
البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

الرحيم الرحمن الله بسم

البلدان فتوح
البلذاري جابر بن يحيى بن أحمد

مان بداية السإلماية الفتوح تاريخ المؤلف فيه يذكر الكتاب هذا
بناء وقصة المنورة المدينة ـ وسإلم عليه الله صلى ـ النبي دخول

للخلفاء التاريخية الحقبة في المؤلف يطوف ثم المسجد
عصر في وقعت التي التاريخية الحأداث أهم ويستعرض الراشدين
التي للبلدان ذكره الكتاب يميز ماا أهم ولعل الراشدة، الخلفة

كذلك وذكره البلدان، هذه في وقعت التي الحأداث وأهم فتحت
الخرى عن بلد كل يميز ماا لهم

الوأل المجلد

 :جابر بن يحيى بن أحأمد قال

البلدان وفتوح والسيرة بالحديث العلم أهل مان جماعة أخبرني
رسإول أن بعض على بعضه مان ورددت واختصرته حأديثهم سإقت

نزل ماكة مان المدينة إلى هاجر لما وسإلم عليه الله صلى الله
بن زيد بن الحارث بن القيس امارئ بن الهدم ابن كلثوم على
بن عوف بن عمرو بن عوف ابن ماالك بن زيد بن أماية بن عبيد
بن خيثمة بن سإعد عند يتحدث وكان بقباء الوس بن ماالك

ابن ماالك بن القيس امارئ بن السلم بني أحأمد ماالك بن الحارث
 .عنده نزل أنه قوم ظن حأتى الوس

الله صلى الله رسإول أصحاب مان الهجرة في المتقدماون وكان
فيه يصلون ماسجدا بقباء بنوا النصار مان نزلوا ومان وسإلم عليه

الله صلى الله رسإول ورد فلما المقدس بيت إلى يومائذ والصلة
 .فيه بهم صلى قباء وسإلم عليه

:فيه تعالى الله يقول الذي المسجد إنه يقولون قباء فأهل
.)    فيه     تقوم     أن     أحأق     يوم     أول     مان     التقوى     على     أسإس     لمسجد  (  

الله رسإول ماسجد التقوى على أسإس الذي المسجد أن وروى
 .وسإلم عليه الله صلى
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:قال سإلمة بن حأماد : حأدثناقال الصفار ماسلم بن عفان حأدثنا
 .فيه فيصلي يأتيه أن يسألونه عن عروة بن هشام أخبرني

أتاه إليهم لينطلق وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قام فلما
وكفرا     ضرارا     ماسجدا     اتخذوا     والذين  ): فيهم عليه فنزل الوحأي

: قال.(    ورسإوله     الله     حأارب     لمن     وإرصادا     المؤمانين     بين     وتفريقا
 .عامار أبو هو

ًدا     فيه     تقم     ل  ) أن     أحأق     يوم     أول     مان     التقوى     على     أسإس     لمسجد     أب
المطهرين     يحب     والله     يتطهروا     أن     يحبون     رجال     فيه     فيه     تقوم
: هذا قال.(    ورضوان     الله     مان     تقوى     على     بنيانه     أسإس     أفمن

 .قباء ماسجد

عن هارون بن يزيد : حأدثناقال مايمون بن حأاتم بن ماحمد وحأدثنا
يحبون     رجال     فيه  ): الية هذه نزلت : لماقال الحسن عن هشام

أهل إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول . أرسإل(    يتطهروا     أن
رسإول : ياقالوا به ذكرتم الذي الطهور هذا : ماافقال قباء ماسجد

 .والبول الغائط أثر نغسل ! آناالله

عن ليلى أبي ابن عن وكيع : حأدثناقال حأاتم بن ماحمد وحأدثنا
:فيهم فنزلت بالماء يستنجون قباء أهل مان ناس : كانقال عامار

 .. الية(    يتطهروا     أن     يحبون     رجال     فيه  )

:قال بهرام بن هشام بن وأحأمد الناقد ماحمد بن عمرو حأدثني
عمران عن عثمان بن ربيعة : أخبرناقال الجراح بن وكيع حأدثنا

عهد على رجلن : اختلفقال سإعد بن سإهل عن أنس أبي بن
على أسإس الذي المسجد في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
 .التقوى

 .الرسإول ماسجد : هوأحأدهما فقال

 .قباء ماسجد : هوالخر وقال

 .فسأله وسإلم عليه الله صلى النبي فأتيا
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 .هذا ماسجدي : هوفقال

: حأدثناقال مايمون بن حأاتم بن وماحمد ماحمد بن عمرو حأدثني
أبي بن الله عبيد بن عثمان عن التيمي عثمان بن ربيعة عن وكيع
ماسجد التقوى على أسإس الذي : المسجدقال عمر ابن عن رافع

 .وسإلم عليه الله صلى الرسإول

:قال دكين بن الفضل نعيم أبو : حأدثناقال حأاتم بن ماحمد حأدثنا
عن أنس أبي بن عمران عن السإلمي عام بن الله عبد حأدثنا
عليه الله صلى النبي : سإئلقال كعب بن أبي عن سإعد بن سإهل
ماسجدي : هوفقال التقوى على أسإس الذي المسجد عن وسإلم

 .هذا

: أخبرناقال الراسإي هلل أبو : حأدثناقال خالد بن هدبة حأدثني
على     أسإس     لمسجد  (: قوله في المسيب بن سإعيد عن قتادة

 .العظم وسإلم عليه الله صلى النبي ماسجد : هو. قال)    التقوى

عن عيينة بن سإفيان : حأدثناقال المديني الله عبد بن على حأدثنا
أسإس الذي : المسجدقال ثابت بن زيد بن خارجة عن الزناد أبي

 .السلم عليه الرسإول ماسجد التقوى على

عن هند أبي بن داود : حأدثناقال وهيب : حأدثناقال عفان حأدثنا
ماسجد التقوى على أسإس الذي : المسجدقال المسيب بن سإعيد

 .العظم المدينة

حأدثنا وكيع : حأدثناقال السمين مايمون بن حأاتم بن ماحمد حأدثنا
أبيه عن الخدري سإعيد أبي بن الرحأمن عبد عن زيد بن أسإاماة

أسإس الذي يعني وسإلم عليه الله صلى الرسإول ماسجد : هوقال
 .التقوى على

 .فيه وزيد بعد قباء ماسجد وسإع : وقدقالوا

المخلقة السإطوانة إلى صلى دخله إذا عمر بن الله عبد وكان
 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ماصلى ذلك وكان
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الثنين يوم بقباء وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : وأقامقالوا
.المدينة يريد الجمعة يوم مانها وركب والخميس والربعاء والثلثاء

بن عوف بن عمرو بن عوف بن سإالم بنو كان ماسجد في فجمع
 .فيها جمع جمعة أول تلك وكانت بنوه الخزرج

مانزل النصار بمنازل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مار ثم
ماوضع إلى انتهى إذا حأتى عليه النزول يسأله وكلهم مانزل

بن خالد أيوب أبو وجاء عنها فنزل ناقته بركت بالمدينة ماسجده
بن ماالك بن غنم بن عوف بن عبد بن ثعلبة بن كليب بن زيد

الله صلى فنزل رحأله فأخذ الخزرج بن عمرو بن ثعلبة بن النجار
 .أيوب أبي عند وسإلم عليه

ماع : المرءفقال عندهم النزول على الخزرج مان قوم وأراده
 .رحأله

 .أشهر سإبعة أيوب أبي مانزل في ماقاماه فكان

لرسإول النصار ووهبت بشهر ماقدماه بعد الصلة تمام عليه ونزل
: ياوقالوا خططها في كان فضل كل وسإلم عليه الله صلى الله
 .مانازلنا فخذ شئت ! إنالله بني

 . خيرا لهم فقال

ثعلبة بن عبيد بن عدس بن زرارة بن أسإعد أمااماة أبو : وكانقالوا
مان يليه بمن يجمع النقباء نقيب النجار بن ماالك بن غنم بن

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فكان له ماسجد في المسلمين
 .فيه يصلي

في كانت المسجد بذلك ماتصلة أرضا يبيعه أن أسإعد سإأل إنه ثم
أبي بن رافع ابنا وسإهيل سإهل لهما يقال حأجره في ليتيمين يده

ويغرم يأخذها أن عليهم فعرض غنم بن ثعلبة بن عائذ بن عمرو
ذلك وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأبى ثمنها لليتيمين عنه
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رضي الصديق بكر أبي ماال مان أداها دنانير بعشرة مانه وابتاعها
 .عنه الله

فاتخذ اللبن باتخاذ أمار وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إن ثم
وجعلت بالجريد وسإقف بالحجارة أسإاسإه ورفع المسجد به وبنى

 . جذعا عمده

شيئا فيه يحدث لم عنه الله رضي بكر أبو اسإتخلف فلما
عبد بن العباس وكلم فوسإعه عنه الله رضي عمر واسإتخلف
العباس فوهبها فيه ليزيدها داره بيع في عنه الله رضي المطلب

 .المسجد في عنه الله رضي عمر فزادها والمسلمين لله

بالحجارة خلفته في بناه عنه الله رضي عفان بن عثمان إن ثم
إليه ونقل فيه وزاد بالساج وسإقفه حأجارة عمده وجعل والقصة
 .العقيق مان الحصباء

بن الملك عبد بن الوليد ولى أن إلى شئ فيه اتخذ مان أول وكان
على عاماله وهو العزيز عبد بن عمر إلى فكتب أبيه بعد ماروان
وفسيفساء بمال إليه وبعث وبنائه المسجد بهدم يأماره المدينة
 .وماصر الشام أهل مان والقبط الروم مان صانعا وثمانين ورخام

كيسان بن صالح عليه والنفقة بأماره القيام وولى فيه وزاد فبناه
في وذلك الوصي فاطمة أبي بن ماعيقيب آل ماولة سإعدى ماولى
 .وثمانين ثمان سإنة في ويقال وثمانين سإبع سإنة

المهدي اسإتخلف حأتى شيئا الخلفاء مان أحأد فيه يحدث لم ثم
 .عليه الله صلوات المؤمانين أماير

ورجل الغساني شبيب بن الملك عبد المهدي : بعثالواقدي قال
والزيادة ماسجدها لبناء المدينة إلى العزيز عبد بن عمر ولد مان
سإنة عمله في فمكثا علي بن سإليمان بن جعفر يومائذ وعليها فيه

وعرضه ذراع مائة ثلث طوله فصار ذراع ماثئة ماؤخره في وزادا
 .ذراع ماائتي
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جعفر المؤمانين أماير المهدي : ولىالمائني ماحمد بن على وقال
وماسجد ماكة ماسجد في فزاد واليماماة والمدينة ماكة سإليمان بن

 .المدينة

وكان ومائة وسإتين اثنتين سإنة في المدينة ماسجد بناء فتم
بقلع فأمار الحج قبل سإتين سإنة في المدينة أتى المهدي

 .المسجد ماع وتسويتها المقصورة

جعفر المؤمانين أماير أمار وماائتين وأربعين سإت سإنة كانت ولما
إليه فحمل المدينة ماسجد بمرماة الله رحأمه الله على المتوكل

 .وماائتين وأربعين سإبع مانه وفرغ كثير فسيفساء

أنس بن ماالك : حأدثناقال حأنيفة أبي بن حأماد بن عمر حأدثني
: قالقالت عائشة عن أبيه عن عروة ابن هشام حأدثنا :قال

مادينة أو ماصر مان يفتح ماا :وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
 .بالقرآن فتحت المدينة فإن عنوة

:قال الشهب أبو : حأدثناقال البلي شيبة أبي بن شيبان حأدثنا
لكل : إنقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن الحسن أخبرنا

السلم عليه إبراهيم حأرم كما المدينة حأرمات وإني حأرمًاا نبي
فيها يحمل ول شجرها يعضد ول خلها ليختلى حأرتيها بين ماا ماكة

 .لقتال السلح

ًثا أحأدث فمن ًثا آوى أو حأد والناس والملئكة الله لعنة فعليه ماحد
 .عدل ول صرف مانه يقبل ل أجمعين

أبو : حأدثناقال المقري البصري المؤمان عبد بن روح وحأدثني
رسإول : قالقال هريرة أبي عن بن سإلمة أبي بن عمر عن عوانه

وأنا ورسإولك عبدك إبراهيم إن : اللهموسإلم عليه الله صلى الله
إبراهيم حأرم كما لبتيها بين ماا حأرمات قد وإني ورسإولك عبدك
 .ماكة

ببطحان الظباء أجد لو بيده نفسي : والذييقول هيرية أبو فكان
بن القاسإم : حأدثناقال سإيبة أبي بن شيبان وحأدثنا مااعانيتهاز
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عثمان ماولى وكان جده عن زياد بن ماحمد عن الحداني الفضل
كان :قال بالحرة ماظعون لل أرض يده في وكانت ماظعون بن

رأسإه على ثوبه واضعا النهار نصف أتاني ربما الخطاب بن عمر
 .والبقل القثآء مان فأجيئه عندي ويتحدث إلي فيجلس

تدعن ول هاهنا ماا على اسإتعملتك فقد تبرح : (ليومًاا لي فقال
فإن المدينة شجرة مان يعني يعضدها ول شجرة ). يخبطأحأدا

 .وفأسإه حأبله فخذ ذلك يفعل أحأدا وجدت

 .: لقال ثوبه : آخذقلت قال

المدني يحيى أبي ابن : حأدثناقال القتات بن ماسعود أبو وحأدثني
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن أبيه عن ماحمد بن جعفر عن

في الناضح لصاحأب وأذن عير إلى أحأد بين ماا الشجر مان حأرم
 .وعربه ماحاريثه به يصلح وماا الغضا

بن الليث عن صالح بن الله عبد حأدثنا : قالالهيثم بن بكر حأدثني
: سإمعتقال أبيه عن أسإلم بن زيد عن سإعد ابن هشام عن سإعد
حأمى على اسإتعمله لرجل يقول عنه الله رضي الخطاب بن عمر

دعوة واتق ماسلم كل عن جناحأك : اضمماسإمه بكر نسى الربذة
مان ودعني والغنيمة الصريمة رب وأدخل ماجابة فإنها المظلوم

إلى يرجعا مااشيتهما تهلك إن فإنهما العوف وابن عفان ابن نعم
أماير يا فيصرخ يجيء مااشيته تهلك إن البائس هذا وإن زرع

مان المسلمين على أهون فالكلء المؤمانين أماير ! ياالمؤمانين
 .وورقه ذهبه المال غرم

في عليها وأسإلموا الجاهلية في عليها قاتلوا لرضهم إنها والله
عليها تحمل التي النعم ولول أظلمهم أنى ليرون وإنهم السإلم

 . أبدا شيئا بلدهم مان الناس عن حأميت ماا الله سإبيل في

عن ماريم أبي ابن : حأدثناقال عبيد أبو سإلم بن القاسإم حأدثنا
الله صلى الله رسإول : حأمىقال عمر ابن عن نافع عن العمري

 .المسلمين لخيل النقيع وسإلم عليه
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 .: بالنونعبيد أبو لي قال

 .الحندقوق وهو ذرق قاع فيه : النقيعوقال

الدراوردي ابن عن أبيه عن الزبيري الله عبد بن ماصعب وحأدثني
أنه وقاص أبي بن سإعد عن أبيه عن التيمي ابراهيم بن ماحمد عن
 .فأسإه وسإلبه فضربه الحمى يقطع غلماا وجد

عنه الله رضي عمر على أهله مان امارأة أو ماولته فدخلت
إسإحاق أبا والثياب الفأس : ردعمر فقال سإعدا إليه فشكت
 .الله رحأمك

عليه الله صلى الله رسإول غنمنيها غنيمة أعطي : لوقال فأبى
 .وسإلم

 .واسإلبوه فاضربوه الحمى يقطع وجدتموه : مانيقول سإمعنه

حأتى أرضه في بها يعمل يزل فلم ماسحاه الفأس مان فاتخذ
 .توفي

: لماقال ماعشر وأبي جعدبة ابن عن المدائني الحسن أبو وحأدثنا
مان ماقدماه - التأويل بظريب وسإلم عليه الله صلى النبي كان

! هاالله رسإول : ياالنصار مان حأارثة بنو له - قالت قرد ذي غزوة
.الغابة ماوضع يعنون نسائنا وماخرج غنمنا ومارعى إبلنا ماسارح هنا

شجرة قطع : مانوسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال
 .الغابة فغرسإت ودية ماكانها فليغرس

سإلمة بن حأماد : حأدثناقال الترسإي حأماد بن العلى عبد وحأدثني
أن أبيه عن ثعلبة بن ماالك أبي عن إسإحاق بن ماحمد أخبرنا :قال

أن ماهزور وادي في قضى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
إلى أرسإل الكعبين بلغ فإذا الكعبين إلى الرض في الماء يحبس
 .السإفل العلى يمنع ل الخرى
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البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

أبي بن الرحأمن عبد : حأدثناقال إسإرائيل أبي بن اسإحاق وحأدثنا
 .الزناد

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن الحارث بن الرحأمن عبد عن
: حأدثناقال حأنيفة أبي بن عمر وحأدثني أن ماهزور سإيل في قضى
بن عمرو بن ماحمد بن بكر أبي بن الله عبد عن أنس بن ماالك
عليه الله صلى الله رسإول : قضىقال أبيه عن النصاري حأزم

الكعبين يبلغ حأتى الماء يحبس أن وماذينب ماهزور سإيل في وسإلم
 .السإفل إلى العلى يرسإل تم

سإيل في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : وقضىماالك قال
 .ذلك بمثل بطحان

آدم بن يحيى : حأدثناقال العجلي السإود بن الحسين وحأدثني
: حأدثناقال اسإحاق بن ماحمد عن العزيز عبد ابن يزيد حأدثنا :قال
 .ماالك أبي بن ثعلبة بن ماالك أبو

في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى : اختصمقال أبيه عن
ليحسبه الكعبين إلى الماء أن فقضى قريظة بني وادي ماهزور
 .السإفل على العلى

بن حأفص : حأدثناقال آدم بن يحيى : حأدثناقال الحسين وحأدثني
صلى الله رسإول : قضىقال أبيه عن ماحمد ابن جعفر عن غياث
العقبين إلى النخل لهل أن ماهزور سإيل في وسإلم عليه الله

أسإفل هو مان إلى الماء يرسإلون ثم الشراكين إلى الزرع ولهل
 .مانهم

:قال عباد بن عباد : حأدثناقال الدوري عمر بن حأفص وحأدثني
 .عروه بن هشام حأدثنا

: بطحانوسإلم عليه الله صلى الله رسإول : قالقال عروة عن
 .الجنة ترع مان ترعة على
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البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

في الغرق على المدينة : أشرفتقالوا وغيره جعدبة ابن عن
 . ردماا عثمان له اتخذ حأتى ماهزور سإيل مان عثمان خلفة

سإت سإنة في عظيم ماخوف بماء أيضا : وجاءالحسن أبو قال
الله عبد بن علي بن الصمد عبد إليه فبعث ومائة وخمسين

فخرج العمري سإلمة أبي بن الله عبيد يومائذ الماير وهو العباش
الله رسإول صدقات السيل مال وقد العصر صلة بعد الناس وخرج
ماوضع على العالية أهل مان عجوز فدلتهم وسإلم عليه الله صلى
فغاص مانسربا الماء فوجد فحفروه يذكرونه الناس تسمع كانت

 .بطحان وادي إلى مانه

 .فيها يصب شعبة ماذينب إلى ماهزور : ومانقال

:قال الراسإي هلل أبو : حأدثناقال الوسإطي أبان بن ماحمد حأدثني
للمدينة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : دعاقال الحسن حأدثنا

 .طيبة وسإماها وأهلها

عباد بن عباد : حأدثناقال الدوري عمر بن حأفص عمر أبو وحأدثني
: لماقالت المؤمانين أم عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن

مارض المدينة إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول هاجر
وعامار وبلل بكر أبو مارضه به اشتد مامن فكان بها المسلمون

أهله في ماصبح ارمائ كل الله رضي بكر أبو فكان فهيرة ابن
: أليقول عنه الله رضي بلل وكان نعله شراك مان أدنى والموت

أردن وهل وجليل أذخر وحأولي بفخ ليلة ابتن هل شعري ليت
بن عامار وكان وطفيل شاماة لي يبدون وهل ماجنة ماياه يوماا

مان حأتفه الجبان إن ذوقه قبل الموت وجدت : لقديقول فهيرة
:قال بروقه جلده يحمي كالثور بطوقه ماجاهد ارمائ كل فوقه
لنا طيب : اللهم: فقالبذل وسإلم عليه الله صلى النبي فأخبر

 .وصاعها مادها في لنا وبارك ماكة لنا طيبت كما المدينة

الله عبد بن ماحمد عن الواقدي : حأدثناقال صالح بن الوليد حأدثنا
بن الزبير خاصم النصار مان رجل أن عروة عن الزهري عن

 .الحرة أشراج في العوام
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البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

أرسإل ثم زبير يا : اسإقوسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال
 .جارك إلى

الماء ماسايل : الشراجقال عبيدة أبي عن الثرم على وأخبرني
 .بصخر مافروشة أرض والحرة الحرار في

:قال العجلي السإود بن علي بن الحسين حأدثني : وقالقال
هشام حأدثنا العزيز عبد ابن يزيد : حأدثناقال آدم بن يحيى حأدثنا

 .عروة بن

إلى انتهى حأتى العقيق عنه الله رضي عمر : أقطعقال أبيه عن
 .ماثلها أقطعت : ماافقال أرض

 .: أقطعنيهاجبير بين خوات قال

 .إياها فأقطعه

العزيز عبد بن يزيد عن آدم بن يحيى : حأدثناقال الحسين وحأدثني
أعله ماابين العقيق عمر : أقطعقال أبيه عن عروة بن هشام عن
 .أسإفله إلى

عروة بن هشام عن غياث بن حأفص : حأدثناقال الحسين وحأدثني
يقطع عمر فجعل الزبير ماعه وخرج الناس يقطع عمر : خرجقال
ماررت ماا اليوم ماذ المستقطعون : أينفقال بالعقيق مار حأتى

 .مانها أجود بقطعة

 .: أقطعنيهاالزبير فقال

 .إياها فأقطعه

ماعاوية أبو : حأدثناقال آدم بن يحيى : حأدثناقال الحسين وحأدثني
كله العقيق عمر : أقطعقال أبيه عن عروة بن هشام عن الضرير

: أينفقال النصاري جبير بن خوات قطيعه إلى انتهى حأتى
 .هذه مان أجود اليوم مااأقطعت المستقطعون
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البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

:قال عياش بن بكر أبو : حأدثناقال البزار هشام بن خلف وحأدثنا
: حأدثناقال السإود بن الحسين حأدثني عروة بن هشام حأدثنا
 .بمثله أبيه عن هشام عن عياش بن بكر أبي عن آدم بن يحيى

عن ماعاوية أبو حأدثنا آدم بن يحيى : حأدثنيقال الحسين وحأدثني
بين ماا الزبير بكر أبو : أقطعقال عروة عن عروة بن هشام

 .قناة إلى الجرف

الطائف مان يأتي واد : قناةقال المدائني الحسن أبو وأخبرني
يمر ثم ماعونة سإد يأتي ثم الكدر وقرقرة الرحأضية إلى ويصب

 .بأحأد الشهداء قبور أصل في ويصب القدوم طرف على

عيسى بن إسإحاق : حأدثناقال سإلم بن القاسإم عبيد أبو وحأدثنا
الله رسإول أن علمائهم مان قوم عن ربيعة عن أنس بن ماالك عن

ماعادن المزني الحارث بن بلل أقطع وسإلم عليه الله صلى
 .الفرع بناحأية

بن الهيثم : حأدثناقال النطاكي سإهم وابن الناقد عمرو وحأدثني
عن ماكين أبي عن سإلمة بن حأماد : حأدثناقال النطاكي جميل

الله رسإول : أقطعقال المزني الحارث بن بلل ماولى عكرماة أبي
 .وماعدن جبل فيها أرضا بلل وسإلم عليه الله صلى

أو ماعدن فيها فظهر مانها أرضا العزيز عبد بن عمر بلل بنو فباع
 .المعادن نبعك ولم حأرث أرض بعناك : إنمافقالوا ماعدنان قال

فقبلها جريدة في لهم وسإلم عليه الله صلى النبي بكتاب وجاؤا
أنفقت وماا مانها مااخرج : أنظرلقيمه وقال عينه بها وماسح عمر

 .الفضل عليهم ورد بالنفقة وقاصهم

بن العزيز عبد عن حأماد بن نعيم : حأدثناقال عبيد أبو وحأدثنا
بن بلل بن الحارث عن الرحأمن عبد ابي بن ربيعة عن ماحمد

 .المزني الحارث
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البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

أقطعه وسإلم عليه الله صلى النبي أن الحارث بن بلل أبيه عن
 .أجمع العقيق

رسإول : أقطعأنس بن ماالك : قالقال الزبيري ماصعب وحأدثني
ل الفرع بناحأية ماعادن الحارث بن بلل وسإلم عليه الله صلى الله

خلفا أصحابنا مان أحأد بين أعلم ول علمائنا بين ذلك في اختلف
 .العشر ربع الزكاة المعدن في أن

الزكاة المعن في يقول كان أنه الزهري عن : وروىماصعب قال
 .العراق أهل قول ماثل الخمس فيها قال أيضا عنه وروى

ووادي المروة وذي ونجران الفرع ماعادن مان اليوم يأخذون وهم
وأبي حأنيفة وأبي الثوري سإفيان قول على الخمس وغيرها القرى
 .العراق وأهل يوسإف

:قال الجراح بن وكيع : حأدثناقال السإود بن الحسين وحأدثني
رسإول أن ماحمد بن جعفر عن حأي بن صالح بن الحسن حأدثنا
أرضين أربع عنه الله رضي عليا أقطع وسإلم عليه الله صلى الله

 .والشجرة قيس وبئر الفقيرين

عن صالح بن الحسن عن آدم بن يحيى عن الحسين وحأدثني
 .ماثله ماحمد بن جعفر

عن غياث بن حأفص : حأدثناقال الناقد ماحمدة بن عمر وحأدثني
عليا الخطاب بن عمر : أقطعقال أنه أبيه عن ماحمد بن جعفر
 .غيرها إليها فأضاف ينبع عنهما الله رضي

جعفر عن غياث بن حأفص عن آدم بن يحيى عن الحسين وحأدثني
 .بمثله أبيه عن ماحمد بن

:قال أنه الزبيري الله عبد بن ماصعب عن به أثق مان وحأدثني
 .الزبير بن عروة إلى الزبير بن عروة بئر نسبت

 .الزبير بن عمرو إلى عمرو حأوض ونسب
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البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

امارأة الكلبية الفرافصة بنت نائلة ولد إلى نائلة بنات خليج ونسب
 .عفان ابن عثمان

أرض إلى وسإاقه الخليج هذا اتخذ عنه الله رضي عفان بن وكان
 .بالعرصة واعتملها اسإتخرجها

 .الدوسإي يهريرة أب إلى نسبت هريرة أبي وأرض

جبل في عنهما الله رضي عباس بن الله عبد صدقة والصهوة
 .جهينة

بن ماحمد مان التاجر نفيس إلى يقال فيما ينسب نفيس وقصر
الخزرج مان زيد بن حأارثة بن لوذان بن المعلى بن عبيد بن زيد

القصر وهذا الخزرج مان حأارثة عبد بن زريق بني حألفاء وهم
 .أحأد يوم المعلى بن عبيد واسإتشهد بالمدينة واقم بحرة

ماولى مارة بن عبيد بن زيد بن ماحمد بن نفيس إنه : ويقالقال
بن عبيد وماات التمر عين سإبى مان وأباه هذا عبيدا فلن المعلى

 .الله عبد أبا يكنى وكان الحرة أيام مارة

وعائشة واقف بن نمير بن عائشة إلى نسبت عائشة : وبئرقال
 .الوس مان وهو رجل

الله عبد بن المطلب إلى نسب العراق طريق على المطلب وبئر
 .ماخزوم بن عمر بن عبيد بن الحارث بن حأنطب بن

النضير بن المرتفع بن ماحمد إلى نسب المرتفع ابن وبئر
 .العبدري

عن جعفر بن الله عبد عن الواقدي عن سإعد بن ماحمد حأدثني
ماولى يسار بن عطاء عن الليثي نمر أبي عن الله عبد بن شريك
رسإول أراد : لماقال لهللة بجير بن حأزن بن الحارث بنت مايمونة

: هذاقال بالمدينة السوق يتخذ أن وسإلم عليه الله صلى الله
 .فيه عليكم خراج ل سإوقكم
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البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

بن ماحمد جده عن أبيه عن الكلبي هشام بن العباس وحأدثني
بيت بخنصر هدم : لماقال الكلبي القطاماى بن وشرقي السائب

قوم لحق إسإرائيل بني مان سإبى مان وسإبى وأجلى المقدس
وكان ويثرب وتيماء القرى وادي فنزلوا الحجاز بناحأية مانهم

النخل اتخذوا قد العماليق مان وبقية جرهم مان قوم بيثرب
جرهم وتقل يكثرون يزالوا فلم وخالطوهم ماعهم فأقاماوا والزرع

عمارتها وصارت عليها واسإتولوا يثرب عن نفوهم حأتى والعماليق
كان مان إن ثم الله شاء ماا ذلك على فمكثوا لهم وماراعيها

وطغوا بغوا قحطان بن يعرب بن يشجب بن سإبأ ولد مان باليمن
فخلق العيش ورفاغة الخصب مان آتاهم فيما ربهم نعمة وكفروا

أنابيب فيه جبلين بين لهم كان سإدا تنقب جعلت جرذانا الله
 .وإرادتهم حأاجتهم قدر على مانها الماء فيأتيهم شاؤا إذا يفتحونها

حأتى العرم ذلك في تعمل الجرذان تلك تزل فلم العرم والسد
 .خرقته

ًطا وأبدلهم بأشجارهم وذهب جناتهم تعالى الله فأغرق وأثل خم
 . قليل سإدر مان وشيئا

بن ثعلبة بن حأارثة بن عامار بن عمرو - وهو مازيقيا ذلك رأى فلما
بن ماالك بن نبت بن غوث بن الزد بن ماازن ابن القيس ارمائ

كل - باع قحطان بن يعرب بن يشجب بن سإبأ بن كهلن بن زيد
ماعه صاروا حأتى الزد ودعا ذلك وغير ومااشية عقار مان له شيء

 .بها فأقاماوا عك بلد إلى

 .عجز العلم قبل : النتجاععمرو وقال

 .ذلك غمها ماواضعهم أجود على الزد غلبة عك رأت فما

 .عنا : انتقلواللزد فقالت

مانهم بطائفة فوثب جذع له يقال أصم أعود الزد مان رجل فقام
عرت ثم الزد فانهزمات وعك الزد بين الحرب ونشبت فقتلهم
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البلدان فتوح                
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بماء نزلت الزد وكانت أرك أينا : سإيعلمونذلك في جذع فقال
 .بذلك فسموا غسان له يقال

العشيرة سإعد بن حأكم بلد إلى انتهت حأتى سإارت الزد إن ثم
كهلن بن زيد بن عريب ابن يشجب بن زيد بن أدد بن ماالك بن
 .فقاتلوهم قحطان بن يعرب بن يشجب بن سإبأ بن

بلدهم عن النتقال لهم بدا إنه ثم حأكم على الزد فظهرت
 .ماعهم مانهم طائفة وبقيت فانتقلوا

ثم بنجران فأقاماوا عليهم فنصروا أهلها فحاربهم نجران أتو ثم
فأتوا ذلك إلى دعتهم لسإباب بها تخلفوا مانهم قوماا إل عنها رحألوا
مازيقيا عمرو بن ثعلبة وسإأل مار بطن فنزلوا جرهم وأهلها ماكة

على غلب حأتى فقاتلهم فأبوا ماكة سإهل يعطوهم أن جرهم
 .السهل

فتفرقوا به العيش شدة ورأوا ماكانهم اسإتوبئوا والزد إنه ثم
والحيرة النبار وطائفة السراة وطائفة عمان مانهم طائفة فأتت

 .بمكة مانهم طائفة وأقامات الشام وطائفة

مانكم انخزعت ناحأية إلى الزد ماعشر يا صرتم : أكلماجذع فقال
 .العرب في أذنابا تكونوا أن يوشك جماعة

 .خزاعة بمكة أقام مان فسمى

وسإكانها يثرب تبعه ومان وولده مازيقيا عمرو بن ثعلبة وأتى
حأتى وعزوا وكثروا غنوا إنهم ثم المدينة خارج بها فأقاماوا اليهود

 .ودخلوها مانها اليهود أخرجوا

بن ثعلبة بن حأارثة ابنا والخزرج فالوس خارجها اليهود فنزلت
ويقال عمرو بن الرقم بنت قيلة وأماهما عامار بن مازيقيا عمرو

قبل والخزرج للوس وكانت إنها ويقال الزد مان غسانية إنها
حأتى اللقاء واعتادوا بالحروب فيها تدربوا وأيام وقائع السإلم

قلوب في وجل شجاعتهم وذكرت نجدتهم وعرفت بأسإهم شهر
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وذلك جارهم وعز حأوزتهم فاماتنعت حأدهم وهابوا أمارهم العرب
وإكراماهم وسإلم عليه الله صلى نبيه إعزاز مان الله أراد لما

 .بنصرته

كتب المدينة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قدم : ولماقالوا
 . عهدا وعاهدهم كتابا يثرب يهود وبين بينه

رسإول فأجلهم قينقاع بني يهود مانهم ونكث نقض مان أول وكان
 .المدينة عن وسإلم عليه الله صلى الله

أرض وسإلم عليه الله صلى الله رسإول افتتحها أرض أول وكان
.النضير بني

 النضير بني أماوال

يهود مان النضير بني وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : أتىقال
 .حأضير بن وأسإيد وعمر بكر أبو وماعه

له ماوادعين ربيعة ابن كلب بني مان رجلين دية في فاسإتعانهم
 .قتلهما الضمري أماية بن عمرو كان

يأمارهم إليهم وبعث عنهم فانصرف رحأا عليه يلقوا بأن فهموا
 .والنكث الغدر مان كان ماا مانهم كان إذ بلده عن بالجلء

 .بالمحاربة وأذنوا ذلك فأبوا

خمس فحاصرهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إليهم فزحأف
مااحأملت ولهم بلده مان يخرجوا أن على صالحوه ثم ليلة عشرة

أرضهم وسإلم عليه الله صلى الله ولرسإول واللة الحلقة إل البل
 .الدروع والحلقة السلح وسإائر والحلقة ونخلهم
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عليه الله صلى الله لرسإول خالصة النضير بني أماوال فكانت
قوت ذلك مان فيدخل أرضهم في النخل تحت يزرع وكان وسإلم

 .والسلح الكراع في جعله وماافضل سإنة وأزواجه أهله

أبا النضير بني أرض مان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وأقطع
خرشة بن سإماك دجانة وأبا عوف بن الرحأمن وعبد بكر

 .وغيرهم الساعدي

 .الهجرة مان أربع سإنة في النضير بني أمار وكان

فآمان عالما حأبرا النضير بني أحأد ماخيربق : وكانالواقدي قال
سإبعة وهو له مااله وجعل وسإلم عليه الله صلى الله برسإول
 .حأوائط

 .صدقة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فجعلها

وماشربة والعواف وبرقة وحأنى والدلل والصافية الميثب وهي
ماارية وهي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ابن إبراهيم أم

صالح بن الله عبد حأدثنا :قال سإلم بن القاسإم حأدثنا القبطية
بني وقيعة أن الزهري عن عقيل عن سإعد بن الليث : أخبرناقال

فحاصرهم أحأد يوم مان أشهر سإتة على كانت يهود مان النضير
أن وعلى الجلء على نزلوا وسإلمحتى عليه الله صلى الله رسإول

سإبح  {   :فيهم الله فأنزل الحلقة إل الماتعة مان البل أقلت ماا لهم
الذي     هو     الحكيم     العزيز     وهو     الرض     في     وماا     السماوات     في     ماا     لله

وليخزي  {: قوله  إلى}    الكتاب     أهل     مان     كفروا     الذين     أخرج
 .}    الفاسإقين

أبي عن آدم بن يحيى : حأدثناقال السإود بن الحسين وحأدثنا
رسإوله     على     الله     أفاء     وماا  {: قوله في إسإحاق بن ماحمد عن زائدة
ول     خيل     مان     عليه     أوجفتم     فما  {: النضير بني : مان قال}    مانهم
أنها : أعلمهم. قال}    يشاء     مان     على     رسإله     يسلط     الله     ولكن     ركاب

 .الناس دون خالصة وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول
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أن إل المهاجرين في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقسمها
 .فأعطاهما فقرا ذكر دجانة وأبا حأنيف بن سإهل

فلله     القرى     أهل     مان     رسإوله     على     الله     أفاء     ماا  {: قوله : وأمااقال
المسلمين بين آخر قسم : هذاقال الية آخر . إلى}    وللرسإول

 .الله وصفه ماا على

عن ماحمد بن الحجاج : حأدثناقال السمين حأاتم بن ماحمد وحأدثني
: أحأرققال عمر ابن عن نافع عن عقبة ابن ماوسإى عن جريج بن

 .وقطع نضير بني نخل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

حأريق لؤي بني سإراة على : لهانثابت بن حأسان يقول ذلك وفي
لينة     مان     قطعتم     ماا  {: ذلك : وفيجريج ابن قال ماستطير بالبويرة

.}    الفاسإقين     وليخزي     الله     فبإذن     أصولها     على     قائمة     تركتموها     أو
 .النخلة اللينة

عن ماوسإى عن جريج ابن عن حأجاج : حأدثناقال عبيد أبو وحأدثنا
 .بمثله عمر بن نافع

الشعر هذا : إنالرواة مان وغيره الزاوية الشيباني عمرو أبو وقال
على : لعزهو وإنما المطلب عبد بن الحارث بن سإفيان لبي

 .بالبويلة ويروي ماستطير بالبويرة حأريق لؤي بني سإراة

في وضرم حأريقا ذالكم الله : أدامفقال ثابت بن حأسان فأجابه
التوراة عن عمي فهم فضيعوه الكتاب أوتوا هم السعير طوائفها

عيينة بن سإفيان : حأدثناقال الناقد ماحمد بن عمرو وحأدثني بور
قال :قال الحدثان بن أوس بن ماالك عن الزهرىء عن ماعمر عن

على الله أفآء ماما النضير بني أماوال : كانتالخطاب بن عمر
له فكانت ركاب ول بخيل عليه المسلمون يوجف ولم رسإوله
في جعله بقي وماا سإنة نفقة أهله على مانها ينفق فكان خالصة
 .الله سإبيل في عدة الكراع

اسإماعيل بن حأاتم : حأدثناقال الدماشقي عمار بن هشام حأدثنا
أنه الحدثان بن أوس بن ماالك عن زيد ابن أسإاماة حأدثنا :قال
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الله صلى الله لرسإول كانت :قال الخطاب بن عمر أن أخبره
 .وفدك وخيبر النضير بني : ماالصفايا ثلث وسإلم عليه

فكانت فدك وأماا لنوائبه حأبسا فكانت النضير بني أماوال فأماا
مانها جزئين : فقسمأجزاء ثلثة فجزأها خيبر وأماا السبيل لبناء
مان فضل فما أهله ونفقه لنفسه جزأ وحأبس المسلمين بين

 .المهاجرين فقراء إلى نفقتهم

: حأدثناقال آدم بن يحيى : حأدثناقال السإود بن الحسين وحأدثنا
الله أفآء ماما النضير بني أماوال : كانتقال الزهري عن سإفيان

 .ركاب ول بخيل عليه المسلمون يوجف ولم رسإوله على

بين فقسمها خالصة وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول فكانت
كانا رجلين إل شيئا مانها النصار مان أحأدا يعط ولم المهاجرين

 .حأنيف بن وسإهل دجانة أبا خرشة بن : سإماكفقيرين

بن بكر أبو : حأدثناقال آدم بن يحيى : حأدثناقال الحسين وحأدثنا
عليه الله صلى الله رسإول ظهر : لماقال الكلبي عن عياش
الله قال أجلى مان أول وكانوا النضير بني أماوال على وسإلم

مان     الكتاب     أهل     مان     كفروا     الذين     أخرج     الذي     هو  {: تباركوتعالى
يوجف مامالم فكانت الجلء . والحشر}    الحشر     لول     ديارهم

عليه الله صلى الله رسإول فقال ركاب ول بخيل عليه المسلمون
شئتم فإن أماوال المهاجرين مان لخوانكم : ليستللنصال وسإلم

أماسكتم شئتم وإن جميعا وبينهم بينكم وأماوالكم هذه قسمت
 .خاصة فيهم هذه وقسمت أماوالكم

 .شئت ماا أماوالنا مان لهم واقسم فيهم هذه اقسم : بلفقالوا

. فقال}    خصاصة     بهم     كان     ولو     أنفسهم     على     ويؤثرون  {: فنزلت
ماثلنا ماا الله فو خيرا النصار ماعشر يا الله : جزاكمبكر أبو

بنا أزلقت حأين جعفر عنا الله : جزىالغنوى قال كما إل وماثلكم
الذي نلقي أمانا أن ولو يملونا أن أبوا فزلت الواطئتين في نعلنا

حأجرات إلى ماعصب وكل ماوفور المال فذو لملت مانا يلقون
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:قال آدم بن يحيى : حأدثناقال الحسين وحأدثنا وأظلت أدفأت
: أقطعقال أبيه عن عروة بن هشام عن الربي بن قيس أخبرنا
مان أرضا العوام بن الزبير وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
 .نخل ذات النضير بني أرض

العزيز عبد بن يزيد : حأدثناقال يحيى : حأدثناقال الحسين وحأدثنا
الله صلى الله رسإول : أقطعقال أبيه عن عروة ابن هشام عن

 .الزبير وأقطع النضير بني أماوال مان الزبير وسإلم عليه

بن أنس : حأدثنيقال الواقدي كاتب سإعد بن ماحمد وحأدثني
أن أبيه عن عروة بن هشام : حأدثناقال نمير ابن الله وعبد عياض
أماوال مان أرضا الزبير أقطع الزبير وسإلم عليه الله صلى النبي
 .الجرف الزبير أقطع بكر أبا وأن نخل فيها النضير بني

في نمير بن الله عبد وقال ماواتا : أرضاحأديثه في أنس قال
 .أجمع العقيق الزبير أقطع عمر وإن :حأديثه

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : حأاصرقالوا قريظة بني أماوال
همس سإنة الحجة ذى مان وليال القعدة ذى مان لليال قريظة بني

 .ليلة عشرة خمس حأصارهم فكان

في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على أعان مامن وكانوا
حأكمه على نزلوا إنهم ثم الحأزاب غزوة وهي الخندق غزوة
عليه جرت مان بقتل فحكم الوسإي ماعاذ بن سإعد فيهم فحكم

بين ماالهم يقسم وأن والذرية النساء وبسبي المواسإي
 .المسلمين

حأكمت : لقدوقال ذلك وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأجاز
 .ورسإوله الله بحكم

هشام عن سإلمة بن حأماد : حأدثناقال غياث بن الواحأد عبد حأدثني
عليه الله صلى الله رسإول أن عائشة عن أبيه عن عروة بن

جبريل فجاءه ليغتسل ماغتسل دخل الحأزاب مان فرغ لما وسإلم
 .بعد أسإلحتنا وضعنا وماا أسإلحتكم وضعتم ! قد: ياماحمدفقال
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سإلمة بن حأماد : حأدثناغياث بن الواحأد عبد حأدثني بني إلى انهد
بن كثير عن خزيمة بن عمارة عن الخطمي جعفر أبي عن

وسإلم عليه الله صلى النبي على عرضوا قريظة بني أن السائب
احأتلم يكن لم ومان قتل عانته نبتت قد أو ماحتلما مانهم كان فمن

 .ترك عانته نبتت ول

عن هشام عن هارون بن يزيد : حأدثناقال بقية بن وهب وحأدثني
عليه الله صلى الله رسإول أخطب بن حأيى : عاهدقال الحسن
. فلماكفيل عليه الله وجعل أحأدا عليه يظاهر ل أن على وسإلم

قال وبابنه قريظة وسإلميوم عليه الله صلى الله رسإول به أتى
 .الكفيل أوفى : لقدوسإلم عليه الله صلى الله رسإول

 .ابنه وعنق عنقه فضربت به أمار ثم

:قال ماعمر عن الرزاق عبد : حأدثناقال الهيثم بن بكر حأدثني
: قسمها سإديدا فقال أرض قريظة لبنى كانت هل الزهري سإألت
 .السهام على المسلمين بين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

بكر أبي عن آدم بن يحيى : حأدثناقال السإود بن الحسين وحأدثني
بن القاسإم عبيد أبو حأدثنا يصالح أبي عن الكلبي عن عياش بن

بن الليث عن الليث كاتب صالح بن الله عبد : حأدثناقال سإلم
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن الزهري عن عقيل عن سإعد

 .ماعذ بن سإعد حأكم على نزلوا حأتى قريظة بني حأاصر

 .أماوالهم وتقسم ذراريهم وتسبى رجالهم تقتل بأن فقضى

 . رجل وكذا كذا يومائذ مانهم فقتل

سإنة في خيبر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : غزاقالوا خيبر
رسإول فحاصرهم المسلمين وقاتلوا كثوه وماا أهلها فطاوله سإبع
على صالحوه إنهم ثم شهر مان قريبا وسإلم عليه الله صلى الله

المسلمين بين ويخلوا يجلوا أن على الذرية وترك دماائهم حأقن
على مانها كان ماا إل والبزة والبيضاء والصفراء الرض وبين

 . شيئا يكتموه ل وأن الجساد
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بالعمارة لنا : إنوسإلم عليه الله صلى الله لرسإول قالوا قم
 .فأقرنا علما النخل على والقيام

الشطر على وعامالهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأقرهم
 .الله أقركم ماا : أقركموقال والحب الثمر مان

فيهم ظهر عنه الله رضي الخطاب بن عمر خلفة كانت فلما
حأدثني خيبر وقسم عمر فأجلهم بالمسلمين وتعبثوا الوباء

بن زياد : حأدثناقال آدم بن يحيى : حأدثناقال السإود بن الحسين
شهاب ابن : سإألتقال إسإحاق ين ماحمد عن طفيل ابن الله عبد
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن بلغه أنه فأخبرني خيبر عن

صلى رسإوله على الله أفآء ماما وكانت القتال بعد عنوة افتتحها
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فخمسها وسإلم عليه الله

الجلء على أهلها مان نزل مان ونزل المسلمين بين وقسمها
 .ففعلوا المعامالة إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فدعاهم

سإلمة بن حأماد : حأدثناقال النرسإي حأماد بن العلى عبد وحأدثني
الله رسإول : أتىاقل عمر ابن عن نافع عن عمر بن عبيد عن

إلى ألجأهم حأتى فقاتلهم خيبر أهل وسإلم عليه الله صلى
يحقن أن على وصالحهم والنخل الرض على وغلبهم قصرهم
الله صلى الله ولرسإول ركابهم حأملت ماا ولهم ويجلوا دمااءهم

 .والحلقة والبيضاء الصفراء وسإلم عليه

ذماة فل فعلوا فإن شيئا يغيبوا ول يكتموا ل أن عليهم واشترط
 .عهد ول لهم

ماعه احأتمله وكان أخطب بن لحى وحألى ماال فيه ماسكا فغيبوا
 .النضير بنو أجليت حأين خيبر إلى

: ماافعلعمرو بن لسعية وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال
الحروب : أذهبتهقال النضير بني قبل مان به جاء الذي حأيى ماسك

 .والنفقات

 .كثير والمال قريب : العهدقال
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 .ذلك قبل قتل حأيى كان وقد

فمسه الزبير إلى سإعية وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فدفع
 .بعذاب

 .هنا ها خربة في يطوف حأييا : رأيتفقال

 .المسك فوجدوا ففتشوها الخربة إلى فذهبوا

الحقيق أبي ابني وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقتل
نساءهم وسإبى أخطب بن حأيي بنت صفية زوج وأحأدهما
 .نكثوا الذي للنكث أماوالهم وقسم وذراريهم

فلمان وأصحابه وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول يكن ولم
فأعطاهم بأنفسهم عليها للقيام يفرغون ل وكانوا بها يقوماون
مان الشطر لهم أن على خيبر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

 .وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول ماابدا وشيء ونخل زرع كل

ثم عليهم فيخرصها عام كل في بأتيهم رواحأة بن الله عبد فكان
 .الشطر يضمنهم

خرصه شدة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى فشكوا
السحت ! أتطعموننيالله أعداء : يافقال رشوه ي أن وأرادوا

مان إلي لبغض وإنكم إلي الناس أحأب عند مان جئتكم لقد والله
إياه وحأبي لكم بغض يحملني ولن والخنازير القرود مان عدتكم

 .عليكم أعدل ل أن على

 .والرض السموات قامات : بهذافقالوا

بنت صفية بعين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : ورأىقال
 .خضرة حأيى

وأنا الحقيق أبي ابن حأجر في رأسإي : كان! فقالت: ياصفيةفقال
 .حأجري في وقع قمرا كأن فرأيت نائمة
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: وكانقالت يثرب مالك : أتتمنينوقال فلطمني بذلك فأخبرته
زوجي قتل إلي الناس أبغض وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

 .وأخي وأبي

وفعل وفعل العرب علي ألب أباك : إنويقول يعتذر زال فما
 .نفسي مان ذلك ذهب حأتى

مان ارماأة كل يعطي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : وكانقال
شعير مان وسإقا وعشرين عام كل ثمر مان وسإقا ثمانين نسائه

 .خيبر مان

المسلمين في عاثوا الخطاب بن عمر كان : فلمانافع قال
فقسمها يديه وفدغوا بيت فوق مان عمر ابن وألقوا وغشوهم

أهل مان خيبر شهد كان مامن المسلمين بين عنه الله رضي عمر
 .الحديبيه

البكائي زياد عن آدم بن يحيى حأدثنا السإود بن الحسين وحأدثنا
بن ماحمد بن بكر أبي بن الله عبد عن إسإحاق ابن ماحمد عن

أهل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : حأصرقال حأزم بن عمرو
أن سإألوه بالتهلكة أيقنوا فلما وسإللهم الوطيح حأصنيهم في خيبر

 .ففعل دماائهم ويحقن يسيرهم

:كلها الماوال حأاز قد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وكان
هذين في كان ماا إل حأصونهم وجميع والسكتيبة والنطاة الشق

 .الحصنين

: حأدثناقال آدم بن يحيى : حأدثناقال السإود بن الحسين حأدثنا
بن الرحأمن عبد عن الحكم عن شعبة عن حأرب ابن السلم عبد
: خيبر. قال}    قريبا     فتحا     وأثابهم  {: تعالى قوله في ليلى أبي

يحيى أخبرنا هارون بن يزيد حأدثنا الناقد عمرو حأدثنا لم وأخرى
وسإلم عليه الله صلى النبي أن يسار بن بشير عن سإعيد بن

سإهم ماائة سإهم كل وجعل سإهما وثلثين سإتة على خيبر قسم
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بين الباقي النصف وقسم به ينزل وماا لنوائبه نصفها فعزل
 .المسلمين

الشق قسم فيما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإهم فكان
 .ماعهما حأيز وماا والنطاة

 .وسإللم الكتيبة وقف فيما وكان

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يدي في الماوال صارت فلما
اليهود إلى فدفعها الرض عمل يكفيه مان العمال مان له يكن لم

رسإول حأياة ذلك على تزل فلم مانها خرج ماا نصف على يعملونها
المال كثر عمرو كان فلما بكر وأبي وسإلم عليه الله صلى الله
الشام إلى اليهود أجلى الرض على وقووا المسلمين أيدي في

 .المسلمين بين الماوال وقسم

عن ماعمر عن الرزاق عبد : حأدثناقال الهيثم بن بكر حأدثني
كان خيبر فتح لما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن الزهري

والوطيح وسإللم والنطاة الشق وكان الكتيبة مانها الخمس سإهم
الله أخرج ماا فكان اشطر على يهود يد في فأقرها للمسلمين

الرض رقبة فقسم عمر كان حأتى بينهم يقسم للمسلمين مانها
 .سإهاماهم على بينهم

عن المليح أبي عن ماعبد بن علي : حأدثناقال عبيد أبو وحأدثنا
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : حأصرقال ماهران بن مايمون

:قال السإود بن الحسين حأدثنا ليلة عشرين بين ماا خيبر أهل
بن يحيى عن سإلمة بن حأماد : أخبرناقال آدم بن يحيى حأدثنا
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن يسار بن بشير عن سإعيد
عليه الله صلى الله : لرسإول سإهما وثلثين سإتة على خيبر قسم
الناس وأمار الحقوق مان ينوبه لما سإهما عشر ثمانية وسإلم

 .رجل لمائة سإهم كل سإهما عشر ثمانية وقسم والوفود
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حأرب بن السلم عبد عن آدم بن يحيى : حأدثناقال الحن وحأدثنا
: قسمتيقول يسار بن بشير : سإمعتقال سإعيد بن يحيى عن

 .سإهم ماائة سإهم كل جمع سإهما وثلثين سإتة على خيبر سإهمان

بينهم اقتسموها سإهما عشر ثمانية للمسلمين ذلك مان فكان
 .نابه وماا والوفود الناس مان وسإلم عليه الله صلى الله ولرسإول

بن وكيع : حأدثناقال السإود بن والحسين الناقد عمرو حأدثنا
الله رسإول أن عمر ابن عن نافع عن العمري : حأدثنيقال الجراح

عليهم فخرص خيبر إلى رواحأة ابن بعث وسإلم عليه الله صلى
 .يردوا أو يأخذوا أن خيرهم ثم النخل

 .والرض السموات قامات وبه الحق : هذافقالوا

عن ماحمد بن الحجاج : حأدثناقال إسإرائيل أبي بن إسإحاق وحأدثنا
عليه الله صلى النبي أن المدينة أهل مان رجل عن جريج ابن

 . كنزا ليكتموا أن على الحقيق أبي بني صالح وسإلم

 .دمااءهم فاسإتحل فكتموه

بن مايمون عن المليح أبي عن ماعبد بن : حأدثناقال عبيد أبو حأدثنا
أن على وذراريهم أنفسهم على الماان أخذوا خيبر أهل أن ماهران

 .الحصن في شيء كل وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول

الله رسإول على شدة فيهم بيت أهل الحصن في : وكانقال
 .وسإلم عليه الله صلى

مان ذلك يمنعني ولن ولرسإوله لله عداوتكم عرفت قد لهم فقال
كتمتم إن أنكم أعطيتموني وقد أصحابكم أعطيت ماا أعطيكم أن

 .دمااؤكم لي حألت شيئا

 .حأربنا في : اسإتهلكناهاقالوا آنيتكم فعلت ماا

ثم فاسإتثاروها فيه هي الذي المكان فأتو أصحابه : فأمارقال
 .أعناقهم ضرب
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:قال هشيم : حأدثناقال الصباح بن وماحمد الناقد عمرو حأدثنا
ابن عن ماقسم عن عتيبة بن الحكم عن ليلى أبي ابن أخبرنا
بأرضها خيبر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : دفعقال عباس
 .النصف على ماقاسإمة أهلها إلى ونخلها

: أخبرناقال بشير بن هشيم : حأدثناقال الصباح بن ماحمد حأدثنا
الله صلى الله رسإول : دفعقال الشعبي عن هند أبي بن داود
رواحأة بن الله عبد وبعث بالنصف أهلها إلى خيبر وسإلم عليه

 .النخل قال أو التمر لخرص

 .شاؤا أيهما يأخذوا أن فخيرهم نصفين ذلك وجعل عليهم فخرص

 .والرض السموات قامات : بهذافقالوا

عن يوسإف أبو : حأدثناقال يوسإف أبي أصحاب بعض وحأدثنا
: إنخيبر لهل قال رواحأة بن الله عبد أن أنس عن العور ماسلم
 .وخيرتموني خرصتم شئتم وإن وخيرتكم خرصت شئتم

 .والرض السماوات قامات : بهذافقالوا

المصري صالح بن الله عبد : حأدثناقال سإلم بن القاسإم وحأدثنا
صلى النبي أن الزهري عن زيد بن يونس عن سإعد ابن ليث عن
أربعة وقسم فخمسها قتال بعد عنوة خيبر فتح وسإلم عليه الله

 .المسلمين بين أخماسإها

بن ماالك على : قرأتقال النرسإي حأماد بن العلى عبد وحأدثنا
:وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : قالقال شهاب ابن عن أنس

 .العرب جزيرة في دينان لجتمع

الثلج أتاه حأتى ذلك عن عنه الله رضي الخطاب بن عمر ففحص
دينان يجتمع : لقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن واليقين

 .خيبر يهود فأجلى العرب جزيرة في
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مان أطعم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن أشياخه عن
مان وسإقا ثمانين نساءه مان أرمالة لكل فجعل طعما بخيبر سإهمه

عبد بن العباس عمه وأطعم شعير مان وسإقا وعشرين تمر
وعمر بكر أبا وأطعم وسإق ماائتي عنه الله رضي المطلب
ماناف عبد ابن المطلب بني وأطعم وغيرهم والحسين والحسن

 .ثابتا كتابا بذلك لهم وكتب ماعلوماة سإاقا أو

:قال أبيه عن حأميد بن أفلح عن الواقدي عن الوليد وحأدثني
المطعمين ورثة نعطي فكنا الكتيبة العزيز عبد بن عمر ولني
 .عندنا ماحصين وكانوا

الحميد عبد بن جرير : حأدثناقال السمين حأاتم بن ماحمد وحأدثنا
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : أعطىقال نافع عن ليث عن

الله صلى الله رسإول حأياة أيديهم في فكانت بالشطر أهلها خيبر
بن الله عبد إن ثم عمر خلفة مان وصدرا بكر وأبي وسإلم عليه
مان بين وقسمها مانها فأخرجهم فبيتوه حأاجة في أتاهم عمر

وسإلم عليه الله صلى النبي لزواج وجعل المسلمين مان حأضرها
شاءت وآيتكن الثمرة أخذت شاءت : آيتكنوقال نصيبا فيها

 .ولورثتها لها فكانت الضيعة أخذت

عن عياش بن بكر أبو : حأدثناقال السإود بن الحسين وحأدثني
على خيبر : قسمتقال عباس ابن عن يصالح أب عن الكلبي

ماائة وخمس ألفا وكانوا سإهما وثمانين سإهم ماائة وخمس ألف
ماائة وخمس ألف مانهم الحدييية شهدوا الذين رجل وثمانين
الحبسة بأرض طالب أبي بن جعفر ماع كانوا والذين وأربعون
 . رجل أربعون

: حأدثناقال آدم بن يحيى : حأدثنيقال السإود بن الحسين حأدثنا
الله رسإول : أقطعقال أبيه عن عروة بن هشام عن ماعاوية أبو

 .وشجر نخل فيها بخيبر أرضا الزبير وسإلم عليه الله صلى

29



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

فدك أهل إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : بعثقالوا فدك
إلى بدعوهم النصاري ماسعود بن ماحيصة خيبر مان مانصرفه
 .اليهودي نون بن يوشع له يقال مانهم رجل ورئيسهم السإلم

الرض نصف على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فصالحوا
 .بتربتها

 .مانهم ذلك فقبل

لنه وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول خالصا فدك نصف فكان
 .ركاب ول بخيل عليه المسلمون يوجف لم

 .السبيل أبناء إلى مانها يأتيه ماا يصرف وكان

الله رضي الخطاب بن عمر اسإتخلف أن إلى بها أهلها يزل ولم
 .الحجاز يهود وأجلى عنه

أبي بن وسإهل النيهان ويقال التيهان بن ماالك الهيثم أبا فوجه
عدل بقيمة تربتها نصف فقوماوا النصاريين ثابت بن وزيد حأيثمة

عن سإعيد بن الليث عن سإليمان بن سإعيد حأدثنا إلى فدفعها
عليه الله صلى الله رسإول صالحوا فد أهل أن سإعيد بن يحيى
 .ونخلهم أرضهم نصف على وسإلم

والرض النخل مان حأظهم لهم أقام مان بعث عمر أجلهم فلما
 .إليهم فأداه

عن ماعمر عن الرزاق عبد : حأدثناقال الهيثم بن بكر حأدثني
فدك أهل أعطى عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن الزهري

 .ونخلهم أرضهم نصف قيمة

ابن : حأدثناقال آدم بن يحيى : حأدثناقال السإود بن الحسين حأدثنا
أبي بن الله وعبد الزهري عن اسإحاق بن ماحمد عن زائدة أبي
خيبر أهل مان بقية : بقيتقالوا ماسلمة بن ماحمد ولد وبعض بكر

يحقن أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وسإألوا تصحنوا
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ذلك ماثل على فنزلوا فدك أهل بذلك فسمع ويسيرهم دمااءهم
لم لنه خاصة وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول فدك وكانت
 .ركاب ول بخيل عليها المسلمون يوجف

بن ماحمد عن البكائي زياد عن آدم بن يحيى عن الحسين وحأدثنا
مان في : وكانفيه وزاد بنحوه بكر أبي بن الله عبد عن اسإحاق
 .ماسعو ابن ماحيصه بينهم ماشى

بن إبراهيم : حأدثنيقال آدم بن يحيى : حأدثناقال الحسين وحأدثنا
بن أوس بن ماالك عن شهاب ابن عن زيد بن أسإاماة عن حأميد

صلى الله لرسإول : كانتقال عنه الله رضي عمر عن الحدثان
 .صفايا ثلث وسإلم عليه الله

على خيبر وجزأ لنوائبه وكانت حأبسا النضير بني أرض فكانت
 .السبيل لبناء فدك وكانت أجزاء ثلثة

عيسى بن صفوان : حأدثناقال العجلي صالح بن الله عبد حأدثنا
أزواج أن الزبير بن عروة عن شهاب ابن عن زيد ابن أسإاماة عن

بكر أبي إلى عفان بن عثمان أرسإلن وسإلم عليه الله صلى النبي
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإهم مان ماوارثيهن يسألنه
 .وفد بخيبر

صلى الله رسإول سإمعتن ! أمااالله تتقين : أمااعائشة لهن فقالت
 .نورث : ليقول وسإلم عليه الله

 .صدقة تركنا ماا

والي إلى فهو مان فإذا وضيفهم لنائبتهم ماحمد لل المال هذا إنما
 .بعدي المار

 .: فأماسكنقال

الزهري عيسى بن صفوان حأدثنا الدورقي إبراهيم بن أحأمد حأدثنا
 .بمثله عروة عن شهاب ابن عن أسإاماة عن
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ماعمر عن الرزاق عبد عن عرعرة عن ماحمد بن ابراهيم حأدثني
الله رسإول سإنة وغيروا فدك اصطفوا أماية بني أن الكلبي عن

رضي العزير عبد بن عمر ولي فلما فيها وسإلم عليه الله صلى
 .عليه كانت ماا إلى ردها عنه الله

عياض بن الفضيل : أخبرناقال المكتب مايمون بن الله عبد وحأدثنا
: إنبكر لبي فاطمة : قالتقال أبيه عن جعونه ابن ماالك عن

 .إياها فاعطني فدك لي جعل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

 .طالب أبي بن علي لها وشهد

 .أيمن أم لها فشهدت آخر شاهدا فسالها

رجلين شهادة إل تجوز ل أنه الله رسإول يابنت علمت : قدفقال
 .وامارأتين رجل أو

 .فانصرفت

: أخبرناقال الحباب بن زيد : حأدثناقال الكرابيسي روح وحأدثني
فاطمة أن ماحمد بن جعفر روح حأسبه رجل عن طهمان ابن خالد

: أعطنيعنه الله رضي الصدبق بكر لبي قالت عنها الله رضي
 .لي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول جعلها فقد فدك

عليه الله صلى النبي ماولي ورباح أيمن بأم فجاءت البينة فسألها
 .بذلك لها فشهدا وسإلم

 .وامارأتين رجل شهادة إل فيه تجوز ل المار هذا : إنفقال

بن ماحمد عن سإلمة بن حأماد : حأدثناقال التيمي عائشة ابن حأدثنا
بنت فاطمة أن هاني أم عن باذام صالح أبي عن الكلبي السائب
الله رضي الصديق بكر أبا أتت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

: فماقالت وأهلي : ولديقال مات إذ يرثك : مانله فقالت عنه
: يابنتفقال دوننا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ورثت بالك

 .كذا ول كذا ول فضة ول ذهبا أباك ورثت ماا ! واللهالله رسإول
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 .فدك وصدقتنا بخيبر : سإهمنافقالت

عليه الله صلى الله رسإول ! سإمعتالله رسإول : يابنتفقال
فهي مات فإذا حأياتي الله أطعمنيها طعمة هي : إنمايقول وسإلم

 .المسلمين بين

فدك : إنفقال أماية بني جمع العزيز عبد بن عمر أن ماغيرة عن
 .وسإلم عليه الله صلى للنبي كانت

.أماهم ويزوج هاشم بني فقراء على ويعود ويأكل مانها ينفق فكان

 .فأبى لها يهبها أن سإألته فاطمة وإن

عليه الله صلى الله رسإول كعمل فيها بكر أبو عمل قبض فلما
 .ذلك بمثل فيها فعمل عمر ولي ثم وسإلم

 .عليه كانت ماا إلى رددتها قد أني أشهدكم وإني

عن إبراهيم بن إسإماعيل : أخبرناقال يونس بن سإريج حأدثنا
خيل     مان     عليه     أوجفتم     فما  {: تعالى قول في الزهري عن أيوب

عليه الله صلى الله لرسإول عربية قرى : هذه قال.}    ركاب     ول
 .وكذا وكذا فدك وسإلم

- أنس بن ماالك عن عفير بن سإعيد : حأدثناقال عبيد أبو حأدثنا
عمر : أجلى- قال ل أم الزهي عن ذكره : لأدريعبيد أبو قال
 .مانها فخرجوا خيبر يهود

رسإول لن الرض ونصف الثمرة نصف لهم فكان فدك يهود فأماا
 .ذلك على صالحهم وسإلم عليه الله صلى الله

وورق ذهب مان الرض ونصف الثمرة نصف عمر لهم فأقام
 .أجلهم ثم وأقتاب

الرصافي مانيع أبي بن الحجاج حأدثني قال النقاد عمرو وحأدثني
الخلفة ولي لما العزيز عبد بن عمر أن برقان أبي عن أبيه عن

33

javascript:openquran(58,6,6)
javascript:openquran(58,6,6)


البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

يوجف ولم رسإوله على الله أفاء ماما كانت فدك : إنفقال خطب
 .ركاب ول بخيل عليه المسلمون

أن لك كان : ماافقال تعالى الله رحأمها فاطمة إياها فسألته
 .أعطيك أن لي كان وماا تسأليني

 .السبيل أبناء في مانها يأتيه ماا يضع فكان

فوضعوا عنهم الله رضي وعلي وعثمان وعمر بكر أبو ولي ثم
 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وضعه بحيث ذلك

لبي ماروان فوهبها الحكم بن ماروان فأقطعها ماعاوية ولي ثم
 .وسإليمان وللوليد لي فصارت الملك ولعبد

سإليمان وسإألت لي فوهبها مانها حأصته سإألته الوليد ولي فلما
 .فاسإتجمعهتا لي فوهبها مانها حأصته

إلى رددتها قد أني فاشهدوا مانها إلي أحأب ماال مان لي كان وماا
 .عليه كانت ماا

عبد المأماون المؤمانين أماير أمار وماائتين عشر سإنة كانت ولما
إلى بذلك وكتب فاطمة ولد إلى فدفعها الرشيد هارون بن الله
المؤمانين أماير فإن بعد أماا :المدينة على عاماله جعفر بن قثم

وسإلم عليه الله صلى رسإوله وخلفة الله دين مان بمكانة
مانحه لمن وسإلم أماره ونفذ سإنته اسإتن مان أولى به والقرابة

أماير توفيق وبالله وصدقته مانحته بصدقة عليه وتصدق مانحة
 .رغبته إليه به يقر بما العمل في وإليه وعصمته المؤمانين

بنت فاطمة أعطى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان وقد
وكان عليها بها وتصدق فدك وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

صلى الله رسإول آل بين فيه اختلف ل ماعروفا ظتهرا أمارا ذلك
صدق مان به أولى هو ماا مانه تدعى تزل ولم وسإلم عليه الله
إليهم ويسلمها ورثتها إلى يردها أن المؤمانين أماير فرأى عليه
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صلى الله رسإول وإلى وعدله حأقه بإقاماة تعالى الله إلى تقربا
 .وصدقته أماره بتنفيذ وسإلم عليه الله

 .عماله إلى به والكتاب دواوينه في ذلك بإثبات فأمار

الله صلى نبيه الله قبض أن - بعد ماوسإم كل في ينادي كان فلئن
ذلك عدة أو هبة أو صدقة له كانت مان كل يذكر - أن وسإلم عليه

بأن لولى عنها الله رضي فاطمة إن عدته وينفذ قوله فيقبل
 .لها وسإلم عليه الله صلى الله رسإول جعل فيما قولها يصدق

أماير ماولى الطبري المبارك إلى المؤمانين أماير كتب وقد
صلى الله رسإول بنت فاطمة ورثة على فدك يرد بأماره المؤمانين

فيها وماا إليها المنسوبة حأقوقها وجميع بحدودها وسإلم عليه الله
بن يحيى بن ماحمد إلى وتسليمها ذلك وغير والغلت الرقيق مان
اماير لتولية طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن زيد

 .لهلها بها القيام إياها المؤمانين

طاعته مان الله ألهمه وماا المؤمانين أماير رأي مان ذلك فأعلم
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وإلى إليه التقرب مان له ووفقه
بما الله عبد وماحمد يحيى بن ماحمد وعامال قبلك مان وأعلمه

عمارتها فيه ماا على وأعنهما الطبري المبارك به تعامال كنت
 .والسلم الله شاء إن غلتها ووفور وماصلحتها

عشر سإنة القعدة ذي مان خلتا لليلتين الربعاء يوم وكتب
.وماائتين

 وتيماء القرى وادي أمار

خيبر مان مانصرفة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : أتىقالوا
وقاتلوا ذلك مان فاماتنعوا السإلم إلى أهلها فدعا القرى وادي

ًة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ففتحها أماوال الله وغنمه عنو
ًثا مانهم المسلمون وأصاب أهلها ًعا أثا الله رسإول فخمس وماتا
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اليهود أيدي في والرض النخل وترك ذلك وسإلم عليه الله صلى
 .خيبر أهل عامال ماا نحو على وعامالهم

لم إنه وقيل عليها قاتل بين وقسمها يهودها أجلى عمر إن فقيل
 .الحجاز مان خارجة لنها يجلهم

 .وأعراضها المدينة عمل إلى ماضافة اليوم وهي

كان الجذاماي زيد بن رفاعة أن العلم أهل مان عدة وأخبرني
ماعمم له يقال غلمًاا وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول أهدى
رحأل يحط وهو غرب سإهم أصابه القرى وادي غزاة كانت فلما

ًئا الله رسإول : يافقيل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول هني
 .فاسإتشهد سإهم أصابه لغلماك

لتشتعل خيبر يوم المغانم مان أخذها التي الشعلة إن : كلفقال
 .ناًرا عليه

أنه الحسن عن الشهب أبو : حأدثناقال فروع بن شيبان حأدثني
 .فلن فتاك : اسإتشهدوسإلم عليه الله صلى الله لرسإول قيل

حأماد : حأدثناقال غياث بن الواحأد عبد وحأدثني إلى يجر : إنهفقال
: وحأدثناقال سإفيان بن الله عبد عن الجريري عن سإلمة بن

الله صلى الله لرسإول قيل أنه الحسن عن الشهيد بن حأبيب
ًئاوسإلم عليه  .فلن فتاك اسإتشهد لك : هني

 .غلها عباءة في النار إلى يجر هو : بلفقال

عليه الله صلى الله رسإول به وطئ ماا تيماء أهل بلغ : ولماقالوا
ببلدهم فأقاماوا الجزية على صالحوه القرى وادي أهل وسإلم

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وولى أيديهم في وأرضوهم
بن يزيد وولى القرى وادي أماية بن العاصي بن سإعيد بن عمرو

 .تيماء فتح يوم إسإلماه وكان الفتح بعد سإفيان أبي
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سإلمة بن حأماد : حأدثناقال النرسإي حأماد بن العلى عبد وحأدثني
 .حأكيم بن إسإماعيل عن سإعيد بن يحيى عن

فدك أهل أجلى الخطاب بن عمر أن العزيز عبد بن عمر عن
 .وخيبر وتيماء

وادي أهل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قتال : وكانقال
 .سإبع سإنة الخرى جمادى في القرى

: أقطعقال جده عن أبيه عن الكلبي هشام بن العباس حأدثني
هوذة بن النعمان بن حأمزة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
أهل أول وهو عذره بنى سإيد وكان القرى وادي مان رماية العذري
 .عذره بنى بصدقة وسإلم عليه الله صلى النبي على قدم الحجاز

بن العباس عن قريش ماولى الله عبد بن ماحمد بن علي وحأدثني
ماعاوية بن يزيد ماروان بن الملك عبد : أتىقال عمه عن عامار
أرًضا اليهود بعض مان ابتاع كان ! ماعاويةالمؤمانين أماير : يافقال
فقد عناية المال بذلك لك وليست أرًضا إليها وأحأيا القرى بوادي
 .له خطر ل فإنه فأقطعنيه غلته وقلت ضاع

 .صغير عن نخدع ول بكبير نبخل ل : إنايزيد فقال

 .كذا ! غلتهالمؤمانين أماير : يافقال

 .لك : هوقال

ذلك يكن فإن بعدنا بلى إنه يقال الذي : هذايزيد قال ولى فلما
ًقا  .وصلناه فقد باطًل يكن وإن صانعناه فقد حأ

قريًشا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قضى : لماقالوا ماكة
يدخل أن أحأب مان وأنه الهدنة على القضية وكتب الحيبية عام
يدخل أن أحأب ومان دخل وسإلم عليه الله صلى ماحمد عهد في
الله رسإول أصحاب مان قريشا أتى مان وأنه دخل قريش عهد في

رده حألفائهم ومان مانهم أتاه ومان يردوه لم وسإلم عليه الله صلى
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ومادتها قريش عهد في : ندخلفقالوا كنانة مان كان مان قام
 .وعقده ماحمد عهد في : ندخلفقالت خزاعة وقامات

عمرو قال فلذلك قديم حألف وخزاعة المطلب عبد بين كان وقد
أبينا حألف ماحمدا ناشد إني هم : لالخزاعي حأصيرة بن سإالم بن

ينشد كنانة مان رجًل سإمع خزاعة مان رجًل إن ثم التلدا وأبيه
ًء فشجه عليه فوثب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول في هجا
وخرج كنانة بني قريش وأعانت والقتال الشر بينهم ذلك فهاج
العهد به نقضوا ماما ذلك فكان خزاعة فبيتوا ماعهم رجال مانهم

 .والقضية

بن سإالم ابن عمرو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على وقدم
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يستنصر الخزاعي حأصيرة
 .ماكة غزو إلى ذلك فدعاه

عن صالح بن عثمان : حأدثناقال سإلم بن القاسإم عبيد أبو وحأدثنا
:قال طويل حأديث في عروة عن السإود أبي عن لهيعة ابن

يأمان أن على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قريش فهادنت
قدم فمن إرسإال قال أو والسإلب الغلل على بعًضا بعضهم

ومان آمان فهو والطائف اليمن إلى ماجتاًزا أو ماعتمًرا أو حأاًجا ماكة
 .المدينة قدم

ًدا المشركين مان  .آمان فهو والمشرق الشام إلى عاما

بني عهده في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : فأدخلقال
 .كنانة بنى مان حألفاءها عهدها في قريش وأدخلت كعب

وكانت قريش صلح في كانوا كنانة مان بكر بني أن عكرماة عن
بنو فاقتتلت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صلح في خزاعة

وسإقوهم بالسلح بكر بنى قريش فأمادت بعرماة وخزاعة بكر
 .وظللوهم ألماء

 .العهد : نكثتملبعض : بعضهمفقال
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 .والله نكثنا : ماافقالوا

 .وظللناهم وسإقيناهم ماددناهم إنما قاتلنا ماا

بين وأصلح الحلف فأجد : انطلقحأرب بن سإفيان لني فقالوا
 .الناس

! أجدبكر أبا : ياله فقال بكر أبا فلقي المدينة سإفيان أبو فقدم
 .الناس بين وأصلح الحلف

 .عمر : القبكر أبو فقال

 .الناس بين وأصلح الحلف : أجدله فقال عمر فلقي

ًدا كان ماا وأبلى ماتصًل كان ماا مانه الله : قطععمر فقال  .جدي

 .مانك شًرا عشيرة شاهد رأيت ماا : تاللهسإفيان أبو فقال

 .عليا : القفقالت فاطمة إلى فانطلق

وسإيدها قريش شيخ : أنتعلي فقال ذلك ماثل له فذكر فلقيه
 .الناس بين وأصلح الحلف فأجد

الحلف جددت : قدوقال شماله على يمينه سإفيان أبو فضرب
 .الناس بين وأصلحت

عليه الله صلى الله رسإول كان وقد ماكة أتى حأتى انطلق ثم
ًيا وسإيرجع أقبل قد سإفيان أبا إن :قال وسإلم قضاء بغير راض
رأينا ماا : تاللهفقالوا الخبر أخبرهم ماكة أهل إلى رجع فلما حأاجة
 .مانك أحأمق

 .فنأمان بسلم ول فنحذر بحرب جئتنا ماا

ماا فشكوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى خزاعة وجاءت
أمارت قد : إنيوسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال أصابهم
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عليه الله صلى الله رسإول وأمار الطائف أو ماكة القريتين بإحأدى
 .بالمسير وسإلم

يسمعوا فل آذانهم على اضرب : اللهموقال أصحابه في فخرج
 .بغتة نبغتهم حأتى

 .الظهران مار نزل حأتى المسير وأغذ

 .: ارجعسإفيان لبي قالت قريش كانت وقد

الناس شأن : مااقال والخبية النيران ورأى الظهران مار بلغ فلما
عليه الله صلى الله رسإول خيول وغشيته عرفة عشية أهل كأنهم
 .أسإيًرا فأخذوه وسإلم

فمنعه قتله فأراد عمر وجاء وسإلم عليه الله صلى النبي به فأتى
 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على فدخل وأسإلم العباس

ًءا الناس تحشحش الصبح صلة عند كان فلما  .للصلة وضو

يريدون شأنهم : مااالمطلب عبد بن للعباس سإفيان أبو فقال
 .الصلة إلى قاماوا ولكنهم : لقال قتلى

عليه الله صلى الله رسإول ركع إذا رآهم صلتهم في دخلوا فلما
 .سإجدوا سإجد وإذا ركعوا وسإلم

ول وهانا هاهنا مان جاؤا قوم طواعية كاليوم رأيت ماا : تاللهفقال
 .القرون ذات الروم ول الكرام فارس

إلى ادعهم ماكة أهل إلى ابعثني الله رسإول : ياالعباس فقال
 .السإلم

يقتله ل عمي على : ردواوقال أثره في أرسإل بعثه فلما
 .المشركون

 .ماكة أتى حأتى يرجع أن فأبى
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 .تسلموا ! أسإلمواقوم : أيفقال

 .بأزل بأشهب واسإتبطنتم أتيتم أتيتم

الله رسإول وهذا ماكة بأعلى الزبير وهذا ماكة بأسإف خالد هذا
 .وخزاعة والنصار المهاجرين في وسإلم عليه الله صلى

غياث بن الواحأد عبد ! حأدثناالنوف خزاعة : ومااقريش فقالت
بن سإلمة أبي عن عمرو بن ماحمد عن سإلمة بن حأماد حأدثنا :قال
الله صلى للنبي قال خزاعة قائل أن هريرة أبي عن الرحأمن عبد

ٌد إني هم : لوسإلم عليه فانصر التلدا وأبيه أبينا حألف ماحمدا ناش
ًدا نصًرا الله هداك : فحدثنيحأماد قال ماددا يأتوا الله عباد وادع أب
 .زيد بن علي

وهو وسإلم عليه الله صلى للنبي نادوا خزاعة أن عكرماة عن
 .: لبيكمفقال يغتسل

: لوقالوا الفتح يوم قريش مان قوم : تسلحوغيره الواقدي وقال
أماره مان أول وكان الوليد بن خالد فقاتلهم عنوة إل ماحمد يدخلها
وعشرين أربعة فقتل بالدخول وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

الجبال برؤوس فاعتصموا الباقون وانهزم قريش مان رجًل
عليه الله صلى الله رسإول أصحاب مان واسإتشهد فيها وتوقلوا
وقل الكعبي الشعر وخالد الفهري جابر بن كرز يومائذ وسإلم
 .خزاعة مان الكعبي الشعر بن حأبيش : هوالكلبي بن هشام

المغيرة بن سإليمان حأدثنا البلى شيبة أبي بت شيبان وحأدثنا
وفود : وفدتقال رباح بن الله عبد عن البستاني ثابت حأدثنا :قال
لبعض يصنع بعضنا وكان رماضان شهر في وذلك ماعاوية إلى

:قال رحأله إلى يدعونا أن يكثر ماما هريرة أبو وكان الطعام
بحديث أعللكم : ألهريرة أبو فقال ودعوتهم طعامًاا لهم فصنعت

رسإول : أقبلفقال ماكة فتح ذكر ثم النصار ماعشر حأديثكم مان
إحأدى على الزبير فبعث ماكة قدم حأتى وسإلم عليه الله صلى الله

بن عبيدة أبا وبعث الخرى على الوليد بن خالد وبعث المجنبتين
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الله صلى الله رسإول الوادي بطن فأخذوا الحسر على الجراح
يا : لبيك! قلتهريرة أبا : يافقال فرآني كتيبته في وسإلم عليه

: فناديتهمقال أنصاري يأت فل النصار : نادقال الله رسإول
هؤلء : نقدموقلوا وأتباعها أوباشها قريش وجمعت به فطافوا

فقال يسأل الذي أعطينا أصيبوا وان ماعهم كنا ظفًرا أصابوا فان
:قالوا قريش أوباش : أترونوسإلم عليه الله صلى الله رسإول

: وافونيقال ثم اقتلوهم أن يشير الخرى على يديه بإحأدى نعم
ًدا يقتل أن أحأد يشاء فما : فانطلقناقال بالصفا فجاء قتله إل أحأ

قريش ل قريش خضراء ! أبيدتالله رسإول : يافقال سإفيان أبو
دار دخل : مانوسإلم عليه الله صلى الله : رسإولفقال اليوم بعد
السلح ألقى ومان آمان فهو بابه اغلق ومان آمان فهو سإفيان أبي
في رغبة فأدركته الرجل : أماالبعض النصار بعض فقال آمان فهو

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وجاء بعشيرته ورأفة قرابته
قلتم النصار ماعشر : يافقال علينا يخف لم جاءه إذا وكان الوحأي

الله عبد إني : كلقال الله رسإول يا ذلك كان : قدقلوا وكذا كذا
والممات ماحياكم فالمحيا وإليكم الله إلى هاجرت ورسإوله
للضن إل قلنا الذي قلنا ماا : واللهويقولون يبكون فجعلوا ماماتكم
 .وسإلم عليه الله صلى الله برسإول

ووضعوا أبوابها وأغلقوا سإفيان أبي دار إلى الناس : وأقبلقال
الحجر إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول واقبل سإلحأهم
الكعبة جنب إلى كان صنم على واتى بالبيت طاف ثم فاسإتلمه

الصنم عين في يطعن فجعل بسيتها أخذ قد قوس يده وفي
:. قال}    زهوقا     كان     الباطل     إن     الباطل     وزهق     الحق     جاء  {: ويقول

ثم البيت إلى نظر حأتى فعله الصفا أتى طوافه مان فرغ فلما
 .ويدعو الله يحمد يده رفع

عبيد عن حأضين عن هشيم : أخبرناقال الصباح بن ماحمد حأدثنا
عليه الله صلى الله رسإول : قالقال عتبة بن الله عبد بن الله

ول مادبر يتبعن ول جريح على يجهزن : لماكة فتح يوم وسإلم
غزوة : كانتالواقدي قال آمان فهو بابه أغلق ومان أسإير يقتلن
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الله صلى الله رسإول فأقام ثمان سإنة رماضان شهر في الفتح
 .حأنين لغزوة توجه ثم الفطر إلى بمكة وسإلم عليه

رسإول وأمار أماية بن العيص أبي بن أسإيد بن عتاب ماكة وولى
كانت التي الصور وماحو الصنام بهدم وسإلم عليه الله صلى الله
ًقا كان ولو خطل : ابنوقال الكعبة في  .الكعبة بأسإتار ماتعل

 .السإلمي برزة أبو فقتله

شرياب أبو وقتله قيس خطل ابن : واسإماليقظان أبو قال
صلى الله رسإول بهجاء تغنيان قينتان خطل لبن وكانت النصاري

لها كسرت حأتى الخرى وبقيت إحأداهما فقتلت وسإلم عليه الله
 .فماتت عثمان أيام ضلع

وكان الكناني ضبابة بن ماقيس الكناني الله عبد بن نميلة وقتل
 .يقتله أن وجده مان أمار قد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

غزوة وشهد أسإلم خزن بن ضبابة ابن هاشم أخاه لن وذلك
مان رجل فقتله وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ماع المريسيع

 .ماشركا يظنه وهو خطأ النصار

له فقضى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على ماقيس فقدم
أخيه قاتل على عدا ثم وأسإلم فأخذا القاتل عاقلة على بالدية
ًدا وهرب فقتله ماسندا بالقاع بات قد أن النفس : شفىوقال مارت
بني سإراة عقله وحأملت قهًرا به ثأرت الخداع دمااء ثوبيه يضرج
عن وكنت ثؤرتي وأدركت وترى به حأللت فارع أرباب النجار

عنه الله رضي طالب أبي بن علي وقتل راجع أول السإلم
صلى النبي وكان قصي ابن عبد بن بحير بن نقيذ بن الحويرث

 .وجده مان يقتله أن أمار وسإلم عليه الله

الكلبي عن ماعمر عن الرازق عبد عن الهيثم بن بكر وحأدثني
مان الدرماي خطل ابن وهو الله عبد بن لهلل قينة : جاءتقال
وبايعت فأسإلمت ماتنكرة وسإلم عليه الله صلى النبي إلى تيم بني
 .لها يعرض فلم يعرفها ل وهو
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الله صلى الله رسإول بهجاء تغنيان وكانتا أخرى له قينة وقتلت
 .وسإلم عليه

 .عليه يقدر أن قبل السهمي الزبعري ابن : وأسإلمقال

 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ومادح

 .له يعرض ولم الفتح يوم دماه أباح قد وكان

خالد : أخبرناقال هشيم : حأدثناقال البزاز الصباح بن ماحمد حأدثنا
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن ربيعة بن القاسإم عن الحذاء
جنده ونصر وعده صدق الذي لله الحمد :فقال ماكة يوم خطب
ٍم وكل الجاهلية في كانت ماأثرة كل إن أل وحأده الحأزاب وهزم د

 .الحاج وسإقاية البيت سإدانة إل قدماي تحت ماوضوعٌة ودعوى

عبد بن الله عبد عن عياش بن إسإماعيل حأدثنا الزار خلف وحأدثنا
صلى النبي قال ماكة فتح يوم كان : لماقالوا أشياخة عن الرحأمن

خيًرا ونقول خيًرا : نظنقالوا تظنون : ماالقريش وسإلم عليه الله
 .قدرت وقد كريم أخ وابن كريم أخ

تثريب     ل  {   : السلم عليه يوسإف أخي قال كما أقول : فلنيقال
دين كل . أل}    الراحأمين     أرحأم     وهو     لكم     الله     يغفر     اليوم     عليكم
ٍة وماال سإدانة إل قدماي تحت فهي الجاهلية في كانت وماأثر
 .الحاج وسإقاية البيت

الله صلى الله رسإول قال قال عمير بن عبيد بن الله عبد حأدثنا
يحل لم أخشبيها بين ماا حأرام ماكة إن : ألخطبته في وسإلم عليه
 .نهار مان سإاعة إل لي يحل ولم بعدي لحأد يحل ول قبلي لحأد

تلتقط ول صيدها ينفر ول عضاهها تعضد ول خلها يختلى ل
 .يعرف أو يعرف أن إل لقطتها

وطهور وقيوننا لصاغتنا فلنه الذخر : إلالله رحأمه العباس فقال
 .الذخر : إلوسإلم عليه الله صلى فقال بيوتنا
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الحميد عبد بن جرير : حأدثناقال القطان ماوسإى بن يوسإف حأدثنا
عليه الله صلى النبي أن عباس ابن عن ماجاهد عن مانصور عن

 .شجرها بعضد ول ماكة خلى يختلى : لقال وسإلم

 .البيوت وطهور للقيون فلنه الذخر : إلالعباس فقال

 .ذلك في فرخص

: أرادقال الحسن عن الراسإي هلل أبو : حأدثناقال شيبان حأدثنا
 .الله سإبيل في فينفقه الكعبة كنز يأخذ أن عمر

سإبقك ! قدالمؤمانين أماير : ياالنصاري كعب بن أبي له فقال
 .لفعله فضًل هذا كان ولو صاحأباك

عن العمش عن ماعاوية أبو : حأدثناقال الناقد عمرو وحأدثنا
ل حأرام : ماكةوسإلم عليه الله صلى الله رسإول : قالقال ماجاهد

 .بيوتها أجور ول رباعها بيع يحل

ماهدي بن الرحأمن عبد : حأدثناقال المروزي حأاتم بن ماحمد حأدثنا
أبيه عن مااهك بن يوسإف عن ماهاجر بن إبراهيم عن إسإرائيل عن
 .الله رسإول يا : قلتقالت عائشة عن

مان ماناخ هي : إنمافقال بمكة الشمس مان يظلك بناء لك ابن
 .سإبق

:قال جريج ابن عن أسإماعي حأدثنا الزار هشام بن خلف حأدثنا
 .ماكة بيوت كراء عن ينهى العزيز عبد بن عمر كتاب قرأت

نوثر عن اسإرائيل عن جعفر بن إسإماعيل حأدثنا عبيد أبو حأدثنا
 .ماسجد كله : الحرمقال عمر ابن عن ماحاهد عن

بن الملك عبد عن الزرق إسإحاق : حأدثناقال الناقد عمرو حأدثنا
ل أن ماكة أماير إلى العزيز عبد بن عمر : كتبقال سإليمان أبي
 .لهم يحل ل فإنه أجًرا ماكة بيوت على يأخذون ماكة أهل تدع
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زياد أبي بن يزيد عن جرير : حأدثناقال شيبة أبي بن عثمان حأدثنا
ًء  {: قوله في سإابط بن الرحأمن عبد عن .}    والباد     فيه     العاكف     سإوا
في سإواء هم والمعتمرين الحجاج مان يخرج مان : الباديقال

 .بيته مان أحأد يخرج ل أن غير شاؤا حأيث ينزلوا المنازل

هذه في ماجاهد عن مانصور عن جرير : حأدثناقال عثمان حأدثنا
 .سإواء المنازل في وغيرهم ماكة : أهلقال الية

عن مانصور عن سإفيان عن وكيع : حأدثناقال وعمرو عثمان وحأدثنا
لدوركم تتخذوا : لماكة لهل قال الخطاب بن عمر أن ماجاهد
ًبا  .شاء حأيث البادي لينزل أبوا

بن يحيى : حأدثناقال الهيثم بن وبكر شيبة أبي بن عثمان وحأدثنا
بن لسعيد : قلتقال حأصين أبي عن سإفيان عن الرازي ضريس

 .أعتكف أن أريد : إنيبمكة وهو جبير

 .عاكف : أنتفقال

ًء  { قرأ ثم  .}    والباد     فيه     العاكف     سإوا

ماسلم بن الله عبد عن غياث بن حأفص : حأدثناقال عثمان حأدثنا
ًء  {: قوله في جبير بن سإعيد عن :. قال}    والباد     فيه     العاكف     سإوا

ٌء فيه الله خلق  .وغيرها ماكة أهل :سإوا

أبي إلى يتخاصم : كانقال الواقدي عن سإعد بن ماحمد وحأدثني
بها فيقضى بمكة الدور أجور في حأزم بن عمرو بن ماحمد بن بكر

 .اكتراها مان على

 .ذئب أبي وابن ماالك قول وهو

بين بمكة داره كراء يأتيه ذئب أبي ابن : رأيتالواقدي وقال
 .والمروة الصفا
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فأماا لصاحأبها طيب فأجرها دار مان كان : مااسإعد بن الليث وقال
بغير ذلك نزل سإبق فمن والخرابات والفنية والسكك القاعات

 .كراء

 .ذلك بمثل الشافعي عن الودي الرحأمن عبد أبو وأخبرني

 .حأرام ماكة بيوت : كراءالثوري سإعيد بن سإفيان وقال

 .ذلك في يشدد وكان

ليالي في كراها : إنحأنيفة وأبو ليلى أبي وابن الوزاعي وقال
المكتري وكان الحج ليالي غير في كان وإن باطٌل فالكرآء الحج

 .بأس فل ذلك غير أو ماجاوًرا

يستوي وإنما طلق حأل : كراؤهايوسإف أبي أصحاب بعض وقال
 .بالبيت الطواف في والبادي العاكف

بن الله عبيد : حأدثناقال السإود بن علي بن الحسين حأدثنا
عبد عن المسيب بن العلء عن صالح ابن الحسن عن ماوسإى

الذي بالزرع ول ماكة ببقل يرى ل كان أنه السإود بن الرحأمن
أن بأسًإا نخل أو شجر مان بها الناس أنبته ماما شيء ول فيها يزرع

 .شئت ماا فيه وتصنع وتأكله تقطعه

لم ماما وغيره شجر مان بمكة الرض أنبتت ماا كره : وإنماقال
 .الذخر إل الناس يعمله

: فيذئب أبي وابن ماالك : قالالواقدي عمر بن : ماحمدوقال
جاهًل كان فإن أسإاء قد أنه الحرم مان شجر قطع حألل أو ماحرم

ًعا عالًما كان وإن عليه شيء ول علم عليه قيمة ول عوقب خال
ًئا ذلك مان قطع ومان  .به ينتفع أن بأس فل شي

لقطعها الشجرة في : عليهيوسإف وأبو الثوري سإفيان : وقالقال
 .بذلك ينتفع ول قيمة

 .حأنيفة أبي قول وهو
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ل ماما شيء : كليوسإف وأبو حأنيفة وأبو سإعيد بن سإفيان وقال
 .قيمة قاطعة فعلى الناس ينبته

في أنبت رجل عن يوسإف وأبا الثوري : سإألتالواقدي وقال
يقطعه أن أله له نبت حأتى عليه فقام الناس ينبته ماال الحرم

 .: نعمقال

أن غير مان الناس ينبت ل ماما شجرة بستانه في نبتت : فإنقلت
 .شاء ماا بها : يصنعقال أنبتها يكون

عمر ابن أن لنا : روىقال الواقدي عن سإعد بن ماحمد وحأدثني
 .الحرم في زرع بقًل بمكة يأكل كان

ماحمد بن ماعاذ عن الواقدي : حأدثنيقال سإعد بن ماحمد وحأدثني
 .الحرم مان بقًل الزهري ماائدة على رأيت :قال

ول الحرم في بعيره المحرم الرجل : ليرعىحأنيفة أبو قال
 .له يحتش

 .زفر قول وهو

 .يحتش بأن بأس : لليلى أبي ابن وقال

الواحأد عبد : حأدثناقال الترسإي الوليد بن والعباس عفان وحأدثني
الحرم ببقل بأسًإا ليرى عطاء : كانقال ليث : حأدثناقال زياد ابن
 .والسواك وبالقضيب فيه زرع وماا

 .يكرهه ماجاهد : وكانقال

الله صلى الله رسإول عهد على الحرام للمسجد يكن : ولمقال
بن عمر اسإتخلف فلما به يحيط جدار بكر وأبي وسإلم عليه

وزاردها فهدماها دوًرا واشترى المسجد وسإع الناس وكثر الخطاب
 .فيه
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ٍم على وهدم لهم ووضع يبيعوا أن أبوا المسجد جيران مان قو
 .بعد أخذوها حأتى الثمان

توضع المسابيح فكانت القاماة دون قصيًرا جداًرا للمسجد واتخذ
 .عليه

بها المسجد وسإع مانازل ابتاع عفان بن عثمان اسإتخلف فلما
:فقال البيت عند به فضجوا الثمان لهم ووضع أقوام مانازل وأخذ
 .لكم ولينى عنكم حألمى على جرأكم إنما

 .ورضيتم فأررتم هذا ماثل عمر بكم فعل لقد

ابن خالد بن الله عبد فيهم كلمه حأتى الحبس إلى بهم أمار ثم
 .سإبيلهم فحلى العيص أبي بن أسإيد

حأين واتخذها الروقة للمسجد اتخذ مان أول عثمان إن ويقال
 .وسإعه

وجرهم السلم عليه إبارهيم عهد على الكعبة باب : وكانقالوا
 .قريش بنته حأتى بالرض والعماليق

ل حأتى الكعبة باب ! ارفعوا: ياقومالمغيرة بن حأذيفة أبو فقال
أحأد جاء فإن أردتم مان إل حأينئذ يدخلها ل فإنه بسلم إل يدخل
 .ورائه لمن نكاًل فكان فسقط به رمايتم تكرهون مامن

 .بذلك قرش فعملت

المسجد في العوام بن الزبير بن الله عبد تحصن : ولماقال
في يقاتله ذاك إذ السكوني نمير بن والحصين به واسإتعاذ الحرام

ٍة على ناًرا أصحابه مان رجل يوم ذات أخذ الشام أهل في ليف
ًفا الريح وكانت رماح رأس بأسإتار فتعلقت شرره فطارت عاص

أربع سإنة في وضك واسإودت حأيطانها فتصدعت فأحأرقتها الكعبة
نمير ابن الحصين وانصرف ماعاوية بن يزيد ماات إذا حأتى وسإتين
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التي الحجارة مان المسجد في بما الزبير ابن أمار الشام إلى
 .بالحجر ماتصًل الكعبة هدم ثم فأخرج بها رماى

كانت ماا على السلم عليه إبراهيم بناء إلى إعادتها التمس وإنما
 .وسإلم عليه الله صلى النبي عن أخبرته المؤمانين أم عائشة

 .ذهب مان مافاتيحها وجعل الذهب صفائح بابها على وجعل

ماروان بن الملك عبد قبل مان يوسإف ابن الحجاج حأاربه فلما
 .الحرام والمسجد الكعبة ببناء يأماره الملك عبد إليه كتب وقتله

فردها وبناها الحجاج فهدماها الكعبة حألحلت الحجارة كانت وقد
 .الحجر وأخرج قريش بناء إلى

ابن حأملت كنت أني : وددتذلك بعد يقول الملك عبد فكان
 .تحمل ماا وبناءها الكعبة أمار مان الزبير

 .والمغافر النطاع الجاهلية في الكعبة كسوة : وكانتقالوا

ثم اليمانية الثياب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فكساها
بن يزيد كساها ثم القباطي عنهما الله رضي وعثمان عمر كساها
الديباج بعده والحجاج الزبير ابن وكساها الخسواني الدياج ماعاوية

نجران أهل كان التي الحلل أياماهم بعض في أماية بنو وكساها
 .الديباج وفوقها بتجويدها وأخذوهم يؤدونهت

عمد إليه وحأمل الخرام المسجد وسإع الملك عبد بن الوليد إن ثم
 .والفيسفساء والرخام تلحجارة

رحأمه المنصور المؤمانين أماير خلفة كانت : فلماالواقدي قال
 .ومائة وثلثين تسع سإنة في وذلك وبناه المسجد في زاد الله

بن جعفر المهدي : ولىالمائني الله عبد بن ماحمد بن على وقال
.واليماماة والمدينة ماكة العباس بن الله عبد بن على ابن سإليمان

 .وبناهما والمدينة ماكة ماسجدي فوسإع
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اسإحاق أبي بن جعفر الله على المتوكل المؤمانين أماير جدد وقد
عليهم الله رضوان المهدي بن هارون الرشيد بن بالله المعتصم

الذهب وسإقفها حأيطانها سإائر وألبس بفضة وأزرها الكعبة رخام
 .الديباج أسإاطينها وكسا قبله أحأد ذلك يفعل ولم

ماكة دخولها وقبل إياها قصى جمع قبل قريش : كانتقالوا
ٍر ومان الجبال رؤوس على وماصانع حأياض مان تشرب حأفرها بئ

 .عرفه يلى ماما وهي الروى تدعى الحرم خارج غالب بن لؤي

 .ماكة بظاهر والجفر ورم خم مارة بن كلب حأفر ثم

 .سإقاية واتخذ العجول سإماها بئًرا حأفر كلب بن قصى إن ثم

قبل ننطلق ثم العجول على : نروىالحاج رجاز بعض يقول وفيها
ًيا إن أفق كل مان الحاج صدور باشبع صدق وقد وفى قد قص
قصي مامات بعد العجول في سإقط إنه ثم ماغتبق ورٍي للناس
 .فعطلت ماعاوية بن نصر بنى مان رجٌل

شعب فم على الخندقة عند وهي بذر ماناف عبد بن هاشم وحأفر
 .طالب أبي

بن نوفل بن لعدى هاشم بن أسإد فوهبها سإجلة أيًضا هاشم وحأفر
عبد إن ويقال مانه ابتاعها بل ويقال المطعم ابن ماناف عبد

خالدة فقالت بمكة الماء وكثر زمازم حأفر حأين له وهبها المطلب
ٍة في سإجله لعدٍى وهبنا : نحنهاشم بنت ٍة ذات ترب سإهله عذا

 .المسجد في سإجلة دخلت وقد فزعله زغلًة الجيج تروي

ماناف عبد بن شمس عبد بنى حأليف الحضرماي بن مايمون وحأفر
 .بئره

أماير قبر وعندها بمكة الجاهلية في حأفرت بئر آخر وهي
 .الله رحأمه المنصور المؤمانين

 .عماد بن الله عبد الحضرماي واسإم
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سإمي ماا على ورم خم وسإماهما بئرين أيًضا شمس عبد واحأتفر
 .بئرية مارة بن كلب

 .الردم عند فهي خم فأماا

 .خويلد بنت حأديجة دار فعند رم وأماا

لنا المجد أرى حأتى رمًاا وحأفرت خًما : حأفرتشمس عبد وقال
إذا الطوى : إنالطوى في شمس عبد بنت سإبيعة وقالت تما قد

بن أسإد بنو وحأفرت وصفاء عذوبًة الغمام صوب مااءها شربتم
 .أسإد بني بئر شفية قصى بن العزى عبد

ٍة : مااءأسإد بن الحويرث وقال مااؤها وليس المزن كماء شفي
ٍد أم قصى بن الدار عبد بنو وحأفر أجن بطرٍق أمايمة فقالت أحأرا

أحأراد أم البحر حأفرنا : نحنالدار عبد بن السباق بن عميلة بنت
: نحنالمطلب عبد بنت صفية فأجابتها الجماد البذور كبذر ليست
جمح بنو وحأفر ومادبر ماقبٍل مان الكبر الحجيج تروى بذر حأفرنا

 .الجمحي وهب بن خلف بئر وهي السنبلة

الجلل ذو سإحاب صوب سإنبله للحجيج حأفرنا : نحنقائلهم فقال
 .وائل بن العاصي بئر وهي الغمر سإهم بن وحأفر أنزله

قال ثجيج أيما مااء تثج للحجيج الغمر حأفرنا : نحنبعضهم فقال
 .الربعى ابن : قالهاالكلبي ابن

الحفيرا بئرنا حأفرنا : نحنشاعرهم فقال الحفير عدى بنو وحأفرت
بن هشام بئر السقيا ماخزوم بنو وحأفرت غزيرا مااؤه يجيش بحًرا

 .ماخزوم بن عمر الله عبد بن المغيرة

بن عمرو بن جدعان بن الله عبد بئر وهي الثريا تيم بنو وحأفرت
 .تيم بن سإعد ابن كعب

 .النقع لؤى بن عامار بنو وحأفرت
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فأدخلت نوفل بنى بئر وهي بئر ماطعم بن لجبير : وكانتقالوا
ًثا أماير خلفة في البربري حأماد بناها التي القوارير دار في حأدي

 .الرشيد هارون المؤمانين

دار في وهي بئًرا الجاهلية في حأفر طالب أبي بن عقيل وكان
 .يوسإف ابن

بن أسإد بن الحارث بن هاشم بن البختري أبي بن للسإود فكانت
نسبت عكرماة بئر الحناطين عن السود باب على بئر العزى عبد
 .المغيرة بن هاشم بن العاص بن خالد بن عكرماة إلى

بن أماية بن صفوان بن الله عبد بن عمرو إلى نسبت عمرو بئر
الله لعبد ماكة أسإفل الطلوب عمرو شعب وكذلك الجمحى خلف

 .صفوان بن

مان قيس أبي بن العزى عبد بن حأويطب إلى نسبت حأويطب بئر
 .الوادي ببطن داره بفناء وهى لؤى بن عامار بنى

 .بالمعلة الشعرى ماوسإى لبى كانت ماوسإى أبي بئر

في دخلت وقد ماعاوية ماولى شوذب إلى نسبت شوذب بئر
 .المسجد

جذيمة بن عريج بن علقمة بن طارق ماولى كان شوذبا إن ويقال
بن أماية بن صفوان بن علقمة بن لنافع ماولى كان ويقال الكناني
أبي بن الحكم بن ماروان خال الكناني شق بن خمل بن ماحرث
 .أماية بن العاص

 .طوى بذى وهي العراق أهل مان ماكة رجل إلى نسبت بكار وبئر

بن وداعة أبي بن السائب ماولى وردان إلى نسبت وردان وبئر
 .السهمي ضبيرة

 .هاشم بنى ماولى لسراج كانت بفخ سإراج وسإقاية
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هلل بن السإد عبد بن سإفيان بن السإود إلى نسبت السإود وبئر
أماير ماولة خالصة بئر بقرب وهي ماجزم بن عمر بن الله عبد بن

 .المهدي المؤمانين

علقمة بن طارق بمكة علقمة ابن دار : صاحأبالكلبي ابن وقال
 .الكناني جذيمة بن عريج ابن

الصمعي قريب بن المالك وعبد المثنى بن ماعمر عبيدة أبو وقال
بن بنعثمان ماعمر بن الله عبد بن لعمر عامار ابن : بستانوغيرهما

الناس ولكن لؤى بن كعب بن مارة بن تيم ابن كعب بن عمرو
 .عامار بني وبستان عامار ابن بستان فقالوا فيها غلطوا

 .ماعمر ابن بستان هو وإنما

يقولون وآخرون الحضرماي عامار ابن إلى نسب يقولون وقوم
 .كريز بن عامار ابن إلى نسب

 .وترجيم ظن وذلك

ماكة الجاهلية في : كانتقال الزبيري الله عبد بن ماصعب حأدثني
 .صلح تدعى

صلٍح إلى هلم ماطر : أباالحضرماي حأرب بن سإفيان أبو قال
ًة وتنزل قريش مان النداماى ليكفيك أن وتأمان قديًما عزت بلد

: كتبقال الكلبي هشام بن العباس وحأدثني جيش رب بذلك
إلى بالمدينة سإباع ابن سإجن عن يسأله أبي إلى الكنديين بعض

 .بمكة القوارير ودار العجلة ودار الندوة دار قصة وعن نسب مان

 .إليه فكتب

عبد بن سإباع بن الله لعبد داًرا كان فإنه سإباع ابن سإجن أماا
 .النزاعي غبشان بن عمرو ابن نضلة بن العزى

 .نيار أبا يكنى سإباع وكان
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 .بمكة قابلًة أماه وكانت

ابن يا إلى : هلمله فقال أحأد يوم المطلب عبد بن حأمزة فبارزه
 .وحأشى فزرقه درعه ليأخذ عليه وأكب قتله ! ثمالبظور ماقطعة

سإباع بن الله عبد بنت الشاعر الثقفى إسإماعيل بن طريح وأم
 .زهرة بنى حأليف وهو

 .كلب بن أقصى فبناها الندوة دار واماا

 .الماور فيها فتقضى إليه يجتمعون فكانوا

وأماورها حأروبها في فتتشاور فيها تجتمع بعده قريش كانت ثم
 .التزويج أراد مان وتزوج اللوية وتعقد

وذلك الندوة دار ثم قريش دور مان بمكة بنيت دار أول وكانت
 .باطل

عكرماة باعها حأتى قصي بن الدار عبد لبني الندوة دار تزل فلم
مان قصي بن الدار عبد بن ماناف عبد بن هشام بن عامار بن

 .للماارة داًرا فجعلها سإفيان أبي بن ماعاوية

عبد بن شمس عبد بن ربيعة بن لعتبة فكانت القوارير دار وأماا
 .ماناف

وقد المطلب عبد بن لهب أبي بن عتبة بن للعباس صارت ثم
أماير المنصور بن الفضل أبي بنت زبيدة جعفر لم بعد صارت

 .المؤمانين

دار فقيل قوارير مان شيء وحأيطانها فرشها بعض في واسإتعمل
 .القوارير

رحأمه المؤمانين أماير الرشيد خلفة فيل بناها البربري حأماد وكان
 .الله
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الجرهمي ماضاض بن عمرو : كانالكلبي ماحمد بن هشام قال
 .السميدع له يقال جرهم مان رجل حأارب

مانه خرج الذي الموضع فسمي يتقعقع السلح في عمرو فخرج
 .قعيقعان

ًدا السميدع وخرج الموضع فسمي أجيادها في الجراس خيله ماقل
 .أجياد مانه خرج الذي

الموضع فسمي ماسوماة بالجياد أخرج : ويقالالكلبي ابن وقال
 .أجياد

 .الكبير وجياد الصغير جياد يقولون ماكة أهل وعاماة

عبد بن كثير السإلمي عمر بن ماحمد عن صالح بن الوليد حأدثنا
في الخطاب بن عمر ماع : قدماناقال جده عن أبيه عن الله

يبتنوا أن الطريق في المياه أهل فكلمه عشرة سإبع سإنة عمرته
لهم فأذن ذلك قبل تكن ولم والمدينة ماكة بين فيما مانازل

.والظل بالماء أحأق السبيل ابن أن عليهم واشترط

 بمكة السيول أمار

خربوز ابن عن ماحمد بن هشام أبيه عن هشام بن العباس حأدثنا
 .أربعة بمكة السيول : كانتقالوا وغيره المكي

 .الخطاب بن عمر زمان في وكان نهشل أم سإيل مانها

عمر فعمل ماكة أعلى مان المسجد دخل حأتى السيل أقبل
ًعا الردماين  .جمي

الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالله - وهو ببة دار بين العلى
ابن فتنة في البصرة ولى الذي ماناف عبد بن المطلب عبد بن

 .عفان بن عثمان بن أبان ودار-  عليه أهلها اصطلح الزبير
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بها ذهب أماية بن العاص بن سإعيد بن عبيدة بنت نهشل : وأمقال
 .إليها فنسب ماكة أعلى مان السيل

عبد زمان في ثمانين سإنة في والجراف الجحاف سإيل ومانها
وبأماتعتهم بهم فذهب الثنين يوم الحاج صبح ماروان بن الملك
 .بالكعبة وأحأاط

ًنا أكثر الثنين كيوم غسان تر : لمالشاعر فقال وأبكى ماحزو
يسعين المخآت وخرج الصرين بأهل السيل ذهب إذ للعين

ًدا بن الله عبد إلى الملك عبد فكتب يرقين الجبلين في شوار
الحارث يومائذ عاماله كان بل - ويقال ماكة على عاماله الخزوماي

الشارعة الدور ضفائر بعمل - يأماره الشاعر المخزوماي خالد بن
السكك أفواه على الردم وعمل المسجد وضفائر الوادي على

ًيا رجًل ذلك لعمل وبعث الناس دور لتحصين الضفائر فاتخذ نصران
جمح ببني وهويعرف قراد بني بردم يعرف الذي الردم وردم

 .ماكة بأسإفل ردوم واتخذت

بني ردم جاوزت إذا أخرى وأفيض عبرة : سإأمالكالشاعر قال
أياماه في الناس أصاب المخبل يدعى الذي السيل ومانها قراد

 .المخبل فسمي ألسنتهم في وخبل أجسادهم في مارض

في الملك عبد ببن هشام خلفة في ذلك بعد أنى سإيل ومانها
هشام بن ماسلمة وهو شاكر أبي بسيل يعرف ومائة عشرين سإنة

 .إليه فنسب العام ذلك الموسإم على وكان

بن عتاب بسدرة يعرف ماوضع مان يأتي ماكة وادي : وسإيلقال
 .العيص أبي بن أسإيد

بن الله عبد المأماون خلفة في كان : وقدهشام بن عباس قال
ًبا مااؤه بلغ عظيم سإيٌل الله رحأمه الرشيد  .الحجر مان قري

السائب بن ماحمد أبيه عن أبي : حأدثنيقال العباس فحدثني
ماعالم مان شيء : درسقال عكرماة عن صالح أبي عن الكلبي
 .سإفيان أبي بن ماعاوية عهد على الحرم
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إن يأماره المدينة على عاماله وهو الحكم بن ماروان إلى فكتب
ًيا الخزاعى علقم بن كرز كان الحرم ماعالم إقاماة يكلفة أن حأ

 .بها لمعرفته

 .اليوم النصاب ماواضع فهي عليها فأقاماهم ماعمًرا وكان

نهم عبد بن جريبة بن هلل بن علقمة بن كرز : هذاالكلبي قال
 .الخزاعى حأبشية بن حأليل ابن

الهجرة أراد حأين ماعه الصديق بكر وأبو فيه اسإتخفى الذي وهو
رسإول قدم دونه ورأى العنكبوت نسج عليه فرأى المدينة إلى
الطائف ماحمد قدم : هذهفقال فعرفها وسإلم عليه الله صلى الله
فلهم أتى الصمة بن دريد وقتل حأنين يوم هوازن هزمات : لماقال

 .أوطاس

الشعري عامار أبا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إليهم فبعث
 .فقتل

 .الشعري قيس بن الله عبد ماوسإى أبو الناس بأمار فقام

بن عوف بن ماالك ذلك رأى فلما أوطاس إلى المسلمون وأقبل
- هوازن بن بكر بن ماعاوية ابن نصر بن دهمان بنى أحأد سإعد
أهلها فوجد الطائف إلى - هرب يومائذ هوازن رئيس وكان

 .الميرة فيه وجمعوا حأصنهم رماوا قد للحصار ماستعدين

بالمسلمين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وسإار بها فأقام
رسإول ونصب والنبل بالحجارة ثقيف فرماتهم الطائف نزل حأتى
ًقا وسإلم عليه الله صلى الله ماع وكانت حأصنهم على مانجني

الحديد سإكك ثقيف عليها فألقت البقر جلود مان دبابة المسلمين
حأصار وكان المسلمين مان تحتها مان فأصيب فأحأرقتها المحماة

 .ليلة عشرة خمس الطائف وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

 .ثمان سإنة شوال في إياها غزوه وكان
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مان رقيق وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى : ونزلقالوا
الله رسإول ماولى ماسروح بن بكرة أبو مانهم الطائف أهل رقيق
نسبت الذي الزرق ومانهم نقيع واسإمه وسإلم عليه الله صلى

ًدا كان إليه الزارقة ًيا عب ًدا روما الزرق بن نافع أبو وهو حأدا
 .الخارجي

 .بنزولهم فأعتقوا

الزرق وأن حأنيفة بنى مان الخارجي الزرق بن نافع إن ويقال
 .غيره الطائف مان نزل الذي

الجعرانة إلى انصرف وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إن ثم
 .وغنائمهم حأنين أهل سإبى ليقسم

 .إليهم يعود أن ثقيف فخافت

في ماا على ويقرهم يسلموا أن على فصالحهم وفدهم إليه فبعثوا
ول يربوا ل أن عليهم واشترط وركازهم أماوالهم مان أيديهم
 .ربا أصحاب وكانوا الخمر يشربوا

حأصنت فلما وج تسمى الطائف : وكانتقال كتاباز لهم وكتب
 .الطائف سإميت سإورها وبنى

أشياخ عن أبيه عن الطائفي اسإماعيل أبي عن المدائني حأدثني
اليهود مان قوم الطائف بمخالف : كانقال الطائف أهل مان

عليهم فوضعت للتجارة بها فأقاماوا ويثرب اليمن مان طردوا
 .بالطائف أماواله ماعاوية ابتاع بعضهم ومان الجزية

 .بالطائف أرض الله رحأمه المطلب عبد بن للعباس : وكانتقالوا

لعاماة وكانت للحج السقاية في فينبذ مانها يحمل الزبيب وكان
فتحت فلما فيصلحونها ماكة مان يأتونها بالطائف أماوال قريش

الطائف فتحت إذا حأتى فيها ثقيف طمعت أهلها وأسإلم ماكة
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ًفا الطائف أرض وصارت المكيين أيدي في أقرت مان ماخل
 .ماكة ماخاليف

عبدالله بن ماحمد عن الواقدي : حأدثناقال صالح بن الوليد حأدثنا
 .المسيب ابن عن الزهري عن

أن أمار وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن أسإيد بن عتاب عن
ًبا زكاتهم تؤخذ ثم النخل كخرص ثقيف أعتاب تخرص كما زبي

 .النخل زكاة تؤدي

بلرض وضع إذا ولكنه ليخرص حأنيفة أبو : قاتالواقدي قال
 .وكثيره قليله مان الصدقة أخذت

الزكاة ففيه أوسإق خمسة ماكيلته فبلغت بالرض إذا يعقوب وقال
 .العشر نصف أو العشر

ًعا سإتون والوسإق الثوري سإعيد بن سإفيان قول وهو  .صا

: حأدثناسإلمىقال بن حأماد : حأدثناقال شيبه أبي بن شيبان حأدثنا
 .العشر العسل في جعل أنه عمر عن سإعيد بن يحيى

عن شجاع بن ماروان عن القة قاضي الحميد عبد بن داود حأدثنا
ماكة على عماله إلى كتب أنه العزيز عبد بن عمر عن خصيف

.الكوثر : والخلياقال مانها فخذوها صدقة الخليا في : إنوالطائف

: ليسقال أنه : عمرقال أنه عمر ابن عن : وروىالواقدي وقال
 .صدقة الخليا في

قول وهو كثر وإن العسل في : لزكاةوالثورى ماالك وقال
 .الشافعي

أرض في كان إذا وكثيره العسل قليل : فيحأنيفة أبو وقال
: أخبرنيالواقدي وقال الخراج ارض في كان وإذا العشر العشر

العسل في قال أنه حأنيفة أبي عن ويعقوب ماعن بن القاسإم
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عليه عشر ل إنه العشر أرض مان وهي ذماى أرض في يكون
 .الخراج أرضه وعلى

 .الخمس مانه أخذ تغلبي أرض في كان وإذا

 .حأنيفة أبي قول ماثل زفر وقول

فيه شيء فل الخراج أرض في العسل كان : إذايوسإف أبو وقال
 .رطل أرطال عشرة كل ففي العشر أرض في كان وإذا

قول وهو صدقة أفراق دون فيما : ليسالحسن بن ماحمد وقال
 .ذئب أبي ابن

: إذاقال أنه ليلى أبي ابن عن الطحان الله عبد بن خالد وروى
 .رطل أرطال عشرة كل ففي العشر أو الخراج أرض في كان

 .حأي بن صالح بن الحسن قول وهو

عن الوزاعي عن كثير بن ماحمد : حأدثناقال عبيد أبو وحأدثني
 .زق زقاق عشرة كل : فيقال الزهري

:قال آدم بن يحيى : حأدثناقال السإود بن علي بن الحسين وحأدثنا
المديني نجيح بن جعفر عن الرقاشي حأميد بن الرحأمن عبد حأدثنا

بين سإفيان أن أوس بن الله عبد بن وعثمان عاصم بن بشر عن
وكان عنه الله رضي الخطاب بن عمر إلى كتب الثقفي الله عبد

ًنا قبله أن يذكر الطائف على له عاماًل مان وفيها كروم فيها حأيطا
ًفا الكروم مان غلة أكثر هو وماا والرماان الفرسإك واسإتأماره أضعا

 .العشر في

 .عشر عليها : ليسعمر إليه : فكتبقال

: ليسيقول سإمعته سإعيد بن سإفيان قول : وهوآدم بن يحيى قال
والشعير : الحنطةأشياء أربعة إل صدقة الرض أخرجت فيما

 .أوسإق خمسة ذلك مان واحأد كل بلغ أذا والزبيب والتمر
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ولو العشر العشر أرض أخرجت فيما حأنيفة أبو : وقالقال
 .بقل دسإتجة

 .زفر قول وهو

أشبهها وماا البقول في : ليسويعقوب ذئب أبي وابن ماالك وقال
 .صدقة

والشعير الحنطة مان سإق أو خمسة دون فيما : ليسوقالوا
والسمسم والرز والزبيب والتمر والزوان والسلت والذرة

واللوبيا العدس ماع وتدخر تكال التي الحبوب وأنواع والجلبان
ففيها سإق أو خمسة بلغت فإذا صدقة والدخن والماش والحمص

 .صدق

 .الرحأمن عبد أبي بن ربيعة قول : وهذاالواقدي قال

 .تزكى كلها والقطانى : التوابلالزهري وقال

في ول الخوخ وهو والفرسإك المثرى في : لشيءماالك وقال
إل الصدقة : ليسيوسإف أبو قال الفواكه أصناف وسإائر الرماان

 .الكيل عليه وجرى القفيز عليه وقع فيما

في شيء : لسإبرة أبي وابن ذئب أبي وابن الزناد أبو وقال
 .تباع سإاعة أثمانها في الصدقة ولكن صدقة مان والفواكه الخضر

صلى الله رسإول أن جده عن أبيه عن هشام بن عباس وحأدثني
على الثقفي العاص أبي بن عثمان اسإتعمل وسإلم عليه الله

 .الطائف

عن ماعمر عن الرزاق عبد عن الهيثم بن بكر حأدثني وجرش تبالة
 .قتال غير عن وجرش تبالة أهل : أسإلمقال الزهري

عليه أسإلموا ماا على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأقرهم
واشترط ديناًرا الكتاب أهل مان بهما مامن حأالم كل على وجعل
 .جرش حأرب بن سإفيان أبا وولى المسلمين ضيافة عليهم
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صلى الله رسإول : توجهقالوا والجرباء وماقنا وأذرح وأيلة تبوك
إليه انتهى مان لغزو الشام أرض مان تبوك إلى وسإلم عليه الله
في وذلك وغيرهم وجذام ولخم وعامالة الروم مان له تجمع قد أنه

ًدا يلق لم الهجرة مان تسع سإنة  .كي

 .الجزية على أهلها فصالحه أيامًاا بتبوك فأقام

له جعل أن على فصالحه أيلة صاحأب رؤبة بن يحنه بها وهو وأتاه
 .ديناًرا السنة في بأرضه حأالم كل على

 .دينار مائة ثلث ذلك فبلغ

ًبا لهم وكتب المسلمين مان بهم مار مان قرى عليهم واشترط كتا
 .ويمنعوا يحفظوا بأن

ربيعة بن خالد عن الواقدي : حأدثناقال سإعد بن ماحمد فحدثني
أهل مان يزداد ل كان العزيز عبد بن عمر أن البلى طلحة عن
ًئا دينار مائة ثلث على أيلة  .شي

مائة على أذرح أهل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وصالح
 .رجب كل في دينار

ًبا لهم وكتب الجزية على الجرباء أهل وصالح  .كتا

عليه يصطاد خشب - والعروك عروكهم ربع على مانا أهل وصالح
ًدا وكانوا ثمارهم ربع وعلى كراعهم - وربع أهل بعض وأخبرني يهو
فنسخه الخط دارس أحأمر جلد في بعينه كتابهم رأى أنه ماصر

 .نسخته على وأمالي

 .الرحأيم الرحأمن الله بسم

 .ماقنا وأهل حأبيبة بني إلى الله رسإول ماحمد مان

 .أنتم سإلم
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هذا كتابي جاءكم فإذا قريتكم إلى راجعون أنكم على أنزل فإنه
 .رسإوله وذماة الله ذماة ولكم آمانون فإنكم

لكم لشريك به أتبعتم دم وكل ذنوبكم لكم غفر الله رسإول وإن
لظلم وإنه الله رسإول رسإول أو الله رسإول إل قريتكم في

 .عدوان ول عليكم

الله لرسإول فإن نفسه مانه يجير ماما يجيركم الله رسإول وإن
أو الله رسإول عنه عفا ماا إل والحلقة والكراع ورقيقكم بزتكم
 .الله رسإول رسإول

عككم صادت ماا وربع نخيلكم أخرجت ماا ربع ذلك بعد عليكم وأن
 .نساؤكم اعتزلت ماا وربع

عليه الله صلى الله رسإول ورفعكم ذلكم بعد برئتم قد وإنكم
 .وسإخرة جزية كل عن وسإلم

ويعفو كريمكم يكرم أن الله رسإول فعلى وأطعتم سإمعتم فإن
المسلمين مان ماقنا وأهل حأبيبة بني في ائتمر ومان ماسيئكم عن

عليكم وليس له شر فهو بشر أطلعهم ومان له خير فهو خيًرا
عليه الله صلى الله رسإول بيت أهل مان أو أنفسكم مان إل أماير

 .وسإلم

 .تسع سإنة في طالب أبو بن على وكتب

خالد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : بعثقال أتجندل دوماة
الكندي الملك عبد بن أكيدر إلى المخزوماي المغيرة بن الوليد بن
قباء وسإلبه أخاه وقتل أسإيًرا فأخذه أتجندل بدوماة السكوني ثم

عليه الله صلى النبي على بأكيدر وقدم بالذهب مانسوًجا ديباج
ًبا دوماة ولهل له وكتب وسإلم الرحأمن اله : بسمنسخته كتا

 .الرحأيم

 .ماقنا وأهل حأبيبة بني إلى الله رسإول ماحمد مان
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 .أنتم سإلم

هذا كتابي جاءكم فإذا قريتكم إلى راجعون أنكم على أنزل فإنه
 .رسإوله وذماة الله ذماة ولكم آمانون فإنكم

ٍم وكل ذنوبكم لكم غفر قد الله رسإول وإن شريك ل به أتبعتم د
لظلم وإنه الله رسإول رسإول أو الله رسإول إل قريتكم في لكم

 .عدوان ول عليكم

مانه يجير ماما يجيركم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وإن
ماا إل والحلقة والكراع ورقيقكم بزتكم الله لرسإول فإن نفسه

 .الله رسإول رسإول أو الله رسإول عنه عفا

صادت ماا وربع نخيلكم أخرجت ماا ربع ذلك بعد عليكم وإن
 .نساؤكم اعتزلت ماا وربع عرككم

عليه الله صلى الله رسإول ورفعكم ذلكم بعد برئتم قد وإنكم
 .وسإخرة جزية كل عن وسإلم

ويعفو كريمكم يكرم أن الله رسإول فعلى وأطعتم سإمعتم فإن
المسلمين مان ماقنا وأهل حأبيبة بنى في ائتمر ومان ماسيئكم عن

ٍر أطلعهم ومان له خير فهو خيًرا  .له شٌر فهو بش

الله رسإول بيت أهل مان أو أنفسكم مان إل أمايٌر عليكم وليس
 .وسإلم عليه الله صلى

 .تسع سإنة في طالب أبو بن علي وكتب

خالد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : بعثقال أتجندل دوماة
الكندي الملك عبد بن أكيدر إلى المخزوماي المغيرة بن الوليد بن
قباء وسإلبه أخاه وقتل أسإيًرا فأخذه أتجندل بدونة السكوني ثم

عليه الله صلى التبي على بأكيدر وقدم بالذهب مانسوًجا ديباج
ًبا دوماة ولهل له وكتب فأسإلم وسإلم مان كتاب : هذانسخته كتا
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النداد وخلع السإلم إلى أجاب حأين أكيدر الله رسإول ماحمد
 .دوماة ولهل والصنام

الرض وأغفال والمعاماى والبور الضحل مان الضاحأية لنا إن
النخل مان الصامانة ولكم والحصن والحافر والسلح والحلقة
 .المعمور مان والمعين

تقيمون التبات عليكم يحظر ول فاردتكم تعد ول سإارحأتكم لتعدل
 .بحقها الزكاة وتؤتون لوقتها الصلة

 .والوفاء الصدق به ولكم والميثاق الله عهد بذلك عليكم

 .المسلمين مان حأضر ومان الله شهد

لم التي الرض والبور القليل الماء والضحل البارز الضاحأى
ل التي والغفال المجهولة الرض والمعاماى تعتمل ولم تستخرج

والبغال والبرازين الخيل والحافر الدروع والحلقة فيها آثار
في ماعهم الذي النخيل والضامانة حأصنهم والحصن والحمير
 .الدائم الظاهر الماء والمعين الحصن

وماواضعها ماراعيها في إل لنصدقها أي مااشيتكم تعدل : لوقوله
غيرها إلى الفاردة تضم : ليقول فاردتكم : لتعدوقوله نحشرها ل

 .ماتفرق بين فيجمع الجميع يصدق ثم

 .أبيه عن الكلبي هشام بن العباس وحأدثني

بن خالد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : وجهقال جده عن
ًبا له فكتب فأسإلم عليه به فقدم أكيدر إلى الوليد  .كتا

العهد ونقض الصدقة مانع وسإلم عليه الله صلى النبي قبض فلما
دوماة سإماه بناء بها وابتنى بالحيرة فلحق أتجندل دوماة مان وخرج
 .أتجندل بدوماة

.له ذلك فسلم يده في ماا على أخوه الملك عبد بن حأريث وأسإلم
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كما جدودهم عثار قوٌم يأمانن : لالكلبي شبيب بن سإويد فقال
ابنة ماعاوية بن يزيد : وتزوجقال أكدرا ظعائن خبٍت مان زال

 .أكيدر أخي حأريث

كتب بكر أبا أن الحكم بن عوانة عن أبي : وأخبرنيالعباس قال
 .أكيدر إلى يسير أن يأماره التمر بعين وهو الوليد ابن خالد إلى

 .دوماة وفتح فقتله إليه فسار

ثم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وفاة بعد مانها خرج قد وكان
 .الشام إلى ماضى خالد قتله فلما إليها عاد

بدوماة مار الشام يريد العراق مان خالد شخص : لماالواقدي وقال
بنت ليلى مانها سإبا فيمن فكان سإبايا وأصاب ففتحها أتجندل
 .الغساني الجودي

 .له خيل أصابتها غسان مان حأاضر في أصيبت إنها ويقال

الصديق بكر أبي بن الرحأمن عبد كان التي هي الجودي وابنة
الجودي لبنة وماا بيننا والسماوة ليلى : تذكرتفيها وقال هويها
مان عن أعرض حأتى عليه وغلبت فتزوجها له فصارت ومااليا ليلى

 .نسائه مان سإواها

وسإلم عليه الله صلى النبي : كانالواقدي وقال اشتكت إنها ثم
ًدا يلق فلم خمس سإنة في أتجندل دوماة غزا بن خالد ووجه كي

الوليد بن خالد إسإلم بعد تسع سإنة شوال في أكيدر إلى الوليد
 .شهًرا بعشرين

ينزلون كانوا وإخوته أكيدر أن يذكر الحيرة أهل بعض وسإمعت
 .الحيرة دوماة

 .عندهم فيتغربون كلب مان أخوالهم يزوؤون وكانوا

لم ماتهدماة مادينٌة لهم رفعت إذ للصيد خرجوا وقد لمعهم فإنهم
 .بالجندل مابنيًة وكانت حأيطانها بعض إل يبق
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.الحيرة دوماة وسإموها وغيره الزيتون فيها وغرسإوا بناءها فأعادوا

