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ا،ون!عصرهافىالعبما.سيةالدولهكطقراءاتىأثناكلفىنظرىالفت

الصطيبية،الحبروبزهنهـنعهكهاعليهاشت!لومما،السواءعلىوالثالمى

"كالذولة--انط!ولويهالآسمميهالفاحيةمنلهاخاخنعهكالتث!ولن5ضممتهوما

تاريخفىهاهادورالعبتظاهرةنظرىلفت،صر5فىإ،يوبيةاوالدولة

سبيلهاةاسصلظاتلكوجدلتوقد،السياله!ىالزواجظاهرة!!االدولةتلك

لهماهثابهيةكاندتالقىالبلادافسذهأوق،طولهالدولةعهدفى

دونا!صل!ح!ةزواجيعنىماأوليعنىنجوهرهفىالمععياسىوالزواج

الذىالم!ح!ماويةائعالنسرارستهكهماالزواجن5انحقيقىاالهدفالىا!ر

والبرحمة.المودةمنأرر-هسعلك!اقائهةجديدةعائلةبناءهدفه

تعرفه.زالتومما،أثقدممشذابث!ريهادرفتهالمصلحىالزواجوهذأ

6لوساطفىيوبخدالحاكيهايلاسراتمدمترىعلىدوجدوهوكهما،اليومحتى

ورائه.!نلمج!تهدفماقدمةفىلا1خلافولا،وبمحطاثهمالناس

عر.اقهوثانيعهـفىأولهالصماسىالعهدفى.الظماهرةهذهنظرىلفتت

!ددةاللأهلامأواضحةالظاهرةتلكبرزتحشما،وثسامهومصره

ا!ىا!موحأل!،مديئةضمأو،.ملكعلىالاستيلاء(فىكالرغبة:المظصد

،باتوى9ألتقوىأوا،العامللرأىكسب،أوإ،للنرعيةأكسابااو،س!يطرة

ضامه.جكمنألىبا،صهارالث!رفبلوغأو

سحعيسقلى.حال"كلفى.اليهالطهوحأوالعسيماسىالزواجينجحولم

الىالهالطهوحاتب!مض"قادتربهابل،ورأئهمنترجىالتىايلأهداف

ورإئهن5وجنى،ياذهاتثهمارهمن!هالبمضأت!وان،والهلاكالموت

..!وزيمادةاليهطهحمما

http://al-maktabeh.com



ب!ا-

هى:ضصولأربعةالىالبحثهذاقس!قاوقد

وقنماولأ،الأولالهصرخلفإءعهدفىالدم!ياسىالزوإجا،ولالفصل

الىالخر"اسلإىصعطماب!اطهوحأولها:موضوعاتع!ةال!لى1هذ

أكافأعلىالعباسحيةالدولةقيامتناولتوفيه،العالاس!!4الخلافةمصحاهرة

خماصبوخهضهاا!راساش"هسلماأبىودور.،عامبوجهالفارلعىاأ!سنصر

علىانتصارهاحتىالسرىظهورهابدءملذالعباسحيةالدعوةفي.مئاصرة

لطهويحهمحعىوكيفإ،مجلحةالرنجلاهداطموحاتكمافتوكيف،11،"ويين

العبالحبىعلىدهبنالله1عبدابنةمنالزواجوممسائلهاحدىاكانالذىسميه

!ييمان،العباسااو!أا.لانفشابذلكاجلمنح!اولىوكيف،المنصورعية

.وغيرهلذلكنتيجةا!رجلبذلكااللأمرانتهىوكي!ف

يحيىبنجعفرزواجفيتناول:الفصلاهذافىالموضوعاتثانىأما

،وهذاوالحقيقةالأسطورةابينالرثحىلدهارونأخمتالعباسة،نالبرمكى

تدأييدابعضهمفأيده،حقيقتهمهرفةوحديثاقديي،المؤرخونحاولوصعوع5

ابلاولته6م!البرنكبةسب!دبهالأولونا.ونجعل،قاطعانفيابمضهـم!!نفاه،تاهـ،

وقد،/أخرىأسبابالىاالبرامكةذكبةيلاخرونوأرجع101الزواجذلكهو

يقطحولا"،تمافاالزواجقصه"لنفىلاجدي!.اأياراالموصوعهذافىرأبت

وهحدفا،واحداخطاالموضوعلهذادرألست!فىاورأيت،ايضابح!وثها

الىالاصهارو!االخراسحانىسسلموأبىالإرامكةلدىيتشابهانواحدا

.،.المجضالطبوحذىلنفلى.الهدفعربىنس!بالىوالانتمم!ابالخلافة

الخر.اشحاف!.!سلمأبىبنهايةالبرمكىب!فرنهايةالشهاية!تشابهتوكيف

عهـفىتالسيماسىالزواج":فتفاولالفصكهذاموضوعاتثالمحقإما

شاسيبما،زيبةمنبأكثرحفلالمأهونعصرأنبرالح!ب،"المأمونالخليفة

"،.افماريعيسهل.يئبييرهدنالحمنبمدت.بورانهـنضسهالمأمونتزوجفقد
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صراهه!اعليهالفضكوصأصبوزنرهسهلىبنالفضل0تزويجخاولكلهأ

