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ملخص: 
الدولة املردا�ضية دولة عربية، اأ�ض�ضها �ضالح بن مردا�ص على املذهب ال�ضيعي الإمامي 
الإثنى ع�رشي، تاأ�ض�ضت يف حلب عام 417هـ، وقد حكمها �ضتة اأمراء غري �ضالح بن مردا�ص، 
وهم: ن�رش بن �ضالح وثمال بن �ضالح وحممود بن ن�رش بن �ضالح وعطية بن �ضالح ون�رش 

بن حممود بن ن�رش بن �ضالح و �ضابق بن حممود بن ن�رش بن �ضالح بن مردا�ص.
والفاطميني  العبا�ضيني  تتو�ضط  حدودية  دولة  حلب،  يف  املردا�ضية  الدولة  كانت 
والبيزنطيني، ولذلك فقد تاأثرت كثرياً بكل ما كان يجري يف تلك الفرتة من اأحداث، ووقائع 

وحروب.
لقد اأدت الدولة املردا�ضية دوراً مهمًا يف حماربة البيزنطيني يف مراحل قوتها، ولكنها 
حينما دب ال�ضعف فيها، و�ضار حكامها ل هٌم لهم اإل احلفاظ على ما حتت اأيديهم، �ضارت 
ومن  والفاطميني،  للبيزنطيني  الإتاوات  تدفع  و�ضارت  تتبعه،  اأن  لها  اأراد  من  لكل  تابعة 

بعدهم لل�ضالجقة حتى ق�ضوا عليها.
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Abstract: 
Almirdasi State is an Arab state which was established by Saleh Bin 

Mirdas in Aleppo in 417 Higri according to the Shiite doctrine. It was then 
rules by six princes in addition to Saleh Bin Mirdas. These were  Naser bin 
Saleh, Thamal bin Saleh, Mahmoud Bin Nasr Bin Saleh, Sabeq bin Mahmoud 
bin Nasr bin Saleh bin Mirdas, Attiya bin Saleh, Nasr bin Mahmoud bin Nasr 
bin Saleh.

The Mirdasi state in Aleppo was a frontier state which is situated in the 
middle position of the Abbasids, Alvatmyinn and the Byzantine. Thus, it was 
greatly affected by the wars that happened during that period. 

The Mirdasi state also played a vital role in fighting the Byzantine once 
it was strong but when it was weakened during the rules of some princes 
who were interested only in keeping their rule, it became subsidary to the 
surrounding states. It even paid money to the Byzantine and Alvatmyinn and 
later to the Seljuks.
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مقدمة: 
الن�س املقرتح: ماأخوذ من كتاب املخت�رش يف اأخبار الب�رش )اجلزء الثاين من �ضفحة 
اأبي الفدا �ضاحب حماة املوؤرخ امل�ضهور، )هو  اإ�ضماعيل  140- �ضفحة142( لعماد الدين 
اإ�ضماعيل بن علي بن حممود بن حممد بن عمر بن �ضاه �ضاه بن اأيوب ابن �ضادي( . ولد اأبو 
املغول  اإحاطة  اإثر  حماه  من  عائلته  فرت  حينما  دم�ضق  يف  1273م(  )672هـ  عام  الفدا 
بها، وهو من �ضاللة الأيوبيني وثالث اأخوته، ُكني منذ �ضغره باأبي الفدا ولقب بعماد الدين، 
وبداأ حياته يف حماه بعد عودة اأمه وهو يف �ضهوره الأوىل، ثم انطلق اإىل الدرا�ضة والثقافة 
والطالع واملمار�ضة والتدريب على فنون القتال والقن�ص والفرو�ضية، حفظ القراآن الكرمي 
مبكراً مع عدد من كتب الرتاث، وا�ضتغل يف العلوم، وتفنن يف جمع اأ�ضتات كثري منها. حني 
الفدا احلثيث ل�ضرتجاع  اأبي  انتهى حكم الأيوبيني يف حماه )698هـ 1298م(، بداأ �ضعي 
لل�ضلطان  نائبًا  الفدا  اأبو  و�ضار  )1310م(  هـ  عام710(  ذلك  له  مت  حتى  الأيوبيني،  حكم 
عام  كذلك حتى  وا�ضتمر  �ضلطانًا،  اأ�ضبح  اأعوام  ثمانية  وبعد  ملكًا،  غدا  وبعد عامني  فيها، 
)732هـ 1331م( . ولعل من اأبرز املن�ضاآت التي خلفها اأبو الفدا يف عا�ضمة ملكه ماه جامع 
الدهي�ضة وهو جامع اأبي الفدا نف�ضه ويقع يف حملة باب اجل�رش على ال�ضفة ال�ضمالية لنهر 
د اأبو الفدا �رشيحًا له �ضمايل جامعه،  العا�ضي، وكان البناء يف عام )727هـ 1326م( و�ضيَّ
اأين  اأظن  اأجاب: ما  و�ضيد فوقه قبة وبجانبها ماأذنة مثمنة، وحني �ُضئل عن بناء ال�رشيح 
اأ�ضتكمل من العمر 60 �ضنة فما يف اأهلي من ا�ضتكملها، وحتقق ما جال يف خاطر اأبي الفدا 
ـٍ 27 ت�رشين  وحد�ضه، اإذ ودع احلياة يف الثالث والع�رشين من املحرم عام )732هـ املوافق ل
اأعده لنف�ضه قبل  الأول عام 1331م(، وملا يكمل الـ60 من عمره ودفن يف �رشيحه الذي 
ـٍ 5 اأعوام والذي كتب على جانبه الغربي ثالثة اأ�ضطر نافرة: هذا �رشيح العبد الفقري  موته ب
اإىل رحمة ربه الكرمي اإ�ضماعيل بن علي بن حممود بن حممد بن عمر بن �ضاه �ضاه ابن اأيوب 
ُعمَر يف �ضهور �ضنة 727.لقد كان اأبو الفدا �ضاحب حماه رجاًل متكاماًل كان جامعًا اأ�ضتات 
العلوم وقد �ضنف يف كل علم ت�ضنيفًا اأو ت�ضانيف ومن هذا َخَلَف للمكتبة العربية بخا�ضة 
والإن�ضانية بعامة 12 كتابًا طبع منها 3 نالت �ضهرة عاملية كبرية واأولها: كتاب املخت�رش 
يف اأخبار الب�رش يف التاريخ، وثانيها: كتاب تقومي البلدان يف اجلغرافيا طبع طبعات عدة يف 
اأوروبا، و�ضمي جغرافية اأبي الفدا. ومن خالل هذين الكتابني غدا اأبو الفدا واحداً من اأعاظم 
رجال التاريخ واجلغرافيا يف تاريخنا العربي والتاريخ الإن�ضاين، فظهرت ع�رشات الدرا�ضات 
اأبي  الأكادميية يف رو�ضيا وفرن�ضا وانلرتا وبلجيكا واإيطاليا وغريها عن علم  والأبحاث 

الفدا واأبحاثه العظيمة يف اجلغرافيا والتاريخ والفلك .
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اأربعمائة  �ضنة  اإىل  وت�ضعني  وت�ضع  ثالثمائة  �ضنة  من  الفرتة  يغطي  املختار:  الن�س 
واثنتني و�ضبعني للهجرة، وميكن اعتبار هذه الفرتة وحدة تاريخية كاملة.

طبقا  والزماين  املكاين  الت�ضل�ضلني  ح�ضب  احلوادث  فيه  فتتوزع  الن�س  اأ�سلوب  اأما 
للطريقة التي جاء بها املوؤلف لهذا الن�ص.

اأما املنهج املتبع يف حتليل الن�ص ف�ضيكون قراءات حتليلية للم�ضادر )القليلة( التي 
عرث عليها الباحث، والتي تطرقت للمو�ضوع املقرتح. 

النص: 
اأبيه،  مكان  الدولة  �ضعد  ولد  الف�ضائل(  )اأبو  اأقيم  الدولة  بعد  املعايل  اأبو  تويف  ))ملا 
وقام بتدبريه لولو اأحد موايل �ضعد الدولة ثم ا�ضتوىل )اأبو الن�رش( ابن لولو املذكور على اأبي 
الف�ضائل ابن �ضعد الدولة، واأخذ منه حلب وا�ضتوىل عليها، وخطب للحاكم العلوي بها، ولقب 
احلاكم اأبا ن�رش بن لولو املذكور مرت�ضى الدولة وا�ضتقر يف ملك حلب، وجرى بينه وبني 
وكانت  يطول �رشحها،  بني كالب وح�ضة، وحتى ق�ض�ص  اأمري  الكالبي  مردا�ص  بن  �ضالح 
احلرب بينهم �ضجال، وكان لأبي لولو غالم ا�ضمه فتح، وكان دزدار قلعة حلب، فجرى بينه 
اأ�ضناذه  الباطن، ع�ضى فتح املذكور يف قلعة حلب على  لولو وح�ضة يف  ابن  اأ�ضتاذه  وبني 
وا�ضتوىل عليها، وكاتب فتح املذكور احلاكم العلوي مب�رش، ثم اأخذ فتح من احلاكم �ضيدا 
وبريوت، و�ضلم حلب اإىل نواب احلاكم، ف�ضار موله ابن لولو اإىل اأنطاكية، وهي للروم فاأقام 
معهم بها، وتنقلت حلب باأيدي نواب احلاكم حتى �ضارت بيد اإن�ضان من احلمدانية يعرف 
بعزيز امللك، وبقي املذكور نائب احلاكم بحلب حتى قتل احلاكم ووىل الظاهر لإعزاز دين اهلل 
العلوي فتوىل من جهة الظاهر العلوي املذكور على مدينة حلب اإن�ضان يعرف بابن ثعبان، 
ووىل القلعة خادم يعرف مبو�ضوف، فق�ضدها �ضالح بن مردا�ص اأمري بني كالب، ف�ضلم اإليه 
اأهل البلد مدينة حلب ل�ضوء �ضرية امل�رشيني فيهم، و�ضعد ابن ثعبان اإىل القلعة، وح�رشها 
وا�ضتقر  واأربعمائة،  اأربع ع�رشة  �ضنة  اأي�ضا من  قلعة حلب  اإليه  ف�ضلمت  بن مردا�ص،  �ضالح 
�ضالح مالكا حللب، وملك معها من بعلبك اإىل عانة، واأقام �ضالح بن مردا�ص بحلب مالكا 
لقتال  العلوي جي�ضا  الظاهر  واأربعمائة جهز  �ضنة ع�رشين  فلما كانت  �ضنني،  �ضت  ملا ذكر 
�ضالح املذكور ولقتال ح�ضان اأمري بني طيء، وكان قد ا�ضتوىل ح�ضان املذكور على الرملة، 
�ضكني فاتفق �ضالح وح�ضان على  اأنو�ص  ا�ضمه  البالد، وكان مقدم ع�ضكر امل�رشيني  وتلك 
قتال اأنو�ص �ضكني، و�ضار �ضالح من حلب اإىل ح�ضان واجتمعا على الأر�ص عند طربية ووقع 
بينهم القتال فقتل �ضالح بن مردا�ص وولده الأ�ضغر، ونفذ راأ�ضاهما اإىل م�رش، ونا ولده 
اأبو الكامل ن�رش بن �ضالح بن مردا�ص، و�ضار اإىل حلب فملكها، وكان لقب اأبي كامل املذكور 
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)�ضبل الدولة( ، وبقي �ضبل الدولة بن �ضالح مالكًا حللب اإىل �ضنة ت�ضع وع�رشين واأربعمائة، 
اأيام امل�ضتن�رش باهلل العلوي �ضاحب م�رش، فجهزت الع�ضاكر من م�رش اإىل �ضبل  وذلك يف 
الزاي املعجمة وباء  الدال املهملة و�ضكون  الدْزبري بك�رش  له  الدولة، ومقدمهم رجل يقال 
موحدة وراء مهملة ويا مثناه من حتت وهو اأنو�ص تكني املذكور، وكان يلقب الدْزبري نقلت 
ذلك من تاريخ ابن خلكان فاقتتلوا مع �ضبل الدولة عند حماة يف �ضعبان �ضنة ت�ضع وع�رشين 
ال�ضنة املذكورة، وملك  واأربعمائة، فقتل �ضبل الدولة، وملك الدزبري حلب يف رم�ضان من 
ال�ضام جميعه، وعظم �ضاأن الدزبري، وكرث ماله وتويف الدزبري بحلب �ضنة ثالث وثالثني 
واأربعمائة على ما �ضنذكره اإن �ضاء اهلل تعاىل، وكان ل�ضالح بن مردا�ص ولد بالرحبة يقال 
له اأبو علوان ثمال ولقبه معز الدولة فلما بلغه وفاة الدزبري �ضار ثمال، بن �ضالح املذكور 
اأربع وثالثني واأربعمائة، وبقي  اإىل حلب وملك مدينة حلب، ثم ملك قلعتها يف �ضفر �ضنة 
اإليه  فاأر�ضل  واأربعمائة،  اأربعني  �ضنة  اإىل  الدولة ثمال بن �ضالح املذكور مالكًا حللب  معز 
اأي�ضا، ثم �ضالح  اآخر فهزمهم ثمال  اإليه جي�ضًا  اأر�ضلوا  امل�رشيون جي�ضًا فهزمهم ثمال ثم 
ثمال املذكور امل�رشيني، ونزل لهم عن حلب فاأر�ضل امل�رشيون رجال من اأ�ضحابهم يقال له 
احل�ضن بن علي بن ملهم ولقبوه )مكني الدولة( ، فت�ضلم حلب من ثمال بن �ضالح بن مردا�ص 
بن  �ضالح  بن  عطية  اأخوه  و�ضار  م�رش  اإىل  ثمال  و�ضار  واأربعمائة  واأربعني  ت�ضع  �ضنة  يف 
مردا�ص اإىل الرحبة، وكان لن�رش امللقب ب�ضبل الدولة الذي قتل يف حرب الدزبري ولد يقال 
له حممود، فكاتبه اأهل حلب وخرجوا من طاعة ابن ملهم فو�ضل اإليهم حممود واتفق معه 
اأهل حلب وح�رشوا ابن ملهم يف جمادي الآخرة من �ضنة اثنتني وخم�ضني واأربعمائة فجهز 
امل�رشيون جي�ضا لن�رشة ابن ملهم، فلما قاربوا حلب رحل حممود عنها هاربًا، وقب�ص ابن 
ملهم على جماعة من اأهل حلب واأخذ اأموالهم ثم �ضار الع�ضكر يف اإثر حممود بن ن�رش بن 
�ضالح املذكور، فاقتتلوا وانت�رش حممود، وهزمهم ثم عاد حممود اإىل حلب فحا�رشها وملك 
املدينة والقلعة يف �ضعبان �ضنة اثنتني وخم�ضني واأربعمائة واأطلق ابن ملهم ومقدم اجلي�ص 
وهو نا�رش الدولة من والد نا�رش الدولة ابن حمدان، ف�ضارا اإىل م�رش، وا�ضتقر حممود ابن 
�ضبل الدولة ن�رش بن �ضالح بن مردا�ص مالكًا حللب، وملا و�ضل ابن ملهم ونا�رش الدولة اإىل 
م�رش، وكان ثمال ابن �ضالح بن مردا�ص قد �ضار اإىل م�رش كما ذكرنا جهز امل�رشيون ثمال 
بن �ضالح بجي�ص لقتال ابن اأخيه حممود بن �ضبل الدولة ف�ضار ثمال بن �ضالح اإىل حلب، 
وهزم حممود ابن اأخيه وت�ضلم ثمال بن �ضالح بن مردا�ص حلب يف ربيع الأول من �ضنة ثالث 
وخم�ضني واأربعمائة، ثم تويف ثمال يف حلب �ضنة اأربع وخم�ضني واأربعمائة يف ذي القعدة، 
واأو�ضى بحلب لأخيه عطية الذي كان �ضار اإىل الرحبة كما ذكرنا ف�ضار عطية من الرحبة، 
وملك حلب يف ال�ضنة املذكورة، وكان حممود بن �ضبل الدولة ملا هرب من عمه ثمال من 
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حلب �ضار اإىل حران، فلما مات ثمال وملك اأخوه عطية حلب جمع حممود ع�ضكراً، و�ضار اإىل 
حلب، فهزم عمه عطية عنها، و�ضار عطية اإىل الرقة فملكها، ثم اأخذت منه ف�ضار عطية اإىل 
الروم واأقام بالق�ضطنطينية حتى مات بها، وملك حممود بن ن�رش بن �ضالح بن مردا�ص حلب 
يف اأواخر �ضنة �ضتني، ومات حممود املذكور يف ذي احلجة �ضنة ثمان و�ضتني واأربعمائة يف 
حلب، وهو مالك لها، وملك حلب بعده ابنه ن�رش بن حممود بن �ضالح بن مردا�ص ثم قتل 
الرتكمان ن�رش املذكور على ما �ضنذكره اإن �ضاء اهلل تعاىل يف �ضنة ت�ضع و�ضتني واأربعمائة، 
و�ضبعني  اثنتني  �ضنة  اإىل  حللب  مالكا  املذكور  حممود  بن  �ضابق  اأخوه  بعده  حلب  وملك 

