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ذالبحثملخصذ

ىذا البحث يتناوؿ الصداـ العسكري مع دولة الخزر خالؿ العصر العباسي، ويتمخص 
ىػ /  ٛ٘ٔ – ٖٙٔبحربيف وقعت أوليما في عيد الخميفة العباسي أبي جعفر المنصور ) 

 – ٙٛٚىػ /  ٖٜٔ – ٓٚٔـ(، والثانية في عيد الخميفة ىاروف الرشيد )  ٘ٚٚ – ٗ٘ٚ
 ـ(. ٜٓٛ

تناولنا التعريؼ بدولة الخزر، وأسباب الصراع مع الدولة اإلسالمية في في بدء البحث 
عيودىا األولى، ثـ اعقب ذلؾ دراسة تفصيمية لمحربيف المذكورتيف أعاله، واختالؼ المؤرخيف 

 في ذكرىا، وأسباب الحربيف ونتائجيا.
مف خالؿ البحث، اشّرنا اف الصراع مع دولة الخزر في العصر العباسي، تميز 

ياسة ىجومية مف جانب الخزر، قابمتيا الدولة العباسية بسياسة دفاعية بحتة، ولـ تذكر بس
المصادر أسباب ذلؾ، ولكننا قدمنا خالؿ البحث عدة اسبابًا محتممة لذلؾ، كما اننا بينا اف 
الخزر لـ يمثموا خطرا جسيمًا عمى الدولة العباسية، والسبب اف الخزر لـ تكف ليـ خطط 

الدولة العباسية، بؿ كانت ىجوماتيـ لمسمب والنيب، حينما تتييأ األسباب لمقياـ لمقضاء عمى 
 بذلؾ.

 
Arab-Khazar wars A study of military conflict during the Abbasid period 

(132-193 AH / 750-809 AD) 
ABSTRACT 

This research deals with military clash with the state of the Khazar during 

the Abbasid era, the two wars occurred first in the reign of the Abbasid Caliph Abu 

Jaafar al-Mansour (136-158 AH / 754-775 AD), and the second in the reign of 

Harun al-Rashid (193-170 AH / 786-809 AD). 

At the beginning of research dealt Khazar state, then the causes of conflict 

between them and the Islamic State of covenants first, then followed by a detailed 
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study in the two wars mentioned above, different historians mentioned, causes and 

consequences of wars. 

Research indicates that, conflict with the state of the Khazar in the Abbasid 

era, characterized the policy of an offensive by the Khazar, and defensive by the 

Abbasids. The sources did not say the reasons, but we suggest several reasons for 

this. We also pointed out that the Khazar did not represent a mortal danger to the 

State of the Abbasid Caliphate, and the reason of that because they didn't have 

plans to eliminate the Abbasid state, but their attack was to plundering and looting 

when conditions preparing them to do so. 

 
يوف تحديات كبيرة بعد اعتالئيـ الخالفة ومنيا وراثتيـ العالقات العدائية واجو العباس

مثالف اكبر خطر لمدولة االسالمية انذاؾ، الدولة البيزنطية والدولة تموييف مع دولتيف لأل
 الخزرية التي ىي موضوع بحثنا.

، لكف الصراع حسـ في (ٔ)لقد عانى االموييف الكثير في مواجية الخطر الخزري
يحد  فْ أياية واستطاع مرواف بف محمد، الذي اصبح فيما بعد الخميفة األموي االخير، الن

الروايات  وعمى وفؽ، (ٕ)وؿ عاصمة الخزرخالخطر الخزري بجممة انتصارات انتيت بد
االسالمية، فقد فرض عمى ممؾ الخزر الدخوؿ في االسالـ وبيذا توقؼ لمدة مف الزمف تيديد 

، ولكف االمور ستأخذ مجرى مختمؼ مع ظيور الدولة (ٖ)االسالميةالخزر عمى شماؿ الدولة 
 العباسية وىو ما سنتناولُو ىنا بالتفصيؿ.

ىميا غياب النصوص أعدة ألسباب اف دراسة الدولة الخزرية ىو أمر ليس بالسيؿ 
واف  (ٗ)سمندر، وآتؿ ةالتاريخية واالثارية، فحتى اآلف ال نعمـ مكاف عاصمتي الدولة الخزري
نيا حتى اآلف ليست أ كانت ىناؾ ادعاءات عف اكتشاؼ عاصمة الدولة الخزرية مؤخرًا، إالّ 

ف أ، الدولة الخزرية لـ تترؾ مدونات تاريخية تنفع في دراسة تاريخيا، وىذا يعني (٘)حاسمة
كبر مف معرفتنا بتاريخ الدولة الخزرية يعتمد عمى ثالثة مصادر غير خزرية عاصرت الثقؿ األ

ال  -لألسؼ  –، وتعدد المصادر (ٙ)مؾ الدولػػة، ىي المصادر العربية والبيزنطية واالرمنيةتػ
 فّ أيعني وفرة بالمادة التاريخية، فالمصادر المذكورة ال تقدـ اال القميؿ عف ىذه الدولة ويبدو 

 ولوية الدولة الخزرية كانت عالقاتيا مع القبائؿ التركية فيأف أالسبب في ذلؾ يرجع الى 
وغياب تاريخ . (ٚ)محيطيا، عمى حساب التواصؿ الحضاري مع المسػمميف والدولة البيزنطية

مسجؿ ليا جعؿ المادة التاريخية عنيا مرتبط بالروايات الشفوية المنتشرة في تمؾ المنطقة، 
ال يا نّ أ، إال (ٛ)الرغـ مف العالقة الودية والتاريخية بيف الدولة الخزرية والدولة البيزنطيةعمى و 
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ف القرنيف السابع أتقدـ مادة متوازنة في ما يخص التاريخ الخزري وىو أمر مقبوؿ اذا عرفنا 
ف يعانياف الجفاؼ مف ي)حوالي القرنيف االوؿ والثاني اليجرييف( كانا قرن والثامف الميالدي

 ناحية التدويف والسيما التدويف التاريخي، فميس لدينا مصدر بيزنطي ميـ مف ىذه المدة اال
مختصر حوؿ أصؿ ىذه الدولة لمتعريؼ بيا قبؿ الولوج في ىنا سنذكر و ، (ٜ)تاريخ ثيوفانس

 العالقات السياسية لمدولة العباسية بيا.
ف فيما آلاالخزر مف الشعوب التركية البدوية التي استقرت في سيوب روسيا الجنوبية 

 .(ٓٔ)يسمى بالد القوقاز
ف يؤشروف ظيور الخزر في يف المحدثيخف المؤر إالمصادر البيزنطية ف وعمى وفؽ

المنطقة جزء مف تحالؼ واسع لمقبائؿ التركية ظير في القرف السادس الميالدي، وىذا التحالؼ 
، وأوؿ ذكر ألسـ الخزر في (ٔٔ)امتدت سمطتُو في حدود الصيف وحتى حدود الدولة البيزنطية

الساسانية االخيرة بداية القرف  -كاف خالؿ الحرب البيزنطية آنذاؾمجريات االحداث التاريخية 
البيزنطي ىرقؿ ضد كسرى ابرويز الساساني  لإلمبراطورالسابع الميالدي، عندما ظيروا حمفاء 

