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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

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

 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 
لٌؤدي الرسالة وٌنشر اإلسالم والسالم وٌوحد األلوٌة 

 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

 المعلومات .
 وفٌق .وهللا ولً الت        

 
 العٌونً عبدالعزٌز العبدالرحمن الٌحٌى الناصر الٌحٌى

 الناصر التمٌمً
 ٕٕٓٔ -ٔٓ -ٔٓ 
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  القائد اإلسالمًسٌرة 

 ًتمٌمال 

 جزء الثانًال
 :الشاعر  الفارس القائد

  :  القعقاع بن عمرو بن مالك التمٌمً

تمٌم بن مـر بن إد بن طابخة بن جده : 

نزار بن معـد بن عدنان إلٌاس بن مضر بن 

: من ذرٌة نبً هللا إسماعٌل بن إبراهٌم 

 الخلٌل .
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 ٌوم القادسٌة : 

استمر القتال فً لٌلة الهرٌر حتى بزغ نور 

 س الٌوم الرابع وهو ٌوم القادسٌةشم

 ناس على مواقعهم لم تؽمض لهم عٌنوال

لٌلة قتال  وقد نال منهم التعب والجهد بعد

من أكثر الناس  (القعقاع)ن وكا شدٌدة

مٌن فً تلك اللٌلة إدراكا لما أصاب المسل

ولكنه رأى بعٌن القائد من تعب وجهد 

والبد  ٌر أنه البد لهذه الحرب أن تنتهًالخب

زل هللا من مواصلة الحرب والقتال حتى ٌن

 (القعقاع)فسار  نصره على عباده المؤمنٌن

ٌحثهم على بٌن المسلمٌن ٌشد من أزرهم و

أن الدبرة بعد :  قائال لثبات ومواصلة القتالا

ساعة لمن بدا القوم بتخاذل فاصبروا ساعة 
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ع الصبر فأثروا واحملوا فإن النصر م

 ( القعقاع)وٌدل هذا أن   الصبر على الجزع

جانب سواء فً مهاب ال مسموع الكلمة

ولهذا كانت كلماته  قومه تمٌم أو ؼٌرهم

نته على مكامسموعة ونافذة وٌدل هذا 

فما أن حثهم  الكبٌرة بٌن المسلمٌن

جتمع عدة ا على مواصلة القتال (القعقاع)

واستطاع  من الرؤساء وقصدوا رستم

حداث فجوة فً صفوؾ القعقاع ومن معه أ

المسلمٌن  فحمل بعض الجٌش الفارسً

حملة واحدة  على من ٌلٌهم من الفرس

لوا حتى انتصفت الشمس فً كبد واقتت

من تراجع تحت ضؽط وكان أول   السماء

هو الهرمزان والجناح الذي  المسلمٌن
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وهبت رٌح عاصفة   ٌقوده وانفرج القلب

 عت خٌمة رستم وألقت بها فً النهراقتل

ومن معه حتى وصلوا  (القعقاع)وتقدم 

 اسرٌر رستم وكان رستم قد هرب واختب

ورأى هالل بن علفة  تحت بؽل من بؽاله

قطع ذا البؽل فضربه بسٌفه فالتمٌمً ه

فحمل علٌه  حباله فوقع الحمل على رستم

ى المسلمٌن قتلت رستم هالل وقتله ثم ناد

خبر مقتل رستم وعندما انتشر  ورب الكعبة

نت عزٌمتهم وه عند الجٌش الفارسً

 (الجالٌنوس)ورأى  وضعفت قوتهم القتالٌة

فً المعركة وأمر فعرؾ خطر المواصلة 

الفرس باالنسحاب فعبر الردم من استطاع 

أما المربطٌن بالسالسل أصابهم  من الفرس
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الخوؾ والهلع فرموا أنفسهم فً نهر 

العتٌق ووخزهم المسلمون برماحهم فؽرقوا 

. وقد وجه سعد  جمٌعا ولم ٌنُج منهم أحد

بن أبً وقاص اثنٌن لمالحقة من هرب من 

شراحبٌل بن )و (القعقاع)الفرس وهما 

 . وقد أنجز القائدان ما أوكل إلٌهما (السمط

وقد أثنى سعد بن أبً وقاص قائد المسلمٌن 

وقومه  (القعقاع)فً معركة القادسٌة على 

 تمٌم وثمن دورهم وبالئهم العظٌم قائال: وبن

 هذه األبٌات :