واأربعمائة، واأخذ حلب منه �رشف الدولة )م�ضلم( ابن قري�ص �ضاحب املو�ضل.

الدولة املرداسية واملؤرخون املعاصرون: 

نشأتها: 
ما كادت اإمارة احلمدانيني ت�ضعف حتى بداأ نم اإمارة عربية ثانية، وهي اإمارة بني 

مردا�ص الكالبيني، الذين ينت�ضبون اإىل بني كالب وهم قي�ضيون .)1( 
عهد  يف  نفوذهم  ازداد  وقد  عدداً...  واأكرثهم  قوة  العرب  اأ�ضد  من  كالب  بنو  »ويعد 
الكالبي �ضيخ قبيلة  اأحمد بن �ضعيد  الإخ�ضيد، قلد  اإن حممد بن طغج  اإذ  الإخ�ضيدية،  الدولة 
بني كالب حلب، فا�ضتدعى هذا اأن�ضاره واأقرباءه اإليه، فازداد الكالبيون يف املـنطـقة وزاد 

نـفوذهم«)2(.
كان بروز املردا�ضيني وتاأ�ضي�ص اإمارتهم جزءاً من حركة �ضاملة للقبائل العربية التي 
تو�ضعت يف ح�ضورها ونفوذها يف بالد ال�ضام، يف مرحلة �ضعف ال�ضلطة املركزية الإ�ضالمية. 
ولقد ن�ضاأ حتالف �ضم اأبرز رموز القبائل العربية يف بالد ال�ضام، وكان غر�ضه ال�ضيطرة على 
هذه البالد واإقامة اإمارات م�ضتقلة. يروي ابن العدمي اأنه يف العام 415هـ )1024م( »حالف 
اأبو علي �ضالح بن مردا�ص بن اإدري�ص الكالبي �ضنان بن عليان الكلبي وح�ّضان بن املفرج 
بن اجلراح الطائي على الظاهر )الظاهر اأبو احل�ضني علي، احلاكم الفاطمي( ، وحتالفوا على 
ين�ضب  بر�ضمها حل�ّضان، ودم�ضق وما  فل�ضطني وما  فتكون  البالد.  وتقا�ضموا  ال�ضام،  احتواء 
)3( الدزبري  اأنو�ضتكني  فل�ضطني  اإىل  الظاهر  فاأنفذ  ل�ضالح.  معها  وما  ل�ضنان، وحلب  اإليها 

واليًا، فاجتمع الأمراء الثالثة على حربه، فهزموه اإىل ع�ضقالن«)4(.
ويذكر الأنطاكي هذه املحالفة، ويعود بها اإىل زمن اأ�ضبق من العام 415هـ/ 1024م، 
ال�ضام، وهم يومئذ: ح�ّضان بن املفرج بن  اأمراء عرب  »اإن  العام 415هـ:  اأخبار  بقوله، يف 
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اجلراح اأمري الطائيني، و�ضالح بن مردا�ص اأمري الكالبيني، و�ضنان بن عليان اأمري الكلبيني، 
احلاكم، ويف  اأيام  بينهم يف  قرروها  عليها  كانوا  على حال  بينهم  تواطئوا وجددوا حلفًا 
اأول اأيام الظاهر، ورجعوا عنها. وهي اأنهم يتعا�ضدون ويتفقون على الحتواء على جميع 
بني  �ضيطرة  عن  املحالفة  هذه  اأ�ضفرت  ولقد  البـالد...«)5(  ويتوزعون  وحلب،  ال�ضام  اأعمال 
مردا�ص على مناطق حلب وعلى ق�ضم كبري من لبنان، مبا يف ذلك عكار. ففي العام 416هـ 
ناحية  )يف  عكار  بن  وح�ضن  و�ضيدا  وبعلبك  حم�ص  مردا�ص  بن  �ضالح  »ملك  )1025م( 
طرابل�ص( مع ما كان يف يده من املناطق«، ويف �ضنة 417هـ �ضيطر �ضالح بن مردا�ص على 
حلب، وقد انتزعها من اأيد الفاطميني انتزاعًا كما يقول بذلك ابن كثري يف تاريخه)6(، وبذلك 

تاأ�ض�ضت الإمارة املردا�ضية على يد �ضالح بن مردا�ص.
ومن املالحظ اأن املردا�ضيني ا�ضتغلوا الأو�ضاع التي كانت �ضائدة يف ذلك احلني لإقامة 
القبائل �ضد  التي كانت تقوم بها  القالقل والثورات  دولتهم، بل كان لهم يد فيها كاإثارة 
الولة والنواب يف تلك املناطق، ومن ثم ا�ضتغالل تلك احلوادث وال�ضتفادة منها يف حتقيق 
املكا�ضب على الأر�ص من حيث ال�ضيطرة وتو�ضيع مناطق النفوذ، ومن ثم اإقامة التحالفات 

ملواجهة ال�ضلطة املركزية وال�ضتقالل عنها.
املناخ  الدولة احلمدانية دورا مهمًا يف تهيئة  والت�رشذم يف كيان  ال�ضعف  ى  اأدَّ كما 
اأن قبيلة  ال�ضام فيما بعد، وخا�ضة  املنا�ضب للمردا�ضيني لل�ضيطرة على حلب، وعلى �ضمال 
العربية املتواجدة يف تلك املناطق  القبائل  اأكرب  اإليها املردا�ضيون هي  التي ينتمي  كالب 

واأقواها، مما جعل القرماين ي�ضف بني مردا�ص باأنهم اأهل القوة والباأ�ص)7(.

من هم أمراء الدولة املرداسية: 
اأو املردا�ضيون ع�ضرية من ع�ضائر كالب بن ربيعة، من بطون بني عامر  بنو مردا�ص 
بن �ضع�ضعة اإحدى عمائر قبيلة هوازن... من قي�ص )عيالن( ... من عرب ال�ضمال احلجازية، 
الذين ينحدرون من �ضلب نـزار بن معد بن عدنان.)8( وهناك من يقول: »باأنهم ينت�ضبون اإىل 
بني كالب. وبنو كالب هوؤلء بطن من ربيعة بن عامر بن �ضع�ضعة ابن معاوية بن بكر بن 

هوازن بن من�ضور بن خ�ضفة بن قي�ص. اأي اإنهم من العرب امل�رشبني«.)9(
بني  اإن جماعة من  تاريخه،  العدمي، يف  ابن  فيقول  ال�ضام  بالد  اإىل  قدومهم  اأما عن 
بن  واأن حممد  العهد احلمداين،  الإخ�ضيدي وبداية  العهد  نهاية  ال�ضام، يف  اإىل  كالب رحلت 
�ضنة  حلب  على  )11(واليا  الكالبي  �ضعيد  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبا  اأقام  )10(قد  الإخ�ضيد  طغج 

325هـ.)12(
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على اأن و�ضول بني كالب اإىل بالد ال�ضام كان قبل عهد الإخ�ضيد، فقد و�ضلوا اإليها منذ 
الفتوحات الإ�ضالمية، ثم تواىل و�ضولهم منذ بداية الع�رش العبا�ضي ل �ضيما اأيام املاأمون. 

ثم كان اإقبالهم الكبري يف اأوائل القرن الرابع الهجري، واإقامة اإمارتهم يف حلب.
الفرات  التي نزلت �ضفاف  العربية  القبيلة  اإليها املردا�ضيون هي  التي ينتمي  وكالب 
قي�ص عيالن من  بن �ضع�ضعة من  ربيعة، بطن عظيم من عامر  بن  واجلزيرة. وهي كالب 
وعليهم  القوة  ت�ضتمد  منهم  وركيزتها،  املردا�ضية  الدولة  مادة  الكالبيون  العدنانية.وكان 

تعول يف ال�ضدائد.
بف�ضل  وا�ضتطاعوا  دولتهم،  اإقامة  قبل  ال�ضام  بالد  يف  قرن  قرابة  كالب  بنو  وعا�ص 
اإرادتهم يف منطقة حلب، كما خلقوا لأنف�ضهم املناخ املنا�ضب  كرثتهم العددية اأن يفر�ضوا 
لإقامة اإمارتهم و�ضط القوى املت�ضارعة يف ذلك الوقت. وهم كانوا انتقلوا من املدينة )يرثب( 
يف احلجاز، واجتهوا �ضماًل، ف�ضكنوا يف غرب ال�ضفة العليا لنهر الفرات، وذلك مع هجرات 
القبائل العربية منذ القرن ال�ضابع امليالدي.)13( ويقول عنهم القلق�ضندى يف كتابه »�ضبح 
الأع�ضى«باأنهم كانوا عرب اأطراف حلب، وكانت لهم غزوات وغارات عظيمة على الروم واإنهم 
من اأ�ضد العرب باأ�ضا)14(. اأما القرماين في�ضفهم باأنهم اأهل القوة والباأ�ص)15(،وهذا كله راجع 

اإىل مدى القوة التي كانت عندهم واملكانة التي كانوا يحتلونها بني قبائل تلك املنطقة.

