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 :الممخص
تعد مدينة خالط )أخالط( مف المدف اإلسالمية القديمة يرجع تأريخيا      

 إلى عصكر قديمة ,كبرز دكرىا ابتداء مف الفتح اإلسالمي ليا في العيد
-662ىػ / 630-46ـ( مركران بالعيد األمكم,)646ىػ / 02الراشدم,)

ـ(,مركزان 6027 -6622ىػ/624-493في الفترة,) اصبحتك ـ(,749
-624التابكية سمجكقية, ثـ قاعدة الدارة أيكبية محمية في المنطقة لفترة )

 ـ(. 6033-6027ىػ / 632
كحتى  ـ6027ىػ/624أف دراسة ىذا المكضكع  مدينة خالط مف     
بانيا   اذ عدت ـ  ليا األىمية في حقؿ تاريخ المدف,6033ىػ/632سنة

كاحدة مف أىـ المدف التي لعبت دكرا سياسيا بارزا  في التاريخ اإلسالمي 
لسد لذا اثرنا الكتابة عنيا الى جانب عدد مف المدف ,مثؿ سنجار كأربيؿ, ك 

سيما في حقؿ ال الكسطى, في العصكراالسالمي تاريخ الثغرة مف ثغرات 
لـ تحظ بقدر كافي مف العناية كاالىتماـ مف قبؿ التي تاريخ التمدف, ك 
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Abstract: 

The city of khillat (Akhlat) is one of the oldest Islamic 

cities whose history dates. back to ancient times. And 

emerged from the role of Islamic conquest in the era of 

Rashidi, (20 A.H / 641 A.D) Through the Umayyad 

Covenant, (41-132 A. H / 660-749 A.D), Ghada in the 

period (493-604 A.H / 1100-1207 A.D), A center of the 

Seleucid Tabuk , Then a base for the management of 

local Ayyubis in the region for a period (604-630 A.H / 

1207-1233 A.D). That the study of this topic the city of 

khillat from 604 A.H / 1207 A.D until 630 A.H / 1233 

A.D has an importance in the field of the history of 

cities, It was discovered to be one of the most important 

cities that played a prominent political role in Islamic 

history as well as a number of cities, such as Sinjar and 

Erbil, To fill a gap of history gaps in the Middle Islamic 

eras, Especially in the field of the history of 

urbanization, And did not enjoy sufficient care and 

attention from researchers.                                                                                                       
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 المقدمة
المدف كالمناطؽ , ليست إف عممية البحث عف المغزل الحقيقي لكثير مف أسماء 

المتعاقبة مف غزك  التاريخيةكذلؾ لما تعرضت ليا مدينة خالط خالؿ العصكر  عممية سيمة,
 كاحتالؿ مف قبؿ الشعكب كاألقكاـ المجاكرة.

بعد سمسمة مف المحاكالت الحثيثة مف قبؿ  جاء استيالء األيكبييف عمى خالط,
الذم كضع  يكبية السمطاف صالح الديف األيكبيمف مؤسس الدكلة اال بدا كأمرائيـ, سالطينيـ
بالد خالط كالمناطؽ المجاكرة ضمف الخطة المستقبمية الرامية الى تكحيد البالد  إخضاع

المدف التي لعبت  كالتي اصبحت فيما بعد مف بغية التصدم لمصميبييف,  اإلسالمية كأقاليميا,
ـ(,كالذم أستمر 6027ىػ /624كبي )دكرا سياسيا كثقافيا بارزا أثناء خضكعيا لمحكـ األي

 ألكثر مف ربع قرف مف الزمف.
تناكؿ المبحث االكؿ تكضيح  دراسة البحث تقسيمو الى ثالثة مباحث, اقتضت

كأكضاع  ,كأىمية مكقعيا, كالمكقع الجغرافي تاريخي لمكقع مدينة خالط مف حيث تسميتو,
الثاني الكضع السياسي لممدينة  مدينة خالط خالؿ العصكر اإلسالمية االكلى, كدرس المبحث

ـ(,كالذم أستمر ألكثر مف ربع قرف مف 6027ىػ /624خالط أثناء خضكعيا لمحكـ األيكبي )
ـ(,كبعد 6032ػ 6006ىػ / 607ػ 603تعرضت خالليا المدينة لحمالت خكارزمية ,) الزمف,

 ع الحضارم,أستكلى عمييا السالجقة الركـ ,كخصص المبحث الثالث لدراسة الكض ,استعادتيا
النظرة التحميمية  كاعتمدت الدراسة كفي الخاتمة تـ عرض أىـ االستنتاجات التي تكصمنا إلييا,

عممية كدقيقة حكؿ  لمكصكؿ الى حقائؽ أكثرفي عرض المادة كتبكيبيا بيدؼ فيـ األحداث 
 في الكقت الذم تـ اعتماد أيكب فيو يأسـ خالط كتأريخ بنائيا كالدكر السياسي كالثقافي لبن

التي يمكف االطالع عمييا في قائمة المصادر  عمى العديد مف المصادر كالمراجع المتنكعة,
 كالمراجع. 

  الناحية التاريخية المبحث االول:
يرجع بناء مدينة خالط الى عصكر مكغمة في القدـ , حيث تكجد فييا معالـ      

ذيف أسسكا مممكة في المنطقة المحيطة ببحيرة كاف في القرف أثرية تعكد إلى عيد الُخمدييف , ال
)مممكة أكرارتك(.  باسـكقد عرفت تمؾ المممكة في المصادر األشكرية  التاسع قبؿ الميالد,

كتعد مدينة خالط )أخالط( مف المدف اإلسالمية ,برز دكرىا ابتداء مف الفتح اإلسالمي ليا في 
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أيكبية  إلدارةـ (,قاعدة 6033-6027ىػ /632-624 في الفترة,) كاصبحت الراشدم العيد
, اكتشؼ  بانيا كاحدة مف أىـ المدف التي لعبت دكرا سياسيا كثقافيا بارزا محمية في المنطقة

ـ(,كالذم أستمر ألكثر مف ربع قرف مف 6027ىػ /624أثناء خضكعيا لمحكـ األيكبي )
 الزمف. 

 التسمية : 
كرد أسميا في المصادر  في شماؿ بػالد الجباؿ,تعد مدينة خالط مف المدف القديمة 

,كالصيغة األكلى )ُخالط(,بفتح (0)أخالط  (6)كفي كػتب البمدانييف بصيغتيف) خالط  التاريخية
(,كرد أسميا chelat( أك خيالط )chalet:خالط ) كأطمؽ عمييا األرمف أكليا كسككف أخرىا,

 .( 3)(  خالط xaylatفي المصادر الركمانية :أيضان بنفس الصيغة )
أما بناء مدينة خالط فيرجع الى عصكر مكغمة في القدـ , حيث تكجد فييا معالـ 
أثرية تعكد إلى عيد الُخمدييف ,الذيف أسسكا مممكة في المنطقة المحيطة ببحيرة كاف في القرف 
التاسع قبؿ الميالد , كاتخذكا مف مدينة كاف ػػ التي عرفت حينذاؾ بػ )دكسباس( عاصمة ليـ , 

, في حيف فسر (4)ؾ المممكة في المصادر األشكرية بأسـ )مممكة أكرارتك( كقد عرفت تم
ـ( أساس البناء الى التركيب السكاني 6288ىػ / 486الرحالة الفارسي ناصر خسرك )ت

,  (5)لممدينة , حيث كاف فييا أقكاـ كشعكب عدة فظف أف ىذا ىػك سػبب تسميتيا بػ )أخالط( 
 . (6)المدينة  اأسسك يؿ ينكيتيف بأف الككرد ىػـ الذيف فػي حيف يشير الباحث الركسي باس

 الموقع الجغرافي لمدينة خالط :  
, أما تحديد مكقع  (7)تقع مدينة خالط شماؿ غػرب بالد الكرد تتبع إداريان أقميـ أرمينية 

ىػ( " بأنيا المدينة المشيكرة , 606مدينة خالط مف ذلؾ األقميـ , فقد أشار ياقكت الحمكم )ت
ت الخيرات الكاسعة كالثمار اليانعة طكليا أربع كستكف درجة كنصؼ , كعرضيا تسع ذا

, سار مف الجزيرة فصالحو (9), كىي مف فتكح عياض بف غنـ الفيرم (8)كثالثكف درجة " 
عمى الجزية , كىي قصبة أرمينية الكسطى , تتكسط المدف الككردية في ذلؾ اإلقميـ ,كىي 

,كبدليس كاسطاف , كقد أنفرد اليعقكبي بركاية أشار فييا بأف أقميـ برطرل ,كارجيش, كمالذكرد 
أرمينية كاف مقسما ن إلى ثالثة أقساـ إدارية , ثـ نقؿ عنو أبك الفداء فقاؿ : " قاؿ أحمد بف أبي 

كخالط كشمشاط كما بيف  (62)يعقكب كأرمينية عمى أقساـ , القسـ األكؿ يشتمؿ عمى قاليقال 
البعض بالقكؿ بأف أقميـ أرمينية كاف مقسمان إلى أربعة أقساـ , ككضعكا  كذىب (66)ذلؾ ... "
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مدينة خالط ضمف القسـ الرابع )أرمينية الرابعة( فييا مف البالد خػالط كىي القصبة كدار 
 الشاطئ, أمػا مكقعيػا عمى األرض,فػأنيا تقػع عمى   (60)الممؾ,كمدينة بدليس كأرجيش , 

(, كبالنسبة لمكقعيا مف دكائر الطكؿ 6ينطر)خارطة رقـ  (63) (الغربي لبحيرة كاف )خالط
كبيف  ( شماالن,39ػػ 38(,فإنيا تقع بيف خطي عرض )Locationكالعرض)المكقع الفمكي 

 . (64)( شرقان تقريبان 43ػػ 40خطي الطكؿ  )
تقع مدينة خالط بيف جبميف شامخيف يقع األكؿ في شماليا )جبؿ سيباف( كالثاني      

, كبذلؾ  (65)في جنكبيا )جبؿ نمركد( كيحدىا مف الشرؽ بحيرة كاف التي تعد خطان دفاعيان ليا 
لممكقع الجيد  البمدانييفالمدف , كالتي حددىا  الزدىارفإف معظـ العكامؿ كالمقكمات الالزمة 

قد تكافرت في المدينة كلعؿ أكثر الدالالت عمى أىمية مكقع خالط يمثؿ في أتساع  (66)
,كالبعض األخر بػ (67)بمدانيتيا تتبعيا مدف كقالع , إذ أطمؽ عمييا بعضيـ )بالد خالط( 

فكصفيا القزكيني بقكلو:"خالط مدينة كبيرة مشيكرة )كىي( قصبة بالد  (68))مممكة خالط( 
كىكذا فقد   (02)في حيف كصفيا القمقشندم بأنيا" ... اجؿ مدينة  بأرمينية "  (69)أرمينيا ... " 

أصبح مكقعيا المتميز سببان في عمرانيا كازدىارىا تارة , كفي خرابيا تارة أخرل ,كأحيانان نسبت 
,كلـ يطمؽ أسـ كاف عمى تمؾ (06)الى مدينة أرجيش ثاني أكبر مدينة عمى سكاحميا بعد خالط 

في العصكر الحديثة , أم األختالؼ بيف البمدانييف كالرحالة المسمميف كاف عمى  البحيرة إال
سـ افي حيف ذكرىا أخركف ب (00) األسميف األكليف فمنيـ , مف ذكرىا بأسـ )بحيرة خالط(

