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 ثغر أذنة

 احلادي عشر امليالدي منذ الفتح حتى نهاية القرن اخلامس اهلجري /

 

 .. وبعد.دمد هلل ودد  واللال  واللالم عل  من  ا ن ي بعد احل

. ملدما  باسـ   (2). ويلدميها ابن خرداذبه أذامن(1)بفتح أوله وثانيه Adanaأذنة 
الذي أنشأها، وهو أذنة بن يافث بن نوح عليه اللالم، فقد ذكر ابن العدي  أنـه وعـ    

جاء فيـه أ  معاويـة بـن أبـ      إليه كتاب يف القاهر ، عن أنلاب أهل اليدمن وملوكها، 
سفيا  رض  اهلل عنه، أت  إليه بشيخ كبري عد سقط داجبـا  علـ  عينيـه مـن ال ـ ،      
امسه عبيد بن شريه اجلرهدم ، فلأله معاوية عن ملائل عد ، إىل أ  ذكر له أ  يافث 
بن نوح عليه اللالم سبعة من الولد هـ    جـومر ومـاجوم ومـاذي ويـاوا  وثوبـا        

فعرفـ  هـذ     .، وأ  ياوا ، ولد إلياس واملليلة وطرسـو  وأذنـه    وماشج وترياس
 . (3)املد  بأمسائه  عل  ختوم بالد الروم   الذين ه  من ولد هؤ اء 

وصف  أذنة، بأنها مدينة عدميـة   مـن بنـاء الـروم   علـ  اثـم عشـر مـيال  مـن          
ور، وخنـد،،  املليلة وبينها وبني طرسوس مثانية عشر ميال ، هلا مثانية أبواب، وسـ 

تطل عل  الشاطئ الغرب  لنهر سيحا ، وعد ُأعي  عليه عنطر  دجـار  عجيبـة البنـاء،    
عل  نطا، وادد، تربط بني املدينة وبني دلن  يبلغ طوهلا مائة ونيف وتلعني ذراعا ،
، ويرجـ  بنـاء القنطـر  إىل عهـد اإلم اطـور      (4)مما يل  املليلة، وهو شبيه بالربض

 .(5) مJustinian(527-565)نيا  األول البيزنط  األول جلت
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رغ  صغر دجدمها آنـذا،، إذ كانـ  م ـل     -وملوع  أذنة أهدمية عل رية ك ى 
، ل ونها ثغرا  بريا  دلينا  عل  احلدود الشـدمالية لـبالد الشـام    (6)أدد جانب املليلة

تشـر  مـ  غريهـا مـن      -املتامخة ألراض  اإلم اطورية البيزنطية، ناهيك عن كونها 
عل  املع  التجاري ال ي الذي يربط بني مد  الشـام   -  ال غور الشامية األخرى مد

وأراض  آسيا اللغرى، وهلذا دظي  أذنه باهتدمام وعناية الفاحتني املللدمني األوائـل،  
الذين وَعَر يف أذهانه  أنه كدما دان  هل  املـدائن عاصـدمة دولـة الفـرس اللاسـانيني،      

. وملا كان  مد  ال غور (7)ة عاصدمة دولة الروم البيزنطينيفالبد وأ  ُتفتح القلطنطيني
ه  املع  ال ي إىل هذا اهلد ، فقد أهت  املللدمو  بفتحها، ورغـ  أ  امللـادر الـ     
تيلر للبادث ا اطالع عليها مل تشر صرادة إىل تاريخ حمـدد لفـتح أذنـة، فيبـدو أنهـا      

ال ـامن املـيالدي، يف خالفـة     ُفتح  خالل الرب  األول من القـر  ال ـان  اهلجـري     
الوليد بن يزيد بن عبد امللك رمحه اهلل، ُيعضد ذلك ما ذكر  البالذري مـن أ  اجللـر   

م وأطلـق عليـه جلـر    742هــ  125الذي   عل  طريق أذنة من املليلة   ُبنـ  سـنة   
 .(8)الوليد  

ويبدو أ  اهتدمام األمويني بإعدمار أذنة اعتلر علـ  هـذا العدمـل، ولعـل ذلـك      
، (9)م672 ـهــ53ود إىل وعوعهــا يف الطريــق بــني طرســوس الــ  فتحــ  ســنة  يعــ

، ناهيك عن علر املد  ما بني فتحها وسقوط الدولة (10)م 703 ـه84واملليلة سنة 
 .م749 ـه132األموية سنة 

ــنة    ــ  س ــ  العباس ــلدمني إىل البي ــر املل ــدما آل أم ـــ 132وعن م، أوىل 749ه
دمـامه  ويف مقـدمتها ثغـر أذنـة، ففـ  عهـد       خلفاؤه  مناطق ال غور الشامية جـل اهت 

م( أعيـد بنـاء أذنـة    775-754 ـهـ 158-136اخلليفة أب  جعفر املنلور رمحه اهلل )
م، وذلك جراء الز ازل الـ  ضـرب    759-758هـ 142-141وذلك خالل سن  

املنطقة آنذا،، ملتغال تواجد أعدادا  كبري  من أهل خراسا  كانوا يعل رو  بهـا مـ    
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حيي  البجل ، ناهيك عن مجوع أخرى من أهـل الشـام بزعامـة مالـك بـن      مللدمة بن 
ثـ  جـرد املنلـور جيشـا      .كا  القائد صاحل بن عل  عد وجهه  إليها .أده  الباهل 

بقياد  صاحل بن عل  لغزو بالد الروم، وبعد أ  أثخـن يف بالدهـ ، وجـه هـالل بـن      
ذنـة فبنـوا بهـا علـرا  عنـد      ضغي  يف مجاعة كبري  من أهل دمشق واألرد  إىل ناديـة أ 

 .(11)جلرها الذي عل  نهر سيحا 

( استغل 785-775 ـه169-158) وعندما توف  املنلور وخلفه ابنه املهدي
تدهور األدوال الداخليـة يف بيزنطـة، بلـبب تفـاع  النـزاع بـني حمطدمـ  األيقونـات         

(Icons) (12)       ليـد  ، واملـدافعني عنهـا، عنـدما سـيطرت اإلم اطـور  إيـرين علـ  مقا
-780اللــلطة يف القلــطنطينية كوصــية علــ  ابنهــا القاصــر علــطنطني اللــادس)  

م جيشا لغزو أراض  بيزنطة يف آسيا اللغرى، 781-156، وجرد يف سنة (13)م(790
أسند عيادته إىل ابنه هارو  الرشيد والذي توغل به يف عدمـق أراضـ  آسـيا اللـغرى     

، (14)-عل  دد تعبري الط ي -ة   ل  القلطنطينيدت  شار  عل    خليج البحر الذي ع
واستطاع أ  جي  إيرين عل  عقد هدنة، التزم  مبوجبها بدف  جزية سنوية ُتحدمل إىل 
بغداد، ويف طريق عودته عّرم عل  مد  ال غور الشامية ديث تفقـد أسـوار املليلـة    

، كدما مشل  جولتـه التفقديـة هـذ  أذنـة، فـرأى أ  ذلـك       (15)وأبنيتها وأعاد ترميدمها
قلر الذي كا  عد ُبم بها، مل ي ن بناؤ  حم دما، فهدمه وأعاد بناء  من جديـد علـ    ال

أسس سليدمة، وردل عن مد  ال غور بعد أ  شحنها بالرجـال للدمرابطـة بهـا وعـّوى     
أهلها بالعتاد والزاد، ملواجهة أي اعتداءات بيزنطية عليها، ول   يتلن  له ا اسـتعانة  

 .(16)بيزنطة يف آسيا اللغرى  به  يف دال معاودته غزو أعالي 

وبالفعل فدما إ  اعتل  هارو  الرشيد سـد  اخلالفـة يف بغـداد، دتـ  بلغـه أ       
، ملهامجـة كـ ى مـد  ال غـور     م787 ـهـ 171الروم البيزنطيني   ائتدمروا بينه    سـنة  

، والذي  ا شـك فيـه   (17)الشامية طرسوس، فتلدت هل  عواته بقياد  هرمثة بن أعني
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ال  كا  الرشيد عد اسـتبقاها باملليلـة وأذنـة عـد شـارك  عـوات        أ  تلك القوات
بنليب وافـر يف   -عل  ما يبدو -هرمثة ملئولية الدفاع عن طرسوس، كدما أسهدم  

دركة اجلهاد ضد البيزنطيني يف مناطق ال غور وجنوب آسـيا اللـغرى، عنـدما أوعـز     
ة من عل ر  وذلك يف هارو  الرشيد إىل ابنه القاس  بدخول بالد الروم عل  رأس ثل

م، فأناخ عل  ُعر  وفرض عليها دلارا  حم دما أشـر   802 ـه187شعبا  من سنة 
عليه بنفله، ووجه العباس بن جعفر بن حمدمد بن األشعث إىل دلن سنا ، فحاصـر  

 320من به من الروم البيزنطيني، دت  َجِهدوا، فلـاحله أهلـهدما علـ  أ  بـذلوا لـه      
وعد  ا نعدوا احلقيقة إذا ما أكـدنا أ    .(18)فأجابه  وردلرجال  من أسرى املللدمني، 

أهل هذ  املد  ومنها أذنة عد خرجوا أيضا بعد ذلك يف ركـاب احلدملـة التأديبيـة الـ      
عادها الرشيد بنفله لعشر بقني من رجب من اللنة ذاتها بعد أ  لبس علنلـو  كتـب   

صطف  وأفاد   وأجـ  نقفـور   عليها   غاز دام   وسار دت  بلغ هرعلة   ففتح وغن ، وا
عل  طلب املوادعة عل  خرام يؤديه يف كل سنة، وذلك عندما كتب إليه اإلم اطـور  