القوى اإلقليمية وعالقتها بالدولة املرداسية: 
بعد موت �ضيف الدولة احلمداين اأمري حلب ا�ضطربت الأحوال ال�ضيا�ضية يف حلب و�ضوريا 
ل�ضاحله،  الأمور  ح�ضم  من  خلفائه  من  اأحد  متكن  لعدم  نظراً  العموم  وجه  على  ال�ضمالية 
اإىل ال�رشاع بني بني حمدان الذين جاوؤوا  اأن ذلك عائد  وبالتايل تاأمني ال�ضتقرار، ويبدو 
بعده ب�ضبب كرثة الطامعني بالبالد من خارج احلدود، وتاأتي على راأ�ص تلك القوى الطامعة، 
القوى العظمى يف ذلك الع�رش وهي: اخلالفة الفاطمية بالقاهرة واخلالفة العبا�ضية ببغداد 

والإمرباطورية البيزنطية يف بيزنطة)16(.
فالدولة الفاطمية ومقرها القاهرة كانت ترى يف حلب و�ضمال ال�ضام منطقة حيوية 
لها، وامتدادا ا�ضرتاتيجيا حلدودها اآنذاك، وبالتايل فاإنها مل تكن تنظر بعني الر�ضا اإىل اأي 
ا�ضتقالل اأو اأي �ضيطرة من قوة اأخرى على حلب، وخا�ضة من القوى الكربى الأخرى اآنذاك: 
العبا�ضية والبيزنطية. تعود عالقة الفاطميني بحلب اإىل عهد الدولة احلمدانية خا�ضة بعد 
حلب  على  ال�ضيطرة  اإىل  تتطلع  الفاطمية  اخلالفة  ظلت  �ضقوطها  وبعد  الدولة،  �ضيف  موت 
وكذلك  اجلزيرة،  ال�ضام  يف  ونفوذها  بغداد  يف  العبا�ضية  اخلالفة  ملواجهة  �ضورية  و�ضمال 
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اخلالفة  طاعة  اأي  طاعتها،  نبذ  على  العرب  اأمراء  �ضاعدت  التي  البيزنطية  الإمرباطورية 
الفاطمية وتق�ضيم بالد ال�ضام مبوجب حلف مت بينهم، فكانت فل�ضطني حل�ضان بن املفرج بن 
دغفل بن اجلراح اأمري طي، وكانت دم�ضق ل�ضنان بن عليان اأمري كلب، وكانت حلب ل�ضالح 
اأخذ حلب  الأخري عام 414 هجري /1023 ميالدي من  اإذ متكن  اأمري كالب،  بن مردا�ص 
 420 عام  حتى  منازع  دون  يحكمها  وظل  لقلعتها  طويل  ح�ضار  بعد  الفاطميني  يد  من 
هجري/1029 ميالدي.)17( مل ينظر الفاطميون بعني الر�ضا حللف الأمراء العرب، وذلك لأنه 
قام على تقلي�ص �ضلطتهم يف بالد ال�ضام فبا�رشوا من اأجل عودتهم اإىل حلب وبالد ال�ضام 
اآل رافع الكلبيني، فقد قام  ممار�ضة �ضيا�ضية ذات اجتاهني: مهادنة البيزنطيني وا�ضطناع 
اخلليفة الظاهر باإبرام �ضلح مع البيزنطيني يف عهد ق�ضطنطني الثامن كان من اأهم بنوده اأن 
يتوقف الفاطميون عن تهديد حلب لت�ضتمر يف دفع اجلزية ال�ضنوية للبيزنطيني، ويف مقابل 
ذلك تعهد هوؤلء بعدم تقدمي امل�ضاعدة حل�ضان الطائي وظل هذا التفاق �ضامداً حتى عام 
420 هجري/1029 ميالدي حني قام اخلليفة الظاهر الذي عقد هذا التفاق مع البيزنطيني 
بعد وفاة ق�ضطنطني الثامن باإر�ضال جي�ص كبري متكن من ك�رش جيو�ص حتالف الأمراء العرب 
املار ذكره يف موقعة الأقحوانة بالقرب من طربية عام 420 هجري/1029 ميالدي فقتل 
�ضالح وولده الأ�ضغر، وفر ولده ن�رش اإىل حلب، وجلاأ ح�ضان اإىل الدولة البيزنطية على الرغم 
من انت�ضار الفاطميني يف هذه املوقعة فاإنهم مل يتمكنوا من الق�ضاء على املردا�ضيني، اأو 
اأخذ حلب من يدهم، ويف الوقت نف�ضه اأثاروا حفيظة البيزنطيني لأنهم نق�ضوا التفاقية التي 
كانت بينهم من جهة واقرتبوا من منطقة نفوذهم وحدودهم اجلنوبية، من جهة اأخرى اقت�ضم 
احلكم بحلب يف هذه الفرتة ابنا �ضالح بن مردا�ص وهما �ضبل الدولة اأبو كامل ن�رش وحكم 
املدينة ومقر الدولة اأبو علوان ثمال وحكم يف القلعة. يف هذه الفرتة ا�ضتد ال�ضغط البيزنطي 
على الدولة املردا�ضية، وقد اأدى ذلك اإىل توقيع اتفاقية بني املردا�ضيني والبيزنطيني على 
قاعدة التبعية عام 422هجري/1031 ميالدي على نحو ما �ضرنى عند احلديث على العالقة 
املردا�ضية – البيزنطية.)18( مل تر�ص بنود هذه التفاقية الدولة الفاطمية لإتاحتها الفر�ضة 
للبيزنطيني بتدعيم �ضلطتهم يف �ضمال �ضوريا، وقد حاول الأمري املردا�ضي �رشح وجهة نظره 
للخليفة الفاطمي، فاأر�ضل اإىل القاهرة ر�ضوًل من قبله هو �ضيخ الدولة اأبو احل�ضن ابن الأي�رش 
بعد اأن حمله هدايا اإىل اخلليفة الفاطمي مما غنمه املردا�ضيون من البيزنطيني �ضملت الثياب 
واحللي والأواين وغريها، اإل اأن اخلليفة اأهمل الر�ضول، فاأقام هذا يف القاهرة ينتظر املقابلة 
مدة خم�ضة اأعوام ومات اخلليفة ومل ي�ضتقبله. وتغريت الأو�ضاع ال�ضيا�ضية واأ�ضفرت عن طرد 
املردا�ضيني املقيم البيزنطي بحلب عام 422 هجري/1035 ميالدي، وعندما حاول دوق 
التبعية ت�ضدى له الأمري ن�رش املردا�ضي وك�رشه وطارده، وبذلك  اإىل  اإعادة حلب  اإنطاكية 
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حتقق لإمارة حلب ال�ضتقالل التام.)19( لقيت عملية طرد املقيم البيزنطي من حلب هوى يف 
نف�ص الفاطميني فقام اخلليفة الفاطمي اجلديد امل�ضتن�رش با�ضتقبال الر�ضول املن�ضي ر�ضول 
ن�رش الأي�رش بناء على تن�ضيب من وزيره اجلر جرائي، وخلع عليه و�ضري معه خلعًا وتوقيعًا 
الدولة  �ضم�ص  الإمامة،  الأمراء خا�ضة  األقاب هي: خمت�ص  املردا�ضي ولقبه بخم�ضة  لالأمري 
وجمدها، وذو العزميتني اإ�ضافة اإىل لقب �ضبل الدولة كل ذلك رغبة يف احتواء حلب، وملء 

الفراغ الذي ن�ضاأ عن طرد البيزنطيني.)20(
اتفق  مكانهم  احللول  الفاطميني  وحماولة  البيزنطيني،  طرد  من  �ضنوات  ثالث  وبعد 
البيزنطيون  الطرفان عام 429 هجري/1028 ميالدي على عقد هدنة بينهما مل يتم�ضك 
فيها بال�رشط الذي مت�ضكوا به يف اتفاقية عام 418 هجري/1027 ميالدي، والذي كان 
و�ضنحت  بحلب،  مطامعهم  عن  تخلوا  وبذلك  حللب،  الفاطميون  يتعر�ص  ل  اأن  على  ين�ص 
الفاطميني  نائب  قام  ذلك  اأجل  ومن  حلب،  على  �ضيطرتهم  ل�ضتعادة  للفاطميني  الفر�ضة 
اأنو�ضتكني الدزبري)21( نائب الفاطميني ببالد ال�ضام مبكاتبة الإمرباطور البيزنطي ي�ضتاأذنه 
ال�ضلمية)22( ثم عند تل  يف حرب ن�رش املردا�ضي فاأذن له. التقى الدزبري بن�رش عند بلدة 
فا�ص غربي بلدة لطمني)23( عام 429 هجري / 1038 ميالدي. حيث �ضقط ن�رش عن جواده 
وقتل، ونقل اإىل حماه حيث دفن بجامعها الكبري اإىل اأن نقله ابن عمه مقلد بن كامل اإىل 
اأخو  ثمال  فا�ص هذه عاد  تل  بعد موقعة  قلعة حلب نحو 440 هجري / 1048 ميالدي. 
ن�رش اإىل حلب وجتمع اأهله حوله للدفاع عن مدينتهم �ضد جي�ص الدزبري، وتقرب هو من 
اأهلها ف�ضدد الديون التي كان اأخوه ن�رش قد ا�ضتدانها ولطف كبار جتارها، اإل اأنه مل ياأمن 
غدرهم، فقرر مغادرة املدينة تاركًا ابن عمه مقلد بن كامل على القلعة وخليفة بن جابر 
الكعبي على املدينة، ومل مي�ص على حكمه بحلب �ضوى �ضهر واحد، وتوجه اإىل الرحبة التي 
كان يتولها من قبل اأخيه ن�رش، وبعد رحيله عن حلب تقدمت جيو�ص الدزبري على حلب، 
نائب  تبعية  اإىل  الثانية  للمرة  حلب  عادت  وبذلك  الطرفني،  باتفاق  وقلعتها  حلب  وت�ضلم 
الفاطميني بال�ضام.)24( ا�ضتقر ثمال بالرحبة واأخذ ميهد الطريق ل�ضتعادة اإمارته يف حلب 
وقوى �ضالته بالقبائل العربية يف بالد ال�ضام واجلزيرة عن طريق الزواج فتزوج علوية بنت 
وثاب النمريي التي كانت زوجة لأخيه ن�رش، والتي ورثت حكم الرافقة بجوار الرقة )هي 
الآن �ضمن الرقة( بعد وفاة اأخيها، واأتبع ذلك بزواج اآخر من اأرملة �ضيب بن وثاب، وبذلك 

اأ�ضبحت الرحبة والرافقة والرقة يف حكم ثمال .)25(
لكن هذه احلركات مل تكن غائبة عن الدزبري فقاومها باأعمال �ضبيهة، حيث تزوج بنت 
�ضاحب ميافارقني وديار بكر، كما قام ب�رشاء قلعة جعرب القريبة من الرقة، وبذلك اأ�ضبح 
ثمال حم�ضوراً من ال�ضمال ال�رشقي والغرب، ويف حماولة فك احل�ضار طلب عون الإمرباطور 
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ثمال مبهاجمة  ال�ضغط على  اأجل تخفيف  فقام هذا من  بامل�ضاعدة،  الذي وعده  البيزنطي 
حماه، مما اأ�ضغل الدزبري عن ثمال. )26(

ال�ضك يف  اأثار  الفاطمي، مما  الدزبري قام بتلك الأعمال دون علم اخلليفة  اأن  ويظهر 
نف�ضه وخاف من ازدياد نفوذ الدزبري وتعاظم �ضلطانه ل �ضيما واأنه كان يتباطاأ يف تنفيذ 
نية  الفاطمية  للخالفة  تاأكد  ينفذها،وعندما  ل  كان  اأحيانًا  اأنه  بل  مب�رش،  اخلالفة  اأوامر 
اأن  �رشط  بحلب  توقيعًا  لثمال  الفاطمي  اخلليفة  فكتب  منه،  التخل�ص  على  عملت  الدزبري 
يحمل ما بقلعتها من الأموال اإليه)27(. ومل يطل اأمر الدزبري فثار عليه جند دم�ضق، ففر اإىل 
بعلبك ثم حماه وبعدها حلب، اإل اأن القدر مل ميهله فتوفى فيها بالفالج عام 433 هجري/ 
اأن  بعد  ولكنه  الفاطمية،  التبعية  اإمارته بحلب يف ظل  مقر  اإىل  ثمال  عاد  1042ميالدي. 
ا�ضتقر يف حلب ووطد الأمن فيها، مل يلتزم باإر�ضال ما ا�ضرتطه اخلليفة الفاطمي من اإر�ضال 
جميع ما بقلعة حلب من الأموال اإىل م�رش، فقد قام باجتزاء مبلغ كبري من الأموال بحجة 
امل�ضتن�رش  علم  وعندما  العدد  من  نفذ  وما  الأ�ضلحة،  من  هلك  ما  وتعوي�ص  القلعة  عمارة 
بالأمر تغري عليه، ومع اأن الوزير فخر امللك اأبا املن�ضور �ضدقه بن يو�ضف الفالحي حاول 
التقليل من اأهمية احلدث، واإ�ضالح ذات البني بني اأمري حلب املردا�ضي واخلليفة الفاطمي، 
اإل اأن ثمال مل يو�ضل ما انقطع اإل بعد عامني فعدَّ ذلك ع�ضيانًا من ثمال ي�ضتوجب التاأديب 
ما  اإذا  عليه  الطريق  لقطع  �ضعى  ذلك  اأجل  ومن  الفاطمي.  امل�ضتن�رش  نظر  وجهة  من  عليه 
حاول ال�ضتنجاد بالبيزنطيني، فقام بتجديد الهدنة التي وقعها معهم وتبادل معهم الهدايا 
الثمينة، وذلك عام 439 هجري / 1047 ميالدي. ويف ال�ضنة التالية �ضدرت اأوامر اخلليفة 
الفاطمي اإىل نائبه بدم�ضق نا�رش الدولة احل�ضن بن احل�ضني احلمداين بال�ضري اإىل حلب حلرب 
لثمال عن حماه وحم�ص، وبذلك عادت  اأن تخلى  بعد  اإىل دم�ضق  ثمال، ولكنه هزم وعاد 

