
»املدائن« هي عاصمة ملك فارس 
وكانت مسكن امللوك من األكاسرة 
الساسانية وغيرهم، وسماها العرب 
املدائن ألنها سبع مدائن واسمها عند 
ال��ف��رجن )اكتيزيفون(، بينها وبني 
بغداد 25 ميالً. وبها طاق كسرى أو 
إي��وان كسرى وه��و قصر من قصور 
ِكسرى أنوشروان الذي تهدم وبقيت 
آثاره في مدينة املدائن. قدم » سعيد 
زه���رة « إل���ى بهرسير ف��ص��احل��ه » 
شيرزاد « دهقان ساباط على تأدية 
اجل��زي��ة، وه���زم زه���رة كتيبة بنت 
كسرى التي تدعى » بوران « ثم زحف 
سعد على بهر سيز ف��رأى املسلمون 
اإلي��وان )وه��ي جتاه اإلي���وان(، فقال 
ضرار بن اخلطاب بن م��رداس » الله 
أكبر . أبيض كسرى . ه��ذا وع��د الله 
ورسوله «، وكبر وكبر الناس معه 
فكانوا كلما وصلت طائفة كبروا ثم 

نزل على املدينة.
وف��ي صفر دخ��ل املسلمون » بهر 
سير « وك���ان سعد م��ح��اص��راً لها، 
وأرس���ل اخل��ي��ول ف��أغ��ارت على من 
ليس ل��ه عهد ف��أص��اب��وا 100،000 
ف��الح فأصاب كل واح��د منهم فالحاً 
فأرسل سعد إلى عمر يستأذن فأجابه 
)أّن من جاء كم من الفالحني ممن لم 
يعينوا عليكم فهو أمانة ،ومن هرب 
فأدركتموه فشأنكم به( فخلى سعد 
عنهم وأرس��ل إلى الدهاقني ودعاهم 
إل��ى اإلس��الم أو اجلزية ولهم الذمة 
فتراجعوا ول��م ي��دخ��ل ذل��ك م��ا كان 
آلل كسرى فلم يبق غربي دجلة إلى 
أرض العرب سواري اال آمن واغتبط 
مبلك اإلسالم وأقاموا على بهر سير، 

شهرين يرمونهم باملجانيق ويدبون 
اليهم بالدبابات ونصبوا على املدينة 
20 منجنيقاً فشغلوهم بها واشتد 
احلصار بأهل املدائن الغربية حتى 
أك��ل��وا السنانير وال��ك��الب وصبروا 
من شدة احلصار على أمر عظيم ثم 
قطعوا دجلة إل��ى امل��دائ��ن الشرقية 
ودخلوا املدينة فأنزلهم سعد املنازل، 
أق��ام سعد ببهر سير أياماً من صفر 
فأتاه علج فدله على مخاضة تخاض 
إل��ى صلب ال��ف��رس فأبى وت���ردد عن 
ذلك وقحمهم املد وكانت السنة كثيرة 
املدود ودجلة تقذف بالزبد فاتاه علج 
آخر وق��ال له ما يقيمك ال يأتي عليك 
ثالثة حتى يذهب يزدجرد بكل شيء 

في املدائن.
وبعد أن فتح املسلمون دمشق، 
وق��ض��ت اجل��ي��وش اإلس��الم��ي��ة على 
جحافل ال��روم في ال��ش��ام، اجت��ه أبو 
عبيدة بن اجل��راح على رأس جيشه 
ال���ذي يضم خ��ي��رة أب��ط��ال املسلمني 
وفيهم سيف الله خالد ب��ن الوليد 
إلى حمص لفتحها؛ إحكاًما لسيطرة 

قبضة املسلمني على الشام.
وأراد اخلليفة عمر بن اخلطاب أن 
يوجه جيًشا آخر إلى العراق ليقضي 
على نفوذ الفرس بها، بعد أن بدأت 
ب���وادر الضعف واالن��ه��ي��ار ت��دب في 
إمبراطوريتهم العتيقة، وك��ان عمر 
بن اخلطاب يريد أن يخرج على رأس 
هذا اجليش، ولكنه بعد أن استشار 
أصحابه، أش��اروا عليه أن يبقى في 
املدينة، وي��ؤّم��ر على اجليش رجال 
غيره، فنزل على رأي اجلماعة، وبدأ 
عمر يبحث عن الرجل املناسب للقيام 

