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الطربي - تاريخ الرسل وامللوك - الجزء 10 ص 46-45 )طبعة دار املعارف(

وفيها )سنة 283 هـ( فيام ذكر ورد كتاب من طرسوس أن الصقالبة غزت الروم يف خلق كثري فقتلوا 

منهم وخربوا لهم قرى كثرية حتى وصلوا إىل قسطنطينية وألجأوا الروم إليها وأغلقت أبواب مدينتهم 

ثم وجه طاغية الروم إىل ملك الصقالبة أن ديننا ودينكم واحد فعالم نقتل الرجال بيننا فأجابه ملك 

الصقالبة أن هذا ملك آبايئ ولست منرصفا عنك إال بغلبة أحدنا صاحبه فلام مل يجد ملك الروم خالصا 

من صاحب الصقالبة جمع من عنده من املسلمني فأعطاهم السالح وسألهم معونته عىل الصقالبة 

ففعلوا وكشفوا الصقالبة فلام رأى ذلك ملك الروم خافهم عىل نفسه فبعث إليهم فردهم وأخذ منهم 

السالح وفرقهم يف البلدان حذرا من أن يجنوا عليه )...( ويف شعبان منها كان الفداء بني املسلمني والروم 

عىل يدي أحمد بن طغان وذكر أن الكتاب الوارد بذلك من طرسوس كان فيه بسم الله الرحمن الرحيم 

أعلمك أن أحمد بن طغان نادى يف الناس يحرضون الفداء يوم الخميس ألربع خلون من شعبان سنة 

ثالث وثـامنني ومائتني وأنه قد خرج إىل الالمس وهو معسكر املسلمني يوم الجمعة لخمس خلون من 

شعبان وأمر الناس بالخروج معه يف هذا اليوم فصىل الجمعة وركب من مسجد الجامع ومعه راغب 

ومواليه وخرج معه وجوه البلد واملوايل والقواد واملطوعة بأحسن زي فلم يزل الناس خارجني إىل الالمس 

إىل يوم االثنني لثامن خلون من شعبان فجرى الفداء بني الطرفني اثني عرش يوما وكانت جملة من 

فودي به من املسلمني من الرجال والنساء والصبيان ألفني وخمسامئة وأربعة أنفس وأطلق املسلمون 

يوم الثالثاء لسبع بقني من شعبان سيمون رسول ملك الروم وأطلق الروم يحيى بن عبد الباقي رسول 

املسلمني املتوجه إىل الفداء وانرصف األمري ومن معه وخرج فيام ذكر أحمد بن طغان بعد انرصافه من 

هذا الفداء يف هذا الشهر يف البحر وخلف دميانة عىل عمله عىل طرسوس ثم وجه بعده يوسف بن 

الباغمردي عىل طرسوس ومل يرجع هو إليها 


