
  له نیشتمان  رگریی كورد له و به مێژوی داگیركردنی كوردستان  چمكێك له
 .  ی ئیسالمیدا( فتوحات)تی  ڵمه هه
 

 .رپێنجوێنیروهسه
 
 
وداگیركارییئیسالمیله(فتوحات)مێژویداچمكێكلهكورتهوهملێكۆڵینهله

انیمێژویئیسالمیكرچاوهپێیسهربهوهه..ڕوینهخهئێرانوكوردستانداده
كهیسهده لهلمێنین ئیسالمی شهگهسوپای كورد كردوهڵ كوردڕیان و
ئهرههبه ههڵستیی داگیركردنانهڵمهو كردوهتی مهیان داواكاریهو و كانیرج

ریكوردڕۆڵیڕكهوشهرگرییانكردوهوبهكردوهكانیانقبوڵنهسوپائیسالمیه
بوه بهلهزۆریان پێشگرتندا سوپای ئیسالمیه(فتوحات)هێرشی سوپا و كان،
له كوشتوهزۆریان گهكورد و ناوچه، بهلێك كوردستان شهی زۆر و (عنوة)ڕ

ركردهئیمپراتۆرێتییساسانیوسهرگریلهشێكیزۆریبهڵكوبهگیراون،وبه
شهساسانیه كردویانهكوردهرهڕكهكان جاكان زۆر و ته، شهر رهڕكهنها

هێناوهكورده فتوحات سوپای بۆ زۆریان ههكان وایش جاری و كوردیبوه،
ئاوه و شار داگیركردنی دوای ڕاپهكهدانیهشوێنێك دهیان و اڵتیسهڕیون

ڕه كردوهئیسالمییان بهوهتهت شێوهو دهیهم بوهسهش ناچار ئیسالمی اڵتی
بۆلێكیشبوهههڕێكیتربكات،كهوشهوهگیربكاتهداكهجارێكیترشوێنه

ترتااڵنكارییه كی كهكۆمهمانهئه.. ڕاستین كانكوردهئیسالمیهرهنوسهڵێك
هه داوهزۆر بهوهبیانشارنهوڵیان جۆراوجۆر، شێوازی نهاتهوایانزانیوه..

ده سهخۆیان بخوێنرچاوهتوانن ئیسالمی مێژوی وهنهكانی لهرچههه.. ند
لێكۆڵینهرفهده ئهسهللهسهیتێروتهوهتیتردا لهدهممێژوهر رسهنوسینو،
یمێژووڕاستیانهبۆشاردنیئهوڵیانداوهیههكوردیانهئیسالمیهونوسینهئه
بوار،بهمییركهبهدا،لهاڵملێرهبه..بێتواوماندهییتهخنهدواداچونیڕهبه

ئهوهیادخستنه گرنگترینی ههی كهمێژوییانهواڵهو ڕاستیانهئهی یو
شه و كوردستان لهداگیركردنی دهگهڕكردن كورد دهسهڵ ههلمێنن، ڵست

ڕونیباسیبهیادكهوههێنینهدهمێژوییانهواڵهوههتیئهتایبهوبه..گرینده
وانیئهوهڕوبونهنیشتمانوباسیڕوبهنلهكهده(كراداأل)كانرگرییكوردهبه
ونئهالیهنلهكهواندهوكوشتاریئه(فتوحات)بییرهڵسوپایعهگهنلهكهده

وهسوپایه تحفه)باسیداگیركردنیتركهواڵهموههوههئیترئه.. و( یشار



داپشتگوێمان؛لێرهوهبیهرهنسوپایعهالیهنلهكهكانیكوردستاندهدانیهئاوه
وكێشینبۆئهرنجڕادهنهاسهتێكیتر،وتهرفهڵمانگرتونبۆدهخستونوهه

بهوااڵنههه كوردهزهی ناوی قی األكراد)كان كهبهده( شهبهن و ڕیانرگری
 .كردوه

 
 ططابریكوڕیخهمیعومهردهسهنێكلهنددیمهچه

 .(ك٣١ـ٣١)
 

 .(ك٣١)ڕكردنیكوردبۆهورموزانـساڵیهوازوشهداگیركردنیئه
هورموزان) ) كه(هۆرمۆزان)یاخود فهیهركردهسه، و فارس وایرمانڕهكی
خوزستان) له( پێشتر قادیسییهجهبو، دهنگی بهخۆی كردبو، دواتررباز اڵم
موسائه) بو وهصڕهبهله( زوانڕیغهیكوعوتبه)و یهههوهكوفهله( یانكهر

خستهسوپایه شهسهكی بۆ ڕێ لهر كهگهڕكردن سوپاكهلهڵی، یانكۆتاییدا
ییكوشتوزۆرناوچهكههێزهوتیزۆریانلێبردوزۆریانلهسكهشكاندوده

كانیچهناووتنیكردكهستیانداگیركرد،پاشانهورموزانداوایڕێككهژێرده
رچاوهپێیسهاڵمبهبه.وتنڵیڕێككهگه،ئیترلهوهستیخۆیدابمێننهدهترله

وهئیسالمیه كانـ الطبري)کو تاريخالرسلوالملوك)له( ) و الكالعي)دا )له(
(البدايةوالنهاية)له(ابنكثير)داو(أسدالغابة)له(ابناألثير)داو(االكتفا
 و األثير)دا ابن التاريخ)له( في الكامل ) خلدون)و ابن له( المبتدأ) ديوان
دواترهورموزانله(والخبر ـ (یبغالیبوكوله)برهڵدوموسوڵمانیعهگهدا

لهكێشهبێتهده چهسهی نێوان سنوری زهر ههویند ئینجا ندێكوزارێك،
عه رهموسوڵمانی تر حهوه)بی و سولما لهمهركو دهزاوهقه( حهكهتیان و قن

بهدهده بهبهرهعهموسوڵمانهن هورموزان و دهناههكان ئهق ـ ئیتر وزانن،
پهدهرچاوانهسه ـ بوهڵێن مهلهوهشیمان و داواكاریهئیسالم و رج

ئینجاداواییارمهوهتكردهكانیڕهئیسالمیه وانهكانكردوبكوردهتییله،
یانناردبۆوانیترنامهیناوبراووئه(سولما)ئینجا.ناوههێزیزۆریپێكه

غهعوتبه) كوڕی ئه(زوانی نامه، ویش بۆ نارد خهعومه)ی كوڕی ،(ططابری
وهعومه كهریش نوسی بۆ ڕوبهاڵمی بۆ وهوهڕوبونهبچێت و هورموزان كوی

هێزێكیسه یریرقوصیكوڕیزوههحه)تییرۆكایهسهرباریشیبهپشتگیریو
دیسهئه حابیصه)بهكه( كهحسێبه( نارد، به، میرئه)كردبویشی ئه( وی



نگهجه هێزه.. هێزهگهلهكهئیسالمیهئیتر شهڵ هورموزان وكانی كرد، ڕیان
(رقوصحه)یكوژران،وكههێزهكیزۆرلهیهنجامهورموزانشكاوژمارهرهسه
ههئه كرد داگیر دههوازی رتوسته)بهوهگاتهتا سه( لهرانهو ئهسهی ور

 (.٣)داناناوچانه
 

 زورشاره)داگیركردنی كه( كوژرانیكوردێكیزۆر كردوهبهو ساڵیرگرییان ـ
 .(ك٣٣)
 