بهذه املهمة اخلطيرة ف��أش��ار عليه 
أصحابه ب��أن ي��ؤّم��ر “سعد ب��ن أبي 

وقاص”.
وخرج سعد من املدينة إلى العراق 
في أربعة آالف فارس، واستطاع سعد 
وجنوده أن يحققوا أعظم األمجاد، 

وس��ّط��روا أروع البطوالت، وتوالت 
انتصارات املسلمني على الفرس في 
القادسية ث��م ُب��ْه��َرِس��ي��ر التي كانت 
ضاحية للمدائن على الضفة الغربية 
لدجلة، ال يفصلها عن املدائن سوى 
النهر، وال تبعد عن بغداد بأكثر من 

عشرين ميال إلى اجلنوب.
بعد فتح بهرسير أراد سعد أن 
يعبر بجنوده إلى املدائن، ولكنه وجد 
أن الفرس قد أخذوا السفن كلها حتى 

مينعوهم من العبور إليهم.
ج��م��ع س��ع��د ج���ن���وده وأخ��ب��ره��م 

بعزمه على عبور دجلة إلى املدائن، 
فوجد منهم حماًسا ش��دي��ًدا ورغبة 
أكيدة في السير إل��ى الفرس وفتح 
عاصمتهم املدائن، وقسم سعد جيشه 
إلى عدة كتائب، وجعل على رأس كل 
منها قائًدا من أمهر رجاله، وأكثرهم 

حنكة وك��ف��اءة، فجعل على الكتيبة 
األول��ى “كتيبة األهوال” عاصم بن 
عمرو امللقب بذي البأس، وجعل على 
الكتيبة الثانية “الكتيبة اخلرساء” 
القعقاع بن عمرو، ثم س��ار هو على 

بقية اجليش.
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إعداد:

هشام املنشاوي

عاصمة الفرس
ما أن انتهت معركة القادسية بني 
ج��ي��ش املسلمني ب��ق��ي��ادة الصحابي 
اجلليل سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه، وجيش ال��ف��رس، حتى اجتهت 
األن��ظ��ار نحو عاصمة ال��ف��رس ومقر 
حكمهم وسكن األكاسرة وهي منطقة 
املدائن، لكسر شوكة فارس إلى األبد 
إح��دى أعظم إمبراطوريتني في ذلك 
الوقت. ففي مثل هذا اليوم 14 من شهر 
صفر سنة 16 هجرًيا، أمر اخلليفة عمر 
بن اخلطاب رضي الله عنه الصحابي 
سعد ب��ن أب��ي وق��اص ب��االجت��اه نحو 
»امل���دائ���ن« ع��اص��م��ة ف���ارس لفتحها 
والسيطرة عليها، وبالفعل مت ذلك بعد 
مواجهات كثيرة في الطريق إليها ُمنيَّ 

فيها جيش الفرس بالهزائم.
وذك���ر اإلم���ام ال��ط��ب��ري ف��ي كتابه 
»ت��اري��خ األمم وامل���ل���وك« أن جيش 
املسلمني استطاع بعد ذلك محاصرة 
مدينة »بهر سير«، وأرسل قائد جيش 
املسلمني سعد ابن أبي وق��اص رضي 
الله عنه اخليول فأغارت على من ليس 
له عهد، وأرس��ل سعد لهم يستأذنهم 
إما دفع اجلزية أو اإلسالم، وقد استمر 

احلصار ملدة شهرين كاملني.
وقد أشار بعض املسلمني من الفرس 
على سعد بن أبي وقاص أن يستخدم 
املنجنيق لدك أسوار املدينة، ولم يكن 
العرب يعرفونه منه قبل، وبالفعل 
ظل جيش املسلمني يدك املدينة شهرين 
باملجانيق ويدبون اليهم بالدبابات 
ونصبوا على املدينة 20 منجنيقاً 
فشغلوهم بها واشتد احلصار بأهل 
امل��دائ��ن الغربية، ف��ان��ه��ارت املدينة، 

واستطاع املسلمون دخولها، وقد كان 
جيش املسلمني يصل عدده إلى 60 ألف 
جندي. وواصل جيش املسلمني بعدها 
طريقه القتحام املدائن، وعندما وصل 
سعد بن أبي وقاص إليها قال جليشه: 
“قولوا نستعني بالله ونتوكل عليه، 
حسبنا الله ونعم الوكيل، ال حول وال 

