد وإني وسإلم عليه الله صلى محمد نبيه على وأصلي
الروم بقتال وأمرتك المسلمين جيوش على وليتك

الله أعداء وقتال وجل عز الله مرضاة إلى تسارع وأن
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أيها     يا  { كتب ثم جهاداه حق الله في يجاهد ممن وكن
عذاب     من     تنجيكم     تجارة     على     أدالكم     هل     آمنوا     الذين
أبي على المير جعلتك وقد .] الية10: . [الصف}    أليم

 .معه ومن عبيدة

على فركب الكناني مقدم بن نجم مع الكتاب وبعث
ًدا فرأى العراق إلى وتوجه مطيته عنه الله رضي خال

فلما الكتاب إليه فدفع القاداسإية فتح على أشرف قد
الله رسإول ولخليفة لله والطاعة : السمعقال قرأه
عن طريقة وأخذ ليًل ارتحل ثم وسإلم عليه الله صلى

ًبا وكتب اليمين وبسيره بعزله يخبره عبيدة أبي إلى كتا
المسلمين جيوش على بكر أبو ولني وقد الشام إلى
 .والسلم عليك أقدم حتى مكانك من تبرح فل

أرض إلى وصل فلما خالد وأما مع الكتاب وبعث
تدخلونها ل الرض هذه إن الناس : أيهاقال السماوة

جيش في ونحن الماء قليلة لنها الكثير بالماء إل
له فقال المر يكون فكيف قليل معكم والماء عظيم
إني المير : أيهاعنه الله رضي الطائي عميرة بن رافع
بما الله أرشدك رافع : يافقال تصنع بما عليك أشير
: فأخذقال للخير وعل جل مولنا الله ووفقك نصنع
الماء أورداها ثم أيام سإبعة وعطشها جمًل ثلثين رافع
وجنبوا المطايا ركبوا ثم أفواهها حزم رويت فلما

عشرة اخذوا منزًل نزلوا كلما فكانوا وسإاروا الخيول
الماء من يجدون ما ويأخذون بطونها يشقون البل من
سإقوه بردا فإذا الدام حياض في فيجعلونه بطونها في

البل تمت حتى كذلك يزالوا ولم اللحم وأكلوا للخيل
خالد وأشرف ماء بل مرحلتين وقطعوا الماء وفرغ
 .الهلك على معه ومن

على أشرفنا قد رافع : ياعميرة بن لرافع خالد فقال
 .فيه ننزل ماء لنا أتعرف والتلف الهلك

 .عيناه رمدت رافع : وكانالواقدي قال
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   السإلمية     مشكاة     مكتبة

أشرفتم إذا ولكن ترى كما رمد أتاني المير : أيهافقال
 .فأعلموني سإهلة أرض على

 .بذلك رافًعا أعلموا عليها أشرفوا : فلماقال

راحلته على وسإار عينيه عن عمامته طرف : فرفعقال
ًنا يضرب أقبل أن إلى ورائه من والناس وشماًل يمي

:قال ثم المسلمون وكبر فكبر الراك من شجرة على
 .هنا احفروا

فنزل كالبحر طلع قد الماء وإذ العرب : فحفرتقال
رافع وعلى عليه وأثنوا تعالى الله وشكروا عليه الناس

في جذوا ثم وإبلهم خيلهم وسإقوا الماء ورداوا ثم خيًرا
 .بالماء القرب ومعهم المسلمين من انقطع من طلب

 .قوتهم فارتجعت : فسقوهمقال

يوم ثاني في ثم أنفسهم وأراحوا بالجيش لحقوا ثم
مرحلة أركة وبين بينهم بقي أن إلى المسير في جدوا

عامرة حلة على أشرفوا إذ كذلك هم فبينما واحدة
فأسإرع والمستوي الفضاء سإدت قد وإبل وأغنام

وإلى الخمر يشرب براع وإذا الحلة إلى المسلمون
 .مشدودا العرب من رجل جانبه

الذي الطفيل بن عامر هو وإذا المسلمون : فتبينهقال
 .خالد أرسإله

عليه وقف حتى مسرًعا الوليد بن خالد : فأقبلقال
سإبب كان كيف الطفيل ابن : ياوقال تبسم رآه فلما

 .أسإرك

القوم هؤلء على أشرفت إني المير : أيهاعامر قال
إلى فملت والعطش الحر أصابني وقد الحلة هذه في
 .خمًرا يشرب فوجدته اللبن من ليسقيني الواداي هذا

 .محرمة وهي الخمر أتشرب الله عدو : ياله فقلت
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ماء هي وإنما بخمر ليست إنها مولي : يالي فقال
كان فإن الجفنة في ما واسإتنشق تراه كي فأنزل زلل
أنخت كلمه سإمعت فلما لك بدا ما فافعل خمًرا

في ركبتي على وجلست كورها عن ونزلت المطية
جانبه إلى كانت بعصا طلبني قد بالعبد أنا وإذا الجفنة

فانقلبت موضحة شجة فشجني رأسإي على وضربني
وأوثقني كتاًفا وشدني إلي العبد فأسإرع جانبي على
الله عبد بن محمد أصحاب من : أظنكلي وقال رباط

عند من سإيدي يقدم أو يدي بين من أداعك ولست
 .الملك

بن : القداحفقال العرب من سإيدك : ومنله فقلت
أحضرني الخمر شرب كلما العبد هذا عند وإني وائلة

 .كأسإه من فضلة علي وألقى ترى كما

الطفيل بن عامر كلم الوليد بن خالد سإمع : فلماقال
هائلة ضربة وضرب العبد على ومال الغضب به اشتد

والبل والغنام المال المسلمون ونهب صريًعا فجندله
: أينله وقال عامًرا وأطلق فيها بما الحلة وقلعوا

طرف في هي مولي : يافقال عامر يا رسإالتي
 .العبد بها يعلم لم عمامتي

 .تعالى الله بركة على عامر يا بها : انطلقخالد فقال

من خالد وارتحل الشام يطلب وسإار عامر : فركبقال
يخرج لمن المانة رأس وهي بأركة فنزل ذلك موضعه

وكان القوافل بها تمسك الروم وكانت العراق من
ما وأخذ عليها خالد فأغار الملك قبل من بطريق عليها

فيها يسكن وكان بحصنها أهلها وتحصن فيها كان
القديمة الكتب طالع وقد الروم حكماء من حكيم

لونه انتقع وجيشهم المسلمين رأى فلما والملحم
 .دايني وحق الوقت : اقتربوقال

 .ذلك : وكيفأركة أهل فقال

أول وإن القوم هؤلء ذكر فيها ملحمة عندي : إنقال
دانا وقد المنصورة الراية هي خيلهم من تشرف راية
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وأميرهم سإودااء رايتهم كانت إن فانظروا الروم هلك
واسإع المنكبين بين ما بعيد ضخم طويل اللحية عريض
في جيشهم صاحب لهو جدري أثر وجهه في الهيكل
 .الفتح يكون يديه وعلى الشام

كما وهي خالد رأس على الراية وإذا القوم : فنظرقال
 .حكيمهم قال

أن تعلم : أنتله وقالوا بطريقهم على : واجتمعواقال
قال وقد والحكمة بالحق إل ينطق ل سإمعان الحكيم

 .وكذا كذا

ًنا رأيناه لنا وصفه والذي نعقد أن الرأي من ونرى عيا
 .وأنفسنا حريمنا على ونأمن صلًحا العرب وبين بيننا

لرى غد إلى : أخرونيقال بطريقهم ذلك سإمع فلما
 .الرأي من

نفسه يحدث البطريق وبات عنده من : فانصرفواقال
: إنوقال بالمور خبيًرا عاقًل عارًفا وكان أمره ويدبر

أن تحقق وقد للعرب يسلموني أن خفت خالفتهم أنا
يزل ولم العرب فهزمهم عظيم بجيش سإار روبيس

 .قومه فدعا الصباح أصبح أن إلى نفسه يراودا

نقيم أننا على : عولناقالوا عولتم ماذا : علىوقال
 .العرب وبين بيننا الصلح

.أخالفكم ل فعلتم مهما منكم واحد : أناالبطريق فقال

الصلح في وكلموه خالد إلى أركة مشايخ : فخرجقال
بالرحب وتلقاهم لهم الكلم وألن الصلح إلى فأجابهم
لهل الخبر ويبلغ السخنة أهل بذلك ليسمع والسعة

فجمع كوكب اسإمه بطريق عليهم الوالي وكان قدمة
فتحوا أنهم العرب هؤلء عن : بلغنيلهم وقال رعيته
وحسن بعدلهم يتحدثون قومنا وأن والسخنة أركة

ل مانع حصن وهذا الفسادا يطلبون ل وأنهم سإيرتهم
وما وزرعنا نخلنا على نخاف ولكن علينا لحد سإبيل
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الغالبين هم قومنا كان فإن العرب نصالح أن يضرنا
 .آمنين كنا ظافرين العرب كان وإن صلحهم فسخنا

حتى والضيافة العلوفة وهيئوا بذلك قومه : ففرحقال
 .خالد خرج

إليه فخرجوا عليهم ونزل أركة من عنه الله رضي
وكتب الذهب من أوقية ثلثمائة على وصالحهم بالخدمة

ًبا لهم عامر وبلغ حوران إلى عنها ارتحل ثم بالصلح كتا
تبسم قرأه فلما عبيدة أبي إلى خالد كتاب الطفيل بن

الله رسإول ولخليفة تعالى لله والطاعة : السمعوقال
وولية بعزله المسلمين أعلم ثم وسإلم عليه الله صلى
حسنة بن شرحبيل وجه عبيدة أبو وكان الوليد بن خالد
إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وحي كاتب

 .فارس آلف أربعة في بصرى

بطريق بصرى على وكان فنائها على : فسارقال
اسإمه الروم وعند الملك عند والقدر الشأن عظيم

الماضية والخبار السالفة الكتب قرأ وكان روماس
إلى ينظرون بلداها أقصى من الروم إليه يجتمع وكان

آهلة وكانت حكمته ألفاظ ويسمعون خلقته عظيم
وكان فارس ألف فيها وكان بالناس عامرة بالخلق
أقصى من وتجارتهم ببضائعهم يقصدونها العرب
ينصب الموسإم أيام في كان فإذا الحجاز وبلدا اليمين

إليه الناس ويجتمع عليه ليجلس كرسإي لبطريقهم
اجتمعوا قد هم فبينما وحكمته علمه من ويستفيدون

وعسكره حسنة بن شرحبيل بقدوم الضجة وقعت إليه
فأجابوه قومه في وصاح فركبه جواداه إلى فبادار
ثم عندهم وما القوم كلم نسمع حتى تتحدثوا ل :وقال
:وناداى وجيشه حسنة بن شرحبيل من قرب حتى سإار

 .صاحبكم أريد وإني روماس أنا المسلمين معشر

:البطريق قال منه قرب فلما شرحبيل إليه : فخرجقال
 .أنتم من
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وسإلم عليه الله صلى محمد أصحاب : منشرحبيل قال
 .إليه الله : قبضهشرحبيل فقال المي النبي

 .بعده المر ولي : فمنالبطريق فقال

 .مرة بن تيم بن بكر بن قحافة أبي بن : عتيققال

الحق على بأنكم أعلم لقد دايني : وحقروماس فقال
عليكم أشفق وأنا والعراق الشام تملكوا أن لكم بد ول
ولكن كثير جمع في ونحن يسير جمع في أنتم إذ

 .لكم نتعرض ل فإنا بلداكم إلى ارجعوا

ولو ورفيقي صاحبي هو بكر أن العرب أخا يا واعلم
 .قاتلني ما حاضًرا كان

عنه عفا لما عمه ابن أو ولده كنت : لوشرحبيل فقال
لنه شيء المر من له وليس ملته أهل من يكون أن إل

إل عنكم نبرح ولسنا يجاهدكم أن الله أمره وقد مكلف
أو الجزية تؤداوا أو دايننا في تدخلوا أن : إماثلث بإحدى

 .السيف

المر كان : لودايني من أعتقده ما : وحقروماس فقال
طواغية وهؤلء حق على أنكم أعلم لني أقاتلكم إلي

وأنظر إليهم أرجع أن أريد وإني مجتمعون وقوم الروم
 .عندهم ما

 .ذكرت بما لكم بد فل إليهم : ارجعشرحبيل فقال

أهل : ياوقال وجمعهم قومه إلى روماس : فعاداقال
كنتم الذي المعموداية ماء وبني النصرانية داين

وداياركم بلداكم من الخروج من كتبكم في تعتقدونه
ولستم وزمانه وقته وهذا قرب قد أموالكم ونهب

العرب من شرذمة إلى سإار روبيس من جيًشا بأعظم
 .فلسطين بأرض

أن بلغني ولقد الباقون وانهزم معه من وقتل فقتل
اسإمه العراق صوب السماوة أرض خرج قد منهم رجًل
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وحوران وتدمر والسخنة أركة فتح وقد الوليد بن خالد
الجزية تؤداوا أن والصواب إليكم يحضر قريب عن وهو
 .عنكم وينصرفون العرب هؤلء إلى يد عن

وهموا وشوشوا غضبوا ذلك قومه سإمع : فلماقال
 .بقتله

وأرى أختبركم أن أردات إنما قوم : ياروماس فقال
 .أولكم وأنا والقوم داونكم والن داينكم حمية

وتظاهروا وعديدها عدداها إلى الروم : فرجعتقال
 .للحملة وتهيئوا الجنائب وقاداوا البيض بالدروع

 .أصحابه وعظ ذلك حسنة بن شرحبيل رأى فلما

الله صلى الله رسإول أن الله رحمكم : اعلمواوقال
). وأحبالسيوف ظلل تحت (الجنة :قال وسإلم عليه

دامعة أو الله سإبيل في دام قطرة الله إلى قرب ما
 .الله خشية من الليل جوف في جرت

حق     الله     اتقوا     آمنوا     الذين     أيها     يا  {: تعالى الله قال
:عمران  [آل}    مسلمون     وأنتم     إل     تموتن     ول     تقاته
 .بصرى جيش على المسلمون وحمل حمل ثم ].102

وطمعوا العدو علينا : واجتمععدي بن الله عبد قال
الروم من فارس ألف عشر اثني في علينا وحملوا فينا

السإودا البعير جلد في البيضاء كالشامة فيهم ونحن
وبينهم بيننا القتال يزل ولم الكرام صبر لهم وصبرنا

طمع وقد الفلك قبة في الشمس توسإطت أن إلى
إلى يده رفع قد حسنة بن شرحبيل فرأيت فينا العدو

السموات بديع يا قيوم يا حي : يايقول وهو السماء
القوم على انصرنا اللهم والكرام الجلل ذا يا والرض

 .الكافرين

جاء حتى وداعاءه كلمه شرحبيل اسإتتم ما : فواللهقال
دااروا القوم أن وذلك الحكيم العزيز الله عند من النصر

 .حوران صوب من علينا أشرفت قد غبرة فرأينا بنا
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لنا فلحت الخيل سإوابق تحتها رأينا لنا قربت فلما
إلينا سإبق وقد المحمدية والرايات السإلمية العلم

ابن يا شرحبيل : ياويزعق يناداي : أحدهمافارسإان
الصنديد الفارس أنا الله لدين بالنصر أبشر حسنة

:ويقول يزعق والخر الوليد بن خالد أنا المجيد والبطل
العساكر وأشرفت الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد أنا

 .جانب كل من

عميرة بن رافع يحملها العقاب راية : وأشرفتقال
 .الطائي

حسان بن ورقاء عن عدي بن سإالم : حدثناقال
 .العبسي مسروق بن مسيرة عن العامري

خالد زعقة عند الروم أصوات خمدت لقد : واللهقال
على بعضهم يسلم المسلمون وأقبل عنه الله رضي
الوليد بن خالد إلى حسنة بن شرحبيل وأقبل بعض

 .عليه وسإلم

الشام مينا هذه أن علمت أما شرحبيل : ياخالد فقال
 .وبطارقتهم الروم عساكر وفيها والعراق

 .المسلمين من معك وبمن بنفسك غررت فكيف

 .عبيدة أبي بأمر : كلهقال

وليس النية خالص رجل فإنه عبيدة أبو : أماخالد فقال
الناس أمر ثم بمواقعها يعلم ول الحرب غائلة عنده

 .أوزارهم من وارتاحوا فنزلوا بالراحة

على بصرى جيوش زحفت الثاني اليوم في كان فلما
بتعبنا لعلمهم زحفوا الروم إن :خالد فقال المسلمين

على واحملوا فيكم الله بارك فاركبوا خيولنا وتعب
 .تعالى الله بركة

فجعل للحرب أهبتهم وأخذوا المسلمون : فركبقال
الميسرة في وجعل الطائي عمير بن رافع الميمنة في
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ًكا غلًفا وكان الزور بن ضرار وجعل الحرب في فات
قسم ثم الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد الدرك على

نجيبة بن المسيب شطره على فجعل الزحف جيش
الشعري غانم بن مذعور الخر الشطر وعلى الفزاري
 .حملت إذا الخيل يزفوا أن وأمرهم

الناس يعظ وهو الوسإط في خالد : وبقيقال
الروم بصفوف وإذا الحملة على عزموا وقد ويوصيهم

الخلقة عظيم فارس وسإطها من وخرج انشقت قد
 .والياقوت الحمر الذهب من عليه ما يلمع الزينة كثير

: يابدوي كأنه عربي بلسان ناداى الجمعين توسإط فلما
 .بصرى صاحب فأنا أميركم إل لي يبرز ل العرب معشر

الضرغام كالسإد عنه الله رضي خالد إليه : فخرجقال
 .منه وقرب

 .القوم أمير : أنتالبطريق له فقال

طاعة على دامت ما أميرهم أني يزعمون : كذلكقال
 .عليهم لي إمارة فل عصيته فإن ورسإوله الله

الروم عقلء من عاقل رجل : إنيالبطريق قال
أني واعلم بصيرة ذي عن يخفى ل الحق وإن وملوكهم

الله أن فوجدت الماضية والخبار السابقة الكتب قرأت
ًيا يبعث تعالى  .الله عبد بن محمد واسإمه قرش

 .نبينا : واللهخالد قال

 .القرآن : نعمقال الكتاب عليه : أنزلقال

 .الخمر فيه عليكم : أحرمالبطريق روماس قال

وإن جلدناه زنى ومن حدداناه شربها من : نعمخالد قال
ًنا كان  .رجمناه محص

 .الصلوات عليكم : أفرضتقال
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 .والليلة اليوم في صلوات خمس : نعمقال

ما ذلك : ولولخالد قال الجهادا عليكم : أفرضقال
 .قتالكم نبغي جئناكم

وإني الحق على أنكم لعلم إني : واللهروماس قال
 .فأبوا منكم خائف وإني منكم قومي وحذرت أحبكم

ًدا وأن الله إل إله ل أن أشهد : فقلخالد فقال محم
 .علينا ما وعليك لنا ما لك يكون الله رسإول

:بقتلي هؤلء يعجل أن وأخاف أسإلمت : إنيفقال
وأرغبهم قومي إلى أسإير أنا ولكن حريمي وسإبي
 .يهديهم أن الله فلعل

يكون قتال بغير قومك إلى رجعت : وإنخالد فقال
ل حتى علي احمل ولكن عليك خفت وبينك بيني

 .قومك أطلب ذلك وبعد يتهموك

ًبا الفريقين خالد وأرى بعض على بعضهم فحمل أبوا
 .روماس أبهر حتى الحرب من

الديرجان يرى حتى الحملة علي : شددالخالد فقال
له يقال الملك به بعث بطريق من عليك خائف فإني

 .الديرجان

روماس على شددا ثم عليه الله : ينصرناخالد فقال
 .قومه إلى يديه بين من انهزم إنه حتى الحملة

العرب من رأيت الذي : ماقال قومه إلى وصل فلما
لهم بد ول طاقة بقتالهم لكم ما أجلدا العرب : إنقال

تحت فاداخلوا هذا سإريري تحت وما الشام يملكوا أن
سإمعوا : فلماقال والسخنة أركة مثل وكونوا طاعتهم

المدينة : اداخلله وقالوا قتله وأراداوا زجروه كلمه
روماس فانصرف العرب لقتال وداعنا قصرك والزم
ًدا ينصر الله : لعلوقال  .خال
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: إذاوقالوا الديرجان عليهم ولوا بصرى أهل إن ثم
أن ونسأله الملك إلى معك سإرنا المسلمين من فرغنا
 .علينا ويوليك روماس ينزع

 .تريدون الذي : وماالديرجان قال

 .إليه أخرج أنا أمير : يالخالد الرحمن عبد فقال

وحمل الرحمن عبد فخرج الصديق ابن يا : داونكفقال
الديرجان أحس وقد سإاعة غير لبثوا فما الديرجان على
 .قومه إلى وراح منهزًما فولى بالتقصير نفسه من

خالد وعلم قلوبهم في الرعب نزل منه ذلك رأوا فلما
بن الرحمن عبد وحمل فحمل الفزع من القوم عند ما

 .المسلمون وحمل الصديق بكر أبي

حملوا المسلمين حملة إلى بصرى أهل نظر فلما
 .كفرهم بكلمة الرهبان وضجت الفريقيان وتلقى

النجاس هؤلء إن : اللهمحسنة بن شرحبيل فقال
إل إله ل آخر إلها معك ويدعون كفرهم بكلمة يبتهلون

ًدا وأن أنت إل إله بل إليك نبتهل ونحن أنت عبدك محم
أعدائك على الدين هذا نصرت ما إل ورسإولك

ثبات للروم يكن فلم واحدة حملة حملوا ثم المشركين
 .الفرار إلى وركنوا الدابار المشركون فولى العرب مع

وتحصنوا البواب أغلقوا المدينة دااخل حطوا فلما
للملك يكتبوا أن وعولوا الصلبان ورفعوا بالسإوار
 .والرجال بالخيل ليمدهم

عنهم رجعنا تحصنوا : فلمارافع بن الله عبد قال
وثلثون مائة منا قتل قد فوجدنا أصحابنا وافتقدنا

 .بدريان العيان من وقتل فارسًإا

على خالد وصلى الموال المسلمون : وغنمقال
 .بدفنهم وأمر الشهداء
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بكر أبي بن الرحمن عبد الحرس تولى الليل كان فلما
 .الزحف جيش من ومائة راشد بن ومعمر الصديق

صاحب بروماس وإذا العسكر حول يدورون هم فبينما
 .عليهم أقبل قد بصرى

إلى به وأتوا فأخذوه الوليد بن خالد : أينلهم وقال
 .خالد

 .به رحب رآه فلما

قومي طرداني فارقتك أن بعد المير : أيهافقال
وهو قصري فلزمت قتلناك وإل قصرك : الزموقالوا
.تحصنوا وانهزموا وقع ما لهم وقع ولما للسور ملصق

فيه وفتحوا السور بحفر غلماني أمرت الليل جن فلما
ًبا أصحابك من عليه تعتمد من معي فأرسإل فأتيتك با

 .المدينة تستلمون

بكر أبي بن الرحمن عبد أمر الكلم هذا خالد سإمع فلما
 .روماس مع ويسيروا المسلمين من مائة يأخذ أن

 .المدينة داخل ممن : وكنتالزور بن ضرار قال

السلح خزانة لنا فتح روماس قصر في صرنا فلما
جانب كل أقسام أربعة وقسمنا سإلحهم من فلبسنا
 .رجًل وعشرون خمسة

 .فكبروا التكبير سإمعتم : إذاالرحمن عبد لنا وقال

على بالحملة أنفسنا أخذنا أمرنا حيث سإرنا فلما
 .القوم

عبد أن الرواة من به أثق ممن : بلغنيالواقدي قال
هو وسإار سإلحه لبس أصحابه فارق لما الرحمن

وسإار الديرجان عليه الذي الدرج يطلبون وروماس
 .حسنة بن وشرحبيل ورافع ضرار معهم
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الديرجان فيه الذي الدرج من الرحمن عبد قرب فلما
 .روماس : أنافقال أنتم : منالديرجان قال

ًبا ول أهًل : لفقال : معيقال معك الذي ومن بك مرح
يا هو ومن : ويحكقال رؤياك إلى ومشتاق لك صديق

 .روماس

 .الصديق بكر أبي ابن : هذاقال

تطاوعه فلم يقتله أن هم ذلك الديرجان سإمع فلما
وجهه في سإيفه وهز الرحمن عبد عليه فحمل نفسه

دامه في يخور صريًعا فتجندل عاتقه على وضربه
 .النار إلى بروحه الله وعجل

أصحابه وسإمع روماس فأجابه الرحمن عبد : وكثرقال
 .بصرى جوانب من فكبروا التكبير

 .والشجار الحجار : وأجابتهمقال

ووضعوا بصرى جوانب من المسلمون : وكبرقال
وإذا فصرخوا التكبير خالد وسإمع الروم في السيف
فعبر البواب لهم فتحوا قد وأولداه روماس بغلمان

 .المسلمين من معه ومن خالد

بالسيف فتحت وقد البواب إلى بصرى أهل نظر فلما
 .المان : المانيقولون بأجمعهم ضجوا قهًرا

السيف : ارفعواعنه الله رضي الوليد بن خالد فقال
 .أهلها إليه واجتمع الصباح إلى خالد وأقام عنهم

من شيء جرى ما صالحناك لو المير أيها : ياوقالوا
لك فتح الذي ما ونصرك أيدك بالذي نسألك ولكن ذلك

 .مدينتنا أبواب

روماس فوثب يقول أن عنه الله رضي خالد فاسإتحى
وما رسإوله وأعداء الله أعداء يا ذلك فعلت : أناوقال
ًداا الله مرضاة ابتغاء إل فعلته  .فيكم وجها
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منهم تجعلني ل : اللهمفقال منا : أولستفقالوا
ًبا بالله رضيت ًنا وبالسإلم ر وبالقرآن قبلة وبالكعبة داي
ًدا وأن الله إل إله ل أن أشهد وأنا إماًما رسإول محم
 .الله

 .بذلك خالد : ففرحقال

بذلك وعلم شًرا له وأضمروا فغضبوا بصرى أهل وأما
 .روماس

معك أسإير وإني عندهم المقام أريد ل : أنالخالد فقال
 .سإرت حيث

بن معمر : حدثنيالواقدي قال يديك على الله فتح فإذا
ًداا معنا يجاهد روماس : كانقال جده عن سإالم جها
ًنا عبيدة أبو فكان الشام أيدينا على الله فتح حتى حس
أيامه في عنه الله رضي الخطاب بن عمر به يكاتب
توفي حتى يسيًرا إل يلبث فلم بصرى على فوله
ًبا وخلف الله رحمه رجاًل خالد : وأمرقال به يذكر عق

ذلك ففعلوا المدينة من وماله رحله إخراج على يعينونه
 .فراقه وتطلب تخاصمه بزوجته وإذا

أمير : أريدقالت تريدين الذي : ماالمسلمون لها فقال
: أناله فقالت خالد إلى بها فجاءوا بيننا يحكم جيشكم
 .روماس من بك أسإتغيث

البارحة كنت : إنيفقالت ذلك : وكيفخالد لها فقال
كأن وجًها منه أحسن منه رأيت ما شخًصا رأيت إذ نائمة
المدينة : إنيقول وكأنه عينيه بين من يطلع البدر

 .والعراق والشام القوم هؤلء يد على فتحت

 .سإيدي يا أنت : ومنله فقلت

السإلم إلى داعاني ثم الله رسإول : محمدقال
 .القرآن من سإورتين علمني ثم فأسإلمت

 .منها كان بما خالد الترجمان : فحدثقال
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لها : قلللترجمان خالد قال ثم لعجيب هذا : إنفقال
ثم أحد الله هو وقل الفاتحة فقرأت السورتين تقرأ أن

أيها : ياوقالت الوليد بن خالد يد على إسإلمها جددات
بين أعيش يتركني وإل روماس يسلم أن إما المير

 .المسلمين

الذي الله : سإبحانوقال قولها من خالد : فضحكقال
 .جميًعا وفقهما

قبلها أسإلم روماس إن لها : قلللترجمان قال ثم
 .بذلك ففرحت

ًدا إن ثم أدااء على وقررهم بصرى أهل أحضر خال
 .عليه رأيه اتفق من عليهم وولى الجزية

ًبا عبيدة أبي إلى كتب ثم :له ويقول بالفتح يبشره كتا
فألحقنا دامشق إلى ارتحلنا قد الله رسإول صاحب يا

 .إليها

ًبا كتب ثم برحيله يخبره الصديق بكر أبي إلى آخر كتا
إلى ارتحلت الكتاب هذا إليك كتبت : يومله ويقول
معك ومن عليك والسلم بالنصر لنا فاداع دامشق
 .وبركاته الله ورحمة

دامشق نحو إلى خالد ارتحل ثم كلهما الكتابين بعث ثم
هناك فوقف الثنية له يقال موضع على أشرف حتى
 .العقاب ثنية بذلك فسميت العقاب راية وركز

خالد بدير الن المعروف الدير إلى منها ارتحل ثم
اجتمعت وقد دامشق إلى التجئوا قد السوادا أهل وكان
 .الرجال من تحصى ل وأمم خلئق

زينوا وقد ألًفا عشر اثني فكانوا الخيل أصحاب وأما
خالد وأقام والصلبان والبيارق بالطوارق أسإوارهم

 .المسلمين قدوم ينتظر الدير على
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وما هرقل الملك إلى الخبار : ووصلتالواقدي قال
فغضب دامشق على قدم وكيف الشام من خالد فتح

لكم قلت لقد الصفر بني : ياوقال البطارقة وجمع
وتدمر أركة فتحوا قد العرب وهؤلء فأبيتم وحذرتكم
ففتحوها الربوة إلى توجهوا وقد وبصرى والسخنة
إليها سإارت وقد الشام جنة دامشق لن فواكرباه
إلى يتوجه : أيكمقال ثم العرب أضعاف وهم الجيوش

ما أعطيته هزمهم فإن أمرهم ويكفيني العرب قتال
ًكا فتحوه  .مل

وكان حنا بن كلوس اسإمه البطارقة من بطريق فقال
الروم عساكر في شجاعته عرفت وقد فرسإانهم من

أعقابهم على وأرداهم أكفيك أنا الملك : أيهاوالفرس
 .منهزمين

الذهب من صليبا إليه سإلم قوله الملك سإمع : فلماقال
صليبك : قدمله وقال فارس آلف خمسة على وقدمه
 .ينصرك فإنه أمامك

أن إلى أنطاكية من يومه من وسإار كلوس : فأخذهقال
أهلها بلغ فلما بالسلح مزينة فوجدها حمص وصل

والرهبان القسس خرجت وقد لقائه إلى خرجوا قدومه
وليلة يوًما بحمص وأقام بالنصر له وداعوا واسإتقبلوه

لطمات النساء إليه فخرج بعلبك مدينة إلى أرتحل ثم
أركة فتحوا العرب إن السيد : أيهاوقلن الخدودا

على العرب قدرت : كيفلهن فقال وبصرى وحوران
 .وبصرى حوران

من يبرحوا لم ذكرتهم الذين إن السيد : أيهافقلن
الذي وهو العراق من أقبل قد الرجل هذا وإن أماكنهم

 .أركة فتح

 .اسإمه : ومافقال

 .الوليد بن : خالدقلن

 .العساكر من يكون كم : فيقال
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 .فارس وخمسمائة ألف : فيقلن

 .سإناني رأس على رأسإه لجعلن المسيح : وحقفقال

من بطريًقا واليها وكان بدمشق إل ينزل فلم رحل ثم
كلوس قدم فلما عزازير اسإمه هرقل الملك قبل

منشور عليهم وقرأوا وأصحابه عزازير عليه اجتمع
وأصده عدوكم أقاتل أن : أتريدونلهم قال ثم الملك

 .بلداكم عن

أكون حتى عنكم عزازير : أخرجوافقال : نعمقالوا
 .المر هذا في وحدي

من صاحبنا يخرج أن ينبغي وكيف السيد : أيهافقالوا
 .إلينا قاصد العدو وهذا بلدنا

وقد كلمه من كلوس وجه في عزازير : فغضبقال
فثبتت يوًما العرب يقاتل واحد كل أن على رأيهم اتفق

 .كلوس قلب في عزازير عداوة

يوم كل يخرجون كانوا أنهم بلغني : ولقدالواقدي قال
عبيدة أبي قدوم ينظرون فرسإخ مقدار الجابية باب من
الوليد بن خالد إليهم قدم حتى يشعروا فلم الجراح بن
 .محمد بن يسار : حدثناقال الثنية نحو من

 .مسلم بن رفاعة : أخبرناقال

الدير على نزل لما الوليد بن خالد جيش في : كنتقال
وهو علينا زحف قد الروم بجيش وإذا به المعروف

مسلمة بدرع تدرع ذلك خالد نظر فلما المنتشر كالجرادا
 .المسلمين وجه في صرخ ثم

بخيله زحف قد العدو وهذا يوم بعده ما يوم : هذاوقال
باع ممن وكونوا ينصركم الله فانصروا والجهادا فدونكم

قدموا المسلمين بإخوانكم وكأنكم وجل عز لله نفسه
اسإتقبل ذلك بعد ثم الجراح بن عبيدة أبي مع عليكم

من المشركين فأرعب رأسإه بملء وصرخ الجيش
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بن الرحمن وعبد حسنة بن شرحبيل وحمل صرخته
يول لم ضرار حمل ومذ الزور بن وضرار بكر أبي

ومن فرسإان خمسة الميمنة من قتل بل عنهم
 .كذلك الميسرة

ولول فرسإان سإتة منهم فقتل مرة ثاني حمل ثم
الوليد بن خالد فشكره قتالهم عن ردا لما القوم سإهام
: احملعنه الله رضي بكر أبي بن الرحمن لعبد وقال
 .فيك الله بارك

بن ضرار فعل كما وفعل الرحمن عبد : فحملقال
ًدا قتاًل وقاتل الزور  .شدي

ورأى رمحه ورفع الوليد بن خالد بعده من حمل ثم
 .شجاعته من الروم جزع حتى الحرب أمور من العسكر

الجيش أمير أنه علم كلوس البطريق إليه نظر فلما
 .مخافته من ورائه إلى كلوس فتأخر يقصده أنه وعلم

عليه حمل ورائه إلى كلوس قهقرة إلى خالد نظر فلما
فلم بالسهام ورموه البطارقة عليه فوقعت ليرداه

قتل حتى يرجع ولم بهم يعبأ ولم خالد إليهم يلتفت
 .عشرين

بين بجواداه وجال الصفين بين بجواداه انثنى ثم
: أخرجواوقالوا أحد يجبه فلم البراز وطلب الفريقين

 .منكم غيره

في وكلنا العرب من واحد رجل أنا ها : ويلكمفقال
عزازير فأقبل كلمه فهم من منهم فما سإواء الحرب

جيشه على قدمك قد الملك : أليسوقال كلوس على
 .ورعيتك بلدك عن حام فدونك العرب قتال إلى وبعثك

وقد مني أقدم لنك بذلك مني أحق : أنتكلوس فقال
ل بالك فما هرقل الملك بإذن إل تخرج ل أنك عزمت
 .العرب أمير قتال إلى تخرج
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القرعة عليه وقعت فمن : تقارعاالعساكر لهما فقال
 .العرب أمير قتال إلى فلينزل

:قال لنا أهيب فهو جميًعا نحمل بل : لكلوس فقال
أو عنده من فيطرداه ذلك الملك يبلغ أن كلوس وخاف
 .يقتله

 .كلوس على القرعة فوقعت : فتقارعاقال

كلوس فقال شجاعتك وبين : اخرجعزازير فقال
مني رأيتم فإن عندي همتكم تكون أن : أريدلصحابه
 .وخلصوني فاحملوا تقصيًرا

ًدا يفلح ل عاجز كلم : هذاأصحابه فقال : يافقال أب
رجل معه فخرج لغتي غير ولغته بدوي الرجل إن قوم

 .معه فسار لك أترجم : أناله وقال جرجيس اسإمه

شجاعة ذو رجل هذا أن جرجيس يا : اعلمكلوس فقال
يومنا نقضي حتى عليه أنت فاحمل غلبني رأيته فإن
منه ونستريح فيقتله عزازير غدا له ويخرج معه

 .صديقي أنا وأتخذك

 .بالكلم أخوفه وإنما حرب أهل أنا : ماله فقال

 .إليهما فنظر خالد من قربا حتى وسإارا : فسكتقال

فيه فصاح عميرة بن رافع إليهما يخرج أن : فهمقال
دانوا فلما لهما كفء فإني تبرح ل مكانك :وقال خالد
 .خالد من

وخوفه تريد وما أنت من له : قللصاحبه كلوس قال
أخا : ياله وقال خالد من جرجيس فقرب سإطواتنا من

رجل كمثل ومثلنا مثلكم إن مثًل لك أضرب أنا العرب
الجرأة قليل الراعي وكان راع إلى فسلمها غنم له

يلتقط فجعل عظيم سإبع عليه فأقبل الوحوش على
ضار والسبع الغنام انقضت أن إلى رأسًإا ليلة كل منه

 .عنها مانًعا له يجد ولم عليها
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يؤت لم أنه علم بغنمه حل ما الغنم صاحب نظر فلما
ًبا غلًما لغنمه فانتدب الراعي من إل الغنم فسقمه نجي

 .الغنم حول الطوفان يكثر ليلة كل فكان

عاداته على السبع عليه أقبل إذ كذلك الغلم فبينما
وبيده السبع على الغلم فهجم الغنم واخترق الصلية

بعدها وحش الغنم يقرب ولم فقتله فضربه منجل
منكم أضعف كان ما لنه بأمركم نتهاون أنتم وكذلك
الذرة أكل وتعوداتم ضعفاء مساكين جياع لنكم

 .النوى ومص والشعير

ما وفعلتم طعامنا وأكلتم بلدانا إلى خرجتم فلما
ول بالرجال تقاس ل رجاًل الملك لكم بعث وقد فعلتم
بجانبي الذي الرجل هذا سإيما ول بالبطال تكترث
وقد بالسإد الغلم أنزل ما بك ينزل أن منه فاحذر
فأخبرني الكلم في بك وأتلطف إليك أخرج أن سإألني

 .الفارس هذا عليك يهجم أن قبل تريد الذي ما

ل والله الله عدو : ياقال ذلك منه خالد سإمع فلما
وقد بشبكة الطير كقابض إل الحرب في عندنا نحسبكم

ًنا قبضها  .منه انفلت ما إل يخرج فلم وشماًل يمي

فالمر وجوع قحط بلدا وأنها بلدانا من ذكرت ما وأما
فأبدلنا منه خير هو ما أبدلنا تعالى الله أن إل كذلك
 .والعسل والسمن والفواكه الحنطة الذرة بدل

نبيه لسان على به ووعدنا ربنا لنا رضيه قد كله وهنا
 .منا تريدونه الذي : ماقولك وأما

دايننا في تدخلوا أن إما خصال ثلث إحدى منكم فنريد
 .القتال أو الجزية تؤداوا أو

عندكم هو الذي الذليل الرجل هذا : إنقولك وأما
الملك ركن هو يكن وإن القليل أقل عندنا فهو مسكين

 .السإلم ركن فأنا

 .الوليد بن خالد أنا الصنديد الفارس أنا
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.وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صاحب أنا

 الشام معارك 

جرجيس سإمع : فلماتعالى الله رحمه الواقدي قال
له فقال لونه تغير وقد ورائه إلى تأخر خالد كلم

لك فما كالسبع تهيم بدايتك في رأيتك ويلك : ياكلوس
الفارس أنه أعلم ما المسيح : وحقفقال تأخرت قد

مل الذي القوم صاحب هذا الفصاح وبطلهم الجحجاح
 .شًرا الشام

بيننا الحرب يؤخر أن اسإأله جرجيس : ياكلوس فقال
هذا قومك سإيد : ياله وقال خالد إلى فالتفت غد إلى

 .ليشاورهم قومه إلى يرجع أن يريد صاحبي

وأقبل بالكلم تخدعني أن أتريد : ويحكخالد فقال
 .جرجيس وجه في برمحه

ًبا وولى لسانه انعقد ذلك جرجيس نظر فلما  .هار

وتطاعنا عليه وحمل كلوس طلب ذلك خالد رأى فلما
خالد نظر فلما خالد طعنات من البطريق واحترز
من فقلعه وجذبه أطواقه في يده حط البطريق احتراز
 .سإرجه

بأجمعهم كبروا خالد فعل المسلمون نظر فلما
لهم رمى منه قربوا فلما خالد إلى الفرسإان وتسابق
فأتى بلسانه يبربر فصار كتاًفا أوثقوه وقال البطريق

: اسإمعله وقالوا بصرى صاحب بروماس المسلمون
فأني تقتلوني ل لكم : يقوللهم فقال يقول ماذا

 .والجزية المال في صاحبكم أجبت

وركب جواداه عن نزل ثم منه : اسإتوثقواخالد فقال
ًداا على يهجم أن وعزم تدمر صاحب له أهداه جوا
 .الروم
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على أحمل أنا داعني المير : أيهاالزور بن ضرار فقال
 .أنت تستريح حتى القوم

ًدا الجنة في : الراحةضرار : يافقال خالد عول ثم غ
: وحقوقال كلوس البطريق به فصاح الحملة على
خالد فرجع أخاطبك حتى إلي رجعت ما إل ونبيك داينك
 .يريد ما : اسإألهلروماس وقال إليه

في إليكم بعثني وقد الملك صاحب أني : أعلمهفقال
وقد ورعيته وأهله بلده عن لرداكم فارس آلف خمسة

كذا معه إلي وقدم دامشق متولي وعزازير أنا تحاججت
لم وإن فاقتله إليك خرج إذا داينك بحق أسإألك وأنا وكذا
 .القوم رأس فإنه واقتله فاسإتدعه إليك يخرج

 .دامشق ملكت فقد قتلته فإن

عليه ول عليك نبقي ل إنا له : قللروماس خالد فقال
 .تعالى بالله أشرك من على ول

: لكويقول ينشد وهو حمل الكلم ذلك بعد إنه ثم
سإابغ من أوليت لما وشكًرا نعمة كل على مولنا الحمد
حندس من وأنقذتنا وظلمة كفر بعد علينا مننت النعم

عنا وكشفت محمد بالهاشمي وأكرمتنا والظلم الظلم
ترومه قد ما العرش إله فتمم الغمم من نلقي ما

ربي وألقهم والنقم بالبؤس الشرك لهل وعجل
قال والعجم العرب سإيد نبي بحق ببغيهم سإريًعا

جرجيس ولى لما أنه به أثق ممن بلغني : نقدالواقدي
ًبا من يرتعد رأوه أصحابه إلى خالد يدي بين من هار
 .الفزع

 .وراءك : ماله فقالوا

والليث يقاتل ل الذي الموت ورائي قوم : يافقال
أن نفسه على آلى وقد القوم أمير وهو ينازل ل الذي

فصالحوا بالجهد إل روحي خلصت وما كنا أينما يطلبنا
منكم يبقي فل بأصحابه عليكم يحمل أن قبل الرجل

ًدا بقتله هموا وقد انهزمت أنك يكفيك : ماله فقالوا أح
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عزازير على كلوس أصحاب أقبل إذ كذلك هم فبينما
عند أنت : ماله وقالوا به وصاحوا آلف خمسة وهم

شرك وبينك بيننا كان وقد صاحبنا من أعز الملك
صاحبنا لنا وخلص أسإره أو واقتله خالد إلى أنت فاخرج

الحرب عليك شننا والذبيح والمذبح المسيح وحق وإل
ويلكم : ياوداهاؤه مكره به رجع وقد عزازير فقال

من البدوي هذا إلى الخروج من جزعت أني أتظنون
وتقاعدت إليه الخروج عن تأخرت ما ولكني مرة أول
ينظر وسإوف صاحبكم عجز يتبين حتى قتاله عن

القتال مقام في وأثبت وأشجع أفرس أينا الفريقان
 .بالنصال تشابكنا نحن إذا

وركب لمته ولبس جواداه عن ترجل الحال في إنه ثم
ًداا بن خالد سإيدنا قتال إلى وخرج للجولن يصلح جوا
منه قرب فلما عنه الله رضي الصنديد الفارس الوليد

الملعون وكان أسإألك حتى مني ادان العرب أخا : ياقال
الله عدو : ياقال ذلك خالد سإمع فلما العربية يعرف

 .عليه يحمل أن هم ثم رأسإك أم على أنت ادان

فعلم منك أدانو أنا العرب أخا يا رسإلك : علىفقال
 .منه قرب حتى عنه فأمسك دااخله الخوف أن خالد

 .بنفسك أنت تحمل أن حملك ما العرب أخا : يافقال

. 

 .مقدم بل أصحابك بقيت قتلت فلو الهلك تخشى أما

من الرجلن فعل ما رأيت قد الله عدو : ياخالد فقال
تعالى الله بعون أصحابك لهزموا تركتهم لو أصحابي

والحياة مغنًما الموت يرون رجال وأي رجال معي وإنما
 .أنت : منخالد له قال ثم مغرًما

قاتل أنا الشام فارس أنا باسإمي سإمعت ما : أوفقال
 .الترك عساكر كاسإر أنا والفرس الروم
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باسإم تسميت الذي : أنافقال اسإمك : ماخالد فقال
 .عزرائيل اسإمي الموت ملك

عدو : ياوقال كلمه من خالد : فضحكالواقدي قال
طالبك هو باسإمه تسميت الذي أن تخوفني الله

 .الهاوية إلى ليردايك إليك ومشتاق

 .كلوس بأسإيرك فعلت : ماالبطريق له فقال

 .والغلل بالقيودا موثق : هوفقال

من دااهية وهو قتله من منعك : وماعزازير له فقال
 .الروم داواهي

جميًعا قتلكم أريد أني ذلك من : منعنيخالد فقال
الذهب من مثقال ألف تأخذ أن لك : هلعزازير فقال

الخيل من رؤوس وخمسة الديباج من أثواب وعشرة
 .برأسإه وتأتيني وتقتله

عن أنت تعطيني الذي فما دايته : هذهخالد له فقال
 .نفسك

تأخذ الذي : ماوقال ذلك من الله عدو : فغضبقال
 .مني

 .ذليل صاغر وأنت : الجزيةقال

إهانتنا في زداتم كرامتكم في زدانا : كلماعزازير فقال
فلما أبالي ول قاتلك فإني الحذر لنفسك الن فخذ

كأنه عظيمة حملة عليه حمل عزرائيل كلم خالد سإمع
وكان حذره أخذ وقد البطريق فاسإتقبله نار شعلة

نظر فلما الشام بلدا في بالشجاعة يعرف ممن عزازير
 .تبسم وبراعته شجاعته أظهر الله عدو إلى خالد

إليك الوصول أردات لو المسيح : وحقعزازير فقال
أن أريد لني عليك أبقيت ولكنني ذلك على لقدرت

أطلق ذلك وبعد أسإيري أنك الناس ليعلم أسإتأسإرك
ما لنا وتسلم بلدانا من ترحل أنك شرط على سإبيلك
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قال عزازير كلم خالد سإمع فلما الشام بلدا من أخذت
قد العصابة وهذه فينا الطمع دااخلك قد الله عدو : ياله

أنفسهم باعوا ممن وهم وبصرى وحوران تدمر ملكوا
أينا وسإتعلم الفناء داار على البقاء داار واختاروا بالجنة

ًدا إن ثم جانبه ويذل صاحبه يملك من البطريق أرى خال
 .الحرب أبواب

: ياوقال الكلم من منه كان ما على عزازير : فندمقال
 .الملعبة تعرف أما العرب أخا

إن ثم الرب طاعة في الضرب : ملعبتيخالد فقال
ًدا هاجم الملعون فلم به وضربه بسيفه إليه ولوح خال

ًئا يقطع وثباته خالد جولن من الله عدو فذهل شي
ًبا فولى ملقاته على ول عليه يقدر ل أنه وعلم هار
 .خالد جوادا من أسإبق جواداه وكان

حرب يوم : وكنتعنه الله رضي الطفيل بن عامر قال
وعزازير خالد بين جرى ما وشاهدنا القلب في دامشق

ًبا ولى لما في فوقع طلبه عن خالد جوادا وقصر هار
أن إل لي وما مني خاف البدوي : كأنوقال الطع قلبي
المسيح ولعل أسإيًرا وآخذه يمحقني حتى أقف

لحق حتى وقف نفسه في ذلك وقع فلما عليه ينصرني
صاح منه قرب فلما العرق فرسإه جلل وقد خالد به

منك خوًفا هارب أني تظن ل عربي : ياوقال عزازير
نفسك فارحم شبابك على خوًفا عليك أبقيت وإنما
ملك أنا الرواح قابض أنا إليك أسإوقه الموت أردات وإن

السيف وسإحب جواداه عن ترتجل ذلك فعدما الموت
 .الضاري السإد كأنه إليه وسإار

طمعه زادا خالد ترجل وإلى ذلك إلى عزازير نظر فلما
بالسيف رأسإه يعلو أن يريد إليه وهم حوله وحام فيه

بضربة فرسإه قوائم وضرب فيه وصاح عنها خالد فزاغ
ولى ثم الرض على الله عدو فسقط فقطعها عظيمة

ًبا  .خالد فسبقه أصحابه يريد هار
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غضب قد باسإمه تسميت الذي إن الله عدو : ياوقال
روحك يقبض عليك أقبل قد هو وها إليك واشتاق عليك

الرض به يجلد أن وهم عليه هجم ثم جهنم إلى ليؤدايك
أن فهموا خالد يد في وهو صاحبها إلى الروم ونظرت
جيوش أقبلت قد إذ يده من ويخلصوه خالد على يحملوا

بن عبيدة أبي المير مع الموحدين وأبطال المسلمين
فوجده بصرى من سإار قد كان عنه الله رضي الجراح

عساكر نظرت فلما الساعة تلك في عزازير أخذ وقد
الجزع دااخلهم أقبلت قد المسلمين جيوش إلى دامشق
 .الحملة عن فوقفوا والفزع

عن الله عبد عن شعيب عن قيس بن عمر : حدثنيقال
سإأل عبيدة أبو المير قدم : لماقال القشعمي هلل

أسإر وقد الحرب ميدان في : إنهفقالوا خالد عن
يترجل أن وهم إليه عبيدة أبو فدنا الروم بطريق
وصافحه عليه وأقبل يفعل ل أن خالد عليه فأقسم

ًدا يحب عبيدة أبو وكان الله صلى الله رسإول لمحبة خال
 .وسإلم عليه

بكتاب شرحت لقد سإليمان أبا : يالخالد عبيدة أبو فقال
وما علي وأمرك علي قدمك حين الصديق بكر أبي

.الحرب في مواقفك أعلم لني عليك قلبي في حقدت

ووالله بمشورتك إل أمًرا فعلت ل : واللهخالد فقال
ًدا ذلك فعلت ما طاعة المام أمر لول مني أقدم لنك أب
الله صلى الله رسإول صاحب وأنا السإلم داين في

المة هذه أمين عبيدة : أبوفيك قال وأنت وسإلم عليه
خالد وقال فركبه جواداه لخالد وقدم عبيدة أبو فشكره

ووقع خذلوا قد القوم أن المير أيها : اعلمعبيدة لبي
:قال وعزازير كلوس بأخذ وأهينوا قلوبهم في الرعب
البطريقين من صار بما يحدثه عبيدة أبي مع وسإار
هناك فنزل الدير أتيا أن إلى عليهما الله نصره وكيف
 .بعض على بعضهم يسلم المسلمون وأقبل

وزحف المواكب وتزينت الناس ركب الغد كان فلما
الملك صهر عليهم أمروا وقد للقتال دامشق أهل
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قد القوم : إنعبيدة لبي خالد قال أقبلوا ولما هرقل
على بنا فاحمل قلوبهم في الرعب ووقع انخذلوا
 .القوم

أبو وحمل خالد : فحملقال : افعلعبيدة أبو قال
حملة الروم عساكر على المسلمون وحمل عبيدة

تكبيرهم من الرض فارتجت بأجمعهم وكبروا عظيمة
الله رسإول أصحاب وجاهد الروم في القتل ووقع
ًداا وسإلم عليه الله صلى منهم وذهلت عظيًما جها

 .الكفار

من يهزم منا الواحد كان : لقدالطفيل بن عامر قال
 .والمائة العشرة الروم

الدابار ولوا حتى واحدة سإاعة معنا لبثوا : فماقال
إلى الدير من فيهم نقتل وأقبلنا الفرار إلى وركنوا
 .الشرقي الباب

أغلقوا جيشهم انهزام إلى دامشق أهل نظر فلما
 .منهم بقي من وجه في البواب

قتلناه من : فمنهمعنه الله رضي هبيرة بن قيس قال
لبي قال عنهم خالد رجع فلما أسإرناه من ومنهم
الشرقي الباب على أنا أنزل أن الرأي من : إنعبيدة
 .الجابية باب على أنت وتنزل

 .السديد الرأي هو : هناعبيدة أبو فقال

الخطاب بن أويس عن الله عبد بن سإهل : حدثناقال
من المسلمين من عبيدة أبي المير مع قدم الذي أن

عمان وسإاحل وحضرموت واليمن الحجاز أهل
فارس ألف وثلثين سإبعة كان مكة حول وما والطائف

آلف تسعة العاص بن عمرو مع وكان الشجعان من
عنه الله رضي الوليد بن خالد بهم قدم والذين فارس

جملة فكان فارس وخمسمائة فارس ألف العراق من
عمر جهز ما غير وخمسمائة ألًفا وأربعين سإبعة ذلك
إن إليه وصلنا إذا ذلك وسإنذكر خلفته في الخطاب بن
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ًدا وإن هذا تعالى الله شاء المسلمين بنصف نزل خال
الثاني بالنصف عبيدة أبو ونزل الشرقي الباب على
 .الجابية باب على

قلوبهم في الرعب نزل ذلك إلى دامشق أهل نظر فلما
ًدا إن ثم كلوس وهما يديه بين البطريقين أحضر خال

بن ضرار فأمر فأبيا السإلم عليهما فعرض وعزازير
 .ففعل عنقيهما يضرب أن الزور

كتبوا بالبطريقين فعلوا ما دامشق أهل نظر : فلماقال
ًبا الملك إلى وعزازير كلوس على جرى بما يخبرونه كتا
الجابية وباب الشرقي الباب على العرب نزلت وقد
البلقاء أرض قطعوا وقد وأولداهم بشبانهم نزلوا وقد

البلدا من العرب ملك ما له ووصفوا السوادا وأرض
إلى الكتاب سإلموا ثم البلد إليهم سإلمنا وإل فأداركنا

من بالحبل وأدالوه أجرة أوفى وأعطوه منهم رجل
 .العتكار ظلمة في السإوار أعلى

وهو هرقل الملك إلى وصل الرجل : وإنالواقدي قال
فلما بالدخول له فأمر عليه فاسإتأذن أنطاكية بأرض
 .إليه الكتاب سإلم داخل

جمع إنه ثم وبكى يده من رماه الملك قرأه فلما
 .البطارقة

هؤلء من حذرتكم لقد الصفر بني : يالهم وقال
سإريري تحت ما يملكون سإوف أنهم وأخبرتكم العرب

العرب وهؤلء قتلي وأرداتم هزوا كلمي فاتخذتم هذا
والشعير الذرة وأكل والقحط الجدب بلدا من خرجوا

والفواكه والثمار الشجار كثيرة خصبة بلدا إلى
وليس وخصبنا بلدانا من نظروه ما فاسإتحسنوا

وشدة والقوة العزم من فيه هم لما شيء يزجرهم
إلى ورحلت الشام لتركت علي عار أنه ولول الحرب

إليهم أخرج أنا ها ولكن العظمى القسطنطينية
 .ودايني أهلي عن وأقاتلهم
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تخرج أن العرب شأن من بلغ ما الملك : أيهافقالوا
: نبعثهرقل الملك قال أهيب وقعوداك بنفسك إليهم
لنه حمص صاحب بورداان الملك أيها : عليكقالوا إليهم
لنا بين ولقد الرجال وملقاة القوة في مثله فينا ليس

 .قصدونا لما الفرس عساكر في شجاعته

له قال ورداان حضر فلما بإحضماره الملك : فأمرقال
المانع وسإندي القاطع سإيفي لنك قدمتك : إنماالملك

على قدمتك فقد تتأخر ول وسإاعتك وقتك من فاخرج
من إلى فانفذ بعلبك إلى وصلت فإذا ألًفا عشر اثني

السوادا وجبال البلقاء أرض في يتفرقوا بأن بأجناداين
بأصحابه يلحق العرب من أحدا تتركوا ول هناك فيكونوا

:ورداان فقال عنه الله رضي العاص بن عمرو يعني
أني الخبر يبلغك وسإوف الملك أيها لك والطاعة السمع

اهزمهم معه ومن الوليد بن خالد برأس إل أعودا ل
أهدم حتى أخرج ول الحجاز أداخل ذلك وبعد جميًعا
 .والمدينة ومكة الكعبة

النجيل : وحققال قوله هرقل الملك سإمع : فلماقال
ًثا فتحوه ما لعطينك بقولك ووفيت ذلك فعلت لن حر

ثم بعدي من الملك أنك العهد كتاب وكتبت وخراًجا
ًبا وأعطاه وتوجه سإوره جوانبه وفي الذهب من صلي

العرب لقيت : إذاوقال لها قيمة ل يواقيت أربع
ورداان تسلم : فلماقال ينصرك فهو أمامك فقدمه

ماء في وانغمر الكنيسة داخل وقته من الصليب
الرهبان عليه وصلى الكنائس ببخور وبخروه المعموداية

 .المدينة خارج خيامه فضرب وقته من وخرج

تكاملوا فلما بالرحيل أنفسهم على الروم : وأخذتقال
داولته أرباب وصحبته لودااعهم وسإار هرقل الملك ركب

وسإار الملك فوداعه بها الحديد جسر إلى معهم فوصل
ًبا وقته من وأنفذ بها فنزل حماة إلى وصل أن إلى كتا
ليتفرقوا يأمرهم الروم جيوش من بأجناداين من إلى
معه ومن العاص بن عمرو ليمنحوا الطرقات سإائر في
جمع بالكتاب الرسإول سإار فلما خالد إلى يصلوا أن

أسإير أن أريد : إنيلهم وقال البطارقة إليه ورداان
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على أكبس حتى مارس طريق على غفلة حين على
على رحل الليل كان فلما أحد منهم ينجو ول القوم
 .الحياة واداي طريق

بن خالد داخل : لماقال أوس بن شدادا : حدثنيقال
أمر البطريقين قتل بعد عنه الله رضي الوليد

 .دامشق إلى يزحفوا أن المسلمين

الحجف وبأيديهم العرب من الرجال منا : فزحفقال
دامشق أهل نظر فلما والسهام الحجارة بها يتلقون

والحجارة بالسهام رمونا إليهم زحفنا قد ونحن إلينا
وأيقن الحصار في عليهم وضيقنا السإوار أعلى من

 .بالدمار القوم

عشرين حصارهم على : فأقمناأوس بن شدادا قال
عن وأخبرنا مرة بن ناوي جاءنا ذلك بعد كان فلما يوًما

نحو خالد فركب عدداهم وكثرة بأجناداين الروم جموع
بذلك يخبره عبيدة أبي إلى الجابية المدينة باب

من ترحل أن رأيت إني المة أمين : ياوقال ويستشيره
فإذا الروم من هناك من ونلقى أجناداين إلى دامشق
 .القوم هؤلء قتال إلى عدنا عليهم الله نصرنا

قال ذلك : ولمخالد قال برأي هذا : ليسعبيدة أبو قال
فيملكون المدينة أهل يخرج رحلنا : إذاعبيدة أبو

 .عبيدة أبي من ذلك خالد سإمع فلما مواضعنا

الموت يخاف ل رجًل أعرف إني المة أمين : ياقال
 .القتال في وجده أبوه مات قد الرجال بلقاء خبيًرا

 .سإليمان أبا يا الرجل هنا : ومنقال

 .طارق بن الزور بن ضرار : هوقال

باذًل رجًل ووصفت صدقت لقد : واللهعبيدة أبو قال
 .فافعل معروًفا

60

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

الزور بن بضرار واسإتدعى بابه إلى خالد : فرجعقال
 .عليه وسإلم إليه فجاء

خمسة على أقدمك أن أريد إني الزور ابن : يافقال
داار واختاروا وجل عز لله أنفسهم باعوا قد آلف

هؤلء لقاء إلى وتسيروا الولى على والخرة البقاء
طمًعا فيهم لك رأيت فإن علينا ورداوا الذين القوم

إلينا فابعث عليهم تقدر ل أنك رأيت وإن فقاتلهم
 .رسإولك

ما الوليد ابن يا والله : وافرحتاهالزور بن ضرار فقال
أسإير فاتركني هذه من أعظم مسرة قلبي داخل

 .وحدي

إلى نفسك تلق ل ولكن ضرار إنك : لعمريخالد قال
 .المسلمين من معك ندب بما وسإر الهلك

:خالد فقال مسرًعا عنه الله رضي ضرار فقام قال
ل : واللهفقال الجيش عليك يجتمع حتى بنفسك ارفق

ضرار ركب ثم أداركني خيًرا فيه الله علم ومن وقفت
الذي الموضع وهو لهيا بيت إلى وصل أن إلى وأسإرع

به لحق حتى هناك فوقف الصنام فيه يصنع كان
 .أصحابه

كأنه ينحدر الروم بجيش وإذا ضرار نظر تكاملوا فلما
أشرقت وقد الدروع في غائصون وهم المنتشر الجرادا

 .وطوارقهم لماتهم على الشمس

عليه الله صلى الله رسإول أصحاب إليهم نظر فلما
عرمرم الجيش هذا إن والله أما :لضرار قالوا وسإلم

 .نرجع أننا والصواب

سإبيل في بسيفي أضرب زلت ل : واللهضرار فقال
ول مهزوًما الله يراني ول الله إلى أناب من وأتبع الله

الدابار     تولوهم     فل  {: يقول تعالى الله لن الدبر أولي
إلى     متحيًزا     أو     لقتال     متحرًفا     إل     دابره     يومئذ     يولهم     ومن
]. وتكلم16:  [النفال}    الله     من     بغضب     باء     فقد     فئة
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من الخيفة وما قوم : ياوقال الطائي عميرة بن رافع
والنصر كثيرة مواطن في الله نصركم أما العلوج هؤلء

الجموع تلقى طائفتنا تزل ولم الصبر مع مقرون
المؤمنين سإبيل فاتبعوا اليسيرة والجموع الكثيرة

قوم قال كما وقولوا العالمين رب إلى وتضرعوا
صبًرا     علينا     أفرغ     ربنا  { جالوت لقائهم عند طالوت

: [البقرة}    الكافرين     القوم     على     وانصرنا     أقدامنا     وثبت
250.[ 

على الخرة اشتروا وأنهم كلمهم ضرار سإمع فلما
وجلس أمره وأخفى لهيا بيت عند بهم كمن الولى
سإلح بغير عربي له فرس على بسراويله الجسد عاري
 .القوم يوصي وهو الطول كاملة قناة وبيده

جده عن أوس بن تميم حدثني : هكذاالواقدي قال
 .داارم بن عمرو

الزور بن ضرار صحب ممن لهيا بيت لوم : كنتقال
في منه رغبة الصفة بهذه وهو عنه الله رضي

 .الشهاداة

بن ضرار وكبر برز من أول كان العدو قارب فلما
رعبت واحدة بتكبيرة المسلمون فأجابه قبل الوزر

إلى ونظروا بالجملة وفاجؤهم المشركين قلوب منها
حالته في وهو القوم أول في وهو الوزر بن ضرار
المقدمة في ورداان وكان أمره فهالهم وصفناها التي

 .رأسإه على مشتبكة والصلبان والعلم

صاحبهم أنه علم لنه غيره ضرار طلب : فماقال
يده في كان فارسًإا وطعن به مكترث غير عليه فحمل
آخر طعن إنه ثم قتيًل فرسإه على من فتجندل العلم

عاين قد وكان القلب يريد وحمل فأردااه الميمنة في
الروم من فارس يحمله رأسإه على والصليب ورداان

وطعن ضرار فعارضه جوانبه أربع من تلمع والجواهر
 .خاصرته من يلمع السنان فخرج عظيمة طعنة حامله

 .الرض إلى منكًسا الصليب فسقط قال
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أن وهم بالهلك أيقن الصليب إلى ورداان نظر فلما
لذلك وجد فما ليأخذه ركابه في يميل أو لخذه يترجل
المسلمين من قوم عليه وترتجل به أحدق قد لما سإبيًل

إلى ضرار ونظر نفسه عن كل اشتغل وقد ليأخذوه
 .الصليب لخذ ترجل من

وأنا داونكم لي الصليب إن المسلمين : معاشرفقال
كلب من فرغت إذا راجع إليه فإني تطمعوا فل صاحبه
 .الروم

من فعطف العربية يعرف وكان ورداان ذلك فسمع قال
 .الهرب يريد القلب

من أتفر السيد أيها أين : إلىالبطارقة فقالت
من أهول ول منظره من أدانى رأينا فما الشيطان

قد أنه فعلم راجًعا عطف وقد ضرار إليه ونظر مخبره
ومد أثره في اقتحم ثم بقومه فصاح الهرب على عزم

عليه وعطفت الروم به فتصارخت جواداه وهمز رمحه
وجنة المفر منه لي أين حق الموت كل من المواكب

من يا فاشهدوا قتالي هذا المستقر خير الفرداوس
القوم اخترق ثم البشر رب رضا في هذا وكل حضر

بهم فأحدقوا أثره في المسلمون وحمل عليهم وحمل
ورداان قصده وقد ضرار إلى ونظروا مكان كل من

إليه فمد القوم اخترق أنه علم عندما حمص صاحب
نفسه عن يمانع وضرار بطارقته به أحدقت وقد رمحه
ًنا ًدا طعن فما وشماًل يمي من قتل أن إلى أباداه إل أح

الله     إن  {: : ويقولبقومه يصرخ وهو كثيًرا خلًقا القوم
بنيان     كأنهم     صًفا     سإبيله     في     يقاتلون     الذين     يحب

الروم جيوش عليه : وأكبت]. قال4:  [الصف}    مرصوص
ووصل بينهم الحرب واشتعل ومكان جانب كل من

 .بسهم ورماه الزور بن ضرار إلى ورداان بن همدان

فأوهنه إليه السهم فوصل اليمن عضده فأصاب
عليه وصمصم همدان على فحمل باللم ضرار وأحس
 .وطعنه برمحه
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ظهره إلى السنان فوصل فؤاداه بالطعنة فأصاب
في اشتبك قد به وإذا يخرج فلم منه الرمح فجذب
فيه فطمعوا سإنان غير من الرمح فخرج ظهره عظم

الله رسإول أصحاب فنظر أسإيًرا وأخذوه عليه وحملوا
فعظم أسإير وهو ضرار إلى وسإلم عليه الله صلى
ًدا قتاًل وقاتلوا عليهم المر وجدوا فما ليخلصوه شدي
 .الهرب وأراداوا سإبيًل ذلك إلى

أين إلى القران أهل : ياالطائي عميرة بن رافع فقال
باء فقد لعدوه ظهره ولى من أن علمتم أما تريدون
إل تفتح ل أبواب لها الجنة وإن الله من بغضب

الكتاب أهل يا الجنة الجنة الصبر الصبر للمجاهدين
في معكم أنا وها الصلبان عنادا الكفار على كروا

ل حي الله فإن قتل أو أسإر صاحبكم كان فإن أوائلكم
وحملوا فرجعوا تنام ل التي بعينه يراكم وهو يموت

 .معه

بيد أسإر قد ضرار أن خالد إلى الخبر : ووصلقال
على ذلك فعظم كثيًرا خلًقا الروم من قتل وأنه الروم
ألف عشر اثني : فيقالوا العدو كم : فيوقال خالد

 .فارس

ولقد يسير عددا في أنهم إل ظننت ما : واللهفقال
فقيل يكون من مقدمهم عن سإأل ثم بقومي غررت
همدان ولده ضرار قتل وقد حمص صاحب ورداان
ثم العظيم العلي بالله إل قوة ول حول : لفقال
عبيدة أبو إليه فبعث يستشيره عبيدة أبي إلى أرسإل
وسإر به تثق من الشرقي الباب على : اتركله يقول
 .تعالى الله بإذن تطحنهم فإنك إليهم

ممن أنا ما : واللهقال خالد إلى الجواب وصل فلما
ميسرة بالمكان أوقف ثم الله سإبيل في بنفسه يبخل

فارس ألف ومعه عنه الله رضي العبسي مسروق بن
 .مكانك من تنفذ أن : أحذرله وقال
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ًباميسرة فقال وقال بالناس خالد وعطف وكرامة : ح
على أشرفتم فإذا السإنة وقوموا العنة : أطلقوالهم

شاء إن ضرار فيها ليخلص واحدة حملة فاحملوا العدو
عجلوا كانوا إن والله عليه أبقوا كانوا إن تعالى الله

يفجعنا ل أن وأرجو تعالى شاء إن بثأره لنأخذن عليه
من الرمح : لروينيقول وجعل القوم أمام تقدم ثم به

ًكا البيض ** لهتكن الحدق ذوي  والدرق هت

ًدا أرى عسى الخلد جنة ** في صدق من مقام غ
سإبق من وألقى

 الزور بنت خولة 

على فارس إلى نظر إذ البيات بهذه يترنم خالد فبينما
إل منه يبين ل وهو طويل رمح وبيده طويل فرس
سإودا ثياب وعليه شمائله من تلوح والفروسإية الحدق

بعمامة وسإطه خرم وقد لمته فوق من بها تظاهر وقد
أمام سإبق وقد ورائه ومن صدره على وسإحبها خضراء
من شعري : ليتقال خالد نظره فلما نار كأنه الناس

خالد اتبعه ثم شجاع لفارس إنه الله وايم الفارس هذا
إلى الناس أسإبق الفارس هذا وكان والناس

 .المشركين

في عنه الله رضي الطائي عمير بن رافع وكان قال
نظر إذ معه ومن هو لهم صبر وقد المشركين قتال
ًدا إلى ونظر المسلمين من معه ومن هو أنجده ولد خال

الروم عساكر على حمل وقد وصفناه الذي الفارس
ثم مواكبهم وحطم كتائبهم فزعزع المحرقة النار كأنه
خرج حتى الجائل جولة إل كانت فما وسإطهم في غاب

رجاًل قتل وقد الروم جمن بالدماء ملطخ وسإنانه
اخترق ثم للهلك نفسه عرض وقد أبطاًل وجندل
كرادايس على وعطف خائف ول بهم مكترث غير القوم
بن رافع فأما عليه قلقهم وكثر الناس في الروم
هذه : ماوقالوا خالد أنه إل ظنوا فما معه ومن عميرة

عليهم أشرف إذ ذلك على فهم لخالد إل الحملت
رافع فقال الخيل من كبكبة في وهو عنه الله رضي
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بذل فلقد أمامك تقدم الذي الفارس : منعميرة بن
 .ومهجته نفسه

ولقد له منكم إنكاًرا أشد إنني : واللهخالد فقال
 .ما أعجبني

 .شمائله ومن منه ظهر

الروم عسكر في منغمس إنه المير : أيهارافع فقال
ًنا يطعن  .وشماًل يمي

بأجمعكم احملوا المسلمين : معاشرخالد فقال
 .الله داين عن المحامي وسإاعدوا

بعضهم والتصق السإنة وقوموا العنة فأطلقوا قال
من خرج وقد الفارس إلى نظر إذ أمامهم وخالد ببعض
به لحقت وكلما أثره في والخيل نار شعلة كأنه القلب
ومن خالد حمل ذلك فعند وجندل عليهم لوى الروم

 .المسلمين جيش إلى المذكور الفارس ووصل معه

خالد فصاح بالدماء تخضب قد فرأوه فتأملوه قال
سإبيل في مهجته بذل فارس من دارك : للهوالمسلمون

.لثامك عن لنا اكشف العداء على شجاعته وأظهر الله

الروم في وانغمس يخاطبهم ولم عنهم فمال قال
المسلمون وكذلك جانب كل من الروم به فتصايحت

تعوض وأنت يخاطبك أميرك الكريم الرجل : أيهاوقالوا
يردا فلم تعظيًما لتزداادا وحسبك اسإمك عن اكشف عنه

ًبا عليهم وقال بنفسه إليه سإار خالد عن بعد فلما جوا
من بفعلك وقلبي الناس قلوب شغلت لقد : ويحكله

 .أنت

لثامه تحت من الفارس خاطبه خالد عليه لج فلما قال
إل عنك أعرض لم أمير يا : إننيوقال التأنيث بلسان

وبنات الخدور ذوات من وأنا جليل أمير لنك منك حياء
زائدة الكبد محرقة أني ذلك على حملني وإنما الستور

 .الكمد
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 .أنت : منلها فقال

المشركين بيد المأسإور الزور بنت خولة : أناقالت
أتاني وقد العرب بنات مع كنت وإني ضرار وهو أخي

 .فعلت ما وفعلت فركبت أسإير ضرار بأن الساعي

إلى نصل أن الله من ونرجو بأجمعنا : نحملخالد قال
 .فنفكه أخيك

الوليد بن خالد يمين عن : كنتالطفيل بن عامر قال
المسلمون وحمل أمامه خولة وحملت حملوا حين

الزور بنت خولة من بهم نزل ما الروم على وعظم
لنا فما الفارس هذا مثل كلهم القوم كان إن :وقالوا

 .طاقة من بهم

اضطربت قد بالروم إذا معه ومن خالد حمل ولما
 .إليهم ورداان ونظر جيوشهم

عنكم ولوا ثباتكم رأوا فإذا للقوم : اثبتوالهم فقال
 .قتالهم على يعينونكم دامشق أهل ويخرج

بالناس خالد وحمل الروم لقتال المسلمون فثبت قال
ًنا القوم وفرق منكرة حملة خالد وقصد وشماًل يمي
والصلبان العلم اشتباك عند ورداان صاحبهم مكان
محدقون وهم النضيد والزردا الحديد أصحاب حوله وإذا

المسلمون واشتبك منكرة حملة عليهم خالد فحمل به
 .صاحبها بقتال مشغولة فرقة وكل الروم بقتال

ًنا تجول جعلت فإنها الزور بنت خولة وأما وشماًل يمي
وقفت ول أثًرا له ترى ل وهي أخاها إل تطلب ل وهي

بعضهم القوم وافترق الظهر وقت إلى خبر على له
الكافرين على المسلمين الله أظهر وقد بعض عن

 .عظيمة مقتلة منهم وقتلوا

أفئدة كمدت وقد مكانها إلى فرقة كل وتراجعت قال
بالهزيمة هموا وقد المسلمين من لهم ظهر ما الروم

رجع فلما ورداان صاحبهم من الخوف إل يمسكهم وما
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على الزور بنت خولة أقبلت مكانهم إلى القوم
تر فلم أخيها عن رجًل رجًل تسألهم وجعلت المسلمين

أو أسإيًرا رآه أو نظره أنه يخبرهما من المسلمين من
ًءا بكت منه يئست فلما قتيًل ًدا بكا :تقول وجعلت شدي

بأي أم طرحوك البيداء أي في شعري ليت أمي ابن يا
لك أختك أخي يا قتلوك بالحسام أم طعنوك سإنان
ليت العداء أيدي من أنقذتك أراك أني لو الفداء
ًدا بعدها أراك أني أترى شعري أمي ابن يا تركت فقد أب

ليت يطفأ ول لهيبها يخمد ل جمرة أختك قلب في
الله صلى النبي يدي بين المقتول بأبيك لحقت شعري

 .اللقاء يوم إلى السلم مني فعليك وسإلم عليه

يعاودا أن وهم خالد وبكى قولها من الناس فبكى قال
من خرج قد الروم من كرداوس إلى نظر إذ بالحملة

خالد وتقدم لحربهم الناس فتأهب العقبان ميمنة
 .المسلمين أبطال وحوله

أيديهم من رماحهم رموا القوم من قربوا فلما
 .بالمان وناداوا وترجلوا والسيوف

 .إليه فأتوا بهم وائتوني أمانهم : اقبلواخالد فقال

 .أنتم : منخالد فقال

بحمص ومقامنا ورداان الرجل هذا جند من : نحنفقالوا
حربكم يستطيع ول يطيقكم ما أنه عندنا تحقق وقد

من صالحتم من جملة من واجعلونا المان فأعطونا
كل في أرداتم الذي المال لكم نؤداي حتى المدن سإائر
 .بقولنا يرضى حمص في من فكل سإنة

شاء إن الصلح يكون بلداكم إلى وصلت : إذاخالد فقال
ل ههنا نحن ولكن أرب فيه لكم كان إن تعالى الله

هو ما الله يقضي أن إلى معنا كونوا ولكن نصالحكم
ًدا إن ثم قاض عن علم عندكم : هللهم قال خال

عاري لعله :قالوا صاحبكم ابن قتل الذي صاحبنا
في صاحبنا وفجع عظيمة مقتلة منا قتل الذي الجسد

 .ولده
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 .سإألتكم : عنهخالد قال

 .بغل على أسإيًرا عندنا ورداان : بعثهقالوا

إلى ليرسإله حمص إلى وأنفذه فارس مائة به ووكل
 .فعل بما ويخبره الملك

عميرة بن برافع داعا ثم بقولهم خالد ففرح قال
ًدا أعلم ما رافع : ياوقال الطائي منكم أخبر أح

أرض من المفازة بنا قطعت الذي وأنت بالمسالك
أركة وأورداتنا الماء وأورداتها البل وأعطشت السماوة

الرض أهل أوحد وأنت لمفازتها قبلنا جيش وطئها وما
أثر واقبع أحببت من معك فخذ والتدبير الحيل في

أيديهم من صاحبنا وتخلص بهم تلحق أن فلعلك القوم
 .الكبرى الفرحة لتكونن ذلك فعلت فلئن

ًباعميرة بن رافع فقال الحال في إنه ثم وكرامة : ح
ًداا فارس مائة انتخب على وعزم المسلمين من شدا

بن رافع بمسير خولة إلى البشارة فأتت المسير
وجهها فتهلل ضرار أخيها طلب في معه ومن عميرة
وأتت جواداها وركبت سإلحها لبس إلى وأسإرعت فرًحا
سإألتك المير : أيهاله قالت ثم الوليد بن خالد إلى

مع سإرحتني ما إل البشر سإيد محمد المطهر بالطاهر
 .لهم مشاهدة أكون أن فلعلي سإرحت من

 .معك فخذها شجاعتها تعلم : أنتلرافع خالد فقال

معه ومن رافع وارتحل والطاعة : السمعرافع له فقال
إلى وسإار بهم تختلط ولم القوم أثر في خولة وسإارت

 .سإليمة من قرب أن

 .أثًرا للقوم يجد فلم رافع فنظر قال

ههنا إلى يصلوا لم القوم فإن : أبشروالصحابه فقال
إذا كامنون هم فبينما الحياة واداي في بهم كمن إنه ثم

 .لحت قد بغبرة
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وانتبهوا خواطركم : أيقظوالصحابه رافع فقال
بهم وإذا العدو انتظار في وبقوا هممهم القوم فأيقظ

كبر ذلك رافع رأى فلما بضرار محدقون وهم أتوا قد
غير يكن فلم عليهم وحملوا معه المسلمون وكبر

وأخذوا جميًعا وقتلوهم ضراًرا الله خلص حتى سإاعة
 .سإلبهم

ل وأولهم منهزمة أقبلت قد الروم بعساكر وإذا قال
فأقبل انهزموا القوم أن رافع فعلم آخرهم إلى يلتفت

 .معه بمن يلتقطهم

طلب في عميرة بن رافع أرسإل لما خالد وكان قال
صدمة ورداان صدم فارس المائة ومعه ليخلصه ضرار

وصدم السعاداة داار ويبتغي الشهاداة يحب من
إلى وركنوا الدابار ولوا أن لبثوا فما الروم المسلمون

وأخذوا المسلمون واتبعهم ورداان أولهم وكان الفرار
واداي إلى طلبهم في يزالوا ولم وأموالهم أسإلبهم

الطائي عميرة بن برافع المسلمون فاجتمع الحياة
رضي بضرار وفرحوا عليهم وسإلموا الزور بن وضرار

 .بالسلمة وهنأوه عنه الله

دامشق إلى ورجعوا خيًرا رافع على خالد وأثنى قال
الملك إلى الخبر واتصل بالنصر المسلمون وفرح
 .همدان ولده وقتل انهزم قد ورداان وأن هرقل

ورداان إلى فكتب الشام من ملكه بزوال فأيقن قال
ًبا الكبادا جياع بلغني قد فإني بعد أما :فيه يقول كتا
المسيح رحمه ولدك وقتلوا هزموك قد الجسادا عراة

ومجيد الحرب فارس أنك أعلم أني ولول ورحمك
سإخطي عليك لحل آتيك النصر وليس والضرب الطعن
تسعين أجناداين إلى بعثت وقد مضى ما مضى والن

دامشق أهل وانجد نحوهم فسر عليهم أمرتك وقد ألًفا
العرب من فلسطين في من ليمنعوا بعضهم وأنفذ
 .وصاحبك داينك وانصر أصحابهم وبين بينهم وحل

70

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

عليه وردا فلما البريد خيل مع الكتاب إليه وأنفذ قال
الهبة وأخذ يجده كان ما بعض عنه سإرى وقرأه الكتاب

وأظهروا تجمعوا قد الروم فوجد فسار أجناداين إلى
وتقدموا عليه وسإلموا لقائه إلى وخرجوا والزردا العددا
قرأ قراره اسإتقر فلما ولده في وعزوه يديه بين

وأخفوا والطاعة بالسمع فأجابوا الملك منشور عليهم
 .أنفسهم على

بن خالد مع : كنتقال طريف بن روح : حدثنيقال
ورداان هزيمة من رجعنا حين شرقي باب على الوليد

بعثه قد وكان الحضرمي سإعد بن عبادا علينا وردا قد وإذ
الله صلى الله رسإول وحي كاتب حسنة بن شرحبيل

ًدا يعلم بصرى من وسإلم عليه إليه الروم بمسير خال
أهبتك فخذ فارس ألف تسعين في أجناداين من

 .للقائهم

وقال عبيدة أبي إلى ركب ذلك خالد سإمع : فلماقال
بعث قد الحضرمي سإعد بن عبادا هذا المة أمين : ياله
قد هرقل الروم طاغية أن يخبر حسنة بن شرحبيل به

وهم الروم من بأجناداين تجمع من على ورداان ولى
 .الله رسإول يا الرأي من ترى فما ألًفا تسعون

رسإول أصحاب أن سإليمان أبا يا : اعلمعبيدة أبو فقال
شرحبيل مثل متفرقون وسإلم عليه الله صلى الله

وبزيد بحوران جبل بن ومعاذ بصرى بأرض حسنة بأرض
بأرض المغيرة بن والنعمان بالبلقاء سإفيان أبي بن

فلسطين بأرض العاص بن وعمرو وأركة تدمر
العدو نقصد حتى ليقصدونا إليهم تكتب أن والصواب

 .والنصر المعونة نطلب الله ومن

ًبا العاص بن عمرو إلى خالد فكتب قال :فيه يقول كتا
 .الرحيم الرحمن الله بسم

المسير على عولوا قد المسلمين إخوانكم فإن بعد أما
يريدون الروم من ألًفا تسعين هناك فإن أجناداين إلى

والله     بأفواههم     الله     نور     ليطفئوا     يريدون  { إلينا المسير
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وصل : ]. فإذا [الصف}    الكافرون     كره     ولو     نوره     متم
أجناداين إلى معك بمن علينا فاقدم هذا كتابي إليك

وعلى عليك والسلم تعالى الله شاء إن هناك تجدنا
وكتب وبركاته الله ورحمة المسلمين من معك من

أمر ثم ذكرناهم الذين المراء جميع إلى الكتاب نسخة
ظهور على والهواداج القباب فرفعت بالرحيل الناس

 .والموال الغنائم وسإاقوا الجمال

ًيا رأيت : قدعبيدة لبي خالد فقال على أكون أن رأ
وكن والولدان والبنين والموال الغنائم مع الساقة

صلى الله رسإول أصحاب خاصة مع المقدمة على أنت
 .وسإلم عليه الله

على وأنت الساقة على أنا أكون : بلعبيدة أبو فقال
 .الجيش مع المقدمة

على يجدوك ورداان مع الروم جيش إليك وصل فإن
فل والولدا الحريم إلى الوصول من فتمنعهم أهبة

ومن أنا كنت وإل فيهم قتلت وأنت إل إلينا يصلون
 .المقدمة في أنا كنت إذا لهم غنيمة معي

 .ذكرت فيما أخالفك : لستخالد فقال

ًدا إن ثم جيش إلى سإائرون إنكم الناس : أيهاقال خال
وقرأ النصر وعدكم الله وإن هممكم فأيقظوا عظيم
فئة     غلبت     قليلة     فئة     من     كم  {: تعالى قوله عليهم
 ].249: [البقرة }    الصابرين     مع     والله     الله     بإذن     كثيرة

ًدا إن ثم أبو وبقي المقدمة في وسإار الجيش أخذ خال
أهل ذلك إلى ونظر المسلمين من ألف في عبيدة

يظنون وهم بسيوفهم وأقبلوا عليهم فعطفوا دامشق
العظيم الجيش من بلغهم ما لجل منهزمون أنهم

 .بأجناداين الذيهو

طريق على سإائرين كانوا : إنعقلوهم لهم فقال
على كانوا وإن حمص وفتح فتحها يريدون فإنهم بعلبك
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الحجاز إلى هاربون شك ل فالقوم راهط مرج طريق
 .البلدا من أخذوا ما ويتركون

عظيًما وكان بولص له يقال بطريق بدمشق وكان قال
وكان يعظمه الملك على قدم إذا وكان النصرانية عند

فرماها شجرة عندهم كان أنهم وذلك فارسًإا الملعون
 .سإاعده قوة من الشجرة في السهم فغاص بسهم

الشجاعة يدعي من كل : إنعليها كتب عجبه من إن ثم
ذكره شاع قد وكان سإهمي جانب إلى بسهمه فليرم
دامشق داخلوا منذ المسلمين قتال يحضر ولم بذلك
 .بكم حل الذي : مابولص لهم قال عليه اجتمعوا فلما

: إنله وقالوا المسلمين من عليهم جرى بما فأعلموه
أهل وعند المسيح وعند الملك عند البد حياة تريد كنت
إليهم فاخرج والمسلمين فدونك النصرانية داين

فيهم لنا رأيت وإن منهم تخلف من كل وأخطف
 .قاتلناهم مطمًعا

لنكم نصرتكم عن تخلفي سإبب كان : إنمابولص فقال
ل والن عنكم فتخلفت عدوكم لقتال الهمة قليلو
 .العرب قتال في لي حاجة

في سإرت لئن الصحيح والنجيل المسيح : وحقفقالوا
وقد عنك يولي من منا وما معك لنثبتن مقدمتنا
في يعارضك ول عنقه تضرب أن ينهزم فيمن حكمناك

 .أحد ذلك

 .لمته ولبس منزله إلى داخل منهم اسإتوثق فلما قال

 .عزمت أين : إلىزوجته له فقالت

دامشق أهل ولني فقد العرب أثر في : أخرجقال
 .عليهم

به لك ليس ما تطلب ول بيتك والزم تفعل : لفقالت
 .رؤيا المنام في لك رأيت فإني حاجة
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 .رأيت الذي : ومالها فقال

طيوًرا ترمي وأنت قوسإك قابض كأنك : رأيتكقالت
فبينما صاعدة عادات ثم بعض على بعضها سإقط وقد

فانقضت الجو من سإحابة نحوك أقبلت إذ متعجبة أنا
تضرب فجعلت معك من وعلى الهواء من عليك

ًدا تضرب ل ورأيتها هاربين وتيتم ثم هاماتهم إل أح
 .عليك العين باكية مذعورة وأنا انتبهت إني ثم صرعته

 .صرع فيمن رأيتني ذلك : ومعلها فقال

 .عظيم فارس صرعك وقد : نعمقالت

لقد بخير المسيح بشرك : لوقال وجهها : فلطمقال
بهم تحلمين صرت حتى قلبك في العرب رعب داخل
وأجعل خاداًما أميرهم لك اجعل أن بد فل النوم في

 .والخنازير الغنم رعاة أصحابه

 .نصحتك فقد تريد ما : افعلزوجته له فقالت

وركب عندها من وخرج كلمها إلى يلتفت فلم قال
فإذا فعرضهم الروم من دامشق في كان من معه وسإار

أهل من راجل آلف وعشرة فارس آلف سإتة هم
 .القوم يطلب وسإار والحمية النجدة

وأبو المقدمة في أسإد حنا وكان دامشق حول معركة
نظر إذ والجمال والغنام الموال مع يمشي عبيدة
فسأله ورائهم من الغبرة يتأمل وهو أصحابه من رجل

 .القوم غبرة : أظنهافقال ذلك عن عبيدة أبو

وهذا فينا طمعوا قد الشام أهل : إنعبيدة أبو فقال
 .إلينا قاصد العدو

السيل كأنها الخيل بدت حتى كلمه اسإتتم فما قال
 .أوائلهم في وبولص

وأخوه الفرسإان ومعه قصد عبيدة أبي إلى نظر فلما
 .قطعة منها فاقتطعوا والمال الحريم قصد بطرس
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 .دامشق نحو بطرس بها رجع عليها احتوى فلما

 .أخيه أمر من يكون ما لينظر هناك جلس بعد فلما

 .الروم من فاجأه ما إلى نظر لما فإنه عبيدة أبو وأما

داعني قال لما خالد مع الصواب كان لقد : واللهقال
وقصده بولص إليه وصل قد وإنه أداعه فلم الساقة في

يولولن والنساء مشتبكة رأسإه على والصلبان والعلم
اشتغلوا قد المسلمين من واللف يصيحون والصبيان

واشتد عبيدة أبا بولص الله عدو قصد وقد بالقتال
والروم أصحابه من القتال ووقع الحرب بينهم

أرض على وفر كر في وهم عليهم الغبرة وارتفعت
 .سإحوًرا

قال الكرام صبر وصبر بالقتال عبيدة أبو بلى وقد قال
خيل من محجل جوادا تحتي وكان صباح بن سإهيل
وأطلقت السنان فقومت اليمامة عليه شهدت اليمن
بعيد غير كان فما العاصف الريح كأنه فخرج العنان

إليهم فأقبلت والمسلمين الوليد بن بخالد لحقت حتى
 .والحريم الموال أدارك المير : أيهاوقلت صارًخا

المير : أيهافقلت الصباح ابن يا وراءك : ماخالد فقال
بهم لحق قد دامشق نفير فإن والحريم عبيدة أبا إلحق
أبو بلى وقد والولدان النسوان من قطعة اقتطعوا وقد

 .به لنا طاقة ل بما عبيدة

صباح بن سإهل من الكلم ذلك خالد سإمع فلما قال
عبيدة لبي قلت قد راجعون إليه وإنا لله : إنماقال

الله ليقضي طاوعني فما الساقة على أكون داعني
من ألف على عميرة بن رافع أمر ثم مفعوًل كان أمًرا

 .الخيل

أبي بن الرحمن عبد وأمر المقدمة في : كنله وقال
 .ألفين على الصديق بكر
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ببقية أثره في خالد وسإار العدو : أداركله وقال
 .الجيش

الله لعنه بولص مع القتال في عبيدة أبو : فبينماقال
إلنه أعداء على وحملوا المسلمين جيوش به تلحقت إذ

الصلبان تنكست ذلك فعند مكان كل من بهم ودااروا
الزور بن ضرار المير وتقدم بالهوان الروم وأيقن

 .بولص نحو وقصد نار شعله كأنه

في الرعدة ووقعت خاطره تبلبل الله عدو رآه فلما
ما إل داينك وحق عربي : ياعبيدة لبي وقال فرائصه

به سإمع قد بولص وكان عني يبعد الشيطان لهذا قلت
عزازير كلوس بعسكر صنع وما دامشق سإور من ورآه

 .عرفه إليه مقبًل رآه فلما لفيا بيت في بفعاله وسإمع

يقربني ل الشيطان لهذا : قلعبيدة لبي فقال
إن شيطان : أناله فقال عنه الله رضي ضرار فسمعه
بولص رأى فلما وطعنه فاجأه إنه ثم طلبك عن قصرت

وطلب جواداه عن نفسه رمى إليه واصلة اللعنة أن
 .طلبه في ضرار فسار أصحابه نحو الهرب

طلبك في وهو الشيطان من تروح : أينله وقال
 .بسيفه يعلوه أن وهم ولحقه

بقاء بقائي ففي علي إبق بدوي : يابولص فقال
 .وأموالكم أولداكم

وأخذه قتله عن أمسك قوله ضرار سإمع فلما قال
مقتلة الروم من قتلوا قد والمسلمون هذا أسإير

 .عظيمة

رفاعة أبي عن اليربوعي مالك بن أسإلم : حدثنيقال
 .قيس بن

في وكنت المسلمين مع سإحوًرا وقعة يوم : كنتقال
 .عنه الله رضي الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد خيل
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في أسإيافنا وبدلنا جانب كل من بالروم فسرنا قال
فارس ألف كتيبة كل في كتائب سإتة وكانوا القوم

دامشق فتح يوم حملنا لقد : فواللهقيس بن رفاعة قال
أن لضرار خبر ووجه المائة فوق منهم رجع ما وأنه

وأقبل عليه ذلك فعظم المأسإورات النسوان مع خولة
لقد تجزع : لخالد له فقال بذلك وأعلمه خالد على

صاحبهم بولص أنت أسإرت وقد كثيًرا خلًقا منهم أسإرنا
دامشق من لنا بد ول حريمنا من أسإر من نخلص وسإوف

مهل على بالناس يسيروا أن خالد أمر ثم طلبهم في
 .حريمنا أمر من يكون ما ننظر حتى

كله العسكر وبعث جريدة فارس ألف في سإار إنه ثم
بجيوشه ورداان يلحقهم أن مخافة عبيدة أبي إلى

طلب في معه بمن خالد وتوجه القوم فسار
سإنان عن عمر بن سإعيد حدثني :قال وقد المأسإورات

مصعب بن حبيب : سإمعتقال اليربوعي عامر بن
بهم سإار العرب نساء من ذكرنا من اقتطعوا : لمايقول

الذي النهر إلى بهم نزل أن إلى بولص أخو بطرس
أنظر حتى ههنا من أبرح ل : أنابطرس قال ثم ذكرناه

النساء عليه عرض إنه ثم أخي أمر من يكون ما
أخت الزور بنت خولة إل منهن يعجبه فلم المأسإورات

 .ضرار

أحد فيها يعارضني ل لها وأنا لي : هذهبطرس قال
 .لها وأنت لك هي :أصحابه له فقال

حتى لي هي يقول واحدة إلى سإبق من وكل قال
يكون ما ينتظرون ووقفوا ذلك على الغنيمة قسموا

من عجائز النساء في وكان وأصحابه بولص أمر من
اعتدن قد وكن والتتابعة العمالقة نسل من وتبع حمير

بنات : ياالزور بنت خولة لهن فقالت الخيل ركوب
ويكون الروم علوج بأنفسكن أترضين تبع بقية حمير

ًدا أولداكن وبراعتكن شجاعتكن فأين الشرك لهل عبي
الحضر ومحاضر العرب أحياء في عنكن بها نتحدث التي

عليكن التقل أرى وإني ذلك عن بمعزل إل أراكن ول

77

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

الروم خدمة من بكن نزل وما المصائب هذه من أهون
 .الكلب

يا ووالله : صدقتالحميرية غفار بنت عفرة فقالت
البراعة وفي ذكرت كما الشجاعة في نحن الزور بنت
الجسام والمواقف العظام المشاهد لنا وصفت كما

أن غير الليل وهجوم الخيل ركوب اعتدنا لقد ووالله
داهمنا وإنما الوقت هذا مثل في فعله يحسن السيف

:خولة فقالت كالغنم إل نحن وما غفلة حين على العدو
وأوتادا الخيام أعمدة خذوا والعمالقة التبابعة بنات يا

الله فلعل اللئام هؤلء على بها ونحمل الطناب
فقالت العرب معرة من نستريح أو عليهم ينصرنا
مما إلينا أحب هو ما إل داعوت ما والله غفار بنت عفرة
ًداا واحدة كل تناولت ثم ذكرت الخيام أعمدة من عمو

عمودا عاتقها على خولة وألقت واحدة صيحة وصحن
عتبة بنت أبان وأم عفرة ورائها من وسإعت الخيمة
بنت ومزروعة حازم بنت ولبنى زارع بنت وسإلمة
الله رضي هؤلء ومثل النعمان بنت وسإلمة عملوق
 .عنهن

وكن بعض عن بعضكن ينفك : لخولة لهن فقالت
بكن فيقع فتملكن تتفرقن ول الدائرة كالحلقة
 .سإيوفهم واكسرن القوم رماح وحطمن التشتيت

من رجًل ضربت ما فأول أمامهن خولة فهجمت قال
والتفت صريًعا فتجندل بالعمودا هامته على القوم
أقبلن وقد بالنسوة هم فإذا الخبر ما ينظرون الروم

فقالت هذا ما ويلكن : يابطريق فصاح بأيديهن والعمد
بد ول العمدة بهذه القوم فلنضربن فعالنا : هذهعفرة

 .الكفر أهل يا آجالكم وانصرام أعماركم قطع من

تبذلوا ول النسوة عن : تفرقواوقال بطرس فجاء قال
منهن واحدة يقتل منكم أحد ول السيوف فيهن

ينلها فل بصاحبتي منكم وقع ومن أسإارى وخذوهن
كل من بهن وحدقوا عليهن القوم فتفرق بمكروه

سإبيًل ذلك إلى يجدوا فلم إليهن الوصول وراموا جانب
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ضربن إل الروم من أحد إليهن يدنو ل النساء تزل ولم
النسوة أن بلغني : ولقدالواقدي قال فرسإه قوائم
إلى بطرس نظر فلما الروم من فارسًإا ثلثين قتلن
ًبا غضب ذلك ًدا غض نحو أصحابه وترجلت وترتجل شدي

كراًما متن ويقلن بعًضا بعضهن يحرض والنساء النساء
نظر عندما وتلهفه رأسإه بطرس وأظهر لئاًما تمتن ول

تجول وهي الزور بنت خولة إلى ونظر فعلهن إلى
في وضربنا وحمير قبع بنات : نحنوتقول كالسإد
اليوم تسعر نار الحرب في لننا ينكر ليس القوم

من ذلك بطرس سإمع : فلماقال الكبر العذاب تسقون
أقصري عربية : يالها قال وجمالها حسنها ورأى قولها

أن ترضين أما يسرك ما بكل مكرمك فإني فعالك عن
ولي النصرانية أهل تهابني الذي وأنا مولك أنا أكون
الملك عند ومنزلة ومواش وأموال ورسإاتيق ضياع

أن ترضين أما إليك مرداودا فيه أنا ما وجميع هرقل
:له فقالت نفسك تقتلي فل دامشق أهل سإيدة تكوني

بك ظفرت لئن والله ملعون ألف ابن ويا ملعون يا
البل لي ترعى أن بك أرضى ما والله رأسإك لقطعن

 .كفؤا لي تكون أن أرضاك فكيف

القتال على أصحابه حرض كلمها سإمع فلما قال
أن الشام بلدا في هذا من أكبر عاًرا : أترونوقال

القوم فافترق قال الملك غضب فاتقوا غلبنكم النسوة
الكرام صبر لهم النساء وصبر عظيمة حملة وحملوا
الله رضي الوليد بن خالد أقبل إذ ذلك على هم فبينما

وبريق الغبار إلى ونظروا المسلمين من معه ومن عنه
فقال القوم بخبر يأتيني : منلصحابه فقال السيوف

أطلق ثم قال به آتيك : أناالطائي عميرة بن رافع
قتال يقاتلن وهن النسوة على أشرف حتى جواداه
 .الموت

ًدا وأخبر : فرجعقال أعجب : لخالد فقال رأى بما خال
وما التبابعة ونسل العمالقة بنات من إنهن ذلك من

حسان بن بكر بن وتبع واحد قرن إل تبع وبين بينهن
قبل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ذكر الذي

 :وقال يبعث أن قبل بالرسإالة له وشهد ظهوره
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 النســم كل بارئ الله ** من رسإول أنه بأحمد شهدت

 المـــم خير أحمد ** بأمة الزبور في سإميت وأمته

 عم وابن له وزيًرا ** لكنت عصره إلى عمري مد فلو

 النساء بطولة 

أن واعلم رافع يا تعجب : لخالد : قالالواقدي قال
والمواقف المذكورات الحروب لهن النسوة هؤلء

على سإدن فلقد ذكرت ما فعلهن يكن وإن المشهورات
فتهللت العار عنهن وأزلن البد آخر إلى العرب نساء
سإمع عندما الزور بن ضرار ووثب فرًحا الناس وجوه
 .رافع كلم

نال تأنى من فإنه تعجل ول ضرار يا : مهًلخالد فقال
نصرة عن لي صبر ل المير : أيهاضرار فقال تمنى ما

الله شاء إن الفرج قرب : قدخالد فقال وأمي أبي بنت
ًدا إن ثم تعالى : معاشروقال أصحابه ووثب وثب خال
وأحدقوا عليهم فتفرقوا القوم إلى وصلتم إذا الناس

ًبافقالوا حريمنا يخلص أن فعسى بهم  .وكرامة : ح

 .خالد تقدم ثم

إذ النسوة مع شديد قتال في القوم فبينما قال
والرايات والعلم والكتائب المواكب عليهم أشرفت
ورب الفرج جاءكم قد التبابعة بنات : ياخولة فصاحت

 .الكعبة

أشرفت وقد المحمدية الكتائب إلى بطرس ونظر
ينظر القوم وأقبل فرائصه وارتعدت فؤاداه فخفق

 .بعًضا بعضهم

الشفقة إن النسوة معاشر : يابطرس فصاح قال
وبنات أخوات لنا لن قلبي في داخلت قد والرحمة
 .للصليب وهبتكن وقد وأمهات

 .بذلك فأخبرنهم رجالكن قدم فإذا
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   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

خرجا قد فارسإين إلى نظر إذ الهرب يريد عطف ثم
والخر سإلحه في تكمى قد أحدهما العسكر قلب من

 .أسإدان كأنهما عنانهما أطلقا وقد الجسد عاري

ًدا وكانا : إلىله قالت أخاها خولة رأت فلما وضراًرا خال
 .أقبل أمي ابن يا أين

 .له وهبتك فقد أخيك إلى : انطلقيبطرس بها فصاح

 .الهرب يطلب ولى ثم

شيم من هذا : ليسبه تهزأ وهي خولة له فقالت
 .والقرب المحبة لنا تظهر الكرام

 .نحوه وخطت والتباعد الجفاء الساعة تظهر ثم

 .محبتك من أجد كنت ما عني زال : قدفقال

 .حال كل على منك لي بد : لخولة له فقالت

 .ضرار قصده وقد إليه أسإرعت ثم

عليك مباركة فهي عني أختك : خذبطوس له فقال
 .إليك مني هدية وهي

وإني وشكرتها هديتك قبلت : قدضرار المير له فقال
مني هذه فخذ رمحي سإنان إل ذلك على لك أجد ل

 .إليك

بتحية     حييتم     وإذا  {: يقول وهو ضرار عليه حمل ثم
همهم ]. ثم86:  [النساء}    رداوها     أو     منها     بأحسن     فحيوا

فرسإه قوائم فضربت خولة إليه ووصلت بالطعنة إليه
ضرار فأداركه الرض إلى الله عدو ووقع الجوادا به فكبا
من السنان فأطلع خاصرته في وطعنه سإقوطه قبل

:خالد به لصاح الرض إلى صريًعا فتجندل الخر الجانب
 .طاعنها يخيب ل طعنة هذه ضرار يا دارك لله
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معهم المسلمين وجميع القوم أعراض في حملوا ثم
ثلثة الروم من قتل حتى جائل جولة إل كانت فما

 .رجل آلف

بن لضرار عمدت : لقداليربوعي عامر بن حامد قال
خمس خولة وقتلت قتيًل ثلثين اليوم ذلك في الزور

 .أربعة الحميرية غفار بنت وعفراء

أدابارهم في يزالوا ولم القوم بقية وانهزم قال
فلم دامشق إلى وصلوا أن إلى أثرهم على والمسلمون

عليهم المر واشتد فزعهم زادا بل أحد إليهم يخرج
والسلح والخيل الغنائم وجمعوا المسلمون ورجع

يكون لئل عبيدة بأبي : الحقواخالد قال ثم والموال
والقوم ضرار فسار به لحقوا قد وجيوشه ورداان
ولم رمحه سإنان على البطريق رأس ضرار : جعلوقيل

مرج في عبيدة بأبي لحقوا أن إلى سإائرين القوم يزل
المسلمون أشرف حتى عبيدة أبو تخفف وقد الصفر

ومعه عنه الله رضي الوليد بن خالد وكبر فكبر عليه
 .المسلمون

ورأوا بعض على بعضهم سإلم الناس اجتمع فلما
فعلت بما عبيدة أبا خالد وأخبر خلصن وقد المأسإورات

الله بنصر فاسإتبشر الصحابة من وغيرهن وعفرة خولة
 .لهم الشام أن وعلموا

كما بك فعلت وإل : أسإلمله فقال ببولص خالد داعا ثم
 .بأخيك فعلت

وهذه : قتلتهقال بأخي صنعت الذي : وماله فقال
 .قدامه ضرار ورماها رأسإه

حيا بعده لي بقاء : لله وقال بكى أخيه رأى فلما
يحيى بن المسيب إليه فقام قال به فألحقوني

ثم خالد بأمر عنقه فضرب عنه الله رضي الفزاري
 .القوم رحل

 .مالك بن سإعيد : حدثناالواقدي قال
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كاتب حسنة بن شرحبيل إلى الكتب خالد بعث : لماقال
بن يزيد وإلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وحي
من واحد كل قرأ العاص بن عمرو وإلى سإفيان أبي

 .كتابه المراء

إخوانهم لعون أجناداين إلى بأجمعهم فساروا قال
 .وعديدهم بعدداهم وجاءوا

:وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مولى سإفينة قال
على بأجمعنا أشرفنا فلما جبل بن معاذ خيل في كنت

وذلك واحد يوم في واحدة سإيارة على كلنا كنا أجناداين
المسلمون وتبادار الهجرة  من20 سإمنة صفر شهر في

في الروم جيوش ورأينا قال بعض على بعضهم يسلم
 .يحصى ل عددا

وعدداهم زينتهم لنا أظهروا عليهم أشرفنا فلما
فكانوا صفوفهم ومدوا وكتائب مواكب واصطفوا

بن الضحاك قال فارس ألف صف كل في صًفا سإتين
فما كسرى جنودا ورأينا العراق داخلنا لقد : واللهعروة
عدداهم من أكثر ول الروم جنودا من أكثر رأينا

 .وسإلحهم

 .بإزائهم فنزلنا قال

 .نحونا الروم بادارت الغد من كان فلما قال

على أخذنا ركبوا وقد رأيناهم : فلماالضحاك قال
ًدا وأن وتأهبنا أنفسنا :الصفوف يتخلل وجعل ركب خال
هذا مثل جيًشا للروم ترون لستم أنكم : اعلمواويقول

لهم يقوم فما أيديكم على الله هزمهم فإن اليوم
ًدا قائمة بعدها بنصر وعليكم الجهادا في فأصدقوا أب
النار داخول ذلك فيعقبكم الدابار تولوا أن وإياكم داينكم

حتى تحملوا ول المضارب ومكنوا المواكب وأقرنوا
 .هممكم وأيقظوا بالحملة آمركم

لما ورداان أن به أثق ممن بلغني : ولقدالواقدي قال
قد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب رأى
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الملوك إليه جمع حربهم على وعولوا أجمعوا
الملك أن اعلموا الصفر بني : يالهم وقال والبطارقة

قائمة بعدها لكم تقوم ل انكسرتم وإذا عليكم يعول
ًدا فعليكم حريمكم وتسبي بلداكم العرب وتملك أب

أن واعلموا تتفرقوا ول واحدة حملتكم ولتكن بالصبر
ينصركم بالصليب واسإتعينوا منهم بواحد منا ثلثة كل

 .هؤلء من كان ما فهذا

أصحابه على مشى فإنه عنه الله رضي خالد وأما
القوم لنا يحذر فيكما من المسلمين : معاشروقال

 .وينفرهم

 .المير أيها : أناالزور بن ضرار فقال

أشرفت إذا ضرار يا ولكن والله لها : أنتخالد فقال
وأن تطيق ل ما نفسك تحمل أن فإياك القوم على
بذلك الله أمرك فما القوم على وتحمل بنفسك تغزر
}    التهلكة     إلى     بأيديكم     تلقوا     ول  {: تعالى الله قال فقد

حتى جواداه عنان ضرار فأطلق ]. قال195 :[البقرة
وشعاع وخيامهم أثاثهم فرأى الروم جيش على أشرف
وكان قال الطيور كأجنحة والرايات والطوارق البيض
ضرار إلى نظر إذ المسلمين جيش نحو ينظر ورداان

أرى : إنيللبطارقة فقال القوم على مشرف وهو
فأيكم القوم طليعة أنه أشك ولست أقبل قد فارسًإا
ضراًرا طلبوا فارسًإا ثلثين القوم من فانتدب به يأتيني

فتبعوه أيديهما بين من ولى ضرار إليهم نظر كلما
عن يبعدهم أن بذلك أرادا وإنما انهزم قد أنه وظنوا

رأس فلوى منهم تمكن أنه علم بعدوا فلما أصحابهم
طعن من فأول عليهم السنان وصوب إليهما جواداه
الحياة فأعدمه الخر على وثنى أردااه القوم من فارسًإا
في رعبه وداخل الغنم على السإد صولة فيهم وصال

منهم يصرع وهو فتبعهم منهزمين فولوا قلوبهم
عشر تسعة منهم صرع أن إلى فارس بعد فارسًإا
 .فارسًإا
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راجًعا لوى الروم جيوش من هو وقرب ذلك رأوا فلما
كان بما وأعلمه وخيولهم أسإلبهم ومعه خالد إلى

تحمل ول بنفسك تغزر ل لك أقل : ألمخالد له فقال
الله يراني أن فخفت طلبوني القوم : إنفقال عليهم

ينصرنا الله أن جرم ول بإخلص فجاهدت منهزًما
على لحملن ملمك من خوفي لول والله عليهم
 .الجميع

 .لنا غنيمة القوم أن واعلم

ًبا وميسرة ميمنة عسكره خالد فرتب قال وجناحين وقل
عبد الميمنة وفي جبل بن معاذ القلب في فجعل

بن سإعيد الميسرة وفي الصديق بكل أبي بن الرحمن
وفي حسنة بن شرحبيل اليسر الجناح وفي عامر

فارس آلف أربعة في سإفيان أبي بن يزيد الساقة
النسوة إلى التفت ثم والولدا والبنات الحريم حول
عتبة ابنة أبان وأم الحميرية غفار بنت عفراء وهن

بن أبان اليوم هذا في بها تزوج قد عروسًإا وكانت
رأسإها في والعطر يدها في والخضاب العاص بن سإعيد

بنت وسإلمة عملوق بنت ومزروعة الزور بنت وخولة
بالشجاعة عرفن ممن النسوة من وغيرهن زارع

 .والبراعة

وبقية العمالقة بنات : ياخالد لهن فقال خالد نصيحة
تعالى الله به أرضيتن فعًل فعلتن قد التبابعة

أبواب وهذه الجميل الذكر لكن بقي وقد والمسلمين
عنكن أغلقت قد النار وأبواب لكن فتحت قد الجنة

 .بكن أثق أني واعلمن لعدائكن وفتحت

عن فقاتلن عليكن الروم من طائفة حملت فإن
ًدا رأيتن وإن أنفسكن ًبا ولى قد المسلمين من أح هار
: أينله وقلن بولده وأرمين بالعمدة وإياه فدونكن

ترضين فإنكن وحريمك وولدك ومالك أهلك عن تولي
 .تعالى الله بذلك
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إل يفرحنا ل والله المير : أيهاغفار بنت عفراء فقالت
إلى ولنقاتلن الروم وجوه فلنضربن أمامك نموت أن
رمينا إذا نبالي ما والله تطرف عين لنا تبقى ل أن

 .خيًرا فجزاهن قال كله الروم

بفرسإه بينهم يطوف فجعل الصفوف إلى عادا ثم
: ياصوته برفيع يناداي وهو القتال على الناس ويحرض
في وقاتلوا ينصركم الله : انصرواالمسلمين معاشر
ول الله سإبيل في نفوسإكم واحتسبوا الله سإبيل

خرجت إذا السهام ولتكن بالحملة آمركم حتى تحملوا
 .واحدة قوس من كأنها القسي كبادا من

يكون أن يخل لم كالجرادا رشًقا السهام تلصقت فإذا
واتقوا     ورابطوا     وصابروا     اصبروا  { صائب سإهم منها
أنكم ]. واعلموا200: عمران  [آل}    تفلحون     لعلكم     الله
جملتهم الفئة هذه وأن مثله عدوا هذا بعد تلقوا لم

القسي وأوتروا السيوف فجرداوا وملوكهم وأبطالهم
 .السهام وفوقوا

ًدا إن ثم بن عمرو مع القلب في ووقف أقبل خال
بن ورافع هبيرة بن وقيس عمر بن الله وعبد العاص
عامر بن وربيعة الحميري الكلع وذي عميرة

 .ونظائرهم

زحف قد المسلمين جيش إلى ورداان نظر فلما قال
من والعرض الطول في الرض تلك ملء وكانوا زحفوا

أظهر وقد الفريقان وتلقى الجمعان فترامى كثرتهم
أصواتهم المسلمون ورفع والعلم الصلبان الله أعداء

.النذير البشير على والسلم والصلة والتكبير بالتهليل

علوج من خرج بعض من بعضهم القوم قرب فلما
 .سإودااء قلنسوة وعليه كبير شيخ الروم

: أيكمعربي بلسان ناداى المسلمين من قرب فلما
 .أمان وعليه إلي وليخرج فليخاطبني المقدم

 .الوليد بن خالد إليه فخر قال

86

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236
javascript:openquran(2,200,200)
javascript:openquran(2,200,200)


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

 .القوم أمير : أنتالقس له فقال

الله طاعة على دامت ما يزعمون : كذلكخالد فقال
لي إمارة فل بذلت أو غيرت أنا وإن رسإوله وسإنة
 .طاعة ول عليهم

أنك : اعلمقال ثم علينا نصرتم : بهذاالقس قال
ًداا توسإطت لها يتعرض أن الملوك من ملك جسر ما بل

وأن خائبين ورجعوا داخلوها الفرس وأن يدخلها ول
أراداوا ما بلغوا وما عليها أنفسهم وأفنوا أتوها التبابعة
لكم يدوم ل النصر وإن علينا نصرتم أنتم ولكنكم

إليكم بعثني وقد عليكم أشفق قد ورداان وصاحبي
ًبا دايناًرا منكم واحد كل يعطي : إنهوقال وعمامة وثو
وارحل عمامة ومائة ثوب ومائة دايناًرا مائة أنت ولك
أن تظن ول الذر عددا على جيشنا فإن بجيشكم عنا

أنفذ ما الملك فإن جموعنا من لقيت من مثل هؤلء
 .والسإاقفة البطارقة عظماء إل الجيش هذا في

أن : إماخصال ثلث بإحدى إل نرجع ما : واللهخالد قال
 .القتال أو الجزية تؤداوا أو دايننا في تدخلوا

قد تعالى الله فإن الذر عددا أنكم من ذكرت ما وأما
وسإلم عليه الله صلى محمد لسان على النصر وعدنا
 .العزيز كتابه في ذلك وأنزل

منا واحد كل يعطي صاحبكم أن من ذكرت ما وأما
ًبا وعمامة دايناًرا نرى الله شاء إن قريب فعن وثو
 .وبأيدينا ملكنا في ذلك كل وعمائمكم وبلداكم ثيابكم

ثم بجوابك أخبره صاحبي إلى راجع : إنيالراهب فقال
 .خالد جواب من كان بما ورداان وأخبر راجًعا لوى

وإنما قبل من لقيه من مثل أننا : أيظنورداان فقال
قد والملك قتالهم عن تقاصرنا إذ الطمع لحقهم هؤلء
جولة إل وبينهم بيننا وما البطارقة أكابر إليهم أرسإل
وزحف أصحابه رتب ثم صرعى نتركهم ثم الجائل
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وبأيديهم والخيالة القوم أمام صفا الرجالة أمامه وقدم
 .والقسي المزاريق

قد الجنة إن الناس : معاشرجبل بن معاذ فصاح قال
عليكم والملئكة لعدائكم فتحت قد والنار لكم زخرفت

فابشروا للقائكم تزينت قد العين والحور أقبلت قد
المؤمنين     من     اشترى     الله     إن  { قرأ ثم السرمدية بالجنة

].111:  [التوبة}    الجنة     لهم     بأن     وأموالهم     أنفسهم
 .الحملة فيكم الله بارك

في ومشى الناس أوصي حتى معاذ يا : مهلخالد فقال
أضعافكم هؤلء أن : اعلمواوقال ورتبها الصفوف

فيها نرزق سإاعة فإنها العصر وقت إلى فطاولوهم
منهزمين الله فيراكم الدابار تولوا أن وإياكم النصر

 .تعالى الله بركة على ازحفوا

رمية سإهامهم الروام رمت الجمعان تقارب فلما
 .واحدة

الناس منع قد وخالد أناسًإا وجرحوا رجاًل فقتلوا قال
 .الحملة من

والحق والوقوف لنا : وماالزور بن ضرار فقال
الله أعداء يظن ما والله علينا تجلى قد وتعالى سإبحانه

حتى بالحملة فأمرنا وجزعنا عنهم فشلنا قد أننا إل
 .معك نحمل

:وقال الزور بن ضرار فخرج ضرار يا لها : فأنتقال
 .ذلك من قلبي إلى أشهى شيء من ما والله

بولص أخي لبطرس كان بدرع تدرع وقد ضرار حمل ثم
يومئذ عليه وكان جواداه وركب وجهه على الزردا وألقى
بطرس من أيًضا أخذهما قد كان الفيلة جلودا من جبتان

أطلق وقد ذلك بلباسإه الروم عن نفسه أخفى وقد
فرشقوه الروم صفوف في وحمل سإنانه وقوم عنانه

يخترق وهو أذى منهم إليه يصل فلم بالسهام
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الروم من قتل حتى سإاعة قدر كان فما صفوفهم
 .رجالة ومثلها فارسًإا عشرين

ضرار قتلى يعد ممن : كنتالنجبي عوف بن عنان قال
فكان أعده الروم من فارسًإا قتل كلما وكنت الزور بن

ًنا هذه حملته في ضرار قتل جملة ثلثين ورجاًل فرسإا
 .فارسًإا

 .زيادا بن نوفل حدثني : هكذاسإالم بن عمر قال

وناداى وجهه عن والزردا رأسإه عن البيضة رمى إنه ثم
أنا الزور بن ضرار أنا الصفر الموت : أناصوته بأعلى

المسقط البلء أنا ورداان بن همدان قاتل أنا صاحبكم
 .بالرحمن أشرك من وعلى عليكم

إلى وتقهقروا عرفوه كلمه الروم سإمعت فلما قال
 .ورائهم

انطبقت ذلك فعند أثرهم على وحمل فيهم فطمع قال
 .الروم عليهم

هذا الملك : أيهافقالوا البدوي هذا : منورداان فقال
ومرة برمح ومرة الجسد عاري عمره طول بقي الذي
 .بنبل

الصعداء تنفس الزور بن ضرار وبذكر ذلك سإمع فلما
منه يأخذ من اشتهيت ولقد ولدي قاتل : هذاوقال
 .يريد ما مني وله بثأري

وقال طبرية صاحب وكان بطريق إليه فبرز قال
على وحمل عنانه لوى ثم بالثأر لك آخذ : أنالورداان

طعنة ضرار طعنه ثم سإاعة من أكثر فجال ضرار
فقال صريًعا فتجندل الله عدو كبد بها خرق صاداقة
فإن صدقته ما عينا به أتى ولو به أتى : مالهم ورداان

غيري لهذا أرى ما وأنا تقاتله أن النس تطيق ل هذا
على وجعل دارًعا عليه وألقى لمته وغير ترجل ثم

ًداا وركب التاج رأسإه أن وهم العربية الخيول من جوا
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اسإمه بطريق إليه فتقدم الزور بن ضرار إلى يخرج
 .عمان صاحب وهو اصطفان

آخذ إن السيد : أيهاوقال ورداان ركاب وباس قال
ابنتك أتزوجني لك أسإرته أو الذميم هذا من بثأرك
من حضر من عليه وأشهد لك : هيورداان له فقال
 .الشام ملوك

وحمل نار شعلة كأنه خرج بذلك اصطفان سإمع فلما
لك قدرة ل ما بك نزل قد ويلك :له وقال ضرار على

 .به

وقد منه حذره أخذ أنه غير يقول ما ضرار يدر فلم قال
ًبا اصطفان أخرج في عنقه في وجعله الذهب من صلي

رأسإه على ويرفعه يقتله وجعل الفضة من سإلسلة
الله رضي ضرار فقال عليه به يستنصر أنه ضرار فعلم

بالقريب اسإتنصر فأنا به علي تستنصر كنت : إنعنه
 .قريب داعاه ممن هو الذي المجيب

ًبا عليه حمل ثم ًبا الناس وأر ضج حتى الحرب من أبوا
هذا ما الزور ابن : ياخالد فصاح قتالهما من الناس

قد والنار لك فتحت قد والجنة والتغافل التكاسإل
يعينك وجل عز الله فإن الكسل وإياك لعدائك فتحت

وحمل سإرجه من وانقض نفسه ضرار فأيقظ قال
وكلهما تشجعه بصاحبها الروم وتصايحت خصمه على
 .الجواداان وتعب الشمس حميت ولد عظيم ضرب في

فهم نتقابل حمى ترجل أن ضرار إلى البطريق فأشار
الروم بصفوف وإذا الجوادا على شفقة يترجل أن ضرار

ًبا يقودا ورجل خرجت قد كلم ذلك وكان أمامهم جني
:له وقال جواداه في صاح ضرار إليه نظر فلما البطريق

الله صلى الله رسإول إلى شكوتك وإل سإاعة معي اجلد
 .وسإلم عليه

ًيا أجنحته وشمر الجوادا : فحمحمقال واسإتقبل جر
فركبه الجنيب وأخذ فقتله بطعنه البطريق غلم ضرار
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وعادا فتناولوه المسلمين عساكر نحو جواداه وأطلق
 .البطريق نحو ضرار

جواداه وركب غلمه قتل ما بعد إليه أقبل رآه فلما
محالة بل قتله ولى إن أنه وعلم بالهلك الله عدو أيقن
 .أهلكه وقف وأن

عليه فهجم عنده ما علم الله عدو إلى ضرار نظر فلما
أن وذلك كرداوس منهم خرج وقد الروم إلى نظر إذ

الموت على أشرف وقد صاحبه إلى نظر لما ورداان
 .لقومه فقال هلك يدركه لم إن انه علم

وإذا قطعة كبدي من أكل قد الشيطان هذا إن قوم يا
 .إليه الخروج من لي بد ول نفسي قتلت أقتله لم

مدرعون وهم البطارقة من عشرة في فخرج قال
الحديد من وسإواعد الحديد من أخفاف أرجلهم وفي

لمته لبس قد وورداان الحديد من أعمدة وبأيديهم
كأنه أمامهم وورداان فخرجوا عظيم تاج رأسإه وعلى
بضرار فصرخ خرج من إلى أصطفان ونظر نار شعلة

 .تأهب أنه إل إليه خرج من إلى يلتفت فلم

وخروجهم القوم إلى خالد نظر إذ كذلك هم فبينما
 .صاحبهم رأس على يلمع وهو التاج إلى ونظر

شك ول الملك رأس على إل يكون ل التاج : إنفقال
يقعدنا الذي فما صاحبنا إلى خرج قد القوم صاحب أنه
حتى عشرة إل يخرج : للصحابه قال ثم نصرته عن

أصحابه من عشرة في خالد فخرج القوم نساوي
إلى الروم ووصل قال السإنة وقوموا العنة وأطلقوا

قال الجلمودا الحجر من أقوى بقلب فاسإتقبلهم ضرار
 .ضرار يا : أبشرخالد فنادااه

ضرار فقال الكفار من تجزع ول الجبار أسإعدك فقد
ومن خالد وجاء الله من النصر أقرب : ماعنه الله رضي

بصاحبه واحد كل وانفردا بالرجال الرجال والتقت معه
خصمه عن ضرار يبرح ولم ورداان خالد وطلب
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نظر عندما فرائصه وارتعدت سإاعة كل وقد اصطفان
ًنا فنظر معه ومن خالد إلى الهرب ليطلب وشماًل يمي

أيقن فلما بسنانه عليه فهجم ذلك منه ضرار فعلم
ًبا وولى الرض إلى نفسه ألقى بالموت إليه فبادار هار

حتى الله عدو وطلب جواداه عن نفسه وألقى ضرار
كالصخر الله عدو وكان الرض وجه على وتقابضا لحقه

تعالى الله أن غير الجسم نحيف ضرار وكان الجلمودا
 .اليمان قوة أعطاه

بطنه مراق إلى بيده ضرب العراك بهم طال فلما
الله عدو فصاح الرض به وجلد بحيلة الرض من وقلعه
السيد : أيهابالرومية وقال بورداان يستنجد وجعل

ويلك : ياورداان فصاح هلكت فقد فيه أنا مما انجدني
خالد فسمع الكاسإرة السباع هؤلء من أنا ينقذني ومن
بخصمه ضرار وهم ورداان على وحمل فيه فسمع ذلك

صلى الله رسإول صاحب وأقبل الفريقان إليهما ونظر
أن داون خصمه على يمهل فلم ضرار وسإلم عليه الله
مشتغل واحد وكل البعير مثل وذبحه صدره على برك
 .صاحبه نصرة عن

بالدماء ملطخ وهو الله عدو رأس ضرار فأخذ قال
وناداى المسلمين على الروم وحملت جواداه وركب
يدي بمن الوقوف اذكروا الناس معشر : يازيد بن سإعيد

فتستوجبوا الدابار تولوا أن فإياكم الجبار الملك الله
 .اصبروا القرآن حملة يا اليمان أهل يا النار داخول

ًطا بقوله الناس فزادا قال  .الفريقان وتزاحم نشا

الروم من قتل وقد فافترقوا العصر وقت : وجاءقال
صاحب رومان ومنهم ملوكهم من وعشرة آلف ثلثة

البلقاء أرض صاحب وكوكب نوى صاحب ودامر الميرة
 .غزة صاحب حنا بن ولوي

امتل وقد مكانه إلى ورداان ورجع القوم افترق ثم قال
ًبا قلبه صبرهم شدة من المسلمين من له ظهر مما رع

 .وقتالهم
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ما النصرانية داين أهل : يالهم وقال البطارقة فجمع
وقد علينا غالبين أراهم فإني العرب هؤلء في تقولون

بليدة وسإواعدكم صابرة وخيلهم قاطعة أسإيافهم رأيت
بالظلم إل خذلتم وما لربكم منكم أطوع القوم وإن

ربكم إلى تتوبوا أن إل منكم مراداي وما والغدر والجور
لم وإن عدوكم من النصر لكم رجوت ذلك فعلتم فإن

أنفسكم وبهلك المسيح من بحرب فأذنوا ذلك تفعلوا
ل أقواًما عليكم سإلط إذ عقوبة أشد عاقبكم الله فإن

وعراة وعبيد جياع أكثرهم لن نعدهم ول بهم نفكر
وشدة وجوعه الحجاز قحط إلينا أخرجهم ومساكين

وفواكه بلدانا خبز من أكلوا قد والن والبلء الضرر
سإبي ذلك وأعظم والعنب والتين العسل وأكلوا أرضنا

 .وأموالكم نسائكم

: نقتلوقالوا بكوا ذلك القوم سإمع : فلماالواقدي قال
أن نرى وإنا القوم هؤلء إلينا يصل ول آخرنا عن

 .بالرماح نقاتلهم

وقال بالبطارقة صاح منهم ذلك ورداان سإمع فلما قال
 .الرأي من عندكم : مالهم

ل بقوم بليت قد أنك اعلم ورداان : يامنهم رجل فقال
على يحمل منهم الواحد رأيت وقد لقتالهم تقوم

منهم يقتل حتى يرجع ول أحد من يبالي ول عسكرنا
 .الجنة إلى صار منكم قتل من إن نبيهم لهم قال وقد

والحياة والموت النار إلى صار الروم من قتل ومن
أن إل مطمًعا القوم من لكم أرى وما سإواء عندهم
القوم ينهزم قتلتموه فإن فنقتله صاحبهم على نتحيل
 .فيها توقعه بحيلة إل إليه تصل ل وإنك

والحيل القوم على بها ندخل حيلة : وأيورداان فقال
 .منهم والمكر والخداع

. 
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ًئا لك أقول : أناالبطريق له فقال وصلت صنعته إن شي
أذى ول شيء إليك يصل ل حيث من العرب أمير إلى به

الشدة ذوي من الفرسإان من عشرة تنتخب أنك وذلك
قبل العسكر جهة من مكمن في ويكمنون والبأس
ثم بالحديث وتشاغله إليه تخرج ذلك وبعد إليه خروجك

المكمن من يبادارون قومك وأخرج عليه اهجم
ًبا ويقطعونه ًبا إر تتفرق ذلك وبعد منه وتستريح إر

 .أحد منهم يجتمع ول أصحابه

فرًحا فرح البطريق من ذلك ورداان سإمع فلما قال
 .عظيًما

وقد به أشرت ما فنعم سإديد رأي إل هذا : ماوقال
جنح في يعمل المر هذا أن غير ذكرت فيما أصبت
إن ثم نريد مما فرغنا وقد إل الصباح يأتي ول الليل

وكان دااودا اسإمه المتنصرة العرب من برجل داعا ورداان
 .سإكنه في

أريد وإني اللسان فصيح أنك أعلم أنا دااودا : ياله وقال
الحرب يقطعوا أن وتسألهم العرب هؤلء إلى تخرج أن

حتى النهار بكرة لنا يخرجون ل لهم وقل وبينهم بيننا
ًداا إليهم بنفسي أخرج نصطلح ولعلنا قومي عن منفر

 .العرب مع

أمرك فيما هرقل الملك أمر وتخالف : ويحكدااودا فقال
ينسبك الملك فإن والعرب أنت وتصطلح الحرب من به

في العرب أخاطب بالذي كنت وما والفزع الجزع إلى
ًدا ذلك ذلك في السبب كنت أني الملك فيبلغ أب

 .فيقتلني

أمير على حيلة دابرت إنما ويلك : ياورداان له فقال
العرب هؤلء وتتفرق فأقتله إليه بها أصل حتى العرب

بن بخالد المكر من عليه عزم بما حدثه إنه ثم عنا
 .الوليد

فالق فعل كل في مخول الباغي : إنلورداان فقال
وقد ورداان فقال عليه عزمت ما واترك بالجمع الجمع
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عنك داع به أمرتك فيما تعاندني أنت : ويلكغضب
 .المحاججة

ًبافقال : إننفسه في وقال مضى إنه ثم وكرامة : ح
وقف إنه حتى أقبل ثم بولده يلحق أن عزم قد ورداان
ًبا : ياوقال صوته برفيع وناداى المسلمين من قري

فإن الدماء وسإفك القتل من حسبكم العرب معاشر
أمير إلي يخرج أن وأريد سإفكها عن يسألكم تعالى الله

 .به أرسإلت بما أخاطبه حتى العرب

الله رضي خالد إليه خرج حتى كلمه اسإتتم فما قال
 .نار شعلة كأنه وهو عنه

على عربي : ياله قال النصراني دااودا إليه نظر فلما
وما الحرب رجال من أنا ول أحارب خرجت فما رسإلك

 .رسإول إل أنا

 .منه قرب مقالته خالد سإمع فلما

صدق فمن تنج الصدق واسإتعمل مسألتك : أذكروقال
أميرنا إن عربي يا : صدقتفقال هلك كذب ومن نجا

يريد ول شدتكم رأى وقد الدماء سإفك كاره ورداان
أن فكره جماعته من قتل من إلى نظر وقد حربكم

داماء به ويحقن ماًل لكم يدفع أن رأى وقد يحاربكم
وتشهد كتاب وبينه بينك يكون أن بشرط لكن الناس
من لحد ول له تتعرض ل أنك قومك كبراء عليك

وثق ذلك فعلت فإن حصونه من لحصن ول أصحابه
فإذا يومك بقية الحرب تقطع أن يسألك وهو بقولك

هو ويخرج أحد معك يكن ول بنفسك فاخرج أصبحت
ًداا أيًضا تحقنا أن عسى عليه تتفقان ما فننظر منفر
 .وبينكم بيننا الناس داماء

كان : إنله قال دااودا به نطق ما خالد سإمع فلما قال
والله فنحن مكيدة أو حيلة به يريد صاحبكم به أخبر ما

فإن بخديعة ول بحيلة يأتي مثلنا وما الخداع جرثومة
أجله قرب إل هو فما واعتقاداه ضميره ذلك كان

بيننا والنفصال جموعكم وهلك عمره وانقطاع
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إل أصالحه فلست قوله من حًقا ذلك كان وإن وبينكم
 .جماعته عن الجزية أداى إذا

لكم ذكرته ما على إل فيه براغب فلست المال وأما
 .بلداكم ونملك أموالكم نأخذ قريب وعن

إل المر يكون : ماخالد كلم عليه عظم وقد دااودا فقال
أنا وها بيننا النفصال كان توافقتم فإذا ذكرت كما

قلبه امتل وقد راجًعا لوى ثم ذكرت ما له فأذكر راجع
ًبا ًدا فزًعا منه وفزع خالد من رع في قال ثم شدي

أن والله أعلم وأنا العرب أمير والله : صدقنفسه
أصدق أن إل لي وما بعده من ونحن مقتول أول ورداان

ًنا منه ولهلي لي وآخذ العرب أمير إلى رجع ثم أما
وأريد سإر على أضمرت قد إني أمير : ياله وقال خالد

نوى قد ورداان إن لكم البلدا أن أعلم لني لك أبديه أن
لنفسك : خذفقال هو : وماخالد فقال شيء على

ًظا وكن الحذر ًدا لك أضمر قد فإنه مستيق أخبره ثم كي
منك : أريدلخالد قال ثم آخرها إلى أولها من بالقصة
 .ولهلي لي المان

لم أنت إن ولولداك ولهلك لك : المانخالد فقال
لما أغدر أن أردات : لودااودا قال تغدر ولم القوم تخبر

 .حدثتك

 .القوم كمين : وأينخالد فقال

. 

ورجع خله إنه ثم عسكرهم يمين عن كثيب : عندقال
يظفرني أن أرجو : النوقال ففرح ورداان وأعلم

:لهم وقال البطال من بعشرة داعا إنه ثم بهم الصليب
 .دابروه ما يفعلوا أن وأمرهم وأكمنوا رجالة امضوا

فرآه عبيدة أبو المة أمين فلقيه رجع فإنه خالد وأما
ًكا  .ضاح
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فحدثه الخبر ما سإنك الله أضحك سإليمان أبا : يافقال
 .جرى بما

أن : عزمتقال عزمت ماذا : علىعبيدة أبو فقال
 .وحدي القوم إلى أخرج

أمرك ما ولكن لكفء إنك لعمرك سإليمان أبا : يافقال
:يقول تعالى والله التهلكة إلى بنفسك تلقي أن الله

الخيل     رباط     ومن     قوة     من     اسإتطعتم     ما     لهم     وأعدوا  {
أعد ]. وقد60 : [النفال}    وعدوكم     الله     عدو     به     ترهبون

اللعين من عليك آمن وما عشر حاداي وهو عشرة لك
ًبا ويكمنون رجالة لك ندب كما رجالة له اندب ولكن قري

بقومك أنت فاصرخ بقومه اللعين صرخ فإذا القوم من
عدو من فرغت فإذا خيولنا على متأهبين نحن ونكون

:قال ثم النصر الله من ونرجو جميًعا حملنا الله
جبل بن ومعاذ الطائي عميرة بن رافع هم والمسلمون

هبيرة بن وقيس زيد بن وسإعيد الزور بن وضرار
حتى حاتم بن وعدي العبسي مسروق بن وميسرة

الروم عليه عزم قد بما خالد وأخبرهم العشرة اسإتتم
 .ورداان دابرها قد التي والمكيدة الحيلة من

إنكم حتى أحد بكم يدري ل بحيث رجالة : اخرجواوقال
هناك فأكمنوا العسكر يمين عن الذي الكثيب تأتون

واحد كل للقوم وانفروا فباداروا بكم صرخت فإذا
تعالى الله شاء إن فإنني الله لعدو واتركوني لواحد
عليك يكثر أن أخاف المير : أيهاضرار فقال له كفء

كنت وقد إليك بشرهم يصلوا أن نأمن فل الكثير الجمع
القوم مكمن إلى هذا وقتنا من نسير أننا حيلة لك أدابر
ًداا وجدناهم فإذا الصباح قبل منهم وفرغنا قتلناهم رقو

الله بعدو أنت خلوت فإذا مواضعهم في نحن ونكمن
 .مقالة بغير عليكم خرجنا

إلى وجدت إن ذكرت ما الزور أبا يا : افعلخالد فقال
المير وأنت ندبتهم الذين هؤلء معك وخذ سإبيًل ذلك

هو وخرج تطلبه ما يبلغك الله أن وأرجو عليهم
أسإلحتهم وبأيديهم رجالة الليل جنح في وأصحابه
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ثلث مضى قد خروجهم وقت وكان الناس ووداعوا
أصحابه فأوقف الكثيب وصل حتى ضرار سإار ثم الليل
 .القوم خبر لكم أسإتخبر حتى رسإلكم : علىوقال

نيام وهم غطيطهم سإمع بعيد من عليهم أشرف فلما
والنصب التعب من نالهم لما النوم في غرقوا سإكرى

 .ينظرهم أحد من أمنوا وقد

لقتلهم القوم من دانوت أنا : إننفسه في ضرار فقال
 .بعًضا بعضهم يوقظ أن خشيت

أتاكم فقد : أبشروالهم وقال أصحابه إلى فرجع قال
فجرداوا تحذرون ما عنكم وأذهب تريدون بما الله

ثم شئتم كيف فاقتلوهم القوم إلى وسإيروا سإيوفكم
بهم وصل أن إلى أثره في وهم أمامهم ضرار تقدم
رأسإه عند سإلحه منهم واحد كل نياًما فوجدهم إليهم

فرغوا وقد إل يلبثوا فلم بواحد منهم واحد كل فانفردا
وأخذوا غريمه سإلح واحد كل وأخذ آخرهم عن منهم

: أبشرواضراًرا لهم فقال وغيره الزادا من معهم ما كل
بقية وأقبلوا تعالى الله شاء إن النصر أول هذا فإن

عدوهم على ينصرهم أن الله ويدكون يصلون ليلتهم
الفجر أضاء أن إلى مصله في منم واحد كل يزل ولم

 .الفجر صلة فصلوا

غريمه ثياب واحد كل لبس الصلة من فرغوا فلما
ورداان إليهم يرسإل أن مخافة القتلى وغيبوا ولباسإه

.خبًرا

 أجناداين معركة 

بالناس خالد صلى الصباح أصبح : فلماالواقدي قال
خرج إذ كذلك هم فبينما الحرب لهبة أصحابه ورتب

أميركم أريد العرب معاشر : ياوقال فارس القلب من
من عليه يتفقان ما لننظر ورداان صاحبنا إلى ليخرج

 .بينهما الدماء وحقق الجيشين أمر

 .الوليد بن خالد إليه فخرج قال
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حتى تنتظره أن يريد ورداان : إنالفارس له فقال
 .معه تتكلم

ذلك فعند وأخبره ارجع والطاعة : السمعخالد فقال
 .تاج رأسإه وعلى جوهر بقلداة تزين وقد ورداان خرج

شاء إن للمسلمين غنيمة : هذهرآه عندما خالد فقال
 .تعالى الله

جواداه عن ترجل خالد إلى الله عدو نظر فلما قال
سإيفه الله عدو جعل وقد كلهما وجلس خالد وكذلك

واسإتعمل تشاء ما : قلخالد له فقال فخذه على
يدي بين أنكجالس وأعلم الحق طريق والزم الصدق

 .الحيل يعرف ل رجل

 .تريد : مافقل

وقرب تريدون الذي ما لي اذكر خالد : ياورداان فقال
ًئا منا تطلب كنت فإن وبينكم بيني المر نبخل فل شي

أضعف أمة عندنا ليس لننا عليكم منا صدقة عليك به
تموتون وجوع قحط بلدا في كنتم أنكم علما وقد منكم
 .عنا وارحل بالقليل منا فاقنع جوًعا

الروم كلب : ياله قال الكلم هذا خالد منه سإمع فلما
وجعل وأموالكم صدقاتكم عن أغنانا وجل عز الله إن

وأولداكم نساءكم لنا وأحل بيننا نتقاسإمهما أموالكم
أبيتم وإن الله رسإول محمد الله إل إله ل تقولوا أن إل

صاغرون وأنتم يد عند الجزية أو وبينكم بيننا فالحرب
 .الصلح من لنا أشهى الحرب إن أقسم وبالله

عندكم منا أضعف أمة لكن لم الله عدو يا قولك وأما
ألًفا يلقي منا الواحد وإن الكلب بمنزلة عندنا فأنتم
الصلح يطلب من خطاب هذا وما تعالى الله بعون منكم
قومي عن بانفراداي إلي تصل أن ترجو كنت فإن

 .تريد وما فدونك وقومك

99

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

من مكانه من وثب خالد مقالت ورداان سإمع : فلماقال
 .وتعانقا وتقابضا وتشابكا سإيفه يجردا أن غير

وقال خالد من وثق عندما الله عدو : فصاحقال
أمير من مكنني قد الصليب الن : باداروالصحابه

كأنهم الصحابة إليه بادار حتى كلمه اسإتتم فما العرب
النشاب رموا وقد الزور بن ضرار يتقدمهم عقبان
بسراويله الجسد عاري وضرار سإيوفهم وجرداوا عنهم
ورائه من وأصحابه كالسإد يزأر وهو سإيفه على قابض

إليه يتسابقون وهم القوم إلى ونظر الله عدو فالتفت
في ونظر إليه وصلوا أنهم حتى قومه أنهم يظن وهو

 .الزور بن ضرار أوائلهم

بيدك أنت تقتلني أن معبوداك بحق : سإألتكلخالد فقال
 .يقتلني الشيطان هذا تدع ول

:وقال سإيفه ضرار فهز محالة ل قاتلك : هوخالد فقال
الله رسإول أصحاب خديعة من خديعتك أين الله عدو يا

 .وسإلم عليه الله صلى

وصل ثم بقتله آمرك حتى ضرار يا : اصبرخالد فقال
فهزوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب إليه

الله عدو ونظر يقتلوه أن ومراداهم وجهه في سإيوفهم
بإصبعه يشير وهو الرض إلى فوقع داهمه ما إلى

 .المان المان

المان لهل إل المان نعطي ل الله عدو : ياخالد فقال
خير     والله  { والخديعة المكر لنا أظهرت وأنت

كلم ضرار سإمع ]. فلما45: عمران  [آل}    الماكرين
السيف فخرج عاتقه على ضربه أن داون يمهله لم خالد
 .رأسإه على من التاج أخذ ثم علئقه من يلمع

أداركته ولد به أولى كان شيء إلى سإبق : منوقال
ًبا فقطعوه المجاهدين سإيوف ًبا إر إلى وتباداروا إر
ًدا إن ثم فأخذوه سإيفه أن أريد : إنيلصحابه قال خال

 .أصحابهم إلى مشتاقون لنهم الروم على تحملوا
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عسكر نحو وتوجهوا ورداان الله عدو رأس فأخذوا قال
 .الروم

رأس هذا الله أعداء : ياناداى الصفوف خالد وصل فلما
 .ورداان صاحبكم

. 

عليه الله صلى الله رسإول صاحب أنا الوليد بن خالد أنا
وحمل عليهم وحمل الرأس رمى إنه ثم وسإلم

 .المسلمون

إلى وركنوا الدابار ولوا ورداان رأس الروم رأى فلما
الصباح وقت من فيهم يعمل السيف يزل ولم الفرار

 .الغروب إلى

عبيدة أبي مع : كنتالدوسإي الطفيل بن عامر قال
علينا أشرف إذ غزة طريق إلى المنهزمين نتبع ونحن
فأخفنا هرقل الملك عند من نجدة أنها فظننا خيل
عسكر هي فإذا منا قربت قد بالغبرة وإذا أنفسنا على

بأجناداين الروم وكان :الواقدي قال بكر أبو أرسإلها قد
ألًفا خمسون اليوم ذلك في منهم فقتل ألًفا تسعين
دامشق إلى انهزم من فمنهم منهم بقي من وتفرق
غنيمة المسلمون وغنم قيسارية إلى انهزم من ومنهم

والفضة الذهب صلبان منهم وأخذوا مثلها يغنم لم
القسمة وقت إلى ورداان تاج مع كله ذلك خالد فجمع
ًئا عليكم أقسم : لستخالد وقال دامشق فتح بعد إل شي

سإت لليلة بأجناداين الوقعة وكانت تعالى الله شاء إن
الهجرة من عشرة ثلث سإنة الول جماداى من خلت

ثم ليلة وعشرين بثلث بكر أبي وفاة قبل وذلك النبوية
ًدا إن ًبا كتب عنه الله رضي خال يقول بكر أبي إلى كتا

الوليد بن خالد من الرحيم الرحمن الله : بسمفيه
عليه الله صلى الله رسإول خليفة إلى المخزومي

 .عليك سإلم وسإلم

على وأصلي هو إل إله ل الذي الله أحمد فإني بعد أما
ًدا وأزيد وسإلم عليه الله صلى محمد نبيه وشكًرا حم
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المشركين المتكبرين على وداماًرا المسلمين على
وقد بأجناداين جموعهم لقينا وإنا بيعتهم وانصداع

ول يفروا ل أن بدينهم وتقاسإموا صلبانهم رفعوا
 .ينهزموا

. 

. 

على متوكلين وجل عز بالله واسإتعنا إليهم فخرجنا
على الله وكتب والنصر الصبر الله فرزقنا خالقنا الله

وجملة وسإبسب وادا كل في فقاتلناهم القهر أعدائنا
ألًفا خمسون المشركون من قتل ممن أحصيناهم من

أربعمائة والثاني الول اليوم في المسلمين من وقتل
عشرون منهم بالشهاداة لهم الله ختم رجًل وخمسون

حمير ومن رجًل ثلثون مكة أهل ومن النصار من رجًل
لك كتبت ويوم الناس أخلط من والباقي عشرون

الخر جماداى من خلتا لليلتين الخميس يوم كان الكتاب
لنا فاداع تعالى الله شاء إن دامشق إلى راجعون ونحن

ورحمة المسلمين جميع وعلى عليك والسلم بالنصر
بن الرحمن عبد إلى وسإلمه الكتاب وطوى وبركاته الله

سإاكنها على المنورة المدينة إلى بالمسير وأمره حميد
بالمسلمين خالد وسإار السلم وأتم الصلة أفضل
 .دامشق طالب

بكر أبا أن بلغني : ولقدعليه الله رحمة الواقدي قال
عبد أقبل إذ الفجر صلة بعد يوم كل يخرج كان الصديق
 .حميد بن الرحمن

أين : منله وقالوا أصحابه إليه تسابقت رآه فلما
المسلمين نصر قد الله وإن الشام : منقال أقبلت
الرحمن عبد وأقبل شكًرا لله الصديق بكر أبو فسجد

الله رسإول خليفة : ياوقال بكر أبي إلى حميد ابن
أبو فرفع بالمسلمين عينك الله أقر فقد رأسإك ارفع
قرأه فيه ما فهم فلما سإًرا الكتاب وقرأ رأسإه بكر

قراءة يسمعون الناس فتزاحم جهًرا المسلمين على
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كل من الناس فهرعت المدينة في الخبر فشاع الكتاب
أهل من الناس وتسامع مرة ثاني بكر أبو فقرأه مكان
المسلمين أيدي على الله فتح بما واليمن والحجاز مكة
إلى بالخروج فتسابقوا الروم أموال من ملكوا وما

المدينة إلى وأقبل والجر الثواب في ورغبوا الشام
أوائلهم وفي والرماح بالخيل وأكابرهم مكة أهل من
بكر أبا يستأذنون وأقبلوا وائل بن والغيداق سإفيان أبو
الخطاب بن عمر فكره الشام إلى الخروج في

للقوم تأذن : لبكر لبي وقال الشام إلى خروجهم
كانت الذي لله والحمد وضغائن حقائد قلوبهم في فإن

على وهم السفلى هي وكلمتهم العليا هي كلمته
ويأبى بأفواههم الله نور يطفوا أن وأراداوا كفرهم

الله مع : ليسنقول ذلك مع ونحن نوره يتم أن إل الله
 .غالب

من خوًفا أسإلموا شريعتنا ونصر ليننا الله أعز أن فلما
الروم على نصروا قد الله جند أن سإمعوا فلما السيف

السابقين ليقاسإموا العداء إلى بهم لنبعث أتونا
 .نقربهم ل أن والصواب الولين

 .أمًرا لك أعصي ول قوًل لك أخالف : لبكر أبو فقال

فأقبلوا الخطاب بن عمر به تكلم ما مكة أهل وبلغ قال
فوجدوا المسجد في الصديق بكر أبي إلى جمعهم

الله فتح ما يتذاكرون وهم المسلمين من جماعة حوله
بن وعلي يساره عن الخطاب بن وعمر المسلمين على
إلى قريش فأقبلت حوله والناس يمينه عن طالب أبي
وتشاوروا يديه بين وجلسوا عليه فسلموا بكر أبي

أبو تكلم من أول فكان كلًما أولهم يكون فيمن
: ياوقال الخطاب بن عمر على فأقبل حرب بن سإفيان

تعالى الله هدانا فلما الجاهلية في مبغًضا لنا كنت عمر
يهدم اليمان لن قلوبنا في كان ما هدمنا السإلم إلى

ابن يا العداوة هذه فما تبغضنا اليوم بعد وأنت الشرك
ًثا قديًما الخطاب بقلبك ما تغسل أن لك آن أما وحدي

وأسإبق منا أفضل أنك لنعلم وإنا والتنافر الحقد من
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غير بمرتبتكم عارفون ونحن والجهادا اليمان في
 .منكرين

هذا من واسإتحى عنه الله رضي عمر : فسكتقال
 .الكلم

نفسي حبست قد أني أشهدكم : إنيسإفيان أبو فقال
 .مكة سإاداات تكلم وكذلك الله سإبيل في

واجزهم يؤملون ما أفضل بلغهم اللهم بكرة أبو فقال
ول عدوهم على النصر وارزقهم يعملون ما بأحسن

 [آل}    قدير     شيء     كل     على     إنك  { فيهم عدوهم تمكن
 ].26: عمران

جمع جاء حتى قلئل أيام تقدمت : فماالواقدي قال
رضي الزبيدي يكرب معد بن عمرو وعليهم اليمن من
بن مالك أقبل حتى لبثوا فما الشام يريد عنه الله

علي المام عند فنزل عنه الله رضي النخعي الشتر
ًيا سإيدنا يحب مالك وكان بأهله عنه الله رضي وقد عل
الله رسإول عهد في المعامع وخاض الوقائع معه شهد
الناس مع الخروج على عوم وقد وسإلم عليه الله صلى
 .الشام إلى

بالمدينة : واجتمعالواقدي قال خالد إلى بكر أبو كتاب
ًبا بكر أبو كتب أمرهم تم فلما آلف تسعة نحو إلى كتا
الرحيم الرحمن الله : بسمفيه يقول الوليد بن خالد
ومن الوليد بن خالد إلى الله رسإول خليفة بكر أبي من
 .المسلمين عن معه

على وأصلي هو إل إله ل الذي الله أحمد فإني بعد أما
وآمركم وأوصيكم وسإلم عليه الله صلى محمد نبيه

الله أفاء بما فرحت وقد والعلنية السر في الله بتقوى
أن وأخبرك الكافرين وهلك النصر من المسلمين على
يدك على بفتحها الله يأذن أن إلى دامشق إلى تنزل
والسلم وأنطاكية حمص إلى فسر ذلك لك تم فإذا

الله ورحمة المسلمين من معك من وعلى عليك
مكة وأبطال اليمن أبطال إليك تقدم وقد وبركاته
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الشتر بن ومالك الزبيدي يكرب معد ابن ويكفيك
الملك بها فإن أنطاكية العظمى المدينة على وانزل
ول فحاربه حاربك وإن فصالحه صالحك فإن هرقل
:كتب ثم قرب قد الجل وإن هذا وأقول الدروب تدخل

ختم ]. ثم185: عمران  [آل}    الموت     ذائقة     نفس     كل  {
: أنتله وقال الرحمن عبد إلى ودافعه وطواه الكتاب

عبد فأخذه الجواب تردا وأنت الشام من الرسإول كنت
والمناهل المنازل يطوي مطيته على وسإار الرحمن

 .دامشق إلى وصل أن إلى

بن خالد بعث : لماقال عميرة بن نافع : حدثنيقال
دامشق يريد ارتحل الصديق بكر أبي إلى الكتاب الوليد
وأبطالهم بطريقهم بقتل سإمعوا قد أهلها وكان

بأجناداين الملك أرسإلهم ومن جيوشهم وانهزام
ورفعوا الحصار آلة وأعدوا بدمشق وتحصنوا فخافوا

ونشروا السإوار على وعلوا والطوارق السيوف
أشرف أنفسهم على أخذوا فلما والصلبان العلم
بن عمرو زادا قد والجيش الوليد بن خالد المير عليهم
ألفين في سإفيان أبي بن ويزيد آلف تسعة في العاص

وأقبل ألفين في ربيعة بن وعامر حسنة بن وشرحبيل
رأى فلما ألفين في جبل بن معاذ ورائهم من السوادا

أيقنوا الزاخر البحر مثل المسلمين عسكر دامشق أهل
الدير على فنزل الزحف جيش في خالد وأقبل بالهلك

نزل فلما ميل من أقل المدينة وبين وبينه به المعروف
: أنتعبيدة لبي فقال فأحضرهم بالمراء داعا هناك
انصرافنا عند القوم هؤلء غدر من لنا ظهر ما تعلم

من معك بمن فامض أثرنا في وخروجهم عنهم
للقوم تسمح ول الجابية باب على بهم وانزل أصحابك
ًدا ولتكن بمكرهم فيأخذوك بالمان الباب عن متباع
داوًل الناس قتال واجعل فوج بعد فوًجا إليهم وابعث

مكانك من تبرح ول المقام كثرة من صدرك يضق ول
 .الكافرين القوم من واحفر

ًباعبيدة أبو فقال نزل حتى خرج إنه ثم وكرامة : ح
ًتا له ونصب الجابية بباب .الباب من بالبعد الشعر من بي
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   السإلمية     مشكاة     مكتبة

عن عوف بن مسلمة : حدثنيالواقدي قال دامشق حول
 .النصاري حجاج عن الله عبد بن سإالم

قاتل ممن وكان عاصم بن رفاعة لجدي : قلتقال
ما جداه : يافقلت عبيدة أبي خيل في وكان بدمشق

الروم قبب بعض من قبة له ينصب أن عبيدة أبا منع
عندهم كان فقد بصرى ومن أجناداين من أخذه مما

التواضع ذلك من منعهم بني : يافقال ذلك من ألوف
ينظروا حتى وملكها الدنيا زينة في يتنافسوا ولم

ًبا يقاتلون ل أنهم الروم رجاء يقاتلون وإنما للملك طل
كنا ولقد للدين ونصرة الخرة وطلب تعالى الله ثواب
 .بالبعد الروم وخيام خيامنا فننصب ننزل

أصحابه أمر الجابية باب على عبيدة أبو نزل : فلماقال
 .بالقتال

ًدا إن ثم : ياله وقال سإفيان أبي بن بيزيد اسإتدعى خال
واحفظ الصغير الباب على وانزل صاحبك خذ يزيد

فابعث طاقة به لك يكون ل أحد إليك خرج وإن قومك
 .تعالى الله شاء إن أنجدك حتى إلي

الله رسإول وحي كاتب حسنة بن بشرحبيل اسإتدعى ثم
 .توما باب على : انزلله وقال وسإلم عليه الله صلى

أن وأمره العاص بن بعمرو واسإتدعى بقومه توجه ثم
 .الفرادايس باب إلى يسير

: أذهبله وقال هبيرة بن بقيس بعده اسإتدعي ثم
 .الفرج باب إلى بقومك

 .الشرقي الباب إلى خالد نزل ثم

ألفي إليه وضم عنه الله رضي الزور بن بضرار وداعا
وإن بعسكرك المدينة حول تطوف له وقال فارس
 .إلينا فأرسإل القوم عيون لك لحت أو أمر داهمك
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الباب على خالد وبقي قومه واتبعه ضرار سإار ثم قال
 .الشرقي

أبي بكتاب المدينة من حميد بن الرحمن عبد قدم ثم
بن خالد ناحية إلى وعدل عنه الله رضي الصديق بكر

طائفة للقتال تقدم وقد الشرقي الباب على الوليد
 .عميرة بن رافع مع أصحابه من

المسلمين على قرأه أن بعد فرح الكتاب إليه رفع فلما
وأبي الزبيدي يكرب معد بن عمرو بقدوم واسإتبشر

 .حرب بن سإفيان

كتاب خالد وبعث الناس جميع عند الخبر وشاع قال
الناس وبات الناس على فقرئ باب كل إلى بكر أبي

يطوف وضرار الصباح إلى يتحارسإون للحرب متأهبين
بهم يكبس أن مخافة واحد مكان في يقف ول حولهم
 .العدو

إلى اجتمعوا دامشق أهل أن بلغني : ولقدالواقدي قال
 .بينهم فيما وتشاوروا البلد من كبارهم

ما جميع العرب ونعطي الصلح إل لنا : مابعضهم فقال
جموع من بأكثر نحن : ماآخرون وقال منا طلبوه

 .أجناداين

الملك صهر لنا : اطلبواالروم من بطريق لهم فقال
نطلب في يقول ما لنسمع المر هذا في نتشاور توما
وإما يصالحهم أن فإما فيه نحن ما عنا يكشف أن منه
 .عنا يحامي أن

موكلون رجال وعليه توما إلى القوم فمضى قال
: نريدفقالوا تريدون الذي ما :لهم فأقالوا بالسلح

 .المر هذا في نشاوره توما الملك صهر

 .يديه بين الرض وقتلوا عليه فدخلوا لهم فأفنوا قال
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ما انظر السيد : أيهافقالوا تريدون التي : مالهم فقال
 .به لنا طاقة ل ما جاءنا وقد ببلدانا نزل

 .طلبوا ما على العرب نصالح أن ما في

فقد عنا يمانع أو فينجدنا الملك إلى نرسإل أن وإما
ًكا تبسم منهم ذلك سإمع فلما الهلك على أشرفنا ضاح

الملك رأس وحق فيكم العرب أطمعتم ويلكم : ياوقال
على لي خاطرون هم ول للقتال أهًل القوم أرى ما

 .يدخلوا أن جسروا ما الباب لهم فتح فلو بال

العشرة يقاتل وأصغرهم أكبرهم إن السيد : أيهافقالوا
 .تطاق ل دااهية وصاحبهم والمائة

:توما لهم فقال لقتالهم بنا فاخرج بد ول كافي فإن
العددا هذا مثل ولكم حصينة ومدينتنا منهم أكثر إنكم

أيها :له فقالوا عراة حفاة فهم القوم وأما والسلح
أخذوه مما كثيًرا وأسإلحتنا عددانا من معهم إن السيد

يوم ومن بصرى من أخذوه ومما فلسطين واقعة من
أجناداين عن أخذوه ومما وعزازير بكلوس لقائهم
إلى صار منا قتل من : إنلهم قال نبيهم إن وأيًضا
ما إلى ليصلوا الجسادا عراة يبقون ذلك فلجل الجنة
 .نبيهم لهم قال

أطمعتم ذلك : لجللهم وقال مولهم عن فضحك قال
والصدام الحرب في صدقتم ولو فينا العرب

 .مراًرا أضعافهم لنكم لقتلتموهم

واعلم شئت كيف مؤونتهم اكفنا السيد : أيهافقالوا
 .وصالحناهم البواب لهم فتحنا عنا تمنعهم لم إن أنك

يفعل أن وخشي طويًل فكر كلمهم توما سإمع فلما
 .ذلك القوم

أميرهم اقتل العرب هؤلء عنكم أصرف : أنافقال
 .معي تقاتلوا أن منكم وأريد
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عن نهلك حتى نقاتل يديك وبين معك : نحنقالوا
 .آخرنا

وهم عنه فانصرفوا بالقتال القوم : باكروالهم فقال
على ليلتهم بقية وباتوا منتظرون ولمره شاكرون له

في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وأصحاب الحصن
على والصلة والتكبير بالتهليل ضجة ولهم مواضعهم

النساء ومعه الدير عند الوليد بن وخالد النذير البشير
أعدائهم من غنموها التي والغنائم والموال والعيال
عسكر في الشرقي الباب على عميرة بن ورافع

أن إلي الحرس في الناس يزل ولم وغيرهم الزحف
وصلى قومه من معه بمن أمير كل وصلى الصباح برق
 .معه بمن عبيدة أبو

القتال عن تخلوا : للهم وقال بالزحف أصحابه أمر ثم
 .الخيل واركبوا

وكان قيسا والذي : سإألتقال قيس بن رفاعة حدثني
: أكنتمله فقلت الشام دامشق فتوح حضر ممن

حصار يوم رجالة أو خيالة دامشق في تقاتلون
ألفي زهاء إل فارسًإا منا أحد كان ما :قال المسلمين

حول بهم يطوف وهو الزور بن ضرار مع فارس
ًبا أتى وكلما المدينة وحول العسكر وقف البواب من با

صبًرا صبًرا يقول وهو القتال على أهله وحرض عنده
 .الله لعداء

يدعى الذي بابه من هرقل الملك صهر توما وأقبل قال
ًدا عندهم وكان باسإمه ًبا عاب بلدا في يكن ولم راه
عند معظًما وكان داينهم في أزهد ول منه أعبد الشرك
العظم والصليب قصره من اليوم ذلك فخرج الروم
حوله البطارقة وأوقف البرج فوق به وعل رأسإه على

من بالقرب ونصبوه قال المعرفة ذوو تحمله والنجيل
يده ووضع توما وتقدم أصواتهم القوم ورفع الصليب

 .النجيل من أسإطر على
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تسلمنا ول فانصرنا الحق على كنا إن : اللهموقال
إننا اللهم عليم به فإنك منا الظالم واخذل لعدائنا
وأظهر داينه على صلب ومن بالصليب إليك نتقرب
هؤلء على انصرنا اللهوتية والفعال الربانية اليات

 .الظالمين

 .داعائه على الناس وأمن قال

حسنة بن شرحبيل حدثني : هكذاقيس بن رفاعة قال
والذي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وحي كاتب
في وكان بصرى صاحب روماس الكلم هذا لنا فسر
وكلما توما باب على يقاتل حسنة بن شرحبيل جيش
ًئا الروم قال  .لنا فسره بلغتهم شي

عظم وقد بحملته الباب وقصد شرحبيل ونهض قال
إن كذبت لقد لعين : ياله وقال اللعين توما قول عليه
أحياه تراب من خلقه آدام كمثل الله عند عيسى مثل
 .شاء متى ورفعه شاء متى

ًدا قتاًل توما فقاتل بالقتال ناوشه روماس إن ثم شدي
ًيا النشاب ورمى بالحجارة الناس وهشم ًكا رم متدار
العاص بن سإعيد بن أبان جرح ممن وكان رجاًل فجرح

في السم بلهيب فأحس مسمومة وكانت نشابة أصابته
العسكر إلى به أتوا أن إلى إخوانه وحمله فتأخر بدنه

 .العمامة حل فأراداوا

أما روحي تبعتها جرحي حللتم فان تحلوها : لفقال
 .أتمناه كنت ما الله رزقني لقد والله

 .عمامته وحلوا قوله يسمعوا فلم قال

بإصبعيه يشير وصار السماء إلى شخص حلوها فلما
ًدا وأن الله إل إله ل أن أشهد ما هنا الله رسإول محم
حتى اسإتتمها فما المرسإلون وصدق الرحمن وعد

 .تعالى الله رحمة إلى توفي
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تزوجها قد وكان عمه بنت زوجته وكانت المرأة بطولة
يكن ولم العرس من العهد قريبة وكانت بأجناداين
وكانت رأسإها من العطر ول يدها من ذهب الخضاب

الشجاعة بيت أهل من البازلت المترجلت من
في تتعثر أتته بعلها بموت سإمعت فلما والبراعة

صبرت نظرته فلما عليه وقعت أن إلى أذيالها
أعطيت بما هنئت قولها غير منها يسمع ولم واحتسبت

فرق ثم بيننا جمع الذي ربك جوار إلى ومضيت
حرام إليك لمتشوقة فإني بك ألحق حتى ولجهدن

في نفسي حبست قد وإني أحد بعدك يمسني أن علي
ذلك يكون أن وأرجو بك ألحق أن عسى الله سإبيل
وصلى معروف فقبره مكانه دافن له حفر ثم عاجًل
تقف لم التراب في غيب فلما الوليد بن خالد عليه
من الجيش ولحقت سإلحه إلى أتت أن داون قبره على
ًدا تعلم أن غير قتل باب أي : علىوقالت بذلك خال

صهر هو قتله والذي توما باب : علىلها فقيل بعلي
حسنة بن شرحبيل أصحاب إلى فسارت قال الملك

مثله ير لم قتاًل الناس مع وقاتلت بهم فاختلطت
قوس لها جعل قد وكان بالنبل الناس أرمى وكانت
 .وكنانة

رجًل دامشق حصار يوم : رأيتحسنة بن شرحبيل قال
يشير وهو توما أمام وهو الصليب يحمل توما باب على
أظهر اللهم به لذ ومن الصليب هذا انصر القهم إليه

: وأناحسنة بن شرحبيل قال دارجته وأعل نصرته له
تخطئ فلم بنبلة أبان زوجة رمته إذ إليه أنظر داائًما

إلينا وهوى يده من سإقط قد بالصليب وإذا رميتها
من إل فينا فما جوانبه من الجوهر لمعان أنظر وكأني

على بعضنا وتزاحم بالدرق اسإتتر وقد ليأخذه إليه بادار
توما الله عدو ونظر ليأخذه إليه يسبق منا كل بعض
إلى وإهوائه العظم الصليب تنكس من ذلك إلى

: يبلغوقال المر عليه وعظم كفر ذلك فعند المسلمين
ل العرب وملكته مني أخذ العظم الصليب أن الملك

ًدا ذلك كان : منوقال سإيفه وأخذ وسإطه حزم إنه ثم أب
من لي بد فل فليقعد شاء ومن فليتبعني منكم شاء

111

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

وأمر مسرًعا انحدر ثم صدري أشفي أن عسى القوم
 .مبادار أول هو وكان الباب بفتح

انحدر من إل فيهم يكن لم ذلك إلى الروم نظرت فلما
كالجرادا وخرجوا شجاعته من يعلمون لما أثره في

 .المنتشر

الروم خرج فلما بالصليب محيطون والمسلمون هذا
نظر فلما بعًضا بعضهم الناس حذر صياحهم ووقع

بن شرحبيل إلى الصليب سإلموا الروم إلى المسلمون
أعراضهم في وحملوا لعدائهم وانفرداوا حسنة

أعلى من مكان كل ومن والحجارة النشاب وأخذهم
المسلمين : معاشرحسنة بن شرحبيل فصاح الباب

الله أعداء من النشاب لتأمنوا ورائكم إلى تقهقروا
ورائهم إلى الناس فتقهقر قال الباب على العالين

توما الله عدو فاتبعهم النشاب ضرب من أمنوا أن إلى
ًنا يضرب وهو من المشركين أبطال وحوله وشماًل يمي

 .كالجمل يهدر وهو قومه

:وقال بقومه صرخ ذلك حسنة بن شرحبيل نظر فلما
جنة طالبين آجالكم من آيسين كونوا الناس معاشر

 .بفعلكم خالقكم وأرضوا ربكم

الدابار تولوا أن ول بالفرار منكم يرضى ل فإنه
قال فيكم الله بارك إليهم واقربوا عليهم فاحملوا

بعضهم الناس واختلط منكرة حملة الناس فحمل
وتسامع بالنبل وتراموا السيوف بينهم وعملت ببعض

وأن بابه من العرب إلى خرج توما أن دامشق أهل
فجعلوا حامله كف من إليهم سإقط العظم صليبه

ينظر الله عدو وجعل أمرهم تزايد أن إلى يهرعون
ًنا فنظر التفاتة منه فحانت الصليب وينظر وشماًل يمي
له يكن لم إليه نظر فلما حسنة بن شرحبيل مع فرآه
فقد لك أثم ل الصليب : هاتوصاح حمل أن داون صبر

 .بوائقه لحقتك
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وهو الله عدو إلى حسنة بن شرحبيل : ونظرقال
 .وصادامه يده من الصليب فرمى مقبل

ًيا الصليب الله عدو رأى فلما صرخ الرض على مرم
إلى سإعيد بن أبان زوجة ونظرت هائلة صرخة بأصحابه

 .شرحبيل على الله عدو حملة

بعلك قاتل وهو الملك صهر : هوقيل هذا : منفمالت
حملة حملت منهم ذلك سإمعت فلما سإعيد بن أبان

أرهبوها الروم وكان بنبلة ورمته قاربته أن إلى منكرة
صاحبها على نبلتها حققت أن داون إليهم تلتفت فلم

عليه الله صلى الله رسإول وبركة الله : بسموقالت
شرحبيل إلى واصًل الله عدو وكان أطلقتها ثم وسإلم

النبلة فسكنت اليمنى عينه فأصابت النبلة جاءته إذ
ترميه بأن وهمت صارًخا ورائه إلى فتقهقر فيها

بالطوارق واسإتتروا الرجال إليها فتبادارت بأخرى
فلما عنها يحامون المسلمين من قوم إليها وتبادار
 .بالنبل ترمي أخذت العداء شر من أمنت

فسقط صدره فأصابت الروم من علًجا رمت إنها ثم
ًيا ذلك تقهقر من أول الله عدو وكان الرض إلى هاو
ًبا اليوم عظيمة صرخة وصرخ النبلة حرارة شدة من هار

فصرخ ذلك إلى شرحبيل ونظر الباب داخل أن إلى
على احملوا الروم وكلب داونكم ويلكم : يابأصحابه

 .الله عدو تحركوا أن عسى الكلب

إلى أوصلوهم أن إلى الروم على الناس فحمل قال
بالحجارة الباب أعلى من قومهم فحماهم الباب

 .والنشاب

الروم من قتلوا وقد مواضعهم إلى الناس فتراجع قال
وصليبهم وأموالهم أسإلبهم وأخذوا عظيمة مقتلة
وجاء البواب وأغلقوا المدينة إلى توما الله عدو وداخل

تطلع فلم عينه من النبلة قلع في يعالجون الحكماء
على طال فلما بالصراخ يضج وهو تنجذب فلم فجذبوها

وبقي نشروها إخراجها في حيلة يجدوا ولم ذلك القوم
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المسير وسإألوه مكانها في تزل ولم عينه في النصل
به ما سإكن أن إلى الباب دااخل وجلس فأبى منزله إلى

ليلتك بقية منزلك إلى : عدله فقالوا اللم عنه وخف
ونكبة الصليب نكبة نكبتين هذا يومنا في نكبنا فقد

أن علمنا وقد النبال من إلينا وصل مما هذا كل عينك
القوم نصالح أن سإألناك وقد بنار لهم يصطل ل القوم
:وقال قولهم من توما فغضب قال منا طلبوه ما على

وأغفل بعيني وأصاب العظم الصليب يؤخذ ويلكم يا
والعجز للوهن فينسبني ذلك عني الملك ويبلغ هذا عن
في وآخذ صليبي وآخذ حال كل على طلبهم من بد ول

إلى بها أصل حيلة وسإأوقع منهم عين ألف عيني
إلى أسإير ذلك وبعد غنموه ما جميع وآخذ كبيرهم

وأخرب آثاره وأقطع الحجاز في هو الذي صاحبهم
ًنا بلده وأجعل مساكنه وأهدم داياره  .للوحوش مسك

معصوب وهو السور أعلى إلى سإار الملعون إن ثم
قلوبهم عن يزيل لكي الناس يحرض وصار العين

مما تجزعوا ول تفزعوا : للهم يقول وأقبل الرعب
وأنا يرميهم أن للصليب بد ول العرب من لكم ظهر

 .لكم الضامن

ًبا وحاربوا قومه من القوم فثبت قال ًدا حر وبعث شدي
صنع بما يخبره الوليد بن خالد إلى حسنة بن شرحبيل

 .القوم مع

لم ما منه لنا ظهر قد توما الله عدو : إنالرسإول فقال
عندنا الحرب لن رجاًل منك ونطلب الحساب في يكن
الله حمد الخبر ذلك خالد سإمع فلما باب كل من أكثر

 .الروم من الصليب أخذتم : كيفوقال

أمام وهو رجل الروم صليب يحمل : كانالرسإول فقال
الصليب فوقع بنبلة أبان زوجة فرمته الملك صهر توما
فاشتبكت بنبلة أبان زوجة فرمته الله عدو وخرج إلينا
 .اليمنى توما عين في
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الذي وهو معظم الملك عند توما : إنخالد فقال
 .شره يكفينا أن الله من ونرجو الصلح عن يمنعهم

ًظا كن له وقل شرحبيل إلى : عدللرسإول قال ثم حاف
من تؤت ولم عنك مشغولة فرقة فكل به أمرتك ما

يطوف الزور بن ضرار وهذا منك بالقرب وأنا قبلهم
 .عندك وقت وكل المدينة حول

بقية وقاتل فصبر بذلك فأخبره الرسإول فرجع قال
بشرحبيل نزل بما عبيدة أبي إلى الخبر ووصل يومه

بذلك فسر صليبه من غنم وبما توما من حسنة بن
دامشق أكابر إلى توما بعث الصباح أصبح : ولماقال

 .وأبطالهم

النصرانية داين أهل : يالهم قال يديه بين حضروا فلما
وقد لهم عهد ول لهم أمان ل قوم عليكم طاف قد إنه

وعلى ذلك على صبركم فكيف بلداكم يسكنون أتوا
لهم جواري نساؤكم وتكون الولدا وسإبي الحريم هتك

ًدا وأولداكم ًبا إل الصليب وقع وما لهم عبي عليكم غض
المسلمين مصالحة من الدين لهذا أضمرتم مما

أصبت أني ولول خرجت قد وأنا للصليب وإذللكم
ثأري أخذ من بد ول منهم أفرغ حتى عدت لما بعيني

إلى أصل أن بد ل ثم العرب من عين ألف أقلع وأن
 .قريب عن به وأطالبهم الصليب

وقد يديك بين نحن : هاله قالوا كلمه سإمعوا فلما
خرجنا بالخروج أمرتنا فإن لنفسك رضيت بما رضينا
أن : اعلمواتوما فقال قاتلنا بالقتال أمرتنا وإن معك
عزمت قد وإني شيء من يخف لم الحروب خاض من

فإن أماكنهم في وأكبسهم الليلة هذه أهجم أن على
يبقى فل غيركم من بالبلد أخبر وأنتم مهيب الليل
الباب من ويخرج للحرب يتأهب حتى أحد منكم الليلة
فرغت فإذا الشغال تنقضي حتى أعودا ل أن وأرجو

يأمر الملك إلى وأحمله أسإيًرا أميرهم أخذت القوم من
ًبافقالوا بأمره فيه القوم فرق ذلك فعند وكرامة : ح

فرقة الجابية باب وعلى فرقة الشرقي الباب على
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أمير فإن تجزعوا : للهم وقال جماعة باب كل وعلى
والموالي الراذل إل هناك وليس عنكم متباعد القوم

 .الحصيد طحن فاطحنوهم

عمرو إلى الفرادايس باب إلى أخرى بفرقة وداعا قال
القوم أبطال معه وأخذ بابه من توما وخرج العاص بن

ورتب معه أخذه إل بالشجاعة يعرف بطًل يترك ولم
الناقوس سإمعتم : إذالهم وقال ناقوسًإا الباب على
واخرجوا البواب فافتحوا بيننا التي العلمة فهي

إل نياًما رجاًل تجدوا ول أعدائكم إلى مسرعين
 .فيهم السيف وتضعون

الليلة هذه في جمعهم فرقتم ذلك فعلتم فإن
ًدا بعدها يجبرون ل كسرة وانكسروا ففرح قال أب

فرقة كل وقعدت أمرهم حيث إلى وخرجوا بذلك القوم
ليباداروا الناقوس صوت ينتظرون وأقاموا بابها على
وقال الروم من برجل توما وداعا قال المسلمين إلى

فتحنا قد رأيتنا فإذا الباب على به واعل ناقوسًإا : خذله
قومنا يسمعها خفيفة ضربة الناقوس فاضرب الباب
الدروع عليهم جيشه من بقطعة توما سإار وقد

صفيحة وبيده أوائلهم في وتوما السيوف وبأيديهم
قد هرقل كان كسروية بيضة رأسإه على وألقى هندية

حتى القواطع السيوف فيها تعمل ل وكانت له أهداها
نظر فلما القوم تكامل حتى وقف ثم الباب إلى وصل
إلى فأسإرعوا الباب لكم فتحنا إذا قوم يا قال إليهم

القوم إلى تصلوا أن إلى سإعيكم في وجدوا عدوكم
ومن فيهم السيوف ومكنوا فاحملوا إليهم وصلتم فإذا
أمير يكون أن إل عليه تبقوا فل بالمان منهم صاح

ًبافقالوا فليأخذه الصليب منكم أبصر ومن القوم : ح
.وكرامة

 السإوار فوق من القتال 

بيده الذي إلى يسير أن أصحابه من رجًل أمر ثم
الباب فتح ثم خفيفة ضربة يضربه أن ويأمره الناقوس

عليه الله صلى الله رسإول أصحاب إلى الرجال وتبادار
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في أنهم إل لهم القوم دابر مما غفلة في وهم وسإلم
وتواثبت بعًضا بعضهم أيقظ الصوت سإمعوا فلما يقظة

إليهم يصل فلم الضارية كالسإودا أماكنهم من الرجال
غير في وهم عليهم وحملوا حذر على وهم إل العدو

السيف وعمل الظلم جنح في القوم فتقاتل ترتيب
من سإمع مما العقل ذاهل فقام الوليد بن خالد وسإمع

ورب قومي كيد واسإلماه : واغوثاهفصاح الزعقات
يا وانصرهم تنام ل التي بعينك لهم انظر اللهم الكعبة
 .الراحمين أرحم

أصحابه من فارس أربعمائة وهم معه ومن خالد وسإار
الشام عمل من كتان ثوب لبس قد دارع بغير وهو

 .الرأس مكشوف

الليوث كأنهم معه فارس والربعمائة السير في جد ثم
وإذا الشرقي الباب إلى وصلوا أن إلى العوابس
عميرة بن رافع أصحاب هاجمت قد هناك التي بالفرقة
 .الطائي

والتكبير بالتهليل عالية المسلمين : وأصواتقال
عندما وتصايحوا أشرفوا قد السإوار أعلى من والقوم

على الوليد بن خالد فحمل المسلمون لهم اسإتيقظ
المسلمين معشر يا أبشروا صوته برفع وناداى الروم
أنا الصنديد الفارس أنا العالمين رب من الغوث أتاكم
معه بمن الناس أوسإاط في وحمل الوليد بن خالد

القلب مشتغل ذلك مع وهو رجاًل وقتل أبطاًل فجندل
وهو البواب على الذين والمسلمين عبيدة أبي على

الروم وتصايح قال وزعقاتهم أصواتهم يسمع
 .واليهودا والنصارى

كانت : هلقيس عمي لبن : قلتعوف بن سإنان قال
السإوار أعلى من يقاتلوننا : نعمقال تقاتلكم اليهودا

حسنة بن شرحبيل على خالد وخشي بالسهام ويرمون
 .الباب ملزم لنه توما الله عدو من إليه وصل مما

117

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

أمًرا توما الله عدو من حسنة بن شرحبيل ولقي وقال
في توما عليه هجم أنه وذلك مثله أحد يلق لم عظيًما

الله عدو المسلمين إلى وصل من أول وكان الليلة تلك
قتاًل الله عدو وقاتل الكرام صبر له : فصبرواقال توما

ًدا أنا أصابني الذي الذميم أميركم : أينيناداي وهو شدي
 .الصليب ناصر أنا الرحيم الملك ركن

جرح وقد جهته قصد صوته شرحبيل سإمع : فلماقال
أنا وغريمك صاحبك أنا : هاوقال المسلمين من رجاًل
الله رسإول وحي كاتب أنا صليبكم وآخذ جمعكم مبيد

السإد عطفة توما عليه فعطف وسإلم عليه الله صلى
يزالوا ولم هائًل أمًرا حسنة بن شرحبيل من ورأى
قرنه مع قرن وكل شطره الليل من زال أن إلى كذلك

الليلة تلك في وكانت شرحبيل مع أبان زوجة وكانت
نبلة تقع ل وكانت بنبالها ورمت صبًرا الناس أحسن

من قتلت أن إلى المشركين من رجل في إل نبالها من
إلى عنها يتحايدون والروم بالنبال عظيمة مقتلة الروم

في معلقة فبقيت بنبلة فرمته الروم من رجل لح أن
 .نحره

ومات أسإيرة وأخذوها فهاجموها بالروم فصرخ قال
 .رمته الذي الله عدو

وإنه أحد يلقاه ل ما الروم من شرحبيل : ولقيقال
بدرقته الملعون فتلقاها هائلة ضربة توما ضرب

وحمل فيه الله عدو فطمع شرحبيل سإيف فانكسر
أشرفا قد بفارسإين وإذا أسإيًرا يأخذه أنه وظن عليه
على فهجموا الفرسإان من كبكبة مع ورائهما من

وهجمت خلصت قد أبان بزوجة وإذا ونظروا الروم
عبد لهما فبرز فارسإان فلحقها وهتفت الروم على

بن وأبان عنه الله رضي الصديق بكر أبي بن الرحمن
ورجع الرجلين فقتل عنه الله رضي عفان بن عثمان

ًبا توما الله عدو  .المدينة إلى هار

.الفتوحات شهد ممن وكان عدي بن تميم : حدثنيقال
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كان عبيدة أبا أن وذلك عبيدة أبي خيمة في : كنتقال
 .الصياح سإمع إذ فيها يصلي

لبس ثم العظيم العلي بالله إل قوة ول حول : لفقال
وهم إليهم فنظر القوم من ودانا قومه ورتب سإلحه

إلى وميمنة ميسرة عنهم وعدل والحرب المعمعة في
المسلمون وكبر وكبر الباب نحو وعطف جاوزهم أن

قد المسلمين أن ظنوا تكبيرهم المشركون سإمع فلما
راجعين فولوا كثير جمع في ورائهم من داهموهم
وبذل المجاز عليهم وأخذوا وقومه عبيدة أبو فتلقاهم

 .فيهم السيف عبيدة أبو

تلك الروم من سإلم ما أنه بلغني : ولقدالواقدي قال
قتلوا ولقد عبيدة أبي غرماء هم الذين من أحد الليلة

عليهم أشرف إذ القتال في هم فبينما آخرهم عن
 .بالدماء ملطخ وهم الزور بن ضرار

 .ضرار يا وراءك : ماخالد له فقال

ليلتي في قتلت حتى جنتك ما المير أيها : أبشرفقال
ول يعد ل ما قومي وقتل رجًل وخمسين مائة هذه

الصغير الباب من خرج من مؤنة كفيتكم وقد يحصى
البواب سإائر إلى عطفت ثم سإفيان أبي بن يزيد إلى

ثم الوليد بن خالد بذلك فسر قال كثيًرا خلًقا فقتلت
وشكروا حسنة بن شرحبيل أتوا حتى جميًعا سإاروا
فقتلوا الناس مثلها يلق ولم مقمرة ليلة وكانت فعله
أهل كبار فاجتمع قال الروم من ألوًفا الليلة تلك في

نصحناك قد إنا السيد : أيهاله وقالوا توما إلى دامشق
أمير وهذا الناس أكثر منا قتل وقد لقولنا تسمع فلم

ولنا لك أصلح فهو فصالح الوليد بن خالد يعني يطاق ل
 .وشأنك وأنت صالحنا تصالح لم وإن

واعلمه الملك إلى أكتب حتى أمهلوني قوم : يافقال
ًبا وسإاعته وقته من فكتب بنا نزل بما :فيه يقول كتا
العرب فإن بعد أما توما صهرك من الرحيم الملك إلى

قتلوا وقد العين بسوادا البياض كإحداث بنا محدثون
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عظيمة مقتلة منا قتلوا وقد إلينا ورجعوا أجناداين أهل
على عزمت وقد عيني وأصيبت إليهم خرجت وقد

وإما بنفسك تسير أن فإما للعرب الجزية ودافع الصلح
بالصلح تأمرنا أن وإما بهم تنجدنا عسكًرا لنا ترسإل أن
وختمه الكتاب طوى ثم علينا المر تزايد فقد القوم مع

 .الصباح قبل به وبعث

. 

. 

 .بالقتال المسلمون باكرهم الصباح أصبح فلما

. 

. 

أبو فركب مكانه من يزحف أن أمير لكل خالد وبعث
دامشق أهل على المر واشتد القتال ووقع عبيدة
كذلك يزل ولم القتال إل فأبى أمهلنا أن لخالد فبعثوا

الملك أمر ينتظرون وهم الحصار بهم ضاق أن إلى
ما على صبر لنا : مالبعضهم وقالوا البلد أهل واجتمع

علينا نصروا قاتلناهم إن هؤلء وإن المر من فيه نحن
صلًحا القوم من فاطلبوا الحصار بنا أضر تركناهم وإن
الروم من كبير شيخ لهم فقال منكم طلبوه ما على
لو أنه أعلم إني والله قوم : ياالسالفة الكتب قرأ وقد
لما هؤلء عنكم منعوا لما جميًعا جيشه في الملك أتى

ًدا صاحبهم إن الكتاب في قرأت المرسإلين خاتم محم
وأعطوهم القوم فأطيعوا داين كل على داينه سإيظهر

القوم سإمع فلما لكم أوفق فهو منكم طلبوا ما
علمه من يعلمون لما إليه ركنوا الشيخ مقالت

 .والملحم بالخبار ومعرفته

المير هذا أن نعلم فنحن عندك الرأي : كيففقالوا
 .للدماء سإقاك رجل شرقي باب على الذي
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الذي إلى فامضوا المر تقارب أرداتم : إنلهم فقال
ويقول بالعربية يعرف رجل وليتكلم الجابية باب على

إليكم ننزل حتى المان العرب معاشر يا رفيع بصوت
 .صاحبكم مع ونتكلم

أنفذ قد عبيدة أبو : وكانعنه الله رضي هريرة أبو قال
مخافة الباب من بالقرب مكثوا المسلمين من رجاًل

الليلة تلك النوبة وكانت خلت التي الليلة مثل الكبسة
 .الدوسإي الطفيل بن عامر عليها والمير داوس لبني

إذ الباب من مواضعنا في جلوس نحن فبينما قال
فلما هريرة أبو قال يناداون وهم القوم أصوات سإمعنا
بذلك وبشرته قال عبيدة أبي إلى بادارت سإمعت

لكم لهم وقل القوم وكلم : امضوقال فاسإتبشر
: منفقالوا بالمان وبشرتهم القوم فأتيت قال المان

 .أنت

عليه الله صلى الله رسإول صاحب هريرة أبو : أنافقلت
ًدا أن ولو وسإلم في ونحن والذمام المان أعطوكم عبي

داين إلى الله هدانا وقد فكيف غدرنا لما الجاهلية
 .السإلم

من رجل مائة هم وإذ الباب وفتحوا القوم فنزل قال
عبيدة أبي عسكر من قربوا فلما وعلمائهم كبرائهم

أن إلى الصلبان عنهم وأزالوا المسلمون إليهم تبادار
:وقال وأجلسهم بهم فرحب عبيدة أبي خيمة وصلوا

ًدا نبينا إن أتاكم : (إذاقال وسإلم عليه الله صلى محم
: إناوقالوا الصلح أمر في ) وتكلموافأكرموه قوم عزيز
منها علينا تنقضوا ول كنائسنا تتركوا أن منكم نريد

:عبيدة أبو لهم فقال بدمشق الن الجامع وهي كنيسة
دامشق في : وكانقال بهدمها يؤمر ل الكنائس جميع

وكنيسة حنا وكنيسة مريم كنيسة تسمى واحدة كنائس
الرحمن عبد داار عند وهي إنذار وكنيسة الليل سإوق

ولم والمان الصلح كتاب عبيدة أبو لهم فكتب ذرة
ًداا أثبت ول اسإمه فيه يسم أمير يكن لم لنه وذلك شهو
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:له وقالوا منه تسلموه الكتاب لهم كتب فلما المؤمنين
 .البلد إلى معنا قم

بن ومعاذ هريرة أبو معه وركب عبيدة أبو : فقامقال
وذو الدوسإي عمرو بن الله وعبد عمرو بن ونعيم جبل

نوفل بن وجرير النعمان بن وحسان الحميري الكلع
بن وربيعة خليفة بن ومعمر سإلمة بن وسإيف الحميري

وعوف المنذر بن لبابة وأبو شعبة بن والمغيرة مالك
بن وبشر عتيبة بن وعباداة قيس بن وعامر سإاعدة بن

خمسة وجملتهم السإدي قرط بن الله وعبد عامر
ًيا وثلثون عنهم الله رضي الصحابة أعيان من صحاب
وتقدموا ركبوا فلما الناس أخلط من وسإتون وخمسة

 .الباب نحو

معكم ندخل حتى رهائن منكم : أريدعبيدة أبو قال
أن منامه في رأى عبيدة أبا إن وقيل برهائن فأتوه

: تفتحله يقول وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
: يافقلت الليلة هذه في تعالى الله شاء إن المدينة
بكر أبي جنازة لحضر :قال عجل على أراك الله رسإول

 .الصديق

 .المنام من : فاسإتيقظتقال

دامشق داخل لما عبيدة أبا أن بلغني : وقدالواقدي قال
على يديه بين والرهبان القسس سإارت بأصحابه

والعودا بالند والمباخر النجيل رفعوا وقد الشعر مسرح
بن خالد يعلم ولم الجابية باب من عبيدة أبو وداخل
 .بالقتال عليهم شد لنه بذلك الوليد

يونس اسإمه الروم قسس من قسيس هناك وكان قال
باب يلي مما للسور ملصقة دااره وكانت مرقص بن

عليه داانيال ملحم عنده وكان خالد عنده الذي شرقي
يد على البلدا يفتح تعالى الله : إنفيها وكان السلم

تلك كانت فلما داين كل على داينهم ويعلو الصحابة
على وخرج موضًعا وحفر دااره من يونس نقب الليلة
ًدا وقصد وأولداه أهله من غفلة حين أنه وحدثه خال
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ًنا أريد والن موضًعا وحفر دااره من خرج ولهلي لي أما
معه وأنفذ ذلك على عهده خالد فأخذ قال ولولداي

:لهم وقال حمير من أكثرهم المسلمين من رجل مائة
واقصدوا بأجمعكم أصواتكم فارفعوا المدينة وصلتم إذا

تدخلوا حتى السلسإل وأزيلوا القفال واكسروا الباب
 .تعالى الله شاء إن

عنه الله رضي خالد به أمرهم ما القوم ففعل قال
داخل حتى مرقص بن يونس أمامهم ومضى وسإاروا

 .خرج حيث من بهم

خرجوا ثم واحترسإوا تدرعوا دااره في حطوا فلما
 .بالتكبير وأعلنوا الباب وقصدوا

أن وعلموا ذهلوا التكبير المشركون سإمع فلما قال
معهم حطوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب

عليه الله صلى الله رسإول أصحاب وان المدينة في
وقطعوا القفال وكسروا الباب قصدوا وسإلم

من معه ومن الوليد بن خالد وداخل السلسإل
مختلفون وهم الروم في السيف ووضعوا المسلمين

بن وخالد مريم كنيسة إلى وصل أن إلى يديه بين
 .ويقتل يأسإر الوليد

خالد جيش الكنيسة عند الجمعان : والتقىالواقدي قال
سإائرون والرهبان سإائرون وأصحابه عبيدة أبي وجيش

سإيفه جردا عبيدة أبي أصحاب من أحد وما أيديهم بين
سإيفه جردا منهم أحد ل أن ورأى إليهم خالد نظر فلما
ًبا إليهم ينظر وجعل بهت  .متعج

 .النكار وجهه في وعرف عبيدة أبو إليه فنظر قال

صلًخا المدينة يدي على الله فتح قد سإليمان : أبافقال
 .القتال المؤمنين الله وكفى

ًدا عبيدة أبو خاطب : ماالواقدي قال الفتح يوم خال
 .بالمارة إل دامشق
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 .الصلح تم قد المير : أيهافقال

 .الصلح : وماخالد فقال

فتحتها وقد الصلح لهم وأنى بالهم الله أصلح ل
دامائهم من المسلمين سإيوف خضبت وقد بالسيف
ًدا الولدا وأخذت  .الموال نهبت وقد عبي

إل داخلتها ما أني اعلم المير : أيهاعبيدة أبو فقال
 .بالصلح

ما وأنا مغفًل تزل لم : إنكالوليد بن خالد له فقال
فكيف حماية لهم بقي وما عنوة بالسيف إل داخلتها

 .صالحتهم

صالحت لقد والله المير أيها الله : اتقعبيدة أبو قال
وهو الكتاب لهم وكتبت فيه هو بما السهم ونفذ القوم

 .القوم مع

صاحب وأنا أمري غير من صالحتهم : وكيفخالد فقال
حتى عنهم السيف أرفع ول عليك والمير رايتك

 .آخرهم عن أفنيهم

إذا تخالفني أنك ظننت ما : واللهعبيدة أبو فقال
ًدا عقدت فوالله أمري في الله فالله رأيا ورأيت عق

المان وأعطيتهم آخرهم عن القوم داماء حقنت لقد
عليه الله صلى الله رسإول وأمان جلله جل الله من

ليس والغدر المسلمين من معي من رضي وقد وسإلم
 .شيمنا من

إليهما الناس شخص وقد بينهما الصياح وارتفع قال
إلى عبيدة أبو ونظر مراداه عن يرجع ل ذلك مع وخالد

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب فرأى ذلك
على مشتبكون العرب من البواداي جيش وهم خالد مع

 .أموالهم ونهب الروم قتال
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ونقض والله خفرت واثكله عبيدة أبو فناداى قال
ًنا مرة العرب إلى ويشير جواداه يدرك وجعل عهدي يمي
عليكم أقسمت المسلمين : معاشرويناداي شماًل ومرة

أيديكم تمد ل أن وسإلم عليه الله صلى الله برسإول
أنا نتفق ما نرى حتى منه جئت الذي الطريق نحو

والنهب القتل عن سإكتوا بذلك داعاهم فلما عليه وخالد
وأصحاب والمراء المسلمين فرسإان إليهما واجتمع
أبي بن ويزيد عنه الله رضي جبل بن معاذ مثل الرايات
عنه الله رضي العاص بن وعمرو عنه الله رضي سإفيان

عامر بن وربيعة عنه الله رضي حسنة بن وشرحبيل
رضي الخطاب بن عمر بن الله وعبد عنه الله رضي

الكنائس عند والتقوا ونظرائهم أجمعين عنهم الله
 .والمناظرة للمشورة فرسإان هناك واجتمع

ويزيد جبل بن معاذ منهم المسلمين من طائفة فقالت
أبو أمضاه ما إلى تمشي أن الرأي :سإفيان أبي بن

 .للقوم القتال عن وتكفوا الجراح بن عبيدة

ًدا تفتح لم الشام مدن فإن كما أنطاكية في وهرقل أب
تفتح لم وغدرتم صالحتم المدن أهل عد وإن تعلمون

صلحكم في الروم هؤلء تجعلوا ولن صلًحا مدينة لكم
فتحت ما عليك : أمسكلخالد قالوا ثم قتلهم من خير

الخليفة إلى واكتبا بجانبه عبيدة أبو ويعينك بالسيف
بن خالد لهم فقال فعلناه به أمر ما فكل إليه وتحاكما

أهل فأما مشورتكم وقبلت ذلك إلى أجبت قد :الوليد
وهربيس توما اللعينين هذين إل أمنتهم فقد دامشق
توما وله البلدة نصف على المؤمر هو هربيس وكان
 .إليه المر رحمك حين

فل صلحي في داخل من أول هذين : إنعبيدة أبو فقال
 .تعالى الله رحمك ذمتي تخفر

ولكن جميًعا لقتلتهما ذمامك لول : واللهخالد فقال
 .سإارا حيث الله فلعنهما المدينة من يخرجان

 .صالحتهما هنا : وعلىعبيدة أبو قال
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أبي مع يتنازع وهو خالد إلى وهربيس توما ونظر قال
من ومعهما عبيدة أبي على فأقبل الهلك فخافا عبيدة
ًدا يعني هذا يقول : ماله وقال عنهما يترجم  .خال

فيه وصاحبك أنت تقول : ماعبيدة لبي الترجمان قال
وأهل فنحن غدرنا يريد هنا صاحبك إن :المشاورة من

من هو ما العهد ونقض عهدكم في داخلنا المدينة
أنا أخرج أن تدعوني أن أسإألكم وإني شيمكم

 .أردات طريق أي وأسإلك وأصحابي

فإذا شئت طريق أي فاسإلك ذمتنا في : أنتفقال
أنت ذمتنا من خرجت فقد تملكونها أرض في صرت
 .معك ومن

ثلثة وجواركم ذمتكم في : نحنوهربيس توما فقال
ذمة فل أيام ثلثة بعد كان فإذا سإلكنا طريق أي أيام
بنا وظفر أيام ثلثة بعد منكم لقينا فمن عندكم لنا

 .قتلنا شاء وإن أسإرنا شاء إن عبيد لهم فنحن

معكم تحملوا ل لكن ذلك إلى أجبناك : قدخالد فقال
 .به تتقوتون الذي الزادا إل البلد هذا من

والصلح العهد لنقض دااع كلم : هذالخالد عبيدة أبو قال
 .وأموالهم برجالهم يخرجون أنهم بيننا وقع إنما

السلح يعني الحلقة إل بذلك لهم : سإمحتخالد فقال
ًئا لهم أطلق ل فإني  .ذلك من شي

أنفسنا عن به نمنع السلح من لنا بد : لتوما فقال
وإل بلدنا إلى نصل حتى طارق طرقنا إن طريقنا في

 .أرداتم بما فينا فاحكموا أيديكم بين فنحن

إن السلح من قطعة واحد لكل : أطلقعبيدة أبو فقال
سإيًفا يأخذ فل رمًحا أخذ وإن رمًحا يأخذ فل سإيًفا أخذ
ًنا يأخذ فل قوسًإا أخذ وإن  .سإكي
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بذلك رضينا : قدالكلم ذلك منهم سإمع لما توما فقال
ثم غير ل السلح من قطعة إل منا واحد كل يريد وما
أعني الرجل هذا من خائف : إنيعبيدة لبي توما قال
: ثكلتكعبيدة أبو قال بذلك لي فليكتب الوليد بن خالد
أبا المير وإن نكذب ول نغدر ل العرب معاشر إنا أمك

 .الصدق إل يقول ول عهد وعهده قول قوله سإليمان

ويأمرانهم قومهما يجمعان وهربيس توما فانطلق قال
 .بالخروج

زهاء فيها دامشق في دايباج خزانة له الملك وكان قال
على فعزم مذهبة وحلل دايباج حمل ثلثمائة من

ظاهر القز من خيمة له فضربت توما وأمر إخراجها
والحمال والموال المتعة تخرج الروم وأقبلت دامشق

ًئا أخرجوا حتى إلى الوليد بن خالد فنظر عظيًما شي
 .أحمالهم كثرة

أن     ولول  {: تعالى قوله قرأ ثم رحالهم أعظم : مافقال
بالرحمن     يكفر     لمن     لجعلنا     واحدة     أمة     الناس     يكون

}    يظهرون     عليها     ومعارج     فضة     من     سإقًفا     لبيوتهم
كأنهم القوم إلى خالد نظر ثم ]. الية33: [الزخرف

شدة من أخيه إلى أحد يلتفت ولم مستنفرة حمر
السماء إلى يديه رفع ذلك إلى خالد نظر فلما عجلتهم

المتعة هذه واجعل إياه وملكنا لنا اجعله : اللهموقال
ًتا على أقبل ثم الدعاء سإميع إنك آمين للمسلمين قو

ًيا أنا رأيت : إنيلهم وقال أصحابه أنتم فهل رأ
 .عليه تتبعوني

: قومواخالد فقال أمًرا لك نخالف ول : نتبعكفقالوا
وانجزوا اسإتطعتم ما إليها وأحسنوا القيام حق بخيلكم

هؤلء طلب في أيام ثلثة بعد بكم أسإير فإني سإلحكم
والموال الغنيمة هذه يغنمنا أن الله من وأرجو القوم
 .رأيتموها التي

دامشق في تركوا ما القوم أن تحدثني نفسي وإن
ًبا ول متاًعا ًنا ثو  .معهم أخذوه وقد إل حس
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في أخذوا ثم أمًرا لك نخالف فما تريد ما : افعلفقالوا
الرسإاتيق مال جمعوا قد وهربيس وتوما شأنهم إصلح
 .عبيدة أبي إلى به جاءوا جمعوه فلما المال وجميع

فلكم شئتم حيث فسيروا عليكم بما : وفيتملهم فقال
 .أيام ثلثة منا المان

عبيدة لبي المال سإلموا : فلماظريف بن يزيد قال
من خر قد وكان مظلم سإوادا كأنهم سإائرين ارتحلوا
أن وكرهوا بأولداهم دامشق أهل من كثير خلق القوم
 .المسلمين جوار في يكونوا

وبين بينهم وقع بخلف اتباعهم عن خالد واشتغل قال
منه المدينة في وجدوا وشعير حنطة في دامشق أهل
ًئا  .كثيًرا شي

فكادات صلحهم في داخل للقوم : هوعبيدة أبو فقال
أبي أصحاب وبين خالد أصحاب بين تثور أن الفتنة
ًبا يكتبوا أن رأيهم واتفق عبيدة بكر أبي إلى كتا

أنه خبر عندهم وليس ذلك في عنه الله رضي الصديق
 .دامشق داخولهم يوم مات

في دامشق باب على واقًفا : كنتعامر بن عطية قال
ومعهم وهربيس توما مع الروم فيه سإارت الذي اليوم

 .هرقل الملك ابنة

القوم إلى ينظر وهو الزور بن ضرار إلى فنظرت قال
ابن : ياله فقلت منهم فاته ما على ويتحسر شزًرا
ذلك من أكثر الله عند أما كالمتحسر أراك لي ما الزور
على متأسإف أنا وإنما ماًل أعني ما : واللهفقال

فعل فيما عبيدة أبو أسإاء ولقد منا وانفلتهم بقائهم
 .بالمسلمين

خيًرا إل المة أمين أرادا ما الزور ابن : يافقلت
القتال تعب من وأزواجهم دامائهم يحقن أن للمسلمين

الشمس عليه طلعت مما خير واحد رجل حرمة فإن
قلوب في الرحمة اسإكن وتعالى سإبحانه الله وإن
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إن المنزلة الكتب بعض في يقول الرب وإن المؤمنين
 .يرم ل من يرحم ل الرب

 ].128: [النساء }    خير     والصلح  {: تعالى وقال

علي اشهدوا ولكن لصاداق إنك : لعمريضرار فقال
ًدا زوجة له يجعل من أرحم ل أني  .وول

عبد بن الواحد عبد عن عيسى بن عمر : حدثنيقال
 .السإقع بن واثلة عن البصري الله

وكان دامشق جيش في الوليد بن خالد مع : كنتقال
تجوب التي الخيل في الزور بن ضرار مع جعلني قد
إلى السلمة باب إلى توما باب إلى شرقي باب من
سإمعنا إذ قيان باب إلى الصغير باب إلى الجابية باب

منه خرج قد به وإذا الشام فتوح قبل وذلك الباب صرير
بالكف قبًضا فأخذناه منا قرب حتى فتركناه فارس
فارس خرج قد وإذا فسكت قتلناك تكلمت : إنوقلنا

أخذناه قد بالذي يناداي وجعل الباب على قام آخر
 .يأتي حتى : كلمهله فقلنا

أنه فعلم الشبكة في الطير إن بالرومية له فرطن قال
 .الباب وأغلق فرجع أسإر قد

به نمضي حتى تقتلوه : لبعضنا فقال قتله فأردانا قال
 .المير خالد إلى

ًدا به فأتينا قال أنت : منله قال إليه نظر فلما خال
قومي من بجارية تزوجت وإني الروم من : أناله قال
علينا طال فلما أحبها وكنت عليهم نزولكم قبل

وقالوا ذلك فأبوا علي يزفوها أن أهلها سإألت حصاركم
في ولنا ألقاها أن أحب وكنت زفافك عن شغًل بنا إن

إلى نخرج أن فوعدتها فيها نلعب ملعب المدينة
إلى بها أخرج أن فسألتني وتحدثنا فخرجت الملعب

أخباركم أنظر وخرجت الباب ففتحنا المدينة خارج
 .فناداتني أصحابك فأخذني
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مخافة منكم أحذرها الشبكة في وقع الطير : إنفقلت
 .ذلك علي لهان غيرها كان ولو عليها

 .السإلم في تقول : ماخالد فقال

ًدا أن وأشهد الله إل إله ل أن : أشهدفقال رسإول محم
ًدا قتاًل معنا يقاتل فكان الله المدينة داخلنا فلما شدي

 .زوجته يطلب أقبل صلحا

وهي إليها فأقبل الرهبانية ثياب لبست : إنهاله فقيل
 .تعرفه ل

 .الرهبانية على حملك : مالها فقال

أخذته حتى بزوجي غررت أني ذلك على : حملنيقالت
ًنا وترهبت العرب  .عليه حز

 .العرب داين في داخلت وقد زوجك : أناقال

تكوني : أنقال تريد : وماقالت ذلك سإمعت فلما قال
 .الذمة في

ًدا ذلك كان ل المسيح : وحقفقالت ذلك إلى لي وما أب
إلى نظر فلما توما البطريق مع وخرجت سإبيل

 .حاله له فشكا الوليد بن خالد إلى أقبل امتناعها

ول صلًحا المدينة فتح عبيدة أبا : إنخالد له فقال
ًدا أن علم ولما إليها لك سإبيل  .القوم وراء يسير خال

إلى بدمشق خالد وأقام بها أقع لعلي معه : أسإيرفقال
الجارية زوج الدمشقي يونس إليه أقبل ثم الرابع اليوم
طلب في المسير على عزمت قد المير : أيهاوقال
.: بلىقال معهما ما وأخذ وهربيس توما اللعينين هذين

 .ذلك عن أقعدك الذي : وماله فقال

وهم بلياليها أيام أربعة وبينهم وبيننا القوم : بعدقال
 .بهم اللحاق يمكن ما الخوف سإير يسيرون
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وبينهم بيننا المسافة لبعد تخلفك كان : إنيونس فقال
الله شاء إن فنلحقهم طريًقا وأسإلك الديار أعرف فأنا

العرب وهو وجذام لخم زي البسوا ولكن تعالى
 .وسإيروا الزادا وخذوا المتنصرة

آلف أربعة وهم الزحف عساكر وأخذ خالد فسار قال
ففعلوا الزادا حمل ويخففوا يسيروا أن فأمرهم فارس

أمامهم الذليل ويونس صاروا قد معه ومن وخالد ذلك
على عبيدة أبا خالد أوصى وقد القوم آثار يتبع وهو

 .والمسلمين المدينة

 .داليلنا يونس : وكانطريف بن زيد قال

جمل حمل منهم سإقط إذا وأنهم القوم آثار فرأى قال
بلدا من بلدا داخلوا كلما معه ومن خالد وسإار تركوه
لخم من المتنصرة العرب من أنهم يظنون الروم
ونوى البحر سإاحل على الذليل بهم أشرف حتى وجذام

ولم أنطاكية عدوا قد بالقوم وإذا الثر يطلب أن
 .الملك خيفة يدخلوها

إلى فعدل أمره في حيرة ذلك عند للدليل فوقع قال
الخبر أن فأخبروه الناس من بعًضا وسإأل هناك قرية

دامشق سإلما قد وهوبيس توما بأن الملك إلى اتصل قد
أنه وذلك إليه يأتيان يدعهما ولم عليهما فنقم للعرب

يتحدثوا أن فخاف اليرموك إلى وأرسإلها الجيوش جمع
عليه الله صلى الله رسإول وأصحاب العرب بشجاعة

أن معه ومن توما إلى فبعث قلوبهم فتضعف وسإلم
القوم أن يونس علم فلما القسطنطينية إلى يسيروا

عن وغاب ذلك في فكر التحيز طلب في وأخذوا عدلوا
قد بيونس وإذا بالناس وصلى خالد فوقف المسلمين

وبلغت بكم غررت قد والله إني المير : أيهاوقال أقبل
 .الطلب في الغاية

 .المر : وكيفخالد قال

المكان هذا في آثارهم في تبعثني المير : أيهاقال
إلى الدخول من منعهم الملك وأن ألحقهم أن رجاء
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يطلبوا أن وأمرهم عسكره يرعبوا لئل أنطاكية
الجبل هذا وبينهم بينكم قطع وقد القسطنطينية

عسكره يجمع وهو هرقل جبل في وأنتم العظيم
هذا تركتم إن عليكم خائف وإني حربكم إلى ويسير
وكل إليك فالمر هذا وبعد هلكتم ظهوركم خلف الجبل

 .فعلت به أمرتني ما

ًدا : فرأيتالزور بن ضرار قال لونه انتقع وقد خال
 .كالخضاب

. 

. 

 .ذلك به عهدت وما جزًعا منه ذلك وكان

 .عولت ماذا على أمير : يافقلت

من ول الموت عن فزعت ما والله ضرار : يافقال
وإني قبلي من المسلمون يؤتى أن خفت وإنما القتل
تأويله منتظر وأنا أفزعني مناًما دامشق فتح قبل رأيت

 .عدونا على وينصرنا خيًرا لنا الله يجعل أن وأرجو

تعالى الله شاء إن يكون وخيًرا رأيت : خيًراضرار فقال
 .رأيت الذي فما

سإائرون ونحن قفرة برية في المسلمين : رأيتقال
كثيرة الوحش حمر من بقطيع وإذا كذلك نحن فبينما

تكدم ل وهي أخفافها مهزولة أجسامها عظيمة
فيما تكترث ل وهي بأسإيافنا نضربها ونحن برماحنا

مثل نزل فلم ينزل مما تهلع ول الذى من بها نزل
على أقبلت وأني خيولنا واجتهدت أجتهدنا حتى ذلك

البرية جوانب أربعة من عليها وفرقتهم أصحابي
وتلل مضايق إلى أيدينا من فجفلت عليهم وحملت
نحن فبينما اليسير إل منها نأخذ فلم خصبة وأوداية
الحرب تطلب رجعت قد هي وإذا لحومها ونشوي نطبخ

والجام المضايق طرحت وقد إليها نظرت فلما منا
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فيكم الله بارك طلبها في اركبوا بالمسلمين صحت
معهم وركبت خيولهم على المسلمون فاسإتوى
عظيًما بعيًرا منها وتصيدت بها وقعت حتى وطلبناها

بقي فما ويتصيدون يقتلون المسلمون فجعل فقتلته
الرجوع أريد وأنا فرح أنا فبينما اليسير إل منها

فطارت فرسإي عثرت إذ وطنهم إلى بالمسلمين
من فانتبهت لخذها فهويت رأسإي على من عمامتي

فإني يفسره أحد فيكم فهل مرعوب فزع وأنا منامي
 .فيه نحن ما الرؤيا أقول

نفسه يراودا خالد وجعل القوم على ذلك فصعب قال
 .الرجوع على

الله رضي الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد له فقال
نحن الذين العاجم فهؤلء الوحوش تفسير : أماعنه
تنحط أمر فإنه فرسإك عن سإقوطك وأما طلبهم في

عن العمامة سإقوط وأما خفضة إلى رفعة من عليه
 .تلحقك معرة وهي العرب تيجان فالعمائم رأسإك

ما تأويل ذلك كان إن العظيم الله : أسإألخالد فقال
الخرة أمر من يجعله ول الدنيا أمر من يجعله أن رأيته

 .المور كل في أتوكل وعليه أسإتعين وبالله

الجبل قطعوا حتى أمامهم والذليل خالد سإار ثم قال
أتى القوم فيها نصبح أن أردانا التي الليلة كانت فلما
أن وعل عز الله توفيق من وكان القرب كأفواه مطر
 .المسير عن القوم حبس

ونحن رأيتنا ولقد عنه الله رضي طريف بن روح قال
ليلتنا طول القرب كأفواه علينا ينزل والمطر نسير
: أيهايونس قال الشمس وطلعت الصباح أصبح فلما

منا بالقرب شك ل لنهم القوم أنظر حتى قف المير
 .صياحهم سإمعت وقد

يا صياحهم سإمعت : أحًقاالوليد بن خالد له فقال
 .يونس
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بالمسير لي تأذن أن منك وأريد المير أيها : نعمقال
 .بخبرهم وآتيك إليهم

اسإمه رجل إلى الوليد بن خالد التفت ذلك فعند قال
 .جعدة بن المفرط

وأحذر مؤنًسا له وكن يونس مع سإر مفرط : ياله قال
والطاعة : السمعالمفرط فقال القوم خبركما يأخذ أن
جبل على صعدا أن إلى انطلقا ثم المير أيها ولك لله

 .بارداة جبل تسميه والروم البرش له يقال

كثير واسإًعا مرًجا وجدنا عليه علونا : فلماالمفرط قال
قد القوم وإن عظيمة خضرة وفيه النبات كثير الجنبات
عليهم حميت وقد رحالهم بل حتى المطر أصابهم
الديباج وأخرجوا فأخرجوها إتلفها فخافوا الشمس

شدة من أكثرهم نام وقد المرج طول في ونشروها
 .أصابهم الذي والمطر والتعب السير

فرًحا فرحت ذلك رأيت : فلماجعدة بن المفرط قال
ًدا صاحبي وتركت الوليد بن خالد إلى ورجعت شدي
أن وظن إلي أسإرع وحدي خالد رآني فلما يونس

 .كيد صاحبي

 .بالخبر وعجل أخبرني جعدة ابن يا وراءك : مافقال

هذا خلف القوم وإن أمير يا والغنيمة : الخيرفقلت
بطلوع الراحة وجدوا وقد المطر أصابهم وقد الجبل

 .أمتعتهم نشروا وقد الشمس

الخير وجهه من لي ظهر ثم بالخير الله : بشركفقال
قد بيونس وإذا كذلك نحن فبينما والسرور والفرح

 .أقبل

فإن المير أيها : أبشرله فقال : خيًراخالد له فقال
كل أن أصحابك أوص ولكن أنفسهم على أمنوا القوم

الغنيمة من أريد فما فليحفظها بزوجتي وقع من
 .سإواها
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ًدا إن ثم تعالى الله شاء إن لك : هيخالد له فقال خال
على الزور بن ضرار فأمر فرق أربع أصحابه قسم
الطائي عميرة بن رافع الثاني اللف وعلى فارس ألف

الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد الثالث اللف وعلى
 .الرابعة الفرقة في هو وبقي

تخرجوا أن وإياكم تعالى الله بركة على : سإيرواوقال
وبين بينه منكم أمير كل يخرج بل واحدة دافعة إليهم

بن ضرار وحمل القوم افترق ثم سإاعة قدر صاحبه
بن رافع بعله من وحدك مطمئنون والروم الزور
ثم الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد ثم الطائي عميرة

 .المرج وصلوا حتى القوم آخر في سإار الوليد بن خالد

حسن من نفتنه أن كدنا لقد : واللهسإعيد بن عبيد قال
بأعداء : عليكموقال الوليد بن خالد فينا فزعق منظره

فإنها المرج إلى بالنظر ول بالغنائم تشتغلوا ول الله
 .تعالى الله شاء إن لكم

الروم على عنه الله رضي الوليد بن خالد عطف ثم
وخالد عليهم خرجت وقد الخيل إلى الروم نظرت وقد

إلى فباداروا المسلمين خيول أنها فعلموا أمامهم
خيل : إنهالبعض بعضهم وقال الخيل وركبوا السلح

فباداروا لكم غنيمة وجعلها إليكم المسيح سإاقها قليلة
 .إليها

أحد خالد وراء ليس أن يظنون وهم الروم فتبادار قال
فارس ألف في عليهم خرج قد الزور بن بضرار وإذا

الرحمن عبد وطلع بعده الطائي عميرة بن رافع وطلع
من فرقة كتيبة كل وطلبت بعدهم الصديق بكر أبي بن

وقد أيديهم في ما وطلبوا حولهم من وتفرقوا الروم
رسإول محمد الله إل إله : ليقولون أصواتهم رفعوا

السيل كأنها الروم على المسلمين خيل وانصبت الله
فما نعمكم عن قاتلوا برجاله هربيس وناداى المنحدر

ًدا المكان هذا من يخلصون ول حيلة القوم لهؤلء أب
فكان توما مع وطائفة معه طائفة الروم فانقسمت

ًدا طلب من فارس خمسمائة به أحدق وقد توما خال
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ًبا عينيه بين رفع وقد بالذهب مقمًعا الجوهر من صلي
الله عدو : ياوقال عليه وحمل خالد فعدل الحمر
البلدا لنا يطوي تعالى والله منا تفلتون أنكم أظننتم

عليه فحمل قال أبان امرأة عورته أعور توما وكان
جواداه عن وأردااه ففقأها الخرى عينه في وطعنه
بن الرحمن عبد دار ولله توما رجال على أصحابه وحمل

توما إلى نظر لما فإنه عنه الله رضي الصديق بكر أبي
واحتز صدره على وجلس نزل جواداه عن سإقط وقد

توما والله قتل قد وناداى السنان على ورفعها رأسإه
.هربيس فاطلبوا اللعين

 .بذلك المسلمون : ففرحالواقدي قال

 الطائي عميرة بن رافع قال 

إلي نظر إذ الوليد بن خالد مع الميمنة في : كنت
يقاتل وهو جواداه عن نزل وقد الروم زي زيه فارس
فدنوت مرة عليه تظهر وهي الروم نساء من علجة

 .أنظرها

ويصارعها زوجته يقاتل وهو الذليل يونس هو فإذا
 .السإد صراع

إلى فقصد فأعينه إليهما أتقدم أن : فدنوترافع قال
حجر فخرج بالحجارة قوسإي يرمين النساء من عشرة

 .الديباج ثياب عليها حسناء امرأة من كبير

رأسإه على فانكب جواداي جبهة في الحجر فوقع قال
ًداا وكان ًتا الجوادا فسقط اليمامة عليه شهدت جوا  .مي

كأنها يدي بين من فهربت طلبها في فأسإرعت قال
فلحقتهن وراءها من النساء وهربت القناص ظبية

وما قتلهن أريد وكنت عليهن وزعقت قتلهن وقصدت
منها فدنوت حصاني قتلت التي الجارية إل قصد لي

الغوث تقول فجعلت رأسإها على بالسيف وعلوت
ثياب عليها وإذا إليها وأقبلت قتلها عن فرجعت الغوث
أسإيرة فأخذتها اللؤلؤ من شبكة رأسإها وعلى الديباج
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فركبت أثري على ورجعت كتاًفا وأوثقتها النساء من
ًداا  .الروم خيل من جوا

يونس أمر من كان ما وأنظر لمضين : واللهقلت ثم
تلطخت وقد بجانبه وزوجته جالس وهو فوجدته
أسإلمي لها قلت رأيتها فلما عليها يبكي وهو بدمائها
ًدا وأنتم أنا اجتمعت ل المسيح وحق : لفقالت  .أب

ًنا أخرجت ثم  .نفسها بها فقتلت معها كانت سإكي

منها أعظم هي ما أبدلك وجل عز الله : إنفقلت
كأنها وهي اللؤلؤ من وشبكة الديباج ثياب وعليها
هي : أينفقال زوجتك عن بدًل لك فخذها القمر
 .معي هاهي :فقلت

والزينة الحلي من عليها ما وإلى إليها نظر : فلماقال
عن وسإألها بالرومية راطنها وجمالها حسنها وتبين
:لي وقال إلي فالتفت تبكي وهي عليه فرطنت أمرها
هرقل الملك ابنة : هذهفقال : لقلت هذه من أتدري
طلبها من لهرقل بد ول لها يصلح مثلي وما توما زوجة

 .بماله ويفديها

ًدا المسلمون : وافتقدقال أثًرا له يجدوا فلم خال
غائص عنه الله رضي وخالد عظيًما قلًقا عليه فقلقوا

فبينما توما قتل بعد هربيس اللعين وقصد المعركة في
ًنا يحمل هو الرومان علوج من علًجا نظر إذ وشماًل يمي

فأطلق اللعين أنه خالد فظن اللون أحمر الخلقة عظيم
ًبا وطلبه نحوه جواداه ًدا طل إليه نظر فلما ليقتله شدي
ًبا فر حملته وإلى العلج خالد فوكزه يديه بين من هار

فانقض رأسإه أم على الرض على واقع هو وإذا بالرمح
أظننت هربيس يا : ويلكيقول وهو كالسإد خالد عليه
 .العربية يعرف العلج وذلك تفوتني أنك

 .تقتلني ول علي فأبق هربيس أنا ما عربي : يافقال

تدلني كنت إذا إل خلص يدي من لك : ماخالد فقال
 .هربيس على
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 .أطلقتك عليه داللتني فإذا

:خالد فقال تطلقني عليه داللتك : أئذاالعلج له فقال
 .ذلك لك نعم

حتى صدري على من قم العرب أخا : ياالعلج فقال
العلج فوثب صدره على من خالد فقام عليه أدالك

ًنا ونظر  .وشماًل يمي

الصاعدة الخيل وهذه الجبل هذا : أترىلخالد قال ثم
 .فيها هربيس فإن اقصدها

ًدا بالعلج خالد فوكل قال أطلق ثم جابر ابن وهو واح
: ياوقال عليهم وصرخ بهم لحق حتى جواداه عنان خالد

 .خلص مني لكم أنى ويلكم

فزعق العرب بعض من ظنه ذلك هربيس سإمع فلما
 .بالسلح البطارقة ورجعت ورجع فيه

منكم يمكننا ل الله أن ظننتم ويلكم : ياخالد لهم فقال
 .الوليد بن خالد أنا الصنديد الفارس أنا

 .فأردااه وآخر فرماه فارسًإا طعن ثم

ويلكم : يالصحابه قال خالد كلم هربيس سإمع فلما
بصرى صاحب هذا أصحابه على الشام قلب الذي هذا

فطمع قال وإياه داونكم وأجناداين ودامشق وحوران
في المسلمون وكان أصحابه عن لنفراداه فيه القوم
 .بنفسه مشتغل منهم وكل الموال ونهب الروم قتال

كثير جبل في لنهم خالد حول البطارقة فترجلت قال
عن ترجل فعندما الوليد بن بخالد وأحاطوا الوعر
 .لقتالهم وصبر وجحفته سإيفه وأخذ جواداه

مرج وقعة حضر ممن وكان أوس بن شدادا حدثني قال
 .الرؤيا صحت قد :خالد وقال الديباج
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وهو هربيس إليه وأقبل بنفسه يقاتل أقبل ترجل فلما
ًدا وصوب ورائه من وأتاه بالقتال مشغل بالسيف خال
وانقض عمامته وقد فقدها البيضة على السيف فوقع

ورائه إلى يلتفت أن خالد وخاف هربيس يد من السيف
بين من هربيس يفلت أن وخاف الروم عليه فتهجم

على والصلة والتكبير بالتهليل صاح ذلك فعند يديه
أداركه أو أغاثه بشيء مستبشر كأنه النذير البشير

 .العلج من يتمكن أن بها يريد وحيلة منه خديعة وذلك

وقد زعقات المسلمين من سإمع إذ كذلك هو فبينما
بالتهليل يصيحون وهم ورائهم من الروم أخذت

الله رسإول محمد الله إل إله : ليقول وقائل والتكبير
أبي بن الرحمن عبد أنا العالمين رب من النصر أتاك
 .الصديق بكر

ول الرحمن عبد إلى يلتفت لم صوته خالد سإمع فلما
وذات اليمين ذات العلج يفرق ومضى معه من إلى

أصوات هربيس اللعين سإمع أن ولما الشمال
ضربة وضربه خالد سإيدنا فلحقه الهرب أرادا المسلمين

واسإتطال النار إلى بروحه الله وعجل قتيًل فأردااه
أصحاب على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب
صن أباداوهم حتى بالسيف فيهم ونزلوا هربيس
 .الزور بن ضمرار يد من قتل أكثرهم وكان آخرهم

.ضرار فعل ما إلى ونظر خالد عن الكرب انكشف فلما

ًكا زلت فما الزور ابن يا وجهك الله : أفلحقال مبار
 .حالك ربي وأصلح أعمالك الله أنجح أفعالك كل في

رضي الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد على سإلم ثم
مكاني علمتم أين : منوقال المسلمين وعلى عنه الله
قتال في نحن بينما أمين : ياالرحمن عبد فقال هذا

اشتغلوا قد والمسلمون عليهم الله نصرنا وقد الروم
: اشتغلتميقول الهواء من هاتًفا سإمعنا إذا بالغنائم
 .الروم به أحاطت قد وخالد بالغنائم
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وفقدنا ليه أنت مكان أي ندر لم ذلك سإمعنا فلما
أصحابك من رجل بيد كان علج عليك فدلنا شخصك

وإنه هربيس على داللته الذي أنا صاحبكم : إنوقال
 .إليك فسرنا الجبل هذا في معه

المسلمين علينا دال عدونا على دالنا : لقدخالد فقال
إلى وأصحابه خالد ورجع علينا الحق له وجب وقد

عليهم فردا عليه وسإلموا باداروا رأوه فلما المسلمين
 .السلم

ًدا إن ثم داله الذي العلج بذلك داعا عنه الله رضي خال
نوفي أن ونريد لنا وفيت : إنكله وقال هربيس على

تكون أن لك فهل لنا نصحت لنك وعدناك بما لك
عليه الله صلى محمد وملة والصيام الصلة داين أصحاب
بدًل بديني أريد ما :فقال الجنة أهل من فتكون وسإلم

 .سإبيله خالد فأطلق

ظهر على اسإتوى قد : فرأيتهعمرو بن نوفل قال
 .وحده الروم بلدا يطلب جواداه

ًدا إن ثم والسإارى الغنائم بجمع أمر عنه الله رضي خال
وشكره تعالى الله حمد كثرته رأى فلما إليه ذلك فجمع
 .النجيب يونس بدليله وداعا عليه وأثنى

وما معها بحديثه فحدثه بزوجتك فعلت : ماله قال ثم
:عميرة بن رافع فقال ذلك من فعجب أمرها من كان
سإلمتها وقد هرقل الملك ابنة أسإرت إني المير أيها
هرقل الملك ابنة : وأينخالد فقال زوجته من بدًل إليه

منحها وما وجمالها حسنها إلى فنظر يديه بين فمثلت
: سإبحانكوقال عنها وجهه فصرف الجمال من به الله

 .وتختار تشاء ما تخلق وبحمدك اللهم

}    ويختار     يشاء     ما     يخلق     ربك  {: تعالى قوله قرأ ثم
.زوجتك من بدًل : أتريدهاليونس قال ]. ثم8: [القصص

أن له بد ل هرقل الملك أن أعلم ولكني : نعمقال
 .بالقتال يخلصها أو بالموال يفديها
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وإن لك فهي يطلبها لم فإن الن لك : خذهاخالد فقال
 .منها خيًرا يعوضك فالله طلبها

ومكان ضيق مكان في إنك المير : أيهايونس فقال
 .القوم نفير يلحق أن قبل الخروج على فاعزم صعب

في يجد راجًعا وعطف ومعنا لنا : اللهخالد فقال
فرحين أثره في والمسلمون أمامه والغنائم مسيره

 .والنصر والسلمة بالغنيمة

عرض وما كلها الطريق : فقطعناعطية بن روح قال
القوم دايار وسإط في نخوض ونحن أحد الروم من لنا

حكيم أم قنطرة عند الصغير مرج وصلنا فلما خوًضا
 .وراءنا من غبرة إلى نظرنا

المسلمين من رجال فأسإرع ذلك أنكرنا عايناها فلما
 .بالغبرة يخبرونه خالد إلى

غفار من رجل بالجابة فبادار بخبرها يأتيني : أيكمقال
 .الغفاري يزيد بن صعصعة له يقال

 .المير أيها : أناقال

الجوادا الفرس يسبق بجريه وكان جواداه عن نزل ثم
عقبه على ورجع واختبرها الغبرة فوردا عزمه لقوة
وهم ورائنا من الصلبان أداركنا المير : أيهايناداي وهو

الحدق حماليق غير منهم يبن لم الحديد في مصفدون
: ياوقال الخيل قاربته عندما الدليل بيونس خالد فدعا

 .يريدون ما وانظر الخيل نحو اقصد يونس

 .والطاعة : السمعفقال

:له وقال خالد إلى رجع ثم وقاربهم الخيل من دانا ثم
طلب عن يغفل ل هرقل إن المير أيها لك أقل ألم

الغنيمة يأخذوا أن يريدون الخيل هذه أنفذ وقد ابنته
ًبا ههنا لحقوك فلما المسلمين أيدي من دامشق من قري

هدية وإما بيعها إما الجارية في يسألك رسإوًل بعثوا
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لبس عليه شيخ إليه أقبل إذ يتحدث خالد فبينما
أمام فأوقفوه المسلمين من دانا حتى فأقبل المسوح

 .تشاء ما : قلله وقال خالد

لك يقول وإنه هرقل الملك رسإول : أناالشيخ فقال
وهتكت ابنتي زوج توما وقتلت برجالي فعلت ما بلغني

والن معك بمن تفرط فل وسإلمت ظفرت وقد حرمتي
شيمتكم فالكرم إلي تهديها أو ابنتي تبيع أن إما

بيننا يقع أن أرجو وإني يرحم ل من يرحم ول وطبعكم
 .ذلك خالد سإمع فلما الصلح

أهل وعن عنه رجعت ل والله لصاحبك : قلللشيخ قال
علمك في كما قدميه تحت وما سإريره أملك حتى ملته
فما سإبيل من ذلك إلى وجدت فلو علينا إبقاؤك وأما

ًدا إن ثم منا هدية لك فهي ابنتك وأما قصرت أطلق خال
فدائها في يأخذ ولم للشيخ وسإلمها هرقل الملك ابنة

ًئا قال هرقل الملك إلى الرسإول ذلك بلغ فلما شي
قال فلم عليكم أشرت الذي هذا :الروم لعظماء

ًدا بكاء الروم : فبكتالواقدي أتى حتى خالد وسإار شدي
خالد من أيسوا قد عبيدة وأبو المسلمون وكان دامشق

عليهم قدم إذ والياس القلق أعظم في فهم معه ومن
لقائه إلى فخرجوا والمسلمون عنه الله رضي خالد

بعض على بعضهم المسلمون وسإلم بالسلمة وهنئوه
الزبيدي يكرب معد بن عمرو دامشق في خالد ووجد

خالد وأقبل معهما كان ومن النخعي الشتر بن ومالك
غزوته في لقى بما يحدثه وهو عبيدة أبي جانب إلى
اسإتقر فلما وجسارته شجاعته من يتعجب عبيدة وأبو

على الباقي وفرق الغنائم من الخصر أخذ مكانه بخالد
ًدا إن ثم المسلمين :وقال ليونس ماله من أعطى خال

.الروم بنات من لك جارية به اشتر أو به فتزوج هذا خذ

زوجة الدنيا الدار هذه في أتزوج ل : واللهيونس قال
ًدا الحور من بعيناء الخرة في أتزوج أن إل أريد وما أب

 .العين
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إلى القتال معنا : فشهدالطائي عميرة بن رافع قال
ًداا ويجاهد إل حرب في أراه كنت فما اليرموك يوم جها

في سإهم فأتاه حسنا بلء الروم في أبلى وقد عظيًما
ًتا فخز لبته  .تعالى الله رحمه مي

عليه الترحم من وأكثرت عليه : فحزنترافع قال
نعلن رجليه وفي تلمع حلل وعليه النوم في فرأيته

: ماله فقلت خضراء روضة في يجول وهو ذهب من
 .بك الله فعل

حوراء سإبعين زوجتي من بدًل وأعطاني لي : غفرقال
نور وجهها ضوء لكف الدنيا في منهن واحدة بدت لو

الرؤيا فقصصت خيًرا الله فجزاكم والقمر الشمس
:الواقدي قال بالفتح خالد كتب : ليسفقال خالد على
ًدا أن بلغني ولقد غزوته من رجع لما عنه الله رضي خال

رضي الصديق بكر أبا الخليفة أن ظن غانًما ومسيره
ًبا له يكتب أن فهم يقبض لم حي عنه الله بالفتح كتا

بذلك يخبره ل عبيدة وأبو الروم من غنم وما والبشارة
عنه الله رضي الخطاب بن عمر الخليفة أن يعلمه ول

الرحمن الله : بسموكتب وبياض بدواة خالد فدعا
عليه الله صلى الله رسإول خليفة الله لعبد الرحيم
 .الوليد بن خالد الشام على عامله من وسإلم

هو إل إله ل الذي الله أحمد فإني عليك سإلم بعد أما
لم إنا ثم وسإلم عليه الله صلى محمد نبيه على وأصلي

الله أنزل حتى دامشق حرب على العدو مكابدة في نزل
بالسيف عنوة دامشق وفتحت عدوه وقهر نصره علينا

الجابية باب على عبيدة أبو وكان شرقي باب من
أن ومنعني الخر الباب على فصالحوه الروم فخدعته

كنيسة لها يقال كنيسة على ولقيناه وأقتل أسإبي
الصلح كتاب ومعهم والرهبان القسس وأمامه مريم
من خرجا هربيس له يقال وآخر توما الملك صهر وإن

في خلفها فسرت جسيمة وأحمال عظيم بمال المدينة
وقتلت أيديهما من الغنيمة وانتزعت الزحف عساكر

إليه أهديتها ثم هرقل الملك ابنة وأسإرت الملعونين
وصلى عليك والسلم أمرك منتظر وأنا سإالًما ورجعت
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وطوى وسإلم وصحبه آله وعلى محمد سإيدنا على الله
له يقال العرب من برجل وداعا بخاتمه وختمه الكتاب

مدينة إلى وسإار الكتاب إليه فدفع قرط بن الله عبد
والخليفة فورداها وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

الكتاب عنوان فقرأ عنه الله رضي الخطاب بن عمر
الله صلى الله رسإول خليفة إلى خالد : منهو وإذا
أبي وفاة المسلمون عرف : أماعمر فقال وسإلم عليه
:فقال المؤمنين أمير يا : لفقال عنه الله رضي بكر
ًبا بذلك وجهت قد على وأمرته عبيدة أبي إلى كتا

ًدا وعزلت المسلمين يريد عبيدة أبا أظن وما خال
 .الكتاب وقرأ فسكت لنفسه الخلفة

ذكرهم تقدم ممن حديثهم في السير أصحاب قال
الشام فتوح روى ممن الكتاب أول في وإسإناداهم

بن وسإيف إسإحاق بن محمد منهم عنالثقات ونقلوها
الله رضى الواقدي عمر بن محمد الله عبد وأبو عمرو

 .ثقة عن ثقة وسإمعه رواه بما حدث كل عنه

الصديق بكر أبو قبض لما : إنهأخبارهم في جميًعا قالوا
رضي الخطاب بن عمر بعده المر وولي عنه الله رضي

بايعه سإنة وخمسون اثنتان العمر من وله عنه الله
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مسجد في الناس

كبير ول صغير ل أحد مبايعته عن يتخلف ولم تامة بيعة
الباطل وانحسم والنفاق الشقاق إمارته في وانقطع

كيد وضعف إمارته في السلطان وقوي الحق وقام
أنه أمره ومن كارهون وهم الله أمر وظهر الشيطان

والمسلمين بالناس ويتلطف الفقير مع يجلس كان
اليتيم على ويعطف الكبير ويوقر الصغير ويرحم

أهله إلى الحق يردا حتى الظالم من المظلوم وينصف
في يدور إمارته في وكان لئم لومة الله في تأخذه ول

دارته وكانت دارته وبيده مرقعة وعليه المدينة أسإواق
في قوته وكان هذه وسإيوفكم الملوك سإيف من أهيب

أكل وربما الجريش الملح وادامه الشعير خبز يوم كل
ًدا ملح بغير خبزه ًطا تزه المسلمين على وترفًقا واحتيا

سإبحانه الله من الثواب إل بذلك يريد ل ورحمة ورأفة
 .الفريضة أدااء عن شاغل يشغله ول وتعالى
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عليه محمد نبيه وسإنة حقوقه من عليه الله أوجب وما
: ولقدعنها الله رضي عائشة قالت والسلم الصلة
الخلفة عنه الله رضي الخطاب بن عمر والله تولى
كان ولقد التكبر نفسه عن وترك التشمر في فجد

واليابس الزيت أكل وأرادا والملح الشعير خبز أحرقه
ًئا أخذ وربما التمر من : أكلتويقول السمن من شي

ًدا أهون والجوخ والملح الشعير وخبز الزيت نار من غ
ًدا راحة فيها يجد ولم يمت لم بها حل من جهنم أب

يؤذن ل الصديد وشرابها شديد وعذابها بعيد قرارها
العساكر وبعث إمارته في الجنودا جند فيعتفرون لهم

النار عذاب يخاف وكان المصار ومصر الفتوحات وفتح
 .عنه الله رضي

هرقل أن بلغني : ولقدتعالى الله رحمه الواقدي قال
أبي بعد من المر ولي قد الخطاب بن عمر أن بلغه لما
والبطارقة الملوك جمع عنه الله رضي الصديق بكر

ًبا فيهم وقام داولته وأرباب له نصب قد منبر على خطي
الذي هذا الصفر بني : ياوقال القسيسين كنيسة في

المر اشتد وقد مني تسمعوا فلم منه أحذركم كنت
صاحب موعد دانا وقد السإمر الرجل هذا بولية عليكم
ما يملك أن بد ل والله ثم والله بنوح المشبه الفتوح

المر وقوع قبل الحذر ثم الحذر هذا سإريري تحت
وتبطيل القسس وقتل القصور وهدم الضرر ونزول

الروم على والجالب الحرب صاحب هذا الناقوس
على الغليظ وهذا دانياه في الزاهد هذا الكرب والفرس

إن النصر لكم أرجو وإني هواه ملته غير في اتبع من
الظلم وتركتم المنكر عن ونهيتم بالمعروف أمرتم

الطاعات ولزوم المفروضات أدااء في المسيح واتبعتم
الفسادا إل أبيتم وإن الخطايا وأنواع الزنا وترك

الدنيا شهوات إلى والركون والعصيان والفسوق
به لكم طاقة ل بما ويبلوكم عدوكم عليكم الله يسقط

ول داين كل على سإيظهر هؤلء داين أن أعلم ولقد
ترجعوا أن فإما ويبذلوا يغتروا لم ما بخير أهله يزال
سإمع فلما الجزية أدااء على القوم تصالحوا أن وإما إليه

145

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

فسكن بقتله وهموا إليه وباداروا نفروا ذلك القوم
 .ولطفهم كلمه بلين غضبهم

وهل لدينكم حميتكم أرى أن أردات : إنمالهم وقال
 .ل أم قلوبكم في العرب خوف تمكن

بن طليعة له يقال المتنصرة من برجل اسإتدعى ثم
هذا وقتك من : انطلقله وقال ماًل له وضمن ماران

له فقال الخطاب بن عمر تقتل كيف وانظر يثرب إلى
 .الملك أيها : نعمطليعة

الله صلى الله رسإول مدينة وردا حتى وسإار تجهز ثم
رضي الخطاب بن بعمر وإذا حولها وكمن وسإلم عليه
ويفتقد اليتامى أموال على يشرف خرج عنه الله

الغصان ملتفة شجرة إلى المتنصر فصعد حدائقهم
إلى أقبل قد عنه الله رضي بعمر وإذا بأوراقها فاسإتتر

على ونام المتنصر عليها التي الشجرة من قرب أن
إليه ينزل أن المتنصر هم نام فلما بحجر وتوسإد ظهره
وأقبل حوله فطاف البرية من أقبل بسبع وإذا ليقتله
فأمنت عدلت عمر : يايقول بهاتف وإذا قدميه يلحس

ونزل السبع ذهب عنه الله رضي عمر اسإتيقظ فلما
يديه فقبل عنه الله رضي عمر على وترامى المتنصر

السباع من الكائنات من أفدى وأمي أنت : بأبيوقال
بما أعلمه ثم تعرفه والجن تصفه والملئكة تحرسإه

 .يديه على وأسإلم منه كان

ًبا كتب عنه الله رضي عمر إن : ثمالواقدي قال كتا
الشام على وليتك : قدفيه يقول الجراح بن عبيدة لبي

الوليد بن خالد وعزلت المسلمين على أميًرا وجعلتك
 .والسلم

على قلًقا وأقام قرط بن الله عبد إلى الكتاب سإلم ثم
إلى همته وصرف المسلمين أمور من عليه يردا ما

 .الشام

عميرة بن رافع : حدثنيالواقدي قال عبيدة أبي تولية
 .الطائي
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عليه قرأت وقد العلى عبد بن يونس حدثني قال
 .الكوفة بجامع

أشياخه عن الثقفي سإالم بن الله عبد حدثني قال
 .الثقات

الصديق بكر أبو فيها مات التي الليلة كانت : لماقال
الزهري عوف بن الرحمن عبد رأى عنه الله رضي
عنه الله رضي عمر على قصها رؤيا عنه الله رضي

والمسلمون دامشق : رأيتقال بعينها الليلة تلك وكانت
تكبيرهم وعند أذني في تكبيرهم أسإمع وكأني حولها

ًنا رأيت وزحفهم أر لم حتى الرض في سإاخ قد حص
ًئا منه ًدا ورأيت شي ناًرا وكأن بالسيف داخلها وقد خال

المام فقال فانطفأت النار على وقع وكأنه أمامه
:أجمعين عنهم تعالى الله ورضي وجهه الله كرم علي
إن هذا : يومكقال أو الليلة هذه الشام فتح فقد أبشر
الجهني عامر بن عقبة قدم أيام فبعد تعالى الله شاء

كتاب ومعه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صاحب
 .عهدك كم عامر ابن : ياقال رآه فلما الفتح

 .الجمعة : يوم: قلتقال

 .الخبر من معك : ماقال

الصديق يدي بين سإأذكرها وإني وبشارة : خيرفقلت
 .عنه الله رضي

ًدا والله : قبضفقال وقلدها كريم رب إلى وصار حمي
ترك وإن نجا فيها عدل فإن جسمه في الضعيف عمر

 .هلك خلط أو

بكر أبي على وترحمت : فبكيتعامر بن عقبة قال
إليه فدفعته الكتاب وأخرجت عنه الله رضي الصديق

.الجمعة صلة وقت إلى المر وكتم فيه نظر قرأه فلما

المسلمون واجتمع المنبر ورقى وصلى خطب فلما
بالتهليل المسلمون فضج الفتح كتاب عليهم وقرأ إليه
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أبي إلى وكتب المنبر عن نزل ثم وفرحوا والتكبير
سإلمني ثم خالد وعزل بتوليته عنه الله رضي عبيدة

دامشق إلى فرجعت قال بالرجوع وأمرني الكتاب
ًدا فوجدت فدفعت وهربيس توما خلف سإار قد خال
ًدا يخبر ولم سإًرا فقرأه عبيدة أبي إلى الكتاب بموت أح

وكتم أمره كتم ثم عنه الله رضي الصديق بكر أبي
من خالد وردا حتى المسلمين على وتوليته خالد عزل

على ونصرهم دامشق بفتح الكتاب فكتب السرية
الملك بنت وإطلق الديباج مرج من ملكوا وبما عدوهم
به وردا فلما قرط بن الله عبد إلى الكتاب وسإلم هرقل

عنوان وقرأ عنه الله رضي الخطاب بن عمر إلى
رضي الصديق بكر أبي إلى الوليد بن خالد من الكتاب

:وقال البياض إلى حمرته ورجعت المر أنكر عنه الله
الله رضي بكر أبي بموت الناس علم أما قرط ابن يا

بن الله عبد قال الجراح بن عبيدة أبا وتوليتي عنه
على وقام إليه الناس وجمع فغضب : ل: قلتقرط

 .المنبر

الرجل عبيدة أبا أمرت إني الناس معاشر : ياقال ثم
ًدا عزلت وقد أهًل لذلك رأيته وقد المين إمارته عن خال
الله أشهر قد رجًل : أتعزلمخزوم بني من رجل فقال
في يعذرك ل الله وإن داينه به ونصر قاطًعا سإيًفا بيده
أميًرا وعزلت سإيًفا أغمدت أنت إن المسلمين ول ذلك

فنظر الرجل سإكت ثم الرحم قطعت لقد الله أمره
غلًما فرآه المخزومي الرجل إلى عنه الله رضي عمر
 .السن حدث

عن نزل ثم عمه لبن غضب السن حدث شاب فقال
يؤامر وجعل رأسإه تحت وجعله الكتاب وأخذ المنبر
صلة صلى الغد من كان فلما خالد عزل في نفسه
ًبا المنبر فرقى وقام الفجر عليه وأثنى الله فحمد خطي
عليه فصلى وسإلم عليه الله صلى الرسإول وذكر

:قال ثم عنه الله رضي الصديق بكر أبي على وترحم
راع وكل راع وإني عظيمة أمانة حملت إني الناس أيها

في والنظر لصلحكم جئت وقد رعيته عن مسؤول
في حضر ومن أنتم ربكم إلى يقربكم وما معايشكم
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عليه الله صلى الله رسإول سإمعت فإني البلد هذا
له كنت وشرها أذاها على صبر : (منيقول وسإلم
ضرع ول فيها زرع ل بلدا ). وبلداكمالقيامة يوم شفيًعا

وعدنا وقد شهر مسيرة من إل البل به أوقر ما ول
لولي والعامة للخاصة أريدها وإني كثيرة مغانم الله

 .للمسلمين والتوقير المانة

. 

. 

