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Abstract 

The singularities of the historian Al-Aini in his book “The 

Decade of Joman in the History of the People of Zaman” 

The Battle of Balikh 708 AH / 1308 CE as a model 

By Sanad Ahmed Abdel Fattah 
The study of historical sources receives a large part of the interests 

of researchers, including, for example, Mamluk sources, which need a lot of 

studies in order to shed light on them. 

This research paper explains a war battle that took place between the 

Mamluks and the Mongols in the eighth century AH, It is a battle of Balikh  

in 708 A.H./1308 A.D, and the main reason for the importance of this battle 

is that the Mamluk sources did not talk about it except for the specific 

historian Al’yni who mentioned the causes of this battle and its events and 

results, which makes us wonder about the sources from which this historian 

was transferred 
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