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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

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

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

 هللا علٌه وسلم .
القدرات والمعجزات والحكمة والسٌرة الحسنة . وسخر 

 ما فً السموات واألرض . له 
ٌة لٌؤدي الرسالة وٌنشر اإلسالم والسالم وٌوحد األلو

 هلل الواحد األحد  .
عن القائد  هذا الملخص جمع وتنظٌملقد تم         

بنً تمٌم الذي ٌعتبر من  قبٌلة من اإلسالمً القعقاع 
 . إلسالمٌة الجٌوش اأقوى وأشجع قائدي 

 .  ركاتهاه وعن بعض مشمعلومات مختصرة عن تضمن
 نقل ٌر على تعاون الجمٌع فً عملٌة أتقدم بالشكر والتقد

 معلومات .ال
 وهللا ولً التوفٌق .        

 
 العٌونً عبدالعزٌز العبدالرحمن الٌحٌى الناصر الٌحٌى

 الناصر التمٌمً
 0202 -22 -22 
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  القائد اإلسالمًسٌرة 

 ًتمٌمال 

 الجزء الثالث
 :الشاعر  الفارس القائد

  :  القعقاع بن عمرو بن مالك التمٌمً

إد بن طابخة بن تمٌم بن مـر بن جده : 

إلٌاس بن مضر بن نزار بن معـد بن عدنان 

: من ذرٌة نبً هللا إسماعٌل بن إبراهٌم 

 الخلٌل .
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  الفتوحات اإلسالمٌة 

 : فً الشام

فً مالحم المسلمٌن فً  (القعقاع)شارك 

فعندما  الد الشام وكان له دور كبٌر فٌهاب

ن خالد ب)إلى  (أبو بكر الصدٌق)جاء كتاب 

ٌأمره فٌه بالتوجه من العراق إلى  (الولٌد

الشام لنجدة المسلمٌن فً الٌرموك كان 

ولما كانوا فً الطرٌق  معه (القعقاع)

ثم ساروا حتى  (مصٌخ بهراء)على  أغاروا

 فً الشام وفتحوها (بصرى)وصلوا مدٌنة 

وقد  (الشام)إلى المسلمٌن فً  انضمواثم 

قصٌدٍة هذه األحداث فً  كل (القعقاع)صور 

 :ٌقول 
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 بهذه األبٌات :

 َخٌلِناَقَطعنا أَبالٌَس الِبالِد بِ 

 ُنرٌُد ِسوى ِمن آبداِت قُراقِرِ 

ِخ أَهَلهُ  َفَلّما ٌَّ  َصَبحنا ِبالُمَص

 َوطاَر إِباري َكالُطٌوِر الَنوافِرِ 

 ت ِبها َبهراَء ُثمَّ َتجاَسَرتأَفاقَ 

ًُّ القُراقِرِ   ِبنا العٌُس َنحَو األَعَجِم

 َجمِع الُصفََّرٌِن َفَلم َنَدعا بِ َبَدأن

 لَِغّساَن أَنفاً َفوَق ِتلَك الَمناِخرِ 

 َة َصاَح الحاِرثاِن َوَمن ِبهِ َصبٌحَ 

ُهم ِبالَبواِترِ   ِسوى َنفٍِر َنجَتذُّ

 نا إِلى ُبصرى َوُبصرى ُمقٌَمة  َوِجئ
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 َفأَلَقت إَِلٌنا ِبالَحشا َوالَمعاِذرِ 

 َلتا ِبها أَبواَبها ُثمَّ قابَ َفَضضن

ٌَرموِك َجمَع الَعشاِئرِ   ِبنا العٌُس فً ال

  هـ 23معركة الٌرموك : 

ان أمٌراً وك معركة الٌرموك (القعقاع)حضر 

هً الكتٌبة  و (كردوس من الكرادٌس)على 

على  (القعقاع)وكان  وفٌها ألف مقاتل

عراق ومكانه فً قلب أهل ال (كردوس)