-ء.بنماتهاحد!ىسيلامين.أحيهكح

!ضالمأهونموقفتحولىبمد-!خرينزواجينكألكتض!منكها

بابنتة(1الرضسأ،علىا)الكاظم!ول!ىبنعلىزواحو!ا-العلويينن

الدخ!ل؟أمايلاحرى01ابنتهمن.الرصاعلىبنالحبو.ادمحهتوزواج،حبيب.أم

01النثائجوممرفةالدوافعتحرىزيج!ةكلفىوتتبمت

ا،ترالثففوذد!دفئ.السعاه!ىالزواج)):افانىالفصلوتفارولى

عدةعلىالأتر.ادنفوذعهدفىالزواجاششهلاوقد.،"البويهيينءونفرذ

طؤلونبنأحهداجزداصبر:!.شععهد!بتويامت،عدةعل!سعي!ال!ميةزيجات

أحهدوبينينه.ا!راعودب،،مصرفىالخراجاوالىالمدبرابنابنةمن

منكلحاولوقد،مصر.أرضطولونابنقا!اوطئتأنمنذطولونابن

وتحقيسق،الحراعتهدئةالمدبربنوأحهدطولونبنأحمد:"الرجلين

يتضقلموان،الزواجهذاذلكأجلىمننتم،01!ضرحسابعلى.الكدصحب

.ابهدفاماورأئههن

قطروبينالمبامعىالهباالمضض!د"الخليةبجمنفتمالثانىالزواج41

صورةالزواجهذ.اواتخذ،طولوندنأحهدابنخهارويهابنةافد،ى

ا،مصرلىالطؤلوئييندولةأجهدتالىاوتكاليفهتجهيز.اتهالىأم!ن!طورية4

.ئنم-صزوقد،الث!حديدخمارويهاسراففتيجة.حنزانت"اوأقفرتفأفقرتهما

والخليفه،مصرلىخطرويهن5كلأليطصفسعياسيةاضدلأغرا"الزواج

بفداو.فئانحتدضد

موضوعفاقمثحست-اييهرالث0نفوذعصزفى-خر3ممتوىوعلى

علىالمنوكلبن،حمداكلتدرالخقيفةعهدفىااقهرمانه.وسىأماهرةمصا

المىالأهدافهذهقحققتوهل،1العسيدةقلكأهدفكمانناومماذأ4،اثه01

رولمكا،العهمازصا
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وكانت7الزيجماتهذهمنبالعديداحفلطفقدالبوي!يننفوذعهدأما

ال!حد1هذافنحيعهذ،الزلجك/ظك.وراءمنبةالسياس!أهدافهمالبويهمين

وزوأجع!،1البريهىالدولةعزابفهث!عماهونانمنالنهالطائعالخليفةزواج

بوفي.بنىملوكاأقوى1الدولة1عضن!د.أبنةمن

الدولسهبيماءابنةسكينةهـنثزوجفقدباائهالقادرالخليفةأما

..البويهى

بهاءبينمصاهرةأخرمطهوىعلىالبوي!ين،نغوذعصروثسهد

المدفلبالبطائ!حعل!اقوىالوالىالدولههـهذبوبين،البوي!ه!االيدولة

البويهى،الدولةبه!اءابنة!نذصر،بنعل!أالدولةهـهذبفتزوج،عليهما

الدولة.مهذببنتمنالدوثةبيهاءابنزواجتموكذلك

بينبحصساهرةيلافولالىطريقه!وهوالدويهيينعهدواختتم

ا،العباسيناالخلفاءعلىالاقعلطفىسيخفوذهمالذينوالسلاجقةالبويهإ!ن

أخىدأوفىالملكابنهوببينا،ابوي!كماليجمارأب!بينمصاهرةلىتحيث

لأهدافذلكوكان،كاليجيارأبىابنةمنطغرلبكتزوجكما،.طضرلبك

واضحه.لىميمالسسيه

،الدملجوشالمه!فى"الدم!طهىالزواج":افالثالنصلطوتناولى.

والزواجا،والخلظءأدصلاطينبينالمصاهرة:ههاقسه!نال!قسمتهالذى

الزيجياتمنالعديدبرزتالأولاالقسمفف!،*تمابكلالعهدفىالسياسى

فتزوج،انسلاطين،بناتمنالخلفماءزواج(1):مختلفينصستويينعلى

داودالملكبنتخاتونبأرلهسلانالمعروفهخديجهانهابأمراقمائما!ليفه

الم!لطابئ.ابنةالالهباالمقتدىالخليفةتزوجكمما،1طغرلإكالسلطانأخ!