المصري وهب بن الله عبد عن الناقد ماحمد بن عمرو وحأدثني
الله صلى الله رسإول : بعثقال الزهرى عن البلى يونس عن

 .أتجندل دوماة أهل إلى المغيرة بن الوليد بن خالد وسإلم عليه

 .الكوفة عباد مان وكانوا

 .الجزية على فقاضاه رأسإهم أكيدر فاسإر

صالح بن الله عبد : حأدثناقال الهيثم بن بكر حأدثني نجران صلح
:قال الزهري عن اليلى يزيد بن يونس عن سإعد بن الليث عن
أهل وافدا والعاقب السيد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أتى

 .الصلح فسأله اليمن نجران

حألة وألف صفر في حألة ألفى على نجران أهل عن فصالحهما
 .درهما أربعين وزن والوقية أوقية حألة كل ثمن رجب في

أدوها وإن ذلك فضل لهم حأسب الوقية فوق بما حألة أدوا فإن
ماا مانهم يؤخذ أن وعلى النقصان مانهم أخذ الوقية دون بما

بقيمته العروض مان عرٍض أو ركاٍب أو خيٍل أو سإلٍٍح مان أعطوا
الله صلى الله رسإول رسإل يضيفوا أن وعلى الحلل مان قصاًصا

أن وعلى شهر فوق يحبسوهم ول دونه فما شهًرا وسإلم عليه
ًعا ثلثين عارية عليهم كان إن بعيًرا وثلثين فرسًإا وثلثين در
حأتى له ضامانون فالرسإل العارية تلك مان هلك ماا وأن كيد باليمن
دينهم عن يفتنوا ل وأن وعهده الله ذماة لهم وجعل يردوه

 .يعسروا ول يحشروا ول فيه وماراتبهم

 .به يتعامالوا ول الربا يأكلوا ل أن عليهم واشترط

بن مابارك : حأدثناقال وكيع حأدثنا السود بن الحسين حأدثني
الله صلى النبي إلى نجران راهبا : جاءقال الحسن عن فضالة

 .قبلك أسإلمنا قد : إنافقال السإلم عليهما فعرض وسإلم عليه
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 .كذبتما فقال

الصليب وعبادتكما الخنزير : أكلكماثلث السإلم مان يمنعكما
 .ولد لله وقولكما

وسإلم عليه الله صلى : وكانالحسن - قال عيسى أبو : فمنقال
عليك     نتلوه     ذلك  {: تعالى الله - فأنزل ربه يأماره حأتى يعجل ل

آدم     كمثل     الله     عند     عيسى     ماثل     إن     الحكيم     والذكر     اليات     مان
 .}    فيكون     كن     له     قال     ثم     تراب     مان     خلقه

 .}    الكاذبين  {-  قوله إلى- 

إلى دعاهما ثم عليهما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقرأ
 .والحسين والحسن فاطمة بيد وأخذ المباهلة

باهلته إن فإنك تباهله ول الجبل : اصعدلصاحأبه أحأدهما فقال
 .باللعنة بوءت

 .نباهله ول الخراج نعطيه أن : أرىقال ترى : فماقال

نسخة : أخذتقال آدم بن يحيى : حأدثنيقال الحسين حأدثني
كتاب مان نجران لهل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كتاب
الرحأمن الله بسم :وهي الله رحأمه صالح بن الحسن عن رجل

 .الرحأيم

عليهم له كان إذ لنجران ماحمد الله رسإول النبي كتب ماا هذا
فافضل ورقيق وسإوداء وبيضاء وصفراء ثمرة كل في حأكمة
 .الواقي حألل حألة ألفى ذلك وترك عليهم

 .حألة الف صفر كل وفي حألة ألف رجب كل في

الواقي عن نقصت أو الخراج حألل زادت وماا أوقية حألة كل
أخذ عرض أو ركاب أو خيل أو درع مان قضوا وماا فبالحساب

يحبس ول فدونه شهًرا رسإلى ماثواة نجران وعلى بالحساب مانهم
ًعا ثلثين عارية وعليهم شهر فوق رسإلى وثلثين فرسًإا وثلثين در
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ٍر كيد كان إذا - أي ماغدرة ذو باليمن كيد كان  ا1 إ بعيًرا مانهم بغد
حأتى ضمٌن فهم ركاب أو خيل مان رسإلى أعاروا ماما هلك - وماا
 .إليهم يردوه

 .وذماة الله جوار وحأاشيتها ولنجران

وأماوالهم وأرضهم ومالتهم أنفسهم على الله رسإول النبي ماحمد
عليه كانوا ماا يغير ل وأماثلتهم وبعثهم وغيرهم وشاهدهم وغائبهم

أسإقفيته مان أسإقف يفتن ل وأماثلتهم حأقوقهم مان حأق يغير ول
أيديهم مااتحت على وقاهيته مان واقٌه ول رهبانيته مان راهب ول
ٌق عليهم وليس كثير أو قليل مان يحشرون ول جاهلية دم ول ره
ًقا مانهم سإأل مان جيٌش أرضهم يطأ ول يعشرون ول فبينهم حأ

ًبا مانهم أكل ومان بنجران ماظلوماين ول ظالمين غير النصف مان ر
ولهم آخر بظلم رجُل مانهم يؤخذ ول بريئة مانه فذماتى قبل ذى

ًدا النبي ماحمد وذماة الله جوار الصحيفة هذه في ماا على حأتى أب
ًئا ماكلفين غير عليهم فيما وأصلحوا نصحوا ماا الله أمار يأتي شي

 . بظلم

مان عوف بن وماالك عمرو بن وغيلن حأرب ابن سإفيان أبو شهد
 .وكتب والمغيرة الحنظلي حأابس ابن والقرع نصر بنى

ًبا رأيت : وقدآدم بن يخيى وقال كانت النجرانيين أيي في كتا
 أسإفله وفي النسخة بهذه شبيه نسخته

 .فيه أقول ماا أدري ول طالب أبي بن علي وكتب

على حأملهم عنه الله رضي الصديق بكر أبو اسإتخلف : ولماقالوا
 .ذلك

ًبا لهم فكتب عليه الله صلى الله رسإول كتاب نحو على كتا
 .وسإلم

الربا أصابوا عنه الله رضي الخطاب بن عمر اسإتخلف فلما
 .وكثروا
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به وقعوا فمن بعد : أماالهم وكتب فأجلهم السإلم على فخافهم
اعتملوا وماا الرض حأرث مان فليوسإعهم والعراق السام أهل مان
 . باليمن أرضهم ماكان لهم فهو شيء مان

 .فتفرقوا

وبهم الكوفة بناحأية النجرانية بعضهم ونزل الشام بعضهم فنزل
 .سإميث

 .لهم كالتباع وكانوا الصلح في النصارى ماع نجران يهود ودخل

أبي بن عقبة بن الوليد إلى كتب عفان بن عثمان اسإتخلف فلما
والسإقف العاقب فإن بعد : أمااالكوفة على عاماله وهو ماعيط

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بكتاب أتوني نجران وسإارة
 .عمر شرط وأروني

عن بحث كان أنه فأنباني ذلك عن حأنيف بن عثمان سإالت وقد
 .ارضهم عن لردعهم للدهاقين ضاًرا فوجده أمارهم

وعقبى الله لوجه حألة ماائتي جزيتهم مان عنهم وضعت قد وإني
 .أرضهم مان لهم

 . ذماة لهم قوم فإنهم بهم أوصيك وإني

فمن بعد : أماالهم كتب عمر أن يذكر العلماء بعض وسإمعت
 .الرض حأرث مان فليوسإعهم والعراق الشام أهل مان به وقعوا

بن العلى عبد وحأدثني الرض جريب : مانيقول بعضهم وسإمعت
عن سإعيد بن يحيى عن سإلمة بن حأماد : حأدثنااقل النرسإي حأماد

صلى الله رسإول أن العزيز عبد بن عمر عن حأكيم بن اسإماعيل
 .العرب ارض في دينان يبقين : لمارضه في قال وسإلم عليه الله

نجران أهل أجلى عنه الله رضي الخطاب بن عمر اسإتخلف فلما
جده عن أبيه عن الكلبي هشام بن العباس وحأدثني النجرانية إلى
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ابن يشجب بن سإبأ بن زيد بن بنجران اليمن نجران : سإميتقال
 .قحطان بن يعرب

:قال الجراح بن وكيع : حأدثناقال ألسود بن الحسين وحأدثني
قد نجران أهل : كانقال الجعد أبي بن سإالم عن العمش حأدثنا
ًفا أربعين بلغوا رضي الخطاب بن عمر فأتوا بينهم فتحاسإدوا أل
 .: أجلنافقالوا عنه الله

 .فأجلهم فاغتنمها المسلمين على خافهم قد عمر وكان

 .: أقلنافقالوا وأتوه ذلك بعد فندماوا

 .ذلك فأبى

: ننشدكفقالوا أتوه عنه الله رضي طالب أبي بن علي قام فلما
كان عمر : إنفقال أقلتنا إل نبيك عند لنا وشفاعتك بيمينك خطك
 .خلفه أكره وأنا المار رشيد

والهيثم ماروان بن ماحمد : حأدثنيقال الكوفي ماسعود أبو وحأدثني
رسإله يبعث كان بالكوفة النجرانية صاحأب أن الكلبي عن عدة بن

مااًل فيجبونهم نجران أهل مان والنواحأي بالشام مان جميع إلى
 .الحلل لقاماة عليهم يقسمه

مان وماوت تفرقهم إليه شكوا ماعاوية بن يزيد أو ماعاوية ولى فلما
بما عفان بن عثمان كتاب وأحأضروه مانهم أسإلم مان وإسإلم ماات

ًنا ازددنا : إنماوقالوا الحلل مان حأطهم ًفا تقصا  .وضع

 .حألة مائة أربع تتمة حألة ماائتي عنهم فوضع

اتهم عليه الشعث ابن وخرج العراق يوسإف بن الحجاج ولى فلما
حألة مائة وثمان ألف إلى فردهم ماعهم واتهمهم بموالته الدهاقين
 .وشٍي بحلل وأخذهم

72



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

ونقصانهم فناءهم إليه شكوا العزيز عبد بن عمر ولي فلما
المجحفة المؤن إياهم وتحميلهم عليهم بالغارة العراب وإلحاح

 .إياهم الحجاج وظلم بهم

وجزية أرضيهم عن بصلح هو وليس رؤوسإهم على جزيًة فأمار
 .سإاقطة والمسلم الميت

 .درهم آلف ثمانية قيمتها حألة ماائتي فألزماهم

ردهم يزيد بن الوليد أيام في العراق عمر بن يوسإف ولي فلما
المؤمانين أماير اسإتخلف فلما للحجاجز عصبيًة الول أمارهم إلى
ٍر يوم طريقه إلى عمدوا الله رحأمه العباس أبو فألقوا بالموفة ظه
 .المسجد مان مانزله إلى مانصرف وهو عليه ونثروا الريحان فيه

وأعلموه أمارهم في إليه رفعوا إنهم ثم فعلهم مان ذلك فأعجبه
:وقالوا عمر بن ويوسإف العزيز عبد بن عمر مان كان وماا قلتهم

ًبا لنا إن عبد فيهم وتكلم كعب بن الحارث بني أخوالك في نس
ادعوا فيما أرطاة بن الحجاج وصدقهم الحارثي الربيع بن الله

ثمانية قيمتها حألة ماائتي إلى عليه الله صلوات العباس أبو فردهم
 .درهم آلف

المؤمانين أماير هارون الرشيد اسإتخلف : فلماماسعود أبو قال
وشكوا أمارهم في إليه رفعوا الحج يريد الكوفة إلى وشخص

 .إياهم العمال تعنت

 .رأيته قد حألة بالمائتي كتاٌب لهم فكتب فأمار

المال بيت ماؤداهم يكون وأن العمال ماعامالة مان يعفوا أن وأمار
 .بالحضرة

عن المصري وهب بن الله عبد : أخبرناقال الناقد عمرو حأدثنا
كفار في : أنزلتاقل الزهري شهاب ابن عن يزيد بن يوني

.}    لله     الدين     ويكون     فتنٌة     تكون     ل     حأتى     وقاتلوهم  { والعرب قريش
باليوم     ول     بالله     يؤمانون     ل     الذين     قاتلوا  {: الكتاب أهل في وأنزلت
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}  الحق     دين     يدينون     ول     ورسإوله     الله     حأرم     ماا     يحرماون     ول     الخر
أهل مان الجزية أعطى مان أول فكان }.    صاغرون  { قوله إلى

أيلة أهل أعطى ثم نصارى وماانو علمنا فيما نجران أهل الكتاب
.تبوك غزوة في الجزية أذرعات وأهل وأذرح

 اليمن

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ظهور اليمن أهل بلغ : لماقالوا
 .وفودهم أتته حأقه وعلو

ًبا لهم فكتب أماوالهم مان عليه أسإلموا ماا على بإقرارهم كتا
 .فأسإلموا وركازهم وأرضهم

وقبض وسإننه السإلم شرائع لتعريفهم وعماله رسإله إليهم ووجه
واليهودية النصرانية على أقام مان رؤوس وجزي صدقاتهم

 .مانهم والمجوسإية

أهل إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : كتبقال الحسن عن
فذلكم ذبيحتنا وأكل قبلتنا واسإتقبل صلتنا صلى مان :اليمن

 .الجزية فعليه أبى ومان رسإوله وذماة الله ذماة له المسلم

 .بمثله الحسن عن ابراهيم بن يزيد : حأدثناقال هدبة وحأدثني

بن خالد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : وجهالواقدي قال
 .وأرضها صنعاء إلى أمايًرا العاص بن سإعيد

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : ولىبعضهم : وقالقال
وهو فقبض صنعاء المخزوماي المغيرة بت أماية أبي بن المهاجر

 .عليها

الصديق بكر أبو صنعاء المهاجر ولى : إنماآخرون : وقالقال
 .اليمن أعلى ماخاليف سإعيد بن خالد وولى عنه الله رضي

74

javascript:openquran(8,29,29)
javascript:openquran(8,29,29)
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=235&CID=6#TOP%23TOP


البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

عليه الله صلى الله رسإول : ولىعدي بن الكلبي بن هشام وقال
 .والصدف كندة المهاجر وسإلم

زياد إلى أبوبكر كتب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قبض فلما
كان ماا إلى والصدف كندة بولية النصار مان البياضي لبيد بن

بإنجاد إليه كتب ثم صنعاء المهاجر وولى حأضرماوت مان يتولى
 .صنعاء عن يعزله ولم لبيد بن زياد

زبيد الشعري ماوسإى أبا وسإلم عليه الله صلى النبي : وولىقالوا
 .والساتحل وعدن ورماع

جميع وقبض القضاء إليه وصير الجند جبل بن ماعاذ وولى
 .باليمن الصدقات

بن أباسإفيان ولى إنه ويقال النصاري حأزم بن عمرو نجران وولى
 .حأزم بن عمرو بعد نجران حأرب

 .المقرىء صالح بن الله عبد وأخبرني

بن عروة عن السإود أبي عن لهيعة ابن عن الثقة : حأدثنيقال
بن زرعة إلى كتب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن الزبير

وأصحابه جبل بن ماعاذ رسإولي أتاكم فإذا بعد : أماايزن ذى
أتاكم فإن ذلك فأبلغةه والجزية الصدقة مان مااعندكم فاجمعوا

والجزية الصدقة مان مااعندكم فاجمعوا وأصحابه جبل بن ماعاذ
وإن قبلى مان صالحى مان وهو ماعاذ رسإلى أماير فإن ذلك فأبلغوه

حأمير أول أسإلمت قد أنك حأدثني الرهاوي مارارة بن ماالك
 .بخير فأبشر المشركين وفارقت

الله رسإول فإن تحادوا ول تخونوا أل حأمير ياماعشر آماركم وأنا
 .وفقيركم غنيكم ماولى

ٌة هي إنما لله ول لمحمد تحل ل الصدقة وإن هي بها تزكون زكا
 .والمؤمانين المسلمين لفقراء
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ًكا وإن ًذا وإن الغيب وحأفظ الخبر بلغ قد ماال أهلي صالحي مان ماعا
 . والسلم إليه مانظور فإنه خيًرا به فآماركم دينهم وذوى

: حأدثناقال آدم بن يحيى : حأدثنيقال السإود بن الحسين وحأدثني
: سإمعتقال ماوهب بن عثمان بن عمرو عن العزيز عبد ابن يزيد

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بعث :يقول طلحة بن ماوسإى
المخل مان يأخذ أن وأماره اليمن صدقات على جبل بن ماعاذ

 .العشر ونصف العشر الزبيب قال أو والعنب والشعير والحنطة

عن زياد : حأدثناقال آدم بن يحيى : حأدثنيقال الحسين وحأدثني
كتب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن اسإحاق بن ماحمد
 .الرحأيم الرحأمن الله بسم :اليمن إلى بعثه حأين حأزم بن لعمرو

 .}    بالعقود     أوفوا     آمانوا     الذين     أيها     يا  {: ورسإوله الله مان بياٌن هذا

ٌد إلى بعثه حأين حأزم بن لعمرو الله رسإول النبي ماحمد مان عه
المغانم مان يأخذ وأن كله أماره في الله بتقوى أماره :اليمن
عشر العقار مان الصدقة مان المؤمانين على كتب وماا الله خمس

 . الغرب سإقى ماما العشر ونصف السماء وسإقت البعل مااسإقى

بن زياد : حأدثناقال آدم بن يحيى : حأدثنيقال الحسين وحأدثني
الله رسإول : كتبقال اسإحاق بن ماحمد عن البكائي الله عبد

الرحأمن الله : بسمحأمير مالوك إلى وسإلم عليه الله صلى
كلل عبد بن الحارث إلى الله رسإول النبي ماحمد : مانالرحأيم
قد الله فإن بعد أماا كلل عبد بن وشرح كلل عبد بن ونعيم
الصلة وأقمتم ورسإوله الله وأطعمتم أصلحتم ان بهدايته هداكم
وماا وصفيه النبي وسإهم الله خمس المغانم مان الزكاة وآتيتم
مااسإقت عشر العقار مان الصدقة مان المؤمانين على الله كتب

 . العشر نصف بالغرب سإقى وماا السماء وسإقت العين

الله صلى الله رسإول كتاب : كانالكلبي ماحمد بن هشام وقال
بن عريب بن كلل عبد ابنى والحارث عريب إلى وسإلم عليه

 .ليشرح
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عبد بن جرير : حأدثناقال القطان ماوسإى بن يوسإف وحأدثنا
صلى الله رسإول : كتبقال الحكم عن مانصور حأدثنا :قال الحميد

سإقت فيما : إنباليمن وهو جبل بن ماعاذ إلى وسإلم عليه الله
نصف والدالية بالغرب سإقى وفيما العشر غيًل سإقى أو السماء
وأن المعاقر مان ذلك عدل أو ديناًرا حأالم كل على إن العشر
 .يهوديته عن يهودي ليفتن

بالسواني مااسإقى يعني الدلو والغرب السيح : الغيلقالوا
ثياب والمعاقر أيًضا السيح والبعل والغرافات والدواليب والدوالي

 .لهم

أبي عن العمس عن ماعاوية بن ماروان : حأدثناقال عبيد أبو حأدثنا
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : بعثقال ماسروق عن وائل
ًذا ًعا بقرة ثلثين كل مان يأخذ أن وأماره اليمن إلى ماعا كل ومان تبي

 .المعاقر مان ذلك عدل أو ديناًرا حأالم كل ومان ماسنة أربعين

الجزية وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : أخذقال الحسن عن
بلغ مان كل على وفرض اليمن أهل وماجوس هجر ماجوس مان

مان قيمته أو ديناًرا امارأة أو رجل مان اليمن ماجوس مان الحلم
بن ماسلمة عن وهب بن الله عبد عن الناقد عمرو حأدثنا المعاقر

عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن الصباح ابن المثنى عن علي
كل على الجزية فرض وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن جده

 .دينارا اليمن أهل مان ماحتلم

سإويد بن قزعة : حأدثناقال البلى شيبة أبي بن شيبان حأدثنا
بن يحيى عن يحدث اسإحاق بن زكريا : سإمعتقال الباهلي
الله رسإول بعث لما :قال عباس ابن عن ماعبد أبي أو سإيفى
تأتي إنك : أمااقال اليمن إلى جبل بن ماعاذ وسإلم عليه الله صلى
اليوم في عليكم فرض الله : إنلهم فقل الكتاب أهل مان قومًاا

عليكم فرض الله : إنفقل أطاعوك فإن صلوات خمس والليلة
عليكم فرض الله : إنفقل أطاعوك فإن رماضان صوم السنة في
قد الله : إنفقل أطاعوك فإن سإبيل إليه اسإتطاع مان البيت حأج
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في فترد أغنيائكم مان تؤخذ صدقًة أماوالكم في عليكم فرض
 .أماوالهم وكرائم فإياك أطاعوك فإن فقرائكم

الحجاج : حأدثناقال سإلمة بن حأماد : حأدثناقال شيبان حأدثنا وإياك
:قال الله عبد بن المغيرة أن الله عبد بن عثمان عن أرطاة بن

 .خضراء كل : صدقواالحجاج قال

 .: صدقماوسإى أبي بن بردة أبو فقال

مان كان أباه أن يزعم الن : هذابردة لبي طلحة بن ماوسإى فقال
 .وسإلم عليه الله صلى النبي أصحاب

اليمن إلى جبل بن ماعاذ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بعث
 .والزبيب والشعير والبر التمر مان الصدقة يأخذ أن فأماره

عن عثمان بن عمرو عن وكيع : حأدثناقال الناقد عمرو وحأدثني
جبل بن ماعاذ كتاب : قراتقال الله عبيد بن طلحة بن ماوسإى

فيه فكان اليمن إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بعثه حأين
 .والذرة والزبيب والتمر والشعير الحنطة مان الصدقة تؤخذ أن

عن عيبنة بن سإفيان : حأدثناقال المديني الله عبد بن علي حأدثنا
ًدا : سإألتقال نجيح أبي ابن الخطاب بن عمر وضع لم ماجاه

على وضع ماما أكثر الجزية مان الشام أهل على عنه الله رضي
 .: لليسارفقال اليمن أهل

سإفيان عن وكيع : حأدثناقال السإود بن علي بن الحسين حأدثنا
اليمن ماعاذ أتى : لماقال طاووس عن مايسرة ابن أبراهيم عن
 .بشيء هذا في أومار : لمفقال والعسل البقر بأوقاص أتى

: حأدثناقال آدم بن يحيى : حأدثناقال السإود بن الحسين وحأدثنا
عن المازني قيس بن يحيى عن ماعمر عن المبارك ابن اللهع عبد

عليه الله صلى الله رسإول اسإتقطع أنه حأمال بن أبيض عن رجل
 .العد كالماء : إنهرجل فقال بمارب الذي الملح وسإلم
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 .إياه يقعه أن فأبى

عن عياش بن اسإماعيل عن وغيره سإلم بن القاسإم وحأدثني
أبيض عن حأدثه مان أبيه عن المازني قيس ابن يحيى بن عمرو

 .بمثله حأمال بن

الطيالسى داود أبو : حأدثناقال الدورقي ابراهيم بن أحأمد وحأدثني
عن الحضري وائل بن علقمة عن سإماك عن شعبة : حأدثناقال
 .بحضرماوت أرًضا أقطعه وسإلم عليه الله صلى النبي أن أبيه

أخو يوسإف بن ماحمد ولى : لماقال ماحارب بن ماسلمة عن
أراضي وأخذ الرعية وظلم السيرة أسإاء اليمن يوسإف بن الحجاج
 .حأقها بغير التاس

 .الحرج اغتصبه ماما فكان

 .عليهم وظيفة جعله خراًجا اليمن أهل على : وضربقال

تلك بإلغاء يأماره عاماله إلى كتب العزيز عبد ابن عمر ولى فلما
مان تأتيني ل لن : واللهوقال العشر على والقتصار الوظيفة

يزيد ولى فلما الوظيفة هذه إقرار مان إلى أحأب كتم حأفنة اليمن
 .بردها أمار الملك عبد بن

أهل أن صنعاء قاضي يوسإف بن هشام الرحأمن عبد أبي عن
ًبا أخرجوا خفاش في عنه الله رضي الصديق بكر أبي مان كتا
 .الورس صدقة يؤدوا أن فيه يأمارهم أديم قطعة

الفقهاء مان الحجاز أهل وجميع ذئب أبي وابن ماالك وقال
والوسإمة الورس في زكاة : ليوسإف وأبو الثورى وسإفيان
 .والورد والحناء والكتم والقرط

 .الزكاة وكثيره ذلك قليل : فيحأنيفة أبو وقال

خمسة وبيع درهم ماائتي ثمنه بلغ إذا الزعفران : فيماالك وقال
 .دراهم
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 .الزناد أبي قول وهو

 .الزعفران في شيء : لقال أنه أيًضا عنه وروى

 .الزكاة وكثيره قليله : فيوزفر حأنيفة أبو وقال

خمسة ثمن أدنة ثمنه بلغ : إذاالحسن بن وماحمد يوسإف أبو وقال
ٍر مان أوسإق ٍة أو تم ٍر أو حأنط ٍة أو شعي أصناف مان صنٍف أو ذر

 .الصدقة ففيه الحبوب

 .شيء الخضر في : ليسليلى أبي ابن وقال

 .الشعبي قول وهو

قليل مان العشر أرض أخرجت : فيماالنخعي وابراهيم عطاء وقال
 .العشر نصف أو العشر وكثير

سإعيد عن آدم بن يحيى : حأدثناقال السود بن الحسين وحأدثني
يحيى : حأدثناقال الحسين وحأدثنا دينار بن الصلت عن سإالم بن
وعكرماة طاووس عن ماعمر عن المبارك ابن : حأدثناقال آدم بن

 .زكاة القطن وهو والعطب الورس في : ليسقال أنهما

أراضي مان الرضين يملكون الذماة في وبشر حأنيفة أبو وقال
احأياها التي والبصرة أهلها عليها أسإلم التي اليمن ماثل العشر

فيها حأق ل التي القطائع مان الخلفاء أقتطعه وماا المسلمون
ويوضع رقابهم في الجزية يلزماون : عنهمماعاهد ول لمسلم
مانهم يجتبى ماا ماجرى ويكون احأتمالها بقدر أرضهم على الخراج
الجزية عنه وضعت ماسلم مانهم أسإلم فإن الخراج ماال ماجرى
 .السواد قياس على أبدا أرضه في الخراج والزم

 .ليلى أبي ابن قول هو و

رقبهم في الجزية عليهم : يوضعيوسإف أبو و شبرماة ابن وقال
أو الخميس هو و أرضهم في المسلمين على ماما الضعف وعليهم
 .العشر
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 .تغلب بني نصارى أمار على ذلك وقاسإا

رقابهم في الجزية عليهم : يوضعيوسإف وأبو شبرماة ابن وقال
أو الخمس وهو أرضهم في المسلمين على ففما الضعف وعليهم
 .العشر

 .تغلب بني نصارى أمار على ذلك وقاسإا

أسإلم فإن الخراج سإبيل فسبيله مانهم أخذ : ماايوسإف أبو وقال
 .عشرية صارت ماسلم إلى أرضه خرجت أو الذماى

 .والحسن عطاء عن روىذلك قد

النخغى الله عبد بن وشريك سإبرة أبي وابن ذئب أبي وقالبن
في عشر ول خراج ول رقابهم في الجزية : عليهموالشافعي

بأرض أرضهم وليست الزكاة عيه تجب مامن ليسوا لنهم أرضهم
 .خراج

 .الهمداني حأي ابن صالح بن الحسن قول وهو

غير العشر : عليهمالحسن بن وماحمد الثوري سإفيان وقال
 .ماالكها إلى ينظر ول الرض حأكم الحكم لن ماضعف

يهود ماثل ذماًة كانوا : إنالله عبد بن وشريك الوزاعي وقال
ًئا مانهم تأخذ لم بها وهم أهلها أسإلم التي اليمن ول الجزية غير شي

يعني فيها يدخل ول العشر أراضي مان أرًضا يبتاع الذماى تدع
 .به يملكها

ًكا : سإألتالواقدي وقال يبتاع الحجاز يهود مان اليهود عن ماال
 .فيزرعها بالجرف أرًضا

 .العشر مانه : يؤخذقال

81



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

أرض مالك إذا ذماٍي أرٍض على عشر ل أنه تزعم لست : أوقلت
بلدهم مان خرجوا اذا فأماا ببلدهم أقاماوا اذا : ذاكفقال عشر
 .تجارة فإنها

حأنيفة وأبو والثوري ذئب أبي وابن أنس بن وماالك الزناد أبو وقال
مانه يؤخذ : إنهالعشر أرض مان أرًضا يزرع التلبي في ويعقوب

 .العشر ضعف

ًكا فإن عشريًة مازرعًة رجٌل اكترى وإذا أبي وابن والثوري ماال
 .الزرع صاحأب على : العشرقالوا ويعقوب ذئب

السلطان فإن سإنتين أرضه عشر رجل يؤد لم : إذحأنيفة أبو وقال
لما مانه ذلك : يأخذشمر أبو وقال يستأنف لما العشر مانه يأخذ

ٌق لنه ماضى  .مااله في وجب حأ

غيرهم مان بها وكان الزد عمان على الغلبين : كانقالوا عمان
 .البوادي في كثير بشٌر

أبا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بعث ثمان سإنة كانت فلما
عهد على القرآن جمع مان أحأد وهو الخزرج أحأد النصاري زيد

قيس الكلبي ذكر فيما واسإمه-  وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
بن عمرو : اسإمهالبصريين بعض وقال حأرام بن زيد بن سإكن بن

بن سإعيد وقال أخطب بن عمرو بن ثابت بن عروة جد أخطب
العاص بن عمرو - وبعث زيد بن ثابت : اسإمهالنصاري أوس

ٍد إلى السهمي فيه يدعوهما مانه بكتاب الجلندي ابني وجيفر عب
الله وأطاعوا الحق شهادة إلى القوم أجاب : إنوقال السإلم إلى

ًدا وجدا عمان وعمرو زيد وأبو الماير فعمرو ورسإوله وجيفًرا عب
 .البحر سإاحأل على بصحار

ودعوا فأسإلما إليهما وسإلم عليه الله صلى النبي كتاب فأوصل
 .فيه ورغبوا إليه فأجابوا السإلم إلى هماك العرب

عليه الله صلى النبي قبض حأتى بعمان زيد وأبو عمرو يزل فلم
 .وسإلم
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 .ذلك قبل المدينة قدم زيد أبا إن ويقال

الزد ارتدت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قبض : ولماقالوا
يقول - وبعضهم دبا إلى وانحازت التاج ذو ماالك بن لقيط وعليها

بن حأذيفة إليهم عنه الله رضي بكر أبو - فوجه دبا في دماا
هشام بن جهل أبي ابن وعكرماة الزد مان البارقي ماحصن

ًطا فواقعا المخزوماي ًيا دبا أهل مان وسإبيا فقتله ماعه ومان لقي سإب
 .الله رحأمه بكر أبي إلى به بعثا

عمان أهل مان طوائف وارتدت السإلم راجعت الزد إن ثم
 .بالشحر ولحقوا

 .بشًرا وقتل ماغنًما مانهم وأصاب بهم فظفر عكرماة إليهم فسار

قضاعة بن الحاف ابن عمرو بن حأيدان بن ماهرة مان قوٌم وجمع
ًعا  .الصدقة وأدوا يقاتلوه فلم عكرماة فأتاهم جم

أبو فمات عمان ماحصن بن حأذيفة عنه الله رضي بكر أبو وولى
 .اليمن إلى ووجه عكرماة وصرف عليها وهو بكر

ويؤخذ أماوالها صدقات أهلها يؤدي المار ماستقيمة عمان تزل ولم
الرشيد خلفة كانت حأتى رؤسإهم جزية الذماة مان بها مامن

علي بن سإليمان بن جعفر ابن عيسى فولها عليه الله صلوات
 .العباس بن الله عبد بن

ويسلبونهم بالنساء يفجرون فجعلوا البصرة بأهل إليها فخرج
 .المعازف ويظهرون

ٌة وجلهم عمان أهل ذلك فبلغ ثم دخولها مان ومانعوه فحاربوه شرا
يعطوه فلم السلطان على واماتنعوا وصلبوه فقتلوه عليه قدروا
 .مانهم رجًل أمارهم وولوا طاعة
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أبا وجه كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : إنقوم قال وقد
سإت سإنة في الزديين الجلندي ابنى وجيفر عبد إلى بكتابه زيد

 .بقيليل إسإاماه بعد ثمان سإنة في عمًرا ووجه

العبدي طلحة بن وعثمان الوليد بن خالد وإسإلم إسإلماه وكان
صلى النبي إلى أتى حأتى الحبشة مان أقبل ثمان سإنة صفر في
لبي قال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وإن وسإلم عليه الله
 .المجوس مان والجزية المسلمين مان الصدقة : خذزيد

: كتبقال فضالة بن المبارك عن المدائني الحسن أبو حأدثني
على عاماله الفزاري أرطاة بن عدي إلى العزيز عبد بن عمر

أن الله عبد بن عمرو إلى كتبت كنت فإني بعد : أمااالبصرة
أهلها فقراء في والحب التمر عشور مان بعمان وجد ماا يقسم
الحاجة إليها أضافته ومان البادية أهل مان إليها سإقط ومان

 .السبيل وانقطاع والمسكنة

والتمر الطعام ذلك عن قبله عامالك سإأل أنه ألي إلى فكتب
حأمل كان ماا عمرو إلى فاردد ثمنه إليك وحأمل باعه قد أنه فذكر
في ليضعه والحب التمر ثمن مان عمان على عامالك إليك

 . والسلم الله شاء إن فيها ويصرفه بها أمارته التي المواضع

بها وكان الفرس ماملكة مان البحرين أرض : وكانتقالوا البحرين
وتميم وائل بن وبكر القيس عبد مان العرب مان كثير خلق

 .باديتها في ماقيمين

صلى الله رسإول عهد على الفرس قبل مان بها العرب على وكان
بن زيد بن الله عبد بنى أحأد سإاوى ابن المنذر وسإلم عليه الله
هو هذا زيد بن الله - وعبد حأنظلة بن ماالك بن دارم بن الله عبد

نسب إنه ويقال السإبذ لها يقال بهجر قرية إلى نسب السإبذى
كانت فلما بالبحرين الخيل يعبدون كانوا قوم وهم السإبذيين إلى
عبد بن العلء وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وجه ثمان سإنة
البحرين إلى شمس عبد بني حأليف الحضرماي عماد بن الله

بن المنذر إلى ماعه وكتب الجزية أو اإسإلم إلى أهلها ليدعو
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أو السإلم إلى يدعوهما هجر مارزبان سإيبخت والى سإاوى
 .الجزية

 .العجم وبعض هناك العرب جميع ماعهما وأسإلم فأسإلما

صالحوا فإنهم والنصارى واليهود المجوس مان الرض أهل فأماا
ًبا وبينهم بينه وكتب العلء  .الرحأيم الرحأمن الله : بسمنسخته كتا

: صالحهمالبحرين أهل الحضرماي بن العلء عليه صالح ماا هذا
فعليه بهذا يف لم فمن التمر ويقاسإمونا العمل يكفونا أن على
 . أجمعين والناس والملئكة الله لعنة

 .ديناًرا حأالم كل مان لها أخذ فإنه الرؤوس جزية واماا

عن صالح أبي عن الكلي عن أبيه عن هشام بن عباس حأدثني
أهل إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : كتبقال عباس أبن

ونصحتم الزكاة وآتيتم الصلة أقمتم إذا فإنكم بعد : أمااالبحرين
تمجسوا ولم الحب عشر ونصف النخل عشر وآتيتم ورسإوله اللح

وإن ورسإوله اله النار بيت أن غير عليه أسإلمتم ماا فلكم أولدكم
 . الجزية فعليكم أبيتم

 .الجزية أداء وأحأبوا السإلم واليهود المجوس المجوس فكره

أهل مان إل الجزية يقبل ل ماحمد : زعمالعرب مانافقوا فقال
 .الكتاب أهل غير وهم هجر ماجوس مان قبلها وقد الكتاب

إذا     ضل     مان     يضركم     ل     عليكم     آمانوا     الذين     أيها     يا  {: فنزلت
حأين العلء وجه وسإلم عليه الله صلى إن قيل  وقد.}    اهتديتم

 .سإت سإنة في الملوك إلى رسإله وجه

المبارك بن ماحمد : حأدثناقال الحمصي ماصفى بن ماحمد وحأدثني
ماغيرة عن مايمون ماحمدبن : حأدثنيقال زياد بن عتاب حأدثنا :قال

 .العرج حأيان بن زيد بن ماحمد عن الزدي
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عليه الله صلى الله رسإول : بعثنيقال الحضرماي بن العلء عن
قد الخوة بين الحائط آتي وكنت هجر قال أو البحرين إلى وسإلم
 .الخراج المشرك ومان العشر المسلم مان فآخذ بعضهم أسإلم

الله عبد عن صالح بن عثمان : حأدثناقال سإلم بن القاسإم وحأدثنا
 .السإود أبي عن لهيعة بن

كتب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن الزبير بن عروة عن
 .الرحأيم الرحأمن الله : بسمهجر أهل إلى

 .هجر أهل إلى النبي ماحمد مان

 .أنتم سإلم

 .هو إل إله ل الذي الله إاليكم أحأمد فإني

ول هدتم إذا بعد تضلوا أل وبانسكم بالله أوصيكم فإني بعد أماا
 .رشدتم إذا بعد تغووا

ليحمل مانكم يحسن مان وأنه صنعتم الذي أتاني فإنه بعد أماا
وانصروهم فأطيعوهم أمارائي جآءكم فإذا السيء ذنب عليه

عمًل مانكم يعمل مان فإنه سإبيله وفي الله أمار على وأعينوهم
وفدكم جاءني فقد بعد وأماا وعندي الله عند له يضل فلن صالًحا

كله فيكم حأقي جهدت لو وإني سإرهم ماا إل إلهم آت فلم
شاهدكم على وأفضلت غائبكم فشفعت هجر مان أخرجتكم

 .  }    عليكم     الله     نعمة     واذكروا  {

عن ماوسإى بن الله عبيد : حأدثناقال السإود بن الحسين حأدثني
رسإول أيام في بالبحرين يكن : لمقال قتادة عن النحوي شيبان

وبعضهم أسإلم بعضهم ولكن قتال وسإلم عليه الله صلى الله
 .والتمر الحب أنصاف على العلء صالح
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الحسن : حأدثناقال آدم بن يحيى : حأدثنيقال الحسين وحأدثني
عليه الله صلى الله رسإول أن الزهري عن أشعث عن صالح بن

 .هجر ماجوس مان الجزية أخذ وسإلم

بن قيس : حأدثناقال آدم بن يحيى : حأدثنيقال الحسين وحأدثني
: كتبقال ماحمد بن الحسن عن ماسلم ابن قيس عن الربيع
إلى يدعوهم هجر ماجوس إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

فعليه أبى ومان علينا ماا وعليهم ماالنا فلهم أسإلموا فإن السإلم
: حأدثنيقال الحسين وحأدثني ول لذبائحهم أكٍل غير في الجزية
عن البلى يزيد بن يونس عن المبارك ابن عن آدم بن يحيى

الله صلى الله رسإول : أخذقال المسيب بن سإعيد عن الزهري
فارس ماجوس مان عمر وأخذنا هجر ماجوس مان وسإلم عليه

 .بربر مان عثمان وأخذها

إدريس بن الله عبد : حأدثناقال يحيى : حأدثنيقال الحسين وحأدثنا
 .بمثله الزهري عن أنس ابن ماالك عن

بن يحيى عن وهب بن الله عبد : أخبرناقال الناقد عمرو وحأدثنا
أن عقبة بن ماوسإى عن عمر بن الله عبد بن سإالم ابن الله عبد

ماحمد : مانسإاوى ابن مانذر إلى كتب وسإلم عليه الله صلى النبي
 .سإاوى بن مانذر إلى النبي

 .هو إل إله ل الذي الله إليك أحأمد فإني أنت سإلٌم

صلتنا صلى فمن فيه ماا وسإمعت جآءني كتابك فإن بعد أماا
فعليه ذلك أبى ومان المسلم فذلك ذبيحتنا وأكل قبلتنا واسإتقبل

 . الجزية

صالح أبي عن جده عن أبيه عن الكلبي هشام بن عباس وحأدثني
إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : كتبقال عباس ابن عن

 .وكاره راٍض بين فكانوا هجر أهل ودعا فأسإلم سإاوى بن المنذر

وحأدثنا بالجزية فرضوا واليهود المجوس وأماا فأسإلموا العرب أماا
بن حأميد : حأدثناقال المغيرة بن سإليمان حأدثنا فروخ بن شيبان
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الله صلى الله رسإول إلى الحضرماي بن العلء : بعثقال هلل
ًفا ثمانين يكون البحرين مان مااًل وسإلم عليه مانه أكثر أتاه ماا أل
 .عمه العباس مانه فأعطى بعده ول قبله

العزيز عبد عن عياش بن إسإماعيل عن عمار بن هشام حأدثني
إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : بعثقال الله عبيد بن

 .يسلموا فلم بهجر كسرى وضائع

 .مانهم رجل كل على ديناًرا الجزية عليهم فوضع

ولى ثم العلء وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : وعزلقالوا
 .أماية بن العاص بن سإعيد بن أبان البحرين

مانها البحرين مان ناحأية على كان العلء : إنيقولون وقوم
 .اثبت والول الخط فيها أخرى ناحأية على كان أبان وإن القطيف

مان أبان خرج وسإلم عليه الله صلى الله رسإول توفي : ولماقالوا
 .المدين فأتى البحرين

عليهم العلء يرد أن عنه الله رضي بكر أبا البحرين أهل فسأل
 .ففعل

ًيا يزل لم العلء إن فيقال  .عشرين سإنة بها توفي حأتى وال

رضي عمر إن أيضا ويقال الدوسإي هريرة أبا ماكانه عمر فولى
مان توج العلء فأتى العلء ماوت قبل هريرة أبو ولى عنه الله

 .بها المقام على وعزم فارس أرض

 .هناك فمات البحرين إلى رجع : ثمقال

لبنة رفع إلى احأتجنا ثم العلء : دفنايقول هريرة أبو وكان
 .اللحد في نجده فلم فرفعناها
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العلء إلى عنه الله رضي الخطاب بن عمر : كتبماخنف أبو وقال
عليه بالقدوم يأماره البحرين على عاماله وهو الحضرماي ابن

 .وعمان البحرين الثقفي العاصي أبي ابن عثمان وولى

فلما غزوان بن عتبة ماكان البصرة وله المدينة العلء قدم فلما
يصل فلم غزوان بن عتبة ماكان البصرة وله المدينة العلء قدم
خمس سإنة أول في أو عشرة أربع سإنة في وذلك ماات حأتى إليها

 .عشرة

وولى البحرين جباية الجمحي ماظعون بن قداماه ولى عمر إن ثم
شرب على وحأده قداماة عزل ثم والصلة الحأداث هريرة أبا

ثم مااله وقاسإمه عزله ثم والحأداث الصلة هريرة أبا وولى الخمر
 .وعمان البحرين العاصي أبي بن عثمان ولى

على ماظعون بن قداماة : كانقال الهيثم عن العمري حأدثني
على فشهد والقضاء الصلة على هريرة وأبو والحأداث الجباية
 .به شهد بما قداماة

بالرجوع وأماره وقاسإمه عزله ثم قداماة بعد البحرين عمر وله ثم
 .العاص أبي بن عثمان فولها فأبى

 .عليها واليه وهو عمر فمات

بن ماغيرة أخوه بفارس وهو والبحرين عمان على خليفته وكان
 .العاصي أبي بن حأفص ويقال العاصي أبي

عنه الله رضي الخطاب بن عمر : اسإتعملنيقال هريرة أبي عن
ًفا عشر اثنا لي فاجتمعت البحرين على  .أل

! أوالمسلمين وعدو الله عدو : يالي قال عمر على قدمات فلما
ول لله بعدو : لستقلت قال الله ماال سإرقت كتابه وعدو قال

 .عاداهما مان عدو ولكي لكتابه قال أو للمسلمين

 .اجتمعت وسإهاماا تناتجت خيًل ولكن
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ًفا عشر اثنا مانى : فأخذقال  .أل

 .لعمر اغفر : اللهمقلت الغداة صليت فلما

بعد كان إذا حأتى ذلك مان أفضل ويعطيهم مانهم يأخذ : فكانقال
 .: لقلت هريرة أبا يا تعمل : ألقال ذلك

على     اجعلني     قال  {: يوسإف مانك خير هو مان عمل قد : ولمقال
 .}    الرض     خزائن

 .أمايمة بن هريرة أبو وأنا نبي ابن نبي : يوسإففقلت

ًثا مانكم وأخاف  .واثنتين ثل

وتشتموا ظهري تضربوا أن : أخشى! قلتخمًسا قلت : فهلقال
 .علم بغير وأحأكم حألم بغير أقول أن وأكره ماالي وتأخذوا عرضي

يعقوب : حأدثناقال المؤمان عبد بن وروح سإلم بن القاسإم حأدثنا
ابن عن التستري ابراهيم بن يزيد عن الحضري إسإحاق بن

: ياعمر له قال البحرين مان قدم لما أنه هريرة أبي عن سإيرين
عدو ول الله عدو : لستقال الله ماال ! أسإرقتكتابه الله عدو
 .الله ماال أسإرق ولم عاداهما مان عدو ولكني كتابه

تناسإلت : خيٌلقال درهم آلف عشرة لك اجتمعت أين : فمنقال
بن المنذر ماات : ولماقالوا فقبضها اجتمعت وسإهاٌم تلحأق وعطاٌء
مان ارتد بقليل وسإلم عليه الله صلى النبي وفاة بعد سإاوى

وهو-  الحطم ماع عكابة بن ثعلبة بن قيس ولد مان بالبحرين
- ثعلبة بن قيس بني أحأد مارثد بن عمرو بن ضبيعة بن شريح
سإائر وارتد حأطم بسواق الليل لفها : قدبقوله الحطم سإمي وإنما
العبدي عمرو بن بشر وهو الجارود خل ربيعة مان بالبحرين مان

ًنا عليهم وأماروا قوماه مان تابعه ومان له يقال المنذر بن للنعمان اب
وبلغ ماعه بمن إليها فانضم بربيعة لحق حأتى الحطم فصار المنذر
وهو جواثا نزل حأتى بالمسلمين فسار الخبر الحضرماي بن العلء
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العرب مان ماعه بمن إليها فخرج ربيعة إليه فدلفت البحرين حأصن
ًدا قتاًل فقاتلها والعجم  .شدي

 .عدوهم فيه فحصرهم الحصن إلى لجأوا المسلمين إن ثم

ٍر أبا أبلغ : ألالكلبي حأذف بن الله عبد يقول ذلك ففي ًكا بك ألو
أسإارى أماسوا مانك شباٍب في لك فهل أجمعينا المدينة وفتيان

ليلة ذات بالمسلمين خرج العلء إن ثم ماحاصرينا جواث في
ًدا قتاًل فقاتلوا ربيعة فبيت  .الحطم وقتل شدي

وقد بجواثا وهو ربيعة الحطم : أتىالكلبي بن هشام غير وقال
ًعا أهلها كفر  .ماعهم فأقام النعمان بن المنذر عليهم وأماروا جمي

 .الحطم وقتل الجمع ذلك وفض جواثا فتح حأتى العلء فحصرهم

 .أثبت الول والخبر

قد شريًحا : تركناالعبدي ثعلبة بن ماالك يقول الحطم قتل وفي
ٌة علته ماا الدم مان البصيرة المحبر اليماني البرد كحاشية بصير
 .الرض في وقع

حأبتر عين في الرماح كسرنا ونحن بأبنها غضبان أم فجعنا ونحن
ًعا تركنا ونحن : وكانقالوا وأنسر تعتريه ضبٍع رهينة ماتجدًل ماسم
:قال المسلمون ظهر فلما الغرور يسمى النعمان بن المنذر
 .المغرور ولكني بالغرور لست

المنذر وقتل ففتحها العلء فأتاها بالخط ربيعة وفل هو ولحق
 .ماعه ومان

فلم حأوله الماء وأرسإل المشقر إلى فدخل نجا المنذر إن ويقال
ولحق فخلها المدينة يخلى أن على الغرور صالح حأتى إليه يوصل
 .ماعه فقتل بميلمة

 .جواثا يوم المنذر : قتلقوم وقال
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 .فقتل فلحق هرب ثم اسإتأمان إنه يقولون وقم

الوليد بن خالد إلى فكتب يستمده بكر أبي إلى كتب العلء وكان
قتل وقد عليه فقدم وإنجاده اليماماة مان إليه بالنهوض بأماره

 .الخط ماعه فحصر الحطم

مان إليه فشخص العراق إلى بالشخوص بكر أبي كتاب أتاه ثم
 .عشر اثني سإنة في وذلك البحرين

ًدا إن أصحابنا : يقولالواقدي وقال مانها توجه ثم المدينة قدم خال
 .العراق إلى

ابن عامار بنى أحأد عمرو بن سإهيل بن الله عبد بجواثا واسإتشهد
عبد بن نوفل بن عامار بنت فاخته وأماه سإهيل أبا ويكنى لؤي

 .ماناف

إلى انحاز ثم بدر يوم المشركين ماع أقبل الله عبد وكان
 .وسإلم عليه الله صلى النبي ماع بدًرا وشهد ماسلًما المسلمين

 .أحأتسبه الله : عندقال خبره عمرو بن سإهيل أباه بلغ فلما

بلغني : إنهسإهيل فقال به فعزاه حأاًجا بمكة وكان بكر أبو ولقيه
في الشهيد : يشفعقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن

ٍد ابنى يبدأ ل أن لرجو وإني أهله مان سإبعين  .قبلي بأحأ

 .سإنة وثلثين ثمان ابن اسإتشهد يوم وكان

 .جواثا يوم أبى بن الله عبد بن الله عبد واسإتشهد

 .اليماماة يوم : اسإتشهدالواقدي غير وقال

وجهه كان الذي كسرى صاحأب الفارسإي المكعبر : وتحصنقالوا
- جشيش بن فيروز - واسإمه لعيره عرضوا حأين تميم بني لقتل

 .بالزارة
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آداء مان واماتنعوا بالقطيف تجمعوا كانوا ماجوٌس إليه وانضم
 .الجزية

وفتحها بكر أبي خلفة في يفتحها فلم الزارة على العلء فأقام
 .عمر خلفة أول في

ماوضع وهناك عنوة عمر خلفة في ودارين السابون العلء وفتح
 .العلء بخندق يعرف

السابون مان قرى القيس بعبد العلء : غزاالمثنى بن ماعمر وقال
مان فقتل الغابة مادينة غزا ثم ففتحها الخطاب بن عمل خلفة في
 .فحصره المكعبر وبها الزارة أتى ثم العجم مان بها

فقتله ماالك بن البراء فبارزه البراز إلى دعا الزارة مارزبان إن ثم
ًفا أربعين فبلغ سإلبه وأخذ  .أل

ًنا الزارة مان رجل خرج ثم القوم شرب على يدل أن على ماستأما
ذلك رأوا فلما العلء فسدها الزارة مان الخارجة العين على فدله

وفضة ذهب مان فيها كا وثلث المدينة ثلث له أن على صالحوه
 .خارجها لهم كان ماما النصف يأخذ أن وعلى

على يصالحوك لم : إنهمله فقال العلء العاماري الخنس وأتى
 .بدارين وهم ذراريهم

جماعة في العلء فتقحم إليهم المخاضة على النكري كراز ودلخ
فخرجوا بالتكبير إل دراين أهل يشعر فلم البحر المسلمين مان

 .والسبى الذرارى وحأووا فقتلوا أوجه ثلثة مان فقاتلوهم

 .أسإلم ذلك المكعبر رأى ولما

ألى قدمًاا فخضت ماقتحًما البحر حأياض العلء : هابكراز وقال
:قال هشيم : حأدثناقال وعفان البزاز خلف حأدثنا دارينا كفار

بن البراء : بارزقال سإيرين بن ماحمد عن وينس عون ابن أخبرنا
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فقطع نزل ثم وصرعه صلبه فوق فطعنه الزارة مارزبان ماالك
ًقا سإواريه وأخذ يديه  .ومانطقة عليه كان ويلم

 .السإلم في خمس سإلب أول وكان لكثرته عمر فخمسه

يقال جديس مان امارأة فصلبت جو تدعى اليماماة : وكانتقالوا
 .اعلم والله باسإمها فسميت بابها على مار بنت اليماماة لها

مالوك إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كتب : ولماوقالوا
بن هوذة إلى كتب سإت سإنة في ويقال سإبع سإنة أول في الفاق

بذلك كتابه وأنفذ السإلم إلى يدعوهم اليماماة وأهل الحنفي علي
 .الخزرجي ثم النصاري عمرو بن قيس بن سإليط ماع

 .وفدهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى فبعثوا

الله صلى الله رسإول فأقطعه مارارة بن ماجاعة الوفد في وكان
ًتا أرًضا وسإلم عليه  .إياها سإأله ماوا

البقرة سإورة وقرأ فأسإلم عنفوة بن الرجال أيًضا فيها وكان
 .بعد ارتد أنه إل القرآن مان وسإوًرا

فقال حأبيب بن كبير بن ثماماة الكذاب ماسيلمة فيهم وكان
 .عين نعمة ول : لوسإلم عليه الله صلى الله لرسإول ماسيلمة

 .قاتلك الله ولكن

عليه الله صلى النبي الى كتب قد الحنفي علي بن هوذة وكان
ويصير يسلم أن على بعده مان له المار يجعل أن يسأله وسإلم

 .فينصره إليه

 .كراماة ول : لوسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال

 .اكفنيه اللهم

 .قليل بعد فمات
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الكذاب ماسيلمة ادعى اليماماة الى حأنيفة بني وفد انصرف فلما
عليه الله صلى الله رسإول بأن عنفوة بن الرجال له وشهد النبوة
 .ماعه المار في أشركه وسإلم

 .باليماماة مامن وغيرهم حأنيفة بنو فاتبعه

الحارث بن عبادة ماع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الى وكتب
بن الله عبد قتله الذي النواحأة ابن - وهو حأنيفة بن عامار بني أحأد

-: ماسيلمة بكذب يؤمانون ماعه وجماعة أنه وبلغه بالكوفة ماسعود
 .الله رسإول ماحمد الى الله رسإول ماسيلمة مان

ل قريًشا ولكن نصفها ولقريش الرض نصف لنا فإن بعد اماا
 .ينصفون

 .الحنفي الجاورود ابن عمرو وكتب عليك والسلم

الرحأمن الله : بسموسإلم عليه الله صلى الله رسإول إليه فكتب
 .الرحأيم

 .الكذاب ماسلمة الى النبي ماحمد مان

والعاقبة     عباده     مان     يشاء     مان     يورثها     لله     الرض     {إن   فـ بعد أماا
 }.    للمتقين

 .كعب بن أبي . وكتب}    الهدى     اتبع     مان     على     والسلم  {

بكر أبو واسإتخلف وسإلم عليه الله صلى الله رسإول توفي فلما
بعث يسيرة أشهر في واله وماا نجد أهل مان الردة بأهل فأوقع
وأماره اليماماة الى المخزوماي المغيرة ابن الوليد بن خالد

 .ماسيلمة الكذاب بمحاربة

بن مارارة بن ماجاعة فيهم حأنيفة بنى مان بقوم ظفر شارفها فلما
ًقا ماعه وحأمله ماجاعة واسإتبقى فقتلهم سإلمى  .ماوث
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وفيهم حأنيفة بنو إليه فخرج اليماماة مان مايل على خالد وعسكر
.اليماماة ماحكم له يقال الذي سإبيع بن الطفيل بن وماحكم الرجال

كفاكم ! قدالمسلمين : ياماعشرفقال فيهم البارقة خالد فرأى
بعض على السيوف بعضهم شهر وقد ترونهم أل عدوكم ماؤنة الله

 .بينهم بأسإهم ووقع اختلفوا قد وأحأسبهم

خشوا الهندوانية ! ولكنها: كلحأديدة في وهو ماجاعة فقال
 .ماتونها لتلين للشمس فأبرزوها تحطمها

 .القرآن وقراء الناس التقى ثم

أهل وهزم نصره عليهم الله فأنزل وثابوا فآءوا المسلمين أن ثم
ًعا قتًل يقتلونهم فأتبعوهم اليماماة أبي ابن الرحأمن عبد ورماى ذري

الكفرة وألجأوا فقتله بسهم ماحكًما لبيها عائشة أخو الصديق بكر
في ماسيلمة الله وقتل الموت حأديقة يومائذ فسميت الحديقة إلى

بن خداش : قتلةيقولون غالب بن لؤي بن عامار فبنو الحديقة
 .لؤي بن عامار ابن ماعيص بني أحأد الصم بن بشير

بنى أحأد ثعلة بن زيد بن الله عبد : قتلهيقولون النصار وبعض
 .الذان أرى الذي وهو الخزرج بن الحارث

 .اسإتشهد مام خرشة بن سإماك دجانة أبو : قتلهيقول وبعضهم

بن حأبيب أخو عاصم بن زيد بن الله عبد قتله : بلبعضهم وقال
 .النجار بني مان مابذول بني مان زيد

 .ورجليه حأبيب يدي قطع ماسلمة كان وقد

يدعى عنه الله رضي حأمزة قاتل الحبشي حأرب بن وحأشى وكان
 .الناس وشر الناس خير قتلت :ويقول قتله

ًعا هؤلء : إنقوم وقال  .قتله في شركوا جمي
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بنو له ذلك ويدعي قتله أنه يدعي سإفيان أبي بن ماعاوية وكان
 .أماية

خالد عن ماسلم بن الوليد : حأدثناقال الدماشقي حأفص أبو حأدثني
مان رجًل سإأل ماروان بن الملك عبد حأضر رجل عن دهقان بن

: قتلهفقال ماسيلمة قاتل عن اليماماة وقعة شهد مامن حأنيفة بني
 .وكذا كذا صفته مان رجل

 .بقتله لمعاوية والله : قضيتالملك عبد فقال

!حأنيفة : يابنيبالمخنق مانه أخذ حأين يقول الكذاب : وجعلقال
 .أحأسابكم عن قاتلوا

 .الله قتله حأتى يعيده يزل فلم

عن سإلمة بن حأماد : حأدثناقال غياث بن الواحأد عبد وحأدثني
 .العرب : كفرتقال أبيه عن عروة بن هشام

 .فلقيهم الوليد بن خالد بكر أبو فبعث

 .ماسيلمة أناطح حأتى أنتهى ل : واللهقال ثم

إلى أرجع بكر أبو به يأمارك لم به تفردت رأي : هذاالنصار فقالت
 .كراعنا نريح حأتى المدينة

 .أناطحه حأتى أنتهي ل : واللهفقال

لقد أصحابنا ظهر لئن صنعنا : مااذاقالوا قم النصار عنه فرجعت
 .خذلناهم لقد هربوا ولئن خسسنا

 .ماعه وماضوا فرجعوا

حأتى مادبرين المسلمون فولى والمشركون المسلمون فالتقى
 .الرحأال بلغوا
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الرحأال بلغتم ! قدالناس : أيهافقال العوام بن السائب فقام
 .رحأله بعد مافٌر لمارئ فليس

 .ماسيلمة وقتل المشركين الله فهزم

 .البقرة سإورة أصحاب : يايومائذ شعارهم وكان

حأنيفة بني في ماجاوًرا كان رجًل أن اليماماة أهل بعض وحأدثني
وإل عظيمًة مانها أنج مانها أنج : فإنيقول أنشأ ماحكم قتل فلما
نهكت قد الحرب وكانت :قالوا ماحكم كأس شارٌب فإني

اليماماة أهل أكثر : إنلخالد ماجاعة فقال مانهم وبلغت المسلمين
ماا مانكم بلغوا وقد القليل مانهم قتلتم وإنما لقتالكم يخرجوا لم

 .عنهم ماصالحك وأنا أرى

والحلقة والبيضاء الصفراء ونصف السبي نصف على صالحه
 .والكراع

ًدا إن ثم الصبيان أمار اليماماة دخل فلما إليهم وبعثه مانه توثق خال
ويقوماوا السلح يلبسوا أن المشايخ مان باليماماة ومان والنساء

 .الحصون على

 .ذلك ففعلوا

:فقالوا ماقاتلٌة أنهم إليهم نظروا حأين والمسلمون خالد يشك فلم
 .ماجاعة صدقنا لقد

القوم : انفقال المسلمين عسكر أتى حأتى خرج ماجاعة إن ثم
حأصون وهذه لحربك واسإتعدوا عنهم عليه صالحتك ماا يقبلوا لم

على يصالحوا بأن رضوا حأتى بهم أزل ولم رجاًل ماملوءة العرض
 .والكراع والحلقة والبيضاء الصفراء ونصف السبي ربع

ماجاعة وأدخل وأماضاه به خالد ورضي ذلك على الصلح فاسإتقر
ًدا  .اليماماة خال

 .ماجاع يا : خدعتنيقال بها بقي مان رأى فلما
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 .الصدقة مانهم فأخذت اليماماة أهل وأسإلم

ًدا وأتى بن العلء بإنجاد عنه الله رضي بكر أبي كتاب خال
بن سإمرة اليماماة على واسإتخلف البحرين إلى فسار الحضرماي

.عشر أثنى سإنة اليماماة فتح وكان العنبري عمرو

 أن اليماماة أهل مان أشياخ : حأدثنيقال اليماماي رباح أبو حأدثني

 الكذاب ماسيلمة

 .ثماماة أبا يكنى أفطس النف أخنس الصفرة شديد قصيًرا كان

 .ثمالة أبا يكنى : كانغيره وقال

أن : أشهديقول أذن إذا فكان حأجيًرا يسمى ماؤذن له وكان
 .الله رسإول أن يزعم ماسيلمة

 .حأجير : أفصحفقال

 .ماثًل فمضت

عبد ابن ربيعة بن عتبة بن حأذيفة أبو باليماماة اسإتشهد مامن وكان
 .ماهشم ويقال هشيم واسإمه شمس

بنت ثبيتة ماولى وهو الله عبد أبا ويكنى حأذيفة أبي ماولى وسإالم
 .امارأة وهي : نبيثةيقول الرواة وبعض النصارية يعار

 .أماية بن العيص أبي بن أسإيد بن وخالد

 .أماية بن العاص بن سإعيد بن الحكم وهو الله وعبد

 .ماؤتة يوم قتل لنه ويقال

 .وهب أبا يكنى أماية بنى حأليف السإدي وهب بن وشجاع
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السإدي رقيش بن ويزيد الزد مان الدوسإي عمرو بن والطفيل
 .أماية بنى حأليف

 .أماية بني حأليف الحضرماي شريح بن وماخرماة

 .العوام بن الزبير أخو العوام بن والسائب

 .المخزوماي المغيرة بن شمس عبد بن والوليد

 .الجمحي ماظعون بن عثمان بن والسائب

أبو قتلة يقال الخطاب بن عمر أخو نفيل بن الخطاب بن وزيد
أنت فقال عنه الله رضي مار على ذلك بعد فقدم الحنفي ماريم

 .الجوالق هو واللبيد الجوالق

 .عمر مان أسإن وكان الرحأمن عبد أبا يكنى زيد وكان

 .صبيح بن اياس ماريم أبي : اسإمبعضهم قال

مان بسنبيل وتوفي عمر زمان بالبصرة قضى مان أول وهو
 .الهواز

 .سإهم بن عدى ابن الحارث بن قيس وأبو

 .قيس بن الحارث بن الله وعبد

 .لؤي بن عامار بني أحأد عمرو ابن سإهيل أخو عمرو بن وسإليط

 .الكناني البكير بن واياس

مان جحجبا بني أحأد عدي بن الحارث بن : عبادالنصار ومان
 .الوس

الربيع أبا ويكنى الوس مان الشهلي وقش بن بشر بن وعباد
 .بشر أبا يكنى كان إنه ويقال
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 .الشهلي عتيك بن أوس بن وماالك

اسإمه - كان جحجبا بني حأليف البلوى بيجان ثعلبة بن عقيل وأبو
عدو الرحأمن عبد وسإلم عليه الله صلى النبي فسماه العزى عبد

 .الوثان

 .الخزرج مان النجاري العزى عبد بن كعب بن وسإراقة

زمان ماات انه ويقال النجاري لوذان بن زيد بن حأزم بن وعمارة
 .ماعاوية

 .النجاري ماحصن بن عمرو بن وحأبيب

حأليف قضاعة مان البلوى العجلن بن الجد بن عدي بن وماعن
 .النصار

الله صلى النبي خطيب زهير أبي بن شماس بن قيس بن وثابت
وكان ماحمد أبا ويكنى الخزرج بن الحارث بني أحأد وسإلم عليه
 .يومائذ النصار على

 .النجار ماازن بني أحأد عمرو بن غزية ابن حأنة وأبو

 .النصار حأليف الزد مان الدوسإي ثعلبة بن والعاص

مان الساعدي لوذان بن خرشة بن أوس بن سإماك دجانة وأبو
 .الخزرج

سإتين سإنة ماات إنه ويقال الساعدي ربيعة بن ماالك أسإيد وأبو
 .بالمدينة

الحباب اسإمه وكان ماالك بن أبي بن الله عبد بن الله وعبد
أبوه وكان أبيه باسإم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فسماه
ًقا  .سإلول أبي ابن له يقال الذي وهو ماناف
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الحارث ابن ماالك وأبوه إليها نسب خزاعية وهي أبي أم وسإلول
 .الخزرج بني أحأد

 .البحرين مان جواثا يوم اسإتشهد إنه ويقال

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وكان نابئ بن عامار بن وعقبة
غنم بن عمرو بن مابذول بني أحأد عاصم بن زيد بن حأبيب بعث

فلم ماسيلمة إلى السإلمي وهب بن الله وعبد النجار بن ماازن بن
 .ورجليه حأبيب يدي وقطع الله لعبد يعرض

 .كعب بنت نسيبة حأبيب وأم

فكفتهما عمان مان العاص بن عمرو ماع أقبل : إنماالواقدي وقال
 .فأخذا هذين غير ماعه ومان عمرو فنجا ماسيلمة

 .جراحأات وبها فانصرفت اليماماة يوم نسيبة وقاتلت

ٍد يوم قاتلت وقد زيد ابني الله وعبد حأبيب أم وهي  .أيًضا أحأ

 .العقبة يوم المبايعتين المرأتين إحأدى وهي

ويزيد الخزرج مان الزرقى مااعص بن عائذ اليماماة يوم واسإتشهد
 .الفرائض صاحأب ثابت بن زيد أخو الخزرجي ثابت بن

مان ذكروا ماا فأقل باليماماة اسإتشهد مان عدة في اختلفوا وقد
 .مائة وسإبع ألف ذلك وأكثر مائة سإبع مابلغها

 .وماائتان ألف عدتهم : إنبعضهم وقال

عن الحنفي مارة بن الحارث : حأدثناقال سإلم بن القاسإم وحأدثنا
الله صلى الله رسإول أتى اليماماي ماجاعة أن إسإماعيل بن هشام
له وكتب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأقطعه وسإلم عليه
ًبا  .الرحأيم الرحأمن الله : بسمكتا

 .سإلمى بن مارارة بن لمجاعة الله رسإول ماحمد كتاب هذا

102



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

الغورة فإلى حأاجك فمن والحبل وغرابة الغورة أقطعتك إني
 .قارات تلت الغرابات قرية

بكر أبي على وسإلم عليه الله صلى النبي قبض ماا وفد : ثمقال
 .الخضرماة فأقطعه

 .الريا فأقطعه عمر على قدم ثم

أحأفظ : - لالحارث - قال قطعية فأقطعه عثمان على قدم ثم
 .اسإمها

عن الدماشقي أيوب أبو : حأدثناقال سإلم بن القاسإم وحأدثنا
إسإحاق أبي عن عمران أبي بن صدقة عن يحيى بن سإعدان

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن حأاتم بن عدى عن الهمداني
 .باليماماة أرًضا العجلى حأيان بن فرات أقطع

: سإميتقال أشياخهم عن اليماماي ثمال بن ماحمد حأدثني
 .بها قتل مان لكثرة الموت حأديقة الحديقة

أيام فيها قيس ماولى خميصة أبي بن إسإحاق بنى : وقدقال
ًدا المأماون ًعا ماسج  .أباض تسمى الحديقة وكانت جاما

بن السمين بن الورد إلى نسب الورد : قصرثمال بن ماحمد وقال
 .الحنفي عبيد

ًقا الحصن : سإمىغيره وقال  .لحصانته ماعت

 .عدوه مان عتق إليه لجأ مان أن يريدون

إلى نسبت ضيعة وهي الصعفوقة شرب مانها عيٌن : الرياوقال
بكر أبي خلفة في العرب ردة خبر له يقال عليها كان وكيل

الله رحأمه بكر أبو اسإتخلف : لماقالوا عنه الله رضي الصديق
 .الصدقة ومانعت العرب مان طوائف ارتدت

 .الزكاة نؤدي ول الصلة : نقيممانهم قوم وقال
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 .لقاتلتهم عقاًل مانعوني : لوعنه الله رضي بكر أبو فقال

ًقا مانعوني : لويقول الرواة وبعض  .السنة صدقة والعقال عنا

بن عوانة آدم بن يحيى عن العجلي صالح بن الله عبد وحأدثني
بن الله عبد قال قال الشعبي عن يزيد بن جرير عن الحكم

ماقامًاا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بعد قمنا : لقدماسعود
 .بكر بأبي علينا مان الله أن لول فيه نلهك كدنا

ًعا رأينا اجتمع لبون وابن ماختض بنت على نقاتل ل أن على جمي
 .اليقين يأتينا حأتى الله ونعبد عربيًة قرى نأكل وأن

ماارضي الله فو قتالهم على عنه الله رضي بكر لبي الله وعزم
 .المجلية الحرب أو المخزية بالخطة إل مانهم

وأن النار في مانهم قتل مان بأن أقروا فأن المخزية الخطة فأماا
ٌد أماوالنا مان أخذوا ماا  .علينا ماردو

 .ديارهم مان يخرجوا فأن المجلية الحرب وأماا

بن الرحأمن عبد : حأدثناقال عرعرة عن ماحمد بن إبراهيم حأدثنا
 .قال ماهدي

على بزاخة وفد : قدمقال شهاب بن طارق عن سإفيان أخبرنا
 .المخزية والسلم المجلية الحرب بين فخيرهم بكر أبي

: أنقال المخزية السلم فما المجلية الحرب عرفنا : قدفقالوا
ماا إلينا وتردوا مانكم أصبنا ماا ونغنم والكراع الحلقة مانكم ننزع

 .النار في قتلكم ويكون قتلنا وتدوا مانا أصبتم

ماولى المفضل بن بشر : حأدثناقال الفلس ماخلد بن شجاع حأدثنا
سإلمة أبي بن الله عبد بن العزيز عبد : حأدثناقال رقاش بني

عن بكر أبي بن ماحمد بن القاسإم عن الواحأد عبد عن الماجشون
رسإول توفي :قالت أنها عنها الله رضي المؤمانين أم عائشة عمته
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بالجبال نزل لو ماا بأبي فنزل وسإلم عليه الله صلى الله
 .لهاضها الراسإيات

في اختلفوا ماا الله فو العرب وارتدت بالمدينة النفاق اشرأب
 .السإلم عن وغنائها بحظها طار إل واحأدة

ماحارب أرض مان القصة إلى عنه الله رضي بكر أبو : فخرجقالوا
 .المسلمون وماعه الردة أهل إلى الزحأوف لتوجيه

ومانظور الفزاري بدر بن حأذيفة ابن حأصن بن خارجة إليهم فصار
غطفان في العشراء بني أحأد الفزاري سإيار بن زبان بن

 .قتاًل فقاتلوهم

فلحقهم التيمي الله عبيد بن طلحة واتبعهم المشركون فانهزم
فأعجزوه الباقون وفاته رجًل مانهم فقتل عوسإجة ثنايا بأسإفل

ًبا أبي ابن مان للعرب : ويليقول حأصن بن خارجه فجعل هر
 .قحافة

المغيرة بن الوليد بن لخالد بالقصة وهو بكر أبو عقد ثم
بن قيس بن ثابت النصار على وجعل الناس على المخزوماي

كان أنه إل اليماماة يوم اسإتشهد مان أحأد وهو النصاري شماس
ًدا وأمار خالد يد تحت مان السإدي خويلد بن لطليحة يصمد أن خال

ابن أسإد لبني مااء وبزاخة ببزاخة يومائذ وهو النبوة ادعى قد وكان
 .خزيمة

حأليف السإدي ماحصن بن عكاشة أمااماه وقدم خالد إليه فسار
 .النصار حأليف البلوى أقرم بن وثابت شمس عبد بني

وقد أخوه وسإلمة طليحة وخرج فقتله خويلد ابن حأبال فلقيهما
ًتا عكاشة فلقيا الخبر بلغهما  .فقتلهما وثاب

ثائٌر أنى وأيقنت وجوهم عرفت لما أخي : ذكرتطليحة فقال
ًبا أقرم ابن غادرت عشية بحبال ماجال عند الغنمي وعكاشة ثاو
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ًدا قتاًل واقتتلوا وعدوهم المسلمون التقى ثم بن عيينة وكان شدي
ٍة سإبع في طليحة ماع بدر بن حأذيفة ابن حأصن  .فزارة بني مان مائ

فقال أتاه المشركين اسإتحلمت قد المسلمين سإيوف رأى فلما
بشْي جبريل جاءك فهل الفصيل أبي جيش يصنع ماا ترى : أمااله

 .: نعمقال

 .لتنساه ويًما كرحأاه رحًأا لك : إنفقال جاءني

 .لتنساه يومًاا لك أن : أرىعيينة فقال

 .كذاب ! هذافزارة يابني

عيينة وأسإر المسلمون وظهر الناس فانهزم عسكره عن وولى
 .حأصن ابن

 .سإبيله وخلى دماه بكر أبو فحقن المدينة به فقدم

ًء فدخل خويلد ابن طليحة وهرب فركب وخرج فاغتسل له خبا
 .ماسلًما المدينة أتى ثم ماكة إلى ماضى ثم بعمرة وأهل فرسإه

ًيا كان مامن المسلمون فأخذه الشام أتى بل وقيل به وبعثوا غاز
 .ونهاوند العراق فتح في بعد وأبلى فأسإلم بالمدينة بكر أبي إلى

: إنفقال ماحصن بن عكاشة الصالح العبد : أقتلتعمر له وقال
 .الله اسإتغفر وأنا به وشقيت بي سإعد ماحصن ابن عكاشة

بن عمر أن قوماه مان أشياخ عن السإدي حأبال بن داود وأخبرني
حأين الله على الكاذب : أنتلطليحة قال عنه الله رضي الخطاب

وقبح وجوهكم بتعقير يصنع ل الله أن عليك أنزل أنه زعمت
ًئا أدباركم  .شي

 .الصريح فوق الرغوة فإن قيامًاا أعفًة الله فاذكروا
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السإلم هدماه الذي الكفر فتن مان ! ذلكالمؤمانين أماير : يافقال
 .ببعضه علي تعنيف فل كله

 .عمر فأسإكت

فلم بزاخة فل وهناك نين وأبا رماان الوليد بن خالد : وأتىقالوا
 .بكر لبي وبايعوه يقاتلوه

أخا السهمي وائل بن العاص بن هشام الوليد بن خالد وبعث
الحبشة ماهاجرة مان وهو السإلم قديم وكان العاص بن عمرو

والذان السإلم وأظهروا يقاتلوه فلم صعصعة بن عامار بني إلى
 .عنهم فانصرف

طليحة وأماد الصدقة أداء مان اماتنع القشيري هبيرة بن قرة وكان
ًدا به وأتى العاص بن هشام فأخذه :فقال بكر أبي إلى فحمله خال
ًفا العاص بن عمر بي مار ولقد آمانت ماذ كفرت ماا والله مان مانصر
 .وبررته فأكرماته عمان

 .فصدقه ذلك عن عنهما الله رضي عمًرا بكر أبو فسأل

 .دماه بكر أبو فحقن

ًدا : إنويقال به وبعث قرة فأخذ عامار بني بلد إلى سإار كان خال
 .بكر أبي

بني مان جماعة وهناك الغمر إلى الوليد بن خالد سإار : ثمقال
 .حأذيفة بن حأصن بن خارجة وعليهم وغيرهم وغطفان أسإد

ٍم كل جعل قد ماتسايدين كانوا إنهم ويقال مانهم رئيًسا عليهم قو
ًدا قاتلوا  .الباقون وانهزم جماعة مانهم فقتلوا والمسلمين خال

ٍر أرمااٍٍٍح كل : ألالعبسي الحطيئة يقول الغمر يوم وفي ٍة قصا أذل
ٌء أتي ويقال قراقر جو خالد أتى ثم بالغمر الفوارس لرمااح فدا

ٌع هناك وكان النقرة بن عمرو شجرة أبو عليهم سإليم لبني جم
 .فقاتلوه الخنساء وأماه السلمي العزى عبد
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 .المشركين جمع الله فض ثم المسلمين مان رجل فاسإتشهد

ٌد وجعل  .المرتدين يحرق يومائذ خال

 .ذلك في بكر لبي فقيل

ًفا أشيم : لفقال  .الكفار على الله سإله سإي

المساكين يعطي وهو عمر على فقدم شجرة أبو وأسإلم
ٍد كتيبة مان رماحي : ورويتالقائل ألست :له فقال فاسإتعطاه خال

 .بالدرة وعله أعمرا أن بعدها لرجو وإني

 .المؤمانين أماير يا ذلك السإلم ماحا : قدفقال

أبا السلمى الله عبد بن إياس بن بجير وهو الفجاءة : وأتىقالوا
 .المرتدين أقاتل وقونى : احأملنيفقال بكر

 .سإلحًأا وأعطاه فحمله

ًعا وجمع والمرتدين المسلمين فيقتل الناس يعترض فخرج  .جم

يأماره حأاجزة بن ماعن أخي حأاجزة بن طريفة إلى بكر أبو فكتب
 .بقتاله

 .حأاجزة ابن وأسإره فقاتله

 .المصلى ناحأية في بإحأراقه بكر أبو فأمار بكر أبي إلى به فبعث

إليه ماعٌن فوجه الفجاءة أمار في ماعن إلى كتب بكر أبا : إنويقال
 .فأسإره أخاه طريفة

فقاتلوه نميم بني مان والبعوضة بالبطاح مان إلى خالد سإار ثم
 .نويرة بن ماتمم أخا نويرة بن ماالك وقتل جمعهم ففض

بني صدقات على وسإلم عليه الله صلى للنبي عاماًل ماالك وكان
 .حأنظلة
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مان يده في كان ماا خلى وسإلم عليه الله صلى قبض فلما
 .حأنظلة يابني بأماوالكم شأنكم :وقال الفرائض

ًدا إن قيل وقد ًدا والبعوضة بالبطاح يلق لم خال بث ولكنه أحأ
الزور بن ضرار عليها سإريٌة مانها وكان تميم بني في السرايا
ًكا ضرار فلقى السإدي بهم فأتى ماعه وجماعة وأسإره فاقتتلوا ماال
 .ماالك عنق ضرب شرار وتولى أعناقهم فضربت

ًكا إن ويقال  .ارتددت ماا والله : إنيلخالد قال ماال

 .وأذنوا السلح وضعوا حأنظلة بني أن النصاري قتادة أبو وشهد

رجًل : بعثتعنهما الله رضي بكر لبي الخطاب بن عمر فقال
 .بالنار ويعذب المسلمين يقتل

:له فقال الخطاب بن عمر على دخل نويرة بن ماتمم أن روى وق
أسإعدت حأتى حأوًل : بكيتهقال ماالك أخيك على وجدك مان بلغ ماا

لها أنقطع كدت إل ناًرا رأيت وماا الصحيح عيني الذاهبة عيني
ًفا ضيف يأتيه أن ماخافة الصبح إلى ناره يوقد كان لنه عليه أسإ

 .ماكانه يعرف فل

 .لي : فصفهقال

بين وهو الثقال الجمل ويقود الجرور الفرس يركب : كانقال
ماعتقًل فلوٌت شملة وعليه القرة الليلة في النضوحأين المزادتين

:قال قمر فلقة وجه وكان يصبح ثم ليلته فيسرى خطًل رماًحا
 .فيه قلت ماا بعض فأنشدني

مان حأقبًة جذيمة كندماانى : وكنافيها يقول التي مارثيته فأنشده
قول أحأسن كنت : لوعمر فقال يتصدعا لن قيل حأتى الدهر

ًدا أخي لرثيت الشعر  .زي

صرع أخي كان ! لوالمؤمانين أماير يا سإواء : ول: ماتممفقال
 .بكيته ماا أخيك ماصرع
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ٌد عزاني : مااعمر فقال  .عزيتني ماما بأحأسن أحأ

ٍر أم : وتنبأتقالوا ابن أسإاماة بن حأق بن أوس بنت سإجاح صاد
ويقال تمبم بن ماناة زيد بن ماالك بن حأنظلة بن يربوع بن الغنيز

أسإاماة بن خالد بن سإويد بن عقفان بن الحارث بنت سإجاح هي
 .وتكهنت

 .تغلب بني أخوالها مان وقوٌم تميم بني مان قوم فاتبعها

أن يأماركم السحاب رب : إنفقالت يوم ذات سإجعت إنها ثم
 .الرباب تغزوا

ٌد يقاتلها ولم فهزماوها فغزتهم الكذاب ماسيلمة فأتت غيرهم أحأ
ٍر وهو ًدا ودينه دينها وجعلت فتزوجه بحج  .واحأ

البصرة إلى وهاجرت سإجاح : أسإلمتالكلبي ابن وقال قتل فلما
 .إسإلماها وحأسن

البصريين مان ماشايخ : سإمعتالنرسإي حأماد بن العلى عبد وقال
يلي وهو عليها صلى الفزاري جندب بن سإمرة : إنيقولون
خراسإان مان زياد بن الله عبيد قدوم قبل ماعاوية قبل مان البصرة
 .البصرة ووليته

بن عمرو بن طارق بن الجنبة سإجاح ماؤذن : كانالكلبي ابن وقال
كان الرياحأي ربعي بن شبث : إنيقولون وقوم الرياحأي حأوط
 .لها يؤذن

مانية بن يعلى إليهم بكر أبو فوجه باليمن خولن : وارتدتقالوا
بن خصفة بن عكرماة بن مانصور بن ماازن بني مان وهي أماه وهي
ماالك ولد مان عبيدة أبي بن أماية وأبو ماضر ابن عيلن بن قيس

بهم فظفر ماناف عبد بن نوفل بني حأليف ماالك بن حأنظلة بن
 .وسإبايا غنيمة مانهم وأصاب

ًبا يلق لم ويقال  .السإلم إلى القوم فرجع حأر
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ماعاوية ابن كرب ماعدي بن قيس بن والشعث وليعة بني ردة
لبيد بن زياد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : ولىقالوا الكندي

 .كنده إليه ضم ثم ماوت حأضر النصار مان البياضي

 .عنه الله رضي الصديق بكر أبو كنده إليه ضم الذي إن ويقال

ًبا حأازمًاا رجًل لبيد بن زياد وكان بعض مان الصدقة في فأخذ صلي
 .غيرها وأخذ عليه ردها الكندي فسأله قلوًصا كنده

بن الشعث وكلمه ذلك فأبى الصدقة بميسم وسإمها قد وكان
ٍد : لستوقال يجبه فلم فيه قيس ًئا برا  .عليه الميسم وقع قد شي

فقال ماعه كانو فإنهم السكون إل كلها كنده عليه فاتقضت
ًء قومانا ضل إذ الدين نصرنا ونحن :شاعرهم أم ابن وشايعنا شقا

أفضل الرحأمن تقى وكان مازحأًل البياضي حأق عن نبغ ولم زياد
فبيتهم الكندي الحارث بن ماعاوية بن عمرو بنو له وجمع زاد

وماشرح ماخةس فيهم بشًرا مانهم فقتل المسلمين مان ماعه فيمن
ماعاوية بن حأبيل شر بن وليعة ابن كرب ماعدي بن وأبضعة وحأمد

الولدة بن الحارث ابن كلماهم الجوادفى والقرد القرد حأجر بن
 .الحارث بن ماعاوية بن عمرو بن

 .الربعة الملوك فسموا يملكونها أوديٌت الخوة لهؤلء وكانت

وقتلت ارتدوا ثم وسإلم عليه الله صلى النبي على وفدوا وكانوا
 .رجل يحسبها وقاتلها العمردة لها يقال لهم أخٌت

ًدا إن ثم قيس بن الشعث على فمر والماوال بالسبي أقبل زيا
ًفا الشعث فحمى وبكوا والصبيان النساء فصرخ وقوماه وخرج أن

 .ماعه ومان لزياد فعرض قوماه مان جماعة في

 .هزماوهم ثم المسلمين مان ناس فاصيب

 .قيس بن الشعث إلى كنده عظماء فاجتمعت
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إلى بكر أبو وكتب يستمده بكر أبي إلى كتب ذلك زياد رأى فلما
 .بإنجاده يأماره أماية أبي بن المهاجر

جمعه ففضا المسلمين مان ماعهما فيمن قيس بن الشعث فلقيا
 .عظيمة ماقتله مانهم فقتل بأصحابه وأوقعا

المسلمون فحصرهم لهم حأصن وهو النجير إلى لجأوا إنهم ثم
 .جهدوا حأتى

 .العدة مان نفسه وأخرج مانهم لعدة الماان الشعث فطلب

ماعدي بن السإود بن ماعدان - واسإمه الكندى الجفشيش إن وذلك
 .العدة مان : أجعلنيوقال بحقوه - أخذ كرب

 .نفسه وأخرج فأدخله

الصديق بكر أبي إلى به فبعثا والمهاجر لبيد بن زياد إلى ونزل
 .قحافة أبي بنت فروة أم أخته وزوجه عليه فمن

ًدا له فولدت  .وجعدة وحأبابة وقريبة واسإحاق ماحم

 .قريبة أخته : زوجهيقول وبعضهم

عروقوبيها كسف إل جزوًرا بها ير فلم السوق أتى تزوجها ولما
 .الناس وأطعمها ثمنها وأعطى

ًيا والعراق الشام إلى سإار ثم بالمدينة وأقام بالكوفة وماات غاز
 .ماعاوية صلحه بعد طال أبي بن علي بن الحسن عليه وصلى

 .النار عرف ويلقب ماحمد أبا يكنى الشعث وكان

عليه الله صلى النبي وفاة قبل وليعة بنو : ارتدالرواة بعض وقال
 .وسإلم

الناس دعا وسإلم عليه الله صلى وفاته لبيد بن زياد بلغت فلما
 .وقتلهم فبيتهم وليعة بني خل فبايعوه بكر أبي بيعة إلى
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والمهاجر لبيد بن زياد فحاصره النجير في وتحصن الشعث وارتد
جهل أبي بن بعكرماة عنه الله رضي بكر أبو وأمادهما عليه اجتمعا

 .عمان مان انصرافه بعد

الله رسإول بوفاة شمتن نسوة بالنجير : وكانقالوا عليهما فقدم
 .وسإلم عليه الله صلى

مانهن وارجلهن أيديهن قطع في عنه الله رضي بكر أبو فكتب
 .اليهودية ياماين بنت وهند الحضرماية الثبجاء

اليماني همام بن الرزاق عبد : حأدثنيقال الهيثم بن بكر وحأدثني
عليه الله صلى الله رسإول أن اليمن أهل مان حأدثوه ماشايخ عن

العنسى فأخرجه صنعاء العاص بن سإعيد بن خالد ولى وسإلم
بن وزياد كنده على أماية أبي بن المهاجر ولى وأنه عنها الكذاب

بن ماالك ولد - وهم والصدف ماوت حأضر على النصاري لبيد
ًفا سإمى - وأنما كنده بن ماعاوية بن مارتع تزوج مارتعا لن صد

دار مان يخرجا لم ولدت فإذا عنده تكون أن لها وشرط حأضرماية
 .قوماها

ًكا له فولدت  .ماال

 .أهلها إلى يخرجها بأن عليه الحاكم فضى

 .ماالك عنى : صدفقال ماعها عنه ماالك خرج فلما

 .الصدف فسمى

أبو : كتبقالوا اليمن أهل مان ماشايخ : فأخبرنيالرزاق عبد وقال
يومائذ وهو المخزوماي أماية أبي بن والمهاجر لبيد بن زياد إلى بكر

ًدا أيديهما فتكون يجتمعا أن يأمارهما كنده على ًدا وأمارهما ي واحأ
 .الصدقة أداء مان اماتنع مان ويقاتل البيعة له فيأخذا

المعاصين على وبالمطيعين الكافرين على بالمؤمانين يستعينا وأن
 .والمخالفين
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فسألهما البل مان بكرة الصدقة في كندة مان رجل مان فأخذا
كنت : مااوقال أخذها إل زياد وأبى المهاجر فساماحه غيرها أخذ

 .الصداقة مايسم عليها وقع أن بعد لردها

ًعا ماعاوية بن عمرو بن فجمع  .جم

أن الرأي وليس الجمع هذا ترى : قدللمهاجر لبيد بن زياد فقال
ًعا نزول  .جمي

أن الرأي وليس الجمع هذا ترى : قدللمهاجر لبيد بن زياد فقال
ًعا نزول جماعة في العسكر عن أنفصل ولكن ماكاننا عن جمي

 .وأسإتر للمار أخفى ذلك فيكون

 .الكفرة هؤلء أبيت ثم

ًبا حأازمًاا زياد وكان  .صلي

أكثرهم على فأتى فبيتهم الليل في وألقاهم عمرو بني إلى فصار
 .بعًضا يقتل بعضهم وجعل

لهما فعرض والسإارى السبي وماعهما والمهاجر اجتمع ثم
ًدا قتاًل فقاتلهم كنده ووجوه قيس بت الشعث  .شدي

الحصار جهدهم حأتى فحاصرهم بالنجير تحصنوا الكنديين إن ثم
 .الحكم على الشعث ونزل بهم وأضر

زياد فواقعهم لهما مانجدة كنده أتت حأضرماوت : وكانتقالوا
بن بعلي بكر أبو إليهم فوجه خولن وارتدت بهم فظفرا والهاجر

كتاب المهاجر أتى ثم بالصدقة وأقروا أذعنوا حأتى فقاتلهم مانية
كان ماا إلى لزياد عمله وجمع وماخاليفها صنعاء بتوليه بكر أبي
 .يده في

 .ويعلى وزياد : المهاجرثلثة بين اليمن فكانت

.نجران حأد وآخر الحجاز حأد آخر بين ماا حأرب بن أبوسإفيان وولى
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بن إبراهيم : أنبأناقال شريك : حأدثنيقال الثمار أبو وحأدثني
الكندي قيس بن الشعث : ارتدقال النخمي ابراهيم عن ماهاجر

ولم مانهم لسيعين الماان فأخذ فحوصروا كنده مان ناس في
إذا لك لأماان لنه قاتلوك : إتافقال بكر أبو به فأتى لنفسه يأخذه

الله رسإول ياخليفة علي تمن : بلفقال العدة مان نفسك أخرجت
 .وتزوجني

 .أخته وزوجه ففعل

صالح بن الله عبد : حأدثناقال عبيد أبو سإلم بن القاسإم وحأدثنا
كيسان بن صالح عن صالح بن علوان عن سإعد ابن الليث كاتب

بكر أبي عن عوف بن الرحأمن عبد عن الرحأمن عبد بن حأميد عن
 .أفعل لم أنى ووددت تركتهن : ثلثقال أنه الصديق

تخيل فإنه عنقه ضربت قيس بن بالشعث أتيت يوم أني وددت
 .عليه وأعان فيه سإعى إل شًرا ليرى انه إلى

 .أحأرقه ولم قتلته بالفجاءة أتيت يوم أني وودت

ًدا وجهت حأين أني وودت الخطاب بن عمر وجهت الشام إلى خال
ًعا وشمالي يميني بسطت قد فأكون العراق إلى سإبيل في جمي
 .الله

الحسن عن آدم بن يحيى عن العجلي صالح بن عبدالله أخبرني
 .بنان أو فراس عن صالح بن

أربع رأس لكل بالفداء النجير سإبايا رد بكر أبا أن الشعبي عن
المدينة تجار مان اسإتسلف قيس بن الشعث وأن درهم مائة

 .لهم رده ثم ففداهم فداءهم

وفد مامن وكان الودح بن بشير يرثي قيس بن الشعث وقال
أمااناة بن يزيد ارتد ثم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على
الدهر وماا سإبيهم يقسم يوم أل غرو : فلالنيجر يوم قتل ومان

إذا بوها على فأقبلت ربعت البو كذات وكنت بأماين بعدهم عندي
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دماع فليجر الندى بشير وبعده الكريم أمااناة ابن عن بحنين طربت
: كانقالوا باليمن ماعه ارتد ومان العنسى السإود أمار عيون

فاتبعه النبوة وادعى تكهن قد العنسى عوف بن كعب بن السإود
عريب ابن يشجب بن أدد بن ماالك بن زيد عنسى واسإم عنسى

ابن وخالد ماالك بن ماراد أخو وعنس سإبأ بن كهلن بن زيد بن
 .ماالك بن العشيرة وسإعد ماالك

كما اليمن رحأمان نفسه وسإمى عنسى غير مان قوٌم أيًضا واتبعه
رحأمان ماسيلمة تسمى كما اليمن رحأمان ماسيلمة تسمى
 .اليماماة

 .لربك : اسإجدله يقول ماعلم حأمار له وكان

 .فيبرك : ابركله ويقول فيسجد

 .الحمار ذا فسمى

ًدا ماعتًما ماتخمًرا كان لنه الحمار ذو : هوبعضهم وقال  .أب

السإود فسمى الوجه أسإود كأن أنه اليمن أهل بعض وأخبرني
 .عيهلة اسإمه وأن للونه

الله عبد بن جرير وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : فبعثقالوا
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول توفي التي السنة في البجلى

:قالوا السإلم إلى يدعوه السإود إلى جرير إسإلم كان وفيها فيها
العاص بن سإعيد بن خالد وأخرج عليها فغل صنعاء السإود وأتى
ناحأية إلى وانحاز أماية أبي بن المهاجر أخرج إنما أنه ويقال عنها
يأماره بكر أبي كتاب أتاه حأتى عنده وكان البياض لبيد بن زياد

 .وأعمالها صنعاء وله أمارهما مان فرغ فلما زياد بمعاونة

الذين فارس أهل أولد وهم البناء فاسإتذل ماتجبًرا السإود وكان
وهرز وعليهم يزن ذي ابن ماع اليمن إلى كسرى وجههم

مالكهم باذام امارأة المرزبانة وتزوج بهم فأضر واسإتخدماهم
 .عليهم أبرويز وعامال
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المكشوح هبيرة بن قيس وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فوجه
 .لقتاله المرادي

اماره به كان داء مان كشحه على كوى لنه المكشوح سإمي وإنما
 .البناء باسإتمالة

 .المرادي ماسيك بن فروة ماعه وبعث

عليه الله صلى الله رسإول وفاة بلغتهما اليمن إلى صار فلما
دخول وبين بينه حأتى رأيه على أنه للسإود قيس فأظهر وسإلم
 .وغيرهم وهمدان مادحأج مان جماعة في فدخلها صنعاء

 .البناء أحأد الديلمي بن فيروز اسإتمال ثم

 .أسإلم قد فيروز وكان

ورأس ماات كان قد باذام إن ويقال البناء رأس باذام أتيا ثم
 .أثبت وذلك داذويه يسمى له خليفة بعده البناء

 .داذويه فأسإلم

داذوية وبث فاسإتماله الحميري الجرة ذي بن باب قيس ولقى
ًعا هؤلء فتطابق فأسإلموا البناء في دعائه السود قتل على جمي

 .عليه هم الذي أعلمها مان امارأته المرزبانة إلى ودسإوا واغتياله

 .له شائنًة وكانت

 .مانه إليه يدخل جدوٍل على فدلتهم

ًبا بالخل بيته جدار نقبوا بل ويقال سإحًرا فدخلوا دخلوا ثم نق
 .عليه

 .وأماسكوا فسكنوا

: اللهفقال أصبح حأين المدينة سإور عل ثم رأسإه قيس واحأتز
 !.أكبر الله !أكبر
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ًدا أ واشهد الله إل إله ل أن أشهد السود وأن الله رسإول ماحم
 .الله عدو كذاٌب

وخرج قليل إل فتفرقوا رأسإه إليهم فألقى السإود أصحاب فاجتمع
العنسى أصحاب بقية في ووضعوا الباب ففتحوا قيس أصحاب
 .مانهم أسإلم مان إل ينج فلم السيف

بن فيروز العنسى السإود قتل الذي أن الرواة بعض وذكر
 .رأسإه واحأتز عليه أجاز قيًسا وأن الديلمى

صلى النبي وفاة قبل كان السإود قتل أن العلم أهل بعض وذكر
 .أيام بخمسة وسإلم عليه الله

 .العنسى السود الله قتل : قدمارضه في فقال

أبي على ورد الفتح وأن الديلمى بن فيروز الصالح الرجل قتله
 .ليال بعشر اسإتخلف ماا بعد بكر

أخبره عمن اليماني أنس ابن : حأدثنيقال الهيثم بن بكر وأخبرني
عليه الله صلى النبي عامال أن البناء أحأد برزج بن النعمان عن

العاص بن سإعيد بن أبان صنعاء عن السإود أخرجه الذي وسإلم
قيًسا وأن الديملي بن فيروز العنسى السإود قتل الذي وأن

 .بالمدينة وهما قتله ادعيا وفيروز

 .فيروز بعني السإد هذا : قتلهعمر فقال

إجلء على أنه بكر أبا وبلغ داذويه بقتل اتهم قيًسا إن : ثمقالوا
أماية أبي بن المهاجر إلى وكتب ذلك فأغضبه صنعاء عن البناء
.قبله ماا إلى قيس بحمل يأماره عليها عاماله وهو صنعاء دخل حأين

ًنا خمسين أحألفه عليه به قدم فلما الله صلى الله رسإول مانبر يمي
إلى ووجهه سإبيله فخلى فحلف داذويه قتل ماا أنه وسإلم عليه

 .المسلمين مان الروم لغزو انتدب مان ماع الشام

 .الشم فتوح
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رأى الردة أهل أمار مان عنه الله رضي بكر أبو فرغ : لماقالوا
 .الشام إلى الجيوش توجيه

والحجاز بجند العرب وجميع واليمن والطائف ماكة أهل إلى فكتب
إليه الناس فسارع الروم وغنائم فيه ويرغبهم للجهاد يستنفرهم

 .أوب كل مان المدينة وأتوا وطاماع ماحتسب بين

أماية بن العاص بن سإعيد بن : خالدرجال لثلثة ألوية ثلثة فعقد
ذكر فيما - وشرحأبيل جمح بتي حأليف حأسنة بن وشرحأبيل

ماولة وهي أماه وحأسنة الكندي المطاع الله عبد ابن الواقدي
: هوالكلبي وقال جمح بن حأذافة بن وهب بن حأبيب بن ماعمر

مار بن الغوث وهم صوفة ولد مان المطاع بن ربيعة بن شرحأبيل
 .السهمي وائل بن العاص بن - وعمر طابخة بن أد بن

ثلث سإنة صفر لمستهل الخميس يوم اللوية هذه عقده وكان
كله المحرم بالجوف ماعسكرين الجيوش ماقام بعد وذلك عشرة

أن عبيدة أبا أراد بكر أبو وكان بهم يصلي الجراح بن عبيدة وأبو
 .ذلك مان فاسإتعفاه له يعقد

الشام وله عمر ولكن بثبت ذلك وليس له عقد أنه قوم روى وقد
 .اسإتخلف حأين كله

قتال على اجتمعتم : إنللماراء قال بكر أبا أن ماخنف أبو وذكر
أبي بن فيزيد وإل الفهري الجراح بن عامار عبيدة أبو فأمايركم
 .سإفيان

ًدا كان إنما العاص بن عمرو أن وذكر على وأمايًرا للمسلمين ماد
 .إليه ضم مان

 .ذلك عمر كره سإعيد بن لخالد بكر أبو عقد : ولماقال

على أماره يحمل فخور رجل : إنهوقال عزله في بكر أبا فكلم
 .والتعصب المغالية
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بذي فلقيه لوائه لخذ الدوسإي أروى أبا ووجه بكر أبو فعزله
بكر أبو فدفعه بكر أبي على به وورد مانه اللواء فأخذ المروة
أخوه وماعاوية به فسار سإفيان أبي بن يزيد الى عنه الله رضي
 .يديه بين يحمله

خالد جيش على فمضى المروة بذي اللواء اليه سإلم بل ويقال
ًبا سإعيد بن خالد وسإار  .شرحأبيل جيش في ماحتس

أيلة طريق يسلك أن العاص بن عمرو عنه الله رضي أبوبكر وأمار
ًدا إلى وكتب تبوك طريق يسلك أن يزيد وامار لفلسطين عاما

 .تبوك طريق أيًضا يسلك أن شرحأبيل

يزل فلم رجل آلف ثلثة على المار بدء في أماير لكل العقد وكان
وخمس آلف سإبعة أماير كل ماع صار حأتى الماداد يتبعهم بكر أبو
ًفا وعشرين أربعة ذلك بعد جمعهم تتام ثم مائة .أل

 الواقدي عن وروي

دماشق ويزيد الردن وشرحأبيل فلسطين عمًرا ولى بكر أبا أن
 .عمله في تكونون الذي فأمايركم قتال كان : إذاوقال

اجتمعوا إذا بالناس يصلي أن ماشافهة عمًرا أمار أنه أيًضا وروي
 .بأصحابه أماير كل صلى تتفرقوا وإذا

 .فيهم يكون لواء قبيلة لكل يعقدوا أن الماراء وأمار

كتب فلسطين عمل أول إلى العاص بن عمرو صار : فلماقالوا
ونجدة أرضهم وسإعة وعدتهم العدو عدد كثرة يعلمه بكر أبي إلى

 .ماقاتلتهم

وهو المخزوماي المغيرة بن الوليد بن خالد إلى بكر أبو فكتب
 .الشام إلى بالمسير يأماره بالعراق

 .الحرب في الماراء على أمايًرا جعله إنه فيقال
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وكان ماعه شخصوا الذين أصحابه على أمايًرا خالد : كانقوم وقال
وكيده لبأسإه فيها الماراء أماره لحرب اجتمعوا إذا المسلمون

 .نقيبته ويمن

 : فـقالوا

 وعدوهم المسلمين بين كانت وقعة أول

 .غزة بطريق وبين بينهم كانت دائن لها يقال غزة قرى مان بقرية

ًدا قتاًل فيها فاقتتلوا  .شدي

وذلك جمعهم وفض أعداءه وهزم أولياءه أظهر تعالى الله إن ثم
 .الشام الوليد بن خالد قدوم قبل

 .البطريق ذلك طلب في سإفيان أبي بن يزيد وتوجه

ًعا فلسطين أرض مان بالعربة أن فبلغه أبا اليهم فوجه للروم جم
ثم عظيمهم وقتل بهم فأوقع الباهلي عجلن بن الصدي أمااماة

 .انصرف

نزلوا الروم قواد مان قاد سإتة أن العربة يوم في ماخنف أبو وروى
مان كثف في أمااماة أبو اليهم فسار آلف ثلثة في العربة

الدبية الى فصاروا اتبعهم ثم القواد أحأد وقتل فهزماهم المسلمين
ًنا غنًما المسلمون وغنم فهزماهم  .حأس

 .الشاماي حأفص أبو وحأدثني

وقعة المسلمين وقائع أول : كانتقالوا الشام أهل ماشايخ عن
 .الحجاز مان فصلوا ماذ ذلك قبل يقاتلوا ولم العربة

هذه وماوضع ابلحجاز بين فيما الرض مان بشيء يمروا ولم
 .أيديهم في وصار حأرب بغير عليه غلبوا إل الوقعة

 .طريقه في فتح وماا الشام إلى الوليد بن خالد شخوص ذكر
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خلف بالحيرة وهو بكر أبي كتاب الوليد بن خالد أتى : لماقالوا
ربيع شهر في وسإار الكوفة ناحأية على الشيباني حأارثة بن المثنى
ويقال مائة سإت في ويقال مائة ثمان في عشرة ثلث سإنة الخر

 .التمر عين فأتى مائة خمس في

 .عنوة ففتحها

فسار فتحها وقد التمر بعين وهو وافاه بكر أبي كتاب إن ويقال
وأياد كنده مان قوم وبها صندودآء فأتى التمر عين مان خالد

النصاري حأرام بن سإعد بها وخلف فظفر أهلها فقاتله والعجم
 .بها اليوم فولده

ًدا وبلغ ًعا أن خال والحصيد بالمضيح وائل بن تغلب لبنى جم
 .بجير بن ربيعة عليهم مارتدين

 .بكر أبي إلى بالسبي وبعث وغنم وسإبي فهزماهم فقاتلوه فأتاهم

عمر أم وهي بجيير بن حأبيب بنت الصهباء حأبيب أم مانهم فكانت
 .طالب أبي بن

سإوى إلى مانه فوز ثم لكلب مااء وهو قراقر على خالد أغار ثم
 .بهرآ مان قوم فيه وماعهم أيًضا لكب مااء وهو

.أماوالهم واكتسح قضاعة مان البهراني النعمان بن حأرقوص فقتل

راحألًة راحألًة الرواحأل إلى عمد المفازة ركب لما خالد وكان
 .أكراشها مان الماء وأصحابه ويشرب

:الشاعر يقول ففيه الطائي عمير بن رافع له يقال دليل له وكان
ٍر مان فوز اهتدى أنى نافٍع در لله ٌء سإوى إلى قرا راماه ماا إذا ماا

لما المسلمون وكان يرى إنٍس مان قبلك جازها ماا انثنى الجبس
ويتغنون يشربون ماعه وجماعًة حأرقوًصا وجدوا سإوى إلى انتهوا

قريٌب مانايانا لعل بكر أبي جيش قبل عللني : أليقول وحأرقوص
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التي الجفنة في يسيل دماه جعل المسلمون قتله فلما ندرى ول
 .شرابه فيها كان

 .أيًضا فيها سإقط رأسإه إن ويقال

أغار كان مامن رجل البيت بهذا المغنى : إنالرواة بعض وقال
سإوى مان خالد : خرجالواقدي وقال ماع تغلب بني مان عليه خالد
فتركه خلق في صاحأبها إليه فخرج قرقيسيا أتى ثم الكواثل إلى

فأغار أرك وهي أركة خالد وأتى لوجهه وماضى البر إلى وانحاز
مانهم أخذه شيء على صلًحا ففتحها وحأاصرهم أهلها على

 .للمسلمين

 .ففتحها أتجندل دوماة وأتى

بن وبرة بن النمر بن أتتيم ابن ماشجعة بنو فصالحه قصم أتى ثم
لهم وكتب قضاعة بن الحاف بن عمران بن حألوان بن تغلب
 .أماانا

على فأمانهم الماان طلبوا ثم وتحصنوا أهلها فاماتنع تدمار أتى ثم
 .لهم ورضخوا المسلمين قروا أن وعلى ذماة يكونوا أن

 .وغنم فظفر أهلها فقاتله القريتين أتى ثم

وقد فقاتلوه أهلها ماواشي على فأغار سإنير مان حأوارين أتى ثم
فظفر حأوران مادينة وهي بصرى وأهل بعلبك أهل مادد جاءهم

 .وقتل فسبى بهم

وهم فصحهم يوم في غسان على فأغار راهط مارج أتى ثم
 .وقتل فسبى نصارى

بن وحأبيب قريش مان العاماري أرطاة أبي بن بسر خالد ووجه
 .قراها مان قرى على فأغار دماشق غوطة إلى القهري ماسلمة

 .بدماشق العقاب بثنية تعرف التي الثنية إلى خالد وصار
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صلى الله لرسإول كانت راية وهي رايته ناشًرا سإاعة عليها فوقف
 .يومائذ العقاب ثنية فسميت سإودآء وسإلم عليه الله

ًبا الراية تسمى والعرب مان بعقاب سإميت : إنهايقولون وقوم عقا
 .عليها سإاقطة كانت الطير

 .أصح الول والخبر

ذلك وليس حأجارة مان عقاٍب ماثال هناك : كانيقول مان وسإمعت
 .بشيء

بباب نزل بل ويقال دماشق مان الشرقي بالباب خالد : ونزلقالوا
لي : احأفظفقال وخدماه نزًل دماشق أسإقف إليه فأخرج الجابية

 .العهد هذا

 .بذلك فوعده

 .بصرى بقناة وهم المسلمين إلى انتهى حأتى خالد سإار ثم

المسلمين مان جماعة في عبيده أبو وبها الجابية أتى إنه ويقال
ًعا وماضيا فالتقيا  .بصرى إلى جمي

بصرى المسلمين على الوليد بن خالد قدم : لماقالوا بصرى فتح
ًدا وأماروا عليها اجتمعوا وحأاربوا بها ألصقوا ثم حأربها في خال
 .إليها أصحابه وكماة ألجأوه حأتى بطريقها

وليتها لن الحرب لنر المتقلد سإفيان أبي بن يزيد كان بل ويقال
 .دماشق مان لنها إليه كانت وإمارتها

وأماوالهم دماائهم على يؤمانوا أن على صالحوا أهلها إن ثم
 .الجزية يؤدوا أن على وأولدهم

كل عن يؤدوا أن على صالحوا بصرى أهل أن الرواة بعض وذكر
 .حأنطة وجريب دينارأ حأالم
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 .عليها وغلبوا حأوران كورة أرض جميع المسلمون وافتتح

كثيفة المسلمين مان جماعة في الجراح بن عبيده أبو : وتوجهقال
وبها البلقاء أرض مان ماآب فأتى إليه ضموا الماراء أصحاب مان

 .بصرى صلح ماثل على صلًحا فافتتحها العدو جمع

الشام جميع على أماير وهو ماآب فتح عبيده أبا : إنبعضهم وقال
 .عمر أيام

مان وشهدها أجنادين وقعة كانت ثم أجنادين ويقال أجنادين يوم
مان باقوهم وتجمع أكثرهم هرقل سإرب ألف مائة زهاء الروم

 .بحمص ماقيٌم يومائذ وهرقل النواحأي

ًدا قتاًل المسلمون فقاتلهم ًء يومائذ الوليد بن خالد وأبلى شدي بل
ًنا مانهم وقتل مامزق كل ومازقهم أعداءه عزم الله إن ثم حأس
 .كثير خلق

هاشم بن المطلب عبد بن الزبير بن الله عبد يومائذ واسإتشهد
وذلك سإعيد بن أبان وأخوه أماية بن العاص بن سإعيد بن وعمرو
 .وعشرين تسع سإنة في أبان توفي بل ويقال الثبت

فضربه علج بارزه قصي بن عبد بن وهب بن عمير بن وطليب
الروم غشيه ثم كفه ماع سإيفه فسقط اليمنى يده أبانت ضربة

 .فقتلوه

عليه الله صلى الله رسإول عمة المطلب عبد بنت أروى وأماه
 .عدي أبا يكنى وكان وسإلم

 .الصفر بمرج قتل إنه ويقال المغيرة بن هشام بن وسإلمة

 .المخزوماي هشام ابن جهل أبي بن وعكرماة

يوم قتل بل ويقال المخزوماي السد عبد بن سإفيان بن وهبار
 .ماؤتة
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 .اليرماوك يوم قتل ويقال العدوى النحام الله عبد بن ونعيم

 .اليرماوك بوم قتل وقال السهمي وائل بن العاص بن وهشام

 .اليرماوك يوم قتل ويقال الدوسإي عمرو ابن طفيل بن وعمر

 .الدوسإي عمرو بن وجندب

 .الحارث بن وسإعيد

 .الحارث بن والحارث

 .السهمي عدي بن قيس بن الحارث بن والحجاج

سإعيد وقتل ماؤتة يوم النحام : قتلالكلبي ماحمد بن هشام وقال
يوم الحارث بن تميم وقتل اليرماوك يوم قيس بن الحارث بن

 .اليرماوك يوم أخوه السإد عبد بن الله عبيد وقتل أجنادين

 .أجنادين يوم المغيرة ابن هشام بن الحارث : وقتلقال

وسإقط قلبه نخب هرقل إلى الوقعة هذه خبر انتهى : ولماقالوا
ًبا ومالىء يده في  .إنطاكية إلى حأمص مان فهرب رع

قدوم عند كان إنطاكية إلى حأمص مان هربه أن بعضهم ذكر وقد
 .الشام المسلمين

مان بقيت ليلة عشرة لثنتي الثنين يوم أجنادين وقعة وكانت
جمادى مان خلتا لليلتين ويقال عشرة ثلث سإنة الولى جمادى
 .مانه بقيتا لليلتين ويقال الخرة

ًعا الروم جمعت : ثمقالوا ٍد والياقوصة بالياقوصة جم فمه وا
وقتلوا وهزماوهم فكشفوهم هناك المسلمون فلقيهم الفوارة

 .الشام بمدن فلهم ولحق مانهم كثيًرا

ثلث سإنة الخرة جمادى في عنه الله رضي بكر أبو وتوفى
 .بالياقوصة وقم نعيه المسلمين فأتى عشرة
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لليلتين الردن مان فحل وقعة : وكانقالوا الردن مان فحل يوم
عنه الله رضي الخطاب بن عمر خلفة بعد القعدة ذي مان بقيتا

 .الجراح ابن عبيده أبو الناس وأماير أشهر بخمسة

بن عامار ماع الماراء وإمارة الشام بوليته إليه كتب قد عمر وكان
 .وقاص أبي بن سإعد أخي وقاص أبي

والناسإمحاصرون أتته الشام عبيده أبي ولية : إنيقولون وقوم
ًدا فكتمها دماشق ًدا لن أيامًاا خال  .الحرب في الناس أماير كان خال

أن : كرهتقال فعلت ماا إلى الله رحأمك دعاك : مااخالد له فقال
 .عدو بأجزاء وأنت أمارك وأوهن أكسرك

اسإتنفر إنطاكية إلى صار لما هرقل أن الوقعة هذه سإبب وكان
 .نفسه في وثقاته خاصته مان رجًل وبعث الجزيرة وأهل الروم

وأبرحأه قتال أشد فقاتلوهم الردن مان بفحل المسلمين فلقوا
 .عليهم الله أظهرهم حأتى

مادن في الباقون وتفرق ماعه آلف عشرة وزهاء بطريقهم وقتل
فحصرهم فحل أهل وتحصن بهرقل بعضهم ولحق الشام

رؤوسإهم عن الجزية أداء على الماان سإألوا حأتى المسلمون
تهدم ل وأن وأماوالهم أنفسهم على فأمانوهم أرضهم عن والخراج
 .حأيطانهم

ابن شرحأبيل : تولهويقال الجراح بن عبيده أبو ذلك عقد وتولى
 .حأسنة

 .الردن أمار

عنوة الردن حأسنة بن شرحأبيل : افتتحقال عدي بن الهيثم عن
.وكنائسهم مانازلهم أنصاف على صالحوه أهلها فإن طبرية خل ماا

التنوحأي العزيز عبد بن سإعيد عن الدماشقي حأفص أبو وحأدثني
لما المسلمين أن دماشق ماسجد ماؤذن بشر أبو مانهم عدة عن
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غارته ويبث ليغزوها لناحأية يقصد مانهم أماير كل كان الشام قدماوا
 .فيها

يقصد شرحأبيل وكان لفلسطين يقصد العاص بن عمرو فكان
 .دماشق ارض يقصد سإفيان أبي بن يزيد وكان الردن

إلى أحأدهم احأتاج وإذا عليه اجتمعوا الدو لهم اجتمع إذا وكانوا
 .ذلك الى سإارع وإنجاده صاحأبه ماعاضدة

رضي بكر أبي أيام أول حأربهم في الجتماع عند أمايرهم وكان
الشام الوليد بن خالد قدم قدم حأتى العاص بن عمرو عنه الله

 .حأرب كل في المسلمين أماير فكان

في الماراء وإمارة كله الشام أمار الجراح بن عبيدة أبو ثمولي
وذلك عنه الله رضي الخطاب بن عمر قبل مان والسلم الحرب

 .عبيدة أبا وولى نعزله خالد إلى كتب اسإتخلف لما أنه

أن على أيام حأصار بعد صلًحا طبرية حأسنة بن شرحأبيل ففتح
ومانازلهم وكنائسهم وأولدهم وأماوالهم أنفسهم على أهلها أمان

ًعا المسلمين لمسجد واسإتثنى وخلوه عنه جلوا ماا إل ثم ماوض
وغيرهم الروم مان قوم إليهم واجتمع عمر خلفة في نقضوا إنهم
أربعة في إليهم فسارع بغزوهم العاص بن عمر عبيدة أبو فأمار
 .شرحأبيل صلح ماثل على ففتحها آلف

 .ثانية شرحأبيل فتحها بل ويقال

فتًحا الصلح هذا على وحأصوتها الردن مادن جميع شرحأبيل وفتح
وجرش فيق وفتح سإوسإيه وفتح بيسان : ففتحقتال بغير يسيًرا
وجميع الردن سإواد على وغلب والجولن وقدس رأس وبيت

 .أرضها

أن : وبلغنيالعزيز عبد بن سإعيد أبوماحمد : قالحأفص أبو قال
 .وصفورية وصور عكا شرحأبيل : فتحقال عطاء بن الوضين
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إلى العاص بن عمرو وجه عبيدة أبا : إنالؤذن بشر أبو وقال
وهو هرقل ناحأية مان المدد وجاءهم الوم به فكثر الردن سإواحأل

 .بالقسطنطينية

 .يستمده عبيدة أبي الى فكتب

 .سإفيان أبي بن يزيد عبيدة أبو فوجه

 .أخوه ماعاوية ماقدماته وعلى يزيد فسار

لهما بفتحها عبيدة أبو فكتب الردن سإواحأل وعمرو يزيد ففتح
 .جميل وأثر حأسن بلء ذلك في لمعاوية وكان

 .أبيه عن النطاكي اليسع أبو وحأدثني

مان قومًاا ماعاوية : نقلقالوا والردن أنطاكية أهل ماشايخ عن
وعكا وصور الردن سإواحأل إلى وأنطاكية وحأمص بعتبك فرس

 .وأربعين اثنتين سإنة وغيرها

إلى وحأمص بعلبك وفرس والكوفة البصرة أسإاورة مان ونقل
 .جماعة بسنة بعدها أو قبلها أو السنة هذه في انطاكية

حأبيب بن الله عبد جد الله عبد بن ماسلم الفرس قواد مان فكان
الليث بن هشام وأخبرني الواقدي عن سإعد بن ماحمد وحأدثني بن

 .الصوري

إلى مانها ركوبه عند عكا ماعاوية : رمقالوا الشام أهل ماشايخ عن
 .صور ورم قبرص

 .خربتا كانتا وقد جددها ماروان بن الملك عبد إن ثم

صور : نزلناقالوا أشياخنا : حأدثنيقال الليث بن هشام وحأدثني
 .الروم مان وخلق العرب مان جند وبها والسواحأل
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سإواحأل جميع وكذلك ماعنا فنزلوها شتى بادان أهل إلينا نزع ثم
 .الشام

 .النطاكي سإهم بن ماحمد وحأدثني

خرجت وأربعين تسع سإنة كانت : لماقالوا أدركهم ماشايخ عن
 .فقط بمصر الصناعة وكانت السواحأل إلى الروم

فجمعوا النجارين الصناع بجمع سإفيان أبي بن ماعاوية فأمار
 .السواحأل في ورتبهم

 .بعكا الردن في الصناعة وكانت

ماعيط أبي ولد مان لرجل كانت أنه الزدى الخطاب أبو : فذكرقال
 .وماستغلت أرجاء بعكا

المعيطى فأبى إباها يبيعه أن على الملك عبد بن هشام فأراده
 .عليه ذلك

ًقا واتخذ صور إلى الصناعة هشام فنقل  .وماستغًل فند

ّلى حأتى بعكا المراكب تزال : لمالواقدى وفال ماروان بنو و
 .اليوم إلى بصور فهي صور إلى فنقلوها

وأربعين سإبع سإنة في الله على المتوكل المؤمانين أماير وأمار
.بالمقاتلة وشحنها السواحأل وجميع بعكا المراكب بترتيب وماائتين

ًعا الروم اجتمعت : ثمقالوا الصفر مارج يوم وأمادهم عظيًما جم
ٍد هرقل  .بمد

وذلك دماشق إلى ماتوجهون وهم الصفر بمرج المسلمون فلقيهم
 .عشرة أربع سإنة المحرم لهلل

ًدا قتاًل فاقتتلوا بها وطحنت الماء في الدمااء جرت حأتى شدي
 .آلف أربعة زهاء المسلمين مان وجرح الطاحأونة
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أتوا حأتى شيء على يلوون ل مافلولين مانهزماين الكفرة ولى ثم
 .المقدس وبيت دماشق

أبا ويكنى أماية بن العاص بن سإعيد ابن خالد يومائذ واسإتشهد
 .سإعيد

بأم صبيحتها في الوقعة كانت التي الليلة في أعرس قد وكان
أبي بن عكرماة امارأة المخزوماي هشام بن الحارث بنت حأكيم
 .جهل

 .به فقاتلت الفسطاط عمود انتزعت ماصابه بلغها فلما

 .الخلوق لردع بها وإن نفر سإبعة يومائذ قتلت إنها فيقال

ليلة بعشرين أجنادين بعد المرج وقعة أن ماخنف أبي رواية وفي
وقعة دماشق مادينة فتح بعد ثم بعدها دماشق مادينة فتح وأن

 .فحل

 .أثبت الواقدي ورواية

وقال الصفر بمرج نزلوا إذا رماًحا يعيرني الطعان كره فارٌس مان
القيس امارئ بن خفاف بن عمير بن حأبيب بن كامال بن الله عبد
عميرة عني # وتغيبت ماالٍك قبائل : شهدتسإليم بن بهثة ابن
 .خفاف بن ماالك يعني الصفر مارج يوم

المرج يوم سإعيد بن خالد : اسإتشهدالكلبي ماحمد بن هشام وقال
 .سإيفه الصمصاماة عنقه وفي

فمر عاماًل اليمن إلى وجهه وسإلم عليه الله صلى النبي وكان
عليهم فأغار حأج ماذ مان الزبيدى كرب ماعدي بن عمرو برهط
ٍو امارأة فسبا ًة عمر يمن أن عمرو عليه فعرض قوماه مان وعد

الصمصاماة سإيفه عمرو له فوهب وفعلوا ففعل ويسلموا عليهم
لم خليٌل للكرام المواهب ولكن قله مان أهبه لم خليٌل :وقال
مان كريًما به حأبوت تداماي أو خللي ماا كذلك يخني ولم أخنه
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مان السيف ماعاوية : فأخذقال الليام عن وصين به فسر قريٍش
فيه نازعه ثم عنده فكان اسإتشهد حأين المرج يوم خالد عنق

عثمان به له فقضى أمابة بن العاص بن سإعيد بن العاص بن سإعيد
 .عنده يزل فلم

سإعيد وضرب قفاه على ماروان وضرب الدار يوم كان فلما
ًعا فسقط  .عنده فكان جهينة مان رجٌل مانه الصمصاماة أخذ صري

للجهنى يكون أن الصيقل فأنكر ليجلوه صيقٍل إلى دفعه إنه ثم
 .المدينة والي وهو الحكم بن ماروان به فأتى ماثله

سإلبت لقد والله : أماافقال حأديثه فحدثه عنه الجهنى فسأل
 .سإيفه العاص بن سإعيد وسإلب الدار يوم سإيفي

عمرو إلى به وبعث عليه وختم فأخذه السيف فعرف سإعيد فجاء
 .ماكة على وهو الشدق سإعيد بن

سإعيد بن ماحمد السيف فأخذ ماتاعه السيف فبقى سإعيد فهلك
 .لبيه عمرو أخو

 .سإعيد ابن يحيى إلى صار ثم

 .لبيه عمرو أخو سإعيد بن عنبسة إلى فصار ماات ثم

 .سإعيد ابن يحيى إلى صار ثم

ينزلون وولده سإعيد بن الله عبد بن ماحمد إلى فصار هلك ثم
 .ببارق

ولد أم عند فكان ذهب بحلية فحله سإعيد بن أبان إلى صار ثم
 .له

مان باعه سإعيد بن عمرو بن سإعيد بن أيوب أبي بن أيوب إن ثم
ًفا وثمانين بنيف المؤمانين أماير المهدي .عليه حأليته المهدي فرد أل
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به أعجب المؤمانين أماير الهادي ماوسإى إلى الصمصاماة صار ولما
صمصاماة : حأازفقال ينعته أن الهول أبو وهو الشاعر وأمار

ٍو الزبيدي ٍو سإيف الماين ماوسإى النام هذا خير عمر وكان عمر
حأديه بين اللون أخضر الجفون عليه أطبقت ماا خير علمنا فيما
ٌد - س الشم بهر سإللته ماا فإذا المنون فيه تميس أف ذع مان بر

ًء - جا الهي في الحفيظة ذي ماخراق نعم تستبين تكد فلم ضيا
له دعي بالله الواثق المؤمانين أماير إن ثم القرين ونعم به بعصا

 .تغير ذلك فعل فلما يسقنه أن وأماره بصقيل

قتال مان المسلمون فرغ : لماقالوا وأرضها دماشق مادينة فتح
إلى رجعوا ثم ليلة عشرة خمس أقاماوا بالمرج لهم اجتمع مان

أربع سإنة المحرم مان بقيت ليلة عشرة لربع دماشق مادينة
 .عنوة وكنائسها الغوطة فأخذوا عشرة

 .بابها وأغلقوا المدينة أهل وتحصن

آلف خمسة زهاء في الشرقي الباب على الوليد بن خالد فنزل
 .عبيده أبو إليه ضمهم

ًدا إن يقولون وقوم ماحاصرون وهم عزله أتاه وإنما أمايًرا كان خال
 .دماشق

 .خالد دير خالد عنده نزل الذي الدير وسإمى

 .توماا باب على العاص ابن عمرو ونزل

 .الفراديس باب على شرحأبيل ونزل

 .الجابية باب على عبيده أبو ونزل

الذي الباب إلى الصغير الباب على سإفيان أبي بن يزيد ونزل
 .بكيسان يعرف

ٍة على رجي الخز عامار بن عويمر داء الدر أبو وجعل ماسلح
 .ببرزة
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على وقف ربما بدأته في النزل لخالد أقام الذي السإقف وكان
 .وحأادثه عليه سإلم أتى : فإذاخالد له فدعى السور

عدة عليك ولي ماقبٌل أماركم ! إنسإليمان أبا : يايوم ذات له فقال
:فكتب وقرطاس بداوة خالد فدعى المدينة هذه عن فصالحني

 .الرحأيم الرحأمن الله بسم

ًنا : أعطاهمدخلها إذا دماشق أهل الوليد بن خالد أعطى ماا هذا أماا
ول يهدم ل مادينتهم وسإور وكنائسهم وأماوالهم أنفسهم على

 .دورهم مان شيء يسكن

والخلفاء وسإلم عليه الله صلى رسإوله وذماة الله عهد بذلك لهم
 . الجزية أعطوا إذا بخير إل لهم يعرض ل والمؤمانين

ًدا أتى السإقف أصحاب بعض إن ثم الليالي مان ليلة في خال
الباب وأن شغل في وأنهم المدينة لهل عيد ليلة أنها فأعلمه

 .سإلًما يلتمس أن عليه وأشار وترك بالحجارة ردم قد الشرقي

فرقى بسلمين عسكرة عند الذي الدير أهل مان قوم فأتاه
الباب إلى ونزلوا السور أعلى إلى عليهما المسلمين مان جماعة
 .رجلن أو رجٌل إل عليه وليس

عبيد أبو كان وقد الشمس طلوع عند وذلك وفتحوه عليه فتعاونوا
المسلمين مان جماعة وأصعد الجابية باب فتح عانى الجراح بن

فقاتلوا ناحأيته إلى الروم ماقاتلة فأنصب حأائطه على
ًدا المسلمينقتاًل بن وخالد عبيده أبو فالتقى مانه ودخلوا شدي

البربص وهو بدماشق النحاسإين ماوضع وهو بالمقسلط الوليد
ورد مان : يسقونقال حأين شعره في ثابت بن حأسان ذكره الذي

الروم أن روى وقد السلسل بالرحأيق يصفق بردى عليهم البريص
ًتا أخرجوا بجنازته أحأاط وقد ليًل الجابية باب مان لهم ماي

الميت دفن مان أصحابهم رجوع إلى ودخوله فتحه مان المسلمين
بهم بدروا المسلمين وإن عنهم المسلمين غفلة في وطمعوا

134



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

وقت في فتحوه حأتى وأبرحأه قتال أشد الباب على فقاتلوهم
 .الشمس طلوع

إلى بدر المدينة دخول قارب قد عبيده أبا أن السقف رأى فلما
 .الشرقي الباب له وفتح فصالحه خالد

 .له كتبه الذي كتابه ناشًرا ماعه والسإقف فدخل

صلحه يجوز فكيف بأماير خالد ماا : واللهالمسلمين بعض فقال
 .أدناهم المسلمين على يجيز : إنهعبيده أبو فقال

دماشق فصارت عنوة فتح ماا إلى يلتفت ولم وأماضاه صلحه وأجاز
 .كلها صلًحا

المدينة أبواب وفتحت وأنفذه عمر إلى بذلك عبيدة أبو وكتب
ًعا القوم فالتقى  .جمي

ًدا أن وغيره ماخنف أبي رواية وفي أبا وأن بقتال دماشق دخل خال
 .بالزياتين فالتقيا بصلح دخلها عبيده

 .أثبت الول والخبر

أنصاف على صلحوا دماشق أهل أن عدى بن الهيثم وزعم
 .وكنائسهم مانازلهم

خالد كتاب : قرأتالواقدي الله عبد أبو : قالسإعد بن ماحمد وقال
 .والكنائس المنازل أنصاف فيه أر فلم دماشق لهل الوليد بن

 .رواه مان جاء أين مان أدري ول ذلك روى وقد

وهو بهرقل أهلها مان كثير بشٌر لحق فتحت لما دماشق ولكن
 .المسلمون فنزلها مانازلها فضول فكثرت بإنطاكية

أربع سإنة رجب في دماشق مادينة فتح : وكانالواقدي قال
 .عشرة
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خمس سإنة الخر ربيع شهر في بصلحها خالد كتاب وتاريخ
 .عشرة

ًدا أن وذلك المسلمون اجتمع فلما تاريخ بغير الكتاب كتب خال
ًدا السإقف أتى باليرماوك لهم تجمع مان إلى للنهوض فسأله خال

ًبا له يجدد أن  .والمسلمين عبيده أبا عليه ويشهد كتا

سإفيان أبي بن ويزيد عبيده أبي الكتاب في وأثبت ففعل
 .جدده الذي بالوقت فأرخه وغيرهم حأسنة بن وشرحأبيل

عبد بن سإعيد عن ماسهر أبو : حأدثناقال سإلم بن القاسإم وحأدثني
صلًحا الشرقي الباب مان دماشق يزيد : دخلقال التنوخي العزيز
 .الصلح على كلها فأماضيت بالمقسلط فالتقيا

عن حأمزة بن يحيى عن ماسهر أبو : حأدثناقال القاسإم وحأدثني
عثمان أبي أو الصنعائي الشعث أبي عن الصنعائي المهلب أبي

أربعة لهم ماحاصًرا الجابية بباب أقام عبيده أبا أن الصنعائي
 .أشهر

ربيعه بن ضمرة عن حأماد بن نعيم : حأدثناقال عبيد أبو حأدثني
أهل عجم ماالك بن حأسان : خاصمقال سإلمة أبي بن رجاء عن

