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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

 الحمد هلل رب العالمٌن :
والصالة والسالم على اشرف المرسلٌن نبٌنا محمد بن 

 عبدهللا وعلى آله وصحبه أجمعٌن .
وهب نبٌنا : محمد صل الذي هلل أما بعد : الحمد         

 هللا علٌه وسلم .
القدرات والمعجزات والحكمة والسٌرة الحسنة . وسخر 

 له ما فً السموات واألرض . 
لٌإدي الرسالة وٌنشر اإلسالم والسالم وٌوحد األلوٌة 

 هلل الواحد األحد  .
هذا الملخص عن القائد  جمع وتنظٌملقد تم         

اإلسالمً القعقاع من قبٌلة  بنً تمٌم الذي ٌعتبر من 
 . أقوى وأشجع قائدي الجٌوش اإلسالمٌة 

 . معلومات مختصرة عنه وعن بعض مشاركاته  تضمن
 نقل أتقدم بالشكر والتقدٌر على تعاون الجمٌع فً عملٌة 

 المعلومات .
 وهللا ولً التوفٌق .        

 
 العٌونً العبدالرحمن الٌحٌى الناصر الٌحٌىعبدالعزٌز 

 الناصر التمٌمً
 ٕٕٓٔ -ٔٓ -ٔٓ 
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 سٌرة 

 القائد اإلسالمً 

 التمٌمً 
 القائد الفارس الشاعر :

 :   القعقاع بن عمرو بن مالك التمٌمً

تمٌم بن مـر بن إد بن طابخة بن جده : 

عدنان إلٌاس بن مضر بن نزار بن معـد بن 

: من ذرٌة نبً هللا إسماعٌل بن إبراهٌم 

 الخلٌل .

 



 39من  4الصفحة 

 

 : مٌالدال

 الجزٌرة العربٌة )نجد( م6ٖ6سنة 

 : اةــالوف

 العراق - الكوفة

 ه :سـٌرت

مسلم وبطل عربً وفارس وشاعر : قائد 

مشهور شهد حروب الردة والفتوحات 

بالء عظٌم فً معركة  أبلىاإلسالمٌة و

والٌرموك وغٌرهما من معارك  القادسٌة

المسلمٌن ظهرت مالمح شخصٌته بوضوح 

شدٌد فً الفتوحات فقد كان شجاعاً مقداماً 

ثابتاً فً أرض المعارك وبجوار شجاعته 
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وشدة بؤسه على األعداء كان شدٌد الذكاء 

وذا حنكة عسكرٌة فً إدارة المعارك وظهر 

ذلك فً معركة القادسٌة وال ٌختلف 

 . فروسٌتهالمإرخون على 

 هللا )صلى الرسول مع صحٌح حدٌث له

 علٌه هللا )صلى : الرسول وسلم( قال علٌه

 قال : للحرب أعددت ماذا )للقعقاع( وسلم(

 الرسول قال : هللا( و )رسوله( )طاعة

 ٌقصد) تلك عن وما وسلم( علٌه هللا )صلى

)القعقاع( ( الغاٌة هً قال : )تلك( خٌله

 عنه هللا رضً القعقاع وأفعال لتمٌم شرف

 كتاب حقٌقة ٌوجد لكنها باألسطورة أشبه

 . ( تمٌم فارس القعقاع)  أسمه
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  ًحروب الردةمشاركته ف : 

المعارك التً خاضها المسلمون مع 
المرتدٌن بعد وفاة النبً صلى هللا علٌه 

 . وسلم

كان للقعقاع بن عمرو رضً هللا عنه دور 

كبٌر فً حروب الردة فقد أرسله أبو بكر 

 :الصدٌق رضً هللا عنه لألغارة على 

 . علقمة بن عالثة العامري

وكان أسلم ثم ارتد عن اإلسالم فً عهد  

 .الرسول صلى هللا علٌه وسلم 

 الرسول : ةوبعد وفا
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 .عسكر علقمة فً بنً كعب 

