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 "إٌران" فارس فتوح- العراق فتوح استكمال

 :العراق فتوح استكمال

 :المدائن إلى الطرٌق

 مع الرسابل وتبادل مرضه، من هو وشفً ودوابه، جنده خاللها أراح القادسٌة فً شهرٌن مدة سعد أقام     

 قادة عدة وأرسل للزحؾ، فاستعد المدابن، إلى ٌسٌر بؤن عمر أمر فجاء به، ٌتصرؾ أن ٌنبؽً فٌما عمر

 إلى المإدي الطرٌق امتداد على فارسٌة بجٌوب هإالء اصطدم الربٌسً، الجٌش أمام الطرٌق لتمهٌد كطلٌعة

 علٌها، وتؽلبوا وكوثً وبابل حصانتها، بفعل الفرس حرب لعتاد مخزًنا كانت التً وبرس اللسان فً المدابن،

 عتبة، بن هاشم بقٌادة المدابن ضواحً إحدى بهرسٌر إلى الطالبع هذه إحدى ووصلت ساباط، أهل وصالحهم

 ضرب ،"م636 الثانً كانون/ هـ51 الحجة ذي" شهر فً بهرسٌر إلى وصل ولما وراءهم، سعد خرج ثم

 واستعمل والفرات، دجلة بٌن عهد له لٌس من على فؤؼارت المجاورة، المناطق فً خٌله وبث الحصار، علٌها

 ودافعت أشهر، بضعة الحصار استمر وؼٌرها، كالمجانٌق الثقٌلة واألسلحة العراق، حرب فً مرة ألول سعد

 وأمدها المدابن، انكشفت سقطت فإذا العاصمة، إلى معبًرا تعد ألنها ملفت؛ بشكل المدٌنة عن الحامٌة خاللها

  . بها ٌصلها جسر عبر باإلمدادات ٌزدجرد

ا، ٌزدجرد مسامع إلى تصل والقتال الحصار، أنباء كانت      ًٌ  فً تسقط سوؾ بهرسٌر أن وقدر فٌؽنم، ٌوم

 ٌحافظ وحتى هإالء، لصالح مال الذي القوى توازن عدم بفعل وذلك المدابن، تتبعها وسوؾ المسلمٌن أٌدي

 واألمالك اإلسالمٌة، األمالك بٌن فاصاًل  حًدا دجلة نهر ٌكون أن على سعد على الصلح عرض تبقى ما على

 المدابن؛ بفتح الواضحة الخلٌفة تعلٌمات ظل فً القتال على وأصر الصلح، عرض رفض سعًدا لكن الفارسٌة،

 .بهرسٌر ٌقتحم أن ٌوشك أنه وبخاصة األرض، على المٌدانٌة الفرس قوة تراجع ظل وفً

 عنها حامٌتها تخلت أن بعد" م636 آذار/ هـ56 صفر" شهر فً ودخلوها المسلمون، اقتحم وأخًٌرا     

 دجلة نهر فً تجري التً السفن وحطموا قبل، من هاأقامو التً الجسور أفرادها دمر وقد المدابن، إلى وتوجهت

 وتكرٌت، البطابح بٌن فٌما شمالها متًرا كٌلو وثالثٌن ومابة المدابن، جنوبً متًرا كٌلو وثمانٌن مابة مسافة على

 .العاصمة عن ٌصدهم دفاع خط الجارؾ بتٌاره النهر وٌبقى العبور، فً المسلمون ٌستعملها ال حتى

 البٌضاء، وجدرانه الشامخة، البٌضاء بقبته كسرى إٌوان لهم فالح النهر، شاطا على المسلمون ووقؾ     

 .المدابن لمهاجمة استعداًدا عسكرٌة قاعدة بهرسٌر من سعد واتخذ وارتفاعه، بنابه وضخامة روعته، من فبهتوا

 :المدائن فتح

 وسعد الجٌش، ٌحمل قارب وال جسر، هناك ٌكن ولم والمدابن، بهرسٌر بٌن الحابل هو دجلة نهر كان     

 سعد فؤمر الوادي، قلب إلى دجلة علٌها ٌعبر مخاضة على فدله فارسً، رجل جاءه حتى العبور، على حرٌص

 ووضع العبور، أثناء المسلمٌن لٌحمً للنهر األخرى الضفة على والتمركز بالعبور، التمٌمً عمرو بن عاصًما

 األدبار، أفرادها وولى وهزمها الفراض، ٌسمى مكان فً فارسٌة قوة مع فاشتبك جندي، ستمابة إمرته تحت

 . الفرس ذهول وسط للنهر األخرى الضفة على وسٌطر



 ألهل ٌتسنى حتى المسلمٌن زحؾ لتؤخٌر الجند، من قلٌل عدد مع السواحل، حرس قابد خرزاد، وصمد     

 عبور طرٌق لتسد النهر فً عسكرٌة فرقة وأنزل المناهل، على الرماة من كتابب وعٌن المدابن، مؽادرة الحكم

 انسحبوا الذٌن الشواطا حرس فؤجلت اإلسالمً، الجٌش طلٌعة خاضتها متكافبة ؼٌر معركة وجرت المسلمٌن،

 . وٌحمٌها عنها، ٌدافع ممن خالٌة المدابن تاركٌن الفارسً الداخل إلى

 إلى وأمواله وكنوزه حلوان، إلى المالكة األسرة أفراد بنقل بهرسٌر، بسقوط تبلؽه فور ٌزدجرد، وشرع     

ا خًطا مرتكًبا حلوان، إلى المدٌنة ؼادر المدابن إلى المسلمٌن بعبور علم وعندما النهروان، ًٌ  فً فادًحا عسكر

 المدابن، عن للدفاع الضرورٌة القوة ٌملك ٌعد لم أنه والواقع ٌصمد، أن علٌه كان إذ عاصمته، عن الدفاع

 . بنفسه النجاة وفضل

 إٌوان دخل ثم نواحٌها، جمٌع فً سابد والصمت خالٌة، وجدها المدابن دخل ولما بهدوء، ذلك بعد سعد عبر     

 اإلٌوان ٌحوٌه ما المسلمون وؼنم الجمعة، صالة بالمسلمٌن وصلى الملكً العرش مكان المنبر ونصب كسرى،

 بٌنها من كان األكاسرة، عهد منذ التذكارٌة القطع وآالؾ مذهبة، وآنٌة وأمتعة ونفابس، وأموال كنوز، من

 الصٌن، خاقان داهر وراجا الروم وقٌصر المنذر، بن والنعمان وسٌاوش جوبٌن، بهرام ودروع سٌوؾ،

 لم ٌزدجرد أن والواقع وؼٌرها، الملكٌة والثٌاب المرصع، أنوشروان وتاج وكسرى وهرمز، كٌقباد وخناجر

 طوٌل، وقت بعد إال النهر عبور على المسلمٌن قدرة بعدم مطمبًنا كان كما ومتاعه، أمواله كل نقل من ٌتمكن

 الفارسً الجٌش فلول بمطاردة زهرة سعد وأمر الجزٌة، أداء على المسلمٌن المدٌنة سكان من بقى من وصالح

 انتقل ثم بها، وعسكر الناحٌة هذه إلى انسحب الجٌش، قادة أحد مهران، أن والمعروؾ النهروان، إلى المنسحب

 . جلوالء إلى

 :جلوالء فتح

 التً والممرات الطرق، فً الحدٌد وحسك األشواك وفرش نفسه، على وخندق جلوالء فً مهران تحصن     

 أنحاء شتى من بالرجال ٌزدجرد وأمده ومرٌر، طوٌل لقتال ورجاله نفسه وأعد اإلسالمً، الجٌش سٌسلكها

 مكاًنا جلوالء فاختاروا المسلمٌن، زحؾ أمام حلوان- المدابن طرٌق إؼالق أرادوا الفرس أن والواضح المملكة،

 . أخرى لجولة

 بن هاشم ٌرسل بؤن إلٌه فكتب ،رأٌه ٌستطلع عمر إلى فكتب سعد، مسامع إلى الفارسٌة الحشود أنباء تناهت     

 على مالك بن وسعًدا مقدمته، على عمرو بن القعقاع ٌجعل وأن ألًفا، عشر اثنً رأس على جلوالء إلى عتبة

 مهران عملٌات منطقة أن وٌبدو، الساقة على الجهنً مرة بن وعمرو مٌسرته، على مالك بن وعمرو مٌمنته،

 . والمدابن حلوان بٌن المتواجدة الفارسٌة القوات جمٌع شملت ولعلها جلوالء، منطقة من أوسع كانت

 أٌام، أربعة بعد جلوالء إلى ووصل تعببة، على وهو اإلسالمً الجٌش رأس على المدابن من هاشم خرج     

 قبل الجانبٌن كال من وفر وكر مناوشات، تخلله ٌوًما ثمانٌن مدة الحصار استمر مركًزا حصاًرا علٌها وضرب

 والنشاب، النبل منهم نفذ حتى المواطن من موطن فً مثله المسلمون ٌقاتل لم" ضار قتال فً ٌشتبكا أن