 م( خيـ   بإلغـاء اهلدنـة الـ  ُعقـدت بـني      802-811)I Nicephorusاألولنقفور 
 .(19)وإيرين، ويطلب منه إعاد  األموال ال  دفعتها إيرين للخالفة العباسيةاخلليفة 

شك فيه أنه عندما تنلل نقفور من تعهداته، وعاود الرشيد هجومـه  والذي  ا 
عل  أعالي  بيزنطة، شار، أهل أذنة وغريه  من س ا  مد  ال غـور يف هـذ  احلدملـة،    

م، بعـد أ  لـبس   806 ـهـ 190ديث شخص إليها لعشر بقني من رجـب مـن سـنة    
قاتـل، ففـتح   الف م 135علنلو  ُكتب عليها   غاز دام   عل  رأس جيش كبري عوامه 

هرعلة وطوانه وغريهدما، وبث سرايا  يف سائر اجلهات، دت  أدر، نقفور بأنه  ا عبـل  
 .(20)له مبواجهة الرشيد فبعث إليه باخلرام واجلزية

ومنها  -ويبدو أ  تزايد احلاجة للدور الذي كان  تقوم به مد  ال غور الشامية 
  أعـالي  بيزنطـة يف آسـيا    لدع  غزوات جيوش اخلالفة ال  كانـ  تـ ى علـ    -أذنة 
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اللغرى، جعل  اخلليفة األمني ُيعيد النظر يف بنائها وكافـة حتلـيناتها، ناهيـك عـن     
م ُيزك  ما ذكـر   808 ـه193دال الرجال املرابطني بها وذلك غدا  وفا  والد  سنة 

الـذي كـا  والـد  هـارو  عـد       -البالذري من أ  حمدمدا  أمر أبا سلي  بن فرم اخلـادم 
بتفقد أدـوال مدينـة أذنـة   فـأد        -عل    أعشار ال غور   فأعر  عل  منلبه استعدمله

بناءها ودلنها، وزاد يف شحنها باملرابطني بأ  ندب إليها رجـا ا  مـن أهـل خراسـا      
 .(21)م809 ـه194وغريه ، ورغبه  يف البقاء بأ  زاد يف أعطياته  وذلك يف سنة 

( علـ   م829-842)Theophilus ثيوفيلوعندما أغار اإلم اطور البيزنط  
وعتـل ألفـا  وسـتدمائة نفـس مـن       م،831 ـهـ 216ثغري املليلـة وطرسـوس سـنة    

مجادي  19م(، يف 833-813 218-198) س انهدما، خرم اخلليفة العباس  املأمو 
يولية من اللنة نفلها، للرد عل  هذا اهلجوم، وأعام معل ر  يف مدينة أذنة  2األوىل  

ا،   منـازل و ا  ال غـور   بأنهـا كانـ  تضـ  بـني جنباتهـا آنـذ      ال  ذكـر ابـن العـدي     
ديث استقبل بها رسل ا ام اطور ثيوفيل، الذين جاءوا يعرضـو  عليـه    .(22)للعتها 

عقد هدنة بني الطرفني أمدها مخس سنني، عل  أ  يدف  البيزنطيو  للدملـلدمني جزيـة   
رجـل مـن أسـرى     . وأ  يطلـق اإلم اطـور سـراح مخلـدمائة    .عدرها مائة ألف دينـار 

املللدمني مقابل أ  يعيد املأمو  ما أفتتحه من املد  واحللو  البيزنطية، إ ا أ  املأمو  
رفض ذلك العرض وخرم من أذنـة علـ  رأس عواتـه، وجـاس بهـا خـالل الـديار        
البيزنطية داخل آسيا اللغرى، وجنح يف فتح عدد من أعاليدمهـا، كدمـا وجـه أخـا  أبـا      

ثني دلنا ، ويف الوع  ذاته أصدر أوامر  إىل عائد  حي  بـن  إسحا، للغزو، فأفتتح ثال
أك  ، بأ  خيرم من ُطوانة عل  رأس ثلة من اجليش، فأغار به  عل  عدد من املعاعل 
البيزنطية، ديث غن  وأصاب سبيا  ث  رج ، أما املأمو  فقد تقدم بقواته إىل كيلـوم،  

من اللنة ذاتها للعـود  إىل دمشـق،    فأعام بها   يومني أو ثالثة   ديث اضطر يف شعبا 
 .(23)ومنها إىل ملر إلمخاد فتنة نشب  بها  
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ويبدو أ  املأمو  عد استبق  بعضا  من عواته مبدينة أذنة، وأنه كا  ينوي العود  
 .إليها، بعد فراغه من إمخاد تلك الفتنة، ليعيد بها تنظي  عواته استعدادا  ملواصلة الغـزو 

م، ديـث أمـر   832هـ  217من أ  املأمو  عاد إىل أذنة سنة  يدلنا عل  ذلك ما ُذكر
أبا  إعامته فيها، بإعدام اثنني من خلومه وهدما   عل  ودلني ابم هشـام   ملخالفـات   

مجادى األوىل من اللنة نفلها، ث  شـخص   16صدرت عنهدما وذلك يف يوم األربعاء 
 علعـة لؤلـؤ ، ديـث    منها لغزو أعالي  بيزنطة يف آسـيا اللـغرى، ف انـ  وجهتـه إىل    

بعد أ  أوكـل مهدمـة اسـتدمرار دلـارها إىل      -داصرها ملد  مائة يوم، ث  ردل عنها 
أدد عواد  يدع  عجيفا ، فاختدعه أهلها وأسرو    ول نه  أطلقوا سراده بعد مثانية، 
فغضب ثيوفيل واجته بقواته إىل عجيٍف وعواتـه، صـر  إليـه ثلـة مـن جنـد ، إ ا أ        

عبـل موافـاته ، وخـرم أهـل لؤلـؤ  إىل عجيـف وسـلدموها إليـه         ثيوفيل ردل عنهـا  
 .(24)بأما 

ويبدو أ  املأمو  عاد بعد ذلك إىل أذنه بعد أ  أثخن م  عواته يف بالد الـروم،  
ليلتقبل بها رسل اإلم اطور ثيوفيل، الذين محلوا إليه رسالة ، يطلب الللح وعرض 

وفيل إىل إعتنا، اإلسالم أو دف  فدية   الفدية   لريد عليه املأمو  ب تاب تضدمن دعو  ثي
 .(25)ُتوجب ذمة   

رجـب مـن سـنة     17وعندما اهتبـل ثيوفيـل فرصـة وفـا  اخلليفـة املـأمو  يف       
م علـ  زبطـر  وملطيـة    838 ـهـ 223، وأغار يف سنة (26)م833  اغلطس ـه218

. وأعلـن اخلليفـة املعتلـ     الذراري والنلـاء وغريهدما، وعتل عددا  من الرجال وسب  
، (27)م( النفري العام للجهاد   خرم أهل ثغور الشام   842-833 ـه227-218اهلل )ب

يف ركاب جيش اخلالفة الذي عاد  املعتل  بنفله  -ومنه  بطبيعة احلال س ا  أذنه  -
وتوغل به يف آسيا اللـغرى، وتـوم انتلـاراته بفـتح مدينـة عدموريـة، ملـقط رأس        

 .(28)وُبْن ها  انية ثيوفيل، وال  وُصف  بأنها   عني النلر



 263                     أ. د. عبد اهلل بن سعيد الغامدي                      ثغر أذنة 

الذي توىل اخلالفة يوم وفـا  أبيـه املعتلـ  يف     -وعندما شهد عهد الواثق باهلل 
توعـف اللـدام العلـ ري بـني امللـلدمني       -841 ـهـ 227من ربي  األول سنة  18

.حتولـ   (29)والبيزنطيني   ومل يق  أيامه من الفتوح ال بار واحلوادث املشهور  ما يؤثر  
م، إىل 845 ـهـ 231ابتـداء  مـن سـنة     -كدما يظهر للبادـث  -راتها مدينة أذنة م  جا

مراكز  استقبال وفود الطرفني، إلجراء مفاوضات الفداء وتبادل األسرى، يزك  ذلك 
ما ذكر  ابن األثري من أ  الواثق، وىل عل  ال غور أمحد بن سعيد بـن سـل  بـن عتيبـة     

مللـادر شـهدت اختفـاء بعـض     . ناهيـك أ  لغـة ا  (30)الباهل    وأمر  حبضور الفـداء  
امللطلحات الّدالة عل  اللراع املللح م ل   غزا  أو   أغـزى   أو  شـخص   أو   أغـار      

. فقـد أشـارت   (31)وحنوها، ودل حملها عبارات   ِفداء   أو   مفادا    أو   َفـدى   وغريهـا  
صل  مـن  امللادر إىل أ  أعدادا  كبري  من األسرى مشلها الفداء بني املعل رين، وأو

م، إىل أربعـة آ ا  ونيـف، مشـل    845 ـهـ 231مت فداؤ  من أسرى امللـلدمني سـنة   
 .(32)الرجال والنلاء واللبيا  

والواع  أ  توعف عدمليات الغزو ال  كان  تضطل  بها اخلالفة العباسية ضـد  
 -والذي كا  يت  يف الغالب عن طريق مد  ال غور  -أعالي  بيزنطة يف آسيا اللغرى 

وتـزامن ذلـك مـ  انغدمـاس      .ع  املش الت الداخلية زمـن اخلليفـة الواثـق   بلبب تفا
البيزنطيني يف براثن احلركة الالأيقونيـة مـن جديـد، عشـية وفـا  اإلم اطـور ثيوفيـل        

( م842-867) Michael IIIالالأيقــون ، وتــوىل ابنــه القاصــر ميخائيــل ال الــث 
ــ     ــطنطينية حت ــلطة يف القل ــد الل ــ ري، مقالي ــرو  بالل ــودورا املع ــه ثي ــاية أم  وص

