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  المستخلص
جاء ھذا البحث لتسليط الضوء على الو�ة في إقليم خراسان خ'ل عصر الخ'فة ا�موية واھم ما تميز به 

ا�س'مي وكان سبب تلك الفتوحات ھو نشر الدين أولئك الو�ة ھي قيادة الفتوحات ا�س'مية في المشرق 
ولقد ظھر البحث مدى اھتمام خلفاء بني أمية بحسن اختيار الو�ة والعمال الذين عرفوا ، ا�س'مي 

بالحنكة  الحزم والقوة ، فكانوا درعا حصينا الدولة وخاصة العراق وخراسان حيث كانتا مركزا للثورات 
دد الخ'فة ا�موية  وكما تميز خلفاء بني أمية بمتابعة إخبار أولئك وا�ضطراب فكانت مصدر خوف يھ

ومما يؤلم في مضمار ھذا ا�مر ھو قتل ، العمال أو�  بأول  وھذا يدل على أھمية ذلك ا�قليم لديھم 
  .بعض القادة والو�ة �بسط وأدناھا والتشھير بھم  

ومأوى المعارضين للدولة ، ن عامل قلق واضطراب وكا، كما شغل إقليم خراسان الدولة ا�موية الكثير 
ا�موية الراغبين في زوالھا وإنھاء الحكم ا�موي فيھا ويمكننا تقسيم تلك المعارضة إلى الفرس الذين 

والترك الطامعين في إقامة حكمھم وإنشاء دولة لھم والثالث وا�شد ، زالت دولتھم العظمى من الوجود 
وكذلك بني الزبير وقد انتھى ھذا ) بني علي وبني العباس (تمثل بال بيت وطأة على ا�مويين والذي 

الصراع بانتصار بني العباس  على ا�مويين وكان العامل الرئيسي ھو تولي الخ'فة ممن اتصف 
  .بالضعف وعدم اكتراثھم بالوقائع وا�حداث 

فان القران الكريم قد أشار إلى  ،وعلى الرغم مما وقع بين المسلمين من وقائع على أساس مذھبي وقبلي 
، وقد سماھم بالمؤمنين فلم يخرجھم عن وصف ا�يمان ، ما وقع بين الصحابة الكرام رضوان هللا عليھم 

وقد نھى القران الكريم المسلمين  ١"وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينھما "قال تعالى 
تلك امة قد دخلت لھا ما كسبت ولكم ما كسبتم و� تسئلون عما كانوا " قال تعالى ، الخوض في ذلك 

والحكمة من ذلك لكي تجنب ا�مة ما يثير من فتنة بين المسلمين وحقن دمائھم والحفاظ على ١" يعملون 
  .وحجة ا�مة 

على الرغم من تلك ا�صطدامات المسلحة لم يشغلھم عن مھمة مواصلة و�بد لنا من إنصاف ا�مويين ف
نشر ا�س'م في أرجاء ا�رض فرغم الثورات وا�حداث الداخلية الجسام كانت الدولة ا�موية امتداد 
للعھد الراشدي في الفتوحات ونشر ا�س'م وما شيده من عمران حضاري كان حجر ا�ساس لحضارة 

  بني العباس 
نت خراسان مركز المشرق ا�س'مي فھي بحق مركز علم ودعوة ومركزا للفتوحات صوب لقد كا

 الصين والھند وقد اتضح ذلك في مواطن كثيرة في ھذا البحث 
 

KHORASAN IN THE UMAYYAD  THE GOVERNORS OF  
PERIOD 

Abstract 
the in  Khorasan the governors of( eating is marked by my research take I
the  in the era of Khorasan in the province of governors )Umayyad period
by  distinction the most important and Umayyad Caliphate
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the Islamic  in the East, the Islamic conquests leading are governors those
, and Islamic religion the is to spread conquests these the cause of and

governors  selection of in good Caliphs, the interest of Find appeared has
a  , wereforce firmness and statesmanship who knew the workers and
a  they were, where Khorasan Iraq, the country, particularly fortified shield

threaten Umayyad  fear the source of were and unrest revolutions center of
first  those workers to tell up-the follow caliphs, also marked by and Caliphate
and  they have, that territory the importance of and this indicates hand

of  the governors leaders and some of the llis to ki this in the field of hurts what
                                                       them and slander and lowest the simplest          

He also served Khorasan province of the Umayyad dynasty lot, 
and the factor of anxiety and stress, and shelter opponents of the State of the 
Umayyad interested inits demise and the end of Umayyad rule in which we 
can divide those opposed to the Persians who are still their great presence, and 
the Turks greedy in establishing their rule and the establishment of their 
state and the third and mostheavily on the Umayyads which represents 
the PAL House (built between Ali and Abbas) as well as built-
Zubair has ended this conflict, the victory of the Abbasids and the 
Umayyads was the main factor is to take over the succession of those 
characterized by weakness and indifference of the facts and events. 
In spite of what took place between the Muslims of the facts on the basis of 
sectarian and tribal, the Quran has referred to what happened between the 
companions dear, God bless them, and what he called the believers did not take 
them out to describe the faith, he says, "and that two parties of believers 
fall make peace between them" has been forbidden Koran Muslims indulging in 
that, he says, "that the nation has entered what it has earned and what 
you earn. Tsilon notwhat they were working" and the wisdom of the nation in 
order to avoid what raises the strife between the Muslims and their 
blood injection and to preserve the argument of the nation. 
We need to redress the Umayyad Although such collisions armed did 
not distract them from the task of continuing the spread of Islam throughout 
the earth despite the revolutions and internal events momentous was the 
Umayyad state an extension of the era Rashidi in the conquests and the spread 
of Islam and built by Imran civilization was the cornerstone of 
the civilization of the Abbasids 
It was a center of Khorasan Islamic East are aware of the right of center and a 
call center and towards the conquest of China and India has been shown that in 
the habitats of many in this research 

  
  المقدمة

  :تسميتھا :  إقليم خراسان 
خرج خراسان : خراسان بضم الخاء ، اختلفت أراء المؤرخين في أصل تسميتھا فقال دغفل النسابة 

، لما تبلبلت ا�لسن ببابل فنزل كل واحد منھما في ) عليھم الس'م (وھيطل ابنا عالم بن سام بن نوح 
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ل الشيء ومكانه كأنه أص) اسان(اسم للشمس بالفارسية الّدريّة و) ُخر: (البلد المنسوب إليه وقيل 
  .   ٢سھل) أسان(كل و) ُخر(كل سھل �ن معنى : ،وقيل 

  :الموقع والمساحة  
إن الحكماء  قسموا المعمورة من ا�رض إلى سبعة أقاليم بخطوط وھمية أخذوھا : يذكر ابن خلدون  

ليم من الغرب إلى الشرق ، وخطوط العرض مختلفة عندھم ، وموقع خراسان في ھذا التقسيم في ا�ق
، وموقعھا في العصر الحديث شرق إيران على حدود تركمستان  ٣الثالث في الجزء السابع والثامن

  .٤مليون نسمة )  ٢,٧٥٠,٠٠٠(وعدد نسمتھا ) كم مربع  ٣١٤- ٣٠٠(وأفغانستان ، وتبلغ مساحتھا 
  :حدود خراسان  

، ومن الجنوب كرمان ھي ب'د واسعة تتاخم العراق من الغرب ، والھند وأفغانستان من الشرق 
  .  ٥وسجستان ،ومن الشمال تركستان وبحر الخزر

  :وصف خراسان ومستوطنيھا 
عرفت خراسان بطيب الھواء وعذوبة الماء وصحة التربة وعذوبة الثمرة وعرف أھلھا بإحكام 
الصنعة وطول القامة وحسن الوجوه وجودة الس'ح والدروع والثياب وھم الذين قتلوا فيروز ملك 

، وھم أھل تجارب وأنھم دخلوا في ا�س'م رغبة وطوعا وھم أشد  ٦رس وقتلوا كسرى بن قباذالف
: ويذكر الحموي ما قاله عنھم ابن قتيبة  ٧الناس تمسكا با�س'م فخرج منھم المحدثون والعلماء والعباد

إلى أحد إتاوة أھل خراسان أھل دعوة وأنصار دولة ولم يزالوا في أكثر ملك العجم لقاحا � يؤدون ( 
  . )٨و� خراجا

لعبت مدن خراسان دورا كبيرا ، إذ ساھمت مدن خراسان مساھمة فعالة في تاريخ أھم مدن خراسان 
  :الدول القديمة وكذلك في الدولة ا�س'مية ، ومن أھم ھذه المدن 

 :وھي مدينتان متقاربتان : مرو  -١
روح (ھي مرو العظمى ، أشھر مدن خراسان وقصبتھا ، ومعناھا بالعربية :  مرو الشاھجان* 

  .... ١٠ومن علمائھا المروزي  ٩) السلطان 
، ومن أشھر علمائھا   ١١ھي مدينة قريبة من مرو الشاھجان ، وتقع على نھر عظيم:  مرو الروذ* 

  ...١٢ألقاضي أبو بكر الروذي
مدينة مشھورة في خراسان ، وھي من أجّل مدن خراسان ، وأكثرھا خيرا وأوسعھا غلة ،  :بلخ  -٢

تحمل غلتھا إلى جميع خراسان وخوارزم ، فتحھا ا�حنف بن قيس ، من قبل عبد هللا بن عامر بن 
ومن أشھر علمائھا الحسن بن شجاع البلخى الحافظ . ) �(كرز في أيام الخليفة عثمان بن عفان 

  ) ...  ١٣ھـ٢٤٤(سنة  المتوفى
وھي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفض'ء ، ومنبع العلماء ، ولھا أسماء : نيسابور  -٣

ومن  ١٤ ) �( أبر شھر وجند سابور ، وسابور خواست ، فتحت في عھد الخليفة عثمان : أخرى مثل 
  .١٥)م١١١٦ -ھـ٥١٠ت (أشھر علمائھا أبوالحسن النيسابوري  

 
  : الفتح ا;س�مي 

فتح خراسان إذ أشار )  �( تذكر المصادر التاريخية أنه تم في عھد الخليفة عمر بن الخطاب 
بتوسع المسلمون بالفتوحات في ب'د العجم ، ويضيقوا على ) �(ا�حنف بن قيس على الخليفة عمر 

كسرى يزد جرد الذي ھرب إلى خراسان ، ومن ھناك جمع من بقي من الجند لقتال المسلمين فإذن 
له في ذلك ، وأمره بغزو خراسان ، فخرج ا�حنف بن قيس على رأس جيش ) �( عمر بن الخطاب 

راسان ، وافتتح ھراة عنوة واستخلف عليه صحار بن كثيف إلى خراسان قاصدا يزدجرد فدخل خ
ف'ن العبدى ، ثم سار إلى مرو الشاھجان  وفيھا يزدجرد ، وبعث ا�حنف مطّرف إلى نيسابور ، 
والحارث بن حسان إلى سرخس ، ولما اقترب ا�حنف من مرو ، خرج منھا يزدجرد إلى مرو الروذ 

كتب يزدجرد إلى ملك الترك وملك الصغد وملك الصين ، فافتتح ا�حنف  مرو الشاھجان ، فنزلھا و
  .يستعينھم وقصده ا�حنف إلى مرو الروذ ، وقد استخلف على مرو الشاھجان حارثة بن النعمان  
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وقد وفدت إلى ا�حنف إمدادات أھل الكوفة ، فلما بلغ ذلك يزدجرد ترحل إلى بلخ فالتقى معه ببلخ 
بر النھر، وبذلك فتح ا�حنف خراسان كلھا ، وكتب إلى فھزمه هللا وھرب ھو ومن بقي معه فع

إلى ا�حنف ينھاه عن عبور النھر وان )   �( بفتح خراسان وكتب الخليفة عمر)  �( الخليفة عمر
  .. ١٦يحفظ ما بيده من  ب'د خراسان

  : واختلفت المصادر في سنة فتح خراسان فيذكر الطبري روايتين 
  .م ٦٤٢- ھـ ٢٢أنھا فتحت في سنة : ا�ولى 
أن ا�حنف بن قيس دخلھا في : ، أما الحموي فيذكر١٧)م٦٣٩ -ھـ١٨( أنھا فتحت في سنة : والثانية 

  ١٩)م ٦٤٢ -ھـ ٢٢( أن ا�حنف دخلھا في سنة : ، ويذكر ابن ا�ثير  ١٨)م ٦٣٩ -ھـ ١٨( سنة   
حتاج إلى تثبيت أن اتساع رقعة  الدولة ت �و�بد لنا من وقفة في موقف الخليفة عمر بن الخطاب 

ية لحدود دعائمھا في البلدان التي فتحت كذلك أدرك الخليفة عمر أن الموانع الطبيعية أفضل حما
الدولة ولذلك نھاھم عن عبور النھر ومن خ'ل البحث تبين لنا أن خراسان فتحت بعد معركة نھاوند 

 .ھـ وھروب الملك يزدجرد ٢١التي وقعت سنة 
  

  :  المبحث ا<ول 
  )م٦٧٩ -٦٦١) ( ھـ ٦٠ -ھـ ٤١(خراسان في عھد الخليفة معاوية بن أبي سفيان و�ة 

  ):م٦٦٤- ٦٦١) ( ھـ ٤٤-ھـ ٤١(عبد هللا بن عامر والي البصرة وخراسان : أو� 
أبو : عبد هللا بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ، يكنى     

  .٢٠عبد الرحمن القرش،العبشمى
  :عامر في عھدالخليفة معاوية  ابنو�ية 

ولى الخليفة معاوية بن ابي سفيان ابن عامر البصرة فقدمھا في آخر ھذه السنة ) ھـ ٤١( في سنة 
  .٢١ومعھا ب'د فارس وخراسان 
  :عّمال ابن عامرعلى خراسان 

  ) :ھـ ٤٣ -ھـ ٤٢( قيس بن الھيثم السلمي  - ١
، فأق��ام ق��يس  ) ھ��ـ ٤٢( أرس��ل عب��د هللا ب��ن ع��امر ق��يس ب��ن الھي��ثم ع��ام' عل��ى خراس��ان س��نة        

  .٢٢بخراسان سنتين 
وقد قيل أنه أرسله الخليفة معاوية حين استقامت له ا�مور إلى خراسان ثم ضمھا إلى ابن عامر فترك 

  .٢٣قيسا عليھا
لمي على خراسان وك�ان ٤١أنه في سنة :  ٢٤ويذكر ابن ا�ثير ھـ استعمل ابن عامر قيس بن الھيثم السُّ

أھل باذغيس وھراة وبوشنج قد نكثوا فسار إلى بلخ وسألوه أھلھا الصلح ومراجع�ة الطاع�ة فص�الحھم 
  . قيس 

  . ٢٥ھـ عزل عبد هللا بن عامر قيس بن الھيثم السلمي واستعمل عبد هللا بن خازم ٤٣وفي سنة 
  ) :ھـ ٤٣( عبد هللا بن خازم  -٢

، ٢٦عزل عبد هللا بن عامر قيس ب�ن الھي�ثم ع�ن خراس�ان واس�تعمل عب�د هللا ب�ن خ�ازم )ھـ٤٣(في سنة 
  . ٢٧وكان سبب عزله أنه أبطأ بالخراج والھدية 

  ): ھـ ٤٣( اسلم بن زرعة ألك�بي  -٣

ب�ي ح�ين ع�زل  ق�يس ب�ن بع�ث اب�ن ع�امر أس�لم ب�ن زرع�ة الك': ( ويذكر الطبري أن أبا مخنف قال  
   .٢٨)الھيثم 

  :) ھـ ٤٤( طفيل بن عوف اليشكري -٤
وفد ابن الكواء عبد هللا بن أوفي إلى الخليفة معاوية وحينم�ا س�أله ع�ن الن�اس أج�اب ) ھـ ٤٤( في سنة 
أت�تكلم : ، فق�ال الخليف�ة معاوي�ة أن أھل البصرة قد غلب عل�يھم س�فاؤھم وأن عاملھ�ا ض�عيف : الخليفة 

