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بسم هللا الرمحن الرحيم
غزوة مؤتة
بعث الرسول  احلارث بن عم ٍري األزدي بكتابه إىل عظيم بصرى
من أرض الشام ،فتعرض له شرحبيل بن عمرٍو الغساني عامل قيصر
على البلقاء من أرض الشام ،فربطه وضرب عنقه ،فكان قتل سفري
دليًل على إعًلن احلرب على رسول هللا  وعلى
رسول هللا  ا
اإلسًلم واملسلمني.
جيشا قوامه
اشتد ذلك احلدث األليم على رسول هللا  فجهز إليهم ا
ثًلثة آالف ٍ
مقاتل ،وجعل زيد بن حارثة أمريا على هذا اجليش،
وقال :إن قتل زيد فجعفر بن أيب ٍ
طالب يكون أمريا ،وإن قتل جعفر
فعبد هللا بن رواحة.
وعقد هلم لواءا أبيض ،وأعطاه زيد بن حارثة ،وأوصاهم أن أيتوا إىل
املنطقة اليت قتل فيها احلارث بن عم ٍري ،وأن يدعوا من هناك إىل
اإلسًلم ،فإن أجابوا تركوهم ،وإن مل يسلموا استعانوا عليهم ابهلل
وقاتلوهم.
وقال هلم« :اغزوا ابسم هللا يف سبيل هللا من كفر ابهللو  ،وت  ترواواو ،

وت  تقتلوا وليواو  ،وت  امرأةو  ،وت  شيخا كبياو  ،وت  تقطعوا خنل وت 
شجرة».

غزوة مؤتة

6

حترك هذا اجليش حنو مشال اجلزيرة العربية يف ِّاتاه الشامِّ ،اتاه
فلسطنيِّ ،اتاه بي املقد أوىل القبلتني ،حَّ نزل معان من أرض
الشام.
وكان اليروم قد مجعوا منهم مائة ألف مقا ٍتل ،وانضم إليهم مائة ٍ
ألف
أخرى من عرب الشام الذين كانوا حت حكم اليرومان.
ومل يكن املسلمون يظنيون أّنم سيًلقون ملل هذ اجليش الضمم اهجمهز
أبعظم األسلحة.
أقام املسلمون يف معان ليلتني يف ِّكرون يف أمرهم ،ويتشاورون ،ث قالوا:
عدوان ،فإما أن ميدان ِّ
نكتب إىل رسول هللا  فنمربه بعدد ِّ
ابلرجال،
وإما أن أيمران أبمره فنمضي له.
قائًل هلم :اي قوم لقد خرجنا
لكن عبد هللا بن رواحة شجع النا
ا
ٍ
بعدد ،وال كلرةٍ ،ما نقاتلهم إال
للجهاد يف سبيل هللا ،وال نقاتل النا
هبذا ال ِّدين الذي أكرمنا هللا به ،فانطلقوا فإّنا هي إحدى احلسنيني
النصر أو الشهادة.
فقال النا  :قد صدق وهللا ابن رواحة.
اإلسًلمي يف طريقه إىل لقاء اليروم ،سار ثًلثة آالف
سار اجليش
ي
جندي مسل ٍم ملًلقاة مائيت ألف كاف ٍر.
ٍّ
ساروا حَّ لقيتهم مجو هرقل من اليروم والعرب بقر ٍية من قرى البلقاء
يقال هلا (مشارف) واحناز املسلمون إىل قر ٍية يقال هلا (مؤتة) فالتقى
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النا عندها ،فاستعد املسلمون للقتال ،فجعلوا على ميمنتهم قطبة
بن قتادة ،وعلى مسريهتم عبادة من ٍ
مالك.
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بوء القتال

