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  البحث ملخص
الجوانب التاريخية من خ$ل كتاب البلدان لليعقوبي ، إذ تم استخ$ص الجوان�ب التاريخي�ة المھم�ة  تناول البحث      

 شملت جوانب متعددةمن ھذا الكتاب الجغرافي ، فقدم معلومات تاريخية لھا قيمة كبيرة بالنسبة للدراسات التاريخية ، 
م�ن خ�$ل تق�ديم معلوم�ات ع�ن الم�دن  كبي�راً  الخلف�اء الت�ي احتل�ت حي�زاً  وأخب�ارب العمراني�ة في مقدمتھا الجوان يأتي

الخلفاء في الحركة  أخبارومعلومات مھمة عن  ، مدينتي بغداد وسامراء خاصةً  وخططھامن حيث نشوئھا  اDس$مية
  . العمرانية وانجازاتھم ووفياتھم 

فذكر الكثير من الرواي�ات  اDس$مية ،انب مھم في تاريخ الدولة العربية كج اDس$ميةالفتوحات  إلىكما تطرق       
الروايات تلك برز ما ميز ، لكن أ وعلى مختلف الجبھات اDس$ميالجيش العربي  أيديعن المدن التي افتتحت على 

�رة وإ��ت مختص��ا كان��داً أنھ��ر ج��د كبي��ى ح��ب اDداري ، إذ  ، ل��اول الجان��ة اوتن��ي الدول��و�ة ف��ر ال��ة ذك��$ميةلعربي� اDس
�ارھم��ي  وأخب��يف��ان إقليم��تان وخراس��دءً  ، سجس��روراً  ب��دي وم��ر الراش��ن العص��ر  م��ويبالعص��ر  اSم��اًء بالعص�وانتھ

    . أورد معلومات مھمة عن و�ة الدولة العربية اDس$مية في ھذين اDقليمين العباسي ، إذ 
Abstract 
     This research studies the historical sides in countries Book (Ketab Al – Boldan)      
for al – Yaaqoobi . Here the important historical sides have been studied in this 
geographical book . This book presents historical information of great importance for 
the historical studies . These sides are so many . The first ones are the building sides and 
the news of Caliphs that occupy great importance through presenting information about 
the Islamic cities through their arising and their plans concentrating especially on 
Baghdad and Samarah cities . The research also presents important information about 
the news of Caliphs in the building motion and other various news about Caliphs and 
their achievements and their deaths . The research also deals with the Islamic conquers 
considering them as an important side in the history of Islamic Arab Country . It 
mentions many tells about the cities that had been conquered by Islamic Arab Army in 
different battles . The most prominent tell was so very abbreviated . This research 
discusses the other important side, that is the mention of rulers in the Islamic Arab 
Country and their news in suggestan and Kharastan regions, beginning form Al – 
Rashedian Age, passing through Amawyian Age and ending with the Abbassian Age .   
The research states important information about the rulers in the Islamic Arab Army in 
these two regions .                                                                                                                       
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  المقدمة

 )ص�لى هللا علي�ه وس�لم ( والص�$ة والس�$م عل�ى س�يدنا محم�د الحمد T الذي علم بالقلم علم اDنسان ما ل�م يعل�م       
   . وعلى آله وأصحابه ومن تبعھم بإحسان وبارك وسلم

�ة       ��ب الجغرافي��ة الكت��د دراس��ةوتع��ب التاريخي��تخ$ص الجوان��ا اس��ي ال ، منھ��ة ف��وعات المھم��ن الموض��اريخ م�ت
 من مثل تلك الدراسات وكان خير ، بمعلومات ھامة جداً ، إذ رفدت تلك المصادر حقل الدراسات التاريخية  اDس$مي

فن�رى أن الق�رن ،  هبع�د م�ن ن ال�ذين ج�اءواوكانت اSس�اس ال�ذي بن�ى فوق�ه المؤرخ�فاليعقوبي ،  المؤرخ والجغرافي
بيراً في كتابة التاريخ ووجدت صداھا لدى الم�ؤرخين المعاص�رين التاسع المي$دي قد شھد تطوراً ك/ الثالث الھجري

  . كبير على نحو تالمؤلفا اية �نتشارالوعي التاريخي وبد فض$ً عن تبلورلھذا القرن ومنھم اليعقوبي ، 
علمنا فالدراسات التاريخية على صلة وارتباط وثيق مع الدراسات اSخرى �سيما الدراسات الجغرافية ، إذا ما       

 ارتباط�ه م�ع العل�وم وھ�و التأص�يل الت�اريخي لك�ل عل�م وم�دىاSساس الذي تقوم علي�ه  إلى أن العلوم اSخرى تحتاج
، وعند مراجعة الكثير من تلك الدراسات نجد كمختصين في الدراسات التاريخية  على وجه التحديد اSخرى اDنسانية

دراساتنا بمعلومات ھامة عن تاريخنا اDس$مي الحافل بالكثير من  ضالتنا ومحاولة ا�ستفادة من تلك الدراسات لرفد
  .المثيرة والتي تحتاج منا الوقوف عندھا وتحليلھا على أكمل وجه ممكن و المھمة اSحداث

 وعل�ى مختل�ف اSص�عدة ، لحرصنا على ماضي اSمة ومتابعة أخبارھا في مختل�ف المؤلف�اتو لما سبق ونتيجة      
، وق�د اعتم�دت الم�نھج )  الجوان�ب التاريخي�ة م�ن خ�$ل كت�اب البل�دان لليعق�وبي( اسة البحث الموسوم فقد تناولت در

 ؛ العلمي التاريخي في تحليل الجوانب التاريخية التي وردت في الكتاب ومقارنتھا مع المص�ادر التاريخي�ة المختص�ة
  . يخيللجانب التاركون أن الكتاب جغرافي وبيان مدى الفائدة التي قدمھا 

نب الجوا المحور اSول بعد إعطاء نبذة موجزة عن حياة اليعقوبي ، تناول رئيسية محاورث$ثة  علىقسم البحث       
 الثالث فق�د خص�ص المحور أما،  اDس$ميةالفتوحات  إلىالثاني  المحورفي حين تطرق  ، وأخبار الخلفاء ةالعمراني

برز النتائج الت�ي توص�ل إليھ�ا عن أبخاتمة موجزة ، وختم البحث  Dس$ميةافي الدولة العربية  وأخبارھم ةالو� لذكر
  . بالمصادر التي اعتمدت ثبتلبحث وا

  للتاريخ اDس$ميجغرافي خدمة  فإن ھذا البحث قد كرس لكشف جوانب تاريخية مھمة من خ$ل مصدر وأخيراً       
هللا  أس�ال،  بل�دانيين وم�دى ارتباطھ�ا بالدراس�ات التاريخي�ةإظھار أھمية كت�ب الفي  لlسھاممتواضعاً  بذلت فيه جھداً 
  .جدير وباDجابةنه نعم المولى ونعم النصير يوفقنا لما يحبه ويرضاه إ أنتبارك وتعالى 

  :اليعقوبي الشخصية  حياة
�و      ��ر  ھ��ن جعف��حاق ب��وب إس��ي يعق��ن أب��د ب��حأحم��ن واض��ب ب��ن وھ��ب )١(ب��اليعقوبي والكات��ب ب��ري  ، لق� والمص

Dه  ، )٢(خباريوا�وھذه اSلقاب التي تلقب بھا أما من مھنته الت�ي اش�تھر بھ�ا أو م�ن نس�بة إل�ى قط�ر كمص�ر ، أم�ا لقب
باليعقوبي الذي اشتھر به فإن أصل اللقب نسبة إلى يعقوب وھو اسم لجد بعض المنتسبين إليه ، أما اDخب�اري فنس�بة 

، أما نسبه  )٣(يات باDخباري واشتھر بھذه التسمية جماعةإلى اSخبار ويطلق لمن يروي الروايات والقصص والحكا
نسبة إلى البيت العباسي الحاكم آنذاك وجاء عن جده واضح ، إذ كان م�ن م�والي الخليف�ة أب�و  فقد حمل نسب العباسي

عھ�د  وأذربيج�ان ف�ي ةعل�ى أرميني� ، تقلد مناصب إدارية كبيرة فقد عين حاكماً  )٤(جعفر المنصور ومن المقربين إليه
على مصر في عھد المھدي ثم فصل عن إدارة مصر لشكوى ق�دمھا أھ�الي مص�ر ض�ده  وأع�اد  وحاكماً  )٥(المنصور

�دھا��ى بري��ة عل��ه الخليف��نة ،  )٦(تعيين��ن س��ر م��د الفط��ة عي��ي ليل��ون ف��ن طول��ه اب��ان علي��ا ك��ى م��ار إل��د أش��ه فق��ا وفات�أم
  .)  ٧(في شوال من تلك السنة م من مظاھر البھجة والفرح ، مما يؤكد أنه كان حياً ٩٠٤/ھـ٢٩٢

  : آثاره العلمية
أما آثاره العلمية فقد كان مؤرخ جغرافي كثير اSسفار، من أھل بغداد ، رحل إلى المغرب وأقام مدة في أرمينية         

اSث�ر الب�ارز ، وكان لعقليته العلمية الرفيعة واط$عه المتنوع وثقافته الواسعة اليم اDس$مية ودخل الھند ، وزار اSق
في أن يزودنا بنتاج علمي واسع أسھم بنحو مباشر في وضع اللبنات اSول�ى للكتاب�ة ف�ي حق�ل الدراس�ات التاريخي�ة ، 

وأخب�ار اSم�م الس�الفة  ، وكت�اب البل�دان،  انتھ�ى ب�ه إل�ى خ$ف�ة المعتم�د عل�ى هللا العباس�ي كتاب التاريخومن مؤلفاته 
  .  )٨(ةصغير، ومشاكلة الناس لزمانھم رسال
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  : التعريف بالكتاب
جوانب تاريخية مھمة مثل�ت راف�داً على  ، أقدم مصدر جغرافي عربي دالذي يع ، احتوى كتاب البلدان لليعقوبي      

لرف�د حق�ل الدراس�ات التاريخي�ة بمعلوم�ات تاريخي�ة مھم�ة ، عل�ى ال�رغم م�ن أن الكت�اب جغراف�ي إ� أن�ه ق�دم  غزيراً 
اريخي في التاريخ اDس�$مي معلوم�ات متنوع�ة ع�ن أح�داث تاريخي�ة م�رت بھ�ا الدول�ة للمختص في ميدان البحث الت

جزي�رة الع�رب ش�به ووحكام خراس�ان وسجس�تان والع�راق قام مؤلفه فيه بوصف بلدان كثيرة  إذ العربية اDس$مية ،
والھن�د والص�ين  زلحج�اوقد ضاع جزء مھم من الكتاب وھو ما يتعلق بالبص�رة وا،  ةوالصين ومصر وأفريقي والھند

وكان يميل ف�ي ت�أليف كتاب�ه إل�ى التحلي�ل العقل�ي ول�ذا � عج�ب إن تحاش�ى ع�ن ذك�ر العجائ�ب  ،وخوزستان وفارس 
وباDمكان تقسيم تلك الجوانب التاريخية التي وردت في الكتاب إلى الجوانب  . والغرائب التي ولع بھا سائر المؤلفون

  :  ا�تية 
  ة وأخبار الخلفاء الجوانب العمراني:  أو�ً 
، إذ عني اليعقوبي بتقديم معلومات تاريخية عن  من الكتاب احتلت الجوانب العمرانية وأخبار الخلفاء حيزاً كبيراً       

المدن اDس$مية من حيث نشوئھا وخططھا ، فأتى بمعلومات عضدت روايات لمصادر تاريخية أخرى ، إذ أشار إلى 
ناول الفترة اDس$مية ، كما تناول أخبار الخلفاء في الحركة العمرانية وأخبار أخرى أحداث مھمة حضيت بعناية من ت

   :، وفيما يأتي أبرز المدن اDس$مية التي تطرق إليھا وحسب أھميتھا  نجازاتھم ووفياتھملخلفاء وإمتنوعة عن ا
  :العراق  -١
  بغداد -أ

يث�ه ع�ن مدين�ة بغ�داد ؛ لكونھ�ا المدين�ة العزي�زة عل�ى قلب�ه ، استھل اليعقوبي معلوماته ع�ن الجان�ب العمران�ي حد      
وزودنا عنھا بمعلومات مھمة ومفصلة والتي أصبحت مرجعاً لدراسات أتت من بعده ، إذ ب�دء بوص�فھا قب�ل أن تبن�ى 

كاس�رة أعن�ي أي�ام اS -ول�م تك�ن بغ�داد مدين�ة ف�ي اSي�ام المتقدم�ة : ( على يد الخليفة أبي جعفر المنصور وذلك بقوله 
اختاروھ�ا م�ن م�دن الع�راق  ، وذلك أن مدينة اSكاسرة التي )٩(وإنما كانت قرية من قرى طسوج بادوريا -واSعاجم 

، وبھا إيوان كسرى أنوشروان ، ولم يكن ببغداد إ� دير على موضع مصب الصراة إلى دجلة ، الذي يقال له المدائن 
  . )١٠()يق ، نزله الجاثليق رئيس النصارى النسطورية قرن الصراة ، وھو الدير الذي يسمى الدير العت

وأوضح أنھا ل�م تك�ن ف�ي أي�ام الع�رب عن�دما ج�اء اDس�$م ؛ Sن الع�رب ف�ي بداي�ة فتوح�اتھم ق�د اختط�وا م�دينتا        
نت في البصرة والكوفة تلك المدينتين اللتين كانتا من أوائل المدن التي مصرت في الدولة العربية اDس$مية والتي كا

�نة ��ي وق�اص س��عد ب�ن أب��ى ي�د س��اط مدين�ة الكوف�ة عل��$مي ، فب�ين أن اختط��يش العرب�ي اDس�ب�داياتھا كمعس�كرات للج
إلى سعد بن أبي وقاص لما افتتح العراق يأمره أن ) رضي هللا عنه(م ، إذ كتب الخليفة عمر بن الخطاب ٦٣٨/ھـ١٧

صلى هللا (بيلة مع رئيسھا ، فأقطع عمر أصحاب رسول هللا ينزل بالكوفة ، ويأمر الناس أن يختطوھا ، فاختطت كل ق
   . )١١()عليه وسلم

�رة      ��ة البص��اط مدين��ن اختط��دث ع��نة  ، وتح��زوان س��ن غ��ة ب��د عتب��ى ي��ت عل��ا اختط��ذكر أنھ��ـ١٧ف�،  )١٢(م٦٣٨/ھ
ومياس�ير وجل�تھم ، الق�وم جميع�اً ق�د انتق�ل وج�وھھم ھاتين المدينتين خططھما ، وأشار أن وجوه  واختطت العرب في

مختارين لھا ، فنزل الخليفة أبو العب�اس الكوف�ة موا أنھا أفضل البلدان ، نزلوھا تجارھم ، إلى بغداد فيما بعد ، لما عل
، وذك�ر أن الخليف�ة أب�و  )١٤(، ثم انتقل إلى اSنبار، فبن�ى مدين�ة عل�ى ش�اطئ الف�رات ، وس�ماھا الھاش�مية )١٣(أول مرة

   . )١٥(ةالعباس توفي قبل أن يستتم المدين
فلما ولي أبو جعفر المنصور الخ$فة ، بنى مدينة بين الكوفة والحيرة ، سماھا الھاشمية ، وأقام بھا مدة ، إلى أن       

     : م ، فص�ار إل�ى بغ�داد ، فوق�ف بھ�ا وق�ال ٧٥٧/ھ�ـ١٤٠س�نة  )١٦(عزم على توجيه ابنه محمد المھدي لغ�زو الص�قالبة
ھذه وهللا المدينة التي أعلمني أبي محمد بن علي أني أبنيھا ، وأنزلھا ، : غداد ، قال ب: ما اسم ھذا الموضع ؟ قيل له ( 

فالحمد T الذي ذخرھا لي ، وأغفل عنھا  ...وينزلھا ولدي من بعدي ، ولقد غفلت عنھا الملوك في الجاھلية واDس$م 
ي من بعدي ، ثم لتكونن أعمر مدينة في اSرض كل من تقدمني ، وهللا Sبنينھا ، ثم أسكنھا أيام حياتي ، ويسكنھا ولد

، وبن�ى  )١٨(ول�م يس�مھا ، وبن�ي ملطي�ة )١٧(الرافق�ة: ثم Sبنين بعدھا أربع مدن � تخرب واحدة منھن أبداً فبناھا وھ�ي 
  . )٢١()بالسند  )٢٠(، وبنى المنصورة )١٩(المصيصة
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وج�ه ف�ي إحض�ار  المك�ان ال�ذي تع�رف علي�ه ،وعندما قرر الخليف�ة أب�و جعف�ر المنص�ور بن�اء مدين�ة بغ�داد ف�ي        
المھندسين ، وأھل المعرفة بالبناء ، والعلم بالذرع والمساحة ، وقسمة اSرضين ، حتى اختط مدينته المعروفة بمدينة 
أبي جعفر ، وأحضر البنائين ، والفعلة ، والصناع من النجارين ، والحدادين ، والحفارين ، فلما اجتمع�وا وتك�املوا ، 

ى عليھم اSرزاق ، وأقام لھم اSجرة ، وكتب إلى كل بلد في حمل من فيه ، ممن يفھم شيئاً من البن�اء ، فحض�ره أجر
أن أبا جعفر المنصور لم يبتد البناء ، حتى تكامل ل�ه م�ن الفعل�ة ، وأھ�ل و، ئة ألف من أصناف المھن والصناعات ما

لھا مدورة ، و� تعرف في جميع أقطار الدنيا مدينة مدورة م ، وجع٧٥٨/ھـ١٤١المھن مائة ألف ، ثم اختطھا في سنة 
  . )٢٢(غيرھا
ووضع الخليفة أبو جعفر المنصور أساس المدين�ة ف�ي وق�ت اخت�اره نوبخ�ت الم�نجم ، وم�ا ش�اء هللا ب�ن س�ارية ،       

اي�ا ، وھ�و وقبل وضع اSساس ضرب اللبن العظام ، وحفرت ا�ب�ار للم�اء ، وعمل�ت القن�اة الت�ي تأخ�ذ م�ن نھ�ر كرخ
، وجعل  )٢٣(النھر ا�خذ من الفرات ، فأتقنت القناة ، وأجريت إلى داخل المدينة للشرب ، ولضرب اللبن ، وبل الطين

باباً سماه باب الكوفة ، وباباً سماه باب البصرة ، وباب�اً س�ماه ب�اب خراس�ان ، وباب�اً س�ماه ب�اب : للمدينة أربعة أبواب 
اب منھا ا�خر خمسة آ�ف ذراع ، بالذراع السوداء ، من خارج الخندق ، وعلى كل ب الشام ، وبين كل باب منھا إلى

، و� يغلق الباب الواحد منھا و� يفتحه إ� جماعة رجال ، يدخل الفارس بالعلم ، والرامح  بابا حديد عظيمان جلي$ن
  .  )٢٤(بالرمح الطويل ، من غير أن يميل العلم ، و� يثني الرمح

جعفر المنصور الدھاليز التي كان�ت موج�ودة ف�ي المدين�ة والت�ي ت�دلل عل�ى دق�ة التخط�يط  أبوور الخليفة كما ص      
كلھ�ا ، ط�ول ك�ل دھلي�ز  )٢٥(Sب�واب المدين�ة أربع�ة دھ�اليز عظام�اً آزاج�اً  في عملھا داخل المدينة ، إذ جعلالعمراني 

�د��ن ال��ل م��إذا دخ��ص ، ف��ا�جر والج��وداً ب��ا معق��اً ، كلھ��انون ذراع��ة ثم��ة مفروش��ى رحب��يل ، واف��ى الفص��ذي عل�ھليز ال
بالصخر، ثم دھليزاً على السور اSعظم ، عليه بابا حديد جل�ي$ن عظيم�ان ، � يغل�ق ك�ل ب�اب و� يفتح�ه إ� جماع�ة 
رجال ، واSبواب اSربعة كلھا على ذلك ، فإذا دخل من دھليز السور اSعظم ، س�ار ف�ي رحب�ة إل�ى طاق�ات معق�ودة 

ص ، فيھا كواء رومية ، يدخل منھا الشمس والضوء ، و� ي�دخل منھ�ا المط�ر ، وفيھ�ا من�ازل الغلم�ان ، با�جر والج
، وعلى كل باب من أبواب المدينة قبة معق�ودة ، عظيم�ة مذھب�ة ، وحولھ�ا  )٢٦(ولكل باب من اSبواب اSربعة طاقات

ھ�ذه القب�اب عل�ى عق�ود مبني�ة ، بعض�ھا  مجالس ومرتفقات ، يجلس فيھا ، فيشرف على كل ما يعمل به ، يص�عد إل�ى
، فداخل اSزاج للرابطة والحرس بالجص وا�جر، وبعضھا باللبن العظام ، قد عملت أزاجاً بعضھا أعلى من بعض 

وظھورھا عليھا المصعد إلى القباب التي على اSبواب على الدواب ، وعلى المصعد أبواب تغلق ، فإذا خرج الخارج 
لى رحبة ، ثم إلى دھليز عظيم أزج معقود با�جر والجص ، عليه بابا حديد ، يخرج من الب�اب من الطاقات ، خرج إ

  . )٢٧(إلى الرحبة العظمى ، وكذلك الطاقات اSربعة على مثال واحد
س�جد الج�امع ، ل�يس ح�ول القص�ر وفي وسط الرحبة القصر الذي سمي بابه باب الذھب ، وإلى جنب القصر الم      

إ� دار من ناحي�ة ب�اب الش�ام للح�رس ، وس�قيفة كبي�رة ممت�دة عل�ى عم�د مبني�ة ب�ا�جر  و� مسكن Sحد بناء و� دار،
ب�ة كم�ا ت�دور من�ازل والجص ، يجلس في إحداھما صاحب الش�رطة ، وف�ي اSخ�رى ص�احب الح�رس ، وح�ول الرح

�ور��وأو�د المنص��$ح ، ودي��ة الس��ال ، وخزان��ت الم��ده ، وبي��ن عبي��ه م��ن خدمت��رب م��ن يق��وان ، وم��ائل ، ودي�ان الرس
الخراج ، وديوان الخاتم ، وديوان الجند ، ودي�وان الح�وائج ، ودي�وان اSحش�ام ، ومط�بخ العام�ة ، ودي�وان النفق�ات ، 

  . )٢٨(وبين الطاقات إلى الطاقات السكك والدروب ، تعرف بقواده ومواليه ، وبسكان كل سكة
م ، ٧٦٠/ھ�ـ١٤٣، وھ�و ول�ي عھ�د أبي�ه ، وابت�دأ بن�اءه ف�ي س�نة  أما الجانب الشرقي من بغداد فق�د نزل�ه المھ�دي      

إلى جانب المسجد الجامع ، الذي في الرصافة ، وحفر نھراً يأخذ من النھروان ،  )٢٩(فاختط المھدي قصره بالرصافة
�ي ، سماه نھر المھدي ، يجري في الجانب الشرقي ، وأقطع المنصور أخوته وقواده ، بعدما أقطع من بالجانب الغرب

وھو جانب مدينته ، وقسمت القطائع في ھذا الجانب ، وھو يعرف بعسكر المھدي ، كم�ا قس�مت ف�ي جان�ب المدين�ة ، 
وتنافس الناس في النزول على المھدي ؛ لمحبتھم له ، و�تساعه عليھم باSموال والعطايا ، وSنه كان أوسع الجانبين 

ھ�و جزي�رة ب�ين دجل�ة والف�رات ، فبن�وا في�ه ، وص�ار في�ه اSس�واق أرضاً ؛ Sن الناس سبقوا إلى الجانب الغرب�ي ، و
  .  )٣٠(والتجارات ، فلما ابتدأ البناء في الجانب الشرقي امتنع على من أراد سعة البناء

، والمھدي ، وموسى الھادي ، المنصور:  من بني العباس وھم نزل ببغداد سبعة خلفاءأنه  ومما ھو جدير بالذكر      
يد ، ومحمد اSمين ، وعبد هللا المأمون ، والمعتصم ، فل�م يم�ت بھ�ا م�نھم إ� محم�د اSم�ين ب�ن ھ�ارون وھارون الرش

  .  )٣١(الرشيد ، الذي قتل خارج باب اSنبار عند بستان طاھر
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  سر من رأى -ب

      �دن خلف�اء بن�ي ثم تكلم عن معلم آخر من أبرز المعالم العمرانية التي ظھرت على عھد الخ$فة العباسية ، م�ن م
كانت سر من رأى في متقدم اSي�ام ص�حراء م�ن أرض : (  أشار إليھا بقوله العباس أ� وھي مدينة سر من رأى ، إذ

الطيرھان ، � عم�ارة بھ�ا ، وك�ان بھ�ا دي�ر للنص�ارى ، بالموض�ع ال�ذي ص�ارت في�ه دار الس�لطان ، المعروف�ة ب�دار 
�دم ال��ا ق��ال ، فلم��ت الم��دير بي��ار ال��وسالعام�ة ، وص��ن طرس��رفه م��داد ، منص��م بغ��ه  )٣٢(معتص��ع ل��ي بوي��نة الت��ي الس�ف

، نزل دار المأمون ، ثم بن�ى داراً ف�ي الجان�ب الش�رقي م�ن بغ�داد ، وانتق�ل فة ، وھي سنة ثمان عشرة ومائتين بالخ$
راك إليھا ، وأقام بھا في سنة ثماني عشرة وتسع عشرة وعشرين وإحدى وعشرين ومائتين ، وكان معه خلق من اSت

  . )٣٣()وھم يومئذ عجم 
إل�ى ھ�ذه المدين�ة وت�رك مدين�ة بغ�داد ، إذ ك�ان أولئ�ك اSت�راك  الخليف�ة المعتص�م تحولومما يذكر أنه بين سبب        

العجم إذا ركبوا الدواب ركضوا فيصدمون الناس يميناً وشما�ً ، فيثب عليھم الغوغاء ، فيقتل�ون بعض�اً ، ويض�ربون 
على المعتص�م وضاق بھم أھل بغداد ذرعاً ، فثقل ذلك  ، ھدراً ، � يعدون على من فعل ذلك بعضاً ، وتذھب دماؤھم

إلي�ه ، فيق�يم ب�ه  ، وھ�و الموض�ع ال�ذي ك�ان الم�أمون يخ�رج )٣٤(وعزم على الخروج من بغداد ، فخرج إلى الشماس�ية
لك الموضع ، وكره أيضاً قربھ�ا ، فعزم أن يبني بالشماسية خارج بغداد مدينة ، فضاقت عليه أرض ذاSيام والشھور

م ، وأق�ام ب�البردان ٨٣٦/ھ�ـ٢٢١، وذلك ف�ي س�نة  )٣٦(بمشورة الفضل بن مروان  )٣٥(من بغداد ، فمضى إلى البردان
   . )٣٧(أياماً 
، من  )٣٨(المھندسين ، ثم لم يرض الموضع فصار إلى موضع يقال له باحمشا بعد ذلك الخليفة المعتصم وأحضر      

من دجلة ، فقدر ھناك مدينة على دجلة ، وطلب موضعاً يحفر فيه نھراً ، فلم يجده ، فنفذ إل�ى القري�ة  الجانب الشرقي
، فقال ھذا أصلح المواض�ع ، فص�ير النھ�ر المع�روف  )٤٠(، فأقام بھا مدة ، ثم مد إلى القاطول )٣٩(المعروفة بالمطيرة

، فابتدأ البناء وأقطع القواد والكتاب والن�اس فبن�وا ،  بالقاطول وسط المدينة ، ويكون البناء على دجلة وعلى القاطول
حتى ارتفع البناء ، واختطت اSسواق على القاطول وعل�ى دجل�ة ، وس�كن ھ�و ف�ي بع�ض م�ا بن�ي ل�ه ، وس�كن بع�ض 

�ار��اً وأفھ��ي حص��ا ھ��ة ، وإنم��ر طائل��اطول غي��ال أرض الق��م ق��اً ، ث��اس أيض��يس )٤١(الن��داً ، ول��عب ج��ا ص��اء بھ� ، والبن
  . )٤٢(Sرضھا سعة

ثم ركب متصيداً ، فمر في مسيره حتى صار إلى موضع سر من رأى ، وھي صحراء من أرض الطيرھان ، �       
ما اسم ھذا الموضع ؟ : عمارة بھا ، و� أنيس فيھا ، إ� دير للنصارى فوقف بالدير وكلم من فيه من الرھبان ، وقال 

ھذا الموضع يسمى سر من رأى ، وأنه كان مدينة س�ام ب�ن ن�وح ،  نجد في كتبنا المتقدمة أن: فقال له بعض الرھبان 
وأنه سيعمر بعد الدھور على ي�د مل�ك جلي�ل مظف�ر منص�ور ، ل�ه أص�حاب ك�أن وج�وھھم وج�وه طي�ر الف�$ة ، ينزلھ�ا 