عن أھل البصرة وھم حضور ، وعندما بلغ ابن عامر قول الكواء استعمل طفيل بن عوف اليشكري ، 
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أي أھ�ل الع�راق أش�د ع�داوة �ب�ن الك�واء : أن ابن عامر لما بلغه قول ابن الكواء غضب وق�ال : وقيل 
  .٢٩فقيل له عبد هللا بن أبي شيخ فو�ه خراسان

  
  ) : ھـ ٤٤(د هللا بن عامر عن البصرة عزل عب
ھـ عزل الخليفة معاوية بن أبي سفيان عبد هللا بن عامر عن البصرة وذل�ك �ن اب�ن ع�امر ٤٤في سنة 

  . ٣٠كان رج' لينا كريما حليما � يأخذ على أيدي  السفھاء ففسدت البصرة في أيامه
، وي�ذكر اب�ن كثي�ر أن�ه ت�وفي ف�ي س�نة ٣١مات عبد هللا بن عامر بمكة فدفن بعرف�ات ) ھـ٥٩(وفي سنة 

  .٣٢ھـ وقيل بعدھا بسنة٥٨
  : ھـ ٤٥الحارث بن عبد هللا ا<زدي ، : ثانيا 

ھـ ولى الخليفة معاوية  الحارث بن عبد هللا ا�زدي البصرة حين عزل عبد هللا بن ٤٥في أول سنة 
  .٣٣م عزله وو�ھا زياداعامر ، وھو من أھل الشام ، فبقي الحارث أميرا على البصرة أربعة أشھر ث

  )زياد بن أبيه(: زياد بن أبي سفيان : ثالثا
،  ويعرف زياد بن أبيه ، وكانت أمه سمية جارية للحارث بن كلدة الثقفي )وھي أمه(ھوزياد بن سمية 

فس�مي زي�اد ب�ن أب�ي ) أبو س�فيان(ھـ نسب الخليفة معاوية زيادا إلى أبيه ٤٤، في سنة ٣٤طبيب العرب 
  .٣٥سفيان 

و�بد لنا من ا�شارة ھنا الى ما كان يتمتع به زياد بن أبي سفيان م�ن ق�در ع�ال م�ن الحنك�ة والسياس�ة 
وإدارة الب'د كل ذلك دفع ا�لخليفة معاوية �ستمالته وا�ستفادة م�ن قدرات�ه وخبرات�ه ف�ي إعانت�ه عل�ى 

  . إدارة شؤون الدولة 
  

  ):ھـ ٤٥( و�يته على البصرة وخراسان وسجستان 
نم��ا ع��زل الخليف��ة معاوي��ة عب��د هللا ب��ن ع��امر  ، ول��ى الح��ارث ب��ن عب��د هللا ا�زدي البص��رة  فبق��ي حي

الحارث أميرا عليھا أربعة أشھر ثم عزله ، وولى زيادا البصرة وخراسان وسجستان ثم جمع له الھند 
 -ل�م يحم�د هللا فيھ�ا -فخط�ب خطب�ة بت�راء  ٣٦م٦٦٥/ھ�ـ ٤٥والبحرين وعمان ، فقدم البص�رة ف�ي س�نة 

  . ٣٧رسم فيھا سياسته
وھو أول من سير بين يديه بالحربة ومشي بين يديه بالعمد الحديد واتخ�ذ الح�رس � يبرح�ون المس�جد 

  .٣٨وجعل خراسان أرباعا فولى كل ربع رج' كافيا
وبعد وفاة المغيرة بن شعبة والي الكوفة ضم الخليف�ة معاوي�ة الكوف�ة إل�ى زي�اد فك�ان أول م�ن جم�ع ل�ه 

ھ��ـ طل��ب زي��اد م��ن ٥٣الكوف��ة والبص��رة ، وھك��ذا أص��بح أمي��را عل��ى المش��رق ا�س��'مي ، وف��ي س��نة 
  .٣٩الخليفة معاوية أن يضم إليه الحجاز إلى جانب العراق والمشرق ا�س'مي 

وقع طاعون بالكوفة ، فخرج منھ�ا زي�اد فلم�ا ارتف�ع الط�اعون رج�ع فخ�رج طاعون�ة ھـ ٥٣وفي سنة  
  .٤٠على اصبعه فمات منھا 

  عّمال  زياد على خراسان
  

 ) : ھـ ٥٠ -ھـ ٤٥( الحكم بن عمرو الغفاري :  - ١
ادع إلّى الحكم ، وھو يريد الحكم بن أبي العاص الثقفي، فخرج الحاجب : (أمر زياد حاجبه، فقال

، فعقد  �وله صحبة من رسول هللا رجل له شرف: الحكم بن عمرو الغفاري فادخله، فقال زيادفرأى 
  .٤١)أرادك  �ما أردتك، ولكن هللا : له على خراسان، ثم قال له

  .٤٢أن زيادا ولى الحكم بن عمرو ناحية من خراسان: ويذكر ابن مسكويه 
طبرستان وغنم أموا� جمة وقتل منھم تؤكد المصادر إن الحكم بن عمرو حين تولى  خراسان غزا 

  .٤٣خلقا كثيرا
  .٤٤ھـ غزا الحكم جبل ا�شل ، وبعد غزوته ھذه توفي الحكم ٥٠أنه في سنة : ويذكر ابن ا�ثير 

  
  ) :ھـ ٥٠( خليد بن عبد هللا الحنفي  -٢
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ھـ استخلف على عمله أنس بن أبي أناس وكت�ب ب�ذلك ٥٠حين مات الحكم بن عمرو الغفاري في سنة 
  . ٤٥الحكم إلى زياد لكن زياد عزله وولى مكانه على خراسان خليد بن عبد هللا الحنفي أشھرا ثم عزله

  
  ) :ھـ٥٣-٥١(الربيع بن زياد ألحارثي : - ٣

ھـ أرسل زياد الربيع ب�ن زي�اد الح�ارثي أمي�را عل�ى خراس�ان وس�ير مع�ه خمس�ين ألف�ا م�ع ٥١في سنة 
بُريدة بن الخطيب وكان من أص�حاب الرس�ول ص�لى هللا علي�ه عوائلھم من أھل الكوفة والبصرة منھم 

  . ٤٦سكنوا خراسان ووطنوھا)وسلم 
  .ونذكر ھنا أن زيادا فطن بأھمية توطين العرب المسلمين في ھذا ا�قليم 

  وحينما  قدم الربيع خراسان  ففتح بلخ صلحا وفتح قھستان عنوة فعبر النھر وغنم كثيرافي سنة 
  .٤٨ھـ   توفي الربيع بعد أن استخلف ابنه عبد هللا ٥٣ي سنة وف ،٤٧)م٦٧١ - ھـ ٥١( 
  
    ) :   ھـ ٥٣( عبد هللا بن الربيع بن زياد ألحارثي   -٤

استخلف ابنه عبد هللا ابن الربيع فولى شھرين ثم مات عبد هللا فق�دم  لما حضرة الوفاة الربيع بن زياد ،
عھده من قبل زياد على خراسان وھو يدفن، واستخلف عبد هللا بن الربيع على خراسان خلي�د ب�ن عب�د 

  .٤٩فاقره زياد هللا الحنفي ، 
  ) :ھـ ٥٣ -الو�ية الثانية ( خليد بن عبد هللا الحنفي  -٥
عبد هللا بن الربيع بعد أن استخلف على خراسان ُخليد بن عبد هللا الحنفي ، فاقره ھـ مات ٥٣في سنة   

  . ٥٠زياد فمات زياد وخليد واليا على خراسان
  :ھـ ٥٤عبيد هللا بن زياد والي خراسان : ثالثا 

ھـ قدم عبيد هللا بن زياد على الخليفة معاوية فأكرمه وسأله عن نواب أبيه على الب'د ٥٤في سنة 
بره عنھم ، ثم و�ه خراسان وھو ابن خمس وعشرين سنة فسار إلى مقاطعته وتجھز من فوره فاخ

، وتولى البصرة ٥٢ونصف بيكن وغنم الكثير ٥١غاديا إليھا ، وأقام بخراسان سنتين فتح خ'لھا رامثين
  .٥٣ھـ بعد �ن عزل الخليفة معاوية عبد هللا بن عمرو بن غي'ن٥٥في سنة 

  :زياد على خراسانعّمال عبيد هللا بن 
  ) :ھـ ٥٥( اسلم بن زرعه  - ١

ف�ولى م�ن بع�ده أس�لم ب�ن زرع�ه عل�ى  ھـ ،قدم عبيد هللا بن زياد م�ن خراس�ان إل�ى البص�رة٥٥في سنه 
  . ٥٤خراسان ، فلم يغز، ولم يفتح شيئا

  ) :ھـ ٥٦( سعيد بن عثمان  - ٢
 ٥٥د ب�ن عثم�ان عليھ�ا ھـ ، عزل الخليفة معاوية عبيد هللا بن زياد عن خراسان وول�ى س�عي٥٦في سنه 

،ولما قدم سعيد خراسان عبر النھر إلى سمرقند فخرج إليه الصغد فقتتلوا فھزمھم سعيد وحصرھم في 
  .٥٦مدينتھم فصالحوه ثم سار إلى ترمذ ففتحھا صلحا

  ) :ھـ ٥٩( عبد الرحمن بن زياد بن أبي سفيان  -٣
ھـ عزل الخليفة معاوية سعيد بن عثمان عن خراسان وولى عليھا عبد الرحمن ب�ن زي�اد ، ٥٩في سنة 

  .٥٧ وبقي واليا على خراسان إلى زمن الخليفة يزيد فقدم إليه فخيره بين بقائه أو عزله فاختار العزل 
  .٥٨وكان عبد الرحمن كريما حريصا ضعيفا لم يغز 

  و�ة خراسان
  :بن معاوية وابنه الخليفة معاوية بن يزيد  في عھد الخليفة يزيد

 ) :ھـ ٦١( سلم بن زياد  -١
يا أبا حرب أولي�ك عم�ل : ، فقال له يزيد ھـ وفد سلم بن زياد على الخليفة يزيد بن معاوية ٦١في سنة 

وحينم�ا ق�دم  ،٥٩ما أحب أمير المؤمنين فو�ه خراس�ان وسجس�تان : أخويك عبد الرحمن وعباد ، فقال 
سلم خراسان غزا المدينة التي يجتمع فيھا ملوك خراسان مما يلي خوارزم فوجه سلم المھل�ب ب�ن أب�ي 
صفرة في ستة الف وقيل أربعة ألف فسألوا أھ�ل المدين�ة  أن يص�الحھم المھل�ب عل�ى أن يف�دوا أنفس�ھم 

   .٦٠ند سلم فوافقھم على الصلح على نيف وعشرين ألف ألف فحضي بذلك المھلب مكانته ع
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  :ھـ ٦٤خروج َسلم من خراسان سنة 
لما اختلف الناس بخراس�ان ونكث�وا بيع�ة س�لم خ�رج َس�لم ع�ن خراس�ان وخل�ف عليھ�ا المھل�ب ب�ن أب�ي 

م�ن خلف��ت عل��ى : ص�فرة فلم��ا ك�ان بس��رخس التق�ى بس��ليمان ب��ن مرث�د م��ن بن�ي ق��يس ب��ن ثعلب�ة فس��أله 
ضاقت عليك نزار حتى وليت رج' من أھل اليمن : المھلب بن أبي صفرة ، فقال: خراسان ؟ فقال له 

ومضى  ٦٤وولي أوس بن ثعلبة بن زفر ھراة ٦٣والجورجان ٦٢والطالقان ٦١فو�ه مروالروذ والفارياب
أما وج�دت : من وليت خراسان ؟ فأخبره ، فقال : ، فلما سار بنيسابور فالتقى عبد هللا بن خازم ، فقال 

اكت�ب ل�ي :  بين بكر بن وائل وَمُزون ُعمان ؟ وق�ال ل�ه  في مضر رج' تستعمله حتى فرقت خراسان
فاعني أ�ن بمائة إلف درھم ، فأمر له بھ�ا ، : عھدا على خراسان ،  فكتب له عھدا على خراسان، قال

بايع ابن خازم عبد هللا بن الزبير حين أخ�ذ عھ�د م�ن َس�لم ) ھـ ٦٤( ، وفي ھذه السنة ٦٥واقبل إلى مرو
  . ٦٦بن زياد

ھـ وقعت الحرب بين عبد هللا بن خازم وبني تميم الذين أعانوه عل�ى ربيع�ة فلم�ا ص�فت ٦٥وفي السنة 
�بن خازم خراسان ابعد بني تم�يم فق�دمت تم�يم إل�ى م�رو وأم�روا عل�يھم الح�ريش ب�ن ھ�'ل القريع�ي 

أن الح�رب طال�ت بينن�ا  أب�رز  إل�ّي : وطالت الحر ب بينھما سنتين فنادى الحريش ابن خازم ق�ائ' ل�ه 
إينا قتل صاحبه صارت ا�رض له ، فخرج إليه ابن خازم وتبارزا ولم يتمكن أحدھما عل�ى ا�خ�ر ث�م 
غف��ل اب��ن خ��ازم فض��ربه الح��ريش عل��ى رأس��ه ف��ألقى ف��روة رأس��ه عل��ى وجھ��ه فرج��ع اب��ن خ��ازم إل��ى 

فرق�ة إل�ى نيس�ابور وفرق�ة : أصحابه وانصرف عن القتال وبقى الفريقان أياما ث�م تفرق�وا  ث�'ث ف�رق 
ل��ى ناحي��ة أخ��رى وفرق��ة فيھ��ا الح��ريش إل��ى م��رو ال��روذ فاتبع��ه اب��ن خ��ازم إل��ى قري��ة تس��مى الملحم��ة إ

والحريش في اثني عشر رج' وقد تفرقت عنه أصحابه وھم في خربة فلما انتھى إليه ابن خازم خرج 
� : ا ، ق�ال إنك تع�ود إليھ�: ما تريد مني وقد خليتك والب'د ؟ قال : إليه في أصحابه ، فقال �بن خازم 

أعود فصالحه على أن يخرج من خراسان و� يعود إلى قتاله فأعطاه اب�ن خ�ازم أربع�ين ألف�ا وف�تح ل�ه 
  .٦٧الحريش باب القصر فدخله ابن خازم وضمن له وفاء دينه وتحدثا طوي'

  
  :المبحث الثاني 

  :) م ٧٠٥-م٦٨٤/ ھـ ٨٦ – ٦٥( و�ة خراسان في عھد الخليفة عبد الملك بن مروان 
  
  :الخليفة عبد الملك بن مروان  وعبد هللا بن خازم  

ھـ أرسل الخليفة عبد الملك إلى عبد هللا بن خازم يدعوه إلى بيعت�ه ، ويعطي�ه خراس�ان ٧٢في سنه      
ل�و� إن أض�رب ب�ين : سبع سنين، وأرسل الكتاب مع سورة بن أشيم النميري ،  فقال ابن خازم لسورة

  .تك ولكن ُكْلھذه الصحيفة فأكلھا بني سليم وبني عامر لقتل
وقيل أن الخليفة عبد الملك أرسل إلى ابن خازم سنان بن مكمل الغنوي وكتب إلي�ه أن خراس�ان طعم�ة 

إنما بعثك أبو الِذبان �نك من غنَي وقد علم أني � أقتل رج' من ق�يس ولك�ن : لك ، فقال له ابن خازم 
  .  ٦٨عبد هللا بن الزبير فلم ينكث بهُكْل كتابه، وسبب ذلك أن ابن خازم بايع 