داگیركردنهئه داگیركردنهلهكێكهیهم فتوحات)كان ) كوڕیعوتبه)ی ی
،یان(فتحشهرزوروالصامغان)غانزوروصامهداگیركردنیشاره،وبه(درقهفه

صامهشاره و زور داراباد والصامغانوداراباذ)غانو فتحشهرزور یبۆئاماژه(
بهرچاوهسهكرێتلهده ئیسالمیدا، پێیهكانیمێژوی عوتبه)مانهئهكهو ی(

یكردبوبه(یسیكوڕیقهزرهعه)ریعومهوكاتهئه.یكردون(تحفه)ناوبراو
(حولوان)والیله زرهعه)؛ هه( ناوبراو شارهی بهوڵیدا بكات، داگیر اڵمزور

ئهنه دوای وهیتوانی، و، البالذري)کو ) البلدان)له فتوح ) و األثير)دا ابن له(
(النويري)داو(تدأوالخبرديوانالمب)له(ابنخلدون)داو(الكاملفيالتاريخ)

زوریكردزایشارهغه(درقهیكوڕیفهعوتبه)وه،گێڕنهداده(نهايةاألرب)له
شه دوای كرد داگیری لهو ئیتر شهڕ، لهكهڕهكاتی بهشارهدا دوپشك زور

موسوڵمانیهنگاوهجه دهدهوهری و یكوشتدا له. خهگهدواتریش ڵكیڵ
(غانصامه) داراباد)و كه( لهڕێك سهسهوت جزية)رانهر له(. وئیتر

لهتانهڵمههه شهگهدا كورد خهڵ و كرد لهڕی زۆری كوشتكوردهڵكێكی كان
األكراد) من كثيرا خلقا )وقتل خلقا( منهم فقتل األكراد وقاتل ندێكهه(.

ڕوكوشتارگرتوهشهیدوای(غانصامه)و(زورشاره)ردوڵێنههشدهرچاوهسه
له لهو سهسهكۆتاییدا يةِ  زِ  ج)رانهر ) باج راجِ  خ)و كه( وڕێك وتون،
 (.٣)كانكوشتوهكوردهڵكێكیزۆریلهخه

 ؟چیه(داراباد)و(غانصامه)و(زورشاره)ستلهبهئینجابابزانینمه
":ورِ  زِ  رِ  هِ  ش:)"ڵێتدهدا(معجمالبلدان)له(یاقوت)زور،شارهتبهبارهسه
.مویكوردنیههكهڵكهخه...دانمهربیلوههنێوانئهلهرێكیفراوانهڤهده...

.(ك١٩٣ـ)نبوعیفییهبودولهستئهبهمه]دیبلیئهلههریكوڕیموههمیسعه
گهكهـه بوهڕیدهشاعیرێكی تیوتویه[ كۆمههرهشه: گوندهزور و شار ،ڵێك

گه تێدایهورهشارێكی ئهكهورهگهشارهكهی ههی ڕۆژگاریلهیهرێمهو



ده پێی خۆماندا، ازرای"وترێت خه"نیم و لهكهڵكه، یاخین وسهدهی اڵت
،وبیایانێكدایهشلهكهشاره!رپێچییانپێشیرینهوسهدانیانپێخۆشهملنه
پارێزن،وشوراییاندهكهزبرنوخۆیانوناوچهروڕكهیئازاوشهكهڵكهخه

كهوناوچه.خۆیاننكانیانلهیمیره،وزۆربهستورهزئهشتگهشههكهشاره
 (.١!..()خرۆترنینیصصیبینزیانهوانهلهیهیوایههدوپشكیكوشنده

"غانصامه) الصامغان( هه" ههرچهیش؛ شارهگهلهمیشهند ناویزورداڵ
بهده بهبرێت؛ سهڤهدهاڵم لهربهرێكی شارهڤهدهخۆ دانراوهری وتراوهزور
 .روشارێكیكوردنشینبوهڤهدهودیاره(.٤")كورةشهرزوروكورةالصامغان"
برێت،ناوده(غانصامه)و(زورهرهشه)ڵگهلهمیشهیشهه"داراباذ("داراباد)

 .ارێكیكوردنشینبوهمیششئهودیاره
خوردادبێهـ) )ئیبن خ( هبداذرابن ده( ڵێتیش صامههرهشه: و وزور غان

 (.٥()وهتاجیاكرانهموسڵبونههربهدارابادسه
 

وداكۆكییفارسوكوردـ"درجداراب("دارابگیرد)و"ساف("ساپه)داگیركردنی
 .(ك٣١)ساڵی

زونهساریه) كوڕی به(یمی رهچو "ساپه)و ساف( " "دارابگیرد)و دردارابج( بۆ"
 )داگیركردنیان دردارابج"دارابگیرد بوههه" یهفهكهرێمێك بوهسا لهكێك

یئێرانی"فارس"پارێزگایونهكهكانیدهوشارهرێمهمههئهكانی،كهشاره
له(ابنالجوزي)داو(سلوالملوكتاريخالر)له(الطبري)کو،ئینجاـوه(ئێسته

المنتظم) ) و الكالعي)دا االكتفا)له( ) و ابناألثير)دا الكامل)له( ) و ابن)دا
كثير ) والنهاية)له البداية ) و خلدون)دا ابن ) والخبر)له المبتدأ ديوان دا(
رگریكردن،بۆبهوهكوردكۆبونهفارسولههێزێكیزۆرلهڵهوهـكۆمهگێڕنهده

درابون،ئابڵوقهكهوهوهێزانههانایئههێزێكیزۆریكوردیشهاتنبهچونكه
موسوڵمانه ناڕهئیتر توشی بهحهكان بون زۆر لهوهستیانهدهتیی موههو

هاتنهوهكهالیه ریانسههێز گێڕانه. ڵێنكاندهئیسالمیهوهئینجا شهئه: وهو
لهویرخهعومه بیابانێكدالهیانیبینیكهوژمارهكهنگهویداجهخهبینی،
ی؛ئیترنپێوهپاڵبدهكهئیسالمیهرهێزهگهئهیهنوشاخێكیشههكهڕدهشه

ر،بۆسهكرێتهێرشیانبكرێتهدهكالوهیهنهالهبێتوتهپشتیانپارێزراوده
ڕۆژیدواییعومه و وتاریدا باسهئهر خهو ههوهڵكگێڕایهیبۆ ئینجا و ر،

ساریه،ئیترگوایه!(كهشاخه!كهشاخه!ساریه)هاواریكردكهرهرمینبهسهله
بوهوێوهله لێ سوپاكهگوێی بهو عومهقسهی كردوهی بهریان شێوهو یهو



وتیزۆریانلێبردنوسكهكانیانشكاندودهكوردوفارسهوهێزه!!وتنركهسه
ئه ههئیتر كردرێمهو داگیر یان نوسه.. گومان بهئیسالمیهرهبێ زۆر كان
اڵمر،بهیعومهكهـه)!(تڕامهرباسیكهبهلهوهگێڕنهدهمچیرۆكهئهوهخۆشیه

دیاره دهوا بێئاگا لهكهخۆیان ئهوهن نیشتمانیهی سوپا بهو لهی رگریی
رگرییانكردوهردوالبهوههیفارسبوهونیوهیكوردبوه؛نیوهنیشتمانكردوه
 (.١)ولێیانكوژراوه