قوة إال بالله العلي العظيم”.
وذك��ر اإلم���ام اب��ن كثير ف��ي كتابه 
»البداية والنهاية« أن جيش املسلمني 
ملا وص��ل إل��ى مقربة من امل��دائ��ن رفع 
الفرس السفن واملعابر من نهر دجلة 
وأح��رق��وا اجل��س��ور التي توصل إلى 
القسم الشرقي من املدينة، فخطب سعد 
املسلمني على شاطئ دجلة فحمد الله 

وأثنى عليه وقال:
»إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا 
ال��ب��ح��ر ف��ال ت��خ��ل��ص��ون إل��ي��ه��م معه، 
وهم يخلصون إليكم إذا ش��اؤوا فينا 
وشونكم في سفنهم، وليس وراءك��م 
شيء تخافون أن تؤتوا منه، وقد رأيت 
أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل أن 
حتصركم الدنيا، أال أني قد عزمت على 

قطع هذا البحر إليهم«.
وط��ل��ب م��ن ع��اص��م ب��ن ع��م��رو أن 
يختار ستون من الشجعان املذكورين 
– واألعاجم، وتقدم رجل من املسلمني 
وق��د أح��ج��م ال��ن��اس ع��ن اخل���وض في 
دجلة، فقال: أتخافون من هذه النطفة؟ 
ثم تال قوله تعالى: }َوَما َكاَن ِلَنْفٍس أَْن 
ال{.. ]آل  َتُوَت إاَِلّ ِبإِْذِن اللَِّه ِكَتابا ُمَؤَجّ

عمران: 145[ .
ثم أقحم فرسه فيها واقتحم الناس، 
وق��د افترق الستون فرقتني أصحاب 

اخليل الذكور، وأصحاب اخليل اإلناث. 
فلما رآهم الفرس يطفون على وجه املاء 
قالوا: ديوانا ديوانا. يقولون: مجانني 

مجانني.
ثم ق��ال��وا: والله ما تقاتلون إنسا 
بل تقاتلون جنا. ثم أرسلوا فرسانا 
منهم ف��ي امل��اء يلتقون أول املسلمني 
ليمنعوهم من اخل��روج من امل��اء، فأمر 
عاصم بن عمرو وأصحابه أن يشرعوا 
لهم الرماح، ويتوخوا األعني، ففعلوا 

ذلك بالفرس، فقلعوا عيون خيولهم.
فرجعوا أم��ام املسلمني ال ميلكون 
إيقاف خيولهم حتى خرجوا من املاء، 
واتبعهم عاصم وأصحابه فساقوا 
وراءه���م حتى ط��ردوه��م ع��ن اجلانب 

اآلخ��ر، ووقفوا على حافة الدجلة من 
اجلانب اآلخ��ر، ون��زل بقية أصحاب 
ع���اص���م م���ن ال��س��ت��م��ائ��ة ف���ي دج��ل��ة 
فخاضوها حتى وصلوا إلى أصحابهم 
من اجلانب اآلخر، فقاتلوا مع أصحابهم 
حتى نفوا ال��ف��رس ع��ن ذل��ك اجلانب، 
وكانوا يسمون الكتيبة األولى: كتيبة 

األهوال، وأميرها عاصم بن عمرو.
وبذلك مت فتح املدائن، أقوى وآخر 
معاقل الفرس، وبفتحها انهارت دولة 
ف��ارس. ويذكر ابن كثير في »البداية 
والنهاية« أن املسلمني ظفروا مبغامن 
كثيرة بفتح املدائن، من الّذهب والفّضة 
والّثياب، فأُرسل بها إلى أمير املؤمنني 
عمر بن اخلّطاب رضي الله عنه، حيث 

ضّمت الغنائم سواري كسرى، فأعطى 
الفاروق السوارين لسراقة بن مالك؛ 
وفاًء بوعد الّرسول -صّلى الله عليه 
وآله وسّلم- لسراقة عندما هاجر مع 
صاحبه أبي بكر الّصديق -رضي الله 
عنه- فراراً من أذى قريش، وقال عمر 
بن اخلّطاب رض��ي الله عنه: »احلمد 
لله؛ س��وارا كسرى بن هرمز في يدي 
س��راق��ة ب��ن م��ال��ك«، وُي��ط��ب��ق احل��زن 
والبكاء على عمر ويقول: »اللهّم إّنك 
منعَت هذا رسولك ونبّيك، وكان أحّب 
إليك مّني، وأك��رَم عليك مّني، ومنعته 
أبا بكر، وكان أحّب إليك مني، وأكرم 
عليك مّني، وأعطيتنيه فأعوذ بك أن 

تكون أعطيتنيه لتمكر بي«.