فتزوجافهباالمسطهرالخليفةأما،الحظماءالسلاجقهسلاطين1خرملكئعحاه

المتتفبىا!ليفةتزوجكط،هلكعساهبنمحهدأختالمصسمهالخاثون،ن

http://al-maktabeh.com



-k-

.سسعودالسطانأختملكعماهبنمحطبفتفاطمةالخاتونلمثهلأمر

فىمرة.لأولي!حعثأهـروهو-الخلفاءبناتمنالسلاطينزوأجإةب)

الخليفةابنهمنطفرلبكالد!حلجوق!اللطانفتزوج-الاسعلامىالتارييخ

.العاموالرأجىالخليفةارادةعنرغهااللى1القائهـبأمرالعبام!ى

ذلذ،"يهلأتابكىاالحه!دفى.الدصطمىالز!اج)):الثمانىال!سموفى

المملجوقىالنظاموليدهوأو،السلجوقىالعهدمنجزءهوالذىالمهد

فى!ممثلتالسياسيةا!زيج!اتمنالعدلدالههدهذانصهدوتد،الادارةفى

ثم،ابشهماعلىاوصياصمارحيثخاتونزمودالسيدةمنطفق!جمنزواج

منزشكىاالدينعادوزواج،بهاالدوريينلدلولةمؤسعالدمنئحقصاحبا

رجك"أنر))دمثدصق!أميرأممنثم،!الأسبقدمثسقصاحبرضوانابنه

المىالسياسيةاهدافهماالزيجاتهلكمنزيجةلكلوكان،انقوىثمنئف

3خر.حطفماأخفقمتطكماحيفانجحت

الدولةعهدفى.الدم!ياسىالزواج":واال!خيرالرابعالضصلىاءلوتنا111

موضوعالتطعدةالفصلهذ)1وتفأول،."!كالمطدولةقياموحتىا.لأيربية

عهـدهحفلوقد،"ايلأيوبىالدينا!لاحع!هد!قالسياسىا!زواج":هى

ابنةالدينعصههالخاثونمنننمسههوفتزوج،الزيجاتتل!منبمديد

الزواجلهذاوكان،محيودالديننورمولإهوأرمله.أنرالدينمعينالأصر

المهدهذافى.كذلكوتم،كذلكضائجهلهكمانمتكها،الممياس!يةاهدافه

منالدين1عصمةالخاتونزوجةأخىأنربنممسعودالدكليئسسحدزواج

الدهن.صلاحأختخاتونربمعة

أختمنالدينصسلاحاعمابننيركوهالدينأس!دبنمحيدتزوجكما

س!ت.))الدمصيدةهذهثزونجتكهما،أيوببنتالنسامستالدينصلاح

كوكبورىال!ينمظفزمنث!يركوهالدينأسدبنمح!وفاةبعد"النسمام

..اربلصاحبثمحرأنصاحبالدينزينإبن
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،"يتملم!يبىاممحلامىزواجمشروع"كذل!الفصلىذلكوتثأول

الألحسدقلبابىيتث!ماودبينجولهتطاالتىالصلحمفماوضاتأثفاء1فىذلكوكان

الدهن-صلاحأخىالمادكالملكتزويبمريتنمحاردعرضحيثالدينوصلاح

قزويجهفىذلكبءدرغلبافم،صقليةملكةكافتالتىجواناالمعةأختهن5

الزواجذلكلاتيامالد!افعوكانمننا،أحنمهابنةبويتاف!كونتيسهابنور،ن

.النجاحلأيههايكتبلمولكن،جوهرهافى.سيمامعحية

دارتوقد،"الدينصلاحبعدما"فترةالفصلذلكشاولىثم

العادل،الملكأخيهوبناتالدينصسلاحأبنأءحولىالفقرةتلكزيجاننا

فقد،خاتونمؤنسةالوحيدةالدينصلاحابنةواالعادلبنالكاملوكذلك

المكتزوجلجنمما،العاد!بفاتاحدىالدينصلاحبنالعزيزالملكتزوج

صصيةثمخا!ونغازب"!!،العادلبنماتمنابنتينالدينصملاحبن"الظاهر

كلغازيهوفاةدمحدخماتون

حياةفىالكماولالملكعليهوافقزواجبهثعروعالعادلعصرواختتم

اينذ"منحلبصاحبالظاهرالملكبن"حهداالعزيزياتزوجأنوهو،أبيه0

وفاله.قيلأ!اهرلرغبةاسمتجابة

الدرر"عصرنهايةيثسهدوالذى،الفهسكهذا.موضنوعاتطاخراما0

الدينعزمنالدرث!جرزواج"فيناولىا،المطليك1دولةوبدايةإ،بوبيها

ايوبالصمالحالملكأرملةالدرثسجزبيمنالزواجهذاجمع.وقد،"اياب!0

واجتاعيةسيأسيةظرؤفتحتتمالذىأيبكالدينعزجيثسسهاقاندمن

تتملمزواجمث!زوعاتأربعة.اكذلك.الدرثسجرعهدن!عهدوقد،الدقةبالفة

منوزواجها-،دمشتىصاحبيوسفالناصرمنالدرنع!جرزواج:.هى

الدينعززواجوكذلك،البحريمةالمهاليككبارأحدابحببىاءالدينعزالأجر

ا..الموصلصاحبلؤلؤ.الدينبدرالرحيمالملكابفهمنأيبك

حه!

http://al-maktabeh.com



-11-

دارسىالبحرجهلي!المطزعيمزواجفهوالمنصروعاتهذههـابعأما

.ح!اهصاحبالدين3*المظفرالملكابنة"نأهطاىاالدين

ءح!

