
 
 
 
 

  



 األموي العهد يف اجلهاد سوق
(2) 

 هـ(232-هـ69 من اإلسالمية )الفتوحات
 
 سار الذي امللك، عبد بن سليمان املؤمنني أمري خالفة هو اجلزء هذا به يستفتح ما أوَّل

 دعائمه؛ وتقوية أركانه وتثبيت هللا، سبيل يف اجلهاد بسوق االهتمام يف سبقه من درب على
 الفتوحات ألهم سرد يلي وفيما ،املؤمنني وعدو هللا لعدو وإرهابً  اإلسالم، لكلمة إعالء

 بحلجة دفًعا األموي؛ العهد هناية إىل بعده جاء من وخالفة خالفته يف وقعت اليت والغزوات
  واألراجيف. األبطيل من األموية الدولة عن أشيع ملا

 :هـ(66-هـ69) من امللك عبد بن سليمان خالفة
 وكان ،الوليد أخيه موت بعد بخلالفة امللك عبد بن لسليمان بويع وتسعني ست سنة يف

 داعًيا غضبه،ي   عمَّا جمافًيا تعاىل، هللا رضيي   ما على حريًصا ،عاقاًل  ًعاور   ًنادي    -هللا رمحه-
  .خالفته هبا ستفتحا خطبة   أول يف واضًحا ذلك بدا وقد ؛وحتكيمه الكرمي بلقرآن للعمل

 ويل حني امللك عبد بن سليمان به متكلَّ  كالم لأوَّ " :األسدي عون بن جابر يقول
 شاء ومن ع،وض   شاء وما ،عرف   شاء وما ،عصن   شاء ما الذي هلل احلمد قال: أن اخلالفة
 وتبكي ابكيً  ضحكت   ،بتقل   وزينة بطل، ومنزل غرور، دار الدنيا إن ،منع شاء ومن ،أعطى

 أبهلها. العبة ميالة ها،فقري   وتثري مثريها تفقر ا،خائفً  نوتؤم    اآمنً  وختيف ا،ضاحكً 
 انسخ فإنه ؛اقائدً  لكم واجعلوه ا،حكمً  به واوارض   ا،إمامً  هللا كتاب ذوااختَّ  ،هللا عباد اي

 الشيطان كيد   جيلو القرآن   هذا نأ -هللا عباد- اعلموا ،بعده كتاب   ينسخه ولن قبله، ملا
 .(1)"عسعس إذا الليل إدبر ستنفَّ  إذا الصبح ضوء   جيلو كما ،وضغائنه
 رقعة وازدايد تعاىل، هللا سبيل يف اجلهاد راية رفع يف امللك عبد بن ليمانس اجتهد وقد
 والغزوات. الفتوحات عهده يف تنقطع ومل اإلسالمية، األراضي

                                         
 (.202-202 /9) والنهاية البدايةينظر:  (1)



 :(1)هـ(69 )سنة خلالفته التالية السنة ففي
 موعود   حتقيق يف رغبةً  القسطنطينية؛ مدينة لغزو اجليوش امللك عبد بن سليمان زجهَّ 

 إىل أمية بين خلفاء فيها هيتوجَّ  اليت األوىل املرة   هذه تكن ومل ،وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 بن معاوية عهد يف كراتو  كرات -األول اجلزء يف متقدَّ  كما- سبقتها بل املدينة، تلك فتح
 عبد بن مسلمة وصل حيث ،امللك عبد بن الوليد خالفة ويف -عنهما هللا رضي- سفيان أيب

 ،القسطنطينية خليج إىل هـ(92) وتسعني ثنتني سنة يف الوليد بن العزيز عبد أخيه وابن امللك
 ،املدينة تلك فتح على عزمه وقوة سليمان أمر كان كيف -اجلزء هذا يف- معنا وسيأيت
 .اإلسالم يف أهلها ودخول

 يف الصائفة على داود ابنه سليمان رأمَّ  حيث الروم؛ بالد على الصوائف تنقطع مل كما
 املرأة. صنح   يديه على تعاىل هللا ففتح السنة؛ تلك

 الدولة خلفاء هميتَّ  من على الرد أبلغ   اجليش قيادة البنه امللك عبد بن سليمان أتمري ويف
 ه.وأهل   اإلسالم نصرة   اتركني ؛ةع  والدَّ  فالّتَّ  إىل لنيمائ   كانوا مأبهن األموية

 الوضاحية، رضأ غزا امللك عبد بن مسلمة أن السنة: تلك أحداث يف الواقدي وذكر
 الوضاحية. صاحب الوضاح بناه الذي احلصن ففتح

 جتاه البحر راكبني الفزاري هبرية بن عمر بقيادة اإلسالمية اجليوش تكحترَّ  الشتاء ويف
 .رضهمأب واوشت فغزوهم الروم،
 وإمنا ر،او أسو  أبواب هلا مدينة يومئذ   كنت ومل جرجان، جتاه جبيش املهلب بن يزيد سار مث

 يف جزيرة إىل :وقيل- هناك بقلعة احمتميً  ففر صول، :له يقال ملكها وكان وأودية، جبال هي
 بن يزيد استمرَّ  وقد ،البحرية من املسلمون اجلنود فأخذه ،-النجرية :تسمى هناك حبرية

 رمضان. شهر يف جبنوده قافاًل  انصرف مث شهورًا، كذلك املهلب

                                         
 /9) والنهاية والبداية (،1000-1002 /2) اإلسالم واتريخ (،322 /6) الطربي اتريخ ينظر: (1)

192-192.) 



