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ملخص البحث:

تعد اجلزيرة الفراتية من ابرز واهم االقاليم اليت اختذهتا القبائل العربية مستقرا ذلا منذ اقددم العودور بعدد هارهتدا مدن
شدب اجلزيددرة العربيددةر وددارت هددذم ادلنلقددة م،ددان لسدد،ناهار وينقسددم اقةدديم اجلزيددرة ا ال ددة ر وهد  :ر ربيعددةر و ر
مضرر و ر ب،ر.
وتعددد ر مضددر مواددوع البحددث مددن اقسددام ا ادل ددة الدديت سدد،نت ا قبيةددة مضددر العربيددة وبعددس رو ددا تس د
ابمس ا ضال ن القبائل العربية االخرىر وهذم الد ر ذلا العديد من ادلددن والديت زيدزت ابتدا تقد ةدل تدر الفدرات يع دا
وارت مراكز جتاريةر و رانية نتياة دلوقع ا احليوي.
بدأ الفتح االسالم القةيم اجلزيرة الفراتية يف الع د الراشدير وابلتحديد يف د اخلةيفة ر بن اخللاب (را
هللا ن ) سنة  ٔٛهارير ومن ادلدن اليت مت تح ا ه مدن ر مضر ،ان لةعرب ادلسدة ٌن الفدا ٌن الددور الع ديم يف
اسددتقرار هددذم ادلدددن و خددول االسددالم الي ددار وقددد تحد مع ددا ددةحا ةددل يددد القددا ة ادلسددة ٌن ومددن م يدداض بددن ددنم
الذي قا محةة الفتح تةك أبمر من خةيفة ادلسة ٌن الذي وج كتااب ا وايل الشام ابو بيدة امر بن اجلراح لي يأ اجليش
ةحا
لذلك االمر ادل م الذي ت،ةل ابلنااحر ،ان مدينة الرقة وه احدى مدن ر مضر من او ادلدن اليت تح
ومع دا مديندة الرهددا الديت اخددذ ادلسدة ون ةدل اهة ددا النودارى الع ددو وادلوا يدء بعددم بنددان ال،ندائار وأن ال يعيندوا احدد ةددل
ادلسة ٌن م احلفاظ ةل وجو هم يف بيوهتم امنٌنر ضال ن ادلدن االخرى.
ر ر مضر بعزم ادلسة ٌن وقوة ارا هتم اليوال مبا ئ االسالم ا كل بقاع األرض
وبذلك تح

الكلمات املفتاحية :داير ربيعة ،وداير مضر ،وداير بكر.

Abstract
Al-Djazīra is one of the most prominent and important regions that
the Arab tribes have taken as their settlement since ancient times after their
migration from the Arabian Peninsula.This area became a place for its
residents, and Al-Djazīra is divided into three sections , which are: Diyar
Rabia, Diyar Mudar, Diyar Bakr.
(Diyar Mudar) is the subject of the research from the important
sections that were inhabited by the Arab tribe of Mudar and some of its
branches were named after it as well as other Arab tribes. And these Diyar
have many cities, which are distinguished by their being located on the
Euphrates River, all of which have become commercial and urban centers
as a result of their vital location.
The Islamic conquest of Al-Djazīra began during The era of the
Rashidiya Caliphate specifically during the reign of Caliph Omar Ibn AlKhattab (may God be pleased with him) in the year 18 AH. Among the
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cities that have liberation were the cities of Diyar Mudar. The Arabs
Muslims liberation had a great role in the stability of these cities and the
entry of Islam to them. Most of them were made conciliation at the hands
of Muslim leaders, including Ayyad bin Ghannam, who led that campaign
of conquest by order of the Caliph of the Muslims, who sent a letter to the
governor of Syria, Abu Ubaidah Amer bin Al-Jarrah, to prepare the army
for that important matter that was crowned with success.The city of
(Raqqa) ,which is one of the cities of Diyar Mudar, was one of the first
cities to liberation a peace treaty, along with the city of(al-Rha) ,in which
the Muslims took covenants from its Christian residents not to build
churches, and not to help anyone against Muslims while maintaining their
presence in their homes safe, as well as other cities.
Thus, the liberation of Diyar Mudar to the resolve by Muslims and
their strength of will to deliver the principles of Islam to all parts of the
earth
Key words: Diyar Rabia, Diyar Mudar, Diyar Bakr.

مقدمة

تعددد ر مضددر جددزناً مددن اقةدديم اجلزيددرة الفراتيددة ادلت،ونددة مددن ال ددة أقسددام ( ر ربيعددةر و ر مضددرر و ر ب،ددر) وقددد
هاجرت القبائل العربية من أرجان اجلزيدرة العربيدة ا كلدك االقةديم مندذ أقددم العودورر ومسد كدل جدزن مند ابسدم القبيةدة الديت
س،نت ر و ارت تةك ادلنلقة ا﵀وورة بٌن تري جةة والفرات مستقراً ذلا.
وتعد ر مضر من األقسام ادل ة التابعة إلقةيم اجلزيرة الفراتية الواس األرجانر ومس هبذا االسم نسبة ا قبيةة مضر
العربية اليت س،ن روع ديددة من دا هنداور وتت يدز أبن مددتا يعداً تقد ةدل تدر الفدرات وروا ددم واألتدار اخلارجدة مند ر
وتضم قبائل ربية سلتةفة استوطن يف مددتا الديت تت تد عوقد حيدوي سدا دها ةدل انتشدار الزرا دةر وحركدة التادارة ضدالً
ن احلركة الع رانية.
وبعد ظ ور اإلسالم وابتدان ةيات الفتح وابألخص يف دد اخلةيفدة الراشددي در بدن اخللداب (ه) كدان إلقةديم
اجلزيرة الفراتية نويب كبًن من كلك الفتح واالهت ام ب كان من أولو ت الدولة العربية اإلسالميةر وبض ن ر مضر اليت
تح مع م مدتا دةحاً ةدل يدد أ دم قدا ة ادلسدة ٌن يف كلدك الع دد و دحابة رسدول هللا (ﷺ) الدذين شداركوا يد ر إك
كان لتةك الفتوحات أ رها ال،بًن يف اتساع رقعة الدولة العربية اإلسالمية.
تض ن البحث مدن ر مضر ُنسب التسةسل االَندي وموقع ا والفتح اإلسالم ل،ل مدينة من مدتا.
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الفتح االسالمي لداير مضر ومدهنا

تق ر مضر(ٔ) يف شرق تر الفرات(ٕ) ةل ادلنلقة الس ةية عحاكاة الن ر لتش ل الس ول كة ا اليت يروي ا تر
البةيخ(ٖ)ر وقوبة تةك الد ر مدينة الرقة(ٗ)ر وقد تح تةك ادلدن يف د اخلةيفة ر بن اخللاب (ه) سنة
(ٔٛهٖٜٙ/م) ومدتا:

 آلوسة :وامس ا جان ةل إسم رجل يد ل آلوسر وه إحدى مدن

ر مضر الواقعة ةل تر الفرات قرب انتر

واحلديثة(٘) وهذم ادلدينة جزيرة ذلا اترخي ا تق ةل تر الفرات رب العراقر و يط هبا ادليام من ج اهتا األرب ( )ٙوتعد من
ادلدن العامرة( )ٚاليت س،نت ا القبائل العربية العديدة من قبيةة إ ر و قيل وربيعةر وط (.)ٛ
تح هذم ادلدينة أ نان الفتح االسالم لةازيرة الفراتية ةل يد ًن بن سعد( )ٜالذي است ،ل تح حوون
(ٓٔ)
الفرات مث توج ا آلوسة و تح ا م ادلدن اجملاورة ذلا

(ٔ) مض د ددر :وهد ددم بن د ددو مض د ددر ب د ددن ند د دزارر وقد ددد تفر د د م د ددن م أكث د ددر القبائ د ددل العربي د ددة العدننيد ددة .القةقشد ددندير أبد ددو العبد دداس أمحد ددد بد ددن ة د د
(تٕٔٛهٔٗٔٛ/م) قالئ د ددد اجل د د ددان يف التعري د ددت بقبائد د ددل د د ددرب الزم د د ددانر تر إب د د دراهيم اإلبي د ددارير ار ال،ت د دداب ادلو د ددرير طٕ (الق د دداهرةر
ٕٓٗٔهٜٕٔٛ/م) صٓٔٔ  .زت بنو مضر ب،ثرهتم يف احلااز و ةبت م ةدل القبائدل االخدرى ك دا كاند الرمسدة ذلدم يف م،دة واحلدرم .ادلدد ر
بدداس بددن بددن أمحدددر سلتوددر ددتح رب األرابب عددا أ ددل يف لددب الةبدداب مددن واجددب األنسددابر ملبعددة ادلعاهددد (موددرر ٖ٘ٗٔهٜٕٔٙ/م)
ص.٘ٙ
(ٕ) ق ددوت احل ددوير أب ددو ب ددد هللا ق ددوت ب ددن ب ددد هللا (تٕٙٙهٕٕٔٛ/م) معا ددم البة دددانر ار ددا رر طٕ (ب ددًنوتر ٜٜ٘ٔم) .جٕر
صٗ.ٜٗ
(ٖ) البةيخ :را د تر الفرات الذي خيرج من ٌن الذهبانة يف حرانر ويوب يف تر الفرات ند أسفل الرقة .ابن خر اكبةر أبو القاسدم بيدد هللا
بدن بددد هللا (تٕٓٛهٜٖٛ/م) ادلسدالك وادل الددكر ار دا ر (بددًنوتٜٔٛٛم) ص٘ٔٚر و ددٌن الذهباندة هد مدن أ ددم العيدون ادلائيددة الدديت
خيرج من ا البةيخ الذي يقل مسا ة ليول إ حون مسة ة تات هناو األتار وتسق القدرى والبسداتٌنر وبعددها يودب ندد مديندة الرقدة.
قوت احل وير معام البةدانر جٔر صٖ.ٜٗ
(ٗ) س رابر اائب األقاليم السبعةر ا تىن ب و حح ر هانا ون مزيكر ملبعة آ ولت هولزهوزن ( ينار ٖٔٗٚهٜٕٜٔ/م) صٕٔٔ.
(٘) قوت احل وير معام البةدانر جٔر صٕٗٙ؛ ابن بد احلءر ف الدين بن بد ادلؤمن (تٖٜٚهٖٖٜٔ/م) مرا دد اإلطدالع ةدل
أمسان األم،نة والبقاعر ار اجليل (بًنوتر ٕٔٗٔه) جٔر صٔٔ.
( )ٙال،بيس ر خةيل رجب محدانر تنوير األبوار أب دالم احلواادر العة يدة يف زلا دة األنبدار حد تايدة القدرن الثالدث شدر اذلادرير ار أرلدد
لةنشر والتوزي ( انر ٕٓٔٚم)ص.ٖٜٗ
( )ٚالع رير سٌن بن خًن هللا (تٖٕ٘ٔهٜٔٛٔ/م) اتريخ زلاسن بغدا ر تح وهتدذيبر ميعدا شدرل الددينر ار ال،تدب العة يدة (بدًنوتر
ٜٔٔٚم) صٖٖ.
( )ٛادلغةوثر سام بن بد هللار أطةا أ الم ادلفسرينر العبي،ان لةنشر والتوزي (الر ضرٕٗٗٔهٕٕٓٔ/م) ص.ٖٖٚ-ٖٖٙ
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 ابجروان :قرية من قرى ر مضر ال،بًنة يف إقةيم اجلزيرة الفراتية(ٔٔ)ر وتدخل ا ن أراا البةيخ بين وبٌن شاطئ تر
الفرات ليةة واحدة(ٕٔ)ر وهذم القرية كات أسواق جتارية امرة(ٖٔ)ر وي،ثر ي ا الس،انر ضالً ن َّ
أن موقع ا ةل الن ر

سا د يف زرا ة أنواع ا﵀ا يلر وبساتٌن ال،رومر والفواك ر وه تبعد ن مدينة الرقة ال ة راسخ(ٗٔ) ومت تح ا سنة
(٘ٔ)
(ٕٕهٖٙٗ/م) بعد أن توج الي ا األشعث بن قيا واحل أهة ا و رض ةي م اخلراجر وبق هذا الوةح قائ اً
إمرة ادلسة ٌن(.)ٔٙ
طادلا كان ادلدينة

 تل موزون :مدينة قددية من مدن اجلزيرة الفراتية تق بٌن رأس ٌن وسروجر ا ن ر مضر س،ن ا اللبيب اإل ريق
جالينوس مث ُخَّرب ر إك بُني قبل كلك ابحلاارة الضخ ة كات الةون األسو ()ٔٚر هذم ادلدينة َّ
أن ي ا تراً يس ل (سااب)
(.)ٔٛ
ومت تح ا سنة (ٜٔهٙٗٓ/م) ندما و ل الي ا ياض بن نم (ه)( )ٜٔأ نان ةيات الفتح االسالم ر وز
(ٕٓ)
ادلواحلة بين وبٌن أهة ا