 . "والطبرزٌنات السٌوؾ إلى فضوا ثم كسروها، حتى بالرماح وتطاعنوا



 وما المجال فجللوا القتلى، آالؾ العدو وكبدوا المدٌنة، المسلمون فاقتحم وتراجعوا، الفرس عقد وانقض     

 42/ هـ56 القعدة ذي أول" فً المدٌنة فتح وتم قتالهم، من ٌجللها بما جلوالء سمٌت ولذلك خلفه، وما أمامه

 . القادسٌة فً أصابوا مما أفضل والمؽانم الفًء، من المسلمون وأصاب،  "م636 الثانً تشرٌن

 :حلوان فتح

 عمر، تعلٌمات على بناء حلوان إلى عمرو بن القعقاع سعد أرسل جلوالء، فً الفرس هزٌمة تمت أن بعد     

 وسانده خانقٌن، إلى الفرس آثار فً فانطلق معه، اصطحبهم من إلى إضافة مقاتل آالؾ ثالثة من بؤكثر وأمده

ا فؤدرك أسلموا، الذٌن الفرس الجنود ًٌ  مقاتلٌهم، من أدرك من وقتل ،"جلوالء سبً"بـ التارٌخ فً عرؾ كثًٌرا سب

 . الشرق باتجاه فٌرزان القابد وفر القتلى؛ بٌن من نفسه مهران وكان

 إلٌه، الطرٌق فً المسلمٌن أن فؤدرك بحلوان، وهو ٌزدجرد مسامع السلبٌة التطورات هذه أنباء بلؽت     

 وقد المسلمٌن، تقدم وتؤخٌر عنها، للدفاع خسروشنوم بقٌادة عسكرٌة حامٌة فٌها وترك الري، نحو منها فخرج

 . حلوان من أمٌال ثالثة بعد على الواقع شٌرٌن قصر إلى هإالء وصل

 زٌنبدي، وقتل الفرس، فٌها هزم قاسٌة، معركة بٌنهما وجرت حلوان، من فرسخ بعد على الجمعان والتقى

 على وأمنهم أهلها عن فكؾ صلًحا، حلوان القعقاع ودخل ،خسروشنوم وهرب المقدمة، وقابد حلوان دهقان

 المدٌنة، على حاكًما البجلً هللا عبد بن جرًٌرا عٌن ثم له، ٌتعرض ال أن الخروج منهم أحب لمن وجعل دمابهم،

 . قرمٌسٌن وفتح ٌفتحها، فلم الدٌنور نحو ومضى

 :الفارسً الوجود بقاٌا من العراق تطهٌر

 الوجود لبقاٌا شاملة تطهٌر بعملٌات القٌام تطلب العسكري الوضع لكن العراق، فتوح خاتمة حلوان فتح كان     

 دهقان فصالحه بنجاح، العملٌات هذه هاشم فنفذ لدجلة، الشرقً السواد فً وبخاصة القرى وإخضاع الفارسً،

 هاشم، فقتله المسلمٌن بؽش اتهم دسكرة دهقان ولكن منهم، أحًدا ٌقتل أال على دراهم من جرٌب على مهرومز

 ؼلب إال ناحٌة دجلة سواد من ٌبق ولم األمان، مقابل الجزٌة أداء على سكانها فصالحه بندنٌجٌن، نحو توجه ثم

 اإلسالمٌة االنتصارات لهذه كان، الجزٌة دفع مقابل األمام لطلب علٌهم الثؽور أمراء وأقبل المسلمون، علٌها

 الجدد، الفاتحٌن دٌن اإلسالم اعتناق على الفرس من مزٌد فؤقبل للسكان، العام الوضع على اإلٌجابً أثرها

 وخانٌجار، دقوقاء، وأتى بالراذانات، فمر الشمال، إلى قٌس بن األشعث ومعه عتبة، بن هاشًما سعد وأرسل

 .شهرزور حدود حتى والبوازٌج بارما، سن إلى نفذ ثم باجرمً، كور وفتح علٌها، فؽلب

 والشمال، الشرق باتجاه التوسع الستبناؾ وتطلعوا ووسطه العراق، جنوبً على المسلمون سٌطر وهكذا     

 األراضً داخل للتوؼل أمامهم مفتوحة الطرق كافة وأضحت انهارت، قد للفرس المٌدانٌة القوة أن وبخاصة

 شرًقا، التقدم رفض عمر لكن المدٌنة، موافقة سعد وطلب ٌفوتها، أن ٌجب ال فرصة وهذه بؤمان، الفارسٌة

 فارس جبال سلسلة وجعل المسلمٌن، جند على خشٌة الفرس وراء واالنسٌاج مجهولة، أرض فً والتوؼل

 . والفرس المسلمٌن بٌن تفصل التً الحدود



 على وفضلها المسلمٌن، سالمة على حرص إنه سلٌم، وتفكٌر نظر بعد على ٌدل عمر موقؾ أن والواقع     

 على ٌزال ال شماله كان فقد فٌه، االستقرار حٌاة إلى واطمؤنوا العراق، أمنوا قد ٌكونوا لم أنهم وبخاصة األنفال،

 المسلمون ٌندفع أن الظروؾ، هذه فً الرأي سداد من فلٌس مستقر، ؼٌر ٌزال ال الجنوب فً والوضع الحرب،

 بٌنهم فاصاًل  حًدا إٌران جبال ٌتخذوا أن الخٌر ومن صلبة، ؼٌر جبهة وراءهم شرًقا وٌتوؼلوا إٌران، جبال إلى

 ضم إلى عمر تطلع فقد ذلك، إلى ٌضاؾ بالعراق، التمرد حركات على القضاء من ٌفرؼوا وأن الفرس، وبٌن

 وبٌن المسلمٌن بٌن وٌكون للمدٌنة، فٌها السلطان ٌكون وحدة وفً اإلسالم، بوتقة فً وصهره العربً، الجنس

 .  الروع والمسلمٌن العرب عن ٌذهب ما الجوار حسن من والروم الفرس،

 :تكرٌت فتح

 العرب قبابل بعض إلٌهم وانضمت األنطاق، بقٌادة الموصل أهل من البٌزنطٌٌن من جموع احتشدت     

 المدابن، شمالً دجلة نهر على تكرٌت فً وعسكروا والشهارجة، والنمر وتؽلب، إٌاد مثل المتنصرة،

 إلى تطلعوا المسلمٌن أن والواضح مرتقب، إسالمً هجوم لصد واستعدوا خندًقا حولها وحفروا بها، وتحصنوا

 .ووسطه جنوبه على سٌطروا أن بعد العراق شمالً فتح

 بن هللا عبد بقٌادة عسكرٌة فرقة ٌرسل بؤن تعلٌماته فجاءت الحشود، هذه بؤمر ٌخبره عمر إلى سعد أرسل     

ا مقدمته على وٌجعل المعتم، ًٌ  مٌسرته وعلى الذهلً، حسان بن الحارث مٌمنته وعلى العنزي، األفكل بن ربع

 ٌسرح عدوهم هزموا فإن هرثمة، بن عرفجة الخٌل وعلى قٌس، بن هانًبا ساقته وعلى العجلً حسان بن فراًتا

 . الحصنٌن إلى األفكل وابن المعتم، بن هللا عبد

 إلى ووصلوا المدابن، من فخرجوا مقاتل، آالؾ خمسة فً النفر هإالء فؤرسل عمر، تعلٌمات سعد نفذ     

 ولجؤ متبادلة، مناوشات تخلله ٌوًما، أربعٌن مدة استمر مركًزا حصاًرا علٌها وضربوا أٌام، أربعة بعد تكرٌت

 فً الدخول إلى ودعاهم المتنصرة، العرب فاستقطب خصمه، قوة إلضعاؾ السٌاسة إلى المعتم بن هللا عبد

 ضد عسكرٌة عملٌات عدة نفذوا الذٌن البٌزنطٌٌن أن وذلك الدعوة، قبول على هإالء شجع ما وحدث اإلسالم،

 مقابل هللا عبد دعوة العرب قبل عندبذ المدٌنة، من ٌنسحبون وراحوا فتخاذلوا جمًٌعا، خسروها المسلمٌن،

 فً التكبٌر، صٌحات ٌسمعون عندما ناحٌتهم من البٌزنطٌٌن ٌهاجموا أن المسلم القابد منهم وطلب األمان،

 العربٌة القبابل ووفت الخندق، أمام والبٌزنطً اإلسالمً، الطرفٌن بٌن قتال وجرى صدقهم، بارالخت محاولة

 فً فؤسقط خلفهم، ومن أمامهم من علٌهم ٌشن بالهجوم هإالء وفوجا الخلؾ، من البٌزنطٌٌن فهاجمت بوعدها،

/ هـ56 األول جمادى" فً المسلمٌن بٌد تكرٌت وسقطت. أسلموا الذٌن أولبك ؼٌر منهم أحد ٌنج ولم أٌدٌهم،

