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 يـوم واقعـة اجلـسـر

                        

 إذا كانت البطولة موقفاً ...      

 رادة جالد ..... كان أعظم ما يف الدنيا وقفة عز وإوإذا       

يوم واقعة اجلسر يف العام الثالث عشر  الثابت أنّ  نّ دهم ... فإداء عنفوإذا كان متايز الناس بتمايز روح ال     
رادة ف بطويل دفعت إليه مشاعر العزة وإاهلجري، هو من بني عدد قليل من األ�م، اليوم الذي سجلت فيه موق

 الناس فتمايزوا بتمايز روح الفداء عندهم ...  اجلالد وانكشف فيه

 *************** 

عد مثانني ألف مقاتل يُ الذي من شاطىء الفرات بني جيش فارس  أما واقعة اجلسر هذه فقد جرت إىل الشرق     
عد وبني كتيبة عربية تُ بة وعلى رأسهم قائد ذو حنكة وجتربة هو هبمن جاذويه، من الفيلة املدرّ  مهم عشرون فيالً يتقدّ 

ابلعمل العظيم  و عبيد رمحه هللا قد أخذته العزةبمخسة آالف مقاتل على رأسهم أبو عبيد بن مسعود الثقفي. وكان أ
وراء جيش، فلم يعد يبايل ابألعداد الغفرية  خوانه العرب قبيل ذلك فهزموا القوى الفارسية جيشاً قه مع إالذي حق

املتزايدة من األعداء بل مل يعد يدخل يف حسابه القوانني واالحتماالت اليت يدخلها القادة يف ترتيباهتم ويالحظو�ا يف 
عداده الكبرية يف الشاطىء الشرقي من النهر والفريق العريب املسلم أب الفريق الفارسي يقان،ططهم. حىت اذا تقابل الفر خ

ا أن مّ ن تعربوا إلينا وإا أمّ اذويه إىل أيب عبيد يقول له : " إأبعداده القليلة يف الشاطىء الغريب من النهر، بعث هبمن ج
 نعرب إليكم ".
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 *************** 

لنصح الناصحني وال ملتفت إىل  مستمعه القليلة العدد من الرجال غري العبور بنفسه بكتيبتأبو عبيد واختار      
املستقبل مل يعد مستقبل الفرس أو الروم بل هو  خوانه وأنّ النصر معقودة نواصيه له وإل منه أنّ  مشورة املشريين اعتقاداً 

 أولئك.يمن على كل دين من أد�ن هؤالء و للعرب دون سواهم ولإلسالم امله

احلرص على االستشهاد هو امليزان الذي كان  وأنّ  ،احلماسة هي اليت كانت متلي على أيب عبيد قراراته والواقع أنّ      
 صورة كان يف هللا مصرعه.  جنب وأبيّ  على أيّ  قتل مسلماً يزن به األمور غري مبال حني يُ 

ه فيلة مدربة: " معنه من أخطار املواجهة مع جيش تتقدّ  ثواعلى ما حتدّ  قال أبو عبيد للمشريين والناصحني رداً      
 ريب معي ينصرين وحيميين ". نّ إ

الفيلة اليت طاملا أشاعت  مة العدو سدّ املقابل فواجهت عند مقدّ  وانتقلت الكتيبة العربية اإلسالمية إىل الشاطئ     
 من ترااثت الفرس القدمية.  حربياً  ريبها على القتال ترااثً الرعب يف نفوس املقاتلني وكانت بتد

ذا من مقتل؟ فأجابه أحدهم : " نعم إ وقال أبو عبيد وقد اقرتب منه فيل من الفيلة العشرين: " هل هلذا الفيل     
 الفيل الذي ل عن فرسه وقطع خرطومه بسيفه لكنّ بعد أن ترجّ أبو عبيد على الفيل  قطع خرطومه ميوت ". وانقضّ 

 هاج من األمل خبط أاب عبيد بقائمته األمامية مث وطئه هبا فمات. 

فانتقلت الراية إىل أوالده الثالث على  ،تل بدورهقُ  وصى أبو عبيد إىل أخيه احلكم الذيوانتقلت القيادة كما أ     
 ثالثة محل الراية وهو ينشد : آخر األوالد ال اً جرب  وهيب ومالك وجرب. ويقول الرواة أنّ  ع فقتل الواحد بعد اآلخر،التتاب

 وبعد أخ مشفق مساعد ال خري يف ذي العيش بعد الوالد     

 فدافدقتل األبطال يف الوأ  اهلام ابحلدائد اليوم أرمي     

يف ظالل السيوف. وجاء دور من شجعان ثقيف ماتوا مجيعا ً   وبعد استشهاد جرب أخذ الراية على التتابع سبعة     
هلم  ئالً اجملاهدين الذين كاثرهم العدو قاق حوله من من تفرّ  محل الراية ورفعها وراح حيضّ  حارثة الشيباين الذي بن املثّىن 

 أمراؤكم أو تظفروا، اجلنة بني أيديكم والنار من ورائكم ".: " أيها الناس موتوا على ما مات عليه 
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 ***************** 

 حيل بينهمه قد ل للناس أنّ يّ ن مرشد أحد اجملاهدين على قطع اجلسر وخُ يف ذلك املوقف احلرج أقدم عبدهللا ب     
بنفسه يف مياه النهر فغرق فريق  . فانطلق بعضهم يلقيبينهم وشاعت الفوضى وبني النجاة أبنفسهم فانتشر الذعر

 ضرورة إعادة اجلسر املنقطع فتدارك األمر وفعل ما سبق أن فعله خالد بن الوليد يف معركة منهم وجنا فريق. وأدرك املثّىن 
قف عليه وحل بينه وبني وة بن مسعود : انطلق إىل اجلسر فاللواء وأمر بشد اجلسر اثنية وقال لعر مؤتة إذ تناول 