(ﷺ) يند اخلةيفدة در بدن اخللداب ةدل محدص مث دزل من دا
(ً )ٜن بن سعد بدن بيدد بدن النع دان بدن قديا (ه) مدن دحابة الند
وتوج ا ةسلٌن وبق هناو ح و ات سنة (ٖ٘ه ٙ٘٘/م) ويو دت أبند مدن الع دال الزهدا  .أبدو نعديم اال دف ا ر معر دة الودحابةر جٗر
.ٕٓٛٙ
(ٓٔ) البالكرير أمحد بن حيٍن بن جابر (تٕٜٚهٜٕٛ/م) توح البةدانر ار وم،تبة هالل (بًنوتر ٜٔٛٛم) ص.ٜٔٚ
(ٔٔ) قوت احل وير معام البةدانر جٔر صٖٖٔ.
(ٕٔ) الب،ددرير أبددو بيددد بددد هللا بددن بددد العزيددز (تٗٛٚهٜٔٓٗ/م) معاددم مددا اسددتعام مددن أمسددان الددبال وادلواا د ر ددا ال،تددبر طٖ
(بًنوتر ٖٓٗٔه) جٔر صٕٕٓ.
(ٖٔ) اإل ريس د ر ب ددن ب ددن ب ددد هللا (تٓ٘ٙهٔٔٙٗ/م) نزه ددة ادلش ددتاق يف اخ د،اق ا دداقر ددا ال،ت ددب (ب ددًنوتر ٜٔٗٓه) جٕر
صٕ.ٙٙ
(ٗٔ) احل ددًنير بددن بددد هللا بددن بددد ادلددنعم (تٜٓٓهٜٔٗٗ/م) الددروض ادلعلددار يف خددا األقلددارر تددحر إحسددان بدداسر مؤسسددة النا ددر
لةثقا ةر طٕ (بًنوتر ٜٓٔٛم) صٗ.ٚ
(ﷺ)
(٘ٔ) األشدعث بدن قدديا :هدو األشدعث بددن قديا بدن معددد ي،درب بدن معاويددة بدن جبةدة بددن ددي بدن ربيعددة ال،نددير جدان ا الند
سددنة (ٓٔهٖٙٔ/م) وهددو رئيسداً لو ددد كندددةر وأ ةددن اسددالم مث ارتددد يف خال ددة أ ب،ددر الوددديء (ه) اال أن د تراجد ددن كلددك بعددد أن أسددرم
ادلس ددة ون وج ددانوا بد د ا اخلةيف ددة ال ددذي زوجد د أختد د بلة ددب من د د ر ت ددو س ددنة (ٕٗهٙٙٔ/م) .اب ددن ب ددد ال ددار يوس ددت ب ددن ب ددد هللا ب ددن
البادداوير ار اجليددل (بددًنوتر ٕٔٗٔهٜٜٕٔ/م) جٔر صٖٖٔ-
(تٖٗٙه ددٔٓٚٔ/م) االسددتيعاب يف معر ددة األ ددحابر تددحر ة د
ٖٗٔ.
( )ٔٙالبالكرير توح البةدانر ص.ٖٔٛ
( )ٔٚقوت احل وير معام البةدانر جٕر ص٘ٗ.
( )ٔٛاحل ًنير الروض ادلعلارر صٖٓٗٔ.
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 جعرب :القةعة الواقعة ةل تر الفرات يف جانب الش ايل بٌن الرقةر وابلا مقابل فٌن(ٕٔ)ر ويبدو أتا من القالع القدديةر
إال َّ
أن امس ا كان سلتةفاًر إك كان تس ل وسر(ٕٕ) نسبة ا ابني ا الذي كان خا ماً ند النع ان بن ادلنذر ة ا َّين
(ٖٕ)

ةل أ وام الشام قام ببنان تةك القةعة وق خرةر أما تس يت ا بد(جعا) يعو ا سابء الدين بن جعا القشًني
أمًنها مث أخذها من مة،شام السةاوق (ٕٗ) بعد إستيالئ ةل حةب(ٕ٘) .

َ ح ّران :ادلدينة ادل ة ا ن ر مضرر وأول مدينة بني
بٌن ادلو لر والشامر والروم()ٕٙر ويس،ن ا الوابئة الذين يقي ون طقوس م وق تل دية،ون ي ار وه يف مستوى
األرض اال إتا حييط هبا جبل ٍال( )ٕٚوما دييزها َّ
أن را د البةيخ خيرج من ا ند ٌن الذهبانةر ويوب يف تر الفرات
()ٕٛ
(حّران بن آكر) أخو ن هللا إبراهيم ( ةي السالم)()ٕٜر وقد
ند مدينة الرقة ر أما تس يت ا نسبة ا ابني ا وهو َ
ةل سلح االرض بعد اللو ان وتق

ةل اللريء الوا ل

( )ٜٔياض بن نم بن زهًن بن أ شدا بن ربيعة بن هالل بن أهيب بن ابة بن احلارث بدن مالدك بدن النضدر بدن كناندة :كدان إسدالم قبدل
ةح احلديبيةر وانضم ا أ بيدة بن اجلراح ) )يف بال الشام ة ا تو تو ياض إمرة الشامر مث ار والياً ةل محص ح و ات سنة
(ٕٓهٙٗٓ/م) .أبو نعيم اال ب ا ر أمحدد بدن بدد هللا بدن أمحدد (تٖٓٗهٖٔٓٛ/م) معر دة الودحابةر تدحر دا ل بدن يوسدت العدزازير ار
الوطن لةنشر (الر ضٜٔٗٔهٜٜٔٛ/م) جٗر صٕ.ٕٔٙ
(ٕٓ) ابن اال دًنر ابدو احلسدن ةد بدن أ ال،درم (تٖٓٙهٕٖٕٔ/م) ال،امدل يف التداريخر تدحر در بدد السدالم تددمرير ار اكتداب العدر
(بًنوتر ٔٗٔٚهٜٜٔٚ/م) جٕر ص.ٖ٘ٛ
(ٕٔ) فٌن :منلقة ةل شاطئ تر الفرات الغر بٌن الرقة القريبة من ار وابلار وحد ي ا ادلعركة الش ًنة بٌن االمام ة (ه) ومعاوية
بددن أ سددفيان سددنة (ٖٚهٙ٘ٚ/م) .قددوت احل ددوير معاددم البةدددانر جٖر صٗٔٗر و ي ددا قددا ددار بددن سددر(ه) .اال ددلخرير أبددو
إسحاق إبراهيم بن (تٖٗٙهٜ٘ٚ/م) ادلسالك وادل الكر ار ا ر(بًنوتر ٕ٘ٗٔهٕٓٓٗ/م) ص.ٚٙ
(ٕٕ) وسر بن مالك :كان يع ل ند النع ان بن ادلنذر مةك احلًنةر و ين ةل الشام قام ببنان القةعة .ابن خة،انر و يات األ يانر جٔر
صٖٗٙ؛ الذه ر اتريخ االسالمر جٕٖر صٗ.ٕٙ
(ٖٕ) سددابء الدددين بددن جعددا القشددًني :انشددأ قةعددة جعددا ةددل تددر الفدرات يف ادلوقد نفسد لةقةعددة القدديددة ادلعرو ددة سددابقاً بدد(الدوسرية) أو ةددل
أنقااد ا سد ي ابمسد ر والقشدًني قتةد مةددك شدام السددةاوق سددنة (ٜٗٚهٔٓٛٙ/م) بسددبب ابنائد الددذين كددانوا يقلعدون اللريددء ةددل الندداس
والقوا ل .الذه أمحدد بدن أمحدد بدن ث دان (تٚٗٛهٖٔٗٚ/م) سدًن أ دالم الندبالنر تدحر شدعيب األرنؤوطر مؤسسدة الرسدالةر طٖ (بدًنوتر
٘ٓٗٔهٜٔٛ٘/م) جٔٛر صٕ٘٘.
(ٕٗ) أب ددو الف دددار ددا ال دددين إمسا ي ددل ب ددن ة د ب ددن زل ددو (تٕٖٚهٖٖٔٔ/م) تق ددول البة دددانر ا ت ددىن بتو ددحيح ر رين ددو ر وم ددارو ك ددوكٌن
يسالنر ار ا ر (بًنوتر .ت) ص.ٕٚٙ
(ٕ٘) إبن سباه زا مر بن ة الاوسوي (تٜٜٚهٜٔ٘ٛ/م) أواح ادلسالك ا معر ة البةدان وادل الكر تحر ادل ددي بدد الرواادبةر
ار الغرب اإلسالم (بًنوتر ٕٔٗٚهٕٓٓٙ/م) ص.ٕ٘ٚ
( )ٕٙقوت احل وير معام البةدانر جٕر ص.ٖٙ
( )ٕٚاال ريس ر نزهة ادلشتاقر جٕر ص.ٕٖٙ
( )ٕٛابن خر اكبةر أبو القاسم بيد هللا بن بد هللا (تٕٓٛهٜٖٛ/م) ادلسالك وادل الكر ار ا ر (بًنوتر ٜٔٛٛم) ص٘.ٔٚ
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ال إِِ م ِ
اجٌر إِ َ َرِّ إِنَُّ ُه َو الْ َع ِز ُيز
آم َن لَ ُ لُو ٌط َوقَ َ ّ ُ َ
هاجر الي ا ن هللا لوط ( ةي السالم) قال تعا ﴿ َ َ
احلَ ُِ ،يم﴾(ٖٓ)ر وادلقوو هنا مدينة َحّران(ٖٔ).
ْ
ويف أ نان الفتح االسالم لةازيرة الفراتية توج الي ا ياض بن نم م أبو موسل األشعري (را هللا ن ا)
فتحاها معاً بعد الوةح الذي مت بين ا وبٌن أهة ا(ٕٖ)ر ويف رواية اخرى ان ياض ندما توج ا حران أ ةق ا
أهة ا وأرسةوا الي و داً ليبتعد ن ادلدينة ويذهب ا الرها بعد أن ر س أهة ا الوةحر نفذ ذلم ما يريدون مث ا
الي ا و احل اهة ا ةل اجلزيةر و قاً لوةح الرها(ٖٖ).