وقيل أن الخليفة عبد الملك أنفذ إليه رأس ابن الزبير ودعاه إل�ى نفس�ه فغس�ل ال�رأس وكفن�ه وبعث�ه إل�ى 
بل  قطع يديه ورجليه وقتله :لو� أنك رسول لقتلتك،وقيل : أھله بالمدينة وأطعم الرسول الكتاب ،وقال

   .٦٩أبداوحلف أن � يطيع الخليفة عبد الملك 
ھـ ، كتب الخليفة عبد الملك إلى بكير بن ٧٢وحينما رفض عبد هللا بن خازم أن يبايع عبد الملك سنة 

وساج من بني عوف بن سعد وكان خليفة ابن خازم على مرو بعھده على خراسان ووعده ومناه ، 
فأجابه أھل مرو، وبلغ ذلك فخلع بكير بيعته لعبد هللا بن الزبير، وبايع الخليفة عبد الملك بن مروان ، 
، فترك بحيرا ، )نيسابور( �بن خازم فخاف أن يأتيه بكير فيجتمع عليه أھل مرو،  وأھل أبرشھر 

بينھا . ٧٠وأقبل إلى مرو يريد أن يأتي ابنه يزيد بترمذ بحير فلحقه بقرية يقال لھا بالفارسية شاھميغد
قتل ابن خازم  وكان الذي قتله وكيع بن فقاتله ابن خازم ،ف: وبين مرو ثمانية فراسخ ، قال 



 ا�نسانيةمجلة جامعة ا�نبار للعلوم 
 ٢٠١٢ -آذار -العدد ا�ول 

  ا�مويةو�ة خرسان خ�ل عصر الخ�فة 
 ھدى نوري. م.م

عمروالقريعي حين أعثره وكيع وبحير بن ورقاء وعمار بن عبد العزيز فطعنوه فصرعوه وقعد وكيع 
أتقتل كبش مضر : على صدره فقتله وحز رأسه ، وقال يالثارات دويلة أخو وكيع �مه  وقال له 

إلى الخليفة عبد الملك يخبره بقتل ابن خازم ،  بأخيك العلج ،  وبعث بحير ساعة  قتل ابن خازم رج'
ولم يبعث بالرأس ، واقبل بكير بن وساج في أھل مرو فوافاھم حين قتل ابن خازم ، فأراد أخذ رأس 
ابن خازم وارساله إلى الخليفة عبد الملك  فمنعه بحير ، فضربه بكير بعمود وحبسه وأرسل بكير 

  . ٧١إليه يخبره أنه ھو الذي قتله بالرأس إلى الخليفة عبد الملك  وكتب 
وھنا لنا وقفة تأمل في ا�حداث التي جرت بخراسان بين أبناء ا�مة الواحدة إنھا معاول ھدم وتدمير 

  .   سرعت في اضمح'ل الدولة ا�موية وزوالھا
  

  :و�ة الخليفة عبد الملك بن مروان على خراسان
  ) :ھـ ٧٢( بكير بن وساج:  -١

سل الخليفة عبد الملك بن مروان إلى بكير بن وساج ، وھو عام�ل �ب�ن خ�ازم عل�ى ھـ  أر٧٢في سنة 
مرو بعھده على خراسان ، ووعده ومناه ، فخلع بكيربن وساج عبد هللا بن الزبير ، وبايع الخليف�ة عب�د 

ابن  الملك بن مروان ، فأجابه أھل مرو فخافه ابن خازم أن يأتيه بكير بأھل مرو فبرز له فاقتتلوا فقتل
  . ٧٢خازم وأرسل برأسه إلى الخليفة عبد الملك بن مروان 

  ) :ھـ٧٨ -ھـ ٧٤(أميه بن عبد هللا بن خالد بن أسيد  :  -٢
في ھذه السنة عزل الخليفة عبد الملك بُكير بن وساج عن خراسان وو�ھا أمية بن عبد هللا بن خالد بن 

بط��ون م��ن بن��ي تم��يم يتعص��بون لبحي��ر أس��يد وك��ان س��بب ع��زل بكي��ر أن تميم��ا اختلف��ت بھ��ا فص��ارت 
وبط��ون أخ��رى م��ن بن��ي تم��يم يتعص��بون لبكي��ر فخ��اف أھ��ل خراس��ان أن تع��ود الح��رب وتفس��د ال��ب'د 

يا أمير المؤمنين تداركھم : ويقھرھم المشركون ، فكتبوا إلى الخليفة عبد الملك فيمن يوليه ، فقال أمية 
ي�ا أمي�ر الم�ؤمنين وهللا م�ا : ديك كن�ت لھ�ا ، ق�ال ل�و� انھزام�ك ع�ن أب�ي فُ�: برجل منك ، فقال الخليفة 

ما رأينا : انھزمت حتى خذلني الناس ولم أجد مقات' ، فو�ه خراسان وكان الخليفة يحبه ، فقال الناس 
  . ٧٣أحدا عوض من ھزيمة ما عوض أمية

ف�دخل فلما سمع بكير بمسيرة أمية أرسل إلى بحير وھ�و ف�ي حبس�ه يطل�ب من�ه الص�لح ف�امتنع بحي�ر ، 
يرس��ل إلي��ك اب��ن عم��ك يعت��ذر وأن��ت أس��يره : أراك أحم��ق : علي��ه ض��رار ب��ن حص��ين الض��بي ، فق��ال 

والس��يف بي��ده وطل��ب أن يقب��ل الص��لح ، فقب��ل وص��الح بكي��را ، ولم��ا بلغ��ه مس��ير أمي��ة وأن��ه قري��ب م��ن 
نيسابور سار إليه ولقيه بھا فأخبره عن خراس�ان وح�ذره م�ن غ�در بكي�ر وس�ار مع�ه حت�ى ق�دم م�رو ، 

كان أمية كريما ولم يتعرض لبكير و� لعماله وعرض عليه شرطته فأبى ثم خي�ره أن يولي�ه م�ا ش�اء و
إذا ق�دم بكي�ر طخارس�تان فإن�ه : فتجھز لھا ، فق�ال بحي�ر �مي�ة : من خراسان فاختار طخارستان ، قال

  .٧٤يخلعك فلم يوله
  
  ) :ھـ ٧٨(الحجاج بن يوسف الثقفي  -٣

بد الملك ب�ن م�روان أمي�ة ب�ن عب�د هللا ب�ن خال�د ع�ن خراس�ان وسجس�تان في ھذه السنة عزل الخليفة ع
وضمھا إلى أعمال الحجاج بن يوسف ففرق عماله فيھما  وبذلك جم�ع الخليف�ة عب�د المل�ك س�لطانه ف�ي 

  .٧٥العراق والمشرق للحجاج
وأس�س  ٧٦وھو قائد وخطيب عربي قضى عل�ى حرك�ة عب�د هللا ب�ن الزبي�ر ، وقم�ع ث�ورة اب�ن ا�ش�عث

ھـ وعنى بش�ؤون ال�ري وا�ص�'ح واش�تھر بالب'غ�ة ف�ي الخطاب�ة ، والش�دة ف�ي ٨٣نة واسط سنة مدي
  . ٧٧الحكم حتى وصف بالسفاح 

  ) :ھـ ٧٨(عّمال الحجاج على خراسان   
  ) :ھـ ٨٢ -ھـ ٧٨(ـ المھلب بن أبي صفرة ١

مھا ص�فرة كان�ت ل�ه بن�ت اس� -ھو ظالم بن سراق ا�زدي البصري أبو س�عيد المھل�ب ب�ن أب�ي ص�فرة 
  .٧٨وبھا يكنى 
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ھـ عزل الخليفة عبد الملك بن مروان أمية بن عب�د هللا ع�ن خراس�ان وض�مھا وسجس�تان ٧٨وفي سنة 
ث�م  ٧٩إلى أعمال الحجاج بن يوسف فبعث المھلب بن أبي صفرة على خراسان وقد ف�رغ م�ن ا�زارق�ة

قدم عل�ى الحج�اج بالبص�رة فأجلس�ه مع�ه عل�ى الس�رير فلم�ا ودع الحج�اج أعط�اه بغل�ة خض�راء فس�ار 
عليھا حبيب وأصحابه حتى وصل خراسان ولم يعرض �خي�ه و� لعمال�ه ، وأق�ام عش�رة أش�ھر حت�ى 

  . ٨٠ھـ ٧٩قدم عليه المھلب سنة 
فنزل جماعة من العدو قرية فسار إليھم ووجه المھلب ابنه حبيبا فوافى صاحب بخارى في أربعين ألفا 

، وأق�ام المھل�ب  حبيب في أربعة ا�ف فقتلھم وأحرق القرية فسميت المحترق�ة ورج�ع حبي�ب إل�ى أبي�ه
لي�ت حظ�ي م�ن ھ�ذه الغ�زاة س�'مة ھ�ذا : لو تقدمت إل�ى م�ا وراء ذل�ك ، فق�ال : سنتين فقيل له  ٨١بكش

  . ٨٢ى فدية يأخذھا منھمالجند وعودتھم سالمين ، وصالح المھلب أھل كش عل
  ) : ھـ٨٢(يزيد بن المھلب  -٢
ھ�ـ أس�تخلف المھل�ب ابن�ه يزي�د ٨٢ھو أبو خالد يزيد بن المھلب بن أبي صفرة  ا�زدى ، وف�ي س�نة    

 ٨٤، وقد فتح يزيد قلعة نيزك بب�اذغيس.٨٣على خراسان فأقر الحجاج بن يوسف  بعد موت أبيه المھلب
ھ�ـ عزل�ه الحج�اج ع�ن خراس�ان بع�د ٨٥، وف�ي س�نة ٨٥وأمنعھ�ا ھـ وھي من أحصن الق'ع٨٤في سنة 

  .               ٨٦موافقة الخليفة عبد الملك بن مروان 
  :ھـ ٨٥المفضل بن المھلب عامل خراسان سنة  -٣ 

ھـ أرسل الحجاج إلى يزيد بن المھل�ب أن يس�تخلف أخ�اه المفض�ل ويق�دم إلي�ه فأخ�ذ يتجھ�ز ٨٥في سنة 
الحجاج إلى المفضل أني قد وليتك خراسان فأخذ المفضل يحث يزيد على المسير  فأبطأ بالمسير فكتب 

إن الحجاج � يقرك بع�دي وإنم�ا دع�اه إل�ى م�ا ص�نع مخاف�ة أن امتن�ع علي�ه وس�تعلم ، : ، فقال له يزيد 
ولما تولى المفضل خراسان غزا باذغيس ففتحھا وأص�اب مغنم�ا ٨٧وأقره الحجاج تسعة أشھر ثم عزله

ل��م يك��ن للمفض��ل بي��ت م��ال ، وك��ان يعط��ي الن��اس كلم��ا ج��اء ش��يء ، وإن غ��نم ش��يئا قس��مه فقس��مه ، و
  .٨٨بينھم

   
  :قتيبة بن مسلم ،عامل خراسان -٤
حفص قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين بن ربيعة بن خالد بن أسيد الخير بن قضاعي اب�ن ھو أبو   

داما نجيبا ، وك�ان أب�وه مس�لم كبي�ر الق�در ھ'ل بن س'مة بن ثعلبة بن وائل بن الباھلي ، كان شھما مق
بلغ قتيبة بن مسلم في غ�زو الت�رك والتوغ�ل ف�ي :  عند الخليفة يزيد بن معاوية وقال عنه أھل التاريخ 

ب'د ما وراء النھر وافتتاح الق'ع ، واستباحة الب'د ، واخذ ا�م�وال وقت�ل الفُت�اك م�ا ل�م يبلغ�ه المھل�ب 
   .٨٩بن أبي صفرة و� غيره

أن الحجاج ولى قتيبة بن مسلم خراسان سنة :ذكر المصادر روايتين في سنة توليه خراسان ، ا�ولى ت
  .ھـ ٨٥

ھـ والمفضل بن المھلب يعرض الجن�د ٨٦تذكر أن قتيبة بن مسلم قدم خراسان واليا عليھا سنة: الثانية 
فخطب قتيبة وحث الناس على الجھاد ثم عرض الجند وسار واس�تخلف بم�رو .. ، وھو يريد أن يغزو 

  .٩٠على حربھا إياس بن عبد هللا بن عمرو، وعلى الخراج عثمان بن السعدي 
ض ب�ين ال�روايتين ف�ا�ولى كت�ب فيھ�ا عھ�ده م�ن قب�ل الحج�اج ، والثاني�ة وص�وله إل�ى وليس م�ن تع�ار

  خراسان 
  
  

  :ومن أھم فتوحات قتيبة 
  .٩١ھـ ٩٠فتح بخارى سنة  -
  .٩٤ھـ ٩١سنة ٩٣وكش ونسف٩٢فتح شومان -
 ھـ ٩١صلح قتيبة مع ملك الصغد سنة  -
 . ٩٥ھـ ٩٣صلح قتيبة مع ملك خوارزم سنة  -
  .٩٦ھـ وقصبتھا سمرقند ٩٣سنة ) السغد( فتح الصغد   -
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  :وأجمل ما قيل في رثاء في قتيبة بن مسلم الباھلي  
  : ٩٧قال عبد الرحمن بن جمانة الباھلي يرثي قتيبة

  بجيش إلى جيش ولم يعل منبـــرا      كأن أبا حفص قتيبة لم يســـــــــر
  وقوف ولم يشھد له الناس عسكرا       ولم تخفق الرايات والجيش حوله
  وراح إلى الجنات عفــــــا مطھرا      دعته المنايا فاستجاب لربــــــــه 
  بمثل أبي حفص فبكيّــه عبھــــرا         فما رزئ ا�س'م بعد محمــــــد

  :وقال ا<صم يرثي قتيبة 
  بلى نحن أولى الناس بالمجد والفخــر       ألم يأن ل�حياء أن يعرفوا لنــــــــا 
  وأزدا وعبد القيس والحي بن بكــــــر       نقود تميما والموالي ومذحجـــــــــا
  أسنتنا والمقربات بنا تجـــــــــــــــري       سليمان كم من عسكر قد حوت لكم 
  ومن بلد سھل ومن جبل وعــــــــــــر      وكم من حصون قد أبحنا منيعـــــة

  غزونـــــــا نقود الخيل شھرا إلى شھر      من بلدة لم يغزھا الناس قبلنــــــــا و
  بنار دم ذي القرنين ذا الصخر والقطر      ولو لم تعجلنا المنايا لجـــــــــاوزت 
  ٩٨تناھي إليھا الطيبون بنو عمـــــــــــرو      ولكن أجــــــا� قضين ومـــــــــــدة

  :و�ة خراسان 
  ) :م٧١٧ -٧١٤/ ھـ ٩٩- ٩٦( لخليفة سليمان بن عبد الملك في عھد ا

 :ھـ ٩٦وكيع بن حسان بن أبي أسود سنة-١
حين دعا قتيبة الناس إلى خلع الخليفة سليمان بن عبد الملك غضبوا وكرھوا �ن في خلعه فساد ال�دين 

رج' من أھ�ل بيت�ه  والدنيا فأجمعوا على خلع قتيبة ومبايعة وكيع الذي تمكن من قتل قتيبة وأحد عشر
على خراسان وھكذا ولي وكي�ع خراس�ان  حتى عھد سليمان ليزيد بن المھلب والياوبقي على خراسان 

  .٩٩بعد قتل قتيبة تسعة أشھر أو عشرة وقدم يزيد خراسان
  
   :الو�ية الثانية ) : ھـ٩٧( يزيد بن المھلب والي خراسان  -٢ 

المل��ك و�ي��ة خراس��ان إل��ى يزي��د ب��ن المھل��ب حربھ��ا ھ��ـ عھ��د  الخليف��ة س��ليمان ب��ن عب��د ٩٧س��نة ف��ي 
وخراجھا وص'تھا وتقبل يزيد ا�مر على كره �ن الخليفة سليمان لم يلحق خراسان بإمرته فدعا عبد 
هللا بن ا�ھتم وأخبره أنه يريد خراسان � العراق ثم أرس�له إل�ى الخليف�ة س�ليمان وكت�ب مع�ه كت�ابين ، 