الناس : " � معشر العرب أ� دونكم األعاجم. مث ثبت هو ومجاعة من الفرسان يضربون يف وجوه األعداء وصاح يف 
فاعربوا يف هدوء وال تدهشوا وال تغرقوا أنفسكم ". وهكذا عرب املسلمون اجلسر املشدود إىل الشاطىء الغريب ليعيدوا 

ي عن اقتحام اجلسر بليغة. ومع ذلك فقد عجز اجليش الفارس  يف أثناء ذلك جبراحتنظيم صفوفهم. وقد أصيب املثّىن 
 سالمية. بقي من فرسان الكتيبة العربية اإلومطاردة من 

 *************** 

فما  القضية هنا مل تعد يف نظر القبائل العربية اجملاورة قضية صراع بني مسلمني وجموس بل بني عرب وفرس.      
لذي قدم على ليهم أنباء املعركة حىت تواىف إىل موقع الكتيبة مجع عظيم منهم أنس بن هالل احتمل إاملثىن رسل  تكاد

�س من دم عبد هللا بن كليب التغليب يف أرأس مجع كبري من النصارى العرب وقالوا :" نقاتل مع قومنا ". كما ق
 نصارى تغلب عصبية للعرب. 

ينما كان اجلميع ابنتظار مرة أخرى وقد اجتمع اجليشان املتقاتالن يف البويب ب الفريق العريب على عدوه وانقضّ      
ب املثىن مبن معه على قلب اجليش الفارسي. ويقول الرواة: مل القتال وتغلّ  مداد من املدينة املنورة . واشتدّ وصول األ

اديد مائة من صن عشار " ألنّ البويب. ومسى ذلك اليوم " يوم األة من معركة تكن بني العرب والفرس معركة أبقى رمّ 
 . منهم عشرة من الفرس  العرب قد قتل كلّ 

ا من بين تغلب كان يف قافلة من التجار العرب حضرت املعركة فلمّ  نصرانياً  فىت عربياً  يف تلك املعركة أنّ وحدث      
شاهد القتال بني العرب والعجم رمى بنفسه يف املعمعة ودخل يف قلب جيش العجم وقتل قائدهم مهران واستوىل على 

 فرسه وقد هتف له اجلميع مسلمني ونصارى وهو يقول : 
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  أ� قتلت املرزابن   م التغليب الغالأ�   

 ق جند فارس ولسان حاهلم يقول : " أنج سعد فقد هلك سعيد ". وانتصر الفريق العريب بعد أن تفرّ      

 ***************** 

 إكليلالناس كارثة املرحلة األوىل منها. فكان النصر يف البويب هو  انقضت معركة اجلسر يف البويب ونسيهكذا      
جناز عسكري خلقي تاريخ يف تلك املنطقة من العامل إجل يف كتاب الوسُ  .ت به هامات الرجال املقاتلنير توجّ غا

 جديداً  قها املقاتلون السامون فوق أرض العراق فوضعوا به مسماراً إىل االجنازات السابقة اليت حقّ  بطويل جديد انضمّ 
 روية الفارسية. يف نعش االمرباطورية الك

****************** 

متهم أبو عبيد بن فع يف هذه املعركة ذات املرحلتني فهو سقوط صفوة من الفرسان يف مقدّ دُ  ا الثمن الذيأمّ     
ا املثىن الذي مل تقتله جراحاته ابدىء األمر خوه احلكم وأوالده الثالثة مث السبعة من بين ثقيف. أمّ مسعود الثقفي وأ

ذا مضت بضعة أشهر على يوم اجلسر يف اجلبهة يقاتل ويضع اخلطط حىت إ بقي قه. مثّ فقد انتشى ابلنصر الذى حقّ 
 فضت عليه جراحاته اليت أصيب هبا يوم اجلسر.والبويب انت

ال أن ينقل إىل خلفه سعد بن أيب وقاص خالصة جتربته يف مقاتلة الفرس فأوصى أخاه املعىن أبن وقد أىب املثىن إ     
الفرس عند حدود رص املقاتلون املسلمون على مناجرة خالصتها أن حيو رأيه يف اخلطة القتالية املثلى،  يعلم سعداً 

لمني على عددهم فلهم ما ذا أظهر هللا املسرب وال يقاتلوهم يف عقر دارهم. فإأرضهم على أول حجر من  أرض الع
 هللا الكرة عليهم.  ن يردّ أ م بسبيلهم وأجرأ على أرضهم إىلنوا أعلت األخرى كان كانوراءهم وإ

 على عمله وتزوج أرملته سلمى وفاء لذكراه وهي اليت  وأبقى أخاه املعّىن م سعد بن أيب وقاص على املثّىن وقد ترحّ      
 قالت لسعد يوم القادسية حني رأت شدة فرسان العجم يف اهلجوم على معسكر سعد تذكر املثىن : 

 . لخيل . وال مثّىن اليوم ل يـاهوامثنّ   

 .  مؤمر نفسه وصدق عمر حني قال عنه : املثّىن 
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 البطولة موقف.  نّ نعم إ     

 رادة جالد ... أعظم ما يف الدنيا وقفة عز وإ نّ وإ     

 بتمايز روح الفداء عندهم. ولقد كان يف الروح اليت نفخها صاحب الرسالة حممد صلى هللا إالوالناس ال يتمايزون      
ة القليلة من الرجال حزمة ضياء جتتاح ظلمة الدنيا من حوهلا وعاصفة نفوس أصحابه ما جعل العصبعليه وسلم يف 

 سالم. ابلطواغيت من أعداء السالمة واإل تعصف

 

 **************** 