Theodora، كل هذا دف  و ا  ال غور الشامية إىل اإلستقالل  .(33)الشهري  بأيقونيتها
. للعدمليـات احلربيـة الـ  سـادت     (34)حب   مدنه ، ملتغلني ذلك اإلس خاء النلـ ي 

. واستدمروا عل  ذلك دت  جنـح أمحـد بـن    ن اإلسالم  والبيزنط  يف املنطقةاملعل ري
م(، يف بلط نفوذ  عل  بالد الشام، ديث كتـب  884-868 ـه270-254طولو  )
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م( يفوض إليه   أمر ال غور   وذلك يف 892-870 ـه279-256) إليه اخلليفة املعتدمد
 .(35)م876 ـه263سنة 

ويف اللنة التالية شرع ابن طولو  يف تليري الغارات عل  أعالي  بيزنطة، ديـث  
رشيد بن كـاوس يف أربعـني ألفـا  مـن   أهـل      غزا باللائفة يف هذ  اللنة، عبد اهلل بن 

ال غور الشامية   فأثخن يف بالد الروم وعاد حمدمال  بالغنـائ ، ويف طريـق عودتـه باغتـه     
بطريق سلوعية، بأ  خرم عليه ومعه مجوعا غفري  من عل ر الروم، وأداطوا بعل ر 

انته  بهزمية املللدمني، ودارت بني الطرفني معركة عنيفة بالقرب من عني البندندو ، 
جيش عبد اهلل، ديث مت نوا من أسر  ومحله إىل القلطنطينية، وعد شج  هـذا النلـر   
علاكر بيزنطة عل  مهامجة مدينة أذنة ال  كان  آنذا، مقرا لوال  ال غور، وأحلقوا بها 
خلائر فاددة يف املدمتل ات واألرواح، وعادوا عنها حمدملني بالغنائ  واألسرى وعلـ   

 .(36)  ال غور   رأسه    وال

والواع  أ  هذ  احلدملة ال  شنها الروم البيزنطيو  عل  مدينة أذنة، مل تفـ  يف  
عضد ابن طولو ، ومتنعه من مواصلة اجلهاد ضد البيـزنطيني يف آسـيا اللـغرى،فف     

م غزا باللائفة عامله عل  ال غور الشامية خلف الفرغان    فأثخن 881 ـه268سنة 
 .(37)ورج    

  هذا النجاح الذي حتقق عل  يد هذا الوال  عد توعف بعض الوعـ ،  ويبدو أ
 -وذلك عاد   يازما    موىل الفتح بن خاعا  محلة مترد مبـد  ال غـور الشـامية، ملـتغال     

غياب عامل ابن طولو  خلف عنها، وملواجهة هذا التدمرد أصدر ابـن   -عل  ما يبدو 
دخل خلـف إعلـي  ال غـور علـ       طولو  أوامر  عل  خلف إلمخاد هذ  الفتنة، ديث

م، وعبض عل  يازما  882 ـه269رأس جيش كبري، وذلك يف ربي  األول من سنة 
ودبله، فوثب مجاعة من أهل طرسوس خبلف وخللوا يازما ، وأج وا خلفا  علـ   
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وبلـغ ذلـك ابـن طولـو ،      .اهلرب، وتركوا الدعاء  ابن طولو ، ولعنو  علـ  املنـابر  
  دمشـق ومنهـا توجـه إىل مـد  ال غـور الشـامية ونـزل        فخرم من ملر، وعرم علـ 

املليلة فأعام بها وكاتب يا زما  وراسله   بالشيوخ   يدعو  إىل الطاعة وتر، املشاعة، 
األما  وخّير  بني اخلـروم منهـا سـاملا ، وُيدميـ  أسـباب       هوا انقياد إىل أمر ، وبذل ل

جيبـه إىل وادـد منهدمـا، فـ ، ابـن      الفتنة، أو أ  يقي  عليها من عبله أدد غلدمانه، ومل 
طولو  املليلة، وتقدم خطو  صوب طرسوس ال  يتحلن بها يازما ، ديث دخل 
أذنة، وكاتبه مر  أخرى يف حماولة منه للضغط عليه عّله يرعوى عدما هو عليه، وعندما 
أصر عل  مترد ، زدف ابن طولو  عل  طرسوس، ونلب منجينقاته وعراداته علـ   

. فردل ابن طولو  عنها ليال  بعد أ  غر، املرم ومـا دـول املدينـة    (38)   نهر   ال ادا
املضارب واخلي  وكل ما يف املعل ر وعاد بعلـ ر  إىل أذنـة ديـث بعـث إىل يازمـا       
كتابا  دقر  فيه، وبني له أسباب عدم استدمرار  يف مهامجة طرسوس جاء فيه   أمـا واهلل  

قائ  عل  ثغور املللدمني، وكـراه  أ  أفـتح عليهـا    أيها الناعص األنذل، لو ا إراد  إب
للعدو معّر  ت ـو  سـببا  هلالكهـا، لعلدمـَ  أ  م لـك  ا يقـاوم غالمـا  مـن غلدمـان           
و اَيعشُر ، فلدما انتلرُت مبا فتحته فغرع  به ما  ا مي ن دفعه إ ّا مبا فيه هال، ال غـر  

ل غـر،  ا حمافظـة لـك و ا    انلرفُ  كافا  يدي، حمافظا  هلل عز وجل وجلدماعـة سـاكم ا  
 .عجزا  عن محلتك الضعيفة واللالح  

وأعام ابن طولو  بأذنه بعض الوع ، ث  ردل إىل املليلة، بعد أ  اشتد ال د 
عل  رجاله، وفيها اجتدم  عليـه وجـو  عـواد  وكبـار أصـحابه، ونلـحو  بالبقـاء يف        

وس، وإنهاء مترد املليلة دت  خروم موس  ال د ومن ث ّ معاود  اهلجوم عل  طرس
يازما  بها، فرد عليه  بقوله   واهلل  ا يران  اهلل عز وجـل وأنـا أجهـز جيشـا  ةاربـة      
طرسوس إذ كان  س ن اإلسالم   وأعام باملليلة ثالثة أيام، ث  تراجـ  إىل أنطاكيـة   

 .(39)بعد أ  نالته عّلة من ال د،ومنها إىل دمشق ث  ملر بعد أ  زادت ِعّلته  



 هـ1437مجادى األوىل ( 66جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )  266

ابن طولو  عن مد  ال غور الشامية، اضطل  يازما  مبهام الـدفاع   وبعد رديل
عن هذ  املد  وذلك بلد غارات بيزنطة عليها، ناهيك عن عيامه بقياد  احلدمالت ال  
كان  خترم من هذ  املد  لغزو بعض إعلي  بيزنطة يف عدمق آسيا اللغرى. من ذلـك  

امية جيش بيزنط  عوامه م عندما زدف عل  ال غور الش883هـ  270ما ددث سنة 
مائة ألف مقاتل، فخرم إليه  يازما  بعد أ  دعا إىل النفري العام للجهاد يف كافة مد  

والتق  به  عل  املنطقة، وعـاد إىل مقـر إعامتـه حمدمـال       -ومنها أذنة  -ال غور الشامية
 بالغنائ ، بعد أ  أثخن فيه  عتال  وأسرا . 

م ديث غزا 886 ـه273ا اللغرى يف سنة وكرر غزو  ألعالي  بيزنطة يف آسي
 .(40)باللائفة وجاس خالل الديار   وعتل وغن  وأسر وسب  وعاد إىل طرسوس  

ول ن تلك الفجو  بني الطولـونيني و يازمـا  مـا لب ـ  أ  انتهـ  منـذ سـنة        
م، ديث وافق يازما  عل  الدعاء خلدمارويه بن أمحد بن طولـو  مبـد    890هـ 277

لك أ  مخارويه جنح يف استدمالة يازما  وتطييب خاطر  بأ  وجه إليه ال غور الشامية وذ
  عبل الدعاء له   ثالثني ألف دينار لينفقها يف سبيل اهلل إضـافة إىل سـالح كـ ري ومائـة     

وعندما ُدع  خلدمارويه عل  منابر مد  ال غـور   .ومخلني دابة، فضال عن هدية خاصة
زاد  مخارويـة   -كدما يبدو للبادث  -يا تابعا  له الشامية مبا فيها أذنة، وغدا يازما  امس

 .(41)ألف دينار أخرى 

والذي يهدمنا أ  وال  ال غور الشامية يازما  اسـتدمر يقـود سـ ا  مدنـه لغـزو      
م، يزكـ  هـذا مـا    891هـ 287أعالي  بيزنطة يف آسيا اللغرى دت  وافته املنية سنة 

  من هذ  اللـنة وبلـغ دلـن      ذكر من أ  يازما  غزا باللائفة يف شهر مجادي اآلخر
. فأصابته شظية من دجر منجنيق يف أضالعه، فارحتل عنه بعد أ  أوشـك  (42)سلندو  

عل  فتحه، فتوف  يف الطريق ألرب  عشر  ليلة خل  من رجب، وُددمل إىل طرسوس 
 .(43)عل  أكتا  الرجال فدفن بها
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، بلـبب  وبوفا  يازما  خف  وطأ  دركة اجلهاد ضد البيزنطني بعـض الوعـ   
اخُللف الذي جرى بني الطولونيني ونوابه  عل  مد  ال غور الشامية، فقد ُذكر أنه ملـا  
توف  يازما  خلفه   ابن عجيف   وكتب إىل مخارويه خي   مبوتـه فـأعر  عليهـا، وأمـد      
باخليل واللالح والذخائر وغريها، وهذا اإلجراء يؤكد ما ذهب إليه البادث مـن أ   

