
 

 

 

  



  األموي العهد يف اجلهاد سوق
(1) 

 (هـ96-هـ41 من اإلسالمية )الفتوحات
 

 على -وغريهم والعلمانيني الليرباليني من تبعهم ومن الرافضة من- األعداء سهام تكاثرت
 البغض ونشر ،فضائلها ساا إل منهم سعيًّا واحدة؛ قوس عن هاو ورم ،ةاألموي   الدولة

 واملسلمني، لإلسالم نصرة   نم   املباركة الدولة   تلك به قامت ماع متغافلني ،هلا والكراهية
  اإلسالم. رقعة ساعوات    اإلسالمية الفتوحات كثرة   من اهأايم   نتهتضم   مبا ه؛وأهل   للشرك وإذالل  

 الدولة عليه كانت ما فيص   وهو -هللا رمحه- كثري ابن احلافظ دةاشه إىل ولنستمع
 ليس ،ة  أمي   بين يف قائمة   اجلهاد سوق   "كانت فياول: ولنصرته؛ لإلسالم التدبري من األموية
 وقد وحبرها، هاوبر    ومغارهبا، األرض مشارق يف اإلسالم كلمة   تعل   قد ذلك، إال شغل   هلم
 طرق   إىل املسلمون هيتوج   ال عب ا،ر   املسلمني من املشركني قلوب   وامتألت ه،وأهل   الكفر واأذل  
 والعلماء واألولياء الصاحلون الغزو يف وجيوشهم عساكرهم يف وكان أخذوه، إال األقطار من
 .(1)دينه" هبم هللا رينص   ةعظيم   رذمةش   منهم جيش كل يف التابعني، كبار من

 دليال   لتكون األموي"؛ العهد يف اجلهاد "سوق بعنوان: العلمية الورقة هذه جاءت لذا
 مشارق يف اإلسالم كلمة إعالء يف ثي احل سعيهال بيان  و  ،ةاألموي   الدولة فضائل على واقعيًّا
 متغافلني غري   ،اإلسالم دين يف ودخوهلم الشعوب هداية على حرصها وابلغ ومغارهبا، األرض
  .ياهنانب وهدم دعائمها ناض يف سبب ا كانت أخطاء من فيه وقعت اعم  

 يف بدايتها كانتو  عام ا؛ وتسعني واحد   من يارب   ما ةاألموي   الدولة حكم استمر   لاد
 املائة بعد وثالثني نيتاثن سنة وساوطها ،هـ(11) النبوية اهلجرة من وأربعني واحد سنة
 فرتاهتا أغلب يف اجلهاد سوق   كانت خليفة؛ عشر   ةأربع حكمها على تواىل وقد هـ(،131)

 ذلك: بيان يلي وفيما ،رائجة ةقائم  

                                         
 (.101 /9) والنهاية البداية (1)



 :هـ(66-هـ 41) -عنهما هللا رضي- سفيان أيب بن معاوية خالفة -1
 ىيسم   ما وهو ،هـ(11) اهلجرة من نيربعاألو  واحدال العام يف األموية الدولة ريخات يبدأ
 ،املسلمني من تنيعظيم  ال طائفتنيال بني احلرب واناطعت الناس، جتمعا حي  اجلماعة؛ بعام
 واستبشر ابخلالفة، يةعاو مل بويعو  ،-عنهم هللا رضي- عاويةمل األمر علي بن احلسن مسل   عندما
 هللا رضي- علي بن للحسن وسلم عليه هللا صلى النيب بشارة وحتاات ؛الصلح بذلك الناس
 بن واحلسن املنرب على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قال: بكرة أبو رواه فيما -عنهما
 َوَلَعل   ،َسيِ د   َهَذا اْبِن  ِإن  » وياول: أخرى وعليه مرة   الناس على لاب  ي   وهو ،جنبه إىل علي
 .(1)«املُْسِلِميَ  ِمنَ  َعِظيَمتَـْيِ  ِفئَـتَـْيِ  بـَْيَ  ِبهِ  ُيْصِلحَ  َأنْ  اّلل َ 

 والطاعة السمع على هوابيع   وصاحله ،معاوية إىل األمر   احلسن   مفسل  " بطال: ابن ياول
 أهل على هلنفس   البيعة معاوية   فأخذ ،الكوفة   دخال مث ه،نبي    وسنة هللا كتاب إقامة على
 وابيع   ،احلرب واناطاع همواتفاق   الناس الجتماع ؛اجلماعة سنةَ  السنةُ  تلك فكانت ،نياق  ر الع

 بن ودمحم عمر بن هللا وعبد وقاص أىب بن سعد   وابيعه عنه، معتزال   كان من كل   معاوية  
 .(1)"بذلك الناس وتباشر مسلمة،
 يف -عنهما هللا رضي- سفيان أيب بن معاوية أخذ الالوب واجتمعت الفتنة زالت فلما
 واستأنف ،الثغور أتمني   بذلك انشغاله خضم    يف ينس   ومل ،واالستارار األمن دعائم توطيد
 كما ،املعمورة ربوع يف اإلسالم لنشر اإلسالمية؛ والفتوحات غزواتال وإعادة اجلهاد حركة  
  .للمسلمني البحري   ألسطول  ا ىوقو   زعز  

 والغزوات: للفتوحات معاوية إعادة

                                         
 (.1001) البخاري خرجهأ (1)
 (.90 /8) البخاري صحيح شرح (1)