  .  )٤٣(أنا وهللا أبنيھا ، وأنزلھا ، وينزلھا ولدي: فقال . وينزلھا ولده 
بة عن اختيار المدينة منذ عھد الرشيد برواية رواھ�ا المعتص�م م�ن خ�$ل الرحل�ة وقد أورد اليعقوبي رواية غري      

ولقد أمر الرشيد يوم�اً أن يخ�رج ول�ده إل�ى الص�يد ، فخرج�ت م�ع محم�د والم�أمون : ( التي ذھب بھا مع أخوته بقوله 
نا عليه ، فجع�ل م�ن وأكابر ولد الرشيد ، فاصطاد كل واحد منا صيداً ، واصطدت بومة ، ثم انصرفنا وعرضنا صيد

ھذا صيد ف$ن ، وھذا صيد ف$ن ، حتى عرض عليه صيدي ، فلما رأى البوم�ة وق�د ك�ان : كان معنا من الخدم يقول 
فاستبش�ر . أبو اس�حق : من صاد ھذه ؟ قالوا : الخدم أشفقوا من عرضھا لئ$ يتطير بھا ، أو ينالني منه غلظة ، فقال 

أنه يلي الخ$فة ، ويكون جنده وأصحابه والغ�البون علي�ه ، قوم�اً وج�وھھم مث�ل أما : وضحك وأظھر السرور ثم قال 
وجه ھذه البومة ، فيبني مدينة قديمة ، وينزلھا بھؤ�ء القوم ، ثم ينزلھا ولده من بعده ، وما سر الرشيد يومئ�ذ بش�يء 

   . )٤٤()من الصيد كما سر بصيدي لتلك البومة 
، وابن أبي  )٤٥(بن عبد الملك الزيات على أن ينزل بذلك الموضع ، فأحضر محمد باT المعتصمالخليفة ثم عزم       
اشتروا من أصحاب ھ�ذا ال�دير ھ�ذه : ، وقال لھم حمد بن خالد المعروف بأبي الوزير، وأ )٤٧(وعمر بن فرج )٤٦(دؤاد

�ال ��ين فق��ر المھندس��م أحض��ك ، ث��وا ذل��ار، ففعل��ة آ�ف دين��ا أربع��يھم ثمنھ��وا إل��ذه : اSرض ، وادفع��لح ھ��اروا أص�اخت
، فصير إلى خاقان عرطوج ر إلى كل رجل من أصحابه بناء قصرالمواضع ، فاختاروا عدة مواضع للقصور، وصي

أبي الفتح بن خاقان بناء الجوسق الخاقاني ، وإلى عمر بن فرج بناء القصر المعروف بالعمري ، وإل�ى أب�ي ال�وزير 
   . )٤٨(، وخط المسجد الجامع ائع للقواد والكتاب والناسبناء القصر المعروف بالوزيري ، ثم خط القط
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وكتب في إشخاص الفعلة ، والبنائين ، وأھل المھن م�ن الح�دادين والنج�ارين ، وس�ائر الص�ناعات ، وف�ي حم�ل       
الساج ، وسائر الخشب ، والجذوع من البصرة ، وما وا�ھا من بغداد ، وسائر السواد ، ومن أنطاكية وسائر سواحل 

  .  )٥٠(، وأفرد القطائع لقواده وبقية الناس في مدينة سر من رأى )٤٩(الشام ، وفي حمل عملة وفرش الرخام
، وول�ي الخ$ف�ة ابن�ه  )٥١(م٨٤١/ھ�ـ٢٢٧س�نة  م�ات المعتص�م ب�اTأشار فيما يخ�ص أخب�ار الخلف�اء أن الخليف�ة و      

ى دجلة ، وجعل فيه مجالس في دكة شرقية ، ودكة الواثق بن المعتصم ، فبنى الواثق القصر المعروف بالھاروني عل
غربية ، وانتقل إليه وزادت اSقطاعات ، فأقطع وصيفاً دار أفشين التي بالمطيرة ، وانتقل وصيف ع�ن داره القديم�ة 

 وأحكموه وأتقنوه لما علموا أنھا إلى دار أفشين ، ولم يزل يسكنھا ، وكان أصحابه ورجاله حوله ، وجدد الناس البناء
م ، وول�ي جعف�ر ٨٤٦/ھ�ـ٢٣٢قد صارت مدينة عامرة ، وكانوا قبل ذلك يسمونھا العسكر ، ثم توفي الواثق في س�نة 

، فنزل الھاروني وآث�ره عل�ى جمي�ع قص�ور المعتص�م ، وأن�زل ابن�ه محم�د المنتص�ر قص�ر  )٥٢(المتوكل بن المعتصم
�المطيرة��د ب��راھيم المؤي��ه إب��زل ابن��ق ، وأن��روف بالجوس��م المع��رقاً  المعتص��رة مش��ف المطي��ز خل��ه المعت��زل ابن�، وأن

بع�ة فراس�خ ، وزاد ف�ي بموضع بلكوارا ، فاتص�ل البن�اء م�ن بلك�وارا إل�ى آخ�ر الموض�ع المع�روف بال�دور مق�دار أر
، وبنى المسجد الجامع في أول الحير في موضع واسع خارج المنازل ، � يتصل به شيء من القط�ائع شوارع الحير

 . )٥٣(وسعه ، وأحكم بناءهو واSسواق ، وأتقنه
�نة       ��وال س��ن ش��ون م��ث$ث خل��ل ل��ام ، وقت��ة أي��ھر وث$ث��عة أش��ة تس��وره بالجعفري��ي قص��از�ً ف��ل ن��ام المتوك�وأق
، أعظم القصور شؤماً ، وولي محمد المنتصر بن المتوكل فانتقل إلى س�ر  )٥٤(م ، في قصره الجعفري ٨٦١/ھـ٢٤٧

،  )٥٥(عن الماحوزة ، وأن يھدموا المنازل ويحملوا ال�نقض إل�ى س�ر م�ن رأى من رأى ، وأمر الناس جميعاً با�نتقال
فانتقل الناس وحملوا نقض المنازل إلى سر من رأى ، وخربت قصور الجعفري ومنازله ومساكنه وأسواقه في أسرع 

وم�ات المنتص�ر  كأنھا لم تعمر ولم تسكن ، )٥٦(مدة ، وصار الموضع موحشاً � أنيس به و� ساكن فيه والديار ب$قع
  .) ٥٧(م ٨٦٢/ھـ٢٤٨بسر من رأى في شھر ربيع ا�خر سنة 

، فأق�ام بس�ر م�ن رأى س�نتين وثماني�ة أش�ھر ، حت�ى اض�طربت  )٥٨(وولي المستعين أحمد بن محمد بن المعتص�م      
تز بس�ر م ، فأقام بھا يحارب أصحاب المعتز سنة كاملة ، والمع٨٦٥/ھـ٢٥١أموره فانحدر إلى بغداد في محرم سنة 

من رأى معه اSتراك وسائر الموالي ، ثم خلع المستعين وولي المعتز، فأقام بھا حتى قتل ث�$ث س�نين وس�بعة أش�ھر 
، فأق�ام ح�و�ً ك�ام$ً ين�زل  )٦٠(م٨٦٨/ھ�ـ٢٥٥، وبويع محمد المھتدي بن الواثق في رجب سنة  )٥٩(بعد خلع المستعين

وكل فأقام بسر من رأى في الجوسق وقصور الخ$فة ، ثم انتقل إلى الجوسق ، حتى قتل ، وولي أحمد المعتمد بن المت
�طربت ��ى اض��ه حت��ام ب��ه فأق��وق ، فنزل��ماه المعش��ن س��وفاً بالحس��راً موص��ى قص��ن رأى ، فبن��ر م��رقي بس��ب الش�الجان

  .  )٦١(اSمور، فانتقل إلى بغداد ، ثم إلى المدائن
�د أول خل      ��ة المعتم��ارة إلي�ه أن الخليف��در اDش��ا ومم�ا تج��م يع�د إليھ��م ل��داد ث��امراء إل�ى بغ��ن س��ة انتق�ل م��ن أيف��د م�ح

، وقد سكن المدينة ثمانية خلفاء منھم المعتصم وھو ابتدأھا وأنشأھا ، والواثق وھو ھارون بن المعتصم ،  )٦٢(الخلفاء
ت�ز أب�و والمتوكل جعفر بن المعتصم ، والمنتصر محمد بن المتوكل ، والمستعين أحمد بن محمد بن المعتصم ، والمع

  . )٦٣(عبد هللا بن المتوكل ، والمھتدي محمد بن الواثق ، والمعتمد أحمد بن المتوكل
لس�ر م�ن رأى من�ذ بني�ت  أنه ك�ان: ( مشابھاً للنص السابق وذلك بقوله وقد أشار اليعقوبي في موضع آخر نصاً       

: اني�ة خلف�اء ، م�ات وقت�ل فيھ�ا خمس�ة وسكنت إلى الوقت الذي كتبنا فيه كتابنا ھذا خم�س وخمس�ون س�نة مل�ك بھ�ا ثم
: المعتصم ، والواثق ، والمنتصر ، والمعتز ، والمھتدي ، وقتل في حريمھا وفيما ھو متصل بھا وقري�ب منھ�ا اثن�ان 

  .  )٦٤() المتوكل والمستعين
  المدائن -ج

ة م�دن ف�ي ج�انبي دجل�ة ، ورد ذكر لمدينة المدائن دار ملوك الفرس ، فكان أول من نزلھا أنوشروان ، وھي عد      
فالجانب الش�رقي في�ه المدين�ة الت�ي يق�ال لھ�ا العتيق�ة ، وفيھ�ا القص�ر اSب�يض الق�ديم ال�ذي � ي�درون م�ن بن�اه ، وفيھ�ا 

، وفي الجانب الشرقي أيضاً المدينة التي يقال لھا أسبانبر وفيھا  )٦٥(المسجد الجامع ، الذي بناه المسلمون لما افتتحت
�ي��رى العظ��لمان إي�وان كس��زل س��ان ين��ذه المدين�ة ك��ي ھ��دار مي�ل ، وف��دينتين مق��ين الم��رس مثل�ه ، وب��يس للف�م ، ال�ذي ل

وبھا قبراھما ، ثم تلي ھاتين المدينتين ، مدينة يق�ال لھ�ا الرومي�ة الت�ي ) رضي هللا عنھما(الفارسي وحذيفة بن اليمان 
  . )٦٦(لمنصور لما قتل أبا مسلميقال أن الروم بنتھا لما غلبت على ملك فارس ، وبھا كان الخليفة ا
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على فرسخ من بھرسير فما كان  )٦٨(ثم ساباط المدائن )٦٧(وفي الجانب الغربي من دجلة مدينة يقال لھا بھرسير       
من جانب دجلة الشرقي فشربه من دجلة ، وما كان من جانب دجلة الغربي فشربه من الفرات ، يأتي من نھر يقال له 

  .  )٦٩(فراتنھر الملك يأخذ من ال
ومن المدائن إلى واسط خمس مراحل ، أولھا دي�ر الع�اقول وھ�ي مدين�ة النھ�روان اSوس�ط ، ث�م جرجراي�ا وھ�ي       

مدينة النھروان اSسفل ، ثم النعمانية وھ�ي مدين�ة ال�زاب اSعل�ى ، وف�ي مدين�ة النعماني�ة دي�ر ھرق�ل ال�ذي يع�الج في�ه 
، ث�م قن�اطر الخي�زران م�ن الجان�ب الش�رقي ، ث�م ف�م الص�لح وب�ه من�ازل  المجانين ، ثم جبل وھي مدينة قديمة عامرة

  .  )٧١(، وإلى ھذا الموضع صار المأمون لما زار الحسن بن سھل ، وابتنى بابنته بوران )٧٠(الحسن بن سھل
  واسط  -د

نب الشرقي من دجلة ، أوسع اليعقوبي الك$م عن واسط بأنھا مدينتان على جانبي دجلة ، فالمدينة القديمة في الجا      
وابتنى الحجاج مدينة في الجانب الغربي ، وجعل بينھما جسراً بالسفن ، وبنى الحجاج قصره بھذه المدين�ة الغربي�ة ، 
والقبة الخضراء التي يقال لھا خضراء واسط ، والمسجد الجامع وعليھا السور، نزلتھا الو�ة بعد الحجاج ، وبھا كان 

، وذك�ر ف�ي  )٧٣(لما انھزم من أصحاب قحطبة وتحصن فيھا حتى أعطي اSم�ان )٧٢(فزارييزيد بن عمر بن ھبيرة ال
إشارة إلى البصرة أنھا كانت مساحتھا على أصل الخطة الت�ي اختط�ت عليھ�ا ف�ي وق�ت افتتاحھ�ا ف�ي و�ي�ة عم�ر ب�ن 

  . )٧٤(م٦٣٨/ھـ١٧سنة ) رضي هللا عنه(الخطاب 
  :الحجاز ب%د  -٢
  لمنورةاالمدينة  -أ

المدين�ة بھ�ا كان�ت من�ازل  اDس$م ، فقد ذكر أنتطرق إلى المدينة المنورة كمعلم بارز اتضح دوره بعد ظھور و      
قبل أن يتوجه إلى موضع المدين�ة ، فإن�ه ) صلى هللا عليه وسلم(اSوس والخزرج قبل اDس$م ، وبھا نزل رسول هللا 

، ودار سعد بن خيثمة إلى  )٧٦(على سعد بن خيثمة اSنصاري، ثم مات كلثوم فنزل  )٧٥(نزل بقباء على كلثوم بن الھدم
جانب مسجد قباء ، ثم انتقل إلى المدينة فكتب معاقلھا ، واختط الناس بھا الخطط ، وكانوا قبل ذلك مفترقين ، واتصل 

  .  )٧٧(البنيان بعضه ببعض حتى صارت مدينة
  المكرمة مكة -ب

كثير من المدن اDس$مية ، بل أنھا من أشرف البقاع ، فوردت إشارة إلى أن  أما مدينة مكة التي � تقل شأناً عن       
�طه��ي وس��ة ف��ارت الكعب��ى ص��عه ، حت��ه ووس��رام ، وزاد في��جد الح��ى المس��ن بن��ر م��نة  ، آخ��ي س��دي ف��ة المھ�الخليف

  .  )٧٨(م ، كما أنه بنى العلمين اSخضرين اللذين بين الصفا والمروة٧٨٠/ھـ١٦٤
  :مصر -٣
  كورال -أ

�$مي       ��ر اDس��ي العص��ا ف��رة كورھ��ر بكث��تھرت مص��د اش��ھرتھا ، فق��ر؛ لش��ن مص��ديث ع��وبي بالح��ھب اليعق�أس
�ة ��ورة مدين��ل ك��دنھا ؛ Sن لك��ى م��وبة إل��ور منس��ذه الك��ر، وھ��اريخ مص��ي ت��ارية ف��ة حض��الم عمراني��بحت مع�وأص

  . مخصوصة بأمر من اSمور
ئمة خ�راب ، وب�ين أن أھ�ل مص�ر ي�ذكرون أنھ�ا المدين�ة وھي مدينة قا )٧٩(فمن مدن الصعيد وكورھا مدينة منف      

، ومدينة د�صو مدينة الفيوم وكان يقال لھا في متقدم اSي�ام  )٨٠(التي كان فرعون يسكنھا ، ومدينة بوصير كوريدس
 )٨٣(ومدين�ة طح�ا )٨٢(ومدين�ة أھن�اس )٨١(مصر والفيوم لج$لة الفيوم ، وكثرة عمارتھا ، ومدينة القيس ومدينة البھنس�ا

وھي مدين�ة قديم�ة يق�ال إن س�حرة فرع�ون ك�انوا منھ�ا ، )  ٨٥(، وأنصنا  )٨٤(والكيزان التي يسميھا أھل مصر البواقيل
، وھي من مدن مص�ر العظ�ام ،  )٨٦(وإن بھا بقية من السحر، وھي في الجانب الشرقي من النيل ، ومدينة اSشمونين

ومدين�ة يق�ال لھ�ا  )٨٨(وبھ�ا مدين�ة قديم�ة يق�ال لھ�ا ب�وتيجوھ�ي م�ن عظ�ام م�دن الص�عيد ، وقھق�اوة )  ٨٧(ومدينة أس�يوط 
لھا ساحل والدير المعروف بدير بوشنودة ويقال إن في�ه قب�ر رجل�ين م�ن ح�واري المس�يح ،  )٨٩(بشمور ومدينة أخميم

ومدينة أبشاية يقال لھا البلينا ، ومن أبشاية تسلك إلى الواحات في مفازة وجبال خش�نة س�ت رح�$ت ، ث�م إل�ى أل�واح 
   . )٩٠(الخارجة وھي ب$د فيھا حصون ثم إلى ألواح الداخلة ولھا مدينة يقال لھا الفرفرون

،  )٩٢(كورة ھو، وك�ورة دن�درة: ، ومدينة ھو مدينة قديمة كان بھا أربع كور )٩١(ومن مدينة أبشاية إلى مدينة ھو      
ليھا في الناحية من اSعراب والخارجين لكثرة من يخرج إ ؛ ، فخربت وقلت عمارتھا )٩٤(، وكورة قنا )٩٣(وكورة فاو



     ٢٩٥                                         الجوانب العمرانية والعسكرية وا)داريةمن خ%ل كتاب البلدان لليعقوبي
 عبد الجبار محمود شريمص الدليمي. علي جاسم الجغيفي               دمظھر عبد . د

مرحلت�ان ، فيھ�ا آث�ار  )٩٥(وقطاع الطريق ، وانتقل الناس عنھا إلى ما ھو أعمر منھا ، ومن مدينة ھو إلى مدين�ة قف�ط
 )٩٦(الملوك المتقدمين وبربا ، ومن مدينة قفط إلى مدينة اSقصر وھي مدينة قد خربت وص�ارت مكانھ�ا مدين�ة ق�وص

، مما يأتي من ب$د النوبة والبجة ، وآخر  )٩٩(وكورة بيبان ، ثم مدينة أسوان العظمى )٩٨(ثم كورة أتفو )٩٧(وكورة أسنا
  .  )١٠٠(مدن ب$د اDس$م من ھذه الناحية مدينة في جزيرة في وسط النيل يقال لھا ب$ق

  الفسطاط -ب
�رف ب      ��ت تع��ي كان��طاط الت��ة الفس��ا مدين��ي أوردھ��$مية الت��الم اDس��ن المع��روف وم��ع المع��و الموض��ون وھ��اب لي�ب

م ، ٦٤٠/ھ�ـ٢٠س�نة ) رض�ي هللا عن�ه(بالقصر، فلما افتتح عمرو بن العاص باب ليون في خ$ف�ة عم�ر ب�ن الخط�اب 
اختطت قبائل العرب حول فسطاط عمرو بن العاص فسميت الفسطاط لھذا ، ثم اتسعوا في البلد فاختطوا على النيل ، 

المنسوبة إلى كل قبيلة ، وبنى عمرو بن الع�اص مس�جد جامعھ�ا ، ودار إمارتھ�ا واختطت قبائل العرب في المواضع 
المعروفة بدار الرمل ، وجعل اSس�واق محيط�ة بالمس�جد الج�امع ف�ي الجان�ب الش�رقي م�ن الني�ل ، وجع�ل لك�ل قبيل�ة 

أسكنه قوماً وكت�ب محرساً وعريفاً ، وابتنى حصن الجيزة في الجانب الغربي من النيل ، وجعله مسلحة للمسلمين ، و
  .  )١٠١(بذلك ، فكتب إليه � تجعل بيني وبين المسلمين ماء) رضي هللا عنه( إلى عمر بن الخطاب

  :ب%د الشام  -٤
مدينة فلسطين القديمة الت�ي كان�ت مدين�ة يق�ال لھ�ا  لم يتطرق اليعقوبي إلى مدن ب$د الشام إ� إشارات قليلة عن       

  .  )١٠٣(عبد الملك الخ$فة ابتنى مدينة الرملة ، وخرب مدينة لد ، ونقل أھل لد إلى الرملة ، فلما ولي سليمان بن )١٠٢(لد
  الفتوحات ا)س%مية :  ثانياً 
احتلت الفتوحات اDس$مية حيزاً من كتاب البلدان ، إذ ضمنه معلومات ھامة تخص حركة الفتح اDس$مي التي       

من الروايات التاريخية المتنوعة عن المدن التي افتتحت على أيدي الجيش  انطلقت في العصر الراشدي ، فقدم الكثير
العربي اDس$مي وعلى مختلف الجبھات ، ومما امتازت به ھذه الروايات أنھا كانت مختصرة نوعاً ما ، إ� أن أبرز 

لناحي�ة الجغرافي�ة ث�م بع�د ما يميز معلومات اليعقوبي عن الفتوحات اDس$مية أنه يعطي وصفاً للبلد ال�ذي افت�تح م�ن ا
ذلك يقدم روايته التاريخية عن تلك المدن متنق$ً  بين مدن العالم اDس$مي ، وأعطى مدن ب$د المشرق عناي�ة كبي�رة 
في كتابه واھتمام واضح ولكنھا تميزت بروايات مقتضبة وإلى حد كبير ، ببدء ذكر المدينة التي افتتحت وفي أي سنة 

   : ، وفيما يأتي أبرز المدن التي أشار إليھا ا وفي عھد أي خليفةوالقائد الذي افتتحھ
  مدن المشرق -١

والص�يمرة اللت�ان افتتح�ت ف�ي خ$ف�ة عم�ر ب�ن  )١٠٤(ويأتي ف�ي مقدم�ة الم�دن الت�ي تح�دث عنھ�ا مدين�ة م�ا س�بذان      
� )١٠٥()رض�ي هللا عن�ه(الخط�اب ��ل ، وفيھ�ا كان�ت الوقع�ة أي��و�ء الوقيع�ة ، وھ�ي أول الجب��اب ، وجل�ام عم�ر ب�ن الخط

�ه(��ي هللا عن��نة ) رض��ي س��ك ف��ردھم ، وذل��رس وش��وع الف��ض هللا جم��اص ، فف��ي وق��ن أب��عد ب��م س��ا لحقھ��الفرس لم�ب
  . )١٠٨()رضي هللا عنه(افتتحت أيام عمر بن الخطاب  )١٠٧(، ومدينة حلوان )١٠٦(م٦٤٠/ھـ١٩

ھي التي تسمى ماه الكوفة ؛ Sن مالھا كان ، و) رضي هللا عنه(، فإنھا افتتحت أيام الخليفة عمر )١٠٩(أما الدينور       
�ة��ل الكوف��ات أھ��ي أعطي��ل ف��ان )١١٠(يحم��ت أذربيج��نة  )١١١(، وافتتح��ـ٢٢س��عبة ٦٤٢/ھ��ن ش��رة ب��ا المغي�م ، افتتحھ

بلد واسع ، كثي�ر اSق�اليم والك�ور، افت�تح  )١١٤(، وھمذان )١١٣()رضي هللا عنه(في خ$فة عثمان بن عفان   )١١٢(الثقفي
�نة ��ـ٢٣س��د، ونھ )١١٥(م٦٤٣/ھ��رس  )١١٦(اون��اع الف��ا اجتم��ان فيھ��ة ، ك��ة جليل��دمامدين��رن  عن��ن مق��ان ب��يھم النعم�لق

 )١٢١(، ويقال أن سلمان الفارسي )١٢٠(م٦٤٣/ھـ٢٣سنة  )١١٩(، وافتتحت أصبھان )١١٨(م٦٤١/ھـ٢١سنة   )١١٧(المزني
   . )١٢٢(كان من أھل أصبھان

رضي هللا (في خ$فة عمر بن الخطاب   )١٢٤(فقد افتتحت على يد قرظة بن كعب اSنصاري )١٢٣(أما مدينة الري      
�ه��نة ) عن��ـ٢٣س��ومس )١٢٥(م٦٤٣/ھ��امر )١٢٦(، وق��ن ع��د هللا ب��ه عب��ع افتتح��د واس��ان   )١٢٧(بل��ن عف��ان ب��ة عثم��ي خ$ف�ف

ف�ي و�ي�ة   )١٣٠(، افتتح بل�د جرج�ان س�عيد ب�ن عثم�ان )١٢٩(، ومدينة جرجان )١٢٨(م٦٥٠/ھـ٣٠سنة ) رضي هللا عنه(
في و�ية س�ليمان ب�ن  )١٣١(تد أھلھا عن اDس$م ، حتى افتتحھا يزيد بن المھلبمعاوية بن أبي سفيان ، ثم انغلقت وار

، وخوارزم على آخر نھر بلخ في الموضع الذي يخرج ماء نھر بلخ منه إلى بحر ال�ديلم ،  )١٣٢(عبد الملك بن مروان
  . )١٣٣(وھو بلد واسع ، افتتحه سلم بن زياد بن أبيه في أيام يزيد بن معاوية
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رضي هللا ( بن عفان فھي بلد واسع كثير الكور، افتتح البلد عبد هللا بن عامر في خ$فة عثمان) ١٣٤(ابورأما نيس       
، وھ�و يومئ�ذ م�ن قب�ل  )١٣٧(بلد جليل ، افتتحھا عبد هللا بن خازم السلمي )١٣٦(، وسرخس )١٣٥(م٦٥٠/ھـ٣٠سنة ) عنه

افتتحھ�ا ح�اتم ب�ن النعم�ان  )١٣٩(م�رو مدين�ة ، ث�م )١٣٨( )رض�ي هللا عن�ه( ب�ن عف�ان عبد هللا بن عامر في خ$فة عثم�ان
 )١٤٠(، ويقال أن اSحنف بن قيس) رضي هللا عنه( بن عفان الباھلي ، وھو من قبل عبد هللا بن عامر في خ$فة عثمان

  .  )١٤١(م٦٥١/ھـ٣١حضر فتحھا وذلك في سنة 
 )١٤٤(، وبوشنج )١٤٣( )ي هللا عنهرض(في خ$فة عثمان بن عفان  افتتحھا اSحنف بن قيسفقد  )١٤٢(أما مدينة ھراة      

، واSحنف بن قيس ، وھما من قبل عبد هللا ب�ن ع�امر  )١٤٦(، افتتحھا أوس بن ثعلبة التيمي )١٤٥(بلد طاھر بن الحسين
في أيام معاوية  )١٤٩(افتتحھا عبد الرحمن بن سمرة )١٤٨(، وباذغيس )١٤٧( )رضي هللا عنه( بن عفان في خ$فة عثمان

  ،  )١٥٠(بن أبي سفيان
، وك�ان فيھ�ا ف�ي  )١٥٢(وھو بلد جليل ، وم�دينتھا العظم�ى بس�ت ، نزلھ�ا مع�ن ب�ن زائ�دة الش�يباني )١٥١(وسجستان      

، ولھا من الك�ور مث�ل م�ا بخراس�ان وأكث�ر، غي�ر أنھ�ا منقطع�ة ، متص�لة ب�ب$د الس�ند ) ١٥٣(خ$فة أبي جعفر المنصور
، قط�ع المف�ازة ،  )١٥٥(ي�ع ب�ن زي�اد الح�ارثي، وأول م�ن افتتحھ�ا الرب )١٥٤(والھند ، وكانت تضاھي خراسان وتوازيھ�ا

، ولم يجز الموضع الذي يقال ل�ه الق�رنين ، ) رضي هللا عنه( بن عفان ، وذلك في خ$فة عثمان )١٥٦(وبلغ إلى زرنج
ثم صار إليھا عبد الرحمن بن س�مرة ، ث�م انغلق�ت سجس�تان إل�ى  خ$ف�ة معاوي�ة ، ث�م ول�ي عب�د ال�رحمن ب�ن س�مرة ، 

فافتتحھ�ا ، ث�م رج�ع إل�ى سجس�تان فص�الح أھلھ�ا ، ث�م انغلق�ت حت�ى ص�ار إليھ�ا   )١٥٧(ر إلى كرمانفافتتح الب$د وصا
أما كرمان فق�د افتتحھ�ا عب�د ال�رحمن ب�ن س�مرة ،  ، )١٥٨(الربيع بن زياد ، ثم انغلقت حتى وليھا عبيد هللا بن أبي بكرة

 )١٦٠(، وبلخ )١٥٩( )رضي هللا عنه(ان بن عف وصالح ملكھا على ألفي ألف درھم وألفي وصيف وذلك في خ$فة عثمان
  .  )١٦١(لھا كور ومدائن فتحھا عبد الرحمن بن سمرة في أيام معاوية بن أبي سفيان

، ومدينة يقال  )١٦٣(، ومدينة يقال لھا خست )١٦٢(فأولھا مدينة يقال لھا أندراب: أما المدن التي عن يمين المشرق       
في أي�ام  )١٦٧(، افتتحھا الفضل بن يحيى )١٦٦(، ومدينة يقال لھا غوروند )١٦٥(، ومدينة يقال لھا بروان )١٦٤(لھا بنجھار