ذلكوضيحهااقىالسياسية1لوأفعهذلكمنزواجكلورأءوكان

الفصسل.

اعداد.فى،هسسقعفمتاالذىالبحعثذلكيكتهلالفصلهذاوبانقهاء

العربيةالمراجحمنوبالعديدالأصليةبالمصادر-أ!يتهمسش!م!هـا

وا،فرنجيه.

عهومعلى.العارىءتعينالتىالملاحقمنبمددالبحثأتإ!تثم

.الفاثدة

ظاهرهتنماولبابهفىجديدأفهأعلكدموضحوعفهذا،الخقاموفى

الدسي!اس!ية،إ،ثارمنالكثرلهاوكان،العبام!يةال!ولةعصرهسادت

فان،ونشائجهأهسبابةواس!قخلاص،متابعقهلحبيلفىاتبئنعمتهـ،ورغم

جهد.منسبيلهمافىبذلجماجديرةك!انتالبمثاليهماتوصلاالتىالنطر

تض!،فجمادةجديدةدراسةثمديمفىاوفقتقدأكونأنأسألافةوا

العبالحية.الدولةتاريخفىالدراساهتان5غيرهاالى

الدمعبيل.ق!صدوعليهالمؤفقممبحمانهالمهوا

علىOوفاءدخور
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ء!صصا!بسىالزواج

ائاولى7واقي!ع!طظ
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!*ل!را!!هل!ؤإ!اطبرحم!ابما!إلمح!إ،!

،.دوللهماقامةلىالفرسىعلىكليابكبصراالدبناسصيينأعنمادكماب!

وأقامواغلهمدعواإفين.-.خاصى.بي!جهابخراببمانيئنعلى.ماعنادهويمان

بسواعدهم.دولتن

نأألىيدح!وااأنبالنج!ماحجهودهمكللتوتدللفرسىلابدوكان

.وسع!دطرةوقوةنفوذاجهودهمثطريجفوا

الدوزصاحب)1(ا!راساثىمسلمأبوالفرسىهؤلأءأبرزوكان

الذىالعباسعيةالث!ورةوقائد،.ال!مباسعيهالخ!لافةصرحاثامةفئالمرموف

تولئوالذى،)2(العباسميهالسريةال!دعوةلنجماحالعاملينأقوىمنكان

+،الشام"العراقنحوالتوالمعانىبالزحفبدألتاالقىا!ربيةالخطةتففيذ

لملهمثيكلابححاسىط!لمأبوبهمحابىاكينالأموليندولةب!مقوطوانتهت

...)3(أخرىدولةواقا""دولةاسمقاط!الدممببيحقليعدألهحتى

فئالعربيةالمبالليينالقبليةالمصبيةاثارةعلىتمتيدخطقةوكانمت!

ويكنى،عثحانبن/ابراهيمايسمىوكان،تراسصانسمادةمن)1(

الرحمنعبدإلىإسمهب!يرأمره،"ألامامبابراهيماتصلى،فلما.،القاسمأبا

العجلى،امعقلابنىمولىكانانهوضل،1مسلمأباوكشاه،مدمملمابن

الىيضههأنافأحب،با!وفةالعباسيينداعيةهامانبنبكير70ر

مدةبمدبكيرأرسلهثم،درهمبأربحعي،ئةسسسادته"نفاتن!متراه،1أصحابه

بالحميهة.ألاماماابراهيمالى

145.،131.) art : Abu Muslim) .T ,I PلأEncy. de

)2(&157.AMIRAll, A short history of the saracenes, p

,IBRAHIMكلى"!ولور.0.!4 Islamic and hisول...

storyلةث!Islam,P4.17..إج. of medولفطuaهمءفي"-
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الذىالالهىالحقمبدأأوعقيدةعلىأضرىناحيةسوالاتحمماد،خراسان