ًدا لن إل المسلمين على خالد ولية كرهت وما فيه خال
للمجاهد ويعطي مدحه إذا الشاعر يعطي المال تبذير

يبقي ول حقه من يستحقه ما فوق يديه بين والفارس
ًئا لضعفائهم ول المسلمين لفقراء عزله أريد وإني شي
إل وليته ما أني يعلم والله مكانه عبيدة أبي وولية

ًنا وولى الشديد الرجل : عزلقائلكم يقول فل أمي
ثم ويعينه يسدداه معه الله فإن للمسلمين اللين المين

أبي إلى وكتب منشور أدام جلد وأخذ المنبر عن نزل
ًبا عبيدة الله عبد من الرحيم الرحمن الله : بسمفيه كتا

عبيدة أبي إلى المؤمنين أمير الخطاب بن عمر بن
إله ل الذي الله أحمد فإني عليك سإلم الجراح بن عامر

وسإلم عليه الله صلى محمد نبيه على وأصلي هو إل
الله فإن تستحي فل المسلمين أمور وليتك فقد وبعد

الذي الله بتقوى أوصيك وإني الحق من يستحي ل
إلى الكفر من اسإتخرجك والذي سإواه ما ويفنى يبقى

على اسإتعملتك وقد الهدى إلى الضلل ومن اليمان
إمارته عن واعزله جنده فاقبض خالد مع هنالك ما جند
تنفذ ول غنيمة رجاء هلكة إلى المسلمين تنفذ ول

فإن النصر لكم أرجو إني تقل ول كثير جمع إلى سإرية
والتغرير وإياك بالله والثقة اليقين مع يكون إنما النصر
عينيك الدنيا عن وغض الهلكة إلى المسلمين بإلقاء

قبلك كان من هلك كما تهلك أن وإياك قلبك عنها وإله
بينك وإنما سإرائرهم وخبرت مصارعهم رأيت فقد

وأنت سإلفك فيها تقدم وقد الخمار سإتر الخرة وبين
نضرتها مضت قد داار من ورحيًل سإفًرا منتظر كأنك
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إلى منها الراحل فيها الناس فأحزم زهرتها وذهبت
ما المسلمين وراع التقوى زاداه ويكون غيرها

بدمشق وجدت الذي والشعير الحنطة وأما اسإتطعت
وأما للمسلمين فهو مشاجرتكم ذلك في وكثرت
وأما والسهام الخمس ففيهما والفضة الذهب

الولي فأنت القتال أو الصلح في وخالد أنت اختصامك
أنها الحقيقة على جرى صلحك وإن المر وصاحب

وبركاته الله ورحمة والسلم ذلك إليهم فسلم للروم
 .المسلمين جميع وعلى عليك

بعد أبيها إلى فهديتها هرقل الملك ابنة هديتك وأما
كثيًرا ماًل فديتها في يأخذ كان وقد تفريط أسإرها
عليكم والسلم المسلمين من الضعفاء على به يرجع

ثم بخاتمه وختمه الكتاب وطوى وبركاته الله ورحمة
إليه الكتاب ودافع سإعد أخي وقاص أبي بن بعامر داعا

أبي إلى هذا كتابي وسإلم دامشق إلى : انطلقله وقال
على أنت واقرأه إليه الناس يجمع أن وأمره عبيدة
رضي الصديق بكر أبي بموت وأخبره عامر يا الناس

أوس بن بشدادا عنه الله رضي عمر داعا ثم عنه الله
فإذا الشام إلى وعامر أنت : امضله وقال فصافحه

لتكون يبايعونك الناس فأمر الكتاب عبيدة أبو قرأ
 .بيعتي بيعتك

وصل أن إلى السير في يجدان : فانطلقاالواقدي قال
يأتيهم ما ينتظرون بها مقيمون والناس دامشق إلى
به يأمرهم وما عنه الله رضي الصديق بكر أبي خبر من

المسلمين على عنه الله رضي عمر صاحبا فأشرف
فأقبل بقدومهما وفرحوا إليهما أعناقهم طالت وقد
عامر له وقال عنه الله رضي عمر خيمة في نزل حتى

وإنه كتاب ومعي بخير عمر يعني تركته :وقاص أبي بن
خالد فاسإتنكر بالجتماع الناس على أقرأه أن أمرني

عامر فقام إليه المسلمين وجمع المر واسإتراب ذلك
أبي وفاة إلى انتهى فلما الكتاب فقرأ وقاص أبي بن
عظيمة ضجة للناس ارتفع عنه الله رضي الصديق بكر

: إنوقال عنه الله رضي خالد وبكى والنحيب بالبكاء
فالسمع عمر اسإتخلف وقد قبض قد بكر أبو كان
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آخره إلى الكتاب عامر وقرأ به أمر وما لعمر والطاعة
بن لشدادا المبايعة أمر من فيه بما الناس سإمع فلما
من خلت لثلث بدمشق المبايعة وكانت بايعوه أوس
 .الهجرة من عشر ثلث سإنة شعبان شهر

على كان أنه بلغني : قدتعالى الله رحمه الواقدي قال
ًداا وأصعب فظاعة أشد عزله بعد العدو في سإيما ل جها
.القدس أبي حصن

 القدس أبي وقعة حديث ذكر 

بهذا حدث من : سإألتتعالى الله رحمه الواقدي قال
 .القدس أبي حصن عن الحديث

مرج له يقال مرج وطرابلس عرقا بين : ماقال
صومعة وفيه صوامع وفيه داير بإزائه وكان السلسلة

السالفة الكتب قرأ وقد النصرانية بدين عالم راهب
الروم تقصده وكانت المتقدمة الماضية المم وأخبار

مائة عن ينوف ما العمر من وله علمه من وتقتبس
صيام آخر عيد دايره عند يقوم سإنة كل في وكان سإنة

والنصارى الروم فتجتمع الشعانين عيد وهو الروم
مصر قبط ومن والسواحل النواحي جميع من وغيرهم

فيعلمهم له ذروة من عليهم فيطلع به ويحدقون
العيد ذلك في يقوم وكان النجيل بوصايا ويوصيهم

له يحمل وكان السنة إلى السنة من عظيم سإوق
أيام ثلثة ويشترون ويبيعون والفضة والذهب المتعة

حتى يعرفونه ول بذلك يعلمون المسلمون كان وما
اصطفاه وقد المعاهدين من نصراني رجل عليه دالهم
أرادا المسلمين أمر عبيدة أبو ولي فلما وأهله وأمنه

عنه الله رضي عبيدة أبي إلى يتقرب أن المعاهد ذلك
فأقبل يديه على والسوق الدير فتح يكون أن فعسى

من بلد وأي يصنع فيما الفكر أطال قد عبيدة وأبو إليه
المقدس بيت إلى : أسإيريقول فمرة يقصد الروم بلدا

بها الروم مملكة وكرسإي بلدهم أشرف فإنها بالجيش
وأقصد أنطاكية إلى : أسإيريقول ووقتا داينهم قيام

جمع وقد أمره في يفكر هو وبينما منه وأفرغ هرقل
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نصارى من وكان المعاهد ذلك أقبل إذ المسلمين
 .الشام

وأمنتني إلي أحسنت قد إنك المير : أيهافقال
وغنيمة ببشارة أتيتك وقد ولدي ومالي أهلي ووهبتني

الله أظفرهم فإن إليهم الله سإاقها المسلمون تغنمها
 .بعده فقر ول غنى اسإتغنوا بها

 .تكون وأين الغنيمة هذه ما : أخبرناعبيدة أبو فقال

 .ناصًحا إل علمتك فما

وهو الساحل داير على بإزائك إنها المير : أيهافقال
تعظمه راهب فيه داير وبإزائه القدس بأبي يعرف حصن

وله علمه من ويقتبسون بدعائه ويتبركون النصرانية
النواحي كل من إليه يجتمعون عيد سإنة كل في

سإوق عنده ويقوم والدايرة والضياع والمصار والقرى
والذهب الديباج من ثيابهم فاخر فيه يظهرون عظيم

قرب وقد سإبعة أو أيام ثلثة عنده يقيمون والفضة
وتقتلون فيه ما جميع فتأخذون السوق قيام وقت

يفرح غنيمة وهذه والذراري النساء وتسبون الرجال
 .عدوكم لها ويوهن المسلمون بها

المعاهد قاله ما عبيدة أبو سإمع : فلماالواقدي قال
 .للمسلمين غنيمة المعاهد قاله ما يكون أن رجاء فرح

 .الدير هذا وبين بيننا : كمللمعاهد فقال

 .السائر للمجد فراسإخ : عشرةقال

 .السوق قيام إلى بقي : وكمعبيدة أبو قال

حامية لهم يكون : فهلعبيدة أبو قال قلئل : أيامقال
 .عنهم ويصد أمرهم يلي

لنه الملك بلدا في ذكرت ما نعرف : لسناالمعاهد قال
فلما قلوبهم في هرقل لهيبة بعًضا بعضنا يصيب ل

مدائن من شيء منه بالقرب : هلقال عبيدة أبو سإمع
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تسمى مدينة السوق من بالقرب : نعمقال الشام
كل من المراكب تقدم إليها الشام مينا وهي طرابلس

أقطعه وقد التجبر كثير عظيم بطريق وفيها مكان
كنت وما السوق يحضر وهو تجبره من إياها الملك
الن يكون أن إل الروم من حامية السوق لهذا أن أعهد

أدانى والسوق الدير إلى سإار ولو منكم لخوفهم
 .تعالى الله شاء إن الفتح لهم لرجوت للمسلمين

تعالى لله نفسه يهب أيكم الناس : أيهاعبيدة أبو فقال
الناس فسكت للمسلمين فتحا أبعثه جيش مع وينطلق

ًدا يريد وإنما ثانية عبيدة أبو فناداى أحد يتكلم ولم خال
فقام عزله لجل ذلك في يواجهه أن واسإتحى بقوله

واخضر عارضيه شعر نبت شاب غلم الناس وسإط من
الله رضي جعفر بن الله عبد الشاب ذلك وكان شاربه

أبوه وكان الخثعمية عميس بنت أسإماء أمه وكانت عنه
وخلف تبوك غزوة في مات قد عنه الله رضي جعفر
رضي الصديق بكر أبو فتزوجها صغيًرا الله عبد ولده
ما أماه : يالمه يقول كان وترعرع كبر فلما عنه الله

: لئنيقول وكان الروم قتله ولدي : يافتقول أبي فعل
رضي عمر وتولى بكر أبو مات فلما بثأره لخذن عشت

مع عمر بعثه بعث في الشام إلى الله عبد جاء عنه الله
من مشابهة فيه وكان الجهني أنيس بن الله عبد

وخلقه خلقه في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
رضي عبيدة أبو قال فلما السإخياء الصحاب أحد وهو
عبد وثب الدير هذا إلى ينطلق من الناس : أيهاعنه الله
 .عنه الله رضي الطيار جعفر بن الله

المة أمين يا البعث هذا مع يسير من أول : أنافقال
المسلمين من رجاًل له يندب وجعل عبيدة أبو ففرح

عم ابن يا المير : أنتله وقال الموحدين وفرسإان
سإودااء راية له وعقد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

منهم فارس خمسمائة الخيل على وكان إليه وسإلمها
عبد مع سإيره من جملة من وكان بدر أهل من رجال

بن وعامر أوفى أبي بن الله وعبد الغفاري ذر أبو الله
بن وعقبة ثعلبة بن الله وعبد أنيس بن الله وعبد ربيعة

سإعد بن وسإهل السإقع بن وواثلة السلمي الله عبد
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هؤلء ومثل يزيد بن والسائب بشر بن الله وعبد
 .أجمعين عنهم الله رضي الساداات

تحت فارس الخمسمائة اجتمعت أن : ولماالواقدي قال
الوقائع شهد من إل منهم وما جعفر بن الله عبد راية

الفرار إلى يركنون ول الدابار يولون ل المعامع وخاض
 .المسير على عولوا

رسإول عم ابن : ياجعفر بن الله لعبد عبيدة أبو وقال
في إل القوم على تقدم ل وسإلم عليه الله صلى الله
 .وسإاروا وداعهم إنه ثم السوق قيام أول

بن الله عبد مع السرية هذه في : وكانالواقدي قال
الشام أرض من خروجهم وكان السإقع بن واثلة جعفر
من النصف ليلة في القدس أبي داير إلى دامشق وهي

 .النور زائد القمر وكان شعبان

 .جعفر بن الله عبد جانب إلى وأنا وقال

الليلة هذه قمر أحسن ما السإقع ابن : يالي فقال
عليه الله صلى الله رسإول عم ابن : يافقلت وأنوره
مباركة ليلة وهي شعبان من النصف ليلة هذه وسإلم

فيها وتغفر والجال الرزاق تكتب هذه وفي عظيمة
 .أقومها أن أردات وكنت والسيئات الذنوب

والله قيامها من خير الله سإبل في سإيرنا : إنفقلت
 .العطاء جزيل

سإائرون نحن فبينما ليلتنا سإرنا إننا ثم : صدقتفقال
أسإودا برنس وعليه راهب صومعة على أشرفنا إذ

ًدا فتفقدنا وجوهنا في وينظر يتأملنا فجعل بعد واح
:قال ثم الله عبد وجه في النظر يطيل جعل ثم واحد
 .نبيكم ابن الفتى أهذا

يلحق فهل عينيه بين يلوح النبوة نور : إنقال : لفقلنا
 .به
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 .عمه ابن : هوفقلنا

 .الشجرة من والورقة الورقة من : هوالراهب فقال

الله رسإول تعرف وهل الراهب : أيهاالله عبد فقال
واسإمه أعرفه ل : وكيففقال وسإلم عليه الله صلى

صاحب وإنه والزبور والنجيل التوراة في وصفته
 .المشهر والسيف الحمر الجمل

 .وتصدقه به تؤمن ل : فلمالله عبد فقال

هذه صاحب يشاء : حتىوقال السماء إلى يده فرفع
إذ أيدينا بين والدليل وسإرنا كلمه فأعجبنا الخضراء

فيه نكمن أن أمرنا والماء الشجر كثير وادا إلى بنا أتى
.الخبر لكم أجس ذاهب : إنيجعفر بن الله لعبد قال ثم

 .بالخبر إلينا وعد مسيرك في : أسإرعالله عبد له فقال

يحرس جعفر بن الله عبد وأقام مسرًعا فانطلق قال
 .الصباح إلى بنفسه المسلمين

ننتظر وجلسنا الصبح صلة صلينا أصبحنا : فلماقال
فقلق علينا خبره وأبطأ يأت فلم الرسإول رجوع

المكيدة من وخافوا لحتباسإه عليه المسلمون
فما الظنون بالدليل وسإاءت الشيطان لهم ووسإوس

ذر أبا إل شًرا بالمعاهد ظن من إل المسلمين من
خيًرا بصاحبكم : ظنواقال فإنه عنه الله رضي الغفاري

ًدا منه تخافوا ول ًنا له إن مكًرا ول كي  .تعلمونه شأ

 .أقبل قد بصاحبهم وإذا ذلك بعد الناس فسكت قال

أنه وظننا به فرحنا رأيناه : فلماالسإقع بن واثلة قال
وسإط وقف حتى فأقبل العدو إلى بالنهوض يأمر

 .المسلمين

ل أني مريم ابن المسيح وحق محمد أصحاب : ياوقال
وقد الغنيمة لكم رجوت وإني به أحدثكم فيما أكذبكم

 .ماء وبينها بينكم حال
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بيننا حيل : وكيفعنه الله رضي الله عبد له فقال
أني وذلك عجاج بحر وبينها بينكم : حالقال وبينها

والشراء البيع فيه قام وقد السوق على أشرفت
بالدير أكثرهم داار وقد النصرانية عين أهل فيه فاجتمع

والرهبان القسس إليه واجتمع القدس أبي داير
حتى أرجع لم ذلك إلى نظرت فلما والبطارقة والملوك
على زياداة الخلق له تجمعت الني السبب ما اختبرت

وإذا بالقوم واختلطت مضيت أني وذلك سإنة كل
ًكا ابنته زوج قد طرابلس بصاحب الروم ملوك من مل

راهبهم من لها ليأخذوا الدير إلى بالجارية أتوا وقد
ًنا في المتنصرة الروم فرسإان بها داار وقد قربا

يعلمون لنهم منكم خوًفا ذلك كل عدداهموعديدهم
لكم أرى وما المسلمين معاشر : ياالشام بأرض أنكم

ًبا غفير وجم كثير خلق لنهم القوم إلى تصلوا أن صوا
 .غزير وجمع

يكون كم : فيعنه الله رضي جعفر بن الله عبد فقال
من أكثر ففيه السوق : أمافقال حزرتهم وكم القوم

والنصارى والرمن الروم عوام من ألًفا عشرين
السوادا وأهل والشام مصر من واليهودا والقبط

فخمسة للحرب المستعدون وأما والمتنصرة والبطارقة
الصائح وقع وإن طاقة بالقوة لكم فما فارس آلف
متصلة بلداهم فإن أمثالهم إليهم انضاف بلداهم في
 .بعيد منكم والعرب يسير فعمدكم أنتم وأما بهم

جعفر بن الله عبد على ذلك : فصعبالواقدي قال
 .بالرجوع وهموا أيديهم في وسإقط المسلمين وعلى

الذي ما المسلمين : معاشرجعفر بن الله عبد فقال
بأيدينا نلقي ل أن : نرىفقالوا المر هذا في تقولون

إلى ونرجع العزيز كتابه في ربنا أمر كما التهلكة إلى
 .أجرنا يضيع ل والله عنه الله رضي عبيدة أبي المير

إن فأخاف أنا : أماقال قولهم الله عبد سإمع فلما قال
أو أرجع وما الفارين من الله يكتبني أن ذلك فعلت
وقع فقد سإاعدني فمن تعالى الله عند عفًرا أبدي
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سإمعوا فلما عليه عتب فل رجع ومن الله على أجره
مهجته وبذل أميرهم جعفر بن الله عبد من ذلك

تريد ما : افعلوقالوا بأجمعهم وأجابوه منه اسإتحيوا
إلى عمد ثم بإجابتهم ففرح قدر من حذر ينفع فما

وشد بيضة رأسإه على ووضع عليه فأفرغه دارعه
متن على واسإتوى أبيه بسيف وتقلد بمنطقة وسإطه
فلبسوا الهبة بأخذ الناس وأمر بيده الراية وأخذ جواداه

وقالوا خيولهم وركبوا بسلحهم واشتملوا داروعهم
رسإول أصحاب من فستعاين القوم نحو بنا : سإرللدليل

ًبا وسإلم عليه الله صلى الله  .عج

وجهه اصفر قد الدليل : فرأيتالسإقع بن واثلة قال
من علي وما برأيكم أنتم : سإيرواوقالوا لونه وتغير

بن الله عبد فرأيت الغفاري ذر أبو قال وخرج أمركم
القوم على يدله يديه بين سإار حتى به يتلطف جعفر
قربتم قد فإنكم عليكم : أمسكواوقال وقف ثم سإاعة

وقت إلى كامنين مواضعكم في فكونوا القوم من
 .القوم على أغيروا ثم السحر

ونحن أمرنا حيث ليلتنا : فبتناالسإقع بن واثلة قال
أصبح فلما العداء على تعالى الله من النصر نطلب
فلما الصبح صلة جعفر بن الله عبد بهم صلى النهار
فقال الغارة في ترون : ماقال صلتهم من فرغوا
تصنعونه أمر على : أدالكمربيعة بن عميرة بن عامر
 .: قلقالوا

وإظهار وشرائهم بيعهم في القوم : اتركواقال
من وغزة غفلة حين على عليهم اكبسوا ثم أمتعتهم

قيام وقت إلى وصبروا رأيه الناس فصوب أمرهم
وأوتروا أغماداها من السيوف أظهروا ثم السوق
أمامهم جعفر بن الله وعبد لماتهم وشرعوا القسي
إلى الله عبد عمد الشمس طلعت فلما بيده والراية

مائة كرداوس كل كرادايس خمسة فجعلهم المسلمين
ًبا مائة كل على وجعل فارس مائة كل : تأخذوقال نقي
ول بنهب تشغلوا ول سإوقهم أقطار من قطًرا منكم
والعواتق المفارق في السيوف ضعوا ولكن غارة
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القوم على وطلع بالراية جعفر بن الله عبد وتقدم
لكثرتهم كالنمل الرض في متفرقين الروم إلى فنظر

قد والراهب كثير خلق الراهب بدير منهم أحدق وقد
ويوصيهم الناس يعظ وهو الدير من رأسإه أخرج

بأبصارهم شخوص إليه وهم ملتهم معالم ويعلمهم
وأبناؤهم والبطارقة الدير في عنده البطريق وابنة

داروع فوقهم ومن بالذهب المثقل الديباج عليهم
أيديهم بين صيحة ينظرون وهم وبيض تلمع وجواشن

الدير إلى الله عبد ونظر خلفهم من يطرقهم طارًقا أو
صومعته حول وما الراهب وإلى به أحدق ما وإلى
 .الحملة قبل فيهم وصاح أمرهم من ذلك فهاله

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب : ياوقال
وسإرور غنيمة كانت فإن فيكم الله بارك احملوا
الراهب صومعة تحت الجتماع ويكون والسلمة فالفتح

حوض عند وتلتقي الجنة وعدنا فهو ذلك غير كان وإن
 .الصحابة مع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

وجعل فيهم فغاص العظيم الجم الله عبد وطلب قال
من المسلمون ويحمل يرمحه ويطعن بسيفه يضرب
بالتهليل مرتفعة المسلمين أصوات الروم وسإمع ورائه

أداركتهم قد المسلمين جيوش أن فتيقنوا والتكبير
فأما أمرهم من يقظة وعلى منتظرين لذلك وكانوا

عن والمنع أسإلحتهم إلى تباداروا فإنهم السوقة
الغمدة من السيوف وأخرجوا وأموالهم أنفسهم

الضاري السإد عطفة المسلمين قتال على وانعطفوا
راية المسلمين في يكن ولم الراية صاحب وطلبوا
وقامت ومكان جانب كل من بالراية فأحدقوا غيرها
الروم وأحدق وانعقد الغبار وثار سإاق على الحرب

بيضاء كشامة إل فيهم المسلمون كان فما بالمسلمين
صلى الله رسإول أصحاب كان وما أسإودا بعير جلد في
بالتهليل إل بعًضا بعضهم يعرف وسإلم عليه الله

أبو وقال غيره عن بنفسه مشتغل واحد وكل والتكبير
من وكان قيس أبي بن العزيز عبد بن إبراهيم سإبرة

وصاحب السإلم في بإيمانهم والمتقدمين السابقين
جعفر مع الحبشة قتال : شهدتقال جميًعا الهجرتين
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مع المشاهد وشهدت عنه الله رضي طالب أبي بن
أحد وفي بدر في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

رسإول قبض فلما مثلها أشهد ل إني وقلت حنين وفي
أن أسإتطع ولم عليه حزنت وسإلم عليه الله صلى الله

بها فأقصت مكة فقدمت فقده بعد بالمدينة أقيم
فخرجت الجهادا عن التخلف من منامي في فعوتبت

خلف خالد وسإرية والشام أجناداين وشهدت الشام إلى
وكنت جعفر بن الله عبد سإرية وشهدت وهربيس توما
شهدت ما وقعتها فأنستني القدس أبي داير على معه

عليه الله صلى الله رسإول يدي بين الوقائع من قبلها
عليهم حملنا حين الروم إلى نظرت أني وذلك وسإلم

لهم وليس غيرهم ثم ما وقلنا وعمدهم كثرتهم في
 .عظيم كمين

يبين وما الدروع وعليهم هائلة أجساداهم فرأينا قال
عندما وزمجرة طقطقة لهم الحدق حماليق إل منهم

في غابوا قد المسلمين إلى نظرت حتى يحملون
يجهرون تارة الصوات إل منهم أسإمع ول أوسإاطهم

 .هلكوا أقول وتارة بها

الله رضي جعفر بن الله عبد بيد الراية إلى أنظر ثم
على ويكر بالراية يقاتل الله وعبد بذلك مرفوعة عنه

 .ينثني ول المشركين

. 

. 

طال كلما بيننا الحرب تزل ولم سإنه صغر على ويجاهد
وصار نارها والتهب قتامها وعل ضرامها اشتد مكثها

الدائرة كالحلقة حوله وهم القوم وسإط في الله عبد
ًنا حمل كلما فجعل به يحدقون والروم ًنا حملت يمي يمي

الحرب في نزل ولم شماًل حملت شماًل حمل وإن
 .المناكب وخدرت السواعد منا كلت حتى والقتال

عبد سإيف وتثلم الصبر وهالنا علينا المر : وعظمقال
فالتجأ تحته من فرسإه تقع وكادات يده في الله

159

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

فنظر إليه أصحابه فاجتمع موضع في بأصحابه
مكلوم إل منهم وما فقصدوها رايته إلى المسلمون

نفسه في به نزل وما ذرعه لذلك فضاق المشركين من
أمره تعالى الله إلى فألجأ بالمسلمين نزل ما مثل

السماء إلى يده ورفع شأنه السماء صاحب إلى وفوض
ببعض بعضهم وأبلى خلقه خلق من : ياداعائه في وقال
صلى النبي محمد بجاه أسإألك لهم محنة ذلك وجعل

فرًجا أمرنا من لنا جعلت ما إل وسإلم عليه الله
صلى الله رسإول وأصحاب القتال إلى عادا ثم ومخرًجا

أبي دار فلله رايته تحت معه يقاتلون وسإلم عليه الله
رسإول عم ابن نصر فإنه عنه الله رضي الغفاري ذر

 .يديه بين وجاهد وسإلم عليه الله صلى الله

يضرب سإنه كبر مع رأيته : فلقدسإاعدة بن عمرو قال
ًبا بسيفه ًدا ضر قومه إلى وينتمي الروم في شدي
والمسلمون ذر أبو : أناويقول اسإمه حملته عند ويذكر

أن وظنوا الحناجر القلوب بلغت أن إلى كفعله يفعلون
 .قبورهم الموضع ذلك في

بن الله عبد : حدثنيتعالى الله رحمه الواقدي قال
 .الجهني أنيس

فلما الله عبد أولداه من وأحب جعفًرا أحب : كنتقال
أبيه مقام قائًما وكان عنه الله رضي بكر أبو قبض

أن فكرهت حزينة عميس بنت أسإماء أمه إلى نظرت
الله رضي بكر أبا أن وأيًضا الحزن ذلك في إليها أنظر
ًبا الله عبد يحب كان عنه ًدا ح بن الله عبد فاسإتأذن شدي

في عنه تعالى الله رضي الخطاب بن عمر جعفر
الجهني أنيس ابن : يالي وقال الشام إلى المسير
أكون فارسًإا عشرون ومعنا بالشام ألحق أن أشتهي
ًدا ًيا عمه فوداع : نعمفقلت أفتصحبني مجاه رضي عل

الشام يريد وسإار عنه الله رضي عمر ووداع عنه الله
 .تبوك أتينا حتى فارسًإا عشرون ومعنا

: نعمفقلت أبي قبو موضع أتدري أنيس ابن : يافقال
 .الموضع أرى أن : أشتهيفقال
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مصرع موضع فأريته الموضع أتينا حتى زلنا فما قال
تعالى الله رحمه جعفر أبيه وقبر الوقعة وموضع أبيه

وبكى معه ونزلنا نزل إليه نظر فلما حجارة وعليه
فلما الثاني اليوم صبيحة إلى عنده فأقمنا وترحم
الزعفران مثل ووجهه يبكي الله عبد رأيت رحلنا

 .ذلك عن فسألته

حلتان وعليه النوم في البارحة أبي : رأيتفقال
أخضر مسلول سإيف وبيده جناحان وله وتاج خضراوتان

وصلت فما أعداءك به قاتل بني : ياوقال إلي فسلمه
حتى بالسيف أقاتل وكأني بالجهادا إل ترى ما إلى
 .تثلم

أبي عسكر أتينا حتى وسإرنا أنيس بن الله عبد قال
السرية تلك أمير فبعثه بدمشق عنه الله رضي عبيدة

 .القدس أبي داير إلى

الروم وبين بينه رأيت : فلماأنيس بن الله عبد قال
ورجعت كالبرق فسرت الله عبد يذهب أن يوشك قلت
أبشارة :قال رآني فلما عنه الله رضي عبيدة أبي إلى

نصرة إلى المسلمين : أنفذفقلت ل أم أنيس ابن يا
أبو فقال بالقصة حدثته ثم معه ومن جعفر بن الله عبد

أيصاب راجعون إليه وإنا لله : إناعنه الله رضي عبيدة
عبيدة أبا يا رايتك تحت معه ومن جعفر بن الله عبد

 .إمارتك أول وهي

الله رضي الوليد بن خالد إلى التفت : ثمالواقدي قال
 .عنه

 .بالله سإألتك سإليمان أبا : ياله فقال

 .لها المعد فأنت جعفر لمن الله عبد الحق

أن إل أنتظر كنت وما الله شاء إن لها : إناخالف فقال
منك : اسإتحييتعنه الله رضي عبيدة أبو فقال تأمرني

صغير طفل علي أمر لو : واللهفقال سإليمان أبا يا
ًنا مني أقدم وأنت أخالفك فكيف له لطيعن إيما
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وسإارعت السابقين مع بإسإلمك سإبقت إسإلًما وأسإبق
بالمين الله رسإول وسإماك المسارعين مع بإيمانك
قد أني أشهدك والن دارجتك أنال أو ألحقك فكيف
ًبا نفسي جعلت أخالفك ل تعالى الله سإبيل في حسي

ًدا ًدا بعدها إمارة وليت ول أب  .أب

أبو فقال قوله المسلمون : فاسإتحسنالواقدي قال
إخوانك الحق سإليمان أبا : ياعنه الله رضي عبيدة
 .الله رحمك

إلى وسإار السإد كأنه عنه الله رضي خالد : فوثبقال
منه سإلبه الذي الكذاب مسيلمة دارع عليه فأفرغ رحله
قلنسوة وأردافها رأسإه على بيضة وألقى اليمامة يوم

وناداى السيل كأنه سإرجه في وانصب بحسامه وتقلد
فأجابوه السيوف جزب إلى هلموا الزحف بجيش

الرحمن طاعة إلى وباداروا العقبان كأنهم مسرعين
به وداار ركابه على وهزها بيده الراية خالد وأخذ

بعضهم المسلمون ووداع جانب كل من الزحف عساكر
يدلهم أنيس بن الله وعبد خالد وسإار وسإاروا بعًضا
 .الطريق على

أصحاب من يومئذ : كنتالطائي عميرة بن رافع قال
ًدا يزل ولم عنه الله رضي الوليد بن خالد السير في مج
غروب عند كان فلما البعيد لنا يطوي وجل عز والله

المنتشر كالجرادا والروم القوم على أشرفنا الشمس
 .كثرتهم في المسلمون غرق قد

عم ابن أطلب جانب أي في أنيس ابن : ياخالد فقال
واعد إنه له فقلت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
 .الجنة موعدهم أو الراهب داير عند يلتقوا أن أصحابه

الراية فشاهد الدير نحو خالد : فنظرالواقدي قال
من وما جعفر بن الله عبد بيد وهي السإلمية
الحياة من أيسوا وقد بجرح أصيب من إل المسلمين

تناوشهم والروم السرمدية الحياة في وطمعوا الفانية
جعفر بن الله وعبد والضرب الطعن وتكثر بالحرب
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لقتال واصبروا والمشركين : داونكملصحابه يقول
الراحمين أرحم عليكم تجلى قد أنه واعلموا المارقين

فئة     غلبت     قليلة     فئة     من     كم  {: تعالى قوله الية قرأ ثم
].249:  [البقرة}    الصابرين     مع     والله     الله     بإذن     كثيرة
وتجلدهم صبرهم إلى عنه الله رضي خالد نظر فلما
عليهم حمل أن داون الصبر يطق لم أعدائهم قتال على
فأرووا القباح القوم : داونكملصحابه وقال رايته وهز
على حي أهل يا بالنجاح وابشروا السلح دامائهم من

 .الفلح

 .تعالى الله رحمه الواقدي قال

يكونون ما أشد في جعفر بن الله عبد أصحاب فبينما
الموحدين وكتائب المسلمين خيل عليهم خرجت إذ فيه

الكاسإرة العقبان كأنهم الرجال وعليها الطيور كأنهم
ارتفع وقد الحديد في غائصون وهم الضارية والليوث

الله عبد نظر فلما العجيج وبخيلهم الضجيج لهم
فأيقنوا العداء نجدة أنها ظنوا ذلك إلى وأصحابه
رأوها التي الخيل إلى ينظرون وجعلوا والفناء بالهلك

ًنا أن وظنوا وجزعوا ففزعوا إليهم قاصدة هي وإذا كمي
وقل المر عليهم فعظم لقتالهم خرج قد الروم من

الدمار بالمشركين لحق وقد البهر وأخذهم الصبر منهم
من والرؤوس تلمع والسيوف النار مثل حرب وأتاهم
أيدي في وهم قتلى امتلت قد والرض تقطع الرجال

والسيف القتال أشد في والقوم كالسإرى المشركين
:هاتف بهم وهتف منادا فيهم ناداى إذ الرجال في يعمل
النصر جاءكم القرآن حملة يا الخائف ونصر المن خذل
بلغت وقد الصلبان عبدة على ونصرتم الرحمن من

بفارس وإذا البواتر المرهفات وعملت الحناجر القلوب
ويده الهادار الليث أو الزائر السإد كأنه المقدمة على

بأعلى الفارس فناداى القمر كإشراف بالنوار تشرق
المشيد بالنصر القرآن حمله معاشر يا : أبشرواصوته

وسإمعوا الراية المسلمون نظر فلما الوليد بن خالد أنا
لجة في كانوا كأنهم عنه الله رضي خالد صوت

أصواتهم وكانت والتكبير بالتهليل فأجابوه وأخرجهم
بن خالد حمل ثم العواصف والرياح القواصف كالرعودا
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يفارقه ل الذي الزحف بجيش عنه الله رضي الوليد
 .الروم في السيف ووضع

حملة إل حملته شبهت : فماسإراقة بن عامر قال
ًنا ففرقهم الغنم في السإد  .وشماًل يمي

يمانع شديد الروم من علج وكل المسلمون : فثبتقال
بن الله عبد إلى يصل أن يطلب وخالد نفسه عن

 .جعفر

ولم عليها المقبلة الخيل إلى المسلمون نظر ولما
رضي الوليد بن خالد صوت سإمعوا حتى هي ما يعلموا

فقد العداء داونكم الناس أيها : يافقال عنه الله
وحملت حمل ثم السماء رب من النصر جاءكم

 .معه المسلمون

وأيقنا أنفسنا من آيسنا كنا : لقدالسإقع بن واثلة قال
فحملنا وجل عز الله من المعونة أتتنا حتى بالهلك
 .إخواننا بحملة

بن خالد إلى نظرت حتى الظلم اختلط : فماقال
يسوق وهو بيده والراية عنه الله رضي الوليد

المراعي إلى الغنم سإوق يديه بين المشركين
الغفاري ذر أبي دار فلله ويأسإرون يقتلون والمسلمون

لقد الفراري نجية بن والمسيب الزور بن وضرار
كل من الروم وقتلوا المضارب وهزوا المواكب قرنوا
عنه الله رضي جعفر بن الله بعبد ضرار والتقى جانب
:فقال البل كأكبادا دارعه أكمام على والدم إليه فنظر
الله صلى الله وسإول عم ابن يا لك تعالى لله شكًرا
وشفيت أبيك بثأر أخذت لقد إنك والله وسإلم عليه

: منعنه الله رضي جعفر بن الله عبد فقال غليلك
وضرار اعتكر قد الظلم وكان لي المخاطب الرجل

 .الله عبد يعرفه فلم الحدق إل منه يبين ل ملثم

الله صلى الله رسإول صاحب الزور بن ضرار : أنافقال
ًبافقال وسإلم عليه لنا عدل منا وبأخ بطلعتك : مرح
 .لنصرتنا وقام
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أقبل إذ ذلك على هم : فبينماأنيس بن الله عبد قال
 .الزحف وجيش عنه الله رضي الوليد بن خالد

:الله عبد قال ثم جزاءك وأحسن الله لك : شكرفقال
الدير عند والبطارقة الروم حامية أن اعلم ضرار يا

وقد الموال من معها وما طرابلس صاحب ابنة لجل
الزور ابن يا لك فهل الروم من فارس كل بها أحاط

 .معي تحمل أن

وإذا عينه فمد إليهم تنظر : أمافقال هم : وأينفقال
بالدير أحدقوا وقد طرابلس وبطريق الروم بحامية

تلمع والصلبان مشتعلة والنيران الجارية عن يمنعون
 .حديد من سإد وكأنهم النار كضوء

احمل أنت المرشد فنعم للخيرات الله : أرشدكفقال
جعفر بن الله عبد : فحملقال بحملك معك احمل حتى
واتبعتهما جهته من الزور بن ضرار وحمل جهته من

وهم المشركين وحماة الروم في وزعقوا الرجال
بطريقهم منعة أشدهم وكان أنفسهم عن يمانعون

السإد زئير ويزأر كالبعير يهدر وهو القوم أمام فبرز
فقصده الشجعان حملت ويحمل الكفر بكلمة يصيح
القران والتقت الضرب في وباطشه الزور بن ضرار
سإرجه في وتمكنه خلقته وعظم العلج إلى ضرار ونظر
حذره منه ضرار فأخذ احترازه وحسن ضربه وشدة

واحد وكل الطلب أشد وطلبه البطريق منه واحترز
مع الزور بن ضرار فانفردا صاحبه في طامع منهما

أحد ضرار مع وليس قرنه مع قرن وكل القوم صاحب
وطلبه بهم ليمكر أيديهم بين ضرار فانبسط المسلمين

ضرار نظر فلما بحملتهم وقصدوه وأصحابه البطريق
فاعترضه الخيل لمجال يصلح موضًعا قصد ذلك إلى

الرض فسقط الجوادا به فكبا الليل ظلمة من واحد
ًيا يجد فلم الفرس أخذ يروم سإقطته من ثار ثم هاو

بيده وجحفته وسإيفه مكانه فوقف سإبيًل ذلك إلى
ولم الكرام صبر لهم وصبر بسيفه يجاهدهم وجعل
الروم بطريق عليه فخفق لئم لمة الله في تأخذه
عليه العمودا ورمى لزمه فلما بعموداه يضربه وأقبل
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وضربه السإد وثبة إليه وثب ثم الضربة عن ضرار زاغ
على وقام تحته من البطريق فرس أزعجت ضربة
ضرار ضربة فوقعت الثانية وضربه بيديه وشك رجليه

العلج ووقع الرض إلى الجوادا فانتكس جواداه عين في
سإرجه في مزردا لنه يقوم أن يقدر ولم ظهره على

حبل على وضربه إليه غلمانه وصول قبل ضرار فعالجه
ًئا يعمل ولم سإيفه فنبا عاتقه وقد العلج فناهضه شي
فرماه العظيم كالجبل وكان عليه وقبض بالهلك أيقن
مع وكان نحره على واسإتوى صدره وملك تحته ضرار
عن فاسإتلها تفارقه ل اليمن صنعة من سإكين ضرار

عدو فسقط سإرته إلى الله عدو صدر وضرب غمدها
 .القرار وبئس النار إلى بروحه الله وعجل قتيًل الله

سإرجه في واسإتوى الله عدو جوادا وملك ضرار وثب ثم
والفصوص والفضة الذهب من كثيًرا الجوادا على وكان
ًنا تساوي التي الجوادا ظهر على صار فلما كثيًرا ثم
ًنا ففرقهم المشركين على وكبر حمل وشماًل يمي
بن الله عبد ملك القوم أمام انبسط لما ضرار وكان
وأحدقوا المسلمين من معه ومن فيه ومن الدير جعفر

ًئا منه يأخذوا ولم به عنه الله رضي خالد رجع حتى شي
ًدا أن وذلك الروم اتباع من عظيم نهر إلى اتبعهم خال
يعرفون والروم الشام طرابلس وبين بينهم كان

الله رسإول أصحاب إلى ورجع خالد فوقف مخاوضه
وقتلوا الدير ملكوا قد فوجدهم وسإلم عليه الله صلى
في كان وما الغنائم جمع في الناس وانتشرت العلج

والثياب والقماش والفراش المتاع من السوق
نجمعه : فجعلناالسإقع بن واثلة قال وغيره والطعام

آنية من الدير في كان ما وأخرجوا الخيرات من ونأكل
ابنة وأخرجوا والمراتب والستور والفضة الذهب

والمال وحلل حلي لهن جارية أربعون ومعها البطريق
رسإول أصحاب فانقلب والحمير والبغال البراذين على
.الجسيمة والموال بالغنيمة وسإلم عليه الله صلى الله

 لثلث السرية تلك : فنسبتالواقدي قال 

166

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=236&CID=12#TOP%23TOP


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

مدركها أنيس بن الله وعبد صاحبها جعفر بن الله : عبد
مشقة فيها خالد ولقي منجدها الوليد بن وخالد

فصاح الدير إلى خالد أقبل سإاروا فلما مؤلمة وجراًحا
وهدداه أخرى مرة به فهتف يكلمه فلم راهب يا بصاحبه
ليطالبنك المسيح وحق تشاء : ماوقال عليه فاطلع
 .قتلت من بدماء الخضراء هذه صاحب

نقاتلكم أن أمرنا وقد يطالبنا : كيفخالد فقال
رسإول لول ووالله الثواب ذلك على ووعدنا ونجاهدكم

ل لكم نتعرض أن نهانا وسإلم عليه الله صلى الله
فسكت قتلة أشر قتلتك كنت بل صومعتك في تركتك

والمسلمون خالد وانقلب يجبه ولم عنه الراهب
 .دامشق إلى بالغنائم

على وسإلم لهم فشكر فيها عنه الله رضي عبيدة وأبو
ورجع عنهم الله رضي جعفر بن الله عبد وعلى خالد
فدفع الناس على وقسمها الغنيمة فخمس مكانه إلى

من عليه وما وسإرجه البطريق فرس الزور بن لضرار
به فأتى والفصوص والجواهر والفضة الذهب حلي

فرأيتها قال عنه الله رضي خولة الست أخته إلى ضرار
المسلمين نساء على فتفرقها الجوهر فصوص تنزع
وعرض قال الكثير الثمن ليساوي منها الفص وإن

ابنة الجملة وفي عنه الله رضي عبيدة أبي على السبي
 .: أريدهاجعفر بن الله عبد فقال البطريق

ذلك في المؤمنين أمير اسإتأذن : حتىعبيدة أبو قال
فكتب جعفر بن الله عبد وبمسألة بها يعلمه إليه فكتب

عبد فأخذها له : هيعنه الله رضي الخطاب بن عمر
ًنا وأقامت الله قبل من وكانت الطبخ وعلمها عنده زما

يزيد أيام إلى عنده وأقامت والروم الفرس طبخ تعرف
عنده وكانت له فأهداها منه فاسإتهداها بها فأخبر
الدير سإوق غنيمة من : أصابنيربيعة بن عامر وقال
ثوب كل في وكان الروم صور فيها حرير دايباج أثواب
عليهما وعيسى مريم صورة وهي حسنة صورة منها

كثير بثمن فبيعت اليمن إلى الثياب فحملت السلم
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لي ابعث ابنأخي : ياعبيدة أبي مع وأنا عمي إلى وكتب
 .تنفق فإنها منها وأكثر الثياب هذه من

كتب غانًما المسلمين جيش رجع : فلماالواقدي قال
بن عمر إلى عنه الله رضي الجراح بن عبيدة أبو

ًبا عنه الله رضي الخطاب على الله فتح بما يخبره كتا
وبمدح القدس أبي داير من المسلمون غنم وما يديه

ًدا وما فيه قال بما ويخبره عليه ويثني ويشكره خال
يستشيره خالد إلى يكتب أن كتابه في وسإأله به تحلم
إليه وكتب المقدس بيت إلى أو هرقل إلى المسير في

بن عاصم قال الخمر يشربون المسلمين بعض أن أيًضا
بالشام الروم قتال شهد ممن وكان العامري ذؤيب
في فأخذوا اليمن من الوافدين العرب دامشق وفتح

 .عبيدة أبو المير ذلك فأنكر ذلك واسإتطابوا الشرب

معاشر : ياعامر بن سإراقة أظنه العرب من رجل فقال
العقول تزيل فإنها الخمور شرب خلوا المسلمين

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وإن الثم وتكسب
 .إليه والمحمولة حاملها لعن حتى الخمر شارب لعن

بن حميد عن الزهري عن الليثي زيد بن أسإامة وحدثني
أبي مع : كنتقال الغفاري عوف بن الرحمن عبد

الله رضي الخطاب بن عمر إلى فكتب بالشام عبيدة
المسلمين : أنالكتاب وفي الشام بفتح يخبره عنه

فوجدت المدينة فقدمت الحد واسإتقلوا الخمر يشربون
الله صلى الله رسإول مسجد في عنه الله رضي عمر
عثمان وهم الصحابة في نفر وعنده جالًسا وسإلم عليه

الكتاب فدفعت يتحدثون عوف بن الرحمن وعبد وعلي
رسإول : إنقال ثم ذلك في يفكر جعل قرأه فلما إليه
عمر سإأل ثم شربها من جلد وسإلم عليه الله صلى الله
ًيا هذا في ترى : ماوقال ذلك في عنه الله رضي عل

هذي سإكر إذا السكران : إنعنه الله رضي علي فقال
الخمر شرب من أن عمر إليه فكتب افترى هذي وإذا

الشدة إل لهم يصلح ما ولعمري جلدة ثمانون فعليه
وجل عز ربهم يراقبوا حقهم كان ولقد والفقر
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عليه فأقم عادا فمن ويشكروه به ويؤمنوا ويعبدوه
 .الحد

عنه الله رضي عمر كتاب وردا : فلماالواقدي قال
حد نفسه في كان من المسلمين في ناداى وقرأه
ففعل وجل عز الله إلى وليتب نفسه من ذلك فليعط

وأعطى الخمر شرب كان ممن الناس من كثير ذلك
إني :عنه الله رضي عبيدة أبو قال ثم نفسه من الحد

لعل الروم قلب وقصد أنطاكيا إلى المسير على عزمت
 .أيدينا على فتًحا يفتح الله

نقاتل لك تبع فنحن شئت حيث : سإرالمسلمون فقال
سإائر فإني للرحيل : تأهبواوقال بقولهم فسر أعدائك

الله شاء إن منها توجهنا فتحناها فإذا حلب إلى بكم
إصلح في المسلمون فأسإرع أنطاكيا إلى تعالى

الله رضي عبيدة أبو فرغ فلما أهبتهم وأخذوا شأنهم
الله رضي الوليد بن خالد أمر شغله جميع من محنه
الصديق بكر أبو عقدها التي العقاب راية يأخذ أن عنه

بعسكر الجيش أمام يسير أن وأمره عنه الله رضي
الزور بن ضرار ومعه المقدمة على خالد فسار الزحف
الفزاري نجية بن والمسيب الطائي عميرة بن ورافع

صفوان دامشق على وترك بعًضا بعضهم يتبع والناس
أبو وسإار رجل خمسمائة عنده وترك السلمي عامر بن

 .ومضر اليمن من ناس ومعه بالمسلمين عبيدة

على عبيدة أبو : وسإارالواقدي قال حمص فتح ذكر
خالد بعث هناك إلى وصل فلما واللبوة البقاع طريق

سإليمان أبا : ياقال حمص إلى عنه الله رضي الوليد بن
وشن القوم ونازل وعونه تعالى الله بركة على انهض
إلى أسإير وأنا وقنسرين العواصم أرض على الغارة
وسإار وداعه ثم فتحها علينا يسهل أن الله فلعل بعلبك
أبو وتوجه حمص إلى معه بمن عنه الله رضي خالد

جوسإيه بطريق وردا إذ بعلبك إلى عنه الله رضي عبيدة
كاملة سإنة المسلمين وصالح والتحف الهدايا ومعه
لكم نخالف ول أيديكم بين فأنا بعلبك فتحتم : إنوقال
أربعة على عنه الله رضي عبيدة أبو فصالحهم قوًل
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ًبا وخمسين دارهم آلف الصلح انبرم فلما الديباج من ثو
من بعد فما بعلبك يطلب عنه الله رضي عبيدة أبو سإار

أسإامة هو فإذا نجيب راكب عليه أشرف وقد إل اللبوة
فأناخ أقبلت أين من أسإامة : يافقال الطائي زيد بن

وعلى عنه الله رضي عبيدة أبي على وسإلم نجيبه
ًبا إليه وسإلم المدينة من : أتيتوقال المسلمين من كتا

رضي عبيدة أبو ففضه عنه الله رضي الخطاب بن عمر
بسم الله رسإول محمد الله إل له : لفيه وإذا عنه الله
المؤمنين أمير عمر الله عبد من الرحيم الرحمن الله
إله ل الذي الله أحمد فإني عليك : سإلمالمة أمين إلى
ما وسإلم عليه الله صلى محمد نبيه على وأصلي هو إل

اللوح في كتب ومن وقدره الله لقضاء مردا فل بعد
اليهم بن جبلة أن وذلك له إيمان فل كافًرا المحفوظ
قومه وسإراة عمه ببني علينا قدم كان الغساني
وفرحت يدي على وأسإلموا إليهم وأحسنت فأنزلتهم

ولم بهم والمسلمين السإلم عضد الله شد إذ بذلك
الله حرسإها مكة إلى سإرنا وإنا الغيب في كمن ما أعلم

أسإبوًعا بالبيت جبلة فطاف الحج نطلب وعظمها تعالى
كتفه عن إزاره فسقط إزاره فزارة من رجل فوطئ
حرم في كشفتني ويلك : ياوقال الفزاري إلى التفت

بن جبلة فطم تعمدتك ما : واللهفقال تعالى الله
ثناياه وكسر أنفه بها هشم لطمة الفزاري اليهم
ًنا إلي الفزاري فأقبل الربع فأمرت جبلة على مستعي

في أخاك لطمت أن على حملك : ماله وقلت بإحضاره
فقال أنفه وهشمت الربع ثناياه وكسرت السإلم

هذا حرمة لول والله فحله برجله إزاري وطئ : إنهجبلة
أن فإما نفسك على أقررت : قدله فقلت لقتلته البيت
: أيقتصفقال القصاص منك له آخذ أن وإما عنك يعفو
 .السوقة من وهو ملك وأنا مني

بالعافية إل تفضله فما السإلم إياه شملك : قدقلت
ًدا إلى أتتركني :فقال  .مني وتقص غ

 .غد إلى : أتتركهمزاري فقلت

 .: نعمقال
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الشام إلى وتوجه عمه بني في ركب الليل كان فلما
به يظفرك تعالى الله أن وأرجو الطاغية كلب إلى

أهلها صالحك فإن عنها تنفذ ول حمص على فأنزل
أنطاكية إلى عيونك وابعث فقاتلهم أبوا وإن فصالحهم

الله ورحمة عليك والسلم متنصرة من حذر على وكن
 .المسلمين جميع وعلى

جهر سإره في الكتاب عبيدة أبو قرأ : فلماالواقدي قال
رضي خالد وكان حمص يطلب لوى ثم أخرى مرة به

يوم عليها فنزل الجيش بثلث إليها سإبقه عنه الله
النبوية الهجرة من عشرة أربع سإنة شوال من الجمعة

ًيا عليها وكان ًطا اسإمه هرقل قبل من بطريق وال لقي
الله رضي والمسلمين خالد نزول قبل مات قد وكان
كنيستهم في المشركون فاجتمع أجمعين عنهم

قد الملك صاحب أن : اعلمواكبيرهم وقال العظمى
نزلوا وقد العرب هؤلء من خبر الملك عند وليس مات
علينا ينزلون ل أنهم حسبنا ولقد ذلك ظننا وما علينا
قاتلتوهم أنتم وإن وبعلبك جوسإيه يفتحوا حتى

ًيا إليكم يسير أن الملك وكاتبتم العرب فإن وجيًشا وال
ًدا تمكن ل يصل ول إليكم يسير إن الملك جنودا من أح

: أيهافقالوا للحصار بكم يقوم طعام عندكم وليس لكم
ما على القوم : تصالحونقال ترى الذي فما السيد
حلب فتحتم إن أيديكم وبين لكم نحن وتقولون أراداوا

عنا القوم توجه فإذا الملك جيش وهزمتم وقنسرين
أرادا من ويولي عرمرم بجيش يمدنا أن الملك إلى بعثنا
ذلك وبعد والعمد الطعام من لنا ويستوثق علينا

بحسن دابرنا :وقالوا رأيه القوم فاسإتصوب نقاتلهم
رضي عبيدة أبي إلى البطريق فبعث وتدبيرك رأيك
بينهم الصلح ليعقد معظًما عندهم كان جاثليًقا عنه الله

عبيدة أبي إلى ووصل الجاثليق فخرج المسلمين وبين
به تحدث بما معه الصلح في وتكلم عنه الله رضي

وقنسرين حلب إلى المسلمين سإير أمر من البطريق
عنه الله رضي عبيدة أبو فأجابهم وأنطاكية والعواصم

عشرة على حمص أهل وهم القوم وصالح ذلك إلى
مع الصلح وعقد الديباج من ثوب ومائتي داينار آلف
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سإنة شوال وآخرها القعدة ذو أولها كاملة سإنة القوم
 .الهجرة من عشرة أربع

إلى حمص من السوقة وخرجت الصلح وانبرم قال
حمص أهل ورأى واشتروا فباعوا المسلمين عسكر

ربًحا منهم وربحوا وشرائهم بيعهم من العرب سإماحة
ًيا  .واف

قال عنه الله رضي الوليد بن خالد سإرية حديث ذكر
آلف أربعة إليه وضم بخالد داعا عبيدة أبا : إنالواقدي

وسإتس وكهلن ونبهان وطي وجذام لخم من فارس
الكتيبة بهذه الغارة شن سإليمان أبا : ياوقال وخولن
بها وشن حلب معرة من واقرب المعرة بها واقصد
وانفذ أثرك على وارجع العواصم بلدة على الغارة
قومهم من ناصر أو نجدة للقوم كان إن وانظر عيونك

 .ل أم

أخذتها أمام وتقدم الراية وأخذ ذلك إلى خالد فأجابه
بني كبش لنني زعيم بحملها وإنني العظيم والملك
الغشوم السإد مثل أسإير الكريم لحمد وصاحب مخزوم

خالد : وسإارالواقدي قال الروم قتال فارزقني رب يا
وداعا المقلوب النهر على ونزل شيزر إلى الوليد بن

خمسمائة إليه وضم اليشكري محارب بن بمصعب
.وقنسرين العواصم على الغارة يشن أن وأمره فارس

. 

. 

داير وإلى والمراه طاب كفر إلى الوليد بن خالد وسإار
ًنا تغير المسلمين خيل وجعلت سإمعان على وشماًل يمي
فرجعوا والسإارى الغنائم ويأخذون والرسإاتيق القرى

عبيدة أبي إلى بهم فسار بالسإارى الوليد بن خالد إلى
الغنائم من معه وما خالد إلى نظر فلما عنه الله رضي

ًدا فرًحا فرح والموال عظيم سإوادا خالد خلف وإذا شدي
على والصلة والتكبير بالتهليل أصواتهم ارتفعت قد

 .النذير البشير
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سإليمان أبا يا هؤلء : ماعنه الله رضي عبيدة أبو فقال
وقد اليشكري محارب بن مصعب : هذاخالد فقال

ومن قومه من فارس خمسمائة على راية له عقدت
وقد وقنسرين العواصم على بهم أغار وإنه اليمن أهل
أبو المير فالتفت والموال والسبي بالغنائم أتى

وبراذين والغنم البقر من عظيم سإرح إلى فنظر عبيدة
وبكاء عظيم داوي ولهم وصبيان ونساء رجال عليها
برجال وإذا عنه الله رضي عبيدة أبو فقصدهم شديد

ونهب عيالهم على يبكون وهم الحبال في مقرونين
 .دايارهم وخراب أموالهم

ما لهم : قللترجمانه عنه الله رضي عبيدة أبو فقال
وتطلبون السإلم داين في تدخلون ل ولم تبكون بالكم

 .وأموالكم أنفسكم على لتأمنوا والذمام المان

 .ذلك الترجمان لهم فقال

وكانت منكم بالبعد كنا نحن المير : أيهافقالوا
شعرنا فما إلينا تبلغون أنكم ظننا وما تأتينا أخباركم

وأولدانا أموالنا فنهبوا أصحابكم علينا أشرف حتى
 .ترى كما الحبال في وسإاقونا

 .علج أربعمائة من زهاء العلج : وكانتالواقدي قال

من وأطلقناكم عليكم مننا : إنالمير لهم فقال
تكونون فهل وأهاليكم أموالكم عليكم وردادانا أسإركم

: أوففقالوا والخراج إلينا الجزية وتؤداون طاعتنا في
ذلك فعند علينا شرطته ما جميع نفعل ونحن بذلك لنا

وقال المسلمين إلى عنه الله رضي عبيدة أبو أقبل
القتل من هؤلء أؤمن أن الرأي من رأيت : قدلهم
ًدا فيكونوا وعيالهم أموالهم عليهم وأردا لنا عبي

فما وجزيتهم خراجهم ونأخذ والبلدا الرض ويعمروا
بمشورتكم إل أمًرا أقطع بالذي كنت فما قائلون أنتم

صلًحا رأيت إن المير أيها ذلك في رأيك : الرأيفقالوا
 .للمسلمين

173

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

دانانير أربعة واحد كل على : ففرضالواقدي قال
فعند عنه الله رضي الخطاب بن عمر إلى كتب وبذلك

بلداهم على وأقرهم وأولداهم أموالهم عليهم ردا ذلك
فلما أوطانهم إلى بالرجوع وأمرهم أسإماءهم وكتب

منهم بالقرب كان من أخبروا خيامهم في اسإتقروا
الجميل من به عاملوهم وما العرب سإيرة بحسن
أولدانا ويستعبدون يقتلوننا أنهم ظننا : لقدوقالوا
الجزية أدااء على بلدانا في وأقرونا رحمونا قد والن

 .والخراج

أبي إلى فأقبلوا ذلك الروم : فسمعتالواقدي قال
الجزية وأدااء المان طلب في عنه الله رضي عبيدة

 .والخراج

أهل إلى الخبر : وبلغالواقدي قال قنسرين فتح ذكر
قصده من المان يعطي عبيدة أبا المير أن قنسرين

عنه الله رضي عبيدة أبي من المان يأخذوا أن فأحبوا
غير من رسإوًل ينفذوا وأن ذلك على رأيهم وأجمعوا

 .بطريقهم علم

بطريق والعواصم قنسرين على : وكانالواقدي قال
أهل وكان والبأس الشدة أهل من الملك بطارقة من

حلب وصاحب لوقا اسإمه وكان منه يخافون قنسرين
وكان سإطوته مثل وسإطوته عسكره مثل عسكره

ما الملك : أيهاله فقال إليه بهما داعا قد هرقل الملك
ًدا قتاًل نقاتل أن غير من ملكنا نترك كنا شدي

يبعث أن ووعدهما ذلك على هرقل الملك فشكرهما
وعد من ذلك منتظرين وكانا عرمرًما جيًشا إليهما
آلف عشرة منهما واحد كل مع وكان لهما الملك
 .واحد موضع في يجتمعان ل أنهما إل فارس

أهل عليه عزم قد ما قنسرين صاحب سإمع فلما قال
ًبا غضب عبيدة أبي مع الصلح من قنسرين ًدا غض شدي

وقال إليه قنسرين أهل فجمع بهم يمكر أن وعزم
هؤلء من أصنع أن تريدون ما الصفر بني : يالهم
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كما بلدانا يفتحون إلينا أقبلوا وقد بهم وكأنكم العرب
 .الشام بلدا أكثر فتحوا

وذمة وفاء أصحاب أنهم بلغنا قد السيد : أيهافقالوا
قاتلهم ومن والعدل بالصلح البلدا أكثر فتحوا وقد

تحت داخل ومن وأولداه أهله واسإتعبدوا قاتلوه
سإطوتهم من آمنا وكان بلده في أقروه طاعتهم
على آمنين ونكون القوم نصالح أن عندنا والرأي

 .وأموالنا أنفسهم

الذي والمر بالصواب أشرتم : لقدالبطريق لهم فقال
من على منصورون قوم العرب هؤلء لن يعاب ل

إلى كاملة سإنة معهم الصلح لكم أعقد أنا وها قاتلهم
وهم عليهم ونعطف هرقل الملك جيوش توافينا أن

 .آخرهم عن فنبيدهم آمنون

 .الصلح فيه ما : افعلفقالوا

على والبطريق قنسرين أهل : واتفقالواقدي قال
 .الغدر قلوبهم وفي المسلمين صلح

اسإمه أصحابه من برجل داعا البطريق لوقا وإن قال
فصيح النصرانية بدين عالًما قسيًسا وكان اصطخر
عرف وقد والرومية العربية يعرف الجنان قوي اللسان
 .والنصرانية اليهوداية الدينين

يصالحونا لهم وقل العرب إلى سإر أبانا : يالوقا فقال
 .والخداع بالحيلة القوم نبعد حتى كاملة سإنة

 .عنه الله رضي عبيدة أبي المير إلى الكتاب كتب ثم

بلدنا إن العرب معاشر يا بعد : أماكفره كلمة بعد فقال
أقمتم ولو قبله من تأتونا فما والرجال العددا كثير منيع
قد هرقل الملك وإن علينا قدرتم ما سإنة مائة علينا

ونحن الكبرى رومية إلى الخليج حد من عليكم اسإتنجد
لمن نرى حتى كاملة سإنة نصالحكم إليكم بعثنا قد

وبينكم بيننا تجعلوا أن منكم نريد ونحن البلدا تكون
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همت إذا حتى والعواصم قنسرين أرض حد من علمة
ونحن أرضنا حد تريكم العلمة بدت بالغارة العرب

فيقتلنا يعلم لئل هرقل الملك من خفية نصالحكم
 .والسلم

مراكبه من بغلة وأعط سإنية خلعة اصطخر على خلع ثم
فرأى حمص إلى وصل حتى وسإار غلمان وعشرة

صلة بالمسلمين يصلي عنه الله رضي عبيدة أبا المير
ذلك من ويحجب يفعلون ما ينظر اصطخر فوقف العمر
وثبوا القسيس إلى ونظروا صلتهم من فرغوا فلما
 .أقبلت أين ومن أنت : منله وقالوا إليه

أبي يدي بين فمثلوه كتاب ومعي رسإول : أنافقال
عبيدة أبو فمنعه له بالسجودا القسيس فهم عبيدة
عز الله عبيد : نحنله وقال ذلك من عنه الله رضي
ففي     شقوا     الذين     فأما  { سإعيد ومنا شقي فمنا وجل
داامت     ما     فيها     خالدين     وشهيق     زفير     فيها     لهم     النار

سإمع ]. فلما107 ،106:  [هودا}    والرض     السموات
ًبا يردا ل وبقي بهت ذلك اصطخر مما متعجب وهو جوا

بن خالد فنادااه عنه الله رضي عبيدة أبو المير به تكلم
الرجل أيها شأنك : ماله وقال عنه الله رضي الوليد

فقال القوم أمير : أأنتاصطخر فقال أنت من ورسإول
الله رضي عبيدة أبي إلى وأشار أميرنا هذا بل : لخالد
 .عنه

والعواصم قنسرين صاحب رسإول : أنااصطخر فقال
عنه الله رضي عبيدة أبي إلى ودافعه الكتاب أخرج ثم

الوليد بن خالد سإمع فلما المسلمين على وقرأه فأخذه
وكثرة مدينتهم صفة من الكتاب في ما عنه الله رضى

حرك هرقل الملك بجيوش وتهديدهم ورجالهم علهم
وجعلنا بالنصر أيدنا من : وحقعبيدة لبي وقال رأسإه

هذا إن الطاهر وسإلم عليه الله صلى محمد أمة من
ثم حربنا يريد بل الصلح يريد ل رجل عند من الكتاب

جنودا جاءت إذا حتى تخدعونا أن : تريدونلصطخر قال
صلحنا نقضتم جاءتكم وقد القوم ورأيتم صاحبكم

إلى هربتم لنا الغلبة رأيتم وإن يقاتلنا من أول وكنتم
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الحرب فنواعدكم ذلك أرداتم فإن هرقل طاغيتكم
لحق فإن كاملة سإنة صلًحا يكون أن غير من مواعدة

قتاله من بد فل هرقل الملك من السنة هذه جيش بكم
على فهو الجيش مع يقاتل ولم المدينة في أقام فمن

 .له نتعرض ل صلحنا

ًبا لنا فاكتبوا ذلك إلى أجبناكم : قداصطخر قال كتا
 .بذلك

اكتب المير : أيهاعنه الله رضي الوليد بن خالد فقال
ًبا لهم مستهل أولها كاملة سإنة الحرب بمواعدة كتا

 .النبوية الهجرة من عشرة أربع سإنة القعدة في شهر

فرغ فلما بذلك عنه الله رضي عبيدة أبو له : فكتبقال
 .الكتاب من

وبإزائنا معروف بلدانا حد المير : أيهااصطخر له قال
علمة لنا تجعل أن ونريد بلدانا بحد وبلداه حلب صاحب

ل الغارة أصحابكم طلب إذا حتى وبينكم بيننا فينا
 .ذلك يتجاوزون

بذلك عنه الله رضي عبيدة أبو : فرضيالواقدي قال
: أيهااصطخر قال ذلك لكم يحددا من أبعث : أناوقال
ًدا معنا نريد ما المير ًداا نصنع نحن أصحابك من أح عمو

رآه فإذا هرقل الملك صورة عليه ويكون وننصبه
 .يجاوزونه ل أصحبك

إليه دافع ثم ذلك : افعلعنه الله رضي عبيدة أبو فقال
الغارات وأصحاب المسلمين عساكر في وناداى الكتاب

يشن بل يتجاوزه ول يتعداه فل عمودا إلى نظر من
فليبلغ العمودا يتجاوز ول وحدها حلب أرض على الغارة

 .الغائب الشاهد

قنسرين طريق إلى اصطخر : ورجعالواقدي قال
عنه الله رضي الوليد بن خالد مع له جرى بما وأعلمه

عظيم عمودا إلى وقصد بذلك ففرح الكتاب له ودافع
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على جالس كأنه هرقل الملك صورة عليه وصنع
 .مملكته كرسإي

غارتها تضرب المسلمين خيل : وكانتالواقدي قال
عن ويحيدون وأنطاكية والعمق حلب بلدا أقصى إلى
 .العمودا يقربون ول والعواصم قنسرين حد

عن قيس بن سإالم عن الغبري الله عبد بن عمر قال
صلح : كانقال عنه الله رضي عباداة بن سإعد أبيه

آلف أربعة على والعواصم قنسرين لهل المسلمين
متاع من ثوب وألف الفضة من أوقية ومائة ملكية داينار
 .طعام من وسإق وألف حلب

 .عامر : حدثناالواقدي قال

وعليه العمودا إلى نظرنا إذ الغارات بعض في : كناقال
حوله نجول وجعلنا عنده فجئنا هرقل الملك صورة

قناة جندلة أبي بيد وكان والفر الكر ونعلمها بخيولنا
ذلك متعمد غير وهو الصورة من الجوادا به فقرب تامة

وهم الروم من قوم عندها وكان الصورة عين ففقأ
إلى فرجعوا العمودا يحفظون قنسرين صاحب غلمان

ًبا فغضب بذلك وأعلموه البطريق ًدا غض ودافع شدي
ألف إليه وضم أصحابه بعض إلى الذهب من صليبا

الرومي الديباج وعليهم الروم أعلج من فارس
يسير أن اصطخر وأمر المجوفة المناطق وعليهم

 .معهم

ولم بنا غدرتم له وقل العرب أمير إلى : ارجعله وقال
الصليب اصطخر فأخذ جندل غدر ومن بذمامكم توفوا
أبي على أشرف حتى الروم من فارس ألف مع وسإار
الصليب إلى المسلمون نظر فلما عنه الله رضي عبيدة

عبيدة أبو فاسإتقبل ونكسوه إليه أسإرعوا مرفوع وهو
 .أنتم : منوقال القوم

وهو إليك قنسرين صاحب رسإول : أنااصطخر قال
وبينكم بيننا الذي العهد ونقضتم غدرتم لك يقول
صلى الله رسإول : وحقعنه الله رضي عبيدة أبو فقال
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ثم عنه أسإأل وسإوف بذلك علمت ما وسإلم عليه الله
فليخبرنا التمثال عين فقأ من الناس معاشر : ياناداى
عمرو بن وسإهل جندلة أبو المير : أيهافقالوا بذلك
 .يتعمداه أن غير من ذلك صنعا

صاحبنا : إنلصطخر عنه الله رضي عبيدة أبو فقال
 .منا يرضيك الذي فما يتعمد أن غير من ذلك فعل

ملككم عين نفقأ حتى نرضى : لالعلج فقالت
 .المسلمين رقاب إلى يتطرقوا أن بذلك يريدون

مثل بي فاصنعوا أنا : هاعنه الله رضي عبيدة أبو ففال
 .بصورتكم صنع ما

حين المسلمون : وغضبالواقدي قال نرضى : لقالوا
عنه الله رضي الخطاب بن عمر عين العلج ذكر

عنه الله رضي عبيدة أبو فنهاهم العلج بقتل وهموا
إمامنا داون نحن المير : أيهاالمسلمون فقال ذلك عن

 .عينه داون عيوننا ونفقأ بأنفسنا فنفديه

هموا وقد المسلمين إلى نظر عندما اصطخر فقال
ول عمر عين نفقأ : لالعلج من معه من وقتل بقتله

ونصنع عمودا على أميركم صورة نصور ولكن عيونكم
 .ملكنا بصورة صنعتم ما مثل به

تعضد غير من ذلك فعل صاحبنا : إنالمسلمون فقالت
 .العمد تريدون وأنتم

رضي فإذا قوم يا : مهًلعنه الله رضي عبيدة أبو فقال
القوم يتحدث ول ذلك إلى أجبتم فقد بصورتي القوم

ول لهم عهد ل القوم هؤلء فإن وغدرنا عاهدنا أننا عنا
 .ذلك إلى أجابهم ثم عقل

على عنه الله رضي عبيدة أبي : فصورواالواقدي قال
منهم فارس وأقبل زجاج من عينين له وجعلوا عمودا
صاحب إلى اصطخر رجع ثم الصورة عين ففقأ حنًقا

 .بذلك وأخبره قنسرين
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 .يريدون ما نالهم بهذا لقومه فقال

ًنا يغير حمص على عبيدة أبو : وأقامقال وشماًل يمي
 .ذلك بعد ما لينظر السنة خروج ينتظر

بن عمر على عبيدة أبي خبر : وأبطأالواقدي قال
الكتب من شيء عليه يردا ولم عنه الله رضي الخطاب
قد أنه وحسب الظنون به وظن ذلك عمر فأنكر والفتح
إليه فكتب الجهادا عن القعودا إلى ركن وقد خبر دااخله
ًبا عنه الله رضي الخطاب بن عمر : بسمفيه يقول كتا
أمير الخطاب بن عمر الله عبد من الرحيم الرحمن الله

الجراح بن عامر عبيدة أبي المة أمين إلى المؤمنين
وأصلي هو إل إله ل الذي الله أحمد فإني عليك سإلم
بتقوى وآمرك وسإلم عليه الله صلى محمد نبيه على
عز الله معصية عن وأحذركم وعلنية سإًرا وجل عز الله

في الله قال ممن تكونوا أن وأنهاكم وأحذركم وجل
وإخوانكم وأبناؤكم آباؤهم كان إن {قل :حقهم

الله وصلى ]. الية24 :}. [التوبةوعشيرتكم وأزواجكم
رب لله والحمد المرسإلين وإمام النبيين خاتم على

 .العالمين

قرأه عنه الله رضي عبيدة أبي إلى الكتاب وصل فلما
عمر المؤمنين أمير أن فعلموا المسلمين على

عنه الله رضي عبيدة أبو وندم القتال على يحرضهم
بكى إل المسلمين من أحد يبق ولم قنسرين صلح على
 .عنه الله رضي الخطاب بن عمر كتاب من

أهل فدع الجهادا عن يقعدك ما المير : أيهاوقالوا
الله فلعل وأنطاكية حلب بنا واطلب وقنسرين شيزر

وما الصلح أجل انقضى وقد أيدينا على يفتحهما أن
أبو فعزم الجليل للملك إل البقاء وما القليل إل بقي

بن لسهل راية وعقد حلب إلى المسير على عبيدة
اليشكري محارب بن لمصعب أخرى راية وعقد عمرو
واتبعه مقدمتهم على يسير أن غانم بن عياض وأمر
أن إلى عنه الله رضي عبيدة أبو وسإار الوليد بن خالد
فخرج حماة إلى وسإار أهلها وصالح الرشين على نزل
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على الرهبان رفعه وقد النجيل ومعهم إليه أهلها
الصلح منه يطلبون القوم أمام والقسس أكفهم

وقف عنه الله رضي عبيدة أبو رآهم فلما والذمام
 .تريدون الذي : مالهم وقال

وذمامكم صلحكم في نكون أن نريد المير : أيهافقالوا
 .إلينا أحب فأنتم

حلب لهم وكتب عبيدة أبو : مصالحهمالواقدي قال
حتى وسإار المؤمنين من رجًل وخلف والذمام الصلح

:لهم وقال فصالحهم فاسإتقبلوه شيزر إلى نزل
خبًرا له سإمعنا : مافقالوا خبًرا هرقل للطاغية أسإمعتم

كتب قد قنسرين بطريق أن الخبر بنا اتصل أنه غير
بن بجبلة بعث وقد عليكم يستنجده هرقل الملك إلى

المتنصرة والعرب غسان بني من الغساني اليهم
وقد فارس آلف عشرة في عمورية بطريق ومعه
أيها حذر على منهم فكن الحديد جسر على نزلوا

 .المير

ونعم الله : حسبناعنه الله رضي عبيدة أبو فقال
 .الوكيل

وبقي شيزر على عبيدة أبو المير : وأقامالواقدي قال
إلى أسإير يقول ومرة حلب إلى أسإير :يقول مرة

 .إليه المسلمين أمراء فجمع أنطاكية

قد قنسرين بطريق أن بلغني قد الناس : أيهاوقال
فما وكذا كذا والخبر هرقل للملك وأرسإل العهد نقض
قنسرين أهل اداع المير : أيهافقالوا قائلون أنتم

 .وأنطاكية حلب إلى بنا وسإر والعواصم

 .الله رحمكم أهبتكم : خذوافقال

بينهم الذي والعهد الصلح من بقي : وكانالواقدي قال
أبو فأقام ذلك من أقل أو شهر قنسرين أهل وبين

 .العهد انفصال ينتظر عنه الله رضي عبيدة
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من الشجر بجراثيم يأتون العرب عبيد وكانت قال
تطعم التي الشجار من ذلك وغير والرمان الزيتون

عنه الله رضي عبيدة أبي المير على ذلك فعظم الثمار
 .الفسادا هذا : ماوقال إليه العبيد فدعا

وهذه منا متباعدة الحطاب إن المير : أيهافقالوا
 .قريبة الشجار

وعبد حر كل على مني : عزيمةعبيدة أبو المير فقال
فلما به ولنكلن لجازينه وثمر طعم لها شجرة قطع
من بالحطاب يأتون جعلوا النكال ذلك العبيد سإمع

 .الديار أقصى

اسإمه وكان نجيب عبد معي وكان عامر بن سإعيد قال
جريء كان والحروب الوقائع معي شهد وقد مهجًعا
طلب في أو غارة في خرج إذا وكان القتال في القلب
ممن العبيد من وجماعة هو فخرج ويبعد يتوغل حطب
سإيده على خبره فأبطأ الحطب طلب في الوقائع شهد
وجعل طلبه في وخرج جواداه فركب عامر بن سإعيد
وجهه على دامه سإال وقد شخص له لح وإذا أثره يقفو
إل واحدة خطوة يمشي كادا وما جسده سإائر وصبغ

 .وجهه على ويهوي

وراءك : ماله وقلت إليه : فنزلتعامر بن سإعيد قال
 .الخبار من

ابن يا : عليكفقلت مولي يا ودامار : هلكةفقال
 .بخبرك حدثني السإودا

وجهه على سإقط حتى يقف يكد : فلمسإعيد قال
 .به ما فسكن ماء وجهه على فنضجت

يصنعون القوم أداركك وإل بنفسك انج مولي : يافقال
 .بي صنعوا ما مثل بك

: خرجتفقال أرى ما بك صنعوا الذين القوم : مافقلت
ًبا لنحتطب الموالي من وجماعة أنا مولي يا حط
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زهاء الخيل من بكتيبة نحن وإذا البر في كثيًرا فتباعدنا
صلبان أعناقهم وفي عرب كلهم فارس ألف عن

والرماح والفضة بالذهب معتقلون وهم والفضة الذهب
على وعزموا بنا ودااروا نحونا أسإرعوا إلينا نظروا فلما
 .قتلنا

ومن : ويحك! فقالواوإياهم : داونكملصحابي فقلت
وما والخيل الكتيبة هذه بقتال طاقة لنا وليس يقاتل

من أهون فهو السإر إلى بأيدينا نلقي أن إل لنا
 .القتال

أقاتل أن داون إليهم نفسي سإلمت ما والله : لفقلت
ًدا قتاًل فعلي مثل فعلوا الجد مني رأوا فلما شدي

وأسإروا عشرة منا فقتلوا وقاتلونا القوم فقاتلنا
على سإقطت حتى بالجراح فأثخنت أنا وأما عشرة
 .ترى كما وبقيت عني فرجعوا وجهي

نزل ما والله : فغمنيالنصاري عامر بن سإعيد قال
بالخيل وإذا أثري على ورجعت ورائي فأردافته بالعبيد

إذا الماء أو الهبوب الريح كأنها ورائي من طلعت قد
أحدقت غسان بخيل وإذا النبوب ضيق من اندفق

من غسان بنو : نحنيقولون وهم الطوال بالرماح
 .والرهبان الصليب حزب

محمد أصحاب من أنا : فنادايتهمعامر بن سإعيد قال
وهم إلي بعضهم فأسإرع وسإلم عليه الله صلى المختار

من رجًل أتقتل ويلك : يافنادايته بالسيف يعلوني أن
 .قومك

 .أنت الناس أي : منفقال

: أنتوقال السيف فردا الكرام الخزرج من : أناقلت
: ومنفقلت المسيح وحق اليهم بن جبلة سإيدنا طلبة

رجًل يطلب : إنهفقال يطلبني حتى جبلة يعرفني أين
:قال ثم الله عبد بن محمد أنصار من اليمن أهل من
 .كرًها سإرت وإل طائًعا بنا سإر
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حتى معي والجيش : فسرتعامر بن سإعيد قال
قد وصلبان أعلم وعنده عرمرم جيش على أشرفنا
مضرب إلى بي أتوا حتى القوم مع أزل فلم رفعت

ذهب من كرسإي على جالس به وإذا اليهم بن جبلة
شبكة رأسإه وعلى الرومي الديباج ثياب وعليه أحمر

 .الياقوت من صليب عنقه وفي اللؤلؤ من

أي : منوقال إلي رأسإه رفع يديه بين وقفت فلما
 .أنت عرب

 .أيها من : أكرمتقال اليمن من : أناقلت

عامر بن عمرو بن ثعلبة بن حارثة ولد من : أنافقلت
بن الله عبد بن القيس امرئ بن ثعلبة بن حارثة بن

 .سإبأ بن كهلن بن مالك بن عوف بن الزور

ًبا أنت المل أي : منجبلة فقال  .نس

محمد أنصار من حارثة بن الخزرج ولد من : أنافقلت
 .والسلم الصلة عليه الله عبد بن

 .غسان بني من قومك من : وأناجبلة فقال

جبلة : أنافقال إليها نسبت التي القبيلة من : أنافقلت
صاحبكم رضي فما السإلم عن رجعت الذي اليهم بن

حتى ناصًرا الدين لهذا مثلي يكون أن الخطاب بن عمر
وسإيد اليمن ملك وأنا حقير لعبد القودا مني يأخذ

 .غسان

ل ودايننا حقك من أوجب الله حق إن جبلة : يافقلت
رضي الخطاب بن عمر وإن والنصفة بالحق إل يقوم

فقال لئم لومة الله في تأخذه ول يخاف ل عنه الله
 .اسإمك : مالي

سإعيد يا : أوطئفقال النصاري عامر بن : سإعيدفقلت
ثابت بن بحسان عهد : ألكفقال : فجلستقال

 .النصاري
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ومن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : شاعرفقلت
 .حسام ولسانك حسان أنت :المصطفى فيه قال

قريب به : عهديفقلت فارقته منذ لك كم لي فقال
بي تنشد أن مولته وأمر صنعها داعوة إلى داعاني وقد

بجلق يوًما نادامتهم عصابة دار : للهفأنشدت فيك شعًرا
ل كلبهم تهر ما حتى يغشون الول الزمان في

كريمة الوجوه بيض المقبل السوادا عن يسألون
الملحقين الول الطراز من النوف شم أنسابهم
أولدا الرمل اليتيم على المشفقين بغنيهم فقيرهم

المفضل الكريم مارية ابن قبر أبيهم قبر حول جفنة
 .به عهدي آخر وهذا الشام إلى خرجنا ثم

 .المكرمة هذه لي حفظ : أواليهم بن جبلة قال

وفيه الرومي الكتان من بثوب لي فأمر قال : نعمقلت
 .الورق من شيء

ثم تحرمه ول تلبسه كي بالكتان لك أمرت : أناوقال
المكان في تصنع كنت ما العرب ذمة : بحقلي قال
 .فيه أسإرت الذي

من أنا الرجل اسإتعمله ما أوفى الصدق : إنفقلت
نريد قصدنا وقد الجراح بن عبيدة أبي المير أصحاب

 .وأنطاكية حلب

البطريق وهذا أنا بعثني قد الملك أن : أعلمجبلة فقال
قد فإنه قنسرين صاحب ننصر حتى عمورية صاحب
المكان بهذا يلقينا أن منتظر وأنا لكم بصلحه كاداكم
أسإيافنا من وحذره عبيدة أبي صاحبك إلى ارجع ولكن
هرقل لبلدا يتعرض ول قدم حيث من يرجع له وقل

 .الشام من ملكتموه قد ما أيديكم من ينزع وسإوف

وصرت غلمي وأردافت : فركبتعامر بن سإعيد قال
:وقالوا إلي الناس فأسإرع المسلمين عسكر أتيت حتى
عبيدة أبي المير خيمة فأتيت عامر ابن يا كنت أين

اليهم بن جبلة مع بقصتي وحدثته عنه الله رضي
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ثابت بن لحسان بذكرك الله خلصك : لقدلي فقال
عليه الله صلى الله رسإول أصحاب جمع ثم النصاري

قصة من ترون ما الناس : أيهاقال ثم للمشورة وسإلم
 .وكادانا له وفينا وقد البطريق هذا

مصرعة البغي : إنعنه الله رضي الوليد بن خالد فقال
نكيده وسإوف بالمرصادا ورائه من الله كان كادانا وإن

من رجال بعشرة لقائه إلى أسإير وأنا مكيدة أعظم
 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب

كريهة ولكل سإليمان أبا يا لها : أنتعبيدة أبو فقال
عليه الله صلى الله رسإول أصحاب من أحببت من فخذ

 .وسإلم

بن عياض : أينعنه الله رضي الوليد بن خالد فقال
بن مصعب أين سإعيد بن عمرو أين الشعري غانم

المخزومي سإعيد بن جندلة أبو أين اليشكري محارب
عميرة بن رافع أين العامري عمرو بن سإهل أين

بن سإعيد أين الفزاري نجية بن المسيب أين الطائي
أين الزبيدي يكرب معد بن عمرو أين النصاري عامر

بكر أبي بن الرحمن عبد أين القيسي عمرو بن عاصم
.بالتلبية فأجابوه عنه الله رضي الصديق

 : وكانالواقدي قال

 عنه الله رضي الزور بن ضرار 

بن خالد لهم فقال الوقعة هذه يحضر لم العينين رمد
الكذاب مسيلمة بدرع تدرع قد فوجدوه : هلمواالوليد
حربه بلمة واشتمل اليمامة يوم منه اسإتلبه الذي

ترى حتى معي : سإرهمام لعبده وقال جواداه وركب
ًبا مني الله رضي الوليد بن خالد وسإار معه فسار عج
عليه الله صلى الله رسإول أصحاب من والعشرة عنه

بن جبلة أخبرك أما سإعيد : يايقول عبيدة وأبو وسإلم
إليه قنسرين صاحب البطريق يأتي أين من اليهم
في : خذناله فقال أخبرني سإليمان أبا يا : نعمفقال

فإذا فيه له نكمن حتى اليهم بن جبلة إلى الطريق
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ودامرناه كادانا كما كدناه قنسرين صاحب البطريق أتى
السير ويجد يدلهم القوم أمام سإعيد فسار معه ومن

فلما ليًل مسيرهم وكان اليهم بن جبلة عسكر طالب
عدل القوم أصوات وسإمعوا النيران قرب إلى وصلوا

وكمن البطريق طريق صوب إلى عامر بن سإعيد بهم
أحد يأت فلم الصباح وقت إلى الرجال من معه بمن

المكمن في وهم الفجر صلة بأصحابه خالد فصلى
بن جبلة جيش عليهم أشرف إذ المكمن في هم فبينما
طالبون وهم عمورية وصاحب المتنصرة والعرب اليهم
 .وقنسرين العواصم أرض

هذا ترى أما سإليمان أبا : يالخالد المسلمون فقال
.والشجر الشوك عددا في علينا أشرف قد الذي الجيش

من يكون : فماعنه الله رضي الوليد بن خالد فقال
بهم فاختلطوا معنا والله لنا النصر كان إذا كثرتهم

أن إلى جيشهم من كأنكم جملتهم في وكونوا أنتم
ما تعالى الله ويفعل قنسرين صاحب بالبطريق نلتقي
في وصاروا بهم اختلطوا ذلك فعند ويختار يشاء

 .يفترقون ل وهم جملتهم

حد على أشرفنا : فلماالطائي عميرة بن رافع قال
قد ببطريقها إذا وقنسرين العواصم بلد لنا ولح صلحنا

يديه بين وأخرج الصليب أمامه رفع وقد اسإتقبلنا
ارتفعت وقد النجيل يقرأون وهم والرهبان القسوس
 .بعض من بعضهم ودانا الكفر بكلمة أصواتهم

اليهم بن جبلة إلى ليأتي الصحابة أمام البطريق وخرج
عنه الله رضي الوليد بن خالد فاسإتقبله عليه يسلم

عليه الله صلى الله رسإول أصحاب وحوله له مواجًها
 .منهم البطريق قرب فلما وسإلم

 .الصليب وأبقاكم المسيح : سإلمكمقال

نحن بل الصليب عبادا من نحن ما ويلك : ياخالد فقال
محمد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب من

وجهه عنه الله رضي الوليد بن خالد وكشف الحبيب
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ًدا وأن له شريك ل وحده الله إل إله : لوناداى محم
أنا الوليد بن خالد أنا الله عدو يا ورسإوله عبده

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صاحب المخزومي
سإرجه من وانتزعه عليه وقبض البطريق بيده وضرب

وسإلوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب وبرز
وأعلن والجلبة الضجة وارتفعت أصحابه على السيوف

التوحيد بكلمة المسلمون وضج الكفر بكلمة العدو
وقد المسلمين أصوات عمورية وصاحب جبلة وسإمع

إلى ونظروا لذلك فانزعجوا والتكبير بالتهليل ارتفعت
نحو فبرزوا شرعت وقد والرماح جردات وقد السيوف
بهم وأحاطوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب

ونزل داهمه ما إلى خالد نظر فلما ومكان جانب كل من
ل قنسرين صاحب والبطريق معه الذين بأصحابه
يديه من ينفلت أن خائف وهو قيده ملك وقد يفارقه

يقتله أن خالد هم يقتله أن قبل حاداثة عليه تجري أو
فعاله من البطريق فتبسم به ليعلوه السيف ورفع

 .ضحكك مم : ويلكوقال ضحكه من خالد وعجب

وتريد معك ومن أنت مقتول : لنكالبطريق فقال
ولم خالد فتركه أصوب فهو علي أبقيت أنت وإن قتلي
صلى الله رسإول : أصحاببأصحابه خالد صاح ثم يقتله

واصبروا عني واحموا حولي كونوا وسإلم عليه الله
فإن بكم أحدق من عليكم يكثر ول بكم نزل ما على
في خالد منية والموت القتل منه تخافون ما أشد

لعلي مراًرا للقتل نفسي أهديت والله وإني الله سإبيل
واضحة حجتنا أن الله رحمكم واعلموا الشهاداة أرزق

إلى وصلتم وقد بكم وكأني وجل عز الله إلى ومفوضة
يمسهم     ل  {: قرأ ثم سإاكنها يموت ل دااًرا وسإكنتم ربكم
 ].48:  [الحجر}    بمخرجين     منها     هم     وما     نصب     فيها

الله صلى الله رسإول أصحاب : فاجتمعالواقدي قال
حوله من ودااروا عنه الله رضي خالد إلى وسإلم عليه

عنه الله رضي الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد وسإار
من همام وعبده يساره عن عميرة بن ورافع يمينه عن

البطريق خالد وسإلم به محدقون وأصحابه ورائه
 صاحب
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ول جانبك إلى : أوثقهوقال همام عبده إلى قنسرين
 .وجل عز الله من بالنصر وأبشر مكانك من تبرح

يقدمهم المتنصرة العرب إليهم : وأقبلتالواقدي قال
الحمر الذهب من صليب عنقه في اليهم بن جبلة
المزركش الديباج ثياب وعليه الجوهر من طوق وفيه
من بيضة رأسإه وعلى الزردا مذهب دارع فوقه ومن

رمح يده وفي الجوهر من صليب أعلها وعلى الذهب
كالبرج عمورية وصاحب كالقنديل يضيء وسإنانه طويل

بهم أحدق وقد المدلجة العلج حوله ومن المشيد
 .جانب كل من الجيش

الله رضي الوليد بن خالد إلى عمورية صاحب نظر فلما
خاف أسإير يده في وهو قنسرين صاحب ملك وقد عنه
: وحقله وقال جبلة إلى فأقبل خالد عليه يعجل أن

هذا إلى ترى أل شياطين إل العرب هؤلء ما المسيح
هذا بهم أحدق وقد رجال عشرة وهم معه ومن العربي
صاحبنا ملكوا وقد فيه يفكرون وما العظيم الجيش

خائف وإني أيديهم من يخلص ول أسإير معهم وهو
إلى فأخرج هرقل الملك عند عزيز وهو يقتلوه أن عليه
حتى إلينا ويوصله صاحبنا يخلي له وقل العربي هذا

عليهم حملنا صاحبنا أطلقوا فإذا بأنفسهم لهم نجودا
 .آخرهم عن وقتلناهم

حول وقوت نحن : فبينماالطائي عميرة بن رافع قال
والعرب الروم وجيش عنه الله رضي الوليد بن خالد

لنا كثرتهم في نفكر ل ونحن بنا محدقون المتنصرة
يناداي وهو اليهم بن بجبلة وإذا وجل عز بالله واثقون

محمد أصاب من أنتم : منويقول صوته برفيع
 .المعروفين

. 

ينزل أن قبل من أخبرونا التابعين العرب من أنتم من
وفال بالخطاب وباداره خالد له المكلم فكان الدمار بكم
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بأهل المعروفين المختار محمد أصحاب من نحن : بلله
 .والنعام والكرام والسإلم القبلة

شتى قبائل من الن فنحن أنسابنا عن سإؤالك وأما
عليها مجتمعون ونحن واحدة كلمت الله جعل وقد

الله زاداه الله رسإول محمد الله إل إله ل قول وهي
 .شرًفا تعالى

ًدا غضبا غضب الوليد بن خالد كلم جبلة سإمع فلما شدي
 .معه فيمن ول فيه يفكر لم إذ

 .العرب هؤلء أمير أنت فتى : ياجبلة فقال

وهم السإلم في أخوهم بل أميرهم : لستخالد فقال
 .المؤمنون إخواني

الله عبد بن محمد أصحاب من أنت : منجبلة فقال
بكبش المعروف : أناخالد فقال وسإلم عليه الله صلى
صلى الله رسإول صاحب الوليد بن خالد أنا مخزوم بني
عبد هو يميني عن الذي الرجل وهذا وسإلم عليه الله

الذي وهذا عنه الله رضي الصديق بكر أبي بن الرحمن
رافع وهو طيء كرام من اليمن أهل من شمالي عن
من أخذت أني وذلك وفؤاداي صهري الطائي عميرة بن
فل الموصوف وبطلها المعروف شجاعها قبيلة كل

إل القتال في أنتم فما بكثرتهم تفرح ول بقتلنا تزدار
أوكارها في كامنة وهي صائدها عليها وقع كطيور
إل منها انفلت فما عليها الشبكة القانص فألقى
 .النجيب

:له وقال خالد كلم من جبلة غضب : فزاداالواقدي قال
السإنة بك داارت إذا ميشوم عليك كلمك أن سإتعلم
الفلة هذه في للوحوش طعاًما معك ومن أنت وبقيت

ًيا بكرة تمزقكم علينا يكثر ل : ذلكخالد له فقال وعش
 .لدينا سإهل وهو

:لقال الصليب لعباداة نسبت قد التي العرب من فأنت
غسان ملك أنا همدان ملوك ومن غسان بني سإيد أنا
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عن المرتد : أنتخالد فقال اليهم بن جبلة أنا وتاجها
وسإلك الهدى على الضللة اختار ومن السإلم داين

أنا كذلك : لستجبلة فقال وغوى وضل الغي سإبيل
: فإنكخالد فقال والهوان الذل على العز اخترت الذي
ًدا الكرامة وإنما حريص نفسك ذل على داار في غ

بني أخا : ياجبلة فقال الشقاء داار عن والبعد البقاء
عليك بقائي فإنما المقال في علينا تفرط ل مخزوم
لني يدك في الذي السإير هذا بسبب أصحابك وعلى
معظم وهو قتلك قبل قتلته عليكم حملت إن أخاف

من فأطلقه النسب في عنده وقريب هرقل الملك عند
أسإيري : أماخالد فقال بأنفسكم عليكم أجودا حتى يدك
بي صنع بما أبالي ول أقتله حتى يدي من أطلقه فل

بهذه معي من وعلى علي تحمل قولك وأما بعده
في النصفة أردات فإذا المقال في أنصفت فما المجوع
عشرة ونحن كثير وعدداكم عظيم فجمعكم القتال
رماحكم وأسإنة خيولكم أعنت بنا أحدقت وقد رجال

أميركم وهذا لفارس فارسًإا فأبرزوا سإيوفكم وطيال
الله أظفرنا وإن أسإيركم خلصتم فقد قتلتمونا فإن
هلك عليكم يعظم فما الله عند من إل النصر وما

 .قبله أنفسكم هلكت إذا أسإيركم

يحدث وأقبل رأسإه جبلة نكس ذلك : فعندالواقدي قال
عنه الله رضي الوليد بن خالد بجواب عمورية صاحب
ًبا عمورية صاحب فغضب ًدا غض سإيفه وانتضى شدي

سإيفه جردا وقد البطريق إلى الوليد بن خالد نظر فلما
بالحملة عمورية صاحب هم فلما القتال يريد أنه علم

صليبه تحت وأوقفه الحملة محن ومنعه جبلة أمسكه
بني أخا : ياوقال الوليد بن خالد على جبلة وأقبل

بنو وهؤلء النصفة تحتمل ذكرت كما الحرب إن مخزوم
البراز في النصفة يعرفون ما غنم الروم أعلج الصفر

بالمبارزة منك رضوا وقد معي بحديث حدثتهم وقد
 .فليبرز المبارزة منكم أرادا فمن

أن الوليد بن خالد : فعزمالطائي عميرة نحن رافع قال
الله رضي الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد فمنعه يبرز
أعضاء ضم الذي القبر وحق سإفيان أبا : ياوقال عنه
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بكر أبي شيبة وحق وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
غيري القوم لهؤلء يبرز ل عنه الله رضي الصديق

الصديق بكر بأبي ألحق فلعلي فيهم المجهودا وأبذل
لك وعرف مقالك الله شكر : اخرجقال خالد فتركه
 .فعالك

الله رضي الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد : فخرجقال
الله رضي الخطاب بن لعمر كان فرس على وهو عنه
أجناداين وقعة غنيمة قسمة من له دافعه وكان عنه

العرب من وجذام لخم بني خيل من الجوادا وكان
غارًقا الرحمن وعبد العظيم كالطودا وكان المتنصرة

فجال الطودا تامة قناة وبيده النضيد والزردا الحديد في
والعرب الروم عساكر بين بجواداه الرحمن عبد

:وقال والنزال والبراز القتال إلى وداعاهم المتنصرة
ابن : أنايقول جعل ثم الصديق ابن فأنا والقتال داونكم

أبي الكمال ذي الفاضل والشرف المعالي ذي الله عبد
طلب ثم بالفعال الدين هذا أبت المقال الصاداق المجيد
 .البراز

من فوارس خمسة إليه : فخرجعميرة بن رافع قال
على الرحمن عبد يجول كان فما الروم شجعان
قتل فلما قتيًل فيصرعه واحدة جولة إل الفارس
عسكر على بالحملة فهم عنه توقفوا فوارس الخمسة

الغضب في اشتد وقد اليهم بن جبلة إليه فخرج الروم
تعديت قد غلم : ياله قال الرحمن عبد من قرب فلما
عبد قال قتالك في علينا وبغيت فعالك في علينا

:جبلة قال شيمتنا من البغي وما ذلك : وكيفالرحمن
أقاتلك إليك خرجت وما قتلنا من الرض ملت قد لنك
لن إليك خرجت وإنما القتال في كفًؤا لي لست لنك
شيم من هذا وليس يعينك خرج قد أصحابك من رجًل

 .والنصاف الشراف

: ياوقال تبسم جبلة كلم الرحمن عبد سإمع : فلماقال
بن علي المام تربيه وأنا تخدعني أن تريد اليهم ابن
الوقائع معه شهدت وقد عنه الله رضي طالب أبي

 .والقتال
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 .حًقا إل قلت وما مخاداًعا : لستجبلة فقال

فارسًإا معي خرج من بإزاء : فأخرجالرحمن عبد فقال
على واحمل مقالتك في صاداًقا كنت إن قومك من

 .كريم كفء فإني علي

عبد إلى اليهم بن جبلة نظر : فلماالواقدي قال
 .والحيل الخداع قبل من يؤتى ل وأنه الرحمن

في وأغمسك إلينا بيدك تلقي أن غلم يا لك : هلقال
ًيا منها تخرج غمسة المعموداية ماء كما الذنوب من نق

الصليب حزب من وتكون أمك بطن من خرجت
من العظيمة الجائزة وتأخذ القربان وتأكل والنجيل

وأتفضل نعمتي وأقاسإمك ابنتي وأزوجك هرقل الملك
نبيكم شاعر مدحني الذي وأنا وإنعامي بإكرامي عليك
تغذهم لم معشر بقية من جفنة ابن : إنيقول حيث

كبعض إل بأنه يراه ول الجزيل يعطي باللوم آباؤهم
ول يوًما بارح هو إذ بالشام ينسني لم المذموم عطية

براحته تسقي بمنزل تقر يوًما جئته إن بالروم متنصًرا
من لتنجو عليك عرضته ما إلى فأسإرع الخرطوم من

 .السليم والعيش النعم في وتكون المهالك

يا له شريك ل وحده الله إل إله : لالرحمن عبد فقال
الضلل إلى الهدى من أتدعوني اللئام ابن يا ويلك
اليمان وقر ممن وأنا والجهالة الكفر إلى اليمان ومن
وأبغض الله نبي وصدق غيه من رشده وعرف قلبه في
الخديعة عنك وداع والقتال فدونك بالله كفر من

ضربة أضربك حتى عليه عزمت ما إلى وتقدم والمحال
من العرب وتستريح أنفك بها وأرغم حمامك بها أعجل

 .للصلبان وعابد بالرحمن كافر لنك إليك تنسب أن

عليه وحمل الرحمن عبد كلم من جبلة : فغضبقال
الرحمن عبد فزاغ يطعنه أن يريد رمحه ورفع به وهم
وتطاعنا عظيمة حملة جبلة على وحمل الطعنة من

فرماها قناته حمل من الرحمن عبد كل حتى بالرماح
عبد فهجم الحرب في وتعاركا سإيفه وانتضى يده من
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جبلة فرمى فبراء رمحه وضرب جبلة على الرحمن
من وكان غمده من سإيفه وانتضى يده من الرمح باقي

ضرب ما بارقة صاعقة كأنه عادا بقايا من كندة سإيوف
ًئا منها الله رضي الرحمن عبد على وحمل براه إل شي
 .عظيمة حملة عنه

عبد من والله : فعجبناالطائي عميرة بن رافع قال
صغر على ومنازلته جبلة قتال على وصبره الرحمن

فسبقه واصلتين بضربتين التقيا ثم أعوانه وقلة سإنه
فقطع حجفته في جبلة فأخذها بالضربة الرحمن عبد

عبد سإيف فأثنى البيضة إلى السيف ونزل الدرق
جرًحا فجرحه عظيمة سإقاية ذات لنها عنها الرحمن
ما فقطع واصلة ضربة جبلة وضربه دامه أسإال واضًخا

الضربة ووصلت والثياب والدروع الزردا من عليه كان
الله رضي الرحمن عبد أحس فلما فجرحته منكبه إلى
كأن قرينه وأرى نفسه ثبت إليه وصلت قد الضر عنه

حتى فرسإه عنان وأطلق جواداه وحرك تصل لم الضربة
فلما وأصحابه عنه الله رضي الوليد بن بخالد لحق

الله عدو إليك وصل : قدخالد له قال إليهم وصل
فأخذوه لحقه وما ضربته له وأظهر نعم :فقال بضربته

 .جراحه وسإدوا فرسإه عن

إليك وصل قد جبلة كان إن الصديق ابن : يافقال
كما أسإيرهم في لفجعنهم أبيك بيعة فوحق بضربته

هذا : قدموقال همام بعبده خالد صاح ثم بك فجعوني
عن رأسإه فأطاح بسيفه فضربه يديه بين فقدمه العلج

خالد قتله وقد صاحبهم إلى الروم نظرت فلما جسده
وقتلتم القدر إل : أبيتموقال جبلة وغضب ذلك فجعهم
وهموا المتنصرة والعرب الروم في صاح ثم صاحبنا
المسلمين على حملوا وقد إليهم خالد ونظر بالحملة

عنه فامنع الرحمن عبد عند أنت قف همام لعبده فقال
الله رسإول أصحاب :لصحابه قال ثم بسوء أراداه من

صاحبه عن منكم أحد يخرج ل وسإلم عليه الله صلى
عز الله من والنصر الفرج أسإرع فما حولي وكونوا

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب فوقف وجل
وما أمرهم كما عنه الله رضي الوليد بن خالد حول
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والعرب الروم وحملت نفسه من آيس من إل قصدهم
الخيار المسلمون لهم وثبت بأجمعهم المتنصرة

 .الهوال بهم وداارت القتال بينهم وعظم

كلما الوليد بن خالد كان لقد : واللهعامر بن ربيعة قال
بنفسه يتقيها علينا وازداحمت حولنا الخيل كثرت

العطش أخذنا حتى كذلك نزل ولم بسيفه ويفرقها
 .والظمأ

قلت ذلك رأيت : فلماالطائي عميرة بن رافع قال
 .القضاء بنا نزل لقد سإليمان أبا يا :الوليد بن لخالد

نسيت لني عميرة أبا يا صدقت لقد : واللهفقال
 .معي أصحبها ولم المباركة القلنسوة

الصبر منهم وعز المر عليهم عظم : وقدالواقدي قال
والرض الدمار المشركين من ورأوا النبهار وأخذهم

كأنهم الروم بين وهم المشركين قتلى من ملئت قد
وهو هاتف بهم وهتف منادا بهم ناداى قد وإذ أسإرى
حملة يا أبشروا الخائف ونصر المن : خذليقول

عبدة على ونصرتم الرحمن من الفرج جاءكم القرآن
وعملت الحناجر القلوب بلغت وقد هذا الوثان

 .الحوافر عليهم وداارت البواتر السيوف

الله عبد بن إسإحاق عن بسرة : حدثناالواقدي قال
نحن فبينما عنه الله رضي عبيدة أبي مع : كنتقال
في خرج قد به وإذا مضربه في عبيدة وأبو شيزر في

يا النفير : النفيريناداي وهو مضربه من الليل بعض
قال الموحدين بفرسإان أحيط لقد المسلمين معشر

بك نزل : ماله وقلنا ومكان جانب كل من إليه فأسإرعنا
رسإول طرقني إذ نائًما كنت : الساعةفقال المير أيها
: يامعنًفا لي وقال وجرني وسإلم عليه الله صلى الله
والحق فقم الكرام القوم نصرة عن أتنام الجراح ابن

القوم به أحاط فقد عنه الله رضي الوليد بن بخالد
 .العالمين رب تعالى الله شاء إن به تلحق وإنك اللئام
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المسلمون سإمع : فلماتعالى الله رحمه الواقدي قال
لبس إلى تباداروا عنه الله رضي عبيدة أبي قول

ًدا يريدون وسإاروا خيولهم وركبوا والزردا السلح خال
عنه الله رضي عبيدة أبو المير : فبينماقال معه ومن
فارس إلى نظر إذ الخيل أوائل في المقدمة على

كًرا سإيره في ويكر الخيل أمام وهو جواداه به يسرع
أن المسلمين من رجاًل عنه الله رضي عبيدة أبو فأمر

قال جواداه لسرعة ذلك على يقدروا فلم به الحقوا
وظن إليه عبيدة أبو نظر إداراكه عن الخيل كلت فلما

به ناداى أنه غير أمامهم الله أرسإله قد الملئكة من أنه
المجد الفارس أيها رسإلك : علىعبيدة أبو المير

فوقف الله يرحمك بنفسك ارفق المكد والبطل
من عبيدة أبو قرب فلما النداء سإمع حين الفارس
رضي الوليد بن خالد زوجة تميم أم هي إذا الفارس

 .عنه الله

أمامنا المسير على حملك : ماعبيدة أبو لها فقال
وتضج تصيح وأنت سإمعتك إني المير : أيهافقالت
ًدا إن وتقول بالنداء إن فقلت العداء به أحاطت خال
ًدا ًدا يخذل ما خال الله صلى المصطفى ذؤابة ومعه أب
القلنسوة إلى التفاتة مني حانت إذ وسإلم عليه

 .ترى كما إليه وأسإرعت فأخذتها نسيها وقد المباركة

بركة على سإيري تميم أم يا دارك : للهعبيدة أبو فقال
من نسوة جماعة في : كنتتميم أم قالت وعونه الله

طيًرا بنا تطير والخيل العرب نساء من وغيرهم مذحج
السإنة ونظرنا والقتال الغبرة على أشرفنا حتى

وما الكواكب كأنها القتال في تلوح والصوارم
: إنوقلنا ذلك فأنكرنا قالت يسمع حس للمسلمين

أبو المير كبر ذلك فعند عدوهم بهم وقع قد القوم
قال المسلمون وحملت وحمل عنه الله رضي عبيدة
إذ أنفسنا من أيسنا قد نحن : فبينماعميرة بن رافع

أحاط حتى سإاعة إل تكن فلم والتكبير التهليل سإمعنا
السيوف ووضعوا الكافرين بعسكر المسلمين جيش

قال الزعقات وارتفعت الصوات وعلت جانب كل من
وهم الصلبان عبدة فرأيت اليشكري محارب بن مصعب
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ثابت وهو عنه الله رضي الوليد بن خالد ورأيت هاربون
وإذا هي أين من الصوات إلى متشوف سإرجه في

الروم فرسإان يسوق وهو الغبار من خرج قد بفارس
الكتائب حوت من أزاح حتى منه ويهربون يديه بين

أنت : منوقال إليه الوليد بن خالد فأسإرع والرجال
 .الضرغام والبطل الهمام الفارس أيها

أتيتك وقد سإليمان أبا يا تميم أم زوجتك : أنافقالت
فخذها أعدائك على بها تنصر التي المباركة بالقلنسوة

سإلمتها ثم المقدر المر لهذا إل نسيتها ما فوالله إليك
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ذؤابه من فلمع إليه
 .الخاطف كالبرق نور

الله صلى الله رسإول فيه عاش : وعيشالواقدي قال
وحمل رأسإه على القلنسوة خالد وضع ما وسإلم عليه
وحملت أواخرهم على أوائلهم قلب إل الروم على

ولت حتى بعيد غير كان فما عظيمة حملة المسلمون
إل القوم في يكن ولم الفرار إلى وركنوا الدابار الروم
والعرب الهزم من أول جبلة وكان وأسإير وجريح قتيل

إتباعهم من المسلمون رجع فلما أثره المتنصرة
عنه الله رضي عبيدة أبي المير راية حول اجتمعوا
عنه الله رضي عبيدة أبي المير على وسإلموا وأتباعه
أبو ونظر سإلمتهم على الله وشكروا المسلمين وعلى
وهم وأصحابه الوليد بن خالد إلى عنه الله رضي عبيدة
:وقال بالسلمة وهنأه فصافحه أرجوان قطعة كأنهم

وأرضيت الغليل أشفيت قد سإليمان أبا يا دارك لله
 .الجليل الملك

معاشر : ياعنه الله رضي عبيدة أبو المير قال ثم
على ونغير هذا وقتنا من نسير أن رأيت قد الناس

الموال وننهب الرجال ونقتل والعواصم قنسرين
 .المة أمين يا رأيت ما : نغمالمسلمون فقال

ًنا عنه الله رضي عبيدة أبو : فانتخبالواقدي قال فرسإا
الشعري غانم بن عياض مع المقدمة في فجعلهم
 .والعواصم قنسرين على أشرفوا حتى وسإاروا
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: شنواوسإلم عليه الله صلى الله رسإول لصحاب فقال
وقتلوا الذراري وسإبوا عليهم الغارات فشنوا الغارات
غلقوا ذلك إلى قنسرين أهل نظر فلما الرجال

أبو فأجابهم الجزية وأدااء بالصلح وأذعنوا مدينتهم
الصلح كتاب لهم وكتب ذلك إلى عنه الله رضي عبيدة

أمره وبذلك دانانير أربعة منهم رأس كل على وفرض
الله رضي عبيدة أبو فتح : لماالواقدي قال بن عمر
 .والعواصم قنسرين عنه

:وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لصحاب قال
يقول تعالى الله فإن الله رحمكم برأيكم علي أشيروا

فإذا     المر     في     وشاورهم  {: وسإلم عليه الله صلى لنبته
فهل ]. الية159: عمران  [آل}    الله     على     فتوكل     عزمت
وعساكرها وملوكها وأنطاكية وقلعها حلب إلى أسإير

 .ورائنا إلى نرجع أو

وأنطاكية حلب إلى نرجع كيف المير : أيهافقالوا
شيزر أهل وبين بيننا الذي الصلح انقضاء أيام وهذه

أخذوا قد أنهم شك ول وجوسإيه وحمص وأرمين
أن ونخاف والرجال بالطعمة بلداهم وقووا الحصار
ل علينا ويغيروا البلدا من أخذناه فيما علينا يتغلبوا
من ونرى وعديد شدة أولو فإنهم وحصنها بعلبك سإيما
أن وجل عز الله فلعل ونقاتلهم إليهم نرجع أنا الرأي
 .أيدينا على يفتح

كما البلدا فوجدوا طريقه على ورجع فاسإتصوب قال
يكن ولم والطعام والرجال بالعددا تحصنت قد قالوا
بالعددا تحصنت قد فوجدها حمص إل قصد عبيدة لبي

أهل من بطريًقا هرقل الملك إليها بعث وقد والعديد
عرمرم جيش ومعه والبأس الشدة أهل من وكان بيته

إلى عبيدة أبو نظر فلما هربيس البطريق اسإم وكان
عنه الله رضي الوليد بن خالد حمص على ترك ذلك

بقافلة وإذا منها قرب فلما بعلبك إلى هو وسإار
والدواب البغال ومعهم الناس من جمع فيها عظيمة
الساحل من أقبلت وقد التجارات أنواع من وعليها
إلى عنه الله رضي عبيدة أبو نظر فلما بعلبك يريدون
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جمع إل هذا : ماالفرسإان من حوله لمن قال سإواداها
 .أمامنا كثير

 .بذلك لنا علم : لفقالوا

وأخذت إليهم الخيل فسارت بخبرهم : عليفقال
قوافل من والقافلة بخبرها بحض ورجع أخبارهم

 .متاًعا محملة الروم

سإكر أغلبها القافلة أحمال : وكانتعدي بن شدادا قال
: إنقال ذلك عبيدة أبو سإمع فلما بعلبك لهل وكانت
قد ما فخذوا عهد وبينهم بيننا وليس حرب لنا بعلبك
 .الله عند من غنيمة فإنها إليكم الله سإاقه

فيها وكان القافلة على : فاحتويناالواقدي قال
ذلك وغير والتين والفستق السكر من حمل أربعمائة

:عنه الله رضي عبيدة أبو فقال أسإارى أهلها وأخذنا
فابتعناهم الفداء منهم واطلبوا القتل عن كفوا

من وصنعنا والدواب والثياب والفضة بالذهب أنفسهم
وداعس والزيت بالسمن والفالوذج العصيدة السكر

اصبح فلما القافلة حوتنا حيث وبتنا داعًسا المسلمون
إلى بالمسير عنه الله رضي عبيدة أبو أمرنا الصباح
القافلة من قوم هرب قد وكان عليها والنزول بعلبك

.بالقافلة بعلبك أهل وأخبروا

 الواقدي قال 

هربيس له يقال عظيم بطريق بعلبك على : وكان
بقدوم الخبر أتاه فلما القلب شجاع البأس شديد وكان

وأمرهم الحرب وأهل رجاله جمع المسلمين عساكر
وهو يسير وجعل بعسكره وخرج والعددا السلح بلبس
إليهم سإائر عنه الله رضي عبيدة أبا المير أن يعلم

الجمعان وتراءا النهار انتصف فلما المسلمين بجيوش
اتبعه من سإوى فارس آلف سإبعة معه هربيس وكان

رضي عبيدة أبي جيش طوالع نظر فلما بلده سإوادا من
النفير النفير ناداوا ذلك إلى المسلمون ونظر عنه الله

وشرعوا الشجعان وتقدمت الفرسإان تبادارت فعندما

199

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=236&CID=14#TOP%23TOP


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

وعباهم رجاله هربيس وصف سإيوفهم وجرداوا رماحهم
أن تريد الذي : مابطارقته بعض له فقال الحرب تعبئة
فينا يطمعوا لئل : أقاتلهمفقال العرب مع تصنع

ل أن عندي : الرأيله فقالوا مدينتنا على فينزلوا
 .ورجالك أنت سإالًما وارجع العرب تقاتل

رداهم ول عليهم قدروا ما الشام دامشق أهل فإن
فيه ما بلغك وقد فلسطين جيوش ول أجناداين عساكر
قنسرين صاحب مع بالمس لهم جرى مما كفاية

هؤلء رداهم وكيف المتنصرة والعرب عموربة وصاحب
تفوز أنك والصواب منهزمين أعقابهم على العرب

 .وارجع معك وبمن بنفسك

العرب أمام أنهزم ول ذلك أفعل : لستهربيس فقال
المير مع حمص على الكبير عسكرهم أن بلغني وقد
غنيمة وهذه الوليد بن خالد فيها كان الذي عبيدة أبي

أنا : أماالناصح البطريق ذلك فقال لنا المسيح سإاقها
 .العرب أقاتل ول رأيك أتبع فلست

كثير خلق واتبعه بعلبك إلى راجًعا فرسإه عنان لوى ثم
يريد وزحف رجاله صف فإنه هربيس وأما القوم من

وأنهم ذلك عنه الله رضي عبيدة أبو نظر فلما القتال
: أيهاوقال وعساكره رجاله صف الحرب على عولوا قد

وعدكم قد الله أن تعالى الله رحمكم اعلموا الناس
وهذه القوم هؤلء أكثر هزم حتى بالنصر وأيدكم
من فتحتموه ما وسإط إليها قاصدون أنتم التي المدينة

فإياكم والقوة والعل الزادا من أكثروا قد وأهلها البلدا
الله وانصروا الدين أعداء واغزوا وانتصروا والعجب
 .معكم الله أن واعلموا ينصركم

عامر قال المسلمون وحمل عبيدة أبو المير حمل ثم
عليه الله صلى الله رسإول فيه عاش : وعيشربيعة بن

جولة إل وبينهم بيننا كان ما المرسإلين سإيد وسإلم
هربيس وداخل السإوار وطلبوا الدابار ولوا حتى الجائل
الذي فتلقاه جراحات سإبع وفيه أصحابه مع المدينة

العرب غنائم : وأينله وقال العرب تقاتل ل عليه أشار
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بي أتهزأ المسيح : قبحكهربيس فقال غنمتموها التي
الجراحات هذه جرحت وقد رجالي العرب قتلت وقد

نفسك مهلك إنك لك أقل : ألمالبطريق له فقال
 .ورجالك

نزل حتى سإار عبيدة أبا المير إن : ثمالواقدي قال
حصين وحصن هائلة مدينة إلى فنظر بعلبك على

أموالهم أحرزوا وقد البواب أغلقوا قد والقوم
الموال على المسلمون واطلع جوفها في ومواشيهم

 .المنتشر الجرادا كأنها

إلى عنه الله رضي عبيدة أبو المير نظر فلما قال
وذلك برداه وشدة رجاله وكثرة وامتناعه وتحصينه البلد

 .والصيف الشتاء في البردا يزايله ل بلد أنه

أصحاب لخواص عنه الله رضي عبيدة أبو المير فقال
 .ذلك في الرأي : ماوسإلم عليه الله صلى الله رسإول

يحاصروا أن وهو واحدة شورى على رأيهم فاجتمع
الله رضي جبل بن معاذ فقال عليهم ويضيقوا القوم

ازداحم الروم أن أعلم إني المير الله : أصلحعنه
تسعهم ل المدينة أن وأظن كثرتهم من ببعض بعضهم

الله يفتحها وأن النصر الله من رجونا طاولناهم وإن
أن علمت أين من جبل ابن : ياالمير فقال أيدينا على

إني المير أيها فقال مدينتهم في يتضايقون القوم
هذه على وأشرفت قبل بجواداه أسإرع من أول كنت

الخيل سإوابق نلحق أن ورجوت البيضاء والقلعة المدينة
مثل البواب جميع من المدينة يدخلون القوم فرأيت
والقرى السوادا بأهل مشحونة والمدينة المنحدر السيل

أصوات وهذه بهم ضاقت وقد فيها وداوابهم والمواشي
أبو فقال كثرتهم من النحل كأنهم المدينة في القوم
إل عرفتك ما الله وايم ونصحت معاذ يا : صدقتعبيدة
 .المشورة سإديد الرأي مبارك

يحرس الليلة تلك المسلمون : وباتالواقدي قال
 .الصباح إلى بعًضا بعضهم
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ًبا بعلبك أهل إلى عنه الله رضي عبيدة أبو كتب ثم كتا
جيوش أمير من الرحيم الرحمن الله بسم :فيه يقول

أبو فيهم المؤمنين أمير وخليفة بالشام المسلمين
المخالفين من بعلبك أهل إلى الجراح بن عبيدة

الحمد وله وتعالى سإبحانه الله فإن بعد أما والمعاندين
جنودا على المؤمنين أولياءه وأعز الدين أظهر

وإن الفسادا أهل وأذل البلدا عليهم وفتح الكافرين
كبيركم إلى وتقدمة وبينكم بيننا معفرة هذا كتابنا

كنا وما البغي دايننا في نرى ل قوم لنا وصغيركم
 .عندكم ما نعلم حتى نقاتلكم بالذين

الصلح من قبلكم من المدن فيه داخل فيما داخلتم وإن
وإن ذممناكم الذمام أرداتم وإن صالحناكم والمان

لسإرعوا وحاربناكم بالله عليكم اسإتعنا القتال إل أبيتم
 .الهدى اتبع من على والسلم بالجواب

كذب     من     على     العذاب     أن     إلينا     أوحي     قد     إنا  { كتب ثم
رجل إلى وسإلمه الكتاب ]. وطوى48: [طه }    وتولى

بعلبك أهل إلى به يسير أن وأمره المعاهدين من
إلى به وأتى الكتاب المعاهد فأخذ بالجواب ويأتيه
من إليكم رسإول : إنيوقال بلغتهم وخاطبهم السور
وأخذه وسإطه في فربطه حبًل فدلوا العرب هؤلء
فناوله هربيس بطريقهم إلى به وأتوا إليهم القوم
وقرأ والبطارقة الحرب أهل هربيس فجمع الكتاب
: أشيرواوقال عنه الله رضي عبيدة أبي كتاب عليهم

صاحب وهو بطارقته من بطريق له فقال برأيكم علي
لنا ليس لنا العرب نقاتل ل أن : عنديالرأي مشورة

وخصب أمن في كنا صالحناهم ومتى بقتالهم طاقة
وبصرى وحوران وتدمر أركه أهل صار قد كما وداعة

قتلوا الحرب في وأخذونا قاتلناهم نحن وإن ودامشق
من خير والصلح حريمنا وسإبوا واسإتعبدونا رجالنا
رأيت فما المسيح رحمك : لهربيس فقال الحرب
ًدا أقل ول منك أجبن نسلم أن تأمرنا كيف ويلك يا جل

حربهم عرفت وقد سإيما ول العرب أوباش إلى مدينتنا
لو النوبة هذه في وإني نزالهم واختبرت وقتالهم
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:البطريق له فقال هزمتهم كنت ميسرتهم في حملت
 .منك يخافون والقلب الميسرة كانت نعم

فرقة فرقتين بعلبك أهل وافترق وتشاتما تخاصما ثم
هربيس ورمى القتال يطلبون وفرقة الصلح يطلبون
يدلوه أن غلمانه وأمر مزقه أن بعد المعاهد إلى الكتاب

إلى المعاهد ووصل ذلك ففعلوا المدينة ظاهر إلى
وحدثه عنه الله رضي عبيدة أبا وأتى المسلمين عسكر

القوم أكثر إن المير : أيهاوقال القوم من كان بما
عنه الله رضي عبيدة أبو فقال القتال على عولوا

في المدينة هذه أن واعلموا عليهم : شدواللمسلمين
 .وبلداكم أعمالكم وسإط

تقدرون ول صالحتم من على وباًل كانت بقيت فإن
رسإول أصحاب : فلبسقال غيره على ول سإفر على
إلى ورجعوا والعددا السلح وسإلم عليه الله صلى الله

بالسهام وتراموا عليهم بعلبك أهل وعطف السإوار
على وسإريره كرسإيه نصب قد هربيس وإن والحجار

عصب وقد النملة ناحية من القلعة أبراج من برج
ًبا رأسإه على ولبس ولمته سإلحه ولبس جراحته صلي

بالدروع والديرجانية البطارقة وحوله الجواهر من
الذهب صلبان أعناقهم وفي الكاملة والعمد المذهبة
 .والسهام القسي وبأيديهم والجوهر

وقد بعلبك حرب : شهدتاليشكري وهب بن عامر قال
 .سإورها إلى المسلمون زحفت

من أناس وكان المنتشر كالجرادا الروم : ونشابقال
 .القوم سإهام فأصابهم سإلح بل العرب

السور من علينا يتساقطون القوم : ورأيتقال
سإقط رجل إلى فذهبت الحب على الطير تساقط
من عرفنا قد وكنا الغوث : الغوثفصاح عنقه لضرب
: ياله فقلت المان يعني : الغوثقال من أن الحرب

 .سإوركم من إلينا ألقاك الذي فما المان لك ويلك

 .يقول ما أداري ل وأنا بالرومية يكلمني فجعل
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أبي خيمة إلى : فسحبتهاليشكري وهب بن عامر قال
هذا لغة يعرف من اطلب المير أيها :له وقلت عبيدة
عبيدة أبو فقال بعًضا بعضهم يرمي رأيتهم فإني العلج
بخبر : أخبرناالمترجمة من حضر لمن عنه الله رضي

 .بعًضا بعضهم يرمي ولم قضيته وما العلج هذا

المان أعطيناك قد ويلك : ياالترجمان له فقال
 .بعضكمبعًضا يرمي لم لنا وقل الكلم في فاصدقنا

السوادا أهل من ولكنا بعًضا يرمي ل بعضنا : إنقال
أهل عن ورجوعكم بمسيركم سإمعنا فلما والقرى

الرسإاتين جميع من المدينة هذه إلى التجأنا قنسرين
الجيش من بها ما كثرة من نعلم لما فيها لنتحصن

المدينة طرقات وسإددانا بعض على بعضنا فضيق
إليه نأوي موضع لنا ليس فإذا السور إلى بعضنا ومضى

ًنا والسإوار البراج فجعلنا فيه نسكن مسكن ول مسك
 .لنا

والنزال الحرب أهل إليكم برز القتال إلى زحفتم فلما
اشتد وإذا بأرجلهم يدوسإوننا فجعلوا المدينة هذه من

منا الرجل منهم الرجل يدفع والقتال عليهم الحرب
 .إليكم فيلقيه

الله رضي عبيدة أبو المير سإمع : فلماالواقدي قال
ًدا فرًحا فرح ذلك عنه أن الله من : أرجووقال شدي

وطحنت مأخذها الحرب وأخذت قال لنا غنيمة يجعلهم
يقدر فلم أسإوارهم الروم وحمى الضجيج وعل رجالها

السهام كثرة من إليها يصل أن المسلمين من أحد
 .والحجارة

أول في بعلبك أهل : حاربناالطائي عدي بن غياث قال
من وأصيب رجًل عشر اثنا المسلمين من فأصيب يوم

وغيرهم الحرب أهل من كثير خلق السور على الروم
إلى همة لهم وما رحالهم إلى المسلمون وانصرف

بالنار الصطلء إل منا أحد يريد ول الشراب ول الطعام
 .البردا شدة من
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الحرس في ونتناوب النار نوقد ليلتنا نحن : فبينماقال
أبي قبل من منادا ناداى الفجر صلينا فلما الصباح إلى

رجل كل على مني : عزيمةيقول عنه الله رضي عبيدة
ينفذ حتى القوم هؤلء حرب إلى يبرز ل المسلمين من
بذلك ليكون يأكله حاًرا طعاًما له ويصلح رحله إلى

ًدا  .العدو لقاء على شدي

إلى بعلبك أهل نظر فلما أمورنا لصلح فابتدرنا قال
ذلك أن وظنوا فينا طمعوا وقتالهم حربهم عن تأخرنا
:وقال الروم في هربيس فصاح وعجز منا فشل

 .فيكم المسيح بارك لهم اخرجوا

والبواب إل المسلمون يشعر : فلمعدي بن غياث قال
كالجرادا إلينا طلعت قد والرجال والخيل فتحت قد

 .المنتشر

ينضج وبعضنا الطعام إلى يده مد قد بعضنا : وكانقال
وللجهادا اركبي الله خيل : يايناداي بمنادا وإذا القرص له

 .يدهموكم أن قبل والقوم فدونكم تأهبي

خبزته قرص لي : وكانالحضرمي أسإيد بن حمدان قال
ًئا وقدمت وإذا للقرص أداامي لجعله الزيت من شي

راعني ما : فواللهقال النفير : النفيريناداي بالمناداي
بها وهويت الزيت في وغمستها قطعة أخذت حتى ذلك
جواداي وركبت مسرًعا فقمت النفير سإمعت فمي إلى

ًنا على بيدي وضربت الجابة لسرعة داهشتي من عريا
ما فوالله القوم على وحملت الخيام أعمدة من عمودا

صرت حتى نفسي على عقلت ول صنعت بما شعرت
بالسيف وأهبرهم حطًما أحطمهم فجعلت الروم في

 .هبًرا

عبيدة أبو والمير متفرقة الروم خيل إلى فنظرت قال
عبيدة أبا وإن إليها يهرعون والناس رايته نصب قد

ما له يوم : اليومصوته برفيع يناداي عنه الله رضي
 .بعده
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وصبرهم الروم ضرب شدة إلى عبيدة أبو ونظر قال
العربية بالخيل عليهم فحمل المسلمين قتال على

جملة في وكان ومكان جانب كل من بالروم وأحاط
بن الرحمن وعبد الزبيدي يكرب معد بن عمرو خيله
ومالك عامر بن وربيعة عنه الله رضي الصديق بكر أبي
الكلع وذو عنه الله رضي الزور بن وضرار الشتر بن

ًدا قتاًل قاتلوا فلقد دارهم فلله الحميري وأبلوا شدي
ًنا بلء إلى رجعوا فعلهم إلى الروم نظرت فلما حس

ورجع البواب وغلقوا السإوار طالبين أعقابهم
من ودافنوا نيرانهم وأضرموا عسكرهم إلى المسلمون

المير إلى المسلمين رؤسإاء وأقبلت منهم اسإتشهد
الذي ما المير : أيهاوقالوا عنه الله رضي عبيدة أبي
فقال الله يرحمك الرأي من عندك وما عليه عزمت قد
نتأخر أن الرأي أن : اعلمواعنه الله رضي عبيدة أبو
مجاًل ذلك ليكون فرسإخ شوط مقدار المدينة عن

 .تعالى الله عند من والنصر لحريمكم ومنعة لخيلكم

. 

بن زيد بن بسعيد عنه الله رضي عبيدة أبو داعا ثم
خمسمائة على وأمره راية له وعقد نفيل بن عمرو

الواداي إلى يهبطوا أن وأمرهم راجل وثلثمائة فارس
عن يشغلوهم وأن البواب على القوم يقاتلوا وأن

وأمره راية له وعقد الزور بن ضرار داعا ثم المسلمين
باب إلى وسإرحه راجل ومائة فارس خمسمائة على

بني على شجاعتك أظهر الزور ابن : ياوقال الشام
ًبافقال الروم من هناك من فقاتل الصفر .وكرامة : ح

أصبح فلما الجهات من جهة إلى فرقة كل ومضت قال
كثير خلق في وخرجوا البواب الروم فتحت الصباح

 .هربيس بطريقهم حول تكاملوا أن إلى

أن النصرانية معاشر يا : اعلمواالبطريق لهم فقال
هؤلء قتال عن فشلوا قد قبلكم من الدين هذا أهل

 .ونزالهم قتالهم عن وعجزوا العرب
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ًنا وقر نفًسا طب السيد : أيهافقالوا نخاف كنا فإنا عي
علمنا وقد قتالهم ونعلم نختبرهم أن قبل العرب من

الحرب على منا أصبر يكونوا لم حربنا لقوا إذا أنهم
فروة أو خام خلق ثوب وعليه الحرب يلقي أحدهم لن

أنفسنا وهبنا وقد والزردا الدروع علينا ونحن خلقة
 .للمسيح

ناداى كثرتهم إلى عبيدة أبو نظر : فلماالواقدي قال
فتذهب تفشلوا ل المسلمين معاشر يا :صوته برفيع
 .الصابرين مع الله إن واصبروا ريحكم

من نالوه قد كانوا لما الخوف دااخلهم الروم وإن قال
 .عظيمة حملة فحملوا بالمس المسلمين غرة

بعلبك أهل قتال : شهدتالعبسي صباح بن سإهل قال
مما أطمع وهم الثاني اليوم في أهلها إلينا خرج وقد

عظيمة حملة علينا حملوا وقد الول اليوم في كانوا
في جرح أصابني اليوم ذاك في وكنت منكرة شديدة
سإيًفا أحمل ول يدي أحرك أن أطيق وما اليمن عضدي

في وقلت أصحابي بين وجريت جواداي عن فترجلت
لي يكن لم العلج هؤلء من أحد قصدني : إذانفسي

فعلوته الجبل فروة إلى فطلعت نفسي عن أدافع أن
حربهم إلى أنظر وجعلت العسكرين على وأشرفت
والمسلمون العرب في الروم طمعت وقد وقتالهم

والتحمت بالنصر لهم يدعو عبيدة وأبو بالنصر يناداون
: وأناصباح بن سإهل قال العشائر وافتخرت القبائل

السيوف ضرب إلى أنظر حجر وراء من الجبل على
وقد شعاعها من يطير والشرر والحجف البيض على

:نفسي في فقلت الجمعان واختلط الفريقان التقى
بن سإعيد مقام المسلمين ينفع أن عسى وما ويحي

عبيدة أبو والمير البواب على الزور بن وضرار زيد
أن وجل على والله وإنهم الحرب هذا مثل في

يلقونه ما وهول وحربهم شدتهم عظم من ينكشفوا
أكسرها فجعلت الشجر جراثيم إلى : فأسإرعقال

كان زنادا إلى وعمدت بعض على بعضه الحطب وأعبي
ًبا عليه وعبيت فيه وأضرمتها النار فأوقدت معي حط
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علمتنا وكانت عظيم داخان منه عل حتى ويابًسا أخضر
في الشام بأرض بعض إلى بعضنا يجتمع أن أردانا إذا

عل أن إل هو فما قال الدخان وإثارة النار وقودا الليل
زيد بن سإعيد إليه نظر حتى الفق إلى وتصاعد الدخان

بعضهم فناداى وأصحابه الزور بن وضرار وأصحابه
هذا فإن الله رحمكم عبيدة أبا المير الحقوا بعًضا

نكون أن والصواب عظيم شيء من إل هو ما الدخان
حتى وسإاروا بخيلهم فأسإرعوا واحد موضع في بخيلنا

وأعظم الحرب شدة في وهم المسلمين على أشرفوا
السيوف وعملت الحناجر القلوب بلغت وقد الكرب
جاءكم القرآن حملة يا :بهم هتف بمنادا وإذا البواتر
قد وإذا الصلبان عبدة على ونصرتم الرحمن من النصر

في الزور بن وضرار زيد بن سإعيد عليهم أشرف
وقد الروم في وحمل سإنانهما شرعا وقد خيلهم أوائل
رايات عليهم ظهرت إذ الغالبون أنهم الروم أيقن

ما ينظرون فالتفتوا الموحدين وكتائب المسلمين
بينهم حالوا وقد ورائهم من بالمسلمين وإذا الخبر
قد أنه وظنوا والخراب بالويل فناداوا مدينتهم وبين
فلما البطريق بهم غرر وقد ومددا نجدة للمسلمين أتى
ل ويلكم : ياوقال فيهم زعق تبلدهم إلى البطريق نظر

مكيدة وهذه وبينها بينكم حيل قد المدينة إلى ترجعوا
أحاطوا ذلك الروم سإمعت فلما العرب مكايد من

بعًضا بعضهم يحمي المستديرة كالحلقة ببطريقهم
وكان الشمال ذات الجبل نحو البطريق بهم فعدل
عن بجيشهما أقبل قد الزور بن وضرار زيد بن سإعيد
آثارهم واتبعوا عليهم فحملوا وشماله الحصن يمين
في ضيعة إلى الروم والتجأت الجبل إلى طلعوا حتى

إليها الروم فاسإتند أهلها من خالية حصينة الجبل
الخمسمائة في زيد بن سإعيد وتبعهم فيها وتحصنوا

رضي عبيدة أبا المير أن وذلك معه كانوا الذين فارس
في ناداى الروم هزيمة بلى نظر لما عنه الله

يفترق ول أحد يتبعهم ل الناس : معاشرالمسلمين
لكم مكيدة القوم هزيمة تكون أن أخشى لني جمعكم

بن سإعيد وإن قال عليكم زحفوا جمعكم تفرق إذا حتى
 .القوم تبع ما النداء سإمع ولو النداء يسمع يكن لم زيد
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سإعيد قال الضيعة في الروم تحصنت : لماالواقدي قال
بهم فدوروا هلكها الله أرادا قد طائفة : هذهزيد بن

ًدا تدعوا ول مكان كل في وحاصروا إلى رأسإه يطلع أح
المير من أمر إليكم ويأتي المسلمون بكم تلحق أن

المسلمين عظماء من رجل إلى أقبل ثم عبيدة أبي
المير رأي أنظر حتى قومي في : اخلفنيله وقال

عشرين من زهاء معه أخذ ثم معه ومن عبيدة أبي
المسلمين بجيش لحق حتى وسإار أصحابه من فارسًإا

سإعيد : ياقال معه ومن عبيدة أبو المير إليه نظر فلما
فإن المير أيها : أبشرقال بهم صنعت وما رجالك أين

في الله أعداء حاصروا وقد وسإلمة خير في المسلمين
إلى أولها عن بالقصة أخبره ثم الجبل هذا في ضيعة
 .آخرها

أوطانهم عن هزمهم الذي لله : الحمدعبيدة أبو فقال
ًتا وجعلهم زيد بن سإعيد على عبيدة أبو أقبل ثم أشتا

المخالفة هذه : مالهما وقال الزور بن ضرار وعلى
المدينة أبواب على بالقامة آمركم ألم الله رحمكم

أرعبتم وقد إلي رداكم الذي فما للقوم والمشاغلة
المدينة أهل أن وظننت معي كان من وقلب قلبي

 .المنهزمين نتبع أن منعنا الذي وهو كاداوكم

لك عصيت ما والله المير : أيهازيد بن سإعيد فقال
حيث وقفت قد وإني قول في خالفتك ول أمًرا

ًنا رأينا إذ أمرتني :فقلنا بيانه لنا ولح قتامه عل قد داخا
قد نفير أو الروم داواهي من دااهية إل هذه ما والله

ناداى فعندها نحوك فأسإرعنا المسلمون به اسإتدعانا
: أيكمالناس معاشر المسلمين في عبيدة أبو المير
ًنا داخن أو ناًرا أوقد أبا المير فليجب الجبل هذا في داخا

 .عبيدة

أجبت النداء سإمعت : فلماالصباح بن سإهل قال
 .عبيدة أبا المير وأتيت المناداي

 .قصتي عليه فقصصت ذلك على جرأك الذي : مافقال
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الجنة إلى تعالى الله وفقك : لقدعبيدة أبو فقال
ًثا تحدث أن بعدها فإياك  .أميرك إذن غير من حدي

بن سإهل يحدث كذلك المير : فبينماالواقدي قال
وهو الجبل من منحدر المسلمين من برجل وإذا صباح
أداركوا النذير البشير أمة يا النفير : النفيريناداي

في وهم الروم بهم أحاط فقد المسلمين إخوانكم
من البطريق دانا قد وإنه القتال من يكون ما أشد

عبادا : ياوقال ورجاله بأصحابه وناداى المسلمين
الحقيرة والعصابة اليسيرة الشرذمة هذه إليكم المسيح

فإنكم المدينة واداخلوا فاقتلوهم بكم أحاطت قد التي
وانصرفوا العرب حدة بذلك كسرتم القوم قتلتم إن

 .عنكم

أصحاب من بعلبك في : وكنتعدي بن مصعب قال
والروم البطريق محاصرين جعلنا وقد زيد بن سإعيد

إل شعرنا فما رجل الخمسمائة داون ونحن الضيعة في
فناداى مكان كل من إلينا تباداروا قد والروم والبطريق

الخيل علينا كبوا لقد : واللهقال واجتمعنا بعًضا بعضنا
ذلك في شعارنا وكان بهم أحطنا كنا بعدما بنا وأحاطوا

أشد في كذلك نحن : فبينماقال الصبر الصبر اليوم
ًتا سإمعنا إذا الكرب وأعظم الحرب ًيا صو مل قد عال
ًيا الجبل نفسه يهب رجل من : أماويقول يناداي ومنادا

ول منا بالقرب فإنهم المسلمين ويستنفر الله في
 .بنا نزل ما يعلمون

همزت الصوت سإمعت : فلماعدي بن مصعب قال
ًداا وكان بكعبي جواداي أو الهبوب الريح يسبق عتيًقا جوا

العظيم الطودا وكأنه النبوب ضيق من انسكب إذا الماء
منه تلحق ولم البرق كأنه تحتي من خرج لقد والله
نظرت ولقد رجلين منهم قتلت بعدما الغبار إل الروم

الوعرة ويسلك الصخرة إلى يشب وهو فرسإي إلى
النفير فنادايت المسلمين عساكر على أشرفت حتى

 .النذير البشير أمة يا النفير

 .بالرماة صاح ذلك عبيدة أبو سإمع فلما
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العربية القسي أصحاب من رام خمسمائة فأجابه
الله يرحمك : أسإرعله وقال زيد بن سإعيد إلى فضمهم

 .إليهم العدو يأتي أن قبل بأصحابك والحق

: أداركله وقال وأصحابه الزور بن بضرار ناداى ثم
 .زيد بن سإعيد أخاك

علوا حتى المنتشر الجرادا مثل المسلمون فسار قال
محدقون وهم الروم على وأشرفوا الجبل شلة على

أبو وقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بأصحاب
شهد ممن : وكنتالزبيدي عامر بن ورقة بن زيد

وقد زيد بن سإعيد أصحاب مع الضيعة على القتال
 .الكرام صبر لهم صبرنا وقد الروم بنا أحاطت

ونحن وقتيل جريح بين مما رجًل سإبعون متا صرع وقد
طمعت وقد والجراح القتال من يكون ما أشد في

النفير ولحقنا والتكبير التهليل سإمعنا حتى فينا الروم
على الروم وجدف المسلمين راية علينا أشرفت فلما

تأخر من ولحقنا راجعين الضيعة إلى مدبرين أعقابهم
وتحصن لكثرتهم والجراح القتل فيهم وكثر منهم
تركنا وما جانب كل من بهم فأحطنا الضيعة في القوم
ًدا منهم إلى الخبر ووردا النبل كثرة من رأسإه يخرج أح
من اسإتشهد بمن عنه الله رضي عبيدة أبي المير

قد القوم وأن الكافرين من قتل ومن المسلمين
أبو فقال ماء ول عندهم زادا ل وأن الحصار لزمهم
 .لله : الحمدعبيدة

أموالكم إلى ارجعوا الناس : معاشرللمسلمين قال ثم
كادا وجل عز الله فإن المدينة حول خيامكم واضربوا
 .نصره من وعدنا ما لنا منجز وهو عدوكم

ومواضعهم أموالهم إلى المسلمون رجع فعندها قال
وأنفذوا خيامهم وضربوا مرة أول فيها كانوا التي

وإبلهم خيولهم المرعى إلى وأرسإلوا طوالعهم
في النيران وأضرموا عبيدهم الحطب إلى وسإرحوا

أهل وإن المان وأتاهم الخوف منهم وذهب عسكرهم
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على يضربون وجعلوا السور على افترقوا بعلبك
عبيدة أبو المير فقال بلغتهم ويصيحون وجوههم

:الترجمان له فقال هؤلء يقول : ماالتراجمة لبعض
أصابهم ما عظم ويا ويلهم : يايقولون إنهم المير أيها
العرب ظفرت حتى رجالهم فناء ويا دايارهم خراب ويا

 .ببلداهم

عبيدة أبو المير أرسإل المساء دانا : فلماالواقدي قال
الحذر الحذر زيد ابن : ياله يقول زيد بن سإعيد إلى

ل أن الله رحمك واجتهد المسلمين من معك من على
ًدا قدًما لهم تفسح ول أحد الروم من يفوتك واح
 .واحد منهم فيخرج

. 

. 

شيء يده في حصل كمن فتكون آخرهم أولهم فيتبع
بهذه زيد بن سإعيد إلى الرسإول وصل فلما فأضاعه
كل من بالضيعة يحيطوا أن المسلمين أمر الرسإالة

بالسلح مائة إل الحطب إلى يخرجوا ل وأن جانب
ليلتهم طول وباتوا نيرانهم وأضرموا ذلك ففعلوا
نظر فلما يطوفون وبالضيعة ويكبرون يهللون

ورجاله أصحابه على أقبل ذلك إلى هربيس البطريق
وأخطأنا التدبير من أيسنا لقد ويلكم : يالهم وقال
لما اجتهدنا ولو نصير ول نجدة ول مددا لنا وما الرأي

الضيعة هذه في يحبسونا أن على العرب اجتهدت
ول طعام فيه ليس حبس في أنفسنا حبسنا قد والن

ًيا يوًما هذا علينا داام وإن شراب ًثا أو ثان قوينا ضعف ثال
كارهين أنفسنا وسإلمنا حيلتنا وبطلت ضعيفنا ومات

أيها ترى الذي : فماالبطارقة فقالت آخرنا عن فنقتل
 .السيد

وأحتال العرب أخدع أن الرأي من رأيت : قدفقال
طلبوا قد كما مدينتنا ولهل لنا الصلح وأسإألهم عليهم

فإذا ذمامهم في ونكون المدينة لهم أفتح أن وأضمن
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إلى نرسإل ولعلنا سإورنا على حاربناهم المدينة داخلنا
فلعلهما جوسإية صاحب وإلى الجوز عين صاحب

خارج من العرب لقتال فيكونان نصرتنا إلى يقدمان
هذه المسيح ويكفينا السإوار أعلى من ونحن المدينة
 .النوبة

ل جوسإية صاحب أن السيد أيها : اعلمالبطارقة فقالت
ًدا نجدة إلى يجيبك يكون وربما بنفسه مشتغل لنه أب

هؤلء نزول قبل بلغتا فلقد هذا حصارنا مثل محاصًرا
القدرة من لهم وليس صالحوهم أنهم علينا العرب

الجوز عير أصحاب وأما العرب يقاتلوا أن والقوة
وما الشام أقصى في متفرقون تجارتهم في فإنهم
ورعيتك لنفسك فانظر العرب صلح في أنهم إل أظن

قولهم هربيس البطريق سإمع فلما الصلح فيه ما
على البطريق طلع الصباح أصبح فلما ذلك إلى أجابهم

أما العرب معاشر : ياصوته برفيع وناداى الضيعة جدار
فلما البطريق هربيس أنا كلمي يعرف رجل فيكم

وقال زيد بن سإعيد على أقبل التراجمة بعض سإمعه
وهو القوم صاحب هربيس العلج هذا إن مولي : ياله

وانظر منه : ادانزيد بن سإعيد له فقال كلمك يستدعي
 .يقول وما يريد ماذا

:قال تريد الذي : ماله فقال منه الترجمان فدنا قال
أصحابه وذمام ذمامه في هذا أميركم يؤمنني أن أريد

على صلحه يعودا بما أخاطبه حتى مني ويدنو
فقال زيد بن لسعيد ذلك الترجمان فقال الفريقين

إليه وأمشي منه أدانو حتى له كرامة : لزيد بن سإعيد
خاضًعا إلي فليأت حاجة له كانت فإن يخاطبني حتى
 .مراداه وأعلم كلمه أسإمع حتى صاغًرا ذليًل

فقال زيد بن سإعيد بكلم هربيس الترجمان فأعلم قال
أن أخاف فأنا له محارب وأنا إليه أنزل : فكيفهربيس
فإن الذمام منه لك أخذ : أناالترجمان له فقال يقتلني
تناهت قد : نعمالبطريق فقال أمنت إذا تخون ل العرب

لنفسي أسإتوثق أن أريد ولكني أخبارهم إلينا
الحمد لحقهم قد قوم لنهم بلدي وأهل ولصحابي
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له أرسإل أن أريد وإني كثيًرا داًما منهم أصبنا وقد علينا
ًنا منه لي يأخذ شخًصا أعرفه : أناالترجمان فقال أما

: إنله وقال زيد بن سإعيد على الترجمان أقبل ثم ذلك
أصحابه من رجًل إليك يوجه أن يريد هربيس البطريق

ًنا منك له يأخذ من يوجه داعه زيد بن سإعيد فقال أما
إليه يرجع حتى أمان في منا رسإوله أن وأعلمه يريد
على البطريق فأقبل بذلك الترجمان : فأعلمهقال
بنا نزل قد ما : ترىله وقال أصحابه عظماء من رجل

قد الشام بلدا وأن الطريق علينا العرب ملك قد وكيف
في وأنا علينا العرب نصرت وقد بخرابها المسيح أذن

هلكنا وإل المان القوم من نأخذ لم وإن شديدة شدة
وحريمنا أولدانا في يتحكمون ذلك وبعد خيلنا وهلكت

بلد كل لن نجدة لنا وليس وذرارينا أموالنا ويقتسمون
العرب هؤلء إلى فأنزل نصرتنا عن بنفسه مشتغل

ًنا منهم لنا وخذ أنا أنزل حتى منهم لنا واسإتوثق أما
حتى بهم أمكر ولعلي صلًحا بينهم نجري فلعلنا إليهم
من شيء في صاحبهم أرغب ولعلي المدينة إلى نرجع
يكون ما نرى أن إلى عنا وينصرف يرغب فلعله المال
.هرقل الملك وبين بينهم

 الواقدي قال 

وهم زيد بن سإعيد المير أمام ووقف الرجل : فنزل
إليه وتبادارت ذلك من فمنعه له يسجد أن الرجل

تمنعوني : لموقال الرجل ففزع فأمسكوه المسلمون
 .صاحبك أعظم أن

وهو أنا : إنمافقال زيد بن لسعيد ذلك الترجمان فقال
لله إل والتعظيم السجودا يجوز ول تعالى لله عبدان
علينا نصرتم : بهذاالرجل فقال القديم المعبودا الملك
الذي : فمازيد بن سإعيد فقال المم من غيرنا وعلى

 .بك جاء

ًنا منك لخذ : جئتقال لنا تنقض ل أن لبطريقنا أما
ًدا ومن المراء أخلق من : ليسزيد بن سإعيد فقال عه
الله بحمد ولسنا المان بعد يغدر أن الجيوش يقودا
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ًدا ينقض ممن ًنا صاحبك أعطيت وقد عه معه ولمن أما
فقال مستسلًما المان يطلب وخرج السلح ألقى ممن

فقال معك وممن أميرك ومن المان منك : نريدالرجل
البطريق إلى الرجل رجع ذلك فعند ذلك : لكمسإعيد

 .سإعيد بجواب وأعلمه

وإن صاحبه يهلك فإنه والغدر وإياكم : اخرجله وقال
 .وعهدهم أمانهم يخونون ل العرب هؤلء

ما خلع هربيس البطريق أن بلغني : ولقدالواقدي قال
ولبس السلح وألقى والديباج الثياب من عليه كان

ًيا وخرج الصوف ثياب من رجال ومعه ذليًل حاسإًرا حاف
له سإعيد فخر زيد بن سإعيد يدي بين وقف حتى قومه

ًدا وملكنا الجبابرة عنا أزال الذي لله : الحمدوقال سإاج
مني : ادانله وقال عليه أقبل ثم وملوكهم بطارقتهم

لباسإك : أهذاله وقال جانبه إلى جلس أن إلى فدنا
ما والقربان المسيح وحق : لفقال غيرته أم داائًما

ًدا الصوف لبست هذا لبست وما والديباج الحرير غير أب
ثم قتالكم ول حربكم أريد ما فإني هذا وقتي في إل

هؤلء أصحابي على تصالحني أن لك : هللسعيد قال
 .فيها ومن المدينة أهل وعلى

على أوفيهم فإني هؤلء أصحابك : أماسإعيد فقال
اختار ومن لنا ما فله دايننا في داخل من أن شرط

القتل من آمنا كان السلح وألقى داينه على القامة
ًبا لنا يكون ول سإلًحا علينا يحمل ل أنه العهد وعليه حر

ًدا إن فتحها وقد عليها عبيدة أبو فالمير المدينة وأما أب
إلى معي تسير أن أحببت : إنقال ثم تعالى الله شاء
فسر قومك عن وتصالح كلمك يسمع حتى عبيدة أبي

رداداتك وإل المر بينكما اتفق فإن ذمامي في وأنت
إلى رجالك من معك الرجوع أرادا ومن هذا موضعك إلى
 .الحاكمين خير وهو الله يحكم أن

زيد بن سإعيد داعا فعندها ذلك أفعل : أناالبطريق فقال
أبي ابن : ياوقال العدوي عوف بن وقاص أبي بن
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وأسإرع سإمعت بما عبيدة أبي للمير بشيًرا كن وقاص
 .بالجواب

جواداه وركب عوف بن وقاص أبي ابن : فأسإرعقال
ًنا وكان ًثا سإيًرا يسير وجعل العدو شديد حصا حتى حثي

ووقف عنه الله رضي عبيدة أبي المير على الشرف
شأن تعالى الله : أصلحوقال عليه وسإلم يديه بين

من المان أخذ قد هربيس البطريق بأن أبشرك المير
الصلح يسألك عليك به يقبل أن يريد وهو زيد بن سإعيد

سإجد ذلك المير سإمع فلما مدينته ولهل له والمان
الن تقدموا الناس : أيهاوقال وأسإه ورفع شكًرا لله
وكبروا عليها أسإلحتكم وأظهروا المدينة أهل قتال إلى

: ففعلقال القوم بها ترعبوا لكي واحدة تكبيرة
بعلبك أهل وفزع المدينة فارتجت ذلك المسلمين

كل من بالمدينة المسلمون وأحاط للقتال وتداعوا
خبر وأعطاهم المدينة إلى دامشق من أول وكان جانب

أنفسكم : حصنواوقال عتبة ابن المرقال البطريق
وعدنا فقد ذلك أبيتم فإن بالصلح وأموالكم وأولداكما

الله صلى محمد نبينا لسان على وتعالى تبارك الله
وإن وغيرها وأمصاركم بلداكم لنا يفتح أن وسإلم عليه
 .أمره منجز تعالى الله

ًدا فزًعا فزعوا ذلك بعلبك أهل سإمع فلما واغبرت شدي
أيديهم الحرب من وكلت قلوبهم ورعبت وجوههم

صالحنا كنا ولو نفسه وأهلك البطريق : أهلكناوقالوا
 .لنا خيًرا لكان الحصار هذا بنا يوجد أن قبل من العرب

 .القتال عليهم المسلمون وشددا قال

قد الحرب نيران أن عبيدة أبو علم : فلماالواقدي قال
له يقول زيد بن سإعيد إلى أرسإل المدينة على أضرمت

فنحن أنت أمنت الذي المان وله إلينا بالبطريق أسإرع
ًدا لك ننقض ل على عبيدة أبي رسإول وردا فلما عه

أصحابه من رجًل الضيعة على اسإتخلف زيد بن سإعيد
أبي المير على ورداا حتى البطريق مع سإعيد وسإار
يديه بين البطريق وقف فلما عنه الله رضي عبيدة
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ما وعظم قتالهم وشهد معه من وزي زيه إلى ونظر
البطريق حرك ووقتالهم حربهم من المدينة تلقى
 .أنامله على وعض رأسإه

يحرك لهذا : مالترجمانه عنه الله رضي عبيدة أبو فقال
قال فاته شيء على يتأسإف كأنه أنامله ويعض رأسإه

:له وقال الترجمان على فأقبل بذلك الترجمان فأعلمه
ظننت لقد والمذبح البيعة وحق مسح وما المسيح وحق
ًداا أكثر أنكم ًداا وأكثر الحصى من عد يخيل كان ولقد مد

عددا على أنكم منكم نلقى ما وشدة حربكم عند لنا
ًبا خيًل نرى كنا ولقد كثرتكم من والرمل الحصى شه
خضر ثياب وعليهم صفر رايات وبأيديهما رجال وعليها

ًئا ذلك من أر لم بينكم صرت فلما في إل أراكم وما شي
عين إلى أبعثتموه جمعكم فعل ما أداري وما عددا قلة

المير فأخبر آخر مكان أو جوسإية إلى أو الجوز
 .بذلك الترجمان

معاشر نحن ويلك يا له : قلللترجمان عبيدة أبو فقال
المشركين أعين في تعالى الله يكثرنا المسلمين

الله فتح وبذلك بدر يوم بنا فعل كما بالملئكة ويمدنا
سإمع فلما ملوككم وأذل علينا وحصونكم بلداكم تعالى

لسان على عنه الله رضي عبيدة أبي كلم البطريق
عنه عجزت الذي الشام وطئتم : لقدقال الترجمان

يكون أن ظننا وما والجرامقة والترك الفرس ملوك
ًدا ذلك لنها بالحصار تعبأ ل حصينة فهي مدينتنا وأما أب

عليهما دااودا بن سإليمان بناها مثلها بالشام ليس مدينة
ولول لملكه وخزانة مقامه داار وعملها لنفسه السلم

وانحرافنا إليكم عنها وخروجنا تفريطنا من سإبق ما
ًدا صالحناكم ما عنها علينا أقمتم ولو حربكم هالنا ول أب
تصالحونا أن لكم فهل ذلك كان فقد والن سإنة مائة
ًدا أقرب فهو فينا فتعدل نصالحكم حتى ولكم لنا رش

هذه لكم فتحنا لئن الصحيح والنجيل المسيح فوحق
مدينة ول حصن الشام في عليكم يصعب ل المدينة

الله رضي عبيدة أبا المير الترجمان أخبر فلما قال
لله الحمد له : قلللترجمان عبيدة أبو قال قاله بما عنه

تؤداوا أن بد فل وداياركم أرضكم ملكنا الذي تعالى
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ًنا لنفسك ظننت وقد الجزية ًبا أما الله أراك حتى كاذ
نملك أن لنا بد ول والقتدار العز بعد والصغار الذل

ونأسإر الرجال ونقتل تعالى الله شاء إن مدينتكم
صلحنا في يدخل فل وقتالنا حربنا أرادا فمن البطال

ًدا  .العظيم العلي بالله إل قوة ول حول ول أب

:الترجمان لسان على ذلك سإمع لما البطريق فقال
المدينة هذه أهل على غضب قد المسيح أن تيقنت لقد

في اجتهدت وقد عليها وملككم إليها بكم بعث إذ
لنكم واجتهاداي مكري نفع وما بكم ومكرت حربكم

يدي وألقيت السلم منكم طلبت إنما مسلطون قوم
نفسي على مني شفقة ل مني جهد بعد أيديكم في
لن البلدا صلح أردات ولكن ملكي على مني بقاء ول

تصالحوا أن لكم فهل والن الفسادا يحب ل تعالى الله
 .هؤلء أصحابي وعلى فيها وما المدينة على

الذي : فماعنه الله رضي عبيدة أبو المير له فقادا
 .صلحك في لنا تبذل

فقال تريده الذي ما انظر المير : أيهاالبطريق له قال
الصلح من المسلمين على فتح الله أن : لوعبيدة أبو

ًبا بملئها المدينة هذه على إلي أحب كان ما وفضة ذه
أعطى تعالى الله لكن واحد رجل دام سإفك من

 .ذلك من أكثر الخرة في الشهداء

من أوقية ألف على أصالحكم : أناالبطريق فقال
 .الديباج من ثوب وألف البيضاء الفضة

وأقبل كلمه من عبيدة أبو المير : فتبسمالواقدي قال
هذا يقول ما تسمعون : أمالهم وقال المسلمين على

 .البطريق

 .نفسه على شرط فيما رأيكم : فماقال : نعمقالوا

على المير فأقبل يرضينا وشرطه عليه : يزيدفقالوا
من أوقية ألفي على أصالحكم : أناله وقال البطريق

وألفي البيضاء الفضة من أوقية وألفي الحمر الذهب
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مدينتكم من سإيف آلف وخمسة الديباج من ثوب
ولنا محاصرون الضيعة في هم الذين أصحابك وسإلح
في الجزية وأدااء التي العام في أرضكم خراج عليكم

ول سإلًحا علينا تحملون ل ذلك بعد وأنتم عام كل
ًكا تكاتبون ًثا تحدثون ول مل النصح وترون كنيسة ول حد

المير شرط من ذلك البطريق سإمع فلما للمسلمين
إل علينا كله ذلك لك :قال عنه الله رضي عبيدة أبي
ًطا أصحابك وعلى عليك أشرط أن أريد أني  .شر

يدخل : لفقال شرطك : وماعبيدة أبو المير له فقال
تستخلفه الذي صاحبك وتنزل أحد أصحابك من إلينا

والجزية الخراج له ويكون بأصحابه المدينة خارج علينا
بين الصلح قبل من المدينة دااخل من أنا وتدعني

تخلفه من إلى نخرج ونحن أحوالهم في والنظر الناس
في ما جميع من فيه يكون سإوًقا أصحابك من علينا

بكلمهم يغلظوا أن مخافة إلينا يدخلون ول مدينتنا
ًبا ويكون وبينكم بيننا المر ويفسد كبرائنا على سإب

 .العهد ونقض للغدر

لنكم عدوكم نجاهد صالحناكم : فإذاعبيدة أبو قال
عليكم نخلفه الذي الرجل ويكون ذمتنا في تصيرون

 .وبينكم بيننا والسفير الواسإطة مثل

ما ويفعل المدينة خارج يكون هربيس البطريق قال
 .المحاماة من يفعله أن يشاء

إلى الدخول في لنا وما ذلك : لكمعبيدة أبو فقال
 .حاجة من مدينتكم

البطريق سإار ثم ذلك على الصلح : تمالبطريق فقال
حسر الباب إلى وصل فلما معه عبيدة وأبو المدينة إلى

فعرفوه الروم بلغة عليهم ورطن رأسإه عن البطريق
 .ورجالكم أصحابك : وأينله فقالوا ذلك عند

. 
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أصحابه وخبر بخبره وأخبرهم قصته عليهم فقص
النفوس : تلفتوقالوا القوم فبكى بالصلح وأعلمهم

 .الموال وذهبت

صالحتهم ما المسيح وحق قوم : ياالبطريق لهم فقال
عن وصالح أنت : اذهبله فقالوا الصلح غير وجه ولي

ًدا العرب نصالح فلن نحن وأما نفسك ًدا ندع ولن أب أح
أحصن وهي ومدينتنا بلدانا يدخل ول يملكنا منهم
 .الشام في مدينة

. 

أعلم قد عنه الله رضي عبيدة أبو المير وكان
عن يكفوا أن وأمرهم البطريق بمصالحة المسلمين

 .والحرب القتال

أخبر لبطريقهم بعلبك أهل كلم الترجمان سإمع فلما
البطريق فأقبل بذلك عنه الله رضي عبيدة أبا المير
كما الحرب نردا وإل عندك ما : هاتعبيدة أبو له فقال

 .كان

الصحيح النجيل فوحق والقوم : داعنيالبطريق فقال
بالكثرة لداخلنك مني يقبلوا لم لو المسيح وعيسى

وتسبي رجالهم وتقتل فيهم السيف فتضع ليهم
بلدهم بعورات خبير لني أموالهم وتنهب نساءهم

 .وبطرقاتها

 .كان الله شاء : ماعنه الله رضي عبيدة أبو قال

البطريق كلم يسمعون سإورهم على الروم وكان قال
قلوبهم في الرعب فدخل عنه الله رضي عبيدة لبي
: مالهم وقال الروم على البطريق أقبل ذلك فعند

 .العرب صلح في تقولون

في عمكم وبنو ورجالهم يديهم في أسإير فإني
جميًعا يقاتلونا وإل العرب تصالحوا لم فإن قبضتهم
 .بعدنا من إليكم ويرجعوا
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 .المال هذا نطيق ل إنا السيد : أيهافقالوا

فطابت طلبوا ما ربع وحدي علي ويلكم : يافقالوا
ول وحدك لك إل الباب نفتح ل : إناوقالوا بذلك قلوبهم

ونرفع مدينتنا نصلح حتى العرب ن أحد معك يدخل
 .حريمنا ونخفي رحالنا

على القوم صالحت قد فإني : ويحكمالبطريق فقال
الذي الرجل وإن منهم أحد مدينتكم يدخل ل أن

المدينة خارج وأصحابه هو يكون عليكم يخلفونه
 .منه يتسوقون سإوًقا إليه وتخرجون

إليهم فدخل الباب له وفتحوا بذلك الروم لفرحت قال
عن يخلي أن زيد بن سإعيد إلى عبيدة أبو المير وبعث

سإعيد فخلى محاصرون الضيعة في هم الذين الرجال
وأخذ عبيدة أبي المير عند بهم وجاء سإبيلهم زيد بن

عندهم الذي المال على رهائن عنده وتركهم سإلحهم
ويغدروا المدينة إلى يرجعوا أن تركهم إن خاف لنه

والبطريق هذا عساكره في عنده فتركهم بالمسلمين
مع وهم يوًما عشر اثني بعد المال يجبي المدينة في
والميرة الزادا المسلمين عسكر إلى يحملون ذلك

وحملها والسلح والثياب الموال كملت حتى والعلوفة
: تسلمله وقال عنه الله رضي عبيدة أبي إلى البطريق
وانظر الرجال عن وخل عليه وافقتك ما على الموال

حتى لنا فأحضره أصحابك من علينا تخلفه من إلى
بما يطالبنا ول علينا يجور ل أن بحضرتك عليه نشرط

 .مدينتنا يدخل ول نطيق ل

اسإمه قريش سإاداات من برجل عبيدة أبو فدعا قال
عبد بن رافع : ياله وقال السهمي الله عبد بن رافع
خمسمائة إليك وضم المدينة هذه على اسإتعملتك الله

من فارس وأربعمائة وعشيرتك عمك بني من فارس
فاتق به الله أمرك بما آمرك وإني المسلمين أخلط

وإياك العادالين الولة من إل تكن ول تقاته حق الله
 .الظالمين مع فتحشر والجور والظلم
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تصنع بما ومطالبك عنهم سإائلك تعالى الله أن واعلم
 .الحق بغير

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإمعت أنى واعلم
بن موسإى إلى أوحى وتعالى تبارك الله : (إنيقول

عباداي تظلم ل موسإى يا : أنالسلم عليه عمران
أطراف في الرصادا ). فأقمنفسك من بيتك اخرب
إل عرفتك ما هذا وبعد أعدائك بين فإنك البلدا

ًظا عليهم الغارة وشن السواحل من وأحذرك اسإتيقا
ًدا تمكن ول والمائتين المائة في غارتك ولتكن من أح

عدوكم يطمع حتى غارة في بأصحابك يختلط المدينة
وأمرهم بينهم وأصلح سإاعدك من معاملة وأحسن فيه

أن معك ومن أصحابك وأمر كأحدهم بينهم وكن بالعدل
تعالى والله للرعية والظلم الفسادا عن أيديهم يكفوا

 .عليك والسلم عليك خليفتي

: ثمالواقدي قال حمص على المسلمين نزول حديث
وإذ حمص إلى بالرحيل عنه الله رضي عبيدة أبو هتم
الصلح منه يطلب الجوز عين صاحب عليه وردا قد

وولى بعلبك أهل عليه صالحه ما نصف على فصالحه
أوصى ما بمثل وأوصاه السلمي ذؤيب بن سإالم عليهم

الله رضي عبيدة أبو المير ورحل الله عبد بن رافع به
والكفيلة الرأس بين إلى وصل فلما حمص يطلب عنه

منه فقبلها كثيرة هدية ومعه الجوسإية صاحب لقاه
عنه الله رضي عبيدة أبو المير وسإار صلًحا معه وجددا
 .حمص على نزل حتى

 .الثقفي تميم بن حبان : حدثناالواقدي قال

السهمي الله عبد بن رافع مع أقام فيمن : كنتقال
على الشعر بيوت نصبنا أننا وذلك أصحابه جملة في

ونحن منا أحد إليها يدخل ل المدينة خارج وأقمنا العمد
على ونكبس الروم سإواحل على الغارة نشن ذلك مع

في خرجنا إذا وكنا صلحنا في تكن لم التي العرب
ببيعنا أهلها ففرح بعلبك في الغنائم نبيع سإرية

ول خيانة ول كذب فينا ليس قوًما ووجدونا وشرائنا

222

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

المرة تلك في وربحوا قلوبهم وطابت أحد ظلم نريد
ما إلى هربيس البطريق نظر فلما عظيًما ماًل اليسيرة

يشترونه ما ورخص تجارتهم في منا بعلبك أهل ربح
اليوم الجامع وهي المدينة كنيسة في إليه جمعهم منا

اجتمعوا فلما الجتماع فيه وعدهم بميعادا ذلك وكان
: لقدوالسوقة والباعة للتجار وقال عليهم أقبل عنده

على وحرصت أموركم في اجتهدت قد أني علمتم
ما تعملون وأنتم وأولداكم وأهاليكم نفوسإكم سإلمة

سإلمت وقد منكم واحد اليوم وأنا المال من مني ذهب
عمي وبنو ورجالي غلماني أكثر وقتل وسإلحي مالي
في كثيرا خيًرا العرب هؤلء مع أصبتم قد قوم وأنتم
:فقالوا المال ربع وحدي أدايت وقد التجارات هذه

فما وصفت ما كل عرفنا وقد البطريق أيها صدقت
 .الن تريد الذي

وأنا بطريقكم اليوم هذا قبل كنت إنما قوم : يافقال
بذلت ما بعض علي ترداوا أن وأريد منكم واحد اليوم

 .للعرب المال من

: ياالبطريق فقال بذلك لك وأتى البطريق : أيهافقالوا
مما ول أموالكم من تخرجوا أن أكلفكم لست قوم
ًئا منازلكم حوته هذه في تجعلوا أن أريد وإنما شي

 .وتعطون تأخذون مما العشر والشربة البيوع

ًبا القوم فاضطرب قال ًدا ضطرا وعظم لذلك شدي
هذا قوم : ياوقالوا بعض على بعضهم وأقبل عليهم

وحامى أمورنا في اجتهد وقد ملكنا وصاحب منا رجل
 .مالنا في منا يصيب عسى وما عنا ونفسه بماله

فنصب العشر عليهم له وجعلوا ذلك إلى فأجابوه قال
ويجمعها أعشارهم منهم فأخذ عشاًرا قبله من عليهم

نظر فلما يوًما أربعين ذلك على فأقام إليه ويحملها
العشر المال من له اجتمع قد ما كثرة إلى هربيس

وتجارة عظيم كسب في المدينة هذه أن أعلم : أناقال
ًدا هذا مثل بعلبك أهل رأى ما رابحة في جمعهم ثم أب

ما علمتم قد قوم : يالهم وقال ثانية مرة الكنيسة
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إياه تعطوني الذي وهذا صلحكم على المال من بذلت
مالي علي ترداوا أن أرداتم فإن يجزيني ليس العشر من

حتى أموالكم في الربع لي اجعلوا كأحدكم وتجعلوني
العشر هذا من أخلف فمتى وإل سإريًعا مالي إلي يرجع
 .وغلماني وسإلحي مالي

وأشهروا عليه وضجوا القوم : فأبىالواقدي قال
ًبا قطعوهم بغلمانه الطريق في ووقفوا علهم ًبا إر إر

ل وهم لذلك المسلمون فجزع ضجيجهم وارتفع
الله عبد بن رافع أميرهم إلى اجتمعوا بالقصة يعلمون

هؤلء أصوات تسمع أما المير : أيهاوقالوا السهمي
 .مدينتهم في القوم

أن عسى فما سإمعتم كما سإمعت قد قوم : يافقال
الشرط جرى وبهذا إليهم الدخول لنا يحل ل بهم أصنع
فإن تعالى لله بعهد أوفى بمن أحق ونحن وبينهم بيننا
ونظرنا بينهم صالحنا بأمرهم وأعلمونا إلينا خرجوا هم
 .أمورهم في

الله عبد بن رافع المير اسإتتم : فماالواقدي قال
وقفوا فلما إليه يهرعون بعلبك أهل خرج حتى كلمه

أعلموه ثم المير أيها وبك بالله : إناقالوا يديه بين
بهم فعل وما مرة أول بهم البطريق فعل وما عصتهم

 .مرة ثاني

:فقالوا ذلك من نمكنه ل : إناالله عبد بن رافع قال
ذلك فصعب غلمانه وجميع قتلناه قد إنا المير أيها

 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب على

 .تريدون الذي : فمارافع لهم فقال

لكم أطلقنا قد فإنا المدينة إلى تدخلوا أن : نريدفقالوا
 .إليها الدخول

إل المدينة أداخل أن أقدر ل : أناالله عبد بن رافع فقال
كتب ثم بذلك لي أذن ما لنه عبيدة أبي المير بإذن
بالقصة يعلمه عبيدة أبي المير إلى الله عبد بن رافع
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له فكتب قالوه الذي وبحديثهم البطريق وبحديث
رافع فدخل له أذنوا قد كما المدينة إلى بالدخول
 .وأصحابه

يونس حدثنا قال عامر بن موسإى : حدثناالواقدي قال
عبد جده عن عدي بن سإالم حدثنا قال الله عبد بن

فتوح حضر ممن وكان الربيعي مسلم بن الرحمن
 .وآخره أوله الشام

أبو وترك المسلمين يد على بعلبك الله فتح لما قال
بخالد للحوق حمص إلى وتوجه الله عبد بن رافع عبيدة

له يقال وموضع حمص من قرب فلما الوليد بن
مسروق بن ميسرة جيشه مقدمة على وجه الزراعة
إليه وضم بالبياض معلمة سإودااء راية له وعقد العبسي

ميسرة سإار فلما المسلمين من فارس آلف خمسة
الله رضي الوليد بن خالد خرج حمص إلى وصل حتى
من معه من وعلى عليه وسإلم لقائه إلى عنه

في الزور بن ضرار بعده عبيدة أبو بعث ثم المسلمين
يكرب معد بن عمرو بعده وبعث فارس آلف خمسة

الجيش ببقية عنه الله رضي عبيدة أبو وقدم الزبيدي
عجل : اللهمقال حمص على عبيدة أبو أشرف فلما
وأسإتقبل المشركين من فيها من واخذل فتحها علينا

ونزل معه من وعلى عليه وسإلموا بأجمعهم المسلمون
فلما المقلوب النهر على عنه الله رضي عبيدة أبو

وبطريقها حمص أهل إلى كتب القرار به اسإتقر
ًبا هربيس وهو الجديد الرحمن الله : بسمفيه يقول كتا
بن عمر المؤمنين أمير عامل عبيدة أبي من الرحيم

: أماجيوشه وقائد الشام على عنه الله رضي الخطاب
يغرنكم ول بلداكم علينا فتح قد تعالى الله فإن بعد

فما رجالكم وكثرة بنيانكم وتشييد مدينتكم عظم
نصبناها قد كالبرمة إل الحرب أتاكم إذا عندنا مدينتكم

العساكر وجميع فيها اللحم وألقينا عسكرنا وسإط في
وأكل نضجها ينتظرون بها دااروا وقد منها الكل يتوقع

عز ربنا لنا ارتضاه داين إلى ندعوكم ونحن فيها ما
عندكم وخلفنا عنكم ارتحلنا ذلك إلى أجبتم فإن وجل
تعالى الله فرض وما داينكم أمر يعلمونكم منا رجاًل
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الجزية أدااء على قررناكم السإلم أبيتم وإن عليكم
والقتال الحرب إلى فهلموا والجزية السإلم أبيتم وإن
الكتاب طوى ثم الحاكمين خير وهو الله يحكم حتى

الرجل ذلك وكان المعاهدين من رجل إلى وسإلمه
حمص إلى انطلق :له وقال والرومية بالعربية يحفظ
وصل حتى وسإار الكتاب المعاهد فأخذ بالجواب وائتنا

بالسهام يرموه أن حمص أهل فهم السور إلى
 .والحجارة

رجل فأنا عليكم أمسكوا قوم : يابالرومية لهم فقال
 .العرب هؤلء من بكتاب جئتكم وقد معاهد

وشالوه به وسإطه فربط حبًل له : فدلواالواقدي قال
خضع يديه بين وقف فلما بطريقهم إلى به وأتوا إليهم

 .الكتاب وناوله له

هؤلء داين إلى داينك عن : أرجعتالبطريق له فقال
 .العرب

وأهلي وأولداي أنا وعهدتهم ذمتهم في ولكني : لقال
أن عندي والصواب خيًرا إل القوم من رأينا وما ومالي

ول يخافون ل شديد بأس أولو القوم فإن تقاتلوهم ل
عندهم والموت بدينهم تمسكوا قد الموت يرهبون

يبرحون ل بدينهم القوم أقسم وقد الحياة من أفضل
على الله يفتحها أو إليهم تسلموها حتى مدينتكم عن

وأريد العرب من إلي أحب إنكم دايني وحق أيديهم
بأسإهم من عليكم خائف ولكني القوم داون لكم النصر

 .تندموا تخالفوا ول تسلموا فسلموا وسإطوتهم

غضب كلمه هربيس البطريق سإمع : فلماالواقدي قال
ًبا ًدا غض لول الصحيح والنجيل المسيح : وحقوقال شدي

علينا جراءتك على لسانك بقطع لمرت رسإول أنك
إلى يكتب أن كاتبه أمر فيه ما وعلم الكتاب قرأ فلما

 .الكفر كلمة فكتب كتابه بجواب عبيدة أبي المير

وعلمنا كتابكم إلينا وصل إنه العرب معاشر : ياقال ثم
لقيتم كمن ولسنا والوعيد والوعد التهديد من فيه ما
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على بنا يستنصر هرقل الملك يزل ولم الشام أهل من
فل والن العساكر من إليه قصد من وعلى عادااه من
وأبوابنا شديد سإورنا فإن والقتال الحرب من لنا بد

 .والسلم عتيد وحربنا حديد

أن غلمانه وأمر المعاهد إلى وسإلمه الكتاب وطوى
المير إلى وصل حتى وسإار السور من بالحبال يدلوه

 .وقرأه ففضه الكتاب وسإلمه عبيدة أبي

. 

. 

الحرب على عولوا فيه ما المسلمون سإمع فلما
أربع المسلمين عسكر عبيدة أبو المير وقسم والقتال

فنزل الفزاري نجية بن المسيب مع فرقة فبعث فرق
فرقة وبعث الصغير باب يلي مما الجبل باب على بهم

وقاص أبي بن عقبة بن هشام بن المرقال مع أخرى
مع أخرى فرقة وبعث الرسإتق باب على بهم فنزل
المير ونزل الشام باب على فنزل سإفيان أبي بن يزيد
وزحف الصغير باب على الوليد بن وخالد عبيدة أبو

يومهم بقية وقاتلوهم مكان كل من إليهم المسلمون
ونبال بالحجف فيلقونها إليهم تصل الروم وسإهام هذا

لجل فأثرت السور بأعلى من وإلى إليهم تصل العرب
خالد جمع الغد كان فلما المساء عند فانفضوا ضًرا ذلك
وأمرهم المسلمين عسكر في كان عبد كل الوليد بن
إلى ويزحفوا بالحجف ويتنكبوا بالسيوف يتقلدوا أن

السهام ويتلقوا بأسإيافهم السور ويضربوا حمص سإور
 .بحجفهم

يا هنا عنا يغني أن عسى : وماعبيدة أبو المير فقال
أيها رسإلك : علىعنه الله رضي خالد فقال سإليمان أبا

أن عزمت فإني صنعت فيما تخالفني ول المير
القدر من عندنا لهم ليس أن ونعلمهم بالعبيد أقاتلهم

فقال إلينا يخرجوا أن إل بأنفسنا نقاتلهم فما شيء
تعالى فالله شئت ما : افعلعنه الله رضي عبيدة أبو
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عنه الله رضي الوليد بن خالد أمرهم ذلك فعند يوفقك
خالد وأمر عبد آلف أربعة وكانوا السإوار على بالزحف

وزحفوا ذلك ففعلوا معهم تترجل أن العرب من ألًفا
ورائهم من والعرب بالحجف اسإتتروا وقد السور على

ومنها تثلم ما فمنها بسيوفهم وضربوا بالنبل فرموا
 .انكسر ما

حمص صاحب هربيس عليهم : وأشرفالواقدي قال
يتأملون فجعلوا الرتب وأصحاب بطارقته داارت وقد
وحق البطارقة معاشر : ياهربيس فقال أفعالهم إلى

كلهم هم وإذا الصفة بهذه العرب أن ظننت ما المسيح
 .سإوداان

: لالمواطن وسإائر بأجناداين لحقه من بعض له فقال
مكايد بعض من وهذه عبيدهم هؤلء بل السيد أيها

إلى والعبيد السوداان هؤلء قدم وقد الحرب في العرب
أن القدر من عندهم لنا ليس أن معناه وقتالنا حربنا

: وحقهربيس فقال إليهم نخرج أو بأنفسهم يلقونا
مراسًإا وأقوى بأسًإا العرب من أشد هؤلء إن المسيح
إل منها دانوا ول مدينتنا بسور قوم لزق ما أنه واعلموا

.فتحها أيديهم على واقترب أمرها عليهم هان وقد

 الواقدي قال 

ًدا قتاًل يومهم قاتلوا العبيد أن بلغني : ولقد شدي
يومهم بقية يزالوا ولم مراًرا البواب على وهجموا

عسكر إلى الموالي ورجعت الليل أقبل حتى
المير إلى رسإوًل ليلته من هربيس وبعث المسلمين

والظلم الرسإول فأقبل عنه الله رضي عبيدة أبي
: أنافقال به فهموا به المسلمين جيوش فأحس معتكر
وأريد حمص صاحب هربيس البطريق من رسإول

هربيس كتاب إليهم فسلم الكتاب هذا عن الجواب
: يافيه فإذا وقرأه عنه الله رضي عبيدة أبو فأخذه
به تدبرون عقًل عندكم أن ظننا أنا العرب معاشر
ذلك بخلف أنتم وإذا المور على به وتستعينون الحرب
:فقلنا البواب على تفرقتم لنا حربكم أول في لنكم
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عليه يقدرون ما وأعظم الحصار من يكون ما أشد هذا
 .الضرار من

. 

هؤلء وبعثتم حربنا عن تأخرتم الغد كان فلما
ويكسرون أسإيافهم يقطعون حربنا إلى المساكين

فسادا على سإيوفهم تصبر هل شعري ليت فيا سإلحهم
القتال في وتدبيركم رأيكم عجز لنا بان وقد سإورنا

فيه بأمر عليكم أشير فأنا والن الرجال وملقاة
هرقل الملك إلى تسيروا أن وهو ولكم لنا الصلح

وإياكم وراءكم ما فتحتم كما أيديكم بين ما وتفتحوا
وراجعان اتبعهما لمن قاتلن فإنهما والبغي واللجاج

الليلة هذه صبيحة إليكم نخرج نحن أو بهما بدأ من على
 .الحق على ممن ومنكم منا يشاء من ينصر والله

صاحب هربيس كتاب عبيدة أبو المير قرأ فلما قال
حضر قد وكان يصنع فيما المسلمين اسإتشار حمص
سإادااتهم من وسإيد خثعم أكابر من كبير رجل عنده

قديم السن كبير وكان الخثعمي عمرو بن عطاء اسإمه
الجيش أمر وولى الرجال قادا قد الرأي سإديد الهجرة
قائًما وثب هربيس كتاب سإمع فلما العساكر وحزم
:عنه الله رضي عبيدة أبي للمير وقال قدميه على

عليه الله صلى الله برسإول المير أيها عليك أقسمت
للمسلمين صلًحا فيه فإن مقالي سإمعت ما إل وسإلم
عبيدة أبو قال بها المسلمين وأيد لمقالة وفقني فالله
ناصح عندنا فأنت عمرو أبا يا : قلعنه الله رضي

 .للمسلمين

: أصلحله وقال وسإارره عبيدة أبي المير من فدنا قال
على نزلت منذ هؤلء عند خبرك أن اعلم المير الله

جولة وأعظم منعة أشد البطريق وهذا اللئام هؤلء
أن بد ل وأنك بعلبك بفتوح علم وقد قبله كان ممن
والعلوفة بالطعام اسإتدعى وقد حصارها على تنزل
في ترك وما بالرجال شحنها وقد الحصار وآلة

ما عندهم خزنوه وقد إل طعاًما وقراها رسإاتيقها
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كما المر يطول حاصرناهم نحن وإن أعواًما يكفيهم
تخدعهم أن عندي والرأي دامشق على أمرنا طال

 .بحيلة عليهم ولحتال بخديعة

إن قريب عن المدينة فتحنا الحيلة عليهم لنا تمت فان
 .تعالى الله شاء

ابن يا عندك الحيلة : وماعنه الله رضي عبيدة أبو قال
 .عمرو

أن القوم هؤلء إلى نكتب أن عندي : الرأيفقال
عنهم نرتحل أن لهم ونضمن والعلوفة بالزادا يجبرونا

ونرجع مدينتهم غير عليك تعالى الله يفتح أن إلى
وتفرقوا سإواداهم في وانتشروا زاداهم قل وقد إليهم

ما فنملك غارة عليهم ونشن وتجاراتهم أمصارهم في
مع حمص في بقي من أمر عليك ويهون منهم ظهر
يا الرأي : أصبتعبيدة أبو فقال والعلوفة الزادا قلة
الله من ونرجو ذكرته ما أفعل سإوف إني عمرو ابن

 .والعون التوفيق

وكتب وبياض بدواة عنه الله رضي عبيدة أبو داعا ثم
: أماالرحيم الرحمن الله : بسمفيه يقول الكتاب جواب

نريد ولسنا ولكم لنا صلًحا قولك في رأيت فإني بعد
 .وجل عز الله عبادا من أحد على البغي

فإن كثير وإبلنا وخيلنا كثير عسكرنا أن علمت وقد
أيام خمسة ميرة لنا فابعثوا عنكم نرتحل أن أرداتم
نلقي وما بعيد أمامنا الذي الطريق أن تعلمون وأنتم

مرتمونا فإذا حديد وأبواب منيع حصن كل إل بعدكم
علينا الله فتح فإذا الشام مدائن بعض إلى عنكم رحلنا
فعلتم فإن زعمتم كما عنكم رجعنا الشام مدائن بعض
 .لكم صلًحا كان ذلك

حمص إلى وسإار الرسإول إلى وسإلمه الكتاب وطوى
الرؤسإاء وجمع بذلك فرح الكتاب هربيس قرأ فلما

بعثوا قد العرب أن : اعلموالهم وقال والرهابين
فإن عنكم يرحلوا حتى والميرة الزادا منكم يطلبون
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يرجع لم فريسته وجد إذا السبع كمثل مثلهم العرب
وإذا مدينتكم في الجوع لحقهم قد وهم غيرها إلى

 .عنا انصرفوا أشبعناهم

الزادا يأخذوا أن العرب من نخاف المير : أيهافقالوا
 .عنا يرحلوا ول والعلوفة

إذا أنكم والمواثيق العهودا عليهم لكم نأخذ : إنافقال
 .عنكم يرحلون أمرتموهم

 .ولك لنا واسإتوثق لك بدا ما : افعلفقالوا

وأمرهم والرهبان القسوس وأحضر هربيس فبعث قال
عنه الله رضي عبيدة أبي المير إلى يخرجوا أن

يرحلون مرناهم إذا والمواثيق العهودا عليهم ويأخذوا
 .عنا

حتى فساروا الرسإتق باب لهم فتح وقد فخرجوا قال
ميثاًقا عليهم وأخذوا عبيدة أبي المير إلى وصلوا
ًدا عليهم يرجع ول ماروهم هم إذا عنهم يرحلوا أن وعه

شرًقا الشام مدائن من مدينة يديه على الله يفتح حتى
ًبا أو رضي عبيده أبو المير فقال جبًل أو كان سإهًل غر

وأخرج ذلك على الصلح وتم بذلك رضيت : قدعنه الله
الزادا من اداخروه قد كانوا مما حمص أهل لهم

ًئا والعلوفة مدة يكفيهم ما ولعسكره له عظيًما شي
أهل : ياوقال عليهم عبيدة أبو فأقبل أيام خمسة
فإذا والعلوفة الزادا من لنا حملتموه ما قبلنا حمص
: نحنفقالوا والعلوفة الزادا من تبيعوا أن الن رأتهم
الزادا بشراء عبيدة أبو المير ناداى فعندها ذلك نفعل

واسإًعا طريًقا قدامكم فإن ذلك من ولتكثروا والعلوفة
نشترى بماذا المير : أيهافقالوا والعلوفة الزادا قليل
كان : منعبيدة أبو فقال نحمله شيء أي وعلى الزادا
به فليشتر الروم من غنمتموه الذي من شيء معه

 .والعلوفة الزادا

أبي عن الله خفف الغطفاني عدي بن حسان قال
البسط من نحمله كنا ما عنا خفف كما الحساب عبيدة
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به فأخذنا داوابنا وأثقل أثقلنا قد كان مما والطنافس
في لهم تسمح العرب وكانت القوم من والعلوفة الزادا
يساوي ما حمص أهل منهم ويشتري والشراء البيع

شراء في حمص أهل ورغب بدينارين دايناًرا عشرين
وأهل أيام ثلثة كذلك حمص أهل يزل ولم الرخيص

 .عنهم العرب برحيل فرحون حمص

وعيون جواسإيس العرب عسكر في للروم وكان قال
أهل إلى الجواسإيس نظرت فلما الخبار لهم يأخذون

ظنوا العرب يميرون وهم مدينتهم فتحوا وقد حمص
إلى الجواسإيس فسارت طاعتهم في داخلوا أنهم

أو البلد من ببلد اجتازوا كلما وجعلوا طالبين أنطاكية
داخلوا قد حمص أهل : إنيقولون الحصون من حصن

يعظم فكان صلًحا مدينتهم وفتحوا العرب طاعة في
ًبا خوًفا ويزيدهم الروم على ذلك توفيًقا ذلك وكان ورع
أربعين الجواسإيس وكانت للمسلمين وجل عر الله من

ذلك فأشاعوا شيزر إلى منهم رجال ثلثة فدخل رجًل
 .ذلك فيها وأشيع

عبيدة أبو المير : وسإارالواقدي قال الرسإتن فتح ذكر
ًنا فراها الرسإتن على نزل حتى بالعسكر منيًعا حص
والعديد والعددا بالرجال مشحونة وهي غزير وماؤها
فأبوا ذمته في يكونوا أن يأمرهم رسإوًل إليهم فبعث

مع أمركم من يكون ما نرى حتى نفعل : لوقالوا ذلك
فقال تعالى الله شاء ما يكون ذلك وبعد هرقل الملك
إلى متوجهون : فإناعنه الله رضي عبيدة أبو المير
أثقلتنا وقد وأمتعة رجال ومعنا هرقل الملك قتال

:قال رجوعنا وقت إلى عندكم نوداعها أن واشتهينا
نقيطاس اسإمه وكان بطريقهم إلى الرسإتن أهل فأتى

الملوك زالت ما قوم : يافقال ذلك في وشاوروه
بعث ثم ذلك يضرنا وما بعًضا بعضهم يوداع والعساكر

حاجة من لك كان : مهماله يقول عبيدة أبي المير إلى
حتى سإوادانا لهل المراعاة منكم ونريد نقضيها فنحن

المير فقال هرقل الملك مع أمركم من يكون ما نرى
 .تعالى الله شاء إن نفعل : ونحنعبيدة أبو
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 .علقمة بن قيس بن ثابت : عنالواقدي قال

عنه الله رضي عبيدة أبي عند حضر ممن : كنتقال
رسإول أصحاب من والمشورة الرأي أهل داعا ذلك فعند
حصن هذا : إنلهم وقال وسإلم عليه الله صلى الله

بالحيلة إل سإبيل فتحه إلى لنا ليس منيع شديد
في رجًل عشرين منكم أجعل أن وأريد والخديعة
باطنها من عندهم القفال وتكون صندوًقا عشرين

تعالى الله اسإم على فثوروا المدينة في صاروا فإذا
فقال المشركين من فيها من على تنصرون فإنكم

القفال فلتكن ذلك على عزمت : فإذاالوليد بن خالد
غير من ذكر في أنثى الصنادايق أسإفل ويكون ظاهرة

هؤلء من حصن في أصحابنا حل فإذا يمسكها شيء
 .ويكبرون واحدة جملة يخرجون القوم

ذلك إلى عبيدة أبو فأجابه بالتكبير مقرون النصر فإن
ففض الروم عند المنتخبة الطعام صنادايق وأخذ

في داخل من فأولى أنثى في ذكًرا وجعلها أسإافلها
وذو نجية بن والمسيب الزور بن ضرار الصنادايق

الزبيدي يكرب معد بن وعمرو الحميري الكلع
وعبد هبيرة بن وقيس نجية بن وهاشم والمرقال

وعوف الشتر بن ومالك الصديق بكر أبي بن الرحمن
بن والصيد عامر بن ومازن كلكل بن وصابر سإالم بن

بن وعتبة جهل أبي بن وعكرمة عامر بن وربيعة سإلمة
حبيب بن وسإلمة العبسي فياض بن وداارم العاص

سإيف بن وجندب جرعل بن ونوفل حرملة بن والفارع
وسإلموا عليهم أميًرا وجعله الطيار جعفر بن الله وعبد

الرسإتن في الصنادايق حطت فلما الروم إلى الصنادايق
أبو المير وارتحل إمارته قصر في نقيطاس ألقاها
يقال قرية في نزل حتى وسإار عنه الله رضي عبيدة

الوليد بن خالد بعث الليل أظلم فلما السوداية لها
ما ينظر الرسإتن إلى الزحف بجيش عنه الله رضي
عنه الله رضي الصحابة فعلت وما أصحابه من يكون
وإذا القنطرة وصل حتى برجاله الوليد بن خالد فسار

مدينة دااخل من والتكبير والتهليل عل قد بالصياح
 .الرسإتن
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تركهم لما أنه الصحابة أمر من : كانالواقدي قال
بطارقته مع البيعة إلى ركب إمارته داار في نقيطاس

رحيل لجل الشكر صلة ليصلوا مدينته وأهل
النجيل بقراءة أصواتهم وارتفعت عنهم المسلمين

عليه الله صلى الله رسإول أصحاب أصواتهم وسإمع
أنفسهم على وشدوا الصنادايق من فخرجوا وسإلم

وحريمه نقيطاس امرأة على وقبضوا سإلحهم وشهروا
فلما إليهم فسلمتها البواب مفاتيح : نريدوقالوا
بالتهليل أصواتهم رفعوا أيديهم في المفاتيح حصلت

وكبس النذير البشير على والسلم والصلة والتكبير
لنهم عليهم يجسروا فلم مدينتهم أبواب على القوم
الطيار جعفر بن الله عبد وبعث وسإلح عدة بدون
جهل أبي بن وعكرمة سإلمة بن والصيد عامر بن ربيعة
إليهم وسإلم حرملة بن والفارع العاص بن وعتبة

أصواتكم وارفعوا البواب : افتحواوقال المفاتيح
حول من المسلمين إخوانكم فإن والتكبير بالتهليل
وهو القبلي الباب إلى الخمسة فتبادار كاملون المدينة

والتكبير بالتهليل أصواتهم ورفعوا وفتحوه حمص باب
المقدمة وعلى الزحف بعسكر هم وإذا المدينة وداخلوا

بالتهليل فأجابوهم عنه الله رضي الوليد بن خالد
أصوات الرسإتن أهل وسإمع المدينة وداخلوا والتكبير
أنهم فعلموا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب

أيديهم من أخذت قد مدينتهم وأن قبضتهم في
ل : إنالهم وقالوا إليهم وخرجوا جميًعا فاسإتسلموا

أحب فأنتم فينا فاعدلوا لكم أسإرى الن ونحن نقاتلكم
 .قومنا من إلينا

السإلم عنه الله رضي الوليد بن خالد : فعرضقال
الجزية يؤداون الكثر وبقي كثير منهم فأسإلم عليهم

 .بدًل بديني أريد : لقال فإنه نقيطاس أميرهم وأما

وحدث عنا بأهلك فاخرج : النالوليد بن خالد له فقال
بأهله فتوجه الرسإتن من فأخرجوه بعدلنا قومك

فصعب الرسإتن بفتح أهلها وأعلم حمص إلى وأمواله
أو تصبحهم العرب أن وعلموا حمص أهل على ذلك

إلى الطيار جعفر بن الله عبد وبعث بالغارة تمسيهم
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وبعث شكًرا لله فسجد والنصر بالفتح يخبره عبيدة أبي
الرسإتن بحفظ ووصاهم اليمن من رجل ألف إليهم
اسإتقروا فلما اليشكري مرة بن هلل عليهم وأمر

الله وعبد عنه الله رضي الوليد بن خالد رحل بالرسإتن
وكان حماة إلى وتوجهوا وعساكرهم وأهلهم جعفر بن

أهل وكذلك ذكرنا كما المسلمين صلح في حماة أهل
الملك إليهم وبعث مات شيزر أهل بطريق أن إل شيزر
ًيا بطريًقا هرقل الصلح ففسخ نكس اسإمه جباًرا عات
ويأخذ يصادارهم وكان وشًرا ضًرا شيزر أهل وأذاق

ًيا عنهم ويحتجب أموالهم بلغ فلما وشربه أكله في له
شيزر إلى جريمة خيًل بعث عبيدة أبا المير الخبر

وسإمع بشيزر الضجة ووقعت بلدهم على الخيل فغارت
وأظهر قلعته من إليهم فنزل الضجة نكس البطريق

عندهم المعظمة بيعتهم في وجلس حجابه بعض لهم
أنتم شيزر أهل : يالهم وقال منهم الرؤسإاء وجمع

لحفظ عليكم اسإتخلفني قد هرقل الملك أن تعلمون
خزانة فتح ثم وأموالكم حريمكم عن وأمنع مدينتكم
والقتال بالحرب وأمرهم العددا عليهم وفرق السلح
في الوليد بن خالد عليهم أشرف إذ كذلك القوم فبينما

وأشرف بإزائهم فنزلوا الزحف جيش ومعه أصحابه
عليهم فنزل بأصحابه سإفيان أبي بن يزيد بعده

جميعهم عساكره في عبيدة أبو المير بعده وأشرف
ذلك هالهم بهم العساكر تلحق شيزر أهل نظر فلما

 .أبصارهم وحارت عليهم وعظم

كتب عنه الله رضي عبيدة أبو نظر : فلماالواقدي قال
ًبا شيزر أهل إلى الرحمن الله : بسمفيه يقول كتا

بأمنع ليس حصنكم فإن شيزر أهل يا بعد : أماالرحيم
فإذا أشجع رجالكم ول الرسإتن من ول بعلبك حصن من

تخالفوني ول طاعتي في فاداخلوا هذا كتابي قرأتم
سإيرتنا وحسن عدلنا بلغكم وقد عليكم وباًل فيكون
من طاعتنا في وداخل صالحنا من سإائر مثل فكونوا

 .والسلم الشام بلدا سإائر

وبعثه المعاهدين من رجل إلى وسإلمه الكتاب وطوى
نكس بطريقهم أعطوه إليهم الكتاب وصل فلما إليهم
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أهل يا تقولون : ماقال فيه ما فهم فلما عليه فقرئ
 .العرب ذكرت فيما شيزر

حصننا فإن الكبير البطريق أيها العرب : صدقتفقالوا
بصرى ول دامشق ول بعلبك ول الرسإتن من بأمنع ليس
وقد شجاعتهم وحدة حمص أهل شدة أعلم وأنت

والردان ومدنها فلسطين أهل وكذلك العرب صالحوا
لطيف حصن وهي شيزر عنهم تمنع فكيف وحصنها

هلكنا على معول فإنك العرب هؤلء عصيت فإن
 .مدينتنا وخراب

وأقبل الكلم وعل الخطاب فيهم : وكثرالواقدي قال
بضربهم غلمانه وأمر شيزر أهل يسب نكس البطريق

سإلحهم وأظهروا غضبوا ذلك شيزر أهل نظر فلما
فعرف الفريقين بين القتال ووقع غلمانه وعلى عليه

 .ببأسإهم أهلكهم : اللهموقالوا ذلك المسلمون

. 

. 

على نصروا حتى القتال في شيزر أهل يزل ولم
أخرجوا ثم آخرهم عن وقتلوهم غلمانه وعلى البطريق

لقائه إلى رجاًل عنه الله رضي عبيدة أبي المير إلى
عبيدة أبي المير يدي بين وقفوا فلما سإلح بغير

في بطريقنا قتلنا إنا المير : أيهاوقالوا عليه سإلموا
وأعز وجوهكم الله بيض شيزر أهل : ياقال محبتكم
قال ثم والقتال الحرب كفيتمونا فقد رزقكم

الروم هؤلء طاعة حسن إلى ترون : ألللمسلمين
طاعتكم في والدخول محبتكم في ببطريقهم وفعالهم

وأنعم القوم إلى أحسن أن الرأي من رأيت وقد
 .عليهم

إلى تصنع ما يصل حتى رأيت ما : نعمالمسلمون فقال
 .تعالى الله شاء إن البلدا علينا الله ويفتح غيرهم
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: أبشرواوقال شيزر أهل على : فأقبلالواقدي قال
ًدا أكره لست فإني الدخول منكم أحب فمن منكم أح

موضوع والخراج علينا ما وعليه لنا ما فله دايننا في
وقد الجزية فعليه داينه على أقام ومن سإنتين عنكم

بذلك الروم ففرح كاملة سإنة الخراج عنه وضعنا
بطريقنا قصر وهذا وأطعنا سإمعنا المير : أيهاوقالوا
وما وإياه فدونك إليك منا هدية وهو فيه بما أحق فأنت

عبيدة أبو فأخرج والموال والنية الرجال من فيه
على الباقي وقسم الخمس منها عنه الله رضي

: ياعنه الله رضي عبيدة أبو وناداى بالسوية المسلمين
المدينة هذه أيديكم على الله فتح قد المسلمين معاشر

ذمتكم من حمص أهل خرج وقد وأهونه فتح أيسر
عليهم بنا فارجعوا عليه عاهدوكم ما لهم ووفيتم
 .تعالى الله رحمكم

وهموا خيولهم ظهور المسلمون : فركبالواقدي قال
النهر وراء من مرتفعة غبرة لهم لح قد وإذ بالمسير
أخذت وقد أنطاكية طريق من منقلبة وهي المقلوب

معها فإذا إليها المسلمين خيل فأسإرعت عرًضا
برذون مائة ومعه الروم قسوس من كبير قسيس

علوج من علج مائة حولها ومن بالحمال موسإوقة
 .يحفظونها الروم

بنزول خبر للقسيس يكن : ولمالواقدي قال
رضي الوليد بن خالد بهم فصاح شيزر على المسلمين

كل من بهم وأحدقوا معه المسلمون وكبر عنه الله
وأقبل البراذين وأخذوا أسإرى العلوج وأخذوا جانب
أقبلت أين من ويلك : ياله وقال القسيس على خالد
 .الحمال بهذه

يقول ما خالد يدر فلم بالرومية القسيس فرطن قال
شيزر أهل من رجل إليه فبدا الميشوم القسيس هذا

القسوس من أنه يذكر إنه المير أيها : ياوقال
إلى معه وبعث بعثه وقد هرقل الملك عند المعظمة
بقضبان منسوج أحمر دايباج فيها الحمال هذه هربيس
الحمال وباقي دانانير مملوءة أحمال وعشرة الذهب
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منها وأخرجوا فأخذوها والدنانير الثياب من مملوءة
يغنموا لم عظيمة غنيمة المسلمون وغنم عظيًما ماًل

أبي المير إلى الحمال الوليد بن خالد وسإاق مثلها
مما المقلوب النهر على فوجده عنه الله رضي عبيدة

مثلها رأسإه وعلى قطوانية عباءة وتحته شيزر يلي
الله رضي الوليد بن خالد فأقبل الشمس حر من تظله
 .يديه بين فأوقفه بالقسيس عنه

 .سإليمان أبا يا هذا : ماعبيدة أبو فقال

هدية ومعهم أنطاكية من قوم : إنهمخالد فقال
 .هرقل الروم ملك من حمص صاحب لهربيس

أبو المير ففرح الغنيمة عليه : وعرضالواقدي قال
ًدا فرحا بها عبيدة كان لقد سإليمان أبا : ياوقال شدي

ًكا علينا شيزر فتح ل معه كان بترجمان داعا ثم مبار
الطاغية الروم ملك عن هؤلء : اسإألوقال يفارقه
 .ل أم كثير جمع في هو هل هرقل

: قلالقسيس فقال سإاعة القسيس الترجمان فكلم
دامشق فتحتم أنكم بلغه قد هرقل الملك إن للمير

فبعث حمص على تنزلوا لم وأنكم وجوسإية وبعلبك
إليه وكتب البطريق هربيس إلى الهدية هذه معي

لن إليه العساكر وقدوم بالنجدة ويعده بقتالكم يأمره
الصليب يعبد من كل عليكم اسإتنجد قد هرقل الملك
والفرنج والصقالبة الرومية فأجابته النجيل ويقرأ

والعلف واليونان والكرج والمغليط والدقس والرمن
ًبا يحمل من وكل رومية وأهل والغزانة والعساكر صلي

قال ومكان جانب كل من هرقل الملك إلى وصلت قد
ما بكل عنه الله رضي عبيدة أبا المير الترجمان فحدث
عبيدة أبي المير على ذلك فعظم به القسيس أعلمه

القسيس فقال السإلم القسيس على وعرض
رأيت البارحة إني عبيدة أبي للمير قل :للترجمان

وقد المنام في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
وعرض بذلك عبيمدة أبو المير ففرح يديه على أسإلمت

ورحل رقابهم فضربت ذلك فأبوا السإلم العلج على
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سإير وقد حمص إلى متوجًها عنه الله رضي عبيدة أبو
إل حمص أهل يشعر فما مقدمته في جريدة الخيل

وقد المدينة إلى القوم فرجع عليهم أغارت قد والخيل
 .المسيح وحق العرب : غدرتوقالوا البواب غلقوا

كل من بها ودااروا حمص حول المسلمون : ونزلقال
قد أهلها وأكثر المدينة من الزادا نفذ وقد ومكان جانب

تفرقوا وقد الميرة طلب وفي تجارتهم إلى خرجوا
عنه الله رضي عبيدة أبو المير نزل فلما البلدا في

يتفرقوا أن وأمرهم والموالي بالعبيد داعا حمص على
وجدتموه من : كللهم وقال والمحارس الطرقات على

ففعل به فائتوني تجارة أو بزادا حمص إلى رجع قد
حمص صاحب هربيس على ذلك وصعب ذلك العبيد
ًبا عبيدة أبي المير إلى وكتب يا بعد : أمافيه يقول كتا

بنقض ول بالغدر عنكم نخبر لم فإنا العرب معاشر
فطلبتم فمرناكم الميرة على صالحتمونا ألستم العهد

عليه عاهدناكم ما نقضتم فلم فابتعناكم البيع منا
أن أريد :يقول عنه الله رضي عبيدة أبو المير فكتب
إلي أرسإلتهم الذين والرهبان القسوس إلي ترسإل

لم أننا ليعلموك عليه عاهدتهم ما على أوقفهم حتى
فلما تعالى الله شاء إن ذلك يفعل من مثلنا ول نغدر
وبعث والرهبان القسوس أحضر الكتاب هربيس قرأ
باب لهم وفتح إليه فخرجوا عبيدة أبي المير إلى بهم

فسلموا عبيدة أبي للمير وصلوا أن إلى وسإاروا حمص
الله رضي عبيدة أبو لهم فقال يديه بين وجلسوا عليه
أني لكم وحلفت عاهدتكم أني تعلموا : ألمعنه

سإهًل الشام مدائن من مدينة أفتح حتى عنكم منصرف
إليكم رجعت شئت إن لي الرأي يكون ثم جبًل أو كان

 .غيركم إلى سإرت أو

قد تعالى الله : إنلهم فقال المسيح وحق : بلىفقالوا
غنمنا وقد وقت أهون في والرسإتن شيزر علينا فتح
هذه في نؤمله لم مما وغيره نكس بطريقهم مال الله

أن إل صلح ول عندنا لكم عهد فل والن اليسيرة المدة
وأمانتنا ذمتنا في وتكونوا المدينة فتح على تصالحونا

ليس المير أيها صدقت لقد والرهبان القسوس فقال
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شيزر فتحكم بلغنا وقد بذمتكم وفيتم وقد لوم عليكم
والن لنفسنا نستوثق إذ منا كان والخطأ والرسإتن

ثم بذلك ونعلمه إليه نرجع ونحن بطريقنا بيد المر
الله رضي عبيدة أبو المير وداعا مدينتهم إلى رجعوا

: خذواوقال الحرب وأهل والبطال بالرجال عنه
المسلمون فلبس قال ول زادا بل القوم فإن أهبتكم
واجتمع والسإوار البواب إلى ورجعوا والعددا السلح

من عندك : ماوقالوا هربيس ببطريقهم حمص أهل
 .العرب هؤلء أمر في الرأي

ضعًفا منا نريهم ول نقاتلهم أن عندي : المرفقال
القوم أخذه وقد مدينتنا من نفد قد الزادا : فإنقالوا

لكم : ماهربيس فقال الحيلة هذه بمثل سإمعنا وما منا
جرح ول قتيل منكم قتل وما عدوكم حرب عن تعجزون

أصابوا وإنما جوع ول شدة تصبكم ولم جريح منكم
عليكم قدروا لما المدينة داخلوا ولو غرة على منكم
من وعندي إياهم يكفيكم السور على الرجال وأقل
وما الطويلة المدة كثيركم يعم ما قصري في الزادا

وبوجه خبركم وسإيبلغه يغفل هرقل الملك أن أحسب
 .العساكر

قصره في هربيس البطريق عند : وكانالواقدي قال
على الطعام وفرق ففتحه طعاًما مملوء عظيم جب
البطريق وجعل نفوسإهم بذلك فسكنت حمص أهل

وقد ذلك يومهم بقية وصغيرهم كبيرهم على يفرق
ما نصف اليوم ذلك فنفد جميعهم حمص أهل انحصر

أيام ثلثة أعطيتكم بما : اقنعوالهم وقال الجب في
وعرض الحرب أهبة أخذوا ثم عدوكم حرب إلى وأبرزوا
أولدا من فارس آلف خمسة منهم وانتخب عسكره
ألف فيهم غيرهم يساويهم ل والعمالقة الزراوز
عليهم وفرق جرجيس جده خزانة وفتح ملكية مدبجة
والنشاب والقسي والمغافر والبيض والجواشن الدروع

بالمددا ويوعدهم القتال على يحرضهم وأقبل والحراب
 .هرقل الملك من والنجدة

. 
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. 

أهبتكم : خذوالهم وقال والرهبان بالقسوس داعا ثم
ل داعاءكم فإن العرب على ينصرنا أن المسيح واداعوا
عندهم المعظمة كنيستهم فدخلوا قال يردا ول يحجب
ونشروا اليوم الجامع وهي جرجيس كنيسة وهي

الكفر بكلمة يبتهلون وأقبلوا بالتهدير وضجوا المزامير
الصباح كان فلما ذلك مثل على ليلتهم بقية وباتوا
صله عليه وصلوا وتقرب البيعة إلى هربيس داخل

فأكله مشوي خنوص له وقدم قصره فدخل الموتى
الذهب باطية يديه بين وقدم آخره على أتى حتى

ثم رأسإه أم في عيناه انقلبت حتى فشرب والفضة
المضعف الصغار والزردا بالفرو محشًوا دايباًجا لبس
في وعلق الحمر الذهب من دارًعا فوقها ولبس العددا
ًبا عنقه الهند صنعة من بسيف وتقلد الياقوت من صلي
ظهره على فاسإتوى العظيم كالطودا مهر له وقدم
ًبا قصره من وخرج به فأحاطت الرسإتن باب طال

أبواب وفتحت ومكان جانب كل من الروم من بطارقته
عدداهم في ومكان جانب كل من الروم وخرجت حمص

خمسة هربيس يدي وبين وصلبانهم وراياتهم وعديدهم
والزردا العديد بالعددا وهم الروم علوج من فارس آلف

من سإد كأنهم المدينة أمام هربيس فصفهم النضيد
على نفوسإهم وطنوا وقد الجلمودا قطع أو حديد

إليهم المسلمون فتبادار وذراريهم أموالهم داون الموت
عظيمة حملة عليهم وحملوا المنتشر الجرادا مثل

ول مواضعهم عن ولوا ما ثابتة حجارة كأنهم والعلوج
هربيس البطريق صاح فعندها بهم نزل فيما فكروا

بعضهم وصاح الروم فتبادارت وزجرهم رجاله على
ورشقوا عليهم وحملوا المسلمون وركب ببعض

الفريقان واختلط الحرب واشتبكت بالسهام الرجال
ًدا قتاًل واقتتلوا المسلمين أن إل مزيد من عليه ما شدي

 .والجراح القتل فيهم فشا وقد القهقرى رجعوا

. 

. 
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هزيمة من ذلك إلى عبيدة أبو المير نظر فلما
: يابصوته فيهم وصاح لديه وكبر عليه عظم المسلمين

يوم فهذا فيكم الله بارك الرجعة الرجعة القرآن بني
فيكم الله بارك معه فاحملوا تعالى الله أيام من

عظيمة حملة حمص أهل على وحملوا الناس فتراجع
الله رضي الوليد بن خالد وحمل الحملة عليهم وشدوا

يضربن وجعلوا مخزوم بني من كثير جمع في عنه
طحنوهم حتى برماحهم ويطعنون بسيوفهم فيهم
وحمل السيف فيهم المسلمون ووضع الحصيد طحن

بني من قومه من طائفة في العبسي مسروق ابن
وصدموا والتكبير بالتهليل أصواتهم رفعوا وقد عبس
وقد السإوار إلى الروم فتراجعت عظيمة صدمة الروم
على وتراجعت بلغاتها الروم فبربرت القتل فيهم فشا

ورشقت ومكان جانب كل من بهم وأحاطوا المسلمين
وقد بالحراب المسلمين في وطعنوا بالنشاب العلوج

 .والطوارق بالدرق اسإتتروا

باللواء برز ذلك إلى الوليد بن خالد نظر فلما قال
بأصحابه خالد وصاح حمص يوم اللواء صاحب هو وكان
والله فإنها فيكم الله بارك بالحملة عليهم : شدواوقال
 .والخرة الدنيا غنيمة

القتال على أصحابه يحرض الوليد بن خالد فبينما قال
لمة وعليه الروم عظماء من بطريق عليه حمل إذ

عليه الوليد بن خالد فحمل كالسإد يهدر وهو مانعة
فطار البيضة على سإيفه فوقع رأسإه على وضربه
يده في قبضته وبقيت الوليد بن خالد يد من السيف
ركابه حك حتى ولصقه عليه وحمل فيه العلج فطمع
فضم والمناكب بالسواعد جميًعا وتعانًقا خالد بركاب

بقوته عليه وشد بيده واحتضنه صدره إلى العلج خالد
قتيًل فأردااه بعض في بعضها وأداخل أضلعه فطحن

منه طار حتى يده في وهزه العلج سإيف خالد وأخذ
وصاح وحمل سإرجه قربوس في رأسإه ووضع الشرر

في وهاجوا عظيمة حملة فحملوا مخزوم بني في
يفرقهم عنه الله رضي الوليد بن وخالد أوسإاطهم

ًنا الفارس : أناصوته برفيع يناداي وهو وشماًل يمي

242

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

الله صلى الله رسإول صاحب الوليد بن خالد أنا الصنديد
عليه ما الذي الشديد القتال في يزالوا ولم وسإلم عليه
السماء كبد في الشمس توسإطت حتى مزيد من

فخرج عنه الله رضي الوليد بن خالد على الدرع وحمى
والدم خلفه من يتقاطرون مخزوم وبنو المعركة من

الرجوان شقائق كأنها وسإواعدهم دارعهم ملء يسيل
:يقول وهو أوائلهم في عنه الله رضي الوليد بن وخالد

فيه الحرب رأيت إني شغب يوم من الروم لجمع ويل
أبا يا عزك : للهعبيدة أبو المير : فنادااهقال تلتهب

فلما جهاداه حق الله في جاهدت لقد عزك لله سإليمان
إلى وقاص أبي بن عتبة بن هاشم بن المرقال نظر

ميمنة في وحملوا زهرة بني في صاح الروم غفلة
قومه في العبسي مسروق بن ميسرة وحمل الروم
بني من كثير جمع وحوله جهل أبي بن عكرمة وحمل

على اطلعوا وقد بأجمعهم المسلمون وحمل مخزوم
 .بالعناية وأيقنوا الشهاداة

أشد حمص يوم يكن : فلمالواقدي قال حمص معركة
ًبا ًدا أقوى ول حر بن عكرمة أن غير مخزوم بني من جل
السإنة يقصد وهو وإقداًما بأسًإا أشدهم كان جهل أبي

: يافقال بنفسك وارفق الله : اتقله فقيل بنفسه
أقاتل وأنا اليوم فكيف الصنام عن أقاتل كنت أنا قوم
إلي متشوقات الحور أرى وإني العلم الملك طاعة في
الشمس عن لغنتهم الدنيا لهل منهن واحدة بدت ولو

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صدقنا ولقد والقمر
يزدادا ولم الروم في وغاص سإيفه سإل ثم وعدنا فيما

 .وقتاله صبره حسن من الروم عجبت وقد إقداًما إل

صاحب هربيس البطريق عليه حمل إذ كذلك هو فبينما
في وهزها وتلتهب تضيء عظيمة حربة وبيده حمص

ظهره من ومرقت قلبه في فوقعت بها وضربه كفه
فلما الجنة إلى بروحه تعالى الله وعجل صريًعا فانجدل

أقبل صريًعا وقع وقد عمه ابن إلى الوليد بن خالد نظر
الخطاب بن عمر ليت : ياوقال وبكى عليه وقف حتى
العدو لقينا إذا إنا يعلم حتى صريًعا عمي ابن إلى نظر

ًبا السإنة ركبنا  .ركو
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الليل هجم حتى الشديدة الهوال في يزالوا ولم قاما
البواب وغلقوا مدينتهم إلى الروم وتراجعت عليهم

رحالهم إلى المسلمون ورجعت السإوار على وطلعوا
الصباح أصبح فلما يتحارسإون ليلتهم وباتوا وخيامهم

معاشر : ياعنه الله رضي عبيدة أبو المير قال
الطمع وبعد القوم هؤلء صدكم قد بالكم ما المسلمين

ألبسكم والله منهم وجزعتم هزمتم بالكم ما فيهم
بطارقة على وأظفركم سإابغة وسإلمة مجللة عافية
التقصير هذا فما والقلع الحصون لكم وفتح الروم
رضى الوليد بن خالد فقال عليكم مطلع تعالى والله
فيهم ليس الرجال أشد الروم فرسإان : هؤلءعنه الله

الحرب في أشد يكونون أنهم تعلم وقد جبان ول سإوقة
 .والنسوان الذراري عن يمنعون لنهم

أبا يا عندك الرأي : فماعنه الله رضي عبيدة أبو فقال
 .الله يرحمك سإليمان

قد المير : أيهاعنه الله رضي الوليد بن خالد فقال
ًدا للقوم ننكشف أننا الرأي من رأيت لهم وندع غ

خيلهم وتبعتنا مدينتهم عن تباعدنا فإذا وإبلنا سإوائمنا
ًنا معنا وصاروا مدينتهم عن وتباعدوا عليهم عطف

عن لبعدهم ظهورهم ونقطع بالسإنة ومرقناهم
 .مدينتهم

سإليمان أبا يا رأيت ما الرأي : نعمعبيدة أبو فقال
 .وأحسنت أشرت ولقد

أيدي بين ينكشفوا أن على المسلمون وتواعد قال
الصباح أصبح فلما سإوائمهم لهم يتركوا وأن الروم
البواب جميع من الروم وخرجت حمص أبواب فتحت

القتال كفوا العرب فسألهم القتال يريدون وزحفوا
أنفسهم في وأطمعوهم والخوف التقصير وأروهم
النهار تضاحى حتى قتالهم عن ينحرفون وجعلوا

في الروم وطمعت الحرب وطاب الشمس وانبسطت
الروم فشد تقصيرهم من لهم بان لما المسلمين
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وتركوا أيديهم بين من العرب فانهزمت عليهم بالحملة
 .سإواثمها

التميمي ماجد بن عرفجة : حدثناعامر بن نومل قال
 .حمص يوم حضر ممن وكان النخعي سإراقة عن

هربيس وتبعنا الروم أمام العرب انهزمت لما قال
 .الروم أشد وكانوا شهب آلف خمسة في البطريق

نطلب كأننا القوم أمام : وانهزمناعامر بن سإراقة قال
إلى مال وبعضهم البطارقة وأداركتنا وجوسإية الزراعة
 .والطعام الزادا في طمًعا السوادا

عظيم السن كبير قسيس بحمص : وكانالواقدي قال
أبواب وعرف التجارب حنكته قد الروم عند القدر
قرأ وقد الروم علماء من عالًما وكان والخداع الحيل

شيث وصحف والمزامير والزبور والنجيل التوراة
السلم عليه مريم ابن عيسى حواري وأدارك وإبراهيم

ملك وقد العرب إلى ونظر القسيس ذلك أشرف فلما
: وحقيناداي وهو ويقول يصيح جعل سإواداهم الروم

العرب مكايد من ومكيدة ومكر خديعة هذه إن المسيح
عن قتلوا ولو وإبلها أولداها تسلم ل العرب وإن

 .آخرهم

في وقعوا قد حمص وأهل يصيح القسيس وجعل قال
والبطريق والطعام الزادا سإوى يغنيهم وليس النهب

آلف خمسة في المسلمين طلب في ألح قد هربيس
عبيدة أبو المير صاح المدينة عن أبعدوا فلما فارس
الروم على : اعطفواصوته برفيع عنه الله رضي

عليهم فرداوا الكاسإرة والعقبان الضارية كالسباع
ًدا كرداوسًإا كل من وأصحابه بالبطريق أحاطوا حتى واح

بهم وأحدقوا المستديرة الحلقة مثل بهم ودااروا جانب
في الروم وبقيت العين بسوادا البياض كإحداق

فعند البيض الثور في السودااء كالشامة أوسإاطهم
والمسلمون العرب على نشابها العلوج نصبت ذلك

عليهم ويحومون الضارية السإودا مثل عليهم يكرون
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ويصرعونهم بالسيوف ويضربونهم النسور تحوم كما
ًنا  .أكثرهم انكسر حتى وشماًل يمي

إلى الروم نظرت : فلماالزبيدي فهر بن عطية قال
خالد ابتدر الحرب حميت فلما علينا تكالبت بهم فعلنا

على وهو العسكر وسإط من عنه الله رضي الوليد بن
بعلبك لصاحب كان مذهب جوشن وعليه أشقر جوادا
الله رضي الوليد بن خالد وكان بعلبك فتح يوم له أهداه

العمامة تلك وكانت حمراء بعمامة نفسه عمم قد عنه
وقد الحرداان كالسإد يهدر وجعل الحرب في عمامته
الشرر منه طار حتى وهزه غمده من سإيفه انتضى
وقوى سإيفه جردا رجًل الله : رحمصوته برفيع وناداى
المسلمون انتضب فعندها أعداءه وقاتل عزمه

المير وناداى عظيمة صدمة الروم وصدموا سإيوفهم
وداينكم حريمكم عن قاتلوا العرب بني : ياعبيدة أبو

.عدوكم على وناصركم عليكم مطلع الله فإن وأموالكم

خمسمائة في انفردا قد جبل بن معاذ : وكانقال
فما الروم على وانقض والموال السوادا إلى فارس
وحمل الغارة في انغمس ممن والعلوج الروم شعرت

بأسإنة أخذهم قد والطعن إل والمتعة والرحال الزادا
وناداى المضرمة النار ألسنة كأنها جانب كل من الرماح

من أحد ينجو لئل الباب اطلبوا العرب فتيان : يامنادا
يطلبون المسلمون فجعل وأولدانا برجالنا الروم

رحال كي غرقت قد الروم علوج وكانت البواب
في عليهم حمل وقد معاذ إلى نظروا فلما المسلمين

فانفلت الهرب وطلبت الرحال رمت وقد عادات رجاله
 .قتل من وقتل انفلت من منهم

من انفلت ما : فواللهالفزاري سإيف بن صهيب قال
إل حمص صاحب هربيس مع كانوا الذين آلف الخمسة

 .فارس مائة عن ينوف ما

المصيبة اعظم فكان البواب إلى القوم واتبعنا قال
العواصم من الرجال أكثر لن البواب على إياهم قتلنا

 .المدينة في كانوا وغيرهم
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أولع ممن وكنت حمص يوم : شهدتزيد بن سإعيد قال
أسإير غير وسإتة آلف خمسة فعمدت القتلى بعددا

عنه الله رضي عبيدة أبي المير من فدنوت وجريح
آلف خمسة عددات فإني المير أيها البشارة :وقلت
 .وجريح أسإير غير وسإتة

زيد ابن يا سإعيد يا بخير : بشرتعبيدة أبو المير فقال
 .هربيس بطريقهم قتل ترى فهل

بطريقهم قتل كان إذا المير : أيهازيد بن سإعيد فقال
 .قتله فما هربيس

 .غيري

يا قتيلك أنه علمت : وكيفعبيدة أبو المير فقال
 .سإعيد

عظيم فارسًإا رأيت إني المير : أيهازيد بن سإعيد فقال
وعليه سإيف وبيده اللون أحمر ضخًما طويًل الخلقة

كأنه الروم وسإط في وهو وكذا كذا صفتهما حربه لمة
: اللهمحملتي في وقلت عليه فحملت الهائج البعير

:غلبتي على وغلبتك قدرتي على قدرتك أقدم إني
 .أجره وارزقني يدي على قتله اجعل اللهم

 .سإعيد يا سإلبه أخذت : أماعبيدة أبو له فقال

في أثبتها كنانتي من نبلة فيه علمتي ولكن : لقال
فلحقته أصحابه عنه ونفرت جواداه عن يهوى فخر قلبه

في ونبلتي حقوته فصرمت ضربة بسيفي فضربته
 .قلبه

الله رحمكم : أداركوهعنه الله رضي عبيدة أبو قال
.ذلك ففعلوا سإعيد إلى سإلبه وسإلموا

 الواقدي قال 

السإلب المسلمون أخذ أوزارها الحرب أخذت : فلما
أبي المير أمام الجميع ومثلوا والشهابي والدروع
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مال لبيت الخمس منها فأخرج عنه الله رضي عبيدة
 .المجاهدين على الباقي وقسم المسلمين

قتل من على حمص في والبكاء الصياح ووقع قال
 .ورجالهم الكفار فرسإان من منهم

بيعتهم إلى ورؤسإاؤهم حمص مشايخ واجتمع قال
حمص يسلموا أن على والرهبان القسوس مع وتحدثوا

أبي إلى ورؤسإاؤهم داينهم علماء وخرج المسلمين إلى
إليه المدينة تسليم على وصالحوه عنه الله رضي عبيدة

عبيدة أبو فصالحهم وأمانه ذمامه تحت يكونوا وأن
ما نرى حتى مدينتكم أداخل : لستوقال عنه الله رضي
أن حمص أهل وأرادا هرقل الملك وبين بيننا يكون

أبو المير فنهاهم والعلوفة بالقامة المسلمين يكرموا
إلى المسلمين من أحد يدخل ولم ذلك عن عبيدة
ليتقرب ذلك كل اليرموك وقعة بعد إل حمص

 .الصحبة وحسن بالعدل الروم إلى المسلمون

 .الطويل حميد : حدثناعوف بن جرير قال

 .اليربوعي راشد بن سإنان : حدثنيقال

وكان النجار : حدثناقال جريج بن سإلمة : حدثناقال
حمص أهل صالحنا : لماقال الشام فتوح يعرف ممن
قتلهم ودافنوا حمص أهل خرج هربيس قتل بعد

رسإول أصحاب من اسإتشهدوا الذين القتلى فافتقدنا
من اسإتشهد من فوجدنا وسإلم عليه الله صلى الله

من كلهم فارسًإا وثلثين وخمسة مائتين المسلمين
: وهممكة أهل من رجًل ثلثين إل وهمدان حمير

عقيل بن والريس جرئ بن وصابر جهل أبي بن عكرمة
عم ابن السلمي عامر بن والمنهال عامر بن ومروان
خويلد بن وجابر قدم بن وجمح عنه الله رضي العباس
يوم اسإتشهدوا الذين المسلمين من فهؤلء الربعي
.الناس أخلط ومن وهمدان اليمن من والباقون حمص

إلى الخبار : واتصلتالواقدي قال اليرموك وقعة ذكر
والرسإتن حمص فتحوا قد المسلمين أن هرقل الملك
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هربيس إلى بعثها التي الهدية أخذوا وقد وشيزر
ينتظر وأقام النفس داون منه ذلك فبلغ البطريق
كان قد لنه الروم بلدا أقصى من والعساكر الجيوش

أيام إل عليه مضى فما الصليب يحمل من كل كاتب
وآخرها بأنطاكية عنده جيوشه أول صار حتى قلئل

سإاحل قيسارية إلى جيًشا بعث وأنه الكبرى رومية في
بجيش وبعث وطبرية عكاء على حفظه يكون الشام

ماهان قوم ينتظر وأقام المقدس بيت إلى آخر
يجمعه ل ما الرمن من جمع وقد الرمن ملك الرمني

الملك على قدم أيام وبعد هرقل الملك أهالي من أحد
ترجل منه قرب فلما داولته أرباب في للقائه هرقل
أصواتهم ورفعوا يديه بين وكفروا وجنوداه ماهان
المسلمين فتح من إليهم وصل مما والنحيب بالبكاء
النصرانية داين أهل : ياوقال ذلك عن فنهاهم بلداهم

هؤلء من وخوفتكم حذرتكم قد المعموداية ماء وبني
والنجيل المسيح فوحق مني تقبلوا ولم العرب

العرب لهؤلء بد ل العمدان ومذبحنا والقربان الصحيح
إل يصلح ل البكاء والن هذا سإريري تحت ما يملكوا أن

عليه يقدر لم ما العساكر من لكم اجتمع وقد للنساء
ذلك كل ورجالي مالي بذلت وقد الدنيا ملوك من ملك
للمسيح فتوبوا حريمكم وعن داينكم وعن عنكم لذب

وعليكم تظلموا ول خيًرا للرعية وانووا ذنوبكم من
وإياكم بعًضا بعضكم يخامر ول القتال في بالصبر

عليهم ونزل إل بقوم نزل ما فإنهما والحسد والعجب
عما الجواب منكم وأريد أسإألكم أن أريد وإني الخذلن
: اسإألوالملوك الروم من العظماء فقالت عنه أسإألكم

 .شئت عما الملك أيها

ًداا أكثر اليوم : إنكمقال ًداا وأغزر عد العرب من مد
هذا لكم أين فمن قوة وأعظم خياًما وأكثر جمًعا وأكثر

تهاب والجرامقة والترك الفرس وكانت الخذلن
إليكم قصدوا وقد وشدتكم حربكم من وتفزع سإطوتكم

العرب عليكم عل قد والن منكسرين ورجعوا مراًرا
عددا ول الكبادا جياع الجسادا عراة الخلق أضعف وهم

وأجناداين وحوران بصرى على غلبوكم وقد سإلح ول
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جوابه عن الملوك فسكت قال وحمص وبعلبك ودامشق
:وقال النصرانية بدين عالم كبير قسيس قام فعندها

 .علينا العرب نصرت لم تعلم أما الملك أيها

لن الملك : أيهاالقسيس فقال المسيح وحق : لقال
بإجابة وجحدوا ملتهم وغيروا داينهم بذلوا قومنا

عليه وسإلمه الله صلوات مريم ابن عيسى المسيح
بالمعروف يأمر من فيهم وليس بعضهم وظلموا
ول إحسان ول عدل فيهم وليس المنكر عن وينهى

الربا وأكلوا الصلوات أوقات وضيعوا الطاعات يفعلون
وهؤلء والفواحش المعاصي فيم وفشت الزنا وارتكبوا

بالليل رهبان داينهم متبعون لربهم طائعون العرب
الصلة عن ول ربهم ذكر عن يفترون ول بالنهار صوام
يتكبر ول عدوان ول ظلم فيهم وليس نبيهم على

العباداة وداثارهم الصدق شعارهم بعض على بعضهم
فل عليهم حملنا وإن يرجعون ل علينا حملوا وإن

هي الخرة وأن الفناء داار الدنيا أن علموا وقد يولون
 .البقاء داار

قاله ما هرقل والملك القوم سإمع : فلماالواقدي قال
نصرت بهذا صدقت لقد المسيح وحق :قالوا القسيس

فل ذكرت ما قومنا فعل كان وإذا محالة ل علينا العرب
هذه أصرف أن عولت قد وإني نصرتهم في لي حاجة

وأنزل ومالي أهلي وآخذ بلداها إلى والعساكر الجيوش
يعني أسإبوك إلى وأرحل سإورية أرض من

ًنا هناك فأكون القسطنطينية فلما قال العرب من آم
: أيهاوقالوا يديه بين صلوا الملك من ذلك القوم سإمع

بذلك فيطالبك المسيح داين تخذل ول تفعل ل الملك
رأيك ويستضعفون بذلك الملوك وتعيرك القيامة يوم

جنة من خرجت أنت إذا أعداؤنا بناء تشمت وأيًضا
هذا مثل لنا اجتمع وقد العرب فيها بعدنا وسإكن الشام

ونحن الدنيا ملوك من لملك اجتمع ما الذي الجيش
أن المسيح ولعل قتالهم على ونصبر العرب نلقى

ننهض واتركنا شئت من وقدم فاعزم عليهم ينصرنا
 .العرب قتال إلى
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وعول ونشاطهم بقولهم هرقل الملك : ففرحقال
فأول الروم من ملوك خمسة مع الجيش يبعث أن على

وعلى الحمر بالذهب المنسوج الديباج من لواء عقد ما
ملك قناطير إلى وسإلمه الجوهر من صليب رأسإه

الصقالبة من فارس ألف مائة إليه وضم الروسإية
عقد ثم وسإوره ومنطقه وتوجه عليه وخلع وغيرهم

الذهب من شمس فيه البيض الديباج من آخر لواء
وسإلمه الخضر الزبرجد من صليب رأسإه وعلى الحمر

عليه وخلع وملورية عمورية ملك وهو جرجير إلى
الروم من فارس ألف مائة إليه وضم ومنطقه وسإوره

لواء عقد ثم الرومية الجناس سإائر ومن والفرداانة
ًثا الذهب من صليب وعليه الملون الدسإتري من ثال

القسطنطينية صاحب الديرجان إلى وسإلمه الحمر
والفرنج المغليط من فارس ألف مائة إليه وضم

 .وسإوره ومنطقه عليه وخلع والقلن

قبضة عليه والجوهر بالدر مرصًعا رابًعا لواء عقد ثم
وسإلمه الحمر الياقوت من صليب وعليه الذهب من
لنه عظيمة محبة يحبه وكان الرمن ملك ماهان إلى
عساكر قاتل وقد والتدبير الشجاعة أهل من كان

خلع لواء له عقد فلما مراًرا وهزمهم والترك الفرس
ومنطقه وسإوره وتوجه عليه كانت التي الثياب عليه

الكابر الملوك إل بها يتقلد ل التي بالقلئد وقلده
ول كله الجيش هذا على وليتك قد ماهان يا له وقال

 .حكمك على حكم ول أمرك على أمر

وهم وقورين والديرجان وجرجير لقناطير قال ثم
ماهان صليب تحت صلبانكم أن : أعلمواالجيش ملوك

ورأيه بمشورته إل أمًرا تصنعوا فل إليه وأمركم
عن وقاتلوا تفشلوا ول كانوا حيث العرب واطلبوا

أربع على وافترقوا المستقيم وشرعكم القديم داينكم
تسعكم لم واحدة طريق على أخذتم إن فإنكم طرق

 .عليها ومن الرض وتهلكوا

العرب إليه وضم الغساني اليهم بن جبلة على خلع ثم
: كونوالهم وقال وجذام ولخم غسان من المتنصرة
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ل والحديد بجنسه شيء كل هلك فإن المقدمة في
في يغموسإهم أن القسوس أمر ثم الحديد إل يقطعه

صلة عليهم ويصلوا عليهم ويقرءوا المعموداية ماء
 .الموتى

 .خالد عن سإراقة عن عدي بن نوفل : حدثناقال

عتبة بن عمرو بن هشام مولى قاسإم : أخبرناقال
جملة : فكانتقال كله الشام فتوح حضر ممن وكان

العساكر من اليرموك إلى هرقل الملك بعث من
ممن الكفر أهل طوائف سإائر من فارس ألف سإتمائة

 .الصليب يعتقد

عبد بن يونس عن الله عبد بن جرير : وحدثناقال
جيش سإوى هرقل الملك بعث من جملة أن العلى

 .فارس ألف سإبعمائة اليرموك إلى أنطاكية

من اليرموك أحضر : كنتالحميري سإعيد بن راشد قال
الروم عساكر علينا أشرفت فلما آخره إلى أوله

مرتفع الرض من محل على صعدت نحونا باليرموك
.راية عشرين فعمدت والصلبان بالرايات الروم وأقبلت

عبيدة أبو المير بعث باليرموك الروم اسإتقرت فلما
عددا ليحزر بصرى صاحب روماس عنه الله رضي
 .القوم

 .إلينا عادا ثم وليلة يوًما عنا وغاب روماس : فتنكرقال

عن روماس عبيدة أبو وسإأل عنده اجتمعنا رأيناه فلما
 .ذلك

عدداهم أن يذكرون القوم سإمعت المير : أيهافقال
ليسمع بذلك يتحدثون أهم أداري فل ألف ألف

: ياعبيدة أبو فقال ل أم بذلك ويحدثوا جواسإيسنا
من راية كل تحت يكون وكم بهم عهدك كم روماس
في عهدت ما : أماالمير أيها فقال الروم عساكر
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فلما فارس ألف خمسون راية كل فتحت الروم عساكر
 .ذلك عبيدة أبو سإمع

الية قرأ ثم العداء على بالنصر أبشروا أكبر : اللهقال
مع     والله     الله     بإذن     كثيرة     فئة     غلبت     قليلة     فئة     من     كم  {

]. 49: [البقرة }    الصابرين

جيوشه أمر قلد لما هرقل الملك إن : ثمالواقدي قال
قتال إلى بالنهوض وأمره الرمن ملك ماهان

وضربوا الروم وركب هرقل الملك ركب المسلمين
على عساكره ليتبع هرقل الملك وخرج الرحيل بوق
لقناطير وقال يوصيهم معهم وسإار فارس باب

منكم رجل كل : ليأخذوقورين والديرجان وجرجير
 .جيشه على نافذ منكم واحد كل وأمر طريًقا

يده على يد ول لماهان فيكم فالمر العرب لقيتم فإذا
فإن الوقعة هذه إل هؤلء وبين بينكم ليس أنه واعلموا
سإلكتم حيث يطلبونكم بل ببلداكم يقنعوا فل غلبوكم

حريمكم ويتخذون النفس داون بالمال يقنعون ول
ًدا وأولداكم داينكم وانصروا القتال على فاصبروا عبي
 .وشرعكم

جبلة طريق على بجيشه قناطير وجه : ثمالواقدي قال
العظمى الجاداة طريق على جرجير وبعث واللذقية

طريق على قورين وبعث وسإومين العراق أرض وهي
وسإار العواصم أرض على الديرجان وبعث وحماة حلب

ينحتون أمامه والرجال بجيوشه القوم أثر في ماهان
ل وكانوا الحجارة طريقهم من ويزيلون الرض له

ويطالبونهم بأهلها أضروا إل مدينة ول بلد على يمرون
عليهم فيدعون بذلك لهم قدرة ول والقامات بالعلوفة
 .سإالمين الله رداكم ل ويقولون

العرب ومعه ماهان مقدمة في اليهم بن وجبلة قال
 .وجذام ولخم غسان من المتنصرة

لما هرقل الطاغية أن به أثق من : حدثنيالواقدي قال
أبي للمير وكان المسلمين قتال إلى جيوشه بعث
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من وجواسإيس عيون الروم جيوش في عبيدة
الروم جيش وصل فلما الخبار له يتعرفون المعاهدين

طالبين وسإاروا عبيدة أبي عيون فارقتهم شيزر إلى
فسألوهم حمص على يجدوهم فلم المسلمين عسكر
رضي عبيدة أبا المير لن رحلوا أنهم فأخبروهم عنهم

الخراج يأخذ من عندهم ترك حمص فتح لما عنه الله
كبرائهم من حمص أهل من رجال عندهم تركه والذي

إلى وصلوا حتى يسيرون الجواسإيس وجعل ورؤسإائهم
الله رضي عبيدة أبي المير يدي بين وحضروا الجابية

والعساكر الجيوش عظم من رأوه بما وأخبروه عنه
:وقال لديه وكبر عليه عظم ذلك عبيدة أبو سإمع فلما

لم قلًقا وبات العظيم العلي بالله إل قوة ول حول ل
الفجر طلع فلما المسلمين على خوًفا عين له تغمض

على أقسم صلته من فرغ فلما بالمسلمين فصلى أذن
قام ثم يقول ما يسمعوا حتى يبرحوا ل أن المسلمين

ًبا فيهم النبي وذكر عليه وأثنى تعالى الله وحمد خطي
الصديق بكر أبي على وترحم وسإلم عليه الله صلى
معاشر : ياوقال بالنصر للمسلمين وداعا عنه الله رضي

ببلء ابتلكم الله أن الله رحمكم اعلموا المسلمين
الوعد صدقكم عندما وذلك تعملون كيف لينظر حسن

عيوني أن واعلموا كثيرة مواطن في بالنصر وأيدكم
بلدا كبار من علينا اسإتنجد هرقل الله عدو أن أخبروني

والسلح بالزادا وأثقلهم إليكم سإيرهم وقد الشرك
نوره     متم     والله     بأفواههم     الله     نور     ليطفئوا     يريدون  {

قد أنهم واعلموا ].8  [الصف}    الكافرون     كره     ولو
أن طاغيتهم ووعدهم مختلفة طرق في إليكم سإاروا

معكم الله أن واعلموا قتالكم على بإزائكم يجتمعوا
من بقليل وليس تعالى الله يخذله من بكثير وليس
الله رحمكم الرأي من عندكم فما معه تعالى الله يكون
 .تعالى

رأيت بما المسلمين وأخبر : قمعيونه لبعض قال ثم
الثقيلة الجيوش من رأى بما الناس وأخبر الرجل فقام

ودااخل المسلمين على ذلك فعظم وعديدها وعدداها
ينظر بعضهم وجعل والجزع الهيبة منهم رجال قلوب
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ًبا منهم أحد يردا ولم بعض إلى عبيدة أبو فقال جوا
الله رحمكم جوابي عن السكوت هذا : ماعنه الله رضي

 .برأيكم علي فأشيروا

عليه الله صلى محمد لنبيه يقول وجل عز الله فإن
:الواقدي قال  فإذا}    المر     في     وشاورهم  {: وسإلم
أنت المير : أيهاوقال السبق أهل من رجل فتكلم
القرآن من آية فيك نزلت وقد ومكان رفعة لك رجل
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول جعلك الذي وأنت
 .المة هذه أمين

أبو المة هذه وأمين أمين أمة : لكلالسلم عليه فقال
علينا أنت أشر الجراح بن عامر عنه الله رضي عبيدة

 .للمسلمين الصلح فيه يكون بما

رجل أنا : إنماعنه الله رضي عبيدة أبو المين فقال
الموفق والله وأشير وتشيرون وأقول تقولون منكم

 .ذلك في

الذي المير : أيهاوقال اليمن أهل من رجل إليه فقام
فرجة في وتنزل مكانك من تسير أن عليك به نشير

ًبا المسلمون فيكون القرى واداي من المدينة من قري
رضي الخطاب بن عمر الخليفة من إلينا تصل والنجدة

عليهم كنا إلينا وأقبلوا أثرنا القوم طلب وإذا عنه الله
 .ظاهرين

رحمكم : اجلسواعنه الله رضي عبيدة أبو المير فقال
برحت إن وإني الرأي من عندكم بما أشرتم فقد الله
وأخذ ذلك الخطاب بن عمر لي كره هذا موضعي من

يديك على الله فتحهما مدائن تركت ويقول يعنفني
: أشيرواقال ثم منك هزيمة ذلك وكان عنها ونزحت

 .تعالى الله رحمكم برأيكم علي

أمير : ياوقال المراداي هبيرة بن قيس إليه فقام
من خرجنا إن سإالمين أهلنا إلى الله ردانا ل المؤمنين

والزروع المتفجرة النهار هذه ندع وكيف الشام
قحط إلى ونرجع والديباج والفضة والذهب والعناب
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ونحن الصوف ولباس الشعير خبز وأكل وجدبه الحجاز
وعدنا فالجنة قتلنا فإن الرغد العيش هذا مثل في

 .الدنيا نعيم يشبه ل نعيم في ونكون

بن قيس والله : صحفعنه الله رضي عبيدة أبو فقال
المسلمين معاشر : ياقال ثم نطق وبالحق هبيرة

لهؤلء وتدعون والمدينة الحجاز بلدا إلى أترجعون
ًنا قصوًرا العلج وطعاًما وأنهاًرا وبساتين وحصو
ًبا ًبا وشرا في وجل عز الله عند لكم ما مع وفضة وذه

بن قيس صدق ولقد الطعام حسن من البقاء داار
حتى هذا منزلنا ببارحين ولسنا لنا قوله في هبيرة
 .الحاكمين خر وهو بيننا الله يحكم

أيها قولك الله : صدقوقال هبيرة بن قيس فوثب قال
وتوكل مكانك من تبرح ول وليتك على وأعانك المير
فما عاجل فتح فاتنا فإن الله أعداء وقاتل الله على

 .آجل ثواب يفوتنا

وغفر فضلك الله : شكرعنه الله رضي عبيدة أبو فقال
بحسن المسلمين قول وتتابع رأيك والرأي ولك لنا

ل سإاكت فإنه عنه الله رضي الوليد بن خالد إل رأيهم
ًئا يقول  .شي

أنت سإليمان أبا : ياعنه الله رضي عبيدة أبو فقال
فما وعزم رأي ومعك الشهم والفارس الجريء الرجل
 .هبيرة بن قيس قال فيما تقول

أن إل قيس به أشار ما : نعمعنه الله رضي خالد فقال
:فقال المسلمين أخالف ل ولكن رأيه غير عندي الرأي

تبع لرأيك وكلنا به فائت صلح فيه رأي عندك كان إن
المير أيها اعلم عنه الله رضي الوليد بن خالد فقال

نفسك على تعين فإنك هذا مكانك في أقمت إن أنك
قسطنطين وفيها قيسارية من قريبة الجابية هذه لن
الردان وأهل فارس ألف أربعين في هرقل الملك ابن
أن عليكم به أشير والذي منكم خوًفا إليه اجتمعوا قد

ظهوركم خلف أذرعات وتجعلوا هذا منزلكم من ترحلوا

256

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

المؤمنين أمير من المل ويكون اليرموك ينزلوا حتى
ًبا عنه الله رضي الخطاب بن عمر متلحًقا منكم قري
واسإعة أرض وهي عدوكم لقتال فتح على وأنتم بكم

 .الخيل لمجال

 .الكلم بهذا الوليد بن خالد نطق فلما قال

سإفيان أبو وقال خالد به أشار ما : نعمالمسلمون قال
رضي الوليد بن خالد برأي افعل المير : أيهاحرب بن

بين فيكون الرماداة يلي ما إلى وابعثه عنه الله
ندهي لئل بالردان المقيمة الروم وعساكر عساكرنا

عسكرنا ورحيل لرحيلنا سإيكون فإنه رحيلنا عند منهم
فيداخل هائلة وجلبة عظيمة ضجة الشجار هذه بين

ومكيدة غارة يريدون أقبلوا فإن الطمع فيكم عدوكم
 .معه بمن عنه الله رضي الوليد بن خالد لقيهم

نطقت لقد حرب ابن يا : واللهالوليد بن خالد فقال
 .عندي الرأي وهكذا ضميري عن

الجابية من بالرحيل الناس عبيدة أبو أمر ذلك فعند
الذي الوليد بن خالد بجيش عبيدة أبو وداعا فرحلوا

يومئذ وهو الزحف جيش وهو العراق أرض من به أقبل
عنه الله رضي الوليد بن خالد وأمر فارس آلف أربعة

وحرسإهم المسلمين طلئع على ويكون بهم يسير أن
 .ظهورهم وراء من

سإمع حتى رحيلهم عند للمسلمين الضجة : ووقعتقال
وسإمع اليرموك وطلبوا فرسإخين مسيرة من ضجيجهم

رحيلهم عند المسلمين ضجة بالردان المجتمعة الروم
جيش من بلغهم لما الحجاز إلى هاربون أنهم فظنوا
أطرافهم على بالغارة وهموا فيهم فطمعوا هرقل

رب في فصاح عنه الله رضي الوليد بن خالد فلقيهم
:قال النصر علمة فهذه والقوم : داونكموقال له

خالد وحمل الرماح ومدوا السيوف المسلمون فانتضى
رضي الزور بن ضرار وحمل عنه الله رضي الوليد بن

بن وزاهد العامري نوفل بن وطلحة والمرقال عنه الله
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هؤلء وغير الدم أكال وابن الطفيل بن وعامر السإد
طاقة للروم يكن فلم للبراز المعدوداين الفرسإان من
ويأسإرون يقتلون والمسلمون منهزمين فولوا بهم
ورجع كثير خلق منهم فغرق الردان إلى وصلوا حتى
عبيدة أبو المير وأما عنه الله رضي الوليد بن خالد
وكان خلفه من أذرعات وجعل باليرموك نزل فإنه

إلى عنه الله رضي عبيدة أبو فعمد عظيم تل هناك
الجبل ذلك على فأصعدهم وأولداهم المسلمين نساء

فلما الطرقات سإائر على والطلئع الحراس وأقام
والغنائم بالسإارى عنه الله رضي الوليد بن خالد وصل
ًدا فرًحا عنه الله رضي عبيدة أبو فرح :وقال شدي

والظفر النصر علمة هذه تعالى الله رحمكم أبشروا
لقتال مستعدون وهم باليرموك المسلمون وأقام

ًدا ينتظرون كأنهم عدوهم إلى الخبر وبلغ به وعدوا وع
نزلوا قد المسلمين بأن هرقل الملك ابن قسطنطين

فبعث لقتالهم سإائرون الروم ملوك وأن باليرموك
أمرهم إبطاء في رأيهم يستضعف الملوك إلى رسإوًل

إلى رسإوله وردا فلما المسلمين قتال على ويحثهم
كتاب عليهم وقرأ والبطارقة بالملوك داعا ماهان

فسارت بالمسير وأمرهم هرقل الملك ابن قسطنطين
من ببلد يمرون ل بعًضا بعضها يتلو الروم جيوش
أهلها ويعنفون إل المسلمون فتحها التي الشام مدائن

وملتكم داينكم أهل تركتم ويلكم : يالهم ويقولون
 .العرب إلى وملتم

هربتم لنكم منا بالملمة أحق : أنتملهم فيقولون
فيعرفون أنفسنا عن فصالحنا للبلء وتركتمونا منهم
إلى وصلوا حتى سإائرين يزالوا ولم فيسكتون الحق

بالقرب وهو الجبل داير له يقال بدير فنزلوا اليرموك
عسكر وبين بينهم وجعلوا والجولن الرماداة من

تكاملت فلما وعرًضا طوًل فراسإخ ثلثة المسلمين
أصحاب على الخيل سإوابق أشرفت باليرموك الجيوش

اليهم بن جبلة وكان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
العرب من فارس ألف سإتين في المقدمة في

مقدمة على وهم وجذام ولخم غسان من المتنصرة
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عليه الله صلى الله رسإول أصحاب نظر فلما ماهان
قوة ول حول ل :قالوا الروم جيوش كثرة إلى وسإلم

 .العظيم العلي بالله إل

اليرموك عساكر شبهت ما : فواللهعامر بن عطية قال
 .الواداي بكثرته سإد إذا المنتشر كالجرادا إل

القلق منهم ظهر قد المسلمين إلى : ونظرتقال
بالله إل قوة ول حول ل قول عن يفترون ل وهم

ربنا  {: يقول عنه الله رضي عبيدة وأبو العظيم العلي
القوم     على     وانصرنا     أقدامنا     وثبت     صبًرا     علينا     أفرغ

المسلمون وأخذ ]. قال250:  [البقرة}    الكافرين
من بجواسإيسه عبيدة أبو المير وداعا أهبتهم

له يجسون الروم عساكر يدخلوا أن وأمرهم المعاهدين
أبو وقال وسإلحهم وعديدهم وعدداهم القوم خبر

أن تعالى الله من أرجو : أناعنه الله رضي عبيدة
 .لنا غنيمة يجعلهم

بإزاء بعساكره ماهان نزل : فلماالواقدي قال
ول يقاتل ل أياًما أقام اليرموك نهر على المسلمين

ًبا يثير  .حر

لمر ماهان تأخير : وكانالواقدي قال اليهم بن جبلة
: لله يقول هرقل الملك من عليه وردا رسإوًل أن وذلك
إليهم نبعث حتى المسلمين وبين بينك الحرب تنجز

لصاحبهم وهدايا كثير بمال سإنة كل منا ونعدهم رسإوًل
من لهم ويكون منهم أمير ولكل الخطاب بن عمر

ماهان إلى الرسإول وصل فلما الحجاز إلى الجابية
ًدا ذلك إلى يجيبون كانوا إن هيهات : هيهاتقال  .أب

عليك : وماالجيش ملوك بعض من وهو جرجير له فقال
 .المشقة من هرقل الملك ذكره الذي هذا في

عاقًل رجًل منهم واداع إليهم أنت : اخرجماهان فقال
 .ذلك في واجتهد سإمعت بالذي وخاطبه
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من بعصابة وتعصب الديباج ثياب جرجير فلبس قال
الحمر الذهب من بسرج عالية شهباء وركب الجوهر
من فارس ألف معه وخرج والجوهر بالدر المرصع
المسلمين عساكر على أشرف حتى وسإار المدبجة
ووقف المسلمين من وقرب أصحابه جرجير ووقف

الملك من رسإول أنا العرب معاشر : ياوقال بإزائهم
نعرض حتى عليكم والمقدم أميركم إلي فليخرج ماهان

 .بعضنا دام نسفك ول نصطلح ولعلنا مقالنا عليه

رضي عبيدة أبا المير فأعلموا المسلمون فسمعه قال
من ثوب وعليه إليه بنفسه فخرج بذلك عنه الله

متقلد وهو سإودااء عمامة رأسإه وعلى العراق كرابيس
فرسإه ورفس جرجير إلى وصل أن إلى وسإار بسيفه

 .إليهما ينظرون والناس فرسإيهما عنق التقت حين

ما قل الكفر أخا : ياعنه الله رضي عبيدة أبو فقال
 .تريد عما واسإأل قائل أنت

تقولوا ان يغرنكم ل العرب معاشر : ياجرجير فقال
بلداهم وفتحنا كثيرة مواطن في الروم عساكر هزمنا

من أتاكم قد ما الن فانظروا أرضهم أكثر وعلونا
وقد المختلفة الجناس سإائر من معنا فإن العساكر

عن يموتوا وأن ينهزموا ول يفروا ل أن الروم تحالف
فانصرفوا طاقة من ترون ما على لكم وليس آخرهم

وقد هرقل الملك بلدا من نلتم ما نلتم وقد بلداكم إلى
ما لكم يهب وهو إليكم الحسان يتعودا أن الملك عول

السلح أخذتم وقد سإنين ثلث منذ بلداهم من أخذتم
منكم الشام قدمتم حين كنتم وقد والفضة والذهب

إليه داعوتكم ما إلى فأجيبوا عريان ومنكم رحيله على
 .الهالكين من كنتم وإل

الروم عساكر من ذكرت ما : أماعبيدة أبو المير فقال
شفار الروم رأت فلو ينهزمون ول يفرون ل وأنهم

لنا تهويلك وأما أعقابها على ناكصة هربت سإيوفنا
وكيف أجسامنا وضعف قلتنا رأيت فقد علكم بكثرة
وأحب وسإلحها عدداها وعظم وكثرتها جموعكم لقينا
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حتى والقتال بالحرب مشاجرتكم يوم إلينا الشياء
كلم جرجير سإمع فلما للحرب يثبت الذي من يعرف
له يقال أصحابه من رجل إلى التفت عبيدة أبو المير
 .بهيل

العرب بهؤلء أعرف كأنه هرقل : الملكبهيل يا فقال
بما وأخبره ماهان إلى ورجع جواداه رأس لوى ثم منا

 .عبيدة أبو قال

. 