�ارون ��يدھ��ان )١٦٨(الرش��ة البامي��م مدين�� )١٦٩(، ث��داً ، وھ��مى أس��ان يس��ل دھق��ا رج��ان بھ��ل ، وك��ى جب��ة عل��ي مدين�و وھ
ب�ن  ، فأسلم على يد مزاحم بن بسطام في أيام المنص�ور، وزوج م�زاحم ب�ن بس�طام ابنت�ه بابن�ه محم�دبالفارسية الشير

مزاحم ، ويكنى أبا حرب ، فلما قدم الفضل بن يحيى خراسان وجه بابن له يقال له الحسن إلى غوروند فافتتحھ�ا م�ع 
   . )١٧٠(جماعة من القواد ، فملكه على الباميان وسماه باسم جده شير باميان ، وھي من مدن طخارستان اSولى

خم�س مراح�ل ، وم�رورود  )١٧١(م�ن مدين�ة م�رو إل�ى م�رورودأما البلدان التي م�ن مدين�ة م�رو إل�ى مدين�ة بل�خ ف      
�ان ��ن عف��ان ب��ة عثم��ي خ$ف��امر ف��ن ع��د هللا ب��ل عب��ن قب��و م��يس ، وھ��ن ق��ف ب��ا اSحن��ه(افتتحھ��ي هللا عن��نة ) رض�س

ف�ي ) م�ارض�ي هللا عنھ(فقد افتتحھا سعيد بن عثم�ان ب�ن عف�ان  )١٧٣(ى، أما بالنسبة إلى مدينة بخار )١٧٢(م٦٥١/ھـ٣١
، فامتنع أھلھا فلم تزل منغلقة حتى افتتحھا سلم بن زياد في أيام يزيد  )١٧٥(ثم خرج عنھا يريد سمرقند )١٧٤(أيام معاوية

�اھلي��لم الب��ن مس��ة ب��ا قتيب��ار إليھ��ى ص��ت حت��ت وامتنع��م انتقض��ة ، ث��ن معاوي��ك  )١٧٦(ب��د المل��ن عب��د ب��ام الولي��ي أي�ف
  .  )١٧٨(قتيبة بن مسلم الباھلي ھذه الكور ، وبلد الصغد واسع ، وله مدن جليلة منيعة حصينة ، افتتح )١٧٧(فافتتحھا

أما سمرقند فقد انغلقت بعد أن افتتحت عدة مرار لمنعتھا ، وشجاعة رجالھا ، وشدة أبطالھ�ا ، افتتحھ�ا قتيب�ة ب�ن       
 ھارون مسلم الباھلي في أيام الوليد بن عبد الملك ، وصالح دھاقينھا وملوكھا ، وكان عليھا سور عظيم ، فانھدم فبناه

، وھي مدينة جليلة ، لھا حصون ورساتيق ، وكانت مملكة منفردة ، وكان المعتصم قد جعل ) ١٧٩(الرشيد ، وإشتاخنج
  . )١٨٠(مملكة أشتاخنج إلى عجيف

  مدن الشام  -٢
أشار اليعقوبي إلى بعض مدن ب$د الشام ومنھا مدينة حمص الت�ي ھ�ي م�ن أوس�ع م�دن الش�ام ، فق�د افتتحھ�ا أب�و       

، وافتتح�ت مدين�ة دمش�ق  )١٨١(م صلحاً ، وانتقضت بعد الفتح فص�الحھا أھلھ�ا ثاني�ة٦٣٧/ھـ١٦الجراح سنة عبيدة بن 
ل�ه م ، افتتحھا أبو عبيدة بن الجراح م�ن ب�اب لھ�ا يق�ال ٦٣٥/ھـ١٤سنة ) رضي هللا عنه(في خ$فة عمر بن الخطاب 

د من باب لھا يقال له باب الشرقي بغير صلح ودخل خالد بن الولي ، سنةلمدة  رحصار استمباب الجابية صلحاً ، بعد 
�اب��ن الخط��ر ب��ى عم��وا إل��ا ، وكتب��ي جميعھ��لح ف��دة الص��و عبي��ه( ، فأج�از أب��ي هللا عن��و  )رض��ه أب��ل ب��ا عم��از م�، فأج

سنة ) رضي هللا عنه(كل كور دمشق افتتحھا أبو عبيدة بن الجراح في خ$فة عمر بن الخطاب ذكر أن ، و )١٨٢(عبيدة
  .)١٨٣(م٦٣٥/ھـ١٤
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، افتتحھا أبو عبيدة ب�ن الج�راح ) رضي هللا عنه(في خ$فة عمر بن الخطاب  أيضاً  أما كور اSردن فقد افتتحت      
مدينة طبرية ، فإن أھلھا صالحوه وغيرھا من كور جند اSردن ، افتتحھا خالد بن الوليد وعمرو بن العاص  باستثناء

  .   )١٨٤(م٦٣٥/ھـ١٤من قبل أبي عبيدة بن الجراح سنة 
كورة إيليا وھي بيت المقدس ، وبھا آثار اSنبياء ، وكورة لد وم�دينتھا قائم�ة : أما فلسطين فقد كان لھا من الكور      

بحالھا إ� أنھا خراب ، وعمواس ونابلس وھي مدينة قديمة فيھا الجب$ن المقدسان ، وتحت المدينة مدينة منقورة ف�ي 
نابلس ، وقيسارية وھي مدينة على ساحل البحر، كانت م�ن أمن�ع م�دن حجر ، والسامرة وسبسطية وھي مضافة إلى 

رض�ي هللا (فلسطين ، وھي آخر ما افتتح من مدن البلد ، افتتحھا معاوية بن أبي سفيان في خ$ف�ة عم�ر ب�ن الخط�اب 
   . )١٨٥()عنه

ص�لى هللا علي�ه (ل هللا أمرن�ي رس�و: ق�ال  )١٨٦(ويبنا وھي مدينة قديمة على قلعة ، التي يروى أن أسامة ب�ن زي�د      
ث�م ح�رق ، وياف�ا وھ�ي عل�ى س�احل البح�ر إليھ�ا ينف�ر أھ�ل الرمل�ة ،  اغد على يبنا ص�باحاً : لما وجھني ، فقال ) وسلم

وكورة بيت جبرين وھي مدينة قديمة ، ومدينة عسق$ن على ساحل البحر، ومدينة غزة على ساحل البحر وھي رأس 
عم�ر ب�ن الخط�اب  الخليفة م بعد طول محاصرة ، حتى خرج٦٣٧/ھـ١٦ن سنة اDقليم الثالث ، افتتحت أرض فلسطي

  فصالح أھل ك�ورة إيلي�ا ، وق�الوا � نص�الح إ� الخليف�ة ، فس�ار إل�يھم حت�ى ص�الحھم وافتتح�ت أكث�ر) رضي هللا عنه(
�طين ��ور فلس��تثناءك��فيان ، فافتتح باس��ي س��ن أب��ة ب��راح معاوي��ن الج��دة ب��و عبي��ا أب��ف عليھ��ارية ، فخل��نة قيس��ا س�ھ

  . )١٨٧(م٦٣٩/ھـ١٨
  كور مصر -٤

اDسكندرية ، فإنه أقام يحارب أھلھا ث$ث سنين ، ثم فتحھا  باستثناءافتتح عمرو بن العاص كور مصر صلحاً ،        
م ؛ Sنه لم يكن في البلد مدينة تشبھھا حصانة وسعة وكثرة عدة ، افتتحت كور مصر كلھا في خ$فة ٦٤٣/ھـ٢٣سنة 

  .   )١٨٨(، واSمير عمرو بن العاص) رضي هللا عنه( عمر بن الخطاب
  مدن المغرب -٥

لمدن المغرب أھمية كبيرة في حركة الفتوحات اDس$مية ، فبعد أن حرر العرب المس�لمون مص�ر اتجھ�وا نح�و       
 م٦٤٣/ھ�ـ٢٣افتتحھ�ا عم�رو ب�ن الع�اص س�نة  الت�ي )١٨٩(ف�زان م�دن المغ�رب مدين�ةب$د المغرب ، ويأتي ف�ي مقدم�ة 

 ً رضي (م في خ$فة عمر بن الخطاب ٦٤٣/ھـ٢٣افتتحھا عمرو بن العاص سنة  فقد أطرابلس أما مدينة،  )١٩٠(صلحا
  ،  )١٩١( )رضي هللا عنه(، وكانت آخر ما افتتح من المغرب في خ$فة عمر) هللا عنه

، في خ$فة معاوية بن م ٦٧٩/ھـ٦٠سنة  )١٩٣(التي اختطھا عقبة بن نافع الفھري )١٩٢(ثم مدينة القيروان العظمى      
فريقية وافتتحھا عبد هللا بن سعد بن إعلى أن أول من دخل أرض أبي سفيان ، وكان عقبة الذي افتتح أكثر المغرب ، 

فق�د افتتح�ت ف�ي أي�ام  )١٩٥(، أما سبيطلة )١٩٤(م٦٥٦/ھـ٣٦سنة ) رضي هللا عنه(أبي سرح في خ$فة عثمان بن عفان 
، وعبد هللا بن الزبير، ) رضي هللا عنھما(حصرھا عبد هللا بن عمر بن الخطاب، و) رضي هللا عنه(عثمان بن عفان 

  .  )١٩٦(م٦٥٧/ھـ٣٧وأمير الجيش عبد هللا بن سعد بن أبي سرح سنة 
  

 ً    ا)دارة في المشرق:  ثالثا
ة الراشدمن عصر الخ$فة  ة في إقليمي سجستان وخراسان بدءً استعرض اليعقوبي و�ة الدولة العربية اDس$مي      

و�ة في ھذين اDقليمين من ال ھؤ�ء بالعصر العباسي ، إذ أورد معلومات مھمة عن ومروراً بالعصر اSموي وانتھاءً 
طرفاً من أخبارھم وأبرز اSحداث التاريخية في عھ�دھم ،  وذكرحيث أسمائھم وتوليتھم وفي عھد أي خليفة عزلوا ، 

�كلت و�يإذ ��اش��تان ت��ان سجس�� وخراس��ة كبي��بة رةأھمي��رق بالنس��ة المش��ي جھ��اتھم ف��ة فتوح��ي بداي��لمين ف��ر  للمس�، ففك
إلى حض�يرة الدول�ة العربي�ة اDس�$مية ، ليكتم�ل الجھ�د العس�كري ھن�اك ، ول�ھمي�ة  تينالو�ي اتينالمسلمون بضم ھ

أرض  آن�ذاك ، وض�رورة فتحھ�ا وض�مھا إل�ى اDس�$مي في المنظ�ور العس�كري اتين الو�يتينھ الكبيرة التي تشكلھا
اDس$م ، كما إنھا تحتل موقعاً استراتيجياً مھماً في المشرق ، وتوسيع رقع�ة اDس�$م كض�رورة يحتمھ�ا ثواب�ت دينن�ا 

�رض ��أتي ع��ا ي��لة ، وفيم��لمين المتواص��رب المس��ود الع��ب$د وبجھ��ذه ال��تح ھ��تم ف��$مي ، ف��و�ة اDس��ل��و�يتينھ� اتين ال
  : ابع التاريخي الذي مرت به توفقاً للتونجازاتھم منذ أن فتحھا المسلمون إو
  في عھد الخ%فة الراشدة -أ
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ولي سجستان اثنان من الو�ة في عھد الخ$فة الراشدة وھما الربيع بن زياد الحارثي لعبد هللا بن عامر في خ$فة       
$ف�ة أمي�ر ف�ي خ )١٩٧(، وربعي بن كاس العنبري الكوفي من قبل عبد هللا بن عباس) رضي هللا عنه(عثمان بن عفان 

  .  )١٩٨()رضي هللا عنه(المؤمنين علي بن أبي طالب 
) رضي هللا عنه(عبد هللا بن عامر ، إذ كتب إليه الخليفة عثمان بن عفان  ھاأول من دخل أما و�ية خراسان فكان      

مرھم�ا م ، وكان يومئذ عل�ى البص�رة ، وكت�ب إل�ى س�عيد ب�ن الع�اص ، وك�ان عامل�ه بالكوف�ة ، يأ٦٥٠/ھـ٣٠في سنة 
، وكان ق�د ص�ار إل�ى عب�د  )١٩٩(بالنفوذ إلى خراسان ويقول لكل واحد منھما إنه إن سبق إلى خراسان فھو أمير عليھا

أنا أسبق بك على أن تملكني على نيسابور فسبق به ، فكتب له كتاباً ھو عن�د : هللا بن عامر كتاب ملك طوس فقال له 
م ، وكان عل�ى مقدمت�ه عب�د ٦٥١/ھـ٣١امر عدة كور من خراسان في سنة ولده إلى ھذه الغاية ، فافتتح عبد هللا بن ع

هللا بن خازم السلمي وكان معه اSحنف بن ق�يس التميم�ي ، ث�م انص�رف عب�د هللا ب�ن ع�امر وول�ى خراس�ان ق�يس ب�ن 
س�ان يف�تح ، وخلف معه اSخنف بن قيس ، ثم ولى عبد هللا حاتم ب�ن النعم�ان الب�اھلي ، فأق�ام بخرا) ٢٠٠(الھيثم السلمي 

، وأشار أيضاً أنه ول�ى أمي�ر الم�ؤمنين عل�ي  )٢٠١(م٦٥٥/ھـ٣٥سنة ) رضي هللا عنه(ويغزو حتى قتل الخليفة عثمان 
، وكان قد قدم على علي بن أبي طالب  )٢٠٢(على خراسان جعدة بن ھبيرة المخزومي) رضي هللا عنه(بن أبي طالب 

  .  )٢٠٣(الحه وكتب له كتاباً وھو بمرو إلى ھذه الغايةوھو بالبصرة ماھويه مرزبان مرو ، فص) رضي هللا عنه(
  

  في عھد الخ%فة اUموية -ب
عدد من الو�ة أولھم عبد الرحمن بن سمرة  على و�ية سجستانأما في عھد الخ$فة اSموية فقد ذكر أنه تعاقب       

  قب�ل زي�اد ب�ن أب�ي س�فيان ف�ي أي�ام وم�ات بھ�ا ، والربي�ع ب�ن زي�اد الح�ارثي أيض�اً م�ن  س�فيان أب�يب�ن  في أيام معاوي�ة
بع�د م�وت زي�اد ول�ي  )٢٠٤(معاوية ، ثم عزل زياد بن أبي سفيان الربيع وولى عبيد هللا بن أبي بكرة ، وعب�اد ب�ن زي�اد

من قب�ل  )٢٠٦(، ويزيد بن زياد من قبل يزيد بن معاوية ، وطلحة بن عبد هللا بن خلف الخزاعي )٢٠٥(سجستان لمعاوية
م�ن قب�ل الح�ارث ب�ن  )٢٠٨(، وعبد العزيز بن عبد هللا بن ع�امر )٢٠٧(طلحة بن عبد هللا بسجستانسلم بن زياد ، ومات 

خيه قدم مصعب بن الزبير العراق عام$ً من قبل أعندما ، عامل ابن الزبير على البصرة ، و )٢٠٩(عبد هللا المخزومي
   .أقر عبد العزيز على سجستان ، وكان شجاعاً فارساً 

م�ن قب�ل عب�د  )٢١٠(عبد هللا بن عدي من قبل عبد الملك بن مروان ، وأمية بن عبد هللا سجستان  من الو�ة علىو      
وعبيد هللا بن أبي بكرة من قبل الحجاج  الملك بن مروان ، ثم عبد هللا بن أمية بن عبد هللا بن خالد بن أسيد من قبل أبيه

ة بسجس�تان ، ولم�ا حض�رت عبي�د هللا ب�ن أب�ي بك�رة ، ومات عبي�د هللا ب�ن أب�ي بك�ر )٢١١(في أيام عبد الملك بن مروان
�ة���ا برذع���ه أب��تخلف ابن���اة اس��فرة )٢١٢(الوف���ي ص���ن أب��ب ب���ى المھل��اج إل���ب الحج���م كت��ع  )٢١٣(، ث���تان م���ة سجس� بو�ي

   .، فولي المھلب سجستان وكيع بن بكر بن وائل اSزدي  )٢١٤(خراسان
، وأشار الناس عليه أن � يفعل ، فلم يقبل فعصى  )٢١٥(ثم ولى الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن اSشعث الكندي      

�ع إل�ى سجس�تان منھزم�اً ��ك  )٢١٦(وخ�الف عل�ى الحج�اج ، وس�ار إلي�ه فحارب�ه ، ث�م رج�، وكت�ب الحج�اج إل�ى رتبي�ل مل
سجستان في أخذ عبد الرحمن وحمله إليه ، فأخذه وأوثقه وحمله مع رسل الحجاج فطرح عبد الرحمن نفسه من سطح 

وولى الحجاج عم�ارة ب�ن  )٢١٧(عنقه ومات برخج ، ووقع الصلح بين الحجاج ورتبيل ملك سجستانكان عليه فاندقت 
، وولى الحجاج عبد الرحمن بن سليم الكناني ، ثم عزله الحجاج بعد سنة ، وولى مسمع بن مالك بن  )٢١٨(تميم اللخمي

ب�ن مال�ك ، فاس�تعمل الحج�اج ، وتوفي مسمع بسجستان ، واس�تخلف اب�ن أخي�ه محم�د ب�ن ش�يبان  )٢١٩(مسمع الشيباني
  .  )٢٢٠(اSشھب بن بشر الكلبي من أھل خراسان

ثم ضم الحجاج سجستان مع خراسان إلى قتيبة ب�ن مس�لم الب�اھلي ، فبع�ث أخ�اه عم�رو ب�ن مس�لم ، ث�م كت�ب إلي�ه       
، وانصرف قتيبة  م في أيام الوليد بن عبد الملك٧١٠/ھـ٩٢في سنة  اإليھ فسارالحجاج أن يسير إلى سجستان بنفسه ، 

عن سجستان ، واستولى عليھا عبد ربه بن عبد هللا بن عمير الليثي ، فأقام مدة ثم بلغ�ه عن�ه م�ا أنك�ره ، فوج�ه مكان�ه 
منيع بن معاوية بن فروة المنقري ، وأمره أن يعذبه حتى يأخذ ما صار إليه ، فلم يفعل منيع ذل�ك ، فع�زل قتيب�ة مني�ع 

بن عوف اليشكري ، فعذب عبد ربه بن عبد هللا حتى قتله ، وولى سليمان بن عبد الملك  بن فروة ، واستعمل النعمانا
، فاستعمل يزيد على سجستان أخاه مدرك بن المھلب ، فلم يعطه رتبيل شيئاً ،  العراق يزيد ين المھلب بن أبي صفرة

   . )٢٢١(فعزل يزيد بن المھلب مدركاً أخاه وولى ابنه معاوية بن يزيد بن المھلب
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، فولى عدي الجراح بن  )٢٢٢(استعمل على العراق عدي بن أرطاة الفزاريعمر بن العزيز  الخ$فة ولي وعندما      
، وك�ان  )٢٢٥(، ثم عزله وولى عبد الرحمن بن نعيم الغام�دي )٢٢٤(خراسان ، وضم إليه سجستان )٢٢٣(عبد هللا الحكمي

، ثم ولي يزيد بن عبد الملك  )٢٢٦(مر بن عبد العزيزعلى سجستان السري بن عبد هللا بن عاصم بن مسمع ، وأقره ع
، من  )٢٢٧(بن مروان فولى ابن ھبيرة الفزاري العراق ، فاستعمل ابن ھبيرة على سجستان القعقاع بن سويد المنقري

أھل الكوفة ، ثم عزل ابن ھبيرة القعقاع وولى السيال بن المنذر بن النعم�ان الش�يباني ، وف�ي ك�ل ھ�ذه الس�نين رتبي�ل 
، فولى سجستان  )٢٢٩(، وولي ھشام بن عبد الملك بن مروان فولى العراق خالد بن عبد هللا القسري )٢٢٨(متنع عليھمم

، ثم عزل خالد بن عبد هللا القسري يزيد بن الغريف ،  )٢٣٠(يزيد بن الغريف الھمداني من أھل اSردن ، ورتبيل ممتنع
سجستان ، ثم عزله خال�د وول�ى عب�د هللا ب�ن أب�ي ب�ردة ب�ن أب�ي وولى سجستان اSصفح بن عبد هللا الكلبي ، فلم يزل ب

موسى اSشعري  ، فلم يزل والياً حتى عزل خالد بن أبي بردة بن أبي موسى اSشعري ، فل�م ي�زل والي�اً حت�ى ع�زل 
  .  )٢٣١(خالد بن عبد هللا ، وولى يوسف بن عمر الثقفي

ك ، ولى سجستان إبراھيم ب�ن عاص�م العقيل�ي ، فص�ار إل�ى لھشام بن عبد المل ولما ولي يوسف بن عمر العراق      
، ثم ولي يزي�د ب�ن الولي�د ب�ن عب�د المل�ك ، فاس�تعمل  )٢٣٢(سجستان ، وحمل عبد هللا بن أبي بردة في وثاق إلى يوسف

، ثم ولي العراق  )٢٣٤(، فاستعمل منصور على سجستان يزيد بن عزان الكلبي ) ٢٣٣(على العراق منصور بن جمھور
، ثم وجه عب�د هللا ب�ن عم�ر   )٢٣٥(بن عمر بن عبد العزيز فولى سجستان حرب بن قطن بن المخارق الھ$لي عبد هللا

بن عبد العزيز بن سعيد بن عمر بن يحيى بن العاص اSعور فأخرج�ه أھ�ل سجس�تان ع�ن البل�د ، وافتع�ل بجي�ر ب�ن ا
ز ووقع الشر بين بكر وتميم ، وولي يزيد بن السلھب من بكر بن وائل عھداً على لسان عبد هللا بن عمر بن عبد العزي

  .  )٢٣٧(، فلم يبلغھا )٢٣٦(عمر بن ھبيرة الفزاري العراق فوجه إلى سجستان بعامر بن ضبارة المري
فوجه إليھا ابن عامر  ، عبد هللا بن عامر خراسان ولىمعاوية بن أبي سفيان  أما خراسان فعندما آلت الخ$فة إلى      

، ثم انص�رف عب�د  )٢٣٨(لسلمي وعبد الرحمن بن سمرة فسارا جميعاً وحطا على بلخ حتى افتتحاھاعبد هللا بن خازم ا
الرحمن بن سمرة فسلم خراسان إلى عبد هللا بن خازم السلمي ، ثم ولى معاوية زياد بن أبي سفيان البصرة وخراسان 

أميراً ، ) صلى هللا عليه وسلم( صاحب رسول هللا )٢٣٩(وسجستان ، فوجه زياد إلى خراسان الحكم بن عمرو الغفاري
م ، وكان جميل السيرة ، فاضل المذھب ، وكتب إليه زياد لما افتتح ما افتتح من ٦٦٤/ھـ٤٤فخرج إلى خراسان سنة 

أن أمير المؤمنين معاوية كتب إليَّ أن أصطفي له البيضاء والصفراء ، ف�$ تقس�من ش�يئاً م�ن ال�ذھب : كور خراسان 
الحكم إلى كتابه ، ورفع الخمس وقسم ما بقي بين الناس ، وكتب إلى زياد أن�ي وج�دت كت�اب هللا والفضة ، فلم يلتفت 

قبل كتاب أمير المؤمنين معاوية ، ولو أن السماء واSرض كانتا رتقاً على عبد ثم اتقى هللا ، لجعل هللا له منھا مخرجاً 
   .، ومات الحكم بخراسان روأبي صفرة أحد رجال الحكم بن عم، وكان المھلب بن  )٢٤٠(والس$م

�ن البص�ري      ��راً عل�ى خراس�ان ، وك�ان الحس��ع ب�ن زي�اد الح�ارثي أمي��ى  )٢٤٢(كاتب�ه )٢٤١(ث�م وج�ه زي�اد الربي�، وول
خراسان ، فسار يريدھا فدس إليه زياد س�ماً فم�ات ، ول�م يص�ل إل�ى خراس�ان ،  )٢٤٣(معاوية خالد بن معمر السدوسي

يع بن زياد مكان أبيه ، ثم عزله ، وولى عبد ال�رحمن ب�ن س�مرة ، ث�م ت�وفي زي�اد فولى زياد خراسان عبد هللا بن الرب
خراس�ان ، وأنف�ذه ف�ي جي�وش وأم�ره أن يعب�ر  )٢٤٤(فأقر معاوية عبد الرحمن على سجستان ، وولى عبيد هللا بن زياد

Sم�ر وص�احب النھر من ب$د طخارستان ، فخرج في جمع وغزا ب$د طخارستان ، والمھلب ب�ن أب�ي ص�فرة م�دبر ا
الحرب ، وأقام عبيد هللا بن زياد بخراسان سنتين ، ثم انصرف إلى معاوية واستخلف على خراسان أس�لم ب�ن زرع�ة 

، وول�ى معاوي�ة عبي�د هللا البص�رة ، وول�ى أخ�اه عب�د هللا ب�ن زي�اد خراس�ان ، فأق�ام أربع�ة أش�ھر، وبلغ�ه  )٢٤٥(الك$بي
 ب�ن زي�اد عب�د ال�رحمن ب�ن زي�اد خراس�ان فل�م يحم�ده فعزل�ه ، وول�ى ضعفه ومھانته فعزله وولى معاوية بعد عب�د هللا

معاوية سعيد بن عثمان ، وكان سعيد بن عثمان قد امتنع وكلمه بك$م غليظ فنفذ إلى خراسان وغزا سمرقند ، ويق�ال 
   . )٢٤٦(إنه أول من قطع إلى ما وراء النھر، وغزا طخارستان وبخارا وسمرقند

سان أسلم بن زرعة الك$بي ، فطلب منه سعيد بن عثمان المال فلم يعطه ، وجع�ل يحمل�ه وكان على خراج خرا      
إلى عبيد هللا بن زياد ، وھو أمير البصرة ، ثم ھ�رب أس�لم ب�ن زرع�ة م�ن خراس�ان وكت�ب إل�ى معاوي�ة بخب�ره ، وإن 

راس�ان ، فخ�رج أس�لم إل�ى سعيد بن عثمان أراد أخذ المال ، فعزل معاوية سعيد بن عثمان ، وولى أسلم ب�ن زرع�ة خ
وبھا سعيد بن عثمان بالرمح وكان أسلم في جمع كثيف فطعن بعض أص�حابه  )٢٤٧(خراسان حتى قدم مرو الشاھجان

سرادق ب�ن عثم�ان فقت�ل جاري�ة ل�ه ، فكت�ب إل�ى معاوي�ة فكت�ب إلي�ه وإل�ى أس�لم أن أق�دما جميع�اً عل�ي ، وك�ان ق�ثم ب�ن 
مع سعيد بن عثمان ،  )٢٥٠(، وكان مالك بن الريب الشاعر )٢٤٩(ت بمروقد خرج إلى سعيد بن عثمان فما )٢٤٨(العباس
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، فانصرف سعيد بن عثمان عن خراسان وول�ى عبي�د هللا ب�ن زي�اد  )٢٥١(وكان معه يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري
أخاه عباد بن زياد خراسان ، فخ�رج إليھ�ا فاستص�حب يزي�د ب�ن مف�رغ ، فت�رك اب�ن مف�رغ س�عيداً وص�حبه فل�م يحم�د 

، ثم ولى عبد الرحمن بن زياد خراسان فانص�رف عنھ�ا واس�تخلف بھ�ا  )٢٥٢(حبته ، فھو حيث ھجاه وھجا آل زيادص
قيس بن الھيثم السلمي ، ثم ولى يزيد بن معاوية سلم بن زياد خراسان ، وكان بينه وبين أخيه عبيد هللا بن زياد عن�اد 

 ، وطلح�ة ب�ن عب�د هللا ب�ن خل�ف الخزاع�ي ، وعم�ر ب�ن  شديد فخرج معه المھلب بن أبي صفرة ، وعب�د هللا ب�ن خ�ازم
، وعباد بن حصين الحبطي وعمران بن فصيل البرجمي وغير ھؤ�ء من وجوه الناس  )٢٥٣(عبيد هللا بن معمر التيمي

من أھل البصرة ، فھدم عبيد هللا بن زياد دور جميع من خرج مع أخيه ، فكتب إليه يزيد بن معاوية أن يبنيھا بالجص 
وبخارا ، ومات يزيد بن معاوي�ة  )٢٥٥(، وغزا سلم خوارزم وافتتح مدينة كنداكين )٢٥٤(جر والساج من ماله فبناھاوا�

وكانت فتنة ابن الزبير فانصرف سلم واستخلف عرفجة بن الورد السعدي ، وسار عبد هللا بن خازم السلمي م�ع س�لم 
ة جرفجة أن يسلم إليه ، فتحاربوا بالسھام فأصاب عرفمتبعاً له ، فرده وكتب عھده على خراسان ، فلما رجع امتنع ع

سھم فمات وأقام عبد هللا بن خازم بخراسان يغزو ويفتح ، وھو في طاعة ابن الزبير إلى أن قتل عبد الملك بن مران 
مصعب بن الزبير، فوجه برأسه إلى عبد هللا بن خازم ، وكتب يدعوه إلى طاعته ، فأخذ رأس مصعب فغسله وحنطه 

نه ودفنه ، وأجاب عبد الملك جواباً غليظاً ولم يقبل ما جعل ل�ه عب�د المل�ك ب�ن م�روان فوث�ب علي�ه أھ�ل خراس�ان وكف
  .  )٢٥٦(فقتلوه ، قتله وكيع بن الدورقية ، وبايع لعبد الملك بن مروان وبعثوا برأسه إليه

بن خالد بن أسيد ب�ن أب�ي الع�يص ب�ن  ولما استقامت اSمور لعبد الملك بن مروان ولى خراسان أمية بن عبد هللا      
، فرج�ع ول�م ي�زل أمي�ة  )٢٥٧(أمية ، فقطع أمية إلى ما وراء النھر وصار إلى بخارا ، ثم خ�الف علي�ه بكي�ر ب�ن وش�اح

، فلم�ا ول�ي الحج�اج كت�ب إل�ى عب�د المل�ك يخب�ره أن أم�ر خراس�ان ق�د  )٢٥٨(على خراسان حتى ول�ي الحج�اج الع�راق
المھلب بن أبي صفرة خراسان وولى عبي�د هللا ب�ن أب�ي بك�رة سجس�تان ، ولم�ا ص�ار اضطرب فرد إليه اSمر، فولى 

المھلب إلى خراسان أقام مدة ث�م س�ار إل�ى طخارس�تان ، ث�م إل�ى ك�ش مدين�ة الص�غد ، ث�م اعت�ل المھل�ب ، فرج�ع إل�ى 
المھلب ، فأقام مدة مرورود وھو عليل من إكلة وقعت في رجله ، ثم مات المھلب بخراسان وقد عھد إلى ابنه يزيد بن 

ثم عزل الحجاج يزيد بن المھلب ، وولى المفضل بن المھلب خراسان ، فلم يزل بخراسان حتى وثب الحج�اج بيزي�د 
، ولما وثب الحجاج بيزيد بن المھلب كتب إلى قتيبة ب�ن مس�لم الب�اھلي ، وك�ان عامل�ه ب�الري  )٢٥٩(بن المھلب وحبسه

مفضل وسائر آل المھل�ب ، ف�يحملھم إلي�ه ف�ي اSص�فاد ، ففع�ل ذل�ك ، وق�دم بو�ية خراسان ، وأمره أن يقبض على ال
، وقد  )٢٦٠(فافتتحھا ، ثم صار إلى الطالقان ىإلى الحجاج ، وصار إلى بخار لمفضلقتيبة بن مسلم خراسان ، فحمل ا

   . )٢٦١(عصى باذام فحاربه حتى ظفر به وقتله
بخراسان وق�د ج�ل أم�ره وق�وي عل�ى البل�د ، وقت�ل  بن مسلم  قتيبة كانالوليد بن عبد الملك  ي الخ$فةولعندما و      

 ي الخ$ف�ةول�لما نيزك طرخان ، وسار إلى خوارزم ثم سار إلى سمرقند ففتحھا ، وصالح غوزك أخشيد سمرقند ، و
اب توفي قبل ذلك بشھور، فولى يزيد بن المھلب العراق وأم�ره أن يقص�د أس�بكان الحجاج  قد سليمان بن عبد الملك 

الحجاج ، فلما بلغ قتيبة بن مسلم أراد أن يخلع فوثب عليه وكيع ب�ن أب�ي س�ود التميم�ي فقتل�ه ، وأق�ام وكي�ع بخراس�ان 
وھو � يشك أن سليمان يوليه خراسان ، فلم يفعل وولى سليمان يزيد بن المھلب خراسان مع العراق ، فشخص يزيد 

ة وح�بس وكي�ع ب�ن أب�ي س�ود ونال�ه بك�ل مك�روه ، وخالف�ت ك�ور بن المھلب إلى خراسان بنفسه ، فتتبع أصحاب قتيبا
  . )٢٦٢(خراسان على يزيد بن المھلب ، ففرق أخوته وولده في كور خراسان وو�ھم أعمالھا

ابن�ه ،  )٢٦٣(، فلما بلغ يزيد و�يته ، شخص من خراسان واستخلف بھا مخل�داً ة عمر بن عبد العزيزوولي الخ$ف      
فأشار عليه قوم أ� يفعل ، فلم يقبل ووافى البص�رة ، وق�د عزل�ه عم�ر ب�ن عب�د العزي�ز وول�ى وتحمل بجميع أمواله ، 

عدي بن أرطاة الفزاري ، فأخذه عدي بالشخوص إلى عمر فشخص فحبسه ، وولى عمر بن عبد العزيز الجراح بن 
، وق�دمت وف�ود التب�ت علي�ه عبد هللا الحكمي خراسان ، وأمره أن يأخذ مخلد بن يزيد بن المھل�ب فيس�توثق من�ه ففع�ل 

�ى ��د هللا وول��ن عب��راح ب��ز الج��د العزي��ن عب��ر ب��زل عم��م ع��$م ، ث��ن اDس��رھم دي��ن يبص��يھم م��ث إل��ألونه أن يبع�          يس
عبد الرحمن بن نعيم الغامدي ، وكتب إليه أن ينقل عيا�ت المسلمين وذراريھم مما وراء النھر إل�ى م�رو فل�م يفعل�وا 

د بن عبد الملك بن م�روان ، ف�ولى مس�لمة ب�ن عب�د المل�ك الع�راق وخراس�ان ، ف�ولى مس�لمة ، وولي يزي )٢٦٤(وأقاموا
، وحاصر  )٢٦٥(خراسان سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص والياً عليھا ، فحارب ملك فرغانة

م�ن أھ�ل الش�ام ، ث�م  )٢٦٧(من ب$د الصغد ، وقتل وسبى ثم عزله مسلمة ، وولى سعيد بن عمرو الحرشي )٢٦٦(خجندة
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جمعت خراسان والعراق لعمر بن ھبيرة الفزاري ، فولى خراسان مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة الك$ب�ي ، فق�دم 
  . )٢٦٨(خراسان فغزا فلم يعمل شيئاً ، وقاتله أھل فرغانة حتى ھزموه

لى خالد بن عبد هللا القسري العراق لخ$فة ھشام بن عبد الملك ، وقد ظھر بخراسان دعاة لبني ھاشم ، فواوولي       
، فبلغ�ه خب�رھم فأخ�ذ  )٢٦٩(وخراسان ، وأمره أن يوجه إلى خراس�ان م�ن يث�ق ب�ه ، فوج�ه خال�د أخ�اه أس�د ب�ن عب�د هللا

جماعة اتھمھم ، فقطع أيديھم وأرجلھم ، وبلغ ھشاماً اضطراب خراسان ، فولى من قبلھا أشرس بن عبد هللا السلمي ، 
، وبل�غ ھش�اماً أن  )٢٧٠(جنيد بن عبد الرحمن الم�ري ، ث�م عزل�ه وول�ى عاص�م ب�ن عب�د هللا الھ$ل�يثم عزله ، وولى ال

خراسان قد افتتنت ، فضمھا ثانية إلى خالد بن عبد هللا القسري ، فوجه إليھا أخاه أسد بن عبد هللا ، ومات أسد بن عبد 
خال�د ب�ن  ب�ن عب�د المل�ك ، وعزل ھشام )٢٧١(لشامهللا بخراسان ، واستخلف عليھا جعفر بن حنظلة البھراني من أھل ا

عبد هللا عن العراق وولى يوسف بن عم�ر الثقف�ي ، وأم�ره أن يوج�ه إلي�ه برج�ل ل�ه عل�م بخراس�ان ، فوج�ه إلي�ه بعب�د 
الكريم بن سليط بن عطية الحنفي ، فسأله عن خراسان وحالھا ورجالھا ، فجعل يقص عليه حتى أسمى ل�ه نص�ر ب�ن 

فكتب بعھده على خراسان ، وكان قبل ذلك يتولى كورة من كور خراسان ، فعزل جعفر بن حنظلة  ، )٢٧٢(سيار الليثي
، وكت�ب إل�ى ھش�ام ف�وافى كتاب�ه وق�د ) ٢٧٤(من بلخ فحبسه في القھن�دز )٢٧٣(وتولى البلد وأخذ يحيى بن زيد بن الحسين

يد حت�ى ھ�رب م�ن الح�بس ، وص�ار ، واحتال يحيى بن ز )٢٧٥(الوليد بن يزيد بن عبد الملك الخ$فة مات ھشام وولي
إلى ناحية نيسابور، فوجه نصر بن سيار سلم بن أحوز الھ$لي فلحقه بالجوزجان ، فحاربه وأتي بسھم غرب ، فقتل 
يحيى بن زيد وصلبه سلم بن أحوز عل�ى ب�اب الجوزج�ان ، فل�م ي�زل يحي�ى ب�ن زي�د مص�لوباً حت�ى غل�ب أب�و مس�لم ، 

م ، ٧٤٣/ھ�ـ١٢٦، وكثرت دعاة بني ھاشم بخراسان في س�نة  )٢٧٦(شايع على قتله فأنزله وكفنه ودفنه ، وقتل كل من
وحارب نصر بن سيار ج�ديع ب�ن عل�ي الكرم�اني اSزدي ، وقت�ل الولي�د وول�ي يزي�د ب�ن الولي�د ب�ن عب�د المل�ك وأم�ر 

  . )٢٧٧(خراسان مضطرب ، ودعاة بني ھاشم قد كثروا ، ونصر بن سيار قد اعتزلته ربيعة واليمن
م ولي الخ$فة مروان بن محمد ، وفي عھده ظھر أمر أبي مسلم بخراسان وأصبح له دور مؤثر فيھا ، وضعف ث      

أمر نصر بن سيار، ثم طلب نصر المتاركة والمكافة ، ثم قت�ل أب�و مس�لم نص�ر ب�ن س�يار وغل�ب عل�ى خراس�ان س�نة 
  . )٢٧٨(م ، ووجه بعماله ورجاله ووجه قحطبة وغيره إلى العراق٧٤٧/ھـ١٣٠

  في عھد الخ%فة العباسية -ـ ج
ي�ا : إلى سجستان فق�ال  )٢٧٩(عندما جاءت الخ$فة العباسية ، وجه أبو مسلم الخراساني مالك بن الھيثم الخزاعي      

نفت�ديھم فف�دوھم ب�ألف أل�ف : أھل سجستان ، الحرب بيننا وبينكم حتى ت�دفعوا إلين�ا م�ن ق�بلكم م�ن أھ�ل الش�ام ، فق�الوا 
، ثم وجه أبو مسلم عمر بن العباس على سجستان وكان كثيراً عند أب�ي مس�لم  )٢٨٠(م من سجستانوأخرجوه أھل الشا

فقتل أھل سجستان أخاه إبراھيم بن العباس ، ووقعت الحرب بينھم وبينه ، فوجه إليه أبو مس�لم أب�ا ال�نجم عم�ران ب�ن 
   . )٢٨١(ير البلدالحق عمر بن العباس فإن كان قد قتل فأنت أم: إسماعيل بن عمران وقال له 

ثم ولى أبو جعفر المنصور إبراھيم بن حميد المروروذي ، ثم عزله وولى المنصور معن ب�ن زائ�دة الش�يباني ،       
فنزل بست وحارب الممتنعين ، وأساء معن الو�ية ونال الناس منه كل ب$ء ، فدسوا السيوف في طنان القصب ، ث�م 

،  )٢٨٢(م٧٧٢/ھـ١٥٦وذلك في سنة  -رستاق من رساتيق زرنج  -ن أھل طاق وثبوا عليه فقتلوه ، والذي قتله رجل م
وأقام يزيد بن مزيد يحارب القوم فوجه أبو جعفر تميم بن عمرو من بني تيم هللا بن ثعلبة ليعين يزيد بن مزيد ، فصار 

عم�رو ، وول�ى سجس�تان إلى البلد وحمل قوماً إلى أبي جعفر، وقدم يزيد بن مزيد العراق ثم عزل أبو جعفر تميم بن 
عبيد هللا بن الع$ء م�ن بن�ي بك�ر ب�ن وائ�ل فم�ات أب�و جعف�ر وھ�و عليھ�ا ، ث�م ص�ارت مض�مومة إل�ى عم�ال خراس�ان 

  .  )٢٨٣(يولونھا رجا�ً من قبلھم ، وذلك أن الشراة غلبت عليھا وكثرت عليھا
�دما             ��ان فعن��ة خراس��ا و�ي��وأم��ي أب��ية ول��ة العباس��ر الخ$ف��اس أم��،  العب��و مس��ام أب��نة أق��ى س��ان إل�لم بخراس
ثم استأذن أبا العباس في الحج ، فأذن له فقدم العراق واستخلف على خراسان أبا داود خالد ين إبراھيم م ٧٥٣/ھـ١٣٦

أبو جعفر المنصور وأبو داود خالد بن إبراھيم بخراس�ان  الخ$فة أبو العباس ولي عندما توفي الخليفةو.  )٢٨٤(الدھلي
يطلب بدم أبي مسلم ، فوجه إليه المنصور جھور بن   )٢٨٥(ذمسلم ، ثم قتل أبو مسلم فخرج بخراسان سنباخليفة Sبي 

 )٢٨٧(، وول�ى أب�ا جعف�ر المنص�ور عب�د الجب�ار ب�ن عب�د ال�رحمن اSزدي )٢٨٦(مرار العجلي فھزمه وقتله وفرق جمعه
ت أمواله وعدده بخراسان ، أظھر م ، فخرج إليھا وكان يتولى شرطة المنصور، فلما كثر٧٦٥/ھـ١٤٨خراسان سنة 

المعصية والخ$ف ، فوجه المنصور إليه المھدي فحاربه وأسره وحمله إلى أبي جعفر فقتله وصلبه بقصر ابن ھبيرة 
، وكان مق�ام المھ�دي ب�الري فعص�ى ق�ارن أص�بھبذ طبرس�تان فوج�ه إلي�ه المھ�دي خ�ازم ب�ن  )٢٨٨(م٧٦٦/ھـ١٤٩سنة 
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، ففتحت طبرستان وأسر قارن ، وولى المھدي خراسان أسيد بن عبد هللا  )٢٨٩(لبيخزيمة التميمي وروح بن حاتم المھ
، فأقام بھا م�دة ث�م عزل�ه المنص�ور، وول�ى أب�ا ع�ون  )٢٩١(فمات بھا ، ثم و�ھا حميد بن قحطبة الطائي )٢٩٠(الخزاعي

طبة فأقام بھا حتى مات ، عبد الملك بن يزيد ، ثم عزل عبد الملك بن يزيد ، وقد ولي الخ$فة المھدي فرد حميد بن قح
، ووج�ه  )٢٩٣(، وق�د خ�رج يوس�ف الب�رم الح�روري )٢٩٢(ثم ولى المھدي خراسان معاذ بن مسلم الرازي مولى ربيع�ة

، فحاربه حتى أسره ، وحمله إلى المھدي فقطع يديه ورجليه ، ثم خرج  )٢٩٤(يزيد بن مزيد الشيباني هتلمحاربالمھدي 
�رو��ور المع��يم اSع��رم حك��ف الب��ب يوس��المقنعبعق��لم  )٢٩٥(ف ب��ن س��ة ب��ه عقب��ان ، ومع��ل خراس��لم عام��ن مس��اذ ب�، ومع

�ائي��عيداً  )٢٩٦(الھن��ع س��ة المقن��دي لمحارب��ل المھ��ؤمنين ، فأرس��ر الم��ولى أمي��ث م��ي ، واللي��ى البجل��ن يحي��ل ب�، وجبري
م الحرشي ، فھزمه وھرب إلى ب$د الصغد ، فتحصن في قلعة بكش ، فلما اشتد به الحصار، شرب ھو وأصحابه الس

�ة��ت القلع��اً ، وفتح��اتوا جميع��ر  )٢٩٧(فم��ن زھي��يب ب��ا المس��ان ، وو�ھ��ن خراس��لم ع��ن مس��اذ ب��دي مع��زل المھ�، وع
، فل�م ي�زل  )٢٩٩(، ثم عزل المھدي المسيب في آخر خ$فته ، وولى خراسان الفضل بن سليمان الطوس�ي )٢٩٨(الضبي

  . )٣٠٠(عليھا حتى مات المھدي
لرشيد خراسان جعفر ب�ن محم�د ب�ن اSش�عث الخزاع�ي ، ففل�ج وم�ات ، وفي خ$فة موسى الھادي ولى ھارون ا      

، ث�م عزل�ه وول�ى الغطري�ف ب�ن عط�اء ، وك�ان خ�ال  )٣٠١(وولى مكانه ابنه العب�اس ب�ن جعف�ر ب�ن محم�د ب�ن اSش�عث
، ثم عزل�ه وول�ى خراس�ان الفض�ل  )٣٠٢(الرشيد فلم يضبط خراسان ، فعزله وولى حمزة بن مالك بن الھيثم الخزاعي

يى بن خالد بن برمك ، فص�ار إل�ى بل�خ وافت�تح ع�دة ك�ور م�ن طخارس�تان ، وكاب�ل ش�اه ، وش�قنان ، ث�م ع�زل بن يحا
الفضل بن يحيى وولى علي بن عيسى بن ماھان وكان عل�ى ش�رطة الرش�يد ، وق�دم عل�ي ب�ن عيس�ى خراس�ان ، وق�د 

حم�زة الش�اري بب�اذغيس  ، ثم خرج على عل�ي ب�ن عيس�ى ب�ن ماھ�ان )٣٠٣(خرج أبو عمرو الشاري فحاربه حتى قتله
، وخرج علي�ه بع�د حم�زة أب�و  )٣٠٤(فنھض إليه علي بن عيسى فھزمه ، واتبعه حتى صار إلى كابل فحاربه حتى قتله

، فحاربه وقتله ، وصار إلى علي بن عيسى أموال جليلة ، وكان عل�ي ق�د وج�ه براف�ع ب�ن  )٣٠٦(بباورد )٣٠٥(الخصيب
سمرقند ، فعصى رافع واشتدت ش�وكته وق�وي أم�ره ، وبل�غ الرش�يد أن الليث بن نصر بن سيار بن رافع الليثي على 

ھذا تدبير من علي بن عيسى ، فوجه إليه ھرثمة بن أعين ، فقبض عليه وحمله في الحديد إلى الرشيد ، وقبض أمواله 
  . )٣٠٧(م٨٠٦/ھـ١٩١فحملھا ، وولى ھرثمة بن أعين خراسان في سنة 

�ان ، وا      ��ى خراس��يد إل��رج الرش��م خ��ان ، ث��ى خراس��أمون إل��ه الم��رج مع��داد ، وأخ��ين ببغ��داً اSم��ه محم��تخلف ابن�س
اعتل فاشتدت به العلة ، فأنفذ الم�أمون ومع�ه ھرثم�ة والق�واد إل�ى  )٣٠٨(وخرجت العساكر معه ، فلما صار إلى طوس

$ً ، وأق�ام الم�أمون بم�رو ع�ام )٣٠٩(م فقب�ره بط�وس٨٠٨/ھ�ـ١٩٣مرو، وتوفي الرشيد بطوس في جمادي ا�خر سنة 
على خراسان وكورھا ، وسائر أعمالھا ، وأنفذ ھرثمة بن أعين إلى سمرقند ، لمحاربة رافع بن اللي�ث ب�ن نص�ر ب�ن 
سيار الليثي ، فلم يزل يحارب�ه حت�ى ف�تح س�مرقند ، وخ�رج راف�ع ف�ي اSم�ان ، فحمل�ه ھرثم�ة إل�ى الم�أمون ، وحمل�ه 

م ، ثم كتب ٨٠٩/ھـ١٩٤م وسنة ٨٠٨/ھـ١٩٣بمرو بقية سنة  المأمون إلى محمد ، وكتب إليه بالفتح ، وأقام المأمون
إليه محمد في القدوم إلى بغداد ، ووجه إليه العب�اس ب�ن موس�ى ب�ن عيس�ى ، ومحم�د ب�ن عيس�ى ب�ن نھي�ك ، وص�الحاً 

ھذا نقض الشرط ، فوجه إليه عص�مة ب�ن أب�ي عص�مة الس�بيعي : صاحب المصلى ، فامتنع المأمون من القدوم وقال 
قام عصمة بالري ، ولم يبرح ، فوجه علي بن عيسى بن ماھان ، وكان قد أطلقه إلى خراس�ان ، فلم�ا بل�غ في جيش فأ

  . )٣١٠(المأمون ذلك ، وجه طاھر بن الحسين من مرو في أربعة آ�ف ، فلقي علي بن عيسى بالري فقتله
و مقيم�اً حت�ى قت�ل محم�د ف�ي آخ�ر ثم وجه المأمون ھرثمة بن أعين أيضاً إلى الع�راق ، ول�م ي�زل الم�أمون بم�ر       

�نة ��رم س��ـ١٩٨المح��ة٨١٣/ھ��ه بالخ$ف��ع ل���نة  )٣١١(م ، وبوي��ان س���أمون بخراس��ام الم��م أق���ـ١٩٩، ث��نة ٨١٤/ھ��م وس
، ث�م  )٣١٢(م ، وھو يوجه إلى العراق بالرجال ، فوجه بحميد بن عبد الحميد ب�ن ربع�ي الط�ائي الطوس�ي٨١٥/ھـ٢٠٠

جه بذي العلمين علي بن أبي س�عيد اب�ن خال�ة الفض�ل ب�ن س�ھل عل�ى وجه علي بن ھشام بن خسرو المروروذي ، وو
خراج العراق ، ثم وجه الحسن ب�ن س�ھل عل�ى جمي�ع اSم�ور، وانص�رف ھرثم�ة م�ن الع�راق مغاض�باً ، وص�ار إل�ى 

   . )٣١٣(م٨١٥/ھـ٢٠٠المأمون فحبسه المأمون ومات في الحبس بعد ث$ثة أيام بمرو في سنة 
رضي هللا ( ا علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبثم بايع المأمون للرض      
م ، ثم خرج من م�رو ف�ي ھ�ذه الس�نة ، فس�ار س�يراً مھون�اً ، ث�م ص�ار إل�ى ٨١٧/ھـ٢٠٢بمرو بو�ية العھد سنة ) عنه

، وسار  )٣١٥(عة بسببه، وقتل الفضل بن سھل وزيره بسرخس في الحمام ، فقتل المأمون جما )٣١٤(سرخس ، فأقام بھا
، وك�ان  )٣١٦(م ، وت�وفي الرض�ا بط�وس٨١٨/ھ�ـ٢٠٣المأمون إلى طوس ، فلما قدم طوس أقام بھ�ا ، وذل�ك ف�ي س�نة 
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المأمون قد كاتب جميع ملوك خراسان فصالحھم حتى استقامت له ، وول�ى خراس�ان كلھ�ا رج�اء ب�ن أب�ي الض�حاك ، 
م ، وفسدت خراسان ٨١٩/ھـ٢٠٤في النصف من صفر سنة وكان زوج أخت الفضل بن سھل ، وقدم المأمون بغداد 

فأص�لحھا واس�تقامت عل�ى ي�ده ،  )٣١٧(كلھا على يد رجاء بن أبي الضحاك ، ف�ولى الم�أمون خراس�ان غس�ان ب�ن عب�اد
م ، ث�م احت�ال ط�اھر ب�ن الحس�ين حت�ى ٨٢٠/ھ�ـ٢٠٥م وأشھراً من سنة ٨١٩/ھـ٢٠٤وأحمده المأمون وأقام بقية سنة 

م ، وبلغ�ه س�وء رأي م�ن الم�أمون ، ٨٢٠/ھـ٢٠٥، فخرج إليھا في سنة  )٣١٨(ان ، وعھد له عليھاو�ه المأمون خراس
�نة ��ي س��اھر ف��وفي ط��ربة ، وت��ه بش��ل ل��ه احتي��ال إن��ك فيق��أمون ذل��غ الم��ه ، وبل��ه في��ف رأس��م يكش��اً ل��أظھر خ$ف�ف

بخراس�ان س�بع س�نين  ، فأق�ام أمي�راً  )٣٢٠(، فولى المأمون مكانه ابنه طلحة بن ط�اھر ب�ن الحس�ين )٣١٩(م٨٢٢/ھـ٢٠٧
كور   )٣٢٢(، وكان المأمون قد ولى عبد هللا بن طاھر )٣٢١(م٨٣٠/ھـ٢١٥مستقيم اSمر، ثم توفي طلحة بن طاھر سنة 

عل�ي$ً ، ف�و�ه الم�أمون خراس�ان مك�ان أخي�ه طلح�ة ب�ن ط�اھر، ووج�ه إلي�ه  ، فخرج وأقام بالدينور الجبل وأذربيجان
ص عبد هللا بن طاھر إلى خراسان قاضي القضاة ، فشخ )٣٢٤(يحيى بن أكثمو )٣٢٣(بعھده وعقده مع إسحاق بن إبراھيم

فنزل نيسابور ولم ينزلھا واٍل من و�ة خراسان قبله ، وجعلھا وطنه ، وأقام عبد هللا بن طاھر على خراسان وأعمالھا 
م ، ٨٤٤/ھ�ـ٢٣٠ي سنة مستقيم اSمر، شديد السلطان ، والبلدان كلھا مستقيمة أربع عشرة سنة ، ثم توفي بنيسابور ف

، فأق�ام بخراس�ان خ$ف�ة  )٣٢٦(، فولى الواثق خراسان ابن�ه ط�اھر ب�ن عب�د هللا ب�ن ط�اھر )٣٢٥(وله ثمان وأربعون سنة
الواثق والمتوكل والمنتصر وبعض خ$فة المستعين ، ووليھا ثماني عشرة سنة مستقيم اSمور، ثم توفي بنيسابور في 

  .  )٣٢٧(بعون سنةم ، وله أربع وأر٨٦٢/ھـ٢٤٨رجب سنة 
�اھر      ���ن ط���د هللا ب���ن عب���اھر ب���ن ط���د ب���ه محم���ان ابن���تعين خراس���ى المس���نة  )٣٢٨(وول���ن س���ا م���اً عليھ���ام والي��، فأق
�ـ٢٤٨��نة ٨٦٢/ھ��ى س��ـ٢٥٩م إل��ـي٨٧٢/ھ��ـد الطالب��ن زي��ـن ب��روج الحس��طربت بخ��ور اض��ت اSم��د كان� )٣٢٩(م ، وق

ان ، وتخطي�ه إل�ى ك�ور خراس�ان ، ث�م س�ار بسجس�ت )٣٣١(، وخروج يعقوب بن اللي�ث الص�فار )٣٣٠(بطبـرستان وغيره
م ، فق�بض عل�ى محم�د ب�ن ط�اھر، واس�توثق من�ه ٨٧٢/ھ�ـ٢٥٩يعقوب بن الليث الصفار إلى نيسابور في شوال س�نة 

،  )٣٣٢(ومن أھل بيته ، وقبض أموالھم ، وما تحويه منازلھم ، وحملھم في اSصفاد إلى قلعة بكرمان ، يقال لھا قلعة بم
، فأق�ام آل  )٣٣٣(الحال حت�ى م�ات الص�فار ، وخل�ت خراس�ان م�نھم ، وص�ار بھ�ا عم�رو ب�ن اللي�ث فلم يزالوا في تلك 

  . )٣٣٤(طاھر و�ة خراسان خمساً وخمسين سنة ، وليھا منھم خمسة أمراء
  

  الخاتمة
  : بعد ا�نتھاء من البحث تم التوصل إلى نتائج كثيرة ومتنوعة يمكن إيجاز أبرزھا با�تي 

وجغرافياً لديه رؤى واسعة اكتسبھا من خ$ل كثرة اSسفار التي جاب بھا مناطق كثي�رة م�ن  أن اليعقوبي مؤرخاً  -١
  .ف في ميداني التاريخ والجغرافية العالم ، ولديه ثقافة كبيرة وعقلية علمية أھلته أن يؤل

معلومات مھمة  إعطاءو اDس$ميةالمدن  إنشاءمن خ$ل  الخ$فة اDس$ميةشھدتھا  برز الجوانب العمرانية التيأ -٢
، وك�ان أب�رز تل�ك الم�دن بغ�داد وس�امراء  عن كيفية إنشائھا وما احتاجته في البناء والخطط التي احتوتھ�ا تل�ك الم�دن