 يف الروم غزو" هلم بوض  و  املسلمني، إىل والغزوات   الفتوحات   أعاد أنه معاوية   حماسن نم  
 املسلمني على الروم رخط   أبن لعلمه ؛(1)الشتاء" يف ومرة   الصيف، يف مرة   :نيمرت   سنة كل   
  وصيف ا. شتاء   للروم غزو   وفيها إال للمسلمني مارتهإ سين    من سنة   متر   كادت ماف عظيم،
 يد على ،هـ(00) مخسني سنة ةإفرياي   بالد   فتح   معاوية: عهد يف الفتوحات أعظم نم  و 
  .الاريوان مدينة   واختط   ،الفهري    نفع بن عابة   كاحملن   الاائد

 املسلمون افتتح -هـ(03) ومخسني ثالث سنة يف أي:- فاط سنوات   بثالث   وبعدها
 ة.أمي   أيب بن جنادة   الاائد وعليهم ،(1)رودس جزيرة
 العزيز عبد بن سعيد عن ،الوليد عن حيم،د   عن يرويه فيما زرعة   أبو اإلمام هذا كل   رار   ي
 أرض   معاوية ىغز  فأ   ،اجلماعة عام كان حىت تغزو، غازية   للناس يكن مل عثمان لت  ق   "ملا :قال
 بهاوتعا   تافل مث الروم، أبرض واشت  وي   يف،الص   يف ةسري   تذهب ،غزوة   عشرة   ست   الروم
 وقاتلوا ،اخلليج   هبم فجاز الصحابة، من خلق   هومع   يزيد، هابن   ىأغز   من مجلة يف وكان أخرى،
 أن ةمعاوي   به أوصى ما آخر وكان الشام، إىل راجع ا هبم لقف   مث   ابهبا، على ةالاسطنطيني   أهل
 .(3)الروم" خناق شد   قال:

 الفارة يف ذكرنس ما وهو والفتوحات، الغزوات تلك تفاصيل   فتعر  ل يدفعناكل هذا 
 التالية.

 :(1)هـ(66-هـ41) معاوية عهد يف والفتوحات زواتالغ تفاصيل
 رمؤش    هو وإمنا الاول؛ نفلة من للمسلمني والفتوحات الغزوات تفاصيل ذكر عد  ي   ال
 املرء إن   حىت املباركة؛ احلابة تلك يف ةاإلسالمي شو اجلي ةقو   عليه كانت ما مدى على صدق  

                                         
 (.130 /8) والنهاية البداية (1)
 ينظر: الشام. حبر وسط يف اإلسكندرية قبالة املسلمني؛ جهة من إفرجنة دبال لأو   هي ر ود س: جزيرة (1)

 (.08 /3 ،118 /1) البلدان معجم
 (.111 /8) والنهاية البدايةينظر:  (3)
 والنهاية والبداية (،119-0 /3) األثري البن والكامل بعدها(، وما 101 /0) الطربي اتريخينظر:  (1)

(8/ 12-113.) 



 سنة كل يف -ونةاآل تلك يف كبرية ة  قو   كانت وقد- الروم اغزو ي أن استطاعوا كيف ليعجب
 !وحبر ا برًّا وصيف ا، شتاء   مرات، أو مرة  

 يف واسعة بالد وهي (،alania) الالن املسلمون غزا :هـ(44) وأربعي اثنتي سنة فيف
 .نكرةم   هزمية   فهزموهم ،أيض ا الروم بالد   واغز   كما ،(1)أرمينية طرف

 بلغ حىت فيها لفتوغ   الروم، بالد ةاأرط بن سرب   غزا :هـ(44) وأربعي ثالث سنة ويف
 قسطنطينية. مدينة

 الوليد بن خالد بن الرمحن عبد بايادة   املسلمون زاغ :هـ(44) وأربعي أربع سنة ويف
 البحر. يف ةاأرط بن بسر غزا كما ،هناك الشتاء   أقامواو  ،الروم بالد  

 على زايد نئب- عمرو بن احلكم غزا :هـ(44) وأربعي مخس سنة دخلت ملاو 
 .ةمج   أمواال   وغنم ،فأظفره هللا ،زايد أمر عن األسل جبل -خراسان
 الرمحن عبد أمريهم مع الروم ببالد (1)املسلمون شىت   :هـ(46) وأربعي ست سنة يف مث
 .الوليد بن خالد بن

 .الروم ببالد املسلمون شىت   :هـ(44) وأربعي سبع سنة ويف

 ببالد ابملسلمني يينالا الرمحن عبد أبو شىتف :هـ(44) وأربعي مثان سنة جاءتو 
 .البحر مصر أبهل عامر بن عابة غزا وفيها أنطاكية،
 ،قسطنطينية بلغ حىت الروم بالد   معاوية بن يزيد غزا :هـ(49) وأربعي تسع سنة ويف
 وابن ،عباس وابن ،عمر ابن :منهم -عنهم هللا رضي- الصحابة سادات من مجاعات ومعه
 األنصاري. أيوب وأبو ،الزبري

 فيما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لدعوة حتايا ا ؛ابملغفرة السبق بقص   هبذا حازوا وقد
 حجر: ابن احلافظ ياول ،(3)«ََلُمْ  َمْغُفور   قـَْيَصرَ  َمِديَنةَ  يـَْغُزونَ  أُم ِت  ِمنْ  َجْيش   َأو لُ » قال:

                                         
 .(8 /0) احلموي لياقوت البلدان معجمينظر:  (1)
 .أقاموا الشتاء هباأي:  (1)
 (.1911) البخاري خرجهأ (3)



 من لأو   اجليش هذا فكان" كثري: ابن احلافظ ياولو  ،(1)الاسطنطينية" يعين: قيصر "مدينة
 .(1)"اجلهد بلغوا حىت إليها وصلوا وما غزاها،
 لولده ومنابة البحر، غزا من أول ألنه ملعاوية؛ منابة   احلدي  هذا "يف املهلب: وقال
 .(3)قيصر" مدينة   غزا من أول ألنه يزيد؛
 بن فضالة غزاها كما الروم، أبرض الفزاري هبرية بن مالك شىت   :نفسها السنة تلك ويف
 ا.كثري   اشيئ   وغنم ،البلد ففتح هنالك، وشىت   عبيد،

