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البحث ملخص
هو ضخم موسوعي كتاب في مبثوثة لروايات استخراجٌَ البحث هذا
الروايات هذه ُتعُزى  ) ،571 ( ت عسُاكر لبن دمشق مدينة تاريخ

كتاب نطاق حيز في وتدخل  ) ،233 ( ت الدمشقي عائذ بن لمحمد
ـود ـه مفـق ـوان ـل ـت ) ، ( الصــوائف بعُـن وتنسُــيقها باســتخراجها قـم

ًا رتبتـهـا ـثـم ، الكـتـاب ـعـن بدراـسـة لـهـا والتقديم بينها والتأليف ترتيـبـ
ًا ً تاريخي ) ( الُمسـُـتخَرجَْ لهـــذا العُلمــــية القيــمة .  تكــمن متسُلسُل

ًا لزاال الصـأـلي الكـتـاب نص أن في التاريخـيـة المكتـبـة وأن ، مفـقـود
التاريخـيـة الـمـادة وأن  المؤلفـات مـن النـوع هـذا مثل من تخلو تكاد
الـبـاب هذا في المصادر في يوازايها ما يوجد يكاد ل النص يحويها التي

ـفـي ول ، الـحـداث بعـُـض في التفصيلت دقة أو الشمول حيث من ؛
. الحدث من قريبة المصادر من النقل على العتماد

•     •     •



: مقدمة
ونسـُـتهديه ونسـُـتغفره ونسـُـتعُينه نحمده تعُالى لله الحمد إن    

الـلـه يـهـده من ، أعمالنا وسيئات أنفسُنا شرور من تعُالى بالله ونعُوذ
الـلـه إل إله ل أن وأشهد ، له هادي فل يضلل ومن له مضل فل  تعُالى
ًا أن أشهد و له لشريك وحده تعـُـالى الـلـه صألى ورسوله عبده محمد
كــان لبحث علمية مادة جمع بصدد كنت : فلما بعُد أما  ، وسلم عليه

) أـثـار التاريخـيـة ومـصـنفاته الدمـشـقي عاـئـذ ـبـن : ( محـمـد بعُـنـوان
: ( اسمه كتاب نطاق في تدخل المرويات من كبير َكّم وجود انتباهي

دمـشـق مديـنـة تاريخ كتاب ضمن ، نفسُه عائذ بن ) لمحمد الصوائف
ـن ـاكر لـب ـد  ، عسـُ ـي وـق ًا رأيتـن ـوق ـى مسـُ ـع إـل ـم جـم ـات تلـك المروـي

يسُتحق ما ذلك من فرأيت التفّت أن إلى ، السُفر هذا من والنصوص
ـبـن محـمـد ؛ صـأـاحبه إلى ينسُب مسُتخرجَ مسُتقل كتاب في يفرد أن

قي عائذ يما ول ، الدمش دان أن س وائف مي واتي الص ن)]i]1( والش  م
ًا فيها تجد أن يندر التي الميادين ًا مؤلف ،)]ii]2(مفرد في مما   ى يض عل

المؤلـفـات ـمـن بـكـونه فرـيـدة ) ميزة ( الصوائف هذا عائذ ابن كتاب
تارـيـخ اـسـتقراء ـمـن فرغت أن فبعُد . ولهذا المجال هذا في العُزيزة

ً الـخـرى التاريخـيـة للمـصـادر بمراجعـُـة قـمـت عسـُـاكر ابن اـسـتكمال
ـمـن مـحـدود بعـُـدد إل ظـفـرت فـمـا ، الـصـوائف كـتـاب نـصـوص لجمع

النـصـوص تـلـك نسُقت ذلك . بعُد خياط بن خليفة تاريخ من الروايات
ًا ـفـي يماثلـهـا مـمـا وـجـدته ـمـا إـلـى وأحـلـت ، بينـهـا واءـمـت و تاريخـيـ

للعلما وترجـمـت ، عاـئـذ اـبـن غـيـر ـعـن الـخـرى التاريخـيـة المـصـادر
علـقـة ـلـه وـمـن ، الرواـيـات بأـسـانيد يتـصـل ـمـا خاصـأـة فيـهـا الواردة

وأـعـددتها ، المـاكن ـمـن معُرفـتـه تيسُـرت بـمـا وعرـفـت ، بالـحـداث
مادة التاريخية المكتبة إلى تضيف كونها في البالغة لهميتها ،  للنشر

الحربي النظاما هذا ميدان في وهناك هنا مبعُثرة أشلء كانت منسُقة
. الشواتي و الصوائف نظاما ؛ المميز

تعُريفـيـة بدراـسـة يسُبق أن النص هذا مثل لنشر البدهي من إن  
قـمـت ولـنـي ، ـبـه المتعُلـقـة المعُلوـمـات كاـفـة تسُتوفي المؤلف عن

ذا في أكررها  فلن)]iii]3(سابق بحث في الدراسة هذه بمثل اما ه المق
. تعُالى الله بإذن إليه فسُأضمها الكتاب طبع عند ولكن ،

:  فهي العُمل لهذا والمتممة هنا أضفتها التي العُناصأر أما 
 الصوائف كتاب في عائذ ابن موارد        -0-
 الكتاب هذا  رواة        -0-
 للكتاب العُلمية  القيمة        -0-



 النص  توثيق        -0-
    الكتاب لستخراجَ المتبع  المنهج        -0-

ّدمة الدراسة هذه في وحاولت   لئل اليـجـازا الـنـص ـيـدي بين المق
ً البحث يكون وحتى البحث كاهل يثقل ـاري وأسأل .  هذا   مقبول الـب

ًا استغرق الذي العُمل بهذا ينفع أن وجل عز ً وقت ًا طويل ًا وجهد مضني
ًا يجعُله وأن  ، عـلـى وـسـلم تعـُـالى الـلـه وصألى ، الكريم لوجهه خالص

ًا دعوته لواء حمل ومن ، للعُالمين رحمة المبعُوث ـوما إـلـى لها مبلغ ـي
. الدين

 
 

ً ) (  المؤلف بـ موجاز :   تعريف أول
: الكتاب مصنف عائذ بن محمد

، القرـشـي الـلـه عبيد بن الرحمن عبد بن عائذ بن محمد هو     
الدمشقي. الله عبد أبو ، بالكاتب الملقب

. له ترجم من بين  باتفاق)]iv]4( 150 سنة في دمشق بمدينة ولد   
ًا وأمضى ـعـدد عـلـى الـشـاما بلد في العُلم طلب في حياته من شطر

، والفـتـوح والسـُـير والمـغـازاي الـحـديث ـفـي المعُروفـيـن الشيوخ من
ـبـن الولـيـد العُـبـاس أبو الكبير شيخه العُلم عنه تلقى  من أشهر ومن

الشاما أهل عالم   ،195 سنة المتوفى القرشي العُباس بن مسُلم
.)]v]5( وقته في

ًا ثقة عائذ ابن كان وقد   إل ، ودـيـانته عدالته على أجمعُوا ، صأدوق
بالقدر. قوله عنه ذكروا أنهم
ّي له يذكر : فلم مؤلفاته حيث من أما الـحـديث عـلـم ـفـي مصنف أ
ًا أـلـف لكـنـه  ،  ـلـه وتدريسـُـه ـبـه اـشـتغاله ـمـن الرغم على ـمـن ـعـدد

، السـُـير و ، والفـتـوح ، المـغـازاي : كـتـاب ـهـي التاريخـيـة المـصـنفات
. النوادر : ملح بعُنوان آخر مصنف له ُذكر كما  ، والصوائف

مـمـن أو الـشـاما أهل من العُلم أهل من عدد  عائذ ابن عن تلقى  
عبد أبو  ،)]vi]6( البسُري إبراهيم بن أحمد ويعُد ، غيرهم من عليها ورد

، الـتـاريخي المـيـدان ـفـي ولـسـيما ، عنه روى من أخص الثقة الملك
بسـُـبب عـنـه الـخـذ ـفـي صأعُوبة يواجهون  كانوا  عائذ ابن طلب لكن

ـمـراده إـلـى يـصـل ل وكان ، تعُامله في وخشونة ، أخلقه في وعورة
. والملطفة المداراة فن يحسُنون الذين النبهاء إل منهم



– إليـهـا المـشـار الدراـسـة ـفـي ترجيحنا وفق – عائذ ابن وفاة كانت
ربـيـع ـشـهر ـمـن والعُـشـرين الخامس ، الخميس يوما في ،233 سنة

 .)]vii]7( له وغفر تعُالى الله . رحمه الخر
 



ًا ) الكتاب :     ( عن ثاني
: الصوائف كتاب رواة
جمعـُـه تم ما انحصر  التاريخية المصنفات في طويلة جولة بعُد   

َين ـمـن بالـصـوائف تتعُلق نصوص من ّنف : تارـيـخ هـمـا ، فحسـُـب مـصـ
،240 (ت خياط بن خليفة (ت عسـُـاكر لبن دمشق مدينة وتاريخ ) 
ـة عشر أحد حوالي منه فأخذت خليفة تاريخ  ) . أما571 ـا ، رواـي كلـه
َلد بن َبقّي طريق من ّكار عن َمخ محـمـد ـعـن الدمشقي الله عبد بن ب
. عائذ بن

شيخه تاريخ إلى مخلد بن بقي أضافها التي المرويات جميع إن   
ًا الطريق هذا بمثل جاءت عائذ بن محمد عن خياط بن خليفة : تقريـبـ
)]viii]8(.. "  عائذ بن محمد عن الله عبد بن بكار إلي " كتب

،)]ix]9( دمشق مدينة في بكار من بقّي سمع وقد   ن   ة ولك طريق
يـكـن ـلـم الـصـدد هذا في رواه ما أن على تدل هنا يثبتها التي التحمل

. دمشق في منه سمعُه مما
دمشق مدينة تاريخ من فهي الصوائف كتاب مرويات باقي أما   
كلـهـا ،  رواـيـة وماـئـة أربعُـيـن و ثلث ـحـدود ـفـي وـهـي عسـُـاكر، لبن

، عاـئـذ ـبـن محـمـد ـعـن البسـُـري إبراهـيـم بن أحمد طريق عن وردت
، الـصـمد عـبـد ـبـن محـمـد ـبـن يزـيـد ـعـن ـكـانت واـحـدة رواـيـة ـمـاخل

:  كالتالي وإسنادها
ـبـن عـلـي القاـسـم أـبـو أنبأـنـا ، محمد بن الحسُين طالب أبو " أنبأنا
، حـفـص ـبـن أحـمـد بن بكر أنبأنا ، المظفر بن محمد أنبأنا ، المحسُّن

ـحـدثنا ، محـمـد ـبـن يزـيـد ـحـدثني ، عيسـُـى ـبـن محمد بن أحمد حدثنا
ى  . ويلحظ)]x]10(.. "  عائذ بن محمد ذا عل ناد ه زول الس ا ، الن بينم

المـثـال عـلـى وـهـو ، أعلى كان البسُري إبراهيم بن أحمد إلى السناد
: التالي

محـمـد أـبـو أنا ، الكتاني محمد أبو نا ، الكفاني بن محمد أبو " أنبأنا
نا ، إبراهيم بن أحمد أنا ، العُقب أبي بن القاسم أبو أنا ، نصر أبي بن

ذا رجال يتغير  . ولم)]xi]11("  عائذ بن محمد ناد ه ي إل الس الت ف ح
ًا نادرة : أـبـو الـغـالب ـفـي فهو ، المباشر عسُاكر ابن شيخ كتغير ، جد
م أبو وأحيانا ، الكفاني بن محمد يب القاس ،)]xii]12( النسُ ًا   ادر ا ون م
.)]xiii]13( غيرهما يكون
الكـتـاب ـهـذا في عائذ بن محمد عن عسُاكر ابن مرويات وجميع  

ًا محدودة حالت في ،إل مسُندة جاءت ـبـدون مباـشـرة عـنـه روى جد



ـيـذكر ـثـم ،)]xiv]14(.."  عاـئـذ ـبـن محـمـد : " ـقـال يـقـول كـأن ، إـسـناد
. الحادثة

 
: الرواة ترجامة  
    ً :      خليفة     تاريخ     :  في     أول

ّكار ـبـن بسـُـر ـبـن الولـيـد بن الملك عبد بن بكار بن الله عبد بن = ب
ـروان عائذ بن ومحمد أبيه عن روى ، الرحمن عبد أبو أرطأة، أبي وـم

زارـعـة أـبـو و الـحـواري أـبـي ـبـن أحمد عنه وروى ، وغيرهم الطاطري
ـه التقى مخلد بن وبقي ، الرازايان زارعة وأبو حاتم وأبو ، الدمشقي ـب

: صـأـدوق اـلـرازاي ـحـاتم أـبـو عنه قال ، عنه وأخذ دمشق إلى ورد لما
)xv]15[(. 

َبقّي َلد بن =  علـمـاء أـحـد ، الـحـافظ الرحـمـن عبد أبو ، يزيد بن َمْخ
، واـسـعُة رحلـة ذو ، المقـلـدين غير المجتهدين الزهاد الكبار الندلس

بـكـر وأـبـو ، حنـبـل ـبـن : أحمد منهم ؛ العُلماء من كبير  جمع عن روى
عـنـه وروى ، الـلـه عـبـد ـبـن وبـكـار ، خـيـاط بن وخليفة ، شيبة أبي بن

وغيرها والفقه والحديث التفسُير في نفيسُة مصنفات له ، كثير خلق
)]xvi]16( تعُالى الله  رحمه276 سنة ووفاته  ،185 سنة ولدته كانت ،

.
ًا المشهور السناد لرجال وسأترجم:      دمشق     مدينة     تاريخ     : في     ثاني

ًا ، فحسُب الطالة: عن بعُد
المـلـك عـبـد ـبـن بكار بن الله عبد بن محمد بن إبراهيم بن = أحمد

الدمشقي الملك عبد أبو ، القرشي أرطأة أبي بن بسُر ابن الوليد بن
، الدمـشـقي عاـئـذ ـبـن منهم: محـمـد ، العُلم أهل من جمع عن روى ،

ًا جمع عنه وروى ، وغيرهم ،  محمد وجده ، إبراهيم وأبوه منهم ، أيض
ـداني  العُـقـب أبي بن يعُقوب بن علي القاسم أبو و ، : النسُائي الهـم
: القاـسـم أبو الحافظ وقال ، به : لبأس النسُائي عنه قال ، وغيرهما

.)]xvii]17( 289  سنة . توفي ثقة
اكر بـن إبراهيم بن يعُقوب بن = علي القاسـم أبـو ، زاامـل بـن ش
أـهـل ـمـن جماـعـة ـعـن روى ، العُـقـب أبي بابن المعُروف ، الهمداني

، حنبل بن أحمد بن الله وعبد ، البسُري الملك عبد منهم: أبو ، العُلم
، غـيـره وجـمـع نـصـر أـبـي ابن محمد أبو عنه وروى ، الفريابي وجعُفر

  .)]xviii]18(  353 سنة  مات ، الكبار الثقات أحد وهو
أـبـو ، ـحـبيب ـبـن معُروف بن القاسم بن عثمان بن الرحمن = عبد

، العُـلـم أـهـل من عدد عن حدث ، العُدل التميمي نصر أبي بن محمد



ـان بن سليمان بن وأحمد ، الهمداني القاسم : أبو منهم ـدي زاـب ، الكـن
ـبـن رـشـأ ـبـن الحسـُـن أـبـو عـنـه وـحـدث ،  ـثـابت أبي بن إسحاق وأبو

وغيرهــم  الكتاني العُزيز عبد محمد وأبو ، السُمان سعُد وأبو نظيف،
ًا ألق : لم الكتاني عنه قال ، ًا مثله شيخ ًا زاهد ورئاســة وعبادة  وورع

ً ثقة وكان ًا عدل ًا مأمون xix]1( 420 سنة وتوفي  ،327 سنة ولد ، رض

9[(. 
محـمـد أـبـو ، سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن العُزيز = عبد
أـبـي ـمـن وـسـمع العُـلـم طـلـب ـفـي رـحـل ، الحافظ الكتاني التميمي

اـلـرزاازا وعـلـي ، الـمـري الوـهـاب وعـبـد التميـمـي، نصر أبي بن محمد
الـلـه عـبـد أـبـو و ، البـغـدادي الخطيب بن بكر أبو عنه وروى ، وغيرهم

ـاني ابن عنه قال ، وغيرهم الكفاني بن محمد وأبو ، الحميدي : الكـف
ًا كتاـبـة الـحـديث ـمـن المـكـثرين من كان ـبـه المعُتنـيـن وـمـن وـسـماع

، ـمـذهب وـسـلمة واـسـتقامة وصـأـحة وأماـنـة صـأـدق مع له الجامعُين
 .)]xx]20( 466 فسُنة وفاته وأما  ،389 سنة ولدته . كانت  ثقة وكان

ـو ، النصاري علي بن الله هبة بن محمد بن أحمد بن الله = هبة أـب
وأـبـي واـلـده ـمـن ـسـمع ، الكـفـاني ـبـابن المعُروف الدمشقي محمد

مدة ولزامه الكتاني العُزيز وعبد الخطيب بكر أبي و الجنائي القاسم
، عسـُـاكر واـبـن السـُـلفي ـطـاهر وأبو العُربي ابن بكر أبو عنه حدث ،

ًا ثـقـة وـكـان ، الـكـثير     مـنـه     ـسـمعُت:  عـنـه وـقـال ـ ًا ثبـت ًا متيقـظـ ـ معُنـي
ًا ـكـان أنه غير ، وجمعُه بالحديث ـشـديد وـكـان ، التـحـديث ـفـي عسـُـر

ًا بالتاريخ العُناية ،444 سنة ولد ، أيض انت   اته وك نة وف xxi]2(524 س

1[(.
.. اـبـن العُـبـاس ـبـن الحسـُـن ـبـن العُـبـاس ـبـن إبراهـيـم بن = علي
) ، ( النسُيب الحسُيني القاسم أبو ، طالب أبي ابن علي بن الحسُين

العُزـيـز وعبد ، الخطيب بكر وأبي ، البركات أبي وعمه أبيه عن حدث
منه وسمع ، هذا العُزيز عبد شيخه عنه وكتب ، غيرهم وجمع الكتاني

ـال ، الكفاني بن محمد أبو منهم شيوخه من جماعة و  عسُاكر ابن ـق
ًا     منه     سمعُت:  عسُاكر ابن ًا وكان ، كثير موـلـده أن ذـكـر ، ثـقـة مـكـثر

 .)]xxii]22( 508 سنة ففي وفاته أما  ،424 سنة
أـبـو ، الحسـُـين ـبـن الـلـه عـبـد ـبـن الـلـه هـبـة بن الحسُن بن = علي

ـفـي الـحـديث أـهـل إماما ، المتقن الكبير الحافظ عسُاكر ابن القاسم
وـكـان ، اـمـرأة وثمانين شيخ وثلثمائة ألف من أكثر من سمع ، زامانه

ًا ًا دين ـت ، والسانيد المتون معُرفة بين جمع ، السُمت حسُن خير مثـب
، غـيـره يجمعـُـه ـمـالم جـمـع أن إـلـى الطـلـب في وبالغ رحل ، محتاط



ثـروة فـيـه فحفـظ ، وغـيـره  دمـشـق كتاريخ المفيدة التصانيف صأنف
،499 سنة ولدته كانت ، معُظمها ضاع العُلم من فسـُـنة وفاته أما  

 .   )]xxiii]23( واسعُة رحمة تعُالى الله  رحمه571
أنـهـم تـجـد اـلـرواة ـهـؤلء سلسُلة في النظر تمعُن عندما إنك    

تعـُـالى اللـه صأـلى الله رسول بحديث يشتغلون ، متقنون ثقاة حفاظ
النـفـس ـفـي يبعـُـث مـمـا ، بالتارـيـخ اـشـتغالهم جانب إلى وسلم عليه

. التاريخية بمروياتهم الثقة ويزيد الطمئنان
: الصوائف كتاب في عائذ ابن موارد

أن الصوائف مسُمى تحت تندرجَ التي النصوص خلل من يظهر     
عـيـان شاهد الوليد كان وقد ، مسُلم بن الوليد شيخه عن مأخوذ جلها
2[xxv(العُيان شهود شيوخه عن يروي بعُضها وفي  ،)]xxiv]24(بعُضها في

و  ،)]26[xxvi(المغازاي بأمر المعُرفة في معُاصأريه يبّز الوليد وكان  ،)]5
ـا عهده لقرب الشواتي و الصوائف غزوات بالـشـيوخ اختلـطـه و ، بـه

ـا وسؤالهم ، أحداثها على كثب عن المطلعُين أو فيها المشاركين عـم
جيله ، شأنها من عليه خفي ك وتسُ داث لتل ا أو الح .)]xxvii]27( روايته  
ًا الصوائف وفي ـبـن العـلـى عـبـد مسـُـهر أـبـي ـشـيخه ـعـن يروي أيض

ًا وـهـو ، فيـهـا مـشـاركين عـيـان ـشـهود ـعـن ـيـروي وـهـو ، مسُهر أيـضـ
.)]xxviii]28( لها معُاصأر

ًا واستقى ،)]xxix]29( عياش بن إسماعيل شيخه عن أخذ كما     عدد
ًا )]xxx]30( ـشـعُيب بن : محمد شيوخه من كل عن الروايات من محدود

بن والهيثم  ،)]32[xxxii( البهراني وسليمان ،)]xxxi]31( محمد بن ومروان ،
،)]34[xxxiv( الواقدي و ،)]xxxiii]33( حميد ذا في عائذ ابن مزايا من و    ه

ًا ـسـجل أـنـه الكـتـاب ـغـزو ـعـن كـحـديثه بنفسـُـه ـهـو عاصـأـرها أـحـداث
 .)]xxxv]35(218  ،217 ،215 سنوات في الصائفة المأمون

على كانت عائذ ابن موارد أن الموجز العُرض هذا من فيظهر    
ّفر حـيـث ؛ الهمـيـة ـمـن درـجـة ـفـي والـصـدق والعُداـلـة ، الـسـناد ـتـو

ـن والرواية ، الحداث من العُهد وقرب ، العُموما وجه على الشيوخ ـع
. للحداث والمعُاصأرة ، العُيان شهود

: للكتاب العلمية القيمة
) ( الصوائف لكتاب المسُتخرجَ النص لهذا العُلمية القيمة تكمن    
ًا زاال ل الصـأـلي الكتاب نص أن في التاريخـيـة المكتـبـة وأن ، مفـقـود
النـشـاط ـمـن الـنـوع ـهـذا مـثـل ـعـن علمـيـة لـمـادة الحاـجـة أمس في

ـم لتلك تعُالى الله سبيل في الجهاد في المتمثل الحربي ـة الـم القوـي
ـت والتي والجزيرة الشاما بلد في للمسُلمين المجاورة ـرش ظـل تتـح



أو ـضـعُفهم أوـقـات ـفـي لغزوـهـم الفرص متحينة ، لخر حين من بهم
الصـأـلية المـصـادر ـفـي نـجـد ل حـيـث ؛ الداخلـيـة بأزاـمـاتهم انـشـغالهم
ـفـي الكـتـاب ـهـذا ـمـادة تـشـبه ـمـادة أـيـدينا بـيـن الموجودة السلمية

اعتمادـهـا ـفـي ول الـحـداث، بعُض في تفصيلتها دقة في ول شمولها
النشاط من الميدان هذا في الحدث من قريبة مصادر عن النقل في

الحربي.  
كانت الذي الجهادي الوعي مدى عن تكشف  الكتاب ونصوص   

، القـيـادة مسـُـتوى على ؛ مسُتوياتها جميع في السلمية المة تعُيشه
ًا ، الراشدين عصر من ابتداء بالعُـصـر وانتهاء ، الموي بالعُصر ومرور

ًا جماـعـة الـمـة مسُتوى على و ، الول العُباسي يظـهـر ،كـمـا وأـفـراد
ًا ذلك .  النصوص تلك ثنايا في جلي

ـكـثيرة ورواـيـات نصوص بنقل عسُاكر ابن العُلمة قياما أن كما   
ًا بأـسـانيده دمـشـق تارـيـخ كتابه في عائذ لبن الصوائف كتاب من جد
ًا ويعُـطـي ، ومؤلفه الكتاب لهذا العُلمية القيمة عن يعُبر ـعـن انطباـعـ
. الفريد الباب هذا في بمروياته وثوقه مدى
اتـصـال ذات أنـهـا ونصوصـأـه الكـتـاب هذا مادة خلل من ويلحظ  
، اـلـبيزنطيين جيرانها مع الحربية وعلقاتها وأحداثها الشاما ببلد وثيق

الموي العُصر في خاصأة الروما مع الحربي الشاما لتاريخ رصأد فكأنها
الـصـوائف حملت ـفـي والجلـيـة الواضحة الشاما إسهامات واقع من ،

. والشواتي
في قليل قبل إليه أشرت ما للكتاب العُلمية القيمة يوضح ومما  

وـتـوفر ، الرواـيـات أـسـانيد وجود من الكتاب موارد عن الحديث ختاما
ـشـهود عن والرواية ، الحداث من العُهد وقرب ، الشيوخ في العُدالة
من مادونه لبعُض نفسُه عائذ ابن ومعُاصأرة ، فيها المشاركين العُيان

نـظـر ـفـي الكـتـاب قيـمـة ـمـن يرـفـع مـمـا ـهـذا أن ولـشـك ، رواـيـات
. المختصين
: الكتاب نص توثيق

بأسانيد مروية الكتاب هذا في المضمنة العُلمية المادة جميع إن    
خ في مثبتة ،)]xxxvi]36(  معُروفة متصلة ة تاري ن خليف اط ب خ و خي تاري
صأــحيحة فهي ولذا ، عائذ ابن إلى جميعُها تنتهي عسُاكر لبن دمشق
. إليه النسُبة

عائذ (الصوائف)  لبن كتاب نطاق في المرويات تلك إدخال أما    
ًا فهو المفقودة الخرى مصنفاته من غيره دون موضوعها إلى استناد
ـه الدقة تحري في وسعُي بذلت مني اجتهاد وهو ، فيه تبحث الذي فـي



أو واحدة رواية دخول الكتاب يضير ل قد أنه تصوري ففي هذا مع و ،
وفــي ، لمؤلفة النسُبة ثابتة أنها داما ما فيه الروايات من محدود عدد

. موضوعه نطاق
: الكتاب لستخراج المتبع المنهج

والسـُـير والطبقات الحديث كتب لمعُظم باستقراء قمت لقد    
تراجم خ وال ي والتاري ثيرة - وه ًا ك د ًا)]xxxvii]37( ج ادة  -  تتبعُ ذا لم ه

سبقت اللذين الكتابين في إل ذلك من بشيء أظفر لم لكن ، الكتاب
، دمشـق وتاريـخ ، خيـاط بـن خليفـة : تاريـخ وهمـا ؛ إليهمـا الشارة
:  يأتي فيما اتبعُته الذي المنهج معُالم أبرزا وتتمثل

لدي ثبت ما إل والروايات النصوص من أستخرجَ لم        -0-
ًا عائذ لبن نسُبته فيه. باسمه مصرح

صـأـائفة باسم فيه ماصُأّرح إل الروايات من أدرجَ لم        -0-
أوبلد ، معُهــم حرب أو ، الروما بلد إلى للمسُلمين غزو أو ، شاتية أو

بذلك. علقة ماله أو ، النطاق هذا في تدخل كلها كانت حيث ، الخزر
؛ خاصـأـة عسـُـاكر اـبـن روايات من السانيد  حذفت        -0-

ـا والوصأول ، حجمه من ستزيد ولنها ، وتماثلها ، لطولها ـر إليـه متيسـُ
ـسـبقت . وـقـد البـحـث ـهـذا مـثـل ـفـي محدودة وفائدتها ، أرادها لمن

اـبـن إـلـى عسـُـاكر ابن من المتكرر المشهور السناد لرجال الترجمة
. عائذ
ّثقت        -0- مواـضـع إـلـى وأشرت ، حدة على رواية كل  و

.  موضع من أكثر في تكررت إن وجودها
ًا الروايات  نسُقت        -0- وواءمت ، ذلك أمكنني ما تاريخي

. بعُضها في الواضح التداخل من الرغم على ، بينها
المـصـادر في الموجودة الروايات بعُض إلى  أحلت        -0-

تارـيـخ ـمـن خاصـأـة ، عاـئـذ اـبـن عـنـد لـمـا المماثلة مضانها في الخرى
الطبري. وتاريخ خياط بن خليفة

و ، النصـوص ـفـي اـلـواردة العلما لـكـثر  ترجمـت        -0-
أو النـص راوي إلـى عائـذ ابـن إسـناد لرجـال الترجمـة على حرصأت

ـمـا ، للـقـارئ تجليتـهـم أـجـل ـمـن وذلك ، حالهم وبيان ، الحدث شاهد
ترجـمـة دون الـسـناد رـجـال من تركته وما ، بذلك المصادر أسعُفتني

ًا يدي بين التي المصادر في له أجد لم فإني . ذكر
. الماكن من معُرفته تيسُرت بما  عّرفت        -0-



ـذا حاصأرتين بين عندي من عناوين وضعُت        -0- [  ] هـك
كلـمـة ووـضـعُت ، الواـحـد الموـضـوع ذات المتماثـلـة المرويات لبعُض

. النص من فهمه أشكل بعُدما الحاصأرتين تينك [كذا] بين
ّقـمــت        -0- لتسـُــهيل مسُلسـُــلة بأرـقــاما الرواـيــات  ر

. مراجعُتها
 

ًا ) المسُتخرجَ ( الصوائف كتاب : نص ثالث
] الراشدي [ العُصر 

عـمـر ـبـن محـمـد : وذـكـر ـقـال ، الولـيـد ـنـا ، عاـئـذ ـبـن ]  محـمـد1[
ن)]xxxviii]38(الدرب أجازا من أول أن السلمي لمين  م ر المسُ ن عمي ب

ـا ـقـال ،)]xxxix]39( النـصـاري ـسـعُد يعُـنـي ، : العُنسـُـّي يـقـول : وغيرـن
َة  .    )]xl]40( مسُروق بَن ميسُر

ـبـن الرحـمـن عـبـد ـنـا ، مسُلم بن الوليد أنبأنا ، عائذ بن ]  محمد2[
،)]xli]41( جابر بن يزيد ل : ثم قال   رة دخ ن ميسُ روق ب ي مسُ العُبسُ

ـلـه وجمعـُـت ، وـسـبى وغـنـم فيـهـا فوغل ، آلف ستة في الروما أرض
،)]xlii]42(القبائل بمرجَ فلقيهم ، الروما يرة في وهو   ف مسُ ى فحل عل

ً فاقتتلوا [كذا] ، معُه ومن بنفسُه جمعُهم وهي السُبقة ًا قتال ، شديد
. عظيمة مقتلة فيهم وكانت ، الله فهزمهم

وـهـي ، القباـئـل مرجَ في تلوح عظامهم : فأدركت جابر ابن قال  
فيها.   أبيروا التي الروما ملحم إحدى
جـيـش أول وأصـأـحابه مسـُـروق بن ميسُرة : فكان جابر ابن قال  

.)]xliii]43( الروما دخل للمسُلمين
واـحـد غـيـر : حدثنا الوليد : قال قال ، القرشي عائذ بن ]  محمد3[

ن مع مم اما س ن هش ان ب د  أن)]xliv]44( حسُ ن محم يرين ب )]xlv]45( س

ـمـن فـكـان ، الخـطـاب ـبـن عمر يعُجب كان سعُد بن عمير أن ، حدثه
قبـل مـن جـيـش علـى ـمـرة وبعُثـه ) ، وحده ( نسُيج يسُميه به عجبه
ًا مرة فقدما ، الشاما وبـيـن بينـنـا : إن الـمـؤمنين أمـيـر ـيـا فقال ، وافد
عوراتـنـا عـلـى ـعـدونا يطلعـُـون السـُـوس ـغـرب لها يقال مدينة عدونا

من ينقلوا أن بين فخيرهم أتيتهم : إذا عمر فقال ، ويفعُلون ويفعُلون
ـل ومكان ، شاتين شاة كل مكان وتعُطيهم ، وكذا كذا إلى مدينتهم ـك

، ذـلـك ـفـأعطهم فعُـلـوا فإن ، شيئين شيء كل ومكان ، بقرتين بقرة
م ثـم ، إليهم فانبذ أبوا وإن ، المـؤمنين أميـر : يـا فقـال ، سـنة أجله

عليهم فعُرض إليهم فأرسل ، عهده له فكتب ، بذلك عهدك لي اكتب
فقـيـل ، ناـبـذهم ـثـم ، ـسـنة ـفـأجلهم فأبوا ، المؤمنين أمير به أمره ما



ـه فتغـيـظ ، وفعُل وفعُل السُوس غرب خرب قد عمير : إن لعُمر علـي
ًا ذلك بعُد قدما إنه . ثم عمر ـقـدما فلما ، أصأحابه من رهط ومعُه وافد
ـلـه يـقـول ل ـسـاكت وـهـو ، السـُـوس غرب خّربت ؛ بالدرة عله عليه
ًا xlvi]4( برانسُكم ! ضعُوا مبرنسُين ؛ : مبرنسُين لصأحابه قال ثم ، شيئ

أنتم ما والله إنكم ، أمهاتكم ثكلتكم برانسُكم : ضعُوا عمير فقال ،)]6
معُممـيـن! ـضـعُوا ؛ : معُممـيـن عـمـر فـقـال ، برانسُهم فوضعُوا ، بهم

ا والله فإنا ، عمائمكم : ضعُوا عمير فقال ،)]xlvii]47( عمائمكم ن م نح
م ال ، به ن فق عُوا ؛ : مكممي ن! ض امكم مكممي ال ،)]xlviii]48(أكم فق

، بـهـم نـحـن ـمـا والـلـه فإـنـا ، أمهاتكم  ثكلتكم أكمامكم : ضعُوا عمير
ر فقال ،)]xlix]49( ِجَماما عليهم فإذا ، أكمامهم : فوضعُوا قال ا عم : أم

ت محلقين وجدتكم لو هو إل إله ل الذي والله م لرفعُ ب بك l]5( الحش

يا فقال ، فدخل عمير عليه فاستأذن ، أهله على دخل عمر إن . ثم)]0
عـمـر فـقـال ، السـُـوس ـغـرب ـفـي عـهـدك إـلـي المؤمنين: أقرأ أمير

ـيـا أوبـخـك أن فـقـال:كرـهـت أـضـربك، وأنا لي قلت فهل الله، رحمك
.  كان لو غيرك ولكن ، لك الله : غفر عمر فقال ، المؤمنين أمير
 على أشرفنا حين مدينة الحرب درب خلف : ورأيت الوليد قال  

َباقب : فقالوا ، قنسُرين أهل من مشيخة عنها فسُألت ،  ناحية)]li]51(ُق
ـر فأتاهم ، غدرت التي أنسُطاس مدينة ؛ السُوس غرب هذا ـبـن عمـي

 .     )]lii]52( اليوما إلى خراب فهي ، وخربها ففتحها فقاتلهم سعُد
د بن سعُيد : حدثنا الوليد : قال قال ، عائذ ]  ابن4[ ز عب liii]5( العُزي

3[(، ا   و أنبأن د أب ال ، محم بيب ق ن : ح لمة ب ان)]liv]54( مسُ ى  ك عل
ويبـلـغ ، عـنـه تعـُـالى الله رضي الخطاب بن عمر خلفة في الصوائف

، حجة في حبيب عليه قدما حتى معُرفة يثبته ولم ، يحب ما عنه عمر
، والـلـه ـقـال: إي ، رـجـل قـنـاة لـفـي : إنك عمر  له فقال عليه فسُلم
: ـقـال ، ـشـاء ـمـا فليأـخـذ الخزائن له : افتحوا عمر قال ، سنانه وفي

.)]lv]55(انتهى ، السُلح وأخذ الموال عن فعُدل له ففتحوها
ير بن سعُيد : فحدثنا الوليد : قال قال ، عائذ ]  ابن5[ ،)]lvi]56( بش  
أرض عباس ابن مع غزا أنه  ،)]58[lviii( عكرمة عن  ،)]lvii]57(قتادة عن

ة بلغنا حتى ، مسُلمة بن حبيب الناس وعلى ، الروما ة مدين lix]5( الفتي

.)]60[lx( كتابه في الله ذكرهم  الذين)]9
: فـحـدثنا ـقـال ، مسُـلم ـبـن الولـيـد : وأنبأـنـا ـقـال ، عاـئـذ ]  اـبـن6[

حبيب أن على حدثه أنه ،)]lxi]61( رغبان ابن عن ، عياش بن إسماعيل
ـبـن عـمـر خلـفـة ـفـي جماـعـة عـلـى ، اـلـروما أرض ـغـزا مسـُـلمة ـبـن



ـخـر معُه ومن حبيب خروجَ بلغه فلما ، بأمرهم عمر فاهتم ، الخطاب
ًا  . )]lxii]62( انتهى ، ساجد

عـبـد ـبـن ـسـعُيد ـعـن ، مسـُـهر بن العلى عبد نبأنا ، عائذ ]   ابن7[
ـفـي وـحـبيب ، مورـيـان لـقـي مسـُـلمة بن حبيب أن حدثه أنه ، العُزيز

ًا سـبعُين فـي وموريـان ، آلف ستة يصـبروا : إن حـبيب فقـال ، ألفـ
ـمـع الـلـه ـفـإن وتجزعوا يصبروا وإن ، منهم بالله أولى فأنتم وتصبروا

ً ولقيهم ، الصابرين عـنـا واحـبـس ، قمرـهـا أـبـدلنا : اللـهـم فقال ، ليل
له تعُالى الله ففتح ، شهداء واكتبهم ، أصأحابي دماء واحقن ، مطرها

فوـجـدوا ، مورـيـان قـبـة جـحـدما ـبـن وعتـبـة العُبسُي الجلندح وتواعد ،
. )]lxiii]63( انتهى ، بابها على قتيلين

عـبـد ـبـن ـسـعُيد : فـحـدثنا ـقـال ، مسُلم بن الوليد : وأنبأنا ] قال8[
بأرمينـيـة والمسـُـلمين مسـُـلمة بن حبيب مكان الروما بلغ أنه ، العُزيز

،)]lxiv]64( الرابعـُـة إليـهـم فوجـهـوا ، المسـُـلمين ـمـن آلف ـسـتة ـفـي  
ًا ثـمـانين ـفـي ، الرومي موريان ًا ذـلـك فبـلـغ ، ألـفـ إـلـى فكـتـب ، حبيـبـ
صـأـاحب إـلـى عثـمـان فكـتـب ، عثـمـان إـلـى معُاوـيـة فكـتـب ، معُاوـيـة
عـلـى وأبـطـأ ، آلف ـسـتة في الباهلي بسُلمان فأمده ، يمده  الكوفة
ًا فـخـرجَ ، الروـمـي مورـيـان مـنـه ودـنـا ، الـمـدد ـحـبيب ، بلـقـائه مغتـمـ

ً وـسـمع نيرانـهـم عـلـى يتـحـدثون وـهـم عسـُـكره فغـشـي يـقـول ـقـائل
ـبـأمر علـيـه لـشـرت مـشـورته ـحـبيب يسـُـمع ممن كنت : لو لصأحابه

ًا وله لنا الله يجعُل ًا نصر ، لـقـوله ـحـبيب فاستمع ، الله شاء إن وفرج
ًا : كنت قال ؟ مشورتك : وما أصأحابه فقال ـفـي يـنـادي ؛ عليه مشير

الخيـل فتـوافيهم ، خيلـه يتبـع بعُسُكره يرتحل ثم ، فيقدمها ، الخيول
ـمـع عسـُـكره بسُواد حبيب ويأتيهم ، القتال وينشب ، الليل جوف في

ه فيرعبهـم ؛ جـاءهم قـد المـدد أن فيظنـون ، الفجـر فيهزمهـم ، الل
مقـمـرة ليـلـة ـفـي فوجهـهـا الخـيـول ـفـي وـنـادى ، فانصرف ، بالرعب
ـا عنا واحبس ، قمرها لنا خل : اللهم فقال ، مطيرة واحـقـن ، مطرـه

ـه : فحـبـس سعُيد قال ، شهداء عندك واكتبهم ، أصأحابي دماء لي الـل
ـقـال ، السـُـحر ـمـن وأوقفهم ، قمرها لهم وجل ، مطرها عنهم تعُالى
lxv]6( موريان حجرة العُبسُي والجلندح جحدما بن عتبة : وتواعد سعُيد

5[(.   