 صاحلهم قال: يزيد، مع ذلك شهد أنه إسحاق أيب بن يونس عن مسلم، بن حامت وروى
 رأس. وألف وطيالسة بثياب إليه وبعثوا ألف، مائة مخس على

صن برمجة، امللك عبد بن مسلمة غزا السنة: تلك ويف  اأيضً  وافتتح عوف، ابن وح 
 الروم. بنواحي وشّتَّ  وسردا، احلديد، حصن

 كان ما يلي: :(1)هـ(69) وتسعني مثان سنة دخلت وملا
  القسطنطينية: فتح على امللك عبد بن سليمان وتصميم عزم

 ومجع املقدس، ببيت بإلقامة امللك عبد بن سليمان همَّ  هـ(99) وتسعني مثان سنة يف
 فبينما امللك، عبد بن ومسلمة املغرب، من نصري بن موسى عليه وقدم هبا، واألموال   الناس

 امرأة فيهم مجاعة فسب ت محص، ساحل على خرجت الروم أن اخلرب جاءه إذ ذلك على هو
 فيها أفتح غزوة   مّنَ و  ألغز   وهللا ويغزوان، نغزوهم هذا، إال هو ما وقال: فغضب ذكر، هلا

 .ذلك دون أموت أو القسطنطينية  
، اأشري   فقال: نصري، بن وموسى مسلمة إىل امللك عبد بن سليمان التفت مث  فقال عليَّ

ر ذلك أردت إن املؤمنني، أمري اي موسى:  إىل ومصر الشام من فتحوه فيما املسلمني سرية فس 
 فابدأ ،لإلسالم وحازوها دار ا اختذوها مدينة فتحوا كلما خراسان، إىل العراق ومن إفريقية،

 هدمت وقد القسطنطينية، تبلغ حّت واملساحل، واملطامري احلصون من فيها ما فافتح بلدروب
  أبيديهم. سيعطون فإهنم قوهتا، وأوهيت حصوهنا

 طال إن الرأي هذا قال: تقول؟ ما فقال: مسلمة، إىل امللك عبد بن سليمان فالتفت
 أييت وال عملت، ما منه تعمل أن رأيت ينقضه، وال رأيك على يبين الذي كان أو إليه، عمر
 والبحر الرب يف املسلمني من مجاعة تغزي أن أرى ولكين سنة، عشرة مخس قال ما على

 ما ومّت عنوة، فتحوها أو اجلزية أعطوا البالء عليهم دام ما فإهنم فيحاصروهنا، القسطنطينية
  بيدك. احلصون من دوهنا ما فإن ذلك، يكون

                                         
 /9) والنهاية والبداية (،1006-1000 /2) اإلسالم واتريخ (،96 /0) التاريخ يف الكامل ينظر: (1)

191-199.) 



 عشرين من حنو يف الرب يف واجلزيرة الشام أهل مجاعة فأغزى الرأي، هذا سليمان: فقال
 هبرية بن عمر عليهم مركب، ألف يف البحر يف وإفريقية مصر أهل وأغزى ألف، ومائة

 امللك. عبد بن مسلمة الكل وعلى الفزاري،
 أنه وأعلمهم األعطية، هلم أخرج سليمان أن واحد غري فأخربين مسلم: بن الوليد قال

 بنا فصلى دمشق قدم مث قدره، لذلك فاقدروا ،عليها واإلقامة القسطنطينية غزو على عزم
 حصار من عليها حلف اليت بيمينه وأخربهم الناس، مفكلَّ  املنرب إىل عاد مث اجلمعة،

 حّت وسار الصرب، الصرب مث هللا، بتقوى وعليكم تعاىل، هللا بركة على فانفروا القسطنطينية،
 مسلمة. ورحل الناس، إليه فاجتمع دابًقا، نزل

 ردفًا القسطنطينية مدينة لغزو امللك عبد بن مسلمة أخاه امللك عبد بن سليمان جهزف
 مث عظيم، عرمرم جيش ومعه إليها، مسلمة فسار ،املاضية السنة يف يهاإل سبقوا الذين للجيش

  .اجليشان فاجتمع هناك، هم الذين اجليش ذلك عليه التفَّ 
 أن اجليش من رجل كل أمر حيث القسطنطينية؛ فتح على عازًما مسلمة كان وقد

 هو فإذا ذلك مجعوا القسطنطينية إىل وصل فلما طعام، من مدين فرسه ظهر على معه حيمل
 يف وازرعوا بالدهم، يف جتدونه مما وكلوا الطعام هذا اتركوا مسلمة: هلم فقال اجلبال، أمثال

 أن إال البلد هذا عن نرجع ال فإان ؛خشب من بيواتً  لكم وابنوا واستغلوه، الزرع أماكن
 هللا. شاء إن نفتحها
 بالد له ليأخذ الباطن يف وواطأه إليون، :له يقال النصارى من رجاًل  داخل مسلمة إن مث
 رسالة يف إليون فدخل القسطنطينية، ملك تويف إنه مث األمر، بدئ يف نصح منه فظهر الروم،

 وحنن عنا رده له: قالوا إليون إليهم دخل فلما ا،شديدً  اخوفً  الروم خافته وقد ،مسلمة من
 أحرق حّت -هللا قبحه- يزل ومل واملكر، الغدر يف احليلة فأعمل إليون فخرج ،علينا منلكك

  .للمسلمني الذي الطعام ذلك
 فلو القتال، يف تطاوهلم أنك يظنون الطعام هذا يرون داموا ما إنه ملسلمة: قال أنه وذلك

 مث فأحرق، بلطعام مسلمة فأمر ا،سريعً  البلد إليك وسلموا العزم، منك لتحققوا أحرقته
 حماربً  البلد يف وهو وأصبح الليل، يف شاجلي أمتعة من أمكنه ما وأخذ السفن يف إليون انشمر



 على احلال وضاق الروم، عليه واجتمعت وحتصن األكيدة، العداوة وأظهر للمسلمني،
  .الّتاب إال يءش كل أكلوا حّت املسلمني
 العزيز، عبد بن عمر وتولية ،امللك عبد بن سليمان وفاة جاءهتم حّت دأهبم ذلك يزل فلم

 امسجدً  بىن حّت مسلمة يرجع مل لكن ا،شديدً  اجهدً  جهدوا وقد الشام، إىل راجعني فكروا
 .السماء يف اشاهقً  ،الفناء رحب ا،حمكمً  البناء شديد ،بلقسطنطينية

 الصلح، األصفهبذ فسأله طربستان، صفرة أيب بن املهلب بن يزيد غزا السنة: تلك ويف
 هزم مث شديًدا، قتااًل  واقتتلوا كبري، مصاف بينهم وكان والديلم، اجلبال أبهل فاستعان فأىب،

 وغري السنة، يف مائة مخس وقيل: ألف، مائة سبع على األصفهبذ صوحل مث املشركني، هللا
 والرقيق. املتاع من ذلك

