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من الفتح اإلسالمي حتى نهاية العصر األموي دراسة  سجستان

   تاريخية

 

 عدنان شعبان عبد 

 جامعة الموصل/ كلية اآلداب/ قسم التاريخ

 ( 2022/ 27/2  في  ، قبل للنشر 2022/ 1/ 16 في  قدم للنشر )

 الملخص:

الجهود العربية اإلسالمية يتناول البحث دراسة تاريخية جغرافية لتاريخ إقليم سجستان؛ سلطنا الضوء على  

التي بذلها المسلمون األوائل في فتح هذا اإلقليم، وقد بدأت الحمالت العسكرية منذ خالفة عمر بن الخطاب رضي  

 هللا عنه واستمرت طيلة الحكم األُموي ومطلع العصر العباسي، إذ انتشر اإلسالم بينهم وهدأت تمرداتهم.

قسمنا   الجهود  هذه  دراسة  بالموقع  ولغرض  التعريف  األول:  المطلب  في  تناولنا  مطلبين:  على  البحث 

الجغرافي والتكوين االجتماعي والسكاني، وخصص المطلب الثاني لدراسة الجهود العربية اإلسالمية في العصرين  

في ذلك    الراشدي واألُموي، وقد أبرزنا في ثنايا البحث الجهود المضنية التي بذلها المسلمون من أجل نشر اإلسالم

 اإلقليم.

 

Islamic Conquer of Sjistan until Umayyad Era 

A Historical Study 

Abstract 

The current   research deals with  the geography and history of Sajestan. 

It  tackes  the Arabic – Islamic efforts which  were made by the first Muslims 

to liberate this region. These military expeditions started  since the role of the 

caliphate Omer bin AL-khatab till the Amoy authority and the beginning of 

Abbasid authority. Islam expanded among them which failed their  mutiny. 

According to these efforts, we divide the research into many sections . The 

first one involves  the geographical position and their people whereas the 

second one talks about the Islamic, Arabic efforts during the two ages, AL-

Rashid and AL-Amoy finally, we talked about the great efforts which were  done 

by Muslims in order to expand the Islam in this region. 
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الموقع الجغرافي والتكوين المطلب األول: 

 االجتماعي والسكاني

 ة:تاريخي مدينة كابل دراسة

بالحديث ع  البدء  قبل  بكابل:  نبذ التعريف  إعطاء  بد من  كابل ال  مدينة  من    ةمختصر   ةن 
 . المدينةالمعلومات عن هذه 

 كابل: الموقع الجغرافي لمدينة -

ترتفع    إذ  ،(1) الجنوب من جبال هندوكش  إلىتقع مدينة كابل شمال شرق هضبة بالد فارس   
، (2)متر عن مستوى سطح البحر وهي محاطة بالجبال، إذ يحدها من الشمال اندراب   200نحو  

 . ( 5) ، ويحدها من جهة الغرب كوربند (4)، ومن الشرق نهر السند (3)يحدها من الجنوب كرديز  في حين

يجري فيها نهر كابل   إذ ،  (6) تزدهر فيها الثروات الطبيعية  ةرض جبليأوتقع مدينة كابل في  
 .(7) الذي أخذت اسمها منه، وكان يطلق عليها دار الملك والسلطنة

السنين وهي تشبه المدن القديمة فهي  االف إلىها ؤ يرجع بنا إذ وتعد كابل من المدن القديمة 
 .(8) عاصرت مدن بابل ونينوى وبلخ وباميان

أي   (منتهى الطرق    )ن كابل قد أطلق عليها اسم  أ المؤرخ الجغرافي اليوناني:    ابون وذكر استر 
الطرق  الثالث  (9)الثالثة  ذات  بالطرق  هرات   ةويقصد  باميان،  قفقاس،  اسكندرية،  أما   .(10)هي 

: أن  ذكر االصطخري   في حين،  (11) تسبنة (  وٱبطليموس فقد اطلق عليها اسم ) كابودا كادورا ،  
 .(12) (طابان  )كابل يطلق عليها اسم 

  وقد،  (13) وهي من األنواع الجيدة من اإلبل ذات السنامين  ةاشتهرت كابل بالنوق البخاتي   وقد 
  يج هلا ويحملون منها األإليهن كابل كان التجار يدخلون  إ  )) يقول عنها:    إذ   ،(14) ذكرها اليعقوبي

ن كابل لها سور  إ   ))، في حين قال المقدسي عنها:    (( الكابولي الكبار وكان يقال لها جروس  
ال عن طريق واحد، وكانت سوقًا لتجارة الهند والصين، وللمسلمين فيها ربض  إ ا  إليهعظيم وال يصل  

 .(15)(( ومثله لليهود ... وإن في قلعتها بئرًا عجيبة وهي مقر الملوك البراهمة 
 تضاريس مدينة كابل: -

كابل  تشمل والغابات عدة  عالية   اً هضاب  مدينة  الجبال  تخترق  وممرات  مرتفعات  تتخللها   ،
وهي هضبة شاهقة االرتفاع تقع  ،  (يامير    )والصحاري واألنهار، وأهم هذه الهضاب هي هضبة  
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على  أ لشدة ارتفاعها، وهي    (سقف العالم    ) أو    ( بسقف الدنيا    )قصى الشمال، و كانت تعرف  أفي  
هرات وتغطى بالثلوج    إلىستمر امتدادها غربا ي يا، و د امتدادا لسلسلة جبال همالالعالم، تع ب هضا

 .(16) طيلة أيام السنة

الصحاري  وت الغرب  الممتدة  وجد  باتجاه  كابل  عن  جنوب  البالد وعرضهافضاًل  ،  (17) طول 
جع على السكن  مطار قليلة ال تكفي للزراعة وال تشن كمية األأما  صيفا، كفيها  وترتفع درجة الحرارة  

تحت الصفر،   (20)  إلىدرجات الحرارة    فيهتنخفض  إذ  ها يتميز بشدة برودته،  ءشتالجدبها، كما أن  
  ( 45)  إلىدرجة مئوية، وفي بعض المناطق    (40)  إلىفي حين تصل درجة الحرارة في الصيف  

 إلى أدى    هذا االختالف في درجات الحرارة و   ،ما الخريف والربيع فهما فصال االعتدالأ،  (18)درجة
من منطقة كابل غنية بالثروات   جعلتنوع المحاصيل الزراعية، فضال عن تنوع الحيوانات فيها، و 

 .(19) الزراعية والحيوانية

عد   ماأ كابل  في  فيوجد  أنهارها  لكن  أ  ةعن  النهر أشهر نهار،  وهو  كابل،  نهر  هو               ها 
كيها، وكوفى،   )، وكان يطلق عليه عدة أسماء منها  اً آنفكابل اسمًا لها وقد مر ذكره    الذي اتخذته

ر حوالي ويمتد النه  (اونئ    )، وينبع نهر كابل من سطوح جبل بابا غربا بالقرب من ممر  (وكوفس  
، لوغر، كرم(، وهناك أنهار  ، وأهم روافده )ناكو ، كونر(20) ن يصب في نهر السند أ  إلى ( كم  316)

 .(21)مهمة تحيط بنهر كابل، كنهر اندراب، ونهر بنجشير، ونهر غوربند 
 عناصر السكان: -

 : همهاأ   البشريةجناس من البشر فهي خليط عجيب من العناصر أ ةكابل عد  يسكن

 :فغاناأل ـ1

 فغان عدة تسميات منها: البكت،، وتطلق على جنس األ (22) ةمدينلصليون لوهم السكان األ  
والبشتون،   األفغان    وغان،األو والبختون،  موطن  وبلخإوكان  باختر  هندوكش  (23) قليم   .(24)شمال 

سمر  األ  ويتميز بكونهم  البني  البشرةفغان  طويلأ و    ةوأقوياء  سود   ،(25) ةنوفهم  ورؤوسهم    وعيونهم 
كما توجد قلة منهم تتميز بالبشرة الشقراء، أما عن طبيعة أعمالهم: فالقبائل التي تسكن    عريضة

ء  اآلخر منهم ممن سكن القرى الزراعية فهؤال   قسماء فمعظم أفرادها رعاة، أما الالجبال أو الصحر 
،  ة، والشيرانيةوالكاكري ،  ةالتي تسكن كابل: البدندائي  خرى جناس األيمتهنون مهنة الزراعة، ومن األ

 .(26) البشتون  فضاًل عن ة، والغلزائية، والخطكيةوالتيوجي والوزيرية،
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 الهنود اآلريون: -2

خر من عناصر سكان كابل وكان منهم الحكام والوزراء  آالهنود أو الهندوس فهم عنصر  اما
الذهب  وبيع  التجارة  في  يعملون  وكانوا  اآلريون،  الهنود  عليهم  يطلق  يمتهن    ،وكان  من  ومنهم 

، ويتميزون بلباسهم الهندي الطويل ويطلقون لحاهم، وكانوا شبه منعزلين يتحاشون ممن  (27) الزراعة
 .(28)جوم والطب والسحرفي علم الن ةدينهم، وهم مهر  لىليس ع

 و الطاجيك: أالتاجيك  -3

هم جبال كوه دامن وبنجيشير  من  قسمسكن    إذ   ،من األجناس التي سكنت كابل وأطرافها  وهم
، وكانوا يمتازون بالبشرة  (29) ادي لوكر جنوب كابل، وكانوا يزاولون الزراعة والحرف والصنائعو و 

 .(30)األسود البيضاء والقامة المتوسطة والشعر 

 الترك:  -4

، أما البدو منهم  (31) من القبائل التي سكنت كابل، وقد استقر معظمهم في القرى الزراعية  وهم
اإل ف من  قطعانهم  مع  المراعي  بامير  يسكنون  في  ويعيشون  الجبال،  على  والغنم  المراعي    إذ بل 

في المراعي الواسعة،   ون بتربية الخيولنت عحياتهم النظام القبلي ويتراك في  ، ويتبع األ(32) الخصبة
 .(34) بتركستان المعروفة المنطقة، وهي (33) صلي شمال جبال بابا حتى نهر جيحون وموطنهم األ 

 البلوج:  -5

من العناصر التي سكنت كابل ويقطنون المناطق الصحراوية من جبال سليمان، كما   وهم
زون بطول القامة ورؤوسهم  يقطنون بالقرب من نهر زهوب ونهر كومل بالقرب من السند، ويمتا

ضفاضة من شدة الحر، أما التجار لفانوفهم طويلة ولحاهم غزيرة، ويرتدي البلوج المالبس  أعريضة و 
هذه كانت أغلب العناصر التي سكنت كابل من قديم الزمان  ،  (35)القمصان واألردية  دون منهم فيرت

 يومنا هذا. إلى

المطلب الثاني: الجهود العربية اإلسالمية في 

 رين الراشدي واالمويصالع

 تح اإلسالمي لمدينة كابل:لفا -
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(  )في عهد الخليفة عمر بن الخطاب  (36)  سجستان إلىطالئع جيوش المسلمين تصل  بدأت 
شجعي، واستطاع  م بن عمرو وعبيد هللا بن عمير األبقيادة عاص م(643ـ642هـ/23ـ13)

جبارهم على طلب إو  (37) جوحصار من بقي منهم في مدينة زرن هاأهلالمسلمون هزيمة 
وكانت  ،للمسلميندفع الخراج ب جستانس أهل رقأ، فوافق المسلمون على طلبهم، و (38) الصلح
ن ذلك لم يدم طويال فسرعان ما نقضوا الصلح مع المسلمين  إعظم من خراسان، إال أ ان سجست

 .(39) وأعلنوا تمردهم على الخالفة

عبد    البصرةمارة إم ( تولى   656هـ/   35ـ   23)  ()عثمان بن عفان   الخليفةفي عهد  و
ترة  لفالوالية البصرة، وكانت سجستان في هذه  ةصبحت سجستان تابعأو  (40) هللا بن عامر بن كريز

بن    ارسال عبد هللا  إلى لمسلمين مما اضطر الخليفة عثمان  قد نقضت الصلح الذي عقدته مع ا
تح  فو هناك    إلىوصل  و ،  اإلسالمية  العربية  الدولة  ةإلى سلطوردها  سجستان السترجاعها    إلى  رعام

 ، (41) سفيان  أبييدينون بالطاعة حتى وفاة الخليفة معاوية بن    أهلهاكابل عنوة فدخلها وبقي هناك و 
م ( حسب ما يذكر الطبري في حوادث سنة   644هـ/    24من جديد وكان ذلك سنة )    أهلهافامتنع  

  سجستان  ةمر إلى كابل ـ وهي عمالولما ولي عثمان بعث عبد هللا بن عا )) يقول :  إذ هجرية   24
  أهل عظم من خراسان حتى مات معاوية وامتنع  أ سجستان    ةاستفرغها فكانت عماللغ كابل حتى  فب  ـ

 . (42)(( كابل 

  م( 650هـ/30)ن عبد هللا بن عامر بن كريز توجه يريد خراسان سنة  أ:    (43)يذكر البالذري و 
نس  ألقائد الشجاع الربيع بن زياد بن ، ووجه من هناك ا(44) فنزل بعسكره شق الشيرجان من كرمان

، (48)رستاق زالق  فأتى،  (47) ثم قطع المفازة  (46) هرجلفاسجستان فسار حتى نزل    إلى  (45) الحارثي
ه في يوم مهرجان  أهل، وزالق حصن كبير فأغار على (49) ين زالق  وبين سجستان خمسة فراسخوب