؛ علق اـبـن ـعـن ، مسـُـلم ـبـن الوليد أخبرني ،  عائذ بن ]  محمد9[
،)]lxvi]66( حصن بن عثمان يعُني ،)]lxvii]67( عبيدة بن يزيد عن   ال   : ق

الـعـور أـبـو عليـهـم ، وعـشـرين ـسـبع ـسـنة ، الثانـيـة ـقـبرس وغزـيـت
.)]lxviii]68( السُلمي

 ،)]69[lxix( جندلة بن صأخر عن ، الوليد أخبرنا ، عائذ بن ]  محمد10[
رة بن يونس عن حدثه أنه ن ميسُ س ب ،)]lxx]70( حلب ن   ي ع وزاة أب ف

كعُب فيه فاكتتب ، الصائفة بعُث : خرجَ قال  ،)]lxxi]71( السُلمي حدير
)lxxii]72[(، ب أخرجَ ، البعُث انفر فلما   و ، كعُ ض وه ال ، مري : لن وق

وت تا أم ب)]lxxiii]73(بَحَرْس ي  أح ن إل وت أن م ق أم ،)]lxxiv]74(بدمش  
وت ولن ة أم َدوم ب)]lxxv]75(ب ي  أح ن إل وت أن م تا أم ذا ، بحرس هك
ًا َمعُـلـول بـفـّج كان فلما ، : فمضى قال ، وجل عز الله سبيل في قدم

)lxxvi]76[(، غلتني قال ، قلت: أخبرني   ي : ش ت ، نفسُ برني قل ، : أخ
كنا إذا حتى ومضينا ، السُماء لهل دمه يضيء رجل سيقتل : إنه قال

ص بأرض زايتونات بين هنالك فدفناه ، بها  توفي)]lxxvii]77(بحمص ، حم
.)]lxxviii]78( انتهى ، عثمان قتل حتى يقفل فلم البعُث ومضى

] الموي [ العُصر 
ـبـن مبـشـر ـحـدثني ، مسـُـلم ـبـن الولـيـد أـنـا ، عائذ بن ]  محمد11[

؛ الله عبد أبي عن  ،)]80[lxxx( برقان بن جعُفر عن ،)]lxxix]79(إسماعيل
د بن عمر حرسي ز عب ،)]lxxxi]81(العُزي ال   معُت ق ر : س ن عم د ب عب
بطرـيـق معُاوـيـة عـلـى ـقـدما أنه معُاوية حرسي : حدثني يقول العُزيز

ـمـن اـلـروما ـبـأرض ـمـن كل عن ، الروما جزية عليه يعُرض الروما من
ـه الملك ؛ رجلين عن إل ، دينارين دينارين ؛ جزية صأغير أو كبير ، وابـن
كنيسـُـة ـفـي - وهو معُاوية فقال ، يجزيا أن وابنه للملك ينبغي ل فإنه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائس ـم  كـن
ـذه تملؤوا حتى جزية دنانير لي صأببتم - : لو دمشق ـة ـه ول ، الكنيسـُ
ـفـإنه ، تـمـاكرني : ل الرومي قال ، منكم قبلتها ما وابنه الملك يجزي

ًا أحد يماكر ل ، تـمـازاحنى : أراك معُاوـيـة فـقـال ، ـكـذب ومعُه إل مكر
والبـحـر اـلـبر ـفـي وغزوتني ، ذلك إلى اضطررتني : إنك الرومي قال

، ـعـدة ول بعـُـدد تغلبونـنـا ـمـا معُاوـيـة ـيـا والـلـه أما ، والشتاء والصيف
، وبينـكـم بينـنـا خـلـى ـثـم ـمـرجَ ـفـي وبينكم بيننا جمع الله أن ولوددت

! الـلـه ـقـاتله له : ما معُاوية قال ، ترى حتى ، النصر وعنكم عنا ورفع
.)]lxxxii]82(  الله عند من النصر أن ليعُرف إنه



معُاوية مطيع أبو : وحدثنا الوليد : قال قال ، عائذ بن ]  محمد12[
،)]lxxxiii]83( يحيى بن اما آخر كانت فلسُطين قيسُارية أن غيره و   الش

دائنها ًا سـواحلها وحصـون وم ق)]lxxxiv]84(طرابلـس وأن ، فتحـ  دمش
ًا قبلهــــــــــا كــــــــــانت  نحــــــــــو أو ، بسُــــــــــنة فتحــــــــــ

ذـلـك ـفـذكرت ، حصنها من منعُة في كانوا الروما من أهلها وأن ، ذلك
وـّجـه ـسـفيان أـبـي ـبـن معُاوية أن  فحدثني ، طرابلس أهل من لشيخ

ة  في)]lxxxv]85(الثمالي مجيب بن سفيان إليه كر جماع م وعسُ ، عظي
مديـنـة وبـيـن - بيـنـه السُلسـُـلة ـمـرجَ ـفـي : فعُسـُـكر مطـيـع أـبـو ـقـال

ُلس ُب ْطَرا فـكـانوا ، طرـبـل ـلـه يـقـال جـبـل أصـأـل - ـفـي أميال خمسُة أ
ـه وـمـن سفيان : فحاصأرهم الشيخ قال ، منه إليهم يسُير ، هنالك معـُ

ًا عـنـد -  اـلـذي الـيـوما الـخـرب حـصـنها إـلـى أهلـهـا انـحـازا ـحـتى أـشـهر
إلـيـه - فكـتـب الـيـوما أطرابـلـس مديـنـة قـبـل منـهـا الخارـجـة كنيسـُـتها

ًا ولصأحابه له يبني أن يأمره ؛ معُاوية ً إليه يأوي حصن ويغــازايهم ، ليل
ًا ًا سفيان فبنى ، نهار يسـُـمى اليوما وهو ، سفيان حصن له يقال حصن
رأى فلـمـا ، ذـلـك ونـحـو ميلين على ، أطرابلس مدينة من ، قدح كفر
ـفـوجه ، اـلـروما طاغـيـة إـلـى كتبوا ، الحصار عليهم واشتد ، أهلها ذلك

ً فأتوهم ، كثيرة مراكب إليهم ًا فيها فاحتملوهم ليل صأــغيرهم ؛ جميعُ
فـيـه يجدوا فلم الحصن وأصأحابه سفيان وصأبح ، وحرقوها ، وكبيرهم

ًا ًا إل أحد ـن فخرجَ ، فيها سرب في النار من تحصن يهودي السـُـرب ـم
ـا : فوجه الشيخ قال ، السُفن في ومسُيرها الروما خبر فأخبرهم إليـه

ًا سفيان أبي بن معُاوية فـلـم ، إياـهـا فأـسـكنهم ، الردن يهود من ناس
مـن الـروما مـن رجـل دخـل حـتى ، غيرهـم يسُكنها ل ذلك على يزل

ـالروما منه كان لحدث بقناطر له يقال ، الروما أرض ـأهله فأقـبـل ، ـب ـب
ـفـي ـكـان حتى ، كذلك يزل فلم فنزلها ، فأؤمن ، استأمن حتى وماله
ًا إليها يقطع فكان ، مروان بن الملك عبد زامان ـل من بعُث دمـشـق أـه
ًا م شتوا فإذا صأيف تا ، قفله رس وش ك ف ،)]lxxxvi]86(بعُلب اما   ا فأق فيه

ًا بقـنـاطر ـ ـمـن فيـهـا يـبـق فـلـم ، منـهـا بعُلـبـك أـهـل ـخـرجَ ـحـتى زاماـن
أـتـاه إذ ـكـذلك ـهـو فبيـنـا ، معـُـه ورجلن خراجها صأاحب إل المسُلمين

ـبـاب وغـلـق ، صـأـاحبيه وقتل ، فقتله بيته أهل من جماعة في بقناطر
مراـكـب ـمـن مرـكـبين ـفـي قعُد ثم ، الحبس في من وأخرجَ ، المدينة

ًا وأخذ ، الصناعة صـأـاحب بـهـم أـتـى ـحـتى بـهـم وانطلق  يهود من ناس
ـكـان ، للمسـُـلمين مركـبـان لقـيـه إذ مركبه في يسُير هو فبينا ، الروما

ليأتياه  ،)]88[lxxxviii(قبرص  إلى)]lxxxvii]87(عكا من وجههما البحر صأاحب
، المسـُـلمين من المركبين صأاحبي عرف بقناطر رآهما فلما ، بالخبر



فـقـال: ، ـسـابور والـخـر ، : ـقـابوس لـحـدهما يـقـال ، بعُلبك من وهما
أعليكـمـا ، الطاغـيـة إلى المؤمنين أمير : أرسلني فقال ؟ بقناطر أين
معـُـي بـكـم أـتـوجه أن أمرني قد : فإنه قال ، : نعُم له قال ؟ طاعة له

ًا وأراهما ، أمره في حــتى مركبيهما من فخرجا ، طائع عليه كتبه كتاب
، فمـضـوا ، بالمـضـي مركبهـمـا أـهـل وأـمـر ، مركـبـه ـفـي معـُـه قعـُـدا

وعـفـا اـلـروما ملـك مـنـه فقـبـل ، الروما ملك بهما أتى حتى ، فأوثقهما
جـلـس ـحـتى ، اـلـروما بطارـقـة ـمـن بطريق عند الرجلين وصأير ، عنه
ًا الروما ملك ، إليـهـم ـهـرب بعُلـبـك أـهـل ـمـن ـشـماس إـلـى ينظر يوم

: قابوس فقال ، ببعُلبك سايفه قابوس كان وقد ، يعُجبه بسُيفه يقلب
تـقـدما فلـمـا ، له فأذن ، فعُل مسُايفته في لي يأذن أن الملك رأى إن

ًا شماس يا رأسك في : اربط قابوس له قال إليه ، أـلـوان ـمـن صـأـوف
، رأـسـه ـمـن الـصـوف أـلـوان يتـطـاير ، يسُايفه قابوس فجعُل ، ففعُل

 ـقـال ، ـقـابوس وأـنـا مـنـي : ـخـذها ـقـال ـحـتى ، يبـصـر ل والـشـماس
بالـشـاما مـنـك ـفـررت : إنما قال ، : نعُم ؟! قال : البعُلبكي الشماس

، ديـنـه ـفـي وـيـدخل ، يتنـصـرا أن الملك سألهما ثم ، هنا ها لحقتني ثم
ًا منهما وبل ، ففعُل خروجَ بلغه إذ ، ذلك على هما فبينما ، ووفاء حرصأ
ًا إليهما فوجه ، الروما جماعة إلى العُرب سفن الروما ملك وأمر ، بعُث

: قال ؟ رأيكما : ما لهما وقال ، وجه من مع بالمسُير وسابور قابوس
الـشـرف أـهـل معُـنـا المـلـك فلـيـوجه ، العُرب بقتال الناس أعلم نحن

ـمـن ـفـوجه ، حسُب عن ول حمية تقاتل ل السُفلة فإن ، منهم والجلد
ـم ، منهم كان الهارب الرومي بقناطر فيهم ؛ منهم جماعة بطارقته ـث

ـقـد الفرصـأـة أن ؛ بالفارـسـية ـسـابور ـقـابوس فراـطـن ، إليـهـم ـسـار
، واـحـد مرـكـب في وبقناطر الروما من وأشراف هما وصأارا ، أمكنتنا

ّـبـرا ـسـفنهما وتوسطا البحر في المسُلمين لقوا فلما عـلـى وـشـدا ، ك
ًا فأـسـروهم ، المسـُـلمون إليـهـم واجتـمـع ، منـهـم معُهـمـا ـمـن - أـسـر

ـرس على وقطع ، بقتله فأمر ، الملك عبد به - فأتي بقناطر وفيهم ـف
ًا الخـمـس بعُلبك وإـلـى وـسـكنوها ففعُـلـوا ، أطرابـلـس لمديـنـة ـسـكان
، عـنـوة يومـئـذ أطرابـلـس : ففتـحـت قال ، السُاحل مدائن من غيرها
.)]lxxxix]89( عهد ول حق فيها العاجم من فيهما ممن لحد فليس

ـن13[ ـذ ]  اـب ـا ، عاـئ ـد ـن ـن الولـي ـن ، مسـُـلم ـب ـد ـع ـن زاـي ـة ـب دعكـن
،)]xc]90(البهراني ن بسُر شتى معُاوية أن   ي ب أة أب أرض)]xci]91(أرط  ب

.)]xcii]92( وأربعُين أربع سنة ، بالَحّمة ؛ الروما



معُاوية أن دعلبة  بن)]93[xciii( يزيد عن ، الوليد : وأخبرني ] قال14[
ـن الرحمن عبد وأربعُين خمس سنة في شتى سفيان أبي بن ـد ـب خاـل
.)]xciv]94( الوليد بن
، العُزيز عبد بن سعُيد : سمعُت مسُلم بن الوليد : وقال ] قال15[
ـفـي ـسـنتين خاـلـد ـبـن الرحـمـن عـبـد شتى معُاوية أن يخبر ، غيره أو

ويشتو يصيف سنة سنة القواد عليه يدخل ، الروما بأرض مقيم جيش
.)]xcv]95(  الروما بأرض الرحمن عبد مات حتى عنه يغفل لم عنده

أن ، البهراـنـي عكـنـة ـبـن زايد عن ، الوليد أخبرني ، عائذ ]  ابن16[
ت سنة في شتى معُاوية ن س ا وأربعُي م أب ي ،)]xcvi]96( الزادي كلث وف

.)]xcvii]97(القيني الرحمن عبد أبا وثمان سبع سنة
، البهراني ذعلبة بن زايد أنا ، الوليد أخبرني ، عائذ بن ]  محمد17[
ـهـبيرة بن مالك وأربعُين سبع سنة في شتا سفيان أبي بن معُاوية أن

)xcviii]98[(،  معُاوية بن يزيد خمسُين سنة في غزا ثم )xcix]99[(.
 

] عنه تعُالى الله رضي معُاوية عهد في القسُطنطينية [غزو
، عـيـاش ـبـن إـسـماعيل ـحـدثني ، الولـيـد نا ،  عائذ بن ]  محمد18[

،)]c]100(عـمـرو اـبـن صـأـفوان ـعـن إـلـى السـُـفن غازاـيـة : ـغـزى ـقـال  
س بن الله عبد القسُطنطينية ات قي ن)]ci]101( بالمحرق فوان .  وع صأ

القسـُـطنطينية إلى مسُيره في لقي قيس بن الله عبد : أن عمرو بن
ً ـفـاقتتلوا ، الخلـيـج عـلـى اـلـروما محرـقـات بمحرـقـاته ًا قـتـال ، ـشـديد

من بالسارى وجاءوا ،  الروما محرقات المسُلمين محرقات فهزمت
ـقـال ، إليـهـم تنـظـر واـلـروما ، معُاوية بن يزيد أعناقهم فضرب الروما

:  الهوزاني قطران ابن زاياد يقول : فلذلك صأفوان
أميَر أتاك هل

ّفنا   المؤمنين  مص

يومَا المدينة  يومَا
ِر  ذاِت النا

ًا ُبر صأفهم  تعُادي   صُأ
 بكتيبة

َء عشية  كل  خشنا
وبكار

الفيل بشبه جاءوا
ّوما صأدُرها ك

مشرف قصر تكويَم 
الّجار



سحماء بل  سوداء
ّيَر ُنها ُغ  لو

البّحار على  تعُيا قد  قعُسُاء

واجلولذت فترمدت
 لنا قترى

)]cii]102( المصطار لشارب الجنون شبه

ـن ، عياش بن إسماعيل نا ، مسُلم بن الوليد نا ، عائذ ]  ابن19[ ـع
ـياخه بعُض عن ، يحمد بن الفرجَ عن ، عمرو ابن صأفوان ـال ، أـش : ـق

اتين)]ciii]103( الغامدي عوف بن سفيان مع كنا أرض ش روما ب ا ، ال فلم
بـاب علـى بنـا فأغـار ، آلف ثلثة فاختار ، الخيول سفيان دعا ، صأفنا

ـثـم ، بنواقيسـُـهم وـضـربوا ، القسـُـطنطينية أـهـل ـفـزع حتى ، الذهب
: قلـنـا ؟ بـكـم ـجـاء وـمـا ، العـُـرب معُـشـر يا شأنكم : ما فقالوا ، لقونا
:  مـا فـقـالوا ، أيـدينا عـلـى اللـه ويخربهـا ، الكفـر مدينة لنخرب جئنا

! الـقـدر اـسـتعُجلتم أما ، الكـتـاب ـكـذب أما ، الحسـُـاب أخـطـأتم ندري
ًا ستفتح أنها لنعُلم إنا والله  .)]civ]104( زامانها هذا نرى ل ولكنا ، يوم

والليث  ،)]105[cv( لهيعُة بن الله عبد نا ، الوليد نا ، عائذ ]  ابن20[ 
10[cviii( التجيبي عمران أبي عن  ،)]107[cvii( يزيد عن  ،)]cvi]106( سعُد بن

8[(، ـعـامر ـبـن عقـبـة مـصـر أهل وعلى ، القسُطنطينية : غزونا قال  
11[cx( الوليد بن خالد بن الرحمن عبد الجماعة وعلى  ،)]cix]109(الجهني

0[(. 
عن  ،)]111[cxi( داود أبو : ثنا مسُلم بن الوليد قال ، عائذ ]  ابن21[ 

ًا : سمعُت قال  ،)]cxii]112( الثقفي الحارث ابن يونس )]cxiii]113( مشرس

ـف إذ القسُطنطينية على وقوف نحن : بينا قال ، أبيه عن ، يحدث هـت
ـإذا ، كثير ناس ومعُي إليه فأقبلت ، الناس أيها : يا فقال ؛ شيبة أبو ـف

ـكـان ـمـن ، الـنـاس أيـهـا : ـيـا يقول وهو ، دابته على متقنع برجل نحن
الـخـدري ـشـيبة أـبـو فأـنـا ، يعُرفـنـي ـلـم وـمـن ، عرفـنـي فـقـد يعُرفني
،r الله رسول صأاحب ل أن ـشـهد : من  يقولr الله رسول سمعُت  

ًا الله إل إله .)]cxiv]114( مكانه فدفناه . ومات الجنة له وجبت ، مخلص



ابن يعُني يزيد عن ، لهيعُة ابن ، الوليد نا ، عايذ بن ]  محمد22[
يجاهد أيوب أبو يزل : فلم قال ، التجيبي عمران أبي عن ، حبيب أبي
 .)]cxv]115( بها فدفن بها وتوفي القسُطنطينية غزا حتى الله سبيل في
العمش عن ، محمد بن إبراهيم نا ، الوليد نا ، عائد ]   ابن23[

)cxvi]116[(،  ظبيان أبي عن )cxvii]117[(،  يدفن أن أيوب أبو : أوصأى قال
دفناه ثم ، منها دنونا حتى المدينة فناهضنا ، القسُطنطينية جانب إلى

.    أقدامنا حتى
cxviii]11( المعُيطي سعُيد أبو منهم ، واحد غير نا ، الوليد ونا قال   

؟!  ننبشه هذا : ما معُه ومن ليزيد قالوا القسُطنطينية أهل  : أن)]8
من أحد يكون لئل بهذا أوصأى  ،  نبينا صأاحب : ذا يزيد قال ، غدا

فعُلتم لئن ، منه إليكم أقرب الله سبيل في مات ومن المجاهدين
: إنما قالوا ، كنيسُة كل ،ولهدمن العُرب بأرض جيش كل لنزلن

: فبنوا قال ، ومكانه لصحبته لنكرمنه ، منكم مكانه نعُرف أن أردنا
ً عليه وأسرجوا ، بيضاء قبة عليه دخلت : وأنا سعُيد أبو قال ، قنديل
يسُرجَ يزل لم أنه فعُرفنا ، قنديلها ورأيت ، مائة سنة في القبة عليه
 .)]cxix]119( بهم نزلنا حتى
ـبـن ـسـعُيد : ـقـال ـقـال ، مسُلم بن الوليد نا ، عائذ بن ]  محمد24[
اـلـروما ـبـأرض وـشـتاهم  الـصـوائف الـنـاس معُاوـيـة : أغزا العُزيز عبد

ـثـم ، معُقبتـهـا وـيـدخل ، يقـفـل ـثـم ، وـشـتوا ، بـهـا صأائفة عشرة ست
ـفـي  الله رسول أصأحاب من جماعة في ابنه يزيد فأغزاهم ، اغترهم

. وقفل ، بابها على أهلها وقاتلوا ، الخليج بهم أجازا حتى ، والبحر البر
  .)]cxx]120(لسُبيله مضى حتى ذلك على معُاوية يزل فلم قالوا

ـة بن زايد نا ، مسُلم بن الوليد : نا قال ، عائذ بن ]  محمد25[ ذعلـب
ـسـنة ـشـاتيته عـلـى مكرزا ابن استخلف معُاوية بن يزيد أن ، البهراني
أبـيـه عـهـد ـفـي القسـُـطنطينية غزو من انصرف حين يعُني ؛ خمسُين
. )]cxxi]121( معُاوية

عـبـد ـبـن ـسـعُيد ـنـا ، الولـيـد أـنـا ، عائذ بن محمد الله عبد ]  أبو26[
ر مع شتى ممن  كان)]cxxii]122( الخولني مسُلم أبا أن ، العُزيز ن بسُ ب

أـبـو ـلـه فـقـال ، مرـضـه في بسُر فأتاه ، بها أجله فأدركه ، أرطأة أبي
الغـزاة هذه في المسُلمين من معُك مات من على لي : اعقد مسُلم

.  لوائهم على القيامة يوما بهم آتي أن أرجو فإني ؛
 بن سعُيد عن ، مسُهر بن العلى عبد حدثني ، عائذ ابن : ونا قال  
وـقـد – أرـطـأة أـبـي بن لبسُر قال الخولني مسُلم أبا أن ، العُزيز عبد



ـال ، هنا ها مات من على لي -  : اعقد الروما بأرض الوفاة حضرته ـق
عليهم.  يبعُث أن : رجاء

أـخـبرني : وـقـد ـقـال ، مسـُـلم ـبـن الولـيـد نا ، عائذ ابن : ونا قال  
أـبـي ـبـن معُاوـيـة أن بلـغـه أـنـه ، الحسـُـن بن أحمد له يقال لنا صأاحب
.  )]cxxiii]123( وخمسُين إحدى سنة أرطأة أبي بن بسُر شتى سفيان

ـسـنة : وـفـي زاـيـد : ـقـال الولـيـد : قال قال ، عائذ بن ]  محمد27[
.)]cxxiv]124( الشاتية النصاري عبيد بن فضالة غزا وخمسُين إحدى

لـنـا صأـاحب أخـبرني ، مسُـلم ـبـن الوليـد نا ، عائذ بن ]  محمد28[
شتى سفيان أبي بن معُاوية أن بلغه أنه ، الحسُن بن : أحمد له يقال
أرض وخمسُين اثنتين سنة الحكم أما بن الرحمن عبد روما ب cxxv]12( ال

5[(.
إـسـماعيل سمع من : فأخبرني الوليد  : قال قال ، عائذ ]  ابن29[
أرض الحكـم أما ابـن الرحمـن عبد أغزى معُاوية أن نفيع ابن عبيد بن

ّـفـد ، فيها وكان ، الروما ًا هرـقـل اـبـن وو عـلـى معُاوـيـة يرـيـد لـه خـصـي
يـكـف أن عـلـى ، اـلـروما أرض ـضـواحي ـلـه تجعـُـل أن عـلـى ، الـصـلح
عـشـر اثني معُه فأرسل ، ذلك إلى معُاوية فأجابه ، يغزيهم ول الجنود
ً الخـصـي ـمـع ـفـانطلقوا ، أحدهم إسماعيل أبو نفيع ، حرسه من رجل
ـكـان ـمـن ـسـبيل فخـلـى ، برأـيـه معُاوية بكتاب الرحمن عبد أتوا حتى
دخلـوا فلمـا ، هرقـل ابـن إلـى معُاوية رسل ونفذ  ،  السُبي من معُه
إلـيـه أرسلت ، معُاوية : اضطر ويقول ، ينفخ جعُل ، كتابه وقرأ ، عليه

ـاأعطيه اـمـرأة ول رـجـل ل ـروما ـضـواحي ! أـن ـااعطيه بخدـعـة اـل ! أـن
ًا واـسـتبقى ، الرـسـل ـمـن تسُعُة ! وقتل الروما ضواحي ، وابـنـه نفيعـُـ

ـاما الرحمن عبد فأمر ، الخبر معُاوية وبلغ ، سجنه في فحبسُهم بالمـق
 .  )]cxxvi]126( الروما بأرض

ـعـن ، مسـُـلم بن الوليد : فأخبرني قال ، عائذ ابن : ونا ]  قال30[
وخمسُــين ثلث سنة الله عبد بن محمد شتا : ثم قال ، ذعلبة بن زايد

)cxxvii]127[(.
ـد بن يحيى عن ، عياش بن إسماعيل أخبرني ، عائذ ]  ابن31[ يزـي

)cxxviii]128[(، ،)]cxxix]129( أنيسُة أبي بن زايد عن   ن عقبة عن   ع ب ، راف
cxxx]1( الخـفـافي يزيد بن معُن وعلينا ، الصائفة عمي مع : غزوت قال

ً فنزل ] - ،r[   النبي أصأحاب  - من)]30 أرض على أشفينا حتى منزل
أيـهـا : ـيـا فـقـال ، علـيـه وأثـنـى ، اللـه فحمد ، الناس في فقاما ، العُدو

ْنم نقسُم أن نريد ل إنا الناس ُغ ما منه فخذوا ، ذلك وأشباه والعُلف ال
  .)]cxxxi]131( منه أحللناكم فقد أحببتم



دعكـنـة: ـثـم ـبـن زايد : قال قال الوليد، نا عائذ، ابن : ونا ] قال32[
ـال ، عائذ ابن : ونا قال ، خمسُين و أربع سنة عوف بن سفيان شتا ـق

ـبـن ـسـفيان : أن العُزـيـز عـبـد ـبـن ـسـعُيد عن ، العلى عبد : وحدثني
وـهـو الثـقـل يرـكـب ـكـان ، ـسـعُيد ـشـك ، الله عبد بن مالك أو ، عوف
.)]cxxxii]132( الصائفة أمير
يعُني ؛ سفيان أن بلغنا : وقد قال ، الوليد نا ، عائذ بن ]  محمد33[
د واستخلف ، هلك ، عوف  ابن ن عب ن الرحم عُود ب ،)]cxxxiii]133( مسُ  

الوليد غير : فسُمعُت عائذ ابن الله عبد أبو قال ، الصائفة على يعُني
:    البيات هذه ينشد

مسُعُود ابَن يا  أقْم
ًة صَأليبة   قنا

بن سفيان كان كما 
يقيمها  عوف

مسُعُود ابَن يا وُسْم
قيصر مدائَن

بن سفيان كان كما 
يسُومها عوف

من  َقْرمٌا   وسفيان
قبيلة   قروما

في وما ُتضيُم 
ُيضيمها  حّي الناس

ـبـن زاـيـد عن ، مسُلم بن الوليد : فحدثني قال ، عائذ ابن : وأنا قال
نة شتا مسُعُود ابن أن ، البهراني ذعبلة س س ين خم cxxxiv]13( وخمسُ

4[( . 
:  غضب قال ؛ يحدث العلى عبد : فسُمعُت عائذ ابن  ]  قال34[

ـا فعُـلـت : هل له فقال ، شيء في مسُعُود ابن على معُاوية فعـُـل كـم
ـبـن سفيان من أنا وأين ، المؤمنين أمير : يا فقال  ، عوف بن سفيان
: إن قـيـل وـقـد  ، ـسـفيان فضل بمعُرفتك ؛ عنك : عفونا قال ، عوف

َلف عـبـد أـخـا ، مسـُـعُدة بابن المعُروف ؛ مسُعُود بن الله عبد المسُتخ
.)]cxxxv]135(  الرحمن

، إـسـماعيل : أـخـبرني الولـيـد : ـقـال ـقـال ، عاـئـذ بن ]  محمد35[
رط بن الله عبد إلى معُاوية كتاب في كان أنه ، وغيره ؛)]cxxxvi]136( ق  
ـي ـات مواـضـع ـفـي كتاـبـك بلغـن ـاد راـي عـلـى فـهـي ، المعُلوـمـة الجـن



ًا الـشـاما أـهـل حـضـر ـفـإذا ، الوـلـى مواـضـعُها دمـشـق فأـهـل ، جميعـُـ
.)]cxxxvii]137( الماما ميمنة وحمص

َد [ أي وله معُاويـة : ـكـان ـقـال ، عائذ ابن ]  قال36[ ـبـن الـلـه عـبـ
: ـقـال ، البهراـنـي الحمـيـد عـبـد ـبـن سليمان فحدثني ، ] حمص قرط

اجَ بن يوسف سمعُت ،)]cxxxviii]138( الحج ول   معُت يق ادة : س ن جن ب
عـلـى وال - وـهـو ـقـرط ـبـن الله عبد أن ، أشياخه : عن يقول مروان
اـلـروما ـمـاثور  فلقـيـه ، البـحـر شاطئ على ليلة يحرس - خرجَ حمص
بـيـن فيـمـا - وـهـو ـقـرط اـبـن ـبـرجَ يسـُـمى الذي ، الموضع عند  فقتله

ّـيـة بانـيـاس البهراـنـي ـسـليمان : وـسـمعُت .   ـقـال)]cxxxix]139(-  وَمَرق
ـمـن أـشـياخنا : ـسـمعُت يقول الثمالي يزيد بن العُلء : سمعُت يقول
- وـهـو يعـُـّس خـرجَ ـقـرط بن الله عبد  [كذا] : أن يحدثون بيت وأهل
يـشـعُر لم فرسه على فناما ، السُاحل شاطئ - على حمص على وال
ـقـرط اـبـن برجَ عند يعُني ، الموضع هذا في فقتلته الروما أخذته حتى

)cxl]140[(.
عن  ،)]141[cxli( علف ابن يعُني حدثني ، الوليد ثنا ، عائذ ]  ابن37[

شجرة بن يزيد شتى وخمسُين سبع سنة : وفي قال ، عبيدة بن يزيد
.)]cxlii]142( الروما أرض

، البهراني ذعلبة بن زايد عن ، الوليد حدثني ، عائذ بن ]  محمد38[
زاـيـد غـيـر . وحدثني وخمسُين سبع سنة الله عبد بن مالك : ولي قال
ه عبد بن مالك أن ي الل تى)]cxliii]143(الخثعُم اس  ش أرض بالن روما ب ال

[كذا].  الروما بأرض وخمسُين ست سنة
ال ، عائذ ]  ابن39[ د ق دثني الولي ر : ح ن مني ر ب ،)]cxliv]144( الزبي  
،)]cxlv]145( مكي بن عبادة عن ًا أن    تى الصوائف ولي مالك ماه ح س

ـن حدثني ، مسُلم بن الوليد : ونا . قال الصوائف مالك المسُلمون اـب
اـلـروما عرفـتـه ـحـتى الـصـوائف يـلـي كان الله عبد بن مالك أن ، جابر
.)]cxlvi]146( بذلك

عاـئـذ بن محمد عن ، الله عبد بن بكار إلي : وكتب بقي ]  قال40[
ـسـنة : وـفـي ـقـال ، يزـيـد غـيـر : ـحـدثني قال  ، الوليد : حدثني قال ،

  ،)]148[cxlviii(  البذبذون)]cxlvii]147( مرة بن عمرو شتى وخمسُين ثمان
.)]cxlix]149( الروما صأائفة على نمير بن الحصين وأغار



عن ، عائذ بن محمد عن ، الله عبد بن بكار إلي : وكتب ]  قال41[
ـبـن جـنـادة ـشـتى وخمسـُـين تسُع سنة : وفي قال ، رجل عن ، الوليد

.)]cl]150( الروما بأرض أمية أبي
ـبـن مسُـلم ـعـن ، لهيعُـة ابـن ـحـدثنا ، الوليـد نبأنا ، عائذ ]  ابن42[

أمية أبي بن جنادة عن أخبره أنه ، سليم بن سفيان عن  ،)]cli]151(زاياد
،)]clii]152( الزادي ة أن   ب معُاوي ه كت أمره إلي ارة ي ى بالغ رة عل جزي
: جـنـادة فـقـال ، البـحـر إغلق بعـُـد الشتاء في وذلك ، معُه بمن البحر
، تسُكنه أن أسألك أنا اللهم ، البحر هذا وعلى علي الطاعة إن اللهم

.)]cliii]153( انتهى أحد فيه أصأيب ما أنه فزعموا ، فيه وتسُيرنا
ـبـن نصر  : نا)]154[cliv( شعُيب بن محمد : قال قال ، عائذ ]  ابن43[

،)]clv]155( السُلمي حبيب د بن مالك إلى معُاوية : كتب قال   ه عب الل
؛)]clvi]156( الفزاري قيس ابن الله وعبد ، الخثعُمي ن له يصطفيان   م
فلـمـا ، ينـفـذه فـلـم ماـلـك وأـمـا ، كـتـابه فأنفذ الله عبد فأما ، الخمس

ـه وقال ، الجائزة في وفضله الذن في بدأه معُاوية على قدما ـد ـل عـب
َـبـك : أنـفـذُت الـلـه َته ، ينـفـذه وـلـم كتا ـفـي وفـضـلته الذن ـفـي وـبـدأ

ًا : إن فقال الجائزة، الـلـه عـصـيت وإنـك ، الـلـه وأـطـاع عـصـاني مالك
؟ كـتـابي تنـفـذ أن منعـُـك : ـمـا قال ، مالك عليه دخل فلما ، وأطعُتني

ة فـي نكـون أن وبـي بـك أقبح كان : ما قال ؛ جهنـم زاوايـا مـن زااوي
: وأقول ، عملك : هذا لي وتقول ، وألومك وتلومني ، وألعُنك تلعُنني

 . )]clvii]157( عملك هذا
1[clviii( قيس بن عطية عن ، عياش بن إسماعيل نا ، عائذ ]  ابن44[

58[(، بـأرض الخثعُمـي اللـه عـبـد بـن ماـلـك يلزما كان من بعُض عن  
ـن شيء في طيب ريَح منه وجدت فما ؛ : أيقنته قال ، الروما أرض ـم
ً اـلـدرب أـجـازا ـحـتى ، الروما : ماـلـك ـقـال ، ـلـه ذـلـك ـفـذكرت ، ـقـافل

لمــا ، أتطيب أنا لي يسُوغ كان : ما قال ، : نعُم قال ؟ مني وحفظَت
، وأمنــت الله سلمهم فلما ، الله سلمهم حتى رعيتي أمر من يهمني
.)]clix]159( تطيبت

عن  ،)]160[clx( عقبة عن ، مسُهر بن العلى عبد نا ، عائذ ]  ابن45[
عن  ،)]162[clxii( الشيباني عمرو أبي بن يحيى عن  ،)]clxi]161( الوزااعي

ًا فحاصأرنا ؛ مالك مع : غزونا قال ، أبيه وأصـأـيب ، الـلـه ففتـحـه حـصـن
لـيـت : ـيـا يـقـول وـهـو ، يهـنـؤونه الـنـاس فجعُل ، المسُلمين من رجل

ًا وكان ، يفتح لم الحصن ليت ويا ، يقتل لم الرجل ، يفـطـر ـلـم صـأـائم
ًا وأصأبح يقـتـل ـلـم الرـجـل لـيـت : يا يقول وهو ، يعُزونه والناس صأائم

 .  )]clxiii]163( يفتح لم الحصن ليت ويا



أـبـي بـن بـكـر أبـي عـن ، عيـاش ـبـن إسماعيل نا ، عائذ ]  ابن46[
معـُـه ـكـان أـنـه ، الـلـه عـبـد بن مالك عن ، قيس بن عطية عن ، مريم
: .. ـقـال ـثـم ، بسـُـوطه فـضـرب ، الفاكـهـة بـشـجرة ـهـو ـفـإذا ، يـغـزو

ًا تقطعُوا ول ، الفاكهة ًا شجر غزوـكـم ـفـي منفعـُـة لـكـم ـفـإنه ؛ مثـمـر
 .)]clxiv]164( قابل

لمالك مولى أن ؛ يحدث شعُيب بن محمد سمعُت ، عائذ ] ابن47[
( ؛ مالك فخذ في كتاب إلى نظر وأنه ، معُه الحماما دخل الله عبد بن

، تنظـره : مـا قـال ، نحـوه أجمـح رآني : فلما قال ) ، لله عدة مالك
.)]clxv]165(  بشر كتبه ما والله

: ـقـال ، عاـئـذ ـبـن محمد عن ، الله عبد بن بكار إلي ]  وكتب48[ 
ما على ذلك فكتبت ، الصوائف على معُاوية بأمراء الوليد غير وحدثنا

ـبـن صأفوان عن ، عياش بن إسماعيل حدثنا ما ؛ ذلك من …  سمعُت
،)]clxvi]166( حنظلة بن سعُيد عن ، عمرو ة أن   ن معُاوي ي ب فيان أب س
ر رو أّم ن عم ة ب ي معُاوي ى)]clxvii]167(العُقيل ائفة  عل ا ، الص دما فلم ق

: عـمـرو ـقـال ؟ ـهـو : أـيـن فـقـال ، ـفـأخبره ، الخـمـس بـلـغ عما سأله
ً - وأرى الخمس عن تسُألني قدميه على يمشي المهاجرين من رجل

ًا ـقـال ، بقـيـت ـمـا تنالـهـا ل ، ـجـرما : ل معُاوـيـة - فقال أحمله ل ل : إذ
: يقول وأنشأ ، أبالي

في قريٌش ُتهادي
غنيمتي  دمشق

فما أصأحابي وأترُك 
بالعُدل ذاك

ًا  ولسُُت ُع أمير أجم
ًا  المال تاجر

طوَل أبتغي ول 
بالبخل  المارة

الشيخ يمسُك فإن
َله الدمشقي ما

clxviii]16قفلي( بمسُتغلق مالي على فلسُُت 
8[(

ـعـن ، عـيـاش بـن إـسـماعيل وحدثني ، عائذ بن محمد ]    قال49[
العُقيـلـي معُاوـيـة ـبـن عـمـرو : أن ِحسـُـبة أبي عن ، عمرو بن صأفوان



والـجـزور السُبي بسُوق أصأحابه فيواسي ينزل الجيش على وهو كان
ًا  ،)]clxix]169( والرمك . )]clxx]170( ساقيه عن مشمر

ـبـن رـشـدين ـعـن ، محـمـد ـبـن ـمـروان وحدثني ، محمد ]  قال50[
)]173[clxxiii( يزيد عن  ،)]172[clxxii( ثوبان بن الحسُن عن  ،)]clxxi]171( سعُد

وعلى ، الفزاري قيس بن الله عبد منقلبه الشاما أهل على كان : أنه
مروان بن العُزيز عبد المدينة أهل وعلى ، اليحصبي عواما مصر أهل

. )]clxxiv]174( الجماعة على وعواما ،
ـبـن رـشـدين ـعـن ، محـمـد ـبـن ـمـروان وحدثني ، محمد ]  قال51[

ـبـن الـلـه عـبـد : ففـتـح يزـيـد قال: ـقـال ، ثوبان بن الحسُن عن ، سعُد
مائــة يومئذ غنائمهم فكانت ، معُاوية خلفة في منقبة الفزاري قيس
عن مروان أسأل : فلم قال  ،)]clxxv]175(صأفر وقمقم تبر وأوقية دينار
ـكـانوا الـغـزاة ـهـذه أـفـي ، الول الحديث في ذكر الذين المراء هؤلء
ًا . )]clxxvi]176( ؟ قبلهم غزاة هذه كانت أما ، جميعُ

ـمـا آـخـر : ـكـان قال ، مسُلم بن الوليد وحدثني ، محمد ]  قال52[
ـبـذلك تـضـبطون ـفـإنكم اـلـروما، خـنـاق ـشـدوا أن معُاوـيـة به أوصأاهم
، ـسـتين ـسـنة رجب في معُاوية : مات الوليد . قال المم من غيرهم
: وـحـدثني محـمـد ـسـنة. ـقـال ونـصـف سنة عشر تسُع خلفته وكانت

.)]clxxvii]177( وسبعُين ثمان ابن وهو مات معُاوية أن ؛ الواقدي
، معُاوـيـة بن يزيد : ولي مسُلم بن الوليد : قال محمد ]  قال53[ 

. )]clxxviii]178( سورية مالُك العُاما ذلك في فغزا
:)]179[clxxix( حمزة بن يحيى نا ، مسُلم بن الوليد نا ، عائذ ]  ابن54[
د بن يزيد أغزى معُاوية بن يزيد أن روما  أرض)]clxxx]180(  أس ح ال ،ففت

ارية روما أرض  قيسُ بى ،)]clxxxi]181(ال ا وس ة منه ن خمسُ ًا وأربعُي ألف
)clxxxii]182[(.