 حصن منصور :من ادلدن الوغًنة ادلش ورة كات االرض اخلوبة اليت ذلا ال،ثًن من القرىر والضياع(ٖٗ)ر ويق يف ر

تر الفرات ابلقرب من مدينة مسيساطر وحييط ب سورينر وخندقر ول ال ة أبوابر أما حون ر وقةعت يشغالن وسط
ادلدينةر ومس هبذا االسم نسبة ا منوور بن جعونة العامري(ٖ٘) الذي َّ رم ورَّشل بعد أن خرب الروم()ٖٙر ويف د
اخلةيفة العباس ادل دي (ٜٔٙ-ٔ٘ٛهٚٛٗ-ٚٚٗ/م) أ ا ابن هارون الرشيد بنائ ر و وين ر وشحن ابلرجال؛
حل ايت من ها ات الروم(.)ٖٚ

()ٖٛ
 اخلانوقة :وتق ةل تر الفرات قرب مدينة الرقة وقد بنت ا الزابن مة،ة تدمر يف أرض اجلزيرة الفراتيةر وحفرت ي ا نفقاً
الن ر شلتداً إ الوحران ابللرل ا خرر وتت يز بع ارهتا ةل الر م من غرهار وكثا ة س،اتار ضالً ن أسواق ا

( )ٕٜالب،رير معام ما استعامر جٕر صٖ٘ٗ.
(ٖٓ) سورة العن،بوت :ا ية .ٕٙ
(ٖٔ) اللدداير أبددو جعفددر بددن جريددر (تٖٓٔهٜٕٕ/م) جددام البيددان يف ويددل القددرآنر تددحر بددد هللا بددن بددد ا﵀سددنر ار هاددر لةلبا ددة
والنشر (القاهرةر ٕٕٗٔهٕٓٓٔ/م) جٔٛر ص٘.ٖٛ
(ٕٖ) ابن خياطر خةيفة بن خياط الشيبا (تٕٓٗهٛ٘ٗ/م) اتريخ خةيفة بدن خيداطر تدحر أكدرم اديان الع درير ار القةدمر طٕ ( مشدءر
ٖٜٔٚه) ص.ٖٜٔ
(ٖٖ) اللاير اتريخ الرسل وادلةوور جٗر صٗ٘.
(ٖٗ) اال ريس ر نزهة ادلشتاقر جٕر صٔ٘.ٙ
(ٖ٘) منودور بدن جعوندة العدامري :كددان أبدوم واليداً ةدل مةليددة يف دد اخلةيفدة االمدوي در بددن بدد العزيدز ندال منوددور شد رة كبدًنة بعدد قتالد
لةروم م أبي مث زل اخلةيفة ر وبعدها مت تعيين ةل الرها أواخر العور االموير وبق ةل قيد احلياة ح قتةد اخلةيفدة العباسد أبدو جعفدر
ادلنوور سنة (ٔٗٔهٚ٘ٛ/م) .ابن ساكرر أبو القاسم ةد بدن احلسدن (تٔ٘ٚهٔٔٚ٘/م) اتريدخ مشدءر تدحر در بدن رامدة الع دروير
ار الف،ر (بًنوتر ٘ٔٗٔهٜٜٔ٘/م) جٓٙر صٖٓٔ.
( )ٖٙابن العدلر بغية اللةب يف اتريخ حةبر جٔر صٕٜٗ؛ احل ًنير الروض ادلعلارر صٖٕٓ.
( )ٖٚالبالكرير توح البةدانر صٕ.ٜٔ
( )ٖٛقوت احل وير معام البةدانر جٔر صٖٔٗ.
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وحركة التاارة ي ا()ٖٜر ويروى أن أ نان الفتح اإلسالم لةازيرة الفراتية كان األرمن يتحونون يف اخلانوقةر ت ،ن
(ٓٗ)
ادلسة ون من تح ا

 الرافقة :ادلدينة اليت مت استحدا ا يف د اخلةيفة العباس أ جعفر ادلنوور (ٔ٘ٛ-ٖٔٙهٚٚٗ-ٖٚ٘/م) ندما أمر
ببنائ ا بعد أن وج ابن ادل دي سنة (٘٘ٔهٚٚٔ/م) ةل رار مدينة بغدا بتخليل ار وأبواهبار وشوار ا وح
أسوارهار وخندق ا(ٔٗ)ر وقد جعل ي ا جنداً من خراسانر ودلا تو ة بن سةي ان بن ة (ٕٗ) إمرة اجلزيرة الفراتية نقل
أسواق الرقة ا الرا قة؛ ن راً ألرا ا الفسيحةر وكثرة أسواق ا ومزار ار ويف د اخلةيفة هارون الرشيد بىن ي ا
القوور(ٖٗ)ر ومدينة الرا قة رلاورة لةرقة ومرتبلة هبار وذلا ربس يق يف شرقي ا زلاط بسورر أما سورها اخلارج يبدأ من
تر الفرات متا اً حنو الش ال(ٗٗ).