ثم غمرها ذهبًا وفضة وصالح الدهقان على حقن   ،(51) ة فافتدى نفسه بأن ركز عنز  (50) فأخذ دهقانه
صالحوه ولم يقاتلوه، ثم  على بعد خمسة أميال من زالق ف  (53)قرية يقال لها كركويه  أتى، ثم  (52)دمه

دالء خذ األأ، ثم أتى زالق و (54) ه فصالحوه على غير قتالأهلنزل رستاقا  يقال له هيسون فأقام على  
، (56) ذوشت   أتى( و نوق    )، وعبر واديا يترع منه يقال له  (55)هندمند زرنج وسار حتى نزل ال  إلىمنها  

ن  و لوه قتاال شديدا، فصمد لهم المسلمفقات  أهلها  إليهوهي تابعة لزرنج على بعد ثلثي ميل فخرج  
، وبعد أن فرغ منهم  (57) ن قتلوا منهم مقتلة عظيمة ألى دخول المدينة بعد  عفهزموهم حتى أجبروهم  

وظفر بهم، ثم مضى من ناشروز    أهلهاناشروز وهي قرية فقاتل    إلىجبرهم على الطاعة تحول  أو 
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أهلها له، مما مدينة زرنج بعد مقاومة    وهي قرية فغلب عليها ثم حاصر  في السنة ذاتها واذ شر   إلى
اد وبلده، فوافق الربيع بن زي  ن على نفسه ئماست االطلب الصلح و ى  لعبرويز  أأجبر مرزبانها ويدعى  

 ،من ذهب   إناءمع كل وصيف  له،  وصيف    ألف  ه على دفعحالمرزبان للصلح، فصالطلب    ىعل
القريتين، وفيها مربط فرس رستم    أتىوهو واٍد فعبره و   ،(58)ستاروذ   أتىودخل الربيع المدينة، ثم  

  رجالً ابن عامر واستخلف بها    أتى ، ثم  (59) زرنج وأقام بها سنتين  إلىفقاتلوه فانتصر عليهم، ثم رجع  
، ويبدو أنه  (60) بهاباكابل وقاموا بطرده عن المدينة وأغلقوا    أهلمن بني الحارث بن كعب فغدر به  

الربيع بن الزياد، وقد سكتت المصادر    التي كان يتمتع بها سلفه  القوية  بالشخصيةلم يكن يتمتع  
نما اكتفى بذكر اسم إذكر اسمه و   إلىلم يتطرق أي مصدر تاريخي    إذ التاريخية عن ذكر اسمه  

والية الربيع بن زياد على سجستان سنتين ونصف السنة، تمكن من فتح العديد   استغرقت و   ،قبيلته
رأس، وكان كاتبه    ألفعين  ربأته هذه  كرها آنفًا، وسبى في والي مر ذ   التي   من المدن والقصبات 

 .(62)البصري  (61) الحسن

  ()ة عثمان بن عفان  أن الخليف  )) في حوادث سنة تسع وعشرين هجرية:    (63) ويذكر الطبري 
كابل … ثم عزل عبد   إلىعلى سجستان عبد هللا بن عمر الليثي وهو من كنانة فاثخن فيها    ىول

عبد هللا بن عمير بعد أن قام  ىنه ولأويبدو  الرواية، وقد انفرد الطبري بذكر هذه  (( هللا بن عمير 
بن عامر  والي البصرة عبد هللا    قبل  من  ي  ل ليهم من بني الحارث بن كعب الذي و  او   د كابل بطر   أهل

 كابل لنقضهم العهد.  أهلبن كريز وجاء ليعاقب 

  ةمن بن سمر بعث والي البصرة عبد هللا بن عامر بن كريز، عبد الرح  م(650هـ/30)وفي سنة  
من    (66)على ما بين زرنج وكش  ة، وغلب ابن سمر (65) سجستان فافتتحها صلحاً   إلى،  (64) بن حبيب 

  إلى ، على ما بينه وبين بالد الدوار، فلما وصل  (67) ناحية الهند، و غلب من ناحية طريق الرخج
، ودخل الزور وهو صنم من ذهب عيناه  (69) حصرهم في جبل الزور ثم صالحهم  (68) بالد الدوار

نه  أخبرك  أن  أ ردت  أنما  إقال للمرزبان خذ الذهب والجوهر،  وأخذ الياقوتتين، ثم    ياقوتتان فقطع يده
زرنج وأقام   إلى، ومن ثم رجع عبد الرحمن (72) بعهد و  ،(71) وزابل ،(70)ال يضر وال ينفع، وفتح بست 

مؤسفة تركت   في المدينة وحدث ما حدث من أحداث   ()بها حتى اضطرب أمر الخليفة عثمان  
سجس  فيأثرها   ومنها  الدولة  أصقاع  بن  كافة  أمير  عليها  وولى  فتركها  اليأتان،   ( 73)شكري حمر 

 .(74) وانصرف عن سجستان
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بن   أمير  أن  الطبري  يذكر  حين  امينأفي  ويسميه  اليشكري،  امير   اً حمر  مرة  إتولى    اً وليس 
والي البصرة عبد هللا بن عامر، وأقره عثمان   لدن ي منل  و   إذ سجستان قبل عبد الرحمن بن سمرة، 

()    تمرد بعد  العربية اإلسالمية،    فارس وإصطخر  أهلوذلك  الدولة     )) يقول:    إذ على سلطة 
صطخر... فقتل عبيد هللا وهزم جنده وبلغ الخبر عبد إبعبد هللا بن معمر فاجتمعوا له بوانتقضت  

صطخر، وقتل منهم مقتلة  إهم وهم ببرج معه الناس … فالتقوا  البصرة وخ  أهلهللا بن عامر فاستنفر  
وكت ذل  في  منها  يزالوا  لم  بذلك  عظيمة  على   إلىب  أحمر  بن  أمين  واستعمل   ...          عثمان 

خرجوا  أأهل زرنج  ، ثم إن  م(649هـ/29)، وكانت تلك األحداث في حوادث سنة  (75)(( سجستان  
 ( )عثمان    الخليفةن هذه الحوادث وقعت بعد مقتل  أ، ويبدو  (76) غلقوا بابها أ أمير بن أحمر و 

كونهم حديثي العهد   خاصةعلى التمرد والعصيان  زرنج    أهل تنة، مما شجع  لف اوانشغال األمة في  
 باإلسالم. 

(  )طالب    أبيوانتخب علي بن    م( 655/ هـ35)عام    ()ولما استشهد الخليفة عثمان  
للمسلمين  /  40ـ    36)  خليفة  (660ـ    656هـ  الطائي،  م  جزء  بن  الرحمن  عبد    إلى   (77) بعث 
 )وهم عشيرة حسكة(  قتلن من الحبطات لمقتله وقال أل( )سكة، فغضب علي حسجستان، فقتله 

رجال آخر  (  )، ومن ثم بعث علي  (78)ن الحبطات ال يكونون خمسمائة إ ، فقيل له    الف آربعة  أ
بهدالي اللص الطائي في طريق    ىدعالطرق وي    قطاعيفقتل هو اآلخر في الطريق على يد أحد  

عبد هللا بن عباس    إلى(  )، فكتب علي  (79) سجستان  إلىن يجتاز ربع الطريق  أالعراق قبل  
()  س العنبري  أابن عباس رجاًل يدعى ربعي بن كى  خر يختاره هو فول  آن يولي سجستان بأ  يأمره

لوه وضبط ربعي البالد فقال فقت  ة ل، فلما وردوا سجستان قاتلهم حسكوأرسل معه أربعة آالف مقات 
 شاعرهم: 

 حن الذين اقتحموا سجستان           على ابن عتاب وجند الشيطان  ـن

 رقانلفادنا في منير ـــــــــــــإنا وج          د الرحمنـبـاجد عـــدمنا المـــــيق

 (80)أن ال نوالي شيعة ابن عفان  

وكان ثابت يسمى عبد الرحمن، ويبدو أن هذه األحداث قد وقعت في بداية خالفة علي بن  
علي    ذلك من كتاب   على ، ونستدل  م(656هـ/ 36)وقبل حدوث معركة الجمل(  )طالب    أبي

() ابن عباس  إلى()  الذي كان آنذاك واليًا على البصرة قبل أن يعزله علي( )  .عنها 
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أي ما يقارب أربع سنوات، فلما    ()وبقي ربعي واليًا على سجستان طيلة حكم الخليفة علي  
ربعي عنها وبقيت سجستان من  ، فرجع  أخرى اضطربت أوضاع سجستان مرة  (  )استشهد علي  

 م(.661/هـ41)أبي سفيان إلى دفة الحكم عام  مجيء الخليفة معاوية ابن ي حتىلادون و 

 
 :(هـ132ـ  41)سجستان في العهد األموي 

 : (م679ـ    661هـ /  60ـ    41)سفيان    أبيخالفة معاوية بن  

وذلك بسبب اجتماع  ،  (81) سفيان الحكم بعام الجماعة  أبيبن    معاويةى به  عرف العام الذي تول  
عنه عن  ()سفيان بعد أن تنازل الحسن بن علي    أبياألمة على خليفة واحد وهو معاوية بن  

  أهل العراق والحجاز من جهة وبين    أهلالخالفة لمعاوية، فهدأت األوضاع و انتهت الحرب بين  
حدثت معركة و (  )سفيان والي الشام مبايعة علي    أبيالشام التي وقعت بعد أن رفض معاوية بن  

على   ()بمقتل الخليفة علي    حداث ومحن انتهت أوما تالها من    م(،658هـ/38)  صفين الشهيرة
 م( عن الخالفة.661هـ /   41عام ) ( )يد أحد الخوارج، ومن ثم تنازل ابنه الحسن 

هـ/ 41)والية عبد هللا بن عامر بن كريز البصرة عام   -

 :(م661

كلمه عبد هللا بن  سفيان البصرة ف  أبيه عتبة بن  امعاوية بن أبي سفيان أن يولي اخ  أراد  
، ويبدو  (82) (( عليها ذهبت فواله البصرة    إن لي ِبَها أمواال وودائع، فإن لم توجهني  )) عامر وقال له:  

مرته  إوذلك بسبب    ةعتب   أخيهن عمه عبد هللا بن عامر بدال من  ن معاوية كان يفضل تعيين اب أ
  بإدارتها فهو أعلم من عتبة    أهلهاه  عرف البصرة وعرفإذ    (،)السابقة عليها في خالفة عثمان  

بوالية    أوبواليته    فأموالهحسب رأينا    اوضبطها، وذلك ألن العذر الذي تقدم به عبد هللا ليس مقنع
مارة  إن عبد هللا تولى  إمر فأحد على المساس بها ومهما يكن من  أ غيره لن تضيع ولن يجرؤ  

، فوجه عبد (83) م( وضم له خراسان وسجستان  661هـ /    41)  سنةالبصرة للمرة الثانية، فقدمها  
وزابلستان وكابل    (84) فتح زرنج والرخج  فأعاد   م(663/  ه 43)  سجستان عام   إلى   ةن سمر ب الرحمن  

 .(85) أخرى ومدن 

بطال وممن عليها، ومعه بعض القادة األ  الثانيةمرته  إإلى سجستان وهذه هي    ةسمر ذهب ابن  
خبرنا  ا إذ ، الخبرات العسكرية ما ال يستهان بهفي ساحات القتال و لهم من ا ةالشجاععرف عنهم 

 ى استعمل ابن عامر على البصرة، فول  و سفيان    أبيمعاوية بن    يل  ثم و    )) البالذري عن ذلك فيقول:  
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شراف  الحصين الحبطي ومعه من األبن  ه عباد  عبد الرحمن بن سمرة سجستان فاتاه وعلى شرطت 
فكان    ..  (86) جاءةلفاعمر بن عبد هللا بن معمر التيمي، وعبد هللا بن خازم السلمي، وقطري بن  

  ا نزل بهاإليهحتى بلغ كابل، فلما صار    اهأهلو يصالح  أفيفتحه عنوة    أهلهاقد كفر  و يغزو البلد  
شهورا وكان يقاتلهم ويرميهم بالمنجنيق حتى ثلمت ثلمة عظيمة، فبات عليها عباد    أهلهافحاصر  

بن الحصين ليلة يطاعن المشركين حتى أصبح فلم يقدروا على سدها، وقاتل ابن خازم معه عليها،  
الذي الكفرة خرجوا يقاتلون المسلمين فضرب ابن خازم فيال كان معهم فسقط على الباب    أصبحفلما  

ما ظننت   ))البصري يقول:    وكان الحسن،  (87) (( خرج منه فلم يقدروا غلقه فدخلها المسلمون عنوة  
 .(88)(( حتى رأيت عباد بن الحصين  ألفيقوم مقام  ن رجالً أ

 ففتحها عنوة، وسار (91)بست  زانوقو  (90)خواش  أتى، ثم (89)ثم خرج عبد الرحمن فقطع وادي نسل
فقاتلوه فظفر بهم   أتى، ثم أهلهاخشك فصالحه  إلىوغلب عليها، ثم سار  أهلهارزان فهرب  إلى