لههه ساڵهر موسوڵمانهم نمونهیشدا بۆ ـ كان شاری رمانكه)ـ داگیر( یشیان
 !!كانیوتهسكهدهتااڵنیبردلهڕووشتریزۆریانبهمهكرد،كه

 
.(ك٣١)ـساڵی(یرودبه)كانلهردهرگرییكوبه
 

یرودلهواڵیبههه)كانزۆرجاربهئیسالمیهمێژونوسهتهڵمهمههواڵیئههه
"هوازئه مناألهواز( بيروذ خبر مناألهواز"يان" ناویده"حديثبيروذ ن،به،
بههه جاریش كوردهغه)ندێک "كانزای األكراد( غزوة " به یواڵهه)یان

"کانکورده األكراد( ئاماژه"خبر ده، بۆ نكهی وهكهواڵههه. ـ الطبري)کو له(
(الكامل)له(ابناألثير)داو(االكتفا)له(الكالعي)داو(تاريخالرسلوالملوك)

 و كثير)دا ابن ) والنهاية)له البداية ) و خلدون)دا ابن ) المبتدأ)له ديوان
دهوهگێڕنهداده(والخبر ڵێتـ ڵێك،وكۆمهوهكوردكۆبونهڵێكیزۆرلهكۆمه:

له خست ڕێك خۆیان بهگهفارسیش بۆ رگریكردنڵیان .. موسایئه)ئیتر بو
هوازیئهتیداگیركارییناوچهڵمهرۆكیههوسهحابیبوهصهـكه(ریشعهئه
لهبوه(خوزستان) ئیسالمیهرهوجیۆگرافهیمێژونوسگوێرهـبهشوێنێكلهـ

ناوچهكۆنه "یرودبه)یكانـ وذريب( هوازئه)خوزستانله" ینزیكیناوچهله(
 "تیرا)ڕوباری )ىِ  يرِ  ت( خۆرهه" و خوزستان دیجلهخۆرئاوای یان(اڵتی ،

،كهوهڕویانبوه،ڕوبه"رناذم("ناذیرمه)وشاری(تیرا)یڕوبارینێوانناوچهله
بیعیكوڕیڕه)هانچووصفهوئهرهبوموساخۆیبهاڵمئهبه.وهوێكۆببونهله

"زیاد الربیعبنزیاد( سهیله" بۆ ئیتركهڕهتییشهركردایهجێیخۆیدانا ،
شهڕه بهكهڕهبیع لهڕێوهی و هێنان بۆ زۆری و ئهبرد هێزانهكۆتاییدا یو

كانكراوهكۆیلهبه)كانوتهسكهییانـدهمیشهتیههدهكوعادواییشـوه..شكاند
وهكنێردرایهوپێنجیهكهـه(تحفه)واڵیوههوهشهبه٥كرانبه(كانوتااڵنیه
عومه )ربۆ موسائه.. بو ) ناوبراویش لهدانه١٣ی دهی كانیگهبهرهكوڕانی



بهبه تایبهكۆیلهیرود ههی خۆی بۆ جگهڵتی كێكینیزهكهلهبژارد،
 (٧!)نتیكهعه
 

 ففانمیعوثمانیكوڕیعهردهسهنلهدودیمه
 .(ك١٥ـ٣١)
 

 .(ك٣٥)ـساڵی(البوشنجان)كانیڵكوردهگهڕكردنلهشه
(ديوانالمبتدأوالخبر)له(ابنخلدون)کویباهیلیـوهبیعهلمانیكوڕیڕهسه

(قانیلهبه)ڵكیڵخهگهوله[ئاالن(]ڕڕانئه)وواڵتیرهبهوهـچوگێڕێتهداده
شارهكێكلهیه] ئاالن)كانیواڵتی ناوبراو( ی كه[ سهوتلهڕێ رانهسه)ر و(
هه(باج) و ههروه، لهها شتی خهگهمان ڵ ]عهردهبه)ڵكی سه( ورهشاری كی

نتهسه واڵتی ئاالن)ری له([ و كوگهكرد، ردهڵ البوشنجان)كانی كه( دیارهـ
بوهدانییهئاوه كوردنشین بوهكی نزیك شهناوچهلهو ـ ئاالن وی كرد، ڕی
 (.٨)رانهرسهسهوتلهندێكیانڕێكهڵههگهریاندا،ولهسهوتبهركهسه

 
خهوهڕانهڵگههه ی جئيذه)ڵكی كورده( و ساڵی ـ )ك٣٩كان ساڵی. یاخود
 (تیعوثمانمیخیالفهیهسێ
ساڵهله وهو دا، الطبري)کو ) والملوك)له تاريخالرسل ) و الجوزي)دا ابن له(
المنتظم) ) و الكالعي)دا ) االكتفا)له ) و األثير)دا ابن ) الكامل)له دا(

هانصفههوازوئهنێوانئهشارێكله/رێمهه"]جذإي("جئيذه)ڵكیوه،خهگێڕنهده
 ئهسهیان ئێستهروی وێرانهتههواز، ماوهیهنها دهكی و یناوچهوێتهكه،
اڵتوسهكانیاخیبونودهوكورده[وترێتیپێده"ئيذه"ختیاری،وئێستهبه

ستیردهسهله.ك٣٧جساڵیپێشترئيذه)وهتكردهئینتیمایئیسالمییانڕه
بوموساـ،ئیترئه(داگیركرابو"ررینڕیموقهنوعمانیكو"ناویكبهحابییهصه
كانیزیاتراڵمواڵخهدژیان،بهڵنابۆجیهادلهڵكیههپێشترناویبراـخهكه

كه بارگهوپهلبۆ و بنهل زۆربهیخۆیبهو و هێنا كانیبهرهنگاوهیجهكار
سهخستهپیاده ڕێ گهبۆیه)ر پیادورهباسی جیهادی كردنهیی بۆ ی كه!!(..

عوسمانكردالیبباتوبۆیانبگۆڕێتداوایانلهوهرئهسهلهكهڵكهدواترخه
بدوڵاڵیكوڕیعه)البردوصڕهتیبهرویالیهسهویلهسێكیتر،ئیترئهكهبه

عامیر له( ٩)جێییدانا ساڵیكه(. ـ ك٣٧پێشتر عومه. ططابریكوڕیخهـ
 .صڕهوالییبهموسایكردبوهبوئه



دا.(ك٣٩)كانیساڵیڕوداوهكانیمێژویئیسالمیدالهرچاوهسهلهمڕوداوهئه
ده لهباس دهههكرێت، كاتیشدا لهمان سێیهوترێت خیالفهساڵی تیمی

 عثمان"عوثماندا خالفة من الثالثة السنة كه"في دروستمهئه، ناكۆكی
كاتده دهمیخیالفهیسێیهساڵ: نه.(ك٣١)ساڵیكاتهتیعوثمان كساڵی،
(یریینوه"نهايةاألرب"ثيرویئیبنئه"الكامل)"رچاوهندێكسه،هه.(ك٣٩)
نبهكهیشده"تیعوثمانمیخیالفهساڵیسێیه"نوكهباسده."ك٣٩ساڵی"

 (.٣٣)كیتربیروڕایه
شێوهبه ههلهیهم ئیسالمیهمێژوییانهڵهواو مێژوی كهگهدهتێوهئهوهی ین

كانیخۆیخۆییوناوچهربهنیشتمانوسهلهختیكردوهكیسهرگرییهكوردبه
یرگریهوبهشێكلهیئیسالمیدا،وبه(فتوحات)رهێرشیداگیركاریرامبهبهله
یكوردبونكهرانهنگاوهوجههرئتیساسانییشههوڵهكیانیدهلهكراوهكه