محمد"*مبنالرضما1!حولالخبراسالمجينتجميعفى)4(الفرلهىيسثهوى

.1"النبوةبيتل3ن4اورضا"أو

خماحضكالعباسيبنخدمةفى"الم!هارةاغايةاماهرةمسلمأبوكانوتد

بأمينيعرفصارأنغرولا.ولذلك،النجاحلهاتمأنوبعد.،"دءوتهم

محمد.*!بلصيفطوكذللثا،محهدفىأميرأومحهدكلك

3،يلأ!بهاثىهذاجربتاقدان!ا)):ا/لاماماابراهيمعنهقاؤوقد

وقدالمامونوقال،.)5("الأرضحجرفوجدته،1ظإهر!وباطنهوعرفتا

الذينوهم،ثلاثةايلارضملوكأجل"عندهمسسلم"بوذ!ص

)6(.1"إخواسسافىمأامسلموأبو،وأردنسير،الاسمكندر:الدولبثقلهاموا

أعلامرنعفىأ\ول1الضضلص!،حبا!زاممممانىصحلمابووكانلما

و.انتقال.أيلأمويينأ!براطوريةسمقوطي!منىكالطالذى)7(السوداءالعباسيمينا

...سميثنالمدمبا.ألى.يلأمرا

).3401.3..H IBRAHIM, Islamic and history culture, P

؟.47iص3بالاعيمانونيات:خلكانابن)51(

.4701ص3بالمصدر1نفس:خلكانابنا61(

الرسوكعلملونكمان،نه،كانوامنذالباسعيينفمسعارالسوادكمان)7(

شععورايعنىكاناذاللونهذاخدمهماولقد،النصمهير.هممعماركهبعضرفئ

والصرامةوالمدم!وةالج!يةيصنىوكان،1الضحاياكلرةعلىالحمدقبالحزن

.للحربتقدمواأنهموقيك،.!هاموغوبا!االصفاتهدهفيةكانتاوقلتفى"

ادبمالمحسهوحيوافاتهمأنفعسهميجللونوهمالفم!هرةألزالبامعركةفى

بءضتجمعمتأننيحدلق،1كبرىجنازةفىايم!حسرونكانوا،وكأنهم.القمابض

هالصاعدةالحركةهذهتباركجاطتقدالملائكةانهأ:الذ،سىففالالفربان

رقم3حاشسيه131صالتاريخفىالعبم!عيون:حبييةعلى

عنكناهةكانلهمث!صعماراالأسوداللونالعب!اسيمينأخاذأنيتالطكلها

6.!بتمالهالنانىمروأنضهتخلصالذىم41اابراهيم!قلأهد.هملسقوطحزن!

201.8.nd history culture, P!ص.H IBRAHIM, Islami
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اعتمدفص*،بعضمارعصضهمثصموكةلفىكسرعليهالعباسصيوناعتهدوقد؟

اقىالتمزديهعلقابنا!فهعبدعمهحركةاخهـ،دفىالمنصورجعفرأبوعايه8

السضاحالعباهسبىا11دعدالخليفةيصيرأناوقاووائهمامنالمهأعبديهدفكان

مروأنلقتكانقدبلمنبعدههـناونفةجعلالعاباسىأبماأنأسماسىءلى

.الخواساذىملى-لمابو،وصأنكلهةل!نتيجةفكان،إ.)8حهد5ابن

.المنصمورجعفرأبىبعد،سيةالعبالدولةفىالثاذيةالثسخصية

ال!ولةف!بعدلمخراسانزولىقدالخراسى!انى"!مأبووكان

الذىالتطرانه"نستيدهايع!خاصهأهيية1ضقطروهى،العبالمبة

بأنصاوها.يزخرالذىالقطرأنهكه،،العباسحية.الدووةثصرارةمنهانطلقت

هتككانبل،دونههرا1يقطعلا.اللصعفاحالعبادسأبو1وكمان

)9(الإلاطفىيجرىماايهينقلونالسفاحبلاطفىامسلملأبىجواسميلى

--

ولذل!،وأ!طوةبالمكافةاللفردقيرغبالخراسانىسملم5ابووكان

كديربن3ل!مابمافقتل،ثفوذأوة6سطذىكلهـنالتخلصعلىعملى

اللسببكمانأنهاكها،أحدايستشيرأندونعشرألاثنىالنتبءأوكالخزاعى

أنهء،محهد7لبوزيريلضبكانالذى)01(الخلالسلي"سىأبىقتلفى

018صىالاسلاميةالعرلمج!ةالل!ولةفىالسيال!يةالحياةسرورجمال)8(

.56صالأولالعإ،سىانعصر:ماجدالمشهمعبد.:وانظر

.61صالاولىالعباسىالعصرماجدالمنعمعبد)9(1

)01(-H.201.IBRAHIM, Islamic and history culture, P

المواك،أحف!الخلأ!سصلي!انبنحفصسلهةأبوهوالحلالسله"وأبو

كانولأنه،!لالينالمفمحلةق5بالكوفة!نزلهلقرببالخسلالولقب

أئهإؤ،ألخل!همايمملح!الهيتصاحبكماننفمممههولأدهأو،يجالدسهم

llدالبااا!الفخرى:انظز5أصماذهماؤهىالسسيرفخللالنىثسب.