د بينهم وبين المسلمين ففتحها، العه وانكثقد وكانوا فقاتلوه  (92) زابلستان إلىوفتحها، ثم سار 
 .(93) فتحهاو  أيضا هاأهلكابل وقد نكث  إلىخيرا وصل أو 

ونتيجة لالنتصارات التي حققها عبد الرحمن بن سمرة في منطقة سجستان قام الخليفة معاوية  
بعهده على سجستان وبقي واليا   إليهبعث و ، (94) جعله واليا على سجستانف أتهسفيان بمكاف أبيبن 

وولى  ا ثم عزله ،  أشهر   فأقره  (م665هـ /  45) واليا على البصرة سنة    أبيه عليها حتى قدم زياد بن  
ذكر  سكتت المصادر التاريخية عن    إذ نعلم لماذا قام زياد بعزله    الربيع بن زياد الحارثي بدله، وال
البصرة وجلب معه غلمان من سبي كابل فعملوا له مسجدا   إلى  ةذلك، فرجع عبد الرحمن بن سمر 

في بالد   صقاعفتح تلك األ   ، بعد أنم(670هـ/50) في قصره بالبصرة على بناء كابل، وتوفي سنة  
 .(95) المشرق وصلى عليه زياد والي البصرة

ال تسأل اإلمارة فإنك إن أوتيتها    )) وعبد الرحمن هو الذي قال له النبي صلى هللا عليه وسلم:  
ا، وإذا حلفت على يمين فرأيت  إليهلة وكلت  أَ لة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسأَ من غير مس

 .(96)(( خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك 

وأخرج   (  ملك الترك)  وفي بداية حكم الربيع بن زياد على سجستان تمرد الترك بقيادة رتبيل  
فخرج الربيع بن زياد بقوات ضخمة بعد أن استنفر    ،خجر الستان و ابلز بوا على  كابل وغل المسلمين من  

خج واستطاعوا فتح بالد  ر الناس وقاتل رتبيل في منطقة بست وهزمه وأخذ الربيع بن زياد يطارد ال
 .(97)أخرى الدوار مرة 
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والسيما  منطقة سجستان  سيطرة المسلمين على  الروايات اآلنفة الذكر أن    هذهمن  يتبين لنا  
في  هادئة  وضاع  األدامت    عليها ما  تهمفتقوى سيطر   ةكانت متذبذبصمتها،  وعا  هاكابل كبرى مدن

لها المجاورة  العراق ممثال  مستقرة،    مركز الخالفة وبقية األمصار  الكوفة والبصرةبمثل   ،واليتي 
تن واالضطرابات في  لفاحل عندما تعليها    تهموتضعف سيطر  ،مكة والمدينةب ةووالية الحجاز ممثل

وعند النزاع السياسي بين الخليفة  (  )حظناه عند مقتل الخليفة عثمان  مركز الخالفة، وهذا ما ل
على   سفيان إبان معارك صفين الشهيرة، واستمر الحال  أبيووالي الشام معاوية بن  (  )علي  

 طيلة الحكم األموي.  ذلك

  أبيه سفيان لزياد بن    أبيبقي الربيع بن زياد واليا على سجستان حتى جمع الخليفة معاوية بن  
 أبي بن    (98) م (، فعزل الربيع عن سجستان ووالها عبيد هللا  670هـ /    50الكوفة والبصرة سنة )

رحمه هللا  سجستان سبع سنين، وقد توفي  قد حكم  ، وبهذا يكون الربيع  (99) من جهة أمه    هو أخبكرة  
، وال نعلم ما الذي دفع  (100) أبيهزياد بن  قبل  على خراسان من    م ( وهو واليا672هـ/    53سنة )  

لم تذكر المصادر   إذ   ،عزل الربيع بن زياد عن سجستان وتوليه خراسان  إلىزياد والي البصرة  
موية  في والياتهم كان ضمن السياسة األ  بقاء الوالة مدة طويلةإاريخية سبب العزل، ويبدو أن عدم  الت

 .اكالمتبعة مع الوالة آنذ 
 بكرة على سجستان: أبيوالية عبيد هللا بن  -

مر   ازياد، كم  قبل  م ( من670هـ /    50م والية سجستان سنة )بكرة حك  أبيولي عبيد هللا بن  
 .(102) وبين سجستانطفاء النيران ما بينه إو  ،(101)(الهرابدة ) ، وأمره بقتل نفاً آذكره 

أخذ يقمع المدن هناك ف  إلىمن جديد فوصل    هاأهلبكرة وقد تمرد    أبيا عبيد هللا بن  إليهوسار  
ملك الترك يطلب منه الصلح    رتبيل  إليهبعث  ف  (َبرزان    )وصل    نأ  إلى  الدولة  ةالمتمردة على سلط

درهم، فقام عبيد هللا بمراسلة زياد يعلمه   ألف  ألفعلى بالده وبالد كابل على مبلغ من المال بلغ  
بكرة    أبيبقي عبيد هللا بن  ، و (103) عبيد هللا الصلح معه  فأمضىما عرض عليه رتبيل فوافق زياد  

وجعل مكانه   معاويةم (، فعزله   672هـ /   53سنة )  أبيهعلى سجستان حتى وفاة زياد ابن  واليا
وال نعلم لماذا قام معاوية بعزل عبيد هللا على الرغم من نجاحه في    ،(104) أبيهبن زياد بن    د عبا

وربما يعود ذلك الى نفس السبب الذي ذكرته أعاله من  ضبط أمور سجستان على أكمل وجه،  
فوصل عباد سجستان فغزا القندهار  في اإلدارة،  ني أ مية في عدم إبقاء الوالة مدة طويلة  سياسة ب 
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حتى بلغ بيت الذهب، ووجه له حاكم الهند الجيوش الكثيرة فقاتلهم وألحق بهم الهزيمة، وبقي عباد 
 .(105) م (  679هـ /   60واليا على سجستان حتى وفاة معاوية عام )  

 

 

 
عهد   في  )سجستان  معاوية  بن  ـ    679/هـ 64ـ    60يزيد 

 (:م683

 م(:680هـ/    61والية سلم ابن زياد على سجستان سنة ) -

استتب له األمر بال   م(679هـ/60سنة )  أبيهالخالفة بعد وفاة  ببعد أن بويع يزيد بن معاوية  
القالئل   األفراد العراق وبعض  أهلالشام وبقية األمصار، ما عدا معارضة  أهلمعارضة تذكر من 

 .()في الحجاز أمثال عبد هللا بن الزبير، والحسين بن علي  

في ويهنئه لتسنمه الخالفة    أبيه ، يزيد بن معاوية ليعزيه بوفاة  (106) أبيهزار سلم بن زياد بن  
رة خراسان وسجستان فلم  ن يوليه إمأيزيد بن معاوية على سلم بن زياد  اقترح الخليفة  ف،  ذات الوقت 
:   في ذلك  (107) يقول الطبري   إذ ، فقال له: الرأي لك ما يرضيك يرضيني،  ةمعارض  ة يأيبدي سلم  

سنة، فقال له يزيد: يا أبا حرب   وفد سلم بن زياد علي يزيد بن معاوية وهو ابن أربع وعشرين  )) 
فواله خراسان وسجستان،    ،لرحمن وعباد؟ فقال: ما أحب أمير المؤمنينخويك عبد اأولك عمل  أ

  إلى خاه يزيد بن زياد أخراسان ... ووجه  إلى فوجه سلم الحارث بن معاوية الحارثي ... من الشام 
  ها وبعد عام من وصولهسذ يرتب أمورها ويسو ، فلما وصل سلم بن زياد سجستان أخ(( سجستان  

 ( 109)سمرقند   إلىفصالحه على مال كثير، ثم عبر    ،(108)غزو خوارزمب سجستان قام سلم بن زياد  
 كابل ظافرا منتصرا بعد أن فرض هيبته على تلك المناطق.  إلى، ورجع (110)فصالحوه

خراسان وصل البصرة عند رجوعه من الخليفة يزيد بن    إلىالذهاب  ب   سلم بن زياد   عندما همو 
واليته    إلىوهناك أخذ يعد العدة للذهاب    ،عبيد هللا بن زياد والي البصرة آنذاك  أخيه  إلى معاوية  

والبأس    بالنجدةرسان وممن عرفوا  لفافكان يغري    ،التي عينه عليها يزيد فاختار خيرة فرسان البصرة
ن هم  إ  ،وعده لهم بالمناصب أو الغنائم الكثيرةأو  في ساحات القتال بالذهاب معه عن طريق المال  

بقوة الشكيمة وكثرة التمرد   ها أهل  فَ رِ صدقوا النية في القتال معه في تلك األصقاع البعيدة التي ع  
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اإل والع العربية  الدولة  سلطة  على  الطبري و سالمية،  صيان  فيقول:  عن    (111) يخبرنا  ولما    )) ذلك 
ضيل البرجمي وعبد هللا بن خازم السلمي، لفاخراسان شخص معه عمران بن    إلىشخص سلم  
صفرة، ... وخلق كثير من فرسان البصرة وأشرافهم، فقدم سلم بن زياد بكتاب يزيد    أبي والمهلب بن  
ي رجل ينتخبهم، وقال غيره بل نخبة ستة آالف، قال  ألفعبيد هللا بن زياد بنخبة    إلىبن معاوية  

 . (( رسان لفافكان سلم ينتخب الوجوه و 

لمناطق الوعرة، وكان المسلمون ولهذا فال عجب إذا ما شاهدنا انتصارات سلم الكبيرة في تلك ا 
وكثرة   سبب برودة الشتاءبقد اعتادوا على غزو تلك المناطق صيفا، وعندما يأتي الشتاء ينسحبون 

أمام تحركات الجند، وهذا ما ساعد  الطرق  اغالق    إلىصقاع مما يؤدي  الثلوج التي تغطي أغلب األ 
  ون تفقيكانوا يجتمعون فيما بينهم و   إذ أمراء تلك المناطق على التمرد والعصيان عند حلول الشتاء  
بعض بعضهم  ومساندة  بينهم  فيما  والتآمر  الغدر  عدم  الضرورة  إ  اً على  اقتضت  ما   للتصدي ذا 

بعاد  إالخلل في تلك المناطق بنفسه و ذا  للمسلمين، وهذا ما فطن له سلم بن زياد فقرر معالجة ه
 ( 112)ذكر الطبري   إذ خطر هؤالء  األمراء المتآمرين على سلطة الدولة والحد من خطورتهم ونشاطهم،  

  مرو الشاهجان   إلىإن عمال خراسان كانوا يغزون، فإذا دخل الشتاء قفلوا من مغازيهم    ))   ما نصه :
زم فيتعاقدون  دينة من مدائن خراسان مما يلي خاخراسان في مذا انصرف المسلمون اجتمعوا ملوك  إف

حدًا ويتشاورون في أمورهم ... فلما قدم خراسان غزا فشتا  أ يغزو بعضهم بعضا وال يهيج أحد  أال
 .(( في بعض مغازيه 

ربك عمل األمراء هناك وأحسوا بالخطر الذي أخذ يداهمهم  أوهذا العمل الذي قام به سلم قد  
لسياسة الجديدة التي لم يكن يعرفونها من قبل مما زرع الخوف واالرتباك في صفوفهم، نتيجة هذه ا

تحسب لسلم بن زياد ذلك الشاب الذي هو أول من غزا وشتا في تلك المناطق،   الجريئة  الخطوةوهذه  
على  نفسهم و أخوفا على    ذلك فيأبون  أمرائهم أن يغزو تلك المدن شتاءً   منوكان المسلمون يطلبون  

 .(113) هالكهم إلىجند من البرد الذي قد يؤدي بهم ال

نه قد اجتمع أمراء أه عن طريق عيونه  مسامع   إلىتلك المناطق بلغ    إلىسلم    وصول  ماوعند 
اكتفت بذكر و   ، لنا  التاريخيةتلك المناطق في مدينة مما يلي مرو الشاهجان لم تسمها المصادر  

مسامع سلم وقادته ألح عليه قادته بغزوهم والقضاء عليهم    إلىاجتماعهم بها، فلما وصل الخبر  
 وسألهلح عليه المهلب،  أ... قال ف  ))ي:  يأتما    (114)ذكر الطبري إذ  وإنهاء تآمرهم على المسلمين،  

، فحاصرهم، فسألهم أن  الفآ  ويقال في اربع  ،الفآ  ت ه في سهتلك المدينة، فوج  إلىوجهه  ن يأ
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، وكان في صلحهم أن يأخذ منهم  ألف  ألفلطاعة … فصالحوه على نيف وعشرين  يذعنوا له با
. فبلغت قيمة ما أخذ منهم خمسين  عروضا، فكان يأخذ الرأس بنصف ثمنه والدابة بنصف ثمنها .

