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فـتـوح ـ ــات إسالمية
إعداد:

هشام املنشاوي

«مؤتة» ..أعظم حرب دامية خاضها املسلمون

غ��زوة مؤتة أو سرية م��ؤت��ة ،جرت
ال��غ��زوة ف��ي ج��م��ادي األول م��ن العام
الثامن للهجرة (أغسطس  629م) بسبب
قتل الصحابي احلارث بن عمير األزدي
رسول النبي محمد إلى ملك بصرى على
يد شرحبيل بن عمرو الغساني والي
البلقاء الواقع حتت احلماية الرومانية؛
إذ أوثقه رباطا وقدمه فضرب عنقه.
ولفظ غزوة يطلق على أي قتال لكفار،
ق��اده الرسول محمد بنفسه أو بجيش
من قبله ولو لم يشارك فيه .ففي غزوة
مؤته لم يشارك النبي في أحداثها ،لكن
األمر انطلق منه صلى الله عليه وسلم
وحت��ت إش��راف��ه م��ب��اش��رة .وق��د وضح
احلافظ بن حجر في شرح كتاب املغازي
في صحيح البخاري(( :املغازي جمع
مغزى ،يقال :غزا يغزو غزوا ومغزى.
وامل��راد باملغازي هنا ما وق��ع من قصد
النبي Mohamed peace be upon
 him.svgالكفار لنفسه أو بجيش
من قبله .)).سبب الغزوة  :سبب هذه
املعركة أن النبي محمد بعث احلارث بن
ُصرَى،
عمير األزدي بكتابه إلى عظيم ب ْ
َحبِيل بن عمرو الغساني
شر ْ
فعرض له ُ
ا على البلقاء م��ن أرض
ـ وك���ان ع��ام�ل ً
الشام من قِبل قيصر ـ فأوثقه رباطاً ،ثم
قدمه فضرب عنقه .وكان قتل السفراء
والرسل من أشنع اجلرائم ،يساوي بل
يزيد على إع�لان حالة احل��رب ،فاشتد
ذل��ك على النبي محمد حني نقلت إليه
األخبار ،فجهز إليهم جيشاً قوامه ثالثة
آالف مقاتل ،وه��و أكبر جيش إسالمي
لم يجتمع مثله قبل ذل��ك إال في غزوة
اخلندق.
وصية الرسول ألم��راء اجليش  :أ َمّر
ال��رس��ول Mohamed peace be
 upon him.svgعلى هذا البعث زيد
بن حارثة ،وقال( :إن قُتل زيد فجعفر،
وإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواح��ة)،
أبيض ،ودفعه إلى زيد
َ
وعقد لهم ل��وا ًء
بن ح��ارث��ة .وأوص��اه��م أن يأتوا مقتل
احل��ارث بن عمير ،وأن يدعوا مَنْ هناك
إلى اإلس�لام ،فإن أجابوا وإال استعانوا
بالله عليهم ،وقاتلوهم ،وق��ال لهم:
(اغزوا بسم الله ،في سبيل الله ،مَنْ كفر
بالله ،ال تغدروا ،وال تغلوا ،وال تقتلوا
ول��ي��دا ً وال ام���رأة ،وال كبيرا ً فانياً ،وال
منعزالً بصومعة ،وال تقطعوا نخالً وال
شجرة ،وال تهدموا بناء) .وقد خرجت
نساء املسلمني لتوديع أزواجهن وهن
يقلن ((ردك��م الله إلينا صابرين)) فرد
عبد الله بن رواح��ه وق��ال ((أم��ا أنا فال
ردني الله)).
عند مدينة مؤتة توقف املسلمون،
وك����ان ع���دده���م ث�لاث��ة آالف ،وع���دد
الغساسنة وال���روم مئتا أل��ف .اختار
املسلمون بقيادة زيد بن حارثة ،الهجوم
على البيزنطيني ومت الهجوم بعد صالة
الفجر وكان اليوم األول هجوما قويا ،في
صالح املسلمني ألن الروم والغساسنة
ل��م يتوقعوا م��ن جيش صغير البدء
ب��ال��ه��ج��وم .وف��ي ال��ي��وم ال��ث��ان��ي ،ب��ادر
املسلمون أي��ض��ا بالهجوم وك���ان من
صالح املسلمني ،وقتل كثير من الروم
وحلفائهم .أما في اليوم الثالث فقد بادر
ال��روم بالهجوم وك��ان أصعب وأق��وى
األي��ام وفيه استشهد زي��د بن حارثة،
وجعفر ب��ن أب��ي طالب و عبد الله بن
رواح���ه .واخ��ت��ار املسلمون خ��ال��دا ً بن
الوليد قائدا لهم.
أعظم حرب دامية خاضها املسلمون