ر للطولونيني  ا تعدو كونها جمرد تبعية إمسية، وممـا ُيعضـد هـذا أ     تبعية نواب ال غو
مخاوريه عندما أعدم عل  عزل ابن عجيف واستعدمل عل  ال غور ابن عدمـه حمدمـد بـن    
موس  بن طولو ، ثار أهل ال غور ويف مقدمته  أهل طرسـوس الـ  كـا  يقـي  بهـا      

أ  أذ  مخارويـه لشـخص   الوال  اجلديد وعبضوا عليـه، ومل يطلقـوا سـراده إ ا بعـد     
كا  اختار اجلهاد ضد الروم البيزنطيني، إ ا أنه فّضل أ  يلتبق عدملـه  -ُيدع    راغبا    

هذا بزيار  خلدمارويه بدمشق   ويعرفه عزمه   فطال مقامه عند  فظن الناس مبد  ال غور 
 فلدما اطلقوا سراح حمدمد بن موس ، عال هل    .بالذهاب إىل طرسوس -أنه عبض عليه

ال غـور لواليهـا اللـابق ابـن      عبح اهلل جوارك    وتـر، طرسـوس وغريهـا مـن بـالد     
 .(44) عجيف

وعندما فرض اإلخشيديو  سيطرته  عل  بالد الشام، خضع  أذنة م  غريها 
خالل  -عل  ما يبدو -من مد  ال غور الشامية لللطته  إمسيا لبعض الوع ، وذلك

عل  ذلك ما أشار إليـه الـبعض مـن أ      يدلنا .عهد الللطا  حمدمد بن طغج اإلخشيد
الذي اضطل  مبهام صد هجدمـات القائـد البيزنطـ      -وال  ال غور آنذا، نلر ال دمل 

دنا كوركاس عل  بالد ال غور إّبا  انشغال سيف الدولة احلدمدان  ببعض املشـ الت  
 كا  يع   بالتبعية ا امسيـة للـلطة اإلخشـيديني يف    -م  اخلالفة العباسية يف بغداد 

 .(45)ملر

ويبدو أ  شعور نلـر ال دملـ  أ  سـيف الدولـة لـن يلـدمح باسـتدمرار نفـوذ         
يعضد هذا  .اإلخشيد يف املنطقة، هو الذي دفعه إىل ا اكتفاء مبجرد التبعية ا امسية هل 
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أنه ما إ  عل  بنبأ تغلب سيف الدولة احلدمدان  عل  اإلخشيديني يف مشال الشام سنة 
ىل م اتبة سيف الدولة ُيعلن تبعيته لـه ديـث أعـام    . دت  سارع إ(46)م 944 ـه333

 .(47) ال عن ش ء مما بيد  مـن األعدمـال..  الدعو  له عل  منابر ال غور من غري   أداء م
وعوبل ذلك ب ديب من سيف الدولة ديث أرسـل إىل نلـر وأهـل ال غـور   اخللـ       

يـزنطيني مـن أهـل    والذهب   ومبلغا  كبريا  من املال لفداء من كا  عد وعـ  يف أسـر الب  
 .(48)ال غور  

غدت أذنة وغريها من مد  ال غور الشامية حمـل اهتدمـام سـيف الدولـة،يوليها     
عنايته و ا يولِّ  عليها إ ا القاد  الشجعا  والراغبني منه  يف اجلهاد   وكف  امللـلدمني  
أمر الروم، واعتنق دربه ، فاعتن  بذلك، وكا  له م  الروم حنـوا  مـن أربعـني وععـة     

عع  له وعليه و كا  بعيد اهلدمة صاد، العزمية شجاعا يلق  األمور بنفله  عـال عنـه   و
القائد البيزنط  يف آسيا اللغرى الذي كا  يطلق عليـه لقـب الدملـتق ُبلينـا بـأمري        

. وعادت أذنة م  غريها من مد  ال غـور إىل سـابق عهـدها تقـوم     (49)خفيف الركاب 
سـالمية املتامخـة لدولـة الـروم البيـزنطيني، ويف      بدور فاعل يف خدمة ددود الدولة اإل

ذات الوع  درص أباطر  بيزنطة عل  تزويد ْاعاليدمه  يف آسيا اللغرى وبالذات مـا  
كا  منها يف متناول جماهدي ال غور بقواد ْاشداء ممن هل  خـ   بْاسـاليب القتـال الـ      

د  ال غـور  كا  ينتهجها أهل ال غـور، يزكـ  ذلـك مـا ذكـر  يـاعوت عنـد وصـفه ملـ         
الشامية طرسوس وأذنه واملليلة وما ينضا  إليها   وأنها كان  حتض  باهتدمام كـبري  
من عبل احل ام املللدمني منذ دركة الفتح اإلسالمية إ ّا أنه عندما آل أمرها إىل األمري 
سيف الدولة احلدمدان    أتفق أ  عابله مـن الـروم ملـو، أجـالد ورجـال أولـو بـْاس        

احلرب والدين شداد   وعد عابل ذلك بعزمية الرجال وشـعور اااهـد   وجالد وبلري  ب
الذي يلع  لنيل إددى احللـنيني إمـا النلـر أو الشـهاد   فلـدمد للغـزو وأمعـن يف        

 .(50)بالده   
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وعليه مي ننا القول أ  أهل أذنة أسهدموا م  غريه  مـن مـد  ال غـور الشـامية     
طفة الـ  شـنها سـيف الدولـة علـ       األخرى، بدور فاعل يف احلدمالت العل رية اخلا

أعالي  بيزنطة يف آسيا اللغرى، ملتخدما  أسلوب ال ر والفـر، والـ  كانـ  يف ذات    
الوع  مب ابة صخر  صدّماء حتطدم  عليها هجدمات بيزنطة عل  هذ  املد ، ملد  امتدت 

م( لدرجة استحق بها سـيف الدولـة أ    954-944 ـه343-333عرابة عشر سنني)
 .(51)م  ال غور اإلسالمية  ينع  بـ   دا

ويبدو أ  هذ  اهليدمنة ال  حتقق  لليف الدولة عل  مناطق ال غور، عد دفع  
البيزنطيني إىل خطب ود  دو  اخلالفة العباسية، ملتخدمني يف ذلك أهل أذنة وغريها 

فقد ذكر ا ْازدي أنه  .من مد  ال غور الشامية الذين كا  لليف الدولة دضو  عنده 
م، وفد ضـ  عـدد   945 ـه344سيف الدولة مبقر إعامته مبدينة دلب سنة  ورد عل 

ــورفري    ــرافقه  رســول اإلم اطــور البيزنطــ  علــطنطني اللــاب    ب مــن فرســانها، ي
م( يف طلب اهلدنـة  959-هـ301-347 913)" Prophyrogennetosوجينيتوس 

واسـتطال   منه، ديث استقبله  سيف الدولة حبضر  مج  غفري من كبار رجال دولتـه، 
عليه  بأ  أوعز إىل شاعر  أب  الطيب املتن ي أ  يرجتل علـيد  حبضـرته ، اشـتدمل     

 عل  ك ري من عبارات الته   والتحقري لإلم اطور البيزنط  جاء فيها:
ــام   ــام هدمـ ــل األنـ ــذا كـ  أراع كـ

 
ــام     ــو، غدم ــل املل ــه رس ــح ل  وس

 ودان  لـه الـدنيا فأصـبح جاللـا     
 

ــام   ــد عيــ ــا يريــ ــا فيدمــ  وأيامهــ
 ام لــديك الرســل أمنــا  وغبطــةتنــ 

 
 (52)وأجفا  رب الرسل ليس تنـام  

ويبدو أ  هذ  الوفاد  مل جتد ُأذنا  صاغية من سيف الدولة، فقـد بـادر يف اللـنة     
م، بشن غار  عل  أعالي  بيزنطة يف املنطقة   ووطئ من 946 ـه345التالية، وه  سنة 

. (53)-عل  دد تعـبري األزدي   -ة  أرض الروم موطئا  مل يطأ  املللدمو  منذ ثالثني سن
ويف طريق عودته إىل دلب عرم عل  أذنة وبق  فيهـا بعـض مـد  مـن الـزمن تفقـد       
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خالهلا أدوال أهلها وحتليناتها، ودضر عند  أثناء مقامه بها داك  طرسوس، فخل  
، ديث كان  مدينته عد تعرض  (54)عليه وزود  مبا حيتام إليه من املؤ  والعتاد واملال

 .(55)للنة ذاتها هلجوم بيزنط  خاطفيف ا

. اهتبــل البيزنطيــو  (56)وعنــدما انغدمــس احلدمــدانيو  يف دــروبه  الداخليــة 
الفرصة وعاودوا مهامجة مد  ال غور، وذلك منذ بداية النلف ال ان  من القر  الراب  
اهلجري  العاشر امليالدي، وذلك ل    ا تبق  شوكة  يف ظهر  عندما يبـدأ مشـروعه   

 الرام  إىل الليطر  عل  مد  الشام وخاصة مدينـة دلـب الـ  كانـ  مقـرا       الللي ي
حل   األسر  احلدمدانية يف مشال الشام، ومن ث  النفاذ منها إىل بقيـة املـد  الشـامية،    
دت  ينته  به املطا  يف مدينة بي  املقدس، يزك  ذلك ما تواتر ذكر  يف امللادر من 

من ها وخطب من دوله من رجال عائال :  أين أ  نقفور عندما تلل  طرسوس، صعد 
أنا   فقالوا عل  من  طرسوس، فقال  ا: ول م عل  من  بي  املقدس، وهـذ  كانـ    

 .(57)متنع   من ذلك  
م، 962 ـه351وكا  أول هجوم بيزنط  تعرض  له أذنة، هو ما ددث سنة 