 املسلمني، من عليهم املهلب بن يزيد خلف مبن جرجان أهل غدر أن األمر لبث ما مث
 أعطوا مث أشهرًا، يزيد فقاتلهم فتحصنوا، إليهم، سار طربستان صلح من فرغ فلما فقتلوهم،
 كثري. خلق منهم أسرو  فاقتتل حكمه، على ونزلوا أبيديهم،
 من مسلمة فسار البحر، يف هبرية بن عمر وشّت الروم، بضواحي مسلمة شّت :هاوفي

 مدينة وافتتح ،اخلليج جاوز أن إىل والبحر، الرب يف القسطنطينية إىل صار حّت مشتاه
 .هللا فهزمهم مسلمة، على برجان خيل وأغارت الصقالبة،
 قتااًل  عندها وقاتل فحاصرها ،الصني أرض من قهستان املهلب بن يزيد غزا :وفيها

  .مهاتسلَّ  حّت يزل ومل ا،شديدً 
 ،لنجدته فقدموا بلديلم، صاحبها فاستجاش ،جرجان إىل منها املهلب بن يزيد سار مث

 وكان- اجلعفي سربة أيب بن الرمحن عبد بن دمحم فحمل وقاتلوه، املهلب بن يزيد فقاتلهم
  .هللا وهزمهم فقتله ،الديلم ملك على -ابهرً  اشجاعً  افارسً 

 البيضة على بلسيف الّتكي فضربه الّتك، فرسان بعض   ايومً  هذا سربة أيب ابن برز ولقد
 وسيف ،ادمً  يقطر وسيفه املسلمني إىل أقبل مث فقتله، سربة أيب ابن وضربه فيها، فنشب
 !هذا من أحسن امنظرً  رأيت ما فقال: املهلب بن يزيد إليه فنظر خوذته، يف انشب الّتكي

 الشراب. يف اهنماكه لوال ،الرجل نعم فقال: ،سربة أيب ابن قالوا: الرجل؟ هذا نم  



 على صاحله حّت صاحبها على يضيق زال وما ،جرجان حماصرة على يزيد مصمَّ  مث
 ،زعفراانً  موقرة محار وأربعمائة ثوب، ألف ومائيت دينار، ألف وأربعمائة ،درهم ألف سبعمائة
 من وسرقة فضة من وجام طيلسان الّتس على ،ترس رجل كل رأس على رجل وأربعمائة

  .حريرة
 ،اخلراج حيملوا أن على اصلحً  -سابًقا- فتحها قد العاص بن سعيد كان املدينة وهذه

 ذلك ومينعون ألف، ثالمثائة السنني بعض ويف ألف، مائيت سنة ويف ألف، مائة سنة كل يف
 ما على اصلحً  وردها ،املهلب بن يزيد فغزاهم وكفروا، مجلة امتنعوا مث السنني، بعض يف

 العاص. بن سعيد زمن يف عليه كانت
 يف مرابطًا امللك عبد بن سليمان املؤمنني أمري تويف :هـ(66) وتسعني تسع سنة ويف

 .صفر شهر عاشر اجلمعة يوم ،دابق مرج يف هللا سبيل
 والنصرة والغزوات بلفتوحات مليًئا امللك عبد بن سليمان املؤمنني أمري عهد كان وقد

يرحم " ويقول: عليه، يّتحم -سريين بن دمحم- زمانه يف التابعني سيد كان لذا تعاىل؛ هللا لدين
 ملواقيتها، الصالة إبجابة افتتحها خبري، وختمها خبري خالفته افتتح؛ هللا سليمان بن عبد امللك

يف ترمجة عبد الرمحن بن  الذهيب احلافظ قال وكما .(1)"العزيز عبد بن عمر بستخالفه وختمها
 وحسابه هنات، له احتملت اجلهاد، يف اهلمة عايل الرأس كان "وإذا :دمحم صاحب األندلس

 .(2)لباملرصاد" ربك فإن أبد، وللخزائن العباد، وظلم اجلهاد، أمات إذا أما هللا، على
 :هـ(202-هـ66) من العزيز عبد بن عمر خالفة

 عمر بعده اخلالفة توىل هـ(99) وتسعني تسع سنة امللك عبد بن سليمان اخلليفة تويف ملا
 عبد بن عمر من علم غري من إليه امللك عبد بن سليمان من بعهد وذلك العزيز، عبد بن

 بذلك. العزيز

                                         
 .(602/ 12ينظر: البداية والنهاية ) (1)
 (.360 /13) النبالء أعالم سري (2)



 كان من وأمر امللك، عبد بن مسلمة إىل والدواب الطعام حبمل العزيز عبد بن عمر وأمر
 فعل وقد .(1)القسطنطينية غزو من القفول يف هلم وأذن الناس، فأغاث إليه، يبعث أن محيم له

 .هلم وإبقاء بملسلمني رمحة ذلك؛ العزيز عبد بن عمر
 انشغاله لشدة قلتها؛ على العزيز عبد بن عمر املؤمنني أمري عهد يف الغزوات تنقطع ومل
 واحلديث والفقه العلم بنشر ؛للبالد الداخلي الشأن وإصالح الظلم، ورفع العدل، بتحقيق

 على الصائفة غزا هـ(100) اهلجرة من مائة سنة فيف ،اجلهاد يهمل مل ذلك ومع الرعية، بني
 املعيطي. هشام بن الوليد الروم

 :هـ(201-هـ202) من امللك عبد بن يزيد خالفة
 بعهد وذلك امللك، عبد بن ليزيد بخلالفة بويع العزيز عبد بن عمر املؤمنني أمري تويف ملا

 تويف فلما العزيز، عبد بن عمر بعد من األمر ويل يكون أن امللك، عبد بن سليمان أخيه من
 .(2)العامة البيعة الناس بيعه هـ(101) ومائة إحدى سنة من رجب يف عمر

 حزبه، تعاىل هللا ونصر اإلسالم، رقعة وازدادت اإلسالمية، الفتوحات عهده يف واستمرت
 من جرى مما -املقام تناسب- صاحلة مجلة يلي وفيما ،وأهله الشرك وأذل جنده، وأعز