ة المنورة فبلغ ذلك ٌرٌد غزو المدٌن

القعقاع : الّصدٌق فبعث إلٌه سرٌة بقٌادة 

: بن عمرو وٌقال القعقاع بن سور وقال له 

علقمة بن )قعقاع سر حتى تغٌر على  ٌا

  (  .عالثة

لعلك أن تؤخذه لً أو تقتله واعلم أن شفاء 

 : الشق الحوص فاصنع ما عندك

على رأس هذه السرٌة  (القعقاع)فخرج 

مستعدا دائما وعندما أقبلت  (علقمة)وكان 

علٌه سرٌة القعقاع على الماء الذي ٌنزله 

هرب على فرسه ولم ٌستطع أحد  (علقمة)

أهله وولده وقدم  (القعقاع)اللحاق به فؤخذ 

رضً هللا علٌه  (أبً بكر الصدٌق)بهم على 
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وولده أنهم  (علقمة)فً المدٌنة وأنكر أهل 

 ر ماألبً بك: على حاله فً الردة وقالوا 

فقبل منهم  (علقمة)ذنبنا فٌما صنع 

بعد ذلك فقبل  (علقمة)وأرسلهم وقد أسلم 

 . سالمه وعفا عنهإمنه أبو بكر الصدٌق 

القعقاع بن عمرو التمٌمً ٌذكر : وقال 

 : معركة بزاخة

 بهذه األبٌات :

 َوافلتُهنَّ الُمسَحالِن َوَقد َرأى

 ِبَعٌَنٌِه َنقعاً ساِطعاً َقد َتَكوَثرا

ٌَوماً َعلى ماِء الَبزاَخِة خالِد    َو

را ٌَ  أَثاَر ِبها فً َهبَوِة الَموِت ِعث
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 َوَمثَّلَ فً حافاِتها ُكلَّ َمثَلة  

را  َكفِعِل ِكالب  هاَرَشت ُثمَّ َشمَّ

  ًالفتوحات اإلسالمٌة ف

 : العراق

بعد أن انتهى خالد بن الولٌد رضً هللا عنه 

من قتال مسٌلمة الكذاب أتاه كتاب أبً بكر 

ٌؤمره بالتوجه إلى  (رضً هللا عنه)الصدٌق 

العراق وبعد وصول الرسالة قرأها خالد 

على جنده فرجع أكثر الجٌش ولم ٌبَق معه 

إلى القلٌل فطلب خالد المدد من أبً بكر 

 (قعقاع بن عمروال)فؤمده برجل واحد وهو 

:  فتعجب الصحابة من ذلك وقالوا ألبً بكر

أتمد رجالً قد انفض عنه جنوده برجل واحد 
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. ( ٌهزم جٌش فٌه مثل هذا ال: )فقال لهم 

صوت القعقاع بن عمرو )وفً رواٌة أخرى 

 .( فً الجٌش خٌر من ألف رجل

  معركة األبلة أو ذات

 هـ ٕٔسنة السالسل 

بداٌة معارك المسلمٌن فً العراق تعتبر 

سار خالد بن الولٌد ومعه المدد الذي أرسله 

له أبو بكر الصدٌق وهو القعقاع بن عمرو 

وانضم لهم المثنى بن حارثة الشٌبانً فكان 

مجموع الجٌش ثمانٌة عشر ألف مقاتل  

فؤرسل خالد رسالة إلى هرمز ٌدعوه فٌها 

ا قدم إلى اإلسالم أو الجزٌة أو القتال فلم

الكتاب على هرمز جمع جموع جٌشهم 
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وخرج مسرعا بهم إلى كاظمة وكان هرمز 