الى اف طغى عمييا أسـ كاف في الكقت الحاضر, كتشكؿ تمؾ المنطقة  ( 03))بحيرة أرجيش( 
 ك,(05)كتعد ىذه البحيرة مف البحيرات المغمقة ,(04)اؿ بالد الككرد بشكؿ تاـ أعمى أجزاء شم

ماء تمؾ البحيرة بقكلو ) رقراؽ في  يصؼ شرؼ خاف البدليسي , كىك مف أبناء تمؾ المنطقة 
تشتمؿ  كتتبع مدينة خالط مجمكعة مف المدف كالنكاحي كالقرل,(06)غاية الصفاء كالعذكبة ( 

  .اعمى نحك سبعيف بمد
كانت مدينة خالط قبؿ الفتح اإلسالمي ضمف المدف الكاقعة تحت النفكذ      
المسمميف مف فتح الجزيرة بقيادة عياض بف غنـ تكجيكا شماالن  انتياءكبعد  (07)البيزنطي 

ـ( ثـ سار حتى كصؿ الى خالط 642ىػ / 69ففتحكا مدينة أرزف صمحان في أكاخر سنة )
 (08)اىـ الطرفاف عمى الصمح كبقيت خالط بيد بطريقيا كبعد حصار قيصر لمدينة , تـ تف

ـ( 646ىػ / 02األرميني , مقابؿ جزية يدفعيا لممسمميف ,ككاف فتح خالط في أكائؿ سنة )



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)366 ) 
 

ىػ / 35ػػ 03بقيادة عياض بف غنـ, كلما أستخمؼ الخميفة عثماف بف عفاف )رضي اهلل عنو( )
لي عمى الشاـ كالجزيرة ػػ بأف يبعث حممة ـ( أكعز الى معاكية بف أبي سفياف ػػ 655ػػ 643 كا 

فتح مدف أرمينية فبدأ بفتح قاليقال , عنكة ,  الستكماؿ, (09)بقيادة حبيب بف مسممة الفيرم 
فكصمت حممتو الى   كترؾ فييا حامية , ثـ تكجو صكب السكاحؿ الشمالية لبحيرة أرجيش كاف 

اض بف غنـ الذم أعطي بمكجبو األماف فاتاه بطريؽ خالط حامالن معو كتاب عي (32)مرباال 
فكافؽ حبيب بف مسممة عمى ما جاء في كتاب عياض   (36) ألىؿ خالط مقابؿ جزية سنكية

( 33)كبعد استراحتو في خالط قاد حبيب الفاتحيف شماال فاتاه صاحب مكس  (30)كتعيد بتنفيذه 

عيد الخميفة عمر بف يتبيف إف فتح خالط كما حكليا , تـ في ( 34)طالبا الصمح كاألماف
ـ( كتـ تثبيت فتحيا 642ىػ /02الخطاب )رضي اهلل عنو( بقيادة عياض بف غنـ الفيرم )سنة 

ـ( عمى يد القائد حبيب بف 643ىػ /04في عيد خالفة عثماف بف عفاف )رضي اهلل عنو( سنة)
عيد ظركؼ الدكلة اإلسالمية في أكاخر ال(35) استغمت اإلمبراطكرية البيزنطية اذمسممة 

ىػ( مف االستيالء عمى معظـ مدف كمناطؽ أقميـ أرمينية بما 46الراشدم كبداية العيد األمكم )
ـ(إرساؿ حممة عسكرية 666-ق46فبادر معاكية بف أبي سفياف سنة)  فييا مدينة خالط ,

, ( 36)بقيادة حبيب بف مسممة  كتمكف مف أعادة السيطرة اإلسالمية عمى األقاليـ مرة أخرل 
 مدينة خالط  كغيرىا مف أقميـ أرمينية الى السيادة اإلسالمية في مطمع العيد األمكم .فعادت 

كبدأت القبائؿ العربية تياجر الى مدف ذلؾ األقميـ , كخصكصان المدف الكاقعة شماؿ 
بحيرة كاف مثؿ خالط كمالذكرد , كأستقر ىؤالء المياجركف في حكاضر تمؾ المدف 

ىػ / 62تدىكرت بعد كفات الخميفة معاكية سنة ) ضاع سرعاف مالكف تمؾ األك   (37)كأراضييا
ـ( فضعفت الدكلة األمكية , حيث داىـ الركـ أقميـ أرمينية , كأعمف األمراء المحميكف 678

ػػ 65فييا عصيانيـ عمى السيادة اإلسالمية مف جديد , مما أضطر  عبد الممؾ بف مركاف )
ىػ 76ػػ66ع األمبراطكر البيزنطي جيستياف الثاني )الى عقد ىدنة م(38)ـ( 695ػػ 684ىػ / 86
ـ( , تنازؿ لو بمكجبيا عف أقميـ أرمينية بسبب المعارضة الداخمية التي مزقت 695ػػ685/ 

 . ( 39)الدكلة األمكية
ثـ بادر الى  ( 42)أتخذ عبد الممؾ بف مركاف إجراءات لمسيطرة عمى األكضاع  الداخمية

أميران عمى أقميـ أرمينية كتمكف  (46)يف أخاه محمد بف  مركاف الغاء اليدنة مع الركـ , كع
 محمد بف مركاف مف ابعاد خطر البيزنطييف عف أقميـ أرمينية كأرىب األمراء المحمييف لكي ال
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لـ يعـ المنطقة , بسبب تعرض األقاليـ  االستقرارإال أف  (40)يخمعكا طاعة األمكييف مرة أخرل 
ككانت مدينة خالط  (43)طر خارجي أخر تمثؿ في ىجمات الخزر اإلسالمية الشمالية الى خ

كأعماليا مف المدف التي تعرض الخزر ليا فتضررت نتيجة تمؾ اليجمات  فأرسؿ إلييا ىشاـ 
عمى رأس  (44)ـ(القائد جراح الحكمي 704ـ ػػ 704ىػ /605ىػػ ػػ 625بف عبد الممؾ سنة)

, كمؼ  (45)د فييا الجرح كعدد كبير مف قكاتو حممة كبيرة لصدىا , كبعد معارؾ دامية استشي
القائد سعيد بف عمرك الحرشي , بميمة طرد الخزر مف األراضي اإلسالمية كسار نحك 

,كبعد (46)كيستنيض أىميا فيجيبو مف يريد الجياد , يمر بمدينة إال المناطؽ المنككبة ,فكاف ال
ر عمى التراجع كاالنسحاب الى فتح الحرشي لخالط تكغؿ في عمؽ أرمينية مما أجبر ألخز 

المتكافرة لدينا كحتى سقكط  ,بعد تمؾ الحادثة لـ يرد ذكػر مدينة خالط في المصادر (47)بالدىـ
كاالستقرار الذم ساد أقميـ أرمينية عامة تحت  ءاليدك الدكلة األمكية , كلعؿ ذلؾ يرجع الى 

ـ( 706ىػ / 664لممؾ سنة )حكـ كالييا الجديد مركاف بف محمد الذم عينو ىشاـ بف عبد ا
ـ(كبقي عمى عالقة 749-743ىػ /630-607.حتى تكليو الخالفة)(48)كاليان عمى األقميـ 

مف أشد المكاليف لو, كبعد نجاح الدعكة العباسية  طيبة بسكاف تمؾ المناطؽ, الذيف كانكا
أخضعكا المدف كالمناطؽ التي بقي فييا  (49) ـ(749ىػ /630كسقكط الدكلة األمكية سنة )

أنصار كمكالي األمكييف, لذا فقد أرسؿ القائد محمد بف صكؿ إلخضاع األقميـ لمسيادة 
العباسية , فأدل ابف صكؿ ميمتو بنجاح , كبذلؾ أحكـ العباسيكف سيطرتيـ عمى أقميـ أرمينية 

(52 ) . 
في أرمينية  ـ( قامت حركة775ػػ754ىػ /658ػػ636كفي خالفة أبك جعفر المنصكر )

ندلعت شرارتيا في مدينة خالط كما يجاكرىا , فأرسؿ الخميفة المنصكر اضد الحكـ العباسي , 
حممة مؤلفة مف  عشرة األؼ مف جند العراؽ لمساندة القكات اإلسالمية في أرمينية كالتي 

كبير مف كانت بقيادة الحسف بف قحطبة , كتمكنكا مف القضاء عمييـ , حيث قتؿ عدد 
ظمت األكضاع السياسية مضطربة في أقميـ أرمينية عامة كقصبة خالط  (56) المتمرديف األرمف

 خاصة طكاؿ العصر العباسي .
مف المعارؾ الحاسمة في التأريخ , (52)( ـ6276ىػػ /463كتعد معركة مالذكرد)     

ركة القضاء عمى كنقطة تحكؿ كبيرة في الصراع اإلسالمي البيزنطي , فقد يسرت تمؾ المع
كيرجح أحد الباحثيف أف , (53)نفكذ الركـ في معظـ أجزاء أسيا الصغرل عمى يد السالجقة 
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, التقى الجيشاف (54)الككرد ىـ الذيف رجحكا كفة السمطاف ألب أرسالف في معركة مالذكرد 
ذكالقعدة سنة 67, في يكـ الجمعة )(55)كجيان لكجو في سيؿ الرىكة مابيف خالط كمالذكرد 

ـ(,كبعد معركة حامية ,حققت القكات  اإلسالمية بقيادة 6276أب سنة 06ىػ المكافؽ 463
السمطاف ألب أرسالف نصران حاسمان عمى  القكات البيزنطينة بقيادة األمبراطكر ركمانكس , 

صادر أف ككاف مف أكلى شكاىد نصر المسمميف أسر األمبراطكر  , كتركم بعض الم
,  ككصؼ ابف شداد حجـ (56)الشخص الذم أسر األمبراطكر كاف رجالن ككرديا أسمو شادم 

حصؿ عميو أىؿ خالط مف الغنائـ بما اليعد كاليحصى بقكلو " ... كغنمكا ما اليحصره  ما
 . (57)العدد , كأقسـ الذىب كالفضة باألرطاؿ , كأستغنى أىؿ خالط مف ذلؾ  اليـك 

عميو سكاف مدينة خالط مف معركة مالذكرد خير دليؿ عمى  اف ما حصؿ     
 مشاركتيـ الفعالة في تمؾ المعركة التأريخية الحاسمة كدكرىـ البارز في رجحاف كفة المسمميف. 