ـعـن ، عاـئـذ ـبـن محـمـد ـعـن ، الـلـه عـبـد ـبـن بكار إلي ]  وكتب55[
ماـلـك ـغـزوة ـكـانت وستين إحدى سنة : وفي قال ، مسُلم بن الوليد

.)]clxxxiii]183( قونية غزوة ؛ الصائفة الله عبد بن
أـهـل ـفـترك الجوع وكان عائذ، بن محمد عن بكار، إلي ]  كتب56[

.)]clxxxiv]184( وستين ثمان سنة الغزو الشاما
أـهـل : تخـلـف ـقـال ، عاـئـذ ـبـن محـمـد ـعـن ، بـكـار إلي ]  كتب57[

ـسـنة العُطاء من أموالهم خمس فأخذ ، الردغة عاما الغزو عن الشاما
.)]clxxxv]185( سبعُين

أن واـحـد غـيـر : وأـخـبرني الوليد : قال قال ، عائذ بن ]  محمد58[
السـُـاحل ـمـدائن منعـُـة للمسُلمين الله صأنع ما رأى لما الروما طاغية



فعُسـُـكروا جراجـمـة فخرجوا ، واللكاما لبنان جبل أنباط كاتب [كذا] ،
ـروما ـمـن جماـعـة في البطريق فلقط الروما طاغية ووجه ، بالجبل اـل

معـُـه بـمـن وـخـرجَ ، الحـجـر بوجه أرساهم حتى بهم فسُار ، البحر في
بلغ حتى الجبل أقصى في قواده وبث ، لبنان جبل على بهم عل حتى

ـة ـا أنطاكـي ـن وغيرـه ـل ـم ـود الجـب ـأعظم ، الـس ـك ـف ـلمون ذـل المسـُ
غيرـهـا ول رـحـا ـمـن ناحية في يخرجَ يقدر أحد يكن لم حتى بالسُاحل

ـال بالسُــلح إل ـد .  ـق ـا الولـي ـر : فأخبرـن ـد غـي ـن واـح أن شــيوخنا ـم
1[clxxxvii(وسنير لبنان من كلها الجبال على  غلبت)]clxxxvi]186( الجراجمة

87[(، ـفـي لـنـا مسـُـلحة باـسـبل فـكـانت ، الجولن وجبال الثلج وجبل  
ـبـن المـلـك عبد ينادون جعُلوا حتى ، مسُلحة الجولن وعقربا ، الرقاد
تى ، الليل  من)]clxxxviii]188( المران دير جبل من مروان ث ح م بعُ إليه

ً وـكـان ، لـهـم يفرغ حتى ، ليكفوا بالموال الملك عبد بقـتـال مـشـغول
ـد كتب : ثم .  قال وغيره الزبير ابن ومصعُب العُراق أهل ـك عـب المـل
وـيـأمره ، يتوـعـده أطرابـلـس مديـنـة ـفـي المـهـاجر ـبـن ـسـحيم إـلـى

ـعـن ويسـُـأل ، منـهـم الفرصأة ينتظر سحيم يزل فلم ، إليهم بالخروجَ
، أصـأـحابه ـمـن جماـعـة ) في ( فلقط أن بلغه حتى  وأمورهم خبرهم

ً عشرين في سحيم فخرجَ ، الجبل قرى من قرية في جلداء من رجل
وـسـلحه وـشـعُره وهيئـتـه لباـسـه في ؛ الروما بهيئة تهيأ وقد ، أصأحابه
ًا جـبـل إـلـى اـلـروما مـلـك بعُـثـه ـقـد الروما بطارقة من ببطريق متشبه
ـمـن دـنـا فلـمـا ، هناـلـك ـمـا على فغلب ، الروما من جماعة في اللكاما
، الـصـبح ـكـوكب مطـلـع إـلـى انتظروـنـي وقال ، أصأحابه خلف القرية
، ويـشـربون ـيـأكلون كنيسـُـة ـفـي وـهـم وأصـأـحابه فلـقـط على فدخل

الصـلة مـن ؛ النصـارى يصـنعُه مـا فصنع الكنيسُة مقدما إلى فمضى
: ـمـن ـلـه فـقـال ، فلـقـط إـلـى جلس ثم ، كنائسُها دخول عند والقول

: إـنـي ـلـه وـقـال ، فصدقه ، به يتشبه الذي الرجل إلى فانتمى ؟ أنت
إليـك الخـروجَ من به اجتمع وما سحيم جهازا من بلغني لما جئتك إنما

ـم ، طعُامهم من تناول ثم ، أتاك إن أمره وأكفيك ، به لخبرك ـال ـث ـق
ـقـال ـثـم ، والـشـراب للطعـُـاما هنا ها تأتوا لم : إنكم وأصأحابه لفلقط
ـأس النجدة أهل من هؤلء من عشرة معُي : ابعُث لفلقط ـتى والـب ـح

ً يأتيك أن آمن لسُت فإني ، الليلة نحرسك ، عـشـرة معـُـه فبعُث ، ليل
عـلـى بـهـم وـقـاما ، القرـيـة أقـصـى إـلـى بـهـم فخرجَ ، بطاعته وأمرهم
ًا فأـقـاما ، منه عليهم يدخل أن يتخوفون الذي الطريق ، منـهـم حارـسـ

ـيـوقظ أن الـنـوما أراد ـهـو إذا الـحـارس وأـمـر فـنـاموا، أصـأـحابه وأـمـر
ًا قـاما ثـم ، الثـاني أقـاما ثـم الول، فحـرس ، هـو وينـاما منهـم حارس



ًا اسـتثقل فلمـا ، فنم أحرس : أنا قال ثم ، الثالث سحيم قتلهـم نومـ
ً سيفه بذبابة ً ، رجل برجله العُاشر فأصأاب ، التاسع فاضطرب ، رجل
، صـأـدره عـلـى وجلس ، الرومي وصأرعه ، فاتحدا ، سحيم إلى فوثب

ًا سحيم واستخرجَ ـل ، الكنيسُة أتى ثم ، بها فقتله خفة في سكين فقـت
ً وأصأحابه فلقط ً ، رجل فـجـاء ، العُشرين أصأحابه إلى خرجَ ثم ،  رجل

، الكنيسـُـة في ومن ، وفلقط ، الحرس من قتل من قتله فأراهم بهم
وخرـجـوا ، منـهـم بـقـي ـمـن بـهـم فـنـذر ، بقي فيمن سيوفهم ووضعُوا

ًا اـلـروما، بأرض ولحقوا ، فركبوها الحجر، بوجه سفنهم أتوا حتى هراب
)]clxxxix]189( قراهم إلى لبنان جبل أنباط ورجع

عمرو غزا وسبعُين ست سنة : وفي قال  ، عائذ بن ]  محمد59[ 
.)]191[cxci( هرقلة ففتح الصائفة  على)]cxc]190( الشجعُي محرزا بن
ـسـنة : وـفـي ـقـال ، مسـُـلم بن الوليد حدثنا ، عائذ بن ]  محمد60[

.)]cxcii]192( صأملة فتح وحضر الملك عبد بن الوليد غزا وسبعُين سبع
ـبـن يحـيـى ـغـزا وـسـبعُين ثـمـان ـسـنة : وفي قال ، عائذ ]  ابن61[

.)]cxciii]193( الشحم مرجَ الحكم
عبـيـد ـغـزا وثـمـانين إـحـدى سنة : وفي قال ، عائذ بن ]  محمد62[
  .)]cxciv]194( الروما وأصأيبت ، سنان حصن وفتح مروان بن الله
محمد غزوة كانت وسبعُين ثلث سنة : وفي قال ، عائذ ]  ابن63[
ع سنة . وفي فهزمهم الروما فواقع  سبيسُطة)]cxcv]195( مروان بن أرب

روان ابن محمد غزا وسبعُين ة م ي)]cxcvi]196( أندرلي نة . وف س س خم
ن محمد غزا وسبعُين روان ب ائفة م ي)]cxcvii]197(الص نة  .  وف ثلث س

وغـزا ،  الصـائفة)]cxcviii]198( الملك عبد بن الله عبد غزا وثمانين وأربع
. وـفـي الـلـه فهزمـهـم ، أرمينـيـة وأهل الروما فواقع مروان بن محمد
فيـهـا فسـُـار أرمينـيـة ـمـروان ـبـن محـمـد ـغـزا وثـمـانين خـمـس ـسـنة

، الشـاتية مـروان ـبـن محمـد غزا وثمانين ست سنة . وفي  وتطرف
ـبـن محـمـد ـغـزا وثـمـانين سبع سنة . وفي بالمصيصة الناس فأصأيب
 .)]cxcix]199( أرمينية مروان

- يعُني الليث : فأخبرني الوليد : قال قال ، عائذ بن ]  محمد64[ 
اـلـروما : أن  أطرابـلـس مديـنـة أـهـل ـمـن  وغـيـره)]cc]200(-  الفارـسـي

ـان في البحر في تخرجَ لم ثم ، لبنان جبل من هربت ـدالملك زاـم ، عـب
ـسـفن ـفـي خرـجـت ؛ أطرابـلـس مديـنـة إـلـى سفنها في خرجت حتى

وـجـه عقـبـة عـلـى فجعُـلـت ، الحـجـر وـجـه عـلـى خرجت حتى ، كثيرة
ة، يأخذوا أن وأمرهم ، سفينة  خمسُين)]cci]201( الحجر وا بالعُقب فيمنعُ

مديـنـة فتحـهـم وبـيـن بينـهـم وجعُـلـوا ، يجيروـهـم أن ، والـمـدد الـغـوث



، أطرابلـس مدينـة فـي ظـاهرة النـار رأوا إذا والقفـول ، أطرابلـس
ًا ليقفلوا ، إليهم أقبلوا ـحـتى ـسـفنه بجماـعـة صأاحبهم ومضى  ، جميعُ

نـفـر إل فيـهـا لـيـس البـحـر في غزاة أهلها كل ووافى ، أطرابلس أتى
إلـيـه فـفـزع ، عليـهـا ـبـوال ولـيـس ، المـهـاجر بن سحيم وفيهم ، يسُير

ًا فأمر ، الوالي فيرهبـكـم الـحـائط عـلـى منـكـم أحد يظهرن ل  ، منادي
فـي فـاجتمعُوا ، جامعـُـة والـصـلة ، قبلتكم عليكم وتجرؤهم ، كثرتهم

، مقاتل ومائة خمسُين فوجدوهم مقاتلتهم فعُدوا فأمرهم ، المسُجد
ـن كل بين وما ببروجها وأمر ، الناس وضعُفة السُوق أهل سوى برجـي

وعــدة بحصته برجَ كل على فيها من فرق ثم فحسُب، الشرفات من
يـكـون وـمـن ، الميـنـاء باب على يقوما ومن برجين، كل بين يكون من

الثـيـاب ـبـألوان ـفـأمر ، المقاتـلـة ـعـدة فاستقل ، البحر في بابها على
ـمـن الـخـر وبـيـن بيـنـه وـمـا اـلـبرجَ فـشـحن جماـعـة فألبس ، بها فأتي

وأمرهـم ، منهـم لرـجـل وعقـد ، الثياب من ألوانا فلبسُوا ، الشرفات
ًا بهم يذهب أن ، الـشـرفات على ويقيمهم برجَ على يظهر حتى جميعُ

ًا قاموا بالرجال البرجَ ذلك شحنوا قد أنهم وعلموا ، رأوهم فإذا ـ ، ملـي
ًا، منـهـم عدة يثبت ثم فـشـحن ، الـيـه فيرجعـُـوا البقـيـة ويحـبـس  قياـمـ

ًا الثاني البرجَ ـره ، منهم لرجل وعقد ، جماعة الثياب من آخر لون وأـم
، العُـيـن رأي بروـجـه ـشـد ـحـتى ، الول البرجَ أهل صأنع ما مثل فصنع

بـيـن فيـمـا اـلـروما ونزـلـت ، والميـنـاء للـبـاب استقـصـد ـمـن فاستقصد
ًا ، النهر الى الميناء ـمـن يـلـي ـمـا إـلـى أقبلت ثم ، أميال ثلثة من نحو

ًا فحفروا المقابل ووجه ، البر ًا الخـنـدق دون وبـنـوا ، لهم خندق حائـطـ
طائـفـة ودـنـت ، خلـفـه فـقـاموا ، والمـجـانيق النـشـاب ـمـن يسـُـترهم
ـفـوافى ، وغلـقـوه فنقـبـوا ، الـشـرقي ببرجـهـا لـصـقوا ـحـتى بالدبابات

بعـُـض الى بعُضها يدخل المدينة تحت الروما عمل من دواميس نقبهم
ـبـن الرحـمـن عـبـد وأقـبـل ، فتركوه فتحيروا ، المدينة الى لها منفذ ل

روت  من)]ccii]202( الكلبي سليم ان ، بي ًا وك ى والي ة عل احل جماع س
ًا ـبـالخيول ، دمشق ـمـن فمنعـُـوه ، العُقـبـة عـلـى اـلـذين ـفـوافى مغيـثـ
صـأـفوان بن الصقر عليهم آلف، ستة في حمص أهل وأقبل ، الجازاة

عقـبـة عـلـى اـلـروما ـمـن جماـعـة ووافى ، السُلسُلة مرجَ نزلوا حتى ،
إـلـى أطرابـلـس كنيسـُـة إـلـى اـلـروما ـمـن طائفة وخرجت ، السُلسُلة

فلـمـا ، فحرقوـهـا  ، اليـهـود بكنيسـُـة فمروا ، فيها ليصلوا ، منها خارجَ
أصأــحابهم على أقبلوا النار من الحجر وجه عقبة على الذي ذلك رأى

ًا المدينة أهل أسروا وقد ، أصأحابهم اتوا حتى ، العُقبة وخلوا ، بطريق
عـبـد وبعـُـث ، ذـلـك ـفـأعظموا ، أـيـديهم ـفـي فـهـو ـطـاغيتهم يناـسـب



ن بي الرحم ن الكل ازا حي ة اجت عُيد العُقب ي س ان)]cciii]203(الحرش  وك
فأـشـرف ، مجيئـهـم يعُلمهم أطرابلس أهل إلى بدمشق يومئذ ديوانه
ـبـاب بفـتـح إليـهـم فأوـمـأ ، المديـنـة أـهـل فرآه ، الرض من نشز على

فبـشـرهم ، المديـنـة ودـخـل ، فخرقه الروما صأف على وشد ، المدينة
أل الرحـمـن عـبـد إـلـى الروما وبعُث ، معُه ومن سليم بن بعُبدالرحمن

: ـقـال ، عـنـك ونرحل ، صأاحبنا إلينا ترد ان على ، المدينة إلى نجيزك
عامهم في المسُلمين أرض من شيء على يغيروا ل أن على ، ففعُل

.)]cciv]204( ومضوا فرحلوا ، هذا
ـمـن واـحـد غـيـر : وأنبأـنـا ـقـال ، الولـيـد أنبأـنـا ، عائذ ابن ]  وثنا65[

ًا ـيـزل ـلـم ـمـروان ـبـن محـمـد : أن مـشـيختنا عـلـى المـلـك لعُـبـد والـيـ
وـخـزر أرمينية جبال وأهل ، الجزيرة خوارجَ يقاتل ، وأرمينية الجزيرة

الولـيـد ابـنـه وولى ، الملك عبد توفي حتى ، المم تلك من يليهم ومن
إلى والولية مروان بن محمد عزل إلى فدعا ، الخلفة الملك عبد بن

إـلـى فأـجـابه ، منهم أحد عليه يقدما فلم ، وأرمينية الجزيرة من عمله
بالـبـاب ـكـان ـمـن ـكـل وغزا ، إليها فسُار ، الملك عبد بن مسُلمة ذلك
، الـلـه فتحـهـا ـحـتى ، ـبـالمنجنيق ورـمـاهم فحاصـأـرهم ، الـتـراك ـمـن

.)]ccv]205( حائطها وثلم  ، أهلها فأخرجَ
)]206[ccvi(] الطوانة حصن [ فتح

ـمـن : وـحـدثني قال ، الوليد : وأخبرني قال ، عائذ بن ]  محمد66[
المـلـك عـبـد بن الوليد أن  بلغه : أنه قريش مشيخة من حديثه أصأدق

صـأـاحب أـمـر بكـتـب اـلـروما طاغية ،كاتب الطوانة غزو على عزما لما
ـمـن وقـلـة ـغـزوة من خزر به اجتمعُت مما ؛ إليه بها يكتب أن أرمينية

جـبـال مـلـوك ـمـن إليـهـم تأشب ومن خزر من يتخوفه من وكثرة معُه
صـأـاحب ذـلـك ففعـُـل ، للـسـلما المخالفة المم من فيها ومن أرمينية
إـلـى الـشـاما أـهـل عـلـى البعـُـث الولـيـد وقـطـع ، كتـبـه وـتـابع ، أرمينية
ـد ـبـن مسـُـلمة عليه واستعُمل ، وقواه ، وجهزه ، وأكثفه ، أرمينية عـب
،)]ccvii]207(الوليد بن بالعُباس وأعانه  ، الملك ن يبلغ حتى   ازاهم م جه

ثـم ، الـروما أرض إلى أعطفهم ثم الجزيرة، إلى سيرهم ثم ، يريد ما
.  الطوانة على بالنزول أمرهم

الغزاة تلك أدرك ممن واحد غير : فأخبرني قال ، الوليد : ونا قال  
ـتى ، المسُلمين من معُه ومن مسُلمة على أكب الشتاء : أن نـفـق ـح
ـد من البنية وتهتكت ، البطن منهم لكثير وعرض ، الظهر عامة الجلـي

ً فيـهـا ـيـبيتون ؛ الـسـراب لنفسـُـهم المسُـلمون فحـفـر ، والثـلـج ، ليل
ًا ويظهرون ؛ ـطـاغيتهم إـلـى الكتاب الطوانة أهل ذلك دعا حتى ، نهار



ـانت فإن تأتيهم، وميرة مادة ينتظرون وأنهم ، بحالهم يخبرونه ـلـك ـك
: وـكـادوا . ـقـالوا والمـيـرة الـمـدد ـيـأتيهم أن قـبـل ، ـفـالن حاـجـة بـنـا

ً كلبـهـم ـبـإخراجَ ؛ ـبـه والبعُثة ، كتابهم عند المسُلمين ـفـأخرجوا ، ليل
ـوان الكلب جلود ألبسُوهما قد رجلين وأخرجوا ، كثيرة عدة منها بحـي

ومـضـى ، مسـُـلمة به وأتى ، أحدهما كتاب سقط أو نفذ حتى ، معُهما
ًا فخرجَ ، الطاغية إلى رسولهما ـدد ، ألف مائة من نحو لهم معُين بالعـُ

فبـلـغ ، والطعـُـاما الـسـواق تحـمـل وبالعُجل والجوامع والحبال والقوة
ـبـن العُـبـاس عليـهـم ووـلـى فرـسـه بـقـي ـفـارس ـكـل فأحضر مسُلمة

ـمـع دابـتـه عـلـى ـهـو وثـبـت ، ـقـدموا هم إذا بمواجهتهم وأمره ، الوليد
: وتـقـدما . ـقـال الطواـنـة ـبـاب يـلـي مـمـا ، وجـمـاعتهم العُسُكر رجال

فـهـم ، حولـهـا بجـنـوده ويعُسـُـكر ليـضـربوها بحجرـتـه الطاغـيـة مقدمة
ـاموا حتى تفعُل : ل مسُلمة فقال ، مقدمتهم على بالشدة عباس ّـت ، ي

فـقـال ، إليـهـا منهزمتـهـم تلجأ فئة ول ، باقية لهم يكن لم انهزموا فإذا
بـيـن كالـجـالس الطواـنـة أهل ومن منهم تصير حتى : تتركهم العُباس

جـنـود ـمـن معـُـه بمن عليهم !! فحمل عسُكرين بين ثم ، السد لحيي
وأطاـعـك عـصـاني إـنـه : اللـهـم مسُلمة فقال ، وفرسانهم المسُلمين

ًا بعُضهم يقصف وولوا ، الله وهزمهم ، عباس فمضى ، فانصره بعُـضـ
ولـجـأت ، فثـبـت ، جمعـُـه من وجماعة الروما طاغية إلى دفعُوا حتى ،

ً فاقتتلوا ، المنهزمة إليهم ًا قتال .  شديد
: أـنـه المـبـارك بن الله عبد عن ، مسُلم بن الوليد : أخبرني قال  
ًا : أن الـشـاما أهل مشايخ بعُض عن ، أخبره عـنـه اـسـتأخر لـمـا عباـسـ
)]ccviii]208( محيريز ابن : يا قال ، رأى ما الروما ثبات من ورأى ، النصر

أـهـل : ـيـا ـقـال ، يأتوك نادهم ؟ الشهادة يلتمسُون كانوا الذين أين ،
ًا فأتوه ، القرآن أهل يا ، القرآن ً فاقتتلوا ، سراع ًا، قتال وهــزما شديد

معُه.  كان من وجماعة الطاغية الله
ـمـن شيخ عن ، الجند من شيخ : فأخبرني قال ، الوليد : ونا قال  

عليـهـم يـشـد أن مسـُـلمة استأذن العُباس : أن ذلك شهد  مسُلمة آل
، ـكـان ما هزيمتهم من فكان ، معُه انتدب ومن حمص أهل من بجنده

وأبنــاء البطارقة معُه الطاغية لقي حتى ، طلبهم في العُباس ومضى
عليهــم فشد ، العُجل يجرها ، الريحان قباب في يسُير وهو ، ملوكهم

ً فاقتتلوا ، ًا قتال : أـبـو منـهـم ؛ المسـُـلمين ـمـن جماـعـة وقتل ، شديد
،)]ccix]209( العُنسُي البيض م   ه إن ث م الل ل ، هزمه م وقت عُة منه بض
ًا وثلثين بـهـم أتى حتى بهم فأقبل ، والبطارقة الملوك أبناء وأسر ألف
، ذلك بعُد الطوانة أهل على فأوقفوهم ، المسُلمين وجماعة مسُلمة



. وثـمـانين ثـمـان لنسـُـلخ ، فتحـهـا ـسـبب وكان ، أعضادهم في ففّت
مائة.  دينار مائة المسُلمين سهاما فبلغ

ـمـن ذـلـك ـشـهد ـمـن : ـفـأخبرني ـقـال ، الولـيـد : وأـخـبرني ـقـال  
لـمـا مسـُـلمة مع ثبتوا الذين : أن شهدها من أخبره من أو ، المشيخة

ـم فقال ، الدرب ناحية إلى يلتفتون جعُلوا العُباس خبر عليهم أبطأ لـه
: ـقـالوا ، والـمـدد النـصـر يأتي فمنه ، الله إلى ارفعُوا هنا : ها مسُلمة
أدرـكـوا ـحـتى ، يقتـلـونهم المسـُـلمين ـمـن معـُـه وـمـن عباس فانطلق
، بابـهـا عليـهـا فغلـقـت ، عظيـمـة كنيسـُـة إـلـى لـجـأت وـقـد ، جماـعـة

كـان ما رأوا قد العُسُكر وأهل ومسُلمة عليها عباس وبات ، وامتنعُت
ـهـم ـفـي فـبـاتوا ، معُه ومن العُباس صأنع ما يدرون ول ، هزيمتهم من
، عـنـوة الكنيسـُـة العُـبـاس عـلـى الـلـه ففـتـح ، أصأبحوا حتى ، ذلك من

وفتـحـه ، الـلـه صـأـنع الطواـنـة أـهـل رأى فلـمـا ، بالخيول عباس وقفل
ونـحـن ، لكم الله فتح رأينا قد مسُلمة إلى بطريقها بعُث ، للمسُلمين

وأولدنــا بأهالينا بطريق ثلثمائة وسبيل سبيلي تخلوا أن بين نخيركم
ـمـن عـنـدنا ـفـإن ، نسـُـايركم أن وبين ، فيها بمن المدينة لكم ونفتح  ،

فأـجـابه ، ـحـال لنا كانت قد سنة وإلى ، سنة يكفينا ما والداما الطعُاما
وـسـبيل ـسـبيله وخل ، المدينـة لـه وفتـح ، علـيـه وصأـالحه ، ذلـك إلى

. وكبير صأغير بين نفس ألف ستين فيها ووجد ، ثلثمائة بطارقته
الـلـه فتح وقد ، والميرة بالمدد الغسُاني رباح : وقدما الوليد قال  
.  )]ccx]210(المسُلمين على
تعُجيل من تأخر : لما مسُلم بن الوليد : قال قال ، عائذ ]  ابن67[

بعُثــه الذي جيشه يعُني ، عليهم والميرة بالمدد الملك عبد ابن الوليد
.. وجهز قطع فإنه ؛ النسُاء عليهم أباح حتى الطوانة لفتح مسُلمة مع

ً ً خيل ً وإبل ًا بغال بـنـي أـحـد ـبـه اـلـدخول عـلـى ووـلـى ـبـالميرة وحمـيـر
المـضـي ـمـن منعـُـه ما بلغ حتى فسُار ، قنسُرين أهل من قرة شريك

ـم انغلق قد الدرب وأن ، بذلك يخبره الوليد إلى فكتب ، الثلج من فـل
ًا فيه يجد أن وأـمـره ، الغسـُـاني رياح واستعُمل ، الوليد فعُزله ، منفذ

أو [ـكـذا]  ، ـيـأتيهم ـحـتى فيـهـا ـطـالي والبقر بالجواميس الثلج يلبس
 .)]ccxi]211( ذلك فعُل ثم فمضى يهلك

حـدثني ، مسُـلم ـبـن الوليـد : أخبرنـا عاـئـذ بـن محـمـد ]  قـال68[
ً : أن عياش بن إسماعيل العُبسـُـي البـيـض أـبـا أـتـى الجيش من رجل

فيـهـا قـنـاة ـيـدك ـفـي رأـيـت فـقـال ، الطوانة على نزولهم قبل بدابق
رؤيـاك صـأـدقت : إن فقـال كـوكب، كضوء العُسُكر لهل يضئ سنان

اـبـن .  ـقـال الطواـنـة أـهـل قـتـال في : فاستشهد قال ، للشهادة إنها



ـهـذه ـقـال البـيـض أـبـا : أن الثقـفـي يحـيـى ـبـن محمد : فحدثني عائذ
: البيات
قفول  ذاك عند  منهم حان وقد    قائل يقولن هل شعُري ليت أل

ِنْن ولم تركنا قتيل   وهو العُبسُي  البيض أبا     لحَمه الطير من ُنْج
َي ُعُّر ّنت   أفراسي َف حليل ذاَت بالمس تكن لم كأن     حليلتي ور

لقليل   غدا   منه   له يصير  ما      وإّن  تراثي يرجو  أمل  وذي  
ُد     حصينة درع غيُر تراث لي وما صأقيل الحديد  ماء  من  وأجر

، الصائفة في الوليد بن العُباس مع خرجَ البيض أبا : إن وقيل     
دخـلـت ـثـم ، ـفـأكلته وزاـبـد بتـمـر أتـيـت كأني : رأيت البيض أبو فقال
، بالجـنـة ـلـك والـلـه ، والتـمـر الزـبـد لك : نعُجل العُباس فقال ، الجنة
. قـتـل ـحـتى فقاـتـل ، العـُـدو البـيـض أـبـو لقي ثم ، وزابد بتمر له فدعا
أمـيـر ـبـن وعـبـاس مسـُـلمة غزا وثمانين ثمان سنة : وفي الليث قال

: أن أصـأـدق ـمـن : ـحـدثني مسـُـلم بن الوليد .  قال  طوانة المؤمنين
ُقـتـل ـقـال القـصـة ـفـذكر ، الطواـنـة ـغـزو على عزما لما الوليد أـبـو : و

.)]ccxii]212( العُبسُي البيض
. وـفـي الـصـائفة الولـيـد ـبـن العُـبـاس ـغـزا تسُعُين سنة ]  وفي69[

ًا لـلـروما وأصـأـاب ، العُـبـاس الـصـائفة ـغـزا وتسُعُين إحدى سنة ـسـرح
ـسـنة . وـفـي الصائفة العُباس غزا وتسُعُين اثنتين سنة . وفي وعلقة

مــروان وغزا ، اليسُرى الصائفة الوليد بن العُباس غزا وتسُعُين ثلث
ائفة)]ccxiii]213(الوليد بن رى  الص ي الخ نة . وف ع س عُين أرب زا وتسُ غ

ـسـنة . وـفـي هرقـلـة فافتـتـح ؛ اليسـُـرى الـصـائفة الولـيـد ـبـن العُباس
ًا فافتتح الصائفة العُباس غزا وتسُعُين خمس   .)]ccxiv]214( حصون

ـسـنة : وـفـي مسـُـلم ـبـن الولـيـد : ـقـال قال ، عائذ بن ] محمد70[
طبة)]ccxv]215( حيان بن عثمان افتتح وتسُعُين اثنتين ا  س ا وم ن يليه م

 .)]ccxvi]216( الحصون
وتسـُـعُين أربع سنة : وفي الوليد : قال قال ، عائذ بن ]  محمد71[
ائفة الوليد بن العُباس غزا رى الص ر ، اليسُ ن وعم د ب )]ccxvii]217(الولي

.)]ccxviii]218( غزوة العُاما ذلك الجزيرة لهل يكن ولم ، اليمنى الصائفة
غازاـيـة أول أن : بلغـنـي ـقـال ، مسُلم بن الوليد نا ، عائذ ]  ابن72[

فوليه  ،)]ccxix]219( نصير بن موسى الموالي من المسُلمين من البحر
ّلى : ثم قال ، معُاوية خلفة في غزوات ـروان بن الملك عبد و ـَن ـم اـب
ولي : فلما قالوا ، عقبه وبها عكا، منزله وكان ، جذاما مولى ؛ كيسُان
ّلى الملك عبد بن الوليد ســحيم ؛ الموالي من نفر ثلثة البحر غازاية و
،)]ccxx]220( المهــاجر بــن ،)]ccxxi]221(خراســان وأبــا   وســفيان  



،)]ccxxii]222(الفارسي ن سليمان ولي : فلما قالوا   د ب ك عب ى المل ّل و
.)]ccxxiii]223( حرستا أهل من ، مولهم ؛ الجذامي كثير أبي بن حظي

ـن الليث : حدثني قال ، الوليد : حدثنا عائذ بن محمد  ]  قال73[ ـب
الشــاما ساحل في متفرقة كانت المسُلمين سفن أن الفارسي تميم

ـانت ، ـة فـك ـا طائـف ـة منـه ـا ، حـمـص بسـُـاحل باللذقـي ـسـفيان وعليـه
، ببيروت قال أو ، دمشق ساحل بأطرابلس منها وطائفة ، الفارسي

ّيما وكان ، الفارسي خراسان أبو أخي وعليها وبأسه كماله في رجل أ
فلــم ، فارس رجال من مثله رأيت : ما كريمة أبي بن سليمان قال ،

ـسـفياُن فعـُـزل ، ـهـبيرة ـبـن عـمـر الـمـر وـلـي ـحـتى كذلك المر يزل
حملهم ، ذلك من يلون كانوا عما عكا وصأاحَب خراسان أبا الفارسي

غيرـهـم رـجـال عليها وولى ، دونه الذكر لهم يكون لئل مركبه في معُه
.

الوليد زامان في البحر غازاية ولة أن الليث : وأخبرني الوليد قال  
ـسـفيان فـكـان ، وـسـفيان ، خراـسـان وأـبـو ، ـسـحيم ؛ المـلـك عبد بن

عـلـى خراـسـان وأـبـو ، اللذقـيـة بمديـنـة حـمـص سفن على الفارسي
فلما ، بعُكا وفلسُطين الردن وسفن ، طرابلس بمدينة دمشق سفن
ّلى الملك عبد بن سليمان ولي ـمـن المسـُـلمين ـسـفن جماعة على و
، الـفـزاري ـهـبيرة ـبـن عـمـَر ـسـفينة ألف وإفريقية ومصر الشاما أهل

ذـلـك عـلـى ووـلـى ، وليتـهـم ـعـن النـفـر ـهـؤلء ـهـبيرة بن عمُر فعُزل
.)]ccxxiv]224( العُرب رجال من غيَرهم

بوـيـع : ولـمـا مسـُـلم ـبـن الولـيـد : ـقـال قال ، عائذ بن ]  محمد74[
ـسـت ـسـنة ؛ ـقـونس حـصـن فافتـتـح ، الـصـائفة مسـُـلمة ـغـزا الولـيـد

الصائفة الملك عبد بن مسُلمة غزا وثمانين سبع سنة . وفي وثمانين
شهد َمْن عن ، الجند أهل من شيخ حدثني ، الوليد فأخبرني ، بمواليه
ـسـنة الـنـاس جماـعـة عـلـى كان مسُلمة أن ، مسُلمة آل من الطوانة

الـصـائفة مسـُـلمة ـخـرجَ وثـمـانين تسـُـع ـسـنة . وـفـي وثـمـانين ثـمـان
نة . وفي)]ccxxv]225(شهرين تين س عُين اثن زا وتسُ لمة غ ن مسُ ل م قب
د)]ccxxvi]226(وبرجمة ملمسُة ففتح الجزيرة ي  والحدي نة . وف ثلث س
.  الجزيرة قبل من مسُلمة خرجَ وتسُعُين

عبد بن مسُلمة غزا العُاما ذلك وفي ، لسُليمان : وبويع الوليد قال  
ـنة . وفي معُها ثلثة وحصونا وطميم هرقلة فافتتح الصائفة الملك ـس

وفتح ، البحر في هبيرة ابن وغزا ، البر في مسُلمة غزا وتسُعُين سبع
ًا وسردة برجمة مسُلمة .  معُها ثلثة وحصون



الملك عبد بن سليمان : أن المشيخة بعُض : فحدثني الوليد قال  
لمة وكـان ، بـدابق نـزل وتسُـعُين ثمـان سـنة فـي حصـار علـى مسُ

  .)]ccxxvii]227( القسُطنطينية
: فـحـدثني ـقـال ، مسـُـلم ـبـن الوليد : فحدثنا قال ، عائذ ]  ابن75[

وتسـُـعُين ثـمـان ـسـنة ـفـي الملـك عبد بن سليمان أن المشيخة بعُض
ـد بن عمر بن الله عبد الجزيرة صأائفة على وأغزا ، بدابق نزل ، الولـي

وـكـان ، الـحـرب وحـصـن ، الـمـرأة حـصـن فافتتح ، سليمان بن وداود
.)]ccxxviii]228(العُاما ذلك في القسُطنطينية حصار على مسُلمة

] سليمان عهد في القسُطنطينية [ غزو 
بعـُـض :  فـحـدثني ـقـال ، مسُلم بن الوليد نا ، عائذ بن ] محمد76[

آلف عـشـرة عـلـى للبـطـال عقد الملك عبد بن مسُلمة : أن شيوخنا
ـم وما المسُلمين عسُكر بين فيما سيارة فجعُلهم المسُلمين من يليـه
المسـُـلمين ـسـير ـفـي اعتراـضـه يتخوـفـون وـمـن اـلـروما حـصـون من

، العُسـُـكر وبـيـن بينـهـم فيـمـا يتعُلفون المسُلمون ويخرجَ ، وعلقاتهم
.)]ccxxix]229( العُلفات وتلك العُسُكر بهم فيأمن ، ويخطئون فيصيبون

: لـمـا ـقـالوا ، واحد غير : وأخبرني قال ، الوليد نا ، عائذ ]  ابن77[
ى وأفضى ،  الدرَب)]ccxxx]230( مسُلمة قطع واحي إل روما أرض ض ، ال
القسـُـطنطينية لـصـاحب عاـمـل - وهو قسُطنطين بن ليون كتاب أتاه

أعـطـاه إن وأـنـه ، يـلـي من ولية يعُلمه مسُلمة - إلى الضواحي على
ـاب مسـُـلمة فقرأ ، فتحها على وقواه فناصأحه عليه قدما يسُأله ما كـت

ًا رأيهم فاجتمع ، مشورته وأهل المراء على إليون إـجـابته على جميعُ
ن مسُلمة وسكت ، سأل ما إلى بيب ب ن ح لمة ب -)]ccxxxi]231( مسُ    
الـشـيخ : أيـهـا المـلـك عـبـد ـبـن مسـُـلمة - فقال دمشق جند أمير وهو

: أصأحاب فقال ، الروما   ذكرr الله رسول : إن فقال تتكلم؟ ل مالَك
، السـُـيف إل تعُـطـه فل ، مكرـهـم إـحـدى وـهـذه ، ومـكـر ونـحـر صـأـحر

أن عسُى : ما وقالوا ، الشيخ : كبر وقالوا ، الجناد أمراء به فتضاحك
ما على بأمانه مسُلمة إليه ؟! فكتب الجموع هذه مع ليون عند يكون
ًا عشر اثني في فقدما ، سأل مناصأحته على فكاتبه ، أساورته من ألف

القسُطنطينية فتح سبب فيه ما على ودللته ، الروما على ومظاهرته
؛ الجزـيـة ـيـؤدون اـلـذين اـلـروما جماـعـة على وتمليكه بطرقته على ،

ق رزاان كبطري ،)]ccxxxii]232( ج ة   اتبه ، وأرميني ى فك ك عل هد ذل وأش
لمَة ليـون خديعُة في الحديث وذكر ، عليه مـا غلل جمـع حـتى ، مسُ

، الوـجـوه بعـُـض إـلـى ـبـالخروجَ علـيـه وإـشـارته القسـُـطنطينية ـحـول



، الغلل حـمـل وبين بينهم ويخلي عليهم ليملكوه الروما ليون ومكاتبة
.)]ccxxxiii]233( القسُطنطينية عن مسُلمة رحيل سبب ذلك كان حتى
ـسـبع ـسـنة : وفي قال ، مسُلم بن الوليد نا ، عائذ بن ]  محمد78[

: الوليد البحر. قال في هبيرة ابن وغزا البر في مسُلمة غزا وتسُعُين
ـسـنة مسـُـلمة ـمـع القسُطنطينية : غزونا قال السُامي، الليث حدثني

وعـلـى ، عـبـدالملك ـبـن مسـُـلمة الناس جماعة وعلى ، وتسُعُين سبع
،)]ccxxxiv]234(الفزاري هبيرة بن عمر البحر أهل ع غزا فيمن فكنت   م
القسـُـطنطينية أـهـل لقـتـال صـأـفوا المسُلمين على هبطنا فلما ، عمر

)]ccxxxv]235( منهما أطوَل قّط صأفين أر ،لم صأفين

ـن : كنت الليث : قال قال ، الوليد حدثنا ، عائذ ]  ابن79[ ـزا مـم ـغ
غازاـيـة ـسـليمان وله إذ ، ـهـبيرة ـبـن عـمـر بفـيـء وعطائه اسمه على
ـحـتى عـمـر بـنـا فسـُـار ، مرـكـب في خراسان أبا أخي رافقت ، البحر
، أفريقـيـة أطرابـلـس أتيـنـا ـحـتى ومـضـينا فتبعُوـنـا ، مصر بأهل مررنا

بـحـر ـفـي ـسـرنا القسـُـطنطينية حاذتـنـا إذا ـحـتى اـلـروما أرض وعلوـنـا
عـلـى الخليج في فخرجنا ، القسُطنطينية خليج إلى دفعُنا حتى الشاما

، المسـُـلمين ـمـن معـُـه وـمـن مسُلمة إلى لنجيز ، القسُطنطينية باب
ًا المسُلمين من معُه من مسُلمة وصأف ، مـنـه أـطـول ـقـط أر لم صأف

س ،  الكثيرة)]ccxxxvi]236(الكراديس مع ون وجل ة لي روما طاغي ى ال عل
بـيـن فيـمـا رـجـاله منـهـم ويـصـف ، وبروجـهـا القسـُـطنطينية ـبـاب برجَ

ًا والبحر الحائط ً صأف السُــلح وأظهرنا ، المسُلمين صأف بحذاء طويل
كسـُـوة ـمـن الخزاـئـن فيها ، وقوادس محرقات بين ؛ مركب ألف في

ات ، إليه مما فيها وما مصر ا)]ccxxxvii]237( والمعُين ة  فيه ال ، المقاتل ق
ًا رأيت : فما الليث ـفـي عدونا من ظهر لما ، منه أعجب كان قط يوم

عـلـى اـلـروما طاغـيـة أظهر وما ، السُلح من أظهرنا وما ، والبحر البر
ـائط ـفهم ، القسـُـطنطينية ـح ـك وصـأ ـدة ذـل ـبوا ، والعـُ ـانيق ونـص المـج

قبلهـا الـروما ويظهـر ، والبحر البر في المسُلمون فتكبر ، والعُرادات
ّع السُين قريا عـن السُـفن مـن معُـه من وجماعة هبيرة ابن [كذا] لك

ذـلـك رأت فلـمـا ، أنفسـُـها عـلـى ـهـابته لـمـا ، الميـنـا باب على القداما
، محرـقـات ـقـال أو ، معُيـنـات ميـنـائهم ـبـاب ـمـن إليـنـا ـخـرجَ ، اـلـروما
، المسـُـلمين مراـكـب ـمـن يلـيـه ـمـن أدـنـى إـلـى منـهـا مركب فمضى
بــأهله أدخلــه حــتى فــاجتره بالسُلســل الكلليــب عليــه فــألقى

ليفعُـلـوا مركب إلى وخرجوا ، أيدينا في ذلك فأسقط ، القسُطنطينية
أـبـو إلـيـه ! فقاما رجل : أل ويقول ، يتجسُر هبيرة ابن فجعُل ، به ذلك

معـُـك المرـكـب ـفـي صـأـيرتني ولكـنـك ، رجل أنا : هذا فقال خراسان



بـمـا وـمـر ترى بما : فمر هبيرة ابن له فقال ، عنده غنى ل من لبعُض
فقال ، والبأس بالشدة يعُرفهم الفرس من مركب إلى فأشار ، تحب

أـبـو ـفـأمر ، ففعـُـل ، بـطـاعتي ومرـهـم ، وأخي أنا قارب في : ابعُثني
ب لنوتي خراسان ب ذلـك إلـى يـوجهه أن المرك ذهـب الـذي المرك

، بالسـُـيف خراـسـان أـبـو إلـيـه فأـشـار ، النوتي عنه فكع ، بالمسُلمين
ـحـتى خراـسـان أبو سار ثم ، بمركبهم المركب ألصق حتى به فمضى

: فاجتـلـدنا ـقـال ، صـأـاحبه ـعـن أـحـدهما يـفـر لئل ، بسُلسـُـلة أوثقهـمـا
، سفينتهم فدخلنا ، الظفر الله فرزاقنا ، السُفينتين بين فيما بأسيافنا
ـمـا فعـُـل اـلـذي السـُـفينة ـقـومس إلى فانتهينا ، فيهم السُيف ووضعُنا

صـأـاحب فضربه أصألع شيخ ركبتيه على وجثا ، بيضته ألقى وقد ، فعُل
ـشـق ـضـربة فـضـربه خراسان أبو إليه وتقدما ، شيئا تغن لم ضربه لنا

إـلـى ، اـلـذقن إـلـى أـجـازا ـقـد السـُـيف إـلـى نـظـرت ـحـتى ـهـامته منها
من يلينا من إلى فقدناها منهم بقي من واستسُلم يليها، وما الحنجرة

ـو ووـقـف ، الميناء فدخلوا ، منهم كان من إلى ورجعُنا ، المسُلمين أـب
ًا خراسان ًا موقف ، يلـيـه ومـن مسُـلمة إلـى منـا فر من به يأمن حسُن

ـحـتى الول، المرـكـب ذـلـك إل منـهـم يصب لم آخرهم من مروا حتى
الذي السُقع إلى الخليج إلى فأخذناهم ، معُه ومن مسُلمة إلى انتهينا
يلي مما إل بها محيط الخليج قال أو والبحر ، القسُطنطينية باب على
ـى مرسيين سفننا في وكنا ، مسُلمة عليه فعُسُكر ، برها ـسـاحلها عـل
إـلـى وغـيـره ـهـبيرة ـبـن عـمـر ـسـفننا ـمـن يـخـرجَ ؛ العُسـُـكر يـلـي مما

فـيـدخلون العُسـُـكر أـهـل ويأتينا ، العُسُكر أهل من أردنا ومن مسُلمة
.)]ccxxxviii]238( سفننا في علينا

ـبـن الرحـمـن عبد : فحدثنا قال ، الوليد عن ، عائذ بن ]  محمد80[
د ن يزي ابر ب لمة : أن ج ل مسُ ال أرس ،)]ccxxxix]239(البط ا   ة وأب زارع

علـى المتملـك - يعُنـي ليـون إلـى ، آخـر جـابر ابن وسمى ، اللخمي
إياـهـا وإدخالـنـا لنا النصيحة من عليه الله عاهدت كنت ما - أين الروما

ـلمة ظن : لئن فقال ، فعُرفهم ، عليه فدخلوا ، لهم فأذن ؟ ـي مسـُ أـن
ـا ـلـه أـفـي أن رأيت وقد ، ظن ما لبئس له بالوفاء الروما ملك أبيع بـم

ًا له أصأنع ؛ يسُتقيم ًا طعُام أصأحابه من أحب ومن هو فيدخل ، وحمام
ًا ينصرف ثم ، الطعُاما ويصيب ، الحماما لغـيـر ـهـذا : إن فـقـال ، راشد