 . "م636 حزٌران

 :والموصل نٌنوى فتح

ا المعتم بن هللا عبد أرسل عمر، بتعلٌمات وعماًل       ًٌ  رأس على والموصل نٌنوى، إلى العنوي األفكل بن ربع

 . حدًٌثا أسلموا الذٌن العرب من إلٌه انضم من إلى باإلضافة مقاتل، آالؾ أربعة



 بوصول الحصنٌن حامٌتا فوجبت وفعاًل  الحصنٌن، حامٌة ٌفاجا حتى والسبق السرعة، أسلوب هللا عبد اتبع     

 هللا، عبد فؤجابهما الصلح، وطلب االستسالم إلى فاضطرتا منظمة، اقتحام عملٌة فوًرا بدأوا الذٌن المسلمٌن

 . "م636 أواخر/ هـ56 عام أواخر" فً وذلك

 :وهٌت قرقٌسٌاء فتح

 مع قتال فً وكانوا الشام، بالد فً البٌزنطٌٌن مسامع والموصل تكرٌت، فً المسلمٌن انتصار أنباء بلؽت     

 بٌن فٌقعوا الشام، بالد مع الحدودٌة المناطق إلى العراق فً المسلمون ٌصل أن فخشوا هناك، المسلمٌن جٌوش

 استعداًدا منهم جموع فاحتشدت مقاومتهم، على لهم الموالٌن القرآنٌة الجزٌرة سكان شجعوا لذلك الكماشة، فكً

 بن عمر تعلٌمات على بناء هبت إلى عسكرٌة فرقة رأس على عتبة بن مالك بن عمر سعد وأرسل، لذلك

 . المدٌنتان فاستلمت سٌاء،ٌقرق لحصار جٌشه من قسًما وفصل حاصرها، إلٌها وصل فلما الخطاب،

 :ماسبذان فتح

 من العراق بٌن الفاصلة الحدود على ماسبذان فً جلوالء، من الفرس من فر ممن عسكرٌة، قوة احتشدت     

 قوة رأس على الخطاب بن ضراًرا سعد إلٌهم فؤرسل الهرمزان، بن آذٌن بقٌادة الشرق، من وفارس الؽرب،

 وجرت بهندؾ، فً الفارسٌة بالقوة والتقوا ماسبذان، سهل إلى المسلمون وانتهى عمر، أوامر على بناء عسكرٌة

 المنتصرون ودخل ضرار، فقتله آذٌن وأسر الفرس وتشتت المسلمٌن، انتصار عن أسفرت معركة بٌنهما

 . فعادوا الجزٌة ودفع األمان، لقاء العودة إلى ضرار فدعاهم الجبال، إلى سكانها وفر المدٌنة

 :والبصرة األبلة فتح

 عنه، تفرع وما المدابن، فتح مع أحداثها تزامنت مساندة قتالٌة جبهة وازحواأل والبصرة، األبلة قطاع شكل     

 هذه عن الضؽط لتخفٌؾ المدابن من انطالًقا ٌقاتل كان الذي ٌزدجرد ضد ثانٌة جبهة ٌفتح أن عمر أراد لقد

 ،"م636 ولاأل كانون أواخر/ هـ51 القعدة ذي أواخر" فً البصرة إلى المازنً ؼزوان بن عتبة فؤرسل الجبهة،

 :هدفٌن له وحدد

 .المدابن جبهة لمساعدة شمااًل  التحرك من ومنعها المنطقة، هذه فً الفارسٌة القوات حجز: األول

 .سوًءا الفارسً الوضع وٌزٌد الفرس، ٌربك سوؾ سقوطها ألن األبلة؛ فتح: الثانً

 فً فالسٌؾ وإال وذلة، صؽار عن فالجزٌة أبى ومن منه، قبل أجابه فمن اإلسالم، إلى القوم ٌدعو أن وأمره     

 . هوادة ؼٌر

 وعسكر مقاتل، ثمانمابة رأس على" م636 نٌسان/ هـ56 اآلخر ربٌع" شهر فً الخرٌبة إلى عتبة وصل     

 وبها الٌوم، البصرة من مقربة على العجم أرض من الرٌؾ أرض وأدنى العرب، أرض من البر أقصى فً

 . الهند وقصبة التجارة، مرفؤ األبلة على المسلمٌن ؼارات منع مهمتها فارسٌة حامٌة

 تحركات رصدوا الفرس أن والواقع أحد، إلٌه ٌخرج وال ٌقاتل وال ٌؽزو، ال أشهر بضعة عتبة أقام     

 بانتظار أماكنهم فً فقبعوا لهم، للتصدي الكافٌة القوى ٌملكون ٌكونوا لم لكن الجنوبٌة الجبهة هذه على المسلمٌن

 . "ٌرٌدونك وهم راٌة، معهم قوًما هنا ها إن: "الحامٌة قابد أبلػ من فؤرسل الشمال، فً القتال تطورات



 مقدار ٌمض ولم اإلسالمٌة، بالقوة واصطدمت تمركزها، أماكن من الخروج إلى الحامٌة اضطرت وهكذا     

 وعاد أسوارها، وراء واحتموا المدٌنة، داخل إلى منهزمٌن الفرس وولى المسلمون، وانتصر إال" جزور جزر"

 . معسكره إلى عتبة

 أن وبخاصة المقاومة، فً االستمرار جدوى عدم وأدركت القتال، بضؽط شعرت الحامٌة أن وٌبدو     

 دون وعبرته الفرات نحو شمااًل  فانسحبت اإلمدادات، طلب من ٌحرمها مما الشمال مع مقطوعة االتصاالت

 . "م636 آب/ هـ56 رجب" شهر فً ذلك وكان بالفتح، ٌخبره عمر إلى وكتب األبلة عنه ودخل قتال،

 واصطدم صؽٌرة، قوة فحشد مٌسان، دست مرزبان ومنهم النواحً، قادة المسلمٌن بٌد األبلة سقوط آثار     

 دجلة بؤسفل العدد القلٌلة الفارسٌة للحامٌات السٌا الوضع عتبة واستؽل األدبار، وولى هزم أنه إال بهم،

 وأبرقباذ، المذار نواحً فً الفرس مع واشتبك مٌسان نحو فتقدم المنطقة، من وطردها لمهاجمتها، والفرات،

 . البصرة إلى وعاد وهزمهم،

 :البصرة تمصٌر

 دابمة حالة إلى ذلك، بعد األخرى، األقطار وفً العراق، فً الفتوح عملٌات فٌه تحولت الذي بالقدر     

 والمحلٌة والعفوٌة الطاربة، االستقرار أشكال محل ٌحل جدٌد تنظٌم مالمح القدر بذات تتوضح أخذت ومستقرة؛

 التجمعات فإن كمحاربٌن، العربٌة الجزٌرة ؼادروا وقد العرب أن البدٌهً فمن البداٌة، فً سابدة كانت التً

 هإالء بٌن اختالط دون األصلٌٌن سكانها على مقتصرة كالسابق ظلت المفتوحة والقرى المدن، فً السكانٌة

 أمر وهذا وحدهم، العرب من الدولة فً المقاتل العنصر ٌكون أن على حرًٌصا الخلٌفة كان فقد العرب، وبٌن

ًٌا طرح قد لهم الخاضعة الشعوب إسالم فٌه ٌكن لم وقت فً طبٌعً  وبهدؾ المبكرة، المرحلة تلك فً جد

 الجزٌرة خارج الحضارٌة، المراكز عن هإالء إبعاد إلى الخلٌفة عمد العرب، لدى القتالٌة الروح بشدة االحتفاظ

 بالقواعد الشبه قرٌبة وهً األنهار، شواطا على عادة اختٌارها ٌتم عسكرٌة قواعد فً وتجمٌعهم العربٌة،

 . الفتوح خطط فً ودورها بها، المنوطة المهمات حٌث من العسكرٌة

 الهجمات من البالد ٌحمً لكً عمر، وكان األمصار، هذه أقدم من العراق جنوبً فً البصرة قاعدة كانت     

 فارس سفن ترسو كانت حٌث األبلة، مٌناء من قرٌبة مدٌنة بإقامة ؼزوان بن عتبة كلؾ قد ،االرتدادٌة الفارسٌة

 الماء من قرًٌبا ولكن واحد، موضع فً أصحابك أجمع: "وموقعها األرض طبٌعة له وصؾ وقد والهند،

 إلى واطمؤن فاستحسنه بصفته، الخلٌفة إلى وكتب البصرة، موضع فاختار بصفته، إلً واكتب والمرعى،

 تماًما مناسب فهو والكأل، بالماء محاًطا وحجارة، حصى به قفًرا مٌداًنا كان المكان هذا أن والواقع ،"موقعه

 . العربً لطبٌعة

 بن عاصًما وكلؾ منازلهم، الناس بنى وكذلك القصب، من الجامع المسجد وبنى المدٌنة، أساس عتبة وضع     

" م636/ هـ56" عام وفً واإلدارة، الحكومة بدوابر الخاصة المبانً بناء وتم مواضعها، فً القبابل لٌنزل دلؾ