قد اتفق مع بعض جنوده على الغدر بخالد 

وقتله عند المبارزة لٌكسر شوكة المسلمٌن 

فخرج إلٌه خالد وهجم على هرمز 

واحتضنه وفً تلك اللحظة خرجت 

المجموعة الفارسٌة التً اتفق معهم هرمز 

لد وهو مشتبك مع هرمز وهجموا على خا

وأحاطوا به من كل جانب  فخرج إلٌهم 

القعقاع بسرعة كبٌرة وحسن تقدٌر وأزاح 

هذه الحامٌة عن خالد بن الولٌد وكان 

إٌذانا ببدء القتال بٌن  (القعقاع)خروج 

الطرفٌن ولم ٌجد المسلمون صعوبة فً 

التغلب على الجٌش الفارسً الذي تحطمت 

 . رمزنفسٌته بمقتل قائدهم ه
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  الفتح اإلسالمً لفارس
 بالد الرافدٌن )العراق(

 (ذات السالسل) 

         - األنبار - الحٌرة - ألٌس - الولجة – النهر

- الثنً - المضٌح - الُحصٌد - عٌن التمر

 النمارق - األولى -بابل  - الفراض - الزمٌل

 - القادسٌة - البوٌب - رسالج – كسكر -

 - جل - المدائن - الثانٌة -بابل  - بورسٌبا

- السوسر - األهواز – خوزستان - والء

 . - ابور – جندٌس - شوشتر - امهرمز
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 وسط بالد فارس : 

 روذ -واج  - أصفهان- همذان - نهاوند

 ...- الري

 شمال بالد فارس : 

 – القوقاز – أذربٌجان – طبرستان

 .- أٌبٌرٌا – القوقازٌة –ألبانٌا   - طبرستان

  بالد فارسجنوب : 

- إصطخر األولى - دارابجرد - بور بٌشا 

 كرمان – مكران – إصطخر الثانٌة - جور

 – زرنج – سجستان – قشم – سٌرجان -

- بور نٌسا - نهر جٌحون - خراسان

 ( . بادغٌس – هراة
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 فتح الحٌرة :  

: معركة الحٌرة   

مع الجٌش المحارب للحٌرة  (القعقاع)

وشهد فتحها بعدها قرر خالد الخروج 

لألنبار وكان فٌها حامٌة فارسٌة واستخلف 

القعقاع بن عمرو على الحٌرة  وقد كان 

موضع ثقة لخالد بن الولٌد فخرج خالد إلى 

األنبار وعٌن التمر وأستطاع فتحهما ثم 

توجه إلى دومة الجندل مدد لعٌاض بن غنم 

 . س باإلغارة على المسلمٌنفطمع الفر
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  معركة الحصٌد 

 هـٖٔسنة 

فً معركة الحصٌد وكان  (القعقاع)شارك 

قائد المسلمٌن فً هذه المعركة وأوقع 

بالفرس وقتل روزمهر وروزبه قادة الفرس 

: ومن معهم من تغلب وربٌعة وقال 

 : بعد هذه الوقعة (القعقاع)

 هذه األبٌات :

ًُّ فارِ  نَه َعّنا َح ٌَ ناأََلم   س  إِنَّ

 َمَنعناُهم ِمن َربِعِهم ِبالَصواِرمِ 

ُد َخٌَلنا  َوإِّنا أُناس  َقد ُنَعوِّ

 لِقاَء األَعادي ِبالُحتوِف الَفواِطمِ 
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هُ   َوروَز َقَتلنا َحٌُث أَرَجَف َخدُّ

 َوُكلُّ َرئٌس  راَزنا ِبالَعظاِئمِ 

 َتَركنا َحصٌداً ال أَنٌَس ٌجره

ٌَت أَرباُبُه   ِباألَعاِجمِ َوَقد َشفِ

 أاَل أَبلِغا أَسماَء أَنَّ َحلٌِلها

ًِّ األَعاِجمِ   َقضى َوَطرا ِمن َروَزِب

 َغداَة َصَبحنا فً َحصٌد  ُجموَعُهم

ة  َتفري فِراَخ الَجماِجمِ  ٌَّ  ِبِهنِد

 َوروَز أَصاَبت ِبالَمناٌا َفؤَوَجَعت

و ِبإِحدى الَعظاِئمِ   ُسٌوُف َبنً َعمر 

 