الماراء مان رجل كان كنيسة في العزيز عبد بن عمر إلى دماشق
 .إياها أقطعه

ضمرة قال الكنيسة العشرة الخمس مان كانت : إنعمر فقال
بن عمر إلى دماشق أهل عجم : خاصمناحأملة أبي بن علي عن
بدماشق نصر لبني قطعها فلن كان كنيسة في العزيز عبد

 .النصارى إلى وردها عنها عمر فأخرجنا

 .نصير بني إلى ردها الملك عبد بن يزيد ولى فلما

ماسلم بن الوليد عن عمار بن هشام : حأدثناقال عبيد أبو حأدثني
ًبا المار بدئ في بالشام الجزية : كانتقال أنه الوزاعي عن جري

 .جمجمة كل على وديناًرا
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وعلى دنانير أربعة الذهب أهل على الخطاب بن عمر وضعها ثم
وإقلل الغنى لغنى طبقات وجعلهم درهًما أربعين الورق أهل

 .المتوسإط وتوسإط المقل

كالذماة كانوا اليهود أن يذكرون ماشايخنا : وسإمعتهشام قال
 .الصلح في ماعهم فدخلوا الخراج إليهم يؤدون للنصارى

فيما دماشق أهل صالح الوليد بن خالد أن الرواة بعض ذكر وقد
وجريب ديناًرا الجزية مان رجل كل ألزم أن على عليه صالحهم

ًتا وخًل حأنطة  .المسلمين لقوت وزي

بن عمر عن المصري وهب بن الله عبد حأدثنا الناقد عمرو حأدثنا
 .نافع عن ماحمد

الجناد أماراء إلى كتب عمر أن الخطاب بن عمر ماولى أسإلم عن
وأن الموسإى عليه جرت مان كل على الجزية يضربوا أن بأمارهم
أهل وعلى درهًما أربعين رجل كل على الورق أهل على يجعلوها
الحنطة مان المسلمين أرزاق مان وعليهم دنانير أربعة الذهب
ًتا أقساٍط وثلثة حأنطًة ماديان والزيت إنسان لكل شهر كل زي
ًكا عليهم وجعل والجزيرة بالشام وجعل هو كم أدري ل وعسًل ود

ًبا شهر كل في بمصر إنسان لكل ًة أرد  .أيام ثلثة وضيافة وكسو

عن أنس بن ماالك حأدثنا قال حأنيفة أبي بن حأماد بن عمرو وحأدثنا
أربعة الذهب أهل على الجزية ضرب بن عمر أن أسإلم عن نافع

وضيافة المسلمين أرزاق ذلك ماع درهًما أربعين الورق أهل وعلى
 .أيام ثلثة

 .بمثله اسإلم عن نافع عن ماالك عن أبيه عن ماصعب وحأدثني

يوحأنا كنيسة يزيد أن أراد سإفيان أبي بن ماعاوية ولى : ولماقالوا
 .بدماشق المسجد في

 .فأماسك ذلك النصارى فأبى
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المسجد في للزيادة أياماه في ماروان بن الملك عبد طلبها ثم
 .فأبوا إياها يعطوه أن على عظيًما مااًل لهم وبذل

 .لهدمانها تفعلوا لم : لئنفقال

وأصابته جن كنيسة هدم مان ! إنالمؤمانين أماير : يابعضهم فقال
 .عاهة

وعليه بيده حأيطانها بعض يهدم وجعل بمعول ودعا قوله فأحأفظه
 .أصفر خز قباء

 .المسجد في وأدخلها فهدماوها والنقاضين الفعلة جمع ثم

فعل ماا إليه النصارى شكا العزيز عبد بن عمر اسإتخلف فلما
 .كنيستهم في بهم الوليد

 .عليهم المسجد في زاده ماا برد يأماره عاماله إلى فكتب

فيه أذنا أن بعد ماسجدنا : يهدموقالوا ذلك دماشق أهل فكره
 .بيعًة ويرد وصلينا

 .الفقهاء مان وغيره المحاربي حأبيب بن سإليمان يومائذ وفيهم

الغوطة كنائس جميع يعطوا أن فسألوهم النصارى على وأقبلوا
يصفحوا أن على المسلمين أيدي في وصارت عنوة أخذت التي
 .بها المطالبة عن ويمسكوا يوحأنا كنيسة عن

 .وأعجبهم بذلك فرضوا

 .وأماضاه فسره عمر إلى به فكتب

في كتاب المئذنة يلي ماما القبلة الرواق في دماشق وبمسجد
سإنة الوليد المؤمانين أماير ببنيانه أمار : ماماالسقف بقرب رخاماة

 . وثمانين سإت
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قائًما دماشق مادينة سإور يزل : لميقول عمار بن هشام وسإمعت
انقضاء بعد العباس بن الله عبد بن علي بن الله عبد هدماه حأتى
 .أماية وبني ماروان أمار

ماؤذن عن العزيز عبد بن سإعيد عن الدماشقي حأفص أبو وحأدثني
خالد قدوم عند المسلمون : اجتمعقالوا وغيره دماشق ماسجد

ًعا حأوران أرض في وانبثوا صلًحا ففتحوها بصرى على فغلبوا جمي
 .عليها

عليه صولح ماا ماثل على الصلح فطلب عات أذر صاحأب وأتاهم
 .خراج أرض البثنية أرض جميع أن على بصرى أهل

 .ذلك إلى فأجابوهم

 .لهلها وعقد دخلها حأتى سإفيان أبي بن يزيد وماضى

 .والبثنية حأوران بكورتي يتصرفون المسلمون وكان

 .فتح يكن لم ماا وغزوا وأردن فلسطين إلى ماضوا ثم

صلح ماثل على بصلح يسيًرا فتًحا ففتحها عمان إلى يزيد وسإار
 .البلقاء أرض على وغلب بصرى

فتحت حأين الناس أماير فكان كله هذا فتح وقد عبيده أبو وولى
 .صلحه وأجاز لخالد كان الصلح أن إل دماشق

ندل عر ففتح عبيده أبي ولية في سإفيان أبي بن يزيد وتوجه
 .وجبالها الشراة أرض على وغلب صلًحا

بعد أتى يزيد أن الوضين أخبرني العزيز عبد بن سإعيد : وقالقال
سإواحأل وهي وبيروت وجبيل وعرقة صيدا دماشق مادينة فتح

مان كثيًرا وجل يسيًرا فتًحا ففتحها ماعاوية أخوه ماقدماته وعلى
 .يزيد ولية في نفسه ماعاوية عرقة فتح وتولى أهلها
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عمر خلفة آخر في السواحأل هذه بعض على غلبوا الروم إن ثم
ماعاوية لهم فقصد عفان بن عثمان خلفة أول أو الخطاب بن

 .القطائع وأعطاهم بالمقاتلة وشحنها رماها ثم فتحها حأتى

ماعاوية وجه الشام ماعاوية وولى عثمان اسإتحلف : فلماقالوا
ماجتمعة مادن ثلث وهي أطرابلس إلى الزدى ماجيب بن سإفيان

ًنا مانها أمايال على مارج في فبنى وقطع سإفيان حأصن سإمى حأص
عليهم اشتد فلما وحأاصرهم وغيره البحر مان أهلها عن المادة

الروم مالك إلى وكتبوا الثلثة الحصون أحأد في اجتمعوا الحصار
ماا إلى فيها يهربون بمراكب إليهم يبعث أو يمدهم أن يسألونه

 .قبله

 .وهربوا ليًل فركبوها كثيرة بمراكب إليهم فوجه

ويحصن حأصنه في ليلة كل يبيت - وكان سإفيان أصبح فلما
فيه كانوا الذي الحصن - وجد العدو على يغدو ثم فيه المسلمين

ًيا  .فدخله خال

.اليهود مان كبيرة جماعة ماعاوية فأسإكنه ماعاوية إلى بالفتح وكتب

 .اليوم المينا فيه الذي وهو

 .وحأصنه بعد بناه الملك عبد إن ثم

جماعة أطرابلس إلى عام كل في يوجه ماعاوية : وكانقالوا
قفل البحر نغلق فإذا عاماًل ويوليها بهم يشحنها الجند مان كثيفة
ًيا فيها المار يزل فلم يسيرة مانهم جميعه في العامال وبقى جار
مان بطريق أياماه في فقدم الملك عبد ولى حأتى ذلك على

على الماان يعطى أن فسأل كثير مانهم بشر وماعه الروم بطارقة
 .الخراج وؤدى بها يقيم أن

 .ماسئلته إلى فأجيب
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الجند قفول تحين حأتى بأشهر مانهما أكثر أو سإنتين إل يلبث فلم
الجند مان ماعه مان وأسإر عامالها وقتل بابها أغلق ثم المدينة عن

 .الروم بأرض وأصحابه ولحق اليهود مان وعدة

سإاحأل إلى ماتوجه وهو البحر في عليه ذلك بعد المسلمون فقدر
به وبعثوا أسإروه : بلويقال فقتلوه كثيرة ماراكب في للمسلمين

 .وصلبه فقتله الملك عبد إلى

بأطرابلس حأصره مان إليه بعث الملك عبد أن يذكر مان وسإمعت
 .وصلبه فقتله إليه وحأمله سإلًما أخذه ثم

 .الروم ببلد فلحقوا جماعة أصحابه مان وهرب

: فتحإبراهيم بن عتاب قال المدائني ماحمد بن علي وقال
نقض ثم ماجيب بن سإفيان أطرابلس

 الوضين عن سإعيد عن الشاماي حأفص أبو وحأدثني

دماشق سإواحأل إلى ماعاوية وجه سإفيان أبي بن يزيد : كانقال
 .فيها يطمع يكن لم فإنه أطرابلس سإوى

قتاًل قوتل فربما اليسيرة واليام اليوماين الحصن على يقيم فكان
 .ففتحها رماى وربما شديد غير

سإاحأٍل عند أو ظاهرة مادينة فتحوا كلما المسلمون : وكانقال
في حأدث فإن المسلمين مان إليه لها يحتاج مان قدر فيها رتبوا
 .الماداد إليها سإربوا العدو قبل مان حأدٌث مانها شيء

ماعاوية إلى كتب عنه الله رضي عفان بن عثمان اسإتخلف فلما
القطائع إياها ينزله مان وإقطاع وشحنتها السواحأل بتحصين يأماره
 .ففعل

الناس : أدركتقال العزيز عبد بن سإعيد عن حأفص أبو وحأدثني
ماوت بعد الخطاب بن عمر إلى كتب ماعاوية أن يتحدثون وهم
حأصونها مارماة في إليه فكتب السواحأل حأال له يصف يزيد أخيه
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واتخاذ ماناظرها على الحرس وإقاماة فيها المقاتلة وترتيب
 .المواقيدلها

 .البحر غزو في له يأذن ولم

أن وأماره بحًرا الغزو في له أذن حأتى بعثمان يزل لم ماعاوية وأن
مان فيها مان سإوى جيوًشا أغزى أو غزا إذا السواحأل في يعد

مان أهله عنه مااجل ويعطيهم أرضين الرتب يقطع وأن الرتب
 .خلفته قبل مانها ابتنى مااكان ويكبر المساجد ويبنى المنازل

كل مان السواحأل إلى انتقلوا بعد الناس إن : ثمالوضين قال
 .ناحأية

 .أبيه عن الكلبي هشام بن العباس حأدثني

عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن الكلبي كلب بن جعفر عن
حأوران كلب بن جعفر بن الحأوض بن عوف ابن علقمة ولى

 .ماعاوية قبل مان وليته وجعل

 .بها فمات

وصوله قبل ماوته فكان اليه - وخرج العبسي الحطيئة يقول وله
سإهام مان سإهم بمثل له فأوصى يريده الطريق في أنه وبلغه
قلئل ليال ال الغنى وبين سإالًما لقيتك لو بيني كان : - فماولده

كانت أنه عمار بن لهشام جار مانهم العلم أهل مان عدة وحأدثني
ضيعة الجاهلية في الشام الى تجارته أيام حأرب بن سإفيان لبي

 .وولده لمعاوية فصارت بقبش تدعى بالبلقاء

المؤمانين أماير ولد لبعض وصارت الدولة أول في قبضت ثم
 .عنه الله رضي المهدي

 .الكوفة أهل مان نعيم ببني يعرفون الزياتين مان لقوم صارت ثم

 .أبيه عن هشام بن عباس وحأدثني
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مان حأبيب بن الدار بني أحأد أوس بن تميم : وفدقال جده عن
أخوه وماعه وسإلم عليه الله صلى النبي على رقية أبا ويكني لخم
حأبرى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأقطعهما أوس بن نعيم
ًبا بذلك فكتب السلم عليه ابراهيم وماسجد عينون وبيت  .كتا

 .إليهما ذلك دفع الشام افتتح فلما

:وقال يعرج لم القطعة بهذه مار إذا الملك عبد بن سإليمان فكان
 .وسإلم عليه الله صلى النبي دعوة تصيبني ان أخاف

بن عمر أن يذكرون المشايخ سإمع أنه عمار بن هشام وحأدثني
ماجذماين بقوم مار دماشق أرض مان الجابية ماقدماه عند الخطاب

عليهم يجرى وأن الصدقات مان يعطوا أن فامار النصارى مان
 .القوت

الوليد بن خالد أن يذكر ماسلم بن الوليد : سإمعتهشام وقال
ًطا خالد بدير يعرف الذي الدير لهل شرط خراجهم في شر

 .عليه صعد سإلًما أعطوه حأين عنهم بالتخفيف

 .عبيدة ابو لهم فأنفذه

فمر حأمص إلى سإار دماشق مادينة أمار مان عبيدة أبو فرغ ولما
على أمانهم أن على فصالحهم والصلح الماان اهلها فطلب ببعتبك

.الرحأيم الحمن الله : بسملهم وكتب وكنائسهم واماوالهم أنفسهم

وعربها وفرسإها روماها بعلبك وأهل فلن بن لفلن أماان كتاب هذا
وخارجها المدينة داخل ودورهم وكنائسهم وأماوالهم انفسهم على

خمسة وبين بينهم ماا سإرحأهم يرعوا أن وللروم أرحأائهم وعلى
 .عامارة قرية ينزلوا ول مايًل عشر

 .شاؤا حأيث إلى سإاروا الولى وجمادي ربيع شهر ماضى فإذا
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يسافروا أن ولتجارهم علينا ماا وعليه ماالنا فله مانهم أسإلم ومان
أقام مان وعلى عليها صالحنا التي البلد مان أرادوا حأيث إلى

 .والخراج الجزية

ًدا بالله وكفى الله شهد  .شهي

 .أبيه عن هشام بن عباس حأدثني حأمص أمار

قدم دماشق مان فرغ لما الجراح بن عبيدة أبا ان ماخنف أبي عن
 .اتبعهما ثم الطائي زيار بن ومالحان الوليد بن خالد أمااماه

وطلبوا المدينة إلى لجأوا ثم أهلها قاتلهم بحمص توافوا فلما
 .دينار الف وسإبعين الف مائة على فصالوه والصلح الماان

إذ دماشق أبواب على المسلمون : بينماوغيره الواقدي قال
المسلمين مان جماعة إلبهم فخرجت كثيفة للعدو خيل أقبلت

طريق على حأمص نحو مانهزماين فولوا والثنية لهيا بين فلقوهم
 .قارا

 .وافواحأمص حأتى واتبعوهم

 .عنها عدلوا قد فألفوهم

كان وماا عنهم هرقل لهرب مانخوبين وكاتوا الحمصيون ورآهم
بايديهم فاعطوا وظفرهم وبأسإهم المسلمين كيد قوة مان يبلغهم
 .الماان بطلب وهتفوا

 .عنهم أيديهم وكفوا المسلمون فأمانهم

الرند - يريد الرنط على وأقاماوا والطعام العلف اليهم فأخرجوا
- وكان بساحألها البحر في يصب ثم أنطاكية ياتي الذي النهر وهو
عبيدة أبو فرغ فلما الكندي السإود بن السمط المسلمين على
حأمص قدم ثم سإفيان بنأبي يزيد عليها اسإتخلف دماشق أمار مان

على حأمص أهل فصلحه الرسإتن بباب فنزل بعلبك طريق على
وكنائسهم مادينتهم وسإور واماوالهم انفسهم على امانهم أن
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واشترط للمسجد يوحأنا كنيسة ربع عليهم واسإتثنى وأرحأائهم
 .مانهم أقام مان الخراج

أهل صالح كان الكندي السإود بن السمط أن الرواة بعض وذكر
قسم السمط وأن صلحه اماضى عبيدة أبو قدم فلما حأمص
ًطا حأمص كل في واسإكنهم نزلوها حأتى المسلمين بين خط

 .ماتروكة سإاحأة او أهله جل مارفوض

 .الدماشقي حأفص أبو وحأدثنا

الجراح بن عبيدة أبو افتتح : لماقال العزيز عبد بن سإعيد عن
بن وعمرو دماشق على سإفيان أبي بن يزيد اسإتخلف دماشق
 .الردن على وشرحأبيل فلسطين على العاص

 .بعلبك صلح نحو على اهلها فصالح حأمص وأتى

حأماة نحو وماضى النصاري الصامات بن عبادة بحمص خلف ثم
والخراج رؤسإهم في الجزية على فصالحهم ماذعنين اهلها فتلقاه

 .أرضهم في

ماا بمثل ورضوا المقلسون وماعهم يكفرون فخرجوا شيزر فمضى
 .حأماه أهل رضي

وهي حأمص بمعرة عبيدة أبو ومار والقسطل الزراعة خيله وبلغت
 .يديه بين يقلسون فخرجوا بشير بن النعمان إلى تنسب

والخراج بالجزية واذعنوا ذلك ماثل أهلها ففعل فاماية أتى ثم
ًئا وقنسرين حأمص فكانت حأمص أمار واسإلم ًدا شي  .واحأ

المسلمون : سإمىبعضهم فقال الجناد تسمية في اختلفوا وقد
ًدا فلسطين الردن وكذلك دماشق وكذلك كوًرا جمع لنه جن

 .قنسرين ماع حأمص وكذلك

بها أطماعهم يقبضون جند لها ناحأية كل : سإميتبعضهم وقال
ًدا  .جن
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بن الملك عبد فجندها قنسرين إلى كانت الجزيرة أن وذكروا
 .خراجها مان بها أطماعهم يأخذون جندها فصار أفردها أي ماروان

 .ففعل تجنيدها الملك عبد سإأل كان ماروان بن ماحمد وأن

بن يزيد كان حأتى حأمص إلى ماضموماة وكورها قنسرين تزل ولم
 .جندا وذواتها ومانبج وإنطاكية قنسرين فجعل ماعاوية

أفرد المهدي بن هارون الرشيد المؤمانين أماير اسإتخلف فلما
ًدا ذلك فصير بكورها قنسرين ًدا جن ورعبان ودلوك مانبج وأفرد واحأ
 .العواصم وسإماها وتيزين وإنطاكية وقورس

مان انصرفوا إذا وتمنعهم فتعصمهم بها يعتصمون المسلمين لن
 .الثغر مان وخرجوا غزوهم

علي بن صالح بن الملك عبد فسكنها مانبج العواصم مادينة وجعل
حأفص أبو وحأدثني بها وبنى ومائة وسإبعين ثلث سإنة في

إبراهيم ابن ماوسإى وحأدثني العزيز عبد بن سإعيد عن الدماشقي
أبو : اسإتخلفقال حأمص أهل مان ماشايخ عن أبيه عن التنوخي

 .حأمص على النصاري الصامات بن عبادة عبيده

 .أهلها فقاتله اللذقية فأتى

 .الناس مان جماعة إل يفتحه ل عظيم باب بها فكان

ٍد على عسكر ماراماها صعوبة رأى فلما  .المدين مان بع

في وفرسإه الرجل يستتر كالسإراب حأفائر تحفر أن أمار ثم
 .مانها الواحأدة

 .مانها فرغوا حأتى حأفرها في المسلمون فاجتهد

عادوا الليل عليهم جن فلما حأمص إلى القفول أظهروا إنهم ثم
قد أنهم يرون غارون اللذقية وأهل وحأفائرهم ماعسكرهم إلى

 .عنهم انصرفوا
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 .سإرحأهم وأخرجوا بابهم فتحوا أصبحوا فلما

 .المدينة باب مان ودخولهم إياهم المسلمين تصبيح إل يرعهم فلم

ًة ففتحت  .عليه فكبر حأائطه عل ثم الحصن عبادة ودخل عنو

على الماان طلبوا ثم اليسيد إلى اللذقية نصارى مان قوم وهرب
 .أرضهم إلى يتراجعوا ا

كنيستهم لهم وتركت كثروا أو قلوا يؤدونه خراج على فقوطعوا
ًدا باللذقية المسلمون وبنى ًعا ماسج وسإع إنه ثم عبادة بأمار جاما
 .بعد

فهدماوا اللذقية سإاحأل على البحر في أغارت الروم وكانت
حأتى العزيز عبد بن عمر خلفة في وذلك أهلها وسإبوا مادينتها

وحأدثني عبد بن يزيد أحأدث والذي مانها وفرغ اللذقية مادينة حأرز
بن وسإعيد العزيز عبد بن سإعيد : حأدثنيقال الدماشقي حأفص أبو

ففتحوا السواحأل والمسلمون عبادة : وردقال الحمصي سإليمان
ًة جبلة مان فرسإخين على ببلة تعرف مادينة  .عنو

 .أهلها عنها وجل خربت إنها ثم

 .جبلة سإفيان أبي بن ماعاوية فأنشأ

ًنا وكانت  .وشحنها حأمص المسلمين فتح عند عنه جلوا للروم حأص

ماعاوية : بنيقالوا أشياخه عن البهراني ماحمد بن سإفيان وحأدثني
ًنا لجبلة  .القديم الروماي الحصن مان خارًجا حأص

ًنا الروماي الحصن سإكان وكان  .دينهم في يتعبدون وقومًاا رهبا

: فتحقالوا وأشياخنا أبي : حأدثنيقال ماحمد بن سإفيان وحأدثني
ًنا وكان أنطرطوس ماعه والمسلمون عبادة  .أهله عنه جل ثم حأص

147



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

فعل وكذلك القطائع بها وأقطع وماصرها أنطرطوس ماعاوية فبنى
 .وبلنياس بمرقبة

أبو : افتتحقالوا أشياخه عن قال الدماشقي حأفص أبو وحأدثني
 .الصامات بن عبادة يدي على وأنطرطوس وجبلة اللذقية عبيده

 .البحر انغلق إلى حأفظًة بها يوكل وكان

شيخ وحأدثني إياها وتحصينه السواحأل ماعاوية شحنة كانت فلما
اتقلبت المؤتكفة تدعى مادينة سإلمية : بقربقال حأمص أهل مان

وسإكنوها مانزل فبنوا نفٍس مائة إل مانهم يسلم فلم بأهلها
 .مائة سإلم فيها بنوا التي حأوزتهم فسميت

 .: سإلميةفقالوا اسإمها الناس حأرف ثم

وولده وبنى اتخذها عباس بن الله عبد بن علي بن صالح إن ثم
 .ولده مان قوم ونزلها وماصروها فيها

 .قديم روماي اسإم : سإلميةالنطاكي سإهم ابن وقال

ماحمد بن ماروان : هدمقال الحمصي ماصفى بن ماحمد وحأدثني
 .حأمص سإور

ًبا بأهلها مار فلما عليه خالفوا كانوا أنهم وذلك خرا أهل مان هار
 .سإلحأه وخزائن ومااله ثقله بعض اقتطعوا سإان

بن أحأمد أيام كانت فلما بالصخر مافروشة حأمص مادينة وكانت
الفضل عامالهم على شغبوا بالله المعتصم إسإحاق أبي بن ماحمد

الفرش ذلك بقلع فأمار قارن ابن ماازيار أخي الطبري قارن بن
 .فقلع

بن الفضل وحأاربوا الفرش ذلك وأعادوا المعصية أظهروا إنهم ثم
فقتلوه وأخذوه ونساءه مااله وأنهبوا عليه قدروا حأتى قارن

ماولى الكبير بغا بن ماوسإى إليهم ماحمد بن أحأمد فوجه وصلبوه
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نصارى مان خلق وفيهم فحاربوه بالله المعتصم المؤمانين بأماير
 .ويهودها المدينة

بالمدينة ألحقهم حأتى باقيهم وهزم عظيمة ماقتلة مانهم فقتل
ًة ودخلها  .وماائتين خمسين سإنة في وذلك عنو

قوطع ماما وغيرها السواحأل مان وزيت قمح يرده هري وبحمص
ًعا هرقل : جمعقالوا اليرماوك يوم لهم وأسإجلت عليه أهله جمو

زهاء تكون وأرماينية الجزيرة وأهل الشام وأهل الروم مان كثيرة
جبلة ماقدماته على وبعث خاصته مان رجًل عليهم وولى ألف ماائتي

وغيرهم وجذام لخم مان الشام ماستعربة في الغساني اليهم بن
الروم بلد دخل وإل ظهروا فإن المسلمين ماحاربة على وعزم
 .بالقسطنطينية فأقام

قتال أشد اليرماوك على فاقتتلوا إليهم فزحأفوا المسلمين واجتمع
 .وأبرحأه

 .نهر واليرماوك

ًفا وعشرين أربعة يومائذ المسلمون وكان  .أل

الهرب في أنفسهم يطمعوا لئل يومائذ وأتباعها الروم وتسلسلت
ًفا سإبعين زهاء مانهم الله فقتل بفلسطين فلحقوا فلهم وهرب أل

 .وأرماينية والجزيرة وحألب وإنطاكية

ٌء اليرماوك يوم وقاتل ًدا قتاًل المسلمين نساء مان نسا شدي
: عضدواتقول سإفيان أبي بن ماعاوية أم عتيبة بنت هند وجعلت
 .بسيوفكم الغلفان

ًعا الشام إلى خرج سإفيان أبو زوجها وكان أن ذلك ماع وأحأب تطو
إحأدى سإنة بها فمات المدينة قدم إنه ثم ماعه وحأملها ولده يرى

 .بالشام ماات إنه ويقال سإنة وثمانين ثمان ابن وهو وثلثين
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بصفرة الثالث اليوم في دعت نعيه بنته حأبيبة أم أتى فلما
عنية هذا عن كنت : لقدوقالت وعارضتها ذراعيها بها فمسحت

امارأة تحد : ليقول وسإلم عليه الله صلى النبي سإمعت أني لول
 .ثلث مان أكثر زوجها سإوى مايت على

 .يزيد أخيها نعي أتاها حأين الفعل هذا فعلت : إنهاويقال

 .أعلم والله

 .الطائف يوم عينة ذهبت العوران أحأد حأرب بن سإفيان أبو وكان

ابن هاشم وعين قيس بن الشعث عن اليرماوك يوم : وذهبقالوا
بن قيس وعين قال المر وهو الزهري وقاص أبي بن عتبة

 .ماكشوح

الشام قدم كان الذي وهو الزهري وقاص أي بن عامار واسإتشهد
 .الشام بوليته عبيده أبي إلى الخطاب بن عمر بكتاب

 .الطاعون في ماات بل ويقال

 .أجنادين يوم : اسإتشهدالرواة بعض وقال

 .بثبت ذلك وليس

الطلب خيل على الفهري ماسلمة بن لحبيب عبيده أبو : وعقدقال
 .أدرك مان يقتل فجعل

 .أبينا وبنو اخوتنا : أنتمفقال النصار إلى اليهم بن جبلة وأنحاز

 .السإلم وأظهر

سإبع سإنة الشام عنه الله رضي الخطاب بن عمر قدم فلما
ًة عمر فأماره عينه فلطم مازينة مان رجًل جبلة لحأى عشر

به على ببلد أقيم ل والله عيني ماثل : أوعيتهفقال مانه بالقتصاص
 .سإلطان
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ًدا الروم بلد فدخل  .مارت

 .شمر أبي بن الحارث بعد غسان مالك جبلة وكان

وهو عنه الله رضي الخطاب بن عمر أتى جبلة أن أيضا وروى
 .نيته نصرا على

: أقيموقال ذلك فأبى الصدقة وأداء السإلم عليه عمر فعرض
 .الصدقة وأؤدي ديني على

 .مانها فأنف الجزية فأد دينك على أقمت : إنعمر فقال

أداء وإماا السإلم : إمااثلث مان واحأدة إل لك عندنا : مااعمر فقال
 .شئت حأيث إلى الذهاب وإماا الجزية

ًفا ثلثين في الروم بلد فدخل  .أل

 .ندم عمر ذلك بلغ فلما

تألفنه ثم الصدقة مانه قبلت : لوفقال الصامات بن عبادة وعاتبه
 .لسإلم

بن عمير وعشرين إحأدى سإنة في وجه عنه الله رضي عمر وإن
 .الصائفة ووله عظيم جيش في الروم بلد إلى النصاري سإعد

اليهم بن لجبلة يتلطف أن وأماره كانت صائفة أول وهي
السإلم بلد إلى الرجوع إلى ويدعوه بينهما بالقرابة ويستعطفه

 .دينه على ويقيم الصدقة مان بذل كان ماا يؤدى أن على

عمر أماره ماا جبلة على وعرض الروم بلد دخل حأتى عمير فسار
 .الروم بلد في المقام إل فأبى عليه بعرضه

ٍد وهو بالحمار يعرف ماوضع إلى عمير وانتهى بأهله فأوقع وا
 .وأخربه

 .حأمار جوف مان : أخربفقيل
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بجنده المسلمين وإيقاع اليرماوك أهل خبر هرقل بلغ : ولماقالوا
 .قسطنطينية إلى إنطاكية مان هرب

هذا البلد ! ونعمالسلم سإورية يا : عليكقال الدرب جاوز فلما
 .للعدو

 .ماراعيها لكثرة الشام أرض يعني

 .عشرة خمس سإنة رجب في اليرماوك وقعة وكانت

القشيري قيس بن حأباش اليرماوك : شهدالكلبي بن هشام قال
ًقا العلوج مان فقتل  .يشعر ل وهو رجله وقطعت خل

 .ينشدها جعل ثم

أدى الذي ومانا رجله وناشد عتاٍب ابن : وماناأوفى ابن سإوار فقال
ًبا الحي إلى  .الرقيبة ذا يعني حأاج

العزيز عبد بن سإعيد : حأدثناقال الدماشقي حأفص أبو وحأدثني
المسلمين وبلغ الجموع للمسلمين هرقل جمع لما أنه بلغني :قال

أخذوا كانو ماا حأمص أهل على ردوا اليرماوك لوقعة إليهم إقبالهم
فأنتم عنكم والدفع نصرتكم عن : شغلناوقالوا الخراج مان مانهم
 .أماركم على

مان فيه كنا ماما إلينا أحأب وعدلكم : لوليتكمحأمص أهل فقال
 .عامالكم ماع المدينة عن هرقل جند ولندفعن والغشم الظلم

حأمص مادينة هرقل عامال يدخل ل : والتوراةفقالوا اليهود ونهض
 .ونجهد تغلب أن إل

 .وحأرسإوها البواب فأغلقوا

واليهود النصارى مان صولحت التي المدن أهل فعل وكذلك
كنا ماا إلى صرنا المسلمين على وأتباعهم الروم ظهر : إنوقالوا
 .عدد للمسلمين بقي ماا أمارنا على فأنا وإل عليه
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وأخرجوا مادنهم فتحوا المسلمين وأطهر الكفرة الله هزم فلما
 .الخراج وأدوا فلعبوا المقلسين

 .ففتحها وإنطاكية قنسرين جند إلى عبيده أبو وسإار

وبحمص بالشام الكندي السإود بن السمط : أبلىقال جده عن
 .اليرماوك يوم وفي خاصة

 .أهلها بين حأمص مانازل قسم الذي وهو

قيس بن للشعث ماقاومًاا بالكوفة السمط بن شرحأبيل ابنه وكان
 .الرياسإة في الكندي

تفرق ل ! إنكالمؤمانين أماير : ياله فقال عمر إلى السمط فوقد
أو الشام إلى فحوله ولدي وبين بيني فرقت وقد السبي بين

 .الكوفة إلى حأولني

 .الشام إلى أحأوله : بلفقال

 .أبيه ماع حأمص فنزل

عبد بن سإعيد عن الدماشقي حأفص أبو حأدثني فلسطين أمار
أهل مان ماشايخ عن الوليد ابن بقية وعن أشياخه عن العزيز
خلفة في الروم المسلمون واقعها وقعة أول : كانتقالوا العلم

الناس وعلى فلسطين أرض عنه الله رضي الصديق بكر أبي
 .العاص ابن عمرو

رضي الصديق بكر أبي خلفة في غزة فتح العاص بن عمر إن ثم
أعطاهم أن على ونابلس سإبسطية ذلك بعد فتح ثم عنه الله

وعمواس يبنى فتح ثم ومانازلهم وأماوالهم أنفسهم على الماان
وفتح له ماولى باسإم عجلن تدعى ضيعًًة بها واتخذ جبرين وبيت

 .ماعاوية فتحها ويقال يافا

 .ذلك ماثل على رفح عمرو وفتح
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سإنة في وذلك ونواحأيها قنسرين فتح أن بعد عبيدة أبو عليه وقدم
 .المقدس ببيت مادينة وإيلياء إيلياء ماحاصر وهو عشرة سإت

ثم ففتحها أهلها غدر وقد إيلياء مان إنطاكية إلى وجهه إنه فيقال
 .ثلثة أو يوماين فأقام عاد

ماا ماثل على والصلح الماان عبيده أبي مان إيلياء أهل طلب ثم
والدخول والخراج الجزية أداء مان الشام مادن أهل عليه صولح

عمر لهم للعقد المتولي يكون أن على نظراؤهم فيه دخل ماا في
 .نفسه الخطاب بن

 .بذلك عمر إلى عبيده أبو فكتب

صلح فأنفذ إيلياء إلى صار ثم دماشق مان الجابية فنزل عمر فقدم
 .به لهم وكتب أهلها

 .عشرة سإبع سإنة في إيلياء فتح وكان

 .آخر وجه إيلياء فتح في روى وقد

الليث عن صالح بن الله عبد : حأدثناقال سإلم بن القاسإم حأدثني
خالد بعث الخطاب بن عمر أن حأبيب أبي بن يزيد عن سإعد بن
بالجابية يومائذ وهو جيش في المقدس بيت إلى الفهمي ثابت بن

ًئا حأصنهم به أحأاط ماا على فأعطوه فقاتلهم ويكون يؤدونه شي
 .خارًجا كان ماا المسلمين

 .المدينة إلى رجع ثم ذلك فأجاز عمر فقدم

فتح عبيده أبا أن الوزاعي عن الوليد عن عمار بن هشام وحأدثني
 .عشرة سإت سإنة وكورها قنسرين

 .يصالحهم أن فسألوه إيلياء فنزل فلسطين ثم

الله رجمه عمر يقدم أن على عشرة سإبع سإنة في فصالحهم
 .به لهم ويكتب ذلك فينفذ
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تميم عن ماسلم بن الوليد : حأدثنيقال عمار بن هشام وحأدثني
ماع عمر تلقى فيمن : كنتقال قيس بن الله عبد عن عطية ين

مان المقلسون لقيه إذ يسير عمر فبينما الشم ماقدماة عبيده أبي
 .والريحان بالسيوف عات أذر أهل

 .امانعوهم : ماهعمر فقال

نحوها كلمة أو سإنتهم هذه المؤمانين أماير : ياعبيده أبو فقال
 .لعهدهم نقًضا نفسك في أن يروا مانها مانعتهم إن وإنك

 .: دعوهمفقال

مان خلق فيه فتوفى عشر ثمان سإنة عمواس طاعون : فكانقال
 .الجراح بن عبيده أبو مانهم المسلمين

 .أماير وهو سإنة وخمسون ثمان وله ماات

عبد أبا ويكنى الخزرج مان سإلمة بني أحأد جبل ابن وماعاذ
 .الرحأمن

 .سإنة وثلثون ثمان وله الردن مان القحوانة بناحأية توفى

بن عياض اسإتخلف ويقال اسإتخلفه احأتضر لما عبيده أبو وكان
 .العاص بن عمرو اسإتخلف بل ويقال الفهري غنم

 .ماصر إلى وماضى ابنه عمرو فاسإتخلف

وقوم ماحمد أبا ويكنى المطلب عبد ابن العباس بن والفضل
طاعون في توفى أنه والثبت ين بأجناد اسإتشهد إنه يقولون

 .عمواس

وسإتين تسع ابن وهو ماات الله عبد أبا ويكنى حأسنة بن شرحأبيل
 .سإنة

 .يزيد أبا ويكنى لؤي بن عامار بنى أحأد عمرو بن وسإهيل
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يوم اسإتشهد إنه وقيل المخزوماي المغيرة بن هشام بن والحارث
 .ين أجناد

يزيد إلى كتب عبيده أبي وفاة الخطاب بن عمر أتت : ولماقالوا
 .قيساري يغزو أن وأماره ماكانه الشام بولية سإفيان أبي ابن

ولى وأنه وفلسطين الردن يزيد ولى إنما عمر : إنقوم ويقال
 .الصامات بن عبادة حأمص وولى داء الدر أبا دماشق

علينا : اختلفقال الواقدي : حأدثنيقال سإعيد بن ماحمد وحأدثني
: بلآخرون وقال ماعاوية : فتحهاقائلون فقال قيسارية أمار في

وقال خليفته وهو عبيده أبي وفاة بعد غنم بن عياض فتحها
بن عمرو خرج :قائلون وقال العاص بن عمرو فتحها : بلقائلون
 .الل عبد ابنه وخلف ماصر إلى العاص

الناص أول أن العلماء عليه اجتمع والذي ذلك مان الثبت فكان
سإنة الولى جمادى في عليها نزل العاص بن عمرو حأاصرها الذي
 .عشرة ثلث

رجع ثم واليرماوك للمسلمين كان فإذا أقام ماا عليها يقيم فكان
مان ماصر إلى خرج ثم إيلياء بعد فحاصرها فلسطين إلى

 .قيسارية

ماعاوية أخاه فوكل عبيده أبي بعد سإفيان أبي بن يزيد وولى
ًنا دماشق إلى وتوجه بمحاصرتها  .بها فمات ماطعو

ماا ماع فلسطين سإفيان أبي بن يزيد عمر : ولىالواقدي غير وقال
كانت وقد قيسارية بغزو يأماره إليه وكتب الشام أجناد مان وله

ًفا عشرة سإبعة في إليها فنهض ذلك قبل حأوصرت أهلها فقاتله أل
دماشق إلى فمضى عشرة ثمان سإنة آخر في ومارض حأصرهم ثم

ففتحها سإفيان أبي بن ماعاوية أخاه قيسارية على واسإتخلف
 .عمر إلى يزيد به فكتب بفتحها إليه وكتب

156



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

ماا بتوليته ماعاوية إلى عمر كتب سإفيان أبى بن يزيد توفى ولما
أماير يا : وصلتكوقال له ذلك سإفيان أبو فشكر يتوله كان

 .رحأم المؤمانين

تميم عن ماسلم بن الوليد : حأدثنيقال عمار بن هشام وحأدثني
يزيد بعد الشام سإفيان أبي بن ماعاوية عمر : ولىقال عطية بن

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب مان رجلين ماعه وولى
 .والقضاء الصلة

عبادة وولى وصلتهما والردن دماشق قضاء داء الدر أبا فولى
 .وصلتهما وقنسرين حأمص قضاء

ولى : لماقال إسإناده في الواقدي عن سإعيد بن ماحمد وحأدثني
وقد فتحها حأتى قيسارية حأاصر الشام ماعاوية الخطاب بن عمر
ًوا حأوصرت كانت سإنة شوال في فتحها وكان سإنين سإبع مان نح
 .عشرة تسع

عامار بن الله عبد عن عمر بن ماحمد عن سإعد بن ماحمد وحأدثني
فتحها مان يئس حأتى قيسارية ماعاوية : حأاصرقال إسإناده في

فوجد قسًرا ماعاوية ففتحها حأاصراها وابنه العاص بن عمرو وكان
ًفا ثلثين السامارة ومان ألف مائة سإبع المرتزقة مان بها ومان أل

وكان كلها قائمة سإوق مائة ثلث بها ووجد ألف ماائتي اليهود
 .ألف مائة سإورها على ليلة كل في يحرسإها

ًيا أن فتحها سإبب وكان ليًل المسلمين أتى يوسإف له يقال يهود
أن على الرجل حأقو إلى الماء فيه سإرب في طريق على فدلهم
 .ذلك ماعاوية وأنفذ وأهله أمانوه

يهربوا أن الروم فأراد فيها وكبروا الليل في المسلمون ودخلها
 .عليه المسلمين فوجدوا السرب مان

 .ماعه ومان ماعاوية فدخل الباب المسلمون وفتح
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فيها يقول التي شقراء فيهم وكانت العرب مان خلق بها وكان
لصبحت الخمر عن صحوت لو شقراء : تقولثابت بن حأسان
 .شعثاء اسإمها إن ويقال العدد ماثرى

قيسارية سإبى أن إسإناده في الواقدي عن سإع بن ماحمد وحأدثني
 .رأس آلف أربعة بلغوا

أمار عنه الله رضي الخطاب بن عمر إلى ماعاوية به بعث فلما
 .الجرف فأنزلوا بهم

الكتاب في بعضهم وجعل النصار يتاماى على قسمهم ثم
 .للمسلمين والعمال

أسإعد أمااماه أبي بنات أخدم عنه الله رضي الصديق بكر أبو وكان
عمر فأعطاهن فماتا التمر عين سإبى مان خادماين زرارة بن

جذام مان رجلين ماع بالفتح ماعاوية : ووجهقالوا سإبى مان ماكانهما
فكان خثعم مان رجًل فوجه المسير عن ضعفهما خاف ثم

عيني : أرقيقول وهو والسرى السير في نفسه يجهد الخثعمي
ٍم أخى جذام أخو إذ أمااماي وهما أنام كيف حأرام وأخو جش

 .عمر فكبر عمر على ودخل فسبقهما طام والهجير يرحألن

قيسارية أن أحأفظه لم له إسإناد في عمار بن هشام وحأدثني
 .عشرة تسع سإنة في قسًرا فتحت

 .قسًرا فتحت قيسارية إن نادى فتحها عمر بلغ فلما

 .المسلمون وكبر وكبر

 .ماعاوية وفتحها سإنين سإبع حأوصرت وكانت

عشرة ثمان سإنة آخر في سإفيان أبي بن يزيد ماوت : وكانقالوا
 .بدماشق
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فتحت إنما قال أخيه حأياة في قيسارية فتح ماعاوية إن قال فمن
الشام وليته في فتحها إنه قال ومان عشرة ثمان سإنة آخر في
 .الثبت وذلك عشرة تسع سإنة في فتحت قال

 .عشرين سإنة أول في فتحت : إنهاالرواة بعض وقال

يأماره ماعاوية إلى عنه الله رضي الخطاب بن عمر : وكتبقالوا
 .فلسطين مان بقي ماا بتتبع

 .كيد بعد صلًحا عسقلن ففتح

وأمادهم أهلها نقض ثم فتحها كان العاص بن عمرو : إنويقال
يوسإف بن ماحمد : سإمعتقال الهيثم بن بكر وحأدثني الروم

أخرجت الروم أن عسقلن أهل مان ماشايخ عن يحدث الفاريابي
 .الزبير ابن أيام في عنها أهلها وأجلت عسقلن

 .قيسارية أيًضا ورم وحأصنها بناها ماروان بن الملك عبد ولى فلما

عن الرمالي سإليمان أبو : حأدثنيقال ماصفى بن ماحمد وحأدثني
فشعثتها قيسارية إلى الزبير ابن أيام في خرجت الروم أن أبيه

 .ماسجدها وهدمات

وأعاد قيسارية رم المار ماروان بن الملك لعبد اسإتقام فلما
وكانت الخارجة عكا صور وبنى بالرجال وأشحنها ماسجدها
 .قيسارية سإبيل ماثل سإبيلهما

بن الوليد : وليقالوا الشام بأمار العلم أهل مان جماعة وحأدثني
 .فلسطين جند الملك عبد بن سإليمان الملك عبد

 .لد فنزل

 .وماصرها الرمالة مادينة أحأدث ثم

 .الصباغين بدار تعرف التي والدار قصره مانها بنى ماا أول وكان
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ًطا صهريًجا الدار في وجعل  .لها ماتوسإ

 .اسإتتماماه قبل الخلفة فولى وبناه خطًة للمسجد اختط ثم

مان ونقص العزيز عبد بن عمر أتمه ثم خلفته في بعد فيه بنى ثم
بهم اقتصرت الذي المقدار بهذا يكتفون الرمالة : أهلوقال الخطة

 .عليه

 .فبنوا البناء في للناس أذن لنفسه سإليمان بنى ولما

وولى آباًرا واحأتفر بردة تدعى التي قناتهم الرمالة لهل واحأتفر
ًبا الجماعة وماسجد بالرمالة بنائها على النفقة ًيا له كات مان نصران

علي بن صالح لورثة الصباغين دار صارت : وقدقالوا يقال لد أهل
 .أماية بني أماوال ماع قبضت لنها العباس ابن الله عبد بن

سإليمان بعد وقناتها الرمالة آبار على ينفقون أماية بن : وكانقالوا
 .الملك عبد ابن

 .عليها أنفقوا العباس بنو اسإتخلف فلما

بعد خليفة مان سإنة كل في يخرج النفقة تلك في المار وكان
بالله المعتصم إسإحاق أبو المؤمانين أماير اسإتخلف فلما خليفة
جارية وصارت السإتثمار فانقطع سإجًل النفقة بتلك أسإجل

 .لهم فتحسب العمال بها يحتسب

ٌة الخلفاء مان بسجلت فروٌز : وبفلسطينقالوا خراج مان مافرد
 .والردود التخفيف وبها العاماة

ًعا أن وذاك فوجه أهلها وتركها الرشيد خلفة في رفضت ضيا
 .لعمارتها أعين بن هرثمة الرشيد المؤمانين أماير

يخفف أن على إليها الرجوع إلى وأكرتها مازارعها مان قومًاا فدعا
أصحاب فأولئك فرجعوا ماعامالتهم ولين خراجهم مان عنهم

 .التخافيف
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كانوا ماا ماثل على أرضوهم عليهم فردت بعد مانهم قوم وجاء
 .الردود أصحاب فهم عليه

 .بعسقلن العرب مان رجًل : لقيتقال الهيثم بن بكر وحأدثني

قطيعًة بها وأقطعه الملك عبد إياها أسإكنه مامن جده أن فأخبرني
 .المرابطة مان أقطع مان ماع

 .أرًضا : وأرانيقال

.عفان بن عثمان قطائع مان : هذهفقال

 :بكر قال

قطائع هاهنا : بعسقلنيقول الفاريابي يوسإف بن ماحمد وسإمعت
 .بأسإا بذلك أجد لم رجل فيها دخل لو وعثمان عمر بأمار أقطعت

أبو : سإارقالوا العواصم تدعى التي والمدن قنسرين جند أمار
حأمص إلى اليرماوك أرض مان فراغه بعد الجراح بن عبيده

 .فاسإتقراها

مادينة أخل فقاتله الوليد بن خالد ماقدماته وعلى قنسرين أتى ثم
عبيده أبو فصالحهم الصلح وطلبوا حأصنهم إلى لجأوا ثم قتسرين

 .حأمص صلح ماثل على

 .وقرارها أرضها على المسلمون وغلب

وهم نزلوه بالشام تنخوا ماا أول ماذ لتنوخ قنسرين حأاضر وكان
إلى عبيده أبو فدعاهم المنازل به ابتنوا ثم الشعر خيم في

حألوان ابن سإليح بنو النصرانية على وأقام بعضهم فأسإلم السإلم
 .قضاعة بن الحاف بن عمران بن

أن أشياخهم عن النطاكي الطائي حأنين بن يزيد ولد بعض فحثني
المؤمانين أماير خلفة في أسإلموا الحاضر ذلك أهل مان جماعة
 .قنسرين بالخضرة أيديهم على فكتب المهدي
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نقضوا قد قنسرين أهل أن فبلغه حألب يريد عبيده أبو سإار ثم
 .وغدروا

 .فتحها ثم فحصرهم الكندي السإود ابن السمط إليهم فوجه

عن حأمزة بن يحيى : حأدثناقال الدماشقي عمار بن هشام حأدثني
:قال غنم بن الرحأمن عبد عن نسى بن عبادة عن العزيز عبد أبي

- السمط بن شرحأبيل قال او-  السمط ماع قنسرين مادينة رابطنا
 .وغنًما بقًرا فيها أصاب فتحها فلما

 .المغنم في بقيتها وجعل مانها طائفة فينا فقسم

بيتهم كانت التي الفساد حأرب بعد نزلوه قديًما طيء حأاضر وكان
 .البلد في باقوهم وتفرق مانهم نزل مان الجبلين نزل حأين

على مانهم كثير وصالح بعضهم أسإلم عليهم عبيده أبو ورد فلما
 .الجزية

 .جماعتهم عن شذ مان إل بيسير ذلك بعد أسإلموا ثم

ًفا يجمع حألب حأاضر يدعى حأاضر حألب مادينة بقرب وكان أصنا
 .وغيرهم تنوخ مان العرب مان

 .الجزية على عبيده أبو فصالحهم

بعيد إلى به وأعقابهم ماقيمين فكانوا ذلك بعد أسإلموا إنهم ثم
 .الرشيد المؤمانين أماير وفاة

إخراجهم وأرادوا حألب مادينة أهل حأاربوا الحاضر ذلك أهل إن ثم
قبائل مان حأولهم مان جميع إلى أهلها مان الهاشميون فكتب عنها

 .يستجدونهم العرب

عاصم ابن زفر بن العباس وإغاثتهم إنجادهم إلى أسإبقهم فكان
بن الحارث بنت لبابه العباس بن الله عبد أم لن بالخؤولة الهللي

 .وأخربوه الهزم بن بجير بن حأزن
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 .الرشيد بن ماحمد فتنة أيام في وذل

 .والكسى بالطعمة أهلها فتلقاهم قنسرين إلى فانتقلوا

في فتفرقوا عنها فأخرجوهم عليها التغلب أرادوا دخلوها فلما
:قال الله رحأمه المتوكل المؤمانين أماير وأخبرني فمنهم البلد

بن الله عبد بن علي بن صالح بني ماشايخ مان شيًخا سإمعت
غزا سإنة الله رحأمه بالله المعتصم المؤمانين أماير يحدث العباس
لغاثة حألب الهللي زفر بن العباس ورد : لماقال عمورية

 .بك ثم بالله ! نحنخال : يامانهم نسوة ناداه الهاشميين

 .خذلنكم إن الله خذلني الله شاء إن عليكم خوف : لفقال

ًدا القعقاع بني حأيار : وكانقال ًفا بل كان وبه السإلم قبل ماعرو
بنو فنزله الحيرة مالك اللخمي السماء مااء بن المنذر ماقيل

ربيعه بن رواحأه بن جذيمة بن زهير بن جزء بن خليد بن القعقاع
.إليهم مانسب أوطنوه بغيض بن عبسي بن قطيعة بن الحارث بن

عمه وأقطع قطيعة به القعقاع أقطع ماروان بن الملك عبد وكان
اليمن إلى له غرها أو قطائع الحارث بن جزء ابن العباس

 .بعده فأوغرت

ًتا أكثرها أو وكانت  .ماوا

له فولدت الملك عبد عند جزء بن العباس بنت ولدة وكانت
 .وسإليمان الوليد

غنم بن عياض ماقدماته وعلى حألب إلى عبيده أبو : ورحألقالوا
 .الفهري

عبد يقال أن كره عياض أسإلم فلما غنم عبد يسمى أبوه وكان
 .غنم بن عياض أنا :فقال غنم

 .عليها فنزل تحصنوا قد أهلها فوجد
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وسإور وأماوالهم أنفسهم على والماان الصلح طلبوا أن يلبثوا فلم
 .بها الذي والحصن ومانازلهم وكنائسهم مادينتهم

 .المسجد ماوضع عليهم فاسإتثنى ذلك فأعطوا

دماائهم حأقن على صالحوا أنهم الرواة بعض وزعم الذي وكان
 .وكنائسهم مانازلهم أنصاف يقاسإموا وأن

ًدا بحلب يصادق لم عبيده أبا : إن: بعضهموقال أهلها أن وذلك أحأ
بإنطاكية وهم مادينتهم عن صالحوه وأنهم إنطاكية إلى انتقلوا

 .حألب إلى رجعوا صلحهم تم فلما ذلك في راسإلوه

خلق بها تحصن وقد إنطاكية إلى حألب مان عبيده أبو : وسإارقالوا
 .قنسرين جند أهل مان

إنطاكية مادينة مان فرسإخين قريب على وهي بمهروبة صار فلما
 .للعدو جمع لقيه

 .أبوابها جميع مان أهلها وحأاصر المدينة إلى ألجأهم ففضهم

باب يدعى الذي والباب فارس باب على الجيش ماعظم وكان
 .البحر

 .والجلء الجزية على صالحوه إنهم ثم

 .بعضهم وأقام بعضهم فجل

ًبا ديناًرا مانهم حأالم كل على ووضع فأمانهم  .وجري

ماسلمة بن نم ابن عياض عبيده أبو إليهم فوجه العهد تقضوا ثم
 .الول الصلح على ففتحاها

بن عمرو فوجه فلسطين إلى رجوعه بعد تقضوا : بلويقال
أهل طلب حأتى يسيًرا فمكث رجع ثم ففتحها إيلياء مان العاص
 .والصلح الماان إيلياء
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 .أعلم والله

: قالقال الفراء صالح أبي عن النطاكي سإهم بن ماحمد وحأدثني
إنطاكية : كانتيقولون الثغر ماشايخ : سإمعتالحسين بن ماخلد

 .وعثمان عمر عند والمار الذكر عظيمة

جماعة بإنطاكية رتب أن عبيده أبي إلى عمر كتب فتحت فلما
تحبس ول مارابطة بها وأجهلهم وحأسبة نيات أهل المسلمين مان

 .العطاء عنهم

 .ذلك بمثل إليه كتب ماعاوية ولى لما ثم

قطائع يقطع وأن قومًاا يلزماها أن بأماره إليه كتب عثمان إن ثم
 .ففعل

ًفا : وكنتسإهم ابن قال الرنط على إنطاكية جسر على واق
ًنا شيًخا فسمعت : هذهيقول غلم يومائذ وأنا إنطاكية أهل مان ماس

أقطعهم عبيده أبي بعث في كانوا لقوم عثمان مان قطيعة الرض
 .الشام ماعاوية عثمان ولية أيام إياها

اثنتين سإنة في إنطاكية إلى سإفيان أبي بن ماعاوية : ونقلقالوا
 .المصرين ومان وحأمص بعلبك وأهل الفرس مان جماعة وأربعين

أرض إنطاكية أبواب مان باٍب على قتل ماسلم مانهم فكان
قمح ومادى بدينار الجريب وهو الفلثر وصير الساحأل عند سإلوقية
 .سإلوقية حأصن وبنى لهم ذلك وجرى عمروها

في فوقفها الملك عبد بن لمسلمة بغراس أرض : وكانتقالوا
 .البر سإبيل

 .أيًضا له وبحيرتها السلور عين وكانت

ًعا المهدي ماولى لرجاء صارت ثم له السإكندرية وكانت إقطا
 .المهدي ابنا وإبراهيم مانصور فورثه
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ًعا المهدي ماولى لرجاء صارت ثم وإبراهيم مانصور فورثه إقطا
 .المهدي ابنا

دؤاد أبي بن لحأمد ثم الجوهري سإعيد بن لبراهيم صارت ثم
ًعا اليادي  .ابتيا

 .الله رحأمه الله على المتوكل المؤمانين أماير إلى مالكها انتقل ثم

قطائع ربيعه مان قومًاا الملك عبد بن ماسلمة : أقطعقالوا وغيره
الخازن صالح يد على أمارها وجرى للمأماون بعد وصارت فقبضت
 .بإنطاكية الدار صاحأب

ًعا أن عبيده أبا : وبلغقالوا وحألب ماصرين ماعرة بين للروم جم
 .وغنم وسإبى الجيش ذلك وفض بطارقة عدة وقتل فلقيهم

 .حألب صلح ماثل على ماصرين ماعرة وفتح

ومار وسإرماين الجوماة قرى وفتحت بوقا فبلغت خيوله وجالت
 .وتيزين تحوان

مار مان يضيفوا أن على الفسيلة ودير كذا طيايا دير أهل وصالحوا
 .فصالحهم صرة خنا نصارى وأتاه المسلمين مان بهم

 .وإنطاكية قنسرين أرض جميع عبيده أبو وفتح

إلى نسبت صرة : خناقال أبيه عن هشام بن العباس حأدثني
 .صاحأبها وكان الكناني ثم الكلبي الحارث بن عمرو بن خناصر

بن عياض أو عبيده أبا أن وذلك الفهري ماسلمة بن حأبيب وبطنان
ًنا ففتح حألب مان وجهه غمم  .إليه فنسب بها حأص

 .عياًضا أمااماه وقدم قورس يريد عبيده أبو : وسإارقالوا

 .أهلها عن الصلح يسأل رهبانها مان راهب فتلقاه
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ثم فصالحه إعزاز وتل جبرين بين وهو عبيده أبي إلى به فبعث
ًدا لهلها فعقد قورس أتى أهل أعطى الذي ماثل وأعطاهم عه

ًبا للراهب وكتب إنطاكية عبيده أبو : وأتىقالوا له قرية في كتا
أهلها صالح وقد لحقه ثم مانبج إلى عياًضا وقدم الساجور حألب
 .ذلك عبيده أبو فأنقذ إنطاكية صلح ماثل على

ماثل على أهلها فصالحه ورعبان دلوك إلى غنم بن عياض وبعث
بها ويكاتبوا الروم أخبار عن يبحثوا أن عليهم واشترط مانبج صلح

 .المسلمين

مان جماعة إليه وضم عاماًل فتحها كوره كل عبيده أبو وولى
 .المخوفة النواحأي وشحن المسلمين

 .عراجين نزل حأتى عبيده أبو سإار : ثمقالوا

 .بالس إلى ماقدماته وقدم

 .قاصرين إلى ماسلمة بن حأبيب عليه جيًشا وبعث

القرى أقطعا الروم أشراف مان لخوين وقاصرين بالس وكانت
الروم مادن مان بينهما لما حأافظين وجعل مانهما بالقرب التي

 .بالشام

فجل والجلء الجزية على صالحهم بها المسلمون نزل فلما
يكن ولم مانبج جسر وقرية الجزيرة وأرض الروم بلد إلى أكثرهم

عنه الله رضي عفان بن عثمان خلفة في اتخذ إنما يومائذ
 .للصوائف

 .قديم رسإم له كان بل ويقال

قومًاا وأسإكنها المقاتلة مان جماعة ببالس عبيده أبو : رتبقالوا
المسلمين قدوم بعد فأسإلموا بالشام كانوا الذين العرب مان

قيس مان البوادي مان نزعوا البعوث مان يكونوا لم وقومًاا الشام
 .أعقابهم أو رفضوها ثم قومًاا قاصرين وأسإكن
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 .فلسطين إلى رجع ثم الفرات عبيده أبو وبلغ

ًيا توجه ماروان بن الملك عبد بن ماسلمة كان فلما مان للروم غاز
 .ببالس عسكر الجزرية الثغور نحو

وهي وصفين وعابدين وقاصرين كذا بوبلس وأهل أهلها فأتاه
 .إليها مانسوبة قرى

ًعا فسألوه العلى الحد أهل فأتاه مان نهًرا لهم يحفر أن جمي
بعد غلتهم مان الثلث له يجعلوا أن على أرضهم يسقي الفرات

 .ففعل يأخذه كان الذي السلطان عشر

سإور ورم بالشرط له ووفوا ماسلمة بنهر المعروف النهر فحفر
 .وأحأكمه المدينة

هذه إلى دعاهم وأنه ماسلمة مان العرض ابتداء كان بل ويقال
 .المعامالة

 .لورثته وقراها بالس صارت ماسلمة ماات فلما

عبد وقبض المباركة الدولة جاءت أن إلى أيديهم في تزل فلم
 .فيها فدخلت أماية بني أماوال علي بن الله

الله عبد بن علي بن سإليمان العباس أبو المؤمانين أماير فأقطعها
 .سإليمان ابن ماحمد لبنه فصارت العباس بن

المؤمانين أماير إلى به يسعى أخوه سإليمان بن جعفر وكان
إل ضيعة ول له ماال ل أنه فيعمله إليه ويكتب الله رحأمه الرشيد

مان وعلى نفسه له يرشح فيما وأنفقه قيمته إضعاف اجتاز وقد
ٌق حأٌل أماواله وأن الخول مان اتخذ  .المؤمانين لماير طل

 .بكتبه بالحأتفاظ يأمار الرشيد وكان

عليه واحأتج جعفر إلى كتبه أخرجت سإليمان بن ماحمد توفى فلما
 .بها
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أماواله وصارت بها فأقر غيره وأماه لبيه أخ لمحمد يكن ولم
 .للرشيد

.بعده مان لولده فصارت الله رحأمه المأماون وقراها بالس فأقطع

الخطاب بن عمر : قدمقال الهمداني قيس بن الله عبد عن
 .الجابية عنه الله رضي

له فقال عنوة فتحت لنها المسلمين بين الرض قسمة فأراد
الشيء ويصير نكره ماا ليكونن قسمها لئن : واللهجبل بن ماعاذ

مان يأتي ثم لواحأد ذلك فيبقى يبيدون ثم القوم أيدي في الكثير
ًدا السإلم عن يسدون قوم بعدهم ًئا يجدون فل ماس  .شي

 .وآخرهم أولهم يسع أماًرا فانظر

 .ماعاذ قول إلى فصار

عن آدم بن يحيى عن العجلي السإود بن علي بن الحسين حأدثني
الجهني سإلمة عن عطاء بن سإليمان عن الجذريين مان ماشايخ

على المسلمين صالح كان أنه ذكر بصرى صاحأب أن عمه عن
 .وخل وزيت طعام

: إنماوقال عبيده أبو وكذبه بذلك له يكتب أن عمر فسأل
 .لمشتاهم المسلمون به ينقتع شيء على صالحناه

 .الرض على والخراج الطبقات على الجزية عليهم ففرض

ٍد بن ماحمد : حأدثناقال الحسين وحأدثني : أخبرناقال الحأدب عب
إلى كتب عمر أن عمر ماواى أسإلم عن نافع عن عمر بن الله عبد

 .الموسإى عليه جرت مان على إل يضربوها ل أن الجزية أماراء

لرزاق عليهم وجعل دنانير أربعة الذهب أهل على وجعلها
أقساط ثلثة الزيت ومان ماديين رجل لكل الحنطة مان المسلمين

ًثا بهم نزل مان إضافة ماع والجزيرة بالشام  .ثل
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أهله عنه جل ماما فهو بالشام عشري : كلقال ماكحول عن
ًتا وكان فأحأيوه المسلمون فأقطعه فأحأيوه لحأد فيه لحأق ماوا

 .الولة بإذن

في سإفيان أبي بن ماعاوية : غزاوغيره قدي ألوا قال قبرس أمار
.قبلها الروم بحر المسلمون يركب ولم الولى قبرس غزوة البحر

 .له يأذن فلم البحر غزو في عمر اسإتأذن ماعاوية وكان

قبرس غزوة في يستأذنه إليه كتب عفان بن عثمان ولى فلما
 .فيها المار وسإهولة قربها ويعلمه

حأين الله رحأمه عمر عليك ماارد شهدت قد أن إليه فكتب
 .البحر غزو في اسإتأمارته

البحر ركوب عليه يهون إليه كتب وعشرين سإبع سإنة دخلت فلما
 .قبرس إلى

ًنا فاركبه امارأتك وماعك ركبت : فإنعثمان إليه فكتب لك ماأذو
 .فل وإل

ًنا فاركبه امارأتك وماعك ركبت : فإنعثمان إليه فكتب لك ماأذو
 .فل وإل

فأخته امارأته وحأمل كثيرة ماراكب وماعه عكا مان البحر فركب
قصي بن ماناف عبد ابن نوفل بن عمرو عبد بن قرظة بنت

النصارية مالحان بنت حأرام أم امارأته الصامات بن عبادة وحأمل
سإنة في ويقيا الشتاء انحسار بعد وعشرين ثمان سإنة في وذلك
 .وعشرين تسع

جزيرة وهي سإاحألها إلى فأرقوا قبرس إلى المسلمون صار فلما
إليهم - بعث ماثلها في فرسإًخا ثمانين يقال فيما تكون البحر في

سإبعة على فصالحهم به أهلها أذعن وقد الصلح يطلب أركونها
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ماثل على الروم وصالحهم عام كل في يؤدونها دينار وماائتي آلف
 .خرجين يؤدون فهم ذلك

الروم إلى الصلح أداء المسلمون يمنعهم ل أن واشرطوا
مان أرادهم مان عنهم يقاتلوا ل أن المسلمون عليهم واشترط

 .الروم مان عدوهم بسير المسلمين يؤذنوا وأن ورائهم

ينصرهم ولم لهم يعرضوا لم البحر ركبوا إذا المسلمون فكان
 .عليهم ينصروا ولم قبرس أهل

البحر في الغزاة على الروم أعانوا وثلثين اثنتين سإنة كانت فلما
في وثلثين ثلث سإنة ماعاوية فغزاهم إياها أعطوهم بمراكب

على أقرهم ثم وسإبي فقتل عنوة قبرس ففتح ماركب مائة خمس
 .صلحهم

ًفا عشر باثنتي إليها وبعث  .المساجد يها فبنا ديوان أهل كلهم أل

 .مادينة بها وبنى بعلبك مان جماعة إليها ونقل

ابنه بعده وولى ماعاوية توفى أن إلى العطية يعطون وأقاماوا
 .المدينة بهدم وأمار ذلكالبعث فأقفل يزيد

سإنة في لقبرس الثانية ماعاوية غزوة أن يزعم الرواة وبعض
 .وثلثين خمس

 .الحمصي ماصفى بن ماحمد وحأدثني

أقفل حأتى قدر ذا عظيًما مااًل رشي يزيد أن : بلغناقال الوليد عن
 .وماساجدهم مادينتهم قبرس أهل هدم قفلوا فلما قبرس جند

حأرام أم ركبت الولى الغزوة قبرس غزيت : لماقال أبيه عن
 .الصامات بن عبادة زوجها ماع مالحان بنت
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دابة إليها وقدمات المركب مان خرجت قبرس إلى انتهوا فلما
المرأة قبر يدعى بقبرس فقبرها فقتلتها بها فعثرت لتركبها

 .الصالحة

النصاري كلب بن زيد بن خالد أيوب أبو ماعاوية ماع : وغزاقالوا
عبيد بن وفضالة الصامات بن وعبادة الغفاري ذر وأبو الدرداء وأبو

السإقع بن ووائلة النصاري عبيد بن سإعد بن وعمير النصاري
وهو ثابت بن أوس بن وشداد المازني بشر بن الله وعبد الكناني

بن وجبير ماانع بن وكعب والمقداد ثابت بن حأسان أخي ابن
 .نفيرالحضرماي

عن ماسلم بن الويد : حأدثناقال الدماشقي عمار بن هشام حأدثني
بنفسه قبرس غزا سإفيان أبي بن ماعاوية أن عمرو بن صفوان

 .امارأته وماعه

ًنا غنًما المسلمين وغنم عظيًما فتًحا الله ففتحها  .حأس

أياماه في ماعاوية صالحهم حأتى بغزوهم المسلمون يزل لم ثم
للمسلمين النصيحة وعلى دينار آلف سإبعة على دائًما صلًحا

 .نحو أو هذا الروم مان عدوهم وإنذارهم

ًقا مانهم أجلى الملك عبد بن يزيد بن الوليد : وكانقالوا إلى خل
ٍر الشام  .به اتهمهم لما

 .بلدهم إلى الملك عبد بن يزيد فردهم ذلك الناس فأنكر

لحدٍث الرشيد خلفة في غزاهم الهمداني ماعيوف بن حأميد وكان
فأمار للمسلمين اسإتقاماوا إنهم ثم بشًرا مانهم فأس أحأدثوه
 .فردوا مانهم أسإر مان برد الرشيد

أهل يزل : لمقال إسإناده في الواقدي عن سإعد بن ماحمد حأدثني
فزاد ماروان بن الملك عبد ولى حأتى ماعاوية صلح على قبرس
 .دينار ألف عليهم
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 .عنهم فحطها العزيز عبد بن عمر خلفة إلى ذلك فجرى

 .ردها الملك عبد بن هشام ولى لما ثم

مان أحأق : نحنفقال المنصور جعفر أبي خلفة إلى ذلك فجرى
 .بظلمهم نتكثر ولم أنصفهم

 .ماعاوية صلح إلى فردهم

بن القاسإم عبيد وأبو الشامايين مان العلم أهلل بعض وحأدثني
ًثا قبرس أهل : أحأدثقالوا سإلم صالح الملك عبد ولية في حأد

صلحهم نقض فأراد الثغور عباس ابن الله عبد بن علي بن
 .ماتوافرون والفقهاء

عيينة بن وسإفيان أنس بن وماالك سإعد ابن الليث إلى فكتب
وأبي حأمزة بن ويحيى عياش ابن وإسإماعيل أعين بن وماوسإى
 .فأجابوه أمارهم في الحسين بن وماخلد الفزاري إسإحاق

نزل لم قوم قبرس أهل : إنسإعد بن الليث به كتب فيما وكان
قال وقد الروم الله أعداء صحة ومانا السإلم أهل بغش نتهمهم
ٍم     مان     تخافن     وإماا  {   :تعالى . ولم}    سإواء     على     إليهم     فانبذ     خيانًة     قو

 .خيانتهم تستيقن حأتى إليهم تنبذ ل يقل

 .يأتمرون سإنة وينظروا إليهم تنبذ أن أرى وإني

يؤدى ذماة يكون أن على المسلمين ببلد اللحاق أحأب فمن
ومان فعل الروم بلد إلى ينتحي أن أراد ومان ذلك قبلت الخراج

ًوا فكانوا أقام الحرب على بقبرس المقام أراد يقاتلون عد
ًعا سإنة أنظار في فإن ويغزون  .بعدهم ووفاء لحجتهم قط

قديًما كان قبرس أهل أماان : أنأنس بن ماالك به كتب فيما وكان
 .لهم الولة مان ماتظاهرا
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ٌة لهم وصغار ذٌل حأالهم على إقرارهم أن رأوا لنهم وذلك وقو
مان به ويصيبون جزيتهم مان يأخذون بما عليهم للمسلمين

 .عدوهم في الفرصة

ًدا أجد ولم  .بلدهم عن أخرهم ول صلحهم نقض الولة مان أحأ

الحجة تتجه حأتى ومانابذتهم عهدهم بنقض تعجل ل أن أرى وأنا
هم . فإن}    مادتهم     إلى     عهدهم     إليهم     فأتموا  { يقول الله فإن عليهم

مانهم ثابت الغدر أن ورأيت غشهم ويدعوا ذلك بعد يستقيموا لم
الذل بهم وكان النصر فرزقت العذار بعد ذلك فكان بهم أوقعت

نعلم ل : إناعيينة بن سإفيان وكتب تعالى الله شاء إن والخزي
اسإتحل إل العهد فنقضوا قومًاا عاهد وسإلم عليه الله صلى النبي
نصروا أنهم نقضهم وكان عليهم مان فإنه ماكة أهل غير قتلهم

مان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول حألفاء على حألفاءهم
 .خزاعة

فيهم فحكم الربا يأكلوا ل أن نجران أهل على أخذ فيما وكان
 .بإجلئهم أكلوه حأين الله رحأمه عمر

ًدا نقض مان أنه القوم فإجماع  .له ذماة فل عه

فيعمل خلل فيما هذا ماثل يكون كان : قدأعين بن ماوسإى وكتب
 .النظرة فيه الولة

ًدا أر ولم ولعل غيرها ول قبرس أهل نقض ماضى مامن أحأ
 .خاصتهم مان كان ماا على يمالئوا لم وجماعتهم عامايتهم

الذي مانهم كان وإن شرطهم على والتمام لهم الوفاء أرى وأنا
 .كان

ثم المسلمين صالحوا قوم في يقول الوزاعي سإمعت وقد
فقد ذماة كانوا إن : إنهمعليها ودلوهم بعورتهم المشركين أخبروا
وصلب قتل الوالي شاء فإن ذماتهم مان وخرجوا عهدهم نقضوا
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الوالي إليهم نبذ المسلمين ذماة في يدخلوا لم صلًحا كانوا وإن
 .}    الخائنين     كيد     يهدي     ل     الله     إن  {   سإواء على

يغلبهم ماقهورون أذلء قبرس : أهلعياش بن إسإماعيل وكتب
.ونحميهم نمنعهم أن علينا يحق فقد ونسائهم أنفسهم على الروم

عرض إن أنه عهده في تفليس لهل ماسلمة ابن حأبيب كتب وقد
ناقٍض غير ذلك فأن عدوكم وقهركم عنكم شغل للمسلمين

 .للمسلمين تفوا أن بعد عهدكم

قد يزيد بن الوليد فإن وذماتهم عهدهم على يقروا أن أرى وأنا
واسإتعظمه المسلمون ذلك فاسإتفظع الشام إلى أجلهم كان

قبرس إلى ردهم الملك عبد بن الوليد بن يزيد ولى لما الفقهاء
 . عدًل ورأوه فعله مان ذلك المسلمون فاسإتحسن

فيها فإن سإوس عرب كأمار قبرس أمار : إنحأمزة بن يحيى وكتب
 .ماتعبة وسإنة حأسنة قدوة

وقدم الخطاب ابن لعمر قال سإعد بن عمير أن أمارها مان وكان
 .بسوس عر لها يقال مادينة الروم وبين بيننا : إنعليه

 .عدونا عورات على يظهرونا ول بعوراتنا عدونا يخبرون وإنهم

شاتين شاة ماكان تعطيهم أن فخيرهم قدمات : فإذاعمر فقال
ٍة وماكان بذلك رضوا فإذا شيئين شيء كل وماكان بقرتين بقر

سإنة وأجلهم إليهم نبذ افا أبو فإن وأخربها وأجلهم إياه فأعطهم
 .أخرجها ثم

 .فأبوا ذلك إلى عمير فانتهى

 .أخربها ثم سإنة فأجلهم

 .قبرس أهل كعهد عهد لهم وكان
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أماور على يؤذن بما والسإتعانة صلحهم على قبرس أهل وكل
 .أفضل المسلمين

عليهم ويجري ورائهم مان المسلمون يقاتل ل عهد أهل وكان
ماا عنهم يكف فدية أهل ولكنهم بذماة فليسوا دارهم في أحأكاماهم

 .أدوا ماا عفوهم ويقبل ورضوا وفوا ماا بعهدهم لهم ويوفى كفوا

ٌد يصالح أن كره أنه جبل بن ماعاذ عن روى وقد على العدو مان أحأ
لنه صلحهم إلى ماضطرين المسلمون يكون أن إل ماعلوم شيء

 . للمسلمين وعز نفع صلحهم لعل يدري ل

ًئا نر لم : أناالحسين بن وماخلد الفزاري إسإحاق أبو وكتب شي
بن عمر فيها به حأكم وماا سإوس عرب أمار مان قبرس بأمار اشبه

أن على ماالهم ضعف عليهم عرض فإنه عنه الله رضي الخطاب
الولى فأبوا إليهم عهدهم نبذ بعد سإنة نظرة أو مانها يخرجوا
 .فانظروا

فتركوا فتحت قبرس أن يحدث الوزاعي كان وقد أخرجت ثم
آلف : سإبعةدينار ألف عشر أربعة على وصولحوا حأالهم على

وأن عهد أهل أنهم لنرى ولنا للروم آلف وسإبعة للمسلمين
الوليد عن عمار بن هشام حأدثني السامارة أمار على وقع صلحهم

صالح الجراح بن عبيده أن عمرو بن صفوان عن ماسلم بن
على للمسلمين وأدلء عيونا وكانوا وفلسطين بالردن السامارة

 .أرضهم أطعمهم رؤوسإهم جزية

 .أرضهم على الخراج وضع ماعاوية بن زيد كان فلما

أن وفلسطين الردن جندي بأمار المعرفة أهل مان قوم وأخبرني
وجعل بالردن السامارة أرض على الخراج وضع ماعاوية بن يزيد
 .دنانير خمسة مانهم امارئ كل رأس على

وصنف الدسإتان لهم يقال : صنفصنفان وهم يهود والسامارة
 .الكوشان لهم يقال
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الرشيد المؤمانين أماير خلفة أول في بفلسطين : وكانقالوا
 .البيت أهل جميع على أتى ربما جارف طاعون الله رحأمه

 .وتعطلت أرضوهم فخرجت

إليها والمزارعين الكرة وتألف عمرها مان بها السلطان فوكل
ًعا فصارت  .ضيا

 .السامارة وبها للخلفة

تلك مان القرية أهل رفع وماائتين وأربعين سإت سإنة كانت فلما
يشكون سإامارة وهم نابلس كوره مان مااماا بيت تدعى الضياع
 .دنانير خمسة على الخراج أدآء عن وعجزهم ضعفهم

عمار بن هشام حأدثني ثلثة إلى بردهم الله على المتوكل فأمار
 .ماسلم بن الوليد حأدثنا :قال

صالحت الروم أن العزيز عبد بن وسإعيد عمر بن سإفيان عن
رهناء مانهم ماعاوية وارتهن مااًل إليهم يؤدي أن على ماعاوية

 .ببعلبك فوضعهم

في مان قتل والمسلمون ماعاوية يستحيل فلم غدرت الروم إن ثم
 .بغدر غدر مان خير بغدر : وفاءوقالوا رهنهم مان أيديهم

 .وغيره الوزاعي العلماء قول : وهوهشام قال

مان الجراجمة أن إنطاكية أهل مان ماشايخ حأدثني الجراجمة أمار
ويقال وبوقا بياس فيما الزاج ماعدن عند اللكام جبل على مادينة

 .الجرجوماة لها

إلى وإنطاكية الشام على الروم اسإتلء أيام في كان أمارهم وأن
 .وواليها إنطاكية بطريق
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باللحاق وهموا مادينتهم لزماوا وفتحها إنطاكية عبيده أبو قدم فلما
ينبهوا ولم لهم المسلمون ينتبه فلم أنفسهم على خافوا إذ بالروم
 .عليهم

فتها مان عبيده أبو إليهم فوجه وغدروا نقضوا إنطاكية أهل إن ثم
 .الفهري ماسلمة بن حأبيب فتحها بعد وولها ثانية

الماان بطلب بادروا ولكنهم أهلها يقاتله فلم الجرجوماة فغزا
 .والصلح

ًنا للمسلمين أعواًن يكونوا أن على فصالحوه في وماسالح وعيو
الرواد مان أسإلب ينفلوا وأن بالجزية يؤخذوا ل وأن اللكام جبل
 .مانهم وليسوا تلوهم لنهم يف

لهم أرداف وهم المسلمين عسكر إلى بهم جاؤا إنهم ويقال
 .يف رواد فسموا

فيكاتبون أخرى ويعوجون مارة للولة يستقيمون الجراجمة فكان
 .ويمالئونهم الروم

عبد وطلب الحكم بن ماروان وماوت الزبير ابن أيام كانت قلما
العراق إلى للشخوص واسإتعدادم عهده إياه لتوليه الخلفة الملك

اللكام جبل إلى الروم خيل خرجت الربير بن المصعب لمحاربة
إليها ضوت وقد لبنان إلى صارت ثم قوادهم مان قائد وعليها
إليه يؤديه عبيد مان أباق وعبيد وأنباط الجراجمة مان كثيرة جماعة
 .عليه فيغلب الشام إلى يخرج أن وتخوفه ماحاربته عن لشغله

فإنه العراق أهل بحرب شغل حأين بمعاوية بصلحه واقتدى
وضعهم رهناء مانهم وارتهن مااًل إليهم يؤدي أن على صلحهم
 .ببعلبك

وإغلقه الخلفة العاص بن سإعيد بن عمرو طلب أيًضا ذلك ووافق
في وذلك شغًل فازداد عنها الملك عبد خرج حأين دماشق أبواب
 .سإبعين سإنة
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فتلطف المهاجر بن سإحيم الروماي إلى وجه الملك عبد إن ثم
عبد بذم إليهم وتقرب له الممالة فأظهر ماتنكًرا عليه دخل حأتى

 .به واغتر أمانه حأتى أماره وتوهين وشتمه الملك

أعدهم كان وجنده الملك عبد ماوالي مان بقوم عليه انكفأ إنه ثم
 .عرفه بمكان ورتبهم لموقعته

 .وحأمص دماشق بقرى الجراجمة فتفرق ماعه كان ومان فقتله

فرجع قراهم النباط وأتى باللكام مادينتهم إلى أكثرهم ورجع
 .ماواليهم إلى العبيد

ًدا الجرجماني مايمون وكان ًيا عب ماعاوية أخت الحكم أم لبني روما
لختلطه الجراجمة إلى نسب وإنما ثقفيون وهم سإفيان أبي بن

 .ماعهم لبنان بجبل وخروجه بهم

يعتقوه أن ماواليه فسأل وشجاعة بأس عنه الملك عبد فبلغ
 .ففعلوا

ماسلمة ماع فغزا بإنطاكية وصيره الجند مان جماعة على وقوده
 .إنطاكية أهل مان ألٍف على وهو الطوافة الملك عبد بن

ٍء بعد فاسإتشهد  .ماشهود وماوقف حأسن بل

ًبا عظيًما جيًشا الروم وأغزى ماصابه الملك عبد فغم  .بثأره طل

مادينتهم إلى الجراجمة اجتمع وثمانين تسع سإنة كانت : ولماقالوا
 .وروس السإكندرونة قبل مان الروم مان قوم وأتاهم

فأناخ الملك عبد بن ماسلمة إليهم الملك عبد بن الوليد فوجه
أحأبوا بحيث ينزلوا أن على فافتتحها الخلق مان خلق في عليهم

عيال وعلى دنانير ثمانية مانهم امارئ كل على ويجري الشام مان
مان وقسطان قمح مان ماديان وهو والزيت القمح مان القوت تهم

ٌد ول يكرهوا ل أن وعلى زيت ترك على ونسائهم أولدهم مان أحأ
ول مانهم يؤخذ ول المسلمين لباس يلبسوا أن وعلى النصرانية
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فينفلوا المسلمين ماع يغزوا أن وعلى جزية ونسائهم أولدهم مان
وأماوال تجارتهم مان يؤخذ أن وعلى مابارزة يقتلونه مان أسإلب
 .المسلمين أماوال مان يؤخذ ماا يهم ماوسإر

كذا اللولون وسإنح الحوار جبل فأسإكنهم وأنزلهم مادينتهم فأخرب
 .تيزين وعمق

ماعه جماعة في الجرجوماة بطريق ونزل حأمص إلى بعضهم وصار
 .الروم بلد إلى هرب إنطاكية

رؤوسإهم جزية بإنطاكية الجراجمة ألزم العمال بعض كان وقد
فأمار خليفة وهو الله رحأمه بالله الواثق إلى ذلك فرفعوا

.عنهم بإسإقاطها

 الكتاب مان به أثق مان بعض وحأدثني

هؤلء مان الجزية بأخذ أمار الله رحأمه الله على المتوكل أن
في به يستعان مامن كانوا إذ الرزاق عليهم تجرى وأن الجراجمة
 .ذلك وغير المسالح

في يغيرون كانوا الجرجوماة أهل أن الزدى الخطاب أبو وزعم
الصوائف غزت وإذا والعمق إنطاكية قرى على الملك عبد أيام

أواخر في مامن عليه قدروا ومان واللحأق المتخلف على قطعوا
 .المسلمين في وغالوا العسكر

وجعلوا طها وأنبا إنطاكية أهل مان القوم ففرض الملك عبد فأمار
عن الجراجمة ليؤدبوا الصوائف عساكر بها وأردفت ماسالح

 .يف الرواد فسموا أواخرها

 .دنانير ثمانية مانهم امارئ كل على وأجرى

 .أثبت الول والخبر
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:قال ماكحول عن راشد بن ماحمد عن الشاماي حأفص أبو وحأدثني
السواحأل إلى خمسين سإنة أو وأربعين تسع سإنة في ماعاوية نقل
 .إنطاكية بعضهم وأنزل والسيابجة البصرة زط مان قومًاا

 .بالزط تعرف ماحلة : فبإنطاكيةحأفص أبو قال

 .بالزط يعرفون أولدهم مان قوم إنطاكية عمل مان وببوقا

الزط مان قومًاا إنطاكية إلى نقل الملك عبد بن الوليد كان وقد
 .الحجاج إلى القاسإم بن ماحمد حأمله مامن السند

 .الشام إلى الحجاج بهم فبعث

قوم لبنان بجبل : خرجقال الواقدي عن سإعد بن ماحمد وحأدثني
بن الله عبد بن علي بن صالح فوجه بعلبك خراج عامال شكوا
وردهم دينهم على مانهم بقي مان وأقر ماقاتلتهم قتل مان عباس

 .لبنان أهل مان قومًاا وأجلى قراهم إلى

الوزاعي أن حأدثه كثير بن ماحمد أن سإلم بن القاسإم فحدثني
أهل إجلء مان كان : وقدمانها حأفظ طويلة رسإالة صالح إلى كتب

ًئا يكن لم مامن لبنان جبل مان الذماة خروجه على خرج لمن مامال
فكيف علمت قد ماا قراهم إلى باقيهم ورددت بعضهم قتلت مامن
وأماوالهم ديارهم مان يخرجوا حأتى خاصة بذنوب عاماٌة تؤخذ

ٌة     تزر     أل  {: تعالى الله وحأكم وقف ماا أحأق وهو }.    أخرى     وزر     وازر
رسإول وصية وترعى تحفظ أن الوصايا وأحأق به واقتدى عنده
ًدا ظلم : مانقال فإنه وسإلم عليه الله صلى الله فوق وكلفه ماعاه

 .حأجيجه فأنا طاقته

 .كلماا ذكر ثم

عمرو بن ماعاوية : حأدثنيقال النطاكي سإهم بن ماحمد حأدثني
بأهل الروم تغزو أماية بنو : كانتقال الفزاري إسإحاق أبي عن

والجزيرة الشام ثغور يلي ماما وشاتية صائفة والجزيرة الشام
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ويكون السواحأل في الحفظة وترتب للغزو المراكب وتقيم
 .والتيقظ الحزم خلل والتفريط الغفال

ومادنها السواحأل حأصون تتبع المنصور جعفر أبو ولى فلما
ذلك ماثل وفعل مانها البناء إلى احأتاج ماا وبنى وحأصنها فعمرها

 .الثغور بمدن

والحصون المدن مان بقي كان ماا اسإتتم المهدي اسإتخلف لما ثم
 .شحنها في وزاد

هارون المؤمانين أماير اجتهاد مان رأينا : وقدعمرو بن ماعاوية قال
 .عظيًما أماًرا الجهاد في بصيرته ونفاذ الزو في

الثغور في الماوال وقسم قبله يقيم لم ماا الصناعة مان أقام
 .وقمعهم الروم وأشجى والسواحأل

وأن السواحأل جميع في المراكب بترتيب الله على المتوكل وأمار
 .وماائتين وأربعين سإبع سإنة في وذلك بالمقاتلة تشحن

:قالوا وغيرهم إنطاكية أهل مان ماشايخ حأدثني الشاماية الثغور
عنهما الله رضي وعثمان عمر أيام الشاماية المسلمين ثغور كانت

الرشيد سإماها التي المدن مان وغيرها إنطاكية في ذلك بعد وماا
 .عواصم

طر وراء ماا اليوم كغزوهم ورآءها ماا يغزون المسلمون فكان
 .سإوس

للروم وماسالح حأصون سإوس وطر السإكندرونة بين فيما وكان
 .اليوم المسلمون بها يمر التي والمسالح كالحصون

ًفا الروم بلد إلى وهربوا أهلها أخلها فربما إليها نقل وربما خو
 .به تشحن مان الروم ماقاتلة مان
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مان انتقاله عند ماعه المدن هذه أهل أدخل هرقل إن قيل وقد
وبلد إنطاكية بين ماا عمارة في المسلمون يسير لئل إنطاكية

 .الروم

 .أعلم والله

: المارقالوا أنهم أشياخهم عن البغراسإي طسون ابن وحأدثني
وشعثها ماعه الحصون هذه أهل نقل هرقل أن عندنا المتعالم

ًدا بها يجدوا لم غزوا إذا المسلمون فكان عندها كمن وربما أحأ
ًة فأصابوا الروم مان القوم العسكر عن المتخلفين غر

بلد دخلوا إذا والصوائف الشواتى ولة فكان عنها والمنقطعين
ًدا بها خلفوا الروم  .خروجهم إلى كثيفا جن

فقال بغراس درب وهو الدرب قطع مان أول في اختلفوا وقد
بن عبيده أبو وجهه العبسي ماسروق بن مايسرة : قطعهبعضهم
ًعا فلقى الجراح وأياد وتنوخ غسان مان ماستعربٌة وماعهم للروم جم
 .عظيمة ماقتلة مانهم وقتل بهم فأوقع بهرقل اللحاق يريدون

ًدا النخعى الشتر ماالك به لحق ثم وهو عبيده أبي قبل مان ماد
 .بإنطاكية

حأين النصاري سإعد بن عمير الدرب قطع مان : أولبعضهم وقال
 .اليهم بن جبلة أمار في توجه

الصائفة غزا نفسه عبيده أبا أن : بلغنيالزدي الخطاب أبو وقال
بن مايسرة وجه : إنماغيره وقال وقد سإوس وطر بالمصيصة فمر

 .زنده فبلغ ماسروق

عبد له يقال دماشق أهل مان رجل عن الفراء صالح أبو حأدثني
فيما نسى بن عباده عن الغاز بن هشام عن الوليد بن الله

سإنة في عمورية غزوة ماعاوية غزا : لماقال صالح أبو يحسب
سإوس وطر إنطاكية بين فيما الحصون وجد وعشرين خمس
وقنسرين والجزيرة الشام أهل مان جماعة عندها فوقف خالية
 .غزاته مان انصرف حأتى

183



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

الصائفة العبسي الحر بن يزيد سإنتين أو بسنة ذلك بعد أغزى ثم
 .تفعله الولة وكانت ذلك ماثل ففعل وأماره

سإنة غزا : إنهماعاوية ماغازى كتاب في : ووجدتالرجل هذا وقال
 .المصيصة ناحأية مان وثلثين إحأدى

إل إنطاكية وبين بينه فيما يحن يمر ل جعل خرج فلما درولية فبلغ
 .هدماه

سإنة كانت : لماقال وغيره الواقدي عن سإعد بن ماحمد وحأدثني
ماروان بن الملك عبد بن الله عبد الصائفة على غزا وثمانين أربع

 .المصيصة وأتى إنطاكية درب مان فدخل

ًنا بها ووضع القديم أسإاسإه على حأصنها فبنى فيهم الجند مان سإكا
ولم المعروفين والمجدة البأس ذوى مان انتخبهم رجل مائة ثلث
ًدا فيها وبنى ذلك قبل سإكنوها المسلمون يكن تل فوق ماسج

 .الحصن

أول : كانالزدي الخطاب أبو وقال غزا حأتى جيشه في سإار ثم
على ماروان بن الملك عبد السإلم في المصيصة حأصن ابتنى مان
على وثمانين أربع سإنة في الملك عبد بن الله عبد ابنه يد

 .القديم أسإاسإها

 .وثمانين خمس سإنة في وشحنها بناؤها فتم

ًبا جعلت كنيسة الحصن في وكانت  .هر

ثم بها فتشتو عام كل في عليها تطلع إنطاكية مان الطوالع وكانت
 .اللفين إلى مائة وخمس ألف إليها يطلع كان مان وعدة تنصرف

المصيصة هري نزل حأتى العزيز عبد بن عمر : وشخصوقال
أن ره وقال إنطاكية وبين بينها الحصون وهدم هدماها وأراد

 .أهلها الروم يحاصر
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عن الروم مان بها مان ليدفع عمرت إنما أنها الناس فأعلمه
 .إنطاكية دون ناهية للعدو يكن لم أخرجها إن وأنه إنطاكية

ًدا لهلها وبنى فأماسك ًعا ماسج فيه وأتخذ كفربيا ناحأية مان جاما
ًبا عليه اسإمه وكان صهريًجا  .ماكتو

ماسجد يدعى وهو بالله المعتصم خلفة في خرب المسجد إن ثم
 .الحصن

بن ماروان بنى ثم الربض الملك عبد بن هشام بنى : ثمقال
ًطا عليها وبنى جيحان شرقي في الخصوص ماحمد عليه وأقام حأائ

 .خندقا وخندق خشب باب

زيادة رجل مائة لربع بالمصيصة فرض العباس أبو اسإتخلف فلما
 .وأقطعهم شحنتها في

 .رجل مائة لربع بالمصيصة فرض المنصور اسإتخلف لما ثم

المصيصة مادينة بعمران أمار ومائة وثلثين تسع سإنة دخلت لما ثم
ًثا حأائطها وكان  .المدينة داخل في قليل وأهلها الزلزل مان ماتشع

وسإماها ومائة أربعين سإنة أهلها وأسإكنها المدينة سإور فبنى
ًدا فيها وبنى المعمورة ًعا ماسج بها كان هيكٍل ماوضع في جاما

 .مارات عمر ماسجد ماثل وجعله

الحسين بن طاهر بن الله عبد ولية أيام المأماون فيه زاد ثم
 .المغرب

وهم الخصوص أهل نقل ثم رجل للف فيها المنصور وفرض
 .نصارى وأنباط وصقالبة فرس

ًطا وأعطاهم إياها أسإكنهم ماروان وكان عوًضا المدينة في خط
البناء على وأعانهم مانازلهم ونقض ذرعها على مانازلهم عن

 .وماساكن قطائع الفرض وأقطع
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يقطعهم ولم رجل للفي بالمصيصة فرض المهدي اسإتخلف ولما
تأتيها الطوال تزل ولم ولمطوعة الجند مان شحنت كانت قد لنها
وفرض البرلسى سإالم وليها حأتى عام كل في إنطاكية مان

 .دنانير عشرة خاصة على ماقاتل مائة لخمس ماوضعه

 .وقووا بها مان فكثر

 .المهدي خلفة في وذلك

على الروم : ألحتقالوا الثغر ماشايخ عن سإهم بن ماحمد وحأدثني
 .عنها جلوا حأتى المباركة الدولة أيام أول في المصيصة أهل

واسإكنها فعمرها إليها يحيى بن جبريل علي بن صالح فوجه
 .ومائة أربعين سإنة في الناس

المهدي خلفة في ابتديت كانت : بلويقال بيا كفر الرشيد وبنى
 .بخندق وحأصنها بناءها الرشيد غير ثم

ٍة أمار في المأماون إلى رفع ثم  .فأبطلها مانازلها على كانت غل

 .كالخانات مانازلها وكانت

يد على الملك عبد بن هشام المثقب حأصن الذي : وكانقالوا
 .النطاكي هويه ماا بن حأسان

به فبعث الطول مافرط سإاٍق عظم حأفر حأين خندقه في ووجد
 .هشام إلى

حأيان بن العزيز عبد يدي على قطرغاس حأصن هشام وبنى
أهل مان رجل يدي على ماورة حأصن هشام وبنى النطاكي
 .إنطاكية

اللكام درب في له لرسإوٍل عرضو الروم أن إياه بنائه سإبب وكان
الجراجمة مان وجماعة رجًل أربعين فيه ورتب البيضاء العقبة عند

ًنا لها وابتنى رجًل خمسين في ماسلحة ببغراس وأقام  .حأص
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ًثا وأصلح جدد ثم إنطاكية عمل مان بوقا حأصن هشام وبنى  .حأدي

ًنا سإعيد بأبي المعروف وزي المر يوسإف بن ماحمد وبنى حأص
المعتصم خلفة في سإاحألها على الروم غارة بعد إنطاكية بساحأل

 .الله رحأمه بالله

أن جده عن أبيه عن الرقة قاضي الحميد عبد بن داود حأدثني
ونقل المصيصة هدم أراد عنه الله رضي العزيز عبد بن عمر
 .ذلك قبل فتوفى الروم مان يلقون كانوا لما عنها أهلها

لما الملك عبد بن ماسلمة أن وبغراس إنطاكية أهل بعض وحأدثني
 .نساءهم ماعه مامن ناس وحأمل نساؤه ماعه حأمل عمورية غزا

على للغيرة القتال في الجد إرادة ذلك تفعل أماية بنو وكانت
 .الحرم

تشرف التي المستدقة الطريق عند بغراس عقبة في صار فلما
 .الحضيض إلى امارأة فيه ماحمٌل سإقط الوادي على

العقبة تلك فسميت فمشين النساء سإائر تمشى أن ماسلمة فأمار
 .النساء عقبة

الطريق تلك حأد على بنى الله رحأمه بالله المعتصم كان وقد
ًطا  .حأجارة مان قصيًرا حأائ

أنطاكية بين فيما الطريق : كاناالنطاكي نعمان أبو وقال
 .السإد فيها للناس يعترض ماسيعة والمصيصه

آلف أربعة فوجه إليه شكي الملك عبد بن الوليد كان فلما
 .بها الله فنفع وجاماوس جاماوسإة

بعث السند على الحجاج عامال الثقفي القسم بن ماحمد وكان
مان بعث بما مانها الوليد إلى الحجاج فبعث أمايس جو بألوف مانها

 .كسكر آجام في باقيها وألقى آلف الربعة
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أماوال الملك عبد بن يزيد وقبض فقتل المهلب بن يزيد خلع ولما
وكسكر دجلة بكور كانت جاماوسإة آلف أربعة أصاب المهلب بني

فكان زطها ماع أيًضا المصيصه إلى الملك عبد بن يزيد بها فوجه
أهل وكان جاماوسإة آلف ثمانية بالمصيصه الجوامايس أصل

في لنفسهم واختاروا مانها كثير على غلبوا قد وقنسرين أنطاكية
إلى بردها أمار المنصور اسإتخلف فلما ماحمد بن ماروان فتنة أيام

 .المصيصه

وكذلك ماعهم الزط به قدم ماا أصلها فكان أنطاكية جوامايس وأماا
 .بوقا جوامايس

مان أذنة طريق على الذي الجسر : بنيالخطاب أبو وقال
خمس سإنة المصيصه مان أمايال تسعة على وهو المصيصه
 .ومائة وعشرين

الملك عبد بن يزيد بن الوليد وهو الوليد جسر يدعى فهو
 .المقتول

إحأدى سإنة في أذنة : بنيتوغيره النطاكي النعمان أبو وقال
سإان خرا أهل مان والجنود ومائة وأربعين اثنتين أو ومائة وأربعين

ماع الشام أهل ومان البجلي يحيى بن ماسلمة ماع عليها ماعسكرون
 .علي بن صالح وجههما الباهلي أدهم بن مامالك

ابنه المهدي أغزى ومائة وسإتين خمس سإنة كانت : ولماقالوا
 .الروم بلد الرشيد هارون

في وزاد وماسجدها المصيصه فرم خرج ثم الخليج على فنزل
على أذنة جسر عند الذي القصر وبنى أهلها وقوى شحنتها
 .سإيحان

بن هلل فوجه الروم بلد علي بن صالح أغزى المنصور كان وقد
ذلك فبنى وغيرهم والردن ماشق أهل مان جماعة في ضيغم
 .وبناه الرشيد فهدماه ماحكًما بناؤه يكن ولم القصر
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الخادم فرج سإليم أبو بنى ومائة وتسعين أربع سإنة كانت لما ثم
سإان خرا أهل مان رجاًل إليها ونب وحأصنها بناءها فأحأكم أذنة

 .الرشيد بن ماحمد بأمار وذلك العطاء في زيادة على وغيرهم

 .سإيحان قصر فرم

أعشار على وعاماله ومائة وتسعين ثلث سإنة توفي الرشيد وكان
الدار صاحأب هو هذا سإليم وأبو ماحمد فأقره سإليم أبو الثغور

 .بأنطاكية

قحطبة بن الحسن : غزاقال الواقدي عن سإعد بن ماحمد وحأدثني
سإان خرا أهل في ومائة وسإتين اثنتين سإنة الروم بلد الطائي

 .والحجاز العراق وماطوعة اليمن وأماداد والشام الموصل وأهل

وتحصينها بنائها في بما المهدي فأخبر سإوس طر يلي ماما خرج
للعدو والكبت السإلم عن الغناء عظيم مان بالمقاتلة وشحنها
 .ويكيد يحاول فيما له والوقم

ًنا بلء لغزاة تلك في أبلى قد الحسن وكان الروم أرض ودوخ حأس
 .الشيتن سإموه حأتى

بن وماعتمر الكوفي المحدث العنزي ماندل غزاته في ماعه وكان
 .البصري سإليمان

: لماقال الحسن بن سإعد : حأدثنيقال سإعد بن ماحمد وحأدثني
إلى فركب سإوس طر مارج نزل الروم بلد مان الحسن خرج

احأزر جهاتها جميع مان بها وأطاف إليها فنظر خراب وهي مادينتها
 .ألف مائة فوجدهم يسكنها مان عدة

وشحنتها بنائها في وماا أمارها له وصف المهدي على قدم فلما
أيًضا الحدث في وأخبره وأهله السإلم وعز وكبته العدو غيظ مان

 .مادينتها بناء في رغبه بخبر

 .فبنيت الحدث بمدينة يبدأ وأن سإوس طر ببناء فأماره
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 .سإوس طر ببناء المهدي وأوصى

ائتمروا الروم أن الرشيد بلغ ومائة وسإبعين إحأدى سإنة كانت فلما
 .فيها المقاتلة وترتيب لتحصينها سإوس طر إلى بالخروج بينهم

أعين بن ثمة هر ومائة وسإبعين إحأدى سإنة في الصائفه فأغزى
 .ففعل وتمصيرها وبنائها سإوس طر بعمارة وأماره

فوكل الرشيد بأمار الخادم سإليم بن فرج يد على أمارها وأجرى
الندبة فأشخص السلم مادينة إلى سإليم أبو وتوجه ببنائها فرج

طر فوردوا رجل آلف ثلثة وهم سإان خرا أهل مان الولى
 .سإوس

المصيصة أهل مان ألف رجل آلفا وهم الثانية الندبة أشخص ثم
في رجل لكل دنانير عشرة زيادة على إنطاكية أهل مان وألف
الجهاد باب على بالمدائن الولى الندبة ماع فعسكروا عطاءه أصل
بناء اسإتتم أن إلى ومائة وسإبعين اثنتين سإنة المحرم ماستهل في
 .ماسجدها وبناء وتحصينها سإوس طر

كل خطة آلف أربعة ذلك فبلغ النهر إلى النهر بين ماا فرج وماسح
ًعا عشرون خطة الخطط سإوس طر أهل وأقطع ماثلها في ذرا

 .ومائة وسإبعين اثنتين سإنة الخر ربيع شهر في الندبتان وسإكنتها

ماخلد بن يزيد اسإتعمل قد صالح بن الملك عبد : وكانقالوا
سإان خرا أهل مان بها مان فطرده سإوس طر على الفزاري

الملك عبد فأقره الفوارس أبا فاسإتخلف للهبيريا مانه واسإتوحأشوا
 .ومائة وسإبعين ثلث سإنة في وذلك صالح بن

سإيسة أهل : جلىقال الواقدي : حأدثنيسإعد بن ماحمد قال
وتسعين ثلث أو ومائة وتسعين أربع في الروم بأعلى ولحقوا

 .ومائة

المتوكل خلفة في عمرت وقد زربة عين تل ومادينة وسإيسة
 .الروم أخربتها ثم الرمايني يحيى بن علي يد على
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ابن عباس الروم ببلد المحترقة إنطاكية أحأرق الذي : فكانقالوا
 .الملك عبد بن الوليد

له كانت إنطاكية فرس مان رجل إلى نسبت جبير : وتلقالوا د
بذي المعروف : والحصنقالوا على سإوس طر مان وهو وقعة عنه

 .قلع ثلث على لنه القلع ذو الحصن هو إنما الكلع

 .أسإمه فحرف

 .الكواكب ماع الذي الحصن بالروماية أسإمه وتفسير

إلى صلحهم حأملوا لما الروم لن الصلح كنيسة : سإميتوقالوا
 .نزلوها الرشيد

 .النطاكي ماسلم بن حأسين إلى حأسين مارج ونسب

 .العدو في ونكاية وقعة به له كانت أنه وذلك

وسإتين ثلث سإنة في الرشيد هارون ابنه المهدي : وأغزىقالوا
 .ومائة

 .سإمالو العاماة تدعوها التي وهي صمالو أهل فحاصر

إلى فأجابهم القوماس فيهم أبيات أهل لعشرة الماان فسألوه
 .ذلك

 .بينهم يفرق ل أن شرطهم في وكان

 .الشماسإية باب على ببغداد فانزلوا

 .ماعروف فهو سإمالو ماوضعهم فسموا

بذلك وجمعهم فاسإتحياهم المهدي حأكم على نزلوا بل ويقال
 .سإمالو يسمى أن وأمار الموضع

 .فبيعوا الحصن في بقي مان على فنودي الرشيد وأمار
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مان برج على فصلب والمسلمين الرشيد يشتم كان حأبشي وأخذ
 .أبراجه

عن سإعد بن ماحمد عن اسإطي الو الحارث بن أحأمد وحأدثني
بابتناء الرشيد أمار ومائة ثمانين سإنة كانت لما :قال الواقدي

سإان خرا أهل مان ندبة إليها وندب وتحصينها زربة عين مادينة
 .المنازل بها فأقطعهم وغيرهم

فبنيت الهارونية ببناء أمار ومائة وثمانين ثلث سإنة كانت لما ثم
.إليه ونسبت المطوعة مان إليها نزح ومان بالمقاتلة أيًضا وشحنت

 .خلفته في أتتمت ثم المهدي خلفة في بناها إنه ويقال

على الروم بناها سإود حأجارة مان السوداء الكنيسة : وكانتقالوا
 .اخرب قديم حأصن ولها الدهر وجه

إليها وندب وتحصينها السوداء الكنيسة مادينة ببناء الرشيد فأمار
 .العطاء زيادة في المقاتلة

عليها أغارت الروم أن سإعد بن عزون الثغر أهل بعض وأخبرني
 .بق بدا ماقيم الرشيد بن والقاسإم

 .مانهم عدة وأثروا أهلها ماواشي فاسإتاقوا

صار ماا جميع فاسإتنقذوا وماطوعتها المصيصة أهل إليهم فنفر
 .مافلولين مانكوبين الباقون ورجع بشًرا مانهم وقتلوا إليهم

 .شحنتها في وزاد ورماها المدينة حأصن مان القاسإم فوجه

مان بشًرا ونواحأيها زربة عين إلى نقل بالله المعتصم كان وقد
فانتفع والبصرة واسإط بين البطائح على غلبوا كانوا اللذين الزط
 .بهم أهلها

يكره الفزاري إسإحاق أبو : كانقال النطاكي صالح أبو حأدثني
وأجلو المار بدء في قوم عليه : غلبويقول بالثغر ارٍض شرى
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المار هذا في دخلت وقد غيرهم إلى وصار يقتسموه فلم عنه
ماا تحيفت قد ايغارات بالثغر وكانت بتركها حأقيق العاقل شبه

في المتوكل فأمار نفقاته عن قصرت حأتى أعشاره مان يرتفع
 .فأبطلت الغارات تلك بأبطال وماائتين وأربعين ثلث سإنة

عن جده عن أبيه عن الرقة قاضي الحميد عبد بن داود حأدثني
بعد غنم بن عياض فتوح كلها : الجزيرةقال ماهران بن مايمون

عبيدة أبو وكان الخطاب بن عمر إياها وله عبيدة أبي وفاة
سإفيان أبي بن يزيد الخطاب بن عمر فولى الشام على اسإتخلفه

 .الجزيرة بغزو عياًضا وأمار الشام بعده مان ماعاوية ثم

عدة عن آدم بن يحيى : حأدثناقال السإود بن الحسين وحأدثني
 .الجزريين مان

بن عياض عبيدة أبو : بعثقال القرشي عطاء بن سإليمان عن
 .بعد إياها عمر فوله بها عبيدة أبو فمات الجزيرة إلى غنم

ماحمد بن الله عبد النعيلي : حأدثناقال الهيثم بن بكر وحأدثني
الرها غنم بن عياض فتح : لماقال عطاء بن سإليمان حأدثنا :قال

 .كميت له فرس على بابها على وقف وجهه عبيدة أبو وكان

يحدثوا ل أن وعلى حأوله وماا هيكلهم لهم أن على فصالحوه
فإن عدوهم على المسلمين ماعونة وعلى لهم كان ماا إل كنيسة
ًئا تركوا  .لهم ذماة فل عليهم شرط ماما شي

 .الرها أهل فيه دخل فيما الجزيرة أهل ودخل

أمار في سإمعنا ماا : أثبتالواقدي : قالسإعد بن ماحمد وقال
عشرة ثمان سإنة عمواس طاعون في ماات عبيده أبا أن عياض

 .عياًضا واسإتخلف

 .والجزيرة وقنسرين حأمص بتوليته عمر كتاب عليه فورد
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ثمان سإنة شعبان مان للنصف الخميس يوم الجزيرة إلى فسار
ماسروق بن مايسرة ماقدماته وعلة آلف خمسة في عشرة

وعلى الجمحي حأديم بن عامار بن سإعيد مايمنته وعلى العبسي
 .السلمي المعطل بن صفوان مايسرته

 .مايسرته على الوليد بن خالد وكان

ًدا إن ويقال ولزم عبيده أبي بعد أحأد لواء تحت يسر لم خال
 .عمر وأوصىإلى وعشرين إحأدى سإنة بها توفي حأتى حأمص

 .أثبت بحمص وماوته بالمدينة ماات أنه يزعم وبعضهم

ٍر على فأغاروا الرقة إلى عباض طليعة : فانتهتقالوا كان حأاض
ٍم وعلى للعرب حأولها مان وهرب ماغنما فأصابوا الفلحأين مان قو

 .الرق مادينة فدخلوا أولئك مان نجا

أبوابها أحأد وهو الرها باب نزل حأتى عسكره في عياض وأقبل
 .تعبئة في

 .بعضهم جرح حأتى سإاعة المسلمون فرماى

فطاف وركب وسإهاماهم حأجارتهم تبلغه لئل عنهم تأخر إنه ثم
وبث عسكرة إلى رجع ثم روابط أبوابها على ووضع المدينة حأول

 .السرايا

وكانت الكثيرة وبالطعمة القرى مان بالسإرى يأتون فجعلوا
 .ماستحصدة الزروع

بطريق أرسإل ذلك على وهم سإتة أو أيام خمسة ماضت فلما
 .الماان يطلب عياض إلى المدينة

وذراريهم أنفسهم على أهلها جميع أمان أن على عياض فصالحه
 .ومادينتهم وأماوالهم
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أيديهم في فأقرها وأحأرزناها وطئناها قد لنا : الرضعياض وقال
إلى ورفضوه الذماة أهل يرده لم ماا مانها ودفع الخراج على

رجل كل فألزم رقابهم على الجزية ووضع العشر على المسلمين
عليهم ووظف والصبيان النساء وأخرج سإنة كل في ديناًرا مانهم

ًئا قمح مان أففزة الدينار ماع ولى فلما وعسل وخٍل زيت مان وشي
المدينة أبواب فتحوا إنهم ثم عليهم جزيًة ذلك جعل ماعاوية
ًقا للمسلمين وأقاماوا : بسمعياض لهم فكتب الرها باب على سإو

 .الرحأيم الرحأمن الله

 .دخلها يوم الرقة أهل غنم بن عياض أعطى ماا هذا

ًنا أعطاهم تسكن ول تخرب ل وكنائسهم وأماوالهم لنفسهم أماا
ل أن وعلى ماغيلة يحدثوا ولم عليهم التي الجزية أعطوا إذا

ًثا ول ناقوسًإا يظهروا ول بيعة ول كنيسة يحدثوا ًبا ول باعو  .صلي

 .بخاتمه عياض وختم شهيدا بالله وكفى الله شهد

 .دنانير أربعة الرقة أهل مان حأالم كل ألزم عياًضا إن ويقال

ألزم : أنواليه وهو سإعد بن عمير إلى بعد كتب عمر أن والثبت
 .الذهب أهل ألزم كما دنانير أربعة مانهم امارئ كل

ماقدماته وبعث بأجدى فنزل حأران إلى عياض سإار : ثمقالوا
 .أتبعهم ثم دونهم أبوابها حأران أهل فأغلق

أيديهم في أن يعلمونه أهلها مان الحرنانية إليه بعث بها نزل فلما
عليه صالحوه فما الرها إلى يصير أن ويسألونه المدينة مان طائفة

 .إليه يصيروا حأتى النصارى وبين بينه وخلوا به قنعوا شيء مان

الحرنانية عرض بما بالرضي إليه فأرسإلوا ذلك النصارى وبلغ
 .وبذلوا

خرجت ثم سإاعة المسلمين فرماوا أهلها له جمع وقد الرها فأتى
فلم المدينة إلى ألجئوهم حأتى المسلمون فهزماهم ماقاتلتهم
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لهم وكتب إليه عياض فأجابهم والماان الصلح طلبوا أن ينسبوا
ًبا  .الرحأيم الرحأمن الله : بسمنسخته كتا

 .الرها لسإقف غنم بن عياض كتاب هذا

رجل كل عن إلي تؤدوا أن على المدينة ليباب فتحتم أن إنكم
ومان وأماوالكم أنفسكم على آمانون فأنتم قمح وماديى ديناًرا
 .تبعكم

ونصيحة والطرق الجسور وإصلح الضال إرشاد وعليكم
 .المسلمين

 . شهيدا بالله وكفى الله شهد

عياض كتاب أن جده عن أبيه عن الحميد عبد بن داود وحأدثني
 .الرحأيم الرحأمن الله : بسمالرها لهل

.الرها لهل المسلمين مان ماعه ومان غنم بن عياض مان كتاب هذا

ومادينتهم ونسائهم وذراريهم وأماوالهم دماائهم على أمانتهم أني
يصلحوا أن عليهم ولنا عليهم الذي الحق أرادوا إذا وطواحأينهم

 .ضالنا ويهدوا جسورنا

 .والمسلمون ومالئكته الله شهد

بن وحأبيب المعطل بن صفوان ووجه حأران عياض أتى : ثمقال
 .سإميساط إلى الفهري ماسلمة

أبوابها له وفتحوا الرها صلح ماثل على حأران أهل عياض فصالح
 .رجًل وولها

ابن وحأبيب المعطل بن صفوان فود سإميساط إلى سإار ثم
قراها مان وحأصون قرى على غلبا وقد عليها ماقيمين ماسلمة

 .وحأصونها
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 .الرها أهل صلح ماثل على أهلها فصالحه

 .إليها يرجع ثم الرها مان يغزو عياض وكان

:قال الزهري عن ماعمر عن الواقدي عن سإعد بن ماحمد وحأدثني
ٍم ماوضع بالجزيرة يبق لم الخطاب ابن عمر عهد على فتح إل قد

والرقة والرها حأران : فتحغنم بن عياض يد على عنه الله رضي
 .وسإنجار ونصيبين وقرقيسيا

عن ماسلمة بن الرحأمن عبد عن الواقدي عن ماحمد وحأدثني
الرقة عياض : فتحقال الحجاج بن ثابت عن سإلمان بن فرات

الفرات وقرى وقرقيسيا ومايافارقين ونصيبين والرها وحأران
 .عنوة وأرضها صلًحا ومادائنها

أن سإع بن راش عن يزيد بن ثور عن الواقدي عن ماحمد وحأدثني
 .عنوة وأرضها صلًحا ومادائنها الجزيرة افتتح عياًضا

قد خالية وجدها الرقة مان حأران أتى لما عياًضا أن روى وقد
 .الرها إلى أهلها انتقل

 .بها وهم مادينتهم عن صالحوا الرها فتحت فلما

 .الرها صلح ماثل صلحهم وكان

أبي بن الحجاج : حأدثنيقال المؤدب الرقى أيوب أبو وحأدثني
الرها ثم الرقة عياٌض : فتحقال جده عن أبيه عن الرصافي مانيع

 .واحأد صلح على سإميساط ثم حأران ثم

أرضها على فغلب البيضاء والرض وراسإكيفا سإروج أتى ثم
 .الرها ماثل على حأصونها أهل وصالح

فحاصرها إليهم رجع ذلك بلغه فلما كفروا سإميساط أهل إن ثم
 .فتحها حأتى
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أبواب له فتحوا عليهم أناخ فلما تقضوا قد الرها أهل أن وبلغه
 .جماعة في عاماله بها وخلف فدخلها مادينتهم

.ذلك على ففتحها وذواتها مانبج جسر وهي الفرات قريات أتي ثم

 .فتركها عليه فاماتنعت العين رأس وهي الوردة عين وأتى

تسع سإنة في وذلك الرها صلح ماثل على ففتحها ماوزن تل وأتى
 .عشرة

ففتحها الفهري ماسلمة ابن حأبيب قرقيسيا إلى عياض ووجه
.الرها صلح ماثل على قتال بغير آماد عياض وفتح الرقة ماثل صلًحا

 .ذلك ماثل على مايافارقين وفتح

 .توثا كفر حأصن وفتح

 .الرها صلح ماثل على قتاٍل بعد نصيبين وفتح

 .ذلك ماثل على ودارا مااردين وحأصن عبدين طور وفتح

 .نصبين صلح ماثل على وبازبدى قردي وفتح

في ذلك وكل إتاوة على أرضه عن فصالحه الوزان بطريق وأتاه
 .عشرين سإنة المحرم مان وأيام عشرة تسع سإنة

 .نصيبين صلح ماثل على ففتحها أرزن إلى سإار ثم

بطريقها وصالح خلط إلى وجازها ليس بد فبلغ الدرب ودخل
 .يعدها فلم أرماينية مان الحاماضة العين إلى وانتهى

على وماا وجماجمها خلط خراج ليس بد صاحأب فضمن عاد ثم
 .بطريقها

وله عمر كان وقد حأمص إلى وماضى الرقة إلى انصرف إنه ثم
 .عشرين سإنة فمات إياها
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.ماات حأتى قليًل إل يلبث فلم حأزيم بن عامار بن سإعيد عمر وولى

قتال بعد الوردة عين ففتح النصاري سإعد بن عمير عمر فولى
 .شديد

عن يحدث فروه أبي بن إسإحاق سإمع مان حأدثني الواقدي وقال
رضي الخطاب بن عمر أن الموسإع بن ديلم الجيشاني وهب أبي
عين إلى سإعد بن عمير يوجه أن يأماره عياض إلى كتب عنه الله

 .إليها فوجه الوردة

ماواشي وغنموا الفلحأين مان قومًاا فأصابوا أمااماه الطلئع فقدم
 .العدو ماواشي مان

مان فقتل عليها العرادات ونصبوا أبوابها غلقوا المدينة أهل إن ثم
مان بطريق عليهم وأطلع بشر والسهام بالحجارة المسلمين
 .لقيتم كمن : لسناوقال فشتمهم بطارقتها

 .صلح على بعد فتحت إنها ثم

جده عن أبيه عن مانيع أبي بن الحجاج عن ماحمد بن عمرو حأدثني
بن عمير ففتحها غنم بن عياض على العين رأس اماتنعت :قال

المسلمين أهلها قاتل أن بعد الجزيرة على عمر والي وهو سإعد
ًدا قتاًل  .شدي

دفعت أن على ذلك بعد صالحوهم ثم عنوة المسلمون فدخلها
أربعة رأس كل على رؤوسإهم على الجزية ووضعت إليهم الرض
 .أولدهم ول نساؤهم تسب ولم دنانير

يذكرون العين رأس أهل مان ماشايخ سإمعت : وقدالحجاج وقال
بن عمر أن عدي بن الهيثم : وزعملهم قال دخلها لما عميًرا أن

عين إلى الشعري ماوسإى أبا بعث عنه الله رضي الخطاب
 .عياض وفاة بعد الجزيرة بجند فغزاها الوردة
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الخراج عليهم وجعل تسب فلم عنوة فتحها عميًرا أن والثبت
 .الهيثم غير أحأد هذا يقل ولم والجزية

واعتمل العين رأس أهل مان خلق : جلمانيع أبي بن الحجاج وقال
.بإقطاع وازدرعوها أرضهم المسلمون

 سإنجار أهل ماشايخ عن الموصلي المفضل بن ماحمد وحأدثني

 .الروم أيدي في سإنجار : كانتقالوا

الفرس مان رجل مائة قتل أراد بأبرويز المعروف كسرى أن ثم
 .وماعصية خلف بسبب إليه حأملوا كانوا

 .فتحها يعاني يومائذ وهو سإنجار إلى يوجهوا أن فأمار فيهم فكلم

ماع فصاروا رجًل وتسعون ثمانية إليها ووصل رجلن مانهم فمات
 .وتناسإلوا بها وأقاماوا دونهم ففتحوها بازائها كانوا الذين المقاتلة

سإنجار إلى بعث الجزيرة إلى خلط مان عياض انصرف فلما
: إنالرواة بعض قال وقد العرب مان قومًاا وأسإكنها صلًحا ففتحها
ًنا فتح عياًضا  .بثبت ذلك وليس الموصل مان حأص

بن سإعد بن عمير هو عمر عامال سإعد بن : عميرالكلبي ابن قال
 .الوس أحأد عمرو بن شهيد

 .عبيد بن سإعد بن عمير : هوالواقدي وقال

 .القادسإية يوم سإعد أبوه وقتل

الوليد بن خالد أن قوم روى : وقدالواقدي قال هو هذا وسإعد
بشيء غيرها أو بأماد حأمام في فأطلى الجزيرة بعض لعمر ولى
 .عمر فعزله خمر فيه

 .بثبت ذلك وليس
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أبيه عن مانيع أبي بن الحجاج : حأدثنيقال الناقد عمرو وحأدثني
والخل والطعام الزيت : أخذقال ماهران بن مايمون عن جده عن

على بهم واقتصر عنهم خفف ثم مادة بالجزيرة المسلمين لمرفق
عمر مان نظًرا عشر واثنا وعشرين وأربعة درهًما وأربعين ثمانية
 .للناس

زيت مان وقسطان قمح مادا جزيته ماع إنسان كل على وكان
 .خل مان وقسطان

الجزيرة وولى عياض ماات : لماقالوا الرقة أهل مان عدة وحأدثني
 .الرها وماسجد الرقة ماسجد بنى حأذيم بن عامار بن سإعيد

 .سإعد بن عمير ربيعه وديار ماضر بديار المساجد فبنى توفي ثم

الله رضي عفان بن لعثمان والجزيرة الشام ماعاوية ولى لما ثم
ويأذن والقرى المدن عن نائية بمواضع العرب ينزل أن أماره عنه
 .لحأد فيها لحأق التي الرضين اعتمال في لهم

ًطا يبر والمد المازحأين وانزل الرابية تميم بني فأنزل مان أخل
ورتب ماضر ديار نواحأي جميع في ذلك وفعل وغيرهم وأسإد قبس
مان والمسالح والقرى المدن وألزم ذلك على ديارها في ربيعه
 .عماله ماع جعلهم ثم العطاء أهل مان عنها ويذيب بحفظها يقوم

:قال النصيبي عمرو بن حأماد عن الشاماي حأفص أبو وحأدثني
الشام على عثمان عامال وهو ماعاوية إلى نصيبين عامال كتب

أصيبوا ماعه مامن المسلمين مان جماعة أن إليه يشكو والجزيرة
 .بالعقارب

عدة المدينة مان حأيز كل أهل على يوظف أن يأماره إليه فكتب
 .ليلة كل في ماسماة العقارب مان

 .بقتلها فيأمار بها يأتونه فكانوا ففعل
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القرقساني الله عبد أبي عن الرقي المؤدب ايوب أبو وحأدثني
الخابور سإلك العين رأس فتح لما سإعد بن عمير أن أشياخه عن
ماثل على فصالحهم أهلها نقد وقد قرقيسيا أتى حأتى يليه وماا

 .الول صلحهم

ًنا الفرات حأصون أتى ثم ًنا حأص عليه فتحت ماا على ففتحها حأص
 .قتال كثير مانها شيء في بلق ولم قرقيسيا

 .بالحجارة رماوا ربما أهلها بعض وكان

وهيت وآلوسإة الناؤسإة أتى وعانات كذا تلبس مان فرغ فلما
على الخطاب بن عمر عامال يومائذ وهو ياسإر بن عمار فوجد

بن سإعد عليه النبار فوق ماا يستغزى جيًشا بعث وقد الكوفة
فطلبوا الحصون هذه أهل أتاه وقد النصاري حأرام بن عمرو
 .الماان

 .كنيستهم نصف هيت أهل على واسإتثنى فأمانهم

 .الرقة إلى عمير فانصرف

هيت إلى توجه الذي : كانقال العلم أهل بعض وحأدثني
حأليف السلمي عمرو بن لج ماد الكوفة مان بعدها التي والحصون

 .فتحها فتولى صحبه وله شمس عبد بنى

 .الفرات على التي الحديثة بنى وهو

 .هناك الذكر باقي هارون أبا يكنى رجل مانهم وكان بهيت وولده

 .حأرام بن عمرو ابن سإعد قبل مان كان لجا ماد إن ويقال

 .أعلم والله

الذي - هو ماروان بن الملك عبد بن سإعيد نهر ماوضع : وكانقالوا
ًكا يظهر وكان الخير سإعيد له يقال  .سإباع ذات - غيضة نس
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 .الوليد إياها فأقطعه

 .هناك ماا وعمر النهر فحفر

 .العزيز عبد بن عمر ذلك أقطعه : الذيبعضهم وقال

المؤمانين أماير بناها إنما قديم أثر للرافقة يكن : ولمقالوا
مادينته بناء على ومائة وخمسين خمس سإنة الله رحأمه المنصور

ًدا فيها ورتب ببغداد  .سإان خرا أهل مان جن

 .عهد ولى وهو المهدي يدي على وجرت

فضاء والرافقة الرقة بين فكان قصورها بنى الرشيد إن ثم
 .مازارع

ًيا علي ابن سإليمان بن على قدم فلما نقل الجزيرة على وال
فيما العظم الرقة سإوق فكان الرض تلك إلى الرقة أسإواق
 .العتيق هشام بسوق يعرف ماضى

تزل فلم السإواق تلك في اسإتزاد الرقة الرشيد قدم لما ثم
 .الصوافى ماع تجبى

ينزل وكان أحأدثها الملك عبد بن هشام فإن هشام رصافة وأماا
 .اليتونة قبلها

والمرى بالهنى تعرف التي الضيعة واسإتخرج والمرى الهنى وحأفر
 .الرقة واسإط فيها وأحأدث

 .الدولة أول في قبضت الضيعة تلك إن ثم

ولم فابتنت المنصور بن جعفر بنت زبيدة جعفر لم صارت ثم
وأحأدثها بناها إنما قديم أثر قرقيسيا أسإفل في التي للرحأبة يكن

 .المأماون خلفة في التغلبي عتاب بن طوق ابن ماالك
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بن الحسن فأخذها قديمة قريًة ربيعه ديار مان أذرماة وكانت
 .وحأصنها قصًرا بها وبنى صاحأبها مان التغلبي الخطاب بن عمرو

ًنا كفرتوثا وكانت فمدنوها مانزًل رماثة أبي ولد فاتخذها قديًما حأص
 .وحأصنوها

عن المشايخ : سإألتقال أبيه عن طاووس بن ماعافى حأدثني
عليه أسإلمت ماا أعشار : هيفقال والبدية ربيعا وديار بلد أعشار
رفضه أو أحأد يد في ليس الذي الموات مان عمرته أو العرب

 .العرب فأقطعه الدغل عليها وغلب فمات النصارى

وغيرهم الرقة كتاب مان ماشايخ عن الرقى عفان أبو حأدثني
ماعيط أبي بن عقبة ابن للوليد ومااؤها الروماية عين : كانتقالوا

 .الطائي زبيد أبا فأعطاها

حأمزة بن مايمون فأقطعها المؤمانين أماير العباس لبي صارت ثم
 .عباس بن الله عبد بن على ماولى

 .ورثته مان الرشيد ابتاعها ثم

 .الرقة أرض مان وهي

وأقطعها فقبضت هبيرة ابن غابة أقطع هبيرة ابن : وكانقالوا
ابنته عائشة أقطع هشام وكان الطاقات صاحأب مايمون بن بشر

 .فقبضت بها تعرف كيفا برأس قطيعًة

قرية ونصف سإلعوس تدعى قرية وهشام الملك لعبد وكانت
 .الرها مان جدا كفر تدعى

كذا ماذابا تل وأرض عفراء تل يزيد بن للغمر بحران وكانت
 .وماستغلتها حأران ربض في وصوافى المصلى وأرض

الحدث تبنى أن قبل المسلمين حأمى الواحأد عبد مارج وكان
إلى الخادم الحسين فضمه فعمر بهما اسإتغنى بنيتا فلما وزبطرة
 .الرشيد خلفة في الحأواز
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بن الله عبد قدم حأتى مازارعه على فغلبوا عليه الناس توثب ثم
 .الضياع إلى فرده الشام طاهر

المرج نسب الذي الواحأد عبد أن : سإمعتالرقى أيوب أبو وقال
عم ابن وهو العاص أبي بن الحكم بن الحارث بن الواحأد عبد إليه
 .المسلمين حأمى فجعله له المرج كان الملك عبد

إذا شأنهم يحزنك ل المدينة : أهلفقال القطاماى مادحأه الذي وهو
حأدثنا وائل بن تغلب بنى نصارى أمار الجل الواحأد عبد تخطأ

السفاح عن المغيرة عن عوانة أبو : حأدثناقال فروخ بن شيبان
الجزية يأخذ أن أراد عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن الشيباني

ٍد مانهم طائفة ولحقت هاربين فانطلقوا تغلب بني نصارى مان ببع
 .الرض مان

بني في الله : أنشدكالنعمان بن زرعة أو زرعة بن النعمان فقال
شديدة قوٌم وهم الجزية مان يأنفون العرب مان قوم ! فإنهمتغلب

 .بهم عليك عدوك تعن فل نكايتهم

 .الصدقة عليهم وأضعف فردهم طلبهم في عمر فأرسإل

ليث : حأدثناقال ماسلم بن العزيز عبد : حأدثناقال شيبان حأدثنا
ذبائح تؤكل : لقال عباس ابن عن جبير بن سإعيد عن رجل عن

 .نساؤهم تنكح ول تغلب بنى نصارى

 .الكتاب أهل مان ول مانا ليسوا

ماخنف وأبي الحكم بن عوانة عن أبيه عن هشام بن عباس حأدثنا
عنه الله رضي الخطاب بن عمر إلى سإعد بن عمير كتب :قال

حأصون وسإائر عانات ففتح الشاماي الفرات شق أتى أنه يعلمه
فأبوه السإلم على تغلب بنى مان هناك مان أراد وأنه الفرات
 .الروم بأرض باللحاق وهموا

مانه فاماتنعوا ذلك على الشرقي الشق في مان أراد وقبلهم
 .فيهم رأيه واسإتطلع الجلء في لهم يأذن أن وسإألوه
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الصدقة عليهم يضعف أن يأماره عنه الله رضي عمر إليه فكتب
ذلك أتوا وإن وأرض سإائمة كل في المسلمين مان تؤخذ التي

 .يسلموا أو تبيدهم حأتى حأاربهم

جزية تكن لم إذ : أمااوقالوا الصدقة ضعف مانهم يؤخذ أن فقبلوا
 .ديننا ونحفظ نرضى فإنا العلج كجزية

عن الشيابني عن ماعاوية أبو : حأدثنيقال الناقد عمرو حأدثني
بني الخطاب بن عمر : صالحقال كردوس بن داود عن السفاح