. 

 .الموعد إلى : داعوتهمماهان له فقال

من شيء في أفاتحه لم إني المسيح وحق : لفقال
العرب فإن المتنصرة العرب بعض لهم ابعث لكن ذلك

 .بعض إلى بعضهم يميل

 .الغساني اليهم بن بجبلة ماهان داعا فعندما قال

كثرتنا من وخوفهم هؤلء إلى اخرج جبلة : ياوقال
بهم وأحط الرعب قلوبهم في وألق عددانا وتواتر
 .مكرك

من قرب حتى وسإار اليهم بن جبلة : فخرجقال
العرب معاشر : ياصوته برفيع وناداى المسلمين عساكر
بما لخاطبه عامر بن عمرو ولد من رجل إلي ليخرج

 .به أرسإلت

جبلة كلم عنه الله رضي عبيدة أبو المير سإمع فلما
 .اليهم بن

يريدون جنسكم بأبناء القوم إليكم بعث : قدقال
من رجًل إليه فابعثوا والقرابة الرحم بصلة الخديعة
بالخروج إليه فأسإرع عامر بن عمرو ولد من النصار

لبي وقال عنه الله رضي الخزرجي الصامت بن عباداة
يقول ماذا وأنظر إليه أخرج أنا المير : أيهاعبيدة
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وقف أن إلى بجواداه نحوه عباداة خرج ثم عنه فأجيب
طويل أسإمر رجل إلى جبلة فنظر اليهم بن جبلة أمام

وداخل فهابه شنوءة رجال من كأنه السمرة شديد
بن عباداة وكان خلقته عظم من قلبه في الرعب

 .عنه الله رضي الخطاط من الصامت

 .أنت الناس أي من فتى : ياجبلة له فقال

:جبلة فقال عامر بن عمرو ولد من : أناعباداة فقال
 .أنت فمن حييت

الله صلى الله رسإول صاحب الصامت بن : عباداةفقال
 .تريد عما فاسإأل وسإلم عليه

أعلم لني إليكم خرجت إنما العم ابن : ياجبلة فقال
ناصًحا إليكم فخرجت والقرابة الرحم من أكثركم أن

بازائكم نزلوا قد الذين القوم هؤلء أن واعلم ومشيًرا
وحصون عساكر وخلفهم بها لكم قبل ل جنودا معهم
الروم عساكر وهزمنا كسرنا تقولوا ول وأموال وقلع
القوم هؤلء هزمكم وإن وسإجال داول الحرب أن واعلم

انهزموا إن القوم وهؤلء الموت غير ملجأ لكم يكون ل
والحصون والخزائن وعساكرهم بلداهم إلى يرجعون

 .سإالمين بلداكم إلى وامضوا فخذوه نيًل نلتم قد وما

من لقينا ما علمت أما جبلة : ياالصامت بن عباداة قال
الله نصرنا وكيف وغيرها بأجناداين المتقدمة جموعكم

من بقي من نعلم ونحن طاغيتكم وهرب عليكم
يقدم ممن نخاف ل ونحن أمره علينا تيسر قد جموعكم

أحلى نجد فلم الدماء في ولغنا وقد جموعكم من علينا
السإلم داين إلى أداعوك جبلة يا وأنا الروم داماء من
في شرفك على وتكون دايننا في قومك مع تدخل وأن

تفديه الروم علوج من علج تابع تكون ول والخرة الدنيا
العرب سإاداات من رجل وأنت المهالك من بنفسك

ظهر كما يظهر وآخره أوله ظهر دايننا وإن وملوكهم
: لفقل به وصدق الحق إلى أناب من سإبيل فاتبع أوله
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وعلى عليه صل : اللهمالله رسإول محمد الله إل إله
.وسإلم وصحبه آله

 الواقدي قال 

الصامت بن عباداة كلم من اليهم بن جبلة : فغضب
 .دايني مفارًقا : لستوقال

من عليه أنت ما إل أبيت : فإنالصامت بن عباداة فقال
وقعة لنا فإن الول الموعد في تلقاني أن فإياك الكفر

من تخلص فل سإيوفنا شفار أخذتك فإن عظيمة
فإن علينا أهون فهم الروم وعساكر وداعنا شفارها

 .بهم حل ما مثل بك حل عليه أنت ما إل أبيت

: لماذاوقال اليهم بن جبلة : فغضبالواقدي قال
رجل مثلكم عرب نحن : أماسإيوفكم من تخوفني

 .لرجل

خرجت إنما أنك علمنا : قدالصامت بن عباداة فقال
ًنا مخاداًعا إلينا على نحن ويلكم يا كأنتم ولسنا ومعي
وراءنا وإن محمد نبينا سإنة ونتبع ربنا نوحد قلتنا

 .القفار ويسد القطار يعلو عسكًرا

الجيش هذا غير جيًشا وراءكم أعرف : لستجبلة فقال
 .غيرهم ينصركم من ول

في اليهم ابن يا والله : كذبتالصامت بن عباداة فقال
ًداا رجاًل وراءنا وإن قولك ًداا وأبطاًل أنجا يرون شدا

يلقي بنفسه واحد كل مغرًما والحياة مغنًما الموت
ًيا أنسيت ويلك يا حافًل جيًشا وشدته وعمر وسإطوته عل

يجتمع ما مع والزبير وطلعته والعباس وبراعته وعثمان
واليمن والطائف مكة من المسلمين فرسإان من إليهم
 .ذلك وغير

الصامت بن عباداة كلم من ذلك جبلة سإمع : فلماقال
لكم النصيحة أريد إل خرجت ما أنا العم ابن : ياقال
 .الصلح إلى يجيبونا قومك فاسإأل ذلك أبيتم فإن
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الجزية بأدااء إل بيننا صلح : لالصامت بن عباداة فقال
لول والله وبينكم بيننا حكم وهو السيف أو السإلم أو
جبلة سإمع فلما هذا بسيفي لعلوتك بنا يقبح الغدر أن

عليه يردا لم الكلم في عليه حاف قد وإنه عباداة كلم
ًبا  .جوا

. 

. 

ًبا فزًعا ماهان إلى وأتى جواداه رأس ثنى أنه غير مرعو
ًبا قلبه امتل وقد فلما الصامت بن عباداة كلم من رع

 .والفزع الجزع وجهه في تبين ماهان يدي بين وقف

 .وراءك : مالجبلة فقال

فكان ومنيت وأرعبت خوفت إني الملك : أيهافقال
الحرب إل بيننا : ماوقالوا بالسواء عندهم كله ذلك

 .والقتال

وجهك في أراه الذي الفزع هذا : فماماهان له فقال
أنهم بلغني وقد مثلهم عرب وأنتم مثلكم عرب وهم

يقاتل أما فارس ألف سإتون وأنتم فارس ألف ثلثون
فسر جبلة يا داونك منهم الواحد الرجل منكم الرجلن

وأنا قتالهم إلى المتنصرة العرب من عمك وأبناء أنت
ًكا الملك كان بهم ظفرتم فإن وراءكم بيننا مشتر
فتحه ما إليكم ويسلم إلينا الناس أقرب وتكون وبينكم
 .الشام بلدا من العرب

العطاء في جبلة يرغب ماهان : وجعلالواقدي قال
أجاب حتى المسلمين في القتال على ويحرضه ويلينه

ولخم غسان بني من عمه وبني قومه وأخبر ذلك إلى
بأخذ وأمرهم المتنصرة العرب من وغيرهم وجذام
في وركبوا ذلك القوم ففعل والقتال للحرب الهبة
ما فارس ألف سإتون وهم النضيد والزردا الحديد سإابغ

اليهم بن جبلة يقدمهم أحد العرب غير من يخالطهم
عمل من بسيف متقلد الحمر الذهب من دارع وعليه
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هرقل الملك له عقدها التي الراية رأسإه وعلى التبابعة
حتى فارس ألف سإتين في الصحابة نحو جبلة فسار

مع يتحدث عبيدة وأبو المسلمين عساكر على أشرف
اليهم بن جبلة وبين بينه جرى بما الصامت بن عباداة

رآهم فلما المتنصرة العرب عليهم أشرفت إذ
معاشر : يابعض على بعضهم صاح المسلمون
لقتالكم المتنصرة العرب عليكم أقبلت قد المسلمين

تعالى الله من ونرجو : نقاتلهمقالوا قائلون أنتم فما
بالحملة وهموا غيرهم وعلى والمعونة عليهم الظهور

:وقال عنه الله رضي الوليد بن خالد عليهم فصاح
بمكيدة أكيدهم حتى تعجلوا ول الله رحمكم اصبروا
: أيهاعنه الله رضي عبيدة لبي وقال بها يهلكون

المتنصرة بالعرب علينا اسإتعانوا قد القوم إن المير
كان كله بجمعنا نقاتلهم نحن وإن عددانا أضعاف وهم
من رسإوًل لهم أبعث أن وأريد وضعًفا منا وهنا ذلك
كان فعلوا فإن عنا رداهم شأن في يكلمهم عمهم بني
ًنا وللمشركين لهم كسًرا ذلك إل أبوا وإن عظيًما ووه

على يرداونهم يسير نفر منا خرج والقتال الحرب
عبيدة أبو : فتعجبقال وجل عز الله بعزة أعقابهم

 .تريد ما افعل سإليمان أبا : ياوقال عنه الله رضي

بن وعباداة سإعد بن بقيس الوليد بن خالد داعا ذلك فعند
بن أيوب وأبي الله عبد بن وجابر الخزرجي الصامت

وقفوا فلما أجمعين عليهم الله رضي يزيد بن خالد
هؤلء ورسإوله تعالى الله أنصار : يالهم قال يديه بين

ولخم غسان وهم قتالكم يريدون المتنصرة العرب
إليهم فاخرجوا النسب في عمكم بنو وهم وجذام

وقتالكم حربكم عن رداهم في واجتهدوا وخاطبوهم
وكنا ومنكم منا السيف أخذهم وإل ذلك فعلوا فإن

 .كفًؤا لقتالهم

إلى قسيز الله رسإعول أصحاب : فخرجالواقدي قال
بإزاء نزل قد اليهم بن جبلة فوجدوا المتنضرة العرب

بني من قربوا فلما وقتالهم حربهم يريد المسلمين
العرب معاشر : ياوقال الله عبد بن جابر ناداى غسان
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الدنو ونريد عمكم بنو إننا وجذام وغسان لخم من
 .إليكم

 .عليه فدخلوا إليه بالدنو جبلة لهم : فأذنقال

بالحرير فرش وقد الديباج من مضرب في هو فإذا
فحيوه جفنة وملوك ملوكه وحوله جالس وهو الصفر

مزارهم وأدانى أقدارهم جبلة فرفع العرب ملوك بتحية
دااني القرابة من الرحم من أنتم العم بنى يا :وقال

فخرج يرهقكم الذي الجيش هذا جهة من إليكم خرجت
الذي فما المقال في علي فأفرط منكم رجل الرب
الله عبد بن جابر كلمه من أول فكان إلي بكم أتى

فإن صاحبنا به تكلم فيما تؤاخذنا ل العم ابن : ياوقال
منا لك النصيحة وإن والنصيحة بالحق إل يقوم ل دايننا

إلى ندعوك إليك أتينا وقد ورحم قرابة ذو لنك واجبة
لنا ما لك ويكون مقتنا أهل من وتكون السإلم داين

:فقال ظريف ونبينا شريف دايننا فإن علينا ما وعليك
يا وأنتم بديني ضنين إنني غيره ول ذلك أحب ما

ونحن أمًرا لنفسكم رضيتم والخزرج الوس معاشر
 .دايننا ولنا داينكم لكم أمًرا لنفسنا رضينا

داينك تفارق أن تحب ل كنت : إنالنصاري له فقال
تكون لمن لتنظر قتالنا عن فاعتزل عليه أنت الذي

دايننا في الدخول وأردات لنا كانت فإن والغلبة العاقبة
قنعنا داينك على أقمت وإن وأخانا منا وكنت قبلناك

كثيرة مواطن وعلى بلدك على وأقررناك بالجزية منك
 .وأجداداك لبائك

وكانت وقتالكم حربكم تركت إن : أخشىجبلة فقال
ل الروم لن بلدي على يتقووا أن آمن ل للقوم الدائرة
على رأسإوني وقد لكم مقاتًل أكون أن إل مني ترضى
ًئا كنت داينكم داخلت لو وأنا العرب جميع أتبع ول داني
فإن عليك عرضناه ما أبيت : فإنالنصاري فقال

تفلق فإنها سإيوفنا وعن عنا فاعتزل قتلناك بك ظفرنا
إلينا أحب بغيرك الوقعة فتكون العظام وتبري الهام

يريدون النصار : وكانتقال معك وبمن بك الوقعة من
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وجبلة عنهم ينصرف كي وترغيبه تخويفه الكلم بهذا
 .ذلك يأبى

الروم عن أقاتل أن بد ل والصليب المسيح : وحقفقال
 .والقرابة الهل لجميع كان ولو

يحتوي أن إل أبيت جبلة : ياصعد بن قيس له فقال
من فتكون النار في بك فيهوي قلبك على الشيطان
لن السإلم داين إلى لندعوك أتينا وإنما الهالكين

ًبا منا فستعاين أبيت فإن برحمنا متصلة رحمك حر
ًدا بن قيس وثب ثم الصغير الطفل فيه يشيب شدي

وعونه تعالى الله بركة على : انهضوالقومه وقال سإعد
فاسإتعد جبلة فقام وسإحًقا له فبعدا طاعته وحسن
إلى ورجعوا خيولهم النصار فركب قال بعدته للقتال
عنهما الله رضي الوليد بن وخالد عبيدة أبي المير

 .القتال إل يريد ما وأنه جبلة بمقالة وأعلموهما

تعالى الله : أبعدهعنه الله رضي الوليد بن خالد فقال
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فيه عاش فوعيش

 .ينظر ما جبلة منا لينظرن المرسإلين سإيد

معاشر : اعلمواعنه الله رضي الوليد بن خالد قال ثم
العرب من فارس ألف سإتين في القوم أن المسلمين
ألف ثلثون ونحن الشيطان حزب وهم المتنصرة

الجمع هذا نلقي أن ونريد الرحمن حزب من فارس
منا وهنا ذلك كان كله بجمعنا جبلة قاتلنا فإن الكبير
العرب هؤلء قتال إلى ورجال أبطال منا ينتدب ولكن

يا دارك : للهحرب بن صخر سإفيان أبو فقال المتنصرة
من وخذ تريد ما فاصنع الرأي أصبت فلقد سإليمان أبا

 .أحببت ما الجيش

جيشنا من نندب أن الرأي من رأيت قد : إنيفقال
العرب من فارس ألفي واحد كل فيلقى فارسًإا ثلثين

 .المتنصرة

من عجب إل المسلمين من أحد يبق : فلمالواقدي قال
يمزح أنه وظنوا عنه الله رضي الوليد بن خالد مقالة
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سإفيان أبو ذلك في خاطبه من أول وكان بمقالته
أو جد منك كلم هذا الوليد ابن : ياوقال حرب بن صخر
 .هزل

عاش وعيش : لعنه الله رضي الوليد بن خالد فقال
ًدا إل قلت ما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فيه  .ج

تعالى الله لمر مخالًفا : فتكونسإفيان أبو فقال
المقالة هذه في لك أن أظن وما لنفسك ظالًما

ًدا أسإهل ذلك كان مائتين منا الرجل قاتل ولو مساع
وجل عز الله وإن الذين منا الرجل يقاتل قولك من

الرجلين يقاتل منا الرجل أن علينا فرض بعباداه رحيم
ثلثون تقونا وإنك اللفين واللف والمائتين والمائة

إلى أحد يجيبك فما فارس ألف الستين تلقى منا رجًل
معين لنفسه ظالم فإنه قلته لما رجل أجابك وإن ذلك
 .قتله على

كنت سإفيان أبا : ياعنه الله رضي الوليد بن خالد فقال
ًنا تكن فل الجاهلية في شجاًعا وانظر السإلم في جبا

الموحدين وأبطال المسلمين رجال من انتخب لمن
أنفسهم وهبوا قد رجال أنهم علمت رأيتهم إذا فإنك

ومن تعالى الله غير بقتالهم يريدون وما وجل عز لله
الله على حًقا كان ضميره من ذلك وجل عز الله علم
 .النيران مفظعات سإلك ولو ينصره أن

وما ذكرت كما المر سإليمان أبا : ياسإفيان أبو فقال
صح قد فإذا المسلمين على شفقة إل بقولي أردات

ليقاتل رجًل سإتين القوم فاجعل ذلك على عزمك
 .المتنصرة العرب من فارس ألف منهم الرجل

به أشار ما : نعمعنه الله رضي عبيدة أبو المير فقال
رضي الوليد بن خالد فقال سإليمان أبا يا سإفيان أبو

إل هذا بفعلي أردات ما المير أيها يا : واللهعنه الله
منهزمين أصحابهم إلى رجعوا إذا لنهم لعدونا مكيدة
فيقولون لقيكم من لهم ويقولون وجل عز الله بقوة
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أن ماهان ولعلم منا الرعب يداخلهم رجًل ثلثون لقينا
 .له كفء جيشنا

إل ذكرت كما المر : إنعنه الله رضي عبيدة أبو فقادا
ًنا عصبة يكونون منا رجًل سإتون كان إذا أنه ومعي

 .بعًضا بعضهم

من أنتدب : أناعنه الله رضي الوليد بن خالد فقال
وإقدامهم وقرارهم صبرهم أعرف رجاًل المسلمين

لقاء أحبوا فإن المقالة هذه عليهم وأعرض الحرب في
يستجيبون فإنهم وجل عز الله ثواب في ورغبوا الله
يكن ولم فيها والبقاء الدنيا الحياة أحبوا وإن ذلك إلى

يبذل أن إل بخالد فما للموت نفسه تطيب ولم فيهم
 .ويرضاه يحبه لما المرفق والله وجل عز لله مهجته

برعي جذه عن سإالم بن عمرو : حدثناالله عبد أبو قال
الله رضي الوليد بن خالد يدي بين كنت :قال عدي بن
صلى الله رسإول أصحاب من رجًل بستين فدعا كنه
 .الوليد بن خالد داعا ما فأول وسإلم عليه الله

كاتب حسنة بن شرحبيل أين التميمي عمرو : أينقال
بن خالد أين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وحي
أين الموي سإفيان أبي بن يزيد أين العاص بن سإعيد

العامري عمرو بن سإهل أين الجمحي أمية بن صفوان
عميرة بن رافع أين الكندي الزور بن ضرار أين

بن حذيفة أين الركابين أبيض الخيل زيد أين الطائي
النصاري مالك بن كعب أين سإعد بن قيس أين اليمان

أين الصامت بن عباداة أين الغنوي عمرو بن سإويد أين
عبد أين النصاري أيوب أبو أين الله عبد بن جابر

أجمعين عنهم الله رضي الصديق بكر أبي بن الرحمن
بن رافع أين العدوي الخطاب بن عمر بن الله عبد أين

مالك أين إوس بن عبيد أين عامر بن يزيد أين سإهل
أين ظفر بن الله عبد أين الحارث بن نصر أين نصر بن
أين قيس بن عابس أين عوف أين المنذر بن لبابة أبو

أين عجرة بن رافع أين النصاري الله عبد بن عباداة
أين هلل أين قيس بن معقب أين الله عبد بن عبيد
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:كتابه في تعالى الله ذكرهم وقد أحد يوم الصابرون
:[النفال }    مائتين     يغلبوا     صابرة     مائة     منكم     يكن     فإن  {

المازني الحارث بن كلل أين الساعدي أسإيد ]. أين66
 .عامر بن يزيد أين السإلمي عمر بن حمزة أين

عنه الله رضي الوليد بن خالد سإمى : وقدالواقدي قال
أني إل اليهم بن جبلة لقتال داعاهم الذين الرجال

الله رضي النصار ذكر وقدمت ذكرهم في اختصرت
أكثر انتخب عنه الله رضي الوليد بن خالد لن عنه

 .النصار من الرجال

ًدا : إنالنصار قالت فيهم النداء كثر فلما اليوم خال
المغيرة ولد من المهاجرين ويؤخر النصار ذكر يقدم

للمهالك يقدمهم أو يختبرهم أنه ويوشك قصي بن
 .المغيرة ولد على ويشفق

عنه الله رضي الوليد بن خالد سإمع : فلماالواقدي قال
جميع توسإط حتى بجواداه يخطو أقبل قولهم من ذلك

إل داعوتكم ما عامر أولدا يا : واللهلهم وقال النصار
فأنتم وبإيمانكم بكم يقيني وحسن منكم ارتضيته لما

في صاداق : إنكفقالوا قلبه في اليمان رسإخ ممن
 .القوم صافحه ثم سإليمان أبا يا قولك

فرسإان من الوليد بن خالد انتخب : فلماالواقدي قال
جيًشا يلقى منهم واحد كل رجًل سإتين المسلمين

 .بنفسه

الله أنصار : ياعنه الله رضي الوليد بن خالد لهم قال
قد الذي الجيش هذا على معي الحملة في تقولون ما

وأئدكم صبر لكم كان فإن وقتالكم حربكم يريد أتى
المتنصرة العرب هؤلء وهزمتم صبركم مع بنصره الله

هؤلء هزمتم فإذا غالبون الروم لجيش أنكم فاعلموا
 .خاسإرين فينقلبون قلوبهم في الرعب وقع العرب

تشاء ما والق تريد ما بنا افعل سإليمان أبا : يافقالوا
ونتوكل الله داين ينصر من قتال أعداءنا لنقاتلن فوالله

 .مهجنا الخرة طلب في ونبذل وقوته تعالى الله على
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وكذلك خيًرا عنه الله رضي الوليد بن خالد فجزاهم
: تأهبوالهم وقال عنه الله رضي عبيدة أبو المير

قتالكم وليكن وعدتكم أسإلحتكم وحذرا الله رحمكم
ربما خوان الرمح فإن رمًحا منكم أحد يأخذ ول بالسيف

منها منايا فإنها السهام تأخذوا ول الطعن عن زاغ
تدور عليهما والحجف والسيف المصيب ومنها المخطئ

يركب ول النواجي السبق خيولكم واركبوا الحرب داوائر
أن وتواعدوا به يصبر الذي جواداه إل منكم الرجل

 .وسإلم عليه الله صلى المصطفى قبر عند الملتقى

 .ووداعوهم أهاليهم على فقدموا قال

بما ليستعد خيمته إلى عمد فإنه الزور بن ضرار فأما
الزور بنت عنها الله رضي خولة أخته على ويسلم يريد
لي ما أخي : ياخولة أخته له قالت حربه لمة لبس فلما
ماذا أخبرني بالفراق أيقن من ودااع توداعني أراك

 .عليه عزمت

يلقى أن يريد وأنه عليه عزم قد بما ضرار فأخبرها
خولة فبكت عنه الله رضي الوليد بن خالد مع العدو

عدوكم والق تفعل أن تريد ما افعل أخي : ياوقالت
وإن ناصر لكم فإنه وتعالى تبارك بالله موقن وأنت

ًدا أجًل إليك يقرب ل عدوك ًبا أجًل عنك يبعد ول بعي قري
فوالله نائبة عدوك من لحقك أو حدث عليك حدث فإن

بثأرك تأخذ أو الرض على خولة هدأت ل شأنه العظيم
وكذلك الحرب آلة وأعد لبكائها الزور بن ضرار فبكى

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب من الستون
وأهاليهم أولداهم وداعوا حتى ليلتهم طول يناموا ولم

النصر تعالى الله يسألون وهم وتضرع بكاء في وباتوا
المير بهم فصلى الصباح أصبح أن إلى العداء على

من فرغ فلما الفجر صلة عنه الله رضي عبيدة أبو
الوليد بن خالد الخروج إلى أسإرع من أول كان صلته
ينشد وهو الخروج على أصحابه وحرض عنه الله رضي

نبتغي العدو نحو أرواًحا إخوتي جميع : هبواويقول
الغدو نصرنا في صلحا لنا الله ويرزق الكفاحا

هو ما أدار لم آخر بيتا : وأنشدالواقدي قال والرواحا
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ًدا إليه يقدمون وأصحابه المسلمين أمام وخرج بعد واح
انتخبهم الذين رجًل الستون إليه اجتمع حتى واحد
الله رضي العوام بن الزبير عليه أقبل من آخر وكان

رضي الصديق بكر أبي بنت أسإماء زوجته ومعه عنه
بن الرحمن عبد أخيها جانب إلى سإائرة وهي عنها الله
لهم تدعو وهي عنه الله رضي الصديق بكر أبي

ابن تفارق ل أخي : يالخيها وتقول والنصر بالسلمة
الحملة ووقت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عمة

 .لئم لومة الله في تأخذكم ول يصنع كما اصنع

وسإاروا أصحابهم الستين المسلمون ووداع قال
أوسإاطهم في عنه الله رضي الوليد بن وخالد بأجمعهم

وقفوا حتى يزالوا ولم السإودا احتوشته قد أسإد كأنه
 .المتنصرة العرب بإزاء

أصحاب إلى المتنصرة العرب : ونظرتالواقدي قال
نحوهم أقبلوا وقد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

الصلح يطلبون رسإل أنهم فظنوا يسير نفر وهم
وحرضتهم المنتصرة بالعرب جبلة فصاح والمواعدة

إلى أسإرعوا غسان آل يا وناداى المسلمين ليرهب
بالجابة فباداروا به كفر من وقاتلوا الصليب نصرة

للقتال واصطفوا الصليب ورفعوا للحرب الهبة وأخذوا
شعاعها فلمع الحرب لمة على الشمس طلعت وقد
ووقفوا نار شعل كأنها والبيض والزردا الحديد على

عليه الله صلى الله رسإول أصحاب يصنع ما يبصرون
وناداى المتنصرة العرب صلبان قاربوا أن إلى وسإلم

ويا الصلبان عبدة : ياعنه الله رضي الوليد بن خالد
سإمع فلما والطعان الحرب إلى هلموا الرحمن أعداء
خرجوا ما أنهم علم عنه الله رضي خالد كلم جبلة
أصحابه بين من جبلة فخرج للقتال خرجوا وإنما رسإًل
عبدوا لمن : إنايقول وهو حربه بلمة اشتمل وقد

ولقد بفعالنا عابنا من على نسطو به ومن الصليب
إنا ميراثنا أنها تعلم والحرب وأمه بالمسيح علونا

ثم رجالنا سإيوف تبدداكم حتى أمامنا والصليب خرجنا
قتالنا في لنا والمستنهض بنا الصائح : منجبلة قال
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إلى فاخرج : أناعنه الله رضي الوليد بن خالد فقال
 .الحرب حومة

وقتالكم لحربهم أمورنا رتبنا قد : نحنجبلة فقال
أجبناكم ل المسيح فوحق قتالنا عن تتربصون وأنتم

ًدا الصلح إلى ما أننا وأخبروهم قومكم أبى فارجعوا أب
قوله من التعجب خالد فأظهر قال القتال إل نريد

فقال إليك رسإًل خرجنا أننا أتظن جبلة : ياله وقال
 .: أجلجبلة

ًدا ذلك تظن : ولعنه الله رضي الوليد بن خالد فقال أب
إننا قلتم فإن وقتالكم لحربكم إل خرجنا ما فوالله
 .عليكم ينصرنا الله فإن شرذمة

إذ وبقومك بنفسك غررت قد فتى : ياجبلة فقال
 .وجذام ولخم غسان سإاداات ونحن قتالنا إلى خرجت

وإننا ذلك تظن ل عنه الله رضي الوليد بن خالد فقال
رجال منا وتخلف منكم للف منا رجل فقتالكم قليلون
الباردا الماء إلى العطشان من الحرب إليهم أشهى
في أفضلك كنت أغد مخزوم بني أخا : ياجبلة فقال
هذا منك سإمعت حتى البطال مرام بك وأروم عقلك
ونحن قتالنا ترومون رجًل والستين أنت إنك الكلم

بهذه أحمل أنا ها الزمان وأبطال غسان سإاداات
جبلة صاح ثم أحف منكم يبقى فل فارس ألف الستين
 .الحملة غسان آل يا :بقومه

فارس ألف الستون حملت سإيدهم كلم سإمعوا فلما
لهم فثبت رجًل والستين الوليد بن خالد وجه في

واشتبك وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب
وزمجرة الرجال زئير إل تسمع كنت فما نجينهم الحرب

ما حتى الصقال البيض على السيف ووقع البطال
ًدا أن المشركين من ول المسلمين من أحد ظن خال
وأخذهم المسلمون فبكى أحد منهم ينجو معه ومن

غرر : لقديقول بعضهم وجعل إخوانهم على القلق
عليه الله صلى الله رسإول بأصحاب الوليد بن خالد
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هؤلء أهلك جبلة : إنتقول والروم وأهلكهم وسإلم
يزل ولم محالة ل بأيدينا حاصل العرب فهلك القوم
كبد في الشمس قامت حتى والقتال الحرب في القوم

الوليد بن خالد دار : فللهالصامت بن عباداة قال السماء
أبي بن الرحمن وعبد العوام بن والزبير عنه الله رضي

وضرار العباس بن والفضل عنه الله رضي الصديق بكر
الله رضوان الخطاب بن عمر بن الله وعبد الزور بن

قرنوا قد الستة هؤلء رأيت لقد أجمعين عليهم
ل وهم بعض بجنب بعضهم وقام الحرب في مناكبهم

صدور السإنة وخرقت اشتعاًل الحرب وزادات يفترقون
الجال لنقطاع القلوب خزائن إلى بلغت حتى الليوث

 .مزيد من عليه ما الذي الشديد القتال في يزالوا ولم

في وكنت معهم : فحملتالصامت بن عباداة قال
بن خالد وناداى يصيبهم ما : يصيبنيوقلت جملتهم

عليه الله صلى الله رسإول أصحاب : ياوقال الوليد
فلما مناه القلب خالد أعطى وقد المحشر ههنا وسإلم
وهاشم الوليد بن خالد حمل القتال بينهم حمى

بن الزبير دار فلله الرجال عليهم وتكاثرت والمرقال
يا : أفرجوايناداون وهم العباس بن والفضل العوام
الفرسإان نحن الصحاب عن وتباعدوا الكلب معاشر

ابن وأنا العباس بن الفضل وأنا العوام بن الزبير هذا
بن عباداة قال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عم

الله صلى الله رسإول : فوحقعنه الله رضي الصامت
عشرين العباس بن للفضل أحصيت لقد وسإلم عليه
الرجال عنه أزال حتى الوليد بن خالد عن يحملها حملة

ولم عظيمة حملة المشركين على وحملوا والبطال
إلى الشمس جنحت أن إلى يومهم القتال في يزالوا

 .إخوانهم على القلق جهدهم قد والمسلمون الغروب

صاح فإنه عنه الله رضي عبيدة أبو المير أما
الله صلى الله رسإول أصحاب : ياوقال بالمسلمين

محالة ل معه ومن الوليد بن خالد هلك وسإلم عليه
فيكم الله بارك فاحملوا المسلمين فرسإان وذهبت
قوله إلى أجاب فكل إخواننا أمر من كان ما لننظر

عنه الله رضي حرب بن صخر سإفيان أبا إل وإشارته
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تفعل : لعنه الله رضي عبيدة أبي للمير قال فإنه
يكون ما ونرى يتخلصوا أن للقوم بد ل فإنه المير أيها
عنه الله رضي عبيدة أبو يلتفت : فلمقال أمرهم من
هو فبينما القلق أخذه وقد يحمل أن وهم كلمه إلى

وأصوات منهزمون المتنصرة العرب جيش وإذا كذلك
والتكبير بالتهليل ارتفعت قد عنهم الله رضي الصحابة

له شريك ل وحده الله إل إله ل أن : أشهديناداي كل
ًدا وأن منهزمة المتنصرة والعرب ورسإوله عبده محم
فبددا السماء من صائح بهم صاح كأنما أعقابهم على

المعمعة وسإط من الوليد بن خالد وأقبل شملهم
كانوا الذين أصحابه وكذا التعب من لحمه بما يلتهب

 .معه

رجًل الستين أصحابه الوليدافتقد بن خالد : وإنقال
وهو وجهه على يلطم فجعل عشرين إل منهم يجد فلم

ًدا عذرك فما الوليد ابن يا المسلمين : أهلكتيقول غ
الله رضي الخطاب بن عمر المير وعند الرحمن عند
 .عنه

أبو المير عليه أقبل إذ ذلك في متحير هو فبينما
وأبطال المسلمين وفرسإان عنه الله رضي عبيدة

بن خالد إلى عنه الله رضي عبيدة أبو فنظر الموحدين
متابعة عن اشتغل وقد بنفسه يصنع وما الوليد

 .المشركين

نصر على لله الحمد سإليمان أبا : ياعبيدة أبو فقال
 .المشركين ودامار المسلمين

هزم قد الله إن المير أيها : اعلمالوليد بن خالد فقال
 .ترحة الفرحة أعقبتك ولكن الجيش

:خالد فقال ذلك : وكيفعنه الله رضي عبيدة أبو فقال
الله رسإول أصحاب من رجًل أربعين فقدت المير أيها

عمة ابن العوام بن الزبير فيهم وسإلم عليه الله صلى
بن الفضل وفيهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

يسمي عنه الله رضي الوليد بن خالد وجعل العباس
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ًدا المسلمين فرسإان أربعين سإمى حتى واحد بعد واح
حول : لوقال عنه الله رضي عبيدة أبو فاسإترجع رجًل
بد : للخالد وقال العظيم العلي بالله إل قوة ول

 .المسلمون يهلك لعجبك

داونك المير : أيهاالسلمي الحوص بن سإلمة فقال
الله صلى الله رسإول أصحاب فيها فاطلب والمعركة

قد أو أسإرى فالقوم وإل رأيتموهم فإن وسإلم عليه
النيران بهوادائ فأتوا عبيدة أبو فأمر المشركين تبعوا
القتلى بين المعركة فافتقدوا اعتكر قد الظلم وكان
فارس آلف خمسة المتنصرة العرب من قتل فإذا

الغساني مطعم بن رفاعة وهما سإادااتهم من وسإيدان
المسلمين قتلى من ووجدوا الوس بن شدادا والخر
عامر أحدهما النصار من اثنان منهم رجال عشرة

 .الخزرجي سإلمة والخر الوسإي

بعض أن : يوشكعنه الله رضي عبيدة أبو فقال
الله رضي عبيدة أبو فقال المشركين تبع قد الصحابة

عمة بابن تفجعنا ول القريب بالفرج ائتنا : اللهمعنه
العباس بن الفضل عمه بابن ول العوام بن الزبير نبيك

أثر لنا يقفو من المسلمين معاشر :عبيدة أبو قال ثم
 .وجل عز الله على وأجره الصحابة خبر ويتعرف القوم

 .عنه الله رضي الوليد بن خالد أجابه من أول فكان

لنك سإليمان أبا يا تفعل ل عبيدة أبو المير له فقال
 .الحرب شدة من تعبت

غير ثم غيري طلبهم في يمضي ل : واللهخالد فقال
بن حازم فرس وهو المسلمين خيول من بفرس جواداه
الوليد بن خالد فركبه النجار بني من عدي بن جبير

من جماعة وتبعه القوم آثار وطلب عنه الله رضي
ًدا خالد سإار فما المسلمين التهليل خالد سإمع حتى بعي

أوائلهم وفي القوم فأقبل بمثله فأجابهم والتكبير
وهاشم العباس بن والفضل العوام بن الزبير

ًدا فرًحا فرح إليهم خالد نظر فلما والمرقال شدي
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رضي الوليد بن خالد وقال عليهم وسإلم بهم ورحب
الله رسإول عم ابن : ياالعباس بن للفضل عنه الله

أبا : يافقال أمركم كان ما وسإلم عليه الله صلى
أدابارهم على ورداهم المشركين الله هزم سإليمان
فرجونا أسإروا منا رجاًل وإن آثارهم فتبعنا خائبين

 .قتلوا أنهم شك ول نرهم فلم خلصهم

ل السإر في القوم : إنعنه الله رضي خالد فقال
أبا يا ذلك علمت أين : منالعوام بن الزبير فقال محالة

 .سإليمان

غير المعركة في نجد لم : إناعنه الله رضي خالد فقال
وعشرون خمسة وأنتم عشرون ونحن رجال عشرة

بن رافع السإرى وكان محالة ل رجال خمسة أسإر وقد
بن وعاصم الزور بن وضرار عامر بن وربيعة عميرة
على ذلك فعظم سإفيان أبي بن ويزيد عمرو

فلما عنه الله رضي عبيدة أبي إلى ورجعوا المسلمين
العوام بن الزبير وإلى العباس بن الفضل إلى نظر

بما فرحين سإالمين رجعوا وقد هاشم بن والمرقال
سإرجه قربوس على سإجد الكافرين على الله نصرهم

 .تعالى لله شكًرا

المسلمين : معاشرعنه الله رضي الوليد بن خالد فقال
فلم تعالى الله سإبيل في أقتل أن مهجتي بذلت لقد

قد أجله كان المسلمين من قتل فمن الشهاداة أرزق
الله شاء إن يدي على خلصه كان أسإر ومن حضر

وبات وسإرور فرح في الفرسإان : وباتتقال تعالى
.عسكرهم حامية كسرت حين عظيم نوح في الروم

 الواقدي قال 

عنه الله رضي عبيدة أبا المير أن به أثق من : حدثني
إلى كتب قتاله على معولة الروم عساكر إلى نظر لما

ًبا عنه الله رضي الخطاب بن عمر : بسمفيه يقول كتا
بن عمر المؤمنين أمير إلى الرحيم الرحمن الله

سإلم عامله الجراح بن عامر عبيدة أبي من الخطاب
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على وأصلي هو إل إله ل الذي الله أحمد فإني عليك
 .وسإلم عليه الله صلى محمد نبيه

قد هرقل الروم كلب أن المؤمنين أمير يا واعلم
القوم سإار وقد الصليب يحمل من كل علينا اسإتفز

من بالقرب باليرموك نزلنا وقد المنتشر كالجرادا إلينا
مقاتل ألف ثمانمائة في والعدو والخولن الرماة أرض
العرب من ألًفا سإتون مقدمتهم وفي التبع غير

جبلة لقينا من فأول وجذام ولخم غسان من المتنصرة
سإتين إليه وأخرجنا فارس ألف سإتين في اليهم بن

وما  { أيديهم على المشركين تعالى الله فهزم رجًل
:عمران  [آل}    الحكيم     العزيز     الله     عند     من     إل     النصر
راعلة وهم رجال عشرة أصحابنا من ]. وقتل126

عامر بن وقيس ورقة بن ونوفل المسيب بن وجعفر
رجال خمسة منهم وأسإر الخزرجي سإلمة بن وسإلمة

الزور بن وضرار عامر بن وربيعة عميرة بن رافع وهم
نية على ونحن سإفيان أبي بن ويزيد عمرو بن وعاصم
برجال وأمدنا المسلمين عن تغفل فل والقتال الحرب

وينصر ينصرنا أن تعالى الله نسأل ونحن الموحدين من
المسلمين جميع وعلى عليك والسلم وأهله السإلم
 .وبركاته الله ورحمة

الزداي قرط بن الله عبد إلى وسإلمه الكتاب وطوى
 .يثرب مدينة إلى يتوجه أن وأمره

يوم اليرموك من : فركبتقرط بن الله عبد قال
من مضى وقد العصر بعد العاشرة الساعة في الجمعة

النور زائد والقمر يوًما عشر اثنا الحجة في شهر
والمسجد الخامسة الساعة في الجمعة يوم فوصلت

عليه جبريل باب على ناقتي فأنخت بالناس مملوء
صلى الله رسإول على وسإلمت الروضة وأتيت السلم

عنه الله رضي الصديق بكر أبي وعلى وسإلم عليه الله
بن عمر إلى الكتاب ونشرت ركعتين فيها وصليت
 .عنه الله رضي الخطاب
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عمر إلى وتطاولت رؤيته عند المسلمون فضجت قال
عليه وسإلمت يديه وقبلت عنه الله رضي الخطاب بن

:وقال كونه وتزعزع لونه انتقع الكتاب عمر فتح فلما
 .راجعون إليه وإنا لله إنا

والعباس طالب أبي بن وعلي عفان بن عثمان فقال
: ياالصحابة من وغيرهم وطلحة عوف بن الرحمن عبد
أمر من الكتاب هذا في ما على أطلعنا المؤمنين أمير

ورقى عنه الله رضي عمر فقام المسلمين إخواننا
ًبا المنبر ما سإمعوا فلما الناس على الكتاب وقرأ خطي

عليهم وشفقة إخوانهم إلى شوًقا بالبكاء ضجوا فيه
الله رضي عوف بن الرحمن عبد بكاء الناس أكثر وكان

قدمت ولو إليهم بنا ابعث المؤمنين أمير : ياوقال عنه
ما فوالله المسلمين ظهور بك لشدت الشام إلى أنت

 .المسلمين على بهما أبخل وما ومالي نفسي إل أملك

بن الرحمن عبد كلم الخطاب بن عمر سإمع : فلماقال
على وجزعهم المسلمين إشفاق إلى ونظر عوف

 .الله عبد على أقبل إخوانهم

 .الروم عساكر على المقدم من قرط ابن : ياوقال

هرقل الملك أخت ابن أحدهم بطارقة : خمسةفقلت
وصلبانهم وجرجير وقناطير والديرجان قورين وهو
الجميع على الملك وهو الرمني ماهان صليب تحت

ألف سإتين على مقدم الغساني اليهم بن وجبلة
: لوقال عمر فاسإترجع المتنصرة العرب من فارس

:عمر قرأ ثم العظيم العلي بالله إل قوة ول حول
نوره     متم     والله     بأفواههم     الله     نور     ليطفئوا     يريدون  {

 ].8:  [الصف}    الكافرون     كره     ولو

 .تعالى الله رحمكم علي به تشيرون : ماقال ثم

: أبشرواعنه الله رضي طالب أبي بن علي له فقال
من آية فيها يكون الوقعة هذه فإن تعالى الله رحمكم

لينظر المؤمنين عباداه بها يختبر تعالى الله آيات
من الله عند كان واحتسب صبر فمن وصبرهم أفعالهم
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لي ذكرها التي هي الوقعة هذه أن واعلموا الصابرين
ذكرها يبقى التي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

من : علىالعباس فقال المهلكة الدائرة هذه البد إلى
بالله كفر من على عماه : يافقال أخي ابن يا هي

:لعمر قال ثم وجل عز الله بنصر فثقوا ولذا معه واتخذ
ًبا عبيدة أبي عاملك إلى اكتب المؤمنين أمير يا كتا

ونجدتنا غوثنا من له خير الله نصر أن فيه وأعلمه
المنبر ورقى عمر فقام عظيم أمر في أنه فيوشك
العيون منها وذرفت القلوب منها وجلت خطبة وخطب

فرغ فلما بالمسلمين وصلى نزل ثم الجهادا فضل وذكر
ًبا عبيدة أبي إلى كتب صلته من : بسمفيه يقول كتا
المؤمنين أمير عمر الله عبد من الرحيم الرحمن الله
من معه ومن الجراح بن عبيدة أبي المة أمين إلى

الذي الله أحمد فإني عليكم سإلم والنصار المهاجرين
عليه الله صلى محمد نبيه على وأصلي هو إل إله ل

معونتنا من لكم خير الله نصر فإن بعد أما وسإلم
القليل الجمع يهزم الكثير بالجمع ليس أنه واعلموا

وجل عز الله وأن النصر من الله أنزل بما يهزم وإنما
ًئا     فئتكم     عنكم     تغني     ولن  {: يقول وأن     كثرت     ولو     شي

الله ينصر ]. وربما19: . [النفال}    المؤمنين     مع     الله
النصر وما الكثيرة العصابة على عدداها القليل العصابة

قضى     من     فمنهم  {: تعالى قال وقد الله عند من إل
طوبى يا ] الية23:  [الحزاب}    ينتظر     من     ومنهم     نحبه

 .الله على يتكل لمن طوبى ويا للشهداء

بمن تيأس ول المسلمين من معك بمن العدو فالق
يدي بين صرع من رأيت فقد المسلمين من صرع

عن عجزوا وما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
الله سإبيل في قتلوا حتى كثيرة مواطن في عدوهم

جاهدوا بل تعالى الله جنب في الموت لقاء يهابوا ولم
قالوا     أن     إل     قولهم     كان     وما  { جهاداه حق الله سإبيل في
أقدامنا     وثبت     أمرنا     في     وإسإرافنا     ذنوبنا     لنا     اغفر     ربنا

الدنيا     ثواب     الله     فآتاهم     الكافرين     القوم     على     وانصرنا
 [آل}    المحسنين     يحب     والله     الخرة     ثواب     وحسن
على فاقرأه هذا كتابي عليك وردا ]. فإذا148: عمران
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عز الله سإبيل في العدو يقاتلوا أن وأمرهم المسلمين
وصابروا     اصبروا     آمنوا     الذين     أيها     يا  { عليهم واقرأ وجل

].189: [البقرة }    تفلحون     لعلكم     الله     واتقوا     ورابطوا
الكتاب طوى ثم وبركاته الله ورحمة عليك والسلم
إذا قرط ابن : ياله وقال قرط بن الله عبد إلى وسإلمه

فسر الصفوف اسإتوت وقد المسلمين على أشرفت
الرايات أصحاب على وقف الموحدين صفوف بين

بن عمر إن لهم وقل إليهم رسإولي أنك وخبرهم منهم
اليمان أهل : يالكم ويقول عليكم يسلم الخطاب

الليوث شد عليهم وشدوا اللقاء عند الحرب اصدقوهم
من أهون عليكم وليكونوا بالسيوف هاماتهم واضربوا

ثم تعالى الله شاء إن عليهم المنصورون فإنكم الذباب
: [المائدة}    المفلحون     هم     الله     حزب     إن     أل  { عليهم اقرأ
56.[ 

اداع المؤمنين أمير : ياله : قلتقرط بن الله عبد قال
 .السير في والسرعة بالسلمة لي تعالى الله

ارحمه : اللهمعنه الله رضي الخطاب بن عمر فقال
 .قدير شيء كل على إنك البعيد له واطو وسإلمه

باب من المسجد من وخرجت قرط بن الله عبد قال
إذ الرأي في أخطأت لقد :نفسي في فقلت الحبشة

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قبر على أسإلم لم
: فقصدتالله عبد قال ل أم اليوم بعد أراه أداري فما

رضي وعائشة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول حجرة
كرم طالب أبي بن وعلي قبره عند جالسة عنه الله
في والحسين القبر عند جالسان والعباس وجهه الله
عنه الله رضي العباس حجر في والحسن علي حجر
يتلو عنه الله رضي وعلي النعام سإورة يتلون وهم

عليه الله صلى الله رسإول على فسلمت هودا سإورة
عولت قرط ابن : ياعنه الله رضي علي فقال وسإلم
 .الشام إلى المسير على

عليه الله صلى الله رسإول عم ابن يا : نعمفقلت
التقى قد والجيش إل إليهم أصلى أن أظن وما وسإلم
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ًداا معي يرون ل عليهم أشرفت وإذا داائرة والحرب مدا
أحب وكنت ويجزعوا يهنوا أن عليهم خشيت نجدة ول
أعظهم حتى بعدوهم التقائهم قبل إليهم أصل أن

 .وأصبرهم

بن عمر تسأل أن منعك : فماعنه الله رضي علي فقال
ل داعاءه أن قرط ابن يا علمت أما لك يدعو أن الخطاب

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وأن يحجب ول يردا
بن عمر لكان بعدي ثان نبي كان : (لوفيه قال

الكتاب حكم حكمه يوافق الذي هو ). أليسالخطاب
نزل : (لووسإلم عليه الله صلى المصطفى قال حتى
بن عمر إل منه نجا ما عذاب الرض إلى السماء من

آيات فيه أنزل تعالى الله أن علمت ). أماالخطاب
هو أما العابد هو : أماالتقي الزاهد هو أما بينات

قرن فقد لك داعا قد هو كان فإن النبي بنوح المشبه
 .بالجابة داعاؤه

ًئا ذكرت : ماقرط بن الله عبد فقال عارف وأنا إل شي
ولكني عنه الله رضي الخطاب بن عمر فضل من به

الله رسإول عم العباس وداعاء داعائك من الزياداة أردات
الرسإول قبر عند سإيما ول وسإلم عليه الله صلى

 .المكرم المعظم

رضي وعلي يديه عنه الله رضي العباس فرفع قال
النبي بهذا نتوسإل إنا اللهم :وقال كذلك عنه الله

آدام به توسإل الذي المجتبى والرسإول المصطفى
الله عبد على سإهلت إل خطيئته وغفرت داعوته فأجبت
بالنصر نبتك أصحاب وأيدت البعيد له وطويت طريقه

قرط بن الله عبد يا : سإرقال ثم الدعاء سإميع إنك
وعلي وعباس عمر داعاء يردا أن من أكرم تعالى فالله

عليه الله صلى الله رسإول وأزواج والحسين والحسن
 .عليه الخلق بأكرم إليه توسإلوا وقد وسإلم

فرح وأنا الحجرة من : فخرجتقرط بن الله عبد قال
وأنا الفلة وركبت المطية كور على واسإتويت مستبشر
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عنهم الله رضي وعمر والعباس علي بدعاء فرح
 .أجمعين

يومي من العصر بعد المدينة من : خرجتالله عبد قال
فلما الطريق أرقب وأنا المدينة فيه داخلت الذي ذلك

زمام أرخيت سإجفه الليل وأسإبل الظلم اختلط
ثلثة سإائًرا أزل ولم بي تطير أنها فحسبت المطية

 .أيام

على أشرفت الثالث اليوم من العصر صلة كانت فلما
 .المسلمين أذان ضجيج وسإمعت اليرموك

رضي عبيدة أبي المير خيمة فقصدت الله عبد قال
منذ لي وكان عليه وسإلمت ناقتي وأنخت عنه الله

الخطاب بن عمر بدعاء فأخبرته أيام عشرة فارقته
رضي والحسين والحسن والعباس طالب أبي بن وعلي

 .عنهم الله

على لكرام وإنهم قرط ابن يا : صدقتعبيدة أبو فقال
على الكتاب قرأ ثم يردا ل داعاءهم وأن وجل عز الله

ما المير : أيهاوقالوا بذلك قلوبهم فطابت المسلمين
 .إياها يبلغنا تعالى فالله الشهاداة يطلب من إل منا

ماجد : حدثناقال العلء بن عمرو : حدثنيالواقدي قال
المدينة من قرط بن الله عبد سإار : لماقال الثقات عن
الصبح صلينا وقد السبت يوم كان فلما الجمعة يوم

تيسر ما القرآن من نقرأ ونحن الخطاب بن عمر خلف
قلوبنا ففزعت هائلة وجلبة عظيمة ضجة سإمعنا إذ

صدوان من اليمن من بقوم نحن وإذا مبادارين فخرجنا
سإتة وهم للجهادا واجتمعوا وحضرموت سإبأ وأرض
سإادااتهم فترجلت الربعي خول بن جابر يقدمهم آلف

رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير على وسإلموا
ألف جاء الظلم أقبل فلما بالنزول فأمرهم عنه الله

يقدمهم وثقيف نخلة وواداي والطائف مكة من فارس
أهل بإزاء ونزلوا عمر على وسإلموا عامر بن سإعيد
وزوداهم ضعيفهم عمر حمل الحد يوم كان فلما اليمن
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بن سإعيد إلى وسإلمها تامة قناة على حمراء راية وعقد
 .عامر

: علىعمر فقال بالمسير : فهممتعامر بن سإعيد قال
 .أوصيك حتى عامر ابن يا رسإلك

بن عثمان ومعه راجًل يمشي الخطاب بن عمر أقبل ثم
بن الرحمن وعبد طالب أبي بن وعلي والعباس عفان
حوله والناس عمر وقف الجيش من قربوا فلما عوف
هذا على وليتك إني سإعيد : ياعامر بن لسعيد وقال

فإذا الله تتقي أن إل منهم رجل بخير ولست الجيش
ول أعراضهم تشتم ول اسإتطعت ما بهم فارفق سإرت
ول هواك تتبع ول قويهم تؤثر ول صغيرهم تحتقر
بهم ترقد ول السهل بهم واقطع المفاوز بهم تسلك
وعلى عليك خليفتي تعالى والله الطريق جاداة على
طالب أبي بن علي له فقال المسلمين من معك من

المؤمنين أمير إمامك وصية : اسإمعوجهه الله كرم
المة به وسإميت الربعين به تعالى الله ختم الذي

عليه الله صلى الله رسإول فيه قال الذي وهو مؤمنين
سإعيد يا ). فسروترشدوا تهتدوا تطيعوه : (إنوسإلم

ل الذي الجيش بكم والتقى عبيدة أبي إلى وصلت وإذا
أمير إلى فاكتبوا أمره عليكم وصعب مثله تلقون

أرض أقلب حتى إليكم يوجهني حتى عمر المؤمنين
الله شاء إن المشركين من فيها من على الشام
 .تعالى

رجال من بجيش : نسيريقول وهو عامر ابن فسار قال
جراح شبل إلى يصبر الخيل من عجعاج كل على أعزة

كفار كل على ينصر للدين والله لننصره نبينا وصحب
: وسإارقال يكفر بالله الصلبان على تراه معاند لعين
 .السير يجد

وطرقه الشام ببلدا عارًفا : وكنتعامر بن سإعيد قال
من عسًفا مرتين أو مرة السنة في إليه أسإير وكنت

من سإرت فلما الكواكب على أسإير طريق جاداة غير
على بهم سإلكت المسلمين يدي بين وأنا المدينة
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الجاداة عن وعدلت الطريق عن فضللت بصرى طريق
فجعلت المسلمين على وخائف العدو من محترز وأنا
الله من توفيًقا الفلة وأسإلك العمارات عن أحيد

أشكل ضللت فلما المؤمنين بعباداه ولطًفا وإكراًما
حائًرا فوقفت قط يوًما سإلكته ما كأني الطريق علي
أني ول بأمري أعلمهم فلم المسلمون بي تلحق حتى

بالله إل قوة ول حول : لأقول وأنا الطريق عن ضللت
بالناس أتيه وأنا وليلتين يومين فسرت العظيم العلي

إني لهم أقول وأنا ذلك كن يسألونني والمسلمون
من مسيرنا من العاشر اليوم في كان فلما طريق على

فلم وحققته إليه فنظرت عظيم جبل لي لح المدينة
في أقول وأنا بالمسلمين والله : غررتفقلت أعرفه
الطريق علينا سإهل وقد بعلبك جبل هذا : أترىنفسي
وما النهار أول من بعيد من لنا لح قد الجبل وكان

اعترضنا بقربه صرنا فلما أقبل قد والليل إل أداركناه
تأملت فلما قال كبيرة عظيمة شجرة فيه عظيم وادا

وصلنا فقد : أبشروالصحابي وقلت عرفتها الشجرة
به وإذا الواداي وداخلنا المسلمين وفتح الشام بلدا إلى
من المسلمين فلحق طريق ول جاداة فيه ليس وعر

 .عظيم تعب هوله

وإنما رجالة المسلمين أكثر وكان عامر بن سإعيد قال
الخيل ظهور على ويتعقبون بعًضا بعضهم يحمل كان

 .والبل

ووعورة الواداي ذلك وحشة إلى المسلمون نظرت فلما
الطريق أخطأت قد أنك نظن إنا سإعيد : ياقالوا مسلكه

قليًل الواداي هذا في فأرحنا طريقنا غير بنا وسإلكت
في وكان ذلك إلى فأجبتهم قال المسير بنا أضر فقد

فشربوا عليها المسلمون فنزل غزيرة ماء عين الواداي
ورق والجمال الخيل ورعت وإبلهم خيلهم وسإقوا
 .محمد على يصلي وبعضهم الناس أكثر ونام الشجر

الناس آخر في جلست : وكنتعامر بن سإعيد قال
لنا الله وأداعو العظيم القرآن أتلو وأنا أحرسإهم
منامي في فرأيت فنمت عيني غلبتني إذ بالسلمة
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وكأني والثمار الشجار كثيرة خضراء جنة في كأني
ثمرها من وأجني أنهارها من وأشرب ثمرها من آكل

 .مسرور فرح وأنا يأكلون وهم أصحابي وأناول

عظيم أسإد الشجر تلك بين من خرج إذ كذلك أنا فبينما
 .يفترسإني أن وهم وجهي في فزأر

أسإدان السإد على خرج إذ مرعوب فزع ذلك من وأنا
خواًرا له فسمعت موضعه في فصرعاه عظيمان

فمي في الثمر ذلك وحلوة نومي من فانتبهت عظيًما
 .يدي بين تتمثل والسإودا

يأخذها غنيمة أنها : ففسرتهاعامر بن سإعيد قال
 .به ونظفر مانع منها ويمنعنا المسلمون

 .الشهاداة هي : الجنةنفسي في فقلت

وأنا القرآن أتلو جالًسا أزل : ولمعامر بن سإعيد قال
وهو الواداي يمين عن بي يهتف هاتًفا سإمعت إذ قلق

وعر من تفزعوا ل الرشادا إلى الهاداي عصبة : يايقول
الرحمة ويطرح بالولدا يرفق الذي لطف الواداي هذا
مع المال وتغنموا رشادا بكم الله سإيصنع الكبادا في

الهاتف شعر سإمعت : فلماعامر بن سإعيد قال الولدا
شكًرا تعالى لله سإجدت الغنيمة من به يشير وما

 .الهاتف لصوت المسلمون واسإتيقظ

ًتا الهاتف من حفظت قد : وكنتعامر بن سإعيد قال بي
وفرح إياها وأنشدني أبيات ثلثة سإماح وحفظ

قلوبهم وطابت الهاتف من سإمعوا بما المسلمون
أصبح حتى الواداي في المسلمون وأقام بالغنيمة
فلما الفجر صلة عامر بن سإعيد بهم وصلى الصباح
وحققت الواداي من المسلمون خرج الشمس طلعت

رأيته فلما الرقيم جبل به وإذا والجبل الرض تلك
وكبرت أكبر : اللهوقلت بالتكبير صوتي فرفعت عرفته

 .عامر ابن يا رأيت الذي : ماوقالوا لتكبيري المسلمون

 .الرقيم جبل وهذا الشام بلدا إلى : وصلنافقلت
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 .العرب طماعة معي من : وأكثرسإعيد قال

 .الرقيم وما سإعيد : ياقالوا

: فعجبواسإعيد قال الرقيم بحديث فحدثتهم تعرفه أما
 .ذلك من

حتى سإرنا ثم فيه فصلوا الغار إلى بهم أقبلت ثم
 .عمان بلدا على أشرفنا

لها يقال هناك قرية إلى : فعدلتعامر بن سإعيد قال
منها خارجون وهما القرية داهاقين إلى فنظرت الجنان
حملوا المسلمون رآهم فلما والولدا الهل ومعهم
فرجع أسإارى بعضهم وأخذوا لهم إذن غير من عليهم
فيها فتحصنوا منيع حصن فيها وكان القرية إلى القوم

وصحت الحصن من : فقربتعامر بن سإعيد قال منا
قريتكم من خارجين كنتم بالكم ما ويلكم : ياوقلت بهم

معاشر : يالي وقال منهم واحد علي فأشرف فرجعتم
ففزعنا المدينة من خارجين كنا أننا اعلموا العرب
بالمسير وأمرنا إلينا بعث عمان صاحب أن وذلك منكم
يا والن عمان في كنفه تحت من لنكون عمان إلى

 .وأمانكم ذمامكم في نكون أن لكم هل العرب معاشر

آلف عشرة على بيننا الصلح فوقع : نعمسإعيد قال
بالمسير هممت فلما الصلح كتاب لهم وكتبت داينار
خائفون ونحن صالحناكم قد العرب معاشر : ياقالوا

أن بد ل عمان صاحب نقيطاس أن واعلموا قومنا من
لنا خيًرا لكان به ظفرتم فلو عظيمة شدة منه نلقى
 .به نظفر : فكيففقلت ولكم

بذلك بعث قد العساكر مقدم ماهان الملك : إنفقالوا
غنيمة ملكتم عمان بصاحب ظفرتم أنتم وإن إليه

كم : وفيعنه الله رضي عامر بن سإعيد فقال جسيمة
 .عمان جيش يكون

خوفكم وقع قد ولكن فارس آلف خمسة : فيفقالوا
ًدا إذا يفلحوا فلن قلوبهم في :عامر بن سإعيد فقال أب
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البطريق هذا لقاء في تقولون ما المسلمين معاشر يا
فإن تريد ما : افعلفقالوا غنيمته وأخذ عمان صاحب

ووهنا للمسلمين صلًحا ذلك كان أيدينا على الله قتله
 .المشركين على

طريق أي : علىالقرية لهل عامر بن سإعيد فقال
 .الطريق هذا على :فقالوا القوم يأتي

عظيم وادا إلى فسرنا عمورية طريق على : فدلوناقال
الصباح أصبح فلما أحد يأتنا فلم وليلة يوًما فيه وكمنا

إليه وجهنا الذي إن المسلمين معاشر : ياسإعيد قال
والمسلمين عبيدة أبي نجدة من الخطاب بن عمر

 .الله رحمكم فاخرجوا هنا مقامنا من أفضل

فارس آلف سإبعة في المسلمين على أشرفنا إفا فإنا
فقال للكافرين وذلة المشركين على وهنا ذلك كان

فل بالغنيمة توقن قلوبنا إن عامر ابن : ياالمسلمون
أشرف إذا المحاورة في هم : فبينماقال ذلك تحرمنا
ثياب وعليهم والرهبان القسوس من جماعة عليهم
أوسإاط حلقوا وقد الصلبان أيديهم وفي الشعر

وأوقفوهم وأخذوهم إليهم المسلمون فابتدر رؤوسإهم
وكان أنتم : منلهم فقال عامر بن سإعيد يدي بين

ًدا فكلم كبير قس فيهم هذه رهبان : نحنوقال سإعي
ولد قسطنطين إلى نصل أن ونريد والصوامع الدايرة
:سإعيد قال بالنصر للعساكر ندعو حتى هرقل الملك

وراءكم فما ضلل في إل الكافرين داعاء وما فاداعوا
آلف خمسة في عمان صاحب : وراءناقالوا الخبار من

فقال الصليب وعبادا النصرانية فرسإان من فارس
 .لنا غنيمة اجعلهم : اللهمسإعيد

الشيخ أيها : اسإمعخاطبه الذي للقسيس سإعيد قال ثم
في نفسه حبس لراهب نتعرض ل أن أمرنا نبئنا إن

أمر ثم سإبيلكم لخلينا العدو تنفرون أنكم ولول صومعة
بزنانيرهم فأوثقوهم كتاًفا يوثقوهم أن المسلمين

علينا أشرف إذ كذلك نحن فبينما أوسإاطهم في التي
من الحجر لهم يعزلون أمامهم والرجالة عمان جيش
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عليهم حمل المسلمين على أشرفوا فلما الحروب
بالتهليل أصواتهم ورفعوا أهبة غير من المسلمون

عن الرجالة فقتلوا السيف فيهم ووضعوا والتكبير
صنع إلى نظر فلما بذلك عمان صاحب فأخبر آخرهم

حملة عليهم فحملوا بالحملة أصحابه أمر المسلمين
ًدا قتاًل واقتتلوا عظيمة :عامر بن سإعيد قال شدي
ذريًعا قتًل الروم يقتلون وهم المسلمين إلى ونظرت

صاحب البطريق نظر فلما والتكبير بالتهليل ويضجون
طالب منهزًما ولى بأصحابه المسلمون صنع ما عمان
مال وبعضهم المسلمون وتبعهم قومه وتبعه عمان

في عمان صاحب نقيطاس والبطريق الغنيمة إلى
المنهزمون به تلحق حتى فوقف سإبق قد وكان الهرب

خيل عليهم أشرف إذ كذلك هم فبينما قال قومه من
وقوموا العنة أطلقوا وقد بركابها تسرع ورائهم من

فارسإان يقدمهم فارس ألف من زهاء وهم السإنة
الفضل والخر العوام بن الزبير أحدهما أسإدان كأنهما

ذريًعا قتًل فقتلوهم الروم على فحملوا العباس بن
عمان بطريق نقيطاس على العوام بن الزبير وحمل

عن فقلبه الزبير فطعنه الصليب تحت واقف وهو
بن الفضل وأقبل النار إلى بروحه الله وعجل جواداه

وأشرف قال البطال وينكس الفرسإان يجندل العباس
فظن قائمة الحرب فرأى الموضع على عامر بن سإعيد

التهليل سإمعوا منهم قربوا فلما الخلف بينهم وقع أنه
فاقتحم قالها لمن الحق داعوة : هذهفقالوا والتكبير

وهو العباس بن الفضل فسمع المعرفة عامر بن سإعيد
: فواللهعامر بن سإعيد قال : أناويقول باسإمه ينتمي

ابن يا دارك : للهله فقلت أحد القوم من انفلت ما
وسإلم عليه الله صلى أصحاب من معك ومن العباس

الله رسإول عمة ابن العوام بن الزبير : معيفقال الله
 .وسإلم عليه الله صلى

إل أحد القوم من انفلت ما : فواللهعامر بن سإعيد قال
وسإلم عظيمة غنيمة المسلمون وغنم وقتيل أسإير بين

عامر بن سإعيد على الزبير وأقبل بعض على بعضهم
جهتنا المسير عن حبسك الذي ما عامر ابن : ياوقال
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بمسيرك وأخبرنا العدوي نوفل بن سإالم جاءنا وقد
لنغير عبيدة أبو فأرسإلنا ظنوننا بك سإاءت وقد إلينا
ودامار المسلمين سإلمة على لله والحمد عمان على

فسلخت القتلى برؤوس الزبير أمر ثم المشركين
الرؤوس فكانت الرماح أسإنة على العرب وحملتها

 .أسإير ألف والسإرى رأس آلف أربعة

المسلمون وسإار الرهبان عامر بن سإعيد وأطلق قال
ورفعوا عنه الله رضي عبيدة أبي على أشرفوا حتى

المسلمين جيش وأجابهم والتكبير بالتهليل أصواتهم
إلى ونظروا لذلك الروم قلوب فانزعجت ذلك بمثل

السإنة على معهم والرؤوس فارس آلف ثمانية
بالنصر عبيدة أبا عامر بن سإعيد وحدث لذلك فبهتوا

وأمر رجل عز لله شكًرا فسجد الروم من وغنيمتهم
 .إليهم ينظرون والروم أعناقهم فضربت أسإير باللف

من أحد ينج لم أنه الروم : وأخبرتسإويد بن قطبة قال
 .عمان جيش

الله رسإول أصحاب من الخمسة أسإر : لماالواقدي قال
رسإول أصحاب لفقدهم اغتم وسإلم عليه الله صلى
عبيدة أبو غًما أكثرهم وكان وسإلم عليه الله صلى الله
أسإر لمن يدعو والتضرع البكاء على وأقبل الجراح بن

ماهان يدي بين مثلوا فإنهم الخمسة وأما بالخلص
اسإتحقر إليهم نظر فلما عليه وغضب تعالى الله لعنه

 .هؤلء : مناليهم بن لجبلة وقال شأنهم

وقد المسلمين جيش من قوم هؤلء الملك : أيهاقال
وما هؤلء وأسإرت أكثرهم فقتلت رجًل سإتين كانوا
وهو واحد رجل إل غائلته تخاف من عسكرهم في بقي
فتح الذي وهو المرامي كل بهم ويرمي يثبتهم الذي
كسر الذي وهو ودامشق وبصرى وحوران وتدمر أركة

مرج في وقتلهم وهربيس توما وتبع أجناداين عساكر
 .الوليد بن خالد وهو هرقل الملك ابنة وأسإر الديباج
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أحتال أن لي بد : لقال ذلك ماهان سإمع : فلماقال
هؤلء مع وأقتله عندي أحصله حتى الرجل هذا على

اسإمه الروم من برجل ماهان داعا ثم السإرى الخمسة
بلسان فصيًحا الروم عند فاضًل حكيًما وكان جرجة
 .العرب

العرب هؤلء إلى تمضي أن أريد جرجة : يافقال
الرجل الرسإول هذا وليكن رسإوًل لنا يبعثوا لهم وتقول

عساكر نحو وسإار جرجة : فركبقال بخالد المسمى
 .الوليد بن بخالد فالتقى المسلمين

 .تريد الذي : ماله فقال

تبعثوا حتى إليكم بعثني قد ماهان الملك : إنفقال
فقال وداماءكم داماءنا يحقن أن الله فلعل منكم رجًل
إليه الرسإول أكون : أناعنه الله رضي الوليد بن خالد

رضي عبيدة أبي ويدي يديه بين الروم رسإول وأوقف
 .ماهان إلى المسير يريد أنه وأخبره عنه الله

تعالى الله سإلمك سإليمان أبا يا : امضعبيدة أبو فقال
وأدااء للصلح يدعونا أو يهديهم أن تعانى الله فلعل

واحد رجل دام فحقن يدك على الدماء فتحقن الجزية
 .جميًعا الشرك أهل من تعالى الله إلى أحب

الله من أطلب : أناعنه الله رضي الوليد بن خالد فقال
 .العون تعالى

خيمته إلى عنه الله رضي الوليد بن خالد وثب ثم
وشد سإودااء بعمامة وتعمم حجازيين خفين ولبس

اسإتلبه الذي سإيفه وتقلد الدايم من بمنطقة وسإطه
أن هماًما عبده وأمر اليمامة يوم الكذاب مسيلمة من

وفيها الطائفي الدايم من وكانت الحمراء قبته يأخذ
البيضاء الفضة من وحليتها الحمر الذهب من شمعات

مسروق بن ميسرة امرأة من اشتراها قد خالد وكان
خالد وركب بغل على فحملها داينار بثلثمائة العبسي

أبا : ياعبيدة أبو له قال بالمسير هم فلما جواداه
ًنا لك يكونون المسلمين من رجاًل معك خذ سإليمان .عو
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في إكراه ل ولكن ذلك أحب المير : أيهاخالد فقال
فلما شئت من فأمر طاعة عليهم لي وليس الدين
 .عنه الله رضي الوليد بن خالد كلم المسلمون سإمع

الفضل أهل من إنك سإليمان أبا : ياجبل بن معاذ قال
الله طاعة في سإائر لنك امتثلناه بأمر أمرتنا ولو

 .ورسإوله تعالى

من فارس مائة معه : فاسإتركبالواقدي قال
أبي بن عتبة بن المرقال منهم والنصار المهاجرين

بن عمرو لن زيد بن وسإعيد حسنة بن وشرحبيل وقاص
بن وقيس العبسي مسروق بن وميسرة العدوي نفيل
بن وجرير العامري عمرو بن وسإهل المراداي هبيرة

بن وجابر التميمي عمرو بن والقعقاع البجلي الله عبد
الخزرجي الصامت بن وعباداة النصاري الله عبد

الحميري الكلع وذو المازني سإويد بن والسإودا
يكرب معد بن وعمرو الكندي السإودا بن والمقدادا
ينتخب خالد يزل ولم أجمعين عنهم الله رضي الزبيدي

منهم كمل حتى عنهم الله رضي الساداات هؤلء مثل
فأخذوا وحده جيًشا يردا منهما فارس كل فارس مائة

بالبرادا وتوشحوا الحرب بلباس واشتملوا زينتهم
وتقلدوا بالخناجر وتمنطقوا بالعمائم وتعضموا
الوليد بن خالد وسإار العتاق الخيل وركبوا بالسيوف

شماله وعن جبل بن معاذ يمينه وعن عنه الله رضي
 .به محدقون فارس والمائة الكندي السإودا بن المقدادا

نعلن ونحن : وسإرناعنه الله رضي جبل بن معاذ قال
 .والتكبير بالتهليل

عبيدة أبي إلى : فنظرتالمازني سإالم بن نصر قال
من آية يقرأ معه بمن خالد سإار حين عنه الله رضي

 .خده على جارية وداموعه القرآن

 .يبكيك ما المير : أيهافقلت

أصيب فإن الدين أنصار والله هؤلء سإالم ابن : يافقال
عند عذري يكون فما عبيدة أبي إمارة في منهم رجل
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الخطاب بن عمر المؤمنين أمير وعند العالمين رب
 .عنه الله رضي

الله رضي الوليد بن خالد أشرف : فلماالواقدي قال
إلى المسلمون نظر الروم عساكر على معه ومن عنه

وعن العرض في فراسإخ خمسة وهم الروم عساكر
جواداه عن ترجل لما الوليد بن خالد أن داحية بن نوفل

ويجرون مسيرهم في يتبخترون جعلوا المائة وترجل
والبطارقة الحجاب صفوف ويخترقون سإيوفهم حمائل

ًدا يهابون ول والفراش النمارق إلى وصلوا أن إلى أح
فلما سإريره على جالس وهو ماهان لهم ولح والديباج

ما إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب نظر
وكبروه تعالى الله عظموا وملكه زينته من ظهر

كل رفع بل عليها يجلسوا فلم الكراسإي لهم وطرحت
نظر فلما الرض على وجلسوا تحته ما منهم واحد

لم العرب معاشر : ياوقال تبسم فعلهم إلى ماهان
الكراسإي من تحتكم ما أزلتم ولم كرامتنا تأبون

وداسإتم معنا الداب تستعملوا ولم الرض على وجلستم
 .فراشنا على

تعالى الله مع الداب : إنالوليد بن خالد : فقالقال
فرشكم من أطهر الله وبساط معكم الداب من أفضل

ًدا نبينا لن لي جعلت :قال وسإلم عليه الله صلى محم
ًدا الرض منها  {: تعالى لقوله قرأ ثم وطهوًرا مسج

}    أخرى     تارة     نخرجكم     ومنها     نعيدكم     وفيها     خلقناكم
 ].55: [طه

ابن : حدثناقال الزبيدي رواح بن عاصم : حدثنيقال
الخولني شيبة بن طرفة : حدثناقال الشيباني الله عبد
الله رضي الوليد بن لخالد محالًفا وكان جرير عمه عن
عنهما يبلغ ترجمان وماهان خالد بين يكن : لمقال عنه
 .كلهما يتحدثان كانا بل

فتكلم بالكلم أبدأك أن أكره إني ماهان يا خالد فقال
كلم ولكل تتكلم بما أبالي لست فإني تريد بما أنت

أنا :ماهان قال بدأتك شئت إن فتكلم شئت فإن جواب
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المسيح الروح سإيدنا جعل الذي لله الحمد أبدؤكم
:قال المم خير وأمتنا الملوك أفضل وملكنا كلمته
كلمه خالد وقطع الوليد بن خالد على ذلك فعظم
العرب أخا يا الملك كلم تقطع : لالترجمان فقال

قال بل يسكت أن خالد فأبى الداب حسن واسإتعمل
وجميع ونبيكم بنبينا نؤمن جعلنا الذي لله الحمد :خالد

زعم لو كبعضنا أمورنا وليناه الذي أميرنا وجعل النبياء
إل علينا فضًل له أن نرى فلسنا لعزلناه علينا يملك أنه
أمتنا الله جعل وقد منا وجل عز لله أتقى يكون أن

بالذنب وتقر المنكر عن وتنهي بالمعروف تأمر
قال له شريك ل وحده تعالى الله وتعبد منه وتستغفر

 .قليًل وسإكت ماهان وجه فاصفر

إلينا البلء وأحسن أبلنا الذي لله : الحمدقال ثم
ومنعنا وأعزنا المم على ونصرنا الفقر من وعافانا

الدنيا نعيم من فيه الله خولنا فيما ولسنا الضيم من
العرب معاشر يا كان وقد الناس على باغين ول بطرين
وجوائزنا ورفدنا نائلنا ويلتمسون يغشوننا منكم طائفة
ونعظم ضعيفهم ونكرم ونكرمهم إليهم نحسن ونحن

نظن وكنا بالوعد لهم ونفي عليهم ونتفضل قدرهم
القبائل جميع من ذلك لنا تعرف كلها العرب أن

فما لهم الجميلة عطايانا من أسإدينا لما عليه وتشكرنا
أنكم وظننا والرجل بالخيل جئتمونا حتى شعرنا

رأي خلف على أنتم فإذا إخوانكم طلب منا تطلبون
وتغنمون النساء وتسبون الرجال تقتلون جئتم أولئك

من تخرجونا أن وتطلبون الطلل وتهدمون الموال
كان من ذلك منا طلب وقد بلدانا على وتغلبونا أرضنا
ًداا منكم أكثر هو ممن قبلكم وسإلًحا أمواًل وأكثر عد

قتيل بين خائبين وجلين خائفين فرداداناهم وظهًرا
فارس بملك ذلك فعلنا ما فأول وطريح وطريد وجريح
بملك فعلنا وكذلك والذل بالخيبة عقبيه على الله فرقه
أمة في يكن لم وأنتم وغيرهم الجرامقة وملك الترك

ًنا منكم أصغر المم من ًنا أحقر ول مكا أهل لنكم شأ
تظلمون ذلك مع وإنكم والشقاء والبؤس والوبر الشعر

وشوكتنا العددا كثيرة أمة وحوالينا وبلدانا بلداكم في
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لنكم علينا أقبلتم وإنما عظيمة وعصبتنا شديدة
إلى فانجلبتم المطر وقحط الرض جدوبة من خرجتم

ليست مراكب وركبتم الفسادا كل وأفسدتم بلدانا
ًبا ولبستم كمراكبكم ببنات وتمتعتم كثيابكم ليست ثيا

وأكلتم لكم خدًما فجعلتموهن الوانس البيض الروم
الذهب من أيديكم وملئت كطعامكم ليس طعاًما

ومعكم الن لقيناكم ولقد الفاخر والمتاع والفضة
تركناه وقد دايننا وأهل قومنا من غنمتموه وما أموالنا

عليكم نعتب ول فيه ننازعكم ول به نطالبكم ل لكم
فإن بلدانا من فاخرجوا والن فعالكم من تقدم فيما
كأمس فنترككم عزمة عليكم عزمنا عنا النصراف أبيتم
عسكركم من واحد لكل نأمر للصلح جنحتم وإن الدابر
داينار بألف عبيدة أبي ولميركم وثوب داينار بمائة

على داينار آلف بعشرة الخطاب بن عمر ولخليفتكم
.حربنا إلى تعوداوا ل أن لنا تحلفون أنكم

 الواقدي قال 

ل مطرق وخالد أخرى ويرهب تارة يرغب : وماهان
 .كلمه من ماهان فرغ حتى يتكلم

كلمه وسإمعنا فأحسن تكلم قد الملك : إنخالد فقال
 .كلمنا ويسمع ونتكلم

الذي لله : الحمدعنه الله رضي الوليد بن خالد قال ثم
السماء إلى يده مد ذلك ماهان سإمع فلما هو إل إله ل

 .عربي يا قلت ما : نعموقال

ًدا أن وأشهد الله إل إله ل أن : أشهدفقال عبده محم
عليه الله صلى المجتبى ونبيه المرتضى ورسإوله

 .وسإلم

ولعله ل أم الله رسإول أمحمد أداري : ماماهان فقال
 .وتذكر وتزعم تقول كما

:قال ثم داينه الرجل : حسبعنه الله رضي خالد فقال
الله فيها يطلع التي الساعات وخيرها الساعات أفضل
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:بلسانه وقال قومه إلى ماهان فالتفت العالمين رب
 .بالحكمة يتكلم عاقل رجل إنه

 .بمقالته فأخبره لقومك قلت الذي : ماخالد فقال

المحمودا تعالى فالله العقل أوتيت كنت : إنخالد فقال
ًنا سإمعنا وقد ذلك على ًدا نبي وسإلم عليه الله صلى محم

:قال وقدره وصوره العقل تعالى الله خلق : (لمايقول
 .فأدابر أدابر له قال ثم فأقبل أقبل

أحب خلًقا خلقت ما وجللي : (وعزتيتعالى الله فقال
 ).جنتي وتدخل طاعتي تنال بك منك إلي

جئت فلم والفهم العقل بهذا كنت : إذاماهان فقال
: جئتعنه الله رضي الوليد بن خالد قال معك بهؤلء

 .لشاورهم بهم

رأيك وحسن عقلك جوداة مع : وأنتماهان قال
 .غيرك مشورة إلى تحتاج وبصيرتك

ًدا نبينا وجل عز الله أمر بهذا : نعمخالد قال صلى محم
 .وسإلم عليه الله

في     وشاورهم  {: العزيز كتابه في تعالى الله فقال
].159: عمران  [آل}    الله     على     فتوكل     عزمت     فإذا     المر
قدره عرف امرؤ ضاع : (ماوسإلم عليه الله صلى وقال

وعقل رأي ذا كنت وإن ) فأنااسإتشار مسلم ضاع ول
رأي ذي رأي عن أسإتغني ل فإني بلغك وكما تزعم كما

 .أصحابي ومشورة

رأيك مثل رأي له من عسكركم في : وهلماهان قال
 .حزمك مثل وحزم

ل فارس ألف من أكثر ل عسكرنا في إن : نعمقال
: ماماهان له فقال مشورة عن ول رأيهم عن يستغنى

أنكم عنكم يبلغنا كان وإنما فيكم ذلك نظن كنا
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   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

بعض على بعضكم يغير لكم عقول ل جهال طماعون
 .بعض أموال بعضكم وينهب

أكثرنا شأن كان : ذلكعنه الله رضي خالد له فقال
ًدا نبينا فينا وجل عز الله بعث حتى عليه الله صلى محم

من الخير وفهمنا سإبيلنا وعرفنا لرشدنا فهدانا وسإلم
 .الضلل من والهدى الشر

من أراه بما أعجبتني قد إنك خالد : ياماهان فقال
أخي لتكون أؤاخيك أن أحببت وقد وبصيرتك رأيك

 .وخليلي

تمم إن : وافرحاهعنه الله رضي الوليد بن خالد فقال
ًدا إذا فتكون مقالتك الله  .نفترق ول سإعي

 .ذلك : وكيفماهان فقال

. 

ًدا وأن الله إل إله ل أن : أشهد: تقولخالد قال محم
: فإذامريم ابن عيسى به بشر الذي ورسإوله عبده

وأكون خليلي وتكون أخاك وكنت أخي كنت ذلك فعلت
 .يحدث لمر إل نفترق ول خليلك

لديني الترك من إليه داعوتني ما : أماماهان فقال
 .سإبيل من ذلك إلى لي فما داينكم في والدخول

إلى سإبيل ل أيًضا : وكذلكالوليد بن خالد فقال
 .الضلل داين داينك على مقيم وأنت لك مؤاخاتي

وأكلمك وبينك بيني الحشمة ألقي أن : أريدماهان قال
إليه داعوتاك الذي كلمي عن : فأجبنيلخيه الخ كلم
 .تقول ما أسإمع حتى

 .خالد قال

من قومك فيه مما ذكرته الذي أن تعلم فإنك بعد أما
العداء على والظهور الحريم ومنع والعز الغنى

297

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
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من ذكرته ما وكل به عارفون فنحن البلدا في والتمكن
إنما ولكن عرفنا فقد العرب من جيرانكم على إنعامكم

لنفسكم منكم ونظًرا لنعمتكم إبقاء ذلك فعلتم
فتستكثرون لكم وعًزا مالكم في لكم وزياداة وذراريكم
ما وأما أراداكم من على الشوكة وتلقون جموعكم

لم من منا فما والشاة البل ورعينا فقرنا من ذكرته
على الفضل له كان منا رعى ومن رعاة وأكثرنا يرع
وبؤس وفاقة فقر أهل بأننا قولك وأما يرع لم من

معاشر أنا أجل من ذلك وإنما ذلك ننكر ل فنحن وشقاء
أشجار ول أنهار فيه ليس منزًل تعالى الله أنزلنا العرب

يملك ل جهلء جاهلية أهل وكنا قليل إل زرع ول
ويأكل وشياهه وأباعره وسإيفه فرسإه إل منا الرجل
الربع في إل بعًضا بعضنا يأمن ول ضعيفنا قوينا

ل التي والوثان الصنام الله داون نعبد الحرم الشهر
ولها مكبون عليها ونحن تنفع ول تبصر ول تسمع

النار من حفرة شفا على كذلك نحن فبينما حاملون
ًكا مات منا مات من منا بقي ومن النار إلى وصار مشر
ًيا لنا الله بعث حتى لرحمه قاطًعا بربه كافًرا كان نب

ًيا ونسبه حسبه نعرف ًيا هادا ًيا رسإوًل مهد ًيا وإماًما نب تق
جاءنا بكلمته المشركين وداحض بدعوته السإلم أظهر

به تعالى الله ختم مستقيم وصراط مبين بقرآن
به نشرك ول نعبده العالمين رب بعباداة وأمرنا النبيين

ًئا ًيا داونه من نتخذ ول شي ول صاحبة لربنا نجعل ول ول
ًدا للشمس نسجد ول له ند ول ضد ول له شريك ل ول
للقربان ول للصليب ول للنار ول للنور ول للقمر ول
نبينا بنبوة ونقر له شريك ل وحده لله إل نسجد ول

أنزل وصحبه آله وعلى وسإلم عليه الله صلى محمد
له فاسإتجبنا مولنا به هدانا الذي كلمه عليه الله

يدين من نجاهد أن به أمرنا مما فكان أمره وأطعنا
معه واتخذ بالله كفر ممن بقولنا يقول ول بديننا

ًكا نوم ول سإنة تأخذه ل ذلك عن وتعالى ربنا جل شري
علينا ما وعليه لنا ما له وصار أخانا كان اتبعنا فمن
يد عن إلينا يؤدايها الجزية عليه كانت السإلم أبى ومن
ومن وولده ودامه ماله بها حقن أدااها فإذا صاغر وهو
وبينه بيننا حكم فالسيف الجزية يؤداي وأن السإلم أبى
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الحاكمين خير وهو بحكمه جلله جل الله يقضي حتى
إما غيرها ليس الثلث الخصال هذه إلى ندعوكم ونحن

له شريك ل وحده الله إل إله ل أن : نشهدتقولوا أن
ًدا وأن على عام كل في الجزية أو ورسإوله عبده محم
الحلم يبلغ لم من على وليس الرجال من محتلم كل

في منقطع راهب على ول امرأة على ول جزية
غير الله إل إله : لقول بعد : فهلماهان قال صومعته

الزكاة وتؤتوا الصلة تقيموا أن : نعمخالد فقال هذا
تعالى بالله كفر من وتجاهدوا الحرام البيت وتحجوا
الله في وتوالوا المنكر عن وتنهوا بالمعروف وتأمروا

بيننا فالحرب ذلك أبيتم فإن الله في وتعاداوا تعالى
والعاقبة يشاء من أرضه الله يورث حتى وبينكم

 .للمتقين

ول دايننا عن نرجع ل فإننا لشاء ما : فافعلماهان قال
يورثها لله الرض أن من ذكرت ما وأما الجزية نؤداي

ول لنا تكن لم فإنها صدقت فلقد عباداه من يشاء من
عليها فقاتلناهم وغيركم غيرنا لقوم كانت بل لكم

على فابرزوا وبينكم بيننا والحرب منهم ملكناها حتى
:عنه الله رضي الوليد بن خالد فقال تعالى الله اسإم

وقد بجيوشكم وكأني الحرب إلى منا بأشهى أنتم ما
عنقك في والحبل أنت وتساق يقدمنا والنصر انهزمت

فيضرب الخطاب بن محمد يدي بين وتقدم حقيًرا ذليًل
 .عنقك

ًبا غضب الوليد بن خالد كلم ماهان سإمع فلما قال غض
ًدا  .شدي

والهرقلية والحجاب البطارقة نظرت : فلماقال
أنهم إل خالد بقتل هموا ماهان غضب إلى والقياصرة

اسإتشاط وقد لخالد ماهان فقال أمره ينظرون صبروا
ًبا الخمسة أصحابك لحضرن المسيح : وحقغض

له فقال إليهم تنظر وأنت أعناقهم وأضربن السإارى
وأذل أول أنت ماهان يا لك أقول ما : اسإمعخالد

هم يدك في الذين ا هؤلء أن واعلم ذلك من وأحقر
 .الدعوة فوحق منهم ونحن منا
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عنه الله رضي الصديق بكر أبي بيعة وحق المستجابة
بسيفي لقتلنك قتلتهم لئن الخطاب بن عمر وخلفة

 .وزياداة بعدداهم قومك من منا رجل كل ويقتل هذا

سإيفه وانتضى وضعه من عنه الله رضي خالد وثب ثم
عليه الله صلى الله رسإول أصحاب وفعل غمده من

رسإول محمد الله إل إله : ليقول وهو كفعله وسإلم
كالسباع أو كالجمال وهاجوا سإيوفهم وجرداوا الله

.المكان ذلك في بالشهاداة وأيقنوا واسإتقتلوا الضواري

هذا مؤلف الواقدي محمد الله عبد أبو الشيخ قال
والشهاداة الغيب عالم هو إل إله ل الذي والله الكتاب

نقلت وما الصدق إل الفتوح هذه أخبار في اعتمدت ما
فضائل لثبت الحق قاعدة وعن ثقات عن إل أحادايث
وجهاداهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب

السنة عن الخارجين الرفض أهل بذلك أركم حتى
البلدا تكن لم الله بمشيئة لولهم إذ والفرض

لقد دارهم فلله الدين هذا علم انتشر وما للمسلمين
للقاء وثبتوا داينه ونصروا جهاداه حق الله في جاهدوا
زحزحوا حتى الدين ونصروا جهدهم وبذلوا العداء
فيهم قال وقد جرم ل وتقهقر سإريره عن الكفر
من     ومنهم     نحبه     قضى     من     فمنهم  { القتدر الملك
 .23:  الحزاب}    ينتظر

جده عن الحميد عبد بن مسلم : حدثنيالواقدي قال
 .مازن بن رافع

في وكنا ماهان إلى سإرنا يوم خالد مع : كنتقال
في وما بالقوم وهممنا السيوف جذبنا فلما سإراداقة

عن بالحشر أيقنا وقد شيء الروم جيوش من أعيينا
 .الموضع ذلك

خالد ومن منا الحقيقة ماهان رأى : فلماالواقدي قال
يا : مهًلماهان ناداى سإيوفنا شفار في الموت وتبين
قلت ما أنك أعلم وأنا تهلك العجلة بهذه تكن ل خالد
يقتل ول يحمل والرسإول رسإول أنك إل القول ذلك
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عندكم ما وأنظر لختبركم تكلمت بما تكلمت إنما وأنا
على واعزم عسكرك إلى فارجع أؤاخذك فما والن

فلما يشاء لمن النصر تعالى الله يعطي حتى القتال
في تصنع ما ماهان : ياوقال سإيفه أغمد ذلك سإمع
 .السإرى هؤلء

سإبيلهم وأخلي لك كرامة : أطلقهمماهان فقال
ًنا فيكونون ًدا الحرب في تعجزونا ولن لك عو ففرح غ

صلى الله رسإول أصحاب بتخلية ماهان وأمر بذلك خالد
 .وسإلم عليه الله

فقال بالمسير خالد وهم وثاقهم من : فأطلقواقال
بيني المر يصلح أن أحب كنت إني خالد : ياماهان
تريده ما : سإلخالد فقال حاجة أسإألك وإني وبينكم
أن أريد وإني أعجبتني قد الحمراء هذه قبتك : إنفقال
شيء من أعجبك ما عسكري في وانظر لي تهبها
 .لك فأهبه

وهي أملكه ما طلبت إذ فرحتني لقد : واللهخالد فقال
حاجة فل عسكرك من علي عرضت ما وأما لك موهوبة

 .وأجملت تكرمت أنت دارك : للهماهان فقال فيه لي

علينا تكرمت قد أيًضا : وأنتعنه الله رضي خالد فقال
انثنى ثم السإر من أصحابي إطلق من صنعت بما

له وقدم حوله من وأصحابه ماهان عند من خارًجا
صلى الله رسإول أصحاب أصحابه وركب فركبه جواداه

يسيروا أن وحجابه أصحابه ماهان وأمر وسإلم عليه الله
 .يبلغوهم حتى معهم

إلى وأصحابه خالد ووصل ذلك القوم : ففعلقال
وسإلموا أجمعين عنهم الله رضي عبيدة أبي المير
صلى الله رسإول أصحاب بخلص المسلمون وفرح عليه
جرى ما بكل عبيدة أبا خالد وحدث وسإلم عليه الله
 .لهم

ماهان كان ما والروضة المنبر : وحقخالد قال ثم
 .سإيوفنا من فزًعا إل أصحابنا لنا ليطلق
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من ولماهان لخالد مر ما سإمع حين عبيدة أبو فقال
غلب الشيطان أن إل حكيم رجل هذا :والجدال الخطاب

 .افترقتم فعلم عقله على

لمن النصر الله ويعطى معهم نلتقي أننا : علىقال
جمع ذلك عنه الله رضي عبيدة أبو سإمع فلما يشاء

ًبا فيهم وقام المسلمين عظماء تعالى الله فحمد خطي
وأخبرهم وسإلم عليه الله صلى النبي وذكر عليه وأثنى

وأقبل بالهبة وأمرهم غد غداة في بالقتال العدو أن
خالد وأقبل بعًضا بعضهم يحرض المسلمين فرسإان

أن : اعلموالهم وقال الزحف عسكر وهم أصحابه على
المواطن في عليهم الله نصركم الذين الكفرة هؤلء

إلى داخلت وإني بلداهم جموع لكم حشدوا قد الكثيرة
أصحاب ولكنهم النمل فكأنهم إليهم ونظرت عسكرهم

الوقعة وهذه عليكم ينصرهم من لهم ول قلوب بل عدة
وأنتم غد غداة في القتال أن أيقنا وقد وبينهم بيننا
:قال تعالى الله رحمكم عندكم فما والشدة البأس أهل

بغيتنا القتال المير : أيهاوقالوا خالد أصحاب فتكلم
نصبر نزال ول مسرتنا تعالى الله سإبيل في والقتل

بيننا الله يحكم حتى والضرب والطعن الحرب على لهم
:لهم وقال بقولهم خالد ففرح الحاكمين خير وهو

 .وأرشدكم تعالى الله وفقكم

وقد إل الليلة تلك منهم أحد يبق : فلمالواقدي قال
وبأتوا والقتال الحرب بآلة واسإتعد وأهبته عدته أخذ

فلما العقاب من وخائفين والثواب بالجهادا فرحين
عسكر في المؤذنون أذن الفجر ولح القوم أصبح

بالتوحيد عظيمة جلبة لهم ارتفعت حتى المسلمين
وصلوا فلما عبيدة أبي خلف لصلتهم الوضوء وأسإبغوا

صفوفهم وعبوا عدوهم قتال إلى خيولهم ركبوا
يرى ل الصف أول متلصقة صفوف ثلثة وكانوا للقتال

الله رضي عبيدة أبي على الوليد بن خالد وأقبل آخره
 .الميسرة في تجعل من المير : أيهاوقال عنه

معد بن عمرو قال أو الكناني مبارك بن كنانة قال
الميسرة فوله كان أيهما أعلم والله الزبيدي يكرب
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إلى وضم ففعل الميسرة في مكانه يكون أن وأمره
 .قيًسا كنانة

 .عنه الله رضي عبيدة أبو أمره لما : فسارقال

 .عامر بن فضالة : حدثنيالواقدي قال

.معن بن يوسإف جده عن عوف بن موسإى : حدثنيقال

صاحب بالحرب عارًفا كنانة الغلم هذا : كانقال
وشدة شجاعته من كان أنه ذكر وقد وغارة شجاعة
وحده كنانة بني قومه حي من يخرج كان أنه فراسإته
أشرف فإذا له المعاداين العرب أحياء يأتي حتى ويسير
على الرجال فتثور باسإمه وانتمى بهم صرخ عليهم
ظفر فإن ويقاتلونه يقاتلهم يزال فل الخيل أعناق

أمرهم عليه وعظم غلبة منهم رأى وإن مراداه كان بهم
إل منه يلحقون فل أيديهم بين وسإعى جواداه عن نزل

 .الغبار

أمره حيث وقف عبيدة أبو وله : لماالراوي قال
قد سإليمان أبا : ياوقال خالد إلى عبيدة أبو والتفت

شئت من الرجالة أمر فول والرجل الخيل على وليتك
أمرهم : سإأوليعنه الله رضي الوليد بن خالد فقال
 .قبلهم من المسلمون يؤتي ل رجاًل

: ولكله وقال وقاص أبي بن عتبة بن بهاشم ناداى ثم
:عنه الله رضي عبيدة أبو فقال الرجالة على المير
 .أوافقك وأنا الله رحمك معهم وكن هاشم يا انزل

المسلمين صفوف عبيدة أبو : ورتبالواقدي قال
 .وعبأهم

إلى الن : ابعثعنه الله رضي الوليد بن خالد قال
عبيدة أبو فدعا مني يسمعوا لهم وقل الرايات أصحاب

ابن : ياله وقال قيس بن بالضحاك عنه الله رضي
المير : إنلهم وقل الرايات أصحاب إلى أسإرع قيس

أمره وتطيعوا لخالد تسمعوا أن يأمركم عبيدة أبا
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الرايات أصحاب على يدور وجعل ذلك الضحاك ففعل
 .ذلك مثل له وقال جبل بن معاذ إلى انتهى حتى

على معاذ أقبل ثم وطاعة : سإمًعاجبل بن معاذ قال
ميمون رجل بطاعة أمرتم قد إنكم : أناوقال الناس
فيما تخالفوه فل بأمر أمركم فإن الطلعة مبارك الغرة

من والجر المسلمين صلح غير يريد فما به يأمركم
 .العالمين رب

قوًل خالد في لتقول : إنكجبل بن لمعاذ : فقلتقال
وقال داره فلله عرفته قد ما إل أقول : مافقال عظيًما

معاذ به تكلم بما وأخبرته خالد إلى : فرجعتالضحاك
أخي : هووقال عليه فأثنى عليه به أثنى وبما جبل بن

ل سإوابق ولصحابه له سإبقت ولقد تعالى الله في
 .يناله فمن الوليد بن خالد يفعلها

بما وأخبرته جبل بن معاذ إلى : فرجعتالضحاك قال
وبما أمره من ذكره وما عليه به أثنى وبما خالد قال

في أحبه إني : واللهمعاذ فقال شأنه علي من أورداه
نيته بحسن أثابه قد يكون أن الله من وأرجو تعالى الله

 .للمسلمين ونصيحته

أصحاب قيس بن الضحاك وصى : فلماالواقدي قال
رضي الوليد بن لخالد بالطاعة عبيدة أبي بقول الرايات

كل على ويقف الصفوف بين يسير خالد جعل عنه الله
شاء إن عزم قد الصبر إن السإلم أهل : ياويقول راية
من سإببان والجبن والفشل صحبتكم على تعالى الله

نصره الله على حًقا كان صبر فمن الخذلن أسإباب
السيوف حد على صبر ومن معه الله لن عدوه على
له وشكر منزلته أكرم تعالى الله على قدم إذا فإنه
خالد زال وما قال الشاكرين يحب والله وسإعيه فعله
مر حتى راية كل لهل الكلم هذا يقول عنه الله رضي

 .الناس بجماعة

ًدا إن ثم الشدة أهل من المسلمين خيل إليه جمع خال
أرباع أربعة فقسمهم الزحف معه شهد ومن والصبر
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:له وقال المراداي هبيرة بن قيس أحدهم على فجعل
كما واصنع الخيل هذه على فكن العرب فارس أنت

مسروق بن ميسرة الخر الربع على وجعل اصنع
على الطفيل بن عامر وداعا ذلك بمثل وأوصاه العبسي

عسكر مع خالد ووقف ذلك بمثل وأوصاه الثالث الربع
 .الزحف

من فرغوا وقد إل الشمس تطلع : فلمالواقدي قال
 .للحرب صفوفهم تعبية

والهبة بالزينة الروم أمر فإنه الرمني ماهان وأما
في أسإرع كانوا المسلمين أن إل ذلك ففعلوا للحرب
 .التعبية

الله صلى الله رسإول أصحاب إلى الروم : وزحفقال
عسكر فكان تعبيتهم إلى الروم ونظر وسإلم عليه

الطير وكأن المرصوص كالبنيان صفوًفا المسلمين
 .مشتبكة مشرعة والرماح متلصقة والصفوف تظلهم

والجزع الفزع دااخلهم ذلك الروم رأى : فلماقال
عبى ماهان إن ثم قلوبهم في الرعب الله وألقى

ولخم غسان من المتنصرة العرب فجعل عسكره
وقدم جبلة عليهم وجعل الصفوف مقدمة في وجذام

ًبا أمامهم وهو أرطال خمسة وزنه الفضة من صلي
تضيء جواهر أربع أركانه أربعة وفي بالنصب مطلي
 .الكواكب كأنها

 .الربعي أوس بن سإنان : حدثنيالواقدي قال

ممن وكان الهمذاني الحارث بن عدي : حدثنيقال
 .آخرها إلى أولها من الفتوح حضر

صًفا ثلثين ماهان صفها التي الصفوف : وكانتقال
أظهر وقد كله المسلمين عسكر مثل منها صف كل

يتلون وهم والرهبان القسوس الصفوف بين ماهان
والصلبان والعلم الوايات من وأكثر ويترنمون النجيل

قد الخلقة عظيم ببطريق وإذا صفوفهم تكاملت فلما
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عنقه وفي مليحة حرب ولمة مذهب دارع وعليه برز
أشهب فرس وتحته بالجوهر مرصع الذهب من صليب
سإرير عند يقف ممن الروم عظماء من البطريق وكان
كالرعد بصوت الروم بكلم يرطن جعل برز فلما الملك
المسلمون فتوقف البراز يطلب أنه المسلمون فعلم

رسإول أصحاب : ياوقال خالد فصاح إليه الخروج عن
تتأخرون وأنتم لقتاله يدعوكم الغلف العلج هذا الله
وإذا بالخروج وهم خالد خرج وإل إليه تخرجوا لم فإن

أشهب برذون على المسلمين من خرج قد بفارس
المسلم وعلى المشرك برذون يشبه الخلقة عظيم

يكن فلم البطريق نحو وقصد سإابغة وعدة حسنة لمة
فقال خرج الذي الفارس يعرف من خالد رجال في

من وانظر الفارس هذا إلى : اخرجموله لهمام خالد
:قومه ومن هو العرب أي ومن المسلمين من هو

البطريق من يقرب أن هم وقد به يهتف همام فمضى
رحمك المسلمين من الرجل ذا يا أنت من به فصاح

خالد أخبر فلما بصرى صاحب روماس : أنافقال الله
 .به

بإزاء صار فلما نيته في وزدا فيه بارك : اللهمقال
: ياعرفه وقد الرومي فقال بلسانه كلمه العلج

القوم هؤلء إلى وصبأت داينك تركت كيف روماس
جليل داين فيه داخلت الذي الدين هذا روماس فقال

ًدا كان تبعه فمن شريف  .ضل فقد خالفه ومن سإعي

روماس على العلج وحمل العلج على روماس حمل ثم
العلج فوجد منهما الجمعان عجب حتى سإاعة وتقاتل

 .دامه أسإال ضربة فضربه غفلة روماس من

فانثنى إليه وصلت وقد بالضربة روماس : فأحسقال
ًبا العلج فأتبعه المسلمين نحو راجًعا يقصر ل له طال

المسلمين فرسإان به فصاح يدركه أن وكادا طلبه عن
ودااخل روماس قلب فقوي والميمنة الميسرة من

عن وقصر والهلع صياحهم من والخوف الجزع العلج
على والدم المسلمين عسكر روماس وداخل طلبه
جراحه فشدوا المسلمين من جماعة فأخذه فائر وجهه
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تعالى الله من بالغفران ووعدوه فعله على وشكروه
 .بالسلمة وهنئوه

بنفسه العلج أعجب منهزًما روماس رجع ولما قال
أن فهم البراز وطلب كلمه في وأغلظ عناداه وأظهر

:خالد له فقال العبسي مسروق بن ميسرة إليه يخرج
خروجك من إلي أحب مكانك في وقوفك إن ميسرة يا

الخلق عظيم علج وهذا كبير شيخ وأنت العلج هذا إلى
يكادا ل فإنه إليه تخرج أن أحب ول شجاع والشاب

شعرة أن سإيما ول الحدث الشاب يقاوم الكبير الشيخ
الشرك أهل جميع من تعالى الله إلى أحب مسلم من

بن عامر إليه يخرج أن وهم مكانه إلى ميسرة فرجع
هذا قدر عظمت قد إنك المير : أيهاوقال الطفيل
منه المسلمين قلوب في وأداخلت الذميم الرومي
في أكفاءها تعرف الفرسإان : إنخالد فقال الرعب
والشدة الشجاعة من فيه هو ما علي يخفى وما الحرب
شجاعته وبين أصحابه بين برز ما لنه تقاومه ل وأنت

عامر فوقف مكانك في فقف قومه في فارس وهو إل
يدعو والعلج قال يخالف ولم مكانه في الطفيل بن

عبد بن الحارث خالد إلى فأقبل والحرب البراز إلى
أخرج المير : أيهاقال يديه بين وقف فلما الزداي الله
وما وشدة وقوة جسارة لك إن : لعمريخالد قال إليه

اسإم على فاخرج تخرج أن شئت فإن شهًما إل علمتك
 .يخرج أن وهم أهبته الزداي فأخذ واعزم الله

حتى الله عبد يا رسإلك : علىعنه الله رضي خالد فقال
ًدا بارزت : هلخالد قال اسإأل :فقال أسإألك  .قبله أح

غير فإنك تخرج ول أخي ابن يا : فارجعقال : لقال
وجربته الحرب جرب قد فارس وهذا الحروب مجرب
مثله رجل إل إليه يخرج أن أحب وما مصادارها وعرف

قيس إلى وينظر ذلك يقول خالد وجعل بالحروب بصير
 .هبيرة بن

. 
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. 

تعني وإياي بي تعرض أظنك إني سإليمان أبا : يافقال
 .إليه أبرز أنا

. 

والله كفء فإنه تعالى الله اسإم على : ابرزخالد قال
جواداه وأجرى هبيرة بن قيس وخرج عليه يعينك تعالى
البطريق نحو سإرحه ثم حدته وكسر عريكته لين حتى
الله صلى الله رسإول بركة وعلى الله : بسميقول وهو
إلى العلج نظر فلما البطريق من وقرب وسإلم عليه

المسلمين فرسإان من شديد فارس أنه علم فعاله
بن قيس فباداره قال وتحامل إليه وقصد نحوه فعدل
حجفته في العلج فتلقاها هامته على وضربه هبيرة

البيضة إلى ووصل الحجفة هبيرة ابن سإيف فقد
وضرب عليه فامتنع سإيفه يخرج أن وهم فيها فاشتبك

حربة فثبت عاتقه حبل على هبيرة بن قيس العلج
يريد عليه نفسه العلج وطرح الضربتين بعد والتقيا

رجوعه بعد قيس وكان الجبابرة من جبار وهو أسإره
وهو والقيام الصيام نفسه عودا قد الرداة أهل قتال من

عليه ظهر وقد العلج إلى قيس نظر فلما الجسم نحيف
ويضمه شزًرا إليه ينظر وجعل عنه وبعد يده من انجذب

عنان فثنى يده من خرج قد سإيفه أن إلى مكًرا له
إلى ويعودا سإيًفا ليأخذ المسلمين عسكر يريد فرسإه
صاح راجًعا عطف فلما نفسه من أيس وقد القتال
هبيرة بن قيس فقصر طلبه في وسإعى أثره في العلج

وتهرب الشهاداة مراداك أنت نفسه في وقال سإيره في
قيس : ياخالد به فصاح العلج إلى فرجع العلج هذا من

علي حدتها وتركت وجعت إل ورسإوله بالله سإألتك
ولكن بعظيمين علي أقسمت لقد خالد : ياقيس فقال

اختار : فلمقال : لقال أجلي في أتزيد إليك رجعت إن
وأفوز أصبر بل النار أصحاب من وأكون الفرار

وليس قرنه على عطف إنه ثم تعالى الله من بالغفران
وسإطه على معه كان خنجًرا اسإتل بل سإيف يده في
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يده في وليس هبيرة بن قيس إلى خالد : ونظرقال
 .سإيف

ابتغاء قيس إلى ويدفعه السيف هذا يأخذ : منفقال
 .تعالى الله ثواب

:عنه الله رضي الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد قال
 .سإليمان أبا يا أنا

عبد أخذ ثم الصديق ابن يا لها والله : أنتخالد فقال
يناوله أن يريد هبيرة بن قيس ولحق سإيفه الرحمن
لحق وقد الرحمن عبد إلى الروم نظرت فلما السيف
صاحبهم على قيًسا يعاون أن يريد أنه ظنوا بقيس
ووقف صاحبه إلى وأقبل آخر بطريق عليه فخرج
هبيرة ابن إلى السيف الرحمن عبد : فدفعقال بإزائه

يفهمه ل بكلم يتكلم الخر البطريق وجعل معه ووقف
 .الرحمن عبد

نعرف فما تقول الذي ما ويلك : ياالرحمن عبد فقال
العرب معشر : ياله وقال ترجمان إليه فخرج كلمك
عبد قال وحق نصفة أصحاب أنكم ذكرتم ألستم

نصفتكم من رأينا : فماالترجمان وقال : بلىالرحمن
ًئا  .فارس إلى فارسإان يخرج شي

هذا صاحبي لعطي خرجت : إنماالرحمن عبد قال
كبر ما لواحد مائة منكم إلينا خرج ولو وأرجع السيف

لكم وأنا واحد وأنا ثلثة أنتم وها لدينا عظم ول علينا
ينظر فجعل بذلك صاحبه الترجمان : فأخبرقال كفء
فقف تعبت قد قيس يا :الرحمن عبد فقال شزًرا إليه

عبد حمل ثم ومنهم مني يكون ما وانظر علي وتفرج
الذي على عنه الله رضي الصديق بكر أبي بن الرحمن

من يلمع السنان فأخرج نحره في فطعنه يخاطبه كان
صاحبهما إلى العلجان ونظر مجندًل فوقع ظهره
قيس فأرادا وقصداه الرحمن عبد على فحمل مجندًل

 .عليهما يعاونه أن هبيرة بن
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الله صلى الله برسإول : سإألتكالرحمن عبد له فقال
يصلي الرحمن عبد تركت إل بكر أبي وبحق وسإلم عليه
وأقرئ الثواب في شريكي فأنت قتلت فإن بهما

ببعلك لحق قد أخوك لها وقل السلم مني عائشة
عبد فحمل فعاله من عجب وقد عنه قيس فتأخر وأبيك

برمحه فطعنه الول وهو العلجين أحد على الرحمن
الرمح الرحمن عبد فرمى دارعه في السنان فاشتبك

العلج وضرب الركاب في وقام سإيفه وانتضى يده من
إلى الثالث العلج ونظر نصفين بها طرحة ضربة بسيفه

ًبا حائًرا فبقي وجراءته الرحمن عبد حاله من متعج
فيه له فبانت باهت متحير وهو البطريق إلى ونظر
 .غفلة

وضربه البطريق على وحمده قيس يا يوقفك : مافقال
فلما صريًعا الرض إلى فسقط هامته بها هشم ضربة

: مالبعض بعضهم قال أصحابهم إلى الروم نظرت
 .شياطين إل العرب هؤلء

 .بفعالهم ماهان : وأخبرالواقدي قال

وحق القوم بهؤلء أخبر كان الملك : إنلقومه فقال
عليهم تحملوا لم فإن أمًرا لكم أن أعلم لقد المسيح
بطريق : فأتاهقال قائمة لكم تقوم فما وإل بكثرتكم

عنه انزاح ثم طويًل أذنه في ماهان وسإار البطارقة من
فاسإتخبروا أخرس كأنه وسإكت ماهان وجه أصفر وقد

من فحدث قال يخبرهم فلم البطريق حدثه عما ماهان
 .اليهم بن جبلة سإأل أنه ذلك رأى

البطريق وفيهما الثلثة بخبر ماهان أخبر : لمافقال
له فقال عليكم منصورون : إنهمماهان قال الول

أني اعلم قلت ما الحق الملك : أيهاأذنه في البطريق
السماء من نزلوا رجاًل كأن منامي في البارحة رأيت
كامل وعليهم وشهب بلق داواب على وهم الرض إلى

ل بازائهم قيام ونحن العرب بهؤلء وأحدقوا السلح
أكثرنا على أتوا حتى قتلوه إل عسكرنا من أحد يخرج

ًدا لن اليقظة في نراهم الذين هؤلء أنهم وأظن واح
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من علينا منصورون إل هم وما منا ثلثة قتل منهم
ًبا يردا فلم ماهان قلب بهذا : فكسرقال السماء جوا
يخبرهم فلم البطريق قاله عما يسألونه القوم فاجتمع

:وقال كالخطيب فيهم تكلم السؤال عليه أكثروا فلما
من كنتم تقاتلوا لم إن إنكم الدين هدا أهل يا

لم وجل عز الله وإن المسيح عليكم وغضب الخاسإرين
إذ عليكم الحجة لله وإن ومظهًرا ناصًرا لدينكم يزل
ًبا عليه وأنزل رسإوًل فيكم بعث رسإولكم يتبع ولم كتا

فإنه تظلموا ل كتابه وفي تتبعوها ل أن وأمركم الدنيا
وظلمتم الدنيا اتبعتم فلما الظالمين ول الظلم يحب ل

خالقكم عند عذركم فما عليكم أعداؤكم نصر وخالفتم
ربكم كتاب في عليكم أنزل وما نبيكم أمر تركتم وقد

وسإبي فرسإانكم قتل يريدون بإزائكم العرب وهؤلء
ول والذنوب المعاصي على وانتم ونسائكم ذراريكم
من سإلطانكم الله نزع فإن الغيوب علم من تخافون
وعدل منه بحق فذلك عليكم عدوكم وأظهر أيديكم
.المنكر عن تنهون ول بالمعروف تأمرون ل لنكم

 الواقدي قال 

في رآه الذي البطريق كلم سإمع لما ماهان : وكان
وعبد هبيرة بن قيس وأما يكتمه أن أمره المنام

وأسإلبهم سإلحهم فأخذا الصديق بكر أبي بن الرحمن
عبيدة أبي إلى السلب فدفعا المسلمين إلى ورجًعا
عهد فكذا سإلبه فله فارسًإا قتل ومن لكما هو فقال

في قيس ووقف السلب فأخذا الخطاب بن عمر إلينا
أبي بن الرحمن عبد ورجع فيه خالد أقامه الذي موضعه

الصفين بين فجال الحرب ميدان إلى الصديق بكر
ل فرآه قتله الذي البطريق أشهب ركب قد وكان

من وغيره فرجع العرب خيل من عهد كما تحته ينبعث
فشوش الروم ميمنة على وحمل غيره بفرس تحته

على فحمل ورجع فارسإين منهم وقتل صفوفهم
فخرج بالسهام فرشق الميسرة على انثنى ثم القلب

قتله حتى سإاعة غير جال فما الروم علوج من علج إليه
 .فقتله آخر إليه فخرج
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عبد فإن واحفظه بعينك ارعه : اللهمخالد فقال
ًدا إن ثم بنفسه الحرب اليوم اصطلى قد الرحمن خال

إل وبيعته أبيك شيبة بحق الرحمن عبد : يابه صاح
بن حزام قال عليه أقسم حين فرجع مكانك إلى رجعت

النساء أكانت :اليرموك شهد ممن لرجل : قلتغنم
 .القتال مشاهدات معكم

بن الزبير زوجة بكر أبي بنت أسإماء إحداهن : نعمقال
أبان وأم كعب بنت ونسيبة الزور بنت وخولة العوام
عاصم بن عامر بنت وعزة جهل أبي بن عكرمة زوجة

ورملة الضمري عوف بن مسلمة زوجها مع الضمري
ويعمر وهند وزينب وأمامة ورعلة الزبيري طليحة بنت

يقاتلن كن فلقد عنهن الله رضي وأمثالهن ولبنى
 .ورسإوله الله به يرضين قتاًل

عبد : حدثنيالواقدي قال المعركة في المسلمين نساء
اليرموك وقعة شهد قد وكان الحميد عبد بن الملك
كل وإن الحرب ضرام وآخرها نار شرر : أولهاوقال

عمرو قال الخر اليوم من أصعب القتال من يأتي يوم
ًبا الول اليوم في : فشهدناجرير بن وذلك يسيًرا حر
على تحمل أن الصفوف من عشرة أمر ماهان أن

وحمل قتل من الرحمن عبد قتل أن بعد المسلمين
أبو فنظر بالرجال الرجال فالتقت عليهم المسلمون

على يحمل ولم ماهان إلى واقًفا وكان عبيدة
ول حول : لفقال يصعب المر أن فعلم المسلمين

:تعالى قوله يتلون وجعل العظيم العلي بالله إل قوة
لكم     جمعوا     قد     الناس     إن     الناس     لهم     قال     الذين  {

ًنا     فزاداهم     فاخشوهم ونعم     الله     حسبنا     وقالوا     إيما
بين الحرب يزل : ولم]. قال173: عمران  [آل}    الوكيل

أن إلى السماء قبة في الشمس قيام من الفريقين
الليل فرق حتى الجمعان ينفصل ولم بالغروب همت
إل يعرفون ما وهم الجمعان افترق فحينئذ بينهم

بشعارهم يهتفون العرب من قوم كل وخرج بالشعار
مكانها إلى فئة كل ورجعت بأنسابهم ويناداون

المرأة تجعل فصارت نساؤهم المسلمين واسإتقبل
: أبشرله وتقول زوجها وجه عن به تمسح مربطها
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   السإلمية     مشكاة     مكتبة

وسإرور خير في المسلمون وبات الله ولي يا بالجنة
يتبين لم يوم أول في القتل أن وذلك النيران وأوقدوا

ومن يسير الروم من قتلى بل الفريقين في
له يقال أحدهما حضرموت من رجلن عشرة المسلمين

رافع عسفان من وثلثة صارم له يقال والثاني مازن
بن الله عبد وهو النصار من وواحد وعلي ومجلي
ابن سإويد وهو مرادا من وواحد بجيلة من وثلثة الخرم

فعلم فقده لما قيس عليه فحزن هبيرة بن قيس أخي
قومه من رجال معه وخرج قيس فخرج القتلى في أنه

فلما يروه فلم عليه وفتشوا المعركة موضع أتوا حتى
الروم جهة من أقبلت قد نار إلى نظر بالرجوع هم

معظًما كان بطريًقا يطلبون وهم الوقعة مكان يطلبون
 .عندهم

بثار لخذن فوالله ناركم : أخمدوالجماعته قيس فقال
ورقدوا نارهم : فأخمدوافال القوم هؤلء من أخي ابن
وهم أتوا قد بالروم وإذا للقتال وتأهبوا القتلى بين
مع وكان وعدة وآلة عظيمة زينة في وهم مائة نحو

ونحن مائة القوم : إنله فقالوا قومه من سإبعة قيس
 .التعب تولنا وقد سإبعة

ل الموت أطنب والله وإني أنتم : ارجعواقيس فقال
قوله من فعجبوا جهاداه حق الله في وأجاهد غيره أريد

يريدون العلج وأقبلت الكرام وقفة معه ووقفوا
وهو بالعلج وقفوا وقد القتلى بين ويدورون المعركة

احتملوه فلما الصديق بكر أبي ابن وقتله أوًل برز الذي
ورائهم من قيس فيهم صاح عسكرهم يريدون وولوا
ووضع البطريق ورموا فذهلوا بالصياح أصحابه وتابعه

ذريًعا قتل ما يقتلون وجعلوا فيهم السيف المسلمون
أخي ابن عن : هذايقول فيهم ضرب إذا قيس وكان
أكثر أصحابه وقتل رجًل عشر سإتة منهم : فقتلقال

عادا القوم من قيس فرغ فلما الباقون وانفلت القوم
فأقبل أنينا فسمع الروم عسكر نحو أخيه ابن يطلب
فلما المراداي بهرام بن سإويد أخيه أبن هو فإذا نحوه
عماه : يافقال أخي ابن يا أبكاك : مافقال بكى عرفه

في وطعنني منهم واحد إلي فرجع القوم تبعت إني

313

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

الحور وهؤلء عظيًما أمًرا منها لعالج وإني صدري
: فبكىقال روحي خروج ينتظرون حذائي في العين
يكون أن ولعل كتاب أجل لكل أخي ابن : ياوقال قيس

أن أفتقدر عم يا والله : هيهاتفقال طول أجلك في
أجل قال هناك فأموت المسلمين عسكر إلى تحملني

عسكر إلى به وأقبلت ظهري على احتملته : ثمقال
أبو وسإمع وسإجيته رحله إلى به وقصدت المسلمين

يجودا الغلم ورأى إليه فأتى قيس بمجيء عبيدة
فقال المسلمون وبكت وبكى رأسإه عند فجلس بنفسه

 .أخي ابن يا تجدك : كيفعبيدة أبو له

ًدا الله وجزى وغفران والله : بخيرفقال خيًرا عنا محم
وتشخص تناداي الحور وهذه قوله في صدقنا ولقد

:قال بالتراب واريناه حتى برحنا : فماقال فمات
المشركين من الليلة تلك في قتل بمن قيس وخبره
ًدا فرًحا ففرح :قال النصر علمة ذلك أن وعلم شدي
ويصفون القرآن يقرأون ليلتهم في الناس وبات

 .والنصر المعونة ويسألون

إليه اجتمع عسكره إلى رجع لما فإنه ماهان : وأماقال
ومدوا طعاًما له فقدموا والقسوس والرهبان البطارقة

ًطا له ًئا منه يأكل فلم سإما من نفسه في وقع مما شي
ترك لو يودا ماهان وكان البطريق رآها التي الرؤيا
ًبا كان ولكنه الجزية أدااء على وصالح المر على مغلو
والرهبان البطارقة والقسوس الملوك وأقبلت أمره
الطعام من امتنع الملك بال : ماوقالوا ماهان على
جرى ما وعلى مات من على غضه من ذلك كان فإن
ويوم لك فيوم سإجال الحرب فإن الحرب من عليه
وما ظافرون بنا القوم أن الملك أيها واعلم عليك

قال أحد منهم يبقى فل عليهم نحمل أن إل نملكهم
أدايانكم تغير من إل منصورين غير أظنكم : ماماهان
فقام عليكم العرب نصرت فبهذا سإلطانكم في والجور

من رجل وأنا الدهر عشت الملك : أيهاوقال رجل إليه
ولدي فيها وكان الغنم رأس بمائة لي وكان داينكم أهل

الفسطاط أصحابك عظماء من عظيم فضرب يرعاها
وأخذ حاجته منها فأخذ عليها عدا إنه ثم جانبها إلى
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غنمي انتهاب إليه تشكو زوجتي فجاءته أصحابه بقيتها
فلما عنده مكثها فطال إليه فأداخلت بها أمر رآها فلما
أمه يجامع هو فإذا الفسطاط من دانا ذلك ولدها رأى

فأتيت فقتل الغلم بقتل البطريق فأمر الغلم فصاح
بالسيف فضربت بي فأمر وزوجتي ولدي خلص أريد

فإذا يده أخرج إنه ثم فقطعها بيدي الضربة فتلقيت
ًبا ذلك عند ماهان : فغضبقال مقطوعة هي غض

ًدا فعل الذي البطريق هذا : أتعرفللمعاهد وقال شدي
 .ذلك بك

البطارقة من بطريق إلى بيده وأومأ هذا هو : نعمقال
ًبا ماهان إليه فنظر وغضب البطريق : فغضبقال مغض

فضربوه المعاهد على ومالوا لغضبه البطارقة
غضبه فزادا إليهم ينظر وماهان قطعوه حتى بأسإيافهم

ترجون ويلكم يا المسيح وحق وهلكتم : خذلتموقال
القصاص تخافون أما الفعال هذه تفعلون وأنتم النصر

ًدا أعطاكم ما صالح منكم وينزع منكم ينتقم الله وأن غ
المنكر عن وينهي بالمعروف يأمر ممن غيركم ويعطيه
عاقبة ترون وسإوف كالكلب عندي الن أنتم فوالله

قام إنه ثم قال يكون مصيركم مصير أي وإلى كله هذا
بطريق إل عنده يبق ولم القوم انصرف فلما وتركهم

تقول لكما القوم إن والله الملك : أيهاله قال واحد
منامي في رأيت أني واعلم مغلوبون أننا إل أظن وما
فأحدقوا شهب خيل على السماء من نزلوا رجاًل كأن

وقوف ونحن السلح كامل وعليهم العرب بهؤلء
حتى قتلوه إل أحد منا يخرج ول إليهم فنظرت بإزائهم

فأقبل الول ذاك قال كما له وذكر أكثرنا على أتوا
المسلمين أمر في يصنع فيما ليلته طول يفكر ماهان

ونظروا صفوفهم المسلمون عبى الصباح أصبح فلما
أن فعلموا وانزعاج ارتعادا فيه وإذا الروم عسكر إلى
 .أمًرا لهم

الباغي فإن عليهم تبقوا ول : داعوهمعبيدة أبو قال
إل الربعة والملوك البطارقة واجتمعت قال مخذول
وهم وقورين والديرجان وجرجير قناطير وهم ماهان

:ماهان فقال الحرب في يستأذنونه الجيش أصحاب
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أحراًرا كنتم إن يظلمون بقوم أقاتل أن لي وكيف
:فقالوا حريمكم عن وامنعوا سإلطانكم عن فقاتلوا

حتى نفارقهم ل المسيح فوحق الحرب أحببنا الن
نقتلهم أو يقتلونا أو بلداهم إلى الشام من ننفيهم

القتال على عزمت فإذا إليهم بنا وانهض بقولنا فثق
هو من منا تعرف حتى يوًما يقاتل منا واحد كل فدع

ونجمع المطاولة من المسلمون ويضجر وأشد أفرس
ردادانا العرب على كانت فإن وأموالنا وأطفالنا عيالنا

ألحقوا علينا للعرب كانت وإن مكانه إلى شيء كل
يوم في وبينهم بيننا المر ويكون وقومهم ببلداهم

الرأي هو هذا :الله لعنه ماهان له فقال يومين أو واحد
كتب إنه ثم ذلك بمثل الملك إلى أكتب أن إلي أمهلوا

ولجيشك الملك أيها لك الله فأسإال بعد : أماهرقل إلى
فيما بعثتني وإنك والنصر العز سإلطانك ولهل النصر

العرب هؤلء على قدمت وإني العددا من يحصى ل
وسإألتهم يطمعوا فلم وأطمعتهم بساحتهم فنزلت
ينصرفوا أن على جعل لهم وجعلت يقبلوا فلم الصلح

ًدا فزًعا منهم الملك جند فزع وقد يفعلوا فلم شدي
قد والرعب عقهم قد الفشل يكون أن خشيت وإني
جمعت وقد فيهم الظلم لكثرة وذلك قلوبهم في داخل
وقد للملك النصيحة وذوي أصحابي من الرأي ذوي

ول واحد يوم في جميًعا إليهم النهوض على رأينا أجمع
عدونا الله أظهر فإن بيننا الله يحكم حتى نزايلهم

فل عنك زائلة الدنيا أن واعلم الله بقضاء فارض علينا
في بشيء منها تغتبط ول منها فات ما على تأسإف

بالقسطنطينية ملكك وبدار بمعاقلك والحق يدك
ترحم وارحم إليك الله يحسن رعيتك إلى وأحسن
ولقد المتكبرين يحب ل فإنه الله يرفعك لله وتواضع

ورغبته ومنيته خالد أميرهم إحضار في حيلة علمت
به أفتك أن فأردات مقيًما الحق على ورأيته أجاب فما

إل هؤلء نصر وما والغدر المكر عاقبة فخفت وأمكر
الكتاب ثمطوى والسلم بينهم الحق واتباع بالعدل
 .العلوج من أصحابه مع به وبعث
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الوقعة بعد أخر أيام سإبعة ماهان : وبقيالواقدي قال
أبو وبعث يقاتلوه ولم المسلمين يقاتل لم الولى
عن الروم أخر الذي ما ينظر عيونه من برجل عبيدة

عبيدة أبا وأخبر عادا ثم وليلة يوًما الرجل فغاب القتال
فقال الجواب منتظر وهو الملك كاتب قد ماهان أن

وقع وقد إل قتالنا عن ماهان تأخر : ماالوليد بن خالد
 .إليهم بنا فازحف قلبه في الفزع

العجلة فإن تعجل : لعنه الله رضي عبيدة أبو فقال
 .الشيطان من

يحب العريكة لين رجًل عبيدة أبو : وكانالواقدي قال
إلى ماهان نظر الثامن اليوم في كان فلما الرفق
بهم يلقى أن فعزم والقتال الحرب على أصحابه تلهف

من برجل فدعا بنشاطهم فرح وقد المسلمون
العرب هؤلء فاداخل : اذهبله وقال لخم من المتنصرة
: فمضىقال عندهم ما وانظر أخبارهم لي وتجسس
الله صلى الله رسإول أصحاب عسكر داخل حتى اللخمي

في يطوف وليلة يوًما فيهم فأقام وسإلم عليه
آمنون وهم ينكره المسلمين من أحد وليس عسكرهم

والقرآن والصلة شأنهم إصلح إل همة لهم وليس
يتعدى أحد ول ظلم ول عدوان فيهم وليس والتسبيح

الله رضي عبيدة أبو فيه الذي الموضع وقصد أحد على
سإاعة العرب في ضعيف أضعًفا كأنه إليه فنظر عنه

وقت كان فإذا عليها ينام وسإاعة الرض على يجلس
وصلى المؤذنون وأذن الوضوء وأسإبغ قام الصلة
 .المسلمين إلى المتنصر ونظر بالناس

 .كصنعه يصنعون وهم

أنهم ويوشك حسنة طاعة هذه : إنالمتنصر فقال
من رأى بما وحدثه ماهان إلى فرجع قال ينصرون

توكل من جئتك إني الملك : أيهاوقال عاينه وما القوم
بالمعروف ويأمرون الليل ويقومون النهار يصومون
ولو بالنهار ليوث الليل في رهبان المنكر عن وينهون

زنى ولو قطعوه كبيرهم كان ولو منهم واحد سإرق
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عندهم الحق بل الحق على هواهم يغلب ل رجموه
عندهم مطاع أنه إل فيهم من كأضعف وأميرهم غالب

وشهوتهم القتال مناهم قعدوا قعد وإن قاموا قام إلى
ما قتالكم في شهداء يموتوا أن ومراداهم النزال
بدأتموهم إذا منكم البغي ليكون إل قتالكم عن تأخروا
قد أني غير منصورون القوم : هؤلءماهان فقال
الحيلة : ماالمتنصر فقال عليهم أعملها حيلة وجدت

يبدأون ل أنهم زعمت : ألستماهان فقال الملك أيها
 .: نعمقال الباغين نحن فنكون نقاتلهم حتى بالقتال

وبينهم بيننا نطول بل الحرب نطلب ل : فإناقال
أخذ ول منهم عدة داون غفلة حين على وندهمهم

 .بهم نظفر أن فعسى حذرهم

لهم يعقد وجعل الملوك جمع هامان إن : ثمقال
تحت صليب ومائة سإتين عقد حتى والصلبان الرايات

لقناطير عقد صليب أول وكان آلف عشرة صليب كل
 .الميمنة في يكون أن وأمره الرتبة في نظيره وكان

ًبا عقد ثم والنجد الرمن إليه وضم للديرجان صلي
 .والصقالبة والروسإية والنوبة

ًبا الملك أخت لبن عقد ثم والهرقلية الفرنج على صلي
اليهم بن لجبلة وعقد والدوقس واليرفل والقياصرة

ًدا وغسان وجذام لخم من المتنصرة إليه وضم عق
عرب : أنتموقال المقدمة على يكون أن وأمره وضبة

فرق ثم الحديد إل يقطعه ل والحديد عرب وأعداؤنا
 .عسكره أجنادا في العلم

حتى ولح بنوره وأضاء الصباح وبان الفجر انفجر فما
له بمضرب وأمر طلئعه وترتيب جيوشه تعبية من فرغ

منه يشرف اليرموك جانب على عال كثيب على فضرب
عتاة فارس ألف يمينه عن وأوقف العسكرين على
وهم كذلك يساره وعن السلح شاكين الروم حماة

 .باليقظة وأمرهم السرير وأصحاب الملكية
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فإنكم هذه من أعظم العرب على يكون كرب : أيوقال
الشمس طلعت فإذا أهبة غير على وهم تعبيه على

من عليهم فاحملوا تعبية غير على المسلمين ورأيتم
كالشامة إل عسكرنا في هم فما ومكان جانب كل

 .السإودا الثور جلد في البيضاء

من وكان يذكر الحميري غالب بن إيادا سإمعت هكذا
 .المعمرين

أسإد أبيه عن السكاسإكي أسإيد بن جوادا : حدتنيقال
أبو وتقدم المؤذن أذن الفجر انشق فلما علقمة بن

فقرأ ماهان بمكيدة يعلم ل وهو بالناس وصلى عبيدة
]1،2:  [الفجر}    عشر     وليال     والفجر  { ركعة أول في

هتف ]. إذ14:  [الفجر}    لبالمرصادا     ربك     إن  {: قرأ حتى
بالقوم : ظفرتميقول وهو الصلة في وهم هاتف بهم

ًئا كيدهم عنهم يغني وما العزة ورب الله أجرى وما شي
 .لكم بشارة إل أميركم لسان على الية هذه

سإمعوا مما عجبوا الهاتف كلم المسلمون سإمع فلما
}    وضحاها     والشمس  {: الثانية الركعة في قرأ ثم

بذنبهم     ربهم     عليهم     فدمدم  {: قوله ] إلى: ا[الشمس
]. وإذا14: . [الشمس}    عقباها     يخاف     ول     فسواها
علمة وهذه الزجر وصح الفأل : تميقول بالهاتف

 .النصر

 .صلته من عبيدة أبو فرغ فلما

:قالوا الهاتف سإمعتم هل المسلمين معاشر : ياقال
: واللهعبيدة أبو فقال وكذا كذا يقول قائًل سإمعنا نعم
الله بنصر فأبشروا المل وبلوغ النصر هاتف هذا

سإوط عليهم وليرسإلن الله لينصرنكم فوالله ومعونته
:عبيدة أبو قال ثم الول القرون على أنزل كما عذاب

تدل رؤيا منامي في الليلة رأيت إني القوم معاشر
العلى المل من والمعونة العداء على النصر على

:قال رأيت الذي فما المير شأن الله : أصلحفقالوا
بنا حف إذ الروم من أعدائنا بإزاء واقف كأني رأيت
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ًنا كهيئتها أر لم بيض ثياب وعليهم رجال لبياضها حس
عمائم رؤوسإهم وعلى البصار يغشى ونور إشراق

فلما شهب خيول على وهم صفر رايات وبأيديهم خضر
تهابوهم ول عدوكم على : تقدرواقالوا حولي اجتمعوا

منكم برجال داعوا ثم ناصركم الله فإن غالبون فإنكم
أنظر وكأني شراب فيه معهم كان بكأس وسإقوهم

ولوا رأونا فلما الروم عسكر في داخل وقد عسكرنا
: أصلحكالمسلمين من رجل فقال منهزمين أيدينا بين
:عبيدة أبو فقال رؤيا الليلة رأيت وأنا المير أيها الله

يرحمك رأيت الذي ما تعالى الله شاء إن تكون خيًرا
 .الله

للحرب فصادافناهم عدونا نحو خرجنا كأنا : رأيتفقال
أجنحة لها بيض طيور السماء من عليهم انقضت وقد

عليهم تنقض فجعلت النسور كمخاليب ومخاليب خضر
ضربة ضربته للرجل جاءت فإذا العقبان كانقضاض

 .قطًعا فيقع

بعضهم وقال الرؤيا بتلك المسلمون : ففرحقال
وأمدكم بالنصر وأيدكم الله أمنكم فقد : أبشروالبعض

 .بدر يوم بكم فعل كما معكم تقاتل بملئكته

وهي حسنة رؤيا : هذهوقال بذلك عبيدة أبو : فسرقال
النصر تعالى الله من أرجو وإني النصر وتأويلها حق

المير : أيهاالمسلمين من رجل فقال المتقين وعاقبة
انتظارك وما العلج الكلب هؤلء عن وقوفنا ما

إل عنا تأخر وما بمطاولته كيدنا يريد الله وعدو للحرب
 .بها يوقعنا أن يريد لبلية

 .تظنون مما أقرب المر : إنعبيدة أبو قال

إذ كذلك نحن : فبينماالحميري رفاعة بن سإعيد قال
كل من ارتفعت قد والزعقات علت قد الصوات سإمعنا
فظن إلينا زحفت قد الروم وأن بالقتال يهتفون جانب

السحر وجه في كبسوا قد المسلمين أن عبيدة أبو
الليلة تلك المسلمين حرس على وكان ليرى فقام
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عنهما الله رضي العدوي نفيل بن وعمرو زيد بن سإعيد
وقف حتى النفير النفير :يناداي وهو سإعيد أقبل إذ

: أيهافقال المتنصرة من رجل ومعه عبيدة أبي أمام
هو وها الحرب عن بتخلفه المسلمين كادا ماهان المير

من زحف علينا وزحف جيوشه وصف عساكره عبى قد
وهذا عدة ول أهبة غير على ونحن بنا الكبسة يريد

ًبا إلينا أقبل قد الرجل من لنا محذًرا السإلم في راغ
وقد لبطارقة حماة إلينا قدم قد ماهان أن ويزعم بأسإه
بمن ملوكهم من ملك كل يقاتلنا أن على رأيهم اتفق
 .لقتال أصعب وهذا معه

منهم تقرب الروم رايات إلى المسلمون ونظر
 .تدنو والصلبان

العلي بالله إل قوة ول حول : لعبيدة أبو فقال
 .العظيم

لتلبية فأجابه الوليد بن خالد سإليمان أبو : أينقال ثم
أبطال في فابرز سإليمان أبا يا لي أنت :له فقال

الرجال تأخذ أن إلى الحريم عن وصد المسلمين
ًبافقال حربها بآلت وتستعد صفوفها  .وكرامة : ح

. 

. 

بن الرحمن عبد أين العوام بن الزبير : أينخالد فناداى
أبي بن يزيد أين لعباس بن الفضل أين بكر أبي

مسروق بن ميسرة أين عامر بن ربيعة أين سإفيان
أنيس بن الله عبد أين قيس بن ميسرة أين العبسي
الدوسإي عمارة أين الموي حرب بن صخر أين الجهني

بن المقدادا أين الغنوي غانم أين سإلم بن الله عبد أين
معد بن عمرو أين الغفاري ذو أبو أين الكندي السإودا
ضرار أين العبسي ياسإر بن عمار أين الزبيدي يكرب

بن عثمان بن أبان أين الطفيل بن عامر أين الزور بن
أصحاب من رجل بعد رجًل يدعوهم خالد وجعل عفان

منهم رجل وكل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
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واشتغلوا بأجمعهم خالد إلى فاجتمعوا جيًشا يلقى
تعبية الصفوف بترتيب عبيدة أبو واشتغل بالحرب

:له وقال عبيدة أبي إلى سإفيان أبو فأقبل العساكر
 .التل هذا على يعلون أن نساءنا مر المير أيها

وعلون ففعلن بذلك فأمرهن رأيت ما الرأي : نعمقال
الطفال ومعهن وأولداهن أنفسهن وحصن التل على

أعمدة بأيديكن : خذنعبيدة أبو لهن فقال والولدا
وحرضن أيديكن بين الحجارة واجعلن والخيام البيوت

فكن والظفر لنا لمر كان فإن القتال على المؤمنين
ًدا رأيتن وإن عليه أنتن ما على المسلمين من أح

بحجارتكن واحصبنه بأعمدتكن وجهه فاضربن منهزًما
وعن أهلك عن : قاتلله وقلن أولداكن إليه وارفعن

.يسرك بما أبشر المير : أيهاالنساء فقال السإلم داين

التل على النساء عبيدة أبو حصن : فلماالواقدي قال
عباهم بعدما القتال الناس ابتدر وقد جيشه يعبي أقبل

الرايات أصحاب وقدم وجناحين وقلنا وميسرة ميمنة
وأخضر أبيض وفيها صفراء مهاجرين راية وكانت
وجعل مختلفة راياتهم أيًضا القبائل وسإائر واسإودا

العدة المسلمون وأظهر القلب في والنصار مهاجرين
النبلة فيه فصف صفوف ثلثة عسكره وجعل والسلح

وقسم والعدة الخيل أصحاب فيه وصف اليمن أهل من
واسإتعمل صفوف الثلثة في فجعلها فرق ثلثة الخيالة
حرملة بن غياث أحدهم المسلمين من ثلثة عليهم

والثالث اليربوعي سإيف بن مسلمة : والثانيالعامري
تحت المسلمون ووقف التميمي عمرو بن القعقاع
أبو له عقدها التي رايته تحت عبيدة أبو ووقف راياتهم

الشام إلى مسيره يوم عنه الله رضي الصديق بكر
الصفراء وسإلم عليه الله صلى الله رسإول راية وهي
العقاب راية خالد : ومعقال خيبر يوم بها سإار التي

 .حسنة بن شرحبيل الرجالة على وجعل سإودااء وكانت

اليسر وعلى سإفيان أبي بن يزيد اليمن الجناح وعلى
عبيدة أبو سإار الصفوف ترتبت فلما هبيرة بن قيس

القتال على المؤمنين يحرض وجعل الصفوف بين
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}    أقدامكم     ويثبت     ينصركم     الله     تنصروا     إن  {: ويقول
الكرب من منجاة الصبر فإن الصبر ]. والزموا7: [محمد

ول صفوفكم تزايلوا فل للعدو ومقمعة للرب ومرضاة
الله تذكرون وأنتم إل خطوة تخطوا ول نيتكم تنقضوا

الرماح وشرعوا يبدأوكم حتى بالقتال تبدأوهم ول
ول الله ذكر من إل الصمت والزموا بالمرق واسإتتروا

ًثا تحدثوا القلب من مقامه إلى رجع ثم آمركم حتى حد
على فطاف جبل بن معاذ بعده من خرج ثم فيه فوقف
أنصار ويا الدين أهل : يايقول لهم محرًضا الناس
الله رحمة أن تعالى الله رحمكم اعلموا والحق الهدى

والتمني بالمعصية تدرك ول والنية بالعمل إل تنال ل
الصالحة بالعمال إل الجنة تدخل ول مرضي عمل بغير
الواسإعة والمغفرة الرحمة الله يؤتي ول الله رحمة مع
من جل قوله تسمعوا ألم والصاداقين الصابرين إل

الصالحات     وعملوا     منكم     آمنوا     الذين     الله     وعد  {: قائل
قبلهم     من     الذين     اسإتخلف     كما     الرض     في     ليستخلفنهم

من     وليبدلنهم     لهم     ارتضى     الذي     داينهم     لهم     وليمكنن
ًنا     خوفهم     بعد ًئا     بي     يشركون     ل     يعبدونني     أم ومن     شي

].55:  [النور}    الفاسإقون     هم     فأولئك     ذلك     بعد     كفر
وأنتم عدوكم من فرار في يراكم أن الله من واسإتحيوا

معاذ يزل ولم داونه من ملجأ لكم ليس قبضته في
بن سإهل خرج ثم مقامه إلى رجع أن إلى ذلك يقول
راكب السلح شاكي وهو الصفوف بين فمشى عمرو
من وخرج رجع ثم مثله يقول وهو سإيفه متقلد فرسإه

شاكي وهو الصفوف بين فطاف سإفيان أبو بعده
وهو رمحه معتقل سإيفه متقلد فرسإه راكب السلح
قد العظام الساعة الكرام العرب : معاشريقول

الهل عن منقطعين العلج دايار في أصبحتم
الصائب الطعن إل منهم ينجيكم ل ووالله والوطان

وبذلك هاماتهم في المتدارك والضرب أعينهم في
 .ربكم من الفوز وتنالون أربكم تبلغون

به الله يفرج مما البأس مواطن في الصبر أن واعلموا
النصر فإن القتال فاصدقوا الغم من به وينجي الهم
وأمصارهم بلداهم ملكتم صبرتم فإن الصبر مع ينزل
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بين فليس وليتم وإن ونساءهم أبناءهم واسإتعبدتم
والماء الكثير بالزادا إل تنقطع ل مفاوز إل أيديكم
فامنعوا قصور إلى ول داور إلى ترجعوا ول الغزير

إل تموتن ول جهاداه حق الله في وجاهدوا بسيوفكم
وأقبل الصفوف بين من خرج : ثمقال مسلمون وأنتم
وبنات المهاجرات وفيهن التل على وهن النساء على

 .أولداهن ومعهن المسلمين نساء من وغيرهن النصار

:قال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : إنلهن فقال
احتفظن ممن وداين). فكن عقل ناقصات النساء (إن

أزواجكن وحرضن النية ذلك في وقدمن أدايانهن على
وجهه فاحصبن منهزًما منهم رجع ومن القتال على

أولداكن وأظهرن بالعمد جواداه واضربن بالحجارة
 .يرجعوا حتى لزواجكن

مرتجزات متنمرات مستعدات وهن النساء : فوقفقال
:يقول وهو موضعه إلى سإفيان أبو ورجع بأشعارهن

الله رسإول وهذا ترون ما حضر قد المسلمين معاشر
والنار والشيطان أمامكم والجنة وسإلم عليه الله صلى

ماهان مكيدة تغن ولم مكانه وقف حتى وأقبل وراءكم
ًئا ًدا نظروا حين ورائها إلى الروم ورجعت شي زحف خال

حتى ورجعوا لذلك فخافوا فارس خمسمائة في إليهم
 .كتائبهم المسلمون وعبى الصفوف اصطفت

إليهم فازحفوا قتالهم عن يوقفكم : ماماهان فقال
جيش إلى خالد فنظر المسلمين إلى الروم فزحف
 .عرمرم

عظمائهم من ألًفا ثلثين أنفذ قد ماهان وكان قال
وشدوا فيها ونزلوا حفائر الميمنة في لهم فحفروا
سإلسلة في عشرة كل واقترن بالسلسإل أرجلهم
مريم ابن بعيسى وحلفوا عسكرهم لحفظ التماسًإا

ل أن الربع والكنائس والرهبان والقسيسين والصليب
ما إلى خالد نظر فلما آخرهم عن يقتلوا حتى يفروا
أن يوشك هذا الزحف جيش من حوله لمن قال صنعوا
بالنصر المسلمين أيد : اللهمقال ثم عظيًما يوًما يكون
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القوم إن المير : أيهاوقال عبيدة أبي على أقبل ثم
بالقواضب إلينا وزحفوا السلسإل في اقترنوا قد

 .عظيًما يوًما الناس على يكون أن ويوشك

الصبر إل ينجيكم وما كثير عدداه العدو : إنلهم فقال
 .سإليمان أبا يا الرأي من ترى الذي : فمالخالد قال ثم

عرفت من الروم من قدم ماهان : وكانالواقدي قال
بلداهم في بالثبات واشتهر براعته وعلمت شجاعته

 .ألف مائة وهم

من وأنهم بالفروسإية لهم شهد إليهم خالد نظر فلما
أن عندي الرأي : إنعبيدة لبي وقال الشدة أهل

وتقف زيد بن سإعيد فيه أنت الذي مكاننا في توقف
أصحاب من ثلثمائة أو مائتين في الناس وراء من أنت

 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

ثم الله من اسإتحيوا ورائهم من أنك الناس علم فإذا
 .يفروا أن منك

بن زيد بن سإعيد وداعا مشورته عبيدة أبو فقبل قال
بالجنة لهم المشهودا العشرة أحد وهو نفيل بن عمرو

مائتي عبيدة أبو انتخب ثم مكانه عبيدة أبو فأوقفه
والنصار المهاجرين من رجال وفيهم اليمن من فارس
 .زيد بن سإعيد بحناء الجيش وراء من بهم ووقف

صاحب وكان التنوخي مهلهل بن ورقة : حدثنيقال
 .اليرموك يوم عبيدة أبي راية

في اليرموك يوم الحرب باب فتح من أول : وكانقال
ًثا الزدا من غلًما السلسإل جيش  .كيًسا حد

أشفي أن أردات إني المير : أيهاعبيدة لبي فقال
في نفسي وأبذل السإلم وعدو عدوي وأجاهد قلبي
لي تأذن فهل الشهاداة أرزق لعلي تعالى الله سإبيل

الله صلى الله رسإول إلى حاجة لك كان وإن ذلك في
 .بها فأخبرني وسإلم عليه
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صلى الله رسإول : اقرئوقال عبيدة أبو فبكى قال
وعدنا ما وجدنا أنا وأخبره مني السلم وسإلم عليه الله
 .حًقا ربنا

الحرب يريد وحمل جواداه الزداي الغلم دافع ثم قال
فرس على الرجال من قام الروم من علج إليه فخرج
نفسه احتبس وقد نحوه قصد الغلم رآه فلما أشهب

من بد : لقال منه قرب فلما تعالى الله سإبيل في
عسى قاضب وحسام لدن بكل صائب وضرب طعن
والمراتب الفرداوس جنة في بالمواهب الفوز أنال
وابتدأ صاحبه على منهما كل حمل شعره : وبعدقال

عدته وأخذ صريًعا فجندله بطعنة الرومي الزداي الغلم
البراز إلى وعادا قومه من لرجل ذلك وسإلم وجواداه
إليه فخرج فقتلهم ورابع وثالث فقتله آخر إليه فخرج

من ودانت ذلك عند الزدا فغصبت الزداي فقتل خامس
وزحفت الروم أقبلت فعندها المشركين صفوف
ميمنة من طرفهم دانا حتى المنتشر كالجرادا

 .المسلمين

عليكم زحفوا قد الله أعداء : إنعبيدة أبو فقال
بالصبر نفوسإكم وثبتوا معكم الله أن واعلموا فنكلوهم
السماء إلى رمق ثم الله من والنصر واللقاء والصدق
ولك نستعين وإياك نعبد إياك : اللهموقال بطرفه

ًئا بك نشرك ول نوحد يكفرون أعداؤك هؤلء وأن شي
ًدا لك ويتخذون وبآياتك بك أقدامهم زلزل : اللهمول

كلمة وألزمنا السكينة علينا وأنزل قلوبهم وارجف
اللهم الميعادا تخلف ل من يا عذابك وآمنا التقوى
واعتصموا  {: العزيز كتابة في قال من يا عليهم انصرنا

78:  الحج}    النصير     ونعم     المولى     فنعم     مولكم     هو     بالله
الروم حملت إذ الدعوات بهذه يدعو هو : فبينماقال
ومذحج الزدا فيها ن وحط المسلمين ميمنة على

منكرة حملة الروم عليهم فحملت وخولن وحضرموت
ًدا قتاًل وقاتلوا الكرام صبر لهم فصبروا وثبتوا شدي

ًتا ًنا ثبا صبًرا فصبروا ثانية كتيبة عليهم وحملت حس
عن المسلمين فأزالوا ثالثة كتيبة عليهم وحملت جميًل

وهو الزبيدي يكرب معد بن عمرو منهم فابتدر الميمنة
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لما يعظمونه وهم عليهم والمير زبيد على المقدم
قد اليرموك يوم وكان الجاهلية في شجاعته من سإبق

همته أن إل سإنة وعشرون مائة العمر من له مر
في صاح انكشفوا وقد قومه إلى نظر فلما الشجاعة

العداء من تفرون زبيد آل يا زبيد آل : ياقومه
لنفسكم أترضون الرداى كأس شرب من وتفزعون

: أماالعلج كلب من النزعاج هذا فما والمذلة بالعار
المجاهدين وعلى عليكم مطلع الله أن علمتم

في الصبر لزموا وقد إليهم نظر فإذا والصابرين
بصبره وأيدهم بنصره أمدهم لقضائه وثبتوا مرضاته

النار وداخول بالعار أرضيتم الجنة من تهربون فأين
 .الجبار وغضب

معد بن عمرو سإيدهم كلم زبيد سإمعت فلما قال
على البل عطفة عليه وعطفوا إليه رجعوا يكرب

فارس خمسمائة من زهاء حوله فاجتمعوا أولداها
معهم وحملت واحدة شدة القوم على وشدوا وراجل

فأزالوا صعبة حملة وحملوا وخولن وحضرموت حمير
وهز هريرة أبي مع داوس وحملت أماكنهم عن الروم
: أيهاويقول القتال على قومه يحرض وهو رايته

رب جوار في العين الحور معانقة إلى سإارعوا الناس
هذا من الله إلى أحب موطن من وما العالمين
على الله فضلهم قد الصابرين وان : ألالموطن
داوس سإمعت فلما مشهدهم يشهدوا لم الذين غيرهم
وداارت منكرة حملة الروم على وحملوا به طافوا كلمه
الروم جموع وتكاثرت الرحى تدور كما الحرب بينهم
بأذنابها تنكص الخيل فعادات المسلمين ميمنة على

أيدي بين الغنم كانكشاف منكشفة أعقابها على راجعة
على راجعة المسلمين خيل النساء ونظرت السإد

والرجال داونكن العرب بنات : ياالنساء فنادات أعقابها
 .الحرب إلى يعوداوا حتى الهزيمة من رداوهم

جملة في كنت الخولني عاصم بنت سإعيدة قالت
المسلمين ميمنة انكشفت فلما التل على يومئذ النساء
المترجلت من وكانت غفار بنت عفيرة بنا صاحت

والرجال داونكن العرب نساء : ياونادات البازلت
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بالتحريض واسإتقبلنهم أيديكن على أولداكن واحملن
وجعلت بالحجارة الخيل وجوه يرجمن النسوة فأقبلت

عن يفر رجل وجه الله : قبحتناداي منبه بن العاص ابنة
ببعولة لنا : لستملزواجهن يقلن النساء وجعل حليلته

 .العلج هؤلء عنا تمنعوا لم إن

بنت خولة : كانتالساعدي سإهل بن العباس قال
بن مالك ابنة وكعوب النصارية ثعلبة بنت وخولة الزور
ابنة وهند فياض ابنة ونعم هاشم ابنة وسإلمى عاصم

متحزمات الحميرية جرير ابنة ولبنى ربيعة بن عتبة
هذه تقول وخولة معهن والمزاهر النساء أمام وهن

ًبا : ياالبيات ثبات ولها جمال لها ثقات نسوة عن هار
أعلج البنات مع نواصينا تملك الهنات إلى تسلموهن

: ورجعتقال الشتات أعظم منا ينلن عتات فسق سإوء
فرجع القتال على الفرسإان تحرض الفرسإان

النساء تحريض سإمعوا عندما عظيمة رجعة المنهزمون
نساء خلفها ومن مزهر وبيدها عتبة ابنة هند وخرجت

أحد يوم قالته الذي الشعر تقول وهي المهاجرات من
مشي النمارق على نمشي طارق بنات : نحنهذا وهو

أن نفارق أبى ومن المرافق مع قيدي الموافق القطا
من هل وامق غير فراق نفارق تدبروا أو نمالق تغلبوا
خيل اسإتقبلت : ثمقال العواتق عن يحمي عاشق كريم

: إلىبهم فصاحت منهزمين فرأتهم المسلمين ميمنة
مطلع وهو جنته ومن الله من تفرون أين تنهزمون أين

فضربت منهزًما سإفيان أبي زوجها إلى ونظرت عليكم
صخر ابن يا أين : إلىله وقالت بعموداها حصانه وجه

سإلف ما تمحص حتى مهجتك وابذل القتال إلى ارجع
 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على تحريضك من

لبي هند كلم سإمعت : فلماالعوام بن الزبير قال
صلى الله رسإول يدي بين ونحن أحد يوم ذكرت سإفيان

 .وسإلم عليه الله

وعطف هند كلم سإمع عندما سإفيان أبو فعطف قال
معهم حملن وقد النساء إلى ونظرت معه المسلمون

أرجل بين العمد وبأيديهن الرجال يسابقن رأيتهن وقد
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علج إلى أقبلت وقد امرأة منهن رأيت ولقد الخيل
حتى به زالت وما به فتعلقت فرسإه على وهو عظيم
نصر بيان : هذاتقول وهي وقتلته جواداه عن نكسته

: وحملالعوام بن الزبير قال المسلمين الله
الله رضا غير يريدون ل منكرة حملة المسلمون

فيهم وفشا هريرة أبي مع الزدا وقاتلت ورسإوله
الصدمة تلقوا لنهم كثير خلق منهم وأصيب القتل

من يستشهد لم ما منهم واسإتشهد بأنفسهم الولى
 .غيرهم

ًدا الميمنة في القتال : كانزيد بن سإعيد قال شدي
وسإاعة مرة ويعوداون تارة ينهزمون المسلمون وكان
 .نتأخر وسإاعة فصبر

إلى وصلت وقد الميمنة إلى الوليد بن خالد ونظر قال
فمالوا عليهم ومال الخيل من معه بمن فصاح القلب
فنكى الروم على وحمل فكثر آلف سإتة زهاء وكانوا

الميمنة عن الله أعداء كشف حتى عظيمة نكاية بهم
أمامهم خالد ووقف مواضعها إلى ردات أن إلى والقلب

ًبا كان من يطاردا الروم فانكسر قال للمسلمين قري
متبدداين فرآهم فرسإانه إلى خالد ونظر خالد أمام

ويا القرآن حملة ويا واليمان السإلم أهل : يافناداى
في تبينت قد وسإلم عليه الله صلى محمد أصحاب

الجلد من القوم عند يبق ولم العظيمة الكسرة الروم
فرداوا حدتهم الله كسر وقد رأيتم ما إل والقتال

الله رحمكم الكرة عليهم وشدوا الكسرة عليهم
الله يمنحكم أن لرجو إني بيده خالد نفس فوالذي
حتى احمل جانب كل من المسلمون فناداى أكتافهم

 .معك نحمل

 .معه أصحابه وحملت وحمل سإيفه خالد : فانتضىقال

ممن : كنتالجمحي الحميدي بن الرحمن عبد قال
أيدينا بين الروم انكشفت لقد فوالله خالد مع حمل

وتبعهم السإد يدي بين الغنم تولي كما وولت
فانكشفوا الروم ميمنة على الحملة وكانت المسلمون
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من برحوا فما المسلسلة وأما قبيًحا انكشاًفا
.القوم حماة وهم بالسهام يرمون وكانوا مواضعهم

 الشعار 

ونحن حملته في أمامنا خالد : وكانالرحمن عبد قال
أمتك أمتك منصور يا محمد : ياشعارنا وكان ورائه من
وصل حتى ورائه من ونحن حملته في خالد يزل فلم
فيه أقامه الذي موضعه في قائًما وكان الديرجان إلى

ينتظرون أصحابه ومعه الجوهر من صليب معه ماهان
إلى خالد خيل وصلت فلما معه فيحملون حملته

 .موضعه

تحمل أن لك أن أما الملك : أيهاالبطارقة له قال
 .العرب خيل خالطتنا فقد تولي أو معك فنحمل

أحب ول أحبه ل السوء يوم أن : اعلموالصحابه فقال
هذا إلى الملك أحضرني وقد أحضره ول أراه أن

هذا في ورأسإي وجهي لقوا ولكن كارهه وأنا الموقف
 .الحرب أرى ل حتى الثوب

والناس دايباج ثوب في ورأسإه وجهه : فلقواقال
المسلمين أيدي بين الروم انهزمت حتى يقتتلون
عليه فحمل الرأس ملفوف وهو الديرجان إلى ووصلوا

 .فقتله الزور بن ضرار

تعالى الله صنع أحسن من : وكانالواقدي قال
وكان وتنازعا اختلفا وقناطير جرجير أن بالمسلمين

الميسرة في وقناطير الرمن مع الميمنة في جرجير
هذا فما العرب على : احمللقناطير جرجير فقال تحته
وكيف أحمل أن : تأمرنيقناطير فقال الوقوف وقت

آمرك ل : وكيفلقناطير جرجير فقال أنت تحمل ل
 .عليك أمير وأنا

وفوقك عليك أمير وأنا أمير أنت : كذبتقناطير فقال
من جرجير وغضب فاختلفا بالطاعة لي مأمور وأنت
شديدة حملة المسلمين على فحمل قناطير قول
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وقضاعة وجذام وخثعم وقيس كنانة على حملته وكانت
والقلب الميسرة بين فيما يومئذ وهم وغسان وعاملة
ولم مصافهم عن زالت حتى المسلمين الروم فكشف

قتاًل يليهم من فقاتلوا الرايات أصحاب إل منهم يبق
ًدا إلى المنهزمين المسلمين أكتاف الروم وركب شدي

النساء فاسإتقبلهم معسكرهم إلى معهم داخلوا أن
بالحجارة وجوهها ويرمين الخيل وجوه يضربن بالعمد

عن السإلم أهل يا تنهزمون أين إلى بهم ويناداين
أن أتريدون والبنات والبنين والخوات المهات
 .للعلج تسلمونا

علينا أشد النساء كانت : فلقدالدوسإي منهال قال
وناداى الهزيمة عن المسلمون فرجع الروم من غلظة

}    بالصبر     وتواصوا     بالحق     وتواصوا  { بعًضا بعضهم
 .عظيمة عطفة الروم على ] وعطفوا3: [العصر

المسلمين أمام الكناني أيشم بن قتامة وكان قال
وتارة بالسيف تارة المشركين عراض في يضرب
في : سإأحمليقول وهو رماح ثلثة كسر حتى بالرمح
ًبا وأضربهم النوابح الكلب الروم الصفائح بحد ضر

للدين الهدى نبي مؤمل خير الله رسإول وأرضي
سإيفين كسر حتى حمل : ثمالواقدي قال ناصح أشرف
يعيرني : منيقول سإيًفا أو رمًحا كسر كلما وجعل
:ناداى ثم الله على وأجره الله سإبيل في رمًحا أو سإيًفا

فإن والصبر الجر من نصيبكم خذوا قيس معاشر يا
رحمة الخرة وفي ومكرمة عز الدنيا في الصبر

لعلكم     الله     واتقوا     ورابطوا     وصابروا     اصبروا  { وفضيلة
 ].200: عمران  [آل}    تفلحون

 .للقتال ونشطوا قومه : فأجابهقال

حملة مثل رأيت : فماالكناني أيشم بن قتامة قال
 .بهم واختلطنا بنا ختلطوا ولقد وقومه قناطير

أصحابه من ألفان ومعه داهمته من خالد : ورجعقال
ذريًعا قتًل وقتلوهم الروم في السيوف وضعوا وقد
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الناس على خالد وأقبل لكثرتهم فيهم يبين ل والقتل
بن قتامة الله جزى يقولون الناس فرأى كرته من

 .خيًرا وجزاه شكره السإلم عن خيًرا اليشم

وهي التل عن منحدرة الحارث ابنة ذرعة : وأقبلتقال
: ياوقالت يديه بين وقفت حتى خالد فعل : ماتقول

بأمرائها الرجال وإنما الكرام العرب من أنت الوليد ابن
انهزمت انهزموا وإن معهم الرجال ثبتت ثبتوا فإن

المنهزمين من كنت : ماخالد لها فقال معهم الرجال
 .العلج في نقاتل إل كنا وما

ًتا أميره إلى ينظر عبد وجه الله : قبحفقالت وهو ثاب
 .عنه منهزم

من الميمنة إلى الله لعنه ماهان : ونظرالواقدي قال
يحرضهم إليهم بعث الدايم عراك عركت وقد عسكره

 .القتال على

السلح سإابغ دارع وعليه الروم من علج خرج فعندها
فبرز الخلقة عظيمة شهباء على وهو جبل قطعة كأنه
فخرج القتال وسإأل شهبائه على وجال الصفين بين
العلج قتله حتى جولة معه جال فما الزدا من غلم إليه
فقال جبل بن معاذ إليه يخرج أن فهم بالبراز داعا ثم
الله صلى الله رسإول بحق سإألتك معاذ : ياعبيدة أبو

ولزومك رايتك ولزمت مكانك ثبت ما إل وسإلم عليه
معاذ فوقف العلج هذا إلى برازك من إلي أحب الراية

فرسًإا أرادا من المسلمين معاشر : ياوناداى بالراية
وسإلحي فرسإي فهذا الله سإبيل في عليه يقاتل
غلًما وكان أبت يا : أنافقال الرحمن عبد ولده فجاءه

 .يحتلم لم

أنا أبت : ياوقال الجوادا وركب السلح : فلبسقال
وإن علي لله فالمنة صبرت فإن العلج هذا إلى خارج
صلى الله رسإول إلى لك كان وإن عليك فالسلم قتلت

 .بها فأوصني حاجة وسإلم عليه الله
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:له وقل السلم مني أقرئه بني : يامعاذ له فقال
وفقك اخرج بني : ياقال ثم خيًرا أمتك عن الله جزاك

إلى معاذ بن الرحمن عبد فخرج ويرضى يحب لما الله
بالسيف وضربه العلج على وحمل نار شعلة كأنه العلج
فقطع رأسإه على وضربه إليه ومال العلج عنه فمال

رأى فلما دامه أسإالت فاضحة شجة وشجه العمامة
لينظر ورائه إلى فتأخر قتل أنه ظن الدم ذلك العلج
إلى الرحمن عبد نظر فلما جواداه عن يسقط كيف
فقال المسلمين إلى راجًعا انثنى عنه تأخر وقد العلج

 .بني يا بك : مامعاذ له

يا الدنيا من تريد الذي : ماله قال العلج : قتلنيقال
وحمل لعلج صال فعندها :قال جرحه شد إنه ثم بني

 .الزدا فرداته

بن عامر إليه فخرج منكم له : فمنعبيدة أبو قال
شهد ممن الرايات أصحاب من وكان الدوسإي الطفيل
اليمامة يوم رأى قد وكان الوليد بن خالد مع اليمامة

لقيته امرأة كأن الكذاب مسيلمة قتال في منامه في
فأسإرع أبنه إليه ونظر فيها فدخل فرجها له ففتحت
المسلمين على ذلك وقص اسإتيقظ ثم مكانه ليدخل

أنا : أماالطفل ابن فقال تأويله ما أحد يدر فلم
:قال الطفيل ابن يا تأويلها : وهاقالوا تأويلها فأعرف

هي فرجها أداخلتني التي المرأة لن أقتل أني تأويله
 .بي يلتقي أن ويوشك جراح سإيصيبه وابني الرض

ًنا بلء وأبلى اليمامة يوم فقاتل قال ولم وسإلم حس
الحرب فيه شهد اليرموك يوم كان فلما أذى يلحقه
صاعقة أو حريق شعلة كأنه وهو العلج قتال إلى وخرج
المشاهد معه شهدت قد قناته وكانت البطريق وطعن

العلج به وضرب وهزه سإيفه وانتضى يديه بين فاندقت
عن صريًعا العلج فتنكس أمعاءه فخالط عاتقه على

إلى به فرمى الطفيل بن عامر وأسإرع جواداه
الروم نحو راجًعا وانثنى ولده إلى وسإلمه المسلمين

 .القلب وعلى الميسرة وعلى الميمنة على وحمل
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للبراز وداعا فارسًإا منهم فقتل المتنصرة قصد ثم
الديباج من دارع وعليه اليهم بن جبلة إليه وخرج

وعليه التبابعة داروع من دارع وتحتها بالذهب المثقل
نسل من فرس وتحته الشمس كشعاع تلمع بيضة
قال الطفيل بن عامر إلى جبلة خرج فلما عادا خيول

 .داوس من : أناقال أنت الناس أي : منله

وارجع نفسك على فأبق القرابة من : إنكجبلة قال
أخبرتك : قدعامر له فقال الطمع عنك وداع قومك إلى
 .العرب أي من فأنت قبيلتي ومن أنا من

بن جبلة أنا جميعها سإيدها وأنا غسان من : أناقال
إليك نظرت حين إليك خرجت وإنما الغساني اليهم

ماهان نظير وهو الشديد البطريق هذا قتلت وقد
لقتلك فخرجت كفؤ أنك فعلمت الشجاعة في وجرجير
بن عامر فقال بقتلك وهرقل ماهان عند وأحظى
خلقهم وعظم القوم شدة من ذكرت ما : أماالطفيل

إنك قولك وأما الجبابرة مهلك وهو منعة أشد فالله
أحظى أن أريد فإني مثلك مخلوق عند بقتلي تحظى

جبلة على عامر وحمل بقتلك العالمين رب عند بجهاداي
بن عامر ضربة فخرجت بضربتين والتقيا اليهم بن

ممكنة جبلة ضربة وخرجت ممكنة غير الطفيل
فجال قتيًل عامر فسقط كتفه إلى قرنه من فقطعت

صنع وبما بنفسه يعجب ووقف مصرعه على جبلة
بن جندب وهو المقتول ولد إليه فخرج البراز وطلب

أبي إلى فأقبل أبيه راية معه وكانت الطفيل بن عامر
آخذ أن وأريد قتل قد أبي إن المير : أيهاوقال عبيدة
فأخذ داوس من شئت لمن رايتك فادافع أقتل أو بثأره

وخرج فحملها داوس من لرجل ودافعها الراية عبيدة أبو
:ويقول ينشد وهو اليهم بن جبلة قتال إلى جندب

ًدا مهجتي سإأبذل كريم رب من العفو أريد لني أب
لئيم جبار كل وأقتل بسيفي جهدي العدا في وأضرب

لقتلك أبي قاتل يا : اثبتله وقال جبلة من : وداناقال
 .: ولهقال المقتول من أنت : ومنجبلة فقال به
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وأولداكم نفوسإكم قتل على حملكم الذي : ماجبلة قال
في النفس قتل : إنجندب قال محرم النفوس وقتل
العالية الدرجة به وننال الله عند محمودا الله سإبيل
: وكيفجندب فقال قتلك أريد ل : إنيجبلة له فقال
أبي بثأر آخذ أو رجعت ل والله بأبي المفجوع وأنا أرجع

وقد يقتتلن وجعل جبلة على حمل ثم به ألحق أو
وما الغلم إلى جبلة ونظر البصار نحوهما شخصت

المراس صعب البأس شديد أنه فعلم شجاعته من أبدى
الغلم فرأت صاحبها ترمق وغسان حفره منه فأخذ
ًبا الحرب في وقارنه صاحبهم على ظهر وقد جند
الذي الغلم هذا : إنوقالوا بعض على بعضهم فصاح

عليه ظهر تركتموه وإن نجيب غلم سإيدكم إلى برز
ليستنقوه للحملة غسان فتأهب تدعوه ول فانجدوه

ومن منه ظهر قد وما جندب إلى المسلمون ونظر
عبيدة أبو المير ونظر بذلك ففرحوا وشدته شجاعته

 .فعل وما ذلك إلى

سإبيل في مهجته يبذل من يكون : هكذاوقال فبكى
 .فعله له تقبل اللهم الله

رأيت فما اليرموك قتال : شهدتالله عبد بن جابر قال
حين الطفيل بن عامر بن جندب من أنجب كان غلًما
ضربة وضربه جبلة على حمل ذلك وبعد جبلة قاتله
إلى بروحه الله وعجل فقتله جبلة وضربه بها أوهنه
جبلة وجال الطفيل بن عامر أبيه منام ولحقق الجنة
إلينا ارجع قومه به فصاح البراز وطلب مصرعه على
بنفسه معجب وهو فرجع عليك يجب ما قضيت فقل
 .صليبه تحت وقف حتى

بعامر المسلمون وأصيب يشكره ماهان إليه وبعث قال
 .جندب وولده الطفيل بن

بثأر خذوا الجنة : الجنةداوس صاحت فعندها قال
وحملوا أحلفهم وكانوا الزدا وسإاعدتها عامر سإيدكم

أبو فصاح الشعار وتناشدوا وجذام ولخم غسان على
إلى     سإارعوا  { الناس : أيهاوقال بالمسلمين عبيدة
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.] الية133 :عمران  [آل}    وجنة     ربكم     من     مغفرة
موطن من فما النعيم جنات في العين الحور ومعانقة

الصابرين وإن أل الموطن هنا من الله إلى أحب
هذا مشهدهم يشهد لم ممن غيرهم على الله فضلهم

شعارهم وكان داوس مع حملت ذلك الزدا سإمعت ولما
 .الجنة الجنة يومئذ

بن عطاء عن محمد بن موسإى : حدثنيالواقدي قال
المسلمين شعار كان ما عدة رجاًل : سإألتقال مرادا
أمت أمت عبيدة أبي شعار أن فأخبرت اليرموك يوم

:الناس أخلط من اليمن وشعار لعبس : ياعبس وشعار
الله حزب : يامعه ومن خالد وشعار الله أنصار يا

:والسكاسإك داارم وشعار الفتح : الفتححمير وشعار
فهذه أنزل الله نصر : يامرادا بني وشعار الصبر الصبر
 .اليرموك يوم المسلمين شعار كانت

العرب وقصدت الزدا تبعها داوس حملت فلما قال
ًبا تفريًقا وفرقتهم صليبهم وطلبت المتنصرة حتى صع

العلم حامل منهم رجل فطلب الصليب إلى وصلوا
يده من الصليب ووقع فرسإه عن فأردااه لغسان الذي

كانوا أنهم إل رجال وداوس الزدا من وقتل منكوسًإا
 .السإودا البعير جلد في البيضاء الشامة مثل

قتاًل عنده فاقتتلوا صليبهم أخذ تريد غسان كرت ثم
ًدا  .كثيًرا خلًقا قتلوا حتى شدي

أبي عن عمارة بن هشام : حدثنيالواقدي قال
الله عبد عن الحويرث بن جبير عن نافع عن الجريري

 .عدي بن

خمسة المسلمون فكان اليرموك : شهدتقال
حدثك من : كذبوقال الحويرث فغضب ألًفا وعشرين

 .الحديث بهذا

ًدا اليرموك يوم كانوا المسلمين فإن ألًفا وأربعين أح
 .الرواة من به أثق ممن سإمعته ما إليك أدايت وقد
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كانوا المسلمين لن القاويل أثبت : وهذاالواقدي قال
.ذلك بعد المدادا وجاءت ألًفا وثلثين اثنين أجناداين يوم

بن الحميد عبد عن نمرة أبي ابن : حدثنيالواقدي قال
اليرموك يوم الزدا حملت : لماقال جده عن سإهل

وحمل عظيمة داوخة المشركين وداوخت وداوس
وكان المسلمون انكشف هائلة حملة المشركون

منهزًما فولى الشعري غنم بن عياض لوائهم صاحب
وأهل القوم ثبات : إنماالناس به فصاح بيده واللواء
وخالد العاص بن عمرو لخذه فابتدر بألويتهم الحرب

يزل ولم عمرو فأخذه إليه يتسابق كلهما الوليد بن
أيدي على الله وفتح الروم انهزمت حتى به يقاتل

ًدا يوًما اليرموك من الثالث اليوم وكان المسلمين شدي
مرة كل مرات ثلث المسلمين فرسإان فيه انهزمت
بالطفال ويلوحون والعمد بالحجارة النساء ترداهم
إلى قائًما القتال يزل ولم القتال إلى فيرجعون إليهم

مواضعها إلى الروم ورجعت بسواداه الليل أقبل أن
الجراح أن إل قليل المسلمين وفي كثير فيهم والقتل

بسواداه الليل داخل فلما النشاب من فاشية فيهم
قال السلح تحت وباتوا أماكنها إلى فرقة كل رجعت

ذلك وبعد الصلة إل همتهم كانت فما المسلمون وأما
:وقال عنه الله رضي عبيدة أبو وصلى الجراح شدوا

يأتي فإنه الفرج فانتظروا البلء عظم إذا الناس أيها
وأظهروا وتحارسإوا نيرانكم فأضرموا الله عند من

هو الناس في يمشي عبيدة أبو وقام والتكبير التهليل
الناس : أيهاويقولن الجرحى يتفقدان الوليد بن وخالد

ل ما الله من وترجون تألمون كما يألم عدوكم إن
على طائفان وهما كله ليلهم طول وباتا يرجون

الروم : وانحازتقال الصباح أصبح أن إلى المسلمين
بطارقته فجمع الرمني ماهان مع اليرموك جانب إلى

 .وزجرهم ووبخهم

رأيت وقد منكم يكون هذا أن علمت : قدلهم وقال
الضعاف العرب هؤلء من وجزعكم وخوفكم فشلكم

ًدا وقالوا إليه فاعتذروا قال فينا فإن نبارزهم غ
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ًنا ًنا فرسإا ًدا أصًل يقاتلوا لم وشجعا الحرب نصدقهم وغ
 .العاقبة لنا فتكون

لذلك يتأهبوا أن وأمرهم توبيخهم عن فسكت قال
كثرة من الروم رعبت وقد يتحارسإون الفريقان وبات

ًبا أقوى فإنهم المسلمون وأما فيهم القتل لشدة قلو
عبيدة أبو بهم صلى الصباح أصبح : فلماقال داينهم
قد القوم وبرايات بدت قد بالصلبان وإذا الخوف صلة

قتاًل يلقوا لم كأنهم والشجر الشوك عددا في طلعت
على سإريره ماهان ونصب مصافهم في فوقفوا قط

على منه يشرف وهو بالمس عليه كان الذي الكثيب
أمير نظر فلما مصافهم يعبوا أن فأمرهم العساكر

برجاله أمير كل صاح الروم سإرعة إلى المؤمنين
خيولهم إلى الصلة من فانقلبوا القتال على وحرضهم

إلى أمير كل ورجع خيولهم وركبوا السلح ولبسوا
الله من ويعدهم ويوصيهم أصحابه يعظ وهو مكانه

لهم يصف وهو الصفوف بين عبيدة أبو وسإار بالنصر
وخلف الصابرين للمجاهدين الله أعد وما الجهادا فضل
بن عمرو والولدا والموال والنساء الذراري على

في خمسمائة الرماة من وجعل الله عبد بن سإعيد
القلب في وخمسمائة الميسرة في وخمسمائة الميمنة
الرماة : معاشرلهم وقال عليهم عبيدة أبو وطاف
إلينا زحفوا القوم رأيتم فإن مراكزكم ألزموا

تتركوها ول رميكم عند واذكروهم بالنبال فارشقوهم
فإن واحد قوس كبد من كأنها سإهامكم ولتخرج مفرقة

أمري يأتيكم حتى مكانكم فاثبتوا إليكم زحفوا هم
ولده إلى سإفيان أبو وتقدم المير به أمرهم ما ففعلوا

على عزم وقد أصحابه وحوله يده في والراية يزيد
 .والجهادا الحملة

بتقوى عليك إليك الله أحسن أحسنت إن بني : يافقال
وشرع الله داين وانصر تقاته حق الله فاتق والصبر الله
قضاه فما والجزع وإياك وسإلم عليه الله صلى نبيه
العزم أولي صبر أصحابك مع فاصبر أمضاه قد ربنا

من بغضب فتبوء منهزًما الله يراك أن إياك ثم وإياك
 .الله
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يكون أن أسإأله والله وطاقتي جهدي : سإأصبريزيد قال
ًنا  .وناصًرا لي معي

القتال إلى وندبهم الراية وهز برجاله يزيد صاح ثم
عظيًما قتاًل فقاتلوا الروم من يليه من على وحمل

بلء وأبلوا عظيمة نكاية العدو نكوا حتى يزالوا ولم
ًنا كذلك يزالوا ولم القلب جانب من قتالهم وكان حس
عظيم رمح وبيده البطارقة من بطريق إليهم برز حتى

آلف عشرة من زهاء وحوله الذهب من صليب وعليه
فيهم وكان الميمنة على فحملوا الروم من فارس
أعقابهم على فرجعوا معه ومن العاص بن عمرو

عسكر أوائل في الروم داخلت حتى منهزمين
يتراجعون وهم معه ومن عمًرا يلي مما المسلمين

تكاثرت حتى تارة ويرجعون تارة فيكرون الرجال على
الذي بالتل ألصقوهم حتى فكشفوهم الروم عليهم

أنصار : أينامرأة فصاحت بالتل وأحاطوا النساء عليه
العوام بن الزبير وكان المسلمين حماة أين الدين
يداوي الصديق بكر أبي بنت أسإماء زوجته عند جالًسا

:تناداي وهي المرأة صوت سإمع فلما أرمد وكان عينه
 .الدين أنصار أين

 .الدين أنصار أين تصيح المرأة لهذه ما أسإماء : ياقال

الله رسإول عمة ابن : ياعثمان ابنة عفرة له فقالت
حتى المسلمين ميمنة انهزمت وسإلم عليه الله صلى

نساء وهذه العلج بنا وأحاط إلينا الروم ألجأهم
 .الدين بأنصار مستصرخة النصار

يراني ول الدين أنصار من أنا إني : واللهالزبير فقال
 .الوقت هذا مثل في جالًسا الله

على جالًسا واسإتوى عينه عن الخرقة طرح ثم قال
في وقال باسإمه وتسمى قناته فأخذ جواداه متن

الله رسإول عمة ابن أنا العوام بن الزبير : أناحملته
ًنا فيهم يطعن وجعل وسإلم عليه الله صلى ًكا طع متدار
 .بأذنابها تنكص وخيلهم أعقابهم على رداهم حتى
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ردا لقد العوام بن الزبير دار : فللهجابر بن ليث قال
من معه كان وما عليهم حمل إذ وحما بنفسه الروم
خيل وتراجعت عسكرهم إلى رداهم حتى أحد العرب
الحزم الحزم الرجعة : الرجعةيناداي وهو ورجاله عمرو

 .إدابارهم بعد فتراجعوا الصبر الصبر السإلم أهل يا

ألًفا ثلثين في الرمني جرجير : وحملالواقدي قال
رسإول وحي كاتب حسنة بن شرحبيل على الرمن من
شرحبيل أصحاب فانكشف وسإلم عليه الله صلى الله
من عصبة في الروم لقتال غير يثبت ولم حسنة بن

على يحمل شرحبيل فجعل الخمسمائة داون قومه
الموت من فرار ل السإلم أهل : يايقول وهو الرمن
 .الصبر الصبر

فرداوهم الرمن على وحملوا إليه أصحابه فتراجع قال
من أصابوا حتى فيهم يضربون وجعلوا أعقابهم على

إلى شرحبيل فرجع منهم الرمن يصبه مال الرمن
ويقول بالقتال يعنفهم فجعل أصحابه به وداار مكانه

الكفرة هؤلء أمام انهزمتم حتى أصابكم الذي : مالهم
أما الرحمن وعبادا القرآن وأهل البررة الحماة وأنتم

إل     دابره     يومئذ     يولهم     ومن  {: وجل عز قوله سإمعتم
من     بغضب     باء     فقد     فئة     إلى     متحيًزا     أو     لقتال     متحرًفا

]. وقال16:  [النفال}    المصير     وبئس     جهنم     ومأواه     الله
أنفسهم     المؤمنين     من     اشترى     الله     إن  {: تعالى الله

]. وأنتم111:  [التوبة}    الجنة     لهم     بأن     وأموالهم
 .تهربون

زلة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صاحب : يافقالوا
معك نحن وها وحنين أحد يوم مثل الشيطان من

مكانه ووقف خيًرا فجزاهم معك نحمل حتى فاحمل
لزموا وقد زيد بن سإعيد يلي مما موقفه وكان

بن قيس ونظر للحفيظة التماسًإا يتحركوا لم مواقفهم
معه بمن فحمل تراجعت وقد شرحبيل خيل إلى هبيرة
نصر يا شعارهم وكان بشعارهم وأصحابه هو وناداى

يوم شعارهم هذا وكان أمت أمت منصور يا انزل الله
اليمين ذات معه بمن الوليد بن خالد وحمل وأحد بدر
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ًدا قتاًل فقاتلوهم الشمال ذات من قيس وحمل شدي
بن وخالد المرقال بن وهاشم العوام بن الزبير دار ولله

من قربوا حتى عظيمة حملة حملوا : لقدالوليد
ماهان سإراداقات على الروم وتواقعت ماهان سإراداقات

سإريره عن نزل ذلك إلى ماهان نظر فلما وخيامه
ًبا القتال يطلبون فتراجعوا وعنفهم بالروم وصاح هار
وهو معه بمن فحمل زيد بن بسعيد عبيدة أبو وصاح
فأقبلوا أمت أمت منصور يا الله إل إله : ليناداي

في المسلمون فبينما ذريًعا قتًل الروم في يقتلون
نصر يا انزل الله نصر يا :يقول قائًل سإمعوا إذ حملتهم

 .الثبات الثبات الناس أيها اقرب الله

أبو هو فإذا الصارخ : فتأملناأسإلم بن عامر قال
 .يزيد ابنه رايته وتحت سإفيان

وقاتلوا يديهم من على بأجمعهم المراء : وشدتقال
ًدا قتاًل أصحاب من أثبت الروم في يكن ولم شدي

أتاهم من يمنعون أماكنهم في ثبتوا فإنهم السلسإل
رشقوا إذا فكانوا رام ألف مائة وهم الرماة وأما

النصر فلول الشمس يسترون العرب نحو سإهامهم
وانفصل هلكوا المسلمون لكان الله من والمعونة

هلك قد والمشركون مستبشرين فرحين المسلمون
باسإقة نخلة كأنه الروم أعلج من علج وبرز أكثرهم

وعليها مذهبة بيضة رأسإه وعلى مذهب دارع وعليه
شهباء على راكب وهو بالجوهر مرضع ذهب من صليب
نفسه وأشهر جال رمح وبيده حديد من زردا وعليه
وهول خلقته عظم إلى المسلمون فنظر البراز وسإأل

 .إليه ينظرون فجعلوا جثته

فكم خلقته من ترون ما يهولنكم : لعبيدة أبو فقال
منكم له فمن له قلب ول خلقة عظيم هو من رأيتم
 .عليه بالله واسإتعينوا إليه يخرج

سإيفه وبيده العرب عبيد من عبد إليه : فخرجقال
صاح العلج من دانوس أن أرادا فلما راجل وهو وحجفته

ذو إليه خرج رجع فلما الحميري الكلع ذو موله به
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الشدة أهل من الكلع ذو وكان عليه وجال الكلع
ًنا فتطاعنا رامح منهما وكل فتواقعا والبأس ًدا طع شدي

ًبا إنهما ثم الجمر من أشد والتقيا سإيوفهما تجاذ
وكان ضربة العلج وضرب ضربة العلج الكلع ذو فضرب
ًيا وسإاعده قاطًعا العلج سإيف دارقة سإيفه فقطع قو

ووصلت الثياب من تحته وما ودارعه وسإيفه الكلع في
وثقلت بليًغا جرًحا فجرحته اليسر عضده إلى الضربة

عطف العلج من لحقه ما إلى الكلع ذو نظر فلما يده
الكلع ذي إلى العلج ونظر المسلمين يريد بجواداه
قومه فأتى بالمسلمين لحق حتى يلحقه فلم سإابًقا
فقال قومه فرسإان فاجتمع جرحه من يفور والدم

على قتالكم في تتكلوا أن إياكم حمير فرسإان : يالهم
عز الله على قتالكم في اتكلوا ولكن ومنعته السلح

 .وجل

 .السيد أيها ذلك : وكيفقالوا

ليس إذ عليه شفقة القتال عن عبدي ردادات : لنيقال
عدة وأجودا منه أفرش : إنيوقلت حرب لمة معه

لحقني ما والله ترون ما الغلف هذا بي فصنع ولمة
مكانه ووقف جرحه فشدوا قط مثلها حرب في قبلها

قد سإيدكم كان إن حمير رجال : يابقومه صاح إنه ثم
من فارس فانتدب بثأره يأخذ من منكم فما كلًل رجع

والحبر البرادا من اليمن صبائغ وعليه حمير فرسإان
جولة وجال مصمصًما العلج نحو وحمل نار جمرة كأنه

قتيًل فأردااه صدره في أثبتها طعنة وطعنه عظيمة
عن ينزل أن الحميري فهم النار إلى بروحه الله وعجل
الروم من كرداوس عليه فحمل سإلبه ويأخذ جواداه

إليه رجع ثم صاغرين الحميري فرداهم عنه ليكشفوه
إياه فأعطاه عبيدة أبي على به وأقبل سإلبه وأخذ
القتال في مقامه إلى ورجع قومه إلى السلب فدفع
رابع علج إليه فخرج فقتله وآخر فقتله آخر إليه فخرج
رجل فرماه الحميري سإلب ليأخذ ونزل الحميري فقتل

صريًعا فجندله لبته في فوضعها بنبلة النصار رماة من
على الروم : فانقلبتقال النار إلى بروحه الله وعجل

البطريق ذلك وكان المسلمين جميع وهابوا وجوهها
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صاحب كان إنه ويقال عظمائهم من بالنبلة قتل الذي
اضطرابهم عن وسإكنهم ماهان بهم فصاح نابلس
وعليه مريوس واسإمه اللن ملك القتال إلى وخرج

مرصعة منطقة وسإطه وفي دايباجة وعليه الملوك لمة
: أناوقال نفسه وشهر الصفين بين فجال بالجوهر

شرحبيل إليه فخرج أميركم إل لي يبرز فل اللن ملك
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وحي كاتب حسنة بن

بمنطقة ممنطق وهو حديد من دارع وعليه لواؤه وبيده
 .جواداه على وهو الدايم من

 .خرج الذي هذا : منعبيدة أبو فقال

عبيدة أبو إليه فبعث حسنة بن : شرحبيلله قالوا
راية غير من واخرج شئت لمن الراية : ادافعله يقول
:له وقال قومه من لرجل الراية سإلم ذلك سإمع فلما
إلى الراية فسلم علي قدر فإن موضعي بها قف

أخذتها رجعت وإن يريد لمن يدفعها عبيدة أبي المير
الله رسإول وحي كاتب شرحبيل وخرج الرجل فأخذها

:يقول وهو اللن ملك نحو وسإلم عليه الله صلى
حدادا لدن مثقف بكل العاداي بني اللئام في سإأحمل

البلدا في شردا الروم وجمع نأتي يوم لقيصر بؤسًإا فيا
وكان يفهمه فلم شرحبيل شعر البطريق : فسمعقال

 .بالعربية قليًل يفهم

 .تقول الذي ما عربي : ياله فقال

به تشجع الحرب عند العرب تقوله كلًما : أقولقال
 .نبينا به وعد الذي الله بوعد وتثق نفوسإها

فقال نبيكم به وعدكم الني : ومااللن ملك فقال
الطول في الرض لنا يفتح أن الله : وعدناشرحبيل
الله بنصر الظافرين من ونكون الشام ونملك والعرض

 .لنا

تبغون وأنتما يبغي من ينصر ل الله : إناللن ملك قال
 .بحق لكم ليس ما وتطلبون علينا
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ذلك نفعل أن الله أمرنا قوم : نحنشرحبيل فقال
والعاقبة عباداه من يشاء من يورثها لله والرض
ما تركت فلو العرب كلم تعرف أراك وإني للمتقين

السإلم داين في وداخلت الصليب عباداة من عليه أنت
 .وسإعدت الجنة أهل من كنت

ًدا المسيح داين أترك : مااللن ملك فقال داينه فإن أب
 .حق

صلب تقل ول معبودا إله إنه تقل : لشرحبيل فقال
ما الرض في أحياه وتعالى سإبحانه الله فإن وقتل

أرجع : لناللن ملك قال ثم السماء إلى رفعه ثم شاء
ًبا اسإتخرج ثم قولي عن ووضعه فرفعه عنقه من صلي

من شرحبيل فغضب به يستنصر وأقبل عينه على
 .فعاله

ًبا ويلك : ياله فقال بقولك يقول ولمن معك ولمن لك ت
ًنا وجاًل القتال في وأخذا عليه حمل ثم عظيًما جول

لشرحبيل يدعون المسلمون وجعل البصار فرمقتهما
ففر الكافر شدة إلى شرحبيل ونظر والمعونة بالنصر

علم فلما الله عدو فتبعه منهزم كأنه يديه بين
بقناته فطعنه جواداه عنان ثنى قاربه قد أنه شرحبيل

الطعنة عن المشرك فزاغ نحره في يجعلها أن يريد
تدعون ل أنتم العرب : معاشرقال ثم سإالًما منها ونجا

 .والمكر الخديعة

خدعة الحرب أن علمت أما : ويلكشرحبيل فقال
 .رأسإها والمكر

 .حيلتك من نفعك الذي : فماالعلج فقال

أيديهما في السيفان انقطع حتى فتضاربا قال
وأشد جثة أعظم المشرك وكان شديدة معانقة فاعتنقا

الصيام كثرة من الجسم نحيف شرحبيل وكان منعة
وهم بها أوجعه ضغطة المشرك عليه فضغط والقيام

 .إليهما ينظران والفريقان سإرجه في يقتله أن
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 .الغيظ والله : فداخلنيلزور بن ضرار قال

كاتب العلج هذا يقتل ضرار يا : ويحكنفسي في فقلت
إليه تنظر وأنت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وحي
.نصرته من يمنعك فما

 الواقدي قال 

كالظبية قدميه على يسعى نحوهما ضرار : فخرج
وكان جميًعا به يعلمان ول منهما قرب حتى الخمصاء

الخنجر فأطير ورائه من العلج به فضرب خنجر يده في
من شرحبيل وخلص قتيًل العلج فسقط قلبه من

 .الضغطة

إليه نزل جواداه ظهر عن العلج سإقط : فلماقال
وركب حربه لمة من عليه كان ما وسإلب شرحبيل

نحو وشرحبيل هو راجًعا وانثنى جواداه ضرار
ضراًرا وشكروا شرحبيل المسلمون فهنأ المسلمين

 .فعله على

ضرار فنازعه العلج سإلب أخذ شرحبيل إن : ثموقال
 .فيه

آخذ : أناشرحبيل وقال قتلته وأنا لي : السلبفقال
بينهما يحكم أن عبيدة أبو فخاف عبيدة أبا فأتيا السلب

رضي الخطاب بن عمر إلى فكتب بحكمه يرضون فل
إلى خرج رجًل إن المؤمنين أمير : يايقول عنه الله

جهيد الجهد معه وبلغ العلج من علًجا وقاتل البراز
العلج وقتل الرجل فأعان المسلمين من آخر فخرج

منهما السلب فلمن الرجلين عبيدة أبو يسم ولم :قال
للقاتل السلب إن الخطاب بن عمر من الجواب فجاء
 .ضراًرا وأعطاه شرحبيل من عبيدة أبو السلب فأخذ

 .4:  المائدة}    يشاء     من     يؤتيه     الله     فضل     ذلك  {: فقال

الروم غضبت اللن ملك ضرار قتل : ولماالواقدي قال
بن الزبير إليه فخرج البراز وطلب شجاع فارس فخرج
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ثان إليه وخرج سإلبه وأخذ فقتله عنه الله رضي العوام
 .أسإلبهم وأخذ فقتلهم ورابع وثالث

وبذل للروم تجردا قد الزبير : إنعبيدة لبي خالد فقال
عليه فصاح التعب من عليه وأخاف ولرسإوله لله نفسه

 .مقامه إلى الزبير فرجع عليه وأقسم عبيدة أبو

الوليد بن خالد إليه فخرج بطريق الروم من وخرج قال
ملك بنت زوج وكان خالد فقتله الروسإية ملك وكان
ودارعه وصليبه ومنطقته وتاجه سإلبه فقوم اللن

 .ألًفا عشر بخمسة

قتل منا : سإيدانوقال فغضب بذلك ماهان : فأخبرقال
أمر ثم ينصرنا ل المسيح أن أظن وإني واحد يوم في

وأطلقوا سإهامهم فرموا واحدة يد عن يرموا أن الرماة
فكان سإهم ألف مائة واحدة دافعة المسلمين نحو

من البردا كسقوط المسلمين عساكر في يقع النشاب
المسلمين من واعوز الناس في الجراح فكثرت السماء

وكان التعوير يوم اليوم ذلك فسمى عين سإبعمائة
بن زيد بن وسإعيد شعبة بن المغيرة بعينه أصيب ممن

حرب بن صخر سإفيان وأبو التميمي نفيل بن عمرو
 .الرجل يلقي ذلك بعد الرجل وكان سإعيد بن وراشد

تقل : لالخر فيقول عينك أصاب الذي : ماله فيقول
 .الله من محنة هي بل مصيبة

حتى المسلمين عسكر في السهام وقع : وعظمقال
واحدقتاه وابصراه واعيناه يصيح من إل تسمع كنت ما

 .ذلك من المسلمين اضطراب وعظم

 .راجعة خيولها أعنة العرب : فجذبتقال

جيش اضطراب إلى اللعين ماهان ونظر قال
وزحفت برجاله وصاح والروم الرماة فحرض المسلمين
جرجير وحمل ذلك فهالهم المسلمين نحو المسلسلة

الحملة على : اثبتواماهان وقال وقورين وقناطير
رميها في الرماة فزادات بالنشاب العرب وارموا
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أكف من تلمع والبوارق بحديدها المسلسلة وزحفت
سإاق على قائمة والحرب النيران كمقاييس الرجال

بهم نزل مما إشفاًقا أنفسهم على المسلمون وأخذ
:عامر بن عبادا قال الحداق قلع من إليهم ووصل

وفرسإان سإائر نحونا وهو الشرك جيش إلى فنظرت
 .ناكصة وخيولهم متأخرة المسلمين

: اللهمالعظيم العلي بالله إل قوة ول حول : لفقلت
ثم كلها المواطن في به نصرتنا الذي نصرك علينا أنزل

ما النار إلى الجنة من تهربون حمير رجال في صحت
 .العار تخافون أما الفرار هذا

فررتم السإرار عالم هو : أماالجبار يدي بين أنتم أما
 .الكفار من

 .يسمعون ل صم كأنهم أحد والله أجابني فما قال

فجعلت الجواب عن خرسإت قبيلتك : كأن: فقلتقال
إجابتي عن بنفسه شغل قد فكل العرب بقبائل أهتف

العلي بالله إل قوة ول حول ل قول من أكثر فجعلت
 .الله من النصر نزل حتى بعيد غير كان فما العظيم

النساء تل نحو راجعين انقلبوا قد المسلمين أن وذلك
 .الرايات أصحاب غير يثبت ولم

فلم كله القتال : شهدتالسإدي قرط بن الله عبد قال
على الخيل ورجعت التعوير يوم من أشد قتاًل أر

حتى بأيديهم والرايات بأنفسها المراء وقاتلت أذنابها
العاص بن وعمرو سإفيان أبي بن ويزيد عبيدة أبو كان

بكر أبي بن الرحمن وعبد الفزاري نجية بن والمسيب
ًدا قتاًل يقاتلون العباس بن والفضل الصديق قال شدي

ما مقدار : وكمنفسي في : فقلتقرط بن الله عبد
النساء سإاعدتنا حتى يسير نفر وهم هؤلء يقاتلون

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع شهدن اللتي
إلى ويبرزن الماء ويسقين الجرحى يداوين المشاهد

يدي بين قاتلت قريش نساء من امرأة أر وكم القتال
مع اليمامة في ول وسإلم عليه الله صلى الله سإول
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حين اليرموك يوم قريش نساء قاتلت ما مثل خالد
فضربن المسلمين الروم خالط القتال داهمهن

ًبا بالسيوف بن عمر خلفة في وذلك وجيًعا ضر
النساء انضم قد وكان عنه الله رضي الخطاب

وتناداى سإاق على الحرب وقامت لغيرهن المهاجرات
يقاتلن وجعلن وألقابهن وأمهاتهن بأنسابهن النساء

ويلوحن بالعمد الخيل وجوه ويضربن الموت قتال
المشركين يقاتل بعضهن النساء وجعلن بالطفال
قتال إلى رجعوا حتى المسلمين يقاتل وبعضهم

يشد وبعضهن الماء يسقي وبعضهن المشركين
 .الجراح

انهزمت إذ الرجال هجمت وقد يقاتلن هن فبينما قال
الزور بنت خولة فخرجت وخولن وجذام لخم نساء
لؤي بنت وسإلمى الحارث بنت حكيم ابنة حكيم وأم

:ويقلن بالعمد ورؤوسإهن وجوههن في يضربن وجعلن
 .جمعنا توهن فأنتن بيننا من اخرجن

الموت قتال يقاتلن وجذام لخم نساء فرجعت قال
وما بالسيف الخيل أمام الحارث بنت حكيم أم وقاتلت

واعظة صوت غير النساء من واحدة صوت يومئذ نسمع
العرب معاشر : ياتناداي جعلت فإنها حكيم أم وأما تعظ

بكر أبي بنت أسإماء وأما بالسيوف الغلف احصدوا
فما العوام بن الزبير زوجها بعنان عنانها قرنت فإنها
 .مثله ضربت إل يضرب كان

النساء رأوا حين القتال إلى المسلمون فتراجع قال
لم : إنيليه لمن الرجل ويقول الموت قتال يقاتلن
 .هؤلء نحن نقاتل

. 

قريش نساء فلله النساء من بالخدور أحق فنحن وإل
 .اليرموك يوم

يزيد عن الفضل بن الرحمن عبد : حدثنيالواقدي قال
اليرموك وقعة : كانتقال مكحول عن سإفيان أبي بن
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:عامر أبو قال الهجرة من عشرة خمس سإنة رجب في
قد كان العلج من علج على الزور بنت خولة وحملت

ضربها بالسيف تشالشه وجعلت فاسإتقبلته علينا حمل
إلى وسإقطت دامها فأسإال قصتهما على بسيفه العلج

صريعة نظرتها حين عفان بنت عفيرة فصاحت الرض
على رأسإها فأخذت أخته في ضرار والله : فجعونادات
:لها فقالت كالشقائق شعرها صبغ قد والدم ركبتها

ولكني تعالى الله شاء إن بخير : أناقالت تجدك كيف
 .ضرار بأخي علي لك فهل محالة ل هالكة

 .رأيته ما الزور ابنة : ياعفيرة فقالت

به تفجع ول لخي فداء اجعلني : اللهمخولة فقالت
تقم فلم معي تقوم أن فجهدت عفيرة قالت السإلم

رأيتها الليل كان فلم موضًعا بها أتينا أن إلى فحملناها
ونظر قط ألم لها ليس وكأن الرجال تسقي تدور وهي
 .رأسإها في والضربة أخوها إليها

 .بك : مالها فقال

 .علج : ضربنيفقالت

 .عفيرة قتلته

بثأر لك أخذت فقد بالجنة أبشري أختاه : يالها فقال
ًداا منهم وقتلت مراًرا الضربة الحرب يزل ولم قال أعدا

ضرامها ويشتعل يزيد الليل قرب وكلما النهار أول من
أن إلى كفعل يفعلون والمراء برايته يقاتل عبيدة وأبو

التعوير يوم الروم من قتل وقد الظلم بينهما فصل
في انقطع أنه خالد عن ونقل يزيدون أو ألًفا أربعون

بن خالد عن أخبرنا ولقد أسإياف تسعة اليوم ذلك يده
يعد : كانقال وشاهده اليرموك قتال حضر ممن الوليد
حازم قال الرجال شجعان من رجل بمائة خالد قتال

أصحاب الوقعة قلب في المشركين من : وبرزمعن بن
الشهب الخيول على والتجافيف والحرير الديباج
غاصوا برزوا فلما الراسإيات الجبال من كأنها والبلق

وسإطهم في ورفعوا واحدة كرة وكروا القلب في
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ًبا ميسرتنا على ميمنتهم وحملت الجوهر من صلي
النساء إلى شرداوا وقد ميمنتنا على وميسرتهم

الله الله بهم يصحن فجعلن وجوههن يضربن والنساء
 .ربكم واتقوا بهزيمتكم السإلم تغموا ل

نجم اسإمه محرز من رجل عبيدة أبي يدي بين كان قال
ًنا العرب وأفصح العصر خطباء من وكان مفرح بن لسا

ًنا وأجرئها ًدا حسنه الصوت رفيع وكان جنا فقصده ج
نظمه من به ينطق ما يسمعون والفصحاء العرب
 .ونثره

عن أبيه عن محمد بن الملك عبد : حدثنيالواقدي قال
موسإى عن عوف عن الواحد عبد عن كعب بن حسان

وهو مازن بن نصر : رأيتقال اليشكري عمران بن
 .اليرموك وقعة عن يحدث النيل بجامع

إلى الله قضاء بعد الهزيمة عن الناس ردا : ماقال
له يقال محارب بني من رجل غلم إل السإلم نصرة
بحسن يؤلفه بالسجع إل يتكلم ل وكان مفرح بن نجم

نذكره نحن ما اليرموك يوم منه حفظنا ولقد نظمه
مثل المتأخرين الفصحاء البلغاء أن بلغني ولقد عنه

في منواله على ينسجان اللغوي عبيدة وأبي الصمعي
يوم المسلمين به وعظ ما جملة من فكان كلمه حسن

ما له ابرم هذا الناس : أيهاهزيمتهم وقت اليرموك
إل الجنة تنال ولن بعده من قربه عاينتم وقد بعده

للجهادا هو من ينالها ل وتالله المكاره على بالصبر
ولكنها جنة السموات عرض في : وللهوينشد كاره

الشهاداة دارجة الدرجات وأعلى بالمكاره محفوفة
قام قد الجهادا وهذا والشهاداة الغيب عالم فأرضوا

نفاقه وأخفى أسإواقه في النفاق وكسد سإاقه على
الثبات من فأيستم العصر نبي أصحاب وأنتم نفاقه في

العزم وقوموا بثباتكم المصطفى روح بشروا والنصر
عذاب فتستوجبوا الدابار تولوا أن وإياكم نياتكم بصفاء

الفلك وأداار القدار قدر فوالذي الجبار وغضب النار
الحور لكم تزينت لقد بمقدار عنده شيء وكل الدوار
داار طلب فمن معين من وكأس أباريق بأيديهن العين
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بغيتكم تنالوا حملتكم فحققوا يلقى ما عليه هان البقا
تنالوا السإنة وشرعوا الحور تنالوا الصدور واطعنوا

المؤمنين بشروا الجر لكم يكتب الصبر واغتنموا الجنة
توافقوا ل سإبيلكم عن تضلوا أن وإياكم عملكم بحسن
ووافقوا قولهم طريق عن واعدلوا جهنم في الكفار

نزل ما واسإمعوا فعلهم في أسإلفكم من سإلف من
منكم     آمنوا     الذين     الله     وعد  { أجلهم من القرآن في

كما     الرض     في     ليستخلفنهم     الصالحات     وعملوا
الذي     داينهم     لهم     وليمكنن     قبلهم     من     الذين     اسإتخلف

ل     يعبدونني     أمنا     خوفهم     بعد     من     وليبدلنهم     لهم     ارتضى
ًئا     بي     يشركون هم     فأولئك     ذلك     بعد     كفر     ومن     شي

المفرداون سإبق فقد سإيروا ].55: [النور }    الفاسإقون
آمنوا     الذين     أيها     يا  { المجتهدون فاز فقد واجتهدوا

 [آل}    مسلمون     وأنتم     إل     تموتن     ول     تقاته     حق     الله     اتقوا
حمراء بعصابة الوليد بن خالد وحمل ] قال102: عمران

الوليد بن خالد : أناويقول باسإمه الروم يفزع وهو
الديباج وعليه النسطور له يقال بطريق إليه فبرز

ًدا يدعو فأقبل يشعر ل القتال في وخالد ويهمهم خال
عليه عطف يرطن سإمعه فعندما يقول ما يدري ول به

ًدا قتاًل فاقتتل كبا إذ القتال أشد في هما فبينما شدي
على خالد وهوى يديه على الفرس فوقع الجوادا بخالد

 .رأسإه أم

 .العظيم العلي بالله إل قوة ول حول : لالناس فقال

البطريق فعل حي : حييقول : وخالدالواقدي قال
من قلنسوته سإقطت وقد عثرته في خالد ظهر على

من رجل فأخذها الله رحمكم : قلنسوتيفصاح رأسإه
ولبسها خالد فأخذها إياها وناوله مخزوم بني من قومه
هذا مثل في أنت سإليمان أبا : يابعد فيما له فقيل
 .قلنسوتي تقول وأنت القتال من الحال

لما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : إنخالد فقال
 .شعرات شعره من أخذت الودااع حجة في رأسإه حلق

 .خالد يا بهؤلء تصنع : مالي فقال

351

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236
javascript:openquran(2,102,102)
javascript:openquran(2,102,102)
javascript:openquran(23,55,55)
javascript:openquran(23,55,55)
javascript:openquran(23,55,55)


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

على بها وأسإتعين الله رسإول يا بها : أتبزكفقلت
عليه الله صلى النبي لي فقال أعدائي قتال القتال
في فجعلتها معك داامت ما منصوًرا تزال : لوسإلم

ببركة انهزموا إل قط جمًعا ألق فلم قلنسوتي مقدمة
بعصابة شدها ثم قال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
فأحرج عاتقه على وضربه النسطور على وحمل حمراء

ملوكهم من بقي من وانحسر علئقه من السيف
فل البراز إلى يدعوهم فكان ذلك بعد البراز وكرهوا

كل حتى بسيفه فيهم يضرب يزل ولم أحد إليه يخرج
لبي فقال المخزومي هشام بن الحارث عليه فأشفق

وأذى عليه يجب ما خالد قضى لقد المير : أيهاعبيدة
فمشى قال نفسه يريح أن أمرته ل فلم حقه السيف

وشماله يتقدم ل أن عليه يعزم وجعل إليه عبيدة أبو
 .نفسه يريح أن

بكل الشهاداة لطلبن والله : أماالمير : أيهاخالد فقال
يرجع فلم وحمل نيتي يعلم فالله أخطأتني فإن وجه
المسلمين كل أن وذلك جلها حتى حملته عن

بعد من القتال على وأقبلوا حملته في اسإتعفوه
بين الحرب يزل ولم الرجال أمام والنساء هزيمتهم
قتل وقد أعقابها على الروم انقلبت حتى الفريقين

فانحطم السلسإل أصحاب وأما عديدة ألوف منهم
القتال يزل ولم بحوافرها الخيل ووطئتهم أكثرهم

الجمعان وانفصل بغروبها الشمس مالت حتى بينهم
بالقتلوالجراح الرض وفرشت بينهم الدماء جرت وقد

كل ورجع أكثر الروم في لكن الجمعين في فاشية
النساء وأما جرحاهم ومداواة شأنهم إصلح إلى قوم

ولم السقام ودااوين الجروح وشددان الطعام فأصلحن
الليلة يكون من المسلمين من لحد عبيدة أبو يقل
إنه بل التعب من عندهم لما المسلمين حرس على
قال المسلمين من جماعة ومعه بنفسه الحرس تولى

يدوران وهما لقياه قد فارسإين رأى إذ يدور هو فبينما
رسإول محمد قال الله إل إله : لقال فكلما بدورانه

العوام بن الزبير هما فإذا منهما عبيدة أبو فقرب الله
عليهما فسلم الصديق بكر أبي بنت أسإماء وزوجته
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ما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عمة ابن : ياوقال
أن وذلك المسلمين نحرس :الزبير : قالأخرجكما الذي

عليه الله صلى الله رسإول عمة ابن : يالي قالت أسإماء
هذه في بأنفسهم مشتغلون المسلمين إن وسإلم
الجهادا في التعب من لحقهم بما الحرس عن الليلة
حرس على تساعدني أن لك فهل يومهم طول

 .المسلمين

أن عليهما وعزم عبيدة أبو فشكرهما ذلك إلى فأجبتها
 .الصباح إلى كذلك يزال ولم يفعل فلم يرجعا

عمرو بن صفوان عن عبيدة أبو : حدثنيالواقدي قال
من رئيًسا كان الجعيد أبا أن جبير بن الرحمن عبد بن

المسلمين على الروم اجتمعت فلما حمص أهل رؤسإاء
تسمى بلدة في ونزلوا حمص على داخلوا اليرموك في

لطيب مسكنه جعلها قد هذا الجعيد أبو وكان الزراعة
عسكر فنزل إليها حمص من وانتقل ومائها هوائها
الجعيد لبي عرس فيها وكان عنده الزراعة على الروم

 .الليلة تلك في عليه تزف وزوجته

وأكرمهم الروم بضيافة الجعيد أبو فتكلف قال
أمورهم من فرغوا فلما الخمر وسإقاهم وأطعمهم

أخذ إل فأبوا وسإبهم ذلك فأبى إلينا امرأتك : هاتقال
العروس إلى عمدوا بذلك عليهم شنع فلما العروس
أبو فبكى ليلتهم بقية بها وعبثوا منه كرًها وأخذوها

له وكان أولداه فقتلوا عليهم وداعا حزنه من الجعيد
فأخذت الفتى أم فأقبلت :قال غيرها زوجة من ولد

ذلك مقدم إلى به وأقبلت خمارها في ولدها رأس
:له وقالت حالها وشكت إليه الرأس ورمت الجيش

يعبأ فلم بحقي فخذ بولدي أصحابك صنع ما انظر
 .بكلمها

عليكم العرب لتنصرن : واللهالفتى أم له فقالت
هلكوا حتى يسير إل كان فما عليه تدعو وهي ورجعت

بعدما اليرموك يوم كان فلما قال المسلمين أيدي في
المسلمين عساكر إلى الجعيد أبو أتى النسطور قتل
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جيش بازائكم النازل الجيش هذا أن : اعلملخالد وقال
من فرغتم لما للقتل إليكم أنفسهم سإلموا ولو عظيم
هذه في لكم كدتهم فإن الطويلة المدة في إل قتلهم
 .تعطوني ماذا عليهم بها تظفرون مكيدة الليلة

وولدك أنت جزية تؤداي ول وكذا كذا : نعطيكقالوا
ًدا بذلك لك ونكتب بيتك وأهل  .عقبك آخر إلى عه

إلى مضى لنفسه منهم اسإتوثق : فلماالواقدي قال
ماء مملوء عظيم وادا إلى وأتى يعلمون ل وهم الروم
به المنزل هذا : إنلهم وقال جانبه إلى الروم فأنزل
 .بها يهلكون بمكيدة العرب لكم سإأكيد وأنا العرب

يعلم ولم والعرب الروم بين فيما الناقوصة وجعل قال
 .عمقها ما الروم من أحد

النصر أن الجعيد أبو وعلم التعوير يوم كان فلما قال
إلى الجعيد أبو جاء المنصورون هم العرب وأن للعرب

من وجماعة هو الليلة تلك يطوف فوجده عبيدة أبو
 .المهاجرين المسلمين

كان : إذاقال نصنع : وماقالوا قعوداكم : مالهم فقال
 .النيران من فأكثروا غد ليلة

 .حيلة عليهم لينصب الروم إلى رجع ثم

من أكثر المسلمون أوقد الثانية الليلة كانت فلما
أبو إليهم أقبل النيران اشتعلت فلما نار آلف عشرة
بعد فما أردات كما النيران أشعلنا : قدفقالوا الجعيد

 .ذلك

أشير حتى أبطالكم من رجل خمسمائة منكم : أريدقال
 .يصنعون بما عليهم

رجل خمسمائة المسلمين من : فاختارالواقدي قال
الله وعبد ورافع وعياض الزور بن ضرار جملتهم من
وعبد عمر بن الله وعبد أوس بن الله وعبد ياسإر بن
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هؤلء ومثل الله عبد بن وغانم بكر أبي بن الرحمن
غير على الجعيد أبو بهم سإار اجتمعوا فلما الساعات
كاداوا فلما الروم عسكر بهم وقصد المخاضة

على ودائهم رجال منهم الجعيد أبو أخذ يخالطونهم
سإكن ممن سإواه أحد بها يعلم يكن ولم المخاضة
انهزموا ثم الحرب : ناوشوهملهم وقال اليرموك
 .وإياهم وداعوني

قدامهم انهزموا ثم وحملوا فيهم وصاحوا ذلك ففعلوا
: ياصوته برفيع الجعيد أبو صاح ذلك فعند المخاضة نحو

قد المسلمون فهؤلء انهزم ومن داونكم الروم معاشر
 .الحرب على وعولوا نيرانهم أوقدوا

حق ذلك أن يظنون عجلة حال على الروم فأقبلت قال
ًنا جواداه ركب فبعضهم وسإاروا راجل وبعضهم عريا

إلى أيديهم بين يعدو الجعيد وأبو المنهزمين طلب في
المخاضة : هذهلهم وقال الناقوصة على أوقفهم أن

كتساقط الماء في يتساقطون فأقبلوا وإياهم داونكم
ًداا يحصى ول يعد ل ما الماء في هالك حتى الجرادا عد

.الروم لنقص الناقوصة العرب فسمتها جنان يدركه ول

بما الول يعلم ول للروم جرى ما : هذاالواقدي قال
في المسلمين فنظروا أصبحوا حتى للخر جرى

عدداهم وقل الليل في داهموا قد أنهم فعلموا أماكنهم
الصائح كان : منلبعض بعضهم فقال شملهم وتبددا

 .ليلتنا في

أخذ وقد ولده وقتلتم بزوجته عبثتم الذي الرجل قال
وعلم الحقيقة وعلم ماهان أصبح فلما قال منكم بثأره

العرب وأن محالة ل هالك أنه كلم بأصحابه نزل ما
أن ترى : مافقال قورين إلى فبعث عليه ظافرون

حملة علينا حملوا وإن علينا العرب ظهرت وقد أصنع
يأخروا أن تسألهم أن لك فهل أحد منا ينفلت لم

قال أنفسنا خلص في الحيلة نفعل حتى القتال
 .ذلك : أفعلقورين
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المسلمين إلى وبعثه لخم من برجل ماهان فدعا قال
وقد زوال والدنيا سإجال الحرب أن : اعلموالهم يقول

الحرب وأخروا مصرع له فالبغي تبغوا فل بنا مكرتم
بيننا النفصال يكون غد كان فإذا هذا يومنا عنا

 .وبينكم

الرسإالة وبلغه عبيدة أبي إلى اللخمي : فأقبلقال
من خالد فمنعه ذلك إلى يجيبهم أن عبيدة أبو فهم
خير القوم عند فما المير أيها تفعل : لله وقال ذلك
 .ذلك بعد

نؤخر ل له وقل صاحبك إلى : ارجععبيدة أبو فقال
الرسإول فرجع أمرنا من عجل على وإنا القتال عنك
وكبر عليه فعظم عبيدة أبي بجواب فأعلمه ماهان إلى
عن بنفسي أتربص كنت : لقدوقال وتجبر وكفر لديه

لهم يبرز ل الصليب فوحق الصلح بذلك أرجو العرب
كان ومن الملك سإرير وأصحاب بالروم صرخ ثم غيري
الهبة يأخذوا أن وأمرهم الشدائد في عليه يتكل

والصليب الجيش مقدمة في ماهان وخرج فاسإتعدوا
أن وذلك للقتل مصافهم أخذوا بالمسلمين وإذا أمامه

وأمرهم الفجر صلة بالمسلمين صلى عبيدة أبا
وقد ففعلوا للرحب مواضعهم وأخذوا للقتال بالسرعة

عبيدة أبو وصف عدوهم على منصورون أنهم أيقنوا
المعروفة الخيل في وخالد هو ووقف الرايات أصحاب

وبعض هو جرجير وخرج الشمس وطلعت الزحف بخيل
أمير إل لي يبرز : لوقال بالبراز وداعا الروم ملوك
:وقال خالد إلى الراية فسلم عبيدة أبو فسمعه العرب

فالراية قتاله من عدت فإن سإليمان أبا يا للراية أنت
 .رأيه عمر يرى حتى رايتك فأمسك قتلني هو وإن لي

هو : لعبيدة أبو فقال داونك لقتاله : أناخالد فقال
في شريكي وأنت إليه الخروج من لي بد ول طلبني

وهو إل المسلمين من أحد وما عبيدة أبو فخرج الجر
فتركوه الخروج في فلبى يسألونه فأقبلوا لذلك كاره

:له قال وعاينه جرجير من عبيدة أبو قرب فلما ورأيه
 .الجيش هذا أمير أنت
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من طلبت ما إلى أجبتك وقد ذلك : أناعبيدة أبو فقال
أو هزمتكم فإما الميدان وعرض فدونك البراز أمر

 .بعدك ماهان وأقتل قتلتك

على جرجير وحمل تغلبكم الصليب : أمةجرجير فقال
بينهما وطال جرجير على عبيدة أبو وحمل عبيدة أبي

له ويدعو عبيدة أبي إلى ينظر خالد وبقي القتال
 .له يدعون المسلمين وجميع والنصر بالسلمة

عرض في وأخذ عبيدة أبي أمام جرجير : وفرقال
الميمنة في المشركين جيش فراره في وطلب الجيش
جرجير عليه عطف فعندما أثره على عبيدة أبو وتبعه
عبيدة أبو فكان بضربتين والتقيا البرق كأنه وخرج
من فخرجت جرجير عاتق على الضربة فوقعت أسإبق

المسلمون وكبر عبيدة أبو ذلك عند فكبر علئقه
من يتعجب وجعل جرجير مصرع على عبيدة أبو ووقف
ًئا سإلبه من يأخذ ولم جثته عظم : للهخالد به فناداى شي
يجب ما قضيت فقد رايتك إلى ارجع المير أيها دارك

أن المسلمون عليه فأقسم عبيدة أبو يرجع فلم عليك
إلى ماهان ونظر خالد يد من الراية وأخذ فرجع يرجع

ًنا كان لنه لديه وكبر عليه ذلك فعظم جرجير من رك
يكون : ماذانفسه في قال ثم بالهزيمة فهم أركانهم

قتلت فإن الحرب إلى أبرز أن بد ول هرقل عند عذري
الملك عند لي كان سإلمت وإن العار من اسإترحت فقد
أنه رجاله أعلم إنه ثم الدابار أولي أن من أحسن عذر
وخرج زينته ولبس عدته وأخذ بنفسه المبارزة يريد
والقسوس البطارقة إليه جمع ثم يلمع ذهب جبل كأنه

منكم أعلم كان هرقل الملك : إنلهم وقال والرهبان
أبرز أنا فها فخالفتموه الصلح أرادا وأنه المر بهذا

السرير بطارقة عن بطريق إليه فتقدم بنفسي إليهم
والرهبان الكنائس يعظم وكان وداين نسك فيه وكان
من يقرب وكان النجيل في عليه فرض ما ويتبع

:وقال عليه عظم بقتله علم فلما النسب في جرجير
فإما بالثأر وآخذ المسلمين إلى لبرزن الصليب وحق

 .قاتله أقتل أن وإما به ألحق أن
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. 

. 

فرض أولي وأنا الجهادا علي تعين : قدلماهان قال ثم
ماهان : فتركهقال المبارزة من لي بد ول المسيح

وعلى دارع عليه وكان جرجيس اسإمه وكان فخرج
وعوذته قنطارية ومعه بسيفه متقلد حديد ثوب الدرع

راهب إليه وأقبل الكنائس ببخور وبخروه القسوس
ًبا وأعطاه عمورية : هذاوقال عنقه في كان صلي
ويتمسحون الرهبان يتوارثه المسيح أيام من الصليب

بكلم : البرازوناداى جرجيس فأخذه ينصرك فهو به
المتنصرة من عربي أنه الناس ظن حتى فصيح عربي
قاربه فلما نار شعلة كأنه الزور بن ضرار إليه فخرج
بالعداة خروجه على ندم جثته عظم وإلى إليه ونظر
 .أثقلته التي

حضر إذا اللباس هذا يغني عسى : ومانفسه في فقال
ًيا رجع ثم الجل فقال فزًعا ولى أنه الناس فظن مول
ضبط وما العلج من انهزم قد ضراًرا : إنمنهم قائل
ًدا يكلم ل وهو انهزم أنه قط عنه إلى صار حتى أح

وتقلد قوسإه وأخذ بالسراويل وبقي ثيابه ونزع خيمته
الخمصاء الظبية كأنه الميدان إلى وعادا وحجفته بسيفه
ًكا فوجد مالك وكان البطريق إلى سإبقه قد النخعي مال

الرض على رجله تسحب الجوادا ركب إذا الخطاط من
يا الله عدو يا تقدم العلج يناداي بمالك فإذا ضرار فنظر
الحبيب محمد ناصر النجيب الرجل إلى الصليب عابد
فجال قال منه الخوف من دااخله لما العلج يجبه فلم
ًنا للطعنة يجد فلم يطعنه أن وهم عليه عليه لما مكا
فأطلع خاصرته في وطعنه جواداه فقصد الحديد من

حرارة من الجوادا فنفر الخر الجانب من يلمع السنان
قد لنه يقدر فلم الرمح يخرج أن مالك وهم الطعنة
أن يقدر لم ظهره على وهو الجوادا ضلوع في اشتبك
سإرجه إلى بزنانير الجوادا ظهر في مزرر لنه يتحرك
الظبية مثل إليه أسإرع وقد ضرار إلى المسلمون فنظر
فشطرها هامته على بسيفه وضربه إليه وصل حتى
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ضرار يا هذا : ماوقال مالك فأتاه سإلبه وأخذ نصفين
أنا وإنما بشريكك أنا : مافقال صيدي في تشاركني

 .لي وهو السلب صاحب

 .جواداه قتلت : أنامالك فقال

فتبسم حامل غير آكل لقاعد سإاع : ربضرار فقال
أنا : إنماضرار قال به الله هناك صيدك : خذوقال مالك
ًئا منه أخذ ما فوالله إليك خذه كلمي في مازح وهو شي

على وحمله العلج سإلب انتزع ثم مني به أحق وأنت لك
قال عرًقا يتصبب وهو به يمشي أن كادا وما عاتقه
راجل وهو به يسير وهو رأيته : ولقدعابد بن زهير

 .مالك رحل في طرحه حتى فارس ومالك

أنفسهم وهبوا قوم والله وأمي : بأبيعبيدة أبو فقال
قص البطريق قتل فلما قال الدنيا يريدون وما لله

:لهم وقال إليه وجمعهم بقومه فصاح ماهان جناح
تركت ما أني عني وبلغوه الملك أصحاب يا اسإمعوا
وقاتلت الملك عن وحاميت الدين هذا نصرة في جهدي

نصر قد لنه السماء رب أغالب أن أقدر وما نعمته عن
به أرجع وجه لي مما والن بلدنا وملكهم علينا العرب

مقام إلى وأبرز الحرب إلى أخرج حتى الملك إلى
أحدكم إلى الصليب أسإلم أن وعزمت والضرب الطعن
اسإترحت فقد قتلت فإن المسلمين قتال إلى وأبرز

النصر رزقت وإن لي الملك توبيخ ومن العار من
الملك علم سإالًما ورجعت أثًرا المسلمين في وأثرت

تخرج ل الملك : أيهافقالوا نصرته عن أقصر لم أني
قتلنا فإذا قبلك القتال إلى نحن نخرج حتى الحرب إلى

بالكنائس ماهان : فحلفقال شئت ما بعدنا فافعل
عنه أمسكوا حلف فلما قال قبله أحد يبرز ل الربع
الصليب إليه فدفع له بابن داعا إنه ثم مراجعته وعن
 .عليه فأفرغت عدة لماهان وقدم مكاني : قفوقال

الحرب إلى بها خرج التي عدته أن : وبلغناالواقدي قال
مرصًعا كان جميعها لن داينار ألف بستين تقومت

من راهب له تقدم الخروج على عزم فلما بالجوهر
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سإبيًل البراز إلى لك أرى ما الملك : أيهافقال الرهبان
 .ذلك : ولمقال لك أحبه ول

 .يبرز غيرك وداع فارجع رؤيا لك رأيت : لنيقال

العار من إلي أحب والقتل أفعل : لستماهان فقال
وهو القتال إلى ماهان وخرج ووداعوه : فبخروهقال
الصفين بين وقف حتى وأقبل يبرق ذهب جبل كأنه
عرفه من أول فكان باسإمه وخوف البراز إلى وداعا
قد القوم صاحب هذا ماهان : هذافقال الوليد بن خالد
وماهان قال الخير من شيء عندهم ما ووالله خرج

: واللهوقال الوس من غلم إليه فخرج باسإمه يرعب
من عمودا وبيده ماهان وحمل الجنة إلى مشتاق أنا

وعجل فقتله الغلم به فضرب فخذه تحت كان ذهب
 .الجنة إلى بروحه الله

الغلم إلى : فنظرتعنه الله رضي هريرة أبو قال
يهله ولم السماء نحو بإصبعه يشير وهو سإقط عندما

الحور من عاين بما لفرحه ذلك أن فعلمت لحقه ما
وداعا قلبه وقوي مصرعه على ماهان : فجالقال العين

: اللهميقول فكل إليه المسلمون فسارع البراز إلى
النخعي مالك برز من أول وكان يدي على قتله اجعل

مالك فابتدر الميدان في وسإاواه عنه الله رضي الشتر
بمن تغتر ل الغلف العلج : أيهاله وقال بالكلم ماهان
من إل منا وما ربه لقاء إلى صاحبنا اشتاق وإنما قتلته

جنات في مجاورتنا أردات فإن الجنة إلى مشتاق هو
فأنت وإل الجزية أدااء أو الشهاداة بكلمة فانطق النعيم
 .محالة ل هالك

أنا : لقال الوليد بن خالد صاحبي : أنتماهان له فقال
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صاحب النخعي مالك
مالك على حمل ثم الحرب من لي بد : لماهان فقال
فأخرج القتال في فاجتهدا الشجاعة أهل من وكان

ًكا به وضرب عموداه ماهان على التي البيضة على مال
ذلك فمن عينيه فشترت مالك جبهة في فغاصت رأسإه
به نزل ما مالك رأى : فلماقال بالشتر سإمي اليوم
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عزم فيما فكر ثم الرجوع على عزم ماهان ضربة من
فائر والدم قال ناصره الله أن وعلم نفسه فدبر عليه
ًكا قتل أنه يظن الله وعدو جبهته من ينظره وهو مال

وأخذته حمل قد بمالك وإذا فرسإه ظهر عن يقع متى
على يعينك بالله اسإتعن مالك يا المسلمين أصوات
على وصليت عليه بالله : فاسإتعنتمالك قال قرينك
ضربة وضربته وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
أن فعلمت موهن غير قطًعا فيه سإيفي فقطع عظيمة
وداخل ولى بالضربة ماهان أحس فلما حصين الجل

 .عسكره في

الشتر مالك يدي بين ماهان ولى : ولماالواقدي قال
والبأس النصر أهل : يابالمسلمين خالد صاح منهزًما
خالد حمل ثم داهشتهم في دااموا ما القوم على احملوا

معهم بمن المراء كل وحمل جيشه من معه ومن
لهم فصبرت والتكبير بالتهليل المسلمون وتبعهم

الفق وأظلم الشمس غابت إذا حتى الصبر بعض الروم
المسلمون وتبعهم أيديهم بين منهزمين الروم انكشف
من زهاء منهم فقتلوا شاءوا كيف ويقتلون يأسإرون

منهم الناقوصة في وغرق مثلها وأسإروا ألف مائة
والوداية الجبال في منهم وتفرق تحصى ل وأمم مثلها

ويأسإرون يقتلون ورائهم من المسلمين وخيول
المسلمون يزل ولم بالسإارى الجبال من ويأتون
 .الليل راق أن إلى ويأسإرون يقتلون

فتراجعت الصباح إلى : أتركهمعبيدة أبو فقال
والسراداقات الغنائم من أيديهم امتلت وقد المسلمون

.والطنافس والنمارق والزلزل والفضة الذهب وآنية

 الواقدي قال 

الغنائم بجمع المسلمين من رجاًل عبيدة أبو : ووكل
فإذا أصبحوا حتى الله بنصر فرحين المسلمون وبات
في الناقوصة في أكثرهم ووقع خبر للروم ليس
 .الليل
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بن جابر عن عدي بن نوفل : حدثنيياسإر بن عامر قال
 .مجيد بن حامد عن نصر

فلم المشركين عددا يحصي أن عبيدة أبو : أراداقال
الواداي من القصب بقطع فأمر ذلك يحصي أن يقدر

فإذا القصب عدوا ثم قصبة قتيل كل على وجعل
ألًفا أربعون والسإارى آلف وخمسة ألف مائة القتلى

أربعة المسلمين من وقتل الناقوصة في غرق من غير
يعلم فلم اليرموك في رؤوسًإا عبيدة أبو ووجد آلف
 .الروم من أم العرب من أهم

في وسإار المسلمين قتلى على صلى إنه : ثمقال
اسإتقبلهم قد براع هم وإذا والوداية الجبال إلى طلبهم

 .الروم من أحد بك مر هل فسألوه

 .ألًفا أربعين من زهاء ومعه بطريق بي مر : نعمقال

خالد فاتبعهم الله لعنه ماهان ذلك : وكانالواقدي قال
الزحف عسكر ومعه أثرهم يقفو وجعل الوليد بن

وكبر كبر عليهم أشرف ولما دامشق على فأداركهم
مقتلة فقتل السيف فيهم ووضعوا وحملوا المسلمون

إنه وقيل جواداه عن ترجل قد ماهان وكان عظيمة
من رجل فأتاه القتل من ويسلم نفسه ينكر ترجل

قاتله وكان الرجل فقتله نفسه عن فحامى المسلمين
اليربوعي خوال بن وعاصم الزداي جهلة بن النعمان

 .ماهان قتل أيهما في اختلفوا وقد

وقالوا خالد لقاء إلى دامشق أهل : وخرجالواقدي قال
 .وبينكم بيننا كان الذي عهدنا على : نحنله

الروم طلب في ومضى عهدكم على : أنتمخالد قال
العقاب ثنية إلى انتهى حتى وجدوهم حيث يقتلهم
وبلغ بها ونزل حمص إلى مضى ثم يوًما تحتها وأقام

قال معه فيمن به لحق حتى فسار عبيدة أبا ذلك
ثم الشام من جهة كل من الروم طلب في والمراء
الغنائم عبيدة أبو وجمع دامشق إلى وعاداوا اجتمعوا
رضي الخطاب بن عمر إلى وكتب الخمس منها وأخرج
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الرحمن الله : بسموالفتح البشارة كتاب عنه الله
ورسإوله المصطفى نبيه على الله وصلوات الرحيم

بن عامر عبيدة أبي من وسإلم عليه الله صلى المجتبى
هو إل إله ل الذي الله أحمد فأنا بعد : أماالجراح

كرمه من به وخصنا النعم من أولنا ما على وأشكره
عليه الله صلى المة وشفيع الرحمة نبي ببركات
اليرموك نزلت أني المؤمنين أمير يا واعلم وسإلم
ير ولم منا بالقرب الروم جيوش مقدم ماهان ونزل

الجموع تلك الله فأقصى منه جمًعا أكثر المسلمون
زهاء منهم فقتلنا وفضله وكرمه بمنه عليهم ونصرنا

ألًفا أربعين منهم وأسإرنا آلف وخمسة ألف مائة من
لهم الله ختم آلف أربعة المسلمين من واسإتشهد
لم مقطوعة رؤوسًإا المعركة في ووجدت بالشهاداة

على ماهان وقتل ودافنتها عليها فصليت أعرفها
وقعة قبل كان وقد خوال بن عاصم قتلة دامشق

الجعيد أبو له يقال منهم رجل عليهم نصب النفصال
له يقال موضع في فألقاهم حيلة حمص أهل من

الله إل عدداهم يحصى ل ما منهم فغرق الناقوصة
والجبال الوداية في المشركين من قتل من وأما تعالى

ألًفا فتسعون عدتهم وأخذت وغيرهم المنهزمين من
وكتبنا وبلداهم وحصونهم وخيولهم أموالهم ملكنا وقد
والسلم دامشق في ونزلنا الفتح بعد الكتاب هذا إليك
المسلمين جميع وعلى وبركاته الله ورحمة عليه

ودافع اليمان بن بحذيفة وداعا وختمه الكتاب وطوى
والنصار المهاجرين من عشرة إليه وضم إليه الكتاب
أمير إلى والبشرى الفتح بكتاب : سإيروالهم وقال

حذيفة فأخذ الله على وأجركم بذلك وبشروه المؤمنين
يجدون وسإاعتهم وقتهم من والعشرة هو وسإار الكتاب

:أبيه عن المالكي عوف بن الله عبد : قالالواقدي قال
أمرهم من وكان اليرموك في الروم الله هزم : لماقال

رسإول الروم هزيمة ليلة الخطاب بن عمر رأى كان ما
أبو ومعه الروضة في جالًسا وسإلم عليه الله صلى الله
عليهما يسلم عمر وكان عنه الله رضي الصديق بكر

على مشغول قلبي إن الله رسإول يا :ويقول
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في الروم أن بلغني وقد بهم الله يصنع وما المسلمين
 .ألًفا وسإتين ألف ألف

وقد المسلمين على الله فتح فقد أبشر عمر : يافقال
صلى الله رسإول تل ثم وكذا كذا وقتل عدوهم انهزم

ل     للذين     نجعلها     الخرة     الدار     تلك  {: وسإلم عليه الله
ًداا     ول     الرض     في     علوا     يريدون ].4:  [السإراء}    فسا

 .الية

الفجر صلة بالناس عمر صلى الغد من كان : فلماقال
 .منامه في رأى بما الناس وأعلم

أن وعلموا وفرحوا المسلمون : فاسإتبشرقال
وأرخوا وسإلم عليه الله صلى بالنبي يتمثل ل الشيطان

وسإلم عليه الله صلى النبي ذكره كما فكانت الليلة تلك
على عمر فقرأه الكتاب ووصله شكًرا لله عمر فسجد
والتكبير بالتهليل المسلمين أصوات فارتفعت الناس

 .النذير البشير والصلةعلى

 .الغنائم عبيدة أبو قسم فهل حذيفة : ياقال ثم

 .وأمرك كتابك منتظر هو المؤمنين أمير : يافقال

ًبا عبيدة أبي إلى وكتب وقرطاس بدواة عمر فدعا كتا
عمر الله عبد من الرحيم الرحمن الله : بسمفيه يقول

 .عليك سإلم بالشام عامله إلى الخطاب بن

على وأصلي هو إل إله ل الذي الله أحمد فإني بعد أما
فتح بما فرحت وقد وسإلم عليه الله صلى محمد نبيه
فإذا عدوهم وانهزام نصرتهم من المسلمين على الله

المسلمين بين الغنيمة فاقسم هذا كتابي إليك وصل
واحفظ حقه حق ذي كل وأعط السبق أهل وفضل

وفعالهم صبرهم على واشكرهم واكلهم المسلمين
وعلى عليك والسلم أمري يأتيك حتى بموضعك وأقم
الكتاب وطوى وبركاته الله ورحمة المسلمين جميع

حتى وسإار حذيفة فأخذه اليمان بن لحذيفة وسإلمه
عليه فسلم دامشق على فوجده عبيدة أبي على وردا
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على قرأه فلما الكتاب وناوله المسلمين وعلى
أربعة الفارس فأصاب الغنائم قسم المسلمين
والراجل الحمر النصب من مثقال ألف وعشرون

الهجين الفرس وأعطى الفضة من وكذلك آلف ثمانية
على القادامين وألحق سإهمين العتيق والفرس سإهًما
 .ذلك عبيدة أبو فعل فلما بالعراب الخيل

 .بالعراب : ألحقناالحمر أصحاب قال

النبي قسم بما عليكم قسمت : إنيعبيدة أبو فقال
يقبلوا فلم أصحابه بين الغنيمة وسإلم عليه الله صلى
في الناس باختلف يعلمه بذلك عمر إلى فكتب قوله

بعد : أمايقول عمر إليه فكتب والعراب والهجين الخيل
ولم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بستة عملت فقد
والهجين سإهمين العربي الفرس فأعط حكمه تتعد

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن واعلم سإهًما
للهجين فجعل خيبر يوم الهجين وهجن العربين عرب

أبي على الكتاب وردا فلما سإهمين وللعربي سإهًما
 .المسلمين على وقرأه عبيدة

تبعت ولكن منكم رجًل يحقر أن عبيدة أبو أرادا : ماقال
عبيدة أبو قسم : فلماالواقدي قال الله رسإول سإنة

 .المسلمين على الغنائم

تشفع المسلمين من رجًل : إنالوليد بن خالد له قال
العربي العتيق بفرسإه الهجين فرسإه تلحق أن إليك بي

سإف إن : واللهوقال عبيدة أبو فأبى سإهمين وتعطيه
 .ذلك من إلي أحب التراب

الزبير جدي : شهدتقال الزبير ابن أن عثمان وروى
عليهما يتعقب فرسإان ومعه اليرموك يوم العوام بن

قسم وقت كان فلما يوًما وهذا يوًما هذا ركب للقتال
ولفرسإه سإهم له أسإهم ثلثة عبيدة أبو أعطاه الغنائم
 .سإهمان

الله رسإول بي صنع كما بي تصنع : أماالزبير فقال
فرسإان معي كان خيبر يوم وسإلم عليه الله صلى
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خيبر يوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأسإهمني
وقال سإهًما وأعطاني أربعة لفرسإي أسإهم خمسة

فرسإان ومعنا بدر يوم وأنت أنا : كنتعمرو بن المقدادا
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأعطى غيرهما ل

لصاداق : إنكعبيدة أبو قال للفرسإين سإهمين سإهمين
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فعل أتبع أنا مقدادا يا

النصاري الله عبد بن جابر وأقبل الزبير وأعطي
عليه الله صلى الله رسإول أن عبيدة أبي عند فشهد
فعل فلما أسإهم خمسة خيبر يوم الزبير أعطى وسإلم

أربعة منهم واحد لكل العرب رجال من رجال أتى ذلك
قال بالزبير : ألحقنافقالوا أفراس وخمسة أفراس

 .ذلك في عمر فاسإتأذن

عليه الله صلى الله رسإول إن الزبير : صدقفقال
غيره تعط فل أسإهم خمسة خيبر يوم أعطاه وسإلم

 .مثله

 .الزبير أبي عن عروة وروى

غنيمة يوم بيده وقع قد كان غلًما الزبير : لقيقال
قسم قبل اليرموك يوم كان فلما منه فهرب عمان

الموكل له فقال بيده وأخذ عليه فقبض عرفه الغنائم
في هما فبينما أداعك : لستالغنيمة حفظ على

 .بالكما : مافقال عبيدة أبو أقبل إذ المحاورة

من إلي وصل غلمي هذا المير : أيهاالزبير فقال
منه لي بد فل الن رأيته وقد مني وهرب عمان غنيمة
الله صلى الله رسإول عمة ابن : صدقعبيدة أبو فقال
عمان غنيمة من له سإلمته وأنا له هو وسإلم عليه

منا : هربتالمراداي زيد قال الزبير فأخذه إليه فسلمه
قسم في اليرموك يوم بها وظفرنا العدو إلى جارية

إليه فردا عمر إلى فكتب فيها عبيدة أبا فكلمنا الغنائم
فل وإل السهام ففيها حربية جارية كانت إن الجواب

فرداوها السهام فيها تجر لم كان وإن إليها سإبيل
 .عبيدة أبي من بهذا يرضون ل القوم فكأن
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أمير كتاب هذا هو إل إله ل الذي : واللهعبيدة أبو فقال
فقبل أمرتكم بما يحكم الخطاب بن عمر المؤمنين

 .القسم إلى الجارية ودافع قوله

مولى سإالم عن ربه عبد بن لؤي : حدثنيالواقدي قال
بن علي بن سإلمة ابن القاسإط عن اليمان بن حذيفة
 .الشام فتوح عن حدثه عمن عاصم

أصحاب يد على باليرموك الروم الله هزم : لماقال
إلى الخبر وبلغ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
وغيرهما وجرجير ماهان قتل وقد جيشه بهزيمة هرقل

ما ينتظر أقام ثم هنا إلى يصل المر أن : علمتقال
 .المسلمين من يجري

ما : وأماالواقدي قال المقدس بيت مدينة فتح ذكر
شهًرا دامشق على أقاموا فإنهم المسلمين من كان

: أشيروالهم وقال المسلمين أمراء عبيدة أبو فجمع
إما المسلمين رأي فاتفق أتوجه وأين أصنع بما علي
 .المقدس بيت إلى وإما قيسارية إلى

 .منهما ترون الذي : فمافقال

إل موضع إلى تسير وما المين الرجل : أنتفقالوا
 .معك ونحن

بن عمر المؤمنين أمير إلى : اكتبجبل بن معاذ فقال
 .بالله واسإتعن فسر أمرك فحيث الخطاب

المؤمنين أمير إلى فكتب معاذ يا الرأي : أصبتفقال
أو قيسارية على عزم قد أنه يعلمه الخطاب بن عمر
والسلم به يأمره ما منتظر وأنه المقدس بيت إلى

وأمره النخعي ناصح بن عفرجة مع الكتاب وأرسإل
لعمر الكتاب فأرسإل المدينة وصل حتى فسار بالمسير

في واسإتشارهم المسلمين على فقرأه عنه الله رضي
 .المر
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مر المؤمنين أمير : ياعنه الله رضي علي فقال
بها فيحدقوا المقدس بيت إلى يصير أن صاحبك

بيت فتحت وإذا وأكبره الرأي خير فهو أهلها ويقاتلوا
تفتح فإنها قيسارية إلى جيشه فاصرف المقدس

صلى الله رسإول أخبرني كذا تعالى الله شاء إن بعدها
 .وسإلم عليه الله

الله : بسمإليه فكتب الحسن أبا يا : صدقتقال
إلى الخطاب بن عمر الله عبد من الرحيم الرحمن

 .عبيدة أبي بالشام عامله

على وأصلي هو إل إله ل الذي الله أحمد فإني بعد أما
أي في تستشيرني وفيه كتابك علي وردا وقد نبيه

صلى الله رسإول عم ابن أشار وقد إليها تتوجه ناحية
الله فإن المقدس بيت إلى بالسير وسإلم عليه الله

ثم عليك والسلم يديك على يفتحها وتعالى سإبحانه
يعجل أن وأمره عرفجة إلى ودافعه الكتاب طوى

على فوجده عبيدة أبي على قدم حتى فسار بالمسير
المسلمين على فقرأه إليه الكتاب فدفع الجابية

أبو داعا فعندها المقدس بيت إلى بمسيرهم ففرحوا
خمسة إليه وضم راية له وعقد الوليد بن بخالد عبيدة
بيت إلى وسإرحه الزحف خيل من فارس آلف

راية له وعقد سإفيان أبي بن بيزيد داعا ثم المقدس
بيت إلى بخالد يلحق أن وأمره آلف خمسة على

إل علمتك ما سإفيان أبي ابن : ياله وقال المقدس
أصواتكم فارفعوا إيلياء بلد على أشرفت فإذا ناصًحا

سإكنها ومن نبيه بجاه الله واسإألوا والتكبير بالتهليل
أيدي على فتحها يسهل أن والصالحين النبياء من

المقدس بيت يريد وسإار الراية يزيد فأخذ المسلمين
النبي وحي كاتب حسنة بن شرحبيل داعا ثم فسار
خمسة إليه وضم راية له وعقد وسإلم عليه الله صلى
معك بمن : سإرله وقال اليمن أهل من فارس آلف
ول عليها بعسكرك وانزل المقدس بيت تقدم حتى

بن بالمرقال داعا ثم قبلك تقدم من بعسكر تختلط
آلف خمسة إليه وضم وقاص أبي بن عتبة بن هاشم
أثر على وسإرحه المسلمين من جمع مع فارس
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وأنت حصنها على : انزلله وقال حسنة بن شرحبيل
فسلمها خامسة راية عقد ثم أصحابك عن منعزل

بأصحابه يلحق أن وأمره الفزاري نجية بن للمسيب
من وغيرهم النخع من فارس آلف خمسة إليه وضم

بن قيس إلى وسإلمها سإاداسإة راية وعقد القبائل
وسإيره فارس آلف خمسة إليه وضم المراداي هبيرة

بن عروة إلى وسإلمها سإابعة راية عقد ثم وراءهم
فارس آلف خمسة إليه وضم الخيل زيد بن مهلهل
إلى عبيدة أبو سإرحه من جملة فكان وراءهم وسإيره

أمراء السبعة وسإارت ألًفا وثلثين خمسة المقدس بيت
به يرهب كله وذلك أمير يوم كل في أيام سإبعة في

 .بجيشه أمير عليهم ينزل يوم كل فبقي الله أعداء

فلما الوليد بن خالد بالراية عليهم طلع من أول فكان
بيت أهل سإمع فلما أصحابه وكبر كبر عليهم أشرف

قلوبهم وتزعزعت انزعجوا أصواتهم ضجيج المقدس
قلة إلى نظروا فلما بلدهم أسإوار على وصعدوا

جميع ذلك أن وظنوا اسإتحقروهم المسلمين
أريحاء باب يلي مما معه ومن خالد فنزل المسلمين

وفي سإفيان أبي بن يزيد الثاني اليوم في وأقبل
اليوم في وأقبل حسنة بن شرحبيل الثالث اليوم
بن المسيب الخامس اليوم في وأقبل المرقال الرابع
فنزل هبيرة بن قيس الساداس اليوم في وأقبل نجية

الخيل زيد بن مهلهل بن عروة السابع اليوم في وأقبل
 .الرملة طرف يلي مما فنزل

أحد نزل : ماالغطفاني ربيعة بن عامر بن الله عبد قال
ما وصلى وكبر إل المقدس بيت على المسلمين من

العداء على والظفر بالنصر وداعا عليه الله قدره
ًدا إن ويقال  .عبيدة وأبو هو كان خال

وبقية وخالد عبيدة أبو أقام العسكر مضى : فلماقال
على الله أفاء وما والغنم والسوادا والذراري المسلمين
من يبرحوا فلم والموال المواشي من المسلمين

 .مكانهم

369

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

ل أيام ثلثة المقدس بيت على العسكر : وأقامقال
ول إليهم يأتي رسإوًل ينظرون ول حرب يبارزهم
أسإوارهم حصنوا قد أنهم إل أهلها من أحد يكلمهم

والجواشن والدرق والسيوف والطوارق بالمجانيق
: ماالفزاري نجية بن المسيب قال الفاخرة والزردا

أحسن ول زينة أكثر فرأينا الشام بلدا من ببلد نزلنا
لنا وتضعضعوا إل بقوم نزلنا وما المقدس بيت من عدة

المقدس بيت أهل إل الهيبة وأخذتهم الهلع ودااخلهم
ول أحد منهم يكلمنا فلم أيام ثلثة بإزائهم نزلنا

فلما كاملة وعدتهم شديد حارسإهم أن غير ينطقون
لشرحبيل الباداية من رجل قال الرابع اليوم في كان
فل صم القوم هؤلء كأن المير أيها :حسنة بن

يبصرون فل عمي أو ينطقون فل بكم أو يسمعون
وقد الخامس اليوم في كان فلما إليهم بنا ازحفوا

من ركب من أول كان الفجر صلة المسلمون صلى
يزيد المقدس بيت أهل لسؤال المراء من المسلمين

سإورهم من يدنو وجعل سإلحه فشهر سإفيان أبي بن
ًنا معه أخذ وقد فوقف يقولون ما عنهم يبلغه ترجما

 .صامتون وهم خطابه يسمعون بحيث بازاءسإورهم

: ماذالكم يقول العرب أمير لهم : قللترجمانه فقال
وكلمة والحق السإلم إلى الدعوة إجابة في تقولون
الله رسإول محمد الله إل إله ل كلمة وهي الخلص

بها وتحقنون ذنوبكم من سإلف ما ربنا لكم يغفر حتى
كما بلدكم عن فصالحوا تجيبونا ولم أبيتم وإن داماءكم

وإن منكم وأشد عدة منكم أعظم هو ممن غيركم صالح
إلى مصيركم وكان البوار بكم حل الحالتين هاتين أبيتم
 .النار

المخاطب : منلهم وقال إليهم الترجمان : فتقدمقال
 .عنكم

:وقال الشعر مدارع عليه القساوسإة من قس فكلمه
 .تريد ماذا عنهم المخاطب أنا
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وكذا كذا يقول المير هذا : إنالترجمان فمال
الدخول : إماالثلث الخصال هذه إحدى إلى ويدعوكم

 .السيف وإما الجزية أدااء أو السإلم في

 .الترجمان قال ما وراءه من القس : فبلغقال

داين عن نرجع : لوقالوا كفرهم بكلمة فضجوا قال
 .العز

. 