 تكون اللبن من مبان بناء فً ٌستؤذنه الخلٌفة إلى سعد فؤرسل البٌوت، أكثر فاحترق المكان، فً النار اندلعت



 تصل قناة بشق أمر كما المنزل، فً حجرات ثالث من أكثر الفرد ٌبنً أال على أكد لكنه عمر فوافق ثباًتا، أكثر

 . العربً الخلٌج على العراق ثؽر ذلك، بعد البصرة وأضحت بدجلة، المدٌنة

 وأقر البصرة، على شعبة بن المؽٌرة فاستخلؾ له، فؤذن المدٌنة، فً علٌه ٌقدم أن فً الخلٌفة عتبة استؤذن     

 األشعري، موسى بؤبً استبدله عندما ،"م636 نٌسان/ هـ56 األول ربٌع" شهر حتى بها فظل إمارته، عمر

 . اإلمارة دار وجدد الجامع، المسجد ووسع والطٌن باللبن، البناء وأقام جدٌد، من البصرة فاختط

 :الكوفة تمصٌر

 العرب ألفه ما مع تتناسب لم اإلقلٌم لهذا الجؽرافٌة البنٌة أن وٌبدو فتحها، بعد المدابن فً المسلمون استقر     

 للمسلمٌن ٌتخذ بؤن ٌؤمره سعد إلى كتب ذلك على الخلٌفة وقؾ فلما لونهم، فشحب مفتوح، صحراوي جو من

 عمر أراد وإنما جسر، وال بحر وبٌنه بٌنهم، ٌكون ال بحٌث مناسًبا مكاًنا ٌختار وأن فٌها، ٌقٌمون هجرة دار

 :أهمها لعل أهداؾ عدة ٌحقق أن بهذا

 .الصالحة المٌاه ذلك، مع فٌه، وتجري كالبادٌة، جاًفا العرب هإالء لمقام المختار المكان ٌكون أن -

 إرسال دون جسر وال بحر، ٌحول ال بحٌث للفاتحٌن بشري إلمداد متقدمة قاعدة الجدٌدة المدٌنة تكون أن -

 .إلٌه ٌوًما احتاجوا إذا المنطقة هذه فً المقٌمٌن الجند إلى المدد

 فً سعد نزل المفتوحة البلدان فً المسلمٌن أقدام تثبٌت على ٌساعد عسكري انطالق مركز الموضع ٌشكل أن -

 كما ٌجدها فلم عمر، كوٌفة إلى النزوح إلى اضطره فٌها الذباب كثرة ولكن مقًرا، اتخاذها وقرر األنبار،

 فابعث البلدان، من إبلها وافق ما إال ٌوافقها ال العرب إن: "فؤجابه رأٌه، على للوقوؾ الخلٌفة إلى فكتب ٌرؼب،

ا منزاًل  فلٌرتادوا رابدٌن، وحذٌفة سلمان، ًٌ ا بر ًٌ  عمر، أوامر سعد نفذ ،"جسر وال بحر فٌه وبٌنكم بٌنً لٌس بحر

 كانون/ هـ56 محرم" شهر فً المسلمون فنزله والفرات، الحٌرة بٌن مناسب مكان اختٌار فً الرابدان ونجح

 الخلٌفة رؼبة كانت هذه أن وٌبدو للجهاد، متؤهبٌن ٌظلوا حتى األمر بادئ فً خٌاًما وضربوا ،"م636 الثانً

 كبًٌرا حرًٌقا ولكن والقش، القصب من بٌوًتا ٌقٌموا بؤن ذلك بعد لهم أذن ثم الدعة، إلى المسلمون ٌلجؤ ال حتى

 أال بشرط لهم فؤذن باللبن، البناء بإعادة لهم ٌؤذن أن عمر من المسلمون فطلب البٌوت، هذه معظم فالتهم شب،

 . البنٌان فً ٌتطاولوا

 وبنٌت الجامع، المسجد أبنٌتها من شٌد ما وأول المدٌنة، تخطٌط على األسدي مالك بن الهٌجاء أبو أشرؾ     

 وأقام سعد، قصر وسمٌت المسجد، بجوار اإلمارة دار وشٌدت أعمدة، على أقٌمت المساحة واسعة ظلة أمامه

 ممٌزات أهم من وكان. خٌامها به وجعلت فٌه نزلت مكاًنا قبٌلة كل فاختارت المسجد، فناء حول منازلهم الجند

 . سكانها عن البادٌة هواء األبنٌة تحجب ال حتى طرقها، اتساع الجدٌدة المدٌنة

  ":إٌران" فارس فتوح

 هدؾ وكان الٌوم، بإٌران المعروفة فارس بالد لتفح الوقت هذا فً خطط قد الخطاب بن عمر ٌكن لم     

 والمحافظة المسلمٌن، إنجازات على الحفاظ هو الفارسٌة األراضً داخل اآلن حتى حدثت التً االصطدامات

 ألن العرب؛ بالد من جزًءا ٌعد اإلسالمٌة، الدولة رقعة إلى ضم الذي العراق أن إال اإلسالمٌة، األراضً على



 ٌصلون ال نار من جباًل  فارس وبٌن بٌننا أن وددت: "ٌقول عمر وكان اإلسالم، قبل أنحابه فً سكنوا العرب

 لمواصلة استعداًدا الجٌوش ٌجهزون فكانوا الهدوء، إلى ٌركنوا لم الفرس ولكن ،"إلٌهم نصل وال منه، إلٌنا

 ذلك سبب عن الصحابة كبار عمر سؤل ولما المفتوحة، البالد فً التمرد بؤعمال ٌقومون كانوا كما الحرب،

 اإلٌرانٌٌن آمال تنقطع أن ٌمكن وال إٌران، حدود من ٌزدجرد ٌخرج لم ما الفتنة هذه تخمد أن ٌمكن ال: "أجابوه

 . "الحٌاة قٌد على موجود" كنعان" عرش وارث أن وهً الفكرة، هذه تراودهم طالما

 االسترداد؛ لحرب واالستعداد المسلمٌن، حكم على الخروج فً التمادي على الفرس تشجٌع فً زاد ومما     

 عبر البحرٌن على عمر عامل الحضرمً بن العالء أن والمعروؾ إصطخر، مدٌنة فتح فً هإالء إخفاق

 السواحل، حامٌة على وتؽلب اصطخر، فقصد الخلٌفة، من إذن على الحصول دون الفارسً البر إلى الخلٌج

 قوة بتمركز السلٌمة العسكرٌة السٌاسة تقضً حٌث مإخرته على ٌإمن لم أنه إال المدٌنة، باتجاه زحفه وتابع

 ٌنقذه ولم الهربذ، بقٌادة الرجعة خط علٌه الفرس فقطع اصطخر، إلى الطرٌق على المهمة النقاط فً عسكرٌة

 ووضعه مؽامرته، جزاء ذلك بعد عمر وعزله والكوفة البصرة، حامٌات من مدد بإرسال الخلٌفة قرار سوى

 . سعد بتصرؾ

 :وتستر وازحاأل فتح

 على اطمؤنوا ولهذا الثور، إلى المسلمون ٌصل أن بعد ٌتوقؾ سوؾ اإلسالمً االندفاع أن الفرس اعتقد     

 مع انسجاًما العراق ٌتعدوا وال شرًقا، الزحؾ عن المسلمون ٌتوقؾ أن عمر سٌاسة أن والواقع مملكتهم، دٌمومة

 هذه تؽٌٌر ىإل دفعته المتسارعة األحداث لكن فٌه؛ تقٌم العربٌة القبابل بعض كانت حٌث العربٌة تطلعاته

 . الفارسٌة األراضً عمق فً التوؼل على اإلسالمٌة االنتصارات وشجعته الفرس، تجاه السٌاسة

 إلى ٌزدجرد رحل فقد النواحً، فً متفرقٌن الحكم وأركان مزعزعة، فارس فً السٌاسٌة األوضاع كانت     

 طرٌق عن خراسان إلى فؽادرها جاذوٌه، آبان حاكمها قبل من لمإامرة تعرض أنه إال ذكرنا، كما الري

 فً الهرمزان واستقر مملكته، من تبقى ما منها ٌحكم جدٌدة قاعدة واتخذها بمرو، وأقام وكرمان، أصفهان

 . النواحً مختلؾ فً فارس جنود وتشتت األهواز،

 عن أمسكوا هإالء بؤن ظنوا العراق، المسلمون ٌتعدى بؤال الخلٌفة بقرار فارس وأهل ٌزدجرد، علم وعندما     

 حتى مرو فً قاعدته من الفرس ٌثٌر ٌزدجرد ٌزل ولم فقدوه، ما استرداد فً فطمعوا ورهبة، خوًفا تعقبهم

 من عسكرٌة فرقة سعد فؤرسل الهرمزان، بقٌادة وازحاأل عاصمة تستر نحو ضخمة عسكرٌة قوة تحركت

 موسى أبً إلى" عمر" كتب كما عمر، تعلٌمات على بناء المزنً، مقرن بن النعمان بقٌادة األهواز إلى الكوفة