صأـغار دون ـنـبرح ولسـُـنا ، بـكـم أـحـاط قد الله : إن لنقول وإنا ، كائن
ًا ذلك دون : إن فقال ، عنوة الله يدخلناها أو ، الجزية ـغار ً لـص ـال وقـت
ًا لطعُاـمـك ـبـد ول ، : نـصـبر فـقـالوا ؟ تـصـبروا أن عسـُـى وكم ، شديد
ـه لم ؟ دبرته كيف ترى ما : أو فقال ، يعُفن أن فيه عددت الذي أدخـل



ًا ًا ول بيت ونأـكـل طحـنـا ـمـا فنطحن السُنة هذه فأما ، عليه مخافة ُهّري
ـمـن فطـحـن ـبـه أـمـرت قاـبـل كان وإذا ، فسُد ما منه ويفسُد أكلنا ما

ـالث العـُـاما كان فإذا ، فسُد ما منه ويفسُد أكلنا ما منه أكلنا آخره، الـث
إـلـى فـهـذا ، آـخـره عـلـى ـنـأتي حتى فأكلناه القرابين خبز فخبز أمرنا
بغدائه ودعا ، تريدون ما وبين بينكم يحول أمر كان قد ما سنين ثلث

عليهم أقبل ثم ، الطرائف كل من وآتاهم  ، اللوان كل من فغداهم ،
ون فيما : نحن قال ثم ، ن تقول ار م ل)]ccxl]240(والزْال الحص ا  نأك مم

يسـُـير : أـمـر البـطـال فـقـال عليـنـا، وتـشـهوا شئتم بما فادعوا ، ترون
ًا قال ؟ هو : ما قال ، به لنا تدعو ؛ مؤنته خفيف عليك تراب من : كف

وأـتـوا ، فخرـجـوا بـهـم وأـمـر ، وغـضـب  ، فقـطـب ، الخندق خلف من
.)]ccxli]241(بمقالته مسُلمة

ـعُيد أبو : فحدثني قال ، الوليد ثنا ، عائذ بن ]  محمد81[ ـولى ـس ـم
ـمـن المسـُـلمين يـقـوت ـكـان مسُلمة :   أن المعُيطي عمر بن محمد

ًا ـسـأل وأنه ، الطعُاما ذلك ـفـي العُاـمـة ـحـال ـعـن جلسـُـائه ـمـن أناـسـ
يقوـتـون ؛ عيـشـهم ـمـن ـشـدة ـفـي الـنـاس أن ـفـأخبروه ، مطعُمـهـم

،)]ccxlii]242( بخزيرة أنفسُهم ون    هم يكلل ا أنفسُ ارهم به م نه ، وليله
…و بقديد فصنعُها  ، خزيرة لنا اصأنع  ، غلما يا ؟ الخزيرة : وما فقال
: إن وـقـال ، واـسـتطابها فأـكـل ، إليه وقدمها ، منها [كذا] وهيأ وتابك
جهد : وقد سعُيد أبو قال  ، بركة الصبر ، وعافية خير لفي بعُد الناس
ل فيـمـا وبقيتـهـم ، القوة أهل منهم الخزيرة يأكل وإنما ، عامة الناس
ه ذكر لقد حتى ، ذلك وأشباه الدواب، توافق أكل من واصأف يصفه ل

ًا أن ًا أكلوا قوم .)]ccxliii]243( لهم ميت
ـعـن ، ـهـبيرة اـبـن موالي من شيخ : فحدثني قال ، عائذ ]  ابن82[

بـنـا وـكـان ، بلغـنـا ـمـا حصارهم من بلغنا قد : كنا قال ، هبيرة بن عمر
ًا والمرض الزال من ً وكنت ، وأشد بهم مما نحو ـسـفن بجماـعـة نازال

ـتي فيه مركبي في المسُلمين عسُكر يلي مما ساحلهم على إل ، مبـي
ـبـرد ـفـي خرجت أركب لم فإذا ، أموره فأشهد مسُلمة إلى أركب أن

عسـُـكر وعـلـى مراـكـبي عـلـى مـشـرف ـتـل عـلـى مجـلـس إلى النهار
ذـلـك فكان ، منهم الهيئة وأهل أجنادي أمراء إلي ويخرجَ ، المسُلمين

ًا لنا السُاعات تلك من التل ًا مجلسُ ـا فبينا ، ومتحدث ـداة ذات أـن أو ، ـغ
[كذا] بابه من خرجَ قد بقارب إذ ، جماعة في عليه جالس عشية قال

عليـهـم ، اـلـروما ـمـن رـجـال فـيـه ، إليـنـا يقـصـد ، القسـُـطنطينية ميناء
فإن ، به يكلمني أمر في إلّي الطاغية : رسوُل فقلت ، قال ، الديباجَ

ذـلـك ـسـره حالـنـا وـسـوء ـسـفننا رثاـثـة على أشرف مجلسُنا في أتانا



وجـلـس فـيـه مجلسُي فجلسُت مركبي إلى فقمت ، علينا قوة وازاداد
أن السـُـفن أـهـل وأمرت ، الناس من الهيئة وأهل أجنادي أمراء معُي

، بالـمـان نادوـنـا دـنـوا فلـمـا ، ـحـالهم ـسـوء ـمـن عليه قدروا ما يواروا
وتمـلـك ، هيـئـة ـفـي أصـأـحابه في الطاغية رسول فأقبل ، لهم فجعُلته

، وجلسُوا ، فجلس له وأذنت ، فسُلم  ، إلي صأعُد حتى ، أنفسُهم في
ًا منكم ورأيت ، لكم فنذكره لمر بعُثنا : إنا يقول أنشأ ثم عرفت شيئ
ـذي ومجلسـُـك التل عن بقيامك أردت وإنك ، حالكم سوء به كـنـت اـل

تهيــأت ثم حالكم، وسوء سفنكم رثاثة على فأشرف فيه آتيك إل فيه
أـسـوأ إـلـى حالكم من صأرتم وقد ، قوة خلفه ليس مما ، أرى بما لي
من كان قد : إنه ويقول ، السُلما عليك يقرأ الملك . إن فيه نحن مما

مـنـا بـلـغ وـقـد ، علمـتـم ـقـد ـمـا اليوما هذا إلى وإقامتكم علينا نزولكم
لمة علـى عرضـت وقـد ، أشد فيه أنتم وما ومنكم لح فديـة مسُ ؛ صأ

ًا ، وصـأـبي ، وامرأة رجل، من ، بالقسُطنطينية إنسُان كل على ـار ديـن
ًا ـهـذه اقتسـُـمتم ـشـئتم ـفـإن ، بلدـكـم إلى عنا ترحلوا أن على ، دينار

ًا بينكم الدنانير ـفـأدخله ، خليفتـكـم إـلـى بـهـا ذهبـتـم شئتم وإن ، مغنم
وزاعـم ، علينا وتأبى ، مسُلمة ذلك فسُخط ، أراد ما فصنع ، ماله بيت
والصغار ، عنوة يدخله أو ، صأغار عن الجزية نؤدي أن دون يبرح ل أن

ه تطيـب مال – الجزية – ًا أنفسُـنا ب ومـن ، خليفتـك مـن وأنـت ، أبـد
ـا أنت التي بالمنزلة ، العُرب علية ومن ، مسُلمة ، الـشـرف ـفـي ؛ بـه
ًا رأيته فإن ، مسُلمة على عرضته فيما فانظر ، والمانة به أشرت رأي

ـمـا وذـلـك ، مسـُـلمة : أصأاب هبيرة بن عمر قال ، إليه ورددته ، عليه
ـه يحكم حتى ، عليه عونه وأنا ، فيه أخالفه ول ، به الله أمرنا ـا الـل بينـن

ّلب ـقــال ، وبينـكــم ًا وانـصــرف ، وجـهــه عـلــى : فـصــ إـلــى مغـضــب
.)]ccxliv]244(أصأحابه

ـسـعُيد أـبـو : فـحـدثني ـقـال ، الولـيـد ـعـن ، عاـئـذ ـبـن ]  محـمـد83[
ما رأى لما أليون - : أن الفارسي تميم ابن - يعُني والليث المعُيطي،

برـجـان صـأـاحب إـلـى كـتـب ، الغلـبـة منا وأشفق حصارنا من لزمه قد
)ccxlv]245[(،   إيانا وحصارهم ، بنا العُرب نزول بلغك : فقد بعُد " أما ،

، دينـهـم يـخـالف ـمـن جماـعـة ـمـن غيرـنـا دون خاصأة يريدوننا وليسُوا
ًا كـنـت فـمـا ، فالدنى والدنى ، فالقرب القرب يقاتلون وإنما صـأـانعُ
وإـلـى إلـيـك يفـضـون ـثـم ، عـنـوة عليـنـا يدخلوا أو ، الجزية تأتيهم يوما

إـلـى برـجـان صـأـاحب " . فكـتـب هذا كتابي يأتيك يوما فاصأنعُه ، غيرك
وبينـهـم وبينـنـا ، اـلـروما بمديـنـة نزولك بلغنا : فقد بعُد " أما  ، مسُلمة

فمهـمـا ، ـسـار لـنـا فـهـو إليـهـم وصأل وكلما علمتم، قد ما العُداوة من



ـت ما منا يأتيك ، فأعلمناه مرفق أو عدة أو مدد من إليه احتجت أحبـب
نحـتـاجَ ولكنا ، عدة ول بمدد لنا لحاجة : " أنه مسُلمة إليه " .  فكتب

صأاحب إليه " . فكتب استطعُت ما إلينا فابعُث ، والسُوق الميرة إلى
ًا إليك توجهت قد :  "إني برجان ًا سوق أحبـبـت ـمـا كل من فيه عظيم

حـصـون ـمـن به يمرون ممن به إليكم النفوذ عن يضعُفون ، باعة من
ً إليهم : فوجه " .  قال إليك يجوزاه من فابعُث ، الروما ، عظيمة خيل
ً عليهم وولى والـشـري اـلـبيع أراد ـمـن أل ؛ العُسـُـكر في ونادى ، رجل

ًا : فخرجـنـا ـقـال ، السـُـوق ـهـذا يلـقـوا ـحـتى ، فلن مع فليخرجَ بـشـر
ًا بعُضنا يتبع ، عظيمة ـدو من خوف ول حذر غير على ، بعُض ـتى ، ـع ـح
ـال به أضاقت حتى ، واسع مرجَ في ، السُوق عسُكر إلى أفضوا الجـب

والـي أنـزل فلمـا ، وغياضـه الجبـال تلك شعُاب في برجان وكتائب ،
ـش ـاس وانتـشـر ، بعُسـُـكره الجـي ـبيع وـشـغلهم ، السـُـوق ـفـي الـن اـل
، شــاءوا ما وأسروا شاءوا ما فقتلوا ، كتائب عليهم شدت ، والشراء

َلْت ثم ، أعجزهم من إل َأ وـمـن مسـُـلمة وبـلـغ ، بلدـهـم إـلـى برجان َو
ـن سليمان إلى مسُلمة به وكتب ، ذلك فأعظمهم ، معُه ـدالملك ـب عـب

ًا فقطع ، كان بما يخبره ًا برجان إلى الشاما أهل على بعُث وولى ، كثيف
،)]ccxlvi]246( عبيدة بن شراحيل عليهم ازا حتى بهم فسُار   ج أج ، الخلي

ـاتلوه ولقوه ، وأنفى ، بلدها في فسُاح برجان بلد إلى مضى ثم ، فـق
.)]ccxlvii]247( عنده وكان مسُلمة إلى قفل ثم ، الله فهزمهم

هــذا : فذاكرت مسُلم بن الوليد : قال قال ، عائذ بن ]  محمد84[
أن وأنـكـر ، مـشـيختنا بعُض القسُطنطينية غزو  حديث يعُني الحديث؛

ًا قطع سليمان يكون ًا عنده من وّجه ول ، الول البعُث سوى بعُث ـد أـح
ـمـن إلـيـه ـبـه بعـُـث ـمـا يعُلمه برجان صأاحب جاءه لما مسُلمة ولكن ،

ًا فبعُث ، السُوق ن عبيدة عليهم وولى بعُث س ب ،)]ccxlviii]248(قي ه   وابن
دمشق أهل على قيس بن عبيدة ذلك عند فولي ، عبيدة بن شراحيل

دـفـع إذا ـحـتى ومضى ، الجزيرة أهل على عبيدة بن شراحيل وولى ،
والعُجـل والسـُـلح الرـجـال ـمـن الحرب بعُدة لقوه ، برجان أرض إلى
ـقـال ، عبـيـدة ذـلـك رأى فلـمـا ، البراذين العُجل تلك تجر الرجال فيها

ترـمـوهم ـحـتى إليـهـم امشوا ثم  ، سيوفكم أغماد : اكسُروا لصأحابه
ً واقتتلوا ، ففعُلوا ، العُجل براذين أعناق اضربوا ثم ، بها ًا قتال شــديد

إلـيـه فوجه ، عنه خدع قد يكون أن أشفق وجههم لما مسُلمة إن ثم ،
ً ـحـتى فرـسـانه من فارس خمسُمائة في ، عامر بني موالي من رجل
فوـجـده أدرـكـه، حـيـث ـيـرده أن مسُلمة أمره وقد ، عبيدة إلى انتهى
ـقـواد عـنـده ووـجـد ، قـتـل قد عبيدة بن شراحيل ووجد ، القوما يقاتل



فلـمـا ، يكفـيـه ـشـراحيل كان ما فاكفوا قوموا لهم يقول وهو ، الجناد
ـال ، عنه فقاموا ، المير رسول أتاني فقد عني : قوموا قال رآه : فـق
ـي قال ؟ وجهك كم وفي ، عنا خدع قد أنه ظن المير إن ـة : ـف خمسـُ

ـحـتى عبـيـدة ومـضـى ، خمسـُـمائة في وجهه إنما أنه أخبره ثم ، آلف
ـمـن يوصـأـيهم مسُـلمة رسول حضر ثم ، كراديسُه وهيأ ، العُدو واقف
. وصـأـاحب فلسـُـطين أـهـل آخرهم من كان حتى أقصاهم إلى أدناهم
، لي : أتقف حصين له فقال ، مخفف برذونه على سلحه في برجان

ـلـه يـقـف أن حـصـين فاخـتـار ، فخـيـره ، العُلج إليه فأومأ ، لك أقف أو
ًا ويتحين ، العُلج ًا أن ـيـر فـلـم ، فيه يطعُنه موضعُ ـمـن أفـضـل موـضـعُ
ّد ، السـُـلح من العُلج على لما ، برذونه نحر العُـلـج عـلـى حـصـين فـشـ

نفسـُـه حصين فطرح ، فصرعه بالعُلج فاستدار ، البرذون نحر فطعُن
وانـحـازا ، عبـيـدة إـلـى بسـُـلبه وخرجَ ، رأسه واحتز ، فقتله العُلج على

كتـاب عبيـدة إلـى حصين ودفع ، وجوههم الله وضرب  ، عنهم القوما
وـقـد عنـهـم ينـصـرف أن عبـيـدة فـكـره ، بالنـصـراف ـيـأمره مسـُـلمة
ـم ـه هزمـه ـأراد ، الـل ـأبيت ، المـضـي ـف ـه ـف ـر قـلـت ، علـي ـاس : ـُم الـن

بـمـرجَ ـكـان إذا ـحـتى ، الـلـه فـتـح وـقـد ، العُسـُـكر بجمـيـع بالنـصـراف
طبــخ الحشيش ذلك في الناس ونزل ، نزل برجان أرض من خصيب
ًا بعُضهم ، الحـشـيش ذـلـك ـفـي ـشـديدة رـيـح عليـهـم فـهـاجت ، طبيخ
طـرف عنـد كـانوا إذا حـتى ، دوابـهـم على الحصون يمر العُدو فأقبل

ًا أرسلوا العُسُكر كانت إذا حتى النار فأقبلت ، الحشيش ذلك في نار
فلـمـا ، ينـظـرون والعـُـدو ، وأخـمـدها الـلـه قطعُها العُسُكر طرف عند
.)]ccxlix]249(انكشفوا ذلك رأوا
عـبـد ـسـمعُت كـنـت : وـقـد الولـيـد : قال عائذ بن محمد ]  قال85[

ًا : أن ـيـذكر ـجـابر ـبـن يزـيـد بن الرحمن ـكـان دمـشـق أـهـل ـمـن نـفـر
ِرب أـبـو كنيـتـه رـجـل فيهم ، بأسمائهم يسُميهم ًا أصـأـاب ـكـان ، َـكـ دـمـ
ل : أنـهـم ـقـولهم ـفـاجتمع ، الفقـهـاء ـمـن جماـعـة فاستفتى ، بالعُراق
ًا يعُرفون الـلـه ـسـبيل ـفـي يجاـهـد إن إل اـلـدما ولي يعُرف لم إذا وجه

حتى ، الله في القتل ويطلب ، يغزو ؛ حاله تلك تزل . فلم يقتل حتى
ـخـرجَ  ، طريقـهـم بعـُـض في كانوا إذا حتى ، وساروا النفر هؤلء خرجَ
ـر جلل عليها ، ذهب بقبة فإذا ، بعُنب ليأتي منهم خارجَ ـر أخـض ، حرـي
ـا ، : إلي فقالت ، حسُنها من رأى عما يخبر كان ، حوراء فيها وإذا فأـن

وـسـمت ، وفلن فلن ومعُـك ، ـكـذا ـيـوما عليـنـا ـقـادما وأنـت ، زاوجتك
، رأى بـمـا وأخبرهم  ، بعُنب يأت ولم ، الرجل فانصرف ، النفر أولئك
فكان ، وأصأحابه عبيدة بن شراحيل مع وكان ، وكتبوا ، وصأيته فكتب



الـذي المـرجَ الـى النـاس بانصـراف أمـر ثـم ، كـان ما مصيبتهم من
ً فاقتتلوا  ، برجان فيه إليهم رجعُت ًا قتال النـفـر ـهـؤلء فقـتـل ، شديد
ًا وعلى المرجَ ذلك على النار برجان وأرسلت ، كرب أبو فيهم ، جميعُ
ـكـرب أـبـي إـلـى وانتـهـت ، حرـقـت ـمـا فحرـقـت ، المسـُـلمين قتـلـى

ًا منهم النار تأكل ولم ، بهم فأطافت وأصأحابه .)]ccl]250( أحد
يزـيـد ـبـن الرحمن عبد : فحدثني الوليد قال: قال ، عائذ ]  ابن86[
ًا الملك عبد بن سليمان يزل : فلم  قال جابر، بن ول ، بدابق معُسُكر

، الجزـيـة ـتـؤدى أو  ، القسـُـطنطينية يعُـنـي يفتح أن دون القفول يريد
، جمعـُـة ـيـوما ـمـن عـشـية ذات رـكـب إذ ، شتاء بعُد شتاء بدابق فشتا
- له يقال غيري نسُخة في : رأيت الشيخ - قال يقال الذي بالتل فمر
ـذا صأاحب : من فقال ، ندي بقبر فإذا ، فالتفت ، اليوما سليمان تل ـه

! لـقـد ويحه : يا فقال ، المكي القرشي مسُافع ابن قبر قالوا ؟ القبر
وـيـدفن ، ويـمـوت ، جابر: ويمرض ابن .  قال  غربة بدار قبره أمسُى

تي الجهة ؛ مسُافع بن الله عبد قبر جانب إلى ه ال ة أو تلي ccli]25( الثاني

1[(.
، الجند من شيخ : فحدثني قال ، الوليد عن ، عائذ بن ]  محمد87[

منا وبلغ ، حصارها من فبلغنا ، القسُطنطينية حاصأر فيمن : كنت قال
بمرقـبـة إذا القـفـل من يأس لفي إنا فوالله ، سمعُتم مما نحوا الجوع

)cclii]252[(ل طنطينية  له ى القسُ ل عل ع جب د ممتن دوا ق ا أوق ، عليه
تلك من رأينا عما فصالنا وراعهم ، القسُطنطينية أهل لذلك فيشرف

للجيش النار توقد مرقبة : هذه فقالوا  ، ذلك من راعهم وعما ، النار
والمسُالح المراقب من الدرب يلي مما لها فيوقد ، الشاما من يدخل

ًا أن يشذ ول ، بذلك فيأتينا .. الخبر القتال يصل أن إلى أقبل قد جيش
ًا إل يلبث : فلم قال ، به يأتيكم ماذا فانظروا ، منكم حتى يسُيره أيام
بكـتـاب ، آلف أربعـُـة ـمـن نـحـو ـفـي العُزيز عبد بن عمر رسول جاءنا
ـب  ، يقفل فلم مسُلمة فقرأه ، بالقفول يأمره مسُلمة إلى ـى وكـت إـل
ـمـن أـشـرف وـمـا ، جـهـدهم ـمـن بلغ قد ما يخبره العُزيز عبد بن عمر

، اـلـزرع ذـلـك حـصـاد ـمـن قرب قد بما ، الفرجَ من المسُلمين معُشر
بذلك رسوله : فقفل قال ، بينهم الله يحكم حتى بتركهم عليه ويشير

ـة إمرة في : مسُلمة وقال ، فغضب ، العُزيز عبد بن عمر إلى عظيـم
.)]ccliii]253( بالقفل يأمره الرسول ورد ، فراقها يكره

واـقـد بـن زايـد ـسـمع ـمـن : حدثني قال ، الوليد نا ، عايذ ]  ابن88[
)ccliv]254[(، وما فسُطاطي لفي إني : والله قال   ا ي ل أتان ي ، القف يعُن

مـنـي بـلـغ ـقـد ، العُزـيـز عـبـد بن عمر أقفلهم لما ، القسُطنطينية  عن



ًا أر فلم ، به استعُنت ما أروي ، جهدي الجوع جـلـدة إـلـي أـقـرب ـشـيئ
ـا قـلـت ، الفسُطاط عمود فلكة على تكون التي الفسُطاط ، : أنزعـه

بغـيـر الفسـُـطاط ويـقـوما ، كان ما ذلك في يكون ، وألوكها ، وأطبخها
، :  القـفـل ـقـالوا ؟ ـهـذا : ـمـا فقلت ، الناس تكبير سمعُت إذ ، جلدة
.)]cclv]255( مني ذهب الجوع ذلك أن يعُلم الله فإن
ـن ، الجند من شيخ : فحدثني الوليد : قال قال ، عائذ ]  ابن89[ ـع
عـبـد ـبـن عـمـر حـضـر أـنـه يذكر أباه سمعُت قد أني إل أعلم ول ، أبيه

ل  العُـيـر، ـمـن جـهـز ـمـا ، البعـُـث وقطع استخلف حين ، بدابق العُزيز
القاـمـة .. على معُاوية وجه إنما ولكنه ، بقفلهم أمر أنه للناس يظهر
.)]cclvi]256( مسُلمة لحبس يعُني

ـفـي عـبـدالعُزيز ـبـن عـمـر : وبويع قال ، الوليد أنا ، عائذ ]  ابن90[
 عـلـى)]cclvii]257( السـُـكوني قيس بن عمرو فبعُث ، وتسُعُين تسُع سنة

الطعـُـاما ـمـن القسـُـطنطينية إـلـى حـمـل ـمـا معُه ، الشاما أهل صأائفة
.)]cclviii]258( العُطاء فيها فأعطاهم [كذا] ، بادرلنه فلقيهم ، والكسُوة

يزل :لم قال ، الفارسي الليث أخبرني ، الوليد نا ، عائذ ]  ابن91[
ـمـن يعُـنـي ، بـهـم فقـفـل ، البـحـر غازاـيـة - على هبيرة بن عمر - يعُني

الجـنـاد ـسـفن وجـمـع ، العُزـيـز عـبـد ـبـن عـمـر فعُزله ، القسُطنطينية
ًا عليها الوالي وجعُل ، بصور عبـد بـن عمـر أن : فبلغنـي قـال ، واحد
، الطــائي حجر بن ميسُرة بن المخارق البحر غازاية على ولى العُزيز

ًا يزل فلم .)]cclix]259( توفي حتى والي
أنعُم ابن عن ، عياش بن إسماعيل أخبرني ، عائذ بن ]  محمد92[

)cclx]260[(،  سلمة بن المغيرة عن )cclxi]261[(،  أبي بن العلى عبد عن
،)]cclxii]262( عمرة داء العُزيز عبد بن عمر بعُثني : لما قال   راء لف أس

ـف ، بالرجل الرجل يفدوا أن أبوا إن : أرأيت قلت ، القسُطنطينية كـي
ِردهم قال ؟ أصأنع ـبـالثنين الرـجـل يـفـدوا أن أبوا إن : أرأيت قلت ، : 

: ـقـال ، أربعـُـة إل إـبـوا : ـفـإن قـلـت ، ثلـثـة : ـفـأعطهم ـقـال للرـجـل،
أـحـب المسـُـلمين ـمـن للرجل فوالله ، سألوا ما مسُلم بكل فأعطهم

، ظـفـرت فـقـد المسـُـلم به فديت ما إنك ، عندي مشرك كل من إلي
ً وـجـدت إن : أرأـيـت له : فقلت قال السلما، تشتري إنما إنك رـجـال
: نعـُـم ـقـال ؟ أـفـديهم ، الـسـلما إـلـى يرجعـُـوا أن فأرادوا تنصروا قد

إذا أفديهم ، العُبيد : أرأيت له : فقلت قال ، غيرهم به يفدى ما بمثل
: : قـلـت ـقـال ، غيرـهـم به يفدى ما بمثل : نعُم قال ؟ مسُلمين كانوا

، الـسـلما إـلـى يرـجـع أن ـفـأراد تنـصـر قد من منهم وجدت إن أرأيت



عظـيـم : فـصـالحت ـقـال ، غيرـهـم ـمـع تصنع ما مثل بهم : أصأنع قال
.)]cclxiii]263( الروما من برجلين المسُلمين من رجل على الروما

ـبـن عـمـر أـغـزى مائة سنة : وفي قال ، الوليد أنا ، عائذ ]  ابن93[
ـدالعُزيز ـد لليمـنـى ، الـصـائفة عـب الـصـائفة وعـلـى ، هـشـاما ـبـن الولـي

.)]cclxiv]264(السُكوني قيس بن عمرو اليسُرى
عـمـرو أن  العـلـى عبد : وأخبرني قال ، الوليد عن ، عائذ ]ابن94[
، الـصـائفتين إـحـدى وله العُزـيـز عـبـد ـبـن عـمـر أن أـخـبره قـيـس ـبـن

.)]cclxv]265( الخرى الصائفة هشاما بن والوليد
ـذ ـبـن ]  محـمـد95[ ـا ، عاـئ ـد ـن ـا ، مـحـبر ـقـال ، الولـي ـبـن ـسـعُيد ـن

على ؛ صأائفتين الروما أرض أغزى عبدالعُزيز بن عمر : أن عبدالعُزيز
اما بن الوليد إحداهما ي هش ،)]cclxvi]266(المعُيط رى   رو والخ ن عم ب

ًا أربعُين من أقل في ، السُكوني قيس ًا ، ألف ـمـن بجماـعـة مـنـه نـظـر
لوون إليـهـم : فخرجَ قال ، قسُطنطينية حصار على الزْال أصأابه كان

ـروما ـسـياحي ـمـن سائح فلقيه ، قلتهم من بلغه لما الروما طاغية ، اـل
: ترـكـَت ـقـال ، القليـلـة الطائفة : هذه قال ؟ الملك يريد : أين فقال

الصـالح الرجـل هـذا ولـي فلمـا ، الحـال تلك على وأمراؤهم لقاءهم
: عـمـل ـقـال ، اـلـروما بأرض وهؤلء ، بالشاما : ذاك فقال  ؟ تعُّرُضهم

رف قال ، لهؤلء مقدمة ذلك عُيد: فانص ن لون س ائهم ع cclxvii]26( لق

7[(.
ـمـن شيخ حدثني ، حميد بن الهيثم : وحدثني قال ، عائذ  ] ابن96[

، الـصـائفة عمـر : ولـنـي قـال ، قـيـس بـن عمرو حدثني ، السُكاسك
ًا وبالمسُلمين ، الله بتقوى وأوصأاني ًا رابـطـت : إن وقال ، خير حـصـن

ًا إل عليه تقم فل ـفـإن ، فارتـحـل وإل فـيـه طمعـُـت ـفـإن ، وليـلـة يوـمـ
ً ؛ أـسـاراهم من يديك في ما فداء على أرادوك ، فاـفـده  برـجـل رجل

ـفـأعطهم أـبـوا ـفـإن ، بثلـثـة فرـجـل أبو فإن ، برجلين فرجل أبوا فإن
)]cclxviii]268( المسُلمين من برجل يدك في ما جميع

ـن سعُيد : فأخبرني قال ، الوليد عن ، عائذ بن ]  محمد97[ ـد ـب عـب
وـقـد ، وماـئـة إـحـدى ـسـنة يعُـنـي توفي العُزيز عبد بن عمر أن العُزيز
ّـلـى ، والموصـأـل والجزـيـرة الـشـاما أهل على الصائفة بعُث صأرف وو
بعُـث إليـه فصـرف ، المهـلـب ـبـن يزيـد خلف فبلغه ، مسُلمة عليهم

المـلـك عبد بن مسُلمة أن واحد غير : وأخبرني الوليد قال  ، الصائفة
قتـلـه فولـيـا الولـيـد ـبـن العُـبـاس ومعُـه ، المهـلـب ـبـن يزيد إلى مضى
 .  )]cclxix]269( وقتاله



ّـلـى ـقـال ، مسـُـلم بن الوليد نا ، عائذ بن ]  محمد98[ ُد : و ـبـن يزـيـ
َة عبدالملك فلم ، حرستا أهل من  ،)]cclxx]270( الزادي عمير بن المغير

ـم ، ـسـنتين فأقره عبدالملك بن هشاما وولي ، يزيد توفي حتى يزل ـث
ه ولى ، عزل د ف ن يزي ي ب م أب ي مري ،)]cclxxi]271(الثقف ن   ة م مصيص

ً يزل فلم ، دمشق عـلـى فـقـاتلته الروما، غزته حتى اللقاء عند مفلول
 .)]cclxxii]272( صأور ميناء باب
ـشـيوخنا بعـُـض : وأـخـبرني الوليد : قال قال ، عائذ بن ] محمد99[
ـي ؛ العُاما ذلك في الوليد بن العُباس أغزى الملك عبد بن يزيد أن يعُـن

غزا ومائة ثلث سنة . وفي دلسُة وافتتح ، الصائفة ومائة إحدى سنة
.)]cclxxiii]273( ودردور دمنقة فافتتح ؛ الصائفة الوليد بن العُباس

بعـُـض أـخـبرني – الولـيـد عن منه إجازاة في وهو – عائذ ] ابن100[
الـصـائفة وماـئـة أرـبـع ـسـنة في أغزى عبدالملك بن يزيد شيوخنا: أن

الـصـائفة حـيـان ـبـن وعثـمـان ، الكـلـبي سليم بن الرحمن عبد اليمنى
.)]cclxxiv]274( اليسُرى

الخزر] مع [الحروب
27[cclxxv( مريم أبي بن بكر أبو نا ، الوليد نا ، عائذ بن ]  محمد101[

ابن : ونا البهراني.    قال صأفار بن معُلق وعليها ، أرمينية غزا  أنه)]5
ـد بن عمر أن مسُهر بن العلى عبد : وأخبرني قال ، عائذ ـز عـب العُزـي

ـبـن الولـيـد . وأـمـا الكـتـاني عـمـر ـبـن الـحـارث أرمينـيـة على استعُمل
ًا أن شيوخنا بعُض : حدثنا قال ؛ أخبرنا فإنه مسُلم ًا يزل لم معُلق والي

بــن يزيد الخلفة وولى ، العُزيز عبد بن عمر توفي حتى أرمينية على
أـهـل ـمـن ـتـابعُه ـمـن وـتـابعُه ، المهـلـب ـبـن يزـيـد فخلفه ، الملك عبد

وجه  ، البصرة ه ف راح إلي ن الج د ب ه عب ي الل ي)]cclxxvi]276( الحكم  ف
ـك عبد بن مسُلمة وجه ثم ، مقدمة ، الشاما أهل من آلف أربعُة المـل

ـا ، الطائفة أهل من معُهما ضرب ثم ، الوليد بن والعُباس ، ـدما فلـم ـق
ًا الجراح أقفل مسُلمة ـا ، المهلب بن يزيد أمر في له إيهام ـدما فلـم ـق

غ الملك عبد بن يزيد على د بل د)]cclxxvii]277(..  أن يزي ت  ق ى خرج عل
ّبـنـه يزـيـد عـلـى معُـلـق فقدما ، فعُزله ، فهزمته ، صأفار بن معُلق ، فج
، بالبـطـال والبـطـال ، بالخـيـل الخيل لففت ولكن ، جبنت : ما فقال
ـة الجراح الملك عبد بن يزيد فولى ، شاء ما الله وصأنع ـا ، أرمينـي فلـم
ه فأذن ، بلنجر غزو في استأذنه قدمها ا ، ل ا ، فغزاه cclxxviii]27( ففتحه

8[(.
تسـُـع ـسـنة : وـفـي ـقـال ، الولـيـد أـنـا ، عاـئـذ ابن : ونا ]  قال102[

المـلـك عـبـد ـبـن - مسـُـلمَة المـلـك عـبـد ـبـن هشاما - يعُني أغزا ومائة



،)]cclxxix]279( أذربيجان ه وفرق   ي جيش ة ف ان أرميني زا ، وأذربيج وغ
ـة عشر سنة . وفي عليهم الله فأظهره ، بلدهم في الترك ـزا وماـئ ـغ

ًا مسُلمة cclxxx]28(الله فهزمهم ، جمعُهم ولقي ، بلدهم في الترك أيض

0[(. 
، مسُـهر بـن العلـى عبـد : فحـدثني قال ، عائذ بن ]  محمد103[

- - يومـئـذ الحكـمـي الـلـه عـبـد اـبـن - يعُـنـي   الجراح : واستخلف قال
فـقـال الـنـاس، - عـلـى الكـلـبي الحصلي بشر ابن يزيد قتل يوما يعُني

معُه وقتل ، فقتل ، مني الله إلى أسرع تكون أن لرجو : إني للجراح
الـجـراح مقـتـل وـكـان دمـشـق، أـهـل عـلـى وكان ، قومه من خمسُون

.)]cclxxxi]281( هشاما خلفة في ومائة عشرة اثنتي سنة
ـبـن عبدالواـحـد : فـحـدثنا قال ، الوليد عن ، عائذ بن ]  محمد104[

ر د أن بش ن يزي يد ب دثه)]cclxxxii]282( أس ه ح ان أن ي ك ْن ف ار َم ع س م
ـبـن هـشـامُا وـّجـه : مـمـن ـقـال أو الجزـيـرة، أـهـل من الحرشي سعُيد

الذين خزر لقاء إلى دعاهم : فلما قال الحرشي، سعُيد مع عبدالملك
ـفـوارس ـفـي أرـسـله وأنه ، ذلك إلى فأجابوه المسُلمين سبقة معُهم
أشــرفنا حتى : فسُرنا قال ، الليل من وحزرهم بخبرهم ليأتيه طليعُة

عـلـى النـيـران أوـقـدوا ـقـد المسـُـلمين نسـُـاء فرأيـنـا ، عسُكرهم على
يزيد قال ، السلما ويندبن أنفسُهن يبكين محتجرات خزر أبنية أبواب

فأتيـنـاه ، فانتظرـنـا ، إليـهـم السـُـمع وألقينا ، ذلك من رأينا ما : فأّرقنا
ًا فأخبرنا ، وسمعُنا رأينا بما الجـراح قتـل بعُـد يعُنـي معُه، ومن سعُيد

.)]cclxxxiii]283( الحكمي
] الطين [ غزاة 
ـبـن الرحـمـن عـبـد حدثني ، الوليد أخبرني ، عائذ بن ]  محمد105[

ًا كايد الخزر صأاحب أن  جابر بن يزيد ً بإرساله هشام العُرب من رجل
تخلـيـة ـلـه وجعـُـل ، وولده أهله أصأاب كان قد ، فنسُيته ، لنا سماه قد

إلـيـه والرجعـُـة ، هـشـاما إـلـى الرـسـالة تـلـك بإبلغه وولده أهله سبيل
ًا فأقـبـل ، المسـُـلمين برـيـد على وحمله ، يبلغه ما بخبر ـحـتى متحزـمـ
الـجـراح ، الـمـؤمنين أمـيـر ـيـا عليك : السُلما فقال ، هشاما على دخل

بسـُـلمته ويـخـبره ، السـُـلما الـمـؤمنين أمـيـر عـلـى يـقـرأ الـلـه عبد بن
ـن وأنه ، وكذا كذا بمكان ، المسُلمين من معُه من وبسُلمة ـدوه ـم ـع
الرسالة إبلغي بعُد إليه ليردني المؤمنين أمير على ويعُزما ، منتصف

ـيـا : نعـُـم ـقـال ؟ كـتـاب غـيـر ! من : ويحك قال ، المؤمنين أمير بخبر
وأـقـاما ، ساعته من فحمله البريد بدواب : فدعا . قال المؤمنين أمير

: ويحـكـم لخاصـأـته قال الشمس غروب من كان إذا حتى يومه هشاما



ـمـن لخبره مصداق يأتني لم رجع ثم كتاب بغير يأتيني الجراح رسول
ـّي ، عدونا من مكر في إل نحن إن ، ولعامل بريد صأاحب بسـُـعُيد عـل

، البرـيـد عـلـى ـقـومه ـمـن عـشـرة ـفـي له فعُقد ، به . فأتي الَحَرشي
، له مدد فأنت حي والجراح قدمت فإن ، أصأحابك في : سر له وقال
ـؤمنين أمير رأي يأتيك حتى أرمينية على أمير فأنت قتل كان وإن الـم

ً : ادع وقال ، اللواء إليه ودفع ، بيده هشاما له وعقد ، فـنـادى ، ـحـامل
أـحـد ولكـنـه ، : ل ـقـال ؟ ـهـذا : أصأنعُت هشاما فقال ، فرجَ : يا سعُيد

.   الفرجَ أول : هذا هشاما قال ، وأعواني موالي
ًا أن جابر ابن غير : فحدثني قال    البريد على الحرشي وّجه هشام

ًا ، الـنـاس وـجـوه ـمـن عسُكره في هو ممن وأصأحبه ، أرـبـع ـمـن نـحـو
ـمـن اـسـتنفره إل العـُـرب ـمـن بـشـريف يمر ل أن وأمره ،  رجل مائة

.      ففعُل قومه
سعُيد : فأقبل قال ، جابر بن يزيد بن الرحمن عبد : فحدثني قال 

ًا الحرشي ـة مال بيت على ببردعة وأنا البريد على سريعُ ـال أرمينـي ـق
ًا فرأيته فلقيته ً لونه كاسف ـه دنوت فلما ، دابته على ظهره منخزل مـن

! الرحـمـن : عـبـد ـقـال ، الـلـه ورحمة المير أيها عليك : السُلما قلت
؟ الـجـراح فعـُـل ـمـا : ويـحـك، ـقـال ، السُلما ورد سرجه على فاعتدل

عـلـي وأقـبـل كآبته، عنه وذهبت لونه فأسفر ، الجراح الله يرحم قلت
عسـُـكر ـثـم ، بردـعـة دـخـل ـحـتى ، وأـمـورهم ـخـبرهم ـعـن يسـُـألني
ًا صـأـار حتى ، الحسُبة وأهل ، الناس وبقية ، الفل إليه وضوى معُسُكر

بلد من غنم بما وجه خزر صأاحب أن فأخبر ، العُشرة دون اللف في
طرـخـان ـمـع ذمتـهـم أهل من وغيرهم والذرية النسُاء من المسُلمين

ًا عشرين من نحو من ، طراخنته من َا ثلثين قال أو ألف بلده إـلـى ألف
ـن فسُار ، ذلك إلى فأجابوه ولقائهم قتالهم إلى المسُلمين فدعا ، بـم

.    معُه كان
أـهـل ـمـن وشيخ ، جابر بن يزيد بن الرحمن عبد : فحدثني قال   
ً فـقـاتلوهم ، بهم لقيهم حتى إليهم : فسُار قال ، حمص ـال ًا قـت ـشـديد

والذرـيـة ذـلـك ـمـن ـكـان ـمـا جمـيـع فاـسـتنقذ ، عليـهـم الـلـه فنـصـرهم
ًا لهم ثبت ثم ، والسُقبه ـانتخبوا ، منـهـم به مر من ليعُترض معُسُكر ـف
ًا - ثلثين خزر من - يعُني منهم والفرسان البطال قال:  أكثر أو ، ألف

ً فاقتتلوا ، منها ًا قتال ـم مقتلة وقتلوهم ، الله فهزمهم شديد ـا ـل يقتلـه
المـلـك عـبـد ـبـن مسُلمة إقبال بلغه وقد الطاغية ذلك وبلغ ، قط قوما

ً فولى ، بالجموع .)]cclxxxiv]284( بلده إلى قافل



الصـمد عبـد بن يزيد رواية في ورأيت العُقب أبي ابن ]  قال106[
ال ابـن [يعُنـي اللـه عبـد أبو قال ًا [يـمـدح  الشـاعر عائـذ] وق سـعُيد