يزيد مع    إلىعجبه وبعث به  أ عند سلم، واصطفى سلم من ذلك ما    ، فحظي بها المهلب ألف  ألف
 . (( وفد في ذلك وفدا أمرزبان مرو و 

يقول:   إذ خاتون،    ىبخارى وتدع  ةن الذي قاتل سلم بن يزيد هي ملك أفيذكر    (115) ما اليعقوبي أ
، والمهلب  الطلحات  ةحدهم طلح أشراف اسان وبعث معه بعدة من األوولى يزيد سلم بن زياد خر  )) 

خوارزم   إلىبنيسابور ثم سار   فأقامخراسان    إلى ، وعبد هللا بن خازم السلمي، فصار  ةصفر  أبيبن  
طرخون    إلىمن معه هالها ذلك وكتبت    ةت كثر أبخارى وملكتها خاتون، فلما ر   إلىففتحها، ثم صار  

ا، فوجه سلم ألفرين  ا في مائة وعشإليهقبل  أليَّ لتملك بخارى، فإقبل  أف ني متزوجتك،  أملك السغد  
شرفوا على عسكر  أل طرخون فخرج وتبعه الناس، فلما  قباإلما بلغه    طليعة صفره    أبيالمهلب بن  

فقتل منهم    أصحابهحم القتال .. فقتل طرخون وانهزم  م، والتإليهطرخون    أصحاب طرخون زحف  
 . (( ا ومائتين ألفربعمائة وللراجل أألفين و بشر كثير فبلغت سهام المسلمين يومئذ للفارس 

ضروبا  ة  وعشرين سن  اً ربعأعلى الرغم من صغر سنه الذي لم يتجاوز    ،بدى سلم ابن زياد ألقد   
ن سلم بن زياد أعجاب قادته وجنده وكل من عرفه، ومن الجدير بالذكر  إ ثار  أما  م  الشجاعةمن  

العاص الثقفي    أبيخرج معه زوجته أم محمد ابنة عبد هللا بن عثمان بن  أسجستان    إلىعندما ذهب  
 ن سلم بن زياد اتخذ أ، ويبدو  (116) من العرب قطع بها النهر  امرأة ول  أعبر معها نهر جيحون فهي  ف

ن سلم بن زياد قد أالتي تذكر    التاريخيةذلك من الروايات    على من خراسان مقرا لحكمه، ونستدل  
 . (117) على سجستان  زياد والياً  يزيد بن هاأخجعل 

كابل غدروا به بعد سنة من    أهلعني به يزيد بن زياد وذلك أن  أ و والذي لم يهنأ بهذه الوالية  
سيرا لديهم، فلما وصل الخبر يزيد  أ ةبا عبيد أ هاأخخذوا أم ( و  681هـ /   62)  سنةي في أحكمه 

وكثير ممن كان    أبيهفقتل يزيد بن زياد بن    (بجنزة    )م بجيش كبير فقاتلهم  إليهزياد سار    أبيبن  
  أهل الصهباء العدوي، واثنين من ولديه ورجال كثير من    يأبو أمثال صلة ابن أشهم،  من  معه  

، وانهزم الناس، فبعث سلم بن زياد، طلحة بن عبد هللا (118) الصدق حسب ما يصفهم ابن خياط
أبا عبيدة بخمسمائة   ، وأقام أخيهدرهم فلحق ب  ألفالخزاعي الذي يعرف بطلحة الطلحات ففدى 

مورها وجبى أموالها، وبقي  أخذ ينظم  أسلم بن زياد فطلحة بن عبيد هللا بسجستان واليا عليها من  
ن استخلف عليها رجاًل من بني يشكر فأخرجته  أم ( بعد   684هـ /    65مات عام )    أن  إلىفيها  
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فيهم   فطمع  البالذري  يذكر  ما  حسب  مدينتهم  على  قوم  كل  وغلب  العصبية  ووقعت  المضرية 
 .(119) رتبيل

 سجستان في خالفة عبد هللا بن الزبير:

هـ /    64اضطربت أوضاع الدولة العربية اإلسالمية بعد وفاة الخليفة يزيد بن معاوية عام )  
كله عللفام ( وعمت    683 ذلك  فانعكس  والحجاز  والعراق  الشام  ى أوضاع  وضى في كل من 

غلب كل قوم من المسلمين    إذ هم،  ؤ فطمع بهم أعدا  خرى المناطق األ  ة المسلمين في سجستان وبقي
ن خضع العراق  أيسكنونها، فتضعضعت قوتهم مما جعل رتبيل يطمع بهم، بعد  التي  على مدينتهم  

على    (قباع    ) ربيعة المخزومي المعروف باسم    أبي لي الحارث بن عبد هللا بن  لسلطة ابن الزبير، و  
البصرة من عبد هللا بن الزبير الذي خضع له الحجاز والعراق واليمن وكثير من المناطق من بالد  

ن  أالشام بالطاعة، فوجه الحارث عبد العزيز بن عبد هللا بن عامر واليًا على سجستان، واستطاع  
دوا على سلطة ن هزم المشركين الذين تمر أ، بعد  (120) اإلسالمية  العربية  الدولة  ةسلط  إلىيرجعها  
بو عفراء أوقد قتل في هذه الحملة رتبيل ملكهم فحاقت الهزيمة بهم، وقد تولى قتل رتبيل  ،الخالفة

 .(121) رسان الذين كانوا في جيش عبد العزيز بن عبد هللالفاحد أعمير المازني 
 65سجستان في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ) -

 م(:704ـ  684هـ/85ـ 

 ،العاص   أبياستعمل عبد الملك بن مروان على خراسان أمية بن عبد هللا بن خالد بن أسيد بن  
فوجه ابنه عبد هللا بن أمية واليا على سجستان، فقدمها غازيًا وتوغل في بالد سجستان وحارب 

المقتول، وكان قد هاب المسلمين فصالح عبد   الحكم بعد رتبيل  إلىالملك الذي جاء    الثاني  رتبيل 
اال ان الغرور أصاب الهدايا والرقيق،    إليهوبعث    ،فقبل  ألف  ألفعلى    ،(122)هللا حين نزل بست 

  لي هذا الرواق ذهبا، واإل  ان ملَ   )) ل:  اوق  ،(123)وسيطر على قلبه الطمع فأبى قبول ذلك  بد هللاع
 .(124)(( فال صلح بيني وبينه 

خ الذي قرر رتبيل  لفامامه ليوقعه في  أله الطريق وانسحب    ىخل  فما كان من رتبيل إال أن   
الشعاب والمضايق عن طريق    بأخذ وغل في البالد، قام رتبيل  أقاعه به فتبعه عبد هللا حتى إذا  إي

خ الذي رسمه له رتبيل،  لفافوقع عبد هللا ب  المهمةجل هذه  أالجنود الذين تركهم رتبيل خلفه من  
عوا أنفسهم فيها، فطلب من وقأتخليص أنفسهم من الورطة التي  عن  عجز ومن معه من الجند  و 

درهم صلحا،    ألفثالثمائة    تأخذ   بل  )) رتبيل وقال له:    فأبىن يخلو عنه وال يأخذ منهم شيئا  أ رتبيل  
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وقع عبد أ  بذلك، و (125)(( وتكتب لنا بها كتابا وال تغزوا بالدنا ماكنت واليا وال تحرق وال تخرب ففعل  
   .ةذل ومهانجبر على أخذ فتات األشياء مع وثيقة أجشعه وطمعه و   نتيجةهللا 

الغضب فعزله عن والية سجستان، فلما وصل الخبر مسامع الخليفة عبد الملك بن مروان تملكه  
، وكتب كتابًا للحجاج والي  (126) ثم بعث محمد بن موسى بن طلحة بن عبد هللا واليا على سجستان

سجستان    إلىي رجل  ألفأما بعد فإذا قدم عليك محمد بن موسى فجهز معه    ))العراق آنذاك :  
الحجاج فوصل الكوفة، وأقام هناك ريثما يكتمل   إلى، فسار محمد بن موسى (127)((  وعجل سراحه

عدد الجند، فصادفت ظهور حركة شبيب بن يزيد الحروري، فانتدبه الحجاج لقتاله على أن يمضي  
قى بشبيب،  مر شبيب، فخرج بمن معه من الجند والتأينتهي من    عندماعمله في سجستان    إلى

 .(129) قبل أن يصل سجستان (128)باألهوازموسى وقتل بن فصمد وانهزم جيش محمد 
في   - الثقفي  أثناءسجستان  يوسف  بن  الحجاج   حكم 

 :(م713ـ  694هـ/95ـ  75لعراق )ل

ين يحكم الحجاز ت بقى سن  إذ تولى الحجاج حكم العراق بعد القضاء على ابن الزبير في الحجاز  
العراق بأمر من الخليفة عبد الملك بن    إلى( ومن ثم انتقل  م  694ـ    692هـ /    75ـ    73) من عام  

 مروان.

كان عبد الملك بن مروان قد ولى الحجاج بن يوسف العراق دون خراسان وسجستان، ولما 
العاص الذي كان عامال على سجستان،    أبي عزل عبد الملك أمية بن عبد هللا بن خالد بن أسيد بن  

ـ/  ه  78)   حجاج بن يوسف وذلك في عامحكم الجعل سجستان وخراسان ضمن    انفًا،كما مر ذكره  
، (130)صفرة واليا على خراسان وسجستان في بادئ األمر  أبيالحجاج المهلب بن    فأبقى،  م(697

بقى المهلب على أبكرة واليًا على سجستان و   أبيعبيد هللا بن    رسالبإرأيه فقام    لكن سرعان ما غير
 . (131) خراسان 

الطبري  الذي طلب من    ))   :(132) ويذكر  المهلب هو  عفاءه عن حكم سجستان  إ حجاج  الأن 
     بكرة حكم   أبيفوافقه الحجاج على طلبه فعزله عنها وولى عبد هللا بن    ،بقائه على حكم خراسانإو 

 . ((  سجستان

مية بن  أ  كان رتبيل على صلح مع المسلمين بسبب االتفاقية المبرمة بينه وبين عبد هللا بن   
نفًا، والتي تسببت بعزله عن والية سجستان، لكنه نكث  آلد بن أسيد التي مر ذكرها  بن خا  عبد هللا

بكرة،    أبيرسل له عبيد هللا بن  أن  أالصلح و أعلن الحرب على المسلمين، فما كان من الحجاج إال  
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البصرة    أهلالكوفة وعليهم شريح بن هاني، ومن    أهلبد هللا بمن معه من المسلمين من  ب فخرج ع
البلد   ،بكرة وهو أمير الجماعة، فسار حتى دخل بالد رتبيل وأخذ يفتحها  أبيوعليهم عبيد هللا بن  

ه حتى توغل فيها ودنا من مدينتها العظمى كابل، واستمر عبيد هللا في تقدمه وقد غر    ،خرتلو اآل 
توغله السريع في تلك البالد النائية الصعبة التضاريس، فلما  مامه ولم يحسب نتيجة  أتراجع العدو  

بجيش الترك وهو   ئوامن مدينتها العظمى كابل فوج  وصل المسلمون على بعد ثمانية عشر فرسخا
 .(133) يقنوا أنهم هالكون ال محالةأ يقطع عليهم الطريق حتى 

شجاع  الالعسكري الذي وقع به القائد العربي    الخطأغلب المصادر التاريخية على  أ وقد اتفقت  
يحدثنا    (134)ن يشعر بخطر تقدمه السريع في بالد العدو، فالبالذري أبكرة من دون    أبيعبيد هللا بن  

سجستان    إلىبكرة    أبيهللا بن  ثم ولي الحجاج بن يوسف العراق ووجه عبيد    ))  عن ذلك فيقول:
شعب    إلىالرخج، وكانت بالد مجدبة فسار حتى نزل بالقرب من كابل وانتهى    أتىووهن، و   رفحا

 .(( فأخذه عليه العدو ولحقهم رتبيل فصالحهم … 

ومضى عبيد هللا حتى دخل بالد رتبيل فأصاب   )) فيحدثنا عن ذلك فيقول:    (135) ثير ما ابن األ أ
رتبيل من الترك يتركون    أصحاب وهدم حصونا وغلب على أرض من أراضيهم، و   ءما شامن الغنائم  

أمعنوا في بالدهم ودنوا من مدينتهم، وكانوا منها على ثمانية عشر   بعد أرض حتى  لهم أرضا 
من  الخروج  من  المسلمين  أيدي  في  فسقط  والشعاب  العقاب  المسلمين  على  فأخذوا         فرسخا، 

 . (( أرضه 

اذ نفسه والجيش من الورطة  طلب الصلح من رتبيل إلنق   إلىبكرة    أبي بن  فاضطر عبيد هللا
يمكن  و   ،درهم  ألفمن المال قدره سبعمائة    اً ن يأخذ منه مبلغأ وقع نفسه وجنده فيها، على  أالتي  

وحقنًا لدمائهم، لكن هذا التصرف لم يعجب    هم الخروج من أرضه حفاظًا على أرواحبعدها  لمسلمين  ل
قائد جند الكوفة شريح بن هاني ورفض هذا العرض، وقاتل مع مجموعة من الجند الذين يرغبون  

 .(136) غلبهم ولم ينج منهم إال القليلأ نيل الشهادة فقاتلوا حتى قتل ب

حاق حس بالخطر الذي  أ  ألنهبكرة محقا حين طلب الصلح من رتبيل    أبيوكان عبيد هللا بن  
بإبه وبجنده فأراد   الجند  العسكرية    ةي طريقأنقاذ  المعروف عن عبيد هللا شجاعته وخبرته  فمن 

الكبيرة على الرغم من ارتكابه ذلك الخطأ العسكري الكبير الذي أوقع به ، فتصرفه بطلب الصلح 
التصرف من عبيد هللا جبنًا    التي وقع بها، ولم يكن ذلك  للمشكلةمن رتبيل دليل على فهمه وتقديره  