حدود الإمارة املردا�ضية اإىل �ضابق عهدها )28(.
اأثارت هزمية نا�رش الدولة احلمداين غ�ضب امل�ضتن�رش، فعزله ووىل مكانه بهاء الدولة 
طارق ال�ضقلبي، واأنفذ اأمري جي�ضه عدة الدولة اأبو الف�ضل رفق اخلادم عام 441 هجري/1049 
ميالدي لقتال املردا�ضيني، غري اأن حظه مل يكن باأ�ضعد من حظ نا�رش الدولة، فوقع يف الأ�رش 
جريحًا، وحمل اإىل حلب و�ضهر به باأن اأركب على بغل مك�ضوف الراأ�ص ومعه عدد من كبار 

جنده، فاختلط عقله ومات بالقلعة بعد ثالثة اأيام.)29(
اإعادة تنظيم  اأثر كبري يف  الفاطميني  املردا�ضيون بجيو�ص  اأوقعها  التي  للهزائم  كان 
الدين  �ضفي  وزيره  على  بالقب�ص  اخلليفة  فقام  بالقاهرة،  الفاطمية  املركزية  الإدارة 
تلك  باإر�ضال  عليه  اأ�ضار  لأنه  الهزائم  تلك  م�ضوؤولية  له  وحمَّ �ضور،  اإىل  ونفيه  اجلرجرائي 
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احلمالت الع�ضكرية كما اأفرج عن نا�رش الدولة احلمداين واألغى من�ضب الوزارة، وا�ضتحدث 
من�ضب )الوا�ضطة( ، ثم ما لبث اأن عاد اإىل ت�ضمية الوزارة عندما قلد قا�ضي الق�ضاة اأبا حممد 

احل�ضن اليازوري)30( و�ضماه �ضيد الوزراء .)31(
اإعادة ما انقطع  وجد ثمال يف تغيري اجلهاز الإداري باخلالفة الفاطمية فر�ضته يف 
اأن الفاطميني  اأن علم  ا�ضتمرار الع�ضيان بعد  اأنفع من  فطلب ود امل�ضتن�رش؛ لأنه راأى ذلك 
يعملون �رشاً لإ�ضقاطه، فاأر�ضل ر�ضوًل هو �ضيخ الدولة علي بن اأحمد الأي�رش ي�ضقط من الإتاوة 
املفرو�ضة عليه، وبع�ص الهدايا والنفائ�ص اجلميلة و�ضري معه ولده )وثاب( وزوجته علوية 

رغبة يف اإثبات ح�ضن النية، فقبل امل�ضتن�رش توبة ثمال، ووقع له بحلب و�ضائر اأعمالها)32(
بداأ عام 447 هجري / 1055 ميالدي موقف ثمال يتحرج ب�ضبب ظهور قوة ثالثة هي 
القوة ال�ضلجوقية التي كانت حتكم اإىل جانب اخلليفة العبا�ضي ببغداد، وكان عليه اأن يتلم�ص 
طريقه بني هذه القوى املت�ضاحنة املتباينة يف امللة والنحلة وامل�ضالح، وعندما قام الب�ضا 
�ضريي)33( بثورته �ضد اخلليفة العبا�ضي ال�ضني اأمده باملال وتنازل له عن الرحبة، كل ذلك 

من اأجل اإر�ضاء اخلالفة الفاطمية ال�ضيعية. )34(
عادت اأطماع املردا�ضيني من جديد لأخذ حلب، و�ضجعهم على ذلك ف�ضل حركة الب�ضا 
اأثار  اإليها  �ضار  اأخذ حلب عندما  الدولة حممود بن ن�رش من  �ضريي، وعندما مل يتمكن عز 
الأحداث �ضد حاكمها، فطلب ابن ملهم النجدة من القاهرة، فاأند بجي�ص على راأ�ضه نا�رش 
الدولة احلمداين اإل اأن عز الدولة حممود بن ن�رش متكن عند تل ال�ضلطان من اإحلاق الهزمية 
بنا�رش الدولة وابن ملهم ووقع نا�رش الدولة بالأ�رش مما �ضجع اأمراء العرب على اللتفاف 
حول عز الدولة، وحاول ابن ملهم بذر ال�ضقاق بني عز الدولة حممود وعمه عطية ف�ضلم حلب 
لعطية اإل اأن حممود جاء يف اليوم نف�ضه الذي ت�ضلم عطية فيه املدينة، ودخلها عام 452 

هجري / 1060 ميالدي. )35(
ويقول عبد املوىل نقاًل عن املوؤرخ الربيطاين جب اأن ذلك العام كان امليالد احلقيقي 
امل�ضتن�رش  الدولة  لنا�رش  املردا�ضي  ن�رش  بن  حممود  هزمية  اآملت   )36( املردا�ضية.  للدولة 
الفاطمي، ولكنه مل يكن يف و�ضع ميكنه من الرد ال�رشيع على تلك الهزمية ل�ضطراب اأحوال 
م�رش ال�ضيا�ضية والقت�ضادية، وجاءت هذه الهزمية لتزيد الأمر تعقيداً ويف حماولة لتهدئة 
الأمور واإيجاد حلول لتلك الأزمة األقى القب�ص على وزيره اليازوري بتهمة ات�ضاله بال�ضالجقة 
اأعدائه، كما متكن من اإخماد ثورة اجلند، وا�ضرت�ضى النا�ص وبذلك هداأت الأحوال، بداأ يفكر 
بحل العقدة املردا�ضية فدله تفكريه على �ضيفه ثمال املقيم اإقامة اإجبارية بالقاهرة. وثمال 
هذا هو عم حممود بن ن�رش اأمري حلب اجلديد اخلارج على الدولة الفاطمية، فقام با�ضرتجاع 
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الإقطاع الذي اأقطعه اإياه وقال له: )هذه حلب وقد اأخذها ابن اأخيك فتم�ضي اإليها وت�ضتعيدها 
الطريق  النا�ص حوله وهو يف  اإىل حلب وجتمع  واأمده بال�ضالح واملال. ف�ضار ثمال   ، منه( 
ا�ضرتداد  ثمال من  واأخرياً متكن  ينجدوه،  فلم  البيزنطيني  بالروم  ال�ضتنجاد  اإليها وحاول 
حلب مبوجب �ضلح مت بينه وبني اأخيه حممود عام 453 هجري / 1061 ميالدي كتابع 
اإىل اخلالفة الفاطمية. )37(  حافظ ثمال هذه املرة وهي املرة الثالثة التي يحكم فيها كزعيم 
لالإمارة املردا�ضية، والتي مل متتد �ضوى �ضنة وت�ضعة اأ�ضهر على عالقة الود مع الفاطميني، 
لأنهم هم الذين اأعانوه على ا�ضرتداد اإمارته، لكنه ان�ضغل يف حروب مع الروم البيزنطيني 
خا�ضة مع اأنطاكية وتبادل الغارات معهم ومل ميهله القدر فمر�ص ومات يف الأيام الأوىل 
اأخاه  ا�ضتدعى  اأجله  بدنو  �ضعر  وملا  ميالدي،   1062  / هجري   454 عام  القعدة  ذي  من 
الدولة  ونهاية  حلب  مدينة  عن  اأما  حلب.)38(  بحكم  له  وعهد  الرحبة  من  عطية  ذوؤابة  اأبا 
املردا�ضية فيها: فتعترب مدينة حلب ال�ضهباء من اأقدم املدن يف العامل، وهي تقع يف �ضمال 
غرب بالد ال�ضام، وكانت مركزا ح�ضاريا و�ضيا�ضيا وعلميا واأدبيا مهمًا عرب التاريخ، وهي 
مدينة جميلة �ضدحت بها حناجر ال�ضعراء اأعذب ال�ضعر اخلالد يف دولة بني حمدان، وبزغت 

فيها �ضم�ص املتنبي واأبو فرا�ص احلمداين وال�ضنوبري وغريهم من اأعمدة ال�ضعر العربي.
كانت حلب حتت حكم �ضعد الدولة بن �ضيف الدولة بن حمدان اإِىل اأن تويف، وملا تويف 
اأبـو  اأبيه، ثـم ا�ضتولـى  اأحد موالـي  اأبو الف�ضائل ولد �ضعد الدولة، وقام بتدبريه لوؤلوؤ  ملكها 
اأبي الف�ضائل ابن �ضعد الدولة، واأخذ منه حلب وا�ضتوىل عليها  ن�رش بن لوؤلوؤ املذكور على 
وخطب للحاكم الفاطمي بها، ولقب احلاكم اأبا ن�ضـر بـن لولو املذكـور مرت�ضـى الدولـة )39(.  
كالب  وبني  الكالبي  مردا�ص  بن  �ضالح  وبني  بينه  وجـرى  حلـب،  ملـك  فـي  وا�ضتقـر 
وح�ضة وق�ض�ص يطول �رشحها، وكانت احلرب بينهـم �ضجـاًل وكـان لبـن لوؤلـوؤ غالم ا�ضمـه 
فتـح، وكـان مالكا لقلعة حلب، فجرى بينه وبني اأ�ضتاذه ابن لوؤلوؤ وح�ضة يف الباطن حتى 
ع�ضى  فتح املذكور يف قلعة حلب على اأ�ضتاذه وا�ضتوىل عليها وكاتب فتح املذكور احلاكم 
الفاطمي مب�ضـر، ثـم اأخـذ فتـح مـن احلاكـم �ضيـدا وبريوت و�ضلم حلب اإِىل نواب احلاكم ف�ضار 
موله ابن لوؤلوؤ اإِىل اإنطاكية وهي للروم، فاأقام معهم بها وتنقلت حلب باأيدي نواب احلاكم 
حتى �ضارت بيد اإِن�ضان من احلمدانية يعرف بعزيز امللك، وبقي املذكور نائب احلاكـم بحلـب 
حتـى قتـل احلاكـم وويل الظاهر الفاطمي، فتوىل من جهة الظاهر املذكور على مدينة حلب 
اإِن�ضـان يعـرف بابـن ثعبـان وولـي القلعـة خـادم يعـرف مبو�ضـوف فق�ضدهمـا �ضالـح بن 
مردا�ص اأمري بني كالب، ف�ضلم اإِليه اأهل البلد مدينة حلب ل�ضوء �ضرية امل�رشيني فيهم، و�ضعد 
يف  اأي�ضًا  حلب  قلعة  اإِليه  ف�ضلمت  مردا�ص،  بـن  �ضالـح  وح�رشهـا  القلعـة  اإِلـى  ثعبـان  ابـن 
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�ضنة 414هـ، وا�ضتقـر �ضالـح مالكًا حللب وملك معها من بعلبك اإِىل عانة، واأقام �ضالح بن 
مردا�ص بحلب مالكًا �ضت �ضنني، فلما كان �ضنة 420هـ جهز الظاهر الفاطمي جي�ضًا لقتال 

�ضالح بن مردا�ص وحلفائه من الأمراء العرب )40(. 
قتال  على  وح�ضان  �ضالح  فاتفق  اأنو�ضتكني،  ا�ضمه  امل�رشيني  ع�ضكر  مقدم  وكان 
اأنو�ضتكني، و�ضار �ضالح من حلب اإىل ح�ضان واجتمعا على الأردن عند طربية، ووقع بينهم 
القتال فقتل �ضالح بن مردا�ص وولده الأ�ضغر، ونفذ راأ�ضاهما اإىل م�رش، ونا ولده اأبو كامل 
ن�رش بن �ضالح بن مردا�ص و�ضار اإىِل حلب فملكها، وكان لقب اأبي كامل املذكور �ضبل الدولة 
امل�ضتن�رش باهلل  اأيام  �ضنة 429هـ وذلك يف  اإىل  الدولة بن �ضالح مالكًا حللب  �ضبل  وبقي 
الفاطمي �ضاحب م�رش )41(.  فجهزت الع�ضاكر من م�رش اإىِل �ضبـل الدولـة ومقدمهـم اأنو�ضتكني 
الدولة وملك  �ضبل  �ضعبان 429هـ، فقتل  الدولة عند حماة يف  �ضبل  الدزبري ، فاقتتلوا مع 
الدزبري حلب يف رم�ضان من ال�ضنة املذكورة .  وملك ال�ضام جميعه، وعظم �ضاأن الدزبري، 