 امللك. عبد بن يزيد عهد يف والغزوات الفتوحات
  :(3)هـ(202) ومائة ثنتني سنة يف
 فيها األمر اشتد كبرية، وقعةم واملسلمني الّتك بني جرت ومائة ثنتني سنة دخلت ملا

ا املسلمني على  فارين هاربني وولوا ،الشرك جند وأذل ونصرهم، عليهم تعاىل هللا فتح مث ،جدًّ
 .شيء   على يلوون ال

 املسلمني، لقتال الصفد إىل اجيشً  بعث -الّتك ملك األعظم امللك- خاقان أن وذلك
 خلق وفيه فحصره الباهلي، قصر على نزل حّت فأقبل كورصول، :له يقال منهم رجل عليهم

                                         
 (.1009 /2) اإلسالم اتريخ ينظر: (1)
 (.200 /9) والنهاية البداية ينظر: (2)
 (.209-209 /9) والنهاية البدايةو  ،(120 /0) التاريخ يف الكامل ينظر: (2)



 أربعني على -مطرف بن هللا عبد بن عثمان وهو- مسرقند انئب فصاحلهم ،املسلمني من
 .عندهم رهائن دهقاانً  عشر سبعة إليهم ودفع ا،ألفً 

 أربعة يف -الرايحي بشر بن املسيب :له يقال- رجل فانتدب ،الناس عثمان ندب مث
 وأخربهم ،القتال على همفحثَّ  ،خطبهم الطريق بعض يف كان فلما الّتك، حنو فساروا آالف،

  .ألف من أكثر عنه فرجع الشهادة، لطلب األعداء إىل ذاهب أنه
 يف بقي حّت بعضهم، عنه ويرجع خيطبهم منزل كل يف بشر بن املسيب يزل مل مث

 عزم وقد القصر، ذلك حماصرو وهم األتراك، جيش غالق حّت هبم فسار مقاتل، سبعمائة
 ينزلون مث أمامهم، أوالدهم وذبح نسائهم قتل على القصر ذلك يف هم الذين املسلمون
  .آخرهم عن يقتلوا حّت فيقاتلون

 وقت كان إذا حّت ،املسيب ومكث فثبتوا ذلك، هميوم   تهميثب    املسيب إليهم فبعث
 صادقة، محلة الّتك على محلوا مث دمحم، اي :شعارهم جعلوا وقد أصحابه، وكربَّ  فكربَّ  السحر
 حّت ا،شديدً  قتااًل  فقاتلوهم الّتك إليهم وهنض كثرية، دواب وعقروا ا،كثريً  اخلقً  منهم فقتلوا

 فقاتلوا الشجعان، معه وترجل لفّتجَّ  عجزها يف املسيب دابة وضربت املسلمني، أكثر فر
 وفر عليهم، هللا فتح حىت وصربوا ابملسيب اجلماعة والتف ا،عظيمً  قتااًل  كذلك وهم

 يء.ش على يلوون ال هاربني أيديهم بني املشركون
 وعليكم ا،أحدً  تتبعوا ال أن املسيب: منادي فنادى الكثرة، غاية يف األتراك كان وقد
 ،النفيسة واألشياء األموال من األتراك أولئك معسكر يف ما وحازوا فاحتملوهم وأهله، بلقصر

 من الّتك وجاءت حمصورين، كانوا الذين املسلمني من معهم مبن ساملني راجعني وانصرفوا
 يكونوا مل بألمس لقوان الذين هؤالء أنفسهم: يف فقالوا ا،جميبً  وال اداعيً  به جيدوا فلم الغد
 ا.نًّ ج   كانوا إمنا ا،إنسً 



 أهل -خراسان انئب- احلرشي عمرو بن سعيد قاتل :(1)هـ(201) ومائة أربع سنة ويف
 ألنه ؛امللك عبد بن يزيد إىل بذلك وكتب ،وأظهره هللا عليهم ،خجندة أهل وحاصر ،الصغد

 واله. الذي هو
 أرض -وأذربيجان رمينيةأ انئب- احلكمي هللا عبد بن اجلراح غزا السنة: تلك ويف

 تلي اليت احلصون عامة وافتتح ا،كثريً  اخلقً  منهم وسىب الّتك، وهزم ،بلنجر ففتح الّتك،
  .أهلها عامة وأجلى ،بلنجر

 آل ،هائلة وقعة بينهم فجرت ،امللك واخلاقان احلكمي هللا عبد بن اجلراح التقى كما
 خلق فيها قتل عظيمة، مقتلة منهم فقتلوا املسلمون، وتبعهم خاقان، اهنزم أن إىل فيها األمر
 حيصون. ال كثري

 وعلى والكفار، املسلمون فالتقى أران، هنر وقعة كانت "وفيها الذهيب: احلافظ يقول
 األبواب، بب بقرب وذلك اخلاقان، ابن أولئك وعلى احلكمي، هللا عبد بن اجلراح املسلمني

 .(2)وسبًيا" وأسرًا قتاًل  الّتك أقفية املسلمون وركب اإلسالم، هللا ونصر
  :(2)هـ(201) ومائة مخس سنة دخلت مث

 األكناف متسعة اوبالدً  كثرية، حصوانً  وفتح الالن، بالد احلكمي هللا عبد بن اجلراح غزا
 األتراك. أوالد من اخلقً  وسىب ة،مجَّ  غنائم وأصاب بلنجر، وراء من

 من عظيم مجع يف الباب من وخرج -الّتك ملك- اخلاقان زحف السنة: تلك ويف
 الكفار، على اهلزمية كانت مث أايًما، فاقتتلوا احلكمي، اجلراح إليه فسار أرمينية، وقصد الّتك،
 رمضان. شهر يف وذلك

 فصاحله الصغد، بالد من عظيمة مدينة وحاصر ،الّتك بالد سعيد بن مسلم غزا :وفيها
 إليه. حيمله كثري مال على ملكها

                                         
 (.231-236 /9) والنهاية والبداية (،9 /2) اإلسالم اتريخ ينظر: (1)
 (.9 /2) اإلسالم اتريخ (2)
 (.239 /9) والنهاية والبداية (،10 /2) اإلسالم واتريخ (،166 /0) التاريخ يف الكامل ينظر: (2)