 الصيف. يف للروم غزوه أي: ،كرز بن هللا عبد صائفة كانت ا:أيض   وفيها
 إفرياية، بالد   -معاوية أمر عن- الفهري نفع بن عابة افتتح :هـ(46) مخسي سنة ويف
 .الاريوان واختط  
 بن فضالة غزا وفيها الروم، أرض   عوف بن وسفيان أرطاة أيب بن بسر غزا أيض ا: وفيها
 .البحر عبيد

 ،الروم بالد   األزدي   عوف بن سفيان غزا :هـ(44) ومخسي ثنتي سنة خلتد وملا
 هنالك. فمات ،هبا وشىت  

  صيف ا. الروم   الثافي   هللا عبد بن دمحم غزا وفيها
  .هبا وشىت   الروم بالد   احلكم أم    بن الرمحن عبد غزا :هـ(44) ومخسي ثالث سنة ويف
 من طائفة   هبا فأقام أمية، أيب بن جنادة بايادة   سود  ر   جزيرة   املسلمون افتتح :وفيها
 .اجلزيلة   واألعطيات   األرزاق   عليهم يدر   معاوية   وكان ،املسلمني
 بن معن الصائفة وغزا الروم، أبرض مالك بن دمحم شىت   :هـ(44) ومخسي أربع سنة ويف
 .السلمي يزيد

                                         
 (.101 /2) الباري فتح (1)
 (.32 /8) والنهاية البداية (1)
 (.101 /2) حجر البن الباري فتحينظر:  (3)



 :وقيل الروم، أبرض أمية أيب بن جنادة شىت   :هـ(46) ومخسي ست سنة دخلت وملا
 بن عياض الرب ويف ،شجرة بن يزيد البحر يف غزا فيها :وياال مسعود، بن الرمحن عبد

 احلارث.
 .الروم أبرض قيس بن هللا عبد شىتم   كان :هـ(44) ومخسي سبع سنة ويف
 قال الروم، أرض اخلثعمي   هللا عبد بن مالك غزا :هـ(44) ومخسي مثان سنة ويف
 جنادة الروم وبالد البحر غزا بل وقيل: البحر، يف شجرة بن يزيد شىت :قيل وفيها الواقدي:

 اجلهين. يزيد بن عمرو الروم أبرض شىت إمنا وقيل: أمية، أيب بن
 غزاو  الرب، يف الروم أرض يف اجلهين   مرة بن عمرو شىت :هـ(49) ومخسي تسع سنة ويف

 أمية. أيب بن جنادة عامئذ   البحر يف
 .(1)سورية مدينة هللا عبد بن مالك غزوة كانت :هـ(66) ستي سنة ويف
 :هـ(44-هـ66) من اجلهاد حركة فتوق  
 وضعف ،هـ(00-هـ20 )سنة من :سنة عشرة مخس قرابة والغزوات الفتوحات فتوق  ت

 املسلمني، بني تنشب   اليت والنزاعات واالضطراابت الاالقل بسبب الفرتة؛ تلك يف املسلمون
 .املارقني خلوارجا ضد   هبمو وحر  بري،الز   بن هللا وعبد مروان بين بني كان ما ةوخاص  

 واستجاشوا ،الروم   اثرت هـ(00) اهلجرة من سبعني سنة يف أنه ابملسلمني الضعف ووصل
 الزبري، وابن مروان بين بني الواقع االختالف من يرون ملا واستضعفوهم؛ ابلشام، من على
 دينار؛ ألف   مجعة كل   يف امللك عبد   إليه يدفع   أن على نه،وهاد   الروم ملك   امللك عبد فصاحل
 :خلفاء أربعة املدة تلك يف العهد والية   على تتابع وقد ،الشام   على منه خوف ا

  هـ(:64-هـ66) معاوية بن يزيد ةفالخ -4
 ،هـ(20) اهلجرة من ستني سنة يف -عنه هللا رضي- معاوية وفاة بعد ابخلالفة يزيدل بويع
ا؛ اضطرااب   األمور واضطربت  إحدى سنة- خالفته من األوىل السنة تاستهل   فاد   شديد 
هـ(  23) وستني ثالث سنة ويف ،-عنهما هللا رضي- علي بن احلسني مباتل -هـ(21) وستني

                                         
 (.180 /3) البلدان معجم ينظر: وسلمية. خناصرة بني ابلشام موضع (1)



 بن مسلم سار هـ(21) وستني أربع سنة يف مث أايم، ة  ثالث املدينة   وانتهبوا ة،احلر   وقعة   كانت
ا ة  مك   إىل عابة  اآلخر، ربيع شهر مستهل    إىل ةمك   حصار واستمر   الزبري، ابن   قتال   قاصد 
 من أشهر، -مثانية أو- وستة سنني ثالث   واليته فكانت معاوية، بن يزيد نعي للناس وجاء
 .هـ(21-هـ20)

 تمخد   فحينئذ   صاغرين، وانالبوا هنالك، الشام أهل "فغلب كثري: ابن احلافظ ياول
 .(1)الفتنة" نر وطفئت ،احلرب  
  :هـ(64) يزيد بن معاوية خالفة -4
 صاحل ا رجال   وكان الشام، يف ابخلالفة يزيد بن   معاوية   البنه بويع معاوية بن يزيد تويف   ملا
 يف  مك   إنه وقيل: ك،هل   حىت أشهر   ثالثة   إال ميك  فلم خالفته؛ ةمد   تطل ومل نسك ا،
 .(1)احلجاز يف ابخلالفة بريالز   بن هللا لعبد بويع هانفس نةالس   ويف يوم ا، أربعني امللك
 ،الناس فاجتمع جامعة، الصالة :يوم ذات   الناس يف ىند   هذا يزيد بن معاوية أن روىوي  
 هاتركت   مأحببت   فإن عنه، ضعيف   وأن كمأمر   يتول    قد إين ،الناس أيها "اي قال: فيما هلم فاال
 عمر تركها كما منكم ة  ست   يف شورى هاتركت   شئتم وإن ر،لعم   يقد   الص    تركها كما قوي    لرجل  
 من عليكم وال  فو   ،أمركم لكم تركت   وقد ذلك،ل   صاحل هو من فيكم وليس اخلطاب، بن