ڵگهلهكهوهئێرانیانهاڵتدارهسهودههانایئههاتونبهوهچیاكانیكوردستانه
..بیتێكگیراونرهسوپایعه


 :راوێزپه

لعريببنسعد"صلةتاريخالطبري"و)الطبري،تاريخالرسلوالملوك:بڕوانه
القرطبي بي(. دارالتراث، هـ٣١٨٧روت،الطبعةالثانية، ،ص٤.جـ. .٧١( كتب:

بينا:إليالسري،عنشعيب،عنسيف،عنمحمدوطلحةوالمهلبوعمرو،قالوا
الناسمنأهلالبصرةوذمتهمعلىذلكوقعبينالهرمزانوبينغالبوكليب
فيحدوداألرضيناختالفوادعاء،فحضرذلكسلمىوحرملةلينظرافيمابينهم،
فوجداغالباوكليبامحقينوالهرمزانمبطال،فحاالبينهوبينهما،فكفرالهرمزان

،فكثفجندهوكتبسلمىوحرملةوغالبواستعانباألكرادأيضاومنعماقبله،
وكليبببغيالهرمزانوظلمهوكفرهإلىعتبةبنغزوان،فكتببذلكإلىعمر،

حرقوصبنزهيرالسعدي،وكانتلهفكتبإليهعمريأمرهبأمره،وأمدهمعمرب
صحبهمنرسولاللهص،وأمرهعلىالقتالوعلىماغلبعليهفنهدالهرمزان
بمنمعهوسلمىوحرملةوغالبوكليب،حتىإذاانتهواإلىجسرسوقاألهواز

الهرمزان إلى أرسلوا فقال: إليكم، نعبر أن وإما إلينا تعبروا أن إما اعبروا:
فعبروا فوقالجسرممايليسوقاألهواز،حتىإلينا، فاقتتلوا منفوقالجسر،

هزمالهرمزانووجهنحورامهرمز،فأخذعلىقنطرةأربكبقريةالشغرحتىحل
برامهرمز،وافتتححرقوصسوقاألهواز،فأقامبهاونزلالجبل،واتسقتلهبالد

(.سإلىعمرسوقاألهوازإلىتستر،ووضعالجزية،وكتببالفتحواألخما



الكالعي،االكتفابماتضمنهمنمغازيرسولاللهصلىاللهعليهوسلموالثالثة
الخلفا الكتبالعلمية. بيروت،دار . هـ٣٤٣٣الطبعةاألولى، جـ. ص٣. ، .٥٤٤،
إلىأنوقعبينالهرمزان:...ذكرفتحسوقاألهوازومناذرونهرتير:)٥٤٥،٥٤١

وداألرضيناختالف،فحضرسلمىوحرملةلينظرافيماوبينغالبوكليبفىحد
بينهم،فوجداغالباوكليبامحقين،والهرمزانمبطال،فحاالبينهوبينهما،فكفر

 قبله، ما ومنع باألكرادالهرمزان، وكفرهواستعان ببغيه وكتبوا فكثفجنده، ،
،وكانتإلىعتبة،فكتببذلكإلىعمر،فأمدهمعمربحرقوصبنزهيرالسعدى

لهصحبة،وأمرهعلىالقتال،وعلىماغلبعليه فنهدوامعه،ونهدالهرمزان.
بمنمعهحتىإذاانتهواإلىجسرسوقاألهوازعبرالهرمزانفوقالجسر،بعد

له فقالوا خيرهم، أن نحو: ووجه الهرمزان، الله فهزم هنالك، فاقتتلوا اعبر،
فأقامبها،ونزلالجبل،واتسقتلهبالدرامهرمز،وافتتححرقوصسوقاألهواز،

عمر إلى واألخماس بالفتح وكتب الجزية، ووضع تستر، إلى األهواز (.سوق
الصحابة فيمعرفة الغابة أسد ابناألثير، تحقيق. عادل: معوض، عليمحمد

.،ص٣.جـ.٣٩٩٤،بيروت،الطبعةاألولى،دارالكتبالعلمية.أحمدعبدالموجود
إن:ذكرهالطبري،فقال:حرقوصبنزهيرالسعدي(:)٣٣٣٧)رجمةرقم،الت٧٣٤

 قبله، ما ومنع كفر خوزستان، صاحب الفارسي، باألكرادالهرمزان ،واستعان
فكثفجمعه،فكتبسلمىومنمعهبذلكإلىعتبةبنغزوان،فكتبعتبةإلى

بح المسلمين وأمد بقصده، يأمره عمر إليه فكتب الخطاب، بن رقوصبنعمر
زهيرالسعدي،وكانتلهصحبةمنرسولاللهصلىاللهعليهوسلموأمرهعلى
الهرمزان، فانهزم والهرمزان، المسلمون، فاقتتل عليه، غلب ما وعلى القتال

الهرمزان قتال في كبير أثر وله بها، ونزل األهواز، سوق حرقوص ..(.وفتح
والنهاية البداية كثير، ابن تحقيق. شي: ريعلي العربي،. التراث إحياء دار

ثم:...فتحاألهوازومناذرونهرتيرى:)،٩٥.ص،ص٧.جـ.٣٩٨٨الطبعةاألولى،
،وغرتهنفسه،وحسنواستعانبطائفةمناألكرادنقضالهرمزانالعهدوالصلح،

فبرزإليهالمسلمونفنصرواعليهوقتلوامنجيشه.لهالشيطانعملهفيذلك
غفيرا األقاليمجما من بيده ما منه واستلبوا عظيما، وجمعا كثيرا، وخلقا ،

بذلك عمر إلى وبعثوا بها، فتحصن تستر، إلى (.والبلدان
التاريخ في الكامل األثير، ابن تحقيق. تدمري: السالم عبد عمر الكتاب. دار
ذكرالخبر:)]١١٤،١١٥،١١١.،ص٣.جـ.٣٩٩٧العربي،بيروت،الطبعةاألولى،

تيرى ونهر ومناذر األهواز فتح ...عن في[: وكليب وغالب الهرمزان بين وقع
غالبا فوجدا بينهم، فيما لينظرا سلمىوحرملة فحضر األرضيناختالف، حدود



ما ومنع الهرمزان فكفر وبينه، بينهما فحاال مبطال، والهرمزان محقين وكليبا
منمعهإلىعتبةبذلك،فكتبوكفجنده،وكتبسلمىوواستعانباألكرادقبله،

عتبةإلىعمر،فكتبإليهعمريأمرهبقصده،وأمدالمسلمينبحرقوصبنزهير
الله كانتلهصحبةمنرسول -السعدي، على-صلىاللهعليهوسلم وأمره

وسارالهرمزانومنمعه،وسارالمسلمونإلىجسر.القتالوعلىماغلبعليه
اعبرواإلينا،:فقال.إماأنتعبرإليناأونعبرإليكم:يهسوقاألهوازوأرسلواإل

إلى الهرمزانوسار فانهزم يليسوقاألهواز، مما فاقتتلوا فوقالجسر فعبروا
إلىتستر، بالدها واتسعتله بها ونزل وفتححرقوصسوقاألهواز، رامهرمز،
األخماس إليه وأرسل عمر إلى بالفتح وكتب الجزية، (.ووضع