- 604في إمارة خالط) ي ايوبالسياسي لبن الدور المبحث الثاني.
   (م 1233-1207هـ/630

ينتسب االيكبيكف الى أيكب بف شادم)شاذم(مف االكرادالركادم)ركاندم(الكردية كىـ  
بطف مف االكراد اليذبانية)ىازبني(,كقد استقرت ىذه القبيمة بمدة دكيف في أذربيجاف قرب خالط 

 (58)كبالد الكرج
كاف لشادم مف الكلدأيكب كىك االكبر,كشيركك, قدـ العراؽ حيث خدمة شحنتيا      

ـ أثر انيزامو 6636ىػ/536كتعرفا بيا بعماد زنكي في ربيع االخر سنة  (59)تكريت,في 
كقدما لو معكنات مختمفة,ثـ التحقا بخدمتو في المكصؿ في حدكد (62)بتكريت مف قراجة الساقي

ـ,فأحسف الييما كجعؿ أيكب عمى بعمبؾ أثر فتحيا أكائؿ سنة 6630ىػ/530سنة 
قيادة الجيش, كلد لنجـ الديف ايكب ليمة رحيمو مف تكريت كما قمد شيركك (66)ـ6693ىػ/534

   (60)ـ كلد أسماه يكسؼ,كلقب بصالح الديف,6637ىػ/530الى المكصؿ سنة 
جاء استيالء األيكبييف عمى خالط , بعد سمسمة مف المحاكالت الحثيثة مف قبؿ      

ح الديف األيكبي , الذم سالطينيـ كأمرائيـ , أبتداء مف مؤسس الدكلة األيكبية السمطاف صال
كضع أخضاع بالد خالط كالمناطؽ المجاكرة ضمف الخطة المستقبمية الرامية الى تكحيد البالد 

كجاءت (63) اإلسالمية   كأقاليميا , بغية التصدم لمصميبييف , كأخراجيـ مف بالد المسمميف
 (64) ـ( عندما تكفي أمير خالط سكماف الثاني6684ىػ /586تمؾ الفرصة سنة )
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كاف السمطاف  صالح الديف منيمكان في حصار المكصؿ , عندما كصمو نبأ كفاة      
أمير خالط , فتشاكر أصحابة في األختيار بيف المكصؿ كخالط , فأشار عميو بعضيـ 
بأغتناـ الفرصة لمسيطرة عمى كالية خالط , كترؾ حصار المكصؿ ألف كالية خالط أكبر 

,  (66)كجكد مف يمنعيـ عنيا لكفاة أميرىا كانقرض أىؿ بيتو فضالن عف عدـ  ,(65)كأعظـ  
تكجو صالح الديف صكب مدينة خالط , كما أف كصؿ الى مقربة منيا حتى عمـ بأف دخكؿ 
المدينة ليس سيالن بسبب نجاح أحد مماليؾ البيت السكماني كىك سيؼ الديف بكتمير في 

,  ثـ تكجو صالح الديف بعد انسحابو مف (67)اإلستيالء عمييا , كتييئة كسائؿ الدفاع عنيا 
خالط نحك مدينة ميافارقيف التي كانت حينذاؾ تحت حماية عسكر خالط , بسبب صغر سف 
أميرىا األرتقي كلككنو ابف أخت أمير خالط , فتمكف صالح الديف مف الدخكؿ إلييا , ككلى 

 . (68)عمييا مممككو حساـ الديف سنقر الخالطي ليدير شؤكنيا 
ىػػ 589ؿ األيكبيكف محاكالتيـ الرامية ضـ مدينة خالط الى أمالكيـ , ففي سنة )كاص

ـ(, أمر صالح الديف أخاه الممؾ العادؿ بأخذ العساكر كالتكجو بيـ نحك خالط 6690/
لإلستيالء عمييا , كلكف كفاة صالح الديف المفاجئة أخرت إستيالء األيكبيكف عمى خالط مرة 

ييف في مساعييـ لإلستيالء عمى مدينة خالط كضميا الى ممتمكاتيـ , أستمر األيكب(,69)أخرل 
ـ( بعد 63ىػ /7دكف جدكل كأخفقت محاكالتيـ المتتالية الى أف حققكا ىدفيـ في أكائؿ القرف )

أمير ميافارقيف بكالده الممؾ  أف استعاف الممؾ األكحد نجـ الديف أيكب بف الممؾ العادؿ أاليكبي
فأمده كالده بالجند كالسالح , كتمكنكا مف محاصرة   ,(72)ماـ قكات خالط العادؿ أثر ىزيمتو أ

مدينة خالط , كسيطر األيكبييف عمييا , ثـ أستنجد أمير خالط مممكؾ يقاؿ لو عزالديف بمباف 
بأمير أرزف الركـ مغيث الديف طغريؿ بف شاه السمجكقي)قمج ارسالف( كطمب منو المساعدة 

مف بالد خالط فأستجاب األخير لطمبو , كتمكنت مف إجبار القكات  العسكرية لطرد األيكبييف
األيكبية بقيادة الممؾ األكحد عمى التقيقر كاإلنسحاب كمحاصرة الجيش األيكبي في مدينة 

 . ( 76)ـ(6026ىػ/623مكش سنة)
كفي الكقت الذم أشرؼ األميراف ػػ بمباف كمغيث الديف ػػ عمى تحقيؽ النصر      
القكات األيكبية المتحصنة في مدينة مكش , غدر األمير مغيث الديف طغريؿ النيائي عمى 

م عنو ابف تغر  , كركل أبك شامة ركاية يتيمة نقميابحميفو بمباف أمير خالط طمعان في بالده
بردم , جاء فييا "اف أمير أرزف الركـ كاف متزكجان مف أخت محمد  بف بكتمر أمير خالط , 
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فمما قاـ بمباف بقتؿ األخير , أصرت أختو عمى أخذ ثار أخييا , كقالت لزكجيا مغيث الديف " 
 .    (70)"الأرضى حتى تقتؿ قاتؿ أخي" لذلؾ قدـ مغيث بقتؿ بمباف 

ممؾ بعد مقتؿ األمير بمباف فكاتب سكانيا الممؾ بقيت مدينة خالط مف غير      
األيكبي ػػ بممؾ مدينتيـ فحضر األخير كسمـ الخالطيكف األكحد حكـ مدينتيـ, ثـ خضعت 

الدكادارم ركية  أكرد  (73)ـ( 6027ىػػ / 624معظـ أعماؿ خالط لحكمو في أكاخر سنة )
دخرج ذات يكما مع كالده  حغريبة بشأف تممؾ األكحد مديف خالط مفادىا بأف الممؾ األك 

عمى رأس الممؾ  لمصيد فمما أطمقو كقؼ الباز ككاف مع كالده باز كاخكانو الى الصيد
ككاف  قمب األكحد, األكحد,فضحؾ كالده السمطاف كقاؿ)قد اصطاد بازنا اليـك بكما( فأنكسر

عد كتب إلى أبيو ,فمما ممؾ األكحد خالط فيما ب ذلؾ الباز قد أىداه أمير خالط لكالده السمطاف
"يامكالنا البكمة التي صاده باز مكالنا...في كذا...فتحت مدينة  يبشره بذلؾ كجاء مع مكاتبتو

 . (74)خالط كأنما كاف الباز مف صاحب خالط فبشر المممكؾ باف يككف ممكا" 
كيعد ذلؾ التأريخ بداية الحكـ األيكبي لمدينة خالط ,كأرسؿ الممؾ العادؿ األيكبي      

-575لديف اهلل) ـ(الى الخميفة العباسي الناصر6068-6693ىػ/ 665-589حب مصر)صا
 ـ(,يطمب التشريؼ كالتقميد,عمى مصر كالشرؽ كخالط فأجابو الى ما6005-6689ىػ/600

كشكؿ تنظيمات سرية سمى  مف قبؿ عسكر خالط, طمب, كاجو الممؾ األكحد معارضة قكية
 .(75)ـ أبف العبرم بػ)زعماء الصفكؼ(افرادىا أنفسيـ بػ)الفتياف(كأطمؽ عميي

-604) داـ حكـ الممؾ األكحد لبالد خالط خمس سنكات فقط       
ىػ 629, إذ تكفي في مدينة مالذكرد عمى أثر مرض عضاؿ سنة )م(1212-1207هـ/606

-629مكسى بف الممؾ العادؿ) فتممؾ خالط بعده أخك الممؾ األشرؼ  (,76)ـ( 6060/
االشرؼ  فبادر عمى سياسة أخيو كسمفو الممؾ اآلكحد, ,لـ يسرـ( 6002-6060ىػ/667
 ككاحسف الييـ لذلؾ فأنيـ أحبكه كسركا بمكت األكحد العدؿ كالطمأنية فيما بينيـ, بنشر

سيؼ  .,كبعد كفاة السمطاف الممؾ العادؿ أبك بكر (77)فأتسعت مممكتو كلقب بػ )شاه أرمف( 
بيده  األيكبييف في حكـ ما أمراء االشرؼ كسائر ـ(,أستقؿ الممؾ6068-665الديف األيكبي)

ـ( 6002ىػ/667سنة) ,تكجو الممؾ االشرؼ الى مصر(78)مف البالد كمف ضمنيا بالد خالط
ق(الذم خمؼ كالده في السمطة األيكبية 605-575أخيو السمطاف الممؾ الكامؿ) استجابة لنداء
كلـ  (79)مدينة دمياط الحيكيةجديدة كاحتالؿ  تعرض سكاحميا لحممة صميبية في مصر,أثر
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يكف لمممؾ االشرؼ كلد ككاف عاقرّا عيف االشرؼ أخاه الممؾ المظفر شياب الديف غازم بف 
,انتيى نيابة (82)نائبا عنو عمى بالد خالط ,-م(1224-1220هـ/621-617)الممؾ العادؿ

ريض ق(كذلؾ عندما خضع لتح606الممؾ المظفر لبالد خالط في جمادم االخرة مف سنة)
خصكـ أخيو االشرؼ الذيف حاكلكا استغالؿ الخالؼ بيف ابناء الممؾ العادؿ,الممؾ 
الكامؿ,صاحب مصر,كالممؾ االشرؼ مكسى صاحب بالد الجزيرة كخالط كميافارقيف كالممؾ 

,فتمرد المظفر عمى (86)المعظـ عيسى,صاحب دمشؽ,كبيت المقدس كطبرية,حكؿ الزعامة
ممؾ المظفر بالعدكؿ عف عصيانو ككعده بالخمع كاليدايا,لكنو االشرؼ,حاكؿ االشرؼ إقناع ال

اصرعمى مكقفو فاضطرالى مكاجيتو كاقتحاـ المدينة,استسمـ المظفر كاعتذر ألخيو,فعفى عنو 
كلكنو اخذمنو نيابة خالط, كنظر لممكانة المرمكقة لحساـ (80)الممؾ االشرؼ بعد أف عاتبو

الممؾ االشرؼ أنابو في حكـ  عند (83)ـ( 6009-6004ىػ/606-606الديف عمي الحاجب)
   (84)ىػ(حيث قاـ بحفظ البالد كنشر العدؿ كاألمف كاالستقرار بيف سكانيا 600كالية خالط)سنة 
ـ( أرسؿ الممؾ المعظـ رسكالن الى السمطاف جالؿ 6005ىػ / 600كفي سنة )     
معو ضد الممؾ األشرؼ  ـ( طالبان منو الدخكؿ6036ػػ6002ىػ / 608ػػػ 667الديف منكبرتي)

, إذ أصبحت خالط كما يجاكرىا مف المناطؽ  (85)كحمفائو , فأستجاب السمطاف لطمبو 
المحيطة بخالط ضحية الخالؼ , كدفع ثمف تحالؼ الممؾ المعظـ مع السمطاف جالؿ الديف , 
 حيث قاد األخير حمالت متتالية عمييا بتشجيع مف الممؾ المعظـ , حتى سقطت خالط بأيدم

 .  (86)الخكارزمييف 
بدأ السمطاف جالؿ الديف منكبرتي, حممتو األكلى عمى خالط بيجكـ مباغت في      
, فباءت محاكلتو بالفشؿ ,كعمى الرغـ  (87)ـ( 6006ىػ /603ذم القعدة سنة 65يكـ األثنيف )

ديو مف الخدمات التي قدميا حساـ الديف عمي الحاجب لممؾ االشرؼ مكسى كمكانتو البارزة ل
ق(, اذ ألقاء القبض عميو,كقتؿ في نفس السنة في 606فأنو أمر بأزاحتو عف حكـ خالط سنة)

فقد (88)م( 1330-1326هـ/627-626)ظركؼ غامضة,مف قبؿ عزالديف ابيؾ االشرفي
 سبب مقتمو في أضعاؼ الجيش األيكبي كالخالطييف في التصدم لمقكات الخكارزمية.

