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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي
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الع عليها عند  بحثه بمجموعة من ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11رف / الهوامش: بح14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار إِ 
َ
ليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . ر يذكر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصد

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلم
ً

و الرفض، فضال
َ
ي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 يت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثب

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



6-  
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

و )ِإشكال
َ
ة البحث( .البحث( أ  ي 

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

 ن ي
َ
كون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب عل
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
ى الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الوارد
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متو             
َ
ر جميع األ ِ

ن البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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رخين و الباحثين وذلك لدورها في ابراز احداث الدولة العربية اهتمام المؤ  رنالت الثغو  
 وفقد سلطنا الضوء على احد اهم االمور في الثغور اال وه األهميةلتلك  ا  االسالمية ، ونظر 

الدولة في اهم  تخومالثغور خط الصد االول المدافع عن  د، اذ تع ةالتحصين في المدن الثغري
 سية .الخالفة العبا مراحلمن  مرحلة

و بنائها و شحنها  ةالعباسيين في تحصين المدن الثغريالخلفاء  سهامإ  هذا البحث  وقد رصد 
مهما من الدولة العباسية فقد شهدت اهم  ءا  اصبحت هذه المنطقة جز  إذبالجند المرابطين 

 المعارك . ألبرزمسرحا عسكريا  فأصبحتاالحداث وجرت عليها الصراعات 

 المقدمة
ثغور اهمية كبيرة في دراسات الباحثين في التاريخ االسالمي، وذلك كان لمنطقة ال

لدور هذه المنطقة البارز في اهم االحداث الحاصلة في الصراع  بين الدولة العربية االسالمية 
فضال عن  ايضا خط الدفاع االول عن تخوم المسلمين وألن الثغورودولة الروم البيزنطيين، 

ات مختلفة من المجتمع االسالمي من علماء وقضاة وفقهاء ان هذه المنطقة قد جمعت فئ
ساد في  إذكبير في حث الجند المرابطين على المواجهة والقتال والصمود، أثر الذين كان لهم 

عاش  متكامال   ا  العصر العباسي االول استقرار الجند مع عوائلهم في الثغور فأصبحت مجتمع

                                                 

  الموصل/ جامعة اإلنسانية للعلوم التربيةقسم التاريخ/كلية . 
  الموصل/ جامعة اإلنسانية للعلوم التربيةقسم التاريخ/كلية . 
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من التبادل الثقافي والعلمي في ايام السلم وحتى في الناس، وتمثل في تلك المناطق نوع  فيه
 الجانب االقتصادي.

م (تعد من اهم  847-750هـــــ /  232-132ويتضح مما سبق ان المدة من ) 
اهتماما  فقد اهتم الخلفاء بالثغور وتحصينها ، تاريخ الخالفة العباسية في الثغور المراحل في

كيان الدولة ، فقد بذل الخلفاء كل ما يملكون في سبيل  وذلك الهميتها في الحفاظ على كبيرا  
وتحصينها لصد هجمات الروم البيزنطيين ، اذ يهدف البحث الى الى تتبع  الثغورتقوية 

العباس في تحصين المدن الثغريه وكذلك بناء المدن الكبيرة  ياجراءات التي قام بها خلفاء بن
 وف الحربيه .ذات االستحكامات القويه التي تطلبتها الظر 

اما و كان االول : في توضيح الثغور لغة و اصطالحا فمحاور  ةتضمن البحث ثالث
 الثغور و تعريفها و اهم مدنها . طبيعةفي فكان المحور الثاني 

اما المحور الثالث : فقد كان في تتبع اجراءات الخلفاء العباسيين في بناء مدن 
 مع اعطاء خاتمة تضمنت اهم االستنتاجات.  ، نالثغور وتحصينها و شحنها بالجند المقاتلي

 اواًل: مفهوم الثغور لغًة واصطالحًا:
 : أ. لغةً 

، (1)طريق مسلوك بطن واد او مفردها ثغر، وهي كل فرجة في جبل اوو الثغور جمع 
المكان الذي يلي دار  والثغرة تعني الثلمة، ُيقال ثغرناهم أي سددنا عليهم الثلم، والثغر هو

 .(3) وان كل فرجة يقال لها ثغرة(  2)وايضا يوصف الفم بالثغرالحرب، 
 :ب. اصطالحاً 
كل مكان قرب أرض العدو، والثغرة مأخوذة  الَثْغر بالفتح ثم السكون ثم الراء، وهو 

فقد كتب  (2)وقوة اهل الثغر بالرباط واخافة العدو (1)من الفرجة في الحائط ومواضعه كثيره

                                                 

(، 1993، دار صـادر، )بيـروت: 3ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العـرب، ط (1)
4/103 . 
 . 4/103نفسه،  المصدر (2)
الكتـب  ( الزمخشري، ابو القاسم محمود بن عمرو بن احمد جاراهلل، اساس البالغة، تحقيق محمد باسل، دار(3

 .  1/109(، 1998العلمية، )بيروت: 
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م( الى قائده سعد بن ابي 644-634هـ/23-13رضي اهلل عنه( )الخليفة عمر بن الخطاب )
وقاص: ))ان ابعث الى فرج الهند رجال ترضاه يكون بحياله ويكون ردءا لك من شيء ان اتاك 

وقد ذكر االحتكاك ( 4)وكان يقصد االبلة وهي العراق في ذلك الوقت (3)من تلك التخوم((
مم واالجيال المخالفة لسإسالم مكتنفة له من جميع واالتصال فيما بين المسلمين واعدائهم ))األ

وكذلك الثغر  ،(5)اطرافه ونهايات اعماله منهم المتقارب من دار مملكته ومنهم المتباعد عنها((
 موقع الخوف التي تقترب من ارض العدو فيخاف في اهلها اذ يذكر الشاعر: 

 كنت المدافع عن أرومتنا
 

 .(6)والمستماح ومانع الثغر 
 

فوا الثغور  على ا نها  مجموعة  المدن التي  وهناك بعض المؤرخين والباحثين قد عرَّ
تحتوي  القالع  والحصون ويرابط بها الجند  المجهزين بالعدة  والعدد، ومهمتهم  حماية حدود  

 .(7)الدولة العربية االسالمية من االخطار وغزو االعداء 
ن قائمة على الحرب منذ ان بدأ انتشار وكانت العالقة بين المسلمين والبيزنطيي

االسالم في بالد الشام ومصر حتى بالد المغرب العربي الذي كان تابعا للسيطرة البيزنطية، 

                                                                                                                         

 . 2/79(، 1995، دار صادر )بيروت: 2ياقوت الحموي، شهاب الدين ابو عبداهلل، معجم البلدان، ط ((1
ابن قدامه المقدسي، ابو محمد موفق الـدين عبـداهلل بـن احمـد بـن محمـد، المغنـي، مكتبـة القـاهرة، )القـاهرة، (2) 

1968 ،)9/204  . 
العلمية، )بيـروت:  ريخ الرسل والملوك، دار الكتبتا محمد بن جرير بن كثير بن غالب االملي ابو جعفر، (3)

 . 2/385، هـ(1986
، بغــداد) ثابــت، نعمــان، الجنديــة فــي الدولــة العباســية، راجعــه القــره غــولي والزهــاوي، مطبعــة بغــداد الجديــدة،(4) 

1939 ،)48 . 
)بغـداد: ، الرشـيد للنشـر، دار تابـة( قدامة، ابو الفرج قدامة بن جعفر بن زيـاد البغـدادي، الخـراج وصـناعة الك(5

1981 ،)185 . 
ابــو بكــر االنبــاري، محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن بشــار، الزاهــر فــي معــاني كلمــات النــاس، تحقيــق حــاتم  (6)

 .  1/440( 1992 –الضامن، مؤسسة الرسالة، )بيروت 
 .69(، 1987وت: الجيل، )بير  عطوان، حسين، الجغرافية التاريخية لبالد الشام في العصر االموي، دار (7)
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.  مما حفز (1)وقد اشارت احاديث للرسول )صلى اهلل عليه وسلم(  فَبشَّر بدخول االسالم فيها
االمويين للحكم في دمشق، وبناء  على المسلمين على االستمرار في قتال الروم حتى بعد تولي 

البحري  وكذا  واتخذ اطوارا  عده منها العسكري البري  الذيذلك ساد الصراع بين الطرفين 
اإلسالمية والتي عرفت  لتخومالصراع السياسي واالقتصادي فكان ال بد من تأمين منطقة ا

 .(2)بالثغور
طقة )حدود( الن هذا المصطلح ال نستطيع ان نطلق على هذه المن مرحلةوفي تلك ال

فمن االفضل اطالق )تخوم( وكانت هذه التخوم عبارة عن  مرحلةحديث ال يعبر عن تلك ال
ة عدد من يوكان في هذه السلسلة الجبل (3)سلسة الجبال التي اطلق عليها المسلمين جبل اللكام

لمفاجئة  فكان البد الحصون والقالع تدور حولها العديد من المواجهات العسكرية والغارات ا
 .(4)ا تأمينا  تاما  من تأمينه
 
 
 
 
 

                                                 

، دار المعرفـة، )بيـروت: 2الصالبي، علـي محمـد، الدولـة االمويـة عوامـل االزدهـار وتـداعيات االنهيـار، ط (1)
2008 ،)1/344 . 