 



 39من  17الصفحة 

 

 معركة المصٌخ : 

بار انتصار المسلمٌن إلى خالد بن وصلت أخ

الولٌد فً معركة الحصٌد وكان فً عٌن 

التمر فرأى خالد المسٌر إلى المصٌخ 

لمالقاة الهذٌل بن عمران التغلبً ومن معه 

من نصارى العرب وكان قد اتفق خالد مع 

أربعة من قادته أن ٌسٌروا إلى المصٌخ 

فلما  (القعقاع)وٌلتقون هناك وكان أحدهم 

ا جمٌعا أغارو على الهذٌل ومن معه وصلو

من ثالث جهات وقتلوا منهم خلقا كثٌرا 

واستطاع الهذٌل الهرب بنفر قلٌل وقد 

هذه الغارة مفتخرا بما  (القعقاع)وصف 

 . حققه المسلمون من انتصار كبٌر
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 بهذه األبٌات :

ٌّخ تغلبا  سائل بنا ٌوم المص

 وهل عالم شٌئا وآخر جاهل

 ؤصبحواطرقناهم فٌه طروقا ف

 أحادٌث فً أفناء تلك القبائل

 وفٌهم إٌاد والنمور وكلهم

 أصاخ لما قد عّزهم للزالزل

 معركة الفراض : 

خالد بن الولٌد ومن معه من  توجه

إلى  (القعقاع)المسلمٌن وعلى رأسهم 

الفراض وهً على الحدود بٌن الفرس 

والروم لقتال من تجمع فٌها من الفرس 
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والروم ونصارى العرب واستطاع 

المسلمون االنتصار علٌهم وقتل أعداد 

ٌصف  (القعقاع: ). وقال  كبٌرة منهم

 : موقعة الفراض

 بهذه األبٌات :

 َلقٌنا بالفِراض جموَع ُروم  

 وفُرس َغّمها طولُ اَلسالم

 ْدنا َجمَعُهم َلما الَتقٌناأبَ 

ّتنا بجمع بنً رزام ٌَ  وَب

 فما فـتـئت جنوُد السلم حتى

 رأٌنا القوم كالغنم اَلّسوام
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 معركة القادسٌة :  

 :القعقاع بن عمرو : ودور 

فً معركة القادسٌة دور كبٌر وبارز وابتكر 

خططا حربٌة كان لها أثر فً هزٌمة الفرس  

على المسلمٌن من الشام  (القعقاع)فقد قدم 

فً الٌوم الثانً من أٌام القادسٌة وهو ٌوم 

أغواث وعمد عند وصوله إلى تقسٌم جٌشه 

إلى أعشار إلٌهام الفرس أن جموع كثٌرة 

وصلت معه فكان هذا كفٌل بتحطٌم عزائم 

 . الجٌش الفارسً

وأخٌه  (للقعقاع)ٌقول ابن عبد البر كان 

ت المحمودة البالء الجمٌل والمقاما (عاصم)

 . فً القادسٌة
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هو الذي  (القعقاع)وٌقول ابن عساكر كان 

فتح على الناس ورمى مشافر الفٌلة 

  ٌوم القادسٌة فلما خرقها ارتعدتالفارسٌة 

أثر عظٌم فً  (للقعقاع: )وٌقول ابن األثٌر 

قتال الفرس فً القادسٌة وغٌرها وكان من 

 .( أشجع الناس وأعظمهم بالء

طاعن  (القعقاع: )ٌقول أما األبشٌهً ف

 . الفٌل فً عشٌة القادسٌة رضً هللا عنه

فً قتال  (للقعقاع: )وٌقول ابن حجر 

 . الفرس بالقادسٌة وغٌرها بالء عظٌم

 ٌوم أغواث : 

