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ك���ان ال��ص��ح��اب��ي خ��ال��د ب��ن سعيد 
بن ال��ع��اص، أول قائد عقد له أب��و بكر 
الصديق ل��واء فتح ال��ش��ام، وأم��ره بأن 
يعسكر بجيشه ف��ي ت��ي��م��اء شمالي 
احلجاز، وأوصاه بعدم البدء في القتال 
إال إذا ُقوتل، وك��ان اخلليفة احلصيف 
يقصد من وراء ذلك أن يكون جيش خالد 
عوًنا وم��دًدا عند الضرورة، وأن يكون 
عينه على حتركات ال��روم ال أن يكون 

طليعة لفتح بالد الشام.
وح��دث م��ا ك��ان منه ب��ٌد، فقد اشتبك 
خالد بن سعيد مع الروم التي استنفرت 
بعض القبائل العربية من بهراء وكلب 
وخلم وج��ذام وغسان لقتال املسلمني، 
ولم تكن قوات خالد تكفي لقتال الروم، 
ُفهزم هزمية قاسية في مرج الصفر في 
)4 من احمل��رم 13 ه� = 11 من مارس 
634م( واستشهد ابنه ف��ي املعركة، 
ورج��ع مبن بقي معه إل��ى “ذي مروة” 

ينتظر قرار اخلليفة.
أبوبكر الصديق يعقد أربعة ألوية : 
وملا وصلت أنباء الهزمية إلى اخلليفة 
أب��ي بكر الصديق أهمه األم���ر، وجمع 
كبار الصحابة لتبادل الرأي واملشورة، 
واستقر ال��رأي على دفع العدوان، ورد 
ال���روم ال��ذي��ن ق��د يغرهم ه��ذا النصر 
املفاجئ فيهددون أمن الدولة التي بدأت 
تستعيد أنفاسها بعد قضائها على 
حروب الردة، وتوالي أنباء النصر الذي 

حتقق في جبهة العراق.
جّهز اخلليفة الصديق أربعة جيوش 
ع��س��ك��ري��ة، واخ��ت��ار ل��ه��ا أك��ف��أ ق���واده، 
وأكثرهم مراًنا باحلرب ومترًسا بالقتال، 
وحدد لكل جيش مهمته التي سيقوم بها.

أم��ا اجليش األول فكان حتت قيادة 
“أبو عبيدة بن اجلراح”، ووجهته “ 
حمص” وع��دد جيشه 7 االف مجاهد 
- وكان اجليش الثاني بقيادة “يزيد بن 
ابي سفيان”، ووجهته “ دمشق”. وعدد 

جيشه 9 االف مجاهد
- وج��ع��ل أب��و بكر ال��ص��دي��ق قيادة 
اجليش الثالث ل� “شرحبيل بن حسنة”، 
ووجهته منطقة “بصرى”، وعدد جيشه 
7 االف مجاهد - أما اجليش الرابع فكان 
بقيادة “عمرو بن العاص” ، ووجهته 
“فلسطني”. وعدد جيشه 7 االف مجاهد 
أيضا ومجموع اجليوش كلها اليتجاوز 
الثالثني الف وأمرهم أبو بكر الصديق 
ب���أن ي��ع��اون��وا بعضهم ب��ع��ًض��ا، وإذا 
اجتمعوا مًعا فالقيادة العامة ل�أبو 

عبيدة بن اجلراح .
وص��ي��ة ال��ص��ِدّي��ق ل��ل��ق��ادة : وك��ان 
الصِدّيق كلما خرج لتوديع جيش من 
اجليوش األربعة يوصي قائده بوصايا 
جامعة، تبني سلوك الفاحتني املسلمني 
وأخالقهم في التعامل مع أهالي البالد 
ال��ق��ادم��ني إل��ي��ه��ا. وأق��ت��ط��ف م��ن وصية 
الصديق ل��� يزيد ب��ن أب��ي سفيان هذه 
الكلمات: “وإني موصيكم بعشر كلمات 
فاحفظوهن: ال تقتلوا شيًخا فانًيا وال 
صبًيا صغيًرا وال امرأة، وال تهدموا بيًتا 
وال بيعة، وال تقطعوا شجًرا مثمًرا، وال 
تعقروا بهيمة إال ألكل، وال حترقوا نخالً 