وكرث ماله وتويف الدزبري بحلب �ضنة 433هـ)42( .  
فلما بلغ ثمال بن �ضالح بن مردا�ص- وكان بالرحبة- وفاة الدزبري �ضـار اإِلـى حلـب 
الدولة ثمال بن �ضالح مالكًا  �ضنة 434هـ وبقي معز  ثـم ملـك قلعتهـا يف �ضفر  وملـكها، 
اإِليه جي�ضًا  اأر�ضلوا  اإليه امل�رشيون جي�ضًا فهزمهم ثمال، ثم  اإىِل �ضنة 440هـ، فاأر�ضل  حللب 
اآخر فهزمهم ثمال اأي�ضـًا، ثـم �ضالـح ثمـال امل�رشيني ونزل لهم عن حلب فاأر�ضل امل�رشيون 
رجاًل من اأ�ضحابهم يقـال لـه احل�ضن بن علي بن ملهم، ولقبوه مكني الدولة، فت�ضلم حلب من 
ثمال بن �ضالح بن مردا�ص فـي �ضنـة 449هـ ، و�ضار ثمال اإىِل م�رش و�ضار اأخوه عطية بن 
�ضالح بن مردا�ص اإىِل الرحبة، وكان لن�رش امللقب ب�ضبل الدولة الذي قتل يف حرب الدزبري 
اإِليهم حممود  اأهل حلب وخرجوا عن طاعة ابن ملهم، فو�ضل  ولد يقال له حممود، فكاتبه 
فجهز  452هـ،  �ضنة  من  الآخرة  جمادى  يف  ملهـم  ابـن  وح�ضـروا  حلـب،  اأهل  معه  واتفق 
امل�رشيون جي�ضًا لن�رشة ابن ملهم فلما قاربوا حلب رحل حممود عنها هاربًا، وقب�ص ابن 
ملهم على جماعة من اأهل حلب واأخذ اأموالهم ثم �ضار الع�ضكر يف اأثر حممود بن ن�رش بن 
�ضالح، فاقتتلوا وانت�رش حممود وهزمهم، ثم عاد حممود اإِىل حلب فحا�رشها وملك املدينة 
والقلعة يف �ضعبان �ضنـة 452هـ، واأطلق ابن ملهم ومقدم اجلي�ص وهو نا�رش الدولة من ولد 
ابن  ن�رش  الدولـة  �ضبـل  بـن  حممـود  وا�ضتقـر  م�ضـر  اإِلـى  ف�ضـار  حمـدان،  بـن  الدولـة  نا�رش 

�ضالح بن مردا�ص مالكًا حللب )43(.  
بن مردا�ص  ثمال بن �ضالح  اإىِل م�رش، وكان  الدولة  ابـن ملهـم ونا�رش  وملـا و�ضـل 
قد �ضار اإِىل م�رش جهـز امل�رشيـون ثمال بن �ضالح بجي�ص لقتال ابن اأخيه حممود بن �ضبل 
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الدولة، ف�ضار ثمال بـن �ضالـح اإِلـى حلـب وهـزم حممـود ابـن اأخيـه، وت�ضلـم ثمـال بـن �ضالح 
بن مردا�ص حلب يف ربيع الأول من �ضنة 453هـ، ثم تويف ثمـال فـي حلـب �ضنـة 454هـ فـي 
اإِىل الرحبة كما ذكرناه)44( . ف�ضار  ذي القعـدة واأو�ضـى بحلب لأخيه عطية الذي كان �ضار 
عطية بن �ضالح من الرحبة وملك حلب يف ال�ضنـة املذكـورة وكـان حممـود بـن �ضبـل الدولة 
اإىِل حران فلما مات ثمال وملك اأخوه عطية حلب،  ملا هرب من عمه ثمال من حلب، �ضار 
جمع حممود ع�ضكراً و�ضار اإىل حلب فهزم عمه عطية عنها، و�ضار عطية اإِىل الرقة فملكها، ثم 

اأُخذت منه ف�ضار عطية اإِىل الروم واأقام بق�ضطنطينية حتى مات بها.  
وملك حممود بن ن�رش بن �ضالح بن مردا�ص حلب يف اأواخر �ضنة 454هـ ، ثم ا�ضتَولـى 
حممـود علـى اأرتـاح واأخذهـا مـن الـروم فـي �ضنـة460هـ ومـات حممـود يف ذي احلجة �ضنة 
468هـ يف حلب مالكًا له)45( .  وملك حلب بعده ابنه ن�رش بن حممود بن ن�رش بن �ضالح 
بن مردا�ص، ثم قتل الرتكمان ن�رشاً، وملك حلب بعده اأخـوه �ضابـق بـن حممـود بن ن�رش بن 
�ضالح بن مردا�ص وبقي �ضابق بن حممود املذكور مالكًا حللب �ضنة472هـ واأخذ حلب منه 
�رشف الدولة م�ضلم بن قري�ص �ضاحب املو�ضل  .)46( وهذه ال�ضنة كانت اآخر العهد بحلب حتت 

حكم املردا�ضيني)47(.

وضع النص يف أجوائه الزمانية واملكانية: 
اأول ما بدا يل حني بداأت يف قراءة هذا الن�ص، اأن هذه الدولة )املردا�ضية( كانت حموطة 
الأخطاء  من  خارجية،وبالرغم  اأم  كانت  داخلية  املنطقة  اأهل  عا�ضها  جداً  �ضعبة  بظروف 
التي ارتكبها بع�ص اأمراء الأ�رشة املردا�ضية جتاه اإخوانهم واأبناء اإخوانهم واأعمامهم ،اإذ اإن 
الطمع باحلكم هو �ضفة تربز من واقع احلياة وتالزم كل �ضاللة الأ�رش احلاكمة يف اأي زمان 

ومكان،ل �ضيما اإذا دب هذا الطمع يف نفو�ص الأخوة والأبناء واأبنائهم.
اإذا  وكذلك  حلب،  يف  املردا�ضية  الأ�رشة  على  جداً  �ضديدة  كانت  اخلارجية  الظروف 
اأ�ضفنا الظروف الداخلية ال�ضيئة التي متثلت يف الوح�ضة التي كانت تقوم كثرياً بني الغلمان 
احلمدانيني واأ�ضيادهم )ابن لولو اأبو ن�رش ي�ضتويل على اأبي الف�ضائل بن �ضعد الدولة احلمداين 
اأ�ضبحوا  اأن  اإ�ضافة اإىل ذلك و�ضع العائلة املردا�ضية يف حكم حلب بعد   ، واخذ منه حلب( 
�ضادة الو�ضع )املنطقة( ، لكن هذا الأمر )الأمن وال�ضتقرار( مل ي�ضتتب، اإذ اإن احل�ضد والطمع 
�ضيطرا على عقلية الأمراء املردا�ضيني، مما اأدى اإىل ن�ضوب خالف حاد بني الأخوة من الأمراء، 
ال�ضتعانة  اإىل حّد  لي�ضل  الأوقات  اأكرث  ي�ضتد يف  داخليًا فقط، بل كان  اأي�ضا مل يكن  وهذا 
ببع�ص القوى ال�ضيا�ضية من اخلارج مثل احلاكم العلوي يف م�رش والبيزنطيني )الروم( يف 

الق�ضطنطينية والرتكمان. 
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ال�رشقي، قد جعل  ال�ضمال  اأرا�ضي دولتهم يف  الفاطميني يف تو�ضيع  اإن طمع احلكام 
يريدون  الدويالت  اأ�ضحاب  من  كغريهم  كانوا  الذين  املردا�ضيني  مع  حتميا  اأمرا  ال�ضدام 
النف�ضال التام عن مركز اخلالفة، وكانوا يتطلعون اإىل اإن�ضاء دولة م�ضتقلة تخ�ضهم وحدهم، 
لكن الطمع الفاطمي كان ي�ضع الأمري )احلاكم( املردا�ضي يف موقف �ضيا�ضي وع�ضكري حرج، 
فهو اإما اأن يخ�ضع ل�ضلطة اخلليفة الفاطمي، اأو ي�ضتدعي اأحد اجلريان مثلما ح�ضل مع �ضالح 
احلاكم  جي�ص  قائد  تكني  انو�ص  لقتال  اجتمعا  عندما  طيء  بني  اأمري  وح�ضان  مردا�ص  بن 

الفاطمي يف م�رش الذي ح�رش اإىل الأردن لقتال �ضالح بن مردا�ص عند طربية.
لقد ح�ضل اأن خ�ضع احلاكم املردا�ضي للحاكم الفاطمي يف م�رش بعدما هزمهم ثمال 
بن �ضالح بن مردا�ص مرات عدة، ولكن يف نهاية الأمر �ضالح ثمال بن �ضالح بن مردا�ص 
امل�رشيني، وتنازل لهم عن حلب و�ضلمها اإىل احل�ضن بن علي بن ملهم )مكني الدولة( ، ثم 
الآخر يذهب  القاهرة وبع�ضهم  اإىل  العائلة املردا�ضية يذهب  اأفراد  اأن بع�ص  بعد ذلك نرى 
اإىل الرحبة )و�ضار عطية بن �ضالح بن مردا�ص( اإىل الرحبة بعدما قام اأخوه ثمال بت�ضليم 
حكم حلب اإىل ابن ملهم نائب احلاكم العلوي امل�رشي، وقد ح�ضل كثرياً ما كان ي�ضرت�ضي 
حكام املردا�ضيني الفاطميني لإبقائهم على حكم حلب، ولكنه اإذا ح�ضل واأن اختلف و�ضع 
هذا الأمر مع الأمري املردا�ضي ند اأن الفاطميني يف م�رش ير�ضلون اأحد قادتهم للتخل�ص من 
هذا الأمري«وبقي �ضبل الدولة بن �ضالح مالكا حللب اإىل �ضنة ت�ضع وع�رشين واأربعمائة وذلك 
يف اأيام امل�ضتن�رش باهلل العلوي �ضاحب م�رش، فجهزت الع�ضاكر من م�رش اإىل �ضبل الدولة، 

ومقدمهم رجل يقال له الدزبري، فقتل �ضبل الدولة وملك الدزبري حلب«.
وبعد الإطالع على تاريخ الدولة املردا�ضية يف القرن اخلام�ص الهجري / القرن احلادي 
احلكم  مب�ضري  حتكمت  التي  هي  اخلارجية  الظروف  اأن  نقول  اإن  ن�ضتطيع  امليالدي  ع�رش 
املردا�ضي اأكرث من حتكم الأمراء املردا�ضيني اأنف�ضهم بكيانهم ال�ضيا�ضي » وكان لن�رش امللقب 
اأهل حلب وخرجوا  الدزبري ولد يقال له حممود، فكاتبه  الذي قتل يف حرب  الدولة  ب�ضبل 
ابن ملهم ثم جهز  اأهل حلب، وعزلوا  اإليهم حممود واتفق مع  ابن ملهم، فو�ضل  عن طاعة 

امل�رشيون جي�ضا واأعادوا ابن ملهم«.
واإذا انتقلنا اإىل القطعة التاريخية املذكورة نرى اأن الق�ضم الإخباري منه الذي ميكن 
اعتباره جوهراً من جراء مركزيته يف الن�ص، والذي يتعلق مبدينة حلب وقلعتها احل�ضينة، 
ومنها انق�ضام الأ�رشة املردا�ضية بني موؤيد ومعار�ص، وكذلك حتالفات مع احلاكم العلوي 
اأحد  يعد  الذي  املردا�ضية  الأ�رشة  اأفراد  بع�ص  الفاطميني �ضد  احلكام  يف م�رش وغريه من 
العنا�رش املهمة يف هذا الن�ص، ثم هناك بع�ص النوافل التي بينها املوؤلف يف ن�ضه املذكور 
مثل وفاة احلاكم احلمداين �ضعد الدولة، ومقتل �ضالح بن مردا�ص وولده الأ�ضغر، ومقتل �ضبل 
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الدولة، وموت احلاكم العلوي، وكلها تعدُّ هام�ضية يف الن�ص؛ لأن الن�ص ركز على ال�ضتيالء 
على مدينة حلب وقلعتها.

واإذا اأمعنا النظر يف الن�ص الذي كتبه املوؤلف اأبو الفدا، ن�ضل اإىل حد معني، وهو اأنه 
باإمكاننا توزيع العنا�رص الرئي�سة لهذا الن�س )ق�سة ال�ستيلء على حلب على النحو 

الآتي( : 
عائلة �ضالح بن مردا�ص الذين يت�ضدرون املوقف يف غالبية مراحلها.  ♦ 

الفاطميون،احلاكم العلوي، الظاهر، امل�ضتن�رش ... الخ، ابن �ضعبان، مو�ضوف. ♦ 

الأ�رشة احلمدانية وغلمانهم، فتح، ابن لولو  ♦ 

الروم البيزنطيون. ♦ 

اأهل حلب الذين ل ميثلون الدور املهم يف هذه احلوادث، بل يف  عامة النا�ص من  ♦ 
بع�ٍص منها وبخا�ضة عندما طفحت م�ضاوئ معاملة امل�رشيني لهم. 