الٌوم الثانً من أٌام معركة القادسٌة وفً 

بعد  (القعقاع)هذا الٌوم تجلت بطولة 
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وصوله أرض المعركة فبٌنما كان 

المسلمون مستعدٌن لقتال عدوهم طلعت 

علٌهم نواصً الخٌل القادمة من الشام 

والتً كان أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب 

رضً هللا عنه أمر بصرفها من الشام إلى 

العراق وكانت تقدر بستة آالف مقاتل بقٌادة 

 (القعقاع)هاشم بن عتبة وعلى مقدمتهم 

بحاجة جند المسلمٌن  (القعقاع)قد أحس و

فً القادسٌة إلى المدد  فتعجل هو ومن معه 

وعددهم ألف فارس  فطووا المسافة قبل 

عامة الجٌش فوصل ورجاله فً الوقت 

المناسب فً صباح ٌوم أغواث فكانت بداٌة 

حسنة وجٌدة للمسلمٌن استبشروا بها خٌرا 

ورفعت معنوٌاتهم بعد ٌوم متعب وصعب 
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إلى  (القعقاع)ٌوم أرماث وقد عمد  وهو

أسلوب تكتٌكً رائع قبل وصوله  واخترع 

شكال من أشكال الفن العسكري فً المعارك  

فرسانه األلف إلى  (القعقاع)حٌث قسم 

وعهد إلٌهم أن ٌتوافدوا إلى  أقسامعشرة 

ه أرض المعركة كل عشرة على حد

تتحرك المجموعة األخرى  وأن ال كمجموعة

على  (القعقاع)حتى تصل األولى فتقدم 

رأس العشرة األولى ووصل إلى المسلمٌن 

وسلم علٌهم وبشرهم بقدوم المدد من الشام 

: ٌا أٌها الناس أنً قد جئتكم فً  وقال لهم

قوم وهللا لو كانوا مكانكم ثم أحسوكم 

حسدوكم حظوتها وحاولوا أن ٌطٌروا بها 

. ورغم صعوبة  وا كما أصنعدونكم فإصنع
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للراحة  بل  (القعقاع)السفر وعنائه لم ٌخلد 

: من ٌبارز  توجه إلى مٌدان القتال منادٌا

وكان فرسان الفرس على معرفة تامة 

من حروبهم السابقة وأنه فارس  (بالقعقاع)

الٌشق له غبار مرهوب الجانب فً المعارك 

فترددوا فً الخروج إلٌه فاضطر أشجع 

ٌهم إلى الخروج إلٌه وهو بهمن فارس ف

أنا : من أنت فقال : جاذوٌه فقال له القعقاع 

ما  (القعقاع)بهمن جاذوٌة وعندها تذكر 

أصاب المسلمٌن فً موقعة الجسر على ٌد 

   هذا القائد ومقتل أبو عبٌد الثقفً وأالف 

المسلمٌن فثار الدم فً جسمه ورأى أنها 

مٌن الفرصة المناسبة لألخذ بثؤر المسل

فً وجه بهمن جاذوٌة  (القعقاع)فصاح 
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ٌؤلثارات أبو عبٌد وسلٌط وأصحاب الجسر 

على بهمن جاذوٌة وقتله  (القعقاع)وهجم 

وسر المسلمون بمقتله ووهنت الفرس  

فكانت هذه بداٌة حسنة للمسلمٌن وبداٌة 

سٌئة للفرس فً هذا الٌوم  وخرج 

مرة أخرى ٌطلب المبارزة فخرج  (القعقاع)

سان من الفرس وهما البندوان له فار

الحارث بن ) (للقعقاع)والبٌرزان وانضم 

البٌرزان وقتله  (القعقاع)فبارز  (ظبٌان

البندوان وبعدها اشتعلت  (الحارث) وقتل 

 (القعقاع)المعركة وبدأ القتال العنٌف وجعل 

ٌشد من أزر المسلمٌن بخطبة حماسٌة فكان 

ٌا معشر المسلمٌن باشروهم )ٌقول لهم 

. ولم ( السٌوف فإنما ٌحصد الناس بهاب
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تشترك الفٌلة فً هذا الٌوم ألن توابٌتها 