عزم سعد على العبور

ع��زم سعد بن أب��ي وق��اص على قطع البحر 
وخطب في اجليش ون��دب الناس إلى العبور، 
وجعل عاصماً على الفراض ليمنعها وأذن في 
االقتحام وقال: » قولوا نستعني بالله ونتوكل 
عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن 
الله وليه وليظهرن دينه وليهزمن ع��دوه وال 
ق��وةإاّل بالله العلّي العظيم «، وتالحق الناس 
ف��ي دج��ل��ة وك���ان ال���ذي يساير س��ع��داً سلمان 
ال��ف��ارس��ي فعامت ب��ه خيولهم وخ��رج الناس 

ساملني وخيولهم تنفض آترافها وسموا يوم 
عبورهم الدجلة )ي��وم اجلراثيم( ألنه لم يكن 
أحد يعبر إال ظهرت له جرثومه يسير معها وهي 
من القش املربوطة حزماً. فلما لم يقدر الفرس 
على منع املسلمني من العبور هربوا إلى حلوان، 
فدخلها املسلمون ولم يجدوا بها أحداً وقد أخرج 
» يزدجرد « عياله إلى » حلوان « فلحق بعياله 
ون��زل سعد » القصر األبيض « فاتخذ االي��وان 

مصلى وسرح في آثار القوم زهرة في املقدمات.
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الوعد بفتح الروم وبالد فارس 
جاء عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- أّنه قال: )ما كان 
حني أمرنا رسوُل اللِه -صلَّى اللُه عليِه وسلَّم- بَحْفِر اخَلْنَدِق 
َعَرَضْت لنا في بعِض اخَل��ْن��َدِق صخرٌة ال نأخُذ فيها املَ��َع��اِوَل، 
فاشَتَكْينا ذلك إلى النبِيّ صَلّى اللُه عليِه وسَلّم، فجاء فأخذ 
املِْعَوَل فقال: بسِم اللِه، فضرب ضربًة فكسر ُثلَُثها، وقال: اللُه 
أكبُر أُْعِطيُت َمفاتيَح الشاِم، واللِه إني أَلُْبِصُر قصوَرها احُلْمَر 
الساعَة، ثم ضرب الثانيَة فقطع الثُلَث اآلَخ��َر فقال: اللُه أكبُر، 
أُْعِطيُت مفاتيَح فارٍس، واللِه إني أَلُْبِصُر قصَر املدائِن أبيَض، ثم 
ضرب الثالثَة وقال: بسِم اللِه، فقطع َبِقَيَّة احَلَجِر فقال: اللُه أكبُر 
أُْعِطيُت َمفاتيَح الَيَمِن، واللِه إني أَلُْبِصُر أبواَب صنعاَء من مكاني 

هذا الساعَة(.

حصار القصر األبيض
كان القصر األبيض احلصن الوحيد الذي يوجد بداخله بعض 
الفرس املتحصنني الذين لم يشتركوا في القتال، يعز عليهم أن 
يفارقوه، وحاصر املسلمون القصر حصاراً بسيطاً؛ ألنه ال يوجد 
بداخله أحد يضرب عليهم بالسهام أو غيره، لكن بداخله بعض 
الفرس، فيذهب إليهم سلمان الفارسي، ويقول لهم: أنا منكم، 
اقبلوا واح��دة من ث��الث: إما اإلس��الم وتكونون منا لكم ما لنا، 
وعليكم ما علينا، وإما اجلزية ومننعكم، وإما املنابذة. ويعطيهم 
مهلًة ثالثة أيام، وفي اليوم الثالث يخرج هؤالء الفرس، ويقبلون 
دفع اجلزية للمسلمني، فيدخل سعد بن أبي وق��اص بعد فتح 
القصر، ويتبعه املسلمون داخل القصر األبيض أو قصر إيوان 
كسرى، الذي لم يدخله أحد قبل ذلك غير الوفد املكون من أربعة 
عشر ذهبوا لزيارة كسرى منذ فترة يدعونه إلى اإلسالم، وكان 
دخ��ول القصر في يوم اجلمعة 19 من صفر سنة 16ه�، وكان 
ن��وا إلقامة صالة اجلمعة، وهذه أول مرة يصلي  املسلمون قد أََذّ
فيها املسلمون صالة اجلمعة منذ دخولهم أرض العراق، فمنذ 
َمْقِدم خالد بن الوليد سنة 12ه� حتى تلك اللحظة لم يصلوا 

اجلمعة.