من عاصرهم ومن العربوالبربر تاريخ في والخبر المبتدأ ديوان خلدون، ابن
األكبر الشأن ذوي تحقيق. شحادة: خليل الثانية،. الطبعة بيروت، الفكر، دار

٣٩٨٨ جـ. ،ص٣. .٥٥٣،٥٥٣،٥٥٣،٥٥١( فتحاألهوازوالسوسبعدهما: ... ثم:
واوا التخم اختالففي الهرمزان وبين بينهما فنقضوقع وحرملة سلمي فقهما

،وبعثعتبةبنغزوانحرقوصبنوكثفجنودهباألكرادالهرمزانومنعماقبل
زهيرالسعديلقتاله،فانهزموسارإلىرامهرمزوفتححرقوصسوقاألهوازونزل

..(.ووضعالجزيةوكتببالفتح.بهاواتسقتلهالبالدإلىتستر

(٣)

:بڕوانه
الب فتوح لدانالبالذري، الهالل. ومكتبة بيروت،دار .٣٩٨٨ ص. .١٣٥( فتح:

حدثنا:حدثنيإسحاقبنسليمانالشهرزوري،قال:شهرزوروالصامغانودراباذ
أبيعنمحمدبنمروانعنالكلبيعنبعضآلعزرةالبجليأنعزرةبنقيس
احاولفتحشهرزوروهووالعلىحلوانفيخالفةعمرفلميقدرعليهافغزاه

 بعد وكانتالعقاربتصيبقتالعتبةبنفرقدففتحها علىمثلصلححلوان،
صالح:وحدثنيإسحاقعنأبيهعنمشايخهم،قال.الرجلمنالمسلمينفيموت

أهلالصامغانودراباذعتبةعلىالجزيةوالخراجعلىأناليقتلواواليسبواوال
نيعنأبيهعنمشايخشهرزور،حدثنيأبورجاءالحلوا.يمنعواطريقايسلكونه

وقاتلشهرزوروالصامغانودراباذمنفتوحعتبةبنفرقدالسلميفتحها:قالوا
(.األكرادفقتلمنهمخلقا


 األثير، التاريخابن في الكامل جـ. ص٣. ، .٤٣٧ ،٤٣٨( شهرزور: فتح ذكر



فلملمااستعملعمرعزرةبنقيسعلىحلوانحاولفتحشهرزور،:والصامغان
حلوان، صلح مثل على قتال بعد ففتحها فرقد، بن عتبة فغزاها عليها، يقدر

فيموت المسلمين من الرجل تصيب العقارب فكانت الصامغان. أهل وصالح
 والخراج، الجزية على األكرادوداراباذ من كثيرا خلقا (.وقتل

والخبر المبتدأ ديوان خلدون، ابن جـ. ص٣. ، .٥١٣( ب: عتبة غزا فرقدثم ن
والصامغان شهرزور بعد قتالففتحهما والخراج، الجزية منعلى خلقا وقتل

(.األكراد
األدب فنون في األرب نهاية النويري، القاهرة. القومية، والوثائق الكتب .دار

 وفي:ذكرفتحشهرزوروالصامغان:)٣٧١.،ص٣٩.جـ.هـ٣٤٣١الطبعةاألولى،
علىمثلسنةاثنتينوعشرينكانفتحشه عتبةابنفرقدصلحا فتحها رزور؛

 بعد والخراج،قتالصلححلوان علىالجزية وداراباذ الصامغان، أهل وصالح ،
 (.وقتلخلقاكثيرامناألكراد


:بڕوانه


:١٧٥.،ص١.جـ.٣٩٩٥الطبعةالثانية،.دارصادر،بيروت.ياقوت،معجمالبلدان

البينإربلوهمذانأحدثهازوربنالضحاك،كورةواسعةفيالجب:...شهرزور)
قالمسعربن النواحيكلهمأكراد، وأهلهذه بالفارسيةالمدينة، ومعنىشهر

مهلهلاألديب شهرزورمديناتوقرىفيهامدينةكبيرةوهيقصبتهافيوقتنا:
الخالف استطعموا قد السلطان على عصاة وأهلها ازراي نيم لها يقال هذا

يمنعونأنفسهمواستعذبوا بطشوشدة وألهلها والمدينةفيصحراء، العصيان،
وبها منهم، أمرائهم وأكثر أذرع، ثمانية المدينة وسمكسور حوزتهم، ويحمون

 ...(عقاربقتالةأضرمنعقاربنصيبين

(٤)
:بڕوانه

والمواضعيالبكر البالد أسماء من استعجم ما معجم ، بيروت. الكتب، .عالم
 (.كورةشهرزور،وكورةالصامغان:)١٩٣.،ص٣.جـ.هـ٣٤٣١لثالثة،الطبعةا


(٥)



:بڕوانه
وكانتشهرزور:)٣٤٥.ص.دارصادر،بيروت.،المسالكوالممالكابنخرداذبه

  ..(.والصامغانودراباذمنعملالموصلإلىأنأفردتعنها

(١)
:بڕوانه

:ذكرفتحفساودارابجرد:)٣٧٨،٣٧٩.،ص٤.ج.تاريخالرسلوالملوكالطبري،
:كتبإليالسري،عنشعيب،عنسيف،عنمحمدوطلحةوالمهلبوعمرو،قالوا

فنزلعليهم حتىانتهىإلىعسكرهم، ودارابجرد، فسا وقصدساريهبنزنيم،
 فتجمعوا ،وتجمعتإليهمأكرادفارسوحاصرهمماشاءاللهثمإنهماستمدوا،

 أمر المسلمين يرىفدهم فيما الليلة تلك في عمر فرأى كثير، وجمع عظيم،
فنادىمنالغد النائممعركتهموعددهمفيساعةمنالنهار، !الصالةجامعة:

أريهم وكان إليهم، خرج رأى ما فيها رأى التي الساعة في كان إذا حتى
والمسلمونبصحراء،إنأقاموافيهاأحيطبهم،وإنأرزواإلىجبلمنخلفهملم

فقال ثمقام إالمنوجهواحد يؤتوا إنيرأيتهذينالجمعين: الناس، -يأيها
إنلله:ثمأقبلعليهم،وقال!ياسارية،الجبل،الجبل:ثمقال-وأخبربحالهما

أجمع اليوم ذلك من الساعة تلك كانت ولما يبلغهم، أن بعضها ولعل جنودا،
علواوقاتلواالقوممنوجهواحد،ساريةوالمسلمونعلىاإلسنادإلىالجبل،فف

أهله ودعاء البلد على واستيالئهم عمر إلى بذلك وكتبوا لهم، الله فهزمهم
(...وتسكينهم


المنتظمفيتاريخالملوكواألمم ابنالجوزي، محمدعبدالقادرعطا،:قيحقت.