ما أح�وج أمي�ر الم�ؤمنين إل�ى مثل�ك ف�أخبرني : ن العراق ، قال سليمان ولما قدم على سليمان أخبره ع
أعل��م بم��ن يري��د أن ي��ولي ف��ذكر الخليف��ة س��ليمان أس��ماء بع��ض : أمي��ر الم��ؤمنين : ع��ن خراس��ان ، ق��ال 

يزيد بن المھل�ب فكت�ب عھ�ده : فمن ھو ؟ قال له : الرجال لم يثن على أحد منھم ، فقال الخليفة سليمان 
نف�ذه إلي�ه عل�ى ي�د عب�د هللا ب�ن ا�ھ�تم فق�دم ب�ه يزي�د ف�دعا يزي�د ابن�ه مخل�دا فقدم�ه إل�ى على خراسان وا

خراس��ان فس��ار م��ن يوم��ه ث��م س��ار يزي��د واس��تخلف  عل��ى واس��ط الج��راح ب��ن عب��د هللا ألحكم��ي وعل��ى 
البصرة عبد هللا بن ھ'ل الك'بي وعلى الكوفة بشير بن حسان ولما قدم مخلد مرو حبس وكيعا فعذب�ه 

  :، ومن أھم فتوحاته ١٠٠ابه قبل قدوم أبيهوأصح
 .١٠٣ ھـ٩٨سنة  ١٠٢وطبرستان  ١٠١فتح جرجان -
 :ھـ ٩٨الفتح الثاني لجرجان سنة -

لم يلبث أھل جرجان بعد فتحه كثيرا فغدروا ونكثوا بعھدھم فاقسم يزي�د إذا ظف�ر بھ�م أ� يرف�ع الس�يف 
   .١٠٤وتعالى منھم  فبرَّ بيمينهحتى يطحن بدمائھم ويأكل من ذلك الطحين، وقد مكنه هللا سبحانه 

  :المبحث الثالث 
  ) :م٧١٩-٧١٧/ھـ  ١٠١- ٩٩( و�ة خراسان في عھد الخليفة عمر بن عبد العزيز 

ھ��ـ ع��زل الخليف��ة عم�ر ب��ن عب��د العزي��ز يزي��د ب��ن المھل�ب م��ن الع��راق وم��نح عھ��ده  عل��ى ٩٩ف�ي س��نة 
يس�تخلف عل�ى عمل�ه ويق�دم علي�ه  البصرة عدي بن أرطأة ، وكان الخليفة عمر قد أرس�ل إل�ى يزي�د أن

فاستخلف ابنه مخلدا ولكنه حينما قدم واسط ركب السفن نح�و البص�رة فأرس�ل وال�ي البص�رة ف�ي أث�ره 
فتمكن منه وأوثقه فأرسل به إلى الخليفة عمر بن عب�د العزي�ز ولم�ا ق�دم علي�ه س�أله ع�ن ا�م�وال الت�ي 
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م��رك إ� حبس��ك ف��اتق هللا وأدھ��ا فإنھ��ا حق��وق � أج��د ف��ي أ: كت��ب بھ��ا إل��ى الخليف��ة س��ليمان ث��م ق��ال ل��ه 
  .١٠٥المسلمين وحبسه

   ) :ھـ ٩٩(الجراح بن عبد هللا ألحلمي  -١ 
  .١٠٦ھو أبو عقبة الجراح بن عبد هللا الحكمي كان بط' شجاعا مھيبا عابدا قارئا كبير القدر

ھـ ، ولى الخليفة عمر ب�ن عب�د العزي�ز الج�راح ب�ن عب�د هللا الحكم�ي خراس�ان وأم�ره أن ٩٩وفي سنة 
ثم حمله إلى الخليف�ة .. يأخذ المخلد بن يزيد  فيستوثق منه استيثاقا � يمنعه من الص'ة فحبسه الجراح 

يأخذ الجزية من قوم  ولما أخبر الخليفة عمر بن عبد العزيز عن الجراح أمورا يكرھھا من أنه.. عمر 
  . ١٠٧داعيا ولم يبعثه فاتنا �إن هللا بعث محمدا : قد أسلموا ، فكتب إليه الخليفة عمر بن عبد العزيز 

ھـ قدم الجراح الشام بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز ، وفي ھذه السنة نفسھا بدأت ١٠٠وفي سنة 
  .١٠٨الدعوة لبني العباس

  
  ) :ھـ ١٠٠(الغامدي عبد الرحمن بن نعيم  -٢

ھـ ، قدم الجراح على الخليفة عم�ر فعزل�ه ع�ن خراس�ان وق�د اس�تخلف عليھ�ا ب�أمر ١٠٠في ھذه السنة 
على الص'ة والحرب وعبد الرحمن بن عبد هللا القشيري  ١٠٩من الخليفة عبد الرحمن بن نعيم ألغامدي

غير معرفة فاستعينوا ب�ا� ، ول�م  أني استعملتھما من:  على خراجھا ، ثم كتب الخليفة عمر إلى أھلھا 
  ... ١١٠يزل عبد الرحمن بن نعيم على خراسان حتى مات الخليفة عمر بن عبد العزيز

  
  و�ة خراسان

  )م  ٧٢٣ -٧١٩/ ھـ ١٠٥ – ١٠١( في عھدالخليفة يزيد الثاني  
  ) :ھـ ١٠٢( ١١١مسلمة بن عبد الملك -١

لب ، جمع له الخليفة يزيد ب�ن عب�د المل�ك و�ي�ة ولما فرغ مسلمة بن عبد الملك من حرب يزيد بن المھ
  .. ١١٢ھـ١٠٢الكوفة والبصرة وخراسان سنة 

  :ھـ ١٠٢عامل مسلمة على خراسان ؛ سعيد خذينة سنة 
وفي ھذه السنة استعمل على خراسان سعيد بن عبد العزيز بن الحارث ب�ن الحك�م ب�ن أب�ي الع�اص ب�ن 

، و حين قدم خراسان استعمل سعيد شعبة  ابنة مسلمة، وھو زوج ) سعيد خدينة(أمية والذي يعرف بـ 
وقد كفر أھلھا في عھد عبد الر حمن ب�ن  ١١٤فسار إليھا فقدم الصغد ١١٣على سمرقند النھشليبن ظھير 

، و جھز سعيد الن�اس فعب�ر بھ�م النھ�ر وقص�د الص�غد ف�التقى م�ع  الت�رك  ١١٥نعيم ثم عادوا إلى الصلح
  .١١٦وبعض أھل الصغد فھزمھم المسلمون ، ومنع المسلمين من متابعتھم 

  :ھـ ١٠٢عمر بن ھبيرة بن معية الفزاري الشافي والي العراق وخراسان سنة  -٢
ع�ن الع�راق وخراس�ان ف�ي س�نة  بعد أن عزل الخليفة يزيد ب�ن عب�د المل�ك أخ�اه مس�لمة ب�ن عب�د المل�ك

وأمره بالقدوم إليه وأن يستخلف على العراق وخراسان ، لكن الخليفة يزيد أرسل عمر ب�ن ) ھـ ١٠٢(
  .١١٧ھبيرة واليا على العراق وخراسان مكان مسلم

  : عّمال ابن ھبيرة على خراسان  
وعندما قدم دعاة بن�ي ھاش�م إل�ى أقر ابن ھبيرة سعيدا على خراسان ، ) خذينة ( سعيد بن عبد العزيز  -

نح�ن تج�ار فخل�ى س�بيلھم ول�م يتع�رض : خراسان بزي التجار دعاھم سعيد وسألھم ھن حالھم فقالواله 
عزله ابن ھبيرة بس�بب ش�كوى علي�ه وھ�و غ�از بب�اب س�مرقند فرج�ع تارك�ا ) ھـ ١٠٣(لھم، وفي سنة 
  .١١٨خلفه ألف مقاتل

 :ھـ١٠٣حرشي سنة سعيد بن عمرو بن ا<سود بن مالك بن كعب ال -
ھـ ولما قدم خراس�ان ك�ان )١٠٣(استعمل ابن ھبيرة سعيد بن عمرو بن ا�سود على خراسان في سنة 

إنكم � تقاتلون بكثرة و� بعّدة ولكن : الناس بإزاء العدو وقد نكبوا فخطبھم وحثھم على الجھاد ، وقال 
ف بابن ھبيرة ويذكره بأبي المثنى ھـ عزك �نه كان يستخ١٠٤، وفي سنة ١١٩بنصر هللا وعز ا�س'م 

  .١٢٠و� يقول ا�مير
  ) :ھـ ١٠٤(مسلم بن سعيد ألك�بي   -
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اس�تعمل    مس�لم ب�ن ) ھ�ـ ١٠٤( بعدما عزل ا�مير عمر بن ھبيرة سعيد الحرشي ع�ن خراس�ان س�نة 
) ھ�ـ ١٠٤(أو بداي�ة س�نة ) ھ�ـ ١٠٣(سعيد بن أسلم بن زرعة الك'بي الذي قدم خراسان في آخر س�نة 

١٢١.    
ھـ ، غزا مسلم بن سعيد الترك ، فلم يوفق في غزوته فرجع لكن  الترك لحق�وه والن�اس ١٠٥وفي سنة 

يعبرون نھر بلخ فقاتلوه قتا� شديدا وكتب إلى نصر بن سيار أن يمّده بالرجال فدعاھم نصر بن س�يار 
وحاص�رھا  ١٢٣فش�ينھ�ـ غ�زا مس�لم مدين�ة أ١٠٥وفي ھذه السنة نفس�ھا  ١٢٢إلى ذلك فأبوا عليه وقاتلوه 

  .١٢٤فصالح ملكھا على ستة أ�ف رأس ودفع إليه القلعة فانصرف
  

  ):م ٧٤٢ -٧٢٣/ ھـ١٢٥ -١٠٥( خراسان في عھد الخليفة ھشام بن عبد الملك 
في ھذه السنة عزل الخليفة ھشام بن عب�د المل�ك عم�ر ب�ن ھبي�رة ع�ن الع�راق وم�ا ك�ان إلي�ه م�ن عم�ل 

  ١٢٥)العراق وخراسان( هللا القسري المشرق وولى ذلك كله خالد بن عبد 
  

  :ھـ١٠٦الوقعة بين المضرية واليمينية سنة 
أن مس�لم ب�ن : والس�بب ف�ي ذل�ك ١٢٦ھـ كان�ت الوقع�ة ب�ين المض�رية واليماني�ة بالبروق�ان١٠٦في سنة  

س��عيد وال��ي خراس��ان غ��زا فتبط��أ الن��اس عن��ه ف��رد مس��لم ب��ن س��عيد نص��ربن س��يار وبلع��اء ب��ن مجاھ��د 
وأمرھم أن يخرجوا الناس عليھم جميعا نصر بن سيار فمنعھم عمرو بن مسلم أخ�و وغيرھما إلى بلخ 

قتيبة من دخول بلخ وكان واليا عليھا فنزل نصر البروقان فخرجت مضر إلى نص�ر وخرج�ت ربيع�ة 
وا�زد إلى عمرو بن مسلم فقدم الضحاك بن مزاحم ويزيد بن المفضل نص�را وكلم�اه ف�ي ا�نص�راف 

رف فحم�ل أص�حاب عم�رو ب�ن مس�لم عل�ى نص�ر ون�ادوا ب�التكبير فك�ّر عل�يھم نص�ر وناشداه هللا فانص
وقتل منھم ثمانية عشر رج' وانھزم عمرو بن مسلم إلى القصر ، أما مسلم فعبر النھ�ر ولح�ق ب�ه م�ن 
لحق من أصحابه فلما بلغ بخارى أتاه كتاب خالد بن عبد هللا القس�ري بو�يت�ه عل�ى الع�راق وخراس�ان 

فلما وصلھا بلغه أن خاقان قد أقب�ل إلي�ه ف�أمر با�س�تعداد  ١٢٧ام غزواته ، فسار إلى فرغانةويأمره بإتم
للمسير فسار ث'ث مراح�ل ف�ي ي�وم وأقب�ل إل�يھم خاق�ان فلق�ي طائف�ة م�ن المس�لمين فقت�ل جماع�ة م�نھم 

 ١٢٨ورحل مسلم بالناس فسار ثمانية أيام وف�ي التاس�عة نزل�وا ف�ي العس�كر وك�ان أھ�ل فرغان�ة والش�اش
وق�د أص�ابھم مجاع�ة وجھ�د فانتش�ر الن�اس  ١٢٩دونھم ولما أصبحوا قدموا النھر وعب�روه وأت�وا خجن�دة

وورد الخبر بو�ية أسد بن عبد هللا خراسان وعزل مسلم بن سعيد وما لبث أن ق�دم فارس�ان بعھ�د أس�د 
  .١٣٠سمعا وطاعة : فقرأه عبد الرحمن بن نعيم على مسلم فقال مسلم 

  ) :ھـ ١٠٦(سري أسد بن عبد هللا الق -
خالد بن عبد هللا القسري أميرا على العراق أستعمل أخاه أسد بن عبد هللا أمي�را عل�ى خراس�ان  لما قدم 
   -:ومن أھم أعماله    ١٣١ھـ١٠٦في سنة 

ھـ قدم جماعة إلى خراسان يدعون لبني ھاشم فوش�ي بھ�م إل�ى أس�د ب�ن عب�د هللا القس�ري  ١٠٧في سنة  -
  .١٣٢وارجلھم وصلبھمفلما أحضرھم قطع أيديھم 

فصالحه ملكھا نمرون وأسلم على يديه ، وكذلك غزا  ١٣٣وفي ھذه السنة غزا أسد بن عبد هللا غرشستان -
 .١٣٥وھي جبال وو�ية بين ھراة وغزنة ١٣٤الغور

وفيھا أيضا نقل أسد من كان بالبروقان من الجند إلى بلخ فاقطع كل من كان له بالبروق�ان مس�كنا بق�در  -
 .١٣٦له مسكن اقطعه مسكنامسكنه ومن لم يكن 

وقطع النھر فلم  ١٣٨وأن خاقان أتى أسد وقد انصرف إلى القواريان ١٣٧ھـ غزا أسد الختل١٠٨في سنة  -
ف�أمر أس�د  ١٣٩يكن بينھم قتال ومضى إلى الق�وران وك�ان أس�د ق�د أظھ�ر أن�ه يري�د أن يش�تو بس�رخ دره

فمض�ى إل�يھم فق�اتلھم ١٤٠)غ�وريين(ناِد أن ا�مير يريد غ�وروان : الناس فارتحلوا ، وقال أسد للمنادي 
يوما وصبروا لھم ثم عادوا م�ن الغ�د ف�اقتتلوا وانھ�زم المش�ركون وأخ�ذ المس�لمون عس�كرھم وظھ�روا 

 .١٤١على الب'د فأسروا وسبوا وغنموا
ھ��ـ ، ع��زل الخليف�ة ھش��ام ب��ن عب��د المل�ك خال��د ب��ن عب��د هللا وأخ�اه ع��ن خراس��ان وذل��ك ١٠٩وف�ي س��نة 

وضرب نصر بن سيار ونفر معه بالس�ياط  وحلقھ�م وس�يرھم إل�ى أخي�ه لتعصب أسد حتى أفسد الناس 
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: خالد فلما قدموا على خالد �م أس�د وعنف�ه فبل�غ فعل�ه الخليف�ة ھش�ام ب�ن عب�د المل�ك ، فكت�ب إل�ى خال�د 
  .١٤٢ھـ واستخلف على خراسان الحكم بن عوانة الكلبي١٠٩اعزل أخاك فعزله فرجع إلى العراق سنة