عكرمة )و (للقعقاع)وكان  جٌش المسلمٌن

شرف بدء القتال فحمالً على  (ً جهلبن أب

 ٌرتجز : (القعقاع)وجعل  العدو
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 بهذه األبٌات :

 ٌا َلٌَتنً أَلقاَك فً الِطرادِ 

 َقبلَ ِاعِتراِم الَجحَفِل الَوّرادِ 

ِتَك الِوراد ٌَ  َوِأنَت فً َحل

بقلب جٌش  (خالد بن الولٌد)ثم حمل 

 ل بٌن المسلمٌن والروموبدا القتا المسلمٌن

وصار  المسلمٌن نصراً كبٌراً  رانتصحتى 

فقتل  (الواقصة)جنود الروم ٌفرون إلى 

ذلك  (القعقاع)وقد صور  منهم أعداد كبٌرة

 : فً شعره

 بهذه األبٌات :

ٌَرموِك فُزناأَلَ   م َتَرنا َعلى ال
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 َكما فُزنا ِبأٌَاِم الِعراقِ 

 َقَتلنا الروَم َحّتى ما ُتساوي

ٌَرموِك َمفروَق الِوراقِ   َعلى ال

 ضنا َجمَعُهم َلّما ِاسَتحالواضَ فَ 

 َعلى الواقوَصِة الُبتِر الرقاقِ 

 َغداَة َتهاَفتوا فٌها َفصاروا

لَ ِبالَذواقِ   إِلى أَمٍر َتَعضَّ

  هـ 23فتح دمشق : 

سار  عد هزٌمة الروم فً معركة الٌرموكب

إلى دمشق  (أبو عبٌدة بن الجراح)

 : وحاصروها من جمٌع أبوابها
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ومعه  (ولٌدخالد بن ال)فنزل  

على الباب الشرقً من أبواب  (القعقاع)

 . دمشق

على باب الجابٌة  (أبو عبٌدة)ونزل  

 . الكبٌر

على باب  (ٌزٌد بن أبً سفٌان)ونزل  

 . الجابٌة الصغٌر

على باب  (عمرو بن العاص)ونزل  

 . توما

على باب  (شرحبٌل بن حسنة)ونزل  

 .الفرادٌس و

ستخدموا اقد حاصر المسلمٌن دمشق و

 المجانٌق وصمد الروم أمام هذا الحصار
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 (هرقل)أمل أن ٌصل إلٌهم المدد من  على

 بالفعل إلٌهم اإلمدادات (هرقل)رسل وقد أ

حمص )ولكن المسلمٌن الذٌن بٌن 

تصدوا لهذه اإلمدادات ومنعوها  (ودمشق

أستمر حصار وقد  قمن التقدم إلى دمش

المسلمٌن خالل الشتاء وحدث غفلة من 

 (خالد بن الولٌد)ستغلها احرس الروم 

وأختار عدد من الرجال األشداء الذٌن من 

قتحام أسوار دمشق ال (القعقاع)بٌنهم 

الرجال الذٌن  (خالد)جمع  ولما صار اللٌل

وبالفعل  ختارهم لتسلق أسوار دمشقا

معه من الرجال من ومن  (القعقاع)تمكن 

سوار دمشق ثم أخذو أالصعود إلى 

اناً بدخول المسلمٌن إٌذفكان ذلك  بالتكبٌر
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وفور سماع جٌش المسلمٌن  إلى دمشق

ومن معهم  (خالد والقعقاع)تكبٌرات 

وتسلق الكثٌر منهم  تقدموا نحو الباب

ومن معه  (القعقاع)الحبال التً نصبها 

ومن معه  (خالد)أما  قعلى أسواق دمش

قد وثبوا على حراس الباب وقتلوهم ف

وه وقطعوا أقفال الباب بسٌوفهم ثم فتح

قتلة ثم طلبوا وقتل من الروم م للمسلمٌن

وبعد هذ الفتح  الصلح من المسلمٌن

التمٌمً وهو من  (القعقاع)العظٌم وقف 

الفرسان الذٌن تسلقوا أسوار دمشق 

وٌصف فتحهم  لٌتحدث عن هذه المعركة

 : للباب الشرقً لدمشق عنوًة فٌقول
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 بهذه األبٌات :