.ـج.٣٩٩٣الطبعةاألولى،.دارالكتبالعلمية،بيروت.مصطفىعبدالقادرعطا
أخبرنا:]وقعةفساودارابجرد:وفيسنةثالثوعشرين:)١٣٤،١٣٥،١٣١.،ص٤

قاال أحمد بن وإسماعيل الحسين بن محمد قال: النقور ابن أخبرنا أخبرنا:
حدثنا:حدثناالسريبنيحيىقال:أخبرناأحمدبنعبداللهقال:المخلصقال
قصدساريةبن:وعمروقالواعنمحمدوطلحةوالمهلب[حدثناسيف:شعيبقال

،فدهمالمسلمينأمرفتجمعتإليهأكرادفارسزنيمفساودارابجردفحاصرهم،
من ساعة في وعددهم معركتهم النائم يرى فيما ليلة في عمر ورأى عظيم،

حتىإذاكانفيالساعةالتيرأىفيها.الصالةجامعة:النهار،فنادىمنالغد
بصحراء،إنأقاموابهاأحيطبهم،[والمسلمون]نأريهممارأىخرجإليهم،وكا



أيهاالناس،:وإنأرزواإلىجبلمنخلفهملميؤتواإالمنوجهواحد،فقامفقال
بحالهما-إنيأريتهذينالجمعين قال-وأخبر ثم : الجبل سارية، [.الجبل]يا

وك وجل، عز الله فهزمهم واحد، وجه من القوم وقاتلوا بذلكإلىففعلوا، تبوا
(.عمر

.ص،ص٣.جـ.الكالعي،االكتفابماتضمنهمنمغازيرسولاللهوالثالثةالخلفا
وقصدساريةبنزنيملفساودارابجرد:قالوا:حديثفساودارابجرد:)٥٩١،٥٩٤

حتىأفضىإلىعسكرهم،فنزلعليهموحاصرهمماشاءالله،ثمإنهماستمدوا،
 إليهفتجمعوا فارسوتجمعت أكراد كثير،م وجمع عظيم أمر المسلمين فدهم ،

من ساعة فى وعددهم معركتهم الليلة تلك فى عنه، الله رضى عمر، فرأى
النهار،فنادىمنالغد،الصالةجامعة،حتىإذاكانفىالساعةالتىرأىفيها
مارأىخرجإليهم،وكانأريهموالمسلمينبصحراء،وإنأقاموافيهاأحيطبهم

فقال قام ثم واحد، إالمنوجه يؤتوا لم منخلفهم إلىجبل أرزوا وإن أيها:
قال ثم بحالهما، وأخبر الجمعين، هذين رأيت إنى الناس، الجبل: سارية، يا

فقال ثمأقبلعليهم، الجبل، أنيبلغهم،: ولعلبعضها إنللهعزوجلجنودا،
والمسلمونعلىاإلسنادإلىولماكانتلكالساعةمنذلكاليومأجمعسارية

الجبل،ففعلواوقاتلواالقوممنوجهواحد،فهزمهماللهلهم،وكتبوابذلكإلى
وتسكينهم أهله ودعاء البلد على وباستيالئهم الله، رحمه (.عمر،

األثير ابن التاريخ. في الكامل جـ. .٣ ،٤٣٣ ،٤٣٣( ودارابجرد: فسا فتح :ذكر
الدئل زنيم بن سارية فنزلوقصد حتىانتهىإلىعسكرهم، ودارابجرد يفسا

وتجمعتإليهمأكرادعليهموحاصرهمماشاءالله،ثمإنهماستمدواوتجمعوا،
،فدهمالمسلمينأمرعظيم،وجمعكثير،وأتاهمالفرسمنكلجانب،فرأىفارس

عمرفيمايرىالنائمتلكالليلةمعركتهموعددهمفيساعةمنالنهار،فنادى
حتىإذاكانفيالساعةالتيرأىفيهامارأىخرج!الصالةجامعة:منالغد

إليهم،وكانابنزنيموالمسلمونبصحراءإنأقاموافيهاأحيطبهم،وإناستندوا
ياأيهاالناس،إني:فقامفقال.إلىجبلمنخلفهملميؤتواإالمنوجهواحد

ياساريةبنزنيم،:عمروهويخطبرأيتهذينالجمعين،وأخبربحالهما،وصاح
فسمع.إنللهجنودا،ولعلبعضهاأنيبلغهم:ثمأقبلعليهموقال!الجبلالجبل

وأصاب الله فهزمهم قاتلوهم، ثم الجبل، إلى فلجئوا الصوت معه ومن سارية
...(.المسلمونمغانمهم


البدايةوالنهاية ابنكثير، ،ص٧.جـ. .٣٤١،٣٤٧،٣٤٨( ساودارأبجردفتحف:



ذكرسيفعنمشايخهأنساريةبنزنيمقصدفساودار:وقصةساريةبنزنيم
ـعظيمة،ودهمالمسلمينمنهمأمرواألكرادأبجرد،فاجتمعلهجموعـمنالفرس

عظيموجمعكثير،فرأىعمرفيتلكالليلةفيمايرىالنائممعركتهموعددهم
اءوهناكجبلإنأسندواإليهلميؤتواإالمنفيوقتمنالنهار،وأنهمفيصحر

وجهواحد،فنادىمنالغدالصالةجامعة،حتىإذاكانتالساعةالتيرأىأنهم
فخطبالناسوأخبرهمبصفةما خرجإلىالناسوصعدالمنبر، فيها، اجتمعوا

لإنللهجنوداولع:ياسارية،الجبلالجبل،ثمأقبلعليهموقال:رأى،ثمقال
بعضهاأنيبلغهم قال. وفتحوا: ماقالعمر،فنصرهماللهعلىعدوهم، ففعلوا

البلد يوم. يخطب هو بينما عمر أن شيوخه عن أخرى رواية في سيف وذكر
فلجأالمسلمونإلىجبلهناك.ياساريةبنزنيم،الجبلالجبل:الجمعةإذقال

 فأظفرهم واحدة جهة من إال عليهم العدو يقدر البلدفلم وفتحوا بهم، .الله
...(.وغنمواشيئاكثيرا


وقصدساريةبن:بساودرابجرد:)٣،٥١١.جـ.ديوانالمبتدأوالخبرابنخلدون،

استجاشوازنيمالكنانيمنأمراءاالنسياحمدينةبساودارابجردفحاصرهم،ثم
فارس ساريةبأكراد ونادىيا وقامعمرعلىالمنبر بصحراء، الجبل،واقتتلوا

يشيرإلىجبلكانإزاءهأنيسندإليه،فسمعذلكساريةولجأإليهثمانهزم
(...المشركون،وأصابالمسلمونمغانمهم


تێبینی) ئهوهگێڕانهله: ههكانی ههواڵهم لێكچونێك باسیگهلهیهدا ڵ

سهكهتهڵمههه قهمهلهی كوڕی ئهی لهشجهیسی كاتهعی، ولهووهڕوی
ههههكهوهیشهنهالیه ئهكهواڵهردو تیدایهوهباسی وتیسكهدهلهكهیان
وهتهجیایكردوهكهتهڵمهرۆكیههسهكهبوهنرخههرێكیبهوههگهكهنگهجه
شوهدائهكهوهردوگێڕانهكۆتاییههر،لهبۆعومهوهتیهپیاوێكداناردویهوبه
لهههكهیههه عومهمساڵهر كردوهمبهكانیپێغهژنهجیبهرحهدا ر ئیتر..