 . عدي بن سهل بقٌادة البصرة جند من عسكرٌة قوة ٌرسل بؤن البصرة على عامله األشعري

 وقد والبصرة، األبلة من بالدهم قرب بفعل اإلسالمً الوجود ضد الثورة أشعلوا قد وازاألح سكان كان     

 ٌساعدهم مما المسلمٌن، بٌن الداخلٌة االضطرابات تندلع أن أملوا وقد البصرة، فً للوالة السرٌع التؽٌٌر أثارهم

 . المنطقة من طردهم على



 ومناذر تٌري، نهر فاجتاز واز،األح إلى زحفه وتابع مٌسان عند دجلة وعبر السواد، طرٌق النعمان سلك     

 وانسحب علٌها، وتؽلب أربك، فً رامهرمز بن الهرمزان بقٌادة الفارسٌة بالقوة اصطدم ثم األهواز، وسوق

 قدموا الذٌن الجند إلٌه انضم أن بعد وازحاأل فتح أتم ثم النعمان، فدخلها رامهرمز، وأخلى تستر إلى الهرمزان

 وحاصر ذلك، بعد اإلسالمً الجٌش إلى األشعري موسى أبو انضم كما عدي، بن سهل بقٌادة البصرة من

 سجااًل  كانت الطرفٌن بٌن مناوشات تخلله أشهر بضعة الحصار دام الهرمزان، بها تحصن وقد تستر، المسلمون

 فؤعلن المدٌنة، فً عمر إلى وأرسل الهرمزان، وأسر سكانها، أحد بمساعدة المدٌنة المسلمون ٌقتحم أن قبل

 . أمامه إسالمه

 :السوس فتح

 وعلم، مناوشات عدة الطرفٌن بٌن وجرت الهرمزان، أخو شهرٌار وعلٌها بالسوس، المسلمون أحاط     

 قبل السوس على ٌسٌطروا أن فرأوا نهاوند، فً كثٌفة قوات ٌحشدون الفرس بؤن الحصار أثناء المسلمون

  . األمان وطلبوا سكانها فاستسلم تحصٌناتها، واخترقوا المدٌنة على مركًزا هجوًما فشنوا نحوها، الزحؾ

 :نهاوند فتح

 عمق إلى وازاألح من الفرس وانسحاب العراق، خسارة بعد الفارسٌة اإلمبراطورٌة هٌبة تراجعت     

 وجرجان طبرستان، فً ٌقظة وأحدثت الفارسٌة، العنصرٌة الظاهرة هذه وحركت الفارسٌة، األراضً

 إلى المناطق تلك سكان فكتب ،1والسند خراسان فً الفرس وأثارت وهمذان، 2وأصفهان والري ودنباوند،

 علٌهم عٌن مقاتل، ألؾ مابة وحشد التعببة، إلى فدعا جدٌد، لتحرك وأثاروه مرو، فً ٌومبذ وهو ٌزدجرد،

 . نهاوند إلى جمًٌعا وسٌرهم الحاجب، ذا مردانشاه،

 عمر، بدوره سعد فؤخبر بذلك، سعد إلى فكتب الحشود هذه ، حلوان ثؽر على الوالً هللا، عبد بن قباذ رصد     

 بن هللا عبد بن هللا عبد وخلفه ضده، الكوفة أهل وشاٌات بسبب الحرجة الظروؾ هذه فً سعد عزل أن حدث ثم

 .العمر فً متقدم صحابً وهو عتبان،

 الفرس حشود لكن الجبال، فً باالنسٌاح للمسلمٌن السماح بعدم الوقت، ذلك حتى تقضً، عمر سٌاسة كانت     

 علٌهم، كروا وربما جرأة، ازدادوا بالشدة المسلمون ٌبادرهم لم فإذا سٌاسته، تؽٌٌر إلى اضطرته نهاوند فً

 ، المبادرة بزمام اإلمساك ضرورة على أجمعوا الذٌن الصحابة كبار آراء إلى فٌه استمع للمشورة مجلًسا وعقد

  . السواد وراء فٌما التوؼل بعدم السابقة أوامره ألؽى قد عمر ٌكون وبذلك

 كل مٌزات نظره تحت كان أنه لدرجة البلد، أحوال بجمٌع كاملة معرفة لدٌه كان أنه الفذة عمر سمات ومن     

 وكان نهاوند، إلى اإلسالمً الجٌش لقٌادة المزنً مقرن بن النعمان فاختار ومإهالته، الرعٌة أفراد من فرد

 قد الخلٌفة كان الكوفة، أهل من جموع فً البصرة فً وموجوًدا سعد، قبل من كسكر على الخراج عامل آنذاك

 على بقابه وعدم الجهاد، فً برؼبته عمر إلى كتب النعمان أن رواٌة وفً هناك، الفرس ثار عندما مدًدا أرسلهم

 بإمارة إلٌه فكتب نهاوند، فً الفرس جٌوش فٌه تجمعت الذي الوقت فً المدٌنة إلى كتابه ووصل كسكر، خراج



 عمر، بن هللا عبد بقٌادة المدٌنة من بقوات وأردفه تنفٌذها، علٌه ٌتوجب التً الخطة له ورسم المسلمٌن، جند

 . الٌمان بن حذٌفة بقٌادة الكوفة قوات وثلث األشعري، موسى أبً بقٌادة البصرة قوات وبثلث

 علٌه هللا صلى هللا برسول فاقتدى القابد، استشهاد إلى أدى وربما ضارًبا، سٌكون القتال أن عمر وقدر     

 عبد بن جرٌر الٌمان، بن حذٌفة منهم قتل، حال فً للنعمان خلًفا الرجال من سبعة فعٌن مإتة، معركة فً وسلم

 . ٌلٌه الذي تولى واحد قتل فإن وؼٌرهم، المرادي مكشوح بن قٌس البجلً، هللا

 فً نهاوند، إلى متوجًها جندي ألؾ بثالثٌن ٌقدر الذي الكوفة جٌش رأس على السوس من النعمان وخرج     

 أمامه العٌون وبث كلٌب، هللا عبد بن زر بقٌادة ٌسابور جند مدٌنة إسالمٌة قوة فٌه فتحت الذي الوقت

 ٌحكم وحتى عادة، الناجحون العسكرٌون القادة ٌفعله ما وهذا ؼرة، على ٌإخذ ال حتى المنطقة الستكشاؾ

 من ٌحاورهم من ٌناوشوا أن وازواألح فارس، بٌن المسلمٌن قادة أمر نهاوند، فً الفارسٌة الحشود على الطرق

 مجاشًعا أرسل كما واألهواز، فارس بٌن الفاصلة الحدود على ٌقٌموا وأن نهاوند، أهل نجدة من لمنعهم الفرس

 وصل إذا حتى العدو، على اإلمدادات طرٌق لقطع 1ماه إلى ٌخرج أن وأمره واز،حاأل إلى السلمً مسعود بن

  . مكانه ٌقٌم أن النعمان أمره شجر ؼضى إلى

 وواصل النعمان، فاطمؤن نهاوند إلى الجٌش زحؾ طرٌق على عسكرٌة حشود ال بؤن العٌون وأخبره     

 خندق وقد الفارسً، المعسكر من بالقرب فٌها وعسكر نهاوند، عن أمٌال تسعة تبعد التً أسبٌهذان إلى زحفه

 على اقترن وقد الخلؾ، من للهجوم ٌتعرضوا ال حتى وراءهم فٌما الحدٌد حسك وألقوا أنفسهم، على الفرس

 . ٌفروا ال حتى سلسلة فً خمسة وكل سلسلة، فً جنود عشرة

 بشؤن للتباحث رسواًل  إلٌهم ٌرسل أن النعمان من فطلبوا معركة، فً الدخول تهٌبوا الفرس أن وٌبدو     

 فً التصلب بسبب الفشل إلى انتهت المباحثات لكن شعبة، بن المؽٌرة إلٌهم فؤرسل سلمً، تفاهم إلى التوصل

 األمان منحهم مقابل الفارسٌة األراضً عن بالجالء القدٌم اقتراحهم المسلمٌن على الفرس عرض فقد المواقؾ،

 رحى فً التحما ثم للحرب، ٌتسعدان الطرفان وبدأ المطلق، بالرفض سرًٌعا اإلسالمً الرد وجاء والسلم،

 المدٌنة إلى الفرس تراجع للمسلمٌن، النصر الح ولما ٌومٌن، واستمرت شدٌدة، ابتدأت ضارٌة، معركة

 ومرت بهم، المسلمون فؤحاط المسلمٌن، خٌل تقدم لعرقلة مواقعهم حول الحدٌد حسك وطرحوا بها، وتحصنوا

 دخل أنه وبخاصة علٌهم، األمر واشتد مواقعهم، من الفرس خروج لعدم المسلمون فقلق ذلك، على والجبهة أٌام

 . "م625 عام األول كانون شهر/ هـ45 عام محرم شهر" الشتاء فصل

 لقوة ٌتٌح اختٌار وهو الجبلٌة، طبٌعته بفعل ممتاًزا، كان دفاعً كموقع لنهاوند الفرس اختٌار أن والواقع     