 .(3)لكم" يصلح
 هـ(:64-هـ64) احلكم بن مروان خالفة -4
 نم   كان وإمنا ذلك، على عازم ا يكن ومل ام،ابلش   احلكم بن ملروان بويع هـ(21) سنة يف
 . (1)زايد ابن ذلك عن أثناه وإمنا ،ابخلالفة عهفيباي   الزبري ابن إىل يذهب   أن رأيه

 :(هـ46-هـ64) من مروان بن امللك عبد خالفة -4
                                         

 (.110 /8) والنهاية البداية (1)
 (.110 /3) التاريخ يف الكاملينظر:  (1)
 /8) والنهاية والبداية (،112 /3) التاريخ يف والكامل (،13 /1) قتيبة البن إلمامةاينظر:  (3)

121.) 
 (.138-130 /3) التاريخ يف الكامل ينظر: (1)



 واستأنفت ،هـ(20) وستني مخس سنة يف مروان، أبيه عهد   يف خلالفةاب امللك لعبد بويع
 ما وهو مروان، بن دحمم   أخيه يد على هـ(00) وسبعني مخس سنة يف اجلهاد حركة عهده يف
 :التالية الفارات يف بيانه يأيتس

 دمحم يد   على الغزواتو  اجلهاد حركة استأنفت :هـ(44) وسبعي مخس سنة دخلت ملا
شع  ر  م   عند من خرجوا حني الروم، صائفة فغزا ،-مروان بن امللك عبد أخي- مروان بن

(1). 
 إثرها وعلى ،هـ(08) وسبعني مثان سنة يف ،الروم ببالد للمسلمني عظيمة غزوة كانت مث
 .إرقيلية املسلمون افتتح

 إىل وصلوا حي  الروم، من مناوشة كانت -هـ(49) وسبعي تسع سنة- بعام وبعدها
 .(1)لةواملاات   اجلنود بضعف لمهملع   أهلها؛ من خلا ا فأصابوا أنطاكية،
- السنة نفس يف بل ،اإلسالمي لفتحا حركة على الروم من تاملباغ   اهلجوم هذا ريؤث    ملو 
 الرتك ملك- رتبيل بكرة أيب بن هللا عبيد بايادة املسلمون غزا -هـ(49) وسبعي تسع سنة

 احلجاج فكتب أخرى، دويتمر   ،اترة   املسلمني يصانع ماكر ا؛ رتبيل كان وقد ،-فيهم األعظم
 وتاتل هقالع   وهتدم أرضه تستبيح حىت املسلمني من معك مبن هأتخذ   أن بكرة أيب ابن إىل
  .هت  ل  ماات  

 مع التاى مث   ،والكوفة   البصرة أهل من وخلق بالده من اجلنود من مجع   يف هللا عبيد فخرج
 خالل هوجند   بكرة أيب ابن وجاس ارة،بت   بسطوة   أركانه موهد   رهفكس   -الرتك ملك- رتبيل
  .وأمصاره ومدنه أقاليمه من كثري على ذواستحو   دايرهم،
 منها كانوا حىت ظمى،الع   مدينته من اقرتب   حىت يتبعه زال وما ،منه تاهار رتبيل إن مث
  .اشديد   اخوف   منهم األتراك وخافت   ،افرسخ   عشر مثانية على

                                         
 سور عليه صنح   وسطها ويف وخندق، سوران هلا الروم، وبالد الشام بني الثغور يف مدينة مرعش: (1)

 والبداية (،100 /0) البلدان معجم ينظر: احلمار. مبروان الشهري دمحم بن مروان بناه ابملرواين، يعرف
 (.11 /9) والنهاية

 (.31-18 /9) والنهاية البدايةينظر:  (1)



 ظن   حىت املسالك عليهم اواوضي   ،والشعاب الطرق   املسلمني ىعل تأخذ   الرتك إن   مث
 أن على رتبيل يصاحل أن هللا عبيد بطل   ذلك فعند هالك، حمالة   ال أنه املسلمني من كل
 إىل عنهم ويرجعون عنه خيرجون اطريا   للمسلمني ويفتحوا ،ألف سبعمائة منه أيخذ  
 .(1)بالدهم

 والكوفة البصرة من اجليوش احلجاج زجه   :-هـ(46) مثاني سنة- التالية السنة ويف
 بكرة أيب بن هللا عبيد جيش قتل   من كان ما منه لياضوا ؛-الرتك ملك- رتبيل لاتال وغريمها
 املاضية. السنة يف

ا األشع  بن دمحم بن الرمحن عبد على اجاحلج   اختيار ووقع  األشع  ابن فسار ؛هلم قائد 
 رتبيل إليه كتب إليه ابجلنود األشع  ابن   جميء   رتبيل   بلغ افلم   رتبيل، أرض حنو   ابجليوش
 املسلمني وأن كاره ا، لذلك كان وأنه املاضية، السنة يف بالده يف املسلمني أصاب مما ريتعذ  
 اخلراج، للمسلمني يبذل   وأن هيصاحل   أن األشع  ابن من وسأل قتاهلم، إىل هو أجلؤ  الذين هم
  بالده. دخول على موصم   ذلك، إىل األشع  ابن جيبه فلم