َر أَنًَِّومَ  ٌْ   ا أَْرُجو بجٌلة َؼ

ْوَم اْلِحَسابِ  ٌَ لُ أَْجَرَها   أَُؤمَّ

ٌُوال َوَقدْ  ٌُولُُهْم ُخ ْت ُخ ٌَ   َلقِ
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َرابِ َوَقْد َوقَ   َع اْلَفَواِرُس فًِ الضِّ

  َجْمُع َقْعَقاِع ْبِن َعْمٍرو َفَلْوال

وا فًِ اْلِكَذابِ  اٍل َلَلجُّ  َوَحمَّ

  َمَنُعوا ُجُموَعُكُم ِبَطْعنٍ  ُهمُ 

 َوَضْرٍب ِمْثلَ َتْشقٌِِق اإلَِهابِ 

ُتْم رِ  ٌْ   َعاًعاَوَلْوال َذاَك أَْلَف

َبابِ   ُتَشلُّ ُجُموُعُكْم ِمْثلَ الذُّ

 (تمٌم وبن)وقد أثنى كثٌر من الشعراء على 

ودورهم فً القادسٌة وأنهم تركوا أثرا 

عظٌما لن ٌمحى أبدا ومن هذا أن أهل 

 وقال :الٌمامة سمعوا مجتازا ٌنشد 

 : هذه األبٌات
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  وجدنا األكثرٌن بنً تمٌم

 ؼداة الروع أصبرهم رجاال

  ن مكفهرهم ساروا بأرع

 إلى لجب فزرتهم رعاال

  ألكاسر من رجالبحور ل

 كأسد الؽاب تحسبهم جباال

  تركن لهم بقادس عز فخر

 وبالخٌفٌن أٌاما طواال

  مقطعة أكفهم وسوق

 بمردى حٌث قابلت الرجاال

  فتح مدٌنة بهرسٌر

 والمدائن 
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 : هـ 6ٔسنة  

 : فتح بهرسٌر

بعد انتصار المسلمٌن فً القادسٌة أقام 

والمسلمٌن شهرٌن فٌها وذلك  (سعد)

عمر )الجٌش والتشاور مع الخلٌفة  إلراحة

سٌر إلى فكتب إلٌه عمر أن ٌ (بن الخطاب

فتقدم  المدائن وهً عاصمة الفرس

المسلمون وقاتلوا الفرس المهزومٌن من 

حتى  (بابل وكوثى وساباط)القادسٌة فً 

 وهً المدائن الؽربٌة (بهرسٌر)وصلوا إلى 

والفرس متحصنٌن بها فحاصرهم المسلمٌن 

ها الفرس وهربوا إلى المدائن شهرٌن فترك

دجلة  الشرقٌة وكان ٌفصل بٌنهما نهر 
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فدخلوها المسلمٌن ولم ٌجدوا فٌها أحد وقد 

دخول المسلمٌن إلٌها  (القعقاع)وصؾ 

 وقال : وهروب الفرس عنها

 هذه األبٌات :

  فتحنا بهرسٌر بقول حق

 أتانا لٌس من سجع القوافى

  وقد طارت قلوب القوم منا

 رب بالبٌض الخفاؾوملوا الض

 

 فتح المدائن : 

أرسل  (بهرسٌر)بعد أن دخل المسلمٌن 

سعد بعض المسلمٌن لطلب السفن لٌعبر 
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علٌها الجٌش إلى المدائن فلم ٌجدوا شًء 

فجاء  كلها استخدموهانها ألن الفرس قد م

بعض الفرس الذٌن كانوا قد أسلموا ودلوا 

فً  ()موضع قلٌل الماء(مخاضة)سعد على 

مٌن العبور إلى المدائن ٌستطٌع المسلالنهر 

المسلمٌن وأبلؽهم بذلك  (سعد)فجمع  منها

قال من ٌحمً لنا الفراض )الشاطئ( حتى و

ٌكتمل عبور جمٌع المسلمٌن فتطوع ذؤي 

 (عاصم)وأخوه  (القعقاع) البأس الشدٌد

المسلمٌن من ومعهم ستة مئة من فرسان 

 (سعد)فولى علٌهم  ذؤي النجدة والشجاعة

   فسار  (صم بن عمرو التمٌمًعا)