وال ُتغرقوه، وال تعص، وال جتنب…”
وجاء في وصيته ل� عمرو بن العاص: 
“.. اسلك طريق إيلياء حتى تنتهي إلى 
أرض فلسطني، وإي��اك أن تكون وانًيا 
عما ندبتك إليه، وإي��اك والوهن، وإياك 
أن ت��ق��ول: جعلني اب��ن أب��ي قحافة في 
نحر ال��ع��دو وال ق��وة ل��ي ب��ه، واع��ل��م يا 

عمرو أن معك املهاجرين واألنصار من 
أه��ل ب��در، فأكرمهم واع��رف حقهم، وال 
تتطاول عليهم بسلطانك.. وكن كأحدهم 
وشاورهم فيما تريد من أمرك، والصالة 
ث��م ال��ص��الة، أذن بها إذا دخ��ل وقتها، 
واحذر عدوك، وأمر أصحابك باحلرس، 

ولتكن أنت بعد ذلك مطلًعا عليهم..”.
وك��ان مجموع تلك القوات نحو 24 
ألف مقاتل، وقد جنحت تلك اجليوش في 
التوغل في جنوبي الشام، واشتبكت في 
مناوشات صغيرة مع ال��روم، واضطر 
قيصرهم إل��ى حشد ما ميلك من قوات 
وعتاد حتى يدفع جيوش املسلمني التي 
أقبلت، وال هم لها سوى فتح تلك البالد 
ونشر العدل واملساواة فيها، وملا رأى 
املسلمون ما يحشده ال��روم من قوات 
ضخمة أرسلوا إلى الصديق يخبرونه 
بحالهم ويطلبون منه امل���دد، فأمدهم 
ب�عكرمة ب��ن أب��ي جهل وم��ن معه من 
ال��رج��ال، وك��ان الصديق قد استبقاهم 
في املدينة حتسًبا ألي طارئ أو مفاجأة 
حت��دث في أثناء الفتح، غير أن جبهة 
القتال لم يحدث فيها تغيير، ولم يغير 
امل��دد ش��يًءا مما يجري، وجتمد املوقف 
دون قتال يحسم املوقف في الوقت الذي 
كان فيه خالد بن الوليد في جبهة العراق 
ينتقل م��ن نصر إل��ى نصر، واألب��ص��ار 
متعلقة مبا يحققه من ظفر ال تكاد تصدق 
أن تتهاوى ق��وة الفرس أم��ام ضربات 

خالد حتى سقطت احليرة في يديه.
وأجنادين هي من املعارك الفاصلة 
ف��ي ال��ت��اري��خ اإلس��الم��ي؛ حيث وقعت 
ب��ني املسلمني والبيزنطيني ع��ام 634 
م��ي��الدي��ة، وك���ان الصحابي ع��م��رو بن 
العاص هو أّول قائد حمل ل��واءه��ا في 
خالفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
الذي أوص��اه بفتح بالد الشام، وكانت 
منطقة تيماء شمالي احلجاز هي مركز 
املعسكر آن��ذاك. كانت أهم وصيٍة ألبي 
بكر هي عدم الشروع في القتال إال إذا 
هوجم فقط، وتعتبر معركة أجنادين 
م��ن امل��ع��ارك املهّمة ف��ي ت��اري��خ معارك 
الفتوح اإلسالمية؛ فهي أول��ى املعارك 
العظيمة التي انتصر فيها املسلمون 
بعون الله، وكانت هذه املعركة ذات بعٍد 
كبير وتأثير عميق للمعارك التي حدثت 
بعدها، وقيمتها بني معارك فتوح بالد 
الشام تساوي قيمة غزوة بدر الكبرى 
بني ال��غ��زوات التي قادها النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ حيث كانت أول الفتوح 
التي ه��زت ب��الد ال���روم، وم��أت الرعب 
في قلوب اجلنود، كما كانت أّول واقعة 
متنح املسلمني اخلبرة العملية في مقاتلة 
جنود ال��روم. تسمية معركة أجنادين 
ُسّميت هذه املعركة باسم )أجنادين(، أّما 
املوقع الذي حصلت فيه املعركة فيمكن 
حتديده بأهّم معامله، وهو قرية عّجور 
في منطقة شمال غ��رب اخلليل، وميّر 
نط  بجانب القرية وادي ُيسّمى وادي الَسّ
بالنون، والسنط نوع من أنواع الشجر، 
ويبعد املوقع عن بلدة )بيت جبرين( مبا 
يقارب عشرة أميال باجتاه الشمال ومن 
منطقة الشرق من قرية عّجور. اختار 
جند الروم موقعاً للمعركة يكون قريباً 
من “بيت جبرين” التي تعتبر عاصمًة 
أله��ّم مقاطعة تابعة لهم في فلسطني، 
وكانت تضم غزة، ومنطقة بئر السبع، 
ومدينة اخلليل، ومدينة القدس ومدينة 
الرملة. بدأ الروم بتجميع جنودهم في 