ـ(, 6009ىػ / 606كاصؿ جالؿ الديف منكبرتي حمالتو عمى خالط ففي سنة )     
فرض حصار محكـ حكؿ المدينة , كصمت أكضاع المحاصريف داخؿ خالط الى درجة يرثى 
ليا بسبب طكؿ فترة الحصار كشدتو , حيث استمر الحصار حكالي عشرة أشير اعتباران مف 
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ـ(, 6002ىػ /607خر جمادم األكلى مف سنة )ـ( الى أ6009ىػ /606بداية شكاؿ سنة )
لذلؾ انعدمت األقكات كالمكاد الغذائية فأضطر المحاصركف الى أكؿ لحـك الحيكانات حتى 

كيصؼ ذلؾ صاحب   , كأظيركا صبران شديدان كدفاعان مستميتان  أكمكا الكالب كالقطط كالفئراف
صران خكفان مف جالؿ الديف كما " كصبركا صبران لـ يصبرىا محاكتاب مفرج الكركب بالقكؿ: 

. مما يجدر ذكره أف الخميفة العباسي (89)يعرفكنو مف أقدامو عمى سفؾ  الدماء ... "
ـ(أشفؽ عمى حالة أىؿ خالط,التي يرثى ليا 6040-6006ق/642-603المستنصر باهلل )

 .(92)فأرسؿ الى السمطاف جالؿ الديف يشفع الىميا كلكنو لـ يقبؿ منو كرد طمبو
أستمر السمطاف جالؿ الديف في تضيؽ الحصار عمى خالط ,حتى تمكف مف      

ـ(كنتيجة خيانة 6032ىػ /607دخكليا عنكة في الثامف كالعشريف مف جمادم األكلى سنة )
القادة  كأضطر ,احتؿ الخكارزمييف خالط بأكمميا(96)أحد األمرء المكمفيف بالدفاع عف أسكارىا 

,لكنيـ أجبركا تسميـ أنفسيـ الى  التحصف في قمعة المدينة كاألمراء المكجكدكف فييا الى
كعزالديف أيبؾ نائب  السمطاف جالؿ الديف المنكبرتي,بما فييـ زكجة الممؾ األشرؼ الطرجية,

كبقيت المدينة تحت سيطرتيـ ألكثر مف أربعة أشير , مما قكل مركز الخكارزمية  ,(90)خالط
رأس قكة عسكرية مؤلفة مف خمسة األؼ مف جند في المنطقة , تحرؾ الممؾ األشرؼ عمى 

الشاـ كالجزيرة كالمكصؿ , كأنظـ الجيش األيكبي الى القكات السمجكقية في مدينة سيكاس 
بقيادة السمطاف عالء الديف كيقباد نفسو , كبعد التقاء الجيشيف تكجيا صكب مدينة خالط 

ثـ   ,(94)ع خالط كقد صارت خرابان كتمكف الممؾ األشرؼ مف أسترجا  ,(93)لقتاؿ الخكارزمييف 
ماؿ الممؾ األشرؼ بعد أستعادة خالط الى ميادئة الخكارزمييف , كترددت الرسؿ بيف الممؾ 
األشرؼ كالسمطاف جالؿ الديف حتى تـ الصمح بيف الطرفيف بعد إقرار الممؾ األشرؼ بترميـ 

-6036ىػ/632-607مدينة خالط كسمميا الى أخيو الممؾ المظفر شياب الديف غازم)
,كبعد أف كقع (96),كاطمؽ جالؿ الديف مف عنده االسرل الذيف أسرىـ في خالط (95)ـ( 6033

الصمح بيف الجانبيف عاد السمطاف جالؿ الديف الى خالط,كأراد تكثيؽ أكاصر الصداقة 
,لكنو لـ يكد (97)كاالتحاد أماـ االخطار القادمة  فطمب يد كريمة االشرؼ كعقد قرانو عمييا,

يحط الرحاؿ في خالط حتى كردت االنباء اف جيش المغكؿ قد كاصؿ أراف,قادـ مف جانب 
تبريز,فغير سياستو تغيرا كامال ازاء الحكاـ  المسمميف فعمد إلى طمب المساعده منيـ لمكقكؼ 
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لقي  ىحت بؿ ترككه أماـ عدك جبار, أماـ الغزك المغكلي,اال انيـ لـ يستجيبكا الى طمبو,
 .(98)ـ(6036ىػ/608مصرعو عمى يد أحد االكراد في سنة)

كيبدك اف الممؾ األشرؼ ندـ عمى محاربتو لمسمطاف جالؿ الديف , عمى الرغـ مما 
فعؿ األخير بأمالكو في بالد خالط , حيث قدر الممؾ األشرؼ دكره كدرع كاؽ لممسمميف في 

اإلسالمي الكحيد الذم تمكف مف  كجو خطر المغكؿ , فكاف السمطاف جالؿ الديف الحاكـ
مكاجية المغكؿ بمفرده , ككاف خانات المغكؿ يحسبكف لو حسابان خاصان , كبعد ىزيمتو أماـ 
التحالؼ األيكبي السمجكقي , ضعؼ مكقعو , كبذلؾ أصبحت الطريؽ أماـ المغكؿ مفتكحة 

 . ( 99)لمسيطرة عمى بالد المسمميف 
ـ( حيث أرسؿ السمطاف غياث الديف 6046 ىػ /642تزايد الخطر المغكلي سنة )

ـ( 6064ىػ / 642الثاني رسكالن الى الممؾ المظفر شياب الديف غازم أمير ميافارقيف سنة )
كعرض عميو أف يعطيو )خالط كبالدىا( مقابؿ أف يساعده األخير في صد المغكؿ كلكف يبدك 

لذا أستعد  (,622) ؼاف الممؾ المظفر لـ يستجب لعرضو بسبب ضعفو كسكء تقديره لممكق
السمطاف غياث الديف الثاني لمدخكؿ في لقاء عسكرم , ثـ تكجيت تمؾ القكات صكب القكات 
المغكلية الغازية كحدثت المعركة بيف الطرفيف في ككسو داغ )الجبؿ األقرع( في رمضاف سنة 

كة , كبعد ىػ , كانيزمت عمى أثرىا القكات السمجكقية كفر السمطاف غياث الديف مف المعر 646
  . (626)تمؾ المعركة الفاصمة أستكلى المغكؿ عمى أمد كخالط كبالدىا 

عممية كدقيقة  المجاؿ مفتكحَا لمكصكؿ الى حقائؽ أكثر سبؽ باف كيتضح مما      
 حكؿ أسـ خالط كتأريخ بنائيا كالدكر السياسي كالثقافي لبنك أيكب فييا.

 
 

-1207هـ/630- 604األيوب في إمارة خالط "لبني  الثقافي المبحث الثالث الدور 
  "م 1233

يكفي لتككيف صكرة كاضحة كشاممة عف  لـ يرد في المصادر المتكفرة ما      
 التركيب السكاني كالبنية االجتماعية لمدينة خالط,كصؼ مدينة خالط بأنيا قاعدة بالد

,كرد في (623),كالفرس ,كالترؾ,اال اف البعد التاريخي ليا يؤكد كجكد الككرد كالعرب(620)األرمف
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كصؼ أحد البمدانييف أىالي (624)المصادر التاريخية اف سكاف خالط كانكا)مسمميف كنصارل(,
 .(625)خالط بقكلو"كألىميا حسف كرقة بشرة كفي كثير مف رجاليا حمة طاىرة"

ت إنيا كان لمقكة العسكرية فقط, لـ تكف االنتصارات التي حققيا األيكبيكف نتيجة    
,كىي تعني القكة الركحية)المعنكية( كالقكة الثقافية)المعرفية( كالقكة  نتاج لمنيضة الشاممة

يدعى في عصرنا بالتكازف االستراتيجي مع العالـ  ,كحقؽ ما كالقكة السياسية االقتصادية,
خالط في العيد  ألمراءنظـ األيكبيكف أدارة مدينة خالط, أصبح المقب الرسمي  الغربي,

ئؼ اإلدارية العميا  التي ,كمف الكظا(626)لقب كؿ مف ممؾ خالط, ألنوااليكبي)شاه ارمف(, 
بمدينة خالط في العيد االيكبي كظيؼ النيابة في عيد أميرىا الممؾ   ياأستحدث

تـ تعيينيـ مف قبؿ الممؾ االشرؼ  أربعة نكاب, االشرؼ,كتناكب في حكميا خالؿ تمؾ الفترة
 ىػ(667ؾ المظفر شياب الديف غازم أمير ميافارقيف سنة)خكه الممككاف أكليـ ا شخصيا,
-621)ثـ عيف حساـ الديف عمي الحاجب في حكـ خالط مما أدل الى عزلو, كأستبد
دارة مدينة م(1226-1224هـ/626 ,كقد خكلو الممؾ االشرؼ سمطات كاسعة في حكـ كا 

-606لديف ايبؾ)خالط,بعد مقتؿ حساـ الديف أستناب مممككو كمقدـ عساكره عزا
(كخكلو صالحية المكاتبة كالتفاكض مع السمطاف جالؿ الديف م(1230-1226/ىػ607

ق(,ثـ اسند نيابة خالط الى 607طكيال النو قتؿ سنة) خكارزمشاه,لكف نيابة ايبؾ لـ تستمر
الذم استمر في م( 1233-1231هـ/630-627) احد رجالو ككاف يدعى شياب الكاتب,

تشير المصادر المتكفرة  ,كال(627)ق(632طيا بيد سالجقة الرـك سنة)حكـ المدينة حتى سقك 
عبد المحسف بف إسماعيؿ بف محمكد  الى كزاء خالط في ظؿ اإلدارة االيكبية,بأستثناء الكزير

كصمب  ىػ(كحمؿ جثمانو الى دمشؽ,624الممقب بشرؼ الديف المحمي,أغتيؿ في شكاؿ سنة)
 .(628)قاتمو عمى قبره,
عمى مدينة  فالخكارزميي,فعندما سيطر (629)كظيفة الجاندارية تحدثأس كما      
ىػ(كاف"اميرجاندار" الممؾ االشرؼ مف ضمف األمراء المأسكريف كالذم كاف 607خالط سنة)

يدعي عمـ الديف سنجر,ككاف جيش خالط يعد جزءا مف الجيش االيكبي العاـ حتى 
ىػ(,فكاف مف الطبيعي أف يككف سكانيا الككرد قد أنخرطكا في ذلؾ الجيش بحماس, 665سنة)

,اما مف حيث الخطط (662)منيـ مناصب عسكرية مثؿ حساـ الديف القيمرمفقد تسنـ العديد 
كالمعالـ العمرانية,كانت مدينة خالط ,مدينة مسكرة,لضماف الدفاع عنيا,كلمدينة خالط قمعة 
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قمعة  مركزا الدارتيـ كمقرا القامتيـ,كلحصانة لذلؾ اتخذ امراءىا كحكاميا تمؾ القمعة حصينة,
عكد الييا كاف بمثابة اخر ممجاء يحتمي بو القادة كاالمراء في كالص خالط كصعكبة فتحيا