وخورًا كما وصفه البالذري، وإنما هو تصرف حكيم من قائد محنك له خبرته العسكرية في سوح  
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الجند، ومن ثم يستعيد الجنود الكرة على العدو من    إلنقاذ القتال، فكان الصلح هو الوسيلة األنجع  
 .(137)جديد 

لحارث بن  بكرة، حين نصح ا  أبيقائدهم عبيد هللا بن    إليهوقد أيقن الجند صحة ما ذهب  
خير رفض الصلح فكان نتيجته قتله هو ومن كان معه من الجند، ن األإ ال  إهاني قائد جند الكوفة،  

لذي فرضه عليهم  ن أنهكهم الجوع نتيجة الحصار اأ منهم، فخرجوا من بالد رتبيل بعد  ونجا من نجا  
على ما تنبت األرض من أعشاب وحشائش فخرجوا من هناك  على أكل خيولهم و   واوأجبر   ،رتبيل

 .(138)فاستقبلهم الناس باألطعمة فكان أحدهم إذا أكل وشبع مات 

حتى استمرؤا وبلغ ذلك الحجاج بن يوسف    فحذر الناس وجعلوا يطعمونهم السمن قليال قليالً 
نه قد  أو سلمين هناك،  خبار الخليفة عبد الملك بن مروان ما حل بالمفقام الحجاج بإ   ،ما حل بهم

 .(139) رتبيل لمعاقبته إلىرساله إالكوفة والبصرة ويستأذنه في  أهلمن   جهز جيشا كثيفاً 

نه  أ  أخرى بكرة كمدا لما نال الناس وأصابهم، وفي رواية    أبيومات قائد الجيش عبيد هللا بن  
، ويبدو لنا أن  (140) ن استخلف على الناس ابنه أبا برذعةأذنه فمات بعد  ألم إصابة  أاشتكى من  

الما سنحت  طعصيان والتمرد على سلطة الخالفة  على ال  هاأهلتضاريس سجستان هي التي شجعت  
تن التي تعرضت لها األمة منذ مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان  لفارصة لهم، ناهيك عن  لفا
()  ، ًسهمت أوقوة شكيمتهم، وبعد بالدهم عن مركز الخالفة األموية،    هاأهلعن شراسة    فضال 

 التي واجهها المسلمون في والية سجستان.  االضطرابات في تلك  كل هذه العوامل مجتمعة
نحو   (141)بن قيساألشعث  حملة عبد الرحمن بن محمد بن   -

 سجستان:

 التعريف بالقائد عبد الرحمن بن محمد: -

ا،  إليهالتي ينتسبون  ملوك كندة، الذين حكموا قبيلتهم    إلىينسب القائد عبد الرحمن بن محمد   
الكوفة وكان من كبار  ، سكن  (142) بو القاسمأهو محمد بن األشعث وكنيته    هفأبو أحد أبنائها    ووه
السلطة والوجاهة بأي   إلى، وقد عرف عنه تذبذبه في الوالء ومن الساعين  (143) شرافهمأمراء و األ

في   ()طالب    أبيجانب علي بن    إلىقاتل مع والده األشعث    إذ مبتغاهم    إلى طريق يوصلهم  
والي الكوفة عبيد هللا    إلىجانب بني أمية فيما بعد، فكان من المقربين    إلىصفين، ومن ثم وقف  

األشعث  ، ولما بزغت شمس ابن الزبير وعال نجمه وسيطر على العراق وقف محمد ابن  (144) بن زياد 
معاركه فقتل معه سنة سبع وستين للهجرة في    أكثرمع ابن الزبير وشهد مع مصعب بن الزبير  
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، وأنجب محمد عدة به  ن يعرفأأشهر من  ، وهو  (145) عبيدة الثقفي  أبين  قتاله للمختار ب   أثناء
 .(146) أبناء وهم عبد الرحمن، والقاسم، وإسحاق، وأبو بكر، والصباح، والمنذر، وقيس

من الشخصيات المشهورة  األشعث  ، و (147) بن قيس، وكنيته أبو محمد األشعث  أما جده: فهو  
رسول هللا صلى   يه وسلم فأسلم على يديه، ولما توفهللا عليفي التاريخ، وفد على رسول هللا صلى  

  ي بالخالفة، فقاتله عامل أب(  )بكر الصديق    يارتد عن اإلسالم ورفض مبايعة أب  هللا عليه وسلم
بالمدينة    ()   بكر الصديق  أبي   إلى به    أتى سر فطلب منه األمان، و بكر وحاصره ووقع في األ

رسان المشهورين في تلك المعارك لفافاستبقاه وحسن إسالمه، وشارك في فتح العراق والشام كان من  
ضد والي الشام (  )ووقف في صف الخليفة علي  (  )في زمن الخليفة عمر بن الخطاب  

 .(148) ستين سنةالمعاوية كما مر ذكره آنفا، توفى سنة أربعين هجرية عن عمر ناهز الـثالث و 
 نحو رتبيل:األشعث رسال الحجاج جيش ابن إ -

بكرة حتى    أبي الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق، ما حل بجيش عبيد هللا بن    ن علمأما  
بتجهيز جيش من    فقام   استشاط غضبا لما حل بالمسلمين، فقرر معاقبة رتبيل على نكثه للعهود،

بتجهيزه،    أهل الحجاج  وقد عني  البأس في  لفاجمع خيرة    إذ العراق،  رسان وكل من عرف عنه 
 ألفأربعين    تعداده  ، وقد بلغواألعتدةالخيول    بأحسن أجزل لهم العطاء وزودهم  و ساحات القتال،  

 طلق على ذلكأ، و (149)الكوفة  أهلمن    اً ألفن  و ، وعشر البصرة  أهلمن    اً ألفن  و مقاتل، منهم عشر 
، وكان  (150)أفراده   وشجاعة عدده وحسن تدبيره    كثرةسم جيش الطواويس لحسن تجهيزه و ا  الجيش

صقاع المتمردة دوما على سلطة يل وإرجاع هيبة الدولة في تلك األالحجاج مجدا في معاقبة رتب
  طالق بإكمل تجهيز الجيش راسل الحجاج الخليفة عبد الملك بن مروان يستأذنه    عندماالخالفة، و 

 .(151)الجيش نحو سجستان فأذن له عبد الملك بذلك

س ذلك الجيش من الكوفة نحو سجستان فوصلها عام  أخرج عبد الرحمن بن محمد على ر ف
سجستان واليا    أتىنه  أ  وأبلغهم،  هاأهل، فصعد منبرها وخطب في  (152)ونزل الرخج   م(699ـ/  ه80)

 . (153)نصرته لمقاتلة رتبيل عدوه وعدوهم وقد تم له ذلك  إلىعليهم من الحجاج بن يوسف ودعاهم  

كتابا يتوعده بأشد العقاب األشعث  له ابن    أرسلبجيش رتبيل،  األشعث  وقبل أن يشتبك ابن  
ما أ )) نتيجة لما فعله بالمسلمين، وكسر خراج تلك البالد وامتناعه عن دفع الجزية، ومما ذكره له: 

مير المؤمنين، وقتلت أ، ودخلت في غير حدك، وكسرت خراج  علج قد تعديت طورك  نكإفبعد،  
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ني ال أعاملك  إالخيل والجنود، ثم  لحر والحديد و ليك في اإ  رنا سائأنذر، و أر من  عذ أ مين، وقد  المسل
 .(154) (( خذ مالك آقتل ولدك، و ألة من كان قبلي لكني أطأ بلدك، و معام

صراره على حربه  إوقوته، وشدة عزيمته و األشعث  فلما قرأ رتبيل كتابه وسمع بكثره جند ابن  
نه كان لذلك  أبكرة ويخبره    أبيكتابا يعتذر له لما حدث لجيش عبيد هللا بن    إليههابه رتبيل، وكتب  

 .(155) الخراج إلعطاءكارهًا ويسأله الصلح وأنه على استعداد 

أيها األمير انه لم يدعني    )) قال:    إذ وقد انفرد ابن أعثم في ذكر جواب رتبيل البن األشعث، 
ك لم أفعل  عليه، وما بداوني به من الغدر وسوء السيرة، ولوال ذل  يما حملونال  إك،  أصحابقتل    إلى

 .(156) (( ردت والسالم أأيها األمير فيما  لفاحببت، وغير مخأما   علىما فعلت، وأنا نازل 

ه بمعاقبته على ما  يصالحه لعلمه بغدره ورغبة من  نعبد الرحمن رفض عرض رتبيل أ  نإال إ
ء المدن له،  خالإمامه و أرتبيل بعزم ابن األشعث، قرر االنسحاب من  فلما علم  ،  فعل بالمسلمين

األشعث  بكرة، لكن ابن    أبيخ الذي وقع به عبيد هللا بن  لفاباألشعث  ع ابن  وقمل رتبيل أن يآوقد  
ابن   وقد فطن  لم يستطع رتبيل خداعه،  ماكرا  لفتح    لخبث رتبيلاألشعث  كان  فتقدم  فأخذ حذره 

سجستان، واتخذ طريقا مغايرة لطريقة سلفه في التقدم، حتى ال يقطع عليه العدو كما حدث مع  
 .(157)خذ بفتح البلد تلو اآلخرأسلفه، وقام بحرب حقيقية منظمة و 

تح،  لفااستطاع عبد الرحمن بن محمد أن يحقق انتصارات كبيرة على رتبيل، ثم توقف عن  
، وكان رتبيل  (158) أرض الدوار  إلىومدن كثيرة وكره مالحقه رتبيل والدخول    اراضٍ   ألنه حاز على

 .(160)بست  إلىاألشعث ، و رجع ابن (159) هذه المنطقة بعد فتح زرنج  إلىقد فر 

نهاكه إيستعيد نشاطه و قوته بسبب  لجيشه  يريح  ن  أمن هذا التوقف  األشعث  وكان هدف ابن  
نه أصبح  أمواجهة البرد والثلوج خاصة و   من   خوفه على جيشهفضاًل عن  توحات التي قام بها،  لفاب

فتح ما تبقى من البالد،  ن يعاود تقدمه في الربيع المقبل ليكملأعلى مشارف فصل الشتاء، على 
صبناه العام من بالدهم حتى نجييها ونعرفها و يجترئ المسلمون على  أ يكفي بما    )) ه:  ند جلوقال  

طرقها، ثم نتعاطى في العام المقبل ما وراءها ثم لم نزل ننقصهم كل عام طائفة من أرضهم حتى 
نقاتلهم آخر ذلك على كنوزهم وذراريهم في أقصى بالدهم،  وممتنع حصونهم، ثم ال نزايل بالدهم  

 . (161)(( حتى يهلكهم هللا 
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وكان هذا الرأي من عبد الرحمن بن محمد في قمة الذكاء والحنكة العسكرية، فهذا العمل 
خ  لفادون انفاسهم ويجنبهم الوقوع بيح الجند ويجعلهم يستعيينهك العدو ويضعفه وفي نفس الوقت ير 

ن إ  الإالذي وقع المسلمون قبلهم، فراسل عبد الرحمن الحجاج فأخبره بما عزم عليه من التوقف،  
بالتقاعس عن مناجزة العدو، فكان رأي    هذا الرأي لم يعجب الحجاج بن يوسف واتهم عبد الرحمن

  ة ه فرصئعطاإ في تقدمه والضغط على رتبيل وعدم  األشعث  الحجاج بن يوسف أن يستمر ابن  
الموادعة   إلىن كتابك كتاب امرئ يحب الهدنة ويستريح  إ  )) الحجاج:    إليهنفاسه، فكتب  أيستعيد بها  

قد صانع عدوًا قليال ذليال قد أصابوا من المسلمين جندا كان بالؤهم حسنا وغناؤهم عظيمًا ... 
، فامضي لما أمرتك به من الوغول في أرضهم، والهدم لحصونهم، وقتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم

وا وليقيموا بها  ثد فمر من قبلك من المسلمين فليحر ما بعأ  اخر بنحو ذلك وفيه:  كتابٍ بردفه  أثم  
يقول له: إن مضيت لما أمرتك وإال    ،ثالثاً   كتاباً   إليهفإنها دارهم حتى يفتح هللا عليهم، ثم كتب  

 .(162) ((  فأخوك إسحاق بن محمد أمير الناس

الحجاج كان مصرا  يه بشتى الطرق، لكن  أج بصحه ر الحجا  قناعإحاول عبد الرحمن بن محمد  
  ))للحجاج: األشعث ، ومما كتبه ابن والموادعةواتهامه بالجبن األشعث ي ابن أيه وتسفيه ر أ على ر 

ن شاء هللا وال  إ نا قادم عليه أالبلد، و  بأخبارني وجهت عيوني ليأتوني إ مير ال تعجل عليَّ فيها األأ
 .(163) ((  ال باهللإقوه 

األشعث طريق مسدود، ثار غضب ابن    إلىوالحجاج  األشعث  ولما وصلت المراسالت بين ابن  
تمرد على أوامر الحجاج، ومما شجعه على التمرد موقف قادة الجند والعلماء والقراء المؤيد والمساند ف