  
 ):ھـ ١٠٩( ي الحكم بن عوانة الكلب -

لما عزل أسد بن عبد هللا عن خراس�ان وق�دم الع�راق اس�تخلف عليھ�ا الحك�م ب�ن عوان�ة فل�م يغ�ز فعزل�ه 
  .١٤٣الخليفة ھشام بن عبد الملك

  ) :ھـ ١٠٩(أشرس بن عبد هللا السلمي -
ھـ استعمل الخليفة ھشام بن عبد الملك أشرس بن عبد هللا السلمي أمي�را عل�ى خراس�ان ١٠٩في سنه   
) الكام�ل ( وأمره أن يراسل خالد بن عبد هللا القس�ري ، وك�ان أش�رس فاض�' خي�را وك�انوا يس�مونه ، 

لفضله عندھم ، فسار إلى خراسان ، فلما قدمھا فرحوا بقدومه ، وكان أول من اتخذ الرابطة بخراسان 
   -:ومن أھم أعماله ،١٤٤، وكانت ا�مور كلھا صغيرھا وكبيرھا بيده

 .١٤٥الجزية عمن دخل ا�س'م من أھل الذمة ھـ أسقط ١١٠في سنة  -
 .١٤٧فأقام ث'ثة أشھر ١٤٦وفي ھذه السنة غزا أشرس آمل -

  . ١٤٨ھـ ، عزله الخليفة ھشام بن عبد الملك بسبب شكوى عليه١١١وفي سنة
  

 ) :ھـ ١١١( الجنيد بن عبد الرحمن أمير خراسان -
ولى الخليفة ھشام بن عبد الملك الجنيد بن عبد ال�رحمن ب�ن عم�رو ب�ن الح�ارث ب�ن خارج�ة ب�ن س�نان 

ھ�ـ ، ولم�ا ق�دم الجني�د ب�ن عب�د ال�رحمن خراس�ان ك�ان مع�ه خمس�مائة م�ن ١١١س�نة المزني  خراس�ان 
وعن�دما عل�م الخليف�ة ١٤٩والص�غد فعب�ر النھ�ر وأم�ّده بالخي�لالمقاتلين وكان أش�رس يقات�ل أھ�ل بخ�ارى 

  .١٥٠ھـ ١١٦بزواج الجنيد من ابنة يزيد بن المھلب غضب عليه  فعزله سنة ھشام 
  :ھـ ١١٦عاصم بن عبد هللا بن يزيد الھ�لي أمير خراسان سنة  -

في ھذه السنة استعمل الخليفة ھشام بن عبد الملك عاصم بن عبد هللا الھ'لي على خراسان وحينما 
بينھما عداوة فأخذ عمال الجنيد  فعذبھم فخرج عن طاعته قدم خراسان كان الجنيد قد مات وكان 

فبعث عاصم جماعة إلى الحارث  ١٥٢حتى وصل إلى الفارياب١٥١الحارث بن سريج قادما من النخذ
فحبسھم لكنھم تمكنوا فھربوا من السجن ثم مضى الحارث إلى بلخ فقاتلوه فھزم أھل بلخ ومضى 

إلى الكتاب والسنة والبيعة للرضى ثم سار الحارث نصر بن سيار إلى مرو فدخلھا الحارث ودعاھم 
إلى الجوزجان ومنھا إلى مرو بعد أن غلب أمره على بلخ والجوزجان والفارياب والطالقان ومرو 
الروذ ولما بلغ عاصم أن أھل مرو يكاتبون الحارث عزم على الخروج قائ' لھم يا أھل خراسان قد 

تموھا له فأقسموا له على مقاتلة الحارث فقدم الحارث مرو بايعتم الحارث ف' يقصد مدينة إ� خلي
  .١٥٣فخرج عاصم في أھل مرو وقاتلوا الحارث فانھزم أصحاب الحارث فكف عنه عاصم 

ھـ عزل الخليفة ھشام عاصم بن عبد هللا عن خراسان وألحقھا إلى خالد بن عبد هللا ١١٧وفي السنة 
م بأن خراسان � تصلح إ� بانضمامھا أو إلحاقھا بوالي والي العراق وذلك �نه كتب إلى الخليفة ھشا

  .١٥٤العراق وأمر الخليفة خالدا أن يرسل أخاه إلى خراسان
  
  

 ) :ھـ ١١٧أمير خراسان ( أسد بن عبد هللا القسري  -
ھـ فقدمھا في نفس السنة وعلم أسد حين قدومه ١١٧استعمل خالد القسري أخاه أسد على خراسان سنة 

اعة من الدعاة لبني العباس  فتعقبھم فقتل بعضھم ومثل ببعضھم وحبس البعض خراسان بوجود جم
  .١٥٥ا�خر

ھـ غزا أسد الختل ووجه مصعب بن عامر الخزاعي إليھا فسار حتى نزل بقرب بدر ١١٩وفي سنة 
طرخان فطلب ا�مان على أن يخرج إلى أسد فأجابه مصعب وسيره إلى أسد وعرض عليه ألف ألف 

اخرج فلم يوافقه فغضب أسد عليه وأمر مصعب برده إلى حصنه وندم أسد : درھم فأبى أسد قائ' له 
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، في ١٥٦ذلك وأرسل بطلبه ثانية ولما جيء به أمر بقطع يده ثم بقتله ثم فتح أسد القلعة العظمى على 
  .١٥٧ھـ  توفي أسد بن عبد هللا القسري بمدينة بلخ مستخلفا جعفر البھراني١٢٠سنة 

 
 :ھـ ١٢٠جعفر بن حنظلة البھراني سنة  -

ربعة أشھر ثم جاء عھد نصر في ھذه السنة مات أسد القسري وقد استخلف جعفر بن حنظلة فعمل أ
  . ١٥٨بن سيار

  :ھـ ١٢٠يوسف الثقفي والي العراق وخراسان سنة 
ھو أبو عبد هللا يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي وھو ابن عم الحجاج ، كان 

ى ھـ ولم يزل حتى أرسل إليه الخليفة ھشام بن عبد الملك بو�يته عل١٠٦واليا على اليمن منذ سنة 
العراق وخراسان وقدم العراق بعد أن استخلف على اليمن ابنه الصلت ، وكان يوسف ينتھج نھج ابن 

  . ١٥٩عم أبيه الحجاج في الصرامة والشدة في ا�مور ويأخذ الناس بالمشاق
 ) :ھـ١٢٠( يوسف بن عمر بن علي الكرماني  -

أن عزل جعفر بن حنظلة ، ثم في ھذه السنة ولى يوسف الثقفي يوسف بن عمر الكرماني خراسان بعد 
  .١٦٠عزله  وولى مكانه خراسان نصر بن سيار

وقيل أن الخليفة ھشام بن عبد الملك اختار نصر بن سيار بعد موت أسد وبعث بعھده ، وقيل للخليفة 
  .١٦١أنا عشيرته: ھشام أن نصر ليس له بھا عشيرة فقال الخليفة 

  
 :ھـ ١٢٠نصر بن سيار أمير خراسان  -

ھو نصر بن سيار بن ليث بن رافع بن ربيعة بن جري بن عوف بن عامر بن جندع بن ليث بن بكر 
ھـ اختار الخليفة ھشام بن عبد الملك نصر بن سيار من بين ١٢٠، وفي سنة ١٦٢بن عبد مناة بن كنانة 

ج ا�سماء التي قدمت أميرا على خراسان وقد عّمر خراسان عمارة لم تعمر قط مثلھا ووضع الخرا
  - :، ومن أھم أعماله ١٦٣وأحسن الو�ية والجباية ومدحه الشعراء وكان نصر شاعرا خطيبا

 .١٦٤ھـ غزا نصر بن سيار ما وراء النھر مرتين١٢١في سنة  -
 .١٦٥ھـ ١٢٣عقد الصلح بين نصر وأھل  الصغد  -

لملك ھـ قتل الخليفة الوليد بن يزيد وتولى الخ'فة من بعده يزيد بن الوليد بن عبد ا١٢٦وفي سنة 
فعزل يوسف بن عمر عن العراق واستعمل عليه منصور بن جمھور فامتنع نصر بن سيار من تسليم 

، وفي  ١٦٦عمله بخراسان لعامل منصور بن جمھور وكان الخليفة يزيد و�ھا منصورا مع العراق
 ھذه السنة أيضا عزل الخليفة يزيد بن الوليد منصور بن جمھور عن العراق واستعمل عبد هللا بن

عمر بن عبد العزيز قائ' له  إن أھل العراق يميلون إلى أبيك  فأقر عبد هللا بن عمر نصر بن سيار 
  . ١٦٧على خراسان

ھـ كتب أبو مسلم الخراساني إلى أتباعه في جميع كور ومدن خراسان  بإظھار ا�مر ١٢٩وفي سنة 
الخليفة مروان بن محمد فھابه نصر بن سيار فقد كثر أصحابه وأتباعه فأرسل نصر بن سيار إلى 

يعلمه حال أبي مسلم الخراساني وكثرة من معه وإظھاره أمره وأنه يدعو إلى إبراھيم بن محمد وذيل 
  : ١٦٨الكتاب بأبيات شعر

  ويوشك أن يكون له ضرام       أرى بين الرماد وميض جمر
  وإن الشر مبدؤه كــــــــ'م    فإن النار في العودين قد تذكى 

  أأيقاظ أمية أم نيـــــــــــــام    ليت شعريوقلت من التعجب 
  وإن رقدت فإنـــــي � أ�م      فإن يقظت فذاك بقاء ملك 

  قوموا فقد حان القيام : فقل      فإن يك أصبحوا وتووا نياما
رأى نصر أن � طاقة له أمام أبي مسلم ولم يمده والي العراق و� الخليفة فلم يبق أمامه إ� الخروج 

اصة وإن ربيعة واليمانية قد تخلوا عن موقفھم ومساندتھم لنصر فخرج لي' من منزله من خراسان خ
ومعه امرأته وابنه تميم والحكم بن نميلة النميري فلما علم أبو مسلم بھربه سار إلى معسكر نصر 

واجتمع معه ث'ث أ�ف  ثم سار إلى  ١٦٩واخذ ثقات أصحابه فقتلھم وسار نصر إلى سرخس
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نيسابور ثم سار إلى الري فأقام بھا يومين ثم مرض فسار منھا الى ھمذان فلما  ومنھا إلى ١٧٠طوس
  . ١٧٢ھـ ١٣١ربيع ا�ول سنة  ١٢قريبة من ھمذان توفي نصر بن سيار  ١٧١كان بساوة

  :مختارات من بعض أشعار نصر بن سيار 
  

  :١٧٣قال نصر يرثي ابنه
  غداة جلي الفوارس عن تميم      نفي عني العزاء وكنت جلدا 
  و� أضحى بمنزلة اللئيــــــم      وما قصرت يداه عن ا�يادي 
  لمھحته يدافع عن حريـــــــم      وفاًء للخليفة وابتـــــــــــذا� 
  أنا الشيخ الغضنفر ذو الكليـتم            فمن يك سائ' عني فإنــــي 
  بواسق ينتمين إلى صميـــــم      نمتني من خزيمة باذخــات

  
كان نصر بن سيار قد أبلى ب�ًء حسنا في قتال الترك في الشعب فلم يشكره  ھـ١١٢وفي سنة  

  :١٧٤الجنيد ، فقال نصر 
  يوما فمثل ب'ئي جر لي الحســـــــــــدا       إن تحسدوني على حسن الب'ء لكم 
  كعيى عليھم وأعطى قومكم عضـــــــدا      يأبى ا�له الذي أعلى بقدرتــــــــه

  بالسيف في الشعب حتى جاوروا السندا      يوم فرقكـــموضربي الترك عنكم 
  

  :١٧٥ومن شعره ما ورده ابن ا<ثير
  ياذا المعارج � تنتقص لھم عددا      إني نشئت وحساوي ذوو عـــــدد
  يوما فمثل ب'ئي جر لي الحسدا      إن تحسدوني على مثل الب'ء لكم
  فوقكم عددا  كعبي عليكم وأعطى      يأبى ا�له الذي أعلى بقدرتـــــــه
  حتى اتخذن على حسادھن يــــدا      ارمي العداة بأفراس مكملـــــــــة

  لم يتخذ حومة ا�ثقال معتمــــــدا      من الذي منكم في الشعب إذ وردوا
  وقع القنا وشھاب الحرب قد وقدا      ھ' شھدتم دفاعي عن جنيـــــدكم

  
  :١٧٦وقال ابن عرس يمدح نصرا

  فلك المآثر والفعال ا�رفـــــــــــــــع         ھا يا نصر أنت فتى نزار كل
  بالشعب حين تخاضعوا وتضعضعوا        فرجت عن كل القبائل كربة
  والنحر داٍم والخوافق تلمــــــــــــــع        يوم الجنيد إذ القنا متشاجـــر 
  حتى تفرج جمعھم وتصدعـــــــــــوا         ما زلت ترميھم بنفس حــرة 

  ولك المكارم والمعالي أجمـــــــــــع         بعدھا عتقاؤكـــمفالناس كل 
  
  

  الخاتمة
وكان فتح خراسان وما وراء النھر وإس'م أھلھا انتصار عظيم للعرب المسلمين فقد تمكنوا م�ن إقام�ة 

  .دولة ا�س'م بعد أن أجھزوا على الديانات الوثنية وغرسوا مكانھا تعاليم ا�س'م
س�'مية الت�ي قض�ت عل�ى الش�رك وأقبل�ت تل�ك ا�ق�وام عل�ى ا�س�'م أفواج�ا إذ إنه انتصار لجي�وش ا�

وج��دوا ف��ي تعاليم��ه الحري��ة وا�خ��اء والمس��اواة والتع��اون ، بع��د أن تب��ين لھ��م أن المس��لمين ل��م يفتح��وا 
ب'دھ��م للس��لب والنھ��ب ب��ل لنش��ر رس��الة التوحي��د وإقام��ة الع��دل وق��د ب��دأت الع'ق��ات تتوث��ق ب��ين ھ��ذه 

ن العرب المسلمين وأصبح لشعوب ھذه الب'د شأن عظ�يم خاص�ة ف�ي مض�مار العل�م مث�ل الشعوب وبي
نيس�ابور وم��رو وبل��خ ، حي�ث أص��بحت تض��اھي بغ�داد وخرج��ت تل��ك المعاھ�د والم��دارس م��ن العلم��اء 
والفقھاء والمحدثين كالجويني والغزالي والبيھقي ، أم�ا م�ن حي�ث إمارتھ�ا فت�ارة تلح�ق ب�أمير البص�رة 

لحق بإم�ارة الع�راق وك�ذلك ف�ي فت�رات تس�تقل ع�ن الع�ر اق والبص�رة وت�رتبط مباش�رة وتارة أخرى ت
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بالخليفة ، وكثيرا ما كان و�ة خراسان ھم قادة الفتوحات ا�س'مية  في المشرق التي تھدف إلى نش�ر 
مي�ة الدين ا�س'مي ، كذلك يقوم الو�ة بجمع أموال الخ�راج وتق�ديمھا للخليف�ة ، لق�د تمي�ز خلف�اء بن�ي أ

والعم��ال ال��ذين عرف��وا بالحنك��ة والح��زم والق��وة ، فك��انوا درع��ا حص��ينا الدول��ة بحس��ن اختي��ار ال��و�ة 
وخاص��ة الع��راق وخراس��ان حي��ث كانت��ا مرك��زا للث��ورات وا�ض��طراب فكان��ت مص��در خ��وف يھ��دد 

ا ي�دل و كما تميز خلفاء بني أميه بمتابعة إخب�ار أولئ�ك ال�و�ة والعم�ال أول ب�أول وھ�ذالخ'فة ا�موية 
  .على أھمية ذلك ا�قليم لديھم

  . ومما يؤلم في مضمار ھذا ا�مر ھو قتل بعض القادة والو�ة �بسط ا�مور وأدناھا والتشھير بھم  
كما شغل إقليم خراسان الدول�ة أ�موي�ة الكثي�ر ، وك�ان عام�ل قل�ق واض�طراب ، وم�أوى المعارض�ين 