هروب الفرس
وعبر سعد نهر دجلة من أضيق مكان فيه بنصيحة سلمان 
الفارسي على خيولهم، فلما رأى الفرس ذلك هربوا، وكان امللك 
في مقدمة الهاربني وأخذوا ما استطاعوا من متاع، ودخل سعد 
بن أبي وقاص إيوان كسرى، وكان قبل أيام قليلة يهدد املسلمني 
ويتوعدهم من قصره األبيض مقر ملك األكاسرة، الذي كان آية 
من آيات الفخامة والبهاء، وعند دخوله إيوان كسرى تال سعد 
قول الله تعالى: )كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كرمي 
ونعمة كانوا فيها فاكهني كذلك وأورثناها قوًما آخرين فما بكت 
عليهم السماء واألرض وما كانوا منظرين(، »الدخان: اآليات 
25 - 29«. وقال ابن احلاجب: صلى سعد صالة الفتح ثماني 

ركعات ال يفصل بينها.

بشرى النصر
وغنم املسلمون غنائم كثيرة في فتح امل��دائ��ن، منها كنوز 
كسرى وتاجه وثيابه وأس��اوره، وأخذ سراقة بن مالك سواري 
كسرى اللذين وع��ده بهما النبي، وك��ان سهم الفارس 12 ألف 
درهم، وأرسل سعد إلى عمر بن اخلطاب رسوالً يبشره بالنصر 
ومبا حازوه من غنائم، ويطلب منه السماح لهم مبواصلة الفتح 
في بالد فارس، لكْن عمر رفض ذلك، وقال له: وددت لو أن بيننا 
وبينهم سداً من نار، ال يصلون إلينا وال نصل إليهم، حسبنا من 
األرض السواد - أي أرض العراق - إني آثرت سالمة املسلمني 

على األنفال.

إيوان كسرى
زعموا أنه تعاون على بناء ايوان كسرى الذي 
باملدائن عدة ملوك وهو من أعظم األبنية. وملا أراد 
كسرى بناء إيوانه أمر بشراء ماحوله من مساكن 
الناس وأرغبهم بالثمن الوافر وادخاله في » االيوان 
« وقيل إّنه كان في جواره عجوز لها دويرة صغيرة 
فأرادوها على بيعها فأمتنعت وقالت ماكنت ألبيع 
» ج��وار امللك بالدنيا جميعها«، فاستحسن هذا 
الكالم منها وأم��ر ببناء اإل ي��وان وت��رك داره��ا في 
موضعها منه واحكام عمارتها. وقد كان في االيوان 

» ص��ورة كسرى أنوشيروان وقيصر ملك الروم 
وهو يحاصرها ويحارب أهلها «.

و إي��وان كسري كان مقر امللك في فارس يدعى 
“ القصر األبيض “ وفي وسطه “إيوان كسرى” 
قاعة ُ عرش كسرى. وعلى جدرانها رسمت معركة 
أنطاكية التي دارت بني الفرس والروم. صلى سعد 
صالة الفتح ثمانى ركعات اليفصل بينها وكان في 
االيوان تاثيل وصور فتركها على حالها وحتول 

من االيوان بعد تالثة أيام إلى القصر األبيض.

كتيبة األهوال
وتقدمت الكتيبتان ف��ي إمي��ان وشجاعة؛ فال 
البحر يخيفهم وال الفرسان املتربصون بهم على 
الشاطئ اآلخ��ر يرهبونهم.. وأس���رع املسلمون 
يعبرون النهر بخيولهم حتى امتألت صفحة النهر 
باخليل والفرسان وال��دواب، فال يرى أحد املاء من 
الشاطئ لكثرة اخليل والفرسان؛ فلما رأى الفرس 

املسلمني وقد خاضوا النهر إليهم راحوا يجمعون 
فرسانهم للتصدي لهم، ومنعهم من اخل��روج من 
املاء، واجتمع عدد كبير من فرسانهم حول الشاطئ 
مدججني بالسالح يترقبون وص���ول املسلمني 
ليرشقوهم بالسهام والرماح، ويقضوا عليهم قبل 

أن يصلوا إلى الشاطئ.
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