 المنعة، ٌمنحهم سوؾ الموقع ذلك وراء تحصنهم أن ظنوا وهكذا بكامله، جًٌشا تواجه أن فٌه متحصنة صؽٌرة

 .بالنصر ثقتهم وٌزعزع نفوسهم، فً الٌؤس ٌدب أن بعد القتالٌة المسلمٌن روح بالمقابل وٌضعؾ

ا مجلسا النعمان وعقد      ًٌ  دفع على تعمل عسكرٌة قوة تخصٌص فتقرر للتشاور، حربه أركان مع عسكر

 سابر ٌترصد حٌن فً والفر، بالكر االلتحام، على وإؼرابهم بهم، بالتحرش تحصٌناتهم من الخروج إلى الفرس

 إلى أمامهم وتتراجع بالخسارة، القوة تظاهرت االلتحام حدث فإذا العدو، أعٌن عن خافٌة خلفٌة أماكن فً الجٌش



 عمرو، بن القعقاع ونفذ، تحصٌناتهم عن بعًٌدا بهم وٌلتحم المعركة، فً ٌشترك أن المسلمٌن جٌش ٌستطٌع حٌث

 بالهزٌمة، وجنده تظاهر ثم أماكنهم، من فخرجوا وأثارهم، الفرس فناوش الخطة، هذه الجند من سرٌته ومعه

 فانكشفوا وتحصٌناتها، المدٌنة عن بعٌدٌن وأضحوا فطاردوه اإلسالمً، الجٌش تجمع مكان حٌث إلى والفرار

 المسلمٌن، أو الفرس من جٌش مثله ٌشهد ولم ٌسمع، لم قتال ودار علٌهم، وانقضوا طوقوهم الذٌن المسلمٌن أمام

 كثر حتى المستمٌت قتال الفرس وقاتل مذهل، بشكل الفرس هجمات وشراسة القتال لضراوة المسلمون وصمد

 وأصٌبت والدواب، الناس فٌه ٌزلق بالدماء المعركة أرض كسٌت حتى المسلمٌن من كثٌر واستشهد فٌهم، القتل

 من فسقط الدماء، هذه فً فرسه قوابم زلقت حٌن النعمان أصٌب كما الزلقة، هذه فً المسلمٌن خٌول بعض

 منه الراٌة مقرن بن نعٌم أخوه فتناول استشهاده، فً السبب كانت خاصرته، فً رمٌة من جرح قد وكان فوقه،

 المحٌطون وتكتم النعمان، خلٌفة بوصفه الٌمان بن حذٌفة إلى الراٌة رفع ثم بثوب، النعمان وسجى تقع، أن قبل

 . كالمعتاد المعركة واستمرت الجند، قلوب فً الوهن ٌدب ال حتى األمر هذا به

 اللٌل، عتمة إلى واستمرت الجمعة ٌوم منتصؾ فً بدأت قد كانت التً المعركة قٌادة حذٌفة وواصل      

 المعركة من نجا من وتراجع المسلمٌن، وانتصار الفرس هزٌمة وبالتالً الفارسً، التماسك بانهٌار وانتهت

 فسطقوا ،"خرد واٌة: "له ٌقال عمٌق واد إلى أوصلهم خاطًبا طرًٌقا فسلكوا اللٌل، عتمة فً طرٌقهم ضلوا لكنهم

 من قادتهم، أحد وهو الفٌرزان، وتمكن،  القتلى بٌن من مردانشاه وكان ألًفا، ثمانون منهم وقتل خٌولهم، مع فٌه

 همذان ثنٌة فً الفٌرزان األخٌر هذا وأدرك والقعقاع، نعٌم فطاردهم همذان إلى وفروا جنوده، من قلة مع النجاة

 . وقتله

 ودخل طلبوا، ما إلى حذٌفة فؤجابهم الجزٌة، بدفع وأقروا األمان سكانها وطلب نهاوند، حامٌة واستسلمت     

 نهاوند، بهزٌمة الهلع الفرس أصاب،  بالفتح ٌبشره عمر إلى حذٌفة وكتب النصر، موكب فً المدٌنة المسلمون

 هم فٌما وهم عمر ٌؤخذهم أن إال فلٌس معنوٌاتهم، وتراجعت اضطراًبا، فازدادوا أرضٌهم، فً المسلمٌن وتوؼل

 عقد وفعاًل  لمقاومة، أثر أي فٌها ٌبقى وال للمسلمٌن، كلها تذعن حتى والٌاتهم سابر لتجتاح بقواته ٌدفع وأن فٌه،

 . كلها فارس أرض فً باالنسٌاح قادتها إلى عهد عسكرٌة ألوٌة عدة عمر

 :همذان فتح

 فحاصرهم بتحصٌناتها، واحتمت همذان، إلى وصلت حتى فرارها المنهزمة الفرس فلول واصلت     

 القضٌة خسارة مدٌنته؛ المسلمٌن وبلوغ نهاوند، جٌش انهٌار بعد خسروشنوم، المدٌنة، حاكم وأدرك المسلمون،

 وسكانها، لمدٌنته األمان مقابل االستسالم فآثر والصمود، للمقاومة الضرورٌة القوة إلى ٌفتقر أنه وبخاصة

 ".م624 عام خرٌؾ/ هـ45 عام أواخر" فً وذلك الماهٌن، حاكم به واقتدى

 :أصفهان فتح

 على عتبان بن هللا عبد فؤرسل الشمالٌة، المناطق بفتح عمر اهتم الفارسً، الجنوب بفتح اهتمامه جانب إلى     

 عسكرٌة قوة فٌها احتشدت حٌث أصفهان إلى فسار والري، أذربٌجان لفتح الشمال إلى الكوفة مقاتلة رأس

 جمع إلٌه وانضم البصرة، قاعدة من األشعري موسى بؤبً عمر وأمده ،"م624/ هـ45" عام فً وذلك فارسٌة،



 المدٌنة عن المدافعة الفارسٌة بالقوة ٌصطدم جعله ما القوى من فؤضحى نهاوند، فً مقرن بن النعمان جند من

 برستاق ذلك بعد سمٌت ضاحٌة فً المعركة وجرت قابدها، وٌقتل علٌها، وٌتؽلب جاذوٌه، شهرٌار بقٌادة

 الصمود، عن عاجًزا كان ولما المدٌنة، عن الدفاع مهمة األسبٌران تولً المسن، شهرٌار القابد إلى نسبة الشٌخ،

 أصفهان، من هإالء فتحه رستاق أول فكان الشٌخ، رستاق المسلمٌن بفتح االعتراؾ وعرض الصلح طلب

 فً اإلقامة شاء لمن بالجزٌة فؤقر جً، مدٌنته وسلمهم المسلمٌن، فصالح باألسبٌران، الفاذوسفان واقتدى

 بالخروج له سمح رفض ومن الجزٌة، ٌدفعوا حتى أراضٌهم صودرت وقد منها، فروا الذٌن وبعودة المدٌنة،

  ".م624/ هـ45" عام فً أصفهان فتح وحدث أراضٌه، وصودرت ٌشاء، حٌث إلى

 :همذان فتح إعادة

 أخرى، مناطق فتوح فً المسلمٌن وانهماك الكوفة، إلى اإلسالمٌة الجٌوش عودة فرصة همذان سكان انتهز     

 فً إلٌهم ٌخرج أن مقرن بن نعٌم عمر فؤمر المسلمٌن، مع صلحهم ونقضوا اإلسالمً، الحكم على فانتفضوا

 . ألهلها عقاًبا عنوة المدٌنة ٌدخل وأن مقاتل، ألؾ عشر اثنً

 أنه هو ذلك فً السبب ولعل عنوة، ٌدخلها ولم الصلح، طلب إعادة على سكانها وأرؼم المدٌنة، نعٌم حاصر     

 المنطقة، من إخراجه فً طمًعا به لالصطدام تتجمع كانت أسفندٌار، بقٌادة أخرى فارسٌة حشود عن سمع

 .المتزاٌدة الجموع هذه بها لٌواجه سلٌمة بقواته ٌحتفظ أن فآثر قبل، من وأخوه هو كسبه ما واسترداد

 المسلمٌن مقاومة عاتقها على المدن حامٌات أخذت العام، الفارسً التنسٌق ؼٌاب ظل فً أنه والواقع     

 للمسلمٌن، التصدي على واتفقوا الرسابل، والدٌلم وأذربٌجان، الري، حامٌات تبادلت فقد مجتمعة، أو منفردة

 أبً الزٌنبً بقٌادة الري من جٌش إلٌه وانضم روذ، واج فً وعسكر موًتا، بقٌادة الدٌلم من جٌش فخرج

 . الرازي أسفندٌار بقٌادة أذربٌجان من قدم آخر وجٌش فرخان،

 ٌطلبون همذان فً نعٌم إلى وكتبوا أسوارهم، وراء المسالح أمراء تحصن الفارسٌة، التحركات هذه تجاه     

 الفارسٌة القوى مع واشتبك روذ، واج فً بجنده ونزل همذان، من نعٌم خرج بذلك، عمر أخبروا كما مساعدته،