حكم ا�موي فيھا ويمكننا تقسيم تلك المعرضة إلى الف�رس للدولة ا�موية الراغبين في زوالھا وإنھاء ال
اللذين زالت دولتھم العظمى من الوجود ، والترك الطامعين في إقامة حكمھم وإنشاء دولة لھم والثالث 

وك�ذلك بن�ي الزبي�ر وق�د ) بني علي وبني العباس ( وا�شد وطأة على ا�مويين والذي تمثل بآل البيت 
تصار بني العباس على ا�مويين وكان العامل الرئيسي ھ�و ت�ولي الخ'ف�ة مم�ن انتھى ھذا الصراع بان

  .اتصف بالضعف وعدم اكتراثھم بالوقائع وا�حداث 
وعلى الرغم مما وقع بين المسلمين من وقائع على أساس مذھبي وقبلي ، فإن الق�رآن الك�ريم ق�د أش�ار 

د س�ماھم ب�المؤمنين فل�م يخ�رجھم ع�ن وص�ف إلى ما وقع بين الصحابة الكرام رضوان هللا عليھم ، وق
، وق�د نھ�ى الق�رآن   ١٧٧"وإن طائفت�ان م�ن الم�ؤمنين اقتتل�وا فأص�لحوا بينھم�ا: " ا�يمان ، ق�ال تع�الى 

تل�ك أم�ة ق�د خل�ت لھ�ا م�ا كس�بت ولك�م م�ا كس�بتم و� " الكريم المسلمين الخوض في ذلك ، قال تع�الى 
لكي نجنب ا�مة ما يثير من فتنة بين المسلمين وحقن والحكمة من ذلك  ١٧٨"تسئلون عما كانوا يعملون

  .دمائھم والحفاظ على وحجة ا�مة 
و�ب��د لن��ا م��ن إنص��اف ا�م��ويين فعل��ى ال��رغم م��ن تل��ك ا�ص��طدامات المس��لحة ل��م يش��غلھم ع��ن مھم��ة 
مواص��لة نش��ر ا�س��'م ف��ي أرج��اء ا�رض ف��رغم الث��ورات وا�ح��داث الداخلي��ة الجس��ام وك��ان عھ��دھم  

للعھد الراشدي في الفتوحات ونشر ا�س'م وما شيده من عمران حض�اري ك�ان حج�ر ا�س�اس امتداد 
  .لحضارة بني العباس 

لقد كانت خراسان مركز المشرق ا�س'مي فھي بح�ق مرك�ز عل�م ودع�وة ومرك�زا للفتوح�ات ص�وب 
  .الصين والھند وقد اتضح ذلك في مواطن كثيرة في ھذا البحث 

بات أن العرب المسلمين الف�اتحين ال�ذين اس�توطنوا ف�ي خراس�ان وغيرھ�ا وكذلك من أسباب ا�ضطرا
من ا�قاليم لم يتفاعلوا مع غيرھم من المسلمين من غير العرب بل ا�كثر من ذلك أن الذين اس�توطنوا 
من العرب ثم وفق المعيار القبلي فكل قبيلة يخصص لھا حّي تنف�رد ب�ه دون غيرھ�ا م�ن قبائ�ل الع�رب 

  .اة للتفاخر والتناحر فيما بينھم  وعلى ا�غلب يؤدي إلى اصطدام مسلحفكان ذلك مدع
  
  

  :قائمة المصادر والمراجع 
 :القرآن الكريم  •
  تيمور باشا ، أحمد ، •

  .م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥، القاھرة ، ١ضبط ا�ع'م ،مؤسسة الكتب الثقافية ،ط -١          
  )ھـ ٤٥٦ت ( ابن حزم ، علي أبو محمد علي  بن أحمد   •

 محمد إبراھيم نصر .د: الفصل في الملل وا�ھواء والنحل ، تحقيق  -٢   
  .عبد الرحمن عميرة ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان . و د                      

  حسن ،إبراھيم حسن ، •
  .م ١٩٦٤، مكتبة النھضة المصرية ،  ٧تاريخ ا�س'م ، ط-٣   

  ن عبد هللا ،الحموي ،شھاب الدين أبو عبد هللا ياقوت اب •
  .معجم البلدان ،دار صادر ، بيروت ، لبنان -٤     

  ) ھـ ١٠٨٩ت (الحنبلي ، ابن العماد شھاب الدين أبو الف'ح عبد الحي بن أحمد  •
  ،  ١مصطفى عبد القادر عطا ، ط:  شذرات الذھب في أخبار من ذھب ،تحقيق -٥         

  .م ١٩٩٨ھـ ، ١٤١٩وت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، بير                     
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 خطاب ، محمود شيت ، •
  .قادة الفتح ب'د فارس ،دار الفكر ، بد تاريخ  -٦            

 الخضري بك ،  •
  م١٩٧٠تاريخ الدولة ا�موية ، المكتبة التجارية الكبرى، مصر ،  -٧           

  ، )م ١٤٠٦ -ھـ ٨٠٨ت ( ابن خلدون ، عبد الرحمن بن   •
  .   ٢٠٠٦ھـ ، ١٤٢٧، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،  ٣ط المقدمة ، -٨          

  العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم  والبربرومن  -٩            
  .م ٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ٣عاصرھم من ذوي السلطان ا�كبر ، ط

  ،  )ھـ٦٨١(  ،أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراھيم بن ابي بكر  ابن خلكان •
  مريم قاسم الطويل. يوسف علي الطويل ، د. د: وفيات أ�عيان ، تحقيق  -١٠      

  .م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ١، ط             
  ،)ھـ ٢٨٢ت( الدينوري ، أبو حنيفة أحمد بن داود  •

  .م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١، دار الكتب العلمية ،  ١ا�خبار الطوال ، ط -١١    
  ،) م ١٣٤٧ - ھـ ٧٤٨ت ( الذھبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  •

  تاريخ ا�س'م ووفيات المشاھير وا�ع'م ، - ١٢              
  اب العربي ، دار الكت٢عمر عبد الس'م تدمري ، ط. د: تحقيق                          

  .م ١٩٩٧ھـ ، ١٤١٧،                                   
  محمد بن عيادي بن عبد الحليم ، : سير أع'م النب'ء ، تحقيق  -١٣           

  .م ٢٠٠٣ھـ ، ١٤٢٤، مكتب الصفا ، القاھرة ،  ١ط                               
 ،) ٥٦٢ت ( السمعاني ، أبو سعد عبد الكريم بن محمد  •

  ، ١خليل منصور  ، ط: التحبير في المعجم الكبير ، وضع حواشيه  -١٤
  .١٩٩٧ھـ ، ١٤١٨لبنان ،  –دار الكتب العلمية ، بيروت   

  
 )م١١٥٣/ ھـ ٥٤٨ت ( الشھرستاني ، أبو الفتح محمد بن بن عبد الكريم  •

ھـ ، ١٤٢٧، مكتبة ا�يمان ، ١محمد رضوان مھنا ، ط –الدكتور أحمد حجازي السقا : الملل والنحل ، تحقيق  -١٥
  م ٢٠٠٦

 الص'بي ، علي محمد  •
  .م٢٠٠٥ھـ ، ١٤٢٦،دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ١الدولة ا�موية عوامل ا�زدھار وتداعيات ا�نھيار، ط -١٦

  ،)  -ھـ ٣١٠ت ( الطبري ، ابن جرير الطبري ، •
م ، مؤسسة عز الدين للطباعة                                                    ١٩٨٥،  ١، طتاريخ الملوك والرسل  -١٧

  . ٨٧، ص  ٥والنشر ، بيروت ، ج
 )ھـ ٧٧٤ت( ابن كثير ،  أبو الفداء عماد الدين إسماعيل القرشي  •

  .م ٢٠٠٣، مكتبة الصفا ،  ١البداية والنھاية ، ط - ١٨             
 ابن الفقيه ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن إسحاق الھمذاني ، •

  ، عالم الكتب ، ١يوسف الھادي ،ط: كتاب البلدان ، تحقيق - ١٩               
 . م١١٩٦ھـ ، ١٤١٦بيروت ، لبنان،

  محمود ، شاكر ،  •
  .م٢٠٠٠ھـ ، ١٤٢١، المكتب ا�س'مي ،  ٨، ط) الخلفاء الراشدون( التاريخ ا�س'مي   - ٢٠           

 المسعودي ، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ، •
، دار ا�نوار ،بيروت ،لبنان ، ١محمد محيي الدين عبد الحميد ،ط:مروج الذھب ومعادن الجوھر ،تحقيق -٢١

 .م١٩٤٨ھـ ، ١٣٦٨
  )ھـ ٤٢١ت ( ابن مسكويه ، أبو علي أحمد بن محمد يعقوب   •

  ، ١سيد كسروي حسن ، ط: تجارب ا�مم ، تحقيق   - ٢٢                 
       .٢٠٠٣ھـ ، ١٤٢٤دار الكتب العلمية ، بيروت ،                         

  معلوف ، لويس ،  •
  دار العلم طھران ، المنجد في ا�ع'م ، مؤسسة انتشارات - ٢٣           

  .طبعة جديدة منقحة                  
  ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،  •

  لبنان  –،دار صادر ، بيروت  ٤لسان العرب، ط – ٢٤    
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  .م٢٠٠٧      
  ،)  ٧٤٩ت( ابن الوردي ، زين الدين عمر بن مظفر  •

 لبنان ، –، دار الكتب العلمية ،بيروت ١تاريخ ابن الوردي ، ط- ٢٥                  
                  .م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧

 )ھـ٢٩٢ت ( اليعقوبي ، أحمد بن إسحاق جعفر بن وھب   •
  ،٢خليل المنصور ، ط: تاريخ اليعقوبي ، تحقيق - ٢٦              

  .م ٢٠٠٢ھـ ، ١٤٢٣دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،                       
  
  

 :الھوامش 
                                                 

  )٩(آية : الحجرات -  ١
  )١٣٤: (البقرة  - ٢
  
، ص   ٢الحموي ، شھاب الدين أبو عبد هللا ياقوت ابن عبد هللا ، معجم البلدان ،دار صادر ، بيروت ، لبنان ، مج - ٢

يوسف الھادي ، : ؛ ابن الفقيه ، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن اسحاق الھمذاني ، كتاب البلدان ، تحقيق  ٣٥١ – ٣٥٠
 . ٦٠١م ،ص١٩٩٦ھـ ، ١٤١٦، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ،  ١ط
اھر ، الدكتور حامد أحمد الط: ،  مقدمة ابن خلدون ، تحقيق ) م ١٤٠٦ -ھـ ٨٠٨ت (ابن خلدون ، عبد الرحمن  - ٣
  .٩٩-٩١، ص٧٧م ، ص٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٥، دار الفجر للتراث ، القاھرة ،  ١ط
 .٢٣٣معلوف ، لويس ، المنجد في ا�ع'م ، مؤسسة انتشارات دار العلم ، طھران ، طبعة جديدة منقحة ، ص - ٤
  . ٣٥٠، ص  ٢الحموي معجم البلدان ، مج - ٥
  .٦٠٣-٦٠١لفقيه ، كتاب البلدان ، ص؛ ابن ا ٣٥٠، ص ٢الحموي ، معجم البلدان ، مج - ٦
 . ٦٠٨-٦٠٥ابن الفقيه ، كتاب البلدان ، ص - ٧
 . ٣٥١، ص ٢معجم البلدان ، مج - ٨

 . ١١٦ – ١١٢، ص ٥معجم البلدان ،مج: الحموي  ٩-
ھو أبو المظفر محمد بن أحمد كان مقدما في المحافل ومحدثا ؛ السمعاني ، أبو سعد عبد الكريم بن : المروزي  - ١٠

، دار الكتب العلمية ، ١خليل المنصور ، ط: ، التحبيرفي المعجم الكبير ، وضع حاشيته ) م ١١٦٦ھـ ٥٦٢ت ( محمد 
 .  ٤٣،ص٢م، ج١٩٩٧ھـ ، ١٤١٨لبنان ،  –بيروت 

  . ١١٢، ص ٥معجم البلدان ،مج:  الحموي -١١
  .٩٥كان شيخا صالحا ومن أو�د المحدثين ؛ السمعاني ، التحبير ، ج، ص - ١٢
  . ٤٨٠ – ٤٧٩، ص ١معجم البلدان ،مج: الحموي  -١٣
 .. ٢٣٣-٢٣١، ص ٥معجم البلدان ،مج: الحموي  -١٣
 .١٧٦، ص  ١السمعاني ، التحبير ، ج - ١٥
؛ ابن  ٣٩٧ – ٣٩٤، ص ٤، ج ٢،تاريخ ا�مم والملوك ، مج) م ٩٢٢ -ھـ ٣١٠( الطبري ،محمد بن جرير   -١٦

الدكتور : ، الكامل في التاريخ ، تحقيق) م١٢٣٢ -ھـ ٦٣٠ت (ا�ثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
؛ الخضري بك ، الدولة  ٣٧٣،ص٢م،ج٢٠١٠ھـ ،١٤٣١عمر عبد الس'م تدمري ،دار الكتاب العربي ، بيروت ، 

  .    ٢٢٢-٢٢١؛ خطاب محمود شيت ، قادة فتح ب'د فارس ، دار الفكر، بيروت ، لبنان ، ص١٩٠ا�موية ، ص
  .٣٩٧، ص ٤، ج ٢الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٧
  .٣٥٢، ص ٥الحموي ، معجم البلدان ، مج - ١٨
 . ٣٧٣، ص ٢ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج - ١٩
الدكتور عمر عبد : ، سير ا�ع'م ،تحقيق ) م١٣٤٧ھـ ـ ٧٤٨( الذھبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان   -  ٢٠

ابن كثير ، أبو الفداء عماد الدين . ٢٢٤، ص  ٣م  ج١٩٩٧ھـ ، ١٤١٧، دار الكتاب العربي ،  ٢الس'م تدمري، ط
 .  ٢١١٩، ص ٨م ،ج٢٠٠٣، مكتب الصفا ، ١ط البداية والنھاية ،) م١٣٧٢ - ھـ ٧٤٧ت ( إسماعيل القرشي 

 ٢خليل  المنصور ، ط: ،تاريخ اليعقوبي ،علق عليه ) م ٩٠٤ -ھـ ٢٩٢ت ( اليعقوبي ، أحمد بن إسحاق بن جعفر  - ٢١
؛ الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، ١٥١،ص٢م ،  ج٢٠٠٢ھـ ن ١٤٢٣، دار الكتب العلمية ،بيروت ، لبنان ، 

،المنتظم في تاريخ ) م١٢٠٠ -ھـ٥٩٧( جوزي ، جمال الدين أبو فرج عبد الرحمن بن علي ؛ ابن ال ٨٧،ص٥،ج٣مج
؛ ابن ١٣٦٣،ص ٤م ، ج٢٠١٠ھـ ، ١٤٣١سھيل زكار، دار الفكر، بيروت ، لبنان ، . د: الملوك وا�مم ،تحقيق 

 .٢٠٦٥،ص٨؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ،ج ١٥،ص٣ا�ثير، الكامل في التاريخ ، ج
 .٨٨، ص ٥، ج ٣طبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مجال  -٢٢
  .٨٨، ص ٥، ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ٢٣
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 .١٦-١٥، ص٣ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج - ٢٤
ت ( ؛ ابن مسكويه ، أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب  ١٠٧، ص ٥، ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم  والملوك ، مج - ٢٥

م ، ٢٠٠٣ھـ ، ١٤٢٤، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١سيد كسروي حسن ، ط: تجارب ا�مم ، تحقيق ، ) ھـ ٤٢١
 .٣٦، ص ٣ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج. ٦، ص ٢ج
؛ ابن ا�ثير  ٦، ص٢ج؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ،  ١٠٧، ص ٥، ج٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، مج - ٢٦