] : الحرشي
الله أدرك  الذي أنت

 بــه العُبـاد

بتأييد البلء بعُد
وإظفـــار

والرشد للهدى موفق
 مضطلــــع

أريب الحروب كيد
واري زانده

الحذب تضمن
 منـــبره واليمان

في أقبل كالصبح
وإسفـار  غر

من شئت ما لمت
 شـعُب ومن شعُب

غير بجد للمسُلمين
عثـــار

شديد أوان على
 يعُلمـــه ليــس

غير كان شأننا من
الباري الخالق

فيه الحرب أبدت قد
 نواجــذها  عن

عن وشمرت
تشمار  أي  شذاها

حزوان أبى يوما وأنت
 رجعُــت   إذ

ذو الطراخين فيه
وإمرار نقض

في بليوث لقيتهم
وقـد اللقــــاء

ناوى بأرعن وافوا 
جـرار الزما



جوس   فجسُتهم
 يقيـــلهم ما قرما

أوتارا ننقض بالخيل
بأوتــار

ساهمة والخيل
 بها الدماء نضــــح

إنهال بعُد علها من
وإصأــدار

شديد طرف كل من
 منصلت الشعُب

كصدر شق نهدا
خطـار الرمح

يولون فهم
تضر والفرسان
 بهـــم

شديد  عضب  بكل
بتـار  المتن

هزبر ليــث أماما
 أزار  فـــرهم

الدواس صألب
ضار هيصم هصور

أبي الذراعين عبل
 لبـــ ذي شبلين

عداء هو دلمس ـد
السُاري على

إذ أسراب ويوما
 جموعــهم جاشت

حرب نار وأسعُروا
إسعُـار أي

البرق كالتماع وأقبلوا
 بيـــضهم

بعُد تراه عصار لهم
إعصــار



بالخيل فسُرت
 تقدمــها والرايات

الله عباد من بخيرة 
أخيـــار

رب  الله أمدك
 بهـــم  العُالمين

أماما مسُومين
أنصــار الناس

جمع الله فأهلك
 رجــعُوا إذ الشرك

)]cclxxxv]285كفـار( وأخزىكل يديك على

] السُائحة [ غزاة 
مـمـن واـحـد غير : فحدثنا قال ، الوليد : ونا قال ، عائذ ]  ابن107[

: فعـُـل يقوـلـون وـهـم  منـهـا قفـلـوا الـنـاس أن الطـيـن ـغـزاة في كان
ًا ذلك فكان ، مسُلمة يذكرون ول ، مروان وصأنع ، مروان ـة سبب لولـي
. له فوليها والجزيرة أرمينية هشاما فوله ، أرمينية على مروان

، غيره أو ، الهذيل أبي بن مرزاوق : فحدثنا قال ، الوليد : وأنا قال  
ـضـيعُته ـمـن ـشـيء في ينظر وهو الملك عبد بن هشاما يرع : لم قال
يعُلم ولم يسُتأذنه لم عليه خرجَ قد ومروان إل الزيتون لها يقال التي

أمير يا : نعُم ! قال مروان ، : ويحك وقال ، ذلك فأفزعه رآه حتى به
ًا، علـيـه الـقـول ـهـذا : ـفـردد ـقـال ، الـمـؤمنين ـا ـقـال ـمـرار أمـيـر : ـي
ًا ضقت المؤمنين أر : فلــم قال ، المؤمنين لمير ذكره ساء بما صأدر

: ومم قال ، رأيك فيه فترى أحد إلى به أبوح ول ، كتاب في يكون أن
الـمـؤمنين أمـيـر ـخـزر صـأـاحب ـغـزو ـمـن ـكـان ـقـد : إـنـه ـقـال ؟ ذاك

ـمـن وانتـهـك ، ـعـامله وقـتـل ، بلده ـفـي فسـُـاح ، كان ما والمسُلمين
وقـد بلده إلـى قفـل ثـم ، المـؤمنين أمير علمه قد ما السلما حرمة
المؤمنين أمير رأي من كان ثم ، كانوا ما عارها المسُلمين على أبقى
ـفـوالله ، المؤمنين أمير علمه قد ما الملك عبد بن مسُلمة توجيه في
ًا صأنع وما ، أدناها إل بلدهم من وطئ ما ًا أخرـجـه ولـقـد ، ـشـيئ كسـُـعُ

مسـُـلمة أن وذـلـك ؛ كانوا ما وفيهم فينا ذلك عار يزال فل ، كالمنهزما
ـه فكتب ، ذلك أعجبه معُه من وكثرة جموعه من رأى لما ـؤدبهم إلـي ـي

، أشــهر ثلثة من نحوا كتابه بعُد أقاما ثم ، بجموعه ويتهددهم لحربهم



ًا جمعُـوا وقد ة بـه يكـن لـم جمعُـ أن لـي يـأذن أن رأيـت وقـد ، طاق
: فـقـال ، منـهـم للمسُلمين وأنتقم ، حريمهم فيهم أطأ غزوة أغزوهم

راـمـح فارس ألف ومائة بعُشرين عليهم : فأمدني قال ، لك أذنت قد
المــؤمنين أمير ذاك : ويكتم قال ، آتوك وهم ذاك فعُلت : قد فقال ،

ـمـن أـمـة محارـبـة أذـعـت البلد ـقـدمت ـلـو فإني ؛ وعامته خاصأته من
أـمـورهم ـمـن وفرـغـت الجـنـود قدمت فإذا ، غيرهم حولنا ممن المم

فل ، وانـصـرف ـفـودعه ، : فافعـُـل ـقـال ، عليـهـم باـلـدخول اغتررتهم
. )]cclxxxvi]286(ذلك من به كلمه ما أحد يدري

مـمـن واـحـد غـيـر : فـحـدثني ـقـال ، الولـيـد : وأخبرني ]  قال108[
: قال ، قنسُرين أهل من شيخ أحدهم مروان مع السُائحة غزاة شهد
جمـيـع ـهـن راـمـح ـفـارس أـلـف ومائة عشرين في مروان على قدمنا
العُراق أهل من كثيرة والمتطوعة ، والموصأل والجزيرة الشاما أجناد

وـقـد ، وغـيـره اللن مـلـك لمحاربة مظهر وهو عليه فقدمنا ، وغيرهم
ـمـن شيء في لك كان فإن ، بالصلح له يعُرض خزر صأاحب إلى كتب
ًا إلي فوفد ، هوى ذلك بتـمـاما وـفـدي عليك يقدما ، عليه نعُاملهم وافد
ًا خزر صأاحب فوجه ، وعليك علي والشهادة ذلك يعُرض ومروان وفد

ويـقـرب مجلسـُـه ويحـضـرهم لـمـره .. ويتجـهـز ال ويعُـطـي الخـيـول،
فرغ إذا حتى ذكر التي المة على ويتلطى يحبون، ما ويسُمعُهم منهم
ذـلـك ، فأغـضـبهم الحسـُـبة الـخـزر لوـفـد أظهر الشخوص إل يكن فلم

ـاب طريق على البريد من مركبهم على بحملهم فأمر ، فأسمعُوه الـب
: لـهـم وـقـال ، اللن ـبـاب ـمـن ـيـدخلوا أن لـهـم يأذن ولم تدور وهي ،

، الـبـاب إـلـى الوـفـد فمـضـى ، بـحـرب أذنـتـه ـقـد أني صأاحبكم أعلموا
تجـهـز أـنـه ـفـأخبروه طاغيتهم على وقدموا ، اللن باب من هو ودخل
ًا وأعد ، مثله يروا لم بجهازا ، بـحـرب آذـنـك وـقـد ، مثـلـه ـيـروا لم جمعُ
أـهـل فجـمـع ، علـيـك دـخـل ـقـد ـمـروان ـهـذا أن الـخـبر : وـجـاءه ـقـال

: إن ـقـالوا ؟ تقوـلـون وـمـا ؟ ـتـرون : ـمـا فـقـال وطراخيـنـه مـشـورته
ـهـذا وإن ، ـلـه جمعـُـت ـحـتى بلده ـفـي وتـصـرع بحرـبـه آذـنـك مسُلمة
وبـلـغ هزـمـك حـضـرك بـمـن إليه سرت أنت فإن ، رهقك فقد اعتراك

، أـشـهر ثلـثـة جنودك لك يجتمع لم له تجمع أن أردت أنت وإن ، منك
ـذا بـكـورة تلحق أن فالرأي [كذا] ، ومنك  منك بلغ قد ما ذلك وإلى ـك
: ـقـال ، بـلـغ ـمـا منـهـا يبـلـغ البلد ـفـي وـتـدعه ، بلدك أقصى من وكذا
ـا أـجـازا ـحـتى الجموع تلك في مروان بنا : فسُار قال ، رأيهم فقبل بـن
ًا ـمـن ، بدجلـة الشـيخ لـي شبهه ، إرما له يقال بلدهم، وسط في نهر

ًا وـكـذا كذا بنا يجيز فأقاما ، عليها دل مخاضة ـفـي بـنـا ـسـار ـثـم ، يوـمـ



، خـلـف مـمـا أـكـثر العُـمـارة ـمـن وطـيـء ـسـار كلما ، النهر مع بلدهم
انـصـرف المـيـر : أيـهـا ـلـه فقالوا أرمينية هصايله فأتته أياما بنا فسُار

فعُـلـوا إن ـفـإنهم ، وبينـهـا بيـنـك يـحـال أن قبل وتداركها المخاضة إلى
ًا لك جمعُوا ـمـن ذـلـك : فقـبـل ـقـال القـفـول، وبـيـن بينك حالوا جموع
ًا النهر بهم أجازا حتى وتحمل ، رأيهم .)]cclxxxvii]287( راجعُ

: فقـلـت قـال ، مسُـلم ـبـن الوليد أخبرني ، عائذ بن ]  محمد109[
وميسـُـرته وميمنـتـه مـقـدمته عـلـى ـكـان : فـمـن القنسـُـريني للـشـيخ
: فـقـال ؟ السـُـائحة غزوة في خزَر غزا - حين مروان - يعُني وساقته

بـن الملـك عـبـد ميمنتـه وعـلـى ، فنسُـيته ، فلن مـقـدمته علـى كـان
وعـلـى ، الحمـصـي صـأـفوان ـبـن الـصـقر ميسـُـرته وعلى ، ابنه مروان
ـفـي كانت الغزوة وهذه ، الجذامي نعُيم بن  ثابت)]cclxxxviii]288(ساقيته

الجزـيـرة عـلـى محـمـد ـبـن ـمـروان ووله المـلـك، عـبـد بن هشاما أياما
.)]cclxxxix]289(وأرمينية

الصوائف] إغزاء الملك عبد بن هشاما [متابعُة
، محمد بن عثمان : وأنا الوليد : قال قال ، عائذ بن ]  محمد110[

وماـئـة ـسـت سنة الصائفة أغزى الملك عبد بن هشاما أن حدثني فإنه
،)]ccxc]290(الملك عبد بن سعُيد لى ، السُنة تلك غزا فيمن وكنت   فص

ًا الظهر بنا ، الـصـلة بقـصـر فأفـتـاه مكـحـول عليه فدخل ، بدابق أربعُ
: فسـُـمعُت ـقـال ، مكـحـول فتـيـا عن ركعُتين العُصر بنا فصلى فخرجَ
نـتـم زالنا : ما يقولون عدي بن وعدي ُمسَُي بن وعبادة حيوة بن رجاء

.)]ccxci]291( المعُسُكر هذا في الصلة
ـا الوليد :  قال قال ، عائذ بن ]  محمد111[ ـبـن هـشـاما أن : وبلغـن
ومائـة ـسـبع ـسـنة الـصـائفة الملـك عبـد ـبـن مسُـلمة أغزا الملك عبد

اما بن وسعُيد ى)]ccxcii]292(هش ائفة  عل ل صأ اما أه لمة الش ى ومسُ عل
ناحية في هشاما بن سعُيد أغزا ومائة تسُع سنة . وفي الناس جماعة

ًا الروما أرض من .)]ccxciii]293( أيض
أـهـل ـمـن ـشـيخ : وأخبرني قال ، الوليد نا ، عائذ بن ]  محمد112[

نـحـو ـفـي الوـضـاح ـبـن عمرو يقدمها كان صأائفة في غزا أنه قنسُرين
ًا عشرين من ًا وـسـبى ففـتـح ، اـلـروما أرض دار ـفـي فوغل ، ألف ـسـبي

ًا ـاب عقبة يريد الغنائم بتلك فأقبل ، معُه غزا فيمن وكنت ، كثير الرـك
ـة على الركاب عقبة من كان فلما ، الصائفة جماعة يتلقى ، أو مرحـل

ًا سمع ، مرحلتين إلفهــا يتبعُها كذا بغلة على دل من : أل ينشد منشد
، ينـشـد بـمـا ـفـأخبره ؟ تـقـول : ما فقال ، عمرو به فدعا ، كذا برذون
يتـبـع ـبـرذون يعـُـرف ول اـلـبراذين ـمـن إلفـهـا تتـبـع البـغـال : إنما فقال



: ـفـذهب ـقـال ؟ ـبـك بعـُـث وـمـن ؟ أنت أين ومن ؟ أنت ! فما البغال
، فأخله ، المير : ليخلني فقال ، لجلج قد أنه وعرف ، فلجلج ينسُب
ّلف وأنه ، للروما عين أنه فأخبره حـشـروا قد والكور الرساتيق أهل خ

: ـقـال ، غنـمـت ـمـا ويسـُـتنقذوا ، بـهـا عليك ليأخذوا الركاب عقبة إلى
لمن الله بإذن وتجيزها جماعتهم بها تغنم نصيحة نصحتك إن لي ماذا
حشروا الذين : إن قال ، ذلك وغير المان : لك قال ؟ معُك وما معُك
أعـطـوا لـهـم ـضـرب بعـُـث عـلـى إلـيـه يحـشـروا لم الرساتيق من إلينا

ًا إليها حشروا وإنما ، العُطاء عليها ، عليهم وأبطأت أقاموا وقد ، كره
عـلـى الـنـاس يـصـبح أن السـُـاعة هذه في مؤذنك يؤذن أن لك فالرأي

ًا فيسـُـير ، غاديتهم يصبح ثم [كذا] ، ليقيما نفير ظهر ، ـيـومين أو يوـمـ
ـبـذلك إليهم الخبر ذهب فإذا العُقبة، من إقبالك عند ليوافوك وتبلغهم

فأـضـربها ، عليـهـم عطـفـت ، أـكـثرهم أو عنها رحلوا ، يومك وسرت ،
ـثـم ، ذـلـك : نفعُل الشيخ قال ، منها بقي من على وقويت ، الله بإذن

ًا عطفت ـعـامتهم رـفـض ـمـن ، ذـكـر ـمـا نـحـو على المر فوافى راجعُ
ً فقاتلوه ، عليها ثبت من وقلة ًا قتال بينـنـا وـكـان ، الله فنصره ، شديد

ـا حتى ، وغنم سبا كان بما وأجازا ، الملحمة تشبه معُركة وبينهم لحقـن
. الروما أرض

الـصـائفة وأمـيـر وماـئـة عـشـرة أرـبـع ـسـنة ذـلـك ـكـان الوليد وذكر 
.)]ccxciv]294( هشاما بن معُاوية

ذ ]  ابن113[ ا ، عائ د ن برني ، الولي د أخ ه عب ،)]ccxcv]295( الل ن   ع
، هشــاما بن معُاوية مع الصائفة : غزونا قال ، الباهلي أدهم بن مالك
ًا وقدمنا قفلنا فلما هشاما على قدمنا فلما ، فيهم أنا ، هشاما إلى وفد
ًا هشاما لنا فأذن ، البحر وفد قدما خطيبـنـا وـقـاما ، عليـه فـدخلنا جميعُ

ّذ الموالي من البحر خطيب قاما ثم ، فأحسُن فتكلم ًا خطيبنا فب ـ كلـم
فـقـال ، ـغـزوات ثلث ذـلـك قـبـل ُنكـبـوا البـحـر بعـُـُث كان : وقد قال ،

ًا شيء لكل المؤمنين أمير : يا كلمه في البحر خطيب ccxcvi]2(إسطام

البـحـر ـفـي بثـغـرك ـلـك ـكـان ـفـإن ، العـُـرب الموالي إسطاما  وإن)]96
ـا ـلـذات أحسـُـن فإنه ، بالعُرب الموالي فاسطم حاجة وأـسـخى ، بينـن

ونـصـحت : صأدقت هشاما قال ، عدونا صأدور في لنا وأهيب ، لنفسُنا
.)]ccxcvii]297(والعُرب الموالي على البعُث فقطع ،

ـة ثمان سنة : وفي الوليد : قال قال ، عائذ ]  ابن114[ ـزا وماـئ أـغ
. العُطاسـن فافتتـح ، الصائفة هشاما بن معُاويَة الملك عبد بن هشاما
عـشـر ـسـنة .  وفي والبرة سقلة فافتتح أغزاه ومائة ثمان سنة وفي

ح البطال، مقدمته وعلى ، الصائفة أغزاه رة فافتت .)]ccxcviii]298( خنج  



فافتتح ، الصائفة هشاما بن معُاوية غزا ومائة عشرة إحدى سنة وفي
تي سنة  . وفي)]ccxcix]299( خرشنة رة اثن ة عش زا ومائ ة غ ن معُاوي اب
ـبـن معُاوـيـَة أـغـزا ومائة عشرة ثلث سنة . وفي والعُمق دابق هشاما
ـَة أغزا ومائة عشرة أربع سنة . وفي الناس صأائفة على هشاما معُاوـي

ن عمرو [كذا]. وأقبل لسُصعُه هشاما بن اح ب ال)]ccc]300( الوض  والبط
هـشـاما ـبـن معُاوـيـَة أـغـزا وماـئـة عـشـرة خـمـس ـسـنة . وفي بالسُبي
هـشـاما ـبـن معُاوـيـة أـغـزا وماـئـة عـشـرة ـسـت ـسـنة . وـفـي الصائفة
هـشـاما ـبـن معُاوـيـة أـغـزا وماـئـة عـشـرة ـسـبع ـسـنة . وـفـي الـصـائفَة
عائذ ابن . ونا اليمنى الصائفة هشاما بن وسليمان ، اليسُرى الصائفة

الصــائفة هشاما بن معُاوية أغزا ومائة عشرة ثمان سنة : وفي قال ،
.)]ccci]301( هشاما بن معُاوية توفي العُاما ذلك . وفي

ـسـنة : ـفـي وـقـال ، مسـُـلم بن الوليد عن ، عائذ بن ]  محمد115[
ن عبد غزا ومائة عشرة تسُع ن الرحم اع ب ي القعُق ،)]cccii]302(العُبسُ  
.)]ccciii]303( عبدالملك بن هشاما خلفة في الروما أرض يعُني

عشرة تسُع سنة : وفي الوليد : قال قال ، عائذ بن ]  محمد116[
.)]ccciv]304( العُبسُي الملك عبد غزا ومائة

هشاما بن معُاوية آل من شيخ أخبرني ، الوليد أنا عائذ، ] ابن117[
. وغزا ومائة عشرة تسُع هشاما] سنة بن معُاوية [يعُني قال: توفي ،

ال)]cccv]305( هشاما ابن مسُلمة بعُده الصائفة ر  . وق ك غي يخ ذل : الش
ًا إن ، هشــاما بن مسُلمة ومائة وعشرين إحدى سنة في أغزى هشام

اما ذلك الملك عبد  بن)]cccvi]306(هشاما بن ويحيى ة العُ ط ، ملطي فراب
.)]cccvii]307( السُنة تلك بها
عشرة ثلث سنة : وفي الوليد : قال قال ، عائذ بن ]  محمد118[

صـأـائفة عـلـى هـشـاما بن معُاوية عبدالملك بن هشاما يعُني أغزا ومائة
ًا هشاما بن سليماَن وأغزا ، الناس ، اـلـروما أرض العـُـاما ذـلـك في أيض
ًا وأخذ ، أقرن فافتتح عـشـرين ـسـنة . وـفـي الروما عظماء من عظيم
. )]cccviii]308(الصائفة هشاما بن سليمان أغزا ومائة

: قال ، هشاما بن معُاوية آل من شيخ : وأخبرني قال ، الوليد وعن 
بعـُـده الـصـائفة وعـلـى وماـئـة عـشـرة تسـُـع ـسـنة معُاوـيـة يعُني توفي

ّـلـى . قال هشاما بن وقريش ، هشاما بن مسُلمة ـسـليماَن هـشـامُا : و
البطال بعُضها في معُه وقتل ، هشاما توفي حتى الصوائف هشاما بن

.  شبيب بن ومالك ،
 



ًا أن جابر بن الرحمن عبد : وأخبرني قال ، الوليد وعن  تابع هشام
ـحـتى الفـتـوح فيـهـا ـلـه يفـتـح ـسـنين الـصـائفة هشاما بن معُاوية إغزاء
ّلى . ثم هشاما بن معُاوية توفي ـاما بن سليماَن بعُده و ـوائف هـش الـص

. غيره يليها ل سنيات
ابـنـه ـغـّزا عـبـدالملك ـبـن هشاما أن : وبلغنا قال ، الوليد : ونا قال 

.)]cccix]309(وغنم فسُلم ومائة وعشرين ثنتين سنة الصائفة سليمان
]  البطال [ حروب 
ـو حدثني ، مسُلم بن الوليد نا ، عائذ بن ]  محمد119[ ـروان أـب - ـم

ـروما أوطأ وقد ، البطال مع أغازاي : كنت قال - ، أنطاكية من شيخ اـل
ً ـكـان ـمـا أعـجـب عن أمية بني ولة بعُض : فسُألني البطال قال ، ذل
ً سرية في : خرجت فقلت ، فيهم مغازاي في أمرى من ـا ، ليل ودفعُـن
ًا تحرـكـوا ول ، خـيـولكم لجم : أرخوا لصأحابي وقلت ، قرية إلى أـحـد

: ـقـال ، نومة في فإنهم ،)]cccx]310(القرية تشحنوا حتى سبي ول بقتل
إـلـى أصـأـحابي ـمـن ـنـاس ـفـي ودفعُت ، أزاقتها في وافترقوا ، ففعُلوا

: تـقـول وـهـي ؛ بـكـائه ـمـن ابنـهـا تسـُـكت واـمـرأة ، سراجه يزهر بيت
ْتُه ، ـبـك ـيـذهب البطال إلى دفعُتك وإل اسكت َل َتـَشـ ْن ، ـسـريره ـمـن فا
.   )]cccxi]311(فأخذته ، بطال يا : أمسُك فقالت

: ـقـال ؛ يـحـدث سمعُه أنه ، مروان أبو نا ، الوليد : ونا ]  قال120[
ًا يوما ذات خرجت ًا أو غفـلـة لصـأـيب ، فرـسـي عـلـى متوـحـد ، منـفـرد

ًا فينـمـا ، وـشـواء خبز فيه ومنديل ، فرسي عليق فيها مخلة متسُمط
عـلـى فعُلـقـت ، فنزـلـت ، طـيـب بقل فيه ببسُتان مررت إذ ، أسير أنا

، بطـنـي أسهلني إذ ، البسُتان ببقل الشواء ذلك من وأصأبت ، فرسي
ًا فاختلفت عـلـي يجـيـء ـمـا عن وضعُفي دواِمه من فاستفقت ، مرار

ًا ولزمت ، وركبت فبادرت ، الركوب من عـلـى واـسـتفرغني  ، طريـقـ
عنـقـه لزـمـت ـحـتى ، الركوب عن فأضعُف أنزل أن كراهية ، سرجي
ًا أـيـن أدري ول ـبـي وذـهـب ، عـنـه أسقط أن مخافة ، ببرطنجه متشبث
ـإذا ، عيـنـي ففتحت ، بلط على حوافره وقع سمعُت إذ ، بي يذهب ـف

أـبـواب ـمـن يتطلعـُـن نسـُـوة وإذا ، اـلـدير وـسـط ـفـي بي فوقف ، دير
، الـنـزول ـعـن وضـعُفي حـالي ورأين ، لي تبع ل أنه رأين فلما ، الدير

، وجـهـي ـفـي ونـظـرت ، عـلـي وقـفـت ـحـتى منـهـن صـأـاحبة خرـجـت
فنزـعـن وأمرتهـن  ، عـلـي تحسُـب لهـن ورطنت ، حالي من وعرفت

، فألبسـُـتنيها بثـيـاب ودـعـت ، ففعُلـن ، بـي مـا وغسـُـلن ، ثيـابي عني
ودثار لها سرير على فُجعُلت بي أمرت ثم ، فشربته دواء أو ، وترياق

الليلة وتلك ذلك يومي وأقمت ، به فأتت ، لي فهيء بطعُاما وأمرت ،



ًا ،)]cccxii]312( مسُبوت ا ما أدري ل   ه أن ال ، في بحت ق ن :  وأصأ د م الغ
عني فذهب ، وليلتي ويومي ليلتي وأقمت ، الركوب من ضعُف على

، الـثـالث الـيـوما ـفـي ـكـان ـحـتى ، الرـكـوب عن ضعُيف وأنا ، السُبات
ًا أن يخبرها من جاءها َأَمَرْت ، ـمـوكبه ـفـي أقـبـل ـقـد البطرـيـق فلن ـفـ

ّيب بفرسي ُغ البطريق ودخل  ، فيه أنا الذي بيتي باب علي وأغلق ، ف
ً فأنزلته ، تـخـبر النسـُـوة بعـُـض وأسمع ، وبأصأحابه به واقتفت ، منزل

ـبره من جاءه إذ ، الحالة ذلك على هو فبينما ، لها خاطب أنه ـن يـخ ـع
إن فأقسـُـمْت ، عـلـي يهـجـم أن فهّم ، علي وإغلقهم ، فرسي موضع

في اليوما ذلك في قائلة وأقاما ، فأمسُك ، حاجته نال ل لي تعُرض هو
: فـقـالت إـلـي فخرجت ، بفرسي فدعوت وخرجت ، قروح ثم ، قرى
فقفوت وركبت ، عليها فأبيت ، يذهب دعه ، لك يكمن أن آمن ل إني
، فقتلـتـه ، أصـأـحابه عـنـه ـفـانفرجَ علـيـه وـشـددت ، لحقـتـه ـحـتى الثر

، رأـسـه وـسـمط  ، فرـسـه وأـخـذت ، عـنـي فهرـبـوا أصـأـحابه وطلـبـت
نسـُـائها ـمـن معُـهـا وـمـن ودعوتها ، الرأس فألقيت الدير إلى ورجعُت
دواب عـلـى معُهـا ومـن بالرحلـة وأمرتهـا ، يـدي بين فوقفن وخدمها

، اـلـوالي إـلـى بـهـن دفعـُـت ـحـتى  ، العُسـُـكر إلى بهن وسرت ، الدير
الغنيمـة سـائر وسـلمت ، بعُينهـا المـرأة فتنفلت ، منهن نفلي فجعُل

أبوـهـا : وـكـان مروان أبو .  قال امرأتي فهي واتخذتها ، المقسُم في
ًا اتبه ، يهاديه فكان ، شرف له ، الروما بطارقة من بطريق cccxiii]3( ويك

13[(.
راـشـد ـبـن الـلـه عـبـد : سمعُت قال ، الوليد عن ، عائذ ]  ابن121[

أن يخبر ، البطال من سمعُه من عن يخبر  ،)]cccxiv]314( خزاعة مولى
ًا ثـغـر عـلـى اـسـتعُمله ـقـد ـكـان أمـيـة بـنـي خلفاء من غيره أو ، هشام

ة ا)]cccxv]315(المصيص ا  وم ه ، يليه ه راث وأن بر علي روما خ وجه ، ال ف
: فتوجـهـوا البـطـال قال ، الوالي من إذن غير عن بالخبر لتأتيه سرية

ً وأجلتهم ولئـمـة ، مـصـيبتهم ـمـن فأشفقت ، الجل فاستوعبوا ، أجل
ًا فخرـجـت ، أميرـهـم وـضـعُف ، الخليـفـة ـفـي دخـلـت ـحـتى ، متوـحـد
ًا لهم أجد فلم ، بها أمرتهم التي الناحية أـخـبروا أنـهـم فعُرـفـت ، ـخـبر
وـلـم أرـجـع أن وكرـهـت ، إليـهـا فتوجـهـوا ، أـخـرى ناحـيـة أـهـل بغفـلـة

خبرهم من أعرف أو ، يكاثرهم عدو كان إن ، فيه هم مما أستنقذهم
ًا أجد فلم ، إليه أسكن ما أـقـف ـحـتى فمـضـيت ، بـشـيء يخبرني أحد

، وأدخلني ، ففعُل ، الباب بفتح فآمره   ،)]cccxvi]316(عمورية باب على
ـبـاب إـلـى ـيـدي يـشـد ـمـن وأـمـرت ، وقـفـت بلطـهـا إـلـى صأرت فلما

، ـلـي وجـلـس ، فـتـح ـقـد البطرـيـق ـبـاب ووافـيـت ، ففعـُـل ، بطريقها



ـحـتى ومـضـيت ، ـلـي ـفـأذن ، بعُـمـامتي متلثم وأنا فرسي عن ونزلت
: أـخـرجَ وقـلـت ، وـقـرب فرحب ، مثاله جانب إلى مثال على جلسُت

غلق حتى عليه وشددت ، فأخرجهم ، إليك حملت قد فإني ، أرى من
علــى به فضربت سيفي واخترطت ، مجلسُه إلى وعاد الكنيسُة باب

ًا ـفـأعطني ، الموضـع بـهـذا وقعُـَت : ـقـد له فقلت ، رأسه حـتى عـهـد
، خلف مـنـك يتبعُـنـي ل جـئـت حـيـث ـمـن أرجع حتى أردت بما أكلمك
، وانـصـحني عـنـه أـسـألك عما فاصأدقني ، البطال : أنا فقلت ، ففعُل

: فقال ؟ السُرية فقلت ، لك بدا عما : سل فقال ، عليك أجهزت وإل
ـي فوغلوا ، بالمس يد أهلها يدفع ل غارة البلد وافت ، نعُم ، البلد  ـف

، وـكـذا ـكـذا ـبـوادي أنـهـم جاءني خبر آخر وهذا  ، غنائم أيديهم وملوا
، ـسـيفي . فغـمـدت ـهـذا غـيـر ـخـبرهم ـمـن عـنـدي ولـيـس ، فصدقتك

ـيـدي بـيـن : اـشـتدوا وـقـال ، قمت ثم ، فدعا ، بطعُاما لي : ادع وقلت
حـتى السـُـرية إـلـى وقصـدت ، ففعُـلـوا ، يـخـرجَ ـحـتى الملـك رسـول
وا بما بهم وخرجت عليهم قدمت ذا ، غنم ب فه ا أعج ان م cccxvii]31(ك

7[(   .
: ـقـال ، ـشـيوخنا بعـُـض : وأـخـبرني ـقـال ، الوليد : ونا ]  قال122[

ً البطال رأيت وـهـو ، الـلـه رحـمـه فيها قتل التي السُنة حجه من قافل
ً عمره من مضى فيما يزل لم أنه يخبر ـا السلما حجة عن مشتغل بـم
قـضـى ـقـد الـلـه فإن ، والشهادة الحج الله وسأل ، الجهاد من له فتح
مـضـى ـثـم ، ـهـذا ـعـامه في الشهادة يرزاقه أن يرجو وهو ، حجته عنه
. )]cccxviii]318(فاستشهد عامه من وغزا ، منزله إلى
الرحـمـن عـبـد : وأخبرني قال ، الوليد عن ، عائذ بن ]  محمد123[
ًا جابر: أن بن ن معُاوية إغزاء تابع هشام اما ب ائفة)]cccxix]319( هش  الص

وـلـي ـثـم ، هـشـاما بن معُاوية توفي حتى الفتوح، فيها له يفتح ، سنين
ده ليمان بعُ ن س اما ب وائف)]cccxx]320( هش نيات  الص ا ل س ره يليه غي

ـي مقدمته ووجه ، كثيف بعُث في ذلك من سنة في ،فخرجَ ـة ـف ثمانـي
ن مالك عليها ، آلف بيب ب ،)]cccxxi]321(ش حبه   ال وأصأ ره ، البط وأم

... اـلـروما أرض ـفـي وـغـل ـحـتى معُه فخرجَ ، برأيه والخذ بمشاورته
وـهـو ـشـبيب ـبـن مالك يخبر البطال سمع من جابر: فحدثني ابن قال

أنه ، وبينه بينه لصهر ، إليه أرسل أقرن بطريق أن ،)]cccxxii]322( بأقُرن
ـحـتى إليه : فخرجت قال ، الرسالة تحتمله ل بكلما يكلمك حتى يأتيه

: وفي قال ، الجيش أمير أني يحسُب وهو ، شرافتين بين من كلمني
ًا وـكـذا ـكـذا : في فقلت ؟ أنت كم ـمـا أدري فـقـال: ـمـا ، وزادت ، ألـفـ

ـقـد ـمـا الصهر من وبينك وبيننا ، قلت مما أقل أصأحابك أن إل ، تقول



لما ، يريدك وهو ، ألف مائة من نحو في أقبل قد إليون وهذا ، علمت
ًا كنت فما ، جيشك قلة من بلغه فــإني ، هذا يومك في فاصأنعُه صأانعُ
ـفـانظر الـخـبر أخبرـتـك قد أنا وها ، لنفسُك فانظر ، الخبر أخبرتك قد

، إسناده تأتي أن : الرأي قال ؟ الرأي : فما قال ، معُك ومن لنفسُك
ـاتلهم ، ثغرها من وتشد ، فيها فتدخل ، مفتوحة مثغرة فإنها ـن وتـق ـم
عـنـد ـمـن فـقـال ، بالصائفة هشاما بن سليمان يأتيك حتى ، واحد وجه

فأخذ ، وعيبها سماعها بك يلحق أن العُلج والله : أراد قومه من مالك
وـمـن ، ذـلـك ـيـومه ماـلـك ومـضـى ، البطال عنه فقاما ،  بقولهم مالك
ًا فيـهـا رأى أرض على أشرف إذ يسُير هو فبينا ، الغد : فـقـال ، ـسـواد

ـمـن ـتـرى وـمـا ، جيـشـه ـفـي لـيـون ولكن ، : كل البطال غيضة! فقال
ـه وقد ، : اليوما قال ؟ : الرأي قال ، الحرب وآلة الرماح السُواد تركـت
: ـقـال ، الـلـه يحـكـم ـحـتى فتـقـاتله تلـقـاه أن : الرأي قال ! ، بالمس
المسُــلمين من جماعة في قتل حتى معُه ومن مالك فقاتل ، ولقيناه

.)]cccxxiii]323(عليهم ووال ، الناس من بقي لمن عصمة والبطال ،
: ـقـال ، جابر بن الرحمن عبد : وأخبرني قال ، الوليد عن ] و124[

مقدـمـة أمـيـر يعُـنـي ـشـبيب ـبـن مالك يخبر البطال سمع من فحدثني
: أن – البطـال - صأهر  أقُرن بطريق خبر عن ، فيه قتل الذي الجيش

ـفـى الـحـديث ـفـذكر ، أـلـف مائة نحو في أقبل قد الروما طاغية ليون
، المخرـبـة المقفـلـة اـلـروما ـمـدن ببعـُـض باللحاق عليه البطال إشارة

مالـك وعـصـيان ، هشاما بن سليمان المير يلحقهم حتى به والتحصن
فقاتـل ، ليـون يعُنـي : ولقينـاه قـال ، هذا رأيه في البطاَل شبيب بن

والبـطـال ، المسـُـلمين ـمـن جماـعـة ـفـي ُقـتـل ـحـتى معـُـه ومن مالك
، يعُـصـوه ل أن أمرهم قد ، عليهم ووال ، الناس من بقي لمن عصمة

ًا له يذكروا فل ـة حـمـل ـحـتى عليهم فشد ، عليه فتجمعُوا ، اسم حمـل
علـيـه فـشـدت ، وـنـاداه ؛ اـسـَمه معـُـه ـكـان مْن بعُُض فذكر ، ذلك من

، الرض إـلـى وألقـتـه ، سرجه عن برماحها شالته حتى الروما فرسان
ـحـتى ، بسـُـيوفهم معُتصمون والناس ، الناس بقية على تشد وأقبلت

ـابر ابن غير : قال الوليد .  قال الشمس اصأفرار مع كان ـون ـج : ولـي
َبـتـه وأـمـر ، مـفـازاة ـلـه وـضـرب ، دابـتـه عن نزل قد الروما طاغية َه بَر

عـلـى يسُتنـصـرون ؛ أـيـديهم ورفعـُـوا ، يده فرفع ، فحضروا وأساقفته
برـفـع ياغلما : ناد فقال ، بقي من وقلة ، قلتهم أمر وزااد ، المسُلمين

والقوما ، معُسُكرنا إلى بنا وانصرفوا ، لله القوما بقية وترك ، السُيف
معُسُكره إلى : وانصرف جابر ابن قال ،  ففعُل ، نغاديهم ، بلدنا في

ال وأمـر ، وبـات ، ًا البط ، بسُـنادة عليكـم النـاس أيهـا فنـادى مناديـ



ً البطال وأّمر ، فيها وتحصنوا ، فادخلوها وآـخـر ، مـقـدمتهم على رجل
ّلف ل ، ساقتهم على ًا يخ ًا ول ، جريح وثـبـت ، علـيـه ـقـدر فيـمـا ـضـعُيف
يسُير من وأمر ، مواليه من ناس في له قريب معُه وثبت ، مكانه في
يسـُـير البـطـال ـفـإن ، الحـقـوا الـنـاس : أيـهـا يـقـول ـمـن أوائلـهـم ـفـي

البـطـال فإن الحقوا الناس أيها أخراهم في يقول من وأمر ، بأخراكم
الـنـاس فمضى ، بسُنادة منزلكم ويهيء الطريق يهديكم ، أولكم في
رأيـهـم ـفـأجمع البـطـال، وافتـقـدوا ، سنادة دخلوا وقد إل يصبحوا فلم
فــي مكانه في البطال :  وأصأبح .   قال عليها والقتال تحصينها على

أـتـى ـحـتى بجيـشـه ليون ركب الغد من كان فلما ، رمق به ، المعُركة
ـأخبر ، معُه بقي ومن البطال إل سنادة دخلوا قد فوجدهم المعُركة ـف

: ـمـا ـقـال ؟ رأيت كيف ، يحيى : أبا فقال ، عليه وقف حتى فأتاه ، به
ُتقـتـْل ، َتقتُل ، البطال كذلك ، رأيت ، بالطـبـاء : عـلـّى لـيـون ـقـال ، و
أنـفـذت ـقـد أنـهـا ،ـفـأخبروه جراـحـه ـفـي ـبـالنظر ـفـأمرهم ، بهم فأتي

، معـُـي ثـبـت ـمـن ـتـأمر ، : نعـُـم قال ؟ حاجة من : هل فقال ، مقاتله
عـلـي والصلة وكفني بوليتي المسُلمين أسارى من أيديكم في ومن

إـلـى وقـصـد ، ذـلـك ففعـُـل ، عـنـدي ثـبـت ـمـن ـسـبيل وتخلي ، ودفني
ســند من أشرف إذ ذلك على هم فبينما ، فحاصأرهم ، بسُنادة الناس

وـهـو ، الطلـئـع خـيـول عـلـى رـجـال في فرسه على مشرف شيء أو
ـبـن ـسـليمان المـيـر رـسـول البهراـنـي ـثـابت أـنـا ، الـنـاس أيها ، يقول
فسـُـر ، الـيـومين أـحـد آتيـكـم وـهـو ، إليكم سيره سرعة يخبر ، هشاما
ًا ليــون وأصأــبح المسُــلمين، ذلــك ً ، بعُسُــكره ســائر إلــى قــافل

ـنـزل ـحـتى معـُـه بـمـن ـسـليمان وأقـبـل ، دخلـهـا ـحـتى القسـُـطنطينية
.  عنها رحل حتى بها كان من إلى وأصألح ، بسُنادة
: الشاعر وقال

أنباء  من  يبلغك  ألم
 جيٍش

ًا   غودروا  بأقُرَن جثث
رماما

عندنا من غدوا
 أمر بصـريم

المهاوي  يجوبون
والظلما

لم حتوف   تقودهم
يطيقوا

ًا لها  ول   هناك  دفعُ
خصاما



زاحوف ولقتهم
 تهدي الروما

بعُض  الضحى بجرار
الكاما

َعهم   كأن لما  جمو
 تلقوا

يتلو    رائح   ركامٌا
ركاما

لما   بعُضهم   تلل
 أتوهم

قد  الشراق مع
ُلما لبسُوا ال

يومٌا  به  لهم  فكان
 عصيب

به  السُابحات   أثار
َتاما َق ال

فيها   تقم لم معُارك
ٍو  بشج

به  يلتزمن   نوائُح
التزاما

فيه  مالك  عن  نأت
 بواكي

به شجين قد ثواكل
اهتماما

على  تهمل ولم
 عيٌن  البطال

تشفي  بعُبرة  هناك
َياما ُه ال

باشر  عشية
ًا  الهوال  صأبر

الجيش  تخرق بخيل
ّلهاما ال



ُكّر بالخيل   عليهم   ي
ًا  طعُن

ًا البطل  بقتل  وضرب
الهماما

حملت  خيله  ما  إذا
 عليهم

مخافته  من  تداعوا
انهزاما

يعُلونه  فإن
ًا   السباُب  يوم

ًا  تلقاه  فقد مغوار
ُحماما

َله  أَر ولم أمضى   مث
ًا َنان  َج

َد ٍد   وأحم مشه
ذاما  وأقَل

من  هنالك  تبعُد  فل
ٍد  شهي

للهيجا كنت  فإنك
ُحسُاما

الولـيـد ـحـديث ـمـن الـشـعُر ـهـذا : وليس عائذ ابن الله عبد أبو قال
)cccxxiv]324[(.

بن الرحمن عبد : فاخبرني قال ، الوليد نا ، عائذ بن ]  محمد125[
بن الوهاب عبد سمع أنه ، البطال يعُني ، معُه غزا من أخبرني ، جابر
سرية أن نسُمع كنا لقد : والله يقول وهو  ،)]cccxxv]325( المكي بخت

إل معـُـه وـمـن فيقـتـل ، قـيـس ـمـن رـجـل يليـهـا ، ونحوـهـا آلف ثمانية
ـفـانظروا ، راحـلـة إل معُـهـم ليس جريدة خيل أنها ذلك وآية ، الشريد

ً ـتـرون ـهـل ـفـي فـجـال المجـلـس أـهـل بعـُـض فرـكـب ، راحـلـة أو إبل
ـا ـقـال ، فلن آل عند راحلة إل أر :لم فقال ، العُسُكر ، العـُـدو : ولقيـن

ًا فقتلوا المـكـي بخت بن الوهاب وعبد والبطال شبيب ابن يعُني مالك
)cccxxvi]326[(.