 أقمنا على داري سلٌمان أشهراً 

 روماً قد حموا بالصوارم نجالد

 قصصنا بها الباب العراقً عنوةً 

 فدان لنا مستسلماً كل قائم

 أقول وقد دارت رحانا بدارهم

 الصمغبال الدريأقٌموا لهم حر 

 دنا فً دمشق نحورهمافلما ز

 أباهم وتدمر عضوا منهما بال
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  هـ 23معركة فحل : 

واستسلم لما فتح المسلمون مدٌنة دمشق 

جاء أمر الخلٌفة  طلبوا الصلحالروم فٌها و

بالمسٌر إلى للجٌش  (عمر بن الخطاب)

مع  (القعقاع)وكان  فحل وهو موضع بالشام

هذا الجٌش الذي سار وحضر وقعة فحل 

 نتصر فٌها المسلمٌن على الرومالتً ا

وعبر عن  بالء حسناً  (القعقاع)وأبلى فٌها 

 : ذلك فً شعره

 بهذه األبٌات :

 َوَرثُت فِعالُهُ  ن أٍَب لً َقدَكم مَ 

ارُ  ٌّ  َجمِّ الَمكاِرِم َبحُرهُ َت

 داَة فِحٍل َقد َرأَونً ُمعلماً َوغَ 
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 َوالَخٌلُ َتنحُط َوالَبال أَطوارُ 

 دوُسُهمما زالِت الَخٌلُ الُعراُب تَ 

 فً َحوِم َفحٍل َوالَهبا ُمّوارُ 

 َرَمٌَن َسراُتُهم َعن أَسِرِهمَحّتى 

 فً َروَعٍة ما َبعَدها ِاسَتمرارُ 

 اق خروج القعقاع من العر

 مدداً ألبً عبٌدة فً حمص 

ل هـ تجمع الروم وأعانهم أه 21فً عام 

وعندما  الجزٌرة لقتال المسلمٌن فً حمص

بذلك أرسل إلى  (أبو عبٌدة بن الجراح)علم 

م علٌه فقد (قنسرٌن)فً  (خالد بن الولٌد)

أبو )وكتب  بمن معه من المسلمٌن (خالد)
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 بالخبر (عمر بن الخطاب)للخلٌفة  (عبٌدة

أن   (سعد بن أبً وقاص)إلى  (عمر)فكتب 

وسرحهم من  (القعقاع)اندب الناس مع 

ٌومهم الذي ٌأتٌك فٌه كتابً إلى حمص فإن 

ن أٌضاً بأأحٌط به وأمره  قد (أبا عبٌدة)

 إلى (عٌاض بن غنم)ٌرسل جٌشاً بقٌادة 

أهل الجزٌرة الذٌن أعانوا الروم فخرج 

فً  (القعقاع)وكان  ٌشان من العراقالج

فً  (أبً عبٌدة)أربعة أالف مقاتل لنجدة 

وعندما سمع أهل الجزٌرة بقدوم  (حمص)

الجٌوش من العراق تفرقوا إلى بلدانهم فً 

وهم ال ٌدرون هل هذه الجٌوش  ةالجزٌر

وعندما  (حمص)أو ترٌد  (الجزٌرة)ترٌد 

 (الجزٌرة)نسحاب عرب ا (أبو عبٌدة)رأى 
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فً  (خالد بن الولٌد)ستشار االروم عن 