بمن معه من المسلمٌن حتى وقؾ  (عاصم)

اطئ نهر دجلة وأقتحمه هو ومن على ش
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فاقبل علٌهم الفرس ٌذودونهم فقال  معه

الرماح الرماح : للمسلمٌن  (عاصم)

فقصد المسلمٌن عٌون  وتوخوا العٌون

 رس الذٌن لم ٌصمدوا وولوا هاربٌنالف

ا أكثرهم وهرب فلحق بهم المسلمون وتقتلو

 . من هرب منهم

عبور  (سعد بن أبً وقاص)وقد رأى 

وأصحابه وإٌجادهم لمكان أمن فً  (عاصم)

فعبر  ضفة المقابلة فاذن للناس بالعبورال

المسلمٌن بكل ٌسر وسهولة إال رجل من 

زل عن  (ؼرقدة البارقً)قبٌلة بارق ٌدعى 

فمضى إلٌه  ظهر فرسه وسقط فً النهر

وأخذ بٌده وجره حتى عبر  بفرسه (القعقاع)
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عجزت الناس : ونجى فقال ؼرقدة البارقً 

 ... أن تلد مثلك ٌاقعقاع

عزم المسلمٌن  ( الفارسًٌزدجرد)أٌقن 

ٌقدر علٌه من  على المواصلة فأخذ كل ما

األموال والذراري والنساء وهرب إلى 

حلوان وفً اللحظة نفسها كانت جٌوش 

فكان أول  (المدائن)المسلمٌن تتقدم نحو 

ومعه الكتٌبة  (ٌعقوب الهذلً)من دخلها 

التً تجولت فً  (القعقاع)الخرساء كتٌبة 

المدٌنة فلم تجد مقاومة من أحد فدخل 

المسلمٌن إٌوان كسرى وهم ٌكبرون وصلى 

بهم سعد صالة الفتح وذلك فً صفر سنة 

 ... هـ 6ٔ
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للحاق بمن هرب من  (القعقاع)وخرج 

فقتله  اءٌنوعالفرس فوجد فارسً معه 

 سٌوؾووجد فً الوعاء األول خمسة 

أما  ودروع وؾوالثانً وجد فٌه ستة سٌ

ودرع  (سرى)ك الدروع فهً درع ك

ملك الترك ودرع  (خاقان)ودرع  (هرقل)

ودرع  (بهرام)ملك الهند ودرع  (داهر)

ملك الحٌرة وأما السٌوؾ فسٌؾ  (النعمان)

 (خاقان)و (فٌروز)و (هرمز)و (كسرى)

 ( القعقاع)فذهب بها  (النعمان)و (بهرام)و

: أختر  (للقعقاع)فسر بهذا وقال  (سعد)إلى 

 (هرقل)سٌؾ  (القعقاع)أٌها شئت فاختار 

والبقٌة وزعها  (بهرام)درع  (سعد)وأعطاه 

على كتٌبة الخرساء مكافئة لهم إال  (سعد)
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فقد بعث بهما إلى  (كسرى والنعمان)سٌؾ 

 . فً المدٌنةبن الخطاب عمر 

 ة جلوالء معرك 

 : هـ 6ٔسنة 

بعد أن هزم الفرس بالمدائن هربوا إلى 

جلوالء وإجتمعوا هناك وجعلوا علٌهم 

وقد بلػ خبر تجمع الفرس  (مهران رازي)

عمر )فكتب إلى  (سعد بن أبً وقاص)إلى 

:  (عمر)ٌستشٌره فكتب إلٌه  (بن الخطاب

إلى جلوالء فً  (هاشم بن عتبة)أن سرح 

لى مقدمته أثنً عشر ألؾ وأجعل ع

 (سعر بن مالك)وعلى المٌمنة  ع(القعقا)

 (عمرو بن مالك بن عتبة)وعلى المٌسرة 



فحة  ص  26من  17ال

 