ىػ( عندما قضى الممؾ االشرؼ عمى حركة عصياف أخيو 606االكقات العصبية ففي سنة)
ىػ( كبعد سقكط 607الممؾ المظفر في خالط,لجأ األخير الى القمعة كاعتصـ فييا,كفي سنة)

كاالمراء االيكبيكف الى القمعة كتحصنكا فييا خالط بيد الخكارزمييف صعد مف فييا مف القادة 
 .(666)فضاَلعف أستخداميا لخزف المؤف كسجف لممحككميف كالمكقكفيف أيضا,

التي  أف التعامؿ التجارم في خالط كاف يجرم بالدرىـ الفضية كالدينار الذىبية    
بالنقكد الكافدة مف ,فضال عف التعامؿ (660)يتـ التداكؿ بيا في معظـ انحاء الدكلة )االيكبي(,

ىػ(أف الناس في مدينة خالط كانكف يتعاممكف 607البالد األخرل,فقد كرد ضمف احداث سنة)
  (.663)بالدينار المصرم)األيكبي(

 كقد برز كقد أنصب االىتماـ األكبر في عيد الدكلة األيكبية عمى العمـ كالعمماء     
,منيـ القاضي ابك أسحاؽ إبراىيـ بف في عيدىـ  عدد مف العمماء تكلى قضاة مدينة خالط

كاف مف  اسحؽ بف ىبة اهلل بف صالح, البشائر كالقاضي أبك عمر بف سماقة االسعردم,
كعرفكا بمعاممتيـ الحسنة  العصر األيكبي بالتسامح الديني كالمذىبي, محاسف القضاة,كأمتاز

 كبيرا بالمساجد, ط اىتمامااكلى معظـ امراء خال ,كما(664)لممسيحييف شرقييف كانكا أـ غربييف.
بيمارستاف)مستشفى(,كجامعَا يقع بيف  كفي العيد األيكبي بني االمير حساـ الديف الحاجب,

,ماؿ عدد مف الخالطييف الى العمـ (665)كعمؿ الخانات في الطرؽ العامة,  أسكاقيا,
في مجاؿ ىػ(كالذم كاف عالما 660كالمعرفة,كمف أبرزىـ سديد الديف أبك أسحؽ اآلسعردم)ت

,كمف (666)ـ(6005ىػ/630الحديث,كأبك الكاـر عبد الخالؽ بف أبي المعالي االراني)
بف  حفص عمر في مجاؿ األدب,األديب الفاضؿ عماد الديف أبك الخالطيكف الذيف أشتيركا

ـ(الذم رحؿ الى مدينة حماة 6067-6026ىػ/666-598ىبة اهلل أبف صديؽ الخالطي)
,كمف األطباء المشيكريف الذيف أكفدكا الى خالط كاقامكا فييا (667)كبقي فييا حتى كفاتو

 ـ(,كالطبيب محمكد بف عمر الشيباني6007ىػ/605أيضا,الطبيب المعركؼ بحسنكف الرىاكم)
,كاف كحاال حاذقا في طبابة العيكف,خدـ أمراء خالط استدعاه أمير خالط الممؾ االكحد 

  .(668)ىػ(629اة الممؾ األكحد سنة)األيكبي لعمة في عيكنو كظؿ في خدمتو حتى كف
 النتائج 
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الحمد هلل الذم بنعمتو كتكفيقو لعباده يتـ صالح األعماؿ ...    في ختاـ ىذا      
-ىػ 624األيكب في إمارة خالط,ي السياسي كالثقافي لبن الدكرالبحث الذم تناكؿ )

(كبعكف اهلل كتكفيقو خرجت بجممة مف النتائج كالتي يمكف أجماليا  ـ 6033-6027ىػ/632
  بالنقاط األتية :

يكفي لتككيف صكرة كاضحة كشاممة عف التركيب  لـ يرد في المصادر المتكفرة ما-6
كصؼ مدينة خالط  مف خالؿ المصادر التاريخية  السكاني كالبنية االجتماعية لمدينة خالط,

كالفرس  اال اف البعد التاريخي ليا يؤكد كجكد الككرد كالعرب, مف,األر  بأنيا قاعدة بالد
 ككانكا)مسمميف كنصارل(. ,كالترؾ,
تعد مدينة خالط )أخػالط( مف المدف اإلسالمية القديمة يرجع الى عصكر قديمة  -0 

, تتمتع بمكقع استراتيجي كيعد بحيرة كاف خطا ن دفاعيا ن ليا , فتحت مدينة خالط كما حكليا 
ي عيد الخميفة عمر بف الخطاب ) رضي اهلل عنو ( بقيادة عياض بف غنـ الفيرم سنة ف
ـ( كتـ تثبيت فتحيا في عيد خالفة عثماف بف عفاف )رضي اهلل عنو( سنة 642ىػ / 02)
ـ( عمى يد القائد حبيب بف مسممة , تعرضت مدينة خالط إلى عدة مف 643ىػ / 04)

البيزنطية ظركؼ الدكلة اإلسالمية في أكاخر العيد  التخريبات فقد استغمت اإلمبراطكرية
ىػ( مف االستيالء عمى معظـ مدف كمناطؽ أقميـ أرمينية بما 46الراشدم كبداية العيد األمكم )

فييا مدينة خالط , تمكف القائد حبيب بف مسممة مف إعادة السيطرة اإلسالمية عمى أقميـ 
ىػ( , داىـ 62 -46عيد معاكية بف أبي سفياف )أرمينية مرة أخرل بما فييا مدينة أخالط في 

ـ( 678ىػ / 62الركـ أقميـ أرمينية بما فييا مدينة خالط بعد كفاة  معاكية بف أبي سفياف )
كأعمف األمراء المحميكف فييا عصيانيـ عمى السيادة اإلسالمية مف جديد , أضطر عبد الممؾ 

د ىدنة مع االمبراطكر البيزنطي ـ ( إلى عق695ػػ  684ىػ / 86ػػ  65بف مركاف سنة )
ـ ( سببو تدىكر اكضاع الدكلة العربية اإلسالمية 695ػ 685ىػ / 76ػػ 66جستياف الثاني )

ـ( مركاف بف محمد كاليان عمى أقميـ 706ىػ / 660الداخمية ,كعيف ىشاـ بف عبد الممؾ  سنة) 
ىػ( ككاف 607الفة سنة ) أرمينية بما فييا خالط , كبقي مركاف كاليان عمييا حتى تكليو الخ

عمى عالقة طيبة بسكاف تمؾ المناطؽ الذيف كانكا مف أشد المكاليف لو حتى بعد مقتمو بيد 
 ـ(.749ػػ  630العباسييف كسقكط الدكلة األمكية سنة )
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ظمت األكضاع السياسية مضطربة في أقميـ أرمينية عامة كمدينة خالط خاصة  -3 
ػ ( . كلمدينة خالط دكر بارز في معركة مالذكرد ى656ػػ 630طكاؿ العصر العباسي )

ـ( كاف ما حصؿ عمييا سكاف مدينة خالط مف غنائـ معركة مالذكرد خير 6276ىػ /463)
دليؿ عمى مشاركتيـ كدكرىـ البارز في رجحاف كفة المسمميف, كغدت مدينة خالط في الفترة 

ف باتابكية  شا أرمف , ثـ قاعدة ىػ ( مركزان التابكية سمجكقية عرفت لدل المؤرخي624ػػ 493)
أنتزع القكات الخكارزمية مدينة خالط مف  ـ(6033ىػ/632حتى سنة) إلدارة أيكبية قكية

ىػ كبقيت المدينة تحت سيطرتيـ ألكثر مف أربعة أشير , كقد صار خرابان 667األيكبييف سنة 
يا الى أخيو الممؾ حتى استرجعيا الممؾ االشرؼ الى الحكـ األيكبي , كقاـ بترميميا كسمم

 المظفر شياب الديف غازم .
إنيا كانت  لمقكة العسكرية فقط, لـ تكف االنتصارات التي حققيا األيكبيكف نتيجة -4 

كىي تعني القكة الركحية)المعنكية( كالقكة الثقافية)المعرفية( كالقكة  نتاج لمنيضة الشاممة,
عصرنا بالتكازف االستراتيجي مع العالـ يدعى في  كحقؽ ما كالقكة السياسية, االقتصادية,

خالط في العيد  ألمراءنظـ األيكبيكف أدارة مدينة خالط, أصبح المقب الرسمي  الغربي,
اما مف حيث  , ككظيفة الجاندارية اإلدارة ثـ استحدث نطاـ النيابة في االيكبي)شاه ارمف(

كلمدينة  ضماف الدفاع عنيا,ل ,كانت مدينة خالط ,مدينة مسكرة, الخطط كالمعالـ العمرانية
, أف إلقامتيـكمقرا  إلدارتيـمركزا  لذلؾ اتخذ امراءىا كحكاميا تمؾ القمعة خالط قمعة حصينة,

التي يتـ التداكؿ بيا في  التعامؿ التجارم في خالط كاف يجرم بالدرىـ الفضية كالدينار الذىبية
 الكافدة مف البالد األخرل.معظـ انحاء الدكلة )االيكبي(, فضال عف التعامؿ بالنقكد 

 لقد أنصب االىتماـ األكبر في عيد الدكلة األيكبية عمى العمـ كالعمماء, كأمتاز -5 
ييف شرقييف كانكا كعرفكا بمعاممتيـ الحسنة لممسيح العصر األيكبي بالتسامح الديني كالمذىبي,

خالط,منيـ القاضي ابك في عيدىـ  عدد مف العمماء تكلى قضاة مدينة  برزأـ غربييف, ك 
حؽ بف ىبة اهلل بف اس البشائر كالقاضي أبك أسحاؽ إبراىيـ بف عمر بف سماقة االسعردم,

 صالح,كاف مف محاسف القضاة كحسف الكالـ في الكعظ كالتذكير.
كفي العيد األيكبي بني  كبيرا بالمساجد, اكلى معظـ امراء خالط اىتماما كما -6 

 جامعا في خالط كماؿ عدد مف الخالطييف الى العمـ كالمعرفة, االمير حساـ الديف الحاجب
ىػ(كالذم كاف عالما في مجاؿ الحديث, 660كمف أبرزىـ سديد الديف أبك أسحؽ اآلسعردم)ت
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بف ىبة  حفص عمر األديب الفاضؿ عماد الديف أبك افي مجاؿ األدب, كمف الذيف أشتيرك
كمف األطباء المشيكريف الذيف  ـ(6367-6026ىػ/666-598اهلل أبف صديؽ الخالطي)

كاف كحاال حاذقا في  أكفدكا الى خالط كاقامكا فييا أيضا,الطبيب محمكد بف عمر الشيباني,
طبابة العيكف,خدـ أمراء خالط استدعاه أمير خالط الممؾ االكحد األيكبي لعمة في عيكنو 

 كظؿ في خدمتو حتى كفاة الممؾ األكحد . 
ىػ( 665االيكبية عمى السمطة بعد كفاة الممؾ العادؿ) كاف لمصرع داخؿ االسرة -7 