من خالل درا�ضتنا لهذا الن�ص ند ما ميكن اأن ن�ضميه اأحداثا رئي�ضة موزعة على �ضنني 
متفرقة، لكنها جتمعها وحدة الزمان واملكان مظهرة هذه الأحداث، فكل هذه الأحداث تدور 
حول حدث مهم هو حكم حلب وقلعتها والهجوم وال�ضتيالء عليها، واإىل جانب هذه احلوادث 
البارزة واملوزعة، ند نوعًا من املتفرقات، كاأنها ل�ضلة لها مبا�رشة بالأحداث الرئي�ضة 

)و�ضار اإىل الرحبة( ، )وانتقل اإىل الرقة وملكها( .
اأبناء �ضالح بن مردا�ص  القائم بني  التناف�ص  لقد كان جل مو�ضوعنا هذا يدور حول 
اأخرى مثل )وجهز امل�رشيون ثمال  اأبنائهم وحتالفاتهم مع عنا�رش دخيلة  اأو   ، )الأخوة( 

لقتال ابن اأخيه حممود �ضبل الدولة( للح�ضول على احلكم .
نالحظ يف الن�ص اأي�ضا ذكراً خاطفًا للرتكمان املذكورين مرة واحدة يف الن�ص )وقتل 
اأخذ حلب  الذي  املو�ضل  )م�ضلم( �ضاحب  الدولة  وكذلك رف   . بن حممود(  الرتكمان ن�رش 
من �ضابق بن حممود، ثم نرى اأن هناك اأحداثا مهمة كانت تقع بني املردا�ضيني وجريانهم 

البيزنطيني، )ثم ا�ضتوىل حممود على ارتاح، واأخذها من الروم( .
دراسة مقارنة بني روايات أبي الفدا وابن األثري وابن كثري يف النص املذكور 

عن الدولة املرداسية 
)اأبي الفدا اجلزء الثاين. ابن الأثري اجلزء التا�ضع، ابن كثري اجلزء الثاين ع�رش( 

اأخبار �سالح بن مردا�س وابن حمكان:  ♦ 

يذكر ابن الأثري اأنه كان يف الرحبة رجل يعرف با�ضم ابن حمكان فملكها، وكان يحتاج 



369

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والعشرون )1( - أيلول 

اإىل من يجعله ظهرياً و�ضنداً له على من يطمع به، فكاتب �ضالح بن مردا�ص الكالبي فقدم 
اإليه، واأقام عنده مدة من الزمن، اأما ابن كثري واأبو الفدا فلم يتطرقا اإىل هذا املو�ضوع. 

التفاق الذي جرى بني ابن حمكان و�سالح بن مردا�س وغدر الأخري بالأول:  ♦ 

ق�ضة ابن حمكان مع �ضالح بن مردا�ص والتفاقية التي متت بينهما، وزواج �ضالح 
من ابنة ابن حمكان، وقتل ابن حمكان، و�ضري �ضالح بن مردا�ص اإىل الرحبة وملكه اإياها، مل 

يتطرق ابن كثري واأبو الفدا اإىل هذه الرواية.
قطيعة ابن لولو مع احلاكم العلوي يف م�رص:  ♦ 

ابن الأثري يذكر اأنه ح�ضلت قطيعة بني ابن لولو مرت�ضى الدولة، وبني احلاكم العلوي 
يف م�رش، فطمع فيه ابن مردا�ص وجهز جي�ضًا من خم�ضمائة فار�ص ودخلوا حلب، اأي�ضا هذه 

الرواية مل يذكرها اأبو الفدا وابن كثري.
رواية ا�رص �سالح بن مردا�س وو�سعه يف ال�سجن:  ♦ 

ابن الأثري يذكر اأن ابن مردا�ص قد اٌ�رش مع مائة وع�رشين من فر�ضانه، وهذه احلادثة 
مل تذكر يف روايات ابن كثري واأبي الفدا. ويذكر ابن الأثري يف تلك الرواية اأي�ضا اأن �ضالح بن 
مردا�ص كان قد تزوج بابنة عمه جابرة اجلميلة، ولكن ابن لولو يخطبها لنف�ضه من اإخوتها 
الذين كانوا اأ�رشى لديه، ويتزوجها عنوة، ثم يذكر كذلك اأن �ضالح بن مردا�ص �ضعد ال�ضور 
بعد اأن بقي يف احلب�ص مدة طويلة، ورمى بنف�ضه من اأعلى القلعة، واختفى يف �ضيل من املاء، 
وكان مقيد الأرجل والأيدي، وما اأن علم ابن لولو يذلك حتى اتبع الو�ضاق يف اأثره ومل يجده، 
ذلك يجمع  بعد  دابق،  اإىل مرج  واأر�ضلوه  اأهلها  فعرفه  اليا�رشية  تعرف  قرية  اأن و�ضل  اإىل 
�ضالح األف فار�ص ي�ضعد بهم حلب فيحا�رشها اثنني وثالثني يومًا، بعدها يخرج ابن لولو 
اإليه ويقاتله، وتكون النتيجة اأ�رش ابن لولو، وو�ضع �ضالح بن مردا�ص القيود التي كانت يف 
رجليه ويديه يف املكان نف�ضه لبن لولو، لكن �ضقيق ابن لولو ي�ضتطيع اأن ينجو من الأ�رش 

ويحفظ حلب، هذه احلادثة اأي�ضا مل تذكر عند اأبي الفدا وابن كثري.
رجوع ابن لولو اإىل حلب:  ♦ 

بعد اأن دفع ابن لولو فدية كبرية اإىل �ضالح بن مردا�ص، حيث يرحل �ضالح بن مردا�ص 
بعدها عن حلب، تلك احلادثة مل تذكر عند اأبي الفدا، ولكن مر ذكر اأنه قد حدث وح�ضة بني 
فتح واأ�ضتاذه ابن لولو يف الباطن، وكاتب احلاكم العلوي يف م�رش الذي اأخذ من فتح حلب 
وت�ضلمها منه نواب احلاكم مقابل اأخذه بريوت و�ضيدا، وهنا يتفق ابن الأثري مع اأبي الفدا يف 
هذه الرواية التي يت�ضلم فيها نواب احلاكم العلوي حلب، وخا�ضة عزيز امللك الذي يذكر ابن 
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الأثري اأن �ضت امللك اأخت احلاكم و�ضعت فرا�ضا له لقتله فقتلته، اأبو الفدا يذكر قتل احلاكم 
وتولية الظاهر مكانه.

حكم �سالح بن مردا�س حللب:  ♦ 

يذكر ابن الأثري وي�ضاركه اأبو الفدا يف ذلك اأن �ضالح بن مردا�ص حكم حلب ملدة �ضت 
لهم، وعلى  ل�ضوء معاملة امل�رشيني  اإىل �ضالح  �ضلموا املدينة  اأهل حلب  اأن  �ضنوات، وذلك 

راأ�ضهم ابن ثعبان.
مقتل �سالح بن مردا�س وولده الأ�سغر:  ♦ 

يتفق املوؤرخون الثالثة )اأبو الفدا، ابن كثري وابن الأثري( اإن �ضاحب م�رش الظاهر قد 
�ضالح  اإليه  ويجتمع  طربية،  من  بالقرب  في�ضل  الرببري،  تكني  اأنو�ص  بقيادة  جي�ضًا  جهز 
اإىل  راأ�ضهما  ونفاذ  الأ�ضغر  وولده  �ضالح  مقتل  النتيجة  وتكون  الرملة،  �ضاحب  وح�ضان 

م�رش.
ت�سلم �سبل الدولة اأبو كامل ن�رص بن �سالح بن مردا�س حكم حلب:  ♦ 

بعد مقتل �ضالح بن مردا�ص وولده الأ�ضغر نا ابنه الآخر اأبو كامل ن�رش )�ضبل الدولة( 
من اأيدي امل�رشيني، ف�ضار اإىل حلب فملكها وبقي حاكمًا لها اإىل �ضنة 429هـ هذه الرواية 

يتفق عليها املوؤرخون الثالثة.
امل�ستن�رص بالل ير�سل الدزبري لقتال �سبل الدولة:  ♦ 

ي�ضل الدزبري اإىل حلب ويقاتل �ضبل الدولة ويقتله، بعدها يحكم الدزبري حلب وال�ضام 
واحداً  �ضهراً  وال�ضام  اأن حكم حلب  بعد  والدزبري هذا ميوت  �ضنة429هـ،  رم�ضان  كله يف 
فقط، اتفق ابن الأثري واأبو الفدا على ذلك الذي اأُخذ عن ابن خلكان، لكن ابن الأثري يو�ضح 
اأن الدزبري هذا قد عال �ضاأنه واأح�رش الأتراك، مما اأثار امل�رشيني وو�ضلهم و�ضاية عنه اأنه 
يعتزم الع�ضيان، فتقدموا اإىل اأهل دم�ضق باخلروج من طاعته، ف�ضار عنها اإىل حلب وتويف 

فيها بعد �ضهر.
اأخبار ثمال بن �سالح بن مردا�س يف حلب:  ♦ 

يذكر ابن الأثري واأبو الفدا اأنه ما اأن علم ثمال معز الدولة بخرب موت الدزبري، حتى جاء 
اإىل حلب فملكها، لكن ابن الأثري يذكر اأي�ضا اأن ثمال قد حا�رش زوجة الدزبري واأ�ضحابه 
اإىل �ضنة 440هـ فاأنفذ  اأحد ع�رش �ضهراً وملكها يف �ضفر �ضنة 434هـ، وبقي فيها  بالقلعة 
اإىل حربه فهزمهم،  اأهل حلب  الدولة بن حمدان، فخرج  اأبا عبد اهلل نا�رش  اإليه امل�رشيون 
واختنق منهم بالباب جماعة، ثم عاد اإىل م�رش واأ�ضابهم �ضيل كثري اأذهب كثرياً من دوابهم 

واأثقالهم.
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اأعاد امل�رشيون جي�ضًا اآخر اإىل قتال معز الدولة بقيادة خادم ا�ضمه رفق، هزمه اأهل 
اإىل امل�رشيني،  الهدايا  اأر�ضل  الدولة  اإن معز  حلب واأ�رشوه، ومات عندهم �ضنة 441هـ، ثم 

واأ�ضلح اأمره معهم ونزل لهم عن حلب. 
ت�سلم ابن ملهم )مكني الدولة( حلب من ثمال )معز الدولة( :  ♦ 

بعد ال�ضلح الذي جرى بني ثمال وامل�رشيني، اأر�ضل امل�رشيون ابن امللهم ليت�ضلم حلب 
اإىل  اأخوه عطية  و�ضار  اإىل م�رش،  ثمال  �ضار  بعدها  �ضنة 449هـ،  القعدة  من ثمال يف ذي 
الرحبة، لكن ابن ملهم ُيجابه ببع�ص الأحداث بني اأحداث حلب واأبنائها الذين كاتبوا حممود 

بن �ضبل الدولة ي�ضتدعونه اإىل حلب. هذه الرواية ينفرد بها ابن الأثري فقط.
اأخبار حممود بن �سبل الدولة يف حلب:  ♦ 

بعد مكاتبة اأهل حلب اإىل حممود ياأتي اإىل حلب ويحا�رش ابن ملهم، و�ضلت الأخبار 
اإىل امل�رشيني ف�ضريوا نا�رش الدولة اأبا علي ابن نا�رش الدولة احلمداين، وبعد دخول حممود 
باثنني وثالثني يومًا، فما اأن قارب الع�ضكر امل�رشي حتى هرب حممود من حلب اإىل الربية، 

واختفى اأحداث حلب جميعهم معه )يتفق ابن الأثري واأبي الفدا على هذه الرواية( .
لكن ابن الأثري ينفرد باأن عطية بن �ضالح كان نازًل بالقرب من البلد )اعتقادي اأنها 
حلب( ، فكره فعل ابن اأخيه حممود، حيث ا�ضتطاع ابن ملهم اأن يقب�ص على مائة وخم�ضني 
طلب  يف  �ضار  فقد  الدولة  نا�رش  اأما  النا�ص،  اأموال  واأخذ  البلد،  و�ضط  ونهب  الأحداث،  من 
حممود فالتقيا يف الفنيدق يف رجب �ضنة450هـ فانهزم اأ�ضحاب نا�رش الدولة ابن حمدان، 
اإىل حلب مالكا لها ولقلعتها يف �ضعبان  اأ�ضريا، فاأخذه و�ضار به  اإىل حممود  وجرح وحمل 

�ضنة452هـ.
عودة ثمال وابن حمدان وابن ملهم اإىل حلب:  ♦ 

اأطلق حممود �رشاحهم  اأن  بعد  وابن ملهم  ابن حمدان  بقيادة  جهز امل�رشيون جي�ضًا 
احلجة  ذي  يف  حلب  يف  فحا�رشوه  حممود  لقتال  مردا�ص  بن  �ضالح  ابن  ثمال  ومعهم 
فينفرد  الأثري  ابن  اأما  الفدا،  واأبي  الأثري  ابن  بني  عليها  متفق  الرواية  وهذه  �ضنة452هـ، 
بذكر اأن حممود ا�ضتنجد بخاله منيع بن �ضبيب بن وثاب النمريي �ضاحب حران، فجاء اإليه، 
اإىل الربية �ضنة 453هـ، بعدها عاد منيع بن �ضبيب اإىل حران، فعاد ثمال اإىل  ف�ضار ثمال 
حلب وملكها وقاتل حممود وهزمه،الذي غادرها اإىل اأخواله يف حران من بني منري، وت�ضلَّم 
ثمال حلب يف ربيع الأول �ضنة 453هـ، وخرج اإىل الروم فغزاهم، ثم تويف يف حلب، وقد كان 

كرميًا حليمًا تويف 454هـ.
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اأخبار عطية بن �سالح وحممود بن �سبل الدولة يف حلب:  ♦ 