ل غور الشـامية  عندما عقد نقفور فوعاس العزم عل  مهامجة دلب، ديث باغ  مد  ا
بهجوم مفاجئ، لضدما  عدم تدخلها إبا  هجومه علـ  دلـب، إ ا أ  ذلـك مل مينـ      
س ا  هذ  املد  مـن مشـاركة سـيف الدولـة الـدفاع عنهـا، وعنـدما اضـطر نقفـور          

عرم يف طريق عودته عل  مد  ال غور وعاعبهـا بشـن هجـوم     لالنلحاب عن دلب،
 .(58)خاطف عليها وذلك يف أوائل ذي احلجة من اللنة ذاتها

م، جـراء  964 ـهـ 353أما اهلجوم البيزنط  ال ان  علـ  أذنـة ف ـا  يف سـنة     
امللاعد  ال  عدمها أهل أذنة جلارته  املليلة، عندما تعرض  هلجوم بيزنطـ  عـاد    

. إذ شن الدملتق هجومـا  سـريعا علـ     Jon Tzimisces(59)الشدمقيق  الدملتق دنا
أذنة ْادر، خالله رستاعها، وذلك عبيل انلحابه عن املليلـة متـذرعا  بقلـة العلوفـة     
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وشد  الغالء، ومل ينس أ  ُيطلق تهديداته إىل أهل أذنة واملليلة وطرسـوس، ديـث   
ئهـا، وتوعـد مـن سـيجد      ْاخ ه  بأ  رديله عنهـا سـي و  مؤعتـا ، وطـالبه  بإخال    

، كدما أخذت عواته خترب األراض  الزراعية (60)بداخلها بالقتل، عندما يعاود مهامجتها
اةيطة باملد  الرئيلة يف املنطقة م ل طرسوس وأذنـة واملليلـة دتـ  اشـتد الغـالء      

. وكـا  هـذا   (61)بال غور، دت  مل يقدر أدد عل  اخلبز وأكل الناس الرطبة واحلشيش
يت  وفق خطـة حم دمـة انتهجهـا البيزنطيـو  يف تلـك املـد  يف دـربه  ضـد         اإلجراء 

علـيه  إعتلـاديا  يف املـد  الـ  يريـدو        ،املللدمني، عام  عل  أساس تضييق اخلنا
 .(62)مهامجتها ليلهل عليه  الليطر  عليها 

وعندما شن نقفور هجومه ال اسح  استئلال شأفة احلدمدانيني، الذين شـغلوا  
بعد أ  أعام بقيلاريه مد  مـن الـزمن يـتلدمس     -ى عشرين سنة كاملة بيزنطة عل  مد

أخبار ال غور ويض  اخلطط ال  ت فل له النجاح يف الليطر  عليها، ديث عل  جيشه 
 .(63)إىل ثالثة أعلام، عل  إىل الشام، وثاٍ  إىل ال غور وثالث إىل ميافارعني

ا اهلجـوم، إذ يبـدو أ    كان  أذنة أوىل مد  ال غور الشامية الـ  تعرضـ  هلـذ   
كدما سبق،  -نقفور اختار أ  يبدأ بها حب   أنها كان  تض  املقر الرئيس لو ا  ال غور 

ديث اعتحدمها نقفور جبيوشه يف ذي احلجة من اللنة نفلها فاستنجد -.(64)وأ  أشرنا
أهل أذنة بل ا  طرسوس وغريها من مد  ال غور، فجـاؤوه  يف مخلـة عشـر ألـف     

رجوا للقاء اجليش البيزنط ، واشتد القتال بني الطرفني، ورجح  فارس وراجل، فخ
البيـزنطيني علـ  التقهقـر أمـامه       يف البداية كفة أهل أذنـة ومـن ناصـره  وأجـ وا     

وركب املللدمو  ْاعفيته  واتبعوه    كدما تعرضوا أثنـاء تقهقـره  ل دمـني أحلـق بهـ        
وى مـا لبـث أ  حتـول للـاحل     خلائر فاددة يف األرواح والعتـاد، إ ا أ  ميـزا  القـ   
فــاعتحدموا أســوارها وســيطروا  البيــزنطيني بعــد أ  ت ــاثرت مجــوعه  دــول أذنــة، 

 .(66). وهرب من سل  من أهل أذنة إىل املليلة(65)عليها
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وهنا جتل  الروح اللليبية لدى نقفور الذي أطلق لعل ر  العنا  لنهب املدينة 
 بأذنة وغريها من املد  ال  اسـتوىل  والعبث مبحتوياتها مبا يف ذلك مقدسات املللدمني

عليها  ادقا ، ديث أدر، جوامعها وملاجدها، وما كا  بها مـن ملـادف ودـول    
. كدما أمر نقفور باعتالع البوابـات ال ونزيـة الضـخدمة الـ      (67)بعضها إىل اصطبالت

وأمـر رجالـه    .كان  تزين مداخل املد  ال الث ال  ى طرسـوس وأذنـة واملليلـة   
 العاصــدمة، ديــث نلــب  يف أدــد جنبــات القلــطنطينية وجعلــها رمــزا   حبدملــها إىل

 .(68) انتلاراته ال  دققها ضد خلومه

والذي جيدر ذكر  هنا أ  املفلر واملؤرخ ابن ك ري رمحه اهلل، أرج  تلك اهلزائ  
املشينة ال  ُمم بها املللدمو  يف مد  ال غور الشامية وإعلي  عيليقية عامة، أمام جيوش 

 ـ969هـ   365 ـ358 اطور البيزنط  نقفور وخليفته دنا تزمي س، الشدمشقيق اإلم
  لتقلري أهل ذلك الزما ، وظهور البدع الشنيعة فيه ، وك ر  العليا  مـن   .م(976

اخلاص والعام منه ، وفشو البدع فيه ، وك ر  الـرفض والتشـي  فـيه ، وعهـر أهـل      
  .(69) اللنة بينه 

ق للروم البيزنطيني يف املناطق وذلك جراء ما اع ى ورغ  هذا النلر الذي حتق
فإنـه مي ننـا القـول: أ      .الوجود اإلسالم  بها من ضعف وتف ك وأثر  ودب ذات

لران  أرمـم  اإلم اطور نقفور ـ بقلد أو بغري علد ـ مهد اللبيل لبزوغ جن  كيا  ن  
وعل  رأسها أذنـة  وذلك أنه عندما فرغ من تعدمري مد  ال غور  .جديد يف هذ  املناطق

وطرسوس واملليلة، فتح الباب عل  ملراعيه للنلـارى األرمـن بالتواجـد فيهـا،     
لالستعانة به  يف دروبه امللـتقبلية علـ  مـد  الشـام، ولي ونـوا درعـا  واعيـا  للـد         

وهـذا مـا    .هجدمات املللدمني عل  ذات املناطق فيدما لو انشغل بأمور داخلية يف دولته
ألرمن دور فاعل فيدما حتقق لنقفور وخليفتـه دنـا تزملـ س يف    حتقق فعال  فقد كا  ل

 .(70)بالد الشام
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استدمر و اء األرمن النلارى يف هذ  املناطق ألباطر  بيزنطة رددا  من الـزمن،  
وذلك دتـ  مطلـ  النلـف ال ـان  مـن القـر  اخلـامس اهلجـري   احلـادي عشـر           

  ديوجينيـوس     ـوس الرابـ وحتديدا  دت  علر اإلم اطور البيزنطـ  رومــان  .امليالدي
م( فرغ  أ  هـذا اإلم اطـور، وثـق بـاألرمن وعـني      1071ـ1068  ـه463ـ461)

إ ا أنـه علـ  إثـر أسـر  يف معركـة       .زعيدمه  فيالرتوس داكدما  علـ  مدينـة مـرعش   
دميخائيل ـم( وعيام البيزنطيني بعزله واستبداله ب1071  ـه461مالذكرد الشهري  سنة 

م( رفض فيالرتوس اإلع ا  به، 1078ـ10671   ـه471ـ 463اللاب  دوعاس )
وزاد عل  ذلك بأ  أعلن استقالله حب   تلـك املنـاطق عـن بيزنطـة، وعـزز وجـود        

م( كدمـا سـلدمه يف اللـنة ذاتهـا أهـل أنطاكيـة       1077  ـه470بانتزاع الرها منه  سنة
 .(71)مدينته  خوفا  من سيطر  اللالجقة عليها

جراء  ـضعف عل  امللتويني الداخل  واخلارج   ويبدو أ  ما حلق ببيزنطة من 
الضربة املوجعة ال  حلق  بها بعد هزميتها الن راء يف معركـة مالذكـرد، فضـال  عدمـا     

دفـ  ا ام اطـور البيزنطـ  اجلديـد نقفـور       ـحتقق لفالرتيوس من توسـ  يف املنطقـة    
  مابيد  م( إىل إبقاء فالرتيوس داكدما  عل1081 ـ1078   ـه474 ـ471بونتياتس )

 .(72)من البالد، مقابل اع افه بلياد  بيزنطة ا امسية عليها

أ  أذنة وغريها من مد  عليقية، غدت ميـدانا  للتنـافس    ـيبدو   ـوختاما  فالذي  
بني عوى ثالث ه  بيزنطة صـادبة اهليدمنـة ا امسيـة، واألرمـن النلـارى أصـحاب       

تدمر الوض  علـ  هـذا املنـوال،    اهليدمنة الفعلية، وحماو ات سلجوعية  استعادتها، واس
م(، 1097   ـهـ 591) دت  وصول مجوع احلدملـة اللـليبية األوىل إىل اإلعلـي  سـنة    

ديث تنافس اثنا  من كبار عادتهـا علـ  الظفـر حب دمهـا، وهدمـا بلـدوين البولـون ،        
وتان رد النورمان ، وبعد مد وجزر بني الطرفني، بادر بلدوين باإلنلحاب عنها ديث 