في حياة رس��ول الله ـ صلى الله عليه
وسلم ـ ..هناك ف��ي م��ؤت��ة ،ب��دأ القتال
امل��ري��ر ،ثالثة آالف رج��ل م��ن املسلمني
ي��واج��ه��ون م��ائ��ت��ي أل���ف م��ق��ات��ل ك��اف��ر،
معركة عجيبة سجلها التاريخ بالدهشة
واحليرة ،ولكن إذا هبت ري��اح اإلميان
جاءت بالعجائب..
وق���د وق��ع��ت ف��ي ال��ع��ام ال��ث��ام��ن من
ال��ه��ج��رة ،وك��ان��ت مقدمة لفتح بلدان
النصارى  .وسبب هذه املعركة أن رسول
الله ـ صلى عليه وسلم ـ بعث احلارث بن
عمير األزدي بكتابه إل��ى ملك ال��روم،
فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني
ـ وكان عامال على البلقاء من أرض الشام
ـ من قِبل قيصرـ ،فأوثقه رباطا ،ثم قدمه
فضرب عنقه ،وكان قتل السفراء والرسل
من أشنع اجلرائم ،وهو مبثابة إعالن
حرب ،فاشتد ذلك على رسول الله ـ صلى
الله عليه وسلم ـ وعلى املسلمني ،ومن ثم
جهز رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم
ـ جيشا قوامه ثالثة آالف مقاتل ،وأمَّر
عليهم زيد بن حارثة  ،وق��ال (:إن قُتل
زيد فجعفر  ،وإن قتل جعفر فعبد الله بن
رواحة ) ( البخاري ) ،وأمرهم أن يأتوا
مكان مقتل احلارث بن عمير  ،وأن يدعوا
مَن هناك إلى اإلس�لام ،فإن أجابوا ،وإال
استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم.
وك��ان رس��ول الله ـ صلى الله عليه
وسلم ـ إذا أمر رجال على سرية أوصاه
في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه
من املسلمني خيرا ،ثم قال  (:اغزوا باسم
الله ،وفي سبيل الله ،وقاتلوا من كفر
بالله ،اغزوا وال تغدروا ،وال تغلوا ،وال
متثلوا ،وال تقتلوا وليدا ) ( أبو داود ) .
ـ فانطلق اجل��ي��ش اإلس�لام��ي حتى
وصل إلى معان من أرض الشام ،فعلموا
أن أعداءهم حشدوا لهم حشودا ضخمة
لقتالهم ،إذ جمعوا لهم مائة ألف مقاتل
نصراني من الروم ومائة ألف نصراني
م��ن ال��ع��رب ،فتشاور املسلمون ،فقال
بعضهم :نكتب إلى رس��ول الله ـ صلى
الله عليه وسلم ـ نخبره بعدد عدونا،
فإما أن ميدنا ب��ال��رج��ال ،وإم��ا يأمرنا
بأمره فنمضي ..لكن عبد الله بن رواحة
حسم املوقف بقوله :يا قوم والله إن التي
تكرهون للتي خرجتم تطلبون ـ الشهادة
ـ  ،وم��ا نقاتل الناس بعدد وال ق��وة وال
كثرة ،ما نقاتلهم إال بهذا الدين الذي
أكرمنا الله به ،فانطلقوا فإمنا هي إحدى
احلسنيني :إم��ا ظ��ه��ور ،وإم��ا ش��ه��ادة..
فألهبت كلماته مشاعر املجاهدين،
وان��دف��ع زي��د بن حارثة باملسلمني إلى
منطقة مؤتة(جنوب الكرك بالشام)،
حيث قاتل ال��روم هناك ،فكانت ملحمة
كبيرة ،سجل فيها القادة الثالثة بطولة
عظيمة انتهت باستشهادهم..
ثم اتفق املسلمون على إمرة خالد بن
الوليد ـ رضي الله عنه ـ ،فحمل الراية
وأخ��ذ يقاتل ويحاول إنقاذ اجليش من
هذا امل��أزق اخلطير ،باالنسحاب املنظم
من أرض املعركة ،وقتال االنسحاب شاق
ومن أصعب العمليات العسكرية ،حتى
دخل الليل فكان هدنة مؤقتة ،فأعاد خالد
فيها تنظيم جيشه ،وهجم على الروم
بعد الفجر وقتل منهم الكثير ،واستشهد
من املسلمني اثنا عشر رجال فقط ،ورجع
خ��ال��د ـ رض��ي ال��ل��ه عنه ـ بجيشه إلي
املدينة  ..وميكن القول إن خالدا بخطته
وشجاعته ،قد أنقذ املسلمني من هزمية
ماحقة ،وال تعد خسائر املسلمني شيئا
يذكر ،بجانب خسائر النصارى.