عمر أن : بلغني قال ، مسُلم بن الوليد نا ، عائذ بن ]  محمد126[ 
حجـر بـن ميسُـرة بـن المخارق البحر غازاية على ولى العُزيز عبد بن

ًا ـيـزل فلم ، الطائي ُد ـفـولى ، ـتـوفي ـحـتى والـيـ المـلـك عـبـد ـبـن يزـيـ



َة ـتـوفي ـحـتى ـيـزل فـلـم ، حرـسـتا أـهـل من ، الزادي عمير بن المغير
ّـلـى ، عزـلـه ـثـم ، ـسـنتين ـفـأقره الملك عبد بن هشامُا وولي ، يزيد وو
ًا يعُـنـي : وـعـزل قال ، الثقفي مريم أبي [يزيد] بن بريد برـيـد هـشـام

ّلى َد [يزيد] وو ُد وولي ، المحاربي بلل بن السو فعُزـلـه الوليد بن يزي
ّلى ، الردن ووله ، بلل ابن السود يعُني َة البحر غازاية وو ـن المغير ـب

ـمـن السـُـلمي الـعـور أـبـي اـبـن إلـيـه ـسـار حتى عليه يزل فلم عمير،
  )]cccxxvii]327( فقتله ، طبرية

ـَن الملك عبد بن هشامُا : عزل قال ، الوليد نا ، عائذ ]  ابن127[ اـب
ّلى ، البحر غازاية عن مريم أبي . المحاربي بلل بن السود وو
المـلـك عـبـد ـبـن هـشـاما ولـيـة سبب أن واحد غير نا ، الوليد حدثنا 

َد َد وـلـى دمـشـق واـلـي أن البحر غازاية بلل بن السو بلل ـبـن الـسـو
عـنـد الـسـود أما لمـكـان ، دمـشـق ـسـاحل ـمـن بـيـروت مديـنـة ولـيـة

التـجـار ـمـن ـسـفن عـلـى اـلـروما فأغارت ، القاضي حبيب بن سليمان
، بيروت ميناء باب على بها ومرت ، بها فذهبت ، بيروت بنهر مرسية
ُد فـصـاح ، ـلـه هيـبـة بأـيـديهم ممسـُـوكون وأهلها ورـكـب ، بـهـم الـسـو

تـلـك اـسـتنقذ ـحـتى بطلبـهـم أفـتـق [ـكـذا] وـقـد لنسـُـيه فيـهـا ـقـوارب
الـسـود إلى هشاما فكتب ، هشاما إلى وكتب ، منهم وقتل ، المراكب

ُد يزل فلم ، البحر على بوليته حـتى لـه الله وصأنع وعزمه حزمه يحم
ُد وولي ، قتل حتى يزيد بن الوليد فأقره ، هشاما توفي الوليــد بن يزي
cccxxviii]3(  عمير بن المغيرة البحر غازاية وولى ، الردن ووله ، فعُزله

28[(  . 
القـارىء تميـم ابـن يعُنـي ؛ الليث حدثني ، الوليد : ونا ] قال128[

)cccxxix]329[(،  صأور ميناء باب على قاتلته الروما أن كريمة أبي وابن ،
، وطلبـهـم ، فهزمـهـم الفارـسـي الحسـُـفان ـبـن خاـلـد إليـهـم ـفـأخرجَ
، فأـسـرهم صـأـور جزيرة على بأهلها الروما سفن من سفينة فأرست

ـبـاب عـلـى إـيـاه اـلـروما بقـتـال يخبره هشاما إلى مريم أبي ابن وكتب
ـفـي ـسـفينة وأدرك ، فهزمـهـم الـشـرف ابنه إليهم فوجه ، صأور ميناء

؛ بطبرية البريد صأاحب : وكتب قال ، أهلها فأسر راسية صأور جزيرة
: إنه هشاما إليه فكتب ، الفارسي خالد وطلبهم قتالهم ولي الذي إن

ًا)]cccxxx]330( فنـقـل ، وـكـذبت ، الوـضـيع ولكـنـه بالـشـرف لـيـس  خاـلـد
ّـلـى ، يزيد وعزل ، خمسُة إل ، المركب ذلك وأصأحابه ـبـن الـسـود وو

.)]cccxxxi]331( المحاربي بلل



، يزيد بن الوليد : وبويع الوليد : قال قال ، عائذ بن ]  محمد129[ 
واـسـتعُمل ، وماـئـة وعـشـرين خـمـس سنة الخر ربيع شهر في يعُني
 .)]cccxxxii]332( يزيد بن الغمَر أخاه الصائفة على
قد بحديث واحد غير : فحدثني قال ، الوليد وحدثنا ، عائذ ابن قال  

ـفـي أشك وأنا ، هذه صأائفته في شتى يزيد بن الغمر أن ، فيه وهمت
ًا [كذا] وثلثين بسُنة بعُدها أخرى صأائفة يزـيـد ـبـن الولـيـد . وقـتـل ألف

.)]cccxxxiii]333( ذلك بعُد صأائفة للناس يكن ولم ذلك على
ً ـسـمع ـمـن : فحدثني الوليد : قال قال ، عائذ ]  ابن130[ - واصـأـل

عليها والصبر والصلة بالصلح يعُرف كان ممن دمشق أهل من رجل
ـل قال ، حاله من ترى لما تكرمه الروما فكانت بالسر، فابتلي ، واصـأ

إـلـى ببـطـارقته قسُطنطين بعُثني وأرطباس قسُطنطين اختلف : لما
قـمـت أـنـا لـئـن العُهد وجعُل ، أرطباس على يسُتنصره يزيد بن الوليد

سبيلي وتخلية ، وكذا كذا جائزة بطارقته مع عنه والعراب ، برسالته
يسُأل من أرطباس عند من وتقدما ، بهم الوليد على : فقدمت قال ،

: فتكلـمـت واصـأـل ـقـال ، قسُطنطين على وموالتهم نصرتهم الوليد
بطارـقـة وـقـامت ، صـأـاحبها ـعـن بلغت البطارقة وقامت ، الوليد عند

ـثـم ، الفريقـيـن ـمـن الوليد واستمع ، أرطباس عن فتكلمت أرطباس
ًا كنت : لو فقال عليهم أقبل ًا ناصـأـر عـلـى قسـُـطنطين لنـصـرت أـحـد
منكم أحد وبين بيني وليس ، عدو فكلكم انصرفوا، ولكن ، خالفه من
: أرأيـتـم فـقـال بـهـم جـئـت الذين البطارقة على أقبل ثم ، السُيف إل

رده ـقـد إلـيـه لـكـم سبيل فل ، فأسرتموه الجراحة أثخنته هذا صأاحبنا
أثخنـتـه فـقـالوا: ـبـل ؟ معُـكـم يرـجـع عـبـدكم فهو بيديه ألقى أما ، الله

الغـمـر وأمـضـى ، فسـُـيروا بالجيش وأمر ، الوليد فحبسُني ، الجراحة
ًا فوافى ، صأائفته في يزيد بن .)]cccxxxiv]334( وسبى فغنم بينهم اختلف
ـبـن ـمـروان وـلـي : لـمـا ـقـال ، الوليد نبأنا ، عائذ بن ]  محمد131[

ّلى)]cccxxxv]335( محمد ، العـُـاملي يزـيـد ـبـن ترـكـه  البحر غزو يعُني ،  و
ّلى ،)]cccxxxvi]336( العُاملي سالم بن معُن بعُده من َو ّـلـى ثم   مـكـانه َو

بن الحارث بعُد من ولى ثم  ،)]cccxxxvii]337( السُلمي سعُيد بن حذيفة
.         )]cccxxxviii]338( العُنسُي سليمان

] العُباسي [ العُصر 
، المـيـن ولـيـة : أدركت الوليد : قال قال ، عائذ بن ]  محمد132[

ـسـنة ـمـن مـضـى بـمـا ائتـمـوا قد الله رسول آل من المؤمنين وأمراء
وتقوـيـة ، .. والـصـوائف ـفـي الـمـر ولة من بعُده ومن  ،  الله رسول



عـبـد العُـبـاس أـبـي الـمـؤمنين أمير إغزاء ذلك من فكان ، المجاهدين
أـلـف ماـئـة إدراك الـنـاس بها .. جرد ما  على)]cccxxxix]339(علي بن الله

cccxl]34( العُـبـاس أبي وفاة بعُد علي بن الله عبد افتتن حتى يزيدون أو

0[(.
3[cccxli( الكناني حريش أبي عن ، الوليد أنا ، عائذ بن ]  محمد133[

علي بن الله وعبد ومئة وثلثين يعُني خمس سنة في قال: كنا  ،)]41
نـحـو وغيرـهـم الشاما أهل من ومعُه ، الناس صأائفة على بدابق يومئذ

ذلك : وما قلنا ، عمورية عاما : أظنه الحريش أبو قال ، ألف مائة من
خلـفـة ـفـي حـيـان ابن عثمان مع الصائفة : غزونا قال ؟ حريش أبا يا

ـسـتة عليـهـا وأـقـاما ، عمورـيـة عـلـى نزلـنـا ـحـتى المـلـك عـبـد بن يزيد
ًا وثلثين ّد ، منجنيق ـمـن مـنـا رـجـل خـرجَ إذ وقـتـالهم حصـارها في وج

، دونـهـا اـلـذي الـحـبيش دـيـر في ، البرازا إلى فلسُطين أهل من كنانة
ً ذلك في له وقال ، الحبيش فكلمه إـلـى ـبـه ـفـذهبنا ، عنه به أتانا قول
عـلـى وـقـف ـحـتى معـُـه فرـكـب ، بمـقـالته ـفـأخبره ، حـيـان بن عثمان

ـقـد : إـنـي فـقـال ، فكلـمـه فتـقـدما ، نكلمه أن صأاحبنا وأمر ، الحبيش
ـقـال ، مـنـك يسـُـمعُه أن أـحـب ـقـد ذا هو وها ، بمقالتك أميرنا أخبرت

يـكـون ـحـتى فتحـهـا على تقدرون : ل لك قلت كما هو : أجل الحبيش
ـقـوما فيـكـم يـكـون وـحـتى ، ـنـبيكم بـيـت أـهـل ـمـن رـجـل بينـكـم الذي

ـا فيومئذ ، الرهبان لباس ولباسهم النسُاء، شعُور شعُورهم ، يفتحونـه
. ذاك من ويخرجون الباب هذا من يدخلونها إليهم أنظر لكأني فوالله

ـانيق بتحريق وأمر ، منزله إلى عثمان : فعُاد الحريش أبو قال ، المـج
ًا وأمر إـلـى مغيرـيـن ظـهـر عـلـى أصـأـبحوا الـنـاس أيها : يا ينادي منادي
.)]cccxlii]342( بنا قفل ثم ، فمضى الناس ففعُل ، الروما أرض داخل

أـبـو أـغـزى ومائة وثلثين ست سنة كان : فلما قال ، ] محمد134[
يـغـزون كانوا كما والموصأل والجزيرة الشاما أهل من جماعة العُباس

عـلـى ووـلـى ، العُراقـيـن وأـهـل خراـسـان أـهـل ـمـن جماـعـة وأغزى ،
ـا ووـلـى ، بالدراب وأمره ، علي بن الله عبد جماعتهم عـبـد جعُـفـر أـب

دابق عن الله عبد فشخص ، مسُلم أبو معُه ، الموسم محمد بن الله
ـيـوما العُـبـاس أـبـو فـتـوفي ، الدراب  يرـيـد)]cccxliii]343(دـلـوك نزل حين
، وماـئـة وثلثـيـن ـسـت ـسـنة الحـجـة ذي من خلت عشرة لثني الحد

ـفـي جعُـفـر أـبـي إـلـى وعـهـد ، أـشـهر وستة سنين أربع خلفته وكانت
بالنـبـار ـكـان وـمـن ، عـلـي ـبـن وعيسـُـى ، محمد بن وعيسُى ، مرضه
إـلـى وكتـبـوا ، إدرابه ليتم ، ذلك علي بن الله عبد كتمان فرأوا ، منهم
ه علـى - بـوليته بمصر - وهو علي بن صأالح مـن وعلـى ، الول عمل



ـى بالمسُير ويأمرونه ، الشاما من علي بن عبدالله يليه كان ـك إـل ، ذـل
، بحـلـب ـلـه بقرـيـب عـلـي ـبـن صأالح بن علي إلى بذلك الرسوُل فمر
ًا إـيـاه واستكتمه ، إليه به فباح ـفـأخبر ، الرـسـول ومـضـى وليـلـة يوـمـ
َتُم بذلك يكتــب أن فكره ، حلب على علي بن الله عبد عامَل الُمسُتك

، الرـسـول طـلـب ـفـي فأرـسـل ، عـلـي ـبـن الـلـه عبد إلى ينفقه ل بما
- وـهـو عـلـي ـبـن الـلـه عـبـد إلى به فبعُث ، كتابه فأخذ ، بقليل فأدركه
إـلـى ودـعـا العُـبـاس، أـبـا ونعـُـى ، الـنـاس إلـيـه فجمع ، - فقرأه بدلوك
َتشهد ، نفسُه َد واس ًا قحطبة بن حمي ـقـد العُـبـاس أـبـا أن ـلـه وأصـأـحاب

، هزـمـه ـهـو إن الزاب في مروان إلى مسُيره في العُهد له جعُل كان
ومضى ، الدراب عن وانصرف ، بالخلفة فبايعُوه ، بذلك له فشهدوا

جعُـفـر لـبـي عاـمـل كعـُـب بن موسى وفيها ، بحران فمر العُراق يريد
فحاصـأـرهم ، وأـمـواله بيـتـه وأـهـل وـلـده ـمـن بـحـران خـلـف من على

نـحـو ـفـي مسُـلم أـبـا إلـيـه فوجه العُراق جعُفر أبو وقدما ، ليلة أربعُين
ًا أربعُين من وثلثـيـن ـسـبع ـسـنة فاتـحـة عـلـي بن الله عبد فقاتل ، ألف

سـنة فـي جعُفـر لبـي المـر واجتمـع ، الله هزمه حتى وأشهر ومائة
أبا أن إل ، صأائفة السُنة تلك في للناس يكن فلم ، ومائة وثلثين سبع

ـمـن يلـيـه ـكـان وـمـا الـشـاما وليته في علي ابن صأالح إلى كتب جعُفر
ـسـمعُان دـيـر فـنـزل فقدما الشاما، مقدما إلى بالمسُير ويأمره ، مصر

ًا ذلك فكان ، يليها وما وحلب أـبـو ـغـّزا . ـثـم السـُـنة تلك في للبلد أمن
والجزـيـرة الـشـاما أـهـل ـمـن جماـعـًة وماـئـة وثلثـيـن ثمان سنة جعُفر

خراـسـان أـهـل جـيـوش ـمـن عـلـي ـبـن صـأـالح مع كان ومن والموصأل
)cccxliv]344[(. 

لـمـا : ثـم مسُـلم ـبـن الوليـد : ـقـال ـقـال ، عائـذ بن ]  محمد135[
ـد بن الله عبد جعُفر أبي المؤمنين أمير إلى المر أفضى ـزى محـم أـغ
ـمـن نـحـو في ، ومائة وثلثين ثمان سنة  في)]cccxlv]345( علي بن صأالح

قحطبة بن والحسُن ، إبراهيم بن الرحمن عبد أغزى . ثم ألفا سبعُين
)cccxlvi]346[(ًا ـسـبعُين فـي وماـئـة وثلثيـن تسـُـع سنة  في ، ملطـيـة ألـفـ

.)]cccxlvii]347(   الروما أرض إلى منهم طائفة وأمضى
لـمـا : ثـم مسُـلم ـبـن الوليـد : ـقـال ـقـال ، عائـذ بن ]  محمد136[

ـد بن الله عبد جعُفر أبي المؤمنين أمير إلى المر أفضى ـزى محـم أـغ
ـبـن والحسـُـن ، إبراهـيـم ـبـن الوـهـاب عـبـد أـغـزى ثم ، علي بن صأالح

أـهـل حـصـار إـلـى محـمـد ابن العُباس إغزاؤه ذلك من وكان ، قحطبة
.)]cccxlviii]348( ألفا ستين من نحو في كمخ



ـا مسُلم بن الوليد : قال قال ، عائذ بن ]  محمد137[ أفـضـى : لـم
صأالح غزا محمد بن الله عبد جعُفر أبي إلى المؤمنين أمير إلى المر

ًا سبعُين من نحو في ومائة وثلثين ثمان سنة علي بن ابن .. قال ألف
يكن فلم ومائة وثلثين سبع سنة في جعُفر لبي المر : واجتمع عائذ

وليـتـه ـفـي عـلـي ـبـن صـأـالح إلى كتب جعُفر أبا أن إل ، صأائفة للناس
مـقـدما إـلـى بالمسـُـير وـيـأمره ، مـصـر ـمـن يلـيـه كان وما الشاما على

فكان ، يليها وما  وحلب)]cccxlix]349( سمعُان دير فنزل ، فقدما ، الشاما
ًا ذلك وثلثـيـن ثمان سنة جعُفر أبو أغزا . ثم  السُنة تلك في للبلد أمن

صأالح مع كان ومن والموصأل والجزيرة الشاما أهل من جماعة ومائة
)]cccl]350( محمد بن العُباَس . وأغزا خراسان أهل جيوش من علي بن

اـبـن صـأـالح جـمـاعتهم عـلـى واـسـتعُمل ، الشرق أهل من جماعة في
وعـلـى ، الجرـجـاني إـسـماعيل ـبـن ـعـامر مقدمته صأالح فولى ، علي

، صـأـالح ـبـن الـلـه عـبـد الميسـُـرة وعـلـى ، محمد ابن العُباس الميمنة
تسُع سنة فعُل . ثم يليها  وما)]cccli]351(دارتين أتى حتى صأالح فأدربهم
ًا يلق ولم وثلثين ، ـمـذكورة غـنـائم يغـنـم ولم مدينة، يفتح ولم ، جيش

بــدابق بالمعُسُكر علي بن صأالح أمر . ثم عافية في الناس فانصرف
. وماـئـة [هـكـذا] وأربعُـيـن اثنـيـن سنة في خراسان أهل من معُه بمن

ـمـن معـُـه بـمـن وماـئـة وأربعُـيـن ثلث سنة في علي بن صأالح أغزا ثم
ًا خراسان أهل أن وأـمـره ، بالكثيف ليس الشاما أهل على ضربه وبعُث

- ـمـن السـُـلمي ـضـيغم ـبـن هلل ووجـه ، ففعـُـل ، بدابق بهم يعُسُكر
ـيحان جسُر على فبنوا ، دمشق أهل من جماعة - في دمشق أهل ـس

.)]ccclii]352( أذنة حصين
تـلـك ـفـي المنـصـور يعُـنـي : ووـجـه ـقـال ، عاـئـذ ابن ]  وعن138[ 

إبراهـيـم ـبـن الوـهـاب - عـبـد ومائة وأربعُين اثنتين سنة - يعُني السُنة
)cccliii]353[(، خراـسـان أـهـل ـمـن جماعة في قحطبة بن الحسُن معُه  

اـلـروما خربـتـه ما يبنيا أن وأمرهما ، والموصأل والجزيرة الشاما وأهل
.)]cccliv]354( علىماكان وإعادته ، لملطية حائط من
- اليوما ذلك شهد من سمعُت : وقد الوليد العُباس أبو ]  قال139[

،)]ccclv]355( العُـبـاس بـنـي ولـيـة - ـفـي الخزر أسيد ابن قاتل يوما يعُني
ـاس تعُبأ وقد ، شهباء له بغلة على أسيد ابن : وركب قال ـأوا الـن وتهـي

ـاس على أسيد ابن وأقبل ، القتال على أنفسُهم ووطنوا ـوجهه الـن ، ـب
المسـُـلمين معُـشـر يـقـول: ـيـا ما في لهم وقال ، وحرضهم فوعظهم



أن إليكـم وأحسُن عليكم أنعُم قد الله إن والشهداء المهاجرين وأبناء
مـمـن وجعُلـكـم ، الموـضـع ـهـذا إـلـى وساقكم ، الجر هذا الله رزاقكم

وـيـدخلكم ، ذـنـوبكم بـهـا يكفر التي ؛ سبيله في بالشهادة عمره يختم
ـهـذه ـفـي الـلـه وـقـابلوا ، العُـيـن الـحـور ـمـن ويزوجـكـم ، الجـنـة بـهـا

عـلـى قـلـوبكم ـمـن يطـلـع أن الله من واستحيوا ، بالحسُنى المواطن
، ـبـوجهه عليـكـم مقـبـل الـلـه فإن ، الزحف من فرار أو خذلن أو ريبة
أبـنـاء وأنـتـم ، الجـنـة وزاخرـفـت ، العُـيـن الـحـور عليـكـم اطلعـُـت وـقـد

وجزاـئـر والحـصـون والـمـدائن القلع بـهـم الـلـه فـتـح وـمـن ، الشهداء
أن نفسـُـه إنسـُـان يـحـدثن فل ، القتل من بأكرما موت وليس ، البحور
فاعــل ذلك فعُل لو فوالله ، هرب ول لفرار مكانهما من قدماه تزول
ـه العـُـدو أـعـدى ولكانوا المم وهذه الجبل هذا أهل ليخطفه منكم ، ـل

إليـهـا الـلـه ـسـاقكم طيـبـة بقعـُـة فإنها البقعُة هذه دماءكم فاستودعوا
، الخرة من يوما وأول الدنيا، من يوما آخر أنه واعلموا ، بها وأكرمكم

ـار الـشـمس يعُبد ومن يوحده ول الله يعُرف ل من تقاتلون وإنما والـن
ًا ـلـه يعُرف ل ، الميتة ويأكل ًا رـبـ فلتـصـدق ، وأهـلـه التوحـيـد ـعـن ـنـاد
وـقـد ، لـكـم موـعـده وإنـجـازا ، ربـكـم بـثـواب ظنـكـم وليحسـُـن ، نيتكم

تقدما ثم ، مصيبة أصأابتني إن أسيد بن الرحمن عبد عليكم استخلفت
انـصـرف ـثـم ، الكلما بـهـذا فكلمهم الصف في جند كل إلى أسيد ابن
ـعـن فـنـزل موـضـعُه إـلـى رـجـع ـثـم ذلك، بمثل فكلمهم الميسُرة إلى

.)]ccclvi]356(الحديث وذكر ، دابته
ـسـت ـسـنة ـقـبرس : غزوت قال ، الوليد نا ، عائذ ابن ]  قال140[

من جيش أول فكان ، الخثعُمي سفيان بن العُباس مع ومائة وأربعُين
.)]ccclvii]357(الرسول آل ولية في قبرس غزوا المسُلمين

على : كان قال ، مسُهر بن العلى عبد أخبرني ، عائذ ]  ابن141[
ت سـنة فـي و ، عاصأـم بـن زافـر وخمسُـين أربـع  سـنة الصـائفة س
.)]ccclviii]358( عاصأم ابن زافر ومائة وخمسُين

إلــى المر أفضى : لما قال ، الوليد حدثنا ، عائذ بن ]  محمد142[
ِد المنصور ّلى ، الـشـاما على علي بَن صأالَح ولى محمد بن الله عب َو ـ ـف

ـبـن العُـبـاَس المنصوُر ولى ثم ، العُبسُي الليث بن يونس البحر غازاية
ًا فوليه ، الخثعُمي سفيان ـن عامَر مكانه وولى عزله، ثم حين ـة ـب ربيعـُ

ـمـن وـلـى ـثـم السُكسـُـكي، العُباس بن الغمَر بعُده ولى ثم ، السُلمي
َد بعُده .)]ccclix]359( المحاربي السود بن الله عب



المنصـور يعُنـي وـلـى : ثـم قال ، الوليد نا ، عائذ بن ]  محمد143[
ـر وـلـى ثم ، البحر غزاة يعُني المحاربي السود ابن الله عبد ـبـن جرـي
.)]ccclx]360(العُبسُي الملك عبد
المنصـور يعُنـي وـلـى : ثـم قال ، الوليد نا ، عائذ بن ]  محمد144[
 جـنـد)]ccclxi]361(صـأـالح ـبـن - إبراهـيـَم عـلـي ـبـن صأالح - يعُني بعُده من

النـصـري الحمـيـد عبد بن الوزاير البحر فولى ، والبحر والردن دمشق
)ccclxii]362[(،  ولى ثم ، الكوفي عوف أبي ابن وولى ، إبراهيم عزل ثم

   .)]ccclxiii]363( والبحر الردن صأالح بن علي
المنصـور يعُنـي وـلـى : ثـم قال ، الوليد نا ، عائذ بن ]  محمد145[

ـثـم ، ـسـعُد ـبـن الـلـه عـبـد البحر فولى ، والبحر الردن صأالح بن علي
.)]ccclxiv]364(معُيوف بن حميد ولى
: ـقـال ، مسـُـهر ـبـن العـلـى عـبـد أخبرني ، عائذ بن ]  محمد146[

ccclxv]36( يحيى بن معُيوف وخمسُين ثلث سنة في الصائفة على كان

3[ccclxvi(المذكور يحيى بن معُيوف ومائة وخمسُين ثمان سنة وفي  ،)]5

66[(. 
: ـكـان ـقـال ، مسُهر بن العلى عبد أخبرني ، عائذ ابن ]  نا147[ 

وـفـي ، أـسـيد ـبـن يزيد ومائة وخمسُين خمس سنة في الصائفة على
.)]ccclxvii]367( أسيد بن يزيد ومائة وخمسُين سبع سنة
ـسـنة الـصـائفة ـفـولى المهدي : واستخلف قال ، عائذ ]  ابن148[

وماـئـة ـسـتين ـسـنة وـفـي ، محـمـد ـبـن العُـبـاس ومائة وخمسُين تسُع
.)]ccclxviii]368(العُبسُي الوليد بن ثمامة

عـبـد : أن مسـُـهر ـبـن العلى عبد أخبرني ، عائذ بن ]  محمد149[
خلـفـة في ومائة وستين أربع سنة الصائفة غزا الحميد عبد بن الكبير

عـبـد وـلـى أـنـه  مسـُـلم ـبـن الولـيـد عائذ: فأخبرني ابن . قال المهدي
ًا أربعُين على الصائفة الكبير والموصـأـل والجزيرة الشاما أهل من ألف

أـهـل وعـلـى اللخـمـي، زاـيـادة ـبـن محـمـد فلسـُـطين أهل على فكان ،
ـم دمـشـق أهل وعلى ، الردن أهل من محمد بن عاصأم الردن عاصـأ

الكـنـدي يزـيـد ـبـن الرحـمـن عبد حمص أهل وعلى ، الكلبي بحدل بن
 .)]ccclxix]369( الحديث وذكر

- الـكـبير عـبـد وـلـى أنه مسُلم بن الوليد أخبرني ، عائذ ]  ابن150[
أربعُين على المهدي خلفة في يعُني - الصائفَة الحميد عبد ابن يعُني
ًا فلسُــطين أهل على فكان ، والموصأل والجزيرة الشاما أهل من ألف

ـمـن محـمـد ـبـن عاصـأـم الردن أـهـل وعلى ، اللخمي زايادة بن محمد
أهل وعلى ، الكلبي بحدل بن عاصأم دمشق أهل وعلى ، الردن أهل



أهل وعلى قنسُرين أهل وعلى ، الكندي يزيد بن الرحمن عبد حمص
العُراهـم ابـن الموصـأـل أـهـل وعلـى ، الربعـُـي ـمـدحرجَ ابـن الجزيرة
ccclxx]37( بـطـوله الـحـديث وذـكـر داـبـق نزل وأنه ، السُحاجَ من الزادي

0[(. 
: أن أـخـبره عمن الوليد : فذكر قال ، عائذ ابن الله عبد ] أبو151[

أهل من فيها وكان ، الصائفة هارون ابنه ولى المؤمنين أمير المهدي
الحـجـازا أـهـل ومتطوعة والبصرة الكوفة وأهل خراسان وأهل الشاما
ـبـن محـمـد فلسـُـطين أـهـل عـلـى فـكـان ، آلف وثمانية مئتان واليمن

أهل وعلى ، الدهاث بن الملك عبد الردن أهل وعلى ، اللخمي زايادة
ـبـن عيسـُـى حـمـص أـهـل وعلى ، الحجوري يحيى بن معُيوف دمشق

.)]ccclxxi]371(  الغزاة بعُض وذكر ، الكندي عمر
ـسـنة فـغـزا محـمـد، ـبـن موـسـى عائذ: واستخلف ابن ]  قال152[

.)]ccclxxii]372( يحيى بن معُيوف ومائة وستين تسُع
فـغـزا ، محـمـد ـبـن هارون : أستخلف قال ، عائذ بن ]  محمد153[
ـة وسبعُين اثنتين سنة وفي ، الصأم ابن وسبعُين إحدى سنة في وماـئ
،)]ccclxxiii]373(صأالح بن الملك عبد ـغـزا ـحـتى صأائفة للناس يكن ولم  

ccclxxiv]37( وماـئـة وثمانين ثمان سنة المؤمنين أمير هارون بن القاسم

4[( 
ـبـن الـلـه عبد المؤمنين أمير غزا : ثم قال ، عائذ بن ]  محمد154[

ًا قرة فافتتح  ؛)]ccclxxv]375( ومائتين عشرة خمس سنة هارون وحصون
قـبـل ووـجـدهم ، حربـلـة منها ، وخربها منها فأخرجهم صألح على معُها

الحـصـن عـلـى وـنـزل ، ذراريـهـم وـسـبى مقاتلتهم فقتل ، يتحصنوا أن
ًا ، وخربه أنفسُــهم على بالمان أهله فاستنزل ، : لما له يقال وحصن

ًا  ، وخربه الحصن وهدما ، وأموالهم عـلـى : زالزـلـن، ـلـه يـقـال وحـصـن
ًا ، وخربه الحصن فهدما ، ذلك مثل فتحـصـنوا ، : بروله له يقال وحصن

، المسـُـلمين ـمـن جماـعـة فاستـشـهد ، بالمجانيق فرماهم ، وحاربوه
ـدما ، فأعطاهم ، المان طلبوا ثم ، عدة الكفار من وقتل الحـصـن وـه

، : فوـنـة ـلـه يـقـال حـصـن إلى مضى ثم ، عسُكره بها وخلف ، وخربه
، : ولـقـوس ـلـه يـقـال حـصـن إـلـى مـضـى ـثـم ، بالـمـان فاـسـتنزلهم

ـهـدمه ـثـم ، فأعـطـاهم الـمـان ـسـألوا ـثـم ، بالحجارة ورموا فتحصنوا
ـثـم ، لؤـلـؤة فحاصـأـر ، وـمـائتين عـشـرة ـسـبع ـسـنة ـغـزا .  ثم وخربه

ًا عليـهـا وخـلـف عنـهـا انصرف ، :  عجـيـف ـلـه يـقـال ـقـواده ـمـن قاـئـد
وـمـائتين عـشـرة ثـمـان ـسـنة ـفـي ـغـزا . ثم سبيله خلي ثم ، فأسروه

)ccclxxvi]376[(، ، وـمـائتين عـشـرة ثمان سنة الروما، بأرض فيها فمات  



وشهرين سنة وأربعُين ثمان ابن ومات ، سنة عشرين خلفته وكانت
الكـتـاب ـهـذا ـمـن جمعـُـه ماتيسـُـر آـخـر  .   ـهـذا)]ccclxxvii]377( ثلـثـة أو

ً لله والحمد ًا أول محـمـد نبيـنـا عـلـى وـسـلم تعـُـالى الله وصألى ، وآخر
. بإحسُان تبعُهم ومن وآله
 
 



والتعليقات الحواشي
 
، الـصـيف ـفـي الغزوة  : الصائفة العُرب لسُان في )قال1()1(

(ـشـتا )  و ( صـأـيف ـمـادة ، الشتوة في به أقاما المكان : تشتى وقال
فـي المسُـلون بـهـا يقوما كان التي الغزوات بالصوائف فالمقصود ) ،
ـفـي تـحـدث ـكـانت اـلـتي والـشـواتي ، الصيف و الربيع في الروما بلد

ًا يتم كان الغزو لكن الشتاء، فصل والبرد الثلج اتقاء الصيف في غالب
(صأاف) مادة ، الوسيط المعُجم انظر ، الصوائف عليها يطلق فكان ،

والـشـواتي الـصـوائف نـظـاما أن النصوص استقراء من لي .   ويظهر
الـشـاما بلد ـفـي المسـُـلمين اـسـتقرار بعـُـد مبـكـر وقت منذ يظهر بدأ

حـيـث ، عنه تعُالى الله رضي الفاروق زامن في عنها الروما وانسُحاب
ًا طوروس جبال وقفت ًا حاجز الحـرب وبـدأت ، الطرفيـن بين طبيعُي
ً المسـُـلمون فـكـان ، والتـخـوما الحدودـيـة المناطق على بينهما سجال

–)  الـحـرب ( درب بـ عرف الذي الجبال تلك في الدرب اجتازاوا كلما
ًا (المـشـترك – اـلـروما وبلد طرـسـوس بـيـن ما وهو والمـفـترق وـضـعُ

ًا بصائفة الغزوة تلك سميت ، الدروب من غيره أو ) ،177 ص صأقعُ
. شاتية أو

والمخطوـطـات الكـتـب فهارس في البحث بعُد أعثر )لم2()2(
ّي على اـبـن فهرـسـت ـفـي ـقـرأت لـكـن ، الموـضـوع ـهـذا في مؤلف أ

56/372 و ،34/334  و12/81 دمشق تاريخ وفي  ،146 ص النديم
ًا للواقدي أن .  شيء الن عنه يعُرف ول ) ، ( الصوائف اسمه كتاب
، العُلـمـي تحصيله ، : ترجمته على الدراسة تلك )احتوت3()3(

ـوثيقه ، شــيوخه ـدته ، ـت ـه ، عقـي ـاته ، أخلـق ـافته ، وـف ومصــنفاته ثـق
، فيهــا ومنهجه كتبه أهمية ، عنه والرواة تلمذته ، موارده ، التاريخية
.  التاريخية المرويات في عنه المتأخرين اقتباس

بالتارـيـخ البـحـث ـهـذا ـفـي المدوـنـة التوارـيـخ جمـيـع )إن4()4(
.  عليه يدل الذي الهاء بحرف أتبعُه فلن ولذا ،   الهجري

ًا عاـئـذ اـبـن ـشـيوخ أـكـثر  مسُـلم ـبـن )الولـيـد5()5( ـبـه التـصـاق
ـعـالم وـهـو ، طريـقـه ـعـن جاءت التاريخية عائذ ابن مرويات ومعُظم

ـفـي بالـتـدليس موصـأـوف ، والسُير المغازاي في وقته في الشاما أهل
ـه . انظر الحج من  منصرفه195 سنة توفي ، الصدق مع الحديث عـن
حبان ابن ثقات و  ،9/16 والتعُديل الجرح و  ،8/215 الكبير التاريخ
9/222، ،63/274 دمـشـق وتارـيـخ   ،31/86 الكـمـال وتـهـذيب    

 .  2/355 والكاشف



عاـئـذ اـبـن  تلمذة أخص من ، البسُري إبراهيم بن )أحمد6()6(
،1/252 الكمـال تهـذيب ـفـي . ترجمـتـه ثقة  عنه رواية وأكثرهم به  

ـخ وانـظـر ،53/289 دمـشـق تارـي ،11/105 النبلء أعلما وـسـير    
  1/89 والكاشف

ـي بالتفصيل مذكورة المعُلومات هذه )مصادر7()7( البـحـث ـف
ولكــن ، هنا تكرارها أريد ول ، مفصلة ترجمته فيه وردت الذي  الخر
،294-53/288 دمـشـق : تاريخ المثال سبيل على انظر تـهـذيب و  

 107-11/104 النبلء أعلما سير و  ،25/427 الكمال
ً )انظر8()8(   261 ص و   ،226 ص  خليفة : تاريخ مثل
  10/354 دمشق )تاريخ9()9(
174-50/173  السُابق )المصدر10()10(
65/117  السُابق )المصدر11()11(
،11/297  السـُـابق المـصـدر )انظر12()12( ،56/347 و   و  

65/53 
ً انظر  السُابق )المصدر13()13(  33/402 و ،20/144  مثل
،32/9  السُــابق )المصــدر14()14( ،66/9 و     159، و  

67/158  
دمشق تاريخ و  ،2/410 والتعُديل :  الجرح عنه )انظر15()15(

10/363-365
واـلـوافي  ، بعـُـدها  وما10/354 دمشق :  تاريخ )انظر16()16(

 10/182 بالوفيات
وـسـير ، بعـُـدها  وـمـا1/252 الكـمـال :  تـهـذيب )انـظـر17()17(

  11/105 النبلء أعلما
  بعُدها  وما43/286 دمشق : تاريخ )انظر18()18(
وـسـير ، بعـُـدها  وـمـا35/101  السـُـابق المصدر )انظر19()19(

  17/366 النبلء أعلما
وســير ، بعُدها  وما36/262 دمشق : تاريخ عنه )انظر20()20(

  18/248 النبلء أعلما
ـه ترجمة المطبوع عسُاكر ابن تاريخ في أجد )لم21()21( ـمـع ـل

، بعـُـدها  وـمـا19/576 النبلء أعلما : ـسـير انـظـر ، عـنـه نقـلـه ـكـثرة
 4/73 الذهب وشذرات

وـسـير بعـُـدها  وـمـا41/244 دمشق : تاريخ عنه )انظر22()22(
 19/358 النبلء أعلما



،18/224  : المنتظم عنه  )انظر23()23( والنهاـيـة البداـيـة و  
 بعُدها  وما2/13 الشافعُية وطبقات  ،12/294

 .26/252  دمشق )تاريخ24()24(
 .29/427 دمشق تاريخ المثال سبيل على )انظر25()25(
  11/133 التهذيب )تهذيب26()26(
ًا ـكـثيرة دمـشـق تارـيـخ في ذلك على )المثلة27()27( منـهـا ـجـد

11/44،   12/113، 21/217،  22/242،  40/27،144، 46/446
50/337،  57/324،  66/159،  68/231. 

،19/42 دمـشـق تارـيـخ المـثـال ـسـبيل عـلـى )انـظـر28()28(  
53/48، عـلـى متفق ، وقته في الشاما شيخ مسُهر بن العلى عبد  
ثـقـات  عـنـه  . انـظـر218 ـسـنة ـتـوفي ، الجماـعـة ـلـه روى ، ـتـوثيقه

،285 ص العُجـلـي ،33/421 دمـشـق وتارـيـخ   الكـمـال وتـهـذيب  
16/369.

ً )انظــر29()29( ـخ مثل ،56/474 دمشــق تارـي   59/443،  
وـحـدث المنـصـور جعُفر أبي زامن في بغداد قدما عياش بن إسماعيل

ًا بها ًا حديث ـفـي مخلـط بـلـده أهـل عـن روايـتـه في صأدوق وهو ، كثير
 3/163 الكمال وتهذيب  ،39/481  دمشق : تاريخ . انظر غيرهم

أحد شعُيب بن محمد  ،477  ،56/473 دمشق )تاريخ30()30(
ـمـات ، ثـقـة ، الوزااـعـي في  الثبات من ، بيروت يسُكن كان ، الكبار

ابن ثقات و  ،1/113 الكبير التاريخ عنه  . انظر200 سنة حدود في
   .9/167 التهذيب وتهذيب  ،53/245 دمشق وتاريخ  ،9/50 حبان

،220 ص خليفة )تاريخ31()31( عـنـه ـقـال محـمـد ـبـن مروان  
210 سنة مات ، ثقة ، العُلم أهل مذهب يذهب : كان حنبل بن أحمد

،8/275 والتعـُـديل الجرح عنه . انظر ،25/166 دمـشـق وتارـيـخ    
32/120،   40/531،  45/212،  53/288، ـذيب   ـال وتـه الكـم
27/398 .