كالسالجقة كالفرنج الصمبييف  فضال عف انشغاؿ االيكبييف بالحركب مع القكل الخارجية
كما ادت كثرة الحركب الى استنزاؼ قكة  كغيرىما,قد استيمكت الكثير مف الجيكد كاالمكانيات,

ـ تحقيؽ الكحدة االسالمية  كتبيف لنا اف الدكلة الدكلة االيكبية كالعالـ االسالمي معا, في عد
االيكبية أبتميت بمشكمة أخرل كىي المتاعب الكثيرة التي سببتيا ليا الدكلة الخكارزمية التي 

بيا, كدرع كاؽ لممسمميف في كجو خطر المغكؿ , فكاف السمطاف جالؿ  فايستي كانت قكة ال
مكف مف مكاجية المغكؿ بمفرده , ككاف خانات الديف منكبرتي الحاكـ اإلسالمي الكحيد الذم ت

المغكؿ يحسبكف لو حسابان خاصان , كبعد ىزيمتو أماـ التحالؼ األيكبي السمجكقي , ضعؼ 
مكقعو , كبذلؾ أصبحت الطريؽ أماـ المغكؿ مفتكحة لمسيطرة عمى بالد المسمميف كمنيا مدينة 

 خالط. 
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 53ـ(,ص6999دمشؽ)سكرية= 3اـ الميداني,ط,االطمس التاريخي لمعالـ اإلسالمي,محمكد عص
 االحاالت

ـ( , صكرة األرض ,منشكرات دار مكتبة الحياة , 977ىػ /367(ابف حكقؿ,أبك القاسـ محمد بف عمي )ت6
ـ( معجـ ما أستعجـ 6294ىػ /478,البكرم,عبد اهلل بف عبد العزيز ,)ت097ػػ095ـ( ص6979)بيركت ػػ 

, ياقكت الحمكم ,  527, ص 0ـ( جػ6954تحقيؽ , مصطفى السقا , )القاىرة ػػ مف أسماء البالد كالمكاقع , 
ـ( معجـ البمداف ,دار التراث العربي )بيركت ػػ 6009ىػ /606شياب الديف ياقكت بف عبد اهلل البغدادم )ت

 .382, ص0, جػ644, ص6ـ( جػ6997
ديف القباداني المركزم , ناصر خسرك , ابك معيف ال 527, ص0(البكرم , معجـ ما أستعجـ,جػ0 

ـ( , 6983ـ( سفرنامو , ترجمة ,أحمد خالد البدلي, جامعة الممؾ سعكد )الرياض ػػ6288ىػ /486)ت
ـ( , الكامؿ 6039ىػ /632, ابف األثير , عزالديف ابك الحسف عمي بف أبي الكـر الجزرم , )ت35, 34ص

, دار احياء التراث العربي , )بيركت ػػ 3في التأريخ , اعداد كترتيب , محمد عبد الرحمف المرعشمي , ط
ـ( صبح 6468ىػ / 806ص,القمقشندم , ابك العباس احمد بف عمي )ت362,ص62ـ( , ,جػ6994

 .350, ص 3ـ( , جػ6908األعشى في صناعة االنشا ,دار الكتب العممية لمطباعة كالتأليؼ )القاىرة ػػ ػػ
 . 430, ص 0ـ( , جػ6969(أحمد الشنشاكم , ماده أخالط , دائرة المعارؼ اإلسالمية , )القاىرة ػػ 3 
(زكي , محمد أميف , خالصة تأريخ الكرد ككردستاف ,ترجمة محمدعمي عكني,مطبعة,صالح الديف )بغداد 4 
 . 40ـ(,ص6966ػػ 
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 34(ناصر خسرك , سفر تامة , ص5 
كراد كأسالفيـ الخالديف الشمالييف , ترجمة , عبد حاجي , )دمشؽ ػػ ( ليرخ ,ب. دراسات حكؿ األ6 

,كالككرد يسمكنيا 66ػػ 43, زكي , محمد أميف , خالصة تأريخ الكرد ككردستاف , ص8 - 6ـ(,ص6994
ـ( 6085ىػ / 684)خو الت( ينظر: ابف شداد, أبك عبداهلل.عزالديف محمد بف عمي إبراىيـ األنصارم )ت

رة في ذكر امراء الشاـ كالجزيرة , حققو يحيى عبادة , دار احياء التراث العربي )دمشؽ ػػ ااإلعالؽ الخطي
, كالتي تدؿ عندىـ عمى المعاني االتية " الجائزة , ىبة ... " ,يكسؼ ,عبد  504ص6, ,ؽ 3ـ( , جػ6978

حزني  مككرياني, حسيف65,ػص6ـ(جػ6970-الرقيب,الدكلة الدكستكية في ككرردستاف الكسطى,)بغداد
 . 65, ص 6ـ( , جػ6970,ككردستاف الكسطى , )بغداد ػػ 

طو , صالح الديف أميف , الحياة العامة في أرمينية , )رسالة دكتكراه غير منشكرة( مقدمة الى كمية (7 
,الزيبارم,محمد صالح طيب صادؽ  سالجقة الرـك في 635-605ـ( ص6979-األداب,جامعة بغداد)بغداد

 . 67ـ( ص6979دكتكراه غير منشكرة(مقدمة الى كمية االداب ,جامعة بغداد,)بغداد,آسيا الصغرل,)رسالة 
 . 382,ص0(ياقكت الحمكم,معجـ البمداف,جػ8 
عياض بف غنـ:ىك عياض بف زىير بف أبي شداد بف ربيعة بف ىالؿ بف كىب بف ضبة بف الحارث (9 

نة عشريف , ينظر:الطبرم,أبك جعفر محمد كيقاؿ عياض بف غنـ الفيرم,افتتح عامة الجزيرة, كمات بالشاـ س
, دارالمعارؼ )القاىرة 3ـ(,تاريخ الرسؿ كالممكؾ تحقيؽ, محمد أبك الفضؿ إبراىيـ,ط900ق/362بف جرير)ت

ـ( طبقات ابف 854ىػ/042, ابف خياط, أبك عمرك خميفة بف خياط العصفرم)ت654, ص4ـ(,جػ6976ػػ 
 . 303,  08,ص6ـ( ,جػ6980-,دارطيبة,)الرياض 0خياط, ط

(اسطاف : قمعة في الثغكر الركمبة,مف ناحية الشاـ غزاىا سيؼ الدكلة بف حمداف , ينظر, ياقكت 62 
, كقاليقيال : ناحية مف نكاحي خالط , بأرمينية الرابعة, ينظر, ياقكت 677,ص 6الحمكم,معجـ البمداف  ,جػ
كف ككسر الجيـ كياء ساكنة ,كشيف كاماأرجيش : بالفتح ثـ السك ,099, ص4الحمكم,معجـ البمداف , جػ

معجمة, مدينة قديمة مف نكاحي أرمينية الكبرل قرب خالط ,افتتحيا عياض بف غنـ,كىي في األقاليـ الخامس 
 . 364,  644, ص6, ينظر,ياقكت الحمكم,معجـ البمداف,جػ

العممية,  ,دار الكتب6ـ( ,البمداف , ط924ىػ/090(اليعقكبي:أحمد بف يحيى بف يعقكب بف جعفر)ت66
ـ( تقكيـ 6306ىػ / 730, أبك الفداء , عماد الديف إسماعيؿ بف محمد )ت 395ـ( ,ص0220-)بيركت

 . 387ـ( , ص6852البمداف , بأعتناء , ريبكد كديسالف , دار الطباعة السمطانية , )باريس ,
كفتكحياكأحكاميا , ـ(  البمداف 890ىػ /079(البالذرم ,أبك الحسف, أحمد بف يحيى بف جابر البغدادم)ت60

, ابف خرداذيو , أبك القاسـ عبيد 694, 693ـ( , ص6990, دار الفكر )بيركت ػػ6تحقيؽ , سييؿ زكار , ط
ـ( , 6989ـ( المسالؾ كالممالؾ , مطبعة بريؿ )ليدف ػػ960ىػ /322اهلل بف عبد اهلل الخراساني)ت في حدكد 

 . 630اعيد طبعو في مطبعة المثنى باألكفست , ص
, 53ـ(,ص6999-,)سكريةػ3ألطمس التأريخ لمعالـ اإلسالمي, تحقيؽ, محمكد عصاـ الميداني,ط(ا63

 ( .6خارطة رقـ )
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ـ( 923ىػ /092, ابف رستو ,أبك عمي, أحمد بف عمر بف )ت 37(أبك الفداء تقكيـ البمداف , ص64 
ميرم , الركض المعطار , الح 98ـ( ص6988-األعالؽ النفيسة , بأعتناء دار احياء التراث العربي )بيركت

.  002ـ( ص6982,مؤسسة ناصر لمثقافة )القاىرة ػػ 0في خبر األقطار , تحقيؽ , إحساف , عياس , ط
-493مدينة خو الت دراسة في تاريخيا السياسي كالحضارم) ,البابيرم,حكيـ عبد الرحمف زبير

 ,36ـ.ص0225-ـ(,اربيؿ6043-6622ىػ/646
ـ( ,شرفنامو , ترجمة ىة ذار , 6624ىػ / 6623شرؼ الديف شرفخاف )ت(شرفخاف , البدليسي , االمير 65

 . 589ـ(  , ص6977مطبعة نجؼ األشرؼ , منشكرات المجمع العممي الكردم)نجؼ ػػ 
 . 45,  35ـ(, ص6977(حسيف , عبد الرزاؽ عباس, جغرافية المدف , )بغداد ػػ66
 . 024, ص 62(ابف األثير , الكامؿ في التأريخ , ج67
ـ(, تأريخ 6347ىػ ػػ 748أبك عبداهلل شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز )ت الذىبي , (68

اإلسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ , تحقيؽ ,عمر عبد السالـ تدمرم ,دار الكتاب العربي )بيركت ػػ 
في أخبار  ـ(, مفرج الكركب6397ىػ /697, ابف كاصؿ , جماؿ الديف محمد بف سالـ )ت627ـ(ص6969

, العيني, بدر  3, ص6( جػ6950بني أيكب , تحقيؽ , جماؿ الديف الشياؿ , مطبعة فؤاد األكؿ )القاىرة ػػ 
ـ(,عقد الجماف في تأريخ أىؿ الزماف , تحقيؽ, محمد محمد أميف , مركز 6456ىػ /855الديف محمكد )ت

   . 656ـ(, ص6988تحقيؽ التراث )القاىرة ػػ 
ـ( 6962ـ(,أثار البالد كأخبار العباد , )بيركت ػػ6383ىػ /683زكريا ,محمد بف أحمد )ت(القزكيني,ابك 69
 . 504ص
 . 356, ص 4(صبح األعشى , جػ02
(كي لسترنج , بمداف الخالفة الشرقية , ترجمة بشير فرنسيس , ككركيس عكاد , مطبعة الرابطة )بغداد ػػ 06

 .  38ـ(,ص6954
ـ( , مختصر كتاب البمداف , دار احياء 900ىػ / 362ف محمد اليمداني )ت(ابف الفقيو, أبك بكر أحمد ب00

 . 352, ص 6, ياقكت الحمكم , معجـ البمداف , جػ072ـ(, ص6988التراث العربي )بيركت ػػ 
ـ( المسالؾ كالممالؾ , تحقيؽ , 956ىػ / 342(األصطخرم , أبك اسحاؽ إبراىيـ بف محمد )ت بعد 03 

 40, ابك الفداء , تقكيـ البمداف , ص80ـ( , ص6966لحسيني , دار القمـ )القاىرة ػػ محمد جابر عبد العاؿ ا
. 