، مبت�دءاً ببغ�داد لش�دة  حواضر إس$مية عل�ى عھ�د الخ$ف�ة العباس�ية كانتاواللتان  والتي أخذت حيزاً كبيراً في كتاباته
كالمدينة المنورة ومكة والمدائن وواسط والفسطاط وكور مصر  المدن اDس$مية كثير من لىتعلقه بھا ، كما تطرق إ

   . أسھمت في بناء الحضارة العربية اDس$مية كمعالم عمرانية مھمة وفلسطين
في الجانب  إسھاماتھممن خ$ل  الخلفاء العباسيون نحو خاصالخلفاء وعلى  بعض عن أخبار مھمة معلومات قدم -٣

  .  ووفياتھم عنھم وأخبار أخرى مرانيالع
 أمأوضح حركة الفتوحات اDس$مية وإبراز المدن التي فتحت وحررت ف�ي العھ�د اDس�$مي س�واء ف�ي المش�رق  -٤

مرك�زاً بنح�و  ، وعلى يد أي قائ�د وف�ي أي س�نة وف�ي عھ�د أي خليف�ة ، المغرب وكيفية فتح تلك المدن عنوة أو صلحاً 
ذكر الكثير من تلك المدن ، إذ أنھا تشكل أھمية كبيرة للدولة العربية اDس$مية ، وكذلك خاص على مدن المشرق ، ف

   . ذكر مدن الشام وكور فلسطين ومصر ومدن المغرب
سجستان وخراسان ، فكانوا بأعداد كبيرة جداً كانت ترسلھم الخ$فة  إقليميفي  اDس$ميةبين و�ة الدولة العربية  -٥

التاريخية التي حدثت في عھ�دھم ، س�واء فيم�ا يتعل�ق  اSحداث برزوإيضاح أمن مختلف القبائل ، تلك المناطق و إلى
وعل�ى  استھدفت اDس$م وم�ا إل�ى ذل�كحركات خارجية أو  الخ$فةالقضاء على حركات التمرد ضد  مأبشأن الو�ية 

  .لى حد كبيروإإ� أن ھذه اSخبار كانت قد وردت بأسلوب مقتضب  مر العصور اDس$مية ،
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إني رأيت أنه � يكتب إنس�ان كتاب�اً ف�ي يوم�ه إ� ق�ال : "وفى النھاية � أملك إ� أن أردد قول العماد اSصفھاني       
كان أفضل دم كذا لكان أجمل ، ولو تُرك ھذا لولو زيد كذا لكان يستحسن ، ولو قلو ُغيّر ھذا لكان أحسن ، : في غده 

  . )٣٣٥( "دليل على استي$ء النقص على جملة البشروھذا من أعظم العبر ، وھو 

  والحمد T رب العالمين
  :الھوامش 

                                                 
  . ٢١٤، ص ١ياقوت الحموي ، معجم اSدباء ، ج)  ١
  .   ٢١٤، ص ١المصدر نفسه ، ج)  ٢
  . ٦٩٩، ص ٥السمعاني ، اSنساب ، ج)  ٣
  . ٥٦٤، ص ٤الطبري ، تاريخ ، ج)  ٤
  .  ٤٠، ص ٢ي ، النجوم الزاھرة ، جابن تغري برد)  ٥
  .   ٦٠٠،  ٥٦٤، ص ٤الطبري ، تاريخ ، ج)  ٦
  . ٢١٧البلدان ، ص)  ٧
  . ٢١٤، ص ١وي ، معجم اSدباء ، جياقوت الحم)  ٨
  .  ٣١٧، ص ١طسوج من كورة اDستان بالجانب الغربي من بغداد ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: بادوريا )  ٩

  . ١٦ – ١٥ي ، البلدان ، صاليعقوب)  ١٠
  . ٧٥ -٧٤،  ٧؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ٤٧٧، ص ٢؛ الطبري ، تاريخ ، ج ١٦المصدر نفسه ، ص)  ١١
  . ٤٣٨، ص ٢؛ الطبري ، تاريخ ، ج ٣٤٥؛ ابن حزم ، جوامع السيرة ، ص ١٧اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٢
  . ٤٢، ص ١٠؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ٣٥٠، ص ٤ريخ ، ج؛ الطبري ، تا ٢٠اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٣
�دان ، ص)  ١٤��وبي ، البل��اريخ ، ج ٢٠اليعق��دء والت��ي ، الب��اريخ ، ج ٨٩ – ٨٨، ص ٦؛ المقدس��ري ، ت��اكر ؛  ٤٥٧، ص ٤؛ الطب��ن ش�اب

  . ٢٧، ص ٨؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج ٢١٥، ص ٢الكتبي ، فوات الوفيات ، ج
  . ٢١البلدان ، ص اليعقوبي ،)  ١٥
ھم عدة أمم ، فمنھم النصارى ، ومن يقولون بالمجوسية ويعب�دون الش�مس ، ولھ�م و،  جمع صقلبي وتعني العبد أو الرقيق: الصقالبة )  ١٦

ھ�م عق�ول ، ومنھم أمة بين الصقالبة واDفرنج على دين الصابئين ، يقولون بعب�ادة الكواك�ب ، ول أنھار كثيرة ، وھم كلھم في ناحية الشمال
، ولھ�م  ولھ�م م�دن كثي�رة وب�$د ،وصناعات لطيفة من كل فن ، ولھم سبعة أعياد في السنة بأسماء الكواكب ، وأجلھا عندھم عي�د الش�مس 

  . ٩٣ – ٩٢المسعودي ، أخبار الزمان ، ص ، كنائس فيھا أجراس معلقة يضربونھا كالنواقيس
  .  ١٥، ص ٣فرات ، على ھيئة مدينة الس$م ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، جبلد متصل البناء بالرقة على ضفة ال: الرافقة )  ١٧
  .   ١٩٢، ص ٥بلدة من ب$د الروم مشھورة مذكورة تتاخم الشام وھي للمسلمين ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: ملطية )  ١٨
  .  ١٢٣٥، ص ٤جثغر من ثغور الشام معروفة ، البكري ، معجم ما استعجم ، : المصيصة )  ١٩
  .   ٢١١، ص ٥في ب$د السند وھي قصبتھا مدينة كبيرة كثيرة الخيرات ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: المنصورة )  ٢٠
  . ٦٩، ص ٨؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج ٢٤ – ٢٢اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢١
  . ١٣٢، ص ١لزاھرة ، ج؛ ابن تغري بردي ، النجوم ا ٢٥ – ٢٤اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٢
  . ٤٢، ص ٣؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ٦٧، ص ١؛ الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج ٢٥اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٣
  . ٢٦ – ٢٥اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٤
، اب�ن منظ�ور ،  Sَزج الس�قف والجم�ع آزاجيق�ال اوس�تان ، وإذا بنيت�ه ويق�ال ل�ه بالفارس�ية أ يج�اً بيت يبنى ط�و�ً وأزجت�ه تأْز: اSَزج )  ٢٥

  . ١٣، ص ١؛ الفيومي ، المصباح المنير ، ج ٣٧؛ المطرزي ، المغرب في ترتيب المعرب ، ص ٢٠٨، ص ٢، ج لسان العرب
  . ٤٠٣فارسي معرب ، الرازي ، مختار الصحاح ، ص، ماعطف من اSبنية كالقوس في القناطر والنوافذ والجمع طاقات : طاقات )  ٢٦
  . ٢٧ – ٢٦اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٧
  . ٢٨ – ٢٧، صاليعقوبي ، البلدان )  ٢٨
  .   ٤٦، ص ٣رصافة بغداد بالجانب الشرقي منه ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: الرصافة )  ٢٩
: ذھ�ب اليعق�وبي ، ينظ�ر  م � كم�ا٧٦٨/ھ�ـ١٥١، جع�ل أكث�ر الم�ؤرخين ب�دء بن�اء مدين�ة الرص�افة س�نة  ٤٥اليعقوبي ، البل�دان ، ص)  ٣٠

ال�ذھبي ،  ؛ ١٠٩، ص ١٠؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ١٤٦، ص ٨؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج ٥٠٠، ص ٤الطبري ، تاريخ ، ج
  . ٢٣٠، ص ١؛ الحنبلي ، شذرات الذھب ، ج ٢٢٩؛ السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص ٢١٥، ص ١العبر ، ج

  . ٥١اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٣١
  . ٨٩٠، ص ٣مدينة بالشام حصينة ، وھي من الثغور الجزرية ، البكري ، معجم ما استعجم ، ج: طرسوس )  ٣٢
  . ٥٠، ص ١١؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج ٥٥ – ٥٤اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٣٣
  .   ٣٦١، ص ٣ان ، جفي أعلى مدينة بغداد وإليھا ينسب باب الشماسية ، ياقوت الحموي ، معجم البلد: الشماسية )  ٣٤
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،  ١موضع بالعراق م�ن ق�رى بغ�داد عل�ى س�بعة فراس�خ منھ�ا وھ�ي م�ن ن�واحي ال�دجيل ، البك�ري ، معج�م م�ا اس�تعجم ، ج: البردان )  ٣٥

    . ٣٧٥، ص ١؛ ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج ٢٤٠ص
معرف�ة ب�العلم حس�ن المعرف�ة بخدم�ة الخلف�اء ، تغي�ر الفضل بن مروان ، أبو العباس ، وزير المعتصم ، كان نصراني اSص�ل قلي�ل ال)  ٣٦

م ، اب�ن خلك�ان ، وفي�ات ٨٦٤/ھ�ـ٢٥٠م ، ثم خدم بعد ذلك جماعة من الخلفاء ، توفي سنة ٨٣٥/ھـ٢٢١عليه المعتصم ، وقبض عليه سنة 
  . ٨٥ - ٨٣، ص ١٢؛ الذھبي ، سير أع$م النب$ء ، ج ٤٦ -٤٥، ص ٤اSعيان ، ج

  . ٢٩١؛ السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص ٥٦ -٥٥، صاليعقوبي ، البلدان )  ٣٧
  .   ٣١٦، ص ١قرية بين أوانا والحظيرة ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: باحمشا )  ٣٨
  . ١٥١، ص ٥قرية قرب بغداد من نواحي سامراء ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: المطيرة )  ٣٩
  .   ٢٩٧، ص ٤ة كان في موضع سامرا ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، جاسم نھر كأنه مقطوع من دجل: القاطول )  ٤٠
، اب�ن  ر مطلق�اً والجم�ع أَفھ�ار وفھ�ور، وقي�ل ھ�و الحج� الفھر الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه ، وقي�ل الحج�ر م�لء الك�ف :أفھار )  ٤١

  . ٢٦٤، ص ٢؛ المطرزي ، المغرب في ترتيب المعرب ، ج ٦٦، ص ٥منظور ، لسان العرب ، ج
  . ٥٧ – ٥٦اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٤٢
  . ٤٧٣، ص ٢؛ التاريخ ، ج ٥٧اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٤٣
  . ٥٧اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٤٤
٤٥  ( Tا�محمد بن عبد الملك الزيات ، أبو جعفر ، كان قد اتصل بالمعتصم باT وخص به فرفع من قدره ووسمه بالوزارة وكذلك الواثق ب

فأدخل�ه  ، وزره ، كان أديباً فاض$ً عالماً بالنحو واللغة ، صنع تنوراً من الحديد في�ه مس�امير ليع�ذب م�ن ك�ان ف�ي حبس�ه م�ن المط�البيناست
  . ٣٤٣ -٣٤٢، ص٢م ، الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج٨٤٧/ھـ٢٣٣المتوكل فيه وعذب إلى أن توفي سنة 

عروفاً بالمروءة والعصبية ، له مع المعتصم في ذلك أخبار مأثورة ، كان من أصحاب واص�ل ب�ن ابن أبي دؤاد ، أبو عبد هللا ، كان م)  ٤٦
�الجود ��وفاً ب��ان موص��ق ، ك��م للواث��م ث��اة للمعتص��اء القض��ى قض��اء ، ول��ع الخلف��$م م��تح الك��ن افت��و أول م��زال ، وھ��ى ا�عت��ار إل��اء فص�عط

�ذھب الجھم��ن بم��ه أعل��ر أن��ور اSدب غي��ق ووف��ن الخل��خاء وحس��نة والس��وفي س��رآن ، ت��ق الق��اس بخل��ان الن��ى امتح��لطان عل��ل الس��ة وحم�ي
  . ٤٦ -٤٢، ص ١٧؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ١٥٥ -١٤١، ص ٤م ، الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج٨٥٤/ھـ٢٤٠

مائ�ة وعش�رون أل�ف عمر بن ف�رج الرخج�ي ، ك�ان م�ن علي�ة الكت�اب ، يص�لح لل�وزارة ، س�خط علي�ه المتوك�ل ، فأخ�ذ من�ه م�ا قيمت�ه )  ٤٧
دينار، ثم صالحه على أن يرد إليه ضياعه على ماله ، ثم غضب عليه وصفع ستة آ�ف صفعة في أيام ، وألبس عباءة ، ثم رض�ي عن�ه ، 

  .   ٢٨٤، ص ١٧ثم سخط عليه ونفاه ، توفي ببغداد ، الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج
  . ٥٨ – ٥٧اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٤٨
  .  ٥٨سه ، صالمصدر نف)  ٤٩
  . ٦٣ – ٥٩المصدر نفسه ، ص)  ٥٠
  . ٢٧٣ص،  ٥؛ الطبري ، تاريخ ، ج ٦٥اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٥١
  . ٦٥اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٥٢
  ٣١٦ابن الفقيه ، البلدان ، ص ؛ ٦٦المصدر نفسه ، ص)  ٥٣
�اريخ ، ج)  ٥٤��ري ، ت��داد ، ج ٣٣٧، ص ٥الطب��اريخ بغ��دادي ، ت��ب البغ��ة ، ج ٢٤٢، ص ٣؛ الخطي��ة والنھاي��ر ، البداي��ن كثي�،  ١٠؛ اب

المتوكل على هللا قرب سامراء بموضع يس�مى الم�احوزة ، ي�اقوت الحم�وي ، معج�م  الخليفةاسم قصر بناه : ، الجعفري  ٣٥٢ – ٣٥١ص
  .  ١٤٣، ص ٢البلدان ، ج

  . ٣٥٢، ص ١٠والنھاية ، ج ؛ ابن كثير ، البداية ٣٤٣، ص ٥؛ الطبري ، تاريخ ، ج ٦٨اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٥٥
؛ اب�ن منظ�ور ،  ٧٣؛ الرازي ، مخت�ار الص�حاح ، ص ٣٠١، ص ٢اSَرض القفر التي � شيء بھا ، الفراھيدي ، العين ، ج: ب$قع )  ٥٦

  .  ٢١، ص ٨لسان العرب ، ج
  . ٣٥١، ص ٥؛ الطبري ، تاريخ ، ج ٦٨اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٥٧
�دان ، ص)  ٥٨��وبي ، البل��اريخ ، ج ٦٩اليعق��ري ، ت��داد ، ج ٣٥٣، ص ٥؛ الطب��اريخ بغ��دادي ، ت��ب البغ��ف  ٢٤٨، ص ١؛  الخطي�؛ مؤل

  . ١٤٠، ص ١٢الكتبي ، فوات الوفيات ، جابن شاكر ؛  ٤١٣مجھول ، أخبار الدولة العباسية ، ص
  . ٣١٢لخلفاء ، ص؛ السيوطي ، تاريخ ا ١٠، ص ١١؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ٦٩اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٥٩
  . ١١، ص ١١؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ٣٣٢، ص ٢؛ ابن حبان ، الثقات ، ج ٦٩اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٦٠
  . ٣١٦؛ السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص ٦٩اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٦١
  . ٦٥، ص ١١ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج)  ٦٢
  . ٥٤ – ٥٢صاليعقوبي ، البلدان ، )  ٦٣
  . ٦٩المصدر نفسه ، ص)  ٦٤
  . ١٥٧المصدر نفسه ، ص)  ٦٥
  . ١٥٧المصدر نفسه ، ص)  ٦٦
  .٥١٥، ص١من نواحي سواد بغداد بالعراق قرب المدائن على مسافة يوم من بغداد ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: بھرسير)  ٦٧
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  .  ٢٩٧الحميري ، الروض المعطار في خبر اSقطار ، ص بالعراق في الجانب الغربي من دجلة ،: ساباط المدائن )  ٦٨
  . ١٥٧اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٦٩
أخ�و ذي الرياس�تين الفض�ل ب�ن س�ھل ، كان�ا م�ن أھ�ل بي�ت الرياس�ة ف�ي  ،عب�د هللا  محم�د الحس�ن ب�ن س�ھل ب�نالحس�ن ب�ن س�ھل ، أب�و )  ٧٠

، وأحد كبار القادة وال�و�ة ف�ي  برامكة ، أصبح وزير المأمون العباسيالمجوس وأسلما ھما وأبوھما في أيام ھارون الرشيد ، واتصلوا بال
م ، الخطيب البغ�دادي ، ت�اريخ ٨٥١/ھـ٢٣٦، توفي سنة  ، والكرم ، واSدب والفصاحة وحسن التوقيعات عصره ، اشتھر بالذكاء المفرط

  . ٣٢٢ -٣١٩، ص ٧بغداد ، ج
  . ١٥٨اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٧١
  

أصله م�ن الش�ام ول�ي قنس�رين للولي�د .، من بني فزارة أمير، قائد، من و�ة الدولة اSموية ، أبو خالد بن ھبيرة الفزاري يزيد بن عمر ) ٧٢
واس�تفحل أم�ر ال�دعوة العباس�ية  ، في أيام م�روان ب�ن محم�دم ٧٤٥/ھـ١٢٨سنة ) البصرة والكوفة(عراقين ثم جمعت له و�ية ال ، بن يزيد

�ه��ن إمارت��ي زم��ي ف��ل أش��دة، فقات��ه،  اعھا م��ى جيوش��ان عل��وش خراس��ت جي��ا وتغلب��ن بھ��ط وتحص��ى واس��ل إل��اه  ، فرح��فاح أخ��ه الس�، فوج
وك�ان  ، وأمض�ى الس�فاح الكت�اب ، والص�لح باSم�ان، فكتب إلي�ه  ، حتى أعياه أمره ، فمكث المنصور زمنا بواسط يقاتله المنصور لحربه

، ف�نقض الس�فاح عھ�ده  ب�ه اDيق�اععمل أبو مسلم الخراساني عل�ى ، قام بواسط وأ ، ، فرضي ابن ھبيرة وأطاع بنو أمية قد انقضى أمرھم
  . ٣٢٠ -٣١٣، ص ٦ابن خلكان ، وفيات اSعيان ، جم ، ٧٤٧/ھـ١٣٠سنة في  "واسط " ، وبعث إليه من قتله بقصر  له
  . ١٥٨اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٧٣
  . ١٥٩المصدر نفسه ، ص)  ٧٤
�دان ، ص)  ٧٥��وبي ، البل��ات ، ج ١٥٢اليعق��ان ، الثق��ن حب��رى ، ج١٣٢، ص ١؛  اب��ات الكب��عد ، الطبق��ن س��ري ،  ٢٣٣، ص ١؛ اب�؛ الطب

، كلثوم بن الھدم بن امرئ القيس بن الحارث بن مالك ب�ن اSوس ،  ٥٥، ص ٣، ابن حجر العسق$ني ، اDصابة ، ج ٨، ص ٢تاريخ ، ج
، ن�زل علي�ه ، ت�وفي قب�ل أن يخ�رج ) صلى هللا عليه وسلم(فلما ھاجر رسول هللا المدينة ، ) صلى هللا عليه وسلم(أسلم قبل مقدم رسول هللا 

  . ٦٢٣، ص ٣إلى بدر بيسير، ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج) صلى هللا عليه وسلم(رسول هللا 
ھد العقبة مع الس�بعين ، شھد معه الحديبية ، وش) صلى هللا عليه وسلم(سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك من اSوس ، صحب النبي )  ٧٦

بين�ه وب�ين أب�ي س�لمة ب�ن عب�د اSس�د ، ك�ان أح�د النقب�اء اSثن�ي عش�ر م�ن اSنص�ار، ) صلى هللا عليه وسلم(من اSنصار ، آخى رسول هللا 
ير ؛ ال�ذھبي ، س� ٤٨٢ - ٤٨١، ص ٣إلى بدر فقت�ل يومئ�ذ ، اب�ن س�عد ، الطبق�ات الكب�رى ، ج) صلى هللا عليه وسلم(خرج مع رسول هللا 

  . ٢٦٦، ص ١أع$م النب$ء ، ج
  . ١٥٢اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٧٧
  . ١٥٣المصدر نفسه ، ص)  ٧٨
  .   ٢١٤، ص ٥اسم مدينة فرعون بمصر أصلھا بلغة القبط مافه فعربت فقيل منف ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: منف )  ٧٩
  . ١١٧ري ، الروض المعطار في خبر اSقطار ، صقرية من قرى الفيوم بصعيد مصر، الحمي: بوصير كوريدس )  ٨٠
  .   ٥١٧، ص ١مدينة بمصر من الصعيد اSدنى غربي النيل ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: البھنسا )  ٨١
ي ، اسم كورة في الصعيد اSدنى ، وھي قديمة أزلية وقد خ�رب أكثرھ�ا ، غرب�ي الني�ل ليس�ت ببعي�دة ع�ن الفس�طاط ، البك�ر: أھناس )  ٨٢

  .   ٢٨٤، ص ١؛ ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج ٢٠٦، ص ١معجم ما استعجم ، ج
  .   ٢٢، ص ٤كورة بمصر شمالي الصعيد في غربي النيل ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: طحا )  ٨٣
  . ٣٣٧، ص ٥ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج)  ٨٤
  . ١٩٩، ص ١شرقي النيل ، البكري ، معجم ما استعجم ، ج مدينة في الب$د المصرية قديمة: أنصنا )  ٨٥
  .  ٢٠٠، ص ١مدينة قديمة قصبة كورة من كور الصعيد اSدنى غربي النيل ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: اSشمونين )  ٨٦
  .   ١٩٣، ص ١مدينة في غربي النيل من نواحي صعيد مصر ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: أسيوط )  ٨٧
  .   ٥٠٦، ص ١بليدة بالصعيد اSدنى من غربي النيل ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: بوتيج )  ٨٨
  . ١٥مدينة في الب$د المصرية في الجانب الشرقي من النيل ، الحميري ، الروض المعطار في خبر اSقطار، ص: أخميم )  ٨٩
  . ١٧٠ – ١٦٩اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٩٠
  . ٤٢٠، ص ٥بليدة أزلية بالصعيد بالجانب الغربي دون قوص يضاف إليھا كورة ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: ھو)  ٩١
  .   ٤٧٨، ص ٢بليد على غربي النيل من نواحي الصعيد دون قوص ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: دندرة )  ٩٢
  .   ٢٣٤، ص ٤أخرى يقال لھا قاو ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، جقرية بالصعيد شرقي النيل في البر وبالصعيد : فاو )  ٩٣
  .   ٣٩٩، ص ٤مدينة بالصعيد لطيفة بينھا وبين قوص يوم واحد ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: قنا )  ٩٤
  .  ٤٧٧ر اSقطار، صمدينة بالديار المصرية ، بينھا وبين قوص أربعة أميال ، الحميري ، الروض المعطار في خب: قفط )  ٩٥
  .  ٤١٣، ص ٤مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصبة صعيد مصر، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: قوص )  ٩٦
وھ�ي عل�ى ش�اطئ الني�ل م�ن الجان�ب الغرب�ي ، ي�اقوت ،  إ� أدفو وأسوان ث�م ب�$د النوب�ة مدينة بأقصى الصعيد وليس وراءھا: أسنا )  ٩٧

  . ١٨٩، ص ١الحموي ، معجم البلدان ، ج
  .   ١٢٦، ص ١قرية بمصر من كورة البحيرة ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج:  أتفو)  ٩٨
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  .  ٥٧في الصعيد آخر ب$د مصر ، الحميري ، الروض المعطار في خبر اSقطار ، ص: أسوان )  ٩٩

وب�ة كالح�د بينھم�ا ، ي�اقوت الحم�وي ، معج�م بلد ف�ي آخ�ر عم�ل الص�عيد وأول ب�$د الن: ، ب$ق ١٧٢ -١٧٠اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٠٠
  . ١٨٩، ص ١البلدان ، ج

  . ١٦٩ - ١٦٨، صاليعقوبي ، البلدان )  ١٠١
  . ١٥، ص ٥ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، جقرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين ، : لد )  ١٠٢
  . ١٦٦اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٠٣
  .   ٥١٩حميري ، الروض المعطار في خبر اSقطار ، صھي أحد فروج الكوفة ، ال: ماسبذان )  ١٠٤
  . ٧٢، ص ٧؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ٤٧٥، ص ٢؛ الطبري ، تاريخ ، ج ٧٣اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٠٥
  .  ٤٦٨، ص ٢؛ الطبري ، تاريخ ، ج ١١٦بن خياط ، تاريخ ، صخليفة ؛  ٧٤ – ٧٣اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٠٦
وھي في آخر حدود الس�واد مم�ا يل�ي الجب�ال ف�ي بغ�داد ، س�ميت ب�ذلك ؛ Sن معن�اه ح�افظ ح�د الس�ھل ، البك�ري ، معج�م م�ا : حلوان )  ١٠٧

  . ٢٩٠، ص ٢، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج ٤٦٣، ص ١استعجم ، ج
  . ٣٤٥؛ ابن حزم ، جوامع السيرة ، ص ٢٧خياط ، تاريخ ، ص بنخليفة ؛  ٧٥اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٠٨
،  ١مدينة من كور الجبل وھي بين العراق والري قرب قرميسين ينسب إليھا خل�ق كثي�ر، البك�ري ، معج�م م�ا اس�تعجم ، ج: الدينور)  ١٠٩
  . ٥١٩؛ الحميري ، الروض المعطار في خبر اSقطار ، ص ٥٤٥، ص ٢؛ ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج ٦٠٧ص
  . ١٢٩، ص ٧ثير ، البداية والنھاية ، ج؛ ابن ك ٧٦اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١١٠
�ان )  ١١١��تعجم ، ج: أذربيج��ا اس��م م��ري ، معج��رب ، البك��ة المغ��ن جھ��ة م��ور أرميني��ي ك��راق وتل��$د الع��ن ب��ل م��ي الجب��ورة تل��ي ك�،  ١ھ
  .  ٢٠؛ الحميري ، الروض المعطار في خبر اSقطار ، ص ١٢٩ص
م قب�ل عم�رة الحديبي�ة وش�ھدھا وش�ھد بيع�ة الرض�وان ، ش�ھد اليمام�ة وفت�وح الش�ام المغيرة بن شعبة الثقفي ، يكنى أبا عبد هللا ، أس�ل)  ١١٢

اعت�زل القت�ال إل�ى ) رضي هللا عنه(ثم عزله ، فلما قتل عثمان)  رضي هللا عنه(الكوفة وأقره عثمان) رضي هللا عنه(والعراق ، و�ه عمر
؛  ٣١٦، ص ٧م ، البخ�اري ، الت�اريخ الكبي�ر ، ج٦٧٠/ھ�ـ٥٠س�نة  أن حضر مع الحكمين ثم بايع معاوية ثم و�ه بعد ذل�ك الكوف�ة ، ت�وفي

  .  ١٩٩ -١٩٧، ص ٦؛ ابن حجر العسق$ني ، اDصابة ، ج ٣٧٢، ص ٣ابن حبان ، الثقات ، ج
  . ٥٣٥، ص ٢؛ الطبري ، تاريخ ، ج ١٩٦؛ الب$ذري ، فتوح البلدان ، ص ٨١اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١١٣
  . ٥٩٦لعجم من كور الجبل ، كبيرة جداً ، الحميري ، الروض المعطار في خبر اSقطار ، صمدينة من عراق ا: ھمذان )  ١١٤
  . ٤٥٨، ص ١؛ ابن اSثير ، الكامل في التاريخ ، ج ٣١خياط ، تاريخ ، ص بنخليفة ؛  ٨٢اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١١٥
  . ٥٧٩ار في خبر اSقطار ، صمن كور الجبل ، وھي آخر كور الجبل ، الحميري ، الروض المعط: نھاوند )  ١١٦
النعمان بن مقرن بن عائذ المزني ، له ذكر كثير في فتوح العراق ، سكن البصرة ثم تحول إل�ى الكوف�ة وك�ان مع�ه ل�واء مزين�ة ي�وم )  ١١٧