 ال عدد الفرس من وقتل ،المسلمٌن انتصار عن أسفرت نهاوند، معركة الناس تذكر حتى ضاربة، معركة فً

 .االنتصار بهذا عمر وأخبر الزٌنبً، وكذلك جنوده، من قلة مع الرازي أسفندٌار ونجا ٌحصى،

 :الري فتح

 الزٌنبً، بقٌادة والري روذ، واج بٌن الواقعة قها حامٌة له فاستسلمت الري، إلى انتصاره، بعد نعٌم توجه     

 المدن حامٌات الري حاكم جوبٌن بهرام بن مهران بن سٌاوخش استنفر الري، نحو نعٌم مع األخٌر هذا وسار

 جبل سفج على اإلسالمٌة القوات مع واشتبك وقومس، وطبرستان دنباوند، من اإلمدادات فجاءته المجاورة،

 هجوًما الربٌسً الجٌش فٌه شن الذي الوقت فً الزٌنبً بمساعدة المدٌنة دخول من إسالمٌة قوة وتمكنت ،الري

ا ًٌ  وعٌن حدٌثة، مدٌنة أنقاضها على وبنى الري، مدٌنة نعٌم وخرب فٌهم، القتل وكثر القوم فانهزم عنًٌفا، لٌل

 مردانشاه ودخل الري، إقلٌم فً للمسلمٌن األمر استتب معاهدة، كتاب الري، لسكان وكتب الزٌنبً، علٌها

 . "م623/ هـ44" عام فً الري وفتحت الصلح، عهدة فً دنباوند حاكم مصمؽان



 :قومس فتح

 ذمة فً الدخول فً المجاورة واألقالٌم المدن، حامٌات أسرعت لذلك حاسًما، بالري المسلمٌن نصر كان     

 ودخلها أحد، له ٌتصد لم عمر، بؤمر قومس، إلى مقرن بن سوٌد سار فلما الجزٌة، وتؤدٌة األمان لقاء المسلمٌن

 من قزوٌن بحر وشواطا المسلمٌن، بٌن ٌبق لم ودنباوند وقومس، الري وبفتح مقاومة، وال حرب، بال سلًما

 . وأذربٌجان وطبرستان جرجان، ؼٌر فارس أرض

 :جرجان فتح

 فً الدخول إلى ٌدعوه صول، رزبان وهو جرجان، ملك وكاتب ببسطام، قومس صلح بعد سوٌد عسكر     

 ووضع خراجها، جبى حتى جرجان فً سوٌد أقام الصلح، لنداء فاستجاب إلٌه، بالمسٌر وهدده المسلمٌن، طاعة

 . دهستان أتراك من ٌحرسها من مداخلها على

 ذكره كما نصوصه نورد ألهمٌته ونظًرا المحلٌة، القوى مع التعامل مسار فً تحول نقطة جرجان صلح بعد

 دهستان وأهل رزبان، بن صول لرزبان مقرن بن سوٌد من كتاب هذا الرحٌم، الرحمن هللا بسم" :الطبري

 على طاقتكم، قدر على سنة كل فً الجزاء من علٌكم أن على المنعة، وعلٌنا الذمة، لكم إن جرجان؛ أهل وسابر

 وأموالهم أنفسهم، على األمان ولهم جزابه، من عوًضا معونته فً جزاإه فله منكم، به استعًنا ومن حالم، كل

 المسلمٌن، وقروا ونصحوا السبٌل، ابن وأرشدوا أدوا ما إلٌهم هو ذلك من شًء ٌؽٌر وال وشرابعهم ومللهم،

 من أن وعلى مؤمنه، ٌبلػ حتى آمن فهو خرج ومن لهم، ما مثل فله فٌهم أقام ومن ؼل، وال سل منهم ٌبد ولم

 . "دمه حل ضربه ومن جهده، بلػ مسلًما سب

 بؤصحاب ٌستعٌنون المسلمون بدأ جرجان فتح منذ مرة فألول ملفتة، ظاهرة هذا الصلح كتاب فً نالحظ     

 :سببٌن إلى ٌعود ذلك مرد ولعل وثنٌتهم، على زالوا ما الذٌن المفتوحة دالبال

 بن سوٌد جٌش كان لقد أعدابهم، كثرة أمام الفاتحٌن عدد قلة مع وتشعبت امتدت، قد الفتوح حركة إن: األول

 إلى وأرسله جٌشه، من قسًما فصل ثم والري، همذان ففتح نهاوند، من بهم خرج منذ ألًفا عشر اثنً مقرن

 ألفٌن، عن ٌقل ال بما علٌه كان عما قواته عدد فنقص هللا، عبد بن لبكٌر مدًدا خرشة، بن سماك بقٌادة أذربٌجان

 الحالة هذه فً علٌه فكان طبرستان، وراء مما المزٌد فتح على مقدم وهو وجرجان، قومس فتح فإنه ذلك ومع

 . الجزٌة من اإلعفاء وهً مادٌة، إؼراءات مقابل ممكًنا ذلك دام ما المحلٌة بالقوى ٌستعٌن أن

 الفرس ٌقسم ألنه الفارسً؛ للمجتمع التحتٌة البنٌة ٌدمر أن شؤنه من المسلمٌن مع الفرس بعض تعاون إن: الثانً

 التهافت على ؼٌرهم ٌشجع أن شؤنه من المسلمٌن مع المتعاملٌن عن الجزٌة إسقاط وإن متناحرٌن، قسمٌن إلى

 ظروؾ فً الفارسً المجتمع فً اإلسالم لنشر واسًعا الباب ٌفتح ثم ومن الجزٌة، من للتخلص التعاون هذا على

 . مالءمة أكثر

 حل ذلك وجزاء وضربه، المسلم بسب تتعلق فقرة الصلح عهدة إلى أضٌفت مرة ألول أنه ذلك، إلى ٌضاؾ     

 البند هذا إلى سوٌد فلجؤ لبالدهم، فتحهم بسبب المسلمٌن ٌشتمون كانوا المناطق هذه سكان أن وٌبدو دمه،

 . ٌردعهم حتى الجزابً



 :طبرستان فتح

 داخلة طبرستان وكانت خراسان، حاكم فرخان مسامع وجرجان، قومس ودخولهم ،المسلمٌن انتصار أنباء بلؽت

 . سوًٌدا وصالح السالمة، فآثر حكمه، فً

 :أذربٌجان فتح

 الفراتٌة، والجزٌرة العربً العراق بالد جنوبها وٌتاخم وتجاورها، طبرستان من الؽرب إلى أذربٌجان تقع     

 النار، أرض ومعناها بؤذربٌجان، سمٌت ولهذا فٌها، النار معابد بكثرة واشتهرت الجبال، أرضها على والؽالب

 .النار معابد أو

 قصبتها، وهً أردبٌل، إلى وصل إذا حتى إلٌها، فسار أذربٌجان، حرب على الٌمان بن حذٌفة عمر عٌن     

 أن بعد المقاومة جدوى عدم أدرك" المرزبان" أنه وٌبدو ضار، قتال بٌنهما وجرى المرزبان، حاكمها له تصدى

 أهل جمٌع الصلح وشمل ذلك، إلى فؤجابه حذٌفة، على الصلح فعرض المسلمٌن، لصالح المعركة كفة مالت

 مع بالسبً أو بالقتل، السكان من ألحد التعرض عدم مقابل ثمانٌة، وزن درهم، ألؾ ثمانمابة على أذربٌجان

 عمر عزل ثم ٌظهرونه، كانوا ما وإظهار الدٌنٌة، شعابرهم ٌمارسوا أن وللسكان النار، بٌوت على المحافظة

 أهلها وجد أردبٌل دخل ولما شهرزور، أو الموصل من فؤتاها أذربٌجان، السلمً فرقد بن عتبة وولى حذٌفة،

 . الزاهد عتبة بن عمرو معه وكان وؼنم، فظفر فؽزاها نواح علٌه وانتفضت العهد، على

 :فارس إقلٌم فتح

 للدولة، العام بالمفهوم مستقلة دولة المسلمون، ؼزاها والتً الفرس، علٌها سٌطر التً األراضً تشكل لم     

 الدولة تركزت حٌن فً الفارسً، للحكم تخضع والٌات أو دوٌالت، تضم إمبراطورٌة ضمن داخلة كانت وإنما

 فً المسلمون ووصل أقالٌم، من جاورها ما دولتهم إلى هإالء ضم ثم فارس، إقلٌم فً الساسانٌون، أقامها التً

 الشعوب حكم الذي الشعب أرض إلى الساسانٌة، الفارسٌة اإلمبراطورٌة قلب إلى" م622/ هـ43" عام

 وهً البصرة، قاعدة من جمٌعها انطلقت فارس، إقلٌم لفتح ألوٌة ثالثة عمر أرسل، مدنها بفتح وبدأوا المجاورة؛