أن على الروم بأرض اللحاق وأرادوا الفرات قطعوا بعدماا تغلب
ًيا يصبغوا ل الصدقة عليهم أن وعلى دينهم على يكرهوه ول صب

 .ماضعفة

قد لنهم ذماة لهم : ليستيقول كردوس بن داود : وكانقال
 .المعمودية يعني دينهم في صبغوا

ابن عن آدم بن يحيى : حأدثناقال السإود بن الحسين فحدثني
في : ليسقال الزهري عن البلى يزيد ابن يونس عن المبارك
نصارى قال أو تغلب بني نصارى إل صدقة الكتاب أهل ماواشي
على ماا ضعف عليهم فإن المواشي أماوالهم عاماة الذين العرب

 .المسلمين

عن ماغيرة عن هشيم حأدثنا سإعدويه سإليمان بن سإعيد حأدثنا
في عمر كلم كان أنه النعمان بن زرعة عن المثنى بن السفاح
هم وإنما الجزية مان يأنفون عرب : قوموقال تغلب بني نصارى
 .وماواس حأروث أصحاب

 .البلد في فتفرقوا مانهم الجزية يأخذ أن هم قد عمر وكان

مان المسلمين مان يؤخذ ماا عليهم أضعف أن على فصالحهم
عليه علي : فكانماغيرة قال والماشية الرض في صدقاتهم

 .رأي فيهم لي ليكونن تغلب لبنى تفرقت : لئنيقول السلم
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مانهم وبرئت العهد نقضوا فقد ذريتهم ولسإبين ماقاتلتهم لقتلن
 .أولدهم نصروا حأين الذماة

عن الله عبد بن شريك : حأدثناقال التمار نصر أبو وحأدثني
عمر : بعثتيقال السإدي حأدير بن زياد عن ماهاجر ابن إبراهيم

أن ونهاني أماوالهم عشر نصف مانهم آخذ تغل بني نصارى إلى
ًيا أو ماسلًما أعشر  .الخراج يؤدي ذما

عبد عن سإبرة أبي أبن عن الواقدي عن سإعد بن ماحمد حأدثني
أمار عثمان أن الحارث بن إبراهيم بن ماحمد عن نوفل بن الملك

 .والفضة الذهب دهيك إل الجزية في تغلب بنى مان يقبل ل أن

 .الصدقة ضعف مانهم أخذ عمر أن الثبت فجاءه

 .ذلك عن فرجع

أنس بن وماالك والوزاعي الثوري سإفيان : وقالالواقدي قال
مان : يؤخذيوسإف وأبو حأنيفة وأبو ذئب أبي وابن ليلى أبي وابن

 .ومااله ومااشيته أرضه في المسلم مان يؤخذ ماا ضعف التغلبي

ضعف يؤخذ أن يرون العراق أهل فإن مانهم والمعتوه الصبي فأماا
ًئا مااشيته مان يأخذون ول أرضه مان الصدقة  .شي

الخراج ماال سإبيل تغلب بني أماوال مان : يؤخذالحجاز أهل قال
 .الجزية مان بدٌل لنه

إلى كتب عنه الله رضي عفان بن عثمان اسإتخلف : لماقالوا
 .الشام بوليته ماعاوية

 .عزله ثم الجزيرة النصاري سإعد بن عمير وولى

يغزو أن وأماره وثغورهما والجزيرة الشام لمعاوية وجمع
 .يغزيها أو الرابعة أرمايني وهي شمشاط
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السلمي ماعطل بن وصفوان الفهري ماسلمة بن حأبيب إليها فوجه
 .الرها صلح ماثل على عليها نزولهما مان أيام بعد ففتحاها

 .ماعاوية خلفة آخر في توفى وبها بها صفوان وأقام

 .ماعه وهذان نفسه ماعاوية غزاها بل ويقال

 .بها وتوفي فأوطنها صفوان فولها

في مالطية في نزوله بعد عليها أناخ قسطنطين كان : وقدقالوا
حأولها ماا على فأغار شيء فيها يمكنه فلم ومائة وثلثين ثلث سإنة

 .انصرف ثم

رحأمه الله على المتوكل صيرها حأتى دية خرا شمشاط تزل ولم
 .الثغور مان غيرها أسإوة عشرية الله

فلم شمشاط فتح بعد كمخ حأصن ماسلمة بن حأبيب : غزلوقالوا
 .عليه يقدر

 .فتحه يمكنه فلم صفوان وغزاه

وماعه فيها ماات التي السنة وهي وخمسين تسع سإنة في غزاه ثم
 .السلمي الحباب بن عمير

الروم كشف حأتى وحأده عليه يجالد يزل ولم سإوره عمير فعل
يفخر كان وبذلك الحباب بن لعمير ففتحه المسلمون وصعد
 .له ويفخر

 .الملك عبد بن ماسلمة ففتحه عليه غلبوا الروم إن ثم

 .عليه الروم وتغلب يفتح يزل ولم

بغداد عن المنصور شخص ومائة وأربعين تسع سإنة كانت فلما
وبعده قحطبة بن الحسن مانها أغزى ثم الموصل حأديثة نزل حأتى
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أن وأماره ماحمد بن العباس عليهما وجعل الشعث ابن ماحمد
 .كمخ بهم يغزو

صارا حأتى والحسن العباس وسإار بآم الشعث ابن ماحمد فمات
العباس وأمار كمخ على أناخا ثم الميرة مانها فحمل مالطية إلى

ماائتي بالحجارة مانهم فقتلوا المسلمين ورماوا المنجنيق بنصب
ًدا قتاًل وقاتلوا الدبابات المسلمون فاتخذ رجل فتحوه حأتى شدي
 .الوراق ماطر هذه غزاته في علي بن ماحمد بن العباس ماع وكان

 .كمخ أغلقوا الروم إن ثم

ابن الله عبد بن ماحمد غزا ومائة وسإبعين سإبع سإنة كانت فلما
بن الملك عبد عامال وهو النصاري عمرة أبي بن الرحأمن عبد

مان خلت ليلة عشرة لربع ودخله ففتحه شمشاط علي صالح
 .السنة هذه مان الخر ربيع شهر

وكان ابنه وتخلص إليهم دفعه القطع بن الله عبيد إن ويقال
 .عندهم أسإيًرا

أيدي في فكان المأماون خلفة في فتحه طاهر بن الله عبد إن ثم
وبقراط وقاليقل شمشاط نصارى مان قوم لطف حأتى المسلمين

بذلك إليهم والتقرب الروم إلى دفعه في خلط بطريق أشوط بن
 .شمشاط عمل في لهم ضياع بسبب

مان الفهري ماسلمة بن حأبيب غنم بن عياض : وجهوقالوا مالطية
 .أغلقت ثم ففتحها مالطية إلى شمشاط

ماسلمة بن حأبيب إليها وجه والجزيرة الشام ماعاوية ولى فلما
ًة ففتحها  .عامالها ماع المسلمين مان رابطًة فيها ورتب عنو

أهل مان بجماعة فشحنها الروم دخول يريد وهو ماعاوية وقدماها
 .الصوائف طريق فكانت وغيرهما والجزيرة الشام
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وخرجت الزبير ابن الله عبد أيام في عنها انتقلوا أهلها إن ثم
 .تركتها ثم فشعثتها الروم

 .والنبط الرمان مان النصارى مان قوم فنزلها

: كانقال إسإناده في الواقدي عن سإعد بن ماحمد وحأدثني
الملك عبد بن الله عبد غزاها أن بعد طرندة نزلوا المسلمون

 .ماساكن بها وبنوا وثمانين ثلث سإنة

 .الروم بلد في واغلة ماراحأل ثلث على مالطية مان وهي

الرمان مان الذماة أهل مان ناٌس إل بها ليس خراب يومائذ وماالطية
 .وغيرهم

بها فيقيمون الصيف في الجزيرة جند مان طالعة تأتيهم فكانت
 .قفلوا ذلك كان فإذا الثلوج وتسقط الشتاء ينزل أن إلى

طرندة أهل رحأل عنه الله رضي العزيز عبد بن عمر ولى فلما
فلم واحأتملوا العدو مان عليهم لشفاقه وذلك كارهون وهم عنها

ًئا لهم يدعوا أنزلهم ثم والزيت الخل خوابي كسروا حأتى شي
أحأد الحارث بن جعونة مالطية على وولى طرندة وأخرب مالطية

 .صعصعة ابن عامار بني

ًفا عشرون : وخرجقالوا وعشرين ثلث سإنة في الروم مان أل
 .ماالطية على فنزلوا ومائة

العمائم عليهم السور على النساء وظهر أبوابها أهلها فأغلق
 .فقاتلن

ًثا ماالطية لهل رسإول وخرج  .ماستغي

وهو الملك عبد بن بهشام لحق حأتى وسإار البريد فركب
 .بالرصافة

 .مالطية إلى الناس هشام فندب
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فأخبره الرسإول فدعا عنها رحألت قد الروم بأن الخبر أتاه ثم
 .بها ليرابط خيًل ماعه وبعث

فكان بنيت حأتى عليها وعسكر مالطية نزل ثم نفسه هشام وغزا
ًدا دخلها بالرقة مامره ًفا ماقتل  .أياماه في ذلك قبل يتقله ولم سإي

قسطنطين أقبل ومائة وثلثين ثلث سإنة كانت : لماالواقدي قال
ًدا الطاغية وعليها المسلمين أيدي في يومائذ وكمخ لمالطية عاما

 .سإليم بني مان رجل

 .ماالطية أهل إلى الصريخ كمخ أهل فبعث

الروم خيل فواقعهم فارس مائة ثماني مانهم الروم إلى فخرج
 .فهزماتهم

يومائذ والجزيرة فيها مان فحصر ماالطية على فأناخ الروماي وماال
 .بحران كعب بن ماوسإى وعامالها مافتونة

 .إغاثتهم يمكنه فلم إليه لهم رسإوًل فوجهوا

إل آتكم لم ! إنيمالطية أهل : يالهم فقال قسطنطين ذلك وبلغ
 .سإلطانكم وتشاغل بأماركم علم على

 .عنكم وأماضى وأخربها المدينة واخلوا الماان على انزلوا

 .المجانيق عليها فوضع عليه فأبوا

لهم يوثق أن سإألوه الحصار عليهم واشتد البلء جهدهم فلما
 .ففعل

ثقل ماما كثيًرا وألقوا لهم اسإتدق ماا وحأملوا للرحألة اسإتعدوا ثم
 .خرجوا ثم والمخابي البار في عليهم

أخرهم مانقطع إلى المدينة باب مان صفين الروم لهم وأقام
سإيف طرف ماع مانهم واحأد كل سإيف طرف السيوف ماخترطى
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ماأمانهم بلغوا حأتى شيعوهم ثم قنطرة عقد كأنها حأتى يقابله الذي
 .فيها فتفرقوا الجزيرة نحو وتوجهوا

ًيا إل مانها يبقوا فلم ماالطية الروم وهدم ًئا مانه شعثوا فإنهم هر شي
 .قلوذية حأصن وهدماوا يسيًرا

بن صالح إلى المنصور كتب ومائة وثلثين تسع سإنة كانت فما
 .وتحصينها مالطية ببناء يأماره علي

ًيا الماام إبراهيم بن الوهاب عبد يوجه أن رأى ثم على وال
في قحطبة الحسن ومائة أربعين سإنة في فتوجه وثغورها الجزيرة

 .خراسإان أهل جنود

سإبعون ماعه فتوافى والجزيرة الشام أهل على البعوث فقطع
ًفا  .أل

 .بنائها في فأخذ بلد كل مان الفعلة جمع وقد مالطية على فعسكر

 .البناء يناوله حأتى الحجر حأمل ربما قحطبة بن الحسن وكان

 .ماطابخه مابرًزا مااله مان ويعشيهم الناس يغدي وجعل

يطعم أنه يعلمه جعفر أبي إلى فكتب الوهاب عبد ذلك فغاظ
يطوله لن التماسًإا ذلك أشعاف يطعم الحسن وأن الناس

ينادون مانادين له وأن والرياء يالسإراف ويهجنه يصنع ويفسدها
 .طعاماه إلى الناس

مان وتطعم مااله مان الحسن ! يطعمصبي : ياجعفر أبو إليه فكتب
 .ماالي

 .رأيك وسإفه همتك وقلة خطرك صغر مان إل أتيت ماا

ًيا تتخذ ول : أطعمالحسن إلى وكتب  .ماناد

 .كذا فله شرفة إلى سإبق : مانيقول الحسن فكان
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في وماسجدها مالطية بناء مان فرغوا حأتى العمل في الناس فجد
سإفليان بيتان عرافة لكل أسإكنوها الذين للجند وبنى أشهر سإتة

عشر خمسة إلى نفر عشرة والعرافة وإسإطبل فوقهما وعليتان
 .رجًل

يدعى نهر على وماسلحة مانها مايًل ثلثين على ماسلحة لها وبنى
 .الفرات في يدفع قباقب

لنها الجزيرة أهل مان ماقاتل آلف أربعة مالطية المنصور وأسإكن
ماعونة رجل كل عطاء في دنانير عشرة زيادة على ثغورهم مان
 .بينها القبائل يتجاعله الذي الجعل سإوى دينار مائة

حأصن وبنى المزارع الجند وأقطع السلح مان شحنتها فيها ووضع
 .قلوذية

جيجان فنزل ألف مائة مان أكثر في الطاغية قسطنطين وأقبل
 .عنها فأحأجم العربي كثرة فبلغه

الغزاة هذه في الوهاب عبد ماع كان أنه يذكر مان وسإمعت
 .النصار ماولى الكاتب سإعد بن ونصر الخزاعى ماالك نصرين

ٍد بن ونصر ماالٍك بن نصر النصران : تكتنفكالشاعر فقال عز سإع
بن ماحمد أغزى ومائة وأربعين إحأدى سإنة وفي نصر مان نصرك

شرطته وعلى سإان خرا أهل مان جند في ماالطية إبراهيم
 .زهير بن المسيب

عليها تقدر فلم الرشيد خلفة في لمالطية عرضت الروم وكانت
 .وقمعهم فأشجاهم الله رحأمه الرشيد وغزاهم

إلى الوليد بن خالد بمنبج وهو الجراح بن عبيده أبو : وجهوقالوا
 .أخربه ثم أهله جل أن على حأصنها ففتح مارعش ناحأية

ثلثين سإنة في الروم غزا لما الغامادى عوف بن سإفيان وكان
 .الروم بلد في فساح مارعش قبل مان رحألل
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ًدا وأسإكنها مارعش مادينة بنى ماعاوية وكان ماوت كان فلما جن
 .عنها فانتقلوا عليهم الروم غارات كثرت ماعاوية بن يزيد

وطلبه الحكم بن ماروان أبيه ماوت بعد الروم الملك عبد وصالح
 .إليهم يؤديه كان شيء على الخلفة

وانتقض الروم ماروان بن ماحمد غزا وسإبعين أربع سإنة كانت فلما
 .الصلح

بن ماحمد أيًضا الصائفة غزا وسإبعين خمس سإنة كانت ولما
 .ماروان

 .العماق إلى مارعش قبل مان الولى جمادى في الروم وخرجت

أبي بن عقبة بن الوليد بن أبان وعليهم المسلمون إليهم فزحأف
وكان ماروان بن الملك عبد ماولى دينار بن دينار وماعه ماعبيط

 .وكورها قتسرين على

ًدا قتاًل فاقتلوا مارعش بعمق فالتقوا واتبعهم الروم فهزمات شدي
 .ويأسإرون يقتلون المسلمون

وهو يغرا بجسر الروم مان جماعة العام هذا في لقي دينار وكان
ٍو على شمشاط مان  .بهم فظفر أمايال عشرة مان نح

فعمرها مارعش إلى صار الملك عبد بن الوليد بن العباس إن ثم
ًدا لها وبنى إليها الناس ونقل وحأصنها ًعا ماسج  .جاما

ًثا قنسرين أهل على عام كل في يقطع وكان  .إليها بع

حأمص أهل بمحاربة وشغل ماحمد بن ماروان أيام كانت فلما
على أهلها صالحهم حأتى مارعش مادينة وحأصرت الروم خرجت
 .أخربوها ثم بعيالتهم قنسرين وجند الجزيرة نحو فخرجوا الجلء

الحارث بن زفر بن الكوثر يومائذ عليها ماروان عامال وكان
 .الكلبي
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 .اليون بن قسطنطين يومائذ الطاغية وكان

لبناء جيًشا بعث سإورها وهدم حأمص أمار مان ماروان فرغ لما ثم
 .ومادنت فبنيت مارعش

خلفة في علي بن صالح فبناها فأخربتها فتنته في الروم فخرجت
.العطاء زيادة على إليها الناس وندب وحأصنها المنصور جعفر أبي

 .أهلها وقى شحنها في فزاد المهدي واسإتخلف

درب مان مايخائيل : خرجقال الواقدي عن سإعد بن ماحمد حأدثني
ًفا ثمانين في الحث مان وسإبى وأحأرق فقتل مارعش عمق فأتى أل

ًقا المسلمين بن عيسى وبها مارعش مادينة باب إلى وصار خل
وأهل عيسى ماوالي إليه فخرج السنة تلك في غزا قد وكان علي

حأتى لهم فاسإتطرد والسهام بالنبل فرشقوه وماقاتلتهم المدينة
ثمانية عيسى ماوالي مان فقتل عليهم كر المدينة عن نحاهم إذا

 .بها فحاصرهم فأغلقوها بالمدينة الباقون واعتصم نفر

 .جيحان نزل حأتى انصرف ثم

ولى قد وكان بدابق وهو العبسي الوليد بن ثماماة الخبر وبلغ
إل فأصيبوا كثيفة خيًل إليه فوجه ومائة وسإتين إحأدى سإنة الصائفة

بن الحسن لغراء واحأتفل المهدي ذلك فأحأفظ مانهم نجا مان
 .ومائة وسإتين اثنتين سإنة وهو المقبل العام في قحطبة

بن حأبيب فتحه عمر أيام فتح ماما الحدث حأصن : وكانقالوا
ذلك بعد يتعهده ماعاوية وكان غنم بن عياض قبل مان ماسلمة

لن للطيرة السلماة الحدث درب يسمون أماية بنو وكان
بعض يقول فيما الحدث ذلك فكان به أصيبوا كانوا المسلمين

 .الناس

في فقاتلهم الدرب على حأدث غلٌم المسلمين : لقيقوم وقال
 .الحدث درب فقيل أصحابه

215



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

مادينة فهدمات الروم خرجت ماحمد بن ماروان فتنة زمان كان ولما
 .بملطية فعلت كما أهلها عنها وأجلت الحدث

عمق إلى مايخائيل خرج ومائة وسإتين إحأدى سإنة كانت لما ثم
الروم بلد في سإاح قحطبة بن الحسن المهدي ووجه مارعش
 .كنائسهم في صوروه حأتى أهلها على وطلته فثقلت

أن فأخبر مادينتها ماوضع إلى فنظر الحدث درب مان دخوله وكان
انصرف فلما هناك مادينته ماوضع الحسن فارتاد مانه خرج مايخائيل

مادينة بناء بتقديم فأمار سإوس طر وبناء بنائها في المهدي كلم
 .الحدث

الكوفي المحدث العنزي ماندل هذه الحسن غزاة في وكان
علي بن سإليمان بن علي فأنشأها البصري سإليمان بن وماعتمر

المهدي وتوفي المحمدية وسإميت وقنسرين الجزيرة على وهو
 .والمحمدية المهدية فهي بنائها مان فراغهم ماع

 .ومائة وسإتين تسع سإنة وفاته وكانت باللبن بناؤها وكان

وولى سإليمان بن على فعزل ابنه الهادي ماوسإى واسإتخلف
 .علي بن ماحمد بن إبراهيم بن ماحمد وقنسرين الجزيرة

وفرض الحدث مادينة بناء مان فرغ سإليمان بن علي كان وقد
ٌد أربعين في سإان وخرا والجزيرة الشام أهل مان فرًضا لها ماحم
مائة ثلث امارئ كل وأعطى المساكن وأقطعهم العطاء مان ديناًرا
 .درهم

 .ومائة وسإتين تسع سإنة في مانها الفراغ وكان

لربعة الحدث بمدينة سإليمان بن علي : فرضالخطاب أبو وقال
وكيسوم وشمشاط مالطية مان إليها ونقل إياها فأسإكنهم آلف

 .رجل ألفي ورعبان ودلوك
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والثلوج الشتاء هجم الحدث مادينة بنيت : ولماالواقدي قال
فيه ماحتاٍط ول مانه بمستوثق بناؤها يكن ولم الماطار وكثرت
كان مان عنها فتفرق الروم بها ونزل وتشعثت المدينة فتثلمت

 .وغيرهم جندها مان فيها

ًثا فقطع ماوسإى الخبر وبلغ ًثا زهير بن المسيب ماع بع روح ماع وبع
ًثا حأاتم بن  .ينفذا أن قبل فمات ماالك حأمزةبن ماع وبع

وإقطاع وشحنتها وتحصينها ببنائها فأمار الخلفة الرشيد ولى ثم
 .والقطائع المساكن ماقاتلتها

ٌق : أناخالواقدي غير وقال في الروم بطارقة عظماء مان بطري
قد بلبن بناؤها وكان بنيت حأين الحدث مادينة على كثيف جمع
 .الثلوج به وأضرت بعض على بعضه حأمل

وأخربها ماسجدها فحرق العدو ودخلها فيها ومان عامالها وهرب
 .اسإتخلف حأين الرشيد فبناها أهلها أماتعة واحأتمل

بن ماحمد إلى كتب الرشيد : إنقال مانبج أهل بعض وحأدثني
مان وعمارتها الحدث مادينة أمار فجرى عمله على بإقراره إبراهيم

 .عزله ثم يده على الرشيد قبل

الصوائف ماالك يقال الذي الخثعمي عبد بن ماالك : وكانقالوا
وغنم وأربعين سإت سإنة الروم بلد غزا فلسطين أهل مان وهو

 .قفل ثم كثيرة غنائم

يدعى بموضع مايًل عشر خمسة على الحدث درب مان كان فلما
ًثا فيها أقام الرهوة  .ثل

رهوة الرهوة تلك فسميت الغنيمة سإهام وقسم الغنائم فباع
 .ماالك

 .المسلمين لخيل حأمى الواحأد عبد مارج : وكانقالوا

 .درع فاز عنه اسإتغنى وزبطرة الحدث بنى فلما
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ًنا زبطرة : وكانتقالوا ًيا قديًما حأص الحدث حأصن ماع ففتح روما
اخربته أن إلى قائًما وكان القهري ماسلة بن حأبيب فتحه القديم
 .ماحكم غير بناء فبني يزيد بن الوليد أيام في الروم

فبناه فهدماته ماحمد بن نوح فتنة أيام في عليه الروم فأناخت
 .المنصور

إبراهيم بن ماحمد يدي على الرشيد فبناه فشعثته إليه خرجت ثم
 .وشحنه

على وأغاروا فشعثوه الروم طرقه المأماون خلفة كانت فلما
.وتحصينه بمرماته المأماون فأمار ماواشي لهم فاسإتاقوا أهله سإرح

الصلح يسأل وماائتين عشرة سإنة في الروم طاغية وفد وقدم
الروم بلد في فساحأوا الثغور عمال إلى وكتب إليه يجبه فلم

ًنا ظفًرا وظفروا ودوخوها القتل فيها فأكثروا يقظان أن إل حأس
 .أصيب السلمي أسإيد بن يزيد بن أحأمد بن العلى عبد بن

أبي بالله المعتصم خلفة في زبطرة إلى الروم خرجت ثم
وأخربوها النساء وسإبوا الرجال فقتلوا الرشيد بن إسإحاق

قبلها أخرب وقد عمورية بلغ حأتى فغزاهم وأغضبه ذلك فأحأفظه
ًنا النساء وسإبى المقاتلة فقتل فتحها حأتى عليها فأناخ حأصو
فراماها وشحنها وحأصنها زبطرة ببناء وأمار أخربها ثم والذرية

 .عليها يقدروا فلم ذلك بعد الروم

إلى مانصور حأصن : نسبوقالوا وغيره الباهلي عمر أبو وحأدثني
تولى أنه وذلك قيس مان العاماري الحارث بن جعونة بن مانصور

جند وماعه العدو ليرد ماروان أيام به ماقيًما وكان ومارماته بناءه
 .والجزيرة الشام أهل مان كثيف

الدولة أول في اماتنعوا حأين الرها أهل على هذا مانصور وكان
وأرماينية الجزيرة على العباس أبي عامال وهو مانصور فحصرهم

بن الله عبد خلع فلما فظهر أمان ثم مانصور هرب فتحها فلما
البصرة إلى الله عبد هرب فلما شرطته المنصور جعفر أبا علي
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المنصور فأتى ومائة وأربعين إحأدى سإنة في عليه فدلى اسإتخفى
 .المقدس بيت مان مانصرفة بالرقة فقتله به

له وجدت ثم فظهر علي ابن هرب بعد أمان إنه يقولون وقوم
 .السإلم بغش الروم إلى كتب

وأربعين إحأدى سإنة المقدس بيت مان الرقة المنصور قدم فلما
إلى انصرف ثم بالرقة عنق فضرب به أتاه مان وجه ومائة

 .بالكوفة الهاشمية

.المهدي خلفة في وشحنه مانصور حأصن بنى الرشيد وكان

 يزل : ولمقالوا

 الشام ديوان

إحأدى سإنة كانت فلما ماروان بن الملك عبد ولى حأتى بالروماية
 .بنقله أمار وثمانين

ًئا يكتب أن احأتاج الروم كتاب مان رجًل أن وذلك ًء يجد فلم شي ماا
 .الدواة في فبال

الديوان بنقل سإعد بن سإليمان وأمار فأدبه الملك عبد ذلك فبلغ
فلم الردن ووله ذلك ففعل سإنة الردن بخراج يعينه أن فسأله
 .الملك عبد به وأتى نقله مان فرغ حأتى السنة تنقض

ًبا عنده مان وخرج فغمه عليه ذلك فعرض كاتبه بسرجون فدعا كئي
هذه غير مان المعيشة : اطلبوافقال الروم كتاب مان قوٌم فلقيه

 .عنكم الله قطعها فقد الصناعة

وثمانين ألف مائة ماعونة قطعها التي الردن وظيفة : وكانتقال
دينار ألف وخمسين ألٍف مائة ثلث فلسطين ووظيفة دينار ألف

قنسرين ماع حأمص ووظيفة دينار ألف مائة أربع دماشق ووظيفة
سإبع ويقال دينار ألف مائة ثمان العواصم اليوم تدعى التي والكور

 .دينار ألف مائة
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وغيره برذعة سإاكني مان اسإماعيل بن ماحمد حأدثني أرماينية فتوح
بشر بن ماحمد وحأدثني الرماني بحر بن عنبسة براء أبي عن

بن وماحمد الدبيلي الله عبد بن وبرماك أشياخه عن القالي
 .وغيرهم الخلطي المخبس

مان ورددت حأديثهم سإقت أرماينية بأماور العلم أهل مان قوم عن
وأرجيش وخلط وقاليقل شمشاط : كانتقالوا بعض على بعضه

ودبيل البسفرجان كوره وكانت الرابعة أرماينية تدعى وباجنيس
تدعى جرزان وكانت الثالثة أرماينية تدعى وند وبغر طير وسإراج
 .الولى أرماينية تدعى وأران السبسجان وكانت الثانية أرماينية

 .الرابعة أرماينية وحأدها شمشاط : كانتويقال

الثالثة أرماينية تدعى وباجنيس وارجيش وخلط قاليقل وكانت
الثانية أرماينية تدعى والبسفرجان ودبيل وند وبغر طير وسإراج

 .الولى أرماينية تدعى وتفليس وأران وسإيسجان

أيدي في أرماينية وسإائر الخزر أيدي في وأران جرذان وكانت
 .قس أرماينيا صاحأب يتولها الروم

 .الدينور بلغت وربما فتغير تخرج الخزر وكانت

أثني في قواده عظماء مان ئد قل الملك فيروز بن قباذ فوجه
ًفا عشر بالرس يعرف الذي النهر بين ماا وفتح أران بلد فوطئ أل
 .وان شر إلى

وهي برذعة ومادينة البيلقان مادينة بأران فبنى به لحق قباذ إن ثم
 .الخزر وهي قبلة ومادينة كله الثغر مادينة

على وبنى الللن وباب شروان أرض بين فيما اللبن سإد بنى ثم
 .والبواب الباب بناء بعد خربت ماديتة وسإتين مائة ثلث اللبن سإد

فبنى قباذ بن كسرى شروان أنو ابنه قباذ بعد مالك إنه ثم
 .والبواب الباب مادينة بنى ثم ماسقط ومادينة الشابران
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ًبا سإميت وإنما  .الجبل في طريق على بنيت لنها أبوا

 .السياسإيجين سإماهم قومًاا المواضع هذه مان بنى ماا وأسإكن

وهم الدودانية وأبواب والقميبران شكن أبواب أران بأرض وبنى
وبني خزيمة بن أسإد بن دودان بني مان أنهم يزعمون أماة

ًبا عشر اثنا وهي الدرذقية وبنى حأجارة مان قصر مانها باب وكل با
السغد مان قومًاا أنزلها سإغدبيل لها يقال مادينة جرزان بأرض
جرزان بلد في الروم يلي ماما وبنى ماسلحة وجعلها فارس وأبناء
وقصًرا لذقة باب له يقال وقصًرا قباذ فيروز باب له يقال قصًرا
وباب الن باب وبنى نده طرابز بحر على وهو بارقة باب له يقال

 .شمشلدى وقلعة الجردماان قلعة وبنى سإمسخى

وعمر أرماينية مان الروم أيدي في كان ماا جميع شروان أبو وفتح
كوره مادينة وهي النشوى مادينة وبنى وحأصنها دبيل مادينة

ًعا ويص حأصن وبنى البسفرجان قلعة مانها السيسجان بأرض وقل
البأس ذوى والقلع الحصون هذه وأسإكن وسإاهيونس الكلب

 .سإياسإيجية في والنجدة

والصلح دعة ألموا يسأله الترك مالك إلى كتب أنوشروان إن ثم
ًدا أمارهما يكون وأن .ابنته أنها وذكر ليؤنسه ابنته إليه وخطب واحأ

 .إليه ابنته التركي فهدى

ٍد كل وأنس أيامًاا وتنادماا بالبرشلية فالتقيا عليه قدم ثم مانهما واحأ
أن وثقاته خاصته مان جماعًة أنوشروان وأمار بره وأظهر بصاحأبه

ًفا يبيتوا  .ففعلوا فيه ويحرقوا التركي عسكر مان طر

أو به أمار يكون أن فأنكر أنوشروان إلى ذلك شكا أصبح فلما
ًدا أن علم  .فعله أصحابه مان أحأ

كان الذي ماثل بمعاودة القوم أولئك أمار لياٍل لذلك ماضت ولما
 .ففعلوا مانهم
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إليه واعتذر أنوشروان به رفق حأتى فعلهم مان التركي فضج
 .فسكن

يكن لم عسكره مان ناحأية في النار فألقيت أمار أنوشروان إن ثم
ضج أصبح فلما وعيدان حأشيش مان اتخذت قد أكواخ إل بها

وقد بعسكري يذهبون أصحابك : كادوقال التركي إلى أنوشروان
 .بالظنة فأتني كان

ًبا كان ماما لشيء يعلم لم أنه فحلف  .سإب

لنقطاع صلحنا كرهوا قد وجندك ! جندناأخي : ياأنوشروان فقال
تكون كانت التي والحروب الغارات في النيل مان عنهم انقطع ماا

ًثا يحدثوا أن آمان ول بيننا وتخالصنا صافينا بعد قلوبنا تفسد أحأدا
لي تأذن أن والرأي والمودة الصهر بعد العداوة إلى نعود حأتى
ًبا عليه ونجعل وبينك بيني يكون حأائط بناء في إليك يدخل فل با
 .وأردنا أردت مان إل عندك مان وإلينا عندنا مان

 .ذلك إلى فأجابه

مان وجعله فبناه الحائط لبناء أنوشروان وأقام بلده إلى فانصرف
ذراع مائة ثلث عرضه وجعل والرصاص بالصخر البحر قبل

السفن في الحجارة تحمل أن وأمار الجبال برؤوس وألحقه
عليها بنى الماء وجه على ظهرت إذا حأتى البحر في وبتغريقها

 .أمايال ثلثة البحر في الحائط فقاد

به ووكل حأديد أبواب مانه المدخل على علق بنائه مان فرغ فلما
ألًفا خمسين إلى يحتاج ماوضعه كان أن بعد يحرسإونه فارس ماائة
خدعك : إنهذلك بعد لخاقان فقيل دبابة عليه وجعل الجند مان

 .مانك وتحصن ابنته غير وزوجك

 .حأيلة على يقدر فلم

ًكا أنوشروان ومالك شاهية مانهم امارئ لكل وجعل رتبهم مالو
 .ناحأية
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وهرارزانشاه ويدعى السرير صاحأب وهو الجبل خاقان فمنهم
ومالك طبرسإرانشاه ومانهم نشاه قيل وهو فيلن مالك ومانهم
ومالك ماملكته بطلت وقد ماسقط ومالك نشاه جرشا ويدعى اللكز
ومالك شروانشاه ويدعى شروان ومالك ليرانشاه ويدعى ليران

جبل مالوك وأقر عليها زريكران وصاحأب بخ على بخ صاحأب
 .التاوة على وصالحهم مامالكهم على القيق

كثير فرفض السإلم ظهر حأتى الفرس أيدي في أرماينية تزل فلم
الخزر وغلب خربت حأتى ومادائنهم حأصونهم السياسإيجين مان

ًيا أيديهم في كان ماا على والروم  .بد

وصاروا الزمانة بعض في تشتتت الروم أماور كانت : وقدقالوا
 .الطوائف كملوك

وكانت امارأته بعده فملكتها ماات ثم مانهم رجٌل أرمانياقس فملك
 .قالى تسمى

 .قالى إحأسان ذلك وماعنى قاليقاله وسإمتها قاليقل مادينة فبنت

قاليقاله العرب فأعربت أبوابها مان باب على : وصورتقال
 .قاليقل :فقالوا

عاماله وهو ماعاوية إلى كتب عفان بن عثمان اسإتخلف : ولماقالوا
ماسلمة بن حأبيب يوجه أن يأماره وثغورها والجزيرة الشام على

 .أرماينية إلى الفهري

ٍر ذا حأبيب وكان علم قد الروم وغزو الشام فتوح في جميٍل أث
 .بعده مان ثم عنهما الله رضي عثمان ثم عمر مانه ذلك

 .أثبت وذلك أرماينية بغزو يأماره حأبيب إلى عثمان كتب بل ويقال

الشام أهل مان آلف ثمانية في ويقال آلف سإتة في إليها فنهض
 .والجزيرة
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إلى ألجأهم ثم فقاتلهم أهلها اليه وخرج عليها فأناخ قاليقل فأتى
مانهم كثير فجل والجزية الجلء على الماان فطلبوا المدينة
 .الروم ببلد فلحقوا

 .أشهًرا ماعه فيمن بها حأبيب وأقام

ًعا للمسلمين جمع قد أرمانياقس بطريق أن بلغه ثم عظيًما جم
فكتب الخزر مان وسإمندر وأفخاز اللن أهل إماداد اليه وانضمت

إليه يشخص أن يسأله ماعاوية إلى فكتب المدد يسأله عثمان إلى
 .والغنيمة الجهاد في يرغب مامن قومًاا والجزيرة الشام أهل مان

بها وأقطعهم قاليقل أسإكنهم رجل ألفى ماعاوية إليه فبعث
 .بها مارابطة وجعلهم القطائع

بن العاص بن سإعيد إلى كتب حأبيب كتاب عثمان على ورد ولما
بإماداده يأماره الكوفة على عاماله وهو أماية بن العاص ابن سإعيد

 .الخيل سإلمان وهو الباهلي ربيعه ابن سإليمان عليه بجيش

 .غزاء فاضًل خيًرا وكان

وقد الكوفة أهل مان رجل آلف سإتة في اليه الخيل سإلمان فسار
حأبيب على أبطأ وقد الفرات على فنزلوا ماعها ومان الروم أقبلت
 .عظيمهم وقتلوا فاجتاحأوهم المسلمون فبتهم المدد

: أينله ليلتئذ حأبيب امارأة الكلبية يزيد بنت الله عبد أم وقالت
السرادق إلى انتهى فلما الجنة أو الطاغية : سإرادققال ماوعدك
 .عنده وجدها

فطلب عدوهم مان المسلمون فرغ وقد ورد سإلمان إن : ثمقالوا
حأتى يفعلوا فلم الغنيمة ففي يشركوهم أن إليهم الكوفة أهل

سإلمان المسلمين بعض وتوعد القول في وسإلمان حأبيب تغالظ
 .بالقتل
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ابن نحو ترحألوا وإن حأبيبكم نقتل سإلمان تقتلوا : إنالشاعر قال
لهل باردة الغنيمة : إنفكتب بذلك عثمان إلى وكتبا نرحأل عفان
 .الشام

 .أران بغزو يأماره سإلمان إلي وكتب

في أرماينية إلى توجه ربيعة بن سإلمان أن بعضهم روى وقد
وهو عقبة بن الوليد الى وانصرف وغنم فسبى عثمان خلفة

 .وعشرين خمس سإنة الموصل بحديثه

اجلبوا قد الروم أن يذكر كتب ماعاوية أن يعلمه عثمان كتاب فأتاه
إليه يبعث أن ويأماره المدد يسأل عظيمة بجموع المسلمين على

الباهلي ربيعة بن سإلمان وعليهم بهم فوجه رجل آلف ثمانية
العدة تلك ماثل في ماعه الفهري ماسلمة بن حأبيب ماعاوية ووجه

ًنا فافتتحا ًيا وأصابا حأصو الشام أهل وهم الماارة وتنازعا سإب
 .البيت تقتلوا : إنالشاعر فقال بسلمان

وكتب قاليقل أهل ماشايخ مان عدة به حأدثني أثبت الول والخبر
 .قاضيها الصبغ أبو سإفيان بن العطاف به إلى

 .عليها فأقام دبيل أهل ماسلمة بن حأبيب : حأاصرقال أبيه عن

ثم عسكره في كان ماا وغنم وقتله فبيته الروماي الموريان فلقيه
 .عليه سإلمان قدم

 .بقاليقل لقيه أنه عندهم والثبت

 .المالبان ورز وابن بشر بن ماحمد وحأدثني

فتحت مانذ قاليقل مادينة تزل : امقالوا قاليقل أهل ماشايخ عن
ثلث سإنة في الطاغية خرج حأتى أهلها مان فيها بمن مامتنعة
مان بها مان وأجلى حأائطها وهدم مالطية أهل فحصر ومائة وثلثين

 .الجزيرة إلى المسلمين
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قاليقل على أناخ حأتى الرماني كوسإان فوجه الحصى مارج نزل ثم
 .كريمة أبو وعامالها قليل يومائذ وأهلها فحصرها

في كان ردمًاا قاليقل المدينة أهل مان الرمان مان أخوان فنقب
وسإبى عليها فغلب المدينة فأدخله كوسإان إلى وخرجا سإورها
 .أصحابه على السبي وفرق الطاغية إلى حأوى ماا وسإاق وهدماها

المنصور فادى ومائة وثلثين تسع سإنة كانت : لماالواقدي وقال
ًيا كان بمن ورد وعمرها قاليقل وبنى قاليقل أهل أسإارى مان حأ
ًدا إليها وندب إليها به فادى مان  .وغيرهم الجزيرة أهل مان جن

بالله المعتصم خلفة في قاليقل إلى خرج الروم طاغية كان وقد
مائة خمس عليها المعتصم فأنفق يسقط كاد حأتى سإورها فرماى

 .حأصنت حأتى درهم ألف

فأتاه بال مار نزل حأتى سإار قاليقل مادينة حأبيب فتح : ولماقالوا
 .غنم بن عياض بكتاب خلط بطريق

إتاوة على وقاطعه وبلده ومااله نفسه على أمانه قد عياض وكان
فأتاه الورك ودشت الهرك بين مانزًل نزل ثم له حأبيب فانفذه
مانه يقبلها لم هدية له وأهدى المال مان عليه بما خلط بطريق

صاحأب بها فلقيه كذا الصسانة إلى مانها سإار ثم خلط ونزل
بلده على فقاطعه البسفرجان نواحأي مان ناحأية وهي ماكس
قرى إلى ووجه وأماان صلح كتاب له وكتب رجًل ماعه ووجه

وأتاه أهلها رؤوس جزية وجبى عليها غلب مان وباجنيس أرجيش
يعرض فلم الطريخ بحيرة فأماا خراجها على فقاطعهم وجوههم

الجزيرة الحكم بن ماروان بن ماحمد ولى حأتى ماباحأة تزل ولم لها
 .يستغلها فكان وباعه صيدها فحوى وأرماينية

 .عنه فقبضت ماحمد بن لمروان صارت ثم

نهر وأجاز القرماز قرية وهي سإاط أزد وأتى حأبيب سإار : ثمقال
نزل حأتى زحأف ثم إليها الخيول فسرت دبيل مارج ونزل الكراد

ًقا عليها فوضع ورماوه أهلها فتحصن بابها على حأتى ورمااهم مانجني
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جرنى فنزلت خيوله وجالت إياه فأعطاهم والصلح الماان طلبوا
وغلبت الحأرار ووادي كونته والجبل اللجم وذات أشوش وبلغت

فأتاه وند وبغر طير سإراج إلى ووجه دبيل قرى جميع على
المسلمين ماناصحة وعلى يؤديها اتاوه على عنها فصالحه بطريقها
 .أعدائهم على وماعاونتهم وقراهم

 .الرحأيم الرحأمن الله : بسمدبيل صلح كتاب وكان

وماجوسإها دبيل أهل لنصارى ماسلمة بن حأبيب مان كتاب هذا
 .وغائبهم شاهدهم ويهودها

وسإور وبيعكم وكنائسكم وأماوالكم أنفسكم على أمانتكم إني
وأديتم وفيتم ماا بالعهد لكم الوفاء وعلينا آمانون فأنتم مادينتكم
 .شهيدا بالله وكفى الله شهد والخراج الجزية

 . ماسلمة ابن حأبيب وختم

عليه وقدم دبيل صلح ماثل على فتحها النشوى حأبيب أتى ثم
كذا هصالمة وأرضى بلده جميع عن فصالحه البسفرجان بطريق

السيسجان أتى ثم سإنة كل في يؤديه خرج على كذا وافارسإتة
القلع أهل وصالح ويص على وغلب فهزماهم أهلها فحاربهم

 .جرزان إلى سإار ثم يؤدونه خرج على بالسيسجان

: سإارقالوا الله عبد بن برماك مانهم دبيل أهل مان ماشايخ حأدثني
 .جرزان يريد ماعه بمن ماسلمة بن حأبيب

 .لجمها وجمعوا دوابهم بعض سإرحأوا اللجم ذات إلى انتهوا فلما

فقاتلوهم اللجام عن فأعجلوهم العلوج مان قوم عليهم فخرج
 .الدواب مان عليه قدروا وماا اللجم تلك وأخذوا العلوج فكشفهم

فسمى مانهم أخذوا ماا وارتجعوا فقتلوهم عليهم كروا إنهم ثم
 .اللجم ذات الموضع
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ًبا : وأتىقالوا فأدى يريدها وهو وأهلها جرزان بطريق رسإول حأبي
:إليهم حأبيب فكتب لهم وأماان صلح كتاب وسإأله رسإالتهم إليه
مان ماعي الذين وعلى على قدم رسإولكم نقلى فإن بعد أماا

 .عنكم فذكر المؤمانين

كثيًرا الحمد وله الله فعل وكذلك وفضلنا الله أكرمانا أماة إنا
 .السلم وعليه خلقه مان وخيرته نبيه ماحمد على الله وصلى

مان وحأسبتها هديتكم قومات وقد سإلمنا أحأببتم أنكم وذكرتم
ًنا لكم وكتبت جزيتكم ًطا فيه واشترطت أماا قبلتموه فإن شر
مان على والسلم ورسإوله الله مان بحرب فأذنوا وإل به ووفيتم

 . الهدى اتبع

هذا الرحأيم الرحأمن الله : بسمصلًحا لهلها وكتب تفليس ورد ثم
مان مانجليس مان طفليس لهل ماسلمة بن حأبيب مان كتاب

وصواماعهم وبيعهم أنفسهم على بالماان القرماز جرزان
بيت أهل كل على والجزية بالصغار إقرار على ودينهم وصلواتهم

ًفا البيوتات أهل بين تجمعوا أن لكم وليس الدار ول للجزية تخفي
على وضلعكم نصيحتكم ولنا مانها اسإتكثاًرا بينهم نفرق أن لنا

وقرى اسإتطعتم ماا وسإلم عليه الله صلى ورسإوله الله أعداء
لنا الكتاب أهل طعام حألل مان بالمعروف ليلة المحتاج المسلم

أدنى إلى أداؤه فعليكم عندكم المسلمين مان برجل انقطع وإن
الصلة وأقمتم أبتم وإن دونهم يحال أن إل المؤمانين مان فئة

للمسلمين عرض وإن عليكم فالجزية وإل الدين في فإخواننا
ناقص هو ول بذلك ماأخوذين فغير عدوكم فقهركم عنكم شغل

 .عهدكم

 .عليكم وهذا لكم هذا

الحكمى الله عبد بن الجراح وكتب بالله وكفى ومالئكته الله شهد
ًبا تفليس لهل كتاب هذا الرحأيم الرحأمن الله : بسمنسخته كتا
مان مانجليس رسإتاق مان تفليس لهل الله عبد بن الجراح مان

 .جرزان كوره
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القرار على ماسلمة بن حأبيب مان لهم أماان بكتاب أتوني انه
ٍم لهم أرضين عن صالحهم وأنه الجزية بصغار يقال وأرحأاء وكرو

مان يدونا ود طعام وعن مانجليس رسإتاق مان وسإابينا أوارى لها
الرحأاء هذه عن يؤدوا أن على جرزان كوره مان قحويط رسإتاق

 .ثانية بل درهم مائة سإنة كل في والكروم

قرى فمن عليهم يزاد أل وأمارت وصلحهم أمااتهم لهم فأنفت
 . وكنب الله شاء إن فيهم ذلك يتعد فل كتابي عليه

وحأنان وكسال كذا ماس وكسفر رح حأوا حأبيب : وفتحقالوا
على صلًحا وبازليت وشوشت وكستسجى والجردماان وسإمسخى

إتاوة يؤدوا أن وعلى وحأيطانهم ماصلياتهم وإقرار أهلها دمااء حأقن
 .ورؤوسإهم أرضهم عن

وأرطهال وخوخيط وخاخيط ليت ثريا وأهل قلرجيت أهل وصالح
 .إتاوة على ودانية والد الصنارية وصالح اللل وباب

بالمسير عثمان أماره حأين الباهلي ربيعة بن سإلمان : وسإارقالوا
دماائهم على أمانهم أن على صلًحا البيلقان مادينة ففتح أران إلى

 .والحراج الجزية أداء عليهم واشترط مادينتهم وحأيطان وأماوالهم

على مانها نهر وهو ثور الثر على فعسكر برذعة سإلمان أتى ثم
وشن أيامًاا فعاناها أبوابهم دونه أهلها فأغلق فرسإخ مان أقل

ماثل على فصالحوه ماستحصدة زروعها وكانت قراها في الغارات
 .بها وأقام فدخلها أبوابها له وفتحوا البيلقان صلح

كذا والمصربان وأوذ والمسفوان شفشين ففتحت خيله ووجه
أكراد ودعا اران مان غيرها وفتح رسإانيق وهي وتبار والهرحأليان
بالجزية بعضهم فأقر بهم فظفر فقاتلوه السإلم إلى البلسإجان

 .قليل وهم الصدقة بعض وأدى

قديمة مادينة شمكور : كانتقالوا برذاعة أهل مان جماعة وحأدثني
 .فتحها مان الباهلي ربيعة بن سإلمان فوجه
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قوم وهم ودية السار أخربها حأتى ماعمورة ماسكونة تزل فلم
أمارهم فغلظ أرماينية عن أسإيد بن يزيد انصرف أيام في تجمعوا
 .نوائبهم وكثرت

أربعين سإنة في عمرها رحأمه بالله المعتصم ماولى بغا إن ثم
قومًاا وأسإكنها وشمشاط وأذربيجان أرماينية والي وهو وماائتين
إليها ونقل السإلم في لرغبتهم ماستأمانين الخزر مان إليه خرجوا
 .المتوكلة وسإماها برذغة مان التجار

فعبر برديج خلف والكر الرس ماجمع إلى سإلمان : وسإارقالوا
 .إتاوة على والقميبران شكن صاحأب وصالحه قبلة ففتح الكر

وأهل الجبال مالوك وسإائر وان شر ومالك خيزان أهل وصالحه
 .الباب ومادينة والشابران ماسقط

فقتل البلنجر نهر خلف خيوله في خاقان ولقيه بعده أغلقت ثم
في يسمع فكان المسلمين مان آلف أربعة في الله رحأمه

 .التكبير ماأزقهم

أربعين أقام بالكوفة اسإتقضى مان أول ربيعة بن سإلمان وكان
.عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن روى وقد خصم يأتيه ل يومًاا

لنا : وإنالباهلي جمانة ابن يقول ماسلم بن وقتيبة سإلمان وفي
ٍر قبر قبرين الذي فذاك قبر مان يالك اسإتان بصين وقبٌر بلنج

ماع وكان القطر سإبل به يسقى الذي وهذا فتوحأه عمت بالصين
إلى بنعيه جاء وهو النصاري كعب بن قرظة بيلنجر سإلمان
 .عثمان

إلى به كتب أرماينية أرض مان فتح ماا حأبيب فتح : ولماقالوا
يوليه أن فهم سإلمان إليه نعى وقد كتابه فوافاه عفان بن عثمان
ًيا يجعله أن رأى ثم أرماينية جميع لغنائه والجزيرة الشام بثغور غاز
اليمان مان حأذيفة أرماينية ثغر فولى ذلك مان له ينهض كان فيما

 .العيسى

230



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

وإلى قاليقل وبين بينها ماا على عماله ووجه برذغة إلى فشخص
بن صلة وتخليف بانصراف يأماره عثمان كتاب عليه فورد جيزان

 .ماعه وكان العبسي زفر

ًعا حأبيب وسإار فخلفه  .الشام إلى راج

 .الروم يغزو وكان

اثنتين سإنة بها فتوفى دماشق إلى ماعاوية فنقله حأمص ونزل
 .سإنة وثلثين خمس ابن وهو وأربعين

ًبا وجه ماعاوية وكان فلما حأوصر حأين عثمان لنصرة جيش في حأبي
شعبة بن المغيرة عثمان : وولىقالوا القرى وادي إلى انتهى

بن أماية بن ربيعه بن القاسإم وولى عزله ثم وأرماينية أذربيجان
بن ماعاوية بن عمرو ولها ويقال أرماينية الثقفى الصلت أبي

 .العقيلي المنتفق

خمسة المغيرة بعد كلب بني مان رجل : وليهايقول وبعضهم
 .العقيلى وليها ثم سإنة عشر

عنه الله رضي طالب أبي بن لعلي قيس بن الشعث وولى
أخوه النعمان بن حأاتم بن الله عبد وليها ثم وأذربيجان أرماينية

ورم النشوى مادينة وبنى ماسجدها وكبر وحأصنها دبيل مادينة فبنى
حأولها الفارقين حأفر وأحأكم بناءها جدد إنه ويقال برذعة مادينة
 .ماستهدماة ماتشعثة المدن هذه وكانت البيلقان مادينة بناء وجدد

عبد أيام في ماروان بن ماحمد برذعة بناء جدد الذي إن ويقال
برذغة مادينة الملك عبد : بنىالواقدي وقال ماروان بن الملك
ولى الملك عبد كان وقد ابنه أو الباهلي النعمان بن حأاتم يد على

 .أرماينية ماعيط أبي بن عقبة بن الوليد بن عثمان

أحأرارها وخالف أرماينية انتقضت الزبير ابن فتنة كانت : ولماقالوا
 .وأتباعهم
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أرماينيا الملك عبد أخيه قبل مان ماروان بن ماحمد ولي فلما
 .البلد على وغل وسإبى فقتل بهم فظفر حأاربهم

لذلك فاجتمعوا الشرف في لهم يعرض أن مانهم بقي مان وعد ثم
ثم بأبوابها ووكل عليهم فاغلقها خلط عمل مان كنائس في

 .حأرقهم

وكانت السيسجان مان أسإيد بن يزيد أم سإبيت الغزاة تلك وفي
 .بطريقها بنت

عميرة بن عدي أرماينيا الملك عبد بن سإليمان : وولىقالوا
 .الكندي

ًقا الرقة نزل مامن عميرة بن عدي وكان طالب أبي بن لعلي مافار
 .بالبيلقان عدي نهر صاحأب وه العزيز عبد بن عمر أياها وله ثم

ذلك وليس النعمان بن حأاتم كان عمر عامال أن بعضهم وروى
 .يثبت

عزله ثم البهراني صفار بن ماعلق الملك عبد بن يزيد ولى ثم
 .الطائي عمر بن الحارث وولى

 .وحأسمدان رسإتاق ففتح اللكز أهل فغزا

فنزل أرماينيا ماذحأج مان الحكمي الله عبد ابن الجراح وولى
العدل على فأقاماها وماوازينها ماكايلها اختلف إليه فرفع برزعة

إلى به يتعامالون فأهلها الجراحأي يدعى ماكياًل واتخذ والوفاء
 .اليوم

وصار بالسمور المعروف النهر قطع حأتى وسإار الكر عبر إنه ثم
ثم حأمزين بلد أهل وقاتل عظيًما ماقتل مانهم فقتل الخزر الى

مانه قريتين لهم وجعل جيزال رسإتاق إلى نقلهم أن على صالحهم
جنه وشتى شكى فنزل قفل ثم مانهم وسإبى غومايك بأهل وأوقع

 .والبيلقان ببرزعة
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ثم ورثان صحراء في فحاربهم الرس وعبرت الخزر وجاشت
يلي ماما فراسإخ أربعة على قواقعهم اردبيل ناحأية الى انحازوا
النهر ذلك فسمي ماعه ومان فاسإتشهد أيام ثلثة فاقتتلوا أرماينيا

 .أيًضا الجراح الى عليه جسر ونسب الجراح نهر

أرماينيا الملك عبد بن ماسلمة ولى الملك عبد بن هشام إن ثم
وماعه الجرشي أسإود بن عمر بن سإعيد ماقدماته على ووجه

خالد بن الحارث ابن وجعونة واخوته العقيلي ماسلم بن إسإحاق
بن عمير ابنا وخالد وزفافة صعصعة بن ربيعة بن عامار بني أحأد

القعقاع بن والوليد الباهلي سإلمان بن والفرات السلمي الحباب
 .العبسي

 .وهزماهم عنها فكشفهم ورثان حأاصروا وقد الخزر فواقع

كتاب أتاه لقتالهم تهيئة فلما أذربيجان عمل مان مايمذ فأتوا
ويعلمه قدوماه قبل الخزر قتاله على يلوماه الملك عبد بن ماسلمة

 .العقيلي ماسلم بن الملك عبد عسكره أمار ولى قد أن

برذعة إلي وحأمله فقيده ماسلمة رسإول أخذه العسكر سإلم فلما
بذلك وكتب ماسلمة فاتبعهم الخزر وانصرف سإجنها في فحبس

بمنقطع وتطلبهم تراهم قد بميمذ : اتتركهمإليه فكتب هشام إلى
 .السجن مان الجرشي بإخراج وأمار التراب

لنفيه واتخذ فهدم بحصنها وأمار جيزان أهل ماسلمة : وصالحقالوا
ًعا به  .جيزان بحوز تعرف اليوم وهي ضيا

شاه وليران شاه شروان إليه فصار الجبال مالوك وسإألمه
صاحأب إليه وصار شاه وجرشان شاه وفيلن شاه وطبرسإران

 .ماسقط

الخزر مان بيت ألف قلعتها في وكان ففتحها الباب لمدينة وصمد
الحجارة هيئة على اتخذه بحديد ثم بالحجارة ورمااهم فحاصرهم

 .بذلك ينتفع فلم
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إلى الماء مانها أجرى شروان أنو كان التي العين الى فعمد
فلم والحلتيث الفرث فيه وألقى والغنم البقر فذبح هم صهريج
 .وفسد وانتن دود حأتى لليلة ال مااؤهم يمكث

 .القلعة وأخلوا هربوا الليل عليهم جن فلما

أربعة والبواب الباب مادينة الملك عبد بن ماسلمة وأسإكن
ًفا وعشرين ل اليوم الباب فأهل العطاء على الشام أهل مان أل

 .بينهم يفرقه ماال وماعه إل مادينتهم يدخل عامال يدعون

ًيا وبنى ًيا للطعام هر بكبس وأمار للسلح وخزانة للشعير وهر
ماسلمة ماع ماروان بن ماحمد وكان وشرفها المدينة ورم الصهريج

ًدا قتاًل وقاتل فأبلى الخزر ماعه وواقع  .شدي

ثم سإنتين بالثغر فأقام الجرشي سإعيد ماسلمة بعد هشام ولى ثم
وهي مادينتها بنى وهو كسال فنزل ماحمد بن ماروان الثغر ولى
عشرين على تفليس ومان فرسإًخا أربعين على برذعة مان

 .فرسإًخا

زافر بن أسإيد وأدخلها اللن باب يلي ماما الخزر أرض دخل ثم
 .بواب وأل الباب ناحأية مان الجبال مالوك وماعه يزيد أبا السلمي

مانهم فسبى الخزر بأرض كانوا صقالبة على ماروان فأغار
 .خاخيط فأسإكنهم بيت أهل ألف عشرين

 .وقتلهم فلحقهم أمايرهم قتلوا إنهم ثم

مان بلده ماروان به وطىء مان كثرة الخزر عظيم بلغ : ولماقالوا
وماله قبله ذلك نخب وقوتهم عدتهم مان عليه هم وماا الرجال

ًبا  .رع

الحرب أو السإلم إلى يدعوه رسإوًل إليه أرسإل مانه دنا فلما
 .علي يعرضه مان إلى فأرسإل السإلم قبلت قد :فقال

 .ماملكته في أقره أن على ماروان ووادع السإلم فأطهر ففعل
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السمور بين ماا فأنزلهم الخزر مان بخلق ماعه ماروان وسإار
 .اللكز أرض سإهل في والشابران

ًعا وفتح بأهلها فأوقع السرير أرض دخل ماروان إن ثم فيها قل
: خمسرأس ألف على فصالحه وأطاعه السرير مالك له ودان
وهدب والحواجب الشعور سإود جارية مائة وخمس غلم مائة

 .سإنة كل الشفار

 .الرهنة مانه وأخذ الباب أهراء في تصب مادى ألف مائة وعلى

جارية : خمسينرأس ماائة على توماان أهل ماروان وصالح
الشفار وهدب والحواجب الشعور سإود خماسإيين غلم وخمسين
 .سإنة كل في للهراء مادى ألف وعشرين

رأسًإا خمسين على مالكها فصالحه زريكران أرض دخل ثم
 .سإنة كل في للهراء مادى آلف وعشرة

بعد حأصنهم فافتتح يصالحه أن حأمزين فأبى حأمزين أرض أتى ثم
على إياه صلحه وكان وأخرب فاحأرق شهًرا فيه حأاصرهم أن

وعلى سإبيل عليه ليكون ثم واحأدة دفعة يؤدونها رأس مائة خمس
 .سإنة كل في الباب أهراء إلى مادى ألف ثلثين يحمل أن

صاحأبها إياها يعطيه رأٍس مائة على صلًحا فافتتحا سإندان أتى ثم
في يحمل أن وعلى يستقبل فيما سإبيل عليه يكون ل ثم دفعة

 .مادى آلف خمسة الباب أهراء إلى سإنة كل

سإنة كل في مادى آلف عشرة طبرسإرانشاه أهل على ووظف
 .الباب أهراء إلى تحمل

ًئا فيلنشاه على يوظف ولم بلئه وجميل غنائه لحسن وذلك شي
 .أماره وإحأماده

مان شيء أداء مان اماتنع وقد الكر قلعة على ماروان نزل ثم
 .الوظيفة
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 .يعرفه ل وهو به رمااه بسهم راٍع فقتله الخزر صاحأب يريد وخرج

الهراء إلى تحمل مادى ألف عشرين على اللكز أهل فصالح
 .السلمى خشرمًاا عليهم وولى

وهي خرش تدعى وهي شروان صاحأب قلعة إلى ماروان وسإار
 .السهل إلى والنحدار بالطاعة فأذعن البحر على

 .سإنة كل في مادى آلف عشرة وألزماهم

بدأ إذا المقدماة في يكون أن شروان صاحأب على وجعل
إذا المقدماة وفي بدءوا إذا الساقة وفي الخزر بغزو المسلمون

 .انصرفوا

 .بهم فأوقع الدودانية إلى ماروان وسإار

الجذاماى نعيم بن ثابت عليه وخالف يزيد بن الوليد قتل جاءه ثم
الخارجي الضحاك بالباب ماكنه مامن وهو القصاب ماسافر وأتى

 .وأذربيجان أرماينية ووله رأيه على فوافقه

ًيا أردبيٍل وأتى وأتوا مانها الشراة مان قوم ماعه فخرج ماستخف
ورثان فأتوا إليهم فانضموا رأيهم يرون قومًاا بها فوجدوا باجروان
إلى وعبروا رأيهم ماثل على كانوا كثير بشر أهلها مان فصحبهم
 .رأيهم ماثل على كانوا كثيرة جماعة مانهم فصحبتهم البيلقان

ماسلم بن إسإحاق ماحمد بن ماروان وولى كذا يونان نزل ثم
الكلب قلعة في وكان ماسافًرا يقاتل يزل فلم أرماينية

.بالسيسجان

 المباركة الدولة جاءت لما ثم

أبي السفاح خلفة في وأرماينية الجزيرة المنصور جعفر أبو وولى
ًدا وأصحابه ماسافر إلى وجه الله رحأمه العباس خرا أهل مان قائ

 .ماسافًرا وقتل بهم ظفر حأتى فقاتلهم سإان
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بن قدد ورئيسهم الكلب قلعة في ماتحصنين البيلقان أهل وكان
أسإيد يزيد ولى الله رحأمه المنصور اسإتخلف ولما البيلقاني أصفر

أهل مان رابطة فيه ورتب اللن باب ففتح أرماينية السلمى
 .الخراج أدوا حأتى الصناربة ودوخ الديوان

 .ففعل الخزر مالك بمصاهرة يأماره المنصور إليه فكتب

ًنا مانه ابنته له وولدت  .نفاسإها في ومااتت فمات اب

 .بها ووكل فجباها ومالحأاتها شروان أرض نفاطة إلى يزيد وبعث

أهل وأنزلهما الكبرى أرجيل ومادينة الصغرى أرجيل يزيد وبنى
 .فلسطين

برذعة أهل ماشايخ مان جماعة عن إسإماعيل بن ماحمد حأدثني
 .قالوا

شجاع بن الشماخ إلى نسبت شروان عمل في التي الشماخية
 .أرماينية الباهلي سإالم بن سإعيد ولية في شروان مالك فكان

أرماينية أهل أن المشيخة عن إسإماعيل بن ماحمد وحأدثني
أسإيد ابن عزل بعد الطائي قحطبة بن الحسن ولية في انتقضوا

 .العقبلى ماسلم بن وبكار

 .الرمايني ماوشائيل رئيسهم وكان

بن عامار وعليهم الماداد الله رحأمه المنصور إليه فبعث
 .إسإماعيل

له واسإتقامات جموعه وفضت فقتل ماوشائيل الحسن فواقع
 .الماور

بباغ يعرف إلى والباغ بالبيلقان الحسن نهر إليه نسب الذي وهو
 .بالحسنية المعروفة والضياع ببرذعة الحسن
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روح ثم خريم بن عمارة بن عثمان قحطبة بن الحسن بعد وولى
الشيباني مازيد بن يزيد ثم خازم بن خزيمة ثم المهلبي حأاتم ابن
سإالم بن سإعيد ثم يحيى بن الفضل ثم المهدي ابن الله عبيد ثم
الذي وهو وليًة أشدهم خزيمة وكان مازيد بن يزيد بن ماحمد ثم

يزل ولم ذلك قبل يكن ولم والنشوى بدبيل المساحأة سإن
ناحأيته مانهم واحأد كل يحمى بلدهم في ماقيمين أرماينية بطارقة

وصراماًة عفة مانه رأوا فإن داروه عماله مان عاماٌٌل الثغر قدم فإذا
وإل بالطاعة له وأذعنوا الخراج إليه أدوا وعدة قوة في وكان

في مازيد بن يزيد بن خالد ووليهم بأماره واسإتخفوا فيه اغتمزوا
مان ذلك فأفسدهم بنفسه وخلطهم هداياهم فقبل المأماون خلفة
 .المأماون عمال مان بعده مان على وجرأهم فعله

المعروف الباذغيسى علي بن الحسن بالله المعتصم ولى ثم
ازدادوا حأتى لهم ولن وأحأراره بطارقته فأهمل الثغر بالمأماوني

ًدا ًبا السلطان على فسا  .الرعية مان يليهم مان على وكل

على أماية بني ماولى شعيب بن إسإماعيل بن إسإحاق وغلب
بن حأيدر عامال على البطريق سإنباط بن سإهل ووثب جرزان
 .نفسه بحشاشة وأفلت كاتبه فقتل أرماينية على الفشين كاوس

مان ويرضون العفو أهلها مان يقبلون كانوا عماٌل أرماينية ولى ثم
 .بالميسور خراجها

بن ماحمد بن يوسإف ولى الله على المتوكل المؤمانين أماير إن ثم
 .خلفته مان لسنتين أرماينية المروزى يوسإف

إلى فحمله أشوط بن بقراط بطريقها أخذ بخلط صار فلما
 .مانه ذلك والمنغلبة والحأرار البطارقة فأوحأش رأى سإرمان

بالسيسجان دير إلى أحأمد بن العلء له يقال له عامال عمد إنه ثم
إليه وتهدى تعظمه أرماينية نصارى تزل لم القداح بدير يعرف
ذلك البطارقة فأكبرت أهله وعسف فيه مااكان جميع مانه فأخذ

الخلف على بعض على بعًضا وحأض فيه وتكاتبت وأعظمته
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في بالرطان يعرفون علوج وهم الخويثية إلى ودسإوا والنقض
بقراط حأمله مان كان لما عليه وحأرضوهم بيوسإف الثوب

ٍء كل ووجه بطريقهم ورجاًل خيًل المتغلبة ومان مانهم امار
في أصحابه فرق وقد بطرون به فوثبوا ذلك على ليؤيدوهم

أماير فولى عسكره في مااكان على واحأووا فقتلوه القرى
بد إلى صار فلما أرماينية الكبير بغا الله على المتوكل المؤمانين

وأعان يوسإف قتل هوى مامن وكان زرارة بن ماوسإى أخذ ليس
ًبا عليه عظيمة ماقتلة مانهم فقتل الخويثية وحأارب لبقراط غض

ًيا وسإبى بطريق جاجق بن حأمزة ابن أشوط حأاصر ثم كثيًرا سإب
مان سإر إلى وحأمله قلعته مان فاسإتنزله بالباق وهو البسفرجان

صبًرا فقتله إسإماعيل بن بإسإحاق فظفر جرزان إلى وسإار رأى
بالسيسجان مامن أرماينية وظاهر بأران مان وحأمل جرزان وفتح
ذلك صلح حأتى وغيرهم النصارى مان والمعصية الخلف أهل مان

سإنة في رأى مان سإر قدم ثم ماثله على يكن لم صلحًأا الثغر
 .وماائتين وأربعين إحأدى

الناس انصراف بعد قيسارية حأاصر العاص بن عمر : وكلنقالوا
أبي بن يزيد ولى حأين ابنه عليها اسإتخلف ثم اليرماوك حأرب مان

وخمس آلف ثلثة في نفسه تلقاء مان ماصر إلى وماضى سإفيان
 .مائة

برأيه عليه افتياته على ويعنفه يوبخه إيه وكتب لذلك عمر فغضب
 .ماصر دون كتابه وافاه إن ماوضعه إلى بالرجوع وأماره

 .بالعريش وهو عليه الكتاب فورد

بالشخوص يأماره العاص بن عمرو إلى كتب عمر إن أيًضا وقيل
أتاه الذي وكان قيسارية ماحاصر وهو كتابه فوافاه ماصر إلى

أن فسأله قبولها شريك فأبى دينار ألف فأعطاه عبدة بن شريك
 .عمر به يخبر ول ذاك يستر

 .عشرة تسع سإنة في ماصر إلى عمر ماسير : وكانقالوا
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 .للقتال ماستعدون قوم وبها الفرمااء أتى ثم العريش فنزل

الفسطاط إلى قدمًاا وماضى عسكرهم وحأوى فهزماهم فحاربهم
 .الفسطاط أهل خندق وقد الريحان جنان فنزل

ًطا المسلمون فسماها اليونة المدينة اسإم وكان لنهم فسطا
 .وماجمعهم القوم فسطاط هذا :قالوا

ًطا بها ضرب عمًرا إن يقولون وقم  .بذلك فسميت فسطا

أن الفسطاط أهل ماحاصر وهو العاص بن عمرو يلبث : ولمقالوا
عشر أثنى في ويقال آلف عشرة في خويلد بن الزبير عليه ورد
ًفا  .الجمحي وهب بن وعمير العدوى حأذافة بن خارجة فيهم أل

أبا يا عمر له فقال إنطاكية إتيان وأراد بالغزو هم قد الزبير وكان
ولكنى فيها لي حأاجة : لفقال ماصر ولية في لك هل الله عبد

ًدا أخرج لم فتحها قد عمًرا وجدت فإن ماعاونا وللمسلمين ماجاه
وإن به فرابطت السواحأل بعض إلى وقصدت لعمله أعرض
ٍد في وجدته  .ماعه كنت جها

 .ذلك على فسار

ٍه مان يقاتل الزبير : وكانقالوا ثم وجه مان العاص بن وعمرو وج
وهو الحصن على أوفى حأتى عليه فصعد بسلم أتى الزبير إن

 .واتبعوه المسلمون وكبر فكبر سإيفه ماجرد

ًة الحصن ففتح أهله عمرو وأقر فيه ماا المسلمون واسإتباح عنو
في والخراج رقابهم في الجزية عليهم ووضع ذماة أنهم على

 .أرضهم

واختط فأجازه عنه الله رضي الخطاب بن عمر إلى بذلك وكتب
الزبير بن الله عبد نزل وإياها ماعروفة داًرا وابتنى بمصر الزبير
 .سإرح أبي البن ماع إفريقية غزا حأين

 .ماصر في باٍق الزبير وسإلم
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بن هشام عن سإلمة بن حأماد حأدثنا قال ماسلم بن عفان وحأدثنا
 .ماصر إل بعث العوام بن الزبير أن عروة

 .والطاعون الطعن بها : إنله فقيل

 .والطاعون للطعن جئنا : إنمفقال

 .عليها فصعدوا السلليم : فوضعواقال

عن المصري وهب بن الله عبد : حأدثنيقال الناقد عمرو وحأدثني
ماصر دخل العاص بن عمرو أن حأبيب أبي بن يزيد عن لهيعة ابن

 .مائة وخمس آلف ثلثة وماعه

مان به أخبر لما أشفق قد عنه الله رضي الخطاب بن عمر وكان
ًفا عشر أثنى في العوام بن الزبير فأرسإل أمارها الزبير فشهد أل

 .بها واختط ماصر فتح

ابن عن المصري وهب بن الله عبد عن الناقد عمرو وحأدثني
أبي بن المغيرة بن الله عبد عن حأبيب أبي بن يزيد عن لهيعة
بغير ماصر فتحنا لما :قال الخولني وهب بن سإفيان عن بردة
 .عمرو يا : اقسمهافقال الزبير قام عهد

الله صلى الله رسإول قسم كما لنقسنها : واللهالزبير فقال فأبى
 .ذلك في عمر إلى عمرو فكتب خيبر وسإلم عليه

 .الحبلة حأبل مانها يغزو حأتى : أقرهاعمر إليه فكتب

بن خالد عن لهيعة ابن وحأدثني وهب بن الله عبد : وقالقال
 .بنحوه وهب بن سإفيان عن المغيرة ابن الله عبد عن مايمون

لهيعة ابن عن السإود أبو : حأدثناقال سإلم بن القاسإم وحأدثني
ثلثة في ماصر دخل العاص بن عمرو أن حأبيب أبي بن يزيد عن

 .مائة وهمس آلف
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أثنى في العوام بن الزبير فأرسإل ذلك مان أشفق قد عمر وكان
 .ماصر فتح ماعه فشهد ألف عشر

 .خطتين والسإكندرية بمصر الزبير : فاختطقال

المبارك بن الله عبد عن الخوارزماي ماسلم بن إبراهيم وحأدثني
العاص بن عمرو بن الله عبد عن أبي بن يزيد عن لهيعة ابن عن
ًة : فتحتقوم فقال ماصر أمار الناس على : اشتبهقال وقال عنو

 .آخرون

اليونة أهل فقاتله قدماها أبي أن أمارها في والثلج صلًحا فتحت
 .حأصنها عل مان أول الزبير وكان للمسلمين وأدخلها قهًرا ففتحها

الجزية ووضعكم بالشام فعلكم بلغنا قد : إنهلبي صاحأبها فقال
يعمرونها أهلها أيدي مان الرض وإقراركم واليهود النصارى على

 .خراجها ويؤدون

 .وإجلئنا وسإبينا قتلنا مان عليكم أرد كان ذلك ماثل بنا فعلتم فإن

 .قال

مانهم نفًرا إل ذلك يفعل بأن عليه فأشار المسلمين أبي فاسإتشار
ٍم كل على فوضع بينهم الرض يقسم أن سإألوا جزية دينارين حأال

 .فقيًرا يكون أن إل

وقسطى حأنطة أرادب ثلثة الدينارين ماع أرض ذى كل وألزم
ًقا خل وقسطى عسل وقسطى زيت دار في تجمع للمسلمين رز

 .فيهم وتقسم الرزق

جبة مانهم رجل لكل ماصر أهل جميع فألزم المسلمون وأحأصى
عدل أو عام كل في وخفين وسإراويل عماماًة أو وبرنًسا صوف
ًبا الصوف الجبة ًيا ثو ًبا بذلك عليهم وكتب قبط إذت لهم وشرط كتا
أماوالهم تقر وأن يسبوا ول وأبناؤهم نساؤهم لتباع أن بذلك وفوا

 .أيديهم في وكنوزهم
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أرض الرض وصارت فأجازه عمر المؤمانين أماير إلى بذلك فكتب
أنها الناس بعض ظن والكتاب الشرط هذا وقع لما أنه إل خراج
 .صلًحا فتحت

مادينته في ماعه ومان نفسه أمار مان اليونة مالك فرغ : ولماقال
 .اليونة صلح ماثل على ماصر أهل جميع عن صالح

به فنجن بهذا وقنعوا رضوا قد الممتنعون : هؤلءوقالوا به فرضوا
 .لنا مانعة ل فرش لننا أقنع

وثلثة ديناًرا جريب كل على فجعل ماصر أرض على الخراج ووضع
عمر إلى بذلك وكتب دينارين حأالم كل رأس وعلى طعامًاا أرداب

 .عنه الله رضي الخطاب بن

الليث عن المصري وهب بن الله عبد عن الناقد عمرو وحأدثني
على العاص بن عمرو صالح المقوقس أن حأبيب أبي بن يزيد عن
على الروم مان القاماة أراد مان ويقر أراد مان الروم مان يسير أن

ٍر الروم مالك فبلغ دينارين القبط على يفرض وأن سإماه أما
عمًرا وآذنوا السإكندرية باب فأغلقوا الجيوش وبعث فتسخطه

ًثا أسإألك :فقال لنقوقس إليه فخرج بالحرب للروم تبذل ل : أنثل
بالقبط تنقض ل وأن اسإتغشوني قد فإنهم لي بذلت الذي ماثل
ٍة في بدفني فمر مات وإن قبلهم مان يأت لم النقض فإن كنيس

 .ذكرها بالسإكندرية

 .علي أهونهن : هذهعمرو فقال

 .مانهم فسبى قاتلت ماصر مان قرى وكانت

 .وسإلطيس والخيس : بلهيتوالقرى

عنه الله رضي الخطاب بن عمر فردهم بالمدينة سإباؤهم فوقع
 .ذماة أهل القبط وجماعة وصيرهم

 .ينقضوه لم عهد لهم وكان
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فتح قد الله فإن بعد : أمااعمر إلى السإكندرية بفتح عمرو وكتب
ًة السإكندرية علينا  . عقد ول عهد بغير قسًرا عنو

 .حأبيب أبي بن يزيد قول في صلح كلها وهي

ألفى وجزيتها ماصر خراج عمرو : جبىقال حأبيب أبي بن يزيد عن
فقال ألف آلف أربعة سإرح أبي بن سإعد بن الله عبد وجباها ألف

 .ألبانها درت قد بعدك بمصر اللقاح : إنلعمرو عثمان

 .أولدها أعجفتم لنكم : ذاكقال

إحأدى سإنة في عنه الله رضي الخطاب بن عمر : وكتبقال
مان المدينة أهل فيه ماا يعلمه العاص بن عمرو إلى وعشرين

إلى الخراج في الطعام مان يفيض ماا يحمل أن ويأماره الجهد
 .البحر في المدينة

 .الزيت ماعه ويحمل يحمل ذلك فكان

 .الجار سإعد قبضه تولى الجار ورد فإذا

ذلك فانقطع بمكيال الناس بين وقسم بالمدينة دار في حأمل ثم
إلى انقطع ثم ويزيد ماعاوية أيام في حأمل ثم الولى الفتنة في

جعفر أبي خلفة إلى يحمل يزل لم ثم ماروان بن الملك عبد زمان
 .قبيلها أو

صالح بن الله عبد صالح أبو : حأدثنيقال الهيثم بن بكر وحأدثني
بمصر الجزية أهل أن حأبيب أبي بن يزيد عن سإعد ابن الليث عن

والزيت الحنطة ماكان الول الصلح بعد عمر خلفة في صولحوا
 .دينارين دينارين على والخل والعسل

 .وأحأبوه بذلك فرضوا دنانير أربعة رجل كل فألزم

ابن عن الحراني الغفار عبد : حأدثنيقال الرقى أيوب أبو وحأدثني
جماعة : سإمعتقال الجيشاني عن حأبيب أبي بن يزيد عن لهيعة
فتح لما العاص ابن عمرو أن يخبرون ماصر فتح شهد مامن
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شمس عين إلى السهمى حأذافة بن الله عبد وجه القسطاط
 .القسطاط حأكم ماثل على قراها أهل وصالح أرضها على فغلب

وإخميم والشمونين الفيوم إلى الدوي حأذافة بن حأارجة ووجه
 .ذلك ماثل ففعل الصعيد وقرى والبشرودات

ودمايرة وتونة ودماياط تنيس إلى الجمحي وهب بن عمير ووجه
 .ذلك ماثل ففعل وبوصير وبنا ودقهلة وشطا

سإوق صاحأب ماوله وردان ويقال الجهنى عامار بن عقبة ووجه
 .ذلك ماثل ففعل الرض أسإفل قرى سإائر إلى بمصر وردان

 .خراج أرض أرضها فصارت ماصر فتح العاص بن عمرو فاسإتجمع

ابن عن الحراني الغفار عبد : حأدثناقال سإلم بن القاسإم وحأدثنا
أبيه عن العالية أبي بن أيوب عن ماحمد بن إبراهيم عن لهيعة
قعدت : لقدالمنبر على يقول العاص بن عمرو : سإمعتقال

ٍد وماا هذا ماقعدي  .عقد ول عهد علي ماصر قبط مان لحأ

أهل إل بعت شئت وإن خمست شئت وإن قتلت شئت إن
ًدا لهم فإن أنطابلس  .به لهم يوفى عه

عن صالح بن الله عبد به : حأدثنيقال سإلم بن القاسإم وحأدثني
كله : المغربقال أبيه عن اللخمى رباح بن علي بن ماوسإى

 .عنوة

كتاب قرأ أنه شريح بن حأيان كاتب عاصم أبي بن الصلت عن
ماصر أن ماصر على عاماله وكان حأيان إلى العزيز عبد بن عمر

ًة فتحت  .عقد ول عهد بغير عنو

بن يحيى عن ماريم أبي بن سإعيد : حأدثناقال عبيد أبو وحأدثني
وردان إلى ماعاوية : كتبقال جعفر أبي بن الله عبيد عن أيوب
ًطا القبط مان امارئ كل على زد أن عمرو ماولى  .قيرا

 .عليهم يزاد ل أن عهدهم وفي عليهم أزد : كيفإليه فكتب
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جعفر بن الحميد عبد عن الواقدي عن سإعد بن ماحمد وحأدثني
سإبع بمصر : أقمتيقول الزبير بن عروة : سإمعتقال أبيه عن

فوق عليهم حأمل قد ماجاهيد أهلها فرأيت بها وتزوجت سإنين
 .عليهم مافروض وشيء وعهد بصلح عمرو فتحها وإنما طاقتهم

سإعد بن الليث عن صالح بن الله عبد عن الهيثم بن بكر وحأدثني
لهل : كانقال الجهني عامار بن عقبة عن علقة أبي بن يزيد عن

 .وعقد عهد ماصر

ونسائهم ودماائهم أماوالهم على آمانون أنهم عمرو لهم كتب
وأن عليهم يزاد ل خراًجا عليهم وفرض أحأد مانهم يباع ل وأولدهم

 .عدوهم خوف عنهم يدفع

 .ذلك على شاهد : وأناعقبة قال

عبد عن آدم بن يحيى : حأدثنيقال السإود بن الحسين وحأدثني
مان عن حأبيب أبي بن يزيد عن لهيعة ابن عن المبارك بن الله

بن سإفيان : سإمعتقال بردة أبي بن المغيرة بن الله عبد سإمع
بن الزبير قام عهد بل ماصر افتتحنا : لمايقول الخولني وهب

 .بيننا ! اقسمهاعمرو : يافقال العوام

 .عمر إلى أكتب حأتى اقسمها ل والله : لعمرو فقال

يغزوا حأتى اقرها : أنكتابه جواب في إليه فكتب عمر إلى فكتب
 .يغدو قال أو الحبلة حأبل مانها

بن أسإاماة عن عمر بن ماحمد الواقدي عن سإعد ماحمد وحأدثني
ماصر العاص بن عمرو : فتحقال جده عن أبيه عن أسإلم بن يزيد
 .الزبير وماعه عشرين سإنة

وهي عليهم وظفها وظيفة على البلد أهل صالحه فتحها فلما
فبلغ ذلك مان والصبيان النساء وأخرج رجل كل على ديناران

 .دينار ألف ألفي وليته في ماصر خراج
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 .دينار ألف آلف أربعة يبلغ ذلك بعد فكان

عن الليث عن صالح بن الله عبد : حأدثناقال عبيد أبو وحأدثني
بن عمرو صالح ماصر صاحأب المقوقس أن حأبيب أبي بن يزيد

 .دينارين دينارين القبط على فرض أن على العاص

وبعث السخط أشد فسخط الروم صاحأب هرقل ذلك فبلغ
 .وأغلقها السإكندرية إلى الجيوش

 .عنوة العاص بن عمرو ففتحها

عن المجالد عن الهيثم عن ماسعود أبو وهو القتات ابن وحأدثني
في ماعاوية كلم نفسه الحسين أو الحسين بن علي أن الشعبي

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ابن ابراهيم أم قرية أهل جزية
 .عنهم فوضعها بمصر

 .خيًرا بالقبط يوصي وسإلم عليه الله صلى النبي وكان

ابن عن الزهري ماالك عن وهب بن الله عبد عن عمرو وحأدثني
افتتحتم : إذاقال وسإلم عليه الله صلى النبي أن ماالك بن لكعب
:الليث وقال ورحأًما ذماة لهم فإن خيًرا بالقبط فاسإتوصوا ماصر
 .مانهم إسإماعيل أم كانت

بن عمر : كانقال المبارك بن الله عبد عن المدائني الحسن أبو
على زاد ماا يقاسإمهم ثم ولهم إذا عماله أماوال يكتب الخطاب

 .مانهم أخذ وربما ذلك

ماتاع مان فاشية لك فشت قد : إنهالعاص بن عمرو إلى فكتب
 .ماصر وليت حأين تكن لم وحأيوان وآنية ورقيق

عن نصيب فنحن وماتجر مازدرع أرض أرضنا : إنعمرو إليه فكتب
 .لنفقتنا اليه نحتاج ماا

 .كفى ماا السوء عمال مان خبرت قد : إنيإليه فكتب

247



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

 .بالحق الخذ أقلقه قد مان كتاب إلي وكتابك

ًنا بك سإؤت وقد  .ظ

وأخرج فأطلعه ماالك ليقاسإمك ماسلمة بن ماحمد إليك وجهت وقد
فقاسإمه الخفاء برح فإنه عليك الغلظة مان أعفه يطالبك ماا إليه
 .مااله

ماسلمة بن ماحمد قاسإم : لماقال يزيد بن عيسى عن المدائني
ًنا : إنعمرو قال العاص بن عمرو هذه حأنتمة ابن فيه عامالنا زماا

 .سإوء لزماان المعامالة

 .الديباج بكفاف الخز يلبس العاص كان لقد

ألفيت تكرهه الذي هذا حأنتمة ابن زماان ! لول: ماهماحمد فقال
 .بكؤها ويسوءك غزرها يسرك بيتك بفناء عنًزا ماعتقًل

 .بالماانة المجالس فإن بقولي عمر تخبر ل أن الله : أنشدكقال

ًئا أذكر : لفقال  .حأي وعمر بيننا جرى ماما شي

عن لهيعة ابن عن وهب بن الله عبد عن الناقد عمرو وحأدثني
ابن عن عمرو وحأدثني عنوة فتحت ماصر أن هبيرة بن الله عبد

مامن وكان جده عن أبيه عن أنعم ابن عن لهيعة ابن عن وهب
 .عقد ول عهد بغير عنوة ماصر : فتحتقال ماصر فتح شهد

 .بها أقام ماصر العاص بن عمرو افتتح : لماقالوا السإكندرية فتح

إلى الزحأف في يستأماره الخطاب بن عمر إلى كتب ثم
 .السإكندرية

 .بذلك يأماره إليه فكتب
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خارجة ماصر على واسإتخلف وعشرين إحأدى سإنة في إليها فسار
بن عويج بن عبيد بن الله عبد بن عامار بن غانم بن حأذافة بن

 .بنغالب لؤي بن كعب بن عدي

له تجمعوا قد والقبط الروم مان السإكندرية دون مان وكان
 .السإكندرية ويروم يبلغنا أن قبل الفسطاط نغزوه :وقالوا

فيهم وكان عظيمة ماقتلة مانهم وقتل فهزماهم بالكربون فلقيهم
رقدوهم قوم وغيرهم وسإلطيس والخيس وبلهيت سإخا أعل

 .وأعانوهم

أهلها فوجد السإكندرية إلى انتهى حأتى بنالعاص عمرو سإار ثم
 .الموادعة يحبون ذلك في القبط أن إل لقتاله ماعدين

فأبى مادة إلى والمهادنة الصلح يسأله المقوقس إليه فأرسإل
 .ذلك عمرو

ماقبلت المدينة سإور على يقمن أن النساء المقوقس فأمار
بوجوههم ماقبلين السلح في الرجال وأقام داخله إلى وجوههن

 .بذلك ليرهبهم المسلمين إلى

مان غلبنا بالكثرة وماا صنعت ماا رأينا قد : إناعمرو إليه فأرسإل
 .غلبنا

 .كان ماا أماره مان فكان مالككم هرقل لقينا فقد

مان مالكنا أخرجوا القوم هؤلء صدق : قدلصحابه المقوقس فقال
بالذعان أولى فنحن القسطنطينية أدخلوه حأتى ماملكته دار

 .المحاربة إل وأبوا القول فأغلظوا

ًدا قتاًل المسلمون فقاتلهم  .أشهر ثلثة وحأصروهم شدي

ولم أهلها واسإتبقى فيها ماا وغنم بالسيف فتحها عمًرا إن ثم
ماعاوية ماع بالفتح عمر إلى فكتب اليونة كأهل ذماة وجعلهم يسب

 .بالخمس ماعه إليه وبعث السكوني ثم الكندي حأديج بن
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على دينار ألف عشر ثلثة على عمًرا صالح المقوقس إن ويقال
أحأب مان بها ويقيم الخروج أراد مان السإكندرية مان يخرج أن

 .دينارين القبط مان حأالم كل على يفرض أن وعلى المقام

ًبا بذلك لهم فكتب  .كتا

بن الله عبد السإكندرية على اسإتخلف العاص بن عمرو إن ثم
هصيص بن عمرو بن سإهم ابن سإعد بن عدي بن قيس بن حأذافة

إلى وانصرف المسلمين مان رابطة في لؤي بن كعب بن
 .الفسطاط

يومائذ الملك كان وهو هرقل بن قسطنطين إلى الروم وكتب
الذلة مان فيه هم وبما المسلمين مان عندهم مان بقلة يخبرونه

مائة ثلث في مانويل له يقال أصحابه مان رجًل فبعث الجزية وأداء
 .بالمقاتلة ماشحونة ماركب

مان إل المسلمين روابط مان بها مان وقتل السإكندرية فدخل
 .وعشرين خمس سإنة في وذلك فنجا للهرب لطف

ًفا عشر خمسة في إليهم فسار الخبر عمًرا وبلغ ماقاتلتهم فوجد أل
فلقيهم ماصر قرى مان السإكندرية يلي فيما يعيثون خرجوا قد

ثم ماتترسإون والمسلمون سإاعة بالنشاب فرشقوهم المسلمون
ًدا قتاًل فاقتتلوا الحرب بينهم فالتحمت الحملة صدقوهم  .شدي

دون عرجة ول لهم يكن فلم مانهزماين ولوا الكفرة أولئك إن ثم
 .السإكندرية

 .العرادات ونصبوا بها فتحصنوا

جدرها فأخرب المجانيق ونصب قتال أشد عليها عمرو فقاتلهم
وسإبى المقاتلة فقتل عنوة بالسيف دخلها حأتى بالحرب وألح

 .الذرية

 .مانويل الله عدو وقتل الروم إلى روماها بعض وهرب
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لئن نذر عمرو وكان السإكندرية جدار والمسلمون عمرو وهدم
 .ذلك ليفعلن فتحها

 .وعشرين ثلث سإنة كانت الغزاة هذه : إنالرواة بعض وقال

أرض على عمرو : ووضعقالوا سإنة في نقضوا أنهم بعضهم وروى
 .الجزية أهلها وعلى الخراج السإكندرية

فأقره نقضوا حأين السإكندرية أهل اعتزل المقوقس أن وروي
 .الول أمارهم على ماعه ومان عمرو

 .الغزاة هذه قبل ماات كان أنه أيًضا وروى

بن الله عبد بن إسإحاق عن الواقدي عن سإعد بن ماحمد حأدثني
رضي العزيز عبد بن عمر عن شريح بن حأسان عن فروه أبي
ًثا إل صلح على المغرب مان قرية نفتح : لمقال أنه عنه الله :ثل

 .وسإلطيس وكفرطيس السإكندرية

سإبيله خلى المواضع هذه أهل مان أسإلم : مانيقول عمر فكان
المصري وهب ابن : حأدثناقال الناقد عمرو حأدثني مااله وسإبيل

بن عمرو : افتتحقال أنه حأبيب أبي بن يزيد عن لهيعة ابن عن
ثم قفلوا ثم رباطهم في المسلمون فسكنها السإكندرية العاص

 .المنازل إلى فابتدروا غزوا

نزله قد صاحأبه فيجد ينزله كان الذي المنزل يأتي الرجل فكان
 .غليه وبدر

 .تتعاورونها كنتم إذا المنازل تخرب أن أخاف : إنيعمرو فقال

الله بركة على : سإيروالهم قال الكربون عند فصاروا غزا فلما
 .أبيه ولبني له فهي دار في رماًحا مانكم ركز فمن

ويأتي بيوتها بعض في رماحه فيركز الدار يدخل الرجل فكان
 .أيًضا كذلك رماحه فيركز الخر
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قفلوا فإذا يسكنوها فكانوا والثلثة النفسين بين الدار فكانت
 .الروم سإكنها

ول كرائها مان شيء لحأد يحل : ليقول حأبيب أبي بن يزيد فكان
 .رباطهم أيام سإكنى لهم كانت إنما تورث ول تباع

أهلها أغلقها الخصي الروماي مانويل وقدماها الخر قتالها كان فلما
 .سإورها وأخرب عمرو ففتحها

إلى ورجع السإكندرية وردان ماوله عمرو ولى : ولماقالوا
 .عزله أتاه حأتى قليًل إل يلبث فلم الفسطاط

أحأد الحارث بن سإرح أبي بن سإعد بن الله عبد بعده عثمان فولى
 .لؤي بن عامار بني

 .الرضاعة مان عثمان أخا وكان

 .وعشرين خمس سإنة وليته وكانت

قبل مان ماصر خراج على كان سإعد بن الله عبد : إنويقال
 .عثمان

 .كلم عمرو وبين بينه فجرى

الله لعبد العملين وجمع عثمان فعزله عمًرا يشكو الله عبد فكتب
 .سإعد بن

مارتين وانتقضت عنوة فتحت السإكندرية أن يعلمه إليه وكتب
ويعقب الرزاق عليهم يدر وأن تفارقها ل رابطة يلزماها أن ويأماره

 .أشهر سإتة كل في بينهم

القارئ العرج هرماز ابن أن الواقدي عن سإعد بن ماحمد وحأدثني
ًطا سإواحألكم : خيريقول كان مان إليها فخرج السإكندرية ربا

ًطا المدينة  .ومائة عشرة سإبع سإنة بها فمات ماراب
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علي بن ماوسإى عن صالح بن الله عبد عن الهيثم بن بكر وحأدثني
 .دينار ألف عشر ثمانية السإكندرية جزية : كانتقال ابيه عن

ألف وثلثين سإتة بلغت الملك عبد بن هشام ولية كانت فلما
 .دينار

حأبيب أبي بن يزيد عن لهيعة ابن عن وهب ابن عن عمرو حأدثني
عليها وجعل ماصر عن العاص بن عمرو عزل عثمان : كانقال
 .سإعد بن الله عبد

عمًرا يقر أن عثمان ماصر أهل سإأل السإكندرية الروم نزلت فلما
في وهيبة بالحرب ماعرفة له لن الروم قتال مان يفرغ حأتى

 .العدو أنفس

 .هزماهم حأتى ففعل

 .الخراج على الله وعبد الحرب على عمًرا يجعل أن عثمان فأراد

 .يحلبها والماير البقرة قرني كماسإك : أناوقال عمرو ذلك فأبى

 .ماصر سإعد ابن عثمان فولى

ماا سإنين سإبع يقاتلون ماصر فتح بعد البيما مان الحبش أقامات ثم
 .الغياض في المياه مان يفجرون لما عليهم يقدر

بن ماوسإى عن سإعد بن الليث : وأخبرنيوهب بن الله عبد قال
في عنوة الخر الفتح السإكندرية فتح عمًرا أن أبيه عن علي

 .الله رحأمه عمر وفاة بعد عثمان خلفة

عن الواقدي عن سإعد بن ماحمد حأدثني وزويلة برقة فتح
عمرو فتح : لماقال هبيرة بن الله عبد عن عون أبي بن شرحأبيل

قدم حأتى المغرب يريد جنده في سإار السإكندرية العاص بن
 .أنطابلس مادينة وهي برقة
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فيها يبيعون دينار ألف عشر ثلثة وهي الجزية على أهلها فصالح
 .بيعه أحأبوا مان أبنائهم مان

بن سإهيل عن صالح بن الله عبد : حأدثناقال الهيثم بن بكر حأدثني
أهل العاص بن عمرو : صالحقال هبيرة بن الله عبد عن عقيل

حأاصرهم أن بعد وإفريقية ماصر بين وهي برقة ومادينتها أنطابلس
في أرادوا مان أبنائهم مان يبيعوا أن على الجزية على وقاتلهم
 .جزيتهم

 .كتابا بذلك لهم وكتب

عن سإعيد بن ماسلمة عن الواقدي عن سإعيد بن ماحمد حأدثني
يبعثون برقة أهل : كانقال فروة أبي بن الله عبد بن إسإحاق

 .ماستحٌث أو حأاٌث يأتيهم أن غير مان ماصر والي إلى بخراجهم

 .فتنة يدخلها ولم بالمغرب قوم أخصب فكانوا

ماالي : لوليقول العاص بن عمرو بن الله عبد : وكانالواقدي قال
 .مانها أعزل ول أسإلم مانزًل أعلم فما برقة لنزلت بالحجاز

ماعاوية عن صالح بن الله عبد : حأدثناقال الهيثم بن بكر وحأثني
رضي الخطاب بن عمر إلى العاص بن عمرو : كتبقال صالح بن

فبلغ المغرب الفهري نافع بن عقبة ولى قد أنه يعلمه عنه الله
أدى قد طاعتهم حأسنة كلهم سإلم وبرقة زويلة بين مان وأن زويلة

أهل على وضع قد وأنه بالجزية ماعاهدهم وأقر الصدقة ماسلمهم
 .يطيقونه أنهم رأى ماا وبينها بينه ومان زويلة

ًعا عماله وأمار في فيردوها الغنياء مان الصدقة يأخذوا أن جمي
يؤخذ وأن بمصر إليه فتحمل الذماة مان الجزية ويأخذوا الفقراء

الصلح أهل ومان العشر ونصف العشر المسلمين أرض مان
.صلحهم

 الهيثم بن بكر وحأدثني
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أنهم يزعمون : همفقال البربر عن صالح بن الله عبد : سإألتقال
ًدا لقيس اله جعل وماا قيس بن بر ولد مان هم وإنما بر له يقال ول

 .السلم عليه داود قاتلهم الذين الجبارين

فأتوا عمود أهل وهم فلسطين الدهر أيادي على مانازلهم وكان
 .به فتناسإلوا المغرب

صالح بن الله عب : حأدثناقال سإلم بن القاسإم عبيد أبو حأدثنا
العاص بن عمرو أن حأبيب أبي بن يزيد عن سإعد ابن الليث عن

: إنبرقة أهل مان البربر مان لواتة أهل على شرطه في كتب
 .الجزية مان عليكم فيما ونساءكم أبناءكم تبيعوا أن عليكم

ًدا كانوا : فلوالليث قال  .مانهم ذلك حأل ماا عبي

ابن عن صالح بن الله عبد : حأدثناقال الهيثم بن بكر وحأدثني
في كتب العزيز عبد بن عمر أن حأبيب أبي بن يزيد عن لهيعة

بن بكر فحدثني طرابلس فتح لواتية عنه كانت مان أن اللواتيات
بن علي عن صالح بن ماعاوية عن صالح بن الله عبد عن الهيثم

في أطرابلس نزل حأتى العاص بن عمرو : سإارقال طلحة أبي
 .وعشرين اثنتين سإنة

ًة افتتحها ثم فقوتل ًة بزيون أحأمال بها واصاب عنو تجار ماع كثير
 .المسلمين بين ثمنه وقسم فباعه تجارها مان

أطرابلس بلغنا قد : إناعنه الله رضي الخطاب بن عمر إلى وكتب
 .أيام تسعة إفريقية وبين وبينها

 .فعل غزوها في لنا يأذن أن المؤمانين أماير رأى فإن

مافرقة ولكنها بإفريقية هي : مااويقول عنها ينهاه إليه فكتب
 .بها ماغدور غادرة

ًئا الروم مالك إلى يؤدون كانوا أهلها أن وذلك يغدرون فكانوا شي
 .بهم غدر ثم صالحهم الندلس مالك وكان كثيًرا به

255



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

 .عمر بلغ قد خيرهم وكان

بن الليث عن وهب بن الله عبد : حأدثناقال الناقد عمرو حأدثني
ٍد فتحت أطرابلس أن ماشيختنا : حأدثنيقال سإعد عمرو مان بعه

 .العاص بن

ماصر سإرح أبي بن سإعد بن الله عبد ولى : لماقالوا إفريقية فتح
أطراف مان فأصابوا خيل جرائد في المسلمين بعث والمغرب

 .وغنموا إفريقية

ًفا عنه الله رضي عفان بن عثمان وكان إنه ثم غزوها عن ماتوق
 .فيه اسإتشار أن بعد ذلك على عزم

ثمان سإنة في ويقال وعشرين سإبع سإنة في الله عبد إلى وكتب
وأماده بغزوها يأماره وعشرين تسع سإنة في ويقال وعشرين

بن وماروان المطلب عبد ابن العباس بن ماعبد فيه عظيم بجيش
الله وعبد أخوه الحكم بن والحارث أماية بن العاص أبي بن الحكم

ابن أهيب بن نوفل بن ماخرماة بن والمسور العوام بن الزبير بن
الخطاب بن زيد بن الرحأمن وعبد كلب بن زهرة ابن ماناف عبد

بن الله وعبيد عمر بن وعاصم الخطاب بن عمر بن الله وعبد
العاص بن عمرو بن الله وعبد بكر أبي بن الرحأمن وعبد عمر

خالد بن خويلد ذؤيب وأبو العاماري عويمر بن أرطاة بن وبسر
في واراه حأتى الزبير ابن بأماره فقام توفى وبها الشاعر الهذلى

 .لحده

 .كثير خلق العرب مان المدينة حأول مامن الغزاة هذه في وخرج

أسإلم بن زيد بن أسإاماة عن الواقدي عن سإعد بن ماحمد حأدثني
: أغزاناقال الزبير بن الله عبد عن الزبير آل ماولى نافع عن

 .إفريقية عفان بن عثمان

 .طنجة إلى أطرابلس مان سإلطانه بطريق بها وكان
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فقاتله بعقوبة حأل حأتى سإرح أبي بن سإعد بن الله عبد فسار
 .قتلته الذي أنا وكنت الله فقتله أيامًاا

 .فتمزقوا جيشه وهرب

كثيرة غنائم فأصابوا البلد في ففرقها السرايا سإرح أبي ابن وبث
 .عليه قدروا ماا المواشي مان واسإتاقوا

بن الله عبد إلى فطلبوا اجتمعوا إفريقية عظماء ذلك رأى فلما
عنهم يكف أن على ذهب مان قنطار مائة ثلث مانهم يأخذ أن سإعد

 .بلدهم مان ويخرج

 .ذلك فقبل

الليثي زيد بن أسإاماة عن الواقدي عن سإعد بن ماحمد وحأدثني
بطريق صالح سإرح أبي بن سإعد بن الله عبد أن كعب ابن عن

 .دينار ألف مائة وخمس دينار ألف ألفى على إفريقية

ألما ضمرة بن ماوسإى عن الواقدي عن سإعد بن ماحمد وحأدثني
إفريقية بطريق سإعد بن الله عبد صالح : لماقال أبيه عن زني
ًدا إفريقية على يول ولم ماصر إلى رجع  .أحأ

 .جاماع ماصٌر ول قيروان يومائذ لها يكن ولم

بن عتبة حأذيفة بن ماحمد ماصر أمار وولى عثمان قتل : فلماقال
ًدا إليها يوجه لم ربيعة  .أحأ

السكونى حأديج بن ماعاوية ولى سإفيان أبي بن ماعاوية ولى فلما
 .ماصر

لقيط بن قيس عبد بن نافع بن عقبة خمسين سإنة في فبعث
 .واختلطها فغزاها الفهري
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وقتل فافتتحها القيروان مان أرطاة بن بشر عقبة : ووجهقالوا
مادينة مان بالقرب وهي بسر بقلعة تعرف اليوم وهي وسإبى
 .الفضة ماعدن عند ماجانة تدعى

ابن وبسر بسًرا وجه نصير بن ماوسإى أن يذكر مان سإمعت وقد
 .فافتتحها القلعة هذه إلى سإنة وثمانين اثنين

 .بسنتين وسإلم عليه الله صلى النبي وفاة قبل بسر ماولد وكان

.وسإلم عليه الله صلى النبي عن روى قد أنه يزعم الواقدي وغير

 .أعلم والله

ًيا سإعد بن الله عبد يزل : ولمالواقدي وقال ماحمد غلب حأتى وال
ًيا إن ثم عثمان على أتغلها كان وهو ماصر على حأذيفة أبي بن عل

ثم ماصر النصاري عبادة بن سإعد بن قيس ولى عنه الله رضي
وولى عزله ثم الصديق بكر أبي بن ماحمد عليها واسإتعمل عزله
ًكا  .بالقلزم فاعتل الشتر ماال

 .عليها ورده ثانيًة بكر أبي بن ماحمد ولى ثم

 .حأمار جوف في وأحأرقه حأديج بن ماعاوية فقتله

 .سإفيان أبي بن ماعاوية قبل مان العاص بن عمرو الوالي وكان

سإنة ويقال وأربعين اثنتين سإنة الفطر يوم بمصر عمرو فمات
 .بعده ابنه عمرو بن الله عبد وولى وأربعين ثلث

ثم سإنين أربع بها فأقام حأديج بن ماعاوية وولى ماعاوية عزله ثم
 .فغنم غزا

بل ويقال الفهري قيس عبد بن نافع بن عقبة فوجه ماصر قدم ثم
مان آلف عشرة في إفريقية فغزا المغرب ماعاوية وله

 .المسلمين
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 .قيروانها واختط إفريقية فافتتح

مان يرام ل وشجر فاء طر ذات غيضة القيروان ماوضع وكان
 .القتالة والعقارب والحيات السباع

 .الدعوة ماستجاب صالًحا رجًل نافع ابن وكان

بناء : رأيتعلي بن لموسإى : قلتالواقدي وقال ربه فدعا
مان : أولفقال بناه مان اليوم نراه الذي المجتمع المتصل إفريقية

الدور ماعه الناس وبنى بنى ثم اختطها الفهري نافع بن عقبة بناها
 .بها الجاماع المسجد وبنى والمساكن

غزاة في الله رحأمه العباس بن ماعبد اسإتشهد : وبإفريقيةقال
 .القتال أيام في ماات بل ويقال عثمان خلفة في سإرح أبي ابن

 .أثبت واسإتشهاده

بن ماعاوية سإفيان أبي بن ماعاوية : عزلوغيره الواقدي وقال
 .النصاري ماخلد ماسلمةبن والمغرب ماصر وولى حأديج

رد ماعاوية بن يزيد ولى فلما ماوله المهاجر أبا المغرب فولى
 .عمله على نافع بن عقبة

يعرض ل هناك فيما وجول طنجة خلف وهو الدنى السوس فغزا
 .فانصرف يقاتله ول أحأد له

 .ليلى أبو وهو يزيد بن ماعاوية لبنه وبويع ماعاوية بن يزيد وماات

 .جاماعة : الصلةفنادى

 .شهرين بعد وماات بيته في وجلس الخلفة مان تبرأ ثم

 .الزبير ابن وفتنة الحكم بن ماروان ولية كانت ثم

 .الناس له فاسإتقام ماروان بن الملك عبد ولى ثم
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بن زهير إفريقية فولى ماصر على العزيز عبد أخاه فاسإتعمل
 .البلوى قيس

 .برقة إلى انصرف ثم تونس ففتح

فتوجه فعاثوا لهم ماراكب مان خرجوا الروم مان جماعة أن فبلغه
هناك فقبره ماعه ومان فاسإتشهد فلقيهم خيٍل جريدة في إليهم

 .الشهداء قبور تدعى وقبورهم

الكاهنة البربر مالكة فغزا الغساني النعمان بن حأسان ولى ثم
 .فهزماته

 .فنزلها برقة حأيز في قصوًرا فأتى

 .حأسان قصور فسميت الزاج سإقوفه قصر يضمها قصور وهي

ًبا وسإبى فقتلها ثانية غزاها حأسان إن ثم به وبعث البربر مان سإ
 .العزيز عبد إلى

العزيز عبد عند حأضرت : لقديقول الشاعر نصب ماحجن أبو فكان
ًيا ًها قط رأيت ماا البربر مان سإب  .وجوهم مان أحأسن وجو

القشيرى وحأوح بن عياض بن كلثوم هشام : ولىالكلبي ابن قال
 .بها فقتل عليه أهلها فانتقض إفريقية

الحميري صيفي بن قيس بن إفريقيس : كانالكلبي ابن وقال
 .به فسميت الجاهلية في إفريقية على غلب

 .مالكها جرجير قتل وهو

 .البرابرة ! فسمواهؤلء بربرة أكثر : مااللبرابرة فقال

نافع بن عقبة أن أشياخهم عن إفريقية أهل مان جماعة وحأدثني
 .مانه المسجد ماوضع في فكر القيروان تمصير أراد لما الفهري

.مائذنته فيه جعل الذي الموضع في أذن رجًل كأن ماناماه في فأرى
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 .المسجد بنى ثم الرجل ماوقف في المنائر بنى أصبح فلما

الشعث بن ماحمد : ولىقال الواقدي عن سإعد بن ماحمد وحأدثني
 .المؤمانين أماير العباس أبي قبل مان إفريقية الخزاعى

 .وماسجدها القيروان مادينة فرم

 .ماكانه مارد هزار حأفص بن عمر وولى المنصور عزله ثم

ماولى نصير بن ماوسإى ماروان بن العزيز عبد : وجهالواقدي قال
 .النمر عين مان وأصله-  أماية بن

ًيا لخم مان هو ويقال بلى مان أراشة مان هو بل ويقال على - وال
 .إفريقية

 .وثمانين تسع سإنة الملك عبد بن الوليد زمان في وليها بل ويقال

 .للمسلمين فيها واختط نزلها مان أول وهو ونزلها طنجة ففتح

القصى السوس وبين وبينه الدنى السوس إلى خيله وانتهت
الطاعة إليه وأدوا مانهم وسإبى فوطئهم يومًاا وعشرون نيف

 .الصدقة مانهم عاماله وقبض

 .إفريقية قيروان إلى وانصرف ماوله زياد بن طارق ولها ثم

بن ماوسإى عامال زياد بن طارق : غزاالواقدي قال الندلس فتح
.وتسعين اثنتين سإنة في وذلك غزاها مان أول وهو الندلس نصير

أن على طارق فآمانة الندلس ماجاز على واٍل وهو آليان فلقيه
 .أسإفن في الندلس إلى وأصحابه حأمله

.وتسعين اثنتين سإنة في وذلك ففتحها أهلها حأاربه إليها صار فلما

 .أصبهان مان وأصلها السإبان مان يزعمون فيما مالكها وكان
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ًبا طارق إلى كتب نصير بن ماوسإى إن ثم ًظا كتا لتغريره غلي
يجاوز ل أن وأماره غزوه في بالرأي عليه وافتياته بالمسلمين

 .قرطبة

فرضي طارق فترضاه الندلس مان قرطبة إلى ماوسإى وسإار
 .عنه

وهي الندلس ماملكة مادينة وهي طليطلة مادينة طارق فافتتح
ًة بها وأصاب فرنجة يلي ماما نصير بن ماوسإى أهداها عظيمة ماائد
وتسعين سإت سإنة قفل حأين بدماشق الملك عبد بن الوليد إلى

 .ماريض والوليد

ألف بمئة نصير بن ماوسإى أخذ الملك عبد لن سإليمان ولى فلما
 .دينار

 .عنه فأماسك المهلب بن يزيد فيه فكلمه

ولى عنه الله رضي العزيز عبد بن عمر خلفة كانت لما ثم
بنى ماولى المهاجر أبي بن الله عبد بن إسإماعيل المغرب
 .ماخزوم

 .السإلم إلى البربر ودعا سإيرة أحأسن سإار

ًبا العزيز عبد بن عمر إليهم وكتب  .ذلك إلى بعد يدعوهم كت

على السإلم فغلب النواحأي في عليهم إسإماعيل فقرأها
 .المغرب

ماسلم أبي بن يزيد ولى الملك عبد بن يزيد ولى : ولماقالوا
 .والمغرب إفريقية يوسإف بن الحجاج ماولى

 .ومائة اثنتين سإنة في إفريقية فقدم

 .حأرسإى يده على مانهم امارٍئ كل فوسإم البربر حأرسإه وكان
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على وتضافروا بعض إلى بعضهم فدب سإيرته ومالوا ذلك فأنكروا
ٍة ذات فخرج قتله  .ماصله في فقتلوه المغرب لصلة عشي

بن الله عبد عنق فضرب الكلبي صفوان بن بشر يزيد فولى
 .بيزيد نصير بن ماوسإى

 .عليه الناس وتأليب بقتله اتهم أنه وذلك

فتوفى أيًضا صفوان بن بشر الملك عبد بن هشام ولى ثم
 .ومائة تسع سإنة بالقيروان

بنى ماولى الحبحاب بن الله عبد بعده اسإتعمل ثم ماكانه فولى
 .سإلول

نافع بن عقبة بن عبيده أبي بن حأبيب ابن الرحأمن عبد فأغزا
 .السودان وأرض السوس الفهري

ٌد ير لم ظفًرا فظفر ماا نساء مان جاريتين وأصاب قط ماثله أحأ
 .تراجان يسمون وهم واحأد ثدي إل مانهن للمرأة ليس هناك

فقدم القيشري عياض بن كلثوم الحبحاب ابن بعد ولى ثم
 .فقتل وعشرين ثلث سإنة في إفريقية

صفوان بن بشر أخا الكلبي صفوان بن حأنظلة بعده ولى ثم
 .وال وهو هناك وتوفى الخوارج فقاتل

بن الرحأمن عبد عليه فخالف الملك عبد بن يزيد بن الوليد وقام
ًبا وكان الفهري حأبيب جده أثار مان كان لما الثغر ذلك في ماحب
 .حأنظلة فنع وانصرف عليه فغل فيه نافع بن عقبة

 .عليه الرحأمن عبد فبقي

 .عاماًل المغرب إلى يبعث فلم الخلفة الوليد بن يزيد وولى
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له وأظهر حأبيب بن الرحأمن عبد فكاتبه ماحمد بن ماروان وقام
 .بالهدايا إليه وبعث الطاعة

الحميد عبد وبين بينه وكان الفريقي ربيعة بن خالد كاتبه وكان
 .النغر على الرحأمن عبد ماروان فأقر وماكاتبة ماودة يحيى ابن

غلب ثم الرحأمن عبد بن حأبيب ثم حأبيب بن الياس بعده ولى ثم
 .الخوارج مان والباضية البربر

ًيا إفريقية اعي الخز الشعث بن ماحمد دخل ثم آخر في عليها وال
ًفا سإبعين في العباس أبي خلفة ًفا أربعين في ويقال أل فوليها أل

 .سإنين أربع

 .القيروان مادينة فرم

 .وغيرهم البلد جند عليه وثب ثم

به وثبوا فيه المقيمين والجند البلد أهل أن يحدث مان وسإمعت
أهل إليه اجتمع حأتى قصره في وهو يومًاا أربعين يقاتلهم فمكث
وظفر وغيرهم سإان خرا أهل مان ماعه شخص كان مامن الطاعة

أو ماعاوية اسإمه كان : فمنالسإماء على وعرضهم حأاربه بمن
ًقا اسإًما أو ماروان أو سإفيان كان ومان قتله أماية بنى لسإماء ماواف
 .اسإتبقاه ذلك خلف اسإمه

أبي بن قبيصة بن عثمان بن حأفص بن عمر وولى المنصور فعزله
به المنصور وكان مارد هزار سإمى الذي وهو المتكى صفرة
ًبا  .ماعج

هناك وابتنى البربر بلد أقصى بلغ حأتى مانها وغزا إفريقية فدخل
 .العباسإية سإماها مادينة

ماولى وهو سإدراتة أهل مان الباضي أتي اسإدر حأاتم أبا إن ثم
 .قاتله لكندة
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تلك وهدمات الثغر واتقض بيته أهل مان وجماعة فاسإتشهد
قبيصة بن حأاتم بن يزيد مارد هزار بعد وولى ابتناها التي المدينة

 .المهلب ابن

ًفا خمسين في فخرج بيت إلى المنصور جعفر أبو وشيعه أل
 .عظيًما مااًل عليه وأنفق المقدس

 .إفريقية ودخل فقتله بأطرابلس حأاتم أبا لقي حأتى يزيد فسار

 .له فاسإتقامات

فوثب روح إن الفضل ثم حأاتم بن روح حأاتم بن يزيد بعد ولى ثم
الغلب : كانقال الغلب بنى ماولى نقد بن أحأمد وحأدثني الجند

المسودة ماع قدم مان في الروذ مارو أهل مان التميمي سإالم بن
 .المغرب الهادي ماوسإى فوله سإان خرا مان

ًعا تونس مان الثغر جند مان كان رجل وهو حأريش له فجمع جم
 .فحصره إفريقية بقيروان وهو إليه وسإار

فسقط سإهم المعركة في فأصابه فقاتله إليه خرج الغلب إن ثم
ًتا  .بمصابه يعلمون ل وأصحابه ماي

 .حأريش أصحاب به يعلم ولم

أيام ثلثة الغلب أصحاب فاتبعهم وجيشه انهزم حأريًشا إن ثم
 .الحأد بسوق يعرف بموضٍع حأريًشا وقتلوا فقتلوهم

 .الشهيد الغلب فسمى

 .ماصر جند وجوه مان الغلب بن إبراهيم : وكانقال

أرزاقهم ماقدار المال بيت مان فأخذوا ماعه رجل عشر واثنا فوثب
الزاب له يقال بموضع فلحقوا وهربوا شيئا ذلك على يزدادوا لم

الثغر وعامال أيام عشرة مان أكثر ماسيرة على القيروان مان وهو
 .أعين بن ثمة هر هارون الرشيد قبل مان يومائذ
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الجند مان الناحأية تلك مان كان مان على لغلب بن إبراهيم واعتقد
إليه ويكتب يلطفه و هرثمة إلى يهدى وأقبل الرياسإة وغيرهم

ًدا يخرج لم أنه يعلمه وأنه ماعصية على اشتمل ول طاعة مان ي
 .والضرورة الحأواج مانه كان ماا إلى دعاه إنما

 .أمارها واسإتكفاه ناحأيته هرثمة فوله

 .الكعى ابن بعده وليه الثغر مان هرثمة صرف فلما

 .عليه انتقض حأتى فيه أثره فساء

 .أماره ويقلده إياه يوليه رجٍل في هرثمة الرشيد فاسإتشار

 .الثغر وتوليته واصطناعه إبراهيم باسإتصلح عليه فأشار

هفوته وأقاله جرماه عن له صفح قد أنه يعلمه الرشيد إليه فكتب
ًعا المغرب بلد توليته ورأى الحأسان به ليستقبل له اصطنا

 .النصيحة به ويستقبل

 .وضبطه به وقام الثغر ذلك إبراهيم فولى

 .ونقض خالف ماجلد بن عمران له يقال البلد جند مان رجًل إن ثم

إبراهيم وحأاصروا أرزاقهم وطلبوا الثغر جند إليه فانضم
 .بالقيروان

خراج مان مااٌل وماعهم والمعطون العراض أتاهم أن يلبثوا فلم
 .ماصر

 .تفرقوا أعطوا فلما

مايلين على القيروان قبلة في الذي البيض القصر إبراهيم فابتنى
 .مانها
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ًدا وبنى هناك ماا وماصر فابتنوا حأوله للناس وخط ًعا ماسج جاما
في ذراع مائتي وجعله بالرز وسإقفه الرخام وعمد والجر بالجص

 .ذراع مائتي نحو

ًدا وابتاع  .حأوله وأسإكنهم آلف خمسة فبلغوا أعتقهم عبي

 .عامارة آهلة اليوم وهي العباسإية المدينة تلك وسإمى

سإنة في أحأدث الغلب بن إبراهيم بن الغلب بن ماحمد وكان
 .أيًضا العباسإية سإماها تاهرت بقرب مادينة وماائتين وثلثين تسع

صاحأب الماوي إلى وكتب الباضي الوهاب عبد بن أفلح فأخربها
ًبا ذلك يعلمه الندلس  .به إليه تقر

 .درهم ألف مائة الماوي إليه فبعث

ماسيرة برقة وبين وبينها الكبيرة بالرض تعرف أرٌض وبالمغرب
 .قليل وأكثر قليًل ذلك مان أقل أو يومًاا عشر خمسة

نصارى أهلها وكان بارة تدعى البحر شاطئ على مادينٌة وبها
 .بروم وليسوا

 .عليها يقدر فلم الغلب ماولى حأبله غزاها

أول في ففتحها لربيعه ماولى إنه ويقال البربري خلفون غزاها ثم
 .الله على المتوكل خلفة

وعشرين أربعة ففتح سإلم بن المفرج له يقال رجٌل بعده وقام
ًنا خبره يعلمه بمصر البريد صاحأب إلى وكتب عليها واسإتولى حأص
له يعقد بأن إل صلة المسلمين مان ماعه ومان لنفسه يرى ل وأنه

 .المنغلبين حأد مان ليخرج إياها ويوليه ناحأيته على الماام

ًدا وبنى ًعا ماسج  .جاما

 .فقتلوه عليه شغبوا أصحابه إن ثم
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على المتوكل المؤمانين أماير إلى رسإوله فوجه سإوران بعده وقام
ًدا يسأله الله  .ولية وكتاب عق

 .إليه رسإوله ينصرف أن قبل فتوفى

 .أشهر سإتة خلفته وكانت بالله المنتصر وتوفى

فأمار بالله المعتصم بن ماحمد بن أحأمد بالله المستعين وقام
يعقد بأن المؤمانين أماير ماولى ماش أوتا وهو المغرب على عاماله
 .ناحأيته على

وولى ماش أوتا قتل حأتى رأى مان سإر مان رسإوله يشخص فلم
 .وأنفذه له فعقد المؤمانين أماير ماولى وصيف الناحأية

أيام الكندي حأديج بن ماعاوية : غزاقالوا البحر في جزائر فتح
 .غزاها مان أول وكان سإقلية سإفيان أبي بن ماعاوية

 .ذلك بعد تغزى تزل ولم

ًفا مانها الفريقي سإالم بن الغلب آل فتح وقد مادينة وعشرين ني
 .المسلمين أيدي في وهي

المؤمانين أماير خلفة في مانها الغلب بن ماحمد بن أحأمد وفتح
 .غليانة وحأصن بانة قصر الله على المتوكل

سإقلية الدرقى ماخلد بن قيس بن الله عبد : سإبىالواقدي وقال
ٍة ذهب أصنام فأصاب  .بالجواهر ماكللة وفض

إلى لتحمل البصرة إلى ماعاوية بها فوجه ماعاوية إلى بها فبعث
 .بها ليثمن هناك فتباع الهند

جنادة فبعث وبحًرا بًرا يغزي سإفيان أبي بن ماعاوية : وكانقالوا
عنه روى مان أحأد - وجنادة رودس إلى الردي أماية أبي بن

ثمانين سإنة في وماات جبل بن وماعاذ وعمر بكر أبا ولقى الحديث
ًة - ففتحها  .عنو
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 .البحر في غيضة وكانت

 .المسلمين مان قومًاا فأنزلها ماعاوية وأماره

 .وخمسين اثنتين سإنة في ذلك وكان

فبها مايًل سإتين مان نحو وهي الجزائر أخصب مان : ورودسقالوا
 .العذبة والمياه والثمار والكروم الزيتون

: أقامقالوا وغيره الواقدي عن سإعد بن ماحمد وحأدثني
 .لهم اتخذ حأصن في سإنين سإبع برودس المسلمون

الحصن بهدم يأماره جنادة إلى يزيد كتب ماعاوية ماات فلما
 .والقفل

في أماية أبي بن جنادة وفتح فيها الناس بين يعاقب ماعاوية وكان
 .المسلمين ماعاوية وأسإكنها أرواد وخمسين أربع سإنة

أقرأ وبها الحأبار كعب امارأة ابن وتبيع ماجاهد فتحها مامن وكان
ًعا ماجاهد  .القرآن تبي

 .برودس القرآن أقرأه إنه ويقال

 .القسطنطينية مان بالقرب جزيرة وأرواد

 .إقريطش جنادة وغزا

 .بعضها فتح الوليد زمان كان فلما

 .أغلق ثم

بعضها ففتح الرشيد خلفة في الهمداني ماعيوف بن حأميد وغزاها
الندلسي عيسى بن عمر حأفص أبو المأماون خلفة في غزاها ثم

ًنا مانها وافتح بالفريطش المعروف ًدا حأص  .ونزله واحأ
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ًئا يفتح لم ثم أحأد الروم مان فيها يبق لم حأتى شيء بعد شي
 .حأصونهم وأخرب

عمر بن ماحمد : حأدثنيقال سإعد بن ماحمد حأدثني النوبة صلح
الخير أبي عن حأبيب أبي بن يزيد عن كثير بن الوليد عن الواقدي

القرى إلى العاص بن عمرو بعث ماصر المسلمون فتح : لماقال
 .ليطأهم الخيل حأولها التي

 .لماه العاص أخا نافع وكان الفهري نافع بن عقبة فبعث

فلقى الروم صوائف تدخل كما النوبة أرض خيولهم فدخلت
ًدا قتاًل بالنوبة المسلمون  .شدي

 .عاماتهم جرح حأتى بالنبل فرشقوهم لقوهم لقد

 .الحدق رمااة فسموا مافقوءة وحأدٍق كثيرة بجراحأاٍت فانصرفوا

أبي بن سإعد بن الله عبد ماصر ولى حأتى ذلك على يزالوا فلم
 .سإرح

ٍة غير على ذلك إلى فأجابهم والموادعة الصلح فسألوه لكن جزي
يهدى أن وعلى سإنة كل في رأس مائة ثلث هدنة على

 .ذلك بقدر طعامًاا إليهم المسلمون

إبراهيم : حأدثناقال الواقدي : حأدثنيقال سإعد بن ماحمد حأدثني
هاني بن حأسي قبيل أبي عن الحارث ابن عمر عن جعفر بن

في مارتين النوبة شهدت :قال حأمير مان شيخ عن فرى المعا
 .مانهم حأرب في أحأد قومًاا أر فلم الخطاب بن عمر ولية

مانك سإهمي أضع أن تحب : أينللمسلم يقول أحأدهم رأيت لقد
 .كذا ماكان : فيفقال مانا الفتى عبث فربما

 .يخطئه فل
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الرض في نبلهم مان يرى يكاد فما بالنبل الرماي يكثرون كانوا
 .شيء

واحأدة حأملة نجعلها أن نريد ونحن فصافونا يوم ذات إلينا فخرجوا
 .ماعالجتهم على قدرنا فما بالسيوف

ًنا وخمسون مائة فعدت العين ذهبت حأتى رماونا  .مافقوءة عي

نكايتهم وإن لقليل سإلبهم إن الصلح مان خير لهؤلء : ماافقلنا
 .لشديدة

بن الله عبد وولى نزع حأتى يكالبهم يزل ولم عمرو يصالحهم فلم
 .فصالحهم سإرح أبي بن سإعد

وكان الكندي حأديج بن ماعاوية عين ذهبت : وبالنوبةالواقدي قال
 .أعور

ول عهد السإاود وبين بيننا : ليسقال حأبيب أبي بن يزيد عن
ًئا نعطيهم أن على وبينهم بيننا هدنة هي إنما مايثاق قمٍح مان شي

ًقا ويعطونا وعدٍس مان أو مانهم رقيقهم بشراء بأس فل رقي
 .غيرهم

إنما قال سإعد بن الليث عن صالح بن الله عبد عن عبيد أبو حأدثنا
يعطونا وأن يقاتلونا ول نقاتلهم ل أن على النوبة وبين بيننا الصلح
ًقا بذلك أر لم نساءهم باعوا فإن طعامًاا ذلك بقدر ونعطيهم رقي
 .يشترى أن بأسًإا

. 