عودة اجليش إلى املدينة

بدء احلرب وتناوب القادة
وهناك في مؤتة التقى الفريقان ،وبدأ القتال
املرير ،ثالثة آالف رجل يواجهون مائتي ألف
مقاتل .أخذ الراية زيد بن حارثة وجعل يقاتل
بضراوة بالغة ،فلم يزل يقاتل حتى شاط في
رماح القوم ،وخر صريعا ً .وحينئذ أخذ الراية
جعفر بن أبي طالب ،وطفق يقاتل قتاالً منقطع
النظير ،حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه
الشقراء فعقرها ،ثم قاتل حتى قطعت ميينه،
فأخذ الراية بشماله ،ولم يزل بها حتى قطعت
شماله ،فاحتضنها بعضديه ،فلم يزل رافعاً
إياها حتى قتل.
روى البخاري عن نافع ،أن ابن عمر أخبره
أنه وقف على جعفر يؤمئذ وهو قتيل ،فعددت
به خمسني بني طعنة وض��رب��ة ،ليس منها
ش��يء ف��ي دب���ره ،يعني ظ��ه��ره .وف��ي رواي��ة
أخرى قال ابن عمر :كنت فيهم في تلك الغزوة،

فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في
القتلى ،ووجدنا ما في جسده بضعا ً وتسعني
من طعنة ورمية .وفي رواية العمري عن نافع
زيادة فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده.
ومل��ا قتل جعفر بعد أن ق��ات��ل مبثل هذه
الضراوة والبسالة ،أخذ الراية عبد الله بن
رواح��ة ،وتقدم بها وهو على فرسه ،فجعل
يستنزل نفسه ،ويتردد بعض التردد ،حتى
حاد حيدة ثم قال :أقسمت يا نفس لتنزلنه إن
أجلب الناس وشدوا الرنة كارهة أو لتطاوعنه
مالي أراك تكرهني اجلنة
ثم نزل فأتاه ابن عم له بعَ رْق من حلم فقال
 :شد بهذا صلبك ،فإنك قد لقيت في أيامك هذه
ْسة،
ما لقيت ،فأخذه من يده فانتهس منه َنه َ
ثم ألقاه من يده ،ثم أخذ سيفه فتقدم ،فقاتل
حتى قُتل.