ثمال يو�ضي بحلب لأخيه عطية فملكها، ونزل به قوم من الرتكمان فقوي بهم،ويف 
اإىل  اأ�ضحابه، فقتلوا جماعة منهم، ونا الباقون، فيذهب هوؤلء  النهاية يغري عليه بع�ص 
الرقة فملكها، ومل يزل بها حتى  اإىل  حممود وحا�رشوا حلب وملكوها، واأما عطية فذهب 
اأخذها منه �رشف الدولة م�ضلم بن قري�ص �ضنة 463هـ، هذه الرواية مذكورة عند ابن الأثري 

فقط.
اإىل468هـ  اأواخر �ضنة 454هـ  بقي حاكمًا حللب من  اأن حمموداً  الفدا فيذكر  اأبو  اأما 
الذي  �ضابق بن حممود  بعده  ا�ضتلم  ثم  الرتكمان،  قتله  الذي  ابنه ن�رش  ا�ضتلم  وفاته  وبعد 
اأخذها من �رشف الدولة )م�ضلم بن قري�ص( �ضاحب املو�ضل يعني اأن �ضاحب املو�ضل �رشف 

الدولة اأخذ حلب من �ضابق بن حممود ولي�ص من حممود.
اأهلها  من  واأخذ  فحا�رشها،  طرابل�ص  اإىل  �ضار  حمموداً  اأن  الأثري  ابن  يذكر  كذلك 
األب  ال�ضلطان  اإىل  الرتكمان  اأمري  خان  ابن  مع  ر�ضالة  حممود  اأر�ضل  بعدها  وعاد،ثم  ماًل 
ولكن  باحلكم،  م�ضيب  لبنه  بعده  وو�ضى  468هـ،  �ضنة  حلب  يف  حممود  ار�ضالن،ومات 
اأ�ضحابه مل ينفذوا و�ضيته هذه ل�ضغر �ضنه،ولكنهم �ضلموا احلكم اإىل ولده الأكرب ن�رش الذي 
جده لأمه امللك العزيز ابن جالل الدولة بن بويه، ويذكر ابن الأثري كذلك اأن حمموداً كان قد 

تزوج اأم ن�رش عند دخولهم م�رش ملا ملك اأرطغول بك العراق.
ابي الفدا يذكر اأن الرتكمان قد قتلوا ن�رشاً وو�ضعوا حمله اأخاه �ضابقًا، لكن ابن الأثري 
الذين  الرتكمان  اإىل  اأن يخرج  ال�ضكر على  ال�رشب مدمنًا، فحمله  اأن ن�رشا كان كثري  يذكر 
واأراد قتلهم  الأر�ص بني يديه، ف�ضبهم  الفطر فلقوه وقبلوا  اأباه، وهم باحلا�رش يوم  ملكوا 
فرماه اأحد الرتكمان بن�ضابة فاأرداه قتيال، واأعطوا امللك لأخيه �ضابقًا، وهو الذي كان اأبوه 

قد اأو�ضى له بحلب. 
اأخبار �سابق بن حممود:  ♦ 

عندما ا�ضتلم احلكم �ضابق بن حممود وحكم حلب �ضعد القلعة، ا�ضتدعى اأحمد �ضاه مقدم 
الرتكمان وخلع عليه، واأح�ضن اإليه وبقي فيها اإىل �ضنة 472هـ، ويذكر ابن الأثري اأن تت�ص بن 
األب ار�ضالن حا�رش �ضابق يف حلب اأربعة اأ�ضهر ون�ضف ثم رحل،ويتفق اأبو الفدا وابن الأثري 

اأن �رشف الدولة نازل �ضابقًا يف حلب، فاأخذها منه.
اأخبار ال�سلجقة:  ♦ 

ابن الأثري مير مراً �رشيعًا على اأرطغول بك )التتار( يف العراق، وعندما تزوج حممود 
من اأم ن�رش اأثناء وجود اأرطغول بك يف العراق، ويذكر اأن حمموداً ي�ضتنجد باأخواله اآل منريي 

منيع ابن �ضبيب �ضاحب حران، وينفرد لوحده يف هذه الرواية.
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ومن خالل هذه الدرا�ضة املقارنة عرفنا اأن بالد ال�ضام يف تلك الفرتة كانت مق�ضمة اإىل 
دويالت، واأن النزاع كثرياً ما كان يدب بن اأفراد العائلة الواحدة.

األمراء املرداسيون الذين تعاقبوا على حكم مدينة حلب: 

اأ�سد الدولة �سالح بن مردا�س:  ♦ 

وهو اأ�ضد الدولة �ضالح بن مردا�ص بن اإدري�ص الكالبي، اأبو علي: اأمري بادية ال�ضام، واأول 
الرحبة، فا�ضتوىل عليها  اأطراف حلب. وثار يف  الأمراء املردا�ضيني بحلب. كان مقامه يف 
وكاتبه احلاكم باأمر اهلل الفاطمي بلقب )اأ�ضد الدولة(، ثم امتلك حلب �ضنة 417هـ وامتد ملكه 
منها اإىل عانة. وقوي اأمره فحاربه الظاهر الفاطمي �ضاحب م�رش، وا�ضتمرت الوقائع اإىل 
اأ�ضد الدولة يف مكان يعرف بالأقحوانة على الأردن بالقرب من طربية، وكان من  اأن قتل 

دهاة الأمراء و�ضجعانهم.)48(
�سبل الدولة ن�رص الأول: ♦ 

وهو ن�رش بن �ضالح بن مردا�ص الكالبي، اأبو كامل، �ضبل الدولة، �ضاحب حلب. ا�ضتوىل 
عليها بعد اأن قتل اأبوه يف موقعة )الأقحوانة( �ضنة 420 هـ. حارب الروم وكانوا باأنطاكية 
فتغلب عليهم. ا�ضتقل باإمارته ف�ضري اإليه امل�ضتن�رش الفاطمي جي�ضا بقيادة اأنو�ضتكني اأمري 
دم�ضق فقتل يف املعركة، وا�ضتوىل اأنو�ضتكني على حلب واأعمالها. وكان بعد اأن قتل اأبوه قد 
اأخيه ثمال حيث حكم ثمال يف قلعة حلب وحكم ن�رش على �ضائر  تقا�ضم الأمر بينه وبني 
املدينة، حتى وقع بينهم ال�ضقاق، وانتهى ب�ضيطرة ن�رش على مدينة حلب وقلعتها بالكامل 
وذلك �ضنة 421هـ)49(. وكان وزيره اأبو الفرج املوؤمل بن يو�ضف ال�ضما�ص، الذي ين�ضب اإليه 

، وكان ح�ضن التدبري حمبا لفعل اخلري)51(. حمام ال�ضما�ص بحلب)50( وكان ن�رشانيًاٍ
معز الدولة ثمال بن �سالح:  ♦ 

الدولة  ملوك  من  الدولة،  معز  علوان،  اأبو  الكالبي.  مردا�ص  بن  �ضالح  بن  ثمال  هو 
�ضنة 433هـ، ف�ضري  امللك  املردا�ضية بحلب)52(. كان كرميًا. �ضجاعًا، حليمًا وقوراً)53( ويل 
اإليه الفاطميون ثالثة جيو�ص قاتلها ثمال وردها، ثم كاتب امل�ضتن�رش باهلل الفاطمي، وبعث 
اإليه بهدايا ثمينة، ونزل له عن حلب و�ضلمها اإىل مكني الدولة احل�ضن بن علي بن ملهم، وقد 
وله امل�ضتن�رش عاماًل له عليها. ورحل ثمال اإىل م�رش �ضنة 449هـ، ويف �ضنة 542هـ ثار 
حممود بن ن�رش بن مردا�ص على مكني الدولة وا�ضتوىل على حلب فعاد الفاطميون على ثمال 
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يفاو�ضونه يف ا�ضرتداد حلب من ابن عمه حممد بن ن�رش، فزحف بجي�ص من م�رش فملكها 
ثانية �ضنة 454هـ وا�ضتتب له الأمر. ويف �ضنة 454هـ التقى معز الدولة مع ملك الروم يف 
مدينة )ارتاح( من اأعمال حلب، وانت�رش عليه وغنم و�ضبى كثرياً حتى بيعت ال�رشية احل�ضناء 

من الروم مبائة درهم)54(.
وكان ثمال املردا�ضي كرميًا معطاًء حليمًا، فمما يحكى من كرمه: اأن العرب اقرتحوا 
م�ضرية)55( فتقدم اإىل وكيله اأن يطبخها لهم، و�ضاأله: »كم ذبحت لأجلها؟« فقال: »�ضبعمائة 

وخم�ضني راأ�ضا«. فقال: »لو اأمتمتها األفا لوهبت لك األف دينار«)56(. 
ر�سيد الدولة حممود بن ن�رص:  ♦ 

هو حممود بن ن�رش بن �ضالح بن مردا�ص الكالبي. اأحد الأمراء املردا�ضيني، اأ�ضحاب 
بن �ضالح  ثمال  اإليه حكومة م�رش عمه  �ضنة 452هـ، ووجهت  توىل حكم حلب  حلب)57(. 
املردا�ضي، فانتزعها منه �ضنة 454 هـ وتويف ثمال بعد عام، فوليها عطية بن �ضالح، فاأغار 

عليه حممود فانتزعتها منه، وقوي اأمره وا�ضفًا له جوها، فا�ضتمر اإىل اأن تويف)58(.
كان �ضجاعًا فيه حزم. قال ابن العماد �ضاحب �ضذرات الذهب: كان يداري امل�رشيني 

والعبا�ضيني لتو�ضط ملكه بينهما)59(. 
عطية بن �سالح:  ♦ 

من  اأمري  الدولة.  باأ�ضد  ويلقب  ذوؤابة،  اأبو  الكالبي.  مردا�ص  بن  �ضالح  بن  عطية  هو 
�ضنة 454 ه وبعهد  )ثمال(  اأخيه  بعد وفاة  ا�ضتقالل  له حلب، تولها  بني مردا�ص، كانت 

منه)60(. 
حدثت يف اأيامه فتنة بني اأهل حلب والرتك املقيمني فيها واأكرثهم من جنده، فخرج 
عطية،  اأخي  ابن  مردا�ص  بن  �ضالح  بن  ن�رش  بن  حممود  وفيها  حران،  اإىل  الرتك  روؤ�ضاء 
فاأعانوه على مهاجمة عمه عطية، فامتلكها �ضنة 457 ه وحلق عطية بالرقة فملكها مدة، 
وتغلب عليه �رشف الدولة م�ضلم بن قري�ص �ضنة 463 ه فان�رشف عطية اإىل بالد الروم فمات 

بالق�ضطنطينية)61(. وقد حا�رش الرحبة �ضنة 452هـ و�ضيق عليهم فتملكها)62(.
جلل الدولة ن�رص الثاين:  ♦ 

هو ن�رش بن حممود بن ن�رش بن �ضالح بن مردا�ص الكالبي. جالل الدولة. اأمري حلب. 
وليها بعد وفاة اأبيه �ضنة 467 ه. هاجم قلعة منبج، وا�ضتوىل عليها وكانت يف اأيدي الروم. 

قتله بع�ص الأتراك بعد �ضنة من حكمه)63(.
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�سابق بن حممود:  ♦ 

هو �ضابق بن حممود بن ن�رش بن �ضالح بن مردا�ص الكالبي. اآخر الأمراء املردا�ضيني 
بحلب. تولها �ضنة 468 هـ بعد اأن قتل الرتك اأخاه ن�رشاً)64(.

كان �ضعيفًا يف ال�ضيا�ضة، اأراد م�ضانعة الرتك فو�ضلهم بالعطايا، ولن لهم فازدروه، 
وكرث الطامعون من ال�ضالجقة وغريهم مبلك حلب يف اأيامه حتى ا�ضتوىل عليها �رشف الدولة 
م�ضلم بن عقيل �ضنة 472هـ، وحا�رش �ضابقًا يف القلعة، ثم ا�ضت�ضلم له �ضنة 473ه، وانقر�ضت 

با�ضت�ضالمه دولة اآبائه)65(.