. 

الترجمان فبلغ ذلك من علينا أهون قتلنا وأن والقبول
 .ليزيد ذلك

 .القوم بجواب وأخبرهم المراء إلى : فمشىقال

 .بهم انتظاركم : مالهم قال

بحرب ول بالقتال أمرنا ما عبيدة أبا المير : إنفقالوا
المة أمين إلى نكتب ولكن عليهم بالنزول في القوم

ًنا بالزحف أمرنا فإن سإفيان أبي بن يزيد فكتب زحف
فما القوم جواب من كان بما يعلمه عبيدة أبي إلى

 .تأمر الذي

في واصل وأنه بالزحف يأمرهم عبيدة أبو إليهم فكتب
عبيدة أبي كتاب على المسلمون وقف فلما الكتاب أثر

 .الصباح ينتظرون وباتوا واسإتبشروا فرحوا

تلك باتوا المسلمين أن بلغمي : ولقدالواقدي قال
شدة من عليهم يقدم قاداًما ينتظرون كأنهم الليلة

أن يريد أمير وكل المقدس بيت أهل بقتال فرحهم
آثار إلى والنظر فيه بالصلة فيتمتع يديه على يفتح

صلة الناس وصلت أذن الفجر أضاء : فلماقال النبياء
الرض     اداخلوا     قوم     يا  { لصحابه يزيد فقرأ قال الفجر

: [المائدة}    ترتدوا     ول     لكم     الله     كتب     التي     المقدسإة
ألسنتهم على الله أجرى المراء إن فيقال ]. الية12
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ميعادا على كأنهم الية هذه قرأوا أن الصلة تلك في
يا النفير : النفيرناداوا الصلة من فرغوا فلما واحد
 .اركبي الله خيل

وبرز اليمن ورجال حمير للقتال برز من : فأولقال
أهل إليهم ونظر ضارية أسإودا كأنهم للحرب المسلمون

فنشطهم لقتالهم انشرحوا وقد المقدس بيت
فجعل كالجرادا فكانت بالنشاب المسلمين ورشقوا

بينهم الحرب تراى فلم بدرقهم يتلقونها المسلمون
ًدا قتاًل يقاتلون الغروب إلى الغد من يظهروا ولم شدي

ًبا ول فزًعا غربت فلما بلدهم في يطمعوهم ولم رع
الله فرض ما المسلمون وصلى الناس رجع الشمس

فرغوا فلما وعشائهم شأنهم إصلح في وأخذوا عليهم
الحطب لن منها واسإتكثروا النيران أوقدوا ذلك من

وقوم يقرأون وقوم يصفون قوم فبقي كثير عندهم
والقتل التعب من لحقهم مما نائمون وقوم يتضرعون

كثيًرا الله وذكروا إليهم المسلمون بادار الغد كان فلما
عليه الله صلى الله رسإول على وصلوا عليه وأثنوا
ويذكرون يرمون وأقبلوا النبل رماة وتقدمت وسإلم

يزل : ولمالواقدي قال الله إلى يضجون وهم الله
المقدس بيت وأهل أيام عدة القتال على المسلمون

ول هم من قلوبهم على ليس وأنه الفرح يظهرون
راية عليهم أشرفت عشر الحاداي اليوم كان فلما جزع
فرسإان ورائها ومن سإالم غلمه يحملها عبيدة أبي

عبيدة بأبي أحدقوا وقد الموحدين وأبطال المسلمين
يساره عن بكر أبي بن الرحمن وعبد يمينه عن وخالد

واحدة ضجة الناص وضج والموال النسوان وجاءت
في الرعب ووقع القبائل فأجابتهم والتكبير بالتهليل

وعظماؤهم كبارهم فانقلب المقدس بيت أهل قلوب
القمامة وهي عندهم العظمى البيعة إلى وبطارقتهم

يعظمونه وكانوا جاثليقهم يدي بين وقفوا فلما
ووقفوا عليه داخلوا الضجة تلك سإمعوا فلما ويبجلونه

القوم أمير قدم قد أبانا : ياوقالوا له وخضعوا يديه بين
فلما بسببه الضجة وهذه المسلمين بقية ومعه إلينا
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:وقال وجهه وتغير لونه تغير وجاثليقهم بتركهم سإمع
 .هي هي

 .الكبير والب البترك أيها ذلك : ماقالوا

دانا فقد أميرهم قدم كان إن النجيل : وحققال
 .والسلم هلككم

ورثناه الذي العلم في نجد : لناقال ذلك : وكيفقالوا
الطول في الرض يفتح الذي أن المتقدمين عن

بعمر المسمى الحور السإمر الرجل هو والعرض
لقتاله سإبيل فل قدم قد كان فإن محمد نبيهم صاحب

وأنظر عليه أشرف أن لي بد ول بنواله لكم طاقة ول
مصالحته إلى عمدت إياه كان فإن صورته وإلى إليه

قط إليه نسلم فل غيره كان وإن يريد ما إلى وأجبته
والسلم لكم ذكرته من يد على إل تفتح ل مدينتنا لن
والشمامسة والرهبان والقسوس قائًما وثب إنه ثم

وفتحوا رأسإه على الصلبان رفعوا وقد حوله من
على وصعد حوله من البطارقة وداارت يديه بين النجيل
إلى فنظر عبيدة أبو فيها التي الجهة من السور

يرجعون ثم ويعظمونه عليه يسلمون وهم المسلمين
ممن رجل فنادااهم الضارية السإد كأنهم القتال إلى
 .البترك يدي بين يمشي كان

حتى القتال عن كفوا المسلمين معاشر : يافقال
 .ونسألكم نستخبركم

الروم من رجل فناداهم القتال عن الناس فأمسك قال
يفتح الذي الرجل صفة أن اعلموا :فصيح عربي بلسان

فل أميركم هو كان فإن عندنا الرض وجميع هذا بلدنا
نسلم فل إياه يكن لم وإن إليكم نسلم بل نقاتلكم

ًدا إليكم  .أب

نفر أقبل ذلك المسلمون سإمع : فلماالواقدي قال
 .سإمعوه بما وحدثه عبيدة أبي إلى منهم
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فنظر حاذاهم أن إلى إليهم عبيدة أبو فخرج قال
فأبشروا الرجل هذا هو ليس :وقال إليه البترك
قوله سإمعوا فلما وحريمكم وداينكم بلدكم عن وقاتلوا
يقاتلون وأقبلوا كفرهم بكلمة وأعلنوا أصواتهم رفعوا
يخاطب ولم القمامة إلى البترك وعادا الشديد القتال

والقتال بالحرب قومه أمر بل واحدة بكلمة عبيدة أبا
 .أصحابه إلى عبيدة أبو وعادا

 .المير أيها منك كان : ماخالد فقال

رأيت كما إليهم خرجت أني غير لي علم : لفقال
فما يضلهم الذي شياطينهم من شيطان علي وأشرف

واحدة ضجة ضخوا حتى وتأملني لي نظر أن غير هو
 .يكلمني ولم عني وولى

ورأي تأويل ذلك في لهم يكون أن : يوشكخالد فقال
الحرب عليهم : شدواقال ثم نبأه ونعلم عليه فنقف

 .المسلمون عليهم فشد والقتال

بيت على المسلمين نزول : وكانالواقدي قال
أن الروم وظنت والبردا الشتاء أيام في المقدس

 .الوقت ذلك في عليهم يقدرون ل المسلمين

أهل من النبالة وبرزت إليهم المسلمون : وزحفقال
وكانوا بالنبل ورشقوهم القسي أصحاب وصمم اليمن

رأوا حتى به اكتراثهم لقلة النبل من محترزين غير
وهم ظهورهم وراء من رؤوسإهم على ينكسهم النبل

 .يشعرون ل

يرمون رأيتهم فلقد اليمن عرب دار : للهمهلهل قال
رأوا فلما كالغنم سإورهم من فيتهافتون الروم بالنبل

بالحجف السور وسإتروا منه احترزوا النبل بهم صنع ما
 .النبل يردا وبما والجلودا

نحو اقبل وقد الزور بن ضرار إلى الروم ونظرت عال
صليب رأسإه وعلى كبير بطريق وعليه العظم الباب

وبأيديهم الطوارق وعليهم غلمان وحوله الجوهر من
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على القوم يحرض وهو والعمد الموترة القسي
 .القتال

قصد وقد ضرار إلى فنظرت مهلهل بن عوف قال
الذي البرج من قرب أن إلى ويستتر يختفي وهو نحوه
: فنظرتعوف قال نبلة إليه أطلق ثم البطريق عليه
قوس من خرجت وقد الجدار هذا علو مع النبلة إلى

 .رفيع عال والبرج ضرار

وما الجدار هذا علو مع النبلة هذه تكون : ومافقلت
اللمعة اللمة هذه وعليه العلج هذا في تصنع الذي

فترداى فيه في النبلة هذه وقعت لقف بالله فأقسم
وجولة عقيمة ضجت للقوم فسمعت برجه أسإفل إلى

ينازل عبيدة أبو يزل ولم قال قتل أنه فعلمت هائلة
إل يوم من وما كاملة أشهر أربعة المقدس بيت

ًدا قتاًل ويقاتلهم البردا على صابرون والمسلمون شدي
شدة إلى المقدس بيت أهل نظر فلما والمطر والثلج

القمامة قصدوا المسلمين من بهم نزل وما الحصار
وعظموه يديه بين وسإجدوا بتركهم يدي بين ووقفوا
العرب هؤلء حصار علينا داار قف أبانا : ياله وقالوا
أنه شك ول الملك قبل من مددا يأتينا أن ورجونا
أشهى وأنهم جيشه هزيمة أجل من بنفسه عنا اشتغل

نخاطبهم لم علينا نزلوا يوم من وأنهم للقتال منا
قد والن لهم منا احتقاًرا نجبهم ولم واحدة بكلمة
هؤلء على تشرف أن منك نريد وإنا المر علينا عظم

أمرهم كان فإن منا يريدون الذي ما وتنظر العرب
ًبا ًبا كان وإن ويطلبون يريدون ما إلى أجبنا قري صع
آخرنا عن نقتل أن فإما إليهم وخرجنا البواب فتحنا
واشتمل ذلك إلى البترك فأجابهم عنا نهزمهم أن وإما

بين الصليب وحمل السور على معهم وصعد بلباسإه
وبأيديهم حوله والرهبان القسوس واجتمع يديه

المكان على أشرف حتى والمباخر مفتحة الناجيل
فصيح بلسان رجل منهم فناداى عبيدة أبو فيه الذي

النصرانية داين عمدة إن العرب معاشر : ياالعربية
أميركم منا فليدن يخاطبهم أقبل قد شريعتها وصاحب
لجيبه إني : واللهفقال بمقالهم عبيدة أبا فأخبروا
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المراء من وجماعة عبيدة أبو قام ثم داعاني حيث
لهم قال بإزائه وقف فلما ترجمان ومعه والصحابة
البلدة هذه في منا تريدون الذي : ماالترجمان
 .المقدسإة

فأخبره ويهلكه عليه يغضب الله أن يوشك قصدها ومن
 .بذلك الترجمان

بنبينا أسإري ومنها شريفة إنها نعم لهم : قلفقال
وأنها أدانى أو قوسإين كقاب ربه من ودانا السماء إلى

ول بها منكم أحق ونحن فيها وقبورهم النبياء معدن
 .غيرها ملكنا كما إياها الله يملكنا أو عليها نزال

 .منا تريدون الذي : فماالبترك قال

إله ل تقولوا أن : أولهاثلث من : خصلةعبيدة أبو قال
ًدا وأن له شريك ل وحده الله إل ورسإوله عبده محم

ما وعليكم لنا ما لكم كان الكلمة هذه إلى أجبتم فإن
 .علينا

أن إل قائلوها ونحن عظيمة كلمة : إنهاالبترك قال
ًدا نبيكم  .رسإول إنه نقول ما محم

وقد قط توحد لم إنك الله عدو يا : كذبتعبيدة أبو قال
: لالله ابن المسيح تقولون أنكم كتابه في الله أخبرنا

علًوا الظالمون يقول عما وتعالى سإبحانه الله إل إله
 .كبيًرا

الخصلة فما إليها نجيبكم ل خصلة : هذهالبترك قال
 .الثانية

الجزية تؤداون أو بلدكم عن : تصالحونناعبيدة أبو فقال
أهل من غيركم أدااها كما صاغرون وأنتم يد عن إلينا

 .الشام

وما الولى من علينا أعظم الخصلة : هذهالبترك قال
ًدا والصغار الذل تحت يدخل بالذي كنا  .أب
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الله يظفرنا حتى نقاتلكم نزال : ماعبيدة أبو فقال
خالف من منكم ونقتل ونساءكم أولداكم ونستعبد بكم

 .الكفر كلمة على وعكف التوحيد كلمة

آخرنا عن نهلك أو مدينتنا نسلم ل : فإناالبترك فقال
والحصار الحرب بآلة اسإتعددانا وقد نسلمها وكيف
كمن ولسنا الشدادا والرجال الحسنة العدة وفيها
فإنهم بالجزية لكم أذعنوا الذين المدن أهل من لقيتم

طاعتكم تحت فأداخلهم المسيح عليهم غضب قوم
داعوته أجاب وداعاه المسيح سإأل إذا من بلد في ونحن
المسيح     ما  { الله عدو يا والله : كذبتعبيدة أبو فقال

وأمه     الرسإل     قبله     من     خلت     قد     رسإول     إل     مريم     ابن
: أنا] فقال75:  [المائدة}    الطعام     يأكلن     كانا     صديقة
ما سإنة عشرين علينا أقمتم لو أنكم بالمسيح أقسم

ًدا فتحتموها كتبنا في ونعته صفته لرجل تفتح وإنما أب
ًدا معك ونعته صفته نجد ولسنا : وماعبيدة أبو فقال أب
 .مدينتكم يفتح من صفة

وما كتبنا في نجد لكن بصفته نخبركم : لالبترك قال
محمد صاحب البلدة هذه يفتح أنه كلمنا من قرأناه
تأخذه ل شديد رجل وهو بالفاروق يعرف عمر اسإمه

: فلماقال فيكم صفته نرى ولسنا لئم لومة الله في
ًكا تبسم البترك كلم من ذلك عبيدة أبو سإمع ضاح
 .الكعبة ورب البلد : فتحناوقال

 .تعرفه الرجل رأيت : إذاله وقال عليه أقبل ثم

سإنينه وعددا عندي وصفته أعرفه ل وكيف : نعمقال
 .وأيامه

 .نبينا وصاحب خليفتنا والله : هوعبيدة أبو قال

علمت فقد ذكرت كما المر كان : إنالبترك فقال
فإذا يأتي صاحبك إلى وابعث الدماء فاحقن قولنا صدق
من البلد له فتحنا ونعته صافته وعرفنا وتبيناه رأيناه

 .الجزية وأعطنا نكد ول هم غير
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علينا يقوم بأن إليه أبعث : فإنيعبيدة أبو فقال
 .عنكم نكف أم القتال أفتحبونا

 .بغيكم تدعون أل العرب : معاشرالبترك فقال

. 

ًبا الكلم في صدقناكم قد بأننا أنخبركم لحقن طل
 .القتال إل تأبون وأنتم الدماء

الحياة من إلينا أشهى ذلك لن : نعمعبيدة أبو قال
 .ربنا من والغفران العفو به نرجو

.البترك وانصرف عنهم بالكف عبيدة أبو فأمر قال

 الواقدي قال 

بما وأخبرهم إليه والمسلمين المراء عبيدة أبو : فجمع
بالتهليل أصواتهم المسلمون فرفع البترك قال

أمير إلى واكتب المير أيها : افعلوقالوا والتكبير
علينا البلد هذا وبفتح إلينا يسير فلعله بذلك المؤمنين

إن لهم نقول حتى اصبر :حسنة بن شرحبيل فقال
 .إليهم خالد ويتقدم معنا الخليفة

خالد وكان التعب وكفينا الباب فتحوا إليه نظروا فإذا
فلما عنه الله رضي الخطاب بن بعمر الناس أشبه
 .الصباح أصبح

أبو قال قد وكان الخليفة جاء : قدالترجمان له قال
الذي الرجل جاء : قدوقالوا جميًعا فركبوا لخالد عبيدة

على وقف أن إلى فأقبل البترك فعرفوا تطلبونه
ًنا نراه بحيث يتقدم له : قلله وقال السور فتقدم عيا

باقي ولكن هو كأنه المسيح : وحقوقال فتبينه خالد
 .أنت من داينك فبحق فيه هي ما العلمات

فتيان : ياالبترك فقال أصحابه بعض من : أنافقال
لم لئن المسيح وحق فيكم الخداع هذا يكون كم العرب

منا أحد يرجع ول لكم نفتح ما الموصوف الرجل نر

378

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=236&CID=25#TOP%23TOP


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

ولم ولى ثم سإنة عشرين علينا أقمتم ولو يكلمكم
أمير إلى اكتبوا :ذلك عند المسلمون فقال يتكلم

بهذه ويتشوف يأتي أن فعسى بذلك وعرفوه المؤمنين
ًبا عبيدة أبو فكتب البقعة الله : بسمفيه يقول كتا

بن عمر المؤمنين أمير الله عبد إلى الرحيم الرحمن
 .الجراح بن عامر عبيدة أبي عامله من الخطاب

هو إل إله ل الذي الله أحمد فإني عليك السلم بعد أما
يا واعلم وسإلم عليه الله صلى محمد نبيه على وأصلي

نقاتلهم إيلياء مدينة لهل منازلون أنا المؤمنين أمير
لقي ولقد ويقاتلوننا نقاتلهم يوم كل أشهر أربعة

إل والمطار والبردا الثلج من عظيمة مشقة المسلمون
كان فلما ربهم الله ويرجون ذلك على صابرون أنهم
بتركهم علينا أشرف فيه الكتاب إليك كتبت الذي اليوم
ل أنه كتبهم في يجدون : إنهموقال يعظمونه الذي
يعرف وأنه عمر واسإمه نبينا صاحب إل بلدهم يفتح

حقن سإألنا وقد كتبهم في عندهم وهو ونعته صفته
هذه يفتح أن الله لعل وانجدنا بنفسك إلينا فسر الدماء
وختمه الكتاب طوى إنه ثم يديك على علينا البلدة
هذا بكتابي ينطلق من المسلمين معاشر : ياوقال

مسروق بن ميسرة بالجابة فأسإرع الله على وأجره
بن عمر مع وأرجع الرسإول أكون : أناوقال العبسي
 .تعالى الله شاء إن عنه الله رضي الخطاب

فأخذه فيك الله بارك الكتاب : فخذعبيدة أبو قال
سإائًرا يزل ولم كوماء له ناقة على واسإتوى ميسرة

نزلت ل : واللهوقال ليًل فدخلها المدينة داخل أن إلى
المسجد باب على ناقته فأناخ الناس من أحد عند

الله رسإول قبر على وسإلم المسجد وداخل وعقلها
الصديق بكر أبي قبر وعلى وسإلم عليه الله صلى
ًنا أتى ثم عنه الله رضي له وكان فنام المسجد في مكا
على إل اسإتيقظ فما عيناه فأخذته ينم لم عدة ليال
داخل أذن فلما الذان في يغلس وكان عمر أذان

 .الله رحمكم : الصلةيقول وهو المسجد
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صلة عمر خلف وصليت وتوضأت : فقمتميسرة قال
عليه وسإلمت إليه قمت محرابه عن انحرف فلما الفجر
ورب : ميسرةوقال واسإتبشر صافحني إلي نظر فلما

 .الكعبة

 .مسروق ابن يا وراءك : ماقال ثم

ناولته ثم المؤمنين أمير يا والسلمة : الخيرقلت
: مافقال به فاسإتبشروا المسلمين على فقرأه الكتاب
 .عبيدة أبو به كتب فيما الله رحمكم ترون

عنه الله رضي عفان بن عثمان تكلم من أول فكان
الروم أذل قد الله إن المؤمنين أمير : يافقال

وقد عليهم المسلمين ونصر الشام من وأخرجهم
كل في وهم عليهم وضيقوا إيلياء مدينة أصحابنا حاصر

ًبا وضعًفا ذًل يزدااداون يوم ولم أقمت أنت فإن ورع
ولقتالهم مستخف بأمرهم أنك رأوا إليهم تسر

الصغار على ينزلوا حتى اليسير إل يلبثون فل مستحقر
عثمان مقال من ذلك عمر سإمع فلما الجزية ويعطون

 .هذا غير رأي منكم أحد عند : هلوقال خيًرا جزاه

عندي : نعمعنه الله رضي طالب أبي بن علي فقال
: وماعمر فقال الله رحمك لك أبديه وأنا الرأي هذا غير
 .الحسن أبا يا هو

فتح ذلك سإؤالهم وفي سإألوك قد القوم : إنقال
البردا من عظيم جهد المسلمين أصاب وقد للمسلمين

إليهم سإرت إن أنك أرى وإني المقام وطول والقتال
مسيرك في وكان يديك على المدينة هذه الله فتح

وادا كل قطع وفي ومخمصة ظمأ كل في العظيم الجر
 .إليهم تقدم حتى جبل وصعودا

المن وللمسلمين لك كان عليهم قدمت أنت فإذا
منك ييأسإوا أن آمن ولست والفتح والصلح والعافية

بلداهم من المددا ويأتيهم حصنهم ويمسكوا الصلح ومن
تسير أن والصواب عنه يتخلفون فل فيدخل وطاغيتهم

 .تعالى الله شاء إن إليهم
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الله رضي على بمشورة الخطاب بن عمر ففرح قال
للعدو المكيدة في النظر عثمان أحسن : لقدوقال عنه

خيًرا الله فجزاهما للمسلمين المشورة علي وأحسن
محمودا إل عرفناه فما علي بمشورة إل آخذ ولست

أمر عنه الله رضي عمر إن ثم الغرة ميمون المشورة
فأسإرع والسإتعدادا معه للمسير الهبة بأخذ الناس

أن عمر وأمر وتأهبوا واسإتعدوا ذلك إلى المسلمون
المسجد عمر وأتى ذلك ففعلوا المدينة خارج يكونوا
الله رسإول قبر إلى قام ثم ركعات أربع فيه فصلى
رضي بكر أبي وعلى عليه فسلم وسإلم عليه الله صلى
طالب أبي بن علي المدينة على واسإتخلف عنه الله

 .ويوداعونه يشيعونه وأهلها المدينة من وخرج

له بعير على وهو المدينة من عمر : وخرجالواقدي قال
الخرى وفي سإويق إحداهما في غرارتان وعليه أحمر
للزادا جفنة وخلفه ماء مملوءة قربة يديه وبين تمر

اليرموك شهدوا قد الصحابة من جماعة ومعه وخرج
الصامت بن وعباداة الزبير منهم المدينة إلى وعاداوا
ل منزًل نزل إذ فكان المقدس بيت نحو عمر وسإار
الصلة من انفتل فإذا الصبح يصلي حتى منه يبرح
أعزنا الذي لله : الحمدوقال المسلمين على أقبل

الصلة عليه بنبته وخصنا باليمان وأكرمنا بالسإلم
على الشتات بعد وجمعنا الضللة من وهدانا والسلم

عدونا على ونصرنا قلوبنا بين وألف التقوى كلمة
الله فاحمدوا متحابين إخوانا وجعلنا بلداه في لنا ومكن

 .الظاهرة والمنن السابغة النعمة هذه على الله عبادا

وبتم لديه فيما الراغبين المستزيدين يزيد الله فإن
 .الشاكرين على نعمته

حولها التمر ويصف سإويًقا فيملؤها الجفنة يأخذ ثم
ًئا : كلواويقول للمسلمين ويقرب ًئا هني فيأكل مري
في كذلك يزل فلم يرحل ثم معه المسلمون ويأكل

 .مسيره
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الخطاب بن عمر مع : كنتالعبسي مالك بن عمرو قال
طائفة وعليه لجذام ماء على فمر الشام إلى سإار حين

بالمسلمين فنزل المنار ذات يدعى والماء نزول منهم
الله صلى الله رسإول وأصحاب كذلك هو فبينما عليه
: يافقالوا جذام من قوم إليه أقبل إذ حوله وسإلم عليه
أختان وهما امرأتان له رجًل عندنا إن المؤمنين أمير
 .وأم لب

إليه بالرجل فأتي به علي وقال عمر : فغضبقال
 .المرأتان هاتان : ماعمر له فقال

 .قرابة بينهما : فهلقال : زوجتايالرجل قال

ألست داينك : فماعمر قال أختان هما : نعمقال
 .مسلًما

عليك حرام هذا أن علمت : وماعمر قال : بلىقال
ما     إل     الختين     بين     تجمعوا     وأن  {: كتابه في يقول والله

وما علمت ما الرجل ] فقال23:  [النساء}    سإلف     قد
إنه والله : كذبتوقال عمر فغضب حرام علي هما

.عنقك ضربت وإل إحداهما سإبيل ولتخلين عليك لحرام

إل إله ل الذي والله : أيقال علي : أفتحكمالرجل قال
ولقد خيًرا فيه أصبنا ما داين هذا : إنالرجل فقال هو

ًيا كنت فدنا مني ادان :عمر قال فيه أداخل أن عن غن
: أتتشاءمله وقال خفقتين بالدرة رأسإه فخفق منه

الذي الدين وهو نفسه وعدو الله عدو يا بالسإلم
يا خل خلقه من وخيرته ورسإله لملئكته الله ارتضاه

فقال المفتري جلدة جلدتك وإل إحداهما سإبيل ويلك
أقرع ولكن أحبهما وإني بهما أصنع : كيفالرجل
لي وهي لها كنت عليها القرعة خرجت فمن بينهما

ًبا جميًعا لهما كنت وإن فوقعت فاقترع عمر فأمر مح
ثم الثانية سإبيل وأطلق فأمسكها إحداهما على القرعة

ما وع الرجل ذا يا : اسإمعله وقال عمر عليه أقبل
قتلناه عنه رجع ثم دايننا في داخل من إنه لك أقول
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أصبت قد أنك يبلغني وإياك السإلم تفارق أن فإياك
.رجمتك ذلك فعلت إن فإنك فارقتها التي امرأتك أخت

بني من حي على مر حتى عمر : وسإارالواقدي قال
 .مرة

فقال يعذبون الشمس في أقاموا قد منهم بقوم فإذا
 .يعذبون هؤلء بال : ماعمر لهم

 .يقولون : فماقال يعذبون فهم خراج : عليهمفقيل

ول : داعوهمعمر فقال نؤداي ما نجد : ما: يقولونقال
صلى رسإوللله سإمعت فإني يطيقون ل ما تكلفوهم

الدنيا في الناس تعذبوا : (ليقول وسإلم عليه الله
 .سإبيلهم ) فخلىالقيامة يوم الله يعذبهم

شيًخا أن أخبروه القرى بواداي كان إذا حتى سإار ثم
أن لك هل صديقه له فقال يوداه صديق وله الماء على

ًبا زوجتك في لي تجعل والقيام إبلك رعي أكفيك نصي
 .وليلة يوم فيها ولك وليلة يوم فيها ولي عليها

 .ورضي ذلك فعلت : قدالشيخ له قال

 .فأحضرا بهما أمر بذلك عمر أخبر فلما

 .داينكما ما : ويلكمافقال

 .: السإلمقال

 .هو : وماقال عنكما بلغني الذي : فماعمر قال

: قدالشيخ فقال العرب من سإمعه بما عمر فأخبرهما
 .المؤمنين أمير يا ذلك كان

 .السإلم داين في حرام ذلك أن علمتما : أماعمر فقال

 .ذلك علمنا ما والله : لقال

 .القبيح هذا صنعت أن داعاك : وماللشيخ عمر فقال
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أتكل ول به أثق أحد لي يكن ولم كبير شيخ : أناقال
وتعينني والسقي الرعي أتكفيني هذا يا :فقلت عليه
ًبا لك أجعل وأنا داوابي على والن امرأتي في نصي

امرأتك بيد : خذعمر فقال أفعله فل حرام أنه علمت
تقرب أن : إياكللشاب قال ثم عليها لي سإبيل فل

عمر ارتحل ثم عنقك ضربت ذلك بلغني إن فإنه منها
وأشرف الشام أول من دانا حتى المقدس بيت يريد
 .عليه

على أشرفنا فلما عمر مولى برقان بن أسإلم قال
من طائفة إلى نظرنا المسلمون عليه وأشرف الشام

 .المسلمين خيل

فأسإرع الخيل هذه ما وانظر : أسإرعللزبير عمر فقال
قد اليمن من خيل هي وإذا منها قرب فلما إليها الزبير

عنه الله رضي عمر خبر له يأخذون عبيدة أبو بها بعث
أين من فتى : ياوقالوا علي : فسلمواالزبير قال

عليه الله صلى الله رسإول مدينة : منفقلت أقبلت
 .أهلها خلفت : كيفقالوا وسإلم

 .ل أم علينا قدم هل عمر فعل : فماقالوا : بخيرقلت

 .أنتم : منالزبير قال

لنأخذ عبيدة أبو وجهنا قد اليمن عرب من : نحنقالوا
:قال وحدثه عمر إلى الزبير : فرجعقال عمر خبر له

فسلموا آخر جمع علينا فأقبل الله عبد أبا يا أصبت
 .عمر عن وسإألونا علينا

 .تريدون فما عمر أنا : هالهم فقال

وطالت العيون ذرفت قد المؤمنين أمير : ياقالوا
بيت يفتح أن الله فلعل قدومك بطول العناق

 .يدك على المقدس

أشرفوا حتى أعقابهم على رجعوا : ثمالواقدي قال
:بأصواتهم وناداوا عبيدة وأبي المسلمين عسكر على
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الناس فارتج قال عمر بقدوم مسلمون يا أبشروا
 .بأجمعهم لسإتقباله يركبوا أن وهموا

من يخرج ل أن رجل كل على : عزيمةعبيدة أبو فقال
المهاجرين من أناس في عبيدة أبو سإار ثم مركزه

: ونظرقال عمر على معه بمن أشرف حتى والنصار
قوسإه متنكب سإلحه لبس وهو عبيدة أبي إلى عمر
وخطام قطوانية بعباءة مغطى قلوصه على راكب وهو

رضي عمر إلى عبيدة أبو نظر فلما شعر من قلوصه
كلهما وترجل بعيره عمر وأناخ قلوصه أناخ عنه الله
وسإلم جميًعا وتعانقا عمر فصافح يده عبيدة أبو ومد

على يسلمون المسلمون وأقبل بعض على بعضهما
وهما الناس أمام يسيران وجعل جميًعا ركبا ثم عمر

فلما المقدس ببيت نزل حتى كذلك يزال ولم يتحاداثان
الفجر صلة بالمسلمين عنه الله رضي عمر صلى نزل

لله : الحمدخطبته في فقال حسنة خطبة خطبهم ثم
:قال ثم يريد لما الفعال الشديد القوي المجيد الحميد

عليه بمحمد وهدانا بالسإلم أكرمنا قد تعالى الله إن
بعد وجمعنا الضللة عنا وأزاح والسلم الصلة أفضل

فاحمدوه البغضاء بعد من قلوبنا بين وألف الفرقة
الله قال فقد المزيد منه تستوجبوا النعمة هذه على

عذابي     إن     كفرتم     ولئن     لزيدنكم     شكرتم     لئن  {: تعالى
فهو     الله     يهد     من  { :قرأ ] ثم7:  [إبراهيم}    لشديد
ًيا     له     تجد     فلن     يضلل     ومن     المهتد : [السإراء}    مرشدا     ول

كان النصارى من قس قام ذلك عمر تل فلما ] قال97
 .يديه بين حاضًرا

ًدا يضل ل الله : إنفقال :عمر قال كررها فلما أح
القس فعرف عنقه فاضربوا قوله إلى عادا إن انظروا

 .خطبته في عمر ومضى فأمسك عمر قال ما

وجل عز الله بتقوى أوصيكم : فإنيبعد : أمافقال
ينفع بطاعته الذي سإواه شيء كل ويفنى يبقى الذي

زكاة أداوا الناس أيها أعداءه يفني وبمعصيته أولياءه
جزاء بها تريدون ل وأنفسكم قلوبكم بها طيبة أموالكم

فإن به توعظون ما افهموا شكوًرا ول مخلوق من

385

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236
javascript:openquran(17,17,17)
javascript:openquran(17,17,17)
javascript:openquran(13,7,7)
javascript:openquran(13,7,7)


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

أل بغيره اتعظ من السعيد وإن داينه أحرز من الكيس
نبيكم سإنة بالسنة وعليكم مبتدعاتها المور شر إن

في القتصادا فإن فألزموها وسإلم عليه الله صلى
فإن القرآن وألزموا البدعة في الجتهادا من خير السنة

رسإول فينا قام إنه الناس أيها والثواب الشفاء فيه
: ألزمواوقال فيكم كقيامي وسإلم عليه الله صلى الله

يظهر ثم يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم أصحابي
لم من ويحلف يستشهد لم من يشهد حتى الكذب
وتعوذوا الجماعة فليلزم الجنة بحبوحة أرادا فمن يحلف

من فإنهن بامرأة منكم أحد يخلون ول الشيطان من
فهو سإيئته وسإاءته حسنته سإرته ومن الشيطان حبائل
جلس خطبته من فرغ فلما الصلة والصلة مؤمن
باهت وعمر الروم من لقي بما يحدثه عبيدة أبو فجعل
حضرت أن إلى كذلك يزل فلم يهدأ وتارة يبكي فتارة
 .الظهر صلة

لنا يؤذن أن بلًل اسإأل المؤمنين أمير : ياالناس فقال
سإار وصل قد عمر أن بلغه فلما ببلد مقيًما بلل وكان

فلما قدره فعظم عمر على سإلم حتى عبيدة أبي مع
يسأل أن عمر المسلمون وسإأل الظهر صلة حضرت

 .بلًل

عليه الله صلى الله رسإول أصحاب إن بلل : ياله فقال
نبيهم أوقات وتذكرهم لهم تؤذن أن يسألون وسإلم
الله :قال فلما : نعمبلل فقال وسإلم عليه الله صلى

: فلماقال أبدانهم واقشعرت جلوداهم خشعت كبر
ًدا أن أشهد الله إل إله ل أن : أشهدقال رسإول محم
ًدا بكاء الناس بكى الله أن قلوبهم كادات حتى شدي

آذانه من بلل فرغ فلما ورسإوله الله ذكر عند تتصدع
المسلمين أمراء إن المؤمنين أمير : يابلل قال وجلس
ل وما النقي والخبز الطيور لحوم يأكلون الشام وأجنادا
يفنى الكل وإن أيديهم تناله ل وما الناس ضعفاء يلحق
 .إليه ومصيرنا التراب إلى وماله

386

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

هذه بلدانا سإعر : إنسإفيان أبي بن يزيد له فقال
نقوت كنا ما مثل ههنا بلل قاله ما لنصيب وإنا رخيص

 .الحجاز في الزمان من مدة أنفسنا به

ًئا فكلوا ذكرت كما المر : إنعمر فقال ًئا هني مري
في من إلي تجمعوا حتى مكاني من أبرح ولست

في ممن المسلمين فقراء إلى تكتبوا وأن المنازل
من يجزيهم ما بيت أهل لكل فأفرض والقرى المدن

بد ول إليه يحتاجون وما والزيت والعسل والشعير البر
ما غير أمرائكم من لكم : هذاعمر قال ثم منه لهم

عنكم قطعت فإن المسلمين مال بيت من مني يأتيكم
أمرهم ثم عنكم أعزلهم حتى فأمروني أمراؤكم
مرقعة وعليه بعيره على بالركوب هم فلما بالرحيل

 .أدام من بعضها رقعة عشرة أربع وفيها صوف من

من مرقعة كانت أنها به أثق ممن : بلغنيالواقدي قال
 .صوف

بدل ركبت لو المؤمنين أمير : ياالمسلمون له فقال
ًداا بعيرك ًبا ولبست جوا  .بيًضا ثيا

 .ففعل قال

تساوي مصر ثياب من كانت أنها : أحسبالزبير قال
كتان من منديًل عاتقه على وطرح دارهًما عشر خمسة

ًدا ليس إليه وقدم عبيدة أبو إليه دافعه بالخلق ول جدي
على عمر صار فلما الروم براذين من أشهب برذون
إلى عمر نظر فلما به يهملج البرذون جعل ظهره

عثرتي : أقيلواوقال مسرًعا عنه نزل وفعاله البرذون
أن أميركم كادا فقد القيامة يوم عثرتكم الله أقال
سإمعت وإني والكبر العجب من قلبي داخل بما يهلك

يدخل : (ليقول وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
أن كادا ). ولقدالكبر من ذرة مثقال قلبه في من الجنة

عمر إن ثم المهملج وبروذنكم البيض ثوبكم يهلكني
لبس إلى عادا ثم عليه كان ما نزع عنه الله رضي

 .مرقعته
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بيت وفتوح الشام فتوح نقرأ يوًما : كناالواقدي قال
على يقرأ الفتوح وكان حنيفة أبي قبر عند المقدس

وكان الفضل أهل من وكان الدينوري عوف بن عباداة
 .كلمه يسجع

 .لمرقعته عمر لبس من ذكرناه ما إلى وصل فلما

 .قائله أنا بما خاطري سإمح : قدقال

في فتهوى الصدق تخف ول : قل: قلتالواقدي قال
 .خيانة والكذب أمانة الصدق وإن النار

شمائل في يتميز وجعل مرقعته عمر لبس : لماقال
تزينت عندما وصبره زهده من تتعجب والكائنات فقره

بواسإطة أمنيتها حلل في له وتراءت بملبسها الدنيا له
قمة على شهواتها أشباح جعلت وقد مشيئتها حدثان
مطلقة مراوداته حلة في رافلة وأقبلت مرآتها رأس
بملبس معرضة مجاهدته زوال طلب في الطمع عند

مرآة قبلة سإناء في معارضته سإوق على جمالها
السإتدراج قدم على واقفة مشاهدته عين في تبهرجها

وعمر وصلته إلى ذريعة ودااداها جاعلة خدمته ترك إلى
حبائل له نصبت فلما عصمته بيد طاعته عرى أمسك قد

في أسإمعت هواها أشراك في وقع تره ولم بلها
ًبا شغفها قد معناها قد عمر : ياوقالت لنراها إنا ح
ل فالولية بفرضي القيام من بد فل أرضي وليت
في والظلم الشهية والمآكل الهنية بالملبس إل تقوم

ممن ول رجالك من فلست : اذهبيعمر فقال الرعية
 .أوحالك في ول حبالك في يقع

في لي حاجة ول لمعاندتك تجردات قد أني علمت أما
سإيد داعوة لقامة تجردات قدم على أنا وها مشاهدتك

في أظهر ثم والعجم الروم بلدا أفتح حتى المم
في     وجاهدوا  { قوله معنى من اجتهاداه صارم وجهها

 .86:  التوبة}    جهاداه     حق     الله

قاله ما وألحقت الكلم هذا : فاسإتحسنتالواقدي قال
عليه الله صلى الله رسإول بقول الموضع هذا في
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يريد سإار عمر : وإن) قاللسحًرا البيان من : (إنوسإلم
من قوم فلقيه المقدس بيت إلى منها ليصعد العقبة

من أخذوه مما الديباج ثياب وعليهم المسلمين
وأن وجوههم في التراب يحثوا أن عمر فأمر اليرموك

بيت على أشرف حتى ذلك على يزل ولم عليهم تمزق
لنا افتح اللهم أكبر : اللهقال إليها نظر فلما المقدس

ًنا لدنك من لنا واجعل يسيًرا فتًحا سإار ثم نصيًرا سإلطا
وسإار العقودا وأصحاب والقبائل العشائر واسإتقبلته

عبيدة أبو فيه كان الذي بالموضع نزل حتى عمر
على هناك فيها وجلس شعر من خيمة له وضربت
 .التراب

 .ركعات أربع يصلي قام ثم

وصياح عظيمة ضجة للمسلمين : وعلتالواقدي قال
المقدس بيت أهل فسمع والتكبير بالتهليل مزعج

شأن ما ويلكم : ياالبترك لهم فقال والجلبة الضجة
فأشرفوا شيء غير من جلبة لهم ارتفعت قد العرب
 .شأنهم ما وانظروا عليهم

العربية يعرف ممن رجل عليهم : فأشرفالواقدي قال
: إنقالوا قصتكم ما أخبرونا العرب معاشر : يافقال
وهذه نبينا مدينة من علينا قدم قد عمر المؤمنين أمير

 .به المسلمين فرح من الضجة

ولم الرض إلى فأطرق البترك وأعلم : فرجعقال
 .الفجر صلة بالناس عمر وصلى الغد كان فلما يتكلم

وأعلمهم القوم إلى تقدم عامر : ياعبيدة لبي قال
 .أتيت قد أني

هذه أهل : ياوقال بهم وصاح عبيدة أبو : فخرجقال
تصنعون فما وردا قد المؤمنين أمير صاحبنا إن البلدة
 .قلتم فيما

المسوح وعليه كنيسته من فخرج البترك : فأعلمواقال
حمل وقد معه والسإاقفة والقسوس الرهبان وترجل
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معه وسإار عيدهم في إل يخرجونه ل صليب يديه بين
إن أبانا : ياللبترك يقول وهو عليهم الوالي الباطليق

وداعنا له تفتح فل وإل حقيقية معرفة تعرفه كنت
قال يبدونا أن وإما نبيدهم أن فإما العرب وهؤلء
ووقف السور على صعدا ثم ذلك أفعل : أناالبترك

على وأشرف أمامهم والصليب جانبه إلى الباطليق
 .الباهي الشيخ أيها تشاء : ماوقال عبيدة أبي

عليه وليس عمر المؤمنين أمير : هذاعبيدة أبو قال
والذمة المان معه واعقدوا إليه فاخرجوا أتى قد أمير
 .الجزية وأدااء

ليس الذي صاحبك كان إن الرجل ذا : ياالبترك فقال
بنعته نعرفه فإنا منا يدن فدعة أتى قد أمير عليه

نراه حتى بإزائنا وليقف بينكم من وأفرداوه وصفته
إليه نزلنا النجيل في نعته الذي صاحبنا كان فإن

غير كان وإن بالجزية له وأقررنا المان معه وعقدنا
غير عندنا لكم فما وصفته النجيل في نعته نجد الذي

قاله بما وأخبره عمر إلى عبيدة أبو فرجع قال القتال
 .بالقيام عمر فهم البترك

ًداا إليهم تخرج المؤمنين أمير : ياأصحابه له فقال منفر
نخشى وإنا المرقعة هذه غير حرب آلة عليك وليس
 .منك فينالون مكًرا أو غدًرا منهم عليك

هو     لنا     الله     كتب     ما     إل     يصيبنا     لن     قل  { عمر فقال
]. ثم1:  [التوبة}    المؤمنون     فليتوكل     الله     وعلى     مولنا

وعليه عليه ركوبه في فاسإتوى إليه فقدم ببعيره أمر
عباءة قطعة رأسإه وعلى غيرها عليه ليس مرقعة

أبي غير معه وليس رأسإه بها عصب وقد قطوانية
قرب حتى يديه بين سإائر وهو عنه الله رضي عبيدة

عليه والباطليق والبترك السور بإزاء ووقف السور من
قد المؤمنين أمير هذا هؤلء : ياوقال عبيدة أبو فتكلم

:صوته بأعلى وزعق إليه ونظر عينه البترك فمسح أتى
يكون ومن كتبنا في ونعته صفته نجد الذي والله هذا
بيت لهل قال إنه ثم محالة بل يديه على بلدانا فتح
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المان معه واعقدوا إليه انزلوا ويحكم : ياالمقدس
 .الله عبد بن محمد صاحب والله هذا والذمة

نزلوا البترك كلم الروم سإمعت : فلماالواقدي قال
الحصار من أنفسهم ضاقت قد وكانوا مسرعين

يسألونه الخطاب بن عمر إلى وخرجوا الباب ففتحوا
نظر فلما بالجزية له ويقرون والذمة والميثاق العهد
ًدا وخر لله تواضع الحالة تلك على عمر إليهم على سإاج
بلداكم إلى : ارجعواوقال إليهم نزل ثم بعيره قتب
 .بالجزية وأقررتم سإألتمونا إذ والعهد الذمة ولكم

ورجع البواب يغلقوا ولم بلدهم إلى القوم فرجع قال
قام الغد كان فما ليلة فيه فبات عسكره إلى عمر

يوم إلى بها وأقام الثنين يوم داخوله وكان إليها فدخل
ًبا بها وخط الجمعة موضع وهو الشرق جهة من محرا
الجمعة صلة وأصحابه هو وصلى فتقدم مسجده
على احتال الذي الجعيد أبو وكان بغدرهم الروم فهمت
:فقالوا وماله وأهله هو المقدس ببيت باليرموك الروم

بصلتهم اشتغلوا هم إذا العرب هؤلء غدر في ترى ما
الضرب من به يحترزون ما ول حرب آلة معهم وليس

 .والقتل

بهم تغدروا ول تفعلوا ل قوم : ياالجعيد أبو لهم فقال
بهم تفعلوا أن تريدون بما أخبرتهم ذلك فعلتم فإن

أظهروا :الجعيد أبو فقال نصنع الذي : ومافقالوا
الدنيا متاع فإن الدنيا ومتاع الزينة من لكم ما للعرب

بغدر طلبوهما فإن عنهما صاحبهما يصبر ل فيها وما
كانوا ما على القوم : فأقبلقال تريدون وما فشأنكم
فأظهروه الحسن والمتاع المال من عليه يقدرون
فجعل وشوارعهم المسلمين طريق في وصفوه

وخروجهم داخولهم في ذلك إلى ينظرون المسلمون
يلمسه ولم إليه منهم أحد يمل ولم منهم يعجبون وهم
هذا مثل قوم دايار أورثنا الذي لله : الحمديقولون وهم
كافًرا سإقى لما بعوضة جناح الله عند الدنيا سإاوت ولو

من ما : فواللهسإالم بن عوف قال ماء شربة منها
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ول متاعهم من شيء على يده جعل من المسلمين
 .لمسه

الله وصفهم الذين القوم : هؤلءالجعيد أبو لهم فقال
ول الحق على يزالون ل وأنهم والنجيل التوراة في

 .عليه هم ما على دااموا ما أحد يقربهم

عشرة المقدس بيت في عمر : وأقامالواقدي قال
 .أيام

: إنيقول الحبار كعب : سإمعتحوشب بن شهر قال
وداخلها المقدس بيت أهل صالح لما الخطاب بن عمر
من قرية في وكنت إليه فأقبلت أيام عشرة فيها أقام

يديه على وأسإلم عليه لسإلم إليه وتقدمت فلسطين
على الله أنزل بما الناس أعلم كان أبي أن وذلك

ًبا لي كان وأنه عمران بن موسإى مشفًقا وعلي مح
ًئا علي يكتم ولم يعلم كان مما إياه أعلمني إل شي

بني : يالي وقال إليه داعاني الوفاة حضرته فلما الناس
ًئا عنك اداخرت ما أني تعلم إنك لني أعلمه كنت مما شي

وقد وتتبعهم الكاذبين هؤلء بعض يخرج أن خشيت
فل ترى التي الكرة هذه في الورقتين هاتين جعلت

نبي بخبر تسمع أن إلى فيهما تنظر ول لهما تتعرض
بك الله يردا فإن محمد اسإمه الزمان آخر في يبعث
 .إياي وصيته بعد مات ثم تتبعه فأنت خيًرا

انقضاء بعد إلي أحب شيء كان فما : فدفنتهكعب قال
فيهما ما وقراءة الورقتين في النظر من العزاء

الله رسإول محمد الله إل إله : لفيهما فإذا ففتحهما
طيبة هجرته وداار بمكة مولده بعده نبي ل النبيين خاتم
الذين الحامدون أمته صخاب ول غليظ ول بفظ ليس

بالتهليل رطبة ألسنتهم حال كل على الله يحمدون
من عادااهم من كل على منصورون وهم والتكبير
ويسترون وجوههم يغسلون أجمعين أعدائهم

بينهم تراحمهم صدورهم في أناجيلهم أوسإاطهم
يوم الجنة يدخل من أول وهم المم بين النبياء تراحم

 .المم من القيامة
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:نفسي في قلت ذلك قرأت : فلماالحبار كعب قال
ًئا أبي علمني وهل بعد مكثت ثم هذا من أعظم شي
صلى النبي أن بلغني أن إلى الله شاء ما والدي وفاة
يظهر وهو بمكة ظهر قد الموصوف وسإلم عليه الله
 .أخرى بعد مرة

حتى أمره عن أبحث أزل ولم محالة ل والله : هوفقلت
حتى أمره أترقب فجعلت بيثرب وتزل خرج إنه قيل
المسير أريد فتجهزت أعدائه على ونصر غزوات غزا
وسإلم عليه الله صلى قبض قد أنه فبلغني إليه

 .الوحي وانقطع

حتى أنتظره كنت الذي ليس : لعلهنفسي في فقلت
فتحت قد السماء أبواب كأن منامي في رأيت

قبض : قديقول وقائل زمرة بعد زمرة تنزل والملئكة
عن الوحي وانقطع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

أنه الخبر وجاءنا قومي داار إلى فرجعت الرض أهل
فلم عليه : أقدمفقلت بكر أبو اسإمه خليفة أمته تقدم
ثم وفاته جاءتنا ثم الشام إلى جنوداه جاءتنا حتى ألبث
 .عمر اسإمه رجل عليهم اسإتخلف إنه قيل

أزل ولم أحققه حتى الدين هذا أداخل : لفقلت
ببيت عنه الله رضي الخطاب بن عمر قدم حتى متوقًفا

بعهدهم وفائهم إلى ونظرت أهلها وصالح المقدس
المي النبي أمة : إنهموقلت بأعدائهم الله صنع وما

كنت إني فوالله الدين هذا في بالدخول نفسي فحدثت
المسلمين من برجل أنا وإذا سإطحي على ليلة ذات

نزلنا     بما     آمنوا     الكتاب     أوتوا     الذين     أيها     يا  { يقول
فنرداها     وجوها     نطمس     أن     قبل     من     معكم     لما     مصدًقا

وكان     السبت     أصحاب     لعنا     كما     نلعنهم     أو     أدابارها     على
 ].47 : [النساء}     مفعول     الله     أمر

ل أن والله خفت الية هذه سإمعت : فلماكعب قال
من إلي أحب شيء كان فما وجهي يحول حتى أصبح

وسإألت منزلي من غدوت أصبحت فلما يردا أن الصباح
وإذا إليه فقصدت المقدس ببيت إنه لي فقيل عمر عن
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فأقبلت الصخرة عند الفجر صلة بأصحابه صلى قد به
أنت : منلي وقال السلم علي فردا عليه وسإلمت إليه

السإلم أريد جئت وإنني الحبار كعب : أناله فقلت
عليه الله صلى محمد صفة وجدت فإني فيه والدخول

وجل عز الله وإن المنزلة الكتب في وأمته وسإلم
خلًقا خلقت ما أني السلم عليه موسإى إلى أوحى
ولوله وسإلم عليه الله صلى محمد أمة من علي أكرم

خير وأمته أرًضا ول سإماء ول ناًرا ول جنة خلقت ما
مرحومة أمته الزمان آخر بعثته الدايان خير وداينه المم
القرشي التهامي المي النبي وهو الرحمة نبي وهو

مثل سإريرته الكافرين على الشديد بالمؤمنين الرحيم
عنده والبعيد القريب فعله يخالف ل وقوله علنيته

: أحًقاعمر فقال متواصلون متراحمون أصحابه سإواء
 .كعب يا تقول ما

تخفي ما ويعلم أقول ما يسمع والله والله : أيقال
وأكرمنا أعزنا الذي لله : الحمدعمر فقال الصدور
وهدانا شيء كل وسإعت التي برحمته ورحمنا وشرفنا
في كعب يا لك فهل وسإلم عليه الله صلى بمحمد

 .دايننا في الدخول

أنزل الذي كتابكم في المؤمنين أمير : ياكعب فقال
 .إبراهيم ذكر داينكم أمر في إليكم

بنيه     إبراهيم     بها     ووصى  { وقرأ : نعمعمر فقال
تموتن     فل     الدين     لكم     اصطفى     الله     إن     بني     يا     ويعقوب

يعقوب     حضر     إذ     شهداء     كنتم     أم     مسلمون     وأنتم     إل
نعبد     قالوا     بعدي     من     تعبدون     ما     لبنيه     قال     إذ     الموت

ًدا     إلًها     وإسإحاق     وإسإماعيل     إبراهيم     آبائك     وإله     إلهك واح
 ].133 : [البقرة}    مسلمون     له     ونحن

ًيا     إبراهيم     كان     ما  {: قرأ ثم ًيا     ول     يهودا كان     ولكن     نصران
داين     أفغير  {: قرأ ] ثم67: عمران  [آل}    مسلًما     حنيفا

 .]. الية83: عمران  [آل}    أسإلم     وله     يبغون     الله
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}    منه     يقبل     فلن     داينا     السإلم     غير     يبتغ     ومن  {: قرأ ثم
ربي     هداني     إنني     قل  {: قرأ ثم ] الية85: عمران [آل
ًنا     مستقيم     صراط     إلى ثم ] الية161: [النعام }    قيًما     داي
أبيكم     ملة     حرج     من     الدين     في     عليكم     جعل     وما  {: قرأ

]78 : [الحج}    قبل     من     المسلمين     سإماكم     هو     إبراهيم
 .الية

 .اليات هذه سإمعت : فلماكعب قال

الله إل إله ل أن أشهد أنا المؤمنين أمير : ياقلت
ًدا أن وأشهد كعب بإسإلم عمر ففرح الله رسإول محم
المدينة إلى معي تسير أن لك : هلقال ثم الحبار
.بزيارته وتتمتع وسإلم عليه الله صلى النبي قبر فنزور

 .ذلك أفعل أنا المؤمنين أمير يا : نعمفقلت

المقدس بيت لهل كتب أن بعد عمر وارتحل قال
ًبا ًدا : أيكتا وسإار الجزية على بلدهم في وأقرهم عه
وداون بها فأقام الجابية إلى العساكر من معه بمن

على الله أفاء مما لله الذي الخمس وأخذ الدواوين
عبيدة أبا فأعطى قسمين الشام قسم ثم المسلمين

إلى بالمسير وأمره يليها وما حلب إلى حوران من
يديه على الله يفتحها أن إلى أهلها يقاتلوا وأن حلب

ليزيد والساحل القدس وأرض فلسطين أرض وأعطى
ًيا عبيدة أبا وجعل سإفيان أبي بن يزيد وأمر عليه وال
يديه على الله يفتحها أن إلى قيسارية أهل يحارب أن

وسإير خالد مع عبيدة لبي الجنادا أكثر أعطى قد وكان
حمص قضاء على واسإتعمل مصر إلى العاص بن عمرو
عنه الله رضي عمر سإار ثم النصاري سإعيد بن عمرو
كعب وأخذ وسإلم عليه الله صلى الرسإول مدينة يريد

يقيم عمر أن يظنون المدينة أهل وكان معه الحبار
فواكهها وطيب خيرها كثرة من يرون لما بالشام
النبياء بلدا أنها عنها يخبرون ولما أسإعارها ورخص

الناس فبقي المحشر وفيها المقدسإة الرض وهي
حتى ينظرونه يوم كل في ويخرجون نحوه يتطاولون

قدومه يوم المدينة فارتجت عنه الله رضي عمر قدم

395

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236
javascript:openquran(21,78,78)
javascript:openquran(21,78,78)
javascript:openquran(5,161,161)
javascript:openquran(5,161,161)
javascript:openquran(2,85,85)


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب واسإتبشر
على الله فتح بما وهنئوه به ورحبوا وسإلموا برؤيته

الله رسإول قبر على سإلم بالمسجد بدأ ما فأول يديه
رضي الصديق بكر أبي وعلى وسإلم عليه الله صلى
 .الحبار بكعب وداعا ركعتين صلى ثم عنه الله

فازداادا الورقتين في رأيت بما المسلمين : حدثوقال
ًنا الناس  .إيما

أحمد : حدثناالواقدي عمر بن محمد الله عبد أبو قال
 .النحوي سإفيان بأبي لمعروف العباس بن الحسين بن

 .الناسإخ عبيد بن أحمد بن جعفر أبو حدثني قال

بن الله وعبد الزهري أسإلم بن الله عبد حدثني قال
وأسإماؤهم ذكرهم تقدم ممن حدثه عمن الزرقي يحيى
والله بعض من بعضه قريب القوم وحديث الكتاب أول

والكذب أمانة الصدق لن والنقصان الزياداة من يعيذنا
والشهاداة الغيب عالم هو إل إله ل الذي والله خيانة

وما الصدق على إل الفتوح هذه خبر في اعتمدت
أصحاب فضل لثبت الحق قاعدة على إل حديثه حدثت
أرغم حتى وجهاداهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

لولهم إذ السنة أهل على الخارجين الرفض أهل بذلك
انتشر وما للمسلمين البلدا تكن لم تعالى الله بمشيئة

حق الله في جاهدوا لقد دارهم فلله الدين هذا علم
فمنهم  {: المقتدر الملك فيهم قال وقد جرم ل جهاداه

 ].23 : [الحزاب}     ينتظر     من     ومنهم     نحبه     قضى     من

أبا الخطاب بن عمر بعث لما أنه : وذلكالواقدي قال
حلب إلى بالمسير وأمره الشام أمير وجعله عبيدة

عمرو بعث الحصون من يليهم وما والمفرق وأنطاكية
سإاحل إلى سإفيان أبي بن ويزيد مصر إلى العاص بن

الجند كثيرة بالخلق آهلة وهي قيسارية فنزلوا الشام
وقسطنطين يزيد نزل أن إلى قسطنطين عليها وكان

الروم من ألًفا ثمانون معه وكان هرقل الملك ابن هذا
إلى قسطنطين نظر فلما والروسإية المتنصرة والعرب
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يستنجده أبيه إلى بعث عليه سإفيان أبي بن يزيد نزول
من ألًفا وعشرين مرعش بصاحب هرقل إليه فبعث
فلما والعلوفة بالزادا المراكب له وأنفذ الروسإية أبطال

إلى كتب ذلك على له قدرة ل وأن ذلك إلى يزيد نظر
الله : بسميقول الخطاب بن عمر المؤمنين أمير

على العامل سإفيان أبي بن يزيد من الرحيم الرحمن
إني عنه الله رضي الخطاب بن عمر إلى الشام بعض

كثيرة بالخلق آهلة مدينة وهي قيسارية أهل نازلت
اسإتنجد قد قسطنطين وإن سإبيل إليها وليس الجند
ألًفا وعشرين مرعش بصاحب أنجده وقد بأبيه

وأريد والزادا بالعلوفة يوم كل عليه تردا والمراكب
 .والسلم النجدة

فلما النخعي حميد بن سإالم بن عمرو مع الكتاب وبعث
 .الخطاب بن عمر إلى الكتاب وسإلم المدينة وردا

 .الكتاب هذا أين : منعمر قال

أتى فلما فقرأه سإفيان أبي بن يزيد عاملك : منقال
داخل حتى له وقع وما يزيد أمر في تفكر آخره على
كتاب فأراه وجهه الله كرم طالب أبي بن علي عليه
 .نجدة منه يطلب الشام قيسارية من يزيد

يفتحها الله فإن المسلمين على تغتم : لعلي فقال
وأنفذ يزيد فأنجد رغًما يديك على

 وقلعها حلب مدينة فتح ذكر 

ومع ألًفا عشرون عبيدة أبي مع : كانالواقدي قال
 .آلف عشرة العاص بن وعمرو يزيد

عبيدة أبي إلى عمر كتاب وصل : فلماالواقدي قال
عدي بن حرب مع فارس آلف ثلثة يزيد إلى أنفذ

من وأكثرهم ألًفا عشر سإبعة في عبيدة أبو وبقي
قنسرين أهل صالح قد عبيدة أبو وكان اليمن

الذهب من مثقال ألف عشر خمسة على والعواصم
الديباج أصناف من ثوب وألف فضة من ومثلها
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   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

الصلح تم فلما والزيت التين من وسإق وخمسمائة
ًبا لهم كتب مدينتهم من ضمنوه بما وجاءوا وشرط كتا

من رجال في وخالد عبيدة أبو وداخل الشروط فيه
ًدا بها فحطوا المسلمين وسإاداات المؤمنين فبلغ مسج

العرب ومسير لقنسرين الصلح من حلب أهل ذلك
ًبا فاضطربوا ًدا اضطرا أخوان رئيسان عليهم وكان شدي

القلعة تكن ولم القلعة في يسكنان وكانا وأم لب
وكان بذاتها منفرداة المدينة كانت بل بالمدينة محيطة

وكان يوحنا والخر يوحنا لحدهما يقال البطريقان
حدودا إلى ورسإاتيقه وضياعه وأعماله البلد ملك أبوهما

ل سإنين حلب ملك وقد الفرات حدودا وإلى الضروب
يهابه الروم طاغية هرقل وكان منازع فيها ينازعه

واجتماع ملكهم لبقاء ذلك كل يحاربه ول ويوقره
البلدا أقصى إلى رومية من انتزع قد كان لنه كلمتهم

لكثرة ملكه في ينازعه ول جيًشا أحد عليه يجيش لئل
بالعواصم نزل فلما عمه بني وشدة وتدبيره شره

في ومكن وحصنها وبناها حلب قلعة لنفسه اسإتخلص
الكبير وكان يوحنا لولده بعده المر آل هلك فلما البلدا
ل للحروب مقداًما للموال جامًعا بطًل شجاًعا وكان

ًنا يوحنا أخوه وكان شره يدفع ول بنار له يصطلى قد داي
في الناس أعلم وكان وترهب الرياسإة من يده نزع
قصد قد عبيدة أبا أن الخبر بلغهم لما وأنه زمانه أهل

 .عولت ماذا : علىيوقنا لخيه قال إليهم

أرضنا من يقربون أداعهم ول العرب قتال : علىقال
من لقوا كمن لست أني العرب يرى حتى وبلدانا

دارس قد يوحنا وكان غيرها من ول الشام بطارقة
عمارة إل همة له وليس المزامير وقرأ النجيل

الشمامسة وكثرة المواضع وتشييد والدايرة الكنائس
هذين بلغ فلما بأمورهم والقيام والرهبان والقسوس

وأن صلًحا وقنسرين عنوة العواصم فتح الخوين
الفرات إلى تضرب خيلهم وأن عليها نازلون العرب

.يوقنا الكبر أخيه على يوحنا فأقبل والبقاع والعواصم

وأشاورك الليلة بك أختلي أن أريد أخي : ياوقال
 .ورأيك سإرك على وأشرف ورأيي سإري على وأطلعك
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لبيهما كانت داار في الليل في اجتمعا فلما : نعمقال
أخيه على يوقنا أقبل للمشورة وجلسا القلعة في

العرب من بنا نزل ما ترى أل أخي : ياوقال يوحنا
الشام بأهل حل وما الجسادا العراة الكبادا الجياع
ينزلون ل وأنهم الموال وأخذ والنهب القتل من منهم
: يايوحنا : فقالالواقدي قال الشام مدن من مدينة
ول أنصحك فإني أموك في اسإتشرتني قد إذ أخي

ًنا منك أصغر كنت وإن النصيحة قبلت إذا أغشك سإ
لئن والقربان المسيح فوحق بصيرة عنك أعلم فإني
.ونفسك مالك لك ويسلم أمرك ليعلون مشورتي قبلت

من عندك فما ناصًحا إل علمتك ما أخي : يايوقنا فقال
 .الرأي

وتبذل الحرب إلى رسإوًل ترسإل أن عندي : الرأيفقال
على معهم وتتفق الصلح وتسألهم شاءوا ما لهم

فلما لهم الغلبة عامت ما عام كل في لهم يدفع معلوم
وقد عليه أقبل يوحنا أخيه كلم من ذلك يوقنا سإمع

أعجز ما المسيح : قبحكوقال الغضب منه اسإتوثق
ًبا إل أمك ولدتك ما رأيك ل أقلدك ولم قسيًسا أو راه
ًكا ًبا ول مل قلوب لهم ليس والرهبان مقاتًل ول محار

ول اللحم يأكلون ول والبقل والزيت العدس لكلهم
بملقاة ول بصيرة بالقتال لهم وليس النعيم يعرفون
بيني وليس ملك ابن فملك أنا وأما خبرة الرجال
كيف ويلك العجز الملوك ترى ول الحرب إل وبينهم
غير من أنفسنا من القيادا ونعطيهم العرب ملكنا نسلم
 .قتال ول حرب

كلمه من تبسم أخيه من ذلك يوحنا سإمع : فلماقال
إن المسيح وحق أخي : ياوقال العجب كل وتعجب

الدماء سإفك تحب بغي صاحب لنك اقترب قد أجلك
الملك جموع من أكثر جموعك أظن وما النفس وقتل
أجناداين ويوم ماهان مع باليرموك جمعها التي هرقل
تسع ول الله فاتق عليًما الله أيدهم قد القوم وهؤلء

 .نفسك قتل في
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: قدله وقال الغضب دااخله أخيه كلم يوقنا سإمع فلما
كمن لست وإني العرب مدحك في وأطلت أكثرت
ومع بهم أقاس ول ذكرتها التي الجموع هذه من لقوه

وغيرها المدن أهل من ذكرت من كل أن أعلم ذلك
في عذر بل يقاتل أن قبل صلًحا أو عنوة بلده أسإلم

الموال جمعت وإنما نفسه عن المجهودا ويبذل القتال
وإني نفسي عن الذى بها لدافع الن إلى قبل من

أظفرني فإن ومحاربتهم العرب قتال على مجمع
إلى العرب طلبت عليهم المسيح وأعانني بهم الصليب

الملوك سإائر على وأسإودا الحجاز خلفهم أداخل أن
ًكا الشام إلى وأرجع ينازعني أن هرقل يقدر فل مل

ولزمتها هذه قلعتي إلى طلعت العرب هزمتني وإن
يكفيني ما والطعمة الزادا من فيها عبيت قد فإني
ألقي ول أموت أن إلى عزيًزا فيها وأكون داهري طول
فل طلب غير من أموالي أبذل ول العرب إلى يدي

إلى تدعني ول العرب أمر من شيء في تعارضني
 .قبلهم بك بطشت وإل الصلح

وقد يوقنا قلب على الشيطان : واحتوىالواقدي قال
يوقنا أخيه من يوحنا سإمع فلما العمل نفسه له سإولت

ًدا حرام علي : كلمكله قال المقال هذا ترجع حتى أب
ًبا عنه قام ثم قولي إلى وتعودا رأيي إلى فلما مغض
من إليه التجأ من جميع إليه يوقنا جمع الغد من كان

على وعرضهم وغيرهم والمتنصرة الرمن من العسكر
الموال فيهم وفرق أعطاه سإلًحا أرادا فمن نفسه
ونحن قليل هم : إنماويقول عليهم العرب يهون وجعل

:الواقدي قال منها تفرقت قد جموعهم لن منهم أكثر
وإلى إليه يصل أن قبل عبيدة أبي قتال على وعزم

كراكس له يقال بطارقته من بطريق إلى عمد ثم بلده
يوقنا وسإار بلده بحفظ ووكله فارس ألف إليه وضم
والمسلمين عبيدة أبي جيش يلقى أن يريد معه بمن
معه كان من غير مدرع ألف عشر اثني في وقومه هو

فيها وكان والصلبان العلم أمامه ونشرت دارع بغير
عليهم غلم ألف حوله ومن والجوهر الذهب من صليب
 .بالقصب المنسوج الديباج ثياب
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مدينة على عبيدة أبو : فأقامالكندي ثعلبة ابن قال
بكتاب يزيد أتاه أن وبعد بالصلح فتحها أن بعد قنسرين

إلى يبعث أن يأمره عنه الله رضي الخطاب بن عمر
بثلثة له فبعث جيشه من طائفة سإفيان أبي بن يزيد
عبيدة أبو وعول الكامل السلح لبسين فارس آلف
ضمرة بني من برجل فدعا حلب إلى المسير على
ًبا بطًل وكان وجه على ثبت إذا وكان البأس بشدة مجر

فضم كثرت أو قلت الجحافل يهاب ل للقتال الرض
ل كعب : ياوقال مقدمته على وصيره فارس ألف إليه

واعرف العلج هذا أمر واختبر تطيقه ل جيًشا تقاتل
يريد ضمرة بن كعب فسار ورائك من راحل وأنا خبره
ًنا أمامه قدم يوقنا وكان حلب فأتته بالخبار يأتونه عيو

بلده تريد أتت قد العرب خيول أن يخبرونه جواسإيسه
 .وقتاله

 .العرب أتت كم : فيلهم فقال

بلدك من أميال سإتة على وهم فارس ألف : فيقالوا
 .نزول

ًنا يوقنا : فكمنقال بجيوشه إليهم سإار ثم كمي
نهر على نزول وهم عليهم أشرف فلما وبطارقته

أشرف إذ كذلك هم فبينما ويتوضئون خيلهم يسقون
فناداى أمامه والصليب وبطارقته بجيوشه يوقنا عليهم

خيولهم متون على واسإتووا بعًضا بعضهم المسلمون
الخيل أول في وسإبق فرسإه على ضمرة بن كعب ووردا

آلف خمسة في أنه فحزره يوقنا جيش على وأشرف
النصف شطرين عسكره قسم قد يوقنا وكان فارس

يوقنا إلى كعب نظر فلما الكمين مع والنصف معه
الله داين أنصار : ياوقال أصحابه إلى انقلب وجيشه

خمسة في فهو وحزرته عدوكم عسكر نظرت إني
 .خمسة منكم الواحد ويقاتل مغنم لكم وهم آلف

بعًضا بعضهم يشجع أصحابه وأقبل والله : بلىقالوا
ورجاله بأصحابه يوقنا وجماح الفئة من الفئة فقربت
على بالحملة وأمرهم وبطارقته وعبيده وغلمانه
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عليهم وحمل صعبة حملة بأجمعهم فحملوا المسلمين
وقاتل الحرب واشتبك الجمعان والتقى المسلمون

بالظفر المسلمون أيقن وقد الموت قتال الجمعان
وأكبوا ورائهم من الكمين عليهم فطلع والغنيمة

 .جميًعا عليهم

بعثها التي الخيل : شهدتالعجي عون بن مسعودا قال
يوم فيها وكنت ضمرة بن كعب مع طلئع عبيدة أبو

في ونحن الكمين علينا خرج وقد الجمعان التقى
ورائنا من يطلع كمينا لهم أن نظن ل ونحن القتال

بالهلكة وأيقنا علينا أكبت الخيل حوافر بأصوات وإذا
عسكر وسإط في وصرنا بالغلبة موقنين كنا بعدما

المسلمون فافترقت القتال من بد لنا يكن فلم الكفار
قتال قصدت وفرقة منهزمة منهم فرقة فرق ثلث

يوقنا قتال قصدت ضمرة بن كعب مع وفرقة الكمين
 .معه ومن

قاتلوا لقد يومئذ كندة دار : فللهعون بن مسعودا قال
ًدا قتاًل ًنا بلغ وأبلوا شدي لله أنفسهم ووهبوا حس

مقام في رجل مائة اليوم ذلك منهم قتل حتى تعالى
ضمرة بن وكعب عظيًما عمًل الكمين أهل وعمل واحد
بالراية يجول وهو عنهم فجاهد المسلمين على قلق

معاشر انزل الله نصر يا محمد يا محمد : ياويناداي
وأنتم النصر ويأتي سإاعة هي إنما اثبتوا المسلمين

فاشية فيهم والجراح عليه المسلمون فاجتمع العلون
:العيان من رجًل وسإبعون مائة المسلمين من وقتل
وحازم راضي أم بن وزفر النخعي عاصم بن عبادا منهم

محصن بن ورفاعة أشيم بن وسإهل المقري شهاب بن
يوم شهد ممن وكان مفلج بن وسإهيل بردا بن وغانم

عليه الله صلى الله رسإول يدي بين وتبوك السلسإل
 .الوليد بن خالد مع اليمامة قتال وشهد وسإلم

قتله على تأسإفنا لقد : واللهعون بن مسعودا قال
الله رضي مقدمه في كلها ضربة أربعين فيه ووجدنا

أربعين العيان وكان ظهره في واحدة نجد ولم عنه
ًداا قتل حتى قتل ما منا الرجل لن رجًل من عد
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قلتهم مع المسلمين ثبات إلى نظروا فلما المشركين
ينهزموا أن المشركون هم منهم قتل ممن هالهم وما

إن الذئاب مثل إل العرب ما : ويلكموقال يوقنا فثبتهم
بن كعب نظر ولما طمعت تركت وإن ولت صدمت
ًدا غًما لذلك اغتم رايته تحت قتل من إلى ضمرة شدي
وشد دارعه فوق من دارًعا ولبس فرسإه عن فنزل

بين وقتله ومنخره فرسإه وجه ومسح بمنطقة وسإطه
وبين معه وجاهد المواطن معه شهد قد وكان عينيه
سإماه قد وكان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يدي

 .الهطال

فأثبت عاقبته المحمودا يومك هذا هطال : يافقال
وقف متنه على اسإتوى ولما الله طاعة في للقتال

متفكر وهو القتلى إلى ينظر وجعل المسلمين أمام
جيًشا عبيدة أبي من ينتظر وهو بيده والراية أمره في

 .أثًرا لذلك ير فلم تنجده طليعة أو عليه يقبل

قدوم إل إليه المسير عن قطعه ما عبيدة أبا أن وذلك
حرب إلى يوقنا سإار لما أنه وذلك عليه حلب أهل

بعضهم والروسإية حلب أهل مشايخ اجتمع المسلمين
قد العرب هؤلء أن تعلمون قوم : ياوقالوا بعض إلى

في وداخلوا والصليب النصرانية داين أهل أطاعهم
 .قاتلهم من ومنهم داينهم إلى رجع من ومنهم داينهم

أمير إلى تسيروا أن لكم فهل فخسر قاتلهم الذي فأما
إليه وندفع مدينتنا عن ونصالح الصلح ونساله المؤمنين

بالبطريق المسلمون ظفر فإن أموالنا من أحب ما
من عينا ونقر منهم وجلين غير آمنين نحن نكن يوقنا

سإبقناه قد نحن نكن القوم يوقنا صالح وإن بأسإهم
نعلمه ولم نبلغه لم سإالًما ورجع غلب وإن الصلح إلى

من رجًل ثلثون منهم فخرج ذلك على رأيهم واسإتوى
حتى يوقنا طريق غير طريًقا وسإلكوا رؤسإائهم

الغوث : الغوثفناداوا المسلمين عسكر على أشرفوا
المان هو بالرومية الغوث أن علمت قد العرب وكان
تعجلوا فل يقولها سإمعتموه : فمنالمير لهم وقال
بريء وعمر القيامة يوم الله يطالبكم لئل بالقتل عليه
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منهم المسلمون سإمع فمما يعرفونها العرب فكان منه
 .عبيدة أبي يدي بين وأوقفوهم إليهم أسإرعوا ذلك

والمان الصلح يطلبون هؤلء أن : يوشكخالد فقال
 .حلب أهل وهم لنفسهم

وإن تعالى الله شاء إن ذلك : أرجوعبيدة أبو قال
الحرب من أصابه ما يعلم ل وهو صالحتهم صالحوني

والنيران ليًل عليه قدومهم وكان العتيد والقتل الشديد
في قيام رجال العسكر في وكان يديه بين تضرم

بهذه لبعض يقول بعضهم فجعل القرآن يتلون صلتهم
مقالهم الترجمان سإمع فلما علينا ينصرون الفعال

 .بينهم تناجوا قد بما عبيدة أبا أخبر

ربنا من العناية لنا سإبقت قد قوم : إناعبيدة أبو فقال
من نجزع ولن بدًل ورسإوله الله من نريد ل رجال وإنا

:لهم قال ثم بذلك الترجمان فأخبرهم العداء قتال
 .أنتم من

ورؤسإائها وسإوقتها تجارها من حلب سإكان : نحنقالوا
 .الصلح منكم نطلب جئنا وقد

أن بلغنا وقد نصالحكم : فكيفعبيدة أبو فقال
وجعل قلعته حصن وقد قتالنا على صمم قد بطريقكم

وما ذلك من وأكثر الجند واتخذ سإنين يقوته ما فيها
 .صلح عندنا لكم

يريد عندنا من خرج قد صاحبنا إن المير : أيهافمالوا
 .وقتالكم حربكم

 .خرج : ومتىعبيدة أبو قال

غير طريًقا وسإلكنا بعده من ونحن سإحًرا : خرجقالوا
البغي ركب لنه محالة ل هالك أنه نرجو وإنا طريقه

شرك في وقع فقد هواه أطاع وقد بالصلح يرض ولم
على خاف البطريق بخروج عبيدة أبو سإمع فلما الرداى

 .منه طليعته
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هلك العظيم العلي بالله إل قوة ول حول : لفقال
أطرق ثم راجعون إليه وإنا لله إنا معه ومن كعب والله
لنا : كلمحلب أهل مشايخ لبعض فقالوا الرض إلى

 .فكلمه قالت الصلح في المير

فخاف قال عندنا لكم صلح : لبضجر عبيدة أبو فقال
من عندنا اجتمع قد : إناوقالوا أنفسهم على الشيوخ
لكم عمرنا صالحتمونا فإن كثير خلق والرسإاتيق القرى
ًنا لكم وكنا الرض ظلكم في وعشنا عمارتها على عو

وطلبوا عنكم الناس فر ذلك أبيتم أنتم وإن عدلكم أيام
فل تصالحون ل أنكم عنكم الخبر وشاع البلدا أقصى
 .أحد حولكم يبقى

وإذا إليهم ينظر فجعل قالوا بما الترجمان فأعلمه قال
من وكان الوجه أحمر رجل وصاح القوم من برز قد

 .عربي بلسان فصيًحا الروم حكماء

الذي العلم من إليك ألقيه ما اسإمع المير : أيهافقال
 .النبياء على الصحف في الله أنزل

وإن علمناه حًقا كان فإن لنسمع : قلعبيدة أبو قال
.داحداح اسإمه وكان به نعمل ول نسمعه ل حق غير كان

على أنزل وتعالى سإبحانه الله إن المير : أيهافقال
وأسإكنتها الرحمة خلقت الرحيم الرب : أنايقول أنبيائه

من يرحم ل من أرحم ل وإني المؤمنين قلوب في
عفا ومن عنه تجاوزت تجاوز ومن إليه أحسنت أحسن
ملهوًفا أغاث ومن وجدني طلبني ومن عنه عفوت
له وباركت رزقه في له وبسطت القيامة يوم أمنته

ومن عدوه على ونصرته أهله له وأكثرت عمره في
أتيناك قد وإنا شكرني فقد إحسانه على المحسن شكر

وأحسن روعاتنا وآمن عثراتنا فأقل خائفين ملهوفين
 .إلينا

يحب     الله     إن  {: وقرأ قوله من عبيدة أبو : فبكىقال
على صل : اللهمقال ] ثم195:  [البقرة}    المحسنين

نبينا أرسإل والله فبهذا النبياء جميع وعلى محمد
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لنا هدايته على لله والحمد الخلق جميع إلى الله أرسإله
الرؤسإاء وفيهم حوله وهم المسلمين على أقبل ثم

على لله : الحمدلهم وقال والنصار المهاجرين من
وضياع وسإوقة متجر أهل هؤلء : إنقال ثم هدايته

ونصالحهم إليهم نحسن أن رأينا وقد مستضعفون وهم
أيدينا في المدينة كانت ومتى قلوبهم ونطيب

بما ويعلموننا بالعلوفة يميروننا فإنهم معنا والسوقة
ًنا ويكونون عدونا عليه يعزم  .عليه لنا عو

مدينة إن المير الله : أصلحالمسلمين من رجل فقال
على يدلون القوم أن نأمن ول القلعة من لقرب القوم

أل ليخدعونا القوم أتى وما بأحوالنا ويخبرون عوراتنا
فكيف وحربنا قتالنا يبغي خرج وقد بطريقهم إلى ترى

 .منا الصلح هؤلء يطلب

من معه ومن ضمرة بن بكعب مكروا أنهم شك ول
 .المسلمين

الله فإن بالله وثق بالله ظنك : أحسنعبيدة أبو فقال
خيًرا قال من الله فرحم عدونا علينا يسلط ول ينصرنا

صلحهم في النصيحة عليهم اشرط وإذا صمت أو
أن أريد : إنيوقال القوم على أقبل ثم للمسلمين

 .قنسرين أهل بذله ما صلحكم في تبذلوا

وأكثر مدينتنا من أقدم قنسرين إن المير : أيهافقالوا
قد لنه صاحبنا لجور السكان من خالية ومدينتنا جمًعا
بقي وما قلعته إلى الكل وأصعد وغلتنا أموالنا أخذ

بنا الترفق نسألك وإنا له مال ل ومن الضعفاء إل عندنا
 .إلينا والحسان فينا والعدل

في تبذلوا أن تريدون الذي : فماعبيدة أبو وقال
 .صلحكم

أبو فقال قنسرين أهل أعطى ما نصف : نعطيقالوا
بصاحبكم نزلنا إذا أننا على ذلك منكم قبلت : قدعبيدة

في وتشترون وتبيعون والعلوفة بالميرة أعنتمونا
من تعلمونه تكونون خبًرا عنا تكتموا ول عسكرنا

406

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

رجع وإن علينا يتجسس جاسإوسًإا تتركوا ول أعدائنا
 .القلعة إلى يصل أن تمنعوه منهزًما بطريقكم إليكم

أن البطريق نمنع أن هذا قولك أما المير : أيهافقالوا
ول سإبيل من ذلك إلى نجد فما القلعة إلى يصعد ل

من معه بمن ول طاقة به لنا ما نفعله ل ما لك نقول
 .وجنوداه أعوانه

القلعة إلى الصعودا من تمنعوه : فلعبيدة أبو قال
أن الغليظة المؤكدة واليمان وميثاقه الله عهد وعليكم

عليكم تم شرط كل لنا توفوا وأن القول هذا تقولوا ل
عن القوم فحلف يعرفونها التي باليمان حلفهم ثم

وأبنائهم وداوابهم رجالهم عن وصالحوا آخرهم
 .ذلك على وانتهوا أهاليهم وسإائر وعبيدهم ونسائهم

قولكم قبل وقد حلفتم قد : إنكمعبيدة أبو فقال
ًدا أصبنا فإن وأيمانكم البطريق من علم أو أخلف قد أح

ماله وأخذ القتل عليه وجب فقد به يعلمنا ولم علًما
ما نقضتم ومتى بذمته الله يطلبنا ل لنا حلل وولده

علينا لكم ذمة ول عندنا لكم عهد فل عليكما شرطنا
 .المتقبل العام في الجزية عليكم ولنا

بما حلب أهل فرضي التنوفي عامر بن سإعيد قال
وكتب عهدهم وأخذوا عبيدة أبو عليهم شرطه

دايارهم إلى النصراف على القوم وعزم أسإماءهم
من معكم أبعث حتى رسإلكم : علىعبيدة أبو لهم وقال
إلى حفظكم علينا وجب فقد مأمنكم إلى معكم يسير

 .بلدكم إلى سإالمين تعوداوا أن

الطريق من نرجع : إنناالمير : أيهاالدحداح له فقال
ًدا نريد وما منه جئنا الذي أبو فتركهم معنا يسير أح

ومن ضمرة بن كعب على قلًقا ليلته بقية وبات عبيدة
 .معه

حلب إلى ليلتهم من القوم : ورجعالواقدي قال
نظر حلب على أشرفوا فلما يصلوا ولم الصبح وانفجر
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إليهم فأقبل راجعون وهم البطريق أعلج بعض إليهم
 .أقبلتم أين : منوكأنهم

بصلحهما فأخبروه حلب أهل من أنه فظنوا صنعتم وما
اسإتقبلهم القوم وأن ومضى فتركهما عبيدة أبي مع

بذلك ففرحوا بالصلح فأخبروهم فسألهم حلب أهل
نازل وهو يوقنا عسكر على أشرف حتى العلج وأقبل

وقد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب على
الصباح يتوقع وهو ملكهم قد أنه يظن وهو بهم أحاط

 .العلج عليه أتى إذا

.وداهمك بك نزل عما غافل إنك البطريق : أيهاله فقال

قد بلدك أهل : إنله قال ويلك يا ذاك : وماله قال
وأخذوا القلعة ملكوا وقد بهم وكأنك العرب صالحوا
العلج به أخبر ما يوقنا سإمع فلما والنسوان الموال

عليه فانعكس غيبته في يملكوها أن قلعته على خشي
رسإول بأصحاب الظفر من به يفوز أن يؤمل كان ما

 .وسإلم عليه الله صلى الله

وكعب المائتين عن نيف المسلمين من قتل قد وكان
ل هالكون أنهم وأيقنوا الحرب في نفسه أجهد قد

 .محالة

القوم صاحب اليوم ذلك : وكنتضمرة بن كعب قال
بهمتي أنهضم الحرب وإلى الحرب في أثبتهم وأنا

وركبني القتال أجحفني فإذا بمهجتي عنهم وأدافع
فرًجا أتوقع ذلك مع وأنا أصحابي إلى التجأت الحرب

فبعد تطلع أن عبيدة أبي راية وأترقب تعالى الله من
الصباح إلى وليلة يوًما بيننا الحرب تزل ولم ذلك علينا

ول ليصلي أحدنا كان إن بالله فأقسم الثاني اليوم من
اليأس بين وأنا يشربه ماء ول يأكله زادا له حصل

راية علينا منه تطلع أن قنسرين طريق أترقب والرجاء
جيش الصباح عند فرأيت أثًرا لها أرى فما السإلم

ضجة لهم علت وقد جوانبه من اضطرب وقد العدو
لحقهم مددا إل هذا : مافقلت جوانبه جميع من عظيمة
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وهي الشدائد كلمة إلى فالتجأت الملك من أو البلد من
 .العظيم العلي بالله إل قوة ول حول ل

الله صلى الله رسإول : فوعيشضمرة بن كعب قال
وقد العدو جيش رأيت حتى الكلمة قلت ما وسإلم عليه

حمد لله : الحمدفقلت عقبه على عنا انكشف
السماء من بهم صاح صائًحا أن أظن وإني الشاكرين

لهم أر فلم بدر كيوم عليهم نزلت ملئكة أو فبدداهم
 .أثًرا

إلى المسلمون فصاح أتبعهم أن : فهممتكعب قال
الرض إلى بنا أنزل فيه نحن ما كفاك أما كعب يا أين

فرضنا ونؤداي والنصب التعب من فيه نحن بما وأرض
بمشيئته إل القوم هؤلء الله ردا فما خيولنا ونريح

 .وقدرته

وصلوا الوضوء وأسإبغوا الماء وشربوا كعب فنزل قال
 .الراحة واسإتقبلوا زاداهم وأكلوا فاتهم ما

فلما عبيدة أبي على كعب خبر : وأبطأالواقدي قال
المسلمين على وأقبل صلته من انفتل الصبح صلى

ًدا بينهم من وخاطب أخاك إن سإليمان أبا : ياوقال خال
الشكر علينا يجب كان وإنه غفا الليلة رقد ما عبيدة أبا
مع ألفين بأن تحدثني نفسي وأن علينا الله فتح بما

الذين هؤلء أخبرني لما قتلوا قد ضمرة بن كعب
أر ولم إليهم سإار قد يوقنا صاحبهم أن الصلح يسألون

عن وأفناهم وقتلهم أصحابنا صاداف أنه وأظن أثًرا
الغم من مثلك نمت ما إني : واللهخالد فقال آخرهم
أمر ثم : الرحيلقال تصنع أن عزمت الذي فما عليهم
وعلى حلب يريدون وسإاروا وارتحلوا بالرحيل الناس

فما عبيدة أبو الساقة وعلى الوليد بن خالد المقدمة
بن خالد المسلمين على أشرف حتى بعيد غير كان

من الديدبان من لهم أقاموا وقد نيام وهم الوليد
يده في والراية خالد عليهم أشرف فلما يحرسإهم

يا : النفيرصاح الديدبان رآها فلما رأسإه فوق رفعها
ثائرة أسإد كأنهم مضاجعهم عن فثاروا الدين أنصار
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الراية صاحب واسإتقبلوا خيولهم متون في واسإتووا
السإلم راية والله : هذهببعض بعضهم فصاح فعرفوه

بهم واتصلت عليهم وسإلم خالد فنزل والمسلمين
حمد ضمرة بن كعب نظر فلما عبيدة أبو وأقبل الساقة

مطروحين القتلى موضع إلى ونظر عليه وأثنى الله
ذلك إلى نظروا فلما ورأوهم المسلمين من كان وما
قوة ول حول : لوقالوا واسإترجعوا ترًحا فرحهم عادا
وسإأل راجعون إليه وإنا لله إنا العظيم العلي بالله إل

ًبا  .قتلهم ومن هؤلء أصحابك قتل : كيفكع

ومن وقومه هو أشرف وأنه يوقنا بقتال كعب فأخبره
ونمنا حركة فيهم يبق لم حتى الهلك على معه كان

وانقلبوا صاحوا قد هم وإذا أصبحنا فلما هذه ليلتنا
: فسبحانعبيدة أبو فقال قتال غير من عنا راجعين
يقتلوا ولم أمامهم قتل عبيدة أبا ليت السإباب مسبب

زمًرا جمعهم بعدما المسلمين سإفن أمر ثم رايته تحت
ثم ودامائهم بأسإلبهم ودافنوهم عليهم وصلى زمًرا
:يقول وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : سإمعتسإال

يوم الله سإبيل في قتلوا الذين الشهداء الله (يحشر
الدم لون : اللونأجساداهم على وداماؤهم لقيامة
الجنة ويدخلون عليهم يتلل والنور المسك ريح والريح

عدو كان : إنلخالد قال حفرهم في واروهم فلما )
فيلقون لنا بصلحهم وعلم القوم إلى رجع يوقنا الله
ًبا منه نذب أن علينا وجب فقد بهم فالحق عظيًما تع

حلب يريد عبيدة أبو وارتحل ذمتنا تحت لنهم منهم
بأهل أحدقوا قد وجنوداه البطريق رأى إليها وصل فلما
صالحتم ويلكم : يالهم ويقال قتلهم يريدون وهم البلد

ًنا وصرتم أنفسكم عن العرب : قدقالوا علينا لهم عو
إن ويلكم : يافقال منصورون قوم وأنهم ذلك فعلنا

عن لقتلنكم المسيح فوحق بفعلكم يرضى ل المسيح
ما وتنقضون قتالهم إلى معي تخرجون أو آخركم
بدأ بمن فأخبروني والميثاق العهد من وبينهم بينكم
 .ذلك على يطيعوه فلم :قال به أبدأ حتى المر بهذا

فقد لقتلنهم بهم وائتوني عليهم اداخلوا لعبيده فقال
العبيد فهجم بهم وعرفني لقيهم أنه فلن أخبرني
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منازلهم وأبواب فرشهم على يقتلونهم وجعلوا عليهم
القلعة في وهم البلد في الضجة يوحنا أخوه فسمع
من قتل وقد الناس في يقتل وهو أخيه إلى فنظر

ل رسإلك على وبأخيه بهم فصاح ثلثمائة البلد أهل
نقتل أن نهانا وقد عليك يغضب المسيح فإن تفعل
:لخيه يوقنا فقال دايننا على هو بمن فكيف عدونا
ًنا لهم وصاروا البلد عن العرب صالحوا إنهم  .علينا عو

ًدا العرب عليك أبقت ل المسيح : وحقيوحنا فقال أب
 .منك يقتص من لهم وأن

 .مني يقتص : ومنقال

:يوقنا فقال ذنب بغير قتلتهم كما يقتلك : المسيحقال
عمد ثم به أبطش من أول وأنت ذلك على حملتهم أنت
نظر فلما به ليعلوه سإيفه وجردا عليه وقبض أخيه إلى

رفع هالك أنه وعلم سإيفه جردا وقد أخيه إلى يوحنا
مسلم أني على اشهد : اللهموقال السماء إلى رأسإه
إل إله ل أن أشهد وأنا القوم هؤلء لدين مخالف وأني
ًدا أن وأشهد الله : اصنعلخيه قال ثم الله رسإول محم

جنات إلى صائر فإني قاتلي كنت فإن صانع أنت ما
منا عظيم موردا أخيه إسإلم من يوقنا على فوردا النعيم

على الغيظ فحمله المسلمين من فزعه ومن بلده أهل
البلد أهل إلى والتفت جسمه عن أخيه برأس يرمي أن

يجيبهم فل ويسألونه يغاثون فل يستغيثون فوجدهم
وقد الجلبة وعلت الضجيج منهم فكثر عنهم يكف ول

أهل أيس وقد جوانبها سإائر من البلد عليهم أخذوا
وقد والمعونة أتى وقد بالفرج وإذا نفوسإهم من حلب

وأبطال المسلمين رايات عليهم وأشرفت أداركتهم
خالد ويقدمهم التوحيد بكلمة يناداون وهم الموحدين

ضجيج ولهم حلب أهل إلى خالد نظر فلما الوليد بن
والله هلك المير : أيهاعبيدة لبي قال والبكاء بالصياح

وحملة بجواداه فصاح ذكرت كما وذمامك صلحك أهل
العلج معاشر : أفرجواوقال القوم في وزعق الراية

المسلمون وحمل الطعن فيهم أجادا ثم صلحنا أهل عن
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إلى يوقنا نظر فلما العلج في السيف وبذلوا معه
 .بطارقته ومعه القلعة إلى انهزم ذلك

بقتل البلد أهل عن الله : فرجعترة بن محصن قال
سإلم القلعة إلى لجأ فمن البلد في حلب يوم العلج

من جملة فكان : محصنقال قتلناه الهرب طلب ومن
من نحن وقتلنا ثلثمائة صلحنا أهل من يوقنا قتل

عجيبة وقعة فكانت يزيدون أو آلف ثلثة أصحابه
عن الله وفرج قتل من قتل فلما بها المسلمون ففرح

يوقنا قتل كيف عبيدة أبا أخبروا يجدون ما حلب أهل
 .جميعها وبالقصة يوحنا أخاه

صعد المسلمين سإيوف يوقنا سإمع : فلماالواقدي قال
ونصب للحصار اسإتعد جنده من معه ومن هو القلعة

الحصار آلة وكثر السإوار على السلح ونشر المجانيق
المسلمين لعساكر أخرجوا فإنهم حلب أهل وأما

 .البطارقة من أسإيًرا أربعين

:قالوا هؤلء أسإرتم سإبب : ليعبيدة أبو لهم فقال
نخفيهم أن نر فلم إلينا هربوا يوقنا أصحاب من لنهم
فعرض قال الصلح في معنا ول منا ليسوا لنهم شك

فأبوا الباقون أما سإبعة منهم فأسإلم السإلم عليهم
صلحكم في نصحتم : لقدلهم وقال رقابهم فضرب

ما وعليكم لنا ما لكم وصار يسركم ما منا وسإترون
فهل القلعة هذه في تحضن قد بطريقكم وهذا علينا

فإن منها نقاتلهم حتى عليها تدلونا عورة لها محرفون
من غنمتم ما مع غنيمة لكم جعلناها علينا الله فتحها

: أيهافقالوا الجميل بفعلكم نكافئكم حتى قومكم
شحن قد يوقنا وأن عورة لها نعرف ما : واللهالمير

نعلمه ما وهذا فجاجها ووعر مسالكها وقطع طرقاتها
 .لكم سإهًل أخذها لكان يوحنا قتل أنه ولول

 .له جرى : وماعبيدة أبو فقال

رفع بعدما أسإلم وأنه أخيه مع وحديثه بخبره فأخبروه
سإمعنا أننا غير قال ما ندري وما السماء إلى يديه

412

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

إل إله ل أن أشهد إني : اللهميقول وهو كلمه طرف
ًدا ورسإولك عبدك عيسى وأن أنت عبدك ومحم

ول المرسإلين سإيد وجعلته النبياء به ختمت ورسإولك
أسإلم فلما صانع أنت ما فاصنع داينه من أعلى داين
 .قتله

موضع أي : فيقال ذلك عبيدة أبو سإمع : فلماقال
ًدا وأخذ وثب ثم قتله المسلمين من وجماعة معه خال
فوجده الساعة سإوق رأس وهو قتله موضع إلى وأتوا

مشيًرا تمامه ليلة البدر وكأنه ظهره على ملقى
أبو فأخذه قائمة وأصبعه مات وقد السماء إلى بإصبعه
إبراهيم مقام في ودافنه عليه وصلى وكفنه عبيدة
المسلمين من رجل عبيدة أبي إلى أتى واروه فلما

فإن القوم هؤلء إلى انظر المير الله : أصلحفقال
 .قومهم عورات على ودالونا نصحوا حزبنا من كانوا

ًدا ذلك يفعلون والله : لفقال عبيدة أبو أقبل فعندها أب
فقال الله رحمكم علي : أشيرواوقال المسلمين على

الغساني عمرو بن يونس اسإمه وكان الرجل ذلك له
أرضه وجميع ومدنه وجباله بالشام بصيًرا رجًل وكان

ما إلى انظر المير الله أصلح :الشام بطريق وعارًفا
 .الرأي من عندي وما البلد من أعرفه

ناصح عندنا فأنت عمرو أبا يا : تكلمعبيدة أبو قال
 .للمسلمين

وجبله وسإهله الشام يدك على فتح قد الله : إنفقال
بقايا وأما وحاميته الكفر طاغية وقتل ووعره وحزنه

وعرة جبال وهي الدروب وراء من فهي عساكرهم
منهم الله أبادا مما قلوبهم رعبت قد والقوم ومضايق

هذه فحاصر المسلمين بها يقاتلون قلوب لهم وليس
البلدا بقايا في الغارات وشن الخيل وبث القلعة

خالد فتبسم بهم يقوم زادا لهم فما الفرات وشاطئ
أشير وأنا الرأي هو والله : هذاوقال الغساني كلم من

الله فلعل القلعة نحو نزحف : أنأخرى بمشورة عليكم
بنا طال إن أخشى فإني هذا وقتنا في يفتحها أن
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أخرى جهة من الروم جيوش علينا تعطف أن المقام
 .وبيننا بينها فيحولوا

فأحسنت أشرت لقد سإليمان أبا : ياعبيدة أبو قال
القلعة إلى بالزحف عبيدة أبو أمر ثم فصدقت وقلت

ثيابهم من وتجردات خيولهم عن الفرسإان فترجلت
وانبثت القبائل وافتخرت والساداات العبيد واختلط
 .بالنساب وتداعوا بالشعار وتجاوبوا العشائر

قتال في رأيت ما : فواللهمالك بن مسروق قال
كنا لننا اليوم ذلك من أعظم كان يوًما الشام حصون

داارت ما تهشم الرحى كدوران الحرب داوران نشبه
أبطال وتبادارت حربهم أول في إليهم برزنا وقد عليه

وجعلوا بعًضا بعضهم يتلو ومضر ربيعة وسإاداات اليمن
 .عليها طريق ل حيث من القلعة يطلبون

ورموهم جانب كل من الحجارة أخذتهم منها دانوا فإذا
الناس أقرب وأصحابي أنا وكنت والغرازات بالمجانيق

بعضنا يدفع أعقابنا على راجعين ففزعنا الرض إلى
في الخذلة فوقعت أحد منا ينجو أن نظن ل بعًضا

فقتلت كثيًرا خلًقا الحجارة منا شدخت وقد المسلمين
حصار يوم قتل من جملة من فكان رمته وبعضنا بعضنا
بن ومالك الربعي الصلع بن عامر بالحجارة حلب قلعة

الله عبد بن ومروان حنظلة بن وحسان الربعي خزعل
الكلبي سإالم بن وعطاف العامري فارغ بن وسإليمان
أهل من ورجال العدوي عوف بن مسلم بن وسإراقة

من وسإبعة وغيرهم كلب بني ومن عامر آل من اليمن
 .الله عبد بني

بسنين ذلك بعد نرى كنا : فلقدمالك بن مرزوق قال
فعندها حلب قلعة حصار يوم من عرًجا كثيرة خلًقا
يناداي وجعل المدينة خارج رايته عبيدة أبو نصب

 .إليه فاجتمعوا بالمسلمين

فادافنوا غرة على اليوم قاتلتم إنكم الناس : أيهافقال
المسلمون فانتدب جرح أصابه من كل وشدوا الشهداء
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نزل قد وما المسلمين بهزيمة الروم وفرح ذلك إلى
 .بهم

هذا بعد القلعة من تدنوا ل العرب : إنيوقنا لهم فقال
ًدا اليوم إلى ولهبطن فلكيدنهم حاصرونا وإن أب

.عسكرهم

 الواقدي قال 

وكان الدينوري سإليمان بن الله عبد حدثني : ولقد
 .المسلمين ثقات عن وفتوحه الشام أخبار نقل ممن

خيار من ألفين انتخب يوقنا : أنعمرو : حدثنيقال
وليحذر مسرعين : انزلوالهم وقال وأبطاله بطارقته
إذا المسلمين عسكر طرف على وميلوا بعًضا بعضكم
وزيره عليهم وأمر غرتهم واغتنموا نيرانهم خمدت
العسكر حول يدورون وجعلوا القلعة من ليًل فنزلوا

القوم وكان نيرانهم خمدت وقد مكان إلى أتوا أن إلى
 .وعبيدهم كلب وبني مرادا مثل اليمن أهل من باداية

غاداين الليلة تلك : كناالبكي صفوان بن الله عبد قال
إل نشعر فلم حرسإنا غفل وقد لكثرتنا آمنين عدونا من

بلغتهم يناداون وهم علينا هجموا قد الروم وجماعة
يقولون ما نعلم فل بزينتهم التبهرج أعلنوا وقد

على اسإتوى من منا النجيب فكان فينا السيف ووضعوا
كيف ول هي أين من يعلم ل وهو النجاة وطلب جواداه

المسلمين أبطال في الجندلة وقعت وقد يتخلص
ورب داهينا النفير النفير يناداون والقوم وعساكرهم

:ويناداون عبيدة أبي خيمة إلى يسرعون وهم الكعبة
بعض في المير ركب فعندها يوقنا كبسنا المير أيها

الروم صاحب فنظر العسكر حول يدور وجعل الرجال
أخذ كان : منبأصحابه فصاح لحقته وقد العرب إلى

ًئا  .نفسه نجاة وبطلب فليتركه شي

نحو رجالنا من : أخذواصفوان بن الله عبد قال
ربيعة من وأكثرهم الناس أخلط من رجًل خمسين

القلعة ويطلبون بعًضا بعضهم يجمع ومضوا ومضر
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من واقتطع أصحابه في حمل ذلك إلى خالد نظر فلما
فقتلهم السيف فيهم ووضع رجل مائة من زهاء الروم

فتح القلعة إلى يوقنا أصحاب وصل فلما آخرهم عن
داعا الشمس وطلعت الفجر أضاء فلما وأداخلهم لهم

بالحبال موثقون وهم رجًل الخمسين بالمسلمين يوقنا
ويسمعون المسلمون ينظرهم موضع إلى فقربهم
الله رسإول محمد الله إل إله : ليقولون وهم أصواتهم

ذلك إلى عبيدة أبو نظر فلما آخرهم عن قتلوا حتى
ًيا أمر ورسإوله الله من عزيمة عسكره في يناداي منادا

حرسإه يكل ل رجل كل : علىعبيدة أبي المير ومن
يتكلم ول نفسه حارس منكم رجل كل وليكن غيره إلى

 .بعض مع بعضكم

يوقنا وأقبل حرسإهم وأعدوا حذرهم القوم فأخذ قال
علم إذ المسلمين بها ليكيد أخرى مكيدة في أمره يدبر
في بالخبار تأتيه جواسإيسه ذلك ومع محاصرون أنهم
متنصرة من جواسإيسه أعظم وكان والنهار الليل

 .الرومية لسان يحسنون كانوا لنهم العرب

قلعته في جالس يوم ذات يوقنا : فبينماقال
ما وأشد الحصار بهم أضر وقد حوله من والبطارقة

رجل إلى ينظرون ل لنهم المدينة أهل من عليهم كان
وإذا للمسلمين وسإلموه أخذوه إل يعرفونه أصحابه من

السيد : أيهاله فقال عيونه من وهو أقبل قد بجاسإوس
:يوقنا له فقال وقتك فهذا العرب تكيد أن أردات إن

 .ذلك وكيف

قد منهم العلفة : إنقال الخبر من عندك الذي وما
وعلوفة أهله صالحوا وقد بطنان واداي إلى خرجوا
وبغاًل جماًل منهم رأيت وقد منه وميرتهم العرب
الخلقة القمصان وعليهم منهم طائفة ومعهم

في القرى يقصدون وهم المشبعة الرماح وبأيديهم
 .كثرة في هم وليس قليلون وهم الميرة طلب

من ألًفا اختار جاسإوسإه من ذلك يوقنا سإمع فلما
المسيح فوحق شأنكم أصلحوا :لهم وقال أصحابه
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عليهم ولقطعن مسالكهم العرب على لضيقن
 .طرقاتهم

الجاسإوس وسإار الباب لهم فتح الليل أقبل فلما
يسيرون وجعلوا الجاداة على اسإتقاموا حتى أمامهم

سإرح ومعه براع هم إذ كذلك هم فبينما الليل جنح تحت
وهو آخر بلد من بها خرج وقد بلده بها يريد البقر من

نحوه أسإرعوا إليه نظروا فلما عنيًفا سإيًرا بها يسير
:قال عليك عبر قد العرب من بأحد : أحسستوقالوا

مائة نحو وهم اصفرت قد الغروب عند والشمس نعم
وبغال جمال ومعهم مسرعون وهم خيول على رجل
في هم الذين من الواداي هذا من الميرة يريدون وهم

:عليهم المقدم له فقال منهم نخاف ولسنا صلحهم
لم ما الواداي هذا أهل صلح من علينا ألقيت قد الن
طريق بأي أخبرنا المسيح فبحق خبر منه عندنا يكن

 .العرب ذهبت

البطريق فصار الشرق إلى بيده وأومأ ههنا : منفقال
إذا حتى منهم البقر صاحب أن يعرفوا ولم معه بمن
المير وكان المسلمين خيل على أشرفوا الصبح قرب
خيل إلى مناوش نظر فلما مناوش له يقال عليها
بني : ياوقال أصحابه على أقبل أقبلت قد الروم
إلينا أقبل قد الروم بطارقة من بطريق هذا العرب

الجنة تنالوا الشدة على والصبر والجهادا إياه فدونكم
الروم عليهم فحملت أصحابه معه وحمل حمل ثم

ًدا قتاًل واقتتلوا المسلمون لهم فثبت وقتل شدي
ثابت بن ومنيع ثابت بن والغطريف الضحاك بن مناوش
المسلمين من فقتل مرة بن وكهلن عاصم بن ومنيع
وملكت الباقون وانهزم طيء من كلهم رجًل ثلثون
وعادا والبغال البل من المسلمين مع كان ما الروم

على البطريق أقبل ذلك فعند منهزمين المسلمون
الدواب هذه عن الحمال : ارمواوقال أصحابه

لنا فإنها عليها بما الدواب بقية وسإوقوا واعقروها
وإل العرب أعين عن واختفوا الجبل واطلبوا ميرة
كالرياح العرب خيول علينا تطلع الساعة هذه ففي

القلعة طلبنا الليل جاء إذا حتى فأكمنوا تهزمكم
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وسإاقوا الجمال وقتلوا ذلك ففعلوا بها واعتصمنا
بقية فأقاموا قرية إلى الجبل في والتجؤا الدواب
لهم وأقاموا القلعة إلى ليرجعوا الليل يرقبون يومهم
ًنا  .دايدبا

قتل لما الخيل في كنت الطائي صباح بن عوف قال
فلما الخيل داهمتنا وقد قلة في ونحن مناوش عمي

أخذنا قلتنا مع بأسإهم وشدة الروم كثرة إلى نظرنا
عبيدة أبو إلينا فبادار المسلمين وأتينا أنفسنا على

منا قال والطعان : الحربقلنا وراءكم : مالنا وقال
كان ما وأخذ فرسإاننا من كثير خلق معه وقتل مناوش

 .والدواب الزادا من معنا

الروم الله حاصر وقد داهاكم الذي : وماعبيدة أبو فقال
 .منهم يخرج أن أحد يجسر وما

أشرف قد عظيًما بطريًقا رأينا أنا غير لنا علم : لقالوا
مستعدين كثيرة وخيول حسنة عدة في وهو عليها

فهجموا مدداهم أتى أين من ول علهم نعلم ل للقتال
رجالنا وقتل أميرنا فأصيب سإائرون ونحن علينا

أبو سإمع فلما والزادا الدواب من معنا كان ما وأخذوا
أبا : ياوقال إليه الوليد بن بخالد داعا ذلك عبيدة

بك ثم بالله واثق وأنا لمثلها والمعد لها أنت سإليمان
بركة على سإر أموري جميع في الله أسإتخير أني مع

أن لعلك أردات من المسلمين من معك وخذ تعالى الله
آثارهم وتتبع الوقعة أثر موضع وتعاني القوم تقفو
وحيث كانوا أينما واطلبهم بهم يوقعنا أن الله عسى
صالحنا أننا واعلم المسلمين بثأر تأخذ لعلك سإاروا

قولنا عن نحول ول عهدنا ننقض ل وأننا الواداي أهل
قتالهم إلى فنجد بنا مكروا قد القوم يكون أن إل

 .الله يرحمك سإر فيهم الله فاتق سإبيًل

واسإتوى سإلحه ولبس خيمته إلى خالد : فأسإرعقال
 .وحده بالمسير وهم جواداه متن على
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:له قال سإليمان أبا يا أين : إلىعبيدة أبو له فقال
 .به أمرتني ما إلى أسإارع

:خالد فقال المسلمين من معك أردات من : خذله فقال
ًدا أريد وما وحدي أمضي أنا :عبيدة أبو له فقال أح

 .كثير عددا في وعدوك وحدك تمضي كيف

بمعونة ألقاهم ألفين أو ألف في كانوا : لوخالد قال
 .تعالى الله

قال رجاًل معك خذ ولكن كذلك : إنكعبيدة أبو له فقال
الوقعة موضع إلى أتى حتى وسإار وأمثاله ضراًرا فأخذ
وهم الواداي أهل حولهم ورأى مطروحين القتلى فرأى
وذراريهم أنفسهم على المسلمين من خوًفا يبكون

ومن خالد عليهم طلع فلما بهم تطالبهم العرب وأن
والقوا وجهه في القوم تصارخ نار شعلة كأنهم معه

القوم هؤلء : منخالد لهم فقال يديه بين أنفسهم
 .أصحابنا قتلوا الذين

في ونحن أصحابكم داماء من بريئون نحن : إناقالوا
قتلهم من يعلمون ل أنهم خالد فاسإتحلفهم صلحكم
 .بأصحابي أوقع الذي : منلهم فقال له فحلفوا

فارس ألف ومعه القلعة من يوقنا بعثه : بطريقفقالوا
ًنا عسكركم في لهم وأن قومه أشد من يخبرونه عيو
طريق أي : وفيلهم فقال سإاعة كل فيه أنتم بما

 .قصدوا

ما أن حلفتم ما : أوخالد فقال الطريق هذا : فيقالوا
حلب أهل من يخبرك الذي : هذاقالوا بهم علم عندكم

هذه في أقبلت أنك ولول طعاًما يشتري أتى قد
: أعلىخالد له فقال قتلهم من عرفنا كنا ما الساعة

 .أخذوا الطريق هذا

فقال الجبل يطلبون ورأيتهم : نعمالرجل له فقال
خيل من لهم بد ل أنهم علموا القوم إن لصحابه خالد

هجم إذا حتى طريقنا عن عدلوا وقد وتتبعهم تطلبهم
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المسير على فعولوا قلعتهم إلى رجعوا الليل عليهم
 .طلبهم في

رجاًل معه أخذ وقد يقدمهم وخالد العنة أرخوا إنهم ثم
فلما والقوم الطريق أثر بهم يقفون المعاهدين من

 .الطريق على حصلوا

إلى طريق ألهم المعاهدين من لواحد خالد قال
 .هذا غير قلعتهم

الله شاء إن بهم تفوز فإنك ههنا كن ولكن : نعمقال
يرقبون وهم الواداي في معه ومن خالد فنزل تعالى

وقع سإمع إذ قليل إل الليل من مضى فما الطريق
وهو ورائه من والخيل أمامهم والبطريق الخيل حوافر

صاح توسإطوهم فلما المسير على ويحثهم يزجرهم
عليهم وخرج السإد كأنه خالد ووثب شديدة صيحة خالد

أنه وظن البطريق غير خالد قصد كان فما وأصحابه هو
السيف وضعوا وقد نصفين رماه ضربة فضربه يولنا

منهم ينج فلم الهرب في وهم يطلبونهم وجعلوا فيهم
وأتوا معهم ما جميع وحازوا أجله الله أطال من إل

فوجدوه رمح رأس على عبيدة أبي إلى البطريق برأس
من معه بمن خالد أشرف فلما قدومهم على متلهًفا

 .وكبروا هللوا والدواب والسإلب السإارى

 .والتكبير بالتهليل العسكر فأجابهم

والسإارى والسإلب بالرأس معه ومن خالد وأتى قال
سإبعمائة القتلى ورؤوس أسإير ثلثمائة من أزيد فكانوا

نعطيك : نحنوقالوا فأبوا السإلم عليهم فعرضوا
 .الفداء

بذلك لنوهن القلعة قبال رقابهم : نضربخالد فقال
 .القلعة قبال رقابهم فضربت قال الله عدو

نحن وإذا القوم محاصرون أنا نظن كنا : إناخالد فقال
وقد غرتنا وينتظرون غفلتنا يرقبون وهم ذلك بخلف
حرسًإا عليهم نجعل أن والصواب والدواب جمالنا قتلوا
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قلعتهم من يخرجوا أن يمكننا ول يمكننا طريق كل في
الله جزاك عبيدة أبو وقال اسإتطعنا ما عليهم ونضيق

من كان فلما بالمور أبصرك ما سإليمان أبا يا خيًرا
بعبد داعا الفجر صلة بالناس عبيدة أبو وصلى الغد

زيد بز وسإعيد الزور بن وبضرار بكر أبي بن الرحمن
بن وميسرة هبيرة بن وقيس نفيل بن عمرو بن

اختاروا من ومعهم القلعة حول ففرقهم مسروق
حتى يوقنا على والمسالك الطريق يمسكوا أن وأمرهم

على القوم وأقام اقتنصوه إليها أو منها طائر طار لو
لطول عبيدة أبو ضجر ذلك عليهم طال فلما مدة ذلك

يتباعد أن وعزم عنهم بالرحيل الناس فأمر مقامه
غفلة منهم يجد أن لعل القلعة عن : أيعنهم

 .فينتهزها

لها يقال منها بقرب بقرية فنزل المدينة عن فبعد قال
 .يوقنا إلى بها يصل حيلة يريد وهو النيرب

أبو ففكر بابها يفتح ول القلعة من ينزل ل ويوقنا قال
إن سإليمان أبا : يالخالد وقال الفكرة غاية عبيدة

إليه وتوصلي إخبارنا تكشف الله عدو جواسإيس
في جلت ما إل أباسإليمان يا عليك أقسم فإني وتخوفه
من بأحد تقع فلعلك الناس أمم واختبرت جولة عسكرنا

 .جواسإيسه

عسكرهم في يدوروا إن الناس وأمر خالد فركب قال
 .أنكروه من كل على يقبضوا وأن

من رجل إلى نظر إذ طوافه في خالد فبينما قال
خالد فجعل يقلبها عباءة يديه وبين المنتصرة العرب
الناس أي : منوقال فنادااه منه الرجل فاسإتراب يرقبه

 .العرب أخا يا أنت

 .اليمن من رجل : أناقال

غير إلى وينتمي يقول أن : فأراداقال أيها : منقال
غسان من : أنافقال لسانه على الحق فجرى قبيلته
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الله عدو : ياله وقال عليه قبض كلمه خالد سإمع فلما
 .لعدونا علينا عين أنت

عبيدة أبي إلى به فأتى مسلم وأنا متنصر أنا : وماقال
رأيته كل لنني هذا أمر رابني قد المير : أيهاوقال

أنه شك ول غسان من أنه ذكر وقد هنا يومي إل قط
سإليمان أبا يا : اختبرهعبيدة أبو فقال الصليب عبادا من

فإن والصلة بالقرآن : اختبرهقال أختبره : وكيفقال
 .كافر فهو وإل أجابك

فيهما بالقراءة واجهر ركعتين : فصلخالد له فقال
 .يقول ما يدر فلم

 .علينا عين الله عدو يا : أنتخالد له فقال

عليهم عين أنه وأقر فأخبره شأنه عن اسإتخبره ثم
 .وحدك : أنتخالد له فقال

إلى ذهبا قد والثنان أحدهم أنا ثلثة ولكنا : لقال
ما لنظر تخلفت قد وأنا بخبركم يوقنا ليخبرا القلعة
أحب أيما أخبرني :عبيدة أبو فقال أمركم من يكون
 .شيء بعدهما فليس السإلم أو : القتلإليك

أن وأشهد الله إل إله ل أن أشهد : أناالغساني فقال
ًدا وما حلب إلى عبيدة أبو رجع ثم الله رسإول محم
أشهر خمسة وقيل أشهر أربعة محاصرة القلعة زالت
بن عمر المؤمنين أمير على عبيدة أبي خبر وأبطأ

:يقول عبيدة أبي إلى فكتب عنه الله رضي الخطاب
عامله إلى عمر الله عبد من الرحيم الرحمن الله بسم
إل إله ل الذي الله أحمد فإني عليك سإلم عبيدة أبي
وسإلم عليه الله صلى محمد نبيه على وأصلي هو

خبرك وإبطاء كتابك بانقطاع أن عبيدة أبا يا واعلم
وما المسلمين إخواني على جسدي ويضني قلقي يكثر
يأت لم فإذا ومعكم عندكم وقلبي إل نهار ول ليل لي

حائر وفكري طائر عقلي فإن رسإول ول خبر منكم
أبا يا واعلم الغنيمة أو بالفتح إل إلي تكتب ل وكأنك
ًبا كنت وإن أنني عبيدة عندكم همتي فإن عنكم غائ
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الشفوقة الوالدة كقلق عليكم وقلقي لكم دااعي وأني
للسإلم فكن هذا كتابي قرأت فإذا ولدها على

ًدا والمسلمين وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم عض
 .عبيدة أبي إلى الكتاب وبعث

 .عليهم وقرأه عليه وردا فلما

ًيا المؤمنين أمير كان : إذاالمسلمين : معاشرقال دااع
ًيا لكم على ينصركم الله فإن فعالكم في عنكم وراض

 .عدوكم

:الرحيم الرحمن الله : بسميقول الكتاب جواب كتب ثم
من الخطاب بن عمر المؤمنين أمير الله عبد أبي إلى

الله أحمد وإني عليك : سإلمعبيدة أبي بالشام عامله
الله فإن المؤمنين أمير يا وبعد نبيه على وأصلي تعالى
شننا وقد قنسرين أيدينا على فتح قد الحمد له تعالى
حلب مدينة علينا الله فتح وقد العواصم على الغارة
مع كثير خلق وبها قلعتها علينا عصت وقد صلًحا

مع له جرى ما له وذكر مراًرا كادانا وقد يوقنا بطريقها
الشهاداة الله ورزقهم رجاًل منا قتل وأنه يوحنا أخيه
 .يديه على

بالمرصادا ورائه من تعالى والله قتل من له ذكر إنه ثم
عنه الرحيل وأردات نقدر فلم عليه الحيلة أردانا وقد

وأنا وأنطاكية حلب بين التي البلدا إلى محاصرته وعن
المسلمين جميع وعلى عليك والسلم جوابك منتظر
جبير بن وجعدة قرط بن الله عبد مع الكتاب وبعث

وجدا العتيقة هيشت طريق في اخذا أن إلى فسارا
وهي صكاصكة إلى الجفار أرض قطعا حتى السير في

عارضهما إليها وصل فلما تيما من قريبة العرب حصن
وهو تلمع بيضة رأسإه وعلى سإابغ دارع وعليه فارس
.قتال إلى قاصد أو عدوه إلى برز قد كأنه برمح معتقل

 .قصدهما إليهما نظر فلما

أما ويلك : ياجبير بن لجعدة قرط بن الله عبد فقال
المكان هذا مثل في عارضنا وقد الفارس هذا ترى
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أن عسى : وماجعدة له فقال الحالة هذه مثل على
هذا في وليس ورجالها العرب فرسإان من نتخوف

ًداا رفع من الموضع ًدا ضرب أو عمو معنا وأصبح إل وت
الفارس قرب فلما شريعتنا وفي طاعتنا تحت وداخل

أين وإلى أقبلتما أين : منوقال علينا سإلم منا
عبيدة أبي المير من رسإولن : نحنله فقال قاصدان

عنه الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير إلى
 .الرجل أيها أنت فمن

 .الطائي بدر بن هلل : أناقال

 .الحرب آلة عليك نرى لنا : ماله فقال

من وجماعة قومي من طوائف في خرجت : إنيقال
عمر من علينا وردا لكتاب للجهادا الشام نريد أصحابي

 .الخطاب بن

ما لنظر قصدتكما الواداي بطن في رأيتكما فلما
 .مقبلون ورائي من أصحاب ولي قصتكما

وإذا وسإارا مطيهما فركبا وولى عليهما سإلم ثم
بدر بن هلل تتبع أقبلت قد والبل أشرفت قد بالخيل
بقصة فأخبرهم لحقوه أن إلى بعًضا بعضها يتبع أرسإاًل

ففرحوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صاحبي
قرط بن الله عبد وأما الشام يريدون وسإاروا بذلك

المسجد وداخل المدينة وصل فإنهما جبير بن وجعدة
ودافعا المسلمين وعلى الخطاب بن عمر على وسإلما

السماء إلى كفيه ورفع اسإتبشر قرأه فلما الكتاب له
 .شر ذي كل شر الناس اكف اللهم :وقال

ًيا أمر ثم اجتمع فلما جامعة الصلة الناس في منادا
عليه قدم قرأه فلما عبيدة أبي كتاب عليهم قرأ الناس

وسإبأ ومدان همدان من اليمن وأقاصي حضرموت من
:عمر لهم فقال الشام إلى ينفذهم أن يسألونه ومأرب

من زهاء : نحنقالوا فيكم الله بارك أنتم كم في
أناس ومعنا مردافين مطية وثلثمائة فارس أربعمائة
أمير عند كان فإن لهم ركاب ل أقدامهم على يمشون
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فقال عدونا إلى نصل حتى عليه يحملهم ما المؤمنين
: أربعينقالوا معكم الذين الرجال يبلغ : وكمعمر لهم

: عربقالوا موال أو عرب :لهم فقال رجل ومائة
إلى والمسير الجهادا في سإادااتهم لهم أذن وموال
عنه الله رضي ابنه الله بعبد عمر داعا فعندها العداء
بسبعين القوم فأت الصدقات مال إلى : امضوقال
على وميرتهم زاداهم ويحملوا عليها ليعتقبوا راحلة

بعيًرا بسبعين وأتى عمر بن الله عبد فأسإرع ظهورها
إلى الله رحمكم : جدوالهم وقال إليهم وسإلمها
كتب ثم عدوكم حرب إلى وأسإرعوا المسلمين إخوانكم

 .عبيدة أبي إلى

ما فسرني رسإلك مع كتابك علي وردا فقد بعد أما
من قتل ومن أعدائكم على والنصر الفتح من سإمعت

التي البلدا إلى انصرافك من ذكرته ما وأما الشهداء
رأي فهذا فيها ومن القلعة وتترك وأنطاكية حلب بين
وملكت داياره من دانوت قد رجًل تترك صواب غير

تقدر لم أنك النواحي جميع إلى فيبلغ ترحل ثم مدينته
ويطمع ذكره ويعلو ذكرك فيضعف إليه تصل ولم عليه
وعامتهم خاصتهم الروم أجنادا عليك ويجترئ يطمع من

فإياك أمرك في ملوكها وتكاتب الجواسإيس إليه وترجع
إن إليك يسلم أو الله يقتله حتى مجاهدته عن تبرح أن

وبث الحاكمين خير وهو الله يحكم أو تعالى الله شاء
 .والسعة والضيق والوعر السهل في الخيل

. 

. 

 .والوداية الجبال وأكناف

. 

. 

منهم صالحكم ومن المفازات حدودا في الغارات وشن
عليك خليفتي والله فسالمه سإالمك ومن صلحه فأقبل
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عصبة ومعه إليك كتابي أنفذت وقد المسلمين وعلى
وهب ممن اليمن مشايخ وأهل وغيرهم حضرموت من

وهم الله سإبيل في الجهادا في ورغب تعالى لله نفسه
إن متواتًرا يأتيك والمددا ورجال فرسإان وموال عرب
 .والسلم تعالى الله شاء

وجعل وجعدة قرط بن الله لعبد وسإلمه الكتاب وختم
الله عبد يسألون ذلك ومع سإيرهم في يجدون القوم

وقتل البلدا وفتح الشام بلدا عن وصاحبه قرط بن
لهم فقال العسكر مستقر عن سإألوهما أن إلى الروم

محاصرون وأميرهم المسلمين جميع : إنالله عبد
أعلج ومعه الروم عظماء من عظيم وفيها حلب بقلعة

: ياله فقالوا قلعته رأس في تحصنوا وقد أصحابه من
من صالح من جملة في يدخلون ل لهؤلء ما قرط ابن

بعد نر لم إنا العرب معاشر : يالهم فقال أصحابهم
رجاًل قتل فلقد هذا من أشجع رجاًل اليرموك وقعة

في العسكر أطراف على ليغير وإنه أبطاًل وجندل
ويرجع أموالهم وينهب رجالهم فيقتل صلتهم وقت
طلب في الليل سإوادا في يستتر أنه وربما قلعته إلى

وجميع داوابهم ويأخذ بهم فيأمر بهم فيقع العلفة
به نعلم ل ونحن قلعته إلى يعودا ثم وميرتهم زاداهم

.حذرون خائفون ومنه محاصرون له المسلمين وأن

 وفهمه كلمه سإمع فيمن : وكانقال

 طريف بني مواشي من مولى 

الهوال بأبي ويكنى داامس له ويقال كندة ملوك من
بصاًصا السوادا كثير أسإودا وكان وكنيته باسإمه مشهور

الخيل من العالي الفرس ركب إذا السحوق النخلة كأنه
تقارب العالي البعير ركب وإن بالرض رجله تخط

ًيا شجاًعا فارسًإا وكان البعير رجلي ركبتاه شاع قد قو
وأوداية كندة بلدا في قدره وعل أمره ونما ذكره

أخاف وقد الشجرة وأرض مهرة وجبال حضرموت
تدركه ل ذلك مع وكان الحاضرة أموال ونهب الباداية
تعجبت بادايتها في العرب أداركته إذا وكان العتاة الخيل
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   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

أبو داامس سإمع فلما وبراعته وشجاعته صولته من
يتمزق أن كادا بالمسلمين فعل وما يوقنا يذكر الهول
ًظا أخا يا : أبشرقرط بن الله لعبد وقال وحنًقا غي

يدي على الله يخذله أن في لجتهدن فوالله العرب
:وقال شزًرا إليه ينظر جعل كلمه الله عبد سإمع فلما

وأشياء تبلغها ل آماًل نفسك حدثتك لقد السودااء ابن يا
المسلمين فرسإان أن تعلم ألم ويلك يا تدركها ل

ولصحابه محاصرون له بأجمعهم الموحدين وأبطال
كادا وقد شر على له أحد يقدر ل ذلك ومع محاربون

ًكا  .وقهرها ملو

:وقال غضب قرص بن الله عبد كلم داامس سإمع فلما
السإلم أخوة من لك يلزمني ما لول الله عبد يا والله

أحببت وإن بالرجال تزداري أن فأحذر قبله بك لبدأت
قد وما أهلي من حضر من عني فسل تعرفني أن

العقول تطيمش ذكره من الذي فعلي من تقدم
فرقتها وجموع قتلتها عساكر من كم الصدور وتضيق

ول جار لي يضام ول شننتها وغارات بدداها ومحافل
 .فرار غير كرار فارس أنا الله وبحمد عار يلحقني

ًبا تركه ثم العرب من قوًما وإن الناس أمام وسإار مغض
بنفسك ارفق العرب أخا : ياقرط بن الله لعبد قالوا
ويهون البعيد إليه يقرب رجًل تخاطب الله وايم فإنك
الرجال تهوله ل فريد لجليد وإنه الشديد الصعب عليه

ل أوله في كان حرب في كان إن البطال تفزعه ول
:الله عبد فقال هرب من يفوته ول طلب من يدركه

يجعل أن وأرجو ذكركم في وأطنبتكم وصفكم كثر لقد
في القوم أخذ ثم قال للمسلمين وفرًجا خيًرا فيه الله
منازل وهو عبيدة أبي إلى حلب قدموا حتى السير جد

المسلمون أحاط وقد ومحاصرها حلب قلعة أهل
أخذوا عليهم القوم أشرف فلما جانب كل من بالقلعة

سإلحهم وأشهروا سإيوفهم وجرداوا زينتهم في
 .نبيهم على وصلوا بأجمعهم وكبروا راياتهم ونشروا

جانب كل من بالتكبير العسكر أهل فأجابهم
ونزل عليه وسإلموا عليهم وسإلم عبيدة أبو واسإتقبلهم
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في زال ما ويوقنا وعشيرتهم عمهم بني عند قوم كل
كان أنه وذلك ويناوشهم برجاله إليهم ينشط ليلة كل

ًدا نهاًرا القلعة من يظهر ول قليًل إل يقاتلهم ل أب
بات فلما الناس خروج وقت في خروجه أكثر وكان

طيء ونظرت الليلة تلك في القادامون المسلمون
الحرس شدة إلى وحضرموت وكندة ونبهان وشنبس

على الهول أبو داامس أقبل وحفرهم حرسإهم وعظم
لهم فقال وكندة طريف من عليهم نزل الذين أهله

:له فقالوا محالة ل محاصرون أنتم ما : واللهداامس
 .ذلك وكيف

من العدو قدام وأنتم قلعة رأس في العدو : لنقال
هذا فما تخافونه بإزائكم عسكر ول لقربكم الرض
 .الخوف

ميشوم علج القلعة هو صاحب إن الهول أبا : ياقالوا
مأمننا من ويأتينا أطرافنا على ويغير غفلتنا يرتقب
في وقعت قد بالضجة وإذا القوم يخاطب داامس فبينما
فوقف عظيمة جلبة ولها المسلمين عسكر طرف
ًيا داامس ًبا حسامه منتض الناحية وطلب حجفته متنك

في بيوقنا وإذا إليها بلغ حمى الصوت منها سإمع التي
وجد وقد شدادا وليوث أنجادا أبطال رجل خمسمائة

في وقع الروم إلى داامس نظر فلما القوم من فرقة
مدمر ممارس بطل هزبر : ليثيقول وجعل وسإطهم

أعراضهم في يضرب : وجعلقال ناكس عدو كل
شجعان من طريف بني من طائفة ومعه بسيفه

ورائه إلى تقهقر به نزل ما يوقنا نظر فلما وفرسإانهم
ويتبعهم عليهم يكر وداامس مائتان رجاله من قتل وقد
أبو فنادااهم ورائه من وكندة القلعة لحرب رأس إلى

في أحد منكم يتبعهم ل أن عليكم مني : عزيمةعبيدة
المير إن الهول أبا : ياالناس فقال الليل هذا ظلمة
فرجع الله رحمك فارجع بالرجوع وعليك علينا يعزم

أبليت وقد رحالهم القوم وتراجع رحله إلى داامس
ًنا بلء كندة الناس أصبح فلما خرجوا قد والناس حس

الصلة قضيت فلما عبيدة أبي مع للصلة اجتمعوا
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المسلمين أمراء من يسير نفر إل يبق ولم تفرقوا
 .ليلتهم يذكرون فجعلوا

أبليت وقد كندة رأيت لقد المير الله : أصلحخالد فقال
ًنا بلء زالت وما أبطالها وثبتت رجالها تقدمت وقد حس

أبو فقال والعدو الكفر حامية عنا أزالت حتى تضرب
أسإعدت لقد والله سإليمان أبا يا والله : صدقتعبيدة
: أحسنيقولون سإمعتهم لقد والله بثباتها كندة الناس
من رجل عبيدة أبي إلى فقام الهول أبو وأجادا داامس
يكرب بن مودااس بن سإراقة له يقال كندة رؤسإاء
وهو الهول أبو هو داامس المير الله : أصلحفقال
وهو بالمس وردا الذي الوفد هذا مع قدم ظريف مولى
الشجعان وبفضح البطال على ويهول يفجر رجل
فقال غارة عليه يصعب ول جمع يهوله ل القران ويذل

عبدهم في سإراقة كلم تسمع : أمالخالد عبيدة أبو
قوله في صاداًقا يكون أن : يوشكخالد فقال داامس
ولقد وبراعته وشجاعته وحديثة بذكره سإمعت ولقد

أن المهري عشيرة بن النعمان له يقال رجل أخبرني
في البحر سإاحل على وهم وحده أغار قد داامًسا

يطلبهم هذا داامس وكان مهرة أهل من رجًل سإبعين
ومن منه يخافون وكانوا القوم عند له كان ثأر لجل
وداوابهم بأموالهم يفتدون ذلك مع فكانوا وبأسإه شره

منه حذًرا البحر وسإواحل الجبال أطراف إلى ويهربون
آثارهم على ويطلع أخبارهم عن يسأل ذلك مع وكان
اسإتصرخ البحر سإاحل على نزولهم عنده صح فلما

وكان معه أحد منهم ينفر ولم فتشاغلوا للغزو قومه
أيس فلما وبحرها برها ووعرها سإهلها بالبلدا خبيًرا

عاتقه على رزمة واحتمل خبايته إلى داخل قومه من
هذا وما تريد أين : إلىله وقالوا قومه من أناس فأتاه
 .معك الذي

وآخذ الشعر بني على الغارة أريد أنا قوم : يافقال
رأينا : ماالحي مشايخ له فقال العار وأكشف بالثأر
سإبعون الشعر بني أن تعلم وأنمت أمرك من أعجب
وما بالثأر منهم ويأخذ وحده عليهم يغير أن يريد فمن

ًدا بهذا سإمعنا جوادا وكانت جوادا تقصد أن نرى وإنا أب
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من بقرية وكانت الحضارمة من حياس لبني أمة هذه
هذا داامس وكان أسإفل لها يقال حضرموت قرى

يدفعه والبل والخيل الموال من يأخذه ما وكل يهواها
بالقليل لها يرضى ل وكان كثرته عليه يعظم ول إليها

وقصد إليها مضى أنه القوم فظن بالكثير لها يشبع ول
: وأيملهم فقال رزمته من معه التي بحملته نحوها

 .تظنون فما بطل إني الله

 .واليقين الحق أفعله ما أن تعلمون وسإوف

مرعى إلى أتى أن إلى وسإار وتركوه قومه : فرجعقال
سإيفه وأخذ ورحلها إبلهم من راحلته فأخذ قومه

وليلته يومه بقيه وسإار تحته الرزمة وجعل وحجفته
بعض إلى بالراحلة عطف الليل آخر كان إذا حتى

ترعى وداورها وعقلها رحلها وحل فأبركها الوداية
ًبا وكان حجرين بين كمن ثم معقولة القوم من قري
ليله وأقبل نهاره عليه مضى فلما به يدوروا أن ويخاف

كورها في واسإتوى ورحلها وأبركها راحلته إلى أتى
حتى بناقته فعدل القوم نار على أشرف حتى وسإار

من شجر الشرف ذلك في وكان الحي على اشرف
فيسمع ترغو لئل شدقها وزم ناقته فأبراك الطلح
 .رغاء القوم

وأتى الثياب منها واسإتخرج فحلها رزمته إلى عمد ثم
عمامة مثل منها عودا كل على فجعل الشجرة تلك إلى

ويطرح بالحجارة ويسنده ينصبه بالعودا وبأتي الرجل
ًداا أربعين أقام حتى يزل ولم الزار عليه هذه على عو

ذلك من وهبط أرجوانية حمراء حلة عليه وجعل الصفة
حول وداار الحي وقصد الثياب عليه الذي الشرف
أكثر مضى وقد يحتال وكيف أمره في وتفكر بيوتهم

 .الليل

فلما الساحل نحو وسإار الفجر طلع أن إلى صبر ثم
الهول أبو أنا أجلكم : داناوقال فيهم صاح منهم قرب
وجعل والبحر البر من وأخذتم بالويل أصبحتم ولقد
وقع فلما كندة آل يا طريف آل يا طريف لثأر : يايناداي
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نساؤهم وتصارخت رجالهم ذهلت أسإماعهم في صوته
الساحل وإلى هاربين البيوت من يديه بين القوم وفزع

وحده رأوه فلما خلفهم من وهو طالبين الجبل نحو
فيه وطمعوا يقاتلونه إليه ورجعوا بعًضا بعضهم شجع

ًدا يروا ولم وحده رأوه لما في وأخذوا ورائه من أح
بعد رجًل ويقتل عنهم ويرجع عليهم يكر فجعل طلبه
وهول مراسإه وعظم بأسإه شدة إلى نظروا فلما رجل

الشرف إلى يسبقوه أن أراداوا حملته وشدة صولته
العوادا قاربوا قد أنهم علم فلما ورائه من إليه ليأتوا
إليها ينظروا أن خاف الثياب وعليها عملها التي

وسإار الشرف إلى فسبقهم المكر من فعله ما ويعلموا
ًبا العوادا على وأقبل أمامهم يخاطب كأنه لها مخاط
إياكم طريف أهل يا كندة أهل : يايقول وهو الرجال
أفديكم وأنا عليهم تحملوا فل الرجال أتتكم قد والقوم
القوم على فاحملوا الحيف علي رأيتم فإن بنفسي

على الثياب عنده فوجدوا إليه أبصارهم القوم فمد
رجال أنهم يشكو فلم الفجر انشقاق في العوادا

يا : أليناداي داامس وجعل البحر نحو راجعين فانقلبوا
وأنا أماكنكم من تبرحوا ل أن عليكم أقسمت قوم

ناكصين مهرة بنو فرجعت وحدي القوم مؤنة أكفيكم
 .أعقابهم على

أخذ وهذا أمته وهذا أولداه وهذا زوجته أرداف قد هذا
فلم الحي إلى الهول أبو ورجع أثاثه من عليه قدر ما

والعجائز والمشايخ والصبيان العبيد إل فيه يصاداف
وكتفهم فحملوها الجمال يوقروا أن العبيد فأمر

العودا على من الثياب وأخذ وعادا قدامه الجميع وسإاق
فعاله ومن منه فعجبوا قومه دايار بهم وأتى ولحقهم

سإراقة على أقبل خالد من ذلك عبيدة أبو سإمع فلما
كلمه وأسإمع إليه أنظر حتى عبدكم لي : اداعله وقال
 .داامس : أنتعبيدة أبو له فقال سإراقة به فأتى

عنك : بلغنيله فقال المير الله أصلح : نعمقال
الرجال من جزل لنك أهلها الله وايم وأنت عجائب
تأتون ل سإهلة بلدا في تقاتلون وقومك أنك واعلم
القوم أثر البارحة اقتحمت ولقد القلع ول الجبال
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البطريق هذا من واحذر بنفسك فارفق منكًرا اقتحاًما
غزوت لقد المير الله : أصلحداامس له فقال يوقنا
رفيعة شامخة منيعة جبالها وأن أموالها وأخذت مهرة
فقال الجبال تلك عن بأمنع هذه وما وحجر وعر ذات
ًبا أراك : أناعبيدة أبو أمر من نفسك حدثتك فهل نجي

 .بشيء القلعة هذه

عليك قدمت لما إني المير الله : أصلحداامس فقال
أبو فقال رؤيا نومي في رأيت كنت الوقت هذا في

 .عبيدة

 .رأيت الذي وما

 .الخير الله أراك

مجد وأني الرض من وطأة في سإائر كأني : رأيتقال
عليهم أشرفت إذ مسيري في أنا فبينما قومي أطلب
: يافنادايتهم يتأخرون ول يتقدمون ل حائرون وهم
 .طريقكم في لكم عرض شيء وأي شأنكم ما قوم

لنا عرض قد كيف الجبل هذا ترى : ماالقوم لي فقال
مطلع ول مسلك فيه لنا وليس الطريق هذا آخر في

هذا في الفجوة هذه ترون أل رسإلكم : علىفقالت
 .الجبل

:فقلت مطلع ول مسلك فيه لنا ليس : هيهاتفقالوا
ًنا فيه : لنقالوا ذلك ولم إل أحد به يمر ل عظيًما ثعبا

أل قوم : يافقلت أبطاًل وجندل رجاًل قتل وقد وأهلكه
 .بأجمعكم عليه تهجمون

أنفاسإه من تخرج النار لن ذلك على نقدر : لقالوا
لكم : فالتمسوالهم فقلت سإبيل من عليه لنا وليس
 .ظهره وراء من طريًقا

فتركتهم جثته عظم من ذلك على نقدر : لفقالوا
ًبا طريًقا إل أجد فلم طريًقا لي والتمست حرًجا صع
إلى وأتيت المشقة بعد إل سإلكته فما فاقتحمته
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قومي على أشرفت ثم فقتلته ورائه من الثعبان
من آمنون وهم جهيد جهد بعد إل وصلوا فما فاتبعوني

 .مسروًرا فرًحا اسإتيقظت ثم عدوهم

 .داامس يا يكون وخيًرا رأيت : خيًراعبيدة أبو فقال

خسارة ولعدونا بشارة للمسلمين فإنها هذه رؤياك أما
يناداي أن عبيدة أبو وأمر مكانك اجلس :له قال ثم

فلما وأعيانهم المسلمين رؤسإاء فحضر المسلمين
وحبانا ونصر الله فتح أكبر : اللهعبيدة أبو قال حضروا
المسلمين معاشر : ياقال ثم كفر من وخذل بالظفر
اعتبر لمن عبرة فإنها داامس أخيكم رؤيا اسإمعوا

 .افتكر لمن وموعظة

على عبيدة أبو قام فعندها له يسمعون فأقبلوا قال
وسإلم رسإوله على الله وصلى لله الحمد :وقال قدميه

له وتعالى سإبحانه الله إن الناس معاشر : ياقال ثم
صلى محمد نبيه لسان على كتابه في وعدنا قد الحمد

وما بمرادانا والظفر أعدائنا على الغلبة وسإلم عليه الله
هذه الله فتح إن نذرت وإني وعده ليخلف الله كان

قد والن اسإتطعت ما البر من أصنع يدي على القلعة
بهذه ظافرون أنا قلبي في ووقع نفسي في هجس
قوة ول حول ول تعالى الله شاء إن فيها ومن القلعة

هذا رؤيا ذلك على دالني قد لنه العظيم العلي بالله إل
 .الغلم

: رحمكله وقال الهول أبي زند على بكفه قبض ثم
داامس فقام منامك في رأيت بما إخوانك حدث الله

وكذا كذا منامي في رأيت أني : اعلمواوقال قائًما
آخرها إلى أولها من رؤياه الناس على يقص وجعل
قالوا عبيدة أبي على المسلمون أقبل منها فرغ فلما

فما شرحه وحفظنا قوله سإمعنا قد المير : أيهاله
 .رؤياه تأويل

رآه الذي الجبل أما الله رحمكم : اعلمواعبيدة أبو قال
ًيا فذلك والقلع الشعاب بين المتناع شديد شامًخا عال
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وسإلم عليه الله صلى محمد وسإنة شك بل السإلم داين
عليه هجم وقد الناس منع وقد رآه الذي الثعبان وأما

على يديه على الله يفرج أن هو حسن فأمر بسيفه
 .عبيدة أبي بتأويل الناس ففرح المسلمين

: آمركمفقال به تأمرنا الذي فما المير : أيهاوقالوا
 .وجهًرا سإًرا الله بتقوى

إلى فارجعوا وصبًرا طوًعا العداء على المكيدة ثم
وما حربكم وآلة شأنكم وأصلحوا الله حفظكم رحالكم

إلى أعادايكم إلى غد غداة أقدمكم فإني إليه تحتاجون
في الجتهادا أداع لست فإني هذا غير رأي لي يحدث أن

المسلمين من وبرأيه به أثق لمن والمشاورة الرأي
وظفرك المير أيها رأيك : وفقبأجمعهم فقالوا

إلى ومضوا يريد لما فقال عليما سإيمع إنه بأعدائك
حربه آلة يصلح وهذا سإيفه يحد هذا فجعل رحالهم
وما ونشابه قوسإه وهذا دارعه يتفقد وهذا وفرسإه

عبيدة أبو داعا أصبحوا فلما يومهم بقية كذلك زالوا
 .المبارك الولد : أيهاله فقال بدامس

الحيلة من عندك وما القلعة هذه أمر في ترى ماذا
شامخة منيعة قلعة أنها المير أيها : اعلمداامس فقال

محاصرة أهلها في القاصد وتمنع الوافد تعجز حصينة
حيلة في أفكر أني غير قتال من صدورهم تضيق ول

ذلك يتم أن الله من وأرجو أعملها بلية أو أحتالها
دايارهم الله بمشيئة ونملك تبديدهم فيكون عليهم
هي وما داامس : ياعبيدة أبو فقال آثارهم ونقلع
السإرار إذاعة في ما تعلم أنت المير الله : أصلحفقال

لديه فيما كانت سإره كتم ومن والضرار الشر من
الكلمة بهذه تكلم من أول هذا داامًسا إن ويقال

وما إليه تشير الذي : فماعبيدة أبو فقال مثًل فصارت
 .عليه تعتمد الذي

أصحابك من معك من وجملة بعسكرك : تزحفقال
الحرص منك لهم ليظهر القلعة بازاء تنزلوا حتى

الله من أرجو ما الحيل عن ذلك في أن واعلم والهيبة
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بالله إل قوة ول حول ول تعالى الله شاء إن يتمها أن
بالرحيل عسكره عبيدة أبو فأمر العظيم العلي

وأظهروا وكبروا وهللوا القلعة تحت ونزلوا فارتحلوا
عليهم فأشرف قال تعالى الله أعداء وأرهبوا سإلحهم

الرعب الله وألقى فهأبوهم جمعهم إلى ونظروا الروم
وماجوا قلعتهم في اضطربوا أنهم حتى قلوبهم في

 .بينهم فيما يستشيرون كبراؤهم وجعل

في في نقعد : بلقوم وقال نقاتلهم قوم فقال
على رأيهم اجتمع ثم علينا يقدرون ل فإنهم قلعتنا
البنيان البراج على وقعدوا القلعة فوق من القتال
وقد والسهام بالحجارة المسلمين يرمون وجعلوا
حيلة يعمل ذلك مع وداامس ونهاًرا ليًل ذلك على أقاموا

 .بسوء إليهم بها يصل

داامس أقبل يوًما والربعين السبعة بعد كان : فلماقال
وأنا عجزت قد المير : أيهاله وقال عبيدة أبي على

وقد شيء حقهم في يدي من صدر فما حيًل أعمل
الظفر به يكون أن الله من وأرجو شيء في افتكرت

 .الله أعداء على والظهور

 .دابرت الذي : وماعبيدة أبو فقال

رجًل ثلثين الرجال صنادايد من إلي : لضيفقال
فيما علي والعترض المخالفة وترك بالطاعة وتأمرهم

 .وأراه وأفعله به آمرهم

رجًل ثلثين إليه ضم ثم ذلك : سإأفعلعبيدة أبو فقال
:عبيدة أبو لهم قال اجتمعوا إذا حتى الشجعان من

وأمرتكم عليكم داامًسا أمرت قد إني المسلمين معاشر
ما أتي الله رحمكم واعلموا لمره والقبول بالطاعة

ًنا عنكم أجل لكونه عليكم أمرته ًبا حس أعظم ول ونس
ًبا إني أحدكم يقل فل مراسًإا أكثر ول بأسًإا أشد ول موك

ًدا عليكم أمرت قد ًدا أحلف وبالله بكم احتقاًرا عب مجته
من أول لكنت العسكر هذا تدبير من يلزمني ما لول

يفتح أن الله من أرجو وأنا جمعكم في معه ينطلق
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الله : أصلحوقالوا بجمعهم عليه فأقبلوا يديكم على
بسابقتنا ومعرفتك لنا إعظامك في نشك ما المير
لك نحن وها نفوسإنا في أثر الودا كلمك كان ولقد
لك نخرج لم أغلف علًجا علينا أصرت ولو يديك وبين

للدين نصًحا إل تريد ل أنك علمنا إذ رأي ول أمر من
وليته لمن ثم لك ثم لله والطاعة فالسمع وحياطة

ًنا قبلك من علينا  .أجمعين الناس من كائ

وجزاهم بكلمهم ووثق قالوه بما عبيدة أبو ففرح قال
نفسي أن تعالى الله رحمكم : اعلموالهم وقال خيًرا

هذا يد على القلعة هذه يفتح تعالى الله أن تحدثني
فسيروا البصيرة حسن الحيلة داقيق لنه المقبل العبد
رسإول أن تعلمون وقد عليه وتوكلوا بالله وثقوا معه
ًداا ولى قد وسإلم عليه الله صلى الله سإاداات على قوا

أقبل ثم عشيرته من والشراف المسلمين من العرب
 .داامس على

: ترحلقال هذا بعد تحب الذي ما داامس : ياله فقال
مسيرة على منا فتكون هذا وقتك من بجيشك أنت

وأن الحركة بقلة وتأمرهم بالعسكر فتنزل فرسإخ
بشدتهم تثق رجال لك يكون أو اسإتطاعوا ما يختفوا

من وآثارنا أخبارنا عن يتجسسون للمسلمين ونصحهم
سإوى سإلح بغير ويكونون أحد وبنا بهم يعلم أن غير

والظفر أعدائنا على الظهور منا عاينوا فإذا الخناجر
الله شاء إن بنا فتلحق بذلك وبشروك لحقوك بهم

ذلك فإن واحد موضع في متفرقين وليكونوا تعالى
والله أمورهم من يريدون لما وأبلغ لهم أسإلم

 .والحوال المور جميع في المستعان

رأي صاحب الرجال من نصيح أنه عبيدة أبو فعلم
ولي الذين رفاقه على أقبل داامًسا إن ثم وبصيرة
الله بارك بنا انهضوا العرب فتيان : يالهم وقال عليهم
الناس داام ما الواداي هذا بعض في نكمن حتى فيكم

إلى فينظروا الروم تشرف لئل الرحيل على عازمين
ًنا لنا نطلب أن لنا يتفق فل رحيلنا من أشرفوا إذا مكم
وحجفته سإيفه منكم رجل كل مع وليكن حصنهم أعلى
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داامس لبس تكاملوا فلما ذلك ففعلوا غير ل وخنجره
جماعته وأخذ أثوابه تحت خنجره وجعل حربه لمة

آثارهم يخفون جعلوا العسكر فارق إذا حتى بهم وخرج
في كهًفا بهم أتى حتى بهم سإائر وهو وأشخاصهم

 .بابه على وجلس إليه بالدخول فأمرهم الجبل

بعدما بالرحيل الناس أمر فإنه عبيدة أبو : وأماقال
العسكر فارتحل الهول أبو وصاه كما الرجال رتب

ففرحوا يرحلون فرأوهم القلعة أهل عليهم وأشرف
على يصيحون وصاروا عظيًما سإروًرا وسإروا بذلك

أيها :لبطريقهم وقالوا القلعة أعلى من المسلمين
أن فلعل العرب وراء نخرج حتى الباب لنا افتح السيد
ًدا نقتل بقية ودااموا قال ذلك عن فنهاهم نأسإره أو أح

 .العشاء إلى يومهم

تحت إلى ينهض فيكم : منلصحابه داامس فقال
يأسإره رجل على يقدر إذ منها بخبر ويأتينا القلعة
أعلم : أنافقال أحد يجبه فلم خبًرا منه فنأخذ به فيأتينا

كاره بنفسه ضنين هو من إل الجماعة هذه في ما أن
ثم تكمنون كيف فانظروا الفداء لكم وأنا للموت
أتى قد به وإذا سإاعة عنهم فغاب ومضى داامس تركهم
هذا داونكم العرب فتيان : يالهم وقال علج ومعه

 .قوله يفقهوا فلم فسألوه فاسإألوه

أخر بثلثة وأتى بعيد غير فغاب رسإلكم : علىفقال
 .العرب بلغة يفهم من فيهم يكن فلم

وأكثر لغتهم افظع ما هؤلء الله : لعنداامس فقال
من مضى أن إلى وغاب كتاًفا أوثقهم ثم طمطمتهم

ًدا قلًقا أصحابه عليه فقلق يأت ولم نصفه الليل شدي
داامًسا إن أقول : أنالبعض بعضهم وقال عليه واغتموا

أن وهموا ذكره في وماجوا أسإر أو فقتل به فطن قد
إليهم داخل إذ ذلك في هم فبينما العسكر إلى يرجعوا
وقتلوه إليه فتواثبوا الروم من رجًل يقودا وهو داامس

لقد داامس : ياله وقالوا إبطائه عن وسإألوه عينيه بين
 .عنا إبطاؤك علينا وصعب بالعظائم نفوسإنا حدثتنا
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فارقتكم لما : أنيتعالى الله رحمكم : اعلموافقال
وهم لهم وكمنت القلعة سإور من قريب إلى سإرت

للقوم أتعرض ل وأنا بلغتهم يرطنون وهم علي يمرون
فلم بها ويتكلم للعربية يتعرض من أطلب وأنا ذلك كل
ًدا أر ًبا بالرجوع وهممت أيست حتى أح سإمعت إذ خائ

إليها فأسإرعت السور أعلى من وقعت قد شديدة هدة
ألقى وقد الرجل بهذا أنا فإذا هي ما إليها لنظر
إليه فبادارت السور أسإفل إلى القلعة من نفسه

 .هو ما فانظروا إليكم به وأتيت وأخذته

قد به وإذا بلغته إل يكلمهم فلم وخاطبوه إليه فدنوا
 .جبهته انفتحت

ًنا له أن : اعلمواداامس لهم فقال وإني شأن وأي شأ
ًبا أظنه يقول ما يفهم من فيكم وليس القوم من هار
بلسانه يتكلم بمن آتيكم فأنا رسإلكم على ولكن

قليل إل يكن فلم عندهم من داامس أسإرع ثم وبالعربية
رقبته في عمامته نزلت قد رجل ومعه عادا قد به وإذ

 .عندنا مثله حتى يقوداه وهو

 .القلعة من أم أنت المدينة : منله فقالوا

من أم الروم أمن تكون أنت : ممنداامس له فقال
 .المتنصرة العرب

 .المتنصرة العرب مع : ولكنيقال

أو القلعة عورات على تطلعنا أن لك هل هذا : يافقالوا
إليك يتعرض ول سإبيلك نطلق ونحن عوراتها من عورة

 .بسوء أحد

ول عورة القلعة لهذه أعرف لست هؤلء : يافقال
أن رأيت ول دايني في وسإعني لما عرفت ولو طريًقا
 .المسيح وحق عليها أدالكم

السإارى هؤلء : اسإألله وقال داامس منه فانغاظ قال
 .صلًحا وبينهم بيننا فإن الربض أهل من أحد فيهم هل
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ًدا فيهم يجد فلم : فسألهمقال بل الربض أهل من أح
 .أعرفهم وأنا القلعة أهل من كلهم

من نفسه طرح لم الرجل هذا : فاسإألداامس له فقال
 .ذلك إلى داعاه وما السور

على غضب يوقنا الملك إن يقول : إنهله فقال فسأله
فلما يتهدداهم وبعث لكم صلحهم لجل الربض أهل

وأصعدهم رؤوسإهم فجمع يوقنا نزل العرب انصرفت
ما الموال من منا وطلب جملتهم في وأنا القلعة إلى

بنا نزل قد ما رأيت فلما عليه نقدر ول به لنا طاقة ل
وأنجو الفرج أطلب القلعة من نفسي وألقيت هربت

وأنا علي قبضت قد وأنت إل أشعر فلم العقوبة من
ذمتكم في فأنا العرب من كنتم فإن الربض أهل من

غيرهم من كنتم وإن تغدروا ول تنكثوا فل وأمانكم
من هربت قد فإني الفداء من أرداتم ما مني فاطلبوا
 .العقوبة

عليك بأس ول العرب من نحن له : قلداامس له فقال
يرى أن داامس وأرادا سإوء منا ينالك ول خوف ول

والمتنصرة الروم فأخرج بأعدائه يفعل ما الربض
أطلقه ثم الربض غير يدع ولم رقابهم وضرب

فاسإتخرج مزوداه إلى داامس وعمد الليل إلى واسإتمروا
ًكا وأخرج ظهره على وألقاه ماعز جلد منه يابًسا كع

عليه وتوكلوا بالله اسإتعينوا الله : بسملصحابه وقال
فإني أموركم في الحزم وقدموا نفوسإكم وأخفوا
 .تعالى الله شاء إن القلعة هذه فتح على معول

مسرعين فقاموا تعالى الله بركة على : سإرفقالوا
أبا يعلمان أصحابه من رجلين وبعث داامس وتقده
طلوع عند الخيل : ابعثله ويقولن بشأنهم عبيدة
 .الفجر

تحت معه ومن داامس وصعد الرجلن : فانطلققال
والجلد أربعة على يمشي المقدمة على وداامس الظلم

كأنه الكعك في قرض بشيء أحس وكلما ظهره على
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وهم أثره يقفون ورائه من وهم عظًما يقرض كلب
لصقوا حتى كذلك زالوا فل الحجار بين يستترون

من الرجال وزعقات الحرس أصوات وسإمعوا السور
بهم داائًرا داامس يزل فلم شديد والحرس القلعة أعلى
وإذا حًسا به يجد لم مكان إلى أتى أن إلى السور حول

السور في يروا ولم المكان وراء ناموا قد بحرسإه
 .منه أقرب

وعلوها القلعة هذه ترون : أنتملصحابه داامس فقال
ويقظة الحرس لشدة حيلة فيها وليس وتحصينها

وكيف بها نصنع أن الرأي من ترون الذي فما القوم
وسإطها في نحصل أن إلى إليها الصعودا في الحيلة
منا أدارى وأنت علينا أمرك المير إن داامس : يافقالوا
ًنا وأجرأ فيه رأيت فمهما يديك بين لك ونحن أجنا

نفوسإنا قتل إن ووالله عنه نأخر فل للمسلمين الصلح
فائدة بغير الرجوع من علينا أسإهل أرواحنا وذهاب
يتأخر من منا فليس والطاعة السمع ومنا المر فمنك
الله طاعة وفي السيوف ظلل تحت إل نموت ول عنك

 .السإلم داين ونصرة

على النصر ورزقكم فضلكم الله : شكرداامس فقال
هذا إلى بنا فالتصقوا نيتكم هذه كانت فإن أعدائكم
 .المكان

كانوا واثنان رجًل وعشرين ثمانية : وكانواقال
في إليهم يأتي بأن يعلمانه المير إلى أرسإلوهم

 .الصبح

على الصعودا على يقدر من : أفيكمداامس لهم فقال
نرقى أن لنا وكيف الهول أبا : ياله فقلنا القلعة هذه
:فقال سإلم بغير أعلها إلى نصل شيء أي وعلى إليها
كالسإد رجال سإبعة منا اختار إنه ثم رسإلكم على

لما مناكبهم على البرج ذلك حمل كلفوا لو الضواري
لحد وقال قرافيصه على جلس ثم عليهم ذلك عظم

الجدار إلى بحبلك وارم منكبي على : اجلسالسبعة
آخر وأمر به أمر ما الرجل ففعل جالس أنا كما واجلس
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بقوته يرمي وأن الخر منكبي على ويصعد يفعل أن
بعد واحد يصعد يزل لم إنه ثم ففعل قال الجدار على
وهم الجدار على بقوته الثامن صعد أن إلى واحد

وان قائًما يقوم أن العلى أمر ذلك فعند به متمسكون
ثم الثاني وقام الول فقام الجدار على حبله يطرح

وكل والساداس والخامس الرابع قام ثم الثالث قام
داامس قام ثم الجدار على نفسه طرح قد منهم واحد

وتعلق السور شرافة إلى وصل قد العلى فإذا آخرهم
المكان ذلك حارس إلى ونظر السور على فاسإتوى بها

ورجله بيده فأخذ الخمر من ثمل وهو نائًما فوجده
جسده وأخفوا قطعوه الرض إلى وصل فلما ورماه
فذبحهم رقودا وهم سإكارى اثنين أصحابه من ووجد

ونشله لصاحبه عمامته أرخى ثم بهم ورمى بخنجره
أعطاه قد داامس وكان السور على معه هو فإذا إليه
على تكاملوا أن إلى بعضهم به ينشلون فبقوا حبًل

آخر وكان الرض على معهم بقي من وأصعدوا السور
 .الهول أبو صعد من

الثر لكم وأكشف الخبر أقفو حتى : مكانكملهم فقال
القلعة وسإط في وهو البطريق داار إلى أتى إنه ثم

جلوس وهم وأكابرهم البطارقة سإاداات عنده وإذا
وسإطهم في جالس ويوقنا الخمر بواطي أيديهم وبين
بدلة وعليه الذهب من منسوج الديباج من بساط على
والقوم الجوهر من بعصابة ومحصب اللؤلؤ من

داامس فعادا عندهم يفوح والبخور والمسك يشربون
وإن كثير خلق القوم أن : اعلمواوقال أصحابه إلى

ندعهم ولكن كثرتهم من الغلبة نأمن فل عليهم هجمنا
يومنا على هجمنا السحر وقت كان فإذا فيه هم فيما
بهم ظفرنا فإذا بسيوفنا نقتلهم الملوك من معه ومن

غير كان وإن نريد الذي فهو أيدينا وعلى لنا الله وذلهم
من الرجلين أن شك ول قرب قد الصباح فيكون ذلك

 .فيأتينا الوليد بن خالد أعلما قد أصحابنا

قلعة في صرنا قد ونحن أمًرا لك نخالف : مافقالوا
والعزم جهادانا صدق إل ينجينا وليس العداء هؤلء

 .قوتنا من والشدة
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 .الباب يفتح أن فلعل : مكانكملهم فقال

والبوابون داهليز وبينهما بابان للقلعة : وكانقال
داامس وصل فلما بالنوبة عندهم تنام والرجال دااخلهما

السكر من رقودا بالقوم وإذا مغلًقا وجده الباب إلى
مرداوداين وتركهما البابين فتح ثم بالذبح فعاجلهم

: أبشروالهم فقال الفجر قرب وقد أصحابه إلى ورجع
وراءهما كان من وقتلت البابين فتحت قد فإني

فقد عليهم وخذوه إليه فاسإبقوهم والباب فدونكم
ًدا القوم بقي الله شاء إن المسلمين بأسإياف حصي

 .تعالى

ًدا يستعجل من : وأرسإلقال ثم بذلك ويبشره خال
الباقين وأخذ الباب يمسكون أصحابه من خمسة أرسإل

في الصياح ووقع عليه فصاحوا يوقنا داار نحو ومشى
واحد كل وأخذ الباب إلى بأجمعهم فرجعوا القلعة
ًنا منهم وصاحت البطال جاءت فعندها يحميه مكا
يوقنا وصرخ الحيلة هذه علينا تمت كيف ويله الروم

المسلمون كبر فعندها جانب كل من فأتوا بأصحابه
القلعة أن للروم فخيل أكبر : اللهواحد بلسان وناداوا
 .منهم ملنة

ًدا قتاًل الروم : وقاتلتأوس ابن قال وأما شدي
بأسًإا أقوى رأيت فما الضارية كالسإد فكانوا المسلمون

اليوم ذلك في الهول أبي داامس من مراسًإا أشد ول
جرًحا وسإبعين ثلثة انفصلنا بعدما بدنه في عددانا فلقد
 .بدنه مقدم في كلها

بعًضا بعضنا يده ونحن القتال أشد في نحن فبينما قال
أوس وهم أربعة منا وقتل وعشرون ثلثة منا بقي وقد
الحزمي عامر بن

 الواقدي قال 

حازم بن غويلم جده عن سإالم بن نوفل حدثني : لقد
قتل : لماقال حلب قلعة في داامًسا صحب ممن وكان

عروة بن مقدام بن ملعب أيًضا قتل وقد منا قتل من
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الله صلى الله رسإول مع حضر ممن وكان الحضرمي
العامري ربيعة بن ومرارة وتبوك الحديبية وسإلم عليه

عن تخلف الذي كعب أخي ابن وهو أمية بن وهلل
الله وأنزل تبوك في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

الروم وتكاثرت رجًل عشرين وبقينا قال أنزل ما فيه
قال حديد من سإد وهم آلف خمسة من أزيد في علينا
الوليد بن خالد علينا داخل الحياة من أيسنا قد ونحن
من يكون ما أشد في ونحن فوجدنا الزحف جيش ومعه

الروم فجفلت خالد فيهم صاح علينا داخلوا فلما القتال
 .عنا

فيه كنا ما عنا وانفرج كذلك رأينا : فلماأوس قال
ضرار وداخل المسلمون كبرت فعندها قلوبنا اشتدت
وعلموا ذلك الروم رأى فلما رقابهم يضربون وأمثاله

وناداوا السلح ألقوا بهم وقع بما لهم طاقة ل أنهم
فكفت القتال عن أنفسهم وكفوا الغوث الغوث

أبو أقبل إذ كذلك هم فبينما عنهم أيديهم المسلمون
يطلبون الروم أن فأخبروه السإلم عساكر ومعه عبيدة
أن إلى القتل عنهم رفعوا قد المسلمين وأن المان

وفقوا : قدعبيدة أبو فقال رأيك فيهم وترى تأتي
عليهم وعرض ونسائهم رجالهم بإحضار فأمر وسإدداوا
وجماعة يوقنا بطريقهم أسإلم من أول فكان السإلم

 .سإادااتهم من

منهم واسإتبقى وأهاليهم أموالهم عليهم فردا قال
عليهم وأخذ والسإر القتل من عنهم وعفا الفلحين

والجزية الصلح أهل مثل إل يكونوا ل أن العهودا
 .القلعة من وأخرجهم

ل ما والواني الذهب من المسلمون أخرج : ثمقال
على الباقي وقسم الخمس منه فأخرج عمد عليه يقع

وحيله داامس حديث في الناس وأخذ المسلمين
أبو وأعطاه قال برأت حتى جراحته وعالجوا وعجائبه

المسلمين أمراء طلب عبيدة أبا إن ثم سإهمين عبيدة
الحمد وله الله : إنوقال أمره في وشاورهم وأكابرهم

لنا بقي وما المسلمين أيدي على القلعة هذه فتح قد
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الملك داار وهي أنطاكية نقصد فهل نخافه موضع
فما هرقل مع ملوكهم بقية وفيها عزهم وكرسإي

 .الرأي من ترون

عربي بلسان وتكلم يوقنا البطريق قام فعندها قال
قد وتعالى تبارك الله إن المير : أيهاوقال فصيح
داينكم أن إل ذاك وما ونصركم بعدوكم وأظفركم أيدكم

هو ونبيكم المستقيم والصراط القويم الدين هو
به بشر الذي محالة ل وهو النجيل في المشهور

يفرق الذي الفاروق وهو مراء ول فيه شك ول المسيح
يموت الذي اليتيم الكريم النبي وهو والباطل الحق بين
أيها ل أم ذلك كان فهل وعمه جده ويكفله وأمه أبوه

 .المير

وسإلم عليه الله صلى نبينا هو : نعمعبيدة أبو فقال
تقاتلنا بالمس وأنت أمرك في حرت قد يوقنا يا وإني

على الطريق وتقطع عسكرنا تكسر أن ومراداك
ل أنك بلغني وقد القول هذا مثل تقول واليوم علوفتنا

ًئا بالعربية تفهم  .حفظها لك أين فمن شي

تعجب وإنك الله رسإول ومحمد الله إل إله : لفقال
أيها : اعلمله قال : نعمقال المر هذا من المير أيها

وصلتم وقد أمركم في مفكًرا البارحة كنت إني المير
أضعف أمة عندنا يكن لم وإنه علينا ونصرتم قلعتنا إلى

أبهى شخًصا رأيت نمت فلما ذلك في وتوسإوسإت منكم
ومعه الذفر المسك من رائحة وأطيب القمر من

الله رسإول محمد : هذالي فقيل عنه فسألت جماعة
ًيا كان إن أقول فكأني يعلمني أن ربه فليسأل حًقا نب
محمد أنا يوقنا : يايقول وهو إلي يشير وكان العربي

فقل أردات وإن بعدي نبي ل وأنا المسيح بي بشر الذي
يده فأخذت الله رسإول محمد وإني الله إل إله ل

تلك من وفمي واسإتيقظت يديه على وأسإلمت فقبلتها
قمت إني ثم بالعربية أتكلم وأنا الذفر كالمسك الليلة

في فوجدت كتب خزانة وفتحت يوحنا أخي منزل إلى
وما وسإلم عليه الله صلى محمد صفة الكتب بعض
أبغض وإن صحيحة الصفات كل ووجدت أمره من يكون
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أبو فقال ل أم المير أيها ذلك أكان اليهودا إليه الخلق
نصرنا حتى الطلب أشد تطلبنا اليهودا كانت : نعمعبيدة

 .أبطالهم وقتلنا حصونهم وأخذ عليهم الله

وأن أخباره وجملة سإيرته في هذا : وجدتيوقنا قال
وباليتام وبالمسلمين بأصحابه يوصيه كان تعالى الله

 .ل أم ذلك أكان والمساكين

 .أصحابه على الله من وصيته أما نعم عبيدة أبو قال

من     اتبعك     لمن     جناحك     واخفض  {: تعالى الله قال فقد
اليتيم حق في ] وقال64:  [النفال}    المؤمنين

فل     السائل     وأما     تقهر     فل     اليتيم     فأما  {: والمسكين
 ].10 - 9:  [الضحى}    تنهر

}    فهدى     ضاًل     ووجدك  {: قال : كيفيوقنا فقال
الله عند وهو بالضلل وصفه معنى ] فما7: [الضحى

 .كريم

ضاًل : وجدناكعنه الله رضي جبل بن معاذ له فقال
لك سإهل وأيًضا مشاهدتنا إلى فهديناك صحبتنا تيه في

في للوقوف ووفقك المكاشفة سإبل إلى الوصول
على الطلب بحار في ضاًل ووجدك المشاهدة مقام

إلى وقربك الحق سإواحل إلى فهداك العطب مركب
أو الغيار عن مائًل بقلبك لتكون الصدق حقائق ظل

ًيا الختيار قيعان في تهيم الوصول سإاعات متمن
لك ألحنا أثر منا معك ول خبر منا لك وليس والتلق

يا علمت أما القضا واضح عن لك وكشفنا الرضا لوائح
أربح ول العلم من أوفى المؤمن عند شيء ل أنه يوقنا

أزين قرين ول الدين من أوضح حسب ول الحلم من
من أعز شيء ول الجهل من أشر رفيق ول العقل من

أفضل عمل ول الهوى ترك من أوفى شيء ول التقوى
أخزى سإيئة ول الصبر من أعلى حسنة ول الفكر من
من أوجع دااء ول الرفق من ألين داواء ول الكبر من

من أنصح داليل ول الحق من أعدل رسإول ول الخرق
من أشقى غنى ول الطمع من أذل فقر ول الصدق
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من أهنأ معيشة ول الصحة من أحسن حياة ول الجمع
من خير زهد ول الخشوع من أفضل عباداة ول العفة

أقرب غائب ول الصمت من أحفظ حارس ول القنوع
تهلل معاذ من الكلم هذا يوقنا سإمع فلما الموت من

وهو يوحنا أخي كتب في قرأته : هكذاوقال وجهه
ًدا خز ثم والتوراة النجيل في مذكور الرض وقبل سإاج
الدين هذا إلى هداني الذي لله : الحمدوقال شكًرا

الحق أنه وعلمت قلبي في الدين هذا رسإخ لقد ووالله
الشيطان طاعة في أقاتل كنت كما الله في وسإأقاتل

إنه ثم يوحنا بأخي ألحق حتى الدين هذا لنصرن ووالله
ًدا بكاء بكى  .أخيه أمر في فرط ما على شدي

ل  {: يوسإف إخوة حق في الله : قالعبيدة أبو له فقال
أرحم     وهو     لكم     الله     يغفر     اليوم     عليكم     تثريب

عليين في أخاك : إنله ] وقال64:  [يوسإف}    الراحمين
من خرجت أسإلمت فساعة أنت وأما العين الحور مع

على : أشهدوقال لذلك فبكى أمك ولدتك كيوم ذنوبك
المشركين من وقتلت جاهدت كلما أني المسلمين

في أقاتل أن بد ول يوحنا أخي صحيفة في فثوابه
 .الفعال من سإلف ما وأمحو الله سإبيل

 .نسير أين دالنا الله عبد : ياعبيدة أبو فقال

حصن عزاز حصن أن المير أيها : اعلميوقنا فقال
لي عم ابن وفيه والزادا والعددا بالرجال قوي وهو منيع

وقوة وبأس شدة ذو وهو جوفناش بن داراس اسإمه
وإن والضرب الطعن عند قوي الحرب في جلد ومراس

حلب على أغار أنطاكية نحو إلى ومضيتم تركتموه أنتم
 .شًرا وأذاقهم وقنسرين

لسانك الله أنطق قد الله عبد : ياعبيدة أبو فقال
 .الحيلة من عندك فما والصواب بالحق

. 

وتضم جواداي أركب أن الرأي من : عندييوقنا فقال
الروم زي على ولنكن المسلمين من فارس مائة إلي
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ومعه العرب من أمير يتقدم ثم بهم وأتقدم ولباسإهم
بالمائة المقدمة في وأنا الخيل خفاف على فارس ألف

وأوائل منكم هاربون كأننا فرسإخ مقدار على فارس
نلقي عزاز على أشرفنا فإذا طلبنا في اللف الخيل

ينزل أن بد ل داراس صاحبها إلينا نظر فإذا الصوت
ثم زوًرا أسإلمت أني أخبرته سإألني فإذا ويلقانا إلينا

ذلك مني سإمع فإذا طلبي في العرب فخرجت هربت
منا بالقرب اللف مقدم وليكن حصنه إلى بنا يصعد

وسإط في سإرنا الليل نصف كان فإذا هناك قرية في
صلة عند كان فإذا أعدائنا في السيف ونضع الحصن
سإمع فلما معه الذي باللف العرب أمير يأتينا الفجر

ًدا واسإتشار وجهه اسإتنار ذلك عبيدة أبو ًذا خال في ومعا
هذا يغدر لم إن سإديد رأي المة أمين : يافقال ذلك

 .داينه إلى ويرجع الرجل

  ].14:  [الفجر}    لبالمرصادا     ربك     إن  { عبيدة أبو فقال

بعدما داينكم إلى دايني عن رجعت والله : أنايوقنا فقال
في بقي وما والصلبان الصور تلك من أعظم كنت

عدنان ولد سإيد ومحمد الرحمن محبة سإوى قلبي
وكيل أقول ما على والله الدايان أفضل عن والجهادا

صلى ورسإوله عبده محمد وحق هو إل إله ل الذي وحق
كنتم إن المنام في وعاينته رأيته الذي وسإلم عليه الله

ًئا أفعل تتركوني فل ذلك غير في تظنون مما شي
 .لكم ذكرته

للمسلمين نصحت أنت إن الله عبد : ياعبيدة أبو فقال
ًنا لك الله كان بهم تغدر ولم تحاوله ما كل في معي

واتبع الصدق على مبني دايننا فإن به تنج الصدق فاتبع
قوته الصاداق المؤمن أن واعلم المؤمنين إخوانك سإنن

ما يحزنك فل وجد ما ومسكنه سإتر ما ولباسإه وجد ما
فان تركته الذي فإن وإمارتك وحكمك ملكك من تركت
خير والخرة فانية الدنيا نعمة لن باق تطلبه والذي
واعلم الشرك من عار هذا يومك في أنك واعلم وأبقى

يتيقن والمؤمن الكافر وجنة المؤمن سإجن الدنيا أن
فكره والعتبار مجلسه والخلوة مضجعه القبر أن
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والزهد رفيقه والذكر أنيسه والرب حديثه والقرآن
إداامه والجوع شعاره والحياء شأنه والحزن قرينه

والصمت زاداه والتقوى فراشه والتراب كلمه والحكمة
داليله والعقل حسبه والتوكل معتمده والصبر غنيمته

المسيح أن يوقنا يا واعلم دااره والجنة حرفته والعباداة
عنه بمغفول وليس غافل ليله لمن : عجبتقال

مسكنه والقبر قصًرا وباني يطلبه والموت دانيا ومؤمل
أربًعا أعطي : منوسإلم عليه الله صلى نبينا قال وقد

: منتعالى الله كتاب في ذلك وتفسير أربًعا أعطي
:يقول تعالى الله لن وجل عز الله ذكره الذكر أعطي

أعطي ] ومن152:  [البقرة}    أذكركم     فاذكروني  {
اداعوني  {: يقول تعالى الله لن الجابة أعطي الدعاء

أعطي الشكر أعطي ] ومن65:  [غافر}    لكم     أسإتجب
}    لزيدنكم     شكرتم     لئن  {: يقول تعالى الله لن الزياداة

المغفرة أعطي السإتغفار أعطي ] ومن7: [إبراهيم
كان     إنه     ربكم     اسإتغفروا  {: يقول تعالى الله لن

 ].10:  [نوح}    غفارا

 .اليشكري قبيصة بن عامر : حدثنيالواقدي قال

قال عليه قراءة العلى عبد بن يونس حدثني قال
ممن : كنتقال زيد بن عامر جده عن حوشب بن شهر
مع وحلب قنسرين فتوح في وكنت الشام فتوح شهد
داخلوا الذين الروم أصحب ما كثيًرا وكنت عبيدة أبي
ًداا أشد منهم أر فلم دايننا في ًداا أخلص ول اجتها اعتقا
في أبلغ ول حمية الجهادا في أحسن نيةول أعظم ول

للمسلمين والله نصح ولقد يوقنا من الروم قتال
فعل ولقد العالمين رب وأرضى الكافرين في وجاهد

من جنسه أبناء من عليه أحد يقدر لم ما الروم في
وما حلب قلعة على منه المسلمون قاسإى بعدما

من قتل وما نهاًرا ول ليًل يقرون ول ينامون تركهم
 .أجمعين عنهم الله رضي المسلمين

يوقنا عبيدة أبو وعظ : لماالواقدي قال عزاز فتح ذكر
زي وألبسهم فارس مائة إليه ضم وعظه من وفرغ
من وهم قال قبيلة من عشرة كل : وكانقال الروم
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وحمير والحضارمة ونمير وشنيس وخزاعة وفهر طيء
ًبا عشرة كل على وجعل ومرادا وتميم وباهلة فأه نقي
بن فهر فهر وعلى عاصم بن فخزعل طيء نقيب

شنيس وعلى عدي بن سإالم خزاعة وعلى مزاحم
وعلى حازم بن أسإد نمير وعلى سإنان بن مسروق

الكلع ذو ملكهم حمير وعلى عمير بن ماجد الحضارمة
سإعد تميم وعلى قاداح بن سإيف باهلة وعلى الحميري

قال كملوا فلما فياض بن مالك مرادا وعلى حسن بن
مع مرسإلكم أني الله رحمكم : اعلمواعبيدة أبو لهم
طائفة وكل ورسإوله لله نفسه وهب الذي الرجل هذا

له فاسإمعوا عليكم وليته وقد نقيب عليها منكم
فلبسوا قال وجل عز الله مرضاة داام ما وأطيعوا
وراءهم أرسإل بفرسإخ بعدوا فلما معه وسإاروا وركبوا

ًكا عليهم وأمر فارس ألف :له وقال النخعي الشتر مال
العبد هذا أمر من يكون ما وانظر القوم أثر في سإر

 .الصالح

ثم السحر وقت إلى فاكمن الحصن هذا من قربت فإذا
مالك فسار وأرشدك الله وفقك سإر لخوانك تظاهر
الليل عليهم جن فلما يومهم بقية فساروا قومه يقدم
قال وهي الحصن من بالقرب قرية في كمنوا

حدثني اليشكري الله عبد بن سإليمان : حدثنيالواقدي
: كنتقال عاصم بن خزعل جده عن مازن بن الشديد

 .معه عبيدة أبو وجهنا لما يوقنا خيل في

فتيان يا : اعلموايوقنا لنا قال عزاز شارفنا لما قال
أحد يتكلم أن فإياكم العدو هذا شارفنا قد أنا العرب
المترجم وأنا الروم على تخفى ل لغتكم فإن منكم
 .أمركم من يقظة على وكونوا عنكم

على فثوروا الحصن بصاحب بطشت وقد رأيتوني فإذا
تواتر من خبر عنده وليس سإاروا ثم تعالى الله اسإم

 .القدر

 .اليشكري الله عبد بن سإليمان : حدثنيالواقدي قال
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يكتب ممن وكان المازني الرحمن عبد : حدثنيقال
 .الشام فتوح

 .المازني عبادا بن الكوع : حدثنيقال

سإرنا حين اللف جملة من الشتر مالك مع : كنتقال
القرية تلك في كنا إذا حتى حلب صاحب يوقنا أثر في

من ورائنا من بجيش نحن وإذا الصباح ننتظر ونحن
فغاب الحصن وقصد الشتر مالك فسار القرية غربي

وقد المتنصرة العرب من رجل ومعه وعادا بعيد غير عنا
يقول ما اسإمعوا فتيان : ياقال بيننا صار فلما به أقبل
 .يقوله الذي : ومافقلنا الرجل هذا

أي : منوقلنا فسألناه يخبركم فإنه : اسإألوهقال
 .أنت الناس

 .اليهم بن جبلة عم بني من غسان : منقال

 .اسإمك : مامالك له فقال

 .شيبان بن طارق : اسإميقال

أمًرا تكتمنا ل العرب ذمة بحق طارق : ياله فقال
ولكن أعرفه أمًرا أكتم ل : واللهقال أعدائنا من تعرفه
:مالك قال عدوكم قدوم قبل أنفسكم على خذوا

 .ذلك وكيف

وهو عندكم من جاسإوس علينا وردا البارحة : لنقال
به تناجيتم ما يسمع وكان عرفجة بن عصمة اسإمه منا
فلما عزاز صاحب على يوقنا أراداها التي الحيلة من

تحت وربطها رقعة كتب ذلك منكم الجاسإوس سإمع
فلما عزاز صاحب إلى وأطلقه معه كان طير جناح

شاس بن لوقا الراوندات صاحب إلى أرسإلني قرأها
في قادام وهو بالرسإالة إليه فمضيت عليكم يستنجده
فخذوا هجموا وقد بهم وكأنكم فارس خمسمائة

 .حذركم
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سإار فإنه يوقنا أمر من كان ما : وأماالواقدي قال
بنفسه تجهز قد صاحبه فوجد الحصن إلى وصل حتى
يركب اللعين وكان الحصن خارج وهو أصحابه ومعه

العرب من وألف الروم من فارس آلف ثلثة في
عليه قدم فلما السوادا من إليه التجأ من غير المتنصرة

اسإتقبله بل أمره من شيء في يوهمه لم يوقنا
يده في وكان ركابه يقبل كأنه وأقبل إليه وترتجل

يوقنا فرس حزام به فقطع القضاء من أمضى سإكين
فأطبق رأسإه أم على وقع قد به وإذا إليه وجذبه
عليه الله صلى الله رسإول أصحاب على آلف الربعة
بالكف قبًضا أخذوهم حتى يمهلوهم ولم وسإلم

: لقدوقال يوقنا وجه في داراس وبصق كتاًفا وشدوهم
وداخلت داينك فارقت إذ والصليب المسيح عليك غضب

إلى أبعثك أن لي بد ل المسيح وحق أعدائك داين في
بعدما أنطاكية باب على يصلبك هرقل الرحيم الملك
.الحصن إلى أصعدهم إنه ثم العرب هؤلء رقاب أضرب

الجاسإوس أن للمسلمين الله خيرة : ومنالواقدي قال
 .الشتر مالك بسير مكاتبته في عزاز لصاحب يكتب لم

ًكا : وإنقال أيقظ المتنصر كلم سإمع لما الشتر مال
صاحب ينتظرون وأقاموا عنده المتنصر وربط أصحابه

الخيل حوافر وقع سإمعوا الليل راق فلما الراوندات
وأطبقوا الكمين توسإطوا حتى مالك يكلمهم فلم

ًدا ربطوا اثنين فكل عليهم وأخذوهم الروم من واح
ورفعوا ثيابهم ولبسوا أحد منهم ينفلت ولم بالكف
ًكا إن ثم كانت كما وصليبهم رايتهم :للمتنصر قال مال

محمد نبيه وداين وجل عز الله داين إلى ترجع أن لك هل
الكفر من سإلف ما عنك فيمحو وسإلم عليه الله صلى

 .الخوان جملة من لنا وتبقى باليمان

ألجأنا من الله جزى فل عندكم ولبي قلبي : إنفقال
الطائفة من والله وأنا خيًرا الدين هذا في الدخول إلى

وقد الخطاب بن عمر يد على أسإلم من أول هي التي
: منقال أنه وسإلم عليه الله صلى محمد عن سإمعنا

 .فاقتلوه داينه بذل
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هذا انسخ ولكن قولك في صدقت : لقدهالك له فقال
لل  {: تعالى الله قال فقد الله إل إله ل بقول الحديث إإ

إمَل     َوآَمَن     َتاَب     َمن إلًحا     َعَمًل     َوَع إئَك     َصا َل أأْو أل     َف ّد َب أه     أي لل ال
إهْم إت َئا ّي َناٍت     سَإ َكاَن     َحَس أه     َو لل أفوًرا     ال إحيًما}     َغ :[الفرقان لر

توبة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وقبل ] الية70
فلما اليات فيه الله فأنزل حمزة عمه قاتل وحشي

إل إله ل أن أشهد : أناوقال فرح ذلك الغساني سإمع
ًدا أن وأشهد الله يا والله والن ورسإوله عبده محم

بيدك الله أخذ كسري وانجبر قلبي طاب قد مالك
 .القيامة يوم الله وأنقذك

وثبت الله : وفقكله وقال بالسلمة مالك : ففرحقال
ما تمحو أن أريد إني الله عبد : ياله قال ثم إيمانك
 .تفعله بما منك سإلف

 .المير أيها تريد : ومافقال

صاحب بقدوم وتبشره عزاز صاحب إلى : تمضيقال
 .نصرته إلى الراوندات

شك في كنت وإن تعالى الله شاء إن ذلك : أفعلفقال
أقول ما يسمع حتى به تثق من معي فأرسإل أمري من

الحصن وباب شديد والحرس تنصف قد الليل فإن
فأرسإل قال الخندق شفير من أخاطبهم وأنا مقفول

ووصاه مقبس بن راشد له يقال له عم ابن مالك معه
ًظا يكون أن إلى وصل أن إلى جميًعا فسارا مستيق

ًدا الحرس فوجدا الحصن بوقاتها تضرب والروم شدي
 .الحصن وسإط في عال والصوت

قتال إل أبي وحق هذا : مامالك عم لبن طارق فقال
 .طارق قال كما هو فإذا فأنصتا وحرب وضرب

صاحب ابن أن ذلك في السبب : وكانالواقدي قال
في داراس أبوه كان لوان له يقال شجاع شاب عزاز
من بينهم لما والتحف بالهدايا يوقنا إلى يرسإله وقت

حضر وإنه مكان أعز في أشهًرا عنده يقيم وإن القرابة
البيعة في الصليب عيد في المرات بعض في عنده
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فرأى وقت كل في يدخل وكان الجامع اليوم هي التي
وحشمها وخدمها جواريها نجين وهي يوقنا ابنة يوما

وشكا عزاز إلى وعادا أمرها فكتم حبها بقلبه فوقع
له تجد وهي غيره ولد لبيه كان وما أمه إلى حاله
ذلك في أباك أخاطب : أناله فقالت عظيمة محبة

ونبذل بها ويزوجك أبيها من ليخطبها يرسإل أن وألزمه
بحب الشاب قلب واشتغل وطلبه أراداه ما المال من له

بلداهم إلى العرب جاءت ذلك أثناء وفي الجارية
وكان أبيه يد في يوقنا وقع فلما خواطرهم واشتغلت

من المائة وعلى عليه وقبض كان ما أمره من
ووصاه لوان ولده داار في جميًعا وحبسهم المسلمين
ابن إن دايني وحق نفسه في لوان فقال بحفظهم

الحق رأى أله ولول بالدايار أبي من أعلم يوقنا عمنا
القتال أشد قاتلهم بعدما تبعهم ما العرب هؤلء مع

نصرهم قد الله وأن سإاوتهم ما الملك جيوش إن وأيًضا
من أرى وإني بابنته متعلق قلبي وأنا ضعفهم على

وأرجع الوثاق من القوم هؤلء أحل أن السديد الرأي
ابنته زوجني أن عمي ابن من أثق أن بعد داينهم إلى
ابنته وأتزوج بعدها أطلب ما وأنال الحق على فإنه
بين وجلس يوقنا إلى أقبل بذلك نفسه حدثته فلما
وثاقك أحل أن على عوات إني عم : ياله وقال يديه
وملكي وأبي أهلي على اخترتك وقد وأصحابك أنت

على اليمان واخترت صعب الهل فراق أن تعلم وأنت
عليك لي ولكن صحيح هؤلء داين أن علمت وقد الكفر
وهؤلء أنت عتقك ومهرها ابنتك تزوجني أن شرط
 .معك الذين الناس

إذا سإبيل من زواجها إلى لك ما بني : يايوقنا فقال
فيه داخولك وليكن الدنيا غرض لجل فيه تدخل كنت

وأنا تفعله ما على يأجرك الله إن حتى قلبك من خالًصا
الدنيا عز وتنال ترومه ما أبلغك تعالى الله شاء إن

وأشهد الله إل إله ل أن أشهد وأنا : لفقال والخوة
سإلحه وأعطاه يوقنا وثاق حل ثم الله رسإول محمد أن

على : كونوالهم وقال سإلحهم وأعطاهم المائة وحل
فأقتله بالخمر ثمل وهو أبي إلى أمضي وأنا أهبة
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قال فعندها الله رضا في تعالى الله بركة على وثوروا
وجعلت ابنتي زوجته أني علي اشهدوا :للمائة يوقنا

فوجد أبيه داار إلى ومضى منه فقبل عتقنا صداقها
فعل : منلهم فقال عنده وإخوته الرأس مقطوع أباه
 .بأبي هذا

الله وجه بذلك : أرداناقالوا ذلك : ولمقال : نحنقالوا
فخفنا وأصحابه يوقنا مع به تحدثت وما سإمعناك وقد

القوم على الجمع ويتكاثر المر هذا لك يتم ل أن عليك
: ففرحقال قبلك به فبطشنا فيقتلك خبرك أبانا ويبلغ
بما وأعلمهم وأصحابه يوقنا إلى ورجع بذلك لوان
ورفعوا الحصن وتوسإطوا لوان داار من فخرجوا جرى

النذير البشير على والصلة والتكبير بالتهليل أصواتهم
ووقع قال الروم في السيف ووضعوا المنير والسراج

لقتال الروم وتبادارت وصفنا كما الحصن في الصائح
قال ورفيقه طارق قدم الساعة تلك وفي المسلمين

بما وأعلمناه مالك إلى فرجعنا قال الصوات فسمعنا
 .سإمعناه

فركضوا لصحابكم اركضوا لصحابه مالك فقال
فلما السإرى يحفظون مائة منهم وخلف خيولهم

نجمة : إنللوان قال قد يوقنا وكان الحصن من قربوا
قد المسلمين فرأى لوان فأتى تأتينا المسلمين من
وأداخلهم السر باب من الحصن باب لهم ففتح أتوا

 .حصن في الشتر مالك حصل فلما

وخذل ونصر الله فتح أكبر الله معه ومن هو ناداى عزاز
سإلحهم رموا ذلك الحصن أهل رأى فلما كفر من

وأخذوهم السلح عنهم فرفعوا الغوث الغوث وناداوا
يوقنا : فحدثقال معه ومن ليوقنا وشكروا أسإارى

ًكا أرادا : إذامالك فقال لوان الغلم بحديث الشتر مال
 .أسإبابه هيأ أمًرا الله

عن صفوان عن عقبة عن قيس : حدثنيالواقدي قال
 .أبيه عن جبير عن الرحمن عبد بن عمرو
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فتوح حضر ممن وكان المنذر بن لبابة أبا : سإألتقال
نفسي فإن داراس وقتل عزاز فتوح كانت كيف الشام

 .صحته وأريد هذا تنكر

الشتر مالك وجمع أوزارها الحرب وضعت : لمافقال
وأمر والنية والفضة والذهب والثياب والمال السإارى

وكان سإعد بن قيس به ووكل الحصن من ذلك بإخراج
بن لبابة أبو وكذلك فعوره سإهم وأصابه حضر ممن

الله صلى الله رسإول مع بدًرا حضر وكلهما المنذر
 .عزاز في أحد يبق فلم وسإلم عليه

فوجده داارسًإا وتفقد الحصن في فمشى مالك قام ثم
 .اللعين هذا قتل : منفقال مقتوًل

ًنا مني أكبر وهو لوقا أخي : قتلهلوان فقال فأمر سإ
 .أبوك وهو قتلته : لموقال بإحضاره مالك

ًدا سإمعنا وما :فقال سإواك الروم من أباه قتل ول
الحصن هذا بيعة في لن داينكم محبة ذلك على حملني

ويعلمنا النجيل عليه نقرأ وكنا المعمرين من قًسا
أنا البيعة في اليام بعض في كنت وإني الروم بعلم
:له فقلت المنذر أبا اسإمه وكان أحد عندنا وليس وهو

اسإتولت كيف الشام بلدا إلى ترى أل المنذر أبا يا
وما الملك جيوش وهزموا أكثرها وملكوا العرب عليها

المم في ليس لنه ذلك على تقدر العرب أن نظن كنا
ضعفهم على نصرهم تعالى الله وأن منهم أضعف

ملحم أو ملحمهم أو الروم كتب في ذلك قرأت فهل
 .اليونانيين

الملك أخبرنا ولقد ذلك قرأت إني نعم بني : يافقال
الملوك إليه وجمع المر هذا وقوع قبل بذلك هرقل

ل العرب أن وأخبرهم وغيرهم والبطارقة والسإاقفة
نبي عن بلغنا ولقد هذا سإريري تحت ما يملكوا أن بد

مشارقها فرأيت الرض لي : زويتقال أنه القوم
:له فقلت منها لي زوي ما أمتي ملك وسإيبلغ ومغاربها

 .القوم نبي في تقول فما أبانا يا
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نبينا يبعث تعالى الله أن كتبنا في إن بني : ياله قال
ندري ول مريم بن المسيح عيسى به بشر وقد بالحجاز

 .ل أم هذا أهو

ما فكتم سإره أذيع أن مخافة أمره عني كتم أنه فعلمت
:قلت أسإرى وأصحابه يوقنا رأيت فلما البارحة لي قال
ثم وقاتلهم العرب وعاند يوحنا أخاه قتل قد يوقنا هذا
معهم الحق علم قد أنه إل ذاك وما داينهم إلى رجع إنه

يوقنا وخلص أباك واقتل أنت قم :لنفسي أنا فقلت
شك ل الحق الدين فهو هؤلء داين إلى وارجع وأصحابه

قتلته وسإكر الخمر شرب بعدما أبي نام فلما فيه
لوان أخي فوجدت معه ومن يوقنا خلص إلى وسإرت

فعلت لم غلم : يامالك له فقال ذلك إلى سإبقني قد
 .ذلك

وأن الله إل إله ل أن أشهد وأنا داينكم في : محبةقال
ًدا  .ووفقك الله : قبلكمالك له فقال الله رسإول محم

الغنوي عمرو بن سإعيد ووله الحصن من مالك خرج ثم
إليه وقدموا يوقنا مع كانوا الذين المائة معه وترك

السإلم عليهم فعرض معه ومن الراوندات صاحب
 .رقابهم فضرب فأبوا

أبيه عن محمد بن الملك عبد : حدثنيالواقدي قال
قرط بن الله عبد عن الواحد عبد عن كعب بن حسان
بأت أن ذكر والذي هكذا كان عزاز فتح أن الزداي
ًكا إن ثم أعلم والله يصح لم قتلنه وزوجته داراس مال
فكان عزاز سإبي عليه فعرض يرحل أن أرادا الشتر

رجًل وأربعين وخمسة ومائتين الشباب من رجل ألف
والبنات النساء من امرأة وألفي والرهبان الشيوخ من

مليح الرهبان من شيخ إلى ونفر عجوًزا وثمالين ومائة
فهذا الفراسإة صدقت : إنفقال الهيبة واضح الشيبة
بهما فدعا لوان وأخوه لوقا به أخبرني الذي القس
: نعمفقال لوقا به أخبرني الذي القس هو : هذاوقال
فكيف الكتاب أهل علماء عن كنت إذا شيخ : ياله فقال
الحق كتمت ما : واللهفقال مستحقيه عن الحق تكتم
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لن يقتلوني أن الروم من خفت وإن مستحقيه عن
الحق لجل وذلك والخوة البناء قتلوا وقد ثقيل الحق

 .أنا فكيف

 .دايننا في : أفتدخلمالك له فقال

مسائل عن سإألتكم إذا إل فيه أداخل : لستفقال
 .النجيل في وجدتها

يتكلم أن القس أرادا فلما عندك ما : هاتمالك له فقال
مالك ووثب الناس فارتاع الحصن في الصياح وقع

 .الناس خبر ما لينظر

من بأناس وإذا بهم غدرت قد الروم أن وظن
خذوا المير : أيهايقولون بالحصن الذين المسلمين

ول وبزاعة منبج طريق على غبرة نرى فإنا حذركم
ينتظرون ووقفوا معه ومن مالك فركب هي ما ندري

وهم السإلم خيول تحتها من لح قد وإذا ذاك ما
مشدوداون وهم والرجال والموال السبايا يسوقون

المسلمين من فارس ألف ووراءهم الحبال في
قد وكان عنه الله رضي العباس بن الفضل وأميرهم

فوقع وبزاعة والباب منبج غازى حتى عبيدة أبو أرسإله
وسإأل بعض على بعضهم وسإلم الفريقين في الكثير

عزاز فتح قد الله أن فحدثه قصته عن مالك الفضل
وأنني يوقنا حديث من كان بما وحدثه فيها من وأذل

له فقال وسإؤاله القس هذا إل الرحيل من منعني ما
:القس فقال قائل أنت ما قل القس : أيهاالفضل
خلق قبل تعالى الله خلقه شيء أي عن أخبرني

 .والرض السموات

العرش ويقال والقلم اللوح خلق ما : أولالفضل فقال
العددا ويقال والزمان الوقت ويقال والكرسإي
إليها فنظر جوهرة الله خلق ما أول ويقال والحساب

على عرشه وكان ياقوتة العرش خلق ثم ماء فصارت
منه وصعد وارتعد فاضطرب الماء إلى نظر وأنه الماء
خلق وقيل الرض خلق ثم السماء منه الله فخلق داخان
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ما : أولوقيل الخلق به ينتفع أن أرادا لنه العقل أول
فأنكرت القرار إلى داعاهما ثم وظلمة نوًرا الله خلق

وخلق عنه لرضاه الجنة منه فخلق النور وأقر الظلمة
السعداء أرواح وخلق عليها لسخطه الظلمة من النار
كل ذلك فلجل الظلمة عن الشقياء وأرواح النور من

نقطة الله خلق ما أول ويقال مستقره إلى يرجع منهم
نجعلها ألًفا وسإالت فتضعضعت بالهيبة إليها فنظر

نقطة من كتابه ألف من فسبحان العزيز كتابه مبدأ
ويحييهم بقبضة يميتهم ثم نقطة من خلقه وخلق
 .بنفخة

العباس بن الفضل كلم من ذلك القس سإمع فلما
ًدا أن وأشهد الله إل إله ل أن : أشهدقال رسإول محم
 .تعالى الله أنبياء به اسإتأثر الذي العلم هو هذا الله

عن اسإلموا أسإلم وقد قسهم إلى عزاز أهل نظر فلما
.أعلم والله منهم قليًل إل آخرهم

 الواقدي قال 

داارم عن مسلم بن أسإد عن يحيى بن عاص : حدثني
 .جده عن عياش بن

كان الذي قسهم بإسإلم عزاز أهل أسإلم : لماقال
حلب إلى المسير على ومالك الفضل عول معتقدهم

 .يوقنا فقال

كنت لني المسلمين به أقابل وجه لي ما والله أنا
إلى سإائر وإني لي يتم فلم أمًرا ودابرت قوًل قلت

وينصرني بالعداء يظفرني أن الله فلعل أنطاكية
صلى لنبيه قال تعالى الله : إنالفضل له فقال عليهم

تحمل فل شيء المر من لك ليس وسإلم عليه الله
يبيض بأمر إل أرجع ل السإلم : وداينفقال هًما قلبك
صحبه وقد فنظر المسلمين إخواني عند وجهي به الله

اليمان قلوبهم في رسإخ قد كمن عمه بني من مائتان
يريد وسإار يوقنا فأخذهم حلب في وأولدا عيال ولهم

وأمر أربعة منهم أخذ أرضها من قرب فلما أنطاكية
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كأنهم يأتوا ثم أيام أربعة خلفه يتعوقوا أن الباقي
هو وسإار خاطره في دابره ما ليتم العرب من هاربون
أرناح طريق على والباقي حارم طريق على والربعة

وسإاروا ذلك فافعلوا أنطاكية بيننا : الميعادالهم وقال
المشرف سإمعان داير على أشرف أن إلى هو وسإار
الطرقات يحفظون ورجاًل خيًل هناك فوجد البحر على
إليهم باداروا معه والربعة يوقنا رأوا فلما

صاحب : أنايوقنا لهم فقال حالهم عن واسإتخبروهم
الدرك صاحب بهم فوكل العرب من هربت وقد حلب

فأخذتهم الملك إلى بهم يسيروا أن وأمرهم جماعه
الفتيان كنيسة في فوجدوه إليه بهم وأتوا الخيل
بين يوقنا فأوقفوا صلته من فرغ حتى فوقفوا يصلي

الذي الحرس صاحب بطرس إن الملك : أيهاوقالوا يديه
أنه ويزعم إليك معه ومن بهذا وجه قد سإمعان داير عند

 .ذلك هرقل سإمع فلما حلب صاحب

داخلت أنك بلغني وقد بك أتى الذي ما يوقنا : ياله قال
 .العرب داين في

أسإلمت ما أني وذلك الحق بلغك لقد الملك : أيهافقال
كراهة ومن شرهم من أتخلص حتى القوم لمكيدة إل

إليكم : أسإلملهم قلت وإني رائحتهم ونتن منظرهم
من سإيد مائة منهم وأخذت صاحبها وأقتل عزاز حصن

حتى ألف ورائي ينفذ أن وأمرت بهم وسإرت سإادااتهم
إليك وأرسإلهم عليهم اقبض الحصن دااخل صاروا إذا

بكلم ووثق أضمرته ما يفهم ولم علي داراس فعجل
العرب فأتت علينا فقبض بكلمي يثق ولم جاسإوسإه
أباه قتل لوقا أن وذلك أهلها في السيف ووضحت

بالقتال اشتغلوا فلما جملتهم من وأنا العرب من رجل
ولول إليك وجئنا الربعة وهؤلء أنا هربت والنهب
وصبرت يوحنا أخي قتلت كنت ما دايني في محبتي

 .كاملة سإنة وحصارهم العرب قتال على

كانوا الذين والملوك البطارقة : فأعانتهالواقدي قال
لك وسإيظهر الملك أيها يوقنا : صدقوقالوا حاضرين

وخلع لذلك الملك وجه فانبش وجهاداه وعمله فعله
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وتوجه ومنطقه وسإوره عليه هو الذي لباسإه من عليه
على وليتك فإني منك أخذت حلب كانت : إنله وقال

يعني وسإكندرها دامستقها وظيفة وأعطاه أنطاكية
 .واليها

 .له وداعا له يوقنا : فسمعالواقدي قال

الحديد بجسر الموكل إليه أتى إذ كذلك هو فبينما
من بطريق مائتا عليهم قدم قد أنه الملك وأخبر

من واحد بيت من أنهم يزعمون وهم حلب فرسإان
العرب من هربوا قد وأنهم يوقنا عم بني من الرومية

والسكندر الدمستق : أيهاليوقنا قال ذلك سإمع فلما
من كانوا فإن القوم هؤلء على وأشرف واركب قم

عسكرك ليكونوا إليك وضمهم بهم فأهل عمك بني
وإياك أرى ما فيهم لرى بهم فآت ذلك غير كانوا وإن
من داينهم إلى رجع ممن العرب قبل من يكونوا أن

ودامشق وبعلبك وجوسإية والرسإتن وحماة سإيجر أهل
معه وركبت فركب الملك أيها : نعمفقال وحوران

الحديد جسر إلى وأتوا والسريرية الملكية من الفرسإان
يوقنا رآهم فلما بالمائتين يأتوا أن الدرك أصحاب وأمر
والحشمة الزي ذلك في وهو إليه ونظروا بهم رحب

:لهم فقال ركابه وقبلوا فترجلوا عليه الملك وخلعة
 .العرب أيدي من خلصتم كيف

أمرائهم من أمير مع خرجنا إننا السيد : أيهافقالوا
أخذنا حلب نريد رجعنا فلما وبزاعة منبج على وأغرنا

الليل كان فلما ملكوها قد فوجدناهم عزاز على
 .وأتينا تركناهم

فلما يسمعون الملك وحجاب كله : وهذاالواقدي قال
الملك على بهم يوقنا وداخل بذلك الملك أخبروا حضروا

خدمة في يكونوا أن وأمرهم وأنزلهم عليهم فخلع
الملك : أيهايوقنا فقال قصره بإزاء دااًرا وأعطاه يوقنا
السيد وأن نعيمها يدوم ل الدار هذه أن تعلم أنت

 .يتجاذبونها بالكلب وطلبها بالجيفة شبهها المسيح
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ًنا طائًرا رأى أنه المسيح عن روي كما بكل مزينا حس
:له فقال منظًرا يكون ما أقبح تراه جلده فنزع زينة
 .أنت من

ضربت وإنما قبيح وباطني مليح ظاهري الدنيا : أناقال
من جسد خل ما أنه لتعلم الملك أيها المثل هذا لك

وأنا حساداه كثرت أحد على الدنيا أقبلت وإذا حسد
ويرموني الملك عند في يتكلموا أن الحسادا من أخاف

فليول مني ينفر الملك كان فإن أفعله ل وبما بالبهتان
 .ركابك على أبرح ما وأنا غيري الوظائف هذه

ونيتك ما الدمستق : أيهاالملك له فقال بكى إنه ثم
فيك تكلم ومن بك واثق وخاطري وقلبي إل المر هذا

وأرادا يوقنا فشكره تريد ما به تفعل إليك سإلمته بشيء
البريد بخيل وإذا إياها وله التي وظيفته إلى الخروج

وأنها زيتونة ابنته رسإل وهم مرعش من أقبلت قد
ما ترى حتى عليك القدوم تريد وهي العرب من خائفة
جيًشا لها ترسإل أن تسألك وأنها المر من يؤول

 .ذلك الملك سإمع فلما إليك يوصلها

الرض فقبل يوقنا الدمستق إل المر لهذا : ليسقال
فارس ألف إليه فضم لمرك والطاعة : السمعوقال

 .والقياصرة المدبجة من أصحابه من ومائتين

وقد فارس والمائتين باللفين : فسمارالواقدي قال
الرخوة عليها الجنائب وجنبت رأسإه فوق الصليب رفع

مرعش إلى وصل أن إلى السير يجد وسإار المذهبة
قد الملك وكان الصغرى وهي هرقل بنت زيتونة وأخذ
حارس بن بنوسإطير وزوجها البلدا تلك على ولها

قتل قد وكان لشجاعته النصرانية سإيف يسمونه وكانوا
 .أصابته جراحات من اليرموك على

يطلب وعادا الملك ابنة يوقنا أخذ : فلماالواقدي قال
ًدا يلقي لعله العظمى الجاداة على أخذ أنطاكية بها أح
ًدا يرى أو المسلمين جواسإيس من ليعلم فيرسإله معاه
وصل فلما البلد ومن الملك من تمكن قد أنه عبيدة أبا
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قد مقدمته على التي بخيله وإذا ليًل وكان الديباج مرج
 .بالكم : مالهم فقال مذعورون وهم أتته

نازًل عسكًرا هناك الدمستق السيد : أيهاله فقالوا
أنهم شك ول نيام وهم عرب هم فإذا منهم فقربنا

خواطركم وأيقظوا أهبتكم : خفوالهم فقال مسلمون
ابنة عن وقاتلوا عدوكم وجاهدوا لدينكم وانصحوا

قاتل جند خير وكونوا أعدائها إلى تسلموها ول الملك
وبينهم بيننا الحرب تمكن وإذا صاحبه نعمة عن

العرب أن واعلموا والقتل وإياكم السإر على فاعتمدوا
فإن معه ومن الملك يقصدوا أن لهم بد ل وأميرهم

ًدا منا أسإروا كتاب في وجدت فقد الفداء عندنا يكن أح
توشح زمانه عواقب في نظر من : إنالحكيم حرفناس

أكثر ومن حذره خاف أمره أهل ومن أمانه بوشاح
 .الله بركة على سإيروا المر به حل الغدر

وقصدوا السإنة وقوموا العنة : فشرعواالواقدي قال
إليهم باداروا بهم أحسوا فلما العسكر ذلك

والصليب مريم ابن بعيسى يناداون وهم واسإتقبلوهم
 .أنتم : منالمفخم

 .أنتم : ومنيوقنا لهم فقال

 .اليهم بن جيش أصحاب : نحنفقالوا

عليهم وسإلم داابته عن ترجل ذلك يوقنا سإمع فلما
: منجبلة فقال الروم على المتنصرة العرب وسإلمت

وأنتم الملك ابنة ومعي مرعش : منله فقال جئتم أين
 .جئتم أين من

فلما أهلها بميرة أتينا وقد العمق : منجبلة فقال
فرسإان من كتيبة لقيت داابق مرج إلى ووصلت رجعت

لبسون وهم فارس مائتي عن زياداة رهم المسلمين
ًنا عتيد وحرب شديد بعزم إبتدرونا إليهم وصلنا فلما زي
رجاًل منا أبادا فلقد بنار له يصطلى ل مقدمهم وإذا

مائتان وهم فارس ألفي في ونحن أبطاًل منا وجندل
حتى نقاتلهم زلنا فما المحرقة كالنار فينا وكان
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والثنين الفارس منهم الفارس قتل بعدما أسإرناهم
فقصدنا الناس آخر إلى أميرهم وبقي منا والثلثة
وأخذناه عليه فهجمنا ووقع قتلناه حتى بالسهام جواداه
الزور بن ضرار وهو محمد أصحاب من هو فإذا أسإيًرا
رأيه فيهم ليرى هرقل الملك إلى بهم قاصدون ونحن

فزت لقد دايني : وحقوقال الفرح يوقنا لهم فأظهر
ما عنه بلغني فلقد الغلم وهذا لهؤلء بأسإرك بالفخر

القوم سإار ثم الروم وفرسإان الشام بأبطال فعل
 .أنطاكية يطلبون جميًعا

بن شروان عن عاصم بن الشريد : حدثنيالواقدي قال
 .معمر بن زائدة عن بشر بن قادام عن مجزل

عن الله عبد عن صالح عن عوف عن بشار : حدثناقال
عبادا الحديث هذا : وحدثنيالمؤلف قال مسروق جده
 .حصين بن عمران عن عاصم بن

مالك وترك عزاز حصن المسلمون فتح : لماقال
بالفضل والتقى الغنوي عمرو بن سإعيد عليها الشتر

عبيدة أبو اسإتبشر حلب إلى بالغنائم ورجعا العباس بن
ًكا فسأل عزاز وبفتوح الناس بسلمة يوقنا عن مال
ليدخل أنطاكية قصد وأنه سإًرا وبينه بينه فيما فحدثه

به إليك يعودا وجه له يكن ولم بحيلة الروم كلب على
فلقد له ويغفر ويظفره ينصره : اللهعبيدة أبو فقال
إلى كتب إنه ثم حساب في لنا يكن لم ما منه لنا ظهر
ًبا عنه الله رضي الخطاب بن عمر : بسمفيه يقول كتا
الجراح بن عامر عبيدة أبي من الرحيم الرحمن الله
 .عليك سإلم الخطاب بن عمر المؤمنين أمير إلى

نبيه على واصلي هو إل إله ل الذي الله أحمد فإني
سإبحانه الله : فإنبعد أما وسإلم عليه الله صلى محمد

جميع من الحمد بها يستوجب التي علينا المنة له
وحصونه الكفر قلع مستصعب علينا فتح إذ المسلمين

سإبحانه وأنه ودايارهم أرضهم وأورثنا ملوكهم لنا وأذل
وأن عزاز بحصن وأردافها حلب قلعة علينا فتح قد

إسإلمه وحسن أسإلم قد حلب صاحب يوقنا البطريق

463

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

ًنا صار وقد بعدما من الكافرين على للمسلمين عو
الله نصر فلقد يجازيه فالله به عالم الله ما منه قاسإينا

داخل وقد المشركين وأبادا للمسلمين ونصح الدين به
بنفسه ألقى وقد الروم كلب على حيلة يدبر أنطاكية

هذا كتبت ولقد ورسإوله الله طاعة في الهلك إلى
نقصد أنطاكية إلى المسير على معولون ونحن الكتاب
ًبا لعدائنا سإواء حصن بقى فما الروم طاغية منا قري
كما وكنوزه سإريره وأخذ أخذه في طامعون ونحن
بالدعاء فزودانا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وعدنا
والسلم الكافرين ودامار المؤمنين سإلح فإنه منك

الله ورحمة المسلمين عن معك من وعلى عليك
 .وبركاته

غانم بن رباح إلى وسإلمه الخمس أخرج إنه ثم
فيهم المسلمين من فارس مائتي إليه وضم اليشكري

بن وجابر بشار بن الله وعبد الكوع بن وسإلمة قتاداة
الخمس فأخذوا عنه الله رضي هؤلء ومثل الله عبد

 .وسإاروا

مائتي إليه وضم الزور بن بضرار داعا عبيدة أبا إن ثم
معهم وكان ضرار فركب الغارة يشن أن وأمره فارس
هو سإائًرا ضرار يزل ولم عين الله رسإول مولى سإفينة

على يدلونهم المعاهدين من رجال ومعهم معه ومن
السحر وقت وكان داابق مرج إلى وصلوا حتى الطرق
فنزلوا خيولكم على : ارفقواالمعاهد لهم فقال

وقت كان إذا حتى وليلتهم يومهم بقية وأراحوها
الصياح وقع فلما كبسهم وجبلة إل شعروا فما السحر

المائة وأما فارس مائة نحو معه وركب ضرار ركب
من يتمكنوا فلم المتنصرة خيول داهمتهم فقد الخرى
إليهم ووصل خيولهم فنفرت رجاًل فقاتلوا الركوب
عليهم وتكاثرت خصمه واحد كل قتل إنه حتى عدوهم
بالمائة صاح فإنه ضرار وأما المائة فأسإروا الخيل
هاجموكم قد أعداءكم إن العرب فتيان : ياوقال الثانية

أفضل وهذه مثلكم عرب وهم منكم غفلة حين على
فأنتم تفشلوا ول عزمكم فقووا الله عند الساعات

: (الجنةقال وسإلم عليه الله صلى النبي أن تعلمن
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من     كم  {: تعالى الله قال ) وقدالسيوف ظلل تحت
مع     والله     الله     بإذن     كثيرة     فئة     غلبت     قليلة     فئة

 ].249:  [البقرة}    الصابرين

معنا حضر من جملة من : وكانعامر بن ميسرة قال
ابن وهو عوف أبي بن معمر بن ربيعة داابق مرج في
ل العرب فصحاء من ربيعة وكان الشاعر ربيعة بن عمر

نصغي وكنا مقاله بحسن ينظم كلمه بالسجع إل يتكلم
وهو ضراًرا سإمع فلما منه ونحفظ سإجع إذا إليه

 .يحرضنا

على بالصبر إل الجنة تنالوا لن العرب فتيان : ياقال
: وللهكاره للجهادا هو من يدخلها لن ووالله المكاره

بالمكاره محفوفة ولكنها جنة السموات عرض في
الغيب عالم فارضوا الشهاداة دارجة الدرجات وأعلى

وكسد سإاقه على قام قد الجهادا فهذا والشهاداة
أما أنفاقه في بنفاقه واختفى أسإواقه في النفاق

.والنصر الثبات من يئستم ولم العصر نبي أصحاب أنتم

بصفاء العزم وقووا بثباتكم المصطفى روح بشروا
الجبار غضب فتستوجبوا الدابار تولوا أن وإياكم نياتكم

طلب فمن منصوران جندان والثبات النصر أن واعلموا
تنالوا طلبتكم فصححوا الملتقى عليه هان البقا داار

واطعنوا بغيتكم تنالوا حملتكم وحققوا ربكم رحمة
السإنة وقوموا القصور وتسكنوا الحور تنالوا النحور
وإياكم النصر تنالوا الصبر على واعتمدوا الجنة تنالوا

طريق عن واعدلوا حالهم في الكفار توافقوا أن
 .قولهم

آمنوا     الذين     الله     وعد  { وفعلهم بحالهم العالم قال
كما     الرض     في     ليستخلفنهم     الصالحات     وعملوا     منكم

 ].55: [النور }    قبلهم     من     الذين     اسإتخلف

بقوله أنفسنا داهشت لقد : واللهغانم بن سإمرة قال
نحو فاحملوا : ألينشد وضرار المتنصرة على وحملنا
ورداوا الكتائب داماء من سإيوًفا لترووا الكواذب اللئام
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رب العرش إله وارضوا الورى في المعظم الدين عن
في النار من ربه عتق يبتغي منكم كان فمن المواهب

ضيغم حملة اليوم هذا فيحمل والمآرب الجزا يوم
: ثمالواقدي قال كاذب غير الورى في رسإوًل ويرضي

وروينا نفوسإنا وبذلنا ورائه من ونحن ضرار حمل
ل بما الحرب وجرى المتنصرة من ورماحنا سإيوفنا
اليابس الحطب في النار كأنه فيهم وضرار يوصف
فأمر وضرباته حملته من يتعجب اليهم بن وجبلة
فانصرع ذلك ففعلوا بسهامهم جواداه يقصدوا أن قومه

وأخذوا أسإيًرا وأخذوه عليه فتكاثروا ضرار ووقع الجوادا
بيوقنا فالتقوا أنطاكية يريدون وسإاروا أصحابه بقية
 .ذكرنا كما الملك وابنة

عن رواحة بن معمر حدثني : ولقدالواقدي قال
أن المنذر أبي وعن عمرو بن خزامة عن القاسإم
كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مولى سإفينة

انطلق الليل كان فلما أسإيًرا الزور بن ضرار حرب في
ًبا بأسإد هو فإذا عبيدة أبي إلى الوصول يلتمس هار

 .عارضه

في الله رسإول مولى أنا الحارث أبا : ياسإفينة فقال
يبصبص وهو منه فقرب وكيت كيت أمري من وكان
سإر أن برأسإه إليه وأشار جانبه إلى وقف حتى بذنبه

من بلد إلى بي أتى حتى جانبي إلى وهو فسرت
 .ومضى فتركني صلحنا

الناس حدث الجيش سإفينة وصل : فلماالواقدي قال
المسلمين على ذلك فصعب معه ومن ضرار بأسإر
: لوقال أسإرهم على الوليد بن وخالد عبيدة أبو وبكى
أخته ذلك وبلغ العظيم العلي بالله إل قوة ول حول
 .خولة

شعري ليت أمي بن يا راجعون إليه وإنا لله : إنافقالت
البيداء في أم قيدوك بالحديد أم أوثقوك السلسإل في

مخبر : ألتقول وأنشدت خضبوك بدمائك أم طرحوك
عنا أشغلكم قوم يا الذي ذا فمن يخبرنا الفراق بعد
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ووداعنا للودااع وقفنا لكنا اللقا آخر أنه أداري كنت فلو
الغائبين بقدوم فهل مخبري أنت هل البين غراب يا أل

نزهو بهم وكنا لقربهم تزهو اليام كانت لقد تبشرنا
ماذا وأقبحه أمره ما النوى الله قاتل أل كنا كما وكانوا

ففرقنا سإوية كنا الجمع ليالي ذكرت منا النوى يريد
عزهم داار إلى يوًما رجعوا لئن وشتتنا الزمان ريب
ضرار قالوا إذ أنس ولم وقتلنا للمطايا خفاًفا لثمنا
إل اليام هذه فما ويممنا العدو داار في تركناه مقيد

ل القلب أرى معنى بل لفظ مثل إل نحن وما معارة
قلبي ذاكر ذكرهم ما إذ غيرهم الناس في يختار

بعدوا وإن سإاعة كل في الحباب على سإلم المضنى
ومن خولة عند ضرار مع أسإير لهم منا منعوا وإن عنا

من وكانت الحميرية عملوق بنت مزروعة جملتهم
أسإر فيمن أوس بن صابر ولدها وكان زمانها فصحاء

زادا قد ولدي : أياوتقول ولدها تندب فجعلت ضرار مع
وقد المدامع الخدودا مني أحرقت وقد تلهبا قلبي

الحشا مني حميت وقد شعلة المصيبة نار أضرمت
كيما بحالك يخبرونني كي الركب عنك وأسإأل والضالع

ول صاداًقا عنك مخبر فيهم يكن فلم المدامع تستكن
كدرت غبت مذ ولدي فيا راجع إنك قال من منهم

مقسوم وفكري داامع وطرفي مصدوع فقلبي عيشتي
ًيا تك فإن بلقع ودااري مسفوح ودامعي موله وعقلي ح

فقالت صانع العبد فما الخرى تكن وإن حجة لله صمت
نفيل بن عمرو بن زيد بن سإعيد بنت سإليمى لهن

إنما الله أمركن : أبهذاالعابدات الزاهدات من وكانت
ما سإمعتن أما الجر ذلك على ووعدكن بالصبر أمركن

مصيبة     أصابتهم     إذا     الذين  { وتعالى سإبحانه الله قال
من     صلوات     عليهم     أولئك     راجعون     إليه     وإنا     لله     إنا     قالوا
]157:  [البقرة}    المهتدون     هم     وأولئك     ورحمة     ربهم

 .البكاء عن فسكتن تؤجرن فاصبرن

المؤمنين أمير على الخمس وردا : ولماالواقدي قال
مع عبيدة أبي وكتاب عنه الله رضي الخطاب بن عمر
المدينة في الصائح وقع اليشكري غانم بن رباح

تجددا ما ليسمعوا المسجد إلى الناس فاجتمع بقدومه
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بالسلم بدأ المسجد رباح داخل فلما المسلمين أمر من
قبر وعلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قبر على
وعرض يده وقبل عمر وأتى ركعتين وصلى بكر أبي

بالتهليل فضجوا المسلمين على فقرأه الكتاب عليه
وكتب الخمس وأخذ النذير البشير على وصلوا والتكبير

يصده ول أنطاكية إلى بالمسير يأمره عبيدة أبي إلى
 .اليشكري رباح مع الجواب وردا شيء ذلك عن

بن مالك عن ربه عبد بن مازن : أخبرنيالواقدي قال
وردا لما الجواب أن الجرير بن مروان جده عن أسإيد
 .أنطاكية يطلب يومه من سإار عبيدة أبي على

وجبلة تعالى الله رحمه يوقنا أمر من كان ما : وأماقال
وسإبق أنطاكية إلى سإاروا فإنهم الله لعنه اليهم بن

وقدوم يوقنا مع ابنته بقدوم هرقل الملك إلى البشير
بتزيين فأمر المسلمين من أسإير المائتا ومعه يوقنا
الصدقات ودافعت زينتها الروم فأظهرت والبيع البلد
ابن مع لقائهم إلى الروم موكب وأخرج الفقراء إلى
زيهم في وهم القوم وداخل عظيمة زينة في أخيه

ًداا يوًما وكان وحشمهم الملكية ترجلت وقد مشهو
بأنطاكية من كل وخرج الملك ابنة يدي بين والسريرية

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب وقدموا
عليهم وتبصق تشتمهم والروم مشدوداون وهم أمامها

: وداخلالواقدي قال والبطارقة الرجال بهم داارت وقد
وعلى عليهما فخلع الملك على ويوقنا اليهم بن جبلة
وأوقفوهم الصحابة أحضروا إنهم ثم أصحابهما كبار
بهم صاحت وقفوا فلما الحبال في وهم يديه بين

يلتفتوا فلم للملك تعظيًما الرض إلى اسإجدوا الحجاب
 .به اعتنوا ول قولهم إلى

الملك تعظموا أن منحكم : ماالكبير الحاجب لهم فقال
أن لنا يحل : لضرار لهم فقال يديه بين بالسجودا

وسإلم عليه الله صلى نبتنا نهانا وقد لمخلوق نسجد
 .ذلك عن
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عنه الله رضي برقان بن سإهل : حدثنيالواقدي قال
 .مازن بن الحكم عن حازم بن السائب عن

هرقل يدي بين والصحابة ضرار وقف : لماقال
يسمع أن الملك وأرادا ترجمان غير من خاطبهم
النبي بعث حين به يحدثهم كان بما وحجابه بطارقته

بلغه لما إليه جمعهم أنه وذلك وسإلم عليه الله صلى
هو : هذاوقال ظهر قد وسإلم عليه الله صلى النبي أن

وهو مريم بن عيسى به بشر الذي المبعوث النبي
المشرق يمل حتى يظهر أن لدينه بد ول الوقت صاحب

قتله فأراداوا الجزية لدااء داعاهم هرقل إن ثم والمغرب
أرادا وأنه قوله حقيقة لهم يبين أن اليوم ذلك فأرادا
 .ولحالهم لهم الصلح بذلك

أسإأله عما منكم يخاطبني : منمعه ومن لضرار فقال
رضي النصاري عاصم بن قيس إلى فأشاروا العلم من
أحوال جميع شاهد وقد معمًرا شيًخا وكان عنه الله

وغزواته ومعجزاته وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
أيها قائل أنت ما : قلللملك قال إليه أشاروا فلما

 .الملك

مبتدأ أول الوحي نبيكم على نزل : كيفهرقل قال
 .أمره

صلى لنبينا السؤال هذا : سإألعاصم بن قيس فقال
بن الحارث له يقال مكة من رجل وسإلم عليه الله

 .هشام

يأتيك : كيفوسإلم عليه الله صلى الله لرسإول فقال
:وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال الوحي
علي أشده وهو الجرس صلصلة مثل أحيانا (يأتيني

ًنا عنه وعيت وقد عني فينفصم الملك لي يتمثل وأحيا
 ).يقول ما فأعي فيكلمني رجًل

الشديد اليوم في عليه ينزل كان : ولقدقيس قال
ما فأول عرًقا ليرفض جبينه وإن عنه فيفصم البردا
الوحي من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول به بدئ
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جاءت إل رؤيا يرى ل فكان النوم في الصاداقة الرؤيا
بغار يخلو فكان الخلء إليه حبب ثم الصبح فلق مثل
فلم العددا ذوات الليالي يتعبد : أيفيه فيتحنث حراء
 .اقرأ له وقال الملك جاءه حتى كذلك يزل

بلغ حتى فغطني : فأخذنيقال بقارئ : لستفقال
أنا : مافقلت اقرأ لي وقال أرسإلني ثم الجهد مني

ثم الجهد مني بلغ حتى فغطني فأخذني بقارئ
فأخذني بقارئ : لستفقلت اقرأ لي وقال أرسإلني
:فقال أرسإلني ثم الجهد مني بلغ حتى الثالثة فغطني

اقرأ     علق     من     النسان     خلق     خلق     الذي     ربك     باسإم     اقرأ  {
لم     ما     النسان     علم     بالقلم     علم     الذي     الكرم     وربك
الله صلى الله رسإول بها ] فرجع5 - 1:  [العلق}    يعلم
بنت خديجة على فدخل فؤاداه بها يرجف وسإلم عليه

 .عنها الله رضي خويلد

الروع عنه ذهب حتى فزملوه زملوني : زملونيفقال
نفسي على خشيت : لقدلها وقال خديجة فأخبر

ًدا الله يخزيك ل : كلخديجة له فقالت تصل إنك أب
الضيف وتقري المعدوم وتكسب الكل وتحمل الرحم
 .بطوله الحديث وذكر والحق الدهر نوائب على وتعين

أمشي أنا : بينماوسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال
ًتا سإمعت إذا أنا فإذا بصري فرفعت السماء من صو

بين كرسإي على جالس وهو بحراء جاءني الذي بالملك
ًبا منه فخشيت والرض السماء خديجة إلى فرجعت رع
أيها     يا  { تعالى الله فأنزل داثروني : داثرونيفقلت
الوحي حمى ثم ] الية1،2:  [المدثر}    فانذر     قم     المدثر
رجل داخل إذ المسجد في يوًما معه كنت ولقد وتتابع
:وقال وداخل وعلقه بالباب فأناخه له بعير ومعه

 .السلم عليه فردادانا عليكم السلم

 .الوجه البيض : هذافقلنا محمد : أيكمفقال

أسإألك أتيت قد المطلب عبد ابن : ياالرجل له فقال
ًداا  .نفسك في علي تجد فل عليك مشد
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 .لك بدا عما : سإلله فقال

الناس إلى أرسإلك الله قبلك من ورب : بربكفقال
 .كافة كلهم

 .نعم : اللهمقال

الصلوات تصلي أن أمرك الله بالله : أنشدكقال
 .والليلة اليوم في الخمس

 .نعم : اللهمقال

من الشهر هذا تصوم أن أمرك الله بالله : أنشدكقال
 .السنة

 .نعم : اللهمفقال

من الصدقة هذه تأخذ أن أمرك الله بالله : أنشدكفقال
 .نعم : اللهمفقال فقرائنا على فتقسمها أغنيائنا

ورائي من رسإول وأنا به جئت بما : آمنتالرجل فقال
 .بكر بن سإعد بني أخو ثعلبة بن ضمام : أناقومي من

 .معجزاته من رأيت الذي ما داينك : بحقهرقل فقال

 .منه فدنا أعرابي إليه فأقبل سإفر في معه : كنتقال

إله ل أن : أتشهدوسإلم عليه الله صلى النبي له فقال
 .الله رسإول محمد وأني الله إل

 .تقول بما يشهد : ومنالعرابي قال

إن ثم الشجرة : هذهوسإلم عليه الله صلى النبي فقال
بشاطئ وهي الشجرة داعا وسإلم عليه الله صلى النبي

بين قامت حتى الرض تخط وهي إليه فأقبلت الواداي
 .مرات ثلث فاسإتشهدها يديه

إلى فرجعت أمرها ثم الله رسإول محمد : أنتفقالت
 .مثبتها
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إذا أتته من الرجل أن كتابنا في نجد : إناهرقل فقال
كتبت الحسنة عمل وإن واحدة عليه كتبت السيئة عمل

 .عشًرا له

 .كتابنا في : هذاعاصم بن قيس قال

أمثالها     عشر     فله     بالحسنة     جاء     من  {: تعالى الله قال
]60:  [النعام}    مثلها     إل     يجزى     فل     بالسيئة     جاء     ومن

وسإلم عليه الله صلى النبي أن : اعلمهرقل فقال
الناس على الشاهد هو المسيح عيسى به بشر الذي
 .القيامة يوم

:العزيز كتابه في تعالى الله قال نبينا : هوقيس فقال
ًدا     أرسإلناك     إنا     النبي     أيها     يا  { ونذيًرا     ومبشًرا     شاه

ًيا في شهاداته أما ] الية46 ،45:  [الحزاب}    ودااع
بك     وجئنا  {: القديم كلمه في ربنا قول فهو العقبى

ًدا     هؤلء     على  ].41:  [النساء}    شهي

العبادا يأمر الذي هو لك وصفته الذي : إنهرقل فقال
وبعد حياته في عليه ويصلوا حياته في إليه يمضوا أن

 .وفاته

 .وسإلم عليه الله صلى نبينا : هوقيس فقال

وملئكته     الله     إن  {: العزيز كتابه في تعالى الله قال
عليه     صلوا     آمنوا     الذين     أيها     يا     النبي     على     يصلون

الذي : إنهرقل ] قال56 :[الحزاب }    تسليًما     وسإلموا
العلي ويخاطبه السماء إلى به يعرج المسيح وصفه
 .العلى

 .وسإلم عليه الله صلى نبينا والله : هوقيس فقال

بعبده     أسإرى     الذي     سإبحان  {: حقه في تعالى الله قال
}    القصى     المسجد     إلى     الحرام     المسجد     من     ليًل

 ].1: [السإراء
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وهو الروم بترك الوقت ذلك في : وكانالواقدي قال
هذا فالتفت الكلم هذا يستمع جالًسا داينهم رأس

ذكره الذي إن الملك : أيهاله وقال الملك إلى البترك
 .كاذبة تأويل هي بل قبله ول بعده يبعثه لم عيسى

هذه وكذبت وجهك في : كذبتالزور بن ضرار فقال
أمثالك من أنت الروم كلب يا المخزية الملعونة اللحية

محمد نبينا بعث وينكر السلم عليه عيسى يكذب من
في قرأه عيسى أن تعلم أما والسلم الصلة عليه

في دااودا وقرأه التوراة في قرأه وموسإى النجيل
له المشهودا الدايان بخير المبعوث نبينا وأن الزبور
الكتب وجميع العزيز الله كتاب في والرسإالة بالنبوة
عبد بن محمد نبينا وهو قبله من النبياء على المنزلة

منعكم الكفر حجاب ولكن المكي المطلب عبد بن الله
الكلم هذا ضرار من هرقل سإمع أن فلما معرفته عن
بعمدة خرقت إذ المجلس في الداب أسإأت : لقدله قال
 .أنت فمن النصرانية داين

صلى الله رسإول صاحب : هذاعامر بن قيس له فقال
حقه في تتكلم ل الزور بن ضرار هذا وسإلم عليه الله

يقاتل أنه عنه بلغني الذي : هذاالملك فقال قبيح بكلم
ًيا ومرة فارسًإا ومرة راجًل مرة :قال لبًسا ومرة عار
.يتكلم ولم سإكت فعندها نعم

 الواقدي قال 

البترك أن بلغني : ولقدعنه ورضي تعالى الله رحمه
البتسام بعد الغضب أبدى به ضرار حرق سإمع لما

حضرة من وقام مزيد من عليه ما شديد غيظ ولحقه
البترك لغضب والحجاب البطارقة وغضب قال الملك
:فقال منهم نفسه على خاف غضبهم الملك رأى فلما

عليه فنزلوا قال أثره وامحوا بسيوفكم قطعوه
تلك عدة وكانت شديدة ضربات وضربوه بالسيوف
لما قاتلة غير أنها إل ضربة عشرة وأربع مائة الضربات

رأى فلما ونجاته حياته في الخفي لطفه من الله يريده
لسانه : اقطعواوقال غضبه سإكن الفعال هذه البترك
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منهم الكلم هذا وتحقق المر ذلك يوقنا رأى أن فلما
من يتمكن اللعين هذا أترك ل والله نفسه في قال

إلى وتقدم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب
وقال والنعم الملك بدوام وداعا الرض وقتل الملك

السديد الرأي من وإن بصواب ليس هذا : إنالملك أيها
إلى عادا فإذا يصح حتى الغلم هذا تترك أن عندي
صدور لتشفى وصلبناه المدينة باب إلى أخرجناه صحته
من قتل وقد تكلمه الذي كلمه فيهم أثر قد لنه الروم
إلى الخبر يبلغ وأيًضا وإخوانهم وأبنائهم آبائهم

 .بذلك فيوهنوا وضربه بإهانته المسلمين

أرادا : إنماعنه ورضي تعالى الله رحمه الواقدي قال
إذا نفسه في وقال منه ضراًرا يخلص أن بذلك يوقنا
فيطلقه الملك من الغيظ حدة انكسرت الليلة تلك بات

يوقنا فأخذه غد إلى واحفظه : خذهليوقنا الملك فقال
قطع ما سإليمة كلها بها فإذا جراحاته وافتقد دااره إلى

أن ولما الخفي الله لطف من وذلك عرق ول عصب له
وأسإقاه وأطعمه ودااواها خاطها جراحاته يوقنا رأى

بأن علم عنده يكن ولم وولده يوقنا فرأى عينيه ففتح
فلما الملك على ليحتال المحل هذا إلى أتى قد يوقنا

سإخركما فقد كافرين كنتما : إنلهما قال رآهما أن
ًبا مؤمنين كنتما وإن دااويتماني حتى لي الله فمرح
ًئا بكما شملي يجمع ببركتكما الله ولعل لكما وهني

ونهاًرا ليًل والعويل البكاء أعلها قد الحجاز في بعجوز
ولقد العسكر في وهي خولة أختي وأجل أجلي من

من لها مضى من بقية لنني الحساب هذا تحسب كانت
أن قدرتما فإن وأمري خبري عليها خفي ولقد الحباب
للكافرين كان وكيف مقامي وتعلماها سإلمي تبلغاها
فلما بأمري وتكاتبها أمي وتعلم ترسإل فهي كلمي

أقول ما عني اكتبا عليكما بالله قال الليل في اسإتراح
حرًفا ويكتب له يملي وهو يوقنا ابن عنه فكتب لكما

إلى سإلمي بلغا بالله الشخصان أيها : ألشعرا بحرف
بعز نعمة ألف عشتما ما تلقيتما والحجر بمكة أهلي

وراحة خيًرا نلت لي بصنعكما النصر مع يدوم وإقبال
الله وايم بي وما يجري الورى بين الخير فعل كذلك
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ضعيفة والقفر المهامة في عجوًزا تركت وإنما موتي
تجري التي الحاداثات نائبات على جلداة من لها ما حال

والقيصوم الشيح على مقيمة القفار حب تعوداها
ًنا لها وكنت والزهر والنبت وأكرمها رحاله تعد رك
أرانبا كفي صيد من وأطعمها فقري مسني وإن جهدي

الضب من والصقر والظبي واليربوع الوحش من
في المقيمات الوحش البقر مع بعده والبهت والغزلن

في ناصًرا لها أزل ولم تضام أن حماها وأحمي البر
غيره شيء ل الله أردات وإني والشر الخير موقف

خير وأرضيت بالسمر الملعين جيش في وجاهدت
الحشر موقف في الفوز أنال لعلي محمدا أعني الخلق
الصليب عبادا وقاتل إلهه أرضى الحشر يوم خاف فمن
وجندلته كافر كل في الحرب يوم جلت كذا الكفر بني

وقوًل تحية أخيها عن بلغاها أل والفر الكر في بالطعن
بالسيوف طريح جريح الكفر قبضة في مات غريب
يا أل الطهر والطاهر السإلم نصرة على مشرح

السكر من يفيق ل صب رسإالة تحملي الراك حمامات
السإلم عسكر إلى شائق قول بلغي نجد حمائم

عن بعيد مكبل القيودا في ضرار وقولي الغر والساداة
مفردا قول اسإمعي نجد حمائم وعر بلد في الوطان

الحبة عني سإألت وإن السإر ذلة في وهو كئيب غريب
نجد حمائم وكالقطر كالسحاب داموعي بأن خبري
البتر من المرهفات بحد قتلت أنني الخت خبري
يحن قد ضرار وقولي موطني عند عدداي نجد حمائم

بين علة له مقيد أسإير إني لهم وقولي الوكر إلى
وواحدة وسإبعة عشر العمر عدادا من له والصدر الجوانح

على مدامع محته خال خده وفي نكر بل الحساب عند
منا اليام تسمح عسى جبر بل وكسر أوطان فقد

: لماالواقدي قال الفكر من يرام ل غريب لقلب بزورة
أبي إلى يوقنا أبوه كتب البيات هذه يوقنا ابن كتب

به يثق رجل إلى وسإلمه يدبره أن يريد بما يعلمه عبيدة
 .المسلمين إلى وبعثه

ونحن الدوسإي عمران بن جابر : حدثنيالمؤلف قال
آل من أوس بن معن جاء إذ البلط لها يقال أرض في
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برجل فجاء المقدمة في عبيدة أبو تركه ولقد مخزوم
يزعم فهو إليك هذا : خذعبيدة لبي فقال الروم من
 .السر في عبيدة أبو فاسإتخبره رسإول أنه

 .بكتاب إليك رسإول : أنافقال

 .: ممنفقال

ضرار له يقال بأنطاكية لكم أسإير ومن يوقنا : منقال
يعز من على وقرأه الكتاب عبيدة أبو فأخذ الزور بن

إلى فأتت أخته الخبر وبلغ ضرار أبيات من فبكوا عليه
أخي أبيات اسإمعني المة أمين : ياوقالت عبيدة أبي

: إناوقالت فاسإترجعت يتمها ولم عليها البعض فقرأ
العلي بالله إل قوة ول حول ول راجعون إليه وإنا لله

وحفظ تعالى الله شاء إن بثأره لخذن فوالله العظيم
الناس أشد فكان بينهم وتداولوها ضرار أبيات الناس

ًنا عليه  .الوليد بن خالد حز

أبيه عن محمد بن الملك عبد : حدثناالواقدي قال
بن موسإى عن عون بن الواحد عبد عن كعب بن حسان
مسلم بن أسإد عن يحيى بن عامر عن اليشكري عمران

كثيرة قلًعا فتحوا حازم أهل أن عياش بن داارم عن
ًنا قورص من سإواها وما الراوندات منها وحصو

أن إلى بالمسلمين سإائًرا عبيدة أبو يزل ولم وباسإوطا
الخوف فتمكن هرقل الخبر وبلغ الحديد جسر على نزل
ونصب للقتال بالتأهب بطارقته وأمر قلبه من

خيالها الملوك وضربت الحديد جسر يلي مما سإراداقاته
رجاله على وفرقها السلح خزائن هرقل الملك وفتح

قد الدمستق : أيهاله وقال يوقنا على وخلع وأبطاله
إليه وسإلم مدبره أنت فكن كله هذا جيشي على وليتك
ًبا اليام في إل يخرجونه ل القيسان بيعة في كان صلي

هذا قدم الدمستق : أيهاله وقال عندهم العظام
ينصرك فهو نصرته على واعتمد يديك بين الصليب
يديه بين يحمله أن وأمره ولده إلى وسإلمه فأخذه

ومعه القيسان كنيسة إلى هرقل الملك ركب فعندها
وصلوا فلما النصر صلة يصلي حتى والحجاب الملوك
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أصحاب من المائتين بإحضار وأمر جلس الملك وصلى
ًنا ليقربهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قربا
الله ولك ما الروم عظيم : ياله وقال يده يوقنا فقبل
وقد ذلك يسع عقلك أن علم وقد إل والعبادا البلدا على
وصاحبه جليل مرقى العقل : إنالحكيم دايسقور قال
الملك أيها واعلم النام ومصباح النسان عز لنه نبيل

على نزلوا وقد وعديدها بعدداها قصدتنا قد العرب أن
ول معهم والمصاف القتال من لنا بد ول الحديد جسر
السإرى هؤلء قتلت فإن الدائرة تكون من على ندري
والصواب عليه يبقون ل فإنهم بأيديهم منا أحد ووقع

من أسإروا فإن أمرنا من يؤول ما نرى أن إلى تركهم
ًدا أصحابنا :الدولة أرباب فقال نفادايه أعياننا من أو أح

الملك أيها البترك قال قوله في الدمستق صدق
بلدنا كنائس أحسن فإنها الكنيسة هذه إلى أحضرهم

هم فإذا هنا ويحضرن يتزين والبنات النساء وأمر
رائحتهن وطيب وجمالهن وحسنهن نسائنا إلى نظروا
ذلك فيكون دايننا إلى فيرجعون إليهن أنفسهم مالت
 .المسلمين على وهنا

القسوس رفعت حضروا فلما بذلك : فأمرقال
أصواتهم المسلمون فرفع النجيل بقراءة أصواتهم
ضلًل وضلوا الجاحدون : كذبوقالوا والتكبير بالتهليل

ًدا وكان إله من معه كان وما ولد من الله اتخذ ما بعي
وعلمائهم فضلئهم من اليمن من رجل السإرى في

وكان السالفة الكتب وقرأ الحميريين علم علم ممن
وأنه الكلم وينظم الشعر يقول زهير بن رفاعة اسإمه

يعظمون ورآهم الكفر بأهل ملنة الكنيسة نظر لما
ل أكبر الله أكبر : اللهقال للصور ويسجدون الصلبان

ول الشيطان أصحاب الله عن العادالون كذب الله إل إله
محسوب أب له ليس الذي الرحمن الواحد الله إل إله

ند ول ضد له ليس منسوب شيء إلى ل صمد فردا وأنه
وخلق المخلوقات وصور الموجوداات أوجد حد ول

لوجوداه افتتاح ل أول والسموات الرض ودابر الكائنات
ول يزول ول يفنى ول يموت ل لشهوداه عدم ل وآخر
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مشير ول له صاحب ول له وزير ول له شريك ل يبلى
 .البصير السميع وهو شيء كمثله ليس له

القسوس ومالت لقوله الكنيسة فاضطربت قال
يكلموه ل أن إليهم الحجاب فأشارت إليه بعكاكيزها

 .عنه فتفرقوا ويتركوه

 .العرب أخا يا اسإمك : ماهرقل الملك له فقال

من ولست اسإمي من تريد وما الملك : أيهاقال
 .فتستخبروني جنسكم

ول جنسنا من هو ليس الملك أيها : صدقالبترك فقال
يعلم بدوي هو إنما تسأله فعلم خبرة ول علم له

بلدانا من والحكمة الشرار وصحبة القفار بسكنى
من نبعت لنها اشتهرت حكمائنا وفي ظهرت

للعرب أين من السريانيون جدودانا ووعاها اليونانيين
كلها والفضائل يتدارسإونها وعلوم يتوارثونها حكمة

وبطليموس السإكندر ملوكنا في والعدل علمائنا من
وأرجاس وأنطاميس وأرمويل ويوسإطنيوس وموريق

وسإارغورس واسإطانيس واسإطوس وجرجس
واريسا وسإفليوس أنطاكية بنى الذي وهو النوصيدي

ًيا وكان ًكا نب ومنبج الرها بنى الذي وهو ويلينوس مل
ًنا وكان واسإطبس أنه زمانه ملك أخبر الذي وهو كاه

عظيم ونبأ شأن له ويكون الرب يخاطب مولودا ولد قد
فلسطين ومنا فرعون وهو أفلطون يديه على يهلك

بنى الذي وهو منتهو ومنا العلوم فجر ومنا الحكيم
وضع الذي وهو ومنسطاليوس وباسإمه الكبرى رومية
وبحارها بجبالها الرض حوزة فيه الذي الول الكتاب
بألوانها إقليم كل أمة ووصف وصوانها وبنائها

أو ذهب معدن من إقليم كل في ما ووصف وخواصها
بأسإمائها جميعها الرض عيون وأحصى جوهر أو فضة

ومنا وعجائبها وغدرانها وشعابها وأودايتها وجبالها
: ليقول الذي وهو الرومي القلنسب ايوداروس
مع أدابروا الميعادا في لهم يقال الذين مع الله حشرني

أيها نفسك تطهر ألم النار إلى وجنوداه إبليس
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أداناس من البي القاري كتابي في الناظر المسكين
للحس المعوقة للنفوس المظلمة وشهواتها الدنيا

فانظر عليين عالم إلى ترقى أن النوراني الروحاني
عدمها فمن الروحاني العالم سإلم فإنها الحكمة في
 .ومنشئه ومصوره بارئه إلى القرب عدم فقد

 .البترك تكلم : إنماالواقدي قال

في يطعن أنه يظن وهو هرقل يدي بين الكلم بهذا
وولده جبلة وكان حكمته اليهم بن جبلة ليسمع العرب

أن سإببها عداوة وبينه البترك بين وكان حاضرين
أا له وجعل عظيًما دايًرا له بنى كان البترك في عيد
والموال بالنذور مكان كل من الروم تقصده السنة

قال البترك برسإم كله ذلك وإن والشموع والستور
الدير فيها التي الرض تلك لجبلة الملك فأعطى
وسإماها مدينة حوله وبنى الدير على جبلة فتغلب
 .هذه جبلة وهي باسإمه

 .الجوني منصور عن عامر بن سإليمان حدثنا

أبي بن عمارة بن يحيى أخبرني جريج بن حجاج قال
 .الحسن

من تبسم البترك كلم مهير بن رفاعة سإمع : لماقال
لهم ليس أقواًما مدحت لقد البترك أيها :وقال قوله
من ول نبيل ول فاضل فيهم ول سإبيل الفضل إلى
وما عديل ول مثيل له ليس الذي الجليل الملك وحد

لهم الذي الخليل إبراهيم بن إسإماعيل لولد إل الفضل
ومنهم الحرام والمشعر والمقام وزمزم الحرام البيت

الرض ملكوا الذين والشبار والحماة والقيال التبابعة
السإكندر الصعب الملك ومنهم والعرض الطول في

في وداخل الظلمات وداخل الرض قرني ملك الذي
وأذل ومغربها الشمس مطلع وبلغ الرض أهل طاعته
ًدا منهم له وجعل ملوكها ًنا جن ذا الله وسإماه وأعوا

ين وشدادا قحطان بن يعرب بن سإبأ ومنهم القرنين
سإكسك ابن وهو الذقان ذو وعمرو عادا بن وشديد عادا
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بن أكسير بن وشعبان عادا بن ولقمان عادا بن والهدهد
يتكلم وكان عتبان بن وهادايل رقيم بن وعبادا تنوخ

بن سإياسإة بن جلهمة بن موسإى ومناجاة بالحكمة
بن سإبأ ومنا كنعان بن وثمودا رخ بن ياقد بن عجلن
منا ثم حمير بعده ولي ثم منا متوج أول وهو يشجب

بن عادا ومنا متوج حمير بن وائل ومنا متوج وهو نبع
أهل من صفوان بن حنظلة الله نبي ومنا متوج حمير
عبد بن خشدم بن المدان عبد بن نفيل ومنا الرس
عاش السلم عليه هودا بن قحطان بن جرهم بن ياليل

الكنوز واسإتخرج المصانع بنى الذي وهو سإنة خمسمائة
صفوان بن حنظلة نبته علم الله وورثه الجيوش وقادا
ًدا جعل إذ قدرنا ورفع شرفنا الله ختم وقد صلى محم
 .العبيد وأنتم الساداة فنحن منا وسإلم عليه الله

 .ربه عبد عن سإفيان حدثنا

عن زياداة بن الوليد : حدثناقال رحيم : أخبرهاقال
رفاعة يعني الرجل هذا أن : بلغنيقال حكيم بن حزام

كان الجرهمي سإرية بن عبيد بن زيادا بن زهير بن
طالع وكان وملوكهم وأخبارهم العرب بأنساب عالًما
تكلم فلما السلم عليهم وحنظلة وصالح هودا كتب

يعجزه أن البترك أرادا الكلم بهذا هرقل الملك بحضرة
والقرائح العلية الهمم ذا : يافقال عليه يلقيه بسؤال
الروحاني العقل نسيم إلى القلوب تصل بم الذكية

الغائبة الخفية والطيور اللهوت ملكوت إلى وترقى
اللباب رياضات في وترقى بالقطار البصار عن

أكدار بصفو النورانية والفكار الداناس من المصفاة
 .الجسمانية الهياكل من بالفكار المحيطة الخلق

عيشة الرواح تعيش الكدر مفارقة من الصفو فعند
فحينئذ اضمحلل ول انحلل إليه يصل ل الذي البد

ويرسإب بالصفو الصفو ويطفو بالعنصر العنصر يختلط
أيها أصبت : مازهير بن رفاعة فقال الكدر إلى الكدر

تدل : كيفرفاعة قال : ولمفقال مقالتك في البترك
صواب عنها حجب وقد الغيوب علم إلى القلوب

تهذيب بغى الكدر من الصفو يتخلص كيف أم المصيب
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السإرار غوامض من الفكار تحلى وكيف الكفر من
إلى الهوال تناهت إذا الغترار حجب في وهي

إلى الفكر وعادات مواضعها من الهمم وقربت مفازاتها
مساكنها إلى الفكر متحركات وعادات عناصرها
عن الشكال فانحازت أماكنها إلى الذهان وغاليات
عن مشرفة وانكبت فيها الهوى تأثير بلطف الشكال
 .عناصرها أقطار من هياكلها

أن زعمت الذي العرب كلم هذا البترك أيها قال
ولقد أسإواقهم في تباع ول أخلقهم من ليست الحكمة

يزن ذي بن سإيف اسإمه اليمن ملوك من ملك كان
يتكلم وسإلم عليه الله صلى محمد بنبينا بشر الذي

النعمة شكر بوشاح ووشح الحكمية العلوم بغوامض
بن قس اسإمه فصحائنا من فصيح قال ما جملة ومن

أيادا لهم سإبقت معشر من إننا : ألالبيات هذه سإاعدة
إلى يوًما ينظروا ولم الجهل من فعوفوا الحسنى من
من وفينا الفعل في التقية إل عرفوا ول محرم ذات

بالعقل يعرف والتوحيد عرفناه شاهد والفعل التوحيد
الشخاص معاينة جميعها السماء فوق ما نعاين

نحن وما بدؤنا أين ومن كنا ما ونعلم المجلي بالجوهر
مركز على كنا وإن وإنا الشكل عالم في بالتصوير

صعدت وما تستجلي النور عالم في فأرواحنا الثرى
قال المثل عن وجلت ممثول حقيقة وإنما تستريح كي

الله عبد أبي بن شيبة : حدثناسإعيد أبو : قالالواقدي
:قال ربيعة بن الله عبد عن هند بن لقية عن عيسى بن

عم يا الروم قبضة من خلص لما زهير بن لرفاعة قلت
يقول ما وتفهم تقول ما يفهم البترك كان كيف

العربية بلسان اللعين من أفصح رأيت ما بني : يافقال
: أمافقال يوقنا الله عبد من ذلك عن سإألت ولقد

إل ملكهم يستقيم ل والبطارقة الروم ملوك أن علمت
ولد الجرهمي زهير بن لرفاعة : وكانالواقدي قال أن

 .جاهل

الكفر إلى يميل قلبه وكان قال معه أسإر وكان قال
كنيسة في السإارى حضر فلما عليه يدعو رفاعة وكان

أقبل بالمناظرة البترك مع رفاعة واشتغل القيسان
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وصورها وزينتها البيعة إلى بنظره يحدق عامر ولد
تقبيل إلى فبادار وزينتهن الروم نساء ويتأمل وصلبانها
بكى رفاعة أبوه رأى فلما بالرحمن والشراك الصلبان

عن طردات ويلك يا اليمان بعد أكفرت ويلك : ياوقال
طريد يا الديان بالملك كفرت ويلك يا الرحمن باب

على بكائي ما ولدي فيا الحضرة عن بعد من يا القدرة
طريق في وأنت طريق في أنا سإلكت إذا وإنما فراقك

الرهبان مع وحشرت البالسة داار إلى أنت مضيت إذا
وأنا الساداسإة النار طبقة في وتكون والشمامسة

بني يا مستأنسة الرواح فيها داار إلى محمد مع أمضي
الخرة على شهوتها تختر ل بني يا الدنيا حياة تطلب ل

 .الجبار العزيز يد بين وقفت إذا فعالك من وأخجلني

السر بعالم كفرت إذ أبيك شيبة فضحت لقد بني يا
 .والرجاء فيك أملي خاب لقد بني يا والنجوى

 .المصطفى محمد من تتبرأ أن قلبك طاب كيف بني يا

ًدا الشفاعة تطلب ممن بني يا الحياة غرتك بني يا غ
بعد من الشقاء إلى صرت بني يا بالعليم تكفر فصرت

 .النعيم في كونك

 .الجحيم في العذاب تخشى أما بني يا

 .القيامة يوم أحمد من تستحي أما

 .هموم في كفرك أجل من غدا قد أباك أن تعلم أما

يا ويقول العظيم اليوم في الله داعاك إذا المفر أين
 .فردا بواحد كفرت عبدي

 .ذميم عيش في أنت بني يا

قد بما والدي يا أسإألك مقيم بعز يبقى فإنه أبوك أما
حال وتعطفي نحوي من القديم الزمن في كان

بالستر غطاك الذي إلى رجعت إل والفطام الرضاعة
 .العميم
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وأرخى عليه الباب أغلق قد ولدك : إنله : فقيلقال
إلى به وأمر الوثاق من فحل البترك به فأمر الحجاب

القسوس به وداارت فيه فغمسوه المعموداية ماء جرن
البطارقة من الخلع عليه ووقعت وبخروه والشمامسة

ًبا البترك له ووهب والملوك وضمه ومنزًل وجارية مرك
 .اليهم بن جبلة عسكر إلى

دايننا في تدخلوا أن منعكم ما هؤلء : ياالبترك قال ثم
 .صاحبكم فعل كما

نحن وما يقيننا وثبات دايننا صحة ذلك من : منعناقالوا
لهم فقال قتلنا ولو بالكفر إيمانهم يبذلون الذين من

 .جنابه عن وأبعدكم بابه عن المسيح : طرداكمالبترك

عن هو ومن المطرودا أينا يعلم : اللهرفاعة له فقال
قد العرب معاشر : ياهرقل فقال معبودا ربه رحمة
وقد مرقعة يلبس وأميركم خليفتكم أن إلينا وصل
فما الوصف عنه يكل ما وذخائرنا أموالنا من إليه وصل
 .الملوك بزي يتزيا أن منعه

من والفزع الخرة طلب ذلك من : يمنعهرفاعة فقال
فقال إمارته داار صفة : ماهرقل فقال الجبابرة جبار

بالفقراء آنسة الحجاب من خالية بالطين : مبنيةرفاعة
 .والمساكين

 .بساطه : فماقال

 .والتمكين : العدلقال

 .سإريره : فماقال

 .ملكه بدلة : فماقال واليقين : العقلقال

 .والدين : الزهدقال

 .خزائنه : فماقال

 .العالمين برب : الثقةقال
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 .جنده : فمنقال

 .الموحدين : أبطالقال

قد عمر : ياله قالوا جماعته أن الملك أيها علمت أما
فهل والكاسإرة البطارقة وذللت القياصرة كنوز منكت
ًبا لبست  .فاخرة ثيا

رب أريد وأنا الظاهرة الحياة زينة تريدون : أنتمقال
إليه أشار وأضمر القول هذا أبدى فلما والخرة الدنيا

الرض     في     مكناهم     إن     الذين  { وبشر القدرة مناداي
عن     ونهوا     بالمعروف     وأمروا     الزكاة     وآتوا     الصلة     أقاموا
بهم أمر هرقل الملك إن : ثم] قال41: [الحج }    المنكر

إلى وخرج القيسان كنيسة في هو الذي السجن إلى
قد السراداقات فرأى الخيام على ليشرف عسكره
خيامه عند سإراداقاتها ضربت البطارقة لن ضربت
من كنيسة نونية كل بإزاء نصبت قد الملوك ونونية

على والنواقيس الصانيع بسائر المدهون الخشب
كانوا والخشب البيع وهذه ذلك الروم زي وكان أبوابها

في معهم وتكون صنعتها وفي فيها يتنافسون
عسكره على هرقل وطاف وعساكرهم أسإفارهم

تركض بفوارس وإذا أنطاكية إلى الدخول وأرادا جميعه
 .وراءكم ما السرير وأصحاب الحجاب لهم فقالت إليه

منا العرب حصلت وقد منا الحديد جسر : ملكقالوا
 .الجسر دااخل على

ملكت : وكيفوقال ملكه بزوال الملك : فأيقنقال
البطارقة من ثلثمائة وفيها والبرجين الجسر العرب
البراج على الذي المقدم إن الملك : أيهاقالوا الشدادا

 .سإلمهم الذي هو

أن بالمسلمين الله لطف حسن : ومنالواقدي قال
الجسر إلى يمضي يوم كل في كان الملك صاحب

الشديد والحرس باليقظة البرجين في من ويوصي
فوجدهم عاداته على اليام بعض في مضى وأنه
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فأخذهم حرس ول حفظ عندهم وليس الخمر يشربون
 .مقدمهم بقتل وهم كبراءهم وضرب

في الحقد فعمل الملك خوف عنه أمسك إنه ثم
ليدبر يتجسس اليام بعض في يوقنا فجاءهم قلوبهم

فسألهم الملك صاحب من حنقين فرآهم حيلة فيه
فقالوا خبركم على : أطلعونيلهم فقال منه فأنكروا

ًنا منك : أتعطيناله هذا نسلم نحن :فقالوا فأعطاهم أما
 .للعرب الجسر

: نأخذقالوا مراداكم : مالهم قال ذلك عنده صح فلما
ًنا ًبا لكم أكتب : أنايوقنا فقال المسلمين من أما كتا
ًنا يعطيكم بأن أميرهم إلى داينهم في داخلتم وإن أما
 .داينهم في داخلت أنت : وكيفله فقالوا لكم خير فهو

على أدابرهم أتيت وإنما لله : حاشفقال رجعت ثم
 .ذلك كندهم صح فلما لهم أنطاكية تسليم

على وافقهم فلما الجسر إليهم نسلم : ونحنقالوا
إليهم مضى المسلمون قدم فلما أمرهم كتموا ذلك

ولمن له وأخذ أحد به يعلم أن غير من الجسر صاحب
ًنا معه بذلك المسلمون ففرح يوقنا كتاب وناوله أما
للمقدم فأعطوا قتال غير من الحديد جسر يأخذوا بأن

ًنا على الذي الباب إلى المسلمين عسكر وصل فلما أما
أمر بذلك هرقل سإمع فلما فدخلوا لهم فتح الجسر
 .للحرب يتأهبوا أن الناس

 .ذلك ففعلوا قال

منازل عن الرحمن عبد بن ياسإر : حدثناالواقدي قال
 .الشام بفتوح الناس أعرف وكان الصيدلني نزاف بن

 .أنطاكية بأرض المسلمون صار لما أنه : بلغنيقال

بأرض صرنا قد سإليمان أبا : يالخالد عبيدة أبو قال
فما عسكره يأتينا والساعة الروم كلب بلد أنطاكية

 .الرأي من ترى
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من     اسإتطعتم     ما     لهم     وأعدوا  {: قال الله : إنخالد قال
يتأهبوا أن أصحابك فأمر ] الية60:  [النفال}    قوة

أمير كل وسإير اليمان وقوة السإلم زينة ويظهروا
 .بعًضا بعضها يتلو والمواكب الكتائب ولتكن بجيشه

زيد بن سإعيد سإير من وأول ذلك عبيدة أبو : ففعلقال
المهاجرون فيهم فارس آلف ثلثة ومعه العشرة أحد

رافع وراءه وسإير الجيش مقدمة على وجعله والنصار
وراءه وسإار فارس ألف ومعه الطائي عميرة بن

فارس آلف ثلثة في العبسي مسروق بن ميسرة
أبو وراءهم وسإار الزحف جيش في خالد وراءه وسإار
يكرب معد بن عمرو معه وكان العسكر بقية في عبيدة

بكر أبي بن الرحمن وعبد الحميري الكلع وذو الزبيدي
والفضل عفان بن عثمان ين وأبان عمر بن الله وعبد

بن وراشد حرب بن صخر سإفيان وأبو العباس بن
هؤلء ومثل عمرو بن وزيد رافع بن وسإعيد ضمرة

السإرى لهن اللتي النساء وراءهم وسإار الساداات
ومزروعة عفان ابنة وعفيرة الزور بنت خولة وفيهم

ًنا أشد فيهم وليس عتبة بنت أبان وأم عملوق ابنة حز
 .الزور بنت خولة من

أخيها أسإر في قالت أنها بلغني : ومماالواقدي قال
شقيق على حييت ما : سإأبكيالمبكيات المراثي من
قتيًل به لحقت أني فلو اليمين عيني من علي أعز

طريًقا أرى السلو إلى وكنت هون غير هو إذ علي لهان
منا مات من معشر وإنا المتين بالحبل منه وأعلق
مضى يقال أن وإني المستكين موت يموت فليس
قلت بكاؤك كم وقالوا هتون بمنسجم لباكية ضرار
عبيدة أبو : فسارقال وتيني قطعوا وقد أبكي أما مهًل
خيامها في الروم فبينما ذكرنا كما مواكبه في

فركزوا العرب بقدوم الصائح فيهم وقع إذ وعسكرها
عليهم أشرف من فأول صفوفهم وصفوا خيولهم

الفزاري نجبة بن المسيب وبعده زيد بن لسعيد برايته
بن خالد أتى وبعده العبسي مسروق بن ميسرة وبعده
أمير كل فنزل مواكبه في عبيدة أبو وبعدهم الوليد
بفنائه نزلوا قد وأنهم إليهم هرقل نظر فلما بقومه
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نسطاروس الكبر صاحبه جيشه حفظ على ترك وبنائه
كنيسة إلى وداخل الروم شجعان من وكان روميل بن

والحجاب والسريرية والبطارقة الملوك وجمع القيسان
ًبا فيهم هرقل وقام  .خطي

قد المعموداية ماء بني ويا النصرانية داين أهل : ياوقال
من عزكم وذهاب ملككم زوال من منه حذرتكم ما قرب
ومن ملككم زوال من حذرتكم كنت وقد سإورية أرض
وهؤلء قتلي وأرداتم مني تقبلوا فلم المقام هذا

عن فقاتلوا عزكم ورياح ملككم بدار داخلوا قد القوم
ل والفشل وإياكم وأنفسكم وأموالكم حريمكم
وأتلفت جهدي عنكم جاهدت فقد الجهادا في يلحقكم
فلم وملككم دايني عن ورجالي وخزائني أموالي

فإن فائدة القوم من أداركت ول مساعدة تصادافني
العرب لهؤلء تجرداوا ولم وتقاعستم فشلتم أنتم

إليكم تصل والذلة عليكم العار كان وإل العزم سإيوف
 .آبائكم من سإلف ومن أبناؤكم أين

اللئام العرب دايارهم وسإكنت لئام غير كراًما ماتوا
والصوامع البيع وأخربوا جوامع صيروها وكنائسهم

وملكوا ونساءكم أبناءكما واسإتعبدوا ملوككم وأذلوا
مضى وقد ومدائنكم حصونكم على واسإتولوا قلعكم

المم من هلك فكم :وقاتلوا المر فاسإتأنفوا مضى ما
ولقد حريمهم على الغيرة وعلى ممالكهم على قبلكم
منوال على تنسجوا أن لكم أنتجت حكمتي كانت

لن ذلك فأبيتم العرب هؤلء وبين بينكم المصالحة
 .الحكمة نور أطفأت قد جهلكما ظلمة

طيماون قبر على الحجر من لوح وجد قد أنه علمتم أما
العالم سإلم : الحكمةمكتوب وفيه أفيانوس تلميذ

الحكمة بارئه إلى القرب عدم فقد عدمها من العلى
ونور النفوس ونزهة الذهان وبغية القلوب حياة

نظر تدبر من سإقيًما يزل لم حكيًما يكن لم من العقول
ذهنه انفتح عمل ومن عمل عرف ومن عرف نظر ومن

جبلة إليه فقام نفسه صفت عقله انفتح ومن وعقله
هؤلء قتال إنما الروم عظيم : ياوقال اليهم بن
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أرسإلت أنت فلو بالمدينة عمر خليفتهم بقتل العرب
وانتزاع فشلهم سإبب فيكون غسان آل من رجًل إليه

أمله يصلح ل شيء : هذاهرقل فقال أيديهم من الشام
ولكن مقررة والنفاس مقدرة الجال لن أجله ينقضي

 .أردات ما فافعل سإماعه عند النفس تطيب شيء هو

بن واثق له يقال رجًل قومه من جبلة : فأرسإلقال
ًئا وكان الغساني مسافر فقال الحروب في مقداًما جري

فعلت أنت فإن عمر تقتل فلعلك يثرب إلى انطلق له
 .الموال من أرداته ما أعطيك فأنا ذلك

ليًل المدينة داخل حتى مسافر بن واثق : فانطلققال
عنه الله رضي الخطاب بن عمر صلى الغد كان فلما

المدينة ظاهر إلى وخرج وداعا الصبح صلة بالناس
 .بالشام المجاهدين أخبار يتنسم

من شجرة بأعلى له وجلس المنتصر فسبقه قال
إن ثم بأغصانها واسإتتر النصاري الدحداح ابن حديقة

وعادا الرمضاء حميت حين المدينة ظاهر عن قام عمر
ظلها في ونام وداخلها الحديقة من فقرب وحده وهو
وجردا الشجرة من بالنزول المتنصر هم نام فلما

الكبيرة البقرة بقدر وهو أقبل بأسإد هو وإذا خنجره
وأقام يلحسهما قدميه عند وجلس عمر حول وطاف

وقال عمر يد وقبل المتنصر نزل فعندها اسإتيقظ حتى
 .فأمنت عدلت قد عمر : ياله

. 