هذه املنطقة،.

إعداد:

هشام املنشاوي

االستعانة بخالد بن الوليد
ه��ال اخلليفة أب��ا بكر أن تبقى األوض��اع 
في الشام دون حتريك، وأن يعجز القادة 
املجتمعون على حتقيق النصر ف��ي أول 
اجل��والت بينهم وب��ني ق��وات ال��روم التي لم 
تكن ضعيفة اجلانب قليلة اجلند، وإمنا كانت 
تعيش فترة زاهية بعد فوزها على الفرس 

وعودة الثقة إليها.
وع���زم ال��ص��دي��ق ع��ل��ى ب��ث روح ج��دي��دة 
ت��ع��ودت ال��ف��وز والظفر، ومشى النصر في 
ركابها كأنه قدرها احمل��ت��وم، ول��م يكن غير 
خالد م��ن ميكنه تغيير األوض����اع، وإث��ارة 
الهمم، ووض��ع اخلطط التي تأتي بالنصر، 
وكان الصديق أكثر الناس ثقة في كفاءة خالد 
وقدرته العسكرية، فأطلق كلمته السائرة 
التي رددتها كتب التاريخ: “والله ألنسني 

الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد”.
وبعث الصديق إل��ى خالد ب��أن يقدم إلى 
الشام ومعه نصف قواته التي كانت معه في 
العراق، حتى يلتقي بأبي عبيدة بن اجلراح 

ومن معه، ويتسلم القيادة العامة للجيوش 
كلها، وف��ي الوقت نفسه كتب الصديق إلى 
أبي عبيدة يخبره مبا أق��دم عليه، وج��اء في 
كتابه: “.. فإني قد وليت خالًدا قتال الروم 
بالشام، فال تخالفه، واسمع له وأطع أمره، 
فإني قد وليته عليك، وأنا أعلم أنك خير منه، 
ولكن ظننت أن له فطنة في احلرب ليست لك، 
أراد الله بنا وبك سبل الرشاد والسالم عليك 

ورحمة الله”.
امتثل خالد ب��ن الوليد ألوام���ر اخلليفة، 
وخرج من احليرة بالعراق في )8 من صفر 
13 ه� = 14 من أبريل 634م( في تسعة 
آالف جندي، فسار شماالً ثم عرج حتى اجتاز 
صحراء السماوة في واحدة من أجرأ املغامرات 
العسكرية في التاريخ، وأعظمها خطًرا؛ حيث 
قطع أكثر من ألف كيلو متر في ثمانية عشر 
يوًما في صحراء مهلكة حتى نزل بجيشه أمام 
الباب الشرقي لدمشق، ثم سار حتى أتى أبا 
عبيدة باجلابية؛ فالتقيا ومضًيا بجيشهما 

إلى “بصرى”.
جتمعت اجليوش كلها حتت قيادة خالد 
بن الوليد، وحاصر بصرى حصاًرا شديًدا 
واضطرت إل��ى طلب الصلح ودف��ع اجلزية، 
فأجابها خالد إلى الصلح وفتحها الله على 

املسلمني في )25 من شهر ربيع األول 13 
ه� = 30 من مايو 634م(، فكانت أول مدينة 
ُفتحت من الشام صلًحا على أن يؤمنوا على 
دمائهم وأموالهم وأوالده���م، نظير اجلزية 

التي سيدفعونها.