اخلامتة: 

اإن التاريخ الإ�ضالمي حافل بكثري من الق�ض�ص والأخبار والوقائع، وفيه بالإ�ضافة اإىل 
هذا كثري من النت�ضارات والهزائم، وان انت�ضاراته كانت دائمًا مقرتنة بالوحدة والحتاد 
والتعا�ضد، اأما هزائمه فاإنها كانت دائمًا نابعة من التفرق والت�رشذم واخلالفات بني اأبناء 
البلد الواحد والدين الواحد على ال�ضلطة واحلكم ومناطق النفوذ، ولذلك فان درا�ضتنا للتاريخ 
يجب اأن تكون درا�ضة الناقد املتفح�ص الذي ميح�ص كل ما يقراأ، ول يتلقى دون اأي درا�ضة 
اأو متييز لل�ضحيح اأو اخلطاأ. اإننا ل نقرا التاريخ، ولو قراأناه جيداً لتعظنا منه، ولرمبا كان 
تاريخية  تناول دولة قامت يف فرتة  البحث  الآن، هذا  اأف�ضل بكثري عما هو عليه  و�ضعنا 
ات�ضمت بالت�رشذم والنق�ضام واحلروب بني امل�ضلمني بع�ضهم ببع�ص وبني امل�ضلمني والقوى 
الطامعة بهم كالبيزنطيني على �ضبيل املثال. لقد كان بروز املردا�ضيني وتاأ�ضي�ص اإمارتهم 
جزءاً من حركة �ضاملة للقبائل العربية التي تو�ضعت يف ح�ضورها ونفوذها يف بالد ال�ضام، 
القبائل  رموز  اأبرز  �ضم  حتالف  ن�ضاأ  ولقد  الإ�ضالمية.  املركزية  ال�ضلطة  �ضعف  مرحلة  يف 

العربية يف بالد ال�ضام، وكان غر�ضه ال�ضيطرة على هذه البالد واإقامة اإمارات م�ضتقلة. 
ومن املالحظ اأن املردا�ضيني ا�ضتغلوا الأو�ضاع التي كانت �ضائدة يف ذلك احلني لإقامة 
القبائل �ضد  التي كانت تقوم بها  القالقل والثورات  دولتهم، بل كان لهم يد فيها كاإثارة 
الولة والنواب يف تلك املناطق، ومن ثم ا�ضتغالل تلك احلوادث وال�ضتفادة منها يف حتقيق 
املكا�ضب على الأر�ص من حيث ال�ضيطرة وتو�ضيع مناطق النفوذ، ومن ثم اإقامة التحالفات 
ملواجهة ال�ضلطة املركزية وال�ضتقالل عنها. ختامًا ومن خالل هذه الدرا�ضة املقارنة عرفنا 
اأن بالد ال�ضام يف تلك الفرتة كانت مق�ضمة اإىل دويالت، وان النزاع كثرياً ما كان يدب بن 

اأفراد العائلة الواحدة.
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اهلوامش: 

املعرفة  ال�ضام،دار  و�ضمال  حلب  يف  الكالبيون  مردا�ص  بنو  اأحمد:  حممد  املوىل،  عبد  1 .
اجلامعية،الإ�ضكندرية،م�رش،ط1، 1985، �ص 11.

. نف�ص امل�ضدر ال�ضابق، �ص12. 2
اأنو�ضتكني الدزبري: وهو نائب الفاطميني يف بالد ال�ضام، وقد حارب املردا�ضيني وانت�رش  3 .
على الأمري ن�رش املردا�ضي وقتله، وقد فعل ذلك دون علم الفاطميني واإمنا بالتعاون مع 

البيزنطيني...انظر:- املردا�ضيون يف حلب ،�ص21
ابن اأبي جرادة ، كمال الدين عمر بن اأحمد: زبدة احللب من تاريخ حلب، حتقيق �ضهيل  4 .
زكار، دار العلم للماليني، بريوت ج 1، �ص 223- 224. راجع اأي�ضًا: د. جوزيف عبد 

اهلل: حتقيقات يف تاريخ عكار والقبيات ، �ص52.
. زبدة احللب من تاريخ حلب: �ص53. 5

، دار الريان للرتاث، القاهرة،  ابن كثري، اأبو الفدا احلافظ: البداية والنهاية ، ط1، 1988. 6
ج 12 ، �ص29.

القرماين، اأبو العبا�ص اأحمد بن يو�ضف بن اأحمد الدم�ضقي: اأخبار الدول واآثار الأول يف  7 .
التاريخ،1980،عامل الكتب،بريوت،�ص282.

عبد املوىل،حممد اأحمد: بنو مردا�ص الكالبيون يف حلب و�ضمال ال�ضام،دار املعرفة اجلا 8 .
معية،الإ�ضكندرية،م�رش،ط1،1985،�ص11 

. حممد، حممد مر�ضي ال�ضيخ: الإمارات العربية يف بالد ال�ضام: �ص21. 9
هـ/  ا�ضتمرت حتى عام358. 10 الدولة الإخ�ضيدية عام323هـ/935م والتي  وهو موؤ�ض�ص 
969م، والإخ�ضيد لقب تركي كان يلقب به، وتعد دولته ثاين دولة م�ضتقلة عرفتها م�رش 
الإ�ضالمية يف الع�رش العبا�ضي، وقد حارب الفاطميني اأثناء حماولتهم غزو م�رش يف 

تلك الفرتة....انظر:- العبادي،اأحمد خمتار: يف التاريخ العبا�ضي، �ص140
وهو �ضيخ ع�ضائر كالب. 11 .

. عبد املوىل: املردا�ضيون يف حلب، ط1، مكتبة �ضعد الدين، دم�ضق 1988، �ص 32. 12
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 ، 13 .1988 دم�ضق  الدين،  �ضعد  مكتبة  ط1،  حلب،  يف  املردا�ضيون  و�ضاح:  الدين،  حميي 
�ص32.

، املوؤ�ض�ضة  القلق�ضندى، اأبو العبا�ص اأحمد بن علي: �ضبح الأع�ضى يف �ضناعة الن�ضا، ج4. 14
امل�رشية العامة ، القاهرة 1980، ، �ص242

القرماين، اأبو العبا�ص اأحمد بن يو�ضف بن اأحمد الدم�ضقي: اأخبار الدول واآثار الأول يف  15 .
التاريخ، عامل الكتب،بريوت1980،،�ص282.

حميي الدين، و�ضاح: املردا�ضيون يف حلب: �ص5. 16
نف�ص امل�ضدر ال�ضابق، �ص6. 17

، وانظر:- املردا�ضيون  اأبي جرادة: زبدة احللب من تاريخ حلب،�ص210و�ص211. 18 ابن 
يف حلب: �ص7

. زبدة احللب: �ص211. 19
. امل�ضدر ال�ضابق: �ص211. 20

. الدزبري ترجمة يف املقفى للمقريزي ، ج2 ، �ص302- 306. 21
بلدة ال�ضلمية: يف ال�ضمال ال�ضوري 22 .

لطمني: يف ال�ضمال ال�ضوري  23 .
. زبدة احللب: �ص213؛ القرماين: اأخبار الدول واآثار الأول، �ص282. 24

. امل�ضدر ال�ضابق: �ص214. 25
 . امل�ضدر ال�ضابق: �ص214، وانظر: املردا�ضيون يف حلب: �ص7. 26

؛  زكار، �ضهيل: اإمارة حلب، ط1، 1995، مكتبة �ضعد الدين، دم�ضق، �ص109- �ص111. 27
زبدة احللب، �ص215- �ص221. 

امل�ضدر ال�ضابق: �ص116. 28
املردا�ضيون يف حلب، �ص7. 29

ن�ضبة اإىل بلدة يازور بفل�ضطني 30 .
. املردا�ضيون يف حلب، �ص8. 31
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. امل�ضدر ال�ضابق، �ص9. 32
الب�ضا�ضريي: وهو اأبو احلارث اأر�ضالن الب�ضا�ضريي، كان يف الأ�ضل غالما تركيا لل�ضلطان  33 .
يف  يتنقل  العبا�ضية،اخذ  اخلالفة  على  البويهيني  �ضيطرة  اأثناء  البويهي  الدولة  بهاء 
وظائف الدولة اإىل اأن عينه اخلليفة العبا�ضي القائم قائدا حلر�ضه وقربه اإليه حتى ازداد 

نفوذه وكرب بعد ذلك...انظر:- يف التاريخ العبا�ضي،�ص181.
اجلامعة،  �ضباب  موؤ�ض�ضة   ، 34 .1989 ط2،  العبا�ضي،  التاريخ  يف  خمتار:  اأحمد  األعبادي، 

الإ�ضكندرية، �ص182.
املردا�ضيون يف حلب: �ص35. 35

عبد املوىل، د.حممد اأحمد: بنو مردا�ص الكالبيون يف حلب و�ضمال ال�ضام، �ص 36 .
املردا�ضيون يف حلب: �ص12. 37
املرجع ال�ضابق، �ص13. 38

م،  39 .1989 القاهرة،ط1،  املتنبي،  مكتبة  العلويني،  عن  اليقني  النباأ  حممود:  ال�ضالح، 
�ص37.

. امل�ضدر نف�ضه، �ص542. 40
. اأبو جرادة، عمر بن اأحمد: زبدة احللب من تاريخ حلب: �ص204. 41

. امل�ضدر نف�ضه، �ص205. 42

. امل�ضدر نف�ضه، �ص205. 43

. امل�ضدر نف�ضه، �ص206. 44

. امل�ضدر نف�ضه، �ص253. 45
ماأخوذه من الن�ص املقرتح للتحليل. اأبي الفدا، �ص142”. 46

. ابو جرادة �ص254؛ وانظر اأي�ضا:- زبدة احللب من تاريخ حلب، �ص265. 47
ابن الأثري: ج9، �ص72و78؛ الزر كلي: العالم282. 48

 . زبدة احللب من تاريخ حلب، �ص205. 49
 . ال�ضدي، خري الدين: حلب واأ�ضواقها، ط1، 1984م، دم�ضق، �ص164. 50
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. زبدة احللب، �ص205. 51
؛ وانظر اأي�ضا:- زبدة احللب يف تاريخ حلب،  القرماين: اأخبار الدول واآثار الأول.،�ص282. 52

�ص222- 246.
. ابن كثري: البداية والنهاية، ج12، �ص94. 53

. امل�ضدر نف�ضه، �ص94. 54
. امل�ضرية: اأن تطبخ اللحم باللنب...انظر زبدة احللب، �ص230. 55

زبدة احللب، �ص230. 56
. املردا�ضيون يف حلب، �ص55. 57

. البداية والنهاية، ج12، �ص91. 58
. امل�ضدر نف�ضه، �ص55. 59

. املردا�ضيون يف حلب، �ص36. 60
. امل�ضدر نف�ضه، �ص37. 61

. ح�ضن اإبراهيم ح�ضن، تاريخ الإ�ضالم 1982م، مكتبة النه�ضة امل�رشية، ج1،�ص173. 62
. املردا�ضيون يف حلب، �ص39. 63
. املردا�ضيون يف حلب، �ص41. 64

. امل�ضدر نف�ضه، �ص42. 65
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املصادر واملراجع: 

م الأ�ضدي، خري الدين: حلب واأ�ضواقها، دم�ضق، ط1، 1984. 1
ابن اأبي جرادة، كمال الدين عمر بن احمد: زبدة احللب من تاريخ حلب، حتقيق �ضهيل  2 .

زكار، دار العلم للماليني، بريوت، 1998.
ابن الأثري، اأبو احل�ضن علي بن اأبي الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد،  3 .
الكامل يف التاريخ، حتقيق اأبو الفداء عبد اهلل القا�ضي، ط1، دار املكتبة العلمية، بريوت، 

1407هـ، 1987م. 
. ابن كثري، اأبو الفداء احلافظ: البداية والنهاية، دار الريان للرتاث، القاهرة، ط1، 1988. 4

، الطبعة الأوىل،  ابي الفدا، عماد الدين اإ�ضماعيل اأبي الفدا، املخت�رش يف تاريخ الب�رش، ج2. 5
املطبعة احل�ضينية امل�رشية

الزر كلي، خري الدين، العالم، ط15، دار العلم للماليني، بريوت 2002. 6
القرماين، اأبو العبا�ص احمد بن يو�ضف بن احمد الدم�ضقي: اأخبار الدول واآثار الأول يف  7 .

التاريخ، عامل الكتب، بريوت،.1980
املعرفة  دار  ال�ضام،  و�ضمال  حلب  يف  الكالبيون  مردا�ص  بنو  احمد:  حممد  املوىل،  عبد  8 .

اجلامعية،الإ�ضكندرية، م�رش، ط1، 1985.
 ، األعبادي، احمد خمتار: يف التاريخ العبا�ضي، موؤ�ض�ضة �ضباب اجلامعة، الإ�ضكندرية، ط2. 9

1989
م. ح�ضن اإبراهيم ح�ضن، تاريخ الإ�ضالم، مكتبة النه�ضة امل�رشية، 1982. 10

حلمي، د.اأحمد كمال الدين: ال�ضالجقة يف التاريخ واحل�ضارة، دار ال�ضال�ضل الكويت، ط2. 11 
،1986م.

م. الرفاعي، اأنور، الإ�ضالم يف ح�ضارته ونظمه، دار الفكر؛ دم�ضق، 1982. 12
زكار، �ضهيل: اإمارة حلب، مكتبة �ضعد الدين، دم�ضق، ط1، 1995. 13

 ، �ضبارو، ع�ضام حممد، ال�ضالطني يف امل�رشق العربي، دار النه�ضة العربية، لبنان، ط1. 14
1994م.
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م. ال�ضالح، حممود: النباأ اليقني عن العلويني، مكتبة املتنبي، القاهرة، ط1، 1989. 15
ال�ضالبي، على حممد: دولة ال�ضالجقة، موؤ�ض�ضة اقراأ للن�رش والتوزيع والرتجمة، القاهرة،  16 .

ط1، 2006م.
 ، ط1. 17 بريوت،  النفائ�ص،  دار  ال�ضام،  بالد  يف  ال�ضالجقة  تاريخ  �ضهيل،  حممد  طقو�ص، 

2002م.
العامة  الهيئة امل�رشية  ال�ضام،  العربية يف بالد  الإمارات  ال�ضيخ:  حممد، حممد مر�ضي  18 .

للكتاب ال�ضكندرية، 1980م.
القاهرة،  للرتاث،  الفجر  دار  واملعامالت،  العبادات  يف  اأخطاوؤنا  م�ضطفى،  مراد،  19 .

2005م.
م.  حميي الدين، و�ضاح: املردا�ضيون يف حلب، مكتبة �ضعد الدين، دم�ضق، ط1، 1988. 20
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