 الرحبة :وتق بٌن الرقةر وبغدا والقريبة من قرقيسيان(٘ٗ)ر ويف رواية أخرى إتا بٌن الرقة و انة()ٗٙر استحد ا مالك بن
طوق( )ٗٚيف د اخلةيفة ادلأمونر وأول من قام بتع ًنها ةل تر الفرات يف شرقي وارت منسوبة ل وابمس ر تعرا
يبء من ا سوى آاثرها القددية من ادلآكن العالية و ًنهار ويف ،ة متالحقة أنشأ أسد الدين
هذم ادلدينة لةخراب ةم َ
شًنكوم( )ٗٛاحب محص يف جنوهبا الرحبة اجلديدة ةل مسا ة رسخ واحد من تر الفراتر وه بةدة غًنة بني

( )ٖٜاحل ًنير الروض ادلعلارر صٕٔٔ.
(ٓٗ) الواقدير بن ر بن واقد (تٕٓٚهٕٕٛ/م) توح الشامر ار ال،تب العة ية (بًنوتر ٔٗٔٚهٜٜٔٚ/م) جٕر صٔ.ٜ
بدد القدا ر لدار مودلفل
(ٔٗ) ابن اجلوزير أبو الفرج بدد الدرمحن بدن ةد (تٜ٘ٚهٕٔٓٓ/م) ادلندت م يف اتريدخ ادلةدوو واألمدمر تدحر
بد القا ر لار ار ال،تب العة ية (بًنوتر ٕٔٗٔهٜٜٕٔ/م) جٛر صٖ.ٔٛ
(ٕٗ) ة بن سةي ان بن ة بن بد هللا بن العباس بن بد ادللةب اذلامش  :هو من رجال بين العباس ووج ائ مر والم اخلةيفة ادل دي إمرة
اجلزيرة الفراتيةر و ار مسؤوالً ن احلربر واخلراجر والوالت ي ار مث أمرم أن يبين مديندة احلددث هنداو وجد سدةي ان أحدد رجالد ر وامسد ةد
ادلسدديب بددن زهددًن قددام ببنائ ددار تددو سددنة (ٕٔٚهٚٛٛ/م) .ابددن من ددورر بددن م،ددرم بددن ةد (تٔٔٚهٖٔٔٔ/م) سلتوددر اتريددخ مشددءر
تحر روحية النحاس وآخرونر ار الف،ر لةلبا ة والنشر ( مشءر ٕٓٗٔهٜٔٛٗ/م) جٔٚر صٕ.ٕٜٖ-ٕٜ
(ٖٗ) قوت احل وير معام البةدانر جٕر ص٘ٔ.
(ٗٗ) احل ًنير الروض ادلعلارر صٖ.ٕٙ
(٘ٗ) قوت احل وير معام البةدانر جٖر صٖٗ.
( )ٗٙابن بد احلءر مرا د االطالعر جٕر صٙٓٛ؛ ابن سباه زا ةر أواح ادلسالك دلعر ة البةدان وادل الكر ص.ٖٗٚ
( )ٗٚمالدك بدن طدوق بدن تداب التغةد  :هدو أحدد رسدان الدولدة العباسدية وأشدرا ار دار واليداً ةدل مشدء يف دد اخلةيفدة الوا دء ومدن بعدددم
ادلتوكددلر وهددو الددذي بددىن الرحبددة نسددب الي د ر وكددان يتوددت ابل،ددرم والسددخانر مددات سددنة (ٕٓٙهٖٛٚ/م) .ال،ت د ر بددن شدداكر بددن أمحددد
(تٗٚٙهٖٕٔٙ/م) وات الو ياتر تحر إحسان باسر ار ا ر(بًنوتر ٜٗٔٚم) جٖر صٖٕٔ.
( )ٗٛأسد الدين شًنكوم :هو ابن ادلةدك ن در الددين بدن ادلةدك أسدد الددين شدًنكومر والم دالح الددين األيدو أمدًناً ةدل محدص بعدد و داة
أبيد ح ،ددا سد ونسددون سددنةر ددرل بشدداا ت وتديند ر وموااددبت ةددل الوددالةر ومددن شليددزات دددم َّ
أن بددال م كاند خاليددة مددن اخل ددورر
وادل،وسر وكان يستخدم احل ام الزاجل لنقل األخبارر إال َّ
أن دم خي ُدل مدن ال ةدم واال تقداالتر تدو سدنة (ٖٙٚهٕٖٜٔ/م) .الودفدير
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وق تل ترا وذلا قةعةر أما ماؤها و من قناة تر سعيد( )ٜٗالذي يست د مياه من تر الفراتر وبذلك أ بح تةك
البةدة زلط القوا ل الشاميةر وإحدى الثغور اإلسالمية(ٓ٘).

 الرقة :قوبة ر مضر ومن أهم مدتا وأش رهار وتق

ةل اجل ة الشرقية لن ر الفرات(ٔ٘)ر وامس ا ابلرومية (أنيقوس) إك

زتع هذم ادلدينة عركزها التااري ال،بًنر ويقودها الناس من كل م،انر ضالً ن أسواق ا ومتاجرها العامرةر وتوجد
ي ا سلتةت أنواع الونا اتر وتتبع ا العديد من ادلدن :مثل الر ا ة(ٕ٘)ر وتل موزونر وسروجر وتعد الرقة من أكا مدن
قرية كبًنة تق ةل بعد رسخ من االو يف أسفة ار وذلا
تةك الد ر(ٖ٘) وتس ل ابلرقة البيضانر أما الرقة السو ان
ال،ثًن من البساتٌنر و خذ مياه ا من تر البةيخر والرقتان متوةتان ببعض ا(ٗ٘).
ومن ادلالحظ هنا َّ
أن اجلزيرة الفراتية ي ا الث مناطء ابسم الرقةر بدناً من رقة واسط وانت انً ابلرقة السو ان وهذم
ادلدن كة ا ةل تر الفرات ما بٌن شرق و رب ر أخذت طابعاً مت يزاً من األ ية؛ دلا ذلا من فات وابألخص الرقة
البيضان اليت زتع عوقع ار وجتارهتا م ادلدن التابعة ذلا.
ويف أ نان الفتح االسالم أرسل ياض بن نم (ه) س يل بن دي ا الرقة ضرب ةي ا احلوار ح أخضع م
لةوةح و اروا كمة(٘٘) مث نقضوا الوةح توج ياض بنفس الي م و تحوا أبواهبا ل وز،ن من خوذلار و ٌن ةي ا أحد
()٘ٙ
ال ر وكهب هو ا منبج
ددالح ال دددين خةي ددل ب ددن أيب ددك (تٗٚٙهٖٕٔٙ/م) ال دوايف ابلو ي دداتر ت ددحر أمح ددد األرنؤوطر وترك د مو ددلفلر ار إحي ددان ال د،اث (ب ددًنوتر
ٕٓٗٔهٕٓٓٓ/م) جٔٙر ص.ٕٔٚ
( )ٜٗت ددر س ددعيد :الن ددر القري ددب مد ددن الرق ددة ينس ددب إ س ددعيد ب ددن بد ددد ادلة ددك ب ددن م ددروان .اذل دددا ر أب ددو ب ،ددر ب ددن موس ددل ب ددن ث ددان
(تٗ٘ٛه ٔٔٛٛ/م) األمدداكنر مددا اتفددء لف د واختةددت مس د ام مددن األم،نددةر تددحر محددد بددن اجلاسددرر ار الي امددة لةلبا ددة والنشددر ( .مر
٘ٔٗٔه) ص ٖ٘ٛر وتر سعيد حفرم سعيد بن بد ادلةك ادلعرول بد(سعيد اخلًن) يف منخفس من األرض ينتشر ي السدباع دنح الوليدد بدن
بد ادلةك كلك ادل،ان ألخي ؛ ليع رمر وهو جزن من ر مضر .قوت احل وير معام البةدانر ج٘ر صٕٖٔ.
(ٓ٘) أبو الفدار تقول البةدانر صٔ.ٕٛ
(ٔ٘) قوت احل وير معام البةدانر جٖر ص.ٜ٘
(ٕ٘) الر ددا ة :وتعددرل بر ددا ة هشددام الواقعددة ددر الرقددةر إك بناهددا اخلةيفددة األمددوي هشددام بددن بددد ادلةددك ابلقددرب مددن تددر الفدرات .أبددو الفدددانر
يقدة جددار
تقول البةدانر صٕٔٚر وكلك ندما انتشر مرض اللا ون يف بال الشامر وادلدينة خالية من ادليامر والعيونر وح ا ابر كاند
وماحلددة اسددتخدم أهة ددا ميددام الو د اريجر ويف وددل الودديت يسددتعينون عيددام تددر الف درات لددذا خة د ادلدينددة مددن الزرا ددة وح د التاددارة ما دددا
نا ت م لبعس انواع االلبسةر واجلوالء (أكيداس احلبدوب ادلودنو ة مدن الودول) الديت يوددروتا لعددة بةددان .القدزويينر زكدر بدن بدن زل دو
(تٕٙٛهٕٖٔٛ/م) آاثر البال وأخبار العبا ر ار ا ر (بًنوترٕٗٓٓم) ص.ٜٔٛ-ٔٛٛ
(ٖ٘) اال ريس ر نزهة ادلشتاقر جٕر ص.ٜٙٗ
(ٗ٘) ابن بد احلءر مرا د اإلطالعر جٕر ص.ٕٙٙ
(٘٘) ابن اال ًنر ال،امل يف التاريخر جٕر ص.ٖ٘ٙ
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()٘ٛ