ا دخل كلما األشع  ابن   وجعل وحلربه، له وهتيأ ،هجنود   رتبيل ومجع  أو مدينة أو بلد 
 كل    على املشايخ لوجع   له، هاحيفظ   جهته من نئب ا عليها لاستعم   رتبيل بالد من قلعة   أخذ
 كثرية أمواال   موغن   رتبيل، بالد من كثرية ومدن بالد   على ذفاستحو   خموف، ومكان أرض
  كثرية. خلا ا وسىب جزيلة،
 من أبيديهم ما حوايصل   حىت رتبيل بالد يف لالتوغ   عن سلمنيامل األشع  ابن سحب   مث
 فال ،أعدائهم إىل املابل العام يف مونيتاد   مث واحلواصل، املغالت من فيها مبا واويتاو   البالد،
 على العظماء مدينة مدينتهم يف وجنوده رتبيل حياصروا حىت واألقاليم، األراضي جيوزون يزالون
 هذا وكان ذلك، على وعزموا تهم،ل  ماات   ياتلون مث يغنموها، حىت والذراري واألموال الكنوز
 ابن فتنة من وقع ما إال ذلك من األشع  ابن أراده ما حتاق من مينع ومل ،(1)الرأي هو

                                         
 (.30-32 /9) والنهاية والبداية (،313-311 /2) الطربي اتريخ ينظر: (1)
 (.10-39 /9) والنهاية البدايةينظر:  (1)



 وليس أبنفسهم؛ املسلمني وانشغال اجلهاد حركة فتوق   أسباب   من كانت واليت األشع ،
 .هذا بسط موضع هذا

 مدينة مروان بن امللك عبد بن هللا عبيد فتح :هـ(41) ومثاني إحدى سنة خلتد وملا
 .(1)كثرية غنائم منها املسلمون وغنم ،(1)قالياال
 ،األندلس بالد   -امللك عبد جهة من املغرب بالد أمري- نصري بن موسى غزا ها:وفي
 من املنبثق الرقاق إىل وصل أن إىل املغرب بالد يف وأوغل عامرة، وأراضي كثرية، مدن   فافتتح
 .احمليط األخضر البحر

 امللك عبد بن هللا عبد افتتح :-هـ(44) ومثاني أربع سنة- فقط سنوات ثالث وبعد
  املصيصة.
 .أرمينية مروان بن دمحم غزا :وفيها
 .أرومة بلد ذلك من ،املغرب بالد من طائفة   نصري بن موسى افتتح :وفيها
 .(3)بباذغيس نيزك قلعة املهلب بن يزيد فتح وفيها:

 مرو على احلجاج نئب- مسلم بن قتيبة غزا وفيها :هـ(46) ومثاني ست سنة خلتود
 اقالع   موتسل   موسل   وغنم وسىب الكفار، من وغريهم الرتك أرض من كثرية ابالد   -وخراسان
  .اجليش فسبق قفل مت وممالك، وحصون  

 يف فكن العدو   بالد   اقاصد   كنت   إذا له: وياول ذلك على يلومه احلجاج إليه فكتب
 ميناهل   أن من هلم اردء   لتكون   :يعين- اجليش ساقة يف فكن اراجع   قفلت   وإذا اجليش، مادمة
 .(1)السنة جاءت وعليه ،حسن رأي   وهذا -بكيد وغريهم العدو   نم   أحد  

                                         
 ينظر: الرابعة. أرمينية نواحي من منازجرد نواحي من مث خال ، نواحي من العظمى أبرمينية يه (1)

 (.199 /1) البلدان معجم
 إحدى سنة أعمال من (180 /3) الكامل يف األثري ابن وجعلها .(13 /9) والنهاية البدايةينظر:  (1)

 ومثانني.
 (.21-12 /9) والنهاية والبداية (،382 /2) الطربي اتريخينظر:  (3)



 وهبا هـ(،82-هـ00) من واالنتصارات، الفتوحات من سنة عشرة   إحدى تانته   وهبذا
 مروان. بن امللك عبد خالفة انتهت
 :هـ(96-هـ46) امللك عبد بن الوليد خالفة -6
 الفتوح عهده يف رتوكث   ،اخلالفة   امللك عبد بن الوليد توىل هـ(82) ومثانني ست سنة يف
  وأهله. الشرك وأذل   املسلمني، من وحزبه جنده هللا وأعز   ،اجلهاد سوق شوانتع   ،والغزوات  
 خالئفهم، أفضل   الشام أهل عند امللك عبد بن الوليد "كان املدائين: دمحم بن علي   قال
 وأعطى الناس، ىوأعط   املنار، ووضع املدينة، ومسجد دمشق، مسجد :املساجد   بىن

ا، ضرير وكل   خادم ا، ماعد كل   وأعطى ،الناس   تسألوا ال وقال: اجملذمني،  واليته يف حت  وف   قائد 
 الااسم بن حم  م د وفتح كاشغر، قتيبة وفتح األندلس، نصري بن موسى فتح :عظام فتوح  
 .(1)اهلند"
 امللك عبد بن مسلمة غزا :هـ(46) اخلالفة الوليد فيها وىلت الت السنة تلك نفس يفو 
  .ةمج   غنائم وغنم ،كثرية حصون   فتحف ،الروم بالد

 حصن   ففتح ،امللك عبد بن هشامهو  السنة هذه يف الروم بالد   غزا الذي إن :وياال
 .وقميام بولس، وحصن الفرمسان، وحبرية األخرم، وحصن بولق،

 وعلى جزيل، مال على -نيزك- ملكهم وصاحله ،الرتك بالد مسلم بن قتيبة غزا :وفيها
  .املسلمني أسارى من ببالده من كل   يطلق أن