 تش�ھد بنھاون�د بف�تح القادس�ية ، وھ�و ال�ذي ف�تح أص�بھان ، اس)  رض�ي هللا عن�ه(بن الخطاب الفتح ، وھو الذي قدم بشيراً على الخليفة عمر
  .  ٤٥٣، ص ٦م ، ابن حجر العسق$ني ، اDصابة ، ج٦٤١/ھـ٢١سنة ) رضي هللا عنه(في خ$فة عمر

  . ٣٤٦؛ ابن حزم ، جوامع السيرة ، ص ١٨٤؛ الب$ذري ، فتوح البلدان ، ص ٨٣اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١١٨
  .   ١٦٣، ص ١تعجم ، جمدينة معروفة من ب$د فارس ، البكري ، معجم ما اس: أصبھان )  ١١٩
  . ١٨٨؛ الب$ذري ، فتوح البلدان ، ص ٨٧اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٢٠
، س�كن ) ص�لى هللا علي�ه و س�لم(سلمان الفارسي ، أبو عبد هللا ، أصله من قري�ة بأص�بھان ، يق�ال ل�ه س�لمان الخي�ر ، ص�احب النب�ي )  ١٢١

  .  ١٥٧، ص ٣؛ ابن حبان ، الثقات ، ج ١٣٥، ص ٤اريخ الكبير ، جم ، البخاري ، الت٦٥٦/ھـ٣٦الكوفة ، توفي بالمدائن سنة 
  . ٨٧ – ٨٦اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٢٢
  .  ١١٦، ص ٣وھي مدينة مشھورة من أمھات الب$د وأع$م المدن في المشرق ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: الري )  ١٢٣
إل�ى الكوف�ة ليعلم�وا ) رض�ي هللا عن�ه(لصحابة ، أحد العشرة الذين وجھھم عمرقرظة بن كعب اSنصاري ، أبو عمرو ، أحد فقھاء ا)  ١٢٤

، ثم شھد صفين ، توفي بالكوف�ة ، وص�لى علي�ه  )رضي هللا عنه( الكوفة ، ثم سار إلى الجمل مع علي )رضي هللا عنه(الناس ، و�ه علي 
  . ٦٦٢، ص ٣، تاريخ اDس$م ، ج؛ الذھبي  ٣٤٨ – ٣٤٧، ص ٣، ابن حبان ، الثقات ، ج) رضي هللا عنه(علي 

  . ٥٣٦، ص ٢؛ الطبري ، تاريخ ، ج ٣٣بن خياط ، تاريخ ، صخليفة ؛  ٨٩اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٢٥
  .٤١٤، ص ٤كورة كبيرة واسعة ، قصبتھا المشھورة دامغان ، بين الري ونيسابور ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: قومس )  ١٢٦
  ب�ن عف�ان ، و�ه عثم�ان) ص�لى هللا علي�ه و س�لم(بن كريز القرشي ، يكنى أبا عبد الرحمن ، ول�د عل�ى عھ�د النب�ي  عبد هللا بن عامر)  ١٢٧

م ، وضم إليه فارس ، و�ه معاوية البصرة بعد اجتماع الناس عليه ثم صرفه عنھا ، توفي س�نة ٦٤٩/ھـ٢٩البصرة سنة ) رضي هللا عنه(
  .  ١٧ -١٦، ص ٥؛ ابن حجر العسق$ني ، اDصابة ، ج ٤٩ – ٤٤، ص ٥ى ، جم ، ابن سعد ، الطبقات الكبر٦٧٦/ھـ٥٧
  . ٣٤٦؛ ابن حزم ، جوامع السيرة ، ص ٩٠اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٢٨
  . ١١٩، ص ٢مدينة مشھورة عظيمة بين طبرستان وخراسان ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: جرجان )  ١٢٩
اSموي المدني ، بعثه معاوية إلى ف�تح م�ا وراء النھ�ر ومع�ه ق�ثم ب�ن العب�اس ففتحھ�ا ، اب�ن س�عد ،  سعيد بن عثمان بن عفان القرشي)  ١٣٠

  . ٢٨٩، ص ٤؛ ابن حبان ، الثقات ، ج ٥٠٣، ص ٣؛ البخاري ، التاريخ الكبير ، ج١٥٣، ص ٥الطبقات الكبرى ، ج
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�ك)  ١٣١��د المل��ن عب��ليمان ب��د ، و�ه س��و خال��فرة ، أب��ي ص��ن أب��ب ب��ن المھل��د ب��نة  يزي��ي س��اً ف��تان ثاني��ان ودھس��افتتح جرج��ه ف��اة أبي��د وف�بع
م فبنى سورھا واختط بھا مساجد نحواً من أربعين مسجداً ، وتلك المس�اجد معروف�ة بجرج�ان بعض�ھا داخ�ل قص�بتھا وبعض�ھا ٧١٦/ھـ٩٨

  . ٥٠ -٤٩، ص ١م ، الجرجاني ، تاريخ جرجان ، ج٧٢٠/ھـ١٠٢في المربض ، قتل سنة 
  . ٥٣٨، ص ٢؛ الطبري ، تاريخ ، ج ٩٢دان ، صاليعقوبي ، البل)  ١٣٢
  . ٩٤اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٣٣
  . ٥٨٨وھي من ب$د خراسان ، قدرھا قدر نصف مرو ، الحميري ، الروض المعطار في خبر اSقطار ، ص: نيسابور )  ١٣٤
  . ٩٦اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٣٥
  . ٢٠٨، ص ٣يسابور ومرو ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، جمدينة قديمة من نواحي خراسان ، وھي بين ن: سرخس )  ١٣٦
عبد هللا بن خازم السلمي ، يكنى أبو صالح ، يقال له صحبة ، كان من أشجع الناس وولي خراسان ، لما وقعت فتنة بن الزبير كت�ب )  ١٣٧

ب بن الزبير بع�ث إلي�ه عب�د المل�ك برأس�ه فغس�له إلى بن خازم فأقره على خراسان فبعث إليه عبد الملك بن مروان فلم يقبل فلما قتل مصع
  .  ٧٠ -٦٩، ص ٤م ، ابن حجر العسق$ني ، اDصابة ، ج٦٩١/ھـ٧٢وصلى عليه ثم ثار عليه وكيع بن الدورقية فقتله سنة 

  . ٩٨ – ٩٧اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٣٨
   .  ١٢١٦، ص ٤مدينة بفارس معروفة ، البكري ، معجم ما استعجم ، ج: مرو )  ١٣٩
، وك�ان مم�ن اعت�زل وقع�ة الجم�ل ، ث�م ك�ان م�ن ) ص�لى هللا علي�ه وس�لم(اSحنف بن قيس التميمي ، أبو بحر ، أسلم في حي�اة النب�ي )  ١٤٠

ي�وم ص�فين ، ك�ان ص�ديقاً لمص�عب ب�ن الزبي�ر، فوف�د علي�ه إل�ى الكوف�ة ، وت�وفي عن�ده س�نة )  رض�ي هللا عن�ه(أمراء علي ب�ن أب�ى طال�ب 
�ـ٦٧��ان ٦٨٦/ھ��ن حب��ات ، جم ، اب��ر ، ج ٥٦ -٥٥، ص ٤، الثق��اريخ الكبي��اري ، الت��$م ، ج ٥٠، ص ٢؛ البخ��اريخ اDس��ذھبي ، ت�،  ٥؛ ال
  .  ١٨٨ -١٨٧، ص ١؛ ابن حجر العسق$ني ، اDصابة ، ج ٣٤٨ - ٣٤٥ص
  . ٩٨اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٤١
  . ٥٩٤، الروض المعطار في خبر اSقطار ، ص بلد في خراسان قرب بوشنج ، وھي مدينة عامرة لھا ربض ، الحميري: ھراة )  ١٤٢
  . ١٠٠اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٤٣
  . ١١٨من مدن ھراة ، ومنھا إلى الجبل نحو فرسخين ، الحميري ، الروض المعطار في خبر اSقطار ، ص: بوشنج )  ١٤٤
م ، ولم�ا اس�تقل ٨١٣/ھ�ـ١٩٨وقتل�ه س�نة ط�اھر ب�ن الحس�ين ، أب�و الطي�ب ، م�ن أكب�ر أع�وان الم�أمون ، حاص�ر بغ�داد واSم�ين بھ�ا )  ١٤٥

 المأمون باSمر كتب إليه بأن يسلم إلى الحسن بن سھل جميع ما افتتحه من الب$د ، وأن يتوجه إلى الرقة ، وو�ه الموصل وب�$د الجزي�رة
  . ٥٢٠ – ٥١٧، ص ٢م ، ابن خلكان ، وفيات اSعيان ، ج٨١٣/ھـ١٩٨الفراتية والشام والمغرب وذلك سنة 

أوس بالبصرة ، وقع بينه وبين طلح�ة الطلح�ات  أوس بن ثعلبة بن زفر بن عمرو بن أوس التيمي ، شاعر مخضرم ، صاحب قصر)  ١٤٦
  . ١٤٦، ص ١معارضة فخرج أوس ھارباً إلى معاوية فذكر له القصة ، ابن حجر العسق$ني ، اDصابة ، ج

  . ١٠١ – ١٠٠اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٤٧
  . ٣١٨، ص ١تشتمل على قرى من أعمال ھراة ومرو الروذ قصبتھا ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، جناحية : باذغيس )  ١٤٨
عبد الرحمن بن سمرة القرشي ، أبو سعيد ، أسلم يوم الفتح ، ونزل البصرة ، استعمل على سجستان وغزا خراسان ففتح بھ�ا فتوح�اً  )  ١٤٩

؛  ٢٤٩، ص ٣؛ اب�ن حب�ان ، الثق�ات ، ج ١١، ص ١خي�اط ، الطبق�ات ، ج ب�نليف�ة خم ، ٦٧٠/ھ�ـ٥٠ثم رجع إلى البصرة فتوفي بھا س�نة 
  . ٧٨ -٧٧، ص ٤؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج  ٣٦٧، ص ٧ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج

  . ١٠١اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٥٠
  . ١٩٠، ص ٣لبلدان ، جوھي ناحية كبيرة وو�ية واسعة جنوبي ھراة ، ياقوت الحموي ، معجم ا: سجستان )  ١٥١
معن بن زائ�دة الش�يباني ، أب�و الولي�د ، أح�د اSج�واد المم�دوحين والش�جعان الم�ذكورين ، ولم�ا مل�ك بن�و العب�اس اختف�ى مع�ن م�دة ، )  ١٥٢

م�ه والطلب عليه ، فلما كان ثورة الخراسانية والراوندية على المنصور وحمي القتال ظھ�ر وقات�ل ب�ين ي�دي المنص�ور، وأف�رج عن�ه وأكر
وحباه ، وصيره من خواصه ، ثم و�ه اليمن وغيرھا ، وفي أواخر أيامه ولي إمرة سجس�تان ووف�د علي�ه الش�عراء ، قت�ل ب�أرض خراس�ان 

  . ٦٣٥ - ٦٣١، ص ٩؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ٢٤١ – ٢٣٥، ص ١٣م ،  الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج٧٦٩/ھـ١٥٢سنة 
  . ١٠٢ – ١٠١صاليعقوبي ، البلدان ، )  ١٥٣
  . ١٠٢المصدر نفسه ، ص)  ١٥٤
، و�ه عبد هللا بن عامر ) رضي هللا عنه(الربيع بن زياد الحارثي ، له صحبة ، أدرك اSيام النبوية ولم يقدم المدينة إ� في أيام عمر)  ١٥٥

�نة ��تان س��ـ٢٩سجس��٦٤٩/ھ��و موس��تخلفه أب��رين ، اس��ى البح��ى عل��ي موس��ام$ً Sب��ان ع��ه ، ك��ى يدي��ت عل��نة م ففتح��اذر س��رب من��ى ح�ى عل
 ٦؛ ابن س�عد ، الطبق�ات الكب�رى ، ج ٢٢٥، ص٤م فافتتحھا عنوة ، ولي خراسان لزياد إلى أن توفي ، ابن حبان ، الثقات ، ج٦٣٩/ھـ١٩

  . ٧٩ – ٧٨، ص ٩؛ المزي ، تھذيب الكمال ، ج ٤٥٧ - ٤٥٦، ص ٢؛ ابن حجر العسق$ني ، اDصابة ، ج ١٥٩، ص
  . ١٣٨، ص ٣وسجستان اسم الكورة كلھا ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج قصبة سجستان: زرنج )  ١٥٦
  . ٤٥٤، ص ٤وھي و�ية مشھورة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: كرمان )  ١٥٧
م ، ك�ان ٦٣٥/ھ�ـ١٤تان ، تابعي ثقة ، ولد س�نة ، عبيد هللا بن أبي بكرة الثقفي ، أبو حاتم ، أمير سجس ١٠٤اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٥٨

م ، ث�م وليھ�ا ف�ي ٦٧٠/ھ�ـ٥٠م عزل عن سجستان ، وك�ان ق�د وليھ�ا س�نة ٦٧٣/ھـ٥٣أحد الكرام اSجواد ، ولي قضاء البصرة ، وفي سنة 
  . ٤٧٩ -٤٧٧، ص ٥م ، الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج٦٩٨/ھـ٧٩إمرة الحجاج ، توفي بسجستان سنة 
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  . ٣٤٨؛ ابن حزم ، جوامع السيرة ، ص ١١٥البلدان ، ص اليعقوبي ،)  ١٥٩
  . ٤٧٩، ص ١مدينة مشھورة بخراسان ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: بلخ )  ١٦٠
  . ١١٦اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٦١
  . ٢٦٠، ص ١بلدة بين غزنين وبلخ وھي من عمل بلخ ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: أندراب )  ١٦٢
  .  ٤٠٦، ص ٢ناحية من نواحي أندراب بطخارستان من أعمال بلخ ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج:  خست)  ١٦٣
  .  ٤٩٨، ص ١وردت باسم بنجھير، مدينة بنواحي بلخ ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: بنجھار)  ١٦٤
  .لم أعثر لھا على ترجمة : بروان )  ١٦٥
  .لم أعثر لھا على ترجمة : غوروند )  ١٦٦
الفضل بن يحيى بن خالد بن برم�ك ، ول�ي ال�وزارة واDم�ارة بخراس�ان وغيرھ�ا لھ�ارون الرش�يد ، فلم�ا قت�ل أخ�اه جعف�ر س�جن ھ�ذا )  ١٦٧

م ، الخطيب البغ�دادي ، ٨٠٨/ھـ١٩٢توفي سنة م ، ٧٦٤/ھـ١٤٧رضاعة ، مولده سنة وأباه حتى توفيا في الحبس ، كان أخاً للرشيد من ال
  . ٣٤٠ -٣٣٩، ص ١٣؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ٣٣٨ – ٣٣٤ص،  ١٢تاريخ بغداد ، ج

  . ١١٨اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٦٨
  .  ٧٤مدينة في خراسان ، الروض المعطار في خبر اSقطار ، ص: الباميان )  ١٦٩
  . ١١٩اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٧٠
  . ٥٣٣وض المعطار في خبر اSقطار ، صمدينة بخراسان ، وھي أكبر من بوشنج ، الحميري ، الر: مرو الروذ )  ١٧١
  . ١٢١اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٧٢
  . ٣٥٣، ص ١من أعظم مدن ما وراء النھر وأجلھا ، بينھا وبين جيحون يومان ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: بخارا )  ١٧٣
  . ١٢٣اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٧٤
  . ٢٤٦، ص ٣ر وھو قصبة الصغد ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، جبلد معروف مشھور، بما وراء النھ: سمرقند )  ١٧٥
م ، حتى إنه فتح ب$د خوارزم ٧١٣/ھـ٩٥قتيبة بن مسلم الباھلي ، أبو حفص ، افتتح خوارزم وسمرقند وبخارى ، فتح فرغانة سنة )  ١٧٦

 هتيب�ة ، فخ�اف من�ه قتيب�ة وخل�ع بيعت�ان كان يكره قم وتولى اSمر أخوه سليم٧١٤/ھـ٩٦وسمرقند في عام واحد ، فلما مات الوليد في سنة 
وخرج عليه ، وكان قتيبة قد عزل وكيع بن حسان عن رياسة بني تميم ، فحق�د وكي�ع علي�ه وس�عى ف�ي تألي�ب الجن�د ، ث�م خ�رج علي�ه وھ�و 

  . ٨٨ – ٨٦، ص ٤م ، ابن خلكان ، وفيات اSعيان ، ج٧١٤/ھـ٩٦بفرغانة فقتله ، وذلك في سنة 
  . ١٢٣بي ، البلدان ، صاليعقو)  ١٧٧
  . ١٢٤المصدر نفسه ، ص)  ١٧٨
  . ١٩٦، ص ١من قرى صغد سمرقند ، بينھا وبين سمرقند سبعة فراسخ ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: إشتاخنج )  ١٧٩
  . ١٢٦ – ١٢٥اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٨٠
  . ١٦١المصدر نفسه ، ص)  ١٨١
  . ٧٨ح البلدان ، ص؛ الب$ذري ، فتو ١٦٣المصدر نفسه ، ص)  ١٨٢
  . ١٦٥اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٨٣
  . ١٦٦المصدر نفسه ، ص)  ١٨٤
  . ١٦٧ – ١٦٦المصدر نفسه ، ص)  ١٨٥
، ول�د ف�ي اDس�$م ) ص�لى هللا علي�ه و س�لم(أسامة بن زيد بن حارثة ، يكن�ى أب�ا محم�د ويق�ال أب�و زي�د ، أم�ه أم أيم�ن حاض�نة النب�ي )  ١٨٦

قب�ل أن يتوج�ه ) ص�لى هللا علي�ه وس�لم(ول�ه عش�رون س�نة ، ك�ان أم�ره عل�ى ج�يش عظ�يم فم�ات النب�ي ) مصلى هللا عليه وس�ل(ومات النبي 
إل�ى أن م�ات ف�ي أواخ�ر خ$ف�ة ) رض�ي هللا عن�ه(ب�ن عف�ان  نعثم�ا الخليف�ة، اعتزل الفتن بع�د قت�ل ) رضي هللا عنه(أبو بكر الخليفة فأنفذه

؛ اب�ن حج�ر العس�ق$ني ،  ٢٠، ص ٢؛ البخ�اري ، الت�اريخ الكبي�ر ، ج ٢، ص ٣ج بالجرف ، اب�ن حب�ان ، الثق�ات ،بن أبي سفيان معاوية 
  . ٤٩، ص ١اDصابة ، ج

  . ٨٨؛ الب$ذري ، فتوح البلدان ، ص ١٦٧ – ١٦٦اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٨٧
  . ٣١بن خياط ، تاريخ ، صخليفة ؛  ١٧٧، ١٦٩اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٨٨
  . ٢٦٠، ص ٤فيوم وطرابلس الغرب ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، جو�ية واسعة بين ال: فزان )  ١٨٩
  . ١٨٤اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٩٠
  . ١٣٨؛ الب$ذري ، فتوح البلدان ، ص ١٨٤المصدر نفسه ، ص)  ١٩١
؛  ٤٢٠، ص ٤ن ، جقاعدة الب$د اDفريقي�ة وأم م�دائنھا ، وكان�ت أعظ�م م�دن المغ�رب ،  ي�اقوت الحم�وي ، معج�م البل�دا: القيروان )  ١٩٢

  .  ٤٨٦الحميري ، الروض المعطار في خبر اSقطار ، ص
، يقال أن له ص�حبة ، ول�م يص�ح ، ش�ھد ف�تح مص�ر ) صلى هللا عليه وسلم(عقبة بن نافع القرشي الفھري ، ولد على عھد رسول هللا )  ١٩٣

لھا المسلمين ، قتله البربر بھوذة من أرض المغرب س�نة واختط بھا ، وولي المغرب لمعاوية ويزيد بن معاوية ، بنى قيروان إفريقية وأنز
  . ٦٤، ص ٥؛ ابن حجر العسق$ني ، اDصابة ، ج١٩٠ – ١٨٨، ص ٥م ، الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج٦٨٢/ھـ٦٣
  . ١٣٩؛ الب$ذري ، فتوح البلدان ، ص ١٨٦اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٩٤
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  . ١٨٧، ص ٣ن القيروان سبعون مي$ً ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، جمدينة من مدن إفريقية ، بينھا وبي: سبيطلة )  ١٩٥
  . ١٨٨اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٩٦
   ، ك�ان يق�ال ل�ه الحب�ر والبح�ر؛ لكث�رة علم�ه ، كنيت�ه) ص�لى هللا علي�ه وس�لم(عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب ، ابن ع�م رس�ول هللا )  ١٩٧

م ، اب�ن ٦٨٩/ھ�ـ٧٠م ، وقي�ل س�نة ٦٨٧/ھ�ـ٦٨توفي بالط�ائف س�نة ، بأربع سنين ) ى هللا عليه وسلمصل(أبو عباس ، ولد قبل ھجرة النبي 
  .  ٢٤٤ – ٢٤٢، ص ٥؛ ابن حجر العسق$ني ، تھذيب التھذيب ، ج ٩، ص ١حبان ، مشاھير علماء اSمصار ، ج

  . ٢٣٦ح البلدان ، ص؛ الب$ذري ، فتو ٤٠خياط ، تاريخ ، ص بنخليفة ؛  ١٠٤اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٩٨
  . ١٢٦، ص ٧؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ١٢٧اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ١٩٩
�دان ، ص)  ٢٠٠��وبي ، البل��ة ؛  ١٢٧اليعق��نخليف��اريخ ، ص ب��اط ، ت��$م ، ج ٤٠خي��اريخ اDس��ذھبي ، ت��ثم  ٣٦٤، ص ٣؛ ال��ن الھي��يس ب�، ق

�رة ،��ن أعي�ان البص��اء الش�جعان ، م��حبة ل�ه الس�لمي ، م�ن الخطب��ر  ص��د هللا ب�ن الزبي��ام ب�دعوة عب��ا ، ث�م ق��ي أمي�ة فيھ��ن أنص�ار بن�، ك�ان م
، اب�ن أب�ي ح�اتم ، الج�رح وصحب أخاه مصعباً في ثورته إلى أن قتل فتوجه إلى عبد الملك بن مروان فعفا عنه وأكرمه ، توفي بالبص�رة 

  . ٥٠٨، ص ٥؛ ابن حجر العسق$ني ، اDصابة ، ج ١٠٥، ص ٧والتعديل ، ج
  . ١٢٧اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٠١
، مختلف في صحبته ، قدم ال�ري وك�ان ل�ه ) رضي هللا عنه(جعدة بن ھبيرة القرشي المخزومي ، ولي خراسان لعلي بن أبي طالب )  ٢٠٢

، الثق�ات ،  ؛ اب�ن حب�ان ٢٣٩، ص ٢في خ$فة معاوية بن أب�ي س�فيان ، البخ�اري ، الت�اريخ الكبي�ر ، ج توفيبھا دار يقال لھا دار جعدة ، 
  . ٥٢٧، ص ١؛ ابن حجر العسق$ني ، اDصابة ، ج ٥٢٦، ص ٢؛ ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ج ١١٥، ص ٤ج

  . ١٠٩، ص ٣؛ الطبري ، تاريخ ، ج ٢٤٤؛ الب$ذري ، فتوح البلدان ، ص ١٢٧اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٠٣
٢٠٤  (�فيان ، أخ�و عبي�د هللا ب�ن زي�اد ، يكن�ى أب�ا ح�رب ، و�ه معاوي�ة سجس�تان س�نة عباد بن زياد بن أبيه المعروف أبوه بزي�اد ب�ن أب�ي س
؛ اب�ن حج�ر  ٣٩٨، ص ٦؛ ال�ذھبي ، ت�اريخ اDس�$م ، ج ١٥٨، ص ٧م ، ابن حبان ، الثق�ات ، ج٧١٨/ھـ١٠٠م ، توفي سنة ٦٧٢/ھـ٥٣

  . ١١٩، ص ١٤؛ المزي ، تھذيب الكمال ، ج ٨١، ص ٥العسق$ني ، تھذيب التھذيب ، ج
  .  ٢٠، ص ٤؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ٥٣خياط ، تاريخ ، ص بنخليفة ؛  ١٠٥ – ١٠٤اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٠٥
رض�ي (طلحة بن عبد هللا بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات ، أبو المطرف ، أحد اSجواد المشھورين ، كان مع عائشة )  ٢٠٦

م بعثه سلم بن زياد والياً عل�ى سجس�تان فأق�ام بھ�ا ٦٨٢/ھـ٦٣لحات ؛ Sنه كان أجودھم ، في سنة يوم الجمل ، سمي بطلحة الط)  هللا عنھا
،  ٥بسجس�تان طلح�ة الطلح�ات ، اب�ن حج�ر العس�ق$ني ، تھ�ذيب التھ�ذيب ، جرحم هللا أعظماً دفنوھ�ا   : لشاعرإلى أن توفي ، وفيه يقول ا

  .  ٤٠٠، ص ١٣؛ المزي ، تھذيب الكمال ، ج ١٦ص
  . ٢٣٨ -٢٣٧؛ الب$ذري ، فتوح البلدان ، ص ٦٤خياط ، تاريخ ، ص بنخليفة ؛  ١٠٦ – ١٠٥ليعقوبي ، البلدان ، صا)  ٢٠٧
  . ٢٤٩، ص ٥عبد العزيز بن عبد هللا بن عامر تابعي أرسل حديثاً ، ابن حجر العسق$ني ، اDصابة ، ج)  ٢٠٨
لي إمرة البصرة �بن الزبير ، س�مي القب�اع ؛ Sن�ه وض�ع لھ�م مكي�ا�ً الحارث بن أبي ربيعة المخزومي المكي المعروف بالقباع ، و)  ٢٠٩

  .  ١٢٥، ص ٢؛ ابن حجر العسق$ني ، تھذيب التھذيب ، ج ٤٩ -٤٨، ص ٦سماه القباع ، الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج
ك بن م�روان خراس�ان وك�ان المھل�ب ب�ن أمية بن عبد هللا بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية ، مدني تابعي ثقة ، و�ه عبد المل)  ٢١٠

؛  ٤٢، ص ٦؛ ال�ذھبي ، ت�اريخ اDس�$م ، ج ٢٣٦، ص ١م ، العجل�ي ، الثق�ات ، ج٧٠٥/ھ�ـ٨٧أبي صفرة معه ف�ي عس�كره ، ت�وفي س�نة 
  .  ٣٣٦ – ٣٣٤، ص ٣؛ المزي ، تھذيب الكمال ، ج ٢٤٦، ص ١ابن حجر العسق$ني ، اDصابة ، ج

  . ٣٣٦، ص ٥؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ٢٣٨؛ الب$ذري ، فتوح البلدان ، ص ١٠٦اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢١١
  . ١٠٩، ص ٤؛ الذھبي ، سير أع$م النب$ء ، ج ٧٩خياط ، تاريخ ، صبن خليفة ؛  ١٠٧اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢١٢
٢١٣  (�اج أمي�ة ب�ن عب�د هللا ع�ن خراس�ان واس�تعمله المھلب بن أبى صفرة اSزدي ، كنيته أبو سعيد ، عداده في أھل البص�رة ، ع�زل الحج

  .  ٤٥٢، ص ٥م ، ابن حبان ، الثقات ، ج٦٩٦/ھـ٧٧م وكانت و�يته عليھا سنة ٧٠١/ھـ٨٢عليھا توفي بھا سنة 
  . ١٠٧اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢١٤
ھ�ـ  ٨١س�نة عرك�ة دي�ر الجم�اجم قات�ل الحج�اج بمعبد الرحمن بن محمد بن اSشعث الكندي ، صاحب الوق�ائع م�ع الحج�اج الثقف�ي ، )  ٢١٥

  . ٣٥٩، ص ١٧تھذيب الكمال ، ج ، ؛ المزي ٢٣٠، ص ٦ابن حجر العسق$ني ، تھذيب التھذيب ، جم انتھت بھزيمته ، ٧٠٠/
  .  ٣٢، ص ٩؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ٧٩بن خياط ، تاريخ ، صخليفة ؛  ١٠٧اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢١٦
  .  ٦٢٣، ص ٣ج؛ الطبري ، تاريخ ،  ٢٣٩الب$ذري ، فتوح البلدان ، ص ؛  ١٠٧دان ، صاليعقوبي ، البل)  ٢١٧
عمارة بن تميم اللخم�ي ، وف�د عل�ى عب�د المل�ك ب�ن م�روان م�ع الحج�اج ب�ن يوس�ف وو�ه فلس�طين ، ك�ان م�ن عق�$ء الع�رب ، ول�ي )  ٢١٨