حترك اجليش اإلسالمي
وحت��رك اجليش اإلسالمي في اجت��اه الشمال حتى
نزل مَعَ ان ،من أرض الشام ،مما يلي احلجاز الشمالي،
وحينئذ نقلت إليهم االستخبارات بأن هرقل نازل مبآب
من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم ،وانضم إليهم من
لخَ ْم وجُ ذَام و َبلْقَينْ و َب ْهرَاء و َبلِي مائة ألف.
ول��م يكن املسلمون أدخ��ل��وا في حسابهم لقاء مثل
هذا اجليش العرمرم ـ الذي بوغتوا به في هذه األرض
البعيدة ـ وهل يهجم جيش صغير قوامه ثالثة آالف
مقاتل فحسب على جيش كبير عرمرم مثل البحر اخلضم
قوامه مائتا ألف مقاتل؟ حار املسلمون ،وأقاموا في مَعَ ان
ليلتني يفكرون في أمرهم ،وينظرون ويتشاورون ،ثم
قالوا :نكتب إلى رسول الله ،فنخبره بعدد عدونا ،فإما
أن ميدنا بالرجال ،وإم��ا أن يأمرنا بأمره فنمضي له.
ولكن عبد الله بن رواح��ة ع��ارض هذا ال��رأي ،وشجع
الناس ،قائالً( :ي��ا ق��وم والله إن التي تكرهون َل ّلَتِي
خرجتم تطلبون ،الشهادة ،وما نقاتل الناس بعدد وال
قوة وال كثرة ،ما نقاتلهم إال بهذا الدين الذي أكرمنا الله
به ،فانطلقوا فإمنا هي إحدى احلسنيني ،إما ظهور وإما
شهادة ).وأخيرا ً استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله
بن رواحة.
وحينئذ بعد أن قضى جيش املسلمني ليلتني في معان،
حتركوا إل��ى أرض ال��روم  ،حتى لقيتهم جموع هرقل
َشارِف” ثم دنا منهم،
بقرية من قرى البلقاء يقال لها “ َ
وانحاز املسلمون إلى مؤتة فعسكروا هناك ،وتعبأوا
للقتال ،فجعلوا على ميمنتهم قُطْ بَة بن قتادة العُ ْذرِي،
وعلى امليسرة عبادة بن مالك األنصاري.

اس��ت��ش��ه��د م��ن امل��س��ل��م�ين اث��ن��ا عشر
رجالً ،أما الرومان فقتل منهم ثالثة آالف
وثالثمائة وخمسون رجل.
وقال ابن إسحاق :فحدثني محمد بن
جعفر بن الزبير عن ع��روة بن الزبير،
ق��ال (مل��ا دن��وا م��ن ح��ول املدينة تلقاهم
الرسول واملسلمون ،قال ولقيهم الصبيان
يشتدون والرسول مقبل مع القوم على
داب��ة فقال «خ��ذوا الصبيان فاحملوهم،
وأعطوني اب��ن جعفر .فأتى بعبد الله
فأخذه فحمله بني يديه .قال وجعل الناس
يحثون على اجليش التراب ويقولون
يا فرار فررمت في سبيل الله ،قال فيقول
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا

بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله»)
كما ق��ال اب��ن إسحاق  :وحدثني عبد
الله بن أبي بكر ،عن عامر بن عبد الله
ب��ن ال��زب��ي��ر ،ع��ن بعض آل احل���ارث بن
هشام ،وهم أخواله ،عن أم سلمة زوج
النبي ق��ال :قالت أم سلمة الم��رأة سلمة
بن هشام بن العاص بن املغيرة «مالي ال
أرى سلمة يحضر الصالة مع رسول الله
ومع املسلمني؟ قالت والله ما يستطيع أن
يخرج كلما خرج صاح به الناس يا فرار
فررمت في سبيل الله حتى قعد في بيته
فما يخرج» وهذا يبني اعتبار أهل املدينة
ما حصل انهزاما رغم أنه يعتبر انسحابا
ناجحا من كارثة محتومة .