، ومنذ ىذا التاريخ بدأ دورىـ الميـ في الصراع السياسي في المنطقة، أواًل (ٕٔ)ـٕٙٙفي سنة 
البيزنطي، كما انيـ انفردوا  -اإلسالمي وثـ الصراع  خالؿ الصراع البيزنطي الساساني

 كما سنرى. فالبيزنطييو مع أ، في الصراع مع المسمميف، بأدوارىـ
التحالؼ التركي القبمي انيار منتصؼ القرف السابع وانقسـ الى قسميف وذلؾ بعد 
انتصار الصينييف عمى قبائؿ الترؾ الشرقية، واخضاعيا ليـ، في حيف بدأ صراع ما بيف 
الخزر والبمغار عمى زعامة القسـ الغربي مف التحالؼ المنيار، انتيى في النصؼ الثاني مف 

بانتصار الخزر وىزيمة البمغار، وبذلؾ سيطر الخزر عمى المنطقة القرف السابع الميالدي 
خضعت القبائؿ التركية الساكنة في  ـالمحصورة ما بيف خوارـز ونير الدانوب، وتحت ىيمنتي

الى  تدأ، ولكف سمطتيـ عمى القوقاز (ٖٔ)رض السيوب االوراسيةأالمنطقة، وليكونوا اسياد 
نياية القرف االوؿ اليجري وبداية الثاني  وعند ،المدةمواجيتيـ الدولة االسالمية في تمؾ 

  –مؤقتاً  –ارجحية الػدولػة االمويػة، وخضع الخزر   العالقات العدائية بيف الدولتيف، شيدت
 .(ٗٔ)وتوقفوا عف غزو الواليات االسالمية الشمالية )اذربيجاف وأرمينية ( ،ليذا الواقع
في خالفة ابي وقع في كتب التاريخ، وؿ ذكر لمخزر في العصر العباسي نجدُه أ

( عندما ـٔ٘ٚ/  ىػٕٖٔ) في سنة (ـ٘٘ٚ - ٔ٘ٚ/  ىػ ٖٙٔ - ىػٕٖٔ )العباس السفاح 
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ىـز وقتؿ منصور بف جميور الكمبي والي السند األموي، وعندىا قاـ خميفتُو باليرب الى بالد 
، اف المالحظ عمى ىذه الرواية غرابتيا، (٘ٔ)الخزر ومعُو حريـ منصور بف جميور واموالوُ 

ف ييرب خميفة منصور ومعُو صحبة أفالسند تقع في الجنوب وبالد الخزر في الشماؿ، وألجؿ 
خراساف لموصوؿ الى سجستاف و مواؿ فيو أمر ليس بالسيؿ، والسيما وانُو سيضطر الختراؽ أو 

؟ ليس لدينا ما يمكننا االجابة عف بالد الخزر، ولنا الحؽ في التساؤؿ لماذا لـ ييرب الى اليند
المجوء الى دولة كبيرة ليست ليا عالقات ودية مع الدولة االسالمية،  مف المنطقيولكف  ،ىذا

ولكف يبقى التساؤؿ عف كيفية الوصوؿ الى بالد الخزر؟ وأي طريؽ سمؾ؟ اذا عممنا اف 
ليذا تبقى ىذه الرواية تفصالف السند عف ارض دولة الخزر مف جية الشرؽ و  او أكثر واليتيف

 .(ٙٔ)غريبة وليس مف السيؿ تفسيرىا
ىػ( الصداـ االوؿ لمدولة العباسية مع  ٛ٘ٔ - ىػٖٙٔ) الخميفة المنصورعيد شيد 

(، اإلسالمي مع الخزر) وىي الحرب الثالثة في التاريخ األولى الخزر وىو ما سنسميو الحرب 
، فيما شيد (ٚٔ)ػ(ىٕ٘ٔ - ٔٗٔ) مينية سنةسيد السممي عمى أر أوذلؾ في عيد والية يزيد بف 

ىػ( الصداـ الثاني وسنسميو الحرب الثانية وذلؾ في عيد والية ٖٜٔ -ػ ىٓٚٔ) عيد الرشيد
 .(ٛٔ)ىػٖٛٔسعيد بف سمـ الباىمي عمى أرمينية في سنة 

)والية ارمينيا اإلسالمية كانت حدود الدولة الخزرية الجنوبية المتصمة بالحدود  
تفصميا سمسمة جباؿ القوقاز التي تمتد عمى طوؿ القوقاز في بحر قزويف شرقًا واذربيجاف( 

وحتى البحر االسود غربًا، وىي سمسمة جباؿ عالية وصعبة االجتياز وقد مثمت حماية طبيعية 
، لكف ىذا العائؽ لـ يكف محكمًا، (ٜٔ)واذربيجاف، مف غزوات القبائؿ التركية منذ القدـ ألرمينية

ىميا ممريف كانا البوابتيف أتمثؿ طرقًا سالكة، و  ي ممرات عدة ما بيف جبالوِ فقد كاف يحتو 
باب االبواب عند با وسيولة طرقيما، االوؿ ىو ممر الدربند المشيور ملمغزاة، بسبب وسعي

)بمنجر( واتصالو ببحر قزويف الذي كاف  العرب وىو االىـ لقربِو مف عاصمة الخزر األولى
، والى الغرب منُو يقع ممر داريؿ وسط سمسمة جبمية في القوقاز (ٕٓ)يسمى انذاؾ بحر الخزر

والطريؽ يمر مباشرة الى مدينة تفميس قصبة جرزاف احدى اقساـ أرمينية االسالمية، التي 
 .(ٕٔ)(واالف ىي جورجيا)تسمى ايبريا عند المؤرخيف األرمف 

ذ

ذ
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ذهـذ145ذسنةذاألوىلذاخلزروةذاحلرب

اف الخميفة المنصور ارسؿ الى واليو عمى أرمينية يزيد بف  يتفؽ المؤرخوف العرب عمى
، (ٕٕ)ىػ( يأمرُه بمصاىرة خاقاف الخزرٕ٘ٔ - ىػٔٗٔ) اسيد السممي في واليتُو الثانية عمييا

اما  " ونص ابف أعثـ ىو االكثر تفصياًل عف الحدث وفيو يورد نص رسالة المنصور الى واليو
القوـ حتى  فّ أ تصمح اال بمصاىرة الخزر، والرأي عندي ف بالد أرمينية ال تستقيـ والإبعد ف

تستقيـ البالد، واال فأني خائؼ عميؾ وعمى جميع عمالؾ مف الخزر، فانيـ اذا ارادوا واجتمعوا 
ف ىذا أ، ويبدو ىنا (ٖٕ)"غمبوا، فأنظر وال تخالؼ امري واجتيد في مصاىرة الخزر، والسالـ

وانُو استبصر مستقبؿ المنطقة فرأى الحكمة في التحالؼ مع  ،مف الخميفة ابتداءً الموقؼ كاف 
ف المنصور كاف قد تولى أرمينية في عيد اخيو ابي أالخزر وىذا مقبوؿ في ضوء معرفتنا 