 فً ذلك (خالد)فأٌده  (الروم)الخروج إلى 

علٌهم  فهاجم المسلمٌن الروم وتغلبوا

قبل وصول المدد  وألحقوا بهم هزٌمة منكرة

بثالثة  (القعقاع)راق بقٌادة القادم من الع

عمر بن )بذلك إلى  (أبو عبٌدة)أٌام، وكتب 

فً  (عراقال)وسأله هل ٌدخل مدد  (الخطاب

 أن أشركهم (عمر)م معهم، فكتب إلٌه الغنائ

وقال  (أبو عبٌدة)فأشركهم فً الغنائم 

التمٌمً شعراً فً هذه الحملة  (القعقاع)

معه من  ومن (عبٌدة)التً قادها مدداً ألبً 

 المسلمٌن فً حمص وأنُه فً خدمة اإلسالم

 : تحت أي ظرف طارئ
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 بهذه األبٌات :

 ةٌدعون قعقاعا لكل كرٌه

 فٌجٌب قعقاع دعاء الهاتف

 سرنا إلى حمص نرٌد عدوها

 سٌر المحامً من وراء الالهف

 حتى إذا قلنا دنونا منهم

 ضرب اإلله وجوههم بصوارف

 ما زلت أزلهم وأطرد فٌهم

 وأسٌُر بٌن صحاصح ونفانف

 حتى أخذنا جوهر حمص عنوةً 

 بعد الطعان وبعد طول تساٌف
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 فتح مصر : 

 (مصر)مسلمٌن وتصال بٌن البتداء االا

هللا علٌه  صل)بالكتاب الذي أرسله الرسول 

ع م (مصر)ملك  (المقوقس)إلى  (وسلم

ثم توجه  (حاطب بن أبً بلتعة)بً الصحا

هـ  21عام  (مصر)جٌش من المسلمٌن إلى 

 ووصلوا العرٌش (عمرو بن العاص)بقٌادة 

 . وفتحوها بسهولة لخلو الروم منها

ى داخل ش توجه المسلمون إلومن العرٌ

ت أول مقاومة للمسلمٌن فً وكان البالد

لتقوا مع الروم فً معركة احٌث  (الفرما)

لقتال فٌها لمدة شهر ثم استمر ا شدٌدة

ومنها  نتصار وفتحهاستطاع المسلمٌن االا

ولما وصلوها  (بلبٌس)توجه المسلمون إلى 
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فً جند  (رمانوسة بنت المقوقس)أقابلتهم 

فً  (هرقل قسطنطٌن بن)لتزف إلى  كثٌر

تلهم المسلمون وقتلوا منهم فقا (قٌسارٌة)

 (أرمانوسة)وأسروا أعداد كبٌرة منهم  ألفاً 

عدد  (عمرو بن العاص)ستشار حٌنها او

 (ٌزٌد بن أبً سفٌان)من أصحابه منهم 

وغٌرهم فً إطالق سراحها  (القعقاع)و

مع  (عمرو)فبعث بها  على رأٌه افوافقو

مع أحد  (قوقسالم)جمٌع ما معها إلى أبٌها 

 . أصحابه

أم )توجه المسلمون إلى  (بلبٌس)ومن 

فطلب  فقاتلهم الروم قتاالً شدٌداً  (دنٌن

فأمده  (عمر بن الخطاب)المدد من  (عمرو)

فقاتلهم المسلمون  بأربعة أالف مقاتل
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ثم تقدم المسلمون إلى  نتصروا علٌهماو

ان الروم قد خندقوا وك (بابلٌون)حصن 

وا له أبواباً فحاصرهم علٌهم خندقاً وجعل

الفتح على  ءبطاوإالمسلمون حصاراً شدٌداً 

 ٌستمده (عمر)إلى  (عمرو)فكتب  المسلمٌن

 :عدد كبٌر منهم فأمده ب

 . الزبٌر بن العوام 

 . المقداد بن عمرو 

 .عبادة بن الصامت  

 .مسلمة بن مخلد األنصاري  

 . خارجة بن حذافة 

تسلق سور  (الزبٌر بن العوام)واستطاع 

فدخل  الحصن وفتح الباب للمسلمٌن
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بعد حصار استمر  المسلمون الحصن