وحينئذ تقدم رجل من بني عَ جْ الن ـ اسمه ثابت بن أقرم
ـ فأخذ الراية وق��ال :يا معشر املسلمني ،اصطلحوا على
رجل منكم ،قالوا :أنت ،قال :ما أنا بفاعل ،فاصطلح الناس
على خالد بن الوليد ،فلما أخذ الراية قاتل قتاالً مريرا ً ،فقد
روى البخاري عن خالد بن الوليد ق��ال :لقد انقطعت في
يدي يوم مؤتة تسعة أسياف ،فما بقي في يدي إال صفيحة
ميانية .البخاري ( )4266وقد قال النبي يوم مؤتة ـ مخبرا ً
بالوحي ،قبل أن يأتي إلى الناس اخلبر من ساحة القتال:
(أخذ الراية زيد فأصيب ،ثم أخذ جعفر فأصيب ،ثم أخذ ابن
رواحة فأصيب ـ وعيناه تذرفان ـ حتى أخذ الراية سيف من
سيوف الله ،حتى فتح الله عليهم) .البخاري ()611/2

أثر املعركة
وهذه املعركة وإن لم يحصل املسلمون بها على الثأر،
الذي عانوا مرارتها ألجله ،لكنها كانت كبيرة األثر لسمعة
املسلمني ،إذ أدهشت العرب كلها بقبائلها ،فقد كانت الدولة
البيزنطية أكبر وأعظم ق��وة على وج��ه األرض ،وكانت
العرب تظن أن قتالها هو القضاء على النفس  ،فكان لقاء هذا
اجليش الصغير ـ ثالثة آالف مقاتل ـ مع ذلك اجليش الكبير
ـ مائتا ألف مقاتل ـ ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق
به خسارة كبيرة  ،يعد عظيما مما رفع من شأن الدولة
اإلسالمية الناشئة.
وكانت هذه املعركة بداية لسلسلة معارك كثيرة بني
املسلمني و الرومان ،انتهت بانهيار الدولة البيزنطية على
يد الدولة العثمانية وذلك عند سقوط مدينة القسطنطينية
على يد محمد الثاني عام 1453م.

نهاية القتال
وك��ان عجبا أن ينجح ه��ذا اجليش الصغير في
الصمود أمام ذلك اجليش الكبير من الروم ،ففي ذلك
ال��وق��ت أظهر خالد ب��ن الوليد مهارته ف��ي تخليص
املسلمني مما لقوه في تلك املعركة.
واختلفت ال��رواي��ات كثيرا ً فيما آل إليه أم��ر هذه
املعركة أخيرا ً .ويظهر بعد النظر في جميع الروايات
أن خ��ال��دا ب��ن الوليد جن��ح ف��ي الصمود أم��ام جيش
الرومان طول النهار ،في أول يوم من القتال .وكان
يفكر مبكيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان
بحيث ينجح في االنحياز باملسلمني من غير أن يقوم
الرومان بحركات املطاردة .فقد كـان يعرف جيدا ً أن
اإلف�لات منهم صعب جدا ً لو انكشف املسلمون ،وقام
الرومان باملطاردة .فلما أصبح اليوم الثاني اعتمد
خالد بن الوليد في خطته على احلرب النفسية حيث

الراية إلى خالد بن الوليد

أمر ع��ددا من الفرسان بإثارة الغبار خلف اجليش،
و أن تعلو أصواتهم بالتكبير والتهليل و قام كذلك
بتبديل ال��راي��ات وغير أوض��اع اجليش ،وعبأه من
جديد ،فجعل مقدمته ساقة ،وميمنته ميسرة ،وهكذا
دواليك ،فلما رآهم الروم أنكروا حالهم ،وقالوا :جاءهم
م��دد ،فرعبوا ،وس��ار خالد ـ بعد أن ت��راءى اجليشان
وهجم على ال��روم وقاتلهم  ،ثم أمر خالد بانسحاب
اجليش بطريقة منظمة ـ وأخذ يتأخر باملسلمني قليالً
قليالً ،مع حفظ نظام جيشه ،ولم يتبعهم الرومان
ظناً منهم أن املسلمني يخدعونهم ،ويحاولون القيام
مبكيدة ترمي بهم في الصحراء ولم يتبعوا خالدا في
انسحابه .فانحاز الرومان إلى بالدهم  ،ولم يفكروا في
القيام مبطاردة املسلمني وجنح املسلمون في االنحياز
ساملني ،حتى عادوا إلى املدينة.