ي في كيراف مف ، ويذكر ابف أعثـ انُو كاف يشتّ (ٕٗ)(ػىٖٙٔ -ػ ى ٕٖٔ) العباس السفاح
، وىذا مكنو مف (ٕ٘)جرزاف في أرمينيةؼ بمرج يقاؿ لو الضارية مف ارض اذربيجاف ويصيّ 

معرفة المنطقة واالطالع عمى احواليا واالخطار المحيطة بيا. ولكف ياقوت الحموي يذكر 
خبرًا في معرض حديثُو عف مدينة الباب، يدؿ عمى اف المنصور وصمتُو اخبار عف تحركات 

داع كسرى انوشرواف روى لجمسائو خبر عف خ لما وصمتو االخبار الخزر وتذكر الرواية انو
الساساني لخاقاف الخزر بعد طمبو المصاىرة منو ثـ بنائو مدينة الباب واالبواب وتحصينُو 

مكننا ربط ىذا الخبر برواية أ ، ولكف ياقوت ال يذكر تاريخًا لُو، ولو(ٕٙ)أرمينية بسور عظيـ
التحركات  ابف أعثـ اعاله فقد تكوف رسالة المنصور ردًا عمى تخوفات الخالفة مف تمؾ

 .، السيما بعد مالحظة االنسجاـ بيف الروايتيفالخزرية
، في خبر الزواج ما ال نجدُه عند غيره مف المؤرخيف وفيو (ٕٚ)تفصؿ رواية ابف أعثـ

بف  صورة عف البذخ والترؼ، اال انو يخالؼ المؤرخ األرمني جيفاند فيذكر ابف أعثـ اف يزيد
، التي ىي (ٕٛ)تزوج مف ابنة خاقاف الخزر المنصور أسيد السممي والي أرمينية البي جعفر

ف أعثـ انيا انجبت ولديف وانيا ماتت بعد ذلؾ ومات ب، ويذكر ا(ٜٕ)عند جيفاند اخت الخاقاف
، فيما ال يشير جيفاند الى (ٖٓ)ولداىا جميعًا ببرذعة، واف مدة اقامتيا كانت سنتيف واربعة أشير

، بينما يذكر البالذري انيا (ٖٔ)ة قميمة مف الزواجذلؾ ويقتصر عمى قوؿ انيا ماتت بعد مد
، وىو بذلؾ يخالؼ ابف أعثـ في روايتُو مف ناحية التفاصيؿ (ٕٖ)ماتت وابنيا في النفاس

المرتبطة بالوفاة وعدد مف انجبتيـ. ولكف الميـ ىنا اف موتيا اثار شكوكًا قوية عند خاقاف 
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 ىـذا السبب الذي قدمُو المؤرخوف في تفسير ، وكاف ى(ٖٖ)عمى ابنتووقعت الخزر حوؿ مؤامرة 
 الدولة العباسية.أراضي ىجـو الخزر عمى 

ابف  ؼ، فيما يتطر (ٖٗ)تحرؾ الخزر بجيش كبير، يذكر جيفاند انو كاف جيشًا ضخماً 
لؼ فارس وأف مف كاف يقودُه ىو الخاقاف أأعثـ في تخميناتُو فيذكر انو قارب مائتي 

در تخالؼ ابف أعثـ في ذكر الخاقاف فيو عندىـ قائد خزري ، ولكف بقية المصا(ٖ٘)بنفسوِ 
، واسترخاف الخوارزمي (ٖٙ)وليس الخاقاف مف قاد الجيش، عند اليعقوبي اسمُو رأس طرخاف

، اما جيفاند فيقدـ اسمًا لو مشابو لما ذكره اليعقوبي بؿ ويشير الى القبيمة التي (ٖٚ)عند الطبري
، وىو مف قادة الخزر الكبار وقد انقسـ الجيش الخزري الى (ٖٛ)تير ايمتبير((خ))ال ينتسب الييا

... فتحركوا عمى المسمميف، فاجتمعوا في جيش  " قسميف رئيسيف وىو ما يؤكده ابف أعثـ
ما يدؿ عمى دخوليـ مف ممرات  ، وىو(ٜٖ)"عظيـ وساروا حتى افترقوا مف الباب واالبواب...

رئيس وعمى رأسُو القائد رأس طرخاف دخؿ مف ممر ستفاد مف نص جيفاند اف القسـ الي، و عدة
، ويسيب جيفاند في ذكر (ٓٗ)الدريؿ، فيما دخؿ قسـ اخر مف الجيش الخزري مف ممر الباب

، ويتبيف مف ذلؾ اف معظـ اعماؿ أرمينية (ٔٗ)المناطؽ والمدف والقرى التي دخموىا في أرمينية
نائـ كبيرة مف االمواؿ واالمتعة واعداد الشمالية اصبحت تحت رحمة الخزر وقد استولوا عمى غ

، ويذكر اغابيوس المنبجي انيـ سبوا زىاء عمى الخمسيف الفًا مف العرب (ٕٗ)كبيرة مف األسرى
، ويصؼ جيفاند أرمينية في ىذه المدة بأنيا قد اظممت (ٖٗ)وعادوا بيذه الغنائـ الى ارضيـ

فيتناوؿ الوالي العباسي بالذـ  ، وىو ىنا ال يضيع الفرصة(ٗٗ)بظالؿ سطوة وقسوة الخزر
حاكـ  المتبجح المصاب بالنقرس اما "والتشيير، وال يخفي تشفيو مف سوء حالِو فيقوؿ عنو 

فمـ يستطيع حتى اف يرفع رأسُو، وباألحرى فقد اكتفى  -ويقصد يزيد بف اسيد  -بالد األرمف 
يشيد انييار البالد [ يةاشارة الى تحصنو في مدينة برذعة مقر والة أرمين ] بالجموس ىناؾ

، ويبدو واضحًا مدى الكره والعداء الذي (٘ٗ)"ةباإليماءوكأنُو أمر ال يعنيو، ال يفتح فمُو ويكتفي 
وىو يفيدنا في فيـ شدة  ،يحممُو تعميؽ جيفاند عمى تصرؼ الوالي العباسي تجاه الغزو الخزري

 .آنذاؾالموقؼ وحراجتو 
في  نؤشرلفعؿ االسالمية تجاه الغزو الخزري في الجانب اآلخر ونحف نتناوؿ ردة ا

اليائمة لمخزر وتدفقيـ مف عدة ممرات نحو  باألعدادرواية ابف أعثـ اف المسمميف قد تفاجئوا 
ف كاف قد تحرؾ عمى رأس جيش يقرب أأرمينية، وليذا اضطر يزيد بف اسيد الى التراجع بعد 
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ة ابي جعفر المنصور يعممُو حراجة مف السبعة االؼ مقاتؿ، الى برذعة وارسؿ الى الخميف
، ولـ يتأخر الخميفة فأرسؿ الى الشاـ لحشد االمداد منيا ومف الجزيرة ومف العراؽ (ٙٗ)الموقؼ
مداد الشاـ والجزيرة حوالي العشريف الفًا، والعراؽ خمسة وثالثوف الفًا، ويذكر ابف أعثـ أفكانت 

واألرجح أّنو ضـ جيش يزيد الذي كاف أقؿ مف سبعة االؼ عند  .(ٚٗ)انيـ اصبحوا ستوف الفاً 
 دخوؿ الخزر.