ئه ئایا ئهنیشانهمهنازانین یهههكهیهوهی ر بهوداوهڕك شێوهو دو
 (.ڵكراوهكهِ  یانتیكه،یاندوڕودایجیانوباسهوهتهگێڕدراوه


(٧)
:بڕوانه

خبربيروذمن:)٣٨١،٣٨٤،٣٨٥،٣٨١.،ص٤.ج.ملوكتاريخالرسلوالالطبري،



األهواز قالوا: : الكور إلى الخيول فصلت منولما عظيم جمع ببيروذ اجتمع
وغيرهم،وكانعمرقدعهدإلىأبيموسىحينسارتالجنودإلىالكوراألكراد

أنيسيرحتىينتهيإلىذمةالبصرة،كياليؤتىالمسلمونمنخلفهم،وخشي
أنيستلحمبعضجنودهأوينقطعمنهمطرف،أويخلفوافيأعقابهم،فكانالذي
حذرمناجتماعأهلبيروذ،وقدأبطأأبوموسىحتىتجمعوا،فخرجأبوموسى
نهر بين فالتقوا فيرمضان، بها تجمعوا الذي الجمع على ببيروذ ينزل حتى

أهل النجداتمن أهل إليها توافى وقد ومناذر، ليكيدواواألكرادفارستيرى ،
فقام اثنتين من واحده في يشكوا ولم عورة، منهم وليصيبوا المسلمين،

فقالألبيموسى تحنطواستقتل، وقد المهاجرينزياد لما: أقمعلىكلصائم
أرادبذلكتوجيهأخيه وإنما رجعفأفطرفرجعأخوهفيمنرجعإلبرارالقسم،

وتقدمفقاتلحتىقتل،ووهناللهالمشركينحتىعنهلئاليمنعهمناالستقتال،
فقال الربيع، اخوه وأقبل وذلة، قلة في تحصنوا واشتد: الدنيا، والع يا هيئ

فخلفه أخيه، مصاب من دخله رآه للذي للربيع موسى أبو فرق عليه، جزعه
عليهمفيجند،وخرجأبوموسىحتىبلغإصبهان،فلقيبهاجنودأهلالكوفة

 علىمحاصري الله فتح وقد الجنود، ظفر بعد البصرة، إلى انصرف ثم جي،
الربيعبنزيادأهلبيروذمننهرتيرى،وأخذماكانمعهممنالسبي،فتنقى

وقدكانالفداءأردعلىالمسلمينمن-أبوموسىرجاالمنهمممنكانلهمفداء
بينهم فيما وقيمتهم فقام-أعيانهم واألخماس، الوفود عنزةووفد من رجل

فاستوفده،فأبى،فخرجفسعىبهفاستجلبهعمر،وجمعبينهمافوجدأباموسى
أعذرإالفيأمرخادمه،فضعفهفردهإلىعمله،وفجراآلخر،وتقدمإليهفيأال

كتبإليالسري،عنشعيب،عنسيف،عنمحمد،وطلحةوالمهلب.يعودلمثلها
نإصبهانبعددخولالجنودالكور،وقدهزملمارجعأبوموسىع:وعمرو،قالوا

أبناء من غالما ستين على فغدا واألموال، السبي وجمع بيروذ، اهل الربيع
عمر إلى بالفتح وبعث وعزلهم، تنقاهم ..(.الدهاقين

بماتضمنهمنمغازيرسولاللهوالثالثةالخلفا االكتفا الكالعي، جـ. .،ص٣.
٥٩٧ ،٥٩٨( حديثبيروذ: :واقال: الكور إلى الجنود فصلت ببيروذولما اجتمع

وغيرهم،وكانعمر،رحمهالله،قدعهدإلىأبىموسىجمععظيممناألكراد
حينسارتالجنودإلىالكورأنيسيرحتىينتهىإلىحدذمةالبصرة،كىال
يؤتىالمسلمونمنخلفهم،وخشىأنيستلحمبعضجنودهأوينقطعمنهمطرف

فىأعقابهم،فكانالذىحذرمناجتماعأهلبيروذوقدأبطأأبوموسىأويخلف
فخرجأبوموسىحتىينزلببيروذعلىالجمعالذىتجمعبها، حتىتجمعوا،



وذلكفىرمضان،فنزلعلىجمعلهممنعة،فالتقوابيننهرىتيرىومناذر،وقد
المسلمين،أوليصيبواليكيدواواألكرادتوافىإليهاأهلالنجداتمنأهلفارس

ولميشكوافىواحدةمناثنتين منهمعورة، فقامالمهاجربنزيادوقدتحنط.
أقسمعلىكلصائمإالرجعفأفطر،فرجعأخوهفيمن:واستقلفقالألبىموسى

من يمنعه لئال أخوه يرجع أن المهاجر أراد الذى وذلك القسم، إلبرار رجع
حت فقاتل وتقدم المشركيناالستقتال، وجل عز الله وفرق الله، رحمه قتل، ى

فاشتدحزنه المهاجر، أخو وأقبلالربيعبنزياد، فىقلةوذلة، حتىتحصنوا
عليه،ورقلهأبوموسىللذىرآهدخلهمنمصابأخيه،فخلفهعليهم،وخرج
ثم جى، محاصرين الكوفة أهل جنود بها فلقى أصبهان، بلغ حتى موسى أبو

البصرةوقدفتحاللهعلىالربيعبنزيادأهلبيروذمننهرتيرى،انصرفإلى
فهزمهموجمعالسبىواألموال،فتنقىأبوموسىستينغالمامنأبناءالدهاقين

..(.وعزلهم،وبعثبالفتحإلىعمر


التاريخ في الكامل األثير، ابن جـ. ص٣. ، .٤٣٥ ،٤٣١( من: بيروذ خبر ذكر
األهواز ا: فصلت ولما الكور، إلى األكرادلخيول من عظيم جمع ببيروذ اجتمع
وغيرهم البصرة،. أقصىذمة إلى يسير أن إلىأبيموسى عهد قد عمر وكان

حتىاليؤتىالمسلمونمنخلفهم،وخشيأنيهلكبعضجنودهأويخلفوافي
 ببيروذأعقابهم، فنزلفاجتمعاألكراد سار ثم موسىحتىتجمعوا، أبو وأبطأ ،

مببيروذ،فالتقوافيرمضانبيننهرتيرىومناذر،فقامالمهاجربنزيادوقدبه
تحنطواستقتل،وعزمأبوموسىعلىالناسفأفطروا،وتقدمالمهاجرفقاتلقتاال

شديداحتىقتل واشتدجزع. ووهناللهالمشركينحتىتحصنوافيقلةوذلة،
عليه وعظم المهاجر، أخيه على زياد بن موسىالربيع أبو له فرق فقده،

بها واجتمع أصبهان، بلغ حتى موسى أبو وخرج جند، في عليهم فاستخلفه
بالمسلمينالذينيحاصرونجيا،فلمافتحترجعأبوموسىإلىالبصرة،وفتح

ووفدأبوموسىوفدا.الربيعبنزيادالحارثيبيروذمننهرتيرىوغنممامعهم
..(.معهماألخماس


ثمذكرابن:غزوةاألكراد:)٣٤٩،٣٥٣.ص،ص٧.ج.البدايةوالنهايةابنكثير،

جماعةمناألكرادوالتفإليهمطائفةمنأن:جريربسندهعنسيفعنشيوخه
فلقيهمأبوموسىبمكانمنأرضبيروذقريبمننهرتيرى،ثمالفرساجتمعوا

لربيعبنزيادبعدسارعنهمأبوموسىإلىأصبهانوقداستخلفعلىحربهما



مقتلأخيهالمهاجربنزياد،فتسلمالحربوحنقعليهم،فهزماللهالعدووله
فيعبادهالمؤمنين، كماهيعادتهالمستمرةوسنتهالمستقرة، الحمدوالمنة،