 من وهي غفري، وجم كثري بشر عندها األتراك من له فاجتمع ،بيكند قتيبة غزا :وفيها
 .(3)خبارى أعمال
 وابن ،امللك عبد بن مسلمة الصائفة غزا فيهاو  :هـ(44) ومثاني مثان سنة دخلت مث
 يف طوانة حصن   املسلمني من معهما مبن فافتتحا امللك، عبد بن الوليد بن العباس أخيه

                                                                                                                     
 (.01 /9) والنهاية البدايةينظر:  (1)
 (.192 /2) الطربي اتريخينظر:  (1)
 (.82 /9) والنهاية والبداية (،192 /2) الطربي اتريخ ينظر: (3)



 محل مث ،اعظيم   قتاال   عنده الناس اقتتل ،-امنيع   احصين   وكان- السنة هذه من مجادى
 على لوافحم   النصارى خرجت مث الكنيسة، أدخلوهم حىت فهزموهم النصارى على املسلمون
 ابن ومعه ،الوليد بن العباس إال موقفه يف منهم أحد يبق ومل ،املسلمون فاهنزم ،املسلمني
 وجل؟ عز هللا وجه يريدون الذين الارآن قراء أين حمرييز: البن العباس فاال، اجلمحي حمرييز
 فكسروهم ،النصارى على لوافحم   الناس فرتاجع الارآن، أهل اي :فنادى أيتوك، همند   فاال:
 فتحوه. حىت فحاصروهم ،احلصن إىل واؤ وجل

 مائتا ومعه -الصني ملك أخت ابن- كوربغانون الرتك ملك مسلم بن قتيبة غزا :وفيها
 ملك نيزك قتيبة مع وكان ا،شديد   قتاال   فاقتتلوا وغريهم، وفرغانة الصغد أهل من مااتل ألف
اكثري   اشيئ   أمواهلم من وغنم ،مسلم بن قتيبة فكسرهم ،امأسور   الرتك

(1). 
 العباس أخيه وابن امللك عبد بن مسلمة غزا :هـ(49) ومثاني تسع سنة دخلت وملا
 اشيئ   وغنما ،وقمودية وهرقلة وعمورية سورية حصن منها كثرية، حصون   فتحاف ،الروم بالد
 ا.غفري   امجًّ  وأسرا ،اكثري  

 ،األتراك من خلق هنالك لايه وقد وكش، ونسف الصغد بالد   مسلم بن قتيبة غزا :وفيها
 عند ،وليلتني يومني فااتلهم ،الرتك من كثري خلق دوهنا فلايه خبارى إىل وسار هبم، فظفر
 .هبم وظفر خرقان، :له ياال مكان
 وفتح أذربيجان، نحية من األبواب ابب بلغ حىت ،الرتك مسلم بن قتيبة غزا :هاوفي
 هنالك. كثرية ومدائن ،حصون  

 البحر، يف جزيراتن ومها ومنورقة، ميورقة جزيريت نصري بن موسى بن هللا عبد افتتح وفيها:
 من خلق معه كان فإنه ؛األشراف غزوة :ىوتسم   األندلس، وجزيرة صالية جزيرة بني

 .(1)والكبار األشراف
 كثرية. ابالد   فافتتح -الفرنج ملك- الناريس إىل ولده نصري بن موسى سري   :وفيها

                                         
 (.90-89 /9) والنهاية البدايةينظر:  (1)
 (.91-91 /9) والنهاية والبداية (،910 /1) اإلسالم اتريخ ينظر: (1)



 الروم، بالد الوليد بن والعباس امللك عبد بن مسلمة غزا :هـ(96) تسعي سنة ويف
 ا.كثري   اخلا   وأسرا وغنما ،حصون   ففتحا

 بينهم وجرت هبا، الرتك من العدو مجيع وهزم ،خبارى مدينة مسلم بن قتيبة فتح :وفيها
 اترخيه. يف جرير ابن اهاتاص   وقد ذكرها، يطول فصول

 يف يبذله مال على يصاحله أن قتيبة من خبارى فتح بعد الصغد ملك طرخون طلب وفيها
 .(1)عليه رهنا منه وأخذ ذلك إىل قتيبة فأجابه ،عام كل

 عبد بن مسلمة الصائفة غزا :-هـ(91) وتسعي إحدى سنة- تليها الت السنة ويف
  .الوليد بن العزيز عبد أخيه وابن امللك

 مدائن ففتح أذربيجان، نحية من الباب بلغ حىت ،الرتك بالد مسلمة غزا :وفيها
 ا.أيض   كثرية وحصون  
 ووجل ،البالد تلك يف ودخل ،كثرية مدن   ففتح ،املغرب بالد نصري بن موسى غزا :اوفيه
 هناك ووجد ساكن، هبا ليس وبيوت قصور آاثر فيها ،قاصية غابرة أراضي دخل حىت ،فيها
 ونعمة أموال أصحاب كانوا أهلها نأ مساهتا على يلوح ما البالد تلك أهل نعمة آاثر من
 هبا. خمرب   فال امجيع   فبادوا سائغة، دارة

 من عليه عاهدوه كانوا ما ناضوا قد كانوا الذين الرتك بالد مسلم بن قتيبة مهد :وفيها
 .الوليد هلا يشيب وحرب ،شديد قتال بعد وذلك املصاحلة،
 وأخذ كثرية، ممالك وقرر كثرية، مدن   العام هذا يف فتح قد مسلم بن قتيبة فإن ابجلملةو 
  .كثرية حصون  
 واستعمل فأخذها -وأقاليم حصون وهبا كبرية مدينة وهي- الطالاان إىل قتيبة   سار مث
 فاستعمل ا،مطيع   اسامع   ملكها إليه فخرج ورساتيق، مدن وهبا ،الفارايب إىل سار مث ،عليها
  .أصحابه من رجال   عليها