( العبــد الغنــي، عبــدالرحمن محمــد، الحــدود البيزنطيــة االســالمية، وتنظيماتهــا الثغريــة، حوليــات كليــة ا داب، (2
 .  13 - 12، ص1990الحولية الحادية عشر، الكويت 

جبــل اللكــام: يعــد جبــل اللكــام حــدا  فاصــال بــين الثغــور الجزريــة والشــامية وينتهــي فــي بــالد الــروم الــى نحــو  (3)
عنــد و  والهارونيــة وعــين زربــه مــرعش بــينويبــرز فــي الدولــة االســالمية  (اميــال 3)الفرســخ   مئتــي فرســخ 
ى حمـص، ثـم يسـمى جبـل لبنـان، ثـم يمتـد الـى الشـام هراء وتنـوح الـى بثم يسميسمى، الالذقية    تجاوزه   

صـطخري، ابـو اسـحاق ابـراهيم بـن محمـد، المسـالك والممالـك، دار صـادر، حتى ينتهي الى بحـر القلـزم، األ
؛ هنتس، فالتر، المكاييل واالوزان االسالمية، ترجمة كامل العسـلي، منشـورات 56(، 2004ليدن، )بيروت: 

 .94(، 1970الجامعة االردنية، )عمان:
 . 160(، 1990نوري، موفق سالم، العالقات العباسية البيزنطية، دار الشؤون الثقافية، )بغداد:  (4)
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 ثانيا : تخوم الثغور و تقسيمها :

ممتدة من شمال انطاكية وحلب الى طرسوس وطوروس وهي الالثغور المنطقة مثلت 
، وقد قسمت هذه الثغور الى (1)التي تفصل بين الدول العربية االسالمية والدولة البيزنطية

لتي تحمي الشام وتقع في الجنوب الغربي ومن ابرز مدنها ) عين زربه ، قسمين شاميه وهي ا
الهارونيه ، سيس او سيسه ، المصيصه ، الكنيسة السوداء ، بياس ، الطوانة ، التينات 
،طرسوس ، أذنه ( اما الجزرية والتي تحمي الجزيرة وهي الشمالية الشرقية وان ابرز من يساند 

ث يقول ))وبعض الثغور تعرف بثغور الشام وبعضها تعرف هذا التقسيم هو االصطخري حي
بثغور الجزيرة وكالهما من الشام وذلك ان كل ما وراء الفرات من الشام وانما سمي من ملطية 

،ومن ابرز مدنها )  (2)الى مرعش ثغور الجزيرة الن اهل الجزيرة يرابطون بها ويغزون((
، وجدير بالذكر (3)كيسوم ، شمشاط ( حصن منصور ، ، الحدث ، مرعش ،زبطرة ، ملطيه

مؤقتة النشوء انتهى دورها واضمحلت مع زوال وظيفتها  ا  مدن عدهان المدن الثغرية يمكن فأ
 .(4)التي كانت باألساس دفاعية عن تخوم الدولة العربية االسالمية

 ثالثا : اهتمام الخلفاء العباسيين بالتحصين :
لعمالهم  واغور واضحا منذ توليهم السلطة فكتبكان اهتمام الخلفاء العباسيين بالث

 فعند تولي الخليفة السفاح، ووالتهم بضبط الثغور واالهتمام بها 
جعفر المنصور وذلك أبي  ألخيهم( اعطى والية الجزيرة وارمينيا 754-750هـ/132-136)

السفاح  ومن اهم االساليب التي اتخذها (5)م( فبقي واليا  حتى اصبح خليفة750هـ/132سنة )
                                                 

)العـــراق:  ، 11ع‘ الثغـــور ودورهــا العســـكري  والحضــاري، مجلـــة ،داب الرافــدين، ، اليــوزبكي، توفيـــق ســلطان (1)
1979) ،11. 

 .55، المسالك والممالك، االصطخري ( 2)
 .20( ، 1رطة رقم )ينظر خا ((3
 . 131،(1988المدن في االسالم حتى العصر العباسي، دار ذات السالسل )د/م: ، مصطفى، شاكر( 3)
 (1998 –فتـوح البلـدان، )د/ت(، دار مكتبـة الهـالل، )بيـروت ، البالذري، احمد بن يحيـى بـن جـابر بـن داود ( 4)

تــاريخ االمــم والملــوك، دار الكتــب العلميــة، ،جعفر الطبــري، محمــد بــن جريــر بــن كثيــر بــن غالــب االملــي ابــو ؛ 192
الخــراج وصـناعة الكتابــة، دار ، قدامــة، ابـوالفرج قدامـة بــن جعفـر بــن زيـاد البغـدادي؛ 4/359،هــ( 1407)بيـروت: 

ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمـد بـن محمـد ابوزيـد ولـي الـدين الحضـرمي ؛ 334، (1981الرشيد للنشر، )بغداد: 
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من عدة  (1)فرض في المصيصه  اربعة مائة رجل واقطعهم القطائع مع شحن ما يحتاجونه
م( على الشام 751هـ/133وعدد وقد ازداد اهتمام السفاح بالثغور بعد ان هجم الروم سنة )

ذلك الهجوم اعاد اهمية بالد الشام والتخوم مع الروم واالهتمام بها من اجل التصدي للخطر 
ي وقد تجسد ذلك من الرسالة التي بعثها الخليفة الى واليه على الشام صالح بن علي البيزنط

 .(2)يلومه على التقاعس في الدفاع عن الثغور وحمايتها
المؤسس  ويعدم( 775-754هـ/158-136جعفر المنصور الخالفة )أبي  وعند تولي

عمل تحصينات وقائية عديدة، اعطى للثغور اهمية كبيرة اذ قام ب فقدالحقيقي للدولة العباسية 
 كامال   تأمينا  حماية تخوم خالفته وتأمينها  ذلكفأتم تحصين الثغور وتعميرها وكان هدفه من 

بفرض اربعمائة رجل في ثغر  هاميومن ابرز وسائل المنصور ق .(3)من االخطار الخارجية
ر اذ تعرضت لزلزال وكذلك اعطى اوامره بإعادة بناء هذه المدينة المهمة في الثغو  ،المصيصة

 فقد كان عدد سكانها قليل لماو  ،بإعادة بناء السور أمرم( ف557هـ/139دمر سورها في سنة )
وفرض فبها الف رجل  (5)مسجدهاببناء  أمرثم  (4)ها واطلق عليها اسم المعمورةفيأسكن الناس 

                                                                                                                         

ربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الشــأن االكبــر، تحقيــق خليــل بان المبتــدأ والخبــر فــي تــاريخ العــرب والديــو ،  االشــبليلي
العصـــر العباســـي االول، مؤسســـة ، ســـالم، عبـــد العزيـــز؛ 219/ 3، (1988 –، دار الفكـــر، )بيـــروت 2شـــحادة، ط

 .3/57، (.1993شباب الجامعة، )االسكندرية: 
 .307، الخراج وصناعة الكتابة  قدامة،؛ 166، فتوح البلدان البالذري،  (1)

المختصر في اخبار البشـر، المطبعـة الحسـينية المصـرية، ، ابوالفدا، عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر ( 6(
جمعه، نعمة شهاب، عبداهلل، نذير جبار، العالقات العباسـية البيزنطيـة دراسـة فـي الصـراع ؛ 1/213 ،)د/م: د/ت(