 فارس، ألف سرية يديه بني فبعث الروم، بالد مروان بن امللك عبد بن سعيد غزا :وفيها
 ا.مجيعً  فأصيبوا

 :هـ(221-هـ201) من مروان بن امللك عبد بن هشام خالفة
 ومائة مخس سنة من شعبان من بقني خلمس أخيه موت بعد اجلمعة يوم بخلالفة له بويع

 وهلل انتشار، يف املسلمني على هللا وفتوحات ازدايد، يف اجلهاد سوق واستمر ،هـ(103)
 واملنه. احلمد
 .الروم بالد على الصائفة امللك عبد بن سعيد غزا :(1)هـ(209) ومائة ست سنة فيف

 بينهم وكانت الّتك، عندها فلقيه ومعاملتها، فرغانة مدينة سعيد بن مسلم غزا :وفيها
 .الّتك من كبرية وطائفة اخلاقان فيها قتل هائلة، وقعة

 واخلراج. اجلزية وأعطوه فصاحلوه اخلزر، أرض يف احلكمي اجلراح أوغل :وفيها
 .الالن امللك عبد بن احلجاج غزا :وفيها

- منروذ جبال القسري هللا عبد بن أسد غزا :(2)هـ(209) ومائة سبع سنة دخلت وملا
 يديه. على وأسلم ،منروذ فصاحله الطالقان، جبال يلي مما -القرقيسيان ملك

 ،وأثقاهلم وأمواهلم حواصلهم إىل أهلها فعمد -هراة جبال وهي- الغور أسد غزا :وفيها
 أسد فأمر ا،جدًّ  مستعل وهو عليه، ألحد سبيل ال منيع، كهف يف كله ذلك فجعلوا

 فسلموا ورفعوهم ،التوابيت يف هنالك ما بوضع وأمر إليه، ودالهم توابيت يف فحملوا بلرجال
 سديد. رأي وهذا وغنموا،

 البحر فقطع مهران، بن ميمون الشام جيش وعلى هشام، بن معاوية الصائفة غزا :وفيها
 قربس. إىل عرب حّت

                                         
 (.262-261 /9) والنهاية والبداية (،10 /2) اإلسالم اتريخ ينظر: (1)
 (.211 /9) والنهاية البدايةو  (،11 /2) اإلسالم اتريخو  (،00 /1) الطربي اتريخ ينظر: (2)



 بن خالد والد- برمك عليها واستناب ،إليها بلخ حول ما جبمع أسد أمر :وفيها
 للمسلمني. امعقدً  وجعلها ،وحصنها ،احمكمً  اجديدً  اجيدً  بناءً  وبناها ،-برمك

 عبد بن مسلمة مكانه وتوىل وأرمينية، أذربيجان إمرة عن احلكمي اجلراح عزل وفيها:
 بلسيف. وافتتحها الروم، قيصرية فغزا مسلمة فنهض امللك،

 فانكسر غرشستان، بالد -خراسان متويل- القسري هللا عبد بن أسد غزا وفيها:
  جائعني. جمهودين اجليش ورجع طائفة، واستشهد املسلمون،

 من قيسارية امللك عبد بن مسلمة افتتح فيهاو  :(1)هـ(209) ومائة مثان سنة دخلت مث
  .اأيضً  الروم حصون من احصنً  امللك عبد بن إبراهيم فتح كما الروم، بالد

 فاضحة. كسرة األتراك فكسر ،خراسان أمري القسري هللا عبد بن أسيد غزا وفيها
 إليه فسار يق،نابجمل ورماها ،وراثن مدينة وحاصر ،أذربيجان إىل خاقان زحف :وفيها

- خاقان مع فالتقى امللك، عبد بن مسلمة انئب -عمرو بن احلارث- الناحية تلك أمري
 اخلقً  األتراك من قتلوا أن بعد وذلك ا،شهيدً  عمرو بن احلارث وقتل .فهزمه -الّتك ملك
 ا.كثريً 

 جيش على البطال وبعث الروم، أرض امللك عبد بن هشام بن معاوية غزا :وفيها
 ا.كثريً  اشيئً  منها وغنم ،نجرةخ فافتتح ،كثيف

 وافتتح الصائفة، امللك عبد بن هشام بن معاوية غزا :(2)هـ(206) ومائة تسع سنة ويف
 الروم. أرض من حصًنا

 أبذربيجان. شتوا جيًشا فجهز مسلمة، أيًضا فيها وغزا
 الّتك ملك امللك عبد بن مسلمة قاتل :(2)هـ(220) ومائة عشر سنة دخلت وملا
 هللا هزم مث شهر، من احنوً  فتواقفوا ،عظيمة مجوع يف مسلمة إىل فزحف خاقان، األعظم

                                         
 (.290 /9) والنهاية والبداية (،11 /2) اإلسالم اتريخ ينظر: (1)
 (.12 /2) اإلسالم ريخات ينظر: (2)
 (.299-291 /9) والنهاية والبداية (،12 /2) اإلسالم واتريخ (،30 /1) الطربي اتريخ ينظر: (2)



 رجوعه يف القرنني ذي مسلك على فسلك ا،غامنً  امً ـسال مسلمة ورجع الشتاء، زمن خاقان
 غرق ومواضع مغارق على سلكوا أهنم وذلك ؛الطني غزاة :الغزاة هذه وتسمى الشام، إىل

 .اعظامً  وشدائد صعابً  أهوااًل  قاسوا حّت جنوا فما كثري، خلق فيها وتوحل كثرية، دواب فيها
 وراء ومن بسمرقند الذمة أهل -خراسان انئب- السلمي هللا عبد بن أشرس دعا :وفيها

 مث غالبهم، وأسلم ذلك، إىل فأجابوه ،اجلزية عنهم ويضع اإلسالم، يف الدخول إىل النهر
 .كثرية حروب الّتك وبني بينه كانت مث وقاتلوه، احلرب له فنصبوا ،بجلزية طالبهم

 ابنه جهز وصل فلما عليها، امتوليً  إفريقية إىل عبيدة بن هشام املؤمنني أمري أرسل :وفيها
 بقيهم، واهنزم ،بطريقهم وأسروا ،اكثريً  اخلقً  منهم فقتلوا املشركني مع فالتقوا ،جيش يف وأخاه
 ا.كثريً  اشيئً  منهم املسلمون وغنم