(النقشبندم , محمد نجـ الديف , الكرد ككردستاف , ترجمة بحث منشكر في دائرة المعارؼ اإلسالمية 04
 . 66ـ( , ص0220ـ, مطبعة معركؼ )بغداد ػػ 6986بالمغة اإلنكميزية عاـ 

رمينية قبؿ الفتح اإلسالمي,المجمع العممي العراقي,المجمدالرابع كالثالثكف)بغداد (خطاب,محمكدشيت,أ05
 . 46, 34ـ(,ص6983ػػ
 . 595(شرفنامو , ص06 
 . 029, البالذرم ,فتكح البمداف, ص 603(ابف خرداذية , المسالؾ كالممالؾ , ص07 
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اب , محمكد شينت ,قادة الفتح (البطريؽ, رتبة عسكرية في جيش الرـك , كىك قائد فرقة , ينظر, خط08 
 . 605ـ (ص6988 -اإلسالمي في أرمينية ,دار ابف حـز ,)بيركت 

(حبيب بف مسممة : ىك حبيب بف مسممة بف مالؾ األكبر بف كىيب بف ثعمبة بف كائمة بف عمرك بف 09 
عيف,ينظر: ابف شيباف بف محارب بف فير يكنى أبا عبد الرحمف مات بالشاـ كيقاؿ بأرمينية سنة اثنيف كارب

 .39, ص 3ابف االثير , الكامؿ ,  جػ . 08,ص6خياط , طبقات ابف خياط , جػ
 . 484, ص4(مرباال : منطقة بأرمينية فرب خالط , ينظر , ياقكت الحمكم , معجـ البمداف , جػ32 
, ابف خمدكف , تأريخ ابف خمدكف المسمى )العبر كديكاف المبتدأ  034(البالذرم , فتكح البمداف , ص36 

كالخبر في تأريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف األكبر( تحقيؽ , خميؿ شحاذه )بيركت ػػ 
 .570, ص0( جػ6988

ـ( الخراج كصناعة الكتابة , شرح 948/ ىػ337( قدامو بف جعفر , أبك الفرج الكاتب البغدادم )ت30 
, ابف خمدكف , تأريخ ابف خمدكف 306( ص6986كتعميؽ محمد حسيف الزبيدم , دار الرشيد لمنشر )بغداد ػػ 

 .570, ص 0, جػ
, ياقكت الحمكم, معجـ 699(مكس , منطقة بسفرجاف في اقميـ أرمينية,البالذرم , فتكح البمداف, ص33 

 . 84, ص 3(ابف األثير , الكامؿ , جػ34.  630, ص8البمداف,جػ
ـ( تأريخ الخمفاء , تحقيؽ , محمد 6525ىػ /966(السيكطي , جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر )ت35 

 .062, ص 3, ابف األثير , الكامؿ , جػ 690ـ( , ص6987محي الديف عبد الحميد)بغداد ػػ
 . 43, ص 3ية , جػ( ,سترؾ , مادة أرمينية , دائرة المعارؼ اإلسالم36 
 . 77, 75ـ( , ص6970(السيد , أديب أرمينية في التأريخ العربي )حمب ػػ 37 
(رستـ,أسد,الرـك في سياستيـ كحضارتيـ كدينيـ كثقافتيـ كصالتيـ بالعرب, دارالمكشكؼ)بيركت ػػ ػػ 38 

 .  066,ص6ـ(جػ6956
 . 476, ص 4(ابف األثير , الكامؿ , جػ39
 .  006ػػ  022خ خمبفة بف خياط ,ص(أبف خياط , تأري42 

ىػ ككاف لو دكر كبير في 45(محمد بف مركاف : ىك محمد بف مركاف بف الحكـ بف ابي العاص , كلد سنة 46
ـ( الطبقات 858ىػ / 032ـ( , ينظر, ابف سعد , محمد بف منبع )769ىػ /626الجياد , تكفي سنة )

 . 003,ص 5ـ( جػ6957الكبرل, دار بيركت لمطباعة كالنشر )بيركت ػػ 
 . 70خطاب , قادة فتح أرمينية , ص(40 
(الخزر : قـك مف أصؿ تركي , استقركا عمى الساحؿ الغربي مف بحر قزكيف , ينظر , أحمد , جماؿ 43 

 . 84ػػ 76ـ(, ص0226رشيد ,لقاء الكرد كالالف في بالد الباب كشركاف ,)أربيؿ ػػ 
 الحكمي , يكنى بأبي عقبة كىك دمشقي األصؿ قتؿ سنة (جراح الحكمي , كىك الجراح بف عبد اهلل44 
 . 358,  339ـ( ينظر , خطاب , قادة الفتح أرمينية , ص709ىػ / 660)
 . 664ػػ 659, ص 5(ابف األثير , الكامؿ , جػ45 
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 . 666, ص 3(ابف خمدكف , تأريخ ابف خمدكف , جػ46 
ـ(,تأريخ اليعقكبي,دار صادر)بيركت ػػ 897ىػ/090(اليعقكبي,أحمد بف يحيى بف يعقكب بف جعفر)47 

 . 367, ص0ـ(جػ6995
 . 677, ص 5(ابف األثير , الكامؿ , جػ48
(لمتفصيؿ عف قياـ الدكلة العباسية كسقكط الدكلة األمكية , ينظر:مؤلؼ مجيكؿ,)المؤلؼ مف القرف 49
ـ( أخبار الدكلة العباسية , كفيو أخبار العباس ككلده , تحقيؽ , عبد العزيز الدكرم , كعبد الجبار 9ق/3

 . 462ػػ 673ـ(,ص6976المطمبي )بيركت ػػ 
 , كمابعدىا . 067ية , , ص(طو , الحياة العامة في أرمين52
ـ(,الفتكح,دارالكتب 906ىػ/364(ابف أعثـ الككفي,محمد بف أحمد)ت56

 . 032, 033,ص8ـ(,جػ6986ىػ/6426العممية,بيركت)
مالذكرد:كردت تسميتيا بالمصادر التأريخية ككتب البمدانييف المسمميف , بصيغ عديدة كمتقاربة )مالذجرد (50

ـ( أحسف التقاسيـ في معرفة 996ىػ / 387بك عبد اهلل محمد بف أحمد )تالمقدسي , أ, مالذكرد,ينظر: 
ـ( , 6987األقاليـ , كضع مقدمتو كىكامشو كفيارسو محمد مخزـك , دار احياء التراث العربي )بيركت ػػ 

, تقكيـ بأنيا : مدينة مشيكرة ليا قمعة كبيرة حصينة , أرضيا خصبة ىؤاىا طيب" , كصفياأبك الفداء089ص
الرىاكم المجيكؿ مكزيكرد , ,020, ص 5ياقكت الحمكم , معجـ البمداف , جػ,مناذكرد,395مداف,صالب

ـ(تأريخ الرىاكم المجيكؿ عربو عف السريانية ككضع حكاشيو االب البيرابكنا , )بغداد ػػ 6034ق/630,)ت
اف الخالفة بمد كأشار ليسترنج بأنيا كانت تعرؼ بحسب لغات سكاف تمؾ األقميـ,,084, 048ـ(ص6986

 .648الشرقية , ص
,كحصؿ المسممكف عمى غنائـ مف بينيا الصميب األعظـ,مما ثارت 65,ص62ابف األثير, الكامؿ,جػ(53

 ثائرت األمبراطكر 
ـ(,كنز الدرر كجامع 6036ىػ /706ركمانكس كتكجو غاضبا نحكخالط, الدكادارم,أبكبكرعبد اهلل بف ايبؾ )ت 

ر المطمكب في أخبار بني أيكب(تحقيؽ,عبد الفتاح عاشكر,دار احياء الكتب الغرر,الجزء السابع بعنكاف)الد
 . 393, ص3ـ(,جػ6970العربية)القاىرة ػػ 

(طيب , محمد صالح , االمارة الدنشدية في عيد الممؾ غازم كمشتكيف , مجمة جامعة دىكؾ , المجمد 54
شير , الكرد كالسالجقة دراسة العالقات , محمد : ينشتماف ب340ـ( ص0262الرابع , العدد األكؿ , )دىكؾ ػػ

ـ( رسالة دكتكراه , مقدمة الى كمية األداب,جامعة صالح الديف 6607ػػ6209ىػ / 506ػػ402السياسية )
 .686ـ(ص0222)أربيؿ ػػ 

ـ( مرأة الزماف في 6056ىػ / 654(سبط ابف الجكزم,أبك المظفر,شمس الديف يكسؼ بف قزاكغمي )ت55
 . 648, ص 8ـ(, جػ6956عة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية) صيد ػػ أباد الدكف ػػ تأريخ األعياف , مطب

 . 683, محمد, نيشتماف بشير,الكرد كالسالجقة , ص67, ص62(ابف األثير, الكامؿ, جػ56
 .366,ص6,ؽ3(ابف شداد ,اإلعالؽ الخطيرة في ذكر امراء الشاـ كالجزيرة ,جػ57
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-طبقات الشافعية,دائرة المعارؼ العثمانية,)حيدر أباد(ابف قاض شيبة, أبكبكربف احمد,58 
,كثمة مدينة تحمؿ االسـ في منطقة أربيؿ جنكبي كردستاف,كانت عاصمة لحككمة سكراف 679ـ(ص6978

امف الزمف.  الكردبة ردحن
ـ(,شفاء القمكب في مناقب 6476ق/876(الحنبمي,أبك البركات عزالديف احمد بف أبراىيـ بف نصراهلل,)59 

 .03ـ( ص6978بني أيكب,تحقيؽ ناظـ رشيد,دار الحرية لمطباعة,)بغداد,
 ,346,ص66(ابف االثير,الكامؿ في التاريخ.جػ62 

 .04-06(الحنبمي,شفاء القمكب,ص66
 62-6سمطانيةص( ابف شداد, النكادر ال60 

ىػ 589ػػ572(نكرم , دريد عبد القادر , سياسة صالح الديف األيكبي في بالد مصر كالشاـ كالجزيرة )63
ـ( مؤسسة الرسالة 6429ػػ6270ىػ/ 860ػػ 465ـ( مطبعة االرشاده في الجزيرة كالشاـ )6693ػػ6674/

 . 638ـ( , ص6982)بيركت ػػ
ىػ( تكلى حكـ خالط 500القطبي لقب بػ )ناصر الديف( كلد سنة ) (سكماف الثاني , ىك سكماف بف إبراىيـ64

ىػ / 686بعد كفاة أخيو أحمد بف سكماف , ينظر , ابف خمكاف , أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد )ت
ـ( 6977ـ( كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف, تحقيؽ , إحساف عباس , دار صادر )بيركت ػػ6086
د الديف , الناصر صالح الديف في ديار بكر , مجمة دراسات األجياؿ , لسنة الثانية , خميؿ , عما 026ص

 . 689ـ( , ص6986( كانكف الثاني , بغداد )6, عدد )
 . 563, ص 66(ابف األثير , الكامؿ , جػ65
 . 667, ص 0(ابف كاصؿ , مفرج الكركب , جػ66
ـ( , 6066ىػ / 665عيؿ المقدسي الشافعي )ت(ابك شامو , شياب الديف محمد بف عبد الرحمف بف إسما67