 .10، 2014، 22ي، مجلة ديالى، عالعسكري بداية العصر العباس
 .163، فتوح البلدان( البالذري، 3)
، 2معجـم البلـدان، )د/ت(، ط، يـاقوت الحمـوي، شـهاب الـدين ابوعبـداهلل المعمورة: هو اسم للمصيصة نفسـها،  (4)

 .5/149، (1995دار صادر )بيروت: 
البلدان، دار الكتـب العلميـة، )بيـروت:  ،اليعقوبي، احمد بن اسحاق ابي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح( 9)

البلـدان، تحقيـق يوسـف هـادي، عـالم  ،ابن الفقيه، ابوعبداهلل احمد بن محمد بن اسحاق الحمـداني،  204، (2001
الثغـور ، الجنـزوري، عليـه عبـد السـميع ؛5/144، معجـم البلـدانياقوت الحموي، ؛ 162، (2001الكتب، )بيروت: 

 .70، (2006المصرية العامة للكتاب. )القاهرة: البرية االسالمية، الهيئة 
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بمنازل  وهم من الفرس والصقالبه واقباط ونصارى ثم عوضهم (1)ونقل اليها اهل الخصوص
بدل منازلهم واعانتهم على بنائها  ثم قام بشحنها بالجند المرابطين والمتطوعة الذين نالوا هم 

 .(2)ايضا نصيبهم من القطائع والمساكن
م( كتب الخليفة المنصور الى صالح بن علي يأمره ببناء 758هـ/140وفي سنة )

م( وانزل الناس 759هـ/141المصيصة فوجه قائده فرابط بها حتى بناها وفرغ منها سنة )
ثم بنى الخليفة المنصور أذنة واقواها وحصنها لحمايتها من اخطار الغزو ثم وجه امر،  (3)بها

ثم وجه عبدالوهاب بن ابراهيم ،  (4)الى واليه على الثغور يأمره ببناء ملطيه واعاد تحصينها
ومعه القادة والجند من خرسان  براهيمفتوجه ا (6)يكون واليا على الجزيرة وثغورهال  (5)االمام

بنائها وتحصينها ثم بجلب الصناع واهل البناء من مختلف البلدان وبدا و فعسكر بهم في ملطيه 

                                                 

معجــم الخصــوص: قريــة مــن اعمــال صــعيد مصــر شــرقي النيــل كــل مــن فيهــا نصــارى. يــاقوت الحمــوي،  (1)
 .2/375، البلدان

بلدان الخالفة الشرقية، ، لسترنج، كي؛ 5/149، معجم البلدانياقوت الحموي، ؛ 166، فتوح البلدانالبالذري،  (2)
 .163، (1954فرنسيس وكوركيس عودا ، مطبعة الرابطة، )بغداد:  ترجمة بشير

، تحقيـق احسـان 2الروض المعطار في خبر االقطار، ط ،الحميري، ابوعبداهلل محمد بن عبداهلل بن عبد المنعم(3)
 .70،  الثغور البريه الجنزوري،؛ 554، (.1980عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، )بيروت: 

ابـن العـديم، عمـر بـن احمـد بـن هبـة ؛ 309، الخراج و صناعة الكتابة قدامة، ؛ 168، بلدانفتوح الالبالذري،  (4)
بغيــة الطلــب فــي تــاريخ حلــب، تحقيــق ســهيل زكــار، دار الفكــر، )د/م: ،  اهلل بــن ابــي جــرادة العقيلــي كمــال الــدين

 .3/217، لعصر العباسي االولسالم، ا ؛1/169، د/ت(
م بـن محمـد ابـن علـي بـن عبـداهلل بـن عبـاس بـن عبـدالمطلب بـن هاشـم واله عمـه عبد الوهاب بن ابـراهيم االمـا (5)

  الخليفــة ابــو جعفــر المنصــور امــرة دمشــق وفلســطين وكــان مولــده بــارض الشــراة مــن اعمــال دمشــق، وتــولى غــزو
 تـاريخ دمشـق، تحقيـق عمـرو، ابن عساكر، ابوالقاسم علي بـن الحسـن بـن هبـة اهلل م. 757هـ/140الصائفة سنة  
 .37/239، (1995ن غرامة العمروي، دار الفكر، )د/م: ب

 .319-318، لخراج و صناعة الكتابةقدامة، ا؛ 187، فتوح البلدانالبالذري،  (6)
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م(، نزل جبريل بن 758هـ/140، وفي سنة )(1)اقطع الجند االراضي والمزارع حتى ال يتركوها
 .(2)تحصينها بشكل كامل يحيى الى المصيصة ورابط بها واقام بها لمدة سنة حتى بناها واعاد

وبعد كل هذه االجراءات التي قام بها المنصور اصبح هناك جند مرابطين جاء بهم 
، (3)الذين تركوها في وقت سابق واستقروا بهاايضا ورجع اهلها ،ستقروا في ملطيه يمن خرسان 

 ةملطي ووقد ادت هذه الوسائل واالجراءات الى عدم تفكير الروم وملكهم قسطنطين بإعادة غز 
، (4)مرة اخرى اوالتقدم في الثغور حتى بعد نهاية خالفة المنصور ومجيء الخلفاء من بعده

الروم في اثناء الصراع بين االمويين والعباسيين  على يدوكذلك تعرضت مرعش الى الخراب 
على الخالفة فقام الخليفة المنصور بتوجيه صالح بن علي بإعادة بناء ما تم تخريبه واعادة 

تعرض حصن زبطرة للهجوم  كما، (5)حصينها وشحنها بالجند وكذلك قام بزيادة العطاء للناست
، ثم ولى (6)ا  محكم والتخريب فقام المنصور بإعادة بنائه وذللك ألنه باألساس لم يكن مبني بناء  

من الحصون وحفظ ثغور المنطقة ورابط  ا  ففتح عدد ةارميني (7)المنصور يزيد بن اسيد السلمي

                                                 

 ؛319-318، خـــراج و صـــناعة الكتابـــةقدامـــة، ال؛ 205اليعقـــوبي، البلـــدان، ؛ 187، فتـــوح البلـــدانالـــبالذري،  (1)
صـــبح االعشـــى فـــي صـــناعة االنشـــاء، د/ط، دار الكتـــب العلميـــة،  ،ي، احمـــد بـــن علـــي بـــن احمـــد القـــزار القلقشـــندي

 .132-1/131،لمدن في االسالممصطفى، ا؛ 152، بلدان الخالفة لسترنج، ؛ 4/137، )بيروت: د/ت(
شــذرات الــذهب فــي اخبــار مــن ذهــب، تحقيــق محمــود  ،العكــري، عبــد الحــي بــن احمــد بــن محمــد ابــن العمــاد(2) 

 .2/190، (.1986)بيروت: االرناؤوط، دار ابن كثير، 
 .188 فتوح البلدان،البالذري،  (3)
 .542، لروض المعطارالحميري، ا، 188، نفسه (4)
نعمـان ، الجنديـة فـي ،  ثابت؛ 542، الروض المعطارالحميري، ؛ 319، لخراج و صناعة الكتابةقدامة، ا(5) 

(  1939اد جديـد حسـن باشـا ) بغـداد : راجعه عبدالستار القرغولي و،خرون ، مطبعة بغد ،الدولة العباسية 
 . 202، المدن في االسالم شاكر، ؛  59، 
القــره  ؛153، بلــدان الخالفــةلســترنج، ؛ 285، روض المعطــارالحميــري، الــ؛ 191، فتــوح البلــدانالــبالذري،  (6)

صر العباسي العقلية العربية في التنظيمات االدارية والعسكرية في العراق والشام خالل الع جهاديه ، غولي،
 .  100، الثغور البريه الجنزوري، ؛ 198 ، (1986االول، دار الشؤون الثقافية العامة، )بغداد: 

واله الخليفــة مــروان بــن محمــد ارمينيــه، و توالهــا ايضــا فــي  يزيــد بــن اســيد بــن زافــر الســلمي، مــن بنــي بهثــه (7)
 .119-118-65/117دمشق ، خالفة المنصور، كان قائدا لحمالت الصوائف. ابن عساكر، تاريخ 
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وجعلها قواعد عسكرية للجيش  (1)ارجيل الكبرى يها الجند وقام ببناء مدن ارجيل الصغرى وف
 .(2)وانزل فيهما ناس من اهل فلسطين فحفظ بذلك الثغور

 و ترتيبهم جعفر المنصور ضبط الجند المرابطيني بأان من ابرز اعمال الخليفة  
من التزامهم وانضباطهم  فيأمن على ضيفي الثغور اذ كان يقوم بتعيين قائد على الجند وذلك ل