تحرؾ الجيش العباسي بقيادة يزيد بف اسيد حتى مدينة الشرواف مدينة مف نواحي باب 
مف المسمميف وفرار يزيد ابف  "مقتمة عظيمة" ػاالبواب، فالتقوا ىناؾ الخزر وانتيت المعركة ب

، ومف نص رواية ابف أعثـ وجيفاند نفيـ اف الخزر بعد (ٛٗ)نو بيااسيد الى مدينة برذعة وتحص
ف ذىاب يزيد بف اسيد الى أ، ومف المحتمؿ (ٜٗ)انتصارىـ لـ يتـ التعرض ليـ حتى انسحابيـ

بغداد لمقاء المنصور حدث بعد انسحابيـ وكانت نتيجة المقاء االتفاؽ عمى خطة دفاعية لمنع 
ناء حصوف جديدة وترميـ المتضرر منيا وشحنيا أي ىجوـ خزري جديد وترتكز عمى ب

ث في جمع الرجاؿ مف كور الشاـ عف المنصور بأ، يذكر اليعقوبي وابف أعثـ (ٓ٘)بالرجاؿ
، وفي رواية ابف أعثـ اف يزيد ابف اسيد سار (ٔ٘)والجزيرة والعراؽ ووجييـ مع فعمة وبنائيف

واحكـ االبواب التي ليا ثـ أمر ببناء ... الى مدينة الباب واالبواب فنزليا ورميا " بيؤالء
 ، وينص ابف أعثـ في روايتوِ (ٖ٘)، ويختمؼ ابف أعثـ واليعقوبي في تسمية المدف(ٕ٘)"االبواب...

اف يزيد ابف اسيد فرؽ األجناد الذيف كانوا معو فأنزليـ الباب واالبواب وجعميا مسكنًا ليـ "
اجرت ليـ قبؿ ذلؾ، ويختـ اليعقوبي خبره،  ولعقبيـ، واجرى ليـ االرزاؽ التي كانت بني امية

 .(ٗ٘)" ... قوي المسمموف بتمؾ المدف، واقاـ بالبمد ساكناً " يزيد لما اتـ ذلؾ اف
الحدود الشمالية ولـ تذكر التواريخ أي تحرؾ الخزر حتى عيد الرشيد  ُأّمَنتْ وبذلؾ 

 كما سنتناولُو فيما يأتي.
الخزر، التي اختمؼ في تحديد سنتيا المؤرخوف تبقى ىنا مناقشة مشكمة تاريخ حممة 

، وىذه السنة ىي سنة (٘٘)ىػٔٗٔالعرب فاليعقوبي يذكر تفاصيؿ الحدث ضمف حوادث سنة 
 ىػٔٗٔ) ، ولعمُو وضع الحدث ضمف مدة والية يزيد الثانية(ٙ٘)والية يزيد بف أسيد عمى أرمينية

أما التاريخ الذي يقدمُو خميفة  ،ديداً ىػ( ولـ يكف يقصد اف الحدث وقع في ىذه السنة تحٕ٘ٔ -
ابف خياط في تاريخو فيو بالتأكيد تاريخ متأخر واألرجح أنو قد تصفح في المطبوع مف 
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  [خرج  وىي تصحيؼ   عفي المطبو ] وفييا جرح  " ىػ ٘٘ٔسنة  تاريخو، يذكر في احداث
 .(ٚ٘)"يزيد ابف اسيد السممي، وىي غزاة داف قشة بناحية بحر الخزر

ف ىذا التاريخ أعمومًا لدينا اف يزيد في ىذه السنة لـ يكف واليًا عمى أرمينية واألرجح وم
نو التاريخ أىػ الذي يبدو  ٘ٗٔمصفح عف التاريخ الذي ذكره الطبري بيجوـ الخزر وىو عاـ 

ذكر  إذ، ويعضدُه اغابيوس المنبجي في كتابِو )العنواف(، (ٛ٘)االكثر مناسبة ليجوـ الخزر
ري يثير مشكمة اخرى عندما يقدـ ب، ولكف الط(ٜ٘)زر ضمف احداث ىذه السنةىجوـ الخ

حدثًا واحدًا، فينما يذكر ىجـو الخزر في  اف وليساتاريخيف ليجوـ الخزر ويبدواف وكأنيما حدث
زر بقيادة استرخاف خىػ ليذكر حممة الٚٗٔ، يعود في سنة (ٓٙ)ىػ دوف تفاصيؿ٘ٗٔسنة 

ماـ أاصيؿ التي تشابو ما ذكره غيره مف المؤرخيف. وىنا نحف ، مع بعض التف(ٔٙ)الخوارزمي
يكوف الطبري قد قدـ لنا تاريخيف اثنيف لحممة واحدة، او انيما تاريخيف  ما افْ إاحتماليف 

لحممتيف اثنتيف قاـ بيما الخزر، ورواية ثيوفانس تعضد ما ذكره الطبري، فيي تنص عمى 
، (ٕٙ)ـ ٗٙٚـ والثانية في ٖٙٚمف احداث سنة وجود حممتيف متعاقبتيف، األولى ذكرىا ض
ذاىػ(، ٚٗٔ ىػ،٘ٗٔ) وىي تقارب التاريخيف المذيف أوردىما الطبري قدمنا رواية الطبري في  وا 

تحديد التاريخ فالتاريخيف المذكوريف اعاله ىما األقرب لمدقة، مع األخذ بالنظر االختالؼ ما 
 بيف التقويـ اليجري والتقويـ الميالدي.

، كما اف ىذا التاريخ يقدـ (ٖٙ)ىػ٘ٗٔيترجح لنا اف الحممة األولى وقعت سنة  وبذلؾ
 التي تثيرىا الروايات التاريخية، تفسيرًا حوؿ السمبية التي تعاممت بيا الخالفة مع ىجوـ الخزر،

اذ كاف ىذا العاـ حرجًا عمى الخالفة العباسية، ففيو كانت ثورة محمد النفس الزكية في المدينة 
 ابراىيـ في البصرة. ووأخي

 هـذ193احلربذالثانيةذ

تختمؼ المصادر العربية في ذكر أسباب ىجوـ الخزر الثاني عمى أرمينية في سنة 
ىػ، فالطبري يذكر روايتيف حوؿ ذلؾ فيما ينص اليعقوبي وابف أعثـ عمى رواية واحدة  ٖٛٔ

لطبري، وسنناقش ىنا ا عند الضعيفة حوؿ سبب اليجوـ الخزري، وتتفؽ مع الرواية الثانية
وفييا ُحممت ابنة  ػ "ى ٕٛٔالروايتاف. في الرواية األولى يذكر الطبري ضمف حوادث سنة 
سعيد ابف سمـ  أرمينية يومئذخاقاف ممؾ الخزر الى الفضؿ بف يحيى، فماتت ببرذعة، وعمى 