 الرها :وتق مشال مدينة َحّرانر ومتوةة هبار وتتوسط ادلدن اليت حوذلا
لن ر الفرات( )ٜ٘زلاطة بسور بنيان من احلاارةر وذلا أربعة أبواب من ج اهتار يعاً الباب األول هو ابب َحّران يف
اجلنوبر وابب سب يف الش الر والباب ال،بًن يف الشرق ول حون مني جداًر وابب ادلان يف الغربر وكان مسندة ا
وقريبة من قةعة الروم

يف الش ال الشرق

اجلبلر وملةة ةل األرض ادلنبسلة ادل تدة ا َحّرانر ومن اائب ا كثرة يون ادليام ي ا وأش رها ( ٌن ادلياس) ادلوجو ة
يف شرق ار ضالً ن األتار الداخةة واخلارجة من ا(ٓ.)ٙ
والرها و ل الي ا ادلسة ون بقيا ة ياض بن نم أيضاً واتفء م أهة ا ةل الوةحر وقد ور نص يف كلك وك ا
ية (( :دلا تح ياض بْن نم الرها وكان أَبُو ُبَدْيدة وج وقت َةَل ابهبا َةَل رس ل ك ي واحلوم َةَل أن ذلم
هي،ة م وما حول و ةل أن ال حيد وا كنيسة إال ما كان ذلم و ةل معونة ادلسة ٌن َةَل دوهم نن تركوا شيئا شلا شرط
ةي م ال كمة ذلم))(ٔ )ٙوكان من شروط كلك الوةح هو أهل الرها لةازية(ٕ.)ٙ
(ٖ)ٙ

يف مشال طريق ا من ج ة جسر منبج(ٗ)ٙر وتبعد

 سروج :بةدة غًنة ا ن مدن ر مضر ابلقرب من َحّران
ن البًنة(٘ )ٙمسا ة يوم من ج ة الش ال والشرق ،وتت ت ب،ثرة بساتٌن الفواك ادلختةفة وادليام

()ٙٙ

القرى ادل تدة بٌن اجلبال( )ٙٚو ا ا هو ياض بن نم الذي استو

و ي ا ال،ثًن من

ةل دة مناطء مع ا وه  :رأس كيفا واالرض

( )٘ٙالبالكرير توح البةدانر ص.ٔٚٙ
( )٘ٚابن حوقلر أبو القاسم (تٖٙٚهٜٚٚ/م) ورة األرضر ار ا ر (بًنوتر ٖٔ٘ٚهٜٖٔٛ/م) جٔر ص.ٕٕٙ
( )٘ٛقةعة الروم :وه من القالع احلوينة يف ر تر الفرات مقابل البًنة اليت كان الفا ةة بين ا وبٌن مسيساطر يس،ن ا األرمدنر و يل دا
بال ادلسة ٌن الذين تركوها و يسيلروا ةي ار لعدم ائدهتا وقداست ا ند األرمن .قوت احل وير معام البةدانر جٗر صٓ.ٖٜ
( )ٜ٘ادل ةد د رر احلس ددن ب ددن أمح ددد (تٖٓٛهٜٜٓ/م) ادلس ددالك وادل ال ددكر عد د و ة ددء ةيد د وواد د حواش ددي ر تيس ددًن خة ددت ( .مر .ت)
صٓٔٔ.
(ٓ )ٙاحل ًنير الروض ادلعلارر صٗ.ٕٚ
(ٔ )ٙالبالكرير توح البةدانر صٕ.ٖٔٚ-ٔٚ
(ٕ )ٙابن اجلوزير ادلنت مر جٗر صٔ.ٗٛ
(ٖ )ٙقوت احل وير معام البةدانر جٖر ص.ٕٔٙ
(ٗ )ٙاال لخرير ادلسالك وادل الكر ص٘٘.
(٘ )ٙالبًنة :مدينة يف اجلزيرة الفراتية بٌن حةب والثغدور الشدامية قدرب مسيسداطر وهد مدن القدالع احلودينة الواقعدة ةدل شداطئ تدر الفدرات وذلدا
العديد من القرى وادلقاطعات .قوت احل وير معام البةدانر جٔر صٕٔٗ.
( )ٙٙاال ريس ر نزهة ادلشتاقر جٕر ص٘ٙٙ؛ أبو الفدانر تقول البةدانر ص.ٕٚٚ
( )ٙٚاحل ًنير الروض ادلعلارر صٖ٘ٔ
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البيضان وز،ن من السيلرة ةي ا كة ا م احلوون ادلوجو ة هناور واتفء م أهة ا ةل الوةح مثل ةح
الرها(.)ٙٛ