52lotصقالنسلطأنية - I.؟واظر

Enيcy.ع!ل!صا،ا!هa)tول6لما3!8كل!لمةأولءلطا!5"2+.!15ة

.االم!طىافيرا!اصه2مأ.
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هـسلغأبووكألألهعمار،الثورةبدأيةفىالهتابعماكمان-صعملمأبىأى-

ن.أحصىولقد.)11(صيرةبنكيزيدالعربرجالإتهـنكبيرعددلمتل

فية"بالفاالعددهذاكانولذن،)12(الفمصصت!،ئةفكمانوامثممطمأبو1شيم

كبيرةمكانةلهكافترجلأنهعلىياد!فانهوح!همممتلمأب!الىبنلممبثه

وكان!،الدولةتلكفىالعلياالي!دلهكانلتبل،العبالى-!يةالدولهفى

ارضاءمنهوذلك،الامماميغثسيلانهقتلهأنه1أدعىأحداقتلكلهاطسلمابو

يخططمكانأنهالواقعوفى،لهميصلوأنهتأييدهب!لك.ظهرا،سبمنللهب

.)13(أمرهاويكتماةهالميرالمصلحة

كأطهوحهمدىأدركطيرحائن!!خصاا!راسمالىصسلمأبووك!.ا

علىفيخمشيمانوكانا،المنصورجعفروأبىالسفاحالعبماس!أبى"ن

المنصورقألفقد،!نةالشخلصضكرةوراودتهيا،العبحاسصيةالخلافه

قالاحيثذل!فىالمسببلهوبين،مسملمأبىقتلعلىيحرضهلللمعفاح

لهاللسفاحففال،1"لفدرةراسه4فىاانمسليمأبماواققلأطعنىا"1:لة

كاناصاا)الم:جعنكرأبوفعتال."منهكانومابلاءهقد!عرفتأخ!يا"

كيف":فتال"لجغ+،وبلغ"قا"4لقامسنورابعثلتلوالئهوا،جعولتنا

!اتهضربةخلفهاناسىضربتهوحما!ثلهعليكدخلاذأ"قال"!نتتلة

لتفرقوأقتكلوالم:جمفوأبواقال"؟بأصحابهف!كيف":قا!"بها

بعدراجعنفسهماسرعمانولكن!،!لهعلىادمفاحفوأفق."وذلوا

.t(1)ذللثأعلىضجألامنهوطلب،!جعفرأب!خروج

.61صالأوكاالعباسىالعصرماجدالمنعمعبد1(إ)1

والثمسيعةابدعاةقتلهمالذينأحصىأنهقيلماالأصوبول!عل121(

عمسهثولإهوما،.ضتلهالسضاحأمروما،والثمممامأتوالعرابحنرأسان

الف.ستطئةفكمانو.اوأخوهأهلهواعل!بنالمهاعبد

148ص3با،عيانوفيات:خلكانادن

(r)ا؟..ص!في،العب!اسيةالخهتاريخثسماكرهحمود؟ا.

.140111ساابصربئنمى:محودثباكر141(
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الىطهوحهتعنى!عفرأبوعنهاتحدثالتىالغدرةتلكولععل

كانأنه"عنهقالحينذلكعنىقدالمؤرخيمانبعضولعل،الخلافة

ملم!ملمأبويخططأنبه،لع!طبمحدولإلس"أمرهماويكتميراهاأصلحةيخطط

ية.511بفىبشملافأطاحاكى،العباسهيببنبخلافةللاطماحة

ع!!أوذل!سءيهالأمرلهذاألخراسصسانىممم!لمأبوسعىوقد

اتجاهين

وبذ!ك،العباسىبناالثهعبدبقسمليطولدمنبأنهادعاؤه:*ول

فهو،عرديا.مرئنمياالخليفةلكونأناالخلافهتولىنصرطمنكماناذافانه

."العباصبنىهـنالوجهه!ثامن

ابنبأنهادعىفقد":الادعاءهذافىالعبونصاحدأ!،لىوقد

أدلىالعبدأمةكمانتأمةن11زعمسصليطوهذا،عباسى!نالمه1عبدبنسليط

كانبلى.ولدألهعلىيدكمياأ!وهفىليممىالثه1عب!أنوا،ءباسىابن

لهذاجرىالث!راةأرضن5يمةبالحيمروأنبنوصارفلهاا،يخدمدبدا

،يعمرهبلستانفىدمثحعة!الىفصمار،.منافرةاللى1عبدبنعلىع5سعليط

.)15("ولدهمنمأنهمم!لم5ابو،فزعمفأولدوتزوج

الملسمماةالم!ورالخليفةعية"نالزواجفىرغالتهابداء:افلأدى

مدصلمأبواليهيهدفكانالذىالزواجوهذ.ا،)16!علىابنتسيية3

ورائههـن.الهدفكانوانما،الزواجذاتامنهالفرضيكنلما!رال!مانى

بنإدثهأعبدبنسليطولدن5أنه1وتاكيد،ادعماهالذىالعربىأصلهتأكعيد

أصلذىغرهـنبنالهمبتزويجي!رضونلاالخلفاء.كانحيث،العباسى

.183صالعيون:مجهولمؤرخ15()