ن حمالت الصوائف والشواتي قد استمرت فأومن الجدير بالذكر  .(3)ماهو أفضلالثغر 
م( وذلك 764-758هـ/146-140ة بين سنتي )مدبالخروج في  خالفته ولكنها توقفت لل

لى تلك السنوات، وكان يتو  فيبسبب االنشغال بالفتن والمشاكل الداخلية التي حصلت 
الحمالت قادة كبار من رجال البيت العباسي منهم عبدالوهاب بن ابراهيم العباسي ومحمد بن 
ابراهيم العباسي وصالح بن علي العباسي الذي جعله الخليفة  واليا  على الشام وثغورها فكان 

المنصور ابنه المهدي ان  وقد أوصى، (4)بالد الروم ويجعل عليهم ابنه الفضل قائدا يغزو
 .(5)))وليكن اهم امورك اليك ان تحفظ اطرافك وتسد ثغورك(( :فظ على الثغور ويهتم بها يحا

م( التزم بوصية ابيه وتابع ما 785-775هـ/169-158وبعد تولي المهدي الخالفة ) 
، ومن ابرز (6)بداه ابوه فاكمل التحصينات الدفاعية الالزمة لحماية الثغور واراضي الدولة

ها بعد استالمه للخالفة انه ارسل الى ثغر المصيصه الفي رجل ولكن لم االعمال التي قام ب
ان الطوالع كانت تأتيها من  كما ،يقطعهم االقطاعات وذلك ألنها قد شحنت بالرجال والمطوعة

، كما رمم ابنه هارون الرشيد حين اغزاه وواله قيادة حمالت (7)انطاكية حتى كثر بها الناس
                                                 

 ( لم اجد لهاتين المدينتين تعريف في معاجم البلدان .(1
الفتــوح ، تحقيــق علــي , ابــي محمــد احمــد بــن اعــثم الكــوفيابــن اعــثم، ؛ 208-207، فتــوح البلــدان الــبالذري،  (2)

 .334، الخراج في صناعة الكتابة قدامة، ؛ 364-8/363،  (1991شيري، دار االضواء، )بيروت: 

زكريـا يزيـد بـن محمـد بـن ايـاس بـن القاسـم  ابـواالزدي، ؛ 482-467-4/466، تاريخ االمم والملوكالطبري،  (3)
 .317-194-178-177، (1967تاريخ الموصل، تحقيق علي حبيبه، دار التحرير للطباعة والنشر، )القاهرة: 

 .2/195، ذهبشذرات الابن العماد، ؛ 356-3/355، تاريخ االمم والملوك الطبري،  (4)
تـاريخ اليعقـوبي، دار بيـروت للطباعـة  احمد بن اسحاق ابي يعقـوب بـن جعفـر بـن وهـب ابـن واضـحاليعقوبي،  (5)

 .4/541، تاريخ االمم والملوك  الطبري،؛ 2/394،  (1980والنشر، )بيروت: 

 .4/550، تاريخ االمم والملوك الطبري، ؛ 163، فتوح البلدانالبالذري،  (6)
الجندية في الدولة العباسـية ثابت، ؛ 307، الخراج وصناعة الكتابةقدامة، ؛ 166، فتوح البلدان ري، البالذ (7)

 ،55. 
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وزاد في شحنها بالجند المرابطين وقوى اهلها وقام ببناء القصر  الصوائف المصيصة ومسجدها
وايضا قام ببناء  بناء حصن منصور واحكمه وشحنه  (1)الذي على جسر أذنة على سيحان

 .(2)بالرجال
م( تولى القائد الحسن بن قحطبة حمالت الصوائف وغزوات 778هـ/162وفي سنة )

الشام وكذلك االمدادات التي الموصل وخرسان ومن اهل  ونالروم فكان معه الجنود المتطوع
وكان قد اصابها ، تأتي من اليمن فكان خروجه الى بالد الروم من ناحية ثغر طرسوس 

من يسكنها من الجند المرابطين  ىحصأالخراب والدمار وبها نقاط ضعف فيستغلها العدو، ف
ا شاهده وشرح له ما فوجدهم مئة الف وعند عودته من الصائفة وصف للخليفة المهدي م

اخبره عن  ، كماتحتاجه من بناء وشحن بالمرابطين وذلك الهيتها كثغر متقدم في نحر العدو
مدينة الحدث وما تحتاجه فأمره الخليفة المهدي ببناء هذين الثغرين وان يبدأ بالحدث حيث 

 .(3)بنيت اوال وبعد ذلك اوصى المهدي ببناء طرسوس
 ،ه الخليفة المهدي  لما لها اهميةتأقبل طرسوس لما ار ان السبب في بناء الحدث كو 

بنائها حتى وفاة  من ولم ينته   ، (4)اشرف على بنائها والي الجزيرة علي بن سليمان العباسي إذ

                                                 

سيحان : وهو نهر كبير يقع في الثغر ويمر بأذنة وينفصل عنها ويصب في بحر الروم ، البكري ، المسالك  (1)
 .3/293ياقوت الحموي ، معجم البلدان، ؛1/236و الممالك ،

ـــب (2) ـــة قدامـــه، ؛ 192-168، فتـــوح البلـــدان الذري، ال العقليـــة القـــره غـــولي، ؛ 321، الخـــراج وصـــناعة الكتاب
 .70، الثغور البرية الجنزوري، ؛ 197، العربية 

 معجــم البلــدان ، يــاقوت الحمــوي، ؛ 320، ، الخــراج وصــناعة الكتابــة  قدامــة؛ 169، فتــوح البلــدان الــبالذري،  (3)
الحـدود البيزنطيـة االسـالمية، وتنظيماتهـا ,  عبدالرحمن محمدالعبد الغني، ؛ 164، الفة بلدان الخلسترنج، ؛ 4/28

عبيد، طه، تحصين المـدن الثغريـة ؛ 36،  (1990الثغرية، حوليات كلية ا داب، الحولية الحادية عشر، )الكويت 
م االنســـانية واالجتماعيـــة، البريـــه مـــع الـــدول البيزنطيـــه فـــي العصـــر العباســـي االول، ابحـــاث اليرمـــوك سلســـلة العلـــو 

 .40، الثغور البريةالجنزوري، ؛ 120، 2002، 1، ع18مج

علي بن سليمان بن علي بن عبداهلل بن عبـاس بـن عبـد المطلـب الهاشـمي، ابـن عـم الخليفـة المنصـور، يعتبـر  (4)
      وصــالتها.  مــن وجــوه بنــي العبــاس قــدم مــع الخليفــة المهــدي الــى دمشــق وولــي لــه علــى الجزيــرة وخراجهــا وحربهــا

الــوافي بالوفيـــات، , صــالح الــدين خليــل بــن ايبـــك بــن عبــداهللالصـــفدي، ؛ 41/517، تــاريخ دمشــق  عســاكر، ابــن
 .21/100، (2000احمد االرناؤوط وتركي مصطفى، دار احياء التراث، )بيروت:  تحقيق



 
 م2020/هـ1442                                             (             82العدد ) –                       

 521 

من اللبن ففرض واليها اربعة االف  ؤهاكان بناو المهدية،  المهدي فسميت بالمحمدية او
وعند سماع  (1)سوم ودلوك ورعبان الفي رجلشمشاط وكي فأسكنهم فيها ونقل من ملطية و

المهدي خبر خروج الروم الى مرعش زاد في شحنها وقوى اهلها فحوصرت ولم يقدر الروم 
بحمالت الصوائف والشواتي وحافظ على  ايضا واهتم المهدي (2)دخولها ولم يتمكنوا من اهلها

لة العربية االسالمية، خروجها في موعدها المحدد وذلك للمحافظة على تخوم وثغور الدو 
توليه ادارة الحمالت البنه هارون الرشيد ومعه كبار القادة  عبرويمكن مالحظة هذا االهتمام 

ثم انه ، من البيت العباسي وكذلك التهيؤ للحمالت قبل موعد انطالقها وتجهيزها بما تحتاجه 
 .(3)ومكان يتجهز لبعض الحمالت بنفسه حتى كانت الحمالت تبلغ عمق بالد الر 

م( وعلى الرغم من 786-785هـ/170-169وتولى بعده الخالفة موسى الهادي ) 
الجزيرة  ةخالفته لم تدم سوى سنة اال انه اهتم بأمر الثغور وما تحتاجه، اذا قام بتوليمدة ان 