يف مؤتةةة ب ةةدأ القت ةةال املريةةر ثًلث ةةة آالف مقات ة ٍةل يواجهةةون م ةةائيت أل ةةف
ٍ
مقاتل ،معركة مل تشاهد حروب العامل يف ذلك العصر مللها ،ولكةن إذا
هب ة ريةةا اإلميةةان ،والح ة أطيةةاف اجلنةةان ،واسةةتهان املقاتةةل املسةةلم
ابملةةوب بةةل وحةةر عليةةه ،وهبة هلةةذا املقاتةةل احليةةاة ،وانصةةرف املةةوب
إىل الذين حيرصون على احلياة.
وق ةةف القائ ةةد زي ةةد ب ةةن حارث ةةة ح ة ي
ةب رس ةةول هللا  يرف ةةع الراي ةةة خفاقة ةةا
شةةاًةا ،وقةةف شةةاًاا كأنةه الصةقر يرمةةي بسةةيفه ميينة ا ومشة اةاال ،يقطةةف بةةه
رؤو اليرومان ،وتكالب عليةه سةيوف األعةداء ورمةاحهم حةَّ أثمنةوه
ابجلة ةراه ،وه ةةم يظن ةةون أن ةةه إذا قت ةةل البط ةةل ف ةةر بقية ةة اجل ةةيش م ةةن أرض
املعرك ةةة ،فل ةةم ي ةةزل يقات ةةل ويقت ةل م ةةنهم ،ويض ةربونه ابل يس ةيوف ويطعنون ةةه
ِّ
ابلرماه حَّ انل الشهادة يف سبيل هللا وفاز ابجلنة.
هنا ظن اليرومان أّنم روحوا املعركة ،فإذا ابلراية ترتفع شاًةا مراة نانيةا يف
يةةد البطةةل اللةةان مةةن أبطةةال معركةةة مؤتةةة ،إن ةه ابةةن عة ِّةم رسةةول هللا 
جعفةةر بةةن أيب طالة ٍ
ةب  ،وشةةد بسةةيفه يقاتةةل أعةةداء هللا قتة اةاال أذهةةل
الشعر ،وقد هب عليه نسائم اجلنة:
اليرومان ،وهو يقول ِّ
اي حبذا اجلنة واقرتاهبا

طيبة وابادا شراهبا
اوم قو دان عذاهبا
والروم ٌ

كافرة بعيوة أنساهبا
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علي إذ ت قيتها ضراهبا
حَّ إذا أرهقه القتال ترجل عن فرسه الشقراء ،فعقرها حَّ ال يغنمها
ِ
ابلسًله فمد سيفه إىل ميني جعفر
األعداء ،فجاءه رومي مدجج ّ
فقطعها ،فأخذ مشاله الراية فرفعها ،فجاءته ضربة ٍ
بسيف قطع مشاله
أيضا ،ولنتصور شجاعة هذا البطل اجلريا الذي قطع يداه والراية
ا
أمامه ،ولنتصور حرصه على رفع الراية ،فما كان منه إال أن احتضن
الرايةا بعضديه فلم تزل الراية ترفرف مرفوعةا حَّ جاءه رومي فضربه
ِ
فسمي جعفر الطيار ألن هللا تعاىل أنابه
ضربةا قطعه هبا إىل نصفنيّ ،
جبناحيه جناحني يف اجلنة يطري هبما حيث شاء.
وقد تلقى أكلر من مخسني ضربةا ٍ
برما يف صدره
بسيف وطعنةا ٍ
وجسده ،وهو مقبل على ِّ
العدو غري مدب ٍر.
ومراة نانيةا يظ ين اليرومان أن املعركة قد حسم لصاحلهم بقتل القائد
اللان جليش املسلمني ،ومراة نانيةا خييب ظنيهم إذا تلقى الراية ابليمني
البطل اللالث القائد عبد هللا بن رواحة ،فتقدم هبا وهو على فرسه،
وقد تردد بعض الرتيدد ملا رأى من هول املعركة وفظاعة اليرومان و
وحشيتهم.
ِ
املضي يف
قال عبد هللا بن رواحة ًاطباا نفسه
ّ
ومشج اعا ّإايها على ِّ
القتال:
أقس م م م م ل اي نف م م م م

لتنزلن م م م مه لتنم م م م م م م م م م مزلن أو لت ر ن م م م م م م م م م ممه

إن أجلب الناس وشمووا الرنمه م م م مما ت أاا ت م م ممر

اجلنم م م مة
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وقال:

اي نفم م م م م

إت  تقتلم م م ممي م م م مموي ممذا محممام اقممول قممو ممليل

ومم م مما نيم م ممل فقم م ممو أعطيم م ممل إن تفعلم م ممي فعله م م مما م م ممو ل
ث نزل وتقدم وقاتل حَّ فاز ابلشهادة.
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سيف هللا خالو بن الوليو
ك ةةان رس ةةول هللا  يرق ةةب املعرك ةةة ،فق ةةد كش ةةف هللا ل ةةه ع ةةن مكاّن ةةا،
فص ةةعد املن ةةرب ف ةةاجتمع النة ةا إىل رس ةةول هللا  ،فق ةةال «أخ ةةربكم ع ةةن
ةهيدا ،ث أخةةذ
جيشةةكم هةةذا ،إّن ةم انطلق ةوا فلق ةوا العةةدو ،فقتةةل زيةةد شة ا
ةهيدا ،ث أخةذ اللةواء عبةد هللا
اللواء جعفر فشد على القةوم حةَّ قتةل ش ا
ةهيدا ،ث أخةةذ الل ةواء خالةةد بةةن
بةةن رواحةةه فأثب ة قدميةةه حةةَّ قتةةل شة ا
الوليد .اللهم إنه سيف من سيوفك فأن تنصره».
فمن ذلك اليوم ِسّي خالد سيف هللا.

فلمة ةا أخ ةةذ الراي ةةة خال ةةد ق ةةال رس ةةول هللا « اآلن مح ممي ال مموطي ».

وانقضى ذلك اليوم.
فلمةا أصةةبا خالةةد بةةن الوليةةد جلةةأ إىل احليلةةة فغةةري نظةةام اجلةةيش جعةةل
املقدمةةة سةةاقةا ،والس ةاقة مقدم ةةا ،وامليمنةةة ميسةةرةا ،فلم ةا الةةتحم اجليشةةان
كان اليرومان يعرفون وجةوه اجلةيش وراايتةه ،فلمةا تغةريب علةيهم املًلمةا
وال ةراايب ق ةةالوا :ق ةةد ج ةةاءهم امل ةةدد فرعبة ةوا وانكش ةةفوا منه ةةزمني ،وهج ةةم
قطبة بةن قتةادة علةى مالةك بةن زافلةة وهةو أمةري أعةراب النصةارى فقتلةه،
وقتةةل املسةةلمون مةةن اليرومةةان مقتل ةةا عظيم ةةا مل يقتلهةةا جةةيش يف حة ٍ
ةرب،
وك ةةان خال ةةد يقت ةةل م ةةن الروم ةةان ح ةةَّ انكس ةةر يف ي ةةده تس ةةعة س ة ٍ
ةيوف،
رجًل.
ونصر هللا جيش مؤتة ،ومل يقتل من املسلمني سوى اثين عشر ا
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وكان بعض الصحابة يف هجمةة اليرومةان أول اللقةاء قةد فةر بعضةهم إىل
املدينة املنورة ،فلمةا وصةلوا تلقةاهم النِّسةاء والصةبيان حيلةون يف وجةوههم
الرتاب ويقولون :اي ّفرار.
ي

فقال « :بل أنتم ال رااون».
ةًلمي ظةةافرا علةةى رأسةةه سةةيف هللا خالةةد بةةن الوليةةد
ث قةةدم اجلةةيش اإلسة ي
 وعنهم أمجعني.
وكانة هةةذه املعركةةة مةن عجائةةب احلةةروب ،وحينئ ٍةذ أدرك املشةةركون مةةن
العةةرب أن املسةةلمني مؤي ةدون مةةن هللا تعةةاىل ومنصةةورون ،ولةةذلك نةةرى
القبائل اليت كان حتارب املسلمني تسر إىل اإلسًلم.
وكان ة هةةذه املعركةةة بدايةةة اللقةةاء الةةدامي مةةع اليرومةةان ،وكان ة هيةةدا
ملعركة الريموك وفتا القد .