. 

تحرسإه والسباع تحفظه الكائنات من والله بأبي
وأسإلم بأمره حدثه ثم تعرفه والجن تصفه والملئكة

 .يديه على

عن حسان عن أبي : أخبرنيقال محمد أبو حدثنا
عباس بن شهر عن الواقدي يحيى عن السدي
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عبيدة أبي نزول عن حدثه عمر أن البيروتي
 .أنطاكية على بالمسلمين

واسإتحلفهم القيسان بكنيسة قومه هرقل : وعظقال
فحلفوا واحد دام عن يموتوا أو ينهزمون ل أنهم

الصلبان رفعت وقد عسكره إلى الملك مع وخرجوا
أهل من الضجيج وارتفع والرهبان القسوس وقرأت
قد المسلمون وكان للقتال واصطفوا والطغيان الكفر
ونشرت مكانه في أمير كل وأوقفوا صفوفهم رتبوا

معمر بن ربيعة إلى عبيدة أبو وأشار والعلم الرايات
ًنا وكان الشاعر بالكلم إل يتكلم ل فصيًحا لس

 .المنظوم

إلى ووعظك لفظك سإهام فوق ربيعة : ياله فقال
المشركين قتال على المسلمين وحرض المجاهدين

جهوري وكان الصفوف أمام ربيعة فتقدم قالت
 .والبعيد القريب يسمعه الصوت

للحملة فتأهبوا المهلة هذه متى إلى الناس : أيهافقال
أقفاص فراق على عولت قد الرواح طيور فهذه

منادايها صوت وأجابت باريها إلى ارتاحت وقد الشباح
ما عبارتها نطق عن إشارتها بلسان تخاطبنا هي وها
مؤيدكم اشتراها وقد أنفسكم بذل على الوقوف هذا

وهذه الدانية والنفس الفانية الحياة حب إلى أفركنتم
الدنيا زينة طلب عن وهمتكم مؤيدة بالنصر أوقاتكم
أينما :مقيدة الحق بكلم الصاداقة والمواعظ متحيدة
وهذه مشيدة بروج في كنتم ولو الموت يدرككم تكونوا
بالتأييد آمالنا وشجرة طالعة بالقبال سإعودانا طوالع
في المحبة نجوم زهرة ظهرت فلقد دارهم فلله يانعة

سإماتهم سإماء في العشق فجر وتبلج راياتهم أفلك
فلما عشقهم مشارق في المعرفة شموس وأشرقت

همم وقدموا واصطفوا بأجمعهم بالحملة هموا
وزاحموا واسإتبقوا القدوس الملك رضا في النفوس
أسإرارهم صفاء من نوداوا يرفقوا ولم بعًضا بعضهم

.]23:  [الحزاب}    صدقوا     رجال     المؤمنين     من  {
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 الواقدي قال 

جعفر عن الصائغ إسإماعيل بن زيد : حدثنيالله رحمه
 .أوس بن جابر عن أبان بن عياش عن عون بن

أنطاكية على عبيدة أبي مصاف في حاضًرا : كنتقال
خرج من أول فكان معمر بن ربيعة بسجعه وعظنا حين
روبيل بن نسطاروس الروم شجاع للبراز الروم من

طلب الميدان توسإط فلما حديد من برج كأنه وهو
طريف بني مولى الهول أبو داامس إليه فخرج البراز
على فحمل غطريف فارس يومئذ وهو حلب قلعة فاتح

جوادا عثر بينهما الحرب نار اشتعلت فلما بعضهما
نسطاروس عليه فانقض ظهره على فسقط داامس
عليه فخرج الميدان إلى ورجع ذليًل وقاداه أسإيًرا وأخذه

ًدا يشبه وكان الطائي حسان بن الضحاك في خال
 .برز فلما وخفته حملته

في خالد قتال شاهد ممن الروم من قائل قال
الذي والمسلمين الشام فارس هذا وعرفه المواطن

وهم إليه ينظر أنطاكية في من كل فصار بلدانا فتح
كثرة من المشركين خيل فازداحمت خالد أنه يظنون
التي السراداقات حبال فقطعت إليه النظر

على الغلمان فخاف سإريره وغيروا لنسطاروس
تلك على رآها وإذا ذلك على وسإراداقاته أنفسهم

ًدا يجدوا ولم قتلهم الحالة رفع على يعينهم أح
بالفرجة مشغول العسكر في من كل لن السراداق

الفراشين من اثنان فاتفق خصمه مع نسطاروس على
: نحنله وقالوا الهول أبي داامس حل على ثلثة وكانوا
السراداق هذا عمودا شيل على وتعيننا وثاقك من نحلك

 .الوثاق إلى ونعيدك

 .سإبيلك يخلي فإنه فيك نشفع البطريق جاء فإذا

الثنين على قبض فعندها وثاقه من فحلوه : نعمفقال
فهجم فماتا فصرعهما بواحد واحد وضرب بيد واحد كل

فوجد الصنادايق من صندوًقا وفتح فقتله الثالث على
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ًداا الطوالة من وركب فلبسها نسطاروس ثياب فيه جوا
وجهه ولثم وسإيًفا قنطارية بيده وأخذ خيارها من

عبد بن حازم جانب إلى ووقف المتنصرة عسكر وقصد
عسكر على قدمه وكان جبلة عم ابن وهو يغوث

 .الملك موكب في عمه وبنو وولده وجبلة المتنصرة

نسطاروس بين القتال يزل : ولمالواقدي قال
أحد يقدر ولم الجواداان كل أن إلى حسان بن والضحاك

إلى نسطاروس وعادا فافترقا صاحبه على منهما
الرض على السراداق فوجد ليستريح سإراداقاته

من المصيبة أن فعلم داامًسا ير ولم قتلى والفراشين
: وحقفقال بذلك وأعلمه الملك إلى فمضى قبله

 .شياطين إل العرب هؤلء ما المسيح

: هوالملك فقال الهول أبي بصنع العسكر : وهرجقال
في مختف إل هو وما خرج رأيناه وما عسكرنا في الن

هرج داامس رأى فلما جنسهم من لنه المتنصرة عسكر
حين على سإيفه انتضى بسببه ذلك وأن الروم عسكر
عن رأسإه فرمى يغوث عبد بن حازم به وضرب غفلة
عنه الله وأمسك فعله من المتنصرة فبهتت بدنه

عسكر وطلب جواداه وأطلق لذلك وداهشوا أيديهم
فأتى والتكبير بالتهليل صاحوا رأوه فلما المسلمين

 .القوم مع له وقع بما وأخبره عبيدة أبي إلى

 .يداك شلت : لفقال

فغضب حازم عمه ابن قتلى من جبلة الخبر : وبلغقال
ل أنا الروم عظيم : ياوقال له وصقع هرقل إلى وأتى
الذين هؤلء على الحملة من لنا بد ول الصبر على أقدر

أن الملك فأرادا قدرهم وجهلوا طورهم تعدوا قد
فقال تركض خيل عليه أقبلت قد وإذا بالحملة يأمرهم

إلى قدم قد إنه الملك : أيهاقالوا وراءكم : مالم
صاحب أرمونيا بن سإطانيولس بن فلنطانوس نصرتك
قد وكان سإميت جده وباسإم الكبرى ورومية المدائن

به وكان سإرفيا أبا يسمى عظيًما هيكًل فيها وضع
الهيكل ولذلك الحمر بالذهب مطلية نحاس من صورة
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على مدور هيكل باب كل على الذهب من أبواب سإبعة
وفي الذهب من ألواح عدة وبيده آدامي شخص رأسإه

ثم الشمس تلقاء الهيكل على لوح منها يعلق عام كل
يجري ما فيعلم اللوح ذلك في الهيكل ذلك كاهن ينظر

مختًصا لوح كل وكان اللوح بذلك المختص القليم في
تلك من هيكل لكل وكذلك السبعة القاليم من بإقليم
في يجري ما الكبرى رومية أهل فيعلم هياكل السبعة
تلك وسإط وفي القدمون حكماؤهم وضعه بما العالم

نحاس من عمد ثمانية على مثمنة قبة هياكل السبعة
ببياض مرقط سإور به محوط بالذهب مطلية أصفر
ل حجر من صورة رأسإها وعلى العظم بابها وفيه
 .هو ما يعلم

 .أسإودا الحجر بل

ومغاربها الرض مشارف في الزيتون اسإتواء كان فإذا
ًتا الصور تلك من يسمعون القلوب تكادا هائًل صو

الرض آفاق من تأتي الغد كان فإذا منه تتفطر
في واحدة زيتونات ثلث حامل زرزور وكل زرازيرها

تلك رأس على فيلقونها رجليه في واثنتان منقاره
المكان ذلك يمتلئ حتى كذلك تزال فل الصورة
 .العظيم

إلى العام من يأكلون وما زيتهم منه : فيعصرونقال
لم مقفل بيت العظم الهيكل دااخل في وكان العام
الملك فلنطانوس أرادا ولما رومية بنيت منذ يفتح

على يصرفه مال إلى احتاج هرقل نصرة إلى النهوض
بفتحه وهم المقفل البيت ذلك إلى فأتى عسكره

أمر على القيم وهو وعظماؤهم عظماؤه له فقال
أقفل منذ البيت هذا إن الملك : أيهاكلها الهياكل
المسيح ظهور قبل من وذلك سإنة سإبعمائة تاريخه
ول إليه تعرض أجداداك من أحد وما وسإبعين سإنة بمائة

هذا على ويوصي إل الكنيسة هذه أمر ولي ممن أحد
قبلك كان من أسإسها حكمة تزل فل يفتح ل أن البيت

هذا وأسإس المدينة هذه بنى وقد والملوك الحكماء من
قطاوس بن رسإيوي جدك بيت وهو البيت وهذا الهيكل
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سإنة وسإبعين ثلثمائة بلغنا ما على ملكه في وبقي
وصل حتى أجداداك أحد عليه وتولى أبيه كوصية ووصى

حكمة تزل فل سإنة مائة فيه ولك الملك هذا إليك
 .وضعوها وطلسإم أسإسوها الذين أجداداك

فيه يجد لم فتحه فلما فتحه في اللجاج : فأخذهقال
ًئا الشام ومدن القدس صورة البيت في رأى أنه إل شي

وهو ليطن صورة آخرهم وفي وعدداهم ملوكهم وصفة
طالب : ياباليونانية مكتوب اللوح في ينظر كأنه هرقل
النكت مرور تكرر كلما فإنه القراءة بكثرة عليك العلم
وأحكم لثبوته أشد ذلك كان يتعلمها من مسامع على

والقياس بالعقل تستخرج إنما كلها العلوم إذ لتصريفه
التدبير مطية والعلم الرياضة بكثرة يكون وإنما

هو هذا العقل موضع والعلم العلم موضع والتدبير
والسإرار الحكم في رأينا وقد العلوم لشكال المتمم
صفحة على خيمت إذا الغمامة صاحب أن الخفية
أرض من الهداية مصباح خرج الضللة وحلت الرض
ويدعو للحس المظلم الجهل بظلم فيذهب تهامة
الجمل صاحب وهو الصانع توحيد إلى بدينه الناس
السهل لدعوته يضيق والملك بالدايان فيذهب الورق
العلم إلى انتقل كثيف كل على نوره غلب فإذا والجبل

منور قلبه الصورة نحيف رجل بعده وولى الروحاني
للشام وويل شريعته ويصدق ملته يشيد الصدق بنور
قيصر بملك الذاهب الحور الرجل من بها يحل مما
صفته العدل صورته الربعة صولته الكثيف الرجل وهو

أيامه في دارته وسإيفه مرقعة جبته منقبته والحق
فتح إذا وأوانه وتزول وتضمحل وتتحول الدول تذهب

النعمة بحفظ المحفوظ بالحكمة المصور البيت هذا
وأشرقت قلبه في الحكمة رسإخت لمن فطوبى

الباطل وجانب وعرفه الحق واتبع لبه في مصابيحها
 .وخالفه

العجب أخذه اللوح في ما فلنطانوس قرأ فلما قال
ما الشفيق الب : أيهاالهياكل قيم لعطماوس وقال
 .الحكمة هذه في تقول
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وضعتها حكمة في أقول أن عسى وما الملك : أيهاقال
يصل غامضة العلوم وإنما الحكماء بها وعلمت العظماء

داولة أن أرى وإنما العقل بنور الجوهري الخبر إليها
أرض من ملكه أركان وانهدت داولتها عز وهي هرقل
يعني اسإطور أرض إلى الروم ملك وانتقل سإوريا

كتابه في الحكيم مهراييس أخبر وبذلك قسطنطينية
جواهر يعني أسإلوس وسإماه وضعه الذي العزيز

من المصفاة اليتيمة نور ظهر : إذاجملته ومن الحكمة
حكمته بنور الذهان تصفت ثاران جبال من الداناس

بقوة الجهل سإماء في المتكاثفة الظلمة وانصرفت
بأزمة وقاداهم داعوته لطيف إلى الناس وداعا عزيمته
صولة من إيليا لرض فويل الفلك على فيعلو لطافته
العقل بتاج المتوج الهيبة بوشاح المتوشح صاحبه
فسطاطه العدل ملوكها ومذل الرض فتوح صاحب

وتخرج الصليب ينكسر زمانه وفي لباسإه والمرقعة
نجاة فل المعموداية ماء ويذوب المذابح وتندرج الهياكل

 .وصاحبه شريعته باتباع إل صولته من

على القيم من فلنطانوس ذلك سإمع فلما قال
النظر من لي بد : لوقال نفسه في المر كتم الهياكل

هرقل الملك نصرة وإلى إليهم والمسير العرب إلى
داين نصرة إلى وندبني البترك كتاب إلي وصل وقد

في جيشه من اختار إنه ثم حرمني تأخرت فإن المسيح
ولده موضعه في وولى الكرجية وهم ألًفا ثلثين رومية

بيت من واسإتخرج النعمة مثلث وهو اسإتفليوس
منسوجة وكانت اليوناني السإكندر رايات الحكمة
من الواحات فتحت يوم نشرها التي واللؤلؤ بالذهب

في واحد يوم في إل تنشر ل وكانت باليوس أرض
الصليب عيد يوم وهو صوفيا آيا ببيعة السنة

 .والشعانين

وردا حتى سإار فلنطانوس رأس على رفعت : فلماقال
قال فارس باب ومعناه هاوس باب على ونزل أنطاكية

وضربت لقائه إلى موكبه في هرقل الملك وركب
الروم وفرحت هرقل سإراداقات بازاء سإراداقاته
ضجة ووقعت النواقيس وضربت بالنصر وتفاءلت
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عيون وجاءت أصواتهم وارتفعت جيوشهم في عظيمة
أبو فرفع رومية صاحب بقدوم فأخبروهم المسلمين

أعداءك إن : اللهموقال السماء إلى كفه عبيدة
فشتت مدداهم وتزايد عدداهم بكثرة علينا يستنصرون

أيامهم وعسر أقدامهم وزلزل جيوشهم ودامر كلمتهم
كنصر وانصرنا السفلى وكلمتهم العليا كلمتنا واجعل

نحرهم في كيدهم ردا : اللهمالحزاب يوم في نبتك
 .داعائه على المسلمون : وأمنتقال عليهم وانصرنا

يوسإف أبي عن العلء بن إبراهيم : حدثناالواقدي قال
عن أنس بن الربيع عن الدارمي جعفر أبي عن الكندي
صاحب قدم لما عمي لي : قالقال ميسرة بن جعفر
وبعث الله ثبتهم ولكن المسلمون خاف بجنوداه رومية

: ياله وقال آلف ثلثة ومعه جبل بن معاذ عبيدة أبو
سإواحل من تجمعت قد الروم إن الله رسإول صاحب
بلدا على الغارات وشن فانهض داينها لنصرة البحر

قال قبلك من المسلمون تؤتي أن واحتفظ السواحل
فاحتوش واللذقية جبلة إلى وسإار معاذ ذلك ففعل

بن عنان جبلة باب على ووجد غنائمها وأخذ أموالها
داابة ألف ومعه اليهم بن جبلة عم ابن الغساني جرهم
من جمعها وقد الكفر لعسكر وشعيًرا بًرا محملة

بها بعث وقد وقيسارية وصيدا وصور وعكا طرابلس
جبلة مدينة وصلت فلما أبيه إلى هرقل بن قسطنطين

فوقع وعاداوا جبلة عم لبن المتنصرة العرب سإلمها
عسكر إلى قافًل ورجع فأخذها عنه الله رضي معاذ بها

بالتهليل أصواتهم رفعوا رأوها فلما المسلمين
وقع بما فأخبروه ذلك عن هرقل فسأل والتكبير
.أعدائه عسكر بها تتقوت التي الميرة أخذ على فغضب

المصاف إل هؤلء وبين بيننا بقي ما لبطارقته فقال
عساكره أمر إنه ثم يشاء لمن النصر الله ويعطي
فلنطانوس جانبه وإلى ركب إنه ثم للقتال بالهبة
قلعة وصاحب مرعش وصاحب رومية صاحب

طرطوس وصاحب الروم قلعة وهي اسإكبادانيس
وصاحب ماصر وصاحب قونية وصاحب مصيصة وصاحب

وصاحب القصى الروم قيسارية وصاحب اقصرا
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بن وجبلة طبرزند وصاحب انطرانه وصاحب قوماط
 .اليهم

الحرب في الصفوف يرتب يوقنا : وأقبلالواقدي قال
أرادا بأصحابه بطريق وكل بجيشه ملك كل وقف فلما

بمبارزة هرقل إلى يتقرب أن رومية ملك فلنطانوس
الملك : أيهاوقال سإرجه قربوس على له فصقع العرب

إل فرسإخ مائتي من خدمتك إلى وأتيت ملكي تركت ما
عسكرك كل وأن يديك بين وأخدمه المسيح أرضي حتى

إلى اليوم هذا في أبرز أن وأريد وجاهدوا قاتلوا قد
فأرادا منهم وفؤاداي فؤاداك وأشفي المحمديين هؤلء
 .قلبه يطيب أن الملك

وحشمتك بحرمتك تخرق ول مكانك : الزمله فقال
غيرك فدع المملكة في مني أقدم فأنت الملوك حشمة
أنت تخرج أن العرب شأن من بلغ فما المر لهذا يكون
 .بنفسك إليهم

مع لنا بقيت حشمة وأي الملك : أيهافلنطانوس فقال
والجهادا دايننا أعز وأذلوا عزنا أهملوا وقد هؤلء

أنه الملك أيها علمت أما وصغيرنا كبيرنا على مفروض
إلى الشهوات جذبته المحبة بعين الدنيا إلى نظر من

ذلك فعل فإذا بزخارفها والتعلق محبتها في الغلو
ذلك فمنعه صدره صفحة على الجهل كثافة غيم ركب
بترك خالقه طاعة إلى سإارع ومن معاداه طلب عن

النس محل في القدس داائرة داار إلى ارتقى شهواته
المحجوبة أنفسكم بركون الزلي القديم علم ولما

أضعف عليكم سإقط يفنى ما طلب إلى الغفلة بحجاب
وما أوطانكم عن وأبعدتكم داياركم من أخرجتكم قد أمة
مهاويكم إلى الجاذبة الهواء إلى لخلوداكم إل ذاك

واجترأتم الحق بغير حكمتم لنكم المهالك إداراك وإلى
والجور بحق لكم ليس ما منهم بطلبكم الرعية على
واتباع الزنا وكثرة أحوالهم وفسادا أموالهم أخذ في

السوء داائرة وداارت تنصروا لم ذلك فلجل الخنا
 .عليكم
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واسإمه الكبير هرقل الملك صاحب تكلم : ثمقال
على تحمل ل السيد أيها له وقال عليه وصاح سإروند

هذه مثل في يطيق ل ما كلمك من الملك قلب
 .قوله يسمع فلم منك أكبر هو من وعظه فقد الساعة

وكتم عليه الحاجب صياح من فلنطانوس فغضب قال
حجابه طلب ربعه الليل من مضى فلما الليل إلى أمره

حاجب علي يزعق أن : أرضيتملهم وقال وخواصه
بيتي أن تعلمون وأنتم الملوك بين ويوبخني هرقل
من أقدم وملكي نسبي من أدانى ونسبه بيته من أعظم
 .ملكه

بحكمته المشهور الذكر بلدا حكيم قسيس قال ولقد
بين كان كبير يوم في العظم المنار وضع الذي وهو
عشر اثني مسيرة وهي النجار وبلدا الجرامقة بلدا

لها فاحتفر كبير عناء بعد إل أرضها إلى يصل ول يوًما
ًداا وسإطها في ووضع بئًرا يدور حجر رأس على عمو
حوله من النداء حدة من له يسمع حكمتها صنعة من

:قال فإنه العظيم الجرن ذلك يمل ما بقدر له ويرشح
واجعل عنده فتصغر داونه يراك من إلى بقدمك تسع ل

النفوس عزة فإن عجبه كبرياء مقابلة في نفسك عز
لنها مستحقه لغير صنيعك تصنع ول الملوك جاه تقابل
ل الحسان ذلك فإن ذلك قبل من لسوء عليك تجلب
السفهاء عند يندمج فإنه الصول ذوي عند إل يزكو

تطلب أنت فإنك النصيحة إليهم تصنع ل والرذال
مائة من جننا وقد بأذيتك نفسه هوى يريد وهو منفعته
دااره قصدنا قد أننا يرى رجل خدمة إلى وأكثر فرسإخ

العقل نور وأن خدمه جملة من نحن وأننا عزه وتاج
المظلم الجهل اتباع من يمنعني للحس المجوهر
ومقام جليل محل والعز ذلك تأبى نفسي وأن للحواس

أسإير أن عولت وقد قليل وصاحبه وبيل والذل نبيل
الملة هي فإنها ملتهم واختبر العرب هؤلء إلى

أمن عليها كان ومن بالصدق المؤيدة بالحق الواضحة
 .قائلون أنتم فما الكبر الهول من معاداه في
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داينك بترك نفسك تطيب وكيف الملك : أيهاقالوا
عندهم ول لهم فضل ل وهم هؤلء وتتبع وعزك وملكك
 .حكمة

مقرها فعندهم البالغة الحكمة : أمافلنطانوس فقال
 .موطنها نفوسإهم وفي

ببركة إيمانهم ونور أذهانهم صفى توحيدهم نور لن
مغناطيس لن الغيوب علوم في المسمى صاحبهم

متابعته إلى عقولهم جوهر جذب الربانية حكمته
فل عليين عالم يلقى أن أرادا ومن بشريعته والقتداء

أنور النور أن علمتم : أماالجهل أرض صفحة على يقعد
سإمعوا : فلما: قالالحياة نهار والموت الظلمة من

داائم عز من نمنعك ما نحن الملك : أيهاقالوا قوله
بنا تطلب كنت فإذا الغلبة ومهابة الذل من يخرجنا
اتباع فالحق بالشقاء ويذهب البقاء إلى يؤداي طريًقا
 .يديك وبين لك فنحن الباطل ونفي الحق

كأنا ركبنا غد ليلة كانت فإذا أنفسكم على : فخذواقال
 .العرب جيش ونطلب نحرسإه البيت حول نطوف

 .أمره في فلنطانوس وأخذ ذلك : ففعلواقال

 .الشعري موسإى أبي عن صالح وابن وهب ابن قال

إليه أتى المسلمين جيش إلى يسير أن عزم : لماقال
وهم الرسإالة أداى فلما هرقل الملك برسإالة يوقنا

 .الحجاب من أنت من فلنطانوس له قال بالقيام

 .حلب صاحب يوقنا : أناقال

 .بلدك تركت : وكيفقال

 .بحديثه وحدثه العرب عليها : اسإتولتقال

.العرب هؤلء من لك ظهر الذي : ومافلنطانوس فقال
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على واطلعت داينهم في داخلت إني الملك : أيهاقال
إلى يستمعون ل القوم فرأيت سإرهم وكشفت أمرهم
من الليل ينامون ول الحق عن يحيدون ول الباطل

ينصفون ربهم ذكر بغير يتكلمون ول اجتهاداهم كثرة
المراء فقيرهم غنيهم ويواسإي الظالم من المظلوم

.سإواء عندهم والذليل والعزيز المساكين زي في منهم

ورأيت سإرهم على وقفت : فإذافلنطانوس له فقال
 .وبينهم عندهم تقيم أن منعك فما فضلهم

قومي وصحبة دايني صحة ذلك من : منعنييوقنا فقال
 .فراقهم أر لم لني

رأت إذا الباقية الزكية النفوس : إنفلنطانوس قال
الخلص طلب حضرة إلى اليقين جاذب جذبها الحق

 .عليين أعلى إلى ترقى أن إلى الذميمة المعيشة من

قلبه في فلنطانوس كلم رسإخ وقد يوقنا : فخرجقال
على منقوش وهو إل بشيء تكلم ما : واللهفقال

داين لصحة عقله بقبول يشهد وكلمه صدري صفحة
أقبل حتى ذلك من قلق على يوقنا وأقام السإلم

الركوب نية على وهو فراه فلنطانوس إلى فأتى الليل
 .له صقع يديه بين وقف فلما ذكرناه ما إلى

الظالمين الله حجب حجاب بأي فلنطانوس له فقال
طلبه لمن واضح فالحق المتقين سإبيل اتباع عن

 .اتبعه عمن خفي والباطل

الذي الكلم هذا معنى ما الملك : أيهايوقنا فقال
لما البصيرة بعين رأيت أنك : لوفقال إليه أشرت
أنت وإنما غيرهم بدًل أردات ول ملتهم عن رجعت
إلى بصاحبه ويفضي الزوال إلى يؤول نعيًما طلبت
 .النكال

يتجسس وجعل عنده من وخرج يوقنا : فسكتقال
إلى يمضي الذي الطريق على ووقف ومضى عليه

فوجد سإراداقه من وخرج فلنطانوس فركب المسلمين
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فارس آلف أربعة وهم أهبتهم أخذوا قد عمه بني
ًدا وسإاروا عزمهم وقدموا جيش يطلبون واحدة ي

قربوا فلما داينهم وفارقوا عزهم تركوا وقد الموحدين
عمه وبنو يوقنا لهم ظهر المسلمين جيش من

 .المائتان

أن على عولت الملك : أيهالفلنطانوس يوقنا فقال
أنا وإنما الزلي والقديم : لفقال المسلمين تكبس
من وأكون وملتهم داينهم في ودااخل إليهم قاصد

للخرة عمل الفناء بعين الدنيا إلى نظر فمن جملتهم
فقال عليه عولنا نحن مما يوقنا يا يمنعك الذي فما

طريق عن الحق جاذب جذبك لقد الملك : أيهايوقنا
يغدر أن على عازم وأنه بحديثه حدثه إنه ثم الضلل
كيف :له وقال بمقالته وفرح فلنطانوس فقبله بالروم

 .يسيًرا نفًرا إل معك أرى وما ذلك على تقدر

من مائتين بيتي دااخل في إن الملك : أيهافقال
عليه الله صلى الله رسإول أصحاب أكابر من المسلمين

أن رأيت ولقد الروم من ألًفا عشرين مقام في وسإلم
أمير إلى رجًل ونبعث تستعجل ول وقومك أنت تعودا

ًدا كان فإذا عليه معولون نحن بما يخبره المسلمين غ
البلد أنا وأداخل هرقل الملك حول وجيشك أنت تقف

جيش ويحمل سإلًحا وأعطيهم أسإير المائتي وأطلق
هرقل مركب على وعسكرك أنت وتحمل العرب

جاهدت قد وتكون عليه فتقبض بنفسك وتقصده
شاء إن فنملكها البلد دااخل في معي ومن أنا وأسإير

ويكون ملكك داار إلى ترجع أن أردات وإن تعالى الله
من به تثق لمن جيشك أمر فحول علينا مكتوًما أمرك

 .عمك بني

ول ملكي في نية ولي هذا فعلت : مافلنطانوس قال
السإلم ونصر المر هذا قضي إذا بل الدنيا ملك في

عليه الله صلى النبي قبر وأزور فأحج مكة قصدت
أن إلى فيه فأقيم المقدس بيت إلى أرجع ثم وسإلم
ويخبرهم برسإالتي العرب أمير إلى يذهب فمن أموت

عندنا لهم أن : اعلميوقنا له فقال عليه عولنا قد بما
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ًنا بما أعلمهم وأنا ذمتهم تحت هو ممن وجواسإيس عيو
الليل سإتر تحت الكلم في هم : فبينماقال وقع قد

بن عمرو هو فإذا يوقنا فتأمله إليهما قصد بشيخ وإذا
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإاعي الضمري أمية

: إنليوقنا وقال معه من وعلى يوقنا على فسلم
السإلم عن خيًرا الله : جزاكلك يقول عبيدة أبا المير

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول المنام في رأى وإنه
به تحدثتما وما رومية صاحب أمر من كان بما وأخبره

الله بأن وبشره عليه عزمتم وما قومه مع له وقع وما
تفتح وقد تأخر وما ذنبه من تقدم ما له غفر قد

وجه : فتهللالواقدي قال عز ويزول أنطاكية
ًنا وازداادا فرًحا فلنطانوس الذي لله : الحمدوقال إيما

 .واليمان للسإلم هدانا

رأى عنه الله رضي عبيدة أبا أن : وذلكالواقدي قال
أبا : يايقول و النوم في وسإلم عليه الله صلى النبي
ًدا ورحمته الله برضوان أبشر عبيدة أنطاكية تفتح وغ
من جرى قد الكبرى المدائن رومية صاحب وان صلًحا
بالقرب وهما حلب صاحب ويوقنا هو وكيت كيت أمره
 .المر بنجاز إليهما فأنفذ منك

وأنفذ خالد على رؤياه وقص عبيدة أبو فاسإتيقظ قال
 .ذكرنا كما أمية بن عمرو

وارتعدت جلده اقشعر ذلك فلنطانوس سإمع : فلماقال
ًدا أن وأشهد الله إل إله ل أن أشهد :وقال فرائصه محم
ثم اليقين الحق هو الدين هذا أن وأشهد الله رسإول

يحرسإون كأنهم الملك بجيش وطافوا عاداوا إنهم
رومية صاحب عند من بأصحابه ذهب قد يوقنا فبينما

الملك كبسهم أمر من ذكرنا ما على عزمهم قوي وقد
خرج وقد يديه بين والمشاعل لقيه قد بالحاجب وإذا
زهير بن ورفاعة الزور بن ضرار ومعه أنطاكية من

ًدا يرمي وأن قتلهم على عول وقد أسإير والمائتا غ
ضاقت ذلك يوقنا سإمع فلما المسلمين إلى برؤوسإهم

أن تعلم أنت الكبير الحاجب : أيهاله وقال عليه الدنيا
ًدا المصاف هؤلء قتلتم أنتم فإن وبينهم بيننا واقع غ
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بأحد يقعون ل فإنهم المسلمين إلى برؤوسإهم ورميت
وداعهم بذلك تعجل ول الله فاتق عليه فيبقون منا

يؤول ما نرى أن إلى أمرهم في الملك وراجع عندي
 .إليه أمرهم

الملك إلى ومضى يوقنا عند الحاجب : فتركهمقال
 .يوقنا قال بما وأخبره

:له وقال إليه فرجع الدمستق عند : داعهمله فقال
فأخذهم لك فأمرهم عليهم احتفظ لك يقول الملك
من إخراجهم عليه وصعب خيمته إلى بهم وسإار يوقنا

فلما البلد بهم يملك أن على عول قد كان لنه أنطاكية
العددا إليهم وسإلم الوثاق من حقهم خيمته في حلوا

من رومية وصاحب هو عليه عزم قد بما وأخبرهم
 .هرقل الملك على القبض

ًدا الرب لرضين : واللهضرار فقال قد وكانت بجهادانا غ
أشهر ثمانية السإر في كان لنه جراحاته ختمت

 .عمه بني مع وفرقهم

مريم أبي بن سإعيد عن محمد أبو : حدثناالواقدي قال
الذي أن مسعودا بن الله عبد عن أيوب بن يحيى عن
مملوكه كان وإنما هرقل يكن لم السإرى بإخراج أمر

تاجه ألبسه قد وكان ربنوس بن تاليس واسإمه الخاص
ًدا : كنله وقال به الخلق أشبه وكان ومنطقته مكاني غ

إل ذاك وما خلفهم وأكمن العرب أكيد أن أريد فإني
السماء من نزل قد شخًصا كأن نومه في رأى أنه

رأسإه على من طار قد تاجه وكأن سإريره عن وقلبه
ملكك زال وقد بعد ما قرب : قدله يقول شخًصا وكأن

وجاءت والنفاق الشقاق داولة ذهبت وقد سإورية من
عسكره في نفخ قد الشخص ذلك وكأن الوفاق داولة

ًبا فاسإتيقظ ناًرا فأوقد نفسه على منامه وفسر مرعو
خزائنه عبى قد العرب نزول قبل وكان ملكه بزوال
المراكب في ووضعها التحف من عليه يخاف ما وجمع

والماء الزادا وعبى داولته من أحد بذلك يعلم ل حيث من
في رأى بعدما الليلة تلك في بيته أهل أرسإل إنه ثم
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ًدا وعياله وأولداه حريمه من يدع ولم المنام وبعده أح
 .يفعله أن أمره بما رينوس بن تاليس مملوكه أمر

قال أن إل أمره من كان فما تاليس ركب : فلماقال
فأخرجهم رقابهم واضرب السإارى : أخرجللحاجب
 .وصفنا كما يوقنا وأخذهم

عن الواحد عبد بن سإليمان عن ياسإر : حدثناقال
بن محمد عن مذعور بن عروة عن بشر بن صفوان

الصديق أبي عن قتاداة عن شعبة عن علي عن علي
 .سإعد ابن عن التاجي

وذلك مسلم وهو إل أنطاكية من هرقل خرج : ماقال
إن قومه عن السر في الخطاب بن عمر إلى كتب أنه
فأرسإل به أتداوى بدواء إلي فانفذ يسكن ل صداًعا بي
صداعه سإكن رأسإه على وضعها إذا فكان قلنسوة إليه
فإذا بفتحها وأمر ذلك من فتعجب إليه عادا رفعها وإذا
 .الرحيم الرحمن الله : بسممكتوب فيها

شفاني حيث وأعزه السإم هذا أكرم : ماهرقل فقال
وصلت أن إلى القلنسوة هذه توارثوا قد وكانوا به الله
ونزل المعتصم يوم كان فلما عمورية صاحب إلى

صاحب إليه فأرسإل صداع للمعتصم عرض عليها
به ما سإكن رأسإه على وضعها فلما بالقلنسوة عمورية

:فيها ومكتوب الرقعة فيها فإذا بفتحها المعتصم فأمر
.الرحيم الرحمن الله بسم

 الواقدي قال 

ورتب ركب أصبح فلما تاليس أمر من كان ما : وأما
تاليس حول المواكب وداارت آخرها عن الروم عساكر

يشك ول هرقل أنه يظن رآه من كل وكان رينوس بن
رومية صاحب فلنطانوس عسكر بمواكبه وداار فيه

السلح تحت متنكرون وهم معه ومن يوقنا وركب
 .الزحف بجيش الوليد بن خالد حمل من أول فكان
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وتبعه هبيرة بن قيس وتبعه زيد بن سإعيد : وتبعهقال
وذو الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد وبعده ميسرة
على بعضهم الناس وأطبق وأمثالهم الحميري الكلع
وحمل معه ومن يوقنا هجم الحرب اشتبكت فلما بعض
من بثأره وأخذ حقه السيف أعطى لقد داره فلله ضرار
ًدا قتل وكلما الروم بن ضرار أسإر واثارات صاح واح
وأصحابه هو المتنصرة عسكر قصد قد وكان الزور

: خذواويقول ويوبخهم يشجعهم زهير بن ورفاعة
تفشلوا أن وإياكم واحملوا أسإركم ممن بثأركم

حورها وزينت أبوابها فتحت قد الجنة أن واعلموا
دايانها وتجلى ولدانها ومرح بنيانها وأشرق وقصورها

الحور زواج في يرغب أيكم العرب فتيان : ياصاح ثم
في عرًشا يريد من المهور هي النفوس بذل فإن

قال فيما يرغب من الولدان خدمته في ويقوم الجنان
وعبقري     خضر     رفرف     على     متكئين  { الديان الملك
مع وحنين بدًرا شهد من ] أين76:  [الرحمن}    حسان

الغفلة حجاب قلبه عن يزيل من أين الكونين سإيد
 .والرين

فأناخوا الزل داار إلى هممهم صارت قوًما وافقوا
على يوقفهم أن الحق فأرادا محبوبهم يزل لم من بباب

عن فكشف أفعالهم حسن في ليزيدوا منازلهم
الرحمة من قواعدها النور بناؤها دااًرا فرأوا سإرائرهم
الحيوان من ماؤها المسك ملطها الذهب من حيطانها
سإورها والعنبر الكافور ترابها والجوهر الدر حصباؤها

الله إل إله ل أشجارها الكرم سإتورها اللطف المجيد
والحمد الله سإبحان ثمارها الله رسإول محمد أغصانها

الرحمن عرش سإقفها والرض السموات عرضها لله
سإكنى إلى اشتاقوا السإرار هذه عن لهم كشف فلما
في النفوس ببذل إل إليها تصلوا : لنلهم قيل الدار
الحسان خلع عليهم خلع ثم القدوس الملك رضا

رايات رؤوسإهم على ونشر الرضوان بتيجان وتوجهم
المكنون السر بقلم طرازها على مرسإوم الغفران

ًتا     الله     سإبيل     في     قتلوا     الذين     تحسبن     ول  { بل     أموا
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بذلوا ] لقد169: عمران  [آل}    يرزقون     ربهم     عند     أحياء
 .القدوس رضا في النفوس

ويذيقهم العداء في يحمل ضرار : فبينماالواقدي قال
ويفرق الكتائب يطحطح بفارس هو وإذا الرداى شراب

فإذا فتأمله الزور بن ضرار واثارات ويصيح المواكب
والله أنا الزور بنت يا داارك فنادااها خولة أخته هو

 .عليه لتسلم فأقبلت أخوك

قتال وإن سإلم وقت هذا ما عني : إليكلها فقال
عنانك فاجعلي الزور بنت يا كلمك من أفضل الكفر

الله سإبيل في وجاهدي سإناني مع وسإنانك عناني مع
سإيد حوض عند الحشر في فالملتقى أحدنا قتل فإن

الروم جيوش إلى نظر إذ ذلك في هم فبينما البشر
في السبب وكان انهزمت قد وفرسإانهم تقهقرت وقد
قد الحرب رأى لما الله رحمه رومية صاحب أن ذلك

وقصد بأصحابه حمل داخانها وعل نيرانها أضرمت
هرقل أنه يظن وهو عليه فقبض رينوس بن تاليس
عليه قبض قد هرقل الملك : إنالصائح فصاح

الدابار الروم فولت به وغدر رومية ملك فلنطانوس
مثلها يقتل لم عظيمة مقتلة منهم المسلمون وقتل

زهاء المتنصرة العرب من وقتل واليرموك بأجناداين إل
خبًرا لهم ير فلم ولده جبلة وطلب ألًفا عشر اثني من

في هرقل الملك مع ركبوا قومهم وأكابر إنهم فقيل
مع المتنصرة سإاداات من هرب من جملة وكان المراكب

قرظة عمه ابن جملتهم من خمسمائة وابنه جبلة
سإالم بن وهجام واثق بن ومرهف واثق بن وعروة

 .مرة بن وشيبان

 .الفرنج هذه نسلهم فمن البحر جزائر فسكنوا قال

والخيام السراداقات من كان ما المسلمون : وأخذقال
وقتلوا ألًفا ثلثين وأسإروا والخزائن والمتاع والديباج

منهزمين المتنصرة العرب وولت ألًفا سإبعين الروم من
قيسارية طلب من ومنهم الدروب نحو أخذ من فمنهم

أوزارها الحرب وضعت فلما هرقل بن قسطنطين إلى
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بين والسإرى والثقال الموال جمعوا نارها وخمدت
شكًرا لله سإجد ذلك إلى نظر فلما عبيدة أبي يدي

ضرار وجاء بعض على بعضهم المسلمون وسإلم
على وسإلموا وأصحابه وفلنطانوس ويوقنا وأصحابه

إليه قام فلنطانوس وصل فلما بهم وفرحوا المسلمين
الله صلى نبينا : سإمعناالصحابة كبار وقال المسلمون

 .فأكرموه قوم كريم أتاكم : إذايقول وسإلم عليه

سإيرتهم وحسن تواضعهم إلى فلنطانوس : فنظرقال
بشر الذين القوم والله : هؤلءفقال عباداتهم وكثرة

عن عمه بنو فأسإلم قال السلم عليه عيسى بهم
جميع فتحوا أن إلى الكفار في وجاهدوا آخرهم

وزار فحج مكة إلى فلنطانوس مضى وبعدها المصار
على وسإلم المختار وسإلم عليه الله صلى النبي قبر
وصافحه قائًما إليه وثب رآه فلما عنه الله رضي عمر
فجلس المقدس بيت إلى وعادا المسلمين وجميع هو

 .اليقين أتاه حتى فيه الله يعبد

وقد أنطاكية جيش إلى عبيدة أبو : ونظرالواقدي قال
لنا اجعل : اللهمفقال يحصون ل وهم فيها تحصنوا

ًنا فتًحا لنا وافتح سإبيل من فتحها إلى  .مبي

بن صليب اسإمه بطريق أنطاكية على : وكانقال
من القتال على فعزم رأيه في جاهًل وكان مرقس

الليل في البترك إلى البلد أكابر فاجتمع السور دااخل
وبينهم بيننا وصالح العرب هؤلء إلى : اخرجله وقالوا

 .عليه تقدر ما على

الصلح في وحدثه عبيدة أبي إلى البترك : فخرجقال
أهل عليه صالح ما جملة فكان وذلك إلى فأجابه

تقرر فلما الذهب من مثقال ألف ثلثمائة أنطاكية
بنا تغدرون ل أنكم لنا : احلفعبيدة أبو له قال الصلح

 .والوعر الجبال كثيرة مانعة مدينتكم فإن

 .يحلفه : ومنخالد فقال

 .: يوقناعبيدة أبو فقال
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يده فوق البترك رأس على يده يوقنا : فوضعقال
قطعت وإل مرة أربعين والله والله والله : قلوقال
والديرانيون الشمامسة ولعنتني صليبي وكسرت زناري

ماء جرن في الجمل وذبحت النصرانية داين وخلعت
اليهودا أولدا من مولودا ببول ونجستها المعموداية

وعصبت مريم شدائد خرقت وإل الشهودا كل وقتلت
ثوب بدمائهم وصبغت القسوس ذبحت وإل رأسإي

المذبح في جعلت وإل به زانية مريم جعلت وإل عروس
وجعلت جرجيس بيعة قنادايل أطفأت وإل يهوداية حيضة
ل طامثة يهوداية تزوجت وإل كالوس مقام في عزيًرا
ًدا تنقى الجمعة يوم صبيحة أثوابي غسلت وإل أب

وإل والجمع العيادا وأحللت والبيع الكنائس وهدمت
الجمل لحم أكلت وإل الناسإوت وجحدت اللهوت عبدت

للحم وكنت عاطًشا رمضان صمت وإل الشعانين يوم
إن وقلت اليهودا ثياب في صليت وإل ناهًشا الرهبان
 .معكم إل كنا ول بكم نغدر ل إننا الجلودا داباغ عيسى

أنطاكية وداخل عبيدة أبو قام : فعندهاالواقدي قال
سإبع سإنة شعبان من مضين أيام لخمسة داخوله وكان

عقده الذي اللواء يديه وبين فدخله الهجرة من عشرة
بن خالد يمينه وعن عنه الله رضي الصديق بكر أبو له

والقراء وداخلها مسروق بن ميسرة يساره وعن الوليد
حتى سإائًرا يزل فلم الفتح سإورة يقرؤون يديه بين

ًدا هناك وخط هناك فنزل الجنان باب إلى وصل مسج
 .هذا يومنا إلى يعرف وبه ببنائه وأمر

طيب رطب بلد إلى فنظرنا مسروق بن ميسرة قال
المسلمون فاسإتطابه والخيرات الماء كثير الهواء
عبيدة أبو تركنا فما لنستريح شهًرا فيه أقمنا لو وودادانا

الخطاب بن عمر إلى كتب إنه ثم أيام ثلثة غير فيه
الذي إليك الله أحمد وإني عليك : سإلمعنه الله رضي

عليه الله صلى محمد نبيه على وأصلى هو إل إله ل
الغنيمة من ورزقنا علينا فتح ما على وأشكره وسإلم

قد وجل عز الله أن المؤمنين أمير يا واعلمك والنصر
أنطاكية مدينة النصرانية كرسإي المسلمين على فتح

هرقل وهرب عليهم الله ونصرنا عسكرها الله وكسر
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خشيت وإني هوائها لطيب بها أقم لم وإني البحر في
قلوبهم على الدنيا حب يغلب أن المسلمين على

المسير على معول وإني ربهم طاعة عن فيقطعهم
إلى أسإير أن أمرتني فإن أمرك منتظر وإني حلب إلى

واعلم أقمت بالمقام أمرتني وإن فعلت الدروب دااخل
الروم بنات إلى نظرت قد العرب أن المؤمنين أمير يا

وإني ذلك من فمنعتهم التزوج إلى أنفسهم فدعتهم
إلي فعجل الله عصمه من إل الفتنة عليهم أخشى
 .المسلمين جميع وعلى عليك والسلم بأمرك

من المسلمين : معاشروقال وختمه الكتاب وطوى
بالجابة فأسإرع المؤمنين أمير إلى هذا بكتابي يسير

بن عمرو مولى سإعيد بن عمير مولى موهب بن زيد
تعالى الله شاء إن أوصله المير أيها : أنافقال عوف
وإنما نفسك مالك لست أنت زيد : ياعبيدة أبو فقال

يأذن أن مولك فسل المسير أردات فإن مملوك أنت
على فانكب عمير موله إلى زيد فأسإرع ذلك في لك

رجل كان عميًرا أن وذلك ذلك من فمنعه يقبلهما يديه
ًدا ًبا الدنيا في زاه  .الخرة في راغ

وبعيره وفرسإه ورمحه سإيفه سإوى الدنيا من يملك ما
من يصيبه الذي وكان ومصحفه وقصعته ومزاداته
يفرق وكان يقوته ما إل يأخذ ول منه يدخر ل الغنائم
إلى يرسإله شيء فاض فإن وقومه قرابته على الباقي

المسلمين فقراء على يفرقه عنه الله رضي عمر
 .والنصار المهاجرين

: ماله وقال منعه سإيده يد يقبل أن زيد أرادا : فلماقال
رسإوًل أكون أن لي تأذن مولي : يافقال تريد الذي

 .عنه الله رضي الخطاب بن عمر إلى بشيًرا للمسلمين

للمسلمين بشيًرا تكون أن : تريدسإعيد بن عمير فقال
 .ذلك من وأمنعك

ًذا إني وأرجو تعالى الله لوجه حر فأنت امض لثم إ
 .النار من الله يجيرني أن عتقك

508

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

أن فأخبره عبيدة أبي إلى وعادا بذلك زيد : ففرحقال
على زيد وسإار عبيدة أبو فسر حًرا صار كتابه ببركة
 .سإابًقا وكان إليه دافعه اليمن نجب من نجيب

المدينة قدم حتى الطرق أقرب يطلب زيد : فجعلقال
وهم ضجيج ولهلها عظيمة ضجة بها وإذا وداخلها

أمًرا لهم : إنلنفسي فقلت وقباء البقيع نحو يهرعون
ًبا يريدون أنهم أحسب وأنا شأنهم ما لرى فتبعتهم حر

: أنتوقال فعرفني عليه فستمت فعرفته رجًل فرأيت
 .: نعمقلت زيد

والغنيمة : البشارةقلت زيد يا وراءك ما أكبر : اللهقال
 .والفتح

: إنهقال الخطاب بن عمر المؤمنين أمير فعل : ماقلت
عليه الله صلى النبي أزواج ومعه الحج يريد خارج

 .يشيعونه والناس بهن يحج وسإلمة

وأسإرعت وعقلته بعيري : فأنختوهب بن زيد قال
وهو عنه الله رضي عمر يدي بين وقفت حتى مهروًل
بعباءة رحله وقد بعيًرا يقودا موله ووراءه راجًل يمشي

سإائرة يديه بين والهواداج عليه وجفنته وزاداه قطوانية
بن العباس يساره وعن طالب أبي بن علي يمينه وعن
وهو والنصار المهاجرون ورائه ومن المطلب عبد

 .بالمدينة يوصيهم

: السلمنادايت يديه بين وقفت : فلماوهب بن زيد قال
بن عمير مولى وهب بن زيد أنا المؤمنين أمير يا عليك
 .بشيًرا أتيتك سإعيد

: هذاقلت بشارتك فما بخير الله : بشركعمر قال
على فتح قد الله أن يخبرك عبيدة أبي عاملك من كتاب
 .أنطاكية يديه

خز فتحها الله وأن أنطاكية بذكر عمر سإمع : فلماقال
ًدا لله رأسإه رفع إنه ثم التراب على خديه يمرغ سإاج
وهو التراب من وشيبته وجهه تترب وقد سإجوداه من
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ثم السابغة نعمك على والشكر الحمد لك : اللهميقول
قرأه فلما إياه فناولته الله رحمك الكتاب : هاتقال
 .بكاؤك : مموجهه الله كرم علي له فقال بكى

اسإتعقب وبما بالمسلمين عبيدة أبو صنع : مماقال
بالسوء لمارة النفس : إنقال ثم الموحدين في رأيه

إلى المسلمين على فقرأه علي إلى الكتاب ودافع
 .آخره

وقد بكائه من هدأ قد عمر رأيت : ثموهب بن زيد قال
فأمعن عدت إذا زيد : ياوقال علي وأقبل فرحه زادا

: يافقلت كثيًرا الله واحمد وأعنابها أتيانها في النظر
 .أوانه هذا ليس المؤمنين أمير

وقرطاس بدواة رداعا الرض على عمر جلس : ثمقال
ًبا عبيدة أبي إلى وكتب الله : بسمفيه يقول كتا

بالشام عامله إلى عمر الله عبد من الرحيم الرحمن
الله أحمد وإني عليك سإلم الجراح بن عامر عبيدة أبي

ما على وأشكره نبيه على أصلي هو إل إله ل الذي
ولم المتقين العاقبة وجعل للمسلمين النصر من وهب
ًنا لطيًفا بنا يزل  .معي

وجل عز الله فإن لطيبها بأنطاكية نقم لم قولك وأما
يعملون الذين المؤمنين على الطيبات يحرم لم

الطيبات     من     كلوا     الرسإل     أيها     يا  {: فقال الصالحات
الذين     أيها     يا  {: ] وقال51:  [المؤمنون}    صالًحا     واعملوا

}    لله     واشكروا     رزقناكم     ما     طيبات     من     كلوا     آمنوا
المسلمين تريح أن عليك يجب فكان ] الية57: [البقرة

ويريحون مطعمهم في يرغدون وتدعهم تعبهم من
قولك وأما بالله كفر من مع القتال نصب من أبدانهم

العدو وراء تدخل أن به آمرك فالذي أمري منتظر إنك
يرى وقد الغائب وأنا الشاهد فإنك الدروب وتفتح

وعيونك عدوك بحضرة وأنت الغائب يراه ل ما الشاهد
الدروب إلى داخولك أن رأيت فإن بالخبار تأتيك

معهم واداخل بالسراية إليهم فابعث صواب بالمسلمين
منك طلب ومن المسالك عليهم وضيق بلداهم إلى
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إن قولك وأما تقدر بما لهم ووف فصالحهم الصلح
فمن التزوج في فرغبت الروم نساء أبصرت العرب

أرادا ومن بالحجاز أهل له يكن لم إن فدعه ذلك أحب
لفروجهم أصون ذلك فإن فدعه الماء يشتري أن

أمر في أوصيك أن تحتاج وما لنفوسإهم وأعف
وعلى النفقة في عليه أوسإع رومية صاحب فلنطانوس

ونهيه وأمره وملكه أهله فارق قد فإنه معه من
 .المسلمين جميع وعلى عليك والسلم

: انطلقله وقال وهب بن لزيد ودافعه الكتاب وطوف
الكتاب زيد فأخذ ثوابك في عمر وأشرك الله رحمك

رسإلك : علىله وقال يقف أن فأمره يسير أن وهم
راحلته أناخ عمر إن ثم قوته من عمر يزوداك حتى

: لوقال سإويق وصاع تمر صاع وأعطاه تمًرا له وأخرج
زيد رأس قبل عمر إن ثم أمكنه ما فهذا عمر اعذر زيد
من بلغ أو المؤمنين أمير : ياوقال زيد فبكى وهب بن

وصاحب المؤمنين أمير وأنت رأسإي تقبل أن قدري
عمر فبكى الربعين بك الله ختم وقد المرسإلين سإيد

 .بشهاداتك لعمر الله يغفر أن : أرجووقال

وهممت ناقتي كور على : فاسإتويتوهب بن زيد قال
بالسلمة عليها احمله : اللهميقول فسمعته بالمسير

شيء على على إنك القريب له وسإهل البعيد له واطو
 .قدير

عنه الله رضي عمر بدعوة : ففرحتوهب بن زيد قال
ولنبيه طائًعا لربه كان إذ داعوته يردا ل الله أن وعلمت

أخفاف تحت لي تطوي والرض أسإير فجعلت تابًعا
عبيدة أبي عند الثالث اليوم في والله فكنت مطيتي

 .حازم على نزلت وقد أنطاكية عن رحل وقد

سإمعت المسلمين عساكر إلى وصلت : فلمازيد قال
من رجًل فسألت الصوات ارتفعت وقد وجلبة ضجة
 .ذلك سإبب ما اليمن أهل

 .المسلمين على الله فتح بما : فرًحاقال
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الفرات شاطئ على ضرب قد وكان أتى قد خالد وهذا
وأتى وبالس وبزاعة منبج أهل صالحه وقد بخيله وأغار

منبج فتح وقد صلًحا وافتتحها وأموالهم برجالهم
من الوسإط العشر في نجم وقلعة وبالس وبزاعة
ردا بعد وصالحهم الهجرة من عشرة ثماني سإنة المحرم
بعد وأخذها داينار ألف وخمسين ألف مائة على أموالهم

وعبيده بأموالهم وسإار جرفناس صاحبهم نزل أن
رافع بن عبادا منبج على وولى الروم بلدا إلى وخيوله

بزاعة على وولى مفرج بن نجم الجسر وعلى التميمي
عوف بن بادار بالس وعلى الرابعي خالد بن أوس

الشرق من بالس جانب إلى قلعة بها له وبنى الحميري
قدوم يوم والثقال بالموال خالد وعادا باسإمه وسإماها

 .وهب بن زيد

ولد جانبه إلى وخالد جالس وهو عبيدة أبا : فأتيتقال
ودافعت عليهم وسإلمت ناقتي فأنخت الصلح مال قدم

المسلمين على وقرأه ففضه عبيدة أبي إلى الكتاب
 .فيه ما المسلمون سإمعت فلما

قد المؤمنين أمير إن المسلمين : معاشرعبيدة أبو قال
الشاهد : أنتوقال إلي الدروب إلى الدخول أمر جعل
ًئا أفعل ل وأنا الغائب وأنا تشيرون فما أيكم في إل شي

القول وأعادا أحد يجبه فلم الله رحمكم أفعل أن علي
.أعلم والله أحد يجبه فلم ثانية

 قيسارية فتح 

:الحراني ضمرة بن سإبيع قال البحر بساحل الشام
قيسارية إلى سإار حين العاص بن عمرو مع كنت

ًدا البردا وكان الشام قرى من قرية فدخلنا ونظرنا شدي
القرية داور من داار في كرمة إلى ونظرت كرومها إلى

وأكلنا منها فأخذنا يكون ما أكبر مدلة عناقيد وفيها
 .العنقودا ذلك بردا شدة من الشديد البردا ولحقنا فبردانا
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وعنبهم باردا بلدهم الملعين هؤلء الله : قبحفقلت
بردا شدة من الهلك أخاف وأنا باردا وماؤهم باردا

 .بلداهم

إلي يقرب أن فأرادا البلد أهل من رجل : فسمعنيقال
من البردا تجد كنت إن العرب أخا : يالي فقال لدااعبه
 .مائه من فاشرب العنب

فشربت خمر فيه كبير دان على دالنا إنه : ثمسإبيع قال
نتمايل فجعلنا فسكرنا اليمن عرب من وجماعة أنا

أبي إلى فكتب العاص بن عمرو بذلك فأخبر شكًرا
فمن بعد : أماعبيدة أبو إليه فكتب بذلك يعلمه عبيدة

تخش ول أمر كما الله حدودا وأقم عليها فحده شربها
بن بسبيع داعا عمرو إلى الكتاب وصل فلما لئم لومة

 .بالسياط فجلدهم وأصحابه ضمرة

 .وأوجعني عمرو ضربني : فلماسإبيع قال

حتى الخمر على دالنا الذي العلج لقتلن : واللهقلت
القرية وداخلت سإيفي فأخذت الحد وأكلنا شربناها

قتله أردات عليه عيني ووقعت رأيته فلما العلج أطلب
ًبا فولى  .عندك ذنبي : مايقول وهو فتبعته هار

أكلت حتى الله يغضب ما على داللتني : أنتفقلت
 .عليكم محرم أنه علمت ما : واللهفقال الضرب

إياك سإبيع : ياوقال الصامت بن عباداة : فناداانيقال
 .الذمة تحت فإنه تقتله أن

 .قال

وزبيب وجوز بتين إلي وأتى العلج ومضى فتركته
 .يدفئك فإنه بذاك هذا : كلوقال

ًبا فوجدته : فأكلتهقال هذا أين الله : لحاكفقلت طي
عمًرا إن : ثمالواقدي قال بالسياط أضرب أن قبل كان

الخبر وبلغ محل له يقال بموضع فنزل ارتحل
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من المنهزمون أتاه قد وكان هرقل بن فلسطين
ألًفا ثمانين في جيشه واكتمل إليه ولجؤوا أبيه عسكر

وأحزر : امضله وقال المتنصرة من برجل داعا إنه ثم
إليهم فوصل أخبارهم لي واكشف العرب عسكر لي

النار حول يصطلون وهم اليمن من قوم إلى ولجأ
في عثر القيام أرادا فلما حديثهم يسمع بينهم فجلس

 .ذيله

فلما لسانه على الله أجراها كلمة الصليب : باسإمفقال
فوثبوا للروم جاسإوس متنصر أنه علموا قوله سإمعوا

عمرو فسمع العسكر في الصائح ووقع وقتلوه إليه
 .الضجة

وقعوا اليمن من قوًما : إنقيل الخبر : مافقال
 .بجاسإوس

 .فقتلوه الروم من

قتل على حملكم : ماوقال وطلبهم عمرو : فغضبقال
 .الجاسإوس

 .لسإتخبره به أتيتموني وهل

لن لنا فتصير ترجع إنها ثم علينا تكون عين من فكم
 .شاء كيف يقلبها الله بيد القلوب

جاسإوس أو بغريب وقع : منجيشه في ناداى إنه ثم
 .إلي به فليأت

بقتله فعلم الجاسإوس اسإتبطأ فلسطين : وإنقال
عال شرف فوق من القوم على فأشرف غيره فأرسإل

إل آلف خمسة في أنهم فأخبره إليه وعادا وحزرهم
يرون الكاسإرة كالعقبان أو الضارية كالسإودا أنهم

وحق :قال ذلك سإمع فلما مغرًما والحياة مغنًما الموت
 .قتالهم من بد ل والقربان المسيح
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عسكره جمع إنه ثم صبًرا أموت أو المرادا أبلغ أن فإما
ًداا فارس آلف عشرة منهم واختار عليهم وولى شدا

: سإروقال جيشه صاحب وهو بكلكون اسإمه بطريًقا
إنه ثم سإاعته من فسار جيشي طليعة فأنت بهؤلء

ًبا عقد وأسإمه العسكر دامستق إلى وسإلمه آخر صلي
:له وقال آلف عشرة إليه وضم باكور بن جرجيس

اليوم في كان فلما أثره في فسار بصاحبك إلحق
عمه ابن وترك الجيش ببقية فلسطين خرج الثاني

عشرة عنده وترك يحفظها قيسارية في قسطاس
 .آلف

علينا أشرف إذ نازلون نحن : فبينماعوف بن بشار قال
منا قربوا فلما فارس آلف عشرة في الول البطريق
 .آلف عشرة هم فإذا فحزرناهم رأيناهم

في وعدونا آلف خمسة : نحنوقلنا : ففرحناقال
نحن فبينما اثنين يقاتل منا رجل فكل آلف عشرة
آلف عشرة في الثاني البطريق علينا أشرف إذ كذلك
الله أرادا من أن : اعلمواعنه الله رضي عمرو فقال

المددا تزايد ولو العدو كثرة من يرتاع فل الخر واليوم
الله عند فخر وأي قدًرا وأعز متجًرا أوفر الجهادا فإن
ًيا ويكون الكفار وصفوف الله سإبيل في يقتل ممن ح
سإابغ الله من وينال الجنة مروج في يرتع الله عند

الذين     تحسبن     ول  {: تعالى الله قال فقد والمنة النعمة
ًتا     الله     سإبيل     في     قتلوا يرزقون     ربهم     عند     أحياء     بل     أموا

أن ولو ] الية170 169: عمران  [آل}    آتاهم     بما     فرحين
بمسير لخبرنا عليه تعجلوا لم قتلتموه الذي الجاسإوس

على حذرنا أخذنا قد وكنا وكثرته إلينا الجيش هنا
 .يردا ل الله أمر ولكن واحتطنا أنفسنا

ننفذ أن رأيت : قدوقال الموحدين أبطال جمع إنه ثم
هذا فإن والرجال بالخيل ليمدنا نعلمه عبيدة أبي إلى

 .عظيم جيش

أبي المير إلى ويسير يركب من الناس : أيهاقال ثم
 .إليه صرنا قد بما ويعلمه عبيدة
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 .سإفيان أبي بن يزيد أنجد كما ينجدنا أن فلعله

 .الله على وأجره قنسرين محاصر وهو

: ياعامر بن ربيعة له فقال فلسطين في المعارك
نصرنا الذي فإن الله على وتوكل العدو بنا ألق عمرو

على اليوم ينصرنا قلة في ونحن كثيرة مواطن في
 .الكافرين القوم بقية

: واللهوقال ربيعة بن عامر بكلم عمرو : فقنعقال
فركب العدو لقاء إلى بالتأهب الناس وأمر صدقت

والتكبير بالتهليل أصواتهم ورفعوا المسلمون
والحجار والشجار والوعار والتلل الجبال فأجابتهم

ومولنا : إلهناوقالوا العمار من الرض تلك في ومن
ًتا نسمع إنا في ملحدة ول مشركة غير موحدة أصوا

أهل وجوه وأريتنا التوحيد كلم أسإمعتنا وقد التوحيد
لنا ومن ذكرك سإماع أطيب ما إلهنا والتحميد التمجيد

 .بشكرك نوفي أن

لما شاكرة مولها إلى والسباع الوحوش : وضجتقال
جمع من : ياونجواها سإرها عالم ونادات وأولها أعطاها

تغدو ومرعاها رزقها أخرج آتاها بما راضية الوحوش
لو من يا ومولها سإيدها باب إلى بطانا وتروح خماًصا
في كانت ولو لرآها السبع الرضين تحت داوداة توارت
لبلغه عبد لرزق حبة المظلم اليم تحت الظلمات غلس
الرض هذه في توحيدك أصوات سإمعنا إنا إلهنا إياها
ول عرفناها كنا ما آيات ونسمع عهدناها كنا وما

من ويا ننساها ل قدرته من يا سإبحانك سإمعناها
 .يتناهى ل وفضله إحسانه

في مستح من لله كم الجو من هاتف بهم : فهتفقال
فلوات وفي وثراها الرض تخوم تحت وفراها الجبال

 .وماها الزاخرات البحار قعور وفي المقفرات البراري

هذه الجو في سإمعوا لما الكفار عسكر : فارتاعقال
تجاوبهم وأهلها وأقطارها الرض وكأنما الصوات

جيش إلى ونظر ذلك وسإمع أتى قد فلسطين وكان
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لما دايني : وحقفقال أضعاًفا عينيه في زادا وقد العرب
كانوا وما الكثرة هذه في كانوا ما القوم على أشرفت

وتزايد عدداهم الن زادا وقد آلف خمسة من أكثر
كان ولقد بالملئكة أمدهم قد الله أن شك ول ملهم

وليس العرب هؤلء أمر من بصيرة على هرقل أبي
لقيهم لما الرمني ماهان جيش من بأعظم هذا جيشي

إليهم خروجي على ندمت ولقد ألف ألف في باليرموك
داعا إنه ثم العرب هؤلء على حيلة أدابر سإوف ولكن
قيسارية قس وهو النصرانية عند القدر عظيم بقس

وكلمهم القوم هؤلء إلى : اركبله وقال وعالمها
أن يسألكم الملك ابن : إنلهم وقل أحسن هي بالتي

ًنا أفصحكم إليه تنفذوا ًنا وأجرأكم لسا به فابعثوا جنا
 .العرب طعام من يكون ول

السإودا الديباج من ثوب وعليه القس : فركبقال
بيده وأخذ شهباء بغله فركب الشعر من برنس وعليه
ًبا المسلمين إلى وصل حتى وسإار الجوهر من صلي

 .كلمه يسمعون بحيث فوقف

الملك من إليكم رسإول إني العرب معشر : يافقال
أفصحكم إليه تنفذوا أن يسألكم هرقل بن فلسطين

ًنا ًنا وأجرأكم لسا يبغي ول صلحكم يريد والله وإنه جنا
سإفك يحب وليس بأموره بصير بدينه عالم لنه قتالكم
مقهور فالباغي علينا تبغوا فل الصور فسادا ول الدماء

تقاتلوا : لالمسيح لنا قال وقد منصور عليه والمبغي
رجًل إليه تبعثوا أن يريد الملك وإن عليكم بغى من إل

ًنا أفصحكم من ًنا وأجرأكم لسا  .سإكت ثم جنا

 .كلمه عمرو سإمع : فلماقال

فمن الغلف هذا قاله ما سإمعتم قد الناس : أيهاقال
ما وينظر ورسإوله تعالى الله مرضاة إلى يبادار منكم
حمامة بن بلل إليه فتقدم الروم ملك مع به يتكلم
غلًما وكان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مؤذن
بصاص السحوق النخلة كأنه الرجال من طويًل أسإودا
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جهوري العقيق كأنهما جمرتان عيناه السوادا من
 .الصوت

قد إنك بلل : يافقال إليه أسإير أنا عمرو : يافقال
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على الحزن حطمك
لن العرب من ولست الحبش جنس من إنك وأيًضا
 .والفصاحة والخطب الجزل الكلم لهم العرب

إل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : بحقبلل فقال
 .إليه أمضي تركتني

واسإتعن اذهب بعظيم علي أقسمت : لقدعمرو فقال
وعظم الجواب في وأفصح الخطاب في تهبه ول بالله

 .السإلم شرائع

 .تريد حيث الله شاء إن : سإتجدنيبلل فقال

عريض السحوق كالنخلة وهو نحوهم بلل : فخرجقال
خلقته عظم من وكان شنوءة رجال من كأنه المنكبين

من قميًصا يومئذ لبًسا وكان يهابه أحد إليه نظر إذا
ًدا صوف من عمامة رأسإه وعلى الشام كرابيس متقل

 .عصا وبيده عاتقه على ومزوداة بسيف

إليه ونظر المسلمين عسكر من بلل برز : فلماقال
فإنا عليهم هنا قد القوم : إنوقال أنكره القس

قدرنا لصغر بعبيدهم إلينا فبعثوا نخاطبهم داعوناهم
 .عندهم

يريد الملك إن له وقل مولك أبلغ العبد : أيهاقال ثم
: أيهابلل فقال يريد بما يخاطبه حتى منكم أميًرا

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مولى بلل أنا القس
له فقال صاحبك جواب عن بعاجز ولست ومؤذنه
القس وعادا بأمرك الملك أعلم حتى مكانك : قفالقس

من بعبد بعثوا قد إنهم الملك : أيهاله وقال الملك إلى
عندهم لمرنا اسإتصغاًرا إل ذاك وما يخاطبك عبيدهم

 .أسإودا عبد وهو
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مولك أبلغ العبد : أيهاله يقول رجًل له فأرسإل قال
 .يخاطبه حتى منكم أميًرا يريد إنما الملك إن له وقل

مولى حمامة بن بلل أنا الرجل : أيهابلل له فقال
عن بعاجز ولست وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
 .صاحبكم جواب

ملك إليكم بعث لهم وقل إليهم : ارجعفلسطين فقال
 .عبيدكم من بعبد له تبعثوا أن أيليق النصرانية

الملك : إنأسإودا يا له وقال بلل إلى الترجمان فرجع
صاحب يأتينا بل العبيد نخاطب ممن لسنا :لك يقول

منكسر وهو بلل فرجع عليكم المؤمر أو جيشكم
 .بذلك عمًرا وأخبر

 .إليه أمضي : أنالشرحبيل فقال

ندع فلمن أنت مضيت إذا الله عبد : ياشرحبيل فقال
 .المسلمين

الراحمين أرحم وهو بعباداه لطيف : اللهعمرو فقال
 .قومي في واخلفني الراية خذ ولكن بخلقه

شرحبيل فوقف عليكم الخليفة فالله الروم غدر فإن
القوم نحو عمرو وخرج الراية وأخذ عمرو مقام في

عمامة رأسإه وعلى صوف جبة فوقه ومن دارعه وعليه
رأسإه على أداارها قد صفراء مصبوغة اليمن صنع من

تقلد وقد منطقة وسإطه وفي عذبة لها وأرخى كوًرا
بإزاء ولف حتى عمرو وسإار رمحه واعتقل سإيفه

رآه فلما هرقل بن فلسطين أرسإله الذي الترجمان
 .النصرانية أخا يا تضحك : ممفقال ضحك الترجمان

الذي ما السلح هذا وحملك رؤيتك داناءة : منقال
ًبا نريد وما معك تحمله ولم به تصنع :عمرو فقال حر

وداثاوهم ووطاؤهم شعارهم السلح حمل العرب إن
ألقى أن ولعلي اسإتظهاًرا معي السلح حملت وإنما
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ًنا ذلك فيكون عدًوا عن به وأحامي عدوي من حص
 .نفسي

فكن والمكر الغدر العرب أيها : شيمتكمالترجمان قال
 .الجانب مطمئن

وأحبره هرقل بن فلسطين إلى الترجمان عطف ثم
الملك : أيهاوقال العاص بن عمرو مقالة من سإمع بما
وكذا كذا الباس من وعليه علينا قدم قد العرب أمير إن

يتقدم له : قلوقال القس قول من الملك فتبسم
 .إلينا

عمرو لقدوم التأهب في الملك أخذ قدم : فلماقال
وشماله يمينه عن القسوس وأوقف ملكه وزين عليه

: ياله وقال الترجمان على واقبل يديه بين والحجاب
جواداه على عمرو فسار الملك لك أذن قد العرب أخا

وقف أن إلى زيه ومن منه تتعجب قيسارية وعسكر
حتى أمامه الحجاب ومشت ترجل ثم الملك قبة على

وبش به ورخب فأداناه فلسطين عين على عينه وقعت
ًباوقال وجهه في يجلسه أن وأرادا قومه بأمير : مرح

الله : بساطوقال ذلك من عمرو فامتنع السرير على
ًطا الرض جعل تعالى الله لن بساطك من أطهر بسا

إل أجلس أن أريد وما سإواء فيها فنحن إياها وأباحنا
ًكا الرض على جلس ثم الله أباحه ما على وتوك بار

له فقال اليسر فخذه على وسإيفه أمامه رمحه
 .اسإمك : مافلسطين

الحزم أرباب الكرام العرب من وأنا عمرو : اسإميقال
 .القوم في المعظمين

عمرو يا كرام عرب من كريم لفتى : إنكفلسطين قال
قرابة وبيننا الروم من فنحق العرب من كنت إن

ومن متصلون النسب في وأنتم ونحن متصلة وأرحام
دام بعضهم يسفك لهم ما النسب في متصلين يكونون

 .بعض
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العلى ونسبنا أبينا من لحقة أنسابنا : إنعمرو فقال
الدين في اختلفا قد أخوان كان وإذا السإلم داين هو

النسب انقطع وقد أخاه أحدهما يقتل أن حلًل كان
نسبك يكون فكيف بنا لحق نسبك أن ذكرت وقد بيننا

ًدا ونسبنا  .الروم بنو وأنتم قريش ونحن واح

. 

إبراهيم ثم نوًحا ثم آدام أبونا أليس عمرو : ياقال
ولد وكلهما إسإماعيل أخو واسإحق إسإحق بن وعيصو
يجودا بل أخيه على يبغي أن للخ ينبغي ول إبراهيم

 .عليه

عيصو وإن قلت الذي قولك في لصاداق : إنكفقال
الله صلوات إسإماعيل نحن وأبونا واحد أب بنو ونحن
ًطا الرض قسم السلم عليه نوح كان وإن عليه شط
لن حام أولدا أن وعلم حام ولده على غضب حين

ًنا عليها فاقتتلوا بها يرضوا أنتم التي الرض وهذه زما
لن قبلكم من العمالقة أرض وهي لكم ليست فيها
سإام الثلثة أولداه بين الرض قسم السلم عليه نوًحا

إلى حوله وما الشام سإاًما ولده وأعطى ويافث وحام
ولد كلهم والعرب غسان وإلى حضرموت إلى اليمن
أبو وهو وعملق وجديث وطسم قحطان وهم سإام

 .العمالقة

بالشام كانوا الذين الجبابرة وهم البلدا من كانوا حيث
عليه جبلوا الذي لسانهم لن العاربة العرب فهذه

ما يافث وأعطى والساحل الغرب حاًما وأعطى العربية
من     يورثها     لله     الرض     إن  {و والمغرب المشرق بين

].128:  [العراف}    للمتقين     والعاقبة     عباداه     من     يشاء
من أيديكم في ما فنأخذ القسمة هذه نردا أن ونريد

الشوك من فيه نحن عما عوًضا والنهار العمارة
عمرو كلم فلسطين سإمع فلما القفر والبلد والحجارة

 .ماكر رجل أنه علم العاص بن
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   السإلمية     مشكاة     مكتبة

جرت قد القسمة أن إل قولك في : صدقتله فقال
ما أنه واعلم علينا الباغين من كنتم نقضتموها فإن

الجهد إل بلداكم من وأخرجناكم ذلك على حملناكم
الجهد أن زعمت أما الملك : أيهاعمرو له فقال العظيم
والذرة الشعير خبز نأكل كنا فنعم بلدانا من أخرجنا

نأخذ حتى نبارحكم فلن واسإتحسناه طعامكم رأينا فإذا
ًدا لنا وتصيروا أيديكم من البلدا تحت ونستظل عبي

والغصان المورقة والفروع العالية الشجرة هذه أصول
من بلداكم من ذقناه مما منعتمونا فإن الثمار الطيبة

من حربكم إلى أشوق رجاًل إل عندنا فما العيش لذيذ
أنتم تحبون كما القتال يحبون لنهم الحياة حبكم
 .الحياة

إلى رأسإه فرفع جوابه عن فلسطين : وأفحمقال
وحق قوله في صاداق العربي هذا : إنوقال قومه

معهم لنا ما والصلبان والمسيح والقربان الكنائس
 .ثبات

: معاشروقلت سإبيًل وعظهم إلى : فوجدتعمرو قال
كنتم ما عليكم قرب قد وجل عز الله إن الروم

 .تطلبون

قولنا وصدقوا دايننا في فاداخلوا بلدكم تريدون كنتم إن
 .السإلم الله عند الدين فإن

مات وعليه دايننا نفارق ل إنا عمرو : يافلسطين قال
 .وأجدادانا آباؤنا

منك الجزية فأعطنا السإلم كرهت : فإنعمرو قال
 .صاغرون وأنتم قومك ومن

ل الروم لن ذلك إلى أجيبك : لفلسطين قال
من ذلك أبي لهم قال ولقد الجزية أدااء إلى تطاوعني

ولقد العذار من عندي ما : هذافقال قتله فأراداوا قبل
السيف إل حكم بيننا يبق ولم اسإتطعت ما حذرتكم

فعصيتموه النجاة فيه أمر إلى داعوتكم أني يعلم والله
قبل الرحم من فخرج أمه عن عيصو أبوكم عصى كما

522

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
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النسب في أقرباؤنا أنكم تزعمون وأنتم يعقوب أخيه
أنتم إذ قرابتكم ومن منكم وجل عز الله إلى لبراء وإنا

ونحن إسإحق بن عيصو والد من أنتم بالرحيم تكفرون
الله وإن السلم عليه إبراهيم بن إسإماعيل ولد من

من أخرج أن إلى آدام لدن من النساب خير لنبينا اختار
إسإماعيل ولد من الناس خير فجعل الله عبد أبيه صلب

فولد أبيه لسان على إسإحق وتكلم بالعربية فتكلم
خير جعل ثم كنانة الناس خير جعل ثم العرب إسإماعيل

خير جعل ثم هاشم بني قريش وخير قريًشا العرب
المطلب عبد بني وخير المطلب عبد بني هاشم بني
واتخذه رسإوًل فبعثه وسإلم عليه الله صلى محمد نبينا
ًيا : طفتله وقال بالوحي جبريل عليه وأهبط نب

 .منك أفضل أر فلم ومغاربها الرض مشارق

صلى الله رسإول ذكر حين القوم جوارح : فخضعتقال
في الهيبة وداخلت قلوبهم ووجلت وسإلم عليه الله

 .عمرو كلم سإمع حين فلسطين قلب

خير من تبعث النبياء كذلك قولك في : صدقتفقال
وهل عمرو : ياله قال ثم ربها لسان على قومها بيوت

 .سإئل إذا الجواب سإريع كلمه بين رجل أصحابك في

بهم وآتيك أمضي أن أحب والله أني : اعلمله فقال
عسكره إلى وسإار وثب ثم قولي صحة على لتقف
على المسلمون الله فحمدوا جيشه وأتى وركب

صلة بالناس عمرو صلى فلما يتحاداثون وباتوا سإلمته
 .عدوهم قتال إلى بالركوب أمرهم الفجر

خيولهم متون على واسإتووا ذلك إلى : فأسإرعواقال
 .والقتال للحرب واصطفوا

مولى موسإى عن زبد بن عروة : حدثناالواقدي قال
لما الصباح وابن عمران بن موسإى عن الحضرميين

صفوف ثلثة جيشه فلسطين صف الحرب يوم كان
الصليب ورفع والميسرة الميمنة وعدل المشاة وقدم
فلسطين إلى عمرو فنظر الجيش أمام وتقدم أمامه
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المسلمين فهيأ الحرب على وعزم عساكره رتب وقد
ًدا صًفا وصفهم من الحماة الميمنة في وجعل واح
ومعهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب

جباية بن وصابوب الوحي كاتب حسنة بن شرحبيل
فبينما المسلمين فرسإان أحد وكان شماله عن الليثي
دايباج وعليه الروم من فارس خرج إذ كذلك الناس
فحمل الذهب من صليب عنقه وفي وجوشن ودارع
ومن الميسرة إلى الميمنة من برمحه خطى حتى

بإزاء وقف ثم القلب إلى ثم الميمنة إلى الميسرة
بيده القوس وأخذ بازائه رمحه وركز المسلمين جيش
السهم فأثبت الميمنة من رجًل ورمى سإهمها وفوق

إليه فنظر فقتله الميسرة من آخر ورمى فجرحه فيه
هذا ترون : ألبالمسلمين فصاح صنع قد وما عمرو
 .بقوسإه يصنع وما اللعين العلج

فخرج شره المسلمين عن ويزيل أمره يكفينا فمن
قوس وبيده دانسة برداة وعليه ثقيف من رجل إليه

فنظر يريده العلج إلى وخرج سإهمها فوق قد عربية
فروة إل يستره الحديد من شيء عليه وليس العلج إليه

به فازدارى القوس غير السلح من معه وما دانسة
في سإهمه فوقع قوسإه كبد من سإهًما وأطلق وبلبسه

وكان مصيب غير ووقع الفروة في فاشتبك صدره
 .زمانه أهل أرمى اللعين

ًئا قط رمى ما أن وهم لذلك فغضب فيه نفذ إل شي
بها ورمى نبلة الثقفي فامتعط ثاني بسهم يرميه
النبلة فاشتبكت موقعها وخفاء لصغرها يرها فلم نحوه
إل العلج تمالك فما قفاه من فخرجت العلج حلق في
فأخذه جواداه إلى الثقفي فأسإرع صريًعا وقع أن

رأسإه عن المشرك بيضة ونزع متنه على واسإتوى
عم ابن فاسإتقبله المسلمين جيش نحو يسحبه وجعل

 .صنع بما فرحه من يجبه فلم وكلمه له

إلى الروم فنظرت إياه فأعطاه عمرو إلى أقبل ثم
إلى يشيرون وجعلوا ذلك فغاظهم الثقفي فعل

:قال تنصرنا الملئكة إن يقولون أنهم فعلمنا السماء
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لبعض وقال عليه فعظم ذلك إلى فلسطين ونظر
داينك عن وحام العرب هؤلء إلى : اخرجالبطارقة

ومن حصين ودارع خضراء دايباجة وعليه البطريق فخرج
الذهب من صليب عنقه وفي منيع جوشن الدرع تحت

سإيفه وعليه جنيبة يجنب ورائه من غلم ومعه الحمر
يسأل فجعل الصفين بين وقف حتى فخرج ودارقته
ينظرون إليه أقبلوا إليه المسلمون نظر فلما القتال

 .أحد إليه يخرج ول

نفسه ويهب إليه يخرج من العرب : معاشرعمرو فقال
: أنايقول وهو العرب من رجل إليه فخرج وجل عز لله

وحمل تريد فيما الله : باركعمرو فقال ذلك أكون
واسإتقبله مصمًما خرج عندما المسلمين صاحب

يتعانقان وهما سإاعة يتجاولن وجعل البطريق
البطريق فسبقه ضربتان لهما خرجت أن إلى بالسيوف
وكانت نصفين فقدها بالدرقة الرجل فأخذها بالضربة

شيء الضربة من إليه يصل فلم واحدة بطانة بعير جلد
وسإلكها البيضة فقطعت أثرها في ضربة الرجل وجعل

فلما أذى إليه يصل ولم ورائه إلى البطريق فتقهقر
فجرحه وضربه المسلم على حمل روحه إليه رجعت
من رجل به فصاح أصحاب إلى فألوى فاحشا جرًحا

 .عدوه يدي بين من يرجع ل نفسه وهب : منالعرب

إن توبخني حتى الضربة هذه كفاك : أكلالرجل فقال
جراحه شد ثم التهلكة إلى بيدي ألقي بأن ليلومني الله

ابن له قال خرج فلما عمه ابن قال ما عليه وعظم
على واجعلها البيضة هذه فخذ : ارجعخاطبه الذي عمه

 .رأسإك

نحو دالف ثم حديدك من أعظم بالله : ثقتيفقال
داونك للقا الخروج عند لي يقول :يقول وهو البطريق

وقد بغى قد سإوء علج من وقا فاجعله الترس هذا
ًنا بالله أقسمت طغى فوق البيض لتركن صاداقا يمي

له فدعا :قال الملتقى داار الجنة وأداخل المرتقى
وحمل تمنى ما أعطه : اللهموقالوا بالنصر المسلمون

عاتقه على فوقعت هائلة ضربة وضربه البطريق على

525

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

فقتل الروم جيش في حمل ثم علئقه من وخرجت
الله رحمه قتل حتى كذلك يزل ولم أبطاًل وجندل رجًل

 .تعالى

البطريق الله من الجنة اشترى رجل : هذاعمرو فقال
ولده بعث حين هرقل : وكانالواقدي قال قيدمون

البطارقة كل بطريًقا معه بعث قيسارية إلى فلسطين
إنه ويقال الروم أفرس من وكان قيدمون اسإمه وكان
وعسكر الفرس عسكر لقي كان وقد فلسطين خال

سإائر يحفظ اللعين : وكانقال الجرامقة وعسكر الترك
 .اللغات

 .العرب قتال من لي بد : لفلسطين فقال

رآه فلما مبارًزا وخرج لمة وعليه وخرج قال
إلى أعله من انهد قد جبل وكأنه خرج قد المسلمون

المسلمون ضج الجوهر بريق من يلمع وهو أسإفله
يرطن أقبل الميدان في وقف فلما الله إل إله ل بقول
كل من إليه يهرعون العرب فأقبل البراز ويطلب بلغته
:عمرو فقال عليه ما لجل قتاله يريدون ومكان جانب
سإلبه لطلب أحد يخرج فل عليه مما لكم خير الله ثواب

ما سإبيل في مات قتل وإن ذلك لجل خروجه فيكون
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإمعت وقد إليه خرج

إلى فهجرته ورسإوله الله إلى هجرته كانت : (منيقول
أو يصيبها دانيا إلى هجرته كانت ومن ورسإوله الله

: فخرج). قالإليه هاجر ما إلى فهجرته يتزوجها امرأة
وأخته الشام يريدون وأخته أمه ومعه اليمن من غلم

إلى لنصل السير في بنا جد أمي ابن : ياله تقول
 .ونعمه خيره من فنأكل الشام

عز الله لمرضاة لقاتل أذهب : إنماأخوها لها فقال
 .وجل

ربهم عند الشهداء : إنيقول جبل بن معاذ سإمعت وقد
 .يرزقون

 .أموات وهم يرزقون : كيفأخته له فقالت
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:يقول وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : سإمعتقال
الجنة طيور حواصل في أرواحهم يجعل تعالى الله (إن

أنهارها من وتشرب الجنة ثمار من الطيور تلك فتأكل
الرزق فهو الطيور تلك حواصل في أرواحهم فتغدو
ذلك خرج قيسارية قتال كان ) فلمالهم الله جعله الذي

الموت ودااع وأخته أمه وداع أن بعد القتال إلى الغلم
الله صلى الله رسإول حوض على نجتمع :لهم وقال
كثيرة موصولة وهي قناة وبيده خرج ثم وسإلم عليه

 .هجين جوادا وتحته العقد

وطعنه سإاعته من البطريق على حمل الغلم خرج فلما
 .بسنانه

على يقدر فلم البطريق دارع في السنان : فاشتبكقال
فقطعها بسيفه الغلم قنا البطريق فضرب انتزاعه
فوقع فشطرها هامته على وضربه الغلم على وحمل
ًتا الغلم ثم مصرعه على قيدمون وجال الله رحمه مي
فلما البطريق فقتله قثم ابن إليه فخرج البراز طلب
أقبل عنه الله رضي حسنة بن شرحبيل ذلك إلى نظر

ثم المسلمين قتل على : تتفرجينوبقول نفسه يعاتب
عنه الله رضي بكر أبو له عقدها التي بيده والراية خرج
على عول قد عمرو رآه فلما الشام إلى خروجه يوم

 .تشغلك لئل الراية أركز الله عبد : ياقال الخروج

حجر في وغاصت كالنخلة فوقفت شرحبيل فركزها
قيدمون لقاء إلى وخرج بالنصر فتفاءل منه كأنها

رآه فلما عدوه على بالنصر له يدعون والمسلمون
وهو عال صوت للملعون وكان زيه من ضحك البطريق

من الجسم نحيف شرحبيل وكان الرجال من ضخم
ميدانه في والبطريق بالليل والقيام الصيام كثرة

بضربتين واختلفا صاحبه على منهما واحد كل فحمل
لمة في السيف يعمل فلم شرحبيل السابق وكان

ًئا البطريق قيدمون وحمل بيضته في السيف وثبت شي
 .الجواداين على تجاول ثم فشجه شرحبيل على
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البردا كثير اليوم ذلك : وكانروح بن سإعيد قال
المطر نزل إذ المعركة في هما فبينما والسحاب

وجال الجواداين عن : فنزلقال القرب كأفواه
حمل قيدمون أن وذلك الطين وسإط في يتصارعان

من فاقتلعه بطنه مراق في يده فضرب شرحبيل على
صدره على اسإتوى ثم ظهره على به ورمى الرض

المستغيثين غياث : ياشرحبيل فناداى ينحره أن وهم
الروم من فارس إليه خرج حتى كلمه اسإتتم فما

الخيل عتاق من جوادا تحته ومن مذهبة لمة وعليه
أنه قيدمون فظن وشرحبيل البطريق موضع فقصد

ترتجل منهما قرب فلما ويعينه جواداه ليعطيه خرج إنما
عبد : ياوقال شرحبيل صدر عن برجليه البطريق وأمال

فوثب المستغيثين غياث من الغوث أتاك قد الله
ًبا إليه ينظر قائًما شرحبيل وكان وفعله قوله من متعج
ضربة البطريق وضرب سإيفه جردا ثم متلثًما الفارس

 .سإلبه خذ الله عبد يا :وقال رأسإه قطع

وإني أمرك من أعجب رأيت ما : واللهشرحبيل فقال
المبعد الشقي : أنافقال الروم عسكر من جئت رأيتك

الله رسإول بعد النبوة اداعى الذي خويلد بن طلحة أنا
الوحي أن وزعم الله على وكذب وسإلم عليه الله صلى
إن  { أخي : ياله فقلت السماء من عليه ينزل كان

]. وقد56: [العراف }    المحسنين     من     قريب     الله     رحمة
قبل وأناب وأقلع تاب ومن شيء كل رحمته وسإعت

عليه الله صلى والنبي منه كان ما له وغفر توبته الله
ابن يا علمت ) أماقبلها ما تمحو : (التوبةيقول وسإلم
نبيه على أنزل لما وتعالى سإبحانه الله أن خويلد

]. طمع156:  [العراف}    شيء     كل     وسإعت     ورحمتي  {
:تعالى قوله نزل فلما إبليس حتى شيء كل فيها

: [العراف}    الزكاة     ويؤتون     يتقون     للذين     فسأكتبها  {
فلما ونتصدق الزكاة نؤتي : نحناليهودا ] قالت156
}    يؤمنون     بآياتنا     هم     والذين  {: تعالى قوله نزل

أنزل بما مؤمنون : نحناليهودا ] قالت156: [العراف
أنها يعلمهم أن الله فأرادا والتوراة الصحف في الله

الذين  {: بقوله وسإلم عليه الله صلى محمد بأمه خاصة
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] فقال157:  [العراف}    المي     النبي     الرسإول     يتبعون
أن وهم السإلم إلى أرجع وجه لي : ماخويلد بن طلحة
طلحة : ياله وقال شرحبيل فمنعه وجهه على يسير
: ماقال العسكر إلى معي ترجع بل تمضي أداعك لست

بن خالد الغليظ الفظ إل معك المسير من يمنعني
ليس إنه أخي : يافقلت يقتلني أن أخاف وإني الوليد

معي : فرجعقال العاص بن لعمرو الجيش وهذا معنا
: ياوقالوا إلينا تباداروا المسلمين من قربنا فلما

 .معك الرجل هذا من شرحبيل

كان لنه يعرفوه : ولمقال جميًل معك صنع فلقد
 .عمامته بفضل متلثًما

:فقالوا النبوة اداعى الذي خويلد بن طلحة : هذافقلت
 .الله إلى ورجع تاب أو

 .وتعالى سإبحانه الله إلى تائب : أنافقال

فسلم العاص بن عمرو إلى به : فأتيتشرحبيل قال
 .به ورحب وجهه في وبش عليه

طلحة أن جده عن الربعي عمر بن حسان : حدثناقال
الحرب من جرى ما له وجرى النبوة اداعى لما خويلد بن
ًدا أن وسإمع عنه الله رضى الوليد بن خالد مع قتل خال

قال لنه أيًضا العبسي السإودا وقتل الكذاب مسيلمة
فهرب خالد من نفسه على طلحة فخاف نبي إنه

كلب آل من برجل واسإتجار للشام زوجته ومعه بالليل
ًنا الكلبي وكان دااره في وأنزله الكلبي فأجاره مؤم
فحدثه حاله عن اسإتخبره أن إلى أيام مدة عنده وبقي
معه ووقائعه الوليد بن خالد مع أحواله بجميع طلحة
من وطرداه لكلمه الكلبي فغضب النبوة اداعى وكيف
فلما أمره من تاب وقد بالشام طلحة فأقام جواره

:قال قبض قد عنه الله رضي الصديق بكر أبا أن بلغه
 .بعده ولي فمن وجهه في السيف جردات من ذهب

 .الغليظ : الفظقال الخطاب بن : عمرقالوا
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يراه أن الوليد بن خالد من وفزع إليه يمضي أن وهاب
المراكب في ليركب قيسارية فقصد فيقتله بالشام
إلى نظر فلما البحر جزائر بعض في نفسه ويطرح

: أسإيرقال العرب قتال إلى خرج قد فلسطين جيش
ًئا بها وأغسل نكبة أنكب فلعلي الجيش هذا مع من شي

وإلى تعالى الله إلى قربة لي وتكون أوزاري
: لقال الهلكة عين في شرحبيل نظر فلما المسلمين

وقف فلما ذكرناه كما واسإتنقذه فخرج عنه لي صبر
 .التوبة بقبول وبشره شكره العاص بن عمرو يدي بين

يراني أن الوليد بن خالد من أخاف إني عمرو : يافقال
 .فيقتلني بالشام

به وتأمن تصنعه بشيء إليك أشير : فإنيعمرو فقال
 .والخرة الدنيا في نفسك على

 .هو : وماقال

ًبا معك : أكتبقال المسلمين وشهاداة صنعت بما كتا
إليه وتدفعه الخطاب بن عمر إلى به وتنطلق فيه

وقتال الفتوح إلى وسإيندبك يقبلها فإنه التوبة واظهر
طلحة فأجابه خطاياك من سإلف ما عنك فتمحو الروم

ًبا عمرو له فكتب ذلك إلى الخطاب بن عمر إلى كتا
إلى به ومشى طلحة وأخذه صنع بما عنه الله رضي
عمر يجد فلم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مدينة

ورداها حتى فمضى بمكة هو له وقيل المدينة في
: ياوقال معه فتعلق الكعبة بأسإتار متعلًقا عمر فوجد
رب وحق وجل عز الله إلى تائب إني المؤمنين أمير
 .مني كان مما البيت هذا

 .خويلد بن طلحة : أناقال أنت : منعمر قال

عنك عفوت أنا إن ويلك : ياوقال عنه عمر : فنفرقال
ًدا المر فكيف محصن ابن بدم وجل عز الله يدي بين غ

 .السإدي
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الله أسإعده رجل عكاشة المؤمنين أمير : ياطلحة قال
لي الله يغفر أن وأرجو بسببه أنا وشقيت يدي على
عمرو كتاب له فأخرج عملت : وماعمر قال عملته بما
:وقال به فرح فيه ما وفهم عمر قرأه فلما العاص بن

بمكة يقيم أن عمر وأمره رحيم غفور الله فإن أبشر
عمر رجع فلما أياًما معه فأقام المدينة إلى يرجع حتى
.فارس أهل قتال إلى به وجه المدينة إلى

 .الحديث إلى : رجعناالواقدي قال

 : لماقال

 قيدمون البطريق قتل 

ورجع لحقه قد كان مما شرحبيل ونجا طلحة يد على
ًدا المطر وكان عمرو إلى القتال الناس فقطع شدي

بيوت ول أخبية بل أكثرهم لن الذى الناس ولحق
رحمة من وكان بدورها وتستروا الجابية إلى والتجؤوا

الفزع فلسطين قلب في وقع أن بالمسلمين الله
وداعامته ركنه وكان البطريق قيدمون قتل لما والرعب
: ياوقال قيسارية إلى الرجوع في أصحابه فشاور
ثبتت ما اليرموك جيوش أن تعلمون أنتم الروم معاشر
من القسطنطينية إلى ولى قد أبي وإن العرب لهؤلء

هذا غير بقي وما جميعه الشام ملكوا وقد خوفهم
ويملكوا قبلهم من ندهي أن أخاف وإني الساحل
إلى فأجابوه ههنا المقام من أوفق والرحيل قيسارية

 .ينزل والمطر القوم ارتحل الليل كان فلما ذلك

رحمة كله ذلك : وكانالوسإي جابر بن سإعيد قال
 .وجل عز الله من للمسلمين

وطلعت المطر ارتفع الرابع اليوم في كان : فلماقال
نر فلم الروم قتال نطلب الجابية من فخرجنا الشمس

من أكثر الشمس بطلوع فرحنا لقد فوالله أثًرا لهم
عبيدة أبي إلى بذلك عمرو فكتب الروم برحيل فرحنا
ًبا عمرو من الرحيم الرحمن الله : بسمفيه يقول كتا

أبي المسلمين جيوش أمير إلى السهمي العاص بن
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وبركاته الله ورحمة عليك سإلم الجراح بن عامر عبيدة
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صاحب فيا بعد أما

ثمانين لقائنا إلى أخرج قد هرقل بن فلسطين فإن
له يقال موضع على معهم لقاؤنا وكان الروم من ألًفا
أسإره ملك الذي وكان حسنة بن شرحبيل وأخذ نخل

طلحة يد على الله خلصه ثم هرقل خالة ابن قيدمون
ثم هرقل خالة ابن قيدمون وقتل السإدي خويلد بن

الله عدو انهزم وقد الخطاب بن عمر إلى بكتاب وجهته
من وعلى عليك والسلم جوابك منتظر وأنا فلسطين

 .وبركاته الله ورحمة المسلمين من معك

أبو قرأ فلما الحضرمي سإعيد بن جابر مع الكتاب وبعث
الجواب وسإير المسلمين بسلمة فرح الكتاب عبيدة
في وأنا قيسارية على فانزل كتابي قرأت : إذاوقال

وعكاء صور إلى السير على معول الكتاب أثر
 .والسلم وطرابلس

 .بالرجوع وأمره سإعيد بن جابر إلى الكتاب سإلم ثم

:قال وقيسارية الشام وطرابلس وعكاء صور فتح
إليه فقام الساحل إلى النهوض على عبيدة أبو وعول

وجل عز الله أن اعلم المير : أيهاوقال يوقنا الله عبد
أن أريد وإني الموحدين علم ورفع المشركين أبادا قد

 .بغزوة القوم من أفوز لعلي الساحل إلى قبلك أسإير

ًئا عملت أنت إن الله عبد : يافقال الله إلى يقربك شي
أصحابه وأخذ قائًما يوقنا فوثب فافعل يديك بين تجده
وكلهم بحلب يخدمه كان من إليه انضاف قد وكان

عسكر وفي آلف أربعة وكانوا السإلم إلى رجعوا
ثلثة عن يزيد ما البطارقة من أسإلم ممن أيًضا العرب
له يقال وال وعليهم المعدة البطارقة من فارس آلف

 .جوفاس

بعث بها وتحصن قيساربة إلى فلسطين انهزم ولما
بثلثة له فبعثوا بنجدة له يبعثوا أن طرابلس أهل إلى

كانوا فلما قيسارية يطلبون : وسإارواقال فارس آلف
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خيولهم على ليعلقوا مرج في نزلوا منها بالقرب
وكان وأصحابه يوقنا عليهم أشرف إذ كذلك هم فبينما

وكانوا وأصحابه رومية صاحب فلنطانوس صحبهم قد
فلما بها والمقام المقدس بيت زيارة على معولين
ًئا منه غيروا ما بزيهم وهم المرج على أشرفوا شي
قرب فلما حالهم يختبر بنفسه فركب جرفاس ورآهم
 .أنتم : منوقال بهم ورحب عليهم سإلم منهم

واسإتكفينا العرب هؤلء إلى لجأنا الذين : نحنقالوا
داين ل طغاة هم فإذا شيء على أنهم وظننا شرهم

وعزاز وقنصرين حلب أصحاب ونحن بديننا فهربنا لهم
هرقل الملك إلى قاصدون ونحن وأنطاكية وداارم
ذلك القوم من جرفاس سإمع فلما جانبه في لنكون

كي عندنا أنزلوا وقال لكلمهم وأنس بهم فرح
الليل سإرتم أنكم شك فل التعب من سإاعة تستريحوا

: أينيوقنا قال العرب من أنفسكم وخافت والنهار
في لنكون فلسطين إلينا : بعثقال سإائرون أنتم

أمير فإن لنفسكم : تيقظوايوقنا فقال طرابلس
 .الساحل إلى القدوم نية على تركناه عبيدة أبا العرب

اضمحلت قد وداولتنا حذرنا ينفع : وماذاجرفاس فقال
أهله عن يغني الصليب نرى ولسنا ولت قد وأيامنا

ًئا  .شي

أزوادا لهم وقدموا سإاعة عندهم : فنزلواالواقدي قال
 .لركوبهم يركب أن جرفاس وهم ركبوا ثم فأكلوا

ثيابهم أفخر وألبسهم بأصحابك : اشتغليوقنا فقال
 .أعدائكم قلوب في الرعب يظهر مما ذلك فإن

عبد بم نوفل عن عامر بن سإليم : حدثنيالواقدي قال
الشام بفتوح الناس أعرف وكان البكاء بن عنجرير الله
الحيلة أتقن حتى البحر سإاحل إلى يوقنا داخل : ماقال

عمه بني من سإليم بن الحرث فيه نزل قد أنه وذلك
فأغار العرب من بيت مائتي في وكانوا إبلهم يرعون
بلدا إلى بهم وداخل كتاًفا وشدهم وأخذهم يوقنا عليهم
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تظنوا : لوقال إليه جمعهم الليل جن فلما الساحل
تسمع كي هذا بكم فعلت وإنما السإلم عن رجعت أني

:قال وأخذتهم بالعرب غدرت أني بسواحلها الروم
تريد كنت : إنله وقالوا كلمه إلى العرب فاطمأنت

:قال يظفرك وبالعداء ينصرك فالله الله داين إقامة
جرفاس اطمأن وإنما الموال تسوق رجاًل يوقنا ووكل

العرب من السإارى رأى لما يوقنا إلى وأصحابه
أنهم ورأى وأصحابه يوقنا ركب فلما والنعام والجمال
وكمن طرابلس طريق عن نكب البحر لساحل طالبون

فرق جرفاس : وإنقال القوم طريق على الليل في
جن حتى وقعد أصحابه على عنده كانت التي خزائنه
على واسإتقاموا ركبوا ثم عليقها الخيل وأكلت الليل

وأصحابه يوقنا عليهم أطبق توسإطوا فلما الطريق
ًذا وأخذوهم بالقتل يمهلوهم ولم بهم ودااروا بالكف أخ

انفلت قد يكون لئل الرض تلك في الخيل وانتشرت
وتحت قبضتهم على حصلوا فلما أحد الروم من

وأصحابه سإليم بن الحرث يطلقوا أن أراداوا أسإرهم
حالنا على تتركونا أن الرأي من أرى : إنيالحرث فقال

فإنكم العدو بلدا بنا وصبحوا حصل قد الله ثواب فإن
الله فتحه إل الساحل بلدا من بلد على تشرفون ما

 .لكم

يستوثقوا أن أصحابه أمر ثم صحيح رأي : هذايوقنا قال
مع فلنطانوس أصحابه من ألفين وكمن السإرى من

جاءتكم : إذاوقال فارس آلف ثلثة وهم السإرى
مثل الروم زي أصحابه ألبس ثم فاقدموا رسإلي

طرابلس نحو وسإاروا أخذوهم الذين قيسارية أصحاب
كتاب كان لقائهم إلى البلد في من كل خرج فلما

بثلثة إليكم بعثت قلى إني إليهم وصل قد فلسطين
مع يوقنا وداخل صليبا بن جرفاس مع فارس آلف

عليه وداخل المارة داار على قراره اسإتقر حتى أصحابه
والبطارقة طرابلس شيوخ عليه وداخل المارة داار

وقبض بهم أمر عنده حصلوا فلما منهم الحشمة وأهل
نصر قد سإبحانه الله إن طرابلس أهل : ياوقال عليهم

للصلبان نسجد مظلم عيش في كنا وقد وأهله السإلم
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ًدا زوجة لله ونجعل والقربان الصور ونعظم حتى وول
نبيهم ببركة بهم وألحقنا فهدانا العرب هؤلء لنا بعث

ذكره الذي المبعوث النبي وهو وسإلم عليه الله صلى
السإلم وإن المسيح عيسى به وبشر التوراة في الله
عن وينهون بالمعروف يأمرون الصدق وقوله حق

بالحق وينطقون الزكاة ويأتون الصلة ويقيمون المنكر
الصحبة عن وينزهونه الله ويوحدون الصدق ويتبعون

أنبياءه به أمر الذي وهو سإبيله في ويجاهدون والولد
تؤداوا أو السإلم داين إلى ترجعوا أن فأما ورسإله
ًدا بعثكم وإل الجزية .والسلم عندي ما وهذا للعرب عبي

عليهم اجتاز يوقنا أن علموا كلمه سإمعوا : فلماقال
السيد : أيهافقالوا الطريق في الملك أصحاب وأخذ
من ومنهم أسإلم من فمنهم به أمرتنا ما نفعل نحن

الكمين أصحاب إلى وبعث يوقنا وعدل بالجزية رضي
فأمر فأبوا السإلم عليهم فعرض أسإرى فحلوا

له جرى وما بالخبر عبيدة أبي إلى وبعث بحبسهم
الحمر بني واداي من سإليم بن الحرث مع الكتاب وبعث
 .الفتح بهذا مبشًرا للمير كن الله عبد : ياوقال

بالكتاب وسإار تعالى الله شاء إن ذلك : سإأفعلقال
الكتاب وناوله عليه وسإلم عبيدة أبي إلى وصل حتى
: ألمسإليم بن للحرث وقال فرح معناه وعلم قرأه فلما

الحمر بني واداي إلى عنك وبنو أنت تسير أن تستأذني
القضاء أوصلني :قال طرابلس إلى أوصلك فمن

 .أسإرى وأخذنا علينا أغار يوقنا أن وذلك والقدر

: اللهموقال عبيدة أبو ذلك من فعجب بحديثهم وحدثه
 .بنصرك وأيدهم ثبتهم

سإالم ابن : أخبرنيقال أوس بن عامر : حدثنيقال
العاص بن عمرو : إنقال مالك بن موسإى : حدثنيقال
أبواب على ونزل الجابية من رحل المطر ارتفع لما

ملك لما فإنه يوقنا أمر من كان ما وأما قيسارية
وأبوابها سإورها من واسإتوثق عليه واحتوى طرابلس

ًدا تدعو : لوقال البواب على أصحابه ترك من يخرج أح
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آلتها فرفع كثيرة مراكب المرسإى في وكان البواب
صنع بما الساحل أهل من أحد يعلم ول ذلك كل وأخذها

خمسين من زهاء كثيرة مراكب جاءت أيام : وبعدقال
ًبا المدينة إلى أكثرهم نزل حتى يوقنا فتركهم مرك
أين : منوقال حالهم عن فاسإتخبرهم إليه بهم فأمر
أقريش جزيرة ومن قبرص جزيرة من جئنا :قالوا جئتم

فلسطين لملك مضروبة والسلح العددا : معناوقالوا
أريد : إنيوقال عليهم وسإلم والسرور الفرح فأراهم

إلى وبعث الضيافة داار إلى بهم أمر ثم معكم أسإير أن
أكلوا فلما السماط لهم وقدم فأنزلهم المراكب قوادا
وعدة والعلوفة الزادا إليكم أسإير أن أريد إني قال

ثلثة عندي تقيمون ولكن الملك خدمة إلى السلح
 .أيام

من نخاف أمرنا من عجل على إنا البطريق : أيهافقالوا
حتى بهم يزل ولم ذلك على نقدر ولسنا الملك لوم

 .له أذعنوا

فتكونوا والمقاذيف الشراعات تنزلوا أن : أريدفقال
وألصقوا ففعلوا بذلك قلبي ليطمئن المدينة في

بقي وما المراكب في من كل ونزل بالسور المراكب
قبض التدبير هذا دابر فلما رجال ثلثة إل المراكب في

عمه لبني طرابلس سإلم الليل كان فلما الجميع على
برجاله المراكب وعمر وفلنطانوس سإليم بن وللحرث

أقبل قد الشمس غروب عند وإذا إليها بالصعودا وهم
فارس ألف في عنه تعالى الله رضي الوليد بن خالد
وسإلم شكًرا لله سإجد يوقنا رآهم فلما أصحابه من

جرى بما وحدثه المدينة له وسإلم الوليد بن خالد على
إن ثم وأيدك الله : نصركفقال عليه عزم قد وما له

دامشق سإور على وكان وسإار ليلته من ركب يوقنا
أربعة ومعه نشطة بن أرمويل وهو فلسطين جيش
فأمر صور مدينة في وهو إل يوقنا أصبح فما آلف

الدمستق ووقف فنشرت والرايات فضربت بالبوقات
 .البحرالية صاحب فعادا خبرهم يختبر
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أقبلوا قد أقريطش وجزيرة قبرص أهل : هؤلءفقال
خدمة في قيسارية يريدون والعددا والطعام بالعلوفات

فنزل بالنزول وأمروهم بذلك صور أهل ففرح الملك
رجل تسعمائة معه نزل من جملة وكان وأصحابه يوقنا
الدمستق لهم فصنع لنفسه اسإتخلصهم قد وكان

ًطا لهم ومد طعاًما الخلع لقواداهم وأحضر عظيًما سإما
من جملة وكان بأصحابه يثور حتى الليل ينتظر ويوقنا

في الباقين وترك ذكرنا كما رجل تسعمائة معه نزل
بهم نظفر ولم نريد ما لنا يتم لم : إنوقال المراكب

وأخبره خالد إلى وأنفذ مراكبهم من تبرحوا فل
 .بالقصة

ولقد القصة هذه من بأعجب سإمعت : ماالواقدي قال
بن عمار عن عامر بن الرقط عن مزاحم ابن حدثني

 .الربعي ياسإر

وأكلوا صور بمدينة والتسعمائة يوقنا حصل : لماقال
 .كبرائهم على وخلع الملك سإماط

ممن يوقنا عم بني من رجل السر في عليهم أقبل
أقانيم على الكفر واحتوى قلبه الضللة اسإتحكمت

قد وما يوقنا بأمر وحدثه الدمستق إلى فأقبل جسده
فتح وقد العرب مع يقاتلكم وأنه مسلم وأنه عليه عزم

فلما الملك صاحب جرمانس البطريق وأخذ طرابلس
ركب أن داون خبًرا يكذب لم بذلك الدمستق سإمع

وكثر الصياح ووقع وأصحابه يوقنا على وقبض بأصحابه
ذلك أن فعلموا يوقنا أصحاب بذلك وسإمع الضجيج
غًما لذلك فاغتموا عليهم قبض وأنه أصحابهم بسبب
ًدا :قال عليهم يقبل عدو من أنفسهم على وأخذوا شدي

وكل نشطة بن أرمويل الدمستق عليهم اسإتوثق فلما
يفعل الملك إلى بهم : سإيرواوقال رجل ألف بهم

ويقولون وأصحابه يوقنا يعنفون وأقبلوا يريد ما فيهم
تبعتموهم حتى العرب داين في رأيتم الذي : مالهم

بابه عن المسيح طرداكم قد آبائكم وداين داينكم وتركتم
وقع بهم يسيروا أن هموا فلما جنابه عن وأبعدكم
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بالقرب كان ومن القرى أهل ونفر البواب من الصياح
 .أخبارهم عن فسألوهم صور من

 .عليكم العرب : قدمتفقالوا

على نزل لما العاص بن عمرو : وكانالواقدي قال
فارس ألفي في سإفيان أبي بن يزيد وجه قيسارية

فأغلقت بالبواب أمر الدمستق سإمع فلما صور إلى
ونصبوا البراج وعمروا السإوار على الرجالة وصعدت

صور قصر إلى يوقنا الدمستق وأداخل المجانيق
القوم وبات منهم أمر عليه يتم لئل منهم واسإتوثق
فأقبلوا السإوار على نيرانهم وأضرموا يحرسإون
أشرف الغد كان فلما ليلتهم طول ويشربون يرقصون

فلما الدمستق إليهم فنظر سإفيان أبي بن يزيد عليهم
: وحقوقال فيهم وطمع اسإتحقرهم قليًل رآهم

الشرذمة هذه وهزم إليهم الخروج من لي بد ل المسيح
 .اليسيرة

على وترك بالخروج وأمرهم اللباس الدمستق لبس ثم
 .باسإيل عمه ابن وأصحابه يوقنا حفظ

السالفة الكتب قرأ ممن هذا باسإيل : وكانقال
عليه الله صلى النبي رأى قد وكان الماضية والخبار

مضى قد باسإيل وكان الراهب بحيرا داير في وسإلم
خديجة وجمال قريش عير قدمت فلما بحيرا زيارة إلى
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وفيها خويلد بنت
عليه الله صلى الله ورسإول القافلة إلى بحيرا نظر

حر من تظله رأسإه على والسحابة وسإطها في وسإلم
الذي النبي صفة هذه : واللهقال تبينه فلما الشمس

نزل قد بالركب وإذا انتظروا ثم تهامة من يبعث
تحت وحده نزل وسإلم عليه الله صلى الله ورسإول

يدي بين الشجرة فأورقت إليها واسإتلقى يابسة شجرة
ذلك بحيرا عاين فلما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

وبقي الدير فدخلوا واسإتدعاهم لقريش طعاًما صنع
يره ولم إليهم بحيرا نظر فلما ليرعاها البل مع هو
 .أحد منكم بقي هل قريش معشر : ياقال جملتهم في
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ورعي القافلة لحفظ تخلف من فينا بقي : نعمقالوا
 .البل

.الله عبد بن : محمدقالوا البل يرعى من اسإم : ماقال

 .: نعمقالوا وأمه أبوه مات : هلقال

 .وعمه جده كفله : هلقال

يعظم وبه سإيدكم والله هو قريش : ياقال : نعمقالوا
 .ذلك علمت أين : منقالوا مجدكم الدنيا في

مدر ول صخر يبق لم البرية من علي أشرفتم : لماقال
ًدا له خر إل  .سإاج

وكتم أمرهم من حيرة في باسإيل : فبقيالواقدي قال
يوقنا وقع فلما بالحق إل يتكلم ل بحيرا أن وعلم سإره

: إنقال حفظهم على الدمستق ووكله وأصحابه
الله ولعل الراهب بحيرا به بشر وقد الحق هو السإلم

 .القوم هؤلء حللت إذا لي يغفر

أنه المؤمنين لعباداه الله تدبير حسن : منالواقدي قال
لم سإفيان أبي بن يزيد لقاء إلى الدمستق خرج لما

وخرج إل كبير ول صغير ل المدينة شباب من أحد يتأخر
يكون ما السإوار على ينتظرون العوام وبقيت معه

المدينة إلى باسإيل نظر فلما العرب وبين بينهم
خلص على رأيه أخذ بالحرب أهلها واشتغال وخلوها

يوقنا إلى والتفت بالليل إليهم فأقبل معه ومن يوقنا
آبائك داين تركت كيف البطريق : أيهاوقال وأصحابه
وما العرب هؤلء داين على وعولت قبل من وأجداداك

الروم كانت وقد تبعتهم حتى الحق من رأيت الذي
ًدا تتخذك ًنا لها عض ظهر باسإيل : يايوقنا له قال وعو

هتف وقد فعرفته الحق من لك ظهر ما الحق من لي
يخلصك داينه إلى هداك الذي : إنلي يقول هاتف بي

 .يديك على بالخلص وبشرني
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:ليوقنا وقال إيمانه وتحقق إيقانه زادا سإمع : فلماقال
حجاب كشف الله وإن بالحق لسانك الله أنطق لقد

بحيرا بدير القوم هؤلء نبي رأيت منذ قلبي عن الغفلة
أنه دالئله من ورأيت مكة لهل قافلة في وهو الراهب

والسحابة إليه تسير والشجر إل الرض على يسير ل
يابسة شجرة إلى اسإتند ولقد تظلله رأسإه على

في وجد أنه الراهب بحيرا وأنبأني الحال في فأورقت
وجلسوا إليها اسإتندوا النبياء من جماعة أن العلم
أورقت إليها بظهره اسإتند فلما تورق فلم حولها

:يقول بحيرا وسإمعت ذلك من فعجبت وأينعت أغصانها
وآمن تبعه لمن فطوبى المسيح به بشر الذي والله هذا
إلى سإافرت بحيرا زيارة من عدت فلما وصدقه به

ما وأقمت الروم بلدا في وطفت بتجارة القسطنطينية
هرج في الروم فرأيت قيسارية إلى عدت ثم الله شاء

في نبي ظهر قد فقيل أحوالهم عن فسألت ومرج
من قومه أخرجه وقد الله عبد بن محمد اسإمه الحجاز

 .مكة

على ظهر وقد تبع بناها التي المدينة إلى أتى وقد
وهي أخباره عن أسإأل زلت فما عليهم ونصر قومه

أبو صاحبه ولى ثم مات حتى وتزيد تنمو يوم كل في
إلى جيوشه وأنفذ عنه تعالى الله رضي الصديق بكر

الرجل هذا وولى مات ثم يسيرا إل يلبث فلم الشام
مع وأنا جيوشنا وهزم بلدانا ففتح الخطاب بن عمر
الله أتى حتى الساحل هذا إلى قدومهم أنتظر ذلك
 .بهم

 .عليه عزمت الذي : ومايوقنا له فقال

الحق فإن وأتبعكم قومي أفارق أن والله : عزمتقال
والسلح العددا إليهم وسإلم وأصحابه يوقنا حل ثم بين

عندي المدينة أبواب مفاتيح أن : اعلمليوقنا وقال
في وليس العرب بقتال مشتغل المدينة خارج والعسكر

 .الله اسإم على فانهض جانبه يخاف من المدينة
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داينه إلى الله هداك فلقد خيًرا الله : جزاكيوقنا فقال
 .بخير لك وختم النجاة طريق بك وسإلك

المراكب في ونبعث أنفسنا نظهر أن علينا الن ويجب
ًدا نحن ونكون إلينا ينزلوا حتى  .واحدة ي

الخفاء حال لي خرج إنه ثم ذلك : سإأفعلباسإيل فقال
وركبا يوقنا عم بني من رجل ومعه البحر باب وفتح

قد بما وحدثاهم والمراكب البحر إلى وصل حتى زورًقا
أن إلى وسإاروا إليهما برجاله مركب كل فأقبل كان
صور مدينة أعني المدينة دااخل وحصلوا الجميع نزل

قال يثوروا أن هموا فلما الكفار أبصار الله وأعمى
عز لله نفسه يهب من وأين الرأي من هذا : ليسيوقنا
عسكر إلى ويدور الباب من ويخرج أمره ويخفي وجل

منا كان بما ويعلمه أميرهم إلى ويتوصل المسلمين
وليصدم يهوله ل أحد بنا سإمع وإذا أهبة على ويكون
الرجل ذلك أكون : أناالقوم من رجل فقال العدو جيش

بن يزيد إلى ووصل خلفه باسإيل وأغلق متنكًرا خرج ثم
من كان وبما حقيقته على بالمر وحدثه سإفيان أبي
إلى سإاعته من وبعث شكًرا لله فسجد يوقنا أمر

القوم على الكبة في أنفسهم على ليأخذوا المسلمين
 .ذلك ففعلوا

إلى وصل الخبر أن علم فلما الله رحمه يوقنا وأما
رجل خمسمائة منكما : ليصعدلصحابه قال المسلمين

ًيا هذا : ليسباسإيل قال عليه من ويقتلوا السور إلى رأ
إلى يهديهم أن الله ولعل لهم اعتبار ل العوام فإن

السور مطالع يلزموا أن أصحابك مر ولكن السإلم
 .بالمان ويزعقوا منهم أحد ينزل ل حتى

زعق ثم بالمطالع الرجال ووكل رأيه : فاسإتصوبقال
الله إل إله : لوقالوا مزعج بصوت وأصحابه يوقنا
على ومن المدينة في من كل فسمع الله رسإول محمد

من تخلصوا وأصحابه يوقنا أن فعلموا ذلك السور
وانزعجت عقولهم وطارت المدينة في ووثبوا السإر

حيرة في فبقوا وأهاليهم أولداهم على أفئدتهم
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المسلمين أن فعلم الضجة سإفيان أبي بن يزيد فسمع
وهلل المسلمون وكبرت فكبر المدينة في قاموا

فعلم المدينة من الضجة الدمستق فسمع الموحدون
فعلوا الذين وهم السإر من تخلصوا وأصحابه يوقنا أن

قد النيران إلى ونظروا قلوبهم في الرعب فوقع ذلك
عليهم للحملة وتأهبوا المسلمين عسكر في اشتعلت

أجل من قلوبهم انقطعت وقد صبر لهم يبق فلم
وقيسارية المدينة دااخل في الذين وأولداهم أموالهم
الدابار فولوا الملك ولد من مددا لهم وليس محاصرة

فيها كان وما خيامهم وملكوا آثارهم المسلمون واتبع
يزيد وداخل المدينة باب يوقنا فتح الصباح أصبح فلما

على واحتووا المسلمين من معه ومن سإفيان أبي بن
فأمنهم الغوث السور على كان من وناداى الروم أموال

عز الله : إنيزيد لهم فقال بأجمعهم ونزلوا المسلمون
فما عبيد لنا الن وأنتم عنوة مدينتكم لنا فتح قد وجل
قلنا إذا وفينا عاهدنا إذا نحن ولكن فيكم حكمنا شئنا

عليكم ولكن أنفسنا من المان أعطيناكم وقد صدقنا
منكم أسإلم ومن دايننا في يدخل لم من كلى الجزية

وأسإلم ذلك إلى القوم فأجاب علينا ما وعليه لنا ما فله
قد صور بأن فلسطين إلى الخبر وبلغ القوم أكثر

وأخذ وانهزم الفرصة فأخذ له بقاء ل أنه فعلم فتحت
المراكب في وأركبهم وخدمه وذخائره وأمواله خزائنه
نظر فلما قسطنطينية إلى اللحوق يريد وأقلع بالليل

العاص بن عمرو إلى خرجوا ذلك إلى قيسارية أهل
على فصالحهم المدينة له يسلموا أن على وصالحوه

ورجاله خزائنه من الملك ترك وما دارهم ألف مائة
داخل فعندها الصلح كتاب لهم وكتب ذلك إلى فأجابوه

الملك ترك ما بقية وأخذ قيسارية إلى العاص بن عمرو
أربعة رجل كل التية السنة من عليهم الجزية وضرب
تعالى الله رضي الخطاب بن عمر أمرهم وبذلك دانانير

بن عمار بن ياسإر مع صور إلى جيًشا عمرو وبعث عنه
صلى الله رسإول مع شهد قد كبيًرا شيًخا وكان سإلمة

ًنا وسإلم عليه الله حنين يوم أخوه وقتل والنضير حني
صور إلى عمرو فبعثه النضيري عون بن مالك قتله
أهل العاص بن عمرو وصالح أصحابه من رجل ومعه
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من فلسطين خلفه وما دارهم ألف مائة على قيسارية
العشر في الربعاء يوم : وداخلهاقال ذخائره بقية

الهجرة من عشرة تسع سإنة الفردا رجب من الول
ونابلس وعسقلن وعكاء الرملة إلى الخبر ووصل

أهل وكذلك المسلمين مع صلًحا كلهم فعقدوا وطبرية
كله الشام الله وملك واللذقية وجبلة بيروت

عليه الله صلى المرسإلين سإيد ببركة للمسلمين
 .وسإلم

 .حسبي وهو الرحيم الرحمن الله بسم مصر فتوح ذكر

:العنبري الله عبد بن شام : قالعامر بن زيادا قال
: لماقال اليشكري النعيم بن عروة مولى سإالم حدثنا
في لعمر كان صلًحا قيسارية العاص بن عمرو فتح

أهل إلى الخبر وبلغ أشهر وسإتة أعوام أربعة الخلفة
ونابلس وعزة وصيدا وعسقلن وبلقاء وعكاء الرملة

أمرهم وأصلحوا عبيدة أبي إلى كبراؤهم فأتى وطبرية
وجبلة بيروت أهل وكذلك يحصى ل مال على معه

يسير أن العاص بن لعمرو عبيدة أبو وأنفذ واللذقية
وملك عنه الله رضي الخطاب بن عمر بأمر مصر إلى

الله صلى محمد نبينا ببركة البلدا أقاصي المسلمون
 .كرم وعظم وسإلم عليه

وداانت والمدن البلدا في وتفرقوا العرب : وسإكنهاقال
الشام في يبق فلم يزدااداون يوم وكل العبادا لهم

المسلمون أخذه إل الروم مراكز من مركز وأعمالها
الله صلى محمد سإيدنا ببركة وكثروا وتناسإلوا وتوالدوا

 .وسإلم عليه

 .تعالى الله رحمه الموي إسإحق بن محمد قال

بالخضراء عليه قراءة العلى عبد بن يونس : حدثناقال
 .عسقلن بمدينة

 .سإعد بن الليث : أخبرناقال
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بن يحيى : أخبرنيقال عامر بن نوفل : حدثناقال
منبر عند ونحن الجمعة يوم عليه قراءة المدني سإاكن
 .متى بن يونس

في المسلمين على الشام سإاحل الله فتح : لماقال
عليه الله صلى الله رسإول هجرة من عشرة تسع سإنة

أبي المسلمين جيوش أمير إلى بذلك كتبوا وسإلم
 .الرحيم الرحمن الله : بسمالجراح بن عامر عبيدة

 .المة أمين إلى العاص بن عمرو من

على وأصلي هو إل إله ل الذي الله أحمد : فإنيبعد أما
قد وعل جل الله وأن وسإلم عليه الله صلى محمد نبيه
صلًحا قيسارية وأخذنا الساحل من بقي قد كان ما فتح

ونحن وعياله بأمواله هرقل بن فلسطين منها وهرب
 .والسلم أمرك ننتظر بها

في ليوقنا تتم بما سإفيان أبي بن يزيد أيضا وكتب
أبي إلى الكتابان ووصل الدين عضد قد الله وأن صور

الخبر إليه فوصل طبرية يريد حلب من رحل وقد عبيدة
وجهه تهلل الكتابين قرأ فلما الزراعة على نازل وهو

من وكتب والتكبير بالتهليل المسلمون وضج فرًحا
عنه الله رضي الخطاب بن عمر إلى وسإاعته وقته

يوقنا فعله وبما المسلمين على الله فتح بما يبشره
وسإار ناقته فركب مازن بن عرفجة مع الكتاب ووجه
 .المدينة وصل حتى

قباء الروم دايباج من : وعليمازن بن عرفجة قال
 .مذهب خز مطرف رأسإي وعلى فاخر

ليلة أول الجمعة يوم وداخلتها المدينة أتيت : فلماقال
الله رضي وعمر الشمس مغيب قبل رمضان شهر من
وعقلتها ناقتي أبركت فلما المسجد يريد أتى قد عنه

 .الرجل : منوقال شزًرا إلي نظر عليه لسإلم وجئته

لك كان أما مازن ابن : يافقال مازن بن : عرفجةقلت
ومن الجبارين ثياب هذه وأن حسنة أسإوة الله برسإول
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على حرام الديباج وهذا جنة الدنيا لهم الله جعل
تصدق عليك الذي وهذا للنساء إل يصلح ول منا الرجال

 .المدينة فقراء على به

الله صلى الله رسإول على يوًما داخلت لقد والله أما
وليس بشريط مرمل سإرير على نائم وهو وسإلم عليه
في الشريط أثر وقد شيء الشريط وبين جلده بين

رأيت فلما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول جلد نعومة
 .بكيت ذلك

 .أبكاك الذي ما عمر : يالي فقال

في يعيشان وقيصر كسرى إن الله رسإول : يافقلت
 .المثابة بهذه الله رسإول وأنت الدنيا ملك

ولنا الدنيا لهم تكون أن ترضى أما عمر : يافقال
 .الخرة

تهللت قرأه فلما الكتاب إليه : فسلمتعرفجة قال
 .وجهه أسإارير

أبي بنت عفراء خالتي على نزلت : ثمعرفجة قال
أقدر لم أصبحت فلما ليلتي عندها وبت النصاري أيوب

والعمامة الثوب فأعطيت الزي بذلك عمر أقابل أن
المدينة فقراء على بثمنهما وتصدقت فباعتهما لخالتي

الشام كرابيس من وثوب وعلي عمر إلى : وسإرتقال
: ياوقال وجهي في تبسم رآني فلما ثيابي تحت كان
 .بديباجتك فعلت ما مازن ابن

بثمنها وتصدقت خالتي باعتها المؤمنين أمير : ياقلت
يعلمه     خير     من     تفعلوا     وما  { عمر فقرأ المسلمين على
عبيدة أبي إلى كتب إنه ]. ثم197:  [البقرة}    الله

بن عمر الله عبد من الرحيم الرحمن الله : بسميقول
: فإنيبعد أما الجراح بن عامر عبيدة أبي إلى الخطاب

محمد نبيه على وأصلي هو إل إله ل الذي الله أحمد
على الله فتح بما فرحت وقد وسإلم عليه الله صلى

قيصر كنوز من الله رسإول به وعدنا وما المسلمين
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ذلك على لله والحمد كسرى كنوز من علينا وسإيفتح
الدنيا اسإتلذوا قد العراب باداية أن بلغني وقد كثيًرا

تمسكوا وقد محبتها شباك لهم نصبت وقد وزينتها
في ورفلوا وقصورها الجنة نعيم ونسوا غرورها بذيل
الحنطة وخبز الحلواء وأكلوا والخز الديباج ثياب

أنهم الجراح ابن يا بلغني وقد الخرة عن ذلك ولهاهم
عليهم فجردا المفترضات ونسوا بالصلة تهاونوا قد

لهم تكن ول عليهم وأغلظ الهمم ذوات الخيل عتاق
فرض مما بشيء منهم أخل ومن فيك فيطمعوا خامًل

ومسؤول راع بأنك واعلم الله حدودا فيهم فأقم عليهم
 .رعيته عن

الرض     في     مكناهم     إن     الذين  {: وجل عر الله قال
عن     ونهوا     بالمعروف     وأمروا     الزكاة     وآتوا     الصلة     أقاموا
صلى الله رسإول فيك قال ]. وقد41: [الحج }    المنكر

). فأعطالمة هذه أمين عبيدة : (أبووسإلم عليه الله
كان ولقد عليها فاضربه صلته ترك ومن حقها المانة
 .ونحدثه يحدثنا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

اشتغاًل نعرفه ولم يعرفنا لم فكأنه الصلة حضرت فإذا
أنه وسإلم عليه الله صلى وعنه الله وبعظمة بالصلة

الرض في بيوتي : إنيقول وجل عز الله : (إنقال
لعبد فطوبى بالعباداة عمارها فيها زارني وإن المساجد

يكرم أن المزور على فحق زارني ثم بيته في تطهر
: (جميعوسإلم عليه الله صلى ). وقالزائره

الصلة إل الرض في علي الله افترضها المفترضات
بكتابي قرأت ). وإذاالسماء في علي افترضها الله فإن
بعسكره مصر إلى يتوجه أن العاص بن عمرو فأمر هذا

أصحاب من ومشايخ العامري ربيعة بن عامر ويقدمهم
عند بهم يفضي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

ودايار ربيعة الرض من عليه قدرت من وأنفذ مشورته
ًنا لكم يكون أن أسإأل والله صالح بن الجد ًنا عو ومعي

 .وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم

من بنفقة له وأمر مازن بن عجرفة إلى الكتاب وسإلم
 .المال بيت
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طريق على به وسإرت الكتاب : فأخذتعجرفة قال
ًبا لحم بيت عند فلقيت تيماء القرى واداي أهل من راك

غباغب على أنه فأخبروني عبيدة أبي عن فسألهم
والجولن الغور : أطلبعجرفة قال طبرية طالب وهو

الردان على عبيدة بأبي : فالتقيتقال طبرية وأقصد
فلما عنه الله رضي عمر كتاب وناولته عليه فسلمت

: ماقال فرغ فلما عليهم وقرأ المسلمين جمع قرأه
الله أفترضه مما بشيء أخل أو الصلة ترك رجل من

من الوليد بن خالد أتى الغد ومن جلدته إل عليه
بن عمرو إلى وأنفذه الكتاب عليه فقرأ طرابلس

فلما مصر أرض إلى المسير على يحثه أرسإل العاص
معه وسإار بالمسير نفسه على أخذ عمرو إلى وصل
وجماعة العامري ربيعة بن وعامر سإفيان أبي بن يزيد
من آلف أربعة في يوقنا معه وسإار الصحابة من

عمرو فسار ورسإوله لله أنفسهم وهبوا وقد أصحابه
مصر أرض : وكانتقال العريش وراء من البيداء على

في الزجاج داير وكان والصوامع بالديور عامرة وريفها
راعيل بن المقوقس يومئذ معهم وكان القبط مملكة
والفضل والتدبير الرأي أهل من الملك هذا وكان

لما الذي وهو أعاشادامون الحكيم تلميذ وكان والحكمة
جلجًل لها صنع وأخربتها مصر أرض على الحيات غلبت
:قال ميل مقدار من صوته سإمع حركة من وكان

ومن نجت هربت فمن حجرتها من الحيات فتخرج
زمانه أهل أعلم من المقوقس وكان هلكت وقعت
يتوقع وكان مرضية عيشة في معه القبط وكانت
 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ظهور

وهو عطماوس له يقال بمصر الزمان ذلك حكيم وكان
في عمر وكان الهواء ورحى الريح داواليب صنع الذي

وعرف والسإرار الحكم مكنون على واطلع الجيال
والجوهر والفضة الذهب وعمل الكسير صنعة عمل

وأجناس الريح بهبوب نفسها من المتحركة والحركات
يبعث الله أن عمله في يجد وكان أجسامها في الهوية

ًيا وتملك كلمته وتعلو داينه ينشر تهامة أرض من نب
المقوقس أبي راعيل أيام في فعمل البلدا أصحابه
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بعين يعرف بمكان نحاس من أعمدة على عظيًما هيكًل
إلى وجهها جعل مجؤفة أشخاًصا عليه وجعل شمس

هذه داارت إذا بالقبطية عليها وكتب مصر جهة
:قال العرب ملك قرب فقد الحجاز جهة إلى الشخاص

وقت للصعيد اليام بعض في راكب المقوقس فبينما
انتهى وقد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول هجرة
ًتا سإمع هو إذ شمس عين إلى سإيره من أصوا

الحجاز نحو وجهها حولت إنها ثم علت قد الشخاص
قلق وهو ركوبه من فعادا وزواله ملكه بتلف فأيقن
القسوس وجمع سإريره على وجلس الشمع وداخل

داين أهل : يالهم وقال القبط وكبراء والرهبان
النبي وهذا مضى قد زمانكم أن اعلموا النصرانية
وقد بعده نبي ول النبياء أخر وهو فيه شك ل المبعوث

تحت ما يملك أن أصحابه من لرجل بد ول بالرعب بعث
بينكم ذات وأصلحوا ملككم إلى فانظروا هذا سإريري

وأمنوا حكمكم في تجوروا ول برعيتكم وارفقوا
وبيل الظلم فإن الظلم واتباع وإياكم ضعفاءكم

يستطل ول أنفسكم من الحق وأعطوا وخيم ومرتعه
قبلكم من لحد الدنيا داامت وما ضعيفكم على قويكم

كذلك قبلكم كان ممن ملكتموها وكما لكم تدوم حتى
فيما نياتكم فأصلحوا بعدكم كان من منكم يأخذها
النصر لكم رجوت ذلك فعلتم فإن خالقكم وبين بينكم
تبين أهواءكم اتبعتم وإن يريدكم ومن أعدائكم على

 .هلككم

عن أبيه عن الملك عبد عن إسإحق ابن : حدثناقالت
موسإى عن عوف بن الواحد عبد عن كعب بن حسان

الراوي إسإحق أبي عن الطويل حميد عن عمران بن
: لماقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع المغازي

المدينة إلى مكة من وسإلم عليه الله صلى النبي جاء
وفي الرض ملوك إلى كتب والخزرج الوس وبايعه
ًبا الجملة كتب الذي وكان مصر ملك المقوقس إلى كتا
ونسخة عنه الله رضي الصديق بكر أبو إليه الكتاب
الله رسإول عند من الرحيم الرحمن الله بسم :الكتاب

 .مصر صاحب إلى وسإلم عليه الله صلى
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ًبا علي وأنزل رسإوًل أرسإلني الله : فإنبعد أما كتا
ًنا ًنا قرا الكفار ومقاتلة والعذار بالنذار وأمرني مبي
إلى داعوتك وقد فيه الناس ويدخل بديني يدينوا حتى

سإعدت فعلمت أنت فإن تعالى الله بوحدانية القرار
وختمه الكتاب طوى ثم والسلم شقيت أبيت أنت وإن

 .بخاتمه

الله صلى الله رسإول : فاسإتخرجهمالك بن أنس قال
:أسإطر ثلثة عليه فصه وكان أصبعه من وسإلم عليه

السطر رسإول الثاني السطر محمد الول السطر
 .كنقشه خاتمه على أحد نقش ول الله الثالث

لخاتم : أكانالطويل لحميد : قمتعوف بن سإمرة قال
 .ل أم فص وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

الله عبد بن جابر رجل : وسإألقال أداري : لقال
الله رسإول يتختم كان يد أي : فيله فقال النصاري

 .وسإلم عليه الله صلى

بالزينة أحق : (اليمنىويقول اليمنى يده : فيفقال
يمينه في الخاتم وفص )الشمال من

 و

 عباس بن الله عبد قال 

ثم يمينه في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : رأيت
 .يساره إلى حوله

عليه الله صلى الله رسإول أن مالك بن أنس حدثنا
محمد بن جعفر وحدثنا يساره في يتختم كان وسإلم

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : كانقال أبيه عن
رضي والحسين والحسن وعلي وعثمان وعمر بكر وأبو
 .اليسار في يتختمون جميًعا عنهم الله
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الناس : أيهاقال بخاتمه الكتاب طبع : فلماالراوي قال
على وأجره مصر صاحب إلى هذا بكتابي ينطلق أيكم
 .الله

:وقال القرشي بلتعة أبي بن حاطب إليه : فوثبقال
 .الله رسإول يا أنا

 ).حاطب يا فيك الله : (باركله فقال

عليه الله صلى الله رسإول يد من الكتاب : فأخذتقال
وشددات منزلي إلى وسإرت وأصحابه ووداعته وسإلم

نحو إلى الطريق على واسإتقمت أهلي ووداعت راحلتي
 .مصر

ماء على أشرفت أيام بثلثة المدينة عن بعدت فلما
الماء على وإذا الماء ناقتي أوردا أن فأردات بدر لبني

على راكب آخر رجل ومعهما ناقتان ومعهما رجلن
وقال إلي أتى بالفارس وإذا رأيتهم فلما أداهم جوادا

 .تريد وأين أقبلت أين : منلي

يحزنك فيما فتقع يعينك ل عما تسأل ل هذا : يافقلت
 .طريق وسإالك سإبيل عابر رجل أنا ويخزيك

دام لنا قوم نحن قصدنا نحوك ول أردانا إياك : مافقال
وهذان أنا جئت وقد الله عبد بن محمد عند وثأر

نجد فلعلنا غفلة على ندهمه أن على وتحالفنا الرجلن
 .فنقتله غزة منه

فلجعلن منهم الله أمكنني لقد : واللهحاطب قال
الله رسإول سإمعت فقد بالخديعة ولو فيهم جهاداي

 .خدعة الحرب : ليقول وسإلم عليه الله صلى

إلي وصل قد بالراكبين وإذا الفارس أخاطب أنا فبينما
أصحاب من لعلك : ويحكوفظاظة بغلظة لي وقال
عن الطريق لكما يتبدل أن كادا : لقدلهما فقلت محمد
تطلبون ما أطلب مثلكما رجل وإني التحقيق سإبيل

معكم لكون صحبتكم علي عولت وقد يثرب قاصد وأنا
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ًدا أن به أثق ممن هذا طريقي في سإمعت ولكن محم
هذا في فلعله بكتاب مصر إلى أصحابه من رسإوًل أنفذ

 .قتلناه به وقعنا فإن الواداي

تقدم إنه ثم معك أسإير : أناالفرس صاحب فقال
:حاطب قال ينتظران واقفين صاحبيه وتركنا أمامي

.اسإمك : ماقلت عنهما وغبنا أصحابه عن به بعدت فلما

سإلب : ياقلت الهمداني عاصم بن سإلب : اسإميقال
له كان من إل يثرب على يدخل أن يقدر ل أنه اعلم
الرض سإاداات بها لن ومكر وغدر وقلب جنان

 .سإيفك كيف ولكن وعلي عمر مثل وأبطالها

غمده من فاسإتقه إياه : أرنيقلت ماض : سإيفيقال
:وقلت وهززته يده من السيف فأخذت إلي وسإلمه

غالب بن لؤي يا حدادا : سإيوفقلت ثم ماض سإيف
هذا معنى : مافقال ضارب للسيف أين ولكن مواض
قوم ضرب من هذا سإيفك إن عاصم ابن : ياقلت الكلم

ول مثله سإيًفا العرب ملكت وما شدادا ولد من عادا
وأريد إكرامك علي وجب ولكن السيف هذا من أمضى

 .عدوك بها تقتل إياها أعلمك بحيلة إليك التقرب

 .ذلك أفعل العرب : بذمةفقال

وخصمك وقتال حرب مقام في كنت : إذاحاطب فقال
هكذا يهتز حتى السيف هذا فهز قتله وتريد يديك بين

للقتل أسإرع فإنه بحرفه واضربعدوك مضاربه وتلتئم
طائر برأسإه وإذا عنقه على بالسيف وملت والقطع

فينذر ينفلت لئل الجوادا وأمسكت إليه فنزلت بدنه عن
ًطا وتركته أصحابه إلى وأسإرعت شجرة إلى مربو
أحدهما أقبل رأياني فلما ينتظراننا هما وإذا صاحبيه

بأخذ : أبشرفقلت سإلب وأين وراءك : مافقال إلي
أصحاب من رجلين وجدنا بأننا واعلم العار وكشف الثأر

يمضي بأن سإلب وجهني وقد نائمان وهما محمد
هذأ فإن ههنا أحدكما ويقف منهما نتمكن حتى أحدكما
 .محمد أصحاب من سإاعة خل ما الواداي
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فلما معي وسإار به أشرت الذي الرأي : نعمفقال
 .اسإمك : ماقلت صاحبه عن غيبته

إن فإنك الخوف وإياك رجًل : كنقلت اللت : عبدقال
 .فاسإتيقظ الرجلين على هجمنا ولد رأيتنا

ول غيرة أرى : إنيله فقلت ذلك أفعل أن بد : لفقال
فجعل محمد داين إلى صبأ ممن قوما تحتها أن شك

غفلة على بضربة فعاجلته الحيران الوالد كأنه يتأمل
رآني فلما الثالث إلى وعدت بدنه عن رأسإه فرميت
وصدمني وقارعته فقارعني بالشر تيقن وحدي

وأخذت فقتلته عليه أعانني الله أن إل وصدمته
عند الجميع ووضعت وأسإلبهما والفرس الراحلتين

الجاهلية زمن من لي رفيًقا وكان أصحابي من رجل
إلى أزل ولم مصر أريد توجهت ثم شمس عبد من وهو

أين : منقالوا الملك باب إلى وصلت فلما أتيتها أن
 .جئت

:قلت من عند : منفقالوا ملككم إلى رسإول : أناقلت
سإمعوا فلما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عند من

أر بعد الشمع قصر إلى وأوصلوني بي أحاطوا بذلك
فأمرهم الملك باب على وأوقفوني لي اسإتأذنوا

عند معهم وسإرت راحلتي فعقلت يديه بين بإحضاري
حافتها في الجوهر كثر قبة في هو وإذا المقوقس

 .يديه بين والحجاب أركانها من الياقوت ولمع

أين العرب أخا : ياحاجبه فقال السإلم بتحية فأومأت
 .رسإالتك

 .بيده يدي من الملك فأخذه الكتاب : فأخرجتقال

ًباوقال عينيه على ووضعه : فباسإهقال بكتاب : مرح
: اقرأهله فقال الباكلمين وزيره قرأه ثم العربي النبي
أن إلى الوزير فقرأه كريم رجل عند من فإنه جهًرا
 .آخره إلى أتى
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عندك الذي السفط : هاتالكبير لخادامه الملك فقال
ًطا واسإتخرج ففتحه به فأتى وإذا النمط ذلك ففتح نم

عليهم الله صلوات النبياء وجميع آدام صفة فيه
 .وسإلم عليه الله صلى محمد صفة آخره وفي أجمعين

 .أواه كأنني حتى صاحبك : صفلي فقال

أعضاء من عضًوا يصف أن يقدر : ومنحاطب قال
 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

 .ذلك من بد : لفقال

صاحبي : إنوقلت جالًسا كنت بعدما : فوقفتقال
كتفيه بين الهامة بعيد القامة معتدل قسيم وسإيم
ودايانة خشوع صاحب برز إذا كالقمر علمة وله شامة
أشم البهجة ووضح اللهجة صاداق وصيانة وعفة

الشفتين رقيق الخدين سإهل الجبين واضح العرنين
يترجرج وصدره زجج وبحاجبيه داعج بعينيه الثنايا براق

ونسب فصيح لسان له المدبج الثوب كطي وبطنه
فلما النمط في ينظر : والملكقال مليح وخلق صحيح
هو فبينما صفته هكذا عربي يا : صدقتقال فرغت

فأمرني الطعام وأحضروا الموائد نصبت إذ يخاطبني
أحل ما علمت : وقدوقال فتبسم فامتنعت أتقدم أن

 .الطير لحم إل لك أقدم ولم عليكم وحرم لكم

والفضة الذهب الصحاف هذه في آكل ل : إنيفقلت
طعامي : فبدلواقال الجنة في بها وعدنا قد الله فإن
 .فأكلت فخار صحاف في

 .صاحبك إلى أحب طعام : أيفقال

منه شيء عندنا كان فإذا القرع يعني : الدباءفقلت
 .غيره على آثرناه

قعب : فيفقلت الماء يشرب شيء أي : ففيفقال
 .خشب من
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عليه الله صلى قال فإنه : نعمقلت الهدية : أيحبقال
ذراع إلي أهدي ولو لجبت كراع إلى داعيت (لو :وسإلم
 .الصدقة : أيأكل). قاللقبلت

إذا رأيته وقد الصدقة ويأبى الهدية يقبل بل : لقلت
 .صاحبها يأكل حتى منها يأكل ل بهدية أتي

 .: أيكتحلالملك فقال

ًثا اليمنى عينه في : نعمقلت اثنتين اليسرى وفي ثل
) وكحلهأقل أو ذلك من أكثر اكتحل شاء : (منوقال
 .ويستاك شعره ويرجل المرآة في وينظر الثمد

رأسإه على يحمل الذي ما ركب : إذاالمقوقس فقال
ل مكتوب اللواء وعلى أبيض ولواء سإودااء : رايةفقلت

 .الله رسإول محمد الله إل إله

 .قبة أو عليه يجلس كرسإي : ألهفقال

 .الربعين نحو تسع حمراء قبة له : نعمقلت

 .الخيل من يحب الذي : فماقال

وقد الساق في المحجل الغر الرتم : الشقرقلت
 .المرعد لها يقال فرسًإا عنده تركت

أفخر من فرسًإا خيله من انتخب كلمي سإمع : فلماقال
فأعده وألجم فأسإرج به وأمر الموصوفة مصر خيول
فرسإه وهو وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول هدية

يقال وبغلة عفير له يقال حماًرا معه وأرسإل المأمون
وجارية سإودااء وكانت بريرة اسإمها وجارية دالدل لها

اسإمه وغلم مارية اسإمها القبط بنات أجمل من بيضاء
وأمر وقباطي وعمائم ومسك وند وعودا وطيب محبوب
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى يكتب أن وزيره
ًبا إلى المقوقس من اللهم : باسإمكفيه يقول كتا

 .محمد
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: إنتقول وأنت وفهمته كتابك إلي وصل : فقدبعد أما
ًنا عليك وأنزل تفضيًل وفضلك رسإوًل أرسإلك الله قرآ

ًنا إلى دااع أقرب فوجدناك خبرك محمد يا فكشفنا مبي
ًكا ملكت أنني ولول بالصدق تكلم من وأصدق الله مل

النبيين خاتم أنك لعلمي بك آمن من أول لكنت عظيًما
وبركاته الله ورحمة عليك والسلم المرسإلين وإمام
 .الدين يوم إلى مني

عيني بين وقتلني إلي والهدية الكتاب : وسإلمقال
ثم هكذا عني محمد عيني بين قبل عليك : باللهوقال
 .مأمني وإلى العرب بلدا إلى يوصلني من معي بعث

المدينة تريد وهي الشام بلدا من قافلة : فوجدناقال
وأنخت المسجد فأتيت المدينة وردات أن إلى فصحبتها

أحمد وسإيلة يا صباًحا أنعم وسإلمت وداخلت ناقتي
ًدا النجاة نرجو الذي إلى مضيت إني الموقف بيوم غ

رأيت حتى المعنف كالمجد المهامه أطوي أرسإلتني
المنصف قول بمثل إلي فبدا ملكهم صاحب بمصر
كاهتزاز يرعد فأطل ختامه فك حين كتابك فقرأ

من يروعك ماذا تجمعوا الذين البطارقة قال المرهف
كتاب هذا وتيقنوا ويلكم يا اسإكتوا قال مشرف كتاب

إني بواهم لست فقال وهمت قالوا المصحف نبي من
محمد كتاب من سإطر وبكل الحرف لفظ بيان قرأت

يا جامًعا لك كتابه الكتاب هذا متوقف لناظر يلوح خط
إلى : ورجعناالراوي قال نكتفي بحبك مأمول خير

بن الله عبد عن عبيد بن أحمد : حدثنيقال الفتوح
زيد بن الله عبد عن الزهري محمد عن السلمي عمر

في عليه المعتمد وهو الموي إسإحق أبي عن الهذلي
 .والفرس ربيعة وأرض مصر فتوح

سإواه الرواية بهذه ينفردا ولم حفص بن عمر حدثنا
مصر وأرض بوقائع اشتغلوا قد السير أصحاب وكان
الزياداة لجل فتركوه عنهم ارتحل قد وكان بعد فيما

عن انفردا لنه إسإحق ابن انفردا وإنما فيه والنقصان
بهم اجتمع مخزوم آل من بهم وثق قد ثقات مشايخ

سإاجع بن نوفل أحدهم الفتوح بعد الرملة في
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من وكان الوليد بن خالد عمه وكان المخزومي
وسإلم عليه الله صلى النبي مع تبوك شهد المعمرين

ومسيلمة اليمامة يوم وشهد الحديبية بعدها وشهد
جميع في مصر بأرض العاص بن عمرو مع وكان

بن سإهل بن عمرو بن عاصم بن فهد والثاني فتوحها
فتوح شهد ممن الثقات من وغيرهما المخزومي عمرو
:قال من ومنهم جميًعا قالوا كلها والوقائع مصر أرض

وكتب الشام سإاحل من انفصل لما العاص بن عمرو إن
مصر أرض يريد متوجًها وسإار المسلمين سإلمة الله

عمرو : يايوقنا له قال رفح له يقال بمكان كان فلما
وأنا أهلها من غفلة حين على مصر تدهم أن تريد أنت

قلبي فإن غنيمة أجل الله ثواب لن ذلك يمكنني ممن
سإواه بالله أشرك ممن كنت وإني الدنيا بحب ملوث

على أنصره كنت من وأقاتل الخلص في أجتهد وأنا
الله داون من للصور والسجودا الصلبان وعباداة الكفر

أن وأريد الحق لنه وقبول بنية السإلم أخذت وقد
 .سإبيًل بالحيلة لكم أجد فلعلي مصر أرض إلى أتقدم

 .وصانك وحفظك وأعانك الله : وفقكعمرو فقال

ولم الفرماء يطلب رفح من ليًل يوقنا : فسارقال
وقد عامرة حصون وكلها القاربا ول العريش من يقرب
المال يؤذون وكانوا المختلطة العرب من أقوام سإكنها

فيما فتوحها وسإنذكر راعيل بن المقوقس الملك إلى
 .تعالى الله شاء إن بعد

من وال بها وكان الفرماء على أشرت يوقنا : وإنقال
جانب على والفرماء الرندبان اسإمه المقوقس قبل

منصوبة خياًما يوقنا فرأى الشرق من تنيس بحيرة
ًبا من فركب الصائح ومع يوقنا رأوا فلما مضروبة وقبا

صنع بما وقت كل عليهم تردا الخبار وكانت هناك كان
لذلك اغتموا فتحت قيسارية أن بلغهم فلما الصحابة

المقوقس بابنة تزوج قد هرقل بن فلسطين كان لنه
غلمانها مع وأرسإلها أبوها جهزها قد وكان أومانوسإة
تميلطوس حاجبها وجهت إنها ثم بلبيس إلى وأموالها

 .المكان ذلك لحفظ فارس ألفي في الفرماء إلى
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بن محمد بن موسإى أخبرنا إسإحق أبو حدثنا السإتعدادا
.أسإلم بن زيد بن أسإامة عن التيمي الحرث بن إبراهيم

وقد رأيته القبط من رجل : حدثنيإسإحق ابن قال
أنه فأخبرني وسإألته إليه فقربت السإلم داين في داخل
كان : كيفله فقلت المقوقس جند من مصر قبط من
الشام من المسلمين بقدوم سإمعتم لما أمركم من

 .هرقل جيوش وكسر

جميع إلى رسإله المقوقس بعث ذلك بلغنا : لماقال
ًدا يتركوا ل بأن الشام يلي مما بلداه أطراف من أح

يتحدثوا لئل ذلك كل مصر أرض يدخل غيرهم ول الروم
في الرعب فيدخل هرقل بجنودا المسلمون صنع بما

مصر أرض يوقنا داخل لما أنه ذلك فلجل قومه قلوب
حشده ورأوا لقائه إلى ركبوا فلما أحد به يعلم لم

قد وكان مكانه عن سإألوه الروم بزي وكانوا وعسكره
بابتعادا وأعلموه كيفا حصن من طريقه في أخبر

 .أرمانوسإة زوجته عن فلسطين

 .بلبيس مدينة على وهي جهزها قد أباها وأن

والمسلمون : تزوجهاقالوا تزوجها : ومتىيوقنا فقال
 .حلب حصن على

وقد قيسارية وترث البحر في ركب قد : إنهلهم فقال
ومضى دامياط من المراكب في آخذها حتى أرسإلني

فلسطين الملك من رسإوًل جئت قد : أنايقول يوقنا
إلى أبنته معي يرسإل حتى المقوقس الملك إلى

بلبيس في الملكة : إنقالوا كلمه سإمعوا كلما زوجها
العرب خوف إل السير من منعها وما إليه أنفذها وقد

قرب حتى يوقنا فسار قيسارية من فلسطين وهروب
بما وعرفها إليها حاجبها وسإار هناك فنزل بلبيس من

 .يوقنا قاله

بالمسير وأموه الحاجب إليه فأتى به : عليفقالت
عسكر إلى وأتوا زي بأحسن وهم أصحابه وركبه فركب

آلف عشرة من أكثر كبير عسكر به وإذا أرمانوسإة
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باب على ووقفوا قومه وترجل يوقنا فترجل :قال
فلما بالدخول لهم فأذنت عليها واسإتأذنوا قصرها
بكراسإي لهم فأمرت لها خضعوا يديها بين وقفوا

ووقفت فجلسوا بالجلوس فأمرتهم لهم فوضعت
له أرمانوسإة الملكة فقالت والخدم والمماليك الحجاب

 .الملك عن لكم : كمترجمان غير من

 .: شهرفقال

 .رحيله قبل أم المراكب من رحل : أكانفقالت

ولما منهزًما ركب وحين رحيله قبل : بليوقنا فقال
السر في لي قال وقد سإار أنه بلغني غزة إلى وصلت

أبي فإن العرب هؤلء بقتال لنا طاقة : لوبينه بيني
جنوداه بجميع قاتلتهم وقد وذهب أنطاكية ترك هرقل

ما إليهم وأنفذ النصرانية داين بجميع عليهم واسإتنصر
فهزموه ألف ألف في اليرموك إلى الرمني هان

وأطلب خزائني آخذ أن أريد وإني وقتلوه
لتركبي الملكة أيتها إليك وجهني إنه ثم القسطنطينية

 .إليه المركب في

ثم الرض إلى برأسإها أطرقت ذلك سإمعت : فلماقال
ًئا أصنع أن أقدر ل : إنيوقالت رأسإها رفعت إل شي

 .إليه مرسإلة وإني أبي الملك بأمر

عندها من خرج ثم وداعا لها وصقع يوقنا : فقامقال
إليه وأرسإلت بها فنزل خيامه ضربوا قد غلمانه فوجد

 .والضيافة العلوف

أنه بلغني : ولقدعنه الله رضي الموي إسإحق ابن قال
بفتح وأعلموها الجواسإيس إليها أتت الليل جن لما

بن عمرو وبتوجه جميعها الساحل ومدائن قيسارية
وحذروها حلب صاحب يوقنا وبحديث مصر إلى العاص

فتح الذي هم وأنه مفضلة الخبار بجميع وعرفوها منه
 .وجبلة وصور طرابلس

558

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

وعلمت الرعب قلبها في داخل ذلك سإمعت : فلماقال
بلبس العسكر : مرله وقالت حاجبها فطلبت محتال أنه

كذا المر من جرى فقد مستيقظين يكونوا وأن السلح
: إذالهم وقالت وغلمانها مماليكها أوقفت إنها ثم وكذا
نحن فإذا عليهم فاقبضوا وخواصه الرجل هذا داخل

هذا رتبت فلما المسلمين عسكر انخذل ملكناهم
: أيهاله وقال إليه حاجبها فذهب يوقنا تطلب أرسإلت

تقوله بما لتوصيك تطلبك الملك إن الكبير البطريق
وأصحابي راكب أنا ها والطاعة : السمعله فقال لبيها

 .القاصد فذهب

بنا شعرت الملكة أن : اعلموالصحابه يوقنا فقال
أيديهم في حصلنا فإن قتلنا على عولوا قد والقوم
بعدنا يأتي لمن المثال بنا وتضرب محالة ل قتلونا

بأيدي القتل إلى بأيديكم تلقوا ول كراًما فموتوا
من نرجو عسى وما السإلم لدين نصرة وكونوا الكفار

وغيرته إل لحد صفت ما التي الغدارة الدنيا هذه
حق الله سإبيل في وجاهدوا البقاء داار فاعمروا بالكدر
 .بذلك ترضونه فلعلكم جهاداه

وركبوا واشتدوا أنفسهم على القوم : فأخذقال
 .أمورهم جميع في الله على وتوكلوا

أقامت الملكة أن بلغني : لقدقال إسإحق ابن حدثنا
فبعثت فاسإتبطأتهم عليهم لتقبض قدومهم تنتظر
ًيا رسإوًل  .تستحثهم ثان

جرت ما لها وقل صاحبتك إلى : ارجعيوقنا له فقال
لمر إل الرسإل يطلبون يبعثون الملوك عاداة بذلك

الليل نصف تريده الذي فما عندها كنت وقد يحدث
 .مني

وقتها من فركبت قاله بما وأخبرها الرسإول فعادا
يركب أن كله الجيش وأمرت حاجبها وتقدمها وتقدمت

الصباح إلى بشيء تحدث ولم وأصحابه بيوقنا وداارت
تركتم أن حملكم : ماوقال إليهم الملكة صاحب فأقبل
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جئتم وقد وأمه المسيح داين وهجرتم آبائكم داين
 .عليكم غضب قد المسيح وإن أل علينا تحتالون

على يقدر ل الله عبيد من عبد المسيح : إنيوقنا فقال
وهو بذلك الله أنطقه وقد ومكلف مأمور لنه شيء

:]. وقال30 [مريم }    الله     عبد     إني  {: فقال المهد في
ًيا     دامت     ما     والزكاة     بالصلة     أوصاني  { ]31  [مريم}    ح
ًيا     أبعث     ويوم     أموت     ويوم     ولدت     يوم     علي     السلم  { }    ح

فليس ويموت والزكاة بالصلة يؤمر ] ومن33 [مريم
وأن منا واحد مثل بالعباداة مكلف الله عبد هو إنما بإله
ول شيء يشبه ل الله وأن منا بأحد يتشبه ل الله

بكم وزاغ ذلك عن صدكم من أضلكم ولقد بأحد يتشبه
كنا ولقد والمسيح الله : علىبقوله الحق طريق عن

للصور ونسجد القربان ونعظم للصلبان نسجد مثلكم
محمد داين لنا تبين أن إلى آخر إلًها الله مع ونجعل

وشرح العمى بعد فشفانا وسإلم عليه الله صلى
وكنا الواضح الدين هو السإلم وداين للهدى صدورنا

إبراهيم وإن الله ابن المسيح إن قولكم مثل نقول
:كتابه في بقوله الله فكذبنا نصرانيين كانا وإسإحق

ًيا     إبراهيم     كان     ما  { ًيا     ول     يهودا حنيًفا     كان     ولكن     نصران
] وقال67 عمران  [آل}    المشركين     من     كان     وما     مسلًما

ًنا     السإلم     غير     يبتغ     ومن  {: سإبحانه منه     يقبل     فلن     داي
] وها85 عمران [آل }    الخاسإرين     من     الخرة     في     وهو
الله إل إله : لتقولوا أن إما لنجاهدكم جئناكم قد نحن

: فلماقال القتال وإما الجزية وإما الله رسإول محمد
قد وهؤلء : داونكملقومه قال كلمه الحاجب سإمع
وحريمكم وأولداكم أموالكم وأخذ قتلكم يريدون جاؤوا

بينهم السيف وعمل وأصحابه يوقنا على : فاحملواقال
بهم ودااروا ركبوا الغد من كان فلما يومهم بقية

خلًقا القبط من هم وقتلوا القبط عليهم وتصايحت
نسلم ل : واللهوقالوا الله لمر صبروا ولكنهم كثيًرا

من نطلب كنا ما لنا حصل فقد كلنا نموت أو أنفسنا
عن شريح بن سإيف : حدثناإسإحق ابن قال ربنا رضا

عبد عن حفص بن عمر بن الله عبد عن زيد بن يونس
 .الحرث بن الله

560

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236
javascript:openquran(2,85,85)
javascript:openquran(2,85,85)
javascript:openquran(2,67,67)
javascript:openquran(2,67,67)
javascript:openquran(18,2,2)
javascript:openquran(18,2,2)
javascript:openquran(18,2,2)


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

يوقنا بقصة أرمانوسإة الجواسإيس أخبرت : لماقال
ًبا أنفذت وأنها بذلك تعلمه المقوقس أبيها إلى كتا
له يقال رجل مع متوجهون العرب وأن معهم مغلوبة
 .جوابك منتظرة وأنا العاص بن عمرو

وقال داولته أرباب داعا إليه الكتاب وصل : فلماقال
به تشيرون فما وكذا كذا علي المر من تم : قدلهم
 .علي

إلى جيًشا تنقذ أن المر من لك نوى الملك : أيهاقالوا
ملك له جلب إلى وتنفذ عدوها على ينصرها الملكة
مازع إلى وتنفذ العرب هؤلء على به تستنصر البرية

من إلى وتنفذ جيًشا لك ينفذ البجاوة ملك قيس بن
فإذا يأتون بالصعيد من وإلى يأتون بالسإكندرية

لهم تأمن ول العرب بهم فالق المم هذه إليك اجتمعت
 .فيك فيطمعوا

محتاج الملك أن اعلموا النصرانية داين أهل : يافقال
رأيه ملك ومن رأيه ملك عقله ملك ومن سإياسإة إلى
هي وإنما بالكثرة الغلبة وليست داهره حواداث من أمن

ًدا مني أكثر قيصر كان القد والله التدبير بحسن جه
ًداا وأوسإع إلى الروم بلدا من جمع وقد عدة وأعظم بل

سإائر ومن القسطنطينية ومن أقاليمه ومن اليونانية
أغنى فما وبغيرنا بنا واسإتنصر الندلس وبلدا البلدا

ًئا جمعه عنه عنه والقدر القضاء يردا أن قدر ول شي
المكلف المخاطب الدامي أسإاس العقل أن واعلموا
ملك فمن الرض على خلق ما سإائر على به المفضل

ًيا بجهله كان حاًل منه يجد لم ومن أمره ملك عقله أرض
 .بالعقل إل الحكمة تنال ولن

جليل مرقى الحكمة : إنماسإوسإي الحكيم قال
وقوت الرواح غذاء لنها ذليل وتاركها نبيل وطالبها
وأنتم بالصدق إل أتكلم لست أني واعلموا القلوب
ًدا أن تعلمون داينه إلى يدعونا إلينا بعث أيامه في محم

من ظهر وما بكتابه قوله صدق على فاسإتدليت
بذكره أحد سإمع ما بعث لما أنه سإمعتم وقد معجزاته
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والذراع له انشق القمر أن سإمعتم وقد منه وخاف إل
فل مسموم إني الله رسإول : ياوقال كلمه المسموم

وعرج والمدر والشجر والحجر الضب كلمه وقد تأكلني
عليه تغلب من وأول الماء أوج وركب السماء إلى به

فنصر وفعله قوله أنكروا حين عشيرته وحاربه قومه
ونصروه فاتبعوه الحق لهم تبين وقد وقهرهم عليهم

أمرهم من أنكرت وما الشام فتحوا الذين هؤلء وهم
ًئا المنكر عن وينهون بالمعروف يأمرون فإنهم شي

شيء كتابهم في وما بها أمر التي الله حدودا ويقيمون
حين وأغواكم بولس أضلكم وقد مثلها النجيل وفي إل
بكم يليق ل باسإم وسإماكم شرعكم وبدل بكم غر

لكم وأحل الواضح الطريق من بكم عادا وقد وكيف
المحال عين هو وهذا قبل من عليكم حرم ما جميع

نبغي وكيف نبيكم قال ما تتعدوا أن العمى ودااعية
يرسإله لم بما يكلمكم أن مريم ابن عيسى الله لروح
 .إليكم الله

وشرت الخنزير لكم أحل : إنهلكم قال بولص إن ثم
بطن وما منها ظهر ما المعاصي وارتكاب الخمر

يفعل أن المسيح وحاشا قوله وصدقتم أمره فأطعتم
محمد به جاء ما على إل النبياء من أحد كان وما ذلك

بوحدانية يتكلم من إل منهم ما الولون الحكماء وهؤلء
براري في صنع الذي دامونا الحكيم وهذا تعالى الله

ًداا أخيم من فيها وذكر التية للمم مثًل وجعلها أرصا
وصور الزمان آخر إلى والجيال المم من بأتي

والنسر الحمل رأس يعقد والنسر به منفرداة الحكماء
بالمقدار قدر كما سإنة آلف ثلثة برج كل في يقيم

 .الحكيمي

اليونانية بقلم رأسإها على وكتب صورة صور قد وكان
 .أسإطر أربعة

 .يريد مما سإلم الوعيد خاف : منالول

.يديه في بما داموعه صان يديه بين ما خاف : منالثاني

562

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

 .تقيل ول تنم فل الجزيل تريد كنت : إنالثالث

كلمهم هذا كان فمن تحاذر ما نزول قبل : بادارالرابع
القوم هؤلء فريضة وهذه سإواهم صنع فكيف

 .المحمديين

ًظا الرض إلى برؤوسإهم : فأطرقواقال على غي
 .الملك

عنده أوقف حتى الكلم بهذا المقوقس تكلم : وماقال
قد كان لنه بالسيف رأسإه فوق غلم ألف مماليكه من

جمعهم لما بطارقته مع وهرقل لقيصر جرى ما سإمع
 .قتله وأراداوا عليه فوثبوا ونصحهم

يطمع ل حتى بمماليكه اسإتوثق فإنه المقوقس أما
 .فيه

رأيك الملك : أيهاوزيره له قال بذلك تكلم : فلماقال
 .تقول بما يؤمن من أول وأنا راجح

ًبا ابنتي إلى : اكتبالوزير فقال أن فيه تأمرها كتا
حتى إلينا وتنفذهم المان وتعطيهم بالقوم تتلطف

من يقاتلون معنا ويكونوا قلوبهم وتطيب عليهم نخلع
يوقنا مثل يسلم أن إل بذلك أرادا وما قتالنا يريد

 .الحق على هم إذ وأصحابه

ًبا الملكة إلى الوزير : فكتبقال فلما أبوها قاله بما كتا
أن أصحابها أمرت عليها وقرئ إليها الكتاب وصل

إلى وأرسإلت فرجعوا معه ومن يوقنا قتل عن يرجعوا
قرأه فلما الكتاب إليه وأرسإلت أبيها بكتاب تعلمه يوقنا
في تعالى الله أسإتخبر حتى إليها امض :لرسإولها قال
 .ذلك

الغفلة حجاب كشف قد الله : إنلصحابه يوقنا فقال
الحق من لنا ظهر ما له ظهر وقد الملك هذا قلب عن
 .رأيك من نسمع : نحنقالوا الرأي من ترون الذي فما
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 .الليلة هذه : داعونيفقال

أن أصحاب وأمر يصلي قام الليل عليه جن : فلماقال
هو فبينما القوم غدر من مخافة خيولهم عن ينزلوا ل

فإذا تأمله ثم منه فارتاع داخل قد بشخص وإذا يصلي
الله صلى الله رسإول سإاعي الضمري أمية بن عمر هو

مراًرا رآه قد وكان فرح يوقنا رآه فلما وسإلم عليه
ًباله فقال  .أين من عمرو يا : مرح

إلى بعثني الخطاب بن عمر المؤمنين أمير : إنفقال
فوجدته مصر إلى المسير على لحثه العاص بن عمرو

لعرفه إليك أرسإلني وقد قريب منك هو وها وصل قد
وداعه عمرو يا : امضله وقال له وقع بما فأخبره خبرك
بجميع وحدثه القوم هؤلء على يعيننا بالمجيء يعجل

 .علينا جرى ما

وأعلمه العاص بن عمرو إلى مسرًعا عمرو فرجع
 .يوقنا بقصة

من ومعها الثقال العاص بن عمرو : فتركقال
الثقال مع وترك الخيل بجرائد وسإار وركب يحفظها

إل الفجر طلوع قبل كان فما العامري ربيعة بن عامر
كبر يوقنا بهم أحس فلما بالقوم فدار يوقنا عند وهو
والتكبير بالتهليل أصواتهم الجميع ورفع معه ومن هو

وقد إل الشمس طلعت فما القبط في السيف ووضعوا
كثير خلق منهما وأسإر ألف من أكثر القبط من قتل

الملك ابنة أرمانوسإة وأخذت منهزمين الباقي وولى
والجواري والرجال الموال من معها ما وجميع

 .والغلمان

الله صلى الله رسإول لصحاب العاص بن عمرو فقال
سإعيد بن وهاشم سإفيان أبي بن يزيد مثل وسإلم عليه

سإعيد بن وخالد التميمي عمرو بن والقعقاع الطائي
الله : أنوأمثالهم وصفوان الطيار جعفر بن الله وعبد

إل     الحسان     جزاء     هل  {: قال قد وتعالى سإبحانه
أنه علمتم قد الملك ] وهذا60:  [الرحمن}    الحسان
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هدية وبعث وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كاتب
وسإلم عليه الله صلى نبيه عن كافأ بمن أحق ونحن
أن رأيت وقد عليها ويشكر الهدية يقبل وكان هديته
نتبع ونحن معها أخذنا وما ابنته المقوقس إلى ننفذ
سإمعته وقد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإنة

)افتقر قوم وغني ذل قوم عزيز : (ارحموايقول
مع معها ما جميع مع مكرمة بها فبعث رأيه فاسإتصوبوا

.عنه الله رضي سإعد بن قيس

 مصر مدينة فتح ذكر 

وردا : لماعنه الله رضي الموي إسإحق ابن قال
وعلى عليهم تم بما وأخبروه الملك على المنهزمون

 .ابنته

في نية له وليس يصنع فيما متفكًرا وبقي صدره ضاق
البشير جاءه إذ متفكر هو فبينما الصحابة مع القتال
يجده كان ما بعض عنه فخف معها وما ابنته بقدوم

الملوك فوق مجلسه رفع قيس عليه داخل فلما
يهنئونه اجتمعوا قد وكانوا داولته وأرباب والحجاب

أشياء عن الملك سإأله سإعد بن قيس حضر فلما بابنته
 .السإلم إلى قلوبهم تلين أن أصحابه لعل

كان الذي ما صاحبكم عن أخبرني العرب أخا : يافقال
في المحجل الرتم : الشقرقال الخيل من يركب

 .المترجل اسإمه وكان الساق

 .الجمال إل يركب ل كان أنة بلغنا : لقدفقال

:لها قال وشرفها البل أكرم الله : إنقيس فقال
العرب بها وخص الصخر من ناقة وأخرج فكانت كوني

قد لكونها يركبها وكان آدام بني من غيرهم داون من
الحمل على وتصبر تجد بما تقنع مباركة الله جعلها

وقد أياًما الماء على وتصبر الشديد والسير الثقيل
وعلى  {: فقال العزيز كتابه في قوله في ربنا ذكرها

:] وقال27:  [الحج}    عميق     فج     كل     من     يأتين     ضامر     كل
 ].36:  [الحج}    الله     شعائر     من     لكم     جعلناها     والبدن  {
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   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

غزواته من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول غزا ولما
وكانمعه البل من ناضح مائة معه كان بدر غزوة

الكندي السإودا بن المقدادا أحدهما يركب فرسإان
في قريًشا لقينا وإنا عمير بن مصعب الخر ويركب
الله صلى الله رسإول ببركة فهربوا وعديدها عدداها

وكان الطريق في يتعاقبون أصحابه وكان وسإلم عليه
بن ومرثد طالب أبي بن وعلي والسلم الصلة عليه
وغيرهم المطلب عبد بن حمزة حليف مرثد أبي

الذي الحمار يركب الملك أيها وكان شامًخا يتعاقبون
الحمار وعلى جبل بن معاذ وراءه ويرداف إليه أهديته
أنه القبط ملك يا واعلم ليف وخطامه نيف من ركاب

عن رغب : (منويقول ثوبه ويرفع نعله يخصف كان
قصير القطن من قميصه ) وكانمني فليس سإنتي

يزن ذو إليه أهدى ولقد أزرار له ليس والكفين الطول
فلبسها بعيًرا وثلثين بثلثة قومه له اشتراها جبة

له وأهدى واحدة مرة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
فلبسهما وخفين تخرقت حتى فلبسها الشام من جبة

وعرضه أذرع أربعة طوله ردااء له وكان تخرقا حتى
إذا للوفد يلبسه خز ثوب له وكان ونصف ذراعات
يرداداها بكلمة تكلم إذا الناس أفصح وكان عليه قدموا

ًثا تحدث كلما ورأيته عليهم سإلم قوًما رأى وكلما ثل
أن وأرادا أصحابه إليه اجتمع إذا وكان حديثه في تبسم
 .ينهض

أنت إل إله ل أن أشهد وبحمدك اللهم : سإبحانكقال
هذه إن الله رسإول : ياقلنا إليك وأتوب أسإتغفرك

 .عاداة اتخذتهن الكلمات

قبض لما زوجته لنا وأخرجت جبريل بهن : أمرنيقال
صلى الله رسإول : قبضوقالت غليظين وإزاًرا كساء

 .هذين فوق وسإلم عليه الله

لمن فطوبى النبياء أخلق والله : هذهالمقوقس فقال
فقال النجيل في الموصوفة المة هي أمته فإن اتبعه
أفضل الله عند أمة تكون ما الملك : أيهاحضر من بعض

:وقال قوله من الملك فغضب نحن وهم المة هذه من
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الحرام أبأكلكم الله عند أفضل أنتم شيء وبأي
الحسنات وتجنبكم المنكرات وصنعكم الثام وارتكابكم
من أنتم أين الدنيا إلى وميلكم الرعية في وظلمكم

ول قاض بينهم ليس فرآهم السإكندر عليهم عبر قوم
بالغنى يختص من فيهم ول عليه قائم أمير ول حاكم
أكلهم فيه هم ما كل في سإواء هم بل أخيه داون

غير وملبسهم متضادا ول متناف غير واحد وشربهم
الكابر وسإأل منهم السإكندر فتعجب متباعد ول متناف
 .أحوالهم من رآه عما منهم

: يامكتوب وعليها جمجمة وجدنا إنا الملك : أيهافقالوا
قدمت بما خلوت وقد التراب من إل خلقت ما آدام ابن
ل حيث فتندم فيضرك طالًحا وإما فيسرك صالًحا إما

فطوبى مرجع الدنيا إلى لك يكن ولم الندم ينفعك
ما إلى يتزودا غافل ول ببليد ليس الذي العاقل للكيس

إلى فبادار التقصير على التكال يلقي ول يصير إليه
وكأنك الفوت قبل حياتك واغتنم الموت قبل الخير

هذا قرأنا فلما ملك ما كل وترك هلك وقد بالحي
ولبسنا البالغة الموعظة بهذه الملك أيها اعتبرنا
نائية شاسإعة مساجدكم بال : مافقال السابغة أثوابها

الجر ليكثر فبعيدة مساجدنا : أمافقالوا داانية وقبوركم
عن فننتهي الموت لنذكر قريبة وقبورنا الخطا بكثرة
 .غلق بغير أبوابكم أرى لي : مافقال الخطأ

 .سإارق ول خائن فينا ما : لنناقالوا

 .حاكًما ول أميًرا فيكم أرى ل لي : مافقال

 .ظالم ول معتد فينا ما : لننافقالوا

 .فقيًرا ول معسًرا فيكم أرى ل لي : مافقال

إنهم ثم والصغير الكبير فينا الله رزق : لنقالوا
هذه الملك : أيهافقالوا عظيمتين جمجمتين له أخرجوا
ظالم رجل جمجمة وهذه سإالم عادال رجل جمجمة
الجمع عنهما يغن ولم المصير هذا إلى صار وكلهما
 .والتدبير
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فاز حيران فنادام الظالم وأما ريان فمسرور العادال أما
أيها الحين قبل تراه ما فاختر الشقي وخسر المتقي

الداني في أمرك ونفذ النواصي ملكت قد لنك الملك
بالقيام وأمرك الرض في الله واسإتخلفك والقاصي

واعمل ورمسك مرجعك فتذكر والفرض بالنفل
روحك قبضت إذا جدك ينفعك ل أنه واعلم لنفسك

وداواعيه الشيطان أوامر فاترك لحدك عليك وأشتمل
فتبوء النعيم يغريك ول ونواهيه الرحمن بأوامر وخذ

بأبيك الشيطان فعل ما الملك أيها اذكر العظيم بالثم
فخ له فنصب حيلته عليه وأداار مكيدته له نصب حين

 .البر بحبة فيه وغره العداوة

 .أولئك من أتدري الملك : أيهاقيس فقال

 .: لقال

:كتابه في عنهم الله قال مؤمنون قوم : همقال
}    يعملون     وبه     بالحق     يهدون     أمة     خلقنا     {وممن

وسإلم عليه الله صلى نبينا رآهم ]. وقد181: [العراف
رسإول : ياقالوا بهم أصحابه أخبر عادا فلما به عرج ليلة
يعلمهم أن فأرادا عليك أنزل بما مؤمنون قوم أهم الله
خلقنا     وممن  { الله فأنزل منهم أفضل محمد أمة أن

] فقال811: [العراف }    يعدلون     وبه     بالحق     يهدون     أمة
إلى ارجع العرب أخا يا :سإعد بن لقيس المقوقس

فيما وانظر رأيت وبما سإمعت بما وأخبرهم أصحابك
 .وبينكم عندكم يستقر

منا ينجيكم ول منكم لنا بد ل الملك : أيهاقيس فقال
 .القتال أو الجزية أدااء أو السإلم إل

ل أنهم واعلم عليهم ذلك أعرض : أناالمقوقس فقال
 .الحرام أكل من قاسإية قلوبهم لن يجيبون

بن الله عبد حدثنا عنه الله رضي إسإحق ابن حدثنا
:قال يحيى بن سإليمان عن حاطب بن علي عن سإهل

شهر في أنه عاداته من كان المقوقس الملك إن
أرباب من لحد يظهر ول رعيته إلى يخرج ل رمضان
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   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

مخاطبته وكانت يصنع كان ما يعلم منهم أحد ول داولته
من عشرين سإنة شعبان أواخر في سإعد بن لقيس

بن عمر إلى ومضى عنده من قيس فخرج الهجرة
 .منه كان بما وحدثه العاص

ولده الملك عهد ولي : وكانإسإحق ابن قال
ًدا جباًرا وكان أسإطوليس به تحدث ما سإمع لما وأنه عني

وربما يقاتلهم ل أنه وعلم السإلم إلى ميله رأى أبوه
إلى أبوه داخل أن إلى صبر ملكه إليهم وسإلم أسإلم
سإنة كل فيها ويختلي يدخلها أن اعتادا التي خلوته
فيعلم أحد به يدري لئل الخفية في الدولة أرباب فجمع

وأن الملك هذا ملكتم قد أنكم : اعلموالهم وقال أباه
كلمه من فهمت لنني العرب إلى يسلمه أن يريد أبي
 .ذلك

إليك مرجعه المر هذا أن تعلم أنت الملك : أيهافقالوا
.وعلينا عليك صلحه يعودا أمًرا فاعمل عهده ولي وأنت

داينار ألف وأعطاه أبيه شراب صاحب : فطلبقال
في : ضعهله وقال سإًما وأعطاه جميل بكل ووعده
 .شرابه

فمات الملك وسإقى به أمر ما الساقي : ففعلقال
مات قد أباه أن وأعلمه أرسإطوليس إلى الساقي فأتى

وجلس الساقي وقتل الخفية في ودافنه إليه فذهب
كعاداته غاب إذا أبيه عن نائب كأنه الملك سإرير على
وأما منه كان ما هذا بموته أحد يعلم ولم عام كل في

على ونزل بلبيس من ارتحل فإنه العاص بن عمرو
خواطرهم وطيب والقرى البلدا أهل إلى وبعث قليوب
بما نقنع ونحن بلده من أحد يرحل : للهم وقال

ذلك إلى فأجابوا والعلوفة الطعام من إلينا توصلونه
فارتجت الحصى بحر على ونزل قليوب من وارتحل
الضجيج وعل فيهم التشويش ووقع إليها بنزولهم
على دارب كل أهل ووقف والدكاكين الدروب وأغلقوا

 .حريمهم ليحموا بالسلح داربهم
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   السإلمية     مشكاة     مكتبة

ومن اليمن أهل أمر فإنه العاص بن عمرو : أماقال
عمًرا إن ثم أهل وأن بالبلد يحدقوا أن العربان من معه
غلم عنده وكان رسإوًل مصر صاحب إلى يرسإل أن أرادا

يعرف وكان ورداان اسإمه وكان الرملة أهل من له
أن أريد إنني ورداان : ياعمرو له فقال اللسن سإائر

ول بلسانهم تعرف فإنك القبط هؤلء إلى أرسإلك
: أريدفقال وطاعة : سإمًعافقال تعرفه أنك لهم تظهر

ًبا معك أكتب أن برسإول وإذا يكتب أن وهم كتا
ولي إن العرب معاشر : ياوقال أقبل قد أرسإطوليس

ليخاطبه منكم رجًل له تبعثوا أن منكم يريد الملك عهد
 .بينكم فات يصلح أن الله فلعل نفسه في بما

الطائي ولهاشم سإفيان أبي بن ليزيد عمرو فقال
المنذر بن وللنعمان الطيار جعفر بن الله ولعبد

ملوك على ضربت قد أني : اعلمواوائل بن ولسعيد
هؤلء إلى يسير وما مثلي يتكلم من أرى ولست الروم

هم وما حالهم وأنظر القوم أردا أن أريد فإني أنا إل
أمرهم من شيء علي يخفى ل وأن القوة من فيه

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صاحب : يافقالوا
والنظر للدين النصيحة إل عندنا وما عزمك الله قوي
 .تعان أردات ما فافعل المسلمين مصالح في

فكن المسلمين أمور قلدتك : قدلشرحبيل فمال
 .فيه بما وآتيكم القوم إلى أمضي حتى مكاني

 .ويسدداك يوفقك : اللهشرحبيل له فقال

ًبا عمرو : فلبسقال جنة وتحته الشام كرابيس من ثو
غلمه ومعه وسإار جواداه وركب بسيفه وتقلد صوف
بالمواكب هم وإذا الشمع قصر إلى الثلثة وسإار ورداان

والجواشن بالدروع وهم واقفة والعساكر مصطفة
وصلوا فلما القوة من أمكنهم ما أظهروا وقد والعددا

أتى رسإولك أن أرسإطوليس أخبروا الملك قصر إلى
ًبا عمرو فدخل بإحضاره فأمرهم العرب من بواحد راك

جواداه عن ينزلوه أن الحجاب فأرادا بسيفه متقلد وهو
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بالذي كنت : ماوقال فأبى سإيفه يأخذوا وأن فأبى
 .سإيفي أسإلم ول حصاني عن أنزل

من رجعت وإل حالتي على أداخل أن صاحبكم أذن فإن
ونصرنا باليمان الله أعزنا قد قوم فإننا أتيت حيث

وأنتم والطغيان الشرك لهل ننزل أن لنا فما بالسإلم
 .قاله بما الملك فأعلموا نطلبكم لم ونحن طلبتمونا

إليه فخرجوا شاء كيف يدخل : داعوهأرسإطوليس فقال
راكب وهو عمرو فدخل أردات كيف : اداخلله وقالوا

والحجاب السريرية ورأى الملك قبة إلى وصل حتى
رأى فلما عظيمة زبنة في وهم والبطارقة وقوفا
فمتاع     شيء     من     أوتيتم     فما  { وقرأ تبسم ذلك عمرو
وعلى     آمنوا     للذين     وأبقى     خير     الله     عند     وما     الدنيا     الحياة
 ].36: [الشورى }    يتوكلون     ربهم

بن الوليد بن الريان بناه قد الملك قصر : وقالقال
بعد مصر على يوسإف اسإتخلف الذي وهو أرسإلووس

 .العزيز

ًبا وأقام خرب ثم أثره إل بقي وما سإنة خمسمائة خرا
إليه الله ورفعه داعوته وانتشرت عيسى بعث فلما

اللهية من اداعوا ما فيه واداعوا فرًقا منه وافترقت
بنى مقراطيس بن رجاليس مصر ولي الكذب وتقول

وإنما الشمع قصر وسإط في وهو الخراب القصر ذلك
فلما الملوك شمع من خلو ل لنه الشمع قصر سإمي

أخميم برية في بنوا قد كانوا الذين الحكماء أحضر بناه
 .قربانس عليهم المقدم كان

أنزلت التي الكتب من كثيًرا قرأت : إنيلهم فقال
أن ورأيت موسإى صحف وقرأت الله من النبياء على
ًيا يبعث الله طاهرة أخلقه صدق وداينه حق قوله نب

فيه تقولون فما المسيح به بشر وقد ظاهرة وشريعته
 .الصحيح هو قرأته الذي : إنحكيم قربانس فقال

 .ذلك يخالف من : فثمقال
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 .: نعمقالوا

ونجعله الحكمة من تمثاًل أصنع أن : أريدالحكيم قال
ًتا وجوهها يكون تماثيل هيكلها على ونجعل للعباداة بي
 .قصرك بأعلى التمثال يلي مما

وجهه تمثال كل يحول النبي هذا مبعث وقت جاء فإذا
 .صاحبه عن

 .الكنيسة على يجعل الذي وأما

ويكون وجهه على يقع العربي النبي مبعث عند فإنه
 .شرعهم وإقامة القوم عباداة موضع

على التماثيل وأقاموا الحكمة عمل في : فأخذواقال
حول وسإلم عليه الله صلى النبي بعث فلما ذكرنا ما

على كان الذي وسإقط صاحبه عن وجهه شخص كل
 .اليوم الجامع وهو الكنيسة سإطح

القصر بأعلى حاله على فبقي العالي التمثال وأما
ًتا التمثال من سإمعوا بجواداه عمرو داخل فلما صو

 .عظيًما

داولته وأرباب الملك له فارتاع وجهه على سإقط إنه ثم
وقالوا قلوبهم في الرعب وداخل وجوههم وصكوا

العربي هذا داخول عند إل التمثال هذا وقع : مابلسانهم
يقلع الذي هو أنه شك ول عظيم لمر إل هذا جرى وما

جواداه عن ينزل أن عمًرا فأمروا ملكنا ويأخذ داولتنا
وأمسك المجلس به انتهى حيث وجلس وترتجل فنزل
سإيفه مقبض على اليسرى ويده بيده جواداه عنان
أن     ولول  { فقرأ قصرهم وزخرفة زينتهم إلى ونظر
بالرحمن     يكفر     لمن     لجعلنا     واحدة     أمة     الناس     يكون

يظهرون     عليها     ومعارج     فضة     من     سإقًفا     لبيوتهم
ًبا     ولبيوتهم كل     وأن     وزخرًفا     يتكئون     عليها     وسإرًرا     أبوا

}    للمتقين     ربك     عند     والخرة     الدنيا     الحياة     متاع     لما     ذلك
زوال داار الدنيا أن : اعلمواقال ]. ثم35: 33: [الزخرف

 .البقاء داار هي والخرة وفناء
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كان وورعه وزهده عيسى نبيكم من كان ما سإمعتم أما
قال وقد القمر وسإراجه الحجر ووسإاداه الشعر لباسإه

عيسى إلى أوحى الله : (إنوسإلم عليه الله صلى نبينا
الخلوات في وعاتبها الفلوات في نفسك على نح أن

وتجتب الحسنات واسإتعمل الصلوات إلى وسإارع
والولدا الهل وداع من بكاء نفسك على وابك السيئات

ًدا واصبح العيون نامت إذا يقظان وكن البلدا في وحي
الله روح كان ). فإذايكون أن بد ل الذي المر من خوًفا

المكلف يكون فكيف التخويف بهذا خوف وكلمته
 .المهد في تكلم من وأول الضعيف

فلم بالعبوداية لله أقر كان فإذا الله عبد : إنيقال
ول صاحبة اتخذ ما الله تعالى الربوبية إليه تنسبون

ًدا ًدا حكمه في أشرك ول ول الصاحبة عن جل أح
ول ولد ول له صاحبة ل والضدادا والشركاء والولدا
لخريته ول ابتداء لوليته ليس وزير ول له شريك
بجوهر ول فيمس بجسم ليس مكان يحويه ول انتهاء

بالحلول ول والحركات بالسكون يوصف ل فيحس
ول المنافع ول الكميات عليه تحتوي ول والكيفيات
 .المضرات

إت     إفي     َمن     أكّل     إإن  { قرأ إنه ثم لسَماَوا إض     ال َْلْر لل     َوا إتي     إإ آ
إن لرْحَم ًدا     ال ْب ْد     َع أهْم     َلَق أهْم     َأْحَصا لد ّدا     َوَع أهْم     َع ّل أك إه     َو إتي َيْوَم     آ
إة َياَم إق ْل ًداا     ا  ].95- 93: [مريم }    َفْر

المسيح أن العرب معاشر عندكم : أصحالوزير له فقال
 .المهد في تكلم

 .: نعمقال

النبياء جميع عن بها انفردا قد فضيلة : فهذهله قالوا
صاحب منهم أطفال المهد في تكلم قد :عمرو فقال

وغيرهم الخدودا وصاحب جريج وصاحب يوسإف
 .العربية بغير نبيكم أتكلم عربي يا :فقالوا

إل     رسإول     من     أرسإلنا     وما  {: كتابه في الله قال : لقال
ويهدي     يشاء     من     الله     فيضل     لهم     ليبين     قومه     بلسان
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أنبياء منكم الله : أبعثقالوا ]4:  [إبراهيم}    يشاء     من
 .نبيكم غير

 .: نعمقال

 .: منقالوا

 .وهودا ولوط وشعيب : صالحقال

الحاضر وجوابه وفصاحته عمرو كلم سإمعوا : فلماقال
اللسان فصيح العربي هذا : إنللملك بالقبطية قالوا

وصاحب قومه على المقدم أنه شك ول الجنان جريء
 .عنا أصحابه لنهزم عليه قبضت فلو الجيش

: إنهالملك فقال ذلك يسمع ورداان عمرو : وغلمقال
اسإتدعيناه ونحن سإيما ل برسإول نغمر أن لنا يجوز ل

عمرو ففهم قالوه ما آخر بلسان ورداان فقال إلينا
 .كلمه

 .منا تريدون الذي ما العرب أخا : ياقال الملك إن ثم

النوبة كاتبنا قد وإنا بالخيبة ورجع إل أحد قصدنا وما
 .إلينا وصلوا قد بهم وكأنكم والبجاوة

والمم الجيوش كثرة من نخاف ل : إنناعمرو فقال
ونحن الرض يورثنا وأن النصر وعدنا قد الله وإن

 .السإلم : إماثلث من خصلة إلى ندعوكم

 .الجزية وإما

 .القتال وإما

المقوقس الملك بمشورة إل أمًرا نبرم ل : إنافقالوا
في أن نظن ما العرب أخا يا ولكن خلوته داخل وقد

ًنا منك أقوى هو من أصحابك ًنا منك أفصح ول جنا  .لسا

ًنا ألكن : أناعمرو فقال ومنهم أصحابي في ممن لسا
 .به أقاس أني لعلمت تكلم لو من
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مثلك فيهم يكون أن المحال من : هذاالملك فقال
يسمع من منهم بعشرة آتيه أن الملك أحب : إنفقال

 .خطابهم

يأتون : لعمرو فقال فاطلبهم : أرسإلالملك فقال
 .بهم وأتيت مضيت الملك أرادا إن وإنما برسإالة

والحد عليهم قبضنا حضروا : إذالوزرائه الملك فقال
الملك إن ثم ذلك يفهم وورداان الواحد من أحسن عشر
قائًما عمرو فوثب علي تبطئ ول : امضلعمرو قال

أجمعين : لقتلنهمبالقبطية الملك فقال جواداه وركب
فلما الملك قاله ما ورداان له قال مصر من خرج فلما

وهم عليه وسإلموا الصحابة أقبلت الجيش إلى وصل
فأقبل الظنونا بك سإاءت لقد عمرو يا والله :يقولون
ورداان قاله وبما قالوه وبما معهم له وقع بما يحدثهم
أصبح فلما الليل أقبل وكان سإلمته على الله فحمدوا

بالتأهب وأمرهم الفجر صلة بالناس عمرو صلى
الملك : إنله وقال أقبل قد الملك برسإول وإذا للقتال

يهلك الغدر : إنعمرو فقال والعشرة أنت ينتظرك
ويلكم يا الدوائر تدور الباغي على وإن وأهله أصحابه

أن أرادا أتيته فلما رسإوًل منا يطلب صاحبكم ينفذ
الذي ما ويلك يا فأنت وكذا كذا وقال علي يقضي
يخون ممن نحن ولسنا قتلك أردات إذا عنك يمنعني

بقي وما قاله ما فهمت : إنيله وقل إليه ارجع ويغدر
 .الحرب إل وبينه بيننا

مع له وقع : هكذاعنه ورضي الله رحمه إسإحق ابن قال
نجاني والذي : ليقول ذلك ذكر إذا عمرو وكان القبط

 .القبط من

فعند عمرو قاله بما الملك وأخبر الرسإول : وعاداقال
:الوزير فقال بها أداهمهم حيلة أدابر أن : أريدقال ذلك

يكادا ل لنفسهم متيقظون القوم أن الملك أيها اعلم
لهم القوم أن بلغني ولكن بحيلة إليهم يصل أن أحد
وهو الحد يوم كتعظيمنا يعظمونه الجمعة في يوم

575

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

لهم تكمن أن الرأي من لهم وأرى عظيم يوم عندهم
ًنا  .المقطم الجبل يلي مما كمي

فيهم ويضع الكمين إليهم يأتي صلتهم في داخلوا فإذا
 .السيف

ليلة ينتظرون وأقاموا ذلك إلى الملك : فأجابهقال
 .الجمعة

التي القرى إلى يوقنا أرسإل فإنه عمرو : وأماقال
خيلهم به ويعلفون يأكلونه بما منها ليأتيه صالحوها

في وسإار صالحوها التي القرى إلى يوقنا : فركبقال
الجرف نحو ومضى به يأتي ما إلى عمه وبني عسكره

إلى فأتوا عسكرهم في الملك جواسإيس معهم وكان
داعا فعندها المسلمين من جرى بما وأخبروه الملك

مصر جيوش على المقدم وهو ماسإيوس عمه بابن
بهم وامض آلف أربعة جيوشنا من : اخترله وقال

أن وإياك الجبل جهة من المسلمين عسكر وراء واكمن
 .دايدبان لكم وليكن أحد عليكم يظهر

وضعوا عليهم فاحملوا صلتهم في القوم داخل فإذا
 .السيف فيهم

في ومضى الملك به أمره ما ماسإيوس : ففعلقال
فلما أحد بهم يعلم ولم السوداان مغارة نحو من الليل
أنهم وأعلمهم الديدبان أتاهم الجمعة صلة وقت كان

وداواب بغاًل أخذوا قد وكانوا الصلة في داخلوا
أن أرداتم : إذالهم قال قد وكان وشعيًرا بًرا وحملوها

يأمنون فإنهم أمامكم الحمول فقدموا عليهم تحملوا
:قال بها يأتي صاحبهم مضى التي هي أنها ويحسبون

 .ذلك ففعلوا

بن سإعيد عن وهب بن عمارة حدثنا إسإحق ابن حدثنا
عن جابر عن عروة عن ناقد بن سإليمان عن عامر
بين وكان القبط عليهم دابر : هكذاقال إسإحق بن محمد
ما خبر المسلمين عند وليس ميل نصف وبينهم القوم

يقول العدوي نوفل بن سإعيد وكان المشركون صنع

576

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

هؤلء قتال عن يمسكنا الذي ما المير : أيهالعمرو
 .القبط

هذا قصد علمتم قد وإنما جزع تأخري ما : واللهفيقول
مقر وهو والعقل الدين من عليه وما المقوقس الملك
في لنفسه سإنها التي خلوته إلى داخل وقد نبينا بنبوة

ويظهر أيام خمسة منه بقي وقد المعظم الشهر هذا
 .جوابه يكون ما ونرى رسإوًل إليه ونبعث

 .القتال وإما الصلح فإما

من رسإول أتاهم إذ ذلك في يتحاداثون هم : فبينماقال
: معاشرلهم وقال المقوقس بن أرسإطوليس عند

لكم ويقول عليكم يسلم الملك عهد ولي إن العرب
خلوته من الملك يخرج حتى أمًرا أحدث أن أقدر ل إني
 .يشاء بما رعيته في يدبر وهو أيام خمسة له بقي وقد

نعلم وما الملك ولول ذلك علمنا : قدعمرو له فقال
طرفة أمهلناكم ما به مؤمن وأنه نبينا يحب أنه منه

 .الرسإول فمضى عين

إل الرسإول هذا اللعين هذا بعث : وماإسإحق ابن قال
وإذا مفعول كان أمًرا الله وليقضي المسلمون ليطمئن

 .أسإبابه هيأ أمًرا الله أرادا وإذا الحذر ينفع ل القدر جاء

قلوبهم اطمأنت قد المسلمون : فكانالراوي قال
خطبة وخطبهم عمرو فقام الصلة وقربت الخبر بذلك
وأقاموا الصلة أقيمت فرغ فلما وأنذر فيها حقر بليغة

.صلتهم في يكبسهم أن العدو مخافة يرقبون مواليهم

ًدا نرى ل ونحن قيس بن صابر قال ل مصر أهل من أح
للصلة عمرو خلف : فاصطففناقال راجًل ول فارسًإا
عمرو وقرأ أحرمنا فلما نخافه عدو لنا يبين وليس
والبغال الدواب أشرفت إذ للسجودا وأومأنا ركعنا
أهل وهم ورائها من والعسكر الحمال ظهورها وعلى

أصحابنا عددا على وهم الله أعداء أكمنه الذي الكمين
أصحابنا أنهم ظنوا موالينا رآهم فلما يوقنا مع الذين
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:وقالوا بالفرح أصواتهم فرفعوا بالعلوفة أقبلوا وقد
ونحن أتونا حتى العدو يكلمهم ولم وأصحابه يوقنا جاء
سإاجدون ونحن فينا السيف ووضعوا الصلة في

 .تعالى الله يدي بين ونحن الخيرة السجدة

منهم أحد وما لحومهم في تقرقع بالسيوف : وإذاقال
من صف آخر في القتل وكان سإجوداه من قام

بجيلة ومن اليمن من وهم يليه الذي والصف المصفين
ثم نخلة واداي ومن الطائف ومن القرى واداي ومن
الشام وقائع شهدت قد : وكنتعتبة ابن قال

من وقعة في منا قتل ما فوالله واليرموك وحضرموت
أرض في الحصى بحر يوم منا قتل ما مثل الوقائع

ما : واللهوقال علينا الله عدو دابرها التي بالحيلة مصر
وقد ربه عن وجهه حول ول صلته عن انحرف من منا

يوقنا علينا أشرف حتى آخرنا عن بالهلك أيقنا
ورموا صاحوا بالمسلمين حل ما نظروا فلما بأصحابه

:عمه لبني يوقنا وقال العمائم من رؤوسإهم على ما
يوم به يطالبه فالله عدوه عن منكم قصر من والله

وكبسوا غدروا قد العداء أن إل أرى وما القيامة
فيهم السيوف وضعوا حولهم من فدوروا المسلمين

على وأطبقوا فحملوا أحد منهم ينفلت أن واحذروا
الله صلى الله رسإول أصحاب عن فدفعوهم القيط

من عمرو فرغ حتى بينهم القتال يزل ولم وسإلم عليه
عمرو وركب السإد ثوران وثاروا معه ومن هو الصلة
العدو في وحملوا الصحابة وجميع زيد بن وسإعيد ومعاذ

ًنا وطحنوهم  .طح

إلى الوصول وبين بينهم : وحلناأوس بن جابر قال
وقعت طيور كأنهم وبقوا أحد منهم نجا ما فوالله مصر

هنأ أوزارها الحرب وضعت فلما صيادا شبكة عليهم
ما على الله وشكروا بالسلمة بعًضا بعضهم المسلمون

وافتقدوا خيًرا يوقنا على وأثنوا نصره من أولهم
لهم الله ختم قد وثلثين وسإتة أربعمائة فكانوا قتلهم

 .بالشهاداة
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عمه ابن بقتل أرسإطوليس إلى الخبر : واتصلقال
ذلك عليه فصعب أحد منهم ينج لم وأنهم معه ومن

وشاورهم داولته وأرباب ببطارقته فدعا بهلكه وأيقن
ما الدنيا بأن تعلم أنت الملك : أيهافقالوا أمره في

زالت وما لك تدوم حتى قبلك كان ممن لحد داامت
من انهزم ممن بأكثر أنت وما وتعودا تنكسر الملوك

بن أرداين بن دااونوس أن سإمعنا وقد الرض ملوك
السإكندر هزمه الفارسإي يزحور بن كنعان بن هرمز

واضرب القوم لقاء إلى فاخرج مرة سإبعين الرومي
والرهبان القسوس وهؤلء تيأس ول مصاف معهم

 .بالنصر لك يدعون والبترك والمطران والشمامسة

أبيه خزائن وفتح المسلمين لقاء على : فعولقال
مصر شباب وطلب السلح وأعطاهم الجند على وأنفق

وملك النوبة بملك يستنجد وبعث بالخروج وأمرهم
 .قدومهم ينتظر مدة وأقام البجاوة

بن عقبة عن القرشي إسإحق بن محمد : حدثهمقال
: لماقال أبيه عن جبير بن الرحمن عبد عن صفوان

عليهم الله قدره مما ذكرنا ما المسلمين أمر من كان
عمر إلى العاص بن عمرو بذلك كتب عدوهم كبسة من
 .الرحيم الرحمن الله : بسمعنه الله رضي الخطاب بن

بن عمر المؤمنين أمير إلى العاص بن عمرو من
على وأصلي إليك الله أحمد وإني عليك سإلم الخطاب

 .نبيه

على لنا وجرى سإالًما مصر إلى وصلت فقد بعد أما
الله ونصرنا وكذا كذا المقوقس ابنة مع بلبيس بلدة

قوًما صالحنا كنا وقد الحصى بحر إلى ورحلنا عليهم
حتى الجرف لها يقال ببلدا مصر بلدا قرى أهل من

وإني الطعام إلينا ويجلبوا والميرة بالعلوفة يعينونا
ومضى طعاًما منهم لنا ليشتري يوقنا الله عبد أرسإلت

القوم مخاطبة إلى رسإوًل بنفسي وسإرت خيله في
أكمنوا وأنهم منهم الله ونجاني علي بالقبض فهموا

ًنا لنا من كان والكمين برسإول وأشغلونا الليل من كمي
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ونحن علينا كبسوا للصلة صفوفنا اسإتوت فلما الليل
وقتلوا السيف فينا بذلوا حتى نشعر فلم الصلة في
سإتون منهم والعيان رجًل وثلثين وسإتة أربعمائة منا

متلطم بحر في الن ونحن بالشهاداة لهم الله ختم
أمير يا فأنجدنا والعساكر القوم كثرة من أمواجه

والسلم عدونا على ليعيننا بعسكر وأداركنا المؤمنين
 .وبركاته الله ورحمة عليكم

من فسار قرط بن الله عبد وأعطاه الكتاب وختم
فقدمها المدينة وصل أن إلى السير في وجد سإاعته

وعشريات اثنتين سإنة شوال من الوسإط العشر في
فرأى وداخل المسجد بباب مطيته فأناخ الهجرة من

عليه الله صلى الله رسإول قبر عند الخطاب بن عمر
 .وسإلم

 :.قرط ابن قال

 .الله : عبدوقال إلي فنظر إليه الكتاب فدفعت

 .: نعمقلت

 .أتيت أين : منقال

 .العاص بن عمرو عند من مصر : منقلت

ًباقال وقرأه الكتاب فك ثم قرط ابن يا بك : مرح
:قال ثم العظيم العلي بالله إل قوة ول حول : لوقال

فسيحات عنه تباعدت ظهره وراء الحزم ترك من
مليح الرأي حازم إل عميًرا علمت ما ووالله الخطا
نزل إذا ولكن السياسإة حسن المر ضابط التدبير
 .البصر عمي القضاء

ًبا كتب إنه ثم جرى ما له وذكر عبيدة أبي إلى كتا
جيًشا إليه ينفذ أن وأمره بمصر العاص بن لعمرو

قال عبيدة أبي مولى سإالم مع الكتاب وأنفذ عرمرًما
يومين المدينة في : فأقمتقرط بن الله عبد

وكتب المال بيت من فزوداني المسير في واسإتأذنته
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عمر من الرحيم الرحمن الله : بسميقول عمرو إلى
 .العاص بن عمرو إلى الخطاب بن

وأصلي هو إل إله ل الذي الله أحمد : فإنيبعد أما
وقد وسإلم عليه الله صلى محمد سإيدنا على وأسإلم
سإبق كما عدوكم غدر من بمصر لكم جرى ما بلغني

ل أن العاص ابن يا عليك يجب وكان الكتاب أم في
أعرفك كنت وما حيلة منه تسمع ول عدوك إلى تطمئن

كان أمًرا الله ليقضي ولكن والتدبير الرأي حسن إل
لعدوك تأمن ول أمرك في النشاط فاسإتعمل مفعوًل

والله حذر على إل يكون ما المام فإن الحذر واسإتعمل
أن عبيدة أبي إلى أنفذت وقد طاعته على وإياك يعيننا
.وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم جيًشا إليكم يرسإل

 .قرط بن الله لعبد وسإلمه وختمه

مصر أتيت حتى السير أجد وأنا وسإرت : فأخذتهقال
المسلمين على فقرأه العاص بن لعمرو الكتاب ودافعت
 .إخوانهم ينتظرون وأقاموا بذلك ففرحوا

عبد بن سإهل حدثني إسإحق ابن حدثني الجيش كبسة
 .الرزاق عبد عن موسإى عن ربه

ورجعت المسلمين جيش المقوقس ابن كبس : لماقال
بكى الخبر وبلغه آخرهم عن وقتلوا عليه السوء داائرة
له بد ل أنه داينه من يعتقده بما وحلف عمه ابن على

يجتمعوا أن داولته أرباب أمر إنه ثم بثأرهم يأخذ أن
فاجتمعوا الشمع قصر دااخل في المعلقة بالكنيسة

ًبا فيهم وقام المذبح عند سإرير على فجلس  .خطي

المعموداية ماء وبني النصرانية داين أهل : يافقال
بلدا وهذه عظيم وبلدكم عقيم ملككم أن اعلموا

ممن ملوك عدة ملكها وقد قبلكم كان ممن الفراعنة
آل من المعظم الملك مثل وملكها القاليم على احتوى
هذه بأني وهو والملحان والبستق مستفان ومثل حمير

وذي عادا بن ولقمان كنعان بن ونمروذ الهرام
إلى ورجع منها ملكهم وانقضى العظيم الملك القرنين
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هذه تولى ثم عمان وقصر وحضرموت وأرضها سإبأ
وبلينوس أطسليس وأجداداكم آبائكم من القبط الرض

لنفسه يوسإف اسإتخلص الذي وهو الوليد بن والريان
ثم طبلهاوس وبعدهم بفرعون المكنى وهو والوليد

الرض ملوك وجميع المقوقس أبي ثم راعيل جدي
وليس الطماعة العرب وهؤلء مصر ملك على تحسدنا

وفشلتم كسلتم قد أراكم فإني منهم أطمع العرب في
في طمعوا كما ملككم وفي فيكم فطمعوا لقائهم عن

عن فقاتلوا القياصرة أيدي من وانتزعوه الشام ملك
منكم فواحد أنا وأما وأولداكم وحريمكم أموالكم
هؤلء بلقاء أمرني قد المقوقس الملك أن واعلموا

من يظهر ما أرى حتى إليهم يظهر ل : إنهوقال العرب
عليه اجتمع الذي وما تقولون فما داولتي وأرباب قومي
 .رأيكم

وغلمانها الدولة هذه عبيد نحن إنما الملك : أيهافقالوا
ونحن وإحسانها بنعمتها رقابنا اسإتعبدت قد فإنها
وإما المسيح من النصر نرزق أن فإما لمحبتها نقاتل

 .فنستريح نموت أن

:لهم وقال أكابرهم على وخلع قولهم : فشكرقال
القوم مع البلد ظاهر خيامكم واضربوا اخرجوا

ملك من نجدة إلينا يأتي أن إلى بالمبادارة وطاولوهم
بأن غلمانهم وأمروا ذلك إلى فأجابوا والبجاوة النوبة

النور يلي مما فضربوها البلد خارج الخيام يضربوا
 .والرصد

بأنه الخبار جاءتهم تلك ليلتهم : وفيإسإحق ابن قال
يجيبكم ما وأنه حرب وملكالبجاوة النوبة ملك بين وقع

معظًما سإراداًقا أرسإطوليس للملك وأخرجوا أحد منهم
 .القبط جيش وسإط

يحرضون وأقبلوا أنفسهم على المسلمون : وأخذقال
أول في عمرو فكان بالنوبة قومهم ويحرسإون بعضهم

الليل انتصف إذا ومعاذ العسكر حول يطوف الليل
على والنور الليل آخر في سإفيان أبي بن ويزيد

582

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

مرتفعة وأصواتهم عليهم لئح واليمان عسكرهم
عليه الله صلى نبيه على وبالصلة الله وبذكر بالقرآن

بن عمر كتاب وصل : فلماإسإحق ابن قال وسإلم
قال المسلمين على وقرأه عبيدة أبي إلى الخطاب

 .الرأي من ترى ما سإليمان أبا : ياالوليد بن لخالد

بن عمرو تنجد أن أمرك المؤمنين أمير كان : إذافقال
 .فأنجده العاص

أنا وإن بعيد مصر إلى الطريق : إنعبيدة أبو فقال
ومن الطريق بعد من عليه خفت كبيًرا جيًشا أرسإلت

 .ترسإل أن جهدك : كمخالد فقال المشقة

 .فارس آلف : أربعةقال

 .ذلك كفاك الله : إنخالد فقال

 .سإليمان أبا يا ذلك : وكيفقال

من أربعة فابعث ذكرت ما على عزمت : إنقال
 .فارس آلف أربعة مقام فهم المسلمين

 .الربعة : منعبيدة أبو فقال

وعمار السإودا بن والمقدادا الربعة أحد : أناخالد قال
ذلك عبيدة أبو سإمع فلما الحرث بن ومالك ياسإر بن

فدعاهم تراه ما افعل سإليمان أبا : ياوقال وجهه تهلل
 .وطاعة : سإمًعافقالوا عليه عزم بما وأعلمهم خالد

 .الليلة هذه نسير فنحن أنفسكم على : خذوافقال

قدم المغرب صلة بالناس عبيدة أبو صلى : فلماقال
عبيدة أبا ووداعوا فركبوا خالد قبة إلى الثلثة

إلى الطريق على يدلهم داليًل معهم وأخذوا والمسلمين
إليه يحتاجون ما معهم وأخذوا والشوبك موسإى واداي

قربوا أن إلى يجذون زالوا فما مصر يريدون وسإاروا
ألف على تزيد ومطايا بخيل هم وإذا أيلة عقبة من

قد ومردااس وطي ثقيف من هم فإذا إليهم فأسإرعوا
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قيس بن رفاعة مع مصر إلى الخطاب بن عمر وجههم
 .عون بن وبشار

بهم ورحبوا عليهم سإلموا رأوهم : فلماقال
ًدا رأوا لما بالنصر واسإتبشروا والمقدادا وعماًرا خال

ًكا وسإاروا والتكبير بالتهليل أصواتهم وارتفعت ومال
 .بأجمعهم

بن منصور عن داارم عن يحيى بن يوسإف : حدثناقال
رضي عمر وجهه الذي الوفد جملة في : كنتقال ثابت
الوليد بن بخالد والتقينا وبشار رفاعة مع عنه الله

أرض وصلنا حتى معهم وسإرنا أيلة عقبة عند وأصحابه
نسير نحن فبينما يومان وبينها بيننا وبقي وقربنا مصر
أن الرجل يكادا ل مظلمة ليلة وكانت الليالي بعض في
.فوقفنا منا بالبعد حًسا سإمعنا إذ الظلم شدة من يرى

هؤلء بخبر العرب فتيان يا يأتينا : أيكمخالد فقال
 .الجيش هذا في الذين

ًبا : وكنتثابت بن نصر قال ظهر من فقفزت راك
أن إلى حسي وأخفيت قدمي على وسإعيت الراحلة

من جيش هم فإذا أمرهم فتحققت كبير جيش لي تبين
وهم آلف ثلثة على يزيدون وهم المتنصرة العرب
 .والخيل المطايا ركبان

 .اليقين بالخبر إل أصحابي إلى عدت ل : واللهفقلت

يتحدثون وما يقولون ما لسإمع أثرهم : فاتبعتقال
الصليب : أذليقولون فأسإمعهم قليًل معهم فمشيت
وقت ومن الجهد ولحقنا التعب أصابنا قد فإنا أعداءنا
ًدا نجد لم مدين من خروجنا منها قربنا قد ومصر أح
خيلنا على ونعلق مطايانا ونريح راحة لنأخذ فانزلوا

في إل بغيتنا ما المسيح : وحقيقول بمقدمهم وإذا
على عولتم إذا ولكن عصر ملك من والموال الخلع

 .فانزلوا الراحة
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وأقبلوا بالغدير يعرف ماء على القوم فنزل قال
على وعلقوا الزادا لهم ويصنعون الشيح يجمعون
 .ترعى إبلهم وتركوا خيولهم

متنصرة من القوم أن : فعلمتثابت بن نصر قال
بذلك وحدثتهم أصحابي إلى وأتيت فتركتهم العرب

الذي : مالخالد وقالوا عليه وأثنوا كثيًرا الله فحمدوا
وتستعدوا الن خيولكم تركبوا أن : أرىفقال ترى

لنصرة أتوا قد فإنهم ونكبسهم إليهم ونسير للحرب
على بهم يستنجد لهم بمكاتبه إل أتوه وما مصر صاحب

وتركوا الخيل وركبوا سإلحهم فلبسوا قال أصحابنا
إلى ورجاًل خيًل وسإاروا والرجال المطايا مع مواليهم

وناموا خمدت حتى فصبروا القوم نيران من قربوا أن
 .القطاة كتسلل عليهم فتسللوا

ًدا تدعوا ول بالقوم : داورواخالد فقال ينفلت منهم أح
بهم فداروا قال عدوكم عليكم فيثير أيديكم من

والتكبير بالتهليل وأعلنوا الحدق بسوادا البياض كدوران
إل الله أعداء اسإتيقظ فما السيف فيهم ووضعوا
وهم القوم في الدهشة ووقعت فيهم يعمل والسيف

قيس ابن ووقف بعًضا بعضهم فقتل النوم أثر في
من وكل ورفقته وبشار منهم البعد على جماعة ومعه
ألًفا منهم القتلى رأينا أصبحنا فلما أخذوه انهزم

: حدثونيفقال خالد على فعرضوهم ألًفا منهم وأسإرنا
 .مقصدكم أين وإلى جئتم أين من

أصحاب كنا وكلنا العرب متنصرة من قوم : إنافقالوا
الشام أرض من رحلنا هرقل الملك هزمتم فلما الشام
وكاتبنا منكم خوف على ونحن مدين أرض ونزلنا
نكون أن لنا يأذن أن لعله المقوقس وهو مصر صاحب

ًنا له ونكون أصحابه من ذلك إلى أجابنا فلما عليكم عو
من المر وصاحب عهده ولي إلى العربية الخيل بعثنا
ورسإالة خلعة جاءتنا اليام هذه في كان فلما بعده

سإمع فلما بنا فوقعتم إليهم فرحلنا مصر إلى بالدخول
ًبا لمسلم حفر : منقال ذلك منهم خالد الله أوقعه قلي
ًبا فيه بقتلهم فأمر فأبوا السإلم عليهم عرض ثم قري
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معهم كان وما رحالهم وقسمنا آخرهم عن فقتلناهم
المقوقس ابن إليهم وجهها التي الخلع معهما ووجدنا

وكانت سإنية خلعة وفيها المسلمين على خالد ففرقها
من قربوا حتى وسإاروا رفاعة فأعطاها القوم لمقدم
رجًل خالد فأرسإل القبط جيش فرأوا المقطم الجبل

هذا إلى : امضله وقال ثابت بن نصر وهو قبله من
أتوا قد مدين أصحاب العرب : إنله وقل الملك

 .لنصرتك

القبط عسكر إلى وصل أن إلى الرجل فمضى قال
الملك مبشر : أناقال أنت من :له وقالوا الحرس فأخذه
 .نصرته إلى المتنصرة العرب بقدوم

إلى به وأتوا ثابت بن نصر : فأخذواإسإحق ابن قال
 .الملك سإراداق

أسإجد أن الحجاب نادااني يديه بين وقفت فلما قال
علي ينكروا ل حتى تعالى لله أسإجد وأنا ففعلت للملك
فهو السجودا من امتنع من أنه عندهم صح قد وكان

 .مسلم

العرب أخا : ياالوزير لي قال رأسإي رفعت فلما قال
وهاهم : نعمفقلت الملك نصرة إلى أصحابك أوصل

.المقطم الجبل داير في

أن أناسًإا حجابه من أمر ذلك الملك سإمع فلما قال 
 لقائهم إلى يمضوا

وأظهروا الجنائب معهم وأخذوا جملتهم في وسإرت
بشارته عوض ثابت بن نصر على وخلع الفراعنة زي

 .المتنصرة لقاء إلى وسإاروا

عن موسإى بن رفاعة عن حسان بن عسكر : حدثناقال
 .مرة بن نعيم جده عن عون بن موسإى
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نخلة أهل من الخطاب بن عمر وجه فيمن كنت قال
له يسافر كان أبي لن ويقربني يحبني خالد وكان

 .بصرى سإوق إلى ببضاعة

لي قال أتوا قد الملك أصحاب خالد رأى : فلماقال
 .أوصيك أن أريد مرة ابن : ياخالد

 .: بماذافقلت

من أننا يظن وهو يلقينا أرسإل قد العدو أنا : اعلمفال
معه ومن العاص بن عمرو أن شك ول العرب متنصرة

وتكمن فرسإك عن فتزل أن وأريد منا قلوبهم تجفل
نحو فانسل الطريق لك خل فإذا الحجارة هذه خلف

عليه عزمنا قد وما بأمرنا وحدثهم المسلمين عسكر
 .القوم غدر من

يكن له وقل سإلمي وأقرئه لغيرك يطمئن ل عمر فإذ
يرفعوا أن أصحابه يأمر تكبيرنا سإمع فإذا أهبة على

رعب في يزيد مما ذلك فإن والتكبير بالتهليل أصواتهم
 .: نعمفقال أعدائنا

فرسإي عن ونزلت خالد أمرني كما وفعلت قال
وكمنت الجبل نحو ومضيت داارم لغلمي وأسإلمتهما

 .الحجار بين

التي الخلع بلبس أصحابه أمر خالد : وإنالراوي قال
داروعهم فوق فلبسوها المقرقس ابن لهم أرسإلها
وغير أحسنها عون بن وبشار قيس بن رفاعة ولبس

 .الشتر ومالك وعمار والمقدادا زيه خالد

 .القبط جيش مقدم وصل فلما قال

يديه بين وأصقعوا له : ترجلواوبشار لرفاعة خالد قال
حرج ذلك في عليكم فليس وجوهكم على وصلبوا

بأن والغلط وإياكها مريم والسيدة بالمسيح واحلفوا
بنا القوم فيظن وسإلم عليه الله صلى محمد تذكروا

في الله على وتوكلوا أعينكم نصب الجهادا واجعلوا
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وترجلوا خالد لهم قال ما ففعلوا قال أموركم جميع
عن الله عبد بن نصر حدثنا :قال القبط رسإول عند

أمًرا أرادا إذا الله أن اعلم عم : ياوقال هبار بن عامر
مصر دايار أول على أشرفنا لما أننا وذلك أسإبابه هيأ

عامًرا دايًرا وإن مرقص داير له يقال داير على نزلنا
: منوقالوا أهله عليه أشرف عليه نزلنا فلما بالرهبان

 .أنتم

وقد الشام ملك هرقل الملك أصحاب من : نحنقلنا
يستنفرنا إلينا أرسإل قد فإنه صاحبكم لنصرة جئنا

 .العرب هؤلء لجل

والمقدم كبيرهم وكان لنا وداعوا بنا ففرحوا قال
الشام قسوس من وكان كبيًرا شيًخا داينهم في عليهم
بآل الناس وأعرف بدينهما القوم أعلم من وكان

بن جبلة للملك هرقل أقطعها قد الضيحا وكانت غسان
وكان القس هذا ولد جبايتها على جعل قد وكان اليهم
وحمص بعلبك فتحوا لما المسلمين وأن نونلس اسإمه
وركب طرابلس إلى وأولداه بأمواله القس هذا هرب
خبره وبلغ مصر إلى وتوصل مركب في البحر

فخلع بأمره فحدثه حاله عن وسإأله فأحضره المقوقس
قصر في التي المعلقة الكنيسة في قيًما وجعله عليه

ول مرقص داير في سإكناه أصحاب من وصار الشمع
معه بمن عمرو نزل فلما مهم أمر في إل مصر يدخل

البترك رأي إلى احتاج أباه المقوقس ابن وقتل عليهم
مكان البترك وولى الكنيسة في وأنزله إليه فأرسإل

نزل فلما الدير في فكان لوقا بن نونلس القس هذا
بن عامر قال الدير على معه ومن الوليد بن خالد

أعرف وكان وتأملنا علينا : فأشرفالثعلبي المبارك
من كثيرة مواطن في رآه لنه الوليد بن بخالد الناس
أبي إلى رسإوًل أرسإله قد حمص صاحب وكان الشام
 .ليصالحوهم عبيدة

:قال ثم وجوههم في وينظر يتفقدهم فجعل قال
من إل أنتم وما غسان آل من أنتم ما المسيح وحق
رأيت فإني علينا لتحتالوا جئتم وقد الحجاز عرب
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أكاتب وسإوف ملوكها وقتل الشام فتح الذي إمامكم
من خبر عندنا : مافقالوا عليكم ليقبض بقصتكم الملك
المسلمين أن علمت : أماذلك لك خيل وقد تقوله الذي

العز بعد بالذل وأصبحنا نهبونا وقد حاًل لنا خلوا ما
نجيء بأن مصر ملك إلينا كتب وقد الغنى بعد والفقر

 .قلوبنا وطيب بالخلع إلينا فأرسإل إليه

آل : إنلي وقال قولي من اللعين : فضحكعامر قال
أنتم ما دايني وحق الروم بكلم يعرف أكثرهم غسان
 .مسلمون : إنكمقولي صح وقد منهم

كنا ما عنهم تقول الذين من كنا لو ويلك : ياله فقلنا
نصل حتى الليل في ونسير نكمن بالنهاروكنا نأتيكم

من جعلتنا إذ المسيح اسإتحقرت وإنك أصحابنا إلى
إننا ثم عظيم ذنب في وقعت فقد محمد أصحاب
 .منهم بالقرب

ذكرت ممن القوم هؤلء ليس أبانا : ياأصحابه فقال
في مصر أرض يدخلوا أن جسروا ما مسلمين كانوا فلو

 .العمران يقربوا ول النهار ضوء

مسلمون وإنهم بهم الناس أعرف أنا دايني : وحقفقال
ماء ول طعاًما لهم تخرجوا ول منهم فامتنعوا شك بل

 .حذر على منهم فيكون بذلك للملك خبًرا وسإأنفذ

الرهبان أن بنا لله لطف من : وكانهبار بن عامر قال
: يجبلبعض بعضهم قال كلمه سإمعوا لما بالدير الذين
غائلتهم من آمنين فنكون صلًحا منهم لنا نأخذ أن علينا

 .هذا دايرنا من نبرح ول

من نعلم ل فإننا ذلك فعلتم أنتم : إنأكبرهم فقال
النصر كان فان العرب أم أصحابنا الفريقين ينصر

أننا الملك بنا يعلم أن القس هذا من خفنا لصحابنا
هذا وإن يقتلنا فإنه أمره بغير المسلمين صالحنا
يوم كل في وهو منصبنا غير على أنه تعلمون اللعين
أرداتم أنتم فإن يعقوبية ونحن نسطوري لنه يكفرنا
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عليه فاقبضوا القس وهذا فدونكم العرب هؤلء صلح
ًنا منهم وخذوا لهم وسإلموه  .أما

:لنا وقالوا علينا وأشرفوا عليه وقبضوا : ففعلواقال
أم محمد أصحاب من أنتم داينكم من تحقدون ما بحق

 .ل

لكم فسلمه أن ونريد اللعين هذا على قبضنا قد فإنا
ًنا تعطوننا وأنكم ًبا نعرف ل قوم فإنا أما  .قتاًل ول حر

من زعمتم ما أما هؤلء : ياالشتر مالك لهم فقال
ول يخفى بالذي أمرنا كان وما نصالحكم فإنا صلحنا
أن سإيما ول عندنا شيء أشنع فإنه بالكذب نرضى

رأس على السيف أن ولو اسإتعماله من يمنعنا السإلم
الله بوحدانية وتكلم به أجاب داينه عن سإئل إذا أحدنا
وسإلم عليه الله صلى محمد أصحاب من ونحن تعالى
 .ورسإوله الله أمان وهذا المان ولكم

وفتحوا نزلوا ذلك مالك من الرهبان سإمع : فلماقال
 .القس لنا وسإلموا الباب

خلفه الله وأرادا أمًرا أردات الله عدو : ياخالد له فقال
منكم هربت : أناوقال فأبى السإلم عليه عرض إنه ثم

إل أظن وما أيديكم لي المسيح أوقعني ثم الشام من
 .عنقه فضربوا أردات ما فافعل مسلم المسيح أن

بأجمعهم الدير أهل إلينا : وخرجهبار بن عامر قال
إلى عندهم وأقمنا فأكلنا والعلوفة الطعام ومعهم

 .الليل

الرومي القس بقبض عليهم أشار الذي شيخهم فقال
فبألله الشجاعة فيك تفرسإت قد إني السيد : أيهالخالد

الوليد بن خالد : أنافقال محمد أصحاب من أنت من
 .المخزومي

وأذللت الشام بلدا فتحت الذي دايني وحق : أنتفقال
داخول إنه ثم عندي صفتك وإن وبطارقتها ملوكها
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أوراقه بين فيه وإذا ففتحه سإفط ومعه وأتى الدير
وزيه عنه الله رضي الخطاب بن عمر صفة وفيها ورقة

الوليد بن خالد وصورة عبيدة أبي وصورة وصورته
 .مشهور يديه في والسيف

بن عمر عزلك فلم كلها أخبارك أسإمع زلت : ماقال
هو عمر أن : اعلمخالد فقال غيرك وولى الخطاب

الله فإن نخالفه فل أمرنا ومهما الخليفة وهو المام
الله     أطيعوا  {: تعالى فقال كتابه في بذلك أمرنا

].59: [النساء }    منكم     المر     وأولي     الرسإول     وأطيعوا
بالمعروف ويأمر بالعدل يحكم لنه علينا فرض فطاعته
من الغنائم خمس إليه وجهنا قد وإنا المنكر عن وينهى
ًدا إل الدنيا في ازداادا فما الموال من كلها الفتوح زه

التراب على مجلسه بل الخرة على الدنيا إثر ول
متواضًعا المدينة سإوق في ويمشي المرقعة ولبسه
شعاره والذكر أسإاسإه والتقوى لباسإه فالتواضع راجًل

اليتيم على يعطف زال وما داثاره الرعية في والعدل
في فظ السبيل أبناء ويرفد والمسكين بالرملة ويرفق

ل الله بشعائر قائم الله أعداء على غليظ الله داين
 .الخنق يداهن ول الحق من يستحي

 .نبيكم عهد على الهيبة له : أكانتالقس فقال

:يقول وقاص أبي بن سإعد سإمعت : نعمخالد قال
الله صلى الله ورسإول فدخل له فأذن عمر اسإتأذن

 .يضحك وسإلم عليه

 .الله رسإول يا سإنك الله : أضحكعمر فقال

سإمعن فلما ضدي كن اللواتي هؤلء من : (عجبتقال
 ).الحجاب ابتدرن صوتك

عدوات : يالهن وقال يهبنك أن أحق : أنتعمر فقال
عليه الله صلى الله رسإول تهبن ول أتهبنني أنفسكن

الله رسإول داون غليظ فظ أنت : نعمفقلن وسإلم
 .وسإلم عليه الله صلى
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: (والذيوسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال
ًكا الشيطان لقيك ما بيده نفسي فًجا سإلك إل فًجا سإال

نبيكم : بركةقال ذلك القس سإمع فلما ). قالغيره
 .وعليكم إمامكم على عادات

 .دايننا في الدخول من يمنعك : وماخالد فقال

:لخالد قال ثم الخضراء هذه صاحب يشاء : حتىفقال
تكمل حتى الدير هذا صلبان من أعطيكم أن أريد

 .حيلتكم

ودافعها خالد فأخذها كثيرة صلبانا لهم وأخرج قال
الذين بزي وتزيوا عون بن وبشار قيس بن لرفاعة
بالدير وكل بعدما خالد وارتحل غسان آل من قتلوهم
بأخبارهم أحد يخرج لئل القرى واداي أهل من عشرة

 .بذلك للملك ويقربوا

ابن أصحاب أشرف فلما الحديث سإياق إلى وعدنا قال
وعلقوا الملك خلع لبسوا وقد رأوهم عليهم المقوقس

ًبا ورفعوا الزنانير وشدوا الصلبان قد كان فضة من صلي
وسإاروا ركبوا للحجاب صقعوا فلما القس لهم أخرجه

لهم وأخذوا فترتجلوا الملك سإراداق إلى وصلوا حتى
ًنا ومن وبشار رفاعة أولهم وداخل فدخلوا لهم فأذن إذ
ومن خالد يدخل ولم له وسإجدوا الملك وخدموا معه
الملك وإن السراداق خارج العرب بقية مع ووقفوا معه
تعلمون أنتم العرب معاشر : يالهم قال رآهم لما

ًنا لنا تكونوا أن طلبتم وقد لكم وتقريبنا لكم محبتنا عو
شاركناكم داولتنا في لنا نصحتم فإن العرب هؤلء على
 .ونعمتنا ملكنا في وقاسإمناكم مملكتنا في

نبذله ما ترى سإوف الملك أيها : أبشرفاعة له فقال
 .الحرب يوم محبتك في

ضربت بخيام لهم وأمر عنده من وخرج عليه فخلع قال
 .عسكرهم في
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عن صاعد بن جرير عن أوس بن عامر : حدثناقال
 .مسروق بن سإهل عن غانم بن نوفل

مع الخطاب بن عمر وجه الذي الجيش قدم لما قال
إليهم ونظر ذكرناه ما أمرهم من وكان وبشار رفاعة
الله رسإول أصحاب من معه ومن العاص بن عمرو
وإلى إليهم ينظرون أقبلوا وسإلم عليه الله صلى
 .زيهم

نفسي وإن المتنصرة من هؤلء : مالعمرو معاذ فقال
 .ذلك تأبى

بنور نظرت لقد الرحمن عبد أبا يا : واللهعمرو فقال
أا فيهما نظرت وإنني الله ًدا واحد بزي ورأيتهم واح

 .الطائف وزي القرى واداي

ذلك من أعجب نظرت : وأناحسنة بن شرحبيل فقال
لي ولحت جملتهم في الوليد بن خالد رأيت إني

داخول يوم عليه كانت التي وثيابه وقلنسوته عمامته
 .طرابلس

ًكا رأيت والله : أناسإفيان أبي بن يزيد فقال الشتر مال
ثم فرسإه على وركبته قامته بطول وعرفته النخعي

في فهم جليته على خبرهم لنا ينكشف أن بد : لقالوا
تهللت رأوه فلما مرة بن نعيم أتاهم قد إذ الحديث

عليهم وسإلم إليهم وصل فلما وسإروًرا فرًحا وجوههم
بعضهم وقال شكًرا لله سإجدوا كله بالحديث وحدثهم

أمركم مات يقظة على وكونوا هممكم أيقظوا :لبعض
 .إليهم فباداروا العدو عسكر في التكبير سإمعتم فإذ

جن لما أنه وذلك تدبير خلقه في : وللهإسإحق ابن قال
داولته أرباب المتوقس بن أرسإطوليس جمع الليل
وقال العرب هؤلء من صدري ضاق : قدلهم وقال

من أجلت قد البلدا أهل لن عندنا السعر غل : قدلهم
الجانب هذا من الريف إلى تضرب خيلهم وإن خوفهم

يأتينا ما والبجاوة والنوبة الجانب هذا من الصعيد وإلى
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أن عندي والرأي بينهم هي التي للفتنة أحد منهما
 .عيدهم صبيحة العرب هؤلء نحارب

 .الرأي هو هذا الملك : أيهاقالوا

معه ليس من على وفرقوه السلح : أخرجوافقال
 .سإلح

. 