                                         
 (.91 /9) والنهاية البدايةينظر:  (1)



 هبا وأقام فدخلها بلخ أتى مث ،عليها واستعمل ملكها من فأخذها اجلوزجان إىل سار مث
 فم على امعسكر   خان نيزك نزل وقد ببغالن، خان نيزك وقصد منها خرج مث ا،واحد   اهنار  

 هالعلو    ؛مشسية :ىتسم   عظيمة قلعة الشعب فم ويف بالده، إىل يدخل منه الذي الشعب
 .(1)واتساعها وارتفاعها
 بالد الوليد بن عمر أخيه وابن مسلمة غزا :هـ(94) وتسعي ثنتي سنة دخلت وملا
  .بالدهم أقصى إىل الروم منهم وهربت ،اكثري   اشيئ   وغنما ،كثرية حصون   ففتحا ،الروم

 ،األف   عشر اثين يف األندلس بالد -نصري بن موسى موىل- زايد بن طارق غزا وفيها
 فهزمه طارق فااتله ملكه، سرير ومعه اتجه وعليه ،جحافله يف أدرينوق ملكها إليه فخرج
  .بكماهلا األندلس بالد ومتلك السرير، ذلك مجلة من فكان معسكره، يف ما وغنم

 ،سوسنة حصن الروم بالد حصون من الوليد بن عمر أخيه وابن مسلمة فتح مما وكان
 الاسطنطينية. خليج إىل وبلغا

 فأحرقها، فرايب أهل عليه وامتنع ونسف، وكش شومان مسلم بن قتيبة فتح :وفيها
 عبد فصاحله ،-البالد تلك ملك خان طرخون إىل- الصغد إىل الرمحن عبد أخاه وجهز
 كثرية. أمواال   خان طرخون وأعطاه الرمحن

 مملكة أول إىل انتهى فلما ،-األعظم الرتك ملك- رتبيل يريد ،سجستان قتيبة غزا :وفيها
 بنات من ونساء ورقيق خيول عظيمة، أموال على الصلح منه يريدون رسله تلاته رتبيل
 فصاحله. إليه، ذلك حيمل امللوك،

 حنجرة. بلغ حىت الروم الوليد بن مروان غزا :وفيها
 وأن مدائن، بالده من يعطيه وأن ،الصلح إىل يدعوه قتيبة إىل شاه خوارزم كتب :وفيها
 وبغى األرض يف أفسد قد فإنه إليه، ويسلمه أخاه يااتل أن على اكثري   اورقيا   أمواال   إليه يدفع
 فأخذه إليه بع  إال أحد عند حسن يءبش يسمع ال هذا أخوه وكان وعسفهم، الناس على
  .غريه أو دواب أو صبيان   أو نساء أو ماال   كان سواء منه،

                                         
 (.90-92 /9) والنهاية والبداية (،1030 /1) اإلسالم اتريخينظر:  (1)



 بالد إىل قتيبة وبع  عليه، صاحله ما شاه خوارزم إليه فسلم ،اجليوش يف قتيبة فأقبل
 .إليه أخاه فدفع كبارهم، من أسري آالف أربعة ومعه أخاه أسرواف ،اجيش   شاه خوارزم أخي

 .مسرقند مسلم بن قتيبة فتح :وفيها
 من كثرية  مدن   فافتتحوا املغرب، بالد يف هاوبث   ،العساكر نصري بن موسى بع  :وفيها
  .وطنجة قرطبة منها ،األندلس جزيرة
 من وغريمها البيضاء واملدينة ابجة مدينة فافتتح ،األندلس غرب إىل بنفسه موسى سار مث
 حىت عنها فيربح مدينة أييت ال وكان كثري، يءش والرساتيق الارى ومن واألقاليم، الكبار املدن
  .حكمه على ينزلوا أو يفتحها
 املغرب يفتتحون فجعلوا ،ومشاال   اوشرق   غراب   والسرااي البعوث نصري بن موسى جهز كما
 ال وحتف وأموال بغنائم نصري بن موسى ورجع ،األموال ويغنمون ا،إقليم   اوإقليم   ا،بلد   ابلد  

 كثرة. تعد وال حتصى
 وغريها الدبيل مدينة -يوسف بن احلجاج عم   ابن وهو- الااسم بن دحمم   افتتح وفيها

 يف فسار ،سنة عشرة سبع وعمره اَلند غزو احلجاج واله قد وكان ،اهلند بالد من
 فيال   وعشرون سبع ومعه عظيم مجع يف -اهلند ملك وهو- داهر امللك فلاوا ،اجليوش
  .داهر امللك وهرب هللا فهزمهم فاقتتلوا بة،منتخ  

 داهر امللك فاتل ،اشديد   قتاال   فاقتتلوا ،اجدًّ  كثري خلق ومعه امللك أقبل الليل كان فلما
 .معه من وغالب
 حتصى ال وأموال ،كثرية بغنائم ورجع ،وبرها الكربج مدينة فافتتح الااسم بن دمحم سار مث
 .(1)ذلك وغري والذهب اجلواهر من كثرة،

 إنه :فايل الروم، أرض الوليد بن العباس غزا :هـ(94) وتسعي أربع سنة دخلت وملا
 أرض املعيطي هشام بن الوليد وبلغ غزالة، فبلغ الوليد بن العزيز عبد أخوه وغزا أنطاكية، فتح
 .سورية أرض كبشة أيب بن يزيد وبلغ احلمام، برج
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 .توصف وال تعد ال أمواال   وغنم ،اهلند أرض   الثافي دمحم بن الااسم افتتح :وفيها
 فرغانة، مدينيت وكشان خجندة بلغ حىت ،وفرغانة الشاش مسلم بن قتيبة غزا :وفيها
  .مسرقند وفتح الصغد من فراغه بعد وذلك
 وقد وافتتحها، فحاصرها ،كابل إىل وصل حىت ،فيها يفتح البالد تلك يف قتيبة خاض مث
 هبم، وظفر امرار   فكسرهم خجندة عند قتيبة فااتلهم ،الرتك من هائلة مجوع يف املشركون لايه
 .(1)اجدًّ  كثرية أمواال   وغنم ،منهم البالد وأخذ