محمد بن ابراهيم العباسي الذي فرض في ثغر الحدث فرضا من اهل الشام  (4)وقنسرين
فصل الشتاء  فيو  ،(5)اقطعهم مساكن واعطى لكل واحدا  منهم ثالثمئة درهموالجزيرة وخراسان و 

                                                 

ليفــة بــن خيــاط، تحقيــق اكــرم تــاريخ خ خليفــة بــن خليفــة الشــيباني المصــري البصــري ابــوعمرو، خليفــة بــن خيــاط (1)
، فتـــوح البلـــدان الـــبالذري، ؛ 439،  (1977، دار القلـــم مؤسســـة الرســـالة، )دمشـــق، بيـــروت: 2ري، طمـــضـــياء الع

بغيــة الطلــب فــي تــاريخ حلــب،  عمــر بــن احمــد بــن هبــة اهلل بــن ابــي جــرادة العقيلــي كمــال الــدينابــن العــديم، ؛ 190
ــــت، ؛ 1/240 ،تحقيــــق ســــهيل زكــــار، دار الفكــــر، )د/م: د/ت( ــــة العباســــية ثاب ــــرحيم، ؛ 59، الجنديــــة فــــي الدول ال

العصــر العباســي االول، المراجعــه اللغويــة، محمــد التــاجوري، الجامعــة المفتوحــة، )طــرابلس: ,  عبدالحســين مهــدي
2002)  ،326. 

ــــبالذري،  (2) ــــدان ال ــــة قدامــــة، ؛ 190-189، فتــــوح البل ــــروض الحميــــري، ؛ 219، الخــــراج وصــــناعة الكتاب ال
 .59، الجندية في الدولة العباسية ثابت، ؛ 542، لمعطار ا
االزدي، ؛ 575-570-4/566، تــــاريخ االمــــم والملــــوك الطبــــري، ؛ 2/396اليعقــــوبي، تــــاريخ اليعقــــوبي،  (3)

 .246-243، تاريخ الموصل 
ابع، بينها وبين قنسرين: بكسر اوله وفتح ثانيه وتشديده وقد كسره قوم ثم سين مهمله ... تقع في االقليم الر  (4)

، معجـم البلـدان هــ. يـاقوت الحمـوي، 17حلب مرحلة، فتحها المسلمون على يد ابـي عبيـدة بـن الجـراح سـنة 
4/403. 
ابـن العـديم، بغيـة الطلـب، ؛ 2/228، معجـم البلـدانياقوت الحموي، ؛ 190/228، فتوح البلدان البالذري،  (5)
1/240. 
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هطلت االمطار والثلوج بغزارة واخربت الحدث وتهدمت اسوارها ونزل عليها الروم وتفرق من 
فيها من ناس وجند وغيرهم فلما بلغ الخبر الهادي قطع البعوث مع قادته وكلفهم بالمسير الى 

 . (1)وتحصينها ولكن لم تتم هذه العملية ألنه توفيالمدينة إلعادة بنائها 
وقد اتخذ الخليفة الهادي الرباط والمراصد في الثغور وذلك إلضافة قوة مساندة لها 

الصوائف في خالفته اذ اغزا القائد معيوف بن يحيى  بأمرعند حدوث اي طارئ، وقد اهتم 
 ا  ي بالد الروم فسبى واسر وغنم كثير ف (3)من درب الراهب الى ان بلغ مدينة أشنه  (2)الحجوري
 . (4)ائفة صفي تلك ال

 دم( الذي تع809-786هـ/193-170وتولى من بعده الخالفة اخوه هارون الرشيد )
في الدولة العباسية، فقد عرف عنه انه قد كان كثير  اهاوابه األوقات خالفته من ازهى مدة

قد انصب اهتمامه و اما  ويغزو عاما ، التدين فقد ذكرت المصادر التاريخية انه كان يحج ع
على الثغور اذ كان يشرف عليها وعلى بنائها بنفسه، فقام ببناء الحصون واعتنى بالمرابطين 
وبنى لهم البيوت وقسم االموال في الثغور والسواحل وشحنها بالجند، اما غزواته فقد كانت 

لقتال، اذ انه كان يتولى الحمالت ذات تأثير كبير ويرجع ذلك الى خبرته الواسعة في ميادين ا
 .(5)والغزوات في خالفة ابيه المهدي

                                                 

، مؤسسة 2فارسي ابو يوسف، المعرفة والتاريخ، اكرم ضياء العمري، طالفسوي، يعقوب بن سفيان بن جوان ال (1)
ابوالحسـن علــي بـن ابــي الكــرم ابــن االثيــر، ؛ 190، فتــوح البلـدان . الـبالذري، 1/160(، 1981الرسـالة، )بيــروت: 

سـالم، الكامـل فـي التـاريخ ، تحقيـق عمـر عبـد ال,  محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبـد الواحـد الشـيباني الجـزري
 .98-97، الثغور البرية ، الجنزوري، 5/263،  (1997دار الكتاب العربي، )بيروت: 

معيوف بن يحيى الحجوري الحمداني: من اهل دمشق ولي غزو في البحر وولـي علـى جنـد دمشـق بعـض  (2)
 .  59/44، تاريخ دمشق الصوائف. ابن عساكر، 

  لم اجد لهذه المدينة تعريف في معاجم البلدان. (3)
 .258، تاريخ الموصل االزدي، ؛ 4/603، تاريخ االمم والملوك الطبري،  (4)
احمد بن علـي بـن القلقشندي،  ؛678-4/677، تاريخ االمم والملوكالطبري، ؛ 164، فتوح البلدان البالذري،  (5)

كومـــــة ، تحقيـــــق عبـــــد الســـــتار احمـــــد فـــــراج، مطبعـــــة ح2مـــــأثر االنافـــــة فـــــي معـــــالم الخالفـــــة، ط,  احمـــــد القـــــزاري
تــاريخ الخلفــاء، ,  جــالل الــدين عبــد الــرحمن بــن ابــي بكــرالســيوطي، ؛ 193-1/192،  (1985الكويت،)الكويــت:
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قام  داه سلفهومن ابرز اعمال الرشيد في حماية الثغور وتحصينها واستكماال  لما ب 
 (1)وكانت منبج، واطلق عليه العواصم  اقليما  اداريا  بفصل الثغور عن الجزيرة وقنسرين وجعلها 

ارون الرشيد بتوليه عبدالملك بن صالح العباسي على العواصم فقام اذ قام الخليفة ه عاصمته،
واستمر الرشيد بعمليات  (2)كان يقود حمالت الصوائف كمابالبناء والتحصين والحماية 

 .(3)التحصين اذ قام بتحصين كفربيا بخندق يقع بالقرب من المصيصة
الروم للهجوم عليها في  استعدادفعندما بلغه  ، الرشيد بثغر طرسوس الخليفةوقد اهتم 

م( اعطى اوامره بتحصين هذا الثغر المهم وقام بترتيب المقاتلة فيه، واغزى 787هـ/171سنة )
الصائفة قائده هرثمة بن اعين وامره بتحصين طرسوس فتم ذلك على يد ابي سليم فرج الخادم 

ا فتم بناء طرسوس التركي،  فندب اليها الناس واسكنهم فيها وزادهم في العطاء فعسكروا فيه
ثغر المصيصة في تحصينات  دةالرشيد بع الخليفةقام  كما  (4)أيضا   وتحصينها وبناء مسجدها

وعين زربة وتحصينها وجلب اليها الناس من اهل خرسان وغيرها من االماكن فاقطعهم 

                                                                                                                         

ــو، انــدري، هــارون ؛ 214-213،  (1952تحقيــق محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، مطبعــة الســعادة، )القــاهرة:  كل
 .184-183(، 1997الرشيد وعصره، تعريب محمد الرزقي، سراس  للنشر، )تونس، 

منبج: بالفتح ثم السكون وباء موحده مكسورة وهي بلد قديم يظن انه رومي .....، فتحهـا المسـلمون صـلحا   (1)
، معجــم البلــدانيــاقوت الحمــوي، ؛ 207،  ابــي عبيــده بــن الجــراح تقــع علــى الفـرات. اليعقــوبي، البلــدانبقيـادة 

5/205  . 
، معجـم البلـدان يـاقوت الحمـوي، ؛ 299، صناعة الكتابـة الخراج و قدامة، ؛ 134، فتوح البلدان البالذري،  (2)