قتمت غيمة  بف قتيبة الباىمي، فرجع مف كاف فييا مف الطراخنة الى ابييا فأخبروه، اف ابنتوُ 
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ىػ يذكر  ٖٛٔ . وضمف حوادث السنة التالية(ٗٙ)"فحنؽ لذلؾ واخذ في األىبة لحرب المسمميف
، الرواية اعاله ىي التي اعتمدىا الطبري كسبب ليجـو الخزر (٘ٙ)الطبري حادثة ىجوـ الخزر

 فيما ضعؼ الرواية الثانية مستخدمًا لفظة )قيؿ(، وسنتناوليا الحقًا.
اعتمده الطبري اصبح االساس لما ذكره المؤرخوف الذيف جاؤوا بعده  وىذا السبب الذي

ىذا السبب عمى السبب  ـمثؿ مسكويو وابف الجوزي وابف االثير فقد اعتمدوا عميو في تقديمي
 .(ٙٙ)(الذي سنتناولو الحقاً  )االخر

ي وال يخفى مدى التشابو حد الغرابة بيف ىذه الرواية التي تقدـ سببًا ليجوـ الخزر ف
ىػ  ٘ٗٔ ىػ عف الرواية التي ذكرناىا سابقًا التي تفسر سبب ىجوـ الخزر األوؿ سنةٖٛٔسنة 

صيؿ، اتفال بمثؿ ىذهفي عيد ابي جعفر المنصور، وانو مف الصعب القبوؿ بأف حدثًا يتكرر 
يا وحدوث ئشار لذلؾ المؤرخ االمريكي دانموب الذي لـ يكتؼ بتضعيفيا بؿ جـز بخطأوقد 

 .(ٚٙ)د المؤرخ وانيا مرتبطة بالحممة األولىحالة خمط عن
أما الرواية الثانية التي تقدـ تفسيرًا مختمؼ عف أسباب ىجوـ الخزر فنجدىا عند 

والطبري في تاريخو التي أوردىا رواية ثانية  .(ٜٙ). وابف أعثـ في فتوحوِ (ٛٙ)اليعقوبي في تاريخوِ 
أعثـ فيما ىي مختصرة عند الطبري ، ىذه الرواية مفصمة عند ابف (ٓٚ)بصيغة التضعيؼ

واليعقوبي وىي تختمؼ في بعض التفاصيؿ التي تتعمؽ بشخص النجـ ابف ىاشـ الذي كاف 
عيد ابف سمف والي أرمينية  ألبيو( ثأرًا )حيوف مقتمُو سببًا في استدعاء الخزر عف طريؽ ابنوِ 

 سمـ الباىمي.
، ىو (ٔٚ)طبري المنجـ السمميف النجـ بف ىاشـ، وىو عند الأرواية اليعقوبي تذكر 

، ولعؿ (ٖٚ)، بينما عند ابف أعثـ ىو احد رجاؿ المدينة(ٕٚ)عامؿ عمى مدينة باب االبواب
 كثر دقة في ضوء االحداث التي تمت، التي تبيف الدور الكبير الذي لعبُو ابنوُ أاليعقوبي 

ث فيذكر اف الوالي ، ويوضح ابف أعثـ في روايتو تفاصيؿ االحدا(ٗٚ))حيوف( في مدينة الباب
) نصر بف عناف( عمى  سعيد ابف سمـ حيف تولى أرمينية نزؿ مدينة برذعة ثـ عيف عاماًل لوُ 

مدينة الباب واالبواب ثـ بعث عاماًل عمى خراجيا ىو الحارث مولى الفضؿ ابف يحيى 
ىذه لـ تنا ناف مدي " بف عناف قائميف البرمكي، وعندما عمـ اىؿ المدينة شكوا ذلؾ الى نصر

ولما لـ يستمع ليـ عامؿ  ..."يؤخذ منيا خراج قط ألنيا في نحر العدو واىميا يحاربوف الخزر
، وىذا يؤكد ما ذكرُه (٘ٚ)ـ بف ىاشـ واستشاروا في ذلؾ األمرجالمدينة خرجوا الى حيوف بف الن
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عثـ انو ، ويبدو في ضوء رواية ابف أ(ٙٚ)اليعقوبي اف النجـ ابف ىاشـ كاف عاماًل عمى الباب
عزؿ عف عممو، وخالؿ االجتماع اخذ حيوف عمى نفسو حؿ مشكمة صاحب الخراج، ويذكر 
ابف أعثـ اف حيوف تعرض لعامؿ الخراج قبؿ اف يصؿ المدينة وقتؿ عددًا مف اتباعو ففر 
األخير الى برذعة حيث الوالي سعيد ابف سمـ الذي عندما عمـ بذلؾ قبض عمى النجـ بف 

ف في البرذعة في استقباؿ الوالي، فرد حيوف بالقبض عمى عامؿ الباب ىاشـ ويبدو انو كا
نصر بف عناف فغضب الوالي فقتؿ النجـ بف ىاشـ فرد حيوف بقتؿ العامؿ المسجوف نصر بف 

ر حيوف ر عناف وعندما قرر الوالي سعيد تجييز جيش لمقضاء عمى حيوف والمخالفيف معُو ق
 .(ٚٚ)الخزر واستدعائيـ لغزو أرمينيةماألة ماف ال سبيؿ لمتصدي لذلؾ اال ب

اما تفاصيؿ دخوؿ الخزر  .ىذه التطورات تبدو اكثر اقناعًا مف رواية الطبري األولى
الى أرمينية فقد قدـ ابف أعثـ تفصياًل حوؿ ذلؾ غير موجود عند غيره فيو يذكر اف حيوف 

ختار االخزر المدينة فىؿ مدينة الباب مف ذلؾ خوفًا مف دخوؿ أعندما استقدـ الخزر ضج 
بيدمِو ومنُو كاف دخوؿ الخزر  قاـ إذيدخميـ مف مكاف مف السور خارج المدينة  فْ أحيوف 

) الثممة(  لفظة عماؿ، واست(ٛٚ)..."فدخموا أرمينية مف الثممة "... وأشار الى ذلؾ الطبري بقولو
 ثممة. ف الطبري اختصر الرواية التي تعرؼ سبب ىذه الأبأؿ التعريؼ يدؿ عمى 

وعند بموغ خبر دخوؿ الخزر الى أرمينية ارتد الوالي سعيد وىو في طريقو الى الباب 
وؿ الخزر وعاد الى مدينة برذعة مقر الوالي وتحصف بيا، وترؾ الخزر خفزعًا مف اخبار د

، ويذكر اليعقوبي وصوليـ حتى جسر الكر وىو نير يمر قرب (ٜٚ)يعيثوف في الوالية فساداً 
، ووصمت غنائميـ (ٓٛ)عدد جيش الخزر الذي يقودُه الخاقاف اربعيف الؼ فارس تفميس، وكاف

، وينفرد (ٔٛ)..."وصبي وامرأةما بيف رجؿ  "... حدود مئة الؼ أسيرفي كما يدعي ابف أعثـ 
الخزر  فّ عمى أف و ، ولكف المؤرخيف متفق(ٕٛ)الطبري فيذكر اف حممتيـ استمرت سبعيف يوماً 