،32/9 دمشق )تاريخ32()32( ـكـان الحميد عبد بن سليمان   
وـقـال ، الثـقـات ـفـي حبان ابن وذكره ، ويتنصب الحديث يحفظ ممن
النسُــائي وقال ، صأدوق وهو بحمص، منه وسمعُت أبي : صأديق عنه

ـفـي ترجمـتـه  . انـظـر274 ـسـنة مات ، مأمون ول بثقة ليس : كذاب
،8/281 حـبـان اـبـن ثـقـات ،22/342 دمـشـق وتارـيـخ   تـهـذيب و  

 . 4/205 التهذيب
،68/225 دمشق )تاريخ33()33( أعـلـم ـمـن حمـيـد بن الهيثم  

: عـنـه . انـظـر ثـقـة : ـقـدري داود أـبـو عنه قال ، مكحول بقول الناس



،8/215 الكبير التاريخ ،9/82 والتعُديل والجرح   الكمال وتهذيب  
 .2/344 والكاشف  ،30/370

، العلما أحد عمر بن محمد   ،220 ص خليفة )تاريخ34()34(
ـمـتروك ـكـذاب ـضـعُيف ، دمـشـق إـلـى ورـحـل ، بـغـداد ـسـكن ـمـدني

الرـجـال ـضـعُفاء ـفـي : الكاـمـل عنه انظر  الحديث، أهل عند الحديث
    9/323 التهذيب وتهذيب  ،54/432 دمشق وتاريخ  ،6/241

 . 302-33/301 دمشق )تاريخ35()35(
ًا نادرة حالت في )إل36()36(  . 14 رقم حاشية في  كما ، جد
وـجـود – تعـُـالى الـلـه توفـيـق - بعـُـد ذـلـك عـلـى )ـسـاعد37()37(

مراجعُتـهـا تسـُـهل ، ممغنـطـة اـسـطوانات عـلـى الكـتـب تـلـك معُـظـم
.   الحاسب جهازا بواسطة بداخلها ما واستعُراض

ِـنـّي ، مواـضـع ـعـدة عـلـى عـلـم الـسـم )ـهـذا38()38( ْعُ هـنـا والم
ًا . المشترك الروما وبلد طرسوس ) وهومابين الحرب ( درب وضــعُ

ًا والمفترق  177 ص صأقعُ
،ـثـم حمص عمرعلى ،استعُمله صأحابي سعُد بن )عمير39()39(

النبلء أعلما ـسـير عـنـه انـظـر ،  لمعُاوية الشاما عثمان جمع لما عزل
2/103-105 

،46/487  دمـشـق )تارـيـخ40()40( البـلـدان بمعُـجـم وـقـارن  
4/404، الـنـبي عـلـى وفد صأحابي ، العُبسُي مسُروق بن ميسُرة و  

ـفـي وبلء صـأـلح ذا ـكـان اـلـوداع حـجـة وشهد ، وسلم عليه الله صألى
6/238 الصأابة عنه انظر ، الشاما بلد في الجهاد

عتـبـة أـبـو ، الزادي ـجـابر ـبـن يزـيـد ـبـن الرحـمـن )عـبـد41()41(
 . 604 ص التهذيب . تقريب  ثقة ، الداراني الشامي

اـبـن ـغـزوات انـظـر ، والمصيـصـة أنطاكـيـة ناحـيـة )يقع42()42(
ًا عشر أربعُة أسماء الحموي ياقوت ذكر وقد  ،1/187 حبيش ، مرج

ًا المشترك  ، منها يذكرهذا ولم في يعُرف لم وما   ،393 ..ص وضعُ
ًا.  له أجد ولم ، ضمنها مذكور غير فهو المروجَ من البحث هذا تعُريف
 61/320 دمشق )تاريخ43()43(
ـة ، الله عبد أبو ، القردوسي حسُان بن )هشاما44()44( ـن ثـق ـم

 .1020 ص التهذيب . تقريب سيرين ابن في الناس أثبت
، البـصـري عـمـرة أـبـي ـبـن بكر أبو ، سيرين بن )محمد45()45(
 .853 ص التهذيب  . تقريب110 سنة مات ،  كبير عابد ثبت ثقة
ُـنـس46()46( ُبْر لسـُـان ، ـبـه مـلـتزق مـنـه رأـسـه ـثـوب : ـكـل )ال

)  ( برنس مادة العُرب



ِعُمامة47()47( (  مادة ، العُروس تاجَ ، الرأس على يلف : ما )ال
)  عمم

ُكـّمـة48()48( ـفـي تلـبـس اـلـتي وـهـي الـمـدورة : القلنسـُـوة )ال
تحت تكون أنها ويبدو (كمم) ، (قلس) و مادتا ، العُروس تاجَ الرأس،
. العُمامة

لسـُـان  ، اـلـرأس ـشـعُر مجتـمـع : وـهـي ُجـّمـة )مفردها49()49(
) ( جمم مادة ، العُرب

ـمـن يظنـهـم ـكـان  عـنـه الله رضي عمر أن )والمقصود50()50(
ًا عـمـر يعُرفـهـا اـلـتي صـأـفاتهم بعُض لوجود الخوارجَ ـكـان لـنـه ، جـيـد

ًا (فـتـح مجالسـُـه أـحـد في صأفاتهم  بعُضr الله رسول ذكر يوما شاهد
)،8/67  وانظر12/160 الباري ،  بـهـم ليسـُـوا عمـيـر أصأحاب لكن  
.  عمر قصد يدرك عمير وكان

َـبـاقب51()51( ُق ـقـرب الـفـرات ـفـي ـيـدفع ـبـالثغر نـهـر : اـسـم )
4/303 البلدان معُجم ، ملطين

 489-46/488 دمشق )تاريخ52()52(
،  الدمشقي محمد أبو ، التنوخي العُزيز عبد بن )سعُيد53()53(
 . تهـذيب167 سـنة . مات أمره آخر في اختلط لكنه ، إماما دين ثقة

 .383 ص التهذيب وتقريب ، بعُدها  وما4/59  التهذيب
، صـأـحبة : له البخاري قال ، الفهري مسُلمة بن )حبيب54()54(

 ـفـي42 ـسـنة  ـتـوفي ، بـهـم نكاـيـة ذا الروما بلد في الجهاد كثير كان
ـة ـو أرمينـي ـا وال وـه ـة عليـه ـه . انـظـر لمعُاوـي النبلء أعلما : ـسـير عـن
 .  2/25 والصأابة  ،3/188-189

 12/73  دمشق )تاريخ55()55(
أو الرحـمـن عـبـد أـبـو ، ـمـولهم الزادي بشير بن )سعُيد56()56(
ص التـهـذيب  . تقرـيـب68 ـسـنة ،ـمـات ـضـعُيف ، الـشـامي سلمة أبو

374 . 
، البـصـري الخـطـاب أـبـو ، السُدوسي دعامة بن )قتادة57()57(
ص التـهـذيب وتقرـيـب ، بعُدها  وما8/351 التهذيب . تهذيب ثبت ثقة

798  
ثقة ، المخزومي هشاما بن العُاص بن خالد بن )عكرمة58()58(

 687 ص التهذيب وتقريب ، بعُدها وما7/258 التهذيب . تهذيب
لكن ، مدينتهم اسم في واختلف ، الكهف أصأحاب )أي59()59(

 . 3/61 البلدان . معُجم ونيقية عمورية بين أنها يذكر ياقوت
 41/75  دمشق )تاريخ60()60(



 ترجمة له أجد لم ، مسُلمة بن حبيب مولى )هو61()61(
 12/74 السُابق )المصدر62()62(
12/74 السُابق )المصدر63()63(
َـيـة64()64( ْين اـسـم تخـصـيص ) ـبـدون ويفـتـح أوـلـه (بكسـُـر )إْرِم

عثـمـان ـبـأمر الفـهـري ـحـبيب افتتـحـه الـخـزر بـحـر غرب واسع لقليم
،2/200 البـلـدان : فـتـوح انـظـر ، عنهـمـا تعُالى الله رضي ومعُـجـم  

من عدد على فتطلق الرابعُة إرمينية . أما بعُدها  وما1/159 البلدان
وقـيـل ، ـبـاجنيس ، أراجـيـش ، خلط ـقـاليقل، ، منها: شمشاط المدن

 . 2/197  ،2/188البلدان . فتوح  وحدها شمشاط هي
 75-12/74 دمشق )تاريخ65()65(
ـمـولى ، الدمـشـقي الـلـه عـبـد أـبـو ، حـصـن بن )عثمان66()66(

 661 ص التهذيب وتقريب  ،7/110 التهذيب . تهذيب ثقة ، قريش
، الدمـشـقي السُكوني المهاجر أبي بن عبيدة بن )يزيد67()67(
،11/350 التـهـذيب . تهذيب صأدوق ،  دمشق شيوخ من وتقرـيـب  

1080 ص التهذيب
،46/57  دمشق )تاريخ68()68( ـبـن عـمـرو ـهـو الـعـور وأـبـو  

ـش أمير كان ، صأحبة له إن يقال ، سعُد بن عبدشمس بن سفيان جـي
4/641 : الصأابة عنه انظر  ،23 سنة عمورية غزوة في الشاما

ـخر69()69( ـن )صـأ ـة ـب ـدل أو جندـل ـو ، جـن ـى أـب ـامي المعُـل الـش
دمشـق . تاريـخ الشـاما أهـل ثقـات مـن ، بـأس بـه ليـس ، البيروتي
 بعُدها  وما23/418

قتلـتـه ، معُـمـر عابد ثقة ، حلبس بن ميسُرة بن )يونس70()70(
وتقرـيـب ، بعُدها وما11/448 التهذيب تهذيب ،132  سنة المسُودة
1099 ص التهذيب

ـروة أو فوزاة أبو ، مولهم السُلمي )حدير71()71( ـال ، ـف إن يـق
ـابعُين من الصحابة تلي التي الطبقة في هو أو ، صأحبة له ـخ الـت . تارـي

  بعُدها  وما21/239 دمشق
اليـمـن ـفـي ،كان إسحاق أبو ، الحميري ماتع بن )كعُب72()72(

علم ذا كان ، عمر فة خل في المدينة وقدما فأسلم ، اليهود دين على
 وما5/647 الصأابة عنه انظر  ،34 أو32 سنة مات ، صأدق و غزير
.  بعُدها

غوـطـة بسـُـاتين وـسـط ـعـامرة ـكـبيرة : قرـيـة )َحرْستا73()73(
ــــــى دمشـــــــق ــــــى منهـــــــا الشـــــــمال إـل ــــــق عـل  طرـي

 . 2/241 البلدان .    معُجم حمص



ِدَمشــق74()74( ـة ) ـة : المديـن ، الشــاما بلد قصــبة ، المعُروـف
 وـمـا3/463 البلدان : معُجم انظر  عنها للتفصيل   القدما منذ المبنية
بعُدها. 

ْوَمة75()75( َد . حرستا من عنها أبعُد دمشق غوطة قرى : من )
ًا ك المشتر ًا والمفترق وضعُ . 187 ص صأقعُ

معُـجـم ، ـقـرى ـلـه دمـشـق ـنـواحي من : إقليم )معُلول76()76(
  5/158 البلدان

ـفـي وحـلـب دمـشـق بـيـن الـشـاما بلد ـفـي مشهور )بلد77()77(
2/302 البلدان . معُجم بينهما الطريق منتصف

ـخ78()78(  ـعـن50/174  ،وـفـي242-12/241  دمـشـق )تارـي
. به عائذ ابن عن محمد بن يزيد
الكـلـبي إـسـماعيل أـبـو ، الحـلـبي إـسـماعيل بن )مبشر79()79(

،10/31 التهـذيب . تهذيب صأدوق ، مولهم ص التهـذيب وتقريـب  
919 

صأدوق ، الرقي الله عبد أبو ، الكلبي برقان بن )جعُفر80()80(
التـهـذيب . تـهـذيب اـلـدعوة مـجـاب كان قيل الزهري، حديث في يهم

 198 ص التهذيب وتقريب ، بعُدها وما2/85
ـز عبد بن عمر حرسي الله عبد )أبو81()81( ـفـي ذـكـره ، العُزـي

ًا يذكر ولم ، بعُدها  وما67/38 دمشق تاريخ  توثيقه عن شيئ
 67/39 دمشق )تاريخ82()82(
ـمـن أصـأـله ، الطرابلسُي مطيع أبو ، يحييى بن )معُاوية83()83(

، بعـُـدها وـمـا10/220 التـهـذيب . تـهـذيب أوـهـاما ـلـه صأدوق ، دمشق
 957 التهذيب وتقريب

ُبلس )أو84()84( ْطَرا الـشـاما بـحـر ساحل على مشهورة مدينة َأ
ًا : المشترك . انظر وأنطاكية عكا بين  . 25 .. ص وضعُ
ـمـع اـلـوداع حـجـة وـحـج ، صـأـحبة ـلـه ، الثمالي )سفيان85()85(

 عليــــــــــه تعُــــــــــالى اللــــــــــه صأــــــــــلى الرســــــــــول
.  21/352 دسشق : تاريخ عنه انظر ، سلم و

َبك86()86( َل ْعُ َب ، دمـشـق ـشـمال وقصور آثار ذات قديمة مدينة )
.1/435 البلدان معُجم

.   انـظـر وصـأـور حيـفـا بـيـن ، الـشـاما ساحل على  )بلد87()87(
.  بعُدها  وما4/143 البلدان معُجم



فتحـهـا ، الـشـاما ـسـاحل مقاـبـل الروما بحر في )جزيرة88()88(
ـــــــة ـــــــي معُاوـي ـــــــن ـف ـــــــان زاـم ـــــــي عثـم ـــــــه رـض  الـل

 .  4/305 البلدان .   معُجم عنهما
 . 21/356 دمشق )تاريخ89()89(
وـلـم ، ترجـمـة ـلـه أـجـد ـلـم ـهـذا مسُلم بن الوليد )شيخ90()90(

ـة ، :  ذعلبة الصور بهذه ورد الذي والده اسم تحقيق إلى أهتد ، ذعلـي
.   عطية ، دعكنة ، عكنة ، دعلبة ، ذعبلة

ـر91()91( ـن )بسـُ ـي ـب ـأة أـب ـامري أرـط ـد ، القرـشـي العـُ أبوعـب
زاـمـن ـفـي الـفـاتكين والقادة الولة من ، صأحبة له إن يقال ، الرحمن
تاريـخ عنـه . انظـر الـروما وغـزو البحر تولى ، عنه الله رضي معُاوية
. بعُدها  وما10/144  دمشق

ــخ92()92( ــال10/148- و27/231 دمشـــق )تارـي ــدل  وـق ـب
،191 ص خليـفـة تارـيـخ ـمـع وـقـارن (بالحـمـة) (بالجـمـد) ، وتارـيـخ  

  .                               5/212 الطبري
.                     زايد الروايات سائر )في93()93(
،34/329 دمـشـق )تارـيـخ94()94( ص خليفـة بتاريـخ وـقـارن  

، المخزومي خالد بن الرحمن وعبد  ،5/226 الطبري وتاريخ  ،192
ـيـوما أبـيـه ـمـع وـكـان ، ـسـلم و علـيـه تعـُـالى الـلـه صـأـلى الـنـبي أدرك

ًا ،وـكـان ـكـثيرة مـغـازاي اـلـروما غزا ، حمص وسكن ، اليرموك ـشـريف
ًا دمـشـق تاريخ في أخباره . انظر الراجح  على46 سنة مات ، ممدح

. بعُدها  وما34/324
 330-34/329 دمشق )تاريخ95()95(
ترجـمـة  تـحـت211-16/210 ـفـي عسـُـاكر ابن )ذكره96()96(
.  أخباره ساق ثم ، دمشق أهل من أنه وذكر ، الدوسي كلثم أبي
،16/211 دمـشـق )تارـيـخ97()97( بتارـيـخ  ،وـقـارن67/58 و  

،194-193 ص خليفة ،5/227 الطبري وتاريخ   عـبـد  .وأـبـو229  
وله ، الـشـوكة ذو ـلـه يـقـال وكان ، الشاما فتوح شهد القيني الرحمن
: عـنـه  . انـظـر48-45 ـسـنة ـمـن أنطاكـيـة فـغـزا اـلـروما ـغـزو معُاوية
7/263 الصأابة

صـأـحبة، ـلـه البـخـاري ـقـال السـُـكوني، هبيرة بن )مالك98()98(
ـمـع .وـقـارن5/756 عـنـه: الصـأـابة معُاوـيـة. انـظـر زاـمـن ـفـي ـمـات

 5/229 الطبري
 56/515 دمشق )تاريخ99()99(



عـمـرو ،أـبـو السُكسـُـكي ـهـرما ـبـن عمرو بن )صأفوان100()100(
ـبـن المـلـك عـبـد عـهـد ـفـي البعـُـوث أـحـد في شارك ، ثقة ، الحمصي

التهذيب وتقريب ، بعُدها  وما428 التهذيب  . تهذيب94 سنة مروان
 454 ص
ـران مراـمـي فيها : سفن الحراقات أو )المحرقات101()101( نـي

 مــــــادة المحيــــــط القــــــاموس ، العُــــــدو بهــــــا يرمــــــى
)  ( حرقه

  . 32/119 دمشق )تاريخ102()102(
، الصــوائف أمير ، الغامدي الزادي عوف بن )سفيان103()103(

ًا توفي ،52 سنة الروما بأرض مرابط بالوفـيـات اـلـوافي ، الصفدي  
15/283 

لنعُيم ، الفتن كتاب وانظر  ،21/350 دمشق )تاريخ104()104(
2/503 حماد بن
الرحـمـن عـبـد أـبـو ، عقـبـة ـبـن لهيعـُـة ـبـن الـلـه )عـبـد105()105(

ناف وقد ،174 سنة مات ، كتبه احتراق بعُد خلط صأدوق ، المصري
التـهـذيب وتقريب ، بعُدها  وما5/373 التهذيب . تهذيب سنة80 على
 538 ص
ـد ـبـن ـسـعُد ـبـن )اللـيـث106()106( ـو ، الفهـمـي الرحـمـن عـب أـب

.275 ـسـنة ،ـمـات ثـبـت ثـقـة فقيه مشهور إماما ، المصري الحارث  
 817 ص التهذيب وتقريب ، بعُدها  وما8/459 التهذيب تهذيب

الزادي ، ـسـويد اـسـمه و ، ـحـبيب أـبـي ـبـن يزـيـد )ـهـو107()107(
ـسـنة ـتـوفي ، يرـسـل ـكـان ، فقـيـه ثـقـة ، المصري رجاء أبو ، مولهم

128، ،4/2/336 الكبير التاريخ   ،11/318 التـهـذيب تهذيب      
1073 ص التهذيب وتقريب

روى ، المـصـري التجـيـبي عـمـران أـبـو ، أسلم )اسمه108()108(
ـــــــن ـــــــي ـع ـــــــوب أـب ـــــــاري أـي ـــــــي النـص ـــــــه رـض  الـل

رـضـي معُاوـيـة عـهـد ـفـي الول القسُطنطينية غزو في وشارك ، عنه
 بعُدها  وما16/33 دمشق . تاريخ عنه الله
ـسـنة بها وتوفي ، ومصر الشاما فتوح شهد ، )صأحابي109()109(
 . 40/486  عسُاكر ابن لدى مفصلة ترجمته انظر   ،58
عبد بأن القول ولكن  ،34/329 دمشق تاريخ )انظر110()110(

ـتـوفي ـقـد ـكـان الرحـمـن عبد لن ، دقيق غير الجماعة على الرحمن
.34/334  نفسُه السُابق المصدر  هـ،47  أو46 سنة



ـو ، الحـفـري عبيد بن سعُد بن عمر )هو111()111( ثـقـة ، داود أـب
 وـمـا7/452 التـهـذيب  . تـهـذيب203 ـسـنة الكوـفـة ـفـي مات ، عابد

  بعُدها
. ضـعُيف ، الكوـفـة نزيل ، الثقفي الحارث بن )يونس112()112(

 1098 ص التهذيب وتقريب ، بعُدها  وما11/436 التهذيب تهذيب
التارـيـخ  انـظـر ، زاـيـد أـبـو ، الجرـشـي مـشـرس )لعُله113()113(

7/526 حبان ابن وثقات  ،4/2/65 الكبير
 66/292   دمشق )تاريخ114()114(
 16/62 السُابق )المصدر115()115(
محـمـد أـبـو ، ـمـولهم الـسـدي مـهـران ـبـن )ـسـليمان116()116(

ــــــــوفي ــــــــة ، الـك ــــــــافظ ثـق ــــــــارف ـح ــــــــالقراءة ـع  ـب
،148 ـسـنة  مات ، يدلس  لكنه ، ورع ،4/222 التـهـذيب تـهـذيب    

414 التهذيب وتقريب
ظبـيـان أـبـو ، الجـنـبي الـحـارث ـبـن جندب بن )حصين117()117(

 ،وتقرـيـب2/379 التـهـذيب تـهـذيب ،90 ـسـنة ـمـات ، ثقة ، الكوفي
 253 ص التهذيب

المعُيـطـي عـمـر ـبـن لمحـمـد ـمـولى ـهـو ـسـعُيد )أـبـو118()118(
. والـثـاني الول وحـصـارها القسُـطنطينية ـغـزو ـفـي شـارك ، الموي

 .268-66/267 دمشق تاريخ
 16/62 السُابق )المصدر119()119(
 159-59/158   السُابق )المصدر120()120(
بن مكرزا بن الله وعبد  ،33/229   السُابق )المصدر121()121(

عـنـه انـظـر ، البحريـيـن الـغـزاة ـمـن قاـئـد ، العُامري القرشي الخيف
196 ص خليفـة بتاريـخ وقـارن ، بعُـدها  ومـا33/228 دمشـق تاريخ

اـلـروما مـلـك  دار فـهـي القسـُـطنطينينة أـمـا ،5/234 الطبري وتاريخ
ـيـاقوت عنها فصل  ، به فسُميت ملوكهم أحد الكبير قسُطنطين بناها
 348-4/347 البلدان معُجم في
،ـكـان عاـبـد ثـقـة ، اليمن اهل من ، ثوب بن الله )عبد122()122(

ًا يغزو عـلـى معُاوـيـة ـبـن يزـيـد مـلـك ـفـي ـمـات   ، الروما بلد في كثير
ـح ـير الراـج ـا4/7 النبلء أعلما .    ـس ـدها  وـم ـة ، بعـُ ـة والبداـي والنهاـي
.  1205 ص التهذيب وتقريب  ،6/267-268

،231-27/230 دمشق )تاريخ123()123( ،10/148و   وقارن  
 5/253 الطبري مع  و205 ص خليفة تاريخ مع



،48/300 دمشق )تاريخ124()124( ص خليـفـة تاريخ مع قارن  
الـلـه صـأـلى الرـسـول أصـأـحاب ـمـن النصاري عبيد بن  .وفضالة205
ـغـزاة معُاوـيـة وله ، الـشـجرة تـحـت ـبـايعُوا اـلـذين وسلم عليه تعُالى
ـخ عنه انظر ، دمشق القضاء وله ثم ، البحر 48/290 دمـشـق : تارـي

. بعُدها وما
،35/50 دمشق )تاريخ125()125( ذـلـك خياط بن خليفة وذكر  

،53 ســــــــــــنة  خليفــــــــــــة تاريــــــــــــخ  
ـبـن الله عبد ابن هو الرحمن عبد . و5/288 الطبري وكذا ،193 ص

بالنسـُـبة اـشـتهر ، ـسـفيان أـبـي بـنـت الحكم أما والدته الثقفي عثمان
ومات ، الملك وعبد ، الحكم بن ،ومروان معُاوية خاله استعُمله إليها،

ـــي ـــة ـف ـــذا خلـف ـــر ـه ـــر  الخـي ـــه . انـظ ـــخ عـن ـــة : تارـي  خليـف
 .8/192 والصأابة  ،8/242والنهاية والبدابة  ،263 ص
62/221 دمشق )تاريخ126()126(
ـخ  وقارن33/229 السُابق )المصدر127()127( ـة بتارـي ص خليـف

. 5/288 الطبري وتاريخ  ،206
ذـكـره ، الرـهـاوي ـشـيبة أبو ، الجزري يزيد بن )يحيى128()128(
7/613 . الثقات : مقبول حجر ابن عنه وقال ، الثقات في حبان ابن

 1070 ص التهذيب وتقريب و
مات ، ثقة ، الرها سكن ، الكوفي أنيسُة أبي بن )زايد129()129(

،2/1/388 الـكـبير . التارـيـخ  سنة36 ابن  وهو124 سنة وتـهـذيب  
350 ص التهذيب تقريب  و3/397 التهذيب

وأـبـوه ـهـو وـسـلم علـيـه الـلـه صـأـلى الـنـبي على )وفد130()130(
ـبـن الـضـحاك ـمـع راهـط ـمـرجَ ـفـي وقـتـل ، دمشق فتح شهد ، وجده
. 6/192 الصأابة عنه انظر ،64 سنة قيس

 59/443  دمشق )تاريخ131()131(
خليـفـة بتارـيـخ  ،وـقـارن21/351   السـُـابق )المصدر132()132(
5/293 الطبري وتاريخ  ،211 ص
وسياـسـة والعُفاف والنجدة  الفروسية أهل من )كان133()133(

بعـُـد جيـشـه عـلـى وخلفه ، الزادي عوف بن سفيان رجال من الحرب
 .21/351  و33/50 دمشق : تاريخ عنه انظر ،  موته

ص خليفة بتاريخ وقارن  ،35/403 السُابق )المصدر134()134(
5/299 الطبري وتاريخ  ،212

 . 35/403 دمشق )تاريخ135()135(



ـتـولى صـأـحابي ، الثـمـالي الزادي ـقـرط ـبـن )عـبـدالله136()136(
اـلـروما ـبـأرض وقـتـل ، لمعُاوـيـة ـثـم ، الخطاب  بن لعُمر حمص إمارة
،56 سنة ،129 ص خليفة : تاريخ عنه انظر    والمـثـاني والـحـاد  

 .7/77 والصأابة  ،5/116 التهذيب تهذيب  ،3/42
 .  1/273 دمشق )تاريخ137()137(
فـي حبـان ابـن ذكـره ، الحنفـي الحجـاجَ بن )يوسف138()138(

 7/637 الثقات  و4/2/385 الكبير . التاريخ الثقات
طرـطـوس بـيـن الـشـاما ـسـاحل عـلـى مديـنـة )بانياس139()139(

ّية ،  واللذقية ِق خرـبـة ـكـانت حـمـص ـسـواحل ـفـي حـصـينة قلعـُـة وَمَر
:  انـظـر    وأقطعُـهـم الجـنـد فيا ورتب عنه الله رضي معُاوية فجددها
 5/109 البلدان معُجم

البلدان معُجم مع قارن و  ،10-32/9 دمشق )تاريخ140()140(
1/374

.  : علق والصحيح ، )كذا141()141(
 ،213 ص خياط ابن لكن  ،65/230  دمشق )تاريخ142()142(

يزـيـد . أـمـا قـيـس بن  عبدالله57 سنة في  يذكران5/308 والطبري
يلـي وكـان ، صأحبة له : إن يقال ، الرهاوي شجرة أبو فهو شجرة بن

ًا58 ـسـنة مات ، الروما قتال في الجيوش بعُض ـ تارـيـخ . انـظـر  غازاـي
. بعُدها  وما65/220 دمشق

ـك143()143( ـن )ماـل ـد ـب ـه عـب ـل الـل ـه : إن قـي ـو ، صأــحبة ـل وـه
سنة أربعُين الصوائف قاد الغزو، كثير كان ، السُرايا بمالك المعُروف

. بعُدها  وما56/466 دمشق تاريخ عنه . انظر
ـر ـبـن )منـيـر144()144( ـو الـشـامي، الزبـي ويـقـال الردـنـي ذر أـب

،10/321التهذيب . تهذيب ضعُيف ، الزادي ص التـهـذيب وتقرـيـب  
974 

ـحيح145()145( ـادة )الـص ـن عـب ـي ـب ـدي ، ُنسـَُ ـو ، الكـن ـرو أـب عـم
. ـشـاب  وـهـو118 ـسـنة مات ، فاضل ثقة ، طبرية قاضي ، الشامي

، بعـُـدها  وـمـا5/113 التـهـذيب وتـهـذيب ،7/102 حـبـان اـبـن ثـقـات
485 ص  التهذيب وتقريب

خليفة بتاريخ وقارن  ،473-56/472 دمشق )تاريخ146()146(
5/301،308 الطبري وتاريخ  ،213-212 ص
والزادي  الـسـدي ويـقـال الجهـنـي ـمـرة ـبـن )عـمـرو147()147(

يعُــد سلم و عليه تعُالى الله صألى النبي على وفد صأحابي ، والمهري



عـنـه انـظـر ، المـلـك عـبـد خلـفـة ـفـي بالـشـاما مات ، دمشق أهل من
.  ومابعُدها46/337 دمشق تاريخ

ـدرون ومرة ، الشكل بهذا مرة السم هذا )جاء148()148( ، المـن
صأاحب قال لكن ، المعُاجم في أجدهما ولم  ،14/385 دمشق تاريخ

ُدون وهو المأمون : توفي والحدائق العُيون ْن َد َب الروما بلد في نهر ؛ بال
،377 ص ، ْون اسم تحت ياقوت وقال   ْند َذ بلد ـمـن قريـبـة : قرية َب

. معُـجـم طرـسـوس إـلـى  ونـقـل218 ـسـنة الـمـأمون ـمـات بها الثغر
،362-1/361 البلدان بـهـذا جاءت وقد ، هنا المقصودة هي فلعُلها  
ـوازا د. مـصـطفى حققها التي خليفة تاريخ نسُخة في الخير الرسم ـف

 .139  ) ص1415 بيروت ، العُلمية الكتب ( دار وزاميلته
،214 ص خـيـاط اـبـن خليـفـة )تارـيـخ149()149( اـبـن  وانـظـر  

الحصين  . و5/309 بالطبري قارن و ،46/348 و ،14/385 عسُاكر
ـذي الجيش على كان ، حمص أهل من ، السُكوني الكندي نمير بن اـل

، ـبـالمنجنيق الكعُبـة ،وضـرب فحاصأرها بمكة الزبير لبن يزيد أرسله
دمـشـق تـــاريخ ، عسـُـاكر اـبـن عـنـد ترجمـتـه   .انـظـر60 ـسـنة قـتـل

. بعُدها  وما14/382
ـخ150()150( ،216ص خليـفـة )تارـي 11/298  دمـشـق تارـيـخ  

،5/315 الطبري بتاريخ وقارن فـتـح ـشـهد الزادي ـكـبير بن وجنادة  
ًا وكان ، مصر ًا ، لمعُاوية البحر على أمير ، والخير بالشجاعة موصأوف
ـه انـظـر ، الثمانين قارب قد و ، وثمانين ست سنة بالشاما توفي : عـن
9/26  والنهاية والبداية ، بعُدها  وما11/292 دمشق تاريخ

ـفـي حـبـان اـبـن ذـكـره ، الحمـصـي زاـيـاد ـبـن )مسـُـلم151()151(
وتهذيب  ،5/400 حبان ابن ثقات ،  : مقبول حجر ابن وقال ، الثقات

938 ص التهذيب وتقريب  ،10/130 التهذيب
، الـشـامي الـلـه عـبـد أبو ، الزادي أمية أبي بن )جنادة152()152(

السـم فـي متفقـان وتـابعُي صأـحابي ؛ اثنـان : همـا حجـر ابـن قـال
ـزو صـأـاحب ثقة كان ، التابعُي هو هنا المعُنّي أن يظهر و ، والكنية ، ـغ

315 /2 التهذيب وتهذيب  ،7/439 سعُد ابن طبقات  ،86 سنة مات
203ص التهذيب وتقريب

 11/297 دمشق )تاريخ153()153(
ًا : أظـنـه عسـُـاكر اـبـن عـنـه )قال154()154( ـعـن حـكـى ، بيروتـيـ

62/18 دمشق تاريخ ، شعُيب بن محمد



معُاوـيـة زاـمـن ـفـي المشهورين البحر أمراء من )أمير155()155(
ـمـن أـحـد يـغـرق وـلـم  فيـهـا ينـكـب لم غزوة خمسُين حوالي فيه ،غزا

. بعُدها  وما32/118 دمشق : تاريخ عنه . انظر جيشه
474-56/473  السُابق )بالمصدر156()156(
مع غزا ، الشامي يحيى أبو ، الكلبي قيس بن )عطية157()157(
التهذيب تهذيب  ،110 سنة مات ، مقرئ ثقة ، النصاري أيوب أبي

 681 ص التهذيب وتقريب  ،7/228
474/ 56  السُابق )المصدر158()158(
ـد شيوخ ضمن من هذا عقبة عسُاكر ابن يذكر )لم159()159( عـب

 33/421 دمشق تاريخ ، لهم استيعُابه مع العلى
، الوزااعي الشامي يحمد بن عمرو بن الرحمن )عبد160()160(

ًا ثقة كان ًا مأمون ً صأدوق ًا فاضل ، والفـقـه والعُـلـم الـحـديث ـكـثير خير
ًا مات ،158 سـنة بيـروت فـي مرابط ،3/1/326 الكـبير التاريـخ    

  بعُدها  وما6/238 التهذيب وتهذيب
َباني اللقب )صأحة161()161( ْي زارـعـة أبو ، الشيباني وليس : السُّ

، مسُلمة مع القسُطنطينية غزاة شهد ، الوزااعي عم ابن ، الحمصي
،150 ـسـنة ـمـات ، مرـسـلة الـصـحابة عن روايته التـهـذيب تـهـذيب  

1063 ص التهذيب وتقريب ، بعُدها  وما11/260
475-56/474 دمشق )تاريخ162()162(
 475/ 56 السُابق )المصدر163()163(
 56/477 السُابق )المصدر164()164(
التارـيـخ ـفـي ذـكـره ، العُاـئـذي حنظلة بن سعُيد )لعُله165()165(

 5/14 والتعُديل والجرح  ،2/1/166 الكبير
ًا كان العُقيلي، المنتفق بن معُاوية بن )عمرو166()166( مواســي

. انظر الصائفة على معُاوية واستعُمله أرمينية عثمان وله ، لصأحابه
.   بعُدها  وما46/361 دمشق تاريخ عنه
 .46/362 دمشق  ،وتاريخ219 ص خليفة )تاريخ167()167(
تتـخـذ اـلـتي والبرذوـنـة الـفـرس هي : الرمكة )الّرَمك168()168(

ـمـادة ، العـُـرب .  لسـُـان اـلـبراذين أـنـثى ـهـي وقيل ، ُمعُّرب ، للنسُل
) . ( رمك

ــخ169()169( ــخ و ،220-219 ص خليـفــة )تارـي دمـشــق تارـي
46/362

، المـهـري الحـجـاجَ أـبـو ، مفـلـح ـبـن سعُد بن )رشدين170()170(
ًا كان ، ضعُيف في فخلط الصالحين غفلة عليه فغلبت دينه في صأالح



،288 ـسـنة ـمـات ، الحديث ،2/1/337 الكـبير التارـيـخ   وتقرـيـب  
326 ص  التهذيب

ثوبـان أبـو ، الهـوزاني عـامر بـن ثوبـان بـن )الحسُـن171()171(
،145 ـسـنة ـمـات ، فاـضـل صأدوق ، رشيد ثغر على ولي ، المصري  

2/259  التهذيب وتهذيب ، بعُدها  وما1/2/287 الكبير التاريخ
 الزادي حبيب أبي ابن )هو172()172(
 220 ص خليفة )تاريخ173()173(
ّلية منقبـة بـدل عسُاكر ابن تاريخ )في174()174( بـدل و ، : ِسـق

32/120  دينار : مائتا دينار مائة
 220 ص خليفة )تاريخ175()175(
220 ص السُابق )المصدر176()176(
  221 ص السُابق )المصدر177()177(
المنـصـور وله ، لهيـا بـيـت أـهـل من  حمزة بن )يحيى178()178(

: عـنـه  . انـظـر183 سنة مات ، بالقدر يرمى وكان ثقة كان ، القضاء
،64/125 دمشق تاريخ ،278ـ/ـ 31 الكـمـال وتهذيب   والكاـشـف  

2/364 
ـان ، صأحبة له ، القسُري البجلي أسد بن )يزيد179()179( ـع ـك ـم

ـا65/100 دمـشـق تاريخ عنه . انظر يزيد عهد في وغزا ، معُاوية  وـم
بعُدها. 

ّية180()180( ِر ْيسـَُـا َق ـهـذا ـفـي ـمـذكورين موـضـعُين عـلـى عـلـم )
قيصرية وتسُمى الروما بلد وسط في مدينة وهي هذا أحدهما البحث

فلسـُـطين قيسـُـارية . والـخـرى ووصأفها بطوطة ابن الرحالة زاارها ،
ًا : المشترك . انظر  الشاما بحر ساحل على وهي -364 .. ص وـضـعُ
 .1/324 بطوطة ابن ورحلة  ،365

 65/106 دمشق )تاريخ181()181(
الطبري  و225 ص مع وقارن ،226ص خليفة )تاريخ182()182(

ِنية   ،5/322 ْو ُق ، طوروس جبال شمال الروما بلد في كبيرة مدينة و
4/303 البلدان : معُجم انظر ، ووصأفها رحلته في بطوطة ابن دخلها

1/322 بطوطة ابن ورحلة  ،4/415 ،
  261 ص خليفة )تاريخ183()183(
 263-262 ص السُابق )المصدر184()184(
جـبـل عـلـى مديـنـة ـمـن نـصـارى أصـأـلهم )الجراجـمـة185()185(

وـكـان ، لبـنـان ـفـي الجرجوـمـة لـهـا يـقـال وبوـقـا بـيـاس بـيـن اللـكـاما
ًا يكوـنـوا أن عـلـى الفـتـح وـقـت ترـكـوهم ـقـد المسُلمون ، لـهـم أعواـنـ



المـلـك عـبـد ـبـن مسـُـلمة مدينتهم فأخرب ، الغدر كثيري كانوا لكنهم
. يليها  وما2/163 البلدان : فتوح عنهم . انظر  فتفرقوا89 سنة في
ْير186()186( ِن سنير قلعُة رأسه على وبعُلبك حمص بين جبل )َس

  3/269 البلدان معُجم  ،
عـلـى مـشـرف ـتـل عـلـى دمـشـق ـمـن ـبـالقرب )يـقـع187()187(

 2/533 البلدان معُجم ، بالجص مبني الزعفران مزارع
 .146-20/145  دمشق )تاريخ188()188(
، بحـمـص وـلـد ، الغطفـاني الشجعُي محمد بن )عمر189()189(

عـهـد ـفـي الـصـوائف بعـُـض وولي ، الحرة لهل يزيد  جيش في وكان
 .46/327 دمشق . تاريخ الملك عبد
ـخ190()190( ـارن46/329 دمـشـق )تارـي ـخ  وـق ـة بتارـي ص خليـف

معُجم  ، الطوانة من الغرب إلى الروما بلد في مدينة هرقلة  ،273
5/398 البلدان

275 ص خليفة بتاريخ وقارن63/170 دمشق )تاريخ191()191(
6/318 الطبري وتاريخ ،

275ص خليفة بتاريخ  وقارن64/122 دمشق )تاريخ192()192(
،6/321 الطبري وتاريخ ، أـخـو العـُـاص أـبـي ـبـن الحكم بن ويحيى  

المديـنـة المـلـك عبد أخيه ابن وله ، دمشق سكن ، الحكم بن مروان
ـَمـْرجَ أـمـا    بعُدها  وما64/119 دمشق : تاريخ عنه . انظر حمص ثم

3/328 البلدان معُجم ،  عمورية قرب الروما ببلد فهو الشحم
ًا بالمشترك وقارن  ،38/117 دمشق )تاريخ193()193( .. وضعُ

ـبـن الـلـه عـبـد فـتـوح ـمـن الروما بلد : في سنان حصن عن قال حيث
اـبـن فـهـو هـنـا المذكور الله عبيد  . أما136 ص مروان بن الملك عبد

عنه انظر    ، وغزو ورواية ذكر له ، الملك عبد أخو  الحكم بن مروان
 بعُدها  وما38/115 دمشق : تاريخ

ـفـي البـطـال الـشـجعُان ـمـن أـمـوي أمير الحكم )ابن194()194(
: تارـيـخ عـنـه  . انـظـر101 ـسـنة ـتـوفي والـخـزر، اـلـروما مع الحروب
النبلء أعلما وسير  ،254  ) ص120-101ووفيات ( حوادث السلما
5/148 

البلدان معُجم وفي   ،268 ص خليفة تاريخ )انظر195()195(
. الجزيرة قرى من ) قرية ( أندرين260/  1 لياقوت

عن بكار إلي  : كتب269-268 ص خليفة تاريخ )في196()196(
ـمـروان ـبـن محـمـد ـغـزا وسبعُين خمس سنة في قال عائذ بن محمد



فلقيـهـم الوـلـى جـمـادى ـفـي العماق إلى الروما خرجت و ، الصائفة
  الله فهزمهم دينار بن ودينار معُيط ابي بن عقبة بن الوليد بن أبان
الطبري وتاريخ  ،292َ و290 ص خليفة بتاريخ )قارن197()197(

5/385،  بــــــــــــن اللــــــــــــه وعبــــــــــــد  
مصــر أمرة وولي ، المصيصة وبنى الغزو ولي  مروان بن الملك عبد
ًا وترك المائة حدود في مات ، العُزيز عبد عمه بعُد ًا ذهب ـر كثير . انـظ
 17/300 بالوفيات : الوافي عنه
،55/241 دمشق )تاريخ198()198( ص خليـفـة بتارـيـخ قارن و  

429  ،6/426 الطبري وتاريخ  ،304  ،293
دمشق ساحل مشيخة من الفارسي تميم بن )الليث199()199(

ـعـن ـكـثيرة رواـيـات مسُلم ابن الوليد عنه روى ، البحور غزاة ومن  ،
عـنـه: انـظـر ، وغيرـهـا القسـُـطنطينية ـفـي ؛ فيـهـا شارك التي مغازايه
.  بعُدها  وما50/337 دمشق تاريخ

بـحـر ـسـاحل عـلـى جبـيـل ـقـرب : عقـبـة الحجر )وجه200()200(
5/363 البلدان معُجم ، الشاما

، للحـجـاجَ سجسُتان ،وولي السُاحل أمير ، العُلء )أبو201()201(
. الـحـروب ومـشـاهد الجـنـود سياسـة في الشاما أهل رجال من وكان
.  بعُدها  وما34/401 دمشق : تاريخ عنه انظر

ـن )ســعُيد202()202( ـرو ـب ـن الحرشــي عـم ـولة ـم ـادة اـل والـق
الـجـراح قـتـل بعـُـد الـخـزر ـمـع ـحـروب ـلـه ، الشاما أهل من الشجعُان
 . 15/248 بالوفيات : الوافي عنه . انظر الحكمي

 404-34/402 دمشق )تاريخ203()203(
 242-55/241  دمشق )تاريخ204()204(
بثغور الروما بناها التي الحصون من منيع وبلد )حصن205()205(

46-4/45 البلدان  .   معُجم88 سنة المسُلمون افتتحه ، المصيصة
،305 ص خليـفـة بتارـيـخ )وـقـارن206()206( الـطـبري وتارـيـخ  

 ـبــــــــــــن الولـيــــــــــــد ـبــــــــــــن  ،والعُـبــــــــــــاس6/436
، الموصـأـوفين والـسـخياء الـمـذكورين البـطـال ـمـن ـكـان الملك عبد

ة ولي مروان، بني فارس له يقال حـدود فـي مـات ، والفتـوح الغازاي
 16/637 بالوفيات : الوافي عنه  . انظر130 سنة
بـيـت نزـيـل الجمـحـي جـنـادة بن محيريز بن الله )عبد207()207(

ًا ـكـان وقـيـل ، صأحبة له : إن قيل ، المقدس وفـضـل ذـكـر ـلـه ، تابعُـيـ
تارـيـخ ، العُزـيـز عـبـد ـبـن عـمـر ولـيـة ـفـي وـفـاته ـكـانت وقيل ، وزاهد

  بعُدها  وما33/6 دمشق



بنـي مـن الشـامي، العُبسُـي أو العُنسُـي البيض )أبو208()208(
ـفـي علنـيـة الحـجـاجَ بسـُـب يصرح كان ، ثقة تابعُي ، جذيمة بن زاهير

 .  تارـيـخ88 ـسـنة قـتـل ، الـصـوائف ـغـزوات ـفـي وـشـارك ، الـشـاما
  1105 التهذيب تقريب . ، بعُدها  وما66/7 دمشق

 446-26/443 دمشق )تاريخ209()209(
 18/258 السُابق )المصدر210()210(
،10-66/9 دمشق )تاريخ211()211( الكـمـال بتـهـذيب وـقـارن  

21/7. 
الوليــد أبيه خلفة في الصائفة ولي ، الملك عبد )ابن212()212(

 وـمـا57/361 دمـشـق : تارـيـخ عـنـه  . انـظـر93 ـسـنة وـفـاته كانت ،
.  بعُدها

ص خليـفـة بتارـيـخ  ،وـقـارن26/445 دمـشـق )تارـيـخ213()213(
 ،469  ،468  ،454  ،6/442 الطبري وتاريخ   ،310  ،309 ،306
483،  492 . 