تكسرت فً األمس فاستؤنفوا إصالحها فً 

أن ٌرهب  (القعقاع)هذا ذلك الٌوم  فؤراد 

خٌل الفرس كما فعلت الفٌلة باألمس بخٌل 

المسلمٌن فحمل هو ورجال من بنً عمه 

ذه بنً تمٌم على أبل قد برقعوها وجعل له

األبل المبرقعة فرسان تحمٌها وحدث له ما 

أراد فقد نفرت منها خٌل الفرس مما ساعد 

المسلمٌن على حربهم وطعانهم ولقٌت 

الفرس فً هذا الٌوم أشد من مالقٌه 

المسلمون من الفٌلة باألمس وظهر النصر 

فً ٌوم أغواث للمسلمٌن بفضل هللا عز 

التً كانت  (القعقاع)وجل ثم بفضل خطط 

ا الدور األكبر فً إرجاع كفة المعركة له
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فً  (القعقاع)لصالح المسلمٌن وقد حمل 

هذا الٌوم ثالثٌن حملة على الفرس وفً كل 

 (القعقاع)حملة ٌقتل فارسا أو أكثر وجعل 

 :وقال  ٌرتجز

 هذه األبٌات :

 أُزِعُجُهم َعمداً ِبها إِزعاجاً 

 أَطَعُن َطعناً صاِئباً َثّجاجاً 

فً ذلك الٌوم عظٌما من  (القعقاع)وقد قتل 

            عظماء قادة الفرس ٌقال له بزرجمهر 

 :( القعقاع)وفٌه ٌقول 

 هذه األبٌات :

 حبوته جٌلشه بالنفس



 39من  28الصفحة 

 

 هدارة مثل شعاع الشمس

 فً ٌوم أغواث فلٌل الفرس

 أنخس بالقوم أشد النخس

واستمر القتال بٌن الفرٌقٌن حتى منتصف 

أغواث تسمى لٌلة السواد اللٌل وكانت لٌلة 

ورجع الجٌشان إلى مواقعهم بعد أن رجحت 

كفة المسلمٌن فً ٌوم أغواث ومما قاله 

 : فً هذا الٌوم (القعقاع)

 هذه األبٌات :

 لم تعرف الخٌل العراب سواءنا

 عشٌة أغواث بجنب القوادس

 عشٌة رحنا بالرماح كؤنها
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 على القوم ألوان الطٌور الرسارس

 ٌوم َعَماس : 

أشرقت شمس الٌوم الثالث والمسلمون 

والفرس فً مواقعهم على استعداد كامل 

أن  (القعقاع)لبدء ٌوم ثالث فً القتال ورأى 

ٌبدأ هذا الٌوم بعمل ٌرفع فٌه شؤن 

هاشم بن )المسلمٌن ألنه خشً أن الٌتمكن 

والجٌش الذي معه من الوصول فً  (عتبة

هذا الٌوم  فبات القعقاع ٌسرب أصحابه 

ف الذٌن جاءوا معه، إلى المكان الذي األل

إذا طلعت : فارقهم فٌه باألمس قائالً لهم 

مئة كلما  كل مجموعةالشمس فاقبلوا 

توارت مئة تبعتها المئة األخرى فإذا جاء 

بمن معه من الجٌش فذاك  (هاشم بن عتبة)
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.  هو المراد وإال جددتم على الناس رجائهم

شان وبدأ القتال فً ٌوم عماس بٌن الجٌ

بالمبارزة والضرب والطعان وبدأ أصحاب 

بالتوافد إلى مٌدان القتال فلما  (القعقاع)