 مجة. غنائم وغنم الروم، بالد من كبريين حصنني هشام بن معاوية افتتح :وفيها
 وأخاه، ولده فجهز عليها، أمريًا الذكواين الرمحن عبد بن عبيدة إفريقية إىل قدم وفيها:

 مدبرين. وولوا ،القوم طاغية وأسر ،تعاىل هللا مهافنصر  املشركني، فالتقوا
 وغزا اليسرى، الصائفة هشام بن معاوية غزا :(1)هـ(222) ومائة عشرة إحدى سنة ويف

 الروم. بالد من قيسارية بلغ حّت ،اليمىن الصائفة هشام بن سعيد
 ووىل ،خراسان إمرة عن السلمي هللا عبد بن أشرس امللك عبد بن هشام عزل :وفيها

 املسلمني، من منهزمني األتراك خيول تلقته خراسان قدم فلما الرمحن، عبد بن اجلنيد عليها
 بلنسبة تهملقلَّ  معه وفيمن فيه وطمعوا ا،شديدً  قتااًل  واقتتلوا فتصافوا ،آالف سبعة يف وهو

 منكرة، هزمية فهزمهم ،هبم هللا أظفره مث يهلك، أن اجلنيد وكاد خاقان، ملكهم ومعهم إليهم،
 اخلليفة. إىل به وبعث ملكهم، أخي ابن وأسر

 هللا عبد بن اجلراح وأعيد وأذربيجان، أرمينية عن امللك عبد بن مسلمة عزل وفيها:
 فجمعت ورجع، فافتتحها للخزر، اليت البيضاء مدينة على وأغار تفليس، إىل فسار احلكمي

 أردبيل. وحاصروا أرمينية فدخلوا خاقان، ابن مع كثرية عظيمة مجوًعا اخلزر

                                         
 (.221 /9) والنهاية والبداية (،201 /2) اإلسالم اتريخ ينظر: (1)



 مائة يف البحر يف احلارث بن مستنري إفريقية من الذكواين عبيدة األمري أغزى :وفيها
 ومن املراكب تلك عامة فغرقت مزعجة، ريح وجاءت فقفل، الشتاء وهجم مركًبا، ومثانني
 كان. هللا شاء فما مركًبا، عشر سبعة إال منها يسلم فلم فيها،

 ،الصائفة هشام بن معاوية غزا فيهاو  :(1)هـ(222) ومائة عشرة ثنيت سنة دخلت مث
 مالطية. انحية من حصوانً  فافتتح

 أهل من معه فيمن احلكمي هللا عبد بن اجلراح فلقيهم ،الالن من الّتك سارت :وفيها
 ومجاعة -هللا رمحه- اجلراح فاستشهد جيشه، إليه يتكامل أن قبل فاقتتلوا وأذربيجان، الشام

 أردبيل. العدو وأخذ ،أردبيل مبرج معه
 بإلسراع وأمره ،جبيش احلرشي عمرو بن سعيد بعث امللك عبد بن هشام ذلك بلغ فلما

 منهم فاستنقذ خاقان، ملكهم حنو املسلمني أبسارى يسريون وهم الّتك فلحق إليهم،
 مقتلة الّتك من وقتل ا،أيض   الذمة أهل ومن املسلمني، نساء من معهم كان ومن األسارى

  .اكثريً  اخلقً  منهم وأسر ا،جدًّ  عظيمة
 إليهم فسار الّتك، أثر يف امللك عبد بن مسلمة أخاه أرسل حّت بذلك اخلليفة يكتف ومل

 مبن هو وسار ،اأمريً  عنه واستخلف ،األبواب بب إىل فوصل عظيم، وشتاء شديد برد يف
 سنذكره. ما معهم أمره من وكان خاقان، وملكهم األتراك طلب يف معه

 ووجه ،بلخ هنر إىل فوصل كثيف، جيش يف اأيضً  األتراك طلب يف خراسان أمري وهنض
 فأتوا وجيشت، الّتك وجاشت ويسرة، مينة آالف عشرة وأخرى ا،ألفً  عشر مثانية سرية إليهم

 ملكهم ومعهم منهم، مسرقند صون على يقدر ال وأنه هبم، يعلمه إليه أمريها فكتب ،مسرقند
 الغوث. فالغوث خاقان، األعظم

 وبقي ،مسرقند شعب إىل وصل حّت ،مسرقند حنو كثيف جيش يف امسرعً  اجلنيد فسار
 ،اجلنيد مقدمة على خاقان فحمل عظيم، مجع يف خاقان فصحبه فراسخ، أربعة وبينها بينه

                                         
-221 /9) والنهاية والبداية (،202 /2) اإلسالم واتريخ (،199 /0) التاريخ يف الكامل ينظر: (1)

222.) 



 وال يتغدون واملسلمون اجلمعان فّتاءى جانب، كل من تتبعهم والّتك العسكر إىل فاحنازوا
 وذلك منازهلم، على واصطفوا السالح إىل فنهضوا إليهم، واحنيازها مقدمتهم بهنزام يشعرون

 واألزد، متيم بنو وفيها املسلمني ميمنة على الّتك ومحلت فالتقوا برز، ومكان واسع جمال يف
  .بلشهادة كرامته هللا أراد ممن كثري، خلق غريهم ومن منهم فقتل

 منادي فناداه فقتلهم، الّتك شجعان من جلماعة املسلمني شجعان بعض برز وقد
 أقاتلكم إمنا وحيكم، فقال: فنعبدك، األعظم الصنم يرقص ممن جعلناك إلينا صرت إن خاقان:

 .-هللا رمحه- قتل حّت قاتلهم مث له، شريك ال وحده هللا تعبدوا أن على
 وصابروا، وصربوا مكان، كل من والشجعان األبطال وتداعت ،املسلمون تناخى مث
 عطفت مث ا،كثريً  اخلقً  منهم وقتلوا ،وجل عز هللا فهزمهم واحد، رجل محلة الّتك على ومحلوا
  .راجعون إليه وإان هلل فإان ألفني، سوى يبق مل حّت ،اخلقً  املسلمني من فقتلوا عليهم الّتك