قصره في جرى بما خبر عنده وليس عنده جرى ما هذا
 .بعد

تدبير حسن عن : وكانإسإحق ابن قال المعركة نتائج
أخ للمقوقس كان أنه المؤمنين لعباداه تعالى الله

وكان متحابين وكانا أرجانوس واسإمه شقيق
يفترقان ل ركبا إذا وكانا داونه أمًرا يقطع ل المقوقس

المقوقس وكان السرير على مًعا يجلسان جلسا وإذا
محبته من أخوه وكان ذكرنا التي خلوته في داخل قد
كان فلما خلوته من يخرج لما يعرفه من هناك رتب قد

على فرآه أخيه ابن إلى فأتى اسإتبطأه النوبة هذه في
 .السرير

وقد الن إلى خلوته في إنه الملك فعل : ماله فقال
أن أمري وقد العرب هؤلء مع ضعيف طالعه أن رأى

صلحهم أو قتالهم من يريد ما يرى حتى مكانه أكون
قد أخاه أن وعلم نفسه في المر أرجانوس : فكتمقال
الله صلى محمد نبوة يعتقد ممن أرجانوس وكان قتل
والمغرب المشرق تطرف داعوته أن ويعلم وسإلم عليه
على وسإينزلون أصحابه أيام في تضمحل الملوك وأن

في ما يبد ولم موقوًفا المر أرجانوس فترك البلدا
جمع العسكر مع أخيه ابن خرج فنما لحد نفسه

قصر في البلد لحفظ أخيه ابن تركهم الذين أرجانوس
ابن قوى عمدة هو العقل أن : اعلموالهم - قال المشع

وإن المخلوقات سإائر داون به خصه قد الله لن آدام
ًبا كان وقد محالة ل ولده قتله قد أخي لكم مح

كان قد العرب هؤلء أن وأعلموا عليكم ومشفًقا
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بين ثبت وما ملككم من أعظم ملكه من قدامهم
إل وتضمحل تزول أن وبين داولتكم بين وليس أيديهم

العرب هؤلء بكم ظافر وإن الجيشان يلتقي أن
وايتموا مساكنكم في وسإكنوا ونهبوكم قتلوكم
 .أولداكم

وما الرأي من عندك يكون فما الملك : أيهافقالوا
لنفسكم تستيقظوا أن الرأي من أرى : إنيقال تفعل

ًدا تدعوا ول القصر هذا أبواب وتغلقوا عليكم يدخل أح
أن يقدرون ل فإنهم نفسه هو ول الملك جند من

الجانب يعدي وأنه ورائهم من والعرب يقاتلوكم
مع صلًحا لنا ونعقد إسإكندرية إلى ويمضي الغربي

لهم ونسلم وحريمنا وأولدانا أنفسنا على العرب هؤلء
 .ذلك بعد

 .الجزية يعطيهم أرادا ومن يتبعهم أرادا فمن

كان بالحق نطق إنه وعلموا رأيه : فاسإتصوبواقال
 .مملوك ألف سإرايته في له أرجانوس

والموال الخزائن وأخذ الملك قصر على : فاحتوىقال
عند وليس فعل ما وفعل الشمع قصر أبواب ومخلق

أكثر أو نصفه الليل من ذهب أن إلى خبر أخيه ابن
فأيقن عمه فعل بما وأخبره خدمه بعض إليه فجاء
 .منه مصر ملك وخروج بتلفه

بن خالد كبر إذ أمره في حيرة في هو فبينما قال
عمرو فسمع عسكره وسإط في معه ومن الوليد

الكفار على الخذلة ووقعت فكبروا التكبير وأصحابه
فلما السيوف فيهم ووضعوا المسلمون فيهم وحملت

وقعت التي والكبسة به نزل ما إلى أرسإصوليس نظر
مماليك به وأحدقت ركب أن إل داأب له يكن لم بعسكره

البحر وقصدوا بالهزيمة وطلبوا داولته وأرباب أبيه
على فجازوا إسإكندرية وطلبوا الغربي الجانب وعدوا
آلف ثلث ومعه الساقي الموبذان وفيها مريوط مدينة

الملك بأن مصر في الصائح صاح أن فلما عسكره من
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والسيف وولوا القبط عسكر من أحد ثبت وما انهزم
الله ونصر كثير خلق البحر في منهم وغرق فيهم يعمل

 .وانهزموا المسلمين

تلك في قتلى أنه به أثق من : حدثنيإسإحق ابن قال
المسلمون وغنم آلف خمسة القبط عسكر من الليلة

الصباح أقبل فلما الموال من فيها كان وما أثقالهم
بعض على بعضهم وسإلم بالمسلمين خالد اجتمع

وأحاطوا داورها وملكوا مصر وداخلوا بالسلمة وهنوهم
أخو راعيل بن أرجانوس عليهم فأشرف الشمع بقصر

الله أن اعلموا العرب فتيان : يالهم وقال المقوقس
ولول وكذا كذا حقكم في فعلت وقد بالنصر أمدكم قد

الن ظفرتم وقد منكم انهزم لما أخي ابن على حيلتي
ول لنا تتعرضون ل أنكم شرط على إليكم نسلم ونحن

على يبقى أن منا أرادا ومن بسوء لنا أيديكم تمدون
 .يتبعكم يتبعكم أن أرادا ومن الجزية يؤذي داينه

الكفار على الله نصرنا : قدجبل بن معاذ له فقال
قلنا ما وإنا للحق واتباعنا أعمالنا وصلح نياتنا بصدق

لكم وأنتم المكر ول الغدر اسإتعملنا ول وفيناه إل قوًل
وأولداكم وحريمكم وأموالكم أنفسكم على المان

دايننا اتبع ومن نكرهه فلن داينه على منكم بقي ومن
نزل ذلك أرجانوس سإمع فلما علينا ما وعليه لنا ما فله

القصر في معه كان من وأمنوا فأمنوه بالمفاتيح إليهم
قد الله : إنلهم وقالوا ومشايخها مصر أكابر وجمعوا

في الن وأنتم منا ملككم انهزم وقد عليكم نصرنا
قبلناه منكم أسإلم ومن مماليكنا صرتم وقد قبضتنا

بلغنا هكذا ما الملك : أيهافقالوا اسإتعبدناه أبى ومن
 .عنكم

 .عنا بلغكم الذي : وماقال

في الرحمة أسإكن قد الله أن عنكم : سإمعناقالوا
من إلى وتحسنون ظلمكم عمن تعفون وأنتم قلوبكم

كان ولو علينا محكوم قوم أننا تعلم وأنت إليكم أسإاء
أحوالنا في وانظروا بنا فارفقوا لتبعناكم إلينا المر
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في الرأي من ترون : ماوللمراء لصحابه عمرو فقال
ما : اصنعحسنة بن شرحبيل فقال القوم هؤلء أمر
وطيب إليهم وأحسن فيهم العدل من به الله أمر

أيها وسإمع المدينة هذه غير قصدنا إذا فإننا خواطرهم
مصر أهل مع فعلته ما الخرى المدينة أهل عنك المير

جبل بن معاذ فقال حرب ول منازعة بغير يسلمون
:ويزيد وربيعة ومالك وعمار والمقدادا الوليد بن وخالد
الله صلى الله رسإول وحي كاتب قاله الذي القول

قد :هصر لهل عمرو فقال به المعمول هو وسإلم عليه
عليكم منا منة وحريمكم وأولداكم أنفسكم على أمناكم

التية السنة وفي السنة هذه جزية عنكم وضعت وقد
ومن دانانير أربعة محتلم كل من الجزية منكم نأخذ

راعيل ابن أرجانوس سإمع فلما قال قبلناه منكم أسإلم
نصركم بهذا الله وإن أنصفت : لقدقال عمرو كلم
الله أن أشهد وأنا داينكم صحة على الن وقفت وقد

ًدا وأن له شريك ل وحده واشهدوا ورسإوله عبده محم
والثياب والصول الموال من أخي تركه ما كل أن على

 .بلدي أهل مع فعلتم بما إليكم مني هبة هو والمتاع

داخل أسإلم وقد أرجانوس إلى مصر أهل نظر فلما قال
وعملها الكنيسة إلى عمرو وعمد السإلم في أكثرهم

الموال وجمح هذا يومنا إلى به المعروف وهو جامًعا
منازلهم ومن المنهزمين القبط وراء من أخذها التي
كل وأعطى الخمس وأخرج الملك قصر في كان وما
ًبا كتب ثم حقه حق ذي بن عمر المؤمنين أمير إلى كتا

علم مع والكتاب الخمس وبعث عنه الله رضي الخطاب
مائة معه وسإير له والكتاب المال وسإلم سإارية بن

الخمس فاسإتلم المدينة إلى بالمسير وأمره فارس
بن لعمر والكتاب المال وسإلم المدينة قدم حتى وسإار

وأمر شكًرا لله سإجد قرأه فلما عنه الله رضي الخطاب
 .المال بيت إلى بالمال

يسلم عمًرا إن المؤمنين أمير : ياسإارية بن علم فقال
في سإنة اسإتسنوا كانوا القبط : إنلك ويقول عليك
عليهم أبطأ إذا كانوا أنهم وذلك سإنة كل في نيلهم
الجواري أحسن من جارية يأخذون النيل في الوفاء
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فيأتي البحر في ويرمونها زينة بأحسن ويزينونهما
يفعل ول ذلك ميقات قرب وقد النيل ويفي الماء
ًئا عمرو  .بإذنك إل شي

الرحيم الرحمن الله : بسمالخطاب بن عمر فكتب قال
نيل إلى المؤمنين أمير الخطاب بن عمر الله عبد من

نفًعا ول ضًرا تملك ل مخلوًقا كنت : فإنبعد أما مصر
حاجة ول فانقطع وبأمرك نفسك قبل من تجري وأنت

كنت كما فاجر وقوته الله بحول تجري كنت وإن بك لنا
 .والسلم

وقت فيه يرميه العاص بن لعمرو يدفعه أن وأمره
أما الرحيم الرحمن الله : بسمكتب إنه ثم إليه الحاجة

على وأصلى إليك الله أحمد وإني عليك : فالسلمبعد
حيث الله أعداء فاطلب كتابي إليك وصل وإذا نبته

أحوال في وانظر لهم جانبك تلين أن وإياك كانوا
بالعفو العفو واطلب اسإتطعت ما فيهم واعدل الرعية

وقرر وقوانينهم عوائدهم على الناس وأجر الناس عن
ًبا لهم بالعدل العافية رسإوم وأعل داواوينهم في واج

جميل ذكر فأما تنقضي ومدة تمضي أيام هي فإنما
بن علم إلى الكتاب سإلم إنه ثم طويل خزي وإما

وسإلم مصر قدموا أن إلى معه ومن هو فسار سإارية
المسلمين على فقرأه كتابه فأما عمرو إلى الكتاب

الوفاء ليالي عدًوا كانوا قد فإنهم النيل كتاب وأما
الوفاء من الناس يئس وقد الوفاء عن النيل وتوقف

ورمى وخاطبه النيل إلى عمرو فمضى السنة تلك في
 .عنه الله رضي الخطاب بن عمر كتاب فيه

ببركة الحد فوق وزادا البحر هاج فيه رماه فلما قال
السنة تلك مصر أهل عن وانقطعت الخطاب بن عمر

 .عنه الله رضي عمر ببركة السيئة

بن يحيى بن عدي عن سإالم بن يحيى بن محمد حدثنا
إلى وأتى مصر افتتح عمرو أن بلغنا : لماقال عوف

ًتا مذبحها في وجد عندهم المعظمة الكنيسة مغلًقا بي
آخر شخص الصورة وأمام الفضة من صورة فيه وإذا
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وجدها التي الصورة صفة على وهي أعلم يده وفي
مكة فتح لما الكعبة في وسإلم عليه الله صلى النبي
 .الصورة هذه : مالهم وقال بالقسوس عمرو فدعا

عمرو فتبسم آزر وأبيه إبراهيم صورة : هذهله قالوا
ًيا     إبراهيم     كان     ما  {: وقال ًيا     ول     يهودا كان     ولكن     نصران
:عمران [آل .}    المشركين     من     كان     وما     مسلًما     حنيًفا

سإمعت اليمن من قدمت : لماجبل بن معاذ ]. فقال67
عليه الله صلى الله رسإول : سإمعتيقول هريرة أبا

القيامة يوم آزر أباه إبراهيم : (يلقىيقول وسإلم
ل لك أقل : ألمإبراهيم له فيقول قترة وجهه وعلى

: ياإبراهيم فيقول أعصيك ل اليوم :آزر فيقول تعصني
خزي فأفي يبعثون يوم تخزني ل أن وعدتني أنك رب

الكافرين على الجنة : حرمتالله فيقول هذا من أخزى
قدميك تحت ما إلى انظر إبراهيم : ياله يقول ثم

 ).النار في فتلقيه أباه أخذت وقد الريح إلى فينظر

عسكر وعبر فكسرتا بالصورتين عمر أمر ثم قال
فترجل خالد تقدم وقد الغربي الجانب إلى المسلمون

يوقنا الله عبد مقدمته على وتقدم السإكندرية نحو إلى
 .الروم بزي وهم عمه وبنو هو وليلة يوًما وسإار

بلغ قد : كانإسإحق ابن قال مريوط مدينة فتوح
مريوط مدينة في وهم آلف الثلثة مع الذي الموبذان

اسإه قال يوقنا عليه قدم فلما حصل ما حصنها وقد
 .علينا أقدمك الذي : ماالموبذان

وهم إليك وجهوني المسلمين : إنيوقنا فقال
هذه بتسليم ويأمرونك نفسك خلص على يحرضونك

ومالك وأهلك نفسك على المان ولك إليهم المدينة
أو السإلم يد تحت المقام في الخيار ولك أردات ومن

وإن يمنعك مانع فل المقام اخترت فإن النفصال
سإمع فلما أردات موضع أي إلى أوصلناك المسير أردات

ًكا قهقه ذلك الموبذان  .ضاح
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فل داثاركم والمكر شعاركم الغدر إن دايني : وحقوقال
وأنا بلده في الملك أخون فل أنا وأما لكم آمن من فلح
إليه أقدم بأن إليه أبعث وسإوف واحدة أرض في وهو

الخديعة من عملتموه بما جزاء عليكم وأسإاعده
المغبون يكون ومن الدائرة تدور من على وسإتعلمون

بالمسيح كفرتم قد الروم معشر يا وأنتم الخرة في
الحواريين ملة من وخرجتم النور أم السيدة وجحدتم
الجسادا العراة الكبادا الجياع العرب هؤلء وأرداتم
ًئا عنكم يغنوا ولمن إلى بكم لبعثن المسيح ووحق شي
ترك قد يوقنا وكان كفركم على فيقتلكم الملك

عليه يعلم لعله منهم رجًل عشرين في ومضى جماعته
فوضعوا الضيافة داار في أنزله عليه داخل فلما حيلة

فطن قد وكان وتحاداثوا الطعام أكلوا فلما سإلحهم
يهجموا وأن حذر على يكونوا أن غلمانه وأمر بهم

الملك إلى يرسإلهم أن بذلك يريد فيقبضوهم عليهم
إمارته داار في مظلم بيت في ورماهم السإكندرية إلى

بالبلد أحاطوا قد وكانوا عسكره من غفلة ينتظر وأقام
التي مارية أخت وهي زينا اسإمها جارية بهم ووكل

عليه الله صلى الله رسإول إلى المقوقس أرسإلها
 .وسإلم

لمعزتها المفاتيح إليها وسإلم شقيقتها أختها وكانت
فيهم أنظر ما لرى عليهم احفظي :لها وقال عنده
الموبذان الله عدو واشتغل الليل جن فلما قال

هو سإكره في غرق أن إلى رينا فصبرت قال بالشراب
الباب إلى مالت نفسهما على وأمنت وناموا معه ومن

ل : أبشروالهم وقالت وأصحابه يوقنا على وفتحت
وأنا قلبي في رحمتكم جعل قد الله فإن عليكم خوف
أريد وإني لنبيكم المقوقس أهداها التي مارية أخت
 .مارية أختي عند توصلوني أن منكم

عليك أخاف ولكن يسرك بما : أبشرييوقنا لها فقال
 .ترين فما الله عدو من

 .ونام سإكر حتى جئتكم مما : واللهفقالت
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 .قومنا إلى نسلكها التي الطريق : فعرفينايوقنا فقال

البلد ظاهر إلى يخرج سإرب فيه المكان هذا : إنقالت
عليه مبني الخارج وبابه الزمان قديم من مبنى وهو
رآه من فكل المقابر بين قبر وتحتها أعمدة على قبة

يقال امرأة المدينة هذه بنى الذي وإن قبر أنه يظن
وراء التي المقابر هذه وصنعت عادا بنت فمعمان لها

أناس فيها وكان مشيدة قصور كأنها وهي التل
 .يسكنوها

تعالى الله إلى يقربك ما بنا : افعلييوقنا لقال
نذهب حتى السرب هذا من تنزلينا أن ولعلك ورسإوله

الموبذان داام ما هذا من بهم ونأتي أصحابنا إلى
الله شاء إن ذلك : سإأفعلفقالت نائم وهو سإكران
حتى قبله السرب باب لكم أفتح أن أريد أني غير تعالى

 .تتعوقوا ل

على وأشرفت مارية أخت رينا مضت : وقدالراوي قال
 .الموبذان

وعادات فتركتهم الخمر من صرعى معه ومن هو فإذا
حًسا وراءه تسمع هي وإذا لتفتحه السرب باب إلى

 .تسمع ووقفت ففزعت

عبد بن أن سإليم عن يحيى بن الرزاق عبد : حدثنيقال
وكان ماجد بن أوس عن العمش سإفيان عن الحميد

 .والسإكندرية مصر فتوح شهد ممن

تفقد بجيشه مريوط على الوليد بن خالد نزل : لماقال
برسإالتي بعثته أن وقت من : إنهلصحابه وقال يوقنا

من إنه المير : أيهاقالوا عادا ما للموبذان مريوط إلى
فعلم انتظاره في ونحن خرج ما إليه داخل ما وقت
أجله من مهموًما فبات عليه مقبوض يوقنا أن خالد
على خوفه من ينام ل وعزيمة همة صاحب خالد وإن

كل من معه أخذهم قد جواسإيس معه وكان المسلمين
وأينما إليهم يحسن وهو لنفسه اصطفاهم وقد أقليم
غم في هو فبينما بالخبار ليأتوه معه يكونوا ذهب
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وأعلمه عليه داخل قد منهم بواحد هو وإذا يوقنا بسبب
عند من إسإكندرية من أتى قد الموبذان ولد أن

خمسمائة ومعه لبيه وهدايا خلع ومعه ارسإطوليس
وما العسكر فترك أباه محاصرون أنكم بلغه وقد فارس

ما نعلم وما وأتى خادامان ومعه وانفردا بالبعد معه
 .يريد

هماًما غلمه معه وأخذ قام ذلك خالد سإمع فلما قال
من التل سإفح على وقعد وأبعد بهم يعتد ممن وأربعة

الموبذان بولد وإذا التل إلى ونظروا إسإكندرية نحو
المقابر تلك عند التل وراء إلى قصدوا الخادامان ومعه
خالد فمشى القبة وقصدوا ليوقنا رينا وصفتي التي

وكبسهم القبة جهات أربع من جماعته وفرق وراءهم
خالد فأخذهم القبة وسإط في طبًقا فتحوا قد هم وإذا
فقال وخاف فرائصه ارتعدت الموبذان رآهم فلما
رميت تصدقوني لم وإن أمنتكم صدقتموني : إنخالد

 .رقابكم

عند وكنت الموبذان ولد أنا أصدقك : أناالغلم فقال
فارس خمسمائة معي أنفذ وقد إسإكندرية في الملك
ًنا ًظا لبي عو وإذ الطريق في فنحن المدينة لهذه وحف

البلد على نازلون بأنكم الجواسإيس جاءتني قد
:خالد له فقال القبة هذه إلى وأتيت العسكر فأوقفت

مطلب أم سإلح فيها ألكم القبة هذه من تريد الذي وما
 .مال فيه

 .: لقال

 .منها تريد : فماقال

 .الحق لك قلت أمنتني : إنالغلم قال

:وقال يده فقبل نفسك على أمنتك : قدخالد له فقال
ًنا أريد مولي يا :فقال فأعطاه به يلوذ ومن لبي أما

داار إلى ينتهي والسرب سإرب على القبة هذه أن اعلم
فلما قال المدينة هذه وسإط في المارة وداار المارة

على وقبض وسإروًرا فرًحا وجهه تهلل ذلك خالد سإمع
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معه ممن آخر واحد مع وأمرهما الخادامين وعلى الغلم
العسكر إلى هماًما فأرسإل ففتحوه السرب يفتحوا أن

بالنار معهم يأتوا وأن السرب في بهم يأتي بأن وأمره
التل ذلك وكان بذلك يسرع وأن والقنادايل والزيت

ًيا فلما وراءه ما ينظرون ل المدينة في والذين عال
في ونزلوا المسارج أوقدوا خالد طلبه بما همام أقبل

وإذا الباب إلى فوصلوا أمامهم الموبذان وابن السرب
فلما معه ومن ليوقنا فتحه تريد الباب عند برينا

 .أنتم : منقالت حسهم سإمعت

بن فلن : أنافقال : كلمهاالموبذان لبن خالد فقال
 .أبي تعلمي ول افتحي الموبذان

خالد فصعد ففتحت الباب تفتح أن بد لها يبق فلم قال
 .رينا على فقبضوا معه ومن

أخلص أن أردات فإني داعوني قوم : يالهم فقالت
إليكم وأنزلهم الباب هذا لهم لفتح وجئت أصحابكم
رب بكم أتى وقد ههنا من المدينة هذه وتملكوا

سإمع فلما نبيكم زوجة مارية أخت رينا وأنا العالمين
عندهم بهم فأتت أصحابنا : وأينلها وقال فرح خالد

الموبذان فوجموا المارة داار إلى وأتوا وثاقهم فحلوا
وأمر جماعة به فوكل الخمر من بنفسه يشعر ل

ونزلوا الحرس على وقبضوا السور يملكوا أن الباقي
وفتحوهما أقفالها فكسروا بابان لها وكان البواب إلى

في والكل المدينة فدخلوا العسكر بقية إلى وأرسإل
ومن الموبذان اسإتيقظ الصباح أصبح فلما الليل حالك
قد المدينة في من وكل حولهم بالمسلمين وإذا معه
 .أسإر

ولدك أعطيت أني لول الله عبد : ياخالد له فقال
وانصرف أهلك خذ ولكن قتلة شر قتلتك كنت المان

أن الموبذان وفهم به نعمل قول قلنا إذا قوم فإننا
بأهله الموبذان خرج فلما السرب على دالهم قد ولده
قتلني معه مضيت أنا إن مولي : يالخالد ولده قال

إل إله ل أن : أشهدأقول وأنا بدًل بغيركم أريد ولست
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ًدا أن وأشهد الله : إنخالد له فقال الله رسإول محم
أهل على السإلم خالد وعرض لك فيه وما أبيك قصر

ًدا إن ثم أكثرهم فأسإلم مريوط رحمه ليوقنا قال خال
والثواب والغفران بالرضوان الله من : أبشرالله

المدينة هذه علينا الله فتح الشدائد على فبصبرك
الله صلى نبيه وببركة بفضله إل فتحها ما والله :فقال
بفتح يبشره العاص بن عمرو إلى فكتب وسإلم عليه

إسإكندرية إلى الدخول على معولون ونحن مريوط
 .إليه الكتاب وأرسإل

الكلع ذي لجل بمريوط خالد : وأقامإسإحق ابن قال
ًدا مرضه وكان معه مرض لنه الحميري فجلسوا شدي

فحزنوا بالوفاة الله فقدر خالد يفارقه ولم شهًرا عنده
ًنا عليه ًدا حز حمير ملك الكلع ذو فكان عظيًما شدي
ألف عشر اثنا له يركب السإلم في داخوله قبل وكان

 .غيرهم سإوى سإودا مملوك

بعد رأيته : واغدعنه الله رضي الدوسإي هريرة أبو قال
جلد كتفه وعلى المدينة سإوق في يمشي الحشمة تلك
أبي أيام في الجهادا إلى اليمن من عليه قدم لما شاة
تنوخ ولده رثاه مات فلما كنه الله رضي الصديق بكر
الزمن في يشجب بن سإبأ أباه حمير به رثى بما

عزك وسإلطان فعل ماذا ليومك : عجبتوهو المتقدم
لما للمر وسإلمت طائًعا ذا ملكك وسإلمت انتقل كيف
داور الدهر في وداورك النزال رفيع يوم فيرمك نزل
الجل بالسنين سإيدركه امرئ فكل يبعدنك فل رحل
المل وجه الدهر مع وشت الزمان نائبات صحبت لئن
بلغت وجل عان بالعز الدهر لك قوة ذا بالملك كنت لقد
ينتقل لم وعزك نقلت المدى أقصى الملك من

الدول حول العرب من وجئت والمدى آفاقه فطحطحت
ينل لم ما الملك من ونلت إطلقه الدهر من حويت

واسإتقل حازم بها فقام المور ثقل عزمك وحملت
تؤمل فعل فيما عيشك مر وما فهنأتها الدهور صحبت

نزل حين بالمر تدر ولم المنى أقصى الدهر في
هبل فيها حزمك يك ولم الجبال شم لعزمك فزالت
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 إسإكندرية فتوح 

 .إسإكندرية إلى المسير على خالد : وعولقال

:قال الرشيد بن معمر عن الطائي أوس بن زيادا حدثنا
: إنهعيونه له قال مريوط عن رحيله بعد خالد نزل لما
وبلغه إسإكندرية إلى وأتى المقوقس ابن انهزم لما

كان عامرة إسإكندرية : وكانتقال عليه صعب مصر فتح
وعمرها مراكب فأرسإل والمراكب كثيًرا الخلق فيها

على الشام بلدا سإواحل يكبسوا أن وأمرهم بالرجال
سإاحل إلى ومضوا وطاعة : سإمًعافقالوا المسلمين

ًنا بالليل فوجدوا الرملة كان من فسألوا كثيرة نيرا
النازلين المسلمين نيران : هذهفقالوا بالبلدا خبيًرا
فنزلوا طلبها في جئنا التي حاجتنا : هذهفقالوا ههنا

أبي عم بني داوس حلل من حلل بها وإذا وقصدوها
جملتهم وفي بجيلة من طائفة معهم وكان هريرة
تمرضه معه خولة وأخته مريض وهو الزور بن ضرار
كثرة لجل هناك بالنزول أمرهم عبيدة أبو وكان

لن وغيرهم الروم من مطمئنون آمنون وهم المرعى
فطن فما ولت قد وأيامهم انصرمت قد الروم داولة

ووضعوا الليل حندس في القبط كبسهم وقد إل القوم
أسإارى منهم وأخذوا رجاًل منهم فقتلوا السيف فيهم
حمله على قشروا ما وأخذوا وأخته ضرار جملتهم ومن
الرجال من أسإروه من جملة وكان المراكب بهم وأتوا

أبو : وكانإسإحق ابن قال ألف والعبيد والولدا والنساء
وهي البلدا وسإط في لكونها طبرية اسإتوطن قد عبيدة
قد هريرة أبا وإن والسواحل والشام الردان من قريبة

ضرار حال عن وشمال اليام تلك في قومه ليزور أتى
له حليف ومعه هريرة أبو فأتى لشجاعته يحبونه وكانوا

بهم وإذا الحي في الليلة تلك فأصبحا بجيلة بني من
مقتولة والرجال مطروحة وبيوتهم القبض أخذهم قد

أناسًإا انهزموا الذين من ووجدوا منبوذة وآثارهم
كبسنا حتى خبر عندنا : مافقالوا فسألوهم مجروحين

نفق ولم هم الطوائف أي من نعلم وما نصارى قوم
وأسإروا ترون ما فقتلوا بالسيوف فينا وقعوا حتى

 .مراكبهم في وأخذوهم الباقين
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العظيم بالله إل قوة ول حول : لهريرة أبو فقال
عولوا فلما أثًرا لهم يروا فلم البحر سإاحل إلى وسإاروا

به تلعب المراكب ألواح من بلوح إذا الرجوع على
وخرج أقبل حتى له فوقفوا شخص وعليه المواج
هريرة أبي عم ابن وحيان داوس أمير به وإذا الرجل

: ياله وقال بالسلمة وهنأه وعانقه له ترجل رآه فلما
وأسإرونا ليًل علينا العدو : هجمفقال وراءك ما عم ابن

لغرقت بريح الله بعث البحر توسإطنا فلما وسإاروا
 .اللوح هذا على الله نجاني وقد مركبنا

 .أعداؤكم : ومنله فقال

إسإكندرية يذكرون سإمعتهم وإني مصر قبط : منقال
 .كثيًرا

إلى عمه ابن وأتى طبرية يطلب هريرة أبو : فرجعقال
المجروحين ويداوي الناس شعث يلم حتى الحلة مكان
 .الرملة إلى بهم وأتى تركوه ما فجمع

جرى بما وأخبره عبيدة أبا فأتى هريرة أبو وأما
الردايئة الساعات من بالله أعوذ :وقال وبكى فاسإترجع

يبقيهم ما إسإكندرية إلى وصلوا لئن : واللهقال ثم
هدًرا دامه ويمضي ضرار ويموت عين طرفة صاحبها

من ويحذره بذلك يعلمه العاص بن عمرو إلى وكتب
جملتهم من ومائة ألًفا أسإر وأنه السإكندرية صاحب
إليك وصل فإذا عنده وهي تداويه وكانت وأخته ضرار
أيديكم في وقع وإن خلصهم في فاجتهد هذا كتابي

الخيل لزيد الكتاب ودافع به ففاداوهم القبط من أحد
إلى الخيل زيد قدم فلما مصر إلى يسير أن وأمره
صعب قرأه فلما العاص بن لعمرو الكتاب دافع مصر
بن خالد إلى الكتاب فأرسإل ضراًرا يحب وكان عليه

وأنه السإكندرية إلى بالمسير يحثه إليه وكتب الوليد
وقرأه خالد إلى الكتاب وصل فلما السإرى حال يفتقد
 .خولة وأخته ضرار أمر عليه صعب
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عن منصور بن عاصم : حدثناقال إسإحق ابن حدثنا
عن المبارك بن الله عبد عن سإلمة عن المروزي أحمد
 .أبيه عن العزيز عبد

وأخته وضراًرا داوس حلل النصارى أخذت : لماقال
ووصل المراكب أحد وغرق الريح عليهم وعصفت

المقوقس ابن أمام أوقفوهم إسإكندرية إلى الباقي
تعجل ل الملك : أيهاداولته أرباب له فقال قتلهم فأرادا

من لنا بد ول إلي متوجهة العرب أن واعلم عليهم
عندنا يكون عليك يعز ممن منا أحد أسإر فإن قتالهم

رأيهم فاسإتصوب العرب نصالح أن ولعل به نفاداي من
وأرسإل الزجاج داير إلى السإرى هؤلء : ادافعواوقال
عيون فجاءت الدير إلى يوصلونهم فارس ألفي معهم
وسإار أصحابه معه وأخذ فقام وقع بما وأخبروه خالد

وصول قبل الدير إلى خالد فوصل الزجاج داير يطلب
عليهم أشرف بالدير أحدقوا فلما معهم ومن السإارى

ًذا وكان فباًحا اسإمه وكان السن كبير راهب لبحيرا تلمي
ًنا وكان بصرى راهب  .وبأنبيائه بالله مؤم

 .الدنيا ترى كيف راهب : ياخالد له فقال

وتقطع المنية وتقرب المل وتجددا البدن : تنحفقال
 .المنية

 .أهلها حال : فماقال

ًئا منها نال : منقال شيء منها فاته ومن نفضته شي
 .حسرته

 .فيها الصحاب خير : فماقال

 .والتقي الصالح : العملقال

 .فيها الصحاب شر : فماقال

 .والهوى النفس : اتباعقال
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إذ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : صدقخالد قال
). ثموجدها حيث يأخذها المؤمن ضالة : (الحكمةقال
 .الوحدة لك طابت : كيفقال

 .: ألفتهاقال

 .فائدة منها نلت : فهلقال

 .الناس مداراة من الراحة : نعمقال

السإلم داين في كان لو العتقادا هذا أحسن : فماقال
 .غيره أعرف فما قال والتوحيد

عليه الله صلى الله عبد بن محمد في تقول : فماقال
وصفي النبياء وخاتم الرسإل : سإيدقال وسإلم

 .الورى على الجبار وحجة الصفياء

من لك أصلح فهي السإلم بلدا في تكون ل : فلمقال
 .الدنيا بحب ملوث قلبي :قال ههنا

أرسإلهم الذين السإرى بالعرب خبر : أعندكخالد قال
 .هنا الملك

وأسإقف بطريق البارحة بي مر ولكن والله : لقال
.أتيتما أين من فسألتهما الدير هذا بئر من ماء واسإتقيا

كيماويل الملك رسإل وإننا السإكندرية : منفقال
يسأله القبط ملك إلى أرسإلنا وأنه برقة أرض صاحب

يراهم حتى المسلمين عرب من أسإرى له يرسإل أن
وإذا جماعة منهم يرسإل أنه فأجاب كلمهم ويسمع
 .بذلك برقة صاحب نعلم ماضون

بلدا فتحوا الذين المسلمين من : لعلكملخالد فقال
 .هم : نحنخالد قال الشام

وأعلمك وقت كل في عندي أخباركم : إنالراهب فقال
قافلة في وهو وسإلم عليه الله صلى نبيكم رأيت أني

هذا إلى انتقلنا بحيرا مات فلما بحيرا عند وأنا قريش
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بأرض ول الكنائس أرض من بقي ما أنه واعلموا الدير
ول راهب من دايار ول أحد الرماداة بأرض ول العقبة

نبيكم وعن عنكم ويسألني لزيارتي وقدم إل قس
نبتهم ورأيت طريقهم على كنت أنت :لي ويقولون
من ظهر ما إلى وأوصلتهم داينكم لهم وشرحت
بيني جرى ولقد وسإلم عليه الله صلى نبيكم معجزات

النبي إن :لي وقال مناظرة بالقرب منهم راهب وبين
فقلت هذا ليس مريم ابن المسيح عيسى به بشر الذي

 .العربي النبي والله هو : بلىله

الذي الرسإول أن العلم في سإمعنا : إننالي فقال
سإمعنا وما السماء إلى به يعرج الحجاز أرض من يظهر

عرج بأنه سإمعت أنا والله : بلىفقلت به عرج هذا أن
فأعلم وأصبح العلى العلي وخاطب السماء إلى به

هذا وسإط في أن : اعلملخالد قال ثم قريًشا بذلك
عليه اسإتوى وقد المسيح داير له يقال دايًرا الجبل

قوافل على الطريق يقطع وهو جماعة ومعه بطريق
وفيها قافلة على الطريق قطع زمان منذ وأنه العرب

وعزى القافلة فأخذ مسلم وهو بلداكم من لشخص
ماله وأخذ المسلم ذلك على وقبض وأطلقهم أهلها

فل يستجير والرجل الشديد العذاب في عنده ووضعه
وتسجد بالرحمن تكفر حتى أطلقك : ماله ويقول يجار

رأسإه وعلى نحاس من بصورة يأتيه إنه ثم للصلبان
قباله وينصبه نبيكم صفة هذه له ويقول سإودااء عمامة

وذلك الصورة هذه رأس على كأسإه فضلة ويصمت
 .فعاله من يستجير الرجل

حسنة بن شرحبيل معه أخذ ذلك خالد سإمع : فلماقال
بن وهاشم سإفيان أبي بن ويزيد ربيعة بن وعامر
محيطة العسكر بقية وترك ورفاعة والقعقاع سإعيد
فوصلوا الدير فوجدوا الجبل وسإط إلى ومضوا بالدير

وقد مذبوح وحش ومعه أقبل قد بالبطريق وإذا إليه
فنزل عين وتحتها الدير من بالقرب شجرة إلى قصد
النار وأضرموا إليه فأتوا بغلمانه وصاح العين على

:لهم وقال الخمر ويشرب يأكل وهو له يشوون وجعلوا
القهر وغلبه الذل ركبه قد برجل فأتوه المحمدي هاتوا
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العذاب على بتجلدك غلبتني قد : أنتله قال رآه فلما
داينك عن ترجع حتى العقوبة عنك أرفع ل دايني وحق
الكل أن أعلم فإني لك بدا ما : اصنعله فقال دايني إلى

وما البلء مر على صابر وإني وبإراداته الله بمشيئة
 .المصطفى محمد داين عن أرجع

الوليد بن خالد به فصاح يضربه إليه يقوم أن فهم قال
وقتلوا ظهره من السنان فأخرج وطعنه عليه وحمل
يكن ولم العين على ونزلوا المسلم وخلصوا غلمانه

عليهم فأشرف العين تلك من إل شرب الدير لهل
حتى سإيف أهل نحن : ماوقالوا الدير أهل من الرهبان
:خالد فقال الرهبان قتل عن نبيكم نهاكم وقد نقاتلكم
ونحن وأطفاله وعياله البطريق هذا مال لنا سإلموا
جميع لهم وسإلموا لهم ففتحوا دايركم في نترككم

الوليد بن خالد وسإأله وسإاروا السإير وأخذوا موجودااته
وقد عدي أخو حاتم بن أمية : أنافقال أنت أين من

الله رضي الصديق بكر أبي أيام أواخر في هذا أخذني
بضاعة ومعي قافلة مع برقة طالب كنت فإني عنه

:قال مقدوًرا قدًرا الله أمر وكان وأخذني نأخذها
أن لحقوا فما القبط يأتوا ولم أصحابهم عند فرجعوا

:لهم وقال صاح والراهب إل خيولهم عن ينزلوا
فتجهزوا منكم قربوا فإنهم عدوكم للقاء اسإتعدوا

وبكاء الطفال وضجيج أقبلوا قد بهم وإذا العدو للقاء
القبط وصياح المأسإورات وصراخ الرجال وأنين الناس
وهفيف الفرسإان وزئير ورائهم من يسوقونهم عليهم

بنت وخولة والهوان بالويل تناداي والعربيات الصلبان
المصاب : جلتقول وهي السإارى مقدمة على الزور

ينسكب الجفان من دامع وكل والحرب الويل وزادا
الرض أن توهمت حتى به بليت قد مما الرض ومادات
العفاف فيه عدتنا كان قد بطل على لهفي تنقلب
شدتنا وقت في ناصرنا كان قد والداب الدين وفيه
والحسان الحمية فيه ينتدب للحرب الذي ضرار أعني
أن يقدر كان لو والحسب والنصاف التعصب فيه عاداته
كان أو تلتهب والحرب فني العدو كان مراكبه يرقى
ًنا حاضًرا فينا خالد لو وننتحب نشكو الذي عنا لزال وط
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عنك زال فقد مهًل عجًل بي صاح صوتي يسمع كان
: لبيكقال نداءها خالد سإمع : فلماقال والعطب البؤس

الحرج عنك وذهب انفرج جاءك قد الزور بنت يا
منهم قتلوا حتى ببعيد كان فما القبط على فأطبقوا
السإرى وخلصوا وثلثمائة ألًفا وأسإروا سإبعمائة
الراهب ووداعوا بالسلمة وهنئوه ضرار على وسإلموا

ًبا خالد له كتب بعدما السإكندرية طعام من له بأن كتا
إنهم ثم وقبيلته أهله من الدير سإكن من ولكل صاًعا

من السإرى سإائقون وهم السإكندرية طالبين سإاروا
 .أيديهم بين القبط

قد العرب بأن سإمع لما أرسإطوليس الملك وكان قال
 .السدرة باب خارج خيامه وضرب عسكره أخرج أتوه

ووقع بقدومهم الصايح وقع المسلمون قدم فلما قال
الملك : أيهاله وقالوا وعسكره الملك قلب في الخوف

أن عسى : وماقال العرب هؤلء أمر في تدبر الذي ما
ورأوا فيكم طمعوا وهم قلوبكم مل قد والخوف أدابر
كانت قاتلتموهم وإذا العار تخافون ول تنهزمون أنكم

أسإروا وقد متفقة غير وأهواؤكم متفرقة قلوبكم
أن ولو يمنعهم مانع ول قتالكم يرهبوا ولم رجاًل

لكنت عندي الزجاج داير إلى أرسإلتهم الذين أصحابهم
في أيًضا فرطنا وقد عنا ودافعناهم بإطلقهم صالحتهم

لقاتلوا فينا كانوا فلو معهم أرسإلتهم الذين اللفين
 .معنا

إليهم ترسإل أن لك هل الملك : أيهاوزيره له فقال
إليهم نسلم ونحن الصلح أمر في معهم وتتحدث

 .أصحابهم

عليهم صبأنا منذ رسإوًل منكم يقبلوا لن : إنهمفقال
قد البحر بصاحب وإذا ذلك في هم فبينما الحصى ببحر
ًبا رأى أنه وأخبره بالنار الموكل وهو إليه أتى قد مرك

 .أتى أين من أعلم ول الغرب قبل من ظهر
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وقد كيماويل الملك برقة صاحب من أنه شك : لفقال
شيخ منه ونزل مراسإيه ورمى المركب فأقبل أنجدنا
من ثياب وعليه الهيبة ظاهر الشيبة مليح مهيب

من شخًصا عشرون معه ونزل السإودا الصوف
الخيول جاءتهم البر إلى نزلوا فلما والرهبان القسوس
شأنهم وعظموا والحجاب والغلمان المذهبة بالمراكب
إلى أوصلوهم أن إلى أيديهم بين وسإاروا وأركبوهم

شأنهم وعظم لهم فقام عليه وأداخلوهم الملك
 .السرير على معه الشيخ ذلك وأجلس

إلى هدية أرسإل قد أرسإطوليس : وكانالراوي قال
العرب فعله بما يعلمه إليه وأرسإل برقة صاحب الملك

له أرسإل ما جملة ومن أتونا قد وأنهم قيصر مدة في
فما وانتقال زوال داار الدنيا أن اعلم الملك : أيهايقول
فالمغرور وأحزنت إل فرحت ول واسإتردات إل وهبت

ثياب لبس من والسعيد إليها واطمأن بذيلها تشبث من
إلى الملك أيها ترى أما المقر لدار وعمل منها الحذر
 .ملكه وزال هرب كيف الشام هلك هرقل

بسهام وشتتته بمصائبها الدنيا رمته عندما وذلك
هم له يخطر ول مشرقة وجهه في كانت بعدما نكائبها
لعلمي إل المثال هذا لك ضربت وما بال على العداء

اسإتولوا قد العرب وهؤلء حال على تبقى ل الدنيا أن
لهم أقاموا وقد العبادا بسيوفهم وأذلوا البلدا على

جاءنا وقد القياصرة ملحوا وقد الحدادا بالسيوف شرًعا
على وحكموا ملكنا وأخذوا منا مصر وأخذوا إلينا طائفة
والصواب عنك لهم غنى ول منك لهم بد ول بعدنا بلدانا

وأجرم بغى من على وتنجدنا الهمم عن لهم تشمر أن
 .والسلم وأعوانك جندك وكلنا جيرانك فنحن

على عنده والكتاب الهدية وصلت : فلماالواقدي قال
صاحب به كاتبكم فيما ترون : مالهم وقال داولته أرباب
زالت ما الملك : أيهاله فقالوا والسإكندرية مصر

هو إليه أشار والذي ببعض بعضها يستنصر الملوك
منا لهم بد فل القبط ملك ملكت إذا العرب وأن الحق

وهو نحن ونكون بنجدة إليه فابعث بلدانا إلى والعبور
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ًدا إلى فأجابه يشاء لمن النصر يعطي فالمسيح واحدة ي
أربعة في يمضي أن أسإطفانوس أخيه ابن وأمر ذلك

إنه ثم إسإكندرية صاحب لمعاونة يسير أن وأمره آلف
علم في إليه والمشار أرضهم عالم إلى خادامه أرسإل

مائة عمره وكان سإطيس واسإمه البترك وهو النصرانية
تلميذ وزيروسإا زيروسإا تلميذ وكان سإنة وعشرين

عيسى حواري أحد ويوحنا يوحنا تلميذ ومرقس مرقس
ًنا سإطيس البترك هذا وكان المسيح ًدا بالله مؤم وموح
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بأخبار وسإمع

حتى وظهوره مبعثه قبل من مؤمن وهو ومعجزاته
فبكى مات وأنه وسإلم عليه الله صلى أخباره بلغته
من مدة لحد خبره يظهر ولم الحزن زاوية ولزم لموته

على وجعلها بها وانفردا صومعة له بنى وقد الزمان
عنه واسإتخبرها إل قافلة به مرت فما الطريق قارعة

 .خليفة للمسلمين بعده جلس عمن ويسأل

ثم عمر وولية موته وبلغه الصديق بكر : أبوفقالوا
وفتحها مصر إلى الصحابة وقدوم الشام فتوح بلغه
وأرسإل برقة صاحب يستنجد مصر صاحب أرسإل فلما
بقدوم يبشره مركب في البترك هذا أرسإل أخاه

فرح وبشره إليه وصل فلما نصرته إلى أسإطفانوس
هؤلء إلى تسير أن أنعامك من أريد أبانا : ياوقال بذلك

الصلح إلى وتدعوهم ونبيهم داينهم وتختبر العرب
من أخذناهم منهم جماعة أيدينا في أن وتعلمهم

فإن الزجاج داير إلى بهم أنفذت وقد الرملة سإاحل
ًئا ونعطيهم لهم أطلقناهم أصحابهم أراداوا من شي
ول إلينا يرجعون ل بأنهم الصلح لهم لنا واعقد مالنا

 .لنا يتعرضون

الكتب في قرأت قد وإني ذلك : سإأفعلالبترك فقال
ًيا يبعث الله أن فيها فوجدت السالفة تهامة أرض من نب

ول إليها يلتفت فل وكنوزها الرض مفاتيح عليه تعرض
وأن الغنى على الفقر إل يختار ول نظره يعيرها
سإيري قبل حالهم أسإتخبر وأنا سإنته يتبعون أصحابه

 .إليهم
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 .أبانا يا حالهم تستخبر : وكيفالملك فقال

مركب وعليها مراكبك من بغلة أرسإل الملك : أيهاقال
أن غلمانك وتأمر بالمعادان مرضع وهو ذهب من

فإن المسلمين عسكر نحو ويرسإلوها بها يسيروا
الخرة يريدون ول الدنيا يحبون أنهم فنعلم أخذوها

 .الله عند ما يطلبون أنهم فنعلم رداوها وإن

النيل حندس في كانوا وأرسإلوها ذلك ففعلوا فقال
البغلة رأى فلما حسنة بن شرحبيل الحرس في وكان

يريدون الله أعداء : إنوقال ضحك الزينة من عليها وما
الخرة أو الدنيا نطلب كنا إن أحوالنا ومعرفة اختبارنا
فيما بغيتنا وإنما يفنى ما إلى يميل من منا ما فوالله
وزينة     ولهو     لعب     الدنيا     الحياة     إنما  { قرأ ثم يبقى

غيث     كمثل     والولدا     الموال     في     وتكاثر     بينكم     وتفاخر
يكون     ثم     مصفًرا     فتراه     يهيج     ثم     نباته     الكفار     أعجب
الله     من     ومغفرة     شديد     عذاب     الخرة     وفي     حطاًما

:[الحديد }    الغرور     متاع     إل     الدنيا     الحياة     وما     ورضوان
عسكر نحو وأطلقها البغلة بعنان أمسك ]. ثم20

 .القبط

:الملك وقال وجوههم على صلبوا رأوها فلما قال
بصيرة على كان أبي إن الله وخذلنا نصروا بهذا والله

إليهم يتوجه أن وسإطيس البترك أمر ثم أمرهم من
الدنيا هجروا قد أقواًما رأى منهم قرب فلما فمضى
صغيرهم الصوف لباسإهم الذاكر ومنهم القارئ فمنهم

ل أحدهم وصوت صغيرهم يرحم وكبيرهم كبيرهم يوقر
شعارهم والقرآن كلمهم الذكر الخر على يعلو

داخل فلما أنيسهم الله من والخوف لباسإهم والتقوى
على فدلوه وصاحبهم أميرهم عن سإأل عسكرهم على

ذكر في وجده إليه وصل فلما فقصده خالد موضع
إليه وأومأ أمامه ووقف بغلته عن فنزل والقيامة الدين

 .خالد فمنعه بالسجودا

أني يزعمون : كذاقال القوم هؤلء أمير : أنتله فقال
والنصاف العدل واتباع الحق على دامت ما أميرهم
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ًنا الله من والخوف ًداا منهم للمحسنين محس على مشدا
إمارة فل الشياء هذه عن حدت فمتى منهم المسيئين

 .عليهم لي

عيسى بكم بشر الذين القوم والله : أنتمالبترك فقال
: فأمرهقال يفارقكم ل معكم الحق وإن البتول ابن

أخبروني العرب معاشر : ياوقال فجلس بالجلوس خالد
 .نبيكم عن

واختار العرب آدام ولد من اختار الله : إنخالد فقال
كنانة من واختار كنانة مضر من وأختار مضر العرب من

بني من واختار هاشم بني قريش من واختار قريًشا
الله عبد المطلب عبد من واختار المطلب عبد هاشم
ًدا ًيا (كنت :وقال وسإلم عليه الله صلى محم وآدام نب

كتب العرش الله خلق : لما) وقالوالطين الماء بين
في آدام وقع فلما الله رسإول محمد الله إل إله ل عليه
رسإول محمد الله إل إله ل العرش سإاق على رأى الزلة
 .الله

 .هذا من رب : يافقال

 .خلقتك مما لوله الذي آدام يا : ولدكقال

 .الوالد هذا ارحم الولد هذا فبرحمه رب : ياقال

أهل في بمحمد إلينا تشفعت لو آدام : يافقال
اسإمه جعل الله إن ثم لشفعناك والرضين السموات

ًنا به وسإم بما ووسإمه ذكره مع وذكره باسإمه مقرو
 .نفسه

]143  [البقرة}    رحيم     لرؤوف     بالناس     الله     إن  {: فقال
: [التوبة}    رحيم     رؤوف     بالمؤمنين  {: حقه في وقال
}    الله     أطاع     فقد     الرسإول     يطع     من  { :] وقال128

من     بالمؤمنين     أولى     النبي  {:  وقال0]: [النساء
ما     بلغ     الرسإول     أيها     يا  {: ]. وقال6  [الحزاب}    أنفسهم

وجل عز الله ]. وإن67:  [المائدة}    ربك     من     إليك     أنزل
:تعالى فقال قدره وأعز فخره وعظم ذكره رفع
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الشرف غاية ]. وهذا4:  [الشرح}    ذكرك     لك     ورفعنا  {
أذكر ل محمد : ياوقال والتكريم والتبجيل والتعظيم

فقد سإبك ومن أحبني فقد أحبك فمن تذكر حتى
فما نبوتك أنكر ومن جحدني فقد جحدك ومن سإبني

 .نبوتك على أشهد أنا وها عرفني

مرسإًل     لست     كفروا     الذين     ويقول  {: قائل من عز فقال
ًدا     بالله     كفى     قل ].43:  [الرعد}    وبينكم     بيني     شهي

ًدا     بالله     وكفى  {: آخر موضع في وقال : [النساء}    شهي
من ذلك البترك سإمع : فلماقال الله رسإول ] محمد79

ثم فارقه من وخسر اتبعه من نجا : لقدوقال فرح خالد
إلى أوله من بأمره وحدثهم خالد يد على إسإلمه جددا

واصل وأنه برقة صاحب أخي من حذرهم ثم آخره
البحر في سإبقته قد وإني فارس آلف أربعة ومعه
أنكم على لكم ويقرر صلحكم يريد القبطي الملك وهذا

ًئا يعطيكم أن تصالحونه إليكم ولسلم المال من شي
 .الرملة سإاحل من أخذوهم قد أصحابكم من قوًما

بنا وجمع أسإرهم الله فك قد أصحابنا : إنخالد فقال
الذين اللفين القبط على الله نصرنا وقد شملهم

وقتلنا أسإير وثلثمائة ألًفا أخذنا فإننا السإارى مع كانوا
عليهم السإلم وعرض عليه عرضهم إنه ثم سإبعمائة

رقابهم بضرب خالد فأمر بعضهم وأسإلم أكثرهم فأبى
إسإكندرية صاحب إلى عادا البترك أن ثم العسكرين بين

 .له وقال

أعدائهم من حذرون لنهم غرتهم نملك ل هؤلء
ضربوا الذين هؤلء وأنهم أصحابه بقصة وعرفه
:قال هؤلء أين ومن أبانا : ياله فقال قبالك رقابهم

أصحابك من وأسإروا أصحابهم وخلصوا بهما وقعوا قد
 .سإبعمائة وقتلوا وثلثمائة ألًفا

يده في سإقط ذلك المقوقس ابن سإمع : فلماقال
: خذواوعسكره داولته لرباب وقال ملكه بإتلف وأيقن
صاحب كيماويل الملك بعسكر وكأنكم للقتال أهبتكم

بقلوب العرب هؤلء ونقاتل عليكم أقبل وقد برقة
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وباتوا يشاء لمن النصر الله ويعطي نقية وأسإرار قوية
 .القتال على معولون وهم

ليلته بقية نام الملك أن بلغني : ولقدإسإحق ابن قال
قد الصدر عريض أشقر شخًصا كأن منامه في فرأى
حسن الوجه مليح آخر شخص ومعه حمام من خرج

كأنه يسطع نور وله داعج عينيه في قسيم وسإيم الخلق
 .قمر

: ابنقال أنت : منللشقر المقوقس أبن فقال
بشرت الذي وهذا مريم ابن المسيح أنا البتول العذراء

المي العربي الله رسإول محمد هذا مبعثه قبل من به
اعتدى فقد نبوته جحد ومن اهتدى فقد به آمن من
:إسإحق ابن قال على ومقامنا أصحابه لنصرة جئنا وقد

أن وذلك البحر باب يلي مما القبة برج أن بلغني ولقد
كان باسإمه وسإماها السإكندرية بنى لما السإكندر

تلك وصنع الخضر الباب بنى الذي وهو وزيره الخضر
الباب ذلك فصار إليها يأوي وكان ورسإمه باسإمه القبة

 .هذا يومنا إلى به مشتهًرا

:نومه في للملك قال السلم عليه عيسى إن : ثمقال
عنه وذهب النبي هذا شريعة فاتبع أمتي من كنت إن

:فقالوا نومه في رأى بما داولته أرباب حدث أصبح فلما
المسيح عيسى كان وما أحلم أضغاث هذه الملك أيها

لك خيل قد الشيطان وإنما عدوه وهو العربي يماشي
كلمهم إلى الملك : فأصغىقال إليه تلتفت فل ذلك
 .المسلمين وصافوا فركبوا بالقتال عسكره أمر إنه ثم

يسطع بالقبة وإذا القبة برج إلى نظر فإنه الملك وأما
منامه في رأى مما قلبه في الوهم فدخل نور منها

هذا وإن ومحمد المسيح نور إل النور هذا ما : اللهوقال
 .فيه شك ل الحق هو

:قال الحوص عن بشر بن عامر حدثنا إسإحق ابن حدثنا
إسإكندرية على قتالنا يوم الوليد بن خالد خيل في كنت
فارس يقاتلنا وقف الحرب ميدان في وقفنا لما قال
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وتحته يلمع لبس وعليه الخلقة عظيم بطريق وهو
: ياوقال فصيح بلسان بالعربية فناداانا عربي جواداه
منا ملكتم وقد حربكم نريد ل فإن عنا انصرفوا عرب
هذه أيدينا في بقي وقد الريف وأكثر والصعيد مصر

ل ونحن منا أخذتموه فيما منازعونكم نحن وما الجهة
ظلم عن منه نعودا صلًحا ونصالحكم البغي في نقلدكم
لقيناكم صلحنا أبيتم وإن رعيتنا في ونعدل أنفسنا
على فنرداكم قوية للجهادا وقلوب نقية بأسإرار

ما لنه متعثرين الذل أذيال وفي منهزمين أعقابكم
قوم لننا وانهزم ذل إل الدين هذا أهل على أحد عدا
والقسوس والبيع والصوامع الربع الكنائس لنا

ثم والصلبان والنجيل والقربان والمذابح والرهبان
 .كلمه عن سإكت

أول فكان المقوقس ابن الملك هو : وكانالراوي قال
وحي كاتب حسنة بن شرحبيل جوابه ردا إلى بادار من

: لقدله فقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
الدار سإوء ويعقبه البوار إلى صاحبه يؤداي بما افتخرت

وعباداة والطغيان بالشرك علينا أفتفتخرون ويلكم يا
واليمان التقى أولوا ونحن بالرحمن والكفر الصلبان
والحرام والحج والقرآن والقبلة والرضوان والفوز

أفضل دايننا والحترام والجتهادا والصيام والصلة
وباليات والبيان بالمعجزات المبعوث ونبينا الدايان

ربه من نال اتبعه ومن القرآن عليه والمنزل والبرهان
الذي الديان الملك بغضب باء صحبته جحد ومن الغفران

شهد أوان ول وقت ول زمان ول داهر ول مكان ول كان
بالحدية ولذاته بالزلية ولصفاته بالربوبية لنفسه
وتدبيره ظاهر وكرمه قاهر سإلطانه بالبدية ولملكه
وليس بديع وصنعه رفيع وعرشه مبرم وقضاؤه محكم
أجل لبقائه ول محدودا حد لذاته ول مولودا ول بوالد

الصوات وخشعت لعظمته العناق خضعت معدودا
ل لقوته القوياء وذلت لعزته الوجوه وعنت لهيبته
يا وأفضاله نعمه تبيد ول كماله يفنى ول نواله يحصى
بربوبيته والشراك بإلهيته الكفر لكم طال كيف ويلكم

ًدا له تجعلوا وأن وتسجدون وبريته خلقه من ول
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إنه ثم عظمته من تفزعون ول مملكته داار في للصلبان
َيْوَم  { قرأ أر     َو َداء     أيْحَش إه     َأْع لل َلى     ال إر     إإ لنا أهْم     ال أعوَن     َف أيوَز

لتى َذا     َح أؤوَها     َما     إإ َد     َجا إه إهْم     َش ْي َل أهْم     َع أع أهْم     سَإْم أر ْبَصا َأ َو
أهْم أدا ألو أج أنوا     إبَما     َو ألوَن     َكا ألوا     َيْعَم إهْم     َوَقا إدا ألو أج ّتْم     إلَم     إل إهد َش

َنا ْي َل ألوا     َع َنا     َقا َطَق أه     َأن لل إذي     ال لل َطَق     ا لل     َأن أهَو     َشْيٍء     أك َو
أكْم َلَق لوَل     َخ لرٍة     َأ إه     َم ْي َل إإ أعوَن}     َو  ].2 - ا19: [فصلت أتْرَج

ًداا لتل : إنشرحبيل قال ثم أن الله على أقسموا لو عبا
سإور إشارتهإلى وكانت لفعل السور هذا لهم يدكدك
 .والدور المنازل وبانت الرض في السور فغار المدينة

عظيم من ذلك عاينا لما الملك فرائص فارتعدت قال
قد وأفئدتهم عسكره إلى جواداه عنان فلوى القدرة
أخذ الليل جن فلما حارت قد القبط وأفكار طارت
في وركب وعياله وحريمه وأمواله خزائنه الملك

أصبح فلما أقريطش جزيرة يريد وسإار المراكب
انهزم قد الملك بأن بالمدينة الصايح وقع الصباح
: منلنا وما انهزم قد الملك : إنوقالوا الكابر فاجتمع

 .العرب هؤلء يدفع

صلى الله رسإول أصحاب إلى بأجمعهم فخرجوا قال
الله : إنوقالوا خالد يدي بين ووقفوا وسإلم عليه الله
أن منكم نريد وإنا بصدق وأيدكم بحق نصركم قد

والعدل الرحمة بعين إلينا وتنظروا بالنصفة تعاملونا
: ماخالد فقال الروم من معكم قبلنا كان من سإنة
 .ملككم فعل

 .البحر في وماله بأهله : انهزمقالوا

وبصرنا قلوبنا في الرحمة الله أسإكن : قدقوم فقال
سإائر على وفضلنا أعدائنا على وأظهرنا دايننا بمعالم

 .الجناس من قبلنا كان من

 [آل}    للناس     أخرجت     أمة     خير     كنتم  {: تعالى فقال
مع عوائدنا أحسن على نجريكم ]. ونحن110 :عمران

أن أردانا ولو عنكم أمسكنا وقد بلداهم فتحنا من سإائر
من الناس خير ولكن علينا لهان بالسيف البلد نملك
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ًبا مثقال ألف مائة منكم ونريد وعفا قدر عن صلًحا ذه
فمن السإلم إلى ذلك بعد وندعوكم وأهاليكم أنفسكم

عن عدل ومن علينا ما وعليه لنا ما له كان منكم أجاب
رجل كل من التية السنة عن الجزية منه أخذنا ذلك

ًطا عليكم ونشرط دانانير أربع الحلم بلغ وغلم أن شرو
ول المسلمين داور على داوركم تعلوا ول داابة تركبوا ل

ول صومعة ول كنيس اتبنوا ول عليهم أصواتكم ترفعوا
بالذل المسلمين وتلقوا داثر ما تجدداوا ول دايًرا

يريدون وما حوائجهم قضاء في وتسارعوا والنكسار
ومن أشكاله تعظيم عن تعدلوا ل شأنهم إصلح في

ًبا منكم أذنب وأن قتلناه قولنا عن ارتد ومن حدداناه ذن
ل وأن لدينكم إظهاًرا حضوركم على الدنانير تشدوا

ًبا ول ناقوسًإا تظهروا ورسإوله بالله آمنتم ولو صلي
 .لكم خيًرا لكان

لهم     قيل     وإذا  { فقرأ دايننا نترك ما المير : أيهافقالوا
آباءنا     عليه     وجدنا     ما     نتبع     بل     قالوا     الله     أنزل     ما     اتبعوا
ومن     السعير     عذاب     إلى     يدعوهم     الشيطان     كان     أولو

اسإتمسك     فقد     محسن     وهو     الله     إلى     وجهه     يسلم
فل     كفر     ومن     المور     عاقبة     الله     وإلى     الوثقى     بالعروة
الله     إن     عملوا     بما     فننبئهم     مرجعهم     إلينا     كفره     يحزنك

إلى     نضطرهم     ثم     قليًل     نمتعهم     الصدور     بذات     عليم
المير : أيها] فقالوا24 - 21:  [لقمان}    غليظ     عذاب
الذي المال جمع حتى منا رجًل علينا تولي أن نريد

من منكم رجل معه وليكن بالعدل فيلمه علينا تقرر
ًدا أعرف ل : إنيخالد فقال أصحابكم أجاويدكم من أح
فأشاروا عليكم أوليه من برضاكم لنفسكم فاختاروا

مقدًما وكان شامس بن شيعا اسإمه منهم رجل إلى
البلد ورجاسإة المال جمع على خالد فوله القبط في

كل من : خذواوقال وأوصاهم سإعد بن قيس معه وندب
فدعوه ضعيًفا معسًرا كان من حاله يحتمل ما واحد

 .المحسنين يحب الله إن وأحسنوا

القبط فتعجب أرملة ول فقيًرا ول يتيًما تظلموا ول
في واجتمعوا القوم فدخل وكلمه وصيته حسن من
 .الناس يجمعون غلمانه شيًعا وبعث المارة داار
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موسإى بن نعيم عن عاصم بن جرير : حدثناقال
بن مازن جده عن عوف بن سإليمان عن الداراتي

 .سإعيد

أكبرهم فكان إسإكندرية أهل على القسط : وقعقال
قراريط عشرة يزن المال في وأغزرهم الحشمة في

من برجل أتى ولقد قيراطين يزن حاًل وأسإطهم
والدبش المال يملك من يدري ل براس اسإمه أغنيائهم

وجب : قدشيًعا له فقال زمانه أهل أبخل وكان والغنم
أنا ما المسيح : وحققال داينار المال هذا في عليك
من أفضل كان به تصدقت إن مت ولو يؤذيه بالذي

 .للعرب عطيتي

ًنا منكم نأخذه الذي في : إنسإعد بن قيس له فقال صو
ًظا لنفسكم وجه على نأخذه ما ونحن لدمائكم وحف
داخلنا لو ويلك يا حراًما ل حلًل نأخذه بل منكم الصدقة
ومالك قتل من أول أنت كنت ألست بالسيف مدينتكم

 .نهب ما أول

إسإكندربة في من كل ولعنك الله : خذلكلشيًعا وقال
أمور من شيء على تقدر ل فقيًرا أوًل كنت أنك يعلم
 .رزقه عليك ووسإع فضله من الله آتاك وقد الدنيا

لله وما عظام وأجدادا كرام آباء عن ورثته : ألستفقال
 .فضل من علي

كانت بمقرعة وقمعه إليه وقام لمجس فغضب قال
الفضل ورسإوله الله عدو يا : كذبتله وقال معه

علينا وأسإبغ فضله من رزقنا لنه لله والمنة والحمد
: [إبراهيم}    تحصوها     ل     الله     نعمة     تعدوا     وإن  { نعمه من
 .عنه فأزلها نعمتك جحد إنه : اللهمقيس قال ] ثم34

أغنامه بأن الخبر جاء حتى يومه مضى ما : فواللهقال
تهدمت قد وداياره يبست وبساتينه جميًعا هلكت قد

 .ذهبت وأمواله
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من سإمعته حديث والله هذا أكبر : اللهقيس قال
 .بجانبي هريرة وأبو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

أبرص أحدهم كان إسإرائيل بني من ثلثة : (إنقال
ًكا إليهم الله . فبعثأعمى والخر أقرع والخر فأتى مل

: الجلدفقال إليك أحب شيء : أيله فقال البرص
أحب شيء : أفيله فقال القرع فأتى والبل الحسن

 .إليك

: أيله فقال الثالث وأتى والغنم الحسن : الشعرقال
إن : ثم.قالوالبقر : النظرفقال إليك أحب شيء
ًدا أحسن فعادا البرص جلد على بيده مسح الملك جل

ضاقت حتى فيها له الله فبارك عشراء ناقة وأعطاه
رأسإه على يده ومسح فأتاه القرع وأما الديار بإبله

ًنا شعًرا له الله فأنبت عشراء نعجة وأعطاه حس
العمى أتى .ثمالديار تلك بها ضاقت أن إلى فتوالدت

وأعطاه عينين أحسن فعاداتا عينيه على بيده ومسح
تلك بها ضاقت أن إلى فتوالدت عشراء بقرة
:له .فقالللبرص فأتى ليمتحنهم أتاهم : ثم.قالالديار
ًئا تملك ل فقيًرا أبرص كنت الله أتاك مما فأعطني شي
كنت : ماله فقال عليها أتسبب ناقة البل هذه من

.قالآبائي من المال هذا ورثت وإنما أبرص ول فقيًرا
فقال للبرص قال ما مثل له وقال القرع إلى فذهب

ما مثل له وقال لثالث إلى فذهب للبرص قال ما مثل
لقد والله الله : بسموقال .فأجابلصاحبيه قال

وبينك بيني فاقسمها البقر هذا إلى .فاذهبصدقت
صاحبيك الله ردا وقد مالك في لك الله : باركله فقال

 ).الله نعمة كفرا فإنهما كانا كما

وبنى خالد إلى به ومضوا المال : وجعلواالراوي قال
جامًعا فجعلها العظمى كنيستهم وأخذ المساجد فيها

العاص بن عمرو إلى وكتب كنائس أربع لهم وترك
ذر أبا موضعه وترك وركب ففرح إسإكندرية بفتح يعلمه

في جامًعا فيها وبنى السإكندرية إلى وذهب الغفاري
.هذا يومنا إلى عمرو بجامع معروف وهو الربض
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 دامياط مدينة فتح 

وفوة رشيد أهل إليه : وأتتالراوي قال والها وما
وأبيار ودامنهور وجرجة وسإمنودا وداميرة المحلة

 .بلداهم على وصالحوه والمجيرة

ضرار وهم فارسًإا أربعون ومعه المقدادا بعث إنه ثم
وسإهل وعروة وفارس وعاصم وراجح ونوفل وشاكر
وأمرهم وغيرهم وصعصعة ويزيد وسإعيد وكعب وعمير

السإودا بن المقدادا عليهم وأمر دامياط إلى بالمسير
خال بها كان ودامياط البرلس إلى فساروا الكندي
وكان ألًفا عشر اثني عسكره وكان المقوقس الملك

الزادا من الحصار آلة من فيها وجمع البلد حصن قد
قلتهم إلى ونظر الصحابة عليه أشرف فلما قال وغيره
أربعين منهم إلينا ينفذون قوًما : إنوقال ضحك

: وكانقال عقل وقلة عجز لفي إنهم بلدنا ليملكوا
وكان النيل بلدا جميع في مشهوًرا فارسًإا الكبر ولده

وليس وبراعته وبشجاعته به يثق وكان هريًرا اسإمه
ًئا الفرسإان عينيه في وهم الصحابة رأى فلما شي

البراز وطلب حربه لمة لبس وهو إليهم قفز أربعون
فقتله فطعنه عليه وحمل الزور نجن ضرار إليه فخرج
البلد حيطان إلى فألجأهم دامياط عسكر على وحمل

 .الجيش منه فاسإتعاذ الحطب في النار كأنه وهو

بأرباب اجتمع البامرك اسإمه وكان الملك خال إن ثم
حكيم عندهم وكان ولده قتل عليه صعب وقد داولته

فأحضروه عقله على ويعتمدون وبرأيه به يثقون
علينا به تشير الذي ما العالم الحكيم أيها :له وقالوا

جوهر إن الملك : أيهافقال العرب هؤلء أمر في
إلى هداه إل أحد به اسإتضاء وما له قيمة ل العقل
ل القوم وهؤلء مصالحه معالم إلى وقاداه نجاته سإبيل

وأذلوا البلدا فتحوا قد غاية لهم تلحق ول راية لهم تذل
وعلت خبرهم وفشا ذكرهم وعل أمرهم واشتهر العبادا

عليهم يقدر أحد فما داعوتهم الرض وطافت كلمتهم
ول الشام جيوش من بأشد نحن وما إليهم يصل ول

ًدا أمنع بالقهر وغلبوا بالنصر أيدوا قد القوم وهؤلء بل
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ًدا عاهدوا فما فعاهدهم قلوبهم في الرحمة وإن عه
ًنا حلفوا وما وخانوا عليه هم ما بلغك وقد فكذبوا يمي

أن عندي والرأي والمانة والصدق والصيانة الدين من
وصون الدماء وحقن المن بذلك لتنال تصالحهم

صالحناهم قد ونكون العظيم المر ودافع الحريم
 .مالنا من بشيء ودافعناهم

بضرب أمر الحكيم من ذلك البامرك سإمع : فلماقال
:قال غشيته قد المنية أن الحكيم عرف فلما عنقه
ولد ول لك شريك ل بك يشركون مما بريء إني اللهم

ًدا وأن الله إل إله ل أن أشهد وأنا لك صاحبة ول محم
 .الله رسإول

بأن وأملهم فقتله ضربه كلمه البامرك سإمع فلما قال
إلى خرجوا الغد كان فلما للحرب أنفسهم على يأخذوا
 .خيامهم ونصبوا دامياط ظاهر

فيه وكان أبيه فضائل ورث ولد للحكيم وكان قال
 .وتدبير وعقل فطنة

البامرك للملك والدعة الفرح أظهر أبوه قتل فلما
البامرك فبلغ شره ومن منه الملك أراحني : لقدوقال

قلبه وطيب عليه وخلع إليه فأرسإل الحكيم ابن قاله ما
هذا من أبي بثأر لخذن : واللهقال الليل كان فلما

فنقب للسور ملصقة دااره وكانت أولداه ومن اللعين
ًبا قالوا رأوه فلما الصحابة وقصد منه وخرج واسإًعا نق

 .أنت : منله

ًبا نقبت وقد أجلكم من قتل قد أبي : إنقال نق
حتى عونه في الله بركة على فقوموا منه وخرجت

 .منه المدينة تملكوا

الحيلة بهذه بعثك الذي وإن ويلك : ياضرار له فقال
داثارنا واليقظة شعارنا الحذر أن علمت أما قتلك أرادا
ورفقك ضرار يا : أمهلالمقدادا له فقال بقتله وهم
 .والضير اللم ووقاك الخير إلى الله
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عليه الله صلى الله رسإول رأيت : إنيالمقدادا قال ثم
يديه بين شخص إلى يشير وهو المنام في وسإلم
هذا إلى أتأمل وكأنما الغلم هذا زي على يقول وكأنما
وسإطه على وكان الن عليه هو ما على فرأيته الغلم

 .أثوابه تحت وهي فضة جلق وفيها الدايم من منطقة

فكشف أثوابك عن اكشف غلم : ياقال المقدادا إن ثم
إله ل أن : أشهدفقال بعينها المنطقة وإذا أثواب عن
ًدا أن وأشهد الله إل عليه الله صلى الله رسإول محم

الغلم ومضى فصافحوه المسلمون فقام وسإلم
حتى بأيديهم ووسإعوه النقب بهم داخل أن إلى أمامهم

على والبناء والطين الحجارة رداوا ثم خيولهم داخلت
الغد كان فلما عنهم القوم أبصار الله وأعمى حاله
فضجوا خبًرا ول أثًرا للصحابة يروا فلم الله أعداء نظر

ووقع العرب : هربتوقالوا وماجوا كفرهم بمكلمة
صحة على ليقفوا البلد أهل فظهر العسكر في الصائح

 .والطفال النساء سإوى البلد في يبق ولم الخبر

وأن رجًل ثمانون عم بنو للحكيم : وكانإسإحق ابن قال
فأقبلوا فعل بما وأعلمهم بالليل عليهم طاف ولده
من كل وخرج الغد كان فلما آخرهم عن وأسإلموا معه
البواب إلى وإخوته الحكيم عم بنو بادار البلد في

على والصلة والتكبير بالتهليل وأعلنوا فأغلقوها
والصبيان النساء على الخمدة فوقعت النذير البشير

فأمسكوهم رجل بالثمانين المدينة من القوم واسإتوثق
ورفعوا عنهم الله رضي الصحابة وخرج البواب

لهم نظر فلما وجل عز الله ويدعون يكبرون أصواتهم
ذلك فعل الذي وأن ملكوها قد أنهم علموا البلد أهل
وقفلوها البواب أغلقوا وقد الحكيم الديرجان عم بنو

الصحابة فعله ما إلى ينظر الملك فوقف السور وملكوا
ولد أولداه في وكان منهم أخذت المدينة أن وعلم
وكان العقل وافر والصفات الذات كامل لبيب عاقل

ومنذ العلم ويطلب ويجالسهم العلماء يتبع نشأ منذ
على ذيله كشف ول خنزير لحم أكل ما عقله ملك

يبني أن هم وكان لصليب ول لصورة سإجد ول محرم
له محبته فرط من أبوه يمكنه فلم فيها وينفردا صومعة
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وكان شطا اسإمه الغلم وهذا فراقه يستطيع ل وكان
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أخبار يسمع أن يحب

البلد منه ملكوا وقد لصحابة إلى نظر فلما عنها ويبحث
السماء نحو شطا : فشخصقال أبيه يمين عن وشطا
 .بوجهه فرسإه قربوس عن وسإقط وصاح ببصره

فلما الصيحة تلك من عسكره وجميع أبوه ارتاع قال
والله : ظهرقال وراءك ما بني يا :أبوه له قال أفاق

نظرت وقد اليمان حقيقة لي تبينت وقد وبان والحق
ومعهم عظيم نور وعليهم العرب هؤلء عسكر إلى

وبينهم شهب خيول على وهم خضر ثياب عليهم رجال
ول فوقها من علقة بل الجو في معلقتان قبتان
من أحسن رأيت ما رجال وفيها تحتها من داعامة

إحدى في ورأيت الشهداء أنهم شك ول وجوههم
إليهن شوًقا لماتوا الدنيا لهل برزن لو حوًرا القبتين

إل ذلك وأراني بصري عن كشف ما تعالى الله وإن
أبقى الرؤيا هذه بعد بالذي كنت وما الخير لي أرادا وقد
إل إله ل أن أشهد وأنا المحال أتبع ول الضلل على
ًدا وأن الله : منوقال جواداه وحرك الله رسإول محم

 .فليتبعني وغلماني رجالي من أحبني

بالصحابة ولحقوا رجل ألف القوم من : فتبعهقال
 .التوحيد بكلمة وأعلنوا سإلحهم وألقوا

 .شطا ولده فعل ما إلى البامرك نظر : فلماقال

الحق رأى وقد إل ذلك شطا ولدي فعل ما : واللهقال
 .وداينه عقله في أشك ولست

ذلك داولته أرباب نظر فلما بولده ولحق أسإلم إنه ثم
.نحن وقوفنا فما أسإلما قد وولده الملك كان : إذاقالوا

الله صلى الله رسإول أصحاب يد على جميًعا فأسإلموا
أبى ومن تركوه أسإلم فمن المدينة وداخلوا وسإلم عليه

 .الرياف بلدا إلى أخرجوه
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ببنائه وأمر منه داخلوا الذي النقب المقدادا : وفتحقال
ًبا عندهم وترك الحكيم ابن وهو اليتيم باب فسماه با

وهو السإلم شرائع يعلمهم الصحابة من رجًل المقدادا
وأصحابه المقدادا ورجع عنه الله رضي عامر بن يزيد
من عليه الله فتح بما عمًرا وحدثوا إسإكندرية إلى

الخطاب بن عمر إلى كتاب وكتب بذلك ففرح دامياط
ودامياط والسإكندربة مريوط بفتح عنه الله رضي

وجرجة وسإمنودا وداميرة والمحلة وفوة ورشيد
بن عامر مع الكتاب وبعث والبحيرة وأبيار ودامنهور

 .لؤي

الطويل حميد عن زيادا : حدثنيقال تنيس الجزيرة فتح
 .مسروق بن نصر عن الصامت بن يونس عن

 .كان ما أمرها من وكان دامياط فتحت : لماقال

نار من أنقذنا قد الله إن بني : يالولده البامرك قال
وذلك المستقيم الصراط إلى هدانا وقد الجحيم
منا بالقرب تنيس وهذه القدم في لنا سإبقت لسابقة

المراكب في إل إليها التوصل يمكن ول جزيرة وهي
الله إلى وندعوه ثوب أبا صاحبها نكاتب أننا والصواب

 .نبيه داين وإلى

 .ينصرنا والله قصدناه وإل أجاب فإن

إليه الرسإول أكون وأنا الرأي هو : هذاشطا فقال
 .بنفسي

 .وعونه الله بركة على أعزم بني : يافقال

من أربعة معه وأخذ مركب في شطا : فركبقال
 .ذلك إلى عامر بن يزيد نظر فلما الخواص غلمانه

 .تنيس صاحب إلى معك أسإير : وأناقال
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علم به عندك يكن لم ومعالمه دايننا عن سإألك لو فإنه
من ول يتكبر من فينا ما الله بحمد ونحن تكلمه بأن

.الله إلى يقربنا بما والعمل الخرة إل طلبتنا وما يتجبر

عليه الله صلى الله رسإول صاحب بن يزيد معه سإار ثم
رجال وفيها تنيس جزيرة إلى وصلوا حتى وسإلم

رجل وبينهم وغلمانه شطا إلى نظروا فلما يحفظونها
الملك ابن : أناشطا لهم قال أنتم : منقالوا بدوي

أصحاب من الرجل هذا ومعنا دامياط صاحب البامرك
رسإًل جئناكم وقد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

ًدا منهم : فأرسإلواقال أبو لهم فأذن لهم يستأذن واح
 .ثوب

ًبا لهم أرسإل قد به وإذا الزورق في : فنزلواقال داوا
على شطا ووافقه الركوب من يزيد فامتنع ليركبوها

عليه فاسإتأذنوا ثوب أبي إلى رجاًل كلهم وسإاروا ذلك
حشمه في به وإذا ثوب أبي قصر داخلوا فلما لهم فأذن

في وهو يديه بين والغلمان والحجاب وزينته وخدمه
أصحاب نزل منذ وتجبر تكبر قد وكان إمارته مرتبة

ومنع مصر على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
اجتمع وقد وولده للمقوقس يؤذيه أن والخراج المال
رسإول صاحب يزيد عليه داخل فلما عظيم مال عنده
إلى ونظروا وغلمانه وشطا وسإلم عليه الله صلى الله
:فقال بالسلم يزيد بدأ وتجبره وغلمانه ثوب أبي

أن     إلينا     أوحي     قد     إنا  { الهدى اتبع من على السلم
 ].48: [طه }    وتولى     كذب     من     على     العذاب

عن أحمد بن جرير عن سإالم ابن : حدثناالواقدي قال
فتوح بقصة الناس أعلم وكان جرير ابن عن عيينة أبيه

 .والمغرب مصر

متنصرة من العريش أرض من هذا ثوب أبو : كانقال
مال صاحب وكان جبلة قريب وهو غسان آل من العرب
الشام وفتح الروم على الهزيمة وقعت لما وأنه ورجال
أبو معهم هرب جبلة معه وهرب هرقل الملك وانهزم

ونزل الجفار أرض إلى وإخوته وأهله بماله هذا ثوب
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خرج المقوقس وأن ورفح العريش بين ما البرية في
في فانتهى عسكره في الصيد يريد اليام بعض في

كبير وحش قدامهم فانطردا العريش أرض إلى سإرحته
وهو عسكره من أحد يتبعه ولم وتبعه الملك فطلبه
أبي حلة في العرب حلل في رماه أن إلى وحده وراءه
فأمسك الملك أنه وعلم وبجله وعظمه إليه فقام ثوب

الطعام له ووضع الغنام له وذبح بيته في وأنزله ركابه
 .الجيش وتلحق

اليوم في كان فلما أيام ثلثة ثوب أبو : فأضافهمقال
داخل فلما وعادا وشيعه الملك خدمة في ركب الرابع

ثوب أبي إلى يكتب بأن وزيره أمر مصر إلى المقوقس
والموال الخلع له وأرسإل وأعمالها تنيس بولية

الملك منشور إليه وصل فلما والغلمان والمماليك
وركب الفرمة إلى وسإار وركب ثوب أبو فرح وخلعه

وليته في مكث فلما تنيس إلى المراكب في منها
سإيف أبا أخاه فولى إليه فأتوا وإخوته أهله إلى بعث
على شق أبا الثاني أخاه وولى الصدف جزيرة على

عليه طال فلما دانيوز على ولده وولى الطير جزيرة
قدم حتى والليالي اليام ومرت وتجبر طغى المر

أرض إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب
المقوقس وإلى مصر إلى الخراج دافع فمنع مصر

:وقال بها فتحصن الجزيرة تلك في نفسه ورأى وولده
بن ويزيد شطا قدم فلما إلي يصل أن يقدر أحد ما

ولم والتكبر العجاب أظهر ثوب أبو إليهم ونظر عامر
لهم يأذن أن جماعته من أحد يجسر ولم إليهم يلتفت

إن  { قرأ عامر بن يزيد ذلك إلى نظر فلما بالجلوس
والعاقبة     عباداه     من     يشاء     من     يورثها     لله     الرض

شطا جانبه إلى ]. وجلس128:  [العراف}    للمتقين
الذهب من هو فإذا ثوب أبي سإرير إلى يزيد ونظر
والمسيح مريم صورة تحتها ومن النخلة صورة وفيه
قد     تحزني     ل     أن     تحتها     من     فنادااها  { فقرأ حجرها في

تساقط     النخلة     بجذع     إليك     وهزي     سإريا     تحتك     ربك     جعل
ًبا     عليك ًنا     وقري     واشربي     فكلي     جنيا     رط ترين     فإما     عي

فلن     صوًما     للرحمن     نذرت     إني     فقولي     أحد     البشر     من
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{إني :قوله إلى ]26 - 24: [مريم }    إنسيا     اليوم     أكلم
ًيا     وجعلني     الكتاب     أتاني     الله     عبد ًكا     وجعلني     نب أينما     مبار

ًيا     دامت     ما     والزكاة     بالصلة     وأوصاني     كنت وبًرا     ح
ًيا     جباًرا     يجعلني     ولم     بوالدتي يوم     علي     والسلم     شق

 ].33 - 30: [مريم }    حيا     أبعث     ويوم     أموت     ويوم     ولدت

بغضب إليه التفت يزيد كلم ثوب أبو سإمع : فلماقال
 .به نطقت الذي الكلم هذا : ماوقال وحنق

نبيه على أنزله الذي جلله جل الله كلم : هذايزيد قال
ول عجائبه تفنى ل الذي وسإلم عليه الله صلى محمد
 .آياته تمل ول كلماته تبدل ول غرائبه تنفذ

 .تفسيره وما به ونطقت ذكرت الذي معنى : مافقال

:قال حين عيسى عن إخباًرا الله قول : أمايزيد فقال
وليس الله عبد أنه الخلق يعلم فإنه }    الله     عبد     إني  {

 .الصمد الفردا الحد الواحد جل بولد

الحكام أعلمكم فمعناه }    الكتاب     آتاني  {: قوله وأما
وأوصاني  {: قوله وأما والحرام الحلل وأعرفكم

والخدمة بالطاعة مأمور أني  فمعناه}    والزكاة     بالصلة
:قوله وأما لله حًقا مالي في فإن مثلكم والزكاة

أنه  فيعلمهم}    أموت     ويوم     ولدت     يوم     علي     والسلم  {
وأما والجبروت العزة له يكون ل يموت ومن يموت
ًيا     أبعث     ويوم  {: قوله مبعوثون وإياهم أنه  فيعلمهم}    ح
كانا ولو والندامة الحشر يوم وقوف القيامة يوم في

وأن بينهما الخلف ووقع إراداتان لهما لهما إلهين
 .شاهدة وحدانيته على وهي ذلك غير الحكمة

المقال هذا عامر بن يزيد من ثوب أبو سإمع فلما قال
 .الضاليل بحر في وغرقتم بالباطيل مثلتم : لقدقال

المحال تيه في تائه هو من أعلم : اللهيزيد فقال
أرض ول تظله سإماء ل الذي المتعال بالملك مشرك

ول يظهره ضياء ول يأتيه نهار ول يؤويه ليل ول تقله
كل زمان يغيره ول سإلطان يقهره ول يستره ظلم
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   السإلمية     مشكاة     مكتبة

ينظر من منكم أما بصائر لكم أما شأن في هو يوم
 .القادار الله قدرة في ويعتبر

 .الليل وإقبال النهار بذهاب نفسه يعظ من منكم أما

 .تنزهوه أن لكم آن أما

تعبدونه ممن سإمعتم أما توحدوه أن لكم آن أما
 .وتعظمون إليه وتبرؤون

داعوى من وتبرأ بالعبوداية له أقر قد المسيح فإن
قبل بنبينا بشر ولقد الله عبد : إنيوقال الربوبية

أما وكرامته الحق من بقربه إسإرائيل بني وعرف مبعثه
 .داللته من ظهر وما بمعجزاته سإمعتم

 .القمر له انشق أما

 .والحجر الضب كلمه أما

 .والشجر البعير خاطبه أما

 .مضر من بيت أطيب من هو أما

ما له يكن ولم الجواب ردا عن ثوب أبو : فعجزقال
ما علمنا : لقدعامر بن ليزيد قال أن إل حجته يزيل
فاداع حًقا هذا قولك كان وإن سإاحًرا كان ولكنه فعل
جاء فإن الغيث يسقينا أن بمحمد إليه وتوسإل الله

بالله ونؤمن شك في ليس قولك أن علمنا الغيث
 .وسإلم عليه الله صلى محمد برسإالة ونصدق

فإن ذكرت ما على يقدر الله : إنعامر بن يزيد قال
داعاه إذا المخلص العبد إن قدير شيء كل على الله

الله إلى أتوسإل وأنا يشاء ما يفعل ولكنه داعوته أجاب
يزيد إن ثم يريد لما الفعال وهو وصفيه خلقه بخير
 .ثوب أبي مجلس من وخرج قام

عليكم أنزل شاء لو الذي : أداعوقال أين : إلىله فقال
ظلموا     الذين     اتبع     بل  { قرأ ثم السماء من رجزا
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لهم     وما     الله     أضل     من     يهدي     فمن     علم     بغير     أهواءهم
 ].9:  [الروم}    ناصرين     من

: إنماقال جبير ابن عن رويم عن عاصم : حدثناقال
مزرعة له كانت لنه عليه واقتصر الغيث ثوب أبو طلب
ماء إليها يصل ول يسقيها أن يقدر ول النيل من بالبعد
منه وكانت واليبس الهلك على أشرفت قد وكانت

والشجار الثمار جميع من فيها غرس قد وكان ببال
وقت فيسقيها المطر بماء تمتلئ مصانع لها وصنع

والمصانع عنها أمسك قد المطر وكان إليها الحاجة
ركعتين وصلى توضأ البحر إلى يزيد خرج فلما نشفت

أمرتنا قد إنك : اللهموقال السماء نحو رأسإه رفع ثم
:القائلين أصدق وأنت فقلت بالجابة ووعدتنا بالدعاء

الداع     داعوة     أجيب     قريب     فإني     عني     عباداي     سإألك     وإذا  {
أمرت كما داعوت ]. وقد186:  [البقرة}    داعان     إذا

ًدا ينقطع ل الذي المعروف ذا يا وعدت كما فاسإتجب أب
 .غيرك يحصيه ول

عامر بن يزيد أن به أثق ممن بلغني : لقدجبير ابن قال
ووقف الجو من السحاب ارتفع حتى يدعو برح ما

وارتفعت المتواضع السائل جناح ورفع الخاضع وقفة
الغاضب صولة حولها يصول والرعد وتألقت سإحابة

وهرير وقعقعة بصلصلة يزجر البرق بصوت لها وهو
بالسحابة أحاطت وقد ومسيره سإيره ذلك على وهو

من يسوقونها الخدمة بنطاق متمنطقة الرحمة ملئكة
أبديته ملك إلى القهر بأزمة ويجذبونها رحمته خزائن

ويسبح  { بوسإم موسإوم عبودايته أجنحة واضع وهو
].13: [الرعد }    خيفته     من     والملئكة     بحمده     الرعد

يسجد من يسبح الوجل إسإراع ويسرع يسري والركام
].43:  [النور}    خلله     من     يخرج     الوداق     فترى  { لجلله

من والبروق ووسإقت بالماء وتكاملت أشرقت هي فإذا
مواضع من فذرته رياح عليها وهبت انشقت قد أركانها
يدي     بين     بشًرا     الرياح     يرسإل     الذي     وهو  { رحمته خزائن
أبوابها مغاليق تفتح ]. فعندها57:  [العراف}    رحمته
أيدي على أشجانها بدموع فهمت حجابها سإتر وترفع
عقودا وتنتظم وروداها عند الرض فتستبشر خزانها
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كنوز وتخرج وجوداها جيد في وروداها عند الزهر
الرض     يحيي     كيف     الله     رحمة     آثار     إلى     فانظر  { ذخائرها

 ].50:  [الروم}    موتها     بعد

فلما وليلتهم يومهم بقية يسكب المطر : ونزلقال
وقال ثوب أبي مجلس عامر بن يزيد حضر الغد من كان

.العبيد بأرزاق المتكفل الصانع الله صنع رأيت : كيفله

وإن لعظيم سإحركم : إنوقال ثوب أبو : فضحكقال
 .هذا من أكثر يفعل سإحركم وإن لجسيم مكركم

باسإمه أقسم من أبر قد الله من رحمة ذلك : إنمافقال
صاحب بركات وظهرت المطر نزول رأى فلما عليه

سإبيل على قال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
الصدق وقولكم الحق داينكم أن تحققت الن :المكر

الله صلى الله رسإول برسإالة ومصدق بالله مؤمن وأنا
أهل على السإلم داين أعرض وسإوف وسإلم عليه

وآمر المساجد وأبني وأهلي وأصحابي جزيرتي
 .المنكر عن وأنهي بالمعروف

فإن نافقت وإن رشدت ذلك فعلت أنت : إنيزيد فقال
معه كان ومن هو عنده منه خرج ثم لبالمرصادا ربك

وحدثوا البامرك إلى دامياط إلى ومضوا وغلمانه شطا
 .ثوب أبي من كان بما

بسهم ورماكم بخديعته خدعكم لقد : واللهفقال
 .مكيدته

خير     والله     الله     ومكر     ومكروا  {: عامر بن يزيد فقال
حتى قلئل أياًما لبثوا ] فما54 عمران  [آل}    الماكرين

وهو الجزائر سإائر من جمع ثوب أبا أن الخبر وصل
بن ليزيد قال بذلك البامرك سإمع فلما عليهم قادام
فقال العدو هذا أمر في الرأي من ترى الذي : ماعامر
قاتلنا ومن الله على ونتوكل بالله : نستعينيزيد

 .قاتلناه
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إلى شطا ولده أرسإل البامرك : وإنإسإحق ابن قال
فجاؤوا يطلبهم يده تحت ومن وطناح وداميرة البرلس

أن يعلمه العاص بن عمرو بلى يزيد وكتب جهة كل من
أرسإل الكتاب إليه وصل فلما الجموع جمع قد ثوب أبا

لؤي بني أحد ربيعة بن صفوان بن أوس بن هلل إليهم
في وذلك دامياط إلى بالمسير وأمره فارس ألف ومعه

وإن الهجرة من عشرين سإنة شعبان من الول العشر
وأما ونصف سإنين أربعة الخلفة في الخطاب بن لعمر

العساكر إليه نفر لما فإنه ثوب أبي من كان ما
الرجال من ألًفا عشرين فكانوا تنيس بظاهر أخرجهم

ومتنصرة القبط من فارس خمسمائة الخيل ومن
فخرج دامياط نحو وأتوا المراكب في وعداهم العرب
وأنه أبطاًل وجندل رجاًل فقتل البامرك ! بنشطا

بقية يقاتلهم يزل ولم بنفسه الله من الجنة اشترى
والصيام الصلة إلى اللئام قتال من عادا إنه لم يومه
الرأس منكس وهو والوجل الخوف قدم على يزل ولم
أكثر مضى فلما وجل عز تعالى الله من الخجل من

الغلس وقت كان فلما اضطجع سإهيل نجم وطلع الليل
العين باكي وهو شطا اسإتيقظ وتنفس الصبح وقرب
ًئا : رأيتفقال أبكاك الذي ما بني : ياأبوه له فقال شي

وحفظته وعاينته كلًما منه وسإمعت أبصرته منامي في
ول واثق ربي بعون وإني طالق هي والدنيا وحررته

 .مفارق لك أني شك

 .الكلم هذا ما بني يا بالله أعوذ أبوه فقال

 .أحلم أضغاث ذلك ولعل

الملك من أمر لكنه أحلم أضغاث هي ما والله : لقال
وبعث والظلم الضياء وخلق القلم أجرى الذي العلم

كأن منامي في رأيت وإني السإلم بشرائع النام سإيد
سإطعت قد الهداية وأنوار فتحت قد السماء أبواب

رأيت ثم الثانية السماء أبواب تفتحت ثم ولمعت
ًداا ملئكتها ل وركًعا يقومون ل جباههم على سإجو
ل وباكين يقعدون ل ربهم هيبة من وقياًما ينتصبون

إلى سإماء بعد سإماء رأيت كذلك ثم داموع لهم تجف
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وفيها أخضر زمردا من قبة رأيت ثم السابعة السماء
من وتوقد النوار من تسرج وهي الجوهر من قنادايل

قط رأيت ما حلل عليهن حواء أربعون وفيها نار غير
وفي النس تفتن بوجوه شكلها أبصرت ول مثلها

النمارق على بها يطأن الحمر الياقوت نعال أرجلهن
:وقالت كبيرتهن وهي إحداهن بي فصاحت والزرابي

ًنا يا خلقنا فقد تذكرنا أن لك آن أما الدنيا بدار مفتو
مرضاة في الجهادا منك مهرنا وجعل خلقك منذ لك الله
الوفاء أهل صنع هكذا وما الجفاء ألفت وقد العبادا رب

بقباب وإذا فنظرت قال وللشهداء لك أعد ما إلى انظر
وقطرات النجوم بعددا نهاية لها يدرك ل حيث معلقة
والوقات الساعات وانقضت الميقات نفد وقد الغيوم
: فيوقالت السلم داار إلى وارحل المنام في فتيقظ

:فقالت القباب هذه : مافقلت رأيت ما مثل قبة كل
جنة في إليها يأوون والشهداء الليل قوام قباب هذه

في داوما مفتون يا : أنتتقول جعلت إنها ثم المأوى
المستهام فعل مثل وبادار النوم فدع المنام ثم الدنا
داعني اللئم أيها وانسجام بدموع داواًما بالوحد وابك
البدر فاقت تبدت قد عروس في للملم أصغي لست

ًبا باللظ يرشق طرفها التمام صدغ ولها كالسهام مصي
اعتمال في قدا التراب أحسن لم تحت نون مثل منير

يا الظلم في باك وهو ليًل قام إن مهرها وقوام
قولي مني فاسإتمع والمرام ومنائي ورجائي عماداي

ًدا النظام في فكر ثم ضرب وإلى لحرب بادار وغ
فقال الظلم ترحال بعد إلينا تأتي مسرًعا السهام

يكذب وما يصدق ما المنام من أن ولدي يا : اعلمأبوه
 .رأيت بما نفسك تشغل فل

ولم طمع الدنيا في لي بقي ما أباه يا والله : لفقال
أقدام على ويقوم ويتضرع يبكي ليلته باقي يزل

أصبح أن إلى تدمع بالدوام وأجفانه ويخضع الخشوع
عنك داع أباه شطا فوداع ولح بحيائه وأشرق الصباح
أبيه على قامت فعندها الحباب لقاء قرب فقد العتاب

وقامت الفراق ودانا الساجم الدمع وانهل المواسإم
ولده يوداع البامرك وأقبل عين كل دامع وجرى الشواق
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السلم داار في وضربت منامك صح إن بني : ياويقول
سإلمي وأقرئ الوفا طريقة بحسن فاذكرنا خيامك

وداعا الحرب إلى شطا فبرز المصطفى النبي على
قتل حتى وثالث وثان فقتله واحد إليه فخرج للبراز
 .فارسًإا عشر اثني

شطا فعل ما ثوب أبو رأى : فلماإسإحق ابن قال
وكان بنفسه إليه خرج أن داون الصبر يطق لم بفرسإانه

الميدان في شطا سإار فلما المذكورة الفرسإان من
وعدلت المستقيم الدين تركت كيف شطا يا :له قال
لقد السإلم داين واتبعت اللئام هؤلء إلى وصغيت عنه

عد فتى يا واللوم العتب واسإتوجبت القوم فيك عمل
المسيح داين وهو الرجيح والقول الصحيح الدين إلى
تبعت حتى المساكين هؤلء من رأيت شيء فأي

 .داينهم

ًبا عليه أقبل ثوب أبي كلم شطا سإمع فلما وقال مغض
كان الذي المستقيم الدين أداع أن أتأمرني لئيم : ياله

ما الليلة رأيت وقد بدلك لي وأنى والكليم الخليل عليه
ًثا الدنيا طلقت وقد الله عند الكرامة من لي فلما ثل

فتلقاه إليه سإنانه ومد عليه حمل كلمه ثوب أبو سإمع
سإري وحسام مضي وعزم جري وجنان قوي بقلب

يطيب أن الله فأرادا شطا فعطش نهار نصف وتقاتل
في رآها التي القبة فرأى بصره عن فكشف قلبه

كأس يدها وفي البيات أنشدته التي والحوراء المنام
الرحيق من وفيه يسقم ول يفنى ل شربها من

منه شرب من شراب هذا شطا : ياتقول وهي المختوم
 .علينا وتقدم إلينا تصل والساعة يفيق ول يسقم ل

صاح قالت ما منها وسإمع ذلك إلى شطا نظر فلما قال
}    المرسإلون     وصدق     الرحمن     وعد     ما     هذا  { أكبر الله

 .الله من خوًفا والبكاء الدمع ] وأخذه52: [يس

 .بكاؤك : ممثوب أبو له فقال
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وحمل كلمه من ثوب أبو فضحك وكذا كذا : رأيتقال
ًدا قتاًل فتقاتل عليه أبا أن إل الول من أعظم شدي
من السنان فأطلع صدره في بطعنة شطا سإبق ثوب

ولده إلى البامرك نظر فلما صريًعا فخر ظهره
هو عليه حمل أن داون صبر يأخذه لم مطروًحا
 .وأصحابه

وتراداف الغبار من الرض تلك آفاق وأظلمت قال
وأصحابه البامرك على الهزيمة فوقعت القتال

أبو الله عدو فيهم وطمع دامياط أبواب إلى فألجأهم
ربيعة بن صفوان بن أوس بن هلل أتاهم قد وإذ ثوب

يناداون وهم وأصحابه ثوب أبي في أيديهم فوضعوا
من وحملوا البامرك أصحاب وتحامى والتكبير بالتهليل

 .قبلهم

أنفسهم من أيسوا فإنهم وأصحابه ثوب أبو : وأماقال
 .ثوب بأبي عامر بن يزيد التقى إذ ذلك في فهم قال

 .الله بآيات اتعظت أما الله عدو : ياله فقال

الله صلى الله رسإول أصحاب من الحق لك ظهر أما
 .وسإلم عليه

ثوب أبا أن الصائح وصاح أسإيًرا فأخذه عليه وأطبق
بعد آخرهم عن فأخذوهم للقضاء قومه فاسإتسلم أسإر

في البامرك عزوا إنهم ثم كثير خلق منهم قتل ما
 .شطا ولده

: إنعامر بن يزيد له فقال الله عند : احتسبتهفقال
الله قال الصابرون إل ينالها ل دارجات الجنة في

مصيبة     أصابتهم     إذا     الذين     الصابرين     وبشر  {: تعالى
من     صلوات     عليهم     أولئك     راجعون     إليه     وإنا     لله     إنا     قالوا
 -55:  [البقرة}    المهتدون     هم     وأولئك     ورحمة     ربهم
157.[ 

صلوا بعدما ثيابه في شطا : ودافنواإسإحق ابن قال
 .قتله موضع في ودافنوه عليه
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   السإلمية     مشكاة     مكتبة

عامر بن يزيد إلى البامرك أقبل الغد كان فلما قال
القبة في وهو النوم في ولدي الليلة : رأيتوقال

 .يديه بين والحور

 .بك الله فعل : مافقلت

بجوار وأنزلني علي وجادا قبول بأحسن : قبلنيقال
 .الرسإول

عامر جده عن السإقع بن عمر حدثنا إسإحق ابن حدثنا
فجعل شعبان نصف ليلة في شطا قتل :قادا خويلد بن
يبق لما أنه وذلك سإنة كل في موسإًما الليلة تلك له

نزل أوس بن هلل وأن الليلة تلك قبره زار إل أحد
وأسإلم فأسإلم السإلم عليه وعرض ثوب أبا وأحضر

داينهم على وبقوا أناس منهم وأبى أناس السإرى من
المراكب في المسلمون وداخل الجزية عليهم وقرروا

جميع في وبنوا جامًعا الكنيسة موضع وبنوا تنيس إلى
ماله من الخمس ثوب أبو وأخرج جوامع الجزائر
أموال مع العاص بن عمرو إلى وبعثوه قومه وأموال

الحمر التل على نزل أوس بن هلل وأن قتل من
 .أماكنهم في الجزائر أهل وأقر تنيس بظاهر

علينا وبقي جانبك من أمنتما : قدالمير أيها فقالوا
 .آخر جانب من الخوف

المسماة القلعة أصحاب : منقالوا أين : منهلل قال
 .الفرماء

يلي مما تنيس بحيرة جانب : علىقالوا هي : وأينقال
آل من مرة بن الصامت وعليهم أقوام وفيهم شرقها
إليها مضى ذلك أوس بن هلل سإمع فلما مردااس
عليهم أشرف إليها وصلوا فلما معه من بجميع

بها وكان يرموهم أن أصحابه وأمر مرة بن الصامت
واحد قوس عن فرموا النبل رماة وغالبهم رجل ألف
عليها فأقام الفرماء من العرب فسمعتها سإهم ألف

إلى فبعث عليها يقدر فلم يوًما عشرين أوس بن هلل
المقدادا إليه فأرسإل ويستنجده وقع بما يعلمه عمرو
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السإلم عسكر من خمسمائة في الكندي السإودا بن
.القبط من أسإلم ممن آلف ثلثة معه وأرسإل

 قرقيسيا فتح 

حين الغربية القلعة غسان بن الله عبد ملك ولما
العرب يوقنا وترك يوقنا بأمر شرجون إليه سإلمها
على شرجون الراهب دالهم قرقيسيا إلى وهرب

فملكوها الشرقية القلعة إلى السرب نحو الطريق
إلى وبعثوا فيها لشفكياص كان ما على واحتووا

صنع بما السر في يعلمونه وأرسإلوا غنم بن عياض
لعبد يقول وأرسإل وشكروه المسلمون له فدعا يوقنا

في ما على : احتفظاعدي بن ولسهل غسان بن الله
حتى الواحد الدرهم قيمة منها تأخذا ول الثانية القعلة
يحفظها من القلعة في واتركا لبنته يوقنا يسلمه
 .والسلم عليها وأنزل قرقيسيا واطلبا

عياض به أمرهما ما فعل إليهما الكتاب وصل فلما قال
مائة ومعه عامر بن الحوص الغربية القلعة على ووليا

فارس مائة في السإودا بن زيادا الشرقية وعلى فارس
بينهم فحال قرقيسيا إلى سإهل بن الله عبد ومضى

على الرض تلك سإكان بعض فدلهم الفرات وبين
واحدة أرض على وأصبحوا الليل في فعبروا المخاضة

والبديل والمحولة ماجن إلى وأرسإلوا الله أعداء مع
منازلهم في وأقروهم المان إليهم وبعثوا والصور
كانت وإن الصنيع فيكم أحسنا فقد لنا كانت : إنوقالوا

 .فيكم عدلنا على مشكورين عنكم انصرفنا علينا

 .الميرة عليهم وباعوا ذلك إلى القوم : فأجابقال

عن جبير بن يحيى عن عاصم بن هلل : حدثناقال
إلى غسان بن الله عبد بعث لما :قال زيد بن سإوار
بن سإهل أيام بعد بعث قلوبهم وطيب القرى تلك أهل

من مائة ومعه الول الصحابة من وكان التميمي إسإاف
ناحية من والعلوفة بالطعام ليأتوهم المسلمين

إلى وصلوا فلما معه ومن سإهل فسار ماسإكين
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فخرج أموالها واسإتاق الغارة عليها شن السمسانية
واسإتخلصوا فارس خمسمائة في مازن بن نوفل عليه

بأسإرار فحملوا القتال بينهم ووقع أخذوه ما منهم
تنزهت وقلوب نامية وأفعال سإامية ونيات صافية

في يزالوا ولم الرحمن بذكر تنطق وألسنة باليمان
سإبعة وانهزم ثلثون المسلمين من قتل أن إلى قتال

بن سإهل جملتهم من وعشرون سإبعة وأسإر وأربعون
المتنصرة من كان بما أصحابهم وحدثوا عدي بن إسإاف
 .عليهم ذلك فعظم ومنهم

بن سإالف عن عامر بن نوفل : حدثنيالراوي قال
بن سإهل مع : كنتقال الدوسإي عن سإالم عن عاصم
نوفل علينا وخرج السمسانية على قدمنا حين إسإاف

ًدا قتاًل قاتلنا لقد : واللهفقال مازن بن شهدنا ما شدي
 .كان ما الهزيمة أمر من كان حتى مثله

مازن بن نوفل أسإرهم : لماالله عبد بن سإالم قال
ورجلهم بعض إلى بعضهم وقرن الحبال في شدهم

أن فأخبروه العين رأس يطلب بهم وسإار خيولهم عن
النقب جانب من الطير مرج على شهرياض الملك
وسإاقوا رجًل أربعون عمه بني من ومعه إليه فقصد

وحدثوه يديه بين أوقفوهم أن إلى الله رسإول أصحاب
بقي من آخر وكان رقابهم بضرب فأمر بأمرهم
قال وجًها الرجال أحسن وكان إسإاف بن سإهل أميرهم
ذلك وكان له فوهبه البطارقة بعض فيه فشفع

توتا كفر صاحب وهو لورك بن توتا أسإمه البطريق
 .توتا كفر في قصره إلى به وأتى فأخذه

 .عنه أباها فسألت ابنته إليه فنظرت قال

الشاب هذا رحمة طرح قد المسيح إن بنية : أيفقال
إليك فخذيه لي فوهبه فيه الملك فسألت قلبي في

 .بستان في وأداخلته فأخذته

إلى فنظرت البستان داخلت اليام بعض كان فلما قال
والذين     الله     رسإول     محمد  { يقرأ وهو إسإاف بن سإهل
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   السإلمية     مشكاة     مكتبة

ًدا     ركًعا     تراهم     بينهم     رحماء     الكفار     على     أشداء     معه سإج
ًنا     الله     من     فضًل     يبتغون وجوههم     في     سإيماهم     ورضوا

أخذت قراءته سإمعت ] فلما9:  [الفتح}    السجودا     أثر     من
 .قلبها بمجامع

 .للفهام وألينه وأطيبه الكلم هذا أفصح : مافقالت

سإيد على أنزله الذي العلم الملك كلم : هذالها فقال
 .النام

فمن فيه محالة ل نبيكم فهو محمد : أماالجارية فقالت
 }.معه {والذين فيهم قال الذين هؤلء

الله رضي الصديق بكر أبو ووزيره صاحبه : هوقال
 .عنهم

ومجهز الفتوح هذه صاحب  هو}    الكفار     على     أشداء  {
هو }    بينهم     {رحماء   الخطاب بن عمر الجيوش هذه

ًدا     ركًعا     تراهم  { عفان بن عثمان وصهره كاتبه  هو}    سإج
 .طالب أبي بن علي سإيفه وصاحب عمه وابن أخوه

تكتب وكانت أبريتا اسإمها وكان الجارية له فقالت
ما وكثيًرا العرب بكلم وتتكلم والنجيل التوراة بقلم
الله صلى الله رسإول عن داينهم علماء تسأل كانت
بيدها وقع حتى خبًرا منهم أحد يعطيها فل وسإلم عليه

 .إسإاف بن سإهل

 .ذكرت الذين هؤلء من فقالت

وركبوا فحققوا وقاتلوا وصدقوا قالوا الذين : همقال
فلم الطلب باداية في وسإاروا فوقفوا السوابق نجب

ونوداوا تشوقوا الفاضل علم لهم لح وكلما يرفقوا
من : رجاليقول أنشد ثم صدقوا رجال سإرائرهم في

قصدا ويدعونه خوًفا يناداونه نفوسإهم تاهت الحباب
الحباب منزل إلى مغلس والظلم بليل وقاموا

مليكهم نحو الشوق حث يحثون الكدا فاسإتعملوا
في قوم أولئك الخلدا يرزقوا كي الفرداوس وقصدهم
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فقالت وجدا به وماتوا شوًقا به فتاهوا أخلصوا العباداة
الله أن قنا داير راهب نيسا من سإمعت : لقدالجارية له

ويملك والمغرب المشرق في نبيكم داعوة ينشر
والمهات الباء على يفضلونه وأنهم والمغرب المشرق
وإذ إليه يسيرون موته بعد وأنهم والخوات والخوة

 .عليه الصلة يكثرون ذكر

في كان أنه علمت : أماإسإاف بن سإهل لها فقال
داينه في داخل ولمن لهم ويستغفر لهم يدعو حياته
عنها الله رضي عائشة زوجته كانت ولقد به وأقر

عليه الله صلى الله رسإول من ليلته كانت :تقول
يدور والفلك منها الول الثلث مضى فلما وسإلم

تحرق والمرداة بالكواكب تزهر والسماء بالنجوم
وأحال جناحه مد قد الله وسإراداق الثواقب بالشهب
سإاكنة الوتين واداي في أنا فبينما بادالهامه الظلم

وإذا وتوسإل ابتهل من وأكرم مرسإل أفضل وبجانبي
:يقول وهو أيقظني الشريف وبكلمه قبضني قط به

مواردا عن الغافلة السبات بعين المكتحلة العين أيتها
قام فقد حمامك ليوم وأعملي منامك من هبي الهبات

وفي العتاب على خدوداهم ومرغوا اللباب أولو
 .التراب

أن إلى للمة نشفع ووقفنا للخدمة معه : فقمتقالت
هلمي فقال الصباح فلق وانفقل الصباح بارق برق

الغفار العزيز من العفو وطلب والسإتغفار للصلة
فلما والمرادا القصد وبلغنا أرادا ما على : فوافقتهقالت
ويقرع يتنفس وهو رأيته ريحه وفاح تسبيحه من سإكت

وطيب و الوجودا سإيد يا فقلت سإنه جوهر بسبابته
أو مهم لمر إل سإنها تقرع ل العرب إن والجدودا الباء
 .ملم لشأن

في والمخلصين أمتي من العصاة حال : ذكرتقال
الجنة     من     جهنم     لملن  {: تعالى قوله وذكرت محبتي
: أماالله رسإول يا ]. فقلت119  [هودا}    أجمعين     والناس

من     تقدم     ما     الله     لك     ليغفر  {: تعالى قوله عليك أنزل
ولمتك لك ليغفرن ] فوالله2: [الفتح }    تأخر     وما     ذنبك
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].5: [الضحى }    فترضى     ربك     يعطيك     ولسوف  { :لقوله
والعرش والرضين السموات خلقت الذي أنت

القرب براق ربط الذي وأنت أنوارك من والكرسإي
إلى وحملت الملكوت معالم اخترقت الذي أنت ببابك

القدر ليلة أوتيت الذي وأنت والجبروت القرب حضرة
الحجار لك ولنت والحرم البطحاء صاحب وأنت

البدار ليلة القمر لك وانشق الشجار عليك وسإلمت
].73:  [التوبة}    الكفار     جاهد     النبي     أيها     يا  { عليك وأنزل

والثنا بالشكر والمخصوص ومنى عرفات صاحب أنت
الله وعدك أما المنى أمتك من الله يبلغك وسإوف
المورودا والحوض المعقودا واللواء المحمودا المقام
ممدودا أمتك على السعودا وسإراداق والجودا والكرم

بجواهر أصحابك ولواء يجودا عليهم التوفيق وسإحاب
ربك يبعثك أن عسى مرقوم وعليه منضودا قبولك
ًداا مقاًما البأس نزول أمتك على تخاف فكيف محمو

خير     كنتم  {: تعالى بقوله الناس سإائر على فضلوا وقد
أنت سإيدي يا ].110: عمران  [آل}    للناس     أخرجت     أمة

سإأل ونوح عليه الله فتاب بك تشفع آدام أباك أن تعلم
بك قدره علو مع وإبراهيم الغرق من الله فنجاه بك

ومكانته تقربه مع وموسإى والحرف النار من الله أنجاه
 .أمره وييسر صدره يشرح أن ربه سإأل بك

إل المناقب هذه للجارية سإهل ذكر : وماالراوي قال
 .السإلم داين إلى ترجع لن

في يدخل من جزاء : فماقالت كلمه سإمعت فلما قال
 .بقوله ويقول داينه

عنه وتمحى أمه ولدته كيوم ذنوبه من : يخرجفقال
قوله قرأ ثم الجنان في الرضوان جزاؤه ويكون سإيئاته
ًءا     يعمل     ومن  {: تعالى يستغفر     ثم     نفسه     يظلم     أو     سإو

فلما ].110  [النساء}    رحيًما     غفوًرا     الله     يجد     الله
إلى وحملت الملكوت معالم اخترقت الجارية سإمعت
القدر ليلة أوتيت الذي وأنت والجبروت القرب حضرة
الحجار لك ولنت والحرم البطحاء صاحب وأنت

البدار ليلة القمر لك وانشق الشجار عليك وسإلمت
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].73:  [التوبة}    الكفار     جاهد     النبي     أيها     يا  { عليك وأنزل
والثنا بالشكر والمخصوص ومنى عرفات صاحب أنت

الله وعدك أما المنى أمتك من الله يبلغك وسإوف
المورودا والحوض المعقودا واللواء المحمودا المقام
ممدودا أمتك على السعودا وسإراداق والجودا والكرم

بجواهر أصحابك ولواء يجودا عليهم التوفيق وسإحاب
ربك يبعثك أن عسى مرقوم وعليه منضودا قبولك
ًداا مقاًما البأس نزول أمتك على تخاف فكيف محمو

خير     كنتم  { :تعالى بقوله الناس سإائر على فضلوا وقد
أنت سإيدي ] يا110: عمران  [آل}    للناس     أخرجت     أمة

سإأل ونوح عليه الله فتاب بك تشفع آدام أباك أن تعلم
بك قدره علو مع وإبراهيم الغرق من الله فنجاه بك

ومكانته تقربه مع وموسإى والحرف النار من الله أنجاه
 .أمره وييسر صدره يشرح أن ربه سإأل بك

إل المناقب هذه للجارية سإهل ذكر : وماالراوي قال
 .السإلم داين إلى ترجع لن

في يدخل من جزاء : فماقالت كلمه سإمعت فلما قال
 .بقوله ويقول داينه

عنه وتمحى أمه ولدته كيوم ذنوبه من : يخرجفقال
قوله قرأ ثم الجنان في الرضوان جزاؤه ويكون سإيئاته
ًءا     يعمل     ومن  {: تعالى يستغفر     ثم     نفسه     يظلم     أو     سإو

فلما ].110  [النساء}    رحيًما     غفوًرا     الله     يجد     الله
وصغت بقلبها وقع سإهل به تكلم ما الجارية سإمعت

ل وحده الله إل إنه ل أن أشهد : أناوقالت بلبها إليه
ًدا وإن له شريك سإهل ففرح ورسإوله عبده محم

 .بإسإلمها

وأسإير أخلصك حتى الليل إلى أمرك اكتم له فقالت
 .السإلم عسكر إلى معك

أنه أبيه عن النميري عدي بن صاعد : حدثناالراوي قال
بن عمر أتى وقد بالمدينة الناس يحدث وهو سإمعه
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وخزائن العين رأس بأموال عنه الله رضي الخطاب
 .شهرياض الملك

وأخذت بجواريها واسإتدعت مضت الجارية : وإنقال
باب فتحت الليل جن فلما داينار ألف أبيها مال من

أبيها قصر في من كل فرأت تجسست بعدما السر
: قمله وقالت وثاقه من وحلته سإهل إلى فأتت نياًما
إلى إسإاف بن سإهل فقام نبيه وبركة الله اسإم على

من وخرجا مثلها هي ولبست حرب لمة وأعطته الباب
مقدار وسإارا وخرجا فركبا بجواداين هما وإذا الباب

وراءهم الخيل بحس هم وإذا كفرتوتا عن فرسإخين
كانوا وإن مخاطبتهم فعلي الروم من كانوا : إنفقالت

فوقفوا :قال مخاطبتهم فعليك المتنصرة العرب من
فارسًإا وعشرون ثلثة عدتهم بالقوم وإذا كثير غير

: تأملهمقال شهب خيول على وهم خضر ثياب وعليهم
قال الملك بحضرة قتلوا الذين أصحابه هم وإذا سإهل
ألم الله : سإبحانوقال عليهم وسإلم سإهل منهم فدنا

 .قتلكم أشاهد

 .: نعمقالوا

نقلة هي وإنما يموتون ل أحياء الشهداء أن علمت أما
في الشهداء بأرواح بعث قد الله وأن داار إلى داار من
وسإلم عليه الله صلى النبي قبر لتزور الليلة هذه

 .شعبان من النصف ليلة الليلة تلك وكانت

:قالوا صحبتكم وفي معكم المسير : أريدلهم فقال
إحدى عمرك من بقي وقد ذلك على تقدر ل إنك

 .بنا وتلحق ليلة وأربعون

أعد ما الجنة في لها الله أعد فقد الجارية هذه وأما
والياقوت الجوهر عن قصًرا لها بنى وقد لوليائه
وبالنوار معلقة سإتوره الكوثر نهر شاطئ على الحمر

وفرشه موصولة وأسإرته مزوقة وقبابه مرونقة
وحلله محفوفة وزواياه مصفوفة وأباريقه مرفوعة
أبوابه على مسروجة الوفاء بحسن وحواشيه منسوجة
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كنتم     بما     الجنة     اداخلوا  { المكنون السر بقلم مكتوب
قولهم الجارية سإمعت ]. فلما32 : [النحل}    تعملون

الرب : بتوحيدكقالوا النعيم هذا اسإتوجبت : فبمقالت
 .الكريم النبي وتصديقك العظيم

: فنزلتسإهل قال ميتة هي فإذا صيحة : فصاحتقال
المسلمين إلى وسإرت عني الشهداء وغاب فدفنتها
بذلك عدي بن وسإهل غسان بن الله عبد فحدثت
ًنا المسلمون فازداادا ًدا بعدها سإهل وعاش بذلك يقي أح

 .ومات يوًما وأربعين

عبد عن ماجد بن خويلد عن عامر بن صفوان حدثنا
وأرض الشام فتوح عن حدثه عمن النعمان بن الرحمن

 .الفرس ربيعة

عبد مع قرقيسيا على المسلمين عسكر نزل لما قال
خندًقا أنفسهم على المسلمون خندق :قال وسإهل الله

 .ويخرجون منه يدخلون موضًعا لهم وتركوا

الرقة بجانب وهو غنم بن بعياض الخبار واتصلت قال
أو وجنوداه بشهرياض بحربه يبدأ فيمن يتروى وهو

 .والرها بحران

قد جيًشا : أتتركعنه الله رضي الوليد بن خالد له فقال
تلقى أن والرأي لسواه وتمضي لقتالك واحتفل تهيأ
 .العدو هذا

شئت ما فاقصد هنا الهيبة وأوقعت هزمته أنت فإذا
 .تعالى الله شاء إن تفتح فإنها البلدا من

جواسإيسه أتته قد وإذا ذلك على عياض : فعولقال
ونوفل شهرياض الملك لحربكم تهيأ قد أنه وأخبروه

جملين وصاحب والمؤزر داارا صاحب وطرباطس
البارعية وصاحب وأرجو سإماوي تل صاحب وأرمانوس
والرها حران صاحب وروداس مارداين صاحب وشهرياض

للملك ضمنوا وقد ألف مائتي جريدتهم صارت وقد
وأولدانا بأهالينا إل العدو نلقى : لوقالوا لقاءكم
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تقدم وقد أحد منا ينهزم ل حتى وحريمنا وأموالنا
فلما الفرات داون وهم الروم وبعدهم الرمن إليكم
بما ووصاه عقبة بن الوليد إليهم بعث ذلك عياض سإمع
وهم أمراءهم وجمع تغلب بني على فقدم قال أرادا

وحزام وميسرة والشجع وعاصم مازن بن نوفل
في نظر من أن اعلموا العرب فتيان : ياوقال وقارب

ول سإننا أحد أنتم وليس المعاطب من أمن العواقب
ًنا أقوى ًنا أوسإع ول الجولن في أجرأ ول جنا من ميدا

وكان اليهم بن جبلة يشبه من فيكم وليس غسان بني
سإادااتها وقتلنا عليهم الله نصرنا وقد ألًفا سإتين في

 .حزبنا من وتكونوا إلينا ترجعوا أن والصواب

فإنهم الشمطاء إيادا طائفة إل بأجمعهم فأجابوه قال
إلى تغلب بني عرب ووصل الروم بلدا إلى ارتحلوا

وطيب بهم فرحب وكافرهم مسلمهم غنم بن جيش
سإبحانه الله إن العرب معاشر : يالهم وقال قلوبهم
عن ونزوعكم إلينا بوصولكم خيًرا بكم أرادا قد وتعالى

نبيه وشرف داينه إعزاز الله أراكم وقد الصليب عبدة
وأخذ وقيصر كسرى بملك الحق ووعده وعدنا وقد

في الله وقال الهوى عن ينطق كان وما كنوزهما
الرض     أن     الذكر     بعد     من     الزبور     في     كتبنا     ولقد  {: حقنا
فأسإلم ]. قال105 : [النبياء}    الصالحون     عباداي     يرثها

 .مسلمين جميعهم وبقوا كافرهم

: لماقال سإعيد بن خالد عن سإيف : أخبرناالراوي قال
كتب الروم بلدا إلى الشمطاء إيادا بهروب عياض علم
عنه الله رضي عمر فأرسإل بذلك الخطاب بن عمر إلى
لم : إنلهم يقول قسطنطين وولده هرقل إلى

 .عندنا نصراني كل لفنين أرضكم عن تصرفوهم

وولده هرقل إلى عمر رسإالة وصلت : فلماالراوي قال
 .إليه بهم أنفذ

 .شهرياض الملك لقاء على عياض وعزم قال
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جمع فإنه قرقيسيا صاحب شهرياض من كان ما وأما
تقدم عمن بلغني قد أنه اعلموا :لهم وقال بطارقته

يستغنون ول الجيوش يجيشون كانوا أنهم الملوك من
لقاء إلى أخرج أن غد غداة في أريد وأنا الحيل عن

 .العرب

وأشهروا جواداي عن فرجلوني الصفوف اصطفت فإذا
: أنالكم فأقول قتلي تريدون كأنكم سإلحكم علي

وظننت لدينكم حميتكم خبر أجرب أن أردات إنما معتذر
ذلك مني سإمعتم فإذا هؤلء من الخوف أخذكم قد أنه

الحرب ناوشوهم ثم وإعظامي إجللي إلى فأرجعوني
أسإلمكم أن أردات إني لهم وأقول إليهم أنا فأهرب

وقد بقتلي وهموا رأيتم كما علي القوم فهاش البلد
ًبا إليكم جئت وغفلوا أفنوني فإذا صحبتكم في راغ
بعده القوم أن أعلم وأنا الليل في أميرهم قتلت عني

له فقال انهزامهم على أعول ثم أمرهم علي يهون
في وتلقيها بنفسك تسمح : وكيفالرمني وزيره
من عليك نأمن ل ذلك فعلت أنت وإن المسالك أضيق
يمضي تركتموه كيف لنا ويقول خالك ويعتبنا العرب

 .العرب إلى

وكيف قوله في السيد صدق : لقديوقنا الله عبد فقال
تدبيًرا القوم هؤلء مع لك أدابر وأنا إليهم تمضي نتركك
 .وأهون هذا من أقرب يكون

أيها التدبير هذا : وماالرمني والوزير شهرياض فقال
 .الملك

من الجد ونريهم ونلقاهم بأجمعنا غدا نخرج : أنقال
المدينة إلى ننهزم ثم الطاقة بحسب ونقاتل أنفسنا

قربوا فربما السور على ونصعد أبوابها من ونستوثق
 .نقاتل فل منا

واعلموا منا ودانوا فينا العرب طمعت ذلك فعلنا فإذا
إلى صبأ ممن الروم من جماعة عسكرهم في أن

إليهم كتبنا ذلك أراداوا فإذا منا قربوا فربما داينهم
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:ونقول الصلح طلب في رسإوًل ونرسإل قلوبهم نطيب
تريدون ما نرى حتى عقلئكم من عشرة إلينا أرسإلوا

وحصلوا ذلك فعلوا فإذا صلًحا معكم نعقد ولعلنا منا
:لهم ونقول عليهم سإيوفنا ونشهر عليهم قبضنا عندنا

إذا القوم فإن رقابهم ضربنا وإل عنا ترحلوا أن إما
عنا ورحلوا بأصحابهم صلحنا طلبوا منا الجد أراداوا

الملك هزموا فإن به وفوا قوًل قالوا إذا والعرب
طاعتهم تحت بعدها داخلنا بلداه على واحتووا شهرياض
 .الروم بلدا إلى عنهم وارتحلنا

أن : أحدهماأمرين الكلم بهذا يوقنا أرادا : وإنماقال
 .إليه يطمئنوا حتى التهمة من عندهم يبرأ

الله صلى الله رسإول أصحاب من يحصل أن والثاني
تحت يكونوا أن فيحتال المدينة في عشرة وسإلم عليه
 .المدينة بهم فيملك بهم ليثور يده

إلينا يبعثون العرب كان : وإنالرمني وزيره له فقال
بالقتل ونعدهم عليهم فنقبض مواليهم أو صعاليكهم

ول قتالنا في منهم الجد ويقع ذلك إلى يلتفتون فل
 .تصنع فكيف عنا يرحلون

: وحقوقال وجهه وحول غضب أنه يوقنا : فأراهمقال
تفلحوا ولن قلوبكم في القوم رعب داخل لقد المسيح

ًدا بعدها قلعتي في قاتلتهم لقد أعتقده ما وحق أب
مدة البلدان سإائر إلى الركبان به سإارت قتاًل بحلب
ًدا أن ولول كاملة سإنة اسإمه عبيدهم من أسإودا عب

ملكوا علي حيلة نصبوا معه وعشرين الهول أبو داامس
ًدا عليها قدروا لما قلعتي علي نزلوا قد وكانوا أب
عليكم نزل وما بكم فكيف وأبطالهم عسكرهم بجميع

إل قتال عليه ليس حصين وبلدكم يسيرة شرذمة إل
عذر لكم وما الغرب ومن الجبل صوب من موضعين من

وصان داينه عن قاتل والجر المسيح رضا أرادا ومن
القوم أن خفتم وإن العرب هؤلء من وحريمه أهله

شأن ول قدر عندهم له ل من أو مواليهم إلينا يرسإلون
ومواليهم وأبطالهم وبفرسإانهم بهم الناس أعرف فأنا
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ًبا رسإولكم مع فأنفذوا أصحابهم وخاصة بأسإماء كتا
بن وشرحبيل والنعمان المقدادا منهم أريد الذين القوم
مولى والسإودا مالك بن الرحمن وعبد ونوفل كعب
ومالك الحرث وهمام قيس وابن جعفر بن وخالد قيس

الرمني الوزير فضحك قال عامر بن وسإلمة نوبة بن
إل قط بهؤلء يسمحون ل العرب إن دايني : وحقوقال

رأيكم أفشل : مايوقنا فقال منكم رهائن يطالبوا أن
أجابوا فإن فإن القوم إلى انفذوا قلوبكم وأضعف

أرسإلنا رهائن طلبوا وإن المسيح السيد بركة كانت
أفخر وألبسناهم أولداهم ومن المدينة أهل من أضعفنا
قال المدينة أهل من أكابرنا هؤلء وقلنا الثياب

 .أمرتنا ما إل نفعل ما القربان : وحقشهرياض

الناس يأمروا أن داولته وأرباب بطارقته أمر أنه ثم
واسإتعدوا سإلحهم ولبسوا ففعلوا للحرب بالتأهب
فركبت بالركوب أصحابه عدي بن سإهل وأمر للقتال
بهمم العدو واسإتقبلوا الخندق باب من وخرجت العرب
يوم نبيك كنصر عليهم انصرنا اللهم وقالوا عالية

آخر في وقال وعظهم ثم صفوفهم وعبوا الحزاب
وصليبه الروم طاغية نحو حامل أنا : هاوعظه

ل فالقوم صليبه أخذ أو بقتله الله فتح فإن فاتبعوني
هو شيء إلى داعوتنا لقد المير : أيهافقالوا لهم ثبات
:الله عبد بن محمد قال نحمل حتى فاحمل إلينا أحب

أمير وكان قرقيسيا عسكر على معه ومن هو فحمل
فلقد عدي بن وسإهل غسان بن الله عبد المسلمين

ًدا قتاًل قاتلوا وبذلوا جهاداه حق الله في وجاهدوا شدي
بن الله عبد والتقى الله أعداء في وسإيوفهم رماحهم

أنه علم زيه عاين فلما الرمني بيورنيك الشتر مالك
من السنان فأخرج صدره في فطعنه ملوكهم من

وقد بشهرياض المنذر بن النعمان والتقى ظهره
بل البلد صاحب بأنه النعمان يعلم ولم الجموع طحطح

يقول وهو النعمان عليه فحمل الملوك من أنه عرف
منا وتنفر ليوثها الحروب في لقوم : وإناالبيات هذه
نصرته القويم الدين عن نحامي أسإوداها ذلك عند

المواطن كل في الفخر لنا ونذوداها العدا آناف ونرغم
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ثم الشام بلدا ملكنا سإعيدها فذاك الهاداي بأحمدنا داائًما
نقودا وسإوف عدبدها بالنكال تبدي أن إلى ملوكها
ًداا الخيل ونملك شديدها ذلك شهرياض إلى سإوابقا جر

نقوداها والجيوش عين رأس كذا بعدها جملين ثم دااًرا
للمسلمين الرها كذا سإروجهم ثم حران إلى ونمضي
الحرب ليوث أبيد منذر ابن ذاك النعمان أنا وإني نعيدها

صريًعا فألقاه بطعنة وفاجأه عليه أطبق ثم أسإوداها ثم
انحرفوا ملكهم هلك إلى قرقيسيا جيش نظر فلما
أرمانوسإة وخافت بلدتهم في وتحصنوا مدينتهم إلى

 .قلبها في الرعب وداخل

ما المسيح عبد : يايوقنا الصالح للعبد قالت إنها ثم
 .حالنا ويدبر ملكنا يسوس سإواك أحد لي بقي

 .يديك وبين لك أنا الملكة : أيتهافقال

أن : اعلمواوقالت أصحابه وعلى عليه خلعت إنها ثم
 .لكم والمملكة المدينة هذه

بين ونقاتل بحقها نقوم أن علينا : يجبيوقنا فقال
المسلمون فدنا السإوار على رتبهم إنه ثم يديها

ل حجارتهم فكانت بالمقاليع يرمون وهم ورجالهم
ًدا تخطئ المنذر والموالي الرجال على المقدم وكان أب

أرمى قاطبة باليمن ول بالحجاز يكن ولم عاصم بن
حجره خرج إذا سإاعده قوة عن وكان بالمقاليع منه

يوم كل فيه يرمي يزل فلم العظم البرج يجاوز
المنذر برج العرب فسمته والرجلين الرجل فيصيب
 .شديدة مضايقة قرقيسيا أهل ضايقوا قد وكانوا

من شهرياض الملك به وعدت ما : أينأرمانوسإة فقالت
 .تدبيرك

 .متفكر المر في : أنافقال العرب هؤلء في

: ياوناداى المسلمين يلي مما السور على صعد إنه ثم
لكم نسلم ول وبينكم بيننا المر طال قد العرب معاشر

بعد لكم ونحن العين رأس وتملكوا الملك تهزموا أن إل
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أنكم علمنا فقد تريدون ما المال من منا واطلبوا ذلك
بن الله عبد رآه فلما قال ووفيتم فعلتم قلتم إذا

علموا إليه ونظروا والصحابة عدي بن وسإهل غسان
 .قرقيسيا أهل على حيلة ينصب أن يريد أنه

وتممت بنا مكرت نفسه عدو : ياعدي بن سإهل فقال
 .إليك اطمأننا حتى دايننا في بدخولك علينا منصوبك

أو منا تهرب فأين الول داينك إلى ورجعت غدرت ثم
هذه نملك وسإوف الطلب في لك ونحن عنا تولي

تمام من أيًضا وهذا عنقك ونضرب بالسيوف المدينة
 .الحيلة

وما وخدمتكم نصحتكم لقد العرب معاشر : يافقال
بديني نفسي طالبتني ولكن خيًرا إل منكم رأيت

المدينة وهذه مضى ما مضى فقد والن إليه فرجعت
حصينة لنها عليها تقدرون ول وصول إليها لكم ما

أنفذوا ولكن كثير عندنا والقوت الحرب رجال وفيها
بهم نثق ممن أصحابكم أعز من عشرة منكم إلينا

سإلمنا العين رأس فتحتم لهمإذا ونحلف لنا يحلفون
السنة هذه بقية بيننا الصلح ويكون إليكم المدينة هذه
 .رمضان شهر أولها أشهر أربعة منها بقي فقد

فمن ذلك إلى أجبناك : قدغسان بن اله عبد له فقال
:فقال إليك نرسإلهم حتى تريدهم الذين العشرة هم

بن وخالد قيس مولى والسإودا السإودا بن المقدادا أريد
بن وسإلمة الحرب بن وهمام قيس بن ورواحة جعفر
إل الصلح يقع ل فإنه نريدهم فهؤلء نعيم وابن عامر
 .بهم

 .يوقنا له ذكرهم الذين هؤلء الله عبد : فوجهفقال

نسمح ما : نحنالله عبد فقال الباب لهم وفتح قال
أرمانوسإة الملكة إلى يوقنا فمضى رهائن بل بأصحابنا
لهم : أرسإلفقالت رهائن يريدون القوم أن وأخبرها

 .السوقة أولدا من
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عند من الحرب في الحيل إن الملكة : أيتهايوقنا قال
وفت قوًل قالت إذا شأنها من والملوك خرجت العرب

الغدر كان : إذاالفرس حكيم قال قد أنه واعلمي به
بلدك أهل أن واعلمي عجز أحد بكل فالثقة قوم طباع
الملك بعد شأنك يعظمون وهم وملوك رؤسإاء فيهم
بعين إلي وينظرون التأنيث بعين إليك ينظرون ولكن

مع بصلحنا سإمعوا وربما عندهم لي هيبة ول الغربة
وربما نريده ما لنا يتم ول ذلك من يملكونا فل العرب

وصاحب الموصل ملك بمثل علينا يستنجدون يرسإلون
 .المر ويعظم الهنكارية

 .الرأي من ترآه الذي : فماقالت

وإنما العرب عند رهائن الرؤسإاء نبعث أن : الرأيقال
المدينة في متعرض له يتعرض ل حتى يوقنا ذلك فعل
فأجابته رؤسإائهم من رئيس فيها يكون ل سإلمهم وإذا
بن الله عبد إلى رهائن منهم الرؤسإاء وأنفذت ذلك إلى

أصحاب من العشرة داخل إليه وصلوا فلما غسان
في حصلوا فلما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
ببرج المعروف وهو الكبير البرج إلى بهم أمر المدينة
لن البرج في من يعصى ل حتى ذلك فعل وإنما المنذر

الملكة إلى رجع هناك حصلوا فلما البلد أهل مال فيه
ًدا البرج في حصلتهم : قدوقال أرمانوسإة نوقفهم وغ

.نقتلهم أو عنا ترحلوا أن : إمالهم ونقول البرج بأعلى

بأصحابهم فعلنا نحن وإن برهائننا نصنع : وكيفقالت
كنت : إذايوقنا لها قال كذلك بأصحابنا يفعلوا ذكرت ما

 .القوم فصالحي البلد أهلي على تفزعين

 .رأيك بحسن : دابرناقالت

العشرة هؤلء إلى أمضي وأنا والطاعة : السمعفقال
منا يطلبونه الذي ما وننظر أميرهم به وصاهم ما مع
من عليه عزم بما وحدثهم الصحابة إلى مضى إنه ثم

فدونكم الضجة سإمعتم : إذالهم وقال البلد تسليم
على ورتبهم أبه أصب إلى رجع ثم البرج في ومن
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ًدا معهم يترك ولم السور أظلم فلما البلدة أهل من أح
وأعلنوا المائتين أصحابه مع يوقنا الله عبد سإار الليل

وأرسإل ففتحوه الباب إلى وباداروا والتكبير بالتهليل
ووضعوا فأتوا بعسكره إليهم يأتي بأن الله عبد إلى

إل قرقيسيا أهل أفاق فما البلد أهل في السيف
البرج فقصدوا القواضب منهم مكنوا قد والمسلمون

الملكة فعلمت الصحابة العشرة عليهم فثار العظم
يوقنا قبل من عليها تمت قد الحيلة أن أرمانوسإة
عبد فأمنهم الغوث الغوث يناداون البلد أهل وسإمعت

في ما على واحتووا عدي بن وسإهل غسان بن الله
في وما الموال من فيها كان ما جميع وأخذوا المدينة

الخمس منه فأخرجوا الذخائر من العظم البرج
عليهم وعرضوا المسلمين على الباقي وقسموا
ومن وماله أهله له وهبوا منهم أسإلم فمن السإلم

وأتوا أسإلموا الذين اجتمع ثم الجزية عليه ضربت أبى
فسلموا داينكم في داخلنا قد : نحنوقالوا المراء إلى
 .وبساتيننا كرومنا لنا

: هيعدي بن وسإهل بن غسان بن الله عبد لهم فقال
وهو عنه الله رضي الخطاب بن عمر يعني المام بحكم
في هي من خراجها ويأخذ أرادا من فيها يسكن الذي
المام بأمر والجزية والخمس الخراج حكم فإن يده

 .المسلمين صالح في الباقي ويصرف منه حاجة يأخذ

بها يلوذ كان ومن أرمانوسإة : وأسإلمتالواقدي قال
غاية إليهم وأحسن أماكنهم في الله عبد فأقرهم
بأهل الخبر ليتصل ذلك كل المان لهم وجددا الحسان

 .السإلم في فيدخلوا البلدا

فتح : كانذلك أدارك ممن وكان الحرث بن عطية قال
اثنتين سإنة رمضان شهر من ليلة أول قرقيسيا
بيعة وهي العظمى الكنيسة وبنوا الهجرة من وعشرين
وأطلقوا فيه صلوا حتى يبرحوا ولم جامًعا جرجيس
مائة في كعب بن شرحبيل وليتها وتسلم الرهائن

ماكسين إلى المسير على وعولوا رجًل وخمسين
أن ابنتك : مروقال يوقنا الله عبد إلى المير والتفت
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قبل من إلينا الوصية جاءت فقد قلعتها إلى ترجع
 .عياض المير

على والسلم والصلة وحده لله والحمد : فرجعتقال
.بعده نبي ل من

 والشمسانية ماكسين فتح 

عن مجالد بن الصلت بن رقيم بن زهمان : حدثنيقال
 .ميسور بن القيل

على ونزل قرقيسيا عن الله عبد ارتحل لما قال
وكذلك دارهم آلف أربعة على صلًحا فتحها ماكسين

من فقلقوا وشعير حنطة طعام حمل وألف بلداهم
ثم المشمسانية أهل وكذلك النصف لهم فترك ذلك
به صالح بما وصالحوه إليه فجاؤوا عربان على نزل
ينتظر وأقام فملكها المجدل إلى أرتحل ماكسين أهل

نازل و غنًما بن عياض أميره أخبار من عليه يردا ما
يديه على الله فتح بما يعلمه إليه فكتب البلخ نهر على
حتى مكانك الزم أن إليه كتب إليه الكتاب وصل فلما

 .والسلم أمري يأتيك

يد على الله فتح : لماسإعيد بن مجاهد بن سإهل قال
بالمجدل وأقام صلًحا الخابور أرض غسان بن الله عبد

: أقمناالبيات هذه البجلي حازم أبي بن قيس إنشد
بالقواضب أعدائنا على وصلنا جانب كل في الدين منار

كرام من صدق بفتيان أهله كل مع الخابور لنا وداان
النقع عجاج وثار بماسإح التقينا لما هزمناهم العرائب

بحمل يكر نخاله الحروب في همام وكل السحائب مثل
جمعنا يكنف الله نصر زال وما الكتائب صدور في

المساء في حمد فلله النوائب طارقات من ويحفظنا
قلعة فتوح الغياهب سإدول في نجم لح وما وبكرة

عبد بن يوسإف عن كثير بن سإوار : حدثنيقال مارداين
:: قالجده عن عامر بن المثنى عن الكامل عن الرزاق

الملك قتل بلغ صلًحا الخابور مدائن فتحت لما
العين ورأس ورداة وعين ربيعة أرض صاحب شهرياض
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نازل وهو داولته أرباب فجمع لديه وكبر عليه فعظم
بلدانا من مدائن ثلث : هذهلهم وقال الطير أرض على

 .عنا مضت قد المتنصرة والعرب وقلعتان ملكت قد

منا للعرب بد ل إنه الملك : أيهاتوتا البطريق له فقال
أنه غير يشاء لمن النصر الله ويعطي منهم لنا بد ول

مارية الملكة عموداا ابنك زوجت لو أنك الرأي من كان
لعانتنا ومرين مارداين صاحب جارس بن أرسإوس بنت

 .المرأة قلعة

القلعتين بناء في السبب : وكانالراوي قال
من كان جارس بن أرسإوس الرجل هذا أن المذكورتين

بنى من أول وكان مناًعا بطًل وكان طبرزند أهل
ًداا وكان بأرمينية المملكة في يغير وكان بطبرزند منفر

إلى البلدا تلك أهل كتب حتى شاء حيث الروم بلدا
الملك فأرسإله يده من به يستغيثون العظم الملك
لك : ابنله وقال ربيعة دايار إلى أنطاكية من هرقل
نزل مارداين جبل أرض توسإط فلما فيه تسكن حصنا
فيه وكان نار موضع الجبل قلة على وإذا ونظر تحته
بالعباداة عندهم مشهوًرا وكان الفرس عبادا من عابد

خراسإان بلدا أقصى من إليه تقبل الهدايا وكانت
حتى أرسإوس به يمر فلم داين اسإمه وكان والعراق
ل العابد وكان والتحف الهدايا إليه يحمل وكان صاداقه
ًداا به وقع إنه حتى معه يزل ولم عنه يحتجب منفر
مات :قالوا الرض تلك أهل عدمه فلما وغيبه فقتله

ًنا وجعله النار بيت بنى أرسإوس إن ثم داين وكانت حص
ًنا له بنى أباها رأت فلما مارية لها يقال ابنة له مكا

وجعلت وحصنتها بإزائه قلعة أيًضا بنت فيه وتحصن
أحد خطبها كلما وكانت ورجالها وذخائرها أموالها فيها
 .المملكة بيت من لنها داونها تراه

الدير وفي الجبل بسفح داير قلعتها من بالقرب وكان
وجًها الناس أجمل من وكان فيه انقطع قد راهب
رأته فلما زائرة إليه : فأتتقال فرما اسإمه وكان

وتتجاسإر إليه تتردادا تزل فلم قلبها في محبته وقعت
إليه نفسها فسلمت صحبة بينهما صارت أن إلى عليه
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ًدا خفية في ولدت حملها تكامل فلما منه فحملت ول
كيف : انظريلها وقالت داايتها إلى فسلمته ذكًرا

إن لنه قتله أريد ول أحبه فإني الغلم بهذا تفعلين
نفيسة ذخائر له أخرجت ثم قتلني بقصتي أبي علم

به وقع : منوقالت عليها وخيطت قماطه في وجعلتها
خذه على وإذا بدنه افتقدت إنها ثم تربيته على ينفقها
اليمنى أذنه ورأت الظفر بقدر سإودااء شامة اليمن
ومعها ليًل به ونزلت الداية : فأخذتهقال زياداة وفيها
إلى به فأتت الملكة أسإرار على مطلًعا وكان خادام

من عمودا وهناك العظم الطريق في القلعة أسإفل
رأس على قائم وهو الرض في غائص وغالبه رخام
المولودا ذلك فوضعت الرخام من قاعدة العمودا ذلك
فيأكله يقربه أن الوحش من عليه خوًفا القاعدة على

 .القلعة إلى والخادام هي رجعت ثم

صاحب : أنوقدره الله قضاء من : وكانالراوي قال
ثم لشهرياض رسإوًل بعث قد النطاق الملك الموصل
في سإحًرا فجاز مارداين صاحب جارس بن أرسإوس
منه فدنا الطفل بكاء فسمع العمودا فيه الذي الطريق

وسإلمه فأخذه الذهب عصابة فنظر جواداه على وهو
: احتفظيلها وقال السفر في معه كانت جارية إلى

ًنا له أن شك فل المولودا هذا على أوصل ثم شأ
العين رأس إلى وارتحل مارداين صاحب إلى الرسإالة

على الله وأجرى شهرياض الملك على الجواب وأعادا
الذي الطفل بقصة شهرياض الملك حدث بأن لسانه

 .العمودا على وجد

ويخلفني يرثني ولد لي ليس فإنه إياه : أعطنيفقال
إلى ودافعه الملك فأخذه إليه فدفعه ملكي في

ونشأ الخيل ركب أن إلى فربوه والدايات الحواضن
الملك ولد الناس وسإماه عموداا الملك فسماه وترعرع
ركوب من الملوك طريقة وتعلم النعمة في وتربى
أن إلى والصراع والمعالجة والقتال والرماية الخيل

إلى يأوي ل وكان فخره الناس في وانتشر ذكره سإما
له وبنى والقنص الصيد في زمانه أكثر بل ورعة عين

القصر وسإمي إليه يأوي المغارة رأس على قصًرا
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فعل بما خبر مارية أمه عند وليس عموداا باسإمه
قدم حتى العوام واندرجت اليام وانقضت به الزمان
شاور فلما الجزيرة أرض فتح يريد المسلمين عسكر
أنا توتا عليه أشار العرب أمر في داولته أرباب الملك
 .له إل تصلح ل فإنها الملكة من عموداا ولده يزوج

. 

. 

خطبها وقد سإنة ثلثون العمر من ولها بكر وهي
داونها تراهم لنها بهم ترض فلم وأبناؤهم الملوك

ويفرح أبوها ذلك من يمتنع لم لولدك طلبتها إذا وأنت
بن أرسإوس إلى وبعث ذلك إلى فأجابه بمصاهرتك

في الواسإطة أنت : كنلتوتا وقال عظيمة هدية جارس
إلية ودافع عليه وسإلم أرسإوس إلى توتا فسار ذلك

ذلك إلى فأجابه ذكرناه فيما معه وتحدث فقبلها الهدية
وجملين والبارعية داينار ألف مائه الصداق منه وطلب

ًنا ليقتلهم العرب من أميًرا وعشرين ليلة للمسيح قربا
قلعة إلى أرسإوس فركب ذلك إلى توتا فأجابه زفافها

من فخرج فرضيت بالخبر وأعلمها عليها وداخل ابنته
لعموداا ابنته وزوج والشمامسة القسوس وجمع عندها
 .القدر أحكام من خبر عندهم وليس

وأعلمه شهرياض الملك إلى توتا : ورجعالراوي قال
أرسإوس عليه اشترط بما وأعلمه انبرم قد المر أن
داينار ألف ومائة وجملين الباوعية القلعتين من

ففرح زفافها ليلة ليقربهم العرب من أميًرا وعشرين
إلى سإلمت إليه زفت : إذاوقال الموال وأنفذ بذلك
زوجه قد أنه وأخبره عموداا طلب إنه ثم القلعتين أبيها
من أن بني يا : اعلمله وقال جارس بن أرسإوس ابنة

وخذ فتجهز العرب فرسإان من عشرين الصداق جملة
الوزير توتا معه يخرج أن وأمر العرب واقصد العسكر
تكبسوا أن قدرتم : إنلهم وقال حران صاحب وروداس

 .ألًفا عشرين في ومضوا فافعلوا العرب
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جرى بما وأخبرته عيونه عياضا : وأتتالراوي قال
حران صاحب روداس وهم إليك أقبلوا قد وأنهم

ألًفا عشرين في الملك ابن وعموداا توتا كفر وصاحب
 .لنفسكم فاسإتيقظوا الليل في كبسكم يريدون وهم

 .واسإتشارهم الصحابة وجوه عياض : فجمعقال

بن الله عبد إلى وقتك من : اكتبالوليد بن خالد فقال
وقتهم من إلينا يسيروا أن عدي بن وسإهل غسان

 .حذر على منهم فيكونون العدو قصد بما ويعلمهم

ويصير يعبروهم حتى لهم يكمنون منهم قربوا فإذا
وشمالهم يمينهم عن نحن ونكمن ورائهم من أصحابنا

 .عليهم نطبق ثم

في خالد وخرج المصيب الرأي هو : هذاكلهم فقالوا
يأمرهما وسإهل الله عبد إلى الحال في وكتب ألفين

وبعث يفعلن بما ويوصيهما خالد بعسكر باللحوق
يومه في إليهما فوصل داارم بن سإراقة مع الكتاب

من ارتحلوا الكتاب وقرأ وصل فلما له ناقة على
عبد وانفذ فركبوا الخبر على الصحابة وأطلع سإاعتهم

 .العدو خبر له يتجسسون عيونه الله

في عياض من انفصل فإنه خالد : وأماالراوي قال
عن ألًفا أرسإل بل الجاداة على بهم يأخذ ولم ألفين
يسار عن وألًفا سإعدا ابن عليهم وأمر الطريق يمين

ًدا وأمر خالد مع الطريق :الواقدي قال يبعد ل أن سإع
ألف العشرين في وروداس وتوتا عموداا سإار لما إنه

وبين بينهم بقي أن إلى سإائرين يزالوا لم فارس
 .فراسإخ عشرة غنم بن عياض عسكر

. 

خيلهم على ويعلقون يستريحون مكان في فنزلوا
 .الحرب لمة ويلبسون
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من غسان بن الله عبد جيش : وسإارالواقدي قال
بن ونجيبة يمينهم عن الوليد بن خالد وسإار ورائهم

فلما ذلك من خبر الروم عند وليس يسارهم عن سإعد
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب أن خالد علم
يتأهبوا أن المسلمين يعلم أرسإل بالقوم أحدقوا قد

 .الصوت وقوع إلى

ًدا إن ثم : فتأهبواقال أبطال من خمسمائة أخذ خال
الهللي سإالم بن عدي مع خمسمائة وترك المسلمين

وتطاير نارها اشتعل قد الحرب رأيت : إذاله وقال
جيش قصد لما خالدا إن ثم كمينك من فاخرج شرارها

بالتهليل أصواتهم رفعوا لهم وتظاهر معه بمن العدو
فلبسوا أصواتهم الروم : فسمعتقال والتكبير
وهم وأصحابه روداس سإوى منهم يركب ولم سإلحهم

وتوتا سإواه مستيقظ فيهم يكن ولم آلف خمسة
 .عموداا مع مشغول

ًدا اسإتقبل حران صاحب : وإنقال شأنه واسإتصغر خال
الروم واشتغلت فيه طمع قليلة شرذمة في رآه لما

 .أمرهم يكفينا : روداسوقالوا إليهم بالنظر

روداس الله بعدو خالد صاح إذ ينظرون هم : فبينماقال
:البيات هذه يقول وهو السحاب انحطاط عليه وانحط
كل من الله داين وإعزاز عدونا لقتل داخرناها سإيوف
من الكفر لهل جلء عنوة البطارق كل بها قتلنا خائب

على وصلنا وغلظة قهًرا الشام ملكنا أن إلى جانب كل
إذا عشيرتي ليث المقدام خالد أنا بالقواضب أعدائنا

بطعنة روداس وفاجأ المغالب في الوغى أسإد همهمت
وحمل همام غلمه فأوثقه الرض وجه على فألقاه

 .معه ومن هو أصحابه في

وعدي سإعد بن نجيبة عليهم خرج إذ ذلك في : فهمقال
غسان بن الله عبد بعدهم من وأشرف سإالم بن

الجهات سإائر وارتخت بالزعقات الرض فامتلت
جبار باسإم وناداوا العربيات الخيل على وصدموهم

وكان جانب كل من عليهم وأطبقوا والسموات الرض
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ًبا للصحابة التوفيق تركب أن الروم لحقت فما مصاح
فطحطحوهم فيهم يعمل والسيف إل خيلها على

وأخذوا أسإرى منهم واسإتوثقوا مواكبهم وفرقوا
ألًفا والقتلى آلف أربعة السإارى فكانت وتوتا عموداا

فوصلوا الدابار الباقي وولى وسإتين وسإتة وسإبعمائة
عليه فضاقت وقع بما فأعلموه شهرياض الملك إلى

وأن انقرضت قد داولته أن وعلم رحبت بما الرض
أرباب من بقي من فأحضر ومضت اضمحلت قد أيامه
 .يفعل فيما فاسإتشارهم داولته

سإفه العين رأس على مقامنا إن الملك : أيهافقالوا
العرب يطمع بعيد وسإروج والرها حران وبين بينه فإن
وتكون البلدا ونتوسإط نرحل أن الرأي بل بلدانا في

فإن جانب كل من إلينا تصل والميرة منا أقرب قلعنا
الطرقات سإائر عليهم أخذنا العرب وانهزمت لنا كانت
وكفر مازن وقلعة مارداين إلى انهزمنا علينا كانت وإن
سإماوي وتل والبارعية توتا وتل جملين وقصدنا توتا
 .أنفسنا على ونأمن الجبل وداجلة والصور القرع وتل

وقصد الطير برج من وارتحل ذلك إلى : فأجابهمقال
عشرة المدينة في وترك الحصار آلة ورتب العين رأس
المشورة الفرسإان من وكان مرتوداس مع فارس آلف
رحل أمره رتب فلما شهرياض الملك بابنة متزوج وهو
 .رغبان مرج إلى

بن طالب أبي عن المطوعي طاهر عن يعلى أبو حدثنا
 .هزاردا بن بثر بن وهبان عن مليحة

الرصافة بجامع آخره إلى أوله من الفتوح : قرأتقال
سإعدان على قرأ وأحمد الحوفي عامر بن أحمد على

سإعيد بن يحيى على قرأ صاحب وابن صاحب بن
محمد بن الله عبد أبي على قرأ ويحيى المروزي
 .الغربي الجانب قاضي يومئذ وهو الواقدي

رغبان مرج على شهرياض الملك نزل : لماقال
الوقعة بخبر كتب بعدما أثره في عياض ارتحل بجيوشه
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بن عمر المؤمنين أمير إلى والخابور وزلوبيا زبا وفتح
الكتاب وبعث الدعاء وسإأله عنه الله رضي الخطاب
بن حبيب مع وأرسإله القلع من أخذه وما والخمس

وأما المدينة إلى فسار فارس مائة إليه وضم صهبان
فإنهم المسلمين عساكر من معه ومن غنم بن عياض
رغبان بمرج العدو مع نزلوا أن إلى شهرياض تبعوا
الخبار واتصلت قال مقابلتهم في : فنزلواقال

عموداا بأسإر مارداين صاحب جارس بن بأرسإوس
قد بعلك أن اعلمي بنية : أيلها وقال إليه ابنته فأحضر

مارية يقال بأن العار نخاف ونحن الملك ابن وهو أسإر
لما وأنه الملك ابن على موافقة كانت ما أرسإوس بنت

 .أمري في حرت وقد أسإر بها تزوج

الحق قلت لقد المسيح وحق أبت : يامارية له فقالت
: ومالها قال الرأي من عندك فما بالصدق وتكلمت

عسكر إلى وأداخل أتنكر أن : أريدقالت أنت عندك
أسإلم أتيت قد إني له وأقول أميرهم وآتي المسلمين

في المسيح رأيت أني وهو رأيتها لرؤيا يديك على
بنا نزل ما للمسيح أشكو وكأني الحواريون ومعه النوم
الحق على القوم فإن أسإلمي لي يقول وكأنه منكم
في أنا وتتركوني أبي قلعة وأملككم لسإلم جئتكم وقد

وهي أبيك قلعة تملكيننا : كيفأميرهم قال فإذا قلعتي
معي : يرسإلله فأقول القلع وأحصن الحصون أمنع
في وأداخلهم صنادايدهم من فارس مائة فرسإانهم من

أبي قلعة إلى وأرسإلهم صنادايق في وأجعلهم قلعتي
الصنادايق هذه وأقول أبي قلعة والي إلى معهم وأسإير

حصل فإذا أبي خزانة في أجعلها أن وأريد أموالي قيها
لست لهم وأقول المطامير في رميتهم عندي القوم
 .بعلي إلي يرسإل أميركم إلى ترسإلوا حتى أداعكم

في نفسك تلقي أن تريدين : إنكأبوها لها فقال
هم لنهم الحيل عليهم تتم ل العرب وإن الهلك
 .أربابها

الفداء وقع فإذا رهائن مني طلبوا : وإنقالت
 .بعلي مع الرهائن طلبت بأصحابهم
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فيه يكون أن فلعل تريدين ما : دابريلها فقال
 .المصلحة

خادام ومعها رغبان مرج وقصدت الليل في فنزلت قال
الهدايا من وعليها بغلتها يسوقون مماليك وأربعة

 .والطرف والتحف

وحاجبه أبيها بغلمان التقت تنيس إلى وصلت فلما قال
بن الله عبد : منهمالعرب من أسإيًرا أربعون ومعهم
 .وأمثاله غسان

لما غنم بن عياض أن ذلك في السبب وكان قال
مع الذين الساعة هؤلء مع العين رأس يطلب ارتحل

إلى سإيرهم في العاداة بحسب غسان بن الله عبد
للعسكر والميرة بالطعام ليأتوا والرها وسإروج حران

نقول ابن السائس لقيهم البلدا توسإطوا فلما فساروا
لعسكر عظيمة بميرة أقبل وقد شمعون بن وجرجيس

الحديد في غائصون آلف ثلثة ومعهم شهرياض الملك
فأقبلوا فيهم طمعوا المسلمين قلة رأوا فلما

بالكف قبًضا فأخذوهم جانب كل من عليهم وأطبقوا
 .بقتلهم فهم شهرياض الملك يدي بين وأحضروهم

ولدك لن برأي هذا ليس الملك : أيهاوزيره له فقال
صاحب وتوتا حران صاحب وروداس العدو يد في عموداا

وولدك أصحابك قتلوا قتلتهم أنت فإن الحجاب
قلعة : يعنيمارداين قلعة إلى ترسإلهم أنك والصواب

فإذا عندها ويكونون مارية الملكة إلى وتسلمهم المرأة
وليس مارداين بقلعة إنهم لهم تقول العرب طلبتهم

فيكون عندهم هم بمن نبالي ل ونحن أسإرنا في هم
إلى وأرسإلهم رأيه فاسإتصوب وهيبتك لحرمتك أعظم
كما تنيس على بهم فالتقت أبيها صاحب مع مارية
ثم ففعل قلعتها إلى يوصلهم أن الحاجب فأمرت ذكرنا

حندس في المسلمين عسكر إلى أتت حتى سإارت إنها
ونجيبة عدي بن سإهل العسكر في يطوف فكان الليل

عن وسإألوها إليها أتوا رأوها فلما جماعة في سإعد بن
 .حالها
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 .غنم بن عياض إلى بها فأتوا أميركم : أريدفقالت

تسجد أن وهمت الهدايا له قدمت يديه بين وقفت فلما
من وأنقذنا بالسإلم أعزنا قد الله إن :وقال فنهاها له

قلوبنا عن فأزال وسإلم عليه الله صلى بمحمد الضلل
أن ونزهنا بالتحية وشرفنا الهوى واتباع والحسد الغل

من الجبابرة إل ذلك في يرغب وما لبعض بعضنا يسجد
والكبرياء رداائي : العظمةيقول الله وإن الرض ملوك
ومارية أبالي ول قصدته فيها نازعني فمن إزاري
الله إن الملك أيها :قالت انتهى فلما يقوله ما تفهم
 .علينا نصركم بهذا

 .أنت : فمنلها قال

مارداين صاحب جارس بن أرسإوس بنت مارية : أناقالت
وهو عليه صبر ول بعلي هو أسإيًرا بأيديكم الذي وإن

رأيت إليه شوقي واشتد فيه فكرتي كثرت فلما عموداا
باتباعكم أمرني وقد والحواريين نومي في المسيح

لكم وأسإلم داينكم أتبع بأن النية بهذه إليكم أتيت وقد
في تبقوني أن شرط على أبي وقلعة قلعتي القلعتين

ًئا أمري من تغيروا ول قلعتي فيها وبعلي أنا وأقيم شي
 .بلدي أهل على الحاكمة وأكون

ما إنك أما مارية : ياوقال قولها من عياض فتبسم قال
يكون وكيف بعلك بسبب علينا لتنصبين إل إلينا أتيت
 .وكذا كذا وحديثه ولدك وهو بعلك هذا

غنم بن عياض من الحديث الجارية سإمعت فلما قال
أين ومن سإيدي : ياله وقالت كونها وتغير لونها امتقع

 .شهرياض الملك ولد وهو ولدي عموداا وأن هذا لك

الليلة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأيت لها قال
 .كله بذلك وحدثني

فيه لي فإن ولدي كان فإن أراه أن أريد : إنيفقالت
بن سإعيد به فأتى بحضوره غنم بن عياض فأمر علمة

الشامة ورأت عليه عينها ووقعت إليه نظرت فلما زيد
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من فيها وما عصابتها ورأت أذنه وزياداة خذه على التي
وترامت حضر من أذهلت عظيمة صيحة صاحت الجواهر

محمد صدق وقد ولدي شك : لوقالت والتزمته عليه
 .قوله في وسإلم عليه الله صلى

فغشي بدنه في الدم فتحرك أمه إلى الغلم ونظر قال
ًدا بكاء بكى أفاق فلما البكاء من عليه وأمه هو شدي
توحدا أن عليكما وجب : قدعياض لهما قال سإكتا فلما
الشاكرين يزيد فإنه عليكما أنعم ما على شكًرا الله

القوم عن بأسإه يردا ول المحسنين من قريب ورحمته
وعليه الول هو بعد ول قبل ول حد له ليس المجرمين

 .المفاخر وله الخر وهو المعول

في ما : واللهقال عياض قاله ما عموداا سإمع فلما قال
وحده الله إل إله ل أن أشهد وأنا محال ول زور قولك

ًدا وأن له شريك ل  .ورسإوله عبده محم

في وافقته أسإلم وقد إليه أمه مارية نظرت فلما قال
لله وشهدت المحال طريق عن وعرجت الحال

 .بالرسإالة ولنبيه بالوحدانية

: تقبلالمسلمين من حضر ومن غنم بن عياض فقال
طهر قد الله أن واعلما ووفقكما إسإلمكما منكما الله

كيف ولكن العمل فاسإتأنفا ذنوبكما وغفر قلوبكما
 .المنيعة القلعة هذه إلى السبيل

وقد حران عند أسإروا أصحابكم فإن : أبشرفقالت
الغلم هذا منكم بهم لفدي إلي شهرياض وجههم
إليهم أسإير أنا وها قلعتي إلى سإيرتهم وقد عموداا

بهم وأملك أسإرهم وأفك أبي قلعة في وأحصلهم
 .تعالى الله شاء إن القلعة

وصرف حال كل في الله وفقك : لقدعياض لها فقال
ولكن أصحابي أسإر علي صعب ولقد المحال عن وجهك

عندنا ولدك فدعي الصواب من قلت بما قلبي طاب قد
تفت : قدله فقولي رأيتيه فإذا أبيك إلى وارجعي
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فيه ما فافعلي أصحابنا عند حصلت فإذا علينا حيلتك
 .الصلح

ولدها أي زوجها وداعت ثم والطاعة : السمعفقالت
فوجدت مارداين إلى ليلتها من وسإارت والمسلمين

ووجدت رغبان مرج إلى الملك خدمة إلى نزل قد أباها
قلعة إلى أوصلهم قد السإرى معه كانت الذي الحاجب

عقلء من الحاجب هذا وكان قبضته تحت وتركهم أبيها
ًبا وكان والزبور والنجيل التوراة قرأ ممن الناس راه

قائم رخام عمودا على صومعة له وكانت أمره مبدأ في
وعقد عظيمة قائمة العمودا رأس على وصنع طويل
بأعلى معلق أبريسم بسلم إليها يصعد وكان قبة عليها
القبة في حصل فإذا الرض في سإكتان وله القبة
 .إليه السلم وأخذ السكتين انتزع

توجه فلما والرهبانية بالعباداة ذكره ونما خبره فشاع
ذلك حول اجتمع صلًحا الخابور وفتحت بلداهم إلى

فإن علينا به تشير الذي ما أبانا : ياوقالوا أمم العمودا
العراق وأكثر الشام فتحوا وقد إلينا توجهت قد العرب

 .نصنع الذي فما أرضنا في وحصلوا

النصرانية معاشر : ياوقال القبة من عليهم فاطلع قال
في مطمئنين وباطنة ظاهرة عليكم النعم زالت ما

على المسيح ونصركم العبادا رقاب لكم ذلت وقد البلدا
الرض لكم ومهد الغمم سإائر عنكم وردا المم سإائر
بالمعروف تأمرون كنتم إذ والعرض الطول في

أهلها إلى المظالم وترداون المنكر عن وتنهون
أنفسكم وتزجرون شريعتكم وتتبعون بالحق وتحكمون

وفي بكم غير غيرتم فلما الزنا واتباع الحرام أكل عن
سإنن اتبع : منمكتوب مرقص وإنجيل يحيى إنجيل
ربه بأوامر وفعل الصدق طريق لسانه وعودا الحق

أشياءهم الناس يبخس ولم يعنيه بما نفسه وألزم
هواه يتبع ولم شريعته بأوامر وعمل صلته على ودااوم

وحادا وتجبر وظلم وبغى جار ومن تمناه ما زهده بلغه
قاتًل بيده ولنفسه عاجًل فناؤه كان الحق طريق عن

شعاره الخوف وكان اداخاره ونفد دااره وخربت
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ل إنه تظلموا : لمكتوب التوراة وفي داثاره والجحيم
 .الظالمين يحب

يصلح     ل     الله     إن  { مكتوبا القرآن في أن بلغني وقد
بينكم ذات ] فأصلحوا81:  [يونس}    المفسدين     عمل

أهلكم عن وقاتلوا عيونكم نصب الله تقوى واجعلوا
جهادا إلى وأخرجوا نبيكم شريعة واتبعوا وحريمكم

العباداات جميع من أفضل اليوم الجهادا فإن عدوكم
أل مأواه الجنة كانت أعداءه جاهد من فإنه بها المأمور

ثم منكم أحد يتخفف فل هذه صومعتي من نازل وإني
عليه أقبلوا نزل وقد رأوه فلما ونزل سإلمه أرسإل إنه

كنيسة إلى بهم فأتى ورجليه يديه وقتلوا بالسلم
بالجهادا أمرهم ثم وداعا بهم فصلى باذا وكنيسة دامائر
وكان الروم عبديدان داار من قبله هو ملوخ داير وقصد

وقت هذا : ليسله وقال باسإمه فنادااه راهب فيه
فخرج نصيبين إلى وسإار صومعته من فأنزله العباداة

وصافحه إليه فترتجل قرقياقس الملك لقائه إلى
إليه وهرع يعقوب داير وزار البيعة إلى يديه بين وسإار
رأس وقصد بالجهادا وأمرهم فوعظهم نصيبين أهل

عبد أسإر فلما جارس بن لرسإوس خبره وبلغ العين
عبد بن ميتا الراهب مع بعثهم معه ومن غسان بن الله

وأمرته ذكرنا كما الطريق في مارية ولقيته المسيح
أباها لقي عنها أبعد فلما قلعتها إلى بهم يسير بأن
الملك أن فأخبره فيه هو عما فسأله عسكره في

 .السإرى بهؤلء أرسإله شهرياض

 .أنت : منله فقال

قوله أرسإوس سإمع فلما المسيح عبد بن : ميتاقال
ولست أرقبك زمان لي دايني : وحقوقال به فرح

قلعتي إلى بهؤلء انطلق ولكن رأيك عن أسإتغني
 .هذا خاتمي وخذ أمري يأتيك حتى حفظهم أنت وتول

العتقال في ووضعهم القلعة إلى وأوصلهم فانطلق
عباداتهم حسن إلى ينظر وجعل بنفسه حفظهم وتولى
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كم : أخبرونيلهم وقال عليهم فأقبل تلوتهم وجوداة
 .والليلة اليوم في عليكم فرض

بها أتى فمن صلوات : خمسغسان بن الله عبد فقال
قال النار على يردا ل الكمال على وسإجوداها بركوعها

والصلة     الصلوات     على     حافظوا  {: كتابه في تعالى الله
]. وقال238:  [البقرة}     قانتين     لله     وقوموا     الوسإطى

العبد بين ما صلة : (الصلةوسإلم عليه الله صلى نبينا
الرزق وبركة العمال وقبول الدعاء إجابة فيها وربه

الميزان في وثقل النار وبين بينه وسإتر البدان وراحة
الصلة ). وهذهالجنة ومفتاح الصراط على وجواز

فيها وقصروا يؤذوها فلم المم جميع على فرضت
لجميع جامعة والصلة فأدايناها علينا الله فرضها حتى

مجاهد المصلي وإن الجهادا جملتها فمن الطاعات
فإن الصوم الصلة وفي والشيطان نفسه عدوين

الصيام على وزادات يشرب ول يأكل ل المصلي
إلى القصد وهو الحج الصلة وفي ربه بمناجاة التمسك

على وزادا البيت رب قصد والمصلي الحرام الله بيت
واسإجد  {: تعالى الله قال ربه ملكوت من بقربه الحج

عليه الله صلى نبينا ]. وقال19: [العلق }    واقترب
إل الرض في الله افترضها المفترضات (جميع :وسإلم
).يديه بين وأنا السماء في افترضها الله فإن الصلة
جميع على افترضتها الصلة هذه محمد : ياوقال

جميع وجعلت إليهم سإلمتها فقد أمتك وأما النبياء
 .فيها كلها الطاعات

جبريل : (أتانيوسإلم عليه الله صلى الله رسإول وقال
فتقدم أصنع ما مثل فاصنع قم محمد : يالي وقال

الصبح صلة هذه محمد : يالي وقال ركعتين وصلى
صلى ثم الولى سإماها ولذلك صلها صلة أول وهي

: هذهله وقال مثله شيء كل ظل صار إذ أخرى مرة به
: هذهوقال وقتها أول العصر صلى ثم الظهر صلة
الشمس صارت إذ أخرى مرة به صلى ثم العصر صلة

: هذهوقال غربت قد والشمس صلى ثم مصفرة
: هذهوقال الشفق مغيب عند به صلى ثم المغرب
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طلع قد والفجر الخامسة المرة صلى ثم الخرة عشاء
 .الصبح صلة : هذهوقال

في فزيدت مثنى مثنى الصلة : فرضتنبينا وقال
 ).حالها على السفر صلة وتركت الحضر

معنى فما العرب أخا : ياغسان بن الله لعبد ميتا فقال
 .للتكبير الصلة في أيديكم رفع

ًئا يجد لما الغريق أن ترى : ألفقال لينجو به يتعلق شي
بحار في غريق فهو الصلة في العبد وكذلك الغرق من

بيدي خذ رباه : ياويقول يديه يرفع والمعصية الخطايا
منك هارب والمعصية الخطايا بحار في غريق فإني
بين عتاب فهو الصلة في القراءة معنى وأما إليك
مددات وقد عبدك أنا فمعناه الركوع وأما وربه العبد

لك : ربناالعبد وقول الركوع من الرفع وأما إليك يميني
الله يقول الذنوب من رقبتي عتق على يعني الحمد
وأما الذنوب من أعتقتك قد عبدك أنا العبد بقول تعالى
كأنه الرض على الجبهة ووضع الولى السجدة معنى
والسجدة : أخرجتنيمنها والرفع خلقتني : منهايقول
تخرجني : ومنهاالخرى والرفعة تعيدني : وفيهاالثانية

: اللهماليمين على السلم معنى وأما أخرى تارة
ولما بشمالي كتابي تعطني ول بيميني كتابي أعطني
سإمعته وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عند حضرت

كمثل كانت الخمس الصلوات على حافظ : (منقال
فهل مرات خمس يوم كل أحدكم فيه يغتسل عذب نهر

تبقي ل الخمس الصلوات فكذلك شيء دارنه من يبقى
 ).خطيئة العبد على

أنكم : أشهدقال الله عبد كلم ميتا الراهب سإمع فلما
أسإلم ثم صدق وقولكم حق داينكم وأن الحق على

في الصحابة أن علمت لما مارية وصلت بقليل وبعده
داار في ونزلت القلعة أعلى في صارت فلما أبيها قلعة
داخل قد كان فلما الصحابة بسبب قلق على باتت أبيها

 .عليها وسإلم ميتا عليها
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 .بالعرب صنعت الذي ما ميتا : ياله فقالت

 .رأيه فيهم الملك يرى حتى منهم : اسإتوثقتقال

البيعة في معنا اجعلهم ولكن قصرت ما : واللهفقالت
أن فلعلهم النجيل وقراءتنا عباداتنا حسن يروا حتى

 .دايننا في يدخلوا

فلما البيعة إلى نقلهم إنه ثم والطاعة : السمعفقال
صلى الله رسإول أصحاب فرأت البيعة أتت الليل كان
سإوى هناك يكن ولم القيودا في وهم وسإلم عليه الله
يخفى وما دايننا علماء من أنت ميتا : ياله فقالت ميتا

معنا فالحق القوم هؤلء داين على اطلعت الحق عليك
 .معهم أو

مع الحق غطاء من الحق على ليس الملكة : أيتهافقال
أن قبل من فانجزيه به جئتني قد والذي العرب هؤلء

وبين بينك بيان رأيت وقد عليه تقدري فل تطلبيه
باهتة بقيت ميتا كلم سإمعت فلما قال عموداا ولدك

 .هذا لك أين : ومنله فقالت فيه

حاضًرا كان كأنه كان بما وحدثها نومي في : رأيتهقال
قائمة وثبت رأسإها رفعت فلما لله شكًرا فسجدت
ميتا وأمرت السلح إليهم ودافعت وثاقهم من وحلتهم

الوالي على تقبض كيف أدابر : أناله وقالت يكرمهم أن
عليها وولت قلعتها إلى سإارت أنها ثم القلعة ونملك

تخشى من منها وأخرجت الفكرة مطمئنة به هي من
في الصحابة جعل فإنه ميتا وأما منها واسإتوثقت جانبه
غد غداة كانت : إذالهم وقال المذبح بيت في البيعة
فإن عليهم فاخرجوا الصلة إلى وأصحابه الوالي وأتى
 .عليهم ينصركم الله

وخواصه الوالي أقبل الصبح كان : فلماالراوي قال
باب ليفتح القس وأتى النواقيس وضربت ليصلوا
الله عبد خرج الباب فتح فلما القربان ويقرب المذبح

واحدة تكبيرة وكبروا الربعون وأصحابه غسان بن
فيهم السيف وبذلوا فيها وما القلعة لها ارتعدت

670

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

فيها وما القلعة على واحتووا آخرهم عن فقتلوهم
ملكوا قد أنهم فعلموا التكبير الربض أهل وسإمع
سإمعت فلما قال هاربين وجوههم على فولوا القلعة
ملكت قد أبيها قلعة أن علمت والصياح التكبير مارية

عياض إلى به تثق من وأرسإلت قلعتها أبواب فغلقت
ووصل ذلك على الله فشكر جرى بما وأخبرته غنم بن

قلعة أن وأعلموه شهرياض الملك إلى المنهزمين أكثر
ملكه بتلف وأيقن عليه فصعب العرب ملكها مارداين

أرسإوس وبلغ عسكره وقلوب قلبه في الرعب ووقع
إلى أمره فكتم أخذت وخزائنه ملكت قلعته أن الخبر
فوصل حران يطلب وسإار بهم يثق من وأخذ الليل
إليهم قام الباب من قرب فلما الثانية الليلة في إليها

البطريق هذا : افتحواوقالوا أصحابه بهم فصاح الحرس
العرب من تخلص وقد الول بطريقهم يعنون روداس

الخبر وفشا المدينة وملك أرسإوس فدخل لهم ففتحوا
ملك قد مارداين صاحب أرسإوس أن البلدا تلك في

الديوان يطلب من جميع إليه فقصد بالحيلة حران
.عظيم جيش عنده فصار

 وحران الرها فتوح 

المقبوض حران صاحب هذا لروداس : وكانالراوي قال
وكان منه خاف لنه عليه أبوه قبض قد وكان ولد عليه

العمق في وحبسه عليه فقبض أرجوك اسإمه شجاًعا
سإميساط صاحبة وهي العسكر سإت اسإمها أم له وكان

للقبض غضبانة وهي أهلها زيارة إلى مضت قد وكانت
صعب حران ملك أرسإوس أن بلغها فلما ولدها على

بولدها وخلت العمق وجاءت سإميساط من وركب عليها
وسإلمت فأخرجته أرسإوس ملكها حران أن وأخبرته

لك واجمع الفرسإان على : أنفقوقالت الموال إليه
قال فعل ما فعل الذي الرجل هذا إلى وامض جيًشا

عظيم جيش في وبقي الرجال إليه وأتت المال فأنفق
فخرج الخبر أرسإوس وبلغ حران وقصد الفرات وعبر
جيشه أمام قدم قد وكان الجمعان والتقى لقائه إلى

فوقعت آلف ثلثة في أرجوك اسإمه الرمن من بطًل
 .الرمني على الهزيمة
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 .أسإيد بن الله عبد حدثنا

عن التميمي عدلن عن ربيعة بن سإالم : حدثناقال
 .الواقدي عمر بن محمد

بمسير غنم بن عياض إلى الخبار بلغت : لماقال
روداس عياض أحضر أرسإوس إلى الرمني أرجوك
أرسإوس خبر من إليه انتهى بما وأخبره حران صاحب
أرسإوس يلقى أن يريد ولده وأن حران ملك وكيف
:فقال دايننا في تدخل أن إل قتلك على عولت قد وإني

القلع من يدي تحت ما إليك سإلمت أطلقتني أنت إن
كنت لني يحبونني أهلها لن حران أخلص ولعلي
ًنا سإلموا رأوني إذا إنهم أقول وأنا حقهم في فحس

السويداء تعطيني أن على إليكم أسإلمها وأنا البلد إلي
 .عام كل الجزية أعطيكم وأنا الصغرى ونصيبين

يستحلفه أن يوقنا الله عبد وأمر ذلك بلى : فأجابهقال
في يوقنا معه وبعث فأطلقه ذلك إلى وأجاب فحلف

وجماعته وثقله خيامه روداس على وردا جماعته
فلما حران طالبين رغبان مرج من الليل من وانسلوا

خارًجا نازًل العسكر فوجدوا عيونهم أرسإلوا منها قربوا
وأخذ أرجوك أسإر قد أنه غير بإزائه ولده وعسكر منها

إليهم بعث وقد حاله على باق عسكره وأن أرسإوس
وينعم حزبه من يكونوا أن يدعوهم رسإوًل أرسإوس

ليأخذها الرها على وبعسكره بهم ينزل وأن عليهم
.ذلك في لنفسنا نرى : حتىقالوا يده تحت من وتصير

إلى ونظرا ويوقنا روداس قدم : فلماالراوي قال
النار : هذهليوقنا روداس قال تتقد والنيران العسكرين

من إليهم فأرسإل ولدي لعسكر أنها شك ل القريبة
أن فأخبره وعادا هم من وعلم الرجل فسار يختبرهم

يكونوا وأن أرسإوس لهم يحلف أن على معولون القوم
في يخرج غد غداة في أنه على الحال تقرر وقد جنده
وحران الرها بين فرها داير إلى أصحابه من فارس مائة
ويتعاهدون أكابرهم من خمسون ولدك عسكر ومن
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فرًحا وجهه تهلل ذلك يوقنا سإمع : فلماقال هناك
 .قبضتنا في القوم صار فقد : أبشرلروداس وقال

يوقنا إن ثم منه بالقرب وكمنوا الدير يطلبون مضوا ثم
ًبا وكان له غلًما أرسإل شامس اسإمه وكان رباه قد نجي
ًبا وكان الرها صاحب إلى انطلق شامس : يافقال لبي
قد أرجوك صاحب مقدمي إن له وقل كيلوك وهو

وإليهم منهم فإنك رجالك من يكونوا لكي إليك بعثني
فرها داير إلى يأتون منا رجاًل وإن الروم من وأرسإوس
منك ويريد له ويحلفوا لهم يحلف حتى معهم وأرسإوس

 .الدير من بالقرب لنا وتكمن مائة في تخرج أن

أن إلى شامس : فانطلققال علينا فاخرج قدمنا فإذا
صاحبه إليه ألقى بما وحدثه الرها صاحب على قدم

دابرها التي الحيلة أن وقدره الله قضاء من وكان يوقنا
أكابر بها بعث قد الرها صاحب إلى بها وبعث يوقنا
يوقنا قبل من عليه شامس قدم فلما أرجوك جيش

في وخرج ذلك عنده تأكد ذكرنا الذي بالحديث وحدثه
داير طالبين وسإاروا سإلح أكمل في قومه من أربعمائة

واختلس منهم بالقرب كمن قد يوقنا وكان قال فرها
في كامنون بأنهم وأخبره يوقنا إلى وأتى شامس
من كان ما وأما قال قريب منكم وهم الفلني المكان

من الرمن إلى رسإوله أرسإل لما فإنه أرسإوس أمر
لهم يحلفه إنه لهم وقال روداس أتى أرجوك عسكر

أن على التفاق ووقع عليه يخامرون ل أنهم ويحلفون
مضوا الليل آخر كان فسما فرها داير في الحلف يكون
وكان الغدر من خوًفا بعضهم من متباعدون وهم

ًبا خاطرهم  .عنده قرروا بما الرها بصاحب طي

بأن شجعانهم من ألًفا أعلموا خروجهم قبل إنه ثم
ليكونوا يلحقوهم وأن خفية في العسكر من ينسلوا

ًنا تروا أن داون تتكلموا : للهم وقالوا الرها لصاحب عو
 .بكمينه عليه خرج قد الرها صاحب
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حتى أصحابه من كأنكم بشارة فازعقوا خرجتم فإذا
أميرنا يخلص حتى عليه تقبضوا أن فلعل إليكم يطمئن
 .أحد بهم يعلم ولم الليل أول من فانسلوا قال أرجوك

قد به إذا الدير على أرسإوس أشرف : ولماالراوي قال
صلى الله رسإول أصحاب من فارس مائتا عليه خرج
معد بن عمرو عليهم المقدم وكان وسإلم عليه الله

غنم بن عياض أن ذلك في السبب وكان الزبيدي يكرب
من ظنه سإاء وأصحابه معه ويوقنا روداس بعث لما

مع الله ولي وأذهبنا فرطت : لقدوقال روداس جانب
 .الله عدو

روداس قبل من سإرك تشغل ل المير : أيهاخالد قال
أن في العار ويرون وقت قالت إذا الروم ملوك فإن

إنه سإليمان أبا : يافقال به يفي ول قوًل أحدهم يقول
 .معه ومن صاحبنا عن نغفل أن لنا ينبغي ل

مائتي في الزبيدي يكرب معد بن عمرو أرسإل إنه ثم
طريقهم في فلقوا حران طالبين وسإاروا فارس

من وعلى عليه فقبضوا الدير إلى خارج وهو أرسإوس
صاحب كيلوك على قبض فإنه يوقنا وأما معه كان

قربوا فلما الرها إلى وتوجه الليل إلى وكمن الرها
الرها صاحب على كانت التي الثياب لبسوا وقد منها

قربوا فلما الرها صاحب جماعة ثياب جماعته وألبس
الباب لهم فتحوا مشاعل لهم أوقدوا قد وكانوا منها

بالتهليل أصواتهم رفعوا دااخلها حصلوا فلما فدخلوا
من أحد جسر فما العالمين رب على والثناء والتكبير

من فيها كان ما على يوقنا واحتوى يتكلم أن العوام
من عليها وترك وأمواله كيلوك وخزائن وتحف ذخائر

رؤسإائها من يخافه من على قبض بعدما به يثق
فدله فأمنه كيلوك عم ابن اسإتأمنه قد وكان وأكابرها

 .لكيلوك كان ما جميع على

روداس فوجدوا حران طالبين وسإاروا أمامه أخذه ثم
على يكرب معد بن عمرو قبض لما أنه وذلك فتحها قد

حتى المسلمين عسكر بقية ومعه روداس سإار أرسإوس
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فلما السور على الذين الناس وناداى حران إلى وصل
داار إلى معه وسإاروا وصقعوا الباب له فتحوا عرفوه
بالسلمة وهنئوه البلد عظماء له وأتى فملكها إمارته
ًبا فيهم فقام تعالى الله أن : اعلموالهم وقال خطي

وأني وكذا كذا حديثي من جرى وقد وأنجاني أنقذني
المدينة هذه إليهم أسإلم أن القوم أمير عاهدت

له وحلفت والسودااء الصغرى نصيبين على ويوليني
كل أن وأشهدكم بعهدي أوفي سإوف وأني ذلك على
إله ل أن أشهد وأنا باطل فهو السإلم داين يخالف داين
ًدا أن وأشهد الله  .الله رسإول محم

بك الله أرادا : لقدقالوا ذلك حران أهل سإمع فلما قال
قليًل إل فأسإلموا إسإلمك على نوافقك ونحن خيًرا

 .منهم

بن ربيعة : حدثناالراوي قال العين رأس قلعة فتوح
:قال عطية بن عبدان عن التنوخي الله عبد عن هيثم

أصحاب رآهم فلما حران إل الجزيرة أهل من أسإلم ما
في داخلوا قد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

من تمكن ول داينك على ثبتهم : اللهمقالوا السإلم
ًدا الكنائس وأعاداوا عدًوا بلدهم وسإلموا وجوامع مساج

من يوقنا وأتى تسليًما والرها حران حول ما الصحابة
الله صلى الله رسإول بأصحاب واجتمع حران إلى الرها
يكون وكيف الرها أمر في وشاورهم وسإلم عليه

البلد هذا أخذت قد : إنكزيد بن سإعيد فقال حكمها
:وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال وقد بحيلتك
ًدا فيها من كل صار وقد )خدعة (الحرب للمسلمين عبي

 .وأموالهم هم

ملكتموه ما الجزيرة أكثر أن تعلمون : أنتميوقنا فقال
تصنعوا أن والصواب وموانع حصون الن إلى وثم

له فقال فخركم به ويرتفع ذكركم به يعلو وخيًرا جميًل
على فاتركوهم ذكرته ما على المر كان : إذاسإعيد

 .غنم بن عياض المير فيهم يرى ما نرى حتى حالهم
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بالملك اتصلت الخبار إن ثم ذلك ففعلوا قال
وأكساس والسخن وسإروج والرها حران أن شهرياض

ملكه بزوال فأيقن للعرب كلها صارت قد والعمق
بيعة في وصلوا به يثق ومن هو العين رأس إلى فدخل

ًيا صلتهم من فرغوا فلما اليوم الجامع وهي نسطور
شاركونا قد العرب أن اعلموا الروم معاشر : ياقال
وتقوم فيها يجتمعون معاقل لهم صار وقد بلدانا في

وتجيئهم والعلوفة الميرة منها إليهم ويصل بأوداهم
بقي وما حكمهم كلها وفيها والخابور الموال منها
 .المصف هذا إل وبينهم بيننا

للعرب كان وإن بيننا للعرب مقام فل لنا كان فإن
ًيا رأيت وقد داوننا من لهم فالبلدا  .السدادا فيه رأ

ونكتب بالمصف أماطلهم أن : أرىقال هو : ومافقالوا
ينجدوننا فلعلهما وزعفرة شقر المعظمين للملكين

ونكاتب فارس بن حرفتاس الملك ونكاتب بعسكرهما
بن الحبرا وإلى وبلداها نينوى صاحب النطاق الملك

 .الهكارية صاحب

ونلقى بالمسيح نستعين عسكرهم إلينا أرسإلوا فإذا
: هذافقالوا شاء لمن نصره يعطي والله المسلمين

الملوك إلى الرسإل وأرسإل الكتب فكتب جيد رأي
 .عسكره إلى وعادا المذكورة

القوم حرب عن غنم بن عياض منع : وماالواقدي قال
فلم قتال بدون لصحابه تفتح البلدا أن رأى أنه إل

أنه وأيًضا فتحت التي بالبلدا ظهره قوي لنه يستعجل
قال يأتيه خبًرا منه يطلب الجراح بن عبيدة إلى كتب

فما القاليم أصحاب إلى شهرياض الملك كتب ووصلت
 .لنصرته عسكًرا عين من إل منهم

بنت له وكان أخلط صاحب إلى مكتوبه ووصل قال
عظيم جانب على الشجاعة من وكانت فائق جمال ذات

سإموه بجبل مستقرها وكان طاريون اسإمها وكان
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تلقاه أن إل به ترضى ل خطبها من كل وكان باسإمها
 .زوجة له كانت قهرها فإن الميدان في

من جملة مهن وكان خطابها جميع غلبت وإنها قال
جبل صاحب سإلنطور بن سإوسإى اسإمه غلم خطبها

إلى أبيه من بهدية أخلط إلى قدم قد وكان السناسإنة
في فبارزته معروف شرط : علىهي فقالت أبيها

والليالي اليام ومرت ناصيته وجرت فقهرته الميدان
إلى وأرسإل الملوك يستنجد شهرياض الملك بعث فلما

وأمر فارس آلف أربعة إليه أرسإل أخلط صاحب
على قدمتك قد بنية : أيلها وقال طاريون ابنته عليهم
كنت ما العرب على تظهري أن منك وأريد الجيش

أمة عند تشكري حتى الفرسإان على به تظهرين
 .المسيح

رجل ألف وهم نجدة السناسإنة ملك معها وأرسإل قال
وكان صحبتها في فسار ولده عليهم المقدم وكان
ولم هلله وابتدر كماله وحسن شأنه كمل قد الغلم

طاريون نظرت فلما بجماله يوصف زمانه في أحد يكن
في قلبها فوقع المحبة بعين نظرته وجماله حسنه إلى

 .رجاله مع رجالها فسيرت عشقه شبكة

أنه الفتوح هذه في رأيت ما : وأحسنالواقدي قال
ول يحبها وكان برغون اسإمه عم ابن الجارية لهذه كان

الشجاعة أهل من وكان بذكرها يسمع أن يستطيع
والمعدن حيزان المعاقل من يده تحت وكان والشدة
ينجد سإار وأنه وآرزن وأيدليس وأنطر وقف وأبزون

عمه ابنة جيش عبر فلما آلف ثلثة في شهرياض
الهدايا لها وأهدى وأكرمها لها اهتم بيدليس طاريون
وأخذوا كيفا حصن عبروا أن إلى معها وسإار والتحف

بالهتاج يعرف حصن على ونزلوا الموزر على طريقهم
على يطلعونه عيون عمها لبن وكان النهر طريق على

 .أخبارها

سإوسإى الغلم إلى أرسإلت النهر على نزلت فلما قال
ل الصاداقة المحبة أن : اعلمله تقول وهي تحبه الذي
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فات ما على ندمت وقد المفرطة العداوة بعد إل تكون
قتال من رجوعنا بعد أنك رأيت وقد إليك مني كان وما

أن منك أريد ولكن منه وتطلبني أبي إلى ترسإل العدو
حتى يرغون عمي ابن من خفية وفي ليًل إلي تصل

لك وأحلف منه وتطلبني أبي إلى ترسإل أنك لي تحلف
خدمها بعض مع بهدايا له وبعثت سإواك أريد ل أني

ًئا معه وأرسإلت لبن ذلك مثل وأرسإلت الحلوى من شي
 .عليها ينكر ل حتى صحبها أمير ولكل عمها

الخادام هذا وكان جرى بما علم قد الخادام ذلك وإن قال
شديدة محبة يحبه وكان كتفه على عمها ابن ربى قد

بن سإوسإى الغلم مع حديثها من وقع بما فأعلمه
له تحلف حتى الليلة به تجتمع أن تريد وهي سإلنطور

 .غيره تريد ما أنها

عظماء طلب الليل جن فلما أمره يرغون فكتم قال
وقد إل عليكم وليت ما أني اعلموا :لهم وقال جيشه

 .عقلكم من أوفر عقلي أن المسيح علم

قولك نقبل حتى تريد بما أعلمنا الصاحب : أيهاقالوا
 .أمرك ونطيع

قليل وعن غزة على سإائرون أننا اعلموا قوم : ياقال
ذلك : وكيفقالوا تحوشنا والرماح تنوشنا الخيل ترون
إليهم النصر عادا وقد ترام ول تنام ل العرب : لنقال

أكثر ول همة بأعظم ليس شهرياض الملك أن واعلموا
ًداا ملكت وقد الرض ملوك من ول هرقل من جنو
وأنا ملوكهم وأذلوا معاقلهم وأخذوا داولتهم العرب
المصف يوم العرب مع له ثبات ل شهرياض أن أعلم
والبيرت وسإروج والرها : حرانوهي بلداه ملكت وقد

قلعة يعني مارداين وقلعة مارداين أخذوا وقد والخابور
قد بالعرب وكأنكم مارية وابنته أرسإوس وأخذوا المرأة
داياركم وملكت إليكم وعادات شهرياض دايار ملكت

إذا وأنهم العرب مع الحق أن واعلموا حريمكم وسإبت
نفسه على أمن إليهم أسإلم ومن به وفوا قوًل قالوا
داينه على أقام أو داينهم إلى رجع سإواء وماله وأهله
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وقد طاريون الجارية هذه من النار بقلبي أن واعلموا
ذلك فأبت بعًل لها وأكون أهًل لي لتكون إليها أرسإلت

وصاروا به تزوجت فإن الغساسإنة ملك ابن تحب وهي
لنا يكون ول حصوننا وملكوا معاقلنا أخذوا واحدة يدا

عليها أقبض الليلة هذه في أنني رأيت وقد مقام معهم
 .الخادام به حدثه بما أخبرهم إنه ثم

وأي تؤويك أرض فأي أخذتها إذا الملك : أيهاقالوا
 .يحميك حصن

ًنا منهم لنا ونأخذ العرب عسكر إلى : نقصدقال  .أما

 .فاعزم ذلك على عولت كنت : إذاقالوا

 .ففعلوا للرحيل وتأهبوا أنفسكم على : فخذواقال

عمها ابن يرغون تزيا الليل جن : فلماالواقدي قال
فلما الجارية سإراداق إلى وسإار سإوسإى الغلم بزي
عليه وسإلمت قائمة إليه فوثبت سإوسإى أنه ظنت رأته

والغلمان عنها الحرس أبعدت قد وكانت له وصقعت
إنها ثم قال سإرها على أحد يطلع ل حتى والحجاب
فلم ووجلت منه فاسإتحيت عمها ابن أنه تحققت
 .خدمة بأعظم تخدمه أن إل يمكنها

سإرك على أقف ل أني أظننت طاريون : يالها فقال
 .أمرك عن أبحث ول

ملت أنك حتى والرمن الروم بين مناسإبة أي ويحك يا
عليها مال إنه ثم مثلي وتركت الغساسإنة ملك ابن إلى

بها وخرج وكتفها أكرة وألقمها عليها وقبض بشدته
ورموا وركبوا لبسوا قد أصحابه فوجد عسكره إلى

على حملها إليهم وصل فلما ثقلهم وشالوا المضارب
يرغون رحيل إلى سإوسإى أصحاب ونظر وسإاروا بغل

الفجر يطلع أن إلى بالرحيل أنتم : أمهلوالهم فقال
قال والبغال الخيل فيه تزداحم ضيق طريق هذا فإن

وهو إل أصبح فما السير في يرغون وجد ذلك ففعلوا
فإنه سإوسإى الغلم وأما هناك فنزل السور مرج على
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لنه إليها سإار ول عنها سإأل ول الجارية إلى يمض لم
فلما عليه فتقبض به مكًرا منها ذلك يكون أن خاف
سإراداق إلى وأتى وركب بالرحيل غلمانه أمر أصبح

من خروجها ينتظرون قومها فوجد طاريون الجارية
: إنلهم وقال وخرج خادامها عليها فدخل سإراداقها

 .لغيبتها سإبب ول أمرها من كان ما الملكة

:صاحبها لهم فقال الرجوع وأراداوا أصحابه فماج قال
ويقول رقابنا يرمي أن نأمن فل الملك إلى عدنا إن

عندكم وما بينكم من ابنتي أخذت حتى غفلتم كيف
قلبه في لن عمها ابن يرغون إل الملكة أخذ وما خبر

ًئا  .طلبه في وجدوا ركبوا إنهم ثم شي

واسإتراح السور مرج في نزل لما يرغون وإن قال
وهم عليه أشرفوا قد بالقوم إذا بالمسير وهم

حلول قبل يدك من الملكة اترك ويلك : يايزعقون
وأقاربه عمه بني من معلى ومن هو فاسإتقبلهم منيتك

نصروا ما العرب أن : اعلمواعمه لبني قال فعندها
داين عن وقتالهم داينهم في بالصدق إل أعدائهم على
يبخلون ل طلبناهم الذين القوم هؤلء أن واعلموا الله

قهر غير من وأرداناهم قصدناهم أننا علموا إذا سإيما ل
لنهم دايننا من أفضل داينهم أن العقل طريق من لكن

للصلبان نسجد ونحن بالوحدانية الله إلى يشيرون
ًدا زوجة للخالق إن ونقول والصور أحد واحد وهو وول

منهم قتل من إنه يقولون أنهم بلغني وقد صمد فردا
عندهم لننا النار إلى صار منا قتل ومن الجنة إلى صار
أعدائكم على النصر تريدون كنتم فإن الكفار من

محمد الله إل إله : لوقولوا بالوحدانية الله فأقروا
 .الله رسإول

الجبال أصواتهم من فدوت التوحيد بكلمة فأعلنوا قال
الله أعداء سإمع فلما والحجر والشجر والرمال والتلل

فتقدم السإلم داين في داخلوا أنهم علموا به نطقوا ما
ويلك : ياله وقالوا وأصحابه بيرغون دااروا وقد سإوسإى

بدين تكون حتى غاداًرا تكون أن كفاك أما يرغون يا
 .كافًرا النصرانية
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وأين علينا ينصرونك داينهم إلى برجوعك أن أتظن
 .منك فرغنا ونحن إل إليهم صائحك يصل وما العرب

 .آخركم عن قتلة أشر وقتلناكم

يرغون على حملوا إنهم ثم ينصركم لمحمد فقولوا
متوافقة وهمم صاداقة بنية فاسإتقبلوهم معه ومن

وبذلوا الخلق سإيد على والصلة الحق بكلمة وأعلنوا
وقصدوا الرداى شراب وأورداوهم العدا في صوارمهم

وطفقوا الجنة منازل بجهاداهم وطلبوا أعدائهم نحو
ًثا الدنيا فانقدحت ثلث ظلمات في يمشون وكانوا ثل

فأصبح  { الكفر زرع فأحرق صدقهم بزنادا شوقهم نار
لهم أضاءت فلما ].45:  [الكهف}    الرياح     تذروه     هشيًما
يشار من يجدوا لم النوار لوائح لهم ولحت الفكار

إل بالزلية وينعت باللهية ويوصف بالوحدانية إليه
وناداوا العتذار ميدان في فركضوا القهار الواحد
سإرحوا فلما القهار الواحد بالله : آمناالقرار بلسان
 .العتبار أسإرار في الفتكار خواطر

إياه إل معبودا لنا ثم وما سإواه عبدنا : كيفقالوا
فبأي عليه العرض يوم يديه بين وقفنا إذا فواخجلتنا

إليهم فأشار رضاه نقصد بضاعة وبأي نلقاه عمل
بذنوبهم     اعترفوا     وآخرون  { القرآن من اليمان مناداي
ًئا     وآخر     صالًحا     عمًل     خلطوا يتوب     أن     الله     عسى     سإي
الطاعة عسكر في رحلوا ] فلما102:  [التوبة}    عليهم

رجائهم رواحل وجعلوا الساعة يوم هول من وخافوا
وجللهم عزهم موكب في وسإاروا إقبالهم ركب في

اسإتسلمهم ذلك في إسإلمهم شموس أشرقت
ومناداي أتراحهم جو من أفراحهم بازات وانقضت
صبرتم     بما     عليكم     سإلم  { أخيار : ياينادايهم جهاداهم

 ].24 : [الرعد}    الدار     عقبى     فنعم

نحوهم وشرعوا الوغادا بهم : وداارتالواقدي قال
باب وإذ الهلك على وأصحابه يرغون وأشرف الصعادا
العوابس كالليوث فارس مائة منه وخرج فتح قد السور

من : ياوناداوا والتكبير بالتهليل أصواتهم رفعوا وقد
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نحن ها والتأييد بالنصر أبشروا التوحيد بكلمة تعلقوا
من نخلصكم وسإوف لنصرتكم وخرجنا داعوتكم لبينا قد

 .الرسإول أصحاب فنحن المهول المر

الحصون من حصنا السور هذا : وكانالواقدي قال
ًتا سإلمه قد وكان الله صلى الله رسإول لصحاب مي
الرحمن عبد غنم بن عياض أرسإل قد وكان وسإلم عليه

بالميرة ليأتوه فارس مائة في الصديق بكر أبي بن
وسإعد الزور بن وضرار السإودا بن المقدادا فيهم وكان

بن وباري السلمي ماجد بن ومعمر السإدي غنيم بن
رافع بن وعيينة النصاري عامر بن وهلل الغنوي مزة

هؤلء ومثل الفزاري يعشور بن وخضر الجهني
إلى وصلوا فلما أجمعين عنهم الله رضي الساداات

وأنزلهم الحصن صاحب طالوت تلقاهم السور
أيام ثلثة عنده وأقاموا بالطعام لهم وأمر وأكرمهم

سإمعوهم فلما كان ما أمره من وكان يرغون جاء حتى
وجب وقد دايننا في داخلوا قد : هؤلءقالوا يكبرون

أعداء على وحملوا ذكرنا كما فخرجوا نصرتهم علينا
إلى الليل في وانهزموا معه ومن يرغون ونصروا الله
جرى بما فأخبروه شهرياض الملك إلى رغبان مرج

 .عليهم

 .ملكه بذهاب فأيقن قال

إذ الله وشكر الصحابة إلى أتى يرغون أصبح : فلماقال
ًنا أزدااداوا وقد أيديهم على معه ومن نجاه وحدث إيما

بن عياض إلى معهم وسإار أمرهم من كان بما الصحابة
ًتا إليهم نزل مارداين على جازوا فما غنم قد وكان مي
وقال بالسلمة وهنأهم عليهم فسلم جرى ما بلغه

من الجزيل الثواب تريدون كنتم : إنوأصحابه ليرغون
 .عليكم ألقيه بما إسإلمكم فتمموا الجليل الملك

أنت ههنا : انزلميتا قال العمل : وكيفيرغون فقال
الله بركة على فسيروا الشمس غربت فإذا معك ومن

 .توتا كفر واقصدوا وعونه
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وتجهنا قد : نحنلهلها فقولوا ليًل إليها جئتم فإذا
 .المدينة لحفظ إليكم الملك

 .نبيه وبركة الله اسإم على فثوروا دااخلها صرتم فإذا

الليل جن أن إلى وجلس يرغون ذلك ففعل قال
بالميرة وسإاروا الصحابة ووداعوا وثقله بجيشه وارتحل

آخر وكان توتا كفر إلى وصل أن إلى يرغون وسإار
أن أصحابه أمر إليها وصل فلما بدر والفجر الليل

عليهم ينكر ل حتى شعارهم بذكر أصواتهم يرفعوا
توتا كفر أهل وسإمع والبغال الثقال وجاءت القوم
السور أعلى من عليهم فأشرفوا العسكر ضجة

 .أنتم من وسإألوهم

لنكون بعثنا وقد شهرياض الملك عسكر من : نحنقالوا
ًنا  .لكم عو

الملك أن القصة هذه في ما : وأعجبالواقدي قال
إليكم مرسإل أني يعرفهم إليهم بعث قد شهرياض

الباب لهم فافتحوا إليكم وصلوا فإذا الحاجب مع جيًشا
 .آثارهم في العرب فإن

لهم وقالوا معه ومن يرغون إليهم وصل فلما قال
يتكلم ولم وداخلوا لهم فتحوا الملك عسكر من نحن
الجلوس به اسإتقر فلما المارة داار في نزل أنه حتى
:البلد لهل وقال السور إلى وصعد البواب من وثق

البلد على بالحرس وصاني قد الملك لن اسإتريحوا
ما بغير جاءنا قد الملك كتاب إن السيد : أيهافقالوا

 .الحاجب إل البلد حفظ يتولى ل بأن قلته

أن يريد الملك أن علم قولهم يرغون سإمع فلما قال
منازلكم إلى : انصرفوالهم فقال جيًشا لهم يرسإل
وقعت إن فإني الليل في أحد منكم يظهر أن وإياكم

سإوى عنده يبق ولم فانصرفوا قال قتلته منكم بأحد
فقبض وغلمانه هو توتا قبل من كان الذي الوالي
البراج بعض في وتركهم رقابهم وضرب يرغون عليهم

فإن حذر على كونوا :لصحابه وقال المهجورة
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فإذا المدينة هذه إلى جيًشا يرسإل أن يريد شهرياض
الباب دارقة لهم وافتحوا فانزلوا وصلوا قد رأيتموهم

الباب عن به فأبعدوا فارس داخل وكلما الواحدة
في وألقوه وكتفوه عدته وخذوا فرسإه عن وأنزلوه

 .البرج

ألف وهم الجيش وصل إذ يوصيهم هو فبينما قال
فصاحوا الكبير الملك صاحب عليهم والمقدم فارس
يرغون أصحاب فتبادارت الملك لجيش : افتحواعليهم

يدخل أحد نمكن : لوقالوا الواحدة الباب دارقة ففتحوا
ًدا إل نخاف فإنا وأصحابه يوقنا من مخافة واحدا واح
رجلوه فارس داخل كلما فبقي جملتكم في يدخلوا أن
وجواداه سإلحه ويأخذوا الباب عن به يبعدوا أن بعد

فلما بعدهم والحاجب اللف أداخلوا أن إلى ويكتفوه
فتح أكبر الله أكبر الله أصواتهم بأعلى ناداوا اجتمعوا

 .بالظفر وجاءنا ونصر الله

أهلها قلوب في الرعب ووقع توتا كفر فارتج قال
أن منهم أحد يجسر فلم بلدهم ملكوا أنهم وعلموا

طلب أصبح فلما قتل ظهر ومن المدينة في يظهر
حصروا فلما وبطارقتها ومشايخها البلد أكابر يرغون

صنع بما يعلمه غنم بن عياض إلى وأنفذ عليهم قبض
عبد وكان شكًرا لله سإجد الرسإالة إليه وصلت فلما

أخبروا بالميرة وصلوا لما وأصحابه بكر أبي بن الرحمن
كفر إلى مضى يرغون وأن وقع بما والمير المسلمين

جاء فلما خبره من إليه يأتي لما منتظًرا فكان توتا
 .بالنصر وتفاءل تعالى الله حمد بالفتح الخبر

: اركبواللصحابة غنم بن عياض : قالالواقدي قال
العلي بالله إل قوة ول حول ول والقوم وداونكم
في بأصحابه يكون أن الوليد بن خالد وأمر العظيم
على يكون أن سإالم بن عمر وأمر القوم من الميمنة

نار تشب حتى تخرجوا : للهم وقال القوم يسار
واعتمدوا فاحملوا والضرب بالطعن وتشتغل الحرب

شعاركم وليكن للحتوف أقرب فإنها السيوف على
الحياة من أمنيتكم أجل واقطعوا والتكبير التهليل
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والميل وإياكم الراضية العيشة في وارغبوا الفانية
فل  { والثبور النوائب محل فإنها الغرور داار إلى

: [لقمان}    الغرور     بالله     يغرنكم     ول     الدنيا     الحياة     تغرنكم
وصاله بحلوة غذوا قوم وقوف بهممكم ]. وقفوا33

وتجرداوا فهاموا طاعته على بالوقوف أمرهم فصانوا
هاموا بحبه إذ عليهم فأثنى وقاموا لخدمته الليل في

].30: [فصلت}    اسإتقاموا     ثم     الله     ربنا     قالوا     الذين     إن  {
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب فسار قال
ونشرت الموحدون وزحف ذكرنا التي الجهات نحو

اليوم في اللقاء على وتواعدوا والبنودا الرايات
فأنت نصير من سإواك لنا ما : إلهناوقالوا الموعودا

: ووقع] قال40:  [النفال}    النصير     ونعم     المولى     نعم  {
زحفوا قد المسلمين أن الروم عسكر في الصائح

 .وأشرفوا

المحال بقول وتمسكوا القتال إلى فتباداروا قال
الصليب وإلى نزعوا الخرة وعن وتفرعوا ولبسوا
النجيل عليهم وتلت الطغيان رايات ورفعوا تضرعوا

 .والرهبان القساوسإة

بالرحمن أشركوا عندما النيران أبواب لهم وفتحت
وصار الدخان شبه الكفر من جيشهم على وصار

أمر في ووقعوا الضجيج منهم وعل الشيطان إمامهم
من اجتمع من كثرة إلى المسلمون نظر فلما مريج

قدر بما : نرضىوقالوا القضا لحكم اسإتسلموا قومهم
النفوس منكم اشترينا قد سإرائرهم من فنوداوا وقضى

فقد الدابار تولوا ول القدوس الملك لحكم فاصبروا
وكتب وجرى اللوح في القلم وخط وانبرى الحكم سإبق
الذي : ما] قالوا11:  [التوبة}    اشترى     الله     إن  { الله بأمر

لهم     بأن     وأموالهم     أنفسهم  {: قال المنة له من اشتراه
 ].111:  [التوبة}    الجنة

 .النعيم جنان إلى لنصل التسليم نريد : نحنفقالوا

بشائر هبت فقد المبيع سإوق إلى : انهضوالهم فقيل
فسبحوه السميع البصير أرواحكم لقبض وتجلى الربيع
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أيقنوا فلما ومجدوا بتوحيده أصواتهم ورفعوا وسإجدوا
الحوال شجرة وأزهرت الحل سإهيل لهم طلع بالوصال
بما     إني  { ونادااهم التيسير فلك في رقيبه لهم واسإتدار
مناداي سإمعوا ] فلما51:  [المؤمنون}    عليم     تعملون
نفوسإهم بذلوا والبكار بالعشي ينادايهم الفكار
واقتصدوا وحملوا واجتهدوا وجاهدوا قدوسإهم وأرضوا
حرب في يزالوا ولم وورداوا الشهاداة نهر من ونهلوا

الجهادا مياداين مغاني في الجتهادا ومواردا العاداي
فدمر الفناء رياح عواصف وهبت الكمناء خرجت حتى

ما أسإتار وانتشرت البناء من الكفار شيده كان ما
الصنادايد بينهم فقتلت والمني الماني من أملوه

مناداي ونادااهم الصعيد وجه على صرعى وأصبحوا
من     هي     وما  {] 7[إبراهيم: }  لشديد     عذابي     {إن   التهديد

قتال في يزالوا ] ولم83: [هودا ببعيد}     الظالمين
بالسإتار الليل وأقبل النهار مضى أن إلى الكفار

غلبتنا ول النهار لنا داام ليتنا : يايقولون والمسلمون
سإراداق أطناب على لهم ظهر قد وإذ العتكار جيوش
الليل مضى فلما قال النهار سإابق الليل ول القتال
الحرب إلى باداروا بجانبه الصباح وأقبل بغياهبه

أن داون بعًضا بعضهم يمهل ولم والضرب والطعن
اليمن الجناح فانهزم المسلمين على الحملة وقعت
 .العرب أخلط فيه وكان

رسإول أصحاب فيهم ووقع العدو ميسرة وانهزمت قال
إلى فيهم القتال يزل ولم وسإلم عليه الله صلى الله
تولى الثالث اليوم كان فلما فانفصلوا الليل غلبهم أن

ًبا الناس ورتب الوليد بن خالد الحرب ًدا ترتي وجعل جي
ًيا الميسرة في وجعل وطبا باهلة الميمنة في عد

وفي ومرة وعاملة كندة الجناحين وفي وفزارة ونميرا
وجعل والنتصار الشدة ذوي من النصار أبطال القلب

بيد الميسرة وراية سإراقة بن عامر بيد الميمنة راية
الرحمن عبد بيد اليمن الجناح وراية الزور بن ضرار

بكر أبي بن الرحمن عبد بيد القلب وراية الشتر
إليه الذي الله : اتقوالهم قال رتبهم فلما الصديق

وإياكم ونصركم بتأييدكم متكفل أنه واعلموا مصيركم
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الذين سإنن واتبعوا قبلكم من المسلمون يؤتي أن
مأواه كان الدابار ولى فمن قبلكم من الشام فتحوا
عليكم فرض الله أن واعلموا الجبار عليه وغضب النار

تعالى الله إلى الحب أن واعلموا العداء وقتل الجهادا
 .قطرتان جلله جل

من جرت دامع وقطرة الله سإبيل في جرت دام قطرة
فاتقوا يعد ل ما الجر من له اليوم وهذا الله خشية

في ثبتم كما المواطن هذه في واثبتوا الله عبادا الله
وقوموا ريحكم فتذهب والفشل وإياكم الكبار المواطن

: [البقرة}    الصابرين     مع     الله     إن  { واعلموا نبيكم شريعة
]. وها120:  [التوبة}    المحسنين     أجر     يضيع     ل  { ] و153

ولست القوم صليب إلى إخوانكم من بجماعة أنفردا أنا
 .والمشركين الكفرة من حوله من بحطم إل براجع

}    المؤمنين     نصر     علينا     حًقا     وكان  {: ذكره جل قال
إلى هوى قد القوم صليب رأيتم فإذا ]47: [الروم
 .تمهلوا ول فاحملوا الرض

في راية صاحب كل رتب خالد وعظهم فلما قال
وقال المسلمين أبطال من انتخب من وانتخب موضعه
والله فاحملوا وقع قد الصليب رأيتم : إذاللناس

شهرياض لواء وقصدوا معه ومن هو وحمل ينصركم
.العساكر كثرة حملتهم عن رداهم فما العظم

 الواقدي قال 

طحطحوا حملوا لما أنهم به أثق ممن بلغني : ولقد
عن البطال وأزالوا الدسإاكر وزعزعوا العساكر
على إل اعتمدوا وما مراتبها عن والبطاركة مراكزها
شهرياض رأى فلما الصفوف بها واسإتقبلوا السيوف

رمى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب فعل
والقياصرة والراجية بالبطارقة وزعق رأسإه عن التاج
ما أنه اعلموا الصفر بني من الروم معشر : ياوقال

عن تقاتلوا أن فإما اليوم هذا إل داولتكم ذهاب بين
أخذت وإل وأولداكم وذراريكم وملككم وحريمكم داينكم
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عليه غضب تولى فمن الدابار تولوا أن فإياكم منكم
 .النار وأداخله المسيح

إليهم وصل اليوم ذلك في أنه : وبلغنيالراوي قال
قس كل ومعه داينهم في إليه المشار الكبير بتركهم

الروم ليحرض جاء الجزيرة بأرض ورهبان وشماس
وكان الديروم داين اسإمه البترك هذا وكان القتال على

أن قبل وصلوا وأنهم قرقوت داير له يقال بدير يسكن
: منوقال الصفوف بين فوعظهم المسلمون يحمل
ًدا المسيح يقبله فل حرمته منكم انهزم انفصل ثم أب

على تشرف رابية على وعلوا معه ومن هو القوم من
وأشركوا الناجيل وفتحوا الصلبان ورفعوا القوم
 .الجليل بالملك

بن موسإى عن مالك بن الله عبد : حدثناالواقدي قال
بن بشر وحدثنا قال يحيى عن الشعب عن العام أبي

الواقعة وكانت رغبان مرج وقعه حضر ممن وكان عامر
وكان عشرة سإبع سإنة صفر شهر ثالث الثلثاء يوم

فأتوا بلداه وسإائر العين رأس إلى أرسإل قد شهرياض
وأولداهم والبطارقة الجنادا سإائر وحريم بحريمه

: مالهن وقال الخيام أبواب على المصف يوم وأقامهن
وأخيها بعلها باسإم وتصيح ولدها ترفع إل امرأة من
من الصياح فأوقعوا القتال في ليثبتوا ذلك فعل إنما
ًتا الروم وثبت القواضب وعملت جانب كل عظيًما ثبا

في ووقف البترك ولجل وأولداهم حريمهم لجل
خالد وأما بالنبل يرمونهم اليمن من رجال مقابلتهم

القوم صليب يريد وهو بأصحابه حمل فلما الوليد بن
: سإنحملالبيات هذه يقول وهو غنم بن عياض سإمع
منهم رؤوسًإا ونفري الكواذب اللئام جمع في

على تطول بهمة منا الكفر جيش ونهزم بالقواضب
مشهد كل في الله داين وننصر الراسإب الجبال أعلى

الصحاب معشر فيا العارب كرام من صدق بفتيان
فدونكم المناصب كرام خيل على وكروا وجندلوا جدوا
معطي الخلق إله لنرضي وباداروا الصليب قصد

اللعين وكان الصليب قصدوا : ثمقال المواهب
الصليب حول أقام الصفوف صف لما شهرياض
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وترك الزردا لبس كلهم فارس ألف عشر اثني العظم
ًكا أمامهم فلما أحد إليهم يصل ل حتى حديد من حس

خيولهم دااس الصليب من وقربوا وأصحابه خالد حمل
عن فوقعوا وجوهها على فانكبت الحسك ذلك على

وحنقهم بغيظهم الروم عليهم فانكبت ظهورها
من خيولهم ظهور عن وقعوا لنهم بالكف فأخذوهم

من العطاعط وارتفعت آخرهم عن فأخذوهم الحسك
المير نظر فلما القواضب المرهفات وعملت جانب كل

عليه صعب معه ومن بخالد نزل ما غنم بن عياض
يكون ما غنم ابن : يانفسه في وقال لديه واشتد
رايتك تحت الساداة هذه مضت وقد الله يدي بين عذرك
ول احملوا المسلمين معاشر : ياصوته بأعلى فصاح

من الساداة واسإتخلصوا وعجلوا هممكم أيقظوا تمهلوا
 .النصر الله من واطلبوا الشر

ًدا أوقفوا عياض صاح : فلماقال أمام معه ومن خال
بن نافور بن مجيد بن وضاح ابن فتأسإف الصفوف

أفصح من وكان الذبياني النابغة بن سإالم بن عمر
ًنا الناس ًنا وأجرأهم لسا ًنا وأحدهم جنا وأعلمهم لسا

ًنا فبرز عنه الله رضي الوليد بن لخالد حليًفا وكان بيا
والثبات الصبر إن الناس : أيهاوقال رغبان بمرج يومه

من ترون وما يوم من له يا يوم وهذا يغلبان فل جندان
رسإول أصحاب تدعوا أن وداينكم ومروءتكم نخواتكم

فاسإتنقذوهم العدا يد في وسإلم عليه الله صلى الله
أن واعلموا مصيركم إليه الذي الله واتقوا الرداى من

أما الخسيسة بالنفس إل يليق ل النفيسة الشياء ترك
والخرة والفناء الزوال إلى تؤول الدنيا أن تحققتم

 .والبقاء النعيم داار هي

 .والشباح الروحانية العلية الهمم أن علمتم أما

إلى الساحرة الدنيا من النتقال على عولت الجسمانية
في البقاء لن الرحيل من بد : لوقالت الخرة داار

الرواح قرب فقد الرواح معاشر فتزوداوا قليل الدنيا
وإن فهمناه قد ومراداكم عرفناه قد منكم والقصد
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: فماقالوا ورفاق زادا إلى يحتاج شاق سإفر سإفركم
 .عنه نعدل ول منه نكثر الذي الزادا

الزادا خير فإن وتزوداوا في القوى الزادا لهم قيل
 .التقوى

لم من ومنا عليه يقدر من فمنا الزادا هذا : أماقالوا
بغير السفر لهذا والتعرض : إياكمقيل عليه يقدر

تزوداوا فلما خلل ول فيه بيع ل ليوم واعملوا أعمال
خلع عليهم خلع تخلصوا الدنيا جيفة ومن أخلصوا
لهم وجعل والكرام العز بتاج وتوجهم النعام

جنات     لهم     كانت  {: حقهم في وقال منزًل الفرداوس
فيهم قال ما ]. واسإمعوا107:  [الكهف}    نزًل     الفرداوس

من     ومنهم     نحبه     قضى     من     فمنهم  { :المقتدر الملك
بأسإرار حملوا فعندها ]. قال23:  [الحزاب}    ينتظر
الرجال صدور في وطعنوا وافية وهمم صافية

السيف ووضعوا الجال طيور رؤوسإهم على ورفرفت
 .مشؤوًما يوًما عليهم وجعلوه الروم في

الليل إلى يومهم بقية بينهم القتال يزل ولم قال
متأسإفون وهم المسلمون ورجع القتال عن وانفصلوا

السإر في وقعوا لما فإنهم معه ومن خالد أسإر على
الملك أرسإلهم الليل وجن القتال من الناس وانفصل

عبدوس بن نقيطا حاجبه مع العين رأس إلى شهرياض
ويجد الليل في بهم يسير أن وأمره فارس ألف ومعه
 .العين رأس والي إلى يسلمهم وأن السير في بهم

بهم وصل وقد إل الفجر يطلع ولم بهم : فسارقال
فخرج بالقصة الوالي يعلم من وأرسإل العين رأس إلى
العين رأس في الصايح ووضع للقائهم موكبه في

مشهودا يوم لهم وكان أحد تخلف فما بقدومهم
جامع هي التي العظمى الكنيسة في الوالي فألقاهم

 .الحديد في وأوثقوهم اليوم
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عن عدي بن بشار عن اليشكري فاهم : حدثناقال
الله عبد جده عن عازم بن خزيمة عن زهير بن سإراقة

 .عامر بن

اجتمع صلًحا وسإروج وحران الرها فتح لما : إنهقال
 .أصحابه ومعه بروداس يوقنا

علينا فتح قد وتعالى سإبحانه الله أن : اعلموافقال
قد وأهلها عظيمة مدينة العين رأس وأن البلدا هذه

وعسر أمرها صعب وربما الحصار وآلة للقتال اسإتعفوا
لله نفسي أهب أن معول وإني المسلمين على فتحها
المدينة دااخل في أحصل أن فلعلي أصحابي مع وأسإير
 .يدي على يفتحها أن الله ولعل

 .أمرك وسإددا الله : قوىزيد بن سإعيد له فقال

بعيون وإذا الليلة تلك في المسير على وعول قال
أتى قد أنه يخبرون حران إلى أقبلت قد المسلمين

من فارس خمسمائة في المتنصر رواحة بن عاصم
 .الشمطاء إيادا من قومه

وردا وقد قسطنطينية إلى قومه مع وصل قد وكان
الله رضي الخطاب بن عمر كتاب هرقل الملك على
فتفرقوا أرضه عن فأبعدهم داياره عن يبعدهم بأن عنه
هذا إلى رواحة بن عاصم منهم وأتى موضع كل في

يحبه الملك وكان فارس خمسمائة في شهرياض الملك
خرج أنه يعرفه الملك إلى كتب البرية إلى وصل ولما
ًدا وأتى القسطنطينية بلدا من  .وخدمته بلداه إلى قاص

بن رفاعة اسإمه عمه بني من رجل مع الكتاب وبعث
الملك ففرح الكتاب وأعطاه الملك إلى فوصل ماجد

والي إلى وأرسإل الحضور في يعجل أن وأمره بقدومه
مع قدم إذا فيها ينزل دااًرا له يخلي بأن العين رأس

فرح عيونه من بأن الخبر ذلك يوقنا سإمع فلما أصحابه
سإروج طريق : منقال يأتون طريق أي : منوقال
معه ومن يوقنا فخرج واحدة ليلة وبينه بينكم وبقي

ومن زيد بن وسإعيد يكرب معد بن عمرو وصحبهم
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لهم بد ل أنهم علموا قد موضع في لهم وكمنوا معهم
ظلمه سإراداقات الليل ضرب فلما فيه العبور من

القوم خيول أقبلت إذ أعلمه الخافقين على ونصب
جانب كل من توسإطوهم حتى فصبروا حسهم وسإمعوا

ولم أبيهم بكرة عن فأخذوهم واحدا واحد كل وقصد
ورحالهم أثقالهم على واحتووا أحد منهم ينفلت

 .خيولهم عن ونزلوا مكمنهم إلى ورجعوا

 .أخاطبه حتى أميركم : منزيد بن سإعيد لهم فقال

 .رواحة بن عاصم إلى فأشاروا

بينكم مناسإبة أي رواحة ابن : يازيد بن سإعيد له فقال
وتركت جانبهم إلى وملت بهم لذت حتى الروم وبين

ونسبك حسبنا وحسبك وإلينا منا فأنت العرباء العرب
 .نسبنا

ًداا أنماًرا لن بن نزار إلى ترجع كلها ومضر وربيعة وإيا
لسكنى اختارهم قد تعالى الله وأن عدنان بن معد

ونستقسم الصنام نعبد كنا وقد بيته وجوار حرمه
محمد نبيه الله بعث حتى الحرام طرق ونتبع بالزلم

عشيرتك     وأنذر  { عليه وأنزل وسإلم عليه الله صلى
داار في بالمقام وأمره ].214:  [الشعراء}    القربين
:لهم وقال الديان الملك عباداة إلى داعاهم ثم الخيزران

فضلكم وقد الخليل إبراهيم بن إسإماعيل ولد من أنتم
المعظم والبيت الحرام البلد بسكناكم النسيم بارئ

عاكفين الصنام على أراكم لي فما والمقام وزمزم
لكم أما رافلين الكفر ثياب وفي حالفين وبالزلم

ذوي من أنتم أما تصدكم بصائر لكم أما ترداكم عقول
ألهذا الشامخة الراء ذوي من أنتم أما الراجحة الحلم
 .أمرتم به أم خلقتم

الفجار طريق وسإلكتم الحجار من الصنام نحتم
الفلك وأجرى البحار سإير الذي الجبار بالواحد وكفرتم

 .والنهار الليل وخلق الدوار
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إليه وكل طوالع النجوم جعل الذي الصانع تشكرون أما
 .راجع

وتسفه آلهتنا تسب أن أمرك من محمد : ياقالوا
 .أحلمنا

علمتم أما بصرني والعقل أمرني العلم قوم : ياقال
ل صانًعا لها أن علم وتدبر المصنوعات في نظر من أنه

صنعه في والتفكر حكمة المخلوقات في فالنظر يتغير
 .رحمة به واليمان نعمة بوحدانيته والقرار

 .تعبد : فمنقالوا

ونور خاطري وشرح وصورني فطرني الذي : أعبدقال
المصنوعات صنع وقدر المخلوقات وخلق بصائري

ول كيف مشيئته في ليس وقدر بقضاء الرزاق وانزل
يظهر ول ويريد يتلفظ ول يقول حيف أقضيته في

والشبيه والين المكان عن تعالى ويبصر ويسمع
].51:  [النحل}    اثنين     إلهين     تتخذوا     ل  {: وقال والبين

هو وقولنا الحق هو دايننا أن رواحة ابن يا علمت أما
ًيا الله بعث وما الصدق داين باتباع أمته وأمر إل نب

 .السإلم

ًيا     إبراهيم     كان     ما  {: القرآن في تعالى الله قال يهودا
ًيا     ول من     كان     وما     مسلًما     حنيًفا     كان     ولكن     نصران

اليوم  {: تعالى ]. وقال7 :عمران  [آل}    المشركين
لكم     ورضيت     نعمتي     عليكم     وأتممت     داينكم     لكم     أكملت

عليكم     جعل     وما  {: ]. وقال3:  [المائدة}    داينا     السإلم
سإماكم     هو     إبراهيم     أبيكم     ملة     حرج     من     الدين     في

أنكم الن تعلم وأنت ].78: [الحج }    قبل     من     المسلمين
برسإالة وصدقتم بالله آمنتم فإن وأسإرنا قبضتنا في
ما وعليكم لنا ما لكم كان وسإلم عليه الله صلى نبيه

 .أعناقكم ضربنا أبيتم وإن علينا

سإعيد كلم من ذلك رواحة بن عاصم سإمع : فلماقال
داينكم واتبعنا قولكم إلى رجعنا نحن : وإنقال زيد بن
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ربوبيته في الشراك من سإلف ما ربنا لنا يغفر
 .لغيره والسجودا

 .: نعمسإعيد قال

ل فيه كنتم ما وجميع قبله كان ما يهدم السإلم لن
من خرجتم كما الذنوب من وتخرجون به الله يطالبكم

يا     قل  {: تعالى قوله تل ثم الدنيا إلى أمهاتكم بطون
من     تقنطوا     ل     أنفسهم     على     أسإرفوا     الذين     عباداي
الغفور     هو     إنه     جميًعا     الذنوب     يغفر     الله     إن     الله     رحمة

سإعيد كلم عاصم سإمع ]. فلما53:  [الزمر}    الرحيم
ًدا أن وأشهد الله إل إله ل أن أشهد أنا :قال محم

أسإلم وقد إليه عاصم أصحاب نظر فلما الله رسإول
قد وقالوا بذلك المسلمون ففرح آخرهم عن أسإلموا

 .الكعبة ورب العين رأس فتحنا : النيوقنا فقال

 .الله عبد يا ذلك : فكيفسإعيد فقال

بن لعاصم قال إنه ثم ذلك بيان أريك : سإوفقال
كتاًفا تشدني أن منك : أريدوبينه بينه السر في رواحة

الجمال ظهور على وتجعلنا أصحابي من وأربعين أنا
يعني الساداة هؤلء مع وتركب أثقالكم تحمل التي

الله صلى الله رسإول أصحاب من هم الذين الربعين
العين رأس إلى هذه ليلتكم من وتسيروا وسإلم عليه

علينا هؤلء خرج الفرات عبرنا لما لواليها وتقولوا
هؤلء وأسإرنا قتلنا من فقتلنا عليهم المسيح فنصرنا