العالقـــات العباســـية موفـــق ســـالم ،  نـــوري،؛ 4/134القلقشـــندي، صـــبح االعشـــا، ؛ 4/65، 2/66، 1/103
 .3/221، العصر العباسي االول سالم، ؛ 79،  (1990البيزنطية ، دار الشؤون الثقافية، )بغداد: 

 . 163، بلدان الخالفة لسترنج، ؛ 308، الخراج وصناعة الكتابة قدامة،  (3)
، تــاريخ الموصــل االزدي، ؛ 4/620، تــاريخ االمــم والملــوك الطبــري، ؛ 171-170، فتــوح البلــدان الــبالذري،  (4)

بلـدان الخالفـة لسـترنج، ؛ 389-388، الـروض المعطـار الحميري، ؛ 31، الخراج وصناعة الكتابة قدامة، ؛ 262
 . 153، (2009ة التاريخ االسالمي العصر العباسـي، دار اسـامة للنشـر، )عمـان: موسوع خالد ، عزام،؛ 164، 

سننء ع دهللاننزي د, نن, , طز ءننو ورسننفي الاارنن  لننب  االنن ا ,  اارةننب  تسننغطب , اسنن او ط   ننال ر   ننر الطــائي، 

 . 30-29،  2002طءشفاة ,   طاو  امفصل كل و  االرة و , 
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عطاء لهم، اعاد شحنها بالمقاتلين وزيادة الايضا  بنى الكنيسة السوداء و و القطائع وبنى المنازل، 
 .(1)ثم بنى الهارونية بالقرب من مرعش فشحنت بالمقاتلين وجلب اليها الناس ايضا  

الهادي من تحصينات من اجل زيادة  الخليفةالرشيد ما بدأه اخوه  الخليفةوقد اكمل 
وشحنها بالمقاتلين وتحصينها زبطره ء ثم اتم بنا ،حماية الثغور فأعاد تحصين مدينة الحدث

التحصينات والوسائل الدفاعية المختلفة مثل المراصد والمسالح  زاد فيو  (2)ئعواقطع القطا
كما لم يهمل الرشيد  (3)وروابط انشئت بأماكن مختلفة من الثغور االسالمية في ادارة الرشيد

فكان يجهز الحمالت لغزو ارض الروم، وكان  كثيرا ،حمالت الصوائف والشواتي بل اهتم بها 
حمالت ألهم قادته واهل بيته ومن ابرز من تولى حمالت الصوائف ابنه يولي قيادة هذه ال

فاناخ على القرى ، م( ارض الروم  794هـ/178القاسم اذ واله قيادة الحمالت فدخل في سنة )
غزى صائفته بعد ان  الذيالصائفة هرثمة بن اعين ا من القادة الذين غزو  انوحاصرها، وك

 .(4)قا  عمر طرسوس وحصنها كما ذكرنا ساب
م( ففي بداية 813-809هـ/198-193وتولى الخالفة بعد الرشيد ابنه محمد االمين )

، (5)الرشيد وجهاده ضد اعداء االسالمبجهود والده مه للخالفة خطب بالناس مذكرا  اياهم نتس
ما كان يفعله ابوه من اجراءات دفاعية وتحصينيه فأعاد بناء المسالح وجددها بإكمال فبدأ 

                                                 

ابـن العـديم، ؛ 315، الخراج وصـناعة الكتابـة قدامة، ؛ 180-171-168-167، فتوح البلدان البالذري،  (1)
ـــب،  ـــدان الخالفـــة لســـترنج، ؛ 168-167- 1/159بغيـــة الطل ـــوزبكي، ؛ 162-161، بل الثغـــور ودورهـــا الي

 .77-70،  الثغور البرية الجنزوري،  ؛22، العسكري والحضاري  
، الــروض المعطــارالحميــري،  ؛2/227، ان معجــم البلــديــاقوت الحمــوي، ؛ 191، فتــوح البلــدان الــبالذري،  (2)

 .122عبيد، تحصين المدن الثغرية،  ؛59، الجندية في الدولة العباسية ثابت،  ؛258
ـــاريخ الموصـــل االزدي،  (3) ـــة قدامـــة،  ؛313-290-268، ت يـــاقوت  ؛319-311، الخـــراج وصـــناعة الكتاب

ــــدان لســــترنج،  ؛4/135شــــا، القلقشــــندي، صــــبح االع ؛3/15، 360-1/132، معجــــم البلــــدانالحمــــوي،  بل
 .171-161-83، الخالفة

ابــن تغــري بــردي،  ؛310، الخــراج وصــناعة الكتابــة قدامــة، ؛ 668-4/640، تــاريخ االمــم والملــوك الطبــري،  (4)
النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر والقـاهرة، وزارة الثقافـة  الحماس جمال الدين يوسف بن عبداهلل الظاهري الحنفي ابو

 .407، العصر العباسي االول الرحيم،  ؛3/121،  لقومي دار الكتب، )مصر: د/ت(واالرشاد ا

 . 2/433اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،  (5)
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، فحصنت وتحصينها بإحكامسليم فرج الخادم بإعادة بناء اذنة  اامر اب فقد ،الثغورلحماية 
ثم اقام المسالح في الثغور لزيادة  ، (1)سان وزاد العطاء لهماوجلب اليها الجند من اهل خر 

وولى عبدالملك بن صالح ما كان اليه من الجزيرة وجند قنسرين  ،الحماية فيها وحفظها
 على مجريات الساحة اال وهوكثيرا  حدث مهم واثر  وقع ونةوفي هذه األ .(2)والعواصم والثغور

على الثغور والحفاظ  ا  انعكست هذه الفتنة سلب اذ،  (3)الفتنة التي حصلت بين االمين والمأمون
 اذ استغل االعداء هذا الحدث واستولوا على بعض الحصون وهاجموا المدن، عليها وحمايتها 

انفاق لتوقف وتعطلت بعض الثغور وذلك  ، (4)الوالة عن الطاعة خروج بعض فضال  عن
 ونكما انقطع توافد المتطوع ،  االموال عليها بسبب ما حصل وانشغال كل من في الخالفة

الى الثغور فحصل نقص في مرابطة الثغور ونتج عن ذلك توقف حمالت الصوائف 
 .(5)والشواتي
مع  م( الذي كان يغزو833-813هـ/218-198وتولى الخالفة بعده اخوه المأمون ) 

وبعد ان استقرت اوضاع الخالفة بيده بدا  ، (6)خبرة باإلدارة العسكرية هالرشيد فنشأ ولأبيه 
من اراضي وحصون، فمن تلك  ثم استرجع ما اخذه العدو تحصينهاثغور الدولة و  بتقوية

حول المدينة ثم امر بمنع ما كفربيا وبناء سور  هاوتحصين أئهاامر بإعادة بنالتي التحصينات 
كان يؤخذ من اهلها من غلة كانت على منازلهم التي كانت تشبه الخانات وذلك من اجل 

                                                 

، معجــم البلــدان يــاقوت الحمــوي،  ؛1/170، الخــراج وصــناعة الكتابــة قدامــة،  ؛169، فتــوح البلــدان الــبالذري،  (1)
 .54، ندية في الدولة العباسية الجثابت،  ؛20، الروض المعطار الحميري،  ؛1/132
 .  51-50-29-5/28، تاريخ االمم والملوك الطبري،  ؛440-2/434اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،  (2)
ابـن الجـوزي،  ؛47-44-5/41، تـاريخ االمـم والملـوك للمزيد حول الفتنـة بـين االمـين والمـأمون ينظـر الطبـري،  (3)

المنـتظم فـي تـاريخ الملـوك واالمـم، تحقيـق محمـد عبـد القـادر  بـن محمـدجمال الدين ابـوالفرج عبـد الـرحمن بـن علـي 
 .10/70،  (1992عطا ومصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، )بيروت: 

 .3/297، معجم البلدان ياقوت الحموي،  ؛191-190، فتوح البلدان البالذري،  (4)
عمـر محمـد بـن يوسـف بـن يعقـوب المصـري، كتـاب الـوالة الكنـدي، ابـو  ؛5/10، تاريخ االمم والملـوك الطبري،  (5)

 .116-115(،2003وكتاب القضاة، تحقيق محمد حسن واحمد فريد المزيري، دار الكتب العلمية، )بيروت: 
 االنباء في تاريخ الخلفاء، تحقيق قاسـم السـامرائي، دار االقـاق العربيـة، ،محمد بن علي بن محمدابن العمراني،  (6)