 امللك إىل فحملوهم ،كثرية مجاعة املسلمني من واستأسروا ،احلر بن سودة يومئذ   وقتل
 وقعة :هلا يقال الوقعة وهذه ،راجعون إليه وإان هلل فإان آخرهم، عن بقتلهم فأمر ،خاقان

 الشعب.
 وسبوا. املسلمون فغنم صقلية، غزوة كانت وفيها:

 ملطية. انحية من خرشنة فافتتح -امللك عبد بن هشام ولد- معاوية سار :وفيها
 انحية من الروم أرض هشام بن معاوية غزا :(1)هـ(223) ومائة عشرة ثالث سنة ويف
  .مرعش

 انحية من املمالك تلك له دانتف ،الّتك بالد يف امللك عبد بن مسلمة وغلت :وفيها
 وأعماهلا. بلنجر

 عليه، فأبوا الصلح، حيزان أهل مسلمة وسأل أذربيجان، إمرة إىل مسلمة أعيد :وفيها
  .واألمان الصلح فطلبوا قتاهلم، يف وجد فقاتلهم
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 بالدهم، يف وغور فصاحلهم الصلح، ملكها فسأله شروان، أرض إىل سار مسلمة إن مث
 مسلمة فتحيز يظفروا، أن العدو وكاد قتال، أشد واقتتلوا اجلمعان فالتقى خاقان، فقصده
 خاقان. فيها اهنزم اثنًيا، التقاهم مث بلناس،

 مثانية وكانوا ومتزقوا، املسلمون فيها انكسر الروم، أبرض هائلة عظيمة وقعة كانت :وفيها
 له، فحشدوا الروم بالد يف عليهم دخل قد كان الباهلي، شبيب بن مالك عليهم آالف

 مالك :-الذهيب احلافظ قاله ما على- منهم الشجعان، من مجاعة الوقعة هذه يف فاستشهد
 لشجاعته. األمثال به تضرب الذي والبطال خبت، بن الوهاب وعبد األمري،

 أذربيجان عن مسلمة أخاه هشام عزل :(1)هـ(221) ومائة عشرة أربع سنة ويف
 وأغار وسىب، فقتل الزم، هنر جاوز حّت جبيشه مروان فسار دمحم، بن مروان عمه ببن واجلزيرة

 الصقالبة. على
  ا.كيدً  يلق ومل فرجع الّتك، من الصغانيان بالد املري اجلنيد غزا :وفيها

 األول هرقل ابن وهو قسطنطني، فيهم املسمى الروم وملك البطال هللا عبد التقى :فيهاو 
 هشام، بن سليمان إىل فأرسله البطال، فأسره ،وسلم عليه هللا صلى النيب إليه كتب الذي
 أبيه. إىل به فسار

 ومن سنني، تسع فيها فبقي السلويل، احلبحاب بن هللا عبيد املغرب إمرة ويل وفيها:
 .فتوحات عدة أايمه يف افتتح أنه مآثره

 السودان، بالد إىل جيًشا احلبحاب ابن بعث :(2)هـ(229) ومائة عشرة ست سنة ويف
 وسبوا. فغنموا

 األمر. فلله فأصيبوا، صقلية يلي مما البحر يف املسلمون غزا :وفيها
 الصائفة هشام بن معاوية غزا وفيها: :(1)هـ(229) ومائة عشرة سبع سنة دخلت مث

 ويعد هشام؛ املؤمنني أمري ابنا ومها امللك، عبد بن هشام بن سليمان اليمىن وعلى اليسرى،
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 ركوهنا وعدم والفداء، التضحية من األموية الدولة عليه كانت ما على األدلة أوضح من هذا
 يشاع. كما والّتف الدعة إىل

 اخلاقان وعليهم اخلارجي، سريج بن احلارث ومعهم خبراسان، الّتك جاشت :وفيها
 فهزمهم، فالتقاهم القسري أسد فسار الروذ، مرو بلد إىل ووصلوا وأفسدوا، فعاثوا الكبري،
 هائلة. وقعة وكانت

 ونزل حصون، ثالثة -أذربيجان متويل احلمار مروان وهو- دمحم بن مروان افتتح :وفيها
 إىل وأعاده عليه، فمنَّ  هشام، اخلليفة إىل به وبعث تومانشاه، وأسر ،اإلميان على منهم كثري

 مملكته.
 وسلم. فغنم املغرب، أمري احلبحاب ابن غزا :وفيها

 هشام املؤمنني أمري ابنا- وسليمان معاوية غزا :(2)هـ(229) ومائة عشرة مثاين سنة ويف
 .الروم بالد -امللك عبد بن

 مبلكهم. وظفر ورتنيس، انحية احلمار مروان غزا :وفيها
 الروم. بالد القعقاع بن الوليد غزا فيهاو  :(2)هـ(226) ومائة عشرة تسع سنة ودخلت

 حّت يزل فلم الالن، بب يف جبيشه فدخل السائحة، غزوة دمحم بن مروان غزا :وفيها
 اخلاقان. فهرب اخلاقان، مدينة البيضاء إىل وانتهى ومسندر، ببلنجر ومر اخلزر، بالد إىل خرج

 .خاقان األعظم الّتك ملك   القسري هللا عبد بن أسد قتل :وفيها
 يقتل وبعضهم بعض، على يغري بعضهم وجعل األتراك، مشل تفرق ذلك: آاثر من وكان

 .(0)املسلمني عن واشتغلوا بالدهم، خترب أن كادت حّت ا،بعضً 
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 ،الروم بالد هشام بن سليمان غزا فيهاو  :(1)هـ(220) ومائة شرينع سنة دخلت مث
 .حصوانً  فيها وافتتح

 .وافتتحها شاه، تومان العقيلي مسلم بن إسحاق غزا :وفيها

 .الّتك بالد دمحم بن مروان غزا :وفيها
 ،الروم هشام بن مسلمة غزا فيهاو  :(2)هـ(222) ومائة وعشرين إحدى سنة ودخلت

  .حصن وهو مطامري فافتتح
 فقتل الروم، بالد من السرير بيت قلعة إىل أرمينية من فسار ،دمحم بن مروان غزا :وفيها