 (عمرو بن مرة الجهنً)وإجعل على ساقته 

بٌن  (القعقاع)هزم هللا الفرس فاجعل  وإن

 . السواد والجبل

رج هاشم بالمسلمٌن فً صفر سنة فخ

هـ وقصد جلوالء وحاصر الفرس ثمانٌن 6ٔ

ت امدادٌرسل اإل (جردٌزد)ٌوما وكان 

ٌرسل  (سعد بن أبً وقاص)للفرس وكذلك 

وعندها أٌقن الفرس أن  (لهاشم)الفرسان 

مناعة مدٌنتهم لن تصرؾ المسلمٌن عنها 

وأن المسلمٌن سوؾ ٌحاصرونها حتى 

ترضخ عندها خرج الفرس إلى القتال 

وأشتبكوا مع المسلمٌن واقتتلوا قتاال 

 شدٌدا.
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ا فً المسلمٌن خطٌب (القعقاع)وقد قام 

م الصبر وٌشد من أزرهم وهو ٌطلب منه

 جاهدوهمموإنا حاملون علٌهم : ٌقول 

وؼٌر كافٌن وال مقلعٌن حتى ٌحكم هللا بٌننا 

وبٌنهم فاحملوا علٌهم حملة رجل واحد 

فحمل  تى تخالطوهم، وال ٌكذبن أحد منكمح

المسلمٌن على الفرس حملة قوٌة صادقة لم 

امها وواصل ٌستطع الفرس الصمود أم

المسلمٌن التقدم وهزم الفرس ٌمنة وٌسرة 

ووقعت خٌلهم فاتبعهم المسلمٌن ووضعوا 

السٌوؾ على رقابهم ولم ٌفلت منهم إال 

القلٌل وقتل منهم فً وقعة جلوالء مائة ألؾ 

فً طلب المنهزمٌن  (القعقاع)نفس وخرج 

من الفرس فأدرك بعض سبٌهم والذي 
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خالل  (عقاعالق)ٌعرؾ بسبً جلوالء وتمكن 

مطاردته لفلول الفرس المنهزمة أن ٌقتل 

 (القعقاع)قد صور ( ومهران رازي)قائدهم 

 نتصار اإلسالمً العظٌم بقوله :هذا اال

 هذه األبٌات :

  ونحن قتلنا فً جلوال أثابرا

 ومهران، إذ عّزت علٌه المذاهب

  وٌوم جلوالء الوقٌعة أفنٌت

 بنو فارس، لّما حوتها الكتائب

 

 : لوانفتح ح
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فً المدائن هرب إلى  (ٌزدجرد)بعد أن هزم 

حلوان فبلؽه هزٌمة جنوده فً معركة 

على  (مهران رازي)جلوالء ومقتل قائدهم 

أدرك عندها أن جٌش  (القعقاع)ٌد 

المسلمٌن سٌصله حتما إلى حلوان فخرج 

من حلوان وأتجه إلى الري وأستخلؾ على 

حلوان بعض جنده وعلٌهم قائد من قواده 

بمن  (القعقاع)وتقدم  (خسرو شنوم)عى ٌد

معه حتى صاروا قرب حلوان فخرج إلٌهم 

 بمن معه وعلى مقدمته  (خسرو شنوم)

فاقتتلوا قتاال شدٌدا قتل  (الزٌنبً دهقان)

فدخل  (خسرو شنوم)وهرب  (الزٌنبً)فٌه 

ومن معه حلوان فاتحٌن  (القعقاع)

 ... منتصرٌن
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  القعقاع بن عمرو: 

 : انوالٌا على حلو

فً حلوان والٌا علٌها تنفٌذا  (القعقاع)مكث 

 (عمر بن الخطاب)ألمر الخلٌفة الراشد 

شهرٌن من فتح جلوالء فً ذي القعدة من 

سعد بن أبً )هـ حتى خروج  6ٔسنة 

بالناس من جلوالء إلى الكوفة فً  (وقاص

 . هـ 1ٔمحرم سنة 

سعد بن أبً )وبعد اختطاط الكوفة كتب 

بالقدوم بمن معه من  (اعالقعق)إلى  (وقاص

اِس  الجند إلى المدائن وأن أستَخلِّْؾ َعَلى النَّ

وهو من الفرس الذٌن  (قَُباذَ )ِبَجلُوالَء 
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أسلموا وحسن إسالمهم وأصله من 