 .97، (2001)القاهرة: 
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. وفي خالفة المأمون اغار الروم على زبطرة فدمروها فأمر والته وعماله بإعادة (1)معونتهم
بالد  ته ان يغزوكتب الى وال ، كمابالجند المرابطين  اوشحنه اوتحصينه افتم ترميمه بنائها

 ، كان اهتمام المأمون بالمسالح واضحا  كما  (2)الروم فتم االمر فأغاروا واغتنموا منهم الكثير
 .(3)ولكنه كره هذا االسم فغيره واسماه مصالح من المصلحة

وفي خالفته استمرت حمالت الصوائف والشواتي في الخروج في وقتها المحدد وقد  
 كما أوكل قيادة (4)اذ فتح حصونا  فشحنها بالجند المرابطين، ه بعض هذه الحمالت بنفسقاد 

ويعد ذلك تطورا   ، (5)بعض هذه الحمالت الى أكفأ رجاله وقادته ومنهم القاضي يحيى بن اكثم
ففي احدى  ،وفي اثناء غزواته كان يهتم بتحصين المدن والثغور، (6)كبيرا  في قيادة الحمالت

والفروض فتم  ةره ان ينزل الى الطوانه ويعيد بنائها فتم توجيه الفعلغزواته وجه ابنه العباس فأم
وقد جعل سورها على ثالثة فراسخ وكذلك عمل ما تحتاجه من ابواب  ، البناء ميال في ميل

                                                 

 .163، بلدان الخالفة لسترنج،  ؛308، الخراج وصناعة الكتابة قدامة،  ؛167، فتوح البلدان البالذري،  (1)
 ؛285، الــروض المعطــار الحميــري،  ؛321، الخــراج وصــناعة الكتابــة قدامــة،  ؛191، فتــوح البلــدانالــبالذري،  (2)

 . 1/395ت(، عثمان، فتحي، الحدود االسالمية البيزنطية، )د/م: د/
العسكري، ابو هالل الحسن بن عبـداهلل بـن سـهل بـن سـعيد بـن يحيـى بـن مهـران، االوائـل، دار البشـير، )طنطـا:  (3)

1988 ،)266. 
تـــاريخ االمـــم الطبـــري،  ؛469-467-2/465للمزيـــد حـــول هـــذه الحمـــالت ينظـــر: اليعقـــوبي، تـــاريخ اليعقـــوبي،  (4)

، ديـــوان المبتـــدأ والخبـــر ابـــن خلـــدون،  ؛405-399، الموصـــل  تـــاريخاالزدي،  ؛185-182-5/181، والملـــوك 
3/320. 
يحيــى بــن اكــثم: ابــو محمــد  بــن محمــد بــن قطــن بــن ســمعان بــن مشــجع الثمبــي االســيدي المــروزي، ... كــان  (5)

عالمــا  بالفقــه بصــيرا  باألحكــام .... قلــده المــأمون قضــاء القضــاة وتــدابير اهــل مملكتــه فكانــت الــوزراء ال تعمــل فــي 
 ابوالعباس شمس الدين احمد بـن محمـد بـن ابـراهيم بـن ابـي بكـر البرمكـيتدبير الملك االبعد مطالعته. ابن خلكان، 

-6/147،  (1900)بيــروت:  وفيــات االعيــان وانبــاء ابنــاء الزمــان، تحقيــق احســان عبــاس، دار صــادر، االربلــي
148. 

ابــوبكر احمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن احمــد بــن  الخطيــب البغــدادي، ؛5/182، تــاريخ االمــم والملــوكالطبــري،  (6)
ابـــن  ؛8/39،  (2002تـــاريخ بغـــداد، تحقيـــق بشـــار عـــواد معـــروف،  دار المغـــرب االســـالمي، )بيـــروت: ,  مهـــدي

 .3/320، ديوان المبتدأ والخبر خلدون، 
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فكتب ،  (1)ثم امر بشحنها بالرجال من مختلف االمصار وزيادة لهم في العطاء،وحصون 
اخوه المعتصم بانه قد فرض من الجند اربعة االف  المأمون الى الشام ومصر وكان عليهما

الى والي الجزيرة وقنسرين ابنه العباس ايضا  و كتب  ةالصائفة والمرابطة في الطوان وذلك لغزو
نائبه في بغداد بمن فرض على اهل بغداد  (2)بمن فرض والى اسحاق بن ابراهيم بن مصعب

عيين الوالة والقادة على الثغور فتم تقسيم . وقد استمر المأمون على نهج ت(3)وهم الفا رجل
واعطى والية الجزيرة وثغورها  ،اسحاق المعتصم الشام ومصرااب اهفولى اخ ، االدارة بينهم

 . (4)والعواصم البنه العباس
م(  841-833هـ/227-218وتولى بعده الخالفة اخوه المعتصم بن هارون الرشيد )

وقد  ،(5)فأكمل تحصين كفربياوتحصينها، مدن الثغرية لباواستمر على ذات النهج في العناية 
هجم الروم على زبطرة وملطية واخربوها وقتل من بها من الناس وسبوا النساء مما دفع 

 ةحتى بلغ عموري ا  المعتصم الى تجهيز حملة كبيرة فهجم على بالد الروم وافتتح حصوننا ومدن
شحنها بالجند المرابطين فتم له ذلك على اكمل ثم امر بإعادة بناء زبطرة وتحصينها و  ، وفتحها

                                                 

لبلـدان معجـم ايـاقوت الحمـوي،  ؛412، تاريخ الموصـل االزدي،  ؛5/186، تاريخ االمم والملوك الطبري، ( (1
 .616، العصر العباسي االولالرحيم،  ؛4/46، 

اسحاق بن ابراهيم المصعبي: تولى الشرطة من عهد الخليفة المأمون واسـتمر بهـا الـى عهـد الخليفـة المتوكـل،  (2)
 ؛1/408، تـاريخ بغـداد كان مقربا  من الخلفاء، استخلفة المأمون على بغداد عندما غزا الروم. الخطيب البغـدادي، 

 (2002، دار العلم للماليـين، )د/م: 15االعالم، ط,  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسزركلي، ال
 ،1/2021. 

علي احمد بن محمد  ابومسكويه،  ؛412، تاريخ الموصل االزدي،  ؛5/186، تاريخ االمم والملوك الطبري،  (3)
،  (2000لقاســم امــامي، الناشــر ســر وش، )طهــران: ، تحقيــق ابوا2تجــارب االمــم وتعاقــب الهمــم، ط, بــن يعقــوب 

مـــرأة الزمـــان فـــي تـــواريخ ,  شـــمس الـــدين ابـــوالظفر يوســـف ابـــن قزاوعلـــي بـــن عبـــداهللســـبط ابـــن الجـــوزي،  ؛4/166
 .176-148172،  (2013االعيان، تحقيق محمد رضوان عرقسوسي، دار الرسالة العالمية، )دمشق: 

تجــارب مســكويه،  ؛5/179، تــاريخ االمــم والملــوك الطبــري،  ؛456-2/455اليعقــوبي، تــاريخ اليعقــوبي،  (4)
 .4/165، االمم وتعاقب الهمم 

، معجـــم البلـــدانيـــاقوت الحمـــوي،  ؛308، الخـــراج وصــناعة الكتابـــة قدامـــه،  ؛167، فتـــوح البلـــدان الــبالذري،  (5)
اسـماء االمـاكن والبقــاع،  مراصـد االطـالع علــى, عبـد المـؤمن بــن الحـق ابـن شــمائل القطيعـي البغـدادي،  ؛4/468

 .163، بلدان الخالفة لسترنج،  ؛ هـ( 1412دار الجيل، )بيروت: 
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فلما عاود الروم الهجوم لم يقدروا عليها وصمد  تحصينا  كامال  وجه واصبحت زبطرة محصنه 
وبعد ان اتم المعتصم فتح عموريه  بلغه بان ملك الروم كان يريد ان يخرج  ،(1)اهلها بوجههم

وم ينوي الهجوم على الثغور الشامية، فبعد وراءه وينتقم لما حصل في عمورية، اذ كان ملك الر 
طرسوس فأمر القادة والوالة باالستعداد التام لرهبة واخافة  بلوغ الخبر الى المعتصم اتجه نحو