 وافتتح الروم، بالد الوليد بن العباس غزا :هـ(94) وتسعي مخس سنة دخلت وملا
 كثرية. حصون  
 ذلك بعد بناها مث ،حرقها مث الروم، بالد يف مدينة امللك عبد بن مسلمة فتح :وفيها
  .سنني بعشر

  .جزيلة أمواال   منها وأخذ اهلند، بالد من املولينا مدينة الااسم بن دمحم افتتح :وفيها
 العجل على األموال ومعه ،إفرياية إىل األندلس بالد من نصري بن موسى قدم :وفيها
  .السيب من رأس ألف ثالثون ومعه كثرهتا، من حتمل

 جاءه هناك كان فلما كثرية، وأقاليم مدن   ففتح الشاش، بالد مسلم بن قتيبة غزا :وفيها
 .مرو مدينة إىل ابلناس ورجع ذلك فامعه ،يوسف بن احلجاج مبوت اخلرب

 ويعده األعداء، مناجزة من عليه هو ما على يستمر أبن قتيبة إىل الوليد كتب :وفيها
 الكفر أهل وقتال البالد وفتح اجلهاد من صنع مبا عليه ويثين ا،خري   وجيزيه ذلك على
 .(1)والعناد
 ،الصني أرض من كاشغر مسلم بن قتيبة فتح :هـ(96) وتسعي ست سنة دخلت ملاو 
 وخيتم ،هبالد   يطأ حىت يرجع ال ابهلل وياسم ،دهويتوع   دهيتهد   رسال   الصني ملك إىل وبع 
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 ملك على الرسل فدخل ،اإلسالم يف يدخلوا أو ،منهم اجلزية وأيخذ وأشرافهم، ملوكهم
 .وهباء وحسن وأسواق أهنار ذات ،حصينة عظيمة مملكة وجدوا الصني

  .الصائفة امللك عبد بن مسلمة غزا :وفيها
 .(1)الروم بالد من ابنني واملرز طولس ففتح الروم، الوليد بن العباس وغزا

 "فكانت أمية: بين لدولة الزكية وشهادته املشهورة، كلمته يف كثري ابن احلافظ وصدق
 مشارق يف اإلسالم كلمة علت قد ذلك، إال شغل هلم ليس أمية، بين يف قائمة   اجلهاد سوق
 املسلمني من املشركني قلوب وامتألت وأهله، الكفر واأذل   وقد وحبرها، وبرها ومغارهبا، األرض
 يف وجيوشهم عساكرهم يف وكان أخذوه، إال األقطار من قطر إىل املسلمون يتوجه ال رعب ا،
 عظيمة شرذمة منهم جيش كل يف التابعني، كبار من والعلماء واألولياء الصاحلون الغزو
 .(1)دينه" هبم هللا ينصر
 الرتك، بالد يف يفتح مسلم بن "فاتيبة باوله: ذلك -هللا رمحه- كثري ابن احلافظ فص ل مث
 وأرسل منه فخاف يدعوه، ملكه إىل وأرسل الصني، ختوم إىل وصل حىت ويغنم، ويسيب ياتل
 ملوك أن حبي  جنده، وكثرة قوته مع يستعطفه وبع  هدية، كثرية وأمواال   وحتف ا هدااي له
 منه. خوف ا اخلراج إليه يتؤد   هاكل   النواحي تلك

 مات فلما ملكها، مع يلتاي أن إال يبق   ومل الصني، بالد عن أقلع ملا احلجاج عاش ولو
 .مر   كما اجليش رجع احلجاج

 بالد يف يفتحون اآلخر وأخوه الوليد املؤمنني أمري وابن مروان بن امللك عبد بن ومسلمة
 يعبد جامع ا مسلمة هبا وبىن الاسطنطينية، إىل وصلوا حىت الشام بعساكر وجياهدون ،الروم
 رعب ا. منهم الفرنج قلوب وامتألت فيه، هللا

 من طائفة يف مدهنا ويفتح اهلند، بالد يف جياهد -احلجاج أخي ابن- الااسم بن ودمحم
 وغريهم. العراق جيش
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 املصرية الداير جيوش يف وأقاليمها مدهنا ويفتح املغرب، بالد يف جياهد نصري بن وموسى
 وغريهم.
  .(1)"األواثن عبادة وتركوا اإلسالم يف أهلها دخل إمنا النواحي هذه وكل
 يف عظيمة فتوحات   اإلسالم على هللا "فتح ياول: كثري ابن احلافظ جعل سبق ما مجيع
ا اجلهاد عاد حىت وأمرائه، وأقرابئه أوالده يدي على امللك، عبد بن الوليد دولة  أبايم شبيه 
  .(1)"-عنه هللا رضي- اخلطاب بن عمر

 أمجعني. وصحبه آله وعلى ،دمحم سيدن على وابرك وسلم هللا وصلى واملنة، احلمد وهلل
 هللا شاء إن- ويليه األموي، العهد يف اجلهاد سوق عرض من األول اجلزء انتهى وهبذا
 وتسعني ست سنة امللك، عبد بن الوليد بن سليمان خالفة أول من الثاين اجلزء -تعاىل
 .هـ(131) ومائة وثالثني ثنتني سنة األموية الدولة هناية إىل هـ(92)
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