قال لهم:   إذ ا يفعله الحجاج،  م  عالوقوف معه واالبتعاد عن السكوت  له، خاصه عندما طلب منهم  
ال ترون  أ  هلل؟أال تغضبون   بالناس؟ال ترون هذا الجبار ـ يعني الحجاج ـ وما صنع أيها الناس  أ  )) 
ن السنة أميتت، واألحكام قد عطلت، والمنكر قد أعلن، والقتل قد فشا، اغضبوا هلل واخرجوا معي أ

 .(164) (( فما يحل لكم السكوت 

البن   مؤيدين  بالجند  يخطبون  العلماء  وأخذ  رأيه  على  بن  األشعث  فوافقوا  الحجاج  وذامين 
بجيشه عمل على تأمين خط  األشعث  ن يرجع ابن  أ، وقبل  (165) يوسف ومحللين قتاله والخروج عليه

الرجعة له وإيجاد مالذ آمن له في حالة إخفاقه وعدم االنتصار على الحجاج، فقام بمراسلة رتبيل  
ن يأمن جانبه ويتفرغ لمواجهة  أرتبيل يعرض عليه الصلح، وذلك من أجل    إلىواالتفاق معه، فبعث  

عدو من الشرق وعدو من الغرب، وسرعان ما استجاب رتبيل  الحجاج وعدم الوقوع بين كماشتين  
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عن سجستان واتجه بجنده  األشعث  ، فرجع ابن  (166) تاه على طبق من ذهب أذلك الصلح الذي    إلى
من سنتين    أكثرنحو العراق وحدث ما حدث من معارك طاحنة بين جنده وبين جند الحجاج دامت  

رتبيل ليتخلص من    إلىالحرب مع الحجاج رجع    األشعث صبت كلها لصالح رتبيل، فلما خسر ابن  
ب الصلح الذي عقده معه  ، ووفى له رتبيل بوعده له حس(167) جيوش الحجاج الذي أخذت تالحقه

رتبيل، أخذ يرسل الكتب   إلىما سمع وصول عبد الرحمن  عند الحجاج، لكن الحجاج    ةقبل محارب
له مقابل األشعث  حتى استطاع إقناع رتبيل بتسليم ابن    أخرى يهدده تارة ويرغبه تارة    نحو رتبيل

 .(168)عفائه عن دفع الجزية لمدة سبع سنوات إ 

درهم عروضا، فلما   ألفن يؤدي بعد ذلك في كل سنة بتسعمائة  أويقال تسع سنين على  
ض التي و بيل في العر الحجاج األشهب بن بشر الكلبي سجستان فعاسر رت  ىانقضت السنون ول  

 .(169)فعزله الحجاج إليهالحجاج يشكوه  إلىأداها فكتب 
هـ   96ـ    86سجستان في خالفه الوليد بن عبد الملك ) -

 م(: 714ـ  705 /

على سجستان سنة   (170) يأهلوالية قتيبة بن مسلم الب -

 م(:705هـ/86)

  ة عبد الملك فقام قتيبة بتولي د بن  ولي قتيبة بن مسلم واليتي خراسان وسجستان في أيام الولي
ال  إنه ال يمكنه  أ، فذكر  ة، فطلب الصلح من رتبيل دراهم مدرهم(171) بن مسلم سجستان  وعمر   أخيه
العروض،ما   من  الحجاج  عليه  فارق  بذلك    كان  عمرو   إلى  قتيبةفتحرك    قتيبة  إلىفكتب 

،  ةسالميإن عمرو طالب رتبيل بدراهم  أهي الدراهم المدرهمة، لكن يبدو    ، و ال نعلم ما(172) سجستان
وهذا كان سبب الرفض من عمرو، ومهما يكن فعندما سمع رتبيل بتقدم    ،ما كان رتبيل يمتلكهاو 

رتبيل   إلىمن أرض سجستان ثم زحف    زالق  إلىم ( حتى وصل    710هـ /    92نحوه سنة )    قتيبة
نقضه ؟    إلىانا كنا صالحناكم، وقبلتم الصلح، ماذا دعاكم    )) رتبيل كتابا فقال فيه :    إليهفوجه  

الحجاج  أ  إليهرسل  أف قبلتم الصلح كان أصلح لكم، و إبى ذلك فرد عليه رتبيل:  أن  ال رجونا  إن 
بكرة   أبي د هللا بن ين هذا وجه مشؤوم فيه هلك عبإ )) : صحابهأل، فقال قتيبة (173)(( النصر عليكم 

 . (174) وغير واحد وال نأمن الحيل التي كان رتبيل يحتالها من تحريق الطعام والعلوفات وأخذ الحصون 

 الصلح مع رتبيل وأخذ الجزية منه بدل الدخول معه في  إلىميل  أن قتيبة كان  أويبدو لنا   
ة للجند اقبلوا منه العروض  فقال قتيب  ))فيقول:    (175)ما البالذري أالحرب ال يعلم كيف ستنتهي معه،  

ف ابن عبد هللا بن  ن استخلأ، بعد  (( خراسان    إلىر مشؤوم فرضوا بها، ثم انصرف قتيبة  ثغفإنه  
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استمر يماطل المسلمين في دفع   ن رتبيلأ، ويبدو  (176) عبد هللا بن عامر ألمه  اهعمر الليثي اخ 
ا ذكره ابن خياط في حوادث سنة  مذلك م  علىرصة بذلك ونستدل  لفاالجزية ويتمرد كلما سنحت له  

 .(177) (( حتى افتتحها  هاأهلوفيها غزا قتيبة بن مسلم كابل، فحصر  )) يقول:  إذ  م(712هـ/ 94
  717ـ    700هـ /    99ـ    96خالفة سليمان بن عبد الملك )

 م(:

الوليد بن عبد الملك حسب وصية والده   أخيهتولى سليمان بن عبد الملك الخالفة بعد وفاة  
ه مدرك بن يأخ ةالمهلب العراق، فقام يزيد بتولي يزيد بن ةملك بن مروان، وقام سليمان بتوليعبد ال

لي يزيد بن  معاوية بن يزيد فرضخ له، ثم و    يلالمهلب والية سجستان، فلم يعطه رتبيل شيئا، ثم و  
ون سود الوجوه من خماص البط  يأتوننا عبد الملك فلم يعط رتبيل شيئا، ثم قال ما فعل قوم كانوا  

وفى منكم عهدا وأشد باسًا، ثم لم يعِط أحدا  أوص، قالوا: انقرضوا، قال: أولئك  خعالهم  نالصالة  
مجيء بني العباس  و حال حتى نهاية العصر األموي  ، و بقي على هذا ال(178) من عمال بني أمية

عقد    إلىالعهد األموي الصلح مع المسلمين عدة مرات ولم تعد    فينقضت كابل    إذ الحكم،    إلى
ذ تم إ، اإلسالمية العربية الدولةأن تولت الدولة العباسية زمام األمور في  إلىالصلح ودفع الجزية 
كابل للدولة    سالم، عندئذ أخضعت م( ودخول سكانها اإل  810هـ /    195)  ةفتح مدينة كابل سن 
 .(179)دارياإاإلسالمية سياسيا و 
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 الهوامش: 
 

 . 243(، ص  هـ1306القاسم عبد هللا : المسالك والممالك، )مطبعة ليدن:  أبوابن خرداذبة،   ((1
 . 231 ، صنفسهالمصدر   ،هي منطقة تقع جنوب هضبة دوش وتمتد حتى بنجشير. ابن خرداذبه اندراب:  ((2
الدين    كرديز:  ((3 الحموي، ياقوت شهاب  للمزيد ينظر:  عبد هللا : معجم    أبوهي والية تقع بين غزنة والهندز 

 . 450/ 4(،جم2010)بيروت :   8لبلدان، طا
كالنيل. للمزيد  مهران تكثر فيه التماسيح    أوندلس  أهل األوهو نهر عظيم سريع الجريان يعرف بين    نهر السند:  ((4

: المسالك والممالك، تحقيق: مصطفى السقا وآخرون،  لفارسيابن محمد    إبراهيماسحاق    أبوينظر: االصطخري،  
 . 107(، ص  م1920)مطبعة ليدن: 

يل، يكثر فيها التماث  إذتقع في وسط الطريق بين كابل وباميان، وهي منطقة تكثر فيها المعابد الوثنية،    كوربند:  ((5
النفيسة   : كتاب البلدان، وهو ضمن كتاب األعالقأبي يعقوب بن واضحبن    أحمد وتدعى فندقستان. اليعقوبي،  

 . 145 ص   (،م1891  :ليدن)البن رسته 
النظار في غرائب    إبراهيم، أبو عبد هللا محمد بن  ةابن بطوط  ((6 ، )بيروت: األسفاروعجائب    األمصارتحفة 

 . 392/   1(، ج1980
 . 10/   27(، جهـ1331: لغة نامة، مراجعه: محمد معين، )طهران: أكبردهخدا، علي  ((7
الكال  أحمدمنصور موهوب بن    أبوالجواليقي،    ((8 المعرب من  م األعجمي على حروف  بن محمد بن حسن: 

 . 85(،  ص م1998المعجم، )بيروت: 
 . 1(، صه1325، )طبعه كابل: أفغانستانعلي : تاريخ  أحمدكهزاد،  ((9

 . 15(، ص م1960، )القاهرة : وأفغانستان إيرانعلي:   أحمدزرناقه،  ((10
 . 56ص  م(،2001)القاهرة :  ،أفغانستانلطفي، عبد الباقي :  ((11
 . 14والممالك، ص  المسالك   ((12
 . 243(، ص م1960البالد وأخبار العباد، )بيروت:  آثارالقزويني، زكريا بن محمد بن محمود :  ((13
 . 98كتاب البلدان، ص   ((14
 . 55(، ص  م1906التقاسيم في معرفة األقاليم، )ليدن:   أحسن:   أحمدعبد هللا محمد بن  أبو ((15
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 . 28لكابل، ص اإلسالمي تح لفا : ريحان، اصالح عبد الحميد ((16
 . 24التقاسيم، ص  أحسنالمقدسي:  ((17
 . 102، ص  وأفغانستان إيران: إبراهيمرزقانه،  ((18
 . 376(، ص  م1939)بيروت :  دار صادر ،األرض : صوره النصيبيمحمد ابن حوقل، أبو القاسم  ((19
 . 397/  4(، جم1913)القاهرة : نشا، اإل في صناعة  األعشى : صبح   أحمدالعباس  أبوالقلقشندي،  ((20
 . 397/   4، ج نفسهالمصدر  ((21
: تحديد نهايات االماكن لتصحيح مسافات المساكن، تحقيق: محمد    أحمدالريحان محمد بن    أبوالبيروني،    ((22

 . 250د.ت( ص : د.م يت الطبجي، )و ابن ن
 . 479/   1هي مدينة مشهورة بخراسان. للمزيد ينظر: الحموي : معجم البلدان، مج  بلخ : ((23
 . 11، ص  أفغانستان :لطفي ((24
، أفغانستان؛ لوتكويرث ديميزكب :    184(، ص  د. ت:    د. مالعمومية، تعريب: رفاعة، )  الجغرافية  ملطيرون:  ((25

 . 15(، ص 1980خورشيد وآخرون، ) بيروت:  إبراهيمترجمة: 
 . 12/  4ة، ج اإلسالميدائرة المعارف  ((26
 . 254البيروني: تحديد نهايات األماكن، ص  ((27
 . 320ابن خرداذبه: المسالك والممالك، ص  ((28
 . 320، ص  نفسهالمصدر  ((29
 . 240التقاسيم، ص   أحسنالمقدسي :   ((30
 . 276والممالك، ص ابن خرداذبه : المسالك   ((31
الحسن علي بن الحسين : مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد    أبوالمسعودي    ((32

 /بدون صفحه.  1(، ج 1948، )د.م :  2الحميد، ط
 .  170(، ص  1904االفغاني جمال الدين : البيان في تاريخ األفغان، ) د.م :  ((33
 . 23/  2بالد الترك. الحموي : معجم البلدان، مج  هي اسم جامع لجميع  تركستان: ((34
 . 375/  8؛ دهخدا: لغة نامة، ج  280ابن حوقل: صورة األرض ، ص ((35
مدنها   أشهرهي ناحية كبيرة ووالية واسعة تقع جنوب هراة بينها وبين هراة مسيرة عشرة أيام، و   سجستان :  ((36

 . 190/  3زرنج . الحموي : معجم البلدان، مج
من مدن سجستان . للمزيد ينظر: االصطخري، المسالك والممالك، ح  ةوقديم  ةكبير  ةهي مدين زرنج : ((37

 .  191ـ  138/   3؛ الحموي : معجم البلدان، مج  139
) القاهرة  3، طإبراهيمضل لفا أبوجعفر محمد بن جرير : تاريخ الرسل والملوك تحقيق: محمد  أبوالطبري،  ((38

 .  180ـ  94/   4:د.ت(، ج
الكرم محمد بن محمد : الكامل في التاريخ، تحقيق : نخبة من العلماء،     أبيالحسن علي بن    أبي،  األثيرابن    ((39

 . 64ـ   22/   3(، ج1986) بيروت :  6ط
بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كالب القرشي أمه اسمها   عبد هللا بن عامر بن كريز  ((40