 (2)الروم اذ هجموا ووجه بعدد من التحصينات والوسائل الدفاعية لجميع الثغور في تلك الجهة
كرية وجعلها مراكز تجمع الجند وكذلك جعل وقد اقام المعتصم بأنشاء عدد من القواعد العس

المسالح والمراصد والمناظر والتحصينات في الثغور فتم توزيعها على الطرق المهمة التي كان 
حماية الثغور من  كان الهدف من كل هذه االجراءات هوو اثناء غزواته  في يسلكها الجيش
ا المعتصم مدينة سامراء وقد جعلت ومن ابرز هذه القواعد العسكرية التي أنشائه هجمات العدو

مركزا  لتجمع الجند وذلك بعد ان كثر الجند وتضايق الناس منهم فتم بناء المسجد فنظم الطرق 
 .(3)ا  عمرانيالشوارع بها واصبحت مركزا  ومقرا  للقيادة العليا للدولة فازدهرت حضاريا  و 

 ر دليل على تنظيم عال  خي دتع التيفي خالفة المعتصم  كبيرةوقد تمت الفتوحات ال
 ةوقد وصلت الثغور الى قوة ومنع (4)وحمايه جيده لثغور الدولة االسالمية من مخاطر االعداء

فاسهم بالمحافظة عليها ومباشرة اعمال المتطوعين والمجاهدين فيها ونستطيع  مرحلةفي هذه ال
فة المعتصم اذ ذكر الى الخلي قالرسالة التي بعثها والي خراسان والمشر  ان نلتمس ذلك من

                                                 

الخــــراج وصــــناعة قدامــــة،  ؛5/235، تــــاريخ االمــــم و الملــــوكالطبــــري،  ؛192، فتــــوح البلــــدان الــــبالذري،  (1)
 لعالميـة للكتـاب،ايـوب، ابـراهيم، التـاريخ العباسـي، الشـركة ا ؛424، تاريخ الموصـلاالزدي،  ؛186، الكتابة

 .96(، 1989)بيروت: 
 .   246-245-5/242، تاريخ االمم والملوكالطبري،  (2)
اليعقـوبي،  ؛251للمزيد حول بناء المعتصم للقواعد والمراكز العسكرية ينظر: البالذري، المصـدر السـابق،  (3)

، لك و الممالــــكســــااالصــــطخري، الم؛ 216-5/210،تــــاريخ االمــــم و الملـــوكالطبــــري،  ؛52-51البلـــدان، 
، معجـم البلـدانيـاقوت الحمـوي،  ؛221-217-185-4/184، تجارب االمم و تعاقـب الهمـممسكويه، ؛85
 .163، بلدان الخالفةلسترنج،  ؛5/45-47-148، 4/123، 3/174-175، 1/382

بيــه التن ،المســعودي، ابوالحســن علــي بــن الحســين بــن علــي  ؛107، تــاريخ خليفــة بــن خيــاطخليفــة بــن خيــاط،  (4)
ابــن العمرانــي،  ؛311-310-309-308، د/ت( –واالشــرف، تصــحيح عبــداهلل الصــاوي، دار الصــاوي، )القــاهره 

 . 107، نباء في تاريخ الخلفاءاال
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فيها: ))ان بما وراء النهر ثالث مائة الف قرية ليس من قرية اال خرج منها فارس وراجل ال 
يبين على اهلها فقدهم وبلغني ان بالشاش وفرغانة من االستعداد ما ال يوصف مثله عن ثغر 

 .(1)من الثغور((
ر بتطورات م(  تأثرت الثغو 847-841هـ/232-227وفي خالفة الواثق باهلل )

االوضاع الحاصلة فقد بدأت سيطرة العنصر التركي على مقدرات الخالفة تظهر شيئا  فشيئا  
فبدأت اطماعهم بالظهور، حتى  ظهرت بعض حركات االنفصال في اطراف الخالفة ففي 

الروم، ومن  على م( قد خرج بحمله845هـ/231طرسوس باالخص، فنجد ان اميرها في سنة )
 نفصلاذ ا، عن الخالفة العباسية  نفصلة تماما  طرسوس م عدم( يمكن 853هـ/239سنة )

اإلدارة فبعد ان في وبذلك قد حصل تحول واضح ،  (2)اميرها معتمدا  على موارده واقطاعاته
اصبح امراء  كافة جهيزات الحمالت وتمولهابكانت مركزيه الخالفة فهي التي كانت تقوم 

 .(3)ك الحمالت باالعتماد على امكانياتهم المحدودةالثغور والمدن هم المسؤولين عن تل
وقد قام الخليفة الواثق بتولية بعض الوالة على الثغور منهم القائد احمد بن سعيد بن 

في  (4)مسلم الباهلي، ثم امره بحضور الفداء لذي حصل بين المسلمين والروم في نهر االمس
اشتى احمد بن سعيد بجالد الروم، ثم ولى بعده على الثغور طرسوس وبعد ان فرغ من الفداء 

والعواصم القائد نصر بن حمزة الخزاعي، وكان الخليفة الواثق يهتم باهل الثغور ويستمع الى 
 .(5)مطالبهم ويحل مشاكلهم ويأمر لهم بالجوائز

 
 
 

                                                 

 . 47-5/45، معجم البلدانياقوت الحموي،  ؛291، سالك و الممالكاالصطخري، الم (1)
   .255-244، تاريخ الخلفاء السيوطي، ؛117-6/15، الكامل في التاريخابن االثير،  (2)
 .101طرسوس، مدينة الطائي،  (3)
المس: قريه على شط بحر الـروم مـن ناحيـة طرسـوس كـان فيهـا الفـداء بـين المسـلمين والـروم. يـاقوت الحمـوي،  (4)

 .  5/8، معجم البلدان
 ؛287-285-5/280، تــــاريخ االمــــم و الملــــوكالطبــــري،  ؛482-23/479اليعقــــوبي، تــــاريخ اليعقــــوبي،  (5)

 .3/340، ديوان المبتدأ والخبر ؛161، تنبيه واالشراف المسعودي، ال
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 الخاتمة
 يتضح لنا من خالل ما سبق النتائج ا تية :

فهي منطقة  العربية االسالمية على امتدادها ةمن اهم مناطق الدولد نت تعان منطقة الثغور كا -1
كانت تجري فيها ابرز االحداث والصراعات بين المسلمين والبيزنطيين، فاهتم بها إذ  ، الحرب

 ، فشحنها الخلفاء بالجند المرابطين وبنوا مدنها وقالعها واسوارها بأفضل الطرق.لمسلمونا
صورها  جملم( الى ا 847-749هــ/232-132في العصر العباسي االول )لقد وصلت الثغور  -2

فقد حصنت الثغور وشحنت بالرجال، فتم بناء المدن والقالع والحصون وتأمينها بالمسالح 
 البعيدة التي تؤمن وتبلغ الثغر فيها حالة حصول هجوم مفاجئ.

نوا يعطون والية الثغور ألفضل القادة فكا اهتماما  مباشرا  لقد اهتم الخلفاء العباسيين بالثغور  -3
فتم اعطائها ألبنائهم واقربائهم وذلك ألهميتها البالغة، فسكن بعض الوالة في  وأمهرهم والوالة

 الثغور.  
في حالة حصول أي هجوم  على الثغور يسارع الخلفاء الى امداد الثغر الذي يتعرض للهجوم  -4

 نتهاء يتم اعادة بناء ما تم تخريبه على اتم وجه.بما يحتاجه من مقاتلين وسالح، وبعد اال
اسس خلفاء العصر العباسي االول نظام حماية دقيق في الثغور معتمدين بذلك على شحن  -5

 الجند المرابطين المقيمين في الثغور هم وعوائلهم بشكل دائم.
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The Role of the Abbasid Caliphs in Fortification of Coastal Cities with 

Byzantine State in the First Abbasid Era 
(132-232 AH/750-847AD ) 

Asst. Prof.Dr.f.Safwan Taha Hasan AL-Nassir      Firas Yousif Ibraheem  

Abstract 

         The gaps attracted the attention of  historians and researchers due to its 

prominent role in the events of Arab and Islamic history Given the 

importance of fortifying the rich cities We have shed light on that region, 

which represents the first line of defense and defends the borders of the Arab 

Islamic state . 

        The study has monitored for us the role of the Abbasid caliphs in 

fortifying and building the rich cities and their role in countering the attacks 

of the Byzantines . 

 