4باالكافلوفى،153ص3با!لأعيانوفيبامت:خلكانادن)16(

أطفة.كذلكوتطىدىإ،.علىبنتمنة3543ص
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أبىبنمههبالصريحالاعترافمعناهلكانذلكالخليفةقبلولو،عربى

.اادعاهالذىممحس!لم

حكاهماذلكيؤكد،كثيراالنساءالىيتوق،هـنمسلمأبويكنولم

،واحدةهرةالاالسنهفىالنلسماءيأتىلا"كانأنهمنالمدائنىعنه

(.O)17"مرةالدسشةفىيجنأنالانسان.ويكفى،جنونالجهماع:ويقول!

مدسملمأبىتفكير!فىالأموذلكاوقاالمنصورجعفرأبو1فطنوقدوقداما

العباسىأبىعلىواقترحهسمبقمماتيذالخليفةصارعندحاقررفقد

وكمان،.مسلمأبىتصرفالتابعضسذلكتففيذاالىدفعهفىوزاد،السفاح

!،بقوتههـسلمأبىاعتدادمذهاث!مخصيةتصرفاتالتصرفاتهذهمن

كمانعندمااالمراسلاتفى.الهلبكنبفكان،ماحد!الىجعفربأبىوالستهمانته

وكان،الحجموسمفى،م"جعفرأبىألىملسلمأبىمن":للعهدوليا

يفرأتمسلمأبووراح،الموسمعلىأميرانج!عفرأبااعينقدالسفاح

وفى،المصعورطإيعةيخمالفمأوهذاا،العرلبابين"والهباتالك!ة11،هوالى

)118،جبعفوأبىاعلىالطريقفىمسلمأبوتقدمالحجموسممن5العودةأثنا"ء

قبليومينمقسمسلمأباإنوقيل،الدصمفماحوفاةحنبرأتاهذلكأثناءوفئ

بصثهوقد،حبعفرأبىترهيبذلكوراءن5أرادوا،اتمنصوريبمايعن11

يعودأوبهيلحقحلىينتظوهولم،بالخلافةيهثئهولايعزيهخظابااليه

.)91(اليه

قحطبةبنالحسنقولمنفيظهـرجعفربأبىهـسلمأبىاستهزاءأما

خطالبايأتيهأنههسلمبأبىرأيتقدانى":الم!وروزيرأيوبأبىالىأ

5153ص3بالمصدرنفطس:خلكانابن171(

.346ص4!الكماول:لأثرابن181(

0535مى4جض.الم!صلونفس:يلأضىابن)11(
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ويضننحلثنيقررهالهيفمبنمااكألىيدهمنالكتابيلقىثمفيقرؤهالمفصور

1)0"اسشهزاء )f.

أهبلىللهفصنورالبييةوأخذ،المعفاحالعبالس)أب!!وفاةوعن!

بالقضاءووعدهوبمايعة،لهالمنصورامستدعاءعلىبنماءاليه!علمأبو

وق!،لذللثالجزاعأظهراالمنصوروكان،علىبنالمه1عبدالمنصورعمعلى

ومن،1جندهعامةانها1)ه10"اافهش!اءاناثميكهأنا":ممحعلمأبو0له

.)21("يعصوننىلاوهماضراسانأهلمنمد4

بناثه1عبدص!علىجعفرلأبىالصراحرازمن!سلمأبووتهكن

22)سنةفىوذلكعلبى b I.)yTاله،عب!اجيمثىمنغنمهماهـلمسلمأبووجهع

حركةعلىالقضماءبم!الدوله!الوحيدالقوىالرجلمسلمابواصبحوا

نأاعلبوكان،دولتهعلىيخافهالمنصوروأصبح،علىبناثه1عبد

المبماسيين،ددولةتهديدن5عودتهفىلما،خراسانالىاالعردةمنيهنمه

يقومأنيكنة"كمماالدولةيزع!جأنلستطيعترأسانالىبمودتهحينت

فى.)23(بخطيفتهماأوبهمايعصفأوادولةبهأتلجرأبعهلى

ممعلمابىالىموسىبنيقطينيمسىثسخصاالم!حوررسل11ولذلك

سافراتحدياذلكوكمان،)24(الأموالىهـنمسلبمابواأصمابممالهيكب

.1035صى،بالمصدرنفمى:ايلأثيرابن)02(

.10035ص4!المصدرنفدس:11،ثيراابن)21(

الم!عبناللىاعبدلهكتبهبأممانالثهاعب!عصهالمنصورأمنبعدفيما)22(

سبباالمقفحابنكليةالذىالكتابوكان،بهغدرثم،المئنصهورالكاتب

د.،ا!د.اصوالحلمابالوزراء:الجهشيمارى.بمثمعهقتلةقتل!هفى

العربيهالدولةفىالمممعياه!عيهالحياة:سرورجها!:وانظر

(.018صالاسعلامية

1.!ا!ا.صابالعباشةالدولةتاريخ:ئن!اكرمحيود)2؟(

:الملسعودىا،82؟.ص7نجبموالموكالرمسلتاوهخالطبرى41؟(

اءا203ص3بالذهبمروج
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!لبرفضهيملنأنملصلمأبووأراد،.صسحلملأبىج!عفرأبنىمن