الحممة لـ تكف فتحًا  الخزر انسحبوا ألف   فّ أذكر سبب وىو ما يحتمؿ  انسحبوا بعدىا، مف دوف
ـ  بؿ مف أجؿ السمب والنيب فممّ   ذلؾ انسحبوا الى بالدىـ ومعيـ الغنائـ. ا ت

يزيد بف مزيد الشيباني الى أرمينية وجمعيا لو  وجوىاروف الرشيد  فّ أيذكر الطبري 
ومف روايتي  .، وليس مواجية الخزر(ٖٛ)مع اذربيجاف، وكانت ميمتُو اعادة االستقرار في البالد

ف الطبري عمى عادتو في اختصار رواية احداث ىذه المنطقة اىمؿ أاليعقوبي وابف أعثـ نفيـ 
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بف مزيد ولكنيـ لـ ينجحوا في اعادة األمور الى  ذكر والييف والىـ الرشيد أرمينية قبؿ يزيد
 .(ٗٛ)سابؽ عيدىا حتى مجيء الوالي يزيد بف مزيد

ىنا اف الروايات التي ذكرىا المؤرخوف ال تشير الى أرساؿ الخالفة  التساؤؿثير يو 
، (٘ٛ)الخزر استمرت حممتيـ في أرمينية سبعيف يوماً  فّ أالرغـ مف عمى جيشًا لمتصدي لمخزر 

دخوؿ الخزر لـ يكف اجتياحًا بؿ دعوة مف عامؿ مف  فّ أحد األسباب ذلؾ ترجع الى أولعؿ 
ىـ كانوا ؤ مراأسيما  ف األرمف والأ، ويؤكد ذلؾ اليعقوبي عندما يشير الى (ٙٛ)اؿ أرمينيةعم  

فمما قدـ البمد تالئمت "...  معاديف لموالي فعندما يصؼ دخوؿ سعيد ابف سمـ أرمينية يقوؿ
، وىذا يشير لما (ٚٛ).."بالبطارقة، فخالؼ عميو اىؿ الباب واالبواب ث، ثـ تعبالناس شيوراً 

، وىذا (ٛٛ)االوضاع في أرمينية إلصالحذكرُه اليعقوبي حوؿ ارساؿ الخميفة يزيد ابف مزيد 
ز عمى سياسة اصالح االوضاع في أرمينية وتحصيف ف الخميفة ىاروف الرشيد ركّ أيعني 

يبدو مف نصوص اليعقوبي وابف أعثـ قد استغرؽ مدة مف  الحدود مع الخزر، وىو كما
 .(ٜٛ)الزمف

ختامًا البد اف نذكر أف الخزر لـ يمّثموا خطرًا حقيقيًا عمى الدولة العباسية، فالخزر لـ 
تكف لدييـ خطط لمقضاء عمى الدولة العباسية، او الدخوؿ في حرب طويمة، عمى مثاؿ الدولة 

ة، والحربيف المذكورتيف في ىذا البحث يغمب عمييما طابع السمب البيزنطية، مع الدولة العباسي
 والنيب المشتير بيف قبائؿ الترؾ، اكثر منو حرب بيف دولتيف تتصارعاف صراع بقاء.

 
 

 شواماهل

-ٜٛـ، صٜٜٓٔ، دار حساف، دمشؽ، ٕـ.، تاريخ ييود الخزر، ترجمة سييؿ زكار، ط ( دنموب، د.ٔ)
ٖٕٔ. 

، ٗ، تاريخ الرسؿ والمموؾ، تحقيؽ: محمد ابو الفضؿ ابراىيـ، ط(ىػٖٓٔ ت)جرير ( الطبري، محمد بف ٕ)
ىػ(، فتح البمداف، تحقيؽ: ٜٕٚ)ت  ؛ البالذري، احمد بف يحيىٜٜ، صٚدار المعارؼ، القاىرة، بال تاريخ، ج

-ٕٜٕـ، صٜٚٛٔعبد اهلل أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع، مؤسسة المعارؼ لمطباعة والنشر، بيروت، 
 .ٕٖٔ-ٖٕٔصدنموب، تاريخ ييود الخزر،  ؛ٜٕٗ
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، دار ٔشيري، ط عميىػ(، الفتوح، تحقيؽ: ٖٗٔ الكوفي )ت(  ابف أعثـ، ابو محمد احمد بف أعثـ ٖ)
تاريخ ييود الخزر، ؛ دنموب، ٕٚٙ-ٕٓٙ، صٛـ، جٜٜٔٔاالضواء لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

 .ٖٓٔص
(4) Dunlop, D.M., "Khazars ", Encyclopedia Judaica, Fred Skolink (editor), 2nd 
Ed., USA, 2007, p. 113. 
(5) USAToday, "Scholar Claims to find Medieval Jewish Capital ", USA, 
9/22/2008. 

 .ٖٔ( دنموب، تاريخ، صٙ)
(7) Curta, Flarin, the Other Europe in the Middle Ages, Avars, Bulgars, Khazar, 
and Cumans, Leiden, 2008, p. 351. 
(8) Golden, Peter B. and Others (editors), The World of the Khazar, Leiden, 
2007, pp. 164 ff. 
(9) Ibid, p. 165. 
(10) Cambridge Medieval History, Bury, J.B. (Editor), Vol. IV, The Eastern Roman 
Empire(717-1453), Cambridge, 1923, pp. 187 ff.;  
كوستمر، آرثر، امبراطورية الخزر وميراثيا، القبيمة الثالثة عشرة، ترجمة حمدي صالح، دار اليوسؼ لمطباعة 

 .ٜٔ-ٛٔـ، صٕٗٓٓوالنشر والتوزيع، لبناف، 
 .ٖٔ-ٖٓالمرجع نفسو، ص (ٔٔ)

(12) Theophanes, the Confessor (d. ca. 818), the chromicle of Theophanes, tr. 
by harry turtledove, philadeliphia, 2009, p. 22. 
(13) Ibid, p.  56;  

 .ٖٕ-ٕٔكوستمر، امبراطورية الخزر، ص
 وما بعدىا. ٖٓٔ؛ دنموب، تاريخ، ص ٕٚٙ-ٕٓٙ، صٛأعثـ، الفتوح، ج ف( ابٗٔ) 
 .ٗٙٗ، صٚ، تاريخ، جي( الطبر ٘ٔ) 
، وال تستبعد اف تكوف الرواية قد اصابيا ٖٕٗدوف تعميؽ بوضح غرابتيا، تاريخ، ص دنموب ا( ذكرىٙٔ) 

 التصحيؼ.
ولي يزيد بف أسيد السممي أرمينية اكثر مف والية، فقد ولييا اياـ ابي العباس السفاح نائبًا البي جعفر  (ٚٔ) 

ف اسحاؽ) ت بعد ابيعقوبي، احمد المنصور، وكاف تولى ألخيو الجزيرة والثغور وأرمينية واذربيجاف، انظر: ال
، دار االعتصاـ لمطباعة والنشر، بال مكاف، ٔىػ(، تاريخ اليعقوبي، تعميؽ: خميؿ المنصور، ط ٕٜٕ