 السن :وتق شرق تر جةة ومن ا يوب الزاب األسفل ي ر وادلسا ة بين ا وبٌن حديثة ادلو ل شرة راسخ( )ٜٙوتبعد
ن ت،ري ال ة شر رسخاً وحييط هبا سور حوٌن ُمر أكثر أجزائ (ٓ)ٚر أما قةعة السن
أيضاً قريبة من مسيساط وتس ل بد(سن ابن لًن)(ٔ.)ٚ

ا ن اجلزيرة الفراتية

 مششاط :مدينة من مدن الروم اليت ةل تر الفرات الذي جيري بين ا وبٌن مةلية(ٕ )ٚوتق يف بداية حدو أرمينيةر وه

من مدن الرومر وقةعة حوينة يط هبا اجلبالر ويف رهبا حون ز (ٖ )ٚوهناو ي،ثر نوع من األشاار النا رة اليت ليا
ذلا مثيلر ومثرها يشب الةوز؛ ل،ن يؤكل بقشرم وطع أحةل من العسلر وكان مششاط مقراً لوايل غور اجلزيرة الفراتية
ومركزاً جليوش ادلسة ٌن ادلتوج ة إ بال الروم(ٗ.)ٚ
ويبدو إن ذلذم ادلدينة أ يت ا ال،اى؛ ألتا الثغر األساس من غور ادلسة ٌن يف اجلزيرة الفراتية؛ وألن الوالة اختذوها
مقراً ذلم ونقلة انلالق لةايوش اإلسالمية بعد أن توج الي ا حبيب بن مسة ة الف ري(٘ )ٚأبمر من ياض بن نم
(را هللا ن ا) مث ا رها كلك القائد ا مةليةر ويبدو أن يست ،ل تح ار تم كلك يف د اخلةيفة ث ان بن
فان (ه) ندما ٌن معاوية بن أ سفيان واليا ةل اجلزيرة الفراتية والشامر وج ا مششاط حبيب بن مسة ة
الف ري و فوان بن معلل السة ()ٚٙر ت ،نا من تح ا ةحا و ةل اون ةح الرها أيضاً(.)ٚٚ

( )ٙٛالبالكرير توح البةدانر ص.ٔٚٙ
( )ٜٙادل ة ر ادلسالك وادل الكر صٔٔٔ.
(ٓ )ٚاال ريس ر نزهة ادلشتاقر جٕر ص.ٙ٘ٛ
(ٔ )ٚابن بد احلءر مرا د االطالعر جٕر ص.ٚٗٚ
(ٕ )ٚابن حوقلر ورة األرضر ص.ٕٓٛ
(ٖ )ٚحوددن ز  :ويسد ل أيضداً خدرتات ابألرمددينر ويقد يف أقوددل ر ب،ددر اد ن بةددد الددرومر وجيددري تددر الفدرات بيند وبددٌن مةليددة .قددوت
احل وير معام البةدانر جٕر صٖ٘٘.
(ٗ )ٚاحل ًنير الروض ادلعلارر صٖ٘ٗ.
(٘ )ٚحبيب بن مسة ة الف ري :كان يس ل بد(حبيب الروم)؛ ل،ثرة خول يف أراادي م وقتالد ذلدمر وقدد يند اخلةيفدة در بدن اخللداب ))
والياً ةل اجلزيرة الفراتية بعد و اة يداض بدن دنم و د لد مع دا أرمينيدة وأكربيادانر مث زلد وكاند و اتد سدنة (ٗٛهٙٙٛ/م) يف أرمينيدة .ابدن
بد الار االستيعاب يف معر ة األ حابر جٔر صٕٖٔ.
( )ٚٙفوان بن ادلعلل بن رخوة ابدن ادلؤمدل بدن خزا د بدن سلدارق بدن هدالل بدن دان ابدن ككدوان بدن عةبدة بدن هبثدة بدن سدةيم بدن منودور أبدو
ةيد إال خدًن)) روى ند (ﷺ) حدديثٌن روى
(ﷺ) الذي أ ىن ةي وقال ن (( :ما ة
رو السة الذكوا  :هو من حابة الن
ن د أبددو ب،ددر بددن بددد الددرمحن بددن احلددارث بددن هشددام وسددعيد بددن ادلسدديب و ًن ددار شددارو ددفوان يف ددتح مشددء واستش د د يف مسيسدداط سددنة
(ٓٙهٜٙٚ/م) .ابن ساكرر اتريخ مشءر جٕٗر ص.ٔ٘ٛ
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 قرقيسياء :وتق بٌن تر الفراتر وتر اخلابور ا يت من رأس ٌن ةل ر الفرات ابجتام الشام وابلقربر من رحبة مالك
بن طوقر وتبعد ن تدمر مسا ة قريبة()ٚٛر و خذ ش،ل ادلثةث بٌن موب اخلابور الواقعة ندمر وتر الفرات()ٜٚر
وادلدينة كات بساتٌن كثًنة وتتنوع ي ا زرا ة الفواك ر بسبب مياه ا ال،ثًنة(ٓ.)ٛ
وهذم ادلدينة تح ةل أيدي ادلسة ٌن حاذلا حال مدن اجلزيرة الفراتية األخرى بعد و ول حبيب بن مسة ة الي ا
أبمر من قائد الفتح ياض بن نم (ه) وكان تح ا ةحاً ةل و ء ةح الرقة(ٔ.)ٛ
(ٕ)ٛ

 منبج :مدينة قددية كبًنة بين ا وبٌن حةب شرة راسخر وتبعد ن تر الفرات ال ة راسخ

ي ر هبا أ نان جر ن ر وقد
(ٗ)ٛ

بناها الروم وأُحيل بسورينر وذلا م،انت ا؛ بسبب أسواق ار وجتارهتا العامرة(ٖ )ٛوه متوةة ُندو الشام ر وكان
سابقاً تعد من أرااي ا؛ ألتا تق ةل ديٌن الفرات يف اجلانب الغر من ر إال أَّن اجلغرا يٌن واعوها ا ن أراا اجلزيرة
الفراتية(٘.)ٛ
ودلنبج آاثر ي ة تدل ةل ناية الروم هبار قةعت ا احلوينة الواقعة يف ء ادلدينة ليل ةل كلك()ٛٙر أما
جسر منبج( )ٛٚالذي أنشأم اخلةيفة الراشدي ث ان بن فان (ه) لةووائت ةل أنقاك جسر قدل( )ٛٛنن اتب