الخليفة عثم ابن خال  السلمي وهو  أسماء  بنت  القدر    ()ان بن عفان  دجاجة  الهمة جليل  عالي  وكان 
فتح خرسان، وهرات، وزبلستان، وقضى على    سنة 25قدم البصرة واليا عليها وعمره  ،والمآثر له شرف عظيم
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بن سعيد األندلسي : جمهرة أنساب العرب، تحقيق : لجنة    أحمد محمد علي بن    أبي رس. ابن حزم،  لفا  ةدول
بن عبد هللا العظم :    أحمد ؛ رفيق بن محمود بن خليل بن    75ـ    74/   1، ج( 1983من العلماء، ) بيروت :  

 . 79/   4)د.م : د.ت (، ج  1مشاهير اإلسالم، ط أشهر
 244/  4الطبري : تاريخ الرسل والملوك، ج ((41
 .  244/ 4ج نفسه ،المصدر  ((42
 :  بيروت، )  عبد القادر محمد علي  :وضع حواشيه  ،فتوح البلدان  :أحمد بن يحيى بن جابرالحسن    أبي  ((43

 . 234ص (،  م2000
 :للمزيد ينظر .سانامن فارس ومكران سجستان وخر  ةواسعمدنًا تضم قرى و  ةمشهور  واليةهي  :كرمان ((44

 .  454/  4ج ،معجم البلدان :الحموي 
مصطفى نجيب محفوظ  ابن خياط ، أبو عمرو خليفة بن ابي هبيرة الليثي العصفري: تاريخ خليفة، تحقيق:   ((45

 . 95م(، ص 1995واخرون، )بيروت : 
 . 281/ 4، ج معجم البلدان :الحموي   .عمال فارسأ بلده بين فارس واصفهان تعد من  هي :هرجالف ((46
وقال    المفازة:  ((47 هلك،  أي  تفويزًا(  )فوز  من  مهلكة  النها  بذلك  سميت  األعرابي:  ابن  قال  المفاوز،  واحدة 

أبي بكر بن  عبد هللا محمد بن    أبوزين الدين  االصمعي: سميت بذلك تفاؤاًل بالسالمة والفوز. ينظر: الرازي،  
الح القادر  الصحاحنفي:  عبد  تمختار  محمديحق،  الشيخ  يوسف  العصري،  ق:  النموذجية،  ،ةالمكتبة   الدار 

 . 244ص: م(،  1999: بيروت )5ط
  3، مج معجم البلدان  :الحموي   :نظريمزيد  . للقصور وحصون من نواحي سجستان    هرستاق كبير في  زالق:  ((48

/ 127  . 
أذرع شرعية، أي أن طول الفرسخ كان    4باع، كل باع    (1000)ميل  كل  و   ،ميال أ  ةثالث  :رسخلفا   :رسخلفا  ((49

اإلسالمية وما يعادلها في النظام المتري، ترجمة:   زانو المكاييل واأل  س، فالتر:هنت( كم. ينظر:  6حوالي )
األردنية، )عمان:   المسلحة  القوات  األردنية، مطبعة  الجامعة  العسلي، منشورات  ؛    94ص  (، 1970كامل 

 . 36/ 1مج ،معجم البلدان :الحموي 
هو القوي على التصرف مع حدة وأيضا التاجر وأيضا زعيم فالحي العجم وأيضا رئيس اإلقليم،   الدهقان:  ((50

وقال السمعاني: هو مقدم القرية أو صاحبها بخراسان والعراق )معرب( عن ألفارسية، وجمعه )دهاقنة ودهاقين(،  
تاج العروس من    :الحسيني  اقمحم د بن محم د بن عبد الرز    لفيضاأبو  ،    الزَّبيدي واألنثى )دهقانة(. ينظر:  

 . 48/  25، )د.م: د.ت(، دار الهداية، ق: مجموعة من المحققينيق، تحجواهر القاموس
ر َميٌح بين العصا والرمح، قالوا: قدر نصف الرمح أو أكثر شيئًا، فيه سنان مثل سنان الرمح، وقيل:    :الَعَنَزةَ   ((51

الكبير، وقيل: هي أطول من العصا وأقصر من الرمح،   في طرفه األسفل زج كزج الرمح يتوكأ عليها الشيخ 
 . 247/  15 ،تاج العروسوالعكازة قريبٌة منها. الزبيدي: 

 .  235ص ،فتوح البلدان  :( البالذري (52
   .253 /  4مج ،معجم البلدان :الحموي  .من نواحي سجستان ةهي مدين :كويهر ك ((53
 .  235ص   ،فتوح البلدان : البالذري  ((54
نهر   ألفمياه    إليه  صبتهر بمدينه سجستان يزعمون انه  هو اسم ن  :الهندمند  ؛  235ص   ،المصدر نفسه(  (55

 . 479/ 5، جمعجم البلدان  :الحموي  .نهر فال يظهر فيه نقص ألفوينشق منه 
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 لم أجد لها ترجمة في المصادر التاريخية والجغرافية. ذوشت: ((56
 . 235ص   ، البالذري فتوح البلدان ((57
معجم   :الحموي   ة.عليه رساتيق كثير   عمند وتقند ماءه من نهر ه  يأخذهو نهر يجري في سجستان    :ستارود  ((58

 . 260/  3ج ،البلدان 
 235ص   ،فتوح البلدان  :البالذري  ((59
،  تاريخ االسالم ووفيات مشاهير االعالم :: شمس الدين محمد بن احمدالذهبي ؛ 235ص ،المصدر نفسه  ((60

 . 330ص م(، 1987تحقيق: عمر عبد السالم تدمري، )بيروت:  عهد الخلفاء الراشدين،
علماء  عالم من  و   مثابت االنصاري يكنى ابا سعيد اماهو الحسن بن يسار مولى زيد بن    :الحسن البصري   ((61

 ،()قيت من خالفه عمر بن الخطاب  بلسنتين    المدينةفي    ولد   ،عصره  أهلعلم  أ وكان    ، والجماعة  ةالسن
 احمد بن منيع الهاشمي:   :للمزيد ينظر ابن سعد  به.  ن يعرفأمن    أشهروهو    ،وكان وسيما جميال فصيحا

الكبرى  )بيروت:    ،الطبقات  القادر عطا،  عالم  أ سير    :الذهبي؛  115/    7ج  م(، 1997تحقيق: محمد عبد 
   . 573ص ،النبالء

 . 235ص ،فتوح البلدان  :البالذري  ((62
 . 264/ 4، ج تاريخ الرسل والملوك ((63
بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي    ةبن حبيب بن ربيع  ةهو عبد الرحمن بن سمر   ة:عبد الرحمن بن سمر   ((64

 سهم غنم امن بنى فراس بن    ةلفارعا  أبيمه بنت  أ  ،بياوهو صح  ة،سعيد ولد في مك  يأببكني  ي   ،بن كالب
ة، فسماه كعبعبد الاسمه  وكان ة،هجري  50ويقال سنة  ة،هجري  51سنة  ةفي فتح سجستان وتوفي في البصر 

  : حسينبن الالقاسم علي  أبوثقه الدين  :ابن عساكر .هللا صلى هللا عليه و سلم حين اسلم عبد الرحمن رسول
 . 291 ـ 281/ 36، ج18مج علي عاشور الجنوبي،عبد هللا   أبي :قتحقي ،تاريخ دمشق الكبير

 . 45/  5، جالطبقات الكبرى  :ابن سعد ؛  95ص ،خليفةتاريخ  :خياط ((65
 . 462/   4. الحموي: معجم البلدان، ج فراسخ من جرجان على جبل  ةتقع على بعد ثالث ةهي قري :كش ((66
 . 38/ 3مج نفسه ،المصدر  .من نواحي كابل ةمدين ج:الرخ ((67
 كورة من كور سجستان، ولم أجد لها تعريفًا في كتب الجغرافية والتاريخ. :الدوار ((68
 .  235ص ،فتوح البلدان  :البالذري  ((69
  ؛   414/  1، ج معجم البلدان  :الحموي   .من اعمال كابل  ة،هرا و   ةزنغتقع بين سجستان و   ةهي مدين  :بست  ((70

 .    ص ،فتوح البلدان  .سجستان العظمى ةبست مدين  ذري:ويقول عنها البال
زابلستان هي كورة واسعة تقع جنوب بلخ وطخارستان وهي زابل والعجم يزيدون حرف السين في    أو  زابل:   ((71

 .  135/  3اسماء البلدان، وقصبتها غزنة. للمزيد ينظر: الحموي: معجم البلدان، ج
 . 235البالذري: فتوح البلدان، ص ((72
 .ةلم اجد له ترجم امير ابن احمر اليشكري: ((73
: األثير؛ ابن    415ن(، صييخ اإلسالم، )عهد الخلفاء الراشد؛ الذهبي: تار   107، صخليفةابن خياط: تاريخ    ((74

 . 65/  3الكامل في التاريخ، ج
 . 266/ 4، ج تاريخ الرسل والملوك ((75
 . 236ص ،فتوح البلدان  :البالذري  ((76
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 .ةابن جزء الطائي: لم اجد له ترجم عبد الرحمن ((77
 .  236ص ،البالذري: فتوح البلدان  ((78
 .   236ص ،( المصدر نفسه(79
 .  135/ 3ج  ،: الكامل في التاريخاألثيرابن  ؛  236ص ،( المصدر نفسه(80
هجريه    41سفيان عام    أبيية بن  و اعن الخالفة لمع  ()وفيه تنازل الحسن بن علي    عام الجماعة:  ((81

سفيان بعد ان اشترط عليه عدة    أبيية ابن  و اواحد وهو مع  خليفةعلى    ةوسمي بعام الجماعة الجتماع االم
الكوفة وحثهم على السمع   أهلالحجاز بعد ان خطب في    إلىشروط، ومن ثم غادر الحسن الكوفة ورجع  

 . 480ـ   440/ 3التاريخ، ج: الكامل في األثيرلهم. ابن  خليفةية و اوالطاعة وقبول مع
 . 170/ 5ج ،تاريخ الرسل والملوك  :الطبري  ((82
 . 208/ 3ج ،الكامل في التاريخ  :األثيرابن  ((83
 . 38/ 3ج ،معجم البلدان :الحموي  :نظريمزيد لل .مدينه من نواحي كابل الرخج: ((84
البلدان  :البالذري   ؛  125ص  ،خليفةتاريخ    :ابن خياط  ((85 عهد  )  اإلسالم،تاريخ    :الذهبي  ؛  236ص  ، فتوح 

 . 9ص (،سفيان أبيبن  يةاو مع
حتى    روسيةالف و   بالشجاعةبطل مشهور عرف    ،مازن بن يزيد الكناني  اسمه جعونه بن  جاءة:الفقطري بن    ((86

د واصبح فيما بع  ،جاءةالفال استحي من رجل هرب من امام قطري بن    :قيلف  ة،الشجاع ضرب به المثل في  
ـ/  ه78)  سنةمات    ة،كنيته ابا نعام  ،شاعراوكان خطيبا    ،ومن أشهر ابطالهم  الخوارج  ةاالزارقساء  و من رؤ 

  ،االعالم  :الزركلي   ؛  518/  3ج   م(،1998  :بيروت  )  ،وفيات االعيان  :ابن خلكان  :المزيد ينظر  .م(679
 . 200/ 5ج

 . 237ص ،فتوح البلدان  ((87
 . 237ص ،فتوح البلدان  :البالذري  ((88
 لم اجد له ترجمة في المصادر الجغرافية والتاريخية. نسل:وادي  ((89
  : المرحلة.  398/  2مج  ،معجم البلدان  :الحموي   .ستان مرحلهجمن سجستان بينها وبين س  ةهي مدين  :اشو خ  ((90

المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم بالسير المعتاد على الدابة، والجمع مراحل، وتقدر المرحلة بـ   هي
( كم.  89,04( كم، وعند الشافعية والحنابلة تساوي ) 44,520اًل، وهي عند الحنفية والمالكية تساوي )( مي24)

)القاهرة 2للمزيد ينظر: محمد، علي جمعة: المكاييل والموازين الشرعية، القدس لإلعالن والنشر والتسويق، ط
 . 56م(، ص  2001: 

 لم اجد لها ترجمة في المصادر الجغرافية والتاريخية.  زان بست:قو  ((91
زابلستان: كورة واسعة تقع جنوب بلخ وطخارستان وهي منسوبة الى زابل جد رستم بن دستان، واشهر  ((92

 . 125/ 3مدنها غزنة البلد المعروف العظيم. الحموي: معجم البلدان، مج
 . 237ص  ،فتوح البلدان  :البالذري   ؛ 125ص  ،خليفةتاريخ  :ابن خياط ((93
 (،سفيان  أبيبن    يةاو مععهد  )  اإلسالم،تاريخ    :الذهبي  ؛  226  ـ  217  /  5، جتاريخ الرسل والملوك  :الطبري   ((94

 . 16ص
 . 237ص ،فتوح البلدان  :البالذري  ((95
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  )د.م: د.ت(  ،فتح الباري في صحيح البخاري   :بن حجر العسقالني  أحمدضل  لف ا  أبوشهاب الدين    :ابن حجر  ((96
 . 237ص   نفسه ،المصدر  وينظر: ؛ 517  / 1، ج

البلدان  :البالذري ؛    127ص  ،تاريخ خليفة  :خياطبن  ا  ((97 عهد  )  اإلسالم،تاريخ    :الذهبي  ؛  237ص  ، فتوح 
 . 16ص (،سفيان أبيبن  يةاو مع