فحس�ده الحج�اج وع�رف عم�ارة ذل�ك من�ه وك�ره منافرت�ه  سجستان للحجاج ، فلما وجھه إل�ى اب�ن اSش�عث ومع�ه محم�د ب�ن الحج�اج ب�الفتح
  . ٣٠٢ – ٣٠١، ص ٤٣م ، ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ج٨٠٠/ھـ١٨٤وكان عاق$ً فجعل يداريه ، ثم و�ه الحجاج ثم عزله سنة 

  
٢١٩  (�ه قطيع�ة خل�ف قطيع�ة مسمع بن مالك ، سيد بكر بن وائل بالبصرة ، يكنى أبا غسان ، فلما ولي عبد الملك ب�ن م�روان ش�كره وأقطع

أبيه ، خشي الحجاج أن يوليه العراق فافتعل كتاباً على سجستان وكرمان على لسان عبد الملك ثم بعث به إلى مسمع فقبله فبلغ عبد المل�ك 
أرضي مسمع أن يكون من تحت يد الحجاج على سجستان وكرمان ، كت�ب عب�د المل�ك إل�ى الحج�اج : قبوله فضرب بيده على جبھته وقال 

    . ١٥٨ – ١٥٥، ص ٥٨أن ول مسمع سجستان فو�ه فلم يزل عليھا حتى مات ، ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ج
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  . ٧٩خياط ، تاريخ ، صبن خليفة ؛  ١٠٨اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٢٠
  .  ٢٣٩؛ الب$ذري ، فتوح البلدان ، ص ١٠٩ – ١٠٨اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٢١
٢٢٢  (���زاري ، ول��أة الف��ن أرط��دي ب��نة ع��ز س��د العزي��ن عب��ر ب��رة لعم��ـ٩٩ي البص��نة ٧١٧/ھ��ب س��ن المھل��د ب��ن يزي��ة ب��ه معاوي�م ، قتل

  . ١٤٩، ص ٧؛ ابن حجر العسق$ني ، تھذيب التھذيب ، ج ٢٧١، ص ٥م ، ابن حبان ، الثقات ، ج٧٢٠/ھـ١٠٢
عبد الملك ، ث�م ول�ي خراس�ان وسجس�تان الجراح بن عبد هللا الحكمي ، أبو عقبة ، شامي اSصل ، ولي البصرة على عھد الوليد بن )  ٢٢٣

�نة ��ي س��ان كلھ�ا ، ف��ان عام�ل خراس��ب ، ك��د ب�ن المھل��ي خراس�ان ليزي��ديھم ، ول��لحاء اSم�راء ومجاھ��ان م�ن ص��ز، وك��ن عب�د العزي�لعم�ر ب
؛  ٢٢٦، ص ٢، وكان الب$ء بمقتله على المسلمين عظيماً ، البخ�اري ، الت�اريخ الكبي�ر ، جم غزا أرض الترك ، قتله الخزر٧٣٠/ھـ١١٢

  .  ٣٣٦ – ٣٣٥، ص ٧؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ١٠٥، ص ٤الطبري ، ج
�دان ، ص)  ٢٢٤��وبي ، البل��ة  ؛ ١٠٩اليعق��ن خليف��اريخ ، صب��اط ، ت��رى ، ج ٨٧خي��ات الكب��عد ، الطبق��ن س��ري ،  ٣٤١، ص ٥؛ اب�؛ الطب

  . ٢٧٣، ص ٦؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ٦٣، ص ٤تاريخ ، ج
  . ٦٦، ص ٤؛ الطبري ، تاريخ ، ج ١٠٩البلدان ، صاليعقوبي ، )  ٢٢٥
  . ٣٩٨، ص ٤؛ الطبري ، تاريخ ، ج ١٠٩اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٢٦
  .  ٩١خياط ، تاريخ ، ص بنخليفة القعقاع بن سويد من بني منقر بن عبيد من أھل الكوفة ، )  ٢٢٧
  .   ٩١خياط ، تاريخ ، ص بنخليفة ؛  ١١٠اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٢٨
م أو قريباً منھا ، ابن حب�ان ، ٧٣٨/ھـ١٢٠العراق ، أصله من اليمن ، كان بواسط ، قتل بالكوفة سنة  يخالد بن عبد هللا القسري وال)  ٢٢٩

  . ١٥٨، ص ٣؛ البخاري ، التاريخ الكبير ، ج ٢٥٦، ص ٦الثقات ، ج
  .  ٩٩خياط ، تاريخ ، ص بنخليفة  ؛ ١١٠اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٣٠
م ، أودع الس�جن ف�ي ٧٤١/ھ�ـ١٢٤م إل�ى س�نة ٧٣٩/ھ�ـ١٢١ف بن عمر الثقفي ، أبو عب�د هللا ، كان�ت و�يت�ه عل�ى الع�راق س�نة يوس)  ٢٣١

عھد يزيد بن الوليد فأقام في السجن بقية مدة يزيد بن الوليد إلى أن مات وبقي في الس�جن حت�ى ج�اء يزي�د ب�ن خال�د القس�ري وأخرج�ه م�ن 
  . ١١٢ – ١٠١، ص ٧م  ، ابن خلكان ، وفيات اSعيان ، ج٧٤٤/ھـ١٢٧سنة السجن وقتله ثأراً لمقتل أبيه 

  . ٩٩خياط ، تاريخ ، ص بنخليفة ؛  ١١١اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٣٢
منصور بن جمھور الكلبي ، أمير في العصر اSموي ، كان من سكان المزة من ضواحي دمشق ، وخرج م�ع يزي�د ب�ن الولي�د عل�ى )  ٢٣٣

م ، ثم سار إلى العراق ، فقيل إنه افتعل عھداً على لسان يزيد بإمرة العراق ، فحك�م بھ�ا أربع�ين ٧٤٣/ھـ١٢٦يزيد سنة ابن عمه الوليد بن 
م وج�ه لقتال�ه موس�ى ب�ن ٧٤٩/ھ�ـ١٣٢يوماً ، ثم إنه عزل فسار نحو ب$د السند ، فغلب عليھا مدة ، ولما استولى أب�و العب�اس الس�فاح س�نة 

  . ٥٤٣، ص ٨؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ١٠٣، تاريخ ، صخياط  بنخليفة ور وتوفي بالمفازة ، كعب ، فالتقاه ، فانھزم منص
  . ٢٥٨، ص ٤؛ الطبري ، تاريخ ، ج ١١١اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٣٤
  . ١١١، ص ٧؛ ابن خلكان ، وفيات اSعيان ، ج ٩٩خياط ، تاريخ ، ص بنخليفة ؛  ١١١اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٣٥
امر بن ضبارة المري ، أبو الھيذام ، من أھل حوران ، انتدبه مروان ب�ن محم�د لقت�ال ش�يبان الخ�ارجي ، ف�انھزم من�ه ش�يبان ، ث�م ع)  ٢٣٦

م لقت�ال قحطب�ة ب�ن ش�بيب ، فقاتل�ه قحطب�ة ٧٤٨/ھ�ـ١٣١سار لقتال عبد هللا بن معاوية ، الخارج بإصطخر فتوفق ، فوجھه ابن ھبيرة س�نة 
  . ٣٣٦ – ٣٣٥، ص ٤؛ الطبري ، تاريخ ، ج ١١٥خياط ، تاريخ ، ص بنخليفة في عدد قليل حتى قتل ، فتقھقر جيش عامر، وثبت 

  . ١١٩خياط ، تاريخ ، ص بنخليفة ؛  ١١٢ – ١١١اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٣٧
  . ١٢٧اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٣٨
م ، ٦٧٤/ھ�ـ٥٥، ول�ي غ�زو خراس�ان ، ت�وفي بم�رو س�نة  ، له صحبة ورواية ، كان رج$ً ص�الحاً فاض�$ً الحكم بن عمرو الغفاري )  ٢٣٩

  . ٤١، ص ٤؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ١١٩، ص ٣ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ج
  . ١٢٨اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٤٠
٢٤١  (�ه خي�رة م�و�ة أم س�لمة الحسن البصري ، أبو سعيد ، من سادات التابعين وكبرائھم ، جمع كل فن من علم وزھد وورع وعبادة ، أم

ث�ديھا تعلل�ه ب�ه إل�ى أن تجي�ئ أم�ه ، ) رض�ي هللا عنھ�ا(، وربما غابت في حاجة فيبكي فتعطي�ه أم س�لمة ) صلى هللا عليه وسلم(زوج النبي 
�ده فدر عليه ث�ديھا فش�ربه ، في�رون أن تل�ك الحكم�ة والفص�احة م�ن برك�ة ذل�ك ، نش�أ ب�وادي الق�رى ، وك�ان م�ن أجم�ل أھ�ل البص�رة ، مول

م ، ٧٢٨/ھ�ـ١١٠بالمدين�ة ، ويق�ال إن�ه ول�د عل�ى ال�رق ، ت�وفي بالبص�رة س�نة ) رض�ي هللا عن�ه(لسنتين بقيتا من خ$فة عم�ر ب�ن الخط�اب 
  . ٧٢ – ٦٩، ص ٢وكانت جنازته مشھودة ، ابن خلكان ، وفيات اSعيان ، ج

  . ٥٦، ص ٨كثير ، البداية والنھاية ، ج؛  ابن  ٢٣٥؛ الب$ذري ، فتوح البلدان ، ص ١٢٨اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٤٢
خالد بن معمر السدوسي أحد و�ة الدولة العربية اDس$مية ، وفد على معاوية فو�ه أرميني�ة ووص�ل إل�ى نص�يبين فيق�ال إن�ه احتي�ل )  ٢٤٣

  .   ٢٠٦، ص ١٦؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ج ٢٠٨، ص ٧له شربة فتوفي وقبره بھا ، ابن ماكو� ، اDكمال ، ج
عبيد هللا بن زياد بن عبيد هللا المعروف أبوه بزياد بن أبي�ه عن�د الن�اس ، وعن�د بن�ي أمي�ة بزي�اد ب�ن أب�ي س�فيان ، وق�د ذك�ر أن زي�اداً )  ٢٤٤

�نة ��رة س��ة البص��راق ، و�ه معاوي��رة الع��م و�ه إم��د ، ث��م ليزي��ة ، ث��ة لمعاوي��رة الكوف��ص إم��و حف��اه ، و�ه أب��ه أخ��ة وجعل��تلحقه معاوي�اس
�نة ٦٧٤/ھ�ـ٥٥��ي س��ة ، وف��م إلي�ه الكوف��ة ض��ي يزي�د الخ$ف��ا ول��نة ٦٧٣/ھ�ـ٥٣م ، فلم��ان ، وف�ي س��ة خراس��ـ٥٤م و�ه معاوي��زا ٦٧٤/ھ�م غ

خراسان وقطع النھر إلى بخ�ارى عل�ى اDب�ل ، فك�ان أول عرب�ي قط�ع النھ�ر، ف�افتتح رام�ين ونس�ف وبيكن�د م�ن عم�ل بخ�ارى ، قت�ل س�نة 
  .  ١٧٩ – ١٧٥، ص ٥جم ، الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ٦٨٦/ھـ٦٧
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،  أس�لم ب�ن زرع�ة  ٧١، ص ٨؛ ابن كثير ، البداي�ة والنھاي�ة ، ج ٢٤٦، ص ٣؛ الطبري ، تاريخ ، ج ١٢٩اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٤٥

�ات ، ج��ان ، الثق��ن حب��دة ، اب��ن بري��د هللا ب��ه عب��عري روى عن��ى اSش��ى موس��ن أب��روي ع��ري ، ي��ي ، بص��اري ،  ٤٦، ص ٤الك$ب�، البخ
  . ٢٠٦، ص ٢؛ ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ج ٢٤، ص ٢كبير ، جالتاريخ ال

  . ١٦٠، ص ٤؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ٢٤٩، ص ٣؛ الطبري ، تاريخ ، ج ١٢٩اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٤٦
م�رح نف�س " نفس ، فمعن�اه من خراسان ، وتسمى أم خراسان ، والمرو بالفارسية المرح ، والشاه الملك ، وجان ال�: مرو الشاھجان )  ٢٤٧

  . ٥٣٢، الحميري ، الروض المعطار في خبر اSقطار ، ص" الملك 
، ) ص�لى هللا علي�ه وس�لم(، ك�ان أش�به الن�اس برس�ول هللا ) صلى هللا عليه و سلم(قثم بن العباس بن عبد المطلب ، بن عم رسول هللا )  ٢٤٨

رض�ي هللا (، اس�تعمله عل�ي ) رضي هللا عنه(فلم يزل عليھا حتى استشھد علي الخ$فة استعمله على مكة ) رضي هللا عنه(ولما ولي علي 
،  ٧على المدينة ، خرج مع سعيد بن عثمان بن عفان في فتح م�ا وراء النھ�ر واستش�ھد بس�مرقند ، اب�ن س�عد ، الطبق�ات الكب�رى ، ج) عنه
  . ٢٨٨ – ٢٨٧ص،  ٤؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ٣٣٧، ص ٣؛ ابن حبان ، الثقات ، ج ٣٦٧ص
  . ٢٤٦؛ الب$ذري ، فتوح البلدان ، ص ١٣٠ – ١٢٩اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٤٩
مالك ب�ن الري�ب التميم�ي ، م�ن ش�عراء اDس�$م ف�ي أول أي�ام بن�ي أمي�ة ، روي عن�ه أن�ه قط�ع الطري�ق م�دة ، ورآه س�عيد ب�ن عثم�ان )  ٢٥٠

م فأنب�ه عل�ى م�ا يق�ال عن�ه م�ن العب�ث وقط�ع الطري�ق ٦٧٥/ھ�ـ٥٦وي�ة س�نة بالبادية في طريقه وھو ذاھب إلى خراسان وقد و�ه عليھا معا
واستصلحه واصطحبه معه إلى خراسان ، فش�ھد ف�تح س�مرقند ، وأق�ام بع�د ع�زل س�عيد ، فم�رض ف�ي م�رو وأح�س ب�الموت فق�ال قص�يدته 

  . ٢٨٩ – ٢٨٨، ص ٢٢، اSغاني ، جبجنب الغضى أزجي الق$ص النواجيا ، اSصفھاني     أ� ليت شعري ھل أبيتن ليلة : المشھورة 
يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحمي�ري ، لق�ب ج�ده مفرغ�اً ؛ Sن�ه راھ�ن عل�ى س�قاء ل�بن أن يش�ربه كل�ه فش�ربه فلق�ب مفرغ�اً ، يكن�ى أب�ا )  ٢٥١

   . ٣٤٣ – ٣٤٢، ص ٦؛ ابن خلكان ، وفيات اSعيان ، ج ٢٦٣ – ٢٦٢، ص ٢٢عثمان ، كان شاعراً ، اSصفھاني ، اSغاني ، ج
  . ١٣٠اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٥٢
  . ١٧٧، ص ٧؛ ابن حبان ، الثقات ، ج ١٧٥، ص ٦عمر بن عبيد هللا التيمي ، أبو حفص ، البخاري ، التاريخ الكبير ، ج)  ٢٥٣
  .  ٢٤٨؛ الب$ذري ، فتوح البلدان ، ص ١٣١اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٥٤
  . ٤٨٢، ص ٤دبوسية ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، جمن قرى الصغد على نصف فرسخ من ال: كنداكين )  ٢٥٥
  . ١٣٢ – ١٣١اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٥٦
بكير بن وشاح من بني عمرو بن سعد ، كتب عبد الملك بن م�روان إلي�ه إن قتل�ت اب�ن خ�ازم أو أخرجت�ه م�ن خراس�ان فأن�ت اSمي�ر )  ٢٥٧

؛ اب�ن عس�اكر ،  ٥٣١، ص ٣هللا ب�ن خال�د ب�ن أس�يد فعزل�ه ، الطب�ري ، ت�اريخ ، جفقتل بكير ابن خازم وأقام والياً حتى ق�دم أمي�ة ب�ن عب�د 
  . ١٤، ص ٢٨تاريخ دمشق ، ج

  . ٣١٨، ص ٥؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ٥٤٥، ص ٣؛ الطبري ، تاريخ ، ج ١٣٢اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٥٨
  . ٢٦١، ص ٦؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج ١٣٢اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٥٩
  . ٣٨٠مدينة في خراسان ، الحميري ، الروض المعطار في خبر اSقطار ، ص: الطالقان )  ٢٦٠
  . ١٣٣اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٦١
  . ١٧٠، ص ٩؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ٤٦، ص ٤؛ الطبري ، تاريخ ، ج ١٣٣، صاليعقوبي ، البلدان )  ٢٦٢
، كان مع أبيه في أكثر وقائعه وو�ياته ، ولما صارت الخ$فة إلى عمر بن عبد العزي�ز ونق�م  أبو خداش مخلد بن يزيد بن المھلب ،)  ٢٦٣

ابنه مخلداً فق�ام بش�ؤون خراس�ان عمر على أمير خراسان يزيد بن المھلب كتب إليه أن يستخلف على عمله ويحضر إليه ، فاستخلف يزيد 
اDفراج عن أبيه ، فناظره عم�ر ورأى م�ن عقل�ه م�ا أعجب�ه ، ول�م يع�ش بع�د ذل�ك  ثم رحل مخلد إلى الشام وافداً على الخليفة عمر، يلتمس

  . ١٦٩ -١٦٥، ص ٥٧ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ج،  وصلى عليه عمر بن عبد العزيز غير أيام ، توفي في الشام
  . ١٣٤ – ١٣٣اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٦٤
  .  ٢٥٣، ص ٤مة لب$د تركستان ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، جمدينة وكورة واسعة بما وراء النھر متاخ: فرغانة )  ٢٦٥
  . ٣٤٧، ص ٢بلدة مشھورة بما وراء النھر على شاطئ سيحون ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: خجندة )  ٢٦٦
م ، ث�م بل�غ اب�ن ھبي�رة ٧٢١/ھ�ـ ١٠٣سعيد بن عمرو الحرشي ، من الو�ة الشجعان ، من أھل الشام ، و�ه ابن ھبيرة خراس�ان س�نة )  ٢٦٧

أنه يكاتب الخليفة و� يعترف بإمارته ، فعزله وسجنه ، ثم أخرجه خالد القسري وأكرم�ه فع�اد إل�ى الش�ام ، ف�و�ه ھش�ام غ�زو الخ�زر س�نة 
  . ١١٥، ص ٨م فرحل إلى أرمينية ، ثم أمره ھشام بالعودة إليه فعاد ، وولده بأرمينية ، الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج٧٣٠/ھـ ١١٢

،  ؛ الطبري ، تاريخ ٢٥٥ص البلدان ،؛ الب$ذري ، فتوح  ٩١بن خياط ، تاريخ ، صخليفة ؛  ١٣٥ -١٣٤اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٦٨
  . ٢٢٩، ص ٩، ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ١٠٥، ص ٤ج

م ، ٧٣٨/ھ�ـ١٢٠ائس�اً ج�واداً مم�دحاً ، ت�وفي س�نة أسد بن عبد هللا القس�ري ، أب�و عب�د هللا ، مت�ولي خراس�ان ، ك�ان ش�جاعاً مق�داماً س)  ٢٦٩
  . ٣٢٢ - ٣٢١، ص ٧؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ٥٧، ص ٤؛ ابن حبان ، الثقات ، ج ٥٠، ص ٢البخاري ، التاريخ الكبير ، ج

  .  ١٥٣، ص ٤؛  الطبري ، تاريخ ، ج ٢٥٦؛ الب$ذري ، فتوح البلدان ، ص ١٣٥اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٧٠
  . ٥١٠، ص ٢؛ المزي ، تھذيب الكمال ، ج ١٣٥اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٧١
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نصر بن سيار المروزي ، أبو الليث ، اSمير ، نائب مروان بن محمد على خراسان ، خرج عليه أبو مسلم الخراس�اني ، وحارب�ه ، )  ٢٧٢

�ر أ��اخت$ل أم��تغل ب��ه ، واش��ن نجدت��د ع��رة ، فبع��ر م��روان غي��رخ بم��ر، واستص��ه نص��ز عن��نة فعج��اوة س��وفي بس��رة ، ت��ان والجزي�ذربيج
  .  ٤٦٤ – ٤٦٣، ص ٥م ، الذھبي ، سير أع$م النب$ء ، ج٧٤٨/ھـ١٣١

يحيى بن زيد العلوي ، خرج بخراسان ودعا إلى نفسه وانضم إلي�ه خل�ق كثي�ر، ج�رت ل�ه ح�روب م�ع عس�كر خراس�ان ، ك�ان مقتل�ه )  ٢٧٣
  . ٣٠٠ – ٢٩٩، ص ٨م ، الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج٧٤٢/ھـ١٢٥سنة 

  . ١٢١، ص ١أي الحصن ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: القھندز )  ٢٧٤
  . ١٣٦ – ١٣٥اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٧٥
  . ١٣٦المصدر نفسه ، ص)  ٢٧٦
  . ١٣٦المصدر نفسه ، ص)  ٢٧٧
  . ١٣٧المصدر نفسه ، ص)  ٢٧٨
م ھ�و وآخ�رين ، ودع�وا لبيع�ة ٧٣٥/ھ�ـ١١٧ى بني أمي�ة س�نة مالك بن الھيثم الخزاعي ، أبو نصر، من نقباء بني العباس ، خرج عل)  ٢٧٩

بني العباس وظھر أمرھم ، فقبض عليھم أسد بن عبد هللا القسري أمير خراسان وأطلق مالك ، فكان بعد ذل�ك م�ع أب�ي مس�لم الخراس�اني ، 
  .  ٤١٣، ص ١٠؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ٣٠٩ – ٣٠٨، ص ٤توفي بعد مقتل أبي مسلم ، الطبري ، تاريخ ، ج

  . ١١٣ – ١١٢اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٨٠
  . ١١٩بن خياط ، تاريخ ، صخليفة ؛  ١١٣المصدر نفسه ، ص)  ٢٨١
  . ٥٠١، ص ٤؛ الطبري ، تاريخ ، ج ١١٣اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٨٢
  . ١٢٧بن خياط ، تاريخ ، صخليفة ؛  ١١٤اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٨٣
،  خالد بن إبراھيم الدھلي ، أبو داود ، وال�ي خراس�ان ف�ي زم�ن  ٣٧٨، ص ٤؛ الطبري ، تاريخ ، ج ١٣٧صاليعقوبي ، البلدان ، )  ٢٨٤

م ، وث�ار جن�ده ، فأش�رف عل�يھم ، يص�يح بھ�م ، ٧٥٤/ھ�ـ١٣٧الخليفة أبي جعفر المنصور العباسي ، له وقائع وأخبار، ولي خراسان س�نة 
  . ٣٩٤، ص ٤فسقط عن الحائط فمات ، الطبري ، تاريخ ، ج

سنباذ ، مجوسياً من أھل قرية من قرى نيسابور يقال لھا أھن ، كان خروجه غضباً لقتل أب�ي مس�لم وطلب�اً بث�أره وذل�ك أن�ه ك�ان م�ن )  ٢٨٥
صنائعه وغلب حين خرج على نيسابور وق�ومس وال�ري وتس�مى في�روز أص�بھبذ ، فلم�ا ص�ار ب�الري ق�بض خ�زائن أب�ي مس�لم وك�ان أب�و 

؛  ٣٨٨، ص ٤إلى أبي العباس وكان عامة أصحاب سنباذ أھل الجبال ، الطبري ، تاريخ ، ج شخص متوجھاً  مسلم خلف بھا خزائنه حين
  . ٧٣، ص ١٠؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ٣٦٠ – ٣٥٩، ص ٨الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج

  . ١٣٧اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٨٦
م ، فقدمھا وأخذ بھ�ا ناس�اً ٧٥٧/ھـ١٤٠لشجعان ، و�ه المنصور إمرة خراسان سنة عبد الجبار بن عبد الرحمن اSزدي ، أمير من ا)  ٢٨٧

من القواد ذكر أنه اتھمھم بالدعاء إلى ولد عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب ، وح�بس ع�دة م�ن وج�وه ق�واد أھ�ل خراس�ان ، ث�م خل�ع طاع�ة المنص�ور ، 
  . ٣٩٤، ص ٤ضرب عنقه بالكوفة ، الطبري ، تاريخ ، جفوجه المنصور الجند لقتاله ، فأسره وحملوه إليه ، فقطعت يداه ورج$ه و

  . ٣٦٥، ص ٨؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ٣٩٤، ص ٤؛ الطبري ، تاريخ ، ج ١٣٨ -١٣٧اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٨٨
  

�ا )  ٢٨٩���ند ، و�ه إياھ���ى الس���اً عل���ان والي���يين ، وك���اء العباس���ن الخلف���ة م���ي لخمس���اتم ، ول���و ح���اتم اSزدي ، أب���ن ح���نة روح ب���دي س��المھ
م بإفريقي�ة ف�ي مدين�ة ٧٨٦/ھ�ـ١٧٠م ، ثم و�ه البصرة ، فلما توفي يزيد أخ�و روح س�نة ٧٧٧/ھـ١٦١م ، ثم عزله عنه  سنة ٧٧٦/ھـ١٦٠

ع أخي�ه ما أبعد ما يكون بين قبري ھذين اSخوين ، فاتفق أن الرشيد عزل روحاً عن السند وسيره إلى موض�: القيروان ، قال أھل إفريقية 
،  ٢م ، اب�ن خلك�ان ، وفي�ات اSعي�ان ، ج٧٩٠/ھ�ـ١٧٤م ، ولم يزل والياً عليھا إلى أن توفي بھا س�نة ٧٨٧/ھـ١٧١إلى إفريقية سنة فدخل 

  .  ٤٤١، ص ٧؛ الذھبي ، سير أع$م النب$ء ، ج ١١٦، ص ٥؛ القلقشندي ، صبح اSعشى ، ج ٣٠٦ – ٣٠٥ص
ن ، كانت إقامته في نسا وصحب أب�ا مس�لم الخراس�اني قب�ل ظھ�ور ال�دعوة العباس�ية ، أسيد بن عبد هللا الخزاعي ، أحد القادة الشجعا)  ٢٩٠

�ان بع�د ثم كان أول من لبس السواد شعار بني العباس في نسا ، وجعله أبو مس�لم عل�ى مقدم�ة جيش�ه ح�ين دخ�ل مدين�ة م�رو ، وول�ي خراس
  . ٢٢٠مجھول ، أخبار الدولة العباسية ، ص ؛ مؤلف ٣١١، ص ٤م ، الطبري ، تاريخ ، ج٧٦٨/ ھـ ١٥١ذلك فتوفي بھا سنة 

 ؛ الذھبي ، تاريخ اDس�$م ، ٥٠٣ص،  ٤؛ الطبري ، تاريخ ، ج١٢٧بن خياط ، تاريخ ، صخليفة ؛  ١٣٨اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٩١
خراس�ان ف�ي ، حميد بن قحطبة الطائي ، أحد ق�واد بن�ي العب�اس ، ش�ھد حص�ار دمش�ق ، ول�ي الجزي�رة للمنص�ور ث�م ول�ي  ٣٥٤، ص ٩ج

  . ٢٩٠ -٢٨٩، ص ١٥م ، ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ج٧٧٥/ھـ١٥٩خ$فة المنصور وأقره المھدي عليھا حتى مات سنة 
  . ٣٧١، ص ٩؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ٥٥٥، ص ٤؛ الطبري ، تاريخ ، ج ١٣٨اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٩٢
ن منكراً ھو وم�ن تبع�ه عل�ى المھ�دي واجتم�ع مع�ه كثي�ر م�ن الن�اس ، فتوج�ه م بخراسا٧٧٦/ھـ١٦٠يوسف بن إبراھيم ، خرج سنة )  ٢٩٣

إليه يزيد بن مزيد فلقيه واقتت$ حتى صارا إلى المعانقة فأسره يزيد وبعث به إلى المھدي وبعث معه من وجوه أصحابه ، فلم�ا انتھ�ى بھ�م 
�ى ب��حابه عل��ر وأص��ب البعي��ى ذن��ه إل��ول وجھ��د ح��ر ق��ى بعي��ل عل��روان حم��ى النھ��أمر إل��دي ف��ى المھ��وه عل��افة وأدخل��أدخلوھم الرص��ر ف�   عي

؛  ٥٥٣، ص ٤ھرثمة بن أعين فقطع يدي يوسف ورجليه وضرب عنقه وعنق أصحابه وصلبھم على جسر دجلة ، الطب�ري ، ت�اريخ ، ج
  . ١٣١، ص ١٠؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ٣٦٩، ص ٩الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج
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يباني ، أبو خالد ، من اSمراء المشھورين والشجعان المعروفين ، والياً بأرمينية فعزله عنھ�ا ھ�ارون الرش�يد س�نة يزيد بن مزيد الش)  ٢٩٤