, الذىبي , 63, ص 0الركضتيف في أخبار الدكلتيف النكرية كالصالحية , دار الجبؿ , )بيركت ػػ د. ت( ,جػ
 . 6, ص 8تأريخ اإلسالـ , جػ

,كفي 450,ص3,ابف شداد, األعالؽ الخطيرة ,جػ566, ص66(ابف األثير,الكامؿ,جػ68
لمظفرتقي الديف عمراأليكبي قدنازؿ بكتمر صاحب خالط كحاصرىا ,لتحقيؽ,ارادة ـ(كاف ا6692ق/587العاـ)

صالح الديف في تككيف جبية اسالمية مكحدة لمكاجية الغزك الصميبي,ينظر,خيكف,حسيف كاظـ,مدينةخالط 
 ـ(,دراسػػػػػػػة6062-6299ىػ/658-493مف خالؿ المصادرالعربية,) 

 .336ـ,ص0264كاحد كالستكف,حضارية,سياسية,مجمة ديالى,العدد ,ال
, ابف كثير , عماد الديف أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر القرشي 95, ص60(ابف األثير , الكامؿ , جػ69

ـ( , البداية كالنياية في التأريخ , حقؽ نصكصو كعمؽ عميو , محمد عبد الرحمف 6376ىػ /774الدمشقي )ت
 . 320, ص 62ـ( جػ6997المرعشي , دار احياء التراث العربي )بيركت ػػ 

ـ( تأريخ الزماف , نقمو الى 6086ىػ / 685(ابف العبرم , غريغكريكس ابف الفرج بف ىاركف الممطي )ت72
 .  046ـ( ص6996العربية األب اسحاؽ ارممة , قدـ لو األب جانمكريس فييو , دار المشرؽ )بيركت ػػ
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,كأرزف مدينة 676, ص 3الكركب , جػ , ابف كاصؿ , مفرج 022, ص 0(أبك الفداء , المختصر , جػ76
 .606-605مف أعمر نكاحي أرمينية,ينظر,ياقكت,معجـ البمداف,مجمد,ا,ص

ـ( 6469ىػ /874( ابف تغرم بردم , جماؿ الديف ابي المحاسف يكسؼ بف تغرم بردم األتايكي )ت70
ابف  693, ص, 6د.ت( , جػالنجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة , مطبعة دار الكتب المصرية )القاىرة ػػ 

 . 676, ص 3, ابف كاصؿ , مفرج الكركب , جػ046العبرم , تأريخ الزماف , ص
,ابف الفرات,ناصرالديف محمد بف عبد الرحمف بف عمي 022,ص0(أبكالفداء,المختصر,جػ73

ـ(,تاريخ ابف الفرات,عني بتحرير نصو كنشره حسف محمد الشماع ,دارالطباعة 6425ق/827الحنفي)
, ابف تغرم بردم 65,ص0,أبكشامة,الركضتيف في اخبارالدكلتيف,ج59,ص6,جػ5ـ(مج6996ديثة)البصرة,الح

 . 693, ص 6,النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة , جػ
 .666,ص7( الدكادارم,كنز الدرر,جػ74 
 .63,ص6,ج5,ابف الفرات,تاريخ أبف الفرات,مج,047(تاريخ الزماف,ص75 
ـ( كفيات االعياف كانباء 6086ىػ / 686العباس شمس الديف احمد بف محمد )ت أبكابف خمكاف ,  (76 

,في حيف 332, ص 5, جػ(6977ابناء الزماف , تحقيؽ , إحساف عباس , دار صادر, )بيركت , 
ـ(",ثـ 6062ق/627أشار,خيكف, ,,في ركاية بالقكؿ" استمر الممؾ االكحد في ممؾ خالط حتى كفاتو عاـ)

لى الشاـ.عازما 6060ق/629ل بالقكؿ,"كفي سنة)يشير في ركية اخر  ـ(خرج الممؾ العادؿ مف مصرا 
لى خالط,إذ بمغو مكت كلده األكحد,كاستيالء االشرؼ عمى مممكة خالط كعمى مابيا مف االمكاؿ  المسيرا 

, بغير امره,فمما كصؿ الممؾ العادؿ كدخال الييا,اعتذر اليو كلده االشرؼ,فقبؿ عذره كاستمرفييا",لممزيد 
,كيبدكانو أخطاء في 70-76,ىامش35,كص333ينظر:خيكف,مدينة خالط مف خالؿ المصادرالعربية,ص

ـ(استنادا الى ركيةابف 6060ق/629التصحيؼ.في الركية االكلى,كاالرجح اف  الممؾ االكحد تكفي,سنة)
 خمكاف.

 . 028, ص 3( ابف كاصؿ , مفرج الكركب , جػ77 
 .47,ص3رؼ اإلسالمية,جػ(سترؾ,مادةأرمينية,دائرة المعا78 
 .336,ص5,ابف خمكاف,كفيات األعياف,جػ96-92,ص4(ابف كاصؿ,مفرج الكركب.جػ79 
 .404, ص62,ابف االثير,الكامؿ,جػ96-92,ص4(ابف كاصؿ,مفرج الكركب,جػ82 
 .468(ابف العديـ,زبدة حمب,ص86 
 .642,  4(ابف كاصؿ,مفرج الكركب,جػ80 
ي بف حماد مف أىالي المكصؿ,ككردم االصؿ,ينظر,الحمكم,أبك (حساـ الديف عمي الحاجب: ىك عم83 

ـ(التاريخ المنصكرم,تحقيؽ,أبك العيد 6046ق/644الفضائؿ محمد بف عمي بف عبد العزيز,)
 .650ـ(ص6986دكدك,)دمشؽ,

 .485,ص60(ابف االثير,الكامؿ,جػ84
 . 630, ص 5سبط ابف الجكزم , مرأة الزماف , جػ (85 
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(لمتفصيؿ عف الدكلة الخكارزمية , ينظر , العبكد , نافع تكفيؽ , الدكلة الخكارزمية , نشأتيا , عالقاتيا 86 
ـ( مطبعة جامعة )بغداد ػػ 6006ػػ6297ىػ / 608ػػ 492مع الدكؿ اإلسالمية , نظميا العسكرية كاإلدارية , )

 ـ( .6978
 . 692, ص 4ؿ , مفرج الكركب , جػ, ابف كاص466, ص 60( ابف األثير , الكامؿ , جػ87 
 العبكد,الدكلة  الخكارزمية, 064,ص,4,ابف كاصؿ,مفرج الكركب,جػ485,س0(ابف االثير,الكامؿ,جػ88 

 .663ص
 . 097, ص 4( ابف كاصؿ , مفرج الكركب , جػ89 
فتاح ـ( طبقات الشافعية الكبرل,تحقيؽ,عبد ال6369ق/776(السبكي,تاج الديف عبد الكىاب بف عمي,)ت92 

 .346,ص6ـ,جػ6979-محمد الحمك,مطبعة عيسى البابي الحمبي,القاىرة
 .488,ص62(ابف األثير,الكامؿ,جػ96 
 .097,ص4(أبف كاصؿ ,مفرج الكركب,جػ90 
ـ(سيرة السمطاف جالؿ الديف منكبرتي,تحقيؽ,حافظ 6046ىػ /639( النسكم,محمد بف أحمد )ت93 

 . 309ـ( , ص6950أحمدحمدم,دارالفكر العربي )القاىرة ػػ
 . 322, ص 4( ابف كاصؿ , مفرج الكركب , جػ94 
 .  432ابف العبرم , مختصر تأريخ الدكؿ , ص335(النسكم,سيرة السمطاف جالؿ الديف,ص95 
 .0,8/660(سبط ابف الجكزم,مرآة الزماف,ؽ96 
 .366,ص6(شرؼ خاف البدليسي,شرفنامة,جػ97 
 .430(ابف العبرم,تاريخ مختصر الدكؿ.ص98 
-6270ق/860-465(خميؿ,عماد الديف, اإلمارات االرتقية  في الجزيرة كالشاـ)99 

 . 300ـ( ص6982ـ()بيركت,6429
 . 364, ص 5(ابف كاصؿ,مفرج الكركب, جػ622 
  .  076,ص0,أبك الفداءالمختصر,جػ307, ص 5(ابف كاصؿ, مفرج الكركب, جػ626 
 . 430(سترؾ,مادةاخالط,دائرة المعارؼ اإلسالمية,ص620 
 .504,القزكيني,أثار البالد,ص34(ناصر خسرك,سفر نامة,ص623 
 .    067-78(السيد,ارمينية في التاريخ العربي,ص624 

 .66(العمرم,مسالؾ األبصار,السفرالرابع,كرقة 625
 .656,العييني,عقد الجماف,ص627,ص5(تاريخ ابف فرات,مجػ626 

 .364,الحمكم,تاريخ المنصكرم,ص383-62,380(أبف االثير,الكامؿ,جػ627
 . 307,ص09(الذىبي,تاريخ االسالـ,طبقة,628 

(الجاندارية,كممة فارسية,جاف,كمعناه سالح,كدار,معناه ممسؾ,أكصاحب ,حارس,القمقشندم,صبح 629
 . 98,ص63االعشى,جػ
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 .303-306(النسكم,سيرة جالؿ الديف,ص662 
 ,  389,ابك الفداء,تقكيـ البمداف,ص097,ص4كاصؿ,مفرج الكركب,جػ(ابف 666 
(محمد, سكادم عبد,االحكاؿ االجتماعية كاالقتصادية في بالد الجزيرة الفراتيةخالؿ القرف السادس 660 

 .336-309ـ(,ص6989اليجرم الثاني عشر الميالدم,دارالشؤكف الثقافية العامة)بغداد,
 .045(ابف العبرم,مختصرتاريخ الدكؿ,ص663 
ـ(التكممة لكفيات النقمو, تحقيؽ بشار 6658ق/656(المنذرم, زكي الديف عبد العظيـ بف عبد القكل,)ت664 

 . 350ـ(,ص6988-عكاد معركؼ    ,مؤسسة الرسالة)بيركت
المسجد المسبكؾ ـ(6422ق/820(الغساني,عماد الديف أبك العباس اسماعيؿ بف العباس بف  عمي,)ت665

كالجكاىر المحككؾ في طبقات الخمفاء كالممكؾ,تحقيؽ شاكر محمكد 
 .486,ص60ابف األثير,الكامؿ,جػ437,ص0ـ(,جػ6975المنعـ,دارالبياف)بغداد,

(معركؼ, ناجي,عمماء النظاميات كمدارس المشرؽ اإلسالمي, مطبعة 666 
 .625ـ(ص6973االرشاد,)بغداد,

ـ(,السمكؾ 6442ىػ/845تقي الديف احمدبف عمي بف عبد القادر العبيدم,)تالمقريزم:أبكالعباس, (667 
 .343,ص0جػـ(,6997,تحقيؽ محمد عبد القادر عطا,دار الكتب العممية,)بيركت, لمعرفة دكؿ  الممكؾ

,ابف أبي اصيبعة,مكفؽ الديف احمدأبف 443(ابف العبرم,مختصرتاريخ الدكؿ,ص668 
نباء في طبقات االطباء,تحقيؽ نزار رضا,دار مكتبة ـ(عيكف اإل6069ـ/668القاسـ)ت

  .429,ص6ـ(,جػ6965الحياة)بيركت,
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