بطولة وفداء

وف��ي ه��ذه املعركة أب��ل��ى املسلمون 
بالًء حسًنا، وضربوا أروع األمثلة في 
طلب ال��ش��ه��ادة، وإظ��ه��ار روح اجلهاد 
والصبر عند اللقاء، وبرز في هذا اليوم 
من املسلمني “ضرار بن األزور”، وكان 
يوًما مشهوًدا له، وبلغ جملة ما قتله من 
فرسان الروم ثالثني فارًسا، وقتلت “أم 
حكيم” الصحابية اجلليلة أربعة من 

الروم بعمود خيمتها.
وبلغ قتلى ال���روم ف��ي ه��ذه املعركة 
أعداًدا هائلة جتاوزت اآلالف، واستشهد 

من املسلمني 450 شهيًدا.
وبعد أن انقشع غبار املعركة وحتقق 
النصر، بعث خالد بن الوليد برسالة 
إل��ى اخلليفة أب��ي بكر الصديق يبشره 

بالنصر وما أف��اء الله عليهم من الظفر 
والغنيمة، وجاء فيها: “.. أما بعد فإني 
أخبرك أيها الصديق إن��ا التقينا نحن 
واملشركني، وقد جمعوا لنا جموعا جمة 
كثيرة بأجنادين، وقد رفعوا صلبهم، 
ون��ش��روا كتبهم، وتقاسموا بالله ال 
ي��ف��رون حتى يفنون أو يخرجونا من 
ب��الده��م، فخرجنا إليهم واث��ق��ني بالله 
متوكلني على الله، فطاعناهم بالرماح، 
ثم صرنا إلى السيوف، فقارعناهم في 
كل ف��ج.. فأحمد الله على إع��زاز دينه 
وإذالل عدوه وحسن الصنيع ألوليائه”؛ 
فلما قرأ أبو بكر الرسالة فرح بها، وقال: 
“احلمد لله الذي نصر املسلمني، وأقر 

عيني بذلك”.

االستعداد ألجنادين
بعد سقوط ُبصرى استنفر هرقل قواته، وأدرك أن 
األمر جد ال هذر فيه، وأن مستقبل الشام بات في خطر 
ما لم يواجه املسلمني بكل ما ميلك من قوة وعتاد، حتى 
تسلم الشام وتعود طيعة حتت إمرته، فحشد العديد 
من ال��ق��وات الضخمة، وبعث بها إل��ى بصرى حيث 
شرحبيل بن حسنة في قواته احمل��دودة، وفي الوقت 
نفسه جّهز جيًشا ضخًما، ووّجهه إلى أجنادين من 

جنوب فلسطني، وانضم إليه نصارى العرب والشام.
جتمعت اجل��ي��وش اإلس��الم��ي��ة م��رة أخ���رى عند 
أج��ن��ادي��ن، وه��ي موضع يبعد ع��ن “بيت جبرين” 
بحوالي أح��د عشر كيلو متًرا، وع��ن الرملة حوالي 
تسع وثالثني كيلو متًرا، وكانت امللتقى في السهول 
الشمالية الغربية لقريه دير الدبان والغرب من قريه 
عجور وحتى ق��رى تل الصافي وبركوسيا والتي 
تعتبر ملتقى مهًما للطرق. وكان الطريق الروماني 
القدمي مير من اراض��ي قرية البريج مبحاذاة وادي 
الصرار وبالقرب من تل بطاشة االثري ،اكتشفت آثاره 
من قبل بعثة تنقيب من جامعة نيو اورليانز. ولفد 
نزل اجليش الروماني من هذه الطريق إلى السهول 
الغربية للبريج ، واالراضي احمليطة بها حتى التالل 