 . خراسان

 : هـ ٕٔمعركة نهاوند 

لة من المعارك الفاص (نهاوند)تعتبر معركة 

م إذ لم ٌق والحاسمة فً التارٌخ اإلسالمً

وقد إجتمع  اطورٌة الفرس بعدها قائمةإلمبر

مائة وخمسٌن )فً  (نهاوند)الفرس فً 

 (الفٌرزانقائدا اسمه )مقاتل وعلٌهم  (ألؾ

وهو الوالً الذي  (قباذ)وبلػ خبرهم 

فكتب  على ثؽر حلوان (القعقاع)إستعمله 

الذي كتب بدوره إلى  (سعد)إلى  (قباذ)

الناس ووقع  (عمر)فأستشار  (عمر)

لقٌادة  (النعمان بن مقرن)لى إختٌاره ع

 (نهاوند)الجٌوش اإلسالمٌة فً معركة 



فحة  ص  26من  23ال

 

 (النعمان)وسار جٌش المسلمٌن وقد جعل 

 على المجردة وهم قوة الفرسان (القعقاع)

ما وقؾ الجٌشان أمام بعضهم البعض ول

 واقتتلوا وبدا المسلمون المعركة بالتكبٌر

لمٌن الفرس على لثالثة أٌام ثم أجبر المس

مع  (القعقاع)فتقدم  فً حصونهم التحصن

ن نحو حصون الفرس ثلة من الفرسا

قتحام اثم أظهر أنه ٌرٌد  ورماهم بالنبال

 المدٌنة فحاول بعض جنود الفرس رده

أنه ٌنسحب لكً ٌجبر  (القعقاع)فأظهر 

 على اللحاق به متظاهراً بالهزٌمةالفرس 

وأستمر بالتراجع شٌئاً فشٌئاً والفرس 

ثم  (الفٌرزان)م قائدهم رائه وعلى رأسهو

ون وأشتد القتال بٌنهم حمل علٌهم المسلم



فحة  ص  26من  24ال

 

وأنزل هللا سبحانه نصره على  حتى اللٌل

عباده المؤمنٌن وأنهزم الفرس وقتل 

أكثرهم إال ثلة قلٌلة تمكنت من الفرار 

ثم  (الفٌرزان)بصعوبة على رأسهم قائدهم 

نعٌم )فتبعه  (همذان)فر إلى  (الفٌرزان)إن 

فأدركه  (القعقاع)ومعه  (ن مقرنب

وأنتهت معركة  وظفر به وقتله (القعقاع)

اسم للمسلمٌن بنصر كبٌر وح (نهاوند)

وقد وصؾ  وهزٌمة ساحقة للفرس

هذه األحداث كلها بقصٌدٍة ٌقول  (القعقاع)

 : فٌها
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 هذه األبٌات :

ٌَوَم    َنهاَوَنٍد َشِهدُت َفَلم أَِخمَو

 اِئلِ َوَقد أََحَسَنت فٌِه َجمٌُع الَقب

 ٌَّ ٌِالَعِش   َة َوّلى الَفٌُرزاُن ُموا

 إِلى َجَبٍل آٍب َحذاَر الَقواِصلِ 

  أَخو الَهٌِج َوالَندى َفأَدَرَكُه ِمّنا

َرهُ ِعنَد ِازِدحاِم الَعواِملِ   َفَقطَّ

  ُؤُهم فً َوأيِ ُخرٍد ُمقٌَمة  َوأَشال

 َتنوُبُهم عٌُس الِذئاِب الَعواِسلِ 

 

 : البقٌة بالجزء الثالث :مالحظة 
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 الحمد هلل رب العالمٌن

 ئما وأبدادا

 المرجع :

 ٌا .بٌدوكٌموقع ٌ

 
 معه ونقله توثٌقا :ج

 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 8ٓ1800ٓ00ٓواتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

والرحمة بالعفو  وموتنا ٌكرمنا وإٌا كم
 الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 آمٌن نةمن الج

 