 . لسبعة أشهر

 القعقاع( : قٌل عن ( 

 : قال أبو بكر الصدٌق 

لقعقاع فً الجٌش خٌر  من ألف لصوت ا)

 .(  رجل

 :كتب عمر بن الخطاب  

أي فارس أٌام القادسٌة كان ) :( سعد)إلى 

أفرس وأي رجل كان أرجل وأي راكب 

  ( .تكان أثب

 :( سعد بن أبً وقاص)فكتب إلٌه 
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حمل فً ٌوم  (القعقاع)لم أر فارساً مثل )

اً  ٌّ  .( ثالثٌن حملة وٌقتل فً كل حملة كِم

 : ما قٌل عن القعقاع 

 بالء له ماءالعظ المسلمٌن القادة من 

 القادسٌة معركة فً وعظٌم كبٌر

 دمشق فتح شهد اإلسالمٌة والفتوحات

 أشعار ذلك فً وله العراق فتوح وأكثر

 . مشهورة موافقة

 اإلسالمً الفتح قادة أشهر أحد 

 ومن الراشدٌة الفترة خالل للعراق

 شارك العسكرٌٌن وقادتهم العرب فرسان

 بطل وكان والقادسٌة الٌرموك معارك فً

 فً (القعقاع) شارك القادسٌة معركة
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. ( العامري علقمة) قتال فً الردة معارك

 من أمرب العراق إلى توجه ثم ومن

 فً وقاتل (الصدٌق بكر أبو) الخلٌفة

 وفً السالسل ذات ومعركة الحٌرة

 (القعقاع) قتل وفٌها الحصٌد معركة

 والقائد (روزماري الفارسً) القائد

 بن خالد) مع (القعقاع) شارك (روزبه)

 وأفتخر (المصٌخ) معركة فً (الولٌد

 فً (القعقاع) دور كان كثًٌرا النصر بهذا

 من قدم حٌث كبًٌرا ٌةالقادس معركة

 فً المعركة وشهد (العراق) إلى (الشام)

 جٌوش ساعد من وهو أٌامها ثانً

 قسم أنه إذ الهزٌمة تفادي فً المسلمٌن

 ماهإلٌ تباًعا تأتً أفواج إلى جٌشه



فحة  ص  26من  24ال

 

 العدد كبٌر اإلسالمً المدد بأن الفرس

 العربٌة القبائل عند الكبٌر قدره وبسبب

 (لقعقاع)ا استطاع (تمٌم بنً) وقبٌلة

 الفرس قتال على المسلمٌن العرب تحفٌز

 بٌوم سمً والذي المعركة أٌام أخر فً

 حتى بالقتال االستمرار على القادسٌة

 أنتصر وبهذا الشهادة أو النصر

 بعد القادسٌة بٌوم الفرس على المسلمٌن

 فً الفرس على المسلمٌن انتصار

 اإلسالمٌة الجٌوش تقدم استمر العراق

 دور كان وقد فارس مناطق فً

 (المدائن) مدن فتح فً كبًٌرا (القعقاع)

 من الكثٌر وقتل (بهرسٌر)و (حلوان)و

 من الثأر على العرب وحفز الفرس قادة



فحة  ص  26من  25ال

 

 حكمهم أٌام للعرب ظلمهم لقاء الفرس

 (جلوالء) معركة فً المسلمون وانتصر

 التً الرنانة وخطبه (القعقاع) بمساهمة

 فً المطلوب الحافز للجنود قدمت

 شجاعته إلى باإلضافة المعركة

 الجٌوش قادة وقتله وفروسٌته

 .الفارسٌة

 العالمٌن والحمد هلل رب

 دائما وأبدا

 المرجع :

 العقد الفرٌد

 المؤلف ابن عبد ربه األندلسً

 



فحة  ص  26من  26ال

 

 
 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 2821811211واتساب 
ل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن أسأ

  وموتنا ٌكرمنا وإٌا كم
 والرحمة الواسعةبالعفو 

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 نة آمٌنمن الج

 