م ، ت�ولى محارب�ة الولي�د ب�ن طري�ف الش�يباني الخ�ارجي وقتل�ه س�نة ٧٩٩/ھـ١٨٣م ، ثم و�ه إياھا وضم إليھا أذربيجان سنة ٧٨٨/ھـ١٧٢
خذه يا يزي�د : يزيد إلى حرب الوليد أعطاه ذا الفقار سيف النبي صلى هللا عليه وسلم ، وقال له  م ، ولما جھز ھارون الرشيد٧٩٥/ھـ١٧٩

  .  ٣٢٩ – ٣٢٧، ص ٦فإنك ستنصر به ، فأخذه ومضى ، وكان من ھزيمة الوليد وقتله ، ابن خلكان ، وفيات اSعيان ، ج
ف ش�يئاً م�ن الس�حر ف�ادعى الربوبي�ة ، فقب�ل ق�وم دع�واه وق�اتلوا   المقنع الخراساني ، اسمه عطاء ، ك�ان قص�اراً م�ن أھ�ل م�رو، يع�ر)  ٢٩٥

، � يسفر عن وجھه بل اتخذ وجھاً من ذھب فتقنع ب�ه ، ورته ؛ Sنه كان مشوه الخلق أعوردونه ، مع ما عاينوا من عظيم ادعائه وقبح ص
إلي�ه الق�واد ، فلم�ا أيق�ن ب�الھ$ك جم�ع نس�اءه وس�قاھن وجه المھدي لقتاله عدة من قواده ، ثم أفرد المھدي لمحاربته س�عيداً الحرش�ي وض�م 

م ، الطب�ري ، ت�اريخ ، ٧٧٩/ھ�ـ١٦٣سماً فمتن منه ثم تناول شربة من ذلك السم فمات ، ودخل المسلمون قلعته فقتلوا من فيھ�ا وذل�ك س�نة 
  . ١٤،  ٥، ص ١٠؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ٢٦٥ – ٢٦٣، ص ٣؛ ابن خلكان ، وفيات اSعيان ، ج ٥٦٠، ص ٤ج

عقبة بن سلم الھنائي ، من أھل اليمن ، صاحب دار عقبة بالبصرة ، وجھه أبو جعف�ر إل�ى البح�رين فقت�ل ربيع�ة ق�ت$ً فاحش�اً ، رج�ع )  ٢٩٦
ي م�ن بن�ي ق�يس بس�كين فوط�أه ف�ي بطن�ه فم�ات عقب�ة وأُخ�ذ د موت أب�ي جعف�ر فش�دَّ علي�ه العب�دإلى بغداد ، كان واقفاً على باب المھدي بع

إنه قتل قومي وقد ظف�رت ب�ه غي�ر م�رة إ� أن�ي أَحبب�ت أن يك�ون أم�ره : ما حملك على ما فعلت ؟ فقال : عبدي فأدخل على المھدي فقال ال
بقى ولكن أكره أن يجت�رئ الن�اس عل�ى الق�واد ف�أمر ب�ه ستإن مثلك Sھل أن ي: ظاھراً حتى يعلم الناس أني أدركت ثأري منه فقال المھدي 

  .  ١٨٤، ص ١ميداني ، مجمع اSمثال ، جفضربت عنقه ، ال
  .   ١٣٣، ص ١٠ر ، البداية والنھاية ، جي؛ ابن كث ١٣٨اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٢٩٧
المسيب بن زھير بن عمرو الضبي ، يكنى أبا مس�لم ، م�ن رج�ا�ت الدول�ة العباس�ية ، ول�د ف�ي خ$ف�ة عم�ر ب�ن عب�د العزي�ز ، ول�ي )  ٢٩٨

م ، الخطي�ب البغ�دادي ، ٧٩١/ھ�ـ١٧٥س�نة  يان ول�ي خراس�ان أي�ام المھ�دي ، ت�وفوالمھدي والرشيد وقد ك شرطة بغداد في أيام المنصور
  . ٣٨٧ – ٣٨٦، ص ١٤؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ١٣٧، ص ١٣تاريخ بغداد ،ج

تم الخ$فة ، ول�م ينش�ب أن أبو العباس ، قدم معزو�ً عن نيابة خراسان ، فصيره الرشيد على خ، الفضل بن سليمان الطوسي اSمير)  ٢٩٩
  . ٥، ص ١١؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ٦٢١، ص ٤م ، الطبري ، تاريخ ، ج٧٨٧/ھـ١٧١مات سنة 

  . ٥٦٨، ص ٤الطبري ، تاريخ ، ج؛  ١٢٩؛ ابن خياط ، تاريخ ، ص ١٣٩ -١٣٨اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٣٠٠
  . ٦٢٤ص ، ٤الطبري ، تاريخ ، ج؛  ١٣٩اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٣٠١
  . ١٦٩، ص ١٠؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ٦٣٤،  ٦٢٦، ص ٤الطبري ، تاريخ ، ج؛  ١٣٩اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٣٠٢
  . ١٥، ص ١٢؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ٦٤٨، ص ٤؛ الطبري ، تاريخ ، ج ١٣٩اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٣٠٣
  . ١٨٦، ص ١٠؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ٦٤٩، ص ٤تاريخ ، ج ؛ الطبري ، ١٣٩اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٣٠٤
  . ١٣٦بن خياط ، تاريخ ، صخليفة قتل بمرو قتله عيسى بن ماھان ، ل من أھل نسا غلب على طوس وسرخس أبو الخصيب رج)  ٣٠٥
  . ٣٣٣، ص ١وھي أبيورد بلد بخراسان بين سرخس ونسا ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج: باورد )  ٣٠٦
  . ١٤٠ -١٣٩اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٣٠٧
  . ٨٩٨، ص ٣مدينة بخراسان بين الري ونيسابور في أول عمل خراسان ، البكري ، معجم ما استعجم ، ج: طوس )  ٣٠٨
  . ٢١٢، ص ١٠؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ٣٥٩، ص ١؛ المقدسي ، البدء والتاريخ ، ج ١٤٠اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٣٠٩
  . ١٤٠اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٣١٠
  . ١٤١ -١٤٠المصدر نفسه ، ص)  ٣١١
  .١٣٣، ص١٤م ، الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج٨٢٥/ھـ٢١٠حميد بن عبد الحميد ، اSمير ، من كبار قواد المأمون ، توفي سنة )  ٣١٢
  . ١٤١اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٣١٣
  . ١٤١المصدر نفسه ، ص)  ٣١٤
  . ١٤١ص المصدر نفسه ،)  ٣١٥
  . ١٤١المصدر نفسه ، ص)  ٣١٦
غسان بن عباد ، من رجال المأمون العباسي ، كان  ذا رأي وحزم ودھاء وخبرة تامة ، ولي خراسان من قبل الحسن بن س�ھل ، ث�م )  ٣١٧

 ٢١٦بغ�داد س�نة م ، فلما دخلھا غسان أقام نحو ث$ث سنوات أصلح فيھا شؤون اDم�ارة ، ع�اد إل�ى ٨٢٨/ھـ ٢١٣و�ه المأمون السند سنة 
  . ١٠، ص ١٥؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ١٥٣، ص ٥م ، الطبري ، تاريخ ، ج٨٣١/ھـ

  . ٩٦، ص ٦؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج ١٤٢ – ١٤١اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٣١٨
  . ٢٢، ص ١٤؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ١٦٢،  ٥؛ الطبري ، تاريخ ، ج ١٤٢اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٣١٩
م فاس�تمر فيھ�ا ٨٢٢/ھ�ـ ٢٠٧طلحة بن طاھر بن الحسين ، أمير خراسان ، و�ه عليھا الم�أمون العباس�ي بع�د وف�اة أبي�ه ط�اھر س�نة )  ٣٢٠

  . ٢٦٠، ص ١٠إلى أن توفي ، ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج
  . ١٧٩، ص ٥ج ؛ الطبري ، تاريخ ، ١٤١بن خياط ، تاريخ ، صخليفة ؛  ١٤٢اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٣٢١
م ، وت�أّدب ف�ي ص�غره ، وق�رأ العل�م ٧٩٨/ھ�ـ١٨٢عبد هللا بن طاھر بن الحسين ، أبو العب�اس ، أمي�ر خراس�ان وم�ا يلي�ه ، ول�د س�نة )  ٣٢٢

والفقه ، كان بارع اSدب ، حسن الشعر ، تنقل في اSعمال الجليلة شرقاً وغرباً ، قلده المأمون مص�ر والمغ�رب ، ث�م نقل�ه إل�ى خراس�ان ، 
  . ٢٣٠، ص ١٦الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج
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، ك�ان يع�رف بص�احب الجس�ر، ول�ي إم�رة بغ�داد م�دة طويل�ة ، عل�ى ي�ده ام�تحن العلم�اء ب�أمر ، اSمير إسحاق بن إبراھيم الخزاعي)  ٣٢٣

  . ٩٢ – ٩١، ص ١٧م ، الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج٨٤٩/ھـ٢٣٥المأمون وأكرھوا على القول بخلق القرآن ، توفي سنة 
يحيى بن أكثم التميمي ، أبو محمد ، كان واسع العلم بالفق�ه ، كثي�ر اSدب غل�ب عل�ى الم�أمون حت�ى ل�م يتقدم�ه أح�د عن�ده م�ن الن�اس )  ٣٢٤

م ، الخطيب ٨٥٧/ھـ٢٤٣جميعاً ، كانت الوزراء � تعمل في تدبير الملك شيئاً إ� بعد مطالعته ، و�ه المأمون القضاء ببغداد ، توفي سنة 
  . ٥٤٥ -٥٣٧، ص ١٨؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ٢٠٣ – ١٩١، ص ١٤ي ، تاريخ بغداد ، جالبغداد

  . ١٤٢اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٣٢٥
م م�ن قب�ل الواث�ق ، ت�وفي س�نة ٨٤٤/ھ�ـ٢٣٠طاھر بن عب�د هللا ب�ن ط�اھر ب�ن الحس�ين ، أمي�ر خراس�ان ، ول�ي اSم�ر بع�د أبي�ه س�نة )  ٣٢٦

  . ٢٩٨، ص ١٨م ، تاريخ اDس$م ، ج٨٦٢/ھـ٢٤٨
  . ٢٦٠، ص ١٠؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ١٤٢اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٣٢٧
م إل�ى أن خ�رج علي�ه يعق�وب ٨٦٢/ھ�ـ٢٤٨محمد بن طاھر بن عبد هللا بن طاھر بن الحسين ، أبو العباس ، ولي إمرة خراسان سنة )  ٣٢٨

�نة ��وب س��ه يعق��ر ب��ه ، فظف��ث فحارب��ن اللي��ـ٢٥٩ب��ره و٨٧٢/ھ��نة م وأس��ى س��ر إل��ي اSس��ه ف��ي مع��ـ٢٦٢بق��ة ٨٧٥/ھ��ت وقع��ا كان�م ، فلم
�نة ��ات س��ى أن م��داد إل��اً ببغ��زل مقيم��م ي��اھر، ول��ن ط��د ب��ا محم��ات نج��ـ٢٩٨النھروان��تظم ، ج٩١٠/ھ��وزي ، المن��ن الج�؛  ٩٦، ص ٦م ، اب

  . ٢٧٢، ص ٢٢الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج
، مؤس�س الدول�ة ) رض�ي هللا عن�ه(بن الحسن بن اDمام علي ب�ن أب�ي طال�بالحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد )  ٣٢٩

م وكثر جيشه ، واستولى عل�ى جرج�ان ، واس�تفحل أم�ره ، وھ�زم جي�وش الخلف�اء ، ث�م ٨٦٤/ھـ٢٥٠العلوية في طبرستان ، ظھر في سنة 
م ، ٨٨٣/ھ�ـ٢٧٠لى أن توفي في طبرس�تان س�نة أخذ الري في أيام المستعين العباسي ، وصاھر الديلم ، وتمكن وعظم ، وامتدت أيامه ، إ

  . ١٣٧ – ١٣٦، ص ١٣الذھبي ، سير أع$م النب$ء ، ج
  . ٦، ص ١١؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ٣٦٢، ص ٥؛ الطبري ، تاريخ ، ج ١٤٣البلدان ، صاليعقوبي ، )  ٣٣٠
بھا درھم المطوعي ، وجعل يعقوب قائ�د عس�كره ، ث�م  يعقوب بن الليث ، أبو يوسف ، جاھد مع صالح المطوعي الخوارج ، فظھر)  ٣٣١

رأى أصحاب درھم عج�زه ، فملك�وا يعق�وب لحس�ن سياس�ته ، كات�ب المعتم�د ويطل�ب التقلي�د بتولي�ه المش�رق ، ففع�ل المعتم�د ذاك ، وأقب�ل 
م ، م�ات ب�القولنج بجن�د نيس�ابور ٨٧٥/ھـ ٢٦٢يعقوب ليملك العراق ، وبرز المعتمد ، فالتقى الجمعان بدير العاقول ، فانھزم يعقوب سنة 

  . ٥١٥ -٥١٣، ص ١٢، الذھبي ، سير أع$م النب$ء ، ج ٤٠٢، ص ٦م ، ابن خلكان ، وفيات اSعيان ، ج٨٧٨/ھـ٢٦٥سنة 
مدينة جليلة من أعيان مدن كرمان ، لھا قلعة حصينة مشھورة بالتحصين مذكورة في جمي�ع ب�$د كرم�ان ، البك�ري ، معج�م م�ا : بم )  ٣٣٢
  . ٤٩٥، ص ١ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج  ؛ ٤٣٥، ص ١؛ اDدريسي ، نزھة المشتاق ، ج ٢٧٩، ص ١عجم ، جاست
عمرو بن الليث الصفار السجستاني ، كان ھ�و وأخ�وه ص�فارين بسجس�تان يص�نعان النح�اس ، ول�ي مملك�ة ف�ارس متغلب�اً عليھ�ا بع�د )  ٣٣٣

ھما اSحوال إلى أن بلغا درجة الس�لطنة ، دخ�ل ف�ي طاع�ة الخلف�اء ف�ولي للمعتض�د أم�ر م ، وتقلبت ب٨٧٨/ھـ٢٦٥موت أخيه بالقولنج سنة 
  . ٢٣٥ -٢٣٣، ص ٢١خراسان ، الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج

  . ١٦، ص ٢٠؛ الذھبي ، تاريخ اDس$م ، ج ١٤٤ – ١٤٣اليعقوبي ، البلدان ، ص)  ٣٣٤
٣٣٥   (

  . ١٢، ص ١شعراء والبلغاء ، جمحاضرات اSدباء ومحاورات ال،  اSصفھانيالراغب 
  

  المصادر ثبت
  . )م ١٢٣٢/ ھـ٦٣٠ ت( أبي الكرم الشيباني  أبن اUثير ، أبو الحسن علي بن *
   م١٩٩٥ /ھـ١٤١٥، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ٢طأبو الفداء عبد هللا القاضي ، : الكامل في التاريخ ، تحقيق  -١
   .)  م١١٦٤ /ھـ٥٦٠ ت( بد هللا هللا محمد بن ع ا)دريسي ، أبو عبد* 
  .  م١٩٨٩، عالم الكتب ، بيروت ،  ١طنزھة المشتاق في اختراق اaفاق ،  -٢
   .) م ٩٦٦/ ھـ٣٥٦ت ( و الفرج علي بن الحسين أباUصفھاني ، * 
  .، دار الفكر، بيروت ، ب% ت  ٢طسمير جابر، : اUغاني ، تحقيق  -٣
  .) م ٩٢٦/ ھـ٣١٤ت ( د بن علي الكوفي ابن أعثم ، أبو محمد أحمد بن محم *
   .م ١٩٩١ /ھـ١٤١١، دار اUضواء ، بيروت ،  ١طعلي شيري ، : الفتوح ، تحقيق  -٤
    . )م ٨٦٩/ ھـ٢٥٦ت ( البخاري ، أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراھيم الجعفي * 
  .السيد ھاشم الندوي ، دار الفكر، ب% ت : التاريخ الكبير، تحقيق  -٥
  . )م ١٠٩٤/ ھـ٤٨٧ت ( البكري ، أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز اUندلسي * 
  . م ١٩٨٣/ ھـ١٤٠٣، ، عالم الكتب ، بيروت  ٣طمصطفى السقا ، : معجم ما استعجم من أسماء الب%د والمواضع ، تحقيق  -٦
  .) م ٨٩٢/ ھـ٢٧٩ت ( الب%ذري ، أحمد بن يحيى بن جابر *
   .م ٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١طعبد القادر محمد علي ، : ضع حواشيه فتوح البلدان ، و -٧
   .) م ١٤٧١/ ھـ٨٧٤ت ( المحاسن يوسف اUتابكي ابن تغري بردي ، جمال الدين أبو * 
  .، ب% ت القاھرة   ، لتأليف والترجمة والطباعة والنشرالنجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة ، المؤسسة المصرية العامة ل -٨
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  . ) م١٠٣٥ /ھـ٤٢٧ ت( بو القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني ، أ* 
  .    م١٩٨١ /ـھ١٤٠١ ، عالم الكتب ، بيروت ، ٣طمحمد عبد المعيد خان ، . د: تاريخ جرجان ، تحقيق  -٩
  .)  م١١٢٠ /ھـ٥٩٧ت (  عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي ،* 

 /ھnـ١٤١٢، دار الكتnب العلميnة ، بيnروت ،  ١طمحمnد ومصnطفى عبnد القnادر عطnا ، : المنتظم في تاريخ اUمم والملnوك ، تحقيnق  -١٠
  . م١٩٩٢

    . )م ٩٤٥/ ھـ٣٢٧ ت(  ابن أبي حاتم ، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس* 
  . م١٩٥٢ /ـھ١٢٧١، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  ١طالجرح والتعديل ،  -١١
  .) م ٩٦٥/ ھـ٣٥٤ت ( مد بن أبي حاتم البستي ابن حبان ، محمد بن أح* 

  . م ١٩٧٥/ ھـ١٣٩٥، دار الفكر،  ١طالسيد شرف الدين أحمد ، : الثقات ، تحقيق  -١٢
  . م١٩٥٩ف%يشھمر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، . م : مشاھير علماء اUمصار، تحقيق  - ١٣
  . )م ١٤٤٨/ ھـ٨٥٢ت ( الـدين أحمـد بن علـي  نـي ، أبـو الفضل شھـابأبن حجـر العسق%* 

  .م ١٩٩٢/ ـھ١٤١٢، دار الجيل ، بيروت ،  ١طعلي محمد البجاوي ، : ا)صابة في تمييز الصحابة ، تحقيق  -١٤
  .م ١٩٨٤/ ـھ١٤٠٤تھذيب التھذيب ، الطبعة اUولى ، دار الفكر، بيروت ،  -١٥
  .) م ١٠٦٣/ ھـ٤٥٦ت ( علي بن أحمد اUندلسي  ابن حزم ، أبو محمد* 

  .   م١٩٠٠ /ھـ١٤٠٠ ،  القاھرة، دار المعارف ،  ١طإحسان عباس ، : جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى ، تحقيق  -١٦
  . )م ١٣١٠/ ھـ٧١٠ت ( أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عبد المنعم الحميري ، * 

  . م ١٩٨٠، مؤسسة ناصر للثقافة ، بيروت ،  ٢طإحسان عباس ، : ، تحقيق الروض المعطار في خبر اUقطار -١٧
  . )م ١٠٧٠/ ھـ٤٦٣ت ( ، أبو بكر محمد بن علي الخطيب البغدادي * 

  .تاريخ بغداد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ب% ت  -١٨
  . )م ١٢٨٢/ ھـ٦٨١ت ( مس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان ، أبو العباس ش* 

  .م ١٩٧١، بيـروت ، ، دار صادر ١طعباس ، إحسان : يات اUعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق وف -١٩
    .) م ٨٥٤/ ھـ٢٤٠ت ( بن خياط ، أبو عمر الليثي العصفري خليفة * 

  .  ١٣٩٧، دمشق ،  ، دار القلم ٢طأكرم ضياء العمري ، . د: تاريخ خليفة بن خياط ، تحقيق  -٢٠
  .) م ١٣٤٧/ ھـ٧٤٨ت (  محمد بن أحمد بن عثمان ينالذھبي ، شمس الد* 

العربnnnي ، بيnnnروت ، ، دار الكتnnnاب  ١طعمnnnر عبnnnد السnnn%م تnnnدمري ، . د : تnnnاريخ ا)سnnn%م ووفيnnnات المشnnnاھير واUعnnn%م ، تحقيnnnق  -٢١
  .  م١٩٨٧ /ھـ١٤٠٧

  . م ١٩٦٧بيروت ،  عمر بن غرامة العمروي ، دار الفكر،:  سير أع%م النب%ء ، تحقيق -٢٢
  .، مطبعة الكويت ، الكويت ، ب% ت  ٢طص%ح الدين المنجد ، : العبر في خبر من غبر، تحقيق  -٢٣
    .) م ١٢٦٩/ ھـ٦٦٦ت ( الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر* 

  . م١٩٩٥ /ـھ١٤١٥محمود خاطر، طبعة جديدة ، مكتبة لبنان ، بيروت ، : مختار الصحاح ، تحقيق  -٢٤
  .)  م١١٠٨/ ھـ٥٠٢ت ( ، أبو القاسم الحسين بن محمد  Uصفھانياالراغب  *

  .م ٢٠٠٠/ ھـ١٤٢٠، دار اUرقم بن أبي اUرقم ، بيروت ،  ١طمحاضرات اUدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ،  -٢٥
  . ) م٨٤٤/ ھـ٢٣٠ت ( منيع البصري  سعد بن محمد بنأبو عبد هللا ابن سعد ،  *

  .م ١٩٦٨، بيروت ، دار صادر إحسان عباس ،: حقيق ت الطبقات الكبرى ، -٢٦
  . )م ١١٦٦/ ھـ٥٦٢ ت( سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي  وأبالسمعاني ، * 

  . م١٩٨٨/ ھـ١٤٠٨الثقافية ، دار الجنان ،  ، مركز الخدمات واUبحاث ١طعبد هللا عمر البارودي ، : تقديم وتعليق اUنساب ،  -٢٧
    .) م ١٥٠٥/ ھـ٩١١ت ( عبد الرحمن بن أبي بكر،  السيوطي *

  .م ١٩٥٢/ ھـ١٣٧١،  القاھرة، مطبعة السعادة ،  ١طمحمد محي الدين عبد الحميد ، : تاريخ الخلفاء ، تحقيق  -٢٨
  . )م ١٣٦٢/ ھـ٧٦٤ت ( الكتبي ، محمد بن شاكر بن أحمد ابن شاكر  *

  .م ١٩٧٣ر صادر، بيروت ، ، دا ١طإحسان عباس ، : فوات الوفيات ، تحقيق  - ٢٩
   .) م ٩٢٢/ ھـ٣١٠ت ( الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير* 

  . م ١٩٨٧/ ھـ١٤٠٧تاريخ الرسل والملوك ، الطبعة اUولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  -٣٠
   . ) م٨٧١ /ھـ٢٥٧ ت (عبد الرحمن بن عبد هللا أبو القاسم ابن عبد الحكم ،  *

  . ١٩٨٥/ ھـ١٤١٥ب ، مكتبة الثقافة الدينية ، فتوح مصر والمغر -٣١
  . )م ٨٧٤/ ھـ٢٦١ ت (العجلي ، أبو الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح الكوفي * 

  .م ١٩٨٥ /ھـ١٤٠٥، المدينة المنورة ، ، مكتبة الدار ١ط، عبد العليم عبد العظيم : معرفة الثقات ، تحقيق  -٣٢
  .) م ١١٧٥/ ھـ٥٧١ت ( بن ھبـة هللا الشافعـي بن الحسـن  ابن عساكر، أبو القاسم ثقة الدين علي *
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  .م ١٩٩٨علي شيري ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، : تاريخ دمشق ، تحقيق  -٣٣
   . )م ١٦٧٨/ ھـ١٠٨٩ ت(  بن أحمد بن محمد ، أبو الف%ح عبد الحيابن العماد الحنبلي * 

  .، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ب% ت شذرات الذھب في أخبار من ذھب  -٣٤
  .) م ٧٩١/ ھـ١٧٥ت (  عبد الرحمن الخليل بن أحمد وأب،  الفراھيدي *

  . إبراھيم السامرائي ، دار ومكتبة الھ%ل ، ب% ت . مھدي المخزومي ود. د: كتاب العين ، تحقيق  -٣٥
  . )م ٩٥١/ ھـ٣٦٥ت ( ابن الفقيه ، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن إسحاق الھمداني  *

  .م ١٩٩٦/ ھـ١٤١٦، عالم الكتب ، بيروت ،  ١طيوسف الھادي ، : البلدان ، تحقيق  -٣٦
    . )م ١٤٣٠/ ھـ٨٣٤ت (  الفيومي ، أحمد بن محمد بن علي المقري *

  .، ب% ت  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، المكتبة العلمية ، بيروت -٣٧
  . )م ١٤١٨/ ھـ٨٢١ت ( ي بن أحمد بن عبد هللا العباس أحمد بن عل وأب القلقشندي ، *

  .م ١٩٨٧،  دار الفكر، دمشق،  ١ط ، يوسف علي طويل. د: صبح اUعشى في صناعة ا)نشا ، تحقيق  -٣٨
  .) م ١٣٧٢/ ھـ٧٧٤ت ( ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي * 

  . رف ، بيروت ، ب% ت البداية والنھاية ، مكتبة المعا -٣٩
   .) م ١٠٨٢/ ھـ٤٧٥ت ( ابن ماكو� ، علي بن ھبة هللا بن أبي نصر* 

  . م١٩٩١ /ـھ١٤١١، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١ط، ا)كمال في رفع ا�رتياب عن المؤتلف والمختلف في اUسماء والكنى  -٤٠
   . )م ١٣٤٢/ ھـ٧٤٢ت ( لحجاج جمال الدين يوسف المزي ، أبو ا* 

  . م١٩٨٠ /ھـ١٤٠٠مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ،  ١ط ، معروف دبشارعوا. د: تحقيق  تھذيب الكمال في أسماء الرجال ، -٤١
  . ) م٩٥٧/ ھـ٣٤٦ت (  يالمسعودي ، أبو الحسن على بن الحسين بن عل *

بيnروت ، ،  اUنnدلس للطباعnة والنشnر والتوزيnع وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمnران ، دار أخبار الزمان ومن أباده الحدثان -٤٢
  . م١٩٩٦/ ھـ١٤١٦

  . )م ١٢١٢/ ھـ٦١٠ت ( المطرزي ، أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي * 
  . م ١٩٧٩حلب ،  بن زيد ،  سامة ، مكتبة أ ١ط، محمود فاخوري وعبد الحميد مختار :المغرب في ترتيب المعرب ، تحقيق  -٤٣
  .) م ١١١٣/ ھـ٥٠٧ ت( ضل محمد بن طاھر بن علي أبو الف المقدسي ،* 

  . البدء والتاريخ ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاھرة ، ب% ت  -٤٤
  . ) التاسع المي%دي/ من القرن الثالث الھجري ( مؤلف مجھول * 

بnي ، دار الnدكتور عبnد الجبnار المطلولnدوري الnدكتور عبnد العزيnز ا: أخبار الدولة العباسnية وفيnه أخبnار العبnاس وولnده ، تحقيnق  -٤٥
  . ، بيروت ، ب% ت الطليعة للطباعة والنشر

  .) م ١٣١١/ ھـ٧١١ت ( ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اUفريقي المصري * 
  .، بيروت ، ب% ت ، دار صادر ١طلعرب ، لسان ا -٤٦
       .)  م١١٢٤ /ـھ٥١٨ت ( وري الميداني ، أبو الفضل أحمد بن محمد النيساب* 

  .محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار المعرفة ، بيروت ، ب% ت : مجمع اUمثال ، تحقيق  -٤٧
  .) م ٨٢٣/ ھـ٢٠٧ت ( الواقدي ، أبو عبد هللا محمد بن عمر بن واقد السھمي  *

  .م ١٩٩٧ /ھـ١٤١٧، دار الكتب العلمية ،  ١طفتوح الشام ،  -٤٨
  .) م ١٢٢٨/ ھـ٦٢٦ت ( حموي ، أبو عبد هللا بن عبد هللا ياقوت ال* 

  .م ١٩٩٢معجم اUدباء ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  -٤٩
  .  ، بيروت ، ب% ت معجم البلدان ، دار الفكر -٥٠
  .) م   ٩٠٤/ ھـ٢٩٢ت ( ن جعفر بن وھب بن واضح أحمد بن يعقوب ب ،اليعقوبي * 

  .  م٢٠٠٢ /ھـ١٤٢٢دار الكتب العلمية ، بيروت ، ،  ١طد أمين ضناوي ، حمم: البلدان ، وضع حواشيه  -٥١
  . ، بيروت ، ب% ت التاريخ ، دار صادر -٥٢
  