سإرح أبي بن سإعد بن الله عبد أن وغيره البخترى أبي رواية ومان
رأس مائة أربع السنة في يهدوا أن على النوبة أهل صالح

 .طعاماا بها ويأخذون يخرجونها
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ثلث سإنة كل في النوبة بإلزام أمار المؤمانين أماير المهدي وكان
ٍر وخل قمًحا يعطوا أن على وزرافة رأسًإا وسإتين رأس مائة خم

ًبا  .قيمته أو وفرشا وثيا

ًثا ادعوا وقد وأنهم سإنة لكل البقط عليهم يجب ليس أنه حأدي
البقط هذا أن إليه فرفعوا المهدي خلفة في بذلك طولبوا كانوا
ًئا مانه يجدوا لم فإذا أعدائهم رقيق مان يأخذون ماما عادوا شي

 .العدة بهذه فيه مانهم فأعطوا أولدهم على

سإنين ثلث لكل مانهم يؤخذ أن على ذلك في يحملوا أن فأمار
 .سإنة بقط

في ووجد الحضرة واوين في ثبت الدعوى لهذه يوجد ولم
 .بمصر الديوان

عبد بن ماحمد له يقال رجل بتوجيه أمار الله على المتوكل وكان
ًيا بمصر المعدن إلى بالقمى ويعرف الله القلزم ووله عليه وال

 .ماصر حأاج وبذرقة الحجاز وطريق

بلد إلى القلزم مان المراكب في الميرة حأمل المعدن وافى فلما
 .بعيذاب يعرف سإاحأًل ووافى البجة

 .هناك المراكب فوافته

مالك قلعة إلى وصل حأتى ماعه ومان وتقوتها الميرة بتلك فاسإتعان
 .البجة

 .فناهضه

إبل على الدهم في البجوى إليه فخرج يسيرة عدة في وكان
ٍٍة  .ماحزما

 .الخيل فقلدها الجراس إلى القمى فعمد

.والجبال الودية في بالبجوبين نقطعت أصواتها البل سإمعت فلما
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 .البجة صاحأب وقتل

وطلب البجويين مالوك أحأد أبوه وكان أخته ابن بعده مان قام ثم
 .الهدنة

 .بساطه يطأ أن إل ذلك الله على المتوكل فأبى

على وماائتين وأربعين إحأدى سإنة في فصولح رأى مان سإر فقدم
 .القمى ماع ورد والبقط التاوة أداء

العمل مان المسلمين يمنعون ول يؤدون الهدنة على البجة فأهل
 .الذهب ماعدن في

 .صاحأبهم على الشرط في ذلك وكان

مان الروم بلد تدخل القراطيس : كانتقالوا القراطيس أمار في
 .الدنانير الروم قبل مان العرب ويأتي ماصر ارض

يكتب الذي الكتاب أحأدث مان أول ماروان بن الملك عبد فكان
قراطيسكم في أحأدثتم إنكم هو : قلمان الطواماير رؤوس في

ًبا ماا نبيكم ذكر مان الدنانير في أتاكم وإل تركتموه فإن نكرهه كتا
 . تكرهونه

 .الملك عبد صدر في ذلك : فكبرقال

 .سإنها حأسنة سإنًة يدع أن فكره

! إحأدىهاشم أبا : ياله فقال ماعاوية بن يزيد بن خالد إلى فارسإل
 .طبق بنات

 .الخبر وأخبره

 .المؤمانين أماير يا روعك : أفرخفقال

ًكا للناس واضرب بها يتعامال فل دنانيرهم حأرم هؤلء تعف ول سإل
 .الطواماير في كرهوا ماما الكفرة
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 .عنك الله فرج عنى : فرجتهاالملك عبد فقال

 .الدنانير وضرب

رؤوس في المسيح تذكر القباط : وكانتالحكم بن عوانة قال
ًوا الله تعالى الربوبية إلى وتنسبه الطواماير وتجعل كبيًرا عل
 .الرحأيم الرحأمن الله بسم ماكان الصليب

ماا الملك عبد تغيير عليه واشتد كره ماا الروم مالك كره فلذلك
 .غيره

على يزيد بن خالد : أشارماحارب بن ماسلمة : قالالمدائني وقال
بلد يدخل ل وأن بها التعامال ومانع دنانيرهم بتحريم الملك عبد

 .القراطيس مان شيء الروم

ًنا فمكث .إليهم يحمل ل حأي

الثاني المجلد

 الثاني الجزء البلدان فتوح

 عنه الله رضي الصديق بكر أبي خلفة

يغير الشيباني ضمضم بن سإلمة بن حأارثة بن المثنى : وكانقالوا
 .قوماه مان رجاٍل في السواد على

له فقال عنه فسأل خبره عنه الله رضي الصديق بكر أبي فبلغ
ول الذكر خامال غير رجٌل : هذاالمنقرى سإنان بن عاصم بن قيس

 .الشيباني حأارثة بن المثنى هذا العماد ذليل ول النسب ماجهول

!الله رسإول خليفة : ياله فقال بكر أبي على قدم المثنى إن ثم
أهل مان العاجم هذه أقاتل قوماي مان أسإلم مان على اسإتعملني

 .فارس
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ًدا ذلك في بكر أبو له فكتب قوماه ودعا خفان نزل حأتى فسار عه
 .فأسإلموا السإلم إلى

المخزوماي الوليد بن خالد إلى كتب عنه الله رضي بكر أبا إن ثم
أبو وكتب المدينة مان وجهه بل ويقال العراق إلى بالمسير يأماره

 .وتلقيه له والطاعة بالسمع يأماره حأارثة بن المثنى إلى بكر

حأاله يعلمه بكر أبي إلى كتب قد العجلى عدي بن ماذعور وكان
 .الفرس قتال توليته ويسأله قوماه وحأال

حأتى خالد وأقبل بها حأارثة بن المثنى لقيه النباح خالد نزل فلما
 .الذهلى قطبة ابن سإويد وبها البصرة أتى

بكر - مان الذهلي قتادة بن قطبة بها : كانماخنف أبي غير وقال
ماثل بالبصرة يفعل أن يريد وهو قوماه مان جماعة وماعه وائل بن

 .بالكوفة المثنى فعل

 .الحيرة كانت إنما يومائذ الكوفة تكن ولم

اماتنعوا أحأسبهم ول لي جمعوا قد البله أهل : إنلخالد سإويد فقد
 .لمكانك إل ماني

ليًل أعود ثم نهاًرا البصرة مان أخرج أن : فالرأيخالد له قال
 .حأاربناهم صبحوك فإن بأصحابي عسكرك فأخل

 .الحيرة نحو وتوجه ذلك خالد ففعل- 

ًعا انكفأ الليل عليه جن فلما سإويد عسكر إلى صار حأتى راج
عن خالد انصراف بلغهم وقد البليون وأصبح بأصحابه فدخله

 .سإويد نحو فأقبلوا البصرة

 .وانكسروا أيديهم في سإقط عسكره في مان كثرة رأوا فلما

في الله ألقى قد قوم هيئة أرى فإني عليهم : احأملواخالد فقال
 .الرعب قلوبهم
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في طائفة وغرق بشًرا مانهم الله وقتل قهزماوهم عليهم فحملوا
 .البصرة دجلة

فيما بها واسإتخلف فيها مان وسإبى ففتحها بالخريبة خالد مار ثم
بن بكر بن سإعد بني مان قين بن عامار بن شريح الكلبي ذكر

 .هوازن

 .للعجم ماسلحة وكانت

وأنه أهله فصالح المرأة بنهر يعرف النهرالذي أتى إنه أيًضا ويقال
ًعا قاتل قطبة بن سإويد وخلف الحيرة يريد سإار ثم بالمذار جم
أذلتهم عركة بناحأيتك العاجم هذه عركنا : قدله وقال ناحأيته على
 .لك

ًدا أن روى وقد يبكر أب إلى كتب اليماماة بناحأية كان لما خال
ًفا جرير فلقيه البجلي الله عبد بن بجرير فأماده يستمده مانصر

 .ماعه فكان اليماماة مان

 .أعلم والله بأماره المذار صاحأب وواقع

ًدا أن الحجاز أهل مان أصحابنا عليه : والذيالواقدي وقال قدم خال
والثعلبية فيد على العراق إلى مانها خرج ثم اليماماة مان المدينة

 .الحيرة أتى ثم

وافتتح فافتتحها كسكر مان ورد بزند الوليد بن خالد : ومارقالوا
ٌة ورد بزند أهل مان كانت أن بعد بأماان وذواتها درنى ماراماا

 .سإاعة للمسلمين

 .وفتحها أيًضا أهلها فآمان جرد هرماز وأتى

لن المثنى إليه فقدم العجم عظيم جابان إليه فخرج أليس وأتى
 .الدم بنهر فلقيه الشيباني حأارثة

ًنا يكونوا أن على أنيس أهل خالد وصالح على للمسلمين عيو
 .وأعوانا وأدلء الفرس
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كسرى ماسلح صاحأب أزاذبه فلقيه النهار ماجتمع إلى خالد وأقبل
 .وهزماوه المسلمون فقاتله العرب وبين بينه فيما

ًدا سإار بل ويقال خفان خالد نزل ثم إليه فخرج الحيرة إلى قاص
بقيلة - واسإم يقيلة بن حأيان بن قيس بن عمر بن المسيح عبد

الشيباني ماسعود بن قبيصة بن - وهانئ الزد مان وهو الحارث
- المنذر ابن النعمان بعد الحيرة على أبرويز كسرى عامال وإياس

ًنا يكونوا أن وعلى علم كل في درهم ألف مائة على فصالحوه عيو
 .قصًرا ول بيعة لهم يهدم ل وأن فارس أهل على للمسلمين

وهو القسطاماى بن الوليد المثنى أبي عن ماختف أبو وروى
ًدا اسإتقبل المسيح عبد إن الكلبي القسطاماي بن الصرفي خال

شيخ يا أثرك أقصى أين : مانخالد له فقال السن كبير وكان
 .أبي ظهر : مانفقال

 .أماي بطن : مانقال خرجت أين : فمنقال

 .ثيابي : في! قالأنت شيء أي في : ويحكقال

 .الرض : علىقال أنت شيء أي على : ويحكقال

 .وأقيد : نعمقال : أتعقلقال

 .حأرب أم أنت : أسإلمقال

 .سإلم : بلقال

 .الحليم يجيء حأتى للسفيه : بنيناهاقال الحصون هذه : فماقال

سإنة كل في يؤدونها ألف مائة على فاصطلحا الصلح تذاكرا ثم
العراق مان المدينة إلى حأمل ماال أول مانهم أخذ الذي فكان

ًنا يكونوا وأن غائلة المسلمين يبغوا ل أن عليهم واشترط عيو
 .عشر أثني سإنة في وذلك فارس أهل على
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أن : سإمعتقال آدم بن يحيى عن السإود بن الحسين وحأدثني
أربعة مانهم رجل كل فألزم رجل آلف سإتة كانوا الحيرة أهل

ًفا وثمانين أربعة ذلك فبلغ خمسة وزن درهًما عشرة وزن أل
 .سإبعة وزن سإتين تكون خمسة

خالد ماع العراق : قدماناقال أنه العاماري نبيشة بن يزيد عن وروى
تحصن وقد الحيرة أتينا ثم العذيب ماشلحة إلى فانتهينا الوليد بن

فأجلنا سإيين العد وقصر بقيلة ابن وقصر البيض القصر في أهلها
 .صالحونا ثم عرصاتهم في الخيل

كلبية وهي أماهم إلى نسبوا كلب مان : العدسإيونالكلبي ابن قال
 .أيًضا

الشعبي عن أبيه عن ماجالد ابن عن الكوفي ماسعود أبو وحأدثني
الله صلى للنبي قال الطائي لم بن حأارثة بن أوس بن خريم أن

 .بقيلة ابنة فاعطني الحيرة عليك الله فتح : إنوسإلم عليه

صلى النبي : إنخريم له قال الحيرة أهل صلح خالد أراد فلما
 .صلحك في تدخلها فل بقيلة بنت لي جعل وسإلم عليه الله

 .النصاريان ماسلمة بن وماحمد سإعد بن بشير له وشهد

.درهم بألف مانه فاشتريت خريم إلى ودفعها الصلح في فاسإتثناها

 .عهده عن حأالت قد عجوًزا وكانت

ماا أضعاف إليك يدفعون أهلها كان أرخصتها لقد : ويحكله فقيل
 .بها سإألت

ًدا أظن كنت : ماافقال  .مائة عشر مان أكثر يكون عد

وسإلم عليه الله صلى النبي سإأل الذي أن الحديث في جاء وقد
 .اثبت والول ربيعة مان رجل بقيلة بنت
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بشير بن النعمان أبا سإعد بن بشير الوليد بن خالد : وبعثقالوا
فرشقوا فرخبنداذ عليها العاجم خيل فلقيته بانقيا إلى النصاري

 .فرخبنداذ وقتل فهزماهم عليهم وحأمل بالسهام ماعه مان

 .مانها فمات التمر بعين وهو به انتقضت جراحأة وبه انصرف ثم

ًدا إن ويقال  .ماعه وبشير بنفسه فرخبنداذ لقي خال

إليه فخرج بانقيا أهل إلى البجلي الله عبد بن جرير خالد بعث ثم
 .الصلح وعرض القتال مان إليه فاعتذر صلوبا بن بصبهري

 .وطيلسان درهم ألف على جرير فصالحه

ًدا أتى صلوبا ابن إن ويقال  .الصلح هذا وصالحه إليه فاعتذر خال

مانهم فقبض جرير أتاهم النخيلة يوم وماضى ماهران قتل فلما
ًبا لهم وكتب صلحهم الحيرة أهل ومان  .ذلك بقبض كتا

في إل العراق قدم الله عبد بن جرير يكون أن ينكرون وقوم
: قدماهايقولن والواقدي ماخنف أبو وكان الخطاب بن عمر خلفة
 .مارتين

ًبا صلوبا بن لبصبهري خالد : وكتبقالوا بكر أبي إلى ووجه كتا
 .درهم وباللف الحيرة ماال ماع بالطيلسان

 .عنهما الله رضي علي بن للحسين الطيلسان فوهب

النخعي الله عبد بن شريك : حأدثناقال التمار نصر أبو وحأدثني
المزني ماغفل بن الله عبد عن الحكم عن أرطاة بن الحجاج عن
 .وبانقيا وأليس الحيرة إل عهد السواد لهل : ليسقال

عن آدم بن يحيى : حأدثناقال السإود بن الحسين وحأدثني
يصلح : لقال ماغفل ابن عن عن مانصور عن المهلهل بن المفضل

 .الحيرة وأرض صلوبا بني أرض إل الجبل دون أرض بيع
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الحسن عن آدم بن يحيى : حأدثناقال السإود بن الحسين وحأدثني
الحيرة إلى : انتهيناقال أبيه عن قيس بن السإود عن صالح بن

 .ورحأل وكذا كذا على فصالحناهم

رحأل مانا لصاحأب يكن : لمقال بالرحأل صنعتم : وماافقلت قال
 .إياه فأعطيناه

يحيى بن النسري عن ماريم أبي ابن : حأدثناقال عبيد أبو وحأدثنا
ًدا أن هلل بن حأميد عن ولم أهلها صالح الحيرة نزل لما خال

 .يقاتلوا

ماا ماثل يلق ومان ببانقيا : أرقتالسإدي الزور بن ضرار وقال
عند عليه : المجتمعالواقدي وقال يأرق الجرح مان ببانقيا لقيت

 .باليماماة قتل ضراًرا أن أصحابنا

للعجم جمع وبها بانقيا مان مانصرفة الفلليج خالد : وأتىقالوا
ًدا يلق ولم فتفرقوا  .كي

 .بتستر عظيم جمع في جابان أن فبلغه الحيرة إلى فرجع

رباح بن الربيع بن وحأنظلة الشيباني حأارثة بن المثنى إليه فوجه
 .الكاتب حأنظلة له يقال الذي وهو تميم بني مان السإدي

 .هرب إليه انتهيا فلما

 .أهلها فتحصن النبار إلى خالد وسإار

كان الذي العتيق السوق وهو بغداد سإوق على دله مان أتاه ثم
 .الصراة قرن عند

ٌد فبعث أيديهم المسلمون فمل عليه فأغار حأارثة بن المثنى خال
 .المتاع مان ماحملة خف وماا والبيضاء الصفراء مان

وحأرقوا أهلها فحصروا بها وخالد النبار وأتوا بالسيلحين باتوا ثم
 .نواحأيها في
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 .بها كانت العجم أهراء لن النبار سإميت وإنما

 .مانها أرزاقهم يعطون وصناعه النعمان أصحاب وكان

ًدا صالحوا بهم نزل ماا النبار أهل رأى فلما ٍء على خال رضي شي
 .فأقرهم به

ًدا إن ويقال عليها الغارة فتولى سإار ثم بغداد إلى المثنى قدم خال
 .النبار إلى رجع ثم

 .بثبت ذلك وليس

: حأدثناقال آدم بن يحيى : حأدثنيقال السإود بن الحسين وحأدثني
النبار : لهلقال أنه الشعبي عن جابر عن صالح ابن الحسن

ٌد ٌد عه  .وعق

عمر خلفة في صولحوا أنهم النبار أهل مان ماشايخ وحأدثني
عباه وألف درهم ألف مائة أربع على طسوجهم عن الله رحأمه

 .البجلي الله عبد بن جرير الصلح وتولى سإنة كل في قطوانية

ًفا ثمانين على صالحهم وثقال  .أعلم والله أل

 .ماواليه مان قوم وبها النبار بوازيج جرير : وفتحقالوا

كلب فيها يجتمع سإوق على دله رجٌل الوليد بن خالد : وأتىقالوا
 .النبار فوق قضاعة مان وطوائف وائل بن وبكر

وقتل فيها ماا فأصاب عليها فأغار حأارثة بن المثنى إليها فوجه
 .وسإبى

 .بحصنها فألصق تمر عين خالد أتى ثم

 .عظيمٌة للعاجم ماسلحٌة فيه وكانت

 .فقاتلوا الحصن أهل فخرج
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الماان سإألوا حأتى والمسلمون خالد فحاصرهم حأصنهم لزماوا ثم
في ووجد وسإبى وقتل عنوة الحصن وافتتح يؤمانهم أن فأبى

ابن حأمران السبي ذلك مان فكان سإباهم جماعًة هناك كنيسة
 .النمري خالد بن أبان

 .أبا أبيه اسإم : كانيقولون وقوٌم

فاشتراه الفزاري نجبة بن للمسيب وكان عثمان ماولى وحأمران
 .فأعتقه مانه

مان فأخرجه فكذبه عاماله عن للمسألة الكوفة إلى وجهه إنه ثم
 .البصرة فنزل جواره

سإيرين بن : يحيىوهم وأخوته سإيرين بن ماحمد أبو وسإيرين
ماوالي وهم أخوته أكبر وهو سإيرين بن وماعبد سإيرين بن وأنس
 .النصاري ماالك بن أنس

العلى عبد بن الله عبد جد عمرة أبو أيًضا السبي ذلك مان وكان
 .الشاعر

بن قيس ماولى وهو السيرة صاحأب إسإحاق بن ماحمد جد ويسار
 .ماناف عبد بن المطلب ابن ماخرماة

مارة بن عبيد بن زيد بن ماحمد جد عبيد أبو مارة مانهم وكان
عند القصر صاحأب مارة بن عبيد بن زيد بن ماحمد ابن ونفيس
 .الحرة

النصاري المعلى بن مارة بن : عبيديقولون ونوه هذا ماحمد ابن
 .الزرقى ثم

أماية لبنى ماولى وهو المغرب صاحأب نصير بن ماوسإى أبو ونصير
 .ذلك يقولون أعتق مان أولد مان ماوال بالثغور وله

282



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

ونصير السإود بن الرحأمن عبد فروه أبو : كانالكلبي ابن وقال
بكر أبي أيام سإبيا بلى أراشة مان عربيين نصير ابن ماوسإى أبو

 .بالشام الجليل جبل مان الله رحأمه

إلى فرجع أماية بنى بعض وأعتقه فصغر نصًرا نصير اسإم وكان
 .أعرج وكان مارى كفر لها يقال بقرية ماوسإى له وولد الشام

وإن التمر عين سإبى مان أخوان إنهما قيل : وقدالكلبي وقال
 .ضبة لبني ولءهما

مان كانا ونصيًرا فروه أبا إن : يقالالمدائني ماحمد بن : عليوقال
 .التمر عين سإبى

يحفر وجعله عثمان مان ابتاعه ثم فروه أبا السإدي ناعم فابتاع
 .القبور

 .المظالم : ردله فقال عليه ماعهم كان به الناس وثب فلما

فتركت القبور لتحفر الصدقة ماال مان ابتعتك أولها : أنتله فقال
 .ذلك

 .الموالي سإراه مان فروه أبي بن الله عبد ابنه وكان

.فروه أبي بن ماحمد بن يونس بن الربيع المنصور صاحأب والربيع

إن قيل وقد سإبى حأين عليه كانت بفروه فروه أبا لقب وإنما
ًدا في وجد السبي هذا وإن الثمر عين حأصن أهل صالح خال

ٍة  .الطسوج ببعض كنيس

فأخذ له لقرابة زائًرا كان وإنه جرجرايا أهل مان سإيرين إن وقيل
 .ماعهم الكنيسة في

الحسن عن آدم بن يحيى : حأدثنيقال السإود بن الحسين حأدثني
أهل الوليد بن خالد : صالحقال الشعبي عن أشعث عن صالح بن

 .فأجازه بكر أبي إلى بذلك وكتب التمر عين وأهل الحيرة

283



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

أهل ماثل النمر عين : أفأهلصالح بن للحسن : فقلتيحيى قال
 .شيء أراضيهم على وليس عليهم شيء هو إنما الحيرة

 .نعم فقال

النمر على النمري البشر بن قيس بن عقبة بن هلل : وكانقالوا
.وصلبه فقتله به فظفر وقاتله لخالد فجمع التمر بعين قاسإط ابن

البشر بن قيس بن عقبة يومائذ النمر على : كانالكلبي ابن وقال
 .بنفسه

بعين فدفن فمات جرحأه النصاري سإعد بن ببشير : وانتقضقالوا
 .التمر

بن سإهم بن سإعيد بن ماهشم بن رئاب بن عمير جنبه إلى ودفن
 .فاسإتشهد التمر بعين سإهٌم أصابه وكان عمرو

ثور بن ديمس بن النسير التمر بعين وهو الوليد بن خالد ووجه
مان رجٌل فسأله وأسإر فقتل ليًل فطرقهم تغلب لبنى مااء إلى

 .ربيعه مان حأٍي على يدله أن على يطلقه أن السإرى

 .الحب ذلك النسير فأبى ففعل

فغنم البر في تكريت ناحأية إلى وماضى وسإبة فغنم فبيتهم
 .المسلمون

أتى النسير أن ماروان بن ماحمد عن الكوفي ماسعود أبو وحأدثني
ًفا طعامًاا ماعه لمن وأخرجوا أهلها فأمان عكبرا  .وعل

يدعى يكن : ولمماسعود أبو - قال المخرم أتى : ثمقال مار ثم
أنس بن زياد بن حأزن بن ماخرم ولد بعض نزله إنما ماخرمًاا يومائذ

- الكلبي ماحمد بن هشام ذكر فيما به فسمى الحارثي الديان بن
ًدا كان جسًرا المسلمون عبر ثم الذي سإابور قصر عند ماعقو

مااهبنداذ بن خرزاد إليه فخرج علي بن عيسى بقصر اليوم يعرف
 .وهزماوه فقاتلوه به ماوكًل وكان
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 .التمر عين فأتوا لجوا ثم

ماحصن بن وحأذيفة النسير حأارثة بن المثنى : وجهالواقدي وقال
في وذلك خفان إلى بالمسلمين انحيازه وبعد الجسر يوم بعد

 .خيٍل في الخطاب بن عمر خلفة

ٍم فأوقعا ًء نعًما فأصابا تكريت إلى وعبرا تغلب بنى مان بقو  .وشا

النسير أن ماسعود أبو عنه لي ذكر فيما إبراهيم بن عتاب وقال
ًبا لهم وكتبا تكريت أهل آمانا وحأذيفة فرقد بن عتبة له أنفذه كتا
 .والموصل الطيرهان فتح حأين السلمي

على فأغار الوليد بن خالد قبل مان توجه النسير أن أيًضا وذكر
 .حأسنة غنيمة مانها فغنم وقطربل بمسكن قرى

بن للمثنى وقال الشام إلى التمر عين مان خالد سإار : ثمقالوا
 .وان ول ماقصر فغير سإلطانك إلى الله رحأمك : ارجعحأارثة

سإاماي سإيمدع بكل تردى والخيل دارهم : أبحناالشاعر وقال
 .النبار فوق الذي السوق في كان مان يعني التليل

النبار بالعال يعني بشر قبيله مان شاهدها ماعركٌة بالعال وللمثنى
أفزعت كتيبٌة بغداد سإوق فأراد وبادوريا وماسكن بل وقطر

حأذروا إذ المسلمون وشجع ينفطر اليوان وكاد كسرى بوقعتها
آثاره فاقتفروا السبيل نهج سإهل العبر التجارب وف صر وفي

الفارسإي مانا : وآلخرزاد لقوا حأين بعضهم وقال تقتفر والماور
بمثلها ماضمره لحوٍق قباء بكل المنظره دوين لقيناه حأين الحذره

شخوص وكان عقرقوف تل بالمنظرة يعني الكفره جمع يهزم
الول ربيع شهر في ويقال الخر ربيع شهر في الشام إلى خالد
 .عشرة ثلث سإنة

ًدا إن قوم وقال إلى أقبل ثم ففتحها التمر عين مان دوماة أتى خال
 .الشام
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عنه الله رضي الخطاب بن عمر خلفة مان ماضيه ذلك وأصح
عبيد أبا وجه عنه الله رضي الخطاب بن عمر اسإتخلف : لماقالوا
بن عوف بن غيرة بن عقدة بن عوف بن عمير بن عمرو ابن

وكتب ألٍف في العراق - إلى عبيد أبي بن المختار أبو - وهو ثقيف
ماع وبعث له والطاعة والسمع بتلقيه يأماره حأارثة بن المثنى إلى
عجلٌة : لولله وقال النصاري عمرو بن قيس بن سإليط عبيد أبي
 .المكيث الرجل إل لها يصلح ل زبوٌن الحرب ولكن لوليتك فيك

ٍم يمر ل عبيد أبو فأقبل الجهاد في رغبهم إل العرب مان بقو
 .والغنيمة

ٌق فصحبه  .خل

 .كثير جمٍع في يتستر العجمي جابان أن بلغه بالعذيب صار فلما

 .مانهم وأسإر جمعه فهزم فلقيه

ٌع وبها درني أتى ثم  .كسكر إلى فهزماهم للعجم جم

كذا الندرزعز ابن فصالحه وسإما ببار وهو الجالينوس إلى وسإار
 .ينصرف أن على دراهم أربعة على رأس كل عن

فحاربهم نقضوا قد فوجدهم ورد زند إلى المثنى عبيد أبو ووجه
 .وسإبى فظفر

دهقانها فصالح الزوابى إلى الطائي الخيل زيد بن عروة ووجه
 .سإما بارو صلح ماثل على

العرب إلى الفرس : بعثقالوا الجسر يوم وهو الناطف قس يوم
لقبه أنوشروان وكان نشاه ماردا الحاجب ذا اجتماعها بلغها حأين

حأاجبيه يغضب كان لنه الحاجب ذا وسإمى به لتبركه بهمن
 .كبرا عينيه عن ليرفعهما

 .رسإتم اسإمه أن ويقال
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 .بانقيا أهل عقده على أعانه فعقد بالجسر عبيد أبو فأمار

إلي عليه يعبرون الحيرة لهل قديما كان الجسر ذلك أن ويقال
ًعا ماعتًل كان أنه وذلك عبيد أبو فأصلحه ضياعهم  .ماقطو

ذا فلقوا الجسر على المروحأة مان والمسلمون عبيد أبو عبر ثم
فيلة عدة ويقال فيٌل وماعه مادجٍج آلف أربعة في وهو الحاجب
ًدا قتاًل واقتتلوا  .المسلمين في وفشت الجراحأات وكثرت شدي

هذا قطع عن نهيتك كنت ! قدعبيد أبا : ياقيس بن سإليط فقال
والكتاب النواحأي بعض إلى بالنحياز عليك اشرت إليهم الجسر

 .فأبيت بالسإتمداد المؤمانين أماير إلى

 .قتل حأتى سإليط وقاتل

 .: خرطوماهفقيل الدابة هذه ماقتل : أينعبيد أبو وسإأل

حأبيب بن ماحجن أبو عليه وحأمل الفيل خرطوم فضرب فحمل
عبيد أبو فقتل المشركون وحأمل فعلقها رجله فضرب الثقفي
 .الله رجمه

 .تحته فمات عليه برك الفيل إن ويقال

 .فقتل أخوه اللواء فأخذ

 .فقتل جبر ابنه فأخذه

وبعضهم بالناس وانصرف سإاعة أخذه حأارثة بن المثنى إن ثم
ًدا قتاًل يومائذ الخيل زيد بن عروة وقاتل بعض حأاماية على شدي
حأميًة الشاعر الطائي زبيد أبو وقاتل جماعة بقتال عدل

وكان أماوره بعض في الحيرة أتى وكان بالغربية للمسلمين
ًيا  .نصران

ماع بالخبر الخطاب بن عمر إلى وكتب فنزلها أليس المثنى وأتى
 .زيد بن عروة
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النصاري زيد : أبوماخنف أبو ذكر فيما الجسر يوم قتل مامن وكان
 .وسإلم عليه الله صلى النبي عهد على القرآن جمع مان أحأد

سإنة رماضان شهر آخر في السبت يوم الجسر وقعة : وكانتقالوا
 .عشرة ثلث

دون ومان يوسإف أم نحونا نسرت : أنىحأبيب بن ماحجن أبو وقال
ٍة إلى ماجاهل فياٍف ماسراها وغودر سإراتهم نيل بالطف فتي
فقلت رحأالهم وسإط النصار على ماررت ورواحأل لهم أفراٌس

: حأدثناقال سإلم بن عبيد أبو حأدثني قافل اليوم مانكم هل لهم
بن قيس عن خالد أبي بن إسإماعيل عن زائدة عن كثير بن ماحمد

فقطع أصحابه مان ناس في بانقيا عبيد أبو : عبرقال حأازم أبي
 .أصحابه مان ناٌس فأصيب الجسر المشركون

في ماهران يوم : كانالشيباني عمرو أبو : وقالإسإماعيل قال
 .آخرها في والقادسإية السنة أول

بن عمر : ماكثوغيره ماخنف أبو قال النخيلة يوم وهو ماهران يوم
عبيد أبي لمصاب العراق يذكر ل سإنة عنه الله رضي الخطاب
 .وسإليط

إلى العرب يدعو أليس بناحأية ماقيًما حأارثة بن المثنى وكان
 .الجهاد

فجعلوا العراق إلى الناس ندب عنه الله رضي عمر إن ثم
 .بنفسه يغزو أن هم حأتى عنه ويتثاقلون يتحاماونه

ٌق عليه وقدم العراق إلى فدعاهم الشام غزو يريدون الزد مان خل
فأمارهم إليه الختيار فردوا كسرى آل غناء في ورغبهم

 .بالشخوص

يأتي أن فسأل بجيلة في السراة مان الله عبد بن جرير وقدم
 .عليه غلبوا ماا ربع وقوماه يعطى أن على العراق
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 .العراق نحو فسار ذلك إلى عمر فأجابه

المذار مارزبان وواقع البصرة طريق على مار أنه يزعمون وقوٌم
 .فهزماه

 .الوليد بن خالد ماع وهو المرزبان واقع أنه يزعمون وآخرون

ٍد على الطريق سإلك إنه يقولون وقوٌم  .العذيب إلى والثعلبية في

: حأدثناقال سإلمة بن حأماد : حأدثناقال ماسلم بن عفان حأدثني
عبد بن جرير وجه عمر أن الشعبي : أخبرنيقال هند أبي بن داود
في لك : هلقال وجه مان أول عبيد أبي قتل بعد الكوفة إلى الله

 .: نعمقال الخمس بعد الثلث وأنفلك العراق

هلك وقد عشر أربع سإنة في هند بدير المسلمون : واجتمعقالوا
بن جرد يزد يبلغ أن إلى كسرى بنت بوران ومالكت شيرويه
عشر اثني في الهمذاني بنداذ ماهر بن ماهران إليهم فبعث شهريار

ًفا دير يلي ماما وصار الجسر عبر حأتى له المسلمون فأهمل أل
 .العور

له يقال ماوضع إلى الجسر عبور عند صار ماهران أن سإيف وروى
البويب جنبتى إن ويقال به قتل الذي الموضع وهذا البويب
ماا وإنه الفتنة زماان التراب عليها وعفا اسإتوى عظامًااحأتى أفعمت

السكون بين ماا وذلك شيء على مانها وقعوا إل شيء هناك يثار
 .سإليم وبنى

 .الجوف في يصب الكاسإرة زمان للفرات ماغيًضا فكان

بجيلة تزعم فيما الناس على وكان بالنخيلة المسلمين وعسكر
 .حأارثة بن المثنى ربيعة تقول وفيما الله عبد بن جرير

 .رئيسهم قوم كل على ماتسايدين كانوا إنهم قيل وقد

الكندي السمط بن شرحأبيل فأبلى وعدوهم المسلمون فالتقى
ًء يومائذ ًنا بل  .حأارثة بن المثنى أخو حأارثة بن ماسعود وقتل حأس
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فإن أخي ماصرع يرعكم ! لالمسلمين ماعشر : ياالمثنى فقال
 .هكذا خياركم ماصارع

ماهران الله قتل حأتى صابرين ماحققين واحأد رجٍل حأملة فحملوا
 .الكفرة وهزم

 .مانهم نجا مان فقل يقتلونهم المسلمون فاتبعهم

وجاء سإيفه انثنى حأتى يومائذ العبدى جماح بن قرط وضارب
 .عشرة أربع سإنة في وذلك عسكرهم إلى فتتاماوا الليل

ضرار بن حأسان ابن والمنذر الله عبد بن جرير ماهران قتل فتولى
ًعا وتنازعا قتلته أنا هذا وقال قتلته : أناهذا فقال الضبي نزا
ًدا  .شدي

 .سإلبه سإائر جرير وأخذ مانطقته المنذر فأخذ

مامن كان التميمي عدس بن زرارة بن ماعبد بن الحصن إن ويقال
 .قتله

الحيرة بين فيما ويتابعونها الغارات يشنون المسلمون يزل لم ثم
وماا جامااسإب وصراه وبربيسما وسإورا كسكر بين وفيما وكسكر

 .التمر وعين والنهرين الفلوجتين بين

 .ففتحوه مانظرة وكان ماليقيا حأصن وأتوا

 .بالطف كانت ماناظر عن العجم وأجلوا

 .أمارهم وضعف سإلطانهم وهن قد مانخوبين وكانوا

.وريا وباد الملك ونهر كوثى فأتوا سإورا نهر المسلمين بعض وعبر

 .كلواذى بعضهم وبلغ

 .الغارات مان ينالون بما يعيشون وكانوا
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 .شهًرا عشر ثمانية والقادسإية ماهران بين ماا إن ويقال

رضي الخطاب بن عمر إلى المسلمون : كتبقالوا القادسإية يوم
ويسألونه فارس أهل مان لهم تجمع مان كثرة يعلمونه عنه الله

 .المدد

 .لذلك وعسكر بنفسه يغزو أن فأراد

أصحاب ماشايخ مان وجماعٌة المطلب عبد بن العباس عليه فأشار
الجيوش وتوجيه بالمقام وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

 .والبعوث

 .ذلك ففعل

 .بالمسير طالب أبي بن علي عليه واشار

 .المقام على عزمات قد : إنيله فقال

 .فأباه الشخوص عنه الله رضي علي على وعرض

بدا ثم العدوى نفيل بن عمرو بن زيد ابن سإعيد توجيه عمر فأراد
ويقال بن ماالك وقاص أبي - واسإم وقاص أبي بن سإعد فوجه له
 .غازيا بالشام يومائذ كان عمرو بن زيد بن سإعيد إن

به نلحأق حأتى أشهر ثلثة بالثعلبية فأقام العراق إلى : وسإارقالوا
 .الناس

 .عشرة خمس سإنة في العذيب قدم ثم

بين العدو يحارب بأن عليه فأشار ماريًضا حأارثة بن المثنى وكان
 .فيهم فمات قوماه إلى فحمل وجعه اشتد ثم والعذيب القادسإية

ٌد وتزوج  .امارأته سإع

 .القادسإية رسإتم نزول قبل المثنى : توفىالواقدي قال
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أهل مان هو بل ويقال الري أهل مان وهو رسإتم : وأقبلقالوا
 .برس فنزل همذان

على يقدم ل أشهر أربعة والسيلحين الحيرة بين فأقام سإار ثم
العذيب بين ماعسكرون والمسلمون يقاتلهم ول المسلمين
 .والقادسإية

 .بطيزناباذ ماعسكًرا فكان الحاجب ذا رسإتم وقدم

ًفا وعشرين ألف مائة زهاء المشركون وكان فيًل ثلثون وماعهم أل
 .درفشكابيان تدعى التي العظمى ورايتهم

فإذا آلف عشرة إلى آلف تسعة بين ماا المسلمين جميع وكان
على فأغارت البر في خيوًل أخرجوا والطعام العلف إلى احأتاجوا
 .الفرات أسإفل

 .والجزر الغنم المدينة مان إليهم يبعث عمر وكان

ويوم النخيلة يوم بين فيما ماصرت قد البصرة وكانت : كقالوا
المغيرة وخلف الحج اسإتاذن ثم غزوان بن عتبة ماصرها القادسإية

 .شعبة بن

ابى فولى به قرف بما قرف أن يلبث فلم بعهده عمر إليه فكتب
 .المدينة في المغيرة وأشخص البصرة ماوسإى

 .بصرة إلى عليه شهد ومان رده عمر أن ثم

يأماره ماوسإى أبي إلى عمر كتب القادسإية يوم حأضروا فلما
شخص ثم فشهدها مائة ثماني في بالمغيرة فاماده سإعد بإماداد

 .مادينة إلى

بن هبيرة بن بقيس سإعدا فأماد الجراح بن عبيدة إلى عمر فكتب
 .المرادي المكشوح
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فرغ وقد المسلمين على شهد بل ويقال القادسإية شهد انه فيقال
 .مائة سإبع في قيس وكان حأربها مان

 .عشرة سإت آخرسإنة في القادسإية يوم وكان

ًدا أماد إن قيل وقد غنما المغيرة وإن غزوان بن عتبة بالمغيرة سإع
ّلى مان يخرج لم عمر إن القادسإية مان قدوماه بعد البصرة و

ًيا إل به قرف لما إليها اشخصه حأين المدينة  .الكوفة على وال

زياد بن الواحأد عبد : حأدثناقال النرسإي الوليد بن العباس وحأدثني
 .ماجالد عن

بن قيس : ابعثعبيدة أبي إلى عمر : كتبقال الشعبي عن
 .ماعه انتدب فيمن القادسإية إلى المكشوح

 .خلق ماعه فانتدب

 .سإعد على فتح وقد مائة سإبع ماتعجًل فقدم

: كإنعمر إله فكتب ذلك في عمر إلى فكتب الغنيمة فسألوه
سإعد إلى رسإتم : وأرسإلقالوا القتلى دفن قبل قدم قيس كان

 .إليه أصحابه بعض توجيه يسأله

 .شعبة بن المغيرة فوجد

وكلمة ذلك مان السإاورة فمنعته عليه ماعه ليجلس سإريره فقصد
 .كثير بكلم رسإتم

ضيق إل فيه أنتم ماا على يحملكم لم أنه علمت : قدله قال ثم
 .الجهد وشدة المعاش

 .تحبون ماا ببعض ونصرفكم به تتشبعون ماا نعطيكم ونحن

وسإلم عليه الله صلى نبيه إلينا بعث الله : إنالمغيرة فقال
يعطوا     حأتى  {: ديننا خالف مان بجها وأمارنا وإتباعه بإجابته فسعدنا
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الله عبادة إلى ندعوك . ونحن}    صاغرون     وهم     يد     عن     الجزية
وإل فعلت فإن وسإلم عليه الله صلى بنبيه واليمان وحأده

 .وبينكم بيننا فالسيف

ًبا رسإتم فنخر  .غض

ًدا الضحى يرتفع ل والقمر : والشمسقال ثم نقتلكم حأتى غ
 .أجمعين

 .بالله إل قوة ول حأول : لالمغيرة فقال

 .عنه وانصرف

عليه مالفوٌف ماعلوٌب سإيٌف وعليه ماهزول له فرس على وكان
 .الخرق

قومًاا الفرس عظيم إلى يبعث بأن يأماره سإعد إلى عمر وكتب
 .السإلم إلى يدعونه

الكندي قيس بن والشعث الزبيدي كرب ماعدي بن عمرو فوجه
 .جماعة في

 .: صاحأبكمقالوا تريدون : أينفقال بهم فأتى برسإتم فمروا

على نغل أن وعدنا قد نبينا : إنقالوا حأتى كثير كلم بينهم فجرى
 .أرضكم

 .أرضنا مان لكم : هذافقال تراب مان بزبيٍل فدعا

ذلك مان وأخذ رداءه فبسط مابادًرا كرب ماعدي بن عمرو فقام
 .وانصرف فيه التراب

تصير أرضهم بأن : تفاءلتقال صنعت ماا إلى دعاك : مااله فقيل
 .عليها ونغلب إلينا
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بالنصراف وأمارهم فغضب السإلم إلى ودعوه الملك أتوا ثم
 .لقتلتكم رسإٌل أنكم لول :وقال

 .إليه هم إنفاذ على يعنفه رسإتم إلى وكتب

بن الله عبد بن حأوية بن زهرة وعليها المسلمين علفة إن ثم
- حأوية بن قتادة عليها كان - ويقال السعدي ثم التيمي قتادة
 .الوقعة سإبب ذلك فكان للعاجم خيًل لقيت

الحب فالتحمت علفتهم المسلمون وأغاث خيلها العاجم أغاثت
الزبيدي كرب ماعدي بن عمرو وحأمل الظهر بعد وذلك بينهم

: أناوقال السرج في يديه بين فوضعه الفرس مان عظيًما فاعتنق
 .كذا افعلوا ثور أبو

فإن خراطيمها سإيوفكم : ألزماواوقال الفيلة مان قيًل حأطم ثم
 .خرطوماه الفيل ماقتل

عرفطة بن خالد والناس العسكر على اسإتخلف قد سإعد وكان
 .وجدها لعلة زهرة بني حأليف العذري

بنت سإلمى - وهي امارأته فجعلت العذيب قصر في ماقيًما وكان
:- تقول حأارثة بن المثنى امارأة ثعلبة بن الله تيم بني مان حأفصة

ًنا ! أغيرةسإعد : يافقالت فلطمها !للخيل ماثنى ول واماثنياه وجب
رضي الخطاب بن عمر إليها غربه بباضع الثقفي ماحجن أبو وكان
 .بسعد لحق حأتى فتخلص الخمر لشربه عنه الله

في الخمر وشرب الواقدي ذكر فيما ماعه شخص فيمن يكن ولم
 .العذيب قصر في وحأبسه فضربه سإعد عسكر

 .حأديده إلى يعود ثم ليقاتل تطلقه أن سإعد ولد أم زبراء فسأل

 .أطلقته إن ليفعلن بالله فأحألفته

وحأطم صفهم فخرق العاجم على وحأمل سإعد فرس فركب
 .يراه وسإعد بسيفه البيض الفيل
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 .ماحجن أبي فحملة الحملة وأماا ففرسإي الفرس : أماافقال

 .حأديده إلى رجع أنه ثم

 .وأثبت أصح والول الفرس أعطته حأفصة بنت سإلمى إن ويقال

الخمر في ضربتك ل : واللهسإعد له قال رسإتم أمار انقضى فلما
ًدا مانك رأيت بعدماا  .أب

ًدا شربتها فل والله : وأناقال  .أب

ضربة الجالينوس وضرب يومائذ السإدي خويلد بن طليحة وأبلى
 .رأسإه في تعمل ولم ماغفره قدت

يكونن فل القتل الكرام مانايا ! إنقوم : ياماشكوح بن قيس وقال
 .مانكم بالموت نفًسا واسإخي بالصبر أولى القلف هؤلء

ًدا قتاًل قاتل ثم ًءا بدنه فوجد رسإتم الله وقتل شدي ًبا ماملو ضر
ًنا  .قاتله مان يعلم فلم وطع

خويلد بن وطليحة كرب ماعدي بن عمرو إليه ماشى كان وقد
 .السإدي الزور بن وضرار العبدي جماح بن وقرط السإدي

 .اليماماة يوم ضرار : قتليقول الواقدي وكان

 .قتله البجلي شمس عبد بن زهير إن قيل وقد

 .شمس عبد بن عوام قاتله إن أيًضا وقيل

 .التيمي علقة بن هلل قاتله إن وقيل

وهي السبت وليلة والجمعة الخميس يوم القادسإية قتال فكان
 .الهرير ليلة

 .بها صفين ليلة سإميت وإنما
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ولكنه بالقادسإية القتال يحضر لم ماشكوح بن قيس إن ويقال
 .القتال مان المسلمون فرغ وقد قدماها

أن أشياخه عن السهمي عن الباهلي سإلمان بن أحأمد وحأدثني
عجلن بن الصدي أمااماة أبي ماع الشام غزا ربيعة بن سإلمان
فيمن العراق إلى خرج ثم هناك المسلمين ماشاهد فشهد الباهلي

بالكوفة وأقام الوقعة فشهد ماتعجًل القادسإية إلى المدد مان خرج
 .ببلنجر وقتل

: لوقالوا لرايتهم العاجم نت قوم : خدإسإناده في الواقدي وقال
 .نموت حأتى ماوضعنا نبرح

 .الراية واخذ فقتلهم الباهلي ربيعة بن سإلمان عليهم فحمل

فجعلوا الطلب خيل على عرفطة بن خالد سإعد : وبعثقالوا
 .برس إلى انتهوا حأتى لحقوا مان يقتلون

نهر وسإمي وبره فأكرماه بسطام ته يقال رجل على خالد ونزل
 .بسطام نهر هناك

شهاب بن كثير عليه فحمل جالينوس فلحق بالصراة خالد واجتاز
 .قتله ويقال فطعنه الحارثي

 .أثبت وذلك السعدي حأوية بن زهرة : قتلهالكلبي ابن وقال

عمر إلى سإعد وكتب بيزدجرد ولحقوا المدائن إلى الفرس وهرب
 .أصيب مان وبمصاب بالفتح

وقعة : حأضرتقال جده عن أبيه عن الفارسإي رجاء أبو وحأدثني
: دوكنقول جعلنا بالنبل العرب رماتنا فلما ماجوسإي وأنا القادسإية

 .أمارنا أزالت حأتى المغازل تلك بنا زالت فما ماغزل نعني دوك

سإهمها يزيد الناوكيةفما القوس عن يرماي مانا الرجل كان لقد
تهتك نبالهم مان النبلة كانت ولقد أحأدهم بثوب يتعلق أن على

 .علينا ماما المضاعف والجوشن الحصينة الدرع
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ًيا قتل مان أول : كانالكلبي بن هشام وقال القادسإية يوم أعجم
بن بكر بن ماعاوية بن نصر بني أحأد ربيعة بن عثمان بن ربيعة

 .مانصور بن هوازن

حأين ضربه الجالينوس ضربت : أناالقادسإية يوم في طليحة وقال
رأى حأين الثقفي ماحجن أبو وقال الكبه وسإط الخيل جياد

ًنا : كفىالحرب علي شدوا قد وأترك بالقنا الخيل تدعس أن حأز
تصم دوني مان ماصاريع وغلقت الحديد عناني قمت إذا وثاقيا

زهير : أناالبجلي عوف بن شمس عبد بن زهير وقال المناديا
النخوة ذا رسإتم الفرس عظيم بالسيف أرديت شمس عبد وابن

بالسيلحين عقرت وماا نفسي وشفيت ربي أطعت والدماقس
ٌؤ فبئس أعيرا أن خيفة إل وبالقصر ماطيتي برهطه على يبأى امار

ًدا أشياخي سإاد وقد :يومائذ المسلمين بعض وقال وحأميرا ماع
ٌد نصره الله أنزل حأتى وقاتلت فرحأنا ماعصم القادسإية بباب وسإع

ٌء آمات وقد ٌة نسا ٍد ونسوة كثير بن قيس وقال أيم مانهن ليس سإع
بكل تردى صنعاء مان الخيل : جلبتلغيره إنها ويقال المكشوح

اليرماوك إلى كلٍب فديار القرى وادي إلى سإام كالليث مادجج
دواماى دوابرها ماسوماة شهر بعد القادسإية وجئنا الشاماي فالبلد

رأيت أن فلما الكرام المرازبة وأبناء كسرى جمع هنالك فناهضنا
فهوى رأسإه فأضرب الهمام الملك لموقف قصدت جالت الخيل
ًعا وفعل خيًرا هناك الله أتلى وقد كهام ول أفل ل بسيٍف صري
بالرماح وأطعن أفله حأتى بالمخشوب أضارب نام الله عند الخير
أرحأل سإليمي : طرقتخويلد بن طليحة وقال وأقدم المتل

بعدكم سإلم كلفت إني سإهب بسبسب اهتديت أنى الركب
ٍد نازلتهم إذ القادسإية يوم كنت لو والحرب الشعواء بالغارة بمهن
وقال والضرب للطعن وإقاماتي ومانصرفي شداتي أبصرت عضب

ًنا أمايمة مان خياٌل : ألمالخثعمي عمرو بن ربيعة بن بشر وقد ماوه
حأجازيٌة ودارها العذيب بصحراء ونحن ثغور النجوم أولى جعلت

دوننا ومان الدجى في البيد جوبها إل غرو ول شطير المحل إن
علي وقاص بن وسإعد ناقتي القادسإية بباب تحن وقور أشم رعٌن
ٌد أماير قصير الزناد كابي الشذى طويل خيره دون شره أمايٌر وسإع
:قال عسير والمكر قديٍس بباب سإيوفنا وقع الله هداك تذكر
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لمصابه عمر فاغتم النصاري عبيد بن سإعد يومائذ واسإتشهد
.الفتح هذا علي ينغص قتله كاد : لقدوقال

 المدائن فتح

لقيهم كعب دير جازوا فلما القادسإية بعد المسلمون : ماضىقالوا
ٍم جمٍع في وبدا إليها النخيرخان فاقتتلوا المدائن أهل مان عظي

وأخذ الرض إلى فسقط النخيرخان الزدى سإليم ابن زهير وعانق
 .فقتله بطنه فشق النخيرخان وسإط في كان خنجًرا زهير

ٌد وسإار سإير بهر بمدينة واجتمعوا سإاباط فنزلوا والمسلمون سإع
ويقال أشهر تسعة فأقاماوا الكوفة شق في التي المدينة وهي

 .مارتين الرطب أكلوا حأتى شهًرا عشر ثمانية

 .دخلوها تحاجزوا فإذا يقاتلونهم المدينة تلك أهل وكان

فارس مالك شهريار بن جرد يزد أجمع المسلمون فتحها فلما
 .الهرب على

وماضى برزبيل النبط فسماه زبيل في المدائن ابيض مان فدلى
ماتاعه وخف مااله بيت ماعه وحأمل أسإاورته وجوه ماعه حألوان إلى

 .والذراري والنساء وخزانته

أهل عم وطاعون ماجاعة سإنة فيها هرب التي السنة وكانت
 .فارس

 .الشرقية المدينة ففتحوا خوًضا المسلمون عبر ثم

حأصين : أخبرناقال هشيم : أخبرناقال ماسلم بن عفان حأدثني
القادسإية مان العاجم انهزم : لماقال وائل أبو أخبرنا :قال

فقال دجلة إلى انتهينا ثم فاتبعناهم بكوثى فاجتمعوا اتبعناهم
فخضناها تخوضوها أن النطفة بهذه تنتظرون : مااالمسلمون
 .فهزماناهم
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ابن عن سإيرة أبي ابن عن الواقدي عن سإعيد بن ماحمد حأدثني
القادسإية مان الفرس انهزمات : لماقال صالح بن أبان عن عجلن

ٍء تطفح وهي دجلة إلى المسلمون فانتهى المدائن فلهم قدم بما
 .قط ماثله ير لم

الشرقية الجيزة إلى والمعابر السفن رفعوا قد الفرس وإذا
 .الجسر وحأرقوا

ٌد فاغتم  .سإبيًل العبور إلى يجدوا لم إذ والمسلمون سإع

 .وعبر فرسإه فسبح المسلمين مان رجٌل فانتدب

فقالت الثقال فعبروا السفن أصحاب أماروا ثم المسلمون فسبح
ٌا إل تقاتلون ماا والله :الفرس  .فانهزماوا جن

أبو وقال الحكم بن عسوانة عن أبيه عن هشام بن عباس حأدثني
: وجهقال العلء بن عمرو أبو : حأدثنيالمثنى بن ماعمر عبيده
سإعد يرد فلم ماقدماته على عرفطة بن خالد وقاص أبي بن سإعد
 .سإاباط خالد فتح حأتى

مان يجلو أن على أهلها صالح حأتى الروماية على فأقام قدم ثم
الخراج وأداء والمناصحة الطاعة على أقام مان ويقيم مانهم أحأب

 .غش على لهم ينطووا ول المسلمين ودللة

ٍة على فدل ماعابر يجد ولم فأخاضوها الصيادين قرية عند ماخاض
صالح بن الله عبد حأدثنا فسلموا يرماونهم الفرس فجعل الخيل

أنه الشعبي عن سإعيد بن المجالد عن به أثق مان : حأدثنيقال
كسرى جواري مان جواري المدائن يوم المسلمون : أخذقال

 .أحأداهن أماي فكانت له يصنعن فكن الفاق مان بهن جيء

في فيلقونه يومائذ الكافور يأخذون المسلمون : وجعلقال
 .مالحا ويظنونه قدورهم
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سإت سإنة في وجلولء المدائن مان سإعد فراغ : كانالواقدي قال
 .عشرة

ثم أيامًاا بالمدائن المسلمون : ماكثقالوا الوقيعة جلولء يوم
ًعا جمع قد جرد يزد أن بلغهم الجمع وأن إليهم ووجهه عظيًما جم

وقاص أبي بن عتبة بن هاشم وقاص أبي بن سإعد فسرح بجلولء
ًفا عشر أثنى في إليهم وخندقوا تحصنوا قد العاجم فوجدوا أل

وجعلت يفروا ل أن وتعاهدوا بخانقين وثقلهم عيالهم وجعلوا
 .والجبال حألوان مان عليهم تقدم الماداد

 .إمادادهم تكثر أن قبل نعاجلهم أن : ينبغيالمسلمون فقال

ماعدي ابن وعمرو الميمنة على الكندي عدي بن وحأجر فلقوهم
العاجم وعلى الرجال على خويلد بن وطليحة الخيل على كرب
 .رسإتم أخو خرزاذ يومائذ

ًدا قتاًل فاقتتلوا ًيا ماثله يقتتلوا لم شدي ًنا بالنبل رما بالرمااح وطع
 .انثنت حأتى بالسيوف وتجالدوا تقصفت حأتى

ًة حأملًة حأملوا المسلمين إن ثم عن العاجم بها قلعوا واحأد
أكتافهم المسلمون وركب هاربين فولوا وهزماوهم ماوقفهم
ًعا قتل يقتلونهم  .بينهم الظلم حأال حأتى ذري

عبد بن جرير عتبة بن هاشم وجعل ماعسكرهم إلى انصرفوا ثم
ٍة خيٍل في بجلولء الله  .عدوهم وبين المسلمين بين ليكون كثيف

نواحأي في يغيرون المسلمون وأقبل حألوان مان جرد يزد فارتحل
 .الشرقي دجلة جانب مان السواد

على دراهم مان جريب على هاشًما دهقانها فصالح ماهروذ فأتوا
ًدا يقتل ل أن  .مانهم أحأ

 .للمسلمين بغٍش اتهمه أنه وذلك الدسإكرة دهقان وقتل
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والخراج الجزية أداء على الماان أهله فطلب البندنيجين وأتى
 .فأمانهم

 .فقتلهم العاجم مان بقيٌة وبها خانقين الله عبد بن جرير وأتى

وصارت المسلمون عليها غلب إل ناحأية دجلة سإواد مان يبق ولم
 .أيديهم في

قبل مان جلولء يوم الناس على : كانالكلبي بن هشام وقال
زهرة بن ماناف عبد بن أهيب بن نوفل بن عتبة بن عمرو سإعد
 .وقاص أبي بنت عاتكة وأماه

 .المدائن إلى جلولء بعد سإعد : وانصرفقالوا

ًعا بها فصير  .الحيرة ناحأية إلى ماضى ثم جم

 .عشرة سإت سإنة آخر في جلولء وقعة وكانت

والنهرين الفلليج دهقان بصبهرى بن جميل : فأسإلمقالوا
العال دهقان والرفيل نية وخطر بابل دهقان نرسإى ابن وبسطام
 .الدهاقين مان وغيرهم وكوثى الملك نهر دهقان وفيروز

أيديهم مان الرض يخرج ولم الخطاب بن عمر لهم يعرض فلم
 .رقابهم عن الجزية وأزال

سإعد : وجهقال أبيه عن عوانة عن الكوفي ماسعود أبو وحأدثني
بن الشعث وماعه وقاص أبى بن عتبة بن هاشم وقاص أبى بن

ماا على فغلب وخانيجار دقوقا وأتى بالراذانات فمر الكندي قيس
وبوازيج بارماا سإن نحو إلى ونفذ باجرماى كوره جميع وفتح هناك

 .زور شهر حأد إلى الملك

: أخبرناقال آدم بن يحيى : حأدثنيقال السإود بن الحسين حأدثني
عمر : كتبقال حأبيب أبي بن يزيد عن لهيعة أب عن المبارك ابن
بعد : أمااالسواد فتح حأين وقاص أبي بن سإعد إلى الخطاب بن
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أفاء ماا بينهم تقسم أن سإألوك الناس أن تذكر كتابك بلغني فقد
 .عليهم الله

بخيلهم العسكر أهل عليه أجلب ماا فانظر كتابي أتاك فإذا
واترك الخمس بعد بينهم فاقسمه كراٍع أو مااٍل مان وركابهم
فإنك المسلمين أعطيات في ذلك ليكون لعمالها والنهار الرض

 .شيء بعدهم يبقى يكن لم حأضر مان بين قسمتها إن

عبد عن غزوان بن فضيل عن وكيع : حأدثناقال الحسين وحأدثني
ًدا : سإألتقال حأازم بن الله : لفقال السواد أرض عن ماجاه

 .تباع ول تشترى

عن سإبرة أبي ابن عن الواقدي عن صالح بن الوليد : وحأدثنيقال
بن عمر : أقرقال يسار بن سإليمان عن كيسان ابن صالح

وجعلهم النساء وأرحأام الرجال أصلب في لمن السواد الخطاب
رق ل ذماٌة وهم الخراج أرضهم ومان الجزية مانهم تؤخذ ذماًة

 .عليهم

أهل يجعل أن أراد الملك عبد بن الوليد : وكانسإليمان قال
ًئا السواد .عنهم الله فورعه ذلك في عمر مان كان بما فأخبرته في

إسإرائيل عن آدم بن يحيى : حأدثناقال السإود بن الحسين حأدثني
أراد الخطاب بن عمر أن ماضرب بن حأارثة عن إسإحاق أبي عن

مانهم الرجل فوجد يحصوا أن فأمار المسلمين بين السواد قسمة
 .الفلحأين مان ثلثًة نصيبه

فقال ذلك في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب فشاروا
ًة يكونوا : دعهمعلي  .للمسلمين مااد

أربعين ثمانية عليه فوضع النصاري حأنيف بن عثمان فبعث
 .عشر وأثنى وعشرين وأربعة
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بن حأبيب عن الجلج عن شريك : حأدثناقال التمار نصر أبو حأدثنا
بعضكم يضرب أن : لولقال علي عن يزيد بن ثعلبة عن ثابت أبي

 .بينكم السواد لقسمت بعٍض وجوه

: حأدثناقال آدم بن يحيى : حأدثناقال السإود بن الحسين حأدثني
:قال آدم بن يحيى : حأدثناقال الحسين حأدثني جابر عن إسإرائيل

الشعبي عن السإدي قيس بن ماحمد عن الزبيدي الصلت حأدثني
ٌد لهم يكن : لمفقال عهد ألهم السواد أهل عن سإئل أنه فلما عه

 .عهد لهم صار بالخراج مانهم رضي

عامار عن جابر عن شريك عن آدم بن يحيى : عنالحسين حأدثني
ٌد السواد لهل ليس :قال أنه  .عه

: حأدثناقال المصري وهب ابن : حأدثناقال الناقد عمرو حأدثنا
ماجلٌس بن للمهاجر : كانقال أبيه عن ماحمد بن جعفر عن ماالك

 .المسجد في

أمار مان إليه ينتهي ماا عن ويحدثهم فيه ماعهم يجلس عمر فكان
 .الفاق

بن الرحأمن عبد فوثب بالمجوس أصنع كيف أدري : ماايومًاا فقال
أنه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على : اشهدفقال عوف

 .الكتب أهل سإنة بهم : سإنواقال

: حأدثناقال هشيم : حأدثناقال البزاز الصباح بن ماحمد حأدثنا
بجيلة : كانتقال حأازم أبي بن قيس عن خالد أبي ابن إسإماعيل

 .القادسإية يوم الناس ربع

 .السواد ربع لهم جعل عمر وكان

ماا على لكنت ماسئول قاسإٌم أني : لولقال جرير عليه وفد فلما
 .لكم جعلت

 .عليهم ذلك فردوا كثروا قد الناس أرى وإني
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 .وفعلوا ففعل

 .ديناًرا بثمانين عمر فأجازه

هلك أبي : إنكرز أم لها يقال بجيلة مان امارأة : فقالتقال
 .السواد في ثابٌت وسإهمه

 .أسإلم لن وإني

 .أجابوا قد قوماك ! إنكرز أم : يالها فقال

قطيفة عليها ذلول ناقة على تحملنى أو بمسلمة أنا : مااله فقالت
ًبا يدي وتمل حأمراء  .ذه

 .ذلك عمر ففعل

قيس عن إسإماعيل عن أسإاماة أبو : حأدثناقال الحسين وحأدثني
ثلث فأخذوه السواد ربع بجيلة أعطى عمر : كانقال جرير عن

 .سإنين

ياسإر بن عمار ماع عمر على الله عبد بن جرير : ووفدقيس قال
عليه كنتم ماا على لتركتكم ماسئول قاسإم أني : لولعمر فقال

 .تردوه أن أرى ولكني

 .ففعلوا

 .ديناًرا بثمانين فأجازه

عن يونس بن عيسى : حأدثناقال الزيادي عثمان بن الحسن
مائة أربع الله عبد بن جرير عمر : أعطىقال قيس عن إسإماعيل

 .دينار

صالح بن الحسن عن آدم بن يحيى عن الربيع بن حأميد حأدثني
في لهم فرض أن على السواد ربع مان بجيلة عمر : صالحقال

 .العطاء مان ألفين
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جعفر بن الحميد عبد عن الواقدي عن صالح بن الوليد وحأدثني
عمر أم جده عن أبيه عن الله عبد بن جرير بن يزيد بن جرير عن

 .السواد مان عليه غلبوا ماا ربع ولقوماه له جعل

 .ريعه طلب جلولء غنائم جمعت فلما

 .ذلك يعلمه عمر إلى سإعد فكتب

جعٍل على وقوماه قاتل إنما يكون أن جرير شاء : إنعمر فكتب
لله قاتلوا إنما كانوا وإن جعلهم فأعطوهم قلوبهم المؤلفة كجعل

ماا وعليهم لهم ماا لهم المسلمين مان فهم عنده ماا واحأتبسوا
 .عليهم

 .بالربع لنا حأاجة ل وبر المؤمانين أماير : صدقجرير فقال

بن السلم عبد عن آدم بن يحيى : حأدثنيقال الحسين حأدثني
:قال النخعي إبراهيم عن الحكم بن على عن ماعمر عن حأرب

قد : إنيفقال عنه الله رضي الخطاب بن عمر إلى رجل جاء
 .الخراج أرض عن فارفع أسإلمت

ًة أخذت أرضك : إنقال  .عنو

بن العوام عن هشيم : حأدثناقال البزاز هشام بن خلف حأدثنا
:له قالوا السواد عمر افتتح : لماقال التيمي إبراهيم عن حأوشب
ًة فتحناه فأنا بيننا اقسمه  .بسيوفنا عنو

إن وأخاف المسلمين مان بعدكم جاء لمن : فماوقال فأبى
 .المياه في بينكم سإدوا تتفا أن قسمته

الجزية رؤسإهم على وضرب أرضهم في السواد أهل : فأقرقال
 .بينهم تقسم ولم التصق أرضهم وعلى

أبيه عن ماجالد بن إسإماعيل : حأدثناقال سإرم بن القاسإم وحأدثني
بن عثمان بعث عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن الشعبي عن
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ذلك أن : وبلغنيالقاسإم قال السواد يمسح النصاري حأنيف
ًكا كان القفيز  .الشابرقان يدعى لهم ماكو

 .الحجاجي المختوم : هوآدم بن يحيى قال

عن الشيباني عن ماعاوية أبو : حأدثناقال الناقد عمرو حأدثني
كل على السواد على عمر : وضعقال الثقفي الله عبد بن ماحمد
ٍر جريٍب ٍر أو عاما جريب وعلى وقفيًزا درهًما الماء يبلغه غاما

عشرة الشجر جريب وعلى أقفزة وخمسة دراهم خمسة الرطبة
ثمانية الرجال رؤس وعلى النخل يذكر ولم أقفزة وعشرة دراهم

 .عشر وأثنى وعشرين وأربعة وأربعين

النصاري الله عبد بن ماحمد : حأدثناقال سإلم بن القاسإم وحأدثنا
حأميد بن لحأق ماجلز أبي عن قتادة عن عروبة أبي ابن سإعيد عن
على ياسإر بن عمار بعث عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن

قضائهم على ماسعود بن الله وعبد وجيوشهم الكوفة أهل صلة
 .الرض ماساحأة على حأنيف بن وعثمان لهم ماا وبث

ٍم كل لهم وفرض لعمار وسإواقطها شطرها بينهم شاة يو
 .هذين بين الخر والشطر

عشرة النخل جريب على فجعل الرض حأنيف بن عثمان فمسح
القصب جريب وعلى دراهم عشرة بالكرم جري وعلى دراهم

الشعير جريب وعلى دراهم أربعة البر جريب وعلى دراهم سإتة
 .درهمين

 .فأجازه الله رحأمه عمر إلى بذلك وكتب

العنزى ماندل عن آدم بن يحيى : حأدثناقال السإود بن الحين حأدثنا
عمر : بعثقال مايمون بن عمرو عن إبراهيم عن العمش عن
دجلة وراء ماا على اليمان بن حأذيفة عنه الله رضي الخطاب بن

 .دجلة دون ماا على حأنيف بن عثمان وبعث

 .ودرهما قفيًزا جريٍب كل على فوضعا
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أبي عن ماندل عن آدم بن يحيى : حأدثناقال الحسين حأدثنا
: كتبقال الثقفى الله عبد بن ماحمد عن الشيباني إسإحاق
ًفا قبلنا إن :السواد على وهو شعبة بن المغيرة لها الغلة مان أصنا

ٌد  .والشعير الحنطة على مازي

 .والسماسإم والرطبة والكروم الماشي فذكر

 .النخل وألغى ثمانية ثمانية عليها : فوضعقال

الحسين وحأدثني عياش بن بكر أبو : حأدثناقال البزاز خلف وحأدثنا
سإعيد أبو : أخبرنيقال بكر أبي عن آدم بن يحيى عن السإود بن

رضي الخطاب بن عمر : وضعقال حأريث بن العيزار عن البقال
جريب وعلى وجريبين درهمين الحنطة جريب على عنه الله

ًبا درهًما الشعير الجريبين على زرعه يطاق غامار كل وعلى وجري
 .درهما

عن سإعيد أبي عن عياش بن بكر أبي عن البزار خلف وحأدثنا
عشرة الكرم جريب على عمر : وضعقال حأريث بن العيزار
حأدثني جريب وعلى دراهم عشرة الرطبة جريب وعلى دراهم
عن عروبة أبي ابن عن غياث بن حأفص : حأدثناقال الناقد عمرو
ثمانية النخل جريب على وضع عمر أن ماجلز أبي عن قتادة

 .دراهم

: حأدثناقال آدم بن يحيى : حأدثناقال السإود بن الحسين وحأدثنا
الشعبي عن إسإماعيل بن السرى عن سإليمان ابن الرحأمن عبد
حأنيف بن عثمان عنه الله رضي الخطاب بن عمر : بعثقال

ولجريب دراهم خمسة الرطبة لجريب السواد أهل على فوضع
ًئا تحته عمل ماا على يجعل ولم دراهم عشرة الكرم  .شي

عن سإيرة أبي ابن عن الواقدي عن صالح بن الوليد وحأدثني
خراج : كانالعزيز عبد بن عمر قال قال رفاعة بن المسور
ألف ألف مائة عنه الله رضي الخطاب بن عمر عهد على السواد
 .درهم
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 .درهم ألف ألف أربعين إلى صار الحجاج كان فلما

أيوب عن العزيز عبد بن الله عبد عن الواقدي عن الوليد وحأدثنا
بن عثمان : ختمقال أبيه عن حأنيف بن سإهل بن أمااماة أبي بن

الخراج وبلغ علٍج ألف وخمسين ألٍف مائة خمس رقاب في حأنيف
 .درهم ألف ألف مائة وليته في

:قال المالكي أرقم بن يونس : حأدثناقال صالح بن الوليد وحأدثني
زيد أبى يزيد بن ماصعب عن الكندي الشعث أبي بن يحيى حأدثني

سإقى ماا على طالب ابي بن علي بعثني :قال أبيه عن النصاري
 .وقرى رسإاتيق فذكر الفرات

ونر جوبر ونهر والروماقان سإير وبهر وكوتى الملك نهر فسمى
غليظ زرٍع جريب كل على أضع أن وأمارني والبهقباذات درقيط

ًفا ردرهًما البر مان ًعا ونص وسإٍط جريٍب كل وعلى طعام مان وصا
وعلى درهم ثلثي الزرع رقيق البر مان جريب كل وعلى درهًما

 .ذلك نصف الشعير

على والشجر النخل تجمع التي البساتين على أضع أن وأمارني
ثلث عليه أتت إذا الكرم جريب وعلى دراهم عشرة جريب كل

نخل كل ألغي وأن دراهم عشرة وأطعم الرابعة في ودخل سإنين
الخضراوات على أضع ل وأن به مار مان يأكله القرى عن شاذ
ًئا  .والقطن والسماسإم والحبوب : المقاثيشي

ويتختمون البراذين يركبون اللذين الدهاقين على أضع أن وأمارني
مان أوسإاطهم وعلى درهًما وأربعين ثمانية الرجل على بالذهب
أضع وأن السنة في درهًما وعشرين أربعة رجل كل على التجار
 .درهًما عشر اثني الرجل على مانهم بقي مان وسإائر الكرة على

صالح بن الحسن عن آدم بن يحيى عن الربيع بن حأميد حأدثني
حأاًل وضع قد : كلفقال المختلفة الطسوق هذه ماا :للحسن قال
 .وبعدها السإواق مان والفرض الرضين قرب قدر على حأال بعد
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الناس فإن السواد ماقاسإمة : وأمااآدم بن يحيى : وقالقال
أن قبل فقبض المنصور خلفة آخر في السلطان سإألوها

 .حألوان عقبة دون فيها فقسموا بها المهدي أمار ثم يتقاسإموا

الثقات عن زبيد أبي عبثر عن العجلي صالح بن الله عبد وحأدثني
 .بالمدائن وماات دجلة سإقي حأذيفة ماسح :قال

 .عندها نزل أنه وذلك إليه نسبت حأذيفة وقناطر

 .جددها ويقال

 .مامدودة وإبهام وقبضة اليد ذراع حأنيف ابن وذراع ذراعه وكان

كانت التي المساحأة بعد النصف على السواد أهل قوسإم وبهما
 .عليهم تمسح

ماا عشر هو القطائع مان يؤخذ الذي : العشرالكتاب بعض قال
 .السإتان مان يؤخذ الذي النصف خمس يكال

في المساحأة عليه تجري ماما الجريب على يوضع أن فينبغي
المار فمضى السإتان جريب مان يؤخذ ماا خمس أيًضا القطائع

 .ذلك على

برقان بن جعفر عن هشام بن كثير : حأدثناقال عبيد أبو حأدثني
حأنيف وابن حأذيفة بعث الله رحأمه عمر أن ماهران بن عنميمون

 .افتتحوا ماا أول مان زكانت خانقين إلى

 .الخراج قبضا ثم الذماة أهل أعناق فختما

بن الله عبد  حأدثنا:قال وكيع : حأدثناقال السإود بن الحسين حأدثنا
له يقال السواد بهذا الناس أخبر أبوه كان رجل : حأدثناقال الوليد

أصفى الخطاب بن عمر أن أبيه عن حأره أبي بن الملك عبد
ًعا فحفظت السواد مان أرضين عشر : أصفىثلث عني وذهب سإب

قتل مان وأرض يزيد دير وكل كسرى وأرض الماء وماغايض الجام
 .هرب مان وأرض المعركة في
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ًتا ذلك يزل : ولمقال بن الحجاج أيام الديوان أحأرق حأتى ثاب
 .يليهم ماا قوم كل فأخذ يوسإف

عبد عن المبارك ابن : حأدثناقال الجعفي الرحأمن عبد أبو وحأدثني
: أصفىقال أبيه عن حأرة أبي بن الملك عبد عن الوليد بن الله
وأرض الحرب في قتل مان أرض السواد مان الخطاب بن عمر
وكل يزيد دير وكل مااء ماغيض وكل كسرى أرض وكل هرب مان

 .كسرى اصطفاها صافية

 .درهم ألف آلف سإبعة صوافيه فبلغت

ماا قوم كل فأخذ الديوان الناس أحأرق الجماجم وقعة كانت فلما
 .يليهم

عن فضيل بن ماحمد : حأدثناقال الناقد وعمرو الحسين حأدثني
: أقطعقال طلحة بن ماوسإى عن ماهاجر بن إبراهيم عن العمش

بن عمارة وأقطع بالنهرين أرًضا ماسعود بن الله عبد بن عثمان
ًدا وأقطع صعنبا الرت بن خباب وأقطع إسإتينيا ياسإر قرية سإع
 .هرماز

عن ماجالد بن اسإماعيل عن العجلى صالح بن الله عبد وحأدثنا
الله عبد بن طلحة عفان بن عثمان : أقطعقال الشعبي عن أبيه

:قال فروخ بن شيبان حأدثنا زيد بن أسإاماة وأقطع النشاسإتج
أن طلحة بن ماوسإى عن المهاجر بن ابراهيم عن عوانة أبو حأدثنا

صلىاالله النبي أصحاب مان نفر خمس أقطع عفان بن عثمان
الزهرى ماالك بن وسإعد ماسعود بن الله عبد مانهم وسإلم عليه

 .زيد بن أسإاماة و الرت بن وخباب العوام بن والزبير

ًدا و ماسعود بن : فرأيتقال أرضهما يعطيان جارى فكانا سإع
 .والربع بالثلث

اسإحاق عن السإلمى عمر بن ماحمد عن صالح بن الوليد وحأدثني
خمسة أقطع عفان بن عثمان أن طلحة بن ماوسإى عن يحيى بن
بن الله عبد مانهم وسإلم عليه الله صلى النبي أصحاب مان نفر
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بن وخباب العوام بن والزبير الزهري ماالك بن وسإعد ماسعود
 .زيد بن وأسإاماة الرث

ًدا و ماسعود ابن : فرأيتقال أرضهما يعطيان جاري فكانا سإع
 .والربع بالثلث

إسإحاق عن السإلمي عمر بن ماحمد عن صالح بن الوليد حأدثني
عثمان العراق أقطع مان : أولقال طلحة بن ماوسإى عن يحيى بن
 .عفان بن

 .الجالية أرض مان كان وماا كسرى صوافي مان قطائع أقطع

والي الحضرماي حأجر بن وائل وأقطع النشاسإتج طلحة فأقطع
حأاتم بن عدي وأقطع اسإتينيا الرث بن خباب وأقطع زرارة

أعين حأمام عند أرًضا عرفطة بن خالد وأقطع الروحأاء الطائي
عبد بن جرير أقطع و طيزناباذ الكندي قيس بن الشعث وأقطع

 .الفرات شاطئ على أرضه البجلي الله

بن الحسن عن آدم بن يحيى عن السإود بن الحسين حأدثني
ًيا أن بلغني :قال صالح أربعة برس أجمة أهل أزم الله رحأمه عل
ًبا بذلك لهم وكتب درهم آلف  .أديم قطعة في كتا

صرح بحضرة برس : أجمةقال الكوفي حأماد بن أحأمد وحأدثني
 .ببابل نمروذ

ٌة الجمة وفي مان اتخذ الصرح آخر كان بئٌر إنها يقال القعر حأو
 .خسف ماوضع إنها ويقال طينها

أبي بن سإعد سإألوا النبار دهاقين أن وغيره ماسعود أبو وحأدثني
لهم حأفره الفرس عظيم سإألوا كانوا نهًرا لهم يحفر أن وقاص
 .لهم بحفره يأماره حأرام بن عمرو ابن سإعد إلى فكتب

شقه يمكنه لم جبل إلى انتهوا حأتى فخفروه لذلك الرجال فجمع
ٍة كل مان الفعلة جمع العراق الحجاج ولى فلما فتركوه وقال ناحأي
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اليوم في الحفارين مان ردٌل يأكل ماا قيمة إلى : انظروالقواماه
 .الحفر مان تمتنعوا فل يقلع ماا وزن ماثل وزنه كان فإن

الحجاج إلى الجبل ذلك فنسب اسإتتموه حأتى عليه فأنفقوا
 .حأرام بن عمرو بن سإعد إلى النهر ونسب

المعروف النهر يحفر أن الخلفاء أم الخيزران : وأمارتقال
 .الريان وسإمته بمحدود

بن شيلى بنى فإن بشيلي المعروف النهر فأماا وكيلها وكان
رتبه حأين لجدهم حأفره سإابور أن يدعون المروزى فرخزادان

 .النبار طسوج مان بنغيا

كان شيلى له يقال رجل إلى نسب : إنهغيرهم يقول والذي
 .بحفره ماتقبًل

هذا وان المؤمانين أماير المنصور أيام في مابقلة عليه له وكانت
ًنا قديًما كان النهر حأتى يستتم فلم بحفره المنصور فأمار ماندف
 .المهدي خلفة في فاسإتتم توفى

القديمة فوهته فوق له فوهة بإحأداث أمار كان المنصور إن ويقال
 .الله رحأمه المهدي أتمها حأتى ذلك يتم فلم

بن ماحمد : حأدثناقال سإعد بن ماحمد حأدثني الكوفة تمصير ذكر
بن عمر أن وغيره جعفر بن الحميد عبد عن الواقدي عمر

للمسلمين يتخذ أن يأماره وقاص أبي بن سإعد إلى كتب الخطاب
ٍة دار  .بحًرا وبينهم بينه يجعل ل وأن هجر

 .مانزًل يتخذها أن وأراد النبار فأتى

يصلح فلم آخر ماوضع إلى فتحول الذباب الناس على فكثر
القبائل وأنزل المنازل الناس وأقطع فاختطها الكوفة إلى فتحول

 .عشرة سإبع سإنة في وذلك ماسجدها وبنى مانازلهم
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بن ماعمر عبيده أبو : حأدثنيقال الثرم المغيرة بن علي وحأدثني
وقعة مان وقاص أبي بن سإعد فرغ : لماقالوا أشياخه عن المثنى

 .المدائن إلى وجه القادسإية

 .وبهرسإير الروماية أهل فصالح

ًة وكردبناذ أسإبانبر وأخذ المدائن افتتح ثم جنده فأنزلها عنو
 .فاحأتووها

 .حأكمة سإوق إلى فحولهم حأولهم أن سإعد إلى فكتب

ٍة إلى حأولهم يقول وبعضهم  .الكوفة دون كويف

 .الجتماع التكوف قيل : وقدالثرم وقال

 .كوفاني تسمى الرمال مان المستديرة المواضع أيًضا وقيل

والرمال الطين ماع الحصباء فيها التي الرض يسمي وبعضهم
 .كوفة

قد الناس أن يعلمه عمر إلى سإعد فكتب البعوض : فأصابهمقالوا
 .بذلك وتأذوا بعضوا

يصلح ماا إل يصلها ل البل بمنزلة العرب : إنعمر إليه فكتب
ًعا لهم فارتد البل ًنا ماوض  .بحًرا وبينهم بيني تجعل ول عد

بن ماالك بن عمرو السإدي الهياج أبا للناس الختطاط وولى
 .جنادة

ًدا أتى بقيلة بن المسيح عبد إن ثم أرض على : أدلكله وقال سإع
 .المباق عن وارتفعت الفلة عن انحدرت

 .اليوم الكوفة ماوضع على فدله

 .سإورسإتان لها يقال وكان
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ماهب قبل بسهم فغل رجًل أمار ماسجدها ماوضع إلى انتهى فلما
الشمال ماهب قبل آخر بسهم غل ثم ماوقعه على فأعلم القلة

على وأعلم الجنوب ماهب قبل بسهم غل ثم ماوقعه على وأعلم
 .ماوقعه على فأعلم الصبا ماهب قبل بسهم غل ثم ماوقعه

وأسإهم حأوله وماا الغالي ماقام في إماارتها ودار ماسجدها وضع ثم
فله أول بسهمه خرج مان أنه على بسهمين اليمن وأهل لنزار

 .خيرهما وهو اليسر الجانب

الشرقي الجانب في خططهم فصارت اليمن أهل سإهم فخرج
 .العلماات تلك وراء مان الغربي الجانب في نزار خطط وصارت

 .الماارة ودار للمسجد فناء دونها ماا وترك

دار وبنى فأحأكمه زياد وبناه وسإعه شعبة بن المغيرة إن ثم
 .الماارة

ٍة كل على : أنفقتيقول زياد وكان ماسجد أسإاطين مان أسإطوان
 .مائة عشرة ثماني الكوفة

 .بناء المخزوماي حأريث بن عمرو فيها وبنى

 .البصرة إلى شخص إذا الكوفة على يستخلفه زياد وكان

 .وأفنيتها رحأابها فضيقوا فيها العمال بنى ثم

عمرو بن حأريث بن عمرو بنو بالكوفة عمرو زقاق : وصاحأبقال
 .يقظة بن ماخزوم بن عمر بن الله عبد ابن عثمان بن

عن هارون بن يزيد : حأدثناقال الواسإطي بقيًة بن وهب وحأدثني
- أثني اليمن أهل - يعني : كناقال الشعبي عن هند أبي ابن داود

ًفا عشر  .أل

 .آلف ثمانية نزار وكانت
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فلذلك الشرقية بالناحأية سإهمنا وخرج الكوفة أه أكثر أنا ترى أل
 .هي بحيث خططنا صارت

وغيره ماحارب بن ماسلمة عن المائني ماهمد بن علي وحأدثني
ٌد فيه زاد ثم وبناه الكوفة ماسجد في المغيرة : زادقالوا  .زيا

كانوا الناس أن البصرة ماسجد وفي فيه الحصى إلقاء سإبب وكان
 .نفضوها تربت وقد أيديهم رفعوا فإذا يصلون

نفض أن اليام غابر على الناس يظن أن أخوفني : ماازياد فقال
 .الصلة في سإنة اليدي

صحن في وألقى فجمع بالحصى وأمار ووسإعه المسجد في فزاد
 .المسجد

وظفوه لمن ويقولون الناس يتعنتون بجمعه الموكلون وكان
ًبا مانه وانتقوا نريكم ماا على به إيتونا :عليه  .اختاروها ضرو

 .مااًل فأصابوا أشبهها ماا يطلبون فكانوا

 .الحجارة على ولو الماارة : حأبذافقيل

عتيك بن الحجاج لن ذلك قيل : إنماعبيده أبو قال الثرم وقال
مان البصرة ماسجد أسإاطين حأجارة قطع تولى ابنه أبو الثقفي

على ولو الماارة : حأبذاالناس فقال مااٌل له فظهر الهواز جبل
 .الحجارة

 .عشرة ثمانية سإنة في الكوفة تكويف : وكانعبيده أبو وقال

ًة الكوفة ماسجد في اتخذ زياد : وكانقال خالد جددها ثم ماقصور
 .القسري الله عبد ابن

عدي بن الهيثم : حأدثنيقال العمري عمر بن حأفص وحأدثني
المساجد وبنوا واختطوها بالمدائن المسلمون أقام :قال الطائي

 .فيها
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أبي بن سإعد بذلك فكتب واسإتوبؤها اسإتوخموها المسلمين إن ثم
 .عمر إلى وقاص

ًيا مانزل ينزلهم أن عمر إليه فكتب  .غرب

 .عمر ابن كويفة فارتاد

 .بها ماحيٌط الماء فإذا فنظروا

وكان الظهر إلى فانتهوا اليوم الكوفة ماوضع أتوا حأتى فخرجوا
والقيصوم والشيح والقحوان الخزاماة ينبت العذراء خد يدعى

 .فاختطوها والشقائق

يسمى كان والحيرة الكوفة بين ماا أن الكوفيين مان شيخ وحأدثني
 .الملطاط

 .للضيفان عمير بن الملك عبد دار : وكانتقال

 .ينزلونها فكانوا داًرا الفاق مان يرد لمن يتخذ أن عمر أمار

عن ماخنف أبي عن أبيه عن الكلبي هشام بن العباس وحأدثني
ًبا وقاص أبي بن سإعد : اتخذقال إسإحاق بن ماحمد ًبا با مان مابو
 .قصب مان خًصا قصره على وخص خشٍب

ماسلمة بن ماحمد عنه الله رضي الخطاب بن عمر فبعث
 .والخص الباب أحأرق حأتى الصناري

ًدا وأقام .خيٌر إل فيه يقل فلم الكوفة ماساجد في سإع

 البصري العلف وإبراهيم النرسإي الوليد بن العباس وحأدثني

سإمرة بن جابر عن عمير بن الملك عبد عن عوانة أبو : حأدثناقال
ل : إنهوقالوا عمر إلى وقاص أبي بن بسعد سإعوا الكوفة أهل أن

 .الصلة يحسن
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ٌد فقال الله صلى الله رسإول صلة بهم أصلي فكنت أنا : أمااسإع
 .الخريين في وأحأذف الوليين في أركد عنها أخرم ل وسإلم عليه

 .إسإحاق أبا يا بك الظن : ذاكعمر فقال

ًدا يأتون ل فجعلوا بالكوفة عنه يسألون رجاًل عمر فأرسإل ماسج
ًفا وأثنوا خيًرا قالوا إل ماساجدها مان ًدا أتوا حأتى ماعرو مان ماسج

ًفا وأثنوا خيًرا قالوا إل ماساجدها ًدا أتوا حأتى ماعرو مان ماسج
إذا : أمااسإعدة أبو له يقال مانهم رجل فقال عبس بني ماساجد

 .القضية في يعدل ول بالسوية يقسم ل كان فإنه عنه سإألتمونا

ٌد : فقالقال ًبا كان إن : اللهمسإع فقره وأدم عمره فأطل كاذ
 .للفتن وعرضه بصره واعم

قيل فذا السكك في للمااء يتعرض بعد رأيته : فأناالملك عبد قال
 .سإعد دعوة أصابتني مافتوٌن : كبيٌرقال سإعدة أبا يا أنت : كيفله

ًدا : إنالحديث هذا غير في النرسإي العباس قال لهل قال سإع
 .بأماير ترضهم ول أمايًرا عنهم ترض ل : اللهمالكوفة

أو عبيد أبي بن المختار أن : بلغنيقال النرسإي العباس وحأدثني
 .تلف وبغضهم شرف الكوفة أهل : حأبقال غيره

بن إسإماعيل : حأدثناقال الزبادي عثمان بن الحسن وحأدثني
الزبيدي كرب ماعدي بن عمرو أن الشعبي عن أبيه عن ماجالد

القادسإية فتح بعد عنه الله رضي الخطاب بن عمر على وفد
ٍد عن فسأله لهم يجمع : تركتهفقال عنه الناس رضاء وعن سإع

 .البرة الم شفقة عليهم ويشفق الذرة جمع

 .جبايته في نبطٌي نمرته في أعرابٌي

 .بالسرية وينفذ القضية في ويعدل بالسوية يقسم

يثني كتب سإعد كان - وقد الثناء تقارضتما : كأنكماعمر فقال
 .أعلم بما أنبيت ! ولكنيالمؤمانين أماير يا : كل- قال عمرو على
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 .الحرب عن ! أخبرنيعمرو : ياقال

 .سإاق على قامات إذا المذاق : مارةقال

 .تلف عنها ضعف ومان عرف فيها صبر مان

شئت عما المؤمانين أماير يا : سإلقال السلح عن : فأخبرنيقال
 .مانه

 .: الرماحقال

 .خانك وربما : أخوكقال

 .: فالسهامقال

 .وتصيب تخطئ المنايا : رسإلقال

 .: فالترسقال

 .الدوائر تدور عليه المجن : ذاكقال

 .: فالدرعقال

 .حأصين لحصن وإنها للراحأل ماتعبة للفارس ماشغلي قال

 .أماك ثكلتك : هناكقال : والسيفقال

 .أماك ثكلتك : بلعمر فقال

 .إليك أضرعتنى : الحمىعمرو فقال

ًدا عمر : وعزلقال  .ياسإر بن عمار وولى سإع

 .بالسياسإة له علم ل : ضعيٌفوقالوا فشكوه

 .فعزله
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 .أشهر وتسعة سإنًة الكوفة وليته وكانت

عليهم اسإتعملت ! إنالكوفة أهل مان عذيري : مانعمر فقال
 .حأقروه الضعيف عليهم وليت وإن فجروه القوى

إلى أتعود الكوفة وليتك : إنفقال شعبة بن المغيرة دعى ثم
ٍء  .: لفقال به قرفت ماما شي

عمر فوله المدينة إلى صار القادسإية فتحت حأين المغيرة وكان
 .عمر توفى حأتى عليها يزل فلم الكوفة

ًدا ولها عفان ابن عثمان إن ثم بن الوليد وولى عزله ثم سإع
له قال عليه قدم فلما أماية بن عمرو أبي بن ماعيط أبي بن عقبة
 .بعدك حأمقت أكون أو بعدي كست تكون أن : إمااسإد

بن العاص ابن سإعيد بن العاص بن سإعد وولى الوليد عزل ثم
 .أماية

: سإمعتقال الكوفيين بعض عن الكوفي ماسعود أبو وحأدثني
أربعة القادسإية يوم رسإتم ماع : كانقال يحدث كدام بن ماسعر
 .شهانشاه جند يسمون آلف

ويفرض أحأبوا مان ويحالفوا أحأبوا حأيث ينزلوا أن على فاسإتأمانوا
 .العطاء في لهم

 .سإألوه الذي فأعطوا

سإعد وأنزلهم تميم بني مان السعدي حأوية ابن زهرة وحأالفوا
مانهم نقيٌب لهم وكان ألٍف ألف في لهم وفرض اختاروا بحيث
 .ديلم حأمراء فقيل ديلم له يقال

ًدا إن ثم يدعون بها فهم ماعاوية بأمار الشام بلد إلى بعضهم ير زيا
 .الفرس

 .بها الذين السإاورة في فدخلوا البصرة إلى قومًاا مانهم وسإيًرا
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: جئتويقولون الحمراء العجم تسمى : والعربماسعود أبو قال
 .ذلك وأشباه جهينة مان جئت كقولهم ديلم حأمراء مان

كانوا السإاورة هؤلء أن يذكر مان : وسإمعتماسعود أبو قال
على أسإلموا بقزوين المسلمون غشيهم فلما الديلم بازاء ماقيمين

 .بها فأقاماوا الكوفة وأتوا البصرة أسإاورة عليه أسإلم ماا ماثل

بأربعة فأتى الديلم إلى وجه أبرويز : كانقال المدائني وحأدثني
 .آلف

وشهدوا بعده المنزلة تلك على كانوا ثم وخاصته خدماه وكانوا
 .رسإتم ماع القادسإية

لنا ول كهؤلء نحن : مااوقالوا اعتزلوا المجوس وانهزم قتل فلما
في ماعهم ندخل أن لنا والرأي جميل غير عندهم وأثرنا مالجأ

 .بهم فنعز دينهم

 .فاعتزلوا

عن فسألهم شعبة بن المغيرة فأتاهم لهؤلء : مااسإعد فقال
 .دينكم في : ندخلوقالوا بخيرهم فأخبروه أمارهم

ماع المدائن فتح وشهدوا فأسإلموا فأمانهم فأخبره سإعد إلى فرجع
.المسلمين ماع الكوفة فنزلوا تحولوا ثم جلولء فتح وشهدوا سإعد

نسبت السبيع : جبانةالكلبي السائب بن ماحمد بن هشام وقال
 .الهمداني صعب بن سإبع بن السبيع ولد إلى

 .أثير له يقال أسإد بني مان رجٍل إلى نسبت أثير وصحراء

زيد بن الرحأمن عبد بن الحميد عبد إلى نسب الحميد عبد ودكان
 .الكوفة على العزيز عبد بن عمر عامال الخطاب بن
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بن ماالك بن ثعلبة ابن قرار بني إلى نسبت قرار بنى وصحراء
حأرب بن ماالك بن ثعلبة ابن يقدم بن النمر بن طريف بن حأرب

 .نزار بن ربيعة ابن أسإد بن عنزة بن يدم بن النمر بن طريف بن

فيها تطرح الكوفة لهل مازبلًة الرومايين دار : وكانتقال
بن سإعيد بن عنبسة اسإتقطعها حأتى والكساحأات القماماات

بمئة ترابها فنقل إياها فأقطعه الملك عبد بن يزيد مان العاص
بن يوسإف إلى نسب بالحيرة يوسإف : سإوقماسعود أبو وقال
الحجاج عم ابن الثقفي عقيل أبي بن الحكم بن ماحمد ابن عمر

على هشام عامال وهو عقيل أبي ابن الحكم بن يوسإف بن
 .العراق

أعين : حأمامقال ماسعود وأبو ماحمد بن على الحسن أبو وأخبرني
 .وقاس أبي بن سإعد ماولى أعين إلى نسب

بن الله عبد إلى يوسإف ابن الحجاج أرسإله الذي هو هذا وأعين
على الناس وتابعه خالف حأين رسإتقاباذ مان العبدى الجارود
له فقال غيره تولية الملك عبد وماسئلة العراق مان الحجاج إخراج

 .لقتلتك رسإول أنك : لولالرسإالة أدى حأين

العباد مان لرجل كان قبله الحمام أن : وسإمعتماسعود أبو قال
ماسناة صاحأب وهو العشى ذكره الذي حأيان أخو جابر له يقال
 .ورثته مان فابتاعه بالحيرة جابر

ٍم بالحيرة ماازن بنى : وبيعةالكلبي ابن وقال مان الزد مان لقو
 .غسان مان وهم الزد مان ماازن بن عمرو بنى

 .وقاص أبي بن سإعد بن عمر إلى نسب عمر : وحأمامقال

وهم بجلة بني إلى نسب إنما بالكوفة بجيلة : وشهارسإوجقالوا
 .مانصور بن سإليم بن بهثة بن قعلبة بن ماالك ولد

 .نسبهم على غالبٌة وهي أماهم وبجلة
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 .بجيلة فقالوا الناس فغلط

فيها يضرب كان عرزم له يقال رجٍل إلى نسبت عرزم وجبانة
: حأدثنيقال عرفة ابن وحأدثني قصٌب فيه ردى ولبنها اللبن

ل أن أوصى النخعي إبراهيم أن عون ابن عن عليه بن إسإماعيل
 .عرزماى لبن قبره في يجعل

 .نهد بنى مان رجٌل هذا عرزمًاا : إنالكوفة أهل بعض قال وقد

بن مانارة بن عمرو بن ربيعة بن بشر إلى نسبت بشر وجبانة
بن وسإعد ناقتي القادسإية بباب : نحنيقول الذي الخثعمي قمير

ٌع بالكوفة : وكانماسعود أبو قال أماير على وقاص يعرف ماوض
 .الحجام بعنترة

 .أسإو وكان

 .عنترة : حأجاميقولون كانوا الكوفة سإان خرا أهل دخل فلما

 .ذلك على الناس فبقى

 .حأيان وبيطار رواس وضحاك فرج حأجام وكذلك

 .بالحيرة وهو : صليبويقال : رسإتمويقال

ابن يزيد بن زرارة إلى زرارة : نسبتالكلبي بن هشام وقال
 .صعصعة بن عامار بن البكاء بنى مان عدس بن عمرو

 .سإفيان أبي بن ماعاوية مانه وأخذها مانزله وكانت

عقبة ابن الشعث بن ماحمد أقطعها حأتى بعد أصفيت ثم
 .الخزاعى

حأكيم إلى نسبت النماط أصحاب في بالكوفة حأكيم : ودارقال
 .البكائي ثور ابن سإعد بن
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أيوب بن إبراهيم بن أوس بن ثعلبة بن حأسان بن ماقاتل وقصر
 .تميم بن ماناة زيد بن القيس امارئ بني أحأد ماحروق بن

ابن عدي بن زيد بن سإواد إلى نسبت بالكوفة دية : والسواقال
 .العبادي الشاعر زيد

بن صلبة إلى نسبت الفرات على التي صلبة أبي وقرية وجده
 .العبدي همام بن جبر ابن طارق بن ماالك

لجم بن هند عبد بن قيس بن ماالك إلى نسبت ماالك وأقساس
 .نزار بن إياد بن زهر بن حأذاة بني أحأد

يسمى كان حأذافة بن أماية بني مان إياد مان لرجل العور ودير
ويل - ن الرائدو له يقول وديٌر اليادي دؤاد أبو يقول وفيه العور

بن أماية بني أحأد قرة إلى نسب قرة ودير دارا الحذاقى دار أم
يأتونه كانوا العدل والسوا السوا دير ينسب وإليهم حأذاقة

 .فيه فيتناصفون

 .الحقوق على لبعض بعضهم ويحلف

 .مانهم امارأة : السوايقول الرواة وبعض

عمرو بن بهراء بني وبين بينهم وكانت لياد الجماجم : وديرقال
بن الله شيع بن جسر بن القين بني وبين قضاعة ابن الحاف بن

فيها فقتل حأرٌب الحاف بن عمران ابن حألوان بن تغلب بن وبرة
ٌق إياد مان  .الدير عند قتلهم دفنوا الوقعة أقضت فلما خل

دير فسمى جماجم فخرج يحفرون ذلك بعد الناس وكان
 .الجماجم

 .القطاماى بن الشرقي رواية هذه

ماحرز بن الرمااح ماالك : كانالكلبي السائب بن ماحمد وقال
ٌا قتل اليادي فسمى الدير عند جماجمهم ونصب الفرس مان قوما

 .الجماجم دير
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 .لغيرهم ويقال لياد كعب دير إن ويقال

 .السماء مااء بن المنذر بن عمرو وهو هند بن عمرو لم هند ودير

 .كندية وأماه

الشعث دار عند وهي الكندي هانئ بن الحارث بنت قمام ودار
 .قيس ابن

 .لخم مان الذمايل بن عدي بنى : وبيعةقال

 .ضيزناباذ تدعى طيزناباذ : وكانتقالوا

 .أسإمها فغيروا

 .السليحي العبيد بن ماعاوية بن الضيزن إلى نسبت وإنما

 .قضاعة بن الحاف بن عمران بن طريف بن عمر سإليح واسإم

 .الضيزن بنت الخضراء وربة

بن الحاف بن عمرو بن حأيدان بن تزيد بنت جهيلة الضيزن وأم
 .قضاعة

بن ماخرماة بن سإماك بالكوفة سإماك ماسجد إليه نيب : والذيقال
يقول الذي وهو أسإد بن عمرو بن الهالك بني مان السإدي حأمين

ًكا : إنالخطل له ًدا بني سإما وفعل الممات حأتى لسإرته ماج
ًنا أحأسبه كنت قد يبتدر الخير أثوابه عن طير فاليوم وأخبره قي

يعيرون ولده وكان الحديد عمل مان أول الهالك وكان الشرر
: بالكوفةالكلبي ابن قال ماا : ويحكللخطل سإماك فقال بذلك
بن ربيعة بن شهاب بن زهير بن شيطان وهو شيطان بني ماحلة

 .تميم مان ماناة زيد بن ماالك بن حأنظلة بن ماالك بن سإود أبي
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بها يعرف التي ماوسإى بن عيسى دار : ماوضعالكلبي ابن وقال
بن ربيعة بن حأارثة بن ماحرز بن الرحأمن عبد بن للعلء كان اليوم
 .ماناف عبد بن شمس عبد بن العزى عبد

 .الزبير ابن أيام الكوفة ربع على العلء وكان

 .إليه تنسب ماحرز ابن وسإكة

أبي بن ماحرز بن شهاب بن عميرة إلى تنسب سإكة وبالكوفة
وقاص أبي بن سإعد بن عمر عند أخته كانت الذي الكندي شمر

 .عمر بن حأفص له فولدت

.تميم بني مان الرياحأي ربعي بن شبث إلى نسبت شبث وصحراء

 .الجمحي الجعد بن حأجير إلى نسبت بالكوفة حأجير : ودارقالوا

بن المبارك إلى نسبت جعفي ماقبرة في المبارك : بئروفال
 .الجعفي حأميري بن عكرماة

 .السواد بعض وله عمر بن يوسإف وكان

أبي بن ماعيط أبي بن عقبة بن عمارة إلى نسبت عمارة ورحأى
 .أماية بن عمرو

أحأد الحارث عبد بن عمار بن سإالم إلى نسبت سإام : جبانةوقال
بن بكر بن ماعاوية بن صعصعة بن مارة بن نهار بن دارم بني

 .هارون

:قالوا ذهل بنت سإلول أماهم إلى ينسبون صعصعة بن مارة وبنو
واسإمه الضبي الشاعر البردخت إلى نسبت البردخت وصحراء

 .خالد بن علي

 .قاسإط بن وائل بن عنز بني إلى نسب عنز بني : وماسجدقالوا
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بن نصر بن ماالك بن جذيمة بني إلى نسب جذيمة بني وماسجد
 .أسإد بن دودان بن ثعلبة بن الحارث بن قعين

.الصيارفة حأوانيت وفيه العبسي رواحأة بن جذيمة بني إلى ويقال

بن ذكوان بن المقاصف بني إلى نسب ماسجد : وبالكوفةقال
بن ريث بن بغيض بن عبس بن قطيعة بن الحارث زبينةبن
 .أحأد مانهم يبق ولم عيلن بن قيس بن سإعد بن غطفان

ماعاوية بن المثل بن بهدلة بني إلى نسب بهدلة بني : وماسجدقال
 .كندة مان

 .همدان ماولى الجعد إلى نسب بالكوفة الجعد : وبئرقال

 .البجلي ماالك بن أرطاة إلى نسبت أرطاة أبي : ودارقال

خالد بن الكلبي سإنين بن المقطع إلى نسبت المقطع : ودارقال
 .ماالك بن

كما شخصه العين تعرف مانار ذي : علىالرفاع ابن يقول وله
 .المقطع دار الضياف يعرف

عبد بن عمار لبني الحيرة طرف في العدسإيين : وقصرقال
 .الكلبي عدس بن علقمة بن حأرمالة بن قيس بن المسيح

أم وهي الكلبي عوف بن ماالك بنت عدية جدتهم إلى نسبوا
 .المذمام عامار ابن والمشظ الرمااح

قصور هدم قراطيس في : وجدقال الحيرة أهل مان شيخ وحأدثني
بني بالكوفة الجاماع المسجد أن المنذر لل كانت التي الحيرة
مان ذلك قيمة الحيرة لهل وحأسبت القصور تلك نقض ببعض

 .جزيتهم
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بن أيد بن الله عبد بن خالد : كانقال وغيره ماسعود أبو وحأدثني
البريد سإكة اليوم هي بيعة لماه بني بجياة مان القسري كرز

 .بالكوفة

 .نصرانية أماه وكانت

ماعقودة آزاًجا سإقوفها وجعل أنشأها حأوانيت خالد وبني قال
 .والجص بالجر

 .بالجاماع يعرف الذي النهر خالد وحأفر

 .خالد بقصر يعرف قصًرا بالقرية واتخذ

 .أسإد بسوق تعرف التي القرية الله عبد بن أسإد أخوه واتخذ

 .أسإد سإوق فقيل إليها الناس ونقل وسإوقها

ماعسكره وكان الرياحأي ورقاء بن عتاب ضيعة الخر العبر وكان
ًيا سإان خرا إلى شخص حأين أبو قال هذا سإوقة عند عليها وال

العراق وليته أيام الفزاري ماعية بن هبيرة بن عمر : وكانماسعود
ٌد أصلحها ثم الكوفة قنطرة أحأدث القسري الله عبد بن خال

 .مانها واسإوتثق

 .مارات ذلك بعد أصلحت وقد

مان العباد مان رجٌل بناها مان أول : كانأشياخنا بعض : وقالقال
بناها ثم جسٌر ماوضعها في فاتخذ سإقطت ثم الجاهلية في جعفى

أبو حأدثني ثم هبيرة ابن ثم سإفيان أبي بن زياد السإلم في
مادينة بنى هبيرة بن عمر بن يزيد : كانقالوا وغيره ماسعود
 .يستتم لم يسيٌر شيء ومانها ونزلها الفرات على بالكوفة

 .فتركها الكوفة أهل ماجاورة باجتناب يأماره ماروان كتاب فأتاه

جسر مان بالقرب هبيرة ابن بقصر يعرف الذي القصر وبنى
 .سإورا
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واسإتتم المدينة تلك نزل العباس أبو المؤمانين أماير فلماظهر
ًء فيها وأحأدث فيها ماقاصير  .الهاشمية وسإماها بنا

أرى : ماافقال العادة على هبيرة ابن إلى ينسبونها الناس فكان
 .عنها يسقط هبيرة ابن ذكر

 .الهاشمية المدينة بحيالها وبنى فرفضها

دفن توفى فلما المعروفة مادينته بها فبنى النبار نزول اختار ثم
 .بها

بالكوفة الهاشمية المدينة فنزل المنصور جعفر أبو واسإتخلف
ًئا واسإتتم ًء فيها وزاد مانها بقي كان شي ثم أراد ماا على وهيأها بنا

 .بغداد إلى مانها تحول

سإورها واصلح السلم مادينة وسإماها بغداذ وماصر مادينته فبنى
 .الصراط إلى وينتهي دجلة مان يبتدئ الذي القديم

علي بن حأسن ابن حأين بن الله عبد المنصور حأبس وبالهاشمية
 .قبره وبها وإبراهيم ماحمد ابنيه بسبب طالب أبي بن

ًقا الخصيب أبا وأمار الرصافة بالكوفة المنصور وبنى ماوله مارزو
ًيا قديًما فكان الخورنق وأماا بأبي المعروف القصر له فبنى فارسإ
ربيعة أبي بنت الشقيقة ابن - وهو القيس امارئ بن النعمان بناه
سإابور بن بهرام ابن يزدجرد بن جور - لبرهام شيبان بن ذهل بن
 .الكتاف ذي

 .حأجره في جور يهرام وكان

العبادي زيد بن عدي فذكره وسإاح مالكه ترك الذي هذا والنعمان
 .شعره في

سإلمة بن إبراهيم الخورنق أقطع المباركة الدولة ظهرت فلما
القاضي إسإحاق بن الرحأمن عبد جد وهو سإان بخرا الدعاة أحأد
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رحأمهما بالله والمعتصم المأماون خلفة في السلم بمدينة كان
 .للرباب ماولى وكان الله

قبل تكن ولم العباس أبي خلفة في الخورنق قبة أحأدث وإبراهيم
 .ذلك

بن سإلمة بن يحيى : وحأدثنيقال الكوفي ماسعود أبو وحأدثني
لما المسلمين أن الكوفة أهل مان ماشايخ عن الحضري كهيل
ذلك قبل لقيهم ماا قتلوا كانوا وقد فيًل بها أصابوا المدائن فتحوا

 .الفيلة مان

 .عمر الى فيه فكتبوا

ًعا له وجدتم إن بيعوه أن إليهم فكتب  .مابا

ويجلله الناس يريه عنده فكان الحيرة أهل مان رجٌل فاشتراه
ًنا عنه فمكت القرى في به ويطوف  .حأي

المغيرة ارماأة ماعيط أبي بن عقبة بن عمارة بنت أيوب أم إن ثم
إليه النظر - أحأبت بعده زياد عليها خلف التي وهي-  شعبة بن

 .أبيها دار تنزل وهي

 .الفيل باب اليوم يدعى الذي المسجد باب على ووقف به فأتى

ًئا لصاحأبه ووهبت إليه تنظر فجعلت إل يخط فلم وصرفته شي
ًطا ًتا سإقط حأتى يسيرة خ  .ماي

 .الفيل باب الباب فسمي

 .ماعيط أبي بن عقبة بن الوليد امارأة إليه الناظر إن قيل وقد

على فبًل الباب هذا مان أخرج أنه الناس أرى سإاحأًرا أن وقيل
 .باطل وذلك حأمار
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مان وأدخل فيل على حأملت المسجد في التي الجانا إن وقيل
 .الفيل باب فسميت الباب هذا

 .إليه فنسب الباب هذا اقتحم الولة لبعض فيًل : إنبعضهم وقال

 .الخبار هذه أثبت الول والخبر

مايمون إلى نسبت بالكوفة مايمون : جبانةقال ماسعود أبو وحأدثني
صاحأب مايمون بن بشر أبو وهو الله عبد بن علي بن ماحمد ماولى

 .الشام باب مان بالقرب ببغداد الطاقات

بن سإلمة بن يعقوب بنت سإلمة أم إلى نسبت سإلمة أم وصحراء
ماخزوم بن عمر بن الله عبد بن المغيرة بن الوليد بن الله عبد

 .العباس أبي امارأة

خندقها بحفر الكوفة أهل المنصور : أخذقال ماسعود أبو وحأدثني
 .ردهم أربعين عليه للنفقة مانهم امارئ كل وألزم

 .بالسلطان وإرجافهم الطالبيين إلى لميلهم لهم ذامًاا وكان

عن إسإرائيل عن وكيع : حأدثناقال السإود بن الحسين وحأدثنا
سإفيان عن سإفيان عن وكيع : حأدثناقال الحسين وحأدثني جاب
: قالقال ماطعم بن جبير بن نافع عن ثابت أبي بن حأبيب عن

 .الناس وجوه : بالكوفةعمر

وكيع : حأدثناقال الخوارزماي ماسلم بن وإبراهيم الحسين وحأدثنا
أهل إلى عمر : كتبقال الشعبي عن إسإحاق أبي بن يونس عن

 .السإلم رأس : إلىالكوفة

الربيع بن قيس عن وكيع : حأدثناقال السإود بن الحسين وحأدثنا
رماح : همفقال الكوفة : وذكرعمر : قالقال عطية بن شمر عن
أهل ويمدون ثغورهم يحرسإون العرب وجمجمة اليمان وكنز الله

 .الماصار
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أبي بن الله عبد بن شريك : حأدثناقال التمار نصر أبو حأدثنا
السإلم قبة : الكوفةقال سإلمان عن جندب عن العاماري شريك

قلبه يهوى أو بها وهو إل ماؤمان يبقى ل زماان الناس على يأتي
 .إليها

الحاسإب الختلى واسإع بن الحميد عبد حأدثني العراق واسإط أمار
ٍد : أولقال صالح بن الحسن عن آدم بن يحيى حأدثني :قال ماسج

بعد وسإع ثم وأصحابه سإعد بناه المدائن ماسجد بالسواد جاماٍع
 .اليمان ابن حأذيفة يدي على ذلك وجرى بناؤه وأحأكم

 .وثلثين سإت سإنة حأذيفة ماات وبالمدائن

 .النبار ماسجد ثم الكوفة ماسجد بنى ثم

سإنة أو وثمانين ثلث سإنة في واسإط مادينة الحجاج : وأحأدثقال
 .وثمانين أربع

 .بها الخضراء وقبة وقصرها ماسجدها وبنى

 .القصب واسإط فسميت قصب أرض واسإط وكانت

 .واحأد ماقداٌر والكوفة والبصرة الهواز وبين وبينها

 .ولده لغيره ويتركها بلده غير في : بناهاالقرية ابن وقال

لما الحجاج أن مانهم أشياخ عن واسإط أهل مان شيخ وحأدثني
اتخذت : إنيماروان بن المللك عبد إلى كتب واسإط مان فرغ

وسإميتها والمصرين الجبل بين الرض مان كرش فر مادينة
ًطا  .واسإ

 .الكرشيين واسإط أهل سإمى فلذلك

ًطا اتخاذه قبل الحجاج وكان كسكر مان الصين نزول أراد واسإ
يشذوا لئل يسلسوا بأن وأمار الفعلة له وجمع الصين نهر فخفر

 .ويتبلطوا
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ًطا فأحأدث له بدا ثم  .واسإ

ًيا وسإماه والزابي النيل واحأتفر فنزلها الزابي مان لخذه زاب
 .القديم

التي المدينة وأحأدث الرضين مان النهرين هذين على ماا وأحأيا
 .وماصرها بالنيل تعرف

أبي بن ماعاوية ماولى دراج بن الله عبد كان ضياٍع إلى وعمد
شعبة بن المغيرة ماع الكوفة خراج وليته أيام له اسإتخرجا سإفيان

ٍه ونقوع مارفوض ماواٍت مان عليها ضرب وآجام وماغايض مايا
 .وعمرها ماروان بن الملك لعبد فحازها قصبها قلع ثم المسنيات

ًبا بواسإط الجاماع والمسجد قصره إلى الحجاج ونقل زند مان أبوا
 .وشرابيط مااسإرجسان ودير وسإاط ودار وقرة والد ورد

 .وأماوالنا مادننا على أومانا : قدوقالوا المدن هذه أهل فضج

 .قولهم إلى يلتفت فلم

:دق الفرز فقال المبارك القسري الله عبد بن خالد : وحأفرقال
ٍر بعد بالمبارك كأنك في قال ثم الكلب بقع غموره تخوض شه
ٍد بقوة خليفته : أعطىطويل له شعر على له يفيض نهًرا خال

الجبار وناعم السواد حأرث به يسقى كاسإمه المبارك إن النهار
ماحمد وحأدثني قطار بحبل له يمد ناٌب مادها أقبل حأين دجلة وكأن

بن خالد أن ماشايخنا : حأدثنيقال الطحان الله عبد بن خالد بن
في يستأذنه الملك عبد بن هشام إلى كتب القسري الله عبد

 .دجلة على قنطرة عمل

ًنا هذا كان : لوهشام إليه فكتب  .الفرس إليه لسبق مامك

ًنا كنت : إنإليه فكتب فراجعه  .فاعملها تتم أنها ماتيق

 .الماء قطعها أن يلبث فلم عليها النفقة وأعظم فعملها
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 .عليها أنفق كان ماا هشام فأغرماه

بالنبطية يدعى وكان قديًما بالبزاق المعروف النهر : وكانقالوا
 .إليه ويجره يليه ماا عن الماء يقطع الذي أي البساق

ٌء السيب آجام ماياه فضول إليه يجتمع نهر وهو مااء مان وماا
 .الفرات

 .: البزاقالناس فقال

جعفر بنت زبيدة جعفر لم وكيٌل حأفره مان فأول الميمون فأماا
 .زيد بن سإعيد له يقال المنصور بن

 .مايمون قرية تدعى قرية عند فوهته وكانت

الرخجى فرج بن عمر يدي على بالله الواثق أيام في فحولت
 .اليمن ذكر عنه يسقط لئل الميمون وسإمى

نهر بحفر المؤمانين أماير المهدي : أمارقال خالد بن ماحمد وحأدثني
أهل لصلت غلته وجعلت الرضين مان عليه ماا وأحأيا فحفر الصلة

 .هناك والنفقة الحرماين

عليه هم الذي الشرط المزارعين مان إليه تألف لمن شرط وكان
الخمسين انقضاء بعد يقاسإموا أن على سإنة خمسين اليوم

 .النصف ماقاسإمة

 .قطيعته في وهو علي بن عيسى إلى فنسب الماير نهر وأماا

إلى أهدى القاسإم بن ماحمد : كانقال خالد بن ماحمد وحأدثنا
في وأخرج سإفينة في البطائح فأجيز فيًل السند مان الحجاج

 .الفيل ماشرعة تدعى التي المشرعة

 .الفيل وفرضة الفيل ماشرعة المشرعة تلك فسميت
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كانت الفرس أن العلم أهل مان جماعة حأدثني البطائح أمار
ًنا زلزل ذلك آية في وتروي مالكها بزوال تتحدث  .تحدث وطوفا

أنهار في العوراء تدعى التي البصرة دجلة إلى تصب دجلة وكانت
ٍة وهو فيه يجري ماائها باقي كان الذي ماجراها عمود مان ماتشعب
 .النهار تلك كبعض

ٌق كسكر أسإافل في انبثق فيروز بن قباذ زماان كان فلما عظيم بث
 .عامارة أرضين مان كثيًرا وغرق مااؤه غلب حأتى فأغفل

ًنا قياذ وكان  .لماره التفقد قليل واه

فيها بعث التي السنة كانت لما أمار ابنه وان شر أنو ولى فلما
السهمي حأذافة بن الله عبد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

سإٍت سإنة ويقال الهجرة مان سإبع سإنة وهي أبرويز كسرى إلى
 .بعدها ول قبلها ماثلها ير لم عظيمة زيادة ودجلة الفرات زاد

ٌق وانبثقت وماال الماء فغلبه يسكرها أن أبرويز فجهد عظاٌم بثو
عدة فغرق والزروع العمارات على فطفا البطائح ماوضع إلى

 .هناك كانت طساسإيج

النطاع على الماوال ونثر البثوق تلك لسد بنفسه كسرى وركب
أربعين يقال فيما البثوق بعض على وصلب بالكفاية الفعلة وقتل

 .حأيلة على للماء يقدر فلم يوم في جساًرا

 .بالحروب العاجم وشغلت العراق أرض العرب دخلت ثم

سإد عن الدهاقين ويعجز إليها يلتفت فل تتفجر البثوق فكانت
 .عظمها

 .وعرضت البطيحة فاتسعت

ماوله دراج بن الله عبد ولى سإفيان أبي بن ماعاوية ولى فلما
غلته بلغت ماا بالبطائح الرضين مان له واسإتخرج العراق خراج

 .ألف آلف خمسة
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 .بالمسنيات الماء وغلب القصب قطع أنه وذلك

حأسان حأوض وصاحأب ضبة بني - ماولى النبطي حأسان كان ثم
- فاسإتخرج بالبطائح حأسان مانارة إليه تنسب والذي بالبصرة
أراضي مان أرضين الملك عبد بن ولهشام الوليد أيام للحجاج
 .البطيحة

 .الجنب له يقال نهٌر البطائح حأدوث قبل بكسكر وكان قالوا

في الهواز وإلى ودسإتميسان مايسان إلى البريد طريق وكان
 .القبلى شقه

البريد طريق شق مان اسإتأجم ماا سإمى البطائح تبطحت فلما
 .البريد آجام

 .بثى أغمر أجام الخر الشق وسإمى

 .الكبرى الجام ذلك وماعنى

ًثا اسإتخرجت التي الجامادة الرضين في يظهر اليوم والنهر  .حأدي

بعد البطائح : حأدثتقالوا أشياخه عن الكوفي ماسعود أبو وحأدثني
 .أبرويز الفرس ومالك وسإلم عليه الله صلى النبي ماهاجر

ٌق انبثقت أنه وذلك وفاضت سإدها عن كسرى عجز عظاٌم يثو
 .البطائح حأدثت حأتى النهار

ٌد كان ثم ٌق العاجم المسلمين ماحاربة أيام في ما يعن لم وبثو
ٌد  .وعظمت لذلك البطيحة فاتسعت بسدها أحأ

الحجاج زمان كان فلما أرضيها بعض اسإتخرجوا أماية بن كان وقد
ًقا لن ذلك غرق ًة سإدها الحجاج يعان فلم انفجرت بثو ماضار

 .عليه خرج حأين الشعث ابن بممالة اتهمهم كان لنه للدهاقين

 .أيًضا البطيحة أرض مان أرضين لهشام النبطي حأسان واسإتخرج
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ًدا السإد أبي نهر إليه نسب - الذي السد أبو وكان قواد مان - قائ
عبد ماقام أيام البصرة إلى وجه كان مامن المؤمانين أماير المنصور

 .الكوفة علي بن الله عبد أدخل الذي وهو بها علي ابن الله

ماولى السإد أبا وجه الله رحأمه المنصور أن بكير بن عمر وحأدثني
حأين ماوسإى بن عيسى عسكر وبين بينه فعسكر المؤمانين أماير
علي بن الحسن بن الحسن بن الله عبد بن إبراهيم يحارب كان
 .طالب أبي بن

 .البطيحة عند أسإد بأبي المعروف النهر حأفر وهو

عنها لضيقه تدخله لم السفن لن النهر فم على : أقامغيره وقال
 .إليه ونسب فوسإعه

ٌق المباركة الدولة أيام في انبثقت : وقدماسعود أبو قال زادت بثو
 .سإعة البطائح في

 .بعضها اسإتخرج آجاٌم الفرات مان أيًضا وحأدثت

 .الحجاج أيام البثوق : انبثقتقال عوانة عن ماسعود أبو وحأدثني

لسدها قدر أنه يعلمه الملك عبد بن الوليد إلى الحجاج فكتب
 .درهم ألف آلف ثلثة

عليها أنفق : أناالملك عبد بن ماسلمة له فقال الوليد فاسإتكثرها
بعد الماء فيها يبقى التي المنخفضة الرضين تقطعني أن على

 .الحجاج ونصيحك ثقتك إنفاقها يتولى درهم ألف آلف ثلثة إنفاق

 .ذلك إلى فأجابه

 .ماتصلة طساسإيج مان أرضون له فحصلت

الرضين تلك وعمر والمزارعين الكرة وتألف السيبين فخفر
 .به للتعزز كثيرة ضياعا إليها الناس وألجأ
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جميع أقطع أماية بني أماوال وقبضت المباركة الدولة جاءت فلما
مان ذلك ابتيع ثم العباس بن الله عبد ابن علي بن داود السيبين

.الخلفة ضياع مان فصار وحأدوده بحقوقه ورثته

 السلم مادينة أمار

رحأمه المنصور المؤمانين أماير فمصرها قديمًة بغداذ : وكانتقالوا
 .ومائة وأربعين خمس سإنة في وابتدأها مادينًة بها وابتنى الله

حأسن بن حأسن بن الله عبد بنى وإبراهيم ماحمد خروج بلغه فلما
مان والدواوين والخزائن الماوال بيوت حأول ثم الكوفة إلى عاد

 .ومائة وأربعين سإت سإنة بغداذ إلى الكوفة

 .السلم مادينة وسإماها

القديم بغداذ سإور وبناء أماره وجميع مادينته حأائط بناء واسإتتم
 .ومائة وأربعين سإبع سإنة

بن مايمون بئر عند ودفن بمكة ومائة وخمسين ثمان سإنة وتوفى
 .أماية بني حأليف الحضرماي

 .ببغداذ الشرقي الجانب في الرصافة للمهدي المنصور وبنى

خرج حأين فيه عسكر لنه المهدي عسكر يدعى الجانب هذا وكان
 .الري إلى

سإان خرا إلى إنفاذه في للمنصور بدا وقد الري مان قدم فلما
ومائة وخمسين إحأدى سإنة في وذلك الرصافة نزل بها للقاماة

الشرقي الجانب إنزاله قبل للمهدي فبنى أمار المنصور كان وقد
وهو وبالشرقية المهدي وبقصر الوضاح بقصر يعرف الذي قصره

 .الكرخ باب يلي ماما

 .إليه فنسب عليه النفقة تولى كان النبار أهل مان رجٌل والوضاح

 .السلم مادينة ماسجدي المنصور وبنى
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السلم مادينة أرض وابتاع الصراة على الجديدة القنطرة وبنى
ٍم مان بين ونهر بوق ونهر بل وقطر وريا باد القرى أرباب مان قو

ماجمع وجعل وكتابه وصحابته وجنده وقواده بيته أهل وأقطعها
 .الغلة وألزماهم الحوانيت فابتنوا التجار وأمار بالكرخ السإواق

شريح بن ماخرم لن ماخرمًاا ببغداذ المخرم : سإمىقال أبيه عن
 .نزله الحارثي حأزن بن

صاحأب الحطيم بن للسرى البردان قنطرة ناحأية : وكانقال
 .ببغداذ تعرف التي الطيمية

إلى نسبت ببغداذ الصالحية أن بغداذ أهل مان ماشايخ وحأدثني
 .المنصور بن صالح

على وكان البلخي الله عبد بن حأرب إلى نسبت : والحربيةقالوا
 .بالموصل جعفر أبي بن جعفر شرط

أهل مان ماحمد بن زهير إلى نسبت التبن بباب تعرف والزهيرية
 .أبيورد

مانازل حأجر في وكان المهدي بن عيسى إلى نسبت وعيساباذ
 .الخيزران ابن وهو التركي

له يقال الزد مان رجل إلى نسب براثا يلي ماما عبدويه وقصر
 .الدولة أهل وجوه مان وكان عبدويه

ٌى - وماجالد ماجالد بن سإليمان ببغداذ المنصور : وأقطعقالوا شرو
 .داره - ماوضع الله عبد بن لعلي ماولى

درب ينسب وإليه بالمدينة قطيعة صفوان بن ماهلهل وأقطع
 .ماهلهل

 .الله عبد بن علي ماولى صفوان وكان

 .فأنشده شعًرا علي بن ماحمد فاسإنشده يحيى ماهلهل اسإم وكان
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ٍم بذي أليلتنا  .ماهلهًل فسماه لمهلهل وهي أنيري حأش

 .أعتقه وماحمد

خلف به المعروفة الناحأية حأمزة بن عمارة المنصور وأقطع
 .واج بن شبيب ماربعة

ًنا واقطع ناحأية القس بستان عن قطيعًة مايمون بن بشر أبا مايمو
 .الشام باب

 .هذا مايمون بن بشر إلى تنسب بشر وطاقات

 .الله عبد ابن على ماولى مايمون وكان

يعرف ماسجد وهناك يقطين دار عند قطيعًة ماوله شبيًل وأقطع
 .بشبيل

.قطيعًة علي بن لمحمد وماولة لهم حأاضنة وهي عبيده أم وأقطع

 .الجسر بقرب عبيده أم طاقات تنسب وغليها

وخان مانيرة درب ينسب وإليها علي بن ماحمد ماولة مانيرة اقطع
 .الشرقي الجانب في مانيرة

ًعا ريسانة واقطع بن حأبيب ماولى رغبان بنى بمسجد يعرف ماوض
بن جعفر أو جعفر بن عيسى قصر في يدخل الفهري ماسلمة

إلى نسب الشرقي الجانب في ماهروية ودرب المنصور بن جعفر
 .المهدي فاعتقه سإنفاذ سإبى مان وكان الرازي ماهروية

خلفته سإني آخر إلى السلم بمدينة الله رحأمه المنصور يزل ولم
 .بمكة وتوفي مانها حأج ثم

مااسإبذان إلى مانها شخص ثم المؤمانين أماير المهدي بعده ونزلها
 .بها فتوفى

 .هناك بناها أبنية في بعيساباذ السلم مادينة مان نزوله أكثر وكان
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الرافقة إلى عنها شخص ثم المهدي بن هارون الرشيد ونزلها
 .بطوس فتوفي سإان خرا إلى مانها وسإار بها فأقام

 .بها فقتل الرشيد بن ماحمد ونزلها

ثم بها فأقام سإان خرا مان الرشيد بن الله عبد المأماون وقدماها
ًيا عنها شخص  .سإوس بطر ودفن ندون بالفذ فمات غاز

القاطول إلى عنها شخص ثم بالله المعتصم المؤمانين أماير ونزلها
أبا دعاه الذي قاطوله حأفر حأين ابتناه كان للرشيد قصًرا فنزل
 .جنده بأرزاق الرضين مان يسقى ماا لقيام الجند

التركي اشناس إلى القصر ذلك ودفع نزله بناء بالقاطول بنى ثم
 .تركها مادينة بناء وابتدأ هناك ماا بتمصير وهم ماوله

بها وأقام إليها الناس ونقل فمصرها رأى مان سإر تمصير رأى ثم
ًدا وبنى ًعا ماسج  .رأى مان سإر وسإماها السإواق طرف في جاما

وأنزل فيروز كرخ القواد مان إليه ضم فيمن ماوله اشناس وأنزل
 .بالعرباني المعروفة الدور قواده بعض

 .ومائتين وعشرين سإبع سإنة في رأى مان بسر الله رحأمه وتوفى

ٍء في رأى مان بسر بالله الواثق هارون وأقام وسإماه بناه بنا
 .به توفى حأتى الهاروني

الله رحأمه الله على المتوكل جعفر المؤمانين أماير اسإتخلف ثم
وبنى بالهاروني فأقام ومائتين وثلثين اثنتين سإنة الحجة ذى في
كان الذي بالحائر رأى مان سإر ظهر في الناس وأقطع كثيًرا بناء

 .بها فاتسعوا قطائع بها احأتجزه بالله المعتصم

ًدا وبنى ًعا ماسج مانارته برفع وأمار عليه النفقة وأعظم كبيًرا جاما
فجمع فراسإخ مان إليها ينظر حأتى فيها المؤذنين أصوات لتعلوا
 .الول المسجد وتركوا فيه الناس
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وأقطع بها وأقام وعمرها المتوكلية سإماها مادينة أحأدث أنه ثم
بفيروز المعروف الكرخ بين فيما وجعلها القطائع فيها الناس
المعروفة والقرية الدور فدخلت بكسرى المعروف القاطول وبين

 .فيها بالماحأوزة

ًدا بها وبنى ًعا ماسج  .جاما

سإنة أول في ونزلها أشهر نزلها أن إلى إياها ابتدائه مان وكان
 .وماائتين وأربعين سإت

واسإتخلف وأربعين سإبع سإنة شوال في الله رحأمه بها توفى ثم
يوم رأى مان سإر إلى عنها فانتقل بالله المنتصر الليلة هذه في

 .بها وماات شوال مان خلون لعشر الثلثاء

والرهيمة والقطقطانة الصيد عين ماثل الطف عيون : كانتقالوا
: وهيالسواد وراء التي بالمسالح للموكلين وذواتها جمل وعين
الموكلين العرب وبين بينه حأفره الذي سإابور خندق عيون

 .وغيرهم الخندق بمسالح

لها يلزماهم أن غير مان فاعتملوها أرضها أقطعهم سإابور أن وذلك
 .خراًجا

عليه الله صلى بنبيه العرب الله ونصر قار ذي يوم كان فلما
 .العيون تلك مان طائفة على العرب غلبت وسإلم

 .بعضها العاجم أيدي في وبقي

عاماة طمت أن بعد العاجم هربت الحيرة المسلمون قدم لما ثم
عليه فأسإلموا العرب أيدي في الذي وبقي مانها أيديهم في ماا

ًيا الرضين مان عمروه ماا وصار  .عشر

مان أهله عنه جل ماا دفع والمدائن القادسإية أمار ماضى ولما
عشرية فصارت فأقطعوه المسلمين إلى العيون تلك أراضي
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المدينة أعراض ماجرى وأرضيها الطف عيون ماجرى وكذلك أيًضا
 .المدينة عمال إلى صدقتها وكل نجد وقرى

على للمتوكل السواد ماصعب بن إبراهيم بن إسإحاق ولى فلما
سإوادية وصيرها عشرها عمالة فتولى يده في ماا إلى ضمها الله

 .اليوم إلى ذلك على وهي

مان عيونها سإقت ماا ماجرى في إسإلماية عيوٌن اسإتخرج وقد
 .المجرى هذا الرضين

فنسبت الجمل عين عند ماات جمًل أن المشايخ بعض وحأدثني
 .إليه

 .جمًل يسمى كان لها المستخرج : إنواسإط أهل بعض وقال

 .فيها يجتمع السمك لن الصيد عيد العين : وسإميتقالوا

رجل فبينا طم ماما كانت الصيد عين أن الكريزيين بعض وأخبرني
 .فيها فرسإه قوائم سإاخت إذ هناك فيما يجول المسلمين مان

كشف على عاونوه قومًاا فجمع الماء له فظهر فخفر عنه فنزل
 .عليه كانت ماا إلى عادت حأتى وتنقيتها عنها والطين التراب

 .علي بن عيسى إلى بعد صارت إنها ثم

أبي بن علي بن حأسن ابن حأسن ولد مان ابتاعها عيسى وكان
وكان حأسن بن حأسن بنت كلثوم أم مانهم عنده وكانت طالب
الخلفة مان عوًضا هذه صيد عين علي بن الحسن أقطع ماعاوية

 .غيرها ماع

أهل حأجاج مان رجٌل فرآها قديًما طم ماما الرحأبة عين وكانت
ماوسإى بن عيسى أتى حأجه مان انصرف فلما تبض وهي كرماان

الكرمااني له واسإتخرجها وأرضها فاسإتقطعها عليها فدله ماتنصًحا
طريق في الذي النخل وغرس الرضين مان عليها ماا فاعتمل
 .العذيب
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المجرى هذا تجري العرق تدعى عيوٌن هيت مان فراسإخ وعلى
 .هيت صاحأب إلى أعشارها

: لماقال العلء بن عمرو أبي عن عبيده أبي عن الثرم حأدثني
ًدا رأينا : مااقالوا والشجر والنخل القرى كثرة العرب رأت سإوا
 .أكثر

 .سإوادا السواد سإمى فلذلك الشخص والسواد

ماحمد عن عبيد بن ماحمد : حأدثناقال سإلم بن القاسإم وحأدثني
حأازوا قد أهله فرأى السوق إلى : عليخرج قال ماوسإى أبي بن

مان كمصلهم المسلمين سإوق إن لهم ذلك : ليسفقال أماكنتهم
 .يدعه حأتى يوماه له فهو ماوضٍع إلى سإبق

الرحأمن عبد عن ماعاوية بن ماروان : حأدثنيقال عبيد أبو حأدثني
بن المغيرة زمان في السوق إلى نغدو : كناقال أبيه عن عبيد بن

 .الليل إلى به أحأق كان ماوضع في قعد فمن شعبة

 .فيه دام ماا به أحأق كان ماوضع في قعد : مانقال زياد كان فلما

ومارة مارة لعمر مارتين الكوفة المغيرة : وولىماروان قال
 .لمعاوية

ابي بن ماحمد بن علي المدائني وحأدثني الفارسإية ديوان نقل
وسإائر السواد خراج ديوان يزل : لمقالوا أشياخه عن سإيف

فروخ زادان اسإتكتب العراق الحجاج ولى فلما بالفارسإية العراق
يخط تميم بن ماولى الرحأمن عبد بن صالح ماعه وكان بيرى بن
 .والفارسإية بالعربية يديه بين

صالًحا فروخ زادان فوصل سإجستان سإبى مان صالح أبو وكان
 .قلبه على وخف بالحجاج

ول اسإتخفى قد وأراه الماير إلى سإببي : إنكيوم ذات له فقال
 .تسقط وان عليك يقدماني أن آمان
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يكفيه مان يجد ل لنه إليك مانه إلي أحأوج هو ذلك تظن : لفقال
 .غيري حأسابه