كبر وكبر معه المسلمون  (القعقاع)رأهم 

وقالوا جاء المدد وكلما طلعت مئة علٌهم 

وكبر معه المسلمون فزاد  (القعقاع)كبر 

ذلك من عزٌمتهم وشدتهم على عدوهم 

تحرك وعندما أوشكت المئة األخٌرة أن ت

على مقدمة  (هاشم بن عتبة)طلع علٌهم 

الجٌش ومعه سبعمائة فارس قادمٌن من 

 (القعقاع)الشام فؤخبروه بما صنع 

فاستحسن ذلك ورأى أن ٌسٌر على نفس 

فقسم جٌشه إلى كتائب كل  (القعقاع)خطة 
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كتٌبة بنحو سبعٌن فارسا وأمرهم أن ٌقدموا 

على مٌدان القتال فوجا بعد فوج وخرج 

على مقدمة جٌشه حتى وصل إلى  (هاشم)

أرض المعركة كبر وكبر معه المسلمون ثم 

. وقد  أول القتال المطاردة ثم المراماة: قال 

استخدم الفرس فً هذا الٌوم سالحهم 

الفتاك الفٌلة وقد رأى ما كان صنعه 

المسلمون بالفٌلة فً الٌوم األول بتحطٌم 

توابٌتها فقاموا بوضع فرسان لحماٌتها وبدأ 

القتال فً ٌوم عماس بقتال شدٌد من أوله 

إلى آخره وبعث ٌزدجرد بالنجدات والمدد 

إلى الفرس بالقادسٌة وكان القتال سجاال 

بٌن الطرفٌن وأحسن الفرس توجٌه ما 

معهم من فٌلة فهاجمت المسلمٌن وفتكت 
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ٌن بهم وفرقت جموعهم  فراى قائد المسلم

تفعله الفٌلة  ما (سعد بن أبً وقاص)

بصفوف المسلمٌن فاستشار بعض الفرس 

الذٌن كانوا قد أسلموا وانضموا إلى جٌوش 

المسلمٌن عن أفضل وسٌلة لكسر شوكت 

هذه الفٌلة  فقالوا له المشافر والعٌون 

ببصره  (سعد). فجال  الٌنتفع بها بعدهما

ٌمنة وٌسرة للبحث على من ٌحسن القٌام 

 (القعقاع)ذه المهم فوقع اختٌاره على به

فؤرسل إلٌهما أكفٌانً الفٌل  (عاصم)وأخٌه 

األبٌض وكانت الفٌلة التً حوله تؤلفه وكان 

 (حمال بن مالك)قرٌبا منهما وأرسل إلى 

أكفٌانً الفٌل األجرب  (الربٌل بن عمرو)و

وكانت الفٌلة التً حوله تؤلفه فتقدم البطالن 
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فوضعوا  (معاص)وأخوه  (القعقاع)

رمحٌهما فً عٌنً الفٌل األبٌض فً وقت 

واحد بعد أن أوعزا إلى بعض فرسان 

الكتٌبة بمشاغلة ومزاحمة حراسه حتى 

ٌزٌدوا من حٌرة الفٌل واضطرابه  فانتفض 

سٌفه وضرب  (القعقاع)الفٌل وسل 

خرطومه فقطعه فوقع الفٌل على جنبه 

وسقط من كان فً الصندوق فوقه فقتلتهم 

ونفس الذي   (عاصم) و (القعقاع)كتٌبة 

بالفٌل األجرب  (الربٌل)و (حمال)فعلوه فعله 

وبذهاب الفٌلة من أرض المعركة صارت 

المواجهة بٌن المسلمٌن والفرس شدٌدة 

واستمر القتال بٌن الطرفٌن حتى المساء 

واستخدم المسلمون حٌلة اإلبل المبرقعة 
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إلخافة خٌل الفرس مرة أخرى وظهرت 

:          سلمٌن فً ذلك الٌوم وقال الغلبة للم

فً هذا أبٌاتا ٌشٌد فٌها بدوره  (القعقاع)

 : وقومه بنً تمٌم من بطوالت مشهودة

 هذه األبٌات :