 :التالً الشكل على

 .وسابور خرة أردشٌر إلى مسعود بن مجاشع -

 .اصطخر إلى العاص أبً بن عثمان -

 .وداربجرد فسا إلى الكنانً زنٌم بن سارٌة -

 كامل وفتحوا المحددة، وجهته إلى كل تفرقوا طرٌقهم، فً وكانت مقاومة، دون أرجان جمًٌعا اجتازوا أن وبعد

 والقادسٌة البوٌب، معارك مع بالمقارنة صؽٌرة معارك عن عبارة كانت الفتح عملٌات كافة أن والملفت اإلقلٌم،

 الفارسٌة لإلمبراطورٌة المٌدانٌة القوة على المعارك تلك فً المسلمٌن قضاء بفعل وذلك ونهاوند، وجلوالء

 .المنهارة

 :كرمان فتح



 الجنوب من وٌحدها وسجستان، خراسان صحراء من الجنوب وإلى فارس، إقلٌم من الشرق إلى كرمان تقع

 رأس على البصرة من فخرج اإلقلٌم، هذا بفتح الخزرجً األنصاري عدي بن سهٌل اختص فارس، بحر

 . وفتحه علٌها وانتصر اإلقلٌم، بحامٌات واصطدم الجٌش،

 :سجستان فتح

 حٌن ٌكرمان ٌزدجرد كان وأفؽانستان، إٌران من أجزاء اآلن وتشؽل مكران، من الشمال إلى سجستان تقع     

 اإلسالمً، الزحؾ لمقاومة سجستان وأهل أهلها، ٌعبا أن وحاول خراسان، إلى منها فخرج المسلمون، هاجمها

 .جًدا شاسعة اإلسالمٌة، اإلمدادات قاعدتً والكوفة، البصرة من وكل اإلقلٌمٌن، هذٌن بٌن المسافة أن وبخاصة

 من األشجعً عمٌر بن هللا عبد به ولحق إلٌه فسار اإلقلٌم، هذا بفتح المكلؾ هو التمٌمً عمرو بن عاصم كان

 الداخل، إلى أفرادها فتراجع علٌها، وتؽلبا بها فاصطدما اإلقلٌم، حدود أول فً سجستانٌة بقوات فالتقٌا ؼطفان،

 الضواحً، على ؼارات من ٌشنونه كانوا بما علٌهم وضٌقوا المسلمون، فحاصرهم زرنج، بعاصمتهم وتحصنوا

 تكون وأن األرض، من احتازوا وما مدٌنتهم، على عاصم فصالحهم الصلح، طلب إلى زرنج سكان واضطر

 . المسلمون ٌمسها ال لهم حمى مزارعهم

 :مكران فتح

 ناحٌة وهً إٌران، أراضً ضمن ٌقع منها جزًءا ولكن -الٌوم باكستان- السند أراضً ضمن مكران تدخل     

 عمر إلى وكتب فٌها، واستقر علٌه وانتصر راسل، بحاكمها فاصطدم التؽلبً، عمرو بن الحكم ؼزاها واسعة،

 بفتح ٌبشره رسول علٌه قدم كلما عادته هً كما مكران، عن عمر وسؤله العبدي، صحار مع بالفتح ٌبشره

 ولصها ،-التمر أردأ-دقل وتمرها-قلٌل- وشل وماإها جبل، سهلها أرض المإمنٌن، أمٌر ٌا: "فؤجابه ناحٌة،

 من عمر فتؤثر ،"منها شر وراءها وما ضابع، بها والقلٌل قلٌل، بها والكثٌر طوٌل، وشرها قلٌل، وخٌرها بطل،

 مساعدٌه أحد وهو عدي، بن وسهٌل الحكم، إلى وكتب ،"أطعت ما لً جٌش ٌؽزوها ال: "وقال الوصؾ، هذا

 عمر، فتوح حدود آخر مكران تعد لذا ،"النهر دون ما على واقتصرا جنودكما، من أحد مكران ٌجوزن ال"

 من المنخفضة المنطقة إلى وصلت اإلسالمٌة، الجٌوش أن البالذري ذكر حٌن فً الطبري، لرواٌة استناًدا

 .عمر عهد فً والهند السند، دخل قد اإلسالم فإن الرواٌة، بهذه أخذنا وإذا تانة، وبلدة الدٌبل

 :خراسان فتح

ا محوًرا خراسان فتح بعد      ًٌ  :ناحٌتٌن واقع من الفارسً- اإلسالمً الصراع فً ربٌس

 القرار هذا ٌخرجه وسوؾ المسلمٌن، زحؾ أمام من فراره بعد بخراسان 2مرو فً تمركز ٌزدجرد أن: األولى

 .حكامهما حماٌة فً فٌقٌم والصٌن، األتراك بالد إلى فارس أرض من

 :على ٌقضً أن شؤنه من المسلمٌن بٌد خراسان سقوط أن: الثانٌة

 .المفتوحة الشرقٌة المناطق من المسلمٌن لطرد الفرس لدى أمل آخر -

 .الحاكمة األسرة بذلك فتسقط ساسان، بنً ملوك آخر -



 لها اجتٌازه وتزامن أصفهان، طرٌق وسلك البصرة، من فخرج الجٌش، قٌادة لواء قٌس بن لألحنؾ عمر عقد

 عام فً البصرة قاعدة من خرجت الحملة أن ٌعنً وهذا جً، لمدٌنة عتبان بن هللا عبد بن هللا عبد حصار مع

 وتوؼل الطبسٌن، إلى األحنؾ وصل ثم ،"م623/ هـ44" عام خالل مهمتها أتمت أنها ؼٌر ،"م624/ هـ45"

  . عنوة وفتحها هراة، بلػ حتى

 مطرؾ بقٌادة عسكرٌة فرقة األحنؾ فؤرسل كلها، خراسان سقوط طرٌق على أولى خطوة هراة سقوط ٌعد     

 وسار السدوسً، حسان بن الحارث بقٌادة سرخس لفتح أخرى وفرقة نٌسابور، لفتح الشخٌر بن هللا عبد بن

 الروذ، مرو إلى الفارسً الملك ؼادرها منها اقترب فلما هلل، ٌزدجرد ٌقٌم حٌث الشاهجان، مرو باتجاه بنفسه

 . الشاهجان مرو فً مكانه األحنؾ واستقر

 ولم مملكته، حدود آخر حتى الفرار على واضطروه أرضه، كل من ٌزدجرد جردوا المسلمٌن أن والواضح     

 وٌستنجد ٌستمدهم، ملوك ثالثة إلى كتب فقد وفعاًل،، مساعدتهم وطلب جٌرانه، إلى االلتجاء سوى أمامه ٌبق

 تلقى أن بعد الروذ مرو فً وهاجمه ٌمهله، لم األحنؾ لكن الصٌن، وملك 2الصؽد وملك الترك، خاقان وهم بهم

 عسكرٌة وحدات وأرسل الروذ، مرو األحنؾ ودخل بلخ، إلى ٌزدجرد، ٌفر أخرى، ومرة الكوفة، من إمدادات

 . وفتحها المدٌنة فحاضر بها، لحق لم إثره، فً

ا كان      ًٌ  إلٌه ٌفر مكان مملكته أرض فً له ٌكن لم ولما المسلمٌن، أمام من فراره ٌزدجرد ٌتابع أن طبٌع

 خشً وقد الفارسً، العاهل مصلحة مع مصلحته توافقت الذي الترك خاقان إلى جٌحون نهر عبر به، وٌحتمً

 فً المسلمٌن وهاجما جًٌشا، جندا حٌث فاشلة مقاومة فً الرجالن وتعاون بالده، باتجاه اإلسالمً االمتداد من

 لن المسلمٌن أن من أسماعه إلى تناهى بما مقتنًعا بالده إلى الترك خاقان بانسحاب األمر وانتهى خراسان،

 .عمر تعلٌمات على النهر، ٌعبروا

 الذي ضٌفه من التخلص ؼٌر ٌتمنى ٌكن لم الذي ماهوٌه، مرو، حاكم على ضًٌفا نزل فقد ٌزدجرد أما     

 ألسره، جماعة نٌزك فؤرسل طخارستان، حاكم لبٌؽو التابع طرخان نٌزك مع وتحالؾ ابنته، ٌزوجه أن رفض

 لٌلتٌن فمكث المرؼاب، نهر شاطا على طحان بٌت إلى انتهى حتى هارًبا فمضى وهزموه، معه فاشتبكوا

 ٌعرفه، ال وهو الملكٌة بهٌبته ٌزدجرد فرأى بٌته، إلى الطحان دخل الثانً الٌوم أصبح فلما عنه، ٌبحث وماهوٌه

 ،"م614/ هـ35" عام فً وذلك النهر، فً جثته وطرح ماهوٌه، إلى به وشى أن بعد فقتله به، وطمع فبهت،

 وشهربانو أورج، هن بنات وثالث وفٌروز بهرام هما ابنٌن خلؾ وقد عمره، من والعشرٌن الثامنة ٌبلػ ولما

  . الفارسٌة اإلمبراطورٌة على القضاء تم ذلك بعد ومقتله الترك، ملك إلى ٌزدجرد ومرداوند ، وبفرار

 