 .لحولته العربية إلى الحساب أحأول أن شئت لو : واللهفقال

 .أرة حأتى شطًرا مانه : فحولقال

 .ففعل

 .: تمارضله فقال

 .علة به فلمير طبيبه الحجاج إليه فبعث فتمارض

 .يظهر أن فأماره ذلك فروخ زادان وبلغ

الشعث بن ماحمد بن الرحأمن عبد أيام قتل فروخ زادان إن ثم
 .غيره مانزل أو مانزله إلى فيه كان مانزٍل مان خارج وهو الكندي

 .ماكانه صالًحا الحجاج فاسإتكتب

 .الديوان نقل في فروخ زادان وبين بينه جرى كان الذي فأعلمه

 .بالعربية الديوان يجعل أن على الحجاج فعزم

 .صالًحا ذلك وقلد

وششوية هوية بد تصنع : كيففروخ زادان بن نشاه ماردا له فقال
 .عشر ونصف عشر أكتب :قال

 .أيًضا : أكتبهقال بويد تصنع : فكيفقال

 .تزاد والزيادة النيف والويد

 .الفارسإية أصل قطعت كما الدنيا مان أصلك الله : قطعفقال

الديوان نقل عن العجز يظهر أن على درهم ألف مائة له وبذلت
 .ونقله فأبى ذلك عن ويمسك
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در : للهيقول ماحمد بن ماروان كاتب يحيى بن الحميد عبد فكان
 .الكتاب على مانته أعظم ماا !صالح

سإهل أنبأ قال النبيل عاصم أبو : حأدثنيقال شبة بن عمر وحأدثني
حأتى أجًل الرحأمن عبد بن صالح الحجاج : أجلقال الصلت أبي بن

 .الديوان قلب

جلولء أمار مان المسلمون فرغ : لماقالوا - حألوان الجبال فتوح
الله عبد بن جرير إلى وقاص أبي ابن عتبة بن هاشم ضم الوقيعة
وبين المسلمين بين ليكون بجلولء ورتبه كثيفة خيًل البجلى
 .عدوهم

ًدا إن ثم أن وأماره المسلمين مان آلٍف ثلثة زهاء إليهم وجه سإع
 .حألوان إلى ماعه وبمن بهم ينهض

 .أصبهان ة ناخ إلى يزدجرد هرب مانها بالقرب كان فلما

دماائهم على وأمانهم عنهم كف أن على صلًحا حألوان جرير ففتح
 .لهم يعرض ل أن الهرب مانهم أحأب لمن وجعل وأماوالهم

البجلي غزية بن قيس بن عزرة ماع جريًرا بحلوان خلف ثم
فتح ماا ماثل على قرمااسإيين وفتح يفتحها فلم الدينور نحو وماضى

 .حألوان عليه

ًيا بها فأقام حألوان وقدم ياسإر بن عمار قدم أن إلى عليها وال
 .الكوفة

ماوسإى أبا به يمد أن أماره الخطاب بن عمر أن يعلمه إليه فكتب
أتى حأتى وسإار حألوان على قيس بن عزرة جرير فخلف الشعري

 .عشرة تسع سإنة في الشعري ماوسإى أبا

عن نجاد بن ماحمد عن الواقدي عن سإعد بن ماحمد وحأدثني
بن حأجر ماعاوية قتل : لمكاقالت يوقاص أب سإعد بنت عائشة
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عين حأجوم مان كان ماا ماعاوية رأى : لوأبى قال الكندي عدي
ًء له أن لعرف حألوان قنطرة  .السإلم عن عظيًما غنا

الله عبد بن جرير ولد مان قوٌم حألوان نزل : وقدالواقدي قال
 .بها فأعاقبهم

تسع سإنة في حألوان مان جرد يزد هرب : لماقالوا نهاوند فتح
وهمذان وإصبهان وقوماس الري وأهل الفرس تكاتبت عشرة

فأمار عشرين سإنة في وذلك جرد يزد إلى وتجمعوا والماهين
بيان فشكا الدر رايتهم وأخرجوا الحاجب ذا نشاه ماردا عليهم
ًفا سإتين يومائذ المشركين عدة وكانت  .ألف مائة ويقال أل

فهم بخيرهم الخطاب بن عمر إلى كتب ياسإر بن عمار كان وقد
وغيرها بنجد العرب أمار ينتشر أن خاف ثم بنفسه يغزوهم أن

مان اليمن وأهل شاماهم مان الشام أهل يغزى بأن عليه وأشير
وتغلب أوطانها إلى الروم يعود أن ذلك فعل إن فخاف يمنهم

 .يليها ماا على الحبشة

ثلثهم ويبقى ثلثاهم يسير أن يأمارهم الكوفة أهل إلى فكتب
 .وديارهم بلدهم لحفظ

ًثا البصرة أهل مان وبعث  .بع

 .السنة مان يلقاه ماا لول يكون رجًل : لسإتعملنوقال

السائب ماع وكان المزني ماقرن بن عمرو بن النعمان إلى فكتب
حأذيفة فالماير أصبت : إنوقال الجيش بتوليته الثقفي القرع بن
أصيب فإن المجلي الله عبد بن فجرير أصيب فإن اليمان بن

 .قيس بن فالشعث أصيب فإن شعبة ابن فالمغيرة

بالمدينة كان بل ويقال وناحأيتها كسكر على عاماًل النعمان وكان
 .مانها فشخص ماشافهًة الجيش هذا أمار عمر فوله
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عمران أبي عن سإلمة بن حأماد : حأدثناقال شيبان وحأدثني
بن عمر أن يسار بن ماعقل عن الله عبد بن علقمة عن الجوني

أو بإصبهان أنبدأ ترى : ماافسأل الهرمازان شاور الخطاب
الجناحأان وأذربيجان الرأس : إصبهانالهرمازان فقال بأذربيجان

 .والرأس الجناحأان سإقط الرأس قطعت فإن

ًيا : أمااماقرٍن بن بالنعمان فبصر المسجد عمر : فدخلقال فل جاب
 .غازيا ولكن

 .غاز : فأنتقال

 .يمدوه أن الكوفة أهل إلى وكتب فأرسإله

 .شعبة بن المغيرة وفيهم فأمادوه

بنهاوند العجم عظيم الحاجبين ذى إلى المغيرة النعمان فبعث
على قعد ثم يديه بين قام حأتى برماحه بسطه يشق فجعل

 .فسحب به فأمار سإريره

 .رسإوٌل : إنيفقال

ٍة كل فسلسلوا والمشركون المسلمون التقى ثم في عشر
 .يفروا لئل سإلسلة في خمسة وكل سإلسلة

 .القتال قبل وذلك جماعة مانا جرحأوا حأتى : فرماوناقال

لم إذا فكان وسإلم عليه الله صلى النبي : شهدتالنعمان وقال
ونزول الرياح وهبوب الشمس زوال انتظر النهار أول في يقاتل
 .النصر

الرجل فليتوضأ هزة أول : فأمااهزات ثلث لوائي هاٌز : إنيقال ثم
إلى بعدها الرجل فلينظر الثانية الهزة وأماا حأاجته وليقض بعدها
فإذا الثالثة وأماا شأنه مان وليصلح وليتهيأ شسعه قال أو سإيفه
ٌد يلوين ول فاحأملوا الله شاء إن كانت  .أحأد على أحأ
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وقاتل فقاتل عليه درعه وثقل أمارعهم ماا ففعلوا لواءه فهز
 .قتيل أول الله رحأمه فكان الناس

ٌق وبه النعمان : فأتيتقال ٍء أدواة مان وجهه فغسلت رما كانت ماا
 .ماعي

 .: ماعقلقلت أنت : مانفقال

 .ونصره الله بفتح : أبشرقلت المسلمون صنع : مااقال

 .عمر إلى اكتبوا لله : الحمدقال

بن علي : حأدثنيقال سإلمة بن حأماد : حأدثناقال شيبان حأدثني
بالبشارة ذهبت : أناقال النهدي عثمان أبي عن جدعان بن زيد
 .عمر إلى

 .: قتلقلت النعمان فعل : ماافقال

 .راجعون إليه وإنا لله : إناقال

 .أعلمهم ل آخرين في والله : قتلفقلت بكى ثم

 .يعلمهم الله : ولكنقال

عامار وأبو أسإاماة أبو : حأدثناقال إبراهيم بن أحأمد وحأدثني
أبي عن زيد بن علي عن شعبة عن جميعا قتيبة بن وسإلم العقدي
النعمان نعى جاءه لما الخطاب بن عمر : رأيتقال النهدي عثمان

 .يبكي وجعل رأسإه على يده وضع ماقرن بن

النصاري الله عبد بن ماحمد : حأدثناقال سإلم بن القاسإم وحأدثنا
السائب عن أبيه عن عوف بن القاسإم عن قهم بن النهاس عن
- النصاري شك أبيه عن السائب بن عمر عن - أو القرع بن

 .ماثله ير لم زحأٌف المسلمين إلى : زحأفقال
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النعمان وتوليته بنفسه الغزو مان به هم فيما عمر حأديث فذكر
الغنائم السائب وولى السائب ماع بكتابه إليه بعث وأنه ماقرن بن

ًقا تحبسن ول باطل ترفعن : لوقال  .حأ

 .الوقعة ذكر ثم

 .نهاوند يوم ماقتوٍل أول النعمان : فكانقال

 .عليهم الله ففتح الراية حأذيفة أخذ ثم

ذو أتاني ثم قسمتها ثم الغنائم تلك : فجمعتالسائب قال
 .القلعة في خان النخير كنز : إنفقال العوينتين

 .قط ماثله أر لم جوهر فيهما بسفطين أنا فإذا : فصعدتهاقال

المدينة يتطوف وهو الخبر عنه راث وقد عمر إلى : فأقبلتقال
 .ويسأل

وماقتل الوقعة بحديث فحدثته وراءك ماا : ويلكقال رآني فلما
 .السفطين شأن له وذكرت النعمان

 .المسلمين بين ثمنها اقسم ثم فبعهما بهما : اذهبفقال

عمرو له يقال قريش مان شاٌب فأتانى الكوفة إلى بهما فأقبلت
 .والمقاتلة الذرية بأعطية فاشتراهما حأريث بن

وفضل مانى به اشتراهما بما فباعه الحيرة إلى بأحأدهما انطلق ثم
 .اتخذه ماال لهوة أول ذلك فكان الخر

ويوم الربعاء يوم بنهاوند : اقتتلواالسيرة أهل بعض وقال
 .الجمعة يوم اقتتلوا ثم تحاجزوا ثم الخميس

 .سإلمة بن حأماد حأديث نحو الوقعة حأديث مان وذكر
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نزل ماقرن بن النعمان أن ماخنف أبي عن الكلبي ابن وقال
الميسرة وعلى قيس بن الشعث مايمنته على وجعل السإبيذهان

 .شعبة بن المغيرة

نهاوند فتح : وكانقال المسلمون ظفر ثم النعمان فقتل فاقتتلوا
 .عشرين سإنة في ويقال الربعاء يوم عشرة تسع سإنة في

عن الهذلي بكر أبي عن العنقزي : حأدثناقال الرفاعي وحأدثنا
 .وعشرين إحأدى سإنة نهاوند وقعة : كانتقال وماحمد الحسن

ماحمد عن ماعشر أبي عن العنقزى : حأدثناقال الرفاعي وحأدثني
 .ماثله كعب بن

يومائذ وحأذيفة المسلمون وظهر العاجم جيش هزم : ولماقالوا
 .نهاوند حأاصر الناس على

 .المسلمون وهزماهم فيقاتلون يخرجون أهلها فكان

وماعه يوم ذات مانهم رجًل اتبع العبسي عبيد بن سإماك إن ثم
يبق لم حأتى قتله إل مانهم رجٌل إليه يبرز ل فجعل فوارس ثمانية

فتكلم أسإيًرا فأخذه سإلحأه وألقى فاسإتسلم وحأده الرجل غير
هو فإذا فترجمه كلماه يفهم برجل سإماك له فدعا بالفارسإية

إليه وأؤدي الرض هذه عن أصالحه حأتى أمايركم إلى : اذهبيقول
إذ علي ماننت قد فإنك شئت ماا إياي أسإرك على وأعطيك الجزية

 .تقتلني لم

 .: دينارقال اسإمك : ومااله فقال

أهل وأمان والجزية الخراج على فصالحه حأذيفة إلى به فانطلق
 .ومانازلهم وحأيطانهم أماوالهم على نهاوند مادينته

 .دينار مااه نهاوند فسميت

ًكا ذلك بعد يأتي دينار وكان  .ويبره إليه ويهدى سإما
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:قال أبيه عن سإعيد بن المبارك عن الكوفي ماسعود أبو وحأدثني
أهل فتوح مان والدينور الكوفة أهل فتوح مان نهاوند وكانت
 .البصرة

النواحأي في يزادوا أن إلى احأتاجوا بالكوفة المسلمون كثر فلما
أهل وعوض الدينور لهم فصيرت فيهم ماقسومًاا خراجها كان التي

 .إصبهان لنهامان نهاوند البصرة

 .الكوفة لهل ونهاوند الدينور خراج بين ماا فضل فصار

خلفة في وذلك الكوفة مااه والدينور البصرة مااه نهاوند فسميت
 .ماعاوية

حأذيفة - وهو اليمان بن حأذيفة أن العلم أهل مان جماعة وحأدثني
النصار مان الشهل عبد بني حأليف العبسي جابر بن حأسيل ابن

أبو - وكان الشهل عبد مان عدي بن كعب بنت الرباب وأماه
ٍد يوم قتل حأذيفة وهو خطاء الهذلي ماسعود بن الله عبد قتله أحأ
ديته بإخراج وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأمار كافًرا يحسبه
 .للمسلمين حأذيفة فوهبه

إلى يتجر كان لنه باليماني حأسيل : سإمىيقول الواقدي وكان
 .اليماني جاء : قدقالوا المدينة أتى فإذا اليمن

عمرو بن ربيعة بن جابر بن حأسيل بن حأذيفة : هوالكلبي وقال
وكان آباء وبينهما حأذيفة إليه نسب اليمان هو وجروة جروة بن
عبد بني وحأالف المدينة إلى وهرب دمًاا الجاهلية في أصاب قد

 .اليمانية حأالف لنه يمان : هوقوماه فقال الشهل

سإار كان وقد نهاوند مان الشعري ماوسإى أبو : انصرفقالوا
ًدا البصرة أهل بعث على إليها بنفسه فمر ماقرن بن للنعمان مام

ًدا يومًاا مانها قوتل أيام خمسة عليها فأقام بالدينور  .واحأ

أنفسهم على الماان وسإألوا والخراج بالجزية أقروا أهلها إن ثم
 .وأولدهم وأماوالهم
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 .ذلك إلى فأجابهم

 .خيل في عاماله بها وخلف

 .أهلها يقاتله فلم سإبذان ماا إلى ماضى ثم

يؤدوا أن وعلى ينور ألد صلح ماثل على وان السير أهل وصالحه
 .والخراج الجزية

 .أرضها على فغلب فيهم السرايا وبث

نهاوند وقعة قبل سإبذان ماا فتح ماوسإى أبا : إنيقولون وقوٌم
القرع بن السائب الشعري قيس بن الله عبد ماوسإى أبو وبعث

- إلى السائب بن ماحمد أم وهي ابنته على صهره - وهو الثقفى
الدمااء حأقن على صلًحا ففتحها جانقذف ماهر مادينة الصيمرة

الجزية أداء وعلى والبيضاء الصفراء عن والصفح السباء وترك
 .الرض وخراج

 .جانقذف ماهر كور جميع وفتح

 .ففتحها الهواز مان السائب وجه أنه الخير وأثبت

بن سإيف عن أبيه عن الضبي ماكرم بن عقبة بن ماحمد حأدثني
غزوا لما المسلمين أن الكوفة أهل مان أشياخ عن التميمي عمر

- وسإميرة سإميرة سإن تدعى التي الشرقية بالقلة فمروا الجبال
بن سإعد بن ثعلبة بن كعب بن ماعاوية بني مان ضبة مان امارأة
النعمان : وقناطرالكلبي هشام ابن قال المهاجرات مان ضبة

عندها عسكر المزنى ماقرن بن عمرو بن النعمان إلى نسبت
 .قديمة وهي

: كانقال عوانة عن أبيه عن الكلبي هشام بن العباس وحأدثني
ًيا الحارثي الغصة ذى بن الحصين بن شهاب بن كثير يقع عثمان
قبيل وماات الحسين عن الناس ويثبط طالب أبي بن علي في

بن المختار يقول وله أياماه أول في أو عبيد أبي بن المختار خروج
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سإريع العقاب شديد السحاب ورب : أمااسإجعه في عبيد أبي
المفترى شهاب بن كثير قبر لنبشن الكتاب مانزل الحساب
 . الكذاب

ًنا ودسإتبى الري وله ماعاوية وكان زيادة قبل ومان قبله مان حأي
 .عاماليه شعبة ابن والمغيرة

ابن شريح شخص جتى وضربه بدماشق فحبسه عليه غضب ثم
 .فتخلصه أماره في إليه المرادي هانئ

إلى فكتب لهواه وأتباعه ماشابعته حأمد قد ماعاوية بن يزيد وكان
وحألوان جانقذف وماهر مااسإبذان توليته في زياد بن الله عبيد

ًعا وأقطعه والماهين بقصر المعروف قصره فبنى بالجبل ضيا
 .الدينور عمل مان وهو كثير

شهاب بن كثير بن قيس بن مانصور بن الحارث بن زهرة وكان
 .ضياعا سإبذان بما اتخذ

نزول أول أن السإدي هبيرة بن ماالك بن خشرم ولد بعض حأدثني
جدهم إليها نزع أماية بني أيام آخر في كان سإبذان ماا الخشارماة

 .الكوفة مان

سإفر في زياد : كانقال عدي بن الهيثم عن العميري وحأدثني
ًة شهاب بن كثير فأخرج قائه سإفشق فانقطع ًة كانت إبر ماغروز

ًطا قلنسوته في  .السفشق فأصلح ماعه كان وخي

 .يعطل ماثلك وماا حأازم : أنتزياد له فقال

.الجبل بعض فوله

 همذان فتح

رضي الخطاب بن عمر عامال وهو شعبة بن المغيرة : وجهقالوا
الله عبد بن جرير ياسإر بن عمار عزل بعد الكوفة على عنه الله

أهلها فقاتله وعشرين ثلث سإنة في وذلك همذان إلى البجلي
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الذي الله عند : احأتسبتهافقال بسهم عينه فأصيبت دونها ودفع
 .سإبيله في سإلبنيها ثم شاء ماا لي ونور وجهي بها زين

 .نهاوند صلح ماثل على همذان فتح إنه ثم

عنها ودفع أهلها فقاتله وعشرين ثلث سإنة آخر في ذلك وكان
 .قسًرا فأخذها أرضها على وغلب

بعد وعشرين أرعب سإنة في نهاوند جريٌر : فتحالواقدي وقال
 .الله رحأمه الخطاب بن عمر وفاة مان أشهر سإتة

وعلى همذان إلى سإار شعبة بن المغيرة أن بعضهم روى وقد
بن كثير إلى همذان ضم المغيرة وأن فافتتحها جرير ماقدماته
 .الحارثي شهاب

أن الحكم بن وعوانة جده عن أبيه عن هشام بن عباس وحأدثني
العلء ولى عفان ابن لعثمان الكوفة ولي لما وقاص أبي بن سإعد

 .وهمدان مااه لؤي بن عامار بني أحأد وهبان بن عبد بن وهب بن

 .ونقضوا همذان أهل فغدر

خراج يؤدوا أن على فصالحهم حأكمه على نزلوا إنهم ثم فقاتلهم
ل ثم للمسلمين درهم ألف مائة ويعطوه الرؤوس وجزية أرضهم
ٍة ول مااٍل في لهم يعرض  .ولد ول حأرما

السرى إلى بماذران تعرف التي القلعة : ونسبتالكلبي ابن وقال
 .فتحها حأتى عليها أناخ كان وهو العجلي ثور بن نسير بن

سإيسر أهل مان أشياخ عن البلخي الرحأمن عبد بن زياد وحأدثني
ٍم رؤس بين الرض مان الخفاض في لنها سإيسر : سإميتقال آكا

 .ثلثين

 . رأسإا : ثلثونفقيل
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عين ومائة رأسًإا ثلثون أي صدخانيه سإيسر تدعى سإيسر وكان
وغيرهم الكراد لمواشي ماراعى والها وماا سإيسر تزل : ولمقالوا

وعليها وأغناماه المؤمانين أماير المهدي لدواب ماروٌج بها وكانت
قيراط صحراء صاحأب قيراط بن سإليمان له يقال له ماولى
 .الطيفورى سإلم له يقال ماعه وشريٌك السلم بمدينة

 .للمهدي وهبه المنصور جعفر أبي ماولى طيفور وكان

المهدي خلفة في بالجبل وانتشروا والدعار الصعاليك كثر فلما
يقطعون فكانوا وحأوًزا لهم مالجأ الناحأية هذه جعلوا المؤمانين أماير

 .وأذربيجان والدينور همذان حأد لنها يطلبون ول إليها ويأوون

وشكيا بخيرهم المهدي إلى وشريكه قيراط بن سإليمان فكتب
 .والغنام الدواب مان أيديهم في لما عرضهم

ببناء يأمارهما وسإلم سإليمان إلى وكتب عظيًما جيًشا إليهم فوجه
الدواب فيها ويحصنان ورعاتهما وأعوانهما إليها يأويان مادينة

 .عليها خافاه مامن والغنام

 .الناس وأسإكناها وحأصناها سإيسر مادينة فبنيا

مان الجوزماة ورسإتاق الدينور مان ينهرج ماا رسإتاق إليها وضم
بهذه فكورت وخابنجر ورسإطف برزة كورة مان أذربيجان
 .إليه يؤدى خراجها وكان مافرد عاماٌل ووليها الرسإاتيق

وشعثوا الرشيد المؤمانين أماير خلفة في كثروا الصعاليك إن ثم
أصحاب مان رجٍل ألف فيها ورتب وتحصينها بمرماتها فأمار سإيسر
 .أولدهم مان قوم ففيها السغدي الخادم خاقان

على العجلي الرديني مارة وجه الرشيد أيام آخر في كان لما ثم
 .سإيسر

وغلبه ذلك على يقدر فلم عليها ماغالبته الودي عثمان فحاول
 .أكثر أو أذربيجان مان يده في كان ماا على
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ماحمد أيام في سإيسر عن الخراج يؤدي الرديني بن مارة يزل ولم
 .الفتنة وقعت أن إلى عليها قاطعه ماقاطعة على الرشيد

خلفة في يده مان فأخرجت مارة بن عاصم مان أخذت إنها ثم
 .المأماون

 .الخلفة ضياع إلى فرجعت

الجرشي أن لسيسر ماتاخمة وهي الفازة أهل مان ماشايخ وحأدثني
 .فرفضوها عنها المفازة أهل جل الجبل ولى لما

إليه فألجأ العبدي هانئ بن همام له يقال قائد للجرشي وكان
 .فيها ماا على وغلب ضياعهم المفازة أهل أكثر

 .توفي حأتى فيها المال بيت حأق يؤدي فكان

 .بها القيام عن ولده وضعف

بن ماحمد قتل بعد خراسإان مان المؤمانين أماير المأماون أقبل فلما
أهلها مان ورجل همام ولد بعض اعترضه السلم مادينة يريد زبيدة
أن أهلها جميع ورضاء بقصتها وأخبرا العباس بن ماحمد له يقال

ويمنعوا يعزوا أن على فيها له مازارعين ويكونوا رقبتها يعطوه
 .وغيرهم الصعاليك مان

فصارت وصلحتها عمارتها على وماعونتهم بتقويتهم وأمار فقبلها
 .الخلفة ضياع مان

وسإألته فوصلها الحجاج أتت الخيلية ليلى أن المدائني وحأدثني
فدفنت مااتت بساوة صارت فلما بالري عاماله إلى لها يكتب أن

 .هناك

مان الشعري قيس بن الله عبد ماوسإى أبو انصرف : لماقالوا
 .فاسإتقرها الهواز إلى سإار نهاوند
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قيس بن الحأنف ووجه افتتحها ثم أيامًاا عليها وأقام قم أتى ثم
 .عنوة ففتحها قاشان إلى التميمي قيس بن الضحاك واسإمه

 .به لحق ثم

إلى اعي الخز ورقاء بن بديل بن الله عبد الخطاب بن عمر ووحأه
ماوسإى أبي إلى عمر كتب بل ويقال وعشرين ثلث سإنة أصبهان

الله عبد ففتح فوجهه أصبهان إلى جيش بتوجيه يأماره الشعري
.والجزية الخراج أهلها يؤدي أن على قتال بعد صلًحا جى بديل بن

مان أيديهم في ماا خل وأماوالهم أنفسهم على يؤمانوا أن وعلى
 .السلح

إلى جيشه في وكان قيس بن الحأنف بديل بن الله عبد ووجه
 .اليهودية

 .الصلح ذلك ماثل على أهلها فصالحه

 .وطساسإيجها أصبهان أرض على بديل ابن وغلب

ولها ثم سإنة عثمان خلفة مان ماضت أن إلى عليها العامال وكان
 .القرع بن السائب عثمان

بن ماوسإى : حأدثناقال هاشم بني ماولى سإعد بن ماحمد وحأدثني
أن أماية أبي بشير خاله عن ماسلم بن سإليمان عن إسإماعيل
عليهم فعرض فأبوا السإلم عليهم فعرض بأصبهان نزل الشعري

 .غدر على أصبحوا ثم صلح على فباتوا عليها فصالحوه الجزية

 .عليهم الله وأظهره فقاتلهم

 .قم أهل عن : أحأسبهسإعد بن ماحمد قال

إلى اعي الخز بديل بن عمر : وجهقال إسإحاق بن ماحمد عن
 .أصبهان
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ًنا مارزبانها وكان  .الفادوسإفان يسمى ماس

التباث الشيخ رأى فلما عنه فخذلهم المدينة أهل وكاتب فحاصره
ثم وطاعتهم ببأسإهم يثق الرمااة مان رجًل ثلثين اختار عليه الناس
ًبا المدينة مان خرج  .به يلحق و يزدجرد ليتبع كرماان يريد هار

فالتفت كثيفة خيل في فاتبعه بديل بن الله عبد إلى خبره فانتهى
ًفا عل وقد إليه العجمي فليس نفسك على : ابقفقال شر

تبارزنا أن شئت وإن رمايناك حأملت فإن سإهم ترى لمن يسقط
 .بارزناك

سإرجه قربوس على وقعت ضربة فضربه العجمي فبارز
 .اللبب وقطعت فكسرته

ًعا عاقًل أراك فإني قتلك أحأب ! مااهذا : ياله قال ثم فهل شجا
بلدي أهل عن الجزية أداء على فأصالحك ماعك أرجع أن في لك

 .إليك المدينة وأدفع له تعرض لم هرب ومان ذماة كان أقام فمن

أهل : ياوقال أعطاه بما ووفى جى ففتح ماعه بديل ابن فرجع
 .بكم فعلت لما أهًل فكنت ماتخاذلين لئامًاا رأيتكم !أصبهان

فغلب وجبلها سإهلها أصبهان نواحأي في بديل ابن : وسإارقالوا
 .الهواز أهل عليه عامال ماا نحو الخراج في وعامالهم عليها

وعشرين ثلث سإنة بعض في وأرضها أصبهان فتح : وكانقالوا
 .وعشرين وأربع

جيش في بديل بن الله عبد وجه الخطاب بن عمر أن روى وقد
 .وقاشان قم فتح وقد ماوسإى أبا فوافى

ًعا فغزوا الحأنف الشعري ماوسإى أبي ماقدماتها وعلى أصبهان جمي
ًعا اليهودية ففتحا قيس بن بديل ابن فتح ثم وصفنا ماا على جمي

ًعا وسإارا جى  .عليها فغلبا أصبهان أرض في جمي
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بن الله عبد وأن وقاشان قم فتح ماوسإى أبا أن الخبار وأصح
 .واليهودية جى فتح بديل

لعثمان : كانقال ثقيف مان رجل عن الزيادي حأسان أبو وحأدثني
ٌد الثقفي العاص أبي بن  .بإصبهان ماشه

للشراف : كانتقال أشياخه عن التميمي يحيى بن ماحمد وحأدثنا
الكبرى الثيمرة رسإتاق مان باذ بجفر ماعاقل إصبهان أهل مان

ٍة ببهجاورسإان  .بماربين تعرف وبقلع

وأنفوا الخراج يؤدوا أن على الطاعة في دخلوا جى فتحت فلما
 .فأسإلموا الجزية مان

إصبهان العنبري قيس بن الهذيل : ولىاليقظان وأبو الكلبي وقال
 .إليها العنبريون صار ذاك فمذ ماروان أيام في

ابن إدريس بن عيسى بن القاسإم دلف وأبو دلف جد : وكانقالوا
 .الغنم ويحلب العطر يعالج العجلي ماعقل

ٍة في الجبل فقدم همذان قرى مان قريًة فنزلوا أهله مان عد
 .ماس تدعى

 .الضياع واتخذوا أثروا إنهم ثم

مااٌل عليه له كان التجار مان رجٍل على ماعقل بن إدريس ووثب
 .مااله وأخذ خنقه : بلويقال فخنقه

الثقفي عمر بن يوسإف ولية في بها وحأبس الكوفة إلى فحمل
 .الملك عبد بن هشام زمان العراق

حأصنها وبنى عليها وغلب الكرج نزل إدريس بن عيسى إن ثم
ًنا وكان ًثا حأص  .ر

عند شأنه وعظم عيسى بن القاسإم دلف أبي حأال وقويت
 .دلف أبي : كرجفقيل الكرج ومادن الحصن ذلك فكبر السلطان
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 .الماصار مان ماصٌر اليوم والكرج

عصا وقد قم إلى وزي المر هشام بن علي وجه المأماون وكان
بالجيوش وأماده بمحاربتهم وأماره الخراج ومانعوا وخالفوا أهلها

مادينتهم سإور وهدم عمران بن يحيى وهو رئيسهم وقتل ففعل
أهلها وكان وكسًرا درهم ألف آلف سإبعة وجباها بالرض وألصقه

 .درهم ألف ألفي مان يتظلمون ذلك قبل

على المتوكل ابن بالله المعتز الله عبد أبي خلفة في نقضوا وقد
لمحاربة الجبل على عاماله بغا ابن ماوسإى إليهم فوجه الله

أهلها مان وقتل عنوة ففتحت بطبرسإتان ظهروا الذين الطالبيين
ٌق  .كثير خل

ٍة حأمل في بالله المعتز وكتب  .وجوهها مان جماع

مان يزدجر هرب قالوأ كسرى بن شهريار بن جرد يزد ماقتل
 .إصبهان إلى ثم حألوان إلى المدائن

إلى إصبهان مان هرب نهاوند أمار مان المسلمون فرغ فلما
 .اصطخر

فلم لتباعه إصبهان فتح بعد ورقاء بن يديل ابن الله عبد فتوجه
 .عليه يقدر

ذلك يمكنه فلم فتحها فرام اصطخر الشعري ماوسإى أبو ووافى
 .عليها يقدر فلم الثقفى العاص أبي بن عثمان وعاناها

وقد وعشرين تسع سإنة البصرة كريز بن عامار بن الله عبد وقدم
يأتي بأن جرد يزد فهم وجور اصطخر إل كلها فارس افتتحت

يأتيها أن بإصبهان وهو عليه عرض مارزبانها أن وذلك طبرسإتان
عامار ابن واتبعه كرماان إلى فهرب له بدا ثم بحصانتها وأخبره
فمضى العبدى حأيان بن وهرم السلمي ماسعود بن ماجاشع
جيشه وهلك الدماق الناس فأصاب كرماان مان بيمنذ فنزل ماجاشع

 .ماجاشع قصر القصر فسمى القليل إل ينج فلم
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 .عامار ابن إلى ماجاشع وانصرف

فلم كرزبانها عليه فدخل بكرماان يوم ذات جلس جرد يزد وكان
ًها يكلمه ٍة لولية بأهٍل أنت : مااوقال رجله بجر فأمار تي فضًل قري

 .الحال هذه إلى صيرك ماا خيًرا فيك الله علم ولو الملك عن

عليه ماضت فلما وأعظمه لملكها فأكرماه سإجستان إلى فمضى
 .له فتنكر الخراج عن سإأله أياٌم

مارو حأد إلى صار فلما خراسإان إلى سإار ذلك بزدجرد رأى فلما
ًكا مارزبانها هويه ماا تلقاه عنده نيزنك عليه وقدم مابجًل ماعظ
يزدجرد ذلك فأغاظ ابنته يخطب إليه وكتب شخص ثم شهًرا
ٌد أنت إنما إليه : اكتبواوقال ٌد مان عب جرأك فما عبيدي مان عب
وسإأله مارو مارزبان هويه ماا بمحاسإبة وأمار إلي تخطب أن على
 .الماوال عن

قدم الذي : هذاويقول عليه يحرضه نيزك إلى مااهويه فكتب
ًدا مافلوًل  .كتب بما إليك فكتب مالكه عليه ليرد عليه فمننت طري

 .قتله على تضافرا ثم

الترك فتكافأ فحاربوه الجنابذ نزل حأتى التراك في نيزك وأقبل
 .عسكره ونهب أصحابه فقتل عليه الدائرة عادت ثم

دخل حأتى وماشى دابته عن فنزل له يفتح فلم مارو مادينة فأتى
فأماره الطحان إلى دس إنه ويقال المرغاب على طحاٍن بيت

 .يعيش أن مالك لقاتل ينبغي : مااقال ثم فقتله بقتله

 .فقتل بالطحان فأمار

يشرب بشراب وأتاه فأكل طعامًاا له قدم الطحان إن ويقال
به فبصر رأسإه على فوضعه تاجه أخرج المساء كان فلما فسكر

أخذ قتله فلما عليه فألقاها رحأا إلى فعمد فيه فطمع الطحان
 .الماء في وألقاه وثيابه تاجه
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التاج وأخذ بيته وأهل الطحان فقتل خبره هويه ماا عرف ثم
 .والثياب

 .الماء ونزل - فهرب هويه ماا برسإل نذر جرد يزد إن ويقال

 .بيتي مان خرج : قدفقال الطحان مان فطلب

 .الماء في فوجدوه

 .وتاجي وخاتمي مانطقتي أعطكم عني : خلوافقال

 .عنه فتغيبوا

ًئا وسإألهم  .دراهم أربعة بعضهم فأعطاهم خبًزا به يأكل شي

قوٌم ذلك بعد عليه هجم إنه ثم إنك لي قيل : لقدوقال فضحك
 .لطلبه هويه ماا وجهتهم

عنى لصالحه العرب مالك إلى واحأملوني تقتلوني : لفقال
 .وعنكم

وألقوا جراب في فجعلت ثيابه أخذوا ثم بوتر وخنقوه ذلك فأبوا
 .الماء في جثته

وأقام فزوجوه الترك إلى يزعمون فيما جرد يزد بن فيروز ووقع
 .عندهم

عن أبيه عن الكلبي هشام بن العباس حأدثني وقوماس الري فتح
عمار إلى كتب عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن ماخنف أبي
نهاوند وقعة مان شهرين بعد الكوفة على عاماله وهو ياسإر بن

ودسإتسبى الري إلى الطائي الخيل زيد بن عروة يبعث أن يأماره
 .ففعل آلف ثمانية في

 .هناك ماا إلى عروة وسإار
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عليهم الله فأظهره فقاتلوه الري أهل وأمادهم الديلم له فجمعت
 .واجتاحأهم فقتلهم

يوجهه أن فسأله عمار على وقدم أخاه زيد بن حأنظلة خلف ثم
يأتيه أن فأحأب الجسر بخير عليه القادم كان أنه وذلك عمر إلى
 .يسره بما

: بلعروة . فقال}    راجعون     إليه     وإنا     لله     إنا  {: قال عمر رآه فلما
 .وأظهرنا نصرنا فقد الله احأمد

أخي اسإتخلفت : قدقال وأرسإلت أقمت : هلفقال بحديثه وحأدثه
 .بنفسي آتيك أن وأحأببت

 .البشير فسماه

أدماى أبرح فلم شهدت قبلها النخيلة بأكناف : ويومًااعروة وقال
القوم إلى وجهي ينصرف ماتى أنني الديلميين يوم وأيقنت وأكلم

أتقدم ماستأخًرا أجد لم إذا حأفيظة ذو امارؤ أنى ماحافظًة يهزماوا
دم في شرك زبد بن ماالك بنى أحأد ضرار بن حأسان بن المنذر
 .النخيلة يوم ماهران

بن سإلمة جيشه على حأذيفة بعث عروة انصرف : فلماقالوا
وقعة كانت وقد عازب بن البراء ويقال الضبي ضرار بن عمرو
ابن الفرخان حأصن على فأناخ الري وأهل الديلم كسرت عروة

 .عارين يدعى وكان الزينبى يسمونه والعرب الزينبدى

الجزية يؤدون ذماة يكونوا أن على قتاٍل بعد الزينبى ابن فصالحه
على ألٍف مائة خمس ماس وقو الري أهل عن وأعطاه والخراج

ًدا مانهم يقتل ل أن يكونوا وأن نار بيت لهم يهدم ول يسبيه ول أحأ
 .خراجهم في نهاوند أهل أسإوة

قسمين دسإنسبي وكانت الرازي دسإنسبى أهل عن أيًضا وصالحه
ًيا قسما ًيا وقسما راز  .همذان
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قو إلى عازب بن البراء ويقال الضبي عمر ب سإليمان ووجه
 .الداماغان أبواب يمتنعوا فلم خيًل ماس

وولى عماًرا عنه الله رضي الخطاب بن عمر عزل لما ثم
شهاب بن كثير شعبة بن المغيرة ولى الكوفة شعبة بن المغيرة
 .ودسإتبى الري الحارثى

 .القادسإية يوم جميٌل أثٌر لكثير وكان

رجعوا حأتى فقاتلهم نقضوا قد أهلها وجد الري إلى صاروا فلما
الببر وغزا بهم فأوقع الديلم وغزا بالخراج وأذعنوا الطاعة إلى

 .والطيلسان

ابن عن عدي بن الهيثم عن العمري عمر بن حأفص فحدثني
الري على كان شهاب بن كثير أن وغيره الهمذاني عياش

ًدان حأازمًاا جميًل وكان وقزوين ودسإتبى مان : ماايقول فكان ماقع
 .سإواي أهله على عيال وهو إل ماقعد

 .كالمحراثين سإويقتيه ثابت ركب إذا وكان

وماسلة وبيضة ودرع بترس ماعه مامن امارئ كل أخذ غزا إذا وكان
ٍر وخمس ٍة وماقراض وبمخصٍف كتان وخيوط إب  .تليسة وماخل

:قال إنسان جاءه فإذا يديه بين توضع جفنه له وكانت بخيًل وكان
 .! أطعمناغلم : ييوماا وقال عين علينا لك ! أكانتلك أبا ل

 .وبقل خبز إل عندي : ماافقال

 .والبقل الخبز على إل والروم فارس اقتتلت : وهلفقال

ًنا ماعاوية أيام أيًضا ودسإتبى الري وولى  .حأي

أتى الثانية مارته في الكوفة وقاص أبي بن سإعد ولى : ولماقال
 .الري
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 .فأصلحها مالتاثًة وكانت

 .انصرف ثم وعشرين خمس سإنة أول في وذلك الديلم وغزا

: لمقال الري قاضي ضريس بن يحيى عن الهيثم بن بكر وحأدثني
آخر كان حأتى وتفتح تنتقض حأذيفة أيام فتحت أن بعد الري تزل
الكوفة ماوسإى أبي ولية في النصاري كعب بن قرظة فتحها مان

 .فاسإتقامات لعثمان

ٍد في ويجمعون الزنبدى حأصن ينزلون عمالها وكان اتخذ ماسج
 .بحضرته

 .المحدثة فصيل في ذلك دخل وقد

 .دسإتبى مان الديلم يغزون وكانوا

عليه فصلى بها وماات لعلي الكوفة ولى بعد قرظة كان : وقدقال
 .عنه الله رضي علي

يزيد علي : ولىقال جده عن أبيه عن هشام بن عباس وحأدثني
 .ودسإتبى الري عكابة بن ثعلبة بن الله تيم بن عامار بن حأجبة بن

 .بمعاوية فلحق فخرج فحبسه الخراج فكسر

على ففتحها أهلها نقض وقد بنفسه الري غزا ماوسإى أبو كان وقد
 .الول أمارها

المهدي المؤمانين أماير : قدمقال الرازي ماحمد بن جعفر وحأدثني
وجعل اليوم بها الناس التي الري مادينة فبنى المنصور خلفة في

ًقا حأولها ًدا فيها وبنى خند ًعا ماسج بن عمار يدي على جرى جاما
 .حأائطه على اسإمه وكتب الخصيب أبي

 .ومائة وخمسين ثمان سإنة بناءها فأرخ
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المحمدية وسإماها آجر مان فارقان به يطيف فصيل لها وجعل
الفصيل ويسمون الداخلة المدينة الري يدعون الري فأهل

 .الخارجة المدينة

 .المحمدية داخل في الزنبدى وحأصن

 .ونزله بمرماته أمار قد وكانالمهدي

بعد جعل كان وقد الماارة ودار الجاماع المسجد على ماطل وهو
ًنا  .سإج

إنه فيقال ارازى الجاهلية في تدعى الري مادينة : وكانتقال
 .بها خسف

 .الري سإميت وبها المحمدية مان فراسإخ سإت على وهي

لها يقال قرية نزل الري ماقدماه أول في المهدي : وكانقال
 .وان السير

العور بن الغطمش وهو الشاعر يقول الفرخان قلعة : وفيقال
رأسإه على ينى ل بالري الملعون سإق الجو على الضبي عمرو بن

ضريس بن يحيى : حأدثنيالهيثم بن بكر قال يلمع المنية داعي
 .ماسلم بن قتيبة ماع الري دخل الشعبي : كانقال القاضي

ًدا : أهونهفقال إليك الشراب أحأب : مااله فقال ًدا وأعزه وجو  .فق

عنه فكتب الضحاك فلقيه أيًضا الري جبير بن سإعيد : ودخلقال
 .التفسير

غزيت ماا أول الري غزا الزبيدي كرب ماعدي بن عمرو : وكانقال
يسمى بموضع وبوسإنة روذة فوق فدفن توفى انصرف فلما

 .كرماانشاهان

 .حأمزة بن علي واسإمه النحوي الكسائي دفن وبالري
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 .سإان خرا يريد وهو الله رحأمه الرشيد ماع إليها شخص كان

 .أرطاة بن الحجاج ماات وبها

 .أرطاة أبا ويكنى المهدي ماع إليها شخص وكان

زيبان بني أحأد جابر إلى بدسإتبى جابر قصر : نسبالكلبي وقال
 .ثعلبة بن الله تيم ابن

مار حأتى درهم ألف ألف عشر أثنى الري وظيفة تزل : ولمقالوا
ًفا المأماون بها فأسإقط السلم مادينة يريد سإان خرا مان مانصر
 .لهلها بذلك وأسإجل درهم ألف ألفي وظيفتها مان

ٌة حأدثني وزنجان قزوين فتح الهيثم بن وبكر قزوين أهل مان عد
يسمى قزوين حأصن : وكانقالوا الري أهل مان شيخ عن

 .المحفوظ أي إليه المنظور الحد وماعاه كشوين بالفارسإية

مان ماقاتلٌة فارس لهل فيه يزل ولم جبل الديلم وبين وبينه
هدنة بينهم يكن لم إذا الديلم فيدفعون فيه يرابطون السإاورة

 .صلح بينهم جرى إذا وغيرهم ماتلصصيهم مان بلدهم ويحفظون

الرازي يدعى فقسم وهمذان الري بين ماقسوماة دسإتبى وكانت
 .الهمذاني يدعى وقسم

همذان الله عبد بن جرير ولى الكوفة شعبة بن المغيرة ولى فلما
الله فتحها فإن إليها يسير أن وأماره قزوين عازب بن البراء وولى
.دسإتبى مان ذلك قبل ماغزاهم كان وإنما مانها الديلم غزا يده على

 .أبهر أتى حأتى الخيل زيد بن حأنظلة وماعه البراء فسار

سإدها عيوٍن على العاجم بعض بناه حأصن وهو حأصنها على فقام
 .عليها الحصن أنشأ ثم دكة عليها واتخذ والصوف البقر بجلود

حأذيفة عليه أمان ماا ماثل على فآمانهم الماان طلبوا ثم فقاتلوه
 .قزوين حأصن أهل غزا ثم وصالحهم نهاوند أهل
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يسئلونهم الديالمة إلى وجهوا لهم المسلمين قصد بلغهم فلما
 .يفعلوا أن فوعدوهم نصرتهم

والديلميون لقتالهم فخرجوا بعقوتهم والمسلمون الباء وحأل
ًدا المسلمين إلى يمدون ل الجبل على وقوف  .ي

 .الصلح طلبوا ذلك رأوا فلما

وأظهروا الجزية مان فأنفوا أبهر أهل أعطى ماا عليهم فعرض
 .السإلم

مان البصرة أسإاوره عليه نزل ماا ماثل على نزلوا إنهم فقبل
 .شاؤا مان ماع يكونوا أن على السإلم

 .الديلم حأمراء فسموا حأوية بن زهرة وحأالفوا الكوفة فنزلوا

 .عشرية أرضوهم وضارت بمكانهم وأقاماوا أسإلموا إنهم وقيل

طليحة ماعهم المسلمين مان رجل مائة خمس ماعهم البراء فرتب
 .لحأد فيها حأق ل أرضين وأقطعهم السإدي خويلد بن

ماع وكان أبيه لجد قزوين أهل مان رجل : وأنشدنيبكر قال
عازب ابن جيشه في أتى حأين تحارب إذ الديلم علم : قدالبراء

جبٍل مان الغياهب دجى في قطعنا فكم كاذب المشركين ظن بأن
ٍر  .التاوة إليه أدوا حأتى الديلم وغزا سإب سإبا ومان وع

 .والطيلسان والبير جيلن وغزا

 .عنوة زنجان وفتح

أماية بن عمرو أبي بن ماعيط أبي بن عقبة بن الوليد ولى ولما
بن العاص بن سإعيد وولى الديلم غزا عفان بن لعثمان الكوفة
 .قزوين وماصر الديلم فغزا الوليد بعد أماية بن العاص بن سإعيد

 .بنيانهم وفيها الكوفة أهل ثغر فكانت
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:قال تميم بن خلف : ثناقال الدورقي إبراهيم بن أحأمد وحأدثني
: قالقال الهمذاني مارة بن إسإماعيل عن قداماه بن زائدة ثنا

ماعنا يقاتل أن مانكم كره : مانعنه الله رضي طالب أبي بن علي
 .فليقاتلهم الديلم إلى وليخرج عطاءه فليأخذ ماعاوية

ونحن الديلم إلى وخرجنا أعطياتنا فأخذنا النخبة في : وكنتقال
 .آلف خمسة أو آلف أربعة

:قال سإفيان عن يمان ابن عن العجلي صالح بن الله عبد وحأدثنا
له وعقد الديلم الثوري خثيم بن الربيع عنه الله رضي علي أغزى
 .المسلمين مان آلٍف أربعة علي

خثيم بن الربيع ماسجد : بقزوينقال قزوين أهل بعض وحأدثني
 .العاماة بها تتمسح شجرة فيه وكانت ماعروف

الشجرة كانت حأتى فأورق الرض في سإواكه غرس إنه ويقال
أماير خلفة في طاهر بن الله عبد بن طاهر عامال فقطعها مانه

ًفا الله على المتوكل المؤمانين  .الناس بها يفتتن أن مان خو

فأمار قزوين أتى الري إلى صار لما الهادي ماوسإى : وكانقالوا
 .بازائها مادينة ببناء

 .ماوسإى بمدينة تعرف وهي

 .المدينة ماصالح على فوقفها رسإتماباذ تدعى أرًضا وابتاع

 .عمرو بن ماحمد بعده تولها ثم يتولها ماوله الروماي عمر وكان

ًنا بنى التركي المبارك وكان قوٌم وبها المبارك مادينة يسمى حأص
 .ماواليه مان

وهو بهمذان الرشيد : مارقال الصبهاني هارون بن ماحمد وحأدثني
بلد مان بمكانهم فأخبروه قزوين أهل واعترضه سإان خرا يريد

ماا وتخفيف لهم النظر وسإألوه ماجاهدته في وغنائهم العدو
 .القضية في غلتهم عشر مان يلزماهم

370



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

ٍة كل في عليهم فصير  .ماقاطعًة درهم آلف عشرة سإن

وطبرسإتان جرجان ولى الرشيد المؤمانين أماير ابن القاسإم وكان
ًعا به تعزًزا ضياعهم زنجان أهل إليه فألجأ وقزوين لمكروه ودف

وصاروا الشربة عليها له وكتبوا عنهم العمال وظلم الصعاليك
 .له مازارعين

 .الضياع مان اليوم وهي

ًيا القاقرزان وكان افسلم بعد وأحأيوه عليه أسإلموا أهله لن عشر
ًيا عشًرا له جعلوا أن على أيًضا القاسإم إلى فألجأوه سإوى ثان

 .المال بيت عشر

 .الضياع في أيًضا فصار

مان وبعضها الري مان بعضها قسميها على دسإتبى تزل ولم
له يقال تميم بنى مان بقزوين مامن رجٌل سإعى أن إلى همذان
إلى كلها صيرت حأتى أمارها في ماالك أبا يكنى خالد بن حأنظلة
 .قزوين

 .ماالك أبو وأنا : كورتهايقول بلده أهل مان رجل فسمعه

 .هالك أبو وأنت أفسدتها : بلفقال

خروج أيام في وأسإدوا عاثوا الكراد أن وغيره المدائني وحأدثني
 .الشعث بن ماحمد بن الرحأمن عبد

إليهم دماشق أهل في العبسي هاني بن عمرو الحجاج فبعث
ًقا مانهم وقتل بهم فأوقع  .خل

ًفا عشر أثنى في فغزاهم الديلم بغزو أماره ثم بنى مان فيهم أل
سإنان بن : ماحمدمانهم ثمانون الكوفة أهل مان وماواليهم عجل

 .العجلى
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العجلى حأنش أبو : حأدثنيقال العبدي أحأمد بن عوف فحدثني
الحجاج وجههم الذين التميميين مان رجًل : أدركتقال ابيه عن

رجًل عجل بني ماوالي مان رأيت :قال فحدثني الديلم لمرابطة
العجم في بنسبه يحب ل كان أباك : إنفقلت صليبه أنه يزعم
 .صليبه أنك زعمت أين فمن بدًل العرب في ولية

 .بذلك أماي : أخبرتنيفقال

 .بأبيك أعلم هي ماصدقة : هيفقلت

دسإتبى قرى مان قرية نزل العجلي سإنان بن ماحمد : وكانقالوا
 .ربضها في داًرا فبنى قزوين إلى صار ثم

للوهن وعرضتنا للتلف نفسك : عرضتوقالوا الثغر أهل فعذله
 .بسوء العدو نالك إن

 .قولهم إلى يلتفت فلم

بعد الناس انتقل ثم المدينة خارج ماعه فبنوا بيته وأهل ولده فأمار
خلفة في الديلم غزا عيسى بن القاسإم دلف أبو : وكانقالوا

الفشين ولية أيام بالله المعتصم خلفة في وال وهو المأماون
 .الجبال

ًنا ففتح  .إتاوة على أهله صالح اقليسم مانها حأصو

ًة فتحه بوماج زمانها  .إتاوة على أهله صالح ثم عنو

 .أخر حأصوٍن في انداق ومانها اليلم ومانها

ًنا الديلم مان أيًضا ففتح دلف أبى غير الفشين وأغزى  .حأصو

بن ماوسإى بالله المعتز المؤمانين أماير  وجه253 سإنة كانت ولما
وناحأية بالديلم ظهروا الذين الطالبيين إلى ماوله الكبير بغا

 .طبرسإتان
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 .بالكواكبي يعرف مانهم رجل على اشتملت قد الديالمة وكانت

وطأته وثقلت بهم فأوقع وحأاربوه بلدهم في وأوغل الديلم فغزا
 .نكايته واشتدت عليهم

مان براوند الندمااء هؤلء قبور أن قزوين أهل مان رجل وأخبرني
ٌد براوند أنى تعلما : ألمقال إنما الشاعر وأن إصبهان عمل مافر

ٍر ثلثة أن : بلغنيقال العجلي صالح بن الله عبد وحأدثني مان نف
 .الديلم إلى وجهه الذي الحجاج جيش في كانوا الكوفة أهل

 .غيرهم يخالطون ول ثلثتهم يتنادماون فكانوا

 .صاحأباه فدفنه أحأدهم ماات إذ ذلك على فإنهم

قبره على هرقاها الكأس بلغته فإذا قبره عند يشربان وكانا
 .وبكيا

 .جانبه إلى الباقي فدفنه ماات الثاني إن ثم

يليه الذي القبر على يصب ثم فيشرب قبريهما عند يجلس وكان
قد ماا طال هبا : خليلييقول يوم ذات فأنشأ ويبكي الخر على ثم

ٌد بقزوين أنى تعلما ألم كراكما تقضيان ماا كما أجد رقدتما مافر
بارحًأا لست قبريكما على ماقيًما سإواكا خليٍل مان فيها وماالي
الذي وماا الحياة طول سإأبكيكما صداكما يجيب أو الليالي طوال

ٍة ذي على يرد عند فدفن ماات أن يلبث لم ثم بكاكما أن لوع
 .الندمااء بقبور تعرف فقبورهم صاحأبيه

الرديلي واقد عن الرديلي عمرو بن الحسين حأدثنا أذربيجان فتح
ًيا الكوفة قدم شعبة بن المغيرة أن أدركهم ماشايخ عن مان وال
بولية اليمان بن حأذيفة إلى كتاب وماعه الخطاب بن عمر قبل

 .أذربيجان

 .بقربها أو بنهاوند وهو إليه فأنقذه
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وإليه مارزبانها وبها أذربيجان مادينة وهي أردبيل أتى حأتى فسار
 .خراجها جباية

ومايمذ باجرون أهل مان المقاتلة إليه جمع قد المرزبان وكان
 .وغيرهم والميانج والشيز وسإراة والنرير

ًدا قتاًل المسلمين فقاتلوا حأذيفة صالح المرزبان أن ثم أيامًاا شدي
ثمانية وزن درهم ألف مائة ثمان على أذربيجان أهل جميع عن

ًدا مانهم ليقتل أن على يعرض ول نار بيت يهدم ول يسبيه ول أحأ
خاصًة الشيز أهل يمنع ول ودان وسإاتر وسإبلن البلسإجان لكراد

 .يظهرونه كانوا ماا وإظهار أعيادهم في الزفن مان

 .إتاوة على وصالحهم بهم فأوقع وجيلن ماوقان غزا أنه ثم

فرقد بن عتبة أذربيجان وولى حأذيفة عمر عزل : ثمقالوا
 .السلمي

الذي السلق على شهرزور مان أتاها بل ويقال الموصل مان فأتاها
 .الودي بمعاوية اليوم يعرف

 .العهد على أهلها وجد أردبيل دخل فلما

عتبة بن عمر ماعه وكان وغنم فظفر فغزاها نواًح عليه وانتفضت
 .الزاهد

مان أذربيجان غزا شعبة بن المغيرة أن إسإناده في الواقدي وروى
عليها ووضع عنوة ففتحها إليها انتهى  حأتى22 سإنة في الكوفة
 .الخراج

سإنة أذربيجان غزا المغيرة أن ماخنف أبي عن الكلبي ابن وروى
 .ففتحها عشرين

حأصن ففتح الكندي قيس بن الشعث فغزاها كفروا إنهم ثم
 .اليوم إلى الشعث وماضى المغيرة صلح على وصالحهم باجرون
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ًدا ولى عمر : إنيقول يحيى بن لوط ماخنف أبو وكان ثم سإع
في النصار أماراء وإلى إليه وكتب سإعد رد ثم المغيرة ثم عماًرا
 .فيها توفي التي السنة في المدينة قدوم

إلى يرده أن بالخلفة القائم وأوصى الشورى سإعد حأضر فلذلك
 .عمله

بتولية وأوصى الكوفة على واليه والمغيرة عمر : توفيغيره وقال
ثم عثمان فولهما البصرة ماوسإى أبي وتولية الكوفة سإعد

 .عزلهما

أبي عن الحأول عاصم عن ماجاهد بن علي عن المذائني وحأدثني
واسإتعمل أذربيجان عن حأذيفة عمر : عزلقال النهدي عثمان
 .السلمي فرقد بن عتبة عليها

 .كرابيس في أدرجها قد بأخبصة إليه فبعث

: لطفقال هي : فماقال : لقالوا : أورققال عليه وردت فلما
 .به بعث

 .عليه : ردوهاقال إليه نظر فلما

 .أبيك كد غير مان الخبيص لتأكل إنك عتبة أم ابن : ياإليه وكتب

ًدا أذربيجان مان : قدماتعتبة وقال يديه بين فإذا عمر على واف
 .جزور عصلة

:لقط بن فروة عن القاسإم بن الله عبد عن المدائني وحأدثني
بن الوليد اسإتعمل عنه الله رضي عفان بن عثمان قام لما قال

 .فنقضوا أذربيجان عن عتبة فعزل ماعيط أبي بن عقبة

بن الله عبد ماقدماته وعلى وعشرين خمس سإنة الوليد فغزاهم
 .الحأمسي شبل
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وطلب وسإبى فغنم والطيلسان والبير ماوقان أهل على فأغار
عنه الله رضي طالب أبي بن علي : ولىالكلبي ابن قال أهل

.الكندي قيس بن الشعث ثم الخزاعي سإارية بن سإعيد أذربيجان

بن سإعد عن أبيه عن العنقزي ماعاذ بن الله عبد وحأدثني
 عتبة بن الحكم

أهل رجع بنهاوند المشركين الله هزم : لماقال وهب بن زيد عن
حأذيفة وأقام بصرتهم إلى البصرة وأهل هم حأجاز إلى الحجاز
 .الكوفة أهل في بنهاوند

 .درهم ألف مائة ثمانية على فصالحوه أذربيجان فغزا

أهلها طعام يخالط بأرض : إنكمالخطاب بن عمر إليهم فكتب
ًيا إل تأكلوا فل الميتة ولباسإهم ًيا إل تلبسوا ول ذك  .زك

 .الفراء يريد

زياد بن الواحأد عبد : حأدثناقال النرسإي الوليد بن العباس وحأدثني
 .الحأول عاصم لنا قال

افتتح حأين فرقد بن عتبة ماع : كنتقال النهدي عثمان أبي عن
 .أذربيجان

بهما بعث ثم اللبود و الجلود وألبسهما خبيص مان سإفطين فصنع
 .عتبة ماولى سإحيم ماع عمر إلى

به وأمار ورق أم أذهب به جئت الذي : مااقال عليه قدم فلما
! أكلأثر الطيب هذا : إنفقال الخبيص فذاق عنه فكشف

 .به خصك شيء هو إنما : لقال شعبه مانه أكل الهاجرين

 .فرقد بن عتبة إلى المؤمانين أماير الله عبد : مانإليه فكتب

 .أبيك كد ول أماك كد ول كدك مان فليس بعد أماا
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 .رحأالهم في المسلمون مانه يشبع ماا إل نأكل ل

ماشايخ عن الزدي ماصلح بن وأحأمد عمرو بن الحسين وحأدثني
وماعه أذربيجان عقبة بن الوليد : قدمقالوا أذربيجان أهل مان

 .قيس بن الشعث

 .فانتفضت أذربيجان وله الوليد انصرف فلما

 .يستمده إليه فكتب

 .الكوفة أهل مان عظيم بجيش فأماده

ًنا قيس بن الشعث فتتبع ًنا حأا أهل كلم في الحائر - والحان حأا
وأسإكنها فرقد بن وعتبة حأذيفة صلح ماثل على - ففتحها أذربيجان

الناس بدعاء وامارهم والديوان العطاء أهل مان العرب مان ناسًإا
 .السإلم إلي

ماوقان بأهل فأوقع أذربيجان أهل فغزا العاص بن سإعيد تولى ثم
وأهل الرمان مان خلق وبلوانكرح أرم بناحأية له وتجمع وجيلن

وأخذ فهزماهم البجلي الله عبد بن جرير إليهم فوجه أذربيجان
 .باجروان قلعة على فصلبه رئيسهم

في العاص بن سإعيد ماع كان الثعلبي ضرار بن الشماخ إن ويقال
في ماعهم أطلل فارس عامار بن شداد بن بكير وكان الغزاة هذه
أسإلمت بموقان خيل عن : وغنيتالشماخ يقول وفيه الغزاة هذه
خلوت ماني السإلم غره وأشعث أطلل فارس الشداخ بني بكير

 .فقتله التمام ليل بعرسإه

 .أذربيجان الشعث طالب أبي بن علي ولى ثم

 .القرآن وقرأو أسإلموا قد أكثرها وجد قدماها فلما

العرب مان والديوان العطاء أهل مان جماعة أردبيل فأنزل
 .ذلك بعد وسإع أنه إل ماسجدها وبنى وماصرها
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نزلت لما العرب أن واقد : وأخبرنيعمرو بن الحسين قال
كل وغلب والشام المصرين مان عشائرها إليها نزعت أذربيجان

إليهم وألجئت الرضين العجم مان بعضهم وابتاع أماكنهم ماا على
 .لهم مازارعين أهلها فصار للخفارة القرى

وأرشق وحأش كقنطرتي قنطرة ورثان : كانتالحسين وقال
ًثا اتخذتا اللتين ماروان بن ماحمد بن ماروان فبناها بابك أيام حأدي

 .ضيعة له فصارت وحأصنها أرضها وأحأيا الحكم بن

جعفر لم فصارت أماية بني ضياع مان قبض ماا ماع قبضت ثم
وكلؤها وهدم المؤمانين أماير المنصور بن جعفر بنت زبيدة

 .سإورها

ًبا وجدد رم ثم  .ماواليها مان الورثاني وكان قري

كاوس بن حأيدر الفشين فيها فعسكر قرية برزند : وكانتقال
وأرمانية أذربيجان على بالله المعتصم المؤمانين أماير عامال

 .وحأصنها الخرماي بابك الكافر ماحاربته أيام والجبل

 .اقراهروذ تدعى المراغة : وكانتقالوا

- مانصرفة وأذربيجان أرماينية والي وهو ماحمد بن ماروان فعسكر
 .مانها - بالقرب وجيلن ماوقان غزوة مان

فيها تمرغ أصحابه دواب و دوابه فكانت كثير جبن سإر فيها وكان
 .الراغة قرية : ايتوايقولون فجعلوا

 .: المراغةوقالوا قرية الناس حأذف ثم

الناس وكلؤه وتألف فابتناها ماروان إلى ألجأوها أهلها وكان
بني ضياع مان قبض ماا ماع قبضت إنها ثم للتعزز فيها فكثروا

 .أماية

 .المؤمالين أماير الرشيد بنات لبعض وصارت

378



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

فأفسدا الزد ماولى علي بن وصدقة الزدي الوجناء عاث فلما
خلفة في وأذربيجان أرماينية خزيمة بن خازم بن خزيمة وولي

ًدا وأنزلها وماصرها وحأصنها سإورها بنى الرشيد ًفا جن  .كثي

وتحصنوا فنزلوها إليها الناس لجأ بالبذ الخرماي بابك ظهر لما ثم
 .فيها

بن : أحأمدمانهم عماله مان عدة المأماون أيام في سإورها ورم
 .هشام بن وعلي فرزندي بن الجنيد

 .وحأصن ربضها الناس نزل ثم

حأصنها ثم البعيث أبو حألبس فنزلها صغيرة قريًة فكانت مارند وأماا
 .البعيث بن ماحمد ابنه ثم البعيث

 .قصوًرا ماحمد بها وبنى

الله على المتوكل المؤمانين أماير خلفة في خالف قد وكان
إلى وحأمله به ظفر حأتى المؤمانين أماير ماولى الصغير بغا فحاربه

 .القصر وذلك مارند حأائط وهدم رأى مان سإر

دعمي بن أقصى بن وهب بن عمرو بن عتيب ولد مان والبعيث
 .ربيعة ابن أسإد بن جديلة بن

 .سإنان بن عوف بن عتيب إنه ويقال

 .أعلم والله ذلك يقولون والعتبيون

صحبهم دشت زر أن المجوس يزعم قديمة فمدينة أرماية وأماا
 .مانها كان

أهلها حأارب الزد ماولى دينار بن صدقة بن علي بن صدقة وكان
 .قصوًرا بها وأخوته وبنى عليها وغب دخلها حأتى
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بها وبنى الرواد بن الوجناء ثم الزدي الرواد فنزلها تبريز وأماا
 .ماعه الناس فنزلها بسور وحأصنها بناء وأخوته

 .الهمدانيين فمنازل الميانج وأماا

وماصير بالميانج ماحلته الهمداني جعفر بن الله عبد مادن وقد
 .مانبًرا بها السلطان

إليها الناس جمع مانهم لرجل وقصبتها فللود برزة كوره وأماا
ًنا بها وبنى ٍه على  مانبر239 سإنة في بها اتخذ وقد حأص مان كر

 .الودي

بن مار فنزلها ماتشعث قديم قصر لها قرية فكانت نرير وأماا
 .ولده وأسإكنها بها فبنى الطائي الموصلي عمرو

 .ومادنوها قصوًرا بها بنوا انهم ثم

فصاروا لهم السلطان وأفرده وكبروه وان جابر سإوق وبنوا
 .أذربيجان دون يتولونه

ولد مان أنه بعضهم أخبرني جماعة كنده مان فيها فإن سإراه فأماا
 .الكندي قيس بن الشعث ماع كان مان

السلمي فرقد بن عتبة الخطاب بن عمر : ولىقالوا الموصل فتح
 .عشرين سإنة الموصل

ًة الشرقي وهو حأصنها فأخذ نينوى أهل فقاتله دجلة وعبر عنو
الجلء أراد لمن والذن الجزية على الخر الحصن أهل فصالحه

 .الجلء في

 .الجزية على أهلها فصالحه دياراٍت بالموصل ووجد

والمعلة والحنانة وباعذرى باهذرة وأرض وقراه المرج فتح ثم
 .الكراد ماعاقل وجميع وداماير
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 .ففتحها حأزه مان بانعاثا وأتى

بن صالح الحرين ببني يعرف الذي والسلق الشهارجة تل وأتى
عليه وغلب كله ذلك ففتح الموصل رابطة صاحأب الهمداني عباده

 .المسلمون

:قال الموصل أهل مان ماشايخ عن طاووس بن ماعافى وأخبرني
 .فرقد بن عتبة فتحها الموصل فتوح مان أرماية كانت

ًنا خراجها وكان  .الموصل إلى حأي

 .وسإلماس وخوى الحور وكذلك

 .أذربيجان ولى حأين فتحها عتبة أن أيًضا : وسإمعتماعافى قال

 .أعلم والله

وماصرها العرب وأسإكنها الموصل اختط مان : أولقال جده عن
 .البارقي فجة عر بن ثمة هر

أبي عن النصاري الفضل أبي عن الهروى ماوسإى أبو حأدثني
عتبة عزل عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن الضبي المحارب

 .البارقي عرفجة بن هرثمة وولها الموصل عن

ٌٌع الحصن بها وكان البيع تلك عند قليلة لهم ومانازل للنصارى وبي
 .اليهود وماحلة

بنى ثم لهم واختط مانازلهم العرب فأنزل هرثمة فمصرها
 .الجاماع المسجد

بالحجارة الموصل فرش : الذيقال طاووس بن المعفى وحأدثني
 .الحكم بن ماروان بن ماحمد شرطة صاحأب تليد ابن

 .وأذربيجان وأرماينية والجزيرة الموصل والي ماحمد وكان
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الملك عبد بن سإعيد ابنه ماروان بن الملك عبد : ولىالواقدي قال
 .الموصل سإعيد نهر صاحأب ماروان ابن

ًدا وولى  .وأرماينية الجزيرة أخاه ماحم

ٌد فبنى  .بها مار حأين الرشيد هدماه الذي وهو الموصل سإور سإعي

 .بالحجارة سإعيد وفرشها ذلك قبل خالفوا كانوا وقد

غرة طلبوا كانوا المسلمين أن بابغيش أهل بعض عن وحأدثت
 .زران لها يقال داماير يلي ماما مانها ناحأية أهل

وبين بينهم فحالوا سإلح ماعهم وليس لهم عيد يوم في فأتوهم
 .وفتحوها قلعتهم

الحديثة أتى العرب وأسإكنها الموصل هرثمة اختط : ولماقالوا
وأسإكنها فمصرها للنصارى وأبياٌت بيعتان فيها قديمة قرية وكانت

 .الموصل بعد لنها الحديثة فسميت العرب مان قومًاا

ًنا نحوه وبنى  .حأص

الموصل قبل واختطها فمصرها أوًل الحديثة نزل هرثمة إن ويقال
أهل مان تحول مان إليها تحول حأين الحديثة سإميت إنما وإنها

 .فعسفها يوسإف ابن الحجاج أيام الرفيل ابن وليهم لما النبار

ًدا بها فبنوا النبار حأديثة أهل مان قوٌم فيهم وكان وسإموا ماسج
 .الحديثة المدينة

حأصن أهل وآمان وتكريت الطيرهان فرقد بن عتبة : وافتتحقالوا
صار ثم باجراماى كوره في وسإار وأماوالهم أنفسهم على تكريت

 .شهرزور إلى

وشرٌط أمااٍن كتاب ماعهم كان أنه تكريت أهل مان شيٌخ وحأدثني
 .لهم
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وهاعلة نرسإاياذ الموصل قرى أخرب حأين الجرشى فخرقه
 .وذواتها

ًدا فتح لما غنم بن عباض أن عدي بن الهيثم وزعم الموصل أتي بل
 .الحصنين أحأد ففتح

 .أعلم تعالى والله

سإليمان بن إسإحاق حأدثني ودراباذ والصاماغان زور شهر
عن الكلبي عن ماروان بن ماحمد عن أبي ثنا :قال الشهرزورى

شهرزور فتح حأاول قيس بن عزرة أن البجلى عزرة آل بعض
 .عليها يقدر فلم عمر خلفة في حألوان على واٍل وهو

 .حألوان صلح ماثل على قتال بعد ففتحها فرقد بن عتبة فغزاها

الصاماغان أهل : صالحقال ماشايخهم عن أبيه عن إسإحاق وحأدثني
ول سإبوا ول يقتلوا ل أن على والخراج الجزية على عتبة ودراباذ
ًقا يمنعوا  .يسلكونه طري

:قالوا شهرزور ماشايخ عن أبيه عن الحلواني رجاء أبو وحأدثني
 .السلمي فرقد ابن عتبة فتوح مان ودراباذ والصاماغان شهرزور

ًقا مانهم فقتل الكراد وقاتل فتحها قد : إنيعمر إلى وكتب خل
 .أذربيجان بفتوحأي بلغت

 .إياها فوله

 .الموصل عرفجة بن هرثمة وولى

حأتى الموصل إلى ماضموماًة وأعمالها شهرزور تزل : ولمقالوا
 .الرشيد خلفة آخر في فرقت

ٌد رجٌل ودراباذ والصاماغان شهرزور فولى  .مافر
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فحط درهم ماائتي الموصل كور مان كوره كل عامال رزق وكان
 .درهم مائة سإت الكور لهذه

رحأمه عفان بن عثمان : ولىقالوا ونواحأيها وطبرسإتان جرجان
في الكوفة أماية بن العاص ابن سإعيد بن العاص بن سإعيد الله
 .وعشرين تسع سإنة

بن كريز بن عامار بن الله عبد وإلى إليه طوس مارزبان فكتب
إلى يدعوها البصرة على وهو شمس عبد بن حأبيب بن ربيعة

 .وظفر غلب أيهما عليها يملكه أن على خراسإان

 .سإعيد وخرج يريدها عامار ابن فخرج

يقال فيما غزاته في وماعه طبرسإتان سإعيد فغزا عامار ابن فسبقه
 .السلم عليهم طالب أبي بن علي أبناء والحسين الحسن

ًدا إن أيضا وقيل وقصد أحأد مان أتاه كتاب بغير طبرسإتان غزا سإعي
 .أعلم والله الكوفة مان إليها

 .قرية وهي ونامانة طميسة سإعيد ففتح

مائة ثلث على ويقال درهم ألف ماائتي على جرجان مالك وصالح
 .المسلمين غزاة إلى يؤديها فكان وافته بغلية ألف

أهل وأعطاه ودنباوند والرويان طبرسإتان سإهل سإعيد وافتتح
 .مااًل الجبال

التاوة أعطوا فربما ونواحأيها طبرسإتان يغزون المسلمون وكان
ًوا  .قتال بعد أعطوها ورمابا عف

بني - أحأد شيل بن هبيرة بن ماصقلة سإفيان ابي بن ماعاوية وولى
أهلها وجميع - طبرسإتان عكابة بن ثعلبة بن شيبان ابن ثعلبة
 .حأرب
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ًفا عشرين ويقال آلف عشرة إليه وضم وأروه العدو فكاده أل
 .البلد في ماعه بمن توغل حأتى له الهيبة

مان الصخور ودهدهوا عليهم العدو أخذها المضايق جاوروا فلما
 .رؤسإهم على الجبال

يرجع : حأتىفقالوا فضرب ماصقلة وهلك أجمع الجيش ذلك فهلك
 .طبرسإتان مان ماصقلة

الشعث بن ماحمد ولى سإفيان أبي بن زياد بن الله عبيد إن ثم
 .طبرسإتان الكندي قيس بن

ًدا لهم وعقد فصالحهم ا عليه فأخذوا دخل حأتى له أماهلوا ثم عق
 .نجا ثم فضخوه يكر أبا ابنه وقتلوا لمضايق

في التوغل مان حأذرون وهم الثغر ذلك يغزون المسلمون فكان
 .العدو أرض

وغيره ماخنف أبي عن أبيه عن الكلبي هشام بن عباس وحأدثني
يزيد ولى المار ماروان بن الملك عبد بن سإليمان ولى : لماقالوا

 .العراق صفرة أبي بن الملهب بن

ماسلم بن قتيبة التواء مان كان ماا لسبب سإان خرا إلى فخرج
 .إياه التميمي سإود أبي بن وكيع وقتل سإليمان على وخلفه

 .سإان خرا يريد وهو طريقه في التركي صول له فعرض

 .له فأذن غزوه في يستأذنه سإليمان إلى فكتب

في وهو فحصرها صول وبها دهستان أتى ثم وسإارية جيلن فغزا
 .سإان خرا وأهل المصرين أهل و الشام أهل مان كثيف جند

وقطع يزيد عليهم فألح فيقاتلونهم يخرجون دهستان أهل فكان
 .عنهم المواد
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على يؤمانه أن على الصلح يسأله يزيد إلى أرسإل وصل إن ثم
 .فيها وماا وأهلها المدينة إليه ويدفع بيته وأهل ومااله نفسه

 .له ووفى عليه وصالحه ذلك يزيد فقبل

ًفا عشر أربعة يزيد وقتل  .عليها واسإتخلف الترك مان أل

الول والخبر قتل صول : إنالمثنى بن ماعمر عبيده أبو وقال
 .أثبت

 .جرجان يزيد : أتىالكلبي بن هشام وقال

عليها صالحهم العاص بن سإعيد كان التي بالتاوة أهلها فتلقاه
 .فقبلها

 .وغدروا نقضوا جرجان أهل إن ثم

 .ففتحها الجعفي زحأر بن جهم إليهم فوجه

في جرجان غزا ثم شتوته بها فأقام مارو إلى صار إنه : ويقالقال
وخرا والمصرين والجزيرة الشام أهل مان ألف وعشرين ألف مائة

 .سإان

المهلب بن يزيد : أقامقال المدائني ماحمد بن علي وحأدثني
ًة بخراسإان قد آخر مان حأائط عليها وكان جرجان غزا ثم شتو

عليه الترك غلبت ثم البحر في طرفيه وأحأد الترك مان به تحصنوا
 .صول مالكهم وسإموا

وأراد العرب بيضة في وهم هؤلء ! تركقتيبة الله : قبحيزيد فقال
 .الصين : وغزاقال أو الصين غزو

 .يزيد بن ماخلد خراسإان على يزيد وخلف

 .البحيرة في نزل قد صول وجد جرجان إلى صار : فلماقال

 .ماراًرا وقاتله أشهر سإتة فحصره

386



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

مان مائة وثلث ومااله نفسه على يؤمانه أن على الصلح فطلب
 .فيها بما البحيرة إليه ويدفع بيته أهل

 .طبرسإتان إلى سإار ثم فصالحه

اليشركي ماعمر بن الله عبد والبياسإان دهستان علي واسإتعمل
بن عيينة أبا وأخاه يزيد بن خالد ابنه ووجه آلف أربعة في وهو

 .يزيد بعسكر ألحقهما حأتى وهزماهما الصبهبذ إلى المهلب

قتلنا قد -: آنا المروزبان - ويقال المرزبان إلى الصبهبذ وكتب
 .العرب مان قبالك مان فاقتل يزيد أصحاب

في غارون وهم ماعه ومان اليشكري ماعمر بن الله عبد فقتل
 .مانازلهم

الديلم سإبى مان وهو ماصقلة ماولى حأيان فوجه يزيد الخبر وبلغ
ولست بيننا الدين فرق وإن وإليك مانك رجل : إنيللصبهبذ فقال
ل ماا سإان خرا جيوش ومان المؤمانين أماير قبل مان يأتيك أن بآمان
 .ماعه لك قوام ول به لك قبل

ًعا فوجدته يزيد لك رزت وقد  .فصالحه الصلح إلى سإري

وأربع درهم ألف مائة سإبع على يزيد صالح حأتى يخدعه يزل ولم
ًنا وقر مائة  .زغفرا

 .سإتة وزن : العشرةالصبهبذ له فقال

 .سإبعة وزن ولكن : لفقال

 .فأبى

 .الوزنتين بين ماا فضل أتحمل : أناحأيان فقال

 .فتحمله

 .ماعمر أبا يكنى وكان وسإرواتهم الموالي نبل مان حأيان وكان
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يريدها فسار وغردهم جرجان أهل نكث يزيد : بلغالمدائني قال
 .ثانية

غياض وحأولها بها فتحصن وجاه أتى ماسيره المرزبان بلغ فلما
 .وأشب

 .شيء على مانها يقدر ل أشهر سإبعة عليها فنزل

 .عليها المنجنيق ونصب مارًرا وقاتلوه

سإلم مان بد : لوقال قلعتهم إلى طريق على دلهم رجًل إن ثم
 .جلود

فل الحياة على غلبت : إنوقال الجعفى زحأر بن لجهم يزيد فعقد
 .الموت على تغلبن

 .الحطب في النار تشعل أن يزيد وأمار

 .رجعوا ثم مانهم قوٌم وخرج ذلك فهالهم

فكشفهم بابها على كان مامن قوٌم فقاتله القلعة إلى جهم وانتهى
 .عنه

 .ورائهم مان بالتكبير إل العصر بعيد العدو يشعر ولم

 .يزيد حأكم على وأنزلوا القلعة ففتحت

الدمااء سإالت حأتى يقتلهم وجعل جمرجان وادي إلى جهم فقادهم
 .وجرت الوادي في

 .جرجان مادينة بنى وهو

 .الهدايا فبلغته خراسإان إلى يزيد وسإار

 .سإليمان إلى وانصرف خراسإان ماخلدا ابنه ولى ثم
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 .درهم ألف ألف وعشرين خمسة ماعه أن إليه فكتب

 .وحأبسه به يزيد فأخذ العزيز عبد بن عمر يدي في الكتاب فوقع

عوانة أو ماخنف أبي عن أبيه عن الكلبي هشام بن عباس وحأدثني
 .طبرسإتان إلى يزيد : سإارقال الحكم بن

 .فأنجدوه الديلم الصبهبذ فاسإتجاش

وعلى درهم ألف آلف أربعة نقد على صالحه إنه ثم يزيد فقاتله
ٍز مائة أربع ووقر سإنة كل في ماثاقيل درهم ألف مائة سإبع جما

ًنا مانهم رجل كل رأس على رجل مائة أربع يخرجوا وأن زعفرا
 .حأرير ونمرقة فضة وجام وطيلسان ترس

 .: برنسيقول الرواة وبعض

 .وآنية وثياٍب مااٍل على ودنباوند الرويان يزيد وفتح

أمااماه وقدم خليفته وقتلوا أهلها غدر وقد جرجان إلى ماضى ثم
 .الجعفي قيس بن زحأر بن جهم

فقتل المهلب ابن ووفاه وغافلون غارون وأهلها المدينة فدخل
ًقا الطريق يمين عن قتل مان وصلب ذراريهم وسإبى أهلها مان خل

 .ويساره

وثقلت أهلها على والخراج الجزية فوضع جهًما عليها واسإتخلف
 .عليهم وطأته

ًة الصلح يؤدون طبرسإتان اهل تزل : ولمقالوا مان ويمتنعون مار
 .ويسالمون فيحاربون أخرى أدائه

غدروا الحكم ابن ماروان بن ماحمد بن ماروان أيام كانت فلما
إليهم وجه المؤمانين أماير العباس أبو اسإتخلف إذا حأتى ونقضوا
 .فصالحوه عاماله
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المؤمانين أماير خلفة في المسلمين وقتلوا وغدروا نقضوا إنهم ثم
 .المنصور

المهلبي حأاتم بن وروح التميمي خزيمة بن خازم إليهم فوجه
أبي قصر إليه نسب الذي ماوله الخصيب أبو مارزوق وماعهما

 .بالكوفة الخصيب

يضرباه أن وصعب المار عليهما طال حأين مارزوق فسألهما
 .ففعل ولحيته رأسإه ويحلقا

وفعل اسإتغشاني الرجلين هذين : إنله فقال الصبهبذ إلى فخلص
المنزلة وأنزلتني انقطاعي قبلت فإن إليك هربت وقد ترى ماا بي

ًدا وكنت العرب عورات على دللتك مانك أسإتحقها التي ماعك ي
 .عليهم

 .له والمشاورة به الثقة وأظهر وأعطاه فكساه

 .ماشفق وعليه ناصٌح له أنه يريه فكان

احأتاجا بما وروح خازم إلى كتب وعوراته أماوره على اطلع فلما
 .فتحه حأتى للباب واحأتال ذلك مان ماعرفته إلى

 .فدوخوها البلد في وسإاروا وفتحوها المدينة المسلمون فدخل

ًعا فجمع الري أهل مان جزاًرا العلء بن عمر وكان وقاتل جم
 .بها خرج حأين سإنفاذ

فقوده المنصور على العجلى مارار بن جهور فأوفده ونكى فأبلى
 .مارتبة له وجعل وحأضنه

أماير المهدي خلفة في بها فاسإتشهد طبرسإتان ولى أنه ثم
 .المؤمانين
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يزديار وماا العلء بن عمر بن حأفص بن ماوسإى بن ماحمد وافتتح
وأصعبها جباٍل أمانع وهي طبرسإتان مان وين شر جبال قارن بن

ًبا وأكثرها  .الله رحأمه المأماون خلفة في وغياًضا أش

ودنباوند والرويان طبرسإتان أعمال ماايزديار ولى المأماون إن ثم
ًدا وسإماه  .الصبهبذ مارتبة له وجعل ماحم

ًيا يزل فلم  .المأماون توفى حأتى وال

على فأقره المؤمانين أماير بالله المعتصم إسإحاق أبو اسإتخلف ثم
 .عمله

ٍر سإنين سإت بعد وغدر كفر إنه ثم  .خلفته مان وأشه

على عاماله ماصعب بن الحسين ابن طاهر بن الله عبد إلى فكتب
 .بمحاربته يأماره وجرجان وقوماس والري خراسإان

 .خراسإان رجال في عمه الحسين لن الحسن إليه الله عبد فوجه

إليه ضم فيمن ماصعب بن إبراهيم بن ماحمد بالله المعتصم ووجه
 .الحضرة جند مان

قارن بن فوهيار له يقال له أٌخ كاب بلده في الجنود توافت فلما
ًدا الحسن  .عليه ماعهما أنه وأعلمهما وماحم

 .السإتخفاف مان بها يناله أشياء يحقد كان وقد

 .وعسفه لتجبره سإيرته مالوا قد عمله أهل وكان

لما وقال له سإماه ماوضع في يكمن بأن عليه يشير الحسن فكتب
ذلك غير وذكر كذا بموضع وهو أتاك قد الحسن إن :يزديار

 .بلغني فيما ماشافهتك ويريد الماان إلى يدعوك وهو الموضع

 .الحسن يريد ماايزديار فسار
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فوهيار آذنه فيه كاماٌن الحسن الذي الموضع بقرب صار فلما
 .بمجيئه

فجعلوا الغياض في مانقطعين وكانوا أصحابه في عليه فخرج
 .إليه يتتاماون

 .بمنطقته فوهيار فأخذ العرب ماايزديار واراد

ٍد بغير سإلًما فأخذوه الحسن أصحاب عليه وانطوى  .عقد ول عه

وماائتين وعشرين خمس سإنة في رأى مان سإر إلى فحمل
ًبا بالله المعتصم يدي بين بالسياط فضرب رفعت فلما مابرحًأا ضر
 .ماات عنه السياط

بحضرة التي العقبة على الخرماي بابك ماع رأى مان بسر فصلب
 .الشرطة ماجلس

 .بطبرسإتان فقتل أخيه خاصة بعض بفوهيار ووثب

طاهر بن الله عبد فتولها وجبلها سإهلها طبرسإتان وافتتحت
 .بعده مان الله عبد بن وطاهر

وبعضهم الذهلي قطبة بن سإويد : كانقالوا دجلة كور فتوح
على البصرة مان الخريبة ناحأية في يغير قتادة بن قطبة :يقول

 .الحيرة بناحأية يغير الشيباني حأارثة بن المثنى كان كما العجم

على  أعانه12 سإنة الكوفة يريد البصرة الوليد بن خالد قدم فلما
ًدا وخلف البلة أهل حأرب  .سإوي

ًدا إن ويقال وكانت الخريبة فتح حأتى البصرة مان يسر لم خال
 .وسإبى فقتل للعاجم ماسلحًة

بن شريح له يقال هوازن بن بكر بن سإعد بني مان رجًل بها وخلف
 .عامار
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عنه صالحه صلًحا القصر ففتح المرأة نهر أتى إنه ويقال
بنت دار كامان القصر صاحأبة والمرأة جسنسما بن النوشجان

 .النوشجان عم ابنة وهي نرسإى

فزودته بها نزل كان الشعري ماوسإى أبا لن المرأة سإميت وإنما
 .المرأة دقيق مان : أطعمونايقول فجعل خبيًصا

أتى الوليد بن خالد يكون أن ينكر الواقدي عمر بن ماحمد وكان
 .والبحرين اليماماة أهل أمار مان فرغ حأين البصرة

فيد طريق على العراق إلى مانها سإار ثم المدينة : قدمويقول
 .أعلم والله والثعلبية

بن سإويد خبر عنه الله رضي الخطاب بن عمر بلغ : فلماقالوا
عتبة فولها قبله مان رجل يوليها أن رأى بالبصرة يصنع وماا قطبة

بن ماازن بني - أحأد نسيب بن وهب بن جابر بن غزوان بن
 .خصفة بن عكرماة بن مانصور

- الولين المهاجرين مان وكان ماناف عبد بن نوفل بني حأليف وهو
يعني العجم مان عظيٌم وقتل فتحت قد الحيرة : إنله وقال

 .بابل أرض المسلمين خيل ووطئت ماهران

الهواز أهل مان هناك مان واشغل البصرة ناحأية إلى فصره
 .إخوانك على إخوانهم إماداد عن ومايسان وفارس

وائل بن بكر مان ماعه ومان قطبة بن سإويد إليه وانضم عتبة فأتاها
بالزايوقة واثنتان بالخريبة : اثنتاندسإاكر سإبع بالبصرة وكانت
 .اليوم الزد دار ماوضع في وثلٌث

ماسلحًة وكانت بالخريبة هو ونزل فيها أصحابه عتبة ففرق
 .مانهم فخلت الوليد بن خالد ففتحها للعاجم

 .نزلوا بحيث وأصحابه نزوله يعلمه عمر إلى عتبة وكتب

ًعا ينزلهم بأن يأماره إليه فكتب ًبا ماوض  .والمراعى الماء مان قري
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 .البصرة ماوضع إلى فأقبل

.بصرة إنها فقيل سإود وحأجارة حأصى ذات : وكانتماخنف أبو قال

 .أرضها لرخاوة بصرة سإموها إنما إنهم وقيل

 .والفساطيط والقباب الخيام بها : وضربواقالوا

 .بناء لهم يكن ولم

إنه ثم بالبحرين وكان البارقي عرفجة بن بهرثمة عتبة عمر وأماد
 .الموصل إلى بعد صار

 .عنوة ففتحها البلة غزوان بن عتبة : فغزاقالوا

البحرين فرضة البله أن ويخبره ذلك يعلمه عمر إلى وكتب
 .والصين والهند وعمان

 .الثقفي الحارث بن نافع ماع الكتاب وأنفذ

عن أبيه عن العطار مارحأوم : ثناقال صالح بن الوليد وحأدثني
 .بها فظفرنا البلة أماير ماع : خرجناقال الهدوي شويس

بهم فظفرنا بمساحأيهم الفرات أهل إلينا فخرج الفرات عبرنا ثم
 .الفرات وفتحنا

أبيه عن سإلمة بن حأماد : ثناقال غياث بن الواحأد عبد وحأدثني
خبيز وجدوا البلة دخلوا : لماقال الربعى كراثة بن حأميري عن

 .الحواري

 .يسمن إنه يقال كان الذي : هذافقالوا

ماا : واللهويقولون سإواعدهم إلى ينظرون جعلوا مانه أكلوا فلما
ًنا نرى  .سإم
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ًبا قميًصا : وأصبتقال أحأضر فكنت أخضر صدره قبل مان ماجي
 .الجمعة فيه

ووجه البلة عتبة : فتحقال حأسان بن جهم عن المدائني وحأدثني
وشخص بالصلة المغيرة وأمار الفرات على ماسعود بن ماجاشع

 .عمر إلى

صلح الفرات إلى الفهرج ماابين أن أشياخه عن المدائني وحأدثني
 .عنوة البلة وسإائر

سإليمان بن عبدة : حأدثنيقال المقري صالح بن الله عبد وحأدثني
رضي الخطاب بن عمر : وجهقال يسار بن إسإحاق بن ماحمد عن
إلى مائة ثمان في نوفل بني حأليف غزوان بن عتبة عنه الله

 .بالرجال وأماده البصرة

 .خيم في بالناس فنزل

بالخريبة مانها لبٍن مان كر دسإا سإبع مانهم رهٌط بنى كثروا فلما
 .اثنتان تميم وفي اثنتان الزد وفي واحأدة بالزابوقة اثنتان

 .عنوة ففتحها أهلها فقاتل البلة إلى خرج إنه ثم

ففتحه السلمي ماسعود بن ماجاشع ماقدماته وعلى الفرات وأتى
 .عنوة

عاماة وغرق الله فهزماه فقاتله مارزبانها إليه فخرج المذار وأتى
 .ماعه مان

 .عنقه عتبة فضرب سإلًما وأخذ

وأرادوا للمسلمين أهلها جمع وقد دسإتميسان إلى عتبة وسإار
في أفت ذلك ليكون بالغزو يعاجلهم أن فرأى إليهم المسير

 .قيهم دها وقتل الله فهزماهم فلقيهم لقلوبهم وأمال اعضادهم

 .عليه الله ففتحها أبرقياذ إلى فوره مان عتبة وانصرف
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 .والحج عليه الوفادة في الخطاب بن عمر عتبة اسإتأذن : ثمقالوا

 .له فأذن

ًبا وكان السلمي ماسعود بن ماجاشع بن فاسإتخلف البصرة عن غائ
 .قدوماه إلى ماقاماه يقوم أن شعبة بن المغيرة وأمار

المدر أهل مان رجل على الوبر أهل مان رجًل : أتولى فقال
في فمات وشخص يعفه فلم البصرة ولية مان عتبة واسإتعفى

 .الطريق

 .شعبة بن للمغيرة البصرة عمر فولى

فسار بخصبها فأخبرهم البصرة عن عتبة سإألوا الناس كان وقد
ٌق إليها  .الناس مان خل

عتبة عند : كانتقال عوانة عن أبيه عن هشام بن عباس وحأدثني
 .كلدة بن الحارث بنت أزده غزوتن بن

ٌع ماعه قدم غزوان بن عتبة عمر اسإتعمل فلما بكرة وأبوه ناف
 .وزياد

تحرض أزده امارأته فجعلت الفرات مادينة أهل قاتل عتبة إن ثم
الغلف فينا تولجوا يهزماوكم : إنتقول وهي القتال على الناس
 .كثيرة غنائم وأصابوا المدينة تلك المسلمين على الله ففتح

ٌد فيهم يكن ولم  .زياد إل ويحسب يكتب أحأ

في غلم وهو درهمان يوم كل له وجعل المغنم ذلك قسم فولى
 .ذوابة رأسإه

 .عمر إلى شخص عتبة إن ثم

ًبا وكان خلفه قد أنه يعلمه ماسعود بن ماجاشع إلى وكتب وأمار غائ
 .ماجاشع قدوم إلى بالناس يصلي أن شعبة بن المغيرة
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المغيرة فلقيه السإلم عن ورجع كفر مايسان دهقان إن ثم
 .فقتله بالمنعرج

 .مانه بالفتح عمر إلى المغيرة وكتب

ًعا اسإتخلفت أنك تعلمني : ألمفقال عتبة عمر فدعا :قال ماجاش
 .نعم

 .بكذا إلى كتب المغيرة فإن

ًعا : إنفقال ًبا كان ماجاش ويصلى يخلفه أن المغيرة فأمارت غائ
 .قدوماه إلى بالناس

أهل مان يستعملوا بأن أولى كانوا المدر لهل : لعمريعمر فقال
 .الوبر

 .إليه به وبعث البصرة على بعهده المغيرة إلى كتب ثم

 .الله شاء ماا المغيرة فأقام

 .المرأة هوى إنه ثم

:قال إسإحاق بن ماحمد عن عبدة عن صالح بن الله عبد وحأدثني
ٍد قتاٍل بعد عنوة ففتحها مايسان المغيرة غزا على وغلب شدي

 .أرضها

 .عنوة المغيرة ففتحها غدروا أبرقباذ أهل إن ثم

بن جرير بن وهب : حأدثنيقال المؤمان عبد بن روح وحأدثني
زد وأبرقاذ والفرات البلة غزوان بن عتبة : فتحقال أبيه عن حأازم

 .مايسان المغيرة وفتح سإتميسان

 .مايسان أبرقباذ أهل وغدر

بن وسإعيد البصري الحسن أبو مايسان سإبى مان : وكانقالوا
 .أخوه يسار
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 .فيروز يسار اسإم وكان

النضر بنت الربيع لها يقال النصار مان لمارأة الحسن أبو فصار
 .ماالك بن أنس عمة

بن أنس امارأة جميلة لها يقال سإلمة بني مان لمارأة كان ويقال
 .ماالك

 .النجار بني مان لرجل وأماي أبي : كانقال الحسن وروى

 .صداقها في إليها فساقهما سإلمة بنى مان امارأة فتزوج

 .لها فولؤنا المرأة تلك فأعتقتهما

وخرج عمر خلفه مان بقيتا لسنتين بالمدينة الحسن ماولد وكان
تسع ابن  وهو110 سإنة بالبصرة وماات بسنة صفين بعد مانها

 .سإنة وثمانين

لها يقال هلل بني مان امارأة إلى يختلف جعل المغيرة : إنقالوا
 .الهزم بن شعيثة بن الفقم بن ماحجن بنت جميل أم

 .عتيك بن الحجاج له يقال ثقيف مان زوٌج لها كان وقد

وسإلم عليه الله صلى النبي ماولى ماسروح بن بكرة أبا ذلك فبلغ
بن ونافع البجلي عبيد بن ماعبد بن وشبل ثقيف ماولدي مان

ونافع البجلي عبيد بن ماعبد بن وشبل الثقفي كلدة ابن الحارث
 .فرصدوه عبيد بن وزياد الثقفي كلدة ابن الحارث بن

 .ماتبطنها وهو عريانان هما فإذا عليه هجموا عليها دخل إذا حأتى

 .رأوا بما عنده فشهدوا الخطاب بن عمر أتوا حأتى فخرجوا

قد بلد إلى أبعثك أريد : إنيالشعري ماوسإى لبي عمر فقال
 .الشيطان فيه عشش

ٍة : فأعنىقال  .النصار مان بعد
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بأشخاص وأماره الحصين بن وعمران ماالك بن البراء ماعه فبعث
 .المغيرة

 .بثلث قدوماه بعد فأشخصه

 .الشهود وبين بينه جمع عمر إلى صار فلما

ورأيته عليها يحتفز المرأة بطن على : رأيتهالحارث بن نافع فقال
 .المكحلة في كالميل ويخرجه ماعه ماا يدخل

زياد أقبل ثم بكرة أبو ثم شهادته على ماعبد بن شبل شهد ثم
ًعا  .راب

يرجم ل أن أرجو رجٍل وجه أرى إني : أمااقال عمر إليه نظر فلما
ول يده على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب مان رجٌل

 .بشهادته يخزي

الله رسإول ماع الحديبية وشهد فأسإلم ماصر مان قد المغيرة وكان
 .وسإلم عليه الله صلى

ًيا نفًسا وسإمعت قبيًحا مانظًرا : رأيتزياد فقال  .عال

 .بشيء يشهد لم ويقال ل أم أخالطها أدري وماا

 .لجلدوا بالثلثة عمر فأمار

بكرة أبو جلد فلما الحد وتبطل الحق شهود : أنجلدشبل فقال
 .زاٍن المغيرة أن أشهد :قال

 .: حأدوهعمر فقال

 .شهادة جعلتها إن : علىفقال

 .صاحأبك فارجم

ًدا ليكلم أن بكرة أبو فخلف ًدا زيا  .سإمية لماه أخاه وكان اب
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 .ماصرهم إلى ردهم عمر إن ثم

بوليتها عمر إليه فكتب بالبصرة كان ماوسإى أبا أن قوم روى وقد
 .المغيرة وإضخاص

 .أثبت والول

أبي بن سإعد أمار كان عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن وروى
البصرة إلى غزوان بن عتبة يبعث أن عنه الله رضي وقاص
 .ففعل

الله رضي عمر وأن اسإتعفى فلذلك إياه ماكاتبته مان يأنف وكان
ًيا رده عنه  .الطريق في فمات وال

17 سإنة  ويقال16 سإنة في البصرة ماوسإى أبي ولية وكانت
بمساحأتها فأمار بالطاعة ماذعنين أهلها فوجد دجلة كور فاسإتقرى

 .احأتمالها قدر على عليها الخراج ووضع

.16 سإنة في البصرة ولى ماوسإى أبا أن والثبت

 البلس فروخ بن شيبان حأدثني

ًبا أن كثير أبي بن يحيى : حأدثناقال الراسإي هلل أبو : ثناقال كات
أبو : مانعنه الله رضي الخطاب بن عمر إلى كنب ماوسإى لبي

 .ماوسإى

ًطا كاتبك فاضرب هذا كتابي أتاك : إذاعمر إليه فكتب واعزله سإو
 .عملك عن

عبيده أبي عن الثرم المغيرة بن علي حأدثني البصرة تمصير
الخطاب ابن عمر إلى كتب الخريبة غزوان بن عتبة نزل : لماقال

لذا به يشتون مانزٍل مان للمسلمين بد ل وأنه إياها نزوله يعلمه
 .غزوهم مان انصرفوا إذا فيه ويكنسون شتوا

 .واحأد ماوضع في أصحابك اجمع أن إليه فكتب
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ًبا وليكن  .والمرعى الماء مان قري

 .بصفته إلى واكتب

إلى البر طرف في القضبة كثيرة أرًضا وجدت : إنيإليه فكتب
ٍء ماناقع ودونها الريف  .قصباء فيها ماا

المشارب مان قريبة نضرة أرض : هذهقال الكتاب قرأ فلما
 .زالمحتطب والمراعي

 .الناس أنزلها أن إليه وكتب

 .إياها فأنزلهم

 .بالقصب ماساكن فبنوا

ًدا عتبة وبنى  .14 سإنة في وذلك قصب مان ماسج

 .بيده المسجد اختطاط تولى إنه فيقال

 .سإليم مان البهزي الدرع بن ماحجر اختطه ويقال

 .داره خط حأين كلدة بن الحارث بن نافع اختطه ويقال

قضى مان أول وهو التميمي سإريع بن السإود اختطه بل ويقال
 .فيه

.نفسك ! شهرتالله : رحأمكماسعود ابنا وماجالد ماجاشع له فقال

 .أعود : لفقال

لها يقال التي الرحأبة في المسجد دون الماارة دار عتبة وبنى
 .هاشم بني رحأبة اليوم

 .الدهناء تسمى وكانت

 .والديوان السجن وفيها
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يرجعوا حأتى ووضعوه وحأزماوه القصب ذلك نزعوا غزوا إذا فكانوا
 .الغزو مان

 .بناءه أعادوا رجعوا فإذا

 .كذلك الحال تزل فلم

 .المنازل وبنوا اختطوا الناس إن ثم

وطين بلبن الماارة ودار المسجد الشعري ماوسإى أبو وبنى
 .المسجد في وزاد بالعشب وسإقفها

 .حأاجر على القبلة إلى تخطاهم للصلة جاء إذا الماام وكان

القبلة يريد الماارة دار مان يوم ذات عامار بن اله عبد فخرج
 .دكناء خز جبة وعليه

 .دب جلد الماير : علىيقولون العراب فجعل

بن عتبة نزل : لماقال الصمعي عن الثوري ماحمد أبو وحأدثني
 .بكرة أبي بن الرحأمن عبد بها ولد الخريبة غزوان

 .بالبصرة ماولود أول وهو

 .البصرة أهل مانها أشبع جزوًرا أبوه فنخر

ًدا سإفيان أبي بن ماعاوية اسإتعمل لما ثم في زاد البصرة على زيا
ًة المسجد : لوقال بالساج وسإقفه والجص بالجر وبناه كثيرة زياد

 .الناس يتخطى أن للماام ينبغي

 .المسجد قبلة إلى الدهناء مان الماارة دار فحول

 .القبلة حأائط في الذي الباب في الدار مان يخرج الماام فكان
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وينظر فيهما يطوف الماارة ودار المسجد بنى حأين زياد وجعل
خلل : أترونالبصرة أهل وجوه مان ماعه لمن يقول ثم البناء إلى

 .مانه احأكم بناء نعلم : ماافيقولون

النحوي حأبيب بن يونس عن وروى السإاطين هذه : بلىفقال
 .عيب ول تصديع قط السإاطين تلك مان يؤت : لمقال

البعيث ذلك قال : بلويقال الغداني بدر بن حأارثة وقال
ٌد بنى :المجاشعى مان تعمل لم الحجارة مان ماصنعٌة الله لذكر زيا

ًذا ترفعها النس أيدي تعاور لول الطين أعمال مان لقلنا ا
المسجد زياد بنى : لماقحذم بن هشام بن الوليد وقال الشياطين

ٍر خمس المقدماة لصفته جعل  .سإوا

 .بالحجارة مانارته وبنى

 .المقصورة عمل مان أول وهو

 .المسجد قبلة إلى الماارة دار ونقل

الرحأمن عبد بن صالح بناها حأتى وطين بلبن إياها بناؤه وكان
بن لسليمان العراق خراج وليته في تميم بني ماولى السجستاني

 .والجص بالجر الملك عبد

 .الكوفة ماسجد وفي زياد بن الله عبيد فيه وزاد

يرزقني أن ودعوته ففعل الجهاد يرزقني أن الله : دعوتوقال
خلًفا يجعلني أن ودعوته ففعل بالمصرين الجماعة ماسجدي بناء
 .ففعل زياد مان

أتي المسجد زياد بنى : لماالمثنى بن ماعمر عبيده أبو وقال
 .الهواز جبل مان بسواريه

 .وابنه الثقفي عتيك بن الحجاج وقطعها أمارها تولى الذي وكان

 .ماال له فظهر
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 .الحجارة على ولو الماارة : حأبذافقيل

 .ماثًل فذهب

ًدا إن يقول الناس : وبعضقال إذا أيديهم ينفضون الناس رأى زيا
طول على الناس يظن أن آمان : لفقال الصلة في وهم تربت
 .سإنة الصلة في اليدي نفض أن اليام

 .المسجد في وإلقائه الحصى بجمع فأمار

حأصى وأروهم وتعنتوهم الناس على بذلك الموكلون فاشتد
 .المسجد في وإلقائه

حأصى وأروهم وتعنتوهم الناس على بذلك الموكلون فاشتد
 .انتقوه

 .ذلك على وارتشوا وألوانه ماقاديره على بمثله : ايتونافقالوا

 .الحجارة على ولو الماارة : حأبذاالقائل فقال

ًيا الشمالي المسجد جانب : كانعبيده أبو وقال كانت لنه ماتزو
 .كلدة بن الحارث بن لنافع داٌر هناك

 .بيعها ولده فأبى

الله عبيد قال البصرة زياد بن الله عبيد ماعاوية ولى فلما
ضيعته أقصى إلى نافع بن الله عبد شخص إذا :لصحابه

 .ذلك فأعلموني

 .البطيحة على الذي البيض قصره إلى فشخص

 .بذلك الله عبيد فأخبر

 .المسجد تربيع به سإوى ماا الدار تلك مان فهدماوا الفعلة فبعث

 .ذلك مان إليه فضج نافع ابن وقدم
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 .أذرع خمسة ذراٍع بكل أعطاه بأن فأرضاه

 .المسجد إلى خوخًة الحائط في له وفتح

في المؤمانين أماير المهدي زاد حأتى حأائطه في الخوخة تزل فلم
 .المسجد

َا فيه وأدلت فيه كلها الدار فأدخلت خلفة في الماارة دار أيض
 .الله رحأمه الرشيد

ًدا أن أخبر العراق يوسإف بن الحجاج قدم : لماعبيده أبو وقال زيا
 .بالبصرة الماارة دار ابتنى

 .وآجر بجص ببنائها فهم عنها اسإمه يزيل أن فأراد

ًتا فيها اسإمه تزيد : إنماله فقيل ًدا ثبا  .وتوك

 .وأبوابها ولبنها طينها مان حأولها الدور عاماة فبنيت

 .الملك عبد بن سإليمان ولى حأتى إماارة دار بالبصرة تكن فلم

 .العراق خراج على الرحأمن عبد ابن صالح فاسإتعمل

 .الماارة دار في فعل وماا الحجاج حأديث صالح فحدثه

 .بإعادتها فأماره

 .سإمكها ورفع اسإاسإها على والجص بالجر فأعادها

بن عدي وولى عنه الله رضي العزيز عبد بن عمر ولى فلما
ًفا فوقها يبنى أن عدي أراد البصرة الفزاري أرطاة  .غر

مانزل عنك ! أيعجزعدي أم بن يا أماك : هبلتكعمر إليه فكتب
ًدا وسإع  .وتركها الغرف تلك إتمام عن عدي فأماسك زياد وآل زيا
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لبي البصرة العباس بن الله عبد بن علي بن سإليمان ولى فلما
حأيطان مان رفعه عدي كان ماا على بنى المؤمانين أماير العباس
ًء الغرف  .فنزله المربد إلى وتجول تركه ثم بطين بنا

فليس المسجد قبلة في الدار أدخلت الرشيد اسإتخلف فلما
 .إماارة دار بالبصرة للماراء

ٌد يزد : لمقحذم بن هشام بن الوليد وقال ابن بعد المسجد في أحأ
 .المهدي كان حأتى زياد

بن الله عبيد ودار الثقفي كلدة بن الحارث بن نافع دار فاشترى
الثقفي وهب بن عمر ودار الثقفي كلدة بن ربيعة ودار بكرة أبي
شعبة بن المغيرة وأمار أمارها مان كان التي الهللية جميل أم ودار

بن ماحمد ولى أيام المسجد في فزادها غيرها ودوًرا كان ماا
 .البصرة علي بن سإليمان

بن جعفر بن عيسى الرشيد المؤمانين أماير هارون أمار ثم
المسجد في الماارة دار يدخل أن البصرة وليته أيام المنصور

 .ففعل

عمر بن يوسإف وكان أبيه عن أبي : أخبرنيهشام بن الوليد وقال
البصرة ماقاتلة جماعة في : نظرتقال العرب جند ديوان وله
ًفا ثمانين فوجدتهم زياد أيام  .أل

 .عيل ألف وعشرين ألٍف مائة عيالهم ووجدت

ًفا سإتين الكوفة ماقاتلة العرب ووجدت ًفا ثمانين وعيالهم أل  .أل

عتبة : كانقال إسإناده في الواقدي عن سإعيد بن ماحمد وحأدثني
 .وقاص أبي بن سإعد ماع غزوان بن

 .بالكوفة قيروانك أضرب : أنعمر إليه فكتب

 .البصرة إلى غزوان بن عتبة ووجه
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الناس وضرب أكسية مان خيمة فضرب مائة ثماني في فخرج
 .ماعه

 .بالرجال عمر وأماده

 .لبن مان كر دسإا سإبع مانهم رهٌط بنى كثروا فلما

وفي اثنتان تميم بنى وفي واحأدة وبالزابوقة اثنتان بالخريبة مانها
 .اثنتان الزد

 .فافتتحه بالبصرة الفرات إلى خرج عتبة إن ثم

 .البصرة إلى رجع ثم

 .ذلك فغمه عتبة يكاتب سإعد وكان

 .إليه الشخوص في عمر فاسإتأذن

 .شعبة بن المغيرة واسإتخلف به فلحق

ٍد تسلط عمر إلى شكا المدينة قدم فلما  .عليه سإع

صحبٌة له قريٍش مان لرجل بالماارة تقر أن عليك : ومااله فقال
 .الرجوع فأبى وشرف

 .رده إل عمر وأبى

 .16 سإنة في فمات الطريق في راحألته عن فسقط

 .يبنه ولم الصرة ماسجد اختط الدرع بن ماحجر وكان

 .مابنى غير فيه يصلي فكان

 .بعده وبنى الشعري ماوسإى أبو بناه ثم بقصٍب عتبة فبناه

آدم بن يحيى : ثناقال العجلي السإود بن علي بن الحسين حأدثني
الثقفي الله عبد بن ماحمد عن الشيباني عن ماعاوية أبو : ثناقال
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فكان نافع له ويقال الله عبد أبا يكنى رجٌل بالبصرة : كانقال
بالبصرة : إنله فقال عمر فأتى بالبصرة الفلة افتل مات أول

ٍد تضر ول الخراج أرضي مان ليست أرًضا  .المسلمين مان بأحأ

 .بذلك عمر إلى ماوسإى أبو له فكتب

 .إياها يقطعه أن إليه عمر له فكتب

عوف عن العوام بن عبادة : ثناقال سإليمان بن سإعيد وحأدثني
الله عبد أبا : إنماوسإى أبي إلى عمر كتاب : قرأتقال العرابي

 .خيله فيها يفتلى دجلة شاطئ على أرًضا سإألني

فأعطه الجزية مااء إليها يجزأ ول الجزية أرض غير في كانت فإن
 .إياها

 .العرب طبيب كلدة بن الحارث بن نافع أنه : بلغنيعباد وقال

ًبا : وجدتقحذم بن هشام بن الوليد وقال الله : بسمفيه عندنا كتا
 .الرحأيم الرحأمن

 .شعبة بن المغيرة إلى المؤمانين أماير عمر الله عبد مان

 .عليك سإلم

 .هو إل إله ل الذي الله إليك أحأمد فإني

ابن أماارة في بالبصرة زرع أنه ذكر الله عبد أبا فإن بعد أماا
البصرة أهل مان أحأد يفتلها لم حأين الخيل أولد وافتلى غزوان

 .رأى ماا نعم وإنه

 .خيله وعلى زرعه على فأعنه

 .يزرع أن له أذنت قد فإني

أرض مان الجزية عليها أرًضا تكون أن إل زرع التي أرضه وآته
 .الجزية عليها أرٍض مااء إليها يصرف أو العاجم
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 .بخير إل له تعرض ول

 .الله ورحأمة عليك والسلم

 .17 سإنة صفر في فاطمة أبي بن ماعيقيب وكتب

: لوقا أنه شيرماة ابن عن عمي : أخبرنيهشام بن الوليد وقال
 .أماوالهم لقبضت البصرة وليت

ًدا بها يقطع لم الخطاب ابن عمر لن بن ونافع بكرة أبا إل أحأ
 .الحارث

أقطعه عامار وابن حأصين بن عمران إل بالبصرة عثمان يقطع ولم
 .ماوله وحأمران داره

 .يقال فيما أيًضا قطيعة عمران زياد أقطع : وقدقال

ابن نافع دار بالبصرة بنيت دار : أولالكلبي بن هشام وقال
 .المزني يسار بن ماعقل دار ثم الحارث

الثقفي العاص أبي بن عثمان دار أخذ عفان بن عثمان وكان
 .بالبصرة أرًضا يعطى أن وكتب

 .البلة بحيال عثمان بشط المعروفة أرضه فأعطى

 .وعمرها فاسإتخرجها سإبخًة وكانت

 .بالبصرة عثمان باب ينسب العاص أبي بن عثمان وإلى

 .الفزاري نجبة بن للمسيب أبان بن حأمران : كانقالوا

الكتاب وعلمه عفان بن عثمان مانه فابتدعه التمر بعين أصابه
ًبا واتخذه  .كتا

عقبة بن الوليد على رفع عما للمسئلة وجهه كان نه عليه فوجد
 .فيه قيل ماا وكذب مانه فارتشى ماعيط أبي بن
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 .بعد ذلك صحة عثمان فتيقن

ًدا بساكني : لوقال عليه فوجد  .أب

ًدا وخيره  .المدينة غير يسكنه بل

 .البصرة فاختار

ًعا وذكر داًرا بها يقطعه أن وسإأله  .كثيًرا ذر

 .دورك بعض ماثل داًرا : أعطهعامار لبن وقال عثمان فاسإتكثره

 .بالبصرة التي داره فأقطعه

الجراح لبي كانت القاضي الخزاعي طليق بن خالد : ودارقالوا
 .الزبير ابن سإجن صاحأب القضي

 .الزبير سإجن مان هرب لنه زياد بن سإلم له اشتراها

ابن عتبة صاحأبها كان بالبصرة سإمرة بنى : سإكةالكلبي ابن قال
بن شمس عبد بن حأبيب بن سإمرة بن الرحأمن عبد بن الله عبد
 .ماناف عبد

ابن ربيعة بن كلب بن ربيعة بني أحأد إلى نسب عاصم وماسجد
 .صعصعة ن عامار

بن الرحأمن عبد ماولى نافع أبي إلى نسبت بالبصرة نافع أبي ودار
 .بسكرة أبي

عبد بن لسحاماة الخطابي يعقوب أبي دار : كانتالقحذماي وقال
 .الحجاج ماؤذن الغنوى الصم بن الرحأمن

 .المهلب بن يزيد ماع قاتل مامن هو

 .العقر يوم الملك عبد بن ماسلمة فقتله
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 .شعبة ابن المغيرة دار جانب إلى وهي

 .بكرة أبي بن طارق إلى نسبت طارق : ودارقالوا

 .الثقفي العاص أبي بن الحكم خطة وقبالتها

اشتراها لبن اشتراها زياد بن الله عبيد كان عثمان بن زياد ودار
 .عثمان بن زياد أخيه لبن

 .العاص أبي بنت بابة دار مانها التي الخطة وتليها

بن بلل عليها فغلب زياد بن لسلم علي بن سإليمان دار وكانت
بن سإليمان جاء ثم الله عبد بن لخالد البصرة وليته أيام بردة أبي

 .فنزلها علي

مان لرجل ثقيف ماولى المختار أبي بن ماوسإى دار : وكانتقالوا
 .دارم بني

 .آلف بعشرة مانه ابتياعها حأصين فيروز فأراد

 .ألف بمئة جوارك لبيع كنت : ماافقال

 .يده في الدار وأقر آلف عشرة فأعطاه

بعشرة : أبيعهافقال داره بيع الدارماى : أرادالحسن أبو وقال
 .فيروز لجوار آلف وخمسة ثمنها آلف خمسة درهم آلف

 .ودارك عليك : أماسكفقال ذلك فيروز فبلغ

 .درهم آلف عشرة وأعطاه

 .الحيرى تبع بن الرحأمن عبد إلى نسبت تبع ابن ودار

 .الطائف أهل مان دماون وكان زياد قطائع على وكان

 .بردة أبا له فولدت ابنته ماوسإى أبو فتزوج
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 .بالبصرة خطة ولدماون

بيت في وكمون وخبز والبنون : الرفاءالبصرة أهل يقول وله
 .الدماون

عبد حأمام بالبصرة اتخذ حأمام أول : كانوغيره القحذماي وقال
سإفيان بستان ماوضع وهو الثقفي العاص أبي بن عثمان بن الله
 .جعفر بن عيسى قصر وعند بالخريبة الذي ماعاوية بن

 .زياد ماولى فيل حأمام الثاني ثم

 .بللباذ في بكرة أبي بن ماسلم حأمام الثالث ثم

 .الباهلي ماسلم بن لعمرو صار الذي وهو

 .الحماماات هذه إل بها وليس دهًرا البصرة فمكث

ماا ! واللهبني : ياماسلم لبنه بكرة أبو : قالقال المدائني وحأدثني
 .النفقة في أخوتك عن تقصر أراك وماا عمًل تلي

 .أخبرتك علي كتمت : إنفقال

 .أفعل : فإنيقال

ٍم كل في هذا حأماماي مان اغتل : فإنيقال وطعامًاا درهم ألف يو
 .كثيًرا

بكرة أبي بن الرحأمن عبد أخيه إلى فأوصى مارض ماسلًما إن ثم
 .حأماماه بغلة وأخبره

 .حأمام بناء في السلطان واسإتأذن ذلك فأفشى

 .الولة بإذن إل بالبصرة تبتنى ل الحماماات وكانت

 .له فأذن
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أبي بن الحكم واسإتأذن له فأذن بكرة أبي ابن الله عبيد فاسإتأذن
 .له فأذن العاص

 .له فأذن السإواري سإياه واسإتأذن

 .له فأذن العنبري الحر أبي بن الحصين واسإتأذن

 .لها فأذن زياد بنت ربطة واسإتأذنت

: أحأدهماحأماماين في لها فأذن الجرش أوفى بنت لبابه واسإتأذنت
 .سإعد بني في والخر القباء أصحاب في

 .له فإذن الضبي راشد بن المنجاب واسإتأذن

غلة عليه فسدت وقد مارضه مان بكرة أبي بن ماسلم وأفاق
 .حأماماه

 !.رحأمه الله قطع : ماالهويقول الرحأمن عبد بلغن فجعلن

الدائلي السإود أبو ماعه ركب وماوله زياد حأاجب فيل : وكانقالوا
سإوء فرسإي على وهما هملج برذون على وكان زنيم بن وأنس

 .قطوفين

 .الحسد فأدركهما

 .السإود أبا يا : أجزأنس فقال

 .: هاتقال

فيل حأمام مان الثلثين على كسرى حأمام ماا أبيك : لعمرفقال
بن طلحة وهو الطلحات لطلحة مافرغ أبو : وقالالسإود أبو فقال
بعيدا أماًل مانيتنى لقد ألٍف ألف طليحة : تمنينيخلف بن الله عبد

ٍد فلست ٍر لماج في أدخلت ولو العبيدا تلد التي لسمراء ولكن حأ
حأضرته وقد بعضهم وقال ودا والبر المطارف وألبست فيٍل حأمام
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ٍة رب : ياالوفاة حأمام إلى الطريق كيف لغبت وقد يومًاا قائل
 .الضبي راشد بن المنجاب حأمام يعنى مانجاب

ٍو حأمام في البند : ذكرتأسإاماة بني ماولى عباس وقال فلم عمر
السعدي نشبة بن بلج إلى نسب بلج وحأمار العشاء بعد إلى أبرح
هشام وقال حأارس وهو ماثله مان : وماحترٍسزياد له يقول الذي

بن ثعلبة ابن أوس إلى نسب بالبصرة أوس : قصرالكلبي بن
 .عكابة بن ثعلبة بن الله تيم بني أحأد رقى

 .سإان بخرا كان مان وجوه مان وهو

 .جسيمة أماوًرا بها تقلد وقد

ٍر مان مار : فكائنصنميها في فقال بتدمار مار الذي وهو ٍر ده وده
ٍم لهلكما ماالك بن أنس إلى نسب أنس وقصر عام بعد وعا

بنى : والذيقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خادم النصاري
 .مانهم سإعد بن أسإيد بني مانارة

عمر لل اليوم وهو سإفيان أبي بن عتبة بن لعمرو الحأمر والقصر
 .صفرة أبي بن قبيصة بن حأفص بن

 .زياد بن الرحأمن لعبد كان المسيرين وقصر

الشعث بن الرحأمن عبد ماع خرج مان عيال سإير الحجاج وكان
 .فيه فحبسهم إليه الكندي

وإلى زياد بن الله عبيد قصر ويتلوه قصر جوف في قصٌر وهو
 .جوشق جانبه

 .زياد قصر هو النواهق : وقصرالقحذماى قال

 .بذلك الشطار سإماه

بين حأكم الذي الراسإبى صهبان بن للنعمان كان النعمان وقصر
 .ماعاوية بن يزيد ماات أيام وربيعه ماضر
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 .هذا قصره في صهبان بن للنعمان زياد بن الله عبيد : وزادقال

قل وإن غرقت الماء كثر ! إنحأاتم أبا يا هذا المال : بئسفقال
 .عطشت

 .قال كما فكان

 .ثم مان كل فمات الماء قل

 .عامار بن الله عبد ماولى زربى إلى نسب زربى وقصر

 .خيله على قيًما وكان

 .النصاري عطية إلى نسب عطية وقصر الدار فكانت

بن شقرة بن رضاء بن عباد بني إلى نسب عباد بني وماسجد
 .مارة بن تميم بن الحارث

الله عبد أم دجاجة لعمته السلمي خازم بن الله عبد دار وكانت
 .عامار بن

 .الصلت بن أسإماء بن خازم بن الله عبد وهو إياها فقطعته

 .أسإماء بنت دجاجة وهي

أبيه عن هشام بن والعباس الذلى بكر أبي عن المدائني وحأدثني
الخطاب بن عمر على قيس بن الحأنف : قدمقال عوانة عن

 .البصرة أهل في عنه الله رضي

ل بت في البيت ناحأية في والحأنف رجًل رجًل يسألهم فجعل
 .يتكلم

 .المؤمانين أماير يا : بلىقال حأاجة لك : أمااعمر له فقال
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مانازل نزلوا الماصار أهل مان إخواننا وإن الله بيد الخير مافتاح إن
سإبخه نزلنا وإنا الملتفة والجنان العذبة المياه بين الخالية المام

 .مارعاها ينبت ول نداها يجف ل نشاشة

الفلة المغرب قبل ومان الجاج البحر المشرق قبل مان ناحأيتها
ماريء ماثل في ومايرتنا مانافعنا تأتينا ضرع ول زرع لنا فليس

 .النعاماة

وتخرج فرسإخين مان الماء فيستعذب الضعيف الرجل يخرج
وأكل العدو بادرة يخاف العنز يريق كما ولدها فنريق لذلك المرأة
 .السبع

 .هلكوا كقوم نكن فاقتنا وتجبر خسيستنا ترفع فأل

أبي إلى وكتب العطاء في البصرة أهل ذراري عمر فألحق
 .نهًرا لهم يحتفر أن يأماره ماوسإى

- وهي العوراء لدجلة : كانقالوا العلم أهل مان جماعة فحدثني
فيه يجري أحأد يحفره لم للماء طريق والخور - خور البصرة دجلة
 .الجزر في ونضب المد عند فيه مااؤها ويتراجع إليها الماطار مااء

 .فرسإخ قدر طوله وكان

الجاهلية في تسمى وسإعة غور البصرة يلي ماما لحده وكان
 .الجزارة السإلم في العرب وسإمته الجانة

به يكون الذي بالذرع البصرة مان فراسإخ ثلثة ماقدار على وهو
اليوم يعرف الذي النهر يبتدىء ومانه فراسإخ أربعة كله اليلة نهر
 .الجانة بنهر

أن الشعري ماوسإى أبا عنه الله رضي الخطاب بن عمر أمار فلما
ثلثة وقاده الجانة مان الحفر ابتدأ نهًرا البصرة لهل يحتفر

 .البصرة به بلغ حأتى فراسإخ

 .فراسإخ أربعة البلة نهر طول فصار
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قدر على وذلك الحيرى وبثق البصرة بين ماا مانه انطم إنه ثم
 .البصرة مان فرسإخ

ًيا سإفيان أبي بن زياد وكان قبل مان المال وبيت الديوان على وال
قبل مان البصرة على يومائذ الله وعبد كريز بن عامار بن الله عبد

 .عفان بن عثمان

حأتى انطم حأيث مان البلة نهر حأفر ينفذ أن عامار ابن على فأشار
 .البصرة به يبلغ

 .به ويدافع ذلك يربث وكان

ًدا واسإتخلف سإان خرا إلى عامار ابن شخص فلما حأفر أقر زيا
 .حأاله على الشعري ماوسإى أبي

 .البصرة به بلغ حأتى انطم حأيث مان النهر وحأفر

 .بكرة أبي بن الرحأمن عبد ذلك وولى

يكاد والماء فرسإه يركض جعل الماء الرحأمن عبد فتح فلما
 .يسبقه

أردت : إنماوقال زياد على فغضب سإان خرا مان عامار ابن وقدم
 .دوني النهر بذكر تذهب أن

 .مااتا حأتى بينهما ماا فتباعد

 .أولدهما بين ماا بسببه وتباعد

ابن وآل زياد آل بين ماا أدركت : أناالنحوي حأبيب بن يونس فقال
ًدا عامار  .ماتباع

نهر الشعري ماوسإى أبو : قادقال عبيده أبي عن الترم وحأدثني
 .البصرة إلى الجانة ماوضع مان البلة
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قاووس دير له يقال ماكان مان ذلك قبل الناس شرب وكان
ل سإباخ في يجري فراسإخ بأربعة اليلة فوق دجلة في فوهته
 .حأافاته على عمارة

 .تدفنه الرواح وكانت

اليلة نهر إصلح مان فراغه بعد البصرة فيض زياد حأفر : ولماقال
بشهرة تذهب أن : أردتوقال فلماه سإان خرا مان عامار ابن قدم
 .وذكره النهر هذا

 .السبب بذلك أهلهما وبين بينهما ماا فتباعد

زياد ماولى دارفيل لدن مان الفيض احأتفاره وكان عبيده أبو وقال
 .الجسر ماوضع إلى وحأاجبه

الخطاب بن عمر أن وغيره الواقدي عن سإعد بن ماحمد وروى
بن ماعقل يد على يجريه وأن الخر النهر بحفر ماوسإى أبا أمار

 .إليه فنسب المزني يسار

سإيف أبي ماحمد بن وعلي القحذماي هشام بن الوليد وقال
سإفيان أبي بن ماعاوية العبدي الجاورد بن المنذر : كلمالمدائني

 .ثار نهر حأفر في

 .ماعقل نهر فحفر زياد إلى فكتب

 .يسار بن ماعقل يد على : جرىقوم فقال

 .إليه فنسب

أو بكرة أبي بن الرحأمن عبد يد على زياد أجراه : بلآخرون وقال
 .غيره

ًكا ففتحه يسار بن ماعقل زياد بعث فتحه وأرادوا مانه فرغ فلما تبر
 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب مان لنه به
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 .ماعقل : نهرالناس فقال

ًدا أن القحذماي فذكر : أبلغله وقال درهم ألف رجًل أعطى زيا
إنه رجل لك قال فإن هو مان النهر هذا صاحأب عن وسإل دجلة

ًدا لقيت : ماافقال رجع ثم دجلة فبلغ اللف فأعطه زياد نهر إل أحأ
 .ماعقل نهر يقول

دبيس ونهر . قالوا}    يشاء     مان     يؤتيه     الله     فضل     ذلك  {: زياد فقال
 .عليه الثياب يقصر كان دبيس له يقال قصار رجل إلى نسب

ماولى كان ويقال الحيرة أهل مان نبطي إلى نسب الحيرى وبثق
 .لزياد

الجند فيها يعرض التي قبته ماعقل بنهر بلغ لما زياد : وكانقالوا
الصدقة أصحاب إلى أخرجه حأتى الجنوب ماستقبل إلى رده

 .بالجبل

 .دبيس نهر العطف ذلك فسمي

 .دارفيل عند الذي نهره عامار بن الله عبد وحأفر

 .السإوارة بنهر يعرف الذي وهو

أم ونهر سإفيان أبي بن عتبه بن عمرو إلى نسب عمرو ونهر
 .زياد بنت حأبيب أم إلى نسب حأبيب

 .الهزاردر فسمي البواب كثير قصر عليه وكان

مارجانه السإواري شيرويه : تزوجالمدائني ماحمد بن علي وقال
 .زياد بن الله عبد أم

 .در هزار فسمي كثيرة أبواب فيه قصًرا لها فبنى

في اتخذ شيرويه لن در هزار : سإميقوم : قالالحسن أبو وقال
 .باب ألف قصره
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أنزلهم بيت ألف في أسإوار ألف الموضع ذلك : نزلبعضهم وقال
 .در هزار فقيل كسرى

 .زياد بن سإلم بن حأرب إلى حأرب نهر ونسب

أن ادعى عامار بن الله عبد بن الله عبد بن العلى عبد وكان
ًبا فيها وخاصم عامار لبن كانت عليه كانت التي الرض  .حأر

في : خاصمتكله فلقال حأرٌب أتاه العلى لعبد القضاء توجه فلما
 .ذلك على ندمات وقد النهر هذا

 .لك فهو وسإيدها العشيرة شيخ وأنت

 .لك هو : بلالله عبد بن العلى عبد فقال

ونصحاؤه العلى عبد ماوالي جاء العشى كان فلما حأرب فانصرف
 .عليه القضاء لك توجه حأتى حأرب أتاك ماا والله :فقالوا

ًدا له جعلت فيما رجعت ل : واللهفقال  .أب

صاحأب السإيدي عمر بن يزيد إلى نسب بيزيدان المعروف والنهر
 .أرطاة بن عدى شرطة

بن عمير بن الله عبد كريز بن عامار بن الله عبد : أقطعوقالوا
بن أسإماء بنت دجاجة لماه أخوه وهو الليثي ماالك بن عمرو

 .جريب آلف ثمانية السلمية الصلت

 .عمير ابن بنهر يعرف الذي النهر لها فخفر

ووله دجاجة الله عبد أم نهر حأفر عامار بن الله عبد : وكانقالوا
 .الضبي خرشة بن غيلن

وقد عامار بن الله لعبد الغاني بدر بن حأارثة قال الذي النهر وهو
 .النهر هذا مان بركة أعظم أر : لمسإايره
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إلى فيه مانافعهم ويأتيهم دروهم أبواب مان الضعفاء مانه يستقى
 .لمياههم ماغيٌض وهو مانازلهم

ًدا سإاير إنه ثم شًرا نهًرا رأيت : ماافقال وليته في ذلك بعد زيا
.صبيانهم فيه ويغرق مانازلهم في له ويبعضون دورهم مانه ينز مانه

 .القائل خرشة بن غيلن أن قوم وروى

 .أثبت والول وهذا

 .سإفيان أبي بن زياد بن سإلم إلى نسب سإلم ونهر

ٌذ توله نهًرا حأفر عامار بن الله عبد وكان عليه فغل ماوله ناف
 .نافذ نهر فقيل

الحارث بن ربيعة بن عباس بن الرحأمن عبد بن الفضل لل وهو
 .المطلب عبد بن

بن ربيعة بن العباس عفان بن عثمان : أقطعاليقظان أبو قال
 .درهم ألف مائة وأعطاه بالبصرة داًرا الحارث

ركوبه لجودة البغال راشض يلقب عباس بن الرحأمن عبد وكان
 .لها

بن طلحة ماولى نافع أبي بن طلحة نهر وطلحتان الناس وتابعه
 .الله عبيد

بن سإمرة بن الرحأمن عبد آل مان امارأة إلى نسب حأميدة ونهر
 .حأميدة لها يقال شمس عبد ابن حأبيب

 .عامار بن الله عبد بن العزيز عبد امارأة وهي

 .المهلب امارأة القشيرية ضمرة بنت لخيرة وخيرتان

 .ماهلبان ولها
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 .لها وهبه المهلب كان

 .المهلب إلى فنسب لها كان : بلويقال

 .ابنه عيينة أبي أم وهي

 .حأية بن لجبير وجبيران

 .الطلحات طلحة أبي الخزاعي خلف بن الله بعد قطعية وخلفان

طليق بن خالد ولد مان الخزاعي حأصين بن عمران لل طليقان
 .عمران ابن ماحمد بن

 .البصرة قضاء ولي خالد وكان

أبي ماولى مارة له حأفره ولى عامار لبن مارة : نهرالقحذماى وقال
 .ذكره على فغلب الصديق بكر

عثمان أبي بن مارة إلى مارة نهر : نسبوغيره اليقظان أبو وقال
 .سإريا وكان الصديق بكر أبي بن الرحأمن عبد ماولى

في به وتبدأ زياد إلى له تكتب أن المؤمانين أم عائشة سإأل
 .كتابها عنوان

. 