ًدا يقتل أن تمكنه أن وإياك إليكم بهم وأتينا منا واح
وبين الملك يدي بين المصف إن له تقول ذلك أرادا وإذا

عندنا يخون أصحابنا من يؤخذ من ندري ول العرب
 .حران أصحابك وتترك الفداء

كلهم وبأصحابي بأجمعنا نسير ل : ولمعاصم قال
قلوب من بعد يتمكن لم السإلم : إنيوقنا فقال
ًدا أن ونخاف القوم حالنا فيفسد علينا يغمز منهم أح
 .عجز أحد بكل والثقة
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عمه ببني فنزل قولك في صدقت لقد : واللهفقال
ودابره ذلك يوقنا قال وإنما حران في الخمسمائة

 .الرهائن سإبيل على ليكونوا

وتزيا عمه بنى من والربعين يوقنا فكتفوا قال
في حران من وخرجوا الشمطاء إيادا بزي الصحابة

يعرف مكان إلى وصلوا فلما العين رأس وطلبوا الليل
وصلوا حتى أمرهم فأخذوا الخيل حوافر بقرع إذا بعلوا
وهم وخمسين أسإودا عبد بأربعمائة هم وإذا إليهم

بن سإعيد فاسإتقبلهم يسبح وبعضهم القرآن يقرؤون
فإذا منهم وقربوا تكبيرهم مثل وكبروا معه ومن زيد
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب موالي هم

تعالى الله رحمه الهول أبو داامس عليهم والمقدم
غنم بن عياض بعث لما أنه قدومهم في السبب وكان
ًبا بمن ويعلمه القوم على يستنجده عبيدة أبي إلى كتا

 .رغبان بمرج الكفار من اجتمع قد

السإلم لنصرة معه ومن داامًسا أرسإل الكتاب قرأ فلما
بها اسإتمروا فتحوها ومنذ وبلداها بسميساط وكانوا

على داامس : فتركعبيدة أبي كتاب جاءهم حتى
التي العدة في وجاء به يثق من وبلداها سإميساط

 .ذكرناها

بعض على بعضهم سإلم زيد بن سإعيد لقيهم فلما
الجمال إلى داامس ونظر الشمل باجتماع وفرحوا
 .وأصحابه يوقنا وعليها

 .طريقكم في بهؤلء : أظفرتمفقال

باعوا قد وأعماله الله عبد يوقنا : هذاسإعيد فقال
 .لله نفوسإهم

على لله سإجد سإعيد كلم الهول أبو سإمع : فلماقال
 .عليه وسإلم يوقنا الله عبد إلى وأتى فرسإه قربوس

ًباله فقال ًتا الدنيا طلقوا بقوم : مرح ًدا بتا وطلبوا وزه
 .الله مرضاة
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الله رسإول صاحب : يازيد بن لسعيد قال إنه ثم
 .الحيلة هذه في معكم أشركونا

الدروع وأخفوا الجمال هذه اسإحبوا ولكن : نعمقال
كأنكم أمامكم الجمال وسإوقوا فوقها واحتزموا والعددا
 .رآكم من عليكم ينكر ل فإنه عبيدنا

في سإلحهم وأخفوا سإعيد أمرهم كما : ففعلواقال
إلى وصلوا فلما سإوقها على وأقبلوا الجمال وسإط

العلم ونشرت وتدرعوا ولبسوا هناك نزلوا الزليخة
بيوقنا ودااروا الشمطاء إيادا مع كانت التي والصلبان
رأس من قربوا حتى وسإاروا بينهم وجعلوهم وأصحابه

رأس والي إلى حلفائهم من رجًل سإعيد فبعث العين
 .الشمطاء وإيادا رواحة بن عاصم بقدوم يبشره العين

لقائهم إلى بالمواكب خرج الرسإول إليه وصل فلحا
أربعون ومعه أسإيًرا يوقنا بقدوم الرسإول أعلمه وقد
وخرج إل أحد بقي فما بذلك الصائح فصاح أصحابه من

إيادا أصحاب بزي وهم بالصحابة والتقوا الوالي أمام
الوالي وكان رواحة بن بعاصم دااروا وقد الشمطاء

وتعانقوا عاصم وترجل إليه فترجل ويعرفه يحبه
 .بعض على بعضها يسلم المواكب وأقبلت

- يعني المارق وهذا هؤلء أخذت : كيفالوالي فقال
خرج وعدينا الفرات إلى وصلنا لما : إناله - فقال يوقنا
عليهم المسيح فنصرنا وقاتلنا فقاتلناه برجاله علينا

وأنهزم هؤلء وأخذنا رجًل خمسين منهم قتلنا ما بعد
 .الباقي

وهو بكلم يوبخه يوقنا على وأقبل الوالي : ففرحقال
إليهم ينظر ل وهو وتسبه تشتمه والروم عليه يردا ل

أن وأمرهم العين رأس داخلوا أن إلى يكلمهم ول
:لهم وقال نسطوريا بيعة في السإارى عند يجعلوهم
:قال رأيه فيهم ويرى الملك نكاتب حتى بهم احتفظوا
 .وأصحابه خالد عند لجعلوهم
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وبين بيننا ما تعلم : أنتللوالي قال عاصًما إن ثم
ًبا كانوا وإن العداوة من القوم هؤلء ونخاف مثلنا عر

ًدا حفظهم على تجعل أنك الرمن من أو الروم من أح
على المضرة وتدخل بإطلقهم معهم يتحدثوا وأن

البيعة في بعضنا نجعل أن والصواب وعليكم الملك
إلى يركن ل الجهادا إلى أتى من فإنه خارًجا وبعضنا
في اسإتراح قليًل الدنيا في تعب من فإنه الراحة
 .طويًل الخرة

هو البيعة في وأنزله رأيه الوالي : فاسإتصوبقال
وأضاف وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وأصحاب

 .خالد إلى يوقنا

 .المسلمين من فارس سإتمائة : فحصلالواقدي قال

قام الليل وجن البيعة في اسإتقروا : فلماالراوي قال
 .بالفرج وبشره عليه وسإلم خالد إلى زيد بن سإعيد

قد يوقنا إن قيل منذ بذلك علمت لقد زيد ابن : يافقال
صحة فعلمت اليمان بنور فنظرت أربعون ومعه به أتى
 .ذلك

يوقنا بأخذ يبشره الملك إلى بعث الوالي : وإنقال
رواحة بن عاصم وقدوم أصحابه من أربعون ومعه
أمر الخبر بلغه فلما أصحابه من خمسمائة ومعه

 .بذلك المسلمون فسمعت فضربت بالبوقات

عبادا أقبل إذ مهم لمر إل البوقات ضربت : مافقالوا
رآه فلما غنم بن عياض إلى وأتى متنكر وهو بشير بن

تبشرني بم بشير ابن : ياوقال عليه وسإلم إليه قام
 .عينيك الله أقر

ًئا عليه يردا فلم جرى ما بجميع وحدثه به خل حتى شي
 .لله شكًرا سإجد بشير بن عبادا بشارة عياض سإمع فلما

معه ومن زيد بن سإعيد إن المير : أيهاعبادا فقال
المصف أنجز لك ويقول معك من وعلى عليك يسلمون

697

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

رأس فتح وبين بينك فما يديك على يفتح أن فلعل
 .فتحت وقد القوم تهزم أن إل العين

 .الله على : توكلناعياض فقال

وقال وحدثهم الرايات أصحاب جمع الليل جن فلما
ول الروم جواسإيس من مخافة أحد تعلموا : للهم

: فماقال الحرب أهبة على وأنتم إل الصباح يصبح
الحرب أهبة أخذوا قد والمسلمون إل الصباح أصبح
علي علت الرض على وانبسطت الشمس طلعت فلما

نارها الحرب من وشئت بأصحابها وحملت ركابها الخيل
الملحم واسإتعرت الجماجم وقطعت شرارها وطار

شدة على وصبرت حدوداها وتعفرت أسإوداها وصالت
في فهم آجالها وتدانت أحوالها منها وحانت حالها

وفي متقاربون والعديد العمد وفي متوافرون الحرب
فائر والدم ثائر والعجاج مختلفون الفزع إلى الزحف

للطير رزق القتلى ولحوم للضياع مطروحة والسإلب
السإماع منها تشتكي العمائم ولقوة والسباع

قد والحرب والنفوس الجسوم منها تضجر والشمس
سإاق عن شمرت وقد الجال بقطع أمًرا أخذت

عين واسإتحيت جوانبها حميت قد والوطيس وسإروال
غيم غيبهم وقد الهياج إلى تدانت والصفوف مجانبها
الصفو بعد وتكفر جيشه منه شد قد مقدم وكل العجاج
والسيوف مرات وتجتمع كرات تكر والخيل عيشه
قد والغبار الغيظ من تميز تكادا والنفوس البيض تقطع
ًيا ذيًل سإحب ردااء الوهادا على وأسإبل وانسبل زنج
ًيا قامت قد القيامة وكأن حامت قد والطيور سإج

والضرام الخطير الحرب هذا المسلمون واسإتقبل
بنفوسإهم وسإمحوا العقاب بالروم فحل المستطير

الله عبد : والتقىالواقدي قال ونال العذاب أليم ولقوا
شهرياض بالملك قرط بن الله وعبد وائل بن عياض بن

اشتغل قد جيشه في من وكل الهرب على عول وقد
غلمانه من عشرة سإوى عنده وليس نصرته عن بنفسه
.عياض بن الله وعبد قرط بن الله عبد عليه فأطبق

 الواقدي قال 

698

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=236&CID=48#TOP%23TOP


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

صدره في فطعنه بالطعنة أسإبق كان أيهما أدار : ولم
ملكهم إلى غلمانه نظر فلما ظهره من السنان فأخرج
رأسإه فاحتز الله عبد ونزل أدابارهم على ولوا مجندًل
قتلته قد الملك وإن : ألوصاح وركب رمحه على وجعله
المسلمون وصالت فليثبت للحرب يثبت منكم كان فمن
قتل من فقتل السيوف فيهم ووضعوا الله أعداء على

وقد أسإروه من منهم أسإروا بعدما الباقون وانهزم
والسراداقات والموال حالها على الثقال تركوا

 .المسلمون عليها فاحتوى

سإكنت إذ مولًعا : كنتالضميري ناشب بن جديد قال
على مخلة فأخذت الروم من قتل من بعددا الحرب
إل بمقتول أمر ل فكنت حصى حجري وملت عاتقي

ثمانون هي فإذا الحصى عددات ثم حصاة عليه وطرحت
يحصيهم فل السإرى وأما وخمسون وسإبعمائة ألًفا
بالثقال عياض أمر أوزارها الحرب وضعت فلما عددا

مازن بن الصلت مع وبعثها توتا كفر إلى والسإرى
تفتح حتى منها يبرح ل أن وأمره فارس ألف ومعه
 .العين رأس

عين رأس إلى الوقعة أثر في عياض ارتحل : ثمقال
 .القرآن يتلو ليلته وبات ورداة

بأسإوأ وهم العين رأس إلى المنهزمون ووصل وقال
الجيش بهزيمة المدينة بجوانب الصائح ووقع حال

لديهم وكبر عليهم فعظم شهرياض الملك وقتل
والسإوار المدينة من مرسإيوس الوالي واسإتوثق

المأسإورين رقاب يضرب غد غداة في أنه على وعول
عليه يقتلون ملك منهم قتل إذا الروم عاداة من وكان
الله عدو ركب الغد كان فلما أعدائهم من أسإير مائة

يؤتى أن وأمر المدينة وسإط الوالي مرسإيوس
فأراداوا رقابهم ليضرب معه ومن خالد وهم بالسإرى

فأشغلهم صباًحا صبحهم قد بعياض وإذا بهم يأتوا أن
الشرقي الباب وهو أسإطاحون باب على ونزل ذلك عن

الديباج من قبة المذكور الباب على ضرب قد وكان
منجنيق القبة جانب وإلى مرسإيوس الله عدو برسإم
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عم ابن صاحبه وكان رجل مائة حباله في يتعلق عظيم
هو أبوه وكان أشفكياص بن مترقي اسإمه وكان الملك
الدنانير صاحب وهو شهرياض قبل الملك

 .الشفكياصية

يشغل حتى للقتال بالمسلمين عياض تقدم : وإنماقال
يرمون فصاروا بالمدينة معه ومن خالد عن الله أعداء

غلم عياض مع وصل قد وكان وسإهامهم بمجانيقهم
وكان الداري سإعد بن جميل اسإمه المدينة أهل من

عجوز أم له وصلت قد وكان بالنبل الله خلق أرمى
اليوم هذا أجاهد أن أريد أماه : ياقال ذلك كان فلما
وجدي بإخواني ألحق أن فلعلي جهاداه حق الله في

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يدي بين قتلوا الذين
 .وسإار فوداعها

إنه : ثمقال ويؤيدك ينصرك والله سإر بني : يافقالت
بين ذكره شاع قد وكان يتستر وهو ووقف تقدم

 .الجو في الطائر إلى ينظر كان وأنه العرب

في الطائر هذا أضرب أن عولت قد : إننيفيقول
المكان في والضربة الطائر فيقع فيضربه كذا موضع
وجعل تقدم ورداة عين قتال يوم كان فلما ذكره الذي

إل سإهمه يقع فل السور أعلى من البطارقة يضرب
منهم بطريًقا ثلثين قتل حتى حدقة في أو فؤادا في
 .الخندق إلى وقع من ومنهم المدينة إلى وقع من

 .الباب برج وكشف قال

صاحب ذكره المتقدم مترقيس الله عدو وكان قال
 .ويرمي يعبر فجعل الله خلق أرمى المنجنيق

يصل لئل أبعد الغلم : أيهاسإعد بن لجميل الناس فقال
 .منه عليك نخاف فإنا المنجنيق حجر إليك

عليه الله صلى الله رسإول سإمعت قوم : يافقال
تكونوا     أينما  {: العزيز الله كتاب في يقول وسإلم

:[النساء }    مشيدة     بروج     في     كنتم     ولو     الموت     يدرككم
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الذين من رجًل رمى إنه ثم لهم أثبت أن بد ]. ول78
ًيا فقتله الحبال يجرون ًثا وثان فهربت قال فقتلهما وثال

في بالوقوف لنا طاقة : لوقالوا الحبال عن البطارقة
 .الغلم هذا من المكان هذا

ففعلوا واسإتتروا الدروع : البسوامرسإيوس فقال
من رجل في فوقع بحجر ورمى الحبال في وقعدوا

: وإنقال رجال سإتة قتل حتى يزل ولم فقتله بجيلة
:يقول وهو نباله تخطئ فل يرمي سإعد بن جميل

العلم داار إلى أصل وأن الشهاداة إلى واشوقاه
إلى فبادار ذلك أردات إن سإره من فنوداي والشهاداة

أنا : هافقال عنان وأطلق تخاذر ول تخف ول ذلك
منك بعت قد يتألم ل الحقيقة في وجناني أتقدم

 .وأراها الجنة آتي أن فعسى شراها فأقبل نفسي

بشكرنا لسانك وأطلق فامرح قبلناك : قدله فقيل
ما واسإمع بمغبون يكن لم منا نفسه باع فمن وافرح

قتلوا     الذين     تحسبن     ول  { المكنون الكتاب في سإطرناه
ًتا     الله     سإبيل     في  [آل}    يرزقون     ربهم     عند     أحياء     بل     أموا

 ].169 :عمران

ورماه الله عدو عليه عبر إذ كذلك هو : فبينماقال
من ومرت صدره في فوقعت بنبلة قصده جميل وكذلك
أنه فعلم قصده وقد الحجر إلى جميل ونظر ظهره

وقال خالد بن رافع اسإمه له عم ابن إلى فالتفت ميت
وجعل البيات هذه وأنشدها سإلمي العجوز : بلغله

لقيت قد أني تخبر رسإالتي حملت أل رافًعا : أيايقول
مني فخصهم وعشيرتي رافًعا أمي جئت وإن حمامي

حجار قتيل لها فقل العجوز عني سإالت وإن سإلم بكل
عن تطايرت لما الحصن بباب طريًحا سإهام قتيل ل

قتلت إن أبالي ولست عظامي الصم الصلد الحجر
: وعلمقال مقامي الجنان في بقتلي أرجى لنني
بعدما فدفن به وأمر لمه رحمة فبكى بقصته عياض
الكرام صبر فصبرت أمه إلى خبره وبلغ عليه صلى

ًدا عشت بني : ياوقالت ًدا ومت سإعي وسإلكت شهي
يوم بك ونفعني غربتك وآنس الله فرحمك آبائك سإبيل
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إنا     قالوا     مصيبة     أصابتهم     إذا     الذين  { قرأت ثم القيامة
 ].156 : [البقرة}    راجعون     إليه     وأنا     لله

حضر ممن وكان النهائي الجون بن معمر : حدثناقال
 .العين وأس فتح سإراقة جده مع

الله عدو وإن الروم فرحت سإعد ابن قتل : لماقال
أن رأى لما شهرياض بعد المر صاحب مرسإيوس
إلى الليل في مضى حصاره على معولون المسلمين

ًيا بيعة من وكان القربان وقرب بها وصلى نسطور
رجل صورة البيعة باب على صور قد للمسلمين بغضه

داخل من فكل العرب نبي هذا عليه وكتب العرب من
القيامة صورة البيعة دااخل في وكان عليه يبصق البيعة

وبيده عيسى وصور والنار والجنة والصراط والميزان
 .الجنة باب على لوائه تحت وأمه الصليب

أردات : لقدرواحة بن لعاصم قال صلى : فلماقال
في السإرى العرب هؤلء من عشرة أقرب أن الليلة

 .المذبح بيت

ما ترى حتى الملك أيها برأي هذا : ليسعاصم له فقال
 .يديك بين وهذا العرب أمر من يكون

ًدا البيعة في يترك لم عاصًما وإن وخرج فسكت قال أح
الصحابة وداخلت البيعة أبواب من واسإتوثق الروم من
كان مما كثيًرا سإلًحا فيه فوجدوا المذبح بيت إلى

صبيحة في أنهم على وعولوا فأخذوه النذور من يجتمع
في ليورثون بالقتال المدينة أهل أشتغل إذا غد

 .المدينة

إلى وينظرون الله يذكرون قاموا الليل داخل ولما قال
والجنة والصراط القيامة وصفة المصورة الصور تلك

 .والنار

داين إلى : الهربزيد بن لسعيد رواحة بن عاصم فقال
 .اليمان في يزيد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
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يوم كان إذا إبراهيم مقام إلى ويقرب : نعمقال
الطاقة رياح وعصفت والندامة الحسرة يوم القيامة

يرى لمن الجحيم وبرزت والورى الخلق وحشرت
المتقين جوانب وحييت العالمين صفوف وصفت

أعلم ورفعت الصاداقين رايات ونشرت الموقنين
وتصدرت والمرسإلين النبياء منابر ونصبت المحققين

وضاقت الموحدين أرواح وفرحت الصديقين مراتب
ًدا وقيل المشركين نفوس وزهقت الكافرين أرواح بع
وطأطأت والجبابرة الملوك وذلت الظالمين للقوم
البرار واسإتبشرت والقياصرة الكاسإرة رؤوس
الملك     لمن  {: الجبار الملك منادا ونادا الفخار ويئست

داار نحذركم ]. ألم16 : [غافر}    القهار     الواحد     لله     اليوم
 .البوار

السيد على أنزل ما تسمعوا ألم النذار يأتكم ألم
 .المختار

].30 : [إبراهيم}    النار     إلى     مصيركم     فإن     تمتعوا     قل  {
: [المرسإلت}    والولين     جمعناكم     الفصل     يوم     هذا  {

الراجفة يوم هذا الجزاء يوم هذا العرض يوم ]. هذا38
فإذا العدل يوم هذا الفصل يوم هذا الزفة يوم هذا

وعضت بجهله جهل ذي كل وقدم بأهله الموقف غص
يا المناداي وناداى لهًفا القلوب وطارت أسإًفا النامل
أما فازوا قد المتقين فإن : امتازواالمجرمين معاشر
أيها     اليوم     وامتازوا  { المكنون الكتاب في سإمعتم

 ].59:  [يس}    المجرمون

وعظم الدهش ولحقهم العطش كظمهم قد هو فبينما
وهم المناداي وناداى العرف وسإال القلق واشتد الرق

 .يسمعون

هيبتي يروا حتى قفوهم مسؤولون إنهم قفوهم
وعظمتي سإلطاني يشاهدوا حتى قفوهم ومملكتي

أناقشهم حتى قفوهم علي يعرضوا حتى قفوهم
أنا وظلم طغى من أين وأجرم عصى من أين الحساب

أين نوح أمة أين يرحم ل من أرحم ل العظم الجبار
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آل أين هودا أمة أين ويروح البطالة في يغدو كان من
الشرك أهل أين شعيب أمة أين التظليل أمة أين ثمودا

الصلة أهل أين التوحيد أمة أين والريب والشك
أين البراق راكب أمة أين القرآن أهل أين والتمجيد

تجلى فقد والحساب للعرض هلموا الخلق طاهر أمة
الحساب سإريع الله إن اليوم ظلم ل الرباب رب

حشمته كبكبة شي وسإلم عليه الله صلى والمصطفى
بقلم عليه مكتوب الرضا تاج رأسإه على زينته وموكب
].5:  [الضحى}    فترضى     ربك     يعطيك     ولسوف  { المضا
يمينه وعن السعد جنائب يديه وبين الحمد لواء وبيده

يديه بين وقوف والملئكة الولياء يساره وعن النبياء
وقد عليه يصفون وأمته إليه ينظرون الموقف وأهل

سإرباله السإلم عليه أسإبل وقد فرًحا وجوههم تهللت
وأزعجوا بالتمجيد بهم ناداوا قد حباله بهم وأوصل

على وعرضوا إيمانهم نور أضاء وقد بالتوحيد الموقف
فقبلت فشهدوا المم على واسإتشهدهم دايانهم

من وأمنوا الفلس نجوم عنهم وغيبت شهاداتهم
أخرجت     أمة     خير     كنتم  { منادايهم وناداى والبأس الهول
ينظرون الموقف ]. وأهل110: عمران  [آل}    للناس

: لقدويقولون جللهم هيبة من ويتعجبون جمالهم إلى
 .شريعتهم وصدق ملتهم اتبع من فاز

كانوا     لو     كفروا     الذين     يودا     ربما  { الدين يوم مالك قال
هناك فيه أطال مقامه وردا ]. فإذا2: [الحجر }    مسلمين

وسإؤاله طلبه في وبالغ ابتهاله كف وبسط قيامه
 .أمتي من العصاة في شفاعتي قبول : أسإألكويقول

ًدا لك أخلف ل وجللي : وعزتيبالنداء وإذا ول وع
ًدا لك أنقض ورفيع شأنك علو الموقف أهل ولرين عه
ربك     يعطيك     ولسوف  { ترضى حتى ولعطيتك مكانك

 ].5:  [الضحى}    فترضى

ًنا عاصم : فازدااداقال وثبت السحر وقت كان فلما إيما
أهل على وخرجوا والعزم الحزم أقدام على الصحابة
كنصر انصرنا : اللهموقالوا بالله فاسإتعانوا المدينة

تفترقوا أن : إياكمخالد وقال الحزاب يوم نبيك
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واعلموا مصيركم إليه الذي الله واتقوا ريحكم فتذهب
والشباب يرجمنكم والنساء عليكم يجتمعون العداء أن

ًدا تطمعوا أن وإياكم يقاتلونكم بل الحرب بحار في أح
صبر يتبين وإنما والضرب الكرب مر على اصبروا
بهجوم يفزع ممن نحن وما الهوال ملقاة عند الرجال
ومن يتعداه ل أجًل منا لكل أن تحققنا قد لنا الجال
والجمع عظيم اسإمها وهذه عظيًما نال بعظيم خاطر
حصلنا وقد وربيعة بكر دايار قصور وهي أعظم فيها
الظفر طالبين كنتم فإن القوم مدينة وسإط في

والعجلة بالظفر مقرون فالصبر تعجلوا ول فاصبروا
هذه أن واعلموا النصر عاقبته والصبر بالزلل مقرونة

إلى القدوم من لهم بد ول المعظمة بيعتكم هي البيعة
عساكرهم ومقدم ههنا واليهم حصل فإذا الصلة
بالقواضب وقصدناهم جانب كل من عليهم أطبقنا

يجسر فما البطارقة وعظماء الملوك قتلت إذا فإنه
 .بهم اعتبار فل العوام وأما يده يرفع أن أحد بعدهم

أخبرك ما المير أيها دارك : للهرواحة بن عاصم فقال
في وأحسنت بالصواب تكلمت ولقد والحرب بالمور

وأخفوا مكانه في منكم واحد كل فليقر الخطاب
صلتهم في القوم اشتغل فإذا أعبابكم في سإلحكم

 .رأيه فاسإتصوبوا إليهم أيدينا ومددانا عليهم ثرنا

كان البيعة في كبير بيت في الصحابة : وكانتقال
 .لكثرته يثمن ل المتعة من شيء وفيه النذور برسإم

فياض جده عن يانس بن الله عبد : حدثناالراوي قال
الصحابة من ذكرناهم من جملة من وكان زيد بن

 .العين رأس فتوح وحضر

ثم التدبير هذا دابرنا قد وكنا قصتنا كانت : هكذاقال
الذي اليوم ذلك أن المقدر لمر من وكان عنه رجعنا
وكان العين رأس جند من أحد فيه يقاتل لم فيه رجحنا

 .نذكره سإبب له
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أنه خلقه في السابق الله منقضاء : كانالواقدي قال
يعرف وكان وتدبير رأي له لبيب عاقل أخ للوالي كان
حكماء أحد فهرايس بها وصاه التي الحكمة من

سإر صاحب وكان الملحم علم من عرف وقد اليونانيين
ًئا يفعل كان فما شهرياض قد وكان بمشورته إل شي

قتالهم في لك أرى : ماله وقال العرب قتال عن نهاه
كان ما الملك من كأن فلما لك ل عليك والمر خيًرا

 .مرسإيوس إلى المر ورجع جيشه وقتل

حكيم معناه أسإالوس اسإمه وكان الحكيم أخوه له قال
اللبيب للعامل ينبغي ليس أنه أخي يا : اعلمزمانه

ول مراميها غير في نفسه يرمي أن الدايب الفاضل
هوى نفسه أطاع من فإنه النفس شهوة بزمام ينقادا

عرض الشهوة فإن الجهل إلى ونسب الذل مهاوي في
سإبب بالملذات والسإتمتاع مرض الهوى واتباع

وتورث الفناء إلى تؤذي لذة في خير ول الهلكات
والسإتمتاع شين والمل حين الشهوة العناء صاحبها

ول عاقل ندم وما مين الدنيا وحب داين والتمتع بين
سإعد ول لملول رأي ول عجول وفق ول جاهل سإادا

ول ذليل قدم ول بخيل عظم ول مائن صدق ول خائن
في زهد من العباداة نال ول جليل حقر ول نبيل فحم

ول الساحرة بالدنيا سإر من الخرة في أمن ول الفاداة
ول ندم من حزم ول حلم من حرم ول ظلم من سإددا
الباب لزم من هجر ول أناب من ردا ول تاب من خاف

تدوم بالسياسإة أن واعلم الصواب اتبع من ذل ول
الول هلك وبالجور الدول تدوم وبالعدل الرياسإة

كملت جهده بذل ومن التبذير يحصل التدبير وبقية
وإصلح النام فضله السلم أفشى ومن أوصافه

اللسان فصاحة النسان وجمال السيرة نعم السريرة
وشر التقوى الصحاب وخير الخلل كرم الرجال وزينة

 .طوره قصد من خاب ول الهوى اتباع الخوان

ضياع بالمال والتعلق قدره جهل من ارتفع ول
وممارسإة الرفاق نعمت الخلق ومعالي العمال
الجل يبيد العاجل وحب الهوال من نجاة الحلل

التوفيق وعلمة الخذلن علمة العصيان وارتكاب
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المعاطب من أمن العواقب في والنظر الطريق تيسير
ما الخرة في أدارك الفنا بعين الدنيا إلى نظر ومن
ًدا أصبحت قد أنك أخي يا واعلم تمنى الدنيا بحب مقي

وقد آمالها محال بأذيال متعلقا أهوالها بحار في سإابًحا
احتياشها قدم على لك ووقفت برياشها لك تزينت
مصايدها شبكة لك ونصبت مصائبها جل عنك وزوت

حتى آفاقها رأس مفرق على شهواتها تاج لك ووضعت
وأحسنت التصال لذيذ منحتك بالوصال إليها أشرت إذا
وطالبتك داهًرا الهجر بسهام ورمتك شهًرا صحبتها لك
النغاص غريم أنك علمت إذا حتى مهًرا عليك كتبت بما
وحجبتك الفات بحر في ألقتك للقصاص منقادا غير
ووكلت الناس عند أملك وصغرت الغفلت سإجن في
كان بما النسان تذكر تبرح فل الوسإواس سإحائب بك

ما جملة من أن واعلم فيه من روحه تخرج حتى فيه
رأى : أنهالسلم عليه مريم ابن عيسى عن لنا ذكر

 .الزينة كامل الريش حسن الشكل مليح طائًرا

 .أنت : منفقال

:عيسى قال قبيح وباطني مليح ظاهري الدنيا : أناقال
الشيء إتمام ومؤمل عنه بمغفول ليس لغافل عجبت

بها لتتعظ المثال هذه لك ضربت وإنما يطلبه والموت
السماط على بالمس كان شهرياض بالملك نزل وبما

سإلطانه في كان بالمس الصراط على نزل واليوم
أفاداه ما واهي الحفر في صار واليوم يباهي وملكه
على والنوم بالترح الفرح وذهب ألفنا أذهبه الغنى

بالتعفر التراب ومعانقة العفير على بالنوم السرير
وما جار الدودا بمجاورة وداودا خل عن وبدل التراب في

المهادا عن وبالرمادا الجار عن بالدار واشتغل أجار
قصره وصار هجر كيف آلة وبأي بتر سإنان بأي وانظر

ًبا وعمارته مهجوًرا ما بالثبور السرور وتبدل بوًرا خرا
والله أصبح وعدته الخزائن ول وكثرته الجيش نفعه
ول راجح عز ول صالح عمل فل قليًل الكثرة وبعد ذليًل
بأعماله مرتهنا بقي وقد يدفع جميل ول ينفع ثواب

سإبيل وتتبع مسلكه تسلك أن تريد وأنت بأفعاله موثًقا
في الله اتق يتبعك عمل ول ينفعك أحد فما أهلكه ما
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هؤلء مع لك واعقد وبلدتك ملتك أهل وفي نفسك
الدماء واحقن نصًحا لك قلت ما واقبل صلًحا العرب
ما القوم وهؤلء تسلم وأسإلم والماء النساء وارحم
واليمان داليلهم الصدق لن به وفوا إل قوًل قالوا

ول عليه فينازعون الملك يطلبون ممن هم ما يقينهم
وبالمس الله عند وما الخرة طلبهم بل إليه يميلون

في وداخل داينه عن ورجع حران صاحب لروداس وفوا
في داخل وقد أرسإوس بنت مارية الملكة وكذلك داينهم
وميتا وعموداا وبرغون يوقنا مثل الروم جبابرة داينهم
الطول في الرض ملكوا وقد بديننا منا أعلم هو الذي

وعددا ميرة له من نفسه عن يحاصر وإنما والعرض
بلد وهذا البلد محاصرة على يقدر وعددا وسإلح وجيش
لم فإن أقل أو سإنة بأهله يقوم ما فيه وما عظيم
وهذه برقبتك إليهم وسإلموك أهله سإلم أنت تسلم
وسإجستان وسإروج والرها توتا وكفر لهم حران

الشام إلى الفرات عدا وما والخابور والصور ومارداين
وملت العراق طبقت قد وجيوشهم مصر أرض إلى

المحاق إلى عادا قد كسرى الملك أن بلغني وقد الفاق
فإنه الصلح منه واطلب العرب هؤلء أمير إلى فابعث
في وعش وولدك وأهلك ومالك نفسك وتربح يعطيك

داينك على شئت وإن داينهم على شئت إن القوم ظل
 .يغضبونك ل فإنهم

أرسإالوس الحكيم أخيه كلم مرسإيوس سإمع : فلماقال
: أنتوقال يده في كانت بمقرعة وضربه عليه غضب

أسإلم أن تأمرني وكيف ذليًل إل المسيح خلقك ما
 .للعطب وتعرضني للعرب ملكي

بعدها عليك عيني وقعت فإن عني ويلك يا اخرج
 .قتلتك

اللعين وأما غضبان وهو عنده من : فخرجقال
كنيسة في تجتمعوا أن داولته أرباب أمر فإنه مرسإيوس

فجمعهم شاويشه فمضى يحلفهم حتى نسطوريا بيعة
القسوس وأحضر وكبراءها البلد مشايخ وجمع
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يستحلف حتى مقرب داير وبترك والشمامسة والرهبان
 .المدينة أهل

يدخل ل حتى أبوابها أغلقوا البيعة في حصلوا فلما
 .العوام من أحد إليهم

يحلفونهم وشرعوا والبترك الملك فجلس كلهم حصلوا
رسإول أصحاب عليهم خرج إذ مطمئنون آمنون وهم
وعزم مسلول سإيف بكل وسإلم عليه الله صلى الله
أمة : نحنونالوا والتكبير بالتهليل وصاحوا محلول غير

القرآن حملة نحن الجليل النبي وأصحاب التنزيل
وهتك بذنوبكم منكم الله أخذ قد رمضان وصوام

وعباداتها الصلبان أين المحن عليكم وعصفت سإتوركم
تدبير أين القربان تقريب أين وحشمتها الصور أين

ذهب والله هيهات ينصرونكم أربابكم أداعو الرهبان
أيامكم واضمحلت جاهلكم بالشرك وهلك باطلكم
بهم وعجلوا السيوف فيهم ووضعوا داولتكم وذهبت
عن فماتوا الصاداقة بالنية البطارقة وقتلوا الحتوف
وبأصواتهم ضجوا بهم نزل ما الروم رأت فلما آخرهم

أعداء في الضرب جوداوا الله أولياء :خالد فقال عجوا
فقتلت قال بالله أشرك من داماء وأهريقوا الله

الخبر بلغ فلما الشامخة الحشمة وذوو الطرامخة
البوار بعومهم حل لما السإوار عن انهزموا العوام

ففتحها البواب إلى داامس فذهب القدار وداهمتهم
القتل يزل ولم والتكبير بالتهليل المسلمون فدخل
وناح الحين مواردا ورداوا وقد العين رأس في يعمل

 .الكونين سإيد شريعة وأيدت البين غراب عليهم

رأس إل بالسيف بكر دايار من يؤخذ : ولمالواقدي قال
 .العين

أمير إلى وأرسإله المال من الخمس : وأخرجقال
له وكتب عنه الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين

ًبا بن عياض من الرحيم الرحمن لله : بسمفيه يقول كتا
الخطاب بن عمر المؤمنين أمير إلى الشعري غانم
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إله ل الذي الله أحمد فإني عليك سإلم عنه الله رضي
 .نبيه على وأصلي هو إل

عسيًرا كان ما يسير علينا فتح قد الله : فإنبعد أما
تضايفوا فلما العيان يخطف شعاع الفتيان لعدة وكان

ًدا كثيًفا جيًشا عاينت قدامي وازداحموا أمامي وسإ
كالمواج وتتابعوا الفواج من أقبلوا قد منيًفا

ثوب كل في واشتهروا صوب كل من وتناصروا
فلًل السيوف تطايرت وقد كالحريق يتألق والحديد

ًبا والرماح الحرب وضعت وقد المدة وانقضت كعو
أهل المسلمون قتل ما بعد نارها وانطفأت أوزارها

العتاة وخذلت الكفاة الله ونصر الفاسإقين الطغيان
وظهرت مضرتهم من الله وأراحنا الدابار العداء وولت
أول وملكهم الخائن زعيمهم وكان كفرهم من البلدا

العين رأس فتحنا ذلك وبعد مقتول وأهون مخذول
وبه المعين والله بكر دايار على معولون ذلك بعد ونحن

وأقرأ المسلمين جميع وعلى عليك والسلم نستعين
.وسإلم عليه الله صلى المرسإلين سإيد قبر على سإلمنا

بن الله لعبد الخمس مع وسإلمه وختمه الكتاب طوى ثم
المهاجرين من فارس مائة إليه وضم الطيار جعفر

المسلمون وأقام معه ومن الله عبد فسار والنصار
ًيا بيعة وعمل شهًرا عين رأس على جامًعا نسطور

بن عرفجة وترك مساجد الكنائس وبنوا فيه وصلوا
ًيا عليها العامري مازن مال وأخذ فارس مائة ومعه وال
عبد بعد وأرسإله الخمس منه فأخرج لوتا وكفر الرها
خمسون ومعه الحوص بن سإلمة مع جعفر بن الله

 .فارسًإا

غنم بن عياض : ورحلقال وباعماء وبيرحا داارا فتح
الغلم إليه وأقبل توتا كفر على ونزل العين رأس من

السإلم وعرض المدينة على ووله به فرحب يرغون
عمها بابن وزوجها فأسإلمت طاريون الجارية على
عليها فنزل داارا إلى منها وارتحل جامًعا البيعة وبنى
ما جملة وكان صلًحا منه لهم واعتقبوا أهلها إليه وخرج
ًبا مثقال ألف عشرين داارا أهل عليه صالح وثلثين ذه
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ذلك إلى فأجابوا سإلًحا يبقوا ل وأن فضة مثقال ألف
القليل إل منهم أسإلم وما جامًعا كنيستهم وبنى

بيرحا وقصد داارا عن وارتحل الجزية أدااء على وأقرهم
ورحل داارا أهل عليه صالح ما ربع على أهلها فصالح

بالنذور إليها وتقصد تعظمها إسإرائيل بنو وكانت عنها
بني أنبياء أحد بازيا بن تورخ بن حزقيا بانيها وكان

ما قدر على وصالحهم عياض إلى فخرجوا إسإرائيل
أزل لم : إننيقال مقدمهم أن غير داارا أهل به صالح
في يدخل أن أرادا ومن الموت يأتيني حتى البلد أملك

 .يمنعه مانع فل بلدنا أهل من داينكم

 .طرياطس : اسإميقال اسإمك : ماعياض له فقال

فتح فما العدل على نحكمكم إنا طرياطس : يافقال
والعدل الصدق طريق وسإلوك الحق باتباع إل علينا الله
 .الرعية في

وجدنا إل قاصد قصدنا وما والظلم البغي نتجنب وإنا
إلى نجيبكم فنحن علينا وورداتم إلينا خرجتم منذ وأنتم

 .داارا أهل عليه صالحنا ما على ونصالحكم سإؤالكم

ما على معرين أهل : وتصالحونطرياطس فقال
ونزل ذلك إلى عياض فأجابهم بيرحا أهل عليه صالحتم

 .وداير باعما على

حتى العريكة له وألن ذلك إلى عياض أجابه : وإنماقال
له ويسلمون طائعين فيجيبون بكر دايار أهل الخبر يبلغ
 .منازعة غير من

 .قلعهم وامتناع بلداهم تحصن بلغه قد وكان

ولم خزائنه من المال وأخرج طرياطس : فدخلقال
ًئا بلده أهل من يأخذ وكتب منه فقبله لعياض ودافعه شي

أهل فعل كما الجزية عليهم وشرط الصلح كتاب له
المسلمون داخل ذلك تتم فلما القابل العام من داارا
سإيرتهم حسن نصيبين أهل بلغ فلما جامًعا وبنوا إليه

من جملة في وكان أكثرهم أسإم أحكام وجوداة وعدلهم
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وأقام جامًعا وبنوه وأخربوه النذور أصحاب أسإلم
جاءه الرحيل أرادا فلما شهًرا نصبين على عياض

من رأينا بما أعيننا في زداتم : قدوقال طرياطس
ًكا يزل ولم إسإلمه وحسن فأسإلم وعباداتكم صلتكم مل

كندة مسجد في ونزل عثمان خلفة في مات حتى
وارتحل عمه بني من وعشرة الكندي عامر بن أسإامة
وولدها مارية وفيها المرأة قلعة تحت ونزل عياض
القامة له فانزلوا عموداا

 وآمد ميافارقين فتوح 

ًدا أخوان بآمد وكان بطرس أحدهما اسإم البأس شدي
 .يوحنا والخر

. 

. 

وكان غربيها في ويوحنا البلد شرقي في بطرس وكان
صفورا اسإمها بنت ولبطرس رغوة اسإمها بنت ليوحنا

يتزوج أن أرادا ويوحنا فيه هو بما مشغول واحد وكل
لبنته فزوجه مرطاوس وهو داارا صاحب إلى فأرسإل

حيلة صاحبة وكانت إليه أبيها بلد من وحملت مريم
مالها وكثرة المدينة إلى نظرت بآمد حصلت فلما ومكر

 .بساتينها وغزارة وسإورها أهلها وتحصن ونعمها

من أحسن رأيت : ماداايتي يا السر في لدايتها فقالت
إلى ترين أل أمنع ول منها أحصن ول المدينة هذه

قد التي الجبال وإلى وسإطها في المخترقة العين
الحقيقة على بناها فمن السإودا سإورها تعني بها داارت
أول من أجمع الروم بلدا ملك قد أنه : اعلميلها قالت

طيماوس له يقال ملك عمورية بلدا إلى اليونان بلدا
بن الصفر بن مكلوكن بن ميهاط بن أرسإالوس بن

في الحكمة بيت بنى من أول وكان إسإحق بن العيص
ونشر المطالب له فتحت قد وكان الكبرى رومية بلده
الرض بملك نفسه حدثته وأنه العجائب الرض في

اسإمه ولد له وكان سإويقة إلى فانتهى المال لكثرة
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ههنا لي أبني أن : أريدطيماوس لبيه فقال إسإطنبول
 .بها أذكر مدينة

سإورا فأداار والرجال بالمال وأمده افعل بني : ياقال
سإنين أربع وعاش باسإمه وسإماها فراسإخ سإتة على

بناءها فأتم قسطنطين اسإمه ولذا وخلف ومات
والقسطنطينية أبيه باسإم إسإطنبول باسإمين فسميت

وصل حتى البلدا يفتح صار فإنه أبوه وأما ابنه باسإم
المكان فاسإتحسن والدجلة العين هذه فرأى ههنا إلى

ًكا وسإبعين اثنين وكانوا داولته أرباب فطلب :وقال مل
وجه على يكون ل مدينة فهنا أبني أن اخترت قد

كل أن وأريد أمنع ول منها أحسن ول مثلها الرض
:جميًعا فقالوا وبرجا مدينة لنفسه يبني منكم واحد
في وشرعوا المدينة واختطوا فركبوا الملك أيها نفعل
ملك كل واختص البلدا أقصى من بالصناع وأتوا بنائها

مات بناءها أتموا فلما وكنيسة وحمام وبرج بمدينة
الملوك زال وما بها أمده لنقضاء آمد فسميت الملك

بطرس الخوين هذين إلى انتهت أن إلى يتوارثونها
وكتمت داايتها قول من مريم : فتعجبتقال وبوحنا

أخيه من فطلب لون اسإمه ولد لبطرس وكان المر
حتى لولدي ابنتك : زوجله وقال لولده صفورا ابنته
 .لولدك ابنتي أزوج

البلد وسإط في كان حتى بينهما الشر ووقع فامتنع
مشغوًل منهما واحد كل وصار فأغلقت وأبواب سإور

بالصلح بينهم داخلت ذلك مريم رأت فلما بناحيته
ملوك فيكما ويطمع أخوان وأنتما يجوز ل هذا :وقالت

 .بكر دايار

التي البواب وفتحت بينهما وأصلحت بنفسها وركبت
إليها وداعت عظيمة وليمة وصنعت المدينة دااخل

وليمتها فأكلوا صفورا وابنته لون وولده بطرس
منهم تمكن فلما بالسم ممزوًجا الخمر لهم وقتمت

وصارت وولده بزوجها فعلت وكذلك آخرهم عن قتلوا
وفرشت مثلها الروم ببلدا ير لم بيعة وبنت ملكة

الحيطان وزخرفت الملون والرخام بالفصوص أرضها
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المذهب الديباج سإتور فيها وعلقت والفضة بالذهب
جميع البلد أهل عن وأزالت مشهور عالم كل وطلبت

أهل فأحبها فيهم وعدلت الحيف من عليهم كان ما
في وزادات الرجال واسإتخدمت سإيرتها وشكروا البلد

عدلها لجل مكان كل من الناس وقصدها إكرامها
نزل وبعدها سإنة عشرة اثنتي آمد ملك في وأقامت

 .بالمدينة وأحاط معه ومن غنم بن عياض عليها

ونزل التل على نزل عياًضا أن : بلغنيالواقدي قال
باب على معاذ ونزل الروم باب على زيد بن سإعيد
الملكة نظرت فلما الماء باب على خالد ونزل الجبل
على عولوا قد الصحابة أن ورأت ذلك إلى مريم

داولتها أرباب وجمعت كنيستها إلى ركبت حصارها
بساحتكم حلوا قد العرب هؤلء أن : اعلمواوقالت
أخذها في أنفسهم طمعت وقد مدينتكم على ونزلوا
فتحوها ومتى بكر دايار قفل هذه أن تعلمون وأنتم
داين واضمحل أبيها بكرة عن بكر دايار أخذوا فقد

أن أعلم وأنا البلدا هذه في ذكر له يبقى ول المسيح
وبني النصرانية داين أهل من إليهم يشار ومن الملوك

 .منا يكون ما ينتظرون كلهم المعموداية ماء

ما سإنة مائة عليها أقاموا لو مدينتكم أن ويعلمون
واصعدوا وأموالكم حريمكم عن فقاتلوا عليها قدروا
 .العرب هؤلء وقاتلوا السإوار فوق

أن وأمرتهم والرهبان والشمامسة القسوس وطلبت
ًدا يكونوا أن على يحلفوهم عليها يخامروا ول واحدة ي

السلح وشهروا السإوار على وصعدوا ذلك ففعلوا
وتولت والعلم والرايات الصلبان وأقاموا الحرب وآلة
 .البراج من برج بحفظ طائفة كل

على عولوا قد وأنهم ذلك إلى عياض نظر : فلماقال
وقال إليه جيشه أمراء جمع السإوار أعلى من القتال

ومتى بكر دايار عين وهي حصينة المدينة هذه : إنلهم
من ترون الذي فما بكر دايار ملكنا علينا الله فتحها
 .الرأي
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الحصن بهذا تحصنوا قد الله وأعداء قتالها يكون وكيف
 .المنيع

البلدا الله ملكنا ما أننا اعلم المير : أيهاخالد فقال
نرجو لنا الله بتيسير بل بعددا ول مددا بكثرة ول بقوة
وبذلك وسإلم عليه الله صلى نبينا بركة يفتحها أن الله
ظاهر على باطشونا إن القوم هؤلء وأن نبيه الله وعد

على أقاموا وإن المر تسهيًل رجونا بالقتال مدينتهم
أن ولعل النصر الصبر عاقبة فإن فالصبر عليه هم ما

إلى واكتب الحساب في يكن لم ما العرضيات في يأتي
ًبا المرأة هذه الله فلعل جميل بكل منها ثم وخوفها كتا

فدعا صلًحا لنا تسلم أو لليمان قلبها يلين أن تعالى
الرحمن الله : بسميقول إليه وكتب بياض بداوة عياض

بن عياض من وآله محمد سإيدنا على وصلواته الرحيم
إلى بكر ودايار ربيعة بأرض المسلمين جيوش أمير غنم

 .الدارية مريم

وجميع نصرنا قد وتعالى سإبحانه الله : فإنبعد أما
نزلنا وما أيدنا ملوكها قبض وعلى ظفرنا قد الكفار

والعزة هزمناه إل جيشا قابلنا ول ملكناه إل بلد على
تدمر من بأمنع حصنك وليس وللمؤمنين ولرسإوله لله
دااودا بن سإليمان بناه الذي المنيع الحصن هو حصن ول
وكذلك ملكوه حتى المسلمون عليه نزل أن إل هو وما

بين يبق ولم هرقل الملك داار وأنطاكية وحلب بعلبك
في الله وعدنا وبذلك علينا الله سإهله إل صعب أيدينا
}    المؤمنين     نصر     علينا     حًقا     وكان  {: فقال العزيز كتاب

فسلمي هذا كتابي إليك وصل ]. فإذا47: [الروم
بلغناك أردات ومهما تندمي تخالفي أن وإياك تسلمي
ًدا ول داينك فراق على نكرهك ولسنا بلدتك أهل من أح

].256:  [البقرة}    الدين     في     إكراه     ل  {: تعالى الله قال
ناصًرا أضعف من فستعلمون بالهوى تمسكت وإن

ًداا وأقل طوى ثم اصطفى الذين عباداه على وسإلم عد
وقال المعاهدين من رجل إلى وسإلمه وختمه الكتاب

يرداوا حتى وقف الكتاب وناولهم الحصن من : ادانله
 .الجواب عليك
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وأشار بلغتهم ونادااهم السور من ودانا فذهب قال
ينتظر ووقف لهم فرابطه حبًل له فأدالوا بالكتاب إليهم

 .الجواب

عليها فقرئ مريم الملكة إلى الكتاب فأوصلوا قال
تقولون : ماداولتها لرباب قالت فيه ما فهمت فلما
 .العرب أمير إليها كتب فيما

.امتثلناه به أمرتينا فمهما لك الرأي الملكة : أيتهاقالوا

ومتى العار ول النار أن تعلمون أنتم قوم : يافقالت
كيف ويقولون الروم عيرتنا العرب لهؤلء سإلمنا

أيام عشرة ول سإنة حاصرتم وما مدينتكم سإلمتم
موضع لكم كان شئتم وإذا الروم بلدا أحصن ومدينتكم
وقد إليه تحتاجون ما وكل عندكم والمياه فيه تزرعون
أن ووعدوني بكر دايار جميع من الكتب إلي وصلت
هو هذا الملكة : أيتهافقالوا لنصرتنا عساكرهم يرسإلوا

ًبا للقوم فاكتبي الرشيد الرأي طمعهم يقطعوا أن كتا
وفهمت كتابك وصلني : فقالبعد : أماتقول فكتبت منا

أن علمت أما لكم الله نصر من ذكرت ما فأما خطابك
ثم لكم اسإتدراج ذلك وإنما يهملكم ول يمهلكم المسيح
وقد الملوك وأبناء بالملوك وكأنكم ذلك بعد يأخذكم
وجيوش حدادا وسإيوف شدادا بسواعد عليكم أقبلت
عبادا عن ويكشفون بالثأر منكم فيأخذون وأمدادا

ًدا إليكم حصننا نسلم بالذي كنا وما العار المسيح أب
 .والسلم الرحيل شئتم وإن المقام شئتم فإن

إلى به وأتى فأخذه للمعاهد وأعطوه بالحبل وربطوه
الله على : توكلناقال فيه ما وفهم قرأه فلما عياض

فهو     الله     على     يتوكل     ومن  { قرأ ثم إليه أمرنا وفوضنا
}    قدرا     شيء     لكل     الله     جعل     قد     أمره     بالغ     الله     إن     حسبه

 ].3: [الطلق

على تغير وخيله آمد على يقيم أن عياض : وعولقال
 .البلدا تلك وسإائر وميافارقين الهتاج

 .الناقوس ضرب : وسإمعواقال
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: وماقالوا الناقوس هذا يقول ما : أتدرونعياض فقال
 .يقول

عمه ابن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : بعثقال
أطراف على ليغيروا المسلمين من جماعة ومعه علينا
يضرب الراهب وذلك الراهب بدير فاجتازوا تبوك

 .بناقوسإه

 .الناقوس هذا يقول ما : أتدرونمعه لمن علي فقال

: يقولفقال علي يا وأنت أعلم ورسإوله : اللهقالوا
غوتنا قد الدنيا إن مهًل مهًل الدنيا بني يا مهًل مهًل

ًدا وشغلتنا واسإتغوتنا يمضي يوم من ما نرى ما نرى غ
الدنيا بني يا جمًعا جمًعا الدنيا بني يا علينا أو لنا إل عنا

ًطا ًطا شر منا ظهًرا أثقل إل عنا يمضي يوم من ما شر
داارا ضيعنا قد جهًل منا صار إل عنا يمضي يوم من ما

 .تفنى داارا واسإتوطنا تبقى

يعلم أو الله رسإول عم ابن : يا: فقالواعياض قال
 .ذلك النصراني

 .صديق أو نبي إل ذلك يعلم : لقال

عن عامر بن موسإى عن سإليمان أبو الربيع : حدثناقال
عياض : فأقامقال عسقلن من بالخضراء قراءة جده
بن الحكم جيشه من : فخرجقال أشهر أربعة آمد على

على الغارات يشن أن عياًضا واسإتأذن هشام
من مائة الصحابة من معه فأخذ له فأذن ميافارقين
الظهر صلوا بعدما فخرجوا والنصار المهاجرين

مضى فما لهم تطوي والرض وسإاروا الدجلة وعبروا
إلى بها فداروا ميافارقين على وهم إل الليل من قليل

بن الحكم فقال الشاة ببرج يعرف برج إلى وصلوا أن
 .قتال بل المدينة هذه لنا فتح لو الله من ودادات هشام

حائط من باب لهم انفتح حتى كلمه اسإتتم فما قال
المدينة وسإط إلى الطرق يخترقون وهم فدخلوا البرج

تلك وكانت ماريا ببيعة وتعرف العظمى كنيستهم إلى
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ًدا الليلة وجدوا الصلة إلى أقبلوا فلما النصارى عند عي
نزول وهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب

صاحب فأتى الناس وتسامع فصاحوا البيعة باب على
أنتم : منقال رآهم فلما أسإلغورس اسإمه وكان البلد
عليه الله صلى الله رسإول أصحاب : نحنالحكم له قال

 .وسإلم

 .عسكرنا : منقالوا جئتم أين : ومنقال

 .جئتم : ومتىقال

 .الظهر صلينا : بعدماقالوا

 .مدينتنا لكم فتح : ومنقال

 .المور مقاليد بيده من لنا : فتحالحكم له قال

 .منا تفزعون : أوماقال

ينفع ول يضر ل مخلوق من نفزع : وكيفالحكم فقال
 .القهر أحكام تحت وهو

إن     وخافون     تخافوهم     فل  {: كتابه في ربنا قال وقد
 ].75: عمران  [آل}    مؤمنين     كنتم

داين ودايننا محدث داين داينكم : إنأسإلغورس فقال
 .المحدث من أفضل والقديم قديم

إبليس ففضل حًقا قلته ما كان : إذاالحكم له فقال
مشكلة آدام طينة أن أعلمت منه أقدم لنه آدام على
للسإلم     صدره     الله     شرح     أفمن  {: تعالى الله قال وقد
قلبه نور ]. أشرق22:  [الزمر}    ربه     من     نور     على     فهو
إبليس إليه فنظر فيه بالتقادا واشتعل تجليه وقت في

أسإودا هو وإذا بالتوحيد أبيض عبودايته قميص وظن
:بقوله وقته نعت عن القديم نعته فأبان بالشرك

في سإائًرا ]. كان34:  [البقرة}    الكافرين     من     وكان  {
يقطع زال فما بالعواقب الجهل ظل تحت الشرك أرض

أبصار عن عماية في وهو بالعباداات العباداات منازل
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من اللهية مصباح أنوار ظهرت فلما المشاهدات جمال
فهم قد هو فإذا حاله صورة وجه اسإتنار البدية مشكاة

وكر من طار لما آدام وأصل لعنتي عليك وأن جوابه من
حطيطة عن تعالى الطلب جو في همته بأجنحة بشريته

أنوار فافترقت المحن نيران من دانا حتى إنسانيته
فوقع ارتقائه قوادام وحصن اصطفائه بأجنحة القسم

محبته أوداية في أتاه فلما ربه آدام وعصى حبال في
فلما اهبطا بصواعق ورمى محنته سإحائب عليه هطلت

إياه مبشرة آلئه مواكب اشتملته كرباته بيداء إلى خرج
: [طه}    وهدى     عليه     فتاب     ربه     اجتباه     ثم  { باجتبائه

 .البيعة يدخلوا أن أمرهم أسإلغورس : وإن]. قال122

:قال بيتكم في نصنع الذي : وماهشام بن الحكم فقال
 .ربكم فيها تذكرون

 .عنه فنتأخر ربنا ذكر إلى ندعى كنا : ماقال

بذلك أسإلغورس أرادا ما وداخلوا خيلهم : فربطواقال
والصخرة المقدس بيت فيها وصور زخرفها قد أنه إل

وصورته عيسى ومهد ثواب ومحراب السلسلة وقبة
الله صلى الله رسإول أصحاب توسإطها فلما مريم وأمه
يا     الله     قال     وإذ  { هشام بن الحكم قرأ وسإلم عليه

وأمي     اتخذوني     للناس     قلت     أأنت     مريم     ابن     عيسى
 .صوته بها ]. ورفع116: [المائدة }    الله     داون     من     إلهين

 .والله : لفقال

ًدا وأن له شريك ل وحده الله إل إله : لأقول وإنما محم
 .ورسإوله عبده

وصفقت وتزلزلت القوم بيعة ماجت لقد : فواللهقال
عالم شيخ للبيعة : وكانقال ببعض بعضها القنادايل
نظر فلما المسيح عبد اسإمه وكان والشرائع بالدايان

كل وكذلك وجهه على صلب والقنادايل بالبيعة حل ما
إذ هلكنا إل أردات ما : أنتلملكهم وقالوا فيها كان ما

المسيح غضب كيف ترى أما إلينا العرب هؤلء أداخلت
 .علينا
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لله توحيدكم إل هو ما المسيح وحق : لالبطريق فقال
يا رأيتموه ما نبيهم معجزة من لكم أظهر نبيهم وذكر

منه وداخلوا السور في باب لهم فتح قد كان إذا ويلكم
داخلوها لما القنادايل وتصفق البيعة تهتز ل فكيف علينا
كان لمن طوبى فيا والن ذكرت مما شك في كنت وأنا

 .داينهم على

المقدس بيت بترك خادام هذا : وكانالواقدي قال
بن عمر يد على فتحت يوم المقدس بيت في وكان

بيت في البترك من وسإمع عنه الله رضي الخطاب
طولها في الرض يفتح الذي هذا يقول وهو المقدس
مريم ابن المسيح به بشر الذي هو ومحمد والعرض

الصخرة يعظمون المسلمين رأى لما رجل سإأله ولقد
نرى :للبترك فقال فيها الذي القدم ويقبلون

نحن بني : ياله فقال المسيح قدم يقبلون المسلمين
بن محمد نبيهم قدم هو وإنما المسيح قدم إنه نقول

 .السماء إلى به عرج لما الله عبد

 .به عرج : أوقال

وصلى المقدس بيت إلى مكة من به أسإرى : نعمفقال
 .به وأسإرى بالنبيين

خبر وبلغ النفوس به اسإتبشرت لما : وذلكالحكم قال
وأرادا جماله أنوار وأشرقت كماله في زيد وأنه رسإالته

قاب من باقترابه الكونين أهل على يشرفه أن الحق
تأدابوا ثم : تأهبواالملكوت عالم في فنوداي قوسإين

هذه الرقاب عتق ليلة هذه والقتراب الدنو ليلة فهذه
هذه البتهاج ليلة هذه السرور ليلة هذه الحبور ليلة
فرش وافرشوا الرسإال سإلم انصبوا المعراج ليلة

جبريل يا السإترسإال أقدام على وقوموا الظلل
انزل جبريل يا والولدان الحور وزين الجنان زخرف

وأركبه مملكتنا حبيب أيقظ هاني أم بيت إلى بالتهاني
مطية جبريل فأخذ آياتنا من لنريه قدرتنا براق على

القرب بلجام فألجمها غريب ونعتها عجيب خلقها
الجلل ميدان في بها وسإار الحب بموكب وأسإرجها
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]. فلما1:  [السإراء}    أسإرى     الذي     سإبحان  {: يناداي وهو
بعباءة مدثر هو وإذا ونظر حجابه ورفع ببابه وقف
وأذابه الشوق أنحله قد عمله بوسإاداة متوسإد تذلله
الوعد بإنجاز وبشره السعد أنوار عليه فنشر التوق
قدم على ]. قم1:  [المدثر}    المدثر     أيها     يا  {: له فقال
وارق السماء في واركب عزيمتك بواردا وقم همتك

واتشح السيد فقام والرتقاء الدنو معراج واصعد
وركب باسإتسلمه باح وقد رشح قد الحياء من وجسمه

الحترام سإحابة رأسإه على ورفع وسإلمه تحيته مركب
أنيسه وفكره جليسه ذكره الحرام البيت من به وأسإرى
بيت داائرة ولج فلما خليله وجبريل داليله وشوقه

أرواح عليه وجليت المسجد فناء في وحصل المقدس
سإلمه إلى فباداروا والبهاء النوار حلل في النبياء
عليه بالصلة وأثنوا يديه بين وجليت وإكرامه وتحيته

فقال فضيلته وبذكر منزلته يصف أن منهم كل وأرادا
روحه من في ونفخ بيده خلقني الذي لله : الحمدآدام

:إداريس وقال كرامته داار وأسإكنني ملئكته لي وأسإجد
ًنا رفعني الذي لله الحمد ًيا مكا ًيا مجلًسا وبوأني عل سإن
الظالمين القوم من نجاني الذي لله : الحمدنوح وقال

 .المؤمنين أبا إل وجعلني

وجعل خليًل اتخذني الذي لله : الحمدإبراهيم وقال
ًداا النار كانت بعدما زوجي لي وأصلح وسإلًما علي بر

تسع أعطاني الذي لله : الحمدموسإى وقال عقيًما
موعظة شيء كل من اللواح في لي وكتب بينات آيات

قومي ونجى فرعون عدوي وأهلك شيء لكل وتفصيًل
الله أنا : إنيلي وقال تكليًما وكلمني البحر لي وفلق
النس لي سإخر الذي لله : الحمددااودا بن سإليمان وقال

وأتاني الطير منطق وعلمني والريح والطير والجن
ًكا لله : الحمدعيسى وقال بعدي من لحد ينبغي ل مل
الموتى لي وأحيا قذرة نطفة من يخلقني لم الذي
بجميع افتخروا فلما والبرص الكمه لي وأبرأ

 .كراماتهم

الذي لله : الحمدوسإلم عليه الله صلى النبي قال
الرض في قدري ورفع البهاء أنوار من خلقني
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اسإمي وقرن عرشه سإاق على اسإمي وكتب والسماء
صدري لي وشرح قدسإه معالم في ذكري ونزه باسإمه
من تقدم ما لي وغفر قدري ورفع أمري لي ويسمر

بالرعب وبعثني كفر من على وأيدني تأخر وما ذنبي
المم خير أمتي وجعل ونصرني بالحنيفية وأرسإلني

الرض لي وجعل والعجم العرب على طاعتي وفرض
ًدا أمتي في القيامة يوم وشفعني طهوًرا وترابها مسج
في المم سإائر وأداخل بشريعتي الشرائع سإائر ونسخ

أمتي صلة وأسإمعني قبلتي الكعبة وجعل شفاعتي
ًدا وجعلني القيامة يوم لهم لشهد بعدي من شاه

ًداا وأمتي على اسإمي وكتب وظلم جحد من على شهو
ًدا     أرسإلناك     إنا  {: وعل جل وقال الفلك ومبشًرا     شاه
 ].45: . [الحزاب}    ونذيًرا

هذا ميافارقين البطريق سإمع : فلماالواقدي قال
 .هاشم بن الحكم من الكلم

ولقد الحق على وأنتم مراء داينكم في ما والله قال
عنه الله رضي الخطاب بن عمر يد على أسإلمت كنت
عليها وكان المدينة هذه إلى جئت ثم المقدس ببيت
دايني إلى فرجعت بعده من المر ووليت فمات وال

 .الول

ما على أيقبلني داينكم إلى ورجعت إليه تبت أنا فإن
رسإول : سإمعتالحكم له فقال المعاصي من ارتكبت

(بأي لصحابه يوما يقول وسإلم عليه الله صلى الله
فسكت : بالهلفقالوا فرًحا أشد آدام ابن يكون شيء

 .الناس وسإكت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

ابن يكون : (لوسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال
راحلته ومعه مفازة في كان إذا منه فرًحا أشد آدام

 .ومنافعه وماؤه زاداه عليها

إلى فأوى الحر عليه اشتد المفازة بعض في كان فإذا
وقد انتبه ثم فنام ذراعه وتوسإد راحلته عن فنزل ظل

ومنافعه وغذاؤه وشرابه طعامه وعليها راحلته ذهبت
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ًنا طلبها في فانطلق إلى فرجع يجدها فلم وشماًل يمي
انتبه ثم فنام بالهلك أيقن وقد فيه ليموت موضعه

النبي قال ). ثمبخطامها فأخذ هي كما راحلته فوجد
عبده بتوبة فرًحا أشد الله : (إنوسإلم عليه الله صلى

 ).الراحلة بتلك الرجل ذلك من المؤمن

هشام بن الحكم كلم أسإلغورس سإمع : فلماقال
لقد : واللهوقال وليته داار إلى وأخذهم عيناه دامعت

وطلب إسإلمه وحسن فأسإلم الصدق وظهر الحق بان
 .بأجمعهم فأسإلموا جماعته

:لهم وقال بإسإلمه وأخبرهم البلد أكابر طلب إنه ثم
يعلو هؤلء داين وإن لنفسي أريده ما منكم أريد إني
والخرة الدنيا في أمن منكم أسإلم فمن عليه يعلى ول

جميعها بكر دايار من لهم بد ول آمد على نزلوا قد وهم
وولده أهله واسإتعبدوا بلده نهبوا وعصى خالفهم فمن
أنفسكم على أمنتم القوم لهؤلء أسإلمتم فإن

 .وأولداكم

لنا ما نرى حتى أيام ثلثة أمهلنا الصاحب : أيهافقالوا
كان فلما عنده من وانصرفوا فتركهم الصلح من فيه

ًدا للعرب يسلموا ل أن وتحالفوا اجتمعوا الليل ولو أب
أيام ثلثة فبعد علىالقتال وأصروا آخرهم عن هلكوا

الصافية العين إليه وأتت القليل إل يأته فلم طلبهم
سإلحهم لبسوا ثم البلد أهل عليه عزم بما وأخبرته

أصحاب ومعه بجماعة إليهم فخرج يقاتلونه إليه وأتوا
ًدا قتاًل فقاتلوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول شدي

 .الليل جن فلما

ًدا فأرسإل ينجدنا أميركم إلى : أرسإلوالهم قال واح
الخيل حوافر قرع سإمع حتى البلد عن بعد فما منهم
هم وإذا الموحدين عسكر من هم إذ تبينهم فلما

السبب وكان عدي بن عدة وعليهم فارس خمسمائة
عليه الله صلى النبي رأى غنم بن عياض أن ذلك في

جرى وما ميافارقين بقصة وأخبره المنام في وسإلم
جيًشا إليهم يرسإل أن وأمره بلده أهل من لصاحبها
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ومعه عدي بن ضبة إليهم وأرسإل نومه من فاسإتيقظ
لهم تطوى أن للرض الله وأذن فارس خمسمائة

السر إلى بهم فأتى الليلة تلك في إليهم فوصلوا
وإذا لهم ففتحوا فناداى يحفظه من به وكلوا قد وكانوا

أعلمكم : منله فقالوا فأداخلهم قابلهم البلد بصاحب
صلى النبي بكم : أعلمنيالبلد صاحب فقال بقدومنا

بقتال صدري ضيق من نمت وقد رأيته وسإلم عليه الله
الشريف شخصه فرأيت فنمت البلد أهل القوم هؤلء

للقتال خرج بأجمعهم حصلوا فلما بقدومكم فبشرني
حل قد الله أعداء : ياالمسلمون بهم فصاح البلد أهل
محمد أصحاب من القدار بكم وأحاطت البوار بكم

منازلهم إلى فوتوا السيف فيهم ووضعوا المختار
ل ما بهم نزل قد أنه علموا وقد بها ليتحصنوا وداورهم

 .الغوث فناداوا به لهم طاقة

فقال فخرجوا آمن فهو إلينا أتى : منلهم فقال
أمناكم : قدوسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب

 .السلح إل مالكم جميع على

وسإلموه السلح من عندهم ما بجميع : فأتواقال
 .للصحابة

منهم قليًل إل أسإلموا القول صدق منهم رأوا فلما
وتركوا أيام ثلثة وأقاموا جامًعا الكبيرة البيعة وعملوا
أصحابه من عشرة ومعه هشام بن الحكم عندهم

عياض إلى معه ومن ضبة وأتى الدين شرائع ليعلموهم
لم آمد أهل وان :وقال بذلك ففرح جرى بما وأخبره
ًبا يفتحوا ومن عياض صدر وضاق قتاًل باشروا ول با

 .ذلك من معه

بن خالد وكان أشهر خمسة : ومكثواالواقدي قال
يركب يوم في وكان الماء باب على ذكرنا كما الوليد
نزل الليل أتى فإذا المدينة حول ويدور الزحف بجيش

ليلة كل في له يخبز همام غلمه وكان منزله في
 .قبته في له ويتركها شعير أقراص
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وأنه الفطار عند القراص تلك كل المغرب صلى فإذا
ًئا يجد لم ليال ثلث اسإتمر لغلمه فقال عليه يفطر شي
ولك عليه تفطرني ما عندك ما ولدي يا : أنتهمام
ًئا لي تصنع لم ليال ثلث الليلة بهذه  .شي

أصنعها ليلة كل في إنني مولي يا : واللهفقال
أنك إل ظننت وما علم منها عندي يكن ولم لك وأضعها

القراص همام وضع الرابعة الليلة كانت فلما تأكلها
يأخذها من لينظر وجلس نفسه وأخفى عاداته على
القبة وداخل المدينة نحو من أقبل قد بكلب هو فإذا

من داخل قد به وإذا همام فتبعه وخرج الزادا وأخذ
 .السور جانب في الماء مسرب

أقبل صلته من خالد أتى فلما وعادا همام فتركه قال
المر من كان مولي : ياهمام له فقال الفطور وطلب

الموضع أرني همام : ياخالد قال وكذا كذا هو ما
منه داخل الذي الموضع وأراه خالد أمام همام فمضى
وعادا ونصر الله فتح أكبر : اللهقال رآه فلما الكلب
 .بالقصة وأعلمهم أصحابه وطلب

الماء مسرب من المدينة أداخل أن عولت : قدلهم وقال
تعالى لله نفوسإهم يهبون رجل مائة منكم وأريد

وفاء وداار صدقها لمن صدق داار الدنيا أن وتعلمون
وداار منها تزودا لمن رجاء وداار بحقها منها أخذ لمن
ومصلى الله وحي مهبط الدنيا عنها فهم لمن نجاة

فرحمنا مزرعة اتخذوها وأوليائه أحبابه ومسجد ملئكته
هذه من الزادا أرادا فمن ولكم لنا وكان وإياكم الله

التجارة إلى فليبادار حشره يوم إلى الفانية الدنيا
التقصير إلى فيطمئن الجل طول يغزه ول الرابحة

 .اشترى وقد لله نفسي وهبت دار وإني أل العمل في

أنفسهم     المؤمنين     من     اشترى     الله     إن  { قرأ ثم
باع ). فمن111:  (التوبة}    الجنة     لهم     بأن     وأموالهم

عرصات في بيننا فالموعد يحاذر مما يجزع ول فليبادار
سإلفكم فاتبعوا والندامة الحسرة وموقف القيامة
وعونه الله بركة على فعولوا الباهر والدين الطاهر
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وركب السلح بلبس وأمرهم مائة أصحابه من واختار
من المدينة داخوله من عليه عزم بما وأعلمه عياض إلى

التكبير سإمعت إذا أهبة على : كنله وقال المسرب
 .والتهليل

أعانك امض الله بحمد أهبة على وأنا ذلك : علمتفقال
 .وعونه الله بركة على وسإر ونصرك الله

قد فوجدهم أصحابه إلى ورجع خالد : فوداعهقال
باب إلى أتى أن إلى رجالة وهم أمامهم فسار اسإتعدوا
النوم سإلطان الله وأمر الليل نصف وكان المسرب

جل لنه والحرس السور على كان من على فاسإتولى
 .أسإبابه وهيأ بلغه أمًرا أرادا إذا شأنه

عنه الله رضي خالد المسرب من داخل من : فأولقال
بن وعمران ثابت بن وحذيفة الحوص بن عامر وتبعه
من إل منهم وما عنهم الله رضي المائة وتمام بشر

الدخول على يقدر ل جسيًما كان ومن وداخل تسرب
المدينة في فحصل الشهاداة على متأسإف وهو رجع

 .المسرب من داخل من إل يصحبهم ولم رجًل ثمانون

ًدا إن ثم فقلعه حجر في عالج تأخروا الذين من واح
وقد أصحابهم وأداركوا بأجمعهم وداخلوا المكان فاتسع

واسإتيقظ الصوات بها وارتخت المدينة توسإطوا
 .القاعد وارتعد الراقد

النزول من الناس ومنع السور مطلع خالد وقصد
إلى أصحابه من عشرة خالد وأرسإل الحجار وأخذتهم

قد عياض وكان الباب وفتحوا القفال فكسروا الباب
خالد كبر فلما للحرب تهيأ وقد الناس وأيقظ ركب
فوجده الباب إلى معه ومن عياض بادار معه ومن

السور إلى يهربون المدينة أهل وأقبل فدخلوا مفتوًحا
فما أطبق قد والقتام اتسق والظلم غسق قد والليل

رأسإه رمى قد والسيف إل مرقده من يقوم أحد بقي
قطع قد والسيف أولداه عند من خرج وهذا جسمه عن
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بأهل تقطعت وقد يكبرون معه ومن وخالد فؤاداه في
 .العذاب بهم وأحاط السإباب آمد

وصدور وتطرح تبطح البطال تزل : ولمقال
تقطع والعوائق تذبح الكفرة ولنحور تشرح المسلمين
والنوف تقطع والصوارم تقرع للرؤوس والشجعان

تدمع والعيون يجزع والجبان يفزع الذليل وقلب تجدع
ول يمنع مانع ول يشفع شافع ول يسمع ل والصائح

ونزع الليل ولى إذا حتى يخشع قلب ول يدفع داافع
صياح يصيح وخالد يطلع أن على عول والصباح
عند الدجى بمطارف الليل انطوى حتى السميذع

بهم حل ما إلى البلد أهل فنظر الضيا رايات انتشار
 .عليهم ونزل

فلم مريم الملكة يطلبون المارة داار إلى فأقبلوا
 .يجدوها

قد الصحابة بأن سإمعت أنها ذلك في السبب وكان قال
أيديهم من خرج ل أنها فعلمت المدينة على حصلوا

داار في سإرب في ونزلت معها ومن نفسها فأخفت
ذيل من وخرجت حمله على تقدر ما وأخذت المارة
 .الروم بلدا وطلب الجبل

هربت ملكتهم أن المدينة أهل علم : فلماالواقدي قال
وجمعهم السيف عنهم فرفعوا الغوث الغوث ناداوا

 .المدينة ميدان في فاجتمعوا إليه المير

نصرنا قد تعالى الله : فإنبعد : أماعياض لهم فقال
نبينا جعل الله أن ولول بكم وظفرنا وصبرنا عليكم

بالسيف لبدناكم المؤمنين قلوب وأسإكنها الرحمة نبي
الغيظ بكظم كتابه في ربنا أمرنا قد ولكن آخركم عن

والعافين     الغيظ     والكاظمين  { :تعالى الله فقال والعفو
].134 :عمران  [آل}    المحسنين     يحب     والله     الناس     عن
الجزية ضرب يسلم لم ومن أسإلم فمن فيهم نظر ثم

.عامه من عليه

 الواقدي قال 
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حالوك بن زيد آمد فتح في الجمع شاهد : وكان
وكان والنصرانية اليهوداية بدين عالًما وكان اليهوداي

إسإرائيل بنو وكان السلم عليه دااودا أولدا من أنه يزعم
داخل لما وأنه والتحف بالهدايا ويأتونه شأنه يعظمون

في أهلها وجمع آمد إلى عنه الله رضي غنم بن عياض
من هو قام به تكلموا بما المشايخ وتكلم الميدان

وعرف حنيتا بن مليا اسإمه وكان قومه وسإط
وأنه إسإرائيل بني على مقدم وأنه بمكانه المسلمين

 .دااودا ذرية من

الرحمة خلق الله وأن الرحمة نبي أصحاب : أنتمقال
المم سإائر على فضلكم الله وأن قلوبكم في وأسإكنها

أبعث : إنييقول وموسإى إبراهيم صحف في أنزل وقد
ًيا لزمان آخر في ًيا نب المم أفضل أمته وأجعل أم

ملئكتي أباهي وبهم قلوبهم في الرحمة وأسإكن
عليه دااودا وإن الوضوء آثار من محجلين غًرا وأبعثهم
إلى خرج الوحش عنه ونفر الذنب أصاب لما السلم

الذي العربي النبي بحق : إلهيوقال الرض من فلة
 .داعوته فأجاب لي غفرت إل الزمان آخر في تبعثه

 .عنكم عفونا وقد العفو يحب الله : إنعياض فقال

داينكم إلى نرجع عنا عفوتم : فإذاالمدينة أهل فقال
في يسلم لم من على الجزية وضربت أكثرهم فأسإلم

ًبا مثاقيل أربعة بالغ كل على القابل العام وأخذوا ذه
وبنى فحملها أموالهم شطر لهم وحملوا سإلحهم

يوًما عشر اثني آمد في وأقام جامًعا المعروفة البيعة
بني من خمسمائة ومعه العبدي صعصعة عليه وولى
 .العرب ومن عمه

إلى عياض : وارتحلقال الجوداي وجبل اليمانية فتوح
أهلها إلى وأنفذ الجبابرة حصون وهي الحصون
أنكل أهل إلى معرف بن النعمان وأرسإل فأسإلموا
حذيفة يد على فتحت لنها باليمانية وسإميت فاسإلموا

صلًحا ففتحها الجابية إلى عياض ومضى اليمان بن
 .الفرض وذي والسيوان الجوداي جبل أهل إلى ونزدا
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ًدا صلًحا المسلمين من فأخذوا بينهم تقرير على وعه
أهله فأبى الهتاج على نزلوا حتى المسلمون وأرتحل

الرعاداات ونصبوا القتال على وعولوا يسلموا أن
 .عليه فعظم ذلك إلى عياض فنظر والمجانيق

أغاروا عنه ومضينا تركناه ومتى منيع حصن : هذاوقال
من لزمنا وقد الشر وأذاقوهم البلدا هذه أهل على

إن نفتحه حتى عنه نحيد فل لنا ألزم صالحنا ومن أسإلم
أن ولعل عليه بنا : انزلواخالد فقال تعالى الله شاء
 .حساب في يكن لم ما المور عرضيات من يأتي

ًنا الهتاج صاحب : وكانالواقدي قال ًدا شيطا جباًرا مري
ًدا تزوج قد وكان كليوس بن يانس اسإمه وكان عني

قلب صاحب كالوص بن بريول ابنة بزيونة ابنة بميرونة
سإنة عنده وأقامت إليه زفت قد وكانت الحديد والحصن

عندهما وأقامت وأمها أبيها زيارة إلى مضت إنها ثم
عند الهتاج إلى ومضت عندهما من خرجت فلما شهًرا
بلغها إذ الطريق نصف في هي فبينما زوجها

مكانها في فجلست الهتاج على نزلوا قد المسلمين
صبًرا عنها له يجد ول يحبها الله عدو وكان تبرح ولم
أن يقدر ل أنه علم عليه نزلوا وقد المسلمين رأى فلما

حيلة المسلمين يصالح أن رأيه اتفق بالجارية يجتمع
ول ويغدر عنده زوجته تحصل حتى وخديعة ومكًرا منه

ًدا يعطي لو إنك له يقول عياض إلى فأرسإل طاعة أح
صالحنا ولكن علينا قدرت لما عمرك بقية علينا أقمت

دايار من بقي ما فتحت أنت فإن شمسية كاملة سإنة
فتح على تقدر لم وإن طاعتك إلى نوجع فنحن بكر

عياض إلى وأرسإل والسلم علينا لك طاعة فل البلدا
ذلك وكان الفرس ربيعة من العرب متنصرة من رجًل

اسإمه وكان عمه وبنو هو الهتاج بلدا مدبر الرجل
الروم من أكثر العرب إلى ميله وكان واقد بن مرهف

لئل الصلح إلى أجابه عياض إلى الرسإالة أتى فلما
:لعياض قال بالرجوع مرهف هم فلما مقامهم يطول

للعرب النصيحة أداع بالذي كنت ما المير أيها والله أما
كذا على رأيه اتفق قد العلج وهذا للعلوج وأسإتعملها
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ومن وتأخذها لزوجته وتكمن ترحل كنت فإن وكذا
 .فافعل لوقته يسلم فإنه البلد منه وتطلب معها

الله ولعل به نفي ول قوًل نقول كنا : ماعياض فقال
 .علينا فيفتحه نياتنا صدق إلى ينظر

فتوح حضر ممن وكان عامر بن بشر بن مالك حدثني
 .ربيعة ودايار بكر ودايار الشام

أقبلت قد بغبرة إذا عياًضا يحدث مرهف : بينماقال
هذه ما وانظر : اركبمسروق بن لميسرة عياض فقال
 .الغبرة

ميسرة وعادا الصحابة من وجماعة هو ومضى فركب
يا الخبر : وماقال بالفتح المير أيها : أبشريقول وهو
 .مسروق ابن

البلدا على أغار قد المازني هبيرة ابن جيش : هذاقال
 .والرجال بالموال وأتى

إلى يتطاول وجعل عياض وجه في البشر فظهر قال
عياض على وسإلم وصل حتى المازني هبيرة ابن قدوم
واقد بن ومرهف الغنائم عليه وعرض المسلمين وعلى

تخجل رومية جارية عليه عرضت أن إلى يتأملها
المسلمون فأطرق الملوك زي وعليها منها الشمس

قل  {: قوله في الله مع الداب يستعملون الرض إلى
 فلما0 ] 30:  [النور}    أبصارهم     من     يغضوا     للمؤمنين

وأشهد الله إل إله ل أن أشهد :قال مرهف إليها نظر
ًدا أن .الصدق وقولكم الحق داينكم وأن الله رسإول محم

 .الرجل أيها بالك : ماعياض له فقال

الله طرحها وقد الهتاج صاحب يانس زوجة : هذهقال
رأسإه رفع فلما لله شكًرا عياض فسجد أيديكم في
حيث     من     ويرزقه     مخرًجا     له     يجعل     الله     يتق     ومن  {: قال

 ].3 2:  [الطلق}    يحتسب     ل
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أهلها عند من خرجت قد ميرونة : وكانتالواقدي قال
قيس طريق فرافق البطارقة بنات من جماعة ومعها

إلى بها وأتى معها ومن فأخذها الرض تلك هبيرة بن
 .عياض

إسإلمك واكتم يانس إلى : ارجعلمرهف عياض فقال
له وقل للمسلمين النصح واسإتعمل رأيت بما وأخبره

 .منه أردانا ومهما القلعة هذه لنا فليسلم أهله أرادا إن

فعظم جرى بما وحدثه يانس إلى مرهف فرجع قال
من ترى الذي : مالمرهف وقال لديه وكبر عليه ذلك

 .الرأي

به وفوا إل قوًل قالوا ما القوم هؤلء أن : اعلمقال
القلعة لهم نسلم أن الرأي ومن علينا نصروا وبذلك

منهم لك الضامن وأنا مالك وجميع زوجتك ويعطوك
 .ذلك

رجال بعشرة وائتني إليهم انزل أنس : يافقال
سإلمت ذلك إلى أجابوني فإن أريد ما على لي يحلفون

فعله ويشكر قوله يقبل بمن إل تأتني ول القلعة إليهم
الذي الرجل يكون ولعله نفسي منهم أسإتوثق حتى
خالد يعني-  والشام البلدا وفتح بالشجاعة ذكره شاع

عليهم يقبض حتى ذلك الملعون أرادا - وإنما الوليد بن
 .زوجته بهم ويخلص

 .يانس قاله وبما بذلك وأخبره عياض إلى فنزل قال

ونحن يخدعنا أن الملعون يريد مرهف : ياعياض فقال
ولديه عليه مكره يرجع أن الله من ونرجو الخداع ثمرة

: ا [يونس}    المفسدين     عمل     يصلح     ل     الله     إن  { قرأ ثم
8.[ 

الموفق والله إليه نصعد المير أيها : داعناخالد قال
 .للصواب
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قوة ول حول ول الله بركة على : اعزمواعياض فقال
والمقدادا خالد فنهض العظيم القدير العلي بالله إل

والمسيب يكرب معد بن وعمرو زيد بن وسإعيد وعمار
الزور بن وضرار وميسرة هبيرة بن وقيس نجيبة بن

عنهم الله رضي الصديق بكر أبي بن الرحمن وعبد
باب وصلوا أن إلى أمامهم ومرهف وسإاروا أجمعين
القلعة داركات في غلمانه الله عدو رتب وكان القلعة

ًدا إل ذلك ففعلوا سإلحهم منهم يأخذوا أن وأمرهم خال
لغيرنا عدتنا نسلم كنا : مافقالوا وضراًرا الرحمن وعبد
حيث من رجعنا وإل بسلحنا عليه ندخل أن أرادا فإن
امتنعوا الثلثة هؤلء : إنوقال عليه مرهف فدخل أتينا
يفعلوه أن على يقدرون الذي وما السلح إعطاء من

ول أحرقوا ما ناًرا كانوا فلو شاؤوا كيف يدخلوا داعهم
 .فيطمعوا الجزع ترهم

يدخلوا كلهم داعهم صدقت لقد المسيح : وحقفقال
وأيضا نرهبهم ول نخافهم ل أننا يعلموا حتى بعدداهم

أن غلمانه وأمر مرهف فرجع منا قلوبهم تنفر لئل
إذا القلعة توسإطوا فلما وداخلوا أسإلحتهم إليهم يرداوا

قلبه الرعب داخل عليهم عينه وقعت فلما واقف بيانس
ويقع يهتز فجعل شيء كل منه خاف الله خاف من لن

منهم قربت قد رأيتموني إذا لجماعته قال قد وكان
ما فعلم إليهم خالد فنظر وإياهم فدونكم وصافحتهم

قوم فإنا مكانك قف البطريق : أيهافقال قلوبهم في
بلداهم وأخذنا الملوك قهرنا لنا مكر ول بحيلة نؤتى ل

بيانس وزعق سإيفه انتضى إنه ثم الشياء بهذه
وتقدم منهم القلعة في من كل أن له وخيل فأداهشه

علئقه من السيف فأطلع عاتقه حبل على وضربه إليه
السيف ووضعوا القلعة أهل على الصحابة فهجمت

 .المددا وتزايد العدو عليهم وتكاثر فيهم

من الرسإتاق من خلق المدينة دااخل في وكان قال
قد يانس وكان وقرسإاط فسطاس من الهتاج قرى

 .المسلمين لقتال جمعهم
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الصحابة صبر إلى ونظروا يانس خالد قتل : فلماقال
أن تعلمون : أنتملبعضهم قالوا القلعة أهل قتال على

والبلدا آمد فتحوا وقد أصحابهم عن يسكتون ما العرب
عند لكم فخذوا وغيرها الهتاج منهم يمتنع فل

ًدا المسلمين  .القلعة أهل معهم وقاتلوا ي

من منهم وضربوا سإيوفهم وجرداوا ذلك ففعلوا قال
 .الصياح عياض وسإمع القلعة في كان

ًدا إن والله : أمافقال فباداروا بهم غدر معه ومن خال
وأصحابه الهول أبو فبادار قال المجاهدون أيها إليهم

وقصدوا الجبل في فتفرقوا رجاله وهم الربعمائة
السيوف فيهم وضعوا الكفار من انهزم فمن القلعة

إل القلعة إلى الهول أبو وصل وما أحد منهم نجا فما
عياض وصعد عليها واحتوى خالد ملكها وقد

موله عليها وولى فيها كان ما كل وأخذوا والمسلمون
فسطاس أهل إلى وكتب رجل مائة عنده وجعل سإالًما

أبدا بامرأة يزنوا ل أن القلعة في ومن وفرسإاط
ًدا عليهم وأشهد ًذا وعماًرا والمقدادا خال وشرحبيل ومعا

عياض وأطلق وضراًرا بكر أبي بن الرحمن وعبد
يطلب وارتحل هبيرة بن قيس بهم أتى الذين السإارى

وأهل الجبال تلك أهل طريقه في فلقيه ميافارقين
المان فأعطاهم الكلب وحزب ومتنان وقلب الجزيرة
إليهم وأتى بلداهم إلى ورداهم الجزية عليهم وضربت

حسن على وشكروهم للقائهم ميافارقين أهل
والعلوفات الضيافات لهم وأخرجوا وعدلهم سإيرتهم

بها وأقام الجبل سإفح في الميدان جهة من ونزل
عليه الله صلى الله رسإول أصحاب جمع ثم أيام عشرة
إلى المسير على عولت : إنيوقال واسإتشارهم وسإلم

يرحمكم علي فأشيروا الروم أرزن وإلى أرمينية دايار
 .نسلك طريق أي الله

بتلك الناس أعرف هو ممن المعاهدين من رجل فقالت
 .أتكلم أن لي أتأذن المير : أيهاالبلدا

 .فليتكلم رأي له كان : منفقال
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مكثك يطول أرمينية بلدا قصدت إذا أنك : اعلمفقال
ًنا منك بالقرب أن واعلم فيها حصن له يقال منيًعا حص

كنعان بن يطالقون وهو صاحبه اسإم عليه وغلب لغوب
آلف ثلثة على يزيد عرمرم جيش له عيديوس بن

 .فارس

يده تحت أن المير أيها : اعلمقال ثم لغوب حصن فتح
بهذه فوقع هنا من ركابه رحل إنه وربما كثيرة معاقل

لو أنك الرأي ومن أهلها على الغارات وشن البلدا
أنت فإن عليك يفتح أن الله لعل جيًشا إليه وجهت
طيب وتكون تريد حيث مضيت الحصن هذا فتحت
 .أصحابك من تستخلفه من على القلب

هذا به تكلم فيما تقولون : مالصحابه عياض فقال
بالصدق ونطق بالحق تكلم : لقدخالد فقال الرجل
وبات عنده من انصرفوا ثم الله على وتوكل فاعزم

اختياره فوقع الحصن إلى ينفذه فيمن متفكًرا ليلته
قد الله عبد يا يوقنا يا :له وقال إليه فدعا يوقنا على
الذي فما الحصن إلى تمضي أن عليك الرأي اتفق
 .تراه

الحصن أن بلغني قد المير الله : أصلحيوقنا فقال
المدة وتنفد المر طال عليه نزلنا إذا وربما منيع

أهب ولكن يكون ما ندري ول الوقت هذا وينقضي
ونتزيا عمي بني من مائة وآخذ ولرسإوله لله نفسي

البقر على نتركهم وأولدانا نساءنا ونأخذ الفلحين بزي
في حصلنا فإن الفلحين البلدا أهل جملة في وندخل
 .تعالى الله شاء إن نملكه فنحن الحصن

جميع عند أمرك اشتهر قد الله عبد : ياعياض فقال
ومن بنفسك نتغرر تسير أن ونخاف النصرانية أهل
تلقوا     ول  {: قال تعالى والله عليكم فيقبض معك

ذا : في] . قال195:  [البقرة}    التهلكة     إلى     بأيديكم
 .القوم بلدا على الغارات أشن أن لي فائذن أبيت
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من ألف وهم معه ومن يوقنا فخرج لك أذنت : قدقال
وياباسإا وأسإعردا وسإردا أرزن على وسإاروا قومه

 .والمعدن وحيزان

صاحب أن وقدره الله قضاء من : وكانالواقدي قال
وطراجر ويمهردا وياتحلسا والمعدن وحيزان أسإعردا

تغير وكان حرب يطالقون وبين بينه كان وسإلواس
انتشرت فلما المملكتين وأخربوا بعض على بعضهم
عليه الله صلى الله رسإول أصحاب بقدوم الخبار
البلدا تلك أهل جفل مياشارقين على وأنهم وسإلم
له طاقة ل وأنه أسإعردا صاحب حرسإلو بذلك وعلم

بن ليطالقون بنفسه وذهب سإنية هديه فأخذ بالعرب
ًدا ويكونوا معه يصطلح حتى كنعان قتال على واحدة ي

على نزل وقد معه والهدية سإائر هو فبينما المسلمين
على معول وهو خيمه على وعلق أرغير أسإمها قوية

كبسهم قد وإذ عليقها تقطع الخيل ينتظر وهو المسير
وأسإر فيها من كل وأخذ بالقرية أحاط وقد يوقنا

عوض أصبح فلما ليلته وبات معه ومن البطريق
ونصرنا بكم ظفرنا قد الله : إنلهم وقال السإرى
البلدا ملكت الروم ملوك من ملك أني واعلموا علمكم
وقربت الصليب وعبدت ونهيت وأمرت الجيوش وقدت

ونظرت أخبرتهم القوم بهؤلء الله أتى فلما القربان
وقلت فتبعتهم معهم الحق أن فعلمت عليه هم ما

وكسرى العجم ملوك منا تفزع بالشام كنا وقد بقولهم
ل وكنا الرض كرة لنا وكان والترك والديلم هرمز بن

مًرا فأذاقونا عليت خرجوا حتى العرب إلى نلتفت
على واحتووا وحصوننا معاقلنا وملكوا شجاعتنا وذهبت

لنهم علينا والسماء الرض رب ونصرهم ملكنا
لكم كان وحده بالله آمنتم فإن بالرحدانية إليه يشيرون

أبيتم وإن سإراحكم وأطلق والخرة الدنيا في الربح
 .آخركم عن قتلتم

فتركهم أمرنا ندبر الليل إلى هذا يومنا : اتركنافقالوا
:له وقال السر في وحدثه البطريق بحرسإلو واختلى

وفادا وأسإلم النار من ورقبتك نفسك خلص في اعمل
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بينك الوقائع من بلغني فقد تريد ما تنال حتى نفسك
 .الحصن صاحب وبين

: ماله فقال أعلمك فمن صدقت : لقدالبطريق فقال
 .وبينه بينك العداوة في السبب

هدية إلي وبعث ابنتي يتزوج أن طلب : إنهفقال
وأغرت بلداي على وأغار عدوي فصار عليه فرداداتها

وإياه أنا أكون حتى بهدية إليه قدمت والن بلداه على
ًدا : إنييوقنا فقال وأخذتني إلي أنت فأتيت واحدة ي

على أجبرك ولست لنفسي أريد ما الخير من لك أريد
أخلي وأنا تغدر ل أن على تعاهدني ولكن داينك تترك أل

بين نفسك وتدني الحصن صاحب إلى وتمضي سإبيلك
مني كان ما على ندمت قد الصاحب : أيهاوتقول يديه

وزينتها أخذتها كنت وإني ابنتي تزويج عن رداداتك إذ
كنت فلما لك أهديها أني على أموالها معها وسإقت

فأخذوا العرب من قوم علي خرج وكذا كذا ذرية في
بيدي لتآخذ بنفسي إليك نجوت وقد والرجال المال

الطمع داعاه سإمع إذا فإنه العرب من ابنتي وتستنقذ
أن تعالى الله ولعل إلينا يخرج حتى المل واسإتجره

كنت تعالى الله شاء إن الحصن ملكنا فإذا به يظفرنا
ًنا آمنا وكنت بلداك على تبقى أنت أن واعلم مطمئ

وأمضوه امتثلوه فعلته ومهما العرب ذمام هو ذمامي
ولكني ذلك : أفعلقال يوقنا كلم البطريق سإمع فلما

أهل على خامرت إذا علي يغضب أن المسيح من أخاف
 .دايني

ابن عيسى وداع عنك الوزار هذه أحمل : أنايوقنا فقال
 .القيامة يوم يطالبني مريم

أفعل فأنا قلته الذي هذا كان : إنالبطريق فقال
الذي ذلك فعلت إن أخاف ولكني علي يصعب وليس

معي بعث وربما الحصن من ينزل ل أن به أمرتني
 .عدوكم من طائل يحصل فل أصحابه بعض
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: الرأيالبطريق فقال التدبير يكون : ومايوقنا فقال
 .هذا غير عندي

 .هو : وماقال

معك أكون وأنا بالخيل جريدة أصحابك مع : تذهبقال
عليه أشرفنا فإذا الحصن على ونحن إل نصبح فما

حال في فرسإي على وأركض وسإلحي جواداي تعطيني
فإذا داولته أرباب مع الميدان في أجده فإني العجلة
رأسإي على التواب وحثوت ترجلت عليه عيني وقعت
وغلماني أصحابي أخذوا قد العرب الملك : أيهاوأصيح

 .هم : وأينقال فإذا برسإمك معي جاء وما

 .بلدك من فرسإخ : علىأقول

له ول نصرتي عن التأخير يمكنه ل قولي سإمع إذا فإنه
على فرقهم قد جنده أكثر أن واعلم إليكم السرعة إل

 .أقل أو فارس ألف إل عنده وما الحصون

وبعث به وثق قوله من ذلك يوقنا سإمع : فلماقال
: إنلهم قال إليه وصلوا فلما عياض إلى السإرى

 .نعرفه ل وكيف : نعمقالوا ذلك لنا أتعرفون أطلقتكم

طاعته إلى فينزلوا البلدا أهل تسمع حتى فأطلقهم
ضياء برق فما ليلته بقية جريمة سإار فإنه يوقنا وأما

أطلق فعندها الحصن على أشرفوا وقد إل الفجر
وسإلحه جواداه وأعطاه بالعهودا منه ووثق البطريق

إلى واحد شوط على وسإاق نفسه أفلت قد كأنه وسإار
البطريق وجد أنه المقتر بالقضاء وكان الحصن

فارس ألف ومعه أسإعردا جانب إلى عبر قد يطالقون
أصحاب من قوًما أن ذلك في السبب وكان راجل وألف

وحدثوه فأتوه يوقنا كنيسة في كانوا حرسإلو البطريق
يد من يستخلصهم لعله فعبر القوم من عليهم تتم بما

وحدثه له وصقع ترتجل البطريق إليه وصل فلما يوقنا
 .تخلصت : كيفوقال له فرق
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فلما الفرس هذا وركبت الكتاف من يدي : خلصتقال
من بالقرب أثري في هم وها ورائي ركبوا بي أحسوا
 .باياعا

بالركوب أمر كنعان بن يطالقون ذلك سإمع فلما قال
ًبا وقته من وسإار من أرداناه الذي : هذاوقال يوقنا طال

 .والقوم فدونكم إلينا الله قربه قد الجهادا أمر

يوقنا وصبر بالرماح وتطاعنوا بعًضا بعضهم يمهل ولم
ونشرت جانب كل من الصائح ووقع الكرام صبر

المشارق برب يوقنا أصحاب واسإتعان النوائب أجنحتها
إذ المعاطب على أشرفوا قد هم فبينما والمغارب

إليهم فنظر يتسابقون وهم الخيل غرر عليهم أشرفت
عليه الله صلى الله رسإول أصحاب هم وإذا يوقنا

الوليد بن خالد يقدمهم فارس آلف ثلثة وهم وسإلم
يوقنا على خاف عياًضا أن قدومهم في السبب وكان
ًدا أثرهم في إليهم فأرسإل عمه وبني في فوجدهم خال

وحملة اليمان أهل : ياوقال عنانه فأطلق القتال
بذكر أصواتكم ارفعوا الصلبان وعبدة داونكم القرآن

 .ربك

شأنه فعظم أقبلت وقد النصرة يوقنا : ونظرقال
ًنا فتطاعنا بزيه عرفه وقد الحصن بصاحب والتقى طع

ًيا ًبا وتضاربا كاف ًيا ضر صاحب طعن يوقنا أن إل شاف
رضي خالد فيهم وصنع قتيًل الرض إلى فرماه الحصن

في النار تصنع كما عنهم الله رضي والصحابة عنه الله
رأسإه قطع الحصن صاحب يوقنا قتل ولما الحطب
قتلنا وقد تقاتلون : عمنوناداى سإنانه على وجعله

أكثرهم ومات الدابار ولوا الرأس رأوا فلما صاحبكم
الحصون في الصائح ووقع الجبل نحو الباقون وولوا

 .الدابار فولوا قتل قد يطالقون بأن

لبيبة عاقلة زوجة ليطالقون : وكانالواقدي قال
أهل وأن بزوجها حل ما رأت فلما وتدبير رأي صاحبة
أيقنت بالهزيمة وتفرقوا أكثرهم قتل قد الحصن
أرباب من المشايخ فجمعت بيتها وخراب ملكها بزوال
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وقد قتل قد الملك أن : اعلموالهم وقالت داولتها
هؤلء صنع ما وصلكم وقد معه كان من شمل تفرق
المعموداية ماء وبني النصرانية داين ملوك مع العرب
مصر ودايار بكر ودايار ربيعة وأرض الشام ملكوا وكيف

ذكرهم وعل شرعهم وانتشر المور لهم داانت وقد
على نزلوا وما والبطارقة الملوك داينهم في وداخل
داخلوا وقد هزموه إل جيًشا وافوا ول ملكوه إل حصن

الرشيد الرأي من ترون فما سإاحتكم وحلوا أرضكم
وعرفناه فهمناه إل بشيء تكلمت ما الملك : أيتهاقالوا

 .إليك والمر

وتصونون ماءكم في تحقنون أنكم : الصوابفقالت
البلدا أهل فيه داخل فيما وتدخلون وأموالكم حريمكم

في وتعيشون أنفسكم على فتأمنون العرب وتصالحون
 .ظلهم

 .الصواب هو : هذافقالوا

ويعقدوا العرب هؤلء إلى رجال منكم : فلينطلققالت
 .صلًحا منهم لنا

من رجًل ثلثون منهم وسإار عندها من فخرجوا قال
خالد رآهم فلما خالد عسكر إلى الشط وعبروا خيارهم

فاسإتقلوهم الحصن أهل من أنهم علموا والمسلمون
خالد قبة إلى معهم ومشوا به ورحبوا عليهم وسإلموا

وهم حوله أصحابه ووجوه التراب على جالس هو وإذا
بواب ول حاجب لهم وليس الله ذكر من يكثرون
فحيوا     بتحية     حييتم     وإذا  { خالد فقرأ عليهم فسلموا
كبراؤهم ]. فتقدم86:  [النساء}    رداوها     أو     منها     بأحسن

 .نخاطبه المير : أيكموقالوا داينهم في وعلماؤهم

الذل بعين أخاه يلحظ من ول أمير فينا : ليسفقالوا
فلما الله عبادا ونحن جمعنا والدين شملنا السإلم لن

الله نصركم ما : واللهبأجمعهم قالوا ذلك القوم سإمع
من لنا تبذلون : كمخالد وقال نبيكم باتباع إل علينا

 .المال
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 .امتثلناه أرداتم : مهمافقالوا

في الذين الذمة أهل به ترضى ما إل نريد ل : إنافقالوا
ولقد يرحم ل يرحم ل ومن قلوبهم تطيب حتى البلد

تنزع : (ليقول وسإلم عليه الله صلى نبتنا سإمعت
 ).شقي قلب من الرحمة

فرًحا وجوههم تهللت ذلك القوم سإمع فلما قال
حًقا إل داينكم نرى وما بحق الله نصركم : لقدوقالوا

في واجتمعوا قومهم إلى وعاداوا آخرهم عن فأسإلموا
أصحاب من رأوا وبما كان بما وحدثوهم كنيستهم

 .سإيرتهم وحسن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

عليكم أنفسنا نرفع بالذين كنا : ماالبلد أهل فقال
به رضيتم بما رضينا وقد والدين الرأي أولو لنكم

لما الملكة وأما منهم قليًل إل فأسإلموا لنفسكم
إلى والعلوفة بالقامة وبعثت قلبها طاب ذلك سإمعت

الجسر لهم ونصبت جانبهم إلى يعبروا أن وسإألته خالد
الملكة إن حيث بالبيعة ونزلوا معه ومن خالد فجبر

طلقوا قد أقواًما فرأت إليهم وتنظر عليهم تشرف
 .الخرة وطلبوا الدنيا

قد أخاه يخالف ول يسفه ول ينهر من فيهم وليس
حسن إلى نظرت فلما بالصبر وتوحشوا بالذكر اشتغلوا
 .أيديهم على وأسإلمت إليهم نزلت عباداتهم

قلعتك فالزمي عنك ورضي منك الله : تقبلخالد فقال
 .إليها يوقنا ونظر عليك لحد سإبيل فل

:يشاورها خالد فأنفذ أهلي هذه كانت لو : وداداتفقال
فبعث يشاوره عياض إلى خالد وبعث ذلك إلى فأجابت

ويمهردا طنز فتح من تترك ول زوجه بأن الجواب إليه
أسإعردا جانب إلى العبور على : فعولقال وأسإعردا
يكونوا وأن للصلح طنز حصن أهل عليه قدم إذ ويمهردا

 .للمسلمين طوًعا
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لنا ما له وكان قبلناه منكم أسإلم : منخالد فقال
الجزية عليه كانت داينه على بقي ومن علينا ما وعليه

ًدا لهما فكتب ذلك إلى فأجابوه القابل العام من عه
وأرزن والمعدن وأسإعردا ويمهردا طنز إلى وعبر

 .به ورضوا صلًحا وقرروا

جانوسإة وهي الحصن صاحبة عدة وانقضت قال
سإوقاريا على فوجده بعياض خالد ولحق يوقنا وتزوجها

الناس أسإلم إليه خالد وصل فلما جالوت مدينة وهى
أن وعولوا أيام خمسة هناك وأقاموا بعض على بعضهم
أن الخبر جاءهم قد وإذ وأخلط بدليس إلى يسيروا

فتح الذي يرغون الغلم زوجة وهي الملك ابنة طاريون
أبيها إلى هربت قد ذكرناه ما أمرها من وكان توتا كفر

 .داينها إلى ورجعت

 .عليهم ذلك فصعب قال

 .يونس بن محمد : حدثنيالواقدي قال

لم طاريون : إنقال قيس عن إسإماعيل : حدثنيقال
أبيها إلى مضت وإنما السإلم عن عادات ول تتنصر
أن أرادات لنها للمسلمين البلد وتسلم حيلة عليه لتدبر
رأيها فاتفق توتا بكفر يرغون زوجها صنع كما تصنع
 .ذلك على زوجها ورأي

أن أبيك من أفزع لنني أتبعك فل أنا : أمايرغون فقال
 .علي يقبض

على وعولت ثيابها ولبست مكانك : الزمله فقالت
:لهم وقالت خلوة محل في غلمانها وجعلت المسير
به أبوح وأنا أفعله أمر على عزمت قد أني اعلموا
الطاعة إل العبد على ما الملك : أيتهاقالوا إليكم

 .سإرك على فأوقفينا لموله

العرب هؤلء بين المقام كرهت أني : اعلموالهم قالت
أخرج أن على وعولت وطني إلى اشتقت قد وأيًضا
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أرضنا طلبنا الليل جن فإذا الجبل في الصيد إلى بكم
 .الرأي : نعموقالوا فرحوا قولها سإمعوا فلما

يلبث أن رغبة له كان فمن أكرهكم لست : إنيفقالت
ومن ملوم غير فليقم الدين هذا إلى مائل وهو ههنا
في أمضي فإني معي فليعزم وطنه إلى الرجوع أرادا
ًدا أن بلغني لئن إليه أسإير ما وحق الليلة هذه منكم أح

لضربن الناس من غيره أو يرغون إلى سإري أفشى
فأجابوها فليتبعني صحبتي على عازًما كان فمن عنقه
ومعها وخرجت يرغون وذعت الليل جن فلما ذلك إلى
 .السإلم يريدون ل كانوا نفًرا عشر اثنا

السإلم رسإخ قد غلًما عشر اثنا توتا بكفر لها وكان
 .المسلمين وأحبوا قلوبهم في

أرزن تركت أن إلى ومضت الجبل نحو وسإارت قال
إليها صاحبها فنزل بدليس على وأشرفت ظهرها خلف
.يومها بقية هناك وأقامت وعلوفة إقامة لها وقدم

 وأعمالها وأرزن بدليس فتوح 

نزل لما عياًضا أن وقدره السابق الله قضاء من وكان
يوقنا ولحقهم معه ومن خالد به ولحق سإوقاريا علي
لله فسجد جرى بما وحدثه بسلمتهم المسلمون فرح

وكانت بدليس صاحب إلى رسإوًل يوقنا بعث ثم شكًرا
لبطريق القلع من وغيرها وأنظر وقف وبدليس أرزن
هناك نازلة طاريون والجارية بولص بن سإروند اسإمه

إلى ركبوا يوقنا بقدوم علموا فلما عندها وسإروند
أني تظن ل عم : ياله وقالت طاريون به واختلت لقياه
لله أنصح أن أريد وإنما طالبة الروم إلى ول هاربة

وأقتله بأبي أغدر أن وأريد وللمسلمين ولرسإوله
بما علي أشر عم يا لكن للمسلمين معاقله وأسإلم

وعليه وأخلط لبدليس الدرب هذا تعلم فأنت أصنع
لهم فليس العبور العرب أرادات وإذا وأنظر قف قلعة
 .تراه الذي فما قدرة

742

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=236&CID=51#TOP%23TOP


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

إلى الرجوع على أقدر ل أن أبي عند حصلت إن وأخاف
 .المسلمين وإلى بعلي

فإن النية بهذه سإرت إذا أنك : اعلمييوقنا لها فقال
ما على وامضي الخير أبواب عليك يفتح وعل جل الله
عياض المير برسإالة أمضي أن لي بد ل وأنا عليه أنت
من لنا كان هناك حصلنا فإذا أبكر أنا وها أبيك إلى

نريد ما إلى الله شاء إن وتصل الله يريده ما التدبير
 .وعادات ووداعته تصنع ما وعلمها

لجل ويعذلني علي يلح العقل العديم هذا : إنفقالت
داين إلى الرجوع من عليه عزمت عما وأعودا أرجع أن

هذا صاحب ومن معه ممن أخاف أنني ولول المسيح
ركبت إنها ثم عليه قبضت لكنت علينا يعينه أن الحصن
أباها يبشر غلمانها بعض وأرسإلت السير تجد وسإارت

أبوها وركب المدينة ارتخت البشير وصل فلما بقدومها
خضريا عند فلقوها لملتقاها البلد وأهل والبطارقة

جميعه والعسكر أبوها وترتجل ترجلت أباها رأت فلما
 .صدره إلى أبوها وضمها يديها بين وصقعوا

يرغون : إنقالت أمرك كان كيف ابنتي : يالها وقال
وأسإلم المسلمين عسكر إلى بي ووصل علي نصب
داخلوا أن إلى منهم خيفة أطاوعه أن أل يمكنني فلم
وهنأها وجهه على أبوها فصلب إليك فهربت بكر دايار

أن إلى حولهم والمواكب وسإاروا وركب بالسلمة
الجواري فتلقاها المملكة داار وداخلت البلد داخلت

الصدقات وأخرجت وبكت وبكوا لها وصقعوا والخدم
لها جرى بما تحدثهم وباتت والكنائس للبيع والنذور
 .العين رأس أخذت وكيف شهرياض وحديث

 .داينهم في رأيتيهم كيف بنية : ياأبوها فقال

وأنهم بالدين يتظاهرون : القومالملك : أيهاقالت
وليس إليهم الناس يرجع حتى والعدل الدين يطلبون

متى نذًرا نذرت وقد المسيح داين من أفضل داين والله
ًنا أقرب ل أن الحرب يد من خلصت أشرب ول قربا
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المعموداية ماء في أنغمس ول خنزير لحم آكل ول خمًرا
أنا فإذا كاملين شهرين يوحنا بيعة في أتعبد حتى

الصلبان وأقتل القربان أقرب داينهم من تطهرت
البيعة إلى مضت الغد كان فلما بذلك أبوها ففرح

وتظهر الفقراء على تتصدق وجعلت موضًعا لها وأخلت
من يوقنا به وعدها ما تنتظر وأقامت والعباداة النسك
 .أبيها إلى بالرسإالة القدوم

به أثق عن : حدثنيقال محمد أبو : حدثناالواقدي قال
 .هبيرة بن قيس عن

إلى بالرسإالة سإار حين يوقنا أصحاب من : كنتقال
إليه بدليس صاحب وأنفذ طاريون مع وتحدث بدليس

فاسإتحضره حصنه إلى صعد يوقنا قدوم بلغه لما وكان
 .عليه فسلمنا مملكته سإرير على فوجدناه معه وأنا

ربيعة بأرض المسلمين جيوش أمير : إنيوقنا فقال
توحيد إلى ندعوك إليك أرسإلنا قد غنم بن عياض وهو
واعتبر علينا ما وعليكم لنا ما ولكم نبيه ورسإالة الله
فقد والعز القاليم وأصحاب الملوك من تقدم بمن

قد إني السيد أيها :فقال جوابك فما هالكين أصبحوا
طلب في أميركم إلى رسإوًل أرسإل أن أردات كنت

ًئا وأعطيه الصلح من أرادا ومن دايني على أبقى وأن شي
 .أمنعه فلست القوم داين إلى يرجع أن بلدي أهل

على صلحك في تدفع أن قلبك يطيب : بكميوقنا فقال
أمضيت إذا فإني البلدا من يدك تحت وما وأرزن بدليس

 .العرب به رضيت فقد الصلح لك

وخمسمائة داينار ألف مائة أعطيهم السيد : أيهافقال
غيري مملكتي على يولى ل وأن قوس وألف زرداية
رجلن أو رجل إل قبلهم من يبقى ل وأن أموت حتى
أمري يكون وأن السإلم شرائع أسإلم من يعلموا حتى
ًذا يكون لمن أمره يكون أسإلم ومن مملكتي في ناف
 .حكم عليهم لي يكون وما قبلكم من عندنا
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وأنا عهدك وأتممنا صلحك أمضينا : قديوقنا فقال
 .ذكرته ما على ورسإوله الله عهد أعطيك

التي الهيئة على وهادانه ورسإوله الله عهد وأعطاه قال
ملك هرقل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول هادان
 .كلهم المسلمين عن له وحلف الروم

اسإتقر بما فأعلمه عياض إلى ذهب قيًسا وإن قال
من رحل عياض إلى يوقنا كتاب وصل فلما بينهم
أخرج قد البطريق فوجد بدليس على نزل أن إلى مكانه

البطريق إليه نزل عياض قدم فلما الصلح عليه وقع ما
أحسن في وأنزلهم تحية بأحسن وحياهم وتلقاهم

ًدا بذلك وكتبوا الموال لهم وقدم منزل  .عه

العرب وباداية اليمن أهل من المسلمون : ونظرقال
وشرب إليهن أنفسهم فمالت وحسنهن البنات إلى

فأمر عليه صعب ذلك عياض رأى فلما الخمر أكثرهم
منهم وأخذ الحد عليهم فأقام ذلك فعل بمن يؤتوه أن

أم أمرتم أبهذا إيمان بعد : أكفرلهم وقال الله حق
الكاف بين أمره من قال ما سإمعتم أما خلقتم لهذا

 .والنون

. 

. 

يوقنا اجتمع الليل جن فلما بأجمعهم فتابوا قال
قد وأنها عليه وافقته وما طاريون بأمر وحدثه بعياض
في تعمل كيف تدبر ومضت تعالى لله نفسها وهبت
إليها أسإير أن وعدتها وإني للمسلمين البلد تسليم

 .ذلك على وأعينها

نطلع أن علينا فيجب كذلك المر كان : إذاعياض فقال
ًدا عليه  .وأصحابه خال

خالد إلى فأرسإل الصواب فيه ما : افعليوقنا فقال
يكرب معد بن وعمرو نجيبة بن والمسيب وقيس ومعاذ
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وحدثهم عنهم الله رضي بكر أبي بن الرحمن وعبد
أرمينية فتح الرأي من ترون : مالهم وقال بالحديث
 .المير الله أصلح :خالد قال وأنظر وقف وأخلط

فإذا معه ونحن رسإوًل يوقنا فابعث كذلك المر كان إذا
يراه ل ما يرى والحاضر يريد ما الله يفعل هناك حصلنا
 .الغائب

وسإاروا فتأهبوا تعالى الله بركة على : فسيرواقال
وعشرون الصحابة من وثلثون خمسة يوقنا مع وسإار

إليهم ونظرت أخلط وصلوا فلما يوقنا أصحاب من
الملك بذلك فأعلموا رسإل أنهم علموا والرمن الروم
فأتتهم بإحضارهم فأمر العرب من رسإل وأنهم

على فرأوهم بدليس باب وهو رومية باب إلى الحجاب
 .خيولهم

وأعلموا المارة داار إلى فأخذوهم : اداخلوالهم فقالوا
توسإطوا فلما بإحضارهم فأمر بذلك بوسإطيوس الملك

 .أسإلحتهم يأخذوا أن الغلمان أرادا الدهليز

الله وإن لغيرنا سإيوفنا نسلم ل قوم : إناخالد فقال
خلصنا ما نزيل ولسنا إياه قلدنا وقد بالسيف نبينا بعث
قال بما الملك وأعلموا الحجاب فدخل به ورسإوله الله
 .خالد

أنا يظنوا لئل شاؤوا كيف يدخلوا : داعوهمالملك فقال
فلما بهم فدخلوا الملك ناموس ذاك وإنما نخافهم

السباع كأنهم الرض على جلسوا عليه وسإلموا رآهم
بلغ وقد سإيفه مقبض على يده جعل قد منهم وكل

فأوصى الدنيا في والزهد الدين من عليه هم ما الملك
ل فإنهم له يصقعوا بأن يأمروهم ل أن أصحابه

 .لذلك يجيبونهم

: ياترجمانه لهم قال الجلوس بهم اسإتقر فلما قال
 .إلينا أتيتم بما هؤلء
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بدليس بأرض المسلمين جيوش أمير : إنيوقنا فقال
إل إله ل أن شهاداة إلى ندعوكم رسإًل إليكم بعثنا قد

ًدا وأن له شريك ل وحده الله أو ورسإوله عبده محم
يد عن الجزية وتؤذوا الناس فيه داخل فيما تدخلوا
 .يوقنا قاله بما الملك الترجمان فأعلم صاغرون وأنتم

كان وإنما ترجمان بينهم يكن لم أنه قدامة حدثنا
 .القوم لسان وهو بالرومية يوقنا المتكلم

 .به أثق من : حدثنيالراوي قال

إل يفهم ل أرمني الملك لن بينهم الترجمان كان قال
ًيا كان ويوقنا الرمن بلسان ًنا يفهم ل روم آخر لسا

المسيح : وحقوقال غضب الترجمان بلغه فلما
عن نموت أو داينهم في ندخل ول نعطيهم ل والنجيل

الروم جيوش من لقوا من مثل أننا يحسبوا ول آخرنا
عن نرمي ونحن والمراس والقوة والبأس الشدة ولنا

الشهوات قاطع تسميه والعرب بالنشاب القواس
وسإلواس خوى صاحب إلى أبعث وأنا والسإباب
على ونرداهم المرج ملك بأسإراغوص عليهم وأسإتنصر
غير جواب عندنا وليس البلدا منهم ونستخلص أعقابهم

 .هذا

 .قاله ما الترجمان : فبلغهمقال

بهذا صاحبنا لنعلم بالنصراف لنا : ليأذنيوقنا فقال
 .الجواب

تنصرفون غد وفي الليلة هذه عندنا : بيتواالملك فقال
من فخرجوا الفلني المكان في ينزلوا أن بهم وأمر
ما ينتظرون به فنزلوا به أمر الذي المكان إلى عنده
 .طاريون الجارية من يكون

إلى وقته من ركب عنده من الصحابة خرج ولما قال
قد العرب : إنلها وقال بابنته واجتمع يوحنا بيعة

وكذا كذا لي وقالوا جماعة ومعه رسإوًل إلي وجهوا
 .الرأي من ترين فما وكذا بكذا وأجبتهم
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الليلة هذه : عوقتهمقال هم أين الملك : أيهافقالت
 .أمرهم في أشاورك حتى

علي يخفى ل فإنه هم من أنظر أن : أريدفقالت
فأمرني أمرهم النافذ العرب وجوه من كانوا إن أمرهم

تصالحهم بأنك قلبهم وأطيب معهم أتحدث أن
بالقبض أمرتك بذلك اطمأنوا فإذا بذلك وأطمعهم

فإذا خلص لهم يكون ل حتى عندك واتركهم عليهم
متى له تقول صاحبهم إلى ترسإل عليهم قبضت
فإذا برؤوسإهم إليك بعثت واحدة مرحلة إلينا تقدمت

إليه نسلم أن على الصلح ويقع يتقدم ل ذلك سإمع
قدرك ويرفع عمرك ويطول المسيح وينصرك أصحابه

 .هذا من أوفق رأي ثم وما عنك وينصرفون

قدرك ويرفع عمرك يطيل المسيح بنية : يالها فقال
التي البيعة والزمي البيعة هذه وداعي إليهم فقومي

وإن بنا أخوف كان ههنا أقمت كلما فإنك داارنا في
لك فإن فيه كنت مكان أي ففي العباداة مقصوداك كان

ًدا ههنا من أبرح : لستقالت قوله سإمعت فلما معب
:البترك فقال فأرسإل المكان هذا بترك يأمرني حتى

اسإتوهبت وقد شئت حيث تتعبدي أن لك أذنت قد
 .لك وغفر المسيح مع ذنوبك

بعض لها وقدموا لهم وداعت وجهها على : فصلبتقال
فيه الذي المكان إلى ومضت فركبت أبيها مراكب
يدخل ولم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب

فرحت يوقنا رأت فلما الملك وأبيها سإواها فيها
بكم جاهل أبي إن السيد : أيهاله وقالت واسإتبشرت

وحق أموركم عن له أكشف وسإوف بقولكم عارف غير
ذلك على أجازيكم وسإوف خيًرا إل منكم رأيت ما دايني
كنت ما المسيح وداين والوطن الهل محبة ولول

القصر إلى ومضت وأبوها هي وخرجت فارقتكم
القوم وجوه هؤلء يسرك بما : أبشرله وقالت

بطريق يوقنا هذا الروم زي عليه والذي وسإادااتهم
أن عندي والرأي بابه عن المسيح طرداه الذي حلب
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ل بحيث عليهم ونقبض القصر هذا إلى عندنا نطلبهم
 .سإرنا على أحد يقف

الصحابة إلى حاجبه وبعث بقولها أبوها ففرح قال
 .القصر حجر بعض وأنزلهم بهم فأتى

البطارقة من أبيها عمال : وكانالواقدي قال
برجوعها أباها يهنئون أتوا قد القلع على والمقدمين

أن الصواب : منطاريون فقالت المسيح داين إلى
عندهم ونجلس العرب هؤلء إلى وأنت أنا نمضي
أريد إني لهم وأقول إلينا يطمئنوا حتى معهم ونأكل

نصالحكم أن فإما داولتي وأرباب بلدي أهل أشاور أن
طعاًما إليهم ونبعث نقاتلكم أو الجزية إليكم ونؤداي
عليهم قبضنا البنج فيهم وحكم أكلوه فإذا مبنًجا

 .عليك به وأشير نريد ما بهم ونفعل

وتحدثوا عندهما وأبوها هي أتت الليل جن فلما قال
سإريره على أبوها جلس الغد كان فلما ومضوا سإاعة

إلى طاريون فأتت فيه هو بما اشتغل أنه ابنته وعلمت
فدونكم وأبي أنا الليلة جئت : إذالهم وقالت الصحابة

وكذا كذا على رأيه اتفق فقد تمهلوه ل وإياه
الليل كان فلما عنهم ومضت فعلها على فشكروها

إليهم وأشارت تحجبه كأنها وتقدمت أبوها ومعها جاءت
سإاعة وتحدثوا عنه فأمسكوا وأمهلوه تعجلوا ل بأن

قولك : أمالها قال ابنته مع خل فلما عندهم من وخرجا
أن أريد وإني بصواب فليس العرب هؤلء على نقبض
وآخذ والقلع الحصون من أمري وولة بطارقتي أجمع

ًدا عليهم ًدا عليك يخامروا ل أن عه يطيعوك وأن أب
قلعة إلى عليه نخاف وما والذخائر المال وأرسإل

 .الرض قلع أمنع فإنها يرقبوس

وسإط في ذكرت التي القلعة : وهذهالواقدي قال
 .عليها لحد سإبيل ل أرجيس بحيرة

ما فإنه العرب هؤلء أطلق عليها وليتك : وإذالها قال
وأيًضا الرسإل قبض إلى الملوك من أحد سإبقني
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على عولت وقد العرب من فزعت أني عني يتحدث
نصروا وإن المرادا هو فذاك عليهم نصرت فإن لقائهم

إلى أرسإلت وقد الملوك من بأمثالي أسإوة فلي علي
إلي يأتي بأن الروم أرزن صاحب دارفشيل الملك

فاروثة بأختك أزوجه أن ووعدته وعدداه وعدته بجنوداه
 .الرأي من ترين فما

تترك فل المر هذا على عزمت إذا الملك : أيهاله قالت
الملك ويقدم العسكر يجتمع حتى يمضون هؤلء

اترك ذلك وبعد أحد عنك يتخلف ول بجيشه دارفشيل
أثرهم في أنت فسر صاحبهم إلى سإاروا فإذا هؤلء

 .عكسرهم واكبس بالجيوش

بل أيدينا من نطلقهم أن الرأي من ليس بنية : يافقال
وقد عندنا مكرمون إنهم له نقول صاحبهم إلى نبعث
نصالحكم أن فإما أمرنا فيه ندبر عيد يوم في أننا رأينا
يشاء من ينصر والله نقاتلكم أن وإما الجزية بأدااء

واسإع مرج فإنه بطان مرج في ينزلوا أن ونأمرهم
ونحن مصًفا معهم ونضرب العساكر لملتقى يصلح
ينجو فما الحروب عليهم ونمسك بالبلدا منهم أخبر
أرض ونأخذ فنملكها بكر دايار إلى ونسير أحد منغم
 .سإوانا ملك البلدا هذه في يبقى ول ربيعة

وانصرفت وتركته تشاء ما : افعلطاريون له فقالت
أتت أبوابه أغلق قد أباها أن عرفت فلما مكانها إلى
 .أبوها قال بما وعرفتهم الصحابة إلى

أرادا وإذا تعب غير من المر لنا يسر : اللهمخالد فقال
 .أسإبابه هيأ أمًرا الله

 .الله رسإول صاحب يا ذلك : وكيفيوقنا فقال

بالنصر منوطة الله بحمد أمورنا نحن : نعمخالد فقال
أن عول قد الرجل هذا أن واعلموا أمر كل كفانا وقد

قتالنا على ويحرضهم وجيوشهم ملوكه ليجتمع يبعث
 .يجتمعوا حتى نصبر أننا والصواب
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رسإول صاحب يا بالصواب نطقت : لقدطاريون فقالت
شاء إن أيديكم في كلهم يحصلوا أن ولعل ووفقت الله
بحضرة البيعة في إل يوليني أن يقدر ل أبي فإن الله

وبعدما العهد عليهم لي ويأخذ والحصون القلع أصحاب
يكون أن ولعل الله شاء إن عليهم تثورون ذلك يفعلون

يوقنا الصالح العبد ونرسإل أرزن صاحب جملتهم في
تعالى الله شاء إن يملكها فلعله أرزن صاحب بزي

 .عندهم من وخرجت بالرب ظفرنا ونكون

الرحمن عبد عن عمران بن صالح : حدثناالواقدي قال
:منهم قال من أو جميًعا قالوا حدثه عمن الحسن بن
ما على خلط صاحب الملك على الرأي اتفق لما إنه

وولة أعماله صاحب وراء أرسإل الصباح وأصبح ذكرنا
يتخلف ولم بأجمعهم فأتوا عنده يحضروا أن الحصون

وكان عسكره ومعه أرزن من دارفشيل وأتى أحد منهم
البيعة فزينوا الكبير عيدهم ليالي في اجتماعهم

البيعة وداخلوا مكان كل من والرهبان القسوس وجاءت
قربانهم من فرغوا فلما القربان وقربوا وصلوا

عن واقفة وابنته سإريره على الملك جلس وصلتهم
 .يمينه

إل جمعتكم ما أنني : اعلمواوالبطارقة للملوك فقال
وداينكم وملككم أمركم سإدادا وفيه عليكم أعرضه لمر
طاريون الملكة أمركم أولي أنني على عولت وقد

والتدبير والرأي العقل أصحاب من علمتم كما فإنها
فإنها علي قضي فإن والبراعة والشجاعة الحرب في

 .تقولون فما مالكة تكون

الذي الرأي : نعموقالوا له وصقعوا بأجمعهم فقاموا
وأزال قائًما وثب فعندها أمرك فانجز الملك أيها رأيته
وأمسك طاريون رأس على ووضعه رأسإه عن التاج
كأنه يمينها عن ووقف السرير على وأجلسها بيدها

لها وصعقت يسارها عن أرزن صاحب ووقف حاجب
وأخذوا والرهبان القسوس وتقدمت وبايعوها الملوك

والطاعة بالسمع وأجابوا والميثاق العهد عليهم لها
وخرجوا أرزن صاحب بولد طاريون أخت زوجوا وبعدها
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وأكلوا الملك قصر إلى طاريون خدمة في البيعة من
خيامهم وضربوا المدينة وزينت عليهم وخلعت السماط

 .المسلمين قتال على وعولوا البلد بظاهر

أبي عن إسإحق بن إسإرائيل : حدثنيالواقدي قال
 .الحوص

ًدا وجه لما غنم بن عياض أن : بلغنيقال ملينة إلى خال
الظنون به سإاءت واسإتبطأهم أخلط وهي أرمينية

بالمرج ونزل أرزن أرض إلى بدليس من فارتحل فيهم
إليه وعاداوا أياًما عنه فغابوا خلط إلى عيونه ووجه

المملكة على طاريون ابنته ولى قد الملك أن وأخبروه
وزينوا الملوك وبايعها رأسإها على التاج لها عقد وقد

وزوج الروم أرزن صاحب وقدم ذلك أجل من المملكة
لقائهم على عولوا قد القوم وأن لبنه الملكة أخت
بالله إل قوة ول حول : لقال ذلك عياض سإمع فلما

 .أصحابنا غدروا العظيم العلي

:قال الله رسإول صاحب يا ذلك : كيفالمسلمون فقال
 .عليهم وفد وقد يرومونه لمر مضوا أصحابنا لن

المرج على عياض وأقام عليه وتوكل بالله : ثقفقالوا
فأتته الصحابة أمر على مرض له وحصل أيام عشرة
 .يعوداونه الناس

:الواقدي قال زاره خيًرا بعبده الله أرادا : إذافقال
الصحابة وجوه مع ركب قد هو فبينما عياض وغوفي

معه ومن خالد قبل من مشغول وقلبه يسيرون وهم
العجل الوحا : الوحايناداي وهو زيد بن سإعيد أتاه قد وإذ

زيد ابن يا بك ما :وقال عياض إليه فأسإرع العجل
 .الله يرحمك

ًدا : الحقفقال اللجاج بحر في وقعوا فقد معه ومن خال
 .: وكيفقال ذلك عياض سإمع فلما وسإطه في وهم

العهد وجعل الملك أبوها ولها لما طاريون : إنقال
على الملوك وراء وبعثت فقتلته بأبيها ظفرت لها
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غلمانها بعض وإن قتلتهم إليها جاؤوا فلما أبيها لسان
والولة البطارقة بقية إلى فمضى سإرها على اطلع

أهبة على وقعدوا السلح فلبسوا صنعت بما فأخبرهم
إلى أبيها جيش في هي ركبت بالمس كان فلما

قد والقوم إل علمنا فما لركوبها نحن وركبنا الميدان
عن غفل المسيح أن : أظننتملنا وقالوا علينا أطبقوا
الصليب أمكن وقد بذنوبكم يؤاخذكم ل وأنه أمركم
ًدا قتاًل فقاتلناهم بأخذنا وهموا منكم أحد سإمع ما شدي
وضعت الليل جن فلما قتلهم من الرض وملنا بمثله

الروم أرزن صاحب مع الجيش وانفصل أوزارها الحرب
أبيها وغلمان غلمانها من يسير نفر الجارية مع وبقي

تقول الرمن إلى وبعثت والنعم الخلع عليهم فأفاضت
ًنا عليكم شفقة ذلك فعلت : إنمالهم لحريمكم وصو

ويقتلوهم العرب هؤلء على يقبضوا أن أراداوا لنهم
ذلك بلغهم فلما مخبًرا منكم يتركون ل أصحابهم فكان
خير كل معنا فعلت لقد : واللهمنهم العقلء قال

تركت وإني رجل آلف خمسة القوم من وأجابها
كلم عياض سإمع فلما مستنفًرا إليكم وجئت المصف

ًبا خفيًفا سإيًرا وسإار بالرحيل الناس أمر سإعيد إلى وخب
سإاقها على قامت قد بالحرب وإذا عليهم أشرفوا أن

الرض تلك منهم فارتخت معه ومن عياض فكبر
الله أرضوا قد وأصحابه خالد وكان وحملوا والجبال
بمثله الرض وجه على سإمع ما قتاًل فقاتلوا بقتالهم

القتال وانفصل الغبار انقشع حتى كذلك يزالوا ولم
العراب باداية من قتل من فوجدوا قتل من وافتقدوا

فلم ولده جبل بن معاذ وافتقد رجًل وعشرين مائة
المسلمين من رجال ومعه داخل الليل جن فلما يجده
جراحات ناله وقد بنفسه يجودا فوجدوه المعمعة إلى

 .رأسإه عند أبوه وجلس رحله إلى فحملوه

يجودا رأيته : لماعياض أخو غنم بن الرحمن عبد فقال
 .وانتحبت بكيت بنفسه

غزوة كل من إلي أحب الغزوة وهذه : مهله فقال
 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع غزوتها
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المؤذن أذن لما وكان ربك سإتلقى بني : ياله قال ثم
كفنه وقد إل صلتهم من العسكر انصرف فما للظهر

فوجدوه الناس فجاءه بدمائه متضمخ وهو داراعته في
حتى انتظرتنا كنت هل الله : يرحمكله فقالوا دافنه قد

 .جنازته نحضر

وقد الجاهلية في ذلك فإن السنة من ذلك : ليسقال
موتانا بإنجاز أمرنا ولكنا بموتانا نبطئ أن نشتهي كنا

رأسإه غسل رحله إلى ورجع القبر في دافنه فلما
عياض خيمة إلى وأتى بردايه ولبس واكتحل ولحيته

يسليه ما إل به وليس والتكبير البتسام من يكثر وهو
ًئاوقال ذلك عن  .ولدي يا لك : هني

الله رسإول : سإمعتقال : وماذاالرحمن عبد له فقال
به وكان ابن له مات : (منيقول وسإلم عليه الله صلى
منه ير ولم عزاؤه عليه فحسن عزيًزا عليه وكان ضنينا
دااًرا وأبدله وللميت له غفر إل الله قضاء في شيء
من الله وزوجه أهله من خيًرا وأهًل دااره من خيًرا

 ).العين الحور

وإذا الجهادا وطلبوا المسلمون ركب النهار طلع ولما
قربوا فلما سإلح بغير فرسإان وعليها أتت قد بخيل
وقال يوقنا إليهم فابتدر المير وقصدوا ترتجلوا منهم
وهذا الروم أرزن أصحاب : نحنقالوا أنتم : منلهم

فراطنه الشيبة حسن منهم شيخ إلى وأشاروا مقدمنا
 .يوقنا

القتال نية على الليلة ربت عليكم دالني الله : إنفقال
باتباع يأمرني وهو النوم في مريم ابن المسيح فرأيت
بشرت الذي هو العرب هؤلء نبي : إنلي وقال محمد

قوله يوقنا سإمع فلما مني فليس عنه عدل فمن به
عياض إلى معه ومشوا معه كان من وجميع هو ترتجل
هو وصافحه له فقام جرى ما بجميع وحدثه

هو أسإلم ثم يوقنا حدث بما عياًضا وحدث والمسلمون
إليه وسإلمت طاريون الجارية بذلك ففرحت معه ومن

عشرة معه وأرسإلوا الروم أرزن إلى بها وسإار أختها
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السإلم إلى الروم أرزن ليدعوا المسلمين من
 .الدين شرائع ويعلموهم

عدي بن وسإلمة الله عبد بن رواحة : وهمالواقدي قال
وعبد صاعد بن وجرير خويلد وابن الكوع بن والمرقال

وحازم ثابت بن ومصعب سإعد بن وسإهل صبرة بن الله
 .بشار بن نمير وأبو معمر بن

الله صلى الله رسإول أصحاب دارفشيل : ووداعقال
أرزن وصل حتى معه والعشرة وارتحل وسإلم عليه

فلما للقائهم وخرجوا بهم المدينة أهل ففرح الروم
وحدثهم الناس أكابر طلب مجلسه في الملك اسإتقر

وأقبل أكثرهم فأسإلم السإلم عليهم وعرض رآه بما
وسإلم قال والقرآن السإلم شرائع يعلمونهم العشرة
فمنهم المسلمين لخلط كانت التي والحصون القلع

عامهم من الجزية أدااء على أقام من ومنهم أسإلم من
تلك يلي وما وسإلواس خوى إلى عياض وبعث التي

المسلمين من وبعث القليل إل أهلها فأسإلم الرض
أخلط على طاريون وأقر الشرائع يعلمونهم رجاًل
.والمآب المرجع وإليه للصواب الموفق هو تعالى والله

عبد : قالالواقدي قال مارون وجبل وأسإعردا أرزن فتح
:قالوا الهمداني إسإحق أبي عن الجعدي عقيل بن الله

دايار الله فتح لما : إنهمنهم قال من أو وفراداى جمًعا
عياض يدي على المسلمين على وأخلط وأرمينية بكر
في يرغون الغلم وراء أرسإل ربيعة فتوح بعد غنم بن

له وأخلط أرمينية أمر قلده عليه قدم فلما توتا كفر
يعامل أن الله من موثًقا عليهما وأخذ طاريون ولزوجته

الله أمر بما يأمرا وأن الشريعة يتبعا وأن بالعدل الناس
بعد أرمينية أرض من عياض وارتحل ذلك فقبل ورسإوله

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مولى أفلح بعث أن
إلى أهلها يدعوا حتى العراق بلدا إلى رجل مائة مع

 .هنالك بالجتماع ووعدهم السإلم
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على سإار فإنه عياض وأما بالرسإالة فانصرفوا قال
منها وخرج الروم أرزن إلى عليها وردا التي طريقه

 .مارون جبل إلى أسإعردا إلى

عادايا بن السموأل أسإسها الذي : كانالواقدي قال
تيماء أرض من الفردا البلق ذلك قبل سإبق قد وكان
الرض هذه إلى هرب وطلبه كسرى وزير جاء ولما

داعاهم عليها عياض نزل فلما البلد هذا فيها له وبنى
عليه أقر أبى ومن منهم العقلء فأجاب السإلم إلى

ًدا لهم وكتب الجزية الشمطاء على نزل حتى ورحل عه
محدوداة يومئذ الجزيرة لكن ولم أهلها فأجاب وأسإاوح

عبد له يقال برقعيد أهل من رجل بناها الذي وأن
عياض نزل فلما ذلك قبل داجلة وكانت عمرو بن العزيز
السفينة وموضع الجوداي جبل معه ومن هو وزار عليها
تنزح البلدا تلك أهل فكانت كثيرة أخباث بجنبها وكان

وأطاع فأجاب صالح الجزيري ملكها وكان الخباث
والزعفران كواس يده تحت وكانت بعادايا يسكن وكان

الرسإالة بلغته ولما قال كثيرة وأماكن وداربيس وقفير
وكتب وأسإلم عياض إلى وأقبل وأطاع صالح أجاب
ًدا بلده لهل .السإلم إلى يدعوهم من لهم وأنفذ عه

 السإماعيليات فتوح 

بلد على ونزل الغربي الجانب إلى عياض : وارتحلقال
عليه تقرر ما على صلًحا فأجاب القبطي بديع فيها

عمرو وبعث بالسإماعيليات نزاح أن إلى عياض وارتحل
وأغار فمضى وأعمالها الموصل على ليغير جند بن

وقاتلوه عليه فخرجوا الصايح ووقع الغنائم وأخذ
بالجانب ودافن قتل حتى وقاتل الغنيمة منه وانتزعوا

السإماعيليات من ارتحل ذلك عياًضا بلغ فلما الغربي
والسلح بالعددا أهلها إليه فخرج الموصل على ونزل
ولم حطاًما فجعلهم الزحف بجيش خالد عليهم فكر
إلى ونظر بالسيف فأخذها يمنع سإور يومئذ عليها يكن

: وكانالواقدي قال أخذت قد مدينة هي فإذا نينوى
فأنفذ فأبى عياض فكاتبه أنطاق الملك يومئذ ملكه
 .صالح الجزيري إليه
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أذقتك وإل أراداوه ما إلى هؤلء تجب لم : لئنفقال
أصالحهم : إنييقول إليه فكتب عيًشا لك أترك ول شًرا
فإن كسرى أمر من يكون ما أرى حتى أشهر سإتة إلى

 .طاعتهم في داخلت بلده فتحوا

المسلمون فأجابه كسرى يد تحت من هو وكان قال
عياض وكتب ومرجها موجها على وصالحوه ذلك إلى
عنه الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير إلى

الله : بسميقول إليه فكتب عليهم الله فتح بما يعلمه
عمر إلى الشعري غنم بن عياض من الرحيم الرحمن

 .عنه الله رضي الخطاب بن

أحمد فإني وبركاته ورحمته عليك الله : سإلمبعد أما
صلى محمد نبته على وأصلي هو إل إله ل الذي الله
بنصره السإلم أيد الذي لله فالحمد وسإلم عليه الله

ومنح أولى ما على الحمد ولله بقهره الشرك وأداحض
من وأخذ عظائم من وصرف ورفع وكشف وأزال
ًدا غنائم وقد انشراًحا والصدور انفساًحا المال يزيد حم
ويسر قساوتها بعد اليام ورقت صلبتها الشدة لنت
المهالك مواردا العداء أوردات وقد أمرها تعالى الله

زقاقهم في فارتكبوا المسالك عليهم وضيقت
ول نفًقا الرض في يجدوا ولم وثاقهم في واشتركوا

القلق وأزعجهم الفرق بهم واشتد مرتقى السماء في
البعد وأظهروا وأرسإلوا ودااهنوا وخايلوا احتالوا وأنهم

الظلما من والتنزه السإلم إلى والدخول الثام عن
أن بعد ذلك على فأقررناهم السلم إلى والجنوح
ومنهم وبايع أسإلم من فمنهم المهالك على أشرفوا

وأعز أعلمنا الله نشر وقد وتابع الذمة تحت أقام من
وأظهر كلمتنا وأعلى سإيوفنا وشد عدونا وقهر دايننا

وأزال نارهم وأخمد سإورتهم الله صرف وقد شريعتنا
وحده لله والحمد مؤنتهم والعبادا البلدا وكفى نصرتهم
وسإلم وصحبه آله وعلى محمد سإيدنا على الله وصفى

الله ورحمة المسلمين جميع وعلى عليك والسلم
 .وبركاته
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بن شرحبيل من بكر دايار من تحصل مت خمس وبعث
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وحي كاتب حسنة
بالمسير وأمره الكتاب وسإلمه فارس مائتي إليه وضم
العراق من عياض إلى وصل أيام وبعد شرحبيل فسار
وقاص أبي بن سإعد عند من رسإوًل مزينة بن عامر

الله فتح ثم نجدة له فأنفذ كسرى على عياًضا يستنجد
والوقائع الحروب من له جرى وما سإعد يد على العراق

 .الموفق والله كان ما أمره من نذكر

 .محمد بن الله عبد : حدثناقال العراق فتوح

 .جابر بن الله عبد : أخبرناقال

أمير وجه لما قال به أثق من : أخبرنيالواقدي قال
أبي بن سإعد عنه الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين

قدم حتى سإائًرا يزل لم العراق إلى بالجيوش وقاص
ميسرة بن باليعمور الخبار واتصلت الرحبة أرض

قبيصة بن أياس بعد العرب ملك يومئذ وكان العبسي
أزداشير بن كسرى قبل من الملك المنذر بن النعمان

من أقبلت قد المسلمين جيوش أن يعلمانه فكتبا
عنه الله رضي الخطاب بن عمر وجهها وقد المدينة

 .إليك

من الملك أيها فاسإتيقظ العراق أخذ على عول وقد
الزمان هذا أنا واعلم داولتك مصالح في وانظر غفلتك

نحقق ول به ونكذب نصدق ول به نسمع كنا الذي هو
ًدا أن نظن ول حتى إلينا جيشه يصل ول علينا يجسر أح
صاحب وهو عمر المدينة وولي المقدور الوقت جاء

الهمم قدم على فقم صبوح بشر الملوك ومصبح الفتح
على لتكون أعلمناك وقد وتقدم أعدائك إلى وسإر

أمر صغير فرب المر تهمل أن وإياك المر من بصيرة
وآخره شرر أوله والحرب عسيًرا عادا ويسير كبيًرا عادا
فلما نجاب مع الكتاب : وبعثاقال والسلم تسعر نار

واهتز لذلك انتفض عليه وقرئ كسرى إلى به وصل
والديلم والموابذة السإاورة وأحضر سإريره على

 .الملوك كتاب عليهم وقرأ والسهارجة
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عليه وقفنا قد الذي المر هذا في ترون : مالهم وقال
 .عليه وأشرفنا

والجهد الجدب أخرجهم قد العرب هؤلء أن واعلموا
فيها وينزلون إليها يسكنون مواضع لهم ينظرون فهم
المدائن وملكوا ضًرا بهم وأنزلوا شًرا الروم أذاقوا وقد

 .الخزائن على واحتووا

كان وما أبيهم بكرة عن اجتمعوا قد الروم وكانت
بمكان الحرب في وتلقوا الشام أتى إل أحد منهم
سإرحوا قد العرب من شرذمة وهذه اليرموك له يقال

 .بلداكم

ول أيديكم من الملك ينزعوا أن على عولوا وقد
بوشاح وتتشحوا العزم سإاق عن تكشفوا أن إل ينفعكم
وحريمكم وأولداكم وأموالكم أهليكم عن وتذبوا الحزم

في داخل وقد الطمع لهم العرب أن وأعلموا وبلداكم
ناكلين رأوكم متى وحصونكم بلداكم يملكوا أن قلوبهم

ميلة عليكم مالوا نوالهم عن فاشلين قتالهم عن
يوم أول من مواداهم فاحسموا فرائسها على السإودا

غائلة أمن العواقب في نظر : منالمثال في قيل وقد
على وخلع والخلع الموال خزائن فتح إنه ثم النوائب

عطاردا على وخلع ألًفا خمسين على وقدمه الهرمزان
قارين على وخلع ألًفا عشرين على وقدمه مهرودا بن
يضربوا أن وأمرهم ألًفا عشرين على وقدمه همام بن

إلى وقته من وكتب ذلك ففعلوا زرندان بأرض خيامهم
من معهم ومن يستفزهم النهر وراء وما خراسإان

عليه الله صلى الله رسإول أصحاب قتال على الجنادا
إلى يهرعون أقبلوا إليهم الكتب وصلت فلما وسإلم

شهريار القوم جملة في وكان المنتشر كالجرادا العراق
جاسإر جسوم بن والهزيل الهوازي والفرحان كبادا بن

.قتادا بن الجانيوس ووفد فيًل أربعون ومعهم الهمذاني

كسرى خرج الجيوش اجتمعت : فلماالراوي قال
جيشه رأس وكان وفراشة شهرطاق بأرض يحرضهم
 .الجيوش فعرض مهرمان
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وقدم التباع غير ألًفا وخمسون ألف مائة هي فإذا
ظهورها على وعقدوا الفيلة وأمامهم والعجم الديلم

رجًل أربعون سإرير كل وعلى الديباج بثياب السإرة
خراطيمها في والصنوج بالطبول يضربون هم مقاتلة
أعور فيل فيها وكان بها ليقاتلوا السيوف الفيلة أعني
الفيلةحيثما على المقدم هو وكان العظيم الجبل كأنه
وراء ربط وقد وقفت وقف وإن وراءه سإارت سإار

عولوا فلما والموال السلح بيوت يحمل عجل الفيلة
من ذكر من إلى أزداشير الملك عادا المسير على

 .المقدمين

ًكا زلتم ما أنكم فارس أهل يا : اعلمواوقال ملو
والمجرامقة والروم والديلم الترك قلوب في وهيبتكم

هؤلء فادافعوا الرعية في عادالين كنتم لما وذلك
 .بالمال

 .وسإاروا ووداعوه والسيف فدونكم أبوا فإن

الحيرة وفتح المنذر بن النعمان وقتل الخورنق فتوح
 .إسإحق بن الحسن : حدثناالواقدي قال والقاداسإية

بن سإعيد أن : بلغنيقال عامر بن سإليمان : أخبرناقال
من فارس ألف ثلثين في العراق قدم وقاص أبي

منهم وما العرب وأخلط وربيعة وشيبان والنخع بجيلة
ملوك من أحد قدم وما وولده بأهله إل العراق قدم من

وبذلك وعزم بجد يقاتلوا حتى كله بماله إل الفرس
 .كسرى الملك وصاهم

ًدا : وإنقال البيضاء الحيرة إلى الرحبة من ارتحل سإع
خيامه ضرب وقد المنذر بن النعمان جيش هناك وكان

العرب جميع إليه أضاف وقد ظاهرها إلى والسراداقات
عليهم أفاض وقد ألًفا ثمانين في العراق من وهم

بكل كسرى الملك من ووعدهم والخلع النعم النعمان
كل وهلك عرب وأنتم عرب هؤلء : إنلهم وقال جميل
علينا فضل لهم وليس مثلنا وهؤلء جنسه من شيء
لهم نكون حتى داولتهم مقدمي الكاسإرة جعلنا وقد
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ًنا ًنا أعدائهم وعلى رك فخر محمد لصحاب وليس عو
وهم عليهم الفخر لنا نحن لكن علينا به يفتخرون
ًيا فيهم بعث الله أن يزعمون ًبا عليه وأنزل نب يقال كتا

وجميع مريم ابن وعيسى النجيل لنا ونحن القرآن له
والناقوس القسوس ولنا المذبح ولنا الحواريين
عتيق دايننا حال كل وعلى والشمامسة والرهبان

ظن عند وكونوا اللقاء عند فاثبتوا محدث وداينهم
 .بكم كسرى الملك

وهو إلياس عمه جاءه إذ ذلك يقول هو : فبينماقال
قد أعداءنا إن الملك : أيهاله فقال الحرس صاحب
وكان فأحضره به : ائتنيفقال رسإوًل إلينا أنفذوا

يدي بين وقف فلما القاري عبيد أبي بن سإعد الرسإول
للملك الرض قتل والغلمان الحجاب به صاح النعمان

 .إليهم يلتفت فلم

ل لبعض بعضنا يسجد ل أن أمرنا الله : إنوقال
الجاهلية في المعروفة العاداة كانت هذه إن ولعمري

ًدا نبيه الله يبعث أن قبل  .السلم عليه محم

من النبياء كانت وكذا السلم تحيته جعل بعث فلما
 .قبله

 .تعالى الله أسإماء من فهو السلم وأما

 .الملوك جبابرة تحية فهي هذه تحيتكم وأما

منكم أجل نحن بل الجبابرة من : لسناالنعمان فقال
واحد الله إن وتقولون داينكم في توحدون لنكم

 .مريم ابن عيسى ولده وتجحدون

فيه القدرة أكانت مريم ابن عن : أخبرنيسإعد فقال
 .كثير كلم بينهم وجرى ربانية أم حالة

 .سإعد كلم النعمان فأعجب قال

 .به جئت الذي ما قومك ويح : ياله وقال
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أنت إذ إليك وجهني وقاص أبي بن سإعد : الميرفقال
علوج القوم ولء عليك نقص ما إلينا ويصل العرب من

ونحن يتبعونها فريضة ول يؤذونها شريعة لهم ليس
ًدا وأن الله إل إله ل أن شهاداة إلى ندعوكم رسإول محم

فأذوا أبيتم فإن علينا ما وعليكم لنا ما ولكم الله
بحرب فائذنوا إليه داعوناكم ما إلى أبيتم فان الجزية

 .ورسإوله الله من

بقوله اسإتهزاء ضحك سإعد كلم النعمان سإمع فلما
أن أظننتم بالباطيل أنفسكم حدثتكم : لقدوقال

أثبت هؤلء بل المسيح وحق ل الروم مثل الفرس
ًنا ًنا واشد جنا ًنا وأوسإع طعا نفخ من شعري فليت ميدا
جئتم حتى أنفسكم في المل وحسن معاطسكم في
بلدا وأخذ السإاورة ملك ترومون البلدا قحط من

ضرامه وتشب أجرامه تصطفق حرب وداونه الكاسإرة
وكأنكم وعساكره جيوشه أنفذ قد أزداشير الملك وهذا
حدثتكم وما يؤملون ما منكم فينالون أقبلوا وقد بهم

 .قلوبكم من تزيلونه أنفسكم به

بالباطل تشدقت لقد نعمان يا عبيد بن سإعد فقال
العاقبة أن علمت أما عاقل غير بكلم وتفوهت
بجميع ويظفرنا البأس عنا يرفع بكرمه والله للمتقين

على : (سإتفتحوسإلم عليه الله صلى نبيه وقال الناس
 ).وقيصر كسرى كنوز أمتي

كنوز بقيت وقد علينا الله فتحها فقد قيصر كنوز فأما
 .صاحبك

أين ومن العلم لصاحبك كان أين : منالنعمان فقال
 .يقرأ ول يكتب ل كان أنه بلغنا وقد ورثه

كتب ما وعلم القدم في بالعلم الله : بصرهسإعد فقال
 .بالقلم المحفوظ اللوح في

قومك ويح : ياله قال سإعد كلم النعمان سإمع فلما
 .السيف إل جواب عندنا فليس قومك إلى ارجع
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منه بالقرب نزلوا قد فوجدهم وعادا سإعد فركب قال
ًدا فحدث وما المنذر بن النعمان مع له جرى بما سإع

:ينشد وقاص أبي بن سإعد المير وجعل جوابه من كان
في طريًحا وإما موثًقا القيد في النعمان نرى فإما

وسإاروا فرحلوا بالرحيل الناس أمر ثم المعفر الدماء
 .النعمان جيش على أشرفوا أن إلى

بالركوب الناس أمر سإعد جيوش رأوا فلما قال
الجنائب وجنبت فركبتها خيولهم إلى العرب فتبادارت
العلم ونشرت البطال وتبادارت الكاسإات وضربت

أخذوا قد القوم ولقي عنه الله رضي سإعد وصل فلما
الميمنة في وجعل وألفهم وصفهم جيشه رتب أهبتهم

العشيرة سإعد الميسرة وفي القارئ عبيد بن سإعد
اليسر الجناح وعلى نجيبة بن سإعد اليمن الجناح وفي
القلب في سإعد المير وأقام الهللي القيس بن سإعد
وشرحبيل جويرية بن وزهرة الثقفي محجن أبو ومعه

 .كعب بن

 .عامر بن أحمد : حدثناالواقدي قال

 .الحسن عن أبان عن مسهر بن علي : أخبرناقال

جعل قبيلة كل وترتبت الصفوف اسإتوت لما قال
عرب من فيها من ويعظ الصفوف يتخلل سإعد المير
: هذاويقول وغيرهم والنخع هلل وبني وطيء بجيلة

إخوانكم فعل ما بلغكم أما مثله بعده نرى ل يوم
فاسإتيقظ اللئام جموع عليهم تكاثرت لما بالشام

 .سإعد بقول المسلمون

أن الله ولعل العزائم بشدة عليهم نحمل : نحنوقالوا
كالرياح فخرجت بخيولهم فصاحوا عليهم ينصرنا

أن إلى الشديد القتال في يزالوا ولم العواصف
أصحاب ثبتت وقد الفلك قبة في الشمس توسإطت
 .والطعان للضرب المنذر بن النعمان

بشر أو التميمي عمرو بن القعقاع : وإنالواقدي قال
كبكبة في النعمان مع التقى أحدهما التميمي ربيعة بن
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أو القعقاع فحمل رأسإه على والزداهارات الخيل من
ورمى فمزقها الكتيبة وعلى ففرقها الكبكبة على بشر

من يلمع السنان فأطلع صدره في بطعنة النعمان
 .ظهره

مجندًل النعمان الملك إلى الحيرة جيوش نظرت فلما
وغنم الفرس جيش نحو القاداسإية يريدون الدابار ولوا

وافتقدوا فرحين وباتوا وأموالهم رحالهم المسلمون
وثلثين خمسمائة فكانوا المسلمين من قتل من

وفي بالشهاداة لهم الله ختم وقد نخع أهل من غالبهم
من ترثي قرط بن جعفر بن خالد بنت خزانة قالت ذلك
السواجم بالدموع جوداي عين : فياالمسلمين من قتل
في حسام من فكم العاجم سإيوف فينا شرعت فقد

الدعائم صافى اللون كميت وطرف وذابل الحروب
ًنا مثل الجيش مبيد وسإعد ومالك وعمرو سإعد على حز

الهيجاء لدى ليوث أعزة الوجوه غر فتية هم الغمائم
الموال جمعوا المسلمين : وإنقال الجماجم شعث

جميع وترك والسدير الخورنق قصر على سإعد واحتوى
مسروق بن نعيم بن سإالم عنده وترك بالحيرة أخذه ما

 .والنصار المهاجرين أبناء من مائة عنده وترك

المنذر بن النعمان جموع من انهزم من : وأماقال
رسإتم مع الفرس جنودا وعليها القاداسإية على فورداوا

بن والهذيل كنار بن شهريار ومعه إسإفنديار بن زاداه
فتاك بن والجناتيوس الهمذاني وحشرسإوم جشوم

 .حسوسإا بن وشماهير

ملك النعمان جيش من المنهزمين رأوا فلما قال
النعمان بقتل فأخبروهم أمرهم عن سإألوهم العرب
 .فيها ما وجميع والسدير الخورنق وقصر الحيرة وأخذ

الخوف وتمكن الفرس عسكر في التشويش فوقع قال
جمع فإنه رسإتم وأما الراجيف وكثرت قلوبهم من

على وقام خيمته في الديلم وملوك والسإاورة الملوك
ًبا سإريره بالسياسإة الدولة أن : أعلموافقال خطي
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عليكم أشرفوا وقد بالعرب وكأنكم بالرياسإة والناموس
 .واركبوا إليهم واذهبوا فاخرجوا

كذلك هم فبينما الحرب أهبة وأخذوا عنده من فخرجوا
الخيل على وهم عليهم أشرف قد سإعد بعسكر إذا

والطائفة السإلمية الفرسإان وعليها العربية المضمرة
الفرس ملوك رسإتم وجعل الصفوف فرتبوا المحمدية

في رسإتم ووقف يساره عن الديلم وملوك يمينه عن
 .السإاورة به وداارت القلب

رسإتم إلى رسإوًل سإعد المير بعث إذ كذلك هم فبينما
فلما القلب فقصد الشعري موسإى أبا الرسإول وكان

: ياله فقالوا معهم والترجمان إليه أتوا الحجاب رأه
 .تريد الذي ما عربي

ما رسإتم فبلغوا الجيش صاحب عند من رسإول : أناقال
 .الشعري موسإى أبر قاله

أفصح ولكن المقدم إلى وصول لك ما له : قولوافقال
 .بجوابه نأتيك حتى تريد عما لنا

 .قاله ما الترجمان فبلغه قال

فإن الشهاداة إلى ندعوكم له : قلموسإى أبو فقال
أصدق فالسيف أبيتم فإن الجزية فأذوا السإلم أبيتم
علينا     حًقا     وكان  {: العزيز كتابه في الله قال وقد شاهد
ذلك الترجمان ]. فبلغهم47:  [الروم}    المؤمنين     نصر

من هرب الليل جن فلما سإعد إلى موسإى أبو ورجع
المسلمين عسكر إلى والتجؤوا جماعة رسإتم عسكر

هربوا عسكره من جماعة أن بلغه رسإتم أصبح فلما
يطلب سإعد إلى رسإوًل فبعث المسلمين عسكر إلى
 .والمرازبة السإاورة من هرب الذي عليه يردا أن منه

عهدنا ننقض ول ذمامنا نضيع ل قوم : إناسإعد فقال
فيجب راغبين صحبتنا وفي مستسلمين إلينا أتوا وقد

ًدا نمكن ول عنهم نذب أن علينا الرسإول فعادا منهم أح
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الجيوش وأمر فغضب الجواب عليه وأعادا رسإتم إلى
 .بالزحف

سإليم بن شاور سإعد جيش إلى هرب الذي وكان قال
فلما تبعهم ومن مكتال بن وضرار أكتم بن ونسليك

 .المسلمين تريد أقبلت قد العساكر رأوا

والفيلة العداء تقدمت قد المير : أيهاالقعقاع قال
 .وصياحها رؤيتها عند العرب لخيل مقام ول أمامهم

الرض خالق وارضوا النيات : أخلصواسإعد فقال
مشافرها واقطعوا بالنبل الفيلة وارشقوا والسموات
 .بالسيوف

إذا وكان جبل كأنه عظيم فيل الفيلة أمام وكان قال
 .وراءه كانت توجه وأينما وقفت وقف وإذا سإارت سإار

وجاءت المواكب واضطربت الكتائب حملت فلما قال
أقبلت وقد البطال ظهورها وعلى جبال كأنها الفيلة

المسلمين عسكر من فقتلت خراطيمها في بالسيوف
أبي بن سإعد فرفع المسلمين خيل لها تثبت ولم

:وقال والسماء الرض لرب بالدعاء مبتهًل كفيه وقاص
على     وانصرنا     أقدامنا     وثبت     صبًرا     علينا     أفرغ     ربنا  {

 ].250:  [البقرة}    الكافرين     القوم

ًدا رأيت لقد : فواللهجويرية بن زهرة قال يدعو سإع
يريد ولى قد العور بالفيل وإذا الفيلة مع وعيني

رداها على يقدرون ل والرجال بأجمعها والفيلة المدائن
القتال المؤمنين الله وكفى وجوهها على سإائرة وهي

وأقبل رسإتم غضب الفيلة ولت فلما قال الفيلة من
الفيلة وجوه به يضرب الذهب من الذي بعموداه

وهم القتال على قومه ويحرض بفارسإيته ويطمطم
جيشه من هرب من يطلب وهو منه خوًفا يحملون
يتبعون ل والمسلمون منهزمة أمامه والخيل

قلوبهم طابت وقد مواقفهم وأوقفوهم المنهزمين
الحق اطلع وقد العداء صدور في فطعنوا الله بمعاملة

سإعد المير فبينما غيره فيها وجد فما قلوبهم على
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وهو العبسي السإودا لقيه إذ القتال على يحرض
 .اللب ذاهل العقل طائش

إياك المير : أيهافقال قيس ابن يا وراءك : ماله فقال
والضيغم الحمر الموت فيه فإن الصف هذا تعبر أن

المسلمين من قتل وقد الفرس من جبار وهو القسور
من أن ولول علي يأتي أن كادا حتى قاتلته ولقد أربعة

فيه لن قتلني لكان قرط بن جعفر بن بخالد علي الله
 .وبراعة شجاعة

وقد المقدور من المفر وأين مسكين : ياسإعد فقال
أينما  {: الجبار الملك قول سإمعت أما القدار الله قدر

}    مشيدة     بروج     في     كنتم     ولو     الموت     يدرككم     تكونوا
قد وإذ السإودا ذكره الذي الصف ]. وداخل78: [النساء

 .تغير قد ولونه جعفر بن خالد لقيه

الغبر : الثعبانفقال جعفر ابن يا وراءك : ماله فقال
فإنه الفارس هذا عن ارجع المير أيها الغضنفر والسإد

خصمه به يورث الذهب من عمودا يده وفي عنيد علج
كادا وقد الشجعان وأبادا القران قتل وقد العطب
أهلكني لكان أداركني العشيرة سإعد لول علي يقضي

أن يريد مكانه وقصد عليه عظم ذلك سإعد سإمع فلما
الله سإبيل في ويبد وبروحه بنفسه الناس يفدي

العشيرة سإعد فلقي الصفوف يخترق وهو مهجته
ل جبار : ورائيقال لؤي ابن يا وراءك : ماله فقال
من لسقاني ربيعة بن بشر ولول ينازل ل وبطل يقابل
نحوه قصد قوله سإمع فلما القطيعة كأس عموداه
ابن يا وراءك : ماله فقال اللون مصفر بشًرا فوجد
 .ربيعة

الهول من لكنت لوله أني القعقاع قصر : مافقال
سإبيل سإلك وقد بشر طريق على سإعد فسادا غرر على

ويصدم الكتائب يفرق وهو القعقاع فلقي توفيقه
 .المواكب
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الفرس فارس أين عمرو ابن يا دارك : للهله فقال
 .يدك من خلص وكيف

كأس لسقيته الصفوف داخل أنه لول المير : أيهافقال
 .النيل منه أبلغ ولم الخيل وسإط من وغاص الحتوف

والكفار المسلمين بين القتال يزل : ولمالواقدي قال
إلى طائفة كل فرجعت بينهم الليل فرق أن إلى

إلى غلمانه بعث سإراداقه إلى رسإتم رجع فلما مكانها
 .فحضروا عسكره مقدمي

فما والبوار العار بكم ونزل خذلتم : لقدلهم فقال
أولو وأنتم بكم ونزل شغلكم شيء وأفي خذلكم الذي

بهم نعبأ ل كنا قوم وهؤلء العتيد والمر الشديد البأس
فرسإانكم خذلوا وقد بأمر عنهم أنفسنا تحدثنا ول

فبأي الصنادايد منكم وقتلوا الهلك مواردا وأورداوهم
الملك عند تحتجون وبم المدائن إلى ترجعون وجه

قد وأيامكم انصرمت قد داولتكم أرى وإني أزداشير
 .انقضت

ول الموت يرهبون ل بقوم بلينا لقد السيد : أيهافقالوا
تقدموا صدورهم طعنا وكلما الفوت من يجزعون

 .صدموا جموعهم قفلنا وكلما

الليل نصف في أننا إل الرأي من أرى : مارسإتم فقال
اليد الملك عند لنا ويكون بهم نظفر فلعلنا نكبسهم
يصلحوا أن لجل وافترقوا رأيه فاسإتصوبوا البيضاء
 .شأنهم

 .سإويد بن عامر : حدثناالواقدي قال

رأيناه سإعد خيمة إلى العدو قتال من رجعنا : لماقال
ًباقال رآنا فلما التراب على جالًسا هجروا بقوم : مرح
 .يومكم كان كيف العقبى وطلبوا الدنيا
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نبينا شرع ونصرنا العداء من نفوسإنا شفينا : لقدقلنا
المسلسلة من كثيرة رجال منا رميت ولقد المصطفى

 .بنشابهم

غلمانكم وأمر جميعه العسكر إلي : اجمعواسإعد فقال
لكم أرجو أمًرا أريد فإني والقيسوم الشيح يجمعوا أن
 .ذلك القوم ففعل قال الله من النجاة به

الشيح من به جئتم ما : اجعلواللموالي فقال
 .المسلسلة نحو ووجهوها البل ظهور على والقيسوم

البل ظهور في النار فأضرموا منها قربتم فإذا
من ونحن تدوسإهم حتى الرماح بأسإنة والذعوها

 .بسيوفنا ورائكم

العسكر أمام تقدموا الليل أتى فلما ذلك ففعلوا قال
من قربوا أن إلى ورائهم من والموالي بالموال

بالسإنة ولذعوها الشيح في النار وأطلقوا المسلسلة
حل وما النار من ظهورها على ما الجمال رأت فلما
الحصيد داوس المسلسلة صفوف دااسإت السإنة بها

مع سإعد المير وركب الصعيد وجه على وحطمتها
المسلسلة من بقي فيمن السيف ووضعوا الجيش
وارتفع أتوا قد الفرس بعساكر وإذا كذلك هم فبينما

الهديرة بليلة الليلة تلك وسإميت العجيج وعل الضجيج
 .الصباح إلى القتال في يزالوا ولم

أنتم : منفقلت : كفيناكميقول قائًل وسإمعت قال
حتى يقاتلون يزالوا ولم النخع خزيمة من : نحنفقالوا

طلعت فلما نسل لهم بقي ول أحد منهم بقي ما
عن جيشه وركب إسإفنديار بن رسإتم وركب الشمس
وسإعد الموحدون فاسإتقبلهم بأجمعهم ووقفوا آخرهم
وكان المراء أي ويوصيهم ويعظهم الصفوف يتخلل

محجن أبا فرأى العسكر على طاف قد الليل في
محوت لقد نفسه : عدوله وقال الخمر يشرب الثقفي

وجلده الله حق منك لخذن والله وعباداتك جهاداك أجر
 .وقيده الحد
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عن السإدي قال عمر بن يوسإف : أخبرناالواقدي قال
رسإتم الحرب فتح من أول : إنقالوا ومحمد طلحة

زهير فخرج فقتله نجيبة إليه فخرج البراز وطلب
أقبل قد بفارس وإذا يخرج أن القعقاع فأرادا فقتله

صيحة برسإتم فصاح هبوبها في كالريح وهو رسإتم إلى
من السنان فأطلع خاصرته في وطعنه أداهشته

محجن أبو هو فإذا سإعد إليه فنظر الخرى الخاصرة
بالله : سإألتكعليه المتوكل قال برسإتم ذلك صنع وقد
 .تتركه أن

: حدثناقال العلى عبد بن يوسإف : حدثناالواقدي قال
نزل : لماقال المبارك بن الله عبد عن إبراهيم بن عمر
عسكر وقاتل القاداسإية على وقاص أبي بن سإعد

رضي سإعد وكان المدائن إلى الفيلة وانهزمت الفرس
في فمر عسكره في ويمشي الليل في يتنكر عنه الله

وهو محجن أبا فوجد ثقيف من برجال الليالي بعض
:له وقال غضب رآه فلما خمرته على ويترنم يشرب

للكافرين جهاداك بعد قدرك ونقص أجرك ذهب لقد
ثم بذلك لنفسك أترضى العالمين رب لغضب تتعرض

من كان فلما يحفظه من عليه وجعل وقيده حده إنه
ما منه وكان العجم فارس وبرز الزحف ووقع الغد

الناس بمشاهدة رسإتم قتل فلما القيد إلى عادا ذكرناه
 .القيد في فوجده المر حقيقة ليعلم سإعد إليه أتى

 .الفيلة صاحب : أنتمحجن أبا يا له فقال

فحدثه عليه فأقسم ولرسإوله لله : الفضلفقال
 .بحديثه

عنك عفوت فقد فاذهب صنيعك هذا كان : إذاله فقال
بن مروان جده عن زائدة : حدثناالواقدي قال ومن
 .أوس

رسإتم قتل فلما فتحها وشهدت بالقاداسإية : كنتقال
يلتفت ل عقبهم على الفرس وولت عجزشير وولده

لهم وما والصحاب الموال من وراءه ما إلى منهم أحد
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المسلمين نساء وأتى لنفسهم السلمة إل قصد
وجدنه فمن والجرحى القتلى بين فحزن الماء ومعهم

على ونضحن الماء سإقينه الرمق فيه المسلمين من
ويتركن العرب إلى العرب من قتل من وينقلن وجهه
 .الفرس رمم

امرأة كثير أم عن بشر بن سإليمان : حدثناالواقدي قال
فلما سإعد مع القاداسإية : شهدتقالت الحرث بن همام
الماء وأخذنا ثيابنا شددانا الفرس وانهزمت النصر نزل

سإقيناه المسلمين من كان فمن القتلى وابتغينا
 .عليه ما أخذنا المشركين من كان ومن ورفعناه

 .ذلك أدارك عمن الحرث حدثنا

نساء من نساء أكثر العرب قبائل من يكن : لمقال
 .امرأة وسإبعمائة ألف في وكانوا والنخع بجيلة

من وأصيب مثلها يروا لم عدة المسلمون : وأخذتقال
والمهلب سإليم بن وسإفيان عبيد بن سإعد المسلمين

نعيم بن ونعمان عنبسة بن والقاداح غزوان بن
من وسإنذكر والنصار المهاجرين من رجًل وأربعون

كدوي الليل جن إذا القرآن يقرؤون كانوا مضن قتل
 .النحل

ولما مثله ير لم ما الموال من المسلمون وأخذ قال
بن عياض بعثها التي النجدة جاءت بيوم الفتح بعد كان
الفتوحات شهد من وجاء الموصل أرض من غنم

سإبعمائة قدموا الذين وكان الجراح بن عامر مع بالشام
فترك للنصرة اسإتعجل التمر عين إلى وصلوا فلما

السبعمائة بقية وأتت فارسًإا سإبعين في وسإار الجيش
أبي بن وقيس يغوث عبد بن قيس معه وكان ذلك بعد

فتقدم النخعي الشتر ومالك نزار بن وسإعيد حازم
 .السبعين في معه وقيس هاشم

 .بشار بن إبراهيم : حدثناالواقدي قال
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أن أرقم بن سإليمان عن علي بن محمد : أخبرناقال
وكان رجًل وثمانون تسعة بالقاداسإية القتلى عدة

ومقرب ومذعور وهشام وعطاردا قيس منهم المشهور
 .والنعمان قيس بن وعمرو السإودا

امرأة عن تميم من رجل عن : وبلغناالواقدي قال
منهن لكل للنساء وضم القاداسإية : شهدتقالت منهم
وأما مسك ومثلها العنبر من مثقاًل وثلثون ثلثة

العرب وكانت عرفه من إل به نعبأ كنا فما الكافور
يعطون وكانوا طيب ملح من لكم : هلللسوقة تقول

عجن العساكر من رجًل وأن ملح بكيل كافور كيل
ًنا خبزه بعد يفوقه وجعل الكافور من فيه وجعل عجي

رجًل وأن العجين في يطعم ل الملح لهذا : ماويقول
يطعم ملح جراب : أعطيكمقال بالملح خبرة له ممن

 .طعمه

وأن غال كافوًرا جرابه ملء وأعطوه فأخذوه قال
ًدا كلها الموال جمع يديه على العدو الله هزم لما سإع
 .ربيعة بن سإليمان الموال يقبض الذي وكان

ًبا عنه الله رضي الخطاب بن عمر إلى : فكتبقال كتا
 .الرحيم الرحمن الله : بسمفيه يقول

أمير إلى وقاص أبي بن سإعد بالعراق العامل من
 .الخطاب بن عمر المؤمنين

هو إل إله ل الذي الله أحمد وإني عليك : سإلمبعد أما
وإنا وسإلم عليه الله صلى محمد نبيه على وأصلي
وقد يؤيدنا والنصر يقدمنا والتوفيق العراق إلى وصلنا
وجد فما أسإرارنا خفي وامتحن قلوبنا على الله اطلع
وفينا إذ بوعده لنا فوفى إياه إل نعبد ول سإواه فيها

وغير السلح شاكي وهو العدو فلقينا عهده بصاداق
فدارت الجد سإاق كن لنا شمر وقد الطماح عن راجع

مواكبهم ونزلنا كتائبهم فهزمنا الدوائر عليه لنا
سإابق بذلك فجرى مقدمهم وقتلنا شأفتهم واسإتأصلنا

].42:  [القمر}    مقتدر     عزيز     أخذ     فأخذناهم  { القدر
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الرزية بأعدائنا الله وأنزل والقاداسإية الحيرة وملكنا
وسإبعون وهشام المرقال قدم بيوم الفتح كانبعد فلما
من سإبعمائة قدم أيام بثلثة وبعده الصحابة من رجًل

ًئا لحد أسإلم ولم عبيدة أبي جند من الشام من شي
عليك والسلم ذلك في أمرك ننتظر ونحن الغنيمة
 .المسلمين جميع وعلى وبركاته الله ورحمه

نحو وسإار نجيبه فركب عمرو بن زيد إلى الكتاب وسإلم
 .المدينة

بن سإابق : حدثنيقال عمر بن أحمد : أخبرناقال
عنه الله رضي الخطاب بن عمر : وكانقال مسلم
قريب إلى العراق طريق ويقصد نجيبه يوم كل يركب
 .القاداسإية على نزل رسإتم أن بلغه لما وذلك الظهر

فلما نوفل وهو البشير لقيه إذ عاداته على فخرج قال
وقال المؤمنين أمير على وسإلم ناقته أبرك نوفل رآه
: قديقول وهو سإعد كتاب إليه ودافع خير بكل : أبشرله

الحيرة وملكنا الموحدين ونصر العدو الله هزم
سإعد كتاب عليهم وقرأ المنبر فرقي بهم والقاداسإية

السلم يقرئونكم المسلمين إخوانكم وإن : ألوقال
البدعة طريق عن وحاداوا والسنة الكتاب اتبعوا وقد

فيمن المشورة وأراداوا الهدى شرائع على وأقاموا
الوقعة شهد لمن فالغنيمة الجواب فأما عليهم قدم

 .أيام بثلثة الوقعة بعد بهم لحق لمن والمواسإاة

الرحمن الله : بسمسإعد إلى وكتب المنبر عن ونزل
 .الرحيم

هو إل إله ل الذي الله أحمد فإني عليك : سإلمبعد أما
وصلني وقد وسإلم عليه الله صلى نبيه على وأصلي
وإني أيديكم على الله فتح بما كثيًرا الله فحمدت كتابك

ًئا أحصي ل والله وإني بي وابليم بكم أبليت قد من شي
الوالي أشفق فإذا صلح اجتمع إذا وأما فأعلمه أموركم
الصبر الرعية وعلى الحسان وعمل الرعية ونصحت
والمواسإاة الوقعة شهد فلمن الغنيمة وأما والشكر
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مملوك من حربكم شهد ومن أيام ثلثة بعد أتى لمن
فيما الحسان وألزموا فأشركوه أيام ثلثة بعد وعتيق

 .عليكم الله فتح

أن إلى السير يجد فسار للرسإول وسإلمه الكتاب وختم
ًدا أتى بعد إليه كتب قرأه فلما الكتاب إليه ودافع سإع

 .تجددا بما يعلمه البسملة

مثل فارسًإا أر لم فإني المؤمنين أمير : يابعد أما
في العدو في حمل فإنه التميمي عمرو بن القعقاع

ولم فارسًإا حملة كل في يقتل حملة ثلثين واحد يوم
في يحمل كان فإنه الكندي الحرث مثل فارسًإا أر

 .عروقها فيقصم المواكب

: ووصلقال سإعد مع والخمس الثاني الكتاب وأرسإل
اليوان وداخلوا المدائن إلى الفرس من المنهزمون

فاغتم وولده رسإتم وبقتل جرى بما كسرى وحدثوا
وانصرمت انقرضت قد الفرس داولة أن وأيقن لذلك

حمل لنه مات الرابع اليوم وفي أيام ثلثة فاحتجب
له يكن ولم يزداجردا ولده بعده فقام قلبه على الهم
 .غيره

عن نعيم : حدثناقال مروان بن الله عبد : حدثناقال
 .للفتوح الناس أحفظ وحسان جده

سإعد قتال إلى رسإتم أزداشير بن كسرى وجه : لماقال
إلى ألف ألف سإتمائة وهي ماله بيت نصف معه أنفذ

الجيش أمام وضعها الصفوف صفت فلما المصف
قتل ومن وكذا كذا له كان فارسًإا قتل من : كلوقال
المسلمين إلى كله ذلك فصار وكذا كذا فله راجًل

عدداه يحصى ل كثير مال وهو سإعد مع الخمس فأرسإل
:وقال بكى الخطاب بن لعمر المال وصل فلما لكثرته

متاع     قل  {: قرأ ثم إليها يميل أو بالدنيا يغتر لمن أف
].77: [النساء }    اتقى     لمن     خير     والخرة     قليل     الدنيا

ول دارهًما ول كثيًرا ول قليًل منه يلتمس لم فوالله
رفقت لو المؤمنين أمير : ياحفصة له فقالت دايناًرا
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ًبا ولبست طعامك من أطيب طعاًما وأكلت بنفسك ثو
الموال وأتت الفتوح لك فتحت فقد ثوبك من أميز

ًبا وجهه فتمعر عن أخبريني الله : ناشدتكلها وقال غض
من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول اقتنى ما أفضل

 .المسلمين مال بيت

فيهما ويخطب الوفد يوم يلبسهما كان : ثوبانقالت
 .والعيدين الجمعة يوم

الشعير : خبزقالت عندكن يأكل كان طعام : أيفقال
طعمه تظاهر فإن داسإم عكة أسإفل في عندنا وكان
 .الدسإم في زداتن : قديقول فيها

لنا : كانقالت عندكن يبسطه كان بساط : فأيقال
نفرش الشتاء وفي تحتنا الصيف في نجعله كساء
 .بنصفه ونلتحف نصفه

نفر كثلثة صاحبي ومثل مثلي : إنحفصة يا فقال
تبعه ثم فبلغ زادا وقد الول فمضى طريًقا تتابعوا
الثالث تبعهما ثم إليه فمضى طريقه فسلك الثاني

وأن معهما كان بزاداهما ورضي طريقهما لزم فإن
ًدا معهما يجتمع لم طريقهما غير سإلك .أب

 الواقدي قال نهمشير فتح 

يمضي بأن سإعد إلى بعث عنه الله رضي عمًرا : وإن
الحيرة في والولدا النساء يخلف وأن المدائن إلى

كل في شركة لهم ويجعل جماعة الجند من وعندهم
شهرين بالقاداسإية الفتح بعد سإعد مقام وكان مغنم
بن زهرة مقدمته علم أنفذ الثالث الشهر اسإتهل فلما

الشمطاء بن وشرحبيل الله بعبد وأتبعه جويرية
صاحب عرفجة بن وخالد عتبة بن بهاشم وأتبعهما
في كان ما غنموا وقد معهم الجيش وقسم الساقة
من رحيلهم وكان وكراع وسإلح مال من الفرس عسكر

 .شوال شهر من مضين أيام لبضع القاداسإية
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الله عبد به ولحق معه بمن بالكوفة زهرة ونزل قال
زهرة وارتحل الجيوش وتتابعت معهما بمن وشرحبيل

أهل من بأناس وإذا عليها ونزل بالس إلى وسإار
ًنا منه وطلبوا إليه أتوا السوادا :لهم وقال فأعطاهم أما

 .العدو خبر من عندكم ما

ًبا الحذر اسإتعمل المير : أيهافقالوا ًبا والتيقظ جلبا با
لقاءكم لكسرى ضمن قد المرازبة من رجًل أن واعلم
 .جزار عسكر ومعه ورداكم

نحره في كيده وجعل شره الله : أبعدزهرة فقال
وتبينت القوم طلئع عليهم أشرفت إذ كذلك هو فبينما

ورتب للقائهم زهرة فركب والزداهارات البيارق لهم
غالب     فل     الله     ينصركم     إن  {: يقول وهو للحرب أصحابه

أشرفت : ولماالواقدي ]. قال160 :عمران  [آل}    لكم
إليها وتسارعوا الله بذكر ألسنتهم أطلقوا الكتائب

وتأخرت الصنادايد وتقدمت الميدان لهم فأوسإعوا
في وطعنوهم بالتكبير المسلمون وضج الرعادايد

على زهرة عين وقعت قد وإذ ونحورهم صدورهم
غيره داون فقصده الشديد وبطلي العميد فارسإهم
رماه زهرة إن ثم وتباعدا وتقاربا وتضاربا وتطاعنا

إلى فخر ظهره من السنان فأخرج صدره في بطعنة
الفرار إلى وركنوا الدابار ولوا رأوه فلما صريًعا الرض
ورأي سإديد عقل ذو أكابرهم من رجل فيهم وكان
طائًعا زهرة إلى أتى بقومه حل ما رأى فلما رشيد

ًنا فأعطاه صلًحا معه له وعقد مختاًرا عن وسإأله أما
 .كسرى جيوش خبر

منهم انهزم من أكابر أن اعلم قومه سإيد : يافقال
الداري والمهراق النهرجان وهم اجتمعوا قد بالقاداسإية
 .والهرمزان

كسرى للملك تعوداون وجه : بأيالقيروان لهم فقال
هنا فأقيموا والوليات والعطايا الوظائف أعطاكم وقد
 .آخرنا عن نهلك أو عنده وجوهنا تبيض حتى
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وهاشم وشرحبيل الله وعبد زهرة سإمع فلما قال
ًدا انتظروا وخالد  .وأعلموه أتى حتى سإع

ملكوا قد وكانوا عليه وتوكلوا بالله : اسإتعينوافقال
وأشرفوا الخر الجانب إلى وعدا عليه فعبروا الجسر

الراجيف الفرس في فوقعت القوم جموع على
الهرمزان عين وكلما قلوبهم الخوف وتمكن

أن فعلم بغيره انتقض صفا صًفا جيشهما والقيروان
الله فرق حتى سإاعة إل كانت وما خير فيهم ما

فمضى وجوههم على وانطلقوا شملهم وبددا جموعهم
جبل في كسرى كنوز وكانت الهواز إلى الهرمزان

بلغه فلما نهاوند مقدًما عليها وكان الهواز ظاهر
فإنهما ومهراق النهرجان وأما نهبها العسكر هزيمة
 .الذنب مدينة وهي نهرشير وعبرا المدائن قصدا

الجسر وقطعوا القصوى بالعدوة حصلوا : فلماقال
بما وحدثوه عليه فدخلوا هناك ويزداجردا اليوان قصدوا

ملكه بزوال وأيقن ذلك سإمع فلما العرب مع لهم جرى
إلى وذخائره أمواله ينفذ أن على عول الليل كان فلما

القوم أثر في سإار فإنه زهرة وأما للحرب وتهيأ نهاوند
والمرقال هشام بعده وأتى ونزل سإوار جاوز حتى
أبي بن سإعد ونزل الجيش تكامل حتى عنده ونزل

رأى فلما عليها وأشرفوا كوثاريا إلى وارتحلوا وقاص
أهبة أخذوا عليهم أشرف قد المسلمين عسكر الفرس
 .شهريار ومقدمهم وتهيئوا القتال

في الرعب وقع شهريار ورآه زهرة إليهم وصل فلما
من خوفهم ولول بعض في بعضهم وماج أصحابه قلوب

اسإتوت فلما أصحابه زهرة ورتب الدابار لولوا شهريار
الملوك زي وعليه للبراز شهريار خرج الصفوف

فارس إلي يبرز فهل شهريار : أناوقال والكاسإرة
 .لفارس عشرة أو لفارس أربعة أو لفارس

غير برازك أردات لقد : واللهقال كلمه زهرة سإمع فلما
ًدا أداع ل أني ًدا إل إليك يخرج أح فتكون قتلته فإن عب
ًدا قتلت قد مولى داعا إنه ثم المرادا فهو قتلك وإن عب
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واسإتعن العلج وهذا : داونكله فقال العوجي نباتة أبا
ونظره إليه وصل فلما نباتة أبو إليه فخرج بالله عليه

نفسه فألقى البعير مثل كان شهريار لن اسإتحقره
قد نباتة أبو رآه فلما سإيفه جردا وقد نباتة أبي على

حتى بالسيوف وتضاربا أسإد كأنه صادامه إليه وصل
الرض إلى سإقطا حتى وتقابضا فرمياها تكسرت

إبهام فوقعت يراغه وهو نباتة بأبي شهريار فوقع
أعضاؤه فارتخت فقطعها نباتة أبي فم في شهريار
وطعنه خنصره وجردا فوقه فصار عليه وانقلب فانفلت

وسإلبه وسإواريه تاجه وأخذ عليه فقضى نحره في به
نظر فلما المسلمين إلى بها وتوجه وعدته وفرسإه

إلى هناك زهرة وأقام الدابار ولوا به حل ما جيشه
ًدا زهرة فحدث الموحدين بقية وأقبل الصباح بما سإع

ففرح الفرس انهزم وكيف شهريار مع لموله جرى
 .فأحضره نباتة أبا يحضر أن وأمر بذلك سإعد

ودارعه سإواريه لبست إل عليك : عزمتسإعد فقال
 .فرسإه وركبت وتاجه

أفلحت : قدله وقال جميعه السلب فأعطاه ففعل قال
 .بالعراق سإور مسلم أول فكان

 .عدي بن نوفل : حدثناالواقدي قال

قدم : لماقال اليشكري غانم بق وائل : أخبرناقال
فيه سإجن الذي المكان في نزل كوثاريا إلى سإعد

الله وحمد فيه فصلى السلم عليه الخليل إبراهيم
وتلك  { وقرأ وسإلم عليه الله صلى رسإوله على وصلى
 .]. الية140: عمران  [آل}    الناس     بين     نداولها     اليام

إليه الناس داعا ثم أياًما كوثاريا بمشهد سإعد وأقام قال
في نصركم قد تعالى الله أن اعلموا :لهم وقال

صلى محمد نبيكم وعدكم ما أراكم وقد كثيرة مواطن
كنوز أمتي على : (سإتفتحقال لما وسإلم عليه الله

كسرى كنوز من طرًفا ملكتم ). وقدوقيصر كسرى
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المدائن إلى العبور على عولت وقد الله على والتمام
 .الغربي الجانب من

يبخل ول يخالف من منا ما المير : أيهاجميعهم فقالوا
إل قوة ول حول ول فاعزم ورسإوله الله على بنفسه

 .العظيم العلي بالله

وأمره وجيشه برايته زهرة قدم قولهم سإمع فلما قال
سإار فما فارس ألف عشر اثني في فسار يسير أن

فأخذوا فوارس وعليها خليًل يديه بين رأى إذ قليل غير
الفرس من فارس مائتي من زهاء هم فإذا أهبتهم

أهل أنهم المسلمين يعلم فارسًإا منهم فأرسإلوا
بلده لهل يطلب وهو سإرزادا له يقال ومقدمهم سإاباط
ًدا صلًحا  .وعه

ترتجلوا منهم قربوا فلما بهم : ائتنيزهرة له فقال
 .والسرور بالبشر فتلقوهم المسلمين وأتوا

سإاباط أهل : نحنقالوا أنتم : منزهرة لهم فقال
 .صلحكم نطلب أقبلنا وقد مقدمنا وهذا

صالحناه صلًحا أرادا ومن قبلناه قصدنا : منزهرة فقال
صلحهم أمضى ثم الرض في الفسادا نريد قوًما ولسنا
 .بينهم التفاق عليه وقع ما على

فرحين جماعة ومعه قومه إلى سإرزادا وأنطلق قال
كتائب وجد نهمشير في زهرة نزل ولما بالصلح
فارس وهو فيروز له يقال مقدم وعليهما الفرس

وقت في عليها يعتمد التي كسرى كبكبة ومعهم قومه
 .شدته

سإعد مع زهرة عند الموحدين جيوش واجتمع قال
 .للقتال وتأهبوا

برز من أول كان الصفوف ترتبت : فلماالواقدي قال
:وقال بالفارسإية ورطن فيروز وافتخر وسإما واشتهر

تصلون ل فيما أنفسكم أطمعتم لقد العرب هؤلء يا
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العراق تملكون أنكم وزعمتم ظنونكم وسإاءت إليه
ًدا يصير ل ظن وهذا الكاسإرة أيدي من وتأخذونه أب

والقوة والبأس الشدة أولو كسرى كتيبة ونحن
إلي فليبرز فيهم والرئيس مقدمهم وأنا والمراس
 .قومي بين من أنا فعلت ما مثل ويفعل مقدمكم

بن هاشم إليه خرج حتى كلمه اسإتتم فما قال
وحصل عليه وحمل ورائه من قناته يجر المرقال

طعنه هاشًما إن ثم الطفل منها يشيب حرب بينهما
 .ظهره من السنان فأطلع صدره في

سإعد قبله المسلمين إلى ووجع هاشم قتله فلما قال
لم     أو  { وقرأ سإعد رجل وقتل هاشم فترجل عينيه بين

:[إبراهيم }    زوال     من     لكم     ما     قبل     من     أقسمتم     تكونوا
نهمشير نزلوا أن إلى أثرهم في وارتحلوا ]. قال4

أحاطوا أن إلى وتنزل تكبر قبيلة أقبلت كلما وبقي
والعددا والسلح الزينة القوه فأظهر جهة كل من بهم

 .السإوار على وهم والمجانيق

وبعث شهرين نهمشير على سإعد : وأقامالواقدي قال
ومعهم فأتوا والدجلة الفرات شط على للغارات خيله
يأتي حتى سإاباط مقدم سإرزادا إلى فضمهم فلح ألف

عنه الله رضي الخطاب بن عمر من فيهم الجواب
المؤمنين أمير إلى سإعد فكتب مقرهم إلى ويرجعوا

الله ورحمة عليك : سإلمبعد : أماالبسملة بعد يقول
على وأصلي هو إل إله ل الذي الله أحمد فإني وبركاته

بين فيما لقينا بعدما نهمشير على نزلنا وأننا نبيه
وظفرنا فيروز بن قرط مع عسكًرا ونهمشير القاداسإية

من وانهزم هاشم قتله فيروز وأن معه وبمن به الله
عساكرنا وبثثنا نهمشير على ذلك بعد ونزلنا معه بقي

 .فيهم رأيك فما نفر ألف الفلحين من فأصابوا

مقيمين كانوا إذا الفلحين من أتاكم من أن فأجابه
أمانهم فلهم عدوكم عليكم يعينوا ولم عهدكم على
وإياه فشأنكم وأداركتموه منكم وهرب يأتكم لم ومن

سإبيلهم خلى الكتاب جاء فلما شئتم ما فيه افعلوا
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الجزية أو السإلم إلى فدعاهم الدهاقين وراء وأرسإل
 .الجزية أدااء إلى فأجابوا

عسكر يرمون فشرعوا نهمشير أهل : وأماقال
نظر فلما والمنجنيق والحجارة بالسهام المسلمين

البلد هذا أهل : إنله وقال سإرزادا داعا ذلك إلى سإعد
لنا تصنعوا أن منكم وأريد موضًعا للصلح يتركوا لم

ثلثة مضت فما منجانيق وعمل سإرزادا ففعل منجانيق
كثر نهمشير على ذلك له ونصب ذلك له صنع حتى أيام
قتال عن بها فأشغلوهم منجنيًقا عشرين من

البلد على طال فلما بذلك فرحت والعرب المسلمين
الصبر على وتبايعوا المسلمين يقاتلون خرجوا الحصار

ًدا قتاًل المسلمون فقاتلهم الفرس وترامت شدي
قتاًل الجويرية بن زهرة وقاتل بنبالها والعرب بنشابها
: داعنيلسعد قال زهيًرا إن ثم ورسإوله الله يرضي
ضربة هذا بسيفي أضرب أو بنبلة أرمي لعلي أتقدم
شهرياض اسإمه فارس فتلقاه العدو وداخل فتقدم
وقتله أمعاءه بها أخرج طعنة وطعنه عليه فحمل

وداخلوا وانهزموا فقتلوه العاجم عليه فاجتمعت
وبعدها السإوار على وصعدوا البواب وأغلقوا المدينة
:لكم يقول الملك : إنوقال منهم رجل علينا أشرف

هنا إلى داجلة بين ما لنا أن على الصلح في لكم هل
أبو إليه فتقدم خيلكم إلى داجلة من يأتيكم ما ولكم
ما يدري ل بما الله أنطقه وقد قطينة بن السإودا مقرة

ًئا منها يعرف ل وهو بالفارسإية فأجابه هو ول شي
 .يحسنها

 .السور عن الرجل : فرجعقال

 .له قلت : مامقرة لبي فقلنا

ًدا بعث : والذيفقال إل له قلت ما أداري ما بالحق محم
خير فيه يكون أن ولعل بشيء أنطقتي الله أن

أبي بن سإعد سإأله حتى يسألونه زالوا ول للمسلمين
 .وقاص
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من سإعد فتعجب أداري ول أعلم ما أمير يا : واللهفقال
أهل من أحد ل وأن والرمي بالزحف الناس وأمر ذلك

 .يبين ول لهم يظهر المدينة

في نحن وإذا بمكيدة يكيدوننا يكونوا أن : لعلهمفقلنا
المان يناداي وهو إليها خرج قد برجل الثاني اليوم

 .سإعد المير إلى به وأتينا فأقتاه المان

المدينة في ليسوا القوم : إنقال الخبر : ماله فقال
 .هربوا وقد

 .هربوا شيء أي : ومنسإعد فقال

عليكم يعرض رسإوًل إليكم بعث الملك : إنالرجل فقال
ًدا صلح وبينكم بيننا يكون ل أنه فأجبتم الصلح حتى أب
 .كونا نوح أفريزيا عسل نأكل

الملئكة إن : واويلهقال منكم الكلمات هذه بلغته فلما
العرب عن وتجيبنا علينا وتردا ألسنتهم على تتكلم

ألقي شيء هو فإنما وإل كذلك يكن لم لئن ووالله
من فخرجوا القصوى إلى فابرزوا الرجل هذا فم على
لهم يكن ولم والرجال والموال المتاع تركوا وقد البلد

 .أنفسهم إل غنيمة

شكًرا لله سإجد الرجل من ذلك سإعد سإمع فلما قال
من خوًفا بالعددا المدينة يدخلوا أن المسلمين وأمر

وداخلوا المجاهدون وتقدم سإعد وركب ففعلوا الكمين
ًدا نهمشير في يجدوا فلم بالبلد وداارًوا الفرس من أح

سإعد وأقام عليها فاحتووا حالها على الموال ووجدوا
بالناس يعبر أن وأرادا الشط إلى وخرج أيام ثلثة بها
ًئا يجدوا فلم إسإبانير وهي القصوى المدينة إلى من شي

يحرضونه والناس صفر شهر من أياًما فأقام السفن
على إشفاًقا يأبى وهو الجانب ذلك إلى العبور على

بين فوقفوا أعلج جاءه إذ كذلك هو فبينما المسلمين
.فأبى تخاض مخاضة على ودالوه يديه
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وفتوح الدجلة في المسلمين وداخول اليوان فتوح 
 إسإبانير

أبى المخاضة على دالوه فلما القصوى المدينة وهي
والله بالمسلمين أغرر كنت وما عميق : بحروقال
وأثوابه بعلج أتوه إذ كذلك هو فبينما يشاء ما بهم يصنع
حالي : كيففقال حاله عن سإعد فسأله بالماء تقطر

إليه عبرت قد المسلمين أن منامه في رأى قد والملك
وأن الهرب على معول وهو ملكه بزوال اسإتشعر وقد
 .خراسإان إلى ويمضي أمواله يأخذ

الله وحمد المسلمين جمع ذلك سإعد سإمع فلما قال
اسإتعصم قد عدوكم الناس أيها :وقال عليه وأثنى
الهرب على عول قد وكسرى السفن بهذه منكم

شاء إن العبور على عوالت قد وإني ورجاله بأمواله
لن تخافونه من وراءكم ليس أنه واعلموا تعالى الله
الرأي من رأيت وقد وبلداهم معاقلهم ملككم قد الله
أنتم فما عليهم ونقدم إليهم البحر هذا نقطع أن

 .قائلون

ما فافعل الرشد على عزمك الله : قوىجميًعا فقالوا
ونصركم الله : رحمكمسإعد قال فعندها به الله أرادا
عليها وبنبش المخاضة لنا ويجس يتقدم أو يبتدئ أيكم
عاصم لها فابتدر الناس به تتلحق حتى الشط على من
شاع ممن النخوة أهل من سإتمائة معه وانتدب عمر بن

عاصم وسإار شدتهم وعلمت فخرهم ونما ذكرهم
العلى عبد بن يونس : حدثناالواقدي قال حتى أمامهم

 .عمرو بن يوسإف عن

بن ومالك مقرن وأبو وشرحبيل عاصم : ابتدرقال
خيولهم وركبوا الساداات هؤلء ومثل الهمداني كعب

والستمائة الستون بعدهم واقتحم الدجلة واقتحموا
وأبو ولدا بن عاصم الماء في نزل من وأول أثرهم في

الحرث بني من وغلم كعب بن ومالك وشرحبيل مقرن
التي للخيل وأعدوا منهم قربوا قد العاجم رأتهم فلما

من لقيهم من فأول الماء اقتحموا منهم خيًل تقدمت
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في فارس خيل لقي فلما عمرو بن عاصم سإعد جيش
العلج إلى رماحكم : شرعواوقال بأصحابه صاح الماء

عيون قصدوا عاصم كلم سإمعوا فلما أعينهم واقصدوا
ثبات الفرس رأت فلما الرداى كأس وسإقوهم العدا

والضرب للطعن الرض في كثباتهم الماء في العرب
مخالبهم فقتلوا أثرهم في والمسلمون الدابار ولوا
جانب المسلمين وملك القليل إل الشط إلى نجا وما

علم فلما السلمون وتلحق الفرس جهة من الشط
:لهم وقال بالقتحام للمسلمين أذن ذلك سإعد

ترمي وهي الدجلة ونزلوا الجند وتلحق بالله اسإتعينوا
يكترثون ل وهم عومهم في يجهدون والناس بالموج
ونزل الرض وجه على وكأنهم بتلطمه ول بالموج

قتاًل وقاتلوا حسبهم في يكن لم ما فارس بأهل
ًدا  .شدي

من عبر من أول : إنبه أثق من : حدثنيالواقدي قال
تسعة زمرة فأولى زمًرا خرجوا فارسًإا سإتون الجيش
 .وثلثون ثلث الثانية والزمرة عاصم أولهم

ورجاًل خيًل الدجلة اقتحمنا : وقدعمرو بن عاصم قال
الناس كثرة من الماء نرى ول نزلنا حتى وداواب

على وتصهل معارفها تنفض وهي خيلنا وخرجت
 .الله من إلهاًما الشط

عدلوا قد المسلمين أن كسرى الملك رأى ولما قال
يبرز أن سإاور بن شهريار أمر الثاني الجانب إلى

ما كسرى وأخذ ففعل مقابلتهم على ويقف للمسلمين
والجواهر الدر من أمواله من حمله على قدر

 .ذلك أشبه وما واليواقيت

ًدا : وإنقال ذلك  {: يقول وهو خوًضا الماء ليخوض سإع
 ].96:  [النعام}    العليم     العزيز     تقدير

 .أحد الناس من يغرق : ولمقال

عن الضبي عاملة بن النعمان : حدثنيالواقدي قال
بارق من رجل وأن آخرهم عن سإلموا أنهم عثمان أبيه
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وكأني شقراء وكانت فرسإه عن زال عرقدة له ويقال
بفرسإه القعقاع إليه فمضى غريق وصاحبها إليها أنظر
 .به عبر حتى وجره بيده وأخذ

قعقاع يا مثلك تلد أن النساء : عجزتالناس فقالت
علقته كانت قدًحا إل شيء الماء في للناس يذهب ولم
 .بالقدح الماء فذهب فانقطعت رثة

الله كان وما عليه لجهدن : واللهصاحبه فقال
رجل أتى عبروا فلما العسكر بين من قدحي ليسلبني

إليه القدح رفعت قد بالمواج وإذا ليغتسل الناس من
 .فأخذه صاحبه فعرفه العسكر إلى به وأتى فتناوله

 .تميم بن عمرو : حدثنيالواقدي قال

الفرس تحامت المسلمون عبرت لما أنه : بلغناقال
ًدا قتاًل وقاتلت أن على وعولت أنفسها وحمت شدي

وأصحاب الملك خواص وهم تموت أن إلى تقاتل
سإاور بن شهريار ومقدمهم والقلع والحصون اليوان
عليه وانثنى ففقأها عينه في نمير بن خالد فطعنه
نحو من خيالة فاجأتهم وإذ فقتله بالسيف بضربة
هرب الملك فإن تقاتلون : عمنلهم وقالوا اليوان
 .وخدمه وأهله بأمواله

بالمدائن يكن ولم الدابار ولوا ذلك سإعوا فلما قال
عبورهم يوم وسإموا إليها المسلمين عبور من أعجب
له ظهرت إل يعبر أحد يكن لم لنه الجراثيم يوم الدجلة

 .حزًما المربوط القش من وهي معها يسير جرثومة

 .تطفح وهي الدجلة : خضناحازم أبي بن قيس قال

 .للحزام الفرس من الماء يصل كان توسإطناها فلما

من يعبرون والمسلمون ذلك إلى الفرس نظرت فلما
جاء يعني : دايموربالفارسإية يقولون جعلوا مشقة غير

تقاتلون إنما إنًسا تقاتلون أنتم ما : واللهوقالوا الجن
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ًنا اليوان إلى الدخول المسلمون وأرادا فانهزموا ج
 .ذلك من سإعد فمنعهم

تورث فإنها المور في والعجلة : إياكملهم وقال
فلم العجم مكايد بعض من أنها أخاف وإني الندامة

 .أحد إليه يدخل

 .غلًما وكان سإعد إلى المجازي سإلم وتقدم قال

الله اليوم أرضيت لقد والله المير : أيهاله وقال
 .عليهم المقدم وقتلت ورسإوله

أحد له يشهد فلم الستين رفاقه بقية اسإتشهد إنه ثم
 .منهم

الغلم فنكس قتلته ما : واللهالمجازي للغلم فقال
الصحابة من رجل وثب قد وإذ ينصرف أن وأرادا رأسإه
 .عتبة بن هاشم اسإمه

مقدم قتل وقد رأيته أنا المير : أيهالسعد وقال
 .سإلبه الغلم وأعطى سإعد فصدقه الفرس

 .بشر بن الله عبد : حدثناالواقدي قال

أن الله عبد : أخبرناقال عامر بن سإليمان : حدثناقال
خاض يوم اليوان بأعلى كان لما الملك يزداجردا

ترجع ل والخيل عبورهم ورأى الدجلة المسلمون
الماء في وهم يتحدثون والصحابة تجزع ل والعرب

فنزل عزه وذهاب ملكه بزوال أيقن الرض على كأنهم
الثياب من والخزائن المال بيوت من وأخذ يبكي وهو

ًئا والنية بقي ما وترك ثمن له يعرف ول له قيمة ل شي
كل ومن والغنم والبقر الزادا من الحصار عدة من عنده

القصوى المدينة داخل من أول وكان والشربة الطعمة
ومعه الهذلي يعقوب إسإبانير وهي الملك مسكن
فدخلوا عمرو بن القعقاع كتيبة الخرسإاء الكتيبة

ًدا يلقون ول المدينة يخترقون  .أح
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لما القصوى المدينة في الدخول على سإعد فعزم قال
ويتبع بعسكره يذهب أن الجويرية بن زهرة أمر

فلحق المرقال مع أخرى كتيبة وسإير المنهزمين
 .بالفارسإية فخاطبه كسرى بن حجاب بن بحاجب

فطعنه يعرفه ولم إلينا عبرت قد العرب : إنفقال
به وأتى وموجوداهم أسإرى غلمانه وأخذ فقتله المرقال

 .سإعد إلى

العرب داخول يوم كان الكبار كسرى مرازبة أحد ويقال
ظاهر إلى فخرج بهم مكترث غير وكان دااخلها المدينة

من خارجون وهم بغلمانه وإذا منزله يريد ورجع دااره
 .لكم : مافقال المتعة أخرجوا وقد يهرعون الدار

.قوة فأخرجتنا منازلنا على غلبت قد الزنابير : إنقالوا

المدينة أهل من والعويل والبكاء الصياح واشتد قال
 .وجوههم على يلطمون وهم

وأتوه ولبسها حربه لمة أخرج ذلك المرزبان رأى فلما
به فمر مرات ثلث فانقطع وأسإرجه فشده بجواداه
 .فطعنه العرب من فارس

يلتفت ولم عنه ومضى المخارق ابن وأنا : خذهاوقال
 .سإلبه إلى

 .اليوان يطلب سإعد وداخل قال

قوًما     وأورثناها  { يقرأ وهو المدينةداخلها داخل فلما
 ].128:  [الدخان}    آخرين

ثمان الفتح صلة فيه وصلى ترتجل اليوان داخل فلما
ًدا واتخذه بينهما يفصل ل ركعات  .مسج

على فتركوها وصور تماثيل اليوان في وكان قال
 .حالها

 .اليوان داخل يوم من الصلوات سإعد وأتمم قال
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صليت جمعة أول وكانت وجمع بها المقام أرادا فإنه
 .صفر شهر في وبالمدائن بالعراق

ًدا إن ثم القصر إلى أيام ثلثة بعد اليوان من تحول سإع
بن عمرو الغنائم أموال قبض على سإعد وأقام البيض
القصور في ما يجمع أن وأموه مقرن بن عمرو

وكان يحصيها وأن والسإواق والدور والخزائن واليوان
خرجوا واحدة أرض في العرب رأوا لما المدائن أهل

أحد انفلت وما حمله على قدروا ما معهم وأخذوا فراًرا
إلى به وأتوا المسلمون منهم وأخذه إل بشيء منهم
من جمعوه ما جملة في وصيرها عمرو نتسلمه سإعد

البيض بالقصر يومئذ جمعوه شيء أول وكان الموال
 .المدائن داور وسإائر كسرى منازل ثم

عليها بأبيار فمرركا المدائن : داخلناصبار بن جهد قال
 .ففتحناها طعام أنها فظننا رصاص من أغطية

كثيًرا كافوًرا ورأينا وفضة ذهب من أوان هي فإذا
في زهرة : وخرجوقال اعتبرناه فما ملًحا فحسبناه

عليه وإذا النهروان جسر إلى فانتهى المنهزمين طلب
وهم زينة وأحسن عدة بأعظم الفرس من كثير

 .الجسر على يزداحمون

بعضهم وصاح عليه فتكاثروا الماء في بغل ووقع قال
 .بعض على

 .ومرج هرج في فصاروا آخر بغل منهم ووقع قال

ًنا البغل لهذا : إنزهرة قال المسلمون رآه فلما لشأ
من قلوبهم في ما مع وصبروا القوم عليه تكالب وما

 .عظيم لمر إل الخوف

 .السيوف فيهم وابذلوا عليهم : احملواوقال

أناسًإا منهم فقتلنا صاداقة حملة عليهم : فحملناقال
عليه وإذا البغل وأخذنا منهزمين الباقي وولى كثيرة
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فيها كان التي ووشاحه ودارعه وثيابه كسرى حلة
 .للمباهاة بها يجلس وكان الجوهر

البغل أخذنا : لماسإابق بن سإهل قال بها : فأتيناقال
 .جده عن يعقوب وعن عليه ما ندر لم به وأتينا

نحن وإذ المنهزمين طلب في خرج من مع كنت قال
بالنشاب يقربهما من كل يرميان وهما اثنين مع ببغلين

وحملت فقصدتهما منغًما يدنو أن أحد يجسر ولم
القباض صاحب إلى بالبغلين وأتيت وقتلتهما عليهما

 .العراق سإائر من العرب به تأتي ما كل يكتب وهو

ما ننظر حتى رسإلك : علىلي قال بالبغلين أتيته فلما
 .معك

 .عنهما فحطيت

وفي وجواهره كسرى تاج الواحد الحمل في فإذا
بالدر منظومة بالذهب موشحة وهي ثيابه الثاني الحمل

في القعقاع : خرجقال والمهلب طلحة بن محمد وعن
يكر وهو الفرس من بفارس فلحق المنهزمين طلب
منهم أحد وما منه جزعوا وقد المسلمين من قوم على
: داونكله وقال عزمه بشدة القعقاع فقصده إليه يدنو
معه ووجد فقتله وطعنه لقتالي اللئيم الكلب أيها

 .ففتحوها مغلقات عيبات

خمسة الخرى وفي أسإياف خمسة الواحدة بالعيبة فإذا
غزواته أيام من كسرى وداروع بالذهب محلة أسإياف

هرقل وسإيف كسرى سإيف فكانت السيوف وأما لهم
بن النعمان وسإيف خاقان وسإيف مهمودا وسإيف
 .المنذر

شئت سإيف أي خذ قعقاع : ياقال سإعد رآها فلما
بهرام دارع وأعطاه هرقل سإيف فأخذ العدو به وجاهد

إل الخرسإاء للكتيبة فأعطاها السإلب بقية وأما جور
المؤمنين لمير فأمسكهما والنعمان كسرى سإيف

من رجل وعن والثياب والتاج الخمس مع يرسإلهما
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من المنهزمين طلب في الناس مع : كنتقال الصحابة
حمار ومعه برجل إذا طريق على أنا فبينما كسرى خيل

ًبا وكان حماره يحث وجعل ترجل رآني فلما عليه راك
يمكنه فلم خرب قد نهر إلى انتهى حتى السير على

عن فزغت بالسهام يرميني فأخذ منه فدنوت العبور
آخر ووجدت الحمار وأخذت فقتلته عليه وحملت رميه
صاحب إلى بهما فأتيت وانهزم فتركه حمار ومعه

 .القباض

مرصع والفضة بالذهب مصوغ فرس أحدهما على وإذا
وعليه كذلك وسإرجه كذلك ولجامه والجواهر بالدر

فضة من ناقة الخر الحمار على وإذا كذلك فارس
وكل ذهب من زمام ولها مرصع الذهب من كور وعليها

مرضع ذهب من رجل وعليها بالياقوت منظوم ذلك
يباهي وكان للتاج يضيفهما كسرى وكان بالجواهر

 .الرض ملوك بهما

 .الهبري عبيدة أبي وعن

صاحت وجمع بالمدائن المسلمون هبط : لماقال
فيدفعه معه بما يأتي الرجل وبقي الغنيمة القباض

رأينا : ماالقباض صاحب فقال القباض صاحب إلى
 .قط هذا مثل

هل عليك : باللهبالحمارين أتى الذي الرجل قال ثم
ًئا أخذت  .بهما أتيتكم لما الله لول : واللهفقال منه شي

لتحمدوني أخبركم ل : واللهفقال أنت : وماله فقالوا
من واحد فتبعه ومضى بثوابه وأرضى الله أحمد ولكن

 .عنه فسأل القباض صاحب موالي

 .القيس عبد بن عامر : هذافقالوا

ًدا الخبر : وبلغقال : أحلففقال عنه الله رضي سإع
من أحد على اطلعنا ما أننا هو إل إله ل الذي بالله

ثلثة اتهمنا ولقد الدنيا يريد القاداسإية جيش أصحاب
وهم وزهدهم أمانتهم وصف عن لعجزنا فاتبعناهم نفر
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الله صلى النبي بعد النبوة اداعى الذي خويلد بن طلحة
هو والثالث يكرب معد بن عمرو والثاني وسإلم عليه

 .هبيرة بن قيس

فتح بعد : خرجناقال المدائن فتح شهد من : حدثناقال
المرازبة من رجال به تحصن قد وكان البيض القصر
ًدا أشد وكانوا الفرس جميع من عزيمة وأقوى جل

ًدا يسلمون ل أنهم وتحالفوا وتولوا حصلوا والذين أب
 .القعقاع كتيبة وهي الهواز كتيبة حصارهم

نشابهم عن بعدنا الموت على عزمهم رأينا فلما
إلى ذلك وشكونا ذلك علينا وطال مجانيقهم وحجارة

العلج لهؤلء بحصارنا الجهادا حرمنا : قدله وقلنا سإعد
ًئا ودابر إليهم : تقدملسلمان سإعد فقال مصلحة فيه شي

وكلمهم سإلمان إليهم فتقدم وأمنهم للمسلمين
أنت : منله وقالوا رميه عن فأمسكوا بالفارسإية

الرجل أن اعلموا المسلمين من رسإول : أنافقال
أرى وما الخلص رجا إذا وولده وماله نفسه عن يقاتل

وأخذنا انهزم قد الملك وهذا قط خلص من لكم
غيركم أحد المدائن في بقي وما وخزائنه مملكته
هذا لنا وسإلموا تهلكوها ول أنفسكم في الله فاتقوا
يعارضكم ل توجهتم جهة أي إلى المان ولكم الحصن

 .أحد منا

عن نهلك حتى نسلم : لقالوا قوله سإمعوا فلما قال
الذين     الله     وردا  { فقرأ بالنشاب سإلمان رموا ثم آخرنا

المؤمنين     الله     وكفى     خيًرا     ينالوا     لم     بغيظهم     كفروا
ًيا     الله     وكان     القتال ]. وأشار25:  [الحزاب}    عزيًزا     قو

ًنا السهام فذهبت بيده النشاب إلى ولم وشماًل يمي
 .شيء منها يصبه

إليه تشير ما فبحق : زنهارقالوا ذلك رأوا : فلماقال
سإنة أربعمائة عمرت وقد روزنة : أناقال أنت من

حتى الرض وطفت مريم ابن عيسى أيام آخر ولحقت
 .وسإلم عليه الله صلى المة هذه بنبي لحقت
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جعلني أنه حتى فعظمني وخدمته أكرمني أتيته فلما
 .بيته أهل من

قوله سإمعوا ). قلماالبيت أهل منا : (سإلمانفقال
.داينهم أهل عظماء من كان أنه علموا معرفته وحققوا

ًئا عليك نخفي ما : واللهوقالوا له فصقعوا قال من شي
وإنما متاع ول مال بسبب ليس قتالنا وسإبب أمرنا

ابنته أخذ على يقدر ولم نهاوند يريد مضى قد الملك
ما أمرها عن فلزمنا إلينا سإلمها وقد مريضة وهي معه
وإل لكم سإلمنا عليها المان تعطون كنتم فإن لزم

ًدا نموت :قال ذلك منهم سإلمان سإمع فلما واحدة ي
ًدا وحدث عادا ثم المير أشاور حتى المر هذا داعوا سإع

 .سإمعه بما

في انتشروا قد المسلمين إن الله عبد : يافقال
ولكن عليهم يبقى فل أحد بهم يقع أن ونخاف العراق

ذمامنا في وتكونوا عنكم ندب أن علينا لكم لهم قل
لهم نضمن ل ذلك وبعد تريدونها جهة أي تجاوزوا حتى

 .عليهم يأتي ما

 .المير قاله بما سإلمان فحدثهم قال

نصروا ما حق على العرب أن : لولمنهم العقلء فقال
العرب هؤلء دابت إلى نرجع أن الرأي ومن علينا

ًكا يريدون ل القوم وأن ظلهم في ونعيش رأيت وقد مل
 .كرامته من لكم ظهر وما الرجل هذا

إلى وأتوا العسكر إلى وخرجوا السر باب ففتحوا قال
فلما يديه على وأسإلموا سإعد إلى بهم فأتى سإلمان

 .سإعد بكى ذلك جرى

وتلك  {: تعالى قوله وقرأ السإلم انصر : اللهموقال
]. وبعث140: عمران  [آل}    الناس     بين     نداولها     اليام

البيض القصر في ما جميع لخذ القباض صاحب إلى
على الغنائم قسم فلما الملك وخزانة الموال من

واحد كل وأنزل نصيب أوفى أولئك أعطى المسلمين
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صنع وما منه ذلك البلد أهل رأى فلما دااره في منهم
عمرو عن الله عبد بن موسإى : حدثناالواقدي قال مع
 .يحيى جده عن

تبع عتبة بن هاشم أن وذلك هذا غير : بلغناقال
مرج إلى سإيره فانتهى الملك جنودا من المنهزمين

والسلح بالعددا فارس أهل من بكتيبة فالتقى حلوان
دااروا وقد والمماليك والجواري والخدم والهواداج

الملونة الثياب من وعليها الرطب العودا من بمحفة
وقاتلوا بالجواهر مرصعة الذهب من وأهلتها المذهبة

ًدا قتاًل المحفة داون ابنة لشاهران المحفة وكانت شدي
بن سإاقر بها السائر وكان كسرى بن يزداجردا الملك
 .سإاقر مع كان ما أكثر أصحابه وقتل فقتله هرمز

وما المحفة هاشم وتسلم منهزمين الباقي وولى
ابنة بأن وأعلموه سإعد إلى كله بذلك وأتوا حولها

مالك     اللهم     قل  {: تعالى قوله سإعد فقرأ معهم كسرى
ما على سإعد أشرف ثم ]. الية26: عمران  [آل}    الملك
وباطنه ظاهره عظيًما صندوًقا فوجد الخزائن من بقي

وهو كسرى بساط دااخله وفي المذهب بالديباج
الدنيا ملوك الملوك على به يفتخر كان الذي البساط

واليواقيت بالدر منظوم بالحرير منسوج ذهب كله
وكان والزمردا المثمنة والجواهر والمعادان الملونة

كالصور منه جانب في واحدة قطعة ذراًعا سإتين طوله
جانب وفي والزهار والرياض كالشجر جانب وفي

وعلى الربيع في بالنبات المقبلة المزروعة كالرض
الذهب قضبان على والمعادان الملون الحرير من ذلك

أيام في إل يبسطه ل الملك وكان والفضة والزمردا
يسمونه وكانوا للشراب قعد إذا إيوانه في الشتاء
الروضة شبه لهم فيكون والمسرات النزهة بساط

 .زينه قطيفة هذه : واللهقالوا العرب رآه فلما الزهراء

أصاب الغنائم الناس على لسعد قسم : ولماقال
ًنا كانوا وكلهم داينار ألف عشر اثنا الفارس ولم فرسإا

والحريم النساء مع للغائبين وأخرج راجل فيهم يكن
قد وكان الناس بين الدور وقسم نصيبهم الحيرة في
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القسمة وولى المدائني عمرو بن عمرو القبض ولى
صفر شهر لي المدائن فتح وكان ربيعة بن سإليمان
وأرادا عنه الله رضي الخطاب بن لعمر الخمس وأخرج

:سإعد فقال يقسمه كيف يدر فلم البساط يقسم أن
إلى نرسإله أن الرأي من رأيت إني المجاهدين معاشر

واحد لسان على فأجابوه يختاره ما فيه ليصنع عمر
وأضافه صندوقه إلى فرداوه المير أيها رأيت ما نعم
: بسميقول عنه الله رضي عمر إلى وكتب الخمس إلى
بن عمر المؤمنين أمير إلى الرحيم الرحمن الله

بن سإعد العراق على عامله من عنه الله رضي الخطاب
الذي الله أحمد وإني عليك : فسلمبعد أما وقاص أبي

عليه الله صلى محمد نبيه على وأصلي هو إل إله ل
أطاع الذي العدو على الظفر الله منحنا ما على وسإلم

الله أجرانا وقد عنانه الغي ميدان في وأرخى شيطانه
بن يزداجردا أن الملك وأخذنا العاداة جميل على سإبحانه
الذين أجناداه رؤوس واحتزاز أطواره كثرة في كسرى
وجوههم الملئكة وضربت دايارهم الهيبة جاسإت

وأن     آمنوا     الذين     مولى     الله     بأن     ذلك  { وأدابارهم
عدو انهزم ]. وقد111:  [محمد}    لهم     مولى     ل     الكافرين

أمرك منتظرون وإننا ابنته وأخذنا جنده قتلنا بعدما الله
المدائن على مقيمون ونحن هذا بعد يكون فيما

الله ورحمة المسلمين جميع وعلى عليك والسلم
إليه وضم بشر إلى والمال الكتاب وسإلم وبركاته

وخدمها بمحفتها كسرى ابنة وسإلمه فارس خمسمائة
ًدا إن ثم ًيا رأى سإع بفتح عمر يبشر بشيًرا يسير أن رأ

المسلمين على الله أنعم وبما الخمس وبقدوم المدائن
ماجد بن جيش فأرسإل بالفتوح وبهجة هيبة أزيد ليكون

ناقته على فخرج أعلم والله هلل ابن أو السإدي
 .السير يجد المدينة وقصد

يصلي بعدما يوم كل في عنه الله رضي عمر وكان قال
طريق نحو ويتوجه ناقته ويركب تيسر ما يقرأ الصبح
 .المسلمين أخبار من عليه يردا ما ويرتقب العراق
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أقبل قد بجيش هو وإذا العاداة حسب على : فخرجقال
من الله عبد : ياله وقال قصده عمر رآه فلما ناقة على
 .المؤمنين أمير يا المدائن : منقال أقبلت أين

ولك لنا وغفر عينك الله أقر الخبر من عندك : فماقال
والسعد العميم بالفتح المؤمنين أمير يا : أبشرقال

جند هزم قد وتعالى سإبحانه الله وإن الجسيم
منهم وأخلى المجرمين القوم داابر وقطع المشركين

وطحطح مراكبهم وزعزع آثارهم وأخفى دايارهم
ربوعهم وأخلى جموعهم وشتت وكتائبهم مواكبهم

خالية مساكنهم وترك أحوالهم وفرق آجالهم وقصم
 .خاوية وأوطانهم

حمد المقال هذا عنه الله رضي عمر سإمع فلما قال
وهو وسإار مأمنهم من : خذلواوقال عليه وأثنى الله

الناس وتسامع المسجد داخل حتى المدائن بفتح يحدثه
يحدثهم جيش وأقبل بالناس المسجد غص حتى فأتوا
صلى النبي على ويصلون الله على الثناء يكثرون وهم
ابنة ومعه بالمال بشر وصل وبعدها وسإلم عليه الله

عمر نظر فلما وبساطه وسإلحه ولباسإه كسرى الملك
 .لمين هذا إلينا أهدى الذي : إنقال ذلك إلى

الرعية فعفت عففت : إنكوجهه الله كرم علي فقال
من سإهم الخمس من وأفرز عليه وأثنى الله فحمد
ثم مواضعه في الخمس وقسم المسلمين من غاب
- أعني القطيفة هذه في أصنع فيما علي : أشيرواقال

 -. البساط

 .أعلى : رأيكفقالوا

ول جهل عليك يدخل : لموجهه الله كرم علي فقال
ًكا تقبل أعطيت ما إل الدنيا من لك ليس وإنه ش

 .فأفنيت وأكلت فأبليت ولبست فأمضيت

قسم إنه ثم الحسن أبا يا صدقني لقد : فواللهقال
منهم رجل كل : فأصابقال الناس بين قطًعا البساط

من فرغ فلما داينار ألف العشرين بنحو فباعها قطعة
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وكان رواحة بن بمحكم داعا الخمس مال وتوزيع توزيعه
زي فألبسه خلقة وأجفاهم المدينة أهل أجسم من

بحليته وحله ومنطقته وسإواريه وتاجه ووشاحه كسرى
كأنه إليه الناس ونظر وعدته وسإلحه وسإيفه وعصابته

: اعتبرواعنه الله رضي عمر فقال ملكه في كسرى
وعطبها مصائبها من يرى وما بأهلها وتقلباتها بالدنيا

بكثرة الدنيا ملوك على يفتخر زال ما كسرى هذا
يقدم ولم وجنوداه وعزه وجواهره وذخائره أمواله
ًئا لنفسه الكاذبة الماني وغرته الله عند ينفعه شي
ًنا وبقي مأمنه من الله فأخذه في اكتسب بما مرته

قد المدائن ملك هذا الناس : أيهاقال ثم ودانياه داينه
الحشمة تلك أين أربابه بين وتوزع أصحابه عن انتقل

أين الغلمان أين والعوان الجنودا أين والسلطان
الجيش أين والكليل التاج أين والخدام المماليك

 .والخليل الصاحب أين والفيل

:[النساء }    قليل     الدنيا     متاع     قل  {: تعالى قوله وقرأ
فليقم سإابقة يد منكم له من الناس : أيهاقال ]. ثم77

عنه الله رضي الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد فقام
وابن والخليل الصاحب ابن المؤمنين أمير يا : أنافقال

عليه الله صلى الله رسإول وصدق ووزر آمن من أول
الغار معه وداخل وتصدق ماله وأنفق ونصر وسإلم

وافتخر وجادال كفر من وحاجج يديه بين وجاهد وانتصر
قبل     من     أنفق     من     منكم     يستوي     ل  { فيه الله وأنزل
 ].10:  [الحديد}    وقاتل     الفتح

وبقليل صدقت لقد : واللهعنه الله رضي عمر فمال
 .نطقت قد فضله من

 .دارهم آلف وعشرة بخلعة له أمر ثم

 .منكم يقم من الناس : أيهاقال ثم

جيش جهز من : أناوقال عفان بن عثمان فقام
وختمته وجمعه القرآن وألف رومة بئر وحفر العسرة

القبلتين إلى وصليت البنتين وتزوجت ركعتين في
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من     أم  { حقي في الله وأنزل حبه في المال وأنفقت
ًدا     الليل     آناء     قانت     هو ويرجو     الخرة     يحذر     وقائًما     سإاج

 ].9:  [الزمر}    ربه     رحمة

الفتيان أبا يا : أحسنتعنه الله رضي عمر فقال
بعشرة له وأمر الحق وأبان الكذب رفض من فمثلك

الزاهدين الخوين إلى نظر إنه ثم دارهم آلف
وريحانتي الجنة أهل شباب سإيدي النضرين والغصنين

أخركما الذي ما حبيبي : يالهما وقال المة هذه نبي
الرسإول سإبطي : ألستماوقال يفتخر مثلكما من

الله سإيف أبوكما أليس البتول فاطمة أمكما أليست
كان أليس التأويل نزل بيتكما في أليس المسلول
الله أنزل فيكما أليس جبريل العباء تحت سإاداسإكما

 ].91:  [التوبة}    سإبيل     من     المحسنين     على     ما  { الجليل

هما واحد لكل أمر ثم البليغ الفخر فلكما افتخرتما فإن
ومن عمر يا دارك : للهعلي فقال دارهم ألف بعشرين

خيًرا وذكر وأثنى البيت أهل ومدح ونشر تكلم مثلك
.فليقم سإابقة لبيه كان من الناس : أيهاقال ثم وشكر

أبت : ياوقال عنه الله رضي عمر بن الله عمد فقام
والفتخار والحمد الفضائل لك أبي وأنت ابنك أنا أما
والنصاحة والفصاحة والرجاحة الوقار وذلك المة في

سإيد سإنن واتبعت والمرسإلين السإلم نصرت
أيها     يا  { الراحمين أرحم حقك في وأنزل المرسإلين

: [النفال}    المؤمنين     من     اتبعك     ومن     الله     حسبك     النبي
يعبد : لوقلت جهًرا السإلم أظهرت الذي وأنت ].64
 .سإًرا الله

الساحرة بالدنيا يغتر من الشقي بني : ياعمر فقال
صالًحا     عمل     من  {: وقرأ للخرة يعمل من والسعيد
له أمر ]. ثم46 : [فصلت}    فعليها     أسإاء     ومن     فلنفسه

 .دارهم بألف
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   السإلمية     مشكاة     مكتبة

وزعزعت ونصرت وأنفقت هجرت أنا أبت : يافقال
مال من باليسير لي وتأمر قصرت وما الروم مواكب

 .أعطيت ما هؤلء وتعطي الكثير الله

السإراف تتبع ول النصاف طريق اسإلك بني : يافقال
أم أو أعطيتك كجدهما جد لك كانت إن لك أقول وأنا

بني يا أرضيتك كأبيهما أب لك كان وإن وفيتك كأمهما
البتول نسب إل ويخفى القيامة يوم يضمحل نسب كل

يوقفوها أن كسرى بابنة أمر ذلك من فرغ ولما
والزينة والحلل الحلي من وعليها يديه بين فأوقفت
فقال عليها يناداى أن وأمر كثير شيء والجواهر
فتقدم ثمنها في ليزادا القناع هذا عنها : أزلللمناداي

في وضربته فامتنعت ذلك عنها ليزيل المناداي إليها
 .تبكي وهي بالدرة يعلوها أن وهم عمر فغضب صدره

المؤمنين أمير يا : مهًلوجهه الله كرم علي فقال
عزيز : (ارحموايقول الله رسإول قول سإمعت فإني
رضي عمر غضب ). فسكنافتقر قوم وغني ذل قوم
بن الحسين إلى بالنظر تحدق فرآها إليها ونظر عنه

 .عنه الله رضي علي

صلى الله رسإول : سإمعتعنه الله رضي عمر فقال
فإنه المؤمن فراسإة : (اتقوايقول وسإلم عليه الله

بنظرها تحدق الجارية هذه أرى ). وإنيالله بنور ينظر
من أراداته أنها علي خفي وما علي بن الحسين إلى
ثم منه وجًها أصبح فينا ليس لنه أجمعين الناس داون
علي فشكره إليك مني هدية خذها الله عبد أبا : ياقال
 .المسلمين من حضر ومن

قرأت حين العلى عبد بن يونس : قالالواقدي قال
سإنة الول ريبع شهر في القصى المسجد في عليه

ماجد بن عدنان حدثنا الهجرة من وتسعين مائتين
المدائن من الفرس انهزمت : لماقال الغنوي

عنه الله رضي وقاص أبي بن سإعد عليها واسإتولى
البيض بالقصر قراره اسإتقر ذكرنا ما أمره من وكان
ثياب ذلك عند فلبس تجلس الكاسإرة كانت حيث جلس
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   السإلمية     مشكاة     مكتبة

أن وعلم الخضوع بسربال وتسربل والخشوع النسك
وكلما المقام داار هي الخرة وأن أحلم أضغاث الدنيا
ًنا يقيناص ازداادا وملكهم الكاسإرة آثار إلى نظر وداي
 .داينه على

المدائن فتح بعد ذلك في عمر بن عاصم وأنشد قال
يقوى من بأكرم مشهد أفضل الله بعون : شهدنايقول
بكل سإوابًحا الجيادا الجردا على ركبنا موكب كل على
تبادار إذا نرعوي ل الله بعون وكنا مقضب بكل بل قناة

من بأمره ملكنا قد جهادا وكان المشطب كالغمام طعن
الحروب في وإنا ترانا المذهب البناء مستعلي الملك

ونحمي نجول مجرب لكل يخفى ل العزم لنا أسإوداها
قدمنا مخبب كل الحرب يوم ونطعن شوارع والرماح

النائبات في حربنا وما حربنا بشدة كسرى على
بمختبي

 نشاور مدينة فتوح 

من : وكانالواقدي قال والعراق العجم فتوح آخر وهي
المدائن من انهزم لما كسرى ابن أن وقدره الله قضاء
من إليه وصل من كل إليه وانضاف حلوان إلى مضى

وغيرهم والدليم والمرازبة السإاورة من المنهزمين
ًبا فيهم فقام ابنته وأسإر ملكه زوال وذكر خطي

: ياقال ثم داولته أرباب وبكت وبكى وأمواله وخزائنه
قريبة الزوال سإريعة الفعال دانية الدنيا إن فارس أهل

وداياركم حال قد وعزكم زال قد ملككم وهذا الرتحال
لهم بد ول العراق على اسإتولت قد والعرب سإبيت قد

وقد خيلهم وسإتنظرون عنكم لهم غنى ول منكم
جهة لكم بقي وما وهمذان والري خراسإان طلبت

فانتبهوا وأجداداكم آبائكم بلدا إل إليها تتوجهون
من بقي ما وأداركوا الغصة وأزيلوا الفرصة وانتهزوا

الدنوس أن بلغني وقد أداباركم على ترتدوا ول أيامكم
هو التقي يزداجردا بن كيقبادا بن هر بن العاداي

ويقتتلن يقاتلن زال ما الرومي القليس بن السإكندر
وداونكم الجد سإاق عن أنتم فشمر أحدهما قتل حتى

النار فلعل عليكم وإما لكم إما الكرة هذه والقوم
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فاسإتعدوا معه كان ما فيهم وأنفق ينصرانكم والنور
مرج في خيامهم وضربوا أنفسهم على وأخذوا للقاء

لها وقربوا النار لهم وأوقدوا داينهم علماء وجاء حلوان
آخرهم عن ماتوا ولو ينهزموا ل أن وتحالفوا القربان

الذين وأبطالهم ملوكهم وبنات نساؤهم ومضت قال
يستفزون وهن بالدماء ملطخات الثياب في قتلوا

وإن :قال وغيرها العجم بلدا من والعساكر الجيوش
يفروا ل أن على تعاهدوا والسإاورة والمرازبة الحجاب

 .آخرهم عن يموتوا أو

بعدما بالكوفة عاصم بن محمد : حدثنيالواقدي قال
 .المسلمون أخذها

ًنا المسلمون وأخذها المدائن فتحت : لماوقال فما وط
خباياهم ويخرجوا الفرس داور يحفروا إل داأبهم كان

وقد العرب : حضرتجحفة بن الله عبد قال وأموالهم
للفرس هناك مصنع مع البيض القصر إزاء من أخرجوا

وقد الفارس صفة على الذهب من تمثاًل الكاسإرة
ملوك وكانت الرض في غار حتى الماء عليه كسبوا

لو فوالله الملوك سإائر على بذلك يفتخرون الفرس
منهم يسد لكان وائل بن بكر عرب على ذلك قسم
ًدا بما وأخبروه سإعد إلى المسلمين عيون وجاءت مس
ألف مائة في حلوان مرج في واجتماعهم القوم فعل
وهم الجبل في عليهم يعز وما أثقالهم وجهوا وقد

اليوان في المسلمون واجتمع قال لقاءكم يطلبون
حلوان بمرج اجتمعوا قد العدو إن المير : أيهاوقالوا

ًدا ينهزموا ل أن على وتعاهدوا واحد دام عن ويموتوا أب
الخطاب بن عمر إلى سإعد فكتب قال المدائن يريدون

الموصل أهل : إنله ويقول بذلك يعلمه عنه الله رضي
بن الشكان عليهم تولى وقد النطاق ملكهم مات قد

يكون أن على ملكهم وعول صلحنا عن وارتدوا قالوص
ًنا جميع وعلى عليك والسلم علينا فارس لهل عو

إلى الكتاب وصل فلما وبركاته الله ورحمة المسلمين
 .وعده منجز الله أن اعلم سإعد : ياله يقول أرسإل عمر
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   السإلمية     مشكاة     مكتبة

فارس ألف عشر اثني في عتبة بن هاشم إليه وبعث
 .العرب من والبقية ألفان والنصار المهاجرين من

في وأمواله حريمه حصن لما كسرى ابن : وإنقال
وسإار ووصاه الداري مهران العسكر على أمر الجبل

ميل مقدار كسرى ابن معه فركب بالعسكر مهران
بلدا سإائر من يأتي والمددا حلوان إلى ورجع ووداعه
 .العجم

داار في بها ونزل نشاور مدينة إلى مهران ووصل قال
قومه وجوه في ركب الغد كان فلما بها وأقام الولية

في بتحصينها وأمر وأبوابها أسإوارها على بهم وداار
والمناجيق بالعراداات الحصار آلت ونصب سإورها علو

ًكا وصنع عميًقا خندًقا وحفر وجعله الحديد من حس
ضغيًرا البلد أهل من خلي وما والخندق المدينة حول

واداخر والخندق السور في اسإتعمله حتى كبيًرا ول
من واسإتوثق للحصار يحتاجه وما الخيل وعلف القوت

وحلفهم رهائنهم وأخذ منهم والصغير الكبير البلد أهل
ًدا ينهزموا ل أن على  .أب

 .المسلمين قدوم ينتظر أقام كله ذلك اتفق : فلماقال

ألف عشر اثني في سإار فإنه عتبة بن هاشم : وأماقال
محصنة فوجدها نشاور مدينة على أشرف حتى مجاهد
البراج على والسلح الزينة أظهر قد والعدو بالعددا

والبيارق والعراداات والمجانيق والجواشن بالدروع
قباب البراج على المدينة أركان في ووضعوا والعلم

ويستنصروا لها ويستنجدوا النار فيها ليضرموا حديد
بن هاشم عسكر عليهم أشرف فلما العرب على بها

الشمس إلى وأشاروا كفرهم بكلمة ضجوا عتبة
تحتهم من ترتج : والرضقال لهما يسجدون والنيران
وتصيح تسترجع والكوان فوقهم من ترعد والسماء

عن اسإكنوا أن الله قبل من فنوداوا هلكهم في
عصاني من على أعجل ل الذي الحليم فأنا اضطرابكم

ومن السموات لي تسبح الذي أنا داعاني من أخيب ول
أطهر أن علمي في سإبق وقد بنواحيها والرضون فيها
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فيهم قلت بمن وأبدلها الرجاس من الرض هذه
]. أنا110: عمران  [آل}    للناس     أخرجت     أمة     خير     كنتم  {

هذه لطهرن وجللي وعزتي أهمل ول أمهل الذي
ولبدلن المفارقين والفئة الملحدين الكفرة من الرض
وأطراف الليل آناء فيها أذكر بمساجد النار بيوت
في وذكرتهم الظنون أحسنوا قد رجال يعمرها النهار

الذكر     بعد     من     الزبور     في     كتبنا     ولقد  { المكنون الكتاب
 ].155:  [النبياء}    الصالحون     عباداي     يرثها     الرض     أن

 .الشيباني ربيعة بن عمرو : حدثناالواقدي قال

بن هاشم نزل : لماقال الطويل أحمد : أخبرناقال
لم المسلمين من معه بمن نشاور مدينة على عتبة

والشدة التجلد وأروهم بهم يكترثوا ولم إليهم يلتفتوا
على ذلك فصعب إليهم يخرجون ول يطاولونهم وجعلوا

بن يزداجردا عند من إليهم واصل والمددا المسلمين
لمهران فقالوا الله أعداء قلوب فاشتدت كسرى
قعودانا في بنا تنتظر الذي ما الصاحب : أيهاالداري

القتال إلى اشتقنا وقد السور وراء من ومقامنا
صدورنا ضاقت فقد القوم هؤلء إلى بنا فاخرج

تنصرنا المنيرة الشمس وهذه المدينة بنا وضاقت
رآهم فلما والنور النار وكذلك أعدائنا على وتظفرنا
خيله على وجعل بالخروج أمرهم القتال على معولين
فتح فلما بالجيش يزحف أن وأمره جهران بن جوزان

بذلك المسلمون فرح الفرس وخرج المدينة باب
يطلبون وافية وهمم صافية بأسإرار إليهم وتباداروا

لذلك وأنفسهم الجلل في الله مرضاة في القتال
فاداحة مسرعة الحرب إلى وهممهم نازحة مستبشرة

سإكنى إلى واشتاقوا الغرور داار سإكنى من سإلموا وقد
هذه من سإئمنا قد : إلهناوقالوا الحور ومعانقة القصور

فأنجزنا المختار ومجاورة القرار داار إلى واشتقنا الدار
النار عذاب من وأجرنا توقيتنا إذا وسإامحنا وعدتنا ما

:حقهم في قلت الذين البرار الكرام مع واحشرنا
بما     عليكم     سإلم     باب     كل     من     عليهم     يدخلون     والملئكة  {

 ].24 ،23:  [الرعد}    الدار     عقبى     فنعم     صبرتم
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الخيل مقدمة على جعل المسلمون ركب : ولماقال
 .الساقة على هاشم وبقي خويلد بن طلحة

بحسن إل الجنة تنال ل والله الناس : أيهافقال
اللهو داار إلى الميل قلوبكم من فاتركوا العمال

 .الزوال داار في والمقام والهوال

فهذه والرض السموات عرضها جنة لتدخلوا جاهدوا
وصفقت داخانها وعل تيارها فاض قد الحرب نار

النجاة سإفينة فيها فاركبوا فجاجها وبدا أمواجها
وانشروا الطريق هذا الجتهادا بشراع واقطعوا والنجادا

 .الصدق أعلم

بوقاتها وداقت العجم عساكر اصطفت وقد قال
ملك عليهم أقبل إذ كذلك فهم ازداهاراتها ونشرت
ذلك هاشم رأى فلما فارس ألف عشر اثني في الرقي

وفقتكم كثرتهم إلى تنظروا ل العرب فتيان : ياقال
في بدر يوم وسإلم عليه الله صلى المصطفى كان فقد

كانت وقد الكافرين وخذل رجًل عشر وثلثة ثلثمائة
الله ونصر وعديدها وعدداها وحديدها حدها في قريش

غلبت     قليلة     فئة     من     كم  {: تعالى الله قال ورسإوله نبيه
: [البقرة}     الصابرين     مع     والله     الله     بإذن     كثيرة     فئة
 .السيل كأنهم عليهم حملت قد بالخيل ]. وإذا49

واعلموا الدابار تولوا ول النيات : أخلصواهاشم فقال
 .الجبار عليكم تولى قد أنه

البسط بين وسإاروا ببعض بعضهم الناس وأطبق قال
قدم على الحرب وقامت المم وازداحمت والقبض
بصفاحها ورمت بحرابها وضربت العجم أبطال وقاتلت
الفاق في الغبرة من الجو وأظلم بسهامها وفوقت

وطعنت الرقاق بالسإياف الضرب على واعتمدوا
بنبالها اليمن عرب وقلعت الدقاق بالرماح العرب

الرواح وبلغت المحاق إلى العمار ودانت الحداق
ما على العاجم وصبرت والزعاق النين وعظم التراق

كأس رماحهم أسإنة من العرب وسإماهم يطاق ل
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النوار ذهبت أن إلى القتال في يزالوا ولم الفراق
قدم يوم آخر وفي النهار نور ومضى الليل وجاء

فقويت فارس ألف عشر اثنا ومعه عمرو بن القعقاع
وأعلنوا الموحدين عساكر بقدوم المسلمين قلوب
والتلل الجبال أصواتهم من فدوت التوحيد بكلمة

ما الله أعداء سإمع فلما والشجر والحجر والرمال
صاداقة بنيات فاسإتقبلوهم فرائصهم ارتعدت به نطقوا
على والصلة الحق كلمة بذكر وأعلنوا متوافقة وهمم

وأورداوهم العداء في صوارمهم فبذلوا الخلق سإيد
بجهاداهم وطلبوا أعدائهم نحو وقصدوا الرداى شراب
ًتا الدنيا وطلقوا الجنة منازل يصيرون أنهم وعلموا بتا
ًتا ًتا اللفة بعد وصاروا أموا على الهزيمة فوقعت أشتا
وخذلهم آثارهم في المسلمون وحمل العجم عسكر

وهرب أسإروا من وأسإروا قتلوا من فقتلوا الله
فيها ما وغنموا نشاور مدينة المسلمون وأخذ الباقون

ًئا وكان الموال من فيها وأقاموا حصر عليه يقع ل شي
الله وأكمل كثيًرا ذكًرا فيه الله وذكروا الجامع وبنوا
ًبا بذلك وكتبوا العراق فتوح لهم المؤمنين أمير إلى كتا
وبعثوا بذلك يعلمونه عنه الله رضي الخطاب بن عمر

الله رضي الخطاب بن عمر إلى ذلك فوصل الخمس
كثيًرا تعالى الله فحمد عظيًما سإروًرا بذلك فسر عنه

ًدا سإروًرا المسلمون وسإرت بلدا من فتح ما على زائ
واسإتوطنوا وقاص بن سإعد يد على وأعمالها كسرى

 .أجمعين عنهم الله رضي البلدا

بسم جبانتها وفضائل وأعمالها وأهناس البهنسا فتوح
على والسلم والصلة لله والحمد الرحيم الرحمن الله

 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

بعض ذكر البهنسا مدينة أن الله وفقك اعلم
كتابه في ذكرها وتعالى سإبحانه الله أن المفسرين

:السلم عليه عيسى حق في وجل عز بقوله العزيز
ذات     ربوة     إلى     وآويناهما     آية     وأمه     مريم     ابن     وجعلنا  {

بهنسا أرض : هي] قال50:  [المؤمنون}  ومعين     قرار
شاء إن ذكرناه ما السلم عليه عيسى أمر من وكان

من آلف خمسة من زهاء بها واسإتشهد تعالى الله
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العيان منهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب
الشراف من ويتبعهم أربعمائة من زهاء والمراء

طالب أبي بن عقيل بن علي منهم كثير نفر والصحابة
طالب أبي بن علي بن الحسين بن صالح بن والحسن

شاء إن سإنذكره ما أمره من وكان بها جامًعا عمر الذي
عبد بن الحرث بن سإفيان أبي بن وزيادا تعالى الله

الله صلى الله رسإول عم العباس بن والفضل المطلب
العيان الصحابة من اسإتشهد من وسإنذكر وسإلم عليه
وجماعة وأبنائهم الفتوح عند تعالى الله شاء إن بها

زار من أن الخيار الساداات من جماعة وذكر كثيرة
زارها ومن يعودا حتى الرحمة في خاض البهنسا جبانة
مهموم يزورها ل وأنه أمه ولدته كيوم ذنوبه من خرج

ول غمه الله أذهب إل مغموم ول همه الله وفرج إل
والماكن وجل عز الله بإذن قضيت إل حاجة صاحب

الحصى مجرى عند منها الدعاء فيها المستجاب
الشهداء من كثيًرا خلًقا هناك وأن السيل ومقطع
أبي بن علي بن الحسين بن صالح بن الحسن ومشهد

وعند الحرث بن سإفيان أبي بن زيادا قبر وعند طالب
ابن عيسى معبد وعند الباب دااخل من الرزاق عبد قبر