 فهرب امللك، سرير وفيه غومشك حصن دخل مث وأسر، فقتل اثنية قلعة أتى مث وغنم، وسىب
 فدخل مروان سار مث مدي، ألف ومائة رأس ألف على السنة يف مروان صاحلوا إهنم مث امللك،
 والزم ،فقاتلهم مخرين أتى مث تومان، بالد أهل وصاحله فصاحلوه، نطران وبالد أزر أرض

 وغريها. مسدار افتتح مث صاحلوه، مث شهرين، عليهم احلصار
 ملكهم وأسر الّتك، يف متعددة غزوات -خراسان أمري- سيار بن نصر غزا :وفيها
 أن كورصول منه سأل وحتققه، تيقنه فلما يعرفه، ال وهو ،احلروب تلك بعض يف كورصول

 ذلك مع وهو برذون، وألف -البخايت وهي- الّتك إبل من بعري ألف له يرسل أن على يطلقه
 إبطالقه، أشار من فمنهم ذلك، يف األمراء من حبضرته من نصر فشاور ا،جدًّ  كبري شيخ

 بقتله. أشار من ومنهم
 نصر: له فقال غزوة، وسبعني ثنتني فقال: غزوة؟ من غزوت كم :سيار بن نصر سأله مث

 ذلك بلغ فلما وصلبه، عنقه فضربت به مرأ   مث كله، هذا شهدت وقد يطلق، مثلك ما
 آذاهنم وقطعوا ،وشعورهم حلاهم وجذوا عليه، ويبكون جيعرون الليلة تلك بتوا قتله من جيشه
 جثته، أيخذوا لئال إبحراقه نصر أمر أصبح فلما كثرية، اأنعامً  وقتلوا كثرية، اخيامً  وحرقوا
  .خاسرين صاغرين خائبني وانصرفوا قتله، من عليهم أشد حريقه فكان
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 كبرية عجوز يديه بني حضر فيمن وكان ،فأظهره هللا عليهم ،بالدهم على نصر كرَّ  مث
 ال ملك كل سيار: بن لنصر فقالت مملكة، بيت من وهي األتراك، أو األعاجم من اجدًّ 

 ويشاوره الناس خصومات يفصل صادق وزير :مبلك ليس فهو أشياء ستة عنده يكون
 سرته إليها فنظر امغتمًّ  عليها دخل إذا حسناء وزوجة يشتهيه، ما له يصنع وطباخ ويناصحه،

 خيش مل األقران به قارع إذا وسيف فيه، إليه واؤ جل رعاايه فزع إذا منيع وحصن ،غمه وذهب
 هبا. عاش األرض من وقع ما فأين محلها إذا وذخرية خيانته،
 أمري من الصغد أهل سأل وفيها :(1)هـ(223) ومائة عشرينو  ثالث سنة دخلت مث

 أن منها العلماء، أنكرها اشروط   وسألوه بالدهم، إىل يردهم أن -سيار بن نصر- خراسان
 أن فأراد ذلك، وغري منهم، املسلمني أسري يؤخذ وال اإلسالم، عن منهم ارتد من يعاقب ال

 يف هشام إىل فكتب ذلك، الناس عليه فعاب املسلمني، يف نكايتهم لشدة ذلك على يوافقهم
 ،أشدَّ  ضررهم كان للمسلمني معاندهتم على وااستمر   إذا هؤالء أن رأى ملا مث فتوقف، ذلك

 .ذلك إىل أجاهبم
 بالد امللك عبد بن هشام بن سليمان غزا :(2)هـ(221) ومائة وعشرين أربع سنة ويف

 فيها تويف اليت السنة نفس وهي وغنم، سليمان فسل م فقاتله، إليون الروم ملك فلقي الروم،
 مروان. بن امللك عبد بن هشام اخلليفة
 بينهم ونشبت بينهم، فيما والتناحر بلقتال خلفاؤهم وانشغل املسلمني، قوى ضعفت مث

 حركة فتوق   إىل ىأدَّ  مما األموية، الدولة عمر من سنوات سبع هذا واستمرَّ  ،احلالقة النزاعات
 آخر دمحم بن مروان مبقتل العباسيني يأيد على الدولة سقطت حّت ،والفتوحات اجلهاد
 هـ.122 سنة األمويني اخللفاء

 وأدبر وتوىل أمية، بين ملك مات امللك عبد بن هشام مات "ملا كثري: ابن احلافظ يقول
ا، أمرهم واضطرب هللا، سبيل يف اجلهاد أمر  من حنًوا بعده أايمهم رتأتخَّ  قد كانت وإن جدًّ
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 العباس، بنو عليهم خرجت حّت كذلك زالوا وما وهيج، اختالف يف ولكن سنني، سبع
 .(1)اخلالفة" وسلبوهم خلًقا منهم وقتلوا وملكهم، همنعمت   فاستلبوهم
 وهو السفاح، العباس أليب البيعة أخذت عندما ومائة، وثالثني ثنتني سنة يف ذلك وكان

 ومن قبل من األمر تعاىل وهلل املطلب، عبد بن عباس بن هللا عبد بن علي بن دمحم بن هللا عبد
  بعد.

 العهد أواخر يف اجلهاد سوق تراجع إىل أدت اليت األسباب ما :نتساءل أن لنا بقي
  االختصار: سبيل على نقاط عدة يف ذلك إمجال وميكن بزواهلا؟ آذنت حّت األموي

 أمية بين بني احلروب كثرت لقدف العسكرية، الدولة ملوارد واستنزافهم اخلوارج قوة .1
 والغزوات. الفتوحات استكمال عن صرفهم مما واخلوارج،

 يزيد وثورة مسلم، بن قتيبة وثورة وغريها، األشعث ابن كثورة الداخلية، الثورات .2
 املهلب. بن

 وموسى القاسم بن كمحمد املنتصرين: القادة معاملة يف األموية الدولة أخطاء .2
 فيهم. الوشاية بقبول وذلك نصري، بن

 األمة. يف الّتف مظاهر بعض ظهور .0
  واملناطقية. القبلية الوالءات على االعتماد .3

 آله وعلى دمحم نبينا على هللا وصلى آخر، موضع األسباب تلك عن الكالم لتفصيلو 
 كثريًا. تسليًما وسلم ،وصحبه
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