، ٕىػ، المصدر نفسو، جٔٗٔثـ ولييا في خالفة ابي جعفر المنصور في سنة  ؛ٕ٘، صٕىػ، جٕ٘ٗٔ
 ؛ ٜٕ٘ص
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Ghevond (d. ca. 8 cent.), History of Ghevond the Eminent Vordapet of the 
Armenians (VIII Century), Tr. by Fr. Zaven Arzoumanian, 2nd Ed., N.Y., 2007, p. 
183; 

االولى يعتمد مقاربة مف خالؿ التواريخ االرمنية( اف يزيد تولى أرمينية ثالث مرات،  ولعمو)المترجـ ويذكر 
-٘ٚٚ \ىػ ٕٙٔ-ٛ٘ٔ) ، والثالثةـ(ٓٚٚ-ٜ٘ٚ \ ىػٕ٘ٔ-ٔٗٔ)والثانية ، ـ(ٗ٘ٚ-ٕ٘ٚ \ىػٔٗٔ-ٕٖٔ)

 ـ(.ٓٛٚ
 .ٕٓٚ، صٛ( الطبري، تاريخ، جٛٔ)

(19) Allsen, Th. T. and others (Editors), archivum Eurasiae Medii Aevi, 
Wiesbaden, 2010, pp. 46-47. 

، ٔـ، جٚٚٔٔىػ(، معجـ البمداف، دار صادر، بيروت، ٕٙٙ)ت الحموي ، ياقوت بف عبد اهلل ت( ياقو ٕٓ)
 ؛ٖٙٓ-ٖٖٓص

Canard, M., "Arminiya ", the Encyclopaedia of Islam, New Edition, H. A. R. Gibb 
and Others (Editors), Leiden, 1986, Vol.1, p. 634 ff. 
(21) Brook, Kevin Alan, the Jews of Khazaria, 2nd Ed., USA, 2006, p. 130. 

 .ٖٗٙ-ٖٖٙ، صٛ؛ ابف أعثـ، الفتوح، جٜٕ٘، صالبالذري، فتوح البمداف (ٕٕ)
 .ٖٗٙ، صٛالمصدر نفسو، ج (ٖٕ)
 .ٖٔ٘-ٖٓ٘، صٛ؛ ابف أعثـ، الفتوح، جٛ٘ٗ، صٚالطبري، تاريخ، ج (ٕٗ)
 .ٖٔ٘، صٛالمصدر نفسو، ج (ٕ٘)
 .ٖٗٓ، صٔ، معجـ البمداف، جت( ياقو ٕٙ)
 .ٖٗٙ، صٛ( ابف أعثـ، الفتوح، جٕٚ)
 .ٖٗٙ، صٛ( المصدر نفسو، جٕٛ)

(29) Ghevond, History, p. 125.                            
 .ٕٗٙ، صٛ( الفتوح، جٖٓ)

(31) Ghevond, History, p. 125. 
 .ٜٕ٘فتوح البمداف، ص ( ٕٖ)
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ؛ دنموب، تاريخ، صٖ٘ٙ-ٖٗٙ، صٛالفتوح، ج ( ٖٖ)

(34) Ghevond, History, p. 125. 
 .ٖ٘ٙ، صٛالفتوح، ج( ٖ٘)
 .ٕٓٙ، صٕاليعقوبي، تاريخ، ج( ٖٙ)
 .ٚ، صٛالطبري، تاريخ، ج( ٛٚ)
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(38) Ghevond, History, p. 125.                            
 .ٖ٘ٙ، صٛالفتوح، ج( ٜٖ)

(40) Ghevond, History, pp. 125-260.                            
(41) Ibid, p. 126. 
(42) Ibid, p. 126. 

القرف الرابع اليجري(، المنتخب مف تاريخ المنبجي، انتخبو وحققو: عمر عبد  حوالي)المنبجي  س( اغابيو ٖٗ)
 .ٕٚٔـ، صٜٙٛٔ، دار المنصور، بيروت، ٔالسالـ التدمري، ط

(44) Ghevond, History, p. 126.                            
(45) Ibid, p. 126. 

 .ٖ٘ٙ، صٛالفتوح، ج( ٙٗ)
 .ٖ٘ٙ، صٛجالمصدر نفسو، ( ٚٗ)
 .ٕٓٙ، صٕاليعقوبي، تاريخ، ج( ٛٗ)

(49) Ghevond, History, p. 126; 
                            ٖ٘ٙ، صٛابف أعثـ، الفتوح، ج

 .ٖ٘ٙ، صٛالمصدر نفسو، ج( ٓ٘)
 .ٖٙٙ-ٖ٘ٙ، صٛ؛ الفتوح، جٕٓٙ، صٕتاريخ، ج( ٔ٘)
 .ٖٙٙ-ٖ٘ٙ، صٛالمصدر نفسو، ج( ٕ٘)
 .ٖٙٙ-ٖ٘ٙ، صٛتوح، ج؛ الفٕٓٙ، صٕتاريخ، ج( ٖ٘)
 .ٖٙٙ، صٛالمصدر نفسو، ج( ٗ٘)
 .ٕٓٙ، صٕتاريخ، ج( ٘٘)
 .ٜٕ٘، صٕالمصدر نفسو، ج( ٙ٘)
، دار طيبة، ٕضياء العمري، ط أكـرىػ(، تاريخ خميفة، تحقيؽ: ٕٓٗ ت)العصفري اط خيبف  ة( خميفٚ٘)

 .ٕٚٗـ، صٜ٘ٛٔالرياض، 
 .ٜٗٙ، صٚالطبري، تاريخ، ج( ٛ٘)
 .ٕٚٔالمنبجي، المنتخب، صاغابيوس ( ٜ٘)
 .ٜٗٙ، صٚالطبري، تاريخ، ج( ٓٙ)
 .ٚ، صٛالمصدر نفسو، ج( ٔٙ)

(62) Theophanes, the Chronicle, p. 123, 124.               
ىػ(، مرآة الزماف في تواريخ االعياف، تحقيؽ: مجموعة ٗ٘ٙ )ت سبط بف الجوزي، يوسؼ بف قزاوغمي( ٖٙ)

، وىو ينص عمى وقوع حدث ٜٕٔ، صٕٔـ، جٖٕٔٓ، دار الرسالة العالمية، بيروت، ٔمف المحققيف، ط
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 (ٔٙٛ ( 
 

ىػ، وتتابع االحداث الجسيمة عمى الخميفة العباسي ابي جعفر ٘ٗٔالترؾ( في سنة  )يسمييـدخوؿ الخزر 
 لبيت القائؿ:تمثؿ با"المنصور، حتى انو 

 ؛"تفرقت الظباء عمى خراٍش       فما يدري خراٌش ما يصيدُ 
Adontz, N., Armenia in the Period of Justinian, N. G. Garsoian (Ed. In addition, 
tr.), Lisbon, 1970, P.434.                         