ها، مفلحا  ااـال لتـان رد يف الـتح   فيهـا وليواجـه مبفـرد  املطالبـات        توجه إىل الر
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. ول ن إعامة كيا  سياس  هلا يف املنطقةالبيزنطية بتبعيتها هلا، م  وجود أطدماع أرمنية ب
وبعد أ  حترك  مجوع احلدملة اللليبية من هذ  املناطق عاصد  أنطاكيـة، عـرر تـان رد    

. لتلتدمر أذنـة وغريهـا   بة عاد  احلدملة إىل أنطاكيةجه صحالتخل  عن أطدماعه فيها وتو
من مد  إعلي  عيليقية حمافظة عل  تبعيتها ا امسية لبيزنطة، وخضوع فعلـ  لألرمـن،   
أفض  يف نهاية املطا  إىل ت وين إمار  هل  يف هذ  املنـاطق، حتولـ   ادقـا  إىل كيـا      

 .(73)ملتقل، ُعر  مبدمل ة أرمينية اللغرى
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 :اتـعليقوالت شـاهلوام 

 .132، ص1ياعوت، معج  البلدا ، م (1)

، وه  مدينة أضنة احلالية يف تركيـا)انظر الـبالذري، فتـوح البلـدا ،     90امللالك واملدمالك، ص (2)
 (.197  ص 3داشية اةقق رع   

،أمـا امللـعودي فيـذكر يف كتابـه أخبـار      322، 155، ص1انظر بغية الطلب يف تاريخ دلب، م (3)
 عل ،   ولد يافث   بن نـوح عليـه   ، أ  أرمينية وما جاورها دت  األيواء، كان  يف91الزما ، ص

 اللالم.

، 168، ص1، ابـن دوعـل، صـور  األرض، ،   169، ص1انظر، ابن العدي ، امللدر نفله، م (4)
، أبـو الفـدا، املختلـر يف أخبـار البشــر،     282شـيخ الربـو ، ةبـة الـدهر يف وعـائ  الــدهر، ص     

املختلــف صــقعا ،  ، يــاعوت، املشــ ، لفظــا 458، امللــعودي، التنبيــه واإلشــرا ، ص249ص
إددى مد  ال غور، عبار  عـن مـدينتني يفلـل بينهدمـا نهـر       :Mamistra، واملليلة 264ص

جيحا ، فعل  اجلانب الغرب  منه املليلة، والشرع  كفربيـا، وتلـدم  بغـداد اللـغري  ألنهـا        
د  ، ابن شاهني، زبـ 156-153، 1كان  جانبني عل  النهر   )انظر ابن العدي ، امللدر نفله، م

: مدينة عدمية من أجل مـد  ال غـور الشـامية   بهـا     Tharsis. وطرسوس 50كشف املدمالك، ص
كا  يقوم سو، اجلهاد، وينزهلا اللاحلو  والعباد، ويقلدها الغزا  من سـائر الـبالد  )انظـر ابـن     

 .162،163، ك  لل نج، بلدا  اخلالفة الشرعية، ص 175، ص1العدي  امللدر نفله، م

 .54نزوري، ال غور ال ية اإلسالمية عل  احلدود الدولة البيزنطية، صعليه اجل (5)

، ابـو الفـدا،   168، ص1، ابـن دوعـل، صـور  األرض، ،   47ا اصطخري، امللدر نفله، ص (6)
 .249نفله، ص

 .85دلنني ربي ، دراسات يف تاريخ الدولة البيزنطية، ص  (7)

 .197انظر امللدر نفله، ص (8)

 يخ األم  وامللو،.انظر الط ي، تار (9)
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هـ، بيندمـا ت ـاد جتدمـ  بقيـة امللـادر      83، ص، أ  ذلك كا  سنة 2ذكر اليعقوب  يف تارخيه، م (10)
، 6عل  أ  فتحها كا  يف هذ  اللـنة )انظـر علـ  سـبيل امل ـال، الطـ ي، امللـدر نفلـه، م        

 .95، 94، ص 4، ابن ا اثري، ال امل يف التاريخ، م385ص

 .173-172ه، صالبالذري، امللدر نفل (11)

ومعنـا   (Eikon)مبعنـ  أشـبه أو آماثـل وا اسـ       (Eiko)مشتقة من الفعل اليونان  القـدي    (12)
بيندمـا يطلـق علـ      (Iconoclast)صور  مقدسة، أما حمطـ  اللـور فيطلـق عليـه  اأيقـون       

ــون    ــاد  اللــور ايق ــة املقدمســة فتلــدم   (Iconodule)التدملــك بعب ــا اللــور الديني ، أم
((Iconoclasm102. انظر دلنني ربي ، املرج  نفله، ص. 

للوعو  عل  فحوى النزاع املرير الذي ادتدم يف بيزنطة بني مناهض  عبـاد  اللـور املقدسـة     (13)
، جوزيـف نلـي  يوسـف،    103-102واملدافعني عنها، انظر دلنني ربي ، املرج  نفله، ص

طوريــة البيزنطيــة، ، امســ  غنــي ، تــاريخ ا ام ا142-123تــاريخ الدولــة البيزنطيــة، ص
 .112،113، حمدمود سعيد عدمرا ، معامل تاريخ الدولة البيزنطية، ص 60-51ص

، 5، وانظـر أيضـا ابـن ا اثـري، امللـدر نفلـه، م      152، ص8أنظر تـاريخ األمـ  وامللـو،، م    (14)
 .65ص

أنظر عبد اهلل الغامدي، ثغر املليلة منذ الفـتح دتـ  نهايـة القـر  اخلـامس اهلجـري، حبـث         (15)
 .215م، ص1999ور يف جملة املؤرخ امللري، العدد ال ان  والعشرو ، يوليو منش

، وانظــر أيضــا، ابــن العــدي ، امللــدر نفلــه، م، 173. 172الــبالذري، امللــدر نفلــه، ص (16)
 .170ص

 .174، 173البالذري، امللدر نفله، ص (17)

 . 307، ص8الط ي، امللدر نفله، م (18)

بإيرين ونفيهـا، كتـب إىل الرشـيد، مـن نقفـور ملـك الـروم إىل         عندما جنح نقفور يف اإلطادة (19)
هارو  ملك العرب: أما بعد فإ  املل ة ال  كان  عبل ، أعامتك مقام الّرخ، وأعامـ  نفلـها   
مقام البيد،، فحدمل  إليك من أمواهلا ما كن  دقيقا  حبدمل أم اهلا إليهـا، ل ـن ذلـك ضـعف     
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ما دلل عبلك من أمواهلا، وافتد نفلك مبـا يقـ  بـه     النلاء ومحقهن. فإذا عرأت كتاب  فاردد
امللادر  لك، وإ ا فالليف بيننا وبينك. فلدما عرأ الرشيد ال تـاب، دعـا بـدوا  وكتـب علـ       
ظهر    بل  اهلل الرمحن الردي    من هارو  أمري الروم إىل نقفور كلب الروم، عد عرأت كتابك 

عه واللالم.  للوعو  عل  املزيـد انظـر: يوسـف    يا بن ال افر ، واجلواب ما ترا  دو  أ  تلدم
 .83 -80الغش، تاريخ علر اخلالفة الراشد ، ص 

 .321، 320، ص8الط ي، امللدر نفله، م (20)

 .170، ص1، ابن العدي ، امللدر نفله، م173البالذري، امللدر نفله، ص (21)

 .171، ص1ابن العدي  امللدر نفله، م (22)

، ابــن أعــ  ، 117، الــذه ي، دول اإلســالم، ص625،   ص 8مالطــ ي، امللــدر نفلــه،  (23)
 .455-452، ص3الفتوح، م

 .628، 627، ص8الط ي، امللدر نفله، م (24)

 .630، 629، ص8انظر نص كتاب ثيوفيل، ورد املأمو  عليه يف الط ي، امللدر نفله، م (25)

وم عل  رأس جيش لغزو أعالي  عندما منا إىل املأمو  رفض ثيوفيل ملا تضدمنه كتابه، عاود اخلر (26)
بيزنطة يف آسيا اللغرى، وعندما وصل إىل عني   البندندو    شرب من مائها، فأصـيب حبدمـ    

، الطـ ي، امللـدر   351شديد  =كان  سببا  يف وفاته )انظر، امللـعودي، امللـدر نفلـه، ص   
 .647، 646، ص8نفله، م

لنص فإ  مما يؤكد اش ا، أهل أذنة م  ، وإىل جانب هذا ا56، ص9الط ي، امللدر نفله، م (27)
غريه  من س ا  مد  ال غور األخرى، أ  اخلروم للجهاد ي و  فرض عني عل  كل ملـل   
عــادر، وذلــك يف دالــة هجــوم العــدو علــ  بــالد امللــلدمني، أو اإلعتــداء علــ  مقدســاته   

م، أد امـه  ودرماته ، أو التقاء اجلدمعا  )انظر حمدمد بـن ناصـر اجلعـوا ، القتـال يف اإلسـال     
 (.29-24وتشريعاته، ص

، وبن ها هو أساسها بدليل أ  الـنص ورد عنـد فـازيليف     57، ص9الط ي، امللدر نفله، م (28)
، وللوعـو  علـ  تفلـيالت هـذ      131عني املليحية وأساسها   انظر، العـرب والـروم، ص  
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دمرانـ ،  ، ابـن الع 354، امللعودي، امللدر نفله، ص70-57احلدملة، انظر امللدر نفله، ص
، 285، ص10، م10، ابن ك ري، البداية والنهايـة، م 106، 105اإلنباء يف تاريخ اخللفاء، ص

 .157-130، فازيليف، املرج  نفله، ص286

 .236انظر، ابن طباطبا، الفخري يف اآلداب الللطانية، ص (29)

 .275، ص5ال امل، م (30)