  .٣٦، ص ٣يخ ، ج، الكامل في التار
  .٣٦، ص ٣ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج - ٢٧
  . ١٠٧، ص ٥ج ،الملوك ا�مم و الطبري ، تاريخ  -٢٨
 .٣٨،ص ٣؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ،ج١٠٩، ص ٥ج ،الملوك ا�مم و الطبري ، تاريخ  - ٢٩
؛ ابن ا�ثير ، الكامل في ٨، ص٢،المنتظم ، ج؛ ابن الجوزي ١٠٩،ص٣،ج٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ،مج - ٣٠

  .٢٠٦٩، ص٨ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج: ٣٩- ٣٨، ص٣التاريخ ، ج
؛ الذھبي ، سير أع'م  ١١٨، ص٣؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج١٤٨٣، ص٤ابن الجوزي ، المنتظم ، ج - ٣١

 .٢٢٦، ص٣النب'ء ، ج
 .٢٢٦،ص ٨البداية والنھاية ،ج - ٣٢
؛ ابن ا�ثير ، ٨، ص ٢؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج ١١٠، ص ٥، ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ٣٣

 .٢٠٧٠، ص ٨؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ٤٤، ص ٣الكامل في التاريخ ، ج
: ، الفصل في الملل وا�ھواء والنحل ، تحقيق ) م١٠٦٣ - ھـ ٤٥٦ت(  ابن حزم ، ابو محمد علي بن أحمد  - ٣٤
؛ ابن الجوزي ، المنتظم  ١٧٣، ص  ٤عبد الرحمن عميرة ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ج. محمد إبراھيم نصر ود.د

 . ٥٨٩، ص ٣الذھبي ، سير أع'م النب'ء ،ج؛  ٨٢، ص ٤، ج
؛المسعودي ٤٥،ص ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ،ج١٠٩،ص ٥،ج ٣طبري ، تاريخ الرسل والملوك ، مجال - ٣٥

 ١محمد محيي الدين ،ط: ، مروج الذھب ومعادن الجوھر ، تحقيق )م٩٥٧ -ھـ ٣٤٦ت (، ابو الحسن علي بن الحسين 
 .١٤، ص ٣، دار ا�نوار ، بيروت ، لبنان ، ج

،  ٨، ط) الخلفاء الراشدون( ؛ محمود ، شاكر ، التاريخ ا�س'مي  ٨، ص ٢ا�مم ،  ،ج ابن مسكويه ، تجارب -٣٥
 . ٨٠، ص ٣م ، ج٢٠٠٠ھـ ، ١٤٢١المكتب ا�س'مي ، 

  .١١٢- ١١١، ص ٥الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، ج - ٣٧
  ١١٤، ص ٥، ج ٣؛ الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، مج ١١، ص ٢مسكوية ، تجارب ا�مم ، ج - ٣٨
؛ ابن ١٤٣٧ -١٤٣٦، ص ٤؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج١١٨، ص ٥، ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ٣٩

 .٢٠٨٦، ص ٨كثير ، البداية والنھاية ، ج
؛ ابن الجوزي ٢٨،ص ٣؛ المسعودي ، مروج الذھب ، ج١٤٧، ص ٥،ج ٣مجالطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ،  - ٤٠

  .٨٨،ص ٣؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج١٤٣٧، ص ٤، المنتظم ، ج
  .٤٩-٤٨، صص ٣؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ،ج.١١٥ -١١٤، ص  ٥الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، ج - ٤٠
 . ١٢، ص ٢تجارب ا�مم ، ج - ٤٢
 .٤٩-٤٨، ص ٣؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج ١١٧، ص ٥، ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ٤٣
 .٥٥، ص٣الكامل في التاريخ ، ج - ٤٤
؛ ابن  ١٤١٩، ص ٤؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج١٤٥، صص ٥،ج ٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، مج- ٤٥

  .٨٣، ص ٣ا�ثير ، الكامل في التاريخ، ج
؛ ابن ا�ثير ، ١٤١٩، ص ٤؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج١٤٥، ص ٥، ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ٤٦

  .٨٣، ص ٣الكامل في التاريخ ، ج
؛ ابن ا�ثير  ١٤١٩، ص  ٤؛ ابن الجوزي ،المنتظم ، ج ١٤٥، ص ٥، ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ٤٧

   ٢٠٩٢، ص ٨ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج،  ٨٣، ص ٣، الكامل ، ج
 . ٨٠، ص ٣؛ محمود ، التاريخ ا�س'مي ، ج١٤٨، ص ٥الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك  ، ج -٤٧
   ٨٠، ص ٣؛ محمود ، التاريخ ا�س'مي ، ج١٤٨، ص ٢الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، ج -٤٨
؛ الكامل في التاريخ ١٤٣٦،ص ٤؛ابن الجوزي ، المنتظم ، ج ١٤٨، ص ٢الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، ج  -٤٩
  . ٨٠، ص ٣؛ محمود ، التاريخ ا�س'مي ، ج٢٠٩٧، ص ٨؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج٣٨، ص ٣، ج
  .١٥١،ص ٥،ج٣وھي قرية من بخارى ؛الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج:رامثين  - ٥١

  .٥٣٣،ص ١الحموي ، معجم البلدان ،جھي بلدة قريبة من بخارى ؛ : بيكند 
؛ ابن  ١٥١،ص ٥،ج ٣؛ الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج١٦٥، ص ٢اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي ، ج - ٥٢

 .٩٣- ٩٢، صص ٣؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج١٤٤٢، ص ٤الجوزي ، المنتظم ، ج
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؛ ابن ا�ثير  ١٤٥١، ص ٤ان الجوزي ، المنتظم ، ج ؛ ١٥٢، ص  ٥،ج ٣جم،   ا�مم والملوك تاريخ ، الطبري - ٥٣

  . ٩٥،ص  ٣، الكامل ، ج
؛ ابن ا�ثير  ١٤٥٢، ص ٤ان الجوزي ، المنتظم ، ج ؛ ١٥٥، ص  ٥،ج ٣جم،   ا�مم والملوك تاريخ ، الطبري-٥٣

  ٢١٠٥، ص  ٨البداية والنھاية ،ج ،ابن كثير؛  ١٠٤،ص  ٣، الكامل ، ج
؛ الحنبلي ،  ٢١١١، ص  ٨البداية والنھاية ،ج ، ابن كثير ؛١٥٤، ص ٥،ج ٣جم، تاريخ ا�مم والملوك  ، الطبري -٥٤

مصطفى عبد القادر : ، شذرات الذھب ،تحقيق )  ھـ ١٠٨٩( شھاب الدين أبو الف'ح عبد الحي بن أحمد ابن العماد 
 .١١٠، ص  ١م،ج١٩٩٨، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ١عطا ، ط

،  ٣؛ ابن ا�ثير ، الكامل ، ج١٤٥٩،ص ٤؛ المنتظم ،ج ١٥٥، ص ٥،ج ٣بري، تاريخ الرسل والملوم ، مجالط - ٥٦
 . ٢١١١، ص ٨؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ١٠٥- ١٠٤صص

 . ٢١٢٤، ص  ٨ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ؛١٦٠، ص  ٥، ج٣مج،  لرسل والملوكتاريخ ا ، الطبري -٥٦
 . ٦٠-٥٩، صص ٣؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج ١٤٧٧، ص ٤، المنتظم ، ج ابن الجوزي - ٥٨
؛ ابن ا�ثير ، ١٥١٦، ص٤؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج٢٣٨، ص ٥،ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ٥٩

 .٢٢١٤، ص ٨؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ١٩٨، ص ٣الكامل ، ج
؛ ابن ا�ثير ، ١٥١٦، ص٤؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج٢٣٩، ص ٥،ج ٣مم والملوك ، مجالطبري ، تاريخ ا� - ٦٠

  .٢٢١٤، ص ٨؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ١٩٩-١٩٨، صص ٣الكامل ، ج
،  ٤مدينة مشھورة بخراسان من أعمال جوزجان قرب بلخ غرب جيحون؛ الحموي، معجم البلدان ،ج:الفارياب - ٦١
 .٢٢٩ص
  .٣٩٦، ص ٥بلدة بخراسان بين مرو الروذ وبلخ ؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج:الطالقان  - ٦٢
،  ٢وھي كورة من كور بلخ بخراسان ويقال لقصبتھا اليھودية ؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج: الجوزجان - ٦٣
 .١٨٢ص
 .٦، ص ٤مدينة عظيمة مشھور بخراسان ؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج: ھراة  - ٦٤
  .٢٤٦، ص ٣؛ ابن ا�ثير ، الكامل ، ج٢٧٥،  ٥،ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ٦٥
 . ٢٢٣٧، ص ٨ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج - ٦٦
  .٢٨٨-٢٨٧، صص ٣؛ ابن ا�ثير ، الكامل ، ج٣١٥، ص ٦،ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ٦٧
؛  ابن ١٦٥، ص ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج٤٠٠، ص ٦،ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ٦٨

 ٨؛ابن كثير ، البداية النھاية ، ج ٣٩٦- ٣٩٥، ص ٣؛ ابن ا�ثير ، الكامل ، ج ١٦٢٧، ص ٤الجوزي ، المنتظم ، ج
  .٢٣٠٦ص 
 .٢٧٣، ص ٤ابن الجوزي ، المنتظم ، ج -٦٩
 .٢٧٦، ص  ٨لبداية النھاية ، جا ،ابن كثير شاه مزغند بينھا وبين مرو ث'ثة فراسخ ؛  -٦٩
؛ ابن ا�ثير ، ١٦٢٧، ص ٤؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج٤٠١،ص ٦،ج٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ،مج - ٧١

 .٣٩٦، ص ٣الكامل في التاريخ ، ج
؛ ابن ١٦٢٧، ص٤؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج ٤٠١-٤٠٠، ص ٦ج  ، ٣مج،الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك  -٧٢

 . ٤٤، ص  ٣، العبر ، ج ابن خلدون؛ ٣٩٦،ص ٣ا�ثير، الكامل ،ج
؛ ابن ا�ثير، ١٦٨، ص ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ،ج٤١٢، ص ٦،ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ،مج - ٧٣

 .٢٣٣٤، ص ٩؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ،ج٤١٤، ٣الكامل في التاريخ ،ج
؛  ١٦٩-١٦٨، صص ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ،ج٤١٢، ص ٦،ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ،مج- ٧٤

  .٤١٤، ٣ابن ا�ثير ،الكامل في التاريخ ،ج
  . ٤٧٦، ص  ٣؛ ابن ا�ثير ، ج ٤٧٢، ص ٦، ج٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ٧٥
بن قيس الكندي بدأ تمرده بسبب ظلم والبطش والي العراق الحجاج بن ھو عبد الرحمن بن محمد بن ا�شعث  - ٧٦

، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ،  ١يوسف الثقفي بدأھا من إقليم سجستان ؛ الص'بي ،علي محمد ، الدولة ا�موية ، ط
  .٦٣٧م، ص٢٠٠٥ھـ،١٤٢٦

 .٢١٣معلوف ، المنجد في ا�ع'م ، ص - ٧٧
 .٣٥٢ – ٣٥٠، صص ٥ن ، جابن خلكان ، وفيات ا�عيا - ٧٨
وھي فرقة من الخوارج وھم من أصحاب نافع بن ا�زرق ولذلك سموا با�زارقة ؛ الشھرستاني ، أبو :ا�زارقة  - ٧٩

الدكتور أحمد حجازي السقا ومحمد : ، الملل والنحل ، تحقيق )م١١٥٣ -ھـ ٥٤٨ت ( الفتح محمد بن عبد الكريم 
  . ١٠١م،ص٢٠٠٦،ھـ١٤٢٧، مكتبة ا�يمان ،١رضوان ، ط

 ٤٧٦، ص ٣؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج٤٧٣، ص ٦،ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ،مج - ٨٠
  .٤٦٢،ص٤قرية على ث'ث فراسخ من جرجان على جبل؛ المعجم ،ج: كش  - ٨١



 ا�نسانيةمجلة جامعة ا�نبار للعلوم 
 ٢٠١٢ -آذار -العدد ا�ول 

  ا�مويةو�ة خرسان خ�ل عصر الخ�فة 
 ھدى نوري. م.م

                                                                                                                                                       
بن ا�ثير ، ا.١٧٠٧، ص ٤؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج٤٧٣، ص ٦،ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ،مج - ٨٢

  .٤٧٦، ص ٣الكامل في التاريخ ، ج
( ؛ ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر٢٦٩، ص  ٤سير إع'م النب'ء ، ج، الذھبي  -٨٢
، ٦إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ،بد ، ج.د: ،وفيات ا�عيان وأنباء أبناء الزمان ، حققه )ھـ  ٦٨١ -ھـ ٦٠٨ت 
 .٢٧٨ص
 .٣١٨، ص ١ناحية تشتمل على قرى من أعمال ھراة ومرو الروذ بخراسان ؛ الجموي ، معجم البلدان ، ج - ٨٤
 ؛٤٩٩- ٤٩٨، صص ٦، ج٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ٨٥
؛ ابن ٢٤٦، ص ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج٥٠٩، ص ٦،ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ٨٦

؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ،  ٥٢٠، ص ٣؛ ابن ا�ثير ،الكامل في التاريخ ، ج ١٧٥٠، ص  ٤تظم ، جالجوزي ، المن
 .٢٣٧٦، ص ٩ج
،صص ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج ٥١١ – ٥١٠، صص٦،ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ٨٧

 .٢٣٧٦، ص ٩ن كثير ، البداية والنھاية ، ج؛ اب٥٢٢-٥٢١،صص ٣؛ ابن �ثير ، الكامل في التاريخ ، ج ٢٤٧-٢٤٦
 .٥٢٢، ص ٣؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج١٧٥٠، ص ٤ابن الجوزي ، المنتظم ، ج - ٨٨
  .  ٨٧- ٨٦، صص ٤ابن خلكان ، وفيات أ�عيان ، ج -٨٩
  .؛ ٦،ص٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل ، ج ٥٢٥– ٥٢٤، ص  ٦، ج ٣الطبري ،تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ٩٠
؛  ابن ١٧، ص ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج ٥٣٣، ص ٦،ج ٣تاريخ ا�مم والملوك ، مج: الطبري  - ٩١

 ١٧٨١، ص ٤الجوزي ، المنتظم ، ج
 .٣٧٣،ص ٣ھي بلدة بالصغانيان من وراء نھر جيحون؛ المعجم ، ج: شومان - ٩٢
 .٢٨٥ص، ٥مدينة كبيرة بين جيحون وسمرقند ؛ المعجم ، ج: نسف  - ٩٣
؛ ابن ا�ثير ، ٢٧٢،ص ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج٥٤٣،ص٦، ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ٩٤

  .٣٢-٣١،صص ٤الكامل في التاريخ ، ج
؛ابن الجوزي ٢٧٣،ص ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج٥٤٧،ص٦،ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ٩٥

 .٤٤١، ص٢، المنتظم ، ج
عصام محمد الحاج علي ، : ، ا�خبار الطوال ،قدم له )م ٨٩٧ -ھـ٢٨٢ت (الدينوري ، أبو حنيفة أحمد بن داود  - ٩٦
 ؛ ٤٧٧-٤٧٦م،صص٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، ١ط

-٢٧٣،صص ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج٥٥١- ٥٤٨،صص٦،ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج
  . ٤٨- ٤٧،صص  ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج٢٧٧

 . ٧٨، ص  ٤؛ ابن ا�ثير ، ج٥٧٣،ص ٦،ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ،مج - ٩٧
  . ٥٧٣، ص ٦، ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ٩٨
؛ ابن  ٧٤، ص ٤اريخ ، ج؛ ابن ا�ثير ، الكامل في الت ٥٦٨،ص ٦،ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ٩٩

 .٣٠٠، ص ٦خلكان ، وفيات ا�عيان ، ج
؛ ٥٧٦ -٥٧٤، صص ٦، ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج: ٢٠٧،  ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج - ١٠٠