( )ٚٚالبالكرير توح البةدانر صٖ.ٔٛٗ-ٔٛ
( )ٚٛابن سعيد األندلس ر أبو احلسن ة بن موسل (ت٘ٙٛه ٕٔٛٙ/م) اجلغرا يار تحر إمسا يل العر ر ادل،تب التااري لةلبا ة والنشر
والتوزي (بًنوتر ٜٓٔٚم) ص٘٘ٔ.
( )ٜٚاحل وير قوتر جٗر ص.ٖٕٜ
(ٓ )ٛاال لخرير ادلسالك وادل الكر صٗ٘.
(ٔ )ٛالبالكرير توح البةدانر ص.ٔٚٙ
(ٕ )ٛاحل وير معام البةدانر ج٘ر ص.ٕٓٙ
(ٖ )ٛاال ريس ر نزهة ادلشتاقر جٕر صٔ٘.ٙ
(ٗ )ٛرل د د ددولر (تٕٖٚه ٜٕٛ/م) حد د دددو الع د د ددا م د د ددن ادلش د د ددرق إ ادلغ د د ددربر ت د د ددحر يوسد د ددت اذلد د ددا ير الد د دددار الثقا يد د ددة لةنشد د ددر (القد د دداهرةر
ٖٕٗٔهٕٕٓٓ/م) صٖ.ٔٙ
(٘ )ٛليس،نجر ك (تٖٜٗٔم) بةدان اخلال ة الشرقيةر نقةد ا العربيدةر بشدًن رنسديار و كدوركيا دوا ر مؤسسدة الرسدالة (بدًنوتر .ت)
ص.ٖٜٔ
( )ٛٙابن جبًنر أبو احلسن أمحد بن (تٗٔٙهٕٔٔٚ/م) رحةة إبن جبًنر ار وم،تبة اذلالل (بًنوتر .ت) صٕٓٓ.
( )ٛٚجسددر منددبج :وهد القنلددرة الدديت تقد ندددها ادلدينددة .ابددن حوقددلر ددورة األرضر جٔر ص٘ٔٛر وتنسددب اليد قةعددة الددنام أيضددا الواقعددة
ندمر وه من القالع احلوينة اليت ديتد
اجلسر ندها وق تر الفرات إك زر ةي القوا ل التاارية من العراقر وبال الشامر والروم .القزويينر أخبار البال وآاثر العبا ر صٕٔٗ
( )ٛٛابن األ ًنر ال،امل يف التاريخر جٕر ص.ٖٕٙ
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لة دينة ويتخذ رض تر الفراتر ويذكر أن قنلرة ايبة مبنية من احلاارة تس ل (قنلرة سناة) نسبة ا قرية سناة
القريبة من منبج(.)ٜٛ
أما تح منبج ،ان ةل يد ياض بن نم (ه) بعد است ،ال ةيات الفتح أل ةب مدن اجلزيرة الفراتية و ل
الي ا ادلسة ٌن بقائدهم الفذ وز،ن من قد الوةح م أهة ا الذين نقضوا دهم السابءر ت ،ن ياض من استعا هتا
و ةل و ء ةح الرقة(ٓ.)ٜ

 هيت :وتق بٌن الرحبة وبغدا يف رب تر الفرات زلاطة ُنون مني ر وتعد من ادلدن العامرة اليت تتد ء من ا يون

القار(ٔ)ٜر ومعىن هي (اذلوة)؛ وألتا يف منخفس من األرض لذا مسي هبذا اإلسمر ضالً ن أتا من ادلدن القددية
اليت بناها هي بن البةندي أحد ادلةوو من أبنان ن هللا مدين ( ةي السالم)(ٕ.)ٜ
وهذم ادلدينة ُنسب ما تذكر الروا ت أن تح ا كان سنة (ٔٙهٖٙٚ/م) ندما أرسل وايل العراق سعد بن أ
وقاص (ه) ا اخلةيفة ر بن اخللاب (ه) رسالة خيام ي ا أبن أهل اجلزيرة اجت عوا يف مدين هي اد ادلسة ٌن
أمر إبرسال مالك بن تبة بن نو ل َنيش ا هناور توج الي ا وارب ةي ا احلوار أال أن يت ،ن من تح ار
وتوج ا قرقيسيانر وترو هناو نئباً ن وهو احلارث بن يزيدر وبعد ،ة أرسل تبة ا نئب كتاابً قال ي (( :ا ْن َْ
يو ِ
احلُوا أَ ْن َْحي ِفَر ِم ْن َوَر ِان َخْن َدقِ ِ ْم َخْن َدقًار َوَْجي َع َل لَ ُ أَبْد َو ًااب ِم ْن َن ِحيَتِ ِ)) ة ا ةم ا﵀ا رين يف ادلدينة بذلك وا قوا ةل
َُ
(ٖ)ٜ
ويف رواية اخرى أن مدينة هي تح ةل يد مدالج بن رو
الوةح وبذلك ز،ن ادلسة ون من تح هي
السة (ٗ )ٜم احلوون ادلوجو ة بعدها(٘.)ٜ
اخلامتة

( )ٜٛاال ريس ر نزهة ادلشتاقر جٕر صٔ٘.ٙ
(ٓ )ٜالبالكرير توح البةدان البةدانر ص.ٔٚٙ
(ٔ )ٜاال ريس ر نزهة ادلشتاقر جٕر ص.ٙ٘ٙ
(ٕ )ٜاحل ًنير الروض ادلعلارر ص.ٜ٘ٚ
(ٖ )ٜابددن كثددًنر أبددو الفدددان إمسا يددل بددن ددر (تٗٚٚهٖٕٔٚ/م) البدايددة والن ايددةر تددحر ة د شددًنير ار إحيددان ال د،اث العددر (بددًنوتر
ٔٗٓٛهٜٔٛٛ/م) جٚر صٗ.ٛ
(ﷺ) يف كل ادلعدارور وكاند و اتد سدنة (ٓ٘هٙٚٓ/م)
(ٗ )ٜمدالج بن رو السة (ه) :هو أحد الوحابة الذي شارو م الن
يف دد اخلةيفددة معاويدة بددن أ سددفيان (ه) .ابدن سددعدر أبددو بدد هللا بددن سدعد بددن منيد (تٖٕٓهٛٗٗ/م) اللبقدات ال،دداىر تددحر
بد القا ر لار ار ال،تب العة ية (بًنوتر ٓٔٗٔهٜٜٔٓ/م) جٖر صٕ.ٚ
(٘ )ٜالبالكرير توح البةدانر ص.ٜٔٚ
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ويف ختام البحث سأحاول تسةيط الضون ةل أهم النتائج اليت تو ة الي ا من خالل وك ا ية :
ٔ-أن مدن ر مضر كة ا واقعة ةل تر الفراتر وروا دمر واالتار اخلارجة من وابألخص يف ربي شلا سا د ةل وجو
الزرا ة ادلختةفةر والبساتٌن اليت تنتج أنواع الفواك ر ضالً ن زتع ا عوق حيوي للريء القوا ل وحركة التاارة واتوال
ادلدن ببعض ا واليت يربل ا تر الفرات.
ٕ-تعد ر مضر من األقسام ادل ة لةازيرة الفراتية اليت ز ي ا ةيات الفتح اإلسالم كازن ال يتازأ من اجلزيرة
الفراتية.
ٖ-زلاولة ادلسة ٌن جتنب القتال أ نان ةيات الفتح وحقن الدمان من خالل الوةح الذي مت بٌن ادلسة ٌن وأهايل تةك
ادلدن وهذا يؤكد ما جانت ب تعاليم االسالم من تسامح وادلعامةة احلسنة م كل الشعوب.
ٗ-القيا ة الفذة احل،ي ة لقا ة ادلسة ٌن الذين قاموا ابلفتح بتوجي وتنفيذ أوامر اخلةيفة ب،ل قة والةاون ا اسةوب
السةم ون احلربر شلا ساهم يف سر ة الفتح لتةك الد ر خالل مدة زمنية قوًنة.
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