عـنـد ثـقـة ، المـغـراء أـبـو ، المري شداد بن معُبد )ابن214()214(
 ـبـــــــــن الولـيـــــــــد اـســـــــــتعُمله ، الـحـــــــــديث أـهـــــــــل

أياما في الغزو وولي ، عنف سيرته في وكان المدينة على الملك عبد
دمـشـق : تارـيـخ  . انظرعـنـه150 ـسـنة ـتـوفي ، المـلـك عـبـد بن يزيد

.  بعُدها  وما38/338
 . 348-38/347 السُابق )المصدر215()215(
بـنـي فـحـل له يقال كان ، حفص أبو ، الملك عبد )ابن216()216(

ـمـدة الردن عـلـى واـسـتعُمله ، والـغـزو الموـسـم أـبـوه وله ، ـمـروان
.  بعُدها  وما45/354 دمشق : تاريخ عنه . انظر وليته

 45/355 السُابق )المصدر217()217(
ذا ـكـان الرحـمـن عـبـد أبو ، اللخمي نصير بن )موسى218()218(

ـتـولى ـثـم ، ـقـبرص وـغـزا معُاوـيـة عـهـد ـفـي البحر تولى ، وحزما رأي
ًا موله وشارك ، المغرب إقليم ـتـوفي ، الـنـدلس فـتـح في في طارق

.    بعُدها  وما4/496 النبلء أعلما سير عنه .انظر بالمدينة
عـبـد زاـمـن إمارتـهـا ووـلـي ، أطرابـلـس ـسـكان )ـمـن219()219(

: تارـيـخ عـنـه انـظـر ، الوليد زامن البحر غزو ،وتولى مروان بن الملك
.  بعُدها  وما20/144 دمشق

ـمـن الـمـوالي أـحـد ، الفارسي تميم بن خراسان )أبو220()220(
. بطوـلـة ومواـقـف اـلـروما جـهـاد ـفـي حسُنة آثار له ، الشعُان الفرس



،66/159 دمشق تاريخ  في ترجمته انظر  وـمـا50/337 وانـظـر   
. بعُدها

المـلـك عبد بن الوليد عهد في وغزاته البحر ولة )من221()221(
 21/367 دمشق تاريخ عنه . انظر

،14/405 دمشق )تاريخ222()222( ،20/146 و   ترـجـم وقد  
14/405 تاريخه في عسُاكر ابن هذا لحظي

 66/159 السُابق )المصدر223()223(
،305 ص خليـفـة بتاريخ )وقارن224()224( الـطـبري وتارـيـخ   

6/439
لمين مـع الحدوديـة الـروما حصـون من )حصن225()225( المسُ

1/374 البلدان معُجم
ص خليفة بتاريخ وقارن  ،34-58/33 دمشق )تاريخ226()226(

 .545  ،530  ،6/523  الطبري وتاريخ  ،319-321
 17/155 دمشق )تاريخ227()227(
 33/402 السُابق )المصدر228()228(
ـر الحكم بن مروان بن الملك عبد بن )مسُلمة229()229( ، المـي

النقيـبـة ميـمـون وكان ، الروما مع مشهودة مواقف له ، الجيوش قائد
دمـشـق  وتاريخ5/241 النبلء أعلما سير عنه . انظر121 سنة توفي

58/46
ًا ـكـان ، الفـهـري ـحـبيب بن )مسُلمة230()230( جـنـد عـلـى أمـيـر

ْـكـر له  ، القسُطنطينية غزاة في الملك عبد بن مسُلمة مع دمشق . ِذ
. بعُدها  وما58/21  دمشق : تاريخ عنه انظر

معُـجـم ، تفلـيـس قـصـبتها بأرمينية لناحية جامع )اسم231()231(
2/125 البلدان

 58/21 دمشق )تاريخ232()232(
ًا كان ، المثنى )أبو233()233( وله ، الـشـجعُان اـلـدهاة ـمـن أمير

البـحـري الـغـزو في وشارك الروما، فغزا الجزيرة العُزيز عبد بن عمر
. هشــاما عزله ثم ، الملك عبد بن ليزيد العُراق وتولى للقسُطنطينية

 ، بعُدها  وما45/373 دمشق : تاريخ عنه انظر
 45/374 دمشق )تاريخ234()234(
، العـُـرب . لسـُـان ـكـردوس واـحـدها ، الخـيـل )كتائب235()235(

) .   ( كردس مادة
:  فـهـي الـقـوادس أـمـا ، تعُريفـهـا : سبق )المحرقات236()236(

ـفـي ذـكـر ـمـا ويؤـيـده ) ، (قدس مادة ، العُرب . لسُان الكبار السُفن



ـفـي : ـفـذكر المعُيـنـات . أـمـا فيـهـا المتعُة و الخزائن حمل من النص
.  والمقاتلة الجنود تحمل التي أنها النص

339-337/ 50 دمشق )تاريخ237()237(
ـد238()238( ـه )عـب ـن الـل ـو  ، الحسُــين ـب ـى أـب ـروف ، يحـي المعـُ

ـال ـان بالبـط ـزل ،ـك ـة يـن ـه أنطاكـي ـاد ،وـل ـي وبـطـولت جـه ـروب ـف ـح
، وفاته سنة في اختلف  ، منها واحدة في قتل ، الروما مع المسُلمين
تارـيـخ  و367 ص خليـفـة تارـيـخ . انـظـر123  أو122 ـسـنة والراـجـح

العُيون وانظر  ،9/334 والنهاية والبداية بعُدها  وما33/401 دمشق
 100 ص والحدائق

 والضيق )الشدة239()239(
 247-66/246 دمشق )تاريخ240()240(
يقطـع الـغـاب اللـحـم وـهـو عـصـيدة : ـشـبه )الخزـيـرة241()241(

ذر طبـخـا أمـيـت ـفـإذا والمـلـح الكثير بالماء يطبخ ثم القدر في صأغارا
بلـحـم إل الخزـيـرة تـكـون ول ، إداما بأي أدما ثم به فعُصد الدقيق عليه
)  ( خزر مادة العُروس تاجَ ، عصيدة فهي  لحم بل كانت وإذا
 268-66/267 دمشق )تاريخ242()242(
 231-68/230 السُابق )المصدر243()243(
يجاورون ، الطونة ببلغار يعُرفون الذين : هم )برجان244()244(

ـدونيا ـن مـق ـة ـم ـمال ناحـي ـا الـش ـن وتراقـي ـة ـم ـرب ناحـي ـر الـغ . انـظ
 . وملكـهـم1/135 العُرـبـي الجغرافي الدب تاريخ ، كراتشكوفسُكي

 .Tervel ترفل اسمه
شهد قيل ، الفرسان من فارس ، العُقيلي قيس )ابن245()245(

ًا كان وقيل مسُلمة مع القسُطنطينية غزو ذـلـك ـفـي ـمـات ، ـلـه ـمـدد
. بعُدها  وما22/442 دمشق : تاريخ  عنه . انظر الغزو

 . 443-22/442  دمشق )تاريخ246()246(
بعُده ومن معُاوية عهد في الغزاة من كان ، )العُقيلي247()247(
ًا فـكـان السـُـرايا بعـُـض على وأمر ، الخلفاء من : عـنـه . انـظـر موفـقـ

.  بعُدها  وما38/154 دمشق تاريخ
،155-38/154 دمـشـق )تارـيـخ248()248( -22/443 وانـظـر  

444
 67/159 السُابق )المصدر249()249(
،33/46 السُابق )المصدر250()250( الكـمـال تـهـذيب وانـظـر  

6/24 التهذيب وتهذيب ،16/119



وما الرقيب عليه يرتفع المشرف : الموضع )المرقبة251()251(
المنظرة : هي والمرقبة بعُد من لتنظر رابية أو علم من عليه أوفيت

) .  ( رقب مادة العُروس تاجَ ، حصن أو جبل رأس في
 232-68/231 دمشق )تاريخ252()252(
عمــرو أو ، عمــر أبــو ، القرشــي واقــد بــن )زايــد253()253(

،138 ـسـنة ـمـات البـخـاري، صـأـحيح ـفـي رواـيـة لـه ثقة ، الدمشقي  
 356 ص التهذيب وتقريب  ،3/426 التهذيب تهذيب

 19/527 دمشق )تاريخ254()254(
 68/231  السُابق )المصدر255()255(
أبيه مع معُاوية على وفد ، ثور أبو ، الحمصي )الكندي256()256(

ًا ثقة وكان ، وـفـاته ،وـكـانت العُزـيـز عـبـد بن لعُمر الصائفة ولي ، خير
،140 سنة دمـشـق تارـيـخ ـفـي بتفـصـيل عسـُـاكر اـبـن ـلـه ترجم    

.  بعُدها  وما46/311
 46/320 دمشق )تاريخ257()257(
،57/131 السُابق )المصدر258()258( من الطائي والمخارق  

ـلـه وـكـان ، العُزـيـز عبد بن عمر خلفة في وليه وقد البحر في الغزاة
ْكر . بعُدها  وما57/130 دمشق : تاريخ . انظرعنه ِذ
ً كـان ، أنعـُـم بـن زاـيـاد بـن الرحمن )عبد259()259( ًا رجل صأـالح

 وما6/173 التهذيب تهذيب  ،156 سنة مات ، الحفظ ضعُيف لكنه
 578 ص التهذيب تقريب و ، بعُدها

، البـصـري هشاما أبو ، المخزومي سلمة بن )المغيرة260()260(
 965 ص التهذيب تقريب   ،200 سنة مات ، ثبت ثقة
ســمع ، مولهم  الشيباني عمرة أبي بن العلى )عبد261()261(
، نصير بن موسى أخت على وكان ، عنه الله رضي عمر بن الله عبد
  بعُدها  وما33/416 دمشق تاريخ ، الرابعُة الطبقة أهل من
 33/419 السُابق )المصدر262()262(
 46/320  السُابق )المصدر263()263(
 63/314 السُابق )المصدر264()264(
عـبـد ـبـن لعُـمـر عـمـل  ، معُيط أبي بن عقبة ولد )من265()265(

ًا وكان ،  الصائفة وعلى ، قنسُرين العُزيزعلى بن مروان زامن في حي
. بعُدها  وما63/309 دمشق : تاريخ عنه . انظر محمد

 .63/314 وانظر  ،320-46/319 دمشق )تاريخ266()266(
 68/225  السُابق )المصدر267()267(
 . 39-58/38   السُابق )المصدر268()268(



ْكر له ، )الحرستاني269()269( يزيد أياما في البحر غازاية ولي ، ِذ
دمـشـق تارـيـخ . انـظـر قـتـل أن إـلـى الولـيـد ـبـن ويزيد الملك عبد بن

60/80 
وليـتـه تكن فلم البحر غازاية هشاما وله ، )المصيصي270()270(

.  بعُدها  وما65/386  دمشق تاريخ . انظر محمودة
ساحل على : مدينة وصأور  ،65/387 دمشق )تاريخ271()271(
صـأـيدا بـيـن جوانبـهـا معُـظـم من البحر بها يحيط فيه داخلة الشاما بحر

. بعُدها  وما3/433 البلدان معُجم ، وعكا
ص خليـفـة بتارـيـخ  ،وـقـارن26/446 دمـشـق )تارـيـخ272()272(

. 6/619 الطبري وتاريخ  ،336
،38/348 السـُــابق )المـصــدر273()273( 34/401 وانـظــر  

 . 338 ص خليفة بتاريخ ،وقارن
الشــامي الغسُاني مريم أبي بن الله عبد بن بكر )أبو274()274(

بيـتـه ـسـرق ، ـضـعُيف ، السـُـلما : عـبـد وقـيـل ، بكـيـر : اـسـمه قـيـل ،
ـاختلط ـات ، ـف ـذيب256 ســنة ـم ـذيب  تـه ـا12/28 النـه ـدها  وـم بعـُ
1116 ص التهذيب ،وتقريب

خلفة في تولى ، الشجعُان الشراف أحد ، عقبة )أبو275()275(
ــــــــر ــــــــن عـم ــــــــد ـب ــــــــز عـب ــــــــد العُزـي ــــــــن ويزـي  ـب

فمات والفتح الغزو إلى وانصرف ، الملك عبد بن وهشاما الملك عبد
ًا 190-5/189 النبلء أعلما : سير عنه  . انظر112 سنة مجاهد

ـهـم ) لنهم ( الخزر هي السُاقطة الكلمة أن )يحتمل276()276(
 ،336 ص خليفة تاريخ انظر ، فهزموه البهراني معُلق حاربوا الذين
 .  103 سنة ذلك وكان

الـخـزر ببلد : مديـنـة ،وبلنـجـر59/369 دمشق )تاريخ277()277(
اـسـتعُجم ـمـا  ،ومعُـجـم1/489 البـلـدان معُـجـم ، الـبـواب ـبـاب خلف

337 ص خليفة تاريخ انظر  ،104 سنة في الفتح ذلك وكان ،1/276
.

ـغـرب الجـبـال علـيـه تغـلـب واـسـع : إقليم بيجان )أذر278()278(
عـمـر عـهـد ـفـي اليـمـان اـبـن حذبـفـة فتحه لرمينية مجاور الخزر بحر

ــي ــه رـض ــالى الـل ــا تعـُ ــر ، عنهـم ــم انـظ ــدان : معُـج -1/128 البـل
129 . 

 58/39 دمشق )تاريخ279()279(
 65/133 السُابق )المصدر280()280(



ـبـن لـمـروان أرمينـيـة وـلـي ، السـُـلمي أسيد بن )يزيد281()281(
ًا، وكان ، للمنصور وليها ثم ، محمد مرة من أكثر الخزر حارب شجاع

65/117 دمشق تاريخ عنه انظر ،
  65/117 وانظر  ،37/207 دمشق )تاريخ282()282(
،248-21/247 السُابق )المصدر283()283( خـيـاط ابن وعند  
353 ص الملك عبد بن مسُلمة بقيادة الطين غزوة ؛ الغزوة هذه أن

 .208-4/207  112 سنة حوادث ، الثير ابن كامل وانظر ،
،21/249 دمشق )تاريخ284()284( ص خليـفـة بتارـيـخ وقارن  

353. 
 .325-57/324 دمشق )تاريخ285()285(
  .326-57/325 السُابق )المصدر286()286(
 : السُاقة المقدمة )يقابل287()287(
 . 37/167 وانظر  ،11/144 دمشق )تاريخ288()288(
وـعـرف ، يتنسـُـك ـكـان ، عثـمـان أـبـو ، ـمـروان )اـبـن289()289(

ـد وفلسـُـطين ، هشاما أخيه خلفة في الغزو ولي ، الخير بسُعُيد للولـي
.  بعُدها  وما21/216  دمشق : تاريخ عنه . انظر يزيد بن
 و29-40/28  وانظــر21/217  السُــابق )المصــدر290()290(

7/29 الطبري وتاريخ  ،349 ص خليفة بتاريخ  ،وقارن144
،350 ص خليـفـة بتاريخ )وقارن291()291( الـطـبري وتارـيـخ   

7/40، ــــــــن وســـــــــعُيد   ــــــــن هشـــــــــاما ـب  ـب
ًا كان ، الملك عبد إلـيـه أسند ثم ، أبوه فحبسُه الدنيا لذات في منهمك

 وـمـا21/317 دمـشـق : تاريخ عنه . انظر خلفته في المغازاي  بعُض
.  بعُدها  وما15/269 بالوفيات الوافي و  ، بعُدها

،21/318 دمشق )تاريخ292()292( ،58/39 وانظر   وـقـارن  
. 7/46 الطبري وتاريخ  ،352 ص خليفة بتاريخ

 .446-46/445 دمشق )تاريخ293()293(
الدمـشـقي الربعـُـي زاـبـر ـبـن العُلء بن الله عبد )لعُله294()294(
دحيم أما ، بأس به : ليس معُين ابن  عنه قال ، الوليد شيوخ أحد فهو
ًا وثقه فقد  5/128 والتعُديل والجرح  ،3/1/162 الكبير التاريخ ، جد
سطاما ( العُرب الحديث وفي ، : الِمسُْعُار )السطاما295()295(

ـتـاجَ ، السـُـيف ـمـن كالـحـد وـحـدتهم ـشـوكتهم ـفـي ـهـم ) أي الـنـاس
) . (سطم مادة العُروس

 348-56/347 دمشق )تاريخ296()296(



:  ـيـاقوت عنـهـا ـقـال ! هـكـذا اـلـروما بلد ـمـن )ناحـيـة297()297(
2/392 البلدان معُجم

البـلـدان معُجم ، الروما بلد في ملطية من قريب )بلد298()298(
2/359

ـتعُان ، أمية بني قواد من قائد ، الوضاحة )صأاحب299()299( اـس
. الـصـوائف ـفـي مـغـازا صأاحب وكان ، حروبه في محمد بن مروان به

.  بعُدها  وما46/445 دمشق : تاريخ عنه انظر
،281-59/280  السـُـابق )المصدر300()300( بتارـيـخ وـقـارن  

وتاريخ ،363 -361  ،360  ،357  ،355  ،353  ،351 ص خليفة
 109  ،99  ،93-92  ،90  ،88  ،70  ،67  ،54 ،7/43 الطبري

ذكر وله ، الملك عبد بن هشاما خلفة في الغزو )ولي301()301(
 35/349 دمشق : تاريخ عنه . انظر الحروب في
 35/349 السُابق )المصدر302()302(
ص خليفة بتاريخ وقارن  ،37/90   السُابق )المصدر303()303(

364، ،7/113 الطبري وتاريخ   خلـيـد ـبـن القعُقاع بن وعبدالملك  
ـبـن عـمـر ـبـن يزيد عذبه وقد ، لهشاما الصوائف بعُض ولي ، العُبسُي

: تاريـخ عنـه . انظـر بقنسُـرين مـات حتى يزيد بن الوليد بأمر هبيرة
 .37/90 دمشق

ًا ،ـكـان الـمـوي ـشـاكر أـبـو ، المـلـك عـبـد )ابن304()304( ـشـريف
ًا دمـشـق تارـيـخ الـصـائفة. انـظـر وغزو الموسم أبيه أياما ولي ، ممدح

58/65  
ـاما في المغازاي بعُض ولي ، الملك عبد )ابن305()305( ـه أـي ، أبـي
ْكٌر وله .  بعُدها  وما65/52 دمشق : تاريخ عنه . انظر ِذ
،58/68 دمـشـق )تارـيـخ306()306( ـقـارن  ،و65/53 وانـظـر  

ْطية و  ،7/160 الطبري وتاريخ   ،367 ص خليفة بتاريخ َل : بلدة َم
البـلـدان معُـجـم الرومـيـة، قيسـُـارية ـمـن الشرق إلى ، الروما بلد في

5/192
،365 ص خليـفـة بتارـيـخ )وـقـارن307()307( الـطـبري وتارـيـخ  

7/139
خليفـة بتاريـخ  ،وقـارن399-22/398 دمشق )تاريخ308()308(
 .369  ص
القرـيـة ـمـن تسُتمكنوا  : حتى9/332 كثير ابن )وعند309()309(

 سكانها ومن



-9/331  والنهاية والبداية  ،33/402 دمشق )تاريخ310()310(
332 . 

ًا311()311( ًا : أي )مسُبوت المرـيـض ـسـبت ويـقـال ، علـيـه مغشي
ًا يسُبت وسبت مسُبوت فهو ـنـوما والسـُـبات ، وـسـكت : استراح سبت

(سبت) . مادة العُرب لسُان ، كالغشية خفي
 . 404-33/402 دمشق )تاريخ312()312(
أـهـل ـمـن ، ـمـولهم الخزاـعـي راـشـد ـبـن الـلـه )عـبـد313()313(

، الثـقـات ـمـن الثالثة الطبقة في حبان ابن  ذكره ، عابد ثقة ، دمشق
التهذيب تقريب  ،و5/205 التهذيب وتهذيب  ،7/35 حبان ابن ثقات

504 ص
َلمّصيَصة314()314( ثغور من جيحان نهر شاطىء على مدينة  )ا

 5/145 البلدان . معُجم الروما وبلد أنطاكية بين الشاما
المعُتـصـم فتحـهـا ، اـلـروما بلد وسط مشهورة )مدينة315()315(

  4/158 البلدان :  معُجم انظر   ،223 سنة
ــخ316()316( ــخ405-33/404 دمشـــق )تارـي الســـلما  وتارـي

ـوادث ـنة ( ـح ،408  ) ص120-101 ـس ـر   ـة وانـظ ـة البداـي والنهاـي
. عسُاكر ابن عن  وكلهم9/332-333

شاء إن ـ استشهاده وكان  ،33/405 دمشق )تاريخ317()317(
 . 122 سنة ـ تعُالى الله
ًا كان ، شاكر أبو ، الملك عبد )ابن318()318( ًا جواد ـه ، مـمـدح ـل
ـفـي  . ترجمـتـه119  أو118 ـسـنة ،توفي والفتوح الصوائف في ذكر

.  بعُدها  وما59/279 دمشق تاريخ
ـفـي الصوائف في ،شارك أيوب أبو ، الملك عبد )ابن319()319(

قتلـتـه ، عـهـدهم آـخـر أمـيـة بـنـي بين والفتن الحروب وفي ، أبيه عهد
ـه  . انظــر132 ســنة المسُــودة ـوافي ، الصــفدي عـن ـات اـل بالوفـي
15/439. 

ًا كان ، الباهلى شبيب بن )مالك320()320( عبــد بن لهشاما أمير
ًا ، ملطية على الملك في والبطال هو قتل ، الصوائف قواد من وقائد
،460-56/459 دمـشـق تاريخ عنه انظر  واحدة معُركة والعُـيـون   

100 ص والحدائق
ـراء )بـضـم321()321( ـروما ببلد موـضـع ، اـل ـذا ،  اـل ـال ـك ـفـي ـق

حصـار) (قـرة تسُـمى التي وهي ) ، ( قرن مادة ، المحيط القاموس
 . Acroinon  البيزنطية المصادر وتسُميها ، عمورية من بالقرب

 460-56/459 دمشق )تاريخ322()322(



 407-33/405 السُابق )المصدر323()323(
يـشـبه ـكـان ، ثـقـة ، الـشـاما ـسـكن مـكـي ، عبيدة )أبو324()324(

ـدو بلد ـفـي بالبـطـال ـا ، العـُ ـوالي ـمـن وهـم ـه ـمـروان آل ـم . ترجمـت
.  بعُدها  وما37/303 دمشق تاريخ في بتفصيل

 37/310 دمشق )تاريخ325()325(
 60/80 السُابق )المصدر326()326(
 9/67 السُابق )المصدر327()327(
ـهـو كـمـا ، الفارـسـي ـعـن تصحيف القارىء و ، )هكذا328()328(
.  الروايات سائر في
ّفَل قيل لو واللغة المعُنى يسُتقيم و ، )هكذا329()329( .  فن
ـــخ330()330( ـــن  . والـســـود65/387  دمـشـــق )تارـي بلل ـب

ًا وـكـان ، والبواب الباب ولي الداراني المحاربي ـ هـشـاما وله  ، ورـع
دمـشـق : تارـيـخ عـنـه . انـظـر عليـهـا يزيد بن الوليد وأقره البحر على

. بعُدها  وما9/65
،379 ص خليـفـة بتارـيـخ )وـقـارن331()331( الـطـبري وتارـيـخ  

7/200، بـنـي رـجـالت ـمـن ، المـلـك عبد بن يزيد بن   والغمر227  
أـهـل ـمـن وثـمـانون هو قتل حتى العُباسيون طارده ، الممدحين أمية
دمـشـق : تارـيـخ عـنـه  . انـظـر132 ـسـنة فـطـرس أـبـي نـهـر عند بيته

. بعُدها  وما48/85
ـخ  ،وقارن48/86  السُابق )المصدر332()332( ـة بتارـي ص خليـف

385
 62/382 دمشق )تاريخ333()333(
ـولى ، الموي الحكم )ابن334()334( وبلد وأذربيـجـان أرمينـيـة ـت

الخلـفـاء آـخـر وهو ، كثيرة معُارك في المجاورة المم وقاتل الجزيرة
دمـشـق : تارـيـخ عـنـه  . انـظـر132 ـسـنة  بوصأير في قتل ،  المويين
.  بعُدها  وما57/319

ـأخر الموي العُصر في القادة من العُاملي )معُن335()335( المـت
 وـمـا59/34 دمـشـق .  تارـيـخ محـمـد ـبـن لمروان البحر غازاية ولي ،

بعُدها. 
الخلـفـات بعـُـض ـحـل ـفـي ـسـاهم السـُـلمي )حذيـفـة336()336(

ـبـن ـمـروان أياما في البحر غازاية وتولى ، الوليد بن يزيد زامن الموية
.  بعُدها  وما12/302 دمشق : تاريخ عنه محمد. انظر

عائذ ابن برواية وقارن  ،11/432  السُابق )المصدر337()337(
نفسُه عسُاكر ابن باسناد عائذ ابن غير وعن  ،59/435 في الخرى



وله البحريين القادة من فهو سليمان بن الحارث  . أما12/303 في
 .11/432 دمشق : تاريخ عنه . انظر البحر محمدغازاية بن مروان

، والمنـصـور السـُـفاح ـعـم ، عـبـاس ـبـن الله عبد )ابن338()338(
ولكـنـه ، العُباس بني ملك تأسيس في ساهم ، البطال الشجعُان من

فقتـلـه السـُـفاح ـمـوت بعـُـد لنفسُه دعا ثم ، أمية بني قتل في أسرف
.  بعُدها  وما17/321 بالوفيات : الوافي عنه . انظر المنصور

 .61-31/60 دمشق )تاريخ339()339(
ـعـن روى ، دمـشـق أـهـل ـمـن الكـنـاني حرـيـش )أـبـو340()340(

  بعُدها  وما66/138 دمشق تاريخ ، مسُلم بن الوليد وعنه ، مكحول
ـة بتاريخ  ،وقارن66/140 السُابق )المصدر341()341( ص خليـف

436
ُدلوك342()342( ـان  ، بالعُواصأم حلب نواحي من : بليدة ) ـا ـك بـه

 . 2/461 البلدان . معُجم الروما مع الحمداني فراس لبي وقعُة
ص خليفة بتاريخ وقارن  ،62-31/61 دمشق )تاريخ343()343(

 . 7/473 الطبري وتاريخ  ،441
السـُـفاح ـعـم ، عباس بن الله عبد بن علي بن )صأالح344()344(

بلد ـفـي جـهـاد لـه للملك، المؤسسُين قوادهما من وقائد ، والمنصور
،152  أو151 سنة مات ، الروما . وقنسـُـرين حمص على وال وهو  
بالوفـيـات واـلـوافي ، بعـُـدها  وـمـا23/321 دمـشـق : تاريخ عنه انظر

.  بعُدها  وما16/264
ًا )كان345()345( العُباـسـي العُـصـر ـفـي الـقـواد أـشـهر ـمـن أمير

وـسـموه بلدـهـم ـفـي فأوـغـل الروما غزا ثم ، للمنصور أرمينية ،تولى
 12/208 بالوفيات : الوافي عنه  .  انظر181 سنة توفي ، التنين

الطبري بتاريخ  ،وقارن300-37/299 دمشق )تاريخ346()346(
7/497،  500

 . 26/396  دمشق )تاريخ347()347(
، ـنـزه موـضـع ـفـي دمـشـق : بـنـواحي ـسـمعُان )دـيـر348()348(

ًا هـنـا المراد ولعُله ، العلى والجبل عليم جبل بين حلب بنواحي وأيض
 2/517 البلدان معُجم ،

أـخـو ، الفـضـل أـبـو ، عباس بن الله عبد بن علي )ابن349()349(
، اـلـروما وـغـزا ، الموـسـم وـتـولى ، الـشـاما تولى ، والمنصور السُفاح

وتاريخ ، بعُدها  وما12/124 بغداد : تاريخ عنه  انظر186 سنة توفي
.    بعُدها  وما26/394 دمشق



ـا  وقال2/419 البلدان معُجم في ياقوت )ذكرها350()350( عنـه
ًا وأورد ، بعُيـنـه موـضـع : اـسـم يـحـدد ـلـم لكـنـه ، الـشـعُر ـمـن فيهابيـتـ
  موقعُها

 ،62-31/61 وانظر  ،359-23/358 دمشق )تاريخ351()351(
ـلـه يـقـال نهر ولها المصيصة قرب الثغور من : بلد حسُنة بوزان وأذنة

ة هـذه فـي  . ويلحـظ1/133 البلـدان معُجم ، سيحان تكـرار الرواي
. أثبتها جديدة معُلومات على لحتوائها ولكن ، ماسبق لبعُض

، عـبـاس ـبـن الـلـه عـبـد بن علي بن محمد بن )الماما352()352(
فـلـم المنـصـور أـيـاما ـفـي الـصـائفة وـتـولى ، ودمـشـق فلسُطين تولى
18-11/17 بغــداد : تاريخ عنه  . انظر157 سنة توفي ، وليته تحمد

.  بعُدها  وما37/299 دمشق تاريخ و
،37/300  دمشق )تاريخ353()353( البـلـدان بفتوح وقارن    

1/191. 
ـي  انظر147-145 سنة حدود في ذلك )كان354()354( الراجـح

188 ص والخزر المسُلمون ،
 . 65/118 دمشق )تاريخ355()355(
ـخ356()356( ـارن26/252   دمـشـق )تارـي ـخ  وـق ـبري بتارـي الـط

7/656
في عائذ ابن غير عن وقارن  ،19/42  دمشق )تاريخ357()357(

،456 ص خليفة وتاريخ ، نفسُها الصفحة   457، الطـبري وتاريـخ  
عبد أبو ، الهللي يزيد بن الله عبد بن عاصأم بن  . وزافر50  ،8/44

وـعـاد فغـنـم الـمـدن بعـُـض ودـخـل السُرايا فبث ، الروما بلد ،غزا الله
.  بعُدها  وما19/40 دمشق تاريخ انظر

ـدر358()358( ،48/85 السُــابق )المـص ـل   ـؤلء وـك ـادة ـه الـق
ولـهـم ، المنـصـور جعُـفـر أـبـي خلـفـة ـفـي البحر أمرء من المذكورين

،48/85:  الـتـوالي عـلـى انـظـر ، دمـشـق تارـيـخ ـفـي قصيرة تراجم  
26/252،  25/330،  48/85،  27/95

 27/95  السُابق )المصدر359()359(
عباـسـي أمـيـر ، عـبـاس ـبـن الـلـه عـبـد ـبـن عـلـي )ابن360()360(

تـوفي ، دمشـق ثـم الجزيـرة ثم مصر تولى ، والدهاء بالعُقل يوصأف
  275-8/274 النبلء أعلما : سير عنه  . انظر176 سنة
المنصور جعُفر أبي زامن في البحري الغزو ولة )من361()361(

ْكر وله ، 63/34  دمشق تاريخ   . انظر ِذ



عسُاكر ابن تصحيح ويلحظ  ،63/34   دمشق )تاريخ362()362(
. صأالح بن  لعُلي41/529 في
،41/529 السُابق )المصدر363()363( : ـكـذا عسُاكر ابن قال  

ًا وانظر ، علي بن صأالح هو وإنما ، قال ،15/304 أيـضـ .29/47و    
ـو الهمداني المعُيوفي الحجوري بكر بن معُيوف بن حميد أما ـمـن فـه

ْـكـر ،ولـه العُـبـاس بـنـي أياما في البحري الغزو ولة . الـصـوائف ـفـي ِذ
 15/304 دمشق : تاريخ عنه انظر

، العُباسـي العُـصـر ـفـي البـحـر غزو تولى ، )الهمداني364()364(
59/444 دمـشـق . تارـيـخ وـسـبى فقـتـل ـسـنوات الـصـوائف وـتـولى

ومابعُدها.
ـة بتاريخ  ،وقارن59/445 السُابق )المصدر365()365( ص خليـف

 57  ،8/43 الطبري وتاريخ  ،458  ،455
،65/118  دمشق )تاريخ366()366( ص خليفـة بتاريـخ وقارن  

53  ،8/46 الطبري وتاريخ  ،457
،26/396 دمشق )تاريخ367()367( ص خليـفـة بتارـيـخ وقارن  

 129  ،8/116 الطبري وتاريخ  ،459
 ،469 ص خليفة بتاريخ  وقارن53/48دمشق )تاريخ368()368(

8/150 الطبري وتاريخ
 25/291دمشق )تاريخ369()369(
59/445 السُابق )المصدر370()370(
،59/446 السُابق )المصدر371()371( الـطـبري بتاريخ وقارن  

8/203
الـمـراء ـمـن ، عـبـاس ـبـن الـلـه عـبـد ـبـن عـلـي )اـبـن372()372(

ـة ذو الفصــحاء العُباســيين ـة جلـل ـولى ، ومهاـب ـة ـت ودمشــق المديـن
:  ـسـيرأعلما عـنـه   .   انـظـر196 سنة توفي ، والصوائف والجزيرة

 بعُدها  وما9/221 النبلء
481 ص خليفة بتاريخ  ،وقارن37/25 دمشق )تاريخ373()373(

313  ،236  ،8/203 الطبري وتاريخ  ،493 ،
،514 ص خليـفـة بتارـيـخ )وـقـارن374()374( الـطـبري وتارـيـخ  

8/623 
 631  ،8/628 الطبري بتاريخ )وقارن375()375(
 . 302-33/301  دمشق )تاريخ376()376(
 



 والمراجاع المصادر
 

( ت الـلـه عـبـد أـبـو ، الجعُـفـي إبراهـيـم ـبـن إسماعيل  ، = البخاري
256( 

) . ت ( د بيروت ، الثقافية الكتب مؤسسُة ، الكبير * التاريخ
( ت الـلـه عـبـد أـبـو ، الـلـواتي محـمـد ـبـن الله عبد ، بطوطة = ابن

779( 
اـبـن ( رحـلـة الـسـفار وعـجـائب المصار غرائب في النظار * تحفة
1388 بيروت ، التراث دار ) ، بطوطة

 )279 (  ت  الحسُن أبو ، جابر بن يحيى بن أحمد ، =  البلذري
الكـتـب دار ، رـضـوان محـمـد : رـضـوان تحقـيـق ، البـلـدان * فـتـوح

  .1398 بيروت ، العُلمية
 )597 ( ت محمد بن علي بن الرحمن عبد ، الجوزاي =  ابن

وأخيه عطا القادر عبد : محمد تحقيق ، المم تاريخ في * المنتظم
 1412 بيروت العُلمية الكتب دار  ،1 ط ،

التميـمـي إدرـيـس ـبـن محـمـد ـبـن الرحـمـن عـبـد ، حاتم أبي = ابن
 )327 ( ت الرازاي الحنظلي

  .1371 بيروت ، العُربي التراث إحياء دار ، والتعُديل *  الجرح
البسُـتي التميمي حاتم أبو ، أحمد بن حبان بن محمد ، حبان = ابن

 )354( ت
ـرة مجـلـس مطبعُة ، الولى الطبعُة ، الثقات * كتاب المعـُـارف داـئ
.1393 الهند الدكن-، آباد -بحيدر العُثمانية
(ت  العُسـُـقلني محـمـد ـبـن عـلـي بن أحمد الحافظ ، حجر =  ابن

852(  
دار ، البجـاوي محمـد علـي تحقيـق ، الصـحابة تمييز في * الصأابة

 1328  بيروت ، الولى الطبعُة ، الجيل
ـشـاغف أحـمـد صـأـغير الـشـبال : أـبـي تحقـيـق ، التـهـذيب * تقريب
 .1416 الرياض ، العُاصأمة دار ، الولى الطبعُة ، الباكسُتاني
 .1404 ، بيروت ، الفكر دار ، التهذيب * تهذيب

دار ، ـبـازا ـبـن الـلـه عبد بن العُزيز عبد الشيخ تحقيق ، الباري * فتح
) ( د.ت بيروت ، المعُرفة

 ) 626 ( ت الله عبد أبو ، الله عبد بن ياقوت ، = الحموي
) ( د.ت بيروت ، بيروت دار ، صأادر دار ، البلدان * معُجم



ًا * المشترك ًا والمفترق وضعُ ، الكتب عالم ، الثانية الطبعُة ، صأقعُ
  .1406 ، بيروت

 ) 240 ( ت العُصفري شباب خياط بن خليفة ، خياط = ابن
ـة ، العُمري ضياء : د. أكرما تحقيق ، خياط بن خليفة * تاريخ الطبعـُ

أخرى ونسُخة  ،1386 ، العُراقي العُلمي المجمع بمسُاعدة ، الولى
ـا ـوازا د. مـصـطفى حققـه ـه ـف ـة الكـتـب ( دار وزاميلـت ـروت ، العُلمـي بـي
1415( 

  )748 ( ت عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس ، =  الذهبي
ـى أشــرف ، النبلء أعلما * ســير ـه عـل ـؤوط :شــعُيب تحقيـق الرـن

  1402 بيروت الرسالة ،مؤسسُة الثانية ،الطبعُة
: مراجعـُـة ، السـُـتة الكتب في رواية له من معُرفة في *  الكاشف

، القرآن علوما ومؤسسُة السلمية للثقافة القبلة دار ، عوامة محمد
 .1413 جدة

 سليمان بن د. محمد ، = الراجحي
1418 الرياض ، الولى ،الطبعُة والخزر * المسُلمون
 )1205  (ت الحسُيني الفيض أبو ، مرتضى محمد ، =  الزبيدي

،دار ـشـيري عـلـي تحقـيـق ، الـقـاموس ـجـواهر ـمـن العُروس * تاجَ
 .1414 بيروت ، الفكر

 )771 ( ت الدين تقي بن الوهاب عبد ، = السُبكي
بيروت ، الثانية الطبعُة ، المعُرفة دار ، الكبرى الشافعُية * طبقات

) ( د.ت
 )764 ( ت  أيبك بن خليل الدين صألح ، = الصفدي
: النـشـر دار ، الكـتـاب ـمـن مجموـعـة حقـقـه ، بالوفـيـات * اـلـوافي

 بفيسُبادن شتاينر فرانز
 )310( ت  جعُفر أبو ، جرير بن محمد ، = الطبري

، العُلمـيـة الكـتـب دار ، الوـلـى الطبعـُـة ، والمـلـوك الـمـم *  تارـيـخ
  .1407 بيروت

 )287 (ت بكر أبو ، الشيباني عمرو بن أحمد ، عاصأم أبي = ابن
الراية دار ، الجوابرة فيصل : د. باسم مراجعُة ، والمثاني *  الحاد

  .1411 الرياض ،
 ) 261 ( ت الحسُن أبو ، صأالح بن الله عبد بن أحمد ، = العُجلي

ـى الطبعُة ، قلعُجي المعُطي د. عبد تحقيق ، الثقات * تاريخ ، الوـل
 .1405 بيروت ، العُلمية الكتب دار

 )365 ( ت أحمد أبو ، الله عبد بن عدي بن الله عبد ، عدي = ابن



ـار يحـيـى مراجعُة ، الرجال ضعُفاء في * الكامل دار ، ـغـزاوي مخـت
1409 بيروت ، الفكر

عـبـد ـبـن الـلـه هبة بن الحسُن بن علي القاسم أبو ، عسُاكر = ابن
 )571 ( ت  الله

الطبعـُـة ، العُـمـروي غراـمـة بن عمر تحقيق ،  دمشق مدينة *تاريخ
 1415 ،بيروت الفكر ،دار الولى

ـن ـاد = اـب ـد ، العُـم ـي عـب ـن الـح ـاد ـب ـي العُـم ـو  ، الحنبـل ( الفلح أـب
1089( 

( بيروت ، التجاري المكتب ، ذهب من أخبار في الذهب * شذرات
) د. ت

 )817(   الدين مجد ، أبادي =  الفيروزا
) ( د.ت  بمصر الكبرى التجارية المكتبة ، المحيط *  القاموس

 )774 ( ت الدمشقي الفداء أبو ، كثير بن إسماعيل ، كثير = ابن
1394 بيروت ، المعُارف مكتبة ، الثانية الطبعُة ، والنهاية * البداية

.
يوليانوفتش أغناطيوس ، فسُكي = كراتشكو

هاـشـم، عثـمـان الدين صألح للعُربية نقله الجغرافي، الدب * تاريخ
1377 العُربية، الدول جامعُة الثقافة إدارة

   بالقاهرة العُربية اللغة =   مجمع
 .1392 المعُارف دار طبعُة  ، الثانية الطبعُة ، الوسيط * المعُجم

 )288 (ت  الله عبد أبو حماد بن نعُيم ، =   المروزاي
، الوـلـى الطبعـُـة ، الزهـيـري أمين : سمير تحقيق ، الفتن *  كتاب

 هـ.1412 القاهرة التوحيد، مكتبة
( ت الحـجـاجَ أـبـو ، الرحـمـن عـبـد الزـكـي ـبـن يوـسـف ، = الـمـزي

742( 
مؤسسـُـة ، معـُـروف ـعـواد : د. بـشـار مراجعـُـة ، الكـمـال * تهذيب

  .1400 بيروت ، الرسالة
( ت النـصـاري مـكـرما ـبـن محـمـد اـلـدين جـمـال ، منـظـور =  اـبـن

711( 
. (د الـقـاهرة ، والترجـمـة للتأليف المصرية الدار ، العُرب *  لسُان

). ت
 ، مجهول =  مؤلف
، ببـغـداد المثـنـى مكتـبـة ، الحـقـائق أخـبـار ـفـي والـحـدائق * العُيون

ًا . الوربية الطبعُة عن تصوير



 )438  ( ت الفرجَ أبو ، إسحاق بن محمد ، النديم = ابن
) ( د.ت بيروت ، المعُرفة دار ، * الفهرست
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