 .٨٢، ص ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج٢٩٣، ص٢ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج
 ٢بين طبرستان وخراسان وإن أول من أحدث بنائھا يزيد بن المھلب ؛ المعجم ،ج مدينة عظيمة: جرجان  - ١٠١
 . ١١٩،ص
،  ٤ب'د مجاورة لجي'ن وديلمان بين الري وقوقس والبحر وب'د الديلم والجبل ؛ المعجم ، ج: طبرستان  - ١٠٢
 .١٣ص
؛ابن  ٢٩٧، ص ٢ا�مم ، ج؛ ابن مسكويه ، تجارب ٥٧٨، ص ٦، ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٠٣

 .٨٨-٨٧،صص٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج١٨٥٢، ص ٤الجوزي ، المنتظم ، ج
-٣٠٠، صص ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج٥٨٣، ص ٦،ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٠٤

 . ١٨٥٣، ص ٤؛ابن الجوزي ، المنتظم ، ج٣٠١
 

؛ ابن ٥٨٩، ص ٦،ج ٣؛  الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج٢١١، ص ٢بي ، جاليعقوبي ، تاريخ اليعقو - ١٠٥
؛ ابن ا�ثير ، الكامل ١٨٨١- ١٨٧١، صص ٤؛ابن الجوزي ، المنتظم ، ج ٣٠٦، ص ٢مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج

  .١٠٥،ص٤في التاريخ ، ج
 .٣٤٦، ص ٢م ، مج٢٠٠٥ھـ ، ١٤٢٦، دار المعرفة ، بيروت ،  ١الص'بي ، محمد علي ، الدولة ا�موية ، ط - ١٠٦
؛ ابن ٥٩٢، ص ٦،ج ٣؛  الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج٢١١، ص ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج - ١٠٧

 .٢٤٧٩، ص ٩؛ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ٣٠٩- ٣٠٨، صص ٢مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج
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؛ ابن ٥٩٣، ص ٦،ج ٣تاريخ ا�مم والملوك ، مج؛  الطبري ، ٢١٥، ص ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج - ١٠٨

 .١٠٧، ص ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج ٣١٠، ص ٢مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج
 . ٥٩٣، ص  ٦الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، ج - ١٠٩
ابن  ؛ ٣١٠، ص ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج٥٩٣، ص ٦،ج ٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج  - ١١٠

 .١٠٧- ١٠٦، ص ٤ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج
، قاد جيش أخيه يزيد بن عبد الملك ، وقضى على ثورة يزيد بن المھلب ،وك�ان موص�وفا بالش�جاعة ،  يھو أمير أمو -١١٠

 .  ٥٣٣؛ معلوف ، المنجد في ا�ع'م ، ص  ١٧٨، ص  ١شذرات الذھب ، ج: وا�قدام ، والرأي ، والدھاء ؛الحنبلي 
،  ٢؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج٤٨٤، ص؛ ا�خبار الطوال ٦١٤، ص ٦،ج٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، مج- ١١٢
 .٢٥٠٩، ص ٩؛ ابن الكثير ، البداية والنھاية ، ج١٣٨، ص  ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج ١٩٠٢ص
بلد معروف وقيل أنه من ابنية ذي القرنين بما وراء النھر وھي قصبة الصغد ؛ ابن منظور ، لسان العرب : سمر قند  - ١١٣
  . ٢٤٦،ص ٣ج

صغد سمرقند وصغد بخارى؛ ابن منظور ، لسان العرب : كورة عجيبة قصبتھا سمرقند وقيل ھما صغدان : الصغد  - ١١٤
  . ٤٠٩،ص ٣،ج
؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ،  ٤٨٤؛ ا�خبار الطوال ، ص٦١٥، ص ٦،ج٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١١٥
  .١٣٨، ص  ٤ج

؛ ابن ا�ثير ، الكامل  ٦١٦، ص ٣؛ الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج ٢١٧، ص ٢، ج اليغقوبي ، تاريخ اليعقوبي - ١١٦
 .١٤٢، ص ٤في التاريخ ، ج

؛ ابن مسكويه ، ٦٢٠، ص ٦،ج٣؛الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج٢١٨، ص ٢االيعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج - ١١٧
، ص  ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج ١٩٠٣، ص ٢؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج٣٣١، ص٢تجارب ا�مم  ، ج

١٤٤.  
؛ ابن ٦٢٢، ص ٦،ج٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج؛  ٢١٨، ص ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج - ١١٨

؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ،  ١٩٠٥، ص ٢؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج٣٣٣، ص٢مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج
 . ١٠٣ص ،  ٤ج

؛ ابن ٣٣٣،ص٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج٦٢٢، ص ٦،ج٣الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١١٩
  .١٠٣، ص  ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج ١٩٠٥، ص ٢الجوزي ، المنتظم ، ج

؛ ابن الجوزي ٣٤٠ص، ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم  ، ج٩، ص ٧،ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٢٠
 . ١٩١٠، ص ٤، المنتظم ، ج

؛ ٣٤١، ص ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم والملوك ، ج١٠، ص ٧،ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٢١
؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ١٦٧، ص ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج١٩١٠،ص ٤ابن الجوزي ، المنتظم ، ج

 .٢٥١٦، ص ٩، ج
؛ ابن الجوزي ١٢، ص ٧،ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج؛ ٢١٨، ص ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج - ١٢٢

،  ٩؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج١٦٧، ص ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج١٩١٧،ص ٤، المنتظم ، ج
 .٢٥١٦ص
 .٢٣١، ص ١معجم البلدان ، ج :يذكرھا الحموي أفشنة وھي قرية من قرى بخارى  - ١٢٣
 .١٦٧، ص ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج١٢، ص ٧، ج ٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك، مج - ١٢٤
؛ ٣٤٧، ص ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم والملوك ، ج١٤، ص ٧،ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٢٥

 .١٦٦، ص ٤ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج
 .٤٠٥، ص١قرية من نواحي بلخ ؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج: البروقان  - ١٢٦
 .٢٥٣، ص٤مدينة وكورة واسعة بما وراء النھر ؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج : فرغانة  - ١٢٧
 .٣٠٨، ص٣قرية بالري ؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج: الشاش  - ١٢٨
  .٣٤٧، ص٢على شاطئ  سيحون ؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج وھي بلدة مشھورة بما وراء النھر:خجندة  - ١٢٩
،  ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج١٨٧- ١٨٦، صص٧، ج٤مجالطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، - ١٣٠
 .١٦٠ص
؛ ٣٥٤، ص ٢؛ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج ٢٠-١٧، صص ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٣١

ھراة فعمد أھلھا إلى أثقالھم فصيروھا في كھف ليس إليه طريق فأمر أسد . ١٩٣٣، ص ٤المنتظم ، جابن الجوزي ، 
  باتخاذ توابيت 

؛ابن ٣٥٦، ص  ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج٢١، ص ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٣٢
؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ،  ١٧٧، ص ٤خ ، ج؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاري ١٩٣٩، ص ٤الجوزي ، المنتظم ، ج

  .٢٥٢٦، ص ٩ج
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ھي ناحية واسعة كثيرة القرى وتقع ھراة في غربھا والغور في شرقھا ومرو الروذ عن شمالھا : غرشستان  - ١٣٣

 .١٩٣، ص ٤وغزنة عن جنوبھا؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج
، ص  ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج٢٢-٢١، صص ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٣٤

 . ١٧٨-١٧٧، ص ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج ١٩٤٠، ص ٤؛ابن الجوزي ، المنتظم ، ج٣٥٦
 . ٢١٨، ص٤الحموي ، معجم البلدان ، ج - ١٣٥
 . ٢٢، ص ٧، ج ٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٣٦
  . ٣٤٦، ص٢لى تخوم السند من وراء النھر؛ الحموي، معجم البلدان،جكورة واسعة كثيرة المدن ع: الُختل  - ١٣٧
 .٤١٠، ص٤للصغانيان؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج وھي مدينة وو�ية  على جيحون مجاورة:القوريان  - ١٣٨
 .٤٥٣، ص٢بلد بين ھراة وسجستان ؛ الجموي ، معجم البلدان ، ج: دره  - ١٣٩
 .٢١٨، ص ٤قرى مرو ؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج من قرى ھراة ، وغورين من:غوروان  -١٤٠
؛ ابن ٣٥٧، ص  ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج٢٣، ص ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٤١

  .١٨٠، ص ٤ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج
؛ابن ٣٥٨، ص ٢؛ ابن مسكويه ،تجارب ا�مم ، ج٢٥، ص ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٤٢

؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ١٨٤، ص ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج ١٩٥٣، ص ٤الجوزي ، المنتظم ، ج
 .٢٥٣٨،ص ٩ج

؛ابن ٣٥٨، ص  ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج٢٥، ص ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٤٣
 . ١٨٤، ص ٤ن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج؛ اب ١٩٥٣، ص ٤الجوزي ، المنتظم ، ج

؛ابن ٣٥٨، ص  ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج٢٥، ص ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج -  ١٤٤
  . ١٨٤، ص ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج ١٩٥٣، ص ٤الجوزي ، المنتظم ، ج

؛ابن ٣٦٢، ص  ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج٢٨ص ، ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج -  ١٤٥
 . ١٨٨، ص ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج ١٩٥٧، ص ٤الجوزي ، المنتظم ، ج

 .٥٧، ص ١أكبر مدينة بطبرستان في السھل ؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج: آمل  - ١٤٦
؛ ابن ٣٦٥، ص  ٢مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج؛ ابن  ٣٠، ص ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج  - ١٤٧

 . ١٩٠، ص ٤ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج
؛ابن ٣٦٥، صص ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج٣٤، ص ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٤٨

   ١٩٥، ص ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج ١٩٦٥، ص ٤الجوزي ، المنتظم ، ج
 ٣٧٤- ٣٧٣، صص  ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج٣٥، ص ٧، ج٤بري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مجالط  - ١٤٩

 . ١٩٦-١٩٥، صص ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج
- ٣٩٠، صص٢؛ ابن مسكويه ،تجارب ا�مم ، ج٤٨-٤٧، صص ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٥٠

-٢٥٨١،صص ٩، البداية والنھاية ، جكثير ؛ ابن ٢١٨-٢١٧، صص ٤التاريخ ، ج ؛ ابن ا�ثير ، الكامل في ٣٩١
٢٥٨٢.  

 .٢٧٦، ص ٥ناحية خراسانية بين عدة نواحي منھا الفرياب وآمل ؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج: نخذ  - ١٥١
  .٢٢٩، ص ٤مدينة مشھورة بخراسان من أعمال جوزجان قرب بلخ ؛ الحموي ، معجم البلدان ، ج: الفارياب  - ١٥٢
-٣٩١، صص ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج ٥٠-٤٩، صص ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٥٣

؛ ابن كثير  ٢٢٠-٢١٩، صص ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج١٩٩١، ص٤؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج٣٩٣
 .٢٥٨٢، ص٩، البداية والنھاية ، ج

؛ ابن ا�ثير ٣٩٥، ص ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج٥١، ص ٧، ج٤والملوك ، مج الطبري ، تاريخ ا�مم - ١٥٤
 .٢٢١، ص ٤، الكامل في التاريخ ، ج

 
- ٣٩٤، صص ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج٥١، صص ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٥٥

 .٢٢٣-٢٢٢، صص ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج٣٩٥
،  ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج ٧٠-٦٩، صص ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٥٦

 .٢٤٣- ٢٤٢صص
؛ابن ا�ثير ٤١٧، ص ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج ٧١، ص ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٥٧

 . ٢٤٥، ص ٤، الكامل في التاريخ ، ج
 

؛ ابن ٢٤٥، ص ٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج٧٨، ص ٧، ج ٤مم والملوك ، مجالطبري ، تاريخ ا� - ١٥٨
  .١٠٧- ١٠٦، صص ٧خلكان ، وفيات ا�عيان ، ج

 .١٠٧-١٠١، صص٧ابن خلكان ، وفيات ا�عيان ، ج - ١٥٩
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 ؛ ابن٤٢٩، ص ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج ٧٨، ص ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٦٠

 .٢٥٩٢، ص٩؛ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج  ٢٥٣-٢٥٢، صص ٤ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج
؛  ٤٢٩، ص ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج ٧٩-٧٨، صص ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٦١

 .٢٥٣-٢٥٢، صص ٤ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج
 .٦١٠، ص ٤؛ الذھبي ، سير أع'م النب'ء ، ج٧٨، ص ٧،ج ٤والملوك ، مجالطبري ، تاريخ ا�مم - ١٦٢
-٤٢٩صص،  ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج ٨٠-٧٨صص،  ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٦٣

-٢٥٢صص،  ٤ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج ؛ ٢٠٢١-٢٠٢٠ص ، ص٤؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج٤٣٠
٢٥٣.  
ابن ا�ثير ،  ؛ ٢٠٣٥، ص٤؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج٨٨ص،  ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٦٤

  ٢٦١ص،  ٤الكامل في التاريخ ، ج
ابن ا�ثير ؛  ٢٠٤٥، ص٤ابن الجوزي ، المنتظم ، ج؛  ٩٧صص،  ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٦٥

 .٢٦٠٣، ص ٩ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج ؛٢٧٣ص،  ٤، الكامل في التاريخ ، ج
ابن  ؛ ٤٩٤ص،  ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج ١١٧ص،  ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج - ١٦٦

 .٢٦٣٣، ص١٠؛ ابن كثير ، البداية والنھاية ، ج٣١٢ص،  ٤ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج
ابن  ؛ ٤٩٨ص،  ٢؛ ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ، ج ١٤٣ص،  ٧، ج٤جالطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، م - ١٦٧

 .٣١٧-٣١٦صص،  ٤ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج
؛ ابن ا�ثير ،  ١٨٦ص،  ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج؛ ٥١٨الدينوري ، ا�خبار الطوال، ص - ١٦٨

 .٢٠٨٩، ص ٤ج؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ٣٦٥ص،  ٤الكامل في التاريخ ، ج
 

  .٢٠٨،ص ٣مدينة قديمة  من نواحي خراسان بين مرو ونيسابور؛ الحموي ، معجم البلدان ،ج:سرخس  - ١٦٩
  .٤٩، ص ٤طابران ونوقان ؛ الحموي ، معجم البلدان ،ج: مدينة في خراسان تتكون من مدينتين :طوس  - ١٧٠
  .١٧٩، ص ٣مدينة بين الري وھمدان ؛ الحموي ، معجم البلدان ،ج:ساوة  - ١٧١
ابن مسكويه ، ؛  ٢٠٣ص،  ٧، ج٤الطبري ، تاريخ ا�مم والملوك ، مج؛ ٥٢٦الدينوري ، ا�خبار الطوال، ص - ١٧٢

؛ ابن الوردي ،زين الدين عمر بن ٣٨٩ص،  ٤ن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج؛ اب٥٧٩،ص ٢تجارب ا�مم، ج
، ١م ،ج١٩٩٦ھـ، ١٤١٧العلمية ، بيروت ، لبنان ،، دار الكتب ١،تاريخ ابن الوردي ، ط)م١٣٤٨-ھـ ٧٤٩ت( مظفر
١٨٠. 
 .٥١٥الدينوري ، ا�خبار الطوال ، ص - ١٧٣
 .٢٠٦، ص٤؛ ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج٣٨٤، ص ٢ابن مسكويه ، تجارب ا�مم ،ج - ١٧٤
  .٢٠٦،ص٤الكامل في التاريخ ، ج - ١٧٥
 .٢٠٧، ص ٤ابن ا�ثير ، الكامل في التاريخ ، ج - ١٧٦
 )٩( آية : الحجرات  - ١٧٧
  ) ١٣٤: ( البقرة  - ١٧٨