 حضض قومً مضرحً ْبن ٌعمر

 فلله قومً حٌن هزوا العوالٌا

 وما خام عنها ٌوم سارت جموعنا

 ألهل قدٌس ٌمنعون الموالٌا

 فإن كنت قاتلت العدو فللته

 فإنً أللقى فً الحروب الدواهٌا

 فٌوال أراها كالبٌوت مغٌرة
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 أسمل أعٌانا لها ومآقٌا

 لٌلة الهرٌر : 

الٌلة التً اتصلت بٌوم عماس وبدأ فٌها  

المسلمون والفرس بالتراشق بالسهام فجاء 

خالد بن )سهم من جهة الفرس وأصاب 

 (القعقاع)فغضب لذلك  (ٌعمر التمٌمً

تؤذن من سعد وحمل على الفرس ولم ٌس

 : وهو ٌقول

 هذه األبٌات :

ْعُمر   ٌَ ا َخْوَصاُء َقْبَر اْبِن  ٌَ  ُ  َسَقى هللاَّ

لِ  َتَرحَّ ٌَ َفاُر َلْم   إَِذا اْرَتَحلَ السُّ

ُ أَْرًضا َحلََّها َقْبُر َخالِد    َسَقى هللاَّ
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 َذَهاَب َغَواد  ُمْدِجَنات  ُتَجْلِجلِ 

فًِ  ٌْ ْنَفكُّ َس ٌَ ُهمْ َفؤَْقَسْمُت ال  ُحسُّ ٌَ 

لِ   َفإِْن َزَحلَ األَْقَواُم َلْم أََتَزحَّ

اْغفِْرَها َلُه : قال اللَُّهمَّ  (سعد)فعندما علم 

ْسَتؤِْذنًِّ ٌَ وأمر  . َواْنُصْرهُ َقْد أَِذْنُت َلُه إِْذ َلْم 

المسلمٌن بالزحف عند سماع  (سعد)

التكبٌرة الثالثة ولكن المسلمٌن لم ٌنتظروا 

لثالثة فبعد سماعهم التكبٌرة إلى التكبٌرة ا

األولى زحفت قبٌلة بنً أسد ثم النخع ثم 

 (القعقاع)بجٌلة ثم كندة والرحى تدور على 

ومن معه  واشد القتال بٌن الفرقٌن طوال 

اللٌل فكان الٌسمع سوى صلٌل السٌوف 

 (سعد)وانقطعت األصوات واألخبار عند 

وهو ما أقلقه فدعا هللا أن ٌنزل نصره على 
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سلمٌن وكان متشوقا إلى خبر ماٌحدث الم

 (القعقاع)فً المعركة فإذا به ٌسمع صوت 

 : وهو ٌقول

 هذه األبٌات :

 نحن قتلنا معشرا وزئدا

 اربعه وخمسه وواحدا

 ٌحسب فوق اللبد األساودا

 حتى إذا ماتوا دعوت جاهدا

على الفتح وغلبة  (سعد)واستدل به 

ه المسلمٌن وكان الهجوم اللٌلً الذي قام ب

ومن معه هو األول من نوعه ولم  (القعقاع)

تعرف الجٌوش اإلسالمٌة وال العرب فً 

ذلك الوقت مثل هذا الهجوم وكان لهذا 



 39من  38الصفحة 

 

الهجوم أثر كبٌر فً ترجٌح كفة المسلمٌن 

وٌرى بعض المإرخٌن أن هذا الهجوم هو 

 . الذي حدد مصٌر المعركة

 

 مالحظة : البقٌة بالجزء الثانً :

 المرجع :

 ٌوكٌبٌدٌا .موقع 

 

 

 الحمد هلل رب العالمٌن
 دائما وأبدا
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 معه ونقله توثٌقا :ج
 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 8ٓ8800ٓ00ٓواتساب 
أسؤل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن ٌكرمنا وإٌا كم 

 وموتنا بالعفو والرحمة الواسعة
 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى

 الجنة آمٌنمن 
 