اجلنوبيةوصوال إل��ى ت��خ��وم زك��ري��ا وع��ج��ور وان 
أراض��ي قرية البريج فيها من الشواهد مايثبت ان 
املعركة حدثت على ربوعها منها وجود املكان الذي 
ح��وى رف��ات بعض الصحابةالذين استشهدوا في 
املعركة في موقعني يقعان في الشمال الغربي للبريج 
، ويعرف األول باسم الشيخ جنيد نسبة إلى معركة 
أجنادين ، والتي سميت بهذا االسم ليس السم موقع 
اسمه أجنادين يل اللتقاء جيشني كل منهما يسمى 
أجناد ومثناهما أجنادين ،واملوقع الثاني الذي ضم 
رفات شهداء املعركة هو أبو البلوطات وكان املوقع 
يضم قبورا بني شجر البلوط ، وكان للموقعني قدسية 
واحتراما عند أهل قرية البريج ، وهناك شعب في تلك 
املنطقة يسمى شعب السجدة ، وهو املوقع الذي سجد 
فيه قائد جيوش املسلمني خالد بن الوليد بعد إنتصار 
جيوش املسلمني على جيوش الرومان والصليبيني 
. ووج��ود خربة عامر في جنوب البريج نسبة إلى 
الصحابي ابوعبيدة عامر بن اجلراح الذي تولى قيادة 
قلب اجليش ولقد بنى الصحابة مسجدا واسعا في 
البريج وقريبا من مكان املعركة ومكان دفن الشهداء 

وعرف باملسجد العمري.

اشتعال القتال 
وبعد ص��الة الفجر من ي��وم )27 من 
جمادى األول��ى 13 ه� = 30 من يوليو 
634م( أمر خالد جنوده بالتقدم حتى 
يقتربوا من جيش الروم، وأقبل على كل 
جمع من جيشه يقول لهم: “ اتقوا الله 
عباد الله، قاتلوا في الله من كفر بالله 
وال تنكصوا على أعقابكم، وال تهنوا من 
عدوكم، ولكن أقدموا كإقدام األسد وأنتم 
أحرار كرام، فقد أبيتم الدنيا واستوجبتم 
على الله ث��واب اآلخ��رة، وال يهولكم ما 
ترون من كثرتهم فإن الله منزل عليهم 
رجزه وعقابه، ثم قال: أيها الناس إذا أنا 

حملت فاحملوا “.
وك��ان خالد ب��ن الوليد ي��رى تأخير 
القتال حتى يصلوا الظهر وتهب الرياح، 
وهي الساعة التي كان رسول الله )صلى 
الله عليه وسلم( يحب القتال فيها، ولو 
أدى ذلك أن يقف مدافًعا حتى حتني تلك 

الساعة.
أعجب الروم بكثرتهم وغرتهم قوتهم 
وعتادهم فبادروا بالهجوم على امليمنة؛ 
حيث يقف معاذ بن جبل، فثبت املسلمون 
ولم يتزحزح أح��د، فأعادوا الكرة على 
امليسرة فلم تكن أق��ل ثباًتا وصبًرا من 
امليمنة في حتمل الهجمة الشرسة وردها، 
ف��ع��ادوا مي��ط��رون املسلمني بنبالهم، 
فتنادى ق��ادة املسلمني طالبني من خالد 
أن يأمرهم بالهجوم، حتى ال يظن الروم 
باملسلمني ضعفا ووه��ن��ا وي��ع��اودون 
الهجوم عليهم مرة أخ��رى، فأقبل خالد 
على خيل املسلمني، وقال: احملوا رحمكم 
الله على اسم الله” فحملوا حملة صادقة 
زلزلزت األرض من حتت أقدام عدوهم، 
وان��ط��ل��ق ال��ف��رس��ان وامل��ش��اة مي��زق��ون 
ص��ف��وف ال��ع��دو فاضطربت جموعهم 

واحتلت قواهم.
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