مان سإفيان أبي بن زياد : إلىوعنونته به بالوصاية إليه له فكتبت
 .المؤمانين أم عائشة

بذلك سإر سإفيان أبي إلى ونسبته كاتبته قد أنها زياد رأى فلما
 .وألطفه مارة وأكرم

عليهم وعرضه فيه إلي المؤمانين أم كتاب : هذاللناس وقال
 .عنوانه ليقرؤا

422



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

فنسب نهًرا لها فحفر وأماره البله نهر على جريب مائة أقطعه ثم
 .إليه

القطيعة خرجت وقد البصرة أهل سإراه مان مارة بن عثمان وكان
مان العقوي بجير بن حأجر بن الصفاق لل وصارت ولده أيدي مان

 .الزد

لمنازعات ذلك له قيل وإنما ثقيف أماوال مان جنك : ودرجاهقالوا
 .فيه كانت

 .صخب بالفارسإية وجنك

 .زياد مان قطيعة في ماالك بن أنس إلى نسب أنسان

.قتيبة أخي الباهلي عمرو بن ماسلم بن بشار إلى نسب بشار نهر

 .عليه فسبق فرسًإا الحجاج إلى أهدى وكان

 .جريب مائة أربع ويقال جريب مائة سإبع فأقطعه

 .النهر لها فحفر

يقال كان باشكار إلى ويقال حأصين فيروز إلى نسب فيروز ونهر
 .فيروز له

 .الثقفي كلدة بن ربيعة ماولى فيروز إلى : نسبالقحذماى وقال

عبد إلى أهدى الهزلي شرك بن العلء إلى نسب العلء ونهر
ًئا الملك  .جريب مائة فأقطعه أعجبه شي

 .ربيعة مان النمري ذراع إلى نسب ذراع ونهر

 .ذراع بن هارون أبو وهو

قطيعة في التاجر الشاماي شهاب بن حأبيب إلى نسب حأبيب ونهر
 .عثمان مان ويقال زياد مان
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سإبخًة النهرين بين الجزيرة : كانتقال الدلل العقوي وحأدثني
 .أخوته بنى بعض ماعاوية فأقطعها

ٌد أمار إليها لنظر الفتى قدم فلما  .فيها فأرسإل بالماء زيا

.فيها لي حأاجة ل بطيحًة المؤمانين أماير أقطعني : إنماالفتى فقال

 .أنهارها وحأفر درهم ألف بمائتي مانه زياد فابتاعها

 .بكرة أبي ابن لرواد روادان مانها وأقطع

 .بها فسمى الراء تسمى سإمكٌة فيه صيدت الراء ونهر

 .ماعاوية إياها أقطعه الذي حأمران أرض وعليه

ابن وهو الحأمسى الله عبيد بن ماكحول إلى نسب ماكحول ونهر
على كان الذي الله عبد بن شيبان ماقبرة صاحأب شيبان عم

 .زياد ابن شرطة

الملك عبد مان قطيعة فكانت اخيل الشعرفى يقول ماكحول وكان
 .ماروان بن

الله عبد بن ماكحول إلى نسب ماكحول : نهرالقحذماي وقال
أبي بن عثمان اشتراه عثمان : شطالقحذماي وقال السعدي

 .بالطائف له بمال عفان ابن عثمان مان الثقفي العاص

ٍر اشتراه إنه ويقال في عفان بن عثمان فزادها بالمدينة له بدا
 .المسجد

.حأفصان العاص أبي بن حأفص أخاه العاص أبي بن عثمان وأقطع

 .أمايتان العاص أبي بن أماية أبا وأقطع

 .ماغيرتان المغيرة أخاه وأقطع

 .الثقفي العاص أبي بن عمرو لبي الرحأاء نهر : فكانقال
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 .زيادان وهي الجموم الشط في زياد : أقطعالمدائني وقال

 .عمرتم ماا إل أنفذ ل : إنيعثمان بن الله لعبد وقال

أخذها وإل عمرها فإن سإنتين ويدعه القطيعة الرجل يقطع وكان
 .مانه

 .بكرة أبي بن الرحأمن لعبد صارت ثم بكرة لبي الجموم فكانت

 .حأنيفة بنى ماولى ماسلم بن الزرق إلى نسب أزرقان

 .الحنفي عثمان بن علي بن ماحمد إلى ماحمدان ونسب

بن ماؤنس جد وهو الهيثم بنى ماولى زياد إلى نسب زيادان
وحأاجب النحوي عمر بن عيسى وجد يسار بن جميع بن عمران

 .لماهما عمر بن

ماولى مارزوق الخصيب أبي إلى نسب الخصيب أبي ونهر
 .المؤمانين أماير المنصور

 .جعفر لبنه وهبه ثم المنصور حأفره بالبصرة الماير ونهر

الرشيد ابتاعه ثم الماير نهر قيل ثم المؤمانين أماير نهر يقال فكان
 .وباع مانه وأقطع

 .سإورجى إلى نسب للرشيد ربا ونهر

بن الله وعبيد الكريزي العلى عبد بن الله عبيد كان والقرش
سإده دجلة أخوار مان خور والقندل الثقفي الحكم ابن عمر

 .عوام بن الزبير ابن المنذر قطيعة وعليه علي بن سإليمان

 .الحيرة صاحأب المنذر بن النعمان نهر وفيه

 .للنعمان قصر هناك وكان كسرى أيام

 .السعدي قداماه بن جارية بن ماقاتل إلى نسب ماقاتل ونهر
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 .الليثي عمير بن الله عبد إلى نسب وعميران

 .سإيحان سإموه وهم للبراماكة كان وسإيحان

 .بذلك فسميت الجوبرة فيها صيد والجوبرة

 .العنبري الحر أبي بن لحصين حأصينان

 .النميري كعب بن لعبيد عبيدلن

 .السلمي علج بن لمنقذ مانقذان

الرحأمن عبد أبو فاشتراه زياد بن بكرة لبي كان الرحأمانان عبد
 .هشام ماولى

 .الثقفي الحارث بن لنافع ونافعان

 .الكلبي زرعة بن لسإلم وأسإلمان

 .عثمان ماولى أبان بن لحمران وحأمرانان

.ماسلم بن لقتيبة وقتيبتان

 :القحذماي وقال

ًبا سإتين بنت كل أقطع زياد بنات البنات بهر  .جري

 .العاماة يقطع كان وكذلك

قطائعه على وكان الحميرى تبع بن الرحأمن عبد زياد : أماروقال
 .ماشى ماا الثقفي الحارث بن نافع يقطع أن

 .: حأسبكفقال فجلس شسعه فانقطع فمشى

 .البلة إلى لمشيت علمت : لوفقال

 .بنعلي أرماي حأتى دعني فقال
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 .الجانة بلغت حأتى بها فرماى

 .أسإيد بن عبادة بن الرحأمن عبد بن سإعيد لل سإعيدان

أيام الطوف صاحأب قسيط بن لعبيد قطيعة سإليمانان وكان
 .الحجاج

.إليه فنسبت جابر بن سإليمان له يقال الزهاد مان رجٌل بها فرابط

 .التميمي ماعمر بن الله عبد بن لعمر وعمران

 .زياد ماولى لفيل وفيلن

أبي بن أسإيد بن خالد بن الله عبد بن خالد إلى نسب وخالدان
 .أماية بن العيص

 .الحميري الله عبد بن يزيد وهو الباضي يزيد نهر

 .زياد ماولى ماسمار قطيعة المسمارية

 .ضيعة بالكوفة وله

في ماعقل نهر فتق الذي بردة أبي بن بلل : وكانالقحذماى قال
 .البصرة فيض

حأوانيت جنبتيه على وجعل بلل نهر بلٌل واحأتفر ذلك قبل وكان
 .القسري خالد بن ليزيد ذلك وجعل السوق إليها ونقل

وسإماه المرغاب بكرة أبي بن الله عبيد بن بشير : وحأفرقالوا
 .مارو مارغاب باسإم

المازني أحأوز بن لهلل المرغاب فيها التي القطيعة وكانت
 .جريب آلف ثمانية وهي الملك عبد بن يزيد إياها أقطعه

: هذهوقال بالتغلب والمعترضات والسواقي المرغاب بشير فحفر
 .لي قطيعة
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إلى القسري الله عبد بن خالد فكتب هلل بن حأميري وخاصمه
خل : أنالبصرة أحأداث على وهو ود الجار بن المنذر بن ماالك

 .وأرضه المرغاب وبين الحميري بين

ٍد إلى أشخص بشيًرا أن وذلك  .قوله فقبل فتظلم خال

 .ويعينه بحميري يعني السإيدي يزيد بن عمرو وكان

حأل هو إنما خل هذا ! ليسالله : أصلحكالمنذر بن لمالك فقال
 .المرغاب وبين حأميري بين

بحيال قطيعٌة الحأنف عم ماعاوية بن لصعصعة : وكانتقال
 .جنبها وإلى المرغاب

ًنا ماعاوية بن صعصعة بن ماعاوية فجاء  .لحميري ماعي

 .وغنمنا ودوابنا وحأميرنا وبقرنا إبلنا ماسرح : هذابشير فقال

ٍة ثلط أجل : أمانماعاوية فقال تغلبنا أن تريد ودق وأتاٍن عقفاء بقر
بن خالد بن الله عبد بن عثمان أبي بن الله عبد وجاء حأقنا على
 .وقطيعتنا : أرضنافقال أسإيد

في اللهب فدخل النار تخطى بالذي : أسإمعتماعاوية له فقال
 .هو فأنت اسإتة

أربع مابلغها قطيعًة بكرة أبي بن الله لعبيد سإويدان : وكانتقالوا
 .جريب مائة

 .السدوسإي مانجوف بن لسويد فوهبها

ًدا أن وذلك تجدك : كيفله فقال بكرة أبي ابن وعاده مارض سإوي
 .شئت إن صالًحا قال

ابن أعطيت الذي ماثل أعطيتني : إنقال ذاك فما شئت : قدقال
 .بأس علي فليس ماعمر
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 .إليه فنسبت سإويدان فأعطاه

ٍة في يزيد نهر المهلب بن يزيد : حأفرالمدائني قال لعبيد قطيع
 .بكرة أبي بن الله

ًبا لي : اكتبالله عبيد بن لبشير فقال .حأقي في النهر هذا بأن كتا

 .لخاصمنك عزلت ولئن : لقال

 .جبر بن كلثوم لل جبران

أبي بن الله عبيد بن برذعة أبي إلى نسب برذعة أبي ابن نهر
 .بكرة

فمساح جريب مائة وأصلها بكرة أبي لل قطيعة قانان والمسر
 .جريب ألف المنصور

 .الباقي وقبضوا مائة مانها بكرة أبي آل أيدي في فأقروا

 .السدوسإي عدي بن لهميان هميان قطيعة

 .سإيار بن لكثير كثيران

 .بردة أبي بن لبلل بللن

 .فاشتراها زيد بن لعباد القطيعة كانت

 .الضبي يثربي بن عميرة بن لشبل شبلن

عائشة سإبخة بكرة أبي بن الله عبيد بن سإلم إلى نسب سإلم نهر
كثير : واحأتفرقالوا اعي الخز خلف بن الله عبد بنت عائشة إلى
الثقفي عمر بن يوس عامال العاج أبو وهو السلمي الله عبد بن

 .إليه فنسب الخستل إلى عتبة ابن نهر مان نهًرا البصرة على

 .زياد ماولى شداد أبي إلى نسب أبي نهر
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عقيل بنى سإيار كان عليه القيم ولكن زياد ماولى لفيٍل سإيار بثق
 .عليه فغلب

ٌء الصبهانيين أرض  .العرب بعض مان شرا

 .البصرة إلى وهاجروا أسإلموا قومًاا الصبهانيون هؤلء وكان

 .بالبصرة صاروا الذين السإاورة مان كانوا إنهم ويقال

الصبهاني بن الله عبد إلى نسبت بالبصرة الصبهاني ابن ودار
على وهو ماصعب ماع المختار لقي ماملوك مائة أربع له وكان

 .مايمنته

: كتبقال الهتم آل بعض عن أبيه عن هشام بن عباس حأدثني
المؤمانين لماير ليست : انههبيرة بن عمر إلى الملك عبد بن يزيد

لماير فضولها فخذ القطائع على فسر خرصة العرب بأرض
 .المؤمانين

 .يمسحها ثم عنها فيسأل القطيعة يأتي عمر فجعل

 .: ليصاحأبها فقال هذه : لمنفقال أرٍض على وقف حأتى

ذلك مان ضجوا الناس إن : ثم: قالفقال هيلك أين : ومانفقال
 .فأماسك

وقاسإمان الحنفي حأريث بن الصلت إلى نسب : صلتانقالوا
المطلب عبد بن الحارث بن ربيعة بن عباس بن القاسإم قطيعة

وآل أسإيد بن خالد لل الجمة خالدان ونهر عون أخوه إياه ورثه
بالناس يسعى شريٌر رجٌل فيه كان مااسإوران ونهر بكرة أبي

 .إليه النهر فنسب عليهم ويبحث

جبير قطيعة أيًضا جبيران الشرير الجريء بالفارسإية والماسإور
 .الدار عبد بني مان زيد أبي بن
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عمر مان يقولون وولده زياد مان يسار بن ماعقل قطيعة ماعقلن
ًدا عمر يقطع ولم  .النهرين على أحأ

بن الله عبد قطيعة التوت نهر الهللي جندل بن الله لعبيد جندلن
 .الثقفي الحارث بن نافع

حأسان أبي بن لحسان علي بن سإليمان نهر : كانالقحذماي وقال
 .النبطي

ٍة صاحأب عليه كان الغوثي والهر .إليه فنسب غوث له يقال ماسلح

ًثا : جعلبعضهم وقال  .الغوث فسمى للمرغاب ماغي

أبي بن الرحأمن لعبد كانت ودجلة ماعقل نهر على الحفافين ذات
 .بكرة أبي بنت الله أماة ماولى التمار عربي فاشتراها بكرة

 .قطيعة الهذلي سإيرة أبي نهر

 .العاص أبي بن الحكم بن الرحأمن عبد بن حأرب قطيعة حأربانان

ًيا وكان يزيد بن حأباب الحباب قطيعة  .خراج

ًيا وكان زياد بن سإلم ماولى لجعفر كان جعفر نهر  .خراج

 .هرماز بن كسرى امارأة شيرين إلى نسب شيرين بثق

الديوان في تعرف التي ماهلبان : كانتوالمدائني القحذماى وقال
 .هبيرة بن لعمر هبيرة بن عمر بقطيعة

المهلب بن يزيد ماال قبض حأين الملك عبد بن يزيد إياها أقطعه
 .وولده وإخوانه

حأفره فروخ زادان كان نهٌر وفيها المهلب بن للمغيرة وكانت
 .به فعرف
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إلى رفع المهلب بن يزيد ابن ماعاوية بن سإفيان لل اليوم وهي
آل فخاصمه إياها فأقطعه فيها المؤمانين أماير العباس أبي

 .للمغيرة : كانتفقال أمارها في المهلب

 .ذلك : نجيزفقالوا

فلك النصف ابنته فورثت أبيه قبل المهلب بن المغيرة ماات
 .أماك مان مايراثك

 .الورثة بين فهو أبيه إلى الباقي ورجع

إنما ترثه ل أنت المغيرة ولبن : وماالكقالوا ابن : وللمغيرةقال
 .خالك هو

ًئا بعطهم فلم  .جريب مائة وخمسين ألف وهي شي

 .الكوسإج الثقفي عمرو بن الله عبد إلى نسب كوسإجان

 .بكرة لبي كوسإجان : كانتالمدائني وقال

ٍد وكل إليها فخرجا نافع أخوه فخاصمه  .يعيها مانهما واحأ

 .الكوسإج عمرو بن الله عبد إليها وخرج

 .فحكماني تختصمان : أراكمالهما فقال

 .فحكماه

 .لنفسي بها حأكمت : قدفقال

 .له فسلماها

 .شرٌب للكوسإج يكن لم إنه : ويقالقال

ًبا لي : اجعلونافع بكرة لبي فقال  .وثبة بقدر شر

 .ذلك إلى فأجاباه
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ًعا ثلثين وثب إنه فيقال  .ذرا

المسلمون دخلها حأين عليها أهل أسإلم أرضون : وبالفراتقالوا
ٍم إلى أهلها أيدي مان خرجت وأرضون وغير بهبات ماسلمين قو

 .خراجية وكانت عشريًة فصيرت الملك أسإباب مان ذلك

بعضها رد الملك عبد بن هشام ولى ثم الخراج إلى الحجاج فردها
 .الصدقة إلى

 .الصدقة أراضي مان كلها جعلها المؤمانين أماير المهدي إن ثم

السدوسإي ثور بن ماجزأة بنت جعفر لم كان : جعفرانوقال
 .أسإلمان صاحأب أسإلم امارأة

حأسان إلى نظر أنه إبراهيم بن أرقم : حأدثنيالقحذماى قال
كل بحوز الله عبد بن العلى عبد وماعه الجسر مان يشير النبطي

ٍء  .الملك عبد بن هشام لولد الفيض نهر حأد مان شي

 .الذرع رفع العلى عبد دار بلغ فلما

جعفر أبو فوقف أجمع ذلك قبض المباركة الدولة كانت فلما
 .المدينة أهل على وقف فيما الجبان

الشرقي سإليمان بن ماحمد امارأة ابنته العباسإة المهدي وأقطع
بن الملك عبد مان عثمان ماولى أبان بن لخمران قطيعة عبادان
 .ماروان

 .زياد مان يقال فيما وبعضها

 .قاسإط بن النم مان أنه يدعى التمر عين سإبى مان حأمران وكان

يقول : مااالحبطي حأصين بن عباد وعنده يوم ذات الحجاج فقال
ماولى وإنه أبي أباه إن يقل ولم العرب إلى انتمى لئن حأمران
 .عنقه لضربن لعثمان
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 .بقول حأمران فأخبر مابادًرا الحجاج عند مان عباد فخرج

 .الشرقي وحأبس النهر غربي له فوهب

 .الحصين بن عباد إلى فنسب

بن عبد بعبادان رابط مان أول : كانالكلبي بن هشام وقال
 .الحصين

مااًل جمع سإعد بني ماولى وهو الفقيه صبح بن الربيع : وكانقال
عن يروي - والربيع فيها ورابط عبادان به فحصن الصرة أهل مان

ًيا خرج وكان البصري الحسن فمات البحر في الهند إلى غاز
 .وسإتين مائة سإنة في الجزائر مان جزيرة في فدفن

 .خالد أبا ويكنى الحنفي طلحة بن ليزيد وخالدان

بن عدي فتقه حأتى البصرة نهر مان خوًرا كان عدي : ونهرقال
 .شيرين بثق مان العزيز عبد بن عمر عامال الفزاري أرطاة

البطيحة مان اعتمل ماا المهلب بن يزيد أقطع سإليمان : وكانقال
وغيرها وماغيرتان والريحين والخشت والجبان الشرقي فاعتمل
ولده هشام أقطعها ثم الملك عبد بن يزيد فقبضها حأوًزا فصارت

 .بعده حأيزت ثم

القشيرية ضمرة بنت خيرة أقطع الحجاج : وكانالقحذماى قال
 .عباسإان المهلب امارأة

عبد بن الوليد بن العباس فأقطعها الملك عبد بن يزيد فقبضها
 .الملك

 .علي بن سإليمان المؤمانين أماير العباس أبو فأقطعها قبضت ثم

بن القاسإم فافتعل الماء عنه نضب ماما القاسإمية : وكانتقال
ًبا زياد ماولى سإليمان بإقطاعه ماعاوية بن يزيد مان أنه ادعى كتا

 .إياها
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 .الهتم بن صفوان بن لخالد الخالدية

 .سإليمان بن للقاسإم كانت

 .الجارود بن المنذر بن لمالك المالكية

 .المهلب بن قبيصة بن لحاتم الحاتمية

إلى أرطاة بن عدي : كتبقالوا البصرة أهل مان جماعة حأدثني
.لهم نهر حأفر في يكتبوا أن البصرة أهل وأمار العزيز عبد بن عمر

نهًرا لنا تحفر لم إن : إنكالتميمي سإود أبي بن وكيع إليه فكتب
 .بدار لنا البصرة فما

ًيا إن ويقال المهلب بن يزيد بن ببهز الضرار ذلك في التمس عد
 .فنفعه

 .نهر حأفر في له يأذن عمر : فكتبقالوا

 .إليه ينظرون الناس وخرج عدٍي نهر فحفر

ٍر على البصري الحسن عدي فحمل  .يمشي وجعل عليه كان حأما

على عاماًل العزيز عبد بن عمر بن الله عبد قدم : ولماقالوا
إليه فشكوا البصرة أهل أتاه الوليد بن يزيد قبل مان العراق
مااء مان مااء إحأداهما في قارورتين إليه وحأملوا ماائهم مالوحأة
 .البطيحة مااء مان مااء الخرى وفي البصرة

 .فصًل بينهما فرأى

 .العذب هذا مان شربنا نهًرا لنا حأفرت إن : إنكفقالوا

النهر هذا نفقة بلغت : إنيزيد إليه فكتب يزيد إلى بذلك فكتب
 .عليه فأنفقه أيدينا في ماا العراق خراج

 .عمر ابن بنهر يعرف الذي النهر فحفر
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نفقة أحأسب إني : واللهعمر ابن ماجلس في يوم ذات رجل وقال
 .أكثر او ألف مائة ثلث تبلغ النهر هذا

 .عليه لنفقته العراق خراج بلغت : لوعمر ابن فقال

مان الماء يستعذبون بالبصرة والشراف الولة : وكانتقالوا
 .دجلة

 .الصهاريج ويحتفرون

 .المطر مااء فيه يجتمع ماعروف صهريج بها للحجاج وكان

 .الناس يبيحونها صهاريج زياد وابن وزياد عامار لبن وكان

قصره الولى دخلته في بالبصرة الله رحأمه المنصور : وبنىقالوا
 .ومائة وأربعين اثنتين سإنة في وذلك الكبر الحبس عند الذي

 .بالبصرة المصلى الثانية دخلته في وبنى

 .إسإلماي الكبر : الحبسالقحذماي وقال

أحأواض على له ضيعة علي بن سإليمان بن ماحمد : ووقفقالوا
 .وماصلحتها وإبلها دواليبها على تنفق فغلتها بالبصرة اتخذها

:قال أبيه عن هشام أبي عمه عن المؤمان عبد بن روح وحأدثني
 .بواسإط العزيز عبد بن عمر على البصرة أهل وفد

 .عمر ابن نهر لهم فحفر لهم نهر حأفر فسألوه

 .قليًل نزًرا يأتي الذي الماء وكان

 .الدير نهر في يذهب البطيحة مااء عظم وكان

البصرة علي بن سإليمان قدم حأتى اليلة يستعذبون الناس فكان
 .البطيحة على ماسنياتها وعمل المغيثة واتخذ
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 .عمر ابن نهر إلى وصرفه الدير نهر عن الماء فحجز

 .درهم ألف ألف المغيثة على وأنفق

ماا وكثرة الماء مالوحأة سإليمان إلى البصرة أهل : شكافقال
 .البحر مااء مان يأتيهم

مان السجن ماوضع علي بن سإليمان : واشترىقال القنديل فسكر
ًنا فجعله زياد ابن دار في مااله الهناء في الذي الحوض وحأفر سإج
 .هاشم بني رحأبة وهي

الشعيبة أهل : كانقال البصرة بضياع العلم أهل بعض وحأدثني
خلفة في الرشيد المؤمانين أماير بن لعلي جعلوها الفرات مان

 .ماقاسإمتهم ويخفف فيها له مازارعين يكونوا أن على الرشيد

ماا على أهلها وقاسإم الصدقة مان عشرية فجعلت فيها فتكلم
لبعض الذي الواسإطي زياد بن شعيب بأمارها له وقام به رضوا
 .إليه فنسبت دجلة على بواسإط دار ولده

: لماقالوا المؤمان عبد بن روح مانهم البصريين مان عدة وحأدثني
ضيعة يستخرج أن المنصور أحأب المغيثة علي بن سإليمان اتخذ
 .السبطية باتخاذ فأمار البطيحة مان

البصرة أهل واجتمع ذلك البصرة وأهل علي بن سإليمان فكره
ًبا سإليمان أخيه عند يومائذ وهو علي بن الله عبد باب إلى مان هار

 .نبايعك إلينا ! انزلالمؤمانين أماير : يافصاحأوا المنصور

الله عبد بن سإوار المنصور إلى وأوفد وفرقهم سإليمان فكفهم
بن وسإعيد بشير بني ماولى هند أبي بن وداود العنزي ثم التميمي

فأخبروه البطيحة صورة وماعهم عليه فقدماوا بهران عروبة أبي
 .مااؤهم يملح أن يتخوفون أنهم

 .ظننتم كما أراه : ماافقال

 .بالماساك وأمار
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 .له فاسإتخرجت السبطية باسإتخراج فأمار البصرة قدم إنه ثم

 .سإبيط له يقال قين ألدها مان لرجل أجمة مانها فكانت

واسإتخرجها الضيعة بأمار القيام قلد الذي الوكيل عند فحبس
بقي بما يطالب المنصور باب على يزل فلم وضربه ثمنها بعض

 .ماات حأتى ديوانه إلى ذلك في ويختلف أجمته ثمن مان له

 .السبطية فقيل أجمته بسبب إليه الضيعة فنسبت

الباهلي حأيان بن قرة إلى نسبت بالبصرة قرة : قنطرةوقالوا
فتصدقت عامار بنت الله عبد أم اشترته ثم قديم نهر عندها وكان

 .البصرة لهل ماغيًضا به

 .به فتصدق السوق عامار بن الله عبد وابتاع

أم نهر على ماعاوية بن يزيد نعي يوم زياد بن الله عبيد : ومارقالوا
أبان بن حأمران حأمام وهدم فعقر به فأمار بنخل هو فإذا الله عبد

 .الرباب فيه يعمل اليوم وماوضعه

مان عجم اليماماة قدماوا قوم إلى نسب الحامارة : وماسجدقالوا
 .عمان

هذا بحضرة فأقاماوا حأمير على البصرة إلى مانها صاروا ثم
 .المسجد

 .بعد جدد ثم : بنوهبعضهم وقال

:قال العلء بن عمرو أبي عن عبيده أبي عن الرتم علي وحأدثني
فهو كسرى قبل مان الطف على الشيباني ماسعود بن قيس كان
 .البصرة مان أمايل سإتة على المنجشانية اتخذ

 .إليه فنسبت مانجشان له يقال عضروط يد على وجرت
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الحوءب إلى بالحوءب يعرف الذي الماء : نسبالكلبي ابن وقال
 .وبرة بنت كلب بنت

 .طابخة بن أد بن مار عند وكانت

حألوان أم وهي نزار بن ربيعة بنت ضرية إلى ضريه حأمى ونسب
 .قضاعة بن الحاف بن عمران بن

 .هذا حألوان إلى حألوان : نسبقالوا

: كانقالوا العلم أهل مان جماعٌة حأدثني الزط و السإاورة أمار
 .يزجرد ماقدماة على السإواري سإياه

الشعري ماوسإى وأبو الكلبانية فنزل الهواز إلى به بعث إنه ثم
 .السوس ماحاصٌر

فتحت قد السوس وأن أهله وعز السإلم ظهور رأى فلما
الدخول أحأببنا قد : إناإليه أرسإل ماوسإى أبي إلى ماتتابعة والماداد

قد إنا إليه أرسإل ماوسإى أبي إلى نقاتل أن على دينكم في ماعكم
وعلى ماعكم العجم نقاتل أن على دينكم في ماعكم الدخول أحأببنا

إن أنه وعلى بعض ماع بعضكم نقاتل لم اختلٌف بينكم وقع إن أنه
ننزل أن وعلى عليهم وأعنتمونا مانهم مانعتمونا العرب قاتلنا
نلحق أن وعلى مانكم شئنا فيمن ونكون البلد مان شئنا بحيث

: بلماوسإى أبو فقال الذي الماير بذلك لنا ويعقد العطاء بشرف
 .علينا ماا وعليكم لنا ماا لكم

 .نرضى : لقالوا

 .عمر إلى بذلك ماوسإى أبو فكتب

 .سإألوا ماا جميع أعطهم : أنعمر إليه فكتب

 .بالمسلمين لحقوا حأتى فخرجوا

 .نكاية مانهم يظهر فلم تستر حأصار ماوسإى أبي ماع وشهدوا
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 .نظن كنا كما وأصحابك أنت ! مااعون : يالسياه فقال

حأرٌم فيكم لنا ول كبصائركم بصائرنا ليست أنه : أخبركله فقال
ًذا أمارنا بدء في الدين هذا في دخلنا وإنما ونقاتل عليها نخاف تعو

 .كثيًرا خيًرا رزق الله كان وإن

 .العطاء شرف في لهم فرض ثم

ًبا أقرب الحأياء أي سإألوا البصرة إلى صاروا فلما رسإول إلى نس
 .وسإلم عليه الله صلى الله

 .تميم : بنوفقيل

 .تميم بني وحأالفوا فتركوهم الزد يحالفوا أن على وكانوا

بنهر يعرف وهو نهرهم وحأفروا فنزلوا خططهم لهم خطت ثم
 .السإاورة

 .حأفره عامار بن الله عبد إن ويقال

في ينزل أن السإواري شيروية : أرادالمدائني الحسن أبو وقال
 .ذلك سإياه فأبى سإدوس وبني المعمر بن خالد ماع وائل بن بكر

 .تميم بني في فنزلوا

 .شمس عبد ول بالبصرة الزد يومائذ يكن ولم

بالسواحأل السإلم وكانوا السيابحة السإاورة إلى : فانضمقال
 .الكل يتتبعون بالطفوف وكانوا الزط وكذلك

تميم بن تنازعتهم والسيابجة والزط السإاورة اجتمعت فلما
 .فيهم فرغبوا

ٍد بني في السإاورة فصارت بني في والسيابجة والزط سإع
 .حأنظلة
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إلى عامار ابن ماع وخرجوا المشركين يقاتلون ماعهم فأقاماوا
ًئا ول وصفين الجمل ماعهم يشهدوا ولم خراسإان حأروبهم مان شي

 .ماسعود يوم كان حأتى

 .ماعه الشعث ابن أمار وشهدوا الربذة ماسعود يوم بعد شهدوا ثم

 .بعضهم وأجلى تهم أعطيا وحأط دورهم فهدم الحجاج بهم فأضر

 .بعض على بعضنا تعينوا ل أن شرطكم في : كانوقال

ماوسإى أبو وجه الكلبانية إلى انحازوا لما السإاورة أن روى وقد
 .فقاتلهم الحارثي زياد بن الربيع إليهم

مان ويحالفوا العدو ويحاربوا يسلموا أن على اسإتأمانوا إنهم ثم
 .أحأبوا بحيث ونزلوا شاؤا

ل مامن الفرس ماقاتلة مان قوٌم السإاورة هؤلء إلى : وانحازقالوا
النواحأي في أوزارها الحرب وشعت أن بعد بهم فلحقوا له أرض

 .السإلم في ودخلوا ماعهم فصاروا

فوجهه سإياه دعا إصبهان إلى يزدجرد توجه : لماالمدائني وقال
وأماره عظمائهم مان رجًل سإبعون فيهم مائة ثلث في إلىاصطخر

 .وماقاتلته بلد كل أهل مان أحأب مان ينتخب أن

 .جرد يزد اتبعه ثم

 .لها ماحاصر ماوسإى وأبو السوس إلى وجهه باصطخر صار فلما

 .تستر إلى الهرمازان ووجه

وهربه جرد يزد أمار السوس أهل وبلغ الكلبانية سإياه فنزل
 .فصالحهم الصلح ماوسإى أبا فسألوا

تستر إلى ماوسإى أبو سإار حأتى بالكلبانية ماقيًما سإياه يزل فلم
 .عمار قدم حأتى وتستر راماهرماز بين فنزل سإياه فتحول
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: قدفقال هان أصب مان ماعه خرجوا الذين الرؤسإاء سإياه فجمع
هذه على سإيغلبون القوم هؤلء أن مان به نتحدث كنا بما علمتم

 .اصطخر إيوان في دوابهم ويروث المملكة

 .ترون ماا على الظهور في وأمارهم

 .دينهم في وادخلوا لنفسكم فانظروا

 .ذلك إلى فأجابوه

ًقا فأخذوا ماوسإى أبي إلى عشرة في شيرويه فوجه ماا على مايثا
 .وأسإلموا الشرط مان وصفنا

 .الزد السإاور : حأالفتقال عوانة عن المدائني غير وحأدثني

ًبا تميم وبني الزد مان الحيين أقرب عن سإألوا ثم النبي إلى نس
ًدا وأقربهم والخلفاء وسإلم عليه الله صلى  .ماد

 .فحالفوهم تميم : بنوفقيل

 .قيس بن الحأنف يومائذ تميم بني وسإيد

فقتلوا السإاورة مان جماعة الزبير ابن أيام الربذة وقعة شهد وقد
ًقا  .رماية مانهم لحأد يخطئ ولم النشاب مان بعدتهم خل

مامن الفرس جند في كانوا فإنهم غار والند والزط السيابجة أماا
 .السند أهل مان له وفرضوا سإبوه

ًيا كان ومان  .الغزاة أولى مان سإب

وحأدثني أبا وأتوا أسإلموا السإاورة أمار مان كان بما سإمعوا فلما
سإلم عن الحضرماي بن يعقوب : حأدثنيقال المؤمان عبد بن روح
مان بها مامن وأصناف السند زط مان بخلق الحجاج : أتىقال

بأسإفل فأسإكنهم وجوامايسهم وأولدهم أهلوهم ماعهم المام
 .كسكر

442



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

 .بها وتناسإلوا البطيحة على : فغلبواروح قال

وخولة باهلة وماوالي العبيد أباق مان قوم إليهم ضوى إنه ثم
قطع على فشجعوهم وغيرهم علي بن سإليمان بن ماحمد

 .بالمعصية السلطان ومابارزة الطريق

ويصيبوا الطفيف الشيء يسألوا أن ذلك قبل غايتهم كانت وإنما
 .اختلسإه أماكنهم ماا مانها فيتناولوا السفيتة أهل مان غرة

بهم الجتياز تحاماوا قد المأماون أيام بعض في الناس وكان
في البصرة مان إليها يحمل كان ماا جميع بغداد عن وانقطع
 .السفن

مان رجًل ماحاربتهم وولى لهم تجرد بالله المعتصم اسإتخلف فلما
القواد مان إليه وضم عنبسة بن عجيف له يقال سإان خرا أهل

ًقا والجند ًئا يمنعه ولم خل البطائح بين فرتب الماوال مان طلبه شي
 .الذناب ماهلوبة ماضمرة خيًل السلم ومادينة

أو النهار مان سإاعات في السلم بمدينة تأتيه الزط أخيار وكانت
ًفا وأمار الليل أول حأتى العظام بالمؤن الماء عنهم فسكر عجي

في السلم مادينة إلى بهم وقدم أحأد مانهم يشذ فلم أخذوا
زربة عين في سإائرهم وفرق بخانقين بعضهم فجعل الزواريق

 .والثغور

البصرة ماال ببيت ماوكلين السيابجة مان جماعة : وكانتقالوا
 .مائة أربع ويقال أربعون إنهم يقال

مان وعليها البصرة العوام بن والزبير الله عبد بن طلحة قدم فلما
أن أبوا النصاري حأنيف بن عثمان طالب أبي بن علي قبل

 .عنه الله رضي علي قدوم إلى المال بيت يسلموا

 .فقتلوهم السحر في فأتوهم
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تسرعوا جماعة في لمارهم المتولى الزبير بن الله عبد وكان
 .ماعه إليهم

 .صالًحا رجًل وكان الزطي سإالمة أبو يومائذ السيابجة على وكان

سإواحأل إلى القدمااء والسيابجة الزط مان نقل ماعاوية كان وقد
 .بشًرا وإنطاكية الشام

إنطاكية إلى الزط مان قومًاا نقل الملك عبد بن الوليد كان وقد
 .وناحأيتها

ًقا سإبى زياد بن الله عبيد : وكانقالوا  .بخارى أهل مان خل

الماان إلى دعاهم بل ويقال حأكمه على نزلوا بل ويقال
 .فيه ورغبوا ذلك على فنزلوا والفريضة

 .البصرة فأسإكنهم

 .إليها مانهم كثيًرا نقل واسإط مادينة الحجاج بنى فلما

بابن المعروف الشاطر خالد مانهم قوم بها اليوم نسلهم فمن
 .ماارقلي

 .سإجستان يلي ماما كرماان ناحأية مان : والندغارقال

وليته في الهواز سإوق شعبة بن المغيرة : غزاقالوا الهواز كور
خمس سإنة آخر في البصرة مان غزواه بن عتبة شخص حأين

 .عشرة سإت سإنة أول أو عشرة

 .ماال على صالحه ثم نها دهقا البيرواز فقاتله

بن عمر وله حأين الشعري ماوسإى أبو فغزاها نكث إنه ثم
 .المغيرة بعد البصرة الخطاب

بنفسه ذلك وولى عنوة تيرى نهر وفتح عنوة الهواز سإوق فافتتح
 .عشرة سإبع سإنة في
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البصرة ماوسإى : قدمروايتهما في قدي والوا ماحنف أبو وقال
ًدا فاسإتكتب الحصين بن بعمران الخطاب بن عمر وأتبعه زيا
أبي وخلفة والقرآن الفقه الناس تعليم على وصيره الخزاعي

 .البصرة عن شخص إذا ماوسإى

ًقا يفتح يزل فلم الهواز إلى ماوسإى أبو فسار ًقا رسإتا ونهًرا رسإتا
إل أرضها جميع على فغلب يديه بين مان تهرب والعاجم نهًرا

 .وراماهرماز وماناذر وتستر السوس

عن أبيه عن العطار مارحأوم : حأدثنيقال صالح بن الوليد وحأدثني
السإاورة و الزط مان ناس وبها الهواز : أتيناقال العدوي شوبس

ًدا قتاًل فقاتلناهم ًيا فأصبنا بهم وظفرنا عليهم فظهرنا شدي سإب
 .اقتسمناهم كثيًرا

في ماا فخلوا الرض بعمارة لكم طاقة ل : إنهعمر إلينا فكتب
 .الخراج عليهم واجعلوا السبي مان أيديكم

 .نملكهم ولم السبي فرددنا

 .قتالهم فاشتد أهلها فحاصر ماناذر إلى ماوسإى أبو : وسإارقالوا

في الديان بن زياد بن الربيع أخو الحارثي زياد بن المهاجر فكان
 .الجيش

: إنماوسإى لبي الربيع فقال صائم وكان نفسه يشري أن فأراد
:ماوسإى فقال صائم وهو نفسه يشري أن على عزم المهاجر
 .القتال إلى يخرج ل أو يفطر أن صائم كل على عزمات

! واللهأمايري عزماة أبررت : قدوقال مااء شربة المهاجر فشرب
 .عطش مان شربتها ماا

رأسإه ماناذر أهل وأخذ اسإتشهد حأتى فقاتل السلح راح ثم
 .شرفتين بين قصرهم على ونصبوه
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في المهاجر راح جمعهم جاش لما ماناذر : وفيالقائل يقول وله
ماثل حأج ماذ آل في نعرفه الديان بنى بيت والبيت بأجمال حأل

على زياد بن الربيع الشعري ماوسإى أبو واسإتخلف الغالي الجوهر
المقاتلة فقتل عنوة ماناذر الربيع ففتح السوس إلى وسإار ماناذر

أيدي في والصغرى الكبرى ماناذر وصارت الذرية وسإبى
الصلت بن قيس بن عاصم ماوسإى أبو فولهما المسلمين

 .السلمي

 .النصار حأليف الفزاري جندب بن سإمرة الهواز سإوق وولى

ماناذر ماحاصر وهو ماوسإى أبي إلى كتب عمر : إنقوم وقال
 .زياد بن الربيع فخلف السوس إلى ويسير عليها يخلف أن يأماره

المهلب عن إسإحاق أبي عن شربك : حأدثناقال سإعدويه حأدثني
ًيا فأصبنا ماناذر : حأاصرناقال صفرة أبي بن : إنعمر فكتب سإب

 .أصبتم ماا عليهم فردوا السواد قرى مان قرية ماناذر

حأاصرهم ثم أهلها فقاتل السوس إلى ماوسإى أبو : وسإارقالوا
 .الماان إلى فضرعوا الطعام مان عندهم ماا نفذ حأتى

المدينة باب يفتح أن على مانهم ثمانون يؤمان أن مارزبانهم وسإأل
 .ويسلمها

فضربت ماوسإى أبو به فأمار مانهم نفسه وأخرج الثمانين فسمى
وأخذ المقاتلة مان سإواهم مان وقتل للثمانين يعرض ولم عنقه

 .الذرية وسإبى الماوال

ًتا قلعتهم في ماوسإى أبو ورأى : إنفقيل عنه فسأل سإتر وعليه بي
فإنهم ورسإله الله أنبياء وعلى السلم عليه النبي دانيال جثة فيه

 .ففعلوا به ليستسقوا إليهم دفعه بابل أهل فسألوا أقحطوا كانوا

 .بها فقبض بابل به وأتى دانيال سإبى بختنصر وكان

 .عمر إلى بذلك ماوسإى أبو فكتب
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 .وأدفنه كفنه : أنعمر إليه فكتب

 .عليه الماء أجرى ثم دفنه انقطع إذا حأتى نهًرا ماوسإى أبو فسكر

ماعاوية بن ماروان : حأدثناقال سإلم بن القاسإم عبيد أبو حأدثني
عينه وكانت المزني زيد بن خالد عن حأبيب عن الطويل حأميد عن

فلقينا ماوسإى أبو وأمايرنا مادينتها : حأاصرناقال بالسوس أصيبت
ًدا  .جه

مان مائة له ويؤمان المدينة له يفتح أن على دهقانها صالحه ثم
 .ماوسإى أبي عهد وأخذ ففعل أهله

 .اعزلهم له فقال

يغلبه أن لرجو : إنيلصحابه يقول ماوسإى وأبو يعزلهم فجعل
 .نفسه على الله

 .الله عدو وبقي المائة فعزل

! فأبىكثيًرا مااًل أعطيك : رويدكفنادى يقتل أن ماوسإى أبو فأمار
انقضت ثم راماهرماز أهل ماوسإى أبو : وهادنقالوا عنقه وضرب

مائة ثماني على فصالحهم الحنفي ماريم أبا إليهم فوجه نتهم هد
.درهم ألف

 المؤمان عبد بن روح حأدثني

بلغ قد وكان الراماهرمازى عاصم أبي عن يعقوب : حأدثنيقال
ثماني على راماهرماز أهل ماوسإى أبو : صالحقال قاربها أو المئة
 .ألف مائة تسع أو ألف

 .أياماه آخر في ماوسإى أبو فتحها عنوة بعد ففتحت غدروا إنهم ثم

 .راماهرماز صلح ماثل على سإرق ماوسإى أبو : ومافتحقالوا

 .يفتحها فلم كثيف جيٍش بدر بن حأارثة إليها فوجه غدروا إنهم ثم
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 .عنوة فتحها عامار بن الله عبد قدم فلما

 .ذلك بعد سإرق ولى حأارثة كان وقد

 .الدولي السإود أبو يقول وفيه

ٍر بن أجار ًة وليت قد بد ًذا فكن أماار فإن وتسرق تخون فيها جر
تعجزن ول ماصدق وإماا تهوى بما يقول ماكذٌب إماا الناس جميع

بلغ فلما سإرق العراقين ماال مان فحظك عادة أسإوأ فالعجز
ًفا قلت فقد جزائة خير الناس : إله: جزاقال حأارثة الشعر ماعرو

ٍم أمارت كافيا وأوصيت لمارك فيه للفيتني بغيره أمارت لو بحز
ًيا العدو شوكة وبها تستر إلى ماوسإى أبو وسإار :قالوا عاص

 .وحأدهم

 .يستمده عمر إلى فكتب

أهل في إليه بالمسير يأماره ياسإر بن عمار إلى عمر فكتب
 .الكوفة

وعلى تستر أتى حأتى وسإار البجلي الله عبد بن جرير عماٌر فقدم
بن أنس أخو ماالك بن - البراء ماوسإى أبي ماسمنة يعني-  مايمنته
أنس الخيل وعلى السدوسإي ثور بن ماجزأة مايسرته وعلى ماالك

مايسرته وعلى النصاري عازب بن عمار مايمنته وعلى ماالك بن
النصاري كعب بن قرظة خيله وعلى العبسي اليمان بن حأذيفة
 .المزني ماقرن بن النعمان رجالته وعلى

ًدا قتاًل تستر أهل فقاتلهم  .شدي

 .تستر باب بلغوا حأتى الكوفة أهل وحأمل

الله رجمه اسإتشهد حأتى الباب على ماالك بن البراء فضاربهم
في مانهم قتل وقد حأال بشر المدينة وأصحابه الهرمازان ودخل

 .بعد أعناقهم ضربت مائة تسع المعركة
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ماع جلولء وقعة حأضر وقد نقذف ماهرجا أهل مان الهرمازان وكان
أن على المسلمين إلى اسإتأمان العاجم مان رجًل إن ثم العاجم

 .المشركين عورة على يدلهم

 .له ويفرض لولده يفرض أن واشترط فأسإلم

له يقال شيبان مان رجًل ووجه ذلك على ماوسإى أبو فعاقده
به عل ثم حأجارة مان عرٍق على دجيل به فخاض عوف بن أشرس
 .العسكر إلى رده ثم الهرمازان وأراه المدينة

ماائتي وأتبعهم ثور بن ماجزأة ماع رجًل أربعين ماوسإى أبو فندب
 .يقدماهم والمستأمان الليل في وذلك رجل

 .المدينة سإور على وكبروا الحرس فقتلوا المدينة فأدخلهم

خزانته ماوضع وكانت قلعته إلى هرب الهرمازان سإمع فلما
 .وأماواله

 .عليها فاحأتوى المدينة دخل حأتى أصبح حأين ماوسإى أبو وعبر

مامن ماعنا مان بعض إل عورتنا على العرب دل : مااالهرمازان وقال
 .أمارنا وأدبار أمارهم إقبال رأى

دجيل في ويلقيهم وولده أهله يقتل العاجم مان الرجل وجعل
ًفا  .العرب بهم يظفر أن مان خو

 .له وفرض فاسإتحياه عمر إلى الهرمازان وطلب

قتل على شعبة بن المغيرة عبد لؤلؤة أبي بممالة اتهم إنه ثم
إلى ننظر بنا : اماضعمر بن الله عبيد فقال عنه الله رضي عمر

 .لي فرٍس

 .فقتله غافل وهو بالسيف فضربه خلفه الله وعبيد فمضى
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أنس عن حأميد عن ماعاوية بن ماروان : حأدثناقال عبيده أبو حأدثنا
عمر إلى به أتيت الذي فكنت الهرمازان فنزل تستر : حأاصرناقال
 .ماوسإى أبو بي بعث

 .: تكلمعمر له فقال

 .لبأس : تكلمفقال

وبينكم بيننا الله خلى ماا العجم ماعشر : كناالهرمازان فقال
 .ونقتلكم تقصيكم

 .يدان بكم لنا يكن لم ماعكم اله كان فلما

شديدة شوكًة خلفي : تركتقلت أنس يا تقول : مااعمر فقال
ًبا وعدوا  .كل

وإن لشوكتكم أشد فكان الحياة مان القوم يئس قتلته فإن
 .الحياة في القوم طمع اسإتحييته

 .الله ! سإبحانأنس : ياعمر فقال

 .السدوسإي ثور بن وماجزأة ماالك بنو البراء قاتل

 .سإبيل قتله إلى لك : فليسقلت

 .بأس : لله قلت ولكنك : لقلت مانه أصبت إعطاءك : ولمقال

 .بعقوبتك بدأت وإل شهد بمن ماعك لتجيئن : ماتىفقال

الذي حأفظ قد العوام بن الزبير فإذا عنده مان : فخرجتقال
 .حأفظت

 .لي فشهد

 .الهرمازان سإبيل فخلى
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 .عمر له وفرض فاسإلم

ابن عن المبارك ابن : حأدثناقال إسإرائيل أبي بن إسإحاق وحأدثني
صلًحا كانت تستر أن : كفيتكقال الخرسإاني عطاء عن جريح

 .فكفرت

يزالوا فلم الذراري وسإبوا المقاتلة فقتلوا المهاجرون إليها فسار
 .أيديكم في ماا : خلواعمر كتب حأتى سإادتهم أيدي في

فطلبوا مانخوبون وأهلها يسابور جند إلى ماوسإى أبو : وسإارقال
ًدا مانهم يقتل ل أن على فصالحهم الماان يعرض ول يسبيه ول أحأ

 .السلح سإوى لماوالهم

 .الكلبانية إلى توجهوا أهلها مان طائفًة إن ثم

 .الكلبانية وفتح فقتلهم زياد بن الربيع ماوسإى أبو إليهم فوجه

 .فأسإلموا ماوسإى أبو فأمانهم السإاورة واسإتأمانت

.تستر وشهدوا ماوسإى بأبي فلحقوا ذلك قبل اسإتأمانوا إنهم ويقال

 .أعلم والله

الشهب أبي عن حأذيفة أبي عن العمري حأفص بن عمر وحأدثني
ماوسإى أبي قبل مان الثيبان زياد بن الربيع : فتحقال رجاء أبي عن

 .عنوة

 .السدوسإي ثور بن مانجوف ففتحها غدروا ثم

 .والزط سإنبيل عامار بن الله عبد فتح ماما : وكانقال

 .كفروا قد أهلهما وكان

ٌد إليهم فاجتمع  .الكراد هذه مان أكرا

 .شديد قتاٍل بعد أيذج وفتح
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 .عنوة ودورق وتستر السوس ماوسإى أبو وفتح

ذى قلعة الحميري الحرة ذى بن ثابت : فتحالمدائني وقال
 .الرناق

سإيدان بن ماطرف ولى الزبير بن ماصعب أن يحيى بن ماجالد عن
لخيه العراق وليته أيام بعض في شرطته جئآوة بني أحأد الباهلي

 .الزبير بن الله عبد

ماالك بن عائش بني أحأد ظبيان بن زياد بن بالنابي ماطرف فأتى
قطعا نمير بني مان وبرجل عكابة بن ثعلبة ابن الله تميم بن

 .وتركه بالسياط النميري وضرب النابي فقتل الطريق

بن الله عبيد جمع الهواز وولى الشرطة عن ماطرف عزل فلما
ًعا له ظبيان بن زياد  .يريده وخرج جم

ابن فعاجله سإيدان بن ماطرف فعبر نهٌر وبينهما فتواقفا فالتقيا
 .فقتله فطعنه ظبيان

 .طلبه في ماطرف بن ماكرم ماصعب فبعث

فلم ماكرم بعسكر اليوم يعرف الذي الموضع إلى صار حأتى فسار
 .ظبيان ابن يلق

ًبا ماعه وقاتل ماروان بن الملك بعبد ظبيان ابن ولحق فقتله ماصع
 .رأسإه واحأتز

 .هذا ماطرف بن ماكرم إلى ماكرم عسكر ونسب

 .الكرى البعيث قال

ٍة بكأٍس سإيداٍن ابن سإقينا كافيا كان ماا المار وخير كفتنا روي
أحأد الفزر بن ماكرم إلى نسب إنما ماكرم عسكر إن أيًضا ويقال

 .نمير بن الحارث بن جعونة بني
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ولحق عصى حأين باس بن خرزاد لمحاربة وجه الحجاج وكان
ٍة في وتحصن بأيذج  .به تعرف قلع

ًيا نزل الحصار عليه طال فلما  .الملك بعبد ليلحق ماتنكًرا ماستخف

عسكر عند كانت أنه وذكروا في درتان وماعه ماكرم به فظفر
حأتى فيه يزاد يزل لم ثم بعد البناء بها وصل قديمٌة قريٌة ماكرم

 .كثر

 .ماكرم عسكر أجمع ذلك فسمى

 .جاماع ماصٌر اليوم وهو

الزبير بن الله عبد : ولىقال عوانة عن ماسعود أبو وحأدثني
 .الزبير بن الله عبد بن حأمزة البصرة

 .قعيقعان : كأنهقال جبلها رأى فلما الهواز إلى فخرج

 .ماسير هوز بالفارسإية سإمى : الهوازالثوري وقال

 .: الهوازفقالوا الناس فغيرها الخواز سإميت وإنما

في الذي وقعقعان ثانيًة الخواز إلى ترجعني : للعرابي وأنشد
بلسٍب البعوض فيه يؤرقني أماسى الذي بط ونهر السوق جانب

ًعا نفسه وعدته الذي فما تشفيق غير عمرو أو الحصينى مان طم
فقالت للبط ماراٍع عنده كانت نهٌر البط : نهروقال بمصدوق

 .العاماة

 .بطيخ : دارقالوا كما البط نهر

فنسب البطئة تسمى لمارأة كان النهر : نيقول مان وسإمعت
 .حأذف ثم إليها

عن الله عبد بن ماحمد عن الواقدي عن سإعد بن ماحمد حأدثني
ًة والهواز السواد عمر افتتح :قال الزهري  .عنو
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 .ذلك قسمة عمر فسئل

ٍم حأماد بن علي عن المدائني وحأدثني لمن : فمافقال بن وسإحي
بن يزيد بن قيس بن يزيد المختار أبو : قالقالوا وغيرهما حأفص

بن عمر إلى وغيرهم الهواز عمال على فيها رفع كلمًة الصعق
أماين فأنت رسإالة المؤمانين أماير : أبغعنه الله رضي الخطاب

ًنا يكن ومان فينا الله أماين وأنت والمار النهي في الله لرب أماي
يسغون والقرى الرسإاتيق أهل تدعن فل صدري له يسلم العرش

حأسابه فاعرف الحجاج إلى فأرسإل الوفر الدم في الله ماال
ٍء إلى وأرسإل ول كليهما النافعين تنسين ول بشر إلى وأرسإل جز

ٍر مانها عاصٌم وماا نصر بني سإراة مان غلٍب ابن وذاك عيابه بصف
واعرف النعمان إلى وأرسإل بدر بني ماولى السوق في الذي

وابن المال فسله وشبًل خبر لذو إني غزوان بني وصهر حأسابه
أهلي فقاسإمهم ذكر ذا الرسإاتيق أهل في كان فقد ماحرٍش
تدعوني ول بالشطر مانك قاسإمتهم إن سإيرضون إنهم فداؤك

هؤلء عمر فقاسإم الدهر عجب أرى ولكني أغيب إنني للشهادة
 .نعًل وترك نعًل أخذ حأتى أماوالهم شطر المختار أبو ذكرهم الذين

ًئا لك أل لم : إنيفقال بكرة أبو وكان  .شي

المال يعطيك وهو البله وعشور المال بيت على : أخوكله فقال
 .تتجربه

 .آلف عشرة مانه فأخذ

 .مااله شطر : قاسإمهويقال

على وكان الثقفي عتيك بن الحجاج ذكره الذي : الحجاجوقال
 .الفرات

 .سإرق على كان الحأنف عم ماعاوية بن وجزء

 .يسابور جند على كان المحتفز بن وبشر
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 .أخوه كلدة بن الحارث بن ونافع بكرة أبو نفيع والنافعان

المال بيت على كان دهمان بني مان الحارث بن خالد غلب وابن
 .بإصبهان

 .ماناذر على كان السلمي الصلت بن قيس بن وعاصم

 .الهواز سإوق على جندب بن سإمرة السوق في والذي

بني أحأد حأرثان بن العزى عبد بن نضلة بن عدي بن والنعمان
 .دجلة كور على كان لؤي بن كعب بن عدي

في يسقى بميسان خليلها أن الحسناء مابلغ : مانيقول الذي وهو
كل على تجزو وصناجٌة قرية دهاقين غنتني شئت إذا وحأنتم زجاٍج

 .ذلك ليسوءني إنه والله : أيقال شعره عمر بلغ فلما مانسم

 .وعزله

 .السلمي ماسعود بن ماجاشع غزوان بني وصهر

 .غزوان بن عتبة بنت عنده كانت

 .وصدقاتها البصرة أرض على وكان

 .المغانم قبض على كان الحأمس ثم البجلي ماعبد بن وشبل

 .هرماز رام على كان الحنفي ماريم أبو ماحرش وابن

عبيد المؤمانين أماير الرشيد : أقطعالكاتب زياد بن عوسإجة قال
 .الهواز أرض مازارعًة المهدي بن الله

بالنظر فأمار المأماون إلى قوٌم ذلك في فرفع شبهٌة فيها فدخل
فيه شك وماا أنفذ شبهة فيه تكن لم فما عليها والوقوف فيها

 .فيه المشكوك سإمى

 .بالهواز ماعروف وذلك
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عمر عامال وهو الحضرماي بن العلء : كانقالوا وكرماان فار كور
عرفجة بن هرثمة وجه البحرين على عنه الله رضي الخطاب بن

 .فارس يلي ماما البحر في جزيرة ففتح الزد مان البارقي

 .فعل السلمي فرقد بن عتبة به يمد أن العلء إلى عمر كتب ثم

وعمان البحرين الثقفي العاص أبي بن عثمان عمر وولى ثم
أبي بن الحكم أخاه وجه أهلهما طاعة له واتسقت فدوخهما

ٍم جيش في فارس إلى البحر في العاص القيس عبد مان عظي
 .ابركاوان جزيرة ففتح وغيرهم ناحأية وبني وتميم والزد

خرة اردشير وماعنى خره أردشير أرض مان وهي توج إلى صار ثم
 .أردشير بهاء

البحر قطع نفسه العاص أبي بن عثمان أن ماخنف أبي رواية وفي
داًرا وجعلها المساجد بها وبنى ففتحها توج فنزل فارس إلى

 .وغيرهم القيس عبد وأسإكنها للمسلمين

 .لها ماتاخمة وهي أرجان على مانها يغير فكان

إليه عمر لكتاب والبحرين عمان إلى فارس عن شخص إنه ثم
 .الحكم أخاه واسإتخلف ذلك في

مان المسلمين وأنزلها توج فتح الحكم : إنماخنف أبي غير وقال
 .عشرة تسع سإنة وغيرهم القيس عبد

قدوم مان كان ماا أعظم وواليها فارس مارزبان شهرك : إنوقالوا
على وظهورهم وبأسإهم نكايتهم وبلغته عليه واشتد فارس العرب

 .عدوهم مان لقوه مان كل

ًعا فجمع أرض مان راشهر أتى حأتى بنفسه وسإار عظيًما جم
وعلى العاص أبي بن الحكم إليه فخرج توج بقرب وهي سإابور

 .العبدي همام بن سإوار ماقدماته

ًدا قتاًل فاقتتلوا  .شدي
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ٍد هناك وكان جماعة في نقابه مان رجًل شهرك به وكل قد وا
 .قتله إل أصحابه مان هارٌب يجتازه ل أن وأماره

ًيا الساورة شجعاء مان رجٌل فأقبل  .المعركة مان ماول

 .قتله الرجل فأراد

 .ماعهم الله مانصورين قومًاا نقاتل فإنما تقتلني : لله فقال

فلق الذي السهم هذا : أترىقال ثم ففلقه فرمااه حأجًرا ووضع
 .به رماى لو بعضهم ليخدش كان ماا والله الحجر

 .قتلك مان بد : لقال

 .شهرك بقتل الخبر أتاه إذ ذلك في هو فبينما

فأذراه فطعنه عليه حأمل العبدي همام ابن سإوار قتله الذي وكان
 .نفسه فاظت حأتى بسيفه وضربه فرسإه عن

وفتحت المشركين الله وهزم فقتله سإوار على شهرك ابن وحأمل
ًة راشهر على النعمة وعظيم صعوبته في يوماها وكان عنو

 .القادسإية كيوم فيه المسلمين

التميمي الهتم بن عمرو الخطاب بن عمر إلى بالفتح وتوجه
سإوار العبدي خبر مان بالحق لخبره بإسإراٍع الماام : جئتفقال
وقال ماغوار الله سإبيل في ماستعمٍل تقيبته مايموٍن أروع أخبار
 .شهرك ماقتل بعد ماصرت توٍج : إنتوج أهل بعض

 .أعلم والله

عثمان إلى كتب عنه الله رضي الخطاب بن عمر إن : ثمقالوا
 .فارس إتيان في العاص أبي ابن

.العاص أبي ابن حأفص : هوويقال المغيرة أخاه عمله على فخلف

 .جزًل وكان
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 .فنزلها توج وقدم

 .إليها يعود ثم مانها يغزو فكان

عثمان يكانف أن يأماره بالبصرة وهو ماوسإى أبي إلى عمر وكتب
 .ويعاونه العاص أبي بن

 .إليها يعود ثم البصرة مان فارس يغزو فكان

يقال قلعة إلى العبدي حأيان بن هرم العاص أبي بن عثمان وبعث
 .وقتال حأصار بعد عنوة ففتحها شبير لها

مان خره عثمان وأتى عنوة الستوج قلعة هرم : فتحبعضهم وقال
الجزية أداء على صلًحا أهلها قاتله أن بعد وأرضها ففتحها سإابور

 .المسلمين ونصح والخراج

على وغلب سإابور مان كازرون العاص أبي بن عثمان وفتح
 .أرضها

 .عليها وغلب أيًضا سإابور مان النوبندجان عثمان وفتح

عمر خلفة آخر في العاص أبي بن وعثمان ماوسإى أبو واجتمع
 .والخراج الجزية على صلًحا أرجان ففتحها عنه الله رضى

ذماة يكونوا أن على خره أردشير أرض مان وهي شيراز وفتحا
 .يستعبدوا ول يقتلوا ول الجلء مانهم أحأب مان إل الخراج يؤدون

 .للرض عماًرا أهلها وترك خره أردشير أرض مان سإينيز وفتحا

 .بأمااٍن جنابا حأصن عثمان وفتح

علمهم شادروان وكانت بجرد درا العاص أبي بن عثمان وأتى
وعلى إياه أعطاه ماال على الهربذ فصالحه الهربذ وعليها ودينهم

 .فارس أهل مان بلده فتحت مان أسإوة كلهم بجرد درا أهل أن

ٌع له واجتمع  .جهرم أرض وفتح ففضهم جهرم بناحأية جم
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 .بجرد درا صلح ماثل على عظيمها فصالحه فسا عثمان وأتى

 .أيضا عنها صالح الهربذ أن ويقال

وعشرين ثلث سإنة في سإابور مادينة العاص أبي بن عثمان وأتى
وليته ماوسإى أبا تأتي أن قبل وعشرين اربع سإنة في ويقال

 .للمسلمين هائبين أهلها فوجد عفان بن عثمان قبل مان البصرة

عليه دخل العرب مان رجًل كأن ماناماه في شهرك أخو ورأى
 .قميصه فسلبه

 .والصلح الماان طلب ثم قليًل فاماتنع قلبه ذلك فنخب

ًدا يقتل ل أن على عثمان فصالحه له تكون أن وعلى يسبيه ول أحأ
 .مااًل ويعجل ذماة

 .وغدروا نقضوا سإابور أهل إن ثم

ًة وعشرين سإت سإنة في ففتحت وعلى ماوسإى أبو فتحها عنو
 .العاص أبي بن عثمان ماقدماته

يوجه أن أمار الخطاب بن عمر : كانوغيره المثنى بن ماعمر وقال
 .فارس قلع إلى وعشرين أثنتين سإنة العبدي الجارود

ٍة في أصحابه عن تخلف وشيراز خره بين كان فلما هناك عقب
.فقتلوه الكراد مان جماعٌة به فأحأاطت اداوة وماعه لحاجته سإحًرا

 .الجارود عقبة العقبة تلك فسميت

قبل مان البصرة كريز بن عامار بن الله عبد ولى : ولماقالوا
في اصطخر إلى سإار الشعري ماوسإى أبي بعد عفان ابن عثمان

 .أهلها عن مااهك فصالحه وعشرين ثمان سإنة

 .عليهم عاماله وقتلوا نكثوا فارقها فلما جور يريد خرج ثم

 .ففتحها عليهم كر جور فتح لما ثم
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 .جور على ماقيما حأيان بن هرم : وكانقالوا

 .خره اردشير مادينًة وهي

اصطخر فيعانون عنها ينصرفون ثم يعانونها المسلمون وكان
 .عليهم تنتقض كانت نواحأي ويغزون

عنوة بالسيف ففتحها تحصنوا ثم قاتلوه بها عامار ابن نزل فلماذا
 .وعشرين تسع سإنة في وذلك

درا مان الفيشجان وهي وفشجاتن الكاريان أيًضا عامار ابن وفتح
 .وانتقضتا الهربذ صلح في دخلتا تكونا ولم بجرد

فلم سإنين عدة غزيت جور أن العلم أهل مان جماعة وحأدثني
 .عامار ابن فتحها حأتى عليها يقدر

وإلى ليلة ذات يصلي قام المسلمين بعض أن فتحها سإبب وكان
حأتى به وعدا فجره كلٌب فجاء ولحم خبٌز فيه له جراٌب جانبه
المدخل بذلك المسلمون فألظ خفٍي لها مادخٍل مان المدينة دخل
 .وفتحوها مانه دخلوا حأتى

أهل على كر جور فتح مان عامار بن الله عبد فرغ : ولماقالوا
 .بالمجانيق ورماٍي شديد قتاٍل بعد عنوة وفتحها اصطخر

ًفا أربعين العاجم مان بها وقتل ووجه البيوتات أهل وأفنى أل
اصطخر إلى رجع عامار ابن : إنيقول الرواة وبعض السإاورة

 .ففتحها نكثهم بلغه حأين

 .ففتحها حأيان بن هرم ماقدماته وعلى جور إلى صار ثم

ولية في غدروا اصطخر أهل أن الزيادي عثمان بن الحسن وروى
الله رضي لعلي العراق عنهما عنه الله رضي عباس بن الله عبد
 .ففتحها عنه
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ابن : توجهقال ماخنف أبي عن أبيه عن هشام بن العباس وحأدثني
.التيمي ماعمر بن الله عبيد ماقدماته على ووجه اصطخر إلى عامار

بستان في فدفن فقتلوه فقاتلهم براماجرد اصطخر أهل فاسإتقبله
 .براماجرد

ًعا فأقبل الخبر عامار ابن وبلغ أبو مايمنته وعلى واقعهم حأتى ماسر
المعمر بن خالد الرجال وعلى السإلمي الله عبد بن نضلة برزة

 .الذهلي

 .اصطخر أدخلهم حأتى فهزماهم فقاتلهم

ًوا فيها فقتل عنوة الله وفتحها  .ألف مائة مان نح

 .كرماان إلى وجه ثم مانتقضة وكانت ففتحها بجرد درا وأتى

عن الفرازى ماعاوية بن ماروان : حأدثناقال الناقد عمر حأدثني
شهرياج : حأاصرناقال الرقاش زيد بن فضيل عن الحأول عاصم
ذات أهلها فقاتلنا يومانا في سإنفتحها أنا ظننا وكان جّراًرا شهًرا

ٌد وتخلف ماعسكرنا إلى ورجعنا يوم  .ظنوه مانافًرا ماملوك عب

ًنا لهم فكتب  .سإهم في إليهم به ورماى أماا

!أماانكم : هذاقالوا حأصنهم مان خرجوا وقد للقتال : فرحأناقال
 .عمر إلى بذلك فكتبنا

فلينفذ كذماتهم ذماته المسلمين مان المسلم العبد : إنإلينا فكتب
 .أماانة

 .فأنفذناه

عن شعبة عن النضر أبو : حأدثناقال سإلم بن القاسإم وحأدثني
 .بسيراف العدو ماصافي : كناقال الفضيل عن عاصم

 .ذلك نحو ذكر ثم
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عن الحأول عاصم عن العوام بن عباد : حأدثناقال سإعدوية وحأدثنا
ًنا المسلمون : حأاصرقال الرقاشي زيد بن الفضيل  .حأص

ٌد فكتب ًنا عب  .ماشقص في إليهم به ورماى أماا

 .بشيء أماانة : ليسالمسلمون فقال

 .العبد مان الحر نعرف : لسناالقوم فقال

 .عمر إلى بذلك فكتب

 .ذماتهم ذماته مانهم المسلمين عبد : إنفكتب

 .سإوريانج يدعى سإيراف حأصن أن فارس أهل بعض وأخبرني

 .شهرياج العرب فسمته

بني مان ثم تميم بني مان ماسعود بن بخرشة تعرف قلعٌة وبفسا
أومان ثم القلعة هذه في فتحصن الشعث ابن ماع كان شقرة
 .بواسإط فمات

 .بفسا عقب له

لقى الثقفي العاص أبي بن عثمان فإن كرماان وأماا كرماان
 .فقتله خٍٍٍٍف في وهو ابركاوان جزيرة في مارزبانها

 .قلوبهم وتخيب كرماان أهل أمار فوهن

السلمي ماسعود بن ماجاشع وجه فارس إلى عامار ابن صار فلما
 .يزدجرد طلب في كرماان إلى

 .بيمند فأتى

 .بها جيشه فهلك

ًعا ولى خراسإان يريد عامار ابن توجه لما ثم  .كرماان ماجاش
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ًة بيمند ففتح ًنا وأعطاهم أهلها واسإتبقى عنو  .أماا

 .ماجاشع بقصر يعرف قصٌر وبها

وأقام كرماان مادينة وهي الشيرجان وأتى بروخروة ماجاشع وفتح
فقاتلهم خيٌل لهم خرجت وقد ماتحصنون أهلها بسيرة ايامًاا عليها

 .عنها جلوا أهلها مان كثيًرا إن ثم رجًل بها وخلف عنوة ففتحها

حأول ماا ففتح زياد بن الربيع وجه الشعري ماوسإى أبو كان وقد
 .والندغار بم أهل وصالح الشيرجان

 .ونكثوا أهلها فكر

 .ماسعود بن ماجاماع فاقتتحها

ًة جيرفت وفتح  .فدوخها كرماان في وسإار عنو

ٌق بهرماوز له وجمع القفص واتى فقاتلهم العاجم مان جل مامن خل
 .عليهم وظهر بهم فظفر

بمكران بعضهم ولحق البحر فركبوا كرماان أهل مان كثيٌر وهرب
وأرضيهم مانازلهم العرب فأقطعت سإجستان بعضهم وأتي

 .مانها ماواضع في القنى واحأتفروا فيها العشر وأدوا فعمروها

وكرماان فارس الهللي ماخارق بن قبيصة بن قطن الحجاج وولى
: مانفقال إجازته على أصحابه يقدر فلم نهر إلى انتهى الذي وهو
 .درهم ألف فله جاز

 .لهم فوفى فجازوه

 .فيه الجائزة سإميت يوم أول ذلك فكان

هلل بني للكرماين : فدىحأكيم بن الجحاف وهو الشاعر قال
ٍٍد في الجوائز سإنوا هم وماالي أهلي علتهم على سإنة فصارت ماع
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ٍر ثماٍن على تزيد رمااحأهم الليالي أخرى العوالي تختلف حأين وعش
 .وسإلم عليه الله صلى النبي أصحاب مان ماخارق بن قبيصة وكان

ٍر مان : كمالشاعر يقول قطن وفي وآخر حأباهء أصبت قد أماي
على فصبًرا قبله كان كمن إل قطٌن فهل الحزن إماارته مان حأظي

العور بن شريك ولى زياد ابن وكان :قالوا قطن به يومًاا جاء ماا
بن ربيعة بن زياد بن يزيد وكتب الحارث بن شريك وهو الحارثي

ابن هرب بعد فباعها بكرماان أرًضا فأقطعه إليه الحميري مافرغ
 .البصرة مان زياد

وله كان أن بعد كرماان الهجيمي نهيك بن الحكم الحجاج وولى
 .فارس

 .إماارتها ودار أرجان ماسجد فبنى

بن الله عبد : أنوغيره ماحمد بن علي حأدثني وكابل سإجستان
خرا يريد توجه شمس عبد بن حأبيب بن ربيعة بن كريز بن عامار
 .ثلثين سإنة سإان

 .كرماان مان الشيرجان شق بعسكره فنزل

سإجستان إلى الحارثي الديان بن أنس ابن زياد بن الربيع ووجه
 .الفرج نزل حأتى فسار

زالق رسإتاق فأتى فرسإًخا وسإبعون خمسة وهي المفازة قطع ثم
 .حأصن وزالق فراسإخ خمسة سإجستان وبين زالق وبين

بأن نفسه فافتدى دهقانه فأخذ ماهرجان يوم في أهله على فأغار
ًبا غمرها ثم عنزة ركز  .دماه حأقن على الدهقان وصالح وفضة ذه

بلده يكون أن على : صالحهالمثنى بن ماعمر عبيده أبو وقال
 .وكرماان فارس بلد مان افتتح ماا كبعض

زالق مان أمايال خمسة على كركوبه لها يقال قريًة أتى ثم
 .يقاتلوه ولم فصالحوه
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ًقا نزل ثم وصالحوه النزل أهله له فأقام هيسون له يقال رسإتا
 .قتال غير على

ماند الهند نزل حأتى وسإار زرنج إلى مانها الدلء وأخذ زالق أتى ثم
 .نوق له يقال مانه ينزع واديا وعبر

 .مايل ثلثي على زرنج مان وهي زوشت وأتى

ًدا قتاًل فقاتلوه أهلها إليه فخرج مان رجاٌل وأصيب شدي
 .المسلمين

أن بعد المدينة إلى اضطروهم حأتى وهزماوهم المسلمون كر ثم
 .عظيمة ماقتلًة مانهم قتلوا

 .قريٌة وهي ناشروذ الربيع أتي ثم

 .بهم وظفر أهلها فقاتل

كتب الذي الرحأمن عبد بن صالح أبا الرحأمن عبد بها وأصاب
لسليمان العراق خراج وولى نيرى ابن نفروخ زدا ماكان للحجاج

 .وأماه الملك عبد بن

بن عبيد بن مارة بني مان ثم تميم بني مان امارأة فاشترته
لها يقال تميم ابن زيد بن سإعد بن كعب بن عمرو بن ماقاعس

 .عبلة

 .قريٌة وهي شرواذ إلى ناشروذ مان ماضى ثم

عمير لبن فصار بسام بن إبراهيم جد بها وأصاب عليها فغلب
 .الليثي

 .أهلها قاتله أن بعد زرنج مادينة حأاصر ثم

 .ليصالحه يستأمانه بأنها برويزمارز إليه فبعث

ٍد فأمار  .له فوضع القتلى أجساد مان بجس
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أجساد على أصحابه وأجلس الخر على واتكأ عليه فجلس
 .القتلى

على فصالحه هاله المرزبان رآه فلما طويًل أفوه آدم الربيع وكان
ٍد وهو سإناروذ أتى ثم وصيف ألف  .القريتين وأتى فعبره وا

 .فظفر فقاتلوه رسإتم فرس ماربط وهناك

 .سإنتين بها فأقام زرنج قدم ثم

كعب بن الحارث بني مان رجًل بها واسإتخلف عامار أتى ثم
 .وأغلقوها فأخرجوه

ًفا سإنتين الربيع ولية وكانت  .ونص

 .رأس ألف أربعين هذه وليته في وسإبى

 .البصري الحسن كاتبه وكان

عبد بن حأبيب بن سإمرة بن الرحأمن عبد عامار ابن ولى ثم
 .سإجستان شمس

ٍد يوم في قصره في مارزبانها فحصر زرنج فأتى فصالحه لهم عي
 .وصيٍف وألفى درهم ألف ألفي على

 .الهند ناحأية مان وكش زرنج بين ماا على سإمرة ابن وغلب

 .الداور بلد وبين بينه ماا على الرخج طريق ناحأية مان وغلب

صالحهم ثم الزور جبل في حأصرهم الداور بلد إلى انتهى فلما
 .آلف ثمانية المسلمين مان ماعه مان عدة فكانت

 .آلف أربعة مانهم رجٍل كل فأصاب

 .ياقوتتان عيناه ذهب مان صنم وهو الزور على ودخل
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 .الياقوتتين وأخذ يده فقطع

أعلمك أن أردت وإنما والجوهر الذهب : دونكللمرزبان قال ثم
 .ينفع ول يضر ل أنه

 .بعهد وزابل بست وفتح

عن زيد بن حأماد عن وكيع : حأدثناقال السإود بن الحسين حأدثني
ًدا لهم : عقدوكيع قال عتيق ابن يحيى  .العهد دون وهو عق

أمار اضطرب حأتى بها فأقام زرنج الرحأمن عبد : وأتىقالوا
 .عثمان

 .سإجستان مان وانصرف اليشكري أحأمر بن أماير اسإتخلف ثم

هلكى ويشكٌر يشكٌر هلكت أمايٌر : لولالعجم زياد يقول ولماير
 .واغلقوها أمايًرا أخرجوا زرنج أهل إن ثم حأال كل على

خرج الجمل أمار مان السلم عليه يطالب أب بن علي فرغ ولما
في البرجمي الفصيل بن وعمران الحبطي عتاب بن حأسكة

 .أهلها نكث وقد زالق نزلوا حأتى العرب مان صعاليك

ماولى ماجاهد ابن الصم البختري جد وأخذوا ماال مانها أصابوا
 .شيبان

.الراجز وقال ودخلوها فصالحهم مارزبانها خافهم وقد زرنخ أتو ثم

ل العرب وصعاليك الفصيل بابن وحأرب بجوع سإجستان بشر
بن الرحأمن عبد طالب أبي بن علي وبعث ذهب ول يغنيهم فضٌة
 .حأسكة فقتله سإجستان إلى الطائي جزء

 .آلف أربعة الحبطات مان : لقتلنعلي فقال

 .مائة خمس يكونون ل الحبطات : إنله فقيل
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ابن جعده بن عون عنه الله رضي علي : وبعثماخنف أبو وقال
 .سإجستان إلى المخزوماي هبيرة

 .العراق طريق في الطائي اللص بهدالى فقتله

سإجستان يولى أن يأماره العباس بن الله عبد إلى علٌي فكتب
 .آلف أربعة في رجًل

 .آلف أربعة في العنبري الكاس بن ربعى فوجه

بن ماالك الحر أبي - وأسإم الحر أبي بن الحصين ماعه وخرج
 .الحميري الحرة ذي بن - وثات العنبري الخشخاش

 .ماقدماته على وكان

 .فقتلوه حأسكة قاتلهم سإجستان وردوا فلما

 .البلد ربعي وضبط

عتاٍب ابن على سإجستان اقتحموا الذين : نحنهم راجز فقال
مانير في وجدنا أنا الرحأمان عبد الماجد يقدمانا الشيطان وجند

عبد يسمى ثات وكان عفان ابن شيعة نوالي ل أن الفرقان
 .الرحأمن

 .الحر أبي بن حأصين إلى ينسب حأصين فيروز وكان

 .سإجستان سإبى مان هو وهذا

ٍر ابن اسإتعمل سإفيان أبي بن ماعاوية ولى لما ثم على عاما
 .البصرة

 .سإجستان سإمرة بن الرحأمن عبد فولى

مان وماعه الحبطى الحصين بن عباد شرطته وعلى فأتاها
خازم بن الله وعبد التيمي ماعمر بن الله عبيد بن عمر الشراف
 .صفرة أبي بن والمهلب الفجاءة بن وقطرى السلمي

468



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

ًة فيفتحه أهله كفر قد البلد يغزو فكان حأتى أهله يصالح أو عنو
 .كابل بلغ

يقاتلهم وكان أشهًرا أهلها فحاصر بها نزل إليها صار فلما
بن عباد عليها فبات عظيمًة ثلمة ثلمت حأتى بالمنجنيق ويرمايهم
على يقدروا فلم أصبح حأتى المشركين يطاعن ليلًة الحصين

 .سإدها

 .عليها ماعه خازم ابن وقاتل

 .المسلمين يقاتلون خرجوا الكفرة أصبح فلما

خرجوا الذي الباب على فسقط ماعهم كان فيًل خازم ابن فضرب
ًة المسلمون فدخلها غلقه على يقدروا فلم مانه  .عنو

 .المهلب الفيل عقر : الذيماخنف أبو وقال

ألٍف ماقام يقوم رجًل أن ظننت : ماايقول البصري الحسن وكان
 .الحصين بن عباد رأيت حأتى

عبيد بن عمر الفتح ببشارة سإمرة بن الرحأمن عبد : ووجهقالوا
 .صفرة أبي بن والمهلب ماعمر بن الله

 .نسل زادي فقطع الرحأمن عبد خرج ثم

 .عنوة ففتحها بست وقوزان خواش أتى ثم

 .عليها وغلب أهلها فهرب رزان إلى وسإار

 .أهلها فصالحه خشك إلى سإار ثم

 .وفتحها بهم فظفر فقاتلوه الرخج أتى ثم

 .ففتحها أهلها نكث وقد كابل وأتى
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وبعث قبله مان سإجستان سإمرة بن الرحأمن عبد ماعاوية ولى ثم
ٌد قدم حأتى عليها يزل فلم بعهده إليه ثم أشهًرا فأقره البصرة زيا

 .زياد بن الربيع ولها

 .زياد عليه وصلى خمسين سإنة بالبصرة سإمرة ابن وماات

الماارة تسأل : ( لوسإلم عليه الله صلى النبي له قال الذي وهو
عن أعطيتها وإن عليها أعنت ماسئلة غير عن أويتيها إن فإنك

 .إليها وكلت ماسئلة

وكفره خيٌر هو الذي فأت مانها خيًرا فرأيت يميٍن على حألفت وإذا
 ).يمينك عن

ًدا له فعملوا كابل سإبى مان بغلمان قدم الرحأمن عبد وكان ماسج
ٍء على بالبصرة قصره في  .كابل بنا

 .بكابل مانهم كان مان وأخرج للمسلمين شاه كابل جمع : ثمقالوا

 .بست إلى انتهى حأتى والرخج بلستان ذا على فغلب رتبيل وجاء

وأتبعه وهزماه بيست رتبيل فقاتل الناس في زياد بن الربيع فخرج
 .الداور بلد ففتح وماضى بالرخج فقاتله الرخج أتى حأتى

عبيد وولى الحارثي زياد بن الربيع سإفيان أبي بن زياد عزل ثم
 .سإجستان بكرة أبي بن الله

وبلد بلده عن الصلح يسأله رتبيل إليه بعث برزان كان فلما فغزا
 .ألف وماائتي ألٍف ألف على كابل

 .ذلك إلى فأجابه

 .ففعل ألٍف ماائتي له يهب أن وسإأله

 .درهم ألف ألف إلى الصلح فتم

 .ذلك فأعلمه زياد على الله عبيد ووفد
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 .الصلح فأماضى

أن إلى بها فأقام سإجستان إلى بكرة أبي بن الله عبيد رجع ثم
 .زياد ماات

ٍد ماوت بعد سإجستان وولى  .ماعاوية قبل مان زياد بن عباد زيا

سإان خرا زياد بن سإلم ولى ماعاوية بن يزيد ولى لما ثم
 .وسإجستان

 .سإجستان زياد بن يزيد أخاه سإلم فولى

ونكثوا كابل أهل غدر بقليل ذلك قبل أو يزيد ماوت كان فلما
 .زياد بن عبيده أبا وأسإروا

زياد بن يزيد فقتل بجينزة وهم فقاتلهم زياد بن يزيد إليهم فسار
 .الناس سإائر وانهزم ماعه كان مامن وكثيٌر

الله عبد بن ماليكة أبي بن الله عبد بن زيد اسإتشهد فيمن وكان
زوج العدوى الصهباء أبو اشيم بن وصلة القرشي جدعان بن

 .العدوية ماعاذة

يعرف الذي الخزاعي خلف بن الله عبد بن طلحة بن سإلم فبعث
 .درهم ألف مائة بخمس عبيده أبا ففدى الطحات بطلحة

ًيا سإجستان إلى كابل مان طلحة وسإار بن سإلم قبل مان عليها وال
 .زياد

 .بسجستان وماات زواره وأعطى فجبى

العصبية ووقعت المضرية فأخرجته يشكر بني مان رجًل واسإتخلف
ٍم كل وغلب  .مادينتهم على قو

 .رتبيل فيهم فطمع
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ًيا عامار بن الله عبد بن العزيز عبد قدم ثم مان سإجستان على وال
في المخزوماي ربيعة أبي بن الله عبد بن الحارث وهو القباع قبل
 .الزبير ابن أيام

المازني عمير عفراء أبو فقتله رتبيل وحأاربوا زرنج مادينة فأدخلوه
 .المشركون وانهزم

جميع خذ : أنالعزيز عبد إلى التميمي ناشرة بن الله عبد وأرسإل
 .وانصرف المال بيت في ماا

 .ففعل

يسود أب ابن وكيع وماضى زرنج دخل حأتى ناشرة ابن وأقبل
للحطابين فتحت حأين المدينة وأدخله العزيز عبد فرد التميمي
ًعا فجمع ناشرة ابن وأخرج المدينة وأدخله العزيز عبد فقاتله جم

ًعا فجمع ناشرة ابن وأخرج للحطابين فتحت حأين عبد فقاتله جم
 .فقتل فرسإه ناشرة بابن فعثر وكيع وماعه الله عبد بن العزيز

ًة ابن بعد لفتى : ألعرادة ابن حأنظلة ويقال حأزابة أبو فقال ناشر
ًدا أكان وأدبرا تولى قد إل شيء ول الفتى ازدرعنه للمنايا حأصا

تجود يمينه تزال ماا حأنظلٌي فتًى أخضرا كان ماا النبت تركن فهل
بأروع عروشنا قريٌش هدت لقد لعمري مانكرا وتنكر بمعروٍف

عبد بن أماية ماروان بن الملك عبد واسإتعمل أزهرا العشيات نفاح
 .سإان خرا على العيص أبي بن أسإيد بن خالد بن الله

وهو عليها له وعقد سإجستان على أماية بن الله عبد ابنه فوجه
 .بكرماان

 .المقتول الول رتبيل بعد الملك رتبيل غزا قدماها فلما

 .المسلمين هاب كان وقد

 .ألف ألف على بست نزل حأين الله عبد فصال
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لي مال : نوقال ذلك قبول فأبى ورقيق بهدايا إليه وبعث ففعل
ًبا الرواق هذا  .وبينه بيني صلح فل وإل ذه

ًء وكان عليه أخذ فيها أوغل إذا حأتى البلد رتبيل له فخلى غزا
 .والمضايق الشعاب

ًئا مانهم يأخذ ول عنه يخلوا أن إليهم وطلب  .شي

ول واليا وتكتب صلًحا درهم ألف ثلث تأخذ : بلوقال ذلك فأبى
 .تخرب ول تحرق

 .ففعل

 .: فعزلهذل ماروان بن الملك عبد وبلغ

بكرة أبي بن الله عبيد وجه العراق يوسإف بن الحجاج ولى لما ثم
 .ووهن فخار سإجستان إلى

كابل مان بالقرب نزل حأتى فسار ماجدبًة البلد وكانت الرخج وأتى
 .رتبيل ولحقهم العدو عليه فأخذه شعب إلى وانتهى

ويبعث درهم ألف مائة خمس يعطوه أن على الله عبيد فصالحهم
لهم ويكتب رهناء بكرة وأبي والحجاج : نهارولده مان بثلثة إليه
ًبا ًيا كان ماا يغزوهم ل أن كتا  .وال

 .القوم هؤلء وقاتل الله : اتقالحارثي هانئ بن شريح له فقال

وكنت الثغر بهذا السإلم أوهنت تفعله أن تريد ماا فعلت إن فإنك
 .ماصيرك إليه الذي الموت مان فررت قد

 .فقتل شريح وحأمل فاقتتلوا

فهلك بست مافازة وسإلكوا ماجهودون وهم فأفلتوا الناس وقاتل
ًعا عطًشا الناس مان كثيٌر  .وجو

ًدا بكرة أبي بن الله عبيد وماات  .وأصابهم الناس نال لما كم
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 .فمات أذنه اشتكى إنه ويقال

 .بردعة أبا ابنه الناس على واسإتخلف

إلى وخرج خلع الشعث بن ماحمد بن الرحأمن عبد إن ثم
ًفا سإجستان رتبيل : فهادنوالحجاج ماروان بن الملك لعبد ماخال

 .إليه وصار

 .الحجاج مان خوفا أسإلمه رتبيل إن ثم

ماعه نفسه سإلسل نفسه فألقى يتوعده إليه كتب أنه وذلك
 .فمات

سإبع يغزوه ل أن على رتبيل الحجاج فصالح برأسإه الحجاج فأتى
سإنة كل في ذلك بعد يؤدي أن على سإنسن تسع ويقال سإنسن

 .عروًضا درهم ألف

الكلبي بشر بن الشهب الحجاج ولى السنون انقضت فلما
 .أداها التي العروض في رتبيل فعاسإر سإجستان

 .الحجاج فعزله إليه يشكوه الحجاج إلى فكتب

وسإجستان سإان خرا الباهلي ماسلم بن قتيبة ولى لما : ثمقالوا
ماسلم بن عمرو أخاه ولى الملك عبد بن الوليد أيام في

 .سإجستان

 .همة مادر دراهم رتبيل مان الصلح فكلب

 .العروض مان الحجاج عليه فارق كان ماا إل يمكنه ل أنه فذكر

 .قتيبة إلى بذلك عمرو فكتب

 .سإجستان إلى قتيبة فسار

ًدا نخلع لم : أناإليه أرسإل قدوماه رتبيل بلغ فلما الطاعة مان ب
 .تظلمونا فل عروض على فارقتمونا وإنما
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 .ماشئوم ثغر فإنه العروض مانه : اقبلواللجند قتيبة فقال

 .بها فرضوا

ًعا زرع أن بعد سإان خرا إلى قتيبة انصرف ثم نج زر أرض في زر
 .له فيذعن انصرافه مان العدو لييأس

 .فأحأرق به فأمار الفاعي مانه مانعت الزرع ذلك حأصد فلما

 .العراق المهلب بن يزيد وولى الملك عبد بن سإليمان ولى ثم

 .سإجستان أخاه المهلب بن مادرك يزيد فولى

ًئا رتبيل يعطه فلم  .شي

 .له فرضخ يزيد بن ماعاوية ولى ثم

ًئا عماله رتبيل يعط فلم الملك عبد بن يزيد ولى ثم  .شي

مان الوجوه سإود البطون خماص يأتونا كانوا قوٌم فعل : مااقال
 .: انقرضواقالوا خوص نعالهم الصلة

ًدا مانكم أوفى : أولئكقال مانهم أحأسن كنتم وإن بأسًإا وأشد عه
ًها  .وجو

 .تعطيناها ول التاوة الحجاج تعطي كنت بالك : مااله وقيل

لم ولو ببغيته ظفر إذا أنفق فيما ينظر ل رجًل الحجاج : كانفقال
يرجع أن في طمعتم إل درهًما تنفقون ل وأنتم درهم إليه يرجع
 .عشرة ماكانه إليكم

ًدا يعط لم ثم على ماسلم أبي عمال ول أماية بني عمال مان أحأ
ًئا التاوة تلك مان سإجستان  .شي

زائدة بن ماعن ولى المؤمانين أماير المنصور اسإتخلف : ولماقالوا
 .سإجستان الشيباني
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 .عليها عماله وبعث فقدماها

صالح الحجاج كان التي التاوة بحمل يأماره رتبيل إلى وكتب
 .عليها

ٍة وقباٍب بإبٍل فبعث للواحأد ذلك قيمة في وزاد ورقيٍق تركي
 .ضعفه

 .مازيد ابن يزيد ماقدماته وعلى الرخج وقصد ماعن فضب

 .بها ليصيق ذابلستان إلى وماضى عنها خرج قد رتبيل فوجد

 .كثيرة سإبيا وأصاب ففتحها

 .زياد أبوه صبي وهو الرخجى فرج فيهم وكان

ًنا أن يحدث فرج فكان ًعا غباًرا رأى ماع ٍر حأوافر أثارته سإاط حأم
السبي ويتخلص ليجاره نحوه أقبل قد جيًشا أن فظن وحأشية

 .يده مان والسإرى

الغبار أمار تبين إنه ثم كثيرة عدة مانهم فقتل فيهم السيف فوضع
 .فأماسك الحمير ورأى

حأنى وقد فينا السيف بوضع ماعن أمار حأين رأيت : لقدفرج وقال
 .ابني تقتلوا ول : اقتلونييقول وهو علي

ًفا ثلثين زهاء وأسإر سإبى مان عدة : وكانتقالوا  .أل

أماير إلى يحمله أن على الماان رتبيل خليفة وند ماا فطلب
 .المؤمانين

فأكرماه ماقاتلتهم مان آلف خمسة ماع بغداد إلى به وبعث فآمانه
 .وقوده له وفرض المنصور

 .بست إلى فانصرف وهجوماه الشتاء ماعن : وخافقالوا
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ٍة ماع فاندسإوا سإيرته الخوارج مان قوٌم وأنكر في يبنون كانوا فعل
ًًء مانزله في يبنون كانوا فعلًة ماع احأتلوا التسقيف بلغوا فلما بنا
ًء مانزله حأزم في فجعلوها لسيوفهم احأتالوا التسقيف بلغو فلما بنا

بعضهم وشق به ففتكوا يحتجم وهو قبته عليه دخلوا ثم القصب
 .ماعه كان بخنجر بطنه

- والطاق الطاقي الغلم أبو رأسإه على : وضربهأحأدهم وقال
سإجستان بأمار قام يزيد إن ثم بن يزيد فقتلهم-  زرنج بقرب

 .وطأته أهلها مان والعجم العرب على واشتدت

ًبا المنصور إلى لسانه على فكتب العربي بعض فاحأتال يخبره كتا
مان يعفيه أن ويسأله وأدهشته حأيرته قد إليه المهدي كتب أن

 .ماعامالته

وأمار فعزله كتابه المهدي وأقرأ وشتمه المنصورة ذلك فأغضب
 .له شيء كل وبيع بحبسه

 .السلم مادينة إلى فأشخص فيه كلم إنه - ثم زرنج

ًوا بها يزل فلم  .فقاتلهم الجسر على الخوارج لقيه حأتى ماجف

 .قليًل أماره فتحرك

 .ارتفاع في يزل فلم سإان بخرا البرم يوسإف إلى توجه ثم

مان التاوة يقبضون الله رحأمهما والرشيد المهدي عمال يزل ولم
عمالهم ويولون وضعفهم قوتهم قدر على سإجستان رتبيل

 .السإلم عليها غلب قد التي النواحأي

 .ماضعفة التاوة إليه أديت سإان بخرا المأماون كان ولما

واتصل عاماله وأدخلها والطاعة السإلم مالكها وأظهر كابل وفتح
ذلك بعد اسإتقامات ثم غض باهليلج مانها إليه فبعث البريد إليها
 .حأينا
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صلحات في : كانقال عدي بن الهيثم عن العمري وحأدثني
الفاعي لكثرة عرس ابن لهم يقتل ل أن القديمة سإجستان

 .عندهم

بني مان رجٌل الخوارج رأى إلى سإجستان أهل دعا مان : أولقال
ابن أو عاصم له يقال تميم

 الثالث - القسم البلدان فتوح

 خراسإان

الخز ورقاء بن بديل بن الله عبد الشعري ماوسإى أبو : وجهقالوا
ًيا اعي حأصنان وهما الطبسين بلغ حأتى وماضى كرماان فأتى غاز
 .كرين وللخر طبس لحأدهما يقال

 .سإان خرا بابا وهما نخل فيهما حأرم وهما

 .ماغنًما فأصاب

على فصالحوه الخطاب بن عمر الطبسين أهل مان قوٌم وأتى
ًفا سإتين ًفا وسإبعين خمسة ويقال أل ًبا لهم وكتب أل  .كتا

 .نفسه تلقاء مان إصبهان مان بديل بن الله عبد توجه بل ويقال

كريز بن عامار بن الله عبد ولى عفان بن عثمان اسإتخلف فلما
وعشرين تسع سإنة في ويقال وعشرين ثمان سإنة في البصرة

افتتح ماا فارس أرض مان فافتتح سإنة وعشرين خمس ابن وهو
ابن زياد البصرة على واسإتخلف ثلثين سإنة في خراسإان غزا ثم

الله عبد ويقال قيس بن الحأنف ماقدماته على وبعث سإفيان أبي
صلح فأقر السلمي حأبيب بن الصلت بن أسإماء بن خازم ابن

 .الطبسين

 .قوهستان إلى قيس بن الحأنف عام ابن وقدم

 .عليها فدل الطبسين إلى مادينة أقرب عن سإأل أنه وذلك
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فارس أهل مان قوٌم هم بل ويقال أتراٌك - وهم الهياطلة فلقيته
فكانوا التراك ماع فصاروا هراة إلى فيروز فنفاهم يلوطون كانوا

ًة قوهستان وفتح فهزماهم-  قوهستان لهل ماعاونين  .عنو

 .حأصنهم إلى ألجأهم بل ويقال

مائة سإت على فصالحهم الصلح فطلبوا عامار ابن عليه قدم ثم
 .درهم ألف

أحأمر بن أماير قوهستان إلى المتوجه : كانالمثنى بن ماعمر وقال
 .اليشكري

 .اليوم إلى وائل بن بلد وهي

زام رسإتاق إلى يزيد بن سإالم أبا الجرش يزيد عامار ابن وبعث
 .عنوة ففتحه نيسابور مان

وسإبى جوين أيًضا وفتح نيسابور مان رسإتاق وهو باخرز وفتح
ًيا  .سإب

وكان الرباب عدى العدوى كلثوم بن السإود عامار ابن ووجه
 .نيسابور مان رسإتاق وهو بيهق إلى ناسإكا

طائفٌة ماعه ودخلت فيه كانت ثلمة مان أهله حأيطان بعض فدخل
 .الثلمة تلك عليهم العدو وأخذ المسلمين مان

 .ماعه ومان قتل حأتى السإود فقاتل

 .كلثوم بن أدهم بعده الناس بأمار وقام

 .بيهق وفتح فظفر

فلم والطير السباع بطون مان يحشره أن ربه يدعو السإود وكان
 .أصحابه مان اسإتشهد مان ودفن أخوه يواره
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وخواف وزاوة ورخ وأشبند نسيابور مان بشت عامار ابن وفتح
 .نيسابور مان وأرغيان واسإبرائين

 .أشهًرا أهلها فحصر نيسابور مادينة وهي أرشهر أتى ثم

 .به ماوكل رجٌل مانها ربع كل على وكان

يدخل أن على الماان الرباع تلك مان ربٍع صاحأب وطلب
 .المدينة المسلمين

 .فأعطيه

 .ليًل إياها وأدخلهم

فطلب جماعة وماعه القهندز في مارزبانها وتحصن الباب ففتحوا
 .يؤديها وظيفة على نيسابور جميع عن يصالحه أن على الماان

 .درهم ألف مائة سإبع ويقال درهم ألف ألف على فصالحه

 .السلمى الهيثم بن قيس فتحها حأين نيسابور وولى

نسا مان حأمراندز إلى السلمى خازم بن الله عبد عامار ابن ووجه
 .ففتحه رسإتاق وهو

على ويقال درهم ألف مائة ثلث على فصالحه نسا صاحأب وأتاه
ًدا يقتل ل أن على الخراج مان الرض احأتمال  .يسبيه ول أحأ

مائة أربع على فصالحه عامار ابن على أبيورد عظيم بهمنة وقدم
أهلها فصالح خازم بن الله عبد عامار ابن إليها وجه ويقال ألف
 .درهم ألف مائة أربع على

 .سإرخس إلى خازم بن الله عبد عامار بن الله عبد ووجه

رجل مائة إيمان على الصلح مارزبانها زاذويه طلب ثم فقاتلهم
 .النساء إليه يدفع وأن
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 .مايثاء وسإماها واتخذها خازم ابن سإهم في ابنته فصارت

 .سإرخس أرض على خازم ابن وغلب

 .نفس مائة يؤمان أن على صالحه إنه ويقال

ماولى سإالم بن يزيد سإرخس مان خازم ابن ووجه له فسمى
 .ففتحهما وبينه كيف إلى العور بن شريك

على طوس عن فصالحه عامار ابن طوس مارزبان كعنازتك وأتى
 .درهم ألف مائة سإت

 .رقى بن ثعلبة بن أوس عليه هراة إلى جيًشا عامار ابن ووجه

 .ذلك هراة عظيم فبلغ الحنفي الله عبد بن خليد ويقال

غير وبوشنج وبادغيس هراة عن وصالحه عامار ابن إلى فشخص
 .عنوة فتحا فإنهما وباغون طاغون

 .الرحأيم الرحأمن الله : بسمعامار ابن له وكتب

 .وبادغيس وبوشنج هراة عظيم عامار بن الله عبد به أمار ماا هذا

مان يديه تحت ماا وإصلح المسلمين وماناصحة الله بتقوى أماره
 .الرضين

ماا الجزية مان يؤدى أن على وجبلها سإهلها هراة عن وصالحه
 .بينهم عدًل الرضين على ذلك يقسم وأن عليه صالحه

 .ذماة ول عهد فل عليه ماا فمن

 .عامار ابن وختم نهشل بن ربيع وكتب

 .هراة إلى الدهم في نفسه سإار عامار إن أيًضا ويقال
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على وبادغيس وبوشنج هراة عن مارزبانها صالحه ثم أهلها فقاتل
 .درهم ألف ألف

إلى عامار ابن فوجه الصلح يسأل الشاهجان مارو مارزبان وأرسإل
درهم ألف : ألفبعضهم وقال الباهلي النعمان بن حأاتم مارو

 .وشعير بر مان جريب ألف وماائتي

 .أوقية ألف ومائة ألف : ألفبعضهم وقال

عليهم وأن مانازلهم في للمسلمين يوسإعوا أن صلحهم في وكان
 .ذلك قبض إل المسلمين على وليس المال قسمة

أخذت فإنها السنج لها يقال مانها قرية إل كلها صلًحا مارو وكانت
 .عنوة

 .وماتاع ودواب ووصفاء وصائف على : صالحهعبيده أبو وقال

 .عين يومائذ القوم عند يكن ولم

فصيره ماعاوية بن يزيد ولى حأتى ذلك على كله الخراج وكان
 .ماال

 .طخارسإتان نحو قيس بن الحأنف عامار بن الله عبد ووجه

مارو مان حأصٌن وهو الحأنف قصر له يقال الذي الموضع فأتى
بشق ويدعى الحأنف برسإتاق يعرف عظيم رسإتاق وله الروذ
 .الجرذ

 .ألف مائة ثلث على فصالحوه أهله فحصر

فيؤذن القصر مانا رجٌل يدخل أن على : أصالحكمالحأنف فقال
 .فرضوا أنصرف حأتى فيكم ويقيم فيه

 .الريتاق جميع عن الصلح وكان
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ًدا قتاًل وقاتلوه أهلها فحصر الروذ مارو إلى الحأنف وماضى شدي
 .حأصنهم إلى فاضطروهم المسلمون فهزماهم

 .له قرابة ذا أو اليمن صاحأب باذام ولد مان المرزبان وكان

 .باذام إسإلم الصلح إلى دعاني : إنهالحأنف إلى فكتب

 .ألف سإتين على فصالحه

 .ألف مائة سإت قوم : قالالمدائني وقال

ًقا سإارت خيٌل للحأنف كانت وقد مائة واسإتاقت بغ له يقال رسإتا
 .ذلك بعد الصلح فكان ماواشي

 .مارات الروذ مارو أهل الحأنف : قاتلعبيده أبو وقال

ًنا لصحابه يعجن أو قدًرا يطبخ برجٍل مار إنه ثم  .عجي

ٍه مان يقاتلهم أن للماير ينبغي : إنمايقول فسمعه مان واحأد وج
 .الشعب داخل

 .الرجل قال ماا : الرأينفسه في فقال

 .يساره عن والجبل يمينه عن المرغاب وجعل فقاتلهم

يخرج ثم رمال في يغيض ثم الروذ بمرو يسيح نهر والمرغاب
 .الشاهجان بمرو

 .الترك مان ماعهم ومان فهزماهم

 .فصالحهم الماان طلبوا ثم

 .للمسلمين طخارسإتان أهل : جمععبيده أبي غير وقال
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فبلغوا حأولهم ومان والفارياب والطالقان الجوزجان أهل فاجتمع
ًفا ثلثين مان الشرقي الجانب في وهم الصغانيان أهل وجاءهم أل
 .أهله له فوفى قصره إلى الحأنف فرجع النهر

ٍء أهل فسمع ليًل وخرج أن للماير : الرأييقول ورجًل يتحدثون خبا
 .لقيهم حأيث فيناجزهم إليهم يسير

! ولكنبرأي هذا : ليسيعجن أو خزيرة تحت يوقد رجٌل فقال
يمينه عن المرغاب فيكون والجبل المرغاب بين ينزل أن الرأي

عدة ماثل إل كثروا وإن عدوه مان يلقى فل يساره عن والجبل
 .أصحابه

ًبا ذلك فرأى  .ففعله صوا

العرب مان آلف : أربعةالمسلمين مان آلف خمسة في وهو
 .العجم ماسلمي مان وألٌف

للحأنف الصغانيان مالك فقصد وحأملوا وحأمل رايته وهز فالتقوا
ًدا قتاًل وقاتل يده مان الرماح الحأنف فانتزع بالرماح له فأهوى شدي
 .مانهم الطبول ماعهم مامن ثلثة فقتل

 .فيقتله الطبل صاحأب قصد يقصد كان

ًعا قتاًل المسلمون فقتلهم الكفار وجوه ضرب الله إن ثم ذري
 .مانهم شاؤا أتى السلح ووضعوا

 .الروذ مارو إلى الحأنف ورجع

بن القرع الحأنف إليهم فوجه بالجوزجان العدو بعض ولحق
 .خيل في التميمي حأابس

 .أماوركم تعتدل وتباذلوا ! تحابواتميم بني : ياقال

 .دينكم لكم يصلح وفروجكم بطونكم بجهاد وابدؤا
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 .جهادكم لكم يسلم تغلوا ول

 .بالجوزجان العدو فلقى القرع فسار

وفتحوا الكفرة فهزماوا كروا ثم جولة المسلمين في فكانت
 .عنوة الجوزان

اسإتهلت إذا السحاب صوب : سإقىالنهشلي الغريزة ابن وقال
ٍة ماصارع أفادهم حأوٍف رسإتاق مان القصرين إلى بالجوزجان فتي

 .صلًحا الطالقان الحأنف وفتح القرعان هناك

 .الفارياب وفتح

 .أحأمر ابن أماير فتحها بل ويقال

 .طخارا مادينة وهي بلخ إلى الحأنف سإار ثم

وذلك ألف مائة سإبع ويقال ألف مائة أربع على أهلها فصالحهم
 .أثبت

 .المتشمس بن أسإيد بلخ على فاسإتعمل

ًعا النهر سإقى مان وهي خارزم إلى سإار ثم شرقين ومادينتها جمي
 .صلحها أسإيد جبى وقد بلخ إلى فانصرف عليها يقدر فلم

 .النهر ماادون عامار ابن : فتحعبيده أبو وقال

 .ففعل يصالحهم أن إليه طلبوا أماره النهر وراء ماا أهل بلغ فلما

ًعا أتى حأتى النهر عبر إنه فيقال ًعا ماوض  .ماوض

 .ذلك قبض مان وبهث فصالحوه أتو بل وقيل

أحأرم ثم والثياب والحرير والوصائف والوصفاء الدواب فأتته
 .لله شكًرا
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 .الشرقي الجانب أهل وماصالحته النهر عبوره غيره يذكر ولم

 .عثمان على وقدم بعمرة أهل : إنهوقالوا

 .الهيثم ابن قيس واسإتخلف

ًدا يأت فلم طخارسإتان أرض مان شخوصه بعد قيس فسار مانها بل
عليه فاماتنعوا سإمنجان أتى حأتى له فأذعنوا أهله صالحه إل

 .عنوة فتحها حأتى فحصرهم

قيس بن : الحأنفثلثة بين خراسإان جعل عامار ابن إن قيل وقد
 .الهيثم بن وقيس الباهلي النعمان ابن وحأاتم

 .أثبت والول

ًدا افتعل خازم ابن إن ثم وتولى عامار ابن لسان على عه
 .خراسإان

 .ففضهم الترك جموع بها فاجتمعت

 .عثمان قتل قبل البصرة قدم ثم

 .النهر وراء لمن عقد عفان بن عثمان أن سإيرين بن ماحمد عن

في طالب أبي بن علي على مارو مارزبان هويه ماا : وقدمقالوا
 .بالكوفة وهو خلفته

إليه يؤدوا أن والهشلرين والسإاورة الدهاقين إلى له فكتب
 .الجزية

 .خراسإان عليهم فانقضت

يطالب أب بنت هانئ أم - وأماه المخزوماي هبيرة بن جعده فبعث
 .يفتحها - فلم

 .السلم عليه علي قتل حأتى مالتاثة خراسإان تزل ولم
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بن الرحأمن عبد خراسإان على علي عمال : أولعبيده أبو قال
بن عمرو بن وهب بن هبيرة بن جعده ثم خزاعة ماولى أبرزى

أهل وجبى النكث لهل يعرض فلم ماخزوم بن عمران بن عائذ
 .الصلح

ًبا أو سإنة عليها فكان  .مانها قري

قيس بن الهيثم بن قيس سإفيان أبي بن ماعاوية : واسإتعملقالوا
المعمر بن خالد وولى عزله ثم خراسإان على السلمى الصلت بن

 .التمر بعين أو ماقاتل بقصر فمات

 .ماسموم بثوب إليه فبعث توليته على ندم ماعاوية إن ويقال

 .ماات حأتى مانها فنزف زجاجة رجله في دخلت بل ويقام

 .خراسإان البصرة ماع عامار بن الله عبد إلى ماعاوية ضم ثم

 .خراسإان السلمى الهيثم بن قيس عامار ابن فولى

 .نكثهم على وبلخ وبوشنج وهراة بادغيس أهل وكان

 .نوبهارها فأخرب بلخ إلى فسار

وهو الليث بني ماولى السائب بن عطاء ذلك تولى الذي وكان
 .الخشل

 .الخشل عطاء سإمى وإنما

قناطر فقيل فرسإخ على بلخ مان أنهار ثلثة على قناطر واتخذ
 .عطاء

قدم ثم قيس صالحهم الطاعة وماراجعة الصلح سإألوا بلخ إن ثم
 .وحأبسه مائة فضربه عامار ابن على

 .خازم بن الله عبد واسإتعمل
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 .والصلح الماان فطلبوا وبادغيس وبوشنج هراة أهل إليه فأرسإل

 .مااًل عامار ابن إلى وحأمل فصالحهم

فولى وأربعين خمس سإنة في البصرة سإفيان أبي بن زياد وولى
 .مارو أحأمر بن أماير

 .أبرشهر الحنفي الله عبد بن وخليد

 .والفارياب والطالقان الهيثم بن وقيس

وقادس وبوشنج وبادغيس هراة الزد مان الطاحأي خالد بن ونافع
 .أنواران مان

 .مارو العرب أسإكن مان أول أماير فكان

ًفا وكان الغاري عمرو بن الحكم زياد ولى ثم  .صحبة وله عفي

أبي بن الحكم يريج وهو بالحكم : ايتنيفبل لحاجبه قال وإنما
 .الثقفي العاص

بالحكم فأتاه عنده العاص أبي بن عثمان بنت الله عبد أم وكانت
رسإول أصحاب مان صالح : رجٌلوقال به تبرك رآه فلما عمرو بن

 .وسإلم عليه الله صلى الله

 .خمسين سإنة في بها فمات خراسإان فوله

 .النهر وراء مان صلى مان أول الحكم وكان

كان الصغانيان أهل مان لرجل يقول المبارك بن الله عبد سإمعت
 .ل قال بلدك فتح مان : أتدريالحديث ماعنا يطلب

 .الغفاري عمرو بن الحكم : فتحهاقال
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إحأدى سإنة الحارثي زياد بن الربيع سإفيان أبي بن زياد ولي ثم
خمسين زهاء المصرين أهل مان ماعه وحأول سإان خرا وخمسين

 .بعيالنهم ألف

توفى وبمرو الله عبد أبو السإلمي الحصيب بن بريدة فيهم وكان
 .ماعاوية بن يزيد أيام في

 .ماات وبها نضلة بن الله عبد السإلمي برزة أبو أيًضا فيهم وكان

 .بالتناهد الجند أمار مان أول والربيع النهر دون وأسإكنهم

بالموت فدعا ذلك غمه الكندي عدي بن حأجر ماقتل بلغه ولما
 .وخمسين ثلث سإنة وماات يوماه مان فسقط

 .وزم آماوية وهي آمال أهل فقاتل ابنه الله عبد واسإتخلف

 .مارو إلى ورجع صالحهم ثم

 .ماات ثم شهرين فيها فمكث

وهو سإان خرا على زياد بن الله عبد ماعاوية فاسإتعمل زياد وماات
 .سإنة وعشرين خمس ابن

ًفان وعشرين أربعة في النهر فقطع  .بيكند فأتى أل

فجاءها تستمدهم الترك إلى فأرسإلت بخارا بمدينة خاتون وكانت
 .عسكرهم وحأوا فهزماوهم المسلمون فلقيهم دهم مانهم

تطلب خاتون إليهم فبعثت ويحرقون يخربون المسلمون وأقبل
 .المدينة ودخل ألف ألف على فصالحها والماان الصلح

 .فرسإخان وبينهما وبيكند رامادين وفتح

 .الصغانيان فتح أنه ويقال بيكند إلى تنسب ورامادين

 .لهم فقرض بخارا أهل مان بخلق البصرة وقدم
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 .النهر فقطع سإان خرا عفان بن سإعيد ماعاوية ولى ثم

 .بجنده قطعه مان أول وكان

بني مان لمارأة ماولى وهو الرياحأي العالية أبو رفيع ماعه فكان
 .رياح

 .وعلو رفعة العالية أبو : رفيعفقال

السغد أهل وأقبل الصلح إليه حأملت النهر عبوره خاتون بلغ فلما
ألف مائة في سإعيد إلى نخشب وهي ونسف كش وأهل والترك

 .ألف وعشرين

 .العهد ونكثت التاوة ادآئها على خاتون ندمات وقد ببخارا فالتقوا

فانكسر ماعه بمن فانصرف الجموع تلك أهل لبعض عبد فحضر
 .الباقون

 .الصلح وأعادت الرهن أعطته ذلك خاتون رأت فلما

 .بخارا مادينة سإعيد ودخل

 .بخارا بأهل خاتون فأعانته قند سإمر عثمان بن سإعيد غزا ثم

ويرماي يفتحها أو يبرح ل أن وحألف سإمرقند باب على فنزل
 .قهندزها

 .الثالث اليوم في قتالهم أشد وكان أيام ثلثة أهلها فقاتل

 .صفرة أبي بن الهلب وعين عينه ففقئت

 .بالطالقان فقئت المهلب عين إن ويقال

 .الجراح فيهم فشت وقد المدينة العدو لزم ثم

 .وعظمائهم مالوكهم أبناء فيه قصر على فدله رجل وأتاه
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 .وحأصرهم إليهم فسار

طلبوا فيه مان ويقتل عنوة القصر يفتح أن المدينة أهل خاف فلما
 .الصلح

ًنا يعطوه أن وعلى درهم ألف مائة سإبع على فصالحهم مان ره
الباب مان يخرج شاء ومان المدينة يدخل أن وعلى عظمائهم أبناء

 .الخر

ويقال أربعين ويقال مالوكهم أبناء مان عشر خمسة فأعطوه
 .ثمانين

 .كوته في الحجر فثبت القهندز ورماى

 .انصرف ثم

 .الصلح خاتون إليه حأملت بالترماذ كان فلما

 .صلًحا فتحها حأتى الترماذ على وأقام

مالك ابنه ماوسإى أتى السلمي خازم بن الله عبد قتل لما ثم
عليها وغلب عنها فأخرجه ماعه كانوا وقومًاا وألجأه فأجاره الترماذ

 .ماخالف وهو

بن قتيبة ففتحها أهلها انتفض ثم الولة أيدي في صارت قتل فلما
 .ماسلم

أسإقطت خربق شمال : هبتالريب بن ماالك يقول سإعيد وفي
ًقا تجعل ول هديت فارحأل الشيح الخضرة بعد بالقاع واصفر ور

فاقفل نقاتله ماا عدو الشتاء أن الريح بالترماذ يصفقه ثلًجا غنيمننا
بن لنهار البيات هذه إن ويقال ماطروح الدفء وثوب هديت

ًبا : فاسإتبدلتوأولها قتيبة في توسإعة ًدا قتي وجهه كأنما أتاماله جع
سإعيد ماع المطلب عبد بن العباس بن قثم وكان مانضوح بالخل

 .بسمرقند فتوفي عفان بن
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 .بها اسإتشهد ويقال

 .يصلي فأقبل

بالصبر     واسإتعينوا  {: يقول الله سإمعتم : أماافقال هذا : مااله فقيل
 .  }    الخاشعين     على     إل     لكبيرة     وإنها     والصلة

عن جابر عن شريك : حأدثناقال صالح بن الله عبد وحأدثني
له فقال سإان بخرا عفان بن سإعيد على قثم : قدمقال الشعبي

 .سإهم ألف المغنم مان : أعطيكسإعيد

 .لفرسإي وسإهًما لي سإهًما أعطيني ولكن : لفقال

بهم ورد حأتى السغد مان أخذهم الذين بالرهن سإعيد : وماضىقال
 .المدينة

الصوف جباب وألبسهم ماواليه إلى وماناطقهم ثيابهم فدفع
 .والعمل والسواني السقي وألزماهم

 .أنفسهم قتلوا ثم به ففتكوا ماجلسه عليه فدخلوا

ترعد السغد يوم : وماازالتالريب بن ماالك يقول سإعيد وفي
ًفا أبي بن عقبة بن خالد وقال تتنصر أن خفت حأتى الجبن مان واق
ًدا نفًسا الناس خير إن : ألماعيط قتيل عثمان بن سإعيد ووال

 .سإان خرا خراج في لشريكه احأتال سإعيد وكان العاجم

 .مانه المال فأخذ بحلوان لقيه مان ماعاوية فوجه مااًل مانه فأخذ

عبيد بن طلحة بن إسإحاق ويقال زرعة بن أسإلم شريكه وكان
 .الله

ًدا خاف قد ماعاوية وكان  .بالعزل عاجله ولذلك خلعه على سإعي

ًفا وكان سإان خرا زياد بن الرحأمن عبد ماعاوية ولى ثم  .شري

 .عليها وهو ماعاوية وماات
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 .زياد بن سإلم ماعاوية بن يزيد ولى ثم

 .إليه وحأملوها ألف مائة أربع على خارزم أهل فصالحه

بن عثمان بن الله عبد بنت ماحمد أم امارأته وماعه النهر وقطع
 .الثقفي العاص أبي

 .النهر بها عبر عربية أول وكانت

 .دية ألف أهلها فأعطاه سإمرقتد وأتى

 .السغدى سإماه ابن له وولد

عليها فكسرته حأليها السغد صاحأب امارأة مان امارأته واسإتعارت
 .به وذهبت

أعشى وفيهم خجندة إلى جيًشا بالسغد وهو زياد بن سإلم ووجه
 .فهزماوا همدان

في وغودرت تهزم لم الخجندة يوم خيلي : ليتالعشى فقال
ًبا المكر الدمااء في الله إلى وتروحأت ماصرعي الطير تحضر سإلي
 .مارو إلى سإلم رجع ثم خضيبا

 .السغدي بندون وقتل النهر فقطع مانها غزا ثم

 .فقاتلها له جمعت السغد كان وقد

ماا : بئسوقالوا سإلم على الناس التاث ماعاوية بن يزيد ماات ولما
 .والفتنة الجماعة في علينا يتأمار أنه ظن إن سإمية ابن ظن

 .بالبصرة الله عبيد لخيه قيل كما

أربعة فأغرماه الزبير بن الله عبد وأتى سإان خرا عن فشخص
 .وحأبسه درهم ألف آلف
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أخي خدماة مان آنف ولم الشام أتيت : ليتنييقول سإلم وكان
 .الزبير ابن آت ولم رجله أغسل فكنت زياد بن الله عبيد

 .يوسإف بن الحجاج الزبير ابن حأصر حأتى بمكة يزل فلم

 .الملك عبد إلى ثم الحجاج إلى وصار السجن فنقب

وال لها كان ماا بمكة أقمت لو والله : أمااالملك عبد له فقال
 .أماير عليك بها كان ول غيرك

 .سإان خرا ووله

 .بها ماات البصرة قدم فلما

زياد بن سإلم تلقى السلمي خازم بن الله عبد كان : وقدقالوا
 .بنيسابور سإان خرا مان مانصرفه

ًدا سإلم له فكتب  .درهم ألف بمئة وأعانه سإان خرا على عه

ٌع فاجتمع يأكل ماا : علىفقالوا وغيرهم وائل بن بكر مان كثير جم
عنه فقاتلوهم خازم ابن ثقل على فأغاروا دوننا سإان خرا هؤلء
 .فكفوا

بن ضبيعة بن ماالك بن سإعد بني أحأد مارثد بن سإليمان وأرسإل
: إنخازم ابن إلى ربيعة بن المراثد مان عكابة بن تعلبة ابن قيس
يخرج لم سإان بخرا يقيم أن صاحأبه اسإتطاع لو ماعك الذي العهد
 .ويوجهك عنها

واتفقا بمرو خازم وابن سإليمان بمشرعة فنزل سإليمان وأقبل
 .الماير فهو أماره فأيهما الزبير ابن إلى يكتبا أن على

 .سإان خرا حأازم بن الله عبد الزبير ابن فولى ففعل

 .أشهر سإتة بعد قطبة بن عروة بعهده إليه فقدم
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هو وإنما بخليفة الزبير ابن : مااوقال ذلك يقبل أن سإليمان فأبى
ٌد رجل  .بالبيت عائ

عشر خمسة في وسإليمان آلف سإتة في وهو خازم ابن فحاربه
ًفا  .رأسإه واحأتز السلمي عاصم بن قيس قتله سإليمان فقتل أل

 .رجاٌل خازم ابن أصحاب مان وأصيب

 .خازم ابن شعار وكان

 .ينصرون ل حأمٌر

 .اقترب الله نصر : ياسإليمات وشعار

 .بالطالقان مارثد بن عمر إلى سإليمان فل واجتمع

 .فقتله فقاتله خازم ابن إليه فسار

خازم ابن فاسإتخلف بهراة ثعلبة بن أوس إلى ربيعة واجتمعت
الترك واغتنمت وقائع أصحابهما بين وكانت إليه وسإار ابنه ماوسإى

 .نيسابور قرب بلغت حأتى تغير فكانت ذلك

 .فمرض سإمه مان أوس إلى خازم ابن ودس

يوماكم : اجعلوهفقال أصحابه خازم ابن فحض للقتال واجتمعوا
مانخره في قط فرس يطعن لم فإنه ماناخرها مان الخيل واطعنوا

ًدا قتاًل فاقتتلوا أدبره إل عليل وهو جراحأة أوسإا وأصابت شدي
 .أيام بعد مانها فمات

ًدا ابنه خازم ابن وولى بن بكير شرطته على وجعل هراة ماحم
 .سإان خرا له وصفت وشاح

ًدا وقتلوا بهراة هاجوا تميم بني إن ثم  .ماحم

رجًل وقتل صبًرا فقتله المحتفز بن بشر بن عثمان أبوه فظفر
 .تميم بني مان

495



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

فيصير عنا يقلع هذا نرى : مااوقالوا فتناظروا تميم بنو فاجتمع
 .ومانا بمر مان خلعه إليهم خرج فإذا طوس إلى مانا جماعة

في طوس إلى تميم بني مان الصريمي وفاء بن بجير فمضى
 .خازم ابن وخلعوا شهر أبر إلى تحولوا ثم الحصن فدخلوا جماعة

عليه يأمان ولم الترماذ إلى ماوسإى ابنه ماع ثقله خازم ابن فوجه
 .تميم بني مان بمرو مان

.سإان خرا بولية خازم ابن على ماروان بن الملك عبد كتاب وورد

بيعه نكثت وقد الله للقى كتب : مااوقال الكتاب رسإوله فأطعم
.طريدة ابن وبايعت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول حأواري ابن

 .سإان خرا بوليته وشاح بن بكير إلى الملك عبد فكتب

ابن خلع بكير كان وقد مارو أهل في يأتيه أن خازم ابن فخاف
عبد بيع إلى مارو أهل ودعى المال وبيت السلح وأخذ خازم
 .فبايعوه الملك

وثقله عياله في بالترماذ وهو ماوسإى ابنه بريد خازم ابن فمضى
- القريعى الدورقية بن وكيع ودعا مارو بقرب فقاتله بجير فأتبعه
- بردعه إليها نسب دورق سإبى مان وأماه عميرة أبيه واسإم

وقاء بن بجير وماعه خازم ابن على فحمل وخرج فلبسه وسإلحأه
 .فطعناه

وكيع أخو ! ودويلةدويلة لثارات : ياوقال صدره على وكيع وقعد
 .لماه

وجهه في خازم ابن فتنخم خازم ابن قتله قريع لبني ماولى وكان
ًفا يساوي ل علج بأخيك ماضر كبش أتقتل الله لعنك :وقال مان ك
 .نوى

كنت تحسبني ول أذقتني قد ماا ماثل عجلي بن يا : ذقوكيع وقال
 .صالح أبا يكنى وكان خازم ابن أم عجلي عاقًل ذاك عن
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 .ربيعه أبو الدورقية بن وكيع وكنية

 .ويحيى عنبسة بناه خازم بن الله عبد ماع وقتل

كاتب داود بن يعقوب جد وهو خازم ابن ماولى طهمان وطعن
 .الله عبيد أبي بعد المهدي المؤمانين أماير

بن الملك عبد إلى به فبعث خازم ابن برأس وشاح بن بكير وأتى
 .بدماشق فنصبه ماروان

بن بشر بن عثمان ولد إلى بها وبعثوا اليمنى يده وقطعوا
 .المزنى المحتفز

ًيا وكيع وكان  .الخلقة عظيم جاف

 .مانه يأكل فجعل نبٌت يديه وبين يومًاا صلى

ًتا أحأرم الله كان : ماافقال تصلي وأنت : أتأكلله فقيل أنبته نب
 .الثرى طين على السماء بماء

وهي تعاتبوني الخمر : فيفقال عليها فعوتب الخمر يشرب وكان
 !.كالفضة تصيرة حأتى بولي تجلو

ماع طائفة وصارت الختلف ووقع خازم لبن قوٌم : وغضبقالوا
 .بجير ماع وطائفٌة وشاح بن بكير

أنه يعلمونه الملك عبد إلى وخيارهم سإان خرا أهل وجوه فكتب
 .قريش مان برجٍل إل الفتنة بعد سإان خرا تصلح ل

أماية بن العيص أبي بن أسإيد بن خالد بن الله عبد بن أماية فولى
 .سإان خرا

 .طخارسإتان وشاح بن بكير فولى

 .النهر وراء ماا غزو وله ثم
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بن الله عبد بن ماوسإى إتيان ثم بخارا غزو على أماية عزم ثم
 .بالترماذ خازم

إلى الناس ودعا فحبسه أماية ابن وأخذ مارو إلى بكير فانصرف
 .فأجابوه أماية خلع

السفن واتخذ قليلة فدية على بخاًرا أهل فصالح أماية ذلك وبلغ
 .الله عبد بن ماوسإى وترك ورجع أحأرقها بكير كان وقد

 .شاء ناحأية أي يوليه أن على صالحه ثم بكير فقاتله

أن داره دخل إذا فأمار ذلك بعد خلعه في يسعى أنه أماية بلغ ثم
 .فقتله وفاء بن بجير به فوثب بحبسه وأمار فأخذ فدخلها يؤخذ

عثمان بن سإعيد صالحهم أن بعد نقضوا وقد الختل أماية وغزا
 .فافتتحها

 .العراقين ماع سإان خرا ولى يوسإف بن الحجاج إن ثم

سإراق بن ظالم - واسإمه صفرة أبي بن المهلب سإان خرا فولى
تسع - سإنة سإعيد أبا ويكنى الزد مان العتيك بن صبح بن

 .وتسعين

ًة ماغازى فغزا  .انتقضت وقد الختل وفتح كثير

 .التاوة السغد إليه فأدت خجندة وفتح

 .بالشوصة الروذ مارو مان بزاغول فمات ورجع ونسف كش وغزا

 .المهلب بن المغيرة ابنه على الحزن علته بدؤ وكان

 .المهلب يزيد ابنه المهلب واسإتخلف

 .المهلب بن يزيد بن ماخلد يد على البتم وفتح كثيرة ماغازى فغزا

 .المهلب بن يزيد الحجاج وولى
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عبد بن الحارث ابن ربيعة بن العباس بن الرحأمن عبد وصار
ماع خرج وكان وغيرهم الشعث ابن فل في هراة إلى المطلب

 .الشعث ابن

 .الخراج وجبى العتكي الرقاد

أتباعهم عن بالكف وأمار يزيد فهزماهم فاقتتلوا يزيد إليه فسار
 .بالسند الهاشمي ولحق

ًيا وأصب زم خار يزيد وغزا  .سإب

 .البرد مان فماتوا السبي ثياب الجند فلبس

 .صفرة أبي بن المهلب بن المفضل الحجاج ولى ثم

غنائم وأصاب وأخرون وشوماان انتقضت وقد بادغيس ففتح
 .الناس بين قسمها

 .بالترماذ السلمي خازم بن الله عبد بن ماوسإى : وكانقالوا

 .طرخون مالكها فأكرماه سإمرقند فأتى

ومان فأخرجه فقتله السغد مان رجل على أصحابه مان رجٌل فوثب
 .كش صاحأب وأتى ماعه

له وهيأ الترماذ دهقان على فنزل حأصٌن وهو الترماذ أتى ثم
 .طعامًاا

 .: أخرجالدهقان له فقال اضطجع أكل فلما

 .هذا ماثل مانزل أعرف : لستفقال

 .عليها غلب حأتى الترماذ أهل وقاتل

ينصروهم فلم يستنصرنهم الترك إلى وأهلها دهقانها فخرج
 .بخير ترجون ! فماالله لعنكم :وقالوا
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 .عليها وغلبكم مادينتكم عن وأخرجكم مائة في رجل أتاكم