 .ٜٕٙ، صٛالطبري، تاريخ، ج( ٗٙ)
 .ٕٓٚ، صٛالمصدر نفسو، ج( ٘ٙ)
، ٔىػ(، تجارب األمـ وتعاقب اليمـ، تحقيؽ: سيد كسروي حسف، طٕٔٗ )ت مسكويو، عمي بف أحمد( ٙٙ)

 )ت الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمف بف عميابف ؛ ٖٚٔ، ص٘ـ، جٖٕٓٓدار الكتب العممية، بيروت، 
، ٔقادر عطا، طىػ(، المنتظـ في تاريخ المموؾ واالمـ، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد الٜٚ٘

ىػ(، الكامؿ في ٖٓٙ )ت ؛ ابف األثير، عمي بف محمدٖٛ، صٜٜـ، جٕٜٜٔدار الكتب العممية، بيروت، 
 .ٖٚٔ، ص٘ج ـ،ٜٚٛٔ، دار الكتب العممية، بيروت ،ٔالتاريخ، مراجعة وتصحيح محمد يوسؼ الدقاؽ، ط

ىػ، واف المؤرخيف ٘ٗٔبعيدًا، حد الجـز بأف الرواية متداخمة مع رواية احداث سنة  يذىب دنموب( ٚٙ) 
 (.ٔىامش) ٜٕٗ(، ٖىامش) ٕٗٗاختمط عمييـ االمر فييا، تاريخ ييود الخزر، ص

 .ٖٓٓاليعقوبي، تاريخ، ص( ٛٙ)
 .ٖٖٛ-ٕٖٛ، صٛابف أعثـ، الفتوح، ج( ٜٙ)
 .ٕٓٚ، صٛالطبري، تاريخ، ج( ٓٚ)
 .ٕٓٚ، صٛو، جالمصدر نفس( ٔٚ)
 . ٖٓٓ، صٕتاريخ، ج( ٕٚ)
 .ٕٖٛ، صٛالفتوح، ج( ٖٚ)
 .ٖٖٛ-ٕٖٛ، صٛ؛ الفتوح، جٖٓٓ، صٕتاريخ، ج( ٗٚ)
 .ٕٖٛ، صٛالمصدر نفسو، ج( ٘ٚ)
 .ٖٓٓ، صٕتاريخ، ج( ٙٚ)
 .ٖٖٛ-ٕٖٛ، صٛابف أعثـ، الفتوح، ج( ٚٚ)
 .ٖٖٛ، صٛالمصدر نفسو، ج( ٛٚ)
 المصدر نفسو.( ٜٚ)
 .ٖٓٓ، صٕتاريخ، ج( ٓٛ)
 .ٖٖٛ، صٛالفتوح، ج( ٔٛ)
 .ٕٓٚ، صٛالطبري، تاريخ، ج( ٕٛ)
 المصدر نفسو.( ٖٛ)
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 ٖٖٛ، صٛاف(؛ الفتوح، جىامنصر بف حبيب الميمبي وعمي بف عيسى بف  ،ٖٓٓ، صٕتاريخ، ج( ٗٛ)
 واليًا واحدًا ىو عمي بف عيسى(. )يذكر

 .ٕٓٚ، صٛالطبري، تاريخ، ج( ٘ٛ)
 .ٖٖٛ، صٛ؛ ابف أعثـ، الفتوح، جٕٓٚ، صٛالطبري، تاريخ، ج؛ ٖٓٓ، صٕاليعقوبي، تاريخ، ج( ٙٛ)
 .ٖٓٓ، صٕتاريخ، ج( ٚٛ)
 المصدر نفسو.( ٛٛ)
 .ٖٗٛ-ٖٖٛ، صٛ؛ ابف أعثـ، الفتوح، جٖٔٓ-ٖٓٓ، صٕالمصدر نفسو، ج( ٜٛ)
ذ

ذ

ذ

 ادلصادرذوادلراجع

 أ. المصادر العربية:
ىػ(، الكامؿ في التاريخ، مراجعة وتصحيح محمد يوسؼ ٖٓٙ )ت ابف األثير، ابو الحسف عمي بف محمد.  ٔ

 ـ.ٜٚٛٔ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔالدقاؽ، ط
، دار االضواء ٔىػ(، الفتوح، تحقيؽ: عمي شيري، طٖٗٔ )ت ابف أعثـ، ابو محمد احمد بف أعثـ الكوفي . ٕ

 ـ.[ٜٜٔٔلمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
القرف الرابع اليجري(، المنتخب مف تاريخ المنبجي، انتخبو وحققو عمر عبد  ي)حوال اغابيوس المنبجي .ٖ

 ـٜٙٛٔ، دار المنصور، بيروت، ٔالسالـ التدمري، ط
ىػ(، فتوح البمداف، تحقيؽ: عبد اهلل أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع، ٜٕٚ) ت  البالذري، احمد بف يحيى .ٗ

 ـ.ٜٚٛٔمؤسسة المعارؼ لمطباعة والنشر، بيروت، 
ىػ(، المنتظـ في تاريخ المموؾ واألمـ، تحقيؽ: ٜٚ٘) ت  ابف الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمف بف عمي .٘

 ـ.ٕٜٜٔ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔمحمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، ط
، دار ٔالعمري، طىػ(، تاريخ خميفة بف خياط، تحقيؽ: اكـر ضياء ٕٓٗ) ت  خميفة بف خياط العصفري. ٙ

 ـ.ٜ٘ٛٔطيبة، الرياض، 
ىػ(، مرآة الزماف في تواريخ االعياف، تحقيؽ: مجموعة ٗ٘ٙ) ت  سبط بف الجوزي، يوسؼ بف قزواغمي. ٚ

 ـ.ٖٕٔٓ، دار الرسالة العالمية، بيروت، ٔمف المحققيف، ط
مد ابو الفضؿ ىػ(، تاريخ الرسؿ والمموؾ، تحقيؽ: محٖٓٔ) ت  الطبري، ابو جعفر محمد بف جرير. ٛ

 ، دار المعارؼ ، القاىرة، بال تاريخ.ٗابراىيـ، ط
ىػ(، تجارب االمـ وتعاقب اليمـ، تحقيؽ: سيد كسروي ٕٔٗ) ت  مسكويو، ابو عمي احمد بف محمد. ٜ

 ـ.ٖٕٓٓ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔحسف، ط
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 ـ.ٜٚٚٔ، دار صادر، بيروت، ىػ(، معجـ البمدافٕٙٙ) ت  ياقوت الحموي، ياقوت بف عبد اهلل الحموي. ٓٔ
، دار ٔىػ(، تاريخ اليعقوبي، تعميؽ: خميؿ المنصور، طٕٜٕ) ت بعد إسحاؽ اليعقوبي، أحمد بف  .ٔٔ

 ىػ.ٕ٘ٗٔاالعتصاـ لمطباعة والنشر، بال مكاف، 
 ب. المراجع العربية والمعربة:

 ـ.ٜٜٓٔشؽ، ، دار حساف، دمٕدنموب، د. ـ.، تاريخ ييود الخزر، ترجمة: سييؿ زكار، ط. ٔ
كوستمر، آرثر، امبراطورية الخزر وميراثيا، القبيمة الثالثة عشرة، ترجمة حمدي صالح، دار اليوسؼ . ٕ
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