طية، يف العلـر العباسـ  األول، دراسـة    نادية دلم صقر، اللل  يف العالعات العباسية البيزن (31)
 .26، 25حتليلية لعهد اخلليفة الواثق باهلل، ص

، ابـن ا اثـري،   132، ص9، الط ي، امللدر نفلـه، م 480انظر خليفة بن خياط، تارخيه، ص (32)
 .303، ص10، ابن ك ري، امللدر نفله، م275، ص5امللدر نفله، م

 ال الدولتني خالل هذ  احلقبـة الزمنيـة،انظر، ناديـة    للوعو  عل  دقيقة األوضاع الداخلية ل (33)
 .169وما بعدها، فازيليف، املرج  نفله، ص 29دلم صقر، املرج  نفله، ص

ذكر فازيليف، أنه رغ  فتور دور اخلالفة يف دركة الغزو ضد أراض  بيزنطة يف آسيا اللغرى،  (34)
اضطل  بذلك الدور فغـزا   أرض  فإ  أمري الشام واجلزير  وهو أبو سعيد حمدمد بن يوسف عد 

 .156، 155الروم مرات، ومعه بشري أمري املليلة   أنظر املرج  نفله، ص

 .338، 337، ص3ابن خلدو ، تارخيه، م (35)

 .338، ص3ابن خلدو ، امللدر نفله، م (36)

 .338، ص3ابن خلدو ، امللدر نفله، م (37)

ود )انظر، البلوي، سري  أمحـد بـن طولـو ،    هو الذي يعر  اليوم بنهر عر  صو أي النهر األس (38)
 ، داشية اةقق(.311ص

، 613، 9، وانظر أيضا الط ي، امللدر نفلـه، م 315-310انظر البلوي، امللدر نفله، ص (39)
 .50، ص6، ابن األثري، امللدر نفله، م614

 .338، ص3انظر ابن خلدو ، امللدر نفله، م (40)
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، ص، ابن العدي ، زبـد   6ابن األثري، امللدر نفله، م ،18، ص10الط ي، امللدر نفله، م (41)
 .84، ص1احللب يف تاريخ دلب، م

(، وعنـد ابـن خلـدو    أسـ ند     71، ص6وردت عند ابن األثري عل  أنهـا شـ ند   )انظـر، م    (42)
 (، ومل أعف هلا عل  تعريف.307، ص4 )أنظر، م

، ابـن خلـدو ،   71، ص6فله، م، ابن األثري، امللدر ن27، ص10الط ي، امللدر نفله، م (43)
 .338، ص3امللدر نفله، م

، وأضا  ابن خلدو ، أ  ابن عجيف عـاد إىل و ايتـه،   71، ص6ابن األثري، امللدر نفله، م (44)
 .307، ص4 بدعو  مخاورية  ، انظر، امللدر نفله، م

امية خـالل  انظر، صابر دياب، املللدمو  وجهاده  ضد الروم يف أرمينية وال غور اجلزرية والش (45)
، نقـال عـن أسـد    43، 42، عليه اجلنزوري، املرج  نفله، ص119القر  الراب  اهلجري، ص

ــروم، م ــت ، الــ  ,The Cambridge Medieval History، 31، ص2رســ
vol.viv.p.140 

درص اإلخشيديو  كغريه  ممن د   األراض  امللرية علـ  ضـ  الشـام إىل د دمهـ ، إ ا      (46)
  من حتقيقه  الودد  بني الشام وملر، بانتقـال فـرع مـن البيـ      أنه  فوجئوا بعد مد  وجيز

احلدمدان  إىل مشال الشام حت  عياد  سيف الدولة، وجرى صدام عنيف بـني القـوتني انتهـ     
بنجاح سيف الدولة يف انتـزاع مـد  مشـال الشـام مـن اإلخشـيديني، مؤسلـا  بـذلك دولـة          

كدمال توفيق، مقدمة العدوا  اللـلي ي   احلدمدانيني يف مشال الشام داضرتها دلب)انظر، عدمر
 (. 129، 128، صابر دياب، املرج  نفله، ص462عل  الشر، العرب ، ص

 .24ابن ظافر األزدي، أخبار الدولة احلدمدانية باملوصل ودلب وديار ب ر وال غور، ص  (47)

 .294، 293، ص3ابن تغري بردي، النجوم الزاهر ، م  (48)

 .24ج  نفله، ص ابن ظافر ا ْازدي، املر  (49)

 .80انظر، معج  البلدا ، م، ص  (50)

 .138-128ملزيد من التفليالت، انظر، صابر دياب، املرج  نفله، ص  (51)
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 .35انظر امللدر نفله، ص  (52)

، ابـن  114، وانظـر أيضـا، حييـ  األنطـاك ، تارخيـه،  ، ص     36ا ْازدي، امللدر نفلـه، ص   (53)
 .127، 126، ص1العدي ، زبد  احللب، م

 .351، ص6ابن ا اثري، امللدر نفله، م  (54)

 .192الذه ي، امللدر نفله، ص  (55)

انشغل سيف الدولة مبواجهة بعض ال ورات الداخلية منهـا: ثـور  جنـا ال اسـ   يف خـالط        (56)
وميافارعني، ومروا  العقيل  القرمط  متول  اللوادل الـذي عـاد ثـور  عارمـة ضـد سـيف       

إضافة إىل مترد أهل أنطاكية عل  سيف الدولة بتحـريض مـن    الدولة حبدمص واستقل حب دمها،
 فوعاس  . رشيق النليدم  داك  طرسوس اللابق الذي جلأ إىل أنطاكية بعد أ  سل  مدينته إىل نقفور

، أمحـد  123للوعو  عل  مزيـد مـن التفاصـيل، انظـر حييـ  األنطـاك ، امللـدر نفلـه، ص         
محـد الناصـري، الـروم واملشـر، العربـ ،      ، سـيد أ 285-281عدوا ، الدولة احلدمدانية، ص

 .329ص

 .434، ص1، تتدمة املختلر، امللدر نفله، م143، ص1ابن العدي ، زبد  احللب، م  (57)

للوعو  عل  تفاصيل اهلجوم البيزنط  علـ  دلـب وظـرو  انلـحابه منهـا، انظـر، صـابر          (58)
 .273-272، أمحد عدوا ، املرج  نفله، ص169-75دياب، املرج  نفله،ص

انظر، عبد اهلل الغامدي، ثغر املليلة منذ الفتح دت  نهايـة القـر  اخلـامس اهلجـري، حبـث        (59)
 .221م، ص1999منشور مبجلة املؤرخ امللري، العدد ال ان  والعشرو  يوليو 

والدملـتق: لقــب كــا  يطلــق علـ  النائــب البيزنطــ  يف األعــالي  الـ  تقــ  شــرع  خلــيج     
، عليـه اجلنـزوري، املرجـ  نفلـه،     73، ص2دا، امللدر نفلـه، م القلطنطينية )انظر: أبو الف

 (.4، داشية رع  43ص

، ابـن  141، ص1، ابـن العـدي ، امللـدر اللـابق، م    9، ص7ابن األثـري، امللـدر نفلـه، م    (60)
، ابـن كـ ري، امللـدر نفلـه،     196، الذه ي، امللدر نفلـه، ص 63الع ي، تاريخ الزما ، ص

 . 203،ص 2م ، م، مل ويه، جتارب األ253، ص11م
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 .203مل وية، امللدر نفله، ص  (61)

 .150عدمر كدمال توفيق، تاريخ الدولة البيزنطية، ص  (62)

ــه، م   (63) ــدر نفل ــ ويه يف املل ــر مل ــنة   210، ص2ذك ــة س ــارية مدين ــ  بقيل ــور ابتن ، أ  نقف
 م، فأعام بها ونقل إليها عياله   ليقرب عليه ما يريد من بالد الشام .965 ـه354

 5ص  نظر ما سبق.ا  (64)

، فـائز جنيـب اسـ ندر، أرمينيـة بـني البيـزنطيني       202، ص2انظر، مل وية، امللدر نفله، م  (65)
 .28واألترا، اللالجقة يف ملنف أريلتاكيس الللتيفري، ص

 .122حيي  األنطاك ، امللدر نفله، ص  (66)

، 434، 433، 1، ابـن الـوردي، امللـدر نفلـه، م    150،ص 2أبو الفـدا، امللـدر نفلـه، م     (67)
 .28، ص4ياعوت، امللدر نفله، م

 .166أنظر جوزيف نلي  يوسف، تاريخ الدولة البيزنطية  (68)

 ..11،243أنظر، البداية والنهاية،  (69)

،. عدمر كدمـال توفيـق،   157،158ملزيد من التفليالت أنظر، دلنني ربي ، املرج  نفله، ص  (70)
 وما بعدها. 153املرج  اللابق، ص 

 .123،124، ص 1ستيفن رانليدما ، تاريخ احلروب اللليبية، م أنظر،  (71)

 124، 1املرج  نفله، م  رنليدما ، (72)

للوعو  عل  تفليالت ذلك، انظـر، سـعيد عاشـور، احلركـة اللـليبية، م، ص،. املدماليـك        (73)
وممل ة أرمينية اللغرى، ضدمن كتاب، حبوث ودراسات يف تاريخ العلور الوسط ،. عبداهلل 

سياسة املدماليك إزاء ميناء أياس األرمم، حبث منشور يف جملة جامعـة اإلمـام حمدمـد     الغامدي،
 .19بن سعود اإلسالمية، العدد 
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م( ال امل يف التاريخ، ط 1233هـ  630ـ ابن األثري )عل  بن أب  ال رم بن حمدمد الشيبان ، ت 
 م. 1981هـ   1401بريوت، سنة 

ـ ابن أع   )أمحد بن أع   ال ويف( الفتوح، حتقيق: سهيل زكار، الطبعة األوىل، بريوت، سنة 
 م.1992هـ م1412