 .وغيرهم أبيه ماع كان مامن إليه ماوسإى أصحاب تتام وقد

وأطافوا أعانوهم حأتى بالترك وأهلها الترماذ صاحأب يزل ولم
ًعا  .عسكرهم وحأوى ماوسإى فبيتهم ماعه ومان بموسإى جمي

 .رجل عشر سإتة المسلمين مان وأصيب

 .ماوسإى ماع الخزاعيان قطبة ابنا وحأريث ثابت وكان

بشًرا إليه وأنهض فأنجده لموسإى وأصحابه طرخون فاسإتجاشا
 .كثيًرا

 .عسكره في والناهين المارين وكانا عليه دالتهما فعظمت

 .والمار العسكر صاحأبا وهذان السإم لك : إنماله فقيل

ٌق الترماذ أهل مان إليه وخرج واقتتلوا والترك الهياطلة مان خل
ًدا قتاًل  .ماعهم ومان المسلمون فغلبهم شدي

على المنافقين نصر الذي لله : الحمدفقال الحجاج ذلك فبلغ
 .المشركين

 .عظيمين جوسإقين قاتله مان رءوس مان ماوسإى وجعل

 .أصابته بنشابة قطبة ابن حأريث وقتل

فأرحأنا حأريث مان الله أراحأنا : قدلموسإى ماوسإى أصحاب فقال
 .ماعه عيٌش يصفو ل فإنه ثابت مان

ًتا وبلغ واسإتنجد بحشوًرا لحق اسإتثبته فلما فيه يخوضون ماا ثاب
 .فأنجده طرخون

 .المدينة ربض على فغلب ماوسإى إليه فنهض
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أهل وأعانه بها فتحصن الترماذ إلى فرجع السغد إماداد كثرت ثم
 .وبخاًرا ونسف كش

ًفا ثمانين في وهو ماوسإى ثابٌت فحصر  .أل

ٍد كالمعزى هزيل بن يزيد ماوسإى فوجه وقد الخزاعي القصير لزيا
على بالسيف فضربه ثابت مان الغرة فالتمس بمصيبة أصيب
 .ماات ثم أيام سإبعة بعدها عاش ضربًة رأسإه

 .فنجا الصغانيان نهر في نفسه يزيد وألقى

 .أصحابه بأمار طرخون وقام

 .بلدها إلى العاجم فرجعت ماوسإى فبيتهم

أبيه ماع قاتل ماوسإى ماثل رأينا : ماايقولون سإان خرا أهل وكان
 .يفل لم سإنتين

ٍة في وهو عليها فغلب الترماذ أتى ثم ٍة عد مالكها وأخرج يسير
 .عنها

 .بهم وأوقع فهزماهم والعجم الترك قاتل ثم

سإان خرا المهلب بن المفضل وتولى المهلب بن يزيد عزل فلما
 .ماسعود بن عثمان وجه

وهو عثمان جزيرة اليوم تدعى بالترماذ جزيرة نزل حأتى فسار
ًفا عشر خمسة في  .أل

 .عليه فقدم طرخون إلى وكتب ماوسإى على فضيق

لصحابه وقال المدينة مان خرج عليه ورد الذي ماوسإى رأى فلما
بن مادرك إلى المدينة فادفعوا قتلت : إنفيها خلقهم الذين

 .ماسعود ابن إلى تدفعوها ول المهلب
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فسقط فرسإه به وعثر والحصن ماوسإى بين والسغد الترك وحأال
 .كريه : الموتيقول وجعل له ماولى خلف فارتدف

حأتى له ! وقصدالكعبة ورب ماوسإى : وثبةفقال عثمان إليه فنظر
مانهم ينج فلم أصحابه وقتل فقتلوه عليه فانطووا وماوله سإقط

 .السإلمي برزة أبي بن خالد إلى دفعه فإنه الحر بن رقية إل

طيسلة بن واصل الله عبد بن ماوسإى على أجهز الذي وكان
 .العنبري

 .المهلب بن مادرك إلى المدينة ودفعت

 .وثمانين خمس سإنة آخر في قتله وكان

 .قتله قتيبة ولى فلما قتيل وهو ماوسإى سإاق رجٌل وضرب

 .سإان خرا الباهلي ماسلم بن قتيبة الحجاج ولى : ثمقالوا

 .آخرون يريد فخرج

حأين فأتاه النهر ماعه فعبروا بلخ دهاقين تلقاه بالطالقان كان فلما
الطاعة وأعطاه ذهب مان ومافتاٍح بهدايا الغانيان مالك النهر عبر

على ضيق قد وشوماان آخرون مالك وكان بلده نزول إلى ودعاه
ماا إلى ودعاه أعطاه ماا قتيبة أعطى فلذلك وغزاه الصغانيان

 .إليه دعاه

إليه وسإلما الصغانيان مالك به أتاه ماا بنحو كفيان مالك قتيبة وأتى
 .بلديهما

 .النهر وراء ماا على صالًحا أخاه وخلف مارو إلى قتيبة فانصرف

 .فرغانة مان وهي واورشت كاسإان صالح ففتح

 .جيشه في ماعه سإيار بن نصر وكان

.القديمة مادينتها وهي فرغانة مان خشكت وفتح بيعنخر وفتح
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 وكان

 كاسإان فتح مان آخر

المؤمانين أماير خلفة في أسإد بن نوح أهلها انتقض وقد وأورشت
 .الله رحأمه بالله المنتصر

 .يأتيه أن على فصالحه قتيبة إلى الجوزجان مالك : وأرسإلقالوا

وثمانين سإبع سإنة بيكند قتيبة غزا ثم فمات رجع ثم إليه فصار
بخارا مادائن أدنى وهي بيكند إلى زم مان النهر فقطع نيزك وماعه
 .النهر إلى

 .وحأصرهم عليهم وأغار فقاتلهم السغد واسإتنصروا فغدروا

 .عنوة ففتحها الصلح فطلبوا

 .وثمانين ثماٍن سإنة وكرماينية قتيبةتوماشكت وغزا

وافتتح فصالحهم أخاه ماسلم ابن بشار مارو علي واسإتخلف
ًنا  .صغاًرا حأصو

 .صلح على ففتحها بخارا قتيبة وغزا

 .مانه فاحأترسإوا بخارا قتيبة : أتىالمثنى بن ماعمر عبيده أبو وقال

 .ركعتين بها فأصلي أدخلها : دعونيفقال

 .ذلك في له فأذنوا

 .ودخلوا الباب أهل كاثروا دخلوا فلما قومًاا لهم فأكمن

 .بأهلها وغدر عظيًما مااًل فيها فأصاب

وافتتح وصلبه بطخارسإتان نيزك وقتل بالسغد قتيبة : وأوقعقال
 .صلًحا نخشب وهي ونسف كش
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ًفا خارزم مالك : وكانقالوا  .ضعي

 .عليه وقوى ضاده قد خرزاد أخوه وكان

إليك وأدفع وكذا كذا أعطيك : إنيقتيبة إلى خارزم مالك فبعث
 .أخي دون بلدي على تملكني أن على المفاتيح

 .أحأصنها الفيل وماعدنية فارقين بها يحاط مادائن ثلث وخارزم

صالحه الذي بالمال قتيبة إلى وبعث المدائن أحأصن الملك فنزل
 .وبالمفاتيح عليه

فقتله فقاتله خرزاد إلى ماسلم بن الرحأمن عبد أخاه قتيبة فوجه
 .فقاتلهم أسإير آلف بأربعة وظفر

 .له شرط ماا على الول خارزم مالك ومالك

 .ضعيف : إنهماملكته أهل له فقال

 .فقتلوه عليه ووثبوا

 .خوارزم ماسلم ابن الله عبيد أخاه قتيبة فولى

نزلت ثم قديًما تنزلها السند مالوك وكانت سإمرقند قتيبة وغزا
 .اشتخين

 .فاقتتلوا ماراًرا والتقوا سإمرقند أهل قتيبة فحصر

في فأتاه باطاربند ماقيم وهو الشاش مالك إلى السند مالك وكتب
 .ماقاتليه مان خلق

 .قتال أشد فاقتتلوا المسلمون فلقيهم

ألف ألفي على غوزك فصالحه وكسرهم بهم أوقع قتيبة إن ثم
 .المدينة في يصلى أن وعلى عام كل في درهم ألف وماائتي
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ًدا واتخذ وصلى فأكل طعامًاا غوزك له اتخذ وقد فدخلها ماسج
صاحأب مازاحأم بن الضحاك فيهم المسلمين مان بها وخلف

 .التفسير

وضيافة درهم ألف مائة سإبعة على قتيبة صالح : إنهويقال
 .أيام ثلثة المسلمين

 .والنيران الصنام بيوت صلحه في وكان

 .وأحأرقت حأليها فسلبت الصنام فأخرجت

 .هلك به اسإتخف مان أصنامًاا فيها : إنتقول العاجم وكانت

 .خلق مانهم أسإلم بيده قتيبة حأرقها فلما

:وغيره عبيدة أبو : وقالقتيبة في الجعفي كعب بن المختار فقال
سإمرقند أهل مان قوم عليه وفد العزيز عبد بن عمر اسإتخلف لما

.غدر على المسلمين وأسإكنها مادينتهم دخل قتيبة أن إليه فرفعوا

ًيا لهم ينصب أن يأماره عاماله إلى عمر فكتب فيما ينظر قاض
 .ذكروا

حأاضر بن جميع لهم فنصب أخرجوا المسلمين بإخراج قضى فإن
 .التاجي

 .سإوآء على ينابذوهم أن على المسلمين بإخراج فحكم

بين فأقاماوا المسلمين وأقروا الحرب سإمرقند مادينة أهل فكره
 .أظهرهم

قتيبة : فتحقال الهمذاني عياش ابن : حأدثنيعدي بن الهيثم وقال
 .أسإيجاب وبلغ الشاش عاماة

وماعهم الترك عليه غلب ثم قديًما أسإبيجاب حأصن فتح : كانوقيل
أماير خلفة في أسإد بن نوح فتحه ثم الشاش أهل مان قوم
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أهله بكروم يحيط سإوًرا حأوله وبنى بالله المعتصم المؤمانين
 .ومازارعهم

سإمرقند وفتح خارزم قتيبة : فتحالمثنى بن ماعمر عبيدة أبو وقال
 .عنوة

ولم بعده قتيبة ففتحها أهلها صالح عثمان بن سإعيد كان وقد
 .صلحهم اسإتقل ولكنه نقضوا يكونوا

بعضها ففتح فرغانة وغزا والشاش ونسف وكش بيكند : وفتحقال
 .سإنة وأشرو السند وغزا

 .الملك عبد بن سإليمان ماستوحأًشامان قتيبة : وكانقالوا

عن دفعها فأراد الوليد بن العزيز عبد بيعة في سإعى أنه وذلك
 .سإليمان

وليكم قد : إنهفقال الناس خطب سإليمان وقام الوليد ماات فلما
 .العائشي هبنقة

ويدع واليسار النعم أهل ويصطنع يعطي كان سإليمان أن وذلك
 .سإواهم مان

والمرعى بالعلف إبله سإمان يؤثر ثروان بن يزيد وهو هنبقة وكان
 .الله أفسد ماا أصلح ل : أناويقول

 .خلعه إلى الناس ودعا

 .ذلك إلى أحأد يجبه فلم

ولكنكم تميم بني : لستموقال الغدر إلى ونسبهم تميم بني فشتم
 .ذمايم بني مان

 .ماسيلمة : ياإخوةوقال وائل بن بكر بني وذم

 .الحصن أعنة وبالسفن بالمرادي الرمااح : بدلتمفقال الزد وذم
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بحيث ! لضعنكمالعالية أهل أقول ول السافلة أهل : ياوقال
 .الله وضعكم

في مان كل بإطلق وأماره بالولية قتيبة إلى سإليمان : فكتبقال
في القفول أراد لمن ويأذن أعطياتهم الناس يعطى وأن حأبسه

 .القفول

 .ذلك إلى ماتطلعين وكانوا

 .به كتب ماا الناس بإعلم رسإوله وأمار

 .علي تدبيره مان : هذاقتيبة فقال

البعوض أعضاد ماخ قدماناكم سإليمان ! إنالناس : أيهافقال وقام
 .ذبيحته تحل ل صبي أنور بيعة إلى سإتدعون وإنكم

 .إياهم لشتمه عليه حأنقين وكانوا

أردت وماا قلت ماا أدر فلم غضبت : إنيوقال ذلك مان فاعتذر
له خيًرا كان القفول في لنا أذن : إنوقالوا فتكلموا الخير إل لكم
 .نفسه إل يلومان فل يفعل لم وإن

له وفائهم قلة وذم إليهم إحأسانه فعدد الناس فخطب ذلك وبلغه
 .عليهم بهم اسإتظهر الذين بالعاجم وخوفهم عليه وخلفهم

 .بشيء يجيبوه ولم حأربه على فأجمعوا

وأشار فأبى أمارهم يولوه أن المنذر بن الحضين إلى وطلبوا
عوف بن كلب بن سإود أبي بن قيس بن حأسان بن بوكيع عليهم

يقوى : لوقال التميمي حأنظلة بن يربوع بن غدانة بن ماالك بن
مان وهو عشيرته تطيعه جاف إعرابي لنه غيره المار هذا على
 .بدماائهم يطلبونه فهم الهتم بني قتيبة قتل وقد تميم بني

 .فبايعوه يده فأعطاهم وكيع إلى فسعوا
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وبخرا ماصقلة ماولى حأيان ذلك قبل وبينهم بينه السفير وكان
ٍذ سإان ًفا أربعون البصرة أهل ماقاتلة مان يومائ الكوفة أهل ومان أل
 .آلف سإبعة الموالي ومان آلف سإبعة

ًعا وإن  .مانزله ولزم تمارض وكي

: أنافيقول بمغرة وسإاقه رجليه طلى وقد إليه يبعث قتيبة فكان
 .الحركة تمكنني ل عليل

ًعا وأتوا تسللوا به يأتونه قومًاا إليه أرسإل إذا وكان فأخبروه وكي
ٌع فدعا  .عليه فعقده ولده أم خمار وأخذ وبرماح بسلحأه وكي

أماًرا تريد ! إنكماطرف أبا : ياله فقال إدريس له يقال رجل ولقيه
 .الله فالله مانه الرجل أمانك قد ماا وتخاف

آتيه ل والله يؤمانني ! أقتيبةإبليس رسإول إدريس : هذاوكيع فقال
 .برأسإه أوتى حأتى

بيته أهل في وقتيبة الناس به وتلحأق قتيبة فسطاط نحو ودلف
 .له وفوا وقوٌم

 .قوسإي : هاتلغلماه أخوه صالح فقال

 .قوس يوم هذا ليس : أنهيهزأ وهو بعضهم له فقال

الفسطاط وأدخل فصرع رهابته فأصاب ضبة بني مان رجٌل ورمااه
 .رأسإه عند وقتيبة فقضى

 .العاجم على وهو لحيان يقول قتيبة وكان

 .احأمل

 .بعد ذلك يأن : لمفيقول

 .العرب على العجم وحأملت
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ألحسن لقتيبة أنفسكم تقتلون ! لمالعجم ماعشر : ياحأيان فقال
 .تميم بني إلى بهم فانحاز عندكم بلئه

مالوك أبناء مان وقوٌم بيته أهل اخوته قتيبة ماع وصبر الناس وتهايج
 .خذلنه مان انفوا السغد

قتيبة على فسقطت الفازة وإطناب الفسطاط إطناب وقطعت
 .فقتله هاماته على الفازة عمود سإقط أو

 .علوان بن الله عبد رأسإه فاحأتز

فقتله فسطاطه عليه دخلو : بلالكلبي بن هشام مانهم قوٌم وقال
ابن رأسإه واحأتز ماجد بن سإعد وضربه الجعفي زحأر بن جهم

 .علوان

 .الصماء ولده وأم بيته وأهل أخوته مان جماعٌة ماعه : وقتلقالوا

 .تميم بنو أمانه ماسلم بن ضرار ونجا

 .وخاتمه قتيبة رأس الزد وأخذت

عطية بن سإليط ماع سإليمان إلى به فبعث قتيبة برأس وكيع وأتى
 .الحنفي

فقبله مارو على بعهده حأميد بن لحأق ماجلز أبي إلى وكيع وكتب
 .به الناس ورضى

 .سإنة وخمسين خمس ابن قتل يوم قتيبة وكان

أراد وضبطها سإان بخرا بصارم سإود أبي بن وكيع قبل ولما
ًعا : إنله فقيل إياها توليته سإليمان وتضعه الفتنة ترفعه وكي
ٌء وفيه الجماعة  .وأعرابية جفا

 .إليه ينظرون والناس فيبول بطسٍت يدعو وكيع وكان
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وكان المهلب بن يزيد عليه قدم حأتى أشهر تسعة فمكث
 .بالعراق

 .بعهده إليه وبعث سإان خرا يأتي أن سإليمان إليه فكتب

ًدا يزيد فقدم ًعا فحاسإب ابنه ماخل ماال : أدله وقال وحأبسه وكي
 .الله

 .كنت لله : أوخاًزافقال

 .ففتحها البتم ماخلد وغزا

كر ثم انصرافه في فطمعوا عنهم وماال فتركهم بعده نقضوا ثم
 .دخلها حأتى عليهم

فأهل ذهب مان وأصنامًاا مااًل بها وأصاب زحأر بن جهم ودخلها
 .ولئه إلى ينسبون البتم

عبد بن الله عبد أن يرون : كانواالمثنى بن ماعمر عبيده أبو قال
ويخبر بقتيبة يسعى الحجاج إلى كتب قد خاقان أبا الهم بن الله
 .مارو على قتيبة خليفة يومائذ وهو المال مان إليه صار بما

 .مارو على اسإتخلفه غزا إذا قتيبة وكان

بني أحأد بشير أتاه واسإتخلفه يليها وماا بخارا غزوة كانت فلما
غوائٍل ذو وهو الله عبد إلى انبسطت قد : إنكله فقال الهتم
ٌد ًدا هذا قلت : إنماقال يعزلك أن نأمانه فل حأسو  .عمك لبن حأس

 .عرتني ذلك كان فإن عندك عذري : فلسكنقال

 .الحجاج إلى به كتب بما فكتب وغزا

 .قتيبة إلى كتابه في كتابه الحجاج فطوى

 .الله عبد يأت ولم وجاوزها بمرو السكة نزل حأتى الرسإول فجاء
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ًنا فمكث بالشام فلحق فهرب بالشر فأحأس الخمر يبيع زماي
 .بها يطوف عنقه على رزماة في والكتانيات

واكتنى عصبها ثم عينيه إحأدى على وقطنة خرقًة وضع إنه ثم
 .طينة بأبي

 .الزيت يبيع وكان

وقام الملك عبد بن الوليد هالك حأتى الحال هذه على يزل فلم
 .والخرقة الدنس ذاك عنه فألقى سإليمان

ًعا لسليمان تهنئة بخطبة وقام  .وقتيبة الحجاج في ووقو

 .سإليمان وخلعا الوليد بن العزيز لعبد بايعا قد وكانا

 .الناس أبلغ الزيات طينة : أبويقولون وهم الناس فتفرق

عكر فاته وقد الحجاج إلى الهتم ابن كتاب قتيبة إلى انتهى فلما
 .وبنيه عمه بني علي

أحأدهم مانهم أناسإي تسعة فقتل شبيب أبو شيبة أحأدهم وكان
 .بشير

رجًل وأخرت رجًل : قدماتفقال عندك عذري : اذكربشير له فقال
ًعا ! فقتلهمالله عدو يا  .جمي

 .سإان بخرا تميم بني على ذلك قبل سإود أبي بن وكيع وكان

فقال الضبي ضرار بني مان رجًل واسإتعمل قتيبة عنهم فعزله
 .أقتله أنا الله : قتلنيقتلهم حأين

 .العصر ول الظهر يصل فلم وتفقدوه

 .ففتحها فبل مادينة قتيبة : غزاعبيده أبو وقال

 .فتحها أسإيد بن خالد ابن الله عبد بن أماية كان وقد
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 .عليها يقدر فلم المهلب بن يزيد وراماهم نكثوا ثم

قبلك وراماها لها وحأق بأيديها فيٌل : أعطيتكالشقري كعب فقال
عمر اسإتخلف : ولماقالوا المهلب بن يزيد يعني الصلف الفجفاجة

إلى يدعوهم النهر وراء ماا مالوك إلى كتب العزيز عبد بن
 .السإلم

عبد بن الجراح سإان خرا على عمر عامال وكان بعضهم فأسإلم
 .الحكمي الله

 .فحبسهم يزيد وعمال يزيد بن ماخلد فأخذ

النهر وراء ماا إلى اليشكرى ماعمر بن الله عبد الجراح ووجه
حأتى الترك به فأحأاطت الصين بدخول وهم العدو بلد في فأوغل
 .الشاش إلى وصار وتخلص مانهم افتدى

أسإلم لمن وفرض سإان بخرا أسإلم مان على الخراج عمر ورفع
 .الخانات وابتنى

خرا أهل يصلح ل إنه إليه وكتب عصبية الجراح عن عمر بلغ ثم
 .السيف إل سإان

 .وعزله ذلك فأنكر

 .فقضاه دين عليه وكان

وعبد سإان خرا حأرب الغامادي نعيم بن الرحأمن عبد وولى
 .خراجها القشيري الله عبد بن الرحأمن

ٍة مان نقًرا يتخذ الله عبد بن الجراح : وكانقال وذهب فض
 .ماختلفة أوزاٍن على ماجلسه في بساٍط تحت ويصيرها

كل إلى رماى به والمعتزين أخوته مان الداخل عليه دخل فإذا
 .له يؤهل ماا ماقدار مانهم امارئ
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العراق الملك عبد بن ماسلمة فولى الملك عبد بن يزيد ولى ثم
 .سإان وخرا

أبي بن الحكم بن الحارث بن العزيز عبد بن سإعيد ماسلمة فولى
ٌد سإان خرا أماية بن العاس  .حأذيفة يلقب هذا وسإعي

ماعصفٌر وعليه عليه دخل النهر وراء ماا قين دها بعض أن وذلك
 .شعره رجل وقد

 .خذينة : هذافقال

 .دهقانة يهني

ٌد وكان  .ابنته على ماسلمة صهر سإعي

ٌد فقدم وراء ماا إلى فتوجه ابنه ثم الحنظلي الحر بن سإورة سإعي
 .إليها الترك صارت وقد اشتيخن فنزل النهر

ًنا طلبهم مان الناس ومانع وهزماهم فحاربهم  .حأي

 .أصحابه في القتل وأكثروا فهزماوهم ثانيًة الترك لقي ثم

 .سإيار ابن نصر سإعيد وولى

ٍة تلهو العداء إلى : فسرتالشاعر يقول سإعيد وفي فأيرك بلعب
إلى سإان خرا أهل وجوه مان قوٌم وشخص ماغمد وسإيفك ماشهوٌر
ًدا يشكون ماسلمة  .فعزله سإعي

 .سإان خرا الجرشي عمرو بن سإعيد وولى

ًنا وكان عهده بقراءة كاتبه أمار قدماها فلما  .لحا

ٌد فقال ٌء الماير ! إنالناس : أيهاسإعي هذا مان تسمعون ماما بري
 .اللحن
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عن وكف والمراجعة الفئة إلى يدعوهم السغد إلى ووجه
 .خلفة على بإقاماتهم رسإله أتته حأتى ماهايجتهم

رجل آلف عشرة زهاء عظيمهم عن فانقطع إليهم فزحأف
السغد حأصون عاماة الجرش وافتتح الطاعة إلى ماائلين وفارقوهم

 .شافيا نيل العدو مان ونال

والوليد الملك عبد بن هشام عهده ولى الملك عبد بن يزيد وكان
 .هشام قام الملك عبد بن يزيد ماات فلما بعده يزيد بن

واسإتعمل الجرشي فعزل العراق الفزاري هبيرة ابن عمر فولى
 .سإعيد بن ماسلم سإان خرا على

ثم قلعته إليه ودفع رأس آلف سإتة على فصالحه أفشين فغزا
 .مارو إلى انصرف

ٌق فخالفه سإيار بن نصر طخارسإتان وولى فأوقع العرب مان خل
 .فاصطلحوا السفراء بينهم سإفرت ثم بهم

 .العراق على القسري الله عبد بن خالد هشام واسإتعمل

 .سإان خرا أخاه الله عبد بن أسإد فولى

على فأناخ فرغانة أتى حأتى فسار سإعيد بن ماسلم ذلك وبلغ
الترك خاقان عليه وانحدر العمارة وأخرب الشجر فقطع مادينتها

ماراحأل ثلث واحأد يوم في وسإار فرغانة عن فارتحل عسكره في
 .عسكره الترك وتطرفت دوابه مااتت حأتى

ًيا العزل خشية مان بنا : غزوتالشعراء بعض فقال تنج فلم عاص
 .سإمرقند أسإد وقدم غرورها ماعٍن دنيا مان

 .العمرطة أبي بن الحسن عليها فاسإتعمل

 .وتغير سإمرقند تطرق الترك فكانت
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 .يلحقهم فل أغاروا كلما ينفر الحسن وكان

اقطع : اللهمفقال خطبته في الترك على فدعا يوم ذات فخطب
 .الصبر عليهم وأنزل أقدارهم وعجل آثارهم

وزلزل الصبر علينا الله أنزل بل : لوقالوا سإمرقند أهل فشتمه
 .أقداماهم

 .نمرود جبال أسإد وغزا

 .وأسإلم نمرود فصالحه

 .إليها الدواوين ونقل مادينتها ببناء أمار بلخ قدم فلما الختل وغزا

 .شيء على مانها يقدر فلم الختل إلى وصار

ٌع ضٌر الناس وأصاب  .وجو

ثلثة ماع خالد إلى به وبعث فضربه كلٌم سإيار بن نصر عن وبلغه
 .بالشغب اتهموا نفر

عوانة بن الحكم عليها وخلف سإان خرا عن أسإد شخص ثم
 .الكلبي

 .سإان خرا على السلمي الله عبد بن أشري هشام واسإتعمل

 .أماية أبا ويكنى عميرة يسمى نبطي كاتب ماعه وكان

 .الشر له فزين

ماا ودعا بالدهاقين واسإتخف سإان خرا وظائف في أشرس فزاد
 .أسإلم مان عن الجزية بطرح وأمار السإلم إلى النهر وراء

 .الخراج وانكسر السإلم إلى فسارعوا

 .المسالمة أخذ ذلك أشرس رأى فلما
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 .مانه وألحأوا ذلك فأنكروا

 .الزدى قطنة ثابت لهم وغضب

 .قطنة عليها يضع فكان فقئت عينه لن قطنة له قيل وإنما

 .جمعهم فرق مان أشري إليهم فبعث

ًتا وأخذ عليه فخرجت وجًه في ووجهه بكفالة خله ثم فحبسه ثاب
الرحأمن عبد بن  الجنيد112 سإنة في هشام واسإتعمل الترك
 .سإان خرا على المري

وهو خاقان بابن فظفروا له طلئع ووجه فحاربهم الترك فلقى
 .يتصيد سإكران

 .الرحأمن بعد بن الجند به فأتوا فأخذوه

عشرة في ماسلم بن بعمرو فأماده يستمده هشام إلى به فبعث
عشرة في نعيم بن الرحأمن وبعبد البصرة أهل مان رجل آلف
ألف وثلثين قناة ألف ثلثين إليه وحأمل الكوفة أهل مان آلف
 .ترس

 .رجل ألف عشر لخمسة ففرض الفريضة في يده وأطلق

ٍز للجنيد وكانت وقوى وليته في هاشم بني دعاة وانتشرت ماغا
 .أمارهم

 .بمرو الجنيد وفاة وكانت

 .الهللي يزيد بن الله عبد بن عاصم سإان خرا هشام وولى

طخارسإتان مان نواٍح : التاثبالمثنى بن ماعمر عبيده أبو وقال
 .وماقاطعتها صلحها إلى وردها الرحأمن عبد ابن الجنيد فتحها

ماحمد بن ماروان أيام اشروسإنة غزا سإيار بن نصر : وكانقال
 .مانها شْي على يقدر فلم
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مان بعده ومان الله رحأمه العباس المؤمانين أماير اسإتخلف فلما
وأطرافها العدو أرض حأدود فينقصون عمالهم يولون كانوا الخلفاء

ويعيدون القبلة أهل مان العهد ونقض البيعة نكث مان ويحاربون
 .له الحرب بنصب بصلحه الوفاء مان اماتنع مان ماصالحة

السغد أغزى المؤمانين أماير المأماون اسإتخلف : ولماقالوا
عليهم وألح الجند فرغانة أهل مان عليه انتقض ومان وأشروسإنة

 .ذلك وبعد سإان بخرا ماقاماه أيام وبالغارات بالحروب

السإلم إلى بالدعاء يكاتبهم إليهم الخيول تسريبه ماع وكان
 .فيهما والترغيب والطاعة

 .بالطاعة وأذعن التاوة فأدت جيًشا شاه كابل إلى ووجه

ًبا وصل أهليلج مانها إليه حأمل حأتى البريد إليها واتصل  .رط

المعروف سإهل بن الفضل إلى كتب اشروسإنة مالك كاوس وكان
مااٍل على الصلح يسأله وكاتبه المأماون وزير وهو الرياسإتين بذى

 .بلده المسلمين يغزى ل أن على يؤديه

 .ذلك إلى فأجيب

مان كاوس اماتنع السلم مادينة إلى الله رحأمه المأماون قدم فلما
 .بالصلح الوفاء

 .كاوس بن الفضل مان ابنته زوج قد عنده أثيٌر قهرماان له وكان

كاوس بن حأيدر ويذم قلبه مان ويقربه عنده الفضل يقرظ فكان
 .ويشنعه بالفشين المعروف

وهرب مادينتهم كنب باب على فقتله القهرماان على حأيدر فوثب
 .الختلي ماحور بن هاشم إلى

 .عليه ماملكا ببلده هاشم وكان
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 .عليه الرضى في أبيه إلى يكتب أن فسأله

وهرب طراديس قهرماانه قتل حأين جنيد أم زوج قد كاوس وكان
 .دهاقينه ببعض

إسإلم مادينة إلى وشخص السإلم أظهر ذلك حأيدر بلغ فلما
يهوله ماا عليه وهون أشروسإنة في المار سإهولة للمأماون فوصف
ًقا له ووصف خبرها مان الناس  .إليها ماختصرة طري

في لغزوها الكاتب الحأول خالد أبي بن أحأمد المأماون فوجه
ٍم جيٍش  .عظي

الترك إلى كاوس ابن الفضل بعث نحوه إقباله كاوس بلغ فلما
 .الدهم مانهم فأنجد هم يستنجد

قبل مادينتها على فأناخ وسإنة أشر بلد خالد أبي ابن أحأمد وقدم
 .بالتراك الفضل ماوافاة

يعرف ل وأنه البعيدة الطريق يسلك أن فيه كاوس تقدير فكان
فاسإتسلم قلبه ونخب يده في فسقط المختصرة الطريق هذه

 .الطاعة في وخرج

فارقهم ثم هناك مافازة إلى بالتراك فانحاز خبره الفضل وبلغ
ًدا وسإار  .أماانة في فدخل أباه أتى حأتى جا

 .عطًشا التراك وهلك

على المأماون ومالكه السإلم فأظهر السلم مادينة كاوس وورد
 .بلده

 .بعده الفشين وهو ابنه مالك ثم

في سإان خرا على عماله إلى يكتب الله رحأمه المأماون وكان
النهر وراء ماا أهل مان والسإلم الطاعة على يكن لم مان غزو

مان الفريضة وأراد الديوان في رغب لمن فيفرضون رسإله ويوجه
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وردوا فإذا بالرغبة ويستميلهم مالوكهم وأبناء النواحأي تلك أهل
 .وأرزاقهم صلتهم وأسإنى شرفهم بابه

جل صار حأتى ذلك ماثل على فكان بالله المعتصم اسإتخلف ثم
والفراغنة السغد مان النهر وراء ماا أهل جند مان عسكره شهود

 .وغيرهم الشاش وأهل وسإنة والشر

تلك أهل وصار هناك مان على السإلم وغلب بابه مالوكهم وحأضر
 .الترك مان وراءهم مان يغزون البلد

أن عياش ابن عن عدي بن الهيثم عن العمري وحأدثني وأغزى
فرغانة أرض أسإكنهم حأتى النهر وراء ماا العرب أسإكن قتيبة

 .والشاش

:قال سإيف أبي بن الله عبد بن ماحمد بن علي أخبرنا السند فتوح
العاص أبي بن عثمان عنه الله رضي الخطاب ابن عمر ولى

 .عشرة خمس سإنة وعمان البحرين الثقفي

جيًشا فأقطع عمان إلى وماضى البحرين إلى الحكم أخاه فوجه
 .تانه إلى

 .ذلك يعلمه عمر إلى كتب الجيش رجع فلما

ًدا ! حأملتثقيف أخا : ياعمر إليه فكتب  .عود على دو

 .ماثلهم قوماك مان لخذت أصيبوا إلو بالله أحألف وإني

 .بروص إلى أيًضا الحكم ووجه

العدو فلقى الديبل خور إلى العاص أبي بن المغيرة أخاه ووجه
 .فظفر

عامار بن الله عبد وولى عنه الله رضي عفان بن عثمان ولى فلما
يعلم مان الهند ثغر إلى يوجه أن يأماره إليه كتب العراق كريز بن

 .بخبره إليه وينصرف علمه
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 .العبدي جبلة بن حأكيم فوجه

أماير : يافقال البلد حأال عن فسأله عثمان إلى أوفده رجع فلما
 .وتنحرتها عرفتها ! قدالمؤمانين

 .بطل ولصها دقل وثمرها وشل : مااؤهاقال

 .جاعوا كثروا وإن ضاعوا فيها الجيش قل إن

 .خابر : بلقال سإاجع أم : أخابرعثمان له فقال

ًدا يغزها فلم  .أحأ

في وثلثين تسع سإنة وأول وثلثين ثمان سإنة آخر كان فلما
الثغر ذلك إلى توجه عنه الله رضي طالب أبي ابن علي خلفة

ًعا العبدي مارة بن الحارث  .علي بإذن ماتطو

ًيا ماغنًما وأصاب فظفر  .رأس ألف واحأد يوم في وقسم وسإب

 .قليًل إل القيقان بأرض ماعه ومان قتل إنه ثم

 .وأربعين اثنتين سإنة في ماقتله وكان

 .سإان خرا يلي ماما السند بلد مان والقيقان

أربع ماعاوية أيام في صفرة أبي بن المهلب الثغر ذلك غزا ثم
 .وأربعين

 .وكابل الملتان بين وهما وألهور بنة فأتى

 .ماعه ومان فقاتله العدو فلقيه

على الترك مان فارسًإا عشر ثمانية القيقان ببلد المهلب ولقى
ًعا فقتلوا فقاتلوه ماحذوفة خيل هؤلء جعل : مااالمهلب فقال جمي

حأذفها مان أول فكان الخيل فحذف مانا بالتمشير أولى العاجم
 .المسلمين مان
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خير كانوا ببنة بيتوا ليلة الزد أن تر : ألمالزدى يقول بنة وفي
أبي بن ماعاوية زمان في عامار بن الله عبد ولى ثم المهلب جيش

 .العبدي سإوار بن الله عبد سإفيان

 .الهند ثغر قبله مان ماعاوية وله ويقال

 .ماغنًما فأصاب القيقان فغزا

رجع ثم عنده وأقام قيقانية خيًل إليه وأهدى ماعاوية إلى وفد ثم
 .الترك فاسإتجاشوا القيقان إلى

ٍر : وابنالشاعر يقول وفيه فقتلوه النار ماوقد علته على سإوا
ًيا وكان السغب وقتال ٌد يوقد لم سإخ في ناره غير ناًرا أحأ

 .عسكره

لها يعمل نفساء : امارأةفقالوا هذه : ماافقال ناًرا ليلة ذات فرأى
 .خبيص

ًثا الخبيص الناس يطعم أن فأماره  .ثل

بن سإلمة بن سإنان ماعاوية أيام في سإفيان أبي بن زياد وولى
 .الهذلي المحبق

ًها فاضل وكان  .ماتأل

 .بالطلق الجند أحألف مان أول وهو

ًة ماكران ففتح الثغر فأتى  .البل وضبط بها وأقام وماّصرها عنو

ماا نساء طلق يمينها في أحأدثت هذيًل : رأيتالشاعر يقول وفيه
أعناقها رفعت إذا ماحبق ابن حألفة على لهان ماهرها لها تسوق

ًقا جبلة بن حأكيم ماكران فتح الذي كان :الكلبي بن وقال صفرا حأل
 .العبدى

ٌد اسإتعمل ثم  .الزد مان الجديدى عمر بن راشد الثغر على زيا
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 .فقتل الميد غزا ثم فظفر القيقان غزا ثم ماكران فأتى

 .سإلمى بن سإنان الناس بأمار وقام

ٌد فوله  .الثغر زيا

ماكران إلى تسير : وأنتماكران في همدان أعشى وقال به فأقام
الغزوة ول ماكران حأاجاتي مان تك ولم والمصدر الورد شحط فقد
أوجر ذكرها مان زلت فما آتها ولم عنها وحأدثت المتجر ول فيها
ٌع بها الكثير بأن ّياد بن عبادة وغزا ماعور بها القليل وأن جائ ثغر ز

 .سإجستان مان الهند

 .سإناروذ فأتى

ّوى على أخذى ثم إلى سإجستان أرض مان الروذبار إلى كهز حأ
 .ماند الهند

فهزماهم أهلها فقاتل القندهار أتى حأتى المفازة وقطع كش فنزل
 .المسلمين مان رجاٌل أصيب أن بعد وفتحها وفلهم

 .طواًل أهلها قلنس ورأى

 .عليها فعمل

 .العبادية فسميت

ٍم مان الهند وأرض بالجروم : كممافرغ ابن وقال سإرابيل ومان قد
دونه يرجم بقندهار مانيته تكتب ومان بقندهار قبروا هم ل قتلى
الشعث أبا ويكنى العبدي الجارود بن المنذر زياد ولى ثم الخبر

 .الهند ثغر

 .والقيقان البوقان فغزا

 .وغنموا المسلمون فظفر

 .وسإبابها قصدار وفتح بلدهم في السرايا وبث
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ماع يقفل لم القبر في لها فأضحى بقصدار حأل قد سإنان وكان
ولى ثم ودين أجنت دنيا فتى أي وأعنابها قصدار لله القافلين

 .الباهلي حأري بن زياد بن الله عبيد

 .يده على البلد تلك الله ففتح

ًدا قتاًل بها وقاتل  .وغنم فظفر شدي

 .سإلمة بن سإنان ولى زياد بن الله عبيد إن قوم وقال

 .سإراياه على حأري وكان

رجعت ماا بالبوقان طعاني : لولالشاعر يقول حأري بن حأري وفي
 .ماسلمون اليوم البوقان وأهل بأسإلب حأري ابن سإرايا مانه

مادينة بها البرماكي خالد بن يحيى بن ماوسإى بن عمران بنى وقد
 .بالله المعتصم خلفة في وذلك البيضاء سإماها

الثقفي عقيل أبي بن الحكم بن يوسإف بن الحجاج ولى ولما
.الثغر وذلك ماكران الكلبي زرعة بن أسإلم بن سإعيد ولى العراق

 .فقتل العلفيان الحارث ابنا وماحمد ماعاوية عليه فخرج

 .الثغر على العلفيان وغلب

.قضاعة بن الحاف بن عمران بن حألوان بن ربان هو علف واسإم

 .جرم أبو وهو

 .الثغر ذلك التميمي سإعر بن ماجاعة الحجاج فولى

 .قندابيل مان طوائف وفتح فغنم ماجاعة فغزا

اسإتعمل ثم ماجاعا ذكرها يزينك إل شاهدتها التي ماشاهدك مان ماا
 .النمري ذراع بن هارون بن ماحمد ماجاعة بعد الحجاج
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ًة الياقوت جزيرة مالك وليته في الحجاج إلى فأهدى ولدن نسو
 .تجاًرا وكانوا آباؤهن وماات ماسلمات بلده في

مايد مان قوٌم فيها كن التي للسفينة فعرض بهن التقرب فأراد
 .بوارج في الديبل

 .فيها بما السفينة فأخذوا

الحجاج ! وبلغحأجاج يا يربوع بني مان وكانت مانهن امارأة فنادت
 .ذلك

 .النسوة تخليه يسأله داهر إلى ! فأرسإل: يالبيكفقال

 .عليهم أقدر ل لصوٌص أخذهن : إنمافقال

 .فقتل الديبل نبهان الله عبيد الحجاج فأغزى

إلى يسير أن يأماره بعمان وهو البجلي طهفة بن بديل إلى فكتب
 .الديبل

 .فقتلوه العدو به فأطاف فرسإه به نفر لقيهم فلما

 .البدهة رط : قتلهبعضهم وقال

وجوه لحسن الياقوت جزيرة الجزيرة هذه سإميت : وإنماقال
 .نسائها

أن أماره وقد بفارس ماحمد بن القاسإم بن ماحمد الحجاج ولى ثم
 .الجعفي زحأر بن جهم السإود أبو ماقدماته وعلى الري إلى يسير

جند مان آلف سإتة إليه وضم السند ثغر على له وعقد إليه فرده
ًقا الشام أهل حأتى إليه احأتاج ماا بكل وجهزه غيرهم مان وخل

أصحابه إليه يتتام حأتى بشيراز يقيم أن وأماره والمسال الخيوط
 .له أعد ماا ويوافيه
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الحاذق الخمر الخل في فنقع المحلوج القطن إلى الحجاج وعمد
 .الظل في جفف ثم

إن ويقال فانقعوا ضيق بها الخل فإن السند إلى صرتم : إذافقال
ًدا  .عليهم الخل ضيق يشكو كتب الثغر إلى صار لما ماحم

 .الخل في المنقوع بالقطن إليه فبعث

قنزبور أتى ثم أيامًاا بها فأقام ماكران إلى القسم بن ماحمد فسار
 .أرماائيل أتى ثم ففتحها

ماعه وسإار إليه فانضم لفيه قد ذراع بن هارون بن ماحمد وكان
 .بقنبل فدفن مانها بالقرب فتوقى

زحأر بن جهم وماعه ارماائيل مان القاسإم بن ماحمد سإار ثم
فيها حأمل كان سإفٌن ووافته جمعة يوم الديبل فقدم الجعفي
 .والداة والسلح الرجال

ونشرت الخندق على الرمااح وركزت الديبل نزل حأين فخندق
بالعروس تعرف مانجنيقا ونصب راياتهم على الناس وأنزل العلم

 .رجل مائة خمس فيها يمد كان

ٌد بالديبل وكان حأمراء رايٌة الدقل وعلى طويٌل دقٌل عليه عظيم ب
 .بالمدينة أطافت الريح هبت إذا

 .تدور وكانت

أو لهم صنم فيه لهم بناء في يتخذ عظيمة مانارة ذكروا فيما والبد
 .بها يشهر أصنام

 .أيضا المنارة داخل في الصنم يكون وقد

 .بد عندهم فهو العبادة طريق مان أعظموه شيء وكل

ٌد والصنم  .أيضا ب
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بصفة عليه ترد ماحمد وكتب ماحمد على ترد الحجاج كتب وكانت
 .أيام ثلثة كل في به يعمل فيما رأيه واسإتطلع قبله ماا

واقصر العروس انصب ان كتاب الحجاج مان ماحمد على فورد
أن فمره صاحأبها ادع ثم المشرق يلي ماما ولتكن قائمة مانها

 .لي وصفت الذي للدقل برمايته يقصد

 .ذلك مان الكفر طيرة فاشتدت فكسر الدقل فرماى

ًدا إن ثم وأمار ردهم حأتى فهزماهم إليه خرجوا وقد ناهضهم ماحم
 .الرجال عليها وصعد فوضعت بالسلليم

ًدا أولهم وكان  .الكوفة أهل مان ماراد مان رجٌل صعو

ًة ففتحت  .عنو

عنها داهر عامال وهرب أيام ثلثة فيها مان يقتل ماحمد وماكث
 .آلهتهم بيت سإادنا وقتل

ًدا وبنى بها للمسلمين ماحمد واختط  .آلف أربعة وأنزلها ماسج

آل ماولى النحوي حأاتم بن مانصور : فحدثنييحيى بن أحأمد قال
ماكسوًرا البد مانارة على كان الذي الدقل رأى أنه أسإيد بن خالد
خلفة في السند على كان العامال الضبي إسإحاق ابن عنبسة وأن

فيها وجعل المنارة تلك أعلى هدم الله رحأمه بالله المعتصم
ًنا  .المنارة تلك حأجارة مان نقض بما المدينة مارماة فر وابتدأ سإج

 .ذلك اسإتتمام قبل فعزل

 .بها فقتل المروروذي خالد أبي بن هارون بعده وولى

 .البيرون القاسإم بن ماحمد : وأتيقالوا

 .فصالحوه الحجاج إلى مانهم سإمنيين بعثوا أهلها وكان

 .بالصلح ووفوا مادينتهم وأدخلوه العلوفة لمحمد فأقاماوا

526



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

 .ماهران دون نهًرا عبر حأتى فتحها إل بمدينة يمر ل ماحمد وجعل

عليهم ووظف خلفهم مان عن فصالحوه سإريبدس سإمنية فأتاه
واسإتعد داهر ذلك فبلغ وسإطه في فنزل ماهران إلى سإار ثم

 .لمحاربته

الرحأمن عبد بن ماصعب بن ماحمد القاسإم بن ماحمد وبعث
الماان أهلها فطلب وحأماراٍت خيل في سإدوسإان إلى الثقفي
خرًجا عليهم ووظف فأمانهم السمنية وبينهم بينه وسإفر والصلح

ًنا مانهم وأخذ آلف أربعة الزط مان وماعه ماحمد إلى وانصرف ره
 .ماحمد ماع فصاروا

 .رجًل سإدوسإان وولى

ًدا إن ثم راسإل بلد يلي ماما عبره حأتى ماهران لعبور احأتال ماحم
 .عقده جسر على الهند مان قصة مالك

ٍه به ماستخٌف وداهر ٍه ل  .عن

ومامه الفيلة وحأوله فيٍل على وهو والمسلمون ماحمد ولقيه
 .التكاكرة

ًدا قتاًل فاقتتلوا عند فقتل وقائل داهر وترجل بمثله يسمع لم شدي
 .شاؤا كيف المسلمون فقتلهم المشركون وانهزم المساء

: الخيلوقال كلب بني مان المدائني رواية في قتله الذي وكان
فرجت أني ماحمد بن القاسإم بن وماحمد والقنا داهر يوم تشهد
ٍد غير الجمع العجاج تحت فتركته بمهند عظيمهم علوت حأتى ماعر
:قال حأاتم بن مانصور فحدثني ماؤسإد غير الخدين ماتعفر ماجدل
 .ببروص ماصوران قتله والذي داهر

 .بالديبل وقبره بقند ماصور طهفة بن وبديل

أبي عن الهندي ماحمد أبي عن المدائني ماحمد بن علي وحأدثني
.السند بلد على القاسإم بن ماحمد غلب داهر قتل : لماقال الفرج
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عبد بن ثعلبة بن القاسإم داهر قتل الذي : كانالكلبي ابن وقال
 .الطائي حأصن بن الله

ًة راور القاسإم بن ماحمد : وفتحقالوا  .عنو

وجواريها نفسها فأحأرقت تؤخذ أن فخافت لداهر امارأة بها وكانت
 .ماالها وجميع

فرسإخين رأس على وهي العتيقة برهمناباذ القاسإم بن أتى ثم
ماوضعها كان لتما يومائذ المنصورة تكن ولم المنصورة مان

 .غيضة

وقتل عنوة ماحمد ففتحها فقاتلوه هذه ببرهمناباذ داهر فل وكان
ًفا وعشرين سإتة وقبل آلف ثمانية بها وهي عاماله فيها وخلف أل

 .خراب اليوم

فسألوه سإاوندرى أهل فتلقاه وبغرور الرور يريد ماحمد وسإار
وأهل ودللتهم المسلمين ضيافة عليهم واشترط إياه الماان

 .ماسلمون اليوم سإاوندري

 .سإاوندرى صلح ماثل على أهلها فصالح بسمد إلى تقدم ثم

 .جبل على وهي السند مادائن مان وهي الرور إلى ماحمد وانتهى

لبدهم يعرض ول يقتلهم ل أن على صلًحا ففتحها أشهًرا فحصرهم
نيران وبيوت واليهود النصارى ككنائس إل البد : مااوقال

 .المجوس

 .بالرور الخراج عليهم ووضع

ًدا وبنى  .ماسج

 .ففتحها بياس دون مادينة وهي السكة إلى ماحمد وسإار

 .خراب اليوم والسكة
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 .الملتان إلى بياس نهر قطع ثم

وانهزم الطائي عمير بن زائدة فأبلى الملتان أهل فقاتله
مانه أزواد ونفدت ماحمد وحأصرهم المدينة فدخلوا المشركون

ٌء وهو شربهم ماثل له ماجتمع في فيصير بسمد نهر مان يجري ماا
 .البلح يسمونه وهم المدينة في البركة

المقاتلة ماحمد فقتل الحكم على نزلوا عطشوا فلما فغوره
 .آلف سإتة وهم البد سإدنة وسإبى الذرية وسإبى

ًبا وأصابوا  .كثيًرا ذه

أذرع ثماني في أذرع عشرة يكون بين في الماوال تلك فجمعت
 .سإطحه فس مافتوحأة كوة في أودعه ماا يلقى

 .الذهب بيت فرج الملمتان فسميت

 .الثغر والفرج

ًدا الملتان بد وكان إليه ويحج النذور له وتنذر الماوال إليه تهدى ب
أن ويزعمون عنده ولحاهم رؤسإهم ويلحقون به فيطوفون السنج
 .وسإلم عليه الله صلي النبي أيوب هو فيه صنما

القاسإم بن ماحمد على أنفق قد هو فإذا الحجاج : ونظرقالوا
 .ألف ألف وماائة عشرين إليه حأمل ماا ووجد ألف ألف سإتين

درهم ألف ألف سإتين وازددنا ثأرنا وأدركنا غيظنا : شفينافقال
 .داهر ورأس

ًدا فأتت الحجاج وماات الرور إلى الملتان عن فرجع وفاته ماحم
جيًشا البيلمان إلى ووجه الناس فأعطى فتحها قد وكان وبغرور

 .الطاعة وأعطوا يقاتلوا فلم

الميد وأهلها اليوم البصرة أهل ماغزى وهي سإرسإت أهل وسإالمه
 .البحر في يقطعون الذي
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وهرب العدو فانهزم فقاتله دوهر إليه فخرج الكيرج ماحمد أتى ثم
 .قتل ويقال دوهر

 .وسإبى فقتل ماحمد حأكم على المدينة أهل ونزل

مانسًرا تردى والخيل ودوهرا داهًرا قتلنا : نحنالشاعر قال
.الملك عبد بن سإليمان وولى الملك عبد بن الوليد وماات فمنسرا

يزيد وولى العراق خراج على الرحأمن عبد ابن صالح فاسإتعمل
ًدا القاسإم بن ماحمد فحمل السند السكسكي كبشة أبي بن ماقي
 .المهلب بن ماعاوية ماع

ٍة ليوم أضاعوا فتى وأي : أضاعونيماتمثل ماحمد فقال كريه
 .بالكيرج وصوروه ماحمد على الهند أهل فبكى ثغر وسإداد

رهن وبأرضها بواسإٍط ثويت : فلئنفقال بواسإط صالح فحبسه
قد قرٍن ولرب رعتها قد فارٍس فتية فلرب ماغلول ماكبًل الحديد
أعدت إناٌث لوطئت القرار أجمعت كنت : لووقال قتيل تركت
عٍك مان كان ول أرضنا السكاسإك خيل دخلت وماا وذكور للوغى

ًعا المزوني للعبد كنت ول أماير على عثور بالكرام دهٌر لك فيا تاب
 .الخوارج رأي يرى وكان صالح أخا آدم قتل الحجاج وكان

والندى والسماحأة المروة : إنالحنفي بيض بن حأمزة وقال
يا حأجة عشرة لسبع الجيوش سإاس ماحمد بن القاسإم بن لمحمد

ًدا ذلك قرب عشرة لسبع الرجال سإاس :آخر وقال ماولد مان سإؤد
بعد كبشة أبي بن يزيد وماات أشغال في ذاك عن ولداته حأجة

 .يومًاا عشر بمثانية السند أرض قدوماه

حأرب على المهلب بن حأبيب الملك عبد بن سإليمان واسإتعمل
 .السند

 .مامالكهم إلى الهند مالوك رجع وقد فقدماها
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شاطئ على حأبيب ونزل برهمناباذ إلى داهر بن كذا حأليشه فرجع
 .الطاعة الرور أهل فأعطاه ماهران

 .بهم فظفر قومًاا وحأارب

العزيز عبد بن عمر خلفة وكانت الملك عبد بن سإليمان ماات ثم
 .بعده

يملكهم أن على والطاعة السإلم إلى يدعوهم الملوك إلى فكتب
 .عليهم ماا وعليهم للمسلمين ماا ولهم

وتسموا والملوك حأليشه فأسإلم وماذهبه سإيرته بلغتهم كانت وقد
 .العرب بأسإماء

فغزا الثغر ذلك على عمر عامال الباهلي ماسلم بن عمرو وماكان
 .فظفر الهند بعض

 .الملك عبد بن يزيد أيام في السند إلى المهلب بنو وهرب

بن مادرك فقتل فلقيهم التميمي أحأوز بن هلل إليهم فوجه
 .بقندابيل المهلب

المهلب بني وماعاوية وماران وزياد الملك وعبد المفضل وقتل
 .آخرين في يزيد بن ماعاوية وقتل

هبيرة بن عمر قبل مان المري الرحأمن عبد بن الجنيد وولى
 .الملك عبد بن هشام إياه وله ثم السند ثغر الفزاري

إلى هشام كتب العراق القسري الله عبد بن خالد قدم فلما
 .بمكاتبته يأماره الجنيد

العبور حأليشة فمنعه ماهران شط نزل ثم الديبل الجنيد فأتى
ولست بلدي الصالح الرجل وولني أسإلمت قد : إنيإليه وأرسإل

 .آمانك
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ًنا فأعطاه ًنا مانه وأخذ ره  .الخراج مان بلده على بما ره

 .وحأارب حأليشة وكفر الرهن ترادا انهما ثم

 .عليه تجنى الجنيد ولكن يحارب لم إنه وقيل

ًعا فجمع الهند فأتى  .للحرب واسإتعد السفن وأخذ جمو

فأخذ الشرقي بطيحة في فالتقوا السفن في الجنيد إليه فسار
 .سإفينته جنحت وقد أسإيًرا حأليشه

 .فقتله

فيشكو العراق إلى يمضي أن يريد وهو داهر بن صصه وهرب
 .فقتله يده وضع حأتى يؤنسه الجنيد يزل فلم الجنيد غدر

 .نقضوا قد وكانوا الكيرج الجنيد وغزا

ودخلها ثلمه حأتى المدينة حأائط بها فصك نطاحأة كباًشا فاتخذ
 .وغنم وسإبى فقتل عنوة

 .وبروص ودهنج والمندل مارماد إلى العمال ووجه

 .الصبر في مانه أكبر الجزع في : القتليقول الجنيد وكان

 .أزين إلى جيًشا الجنيد ووجه

 .المالية أرض إلى جيش في مارة بن حأبيب ووجه

 .ربضها فحرقوا بهرماد وغزوا أزين على فأغاروا

أعطى ماا سإوى مانزله في وحأصل والجزر البيلمان الجنيد وفتح
 .ماثلها وحأمل ألف ألف أربعين زواره

جما الوجه صلت يحيون وصحبه الجنيد زوار : أصبحجرير قال
كرم مان الشمس فوق يقعد كان : لوالجويرية أبو وقال ماواهبه
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كرم مان كان ماا على ماجسدون قعدوا ماجدهم أو بإحأسانهم قوٌم
زيد بن تميم الجنيد بعد ولى ثم حأسدوا مااله مانهم الله ينزع ل

 .العتبي

ًبا وماات ووهن فضعف تميم وكان مااء له يقال بماء الديبل مان قري
 .العرب اسإخياء مان

طاطارية درهم ألف ألف عشر ثمانية بالسند المال بيت في وجد
 .فيها فأسإرع

له يقال يربوع بني مان فتى الجند في ماعه شخص قد وكان
يكتب أن فسألته الفرزدق فأتت الهند إلى طيء مان وأماه خنيس

 .أبيه غالب بقبر وعاذت إقفاله في تميم إلى

وبالحفرة بغالٍب تميم يا فعادت : أتتنيتميم إلى الفرزدق فكتب
ٍم لحوبة مانًة فيه واتخذ خنيًسا لي فهب ترابها عليها السافي ماا أ

ٍر حأاجتي تكونن ل زيد بن تميم شرابها يسوغ عليك يجفى ول بظه
فلم طلبها بطي لحاجات مالوٌل فإنني فيها الترداد تكثر فل جوابها

مان كل يقفل أن فأمار خنيس أم حأبيش أهو الفتى اسإم ماا يدر
 .الحروف هذه ماثل على اسإمه كان

ماراكزهم ورفضوا الهند بلد عن المسلمون خرج تميم أيام وفي
 .الغاية هذه إلى إليها يعودوا فلم

.قصة أهل إل الهند أهل كفر وقد الكلبي عوانة بن الحكم ولى ثم

ماما البحيرة وراء مان فبنى إليه يلجؤن مالجأ للمسلمين ير فلم
ًذا لهم ماأوى وجعلها المحفوظة سإماها مادينة الهند بلى وماعا

 .وماصرها

فقال نسميها أن ترون : مااالشام أهل مان كلب لمشايخ وقال
 .دماشق :بعضهم

 .: حأمصبعضهم وقال
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!أحأمق يا عليك الله : دمارفقال تدمار : سإمهامانهم رجل وقال
 .المحفوظة أسإميها ولكني

 .ونزلها

إليه يفوض وكان الحكم ماع القاسإم بمن ماحمد بن عمرو وكان
 .وأعماله أماوره جسيم ويقلده

 .المحفوظة مان فأغزاه

وسإماها مادينة البحيرة دون فبنى أماره ظفر وقد عليه قدم فلما
 .اليوم العمال ينزلها التي فهي المنصورة

ورضى عليه غلبوا ماما العدو أيدي في كان ماا الحكم وتخلص
 .بوليته الناس

ًبايقول خالد وكان  .فرفض العرب فتى ! وليت: واعج

 .تميما يعني

 .به فرضى الناس أبخل ووليت

 .بها الحكم قتل ثم

لهم اسإتطف ماا فيأخذون العدو يقاتلون بعد العمال كان ثم
 .أهلها نكث قد الناحأية ويفتحون

بن الرحأمن عبد ماسلم أبو ولى المباركة الدولة أول كان فلما
وسإار طخارسإتان على وأخذ السند ثغر العبدي ماغلًسا ماسلم

 .بالسند وهو الكلبي جمهور بن مانصور إلى حأتى

 .جنده وهزم فقتله مانصور فلقيه

وجهه ثم التميمي كعب بن لموسإى عقد ذلك ماسلم أبا بلغ فلما
ثم ماهران جمهور بن مانصور وبين بينه كان قدماها فلما السند إلى
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المنصورة فرم السند ماوسإى وولى وجيشه مانصوًرا فهزم التقيا
 .وافتتح وغزا ماسجدها في وزاد

التغلبي عمرو بن هشام الله رحأمه المنصور المؤمانين أماير وولى
 .اسإتغلق ماا ففتح السند

 .نارند إلى بوارج في جمل ابن عمرو ووجه

ًقا سإبايا وأصاب قشمير فافتتح الهند ناحأية إلى ووجه  .كثيًرا ورقي

 .الملتان وفتح

 .عنها فأجلهم العرب مان ماتغلبٌة بقندابيل وكان

 .ففتحها السفن في القندهار وأتى

ًدا ماوضعه وبنى البد وهدم  .ماسج

 .به فتبركوا وليته في البلد فأخصبت

 .أماوره وأحأكم الثغر ودوخ

داود ثم مارد هزار عثمان بن حأفص بن عمر السند ثغر ولى ثم
ماولى وهو اليوم المتغلب الصمة أبو ماعه وكان حأاتم بن يزيد بن

 .لكندة

في داود بن بشر وليه حأتى ماستقيًما الثغر ذلك أمار يزل ولم
 .وخالف فعصى المأماون خلفة

فخرج الكوفة سإواد أهل مان رجل وهو عباد بن غسان إليه فوجه
 .السلم مادينة به وورد الماان في إليه بشر

 .برماك بن خالد بن يحيى بن ماوسإى الثغر على غسان وخلف

على درهم ألف مائة خمس له بذل وقد الشرقي مالك باله فقتل
 .يستبقيه أن
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عسكره حأضور في إليه وكتب غسان على التوى هذا باله وكان
 .ذلك فأبى الملوك مان حأضره فيمن

ًنا أثًرا ماوسإى وأثر  .حأس

 .ماوسإى ابن عمران ابنه واسإتخلف وعشرين إحأدى سإنة وماات

 .الثغر بولية بالله المعتصم المؤمانين أماير إليه فكتب

 .زٌط وهم القيقان إلى فخرج

 .الجند وأسإكنها البيضاء سإماها مادينة وبنى فغلبهم فقاتلهم

جبل على مادينة وهي قندابيل إلى مانها وصار المنصورة أتى ثم
 .الخليل بن ماحمد له يقال ماتغلٌب وفيها

 .قصدار إلى رؤسإاءها وحأمل وفتحها فقاتله

بسكر يعرف سإكًرا وسإكر آلف ثلثة مانهم وقتل الميد غزا ثم
 .الميد

بحضرته الذين بالزط نادى ثم الرور نهر على عمران وعسكر
كل ماع يكونوا بأن وأمارهم مانهم الجزية وأخذ أيديهم فختم فأتوه
 .درهًما خمسين الكلب فبلغ كلب عليه اعترض إذا مانهم رجٍل

في أجراه نهًرا البحر مان فحفر الزط وجوه وماعه الميد غزا ثم
 .عليهم الغارات وشن مااؤهم مااح حأتى بطيحتهم

إلى عمران فمال واليمنية النزارية بين العصبية وقعت ثم
 .اليمانية

 .غار وهو فقتله الهباري العزيز عبد إليه فسار

.الكلبي عوانة بن الحكم ماع السند قدم مامن هذا عمر جد وكان

 حأاتم بن مانصور وحأدثني
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وغلب سإندان فتح سإاماة بني ماولى مااهان بن الفضل : كانقال
 .عليها

 .وكاتبه بفيٍل الله رحأمه المأماون إلى وبعث

 .بها اتخذه جاماع ماسجد في له ودعا

 .ماقاماه مااهان ابن الفضل بن ماحمد قام ماات فلما

ًقا مانهم فقتل الهند مايد إلى بارجة سإبعين في فسار وافتتح خل
 .فالي

الفضًل بن مااهان له يقال له أخ عليها غلب وقد سإندان إلى ورجع
يرى لم سإاًجا إليه وأهدى بالله المعتصم المؤمانين أماير وكاتب

 .وطول عظًما ماثله

 .وصلبوه فقتلوه عليه فمالوا أخيه أمار في الهند وكانت

يجمعون للمسلمين ماسجدها فتركوا سإندان غلبوا بعد الهند إن ثم
 .للخليفة ويدعون فيه

ًدا أن الكريزيين ماولى بكر أبو وحأدثني بين العسيفان يدعى بل
 .عاقل مالك له كان وكابل والملتان قشمير

 .وأبدوه بيت عليه بنى قد صنًما يعبدون البلد ذلك أهل وكان

: ادعوالهم فقال البيت ذلك سإدنة فدعى الملك ابن فمرض
 .ابني يبرئ أن الصنم

ماا إلى أجابنا وقد دعوناه : قدفقالوا عادوا ثم سإاعة فغابوا
 .سإألناه

 .ماات أن الغلم يلبث فلم

وعلى فكسره الصنم وعلى فهدماه البيت على الملك فوثب
 .فقتلهم السدنة
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 .التوحأيد عليه فعرضوا المسلمين تجار مان قومًاا دعا ثم

 .وأسإلم فوحأد

 .الله رحأمه بالله المعتصم المؤمانين أماير خلفة في ذلك وكان

ماثل عنوة أخذت أرض : إيمايوسإف أبو : قالغياث بن بشر قال
عليها غلب مان بين الماام قسمها فإن وغيرهما والشام السواد

 .رقيق وأهلها عشر أرض فهي

عمر فعل - كما عاماة للمسلمين وردها الماام يقسمها لم وإن
وليسوا الخراج الرض وعلى الجزية أهلها رقاب فعلى-  بالسواد
 .برقيق

 .حأنيفة أبي قول وهو

 .ذلك ماثل الثوري سإفيان عن الواقدي وحأكى

كافر أسإلم : إذاذئب أبي وابن أنس بن ماالك : قالالواقدي وقال
 .عنها الخراج ويؤدي يعمرها يده في أرضه أقرت العنوة أهل مان

 .ذلك في اختلف ول

عن ليلى أبي وابن الثوري وسإفيان ذئب أبي وابن ماالك وقال
مان والزكاة الرض في : الخراجالعنوة أهل مان يسلم الرجل
 .الخراج بعد الزرع

 .الوزاعي قول وهو

 .رجل على والزكاة الخراج يجتمع : لوأصحابه حأنيفة أبو وقال

أرضه رجل زرع : إذاحأنيفة وأبو وسإفيان ذئب وابن ماالك وقال
 .واحأد خراج إل مانه يؤخذ لم السنة في مارات الخراجية

 .غلة له أدركت كلما الخراج مانه : يؤخذليلى أبي ابن وقال
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 .شمر وأبي سإبره أبي ابن قول وهو

أبي وابن ويعقوب وسإفيان حأنيفة وأبو وماالك الزناد أبو وقال
: إذاغياث بن وبشر الحسن بن وماحمد وزفر سإبرة أبي ليلىوابن

إلى فادفعها وإل خراجها وأد : ازرعهاله قيل أرضه رجل عطل
 .يزرعها غيرك

مانه أخذت زرع إن شيء فيها له يقال ل فإنه العشر أرض فأماا
 .أعلم فهو أبى وإن الصدقة

 .سإنتين أرضه رجل عطل : إذاوقالوا

ًدا خراًجا أدى عمرها ثم  .واحأ

 .للسنتين الخراج : يؤديشمر أبو وقال

عمرو وأبو ذئب أبي وابن وماالك وسإفيان حأنيفة أبو وقال
عن الخراج سإقط غرق أو آفة الغلت أصابت إذا :الوزاعي

 .صاحأبها

فإن امارأة أو ماكاتب أو لعبد الخراج أراضي مان أرض كانت وإذا
 .فقط الخراج عليها قال حأنيفة أبا

الغلة مان بقي وفيما الخراج عيها وماالك ذئب وابن سإفيان وقال
 .العشر

ذماي أو ماسلم بني الخراج أرض في : والثوريحأنيفة أبو وقال
 .عليه شيء ل أنه غيرها أو حأوانيت مان بناء فيها

ًنا جعلها فإن  .الخراج ألزم بستا

بالبناء انتفاعه لن الخراج إلزاماه : نرىذئب أبي وابن ماالك وقال
 .بالزرع كانتفاعه

 .فيها اتخذ ماا أعلم فهو العشر أرض فأماا
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المسلم يحييها العنوة أرض مان ماوات أرض : فييوسإف أبو وقال
 .الخراج مااء مان تشرب كانت إن خراج أرض وهي له أنها

ًنا لها اسإتنبط فإن  .عشر أرض فهي السماء مااء مان سإقاها أو عي

 .عيره أو الخراج مااء مان شربت عشر أرض : هيبشر وقال

بن والليث ذئب وابن وماالك وأصحابها والثوري حأنيفة أبو وقال
المسلمون يقعد أحأد إلى تنسب ل التي الخراج أرض في سإعد
ًقا ويجعلونها فيتبايعون فيها  .فيها علبهم خراج ل انه :سإو

يغيرها لم أعجمية سإنة البلد في كانت : إذايوسإف أبو وقال
مان ينالهم لما الماام إلى قوم فشكاها يبطلها ولم السإلم
 .يغيرها أن له فليس ماضرتها

سإنة كل نفي عليه لن قدمات وإن : يغيرهاوالشافعي ماالك وقال
 .الكفر أهل سإن ماا عن فضًل المسلمين مان أحأد سإنها جائرة

عبد حأدثنا عنه الله رضي الخطاب بن عمر خلفة في العطاء ذكر
المجالد بن إسإماعيل : حأدثناقال العجلي ماسلم بن صالح بن الله
العراق عمر افتتح : لماقال الشعبي عن بن ماجالد أبيه عن

عليه الله صلى الله رسإول أصحاب جمع الخراج وجبى والشام
 .لهله العطاء أفرض أن رأيت قد : إنيفقال وسإلم

 .المؤمانين أماير يا الرأي : نعمفقالوا

 .: بنفسكقالوا أبدأ : فيمنقال

الله رسإول بآل وأبدأ الله وضعها حأيث نفسي أضع ولكني : لقال
 .وسإلم عليه الله صلى

ًفا عشر أثنى في الله رحأمها المؤمانين أم عائشة فكتب ففعل  .أل

 .آلف عشرة في وسإلم عليه الله صلى النبي أزواج سإائر وكتب
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 .آلف خمسة في طالب أبي بن لعلي وفرض

 .هاشم بني مان بدًرا شهد لمن ذلك ماثل وفرض

سإلمة بن حأماد : حأدثناقال النرسإي حأماد بن العلى عبد وحأدثني
النبي أزواج أن ثابت أبي بن حأبيب عن أرطأة بن الحجاج عن

 .العطاء إلى تتتابعن كن وسإلم عليه الله صلى

الحويرث أبي عن يحيى بن عائذ عن الواقدي عن سإعد بن ماحمد
الله رضي الخطاب بن عمر أن نقيذ بن الحويرث بن جبير عن
 .الديوان تدوين في المسلمين اسإتشار عنه

مان إليك اجتمع ماا سإنة كل : تقسمطالب أبي بن علي له فقال
وإن الناس يسع كثيًرا مااًل : أرىعثمان وقال مانه تمسك ول ماال
يشتبه أن خشيت يأخذ لم مامن أخذ مان يعرف حأتى يحصوا لم

 .المار

فرأيت الشام جئت : قدالمغيرة بن هشام بن الوليد له فقال
ًنا دونوا قد مالوكها ًدا وجندوا ديوا  .جن

ًنا فدون ًدا وجند ديوا  .جن

 .بقوله فأخذ

ماطعم بن وجبير نوفل بن وماخرماة طالب أبي بن عقيل فدعا
 .مانازلهم على الناس : اكتبوافقال قريش كتاب مان وكانوا

على وقوماه عمر ثم وقوماه بكر أبو أتبعوهم ثم هاشم بني فبدؤا
 .الخلفة

بقرابة ابدؤا ولكن هكذا أنه الله : وددتقال عمر إليه نظر فلما
عمر تضعوا حأتى فالقرب القرب وسإلم عليه الله صلى النبي
 .تعالى الله وضعه حأيث
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جده عن أبيه عن أسإلم بن زيد بن أسإاماة عن الواقدي عن ماحمد
الله رسإول خليفة : أنتفقالوا عمر إلى عدي بنو جاءت :قال

الله رسإول خليفة بكر وأبو بكر أبي وخليفة وسإلم عليه الله صلى
القوم هؤلء جعلك حأيث نفسك جعلت فلو وسإلم عليه الله صلى
 .كتبوا الذين

أهب وأن ظهري على الكل ! أردتمعدي بني بٍخ : بٍخقال
 .لكم حأسناتي

أن ولو - يعني الفتر عليكم يطبق وأن الدعوة تأتيكم حأتى والله ل
ًقا سإلكا صاحأبين لي - إن الناس آخر تكتبوا خالفتهما فإن طري
على الثواب نرجو وماا الدنيا في الفضل أدركنا ماا والله بي خولف
أشرف وقوماه شرفنا فهو وسإلم عليه الله صلى بمحمد أل عملنا

 .فالقرب القرب ثم العرب

بمحمد أولى لهم عمل بغير وجئنا بعمل العاجم جاءت لئن والله
 .نسبه به يسرع لم عمله به قصر مان فإن القياماة يوم مانا

الزهري عن الله عبد بن ماحمد عن الواقدي عن سإعد بن ماحمد
بعضهم حأديث دخل الواقدي سإماهم آخرين قوم عن سإعيد عن
وذلك الديوان تدوين على عمر أجمع : لماقالوا بعض حأديث في
القرب قم الدعوة في هاشم ببني بدأ عشرين سإنة المحرم في

 .وسإلم عليه الله صلى الله برسإول فالقرب

 .السابقة أهل قدم القرابة في اسإتووا إذا القوم فكان

سإعد برهط ابدءوا فقال نبدأ بمن :فقالوا النصار إلى انتهى ثم
 .لسعد فالقرب القرب ثم الوس مان الشهلي ماعاذ بن

في والمشاهد السوابق أهل ففضل الديوان لهل عمر وفرض
 .الفرائض

 .القسم في الناس بين سإوى قد بكر أبو وكان
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 .ذلك في لعمر فقيل

كمن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قاتل مان أجعل : لفقال
 .ماعه قاتل

مانهم رجٍل لكل والنصار المهاجرين مان بدًرا شهد بمن فبدأ
 .بالسواء ماعهم وماولهم حأليفهم سإنة كل في درهم آلف خمسة

الحبشة ماهاجرة ومان بدر أهل كإسإلم إسإلم له كان لمن وفرض
ًدا شهد مامن إل ألفين ألفين البدريين لبناء وفرض آلف أربعة أحأ
ًنا ًنا حأس الله برسإول لقرابتهما أبيهما بفريضة ألحقهما فإنه وحأسي
 .آلف خمسة مانهما واحأد لكل ففرض وسإلم عليه الله صلى

الله برسإول لقرابته آلف خمسة المطلب عبد بن للعباس وفرض
 .وسإلم عليه الله صلى

 .درهم آلف سإبعة له : فرضبعضهم وقال

ًدا يفضل : لمسإائرهم وقال صلى النبي أزواج إل بدر أهل على أحأ
ًفا عشر أثنى لهن فرض فإنه وسإلم عليه الله ًفا عشر أثنى أل  .أل

 .أخطب بن حأيي بنت وصفية الحارث بنت جويرية بهن وألحق

 .درهم آلف ثلثة مانهم رجل لكل الفتح قبل هاجر لمن وفرض

 .ألفين مانهم رجل لكل الفتح لمسلمة وفرض

ماسلمة كفرائض المهاجرين أنباء مان أحأداٍث لغلمان وفرض
 .الفتح

 .آلف أربعة سإلمة أبي بن لعمر وفرض

فقد علينا عمر تفضل : لمجحش ابن الله عبد بن ماحمد فقال
 .بدًرا وشهدوا آباؤنا هاجر

 .وسإلم عليه الله صلى النبي مان لمكانه : أفضلهعمر فقال
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ٍم يستغيث الذي فليأت  .أغثه سإلمة أم مان بأ

 .آلف أربعة زيد بن لسإاماة وفرض

وفرضت آلف ثلثة في لي : فرضتعمر بن الله عبد فقال
 .آلف أربعة في لسإاماة

 .أسإاماة يشهد لم ماا شهدت وقد

عليه الله صلى الله رسإول إلى أحأب كان لنه : زدتهعمر فقال
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى أحأب أبوه وكان مانك وسإلم

 .أبيك مان

 .وجهادهم القرآن وقراءتهم مانازلهم على للناس فرض ثم

ًبا الناس بقي مان جعل ثم ًدا با  .واحأ

وعشرين خمسة في بالمدينة المسلمين مان جاءه مان فألحق
 .رجل لكل ديناًرا

 .ماعهم لخرين وفرض

بين ماا رجل لكل والعراق بالشام وقيس اليمن لهل وفرض
ولم مائة ثلث إلى مائة خمس إلى مائة تسع إلى ألف إلى ألفين
ًدا ينقص  .مائة ثلث عن أحأ

ًفا درهم آلف أربعة رجل لكل لفرضن المال كثر : لئنوقال أل
ًفا لسفره ًفا لسلحأه وأل  .ونعله لفرسإه وألًفا لهله يخلفه وأل

 .ماهاجرات لنساء وفرض

بنت ولسإماء درهم آلف سإتة المطلب عبد بنت لصفية فرض
الله عبد ولم درهم ألف عقبة بنت كلثوم ولم درهم ألف عميس

 .فدرهم أل ماسعود بن
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آلف ثلثة المهاجرات للنساء فرص أنه روى : فقدالواقدي قال
 .واحأدة لكل درهم

أهل عمال له فكتب عمر : وأمارإسإناده في الواقدي قال
 .العوالي

 .القوات عليهم يجري فكان

ماائتي به بلغ ترعرع فإذا درهم مائة للمنفوس يفرض عمر وكان
 .زاده بلغ فإذا درهم

ًقا له وفرض مائة له فرض باللقيط أتى إذا وكان وليه يأخذه رز
 .سإنة إلى سإنة مان ينقله ثم يصلحه ماا بقدر شهر كل

 .المال بيت مان ونفقتهم رضاعهم ويجعل خيًرا بهم يوصى وكان

هشام بن حأزام : حأدثنيقال الواقدي عن سإعد بن ماحمد وحأدثنا
خزاعة ديوان يحمل الخطاب بن عمر : رأيتقال أبيه عن الكعبي

ول بكٌر امارأة عنه يغيب فل بقديد النساء فتأتيه قديد ينزل حأتى
ذلك فيفعل عسفان فينزل يروح ثم أيديهن في فيعطيهن ثيٌب
 .توفى حأتى أيًضا

عن سإيرة أبي بن بكر أبي عن الواقدي عن سإعيد بن ماحمد
 .حأدة على عمر عهد على حأمير ديوان : كانقال زيد بن ماحمد

عمر بن الله عبد : حأدثنيقال الواقدي : حأدثناقال سإعد بن ماحمد
العذري عرفطة بن خالد : قدمقال جهم أبي بن جهم عن العمري

أن لك الله يسألون : تركتهمفقال وراءه ماا عن فسأله عمر على
 .أعمارهم مان عمرك في يزيد

ٌد وطئ ماا  .مائة عشرة خمس أو ألفان وعطاؤه إل القادسإية أحأ

ٍد مان وماا كل في وجريبين مائة في لحق إل أنثى أو كان ذكًرا ماولو
 .شهر
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ماال مان كان لو إليهم بأدائه أسإعد وأنا حأقهم هو : إنماعمر قال
إذا أنه فلو فضًل فيه أن علمت قد ولكن أعطيتهموه ماا الخطاب

خرج فإذا بسوادهم فجعلها غنًما مانه ابتاع هؤلء أحأد عطاء خرج
مان أحأد بقي فإن فيها فجعله والرأسإين الرأس ابتاع ثانية عطاؤه

 .اعتقدوه قد شيء لهم كان ولده

الله طوقني مان بنصيحتي لعم وإني بعدي يكون ماا أدري ل إني
غاًشا ماات : مانقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فإن أماره

 .الجنة ريح يرح لم لرعيته

عن عمرو بن ماحمد عن الواقدي عن سإعد بن ماحمد وحأدثني
أعطيتهم الناس أعط أن حأذيفة إلى عمر : كتبقال الحسن

 .وأرزاقهم

 .كثير شيء وبقي فعلنا قد : إناإليه فكتب

ول لعمر هو ليس عليهم الله أفاءه الذي فيئهم : إنهإليه فكتب
 .بينهم فاقسمه عمر لل

بن يزيد : حأدثناقال سإعد بن وماحمد بقية بن وهب : وحأدثناقال
هريرة أبي عن سإلمة أبي عن عمرو بن ماحمد : أنبأقال هارون

 .البحرين مان عمر على قدم أنه

 .الخرة العشاء صلة في : فلقيتهقال

 .به جئت : ماالي قال : ثمالناس عن فسألني عليه فسلمت

 .ألف مائة بخمس : جئتقلت

 .ألف مائة بخمس : جئتقلت

فعددت ألف ومائة ألف ومائة ألف : مائةقلت تقول : مااذاقال
 .خمًسا

 .فأتني أصبحت فإذا فنم أهلك إلى فأرجع ناعس : إنكفقال
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 .إليه : فغدوتهريرة أبو قال

 .ألف مائة : خمسقلت به جئت : ماافقال

 .ذاك إل أعلم ل : نعمقلت : أطيبقال

 .كثير ماال علينا قدم : إنهللناس فقال

ًدا لكم نعده أن شئتم فإن  .كيل لكم نكيله أن شئتم وإن عد

العاجم هؤلء رأيت قد ! إنيالمؤمانين أماير : يارجل له فقال
ًنا يدونون  .عليه الناس يعطون ديوا

آلف خمسة في الولين للمهاجرين وفرض الديوان : فدونقال
في وسإلم عليه الله صلى النبي ولزواج آلف أربعة في وللنصار

ًفا عشر أثنى أرسإل العطاء خرج : لماقالت رافع بنت برزة عن أل
 .لها بالذي جحش بنت زينب إلى عمر

كانت أخواتي مان غيري لعمر الله : غفرقالت إليها أدخل فلما
 .ماني هذا قسم على أقوى

 .لك كله : هذاقالوا

 .بثوب مانه واسإتترت الله : سإبحانقالت

ًبا عليه واطرحأوا : صبوهقالت ثم  .ثو

بني إلى بها فاذهبي قبضة مانه واقبضي يديك : ادخليلي قالت ثم
ٍم رحأمها ذوى مان فلن  .لها وأيتا

 .الثوب تحت بقية مانه بقيت حأتى فقسمته

! واللهالمؤمانين أم يا لك الله غفر : فقلترافع بنت برزة قالت
 .حأق المال هذا في لنا كان لقد

 .الثوب تحث ماا : فلكمقالت
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 .درهًما وثمانين مائة خمس تحته فوجده

لعمر عطاء يدركني ل : اللهمفقالت السمار إلى يدها رفعت ثم
 .هذا عاماي بعد

 .: فماتتقال

ماحمد عن الليث عن صالح بن الله عبد : حأدثناقال عبيد أبو حأدثنا
قالوا نبدأ : بمنقال الدواوين عمر دون : لماقال عجلن بن

 .بنفسك

نبدأ فبرهطه إماامانا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إن : لقال
 .فالقرب بالقرب ثم

بن جعفر عن الثقفي الوهاب عبد : حأدثناقال الناقد عمرو حأدثنا
عن وكيع : حأدثناقال السإود بن علي بن الحسين وحأدثنا ماحمد

عمر وضع : لماقال أبيه عن ماحمد بن جعفر عن الثوري سإفيان
 .بنفسك : ابدأفقالوا يبدأ بمن الناس اسإتشار الديوان

الله صلى الله رسإول مان فالقرب بالقرب أبدأ : ولكنل قال
 .بهم فبدأ وسإلم عليه

أبي عن سإفيان عن وكيع : حأدثناقال السإود بن الحسين حأدثنا
سإتة في بدر لهل فرض عمر أن سإعد بن ماصعب عن إسإحاق

عشرة آلف عشرة في المؤمانين لماهات وفرض آلف سإتة آلف
عليه الله صلى الله رسإول لحب بألفين عائشة وفضل آلف

آلف سإتة آلف سإتة في وجويرية لصفية وفرض إياها وسإلم
أم وهي عبد أم مانهن ألف ألف في المهاجرات مان لنساء وفرض

 .ماسعود بن الله عبد

عن خالد أبي بن إسإماعيل عن وكيع : حأدثناقال الحسين حأدثنا
وماواليهم عربهم بدر لهل عمر : فرضقال حأازم أبي بن قيس

 .آلف خمسة آلف خمسة في
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 .سإواهم مان على : لفضلنهموقال

:قال عامار عن جابر عن إسإرائيل عن وكيع حأدثنا الحسين حأدثنا
 .وبلل الداري تميم : مانهمالعجم مان خمسٌة فيهم كان

 .هذا قال الشعبي ولكن لخم مان : الداروكيع قال

قابل إلى بقيت : لئنيقول عمر : سإمعتقال لهم شيخ عن
 .ألفين ألفين في المهاجرين سإفلة للحقن

الليث عن المصري صالح بن الله عبد : حأدثناقال عبيد أبو وحأدثنا
أن شهاب ابن عن الفهمي خالد بن الرحأمن عبد عن سإعد بن

وسإلم عليه الله صلى النبي لزواج فرض الدواوين دون حأين عمر
 .درهم ألف عشر أثنى درهم ألف عشر أثنى نكاحًأا نكح اللتي

درهم آلف سإتة أخطب بن حأبى بنت وصفية لجويرية وفرض
 .رسإوله على الله أفاء ماما كانتا لنهما

ًوا الذين للمهاجرين وفرض  .آلف خمسة آلف خمسة بدًرا شهد

 .آلف أربعة آلف أربعة بدًرا شهدوا الذين للنصار وفرض

يفضل فلم بدًرا شهد وماولى وحأليٍف صريٍح كل بفريضته وعم
ًدا  .أحأد على أحأ

أبي عن يونس بن أحأمد : حأدثناقال عبيد وأبو الناقد عمرو حأدثنا
فرض عمر أن سإعد بن ماصعب عن إسإحاق أبو : حأدثناقال خيثمة
 .آلف سإتة آلف سإتة والنصار المهاجرين مان بدر لهل

عشرة آلف عشرة وسإلم عليه الله صلى النبي لنساء وفرض
سإتة وصفية لجويرية وفرض ففرض عائشة عليهن وفضل آلف
 .آلف سإتة آلف

أبي بنت وأسإماء عميس بنت أسإماء الول للمهاجرات وفرض
 .ألف ألف ماسعود بن الله عبد وأم بكر
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قيس بن ماحمد عن وكيع : حأدثناقال السإود بن الحسين حأدثنا
مائة في ألحقها عليا أن الحكم أم والدتي : حأدثتنيقال السإدي

 .العطاء مان

عن سإفيان عن وكيع : حأدثناقال السإود بن الحسين حأدثنا
ًدا أن عمرو بن يسير عن الشيباني في القرآن قرأ لمن فرض سإع

 .ألفين ألفين

ًدا القرآن على تعط : لعمر إليه : فكتبقال  .أحأ

عن لهيعة أبن عن ماريم أبي بن سإعيد : حأدثناقال عبيد أبو حأدثنا
لنه ماائتين في العاص بن عمرو جعل عمر أن حأبيب أبي بن يزيد
الضيق على لصبره ماائتين في الجمحي وهب بن وعمير أمايٌر

 .فتح صاحأب لنه ماائتين في أرطأة أبي بن وبسر

 .يده على الله فتحه قد فتٍح : ربوقال

 .الدنانير مان العدد بهذا : يعنيعبيد أبو فقال

عن سإعد بن الليث عن صالح بن الله عبد : حأدثناعبيد أبو وقال
افرض : أنالعاص بن عمرو إلى كتب عمر أن حأبيب أبي بن يزيد
ماائتي : يعني- قال العطاء مان ماائتين في الشجرة تحت بايع لمن
في حأذافة بن لخارجة وافرض بإماارتك لنفسك ذلك - وابلغ دينار

 .لشجاعته العطاء شرف

سإعد بن الليث عن صالح بن الله عبد : حأدثناقال عبيد أبو وحأدثنا
اله عبد على زيد بن أسإاماة فضل عمر أن عجلن بن ماحمد عن
 .عمر بن

مان على : أتفضلفقال عمر كلم حأتى الله بعبد الناس يزل فلم
مائة وخمسة ألٍف في ولى ألفين في له فرضت ماني بأفضل ليس
 .درهم
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الله رسإول إلى أحأب كان حأارثة بن زيد لن ذلك : فعلتعمر قال
 .عمر مان وسإلم عليه الله صلى

مان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى أحأب كان أسإاماة وأن
 .عمر بن الله عبد

بن خارجة عن سإعيد بن يحيى : حأدثناقال ماعين بن يحيى وحأدثني
أنه عمر ابن عن غيره أو نافع عن عمر بن الله عبيد عن ماصعب

ماا : واللهوقال العطاء في عليه أسإاماة تفضيل في أباه كلم
 .شيء إلى سإبقني

عليه الله صلى الله رسإول إلى أحأب كان أباه : إنعمر فقال
عليه الله صلى الله رسإول إلى أحأب كان وإنه أبيك مان وسإلم
 .مانك وسإلم

الخطاب بن لعمر عاماٍل على قدماوا قومًاا : إنقال الحسن عن
 .الموالي وترك مانهم العرب فأعطى

أخاه يحقر أن الشر مان المرء فيحسب بعد : أمااعمر إليه فكتب
 .والسلم المسلم

الدهني عمار عن إسإرائيل عن عمر بن خالد حأدثنا عبيد أبو حأدثنا
سإتة ياسإر بن عمار عطاء جعل عمر أن الجعد أبي بن سإالم عن

 .درهم آلف

بن إسإماعيل عن إسإرائيل عن خالد : حأدثناقال عبيد أبو حأدثنا
آلف أربع سإلمان عطاء جعل عمر أن البطين ماسلم عن سإميع
 .درهم

عن حأماد عن يعقوب : حأدثناقال المؤمان عبد بن روح وحأدثنا
.العطاء مان ألفين في للهرمازان عمر : فرضقال أنس عن حأميد

 .الطائي الرحأمن عبد أبو : حأدثنيقال العمري حأدثني
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عشرين سإنة في الخطاب بن عمر هم : لماقال الشعبي عن
فأمارهما ماطعم بن وجبير نوفل بن بمخرماة دعا الدواوين بتدوين

 .مانازلهم على الناس يكتبا أن

 .وقوماه وعمر وقوماه بكر أبا اتبعوهم ثم هاشم بني فكتبوا

برسإول القرابة في أنى : وددتقال الكتاب في عمر نظر فلما
 .كذا وسإلم عليه الله صلى الله

 .فالقرب بالقرب ابدؤوا

 .الله وضعه بحيث عمر ضعوا ثم

:وقال ذلك على الله رحأمه المطلب عبد بن العباس فشكر
 .رحأٌم وصلتك

: أديوانحأرب بن سإفيان أبو قال الديوان عمر وضع : فلماقال
الديوان على اتكلوا للناس فرضت إن إنك الصفر بني ديوان ماثل

 .التجارة وتركوا

 .المسلمين فيء كثر فقد هذا مان بد : لعمر فقال

ولخالد النخيرخان ولبن الملك نهر لدهقان عمر : وفرضقال
دهقان نرسإي بن ولبسطام الفلليج دهقان بوصبهري ابني وجميل

ولجفينة وللهرماوزان العال دهقان وللرفيل نية وخطر بابل
 .ألف ألف في العبادي

 .ألفين له ففرض الهرمازان فضل إنه ويقال

عن المنذر بن أرطئة عن عياش بن إسإماعيل عن عبيد أبو وحأدثنا
: ومانالجناد أماراء إلى كتب الخطاب بن عمر أن عمير بن حأكيم

لهم ماا لهم بمواليهم فألحقوهم فأسإلموا الحمراء مان أعتقتم
فاجعلوهم وحأدهم قبيلة يكونوا أن أحأبوا وإن عليهم ماا وعليهم
 .العطاء في أسإوتهم
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أبي بن الله عبد بن بكر أبي عن بقية عن عمار بن هشام حأدثنا
أن سإألوه البادية أهل مان رجاًل أن عبيده أبي عن أبيه عن ماريم

 .يرزقهم

 .الحاضرة أهل أرزق حأتى أرزقكم ل : واللهفقال

عمر بن صفوان : حأدثناقال اليمان أبو : حأدثناقال عبيد أبو وحأدثنا
للجن مار أن حأصين بن يزيد إلى العزيز عبد بن عمر : كتبقال

 .الحاضرة بأهل وعليك بالفريضة

بن الله عبيد عن ماريم أبي بن سإعيد : حأدثناقال عبيد أبو حأدثني
 .نافع عن العمري عمر

يضرب ول عطاء ماكة أهل يعطي ل كان عمر أن عمر ابن عن
ًثا عليهم  .وكذا كذا هم ويقول بع

عن ماهدي بن الرحأمن عبد حأدثنا سإلم بن القاسإم عبيد أبو حأدثنا
 .حأازم أبي عن ثابت بن عدي عن شعبة

: مانوسإلم عليه الله صلى الله رسإول : قالقال هريرة أبي عن
 .فلورثته مااًل ترك ومان فإلينا كًل ترك

عن ماسلم بن الوليد : حأدثناقال الدماشقي عمار بن هشام حأدثني
بن سإليمان : حأدثنيقال زياد بن وكلثوم العاتكة أبي أبن سإليمان

 .العشرات وذريتهم المقاتلة لعيال فرض عمر أن حأبيب

ماوروثة وجعلوها ذلك الولة مان بعده ومان عثمان : فأماضىقال
عبد بن عمر كان حأتى العطاء في ليس مامن الميت ورثة يرثها

 .العزيز

 .بهذا فأخبرته ذلك عن : فسألنيسإليمان قال

 .بالفريضة وأعم : اقطعهاوقال الوراثة فأنكر
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ول الوراثة قطع في بعدك مان بك يستنوا أن أتخوف : فإنيفقلت
 .الفريضة عموم في بك يستنوا

 .وتركهم : صدقتقال

عن لهيعة ابن عن صالح بن الله عبد حأدثنا الهيثم بن بكر حأدثني
يفرض عنه الله رضي الخطاب بن عمر : كانقال قبيل أبي

بالفريضة ألحق له يفرض أن بلغ فإذا عشرة في ولد إذا للمولود
 .للفطيم ذلك فرض ماعاوية كان فلما

 .شاء عمن إل كله ذلك قطع ماروان بن الملك عبد كان فلما

 .يزيد : حأدثناعفان حأدثنا

 .نافع بن الله عبد عن المتوكل بن يحيى : أنبأقال

 .يفطم حأتى للمولود يفرض ل كان عمر أن عمر ابن عن

لكل نفرض فإن الفطام عن أولدكم تعجلوا : لماناديه نادى ثم
ٍد  .السإلم في ماولو

بن زهير عن يونس بن أحأمد : حأدثناقال الناقد عمرو وحأدثنا
: كمله فقال عثمان على مار جده أن إسإحاق أبي عن ماعاوية

 .كذا : ماعيقال شيخ يا عيالك مان ماعك

 .مائة مائة لعيالك وفرضنا لك فرضنا : قدقال

: أثبتنيقال الجزري شجاع بن ماروان : حأدثناقال عبيد أبو حأدثنا
 .دنانير عشرة في فطيٌم وأنا العزيز عبد بن عمر

بن الرحأمن عبد : حأدثناقال الشاماي ماحمد بن إبراهيم حأدثنا
خثعم مان رجل عن الجحاف أبي عن الثوري سإفيان عن ماهدي

ٌد لي : ولدقال ًيا به فأتيت ول  .مائة في فأثبته عل
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سإفيان عن ماهدي بن الرحأمن عبد : حأدثناقال الناقد عمرو حأدثني
بن الحسين : سإئلقال غالب بن بشر عن شريك بن الله عبد عن

سإهم يجب - ماتى عمر شك علي ابن : الحسنقال - أو علي
.اسإتهل : إذاقال المولود

 الناقد عمرو حأدثني

بن الحسن عن دينار بن عمرو عن عيينة بن سإفيان : حأدثناقال
 .بدًرا شهدوا عفان لبني ماملوكين ثلثة أن ماحمد

 .درهم آلف ثلثة سإنة كل مانهم إنسان كل يعطى عمر فكان

ابن زهير عن سإفيان عن عدي أبي ابن : حأدثناقال عبيد أبو حأدثنا
ًيا أن أوس بن ذهل عن ذئب أبي ابن أو ثابت فأثبته بمنبوذ أتى عل
 .مائة في

عن يونس بن أحأمد : حأدثناقال سإلم بن والقاسإم عمرو وحأدثني
ماعاوية بن زهير عن المقري صالح بن الله عبد وحأدثني زهير
بن عمر أن المضرب بن حأارثة عن إسإحاق أبو : حأدثناقال

ثم بزيت ثرد ثم خبز ثم فعجن طعام مان بجريٍب أمار الخطاب
 .أصدرهم حأتى غداءهم مانه فأكلوا رجًل بثلثين دعا

 .ذلك ماثل بالعشي فعل ثم

 .شهر كل جريبان الرجل : يكفيفقال

 .شهر كل جريبين والمملوك والمرأة الرجل الناس يرزق فكان

:فيقول صاحأبه على يدعو كان الرجل : إنصالح بن الله عبد قال
 .جريبيك الله رفع

 .بالموت عنك قطعهما أي

 .اليوم إلى الناس ألسن في ذلك فبقي
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عن عمرو بن صفوان عن اليمان أبو : حأدثنيقال عبيد أبو حأدثنا
 .قال الدرداء أبا أن الزاهرية أبي

ٍة سإنة رب الله صلى ماحمد أماة في عمر سإنها قد ماهدية راشد
 .والقسطان : المديانمانها وسإلم عليه

عن لهيعة ابن عن ماريم أبي بن سإعيد : حأدثناقال عبيد أبو حأدثنا
وأخذ عمر : قاليقول وهب بن سإفيان سإمع أنه رافع بن قيس

في ماسلمة نفس لكل فرضت قد : إنيبيد والقسط بيد المدى
 .خل وقسطي حأنطة مادي شهر كل

 .والعبد : نعمقال : والعبدرجل فقال

: حأدثنيقال حأمزة بن يحيى : حأدثناقال عمار بن هشام حأدثني
بن عمر أن قيس بن الله عبد : حأدثنيقال عطية ابن تميم

أجرينا : إناقال ثم عليه وأثنى الله فحمد المنبر صعد الخطاب
المدى يديه وفي شهر كل في وأرزاقكم أعطياتكم عليكم

 .والقسط

زائدة أبي ابن : حأدثناقال عبيد أبو : حأدثناوقال : فحركهماقال
إذا كان أنه العزيز عبد بن عمر عن الله عبيد بن ماعقل عن

 .ورثته أعطاه ماات ثم عطاءه الرجل اسإتوجب

بن يزيد : أنبأقالوا بقية بن ووهب البزار وخلف عفان حأدثنا
حأازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسإماعيل : أنبأقال هارون

بعد عنهما الله رضي عفان بن لعثمان العوام بن الزبير : قالقال
به أحأق فعياله الله عبد عطاء : اعطنيماسعود بن الله عبد ماوت

 .المال بيت مان

ًفا عشر خمسة فأعطاه  .أل

 .ماسعود ابن وصى الزبير : وكانإسإماعيل قال يزيد قال
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علي عن ماوسإى بن الله عبيد : حأدثناقال شيبة أبي ابن وحأدثني
الحي في ماات رجًل أن حأرب بن سإماك عن حأي ابن صالح بن
 .عطائه ثلثي عمر فأعطاه السنة مان ماضت أشهر ثمانية بعد

: أنبأقال شعبة : حأدثناقال ماسلم بن عفان حأدثني الخاتم أمار
الله رسإول أراد : لمايقول ماالك بن أنس : سإمعتقال قتادة
ل : إنهمله قيل الروم مالك إلى يكتب أن وسإلم عليه الله صلى

 .ماختومًاا يكون أن إل الكتاب يقرأون

 .فضة مان خاتًما : فاتخذقال

 .يده في بياضه إلى أنظر فكأني

ٌدعليه ونقش  .الله رسإول : ماحم

بن حأماد : حأدثناقال الزهراني داود بن سإليمان الربيع أبو حأدثنا
صلى الله رسإول أن عمر ابن عن نافع عن أيوب : أنبأقال زيد
كفه باطن مان فصه وجعل فضة مان خاتًما اتخذ وسإلم عليه الله

عن حأميد عن زهير : حأدثناقال الحياني حأيان بن ماحمد حأدثني
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خاتم : كانقال ماالك بن أنس
 .مانه وفصه كله فضة مان

عن حأميد عن هارون بن يزيد : حأدثناقال الناقد عمرو حأدثنا
مان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خاتم : كانقال الحسن

 .حأبشيا فصه وكان ورق

العزيز عبد عن يحيى بن همام : حأدثناقال خالد بن هدية حأدثنا
وسإلم عليه الله صلى النبي أن ماالك بن أنس عن صهيب ابن
ٌد ينقشن فل خاتًما صنعت : قدقال  .نقشه على أحأ

عن ماعمر عن الرزاق عبد : حأدثناقال الهيثم بن بكر حأدثنا
خاتًما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : اتخذقال وقتادة الزهري

 .الله رسإول ماحمد عليه ونقش فضة مان

557



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

فسقط يده في وكان عثمان ثم عمر ثم به يختم بكر أبو فكان
مان النصف في وذلك عليه يقدر فلم فنزفت البئر في يده مان

 .خلفته

 .أسإطر ثلثة في الله رسإول ماحمد عليه ونقش خاتًما فاتخذ

 . كذا : وحأربهقتادة قال

بن خالد : أخبرناقال شيبان بن السإود : حأدثناقال هناد حأدثنا
خاتم على زائدة بن ماعن له يقال رجل : انتقشقال سإمير

 .الخلفة

عمر ذلك فبلغ عمر عهد على الكوفة خراج مان مااًل فأصاب
بن ماعن له يقال رجًل أن بلغني : إنهشعبة بن المغيرة إلى فكتب
.الكوفة خراج مان مااًل به فأصاب الخلفة خاتم على انتقش زائدة

 .رسإولي وأطع أماري فيه فنفذ هذا كتابي أتاك فإذا

وماعه خرج ماجالسهم الناس وأخذ العصر المغيرة صلى فلما
 .عمر رسإول

 .ماعن على وقف حأتى إليه ينظرون الناس فاشرأب

فيه أمارك أطيع أن أمارني المؤمانين أماير : إنللرسإول قال ثم
 .شئت بما فمرني

 .عنقه في أعلقها بجاماعة لي : ادعللرسإول فقال

ًذا وجبذها عنقه في فجعلها بجاماعة فأتى ًدا جب  .شدي

 .المؤمانين أماير أمار فيه يأتيك حأتى : احأبسهللمغيرة قال ثم

 .ففعل

إلى وبعث للخروج ماعٌن فتمحل قصب مان يومائذ السجن وكان
 .القطوانية وعباءتي وجاريتي بناقتي لي ابعثوا : أنأهله
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 .ففعلوا

يفصحه أن رهب إذا حأتى فسار جاريته وأردف الليل مان فخرج
 .الطلب عنه كف حأتى كمن ثم وعقلها ناقته أناخ الصبح

ثم جاريته وأردف عليها وشد العباءة ناقته على أعاد أماسى فلما
الصبح لصلة المتهجدين يوقظ وهو عمر على قدم حأتى سإار

 .درته وماعه

يا عليك : السلمفقال عمر مان دنا ثم ناحأيًة وجاريته ناقته فجعل
 .وبركاته الله ورحأمه المؤمانين أماير

 .: وعليكفقال

ًبا جئتك زائدة بن : ماعنقال أنت مان  .تائ

 .الله يحييك فل : ائتقال

 .: ماكانكمالناس قال الصبح صلة صلى فلما

خاتم على انتقش زائدة بن ماعن : هذاقال الشمس طلعت فلمت
فقال فيه تقولون فما الكوفة خراج مان مااًل فيه فأصاب الخلفة

 .يده : اقطعقائل

 .: اصلبهقائل وقال

 .سإاكت وعلٌي

 .الحسن أبا تقول : مااعمر له فقال

 .بشره في عقوبته كذبة كذب رجل المؤمانين أماير : ياقال

ًبا عمر فضربه ًدا ضر  .- وحأبسه مابرحًأا قال - أو شدي

 .الله شاء ماا الحبس في فكان
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المؤمانين أماير كلم : أنقريش مان له صديق إلى أرسإل إنه ثم
 .سإبيلي تخلية في

أصبته قد زائدة بن ماعن المؤمانين أماير : يافقال القرش فكلمه
 .سإبيله تخلي أن رأيت فإن أهًل له كان بما العقوبة مان

ًيا وكنت الطعن : ذكرتنيعمر فقال  .ناسإ

 .بمعن علي

 .السجن إلى به أمار ثم فضربه

 .المؤمانين لماير تذكروني : لله صديق كل إلى ماعن فبعث

 .الله شاء ماا ماحبوسًإا فلبث

 .: ماعنفقال له انتبه عمر إن ثم

 .سإبيله وخلى فقاسإمه به فأتى

جابان ابن عن المدائني الحسن وأبو البشكري المفضل حأدثني
صاحأب وقعه بأمار أمار إذا الفرس مالك : كانقال المقفع ابن عن

لكل تجمع تذكرة في عنده ذكره يثبت خادم وله يديه بين التوقيع
إلى التوقيع ينفذ ثم وتخزن خاتمه الملك عليها فيختم شهر

به فيكتب العمل صاحأب إلى فينفذه الختم وإليه الزماام صاحأب
ًبا الزماام صاحأب إلى ينفذ ثم الصل في وينسخ الملك مان كتا

بحضرة يختم ثم التذكرة في ماا به فيقابل الملك على فيعرضه
 .عنده الناس أوثق أو الملك

أبي بن زياد : كانقال ماحارب بن ماسلمة عن المدائني وحأدثني
ٍم ديوان العرب مان اتخذ مان أول سإفيان لما اماتثاًل وخاتم زماا

 .تفعله الفرس كانت

المقفع ابن عن جابان ابن : حأدثنيقال اليشكري مافضل حأدثني
وخاتم للرسإل وخاتم للسر خاتم فارس مالوك لملكمن كان :قال
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كتب مان ذلك أشبه وماا والقطاعات السجلت به يختم للتخليد
 .للخراج وخاتم التشريف

 .يليها الزماام صاحأب فكان

 .الملك خاصة مان رجٌل والرسإائل السر بخاتم أفرد وربما

:قال المقفع ابن عن جابان ابن عن المدائني الحسن أبو وحأدثني
في تكتب وهي الملك على تقرأ المال بحمل الرسإائل كانت

 .بيض صحٍف

قد ماوصلة بصحف سإنة كل الملك يأتي الخراج صاحأب وكان
النفقات وجوه في أنفق وماا الخراج مان اجتبى ماا مابلغ فيها أثبت
 .ويجريها فيختمها المال بيت في حأصل وماا

وأمار الصحف تلك بروائح تأذى ابرويز هرماز بن كسرى كان فلما
صحف في إل يرفع ماا خراجه ديوان صاحأب إليه يرفع ل أن

تعرض التي الصحف تكتب ل وأن الورد ومااء بالزعفران ماصفرة
 .ماصفرة إل ذلك وغير المال بحمل عليه

 .ذلك ففعل

ابن مانه تقبل العراق خراج الرحأمن عبد بن صالح ولى فلما
 .مااًل فحمل بالبهقباذ ويقال دجلة بكور المقفع

 .وصفرها جلد في رسإالته فكتب

 .غيره بها يأتي أن : أنكرتوقال صالح فضحك

 .العجم بأماور : لعلمهيقول

الشام دواوين أن الكتاب مان ماشايخ : وأخبرنيالحسن أبو قال
في أماية بني مالوك إلى الكتب وكذلك قراطيس في كانت إنما

 .ذلك وغير المال حأمل
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المورياني أيوب أبا وزيره أمار المنصور المؤمانين أماير ولى فلما
 .الصحف تصفر وأن صحف في الماوال بحمل الرسإائل يكتب أن

 .ذلك على المار فجرى

آدم بن يحيى : حأدثناقال السود بن الحسين حأدثنا النقود أمار
ضرب مان الدراهم : كانتقال صالح بن الحسن حأدثني :قال

 .وصغاًرا كباًرا ماختلفة العاجم

ًطا عشرين وزن وهو ماثقاًل مانها يضربون فكانوا ويضربون قيرا
ًطا عشر اثني وزن مانها وهي قراريط عشرة ويضربون قيرا

 .المثاقيل أنصاف

الوسإط المار إلى الزكاة أداء في واحأتيج بالسإلم الله جاء فلما
ًطا عشرين أخذوا  .قيرا

ًطا عشر أربعة وهو ذلك مان الثلث وزن على فضربوا فوزن قيرا
ًطا عشر أربعة العربي الدرهم العزيز الدينار قراريط مان قيرا

 .ماثاقيل سإبع دراهم عشرة كل وزن فصار

ًطا وأربعون مائة وذلك  .سإبعة وزن قيرا

مانها العشرة ماا العاجم دراهم : كانتصالح بن الحسن غير وقال
وماا ماثاقيل سإتة وزن مانها العشرة وماا ماثاقيل عشرة وزن

 .ماثاقيل خمسة وزن مانها العشرة

 .ماثقاًل وعشرين إحأدى فوجد ذلك فجمع

مانها العشرة وزن دراهم فضربوا ماثاقيل سإبعة وهو ثلثه فأخذ
 .ماثاقيل سإبعة

:قال السإلمي عمر بن ماحمد : حأدثناقال سإعد بن ماحمد وحأدثني
بن الله عبد عن أبيه عن ماوهب بن الله عبد ابن عثمان حأدثنا
في ماكة أهل على ترد هرقل دنانير : كانتقال صعير بن ثعلبة

 .البغلية الفرس دراهم عليهم وترد الجاهلية
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 .تبر أنها على إل يتبايعون ل فكانوا

ًطا وعشرون اثنان وزنه الوزن ماعروف عندهم المثقال وكان قيرا
 .ماثاقيل سإبعة الدراهم العشرة ووزن كسًرا إل

 .درهما أربعين أوقية وكل أوقية عشر أثني الرطل فكان

وعمر بكر أبو وأقره ذلك وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأقر
 .وعلي وعثمان

 .حأاله على ذلك فأقر ماعاوية فكان

دراهم الزبير بن الله عبد أيام في الزبير بن ماصعب ضرب ثم
 .بعد كسرت قليلة

الدراهم أمار عن وفحص سإأل ماروان بن الملك عبد ولى فلما
 .والدنانير

خمسة على الدراهم يضرب أن يوسإف بن الحجاج إلى فكتب
ًطا عشر  .الدنانير قراريط مان قيرا

 .الدماشقية الدنانير هو وضرب

أصحاب مان نفٌر وبها المدينة علينا : فقدماتأبي قال عثمان قال
فلم التابعين مان وغيرهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
 .ذلك ينكروا

عشر أربعة هذه دراهمنا مان الدرهم : وزنسإعد بن ماحمد قال
ًطا ًطا عشرين جعل الذي ماثقالنا قراريط مان قيرا  .قيرا

ًطا عشر خمسة وزن وهو ًطا وعشرين إحأدى مان قيرا وثلثة قيرا
 .أسإباع
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: حأدثنيقال عمر بن ماحمد : حأدثناقال سإعد بن ماحمد حأدثني
وداعة أبي عن السائب بن المطلب عن حأازم ابن إسإحاق

 .المثقال وزن أراه أنه السهمي

 .ماروان بن الملك عبد ماثقال وزن فوجدته : فوزنتهقال

 .الجاهلية في السهمي ضبيرة بن وداعة أبي عند كان : هذاقال

ماسلم بن سإعيد عن الواقدي : حأدثناقال سإعد بن ماحمد وحأدثني
لقريش : كانتقال الجمحي سإابط بن الرحأمن عبد عن بابك ابن

 .الجاهلية في أوزاٌن

 .عليه كانت ماا على فأقرت السإلم فدخل

بوزن الذهب وتزن درهما تسميه بوزٍن الفضة تزن قريش كانت
 .ديناًرا تسميه

ٍة فكل  .الدنانير أوزان سإبعة الدراهم أوزان مان عشر

 .الدرهم وزن مان الستين مان واحأد وهو الشعيرة وزن وكان

 .درهما أربعين وزن الوقية لهم وكان

 .درهما عشرين وزن والنش

 .دراهم خمسة وزن وهي النواة لهم وكانت

 .الوزان هذه على بالتبر يتبايعون فكانوا

 .ذلك على أقرهم ماكة وسإلم عليه الله صلى النبي قدم فلما

عن عثمان بن ربيعة : حأدثنيقال الواقدي عن سإعد بن ماحمد
عبد ينقشها أن قبل والدراهم الدنانير : رأيتقال كيسان بن وهب

 .مامسوحأة الملك

 .الملك عبد ضربها التي الدنانير وزن وهي
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ابن الله عبد بن عثمان عن الواقدي عن سإعد بن ماحمد وحأدثني
مان أول : مانالمسيب بن لسعيد : قلتقال أبيه عن ماوهب
وكانت ماروان بن الملك : عبدفقال المنقوشة الدنانير ضرب

 .قليلة وحأميرية كسرويًة والدراهم رومايًة ترد الدنانير

وزن على لي فضرب دماشق إلى بتبر بعثت : فأناسإعيد قال
 .الجاهلية في المثقال

أن أبيه عن عيينة بن سإفيان : حأدثناقال سإعد بن ماحمد وحأدثني
ربيعة أبي بن الله عبد بين الحارث سإبعة وزن ضرب مان أول

 .الزبير ابن أيام المخزوى

: حأدثناقال عمر بن ماحمد : حأدثنيقال سإعد بن ماحمد وحأدثني
عام الذهب ضرب مان أول الملك عبد أن أبيه عن الزناد أبي ابن

: ضربالمدائني الحسن أبو قال وسإبعين أربع سإنة الجماعة
في بضربها أمار ثم وسإبعين خمس سإنة آخر الدراهم الحجاج

 .وسإبعين سإٍت سإنة النواحأي جميع

مان العباد أن يتحدثون ماشايخنا سإمعت قال الناقد داود وحأدثني
سإتين وزن يريدون سإتة وزن مائة على يتروجون كانوا الحيرة أهل

دراهم ماثقال ثمانين يريدون ثمانية وزن مائة وعلى دراهم ماثقاًل
وعلى دراهم ماثقال خمسين وزن يريدون خمسة وزن مائة وعلى

 .ماثقال مائة وزن مائة

بالكوفة الدراهم هذه ضرب عليه درهما : رأيتالناقد داود قال
 .ماعمول أنه النقاد فاجمع وسإبعين ثلث سإنة

فأنكر زياد بن الله عبيد عليه ماثله ير لم شاذا درهما : رأيتوقال
 .أيًضا

النعمان بن يحيى عن الواقدي : حأدثنيقال سإعد بن ماحمد حأدثني
بن الله عبد بأمار الدراهم ماصعب : ضربقال أبيه عن الغفاري

 .الله بركة وعليها الكاسإرة ضرب على سإيعين سإنة الزبير
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 .غيرها الحجاج كان فلما

الدراهم ماع ماصعب : ضربقال أنه الكلبي بن هشام عن وروي
 .أيًضا دنانير

عبد : ضربقال الناقد الزبير أبو : حأدثنيقال الناقد داود حأدثني
ًئا الملك سإنة ضربها ثم وسإبعين أربع سإنة في الدنانير مان شي
: بسمعليها كتب بغلية دراهم ضرب الحجاج وأن وسإبعين خمس

 .الله

 .الحجاج

 .الصمد : اللهسإنة بعد عليها كتب ثم

كرهوا العاجم إن : ويقالقال فسميت ذلك الفقهاء فكره
 .ماكروهة فسميت نقصانها

 .سإمير واسإمه ضربها مان بأول السميرية : وسإميتقال

بن عوانة : حأدثنيقال أبيه عن الكلبي هشام بن عباس حأدثني
ضرب في به تعمل الفرس كانت ماا عن سإأل الحجاج أن الحكم

 .الدراهم

 .الطباعين فيها وجمع ضرب دار فاتخذ

وخلصة التبر مان له يجتمع ماما للسلطان المال يضرب فكان
 .والبرهجة والستوقة الزيوف

مان واسإتغلها الوراق لهم تضرب أن في وغيرهم للتجار أذن ثم
 .والطباعين للصناع الجرة فضول مان يؤخذ كان ماا فضول

 .الطباعين أيدي وختم

الفضة خلص الملك عبد بن ليزيد العراق هبيرة بن عمر ولى فلما
 .الدراهم وجود قبله مان تخليص مان أبلغ
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 .العيار في فاشتد

بن لهشام العراق القسري ثم البجلي الله عبد بن خالد ولي ثم
أحأكم حأتى هبيرة ابن شدة مان أكثر النقود في فاشتد الملك عبد

 .أحأكاماه مان أبلغ أمارها

الطباعين على الشدة في فأفرط بعده عمر بن يوسإف ولى ثم
 .البشار وضرب اليدي وقطع الغيار وأصحاب

 .أماية بني نقود أجود واليوسإفية والخالدية الهبرية فكانت

 .غيرها أماية بني نقود مان الخراج في يقبل المنصور يكن ولم

 .المكروهة الولى الدراهم فسميت

والورق الذهب ضرب مان أول ماروان بن الملك عبد أن أبيه عن
 .الجماعة عام بعد

يأمار كان ماسعود ابن إن الناس قول : أرأيتلبي : فقلتقال
 .فيها فغشوا العاجم ضربها زيوف : تلكقال الزيوف بكسر

سإلمة بن حأماد : حأدثناقال النرسإي حأماد بن العلى عبد حأدثني
أن قيس بن علقمة عن الشعبي عن هند أبي بن داود حأدثنا :قال
 .بنقصان فباعها المال بيت في بقاية له كانت ماسعود ابن

 .ذلك بعد يدينها فكان ذلك عن الخطاب بن عمر فنهاه

أن ماوسإى بن قداماة عن الواقدي عن سإعد بن ماحمد حأدثني
 .فضة جعلها المال بيت في الزيوف وجدا إذا كانا وعثمان عمرو

أبيه عن الزناد أبي ابن عن الواقدي عن صالح بن الوليد حأدثني
سإكة غير على يضرب برجل أنى العزيز عبد بن عمر أن

 .النار في فطرحأه حأديده وأخذ وسإجنه فعاقبه السلطان
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المطلب عن زيد بن كثير عن الواقدي عن سإعد بن ماحمد حأدثني
يضرب رجًل أخذ ماروان الملك عبد أن حأنطب بن الله عبد بن

شيوخنا مان بالمدينة مان : فرأيتالمطلب قال سإكة غير على
 .وحأمدوه فعله مان ذلك حأسنوا

الخلفة خاتم على نقش فيمن يرون : وأصحابناالواقدي قال
ًعا عليه يرون ل وأن والشهرة الدب في المبالغة رأي وذلك قط

 .الثوري حأنيفة أبي

إذا الدرهم قطع : نكرهوأصحابهما ذئب أبي وابن ماالك وقال
 .الفساد مان لنه عنه وننهى الوفاء على كانت

يضر لم إذا بقطعها بأس : لوأصحابه حأنيفة وأبو الثوري وقال
 .وأهله بالسإلم ذلك

ابن عن إبراهيم بن إسإماعيل : حأدثناقال الناقد عمرو حأدثني
بقطع رجًل أخذ الحكم بن ماروان أن سإيرين ابن عن عون

 .عاقبه : لقدفقال ثابت بن زيد ذلك فبلغ يده فقطع الدراهم

 .فارس دراهم : يعنيإسإماعيل قال

وهو عثمان بن أبان : عاقبالواقدي وقال سإعد بن ماحمد قال
 .الدراهم يقطع مان المدينة على

 .به وطاف ثلثين ضربه

 .والزيوف المفرغة فيها ودس قطعها فيمن عندنا وهذا

في كعب ابن عن جعفر بن صالح عن الواقدي عن ماحمد وحأدثني
 .الدراهم : قطع. قال}    نشاء     ماا     أماوالنا     في     نفعل     أن     أو  {: قوله

:قال هارون بن يزيد : حأدثناقال الله عبد بن خالد بن ماحمد حأدثنا
الدراهم يقطع رجل المسيب لبن : ذكرقال سإعيد بن يحيى أنبأنا
 .الرض في الفساد مان : هذاسإعيد فقال
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: حأدثناقال إبراهيم بن إسإماعيل : حأدثناقال الناقد عمر حأدثنا
قد كفر أهل وهم الناس : كانقال الحسن عن عبيد بن يونس
صار فلما وأخلصوه فجودوه الناس مان الدرهم هذا ماوضع عرفوا
 .وأفستدماوه غششتموه إليكم

مان الدراهم أجعل أن : هممتقال الخطاب بن عمر كان ولقد
 .البل جلود

ًذا له فقيل  .بعير ل إ

 .فأماسك

الكلبي السائب بن ماحمد بن هشام بن عباس حأدثنا الخط أمار
ثلثة : اجتمعقال القطاماي بن الشرقي وعن جده عن أبيه عن
وعامار سإدرة بن وأسإلم مارة بن مار مارا وهم ببقة طيء مان نفر
هجاء على العربية هجاء وقاسإوا الخط فوضعوا جدرة بن

 .السريانية

أهل مان الحيرة أهل تعلمه ثم النفار مان قوم مانهم فتعلمه
 .النبار

الجن عبد بن الملك عبد بن أكيدر أخو الملك عبد بن بشر وكان
بها فيقيم الحيرة يأتي أتجندل دوماة صاحأب السكوني ثم الكندي

ًيا وكان لحين  .نصران

 .الحيرة أهل مان العربي الخط بشر فتعلم

شمس عبد بن أماية بن سإفيان فرآه أماره بعض في ماكة أتى ثم
أن فسأله يكتب كلب بن زهرة بن ماناف عبد بن قيس وأبو

 .الخط يعلمهما

 .فكتبا الخط أراهما ثم الهجاء فعلمهما

فصحبهم تجارة في الطائف أتوا قيس وأبا وسإفيان بشًرا إن ثم
 .مانهم الخط فتعلم الثقفي سإلمة بن غيلن
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بن عمرو مانه الخط فتعلم ماضر ديار إلى وماضى بشر وفارقهم
 .الكاتب عمرو فسمي عدس بن زرارة

 .هناك ناس مانه الخط فتعلم الشام بشر أتى ثم

كلب طابخة مان رجل أيًضا الطائيين الثلثة مان الخط وتعلم
بها فأقام يتردد الوادي فأتى القرى وادي أهل مان رجًل فعلمه
 .أهلها مان قومًاا الخط وعلم

بن ماحمد : حأدثناقال سإعد بن وماحمد صالح بن الوليد وحأدثني
بن الله عبد بن بكر أبي عن الياس بن خالد عن الواقدي عمر
عشر سإبعة قريش وفي السإلم : دخلقال العدوي جهم أبي
وعثمان طالب أبي بن وعلي الخطاب بن : عمريكتبون كلهم رجًل

وأبو سإفيان أبي بن ويزيد وطلحة الجراح بن عبيدة وأبو عفان بن
عمرو بن سإهيل أخو عمرو بن وحأاطب ربيعة بن عتبة بن حأذيفة

وأبان المخزوماي السإد عبد بن سإلمة وأبو قريش مان العاماري
بن الله وعبد أخوه سإعيد بن وخالد أماية بن العاصي بن سإعيد بن

العاماري العزى عبد بن وحأويطب العاماري سإرح أبي بن سإعد
 .أماية بن حأرب بن سإفيان وأبو

المطلب بن ماخرماة بن الصلت بن وجهيم سإفيان أبي بن وماعاوية
 .الحضرماي بن العلء قريش حألفاء ومان ماناف عبد بن

عن ماعمر عن الرزاق عبد : حأدثناقال الهيثم بن بكر حأدثني
الله صلى النبي أن عقبة بن الله عبد بن الله عبد عن الزهري

بن عمر رهط مان العدوية الله عبد بنت للشفاء قال وسإلم عليه
وكانت الكتابة علمتها كما النملة رقنة حأفصة تعلمين : ألالخطاب
 .الجاهلية في كاتبة الشفاء

عبد عن زيد بن أسإاماة عن الواقدي عن صالح بن الوليد حأدثني
عليه الله صلى النبي زوج حأفصة : كانتقال سإعد بن الرحأمن

 .تكتب وسإلم
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أبي بن علقمة عن سإبرة أبي ابن عن الواقدي عن الوليد وحأدثني
بنت كلثوم أم أن ثوبان بن الرحأمن عبد بن ماحمد عن علقمة
 .تكتب كانت عقبة

أنها سإعد بنت عائشة عن فروه عن الواقدي عن الوليد وحأدثني
 .الكتاب أبي علمني :قالت

 .تكتب ول المصحف تقرأ كانت أنها عائشة عن

عن الهذلي يزيد بن الله عبد عن الواقدي عن الوليد وحأدثني
وحأدثني تكتب ول تقرأ كانت أنها سإلمة أم عن سإبلن سإالم
مان : أولقالوا أشياخنا عن الواقدي عن سإعد بن وماحمد الوليد
بن أبي المدينة ماقدماه وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول كتب
 .النصاري كعب

 .فلن وكتب الكتاب آخر في كتب مان أول وهو

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول دعاء يحضر لم إذا أبي فكان
 .له فكتب النصاري ثابت زيدبن

وماا الناس إلى وكتبه يديه بين الوحأي يكتبان وزيد أبي فكان
 .ذلك وغير يقطع

بن سإعد بن الله عبد قريش مان له كتب مان : وأولالواقدي قال
 .لقريش وقال ماكة إلى ورجع ارتد ثم سإرح أبي

 .ماحمد به يأتي ماا بمثل آتي أنا

 .الكافرين فيكتب الظالمين عليه يملي وكان

 .رحأيم غفور فيكتب عليم سإميع عليه يمل

ًبا     الله     على     افترى     مامن     أظلم     ومان  {: الله فأنزل ذلك وأشباه كذ
ماا     ماثل     سإأنزل     قال     ومان     شيء     إليه     يوح     ولم     إلي     أوحأي     قال     أو

الله صلى الله رسإول أمار ماكة فتح يوم كان . فلما}    الله     أنزل
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أسإلم وقد الرضاع مان : أخيوقال عفان بن عثمان وسإلم عليه
 .ماصر عثمان ووله بتركه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأمار

عفان بن عثمان وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول فكتب
 .قريش حأليف خندف مان الطابخي حأسنة بن شرحأبيل

بن وخالد ماخرماة الصلت بن جهيم لهم وكتب كندي هو بل ويقال
 .الحضرماي بن والعلء العاص بن سإعيد بن وأبان سإعيد

 .أيضا له وكتب ماعاوية أسإلم الفتح كان فلما

 .بطنه الله أشبع : لفقال فأبطأ يأكل وهو يومًاا ودعاه

 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول دعوة : لحقننييقول فكان

 .وأقل وأكثر أكلت سإبع اليوم في يأكل وكان

مان السإدي رباح بن الربيع بن حأنظلة : كتبوغيره الواقدي وقال
فسمي مارة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يدي بين تميم

 .الكاتب حأنظلة

 .قليًل والخزرج الوس في بالعربية الكتاب : كانالواقدي وقال

الصبيان تعلمه وكان العربية كتاب علم قد اليهود بعض وكان
عدة والخزرج الوس وفي السإلم فجاء الول الزمان في بالمدينة
 .يكتبون

كعب بن وأبي عمرو بن والمنذر دليم بن عبادة بن سإعد وهم
ماالك بن ورافع والعبرانية العربية يكتب فكان ثابت بن وزيد

بن الله وعبد خولى ابن وأوس الربيع بن وسإعد حأضير بن وأسإيد
 .المنافق أبي

الرماي الكتاب إلى يجمع مان - والكامال مانهم الكملة : فكانقال
وعبد حأضير بن وأسإيد عبادة بن وسإعد ماالك بن رافع-  والعوم

في الشياء هذه جمع مان وكان خولى بن وأوس أبي ابن الله
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عفان بن عثمان وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول فكتب
 .قريش حأليف خندف مان الطابخي حأسنة بن شرحأبيل

بن وخالد ماخرماة الصلت بن جهيم لهم وكتب كندي هو بل ويقال
 .الحضرماي بن والعلء العاص بن سإعيد بن وأبان سإعيد

َا له وكتب ماعاوية أسإلم الفتح كان فلما  .أيض

 .بطنه الله أشبع : لفقال فأبطأ يأكل وهو يومًاا ودعاه

 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول دعوة : لحقننييقول فكان

 .وأقل وأكثر أكلت سإبع اليوم في يأكل وكان

مان السإدي رباح بن الربيع بن حأنظلة : كتبوغيره الواقدي وقال
فسمي مارة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يدي بين تميم

 .الكاتب حأنظلة

 .قليًل والخزرج الوس في بالعربية الكتاب : كانالواقدي وقال

الصبيان تعلمه وكان العربية كتاب علم قد اليهود بعض وكان
عدة والخزرج الوس وفي السإلم فجاء الول الزمان في بالمدينة
 .يكتبون

كعب بن وأبي عمرو بن والمنذر دليم بن عبادة بن سإعد وهم
ماالك بن ورافع والعبرانية العربية يكتب فكان ثابت بن وزيد

بن الله وعبد خولى ابن وأوس الربيع بن وسإعد حأضير بن وأسإيد
 .المنافق أبي

الرماي الكتاب إلى يجمع مان - والكامال مانهم الكملة : فكانقال
وعبد حأضير بن وأسإيد عبادة بن وسإعد ماالك بن رافع-  والعوم

في الشياء هذه جمع مان وكان خولى بن وأوس أبي ابن الله
عفان بن عثمان وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول فكتب

 .قريش حأليف خندف مان الطابخي حأسنة بن شرحأبيل

573



البلدان فتوح                
 السإلمية مشكاة مكتبة

بن وخالد ماخرماة الصلت بن جهيم لهم وكتب كندي هو بل ويقال
 .الحضرماي بن والعلء العاص بن سإعيد بن وأبان سإعيد

َا له وكتب ماعاوية أسإلم الفتح كان فلما  .أيض

 .بطنه الله أشبع : لفقال فأبطأ يأكل وهو يومًاا ودعاه

 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول دعوة : لحقننييقول فكان

 .وأقل وأكثر أكلت سإبع اليوم في يأكل وكان

مان السإدي رباح بن الربيع بن حأنظلة : كتبوغيره الواقدي وقال
فسمي مارة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يدي بين تميم

 .الكاتب حأنظلة

 .قليًل والخزرج الوس في بالعربية الكتاب : كانالواقدي وقال

الصبيان تعلمه وكان العربية كتاب علم قد اليهود بعض وكان
عدة والخزرج الوس وفي السإلم فجاء الول الزمان في بالمدينة
 .يكتبون

كعب بن وأبي عمرو بن والمنذر دليم بن عبادة بن سإعد وهم
ماالك بن ورافع والعبرانية العربية يكتب فكان ثابت بن وزيد

بن الله وعبد خولى ابن وأوس الربيع بن وسإعد حأضير بن وأسإيد
 .المنافق أبي

الرماي الكتاب إلى يجمع مان - والكامال مانهم الكملة : فكانقال
وعبد حأضير بن وأسإيد عبادة بن وسإعد ماالك بن رافع-  والعوم

قال في الشياء هذه جمع مان وكان خولى بن وأوس أبي ابن الله
ًيا الحيرة أهل مان العبادي جفينة : وكانالواقدي لسعد ظئًرا نصران

 .وقاص أبي بن

فقتله أبيه قتل على لؤلؤة أبي بمشايعة عمر بن الله عبيد فاتهمه
 .ابنيه وقتل
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الزناد أبي بن الرحأمن عبد : حأدثناقال اسإرائيل بن اسإحاق حأدثنا
الله رسإول : أمارنيقال ثابت بن زيد بن خارجة عن أبيه عن

ل : إنيلي وقال اليهود كتاب له أتعلم أن وسإلم عليه الله صلى
ًيا آمان  .كتابي على يهود

 .تعلمته حأتى شهر نصف بي يمر فلم

.كتابهم قرأت إليه كتبوا وإذا يهود إلى له أكتب فكنت

----------- وأفضله الله بحمد ----------- تم

 السإلماية ماشكاة شبكة

 السإلماية ماشكاة ماكتبة
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