المرسلين سيد أتباع من المفلحين، وحزبه بالفتح. وبعث الغنيمة خمست ثم
(...والخمسإلىعمررضياللهعنه


 خلدون، والخبرابن المبتدأ ديوان جـ. .٣ :٥١٧( األكراد: خبر أمراء: أمر كان

االنسياحلمافصلواإلىالنواحي،اجتمعببيروذبيننهرتيريومنادرمنأهل
،وكانعمرقدعهدإلىأبيموسىأنجموعمناألعاجمأعظمهماألكراداألهواز

اءالمنساحين،فجاءإلىبيروذوقاتليسيرإلىأقصىتخومالبصرةردءالألمر
قتل حتى زياد بن المهاجر وقاتل شديدا قتاال الجموع تلك الله. وهن ثم

المشركينفتحصنوامنهفيقلةوذلة،فاستخلفأبوموسىعليهمأخاهالربيع
بنزيادوسارالىأصبهانمعالمسلمينالذينيحاصرونهاحتىإذافتحترجع

الربيعبنزيادبيروذوغنممافيهاولحقبهبالبصرةوبعثواوفتح.إلىالبصرة
 ..(.إلىعمربالفتحواألخماس


(٨)
:بڕوانه

وسارابنربيعةالباهلي:)٥٧٣.ص،ص٣.جـ.ابنخلدون،ديوانالمبتدأوالخبر
كذلك بردعة أهل ثم والخراج، الجزية على البيلقان أهل فصالح أران إلى

 ..(.وصالحبعضهمعلىالجزيةادالبوشنجانوظفربهموقاتلأكر.وقراها

(٩)
:بڕوانه

ولماكانفيالسنةالثالثةكفر:)٣١٥.،ص٤.ج.تاريخالرسلوالملوكالطبري،
،فنادىأبوموسىفيالناس،وحضهموندبهم،وذكرمنفضلأهلإيذجواألكراد

علىأنيخرجوارجاالالجهادفيالرجلة،حتىحملنفرعلىدوابهم،وأجمعوا
الواللهالنعجلبشيءحتىننظرماصنيعه؟فإنأشبهقولهفعله:وقالآخرون

فعلأصحابنا كما فعلنا كانيومخرجأخرجثقلهمنقصرهعلىأربعين. فلما
احملناعلىبعضهذهالفضول،وارغبمنالرجلة:بغال،فتعلقوابعنانه،وقالوا

فقنع فاستعفوهفيمارغبتنافيه، عثمان، فأتوا القومحتىتركوادابتهومضى،
وقالوا منه، به: فأبدلنا نقوله، أن نحب نعلم ما كل ..(.ما



واألمم الملوك تاريخ في المنتظم الجوزي، ابن جـ. ص٥. ، .٤( في: كان فلما
 كفر الثالثة واألكرادالسنة إيذج وحضهمأهل الناس، في موسى أبو فنادى ،

رمنفضلالجهادفيالرجلةحتىحملرجالعلىدوابهم،وأجمعواوندبهم،وذك
رجاال يخرجوا أن على آخرون. وقال ما: ننظر حتى بشيء نعجل ال والله ال

فلماكانيومخرجأخرج.صنيعه؟فإنأشبهقولهفعلهفعلناكمافعلأصحابنا
اعلىبعضهذهاحملن:ثقلةمنقصرهعلىأربعينبغال،فتعلقوابعنانه،وقالوا

دابته تركوا حتى القوم فقنع فيه، رغبتنا فيما الرجلة من وارغب الفضول،
..(.ومضوا،فأتواعثمانبنعفان،فاستعفوهمنه


بماتضمنهمنمغازيرسولاللهوالثالثةالخلفا االكتفا الكالعي، جـ. .،ص٣.

فنادىأبوموسىفى،إيذجواألكرادفلماكانفىالسنةالثالثةكفرأهل:)١٣٣
الناس،وحضهم،وذكرمنفضلالجهادفىالرجلة،حتىحملنفرعلىدوابهم،
هذا فى البصرة أهل وبين بينه نشأ ثم رجالة، إال يخرجوا أال على وأجمعوا
عثمانعند فدعا إلىعثمانأنيديلهمعنه، وطلبوا نفرهمعنه، ما االستنفار

...(.ىالبصرةذلكعبداللهبنعامر،فأمرهعل


ذكرعزلأبيموسىعن:)٤٧٣،٤٧١.،ص٣.جـ.ابناألثير،الكاملفيالتاريخ
عليها ابنعامر واستعمال البصرة موسى: أبا عثمان السنةعزل قيلفيهذه

األشعريعنالبصرة،واستعملعبداللهبنعامربنكريزبنربيعةبنحبيب
شمس عبد عثمان)بن خال ابن و(وهو قيل، من: مضت سنين لثالث ذلك كان
كفروافيالسنةالثالثةمنأهلإيذجواألكرادوكانسببعزلهأن.خالفةعثمان

خالفةعثمان،فنادىأبوموسىفيالناسوحضهمعلىالجهاد،وذكرمنفضل
رجالة يخرجوا أن على وأجمعوا دوابهم على نفر فحمل ماشيا، الجهاد وقال.

آخرون ب: نعجل كماال فعلنا فعله قوله أشبه فإن يصنع، ما ننظر حتى شيء
:فلماخرجأخرجثقلهمنقصرهعلىأربعينبغال،فتعلقوابعنانهوقالوا.يفعل

رغبتنا كما المشي في وارغب الفضول، بعضهذه على احملنا القوم. فضرب
انعلمماكلم:وأتواعثمانفاستعفوهمنهوقالوا.بسوطه،فتركوادابته،فمضى

في:منتحبون؟فقالغيالنبنخرشة:فقال.نحبأنتسألناعنه،فأبدلنابه
أمامنكمخسيسفترفعوه؟أما!كلأحدعوضمنهذاالعبدالذيقدأكلأرضنا

الشيخاألشعريهذه معشرقريش،حتىمتىيأكلهذا يا منكمفقيرفتجيروه؟
 ..(.ولىعبداللهبنعامربنكريزالبالد؟فانتبهلهاعثمان،فعزلأباموسىو




(٣٣)
:بڕوانه

:ثمدخلتسنةتسعوعشرين:)٤٧٣.،ص٣.جـ.ابناألثير،الكاملفيالتاريخ
قيلفيهذهالسنة:ذكرعزلأبيموسىعنالبصرةواستعمالابنعامرعليها

يزعزلعثمانأباموسىاألشعريعنالبصرة،واستعملعبداللهبنعامربنكر
كانذلكلثالث:،وقيل(وهوابنخالعثمان)بنربيعةبنحبيببنعبدشمس

(.سنينمضتمنخالفةعثمان


ذكر:سنةتسعوعشرين:)٤١٣.،ص٣٩.جـ.النويري،نهايةاألربفيفنوناألدب
والبحرين عمان العاصعن بن وعثمان البصرة عن األشعرى موسى أبى عزل

قيل:عامرعلىذلكواستعمالعبداللهبن كانعزلأبىموسىاألشعريعن:
البصرة،وعزلعثمانبنأبىالعاصعنعمانوالبحرين،واستعمالعبداللهبن

السنة هذه فى أعمالها على عامر وقيل. خالفة: من مضت سنين لثالث كان
 (.عثمان

 

 