بن    ((98 هللا  ن    ة:بكر   أبي عبد  مواسمه  ويقال  الثقفي  أبوروح  سفيع  البصر و   ،حاتم  قضاء  سجستان    ةوامر   ةلي 
  ((....  من راني في المنام فقد راني    )):  جليل روى حديث النبي صلى هللا عليه وسلم  بياصح  ،هاءوقضا

لمزيد ل   .واطفاء النيران ما بينه وبين سجستان  ة،وامره بقتل الهرابذ  ،أبيهولي سجستان من قبل زياد بن    ،الحديث
 . 104ـ   95/  40ج،  20مج ،تهذيب تاريخ دمشق :كرابن عسا :رنظي

 . 234/ 5ج ،تاريخ الرسل والملوك :الطبري ؛   237ص ،فتوح البلدان  :البالذري  ((99
 . 291/  5نفسه ، جالمصدر  ((100
العلى يسمى  اورئيسهم    ،في المعابد  ةمراسيم الدينيلا   ةادار   همهم رجال الدين الذين تقع على عاتق  هرابذة:ال  ((101

 ة: ترجم  ،في عهد الساسانيين  إيران  رثر:ا  ،ن نسكريست  .بعد الموبذان  ةوهو اعظم الشخصيات الديني  ،هربندان
المعتقدات   :نايف محمد شبيب  ي،لمتيوتا  ؛   107  -   106ص   م(،1957  ة :القاهر )   ،يحيى الخشاب واخرون 

ماجستير غير منشوره كليه   ةرسال   (،م  651ـ    224)رسي في العهد الساساني  الفاواثرها على المجتمع    ةالديني
 . 114 - 113  ص ،قسم التاريخ ،اآلداب

 . 129ص ة، تاريخ خليف :ابن خياط ((102
  اإلسالم، تاريخ    :الذهبي  0؛  19ص  /   7ج  ،الطبقات الكبرى   :ابن سعد  ؛   237ص  ، فتوح البلدان  :البالذري   ((103

 . 153و   20ص  (،سفيان أبيبن  ةوياعهد مع)
 . أبيههو عباد بن زياد بن  :زيادعباد بن  ((104
 . 237ص  ،فتوح البلدان  :البالذري   ؛ 135ص ، خليفةتاريخ  :خياط ناب ((105
 أبيهسلم بن زياد بن هو  :سلم بن زياد ((106
يزيد بعد   ويبدو ان سلم زار   ،م(680ـ/  ه61)   ةذكرها في حوادث سن  ؛  472/  5، جتاريخ الرسل والملوك  ((107

 هجرية.  61 ةسن ةاي في بداي أشهر ةبعد يةاو معوفاه 
  ة عظيم  ةوهي مدينزم،  خوار والحطب ر   بالخوارزميةمعناها لحم وحطب الن اللحم    ة كلمه خوارزمي  : خوارزم  ((108

وتمتاز    ،طباع البربر في المغرب  خوارزم في الشرق مثل سجلماسة في الغرب وطباع أهل حوارزم مثل  مثل
  395/    2مج   ،معجم البلدان  :الحموي   .تجمد نهر جيحون نهرهم العظيم  إلىفيها    ةتقل البرود  ببروده الشتاء إذ

-398 . 
 ةمبني  ،الصغد  ة وهي قصب  ،ذي القرنين بما وراء النهر  ةانه من ابني  ، قيل بلد معروف ومشهور  :سمرقند  ((109

 . 250-  246/ 3مج  نفسه ،المصدر  :نظريلمزيد ل  .عليه  ةعلى جنوب وادي الصغد مرتفع
 . 146، ص خليفةتاريخ  :ابن خياط ((110
 . 472/ 5ج  ،تاريخ الرسل والملوك ((111
 . 473/  5ج نفسه ،المصدر  ((112
 . 473/  5، جالمصدر نفسه ((113
 . 473 /  5، جالمصدر نفسه ((114
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 . 252/ 2جتاريخ اليعقوبي،  ((115
البلدان  :البالذري   ((116 جالمصدر    :اليعقوبي  ؛  237ص   ،فتوح   ، الرسل    :الطبري   ؛  250/    2نفسه  تاريخ 

 . 305 - 304/  3، جالكامل في التاريخ :األثيرابن   ؛ 472/  5، جوالملوك
 . 473/  5نفسه ، جالمصدر الطبري:  ((117
 . 353/ 2اإلسالم، جتاريخ   :الذهبي  ؛ 147ة،ص تاريخ خليف :ابن خياط ((118
 . 305/  3، جالكامل في التاريخ :األثيرابن   ؛ 238ص ،فتوح البلدان  ((119
البلدان  :البالذري   ((120 قتيب  ؛   238ص   ،فتوح  أبو محمد عبد هللا بن مسلمةابن  تحقيق: ثروت   ، المعارف  : ، 

 . 415ص  م( 1992عكاشة، ) القاهرة : 
 . 238ص  نفسه ،المصدر  :لبالذري ا ((121
  ة وهي من البالد الحار   ،الحارطقسها  وتتميز ب  ة،هرا و   ينزنغمدينه من سجستان وتقع بين سجستان و   بست:  ((122

 . 419-  414ص  / 1مج  ،معجم البلدان :الحموي  .مزاجال
 . 272-  271/ 2، جتاريخ اليعقوبي :اليعقوبي ((123
 . 238ص ،فتوح البلدان  :البالذري  ((124
 . 131/  4، ج الكامل في التاريخ :األثيرابن  ؛  238ص ،( المصدر نفسه(125
 . 232ص نفسه ، المصدر  :البالذري   ؛ 272ص  ة،تاريخ خليف :ابن خياط ((126
 . 242/   6، جتاريخ الرسل والملوك  :الطبري  ((127
 .  285/ 1، ج معجم البلدان  :الحموي  .وبالد فارس ةتقع بين البصر  ة واسع ةمنطق :االهواز ((128
 . 247/  6نفسه ، جالمصدر  :الطبري  ((129
 . 71  / 4، ج الكامل في التاريخ :األثير؛ ابن    320ـ  319/   6، جالمصدر نفسه :الطبري  ((130
 . 238ص  ،فتوح البلدان  :؛ البالذري  173ص  ة،تاريخ خليف :ابن خياط ((131
 . 320-  319/ 6، ج تاريخ الرسل والملوك ((132
 . 322/ 6، جتاريخ الرسل والملوك  :الطبري  ((133
 . 238ص ،فتوح البلدان  ((134
 . 72/ 4ج ،الكامل في التاريخ ((135
  : ، أبو الفداابن كثير؛    72/   4نفسه ، جالمصدر  ؛ ابن األثير:    322/   6الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج  ((136

 . 32/  9ج م(،1982)بيروت :  ،والنهاية  البداية
 . ( ووهن ر فحا )يقول:  إذ  ؛ 238ص ،فتوح البلدان  ((137
 . 72/ 4، جالكامل في التاريخ  :األثيرابن  ((138
 . 73و   72/  4، جالكامل في التاريخ :األثيرابن   ؛  323/ 6، جتاريخ الرسل والملوك  :الطبري  ((139
 . 238ص ،فتوح البلدان  :البالذري  ((140
بن   ةبن عدي بن ربيع  ةلببن ج  ةويابن مع  دي كرببن قيس بن معاألشعث  عبد الرحمن بن محمد بن    ((141

 ،جمهره انساب العرب :ابن حزم ة(.كند )بن ثور ةويابن ثور بن عمرو بن مع ةويابن الحارث بن مع ةويامع
 . 364/  16مج، تهذيب تاريخ دمشق :ابن عساكر؛  257ص

 . 687/ 2م(، ج1984 : المنورة المدينة) ،: الكنى واالسماءمسلم بن الحجاج ،القشيري  ((142
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 . 42/ 2ج  ،سير اعالم النبالء :الذهبي ((143
 . 373/ 5، جتاريخ الرسل والملوك  :الطبري  ((144
بن    أبو  ،التميمي  ((145 تميم  أحمدالعرب محمد  الجبوري   :تحقيق  ،المحن  :بن  وهيب  طيحيى   :بيروت)  ، 2، 

 . 687/ 2، جتهذيب التهذيب : ابن حجر  ؛ 199ص  م(،1988
ص    هـ(،1361:بيروت)  ن شتيتر،ختيل  هايلز   :تصحيح  ،المحبر  :جعفر محمد بن حبيب  أبو  ،ابن حبيب  ((146

  ، وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان  :بن محمد  أحمدالعباس شمس الدين    أبو   ،كانابن خل  ؛  352  –  344
 . 170/  4: د.ت(، جبيروت) ،احسان عباس :تحقيق

 . 333ص ،المعارف ة:ابن قتيب ؛ 718 / 2، جالكنى واالسماء :القشيري  ((147
 . 37/ 2، جسير اعالم النبالء :الذهبي ؛  199، ص خليفةتاريخ  :ابن الخياط ((148
 . 35/ 9، جالبداية والنهاية :ابن كثير  ؛ 329 –  327/ 6ج ،تاريخ الرسل والملوك  :الطبري  ((149
 . 329/ 6نفسه ، جالمصدر  :الطبري  ((150
 . 73/ 4، جالكامل في التاريخ  :األثيرابن  ((151
 . 85/ 4م(، ج1986 :بيروت) ،توحلفا :الكوفي  أحمدام محمد   ،ابن اعثم ((152
 . 328  / 6، جتاريخ الرسل والملوك  :الطبري  ((153
 . 85 / 4، جتوحلفا  :ابن اعثم ((154
 . 85/ 4نفسه، جالمصدر  ؛ أبن اعثم:  328/ 6ج ،تاريخ الرسل والملوك  :الطبري  ((155
 . 85 / 4، جتوحلفا ((156
محمد عبد    ة:ترجم  ،األموية  الدولة  نهاية  إلى من ظهور االسالم    العربية  الدولةتاريخ    :يوليوس  ، زن و افله  ((157

 . 224ص  م(،1968 ة:القاهر ) 2ط ،ريده أبوالهادي 
 :ابن كثير  ؛  132/  3، جمروج الذهب  :المسعودي  ؛  336-   328/  6ج  ، الطبري تاريخ الرسل والملوك  ((158

 . 36-  35/  9ج ،والنهاية  البداية
 . 85/ 4، جتوحلفا  :ابن اعثم ((159
 . 74/  4، جالكامل في التاريخ :األثيرابن   ؛ 277/ 2، جتاريخ اليعقوبي :اليعقوبي ((160
 . 36/  9، جوالنهاية البداية  :ابن كثير ؛  329/ 6، جتاريخ الرسل والملوك  :الطبري  ((161
  1، ق3، مجوالخبر  المبتدأالعبر وديوان    :ابن خلدون   ؛  78-   77/   4، جالكامل في التاريخ  :األثيرابن    ((162

 . 36/  9نفسه ،جالمصدر  :ابن كثير ؛ 106/
 . 85/ 4، جتوحلفا  :ابن اعثم ((163
 . 317ص  ،االخبار الطوال :الدينوري  ((164
  : ابن خلدون   ؛  39/   9، جوالنهاية  البداية  :ابن كثير  ؛  336-   6/335ج  ،تاريخ الرسل والملوك  :الطبري   ((165

 . 106/ 1، ق 3، مج والخبر المبتدأالعبر وديوان  
 . 368 ،  338-  6/386نفسه ، جالمصدر  :الطبري  ؛ 278 – 287/ 2، جتاريخ اليعقوبي :اليعقوبي ((166
 . 4/114مج  ،توحلفا   :ابن اعثم  ؛  6/389نفسه، جالمصدر    :الطبري   ؛  279/  2نفسه، ج المصدر    :اليعقوبي  ((167
  م(، 1965  :بيروت)  ،التنبيه واإلشراف  :المسعودي  ؛  390-  389/  6، جتاريخ الرسل والملوك   :الطبري   ((168

 . 95/  4، جالكامل في التاريخ :األثيرابن   ؛315ص
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 . 239ص ،فتوح البلدان  ،البالذري  ((169
امير خراسان في    ،يهلاين بن ربيعة البصبن الح  وصالح مسلم بن عمر   أبيهو قتيبة بن    :بن مسلم  قتيبة  ((170

للمزيد    .من القادة المشهورين  ،كان شهما مقداما نجيباً   ،وقد تولى حكم الري   ،خالفة عبد الملك ابن مروان
 . 516-  512/  3م(، مج1998 :بيروت) ،وفيات االعيان :ابن خلكان :ينظر

 . 329ص ،فتوح البلدان  :البالذري  ((171
 . 329ص ،( المصدر نفسه(172
 . 287-  286/ 2، جتاريخ اليعقوبي :اليعقوبي ((173
 ، ام ال  لتبير ولم يذكر اليعقوبي ان كان قتيبة قد وافق على عرض    ؛  287/  2، جالمصدر نفسه  :اليعقوبي  ((174

 قتيبة لجنده من دون ان يكمل الخبر.  ةيكتفي بذكر استشار  إذ
 . 239ص ،فتوح البلدان  ((175
 . 239ص ،المصدر نفسه ((176
 . 195ص ،تاريخ خليفة ((177
 . 239ص ،فتوح البلدان  :البالذري  ((178
 . 248/ 4، جمادة سجستان ،ةاإلسالميدائرة المعارف   ؛ 240-  239ص ،( المصدر نفسه(179