م( النجوم الزاهر  يف 1470هـ   847ـ ابن تغري بردي )مجال الدين أب  اةاسن، األتاب  ، ت 
 م. 1972هـ  1392ملو، ملر والقاهر ، ط القاهر  سنة 

 م.1979القاس ، بن دوعل النلي ي، ت...( صور  األرض، ط، بريوت، سنة ـ ابن دوعل )أبو 
م، امللالك واملدمالك، 913هـ  300ـ ابن خرداذبة )أبو القاس  عبيداهلل بن عبداهلل، ت دوال  سنة 

 م.1988هـ   1408حتقيق حمدمد خمزوم، ط بريوت، سنة 
ا  املبتدأ واخل ، يف تاريخ م( الع  وديو1405هـ 808ـ ابن خلدو  )عبدالرمحن بن حمدمد ت

 م. 1958هـ   1377العرب وال بر، ومن عاصره  من ذوي الشأ  األك  ط بريوت 
هـ( تاريخ خليفة بن خياط، ط، حتقيق أكرم 240ـ ابن خياط )خليفة بن خياط بن أب  هبري ، ت 

 ضياء العدمري.
مللالك، عم بتلحيحه: ـ أبن شاهني )غرس الدين خليل( زبد  كشف املدمالك وبيا  الطر، وا

 م. 1984يولس راويس، ط باريس سنة 
م، األعال، اخلطري  1285هـ   684ابن شداد )عزالدين أب  عبداهلل حمدمد بن عل  احلل ي، ت  -

 م.1962هـ  1382يف ذكر أمراء الشام واجلزير ، حتقيق: سام  الدها ، ط دمشق 

 م.1927هـ   1345لطانية، ط القاهر ، ـ ابن طباطبا )حمدمد بن عل ( الفخري يف اآلداب الل

( اخبار الدولة احلدمدانية باملوصل ودلـب و  1226هـ  623ـ ابن ظافر األزدي )عل  بن ظافر، ت
 م.1985هـ  1406ديار ب ر وال غور، حتقيق متيدمة الروا  الطبعة ا اوىل سنة 

  م(1262هـ   660ـ ابن العدي  )كدمال الدين عدمر ابن امحد بن هبة اهلل، ت 
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 م.1988هـ  1408بغية الطلب بتاريخ دلب، حتقيق سهيل زكار ط دمشق سنة  -1

 م.1951 هـ 1370حتقيق سام  الدها ، ط دمشق سنة زبد  احللب يف تاريخ دلب،  -2

م( األنباء يف تاريخ 1185هـ  580ـ ابن العدمران  )حمدمد بن عل  بن حمدمد، ت يف ددودسنه 
 م. 1982س  اللامرائ ، ط الرياضاخللفاء، حتقيق ودراسة وتقدي : عا

م( البدايـة والنهايـة، ط بـريوت سـنة     1376هــ  774ـ ابن ك ري )ابـو الفـدا احلـافب ابـن كـ ري، ت     
 م.1978هـ  1398

م( جتارب ا ام ، ط ملر سنة 1030هـ  421ابن مل ويه )ابو عل  امحد بن حمدمد، ت  _
 م.1915هـ  1333

م( تتدمة املختلر يف اخبار البشر، ط النجف 1384هـ 749ابن الوردي )زين الدين عدمر، ت  _
 م.1969هـ 1389سنة 

م( املختلر يف اخبار البشر، ط بريوت، 1331هـ  732ابو الفدا )عدماد الدين امساعيل، ت  _
 بدو  سنة طب .

ا اصطخري )ابن اسحا، ابراهي  ابن حمدمد الفارس ، ت يف النلف ال ان  من القر  الراب   _
يالدي( امللالك واملدمالك، حتقيق حمدمد جابر عبد العال احليم، ومراجعة حمدمد اهلجري   العاشر م

 م.1961هـ  1381شفيق غربال، ط القاهر  سنة 

ـ األنطاك  )حيي  بن سعيد( تاريخ حيي  بن سعيد األنطاك ، صنفه تتبعا  لتاريخ سعيد بن البطريق، 
 م. 1905ريوت، سنة املوسوم بـ التاريخ اادموع عل  التحقيق والتلديق، ط ب

م( فتـوح البلـدا ، عـم مبراجعتـه،     892هــ    279ـ البالذري )أمحد بن حيي  بن جابر، ت دـوال  
 م.  1983هـ  1403والتعليق عليه: رضوا  حمدمد رضوا ، ط بريوت، سنة 

 ـ البلوي )أبو حمدمد عبداهلل بن حمدمد الديم، عاش يف القر  ال الث اهلجري   التاس  امليالدي( سري 
 أمحد بن طولو ، حتقيق: حمدمد كرد عل ، ط القاهر ، بدو  سنة طب .

هـ  1405م( دول اإلسالم، ط بريوت، سنة 1345هـ  746ـ الذه ي )احلافب مشس الدين، ت
 م.1985
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م( ةبة 1327هـ 723ـ شيخ الربو  )مشس الدين أبوعبداهلل حمدمد بن أب  طالب الدمشق ، ت 
 م.1998هـ  1419بريوت اهلر يف عجائب ال  والبحر، ط 

م( تاريخ األم  وامللو،، حتقيق: حمدمد أبو الفضل 922هـ   310ـ الط ي )حمدمد بن جرير، ت 
 م. 1967هـ   1387إبراهي ، ط بريوت، سنة 

 م( 957هـ   346ـ امللعودي )أبو احللن عل  بن احللني، ت 

 ـ تاريخ الزما ، ط، دار األندلس.1

 م.1957ر، حتقيق حمدمد حمي  الدين عبداحلدميد، ـ مروم الذهب ومعاد  اجلوه2

 م( 1229هـ   626ـ ياعوت احلدموي )شهاب الدين أب  عبداهلل الروم ، ت 

 م.1986هـ   1406ـ كتاب املش ، وضعا  املف ، صقعا، الطبعة ال انية، بريوت، سنة 1

 م.1977هـ   1397ـ معج  البلدا ، ط بريوت، سنة 2

م( تاريخ اليعقوب ، ط النجف، سنة 897هـ  284يعقوب بن واضح، ت  ـ اليعقوب  )أمحد بن أب 
 هـ.1358

 سنة م. 1981ـ أمحد عدوا ، الدولة احلدمدانية، الطبعة األوىل، 

 م. 1987ـ امس  غني : تاريخ الدولة البيزنطية، ط ا اس ندرية، سنة 

 م.1984البيزنطية، ط ا اس ندرية، سنة  ـ جوزيف نلي  يوسف، تاريخ الدولة

 م. 1983هـ   1402ـ دلنني حمدمد ربي ، دراسات يف تاريخ الدولة البيزنطية، ط القاهر ، سنة 

ـ كتـاب حبـوث     2م، 1982ــ احلركـة اللـيبية، ط القـاهر ، سـنة      1ــ سـعيد عبـدالفتاح عاشـور،     
 م.1977ودراسات يف تاريخ العلور الوسط ، ط بريوت   سنة 

 م.1993سيد أمحد الناصري، الروم والشر، العرب ، ط القاهر ، سنة ـ 

ـ صابر حمدمد دياب، املللدمو  وجهاده  ضد الروم يف أرمينية وال غور اجلزرية والشامية خالل 
 م. 1984هـ   1404القر  الراب  اهلجري، ط املطبعة التجارية احلدي ة، سنة 
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 ـ عبد اهلل بن سعيد الغامدي، 

يلة منذ الفتح دت  نهاية القر  اخلامس اهلجري، حبث منشور يف جملة املؤرخ امللري، ـ ثغر املل1
 م.1999، يوليو سنة 22ال  يلدرها عل  التاريخ ب لية اآلداب، جامعة القاهر ، العدد 

ـ سياسة املدماليك إزاء ميناء أياس األرمم، حبث منشور يف جملة جامعة اإلمام حمدمد بن سعود 2
 ، سنة19الرياض، العدد ا اسالمية ب

ـ علية عبداللدمي  اجلنزوري، ال غور ال يـة اإلسـالمية علـ  دـدود الدولـة البيزنطيـة يف العلـور        
 م.1979الوسط ، ط القاهر ، سنة 

ـ عدمر كدمال توفيق، مقدمات العـدوا  اللـلي ي علـ  الشـر، العربـ   ا ام اطـور البيزنطـ ، دنـا         
 م.  1967درية، سنة تزميل س وسياسته الشرعية، ط ا اس ن

 ـ فازيليف، العرب والروم، ترمجة حمدمد عبداهلادي شعري ، وفؤاد دلنني عل ، ط دار الف ر العرب .

ـ فايز جنيب اس ندر، البيزنطيو  وا اترا، اللالجقة يف معركة مالذكرد يف ملنف نقفور برينيوس، 
 م. 1984ط ا اس ندرية، سنة 

ة، ترمجة: بشري فرنليس، وكوركيس عواد، ط بريوت، سنة ـ ك  لل نج، بلدا  اخلالفة الشرعي
 م.1985هـ   1405

ـ حمدمود سعيد عدمرا ، معامل تاريخ ا ام اطورية البيزنطية، مدخل لدراسة التاريخ اللياس  
 م. 1981واحلرب ، ط بريوت   سنة 

ول، دراسة حتليلية ـ نادية دلم صقر، اللل  يف العالعات العباسية البيزنطية يف العلر العباس  األ
 لعهد اخلليفة الواثق باهلل، ط القاهر .

هـ   1403ـ حمدمد بن ناصر اجلعوا ، القتال يف اإلسالم، أد امه وتشريعاته، ط الرياض، سنة، 
 م. 1983

 م. 1982هـ   1402ـ يوسف العش، تاريخ علر اخلالفة العباسية، ط دمشق، 