الجبل بسفح الشهداء قبور وعند السلم عليهما مريم
قبور عندها الجبانة قبل بالمراغة يعرف مكان وقبليها
 .الجبل بسفح هناك الشهداء

الجبانة جاوروا قد أنهم الصالحين من جماعة روى
أكابر من وجماعة المشرق اض من وكانوا المذكورة
وأنهم الندلس أقصى من المغرب أرض من الصالحين

وشاهدوا وأنوار فضائل لهم وبانت الفضائل هذه رأوا
ًنا ذلك لم أن عنهم الله رضي التاريخ أصحاب وروى عيا
أرض من أكثر مشهد البحيرة من مصر بأرض يكن

من السيل مقطع عند الحصى مجرى وأن البهنسا
بها واسإتشهد كثير خلق هناك قتل الغربية الجهة

عند ذلك وسإنذكر أجمعين عنهم الله رضي أربعمائة
اليوسإفي البحر فضائل وأما تعالى الله شاء إن الفتح
أنه منها عجائب أكثر فهو جانبه على المدينة الذي
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القرى من حوله ما يروي حتى يفيض لنه البركة غزير
 .النيل زياداة من قليل مع والبلدان

ًئا النيل زادا إذا أنه ومنها كثير شيء فيه يزادا قليًل شي
أصله من تفجرت النيل مددا عنه انقطع إذا انه ومنها
ًيا نهًرا فصارت عيون ًدا بغيره يوجد ل وهذا جار من أب

يسير ماء الفيوم بأرض ينقسم أنه ومنها النهار
يوجد ل وهذا وضياًعا شتى وأراضي زراعات فيروي
ًدا لغيره عليه الصديق يوسإف فيها دافن أنه ومنها أب

فازداادا السلم عليه موسإى زمن إلى وأقام السلم
بخافقة السلم عليه جبريل شقه أنه ومنها بركة بذلك

عليه يوسإف للسيد وجل عز الله بأمر جناحه من
الرواة ذكرت وقد ذلك على العمالقة وحسدهم السلم

مصر صاحب وبين السلم عليه يوسإف بين كان أنه
بنو اجتمعت لما فإنه المجدبة السنين فراغ بعد كلم

العمالقة وحسدهم السلم عليه يوسإف عند إسإرائيل
 .مصر لملك ذلك وذكروا ذلك على

فاجتمع ملكي علي ردا يوسإف : يامصر ملك فقال
- أي الرض فقسمت والقسمة الفرقة على رأيهم
السلم عليه ليوسإف الغربي الجانب - فوقع مصر أرض
من نهًرا له يجري أن فأرادا وتلًل رماًل قفًرا وكان
المساحي لهم ودافع عبد ألف مائة له فجمع النيل

عند القبلية الجهة من يحفروا أن وأمرهم والزنابيل
من منة لهم أجرى وقد سإنين ثلث فحفروا الن فمه

من ففعل حفروه ما سإد الليل جاء كلما فكان خزائنه
ذلك أعياه حتى سإنين سإبع إلى كذلك الشرقية الجهة
ًدا قلًقا وقلق قد يوسإف يا إليه الله فأوحى شدي

وجللي وعزتي بي يستعن ولم ومالك برجالك اسإتعنت
عين طرفة من أقل في لك لحفرته بي اسإتعنت لو

ًدا فخر أعظم ما : سإبحانكيقول وهو تعالى لله سإاج
أثوابه ونزع سإجوداه من قام ثم سإلطانك وأعز شأنك

ًدا وخر الربوة إلي وخرج المسوح ولبس واغتسل سإاج
أرفع أن إليه الله فأوحى تعالى الله إلى متضرًعا

وتعالى سإبحانه الله أمر ثم حاجتك قضيت فقد رأسإك
وقال جناحه من بخاطفه فخرقه السلم عليه جبريل
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الجهة من فمه من جناحه من ريشة بطرفة بعضهم
بقدرة عين طرفة من أقل في الفيوم آخر إلى القبلية

وبنى قناطر السلم عليه يوسإف فعمر تعالى الله
وبينه إخوته وبين بينه الرض وقسم الفيوم مدينة

في فشرع يوسإف بن لفراثيم البهنسا أرض فكانت
والقناطر السإوار وعمرت الحجار وقطعت عمارتها

ثم القبلية الجهة من وسإطها من يجري النهر وكان
ذلك وسإنذكر السإلم زمن إلى البحرية الجهة من يخرج

البراج من لها وكان تعالى الله شاء إن الفتح في
بني من جماعة وسإكنا يوصف ل ما والرسإاتيق

غربي جميعه وذلك ومساكن داوًرا واتخذوا إسإرائيل
الغربية الجهة من الصعيد آخر إلى البهنسا وأرض مصر
أحد فيها يشاركهم ل إسإرائيل ببني متخصة كلها

خولة العبيد هؤلء السلم عليه يوسإف وجعل غيرهم
وشرع وغيرها والفيوم البهنسا بأرض وزراًعا فلحين
البحر جانب على الشجار فيها وغرسإت عمارتها

المرأة وكانت والغربية الشرقية الجهة من اليوسإفي
رأسإها على والمكتل يدها في ومغزلها بمكتلها تخرج

أن غير من الثمار جميع من امتل وقد إل ترجع فل
ًئا تمس نعمة وجحدوا إسإرائيل بنو عصت فلما بيدها شي

من النعمة تلك الله نزع المعاصي وعملوا وجل عز الله
داونهم الملك على فاحتووا لغيرهم وأعطاهم أيديهم

يأمرون الذين الله أنبياء وقتلهم الله نعمة بجحوداهم
بعد أذلة اتخذوهم حتى المنكر عن وينهون بالمعروف

وبنائين وفعلة خولة واسإتعملوهم سإاداات كانوا أن
ولم وأبناءهم نساءهم واسإتخدموا ونجارين وحجارين

وأشد بلء وأعظم عيش أضيق في إسإرائيل بنو يزل
حتى يطيقون ل ما تكليف من بلية وأعظم كربة

السلم عليه موسإى بمبعث وجل عز الله أنقذهم
المدائن على واحتووا بذلك مختًصا الكتاب هذا وليس

 .والبساتين والمزارع

بأرض وإقامته مصر من السلم عليه عيسى خروج
آية     وأمه     مريم     ابن     وجعلنا  {: تعالى الله قال البهنس
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]50 : [المؤمنون}    ومعين     قرار     ذات     ربوة     إلى     وآويناهما
 .المفسرين اختلف على البهنسا أنها وتقدم الية

جعفر وأبو المسعوداي وهم التواريخ أصحاب قال
وأصحاب هشام وابن إسإحق وابن والواقدي الطبراني

بن وسإعيد جبير بن سإعيد مثل التفسير وأهل السير
العجيب الكتاب هذا في تكلم ومن عباس وابن المسيب

كتب فيه جمع وقد قليًل لكان بالذهب كتب لو الذي
 .وفتوحات وتفاسإير وتواريخ كثيرة

من سإنة وأربعين اثنتين لمضي عيسى مولد : كانقالوا
ونواحيها بالشام الرياسإة وكانت الطوائف هلوك

الشام فتوح في تقدم كما وهرقل الروم ملك لقيصر
فلما باسإمه أعلم والله قنطاريوس بالبهنسا وكان
وذلك قتله قصد المسيح بخبر هيرداوس الملك سإمع
بحساب ذاك فعرفوا طلع وقد نجمه إلى نظروا أنهم
ًكا الله فبعث لهم كتاب في لهم النجار يوسإف إلى مل

إلى تخرج أن مريم يعلم وأن هيروداس أرادا بما وأخبره
مات فإذا قتل بولدك ظفر إن فإنه مصر أرض

مريم يوسإف فاحتمل بلداك إلى فارجعي هيرداوس
أرض ووردا مصر داخل حتى له حمار على عيسى وابنها

العزيز كتابه في الله ذكرها التي الربوة وهي البهنسا
:[المؤمنون }    ومعين     قرار     ذات     ربوة     إلى     وآويناهما  {

من بمائها يستشفون المعبد في بئر ] وهناك50
منها يستقان وابنها مريم كانت التي وهي المراض
الرض تحت سإرب هناك وكان للصلة منها ويتوضآن

بئًرا وجدا البهنسا أرض بولدها داخلت لما مريم إن قيل
الماء السلم عليه عيسى فطلب رشاء عليها وليس

ًدا عطًشا عطش أن بعد ليشرب أمه فحزنت وبكى شدي
من وهي منه شرب حتى البئر قعر من الماء فارتفع

فجعل النيل زياداة منها ويعرف تزيد اليوم ذلك
ًدا لها النصارى وزراعات داير وهناك هذا يومنا إلى عي

اثنتي بها وأقام البهنسا مدينة على داخل ثم اعلم والله
أثر في السنبل وتلتقط الكتان تغزل وأمه سإنة عشر

 .المذكورة المدة لعيسى تم حتى الحصاداين
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البهنسا إلى عيسى جاء : لماقال الباقر محمد روى
كمل فلما سإنتين ابن كأنه شهرين له أمه مع وهو

بأرض الكتاب إلى به وجاءت والدته أخذته أشهر تسعة
بسم : قلله وقال يديه بين المؤداب فأقعده البهنسا

 .الرحيم الرحمن الله

 .الرحيم الرحمن الله : بسمعيسى فقال

 .: أبجدقل المؤداب له فقال

 .أبجد ما : أتدريوقال طرفه عيسى فرفع

ل مؤداب : ياله فقال ليضربه بالمرة المؤداب فعله
 .أعرفك حتى فاسإألني تدري ل كنت إن تضربني

 .لي : قلفقال

مرتبته على من فنزل مرتبتك على من : انزلفقال
والباءبهاء الله آلء : اللفقال ثم مكانه عيسى وجلس

 .الله جلل والجيم الله

والواو الهاوية وهي جهنم هوية والهاء الله داين والدال
الخطايا حطت والحاء جهنم زفير والزاي لهلها ويل
لكلماته مبدل ل الله كلم والكاف المستغفرين عن

من جهنم حيات قرب والقاف بصاع صاع والصادا
 .العاصين

تعالى الله علمه فقد ابنك بيد : خذيالمؤداب لها فقال
 .بالمؤداب له حاجة فل

 .المقري الحسن بن ومحمد الحسين حدثنا

 .حمدون بن أحمد بن محمد الحكيم : حدثناقال

 .خالد بن حمدون بن محمد : حدثناقال

أبي ابن عن إسإماعيل عن نافع بن الحكم : حدثناقال
 .الخمري سإعيد أبي عن عطية عن مليكة
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: (إنوسإلم عليه الله صلى الله رسإول : قالقال
ليتعلم المكتب إلى أمه أرسإلته السلم عليه عيسى
 .الرحيم الرحمن الله : بسمقل المعلم له فقال

الرحمن الله بسم : وماالسلم عليه عيسى فقال
 .الرحيم

 .أداري : لالمعلم فقال

والميم الله سإناء والسين الله بهاء : الباءعيسى فقال
والمعجزات اليات من جاء ما آخر ) إلىالله ملك ملك
 .البهنسا بأرض السلم عليه لعيسى ظهرت التي

السلم عليه عيسى أراها آية أول : كانوهب قال
نازلة كانت أمه أن صغره في للناس البهنسا بمدينة

داهاقنة من داهقان عند مصر أرض من بالبهنسا داار في
من بها أتى حين عنده النجار يوسإف فيها أنزلها الملك
المساكين مأوى دااره وكانت مصر إلى الشام أرض

الدهقان وكان خزانته من جزيل مال للدهقان فسرق
المساكين يتهم ولم البهنسا صاحب الملك أخضاء من

ضيافتها صاحب الدهقان مصيبة على مريم فحزنت
:أماه يا قال أمه حزن السلم عليه عيسى رأى فلما

 .ماله على أدالك أن أتحبين

 .: نعمقالت

 .دااره في كانوا الذين المساكين يجمع له : قوليقال

الذين المساكين فجمع ذلك للدهقان مريم فقالت
منهم رجلين إلى أتى اجتمعوا فلما دااره في كانوا

كاهل على المقعد فجعل مقعد والخر أعمى أحدهما
 .به : قمله وقال العمى

 .ذلك عن ضعيف : إنيالعمى له فقال

 .البارحة ذلك على قويت : كيفله فقال
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به قام حتى العمى ضربوا ذلك يقول سإمعوه فلما
 .الخزانة كوة إلى أوصله حامله وهو قائًما اسإتوى فلما

لن البارحة مالك أخذ : هكذاالسلم عليه عيسى فقال
 .بعينيه والمقعد بقوته اسإتعان العمى

الدهقان على فرداا : صدقتوالمقعد العمى فقال
خذي مريم : ياوقال خزانته في الدهقان فوضعه ماله

 .نصفه

: أعطيهالدهقان قال ثم لذلك أخلق لم : إنيفقالت
 .لبنك

ًنا مني أعظم : هوقالت إل الدهقان يلبث لم ثم شأ
كلهم المدينة أهل إليه فجمع عرًشا لولده وعمل قليًل
أكابر زارته ذلك انقضى فلما شهرين يطعمهم فكان
إداام ول شراب ول طعام عنده وليس وملوكها البلدا
الخمر بجرار السلم عليه عيسى أمر اجتمعوا فلما

وهو أفواهها على بيده مر ثم ماء تمل أن الفارغة
ًبا امتلت جرة على يده مرت فكلما يمشي هذا شرا

فيه البهنسا أهل فازداادات سإنة عشرة اثنتي ابن وهر
ًداا السلم عليه عيسى : كانالسدي قال ومن اعتقا

ويقول آباؤهم تصنع بما المكتب في الصبيان يحدث
الصبي فينطلق وكذا كذا أهلك أكل فقد : انطلقللغلم

ًئا يعطوه حتى عليهم ويبكي أهله إلى :له فيقولون شي
 .بهذا أخبرك من

 .: عيسىفيقول

:لهم وقالوا - عنه البهنسا أهل - أي أولداهم فحبسوا
فجاء مكان في فجمعوهم الساحر هذا مع تلعبوا ل

 .أحد هنا : ليسفقالوا يطلبهم السلم عليه عيسى

 .البيت هذا في : مافقال

 .: خنازيرقالوا
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 .تعالى الله شاء إن يكونون : كذلكعيسى قال

في ذلك ففشا خنازير فوجدوهم الباب عليهم ففتحوا
 .الناس وهابه الناس

بأرض السلم عليه عيسى نزل : لماالسدي قال
فأضافهم رجل على قراها من قرية في نزل البهنسا

مغتم وهو يوم فات الرجل ذلك فجاء خباز للملك وكان
 .زوجته عند ومريم بيته فدخل حزين

ًبا أراه زوجك شأن : مامريم لها فقالت  .كئي

 .تسأليني : لقالت

 .عنك يفرج أن الله لعل : أخبرينيلها فقالت

يجعل مدينته من خرج إذا البهنسا ملك : إنلها قالت
لم فإن الخمر ويسقيه يطعمه يوما قرية كل بر على

 .سإعة عندنا وليس علينا واليوم عاقبه ذلك يفعل

يدعو أن ابني آمر فإني يهتم ل له : قوليمريم قالت
.السلم عليه لعيسى ذلك مريم فذكرت ذلك فيكفي له

شيء يقع ذلك فعلت : إنالسلم عليه عيسى فقال
 .وأكرمنا إلينا أحسن فإنه تبال : لأمه له فقالت

قدورك فامل الملك قرب : إذاله قولي عيسى فقال
قد بالملك وإذا ذلك ففعل أعلميني ثم ماء وخوابيك

والصناجق والزمور الطبول من الرض فارتجت أقبل
عز ربي السلم عليه عيسى فدعا العساكر وأقبلت

ًنا وطعاًما لحًما القدور ماء فتحول وجل وماء ملو
الملك أكل فلما قط مثلها الناس ير لم خمًرا الخوابي

هذا لك أين من الدهقان سإأل وشرب الطعام ذلك
وقال يصدقه فلم الفيوم أرض : منقال الخمر

وليس لعصره والعنب الخمر منها يأتيني إنه :للدهقان
 .هذا يساوي
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عليه أنكر الكلم عليه خلط فلما أخرى أرض : منفقال
ًئا الله يسأل ل غلم : عنديأخيرك : أنافقال إل شي
وكان خمًرا الماء جعل حتى تعالى الله داعا وإنه أعطاه
بأيام ذلك قبل فمات يستخلفه أن يريد ولد للملك
 .إليه الخلق أحب وكان

لي يحيي أن ربه فليدع صدًقا كلمك كان : إنفقال
 .بذلك وأعلمه عيسى فدعا ولدي

 .كثير شيء وقع عاش إن لكنه : أفعلقال

 .أراه أن بعد أبالي : لالملك فقال

نمضي وأمي أنا أتتركوني ذلك فعلت : إنعيسى فقال
 .: نعمالملك قال جئنا حيث

قد المملكة أهل رآه فلما الغلم فأحيا تعالى الله فدعا
الملك هذا أموالنا : كلوقالوا بالسلح تباداروا عاش

ابنه علينا يستخلف أن يريد موته دانا إذا حتى بظلمه
وأمه عيسى فذهب فاقتلوهما أبوه أكلنا كما فيأكلنا
إسإحق أبو ذكرها شرحها يطول كثيرة ذلك في واليات
.أعلم تعالى والله عرائسه في الثعلبي

 الفضائل من فيه وما البهنسا فتح 

الرواة قالت عنهم الله رضي للصحابة فيه وقع وما
السير أصحاب من الفتح حضر عمن صحيحة بأسإانيد

وابن الطبراني جعفر وأبي الواقدي مثل والتواريخ
إسإحق بن ومحمد والنهاية البداية تاريخ في خلكان

ذلك في لما الخر حديثه داخل منهم وكل هشام وابن
وشاهد الفتوحات حضر ممن الرواة اختلف من

 .عنهم الله رضي الصحابة من الوقعات

عبد مثل وكبراؤهم الصحابة معظم ذلك : وحضرقالوا
وأخيه مصر على الجيوش أمير العاص بن عمرو بن الله

هبيرة بن وقيس سإليمان وابنه الوليد بن وخالد محمد
بن وميسرة الكندي السإودا بن والمقدادا المراداي
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عبد وابنه السإدي العوام بن والزبير العبسي مسروق
الله صلى النبي عم بني ومن الزور بن وضرار الله

عقيل بن وجعفر العباس بن الفضل مثل وسإلم عليه
أبناء ومن جعفر بن الله وعبد عقيل بن ومسلم
وعبد الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد مثل الخلفاء

الله رضي عثمان بن وأبان الخطاب بن عمر بن الله
وكلهم الطالة خوف أسإمائهم في اختصرنا وقد عنهم
الوقعات من شاهدوا وما الفتوح من عاينوا بما حدثوا

هذه أخذنا وقد عنهم الله رضي أبناءهم بذلك وحدثوا
الله رسإول فضل لثبات الصدق قاعدة على الفتوح

إذ عنهم الله رضي والصحابة وسإلم عليه الله صلى
هذا علم انتشر ول للمسلمين البلدا كانت ما لولهم
ًبا شرًقا الرض في سإراياهم نفذت ولقد الدين وغر
ًبا منهم العداء ولت حتى في داماءهم وسإكبوا هر

ًبا الرض ًبا الكفار أموال واسإتباحوا سإك ًبا نه والله وسإل
ًبا خوًفا أعدائه قلوب في منهم جعل قد نجوم فهم ورع

القرآن ورتلوا الشرائع شرعوا قد الولية وأهل الهداية
 .ترتيل

من     فمنهم  {: وتبجيًل تعظيًما حقهم في الله قال
}    تبديل     بدلوا     وما     ينتظر     من     ومنهم     نحبه     قضى

 ].23: [الحزاب

المصري المحدث بن محمد الله عبد أبو : حدثناقال
فيها فوجدت كثيرة فتوحات على اطلعت :له الله غفر

ًنا زياداة قدمت وكنت منقولة تواريخ وكذلك ونقصا
في رأيت لما جبانتها - لزيارة البهنسا - يعني المدينة

 .والحبور والخير والجر والفضل الفضائل من ذلك

وتحسن الكروب وتكشف الذنوب تمحص زيارتها فإن
العداء على النصر وتورث الرزاق وتدر الخلق
الشهداء الساداات من فيها لما والرداى البأس وتكفي

مرضاة ابتغاء الله سإبيل في وقتل لله نفسه باع ممن
إن  {: والمنة الفضل له من حقهم في قال ممن الله
لهم     بأن     وأموالهم     أنفسهم     المؤمنين     من     اشترى     الله
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}    يرزقون     ربهم     عند     أحياء  { ] فهم111 : [التوبة}    الجنة
 .السإحار سإاعة في الجبانة ] فزرنا169: عمران [آل

والخيار الساداة قبور وبزيارة النوار من فيها ما ورأينا
قضينا فلما والوزار الذنوب عنا يحط أن الله من نرجو

الساداة تلك عن أخبرنا الشارة تلك لنا ولحت الزيارة
والجهادا الغزو على الصبر من لهم كان وما المجادا

البهنسا مدينة فتح سإبب عن الصحاب بعض فسألني
أسإهرت حتى خاطري لذلك فحرك والرداى البأس ليدفع
وتجنبت والفتوحات التواريخ وطالعت ناظري لذلك

اليتيمة كالدرة فهو الكتاب هذا انتخبت حتى المزاحات
النفوس سإماعه عند ترتاح قيمة لها يعرف ل التي

على ويعين الجهادا على ويشجع البؤس لهم ويزول
ًبا الكريم الله لوجه ابتغاء البلدا في العدل إقامة راغ

العالمين رب لله الحمد بعد وذلك العميم الله ثواب في
النبيين وخاتم المرسإلين سإيد على والسلم والصلة

 .نبتدئ ونحن

 .الرحيم الرحمن الله بسم

 .ذكرهم تقدم ممن الرواة من به أثق من : حدثنيقال

مصر عنه الله رضي الخطاب بن عمر فتح : لماقال
كان جميًعا كله البحري والوجه والبحيرة والسإكندرية

وكانت وقبط وروم وصقالبة ودايلم وبربر نوبة بالصعيد
 .روما أكثرهم كان للروم الغلبة

يقصد جهة أي أصحابه العاص بن عمرو اسإتشار ثم
ًبا أو شرًقا بالجيوش يسير وهل فأشاروا يصنع وما غر
الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير بمكاتبة عليه

 .الرحيم الرحمن الله : بسميقول إليه فكتب عنهم

على المؤمنين أمير عامل العاص بن عمرو الله عبد من
بن عمر المؤمنين أمير الله عبد إلى ونواحيها مصر

الله ورحمة عليك سإلم عنه الله رضي الخطاب
وأصلي عليه وأثني الله أحمد فإني بعد : أماوبركاته

على والسلم وسإلم عليه الله صلى محمد نبيه على
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قد لله والحمد والنصار المهاجرين من بالمدينة من
ودامياط والسإكندرية البحري والوجه مصر لنا فتحت

وقد إل قرية ول مدينة البحري الوجه في يبق ولم
وقد الدين كلمة وأعلى المشركين الله وأذل فتحت

من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب اجتمعت
والنصار المهاجرين والخيار والمراء الساداات
إلى يسيرون هل المؤمنين أمير من الذن يطلبون
المؤمنين أمير يا أمرك والمر الغرب إلى أو الصعيد
رب لله نفوسإهم وباعوا قلقون الجهادا على فإنهم

النبيين خاتم محمد سإيدنا على الله وصلى العالمين
:البيات هذه وكتب وسإلم أجمعين وصحبه آله وعلى

تشكو وأرماحنا أكفنا في الظمأ تشكو صوارمنا
ويا الثنا طيب يا الحرب افتقادا إليك كالهجر القطيعة

الكرام خير ولعت فقد والنصر بالعز الدين أقام من
وصالت فهر وبنو السري الحمد شيبة بنو العدا إلى
عوى الكرام مخزوم وسإاداات وعالب معد مع لؤي

من تمكن شفا على للعاداي مسيًرا تروم المفخر
صائل الرعد صاعق كميت بكل كالسمر البيض أعلهم

وقع في الموت نرى بالصبر تمكن الزاهي دارعه يرى
قال الجر غاية العدا قتل من ونكسب مغنًما الوقائع

عرضه الكتاب من العاص بن عمرو فرغ : فلماالواقدي
برجل واسإتدعى وختمه الكتاب طوى ثم أصحابه على
الكتاب إليه وسإلم الكندي بجيعة بن سإالم له يقال
يريد وخرج كورها على فاسإتوى عشارية ناقة له ودافع

وأرجو أمان في المدينة إلى : أسإيريقول وهو المدينة
اجتماعي لي يقرب أن وأرجو الجنان غرف في الفرز

وسإيري جدي ناقتي يا أل الماني من أريد ما وأعطي
وأنشديه السلم وأقرئيه امتهان بل النبي نحو إلى

به من يا الثقلين أشرف يا أل البيان حسن صاداًقا كلًما
ًدا المعادا في لي فكن والمكان المدينة شرف شفيًعا غ

يزل : ولمالواقدي قال عاني العبد هذا قيل ما إذا
بعد المينة الطيبة المدينة قدم حتى ونهاًرا ليًل سإائًرا
المسجد باب على ناقته وأناخ فدخل العصر صلة

الله رسإول مسجد في وداخل ذمامها بفضل وعقلها
وصلى الشريف قبره على وسإلم وسإلم عليه الله صلى
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بن عمر فوجد تقدم ثم والمنبر القبر بين ركعتين
 .عليه فسلم الخطاب

رآني لما وكان وصافحني السلم علي : فرداقال
مصر من بكتاب جاء : سإالمقال فرحان وأنا أقبلت
ًبا  .به مرح

شماله وعن طالب أبي بن علي يمينه وعن التفت ثم
والمهاجرين الساداات من وحوله عفان بن عثمان

الرحمن وعبد المطلب عبد بن العباس مثل والنصار
وبقية الله عبد بن وطلحة زيد بن وسإعيد عوف بن

 .الكتاب ناولته ثم حوله عنهم الله رضي الصحابة

الدنيا في سإالم فأنت سإالم يا وراءك : مافقال
 .تعالى الله شاء إن والخرة

فلما المؤمنين أمير يا والمن والبشرى : الخيرفقلت
قد الغنائم تلك وكانت واسإتبشر فرح الكتاب قرأ

على وقسمت بأيام ذلك قبل المدينة إلى وصلت
رضي عمر اسإتشار إنه ثم عنهم الله رضي الصحابة

حضر ومن عنه الله رضي طالب أبي بن علي عنه الله
ل العاص بن عمرو أن طالب أبي بن علي عليه فأشار
وأن أعدائه قلوب في له أهيب ليكون بنفسه يسير
بن خالد عليهم ويؤمر فارس آلف عشرة جيًشا يجهز
 .الله سإيف فإنه عنه الله رضي الوليد

الله صلى الله رسإول قال وقد : صدقتعمر فقال
 ).تعالى الله سإيف : (خالدوسإلم عليه

ًدا : (إنرواية وفي  ).أعدائه عن يغمد ل سإيف خال

 .الليلة تلك سإالم بات ثم

صلى الله رسإول مسجد في الصبح صلى أصبح فلما
 .وسإلم عليه الله

 .الجواب يسأله عمر المؤمنين أمير على أقبل ثم
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وقرطاس بدواة عنه الله رضي عمر اسإتدعى فعندها
ًبا كتب ثم من الرحيم الرحمن الله : بسمفيه يقول كتا

مصر على عامله إلى الخطاب بن عمر بن الله عبد
الله ورحمة عليك سإلم العاص بن عمرو ونواحيها
 .وبركاته

على وأصلي هو إل إله ل الذي الله أحمد : فإنيبعد أما
وعلى عليك والسلم وسإلم عليه الله صلى محمد نبيه
وبركاته الله ورحمة والنصار المهاجرين من معك من
هذا كتابي قرأت فإذا خطابك وفهمت كتابك قرأت وقد

بلد لكل المراء وأرسإل الخيل واربط بالله فاسإتعن
 .الحكام ويعلموا الدين شرائع ليقيموا أمير

صلى الله رسإول أصحاب من آلف عشرة انتدب ثم
وأرسإل الوليد بن خالد عليهم وأقر وسإلم عليه الله
بن والمقدادا العباس بن والفضل العوام بن الزبير معه

ًكا الشعري عياض بن وغانم السإودا وجميع الشتر ومال
ويدعون المدائن على ينزلون الرايات وأصحاب المراء
ما وعليه لنا ما فله أجاب فمن السإلم إلى الناس
عصى وإن الجزية بأدااء فليأمروه أبى ومن علينا

أن مدينة حاصروا إذا وأمرهم والقتال فالحرب وامتنع
كما مدينتين بمصر وإن السوادا على الغارات يشنوا
مصر من قريبة أهناس لها يقال إحداهما بلغني

بها أن وبلغني وأحصن أمنع البهنسا لها يقال والثانية
ًيا بطريًقا ًكا طاغ وهو البطليوص له يقال للدماء سإفا
فل الواحات ملك وأنه بلغني كما مصر بطارقة أعظم
وعليك المدينتين هاتين تفتحوا حتى الصعيد تقربوا
وأنصف معك ومن أنت والعلنية السر في الله بتقوى

المنكر عن وانه بالمعروف وأمر الظالم من المظلوم
لومة الله في تأخذك ول القوي من الضعيف حق وخذ
إلى احتجت وإن الجنادا وأرسإل بمصر أنت وأقم لئم
من والمعونة المددا لك أرسإل وأنا وكاتبني فأرسإل مددا
بالنصر لكم يكون أن تعالى الله وأسإأل وجل عز الله

 .العالمين رب لله والحمد والفتح والمعونة
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الله صلى الله رسإول بخاتم وختمه الكتاب طوى ثم
الصحابة ووداع فأخذه سإالم إلى ودافعه وسإلم عليه
أن بعد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قبر ووداع
قدم حتى سإائًرا يزل ولم وسإار ركعتين وصلى توضأ
وكان الجيزة بأرض نازلين والصحابة عمًرا فوجد مصر
وهذه عنده وأصحابه خيمته في جالس وهو الربيع زمن

والحمر الزرق الحرير من القبط لملك كانت الخيمة
فرًشا فيها فرش وقد ذراًعا ثلثون سإعتها والصفر

وخالد المقدادا مع يتحدث جالس وهو للقبط كان
وهو عنهم الله رضي جميعهم والمراء وغانم والفضل
 .كأحدهم

وأنا يقول عمًرا فسمعت ناقتي : فأنختسإالم قال
 .سإالم أبطأ : قدالخيمة خلف

بي خالد فأحس فهويت أقبل وقد به : كأنكخالد فقال
بي علم ول غيره ول بعينه يرني ولم الخيمة دااخل من

ًبافقال سإليمان أبا يا : لبيكفقلت : سإالمفقال : مرح
 .الله وحياك سإالم يا بك

بقية وعلى وخالد عمرو على وسإلمت تقدمت ثم
 .المراء

 .فيه ما وفهم آخره إلى فقرأه الكتاب ناولته ثم

ًدا فرًحا بذلك فرحوا فيه ما المراء سإمع فلما  .شدي

يفعلون ل وكانوا ذلك في المراء اسإتشار عمًرا إن ثم
ًئا كتابه في الله مدحهم ولذلك بعضهم بمشورة إل شي

}    بينهم     شورى     وأمرهم  {: وجل عز بقوله العزيز
المراء خلف يرسإل أن عليه ]. فأشاروا38 [الشورى

ًبا شرًقا البحيرة في المتفرقة والجنودا يرتب وأن وغر
 .وجل عز الله على ويتوكلوا الصعيد ويقصدوا الجيوش

والوجه مصر فتحت لما الصحابة : وكانتالواقدي قال
وأمسوس السإكندرية في فمنهم تفرقوا قد البحري
البحيرة بوسإط أكثرهم وكان وبلبيس ورشيد ودامياط
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عمرو بن القعقاع مثل بالمنزلة المعروف المكان في
مسروق بن وميسرة المرقال بن وهاشم التميمي
 .الفزاري نجيبة بن والمسيب العبسي

والسعاة بالنجابة عنه الله رضي عمرو اسإتدعى فعندها
عنهم الله رضي هؤلء ومثل الضمري أمية بن وعمرو

أجابوا فعندها للمراء وأرسإلها الكتب وكتب أجمعين
للقتال أشوق كانوا عنهم الله رضي لنهم بأجمعهم

البلدا في وتركوا الزلل الباردا للماء العطشان من
العدو من خيفة يحرسإها أو يحفظها من والمدائن

عمرو وأخبر حولها ونزلوا مسرعين مصر نحو وأقبلوا
قريبة وهي المارة داار فدخل بقدومهم عنه الله رضي

يسلمون والمراء الساداات وأقبلت العمري الجامع من
الول ربيع شهر عاشر الربعاء نهار ذلك وكان عليه
اثنتين وقيل النبوية الهجرة من وعشرين إحدى سإنة

 .أعلم والله وعشرين

 .الله عبد بن محمد : حدثناقال

بن جابر عن جحيفة أبيه عن رافع بن عبيدة : حدثناقال
الله رضي سإلمة ابن بذلك وحدث النصاري الله عبد
 .عنه

رضي الصحابة من والجنادا المراء قدمت : لماقالوا
فخطب والجمعة والخميس الربعاء أقاموا عنهم الله

 .بالناس عنه الله رضي عمرو

حتى يتفرقوا ل أن الناس أمر خطبته من فرغ فلما
 .الخطاب بن عمر المؤمنين أمير كتاب عليهم يقرأ

 .الكتاب عليهم فقرأ

الضارية كالسإودا كلهم تواثبوا قراءته من فرغوا فلما
وأطعنا : سإمعناكلهم وقالوا فرائسها إلى المشتاقة
وفي طلبنا وللجهادا بذلنا الله سإبيل في ولرواحنا

بذلك عمرو ففرح اشتقنا الجنة وإلى رغبنا الثواب
عليكم أولي أن أمرني قد المؤمنين أمير : إنوقال
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القتال صاحب الله أعداء على والنقمة الله سإيف
 .الوليد بن خالد الصنديد والبطل الشديد

في عمرو صديق الوليد بن خالد : وكانالواقدي قال
 .واحد يوم في وأسإلما الجاهلية

أبا يا مني : ادانوقال خالد إلى عمرو التفت ثم
أصحاب معاشر : ياعمرو فقال منه فدنا سإليمان
لكم كلكم إنكم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
قرابة ذو هو من وفيكم بأفضل لست وإني الفضل
وأنتم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول من ونسب

الله أذل وما البلدا من يديه على الله فتح ما تعلمون
 .الجنادا من يديه على

عنه الله رضي العباس بن الفضل : فوثبالواقدي قال
عز الله رضا في أنفسنا بذلنا إنا المير : أيهاوقال
وإن وجل عز الله عند رفعة إل بذلك نريد وما وجل
ًدا ًدا علينا أمرت ولو أخيارنا من خال ًيا عب لمتثلنا حبش
من سإيد وهو بخالد فناهيك وجل عز الله رضا في أمره

وجه فتهلل والسإلم الجاهلية في عزيز قريش سإاداات
بأرض جميًعا بالنزول أمرهم ثم فرًحا وعمرو خالد

ًبا الجزيرة يضربون وأقبلوا الشرقي الهرم من قري
عنهم الله رضي العساكر تكاملت حتى حوله خيامهم
 .أجمعين

وابن إسإحق وابن الواقدي إلى بسنده الراوي قال
من الخر ربيع في وذلك الجيوش تكاملت : لماهشام
ثم الصبح صلة بأصحابه عمرو صلى المذكورة السنة

من جماعة وحوله قدميه على يمشي سإاعته من قام
السإودا بن والمقدادا الوليد بن خالد ومعه المسلمين

العباس بن والفضل السإدي العوام بن والزبير الكندي
الله وعبد الصديق بكر أبي بن الرحمن وعبد الهاشمي

بن والمسيب المرقال بن وهاشم الخطاب بن عمر بن
عبد وأولدا مردااس بن والعباس الفزاري نجيبة

وأشرف رابية على طلع حتى الساداات وبقية المطلب
 .عظيًما سإروًرا سإر اجتماعهم رأى فلما الجيش على
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الرايات أصحاب المراء فتقدمت الجيش بعض أمر ثم
بن عمرو على عمه وبني جيشه يعرض أمير كل وصار

عشر سإتة أعلم والله ذكر فيما عدتهم فكانت العاص
كلهم فارس آلف عشرة منهم فانتدب فارس ألف

متقلدين الداوداية الدروع وعليهم عوابس ليوث
راكبين الخطية بالرماح معتقلين الهندية بالسيوف

قال ذلك فعند البرية خير أمة خيار من العربية الخيول
والساداات الرايات أصحاب المراء معاشر : ياعمرو لهم

ًدا إن الخيار وأطيعوا له فاسإمعوا عليكم أمير خال
وشنوا والقلع المدائن ونازلوا واحدة كلمة وكونوا

تدعوهم حتى قوًما تقاتلوا ول السوادا على الغارات
ًدا وأن الله إل إله ل أن شهاداة إلى الله رسإول محم
وبينهم بينكم فالقتال أبوا فإن الجزية فأدااء أبوا فإن

: [العراف}    الحاكمين     خير     وهو     بيننا     الله     يحكم     حتى  {
كل إل الطلئع في يكون ول الطلئع ]. وأرسإلوا87

ول أنفسكم وثبتوا والقتال الحرب في كرار فارس
في الله ذكر فقد الغالبون فأنتم أعدائكم كثرة يغرنكم

فئة     غلبت     قليلة     فئة     من     كم  { المبين المكنون كتابه
].249:  [البقرة}    الصابرين     مع     والله     الله     بإذن     كثيرة

والله الغالبون فأنتم عزائمكم وثبتوا نياتكم وأحسنوا
وأصحاب والسابقة الفضل أهل كلكم وأنتم معكم

ول يديه بين وقاتلتم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
 .فيكم الله بارك وصيتي إلى تحتاجون

الرايات بأصحاب اسإتدعى عمًرا إن : ثمالراوي قال
رضي العوام بن الزبير خالد بعد تقدم من أول فكان

سإلحه شاك الغر جواداه على راكب وهو عنه الله
بعسكره خرج فلما خمسمائة على وأمره الراية فسلمه

ليث العوام ولد الزبير : أنايقول وأنشد الراية هز
وناصر صدام الوغى يوم وإنني السإلم فارس شجاع

بن بالفضل اسإتدعى ثم :قال السإلم حانها في
أصحاب من فارس خمسمائة على وأقره العباس
بيده الراية فتسلم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
وفارس العباس أبي الفضل أنا : إنييقول وهو وتوجه
الهامات وفالق للرأس قاطع حسام معي حواس منازل
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فيهم علي وما الباس بل العدا به أفني والضراس
بن سإفيان أبي بن بزيادا اسإتدعى : ثمقال باس من

الله رضي وكان الراية وسإلمه المطلب عبد بن الحرث
ًدا وبطًل عظيًما فارسًإا عنه وتوجه الراية فتسلم صندي
بحد الوقائع يوم المشهور الفارس : أناينشد وهو

زال ما العداء على ورمحي قاطع الجماجم في حسام
الهيجاء في وعزمي قاطع للضد العداء التحم إذا طائًل

ًيا زال ما على أصول جامع للمحاسإن سإديد برأي ماض
ًبا وأشبعهم قادار صولة العداء إمام لوامع ببعض ضر
كالبدور البرايا حماة هاشم ذروة آل من الوغى

بن الرحمن عبد بعده من اسإتدعى : ثمقال الطوالع
خمسمائة على وأمره عنه الله رضي الصديق بكر أبي

إلى : أسإيريقول وهو فتوجه الراية وسإلمه فارس
بأبطال الذمام حصن صاداق بقلب باهتمام العاداي
بهم أبيد كرام قوم الوغى في سإراة أسإودا جحاجحة

ما إذا اللئام القوم من أخشى ول جمًعا الدين عداة
حسامي أيدي وفي به أصول برمحي الهيجا في جلت
بن عمر بن الله عبد بعده من اسإتدعى : ثمقال

فارس خمسمائة على وأقره عنه الله رضي الخطاب
اليات أنزل من وحق :يقول وهو وتوجه الراية فتسلم

ل مضر من المبعوث المصطفى وأرسإل السور في
يوماص أبطالهم حماة جمعت ولو العدا لقا عن أنثني

ًبا أبيدهم حتى الدبر كما الثرى فوق وأتركهم ضر
إلى نجد ماجد همام قوم بكل الصدر مخدوشة خمًشا

للدين الذي الكرام نحن مبتدر الحرب يوم الوقائع
عقيل ابن أنا عمر الندا غيث الورى داين إمام أرسإلنا

حماة غالب للعاداي شجاع همام وغالب لؤي من
مسير يمنانا جودا إلى الصفا معدن الوفا أهل الوغى

إل الجودا ول بعرفنا إل المعروف يعرف ول الركائب
عل وسإناؤنا الثنا فوق مجدنا عل كالمواهب جودانا
إذا منا البغي أهل ويل فيا الكتائب كل فوق شرًفا
اسإتدعى : ثمقال القواضب بحد فيهم فوارسإنا التقت

فارس خمسمائة على وأمره الفضل أخاه بعده من
أنا : إنييقول وهو وتوجه فتسلمها الراية وسإلمه
سإيف بحد تمهيل بل للحرب أسإير عقيل أبي الفضل
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أحمد عم ابن أنا الجهول الكافر أبيد به صقيل قاطع
: ثمقال التنزيل في المبعوث المرسإل الرسإول
وأمره الكندي السإودا بن المقدادا بعده من اسإتدعى

:يقول وهو فتوجه الراية وسإلمه فارس خمسمائة على
العوالي بالسمر الضد أبيد النزال يوم في المقدادا أنا
في الفوارس التحم إذا منا والروم العدا ويل فيا

الفوارس بقعها نخل كأعجاز صرعى وهم القتال
ياسإر بن عمار بعده من اسإتدعى : ثمقال بالنصال

وهو فتوجه الراية وسإلمه فارس خمسمائة على وأمره
غضبة بسيفي أفني الكرار الفارس الهمام : أنايقول

من الحرب سإوق وقام إنكار بل الخيل جالت إن الكفار
الواحد عليه صلى المختار المصطفى لدين حمى عمار

:قال نهار وأضا ليل بان ما الخيار وصحبه وأله القفار
السلمي مردااس بن العباس بعده من اسإتدعى ثم

وهو فتوجه الراية وسإلمه فارس خمسمائة على وأمره
بني آل سإاداات معي قويم رأي ذو العباس : أنايقول
كالليل الهيجاء ترى لما البغي حماة بهم أدال سإليم

الشرك لهل أضحى الحدين ماضي وسإيفي البهيم
داجانة أبا بعده من اسإتدعى : ثمقال العميم والموت

وهو فتوجه الراية وسإلمه عنه الله رضي النصاري
الكفر لهل جهًرا المنان الواحد باسإم : أسإيريقول

ًبا أذيقهم والطغيان مبيد هندي بكل البدان على ضر
الملك عليه صلى العدناني مصطفى داين أنصر الجان
على قمري ناح ما والخوان والصحب وآله الديان

عياض بن غانم بعده من اسإتدعى : ثمقال الغصان
وهو وتوجه الراية وسإلمه عنه الله رضي الشعري

في همام قرم أشعري الفوارس انتسب إذا : إنييقول
وبراحتي نزداري العاداي أبطال بحماة عنتري المعامع

مسكر للفوارس التلطم يوم أبتري القواضب من
فوارسًإا فلقتلن الجؤذري الغزال حومات وأحوم

اسإتدعى : ثمقال الكبر العذاب مني وأذيقهم وعوابًسا
فارس خمسمائة على وأمره الغفاري ذر أبا بعده من

بل للعداة : سإأمضييقول وهو فتوجه الراية وسإلمه
الجميع صال وإن صابي والحرب للقا وقلبي اكتتاب

بأبيض أذلهم كالكلب عندي الكل لكان حرب بيوم
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اسإتدعى : ثمقال آبي غير فيهم الحد طليق جوهري
بن والمغيرة التميمي عمرو بن القعقاع بعده من

ًكا العبسي مسروق بن وميسرة الثقفي شعبة ومال
بن وعقبة والوليد الحميري الكلع وذا النخعي الشتر

بن وربيعة النصاري الله عبد بن وجابر الجهني عامر
هؤلء ومثل الطائي حاتم بن وعدي المحاربي زهير

أشعارهم في اقتصرنا وقد عنهم الله رضي الساداات
على ويؤمره راية يسلمه واحد وكل الطالة خوف

خرج وتجهزوا تكاملوا : فلماقال فارس خمسمائة
وتتابعت الكتائب وسإارت فوداعهم وأصحابه عمرو

والصبيان الذراري وخلفهم بعضها يطلب المواكب
الكبير بالمرج يعرف بمكان ونزلوا الجيزة أتوا حتى

وتقدمت والرسإاتيق والقرى المدائن تلك من قريب
بطريق بدهشور كان وقد الخبار يتجسسون الطلئع
فارسًإا وكان أهناس صاحب مارنوس قبل من عظيم
ًنا ًبا مكي ًنا وكل أنه نفسه في يقول وكان الله قاتله لعي
صاحب البطليوس لكن وليته في البطليوس يناظر

وكثر مراسًإا وأعظم بأسًإا أشد كان الله لعنه البهنسا
ًداا ًداا وأقوى عد ًداا وأوسإع مد وكاتب ذلك في فكاتبه بل

صاحب أقراقيس وكاتب الشمونين صاحب روسإال
وكان الكيكلج وكاتب أخميم على يحكم وكان قفط
والنوبة البجاوة بلدا إلى المالح والبحر عدن إلى يحكم
إلى العرب بمسير الناس وتسامع السوداان وحد

بأهله الصعيد وماج بعًضا بعضها الملوك وكاتبت الصعيد
ذلك فعند قلوبهم في الرعب ووقع الواحات حد إلى

وجمعوا النوبة ملك وحليف البجاوة ملك مكسوج وثبت
إلى وأتوا والبربر والبجاوة النوبة أرض من حولهم ما

 .أسإوان

قباب عليها فيل وثلثمائة ألف البجاوة ملك مع وكان
السوداان من عشرة قبة كل في الفولذ بصفايح الجلد

وأكتافهم أوسإاطهم على الجسادا عراة القامة طوال
والكرابيج والحراب الحرق ومعهم وغيرها النمور جلودا

والطبول الحديد والعمدة والمقاليع والقسي
وصلوا فلما ألًفا عشرين عدتهم وكانت والقرون
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وأعلموهم بعسكرهم لقائهم إلى خرجوا أسإوان
والشعير الذرة من بالملقاة إليهم وسإاروا بأمرهم

الوحوش من وغيرها والضباع الخنازير ولحوم والقصب
أسإوان بطريق خرج ثم أيام ثلثة وضيوفهم فأنزلوهم

القرية صاحب قفط ملك إلى وصلوا حتى جيش ومعه
معهم وسإير ذلك مثل معهم وعمل قوص من القريبة

بطريق بها وكان أنصنا إلى وصلوا حتى وسإاروا جيًشا
شرًقا يحكم وكان منجًما وكان جسيم وبطل عظيم
ًبا وبها البحر شاطئ على عظيمة مدينته وكانت وغر

الحجر من عظيم حصن ولها عظيمة وعجائب كثير جند
ومقاصير قصور دااخلها ومن ذراًعا ثلثون علوه

المدينة في وغيرها الرخام أعمدة على وقلع وكنائس
إليهم خرج أنصنا على العساكر تلك نزلت فلما

معهم وأرسإل وتلقاهم قابوس بن جرجيس بطريقها
ًدا فارسًإا وكان قيطارس يسمى له عم ابن في شدي

بوادا نزلوا حتى سإائرين يزالوا ولم فارس آلف أربعة
بطارقة من قلوصا يسمى بطريق عند البهنسا

لقائهم إلى خرج البطليوس بهم سإمع فلما البطليوس
من فارس ألف خمسين من زهاء عظيم عسكر في

الديباج وأقبية المذهبة الدروع وعليهم البطارقة
التيجان رؤوسإهم وعلى الوهاج بالذهب المرقومة

وبراذين خيول على راكبين والجواهر بالللئ المكللة
بأغشية مغطاة والجنائب الذهب سإروج عليها مسرجة

والخز والفضة بالذهب المرقوم الملون الحرير من
ًبا خمسون معه وكان أشبار أربعة صليب كل طول صلي

صليب كل على فارس ألف صليب كل تحت الذهب من
عجيب عظيم زي في وهم المنقوش الذهب من رمانة

القرون وضرب والزمور الطبول من أكثروا وقد
والبغال الجمال ومعهم الرض ارتخت حتى والمعازف

والبطارقة الملوك ترجلت التقوا فلما والجاموس
بينهم فيما وتكلموا بعض على بعضهم وسإلم للقائهم

العرب تطمعوا : لالبطليوس لهم فقال العرب بسبب
إن الذباب كمثل العرب مثل فإنما بلداكم في ول فيكم
العزم واصدقوا فاثبتوا وهلك فر منعته وإن كل تركته
ملك وكاتبت برقة ملك سإنجاريب لكم كاتبت فلقد
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أن أخشى أنني ولول إليكم أتوا قد بهم وكأنكم الواح
إليهم خرجت أني يسمعون لما بلداي إلى يأتون الحرب

بلداي إلى يأتون وجماعة بقتالكم جماعة فيشتغل
معكم خرجت إذا عنها يذب من فيها وليس فيملكونها

إذا أنهم القديمة الكتب في نجد فإنا خدمتكم في لكنت
 .قائمة الصعيد لهل تقوم فل ونواحيها البهنسا ملكوا

وحضر ذلك بعد أسإد ممن وكان الرومي كرماس قال
اطلعت قد إني والبطارقة الملوك معاشر : يابه وحدث

البهنسا ملكوا إن أنهم وفيها القديمة الكتب على
قال قائمة ذلك بعد الصعيد لهل تقوم فل ونواحيها

من انتدب ثم له صقعوا ذلك الملوك سإمع فلما
وبراعتهم شجاعتهم عرفت ممن ألًفا عشرين بطارقته

ًيا كافًرا وكان الكفور صاحب عليهم وملك وكان طاغ
ًنا وكان بولص اسإمه ًبا له ودافع لعي الذهب من صلي
فيه بالذهب مرقوًما الصفر الطلس الحرير من وعلًما
الجنائب من له يحتاجون ما لهم ودافع الشمس صورة

وأواني الملون الديباج ومضارب والسراداقات والقباب
والفضة بالذهب المملوءة والصنادايق والفضة الذهب

الملون الحرير أحمال وعليها والبغال والبراذين
والسراداقات والخيام المذكور بالواني محمل وبعضها
بعضها يتلو بالمواكب الملوك وتتابعت العساكر وسإارت

إليهم فخرج الكبرى ببا مدينة من قربوا حتى بعًضا
فعل كما معهم وفعل وتلقاهم صندراس بطريًقا

آلف عشرة جيًشا معهم وجهز وأضافهم البطليموس
اسإمه بطريًقا عليهم وولي بطارقته صنادايد من فارس

الشجاعة في الكفور بطريق يناظر وكان دااردايس
برنشت مدينة من قربوا حتى وسإاروا والبراعة والقوة
البطريق يناظر وكان فتلقاهم بطريقها إليهم فخرج

حتى سإائرين يزالوا ولم الكوة بطارقة رأس العظم
أصحاب من كان ما وأما :الراوي قال الرض ملؤوا
ًبا نزلوا لما فإنهم وسإلم عليه الله صلى محمد من قري

من المسلمين من العيون وكانت ذكرنا كما داهشور
العرب بزي ويتزيون ينزلون ومذحج طيء بني

بالعساكر اختلطوا حتى الخبار يتجسسون المتنصرة
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هالهم ذلك رأوا فلما متفرسإين حذاًقا وكانوا المذكورة
 .أمره

طارق عن الربعي قيس بن سإنان : حدثنيالراوي قال
وكان الثعلبي غانم بن زيد عن الفزاري مكسوح بن

بن خالد جيش صحبة الوقعة وشهد الفتوح حضر ممن
 .عنه الله رضي الوليد

على ونحن بالمرج شأننا نصلح جلوس نحن : بينماقال
بقدوم خالدا فأخبروا الجواسإيس قدمت إذ السفر أهبة

 .العساكر

 .الجيوش حزرتم : هللهم فقال

ألف وخمسين فارس ألف مائتي نحو : نعمفقالوا
وغيرهم والفلحين والبجاوة والبربر النوبة من راجل
وعلى فيل وثلثمائة ألف ومعهم عظيمة أهبة في وهم

فلما العراق حرب يوم في وقع كما الرجال ظهورها
قل  {: وقالوا جنانهم وثبتوا اضطربوا ذلك المراء سإمع

]. وقال51 : [التوبة}    لنا     الله     كتب     ما     إل     يصيبنا     لن
قرأ ثم العظيم العلي بالله إل قوة ول حول : لخالد

لكم جمعوا قد الناس إن الناس لهم قال {الذين
ونعم الله حسبنا وقالوا إيمانا فزاداهم فاخشوهم

فئة     من     كم  {: قرأ ]. ثم173: عمران } [آلالوكيل
}    الصابرين     مع     والله     الله     بإذن     كثيرة     فئة     غلبت     قليلة

تهتموا : وللصحابه قال خالد إن ] ثم249: [البقرة
: [محمد}    معكم     والله     العلون     وأنتم  { واصبروا لذلك

ول اليرموك جموع من بأكثر جموعهم ]. فليست35
التي مصرهم ملكتم فقد ذلك ومع أجناداين جموع من
من مائة وقتلتم البحري الوجه وملكتم عزهم تاج هي

والعراق واليمن الشام صارت وقد وبطارقتهم ملوكهم
قليًل كنتم وقد البلدا لكم داانت وقد بأيديكم والحجاز
فأنقذكم النار من حفرة شفا على وكنتم الله فكثركم

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع وقاتلتم منها
الله صلى نبيكم لسان على ووعدكم بالملئكة ونصرتم

اسإتخلف كما الرض في يستخلفكم أنه وسإلم عليه
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وتنتقل الجنة له كان منكم قتل ومن قبلكم من الذين
سإمعوا فلما غضبان غير ورب وريحان روح إلى روحه
كلنا نحن خالد : ياوقالوا فرًحا وجوههم تهللت كلمه

الله وجه ابتغاء لله أنفسنا وهبنا وقد يديك بين
.ومرضاته

 الراوي قال 

الله صلى الله رسإول أصحاب رأوا لما البطارقة :وإن
بعًضا بعضهم شجع ضربهم على عولوا قد وسإلم عليه

إن أنكم : اعلمواالمقتول بولس أخو بطرس لهم وقال
ًدا هذا بعد قائمة لكم تقوم ل انكسرتم ويملكون أب

وعليكم حريمكم ويسبون رجالكم ويقتلون بلداكم
وقدموا تتفرقوا ول واحدة حملتكم ولتكن بالصبر
واسإتعينوا ظهوركم خلف والرجالة أمامكم الفيلة

 .ينصركم فهو بالصليب

من : نريدقال فإنهما وخالد عمرو : وأماالراوي قال
العباس بن الفضل فوثب ويعودا القوم عن لنا يكشف
القوم من قرب حتى فسار : أناوقال عنه الله رضي
والبيارق البيض شعاع ورأى وأهبتهم زيهم ورأى

: فارسقالوا القوم رآه فلما النسور كأجنحة والرايات
فابتدره يبتدره فأيكم طليعة أنه شك ول طلع قد

وركض منهزم كأنه ولى نظرهم فلما فارسًإا ثلثون
أول وطعن نحوهم الجوادا عنان لوى ثم بعد حتى قليًل

قلوبهم في رعبه فدخل والثالث والثاني فارس
حتى فارس بعد فارسًإا يصرع وهو وتبعهم فانهزموا

ولى الروم من قرب فلما فارسًإا عشرين منهم صرع
: غررتله فقالوا بذلك وأعلمهم المسلمين إلى راجًعا

القوم : إنفقال الله رسإول عم ابن يا بنفسك
بإخلص فجاهدت منهزًما الله يراني أن وخفت طلبوني
شاء إن غنيمة لنا أنهم واعلموا عليهم الله فنصرني

 .تعالى الله

ميمنة العساكر يرتبان وخالد عمرو فأقبل قال
فجعل الول اليوم في تقدم كما وجناحين وميسرة
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ألف في الحرث بن سإفيان أبي بن زيادا الساقة في
فيهم وكانت والموال والبنات البنين حول فارس
واليرموك أجناداين في ذكرهن تقدم اللتي النساء

هند أخت عتبة بنت أبان وأم غفار بنت عفيرة :وهن
بنت وسإلمة عملوق بنت ومزروعة الزور بنت وخولة

بنت وهند النعمان بنت وسإلمى سإوار بنت ولبنى ذراع
اللتي النساء من فهؤلء النصارية وزينب عمرون
لقد العرب بنات : ياخالد لهن فقال بالشجاعة عرفن
وقد بها والمسلمين ورسإوله الله أرضيتن فعاًل فعلتن

أبواب وهذه جيل بعد جيًل به يتحدث ذكر لكن بقي
فتحت قد النيران وأبواب لكن فتحت قد الجنان

والسوداان الروم جاءت إذا أحرضكن وإني لعدائكن
يوم في قاتلتن كما أنفسكن عن فقاتلن إليكن

ًدا رأيتن فإن اليرموك ويوم أجناداين ًبا أح فدونكن هار
أين إلى :له وقلن بولده عليه وأشرفن بالعمد وإياه
المسلمين وحرضن وحريمك وولدك أهلك عن تولي
نموت أن إل يفرحنا ما المير : أيهافقلن ذلك على

والسوداان الروم وجوه لنضربن سإليمان أبا يا أمامك
 .عذر لنا يبقى ل حتى

 .ذلك على : فشكرهنقال

بجواداه بينها يدور وجعل الصفوف إلى خالد عادا ثم
الناس : أيهايقول وهو القتال على الناس ويحرض
واحبسوا كفر من وقاتلوا ينصركم الله انصروا

الله أعداء قتال على واصبروا الله سإبيل في أنفسكم
آمركم حتى تحملوا ول وأولداكم حريمكم عن وقاتلوا
فإن واحد قوس كبد من تخرج سإهامكم ولتكن بالحملة
سإهم فيها يكون أن يخل لم جميًعا خرجت إذا السهام

لعلكم الله واتقوا ورابطوا وصابروا واصبروا صائب
 .تفلحون

اللئام هؤلء مثل القبلي بالوجه تلقون ل أنكم واعلموا
: سإمًعافقالوا وملوكهم وبطارقتهم حماتهم فإنهم

بن عمرو مع القلب في ووقف خالد وأقبل وطاعة
الله رضي الصديق بكر أبي بن الرحمن وعبد العاص
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الطائي عميرة بن ورافع هبيرة بن وقيس عنه
الحميري الكلع وذوي الفزاري نجيبة بن والمسيب

بن والعباس الشتر بن ومالك عباس بن وربيعة
 .المراء بقية من ونظائرهم السلمي مردااس

 .ووقار بسكينة زحفوا ثم

ملء وكانوا زحفوا والسوداان ذلك الروم رأى فلما
وتراكم الفئتان التقى فلما وعرًضا طوًل الرض

الصلبان زينتهم في الله أعداء أظهر وقد الجمعان
فبينما والبهتان بالكفر أصواتهم ورفعوا والعلم

سإودااء جبة عليه كبير راهب خرج إذ كذلك الناس
القوم أمير : أيكمعربي بلسان فناداى وزنار وقلنسوة

 .خالد إليه فخرج إلي ويخرج فيخاطبني

ما يزعمون : كذلكخالد قال القوم أمير : أنتله فقال
 .رسإوله وسإنة الله طاعة على دامت

 .إمارة ول عليهم لي طاعة فل غيرت أو بدلت أنا فإن

ًداا ملكتم قد أنكم : اعلمالقس فقال إلى وقدمتم بل
يدخلها ول لها تتعزض أن الملوك من ملك جسر ما بلدا
ًكا وإن وأفنوا خائبين فرجعوا أراداوها كثيرة ملو

الملوك وإن لكم يدوم ل النصر وإن عليها أنفسهم
 .إليكم أرسإلوني

منكم واحد لكل ونعطي ماًل لكم نجمع سإمحتم فإن
ًبا عمامة ومائة ثوب مائة أنت ولك ودايناًرا وعمامة ثو

من وحمل البر من حمل واحد ولكل داينار ومائة
عشرة عمرو ولصاحبكم أحمال عشرة ولك الشعير

بر حمل ومائة عمائم ومثلها ثياب ومثلها داينار آلف
أنفسكم موقرون وأنتم عنا وارحلوا شعير حمل ومائة
الفرس من لقيتم كمن تظنونا ول الجرادا عددا فإننا

 .والقبط الشام وأهل والروم

والسوداان والبجاوة النوبة من الجيش هذا في فإن
ل ما عليكم ونجمع والسإاقفة البطارقة وكبار والروم
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وكأنكم والواحات السوداان بلدا من به لكم طاقة
إليكم تأت لم الروم بقية وإن علينا وردات قد بالنجدة

ما : واللهخالد فقال عنهم يقاتل من أرسإلوا وإنما
في تدخلوا أن : إماخصال ثلث بإحدى إل عنكم نوجع
عددا أنكم ذكرت ما وأما القتال أو الجزية تؤداوا أو دايننا

صلى نبيه لسان على بالنصر وعدنا قد فالله الجرادا
أنكم ذكرت ما وأما كتابه في وأنزله وسإلم عليه الله

ثيابكم نلبس قريب فعن والعمائم الثياب من تعطوننا
الشام ملكنا كما جميعها بلداكم ونملك وعمائمكم

:الراهب فقال والروم والحجاز واليمن والعراق ومصر
 .بذلك أصحابي أخبر أرجع أنا

مدينة صاحب البطليوس قبل من أتيت قد فإني
الملوك واتفق أهناس صاحب إلى أرسإلني وقد البهنسا

وأخبرهم إليهم أرجع وأنا إليكم وأرسإلوني والبطارقة
 .بجوابك

إليهم رجع فلما جاء حيث من راجًعا لوى القس إن ثم
وأرسإلوا ذلك على ملوكهم كاتبوا بذلك وأخبرهم
الروم تقدمت الكتب وصلت فلما بالقتال جوابهم

الرجالة وأمامهم الفيلة أيديهم بين وقدموا والسوداان
الفضل فصاح والمزاريق والدرق والسيوف بالقسي

بن والقعقاع المحاربي زهير بن ورفاعة العباس بن
بن والمقدادا حسنة بن وشرحبيل التميمي عمرو

: معاشروقالوا جبل بن ومعاذ الكندي السإودا
قد والملئكة فتحت قد الجنان أن اعلموا المسلمين

قرأ ثم الجنان من وأشرفت تزينت والحور أشرفت
بأن     وأموالهم     أنفسهم     المؤمنين     من     اشترى     الله     إن  {

 ].111:  [التوبة}    الجنة     لهم

المواكب : اقرنواوقال خالد فتقدم الصفوف رتبوا ثم
أمثالكم بعشرة منكم أكثر هؤلء أن واعلموا واثبتوا
 .العصر وقت إلى فطاولوهم وأزيد

الدابار تولوا أن وإياكم العداء على النصر سإاعة فإنها
 .وعونه الله بركة على وازحفوا
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والنوبة والبربر السوداان : وتزاحمتالراوي قال
الفيلة أصحاب رمت الجمعان تقارب فلما والبجاوة
وجرحوا رجاًل فقتلوا المنتشر كالجرادا فكانت نشابهم

في وتارة الميمنة في بسيفه يضرب تارة وخالد أبطاًل
والبربر السوداان من الفيلة أصحاب في وكان الميسرة
وبها مشقوقة العليا شفاههم القوادا يسمونهم سإواكن

 .نحاس من خزام

حمي إذا إل القوادا يخرجون ل الحرب وقت كان فإذا
ًداا وكانوا والضرب الطعن واشتد الحرب طواًل سإو
الحرب أراداوا فإذا أذرع عشرة منهم واحد كل طول
طرف كل في بطرفين سإلسلة خزام كل في جعل
 .البربر من واحد

وأطلقوا بهم زحفوا وإل الفريقين بين صلح وقع فإذا
فيضرب طوال حديد من أعمدة لهم ودافعوا السلسإل

من ومنهم بضربة فيقتلها والفرس الفارس الواحد
التقى فلما ظهورها على ويقاتل الفيلة يركب

جلودا أجساداهم وعلى القوادا تلك خرجت الجمعان
وفي صدورهم على مربوطة أكتافهم وفوق النمور

ليس والرؤوس الجسادا عراة وهم ذلك مثل أوسإاطهم
والرجال العمدة وبأيديهم ذكرنا ما غير عليهم

متى ينظرون والجيوش السلسإل بتلك يقوداونهم
 .بالحملة يؤمرون

من ومنهم ثبت من فمنهم ذلك المسلمون رأى فلما
 .جزع

راكب وهو المقتول بولص أخو البطريق : وبرزقال
 .وقاتل الفيلة جلودا من لحاف وعليه عال جوادا على

بن طريف عن أسإلم بن خالد : حدثنيالراوي قال
 .الزدا من وكان طارق

يديه بين من الزدا ولت ذلك البطريق فعل : لماقال
وهو بجواداه يركض أقبل قد بفارس وإذا منهزمين

: لقديقول وأنشد القوم من قرب حتى الجسد عاري
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ًنا يدي ملكت جئت إن السوء عداة أذل وصارًما سإنا
ل شجاع عليه مشى إذا الرخام شبه وأتركهم قاداما
مولها وأصبح بقفرة مضين كأغنام وإل مصاداما يزال
جمعها الغضنفر الليث ملك وقد نائما السعي عن

: وصاحالراوي قال حاطما بالمخالب فيها وأصبح
أنا الشام ملوك قاتل أنا الزور بن ضرار : أناالفارس

بالرحمن يكفر من على والمسلط السإلم داين ضرار
 .الطغيان في الكلب بولص قاتل أنا

إلى فتقهقروا عرفوه كلمه الروم سإمع فلما قال
: منبطرس فقال عليهم وحمل فيهم فطمع ورائهم

بالسيف ويقاتل الجسد عاري يزل لم الذي البدوي هذا
فتحير الزور بن ضرار : هذاقالوا مرة وبالرمح مرة

آخذ أن اشتهيت ولقد أخي قاتل : هذاوقال الملعون
رأس بولص فسبقه إليه الخروج على عزم ثم بثأره

 .بثأرك آخذ أنا :وقال الكورة بطارقة

ًيا واعتركا طويًل فتجاول ضرار على حمل ثم فما مل
في صاداقة طعنة ضرار طعنه حتى سإاعة من أكثر كان

صريًعا فانجدل ظهره من وخرجت الدروع خرقت صدره
جني : هذابطرس فقال النار إلى بروحه الله وعجل
حربه لمة لبس ثم الجن يقاتل أن للنسان وليس

دارعه فوق ولبس الرطب اللؤلؤ من بعصابة وتعصب
أحد أدارس شذم فسبقه ضراًرا يطلب وخرج ذلك مثل

على وحمل وغيره إليه يخرج ل وحلف الكورة بطارقة
 .يقول ما ضرار يفهم فلم والقتال : داونكوقال ضرار

ًبا وأخرج عليه حمل ثم في معلًقا كان الذهب من صلي
بالصلبان تستعين : أنتوقال عليه ضرار عنقهفضحك

 .الديان بالملك أسإتعين وأنا

فصاح الحرب من الناس أداهش ما منهما كل أرى ثم
قد والجنة ضرار يا الفترة هذه ما :المراء وبقية خالد

 .النار فتحت قد ولعدوك لك فتحت
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الروم وصاحت البطريق على وحمل ضرار فاسإتيقظ
عليهم وحميت عظيم حرب في وصاروا بصاحبها
الساعدان منهما كل حتى الحرب وثارت الشمس

أن ضرار إلى البطريق فأشار الجواداان تحتهما وعرق
الجواداين على شفقة معه البطريق ويترجل يترجل

ًداا له أخرج قد أهناس بطارقة برأس وإذا مجمًل جوا
:بجواداه صاح ذلك إلى ضرار نظر فلما ليركبه بالحرير

صلى الله لرسإول أشكوك وإل الساع هذه معي اثبت
وحمحم بالدموع الجوادا عين فذرفت وسإلم عليه الله

البطريق ضرار وتلقى المعتادا جريه من أكثر وجرى
جواداه وأخذ فأردااه الرمح بعقب وطعنه عليه وحمل
الكلب ومعهم الروم من خرج بكرداوس وإذا قتله وأرادا
بضرار وأحاطوا الشمونيين بطارقة أحد شاول الكبير
رأى فلما الحمر الذهب من تاج شاول رأس على وكان

يلمع والتاج ضرار على خرج الذي الكرداوس الصحابة
 .رأسإه على

وقد صاحبنا نصرة عن قعودانا سإبب : مالخالد قالوا
في عنه الله رضي خالد خرج فعندها الروم به أحاطت
عبد بن العباس بن الفضل وهم قومه خيار عن عشرة

أولدا وعلي ومسلم جعفر بن الله وعبد وأخوه المطلب
بن الرحمن وعبد الخطاب بن عمر بن الله وعبد عقيل

وعبد العاص بن عمرو بن الله وعبد الصديق بكر أبي
وصبر العنة وأطلقوا السإنة وقوموا المقدادا بن الله

يا أبشر :وقالوا المراء إليه وصلت حتى للروم ضرار
الخوف عنك ذهب وقد والفرج النصر أتاك فقد ضرار

الواحد بالله واسإتعن الكفار من تخف فل والجزع
والتقت الله من الفرج أقرب : ماضرار فقال القهار
والعصابة التاج صاحب خالد وطلب بالرجال الرجال
المسلمين البطريق شاول رأى فلما خصمه مع وضرار

هذا وارتعد اندهش بجماعته حل وما به أحدقوا قد
نفسه ضرار فألقى الهرب أرادا وقد خصمه مع وضرار

 .لحقه حتى وتبعه جواداه على من

وتصارعا بالمناكب وتواخذا يده من الرمح رمى ثم
نحيف وضرار جبل من قطعة كأنه الله عدو وكان
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بينهما طال فلما وقوة حوًل أعطاه الله أن غير الجسم
فقلعه الله عدو بطن في بيده ضرار ضرب العراك

وتصارخت بالبطارقة يستنجد فصاح الرض به وجلد
عليه الله صلى الله رسإول وأصحاب والسوداان الروم
يعج وهو عليه ركب أن داون ضرار يمهله فلم وسإلم

نحره من ومكنه سإيفه ضرار أظهر فعندها كالبعير
الروم فحملت العسكران سإمعها زعقة فزعق فقتله

صدره عن وقام رأسإه احتز قد وضرار هذا والسوداان
 .بالدماء ملطخ وهو

بعض من بعضهم الفريقان ودانا المسلمون كبر ثم
وسإال النزال وعظم القتال وقوي البطال والتحمت

الدنيا وأظلمت الرزايا وعظمت الحدق وازورت العرق
وضاقت والضرب الطعن وقوي الحرب رحى وداارت

وقطعت المذاهب وضاقت المور واشتدت الصدور
ًداا طائًرا وكفا فائًرا داًما إل ترى كنت وما المناكب وجوا

ذوو السلسإل وأصحاب السوداان زحفت وقد هذا غائًرا
يوم ويومهم الحديد بالعمدة وضربوا والطغيان الكفر
وعمرو حيران وبقي الجبان وفر الشجعان وبانت شديد

أيها : ياويقول القتال على الناس يحرض العاص بن
فسر الجنان غرف اذكروا القرآن حملة ويا الناس
يضربون السوداان وصارت ونشطوا بقوله الناس

جميًعا فيقتلونهما الحديد بالعمد الفرس مع الفارس
ويضربون بالنشاب يرمون الفيلة أصحاب وكذلك

من قتل وقد العصر وقت جاء أن إلى بالحراب
لعنه شاول بخصمه خالد وظفر كثير خلق الفريقين

من يلمع السنان فخرج صدره في بالسنان وضربه الله
بروحه الله وعجل بدمه يخور الرض على ووقع ظهره

 .القرار وبئس النار إلى

المحاربي رفاعة قال والبلء القتال عظم ولما قال
خمسمائة ومالك ولبيد محارب بني من انتخب وقد

داونكم العرب وجوه : ياوقادا الفيلة وقصد فارس
وهي قائدها وهو البيض الفيل من ودانا وأعينها

ينشد وهو يده في والسيف إليه وتقدم فيل خمسمائة
خطيرة شدة كل لقيت كبيرة جثة ذي من : يالكويقول
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على ملقى ترى حتى الحظيرة بك ضاقت قد اليوم
ًبا فولى بالسيف ضربه : ثمقال الحفيرة  .هار

من قبة في السوداان من عدة عليه وكان برك ثم
على علج قام الرض إلى الفيل سإقط فلما الدايم
عنه فزاغ رفاعة به فضرب عمودا يده وفي ظهره

يلمع السيف فأطلع اليمن عاتقه على رفاعة وضربه
دامه في يخور الله عدو فسقط اليسر عاتقه من

بأعجاز العرب فتلحقت النار إلى بروحه الله وعجل
ذكرنا كما أعينها في الفيلة يطعنون وصاروا الفيلة
 .منهزمين فولوا

الذين القوادا المراء وأجوادا والمقدادا خالد : وقصدقال
وصاروا والثبات النصر الله من وطلبوا ذكرهم تقدم

اليسار عن وفارس اليمين عن فارس وهم يأتونهم
أطراف يمسكون ثم السلسإل مساك فيقتلون
كالبعير معهم فينقادا العنة ويطلقون السلسإل

ولم قتلة شر ويقتلونه يده من العمودا فيأخذون الشاردا
الليل جاء حتى وأهوال ونزال قتال في القوم يزل

كثير خلق الفريقين من قتل وقد الفريقين بين وحجز
من ألًفا عشر اثني منهم قتلوا فقد المسلمون فأما

ًكا بطريًقا عشر خمسة والبطارقة الملوك من ومل
إلى يتحارسإون المسلمون وبات وغيرهما السوداان

 .الصباح

من جماعة بالجراح أثخن قد : وكانالراوي قال
طائفة المسلمون وكان النهار ذلك في المسلمين

وطائفة الجرحى يداوون وطائفة القتلى يدفنون
كثرة من نيام وطائفة يصلون وطائفة القرآن يقرؤون

العوام بن والزبير الوليد بن وخالد التعب من لحقهم ما
الصديق بكر أبي بن الرحمن وعبد السإودا بن والمقدادا

الصباح إلى العسكر حول يدورون عنهم الله رضي
العاص بن عمرو وصلى المؤذنون أذن الفجر لح فلما

 .الفتح بسورة الصبح بالناس

 .النصر يرزقهم أن وجل عز الله داعوا ثم
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كما صفوفهم ورتبوا فركبوها خيولهم إلى تباداروا ثم
من المسلمون فرغ فلما بالمس تقدم فيما ذكرنا
على الناس يحرضون المراء أقبل الصفوف تعبية

الطائي عميرة بن رافع الساقة على جعلوا وقد القتال
خمسمائة في زهير بن ورفاعة قيس بن والحرث

 .فارس

مالك بن سإالم حدثنا رافع بن عباداة : قالالراوي قال
 .رافع خيل في وكان هلل بن الله عبد عن

القتال وكثر الجمعان والتقى الصفوف رتبت : لماقال
النساء عن نذب ونحن بنفسه اشتغل واحد وكل

أشد يقاتلن ذكرهن تقدم اللتي والنساء والصبيان
والسوداان البطارقة من عظيم كرداوس جاءنا إذ القتال

ونحن وغافلونا فيل سإتمائة من زهاء ومعهم والبجاوة
البل من كبيرة قطعة واقتطعوا بالقتال مشغولون

ومائتي بعير ألف من زهاء والصبيان والنساء والرجال
البكري رباح بن زائد ذلك في وكان ذلك وغير امرأة
فقاتلوا فارس مائتا ومعهما الغنوي عاصم بن وعبادا
النساء وقاتلت بالجراح أثخنوا حتى الموت قتال

وسإلمى غفار بنت عفيرة دار فلله والخناجر بالعمدة
ضربن حتى قاتلن لقد النساء من ونظائرهما زاهر بنت

وجوههن على الدماء وسإالت رؤوسإهن على بالسيف
العسكر عن قاتلن العرب نساء يا الله : اللهيقلن وهن
الغلف العلج بأيدي صرتن وإل أنفسكن وعن

المسلمين من وقتل الموت قتال فقاتلن والسوداان
وسإاقوا بالشهاداة لهم الله ختم نفًرا عشر خمسة
 .والصبيان النساء

العاص بن وعمرو الوليد بن خالد إلى فارس فرجع
فتصايح القتال أشد في وهم بذلك وأعلمهما

المعركة وسإط من المراء من جماعة وخرج المسلمون
الخطاب بن عمر بن الله وعبد العباس بن الفضل وهم
أبي بن وزيادا الصديق بكر أبي بن الرحمن وعبد

الزور بن وضرار طلحة أبي بن الله وعبد سإفيان
العرب من فارس سإتمائة وتبعهم المراء من وجماعة
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وهم الجبل أول عند وأداركوهم القوم صنادايد من
بن والفضل ضرار زعق ذلك فعند الفيوم جهة يريدون
 .الله أعداء يا أين : إلىالعباس

ًدا قتاًل واقتتلوا عنهم والسوداان الروم فتراجعت شدي
صدره في وطعنه السوداان مقدم إلى ضرار فابتدر
بن الفضل وكذلك ظهره من يلمع السنان فأطلع

لبته في وطعنه عظيم بطريق إلى تقدم العباس
دامه في يخور فانجدل قفاه من يلمع السنان فأطلع
 .النار إلى بروحه الله وعجل

فلما عظيمة مقتلة قتلوا حتى يقاتلون واسإتمروا قال
وتواثب وولوا الغنيمة من بأيديهم ما ألقوا ذلك عاينوا

السإارى ورداوا والحريم السبي ورداوا المسلمون
والسيوف بالعمدة النساء وسإاعدتهم وحلوهم
بالعمد الخيل وجوه يضربن النساء فكانت والخناجر

وتجذبه بالفارس المرأة فتتعلق بصاحبه الجوادا فيكبو
حتى فتقتله تضربه ثم الرض به فتجلد الرض إلى

 .وغيرهم والبجاوة والسوداان الروم من جماعة قتلن

وتبعتهم أيديهم بين من منهزمين ولوا ذلك رأوا فلما
مقتلة منهم قتلوا حتى ويأسإرون يقتلون المسلمون

الروم من أسإير سإتمائة نحو منهم وأسإروا عظيمة
 .وخيولهم أسإلبهم غنموا وقد وزحفوا والسوداان

فإنهم العسكر وأما لهؤلء جرى ما : هذاالواقدي قال
وطعان وضرب عتيد وأمر شديد قتال في يزالوا لم

الحرب قامت وقد وفرسإان أبطال وجندلة رجال وقتل
الشجعان وصالت العناق وضربت وسإاق قدم على

الطعن واشتد الحرب رحى وداارت حيران الجبان وولى
وحامت الجماجم وطارت المعاصم وقطعت والضرب

وعظم الزحام واشتد الرزايا وعظمت المنايا طيور
الغبار واشتد المور وعظمت الصدور وضاقت المرام

وبربرت بالرايات المراء وقاتلت الصطبار وقل
وضربت أصواتها الروم ورفعت بلغاتها السوداان
وحارت بنشابها ورمت برماحها وطعنت ببوقاتها
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وكان النهار وأظلم الغبار وثار البصار وعميت الفكار
المسلمون وصبر انزل الله نصر : ياالمسلمين شعار
بن والمقدادا العوام بن الزبير دار فلله الكرام صبر لهم

والمسيب عامر بن وعقبة العباس بن والفضل السإودا
قاتلوا فلقد المراء من ونظائرهم الفزاري نجيبة بن

ًدا قتاًل ًنا بلء وأبلوا شدي  .الكرام صبر وصبروا حس

زيد بن وسإعيد عمرو بن والقعقاع وخالد عمرو وأما
الفيلة وزحفت الموت قتال يقاتلون كانوا فلقد

وقد بأفيالها والسوداان بأبطالها الروم وقاتلت برجالها
ويرمون العرب خيل على تعطف الفيلة أصحاب كانت

أعين قلعت حتى المنتشر كالجرادا فيخرج بالنشاب
يصيح من إل تسمع كنت فما اليوم ذلك في كثيرة
البطال يرمون والسوداان تحطم والفيلة وايداه

خالد إلى وأتى المحاربي زهير بن رفاعة وثب فعندها
هلكنا هكذا المر هذا داام إن المراء : أيهاوقال وعمرو

 .آخرنا عن

نجمع أن : الرأيقال حازم أبا يا الرأي : فماقال
ًتا ثيابناونغمسها ًنا زي الرماح رؤوس على ونجعلها وداه

القيصوم يجمعون رجاًل نأمر ثم ناًرا أعلها في ونجعل
ًيا الجمال ظهور على غرائر في ونجعله وغيره عر

وتساق تمانعم الفرسإان نأتي ثم بالقتال ونشغلهم
فل حطمتهم بالنار أحست إذا فإنها الجمال عليهم

فاسإتصوبوا تعالى الله من والمعونة ذلك على يصبرون
إل يكن فلم القتال وناوشوهم لذلك رجاًل وأعدوا رأيه

ألف الفرسإان من وجعلوا المكيدة تهيأت حتى سإاعة
وأطلقوا والزيت بالدهن الثياب تلك وصبغوا فارس

بالقيصوم الغرائر وحملوا السإنة برؤوس النيران
أجناب في الحراب ووضعوا ناًرا فيه وأشعلوا وغيره
في والنار أجسامها في بالحراب أحست فلما البل

رأت فلما والسوداان الروم حطمت فعندها ظهورها
ودااسإت سإلسإلها وقطعت عقولها طارت ذلك الفيلة

ودااسإتهم الرجال من ظهورها على ما ورمت قواداها
بغالها وهرب وبراذينها الروم خيل ورجعت بأخفافها
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العداء في المراء وضربت رجالها قلوب وذابت
 .بنشابها ورمت برماحها وطعنت بسيوفها

في أظلتنا طيوًرا رأينا : ولقدنجيبة بن المسيب قال
وجه على بجناحه يرفرف الطائر وكان النسور زي

إلى فيرميه عينيه في مخاليبه يضع ثم ورأسإه الكافر
ولت حتى العصر صلة بعد سإاعة إل تكن فلم الرض
المسلمون وتبعهم الفرار إلى وركنوا الدابار الروم

النهار وأظلم الليل جاء حتى ويأسإرون يقتلون
وإلى بالدير المعروفة القرية إلى الهزيمة ووصلت
المسلمون وتبعتهم ميدوم وإلى أهناس وإلى اللهون

جمعهم وشردا شملهم تفرق وقد الصباح إلى كله الليل
قال وقتل آلف خمسة نحو كثيرة جماعة منهم وأسإر
المعركة مكان إلى رجعنا : لماالجهني أزدا بن رافع

والسوداان الروم قتلى من امتلت قد الرض وجدنا
المسلمين قتلى من جماعة واختلط وغيرهم والبجاوة

بأيديهم كان الروم أن إل الروم من عرفناهم ما بهم
منهم فميزناهم ذلك لهم ليس والمسلمون صلبان

كل على ووضعنا والقصب النخل جريد وجمعنا بذلك
ثم المعركة مكان في وذلك قصبة أو جريدة قتيل

في وقتل ألًفا تسعون الكفار فإذا وحصرناها جمعناها
من المسلمون وتفقد يحصى ل ما والطرقات الجبال

وجمعت رجًل وثلثون خمسمائة هم فإذا منهم قتل
عمرو وأخرج قسمت ثم والموال الغنائم المسلمون

ًبا وكتب الخمس منها الخمس من جمعه وما بالفتح كتا
عنه الله رضي المرقال بن هاشم بالمير واسإتدعى

بالمسير وأمره الجند خيار من رجًل ثلثين معه وندب
الوقعة بعد بالمرج المسلمون وأقام المدينة إلى

خلف كان من ورجع اسإتراحوا حتى أيام خمسة
في واسإتأذنوه عمرو إلى اجتمعوا ثم المنهزمين

وداعا ووداعهم لهم فأذن القبلي الوجه إلى المسير
لم المؤمنين أمير أن ولو فراقكم علي : يعزوقال لهم

آلف ثلثة معه رجع ثم فارقتكم ما بالمسير يأمرني
وثمانين ثمانمائة قتل من جملة وكان وعشرون ومائة
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: تسعمائةوقيل : ألفوقيل بالشهاداة لهم الله ختم
 .كان ذلك أي أعلم والله الرواة اختلف على وأربعون

قاعدة على إل الكتاب هذا في أخذت : ماالراوي قال
المسلمون ملكت فلما تعالى الله من والمعونة الصدق

الصحابة ببركة وذلك والفسادا الشرك أهل وأذلت البلدا
الخيار والساداة البطال الرجال فهم عنهم الله رضي

الذين المختار محمد وأصحاب والنصار والمهاجرون
العزيز وأرضوا الكفار وأذلوا المصار بسيوفهم فتحوا
تجري بجنات القهار الواحد لله نفوسإهم وباعوا الغفار

 .النهار تحتها من

الملوك إلى المنهزمون رجع : لماالراوي قال
قلوبهم في الرعب وقع بذلك وأخبروهم والبطارقة

وما يدبرون ما يدروا ولم نفوسإهم في وجاروا
 .يصنعون

صاحب وعلى أهناس بطريق على : فصعبقال
الحصار على وعولوا ببطارقتهما صنع ما البهنسا
وتيقنوا إليه يحتاجون ما يخرجون وصاروا اللة وجمعوا

وكذلك أنفسهم ووطنوا أرضهم من للحرب بد ل أن
حل مما نفوسإهم وضاقت وملوكه الصعيد بطارقة

 .بهم

رضي الخطاب بن عمر إلى الكتاب : ووصلالراوي قال
ًدا فرًحا بذلك ففرح عنه الله على الكتاب وقرأ شدي

بن الرحمن وعبد عفان بن وعثمان طالب أبي بن علي
صلى الله رسإول عم المطلب عبد بن والعباس عوف

ًدا فرًحا بذلك ففرحوا وسإلم عليه الله قسمت ثم شدي
رضي كأحدهم لنفسه وقسم المدينة أهل على الغنائم

:له وقال لهاشم ودافعه الكتاب جواب وكتب عنه الله
 .الصعيد فتح على ويحرضهم الصحابة يحث لعمرو قل

فإنه عنه الله رضي العاص بن عمرو : وأماالراوي قال
الصحابة بين الغنائم قسم حتى مصر إلى يرجع لم
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مصر إلى ورجع السابقة وأهل الولء أصحاب وفضل
 .الصعيد إلى العساكر جهز أن بعد

بن خالد العاص بن عمرو فارق : ولماالراوي قال
بعًضا بعضهم اسإتشار عنهم الله رضي والمراء الوليد

 .يقصدون مكان أي

وأقر طليعة فارس ألف يسيروا أن رأيهم فاتفق
 .أمرائهم من جماعة ومعه الحرث بن قيس عليهم

عمرو بن والقعقاع المحاربي زهير بن رفاعة منهم
الحميري الكلع وذو الجهني عامر بن وعقبة التميمي

البلدا وسإط في يسيرون وصاروا عنهم الله رضي
وطلب أطاعهم فمن منهم قريبة العساكر وبقية
أبى ومن الجزية عليه ووضعوا وصالحوه أمنوه المان
الجيش ببقية خالد وسإار تركوه أسإلم ومن قاتلوه

القبلي الوجه مدائن أعظم كانت فإنها أهناس يريدون
والعدة واللة بالخيل آهلة حصينة وكانت الكورة بعد

جمع إليهم الصحابة بمجيء بطريقها أحس ولما
نيرانهم وخمدت جنوداهم انكسرت وقد البطارقة
وقال أمرهم في وشاورهم جيوشهم بانهزام وكلمتهم

وإل وأموالكم حريمكم عن وقاتلوا أهبتكم : خذوالهم
ًدا صرتم شئتم وإن يختارون ما بكم يفعلون للعرب عبي

فأجابوه بطارقته من يكون ما يعلم حتى صالحناهم
في أموالنا ونجمع نغلب حتى البلدا نسلم : لوقالوا

على عولنا غلبنا فإن ونقاتل الحصينة المدينة هذه
إلى أجابهم الذي فكان ذلك على رأيهم واتفق الحصار

أقام ذلك إلى يجبهم لم ومن وأمواله بنفسه خرج ذلك
البهنسا إلى انتقل من : منهمالبهنسا بطارقة وكذلك
ممن المدائن ببعض أقام من ومنهم وأولداه بماله
 .والقتال والحصار القامة على عولوا

يديه وبين أهناس من قرب حتى بالجيش خالد وسإار
السواحل على الغارات يشنون وهم والمراء الطلئع
صلًحا معهم وعقد وصالحهم إليهم خرج فمن والبلدا

أبي ومن والضيافة والعلوفة الميرة ولهم صالحوه
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أبوا فان الجزية منه طلبوا أبى فإن السإلم إلى داعوه
ًبا وصلوا حتى الغارة عليهم شنوا وبلغ أهناس من قري
 .الله عدو إلى الخبر

يكون ما أنظر حتى وقتالهم لقائهم من بد : لفقال
ًبا المدينة ظاهر إلى خرج ثم أمرهم من السور من قري
ثلثة فأغلق أبواب أربعة للمدينة وكان عنها يبعد ولم

وأكثر والسراداقات الخيام وأخرج الشرقي الباب وفتح
قتال غير من المدينة داخلنا إن :وقال والزينة العدة من

 .جانبنا في العرب طمعت

خمسين عدتهم فكانت جيشه وعرض بطارقته فرق ثم
أول تكونوا ول حريمكم عن وقاتلوا اثبتوا وقال ألًفا
قدوم وينتظرون للقتال يتأهبون وأقاموا أخذوا جند

.عنهم الله رضي الصحابة

 الواقدي قال 

بن بالزبير اسإتدعى أهناس من قرب فلما خالد : وأما
وغيرهم المراء من فارس ألف إليه وضم العوام
وضم العباس بن بالفضل اسإتدعى ثم بالمسير وأمره

بميسرة اسإتدعى ثم أثره على وسإار فارس ألف إليه
على وسإار فارس ألف إليه وضم العبسي مسروق بن

ألف إليه وضم سإفيان أبي بن بزيادا اسإتدعى ثم أثره
الشتر بمالك اسإتدعى ثم أثره على وسإار فارس

وسإار أثره على وسإار فارس ألف إليه وضم النخعي
 .الجيش ببقية خالد

 .سإعيد بن عون : حدثناقال

 .العلوي مالك بن رافع عن نافع بن هاشم : حدثناقال

لما عنه الله رضي العوام بن الزبير خيل في : كنتقال
على الغارة وشننا لهلها وتعرضنا البلدا توسإطنا
فلما رعاة ومعها الغنم من قطيًعا فوجدنا السوادا
وإذا قليًل سإرنا ثم فسقناهم ومضوا تركوها بنا أحسوا
وغيرهم القبط من ونصارى مشرفة وصبيان بنساء
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العرب من فارسًإا عشرون معهم وكانا فروا رأونا فلما
عليه البطارقة من بطريق ومعهم جذام من المتنصرة

أيدينا بين من فروا عاينونا فلما الفاخرة الزينة
حتى بعيد غير كان فما عليهم الغارة فأطلقنا

من بأنهم فأجابوا وسإألناهم عليهم وقبضنا أداركناهم
عليهم فعرضنا أهناس يريدون وأنهم شتى قرى

الزبير ذلك من فمنعنا قتلهم فأردانا فامتنعوا السإلم
ما ويفعل خالد المير يحضر : حتىوقال عنه الله رضي
 .يريد

المضارب ورأينا أهناس من قربنا حتى : وسإرناقال
والتكبير بالتهليل الزبير فأعلن والسراداقات والخيام

وخرجت لتكبيرهم الرض ارتجت حتى المسلمون وكبر
الله وعدو إلينا ينظرون خيامهم ظاهر إلى الروم

والنواب والحجاب إلينا ينظر ميخائيل بن مارنوس
الديباج أقبية وعليهم حوله البطارقة من الدولة وأرباب
العمد وبأيديهم المكللة التيجان رؤوسإهم وعلى

.وشماله يمينه عن به محدقون وهم والسيوف المذهبة

بلغتهم ورطنوا تصايحوا عليهم أقبلنا : فلماقال
ولما أعينهم في واسإتقلونا كفرهم بكلمة وأعلنوا

أهل : أيايقول وأنشد الراية هز القوم من الزبير قرب
كل من الشيطان عصبة ويا الكوافر الطغاة أهناس

كل على قومها سإاداات الحرب ليوث أتتكم غادار
تلقون سإوف تجيبوا لم فإن ضامر الخيل من مشكول

نزلنا : ثمالراوي قال وفاجر كلب كل منكم ونقتل ذلة
بن الفضل أقبل حتى قليل غير يكن فلم القوم من

فكبر الماجد الساداات وحوله عنه الله رضي العباس
أهناس أهل : أيايقول وأنشد الراية وهز معه وكبروا
مقاليا فأصغوا الحرب ليوث أتتكم الطواغيا الكلب
مدانيا عظيما أمًرا تروا وأل غيره رب ل الله بأن أقروا
ًدا أرسإل الله بأن أقروا ًيا أحم هادايا للخلئق كريًما نب
ًبا نزل : ثمالراوي قال إل تكن فلم أصحابه من قري

العبسي مسروق بن ميسرة المير أقبل حتى سإاعة
الراية فهز المسلمون فأجابه والمسلمون هو وكبر

كل على غضنفر بكل لهناس : أتينايقول وأنشد
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إذا أهلها ونقتل أهناسًإا ونخرب أجردا الخيل من صاهل
ًبا : ونزلالراوي قال محمد النبي داين خالفوا من قري
أبي بن زيادا أقبل الشمس غروب كان ولما الفضل
والمسلمون هو وكبر معه بمن عنه الله رضي سإفيان

آل يا أهناس إلى : هلموايقول وأنشد الراية وهز
ضرب وداونكم العاظم نسل المختار عصبة ويا هاشم

داينا لننصر جماجم فلق ثم رؤوس وقطع بشدة السهام
قال هاشم آل المبعوثمن الهدى نبي محمد للنبي

يقرؤون عنهم الله رضي المسلمون : وباتالراوي
وهم وسإلم عليه الله صلى النبي على ويصلون القرآن

الله رضي المقدادا أقبل ثم الفجر لح حتى يتحارسإون
من قرب ولما والمسلمون هو وكبر بأصحابه عنه

المشهور الفارس : أنايقول وأنشد الراية هز أصحابه
الفوز ننال لعل محمد النبي داين وناصر موطن كل في
عبادا ونقتل المؤيد نزيل أضحى من فوز فيا إلهنا عند

قال مهند وعضب خطى بأسإمر جميعهم الصليب
المتقدم المراء وتكلم الفضل بإزاء : ونزلالراوي
 .ذكرهم

ذلك وقعدنا أحد وراءنا ليس ألن ظنوا رأونا : ولماقال
 .يكلمونا ولم نكلمهم ولم اليوم

بالغبار إذا الشمس طلوع عند الثاني اليوم كان فلما
وعليها عاداية خيول من ارتفع قد والقتام طلع قد

راياتهم ورفعوا المسلمون وكبر حجازية فوارس
رسإول أصحاب فسمع المحمدية وأعلمهم السإلمية

إلى المراء فخرج الصياح وسإلم عليه الله صلى الله
عنه الله رضي الوليد بن خالد أوائلهم في وإذا لقائهم

الغفاري ذر وأبو الشعري عياض بن غانم جانبه وإلى
المراء وبقية الرحمن عبد واسإمه الدوسإي هريرة وأبو

قريب من ذلك الروم رأت فلما والنصار المهاجرون
الله رسإول أصحاب ونزل قلوبهم في الرعب داخل
ًبا وسإلم عليه الله صلى في منهم كل أهناس من قري

جمع الثالث اليوم كان فلما اليوم ذلك وأقاموا مركزه
فيمن واسإتشارهم الرايات وأصحاب المراء خالد

 .أهناس بطريق إلى يمضي
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 .له : أناالمقدادا فقال

 .شئت من فخد له : أنتخالد فقال

مسروق بن وميسرة الزور بن ضرار معه فأخذ
أبى فإن السإلم إلى اداعوه :خالد لهم وقال العبسي
 .أنفسكم على واحرصوا فالقتال أبى فإن فالجزية

من قربوا حتى القوم إلى : وسإارواالراوي قال
الخيام أطناب بخيولهم يدوسإون وهم العسكر

 .تكونون : منالحجاب بهم فصاحت والسراداقات

فأمر بذلك البطريق فأعلموا رسإل : نحنفقالوا
الحجاب بهم صاحت يديه بين حضروا فلما بإحضارهم

ولم إليهم يلتفتوا فلما للملك الرض قبلوا أن والنواب
الباب على ووقفوا الملك سإراداق باب على إل ينزلوا
خيولهم لجم وأمسكوا فدخلوا الدخول في لهم فأذن
فأشار ذلك من فامتنعوا يمسكوها أن الغلمان فأرادا
جالس هو فإذا عليه داخلوا ثم فتركوهم البطريق إليهم
وحوله والجوهر بالدر مرضع الذهب من سإرير على

قيام الدولة وأرباب والنواب والحجاب جلوس البطارقة
تغير رآهم فلما والرماح والعمدة السيوف وبأيديهم

 .بالجلوس لهم وأذن واندهش لونه

علينا حرام فإنه الفرش هذه على نجلس : لفقالوا
من أنطاعا فرش حتى فرفعت الحرير بالبسط فأمر

عن تنزل حتى نجلس : لفقالوا إليهم أشار ثم الصوف
 .سإريرك

أن وأراداوا فسكتوا إليهم فأشار الروم : فرطنتقال
فتركوهم ذلك من فامتنعوا سإيوفهم منهم ينزعوا

فنزل سإريره عن ينزل حتى فأبوا الملك وكلمهم
أنهم فأجابوا حالهم عن وسإألهم عربي بلسان وكلمهم

أو الجزية يؤذوا أو وقومه هو يسلم حتى يفارقونه ل
غدا والموعد : اذهبواوقال ذلك عن فامتنع القتال
خالد إلى ورجعوا ذلك على عنده من وخرجوا للقتال

خالد أصبح فلما للحرب المراء فتأهب بذلك وأعلموه
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والقتال للحرب وباداروا الصبح صلة بأصحابه صلى
وللجنة اركبي الله خيل يا النصر : النصروصاحوا
راياتهم وركزوا خيولهم المسلمون فركب اطنبي

ًبا وميسرة ميمنة واصطفوا في وخالد وجناحين وقل
مسروق بن ميسرة الساقة وعلى الجيش وسإط

فارس خمسمائة في النخعي الشتر ومالك العبسي
 .والنصار المهاجرين من

الروم برزت حتى سإاعة غير تكن : فلمالراوي قال
 .صلبانها وأظهرت

محمد عن مازن بن عبادا عن مالك بن رافع : حدثناقال
 .عنه الله رضي النصاري مسلمة بن

خمسون هي فإذا عدداناها القوم رايات أقبلت : لماقال
ًبا افتتح من أول فكان فارس ألف صليب كل تحت صلي

بيضة رأسإه وعلى حمراء دايباجة عليه بطريق الحرب
من فارس إليه فبرز جوهر من بعصابة عليها معصب

فبرز البراز طلب ثم فقتله هلل بن زيد له يقال خثعم
ولم عنه الله رضي الخطاب بن عمر بن الله عبد إليه

يلمع فخرج اليمن عاتقه على بالسيف ضربه أن يمهله
دامه في يخور الله عدو فانجدل اليسر عاتقه من

إليه فبرز البراز وطلب النار إلى بروحه الله وعجل
الميمنة وطلب فقتله آخر ثم فقتله الروم من فارس

ثم القلب إلى عادا ثم أبطالهم وقتل صفوفهم وشوش
ثم كفعله وفعل حسنة بن شرحبيل بعده من أخرج
بعده من حمل ثم العباس بن الفضل بعده من حمل

ثم الغفاري ذر أبو بعده من ثم مردااس بن العباس
أيقظوا ذلك الروم رأى فلما بالحملة المسلمون تبادار

بالبيض وتظاهروا وعديدهم عدداهم في أنفسهم
الشمس توسإطت حتى بينهم القتال يزل ولم والدرع

 .الفلك قبة في

في وغاص الوليد بن خالد حمل : فعندهاالراوي قال
الميسرة في وغاص الميسرة على فقلبها الميمنة
ًدا قتاًل العرب وقاتلت الميمنة على فقلبها حتى شدي
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المسلمون وبات الفريقين بين وحجز الليل جاء
قد فإذا بعًضا بعضهم المسلمون وتفقد يتحارسإون

بالشهاداة لهم الله ختم رجًل وأربعون اثنان منهم قتل
ربيعة بن وزيد الداوداي عامة بن ربيعة منهم العيان

مرة بن وصفوان المحاربي نوفل بن وغانم المحاربي
أعداء من وقتل الناس أخلط من والبقية اليربوعي

بأصحابه الله عدو خل ولما وأزيد وثلثمائة ألف الله
من لقوه ما عليهم وصعب الحرب في وقع ما تذاكروا
وأعدوا عليه البطارقة فغلب الصلح الملك فأرادا العرب
الفجر وبارق الصباح الله أصبح فلما والقتال للحرب

على اصطفوا ثم الصبح صلة المسلمون صلى لح
البطارقة وبرزت الروم واصطفت خيولهم ظهور

صاحب له يقال عظيم بطريق وبرز زينتهم وأظهروا
الفضل إليه فبرز البراز وطلب حربه لمة وعليه طنسا

فكان بضربتين وتخالفا وتعاركا فتجاول العباس بن
بالسيف فضربه العباس بن الفضل بالضربة السابق

يخور صريًعا فانجدل أضراسإه إلى فوصل رأسإه على
وبرز القرار وبئس النار إلى بروحة الله وعجل دامه في

من أربعة قتل حتى كذلك يزل ولم فقتله ثان بطريق
المسلمون وحمل واحدة حملة الروم فحملت خيارهم
شجاعته وأظهر عنه الله رضي الزور بن ضرار وحمل
العباس بن والفضل الشعري غانم بن مذعور وحمل
وعلي وجعفر ومسلم معيط أبي بن عقبة بن ومحمد

وعبد خالد بن وسإليمان جعفر بن الله وعبد عقيل أبناء
الخطب وعظم المراء وتجاهرت بكر أبي بن الرحمن

النهار صار حتى القتام وثار والضرب الطعن وكثر
وقطعت القتال واشتد بالنبال وتراشقوا كالظلم
ًداا إل ترى كنت فما الجماجم وطارت المعاصم جوا

والضرب الطعن وكثر الكرب واشتد فائًرا وداًما غائًرا
كالسإد خالد وجال الحدق واحمرت العرق وسإال

إلى طرفه عياض بن غانم رفع ذلك فعند وأزبد وأرغى
 .السماء

أنزلته كما نصرك علينا أنزل العظماء عظيم : ياوقال
الكافرين القوم على وانصرنا كثيرة مواطن في علينا
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بعيد غير كان فما داعائه على المراء من جماعة فآمنت
بماذا ندري ل يتساقطون والكفار الرجال رأيت حتى

وتبعهم الباب إلى فروا ذلك الروم رأى فلما يقتلون
والحجارة وينهبون ويأسإرون يقتلون المسلمون

ذلك إلى يلتفتون ل وهم السور أعلى من تأخذهم
خالد عليهم وصال اللعين وداخل البواب إلى وداخلوا

نحو الروم من قطعة واقتطعوا المراء من وجماعة
اللعين من قريبين المسلمون وكان آلف خمسة

منهم فقتلوا بالحجارة ورموهم الباب عند فاقتتلوا
ألف من نحو الباب من وخرج آلف ثلثة من نحوا

وطلعوا بابهم وأغلقوا الباقون وداخل وحملوا فارس
بالحجارة ورموا والحصار القتال واشتد السإوار على

 .بينهم الليل فرق حتى والنبال

ثلثة أهناس حصار على المسلمون : وأقامالراوي قال
والسإوار بالقتال يناوشونهم يوم كل وفي أشهر
الله صلى الله رسإول وأصحاب منيعة والبواب رفيعة

: وأقامالراوي قال يشنون يوم كل وسإلم عليه
قلت وقد أشهر ثلثة أهناس حصار على المسلمون

الصحابة فيهم وطمعت أنفسهم وضاقت المددا عنهم
ًدا إن ثم أعياه وقد يصنعون ماذا أصحابه اسإتشار خال

من وكان عنه الله رضي المرزبان له فقال الباب فتح
وحبس الجهادا إلى وخرج أسإلم وقد كسرى مرازبة
ًبا بالبهنسا المقتول وهو وجل عز لله نفسه من قري
طنجة صاحب وقعة في اليوسإفي لبحر شرقي البلد
الله شاء إن موضعه في ذلك ذكر وسإيأتي العمدة ذات

 .تعالى

حاصرنا إذا الفرس بلدا في كنا : إنناالمرزبان فقال
ًتا أخذنا فتحها على نقدر ولم مدينة ًتا زي وكبري

ًداا لها وجعلنا خشب من صنادايق في ووضعناه أعوا
إلى يصلوا أن إلى عنهم يذبون ورجال رجال تحملها

ناًرا الصنادايق في ويجعلون منه قريب إلى أو الباب
فتفتح الحديد ويذوب البواب في النار فتعلق ويولون
والحجارة والخشب الحطب في النار وتعلق البواب

فلما تعالى الله شاء إن : نفعلهاخالد فقال فتهدمها

850

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

ذكرنا ما جمع في وأسإرعوا ذلك فعلوا أصبحوا
ًداا أطرافها في وجعلوا صنادايق في ووضعوه أعوا

خلفهم وخرج الرجال وحملتها أسإفلها من طواًل
كيف يعلمهم أمامهم والمرزبان يقاتلون الفرسإان
والحجارة والحجف بالحرق مستترون وهم يصنعون
وصلوا حتى السور أعلى من عليهم تتساقط والنبال

الشرقي الباب وهو المدينة أبواب من باب أول إلى
 .أبوابها أعظم وهو

الباب على الصنادايق رفعوا الباب من قربوا فلما
وانقلبوا ووضعوها والكبريت الزيت في النار وألقوا

بحجارة النار تعلق حتى لحظة من أسإرع يكن فلم
السور أعلى إلى النار وثارت والحديد والخشاب الباب
من فيه بمن البرج فسقط البرج إلى وصلت حتى

المسلمون وتبادارت كثيرة جماعة منهم وهلك الروم
وداخلوا النار تلك وأطفئوا الماء قرب وملئوا الباب إلى
ًنا وكان الملك قصر وقصدوا الباب من أعمدة على حصي
به ففعلوا أبوابه أغلقوا وكانوا المنحوتة الحجارة من
يصبر أن يطق لم ذلك الملعون رأى ولما ذكرنا كما

حشمه من جماعة ومعه المان وصاح الباب بفتح وأمر
فأمر فأبوا السإلم عليهم فعرضوا وبطارقته وخدمه

قتلوه أبى ومن تركوه أسإلم فمن أعناقهم بضرب خالد
فمن : مغلوبونوقالوا والرعية السوقة بهم واسإتغاثت

الجزية عليه ضربوا داينه على بقي ومن تركوه أسإلم
المسلمون وغنم تلًل صارت حتى وأماكن داوًرا وهدموا

والفرش والفضة النصب أواني من كثيرة أمواًل
ومعه قيًما قيس بن عباداة فيها ووضعوا الفاخرة
يبق ولم المدينة بظاهر وخرجوا المسلمين من ثلثمائة

بها وعمروا الجزية عليه وضعت ومن أسإلم من إل
ًدا وأخرج الغنائم جمع ذلك من خالد فرغ ولما مسج
عمر إلى يرسإله العاص بن عمرو إلى وأرسإله خمسها

لعمرو وأرسإل المدينة في عنه الله رضي الخطاب بن
بمصر المقيمين المؤمنين ولصحابه سإهمه العاص بن

من وجماعته هو بأهناس ذلك بعد خالد وأقام ونواحيها
حاتم بن بعدي خالد واسإتدعى يوًما أربعين المراء
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مهران بن ميمون إليه وأضاف عنه الله رضي الطائي
بلدا أول ينازلوا أن وأمرهم فارس ألف إليه وضم

وصل وإذا الكورة أهل وينازلوا الله لعنه البطليوس
البهنسا قريب إلى بالمسير يأمره الحرث بن قيس إلى

من ويصالح يسالمه من ويسالم يقاتله من ويقاتل
بن غانم أثره في أرسإل ثم المددا يأتيه حتى يصالحه
فارس ألف إليه وضم عنه الله رضي الشعري عياض
الفزاري نجيبة بن والمسيب العباس بن الفضل فيهم
جعفر وكذلك الفارسإي والمرزبان الغفاري ذر وأبو

سإليمان خالد وولد المقدادا بن الله وعبد وعلي ومسلم
وقاص أبي بن سإعد بن وعمرو طلح بن ومحمد

الله صلى الله رسإول وحي كاتب حسنة بن وشرحبيل
إلى تصلوا حتى سإيروا :خالد لهم وقال وسإلم عليه

لي يحصل لم ما أثركم في وأنا البهنسا مدينة
أجابوكم فإن السإلم إلى القوم وأداعو مانع ولصحابي

ومن فالجزية أبى ومن علينا ما وعليهم لنا ما فلهم
المواكب وأقرنوا المدائن ونازلوا والقتال فالحرب أبى
ًدا إل تسيروا ول وكونوا الكتائب وفرقوا واحدة ي

 .متباعدين غير بعض من بعضكم قريبين

النفير تبعت به لها طاقة ل بما منكم كتيبة وقعت فإاذا
فإذا عزائمكم وقووا نياتكم وأخلصوا هممكم وثبتوا

ومحل ملكهم داار هي التي البهنسا إلى وصلتم
فإن السإلم إلى واداعوه الملك إلى فأرسإلوا وليتهم

وهم يد عن فالجزية أبى وإن ملكه في فاتركوه أطاع
وهو الله يحكم حتى حكم فالسيف أبى وإن صاغرون

وأنها أهلها كثير مدينة أنها وبلغني الحاكمين خير
فمن ورسإاتيق وقرى وبلدا مدائن وحولها الخيل كثيرة

فقاتلوه قاتلكم ومن فصالحوه وصالحكم سإالمكم
 .العزيمة وصدق النية وإخلص بالحزم وعليكم

آمنوا     الذين     أيها     يا  {: المكنون كتابه في تعالى الله قال
}    تفلحون     لعلكم     الله     واتقوا     ورابطوا     وصابروا     اصبروا

شعبة بن بالمغيرة اسإتدعى ]. ثم200 :عمران [آل
جد المغيرة أبو الكبر زيادا معه وكان عنه الله رضي

ذكر وسإيأتي طنبدا بقرب دايروط بقرية هو الذي زيادا
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عند تعالى الله شاء إن هناك وأصحابه المغيرة بن زيادا
رضي العشرة أحد زيد بن بسعيد واسإتدعى الدير وقعة

عليهم وجددا عفان بن عثمان بن وأبان عنهم الله
 .ووداعهم الوصية

حتى وميمون الطائي حاتم بن علي : وسإارالراوي قال
قد الحرث بن قيس فوجدوا حولها وما ميدوم وصل
بالجزية وأقرهم صلًحا لهم وعقد الرض تلك أهل صالح

بطريقهم قتل بعد برنشت أهل وكذلك جماعة عدا ما
ذلك في وناداى داهشور إلى البلدا تلك أهل وكذلك
الصلح على عظيمة أمواًل له وجبوا بالمان القليم
الشرقي البر إلى المسلمين من جماعة وعبر والجزية

عامر بن وعقبة المحاربي زهير بن : رفاعةوهم
رسإول أصحاب من وألف الحميري الكلع وذو الجهني

العقبة من الغارات وشنوا وسإلم عليه الله صلى الله
القرى تلك على حلوان قبلي من قريب هي التي

حتى قاتلوه أبى ومن صالحوه صالحهم فمن والبلدا
بطريق هناك وكان البرنيل إلى ثم أطفيح إلى وصلوا
على فصالحوهم أهلها إليهم فخرج بصول يعرف
حتى حاتم بن عدي وسإار هناك من وعبروا الجزية
ًبا الحارث بن بقيس اجتمع المعروفة القرية من قري
المعروفة بالقرية وجماعته هو ميمون ونزل بقمن

 .بالميمون

ما لنا يفتح حتى هنا تنزل : لالحرث بن قيس له فقال
الوليد بن خالد المير من خبر ويأتي البلدا من حولها
بأصحابه عدي ونردا ذلك إلى فأجاب يريد بما لنا ويأذن

حاتًما ابنه وترك سإار ثم عدي ببني المعروفة بالقرية
حتى وأصحابه قيس وسإار بالقرية وأحاطوا وإخوته
المعروف والبلد بنوس المعروفة القرية إلى وصلوا
بطريقهم قتل بعد أهلها إليهم فخرج بدلص

حتى البحر سإاحل على البلدا وتوسإطوا وصالحوهم
بها وكان أثرهم على عياض بن وغانم الكبرى ببا نزلوا

عظيم عيد له وكان جرجا أبي بدير يعرف عظيم داير
الصحابة قدوم فوافق البلدا سإائر من إليه يجتمعون

ًبا المعاهدين من رجل فجاءهم عيدهم من قري
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عنه الله رضي الحرث بن قيس فانتدب بذلك وأعلمهم
رفاعة عليهم فأمر خمسمائة أصحابه من جماعة ومعه

الدير على الغارة يشنوا أن وأمرهم المحاربي زهير بن
الروم من الكورة رؤسإاء من جماعة : وكانقال

وهم يحرسإونهم الدير حول المسومة والخيول والقبط
فما وشرائهم وبيعهم وزينتهم وشربهم أكلهم في

قليًل إل قاتلوا فما رؤوسإهم على والخيل إل أحسوا
أثاث من السوق في ما جميع أصحابه ونهب وانهزموا

من فقاتلوا بالدير وأحاطوا الغنائم وسإاقوا وغيره
جماعة وتعلق والقفال السلسإل فقطعوا الدير على
منه وأخذوا الدير وداخلوا الحيطان على الصحابة من

ًثا أمتعة أسإير مائة وأسإروا وفضة ذهب من وأواني وأثا
البحر من بالقرب وكان البلدا توسإطوا حتى وسإاروا

تعرف مدينة فيها وكان وبلدان كثيرة قرى اليوسإفي
بطارقة عظماء من بطريق بها وكان بسحاق

إلى جنوداه جمع الصحابة قدوم بلغه فلما البطليوس
المعروفين البلدين وإلى بأقفهس المعروف البلد

بنشابة المعروفة البلد وإلى واليسلقون بشمسطا
والفلحين والروم الخيل جمع الصحابة قدوم بلغه فلما

رسإول أصحاب بهم يكشف وخرج آلف سإتة والنصارى
إليه خرج الحرث بن وقيس وسإلم عليه الله صلى الله
أهل وكذلك السوادا من حولها وما الكبرى ببا أهل

القرية من قربوا فلما وسإاروا صلًحا لهم وعقد هوريت
إذا سإائرون هم فبينما صالح ببني الن المعروفة

كل تحت صلبان سإتة عن وانكشف طلع قد بالغبار
أن داون يمهلوهم لم المسلمون رآهم فلما ألف صليب
ًدا قتاًل واقتتلوا عليهم حملوا وقدحت الغبار وثار شدي
واصطدم الجمعان والتقى الشرار الخيل حوافر

وعقبة المحاربي مسروق بن رفاعة دار فلله الفريقان
بن وميسرة العبسي ياسإر بن وعمار الجهني عامر بن

 .العبسي مسروق

الله صلى الله رسإول أصحاب : وقاتلتالراوي قال
ًدا قتاًل وسإلم عليه عدو وكان الكرام صبر وصبروا شدي
ًدا فارسًإا شيزا صاحب أرمياء بن لوي الله وبطًل شدي
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ًدا إليه برز فعندها الرجال وقتل وصال فجال صندي
الدوسإي نوفل بن سإنان يسمى المسلمين من فارس
فتجاول العبسي ياسإر بن عمار إليه فخرج فقتله

وكان ضربتان بينهما ووقع وتطاعنا وتضاربا وتعاركا
فأطلع صدره في بالرمح فطعنه عمار بالضربة السابق
دامه في يخور الله عدو فانجدل ظهره من يلمع السنان
لجل الروم غضب فعندها النار إلى بروحه الله وعجل

الخيل من كبكبة في عمار على وحملوا صاحبهم قتل
وقتل فقتلوه عليه وتكاثروا تحته من الجوادا فعقروا

 .رجًل عشر خمسة المسلمين من

غانم عن مالك عن نوفل بن سإنان : حدثناقال
 .المحاربي زهير بن رفاعة خيل في وكان اليربوعي

أنفسنا ووطنا النزال عظم وقد القتال في : نحنقال
وهو القتال على الناس يحرض ورفاعة الموت على
ويا والهمم والساداات الناس معشر : ياويقول ينشد
به تبغوا ل العزم فسدوا الكرم معدن يا الصفا أهيل
وخلفوا والقمم الهامات في الضرب ومكنوا فشًل

بالذل خمشا الثرى على مطرحة البيداء في القوم
معشر : ياويقول يحرضهم : وجعلالواقدي قال والنقم

لهم تقم لم الروم فإن أبشروا والقيال الساداات
ًدا قائمة الحنان غرفات في والولدان بالحور وأبشروا أب

 .سإيوفكم ظلل تحت الجنة وإن

قد بغبرة إذا القتال أشد في نحن : فبينمارفاعة قال
في فارس ألف عن الغبار وانكشف وانقشعت لحت

رؤوسإهم وعلى الداوداية الدروع عليهم غواطس الحديد
راكبين الخطية بالرماح معتقلين المجلية العاداية البيض

بن خالد بن سإليمان هم فإذا فتأملناهم العربية الخيول
وأخوه طلحة بن الله وعبد المقدادا بن الله وعبد الوليد
ومحمد عتبة بن ومحمد والوليد المغيرة بن وزيادا محمد

وأبناؤهم والمراء الصحابة من وجماعة هريرة أبي بن
جهزهم الشري عياض بن غانم وكان عنهم الله رضي

لتكبيرهم وكبرنا كبروا رأونا فلما قدامه طليعة
بطريًقا منهم واحد كل وطلب أوسإاطنا في وخاضوا
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الدابار ولوا ذلك الروم رأت فلما فقتله البطارقة من
صلى الله رسإول أصحاب وتبعهم الفرار إلى وركنوا

البلدة إلى ويأسإرون وينهبون يقتلون وسإلم عليه الله
فأسإروا سإلقوس إلى السوادا من حولها وما شيزا
آلف ثلثة منهم وقتل أسإير خمسمائة نحو منهم

بطريق قتل ولما والبلدا القرى إلى الباقون وهرب
وعقدوا والسوقة النصارى من أهلها إليهم خرج شندا
حولهم من وكذا الجزية أدااء على واتفقوا صلًحا معهم

من وجماعة الزبير بن عمرو هناك ونزل القرى من
نزل حتى القوم أمام الحرث بن قيس وسإار المسلمين

ًبا بها وكان بأسإنا المعروف والبلد طبندا من قري
ًنا كافرا وكان بطرس بن بولياص يسمى بطريق لعي
ميرة ومعه وجماعته هو المسلمين لقاء إلى فخرج

المسلمين مع وعقد منه مكيدة ذلك فكان وعلوفة
أسإنا وعن بلده عن الجزية أدااء على ووافقهم صلًحا

معه ومن الحرث بن قيس وارتحل حكمه تحت وكانت
المعروفة بالقرية ونزل المغيرة بن زيادا وتأخر

خالد بن سإليمان ونزل صلًحا أهلها مع فعقد بدهروط
ًبا وجماعة المقدادا بن الله وعبد ومنهم البلد من قري

جماعة وصار بأطينة المعروفة القرية عند نزل من
حذر ول المكيدة من خوًفا يعوداون ثم ليًل البلد يدخلون

 .وجل عز الله قدر من

فارس خمسمائة المتخلفون : وكانالواقدي قال
يغيرون أي ويشنون البحر جانب على يسيرون فجعلوا

أسإلم ومن صالحوه صالحهم فمن السوادا أهل على
المعروف بالبلد نزل حتى الحرث بن قيس وسإار تركوه

من بطريق فيها وكان سإميت وبه بالقيس الن
بن شكور اسإمه عمه بني من وكان البطليوس بطارقة
كلهم السوادا أهل فدخل باسإمه أعلم والله ميخائيل

ًدا حصاًرا وحاصروها البلد أعانهم ثم شهرين نحو شدي
ًبا وحرقوا تعالى الله إليها وداخلوا ففتحت أبوابها من با

بكوم يعرف مكان في بينهم جرت وقعة بعد ذلك وكان
المدينة وفتحوا وحاصروهم هناك فهزموهم النصار
فيها ما جميع وأخذوا الموال ونهبوا البطريق وقتلوا
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شنوا ثم ذلك من فامتنعوا السإلم إلى داعوهم أن بعد
المعروف والبلد البلدان من حولها ما على الغارات
ابن كان بطريق إليهم فخرج الكفور إلى ثم بماطي

وعقدوا بطرس وأخوه الله لعنه بدهشور المقتول عم
ًدا المسلمين مع وسإارت الجزية الصلحوأعطوا على عق

حولها وما وسإملوط بالدير المعروف البلد إلى العرب
بالمكان العرب من وجماعة زهير ونزل القرى من

البهنسا حول الذي السوادا بقية وأما بزهرة يعرف الذي
ًبا شرًقا إلى هربوا العرب مجيء تحققوا فلما وغر

البلدا وتركوا وذراريهم ونسائهم بأموالهم البهنسا
ًبا جميعها إليهم أرسإل الله لعنه البطليوس وكان خرا

وجمع للحصار واسإتعد البهنسا إلى فحملوهم بطارقته
 .الحصار مدة إليه يحتاج ما عنده

الله عدو وأما لهؤلء جرى ما : هذاالواقدي قال
: إنييقول البطليوس كاتب فإنه طبندا صاحب بولياص

فجهز بهم الغدر أريد وإني مكيدة إل العرب صالحت ما
من بجماعة أظفر أن على البطارقة من جيًشا لي

ًبا منكم قتل من بثأر ونأخذ المسلمين أبطال  .قري

العرب من الخبار تأتيه يوم كل الله عدو : وكانقال
جرى بما والسوادا البلدا أهل من غيرهم ومن المتنصرة

البلدا وأخذ البطارقة من قتل من وبأخبار للعرب
من لحد ذلك يظهر ولم عظيًما هًما فحمل والموال
حصينة : بلدناويقول قلوبهم يطيب كان وإنما بطارقته

جاءنا فلو بلدنا داخلنا غلبونا وإن قاتلناهم قاتلونا وإن
عشرين أقاموا ولو إلينا وصلوا ما جميعهم الحجاز أهل
ومذل السإلم داين وناصر أمره على غالب والله سإنة

الله عدو مكاتبة البطليوس بلغ فلما اللئام الكفرة
ًدا فرًحا بذلك فرح بولياص  .شدي

روماس يسمى بطارقته من ببطريق : واسإتدعىقال
والنصارى الروم من فارس آلف خمسة إليه وضم

ظلم تحت يسيروا أن وأمرهم القرى أهل من وغيرهم
طنبدا إلى وصلوا حتى الليل نصف جاء فما الليل

857

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=236


   الشام     فتوح
   السإلمية     مشكاة     مكتبة

ًدا فرًحا بذلك ففرح بولياص إلى وداخلوا واسإتعدوا شدي
 .المسلمين على للهجمة

وإذا الصبح صلة صلوا وقد المسلمون وأصبح قال
هاجمونا : النفيرفناداوا إليهم أقبلت قد بالخيل

قريب إلى وسإاروا خيولهم المسلمون فركب وغدرونا
وكان فارس آلف عشرة في مقبلين بالروم وإذا الدير
ًنا كمنوا قد الله أعداء ًبا كمي هناك كانت قناطر من قري
غربي عميق أوانه في النيل من الماء فيه يجري ونهر
 .البلد من قريب الدير

السإنة لمعان المسلمون رأى : ولماالواقدي قال
الذهب الصلبان وبريق العلم وخفقان والبيض
بالتهليل وأعلنوا فركبوا خيولهم إلى تباداروا والفضة
مسرعين وأقبلوا النذير البشير على والصلة والتكبير
بعًضا بعضهم وحرض كثرتهم من يفزعوا ولم نحوهم

من شرذمة إلى سإبقوا قد وكانوا القتال على
ًبا نزوًل كانوا المسلمين فيهم ووضعوا الدير من قري

قريب إلى المجال واتسع وجالوا بهم وأحاطوا السيف
الله وعبد الوليد بن خالد بن سإليمان فخرج داهروط من
أوس بن وشدادا عامر بن عقبة بن وعامر المقدادا بن

القتال واشتد عنهم الله رضي الصحابة من وجماعة
الخيل حوافر وقدحت البصار وعميت النزال وعظم
النظار وداهشت العنة وقرعت السإنة ولمعت الشرار
فلله جانب كل من بالمسلمين وأحاطوا الفكار وحارت

المقدادا بن الله وعبد الوليد بن خالد بن سإليمان دار
ًدا قتاًل قاتل لقد ًنا بلء وأبليا شدي بن زيادا دار ولله حس

في وتارة الميمنة في تارة يقاتل كان لقد المغيرة
من الله أعداء بهم وأحاط القلب في وتارة الميسرة

البيضاء كالشامة بينهم المسلمون صار وقد جانب كل
وكان الكرام صبر لهم وصبروا السإودا البعير جلد في
هذا الكفار واشتد بالجراح أثخن قد المسلمين أكثر

ظهورهم خلف وجعلوها أبطاًل انتدبوا قد والمسلمون
بهم أحاطوا قد الله وأعداء هذا عظيًما قتاًل وقاتلوهم

قتاًل وأصحابه سإليمان وقاتل البلد وبين بينهم وحجزوا
ًدا بعضهم وشجع الموت على أنفسهم ووطنوا شدي
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الجنة الله : اللهيقول خالد بن سإليمان وصار بعًضا
صلى النبي حوض عند والموعد السيوف ظلل تحت
ًدا قتاًل وقاتل وسإلم عليه الله بالجراح أثخن حتى شدي

ًبا وعشرين مائتين نحو المسلمين من وقتل من قري
منهم الواحد قتل وما المذكور البلد غرب هو الذي التل
.كثيًرا خلًقا الله أعداء من قتل حتى

 الصحابة ونزول البهنسا فتوح ذكر 

صلوا المسلمون أصبح : ولماالراوي قال البطريق قتل
فلم فركبوها خيولهم إلى تباداروا ثم الصبح صلة
انهزموا أنهم وتيقنوا أثًرا ول خبًرا الله لعداء يجدوا

قربوا أن إلى المسلمون فسارت مدينتهم إلى ومضوا
والخيام المضارب لهم فلحت البهنسا من

 .والعلم والسراداقات

هلل بن عامر عن منهال بن قيس : حدثناالراوي قال
 .الخيل زيد ابن عن

تلك ورأينا البهنسا مدينة على أشرفنا : لماقال
 .المضارب

وانصرنا اخذلهم : اللهمعنه الله رضي عياض قال
 .عليهم

ًداا احصهم اللهم ًداا واقتلهم عد ًدا منهم تبق ول بد أح
].26: عمران  [آل}    قدير     شيء     كل     على     إنك  { واخزهم

 .داعائه على المسلمون وأمن

وهللنا كبرنا البهنسا مدينة على أقبلنا : فلماقال
والدرق السيوف وبأيديهم الخيام ظاهر إلى فخرجوا

وأرادا البراج على كثيرة خلًقا ورأينا والنبال والقسي
وبقية المير فمنعهم عليهم الحملة العرب من جماعة
إنهم ثم إنذار بعد إل حملة ل :وقالوا ذلك من المراء

في واسإتقلونا بقتال ناوشونا ول إلينا يأتوا لم
 .أعينهم
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عند الجبل بجانب المسلمون : ونزلالواقدي قال
ًبا الصفر الكثيب المغارة على الذي البياض من قري

الغفاري ذر أبو وأما لهؤلء جرى ما هنا المدينة نحو
هاشم بن ومسلمة جبل بن ومعاذ الدوسإي هريرة وأبو

حتى سإاروا فإنهم الحميري الكلع وذو الشتر ومالك
ًبا نزلوا أصبحوا فلما الليلة تلك وباتوا القوم من قري
 .للقائهم الله أعداء خرج

خرجوا الله أعداء إن قوم : ياالشتر مالك فقال
منكم جماعة وأرسإلوا بالقتال فأشغلوهم للقائكم
المرزبان خرج فعندها بالله واسإتعينوا الجسر يملكون

والحجارة الجسر إلى وصلوا حتى فارس ثلثمائة ومعه
الجسر ملكوا حتى السور أعلى من عليهم تتساقط
محدوداة بسيوف حراسًإا المخاضات أماكن في وجعلوا
ًدا قتاًل الله وأعداء المسلمون واقتتل في وثبتوا شدي
وجدوه المخاضة مكان إلى أتوا وكلما أيام سإبعة القتال

ًطا من جماعة منهم تهرب ليلة كل وصار بالرجال مربو
فتلقاهم الصعيد يريدون وجوههم على ويهيمون الروم
قيس أصحاب من سإرية ومعه الطائي عميرة بن رافع

حوالي وكانوا باداقار المعروف البلد عند الحرث بن
السواحل تلك على الغارات يشنون اليوسإفي البحر

الخيل حوافر داوي سإمعوا إذ يسيرون كذلك هم فبينما
أحد عليهم يردا فلم فكلموهم مسلمون أنهم فظنوا

ففروا فارس سإتمائة وكانوا عليهم وحملوا فلحقوهم
وهرب مائتين نحو منهم فقتلوا أيديهم بين من

نحو الروم وهرب ثلثة المسلمين من وقتل الباقون
وهرب مائتين منهم وأسإروا مائة منهم فغرق المخاضة
أنهم فأخبروهم خروجهم سإبب عن وسإألوهم الباقون
مكتفين بهم وأتوا كتاًفا أوثقوهم ذلك فعند يروداون

بن عياض إلى أوصلوهم أن إلى المسلمين من نفر مع
على والصلة والتكبير بالتهليل فأعلنوا الشعري غانم

ثم بالسإارى ففرحوا نحوهم وأقبلوا النذير البشير
عليهم فعرضوا ذكرهم المتقدم المراء على عرضوهم

إلى ينظرون والروم أعناقهم فضربت فأبوا السإلم
ًدا قتاًل واقتتلوا الصلبان عليهم زحفت ثم ذلك شدي
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ارتفاع من والضرب الطعن وكثر الحرب وحمي
فلما الروم في القتل وفشا العصر وقت إلى الشمس

على وصعدوا الفرار إلى وركنوا الدابار ولوا ذلك رأوا
آلت ونصبوا للحصار واسإتعدوا البواب وغلقوا القلعة
 .القتال

أصحاب ترجل : فعندهاالواقدي  قال256 صفحة نقص
خيولهم عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

مشيهم في يتبخترون وأقبلوا لعبيدهم وأمسكوها
الكفار صفوف ويخترقون سإيوفهم حمائل ويجرون

الملك سإرير إلى وصلوا أن إلى يهابونهم ل وهم
والديباج والفرش النمارق إلى وصلوا أن إلى فدخلوا
إلى المسلمون نظر ولما سإريره على جالس والملك

وتغيرت السراداق فارتج وكبروه تعالى الله عظموا ذلك
للملك الرض : قبلواالحجاب بهم وصاح القوم ألوان
 .إليهم يلتفتوا فلم

المعبودا للملك إل السجودا ينبغي : لالمغيرة قال
تعالى الله بعث فلما قبل تحيتنا هذه كانت ولعمري

ًدا يسجد فل ذلك عن نهانا وسإلم عليه الله صلى محم
 .لبعض بعضنا

 .: فسكتواقال

فنصبت وفضة ذهب من بكراسإي الملك : فأمرقال
أمروا داخلوا حين من وكانوا عليها يجلسوا فلم لهم

إلى أرجلهم تحت من البسط يطووا أن عبيدهم بعض
جنب على فشالوها الديباج فرش إلى وصلوا أن

لم إذ معنا الداب أسإأتم : قدالبطارقة لهم فقالت
:المغيرة فقال فرشنا على تمشوا ولم للملك تسجدوا

والرض معكم الداب من أفضل تعالى الله مع الداب إن
عليه الله صلى الله رسإول لن فرشكم من أطهر
ًدا الرض لي : (جعلتيقول وسإلم ) وقالوطهوًرا مسج

ومنها     نعيدكم     وفيها     خلقناكم     منها  {: تعالى الله
 ].55:  [طه}    أخرى     تارة     نخرجكم
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والصحابة البطليوس بين يكن : لمالواقدي قال
فعند العربية بلسان زمانه أهل أعرف كان لنه ترجمان

عن تنزل أن : إماالمغيرة فقال بالجلوس أمرهم ذلك
بالجلوس لنا تأذن أو الرض على معنا وتكون سإريرك

 .بالسإلم شرفنا تعالى الله لن السرير على معك

أن بعد السرير على معه بالجلوس لهم فأشار قال
فالتفت جانبه إلى المغيرة وجلس الفرش تلك أزالوا

عن المتكلم : أيكملهم وقال إليهم الله لعنه البطليوس
 .أصحابه

جلوس والصحابة عنه الله رضي المغيرة إلى فأشاروا
إلى البطليوس فالتفت سإيوفهم مقابض على وأيديهم
 .اسإمك : ماله وقال المغيرة

أن أكره إني مغيرة : يافقال المغيرة الله : عبدفقال
عندي فإن شئت بما : تكلمالمغيرة فقال بالكلم أبدأك

ًبا كلم لكل  .جوا

لله : الحمدوقال كلمه في أفصح البطليوس إن ثم
أفضل وملكنا النبياء أفضل المسيح سإيدنا جعل الذي

فقالت المغيرة عليه فقطع سإاداة خير ونحن الملوك
أخا يا الملك مع الداب أسإأت : لقدوالنواب الحجاب
الذي لله : الحمدوقال يسكت أن المغيرة فأبى العرب
عليه محمد بمبعث المم بين من وخصنا للسإلم هدانا

به وأنقذنا الضللة من به فهدانا والسلم الصلة أفضل
خير فنحن المستقيم الصراط إلى وهدانا الجهالة من
النبياء وبجميع ونبيكم بنبينا نؤمن للناس أخرجت أمة

أن زعم لو كأحدنا علينا متولي هو الذي أميرنا وجعل
إل علينا فضًل له نرى فلسنا عنا عزلناه وجار ملك

عن وننهى بالمعروف نأمر الله جعلنا وقد بالتقوى
ل وحده الله ونعبد منه ونستغفر بالذنب ونقر المنكر
ًبا منا الرجل أذنب ولو له شريك الجبال مثل تبلع ذنو
:قال الجنة فله مسلًما مات وإن توبته قبلت فتاب
 .البطليس لون فتغير
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بأحسن ابتلنا الذي لله : الحمدوقال قليًل سإكت ثم
الماضية المم على ونصرنا الفقر من وأغنانا البلء
بلدانا إلى يأتون اليوم قبل منكم جماعة كانت ولقد

وكانوا إليهم ونحسن وغيره والشعير البر فيمتارون
تقتلون ذلك بخلف جئتمونا وأنتم ذلك على يشكرونا
وتنهبون المال وتغنمون النساء وتسبون الرجال
من تخرجونا أن وتريدون والقلع والحصون المدائن

حاًل أضعف المم من أمة تكن لم وأنتم ودايارنا بلدانا
ذلك بعد وجئتم والدخن الشعير أهل لنكم منكم

كثيرة جنودا وحولنا وأموالنا بلدانا في تطمعون
حصينة ومدينتنا عظيمة وعصابتنا شديدة وشوكتنا

واليمن والعراق الشام ملكتم أنكم علينا جرأكم والذي
الفسادا كل وأفسدتم بلدانا إلى وارتحلتم والحجاز
ًبا ولبستم والقلع المدائن وخربتم وتعرضتم فاخرة ثيا

وأكلتم لكم خدًما وجعلتموهن والبطارقة الملوك لبنات
ًبا طعاًما بالذهب أيديكم وملتم تعرفونه كنتم ما طي

ومعكم والجواهر والللئ الفاخر والمتاع والفضة
نترك ونحن دايننا وأهل قومنا من التي وأموالنا متاعنا

بما نؤاخذكم ول عليه ننازعكم ول جميعه ذلك لكم
والن أموالنا ونهب رجالنا قتل من فعلكم من تقدم

 .بلدانا من واخرجوا عنا فارحلوا

منكم رجل لكل وأمرنا الموال خزائن فتحنا فعلتم فإن
بالذهب مطرزة وعمامة حرير وثوب داينار بمائة

ثياب وعشرة عمائم وعشرة داينار ألف هذا ولميركم
آلف عشرة عليكم وللخليفة كذلك منكم أمير ولكل
نستوثق أن بعد عمامة ومائة حرير ثوب ومائة داينار
بلدانا على الغارة إلى تعوداون ل أنكم باليمان منكم

من البطليوس فرغ فلما سإاكت والمغيرة كله هذا
.كلمنا فاسإمع كلمك سإمعنا : قدالمغيرة له قال كلمه

يلد     لم     الصمد  { الفردا القهار الواحد لله : الحمدقال ثم
].4 - 2:  [الخلص}    أحد     كفوا     له     يكن     ولم     يولد     ولم

فقال بدوي يا قلت ما : نعمالبطليوس له فقال
عبده محمدا أن وأشهد الله إل إله ل أن : أشهدالمغيرة
البطليوس له فقال المجتبى ونبيه المرتضى ورسإوله
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ًدا أن أداري : لالله لعنه كما ولعله الله رسإول محم
: ياوقال المغيرة إلى التفت ثم داينه الرجل حبيب يقال

 .الساعات أفضل ما عربي

أخا يا : صدقتقال فيها الله يعصى ل : سإاعةفقال
من قومك في فهل عقلك رجحان لي بان لقد العرب

 .حزمك مثل وحزم رأيك مثل رأي له

ل رجل ألف من أكثر وعسكرنا قومنا في : نعمقال
وهم ذلك أمثال وخلفنا ومشورتهم رأيهم عن يستغنى
 .قريب عن إلينا قادامون

بلغنا وإنما منكم ذلك نظن كنا : ماالبطليوس فقال
:المغيرة فقال لكم عقول ل جهال جماعة أنكم عنكم

ًدا فينا الله بعث حتى كذلك كنا عليه الله صلى محم
 .وأرشدنا فهدانا وسإلم

في لك فهل كلمك أعجبني : لقدالبطليوس فقال
 .صحبتي

 .لك أقول ما فعلت إذا ذلك : يسرنيالمغيرة فقال

ًدا وأن الله إل إله ل أن : تشهدقال هو : ماقال محم
 .ورسإوله عبده

أصلح أن أردات ولكن ذلك إلى سإبيل : لالبطليوس قال
 .وبينكم بيني المر

قولك وأما الله إلى : المرعنه الله رضي المغيرة قال
أهل وكنا كذلك كنا فقد وضر وبؤس فقر أهل إنا لنا

ل وكنا وإبله وقوسإه فرسإه غير أحدنا يملك ل جاهلية
نبيه إلينا الله بعث حتى الحرم الشهر إل نعظم

ونسبه أصله نعرف وسإلم عليه الله صلى ورسإوله
ًنا صاداًقا ًيا أمي وكسر السإلم أظهر رسإوًل إماًما نق

العالمين رب عباداة وعرفنا النبيين به وختم الصنام
ًيا داونه من نتخذ ول غيره نعبد ول الله نعبد فنحن ول

ونقر له شريك ل وحده لله إل نسجد ول نصيًرا ول
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نجاهد أن أمرنا وقد وسإلم عليه الله صلى محمد بنبوة
ًكا الله مع وأتخذ بالله كفر من وهو وعل ربنا جل شري

إخواننا من كان اتبعنا فمن نوم ول سإنة تأخذه ل واحد
فالجزية السإلم أبى ومن علينا ما وعليه لنا ما وله

دامه الله حقن أدااها فمن صاغر وهو يد عن يؤدايها
بيننا حكم فالسيف والجزية السإلم أبى ومن وماله
في محتلم كل على وهي الحاكمين خير والله وبينه
على ول جزية الحلم يبلغ من على وليس داينار العام
فقال صومعته في منقطع راهب على ول امرأة

قولك فما السإلم عن قولك فهمت : لقدالبطليوس
الصغار ما أداري ل فإني صاغر وهو يد عن الجزية عن

قائم : وأنتعنه الله رضي المغيرة فقال عندكم
 .رأسإك على والسيف

ًبا غضب المغيرة كلم البطريق سإمع فلما ًدا غض شدي
سإيفه وانتضى موضعه من المغيرة ووثب قائًما ووثب

الله صلى الله رسإول أصحاب فعل وكذلك غمده من
محمد الله إل إله : ليقولون وهم كفعله وسإلم عليه

 .الله رسإول

بن طارق عن الحميد عبد بن مسلم : حدثناالراوي قال
 .رافع بن الله عبد عن هلل

على ووثبنا السيوف وجذبنا المغيرة مع : كناقال
جيوش من أعيننا في وما السإلم غيرة وأخذتنا القوم

الموضع ذلك من المحشر أن وعلمنا شيء البطليوس
من الموت له وتبين ذلك منا البطليوس رأى فلما

وأنا فنهلك تعجل ل مغيرة يا : مهًلناداى سإيوفنا شفار
بما تكلمت وإنما يقتل ل والرسإول رسإول أنك أعلم

نؤاخذكم ل والن عندك ما وأنظر لختبركم تكلمت
 .سإيوفكم فاغمدوا

في صار حتى المغيرة وتقدم سإيوفنا : فأغمدناقال
وكان السرير آخر إلى وزحزحه البطليوس مكان

يخلع أن كادا حتى عليه فاتكل جسيًما رجًل المغيرة
 .موضعه من فخذه
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في قولكم : ماوقال المغيرة إلى التفت : ثمقال
 .ورسإوله الله : عبدالمغيرة قال مريم ابن المسيح

 .خلق شيء أي : فمنقال

ودال فكان كن له قال ثم تراب من الله : خلقهقال
 .العظيم القرآن ذلك على

آدام     كمثل     الله     عند     عيسى     مثل     إن  {: وجل عز قال
].9: عمران  [آل}    فيكون     كن     له     قال     ثم     تراب     من     خلقه

:المغيرة فقال واحد الله أن على الدليل : فماقال
هو     قل  {: نبيه لسان على تعالى قوله العظيم القرآن

كفوا     له     يكن     ولم     يولد     ولم     يلد     لم     الصمد     الله     أحد     الله
 ].4-  : ا [الخلص}    أحد

يا وجوابك حذقك مثل رأيت : ماالبطليوس له فقال
إحدى في أصيب عنه الله رضي المغيرة وكان أعور
 .اليرموك يوم عينيه

عيني أصيبت ولقد يعيبني ل ذلك : إنالمغيرة له فقال
بثأري وأخذت مثلك كلب من الله سإبيل في الجهادا في
 .فقتلته ذلك بي فعل الذي من

من أعظم وجل عز الله من والثواب منهم جملة قتلت
 .ذلك

قومك في فهل جوابك أحذق : ماالبطليوس فقال
 .مثلك

ل ومن والرأي العلم أهل فينا لك قلت : قدقال
ًئا علمهم في أسإاوي علي رأيت فلو بدوي رجل وأنا شي

عليه الله صلى الله رسإول عم ابن طالب أبي بن
والليث الفخار ومبيد الكفار مقاتل المختار وسإلم
 .المغوار البطل الكرار

بشجاعته سإمعت فقد الجيش هذا في معكم : أهوقال
 .إليه أنظر أن وأريد وبراعته
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ًيا المام إن الله : قاتلكالمغيرة له فقال الله كرم عل
 .مثلك إلى يسير أن من قدًرا أعظم وجهه

 .غيره أحد : فهلقال

رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير مثل : نعمقال
الرحمن وعبد عفان بن وعثمان خليفتنا هو عنه الله

عنهم الله رضي الجراح بن عبيدة وأبو وسإعد وسإعيد
والعراق والشام واليمن الحجاز في متفرقين وأمراء
الشجاعة في مثلك بألف يقوم أمير كل ومصر

بن خالد المير الله سإيف وأما ذلك وغير والبراعة
فكأنك المراء من عصابة ومعه الجيش هذا أمير الوليد

 .أمجادا وأمراء شدادا سإاعات برجال علينا أقبل وقد به

وبينكم بيني المر أصلح أن أريد : إنيذلك عند له فقال
 .ذكرت ممن جماعة إلى أنظر أن الحرب قبل وأريد

بأصحاب يغدر أن أرادا الله عدو : وكانالراوي قال
منه المغيرة ففهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

 .ذلك

 .إليهم تنظر برجال منهم آتيك غد : غداةفقال

الله رسإول لصحاب المكر وأضمر الله عدو ففرح قال
 .نحره في كيده الله وردا وسإلم عليه الله صلى

عند من وخرجوا وأصحابه المغيرة وثب : ثمالراوي قال
وأمر خيولهم وركبوا بالنجاة صدقوا وما البطليوس
قريب إلى معهم يسيروا أن ونوابه حجابه البطليوس

 .عسكرهم من

بن عياض المير إلى وأصحابه المغيرة ووصل قال
 .البطليوس مع له جرى بما وحدثه الشعري غانم

ترككم ما والمنبر الروضة صاحب : وحقعياض فقال
الشيطان أن إل حكيم رجل وهذا سإيوفكم من خوًفا إل
 .عقله على غلب قد
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أخذوا وقد إل الليلة تلك يناموا : ولمالراوي قال
أذن الصباح أصبح فلما واسإتعدوا للحرب أهبتهم

الوضوء فأسإبغوا المسلمين عسكر في المؤذنون
العدو أن علموا وقد خيولهم ركبوا ثم الصبح وصلوا

من الجواسإيس وكانت صفوفهم عبوا وقد مصبحهم
ووصلت الخبار وينقلون عسكرهم في يدخلون العرب

وأن بذلك وأعلموه إليه غانم بن عياض جواسإيس
وميسرة ميمنة جيشه فرتب للقتال متأهبون الروم
في وجعل العباس بن الفضل الميمنة في فجعل

القعقاع القلب في وجعل النصاري أيوب أبا الميسرة
 .التميمي عمرو بن

 .الله عبد بن قيس : حدثناقال

الغنوي عمرو بن سإعيد عن رفاعة بن مالك : حدثناقال
النبي رأت عين آلف عشرة البهنسا أرض : حضرقال

ًيا سإبعون وفيهم وسإلم عليه الله صلى والمراء بدر
بأرض ودافن وأربعمائة ألف نحو الرايات وأصحاب
 .آلف خمسة نحو والساداات الصحابة من البهنسا

 .تعالى الله شاء إن ذلك ذكر وسإيأتي

وعلى جبل بن معاذ الرجالة على : وكانالراوي قال
القادار عبد بن سإعد والصبيان والنسوان الساقة

 .قيس بن والضحاك

: اللهويقول الصفوف يتخلل عياض المير : وصارقال
اعلموا السإلم أهل : ياالسيوف ظلل تحت الجنة الله
الصابرين مع الله وأن بالفرج مقرون الصبر أن

أسإباب من سإبب الفشل وأن الغالبون هم والصابرون
الله على قدم فإذا السيف حد على صبر فمن الخذلن

وصار الصابرين يحب والله سإعيه وشكر منزلته أكرم
 .الرايات لصحاب ذلك يقول

إل الصفوف تعبية من عياض المير فرغ : وماقال
النصارى ومعهم أقبلت قد والروم البطليوس وعساكر

من صليب وأمامهم المتنصرة والعرب والفلحون
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جوانبه أربعة وفي أرطال خمسة زنته الحمر الذهب
 .كالكواكب جواهر أربع

بن شدادا عن الهمداني الحرث بن سإنان : حدثنيقال
وأقبلت قال آخرها إلى الفتوح حضر ممن وكان أوس

ًبا أعدها وأنا الصلبان ثمانين عددات حتى صليب بعد صلي
ًبا والرهبان القسوس ومعهم ألف صليب كل تحت صلي
من عسكرهم في الله أعداء وأكثر النجيل يتلون وهم

بطريق أقبل إذ كذلك الناس فبينما والعلم الرايات
وطلبا بلغته يرطن وهو حرب ولمة مذهب دارع وعليه
طعنه ثم وتجاول وتعاركا القعقاع إليه فبرز البراز

ظهره من يلمع السنان فأطلع صدره في القعقاع
من وكان صاحبه لقتل غضب وقد آخر علج فخرج

البراز وطلب الملك مع السرير على الجلوس أصحاب
ذلك من عياض المير فمنعه الزدا من رجل إليه فبرز
 .له كفًؤا فلست : اذهبوقال

وضربه الفزاري نجيبة بن المسيب إليه فبرز قال
وضرب يده من السيف فطار بحجفته العلج فتلقاها

ًدا أن ونظر فضيعها المسيب العلج فلم سإيًفا يناوله أح
وبيده أقبل عمرو بن بالقعقاع وإذا الرجوع فأرادا يجد

على البطريق وضرب راجًعا فكر إياه فناوله سإيف
فانجدل اليسر عاتقه من السنان فأطلع اليمن عاتقه
وبئس النار إلى بروحه الله وعجل دامه في يخور صريًعا
المسلمين على حملوا ذلك الروم رأت فلما القرار
الله وعدو النزال وعظم القتال واشتد واحدة حملة

صقلية صاحب له أهداه جوادا على راكب البطليوس
يصعد الحصار أيام وكان داينار خمسمائة يساوي والبربر

شاء إن ذلك ذكر وسإيأتي المدينة أسإوار على ويرمح به
وفي مذهب دارع بدنه وعلى موضعه في تعالى الله

تلمع تاج رأسإه وعلى الجوهر من منطقة وسإطه
على مشتبكة والعلم والصلبان كالكواكب جواهره

ميمنة على الروم من كرداوس حمل وقد رأسإه
كرداوس حمل ثم الكرام صبر لهم فصبروا المسلمين

وأولدا الله عبيد وأخيه العباس بن الفضل دار فلله آخر
لقد هاشم بني وسإاداات جعفر بن الله وعبد عقيل
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ًدا قتاًل قاتلوا ًنا بلء وأبلوا شدي إلى الفضل وتقدم حس
يلمع السنان فأطلع صدره في وطعنه الصليب حامل

فنظر الرض إلى منكًسا الصليب وسإقط ظهره من
يجد فلم يأخذه أن وهم بالهلك فأيقن البطليوس إليه

 .سإبيل من لذلك

بني وسإاداات الفضل وصار المسلمون به : فأحاطقال
رأى ولما الصليب عن الروم ويرجعون يذبون هاشم

حملة عليهم حمل والروم النصارى ازداحام الفضل
فقهروا والمراء بالحملة عمه بنو وأسإعفه منكرة
على المسلمون وازداحم جماعة منهم وقتلوا الروم

 .أخذه يريدون الصليب

ومال عليه عطف ثم داونكم لي : إنهالفضل لهم فقال
المسلمين إلى راجًعا وكر الصليب وأخذ ركابه في

ًبا وكان مقبل لعبده يسلمه الله لعبد وسإلمه مع راك
 .خيمته إلى ومضى فأخذه المسلمين

ًيا العباس بن الفضل وحمل قال المراء وحملت ثان
العرق وكثر الدماء وسإالت النزال وعظم القتال واشتد

 .الحدق وازورت

على حمل ذلك البطليوس الله عدو رأى ولما قال
آلف خمسة نحو البطارقة من طائفة ومعه المسلمين

المسلمين من فقتلوا الميسرة جناح على وكانوا
 .الكرام صبر لهم وصبروا جماعة وجرحوا جماعة

وتارة الميمنة في يكر تارة عنه الله رضي والفضل هذا
دار فلله جميعهم المراء وحمل الميسرة في يكر

نجيبة بن والمسيب التميمي عمرو بن القعقاع
الخيل وزيد جبل بن ومعاذ عازب بن والبراء الفزاري

ًدا قتاًل قاتلوا لقد داروعهم على الدم بقي حتى شدي
فبرز منهم كتيبة المسلمون وتوسإط البل أكبادا كقطع
سإفينة عليه فحمل برج كأنه الخلقة عظيم بطريق
أن وأرادا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مولى
فأرداته خلفه من أتته بضربة وإذا عليه وسإطا يضربه
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أضلعه في مشتبك والرمح وسإقط جواداه عن
وهو الرمح جذب ثم ظهره عظم في الرمح وخشخش

 .سإلبه وأخذوا جماعة ونزل الرض على ملقى

أبي بن زيادا هو فإذا البطريق ضرب من : فتأملناقال
 .عنه الله رضي سإفيان

وقامت منكرة حمله حملوا ذلك الروم رأى فلما قال
وشخصت العناق وضربوا واحدة سإاق على الحرب

واشتد بالرماح وتطاعنوا بالصفاح وتضاربوا الحداق
قتال في يزالوا ولم بلغتهم الروم ورطنت الكفاح
قتل وقد الجمعان وافترق الشمس غابت حتى ونزال

الله ختم وخمسين مائتين نحو المسلمين من قتل من
الفريقان وبات السعاداة دارجة ونالوا بالشهاداة لهم

على ويصلون القرآن يقرؤون والمسلمون يتحارسإون
 .عدنان ولد أشرف محمد

مكان إلى وأتوا النيران أوقدوا المسلمين وإن قال
بهم حل ما المراء رأى فلما القتلى وميزوا المعركة

العلي بالله إل قوة ول حول : لوقالوا بكوا وبأولداهم
 .العظيم

ألفين نحو المشركين من : وقتلالراوي قال
عشرين نحو وعظمائهم خيارهم من وقتل وخمسمائة

فلما السرير أصحاب الملك وحاشية الدولة أرباب من
في وجلس لديه وكبر عليه صعب ذلك البطليوس رأى

وقدموا ونوابه حجابه من داولته أكابر وحوله سإراداقه
إلى التفت ثم ذلك عن فامتنع والشراب الطعام له

: مثلكموقال عظيًما توبيًخا ووبخهم وبطارقته حجابه
الذي والفشل الخوف هذا فما الملوك لخدمة يصلح ل

عند معرة تصيروا أن وتريدون قلوبكم في داخل
 .هذه بفعالكم الملوك

أهبتنا فيه أخذنا ما اليوم هذا إن الملك : أيهافقالوا
 .الشجاعة هذه فيهم العرب أن نظن كنا وما
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ول والذل بالعار أترضون الرأي من عندكم : ومافقال
 .وخذلتموه أيديكم من الصليب أخذ وقد سإيما

غد في يسرك ما منا ترى سإوف الملك : أيهافقالوا
ًنا لهم نكمن عليهم ويخرج ونقاتلهم لهم ونخرج كمي

الرماة وهم أنفسهم يسلسلون جماعة ونأمر الكمين
من نمكنهم ول ونقاتلهم يفعلوا أن الروم كعاداة

منهم الملك فاسإتوثق آخرنا عن قتلنا ولو مدينتنا
ًبا كتب ثم بقولهم بطريقي إلى الليل تحت وأرسإله كتا

بطارقة وكانوا النجدة يسألهم البراج وقلعة طنجة
ًداا من بطريق آلف عشرة يده تحت بطريق كل شدا
النجدة جهزوا الكتاب عليهم وردا فلما السلح حملة

 .تعالى الله شاء إن ذلك ذكر وسإيأتي والهبة

الصبح صلة فصلوا المسلمون : وأصبحالراوي قال
صفوفهم صفوا ثم فركبوها خيولهم إلى وتباداروا

عياض المير وصار أوًل ذكرنا كما مواقفهم ورتبوا
شعبة بن المغيرة مكانه في جعل وقد الناس يحرض

أطلقوا :لهم وقال الرايات أصحاب على وعطفوا
حملة فاحملوا العدو لقيتم وإذا السإنة وقوموا العنة
كاليوم المراء وركب ترهبوا ول تخافوا ول واحدة
ثيابهم في شهداءهم دافنوا حتى يركبوا ولم الول

 .وعمائم

ورطنوا علينا أقبلوا قد والروم إل شعرنا فما قال
عن فنزلوا آلف خمسة منهم وابتدر علينا بلغتهم

إلى حفائر لهم وحفروا غلمانهم مع وأرسإلوها خيولهم
بين الصنادايق - أي النشاب غرائر ووضعوا أوسإاطهم

سإنان : حدثناالراوي قال ل بالمسيح - وأقسموا أيديهم
وكان يغوث عبد عن الحرث عن زيادا عن عبيدة أبي بن
 .الرايات أصحاب من

قد بالروم إذا وللحملة للحرب نتأهب نحن : بينماقال
واختلط ميمنتنا وحملت واحدة حملة علينا حملوا
يخرج فكان بنشابها المسلسلة ورمت بالقلب القلب
قوس كبد من تخرج كأنها سإهم آلف عشرة منهم
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فجرحت المنحدر السيل أو المنتشر كالجرادا واحدة
وصبرت نافرة العرب خيل وولت أبطاًل وقتلت رجاًل

وأخوه العباس بن الفضل وحمل المراء من جماعة
سإفيان أبي بن زيادا وكذلك هاشم بني وسإاداات

وجميع الفزاري نجيبة بن والمسيب شعبة بن والمغيرة
ًدا قتاًل الفريقان واقتتل المراء في القتل وفشا شدي

الله وعدو العرب لقتال القوم وثبت المسلمين
في يكون وتارة الميمنة في يكر تارة البطليوس

.المشركين كتائب وحوله القلب في وتارة الميسرة

 الراوي قال 

الموت على أنفسنا ووطنا الكرام صبر : فصبرنا
الفريقين من قتل وقد القتال على يحرضون والمراء

لكثرتهم المشركين في يبن لم القتل أن إل طائفة
من كمين للقوم خرج إذ كمين لهم القوم أن نظن ولم

وصرنا بنا وأحاطوا أيدينا بين من والمسلسلة خلفنا
وقتل السإودا البعير جلد في البيضاء كالشامة بينهم

دار فلله الناس وأخلط والمراء الساداة من جماعة
 .عفان بن عثمان بن وأبان هاشم بني سإاداات

الله عدو وقاتل براياتها الرايات أصحاب قاتل فلقد
وجندل رجاًل وقتل المسلمين في وأنكى القلب في

إل يجده لم المسلمين من فارس طلبه وكلما أبطاًل
 .الروم وسإط في صار قد وهو

نجيبة بن والمسيب القعقاع تقدم فعندها قال
وجوه يا القوم وجوه في الجمال : قربواوقال الفزاري

تلقى أيديهم بين وجعلوها البل فاسإتاقوا العرب
بالبل ودااسإوهم المسلسلة على وحملوا النشاب
حتى يقتلونهم والرماة الرجال وأقبلت الخيل وسإنابك

 .عظيمة مقتلة منهم قتلوا

حل ما الله عدو رأى فلما حالهم على والروم هذا
ًنا ازدااداوا بهم المسلمين فعل من بقومه ولم طغيا
نصره الله أنزل ثم الشمس غابت حتى كذلك يزالوا
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بن جعفر وتقدم عليهم فتظاهروا المسلمين على
أوسإاطهم في وغاص الروم من كتيبة إلى عقيل
الروم فتكاثرت فقتله عليهم المقدم البطريق وطعن

منهم فقتل علي أخوه فعل وكذلك فقتلوه عليه
جماعة منهم فقتل زيادا بن زيد وكذلك فقتلوه جماعة

إلى وألجؤوهم القتال واشتد النزال وعظم فقتلوه
حل ما هاشم وبنو والساداات المراء رأت فلما ورائهم

الروم على وحملوا الضارية كالسإودا تواثبوا بهم
ًدا قتاًل واقتتلوا البواب إلى وألجؤوهم باب عند شدي

 .البحري والباب الجبل

وقتل مثلها الصحابة تر لم ليلة : وكانتالراوي قال
جماعة منهم وقتل ألوًفا عنهما الله رضي الصحابة

المسلمون وتظاهر وأزيد خمسمائة نحو البلد بظاهر
قتاًل واقتتلوا السور إلى وألجؤوهم عليهم ذلك بعد

ًدا في وهم أصحابه يحمي الله وعدو البلء وعظم شدي
:يناداون الليلة تلك المسلمين شعار وكان القتال أشد

من جماعة وقتل أنزل الله نصر يا محمد يا محمد يا
يسمع وكان النزال وعظم البواب عند المسلمين

السيوف وبريق كالرعد الدرق على السيوف ضرب
المسلمون وأحدقت كالكواكب السإنة ولمعان كالبرق
باب عند يكون تارة قومه يحمي الله وعدو بالروم

قومه من جماعة في توما باب عند يكون وتارة قندوس
من انقطع من إل يبق ولم جميعهم الروم داخل حتى

طلع حتى كذلك يزالوا ولم جواداه به كبا أو قومه
بالنواقيس وضربوا السإوار على فعلوا الفجر

القفال ورموا البواب وغلقوا والقرون والبوقات
وأتوا الصبح صلة المسلمون صلى الصباح أصبح فلما
هم فإذا منهم قتل من وتفقدوا المعركة موضع إلى

باب إلى توما باب من رجًل وعشرون خمسمائة
 .بالشهاداة لهم الله ختم قندوس

ًدا بكاء بكوا ذلك المسلمون رأى : ولماالراوي قال شدي
ًنا الناس وأعظم تحت قتل من لجل عياض المير حز

وبني قريش من العيان الشهداء أكثر وكان رايته
شمس عبد وبني نوفل وبني المطلب وبني هاشم
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ورأى بهم حل وما إخوته عقيل بن مسلم رأى فلما
بني وسإاداات جعفر بن الله وعبد العباس بن الفضل
وعانقوا خيولهم عن نزلوا عمهم ببني حل ما هاشم

أنشد ذلك فعند مصابهم في واسإترجعوا شهداءهم
البكى تملي ل ابكي عين : يايقول جرير بن همام
ابن الليث على نوحي الغمام سإكب مثل داموًعا سإحي

على وأبكي همام ليث المشكور جعفر هو النبي عم
لقي فل حمام تغنى أو برق لح ما تغفلي ل الشهداء

لنأخذن اللئام الصليب أهل أجناداه ول خيًرا البطليوس
: ووارىقال الحسام وحد خطى بطعن قومنا يا الثأر

المراء فوق عياًضا المير إن ثم شهداءهم المسلمون
وغيرهم هاشم بني من الساداات فنزل البواب على
وأسإامة محمد وأخيه والوليد سإفيان أبي بن زيادا مثل
وأوس عبيد بن وفضالة النصاري أيوب وأبي زيد بن
وأبي خديج بن ورافع حصين بن وعمرو حذيفة بن

 .المراء وبقية الله عبد بن وجابر داجانة

بن والمسيب التميمي عمرو بن القعقاع ونزل قال
على فارس بألفي المراء من وأمثالهم الفزاري نجيبة

والمهلب لبابة وأبو شعبة بن والمغيرة الجبل باب
باب عنده فارس بألفي المراء من ونظراؤهم الطائي

 .توما

السإوار على ورتبوها الحصار آلت القوم وعبى قال
يوم كل بل بعًضا بعضهم يقاتل ل شهر مدة وأقاموا

ويلبس ذكره المتقدم جواداه الله لعنه البطليوس يركب
وحوله السور أعلى على بالجوادا ويطلع حربه لمة

المحدداة السيوف وبأيديهم وقدامه خلفه من المشاة
والنشاب والقسي المذهبة والطيار والدبابيس والدرق

متكاتفان خيالن عليه يمشي السور عرض وكان
 .الكامل باللبس

عبد أرسإل فإنه خالد وأما لهؤلء جرى ما هذا قال
الفيوم إلى عمر بن الله عبد و بكر أبي بن الرحمن

خوف ذكرها اختصرنا وحروب وقعات بينهم وجرى
هو الكتاب هذا مدار عليه الذي المقصودا فإن الطالة
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سإاروا إنهم ثم أعلم والله فيها وقع وما البهنسا فتح
قلئل أياًما وحاصروها الفيوم مدينة إلى اتصلوا حتى

وأخذوا شهر من أقل في الفيوم وفتحوا فتحوها ثم
وكان عنه الله رضي خالد إلى ورجعوا والغنائم الموال

 .ذكرنا كما بالنورية مقيًما

هريرة وأبو الغفاري ذر أبو وأما لهم جرى ما : هذاقال
النخعي الشتر ومالك الحميري الكلع وذو الدوسإي

حاصروا ذكرنا كما القوم رقاب ضربوا لما فإنهم
ًدا قتاًل واقتتلوا يوًما عشرين نحو القلعة  .شدي

أبي عن رافع بن منصور عن مالك بن قيس : حدثناقال
 .الشتر مالك أصحاب من وكان المنهال

إذ علينا تظاهروا وقد القلعة نحاصر نحن بينما قال
لنا فلحت مقمرة ليلة وكانت الفجر وقت بغبرة نحن
واتضح فركبناها خيولنا إلى فتبادارنا لجم وقعقعة خيل

ًبا عشرون وإذا وبان النهار ألف صليب كل تحت صلي
العمدة ذات طحا بطريق ذلك في السبب وكان فارس

كتاب بلغهم لما حولهم وما البراج ذات قلعة وبطريق
من حولهم ما وجمعوا بأنفسهم تجهزوا البطليوس

العرب من خوًفا الليل أول وخرجوا والنصارى الروم
زياداته أول في كان والنيل القلعة على إل أصبحوا فما

على التي والقناطر المعابر أخذوا قد والمسلمون
على نزلوا حتى وسإاروا فقطعوها اليوسإفي البحر

إل المسلمون تشعر فلم حصارها بلغهم وكان القلعة
المدينة باب نحو إلى وأتوا عليهم وهجموا أقبلوا وقد

ًداا المير فوجدوا الشرقي  .هناك وأصحابه زيا

خلف البحر اجعلوا العرب وجوه : ياالشتر مالك قال
هذا بخالقكم واسإتعينوا أعداءكم وقاتلوا ظهوركم

أعلى من ورطنوا بلغتهم وطمطموا صاحوا والروم
وضربوا الطبول داقوا القلعة أهل وكذلك السور

وجاءت متقابلين المسلمين على يزالوا فلم بالنواقيس
ثلثة نحو ذكرنا كما البحر جانب إلى الروم من كتيبة
مائتين نحو في عنه الله رضي زيادا المير وكان آلف
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فحملوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب من
رحمه زيادا المير وقتل الكرام صبر لهم وصبروا عليه
الله ختم المسلمين من جماعة معه وقتل تعالى الله
قتاًل وقاتلوا المسلمين بقية وركب بالشهاداة لهم

ًدا  .الكرام صبر لهم وصبروا شدي

المدينة حول وهم المسلمون : فسمعالواقدي قال
مجذوبة السيوف فوجدوا الشرقي الجانب إلى فأتوا

على المسلمين من جماعة قتل وقد مرفوعة والرايات
بنا فعلوا : مافصاحت رجًل أربعين نحو البحر شاطئ
الله : بسموقال البحر بفرسإه القعقاع هجم فعندها
 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بركة وعلى

وقد عندك إسإرائيل بني من أفضل أننا تعلم إنك اللهم
 .البحر لهم فرقت

القلعة جانب إلى وانحدر فرسإه قوائم تبتل ولم فسار
ألفي من نحو خلفه البحر فاقتحم البحر بقرب وكانت
قتاًل واقتتلوا الشرقي البر إلى طلعوا أن إلى فارس
ًدا  .شدي

لحت قد بغبرة إذا القتال أشد في نحن : فبينماقال
زهير بن رفاعة يقدمهم فارس ألف عن وانكشفت
في وكانوا الحرث بن قيس أصحاب من وهم المحاربي

رجل فجاءهم أهلها صالحوا وكانوا برداوها تسمى بلد
العمدة ذات طحا أهل بمسير وأخبرهم المعاهدين من

أن وعلموا المسلمين لقتال البراج قلعة وصاحب
المير إلى فأتوا أصحابهم وبين بينهم حاجز البحر
في وهم وصلوا حتى واسإتأذنوه الحرث بن قيس

فأجابوهم كبروا القوم رأوا فلما ذكرنا كما القتال
 .النذير البشير على والصلة والتكبير بالتهليل

ًدا قتاًل وقاتلوهم عليهم حملوا ثم الفضل وكان شدي
في عقيل بن ومسلم سإفيان أبي بن وزيادا العباس بن

القعقاع وثب فعندها الشرقي البر إلى عبر من جملة
وكذلك فقتله القلعة بطريق على التميمي عمرو بن
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ذات طحنا بطريق على وثب العباس بن الفضل
بطريق على سإفيان أبي بن وزيادا فقتله العمدة

وركنوا الدابار ولوا ذلك الروم رأى فلما فقتله عظيم
البحر إلى فألجؤوهم جماعة منهم وهرب الفرار إلى

آلف ثلثة من نحو منهم وأسإر جماعة منهم فغرق
ًبا السور نحو إلى بهم وأتوا أعناقهم وضربوا منه قري

زيادا المير ودافن وأصحابه هو إليهم ينظر والبطليوس
المسلمون ورجعت القلعة جدران تحت البحر جانب إلى

عليهم تتساقط والحجار بالخشاب الجسر ونصبوا
الغربي الجانب إلى عبروا حتى يفكرون ل وهم

محاصرين المسلمون وأقام الحصار واشتد بأجمعهم
 .أشهر تسعة البهنسا مدينة

تحت سإري باب لها كان المدينة : وإنالواقدي قال
من يظن هناك تل عند من الجبل باب تحت من الرض

عيونه منه يخرج وكان الجبل في حفر أو مغارة أنه رآه
إلى الليل ظلم تحت سإًرا وغيره بالطعام يأتيه ومن
ظاهر إلى يده على وفرسإه الرجل ويخرج المكان ذلك

احتاج إذا وكان الحصار يعجزهم ل هذا فلجل السرب
ويوقد المكان ذلك من به يثق من يخرج مهم أمر إلى

الباب ذلك من يختار من ويخرج ليًل والفوانيس الشمع
لجل إل الباب ذلك وضعوا ما القدماء الملوك وكان

خالد وكان بالخبار وتأتيه تخرج عيونه وكانت الحصار
الميرة صارت الفيوم فتح لما عنه الله رضي الوليد بن

من للصحابة تأتي ذلك وغير والعسل والرز والعلوفة
 .الميرة إليهم تأتي البحري الوجه ومن الفيوم

مياس المير عنه الله رضي عياض المير فأرسإل قال
ومعهم المسلمين من مائتين معه وأرسإل حام بن

أرسإل قد خالد وكان ذكرنا بما يأتونهم وبغال جمال
ما ويأخذون الفيوم إلى يرسإلون وأنهم بذلك يعلمهم

الفيوم وصل حتى مياس وسإار قال إليه يحتاجون
 .عجرفة المير خالد قبل من متكلًما عليهم وكان
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الفيوم قدموا حتى معه ومن مياس وسإار قال
أرض إلى الرجوع وأراداوا والبغال الجمال وأوسإقوا
 .الجبل في هناك داير إلى وصلوا حتى البهنسا

 .لهؤلء جرى ما : هذاقال

فاسإتدعى بذلك فأخبروه البطليوس عيون وأما
بطرس بن ميخائيل اسإمه السرير أصحاب من ببطريق

ألًفا معه يأخذ أن وأمره والبراعة بالشدة معروًفا وكان
لهم ويكمنوا الفيوم طريق إلى وينطلقوا الروم من
السرب باب من فخرجوا عليهم يخرجوا ثم الدير في

ًدا وصلوا حتى وسإاروا الليل ظلم في واحد بعد واح
فخرجوا المسلمين رأوا حتى هناك وكمنوا داير إلى

وقاتلت الفريقان واصطدم الجمعان فالتقى عليهم
ًدا قتاًل المسلمون  .شدي

العلء أبو حدثنا البدوي محمد أبو : حدثناالراوي قال
:مياس خيل في وكان أوس بن شدادا قال المحاربي

أن وظننا الله أعداء بنا وأحاطت الجمعان التقى لما
الموت على أنفسنا ووطنا المكان ذلك من المحشر

منيع لولده الراية سإلم أن بعد مياس المير وقاتل
قتل حتى مازلت بعده من قاتل ثم قتل حتى فقاتل

مائة نحو المسلمين من قتل حتى سإاعة غير تكن ولم
 .الباقين وأسإروا فارس

رضي الجهني أنيس بن الله عبد القوم في وكان قال
فلما وسإلم عليه الله صلى النبي سإعاة أحد عنه الله
داعا قد وكان يجري وقام الهبوب كالريح خرج ذلك رأى

بن وعمرو هو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول له
ل وكانا المشي في والبركة بالقوة الضمري أمية

حتى فسار السوابق النجب ول العتاق الخيل تدركهما
يا اركبوا النفير النفير :وصاح العسكر على أشرف

 .مسلمون

عليهم فقص وسإألوه إليه الفرسإان : فتواثبتقال
وكل فركبوها خيولهم إلى المسلمون فتواثب القصة
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الله بعبد عياض المير اسإتدعى فعندها أمضي أنا يقول
إليه وضم طالب أبي بن علي أخي الطيار جعفر بن

الشدة أهل من عنه الله رضي الصحابة من فارس ألف
يدلهم المعاهدين من رجل ومعهم الليل أول وسإاروا

فكمنوا الجبل بسفح هناك قرية من قربوا أن إلى
الخيل حوافر سإمعوا إذا الليل جن أن إلى هناك

أقبلوا بالروم وإذا فركبوها خيولهم إلى فتواثبوا
ظهور على بالحبال موثقون معهم والسإارى عليهم

المسلمون فصاحت مقمرة ليلة وكانت خيولهم
وحمل النذير البشير على والصلة والتكبير بالتهليل

ًدا قتاًل واقتتلوا القوم بن الله عبد صاح فعندها شدي
خصمه عن أحدكم أيعجز قوم : ياعنه الله رضي جعفر

عنهم الله رضي والساداات المراء : فتواثبقال
مقدم إلى جعفر بن الله عبد وبادار ويأسإرون يقتلون
في فطعنه مصفح دارع عليه وكان الله لعنه الجيش
من يلمع السنان فأطلع هاشمية قرشية طعنة صدره
فلما القرار وبئس النار إلى بروحه الله وعجل ظهره

يقتلون المسلمون وتبعهم انهزموا ذلك الروم رأى
منهم قتل حتى الصباح أصبح فما وينهبون ويأسإرون

من المسلمين وخلصوا الباقين وأسإروا خمسمائة نحو
وترك وخيولهم وأموالهم الروم سإلح وغنموا السإر

المسلمين من وخمسمائة السإارى جعفر بن الله عبد
وأقر يأتيهم حتى يبرحوا ل أن وأمرهم القرية عند

محل إلى أتوا حتى وسإاروا معقل بن الله عبد عليهم
من نصارى وعندهم القتلى ووجدوا المعركة

بذلك لهم علم ل أن لهم وحلفوا يبكون المعاهدين
ًداا لهم وأخرجوا خيولهم عن فنزلوا وواروا فأكلوا زا

وحملوا أصحابه إلى راجًعا الله عبد وكر شهدائهم
وجلبوا أمامهم ميخائيل الله عدو ورأس القتلى رؤوس

ًداا لهم وأخرجوا خيولهم السإارى وسإاقوا فأكلوا زا
من ومعهم والعلوفة بالميرة العسكر إلى وصلوا حتى

 .والسليط العسل

البشير على والصلة والتكبير بالتهليل : وأعلنواقال
وانقلب ذلك مثل إلى المسلمون وأجابتهم النذير
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فرأوا الخبر ما ينظرون السإوار على والروم العسكر
أمامهم ميخائيل الله عدو رؤوس على الرؤوس تلك

وجوههم على ولطموا لديهم وكبر عليهم فصعب
عليه فصعب بذلك وأعلموه البطليوس إلى وذهبوا

حتى السور على وصعد فركبه بجواداه واسإتدعى
عليه عظم ذلك رأى فلما المسلمين على أشرف
رأى فلما جن هم وإنما إنس هؤلء : ماوقال

بذلك فأعلموه المير إلى أتوا البطليوس المسلمون
مقابل عال هناك تل إلى أتى حتى معه المراء فركب

عليهم وعرض بالسإارى واسإتدعى قندوس باب
إلى ينظرون والروم رقابهم فضربوا فأبوا السإلم

ًبا البطليوس ذلك عند فغضب ذلك ًدا غض وحمل شدي
 .عظيًما هًما

فيما أصحابه اسإتشار الله عدو إن : ثمالراوي قال
 .عليهم والكبسة بنفسه الخروج يريد وأنه يفعل

فارسًإا وكان كراكر اسإمه بطريق إليه فنهض قال
ًدا وأكبس المهم هذا أكفيك الملك أيها : أناوقال شدي
جماعة معي وأريد مناًل منهم أنال أن لعلي عليهم
ًداا عشرة معه فانتدب شئت من : خذالملك فقال شدا

كنيستهم إلى وجاؤوا ألف بطريق كل يد تحت بطارقة
وصلوا أن إلى وسإاروا وجوههم في النجيل وفتحوا

بالهجمة ويوصيهم يحرضهم والبطليوس البواب إلى
 .غفلة على دااموا ما عليهم

قندوس باب وهو لهم الباب بفتح الحراس أمر ثم
ثلثة للباب وكان الباب على بوابين فارس ألف وكانوا
وهم وخرجوا وشراريف باب برجين كل بين أبراج

القوم دابر مما غفلة على والمسلمون لذلك مستعدون
تلك المسلمين حرس على وكان بهم يرادا ما يدرون ل

الله وعبيد ثابت بن زائد قندوس باب جهة من الليلة
ومالك عازب بن والبراء معقل بن الله وعبد عباس بن

 .الحميري الكلع وذو الشتر
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طارق بن سإعيد عن سإعد بن عوف : حدثناالراوي قال
نحن بينما قال الشتر مالك عن يزيد أبي عن الثقفي

مراقدهم في هجعوا قد والمسلمون الليلة تلك نسهر
ومنهم أسإلحتهم ووضعوا السهر وكثرة البردا شدة من
الباب فتح رأينا إذ يصلي من ومنهم يقرؤه وردا له من

النار ومشاعل الفوانيس وبأيديهم كالسلهب وخرجوا
داهينا النفير وصحنا إليهم فتبادارنا الجيش على وحملوا

سإمع فلما القوم غدركم فقد ثوروا مسلمون يا
مضاجعهم من وثاروا تباداروا الصياح المسلمون

وهذا رمحه يأخذ وهذا سإيفه يأخذ هذا الضارية كالسإودا
يشد وهذا ثيابه يلبس حتى يمهل لم الجسد عاري

في وثاروا واحد قميص عليه وهذا بمئزره وسإطه
من جماعة على عطف قد الله وعدو هذا الرجال صدور

عراضهم في السيف ووضع ينتهوا أن قبل المسلمين
هذا رأس أطاح قد والسيف إل القوم بعض أفاق فما

الصياح وكثر وهكذا هذا نحر وطعن هذا زند وقطع
دايباجة عليه كراكر الله وعدو القتال وكثر البلء وعظم
وعلى الدروع فوق من تلمع بالذهب مقصبة حمراء
يهدر وهو كالكواكب تضيء جوهرة عليها بيضة رأسإه

والذين جماعة وخلفه بلغته يرطن وهو الهائج كالجمل
ويضربون بشعارهم ويزعقون يصيحون السإوار على

من مشاعلهم وأوقدوا وطبولهم وبوقاتهم بقرونهم
ثارت وقد هذا النهار مثل بقي حتى السور أعلى

واعتقلوا المروءات وذوو النجدة أصحاب المراء
جواداه ركب من فمنهم خيولهم وركبوا بسيوفهم

ًنا من ومنهم لجام بغير بسرج ركب من ومنهم عريا
ًيا أسإرع عمه وابن العباس بن الفضل دار فلله ماش

أبي بن وزيادا جعفر بن الله وعبد لهب أبي بن الفضل
نجيبة بن والمسيب عمرو بن والقعقاع سإفيان

وأبي الغفاري ذر وأبي ومسلم والمغيرة الفزاري
العقيلي زيد وأبي عقبة بن وغفار أمامة وأبي داجانة
قتاًل قاتلوا لقد عنهم الله رضي الساداات هؤلء ومثل
ًدا المسلمين من جماعة وطعن عظيًما بلء وأبلوا شدي
 .المسلمين من جماعة وجرح
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منهم فقتل الوقعة أول في هاجموهم الذين وأما
قتاًل الناس واقتتل رجًل وثمانين المائتين نحو جماعة
ًدا كراكر البطريق إلى العباس بن الفضل وأقبل شدي

السنان فأطلع اليمن عاتقه على بالسيف الله لعنه
الله وعجل دامه في يخور فوقع اليسر عاتقه من يلمع

عمه ابن بالجملة وأتبعه القرار وبئس النار إلى بروحه
سإاعة إل تكن ولم آخر بطريًقا فقتل جعفر بن الله عبد
وتركوا أبوابهم على من المراء بقية جاءتهم وقد

إليهم وصلوا أن إلى وسإاروا به يثقون من مكانهم
عظيمة مقتلة منهم وقتلوا منكرة حملة عليهم وحملوا

رأى فلما والنصارى الروم من آلف ثلثة من نحًوا
إلى المسلمون وتبعهم الباب نحو فروا ذلك الروم
وحملوا الروم من عظيم كرداوس فخرج الباب

ألف نحو الروم من المسلمون وأسإر المنهزمين
يتفقدون المعركة مكان إلى وأتوا وخمسين ومائتين

 .منهم قتل من

لهم الله ختم رجًل وثلثون وخمسة أربعمائة هم فإذا
وكبر عليهم شق ذلك المسلمون رأى فلما بالشهاداة

ودافنوهم الشهداء وجمعوا الليل تحت وأسإرعوا لديهم
مجرى عند بالبطحى يعرف مكان ودامائهم ثيابهم في

وكل اثنين كل هناك فدفنوهم السيل ومنقع الحصى
عليهم وقدموا قبر في خمسة وكل أربعة وكل ثلثة
المكان ذلك يعرف وكان القرآن وأصحاب السابقة أهل

مجرب مستجاب هناك والدعاء الخيار الشهداء بقبور
والتطوع الدعاء من يكثر لمن الوزار هنا وتحط مراًرا

 .والسإتغفار

قاعدة على إل الكتاب هذا في حدثت : ماالواقدي قال
أصحاب عن وحدث المور من وقع ما وأذكر الصدق

ومن السير أصحاب من المحدثين وثقات التواريخ
السلوك في النفيس كالعقد فهذا كالدر كلمه سإماع

والعلماء البصائر لذوي إل سإماعه يليق ل والتأسإيس
يجمع لم الخاطر ويشرح الناظر نزهة فإنه والملوك

والعجائب المثال من فيه لما السير أهل من مثله أحد
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يتلذذ المحدثين ثقات عن المنقولة الصحيحة والخبار
 .الحديث سإياق إلى ولنرجع المستمعون بذلك

عن القاري الواحد عبد بن الله عبد : حدثناالواقدي قال
المنذر بن لبابة أبي عن الخزرجي نوفل بن سإراقة أبي

 .الرايات أصحاب من وكان

الله وعدو خيامنا إلى ورجعنا الشهداء وارينا : ولماقال
على وعلوا القفال وألقى الباب أغلق قد البطليوس

 .السإوار

عليه صعب البطليوس إلى المنهزمون رجع ولما قال
عظيًما هذا وحمل وجهه في الدنيا وأظلمت لديه وكبر
المكايد ونوى وجماعته بطارقته من قتل من على

 .للمسلمين والمصائب

رضي الصحابة وأما لهؤلء جرى ما : هذاالراوي قال
حصل ما وتذاكروا المير عند اجتمعوا فإنهم عنهم الله

أن رأيهم واتفق الله لعنه البطليوس من للمسلمين
عنه الله رضي الوليد بن خالد المير إلى يرسإلوا

ًبا وكتب معه وبمن بنفسه إليهم يسير أن ويسألوه كتا
الله عبد من الرحيم الرحمن الله : بسمفيه يقول
أيها اعلم الوليد بن خالد المير إلى غانم بن عياض
ولم والحجاز واليمن والعراق الشام فتحنا أننا المير

هذا من ألعن والديلم والفرس والروم الترك في نجد
خداًعا منه وأكثر البطليوس البهنسا بطريق الملعون

حصينة بالخيل آهلة مدينة وأنها حيلة ول مكًرا ول
فأنجدنا رجاًل منا قتلوا وقد مراًرا خدعونا وقد بالرجال
الله ورحمة والسلم المسلمين من معك وبمن بنفسك
بن الله عبد إلى وسإلمه الكتاب وطوى عليكم وبركاته
نازًل فوجده خالد المير إلى به وأتى فأخذه المنذر

قرأه فلما الكتاب له ودافع عليه فسلم النورية على
بالله إل قوة ول حول : لوقال اسإترجع فيه ما وفهم
للمير : قلوقال الله عبد إلى التفت ثم العظيم العلي
ًدا المير إن عياض رجال وأي برجال عليك قادام خال

من المسلمين من معك من وعلى عليك والسلم
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إلى يوم ثاني الله عبد فرجع والنصار المهاجرين
 .غانم بن عياض المير إلى الكتاب وردا البهنسا

الزبير الله عبد بأبي خالد المير اسإتدعى : ثمقال
أرض إلى بالمسير وأمرهم فارس ثلثمائة إليه وضم

البهنسا أرض إلى وصلتم : إذالهم وقال البهنسا
النذير البشير على والصلة والتكبير بالتهليل فأعلنوا

بن بالمقدادا داعا بعدوا فلما عنه الله رضي الزبير فسار
فارس مائتي لهما ودافع الزور بن وضرار السإودا

تزال : للهما وقال أثرهما على يسيرا أن وأمرهما
بكر أبي بن الرحمن بعبد ثم وابنه الزبير يدخل حتى
مائتي إليهما وضم عنه الله رضي عمر بن الله وعبد

اسإتدعى ثم المقدادا أثر على بالمسير وأمرهما فارس
الله رسإول خال نوفل بن عمرو بن زيادا بن بسعيد
ودافع الفهري عامر بن وعقبة وسإلم عليه الله صلى
خالد المير وبات يسيرا أن وأمرهما فارس مائتي لهما
من المراء بقية معه وسإار صلى أصبح ولما الليلة تلك

 .عنهم الله رضي الخيار والنصار المهاجرين

حتى معه بمن عنه الله رضي الزبير : وسإارالراوي قال
وأنشد المسلمون معه وكبر فكبر البهنسا على أشرف
يوم الريح شبيه عتاق خيل على : أتيناكميقول

يوم البأس شديد همام صنديد كل عليها السإتباق
مع بها نجول لما بالسمر حماتكم نذل راقي الحرب
من السإلم على وباغ ملعون كل ونقتل الرقاق البيض

رب بأن نقر حًقا الله الدين حماة ونحن النفاق أهل
ًدا وأن باقي العرش للعلياء الله رسإول البرايا خير محم

المدينة أبواب على الروم : وأشرفتقال راقي
عبد أشرف حتى قليل غير لبثوا فما إليهم ينظرون
رضي عمرو بن الله وعبد الصديق بكر أبي بن الرحمن

:يقول أنشد ثم قال المسلمون وكبرت وكبر عنه الله
بسيفي أذل الوغى في للحرب المشهور الفارس أنا

إلى له من حملة البطال في وأحمل ومعتدي باغ كل
الذي بكر أبي ابن أنا مقصدي أعاظم القصوى الغاية
من ويل فيا محمد المرسإلين خير خليفة ذكره شاع

قال بمهند عاجلته من ويل ويا رأسإه حسامي عالى
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وكبر عمر بن الله عبد بعده من أشرف : ثمالراوي
على : أتينايقول أنشد ثم لتكبيره المسلمون وكبرت

بكف وأسإمر حدادا ذي يمان بكل وضمر عتاق خيل
أفخر الهيجاء في الموت يرى نفسه الله باع شجاع
منكم ونقتل والقنا الحرب في بالسيف نذلكم مفخر

ينزل أمير كل يزل : ولمالراوي قال ومفتري باغ كل
المراء وبقية خالد المير وتأخر تكاملوا حتى بجماعته

عليه الله صلى الله رسإول أصحاب بات ولما معه الذين
للمير والمراء الزور بن ضرار قال وأصبحوا وسإلم
أكل في وأعداؤكم المحاصرون أنتم : أظنكمغانم

ينشد وضرار للبواب رجعوا ثم القعودا هذا فما وشرب
القوم وأرمي ناًرا الباب علو في : وأضرمويقول

ًبا منهم داارهم وأترك الجليل بالخطب أمهل ولم خرا
بمشتد مني لهم ويل ثم ويل ثم فويل كفيل شبح بذي

والباع السيف بحد منهم كان باغ كل سإأقتل العويل
وتراموا البيات بهذه يترنم يزل : ولمقال الطويل
ًدا قتاًل واقتتلوا والمقاليع بالسهام حمية فاشتدت شدي

الشدة ذوي من البطارقة الملعون وجمع الروم عتيد
ًدا فارسًإا هو وكان والبأس وفتح ذكرنا كما وبطًل شدي

الخيل جرائد على نار شعلة كأنه منه وخرج الجبل باب
أعلى من والمجانيق بالنشاب يرمون يديه بين والرماة
ًدا قتاًل واقتتلوا البراج المسلمين من وجرح شدي
يعلمون ل المراء وبقية عظيمة مقتلة وكانت جماعة
 .جماعة المسلمين من وأنكى

علج وأقبل الرايات أصحاب المراء ضجت فعندها قال
المغيرة إليه فبرز البراز وطلب البطارقة من عظيم

ًدا قتاًل واقتتل البطريق عليه فحمل شعبة بن شدي
الله عدو وبادار يده من فطاح بالسيف المغيرة فضربه

سإيف بيده أقبل قد بفارس وإذا ليضربه المغيرة إلى
بن الرحمن عبد هو وإذا المغيرة إلى به فلوح مجذوب

عنها فحادا البطريق به وضرب المغيرة فأخذه بكر أبي
أن المغيرة أرادا وكلما وتجاذبا المغيرة من وقرب
بن ضرار ونظر نفسه عن يمانع العلج على يسطو
الصفوف بين وسإعى جواداه عن فترجل ذلك إلى الزور
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فقطعه حزامه في وضربه البطريق من قرب حتى
الرض إلى المغيرة جاذب وهو الله عدو فسقط
فأراداوا والمغيرة ضرار على الروم تكاثرت فعندها
واخترقوا أقبلوا قد فوارس بثلثة وإذا قتلهما

الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد أحدهم الصفوف
المقدادا والثالث الخطاب بن عمر بن الله عبد والثاني

عن فأزالوهم عنهم الله رضي الكندي السإودا بن
عنهم الكتائب وفرقوا الروم من ثلثة وقتلوا مراكزهم

 .فقتله البطريق ضرار وضرب

ًداا ضرار وركب بكر أبي بن الرحمن عبد : ومالقال جوا
الله وعدو هذا السإلب وأخذوا المقتولين خيل من

يكر وتارة الميمنة في يكر تارة الله لعنه البطليوس
 .البراز وطلب الميسرة في

عنه الله رضي الكندي السإودا بن المقدادا إليه فبرز
 .وتطاعنا وتجاول وتعاركا

ًكا : قاتلتالسإودا بن المقدادا قال قلًعا وفتحت ملو
ًبا ولقيت من أخدع أر فلم والسإلم الجاهلية في حرو

فتقاتل منه مراسًإا أصعب ول بأسًإا أشد ول البطليوس
فرسإك أجرأ : ماوقال إلي والتفت الجواداان كل حتى
 .أرجل بثلث وهو عليه تقاتل كيف

طأطأت جواداي على شفقتي : فمنالمقدادا قال
قوية ضربة بالسيف فضربني قوائمه إلى لنظر رأسإي

رأسإي في قليًل وأثرت والرفاداة الخوذة فقطعت
فرسإه عنان فلوى قتل قد خصمه أن الملعون فظن

أشد في الناس : فبينماقال وتبعه المقدادا فاسإتيقظ
عنه الله رضي الوليد بن خالد المير أقبل إذ القتال
والتكبير بالتهليل وأعلنوا ذكرهم المتقدم المراء ومعه

خالد القوم أوائل وفي النذير البشير على والصلة
وصبا يسرع جاء للقا صبا الله : رعىويقول ينشد وهو
المهيمن لله باع ومن يقرع بالرمح الفرسإان على

بطلوس يا فويلك أطوع بالمر الهيجا إلى وكان نفسه
فل يرفع والحرب الهيجاء اشتدت إذا خالد سإيف من
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أجمع الملئك كل ويلعنه كافًرا بطلوس الرحمن رحم
وهي بعده من وأتركها دااره سإأخرب المولى قدر فإن
وتخضع العداة كل له تذل جذبته ما إذا يماني بحد بلقع

 الراوي قال 

ًدا إن : ثم واقتتلوا معه بمن حمل عنه الله رضي خال
ًدا قتاًل ًدا قتاًل الله لعنه البطليوس وقاتل شدي شدي

المراء حملت فعندها أبطاًل وجندل رجاًل وقتل
الجبل بين واقتتلوا المروءات وذو الرايات وأصحاب

ًدا قتاًل الحمر التل قريب والباب خالد وعطف شدي
ميسرة إلى مر وكلما عليه وصال البطليوس على

فعندها الميسرة إلى الميمنة ومن الميمنة إلى يراوغه
عليه وحمل الصفوف بين وحازه عليه خالد عطف

وقومه أصحابه به وأحاط القلب إلى فر فعندها
خالد المير وتبعه فيهم السيوف المراء ووضعت

وانهزموا قومه وتبعه واقتحمه الباب إلى جواداه وسإاق
عند واقتتلوا المسلمون وتبعهم وداخلوه الباب إلى

الباب وداخلوا آلف أربعة نحو الروم من وقتل الباب
وأسإر السإوار على وعلوا بالقفال وأوثقوه وأغلقوه

المير على فعرضوهم وخمسمائة ألف نحو المسلمون
عليهم فعرض البطارقة كبار من فيهم وكان خالد

وافتقد رقابهم بضرب فأمر فامتنعوا السإلم
مائتان منهم قتل قد فإذا أصحابهم المسلمون

 .بالشهاداة لهم الله ختم رجًل وثمانون

الله عدو وأما لهؤلء جرى ما : هذاالواقدي قال
شرحه ينبغي ل ما له وحصل هما حمل فإنه بطليوس

العرب أمر لهم شكا اجتمعوا فلما البطارقة بجمع وأمر
عندكم الرأي : فمالهم وقال الحرب من لقوا وما

على قاتلنا بالقتال أمرتنا فإذا يديك بين : كلنافقالوا
خاض من تدبير وهو أمًرا لكم : سإأدابرقال بلدنا سإور

خاصتهم الناس باجتماع أمر ثم وعرفها الحروب
خوًفا البواب على بقي من إل إليه فاجتمعوا وعامتهم

عزمت : إنيقال واجتمعوا تكاملوا فلما المسلمين من
أماكنهم في وأكبسهم الليلة هذه القوم على أهجم أن
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غيركم من البلد بمسالك أعرف وأنتم مدلهم والليل
بابه من معي ويخرج ويتأهب إل أحد منكم يبقى فل

باب من معي ومن بنفسي أنا وأخرج القوم ونكبس
بحسرتي أموت وإل مسرتي إلى وصولي وأرجو توما

فآخذه أميرهم إلى أصل أن لعلي بأول أول وأبيدهم
 .مقصدي وأبلغ أسإيًرا

ًباقالوا وفرقة الجبل باب إلى فرقة بعث ثم وكرامة : ح
وانتدب الشرقي الباب إلى وفرقة قندوس باب إلى
معه وأخذهم بالشجاعة عرف ومن قومه سإاداات معه
: سإآمروقال انصرافهم قبل القوم على أقبل ثم

عند خفقة الناقوس لكم يخفق أن الناقوس صاحب
أمرهم ما فامتثلوا جميًعا فتخرجون الباب من خروجي

الناقوس صاحب وأما الشارة ينتظرون وقاموا به
أمره ما وفعل البرج أي السور على به وصعد فاحتمله

البطليوس وضج كالسلهب القوم فخرج البطليوس به
يوصيهم وهو الشجعان من فارس ألف عشرين في

القوم إلى وصلتم فإذا مشيكم في أسإرعوا وقال
رقابهم من والخناجر السيوف ومكنوا عليهم فاحملوا

أمير يكون أن إل عليه تبقوا فل المان صاح ومن
فليأخذه منا أخذ الذي الصليب منكم أبصر ومن القوم
 .أكرمته به أتى ومن

ضربة فضربه يضربه أن الناقوس صاحب أمر ثم
للخروج وتباداروا البوابون ففتح البواب أهل سإمعها
من فباداروا الصوت المسلمون وسإمع اللعين وخرج

يقظة على وهم بعًضا بعضهم يخفر مسرعين أماكنهم
فلم فرائسها إلى المشتاقة الضارية كالسإودا وتباداروا

غير أنهم إل حفر على وهم إل إليهم القوم تصل
المير وسإمع الليل ظلم في القوم فتجاول مرتبين

كيد وإسإلماه وامحمداه : واغوثاهفصاح منهم ذلك خالد
ل التي بعينك إليهم انظر اللهم الكعبة ورب قومي

خلقك شر إلى تسلمهم ول عدوهم على وانصرهم تنام
وألهته خوذة بل الرأس مكشوف وهو خالد سإار ثم

ينشد وهو القوم في وسإار السلح لبس عن الزعقة
صدري ضاق حزني واعتراني دامعي : فاضويقول
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وانصر المحن نزول من سإلم رب شجني وبراني
أحمد العدني الهاشمي بالنبي المنن ذا يا السإلم
باب إلى وصل : ثمالراوي قال المدني طه المختار

مثل النجدة وأصحاب الساداات من خمسمائة ومعه توما
أبي بن وزيادا لهب أبي بن والفضل العباس بن الفضل
طالب أبي بن جعفر بن الله وعبد الحرث بن سإفيان

زيد بن الله وعبد ثابت بن وزيد السإودا بن والمقدادا
الصامت بن وعباداة الغفاري ذر وأبي عقيل بن ومسلم

شعبة بن والمغيرة نافع بن وعقبة مسلم بن وبدر
وعلت عنهم الله رضي الفزاري نجيبة بن والمسيب

أعلى من والقوم والتكبير بالتهليل المسلمين أصوات
اسإتيقظ عندما وتصارخوا بلغتهم رطنوا قد السإوار

مسلمون : ياوناداى القوم على خالد وحمل المسلمون
الصنديد الفارس أنا العالمين رب من الغوث أتاكم

وسإط في حمل ثم الوليد بن خالد أنا المجيد والبطل
ذلك مع وهو أبطاًل وجندل رجاًل فقتل معه بمن الروم

على الذي المراء وبقية عياض بالمير القلب مشتغل
 .وزعقاتهم صراخهم يسمع وهو البواب

جابر : حدثناقال عون بن الله عبد : حدثناالواقدي قال
الروم : كانقال عامر بن عقبة عن سإنان بن

والسهام بالحجارة يرمون السور أعلى من والنصارى
عظيًما أمًرا البطليوس الله عدو من المسلمون ولقيت

إليهم وصل من أول وكان مثله قبله يروا لم
الكرام صبر المسلمون له فصبرت الله لعنه البطليوس

ًدا قتاًل البطليوس الله عدو وقاتل أروني وقال شدي
العباس بن الفضل سإمع فلما بالمس صليبي أخذ الذي

مبيد أنا وغريمك صاحبك أنا ها وقال جهته قصد صوته
الله صلى الله رسإول عم ابن أنا صليبكم وآخذ جمعكم

على السإد عطفة البطليوس عليه فعطف وسإلم عليه
فلم وصادامه له انفردا ثم طلبت إياك :وقال فريسته

ًبا اليام طول في الناس  .الليلة تلك في كضربهما ضر

ًئا منه الفضل ورأى ولم عمره طول في يره لم شي
قرم وكل شطره الليل من مضى أن إلى كذلك يزال

أحد ير لم وردا وضرب وفر كر في يزال ولم قرمه مع
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الله عدو من له ولح الكرام صبر الفضل له وصبر مثله
الفضل سإيف فانقطع حجفته في فتلقاها ضربة
وإذا أسإيًرا يأخذه أنه وظن الله عدو فيه وطمع

قد الفرسإان من كتيبة ورائهما ومن أقبل قد بفارسإين
ضرار أخت الزور بنت بخولة وإذا الروم على هجموا

وهي فجندلتهما الروم من فارسإين على حملت قد
فارسإان فلحقها وفرسإانهم البطال في تجندل

بن الله عبد والثاني بكر أبي بن الرحمن عبد أحدهما
عفان بن عثمان بن أبان وهو آخر وتبعهما جعفر

على وعطفوا بها الروم أحاطت أن بعد خولة فخلصوا
الروم من كرداوس في راجًعا فكر البطليوس الله عدو
أعلى من الروم وقاتلت البهنسا مدينة داخل حتى

ًدا قتاًل السإوار يكر تارة عنه الله رضي خالد وكان شدي
باب عند وتارة توما باب عند وتارة الجبل باب عند

 .قندوس

ذلك في الجبل باب عند الشعري غانم بن عياض وكان
من معه بمن القوم من ودانا سإلحه فلبس الوقت
وشرحبيل الزور بن وضرار المقدادا مثل المراء
بن وعمرو العباس بن الله وعبد وزيادا وعقيل ومسلم

والمسيب هريرة أبي بن الرحمن وعبد ذئب أبي
الغفاري ذر وأبي الحرث بن وزيد مسلم بن والحرث
الباب نحو فعطفوا عنهم الله رضي مسلمة بن ومحمد
بطريق إليهم فخرج ورائهم من القوم وكبر وكبروا
البطريق اسإم وكان فارس آلف عشرة ومعه عظيم
ًدا قتاًل فاقتتلوا يوحنا الله عبد على الروم فتكاثر شدي

ًدا قتاًل فقاتل الصامت بن عباداة بن بحجر ورمي شدي
وفرسإان المراء من وقتل فقتله الباب أعلى من

الروم من وقتل مائتين من زهاء الباب عند المسلمين
فصارت القوم والتقى والمراء عياض وحمل ألف نحو

عنهم يولون ل وهم عليهم تتساقط والسهام الحجار
الروم خشيت بهم واختلطوا الباب إلى ألجؤوهم فلما

فأمسكوا وحجارتهم بسهامهم أصحابهم يصيبوا أن
 .عظيمة مقتلة الروم من وقتل أيديهم
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ًدا قتاًل فقاتل خالد وأما فبينما مثله رؤي ما شدي
ملطخ وهو الزور بن ضرار أقبل إذ كذلك الناس
 .البل كأكبادا عليه جامد وهو بالدماء

 .ضرار يا الخبار من وراءك : ماخالد له فقال

هذه ليلتي في قتلت أني سإليمان أبا يا : أخبركفقال
كفيتكم وقد يعد ل ما قومي وقتل رجًل وسإتين مائة
 .الجبل باب من خرج من

وهجم مثلها الناس ير لم ليلة : وكانتالراوي قال
الباب بداخل من على وأصحابه هو عياض المير

ًدا قتاًل واقتتلوا وكان الباب سإاباط إلى ووصلوا شدي
الروم من كرداوس على داونهم من فأغلق آخر باب له

من وقتلوا البر على المسلمون وتسلق هناك فقتلوا
نحو هناك الليلة تلك في وقتل خمسمائة وكانوا فيه
 .ألف

وعقبة العوام بن الزبير عليه فكان قندوس باب وأما
بن والفضل العاص بن عمرو بن الله وعبد عامر بن

إلى فتواثبوا المراء من وجماعة والمغيرة لهب أبي
ًدا قتاًل واقتتلوا الباب نحو المسلمين من وقتل شدي
فكان توما باب وأما العيان غير رجًل وعشرين مائة
الفريقان فاقتتل البطليوس منه وخرج خالد عليه

رجًل وثمانين مائتين نحو جماعة المسلمين من وقتل
البواب وغلقوا بالمراغة المعروف المكان في

 .فتح أول كان وهذا للحصار واسإتعدوا

أبي عن العجلني مفرج بن سإنان : حدثناالواقدي قال
:قال أمامة أبي عن رافع بن زيد عن الشاكري محمد
ل أشهر أربعة البهنسا على الوقعة بعد خالد وأقام

وضجروا المكث عليهم فطال يناوشهم ول يقاتلهم
وكان لهم فأذن القتال في وشاوروه خالد إلى فأتوا
فارس سإتمائة نحو البواب وقعة في قتل من جملة
 .بالشهاداة لهم الله ختم
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ًدا الصحابة اسإتأذنت : فلماالراوي قال القتال في خال
ًدا قتاًل اقتتلوا أصبحوا ولما يمنعهم أن يقدر لم شدي
 .الحصار فاشتد مثله يسمع لم

صبر لنا بقي : ماللبطليوس وقالوا البهنسا أهل فقام
 .والحصار القتال على

بمكيدة العرب أكيد لعلي واثبتوا : اصبروالهم فقال
توما يسمى بطريق إلى أتوا عليهم الحصار اشتد ولما

وقالوا والعوام والنصارى السوقة وأتاه الباب صاحب
لنا وافتح ماًل لك فنجعل الحصار علينا ضاق : لقدله

ًنا لنا نأخذ حتى الباب ذلك إلى فأجابهم العرب من أما
فمضى الباب لهم وفتح الليل من جانب إلى فصبرهم

وأتوا السر باب من وخرجوا البلد تجار من مائتين نحو
وجعلوا الباب لهم يفتحوا أن على وصالحوه خالد إلى

وكتبوا ذلك على واتفقوا معلوًما جعًل للمسلمين
 .ورجعوا أسإماءهم

حاضًرا توما عم ابن الكلب وكان لهؤلء جرى ما هذا
بذلك وأعلمه البطليوس إلى فمضى أرمياء واسإمه
حرفائيل له يقال بطريًقا البطليوس أرسإل فعندها

على بالخبر وآتوني : اكمنواوقال بطريق ألف ومعه
ًبا مشاة وهم وتفرقوا فمضوا جليته توما باب من قري

لهم وفتحوا عرفوهم رأوهم فلما أقبلوا قد بهم وإذا
وامسكوهم عليهم تواثبوا فعندها فدخلوا الباب

وبخهم رآهم فلما الله لعنه البطليوس إلى وسإحبوهم
 .عظيًما توبيًخا

ًداا ونصب بالسياط : ائتونيوقال ثم حديد من أخدو
ًبا ضربهم ًدا ضر أموالهم جميع وأحرق بالنار وأتى شدي

ومضى فأخذه يديه بين فأحضر البطريق بإحضار وأمر
بالخشب واسإتدعى أعوانه وجميع هو القصر إلى

ثم وليلة يوم هناك وأقاموا السوار أعلى على وصلبهم
 .للمسلمين رؤوسإهم وطرح رقابهم بضرب أمر
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وقد ذمتنا أهل : هؤلءخالد للمير عياض المير قال
 .الله لعنه البطليوس قتلهم

الله رضي الخطاب بن عمر الخليفة : وأماالراوي قال
ًدا قلًقا المسلمين على قلق فإنه عنه فأرسإل شدي

ًبا انقطاع سإبب : مافيه يقول العاص بن عمرو إلى كتا
خالد وعلى المسلمين على قلق في وأنا عني كتبك
 .معه ومن

احتاج وإن والغنائم بالفتح إل لي ترسإل ل أنك واعلم
بأن كاتبته فقد عبيدة أبي إلى فأرسإل نجدة إلى خالد

ًداا له يرسإل الكتاب وصل فلما والسلم الشام من جنو
 .خالد إلى أرسإله عمرو إلى

الله من إل والمعونة النجدة نطلب : لخالد فقال
ًدا إن ثم تعالى الحصار واشتد المر عليه عظم خال
ًدا قتاًل ويقاتل المدينة إلى يرجع يوم كل وكان شدي
بالحجارة قتلوا كثيرة جماعة المسلمين من وفقد

وكاداهم المسلمين على الله عدو وهجم والنشاب
أن شك : لوللمسلمين عياض للمير خالد وقال مراًرا

ًنا لصحابنا ًدا إن ثم وجواسإيس عيو ومعه ركب خال
سإفيان أبي بن وزيادا والمقدادا العباس بن الفضل
العرب من برجل وإذا العسكر حول وطافوا وعياض

أمره فأنكر العسكر خارج قطيفة على جالس المنتصرة
 .أنت العرب أي : منله وقال خالد

 .فسكت

الهل من لك من بالحق : انطقعياض المير له فقال
 .ههنا

 .فسكت

 .ذلك يحسن فلم وتوضأ الماء : خذخالد له فقال

بأنهم فأقر فضربوه ذلك يحسن فلم : صلله فقال
فضرب هو وبقي ورداوا السر باب من ثلثمائة خرجوا
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قتاًل يقاتلون فكانوا الجواسإيس وانقطعت عنقه
ًدا له يصنع فلح اسإمه خيمته في عبد لخالد وكان شدي

فقعد للعبد وواحد له واحد شعير من قرصين يوم كل
ولم شيء فيها يجد فل السفرة يأتي أيام ثلثة خالد
فرغ حتى به يتقوت تمر بعض عنده وكان العبد يكلم

وما  {: تعالى الله قال ولدي : ياللعبد خالد قال فعندها
ًدا     جعلناهم ]. ولك8:  [النبياء}    الطعام     يأكلون     ل     جس

 .شعير قرص فيها تصنع لم أيام ثلثة

كل لك أصنع ولكن ذلك عنك قطعت ما سإيدي : ياقال
 .أجده فلم الخيمة طبق في وأعلقه يوم

ًنا لهذا : إنخالد قال : قفللعبد قال ثم عظيًما شأ
 .هذا يفعل من وانظر نفسك واخف الخيمة خلف

القرصين العبد وصنع للقتال خالد ركب الغد كان فلما
ًداا فكان سإيده قرص ووضع قرًصا وأكل يشيله أن معتا

الخيمة وداخل البلد جهة من عظيم أسإودا كلب فجاء له
أتى حتى العبد فتبعه ومضى فمه في القرص وأخذ
الرض تحت البحر من يجري الماء منه يخرج سإرب إلى
المدينة ويدخل القبلة جهة من المدينة سإور تحت إلى

رآه فلما البلد خارج من البحرية الجهة من ويظهر
ًدا المير وأعلم رجع العبد ذلك ورأى معه فمضى خال

ًدا فرًحا بذلك ففرح وأعلمهم المراء إلى أتى ثم شدي
باعوا قد رجل مائة منكم : أريدلهم وقال بذلك

شدادا وجماعة معي فيمضون وجل عز لله أنفسهم
 .الباب مقابل يكونون

رجل مائة منهم فانتدب إلينا داخلوا البواب فتحنا فإذا
الرحمن وعبد عمر بن الله عبد عنهم القوم خيار من
بن ومسلم عامر بن وعقبة ثابت بن وزيد بكر أبي بن

بن والمسيب حبار وأخوه سإفيان أبي بن وزيادا عقيل
رزين وأبو ورافع السإودا بن والمقدادا وأخوه نجيبة

في اقتصرنا وقد الساداات هؤلء ومثل العقيلي
عبد عنه الله رضي خالد ورتب الطالة خوف أسإمائهم

الله عبد وابنه العوام بن والزبير جعفر بن الله
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بن وضرار لهب أبي بن والفضل العباس بن والفضل
غروب إلى وصبروا الباب مقابل هؤلء ومثل الزور

الماء في إليه وداخلوا السرب ذلك إلى وأتوا الشمس
خالد المير أولهم وكان وسإيفه بسراويله واحد كل

حتى صاحبه مع وحجفته سإيفه يدع داخل من وكل
عشرون ورجع رجًل ثمانون داخل حتى ويأخذهما يدخل

متأسإفون وهم فولوا عليهم وضاق السرب يسعهم لم
المراء وتواثبت والفتح الشهاداة من فاتهم لما

من جزء إلى الجدار تحت نفوسإهم وأخفوا المذكورون
دااخله من موثًقا فوجدوه الباب إلى فتباداروا الليل

افتحوا الباب ففتحوا سإكارى والروم القفال فعالجوا
ثم رجًل سإتين وكانوا الباب داهليز في وجدوه من كل

ففتحوا المفاتيح أخذوا منهم وجماعة السور على علوا
أعلى في منهم جماعة فقتلوا الروم على وثاروا الباب
والتكبير بالتهليل وأعلنوا البرج بطريق وقتلوا البرج

بمثل المسلمون فأجابهم النذير البشير على والصلة
وتبادارت المدينة سإوى إلى الباب من وداخلوا ذلك

وأن بذلك الله عدو أحس فلما القصر إلى جماعة
عنقه في منديًل وضع البواب عليه ملكه المسلمين

كذلك جماعة وفعل المان : المانيقول وهو وخرج
:له وقال أسإيًرا وقاداه فيهم السيف ووضع خالد فأبى

على وقبض تسلم أن إل عندي لك أمان ل الله عدو يا
من وقتل فيهم السيف ووضع بطارقته من جماعة
تلك في المسلمين من وقتل آلف ثلثة نحو الروم
ًبا رجًل وثمانون وأربعة مائة البلد وسإط في الليلة قري

عياض وجاء القصر وعند البواب وعند المدينة سإور من
:وقالوا البلد أهل إليهم فشكا المراء من جماعة ومعه

يتملق الله عدو وصار عياض المير لهم فرق المان
على صالحهم حتى خالد رأي على فغلبوا أيديهم بين
من أوقية ألف وألف البريز الذهب من مثقال ألف

والشعير البر من وسإق آلف وعشرة البيضاء الفضة
إلى قلبه يطمئن ل وخالد القابل العام من والجزية

وقالوا وجاؤوه رأيه على المراء وغلب ذلك من شيء
إل نراك فما البلد بهذا المقام هذا بنا أضر : لقدله

عمرو إلى ترسإل أن الرأي من ونرى علينا منا أشفق
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أن إلى موثقون وجماعته الكلب وهذا بذلك وتعلمه
أنهم الجواب لهم ردا ذلك بلغه فلما الجواب يجيء

عليه صالحهم ما منه ويأخذون باليمان منه يستوثقون
نفر وإل فاتركوه الغوث الغوث صاح ومن ويتركونه

وأطلقه نافر وقلبه خالد ففعل الصعيد أهل منكم
المذكورة كتبهم في باليمان منهم اسإتوثق بعدما

من إل أحد عندهم ينزل ل أن عليهم وشرط وأطلقوه
عنده وبقي المدينة ظاهر إلى فخرجوا المال يقبض
الكندي سإاعدة بن وعون السلمي زيد بن فضالة
رسإول أصحاب من ومائتان الجهني سإعيد بن ومقوم

والعلوفة الميرة وأخرج وسإلم عليه الله صلى الله
وأعطى ووهب المراء إلى ويتودادا يركب يوم كل وصار

إل عليه نفوسإهم طابت حتى خاداعه إل أميًرا يترك ولم
ًدا بن الرحمن وعبد والمقدادا العباس بن والفضل خال
تطب لم فإنهم العوام بن والزبير الصديق بكر أبي

جميع وأرسإل ذلك على شهرين وأقاموا إليه نفوسإهم
إليه يحتاج ما وخزن الزمن هذا في خزينته إلى الغلل

على رأيهم واتفق به يثق ومن قومه بكبار واسإتدعى
الله صلى الله رسإول بأصحاب والغدر المسلمين قتل
وهجم الليل من جزء مضى أن إلى وصبروا وسإلم عليه
بطريق ألف في غفلة حين على المسلمين على

البواب وفتح الكر أفواههم في وجعل كتاًفا وأوثقهم
السيف ووضع المسلمين على وهجم المدينة وأداخلهم

في يقطع والسيف إل انتبهوا فما رقودا وهم فيهم
وكان معه بمن خالد وثار عظيمة وقعة وكانت نحورهم

ًدا الزبير  .الصياح فسمع راق

زوجته معه وركبت ركب ثم الكعبة ورب داهينا فقال
ًدا قتاًل النساء وقاتلت ميمنة يكر تارة الله وعدو شدي

وكانت تقتل والرجال يعمل والسيف ميسرة يكر وتارة
فما لكم قلت أما قوم : يايقول خالد وصار شديدة ليلة

هبار وأخوه سإفيان أبي بن زيادا والتجأ لخالد سإمعتم
وعقيب شمس عبد بن وفضالة مسروق بن وميسرة

تل إلى الكلبي وجندبة تميم بن وعباداة يعقوب بن
مكان كل من الروم من طائفة بهم وأحاط هناك
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ًدا قتاًل فقاتلوا من عنه الله رضي زيادا وانحدر شدي
بهم ودااروا الروم بهم فأحدقت أصحابه وتبعه التل

ًداا وقتلوا بالمعصم السور كدوران ذكرنا من وجميع زيا
وأسإماء أبان أم النصارية نسيبة وقاتلت المراء من
تلك في ونظائرهن المنذر ابنة ونعمانة بكر أبي ابنة

ًدا قتاًل الليلة وأتى المسلمين من جماعة وقتل شدي
الميسرة على الميمنة يقلب وجعل عليهم وحمل خالد

وجميع هو عليهم وأطبق قال الميمنة على والميسرة
مقتلة منهم قتلوا وقد البواب إلى فهزموهم المراء
وغلقوا وقومه هو وتحصن الله عدو وهرب عظيمة
بإحضار وأمر بالحصار أمر أصبح ولما البواب

رقابهم وضرب البرج أعلى إلى بهم وصعد المأسإورين
عدو فعل ما عليهم وصعب المسلمين على ذلك فشق

بقية ومعه عنه الله رضي خالد وأتى بأصحابهم الله
مطروحين الشهداء فوجدوا المعركة مكان إلى المراء
ًداا ووجدوا طعنة عشرون وفيه عنه الله رضي زيا
هبار أخوه جانبه وإلى بالسيف ضربة وأربعون بالرمح

فخذه في وواحدة بالسيف ضربة عشرون رأسإه وفي
ًدا بكاء عليهم خالد فبكى فقطعته عليهم وبكى شدي

خالد المير ونعاهم المسلمين والبطال المراء سإائر
داموعي : هوامخصوًصا له وهي البيات بهذه

وأظلمت يفزع الحبة فقد من وقلبي تهمع كالسحائب
يتقطع بالجوى فؤاداي وكادا عبرتي نور على الدنيا
في وهو صوابي وغاب مهجتي البين أحرق زيادا لفقد

يزلزل صائًل المعامع بحر في كان لقد يصرع الرض
كلها الفوارس مقدام كان وقد ويضعضع العدا أركان

حانت فيه يوًما الله لحى مقمع للعاداي مكان بكل
ًدا أيا تدمع الدمع أسإهم مع وأجفانه وفاته آل من سإي
أن علينا يعز ترفع والجودا بالمجد رتبة له يزل لم هاشم
بجانبك تسفع الجنادال فوق من ورأسإك معفًرا نراك

مطبع وهو الثرى رأس على طريًحا مهبًرا أضحى الهبار
قوم كل مع وألعنه قومه بطلوس الرحمن لعن أل

وأقماًرا نجوًما هاشم آل من الساداات غدر لقد تجمع
حفرهم في وواروهم عليهم وصلوا تطلع الناس على
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وسإبعون وثلمائة أميًرا ثمانون هم فإذا التل جانب إلى
.بالشهاداة لهم الله ختم رجًل

 الراوي قال 

الغارات يشنون أنهم إل سإنين ثلث المسلمون : وأقام
عمرو بن القعقاع ومضى والسواحل السوادا على

بألفي الفهري نافع بن وعقبة أيوب وأبو وهاشم
الراء أحد وهذا عاداوا ثم برقة حد على وأغاروا فارس

 .المغرب فتح في

الحصار طال : ولماعنه الله رضي الواقدي قال
عند المسلمون اجتمعت البهنسا أهل على والمكث

الرأي من يكون وما يفعلونه فيما واسإتشاروه خالد
الداري مازن بن الله وعبد النصاري الرزاق عبد فوثب
سإعيد وأبو البدري مسعودا وأبو السلمي نائل بن وكعب

وجل عز لله أنفسنا وهبنا قد قوم : ياوقالوا البياضي
واملؤوا منجنيًقا فاصنعوا فرج للسإلم يكون أن ولعل
وحجفته سإيفه منا واحد كل يأخذ وقالوا قطنا غرائر

الحراس ونامت الليل كان فإذا قطن غرارة في ويدخل
ًدا السور أعلى على فألقونا من والمعونة واحد بعد واح

وداير بمصر الشمع قصر فتحتم كما الباب فتح في الله
عليه الله صلى الله رسإول مع فعلتم وكما النحاس

قطعوا أصبحوا فلما رأيهم فاسإتصوبوا قال وسإلم
وأحضروا حباًل له وصنعوا منجنيًقا وصنعوا الخشاب

ًنا وملؤوها غرائر إلى وصبروا دااخلها والرجال قط
أن بعد عنهم الله رضي الساداات هؤلء وداخل الليل

أعلى على فسقط حجر بعد حجًرا بالمنجنيق ضربوا
مسعودا أبو منهم رميهم في فشرعوا والبرج السور
وصاروا جميعهم رموهم أن إلى الرزاق وعبد البدري

وأما البواب على أصحابه خالد ورتب السور أعلى فوق
نزلوا الجدار بأعلى صاروا فلما وأصحابه الرزاق عبد
إلى فنزلوا نيام والحراس مغلق هو فإذا البرج إلى

فذبحوا موثقين مغلقين فوجدوهما البابين بين الدهليز
رأس تحت المفاتيح ووجدوا أخرهم عن البوابين
البواب وفتحوا فأخذوها سإريره جانب في كبيرهم
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مسدودا القصر إلى ينتهي الذي الثاني بالباب وإذا
فقلعوها حجر بعد حجر قلع على فاحتالوا بالحجارة

من أقل في ذلك وكل البواب وفتحوا الحجار ورموا
فعالجوه البرج إلى وصعدوا وجل عز الله بمعونة سإاعة

عليهم وثاروا جماعة واسإتيقظ جماعة وقتلوا وفتحوه
بينهم يحال وأن منهم يؤخذ أن الباب على وخافوا

ففتحوه المدينة بظاهر الذي السور باب وهو وبينه
جواداه وركب البطليوس واسإتيقظ الروم فصاحت

الباب وداخلوا المسلمون وركب حذر على وكان
وزحفت قصره من والبطليوس البطارقة وخرجت

عبد اليوم ذلك في قتل من أول وكان الباب إلى الروم
بداخل السلمي نائل بن وكعب مازن بن وعنان الرزاق
 .الباب

بن عباداة عن الحميري مازن بن قيس : حدثناقال
من أول وكان البدري مسعودا أبي عن السكاكي سإالم

 .الباب فتح

حامد بن سإالم وأخبرنا الصفة هذه على هو ليس قال
الله عبد عن النصاري محمد أبي عن الله عبد أبي عن

الفتوح هذه يقرأ الحسني محمد أبو : كانقال البدري
حتى الله عبد أبي الشيخ على العمري الغزي بالجامع

الرجال وأن الباب وفتح الفتوح وذكر هنا إلى بلغ
 .الغرائر في وضعت

أبي عن روي فقد كذلك المر ليس بني : ياقال
قطعوا : إنهمقال الباب فتح عن الصحيح وهو مسعودا
ًبا ًيا للتسلق سإلًما ونصبوا أخشا المدينة جدار علو عال

منهم وتسلق الجدار إلى وأسإندوه الليل إلى وصبروا
الباب وفتحوا المذكورون السبعة ومنهم رجًل أربعون

فتح بعد إليهم وخرجوا الروم واسإتيقظ ذكرنا كما
عنه الله رضي الرزاق عبد إليهم السابق فكان الباب

المسلمون وتسابق أوًل ذكرنا من معه وقتلوا فقتلوه
وهو الزور بن ضرار داخل من أول فكان الباب إلى

من الحرب يوم تفزع الجن :البيات هذه ويقول يزعق
الرصادا صنع من ويل يا جزع بل الهيجا أتيت إذا فزعي
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إلهي لرضين والخدع المكار جرثومة ونحن يخدعنا
ويل يا والدرع بالسيف أبطالهم وقتل جهاداهم في

إلى لردايه عليه عيني وقعت إن البطلوس العدا كلب
منه الرأس وأفلق هنا ألتقيه ما إذا علي عيب النزع

ويل : يايقول وهو خالد بعده من داخل ثم مرتدع
معتدل الحد بطليق لقيته إذا البهنساء كلب بطلوس

بلغت ول سإلمت فل هنا المنون بكاسإات أذقه لم إن
الحميري الكلع ذو بعده من داخل : ثمقال أملي من

أهل النسب في العالمين حمير لمن : إنييقول وهو
سإودا غضافرة أسإد والحسب والجودا والوفا الثنا

ًدا الكماة نرداى جحاجحة الحرب بالقضب الحرب في غ
الرتب على عال أنا الكلع وذو همتنا والطعن عاداتنا

العضاء تترك صوارًما لنا أن يدرون ما الروم يد تبت
وهو العوام بن الزبير بعده من داخل : ثمقال كالقصب

ًبا يا بطليوس : أيايقول ًنا كل الطغاة نسل ويا لعي
الخيرينا الجيادا وأولدا حًقا الله داين حماة أتتك الرذلينا

قاطعينا العاداي في كراًما نزار بني نسل الناس خيار
الضاربينا كالسباع بحولك تراهم بهم العجاج احتبك إذا
أتيينا حزينا فتلقاه نذل ول يهزم قط جبان منهم ول

وجيش النزال يوم في العزم شديد قرم بكل البهنساء
العوالي بالسمو العداء على طرا الفاق في فاق
:يقول وهو جعفر بن الله عبد بعده من داخل : ثمقال

العناق في والضرب اللئام في الطعن طاب اليوم
سإاداتي عن أزل ولم باهتمام السإلم وانصر بالحسام

في العداء مرداى الهمام الفارس الشجاع أنا أحامي
وهو العباس بن الفضل بعده داخل : ثمقال الحمام
ًثا هاشم آل من الساداات إننا : أليقول بطش ذوي ليو
وتذكر معرك كل في البطال تشهد لنا العزائم شديد

القنا واسإتبق الهوال اشتدت إذا المواسإم كل أهل عنا
بعده من داخل : ثمقال الضراغم فعل ذاك في لنا رأيت

بطلوس يا : لنحوكيقول وهو لهب أبي بن الفضل
يطير انتدب إذا كالشهاب حسام بحد طلب قد عزمي
لهب أبي ابن الخيل شجاع بكف لمعانه من النار شرار

إذا إل الصمصام بمهندي العدا عن الهيج يوم أنثني ل
بحد لفرقن سإطواتنا من للبطلوس فالويل قطع
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بن المقدادا بعده من داخل : ثمقال جمع ما سإيفي
وإني الشجاع كالليث الكندي : أنايقول وهو السإودا

حرب بكل الرجال لي وتشهد باعي طال قد العدا في
عليه إني الله عبد فواثارات الطباع منقادا وللهيجاء

بن أبان بعده من داخل : ثمقال ناعي حيران ذاهل
والكرم المعروف ذوو الليوث : نحنيقول وهو عثمان

في العدا مجندلون والهمم الحرب يوم المعامع وفي
يا يعجبنك ل مصطدم كل لهم وقاهرون معترك كل

كالرخم الكل فمعنا المقام هذا في جيشك بطلوس
:يقول وهو عقيل بن مسلم بعده من داخل : ثمقال

التسهد وأقلقني الطويل والسهر الحرب ضناني
يا جوابك أبدى وما علي مع جعفر فواثارات والعويل

ثم حسنة بن شرحبيل بعده من داخل : ثمقال عقيل
عباداة ثم الشتر مالك ثم التميمي عمرو بن القعقاع

الدوسإي هريرة أبو ثم الغفاري ذر أبو ثم الصامت بن
أوس بن شدادا ثم جبل بن معاذ ثم الرحمن عبد ابنه ثم
بن جابر ثم النصاري داجانة أبو ثم هبيرة بن قيس ثم

ثم بشير بن النعمان ثم عازب بن البراء ثم الله عبد
 .عنهم الله رضي الكرام العشرة أحد زيد بن سإحب

 .وعزائم بهمم بعًضا بعضهم يتلو النصار : ثمقال

ًدا قتاًل وقاتلت الروم خرجت : ثمقال وتواثبت شدي
الله عبد وابنه العوام بن الزبير مثل المراء من جماعة

قتاًل واقتتلوا البحر باب إلى بكر أبي بن الرحمن وعبد
ًدا والروم الباب إلى والزبير الرحمن عبد وتقدم شدي

ركعتين وصلى جواداه عن ونزل السور أعلى على
هو وتقدم لذلك ينزعج ل وهو عليه تتساقط والحجارة
وجعلوا الباب إلى بكر أبي بن الرحمن وعبد والفضل

وهدموا إلبرج أعلى إلى وصعدوا فوق من السلسإل
الباب وفتحوا الحراس في السيف ووضعوا الشرافات

ذر وأبو العباس بن والفضل حسنة بن شرحبيل ووثب
ووثب قندوس باب إلى النصاري أيوب وأبو الغفاري
والمير عمرو بن والقعقاع الفزاري نجيبة بن المسيب

وفتحوا الجبل باب إلى الشعري غانم بن عياض
ًدا قتاًل واقتتلوا البواب قتال الروم وقاتلت شدي
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عدو وقاتل وارتفعت الشمس طلعت أن إلى الموت
ًدا قتاًل البطليوس الله أبطاًل وجندل رجاًل وقتل شدي

وتقدم البواب وبين والشوارع الزقة في واقتتلوا
صاداقة طعنة وطعنه سإليمان : واثاراتيصيح وهو خالد
يخور فوقع ظهره من يلمع السنان فأطلع صدره في
فلما القرار وبئس النار إلى بروحه الله وعجل دامه في
يقتلون المسلمون وتبعهم الدابار ولوا ذلك الروم رأى

ألًفا ثلثين نحو الروم من وقتل وينهبون وبأسإرون
خالد وأنشد ألًفا عشرون منهم وأسإر البلد بوسإط
بابها سإنين ثلث جيوشنا أبيدت الغرا : وبالبهنسايقول
عن همام وكل جيوشنا عدادا آلف ثماني يفتح ليس

آلف ثلثة جيشنا صار وقد إل فتحت فما يرجح ثمانين
ول كمثلها الصليب أرض في أر ولم تسحسح عدادا

كمثل يوم لي مر ول يسرح السور على لما جيشها
جيش له وكان مبجح ليث البطلوس بها لن حروبها

غلبناهم وكف توشحوا بالحديد ألًفا ثمانون جيشه وعدة
ثلث فنصفح عنهم البطليوس يخاداعنا مرة ثمانين

وقد وتجنح الذميم للكفر وترتد بابها نفتح نحن مرار
نذبح الروم وفي أياداينا وكلت فتوحها يوم الهندي تعب
الفل أسإد شبعت وقد منهم والبحر البر ملنا أن إلى

ًداا اللوف ثلثون وولت وترنحوا ألًفا وعشرون شوار
ًبا قضى فمنهم تجرحوا قد منهم طغى بها ومنهم نح

ذاك وبطلوسإهم روحوا المقابر في أناس ومنهم
فبادارته مرجح الجيوش مقدام كان وقد قتلته النهار

تنوح الغانيات عليه صريًعا تركته حتى الحال في
شطرين بها فأضحى بضربة مني الرأس في وعاجلته

به تمر مجندًل الوليد ابن بسيف وعادا ومطرح ملقى
جمعهم صار بطلوسإهم فني ولما تفلح الحواداث كل
الهياج بحر في كان وقد المسرح وغاب أغنام شبه كما

قد أعداه ما فلله مرح منه قومنا سإرايا تولى مغلغًل
فرحت وقد ويرجح عظيم جيش على يفوق فارسًإا كان

أقمنا تفرح بالنصر والكبادا لعمرك وترنمت أكبادانا
نصلح للمساجد يوًما ثلثين فتحها بعد البهنسا بأرض
لله الغمد في وأسإيافنا كله والسند الهند فتحنا ورحنا
داين يقسمون تركته قد عسكر أرض كل وفي تسبح
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جرى الذي الوليد ابن كلم وهذا يوضح والحق الحق
معمع في مثله فما أشرح لك الذي معنى سإامًعا فكن

بعد ومن أفصح النظم جوهر في مثله ول سإيد الحرب
تجنح البرية كل له نبي الورى أشرف على صلوا ذا

الصبح إذ القمري غردا وما بارق لح ما الله سإلم عليك
الله لدين أقاموا التي والعترة والل وأصحابه يطفح

المسلمون : وصارالراوي قال زحزحوا والشرك
حريمهم بين من الرجال ويأخذون البيت إلى يصعدون

الذبح من سإواعدهم كلت حتى ويقتلونهم الروم من
الشوارع في القتلى وصارت الزقة في الدم وجرى

والقبط النصارى إليهم وخرجت مطروحين والسإواق
عوام ونحن ذمتكم أهل : نحنويقولون يبكون وهم

خيارنا وقتل أمرنا على مغلوبون وكلنا وسإوقة وتجار
صاروا قد هؤلء ويقولون المراء وبقية بأسإيافكم

أن بشرط وقالوا فتركوهم بطش لهم وليس رعيتنا
والمخابي المغاير في نفسه أخفى من على تدلونا
فدلوهم الماء في وغرق الشرقي الباب من فر ومن
وفي كله اليوم ذلك يقتلون يزالوا ولم الجميع على

لحمل عربات يعملون بنجارين اسإتدعوا الثاني اليوم
من السوادا أهل داواب وأخذوا المسلمين من القتلى

وصاروا عليها عملوا والفلحون العربات تسحب البقر
ويرداون حفيرة في وعشرة وسإتة ثمانية كل يضعون
قبورهم وشهروا تلًل صاروا حتى الرمل عليهم

عنهم الله رضي وعمائهم وثيابهم بدروعهم ووضعوهم
وأنزلوها أسإماءهم عليها وكتبوا رخام ألواح وأخذوا

البلد أهل قتلى إلى ورجعوا قبورهم مدافن في
من قتل من جملة وكان قبورهم في أهلهم فواراهم

العيان وأزيد أربعمائة نحو اليوم ذلك في المسلمين
بن الله وعبد سإعيد بن الله وعبد فرقد بن صاغر منهم

النصاري الرزاق وعبد النعمان بن الله وعبد حرملة
سإلمة وأبو اليماني حذيفة وأبو اللخمي الرحيم وعبد

الداراني سإليمان وأبو اليربوعي زيادا وأبو الثقفي
وأبو الحضرمي العلء وأبو النصاري داجانة أبي وابن

نوفل بن وهاشم الثقفي مسعودا وأبو الخزاعي كلثوم
بن ومالك الزهري الدار عبد بن وعمارة القرشي
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الناس أخلط من والبقية الجهني سإراقة وأبو الحرث
هناك ودافنوا عشرين نحو التمارين سإوق عند وقتل
ًبا كثيرة جماعة الصابون سإوق وعند العطارين من وقري
ًبا أربعين نحو القبور جانب في البحر من وقري

 .عنهم الله رضي السور عند جماعة اليوسإفي

صعدوا شهداءهم المسلمون وارى : ولماالراوي قال
وداورهم البطارقة قصور وإلى البطليوس قصر إلى

ل ما والفضة الذهب آنية من فيها فوجدوا ومقاصيرهم
والنمارق والللئ والحلل والحلي المتاع ومن يوصف

الروم واقتتلت والمساند والوسإائد والبسط والجواهر
المسلمون فغلبهم السر باب عند محملة بغلة على

أحجار فيهما صندوقان عليها فإذا وأخذوها عليها
المال بيت من المسلمين من رجل فاشترى معادان
ألف بمائة غشوميته على فباعه داينار آلف بستة حجًرا
كسرى بساط مثل وكان البطليوس بساط وأخذوا داينار
مع فأرسإلوه بالمعادان مرضع وذهب حرير سإداه

فيما طالب أبي بن لعلي فجعل المدينة إلى الخمس
وغنمت داينار ألف عشرون البساط من له حصل

وغير والفضة الذهب أواني من كثيرة غنائم المسلمون
 .ذلك

بن الحميد عبد عن عبيدة بن عون : حدثناالراوي قال
 .أمية أبي

الدور وتلك والكنيسة القصر المسلمون : هدمقال
فيها ما جميع واسإتخرجوا البطليوس خزائن وفتحوا

ًئا فيها يتركوا ولم ذلك وغير والفضة الذهب من شي
ًدا للفارس فكان المسلمين بين الغنيمة خالد وقسم أب

فضة من أوقية وألف الذهب من مثقال آلف عشرة
ولما يوصف ل ما ذلك وغير والملبوس الثياب ومن

الذهب وقنادايلها تصاويرها ورأوا الكنيسة داخلوا
وغير والعمدة المنقوشة والحرير والستور والفضة

: [البقرة}    ولد     من     الله     اتخذ     ما  { خالد وقرأ تعجبوا ذلك
الله رسإول محمد الله إل إله : لوقال ]. الية116

على والصلة والتكبير بالتهليل المسلمون فصاح
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من     تركوا     كم  { الشعري عياض وقرأ النذير البشير
وأورثناها  {: قوله ] إلى25:  [الدخان}    وعيون     جنات
البيعة تلك ]. وأخربوا28:  [الدخان}    آخرين     قوًما

ًدا بجانبها وجعلوا الرخام من أعمدة على مسج
قبل الول الجامع وهو الخشاب بتلك عليها مسقوف

الخشاب وبقية الن الجامع هذا صالح بن حسن بناء
ًطا مساجد منها جعلوا والحجارة  .ورب

مهران بن قيس عن الحميد عبد : حدثناالواقدي قال
 .جعدة أبي عن

ًطا أربعون البهنسا : بمدينةقال ل ما المساجد ومن ربا
لنفسهم داوًرا وبنوا المعالم تلك الصحابة وأخربت يعد

معه ومن خالد وأقام وشوارع أماكن بها واختطوا
ويخرجون والربط المساجد يصلحون البهنسا بمدينة

لعمرو وأرسإله الخمس أخرج ثم كامًل شهًرا المعالم
بمصر نازل وهو المسلمين من معه ومن العاص بن

أبي مع الخمس : أرسإلله وقال سإهامهم قدر على
إلى داجانة وأبي فضالة بن والفضل النصاري نعيم
إلى الكتاب وردا فلما بالمدينة وهو الخطاب بن عمر

ًدا فرًحا بذلك فرح العاص بن عمرو عمرو كتب ثم شدي
ًبا لعمر معه وسإير خالد كتاب صحبة نعيم أبي مع كتا

ًيا ثلثين بن عمر على وداخل المدينة داخل حتى صحاب
قصًعا لهم أخرج وقد جماعة عنده فوجد الخطاب

فرًحا وجهه وتهلل عانقنا رآنا فلما ثريد من ومناسإف
على متكئ رؤوسإنا على قائم وهو نأكل كلنا وجلسنا

الكتابين ناولته الكل من فرغنا فلما الله رسإول عصا
ًدا فرًحا وفرح فقرأهما الصلة الناس في وناداى شدي

على وصلى عليه وأثنى الله وحمد فخطب جامعة
 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

عليهم وقسم بالصحابة واسإتدعى الكتابين عليهم وقرأ
ًبا ول دايناًرا ول دارهًما لهله يترك ولم الغنيمة رضي ثو

بنت كلثوم أم بيت بيته إلى ومضى وأخذني عنه الله
فإذا إليه وأداخلني عنه الله رضي طالب أبي بن علي
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صوف من ووسإائد ليف حشوه أدام من فراش فيه
 .فجلست واحدة وقطيفة

 .التمر من شيء عندك : هلكلثوم لم فقال

 .الحامض اللبن إل : لقالت

سإمن من بعكة فحضرت ضيًفا عندنا وإن لي : ذلكقال
من قليًل فأكلت جارية مع وفطير عسل من وقليل

عن أحدثه وشرعت لصحابي الباقي وأخرجت المذكور
فعله من يضحك وتارة يبكي تارة وهو البطليوس

وخرجنا والمراء المسلمين من قتل من على ويبكي
ذلك بعد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مسجد إلى

منا أهاليهم عن ويسألون يهرعون الناس وجاءت
المدينة وأهل الناس فضج قتل ومن مات عمن فأخبرنا
لعلي الناس وجاء قتل من على الصوات وعلت بالبكاء

وأقمنا قتل فيمن يعزونهم هاشم ولبني ولعقيل
إلى عمر بكتاب مصر إلى ورجعنا أيام سإبعة بالمدينة

 .الصعيد إلى بالمسير فأمره خالد

 .لهؤلء جرى ما : هذاالراوي قال

من أناسًإا ترك شهر بعد فإنه عنه الله رضي خالد وأما
بألفي وخرج القبائل جميع من البهنسا بأرض الصحابة

هاشم بني من القبائل وكانت ألصعيد أرض إلى فارس
نزار وبني زهرة وبني مخزوم وبني المطلب وبني
والخزرج والوس غفار وبني مزينة وبني جهينة وبني

مسلم عليهم المير وكان وخزاعة وطيء وفهر ومذحج
أسإواًقا بالمدينة وجعلوا بالمساكن وأحاطوا عقيل بن

البحر جانب في الصحابة أكثر وسإكن وشوارع
شارًعا الغربي الجانب إلى الخر من وخلوا اليوسإفي

ًدا مسلم وأقام البحر في داوابهم تسبح أن لجل واح
ًيا عقيل بن رضي عفان بن عثمان خلفة إلى عليها وال

بعده طالب أبي بن جعفر بن محمد فتولى عنه الله
في يزل ولم بها وإخوته أولداه وترك مسلم ومضى
رضي الكوفة في الحسن خلفة في قتل حتى المدينة
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رضي علي خلفة إلى جعفر بن محمد وأقام عنه الله
بن الله عبد بن علي بعده عليها وتولى عنه الله

عبد وكان معاوية خلفة إلى عنه الله رضي العباس
ًيا الموي مروان بن العزيز بن طاهر بعده وتولى وال

الغربية بالجهة والشراف قريش وكانت الله عبد
 .حارة قبيلة لكل وكان الشراف حارة لها ويقال

آهلة حانت البهنسا مدينة فتحت : لماالمنهال أبو قال
البلد أهل من والمتسببون السوقة فاجتمعت بالجند
 .ألًفا أربعين وكانوا

عن صالح أبي عن المزيد بن حامد : حدثناالواقدي قال
 .المراداي نوفل ابن

فتحها حين بقال أربعمائة البهنسا بمدينة : كانقال
وقع فلما عظيمة مدينة وكانت وغيره البقل يبيعون

جماعة منها أخرجوا وقع ما هاشم وبني أمية بني بين
 .أكثرها واختل

جاء حتى العربان من جماعة إليها : وتسلسلقال
جامًعا فعمر العباس بني خلفة في وإخوته الحسن

 .مات حتى بها وأقام والربط الزوايا من وأكثر

معه بمن خالد وخرج الحديث سإياق إلى : ورجعناقال
آخر إلى مدينة بعد مدينة يفتح يزل ولم الصعيد إلى

هذا في مقصدنا وليس وسإواكن عدن إلى الصعيد
فضائل مدار عليها التي خاصة البهنسا فتوح إل الكتاب
صحابي آلف خمسة بتربتها لن الشهداء الساداة
ًيا سإبعين نحو البهنسا فتح وحضر أصحاب من بدر
تعظم زيارتها وفي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
الحافي بشر مثل العراق من جماعة زارها وقد الجور
من وزارها وسإحنون داينار بن ومالك السقطي وسإري
عبد وأبو الحجاج وأبو وشعيب مدين أبو المغرب أقصى

البهنسا إقليم أن وروي عياض بن الفضيل وزارها الله
العاص بن عمرو وكان كلها الرض جميع من بركة أكثر

عليه الله صلى الله رسإول : إنيقول عنه الله رضي
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المقدسإة والرض والمدينة مكة بعد (ليس :قال وسإلم
في هي والبركة مصر أرض إل مباركة أرض والطور
 ).الغربي الجانب

: إنهيقول الحسن بن علي وكان البهنسا : ولعلهاقال
أكثر ول مباركة أرض القبلي بالوجه مصر بأرض ليس
أتى إذا النوري علي أبو وكان البهنسا أرض من بركة
في ويتمرغ ثيابه ينزع الجبانة وأتى البهنسا أرض

في غبارك ثار طالما بقعة من لك : ياويقول الرمل
البهنسا بجبانة مر إذا الدقاق علي أبو وكان الله سإبيل
رجال وأي رجال أعضاء ضمت بقعة من لك يا :يقول
في وقتلوا الله سإبيل في وجوههم عرقت طالما
 .ومرضاته الله سإبيل

على البلدة هذه اخترت : لمصالح بن الحسن وقيل
 .غيرها

وكلمته الله روح إليها أوى بلد إلى آوي ل : كيفقال
عبد ولى ولما رحمة ألف يوم كل جبانتها على وينزل

قرب فلما البهنسا إلى وأتى تجهز مصر طاهر بن الله
وكان معه من وترجل جواداه عن ترتجل الجبانة من

فخرج الجعفري الحسن بن الله عبد عليها الوالي
ًيا : السلمقال الجبانة إلى وصل ولما عليه وسإلم ماش
إلى التفت ثم الفريقين وخير الدارين أحياء يا عليكم

مائة يوم كل عليها ينزل الجبانة هذه : إنوقال أصحابه
 تزف أنها لو رحمة

كما ذنوبه عنه تتساقط زارها ومن الجنة إلى بأهلها
عاصف ريح يوم في الشجر على من الورق يتساقط

ًيا يخرج يوم كل ذلك بعد الله عبد فكان فيزورها حاف
 .الله رحمه ودافن مات حتى

أهل من البهنسا أرض من رجل : حدثنيالراوي قال
: كان. قالظهير بن الرحمن عبد يسمى والصلح الخير

ًبا ودافن ومات نفسه على مسرف جار لي من قري
تلك نائم أنا فبينما الغربي بالجانب الذين الشهداء
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الخضر السندس من ثياب عليه وإذا فرأيته الليلة
وحوله نور من قبة في وهو الجواهر من تاج وعليه
ًبا ول وجًها منهم أحسن أر لم جماعة متقلدين ثو

هذا : ياله وقلت عليهم فسلمت بينهم وهو بسيوف
نزلت لقد هذا : يا. فقالحالك من رأيت ما سإرني لقد

ل وكيف العار من الدنيا في النزيل يحمون قوم بجوار
من اسإتوهبوني وقد النار من الخرة في يحمونه
جنات وأسإكنني والوزار الذنوب غافر الغفار العزيز
 .النهار تحتها من تجري

كل في : كنتعنه الله رضي المصري النون ذو قال
ذلك في رأيت لما الجبانة وأزور البهنسا إلى آتي سإنة
السنين من سإنة في لي فحصل والثواب الجر من

من ليلة نائم أنا فبينما زيارتها من منعني عارض
ول وجوها منهم أحسن أر لم رجاًل رأيت إذ الليالي

ًبا أنقى خضر رايات وبأيديهم شهب خيول على ثيا
: قدوقالوا علي فسلموا أنواًرا تتلل ووجوههم

تزرنا لم وإن السنة هذه في النون ذا يا أوحشتنا
الشهداء : نحن. فقالواأنتم : منلهم فقلت .زرناك
الروم بأرض كنا بالبهنسا المختار محمد أصحاب الخيار
بك فمررنا الكافرين الله أعداء على المسلمين لنصرة
: في. قالعنا انقطاعك سإبب ما وننظر عليك لنسلم

ولك البهنسا جبانة سإكان : نحن. قالواأنتم أرض أي
:لهم . فقالالشارة أهل من لنك الزيارة حقوق علينا

وما ممدودا بيننا الوصال وحبل أعودا ل إني سإاداتي يا
في أظن كنت وما زار من تعلمون أنكم أعلم كنت

تعلم أما النون ذا : يا. قالواالمقدار بهذا أنني نفسي
:عمران [آل }    يرزقون     ربهم     عند     أحياء  { الشهداء أن
ومضوا تركوني ثم المكنون الكتاب نطق ]. وبهذا69

قال لمن فطوبى النار لهب قلبي وفي فاسإتيقظت
عجيبة نادارة كل الكتاب هذا في وضعت : ولقدالمؤلف
عظيم والبيان المعاني كامل كتاب وهو غريبة وحكاية
ول واللباب البصائر ذوو إل يفهمه ل والشأن القدر
الذوق أهل إل يقرؤه ول الخطاب أهل إل يعقله

نفع اقتطفه لمن الرياض في كالزهر فهو والمعرفة
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رب لله والحمد ومستمعه وقارئه وكاتبه مالكه به
.المرسإلين سإيد على والسلم والصلة العالمين

أنتهى
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