مممملم:أدوفقالىا،رسصول"انهلةففيل،رسعولهيقتلوأنا،المنصور

وعساد.أ)25(المنصوروثح!تم،"الأهوالفىخائنالدماءعلىأميناأنا))

منمنماصلاأنحيننذجعفرأبوفرأىكمانبرماجعفرأبااوأمحاميقطين

الىالمححبيلكجفول!ن،العباسيينقوةوأشمات.،مسلمأبىن8ا!لهلى

وعصبيمهنفوذهطقةخرالسانالىطريقهفىالمنتصرمدسلموأبو،ذلك

.؟الحصينوحصنه

يوليهمسعلم"أبىالىفأرسل،الحللةاو!االمنصورجعفرأبوالجأ

منل!يضرفهىاوالفممام"صروليقكقدانىا"ا:لهوقالى،والشاممصر

وأقم.،احبالتن5مصرالىفوجه"لهقا!ثم،"خرامم!،ن

1)ث!(."قريبمنأليتهلقاعكأحبفان،المؤمنيناهـيربقبربفتكونبماالمفهام

يول!يفىهو"وقالىفغضلباصمسلمأبصأعلىالخدعةتنطلولم

.خواسمانالىي!ىأنواعاتزم،1)27("لىوخراسان،ومصرالمث!ام

اليه،الممسيرمنهيطلبممسلمأبىاليئفكتب،جعفرابوييأسىولم

المنسيرمنهـنعهلمحاولةالملحالمنصررتح!ىأممامصوابهمسلمأدووفقد

الخليفة،الىالخطمابسوءدلىتنطوىاجمابةفأجابه،خواسمانالى

اوو!ينا،!يرايبقلماف".:لهقالحإثعليهالفعلىالد!ودت!لنوتكماد

نأسماسانل3"لوكعننروىكناوقد!،منهأمكفهالاددوالدهاأكومه

قربك،مننافوونفنحن،الدهماءه!سكنتاذاالوزراءي!فتن!ااخوف

؟بالكاملالأثيرابن،482ص7بالمصدرنفس:الطبرى)25(

.035351ص

4بالكامل:ايلأثيرابن،482ص7بالمصدرض!لى:طبىى11)26(

يم!.51ص

المصثرضسى:11،ثيرابن،؟18ص7بالمصدرنفلى:الطبرى)27(

35105ص؟ب
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غيم/،والطااعةبالسعحريون،1وفشا"،بهيهدكالوفاءعلىحريصون

كأحمصنفأناذلكرضاك11فان،العسلامةيممارنهاحيثبعيدمنأنها

منأبرمتماهقضتارادتظنفسسكتعطىأنال!أبيتافان،عبيدك

T)01(1،من!عاهامراصما)"أمسلمابوخرجثم.)28("بنفدمىضنا،عهدك t

خراسمان،الىالمدسيرمنمسلمأبىبينعالمنصورتنسبدفطمنذلكزاد

بنخالدداودأبىالنىفأرسل"،تسدفرق"اسياسةاارهـاالمنصورفلجأ

انكالاا:لهوقاك،عليهاوا!ايعينهخراسانفىملعيملماأبىنائبابراصم

يفلقأندأودلأبىمدعاةذلكفكان،)03("ضاماخراسمانامرةلك

انا1إايقوكاليهوأرم!مك،هـ!طمأبىوجهفىخراسانالىالملميمأهـلى

وسلم،عليةالثهاصلىانبيهبيتاهلواا،الئه1خل!فماءلمعصهلجةنخرجلم

.)31("بماذنهالاترنجعنولاامامك.خيالضنفلا

بعضدفحالمنص!ورانثم،لممع!اف!اعلى.الحلقاتاضاقتو!ذا

الخليفة،علىخروجهيقبحونملمحلمأبىاوىاالقابهالىهماثسمبنىوجوه

.)32(ا!يطوالاعت!ذار.الخليفةالىاالحضورلهويحيسنون

خلواد،"المينصورالخ!ليفةااللم!االحهمورمسلبمآلىأبوواضطر

يفزعبأنأمرثماتنسفلفىالمؤ"نينأ"ير:لهاوقيل،حجرةفئفأجلعس

ثم،س!يفهفنزع؟!عليكوممالهفقيلأول!م:ظال،)33(لسيفه

المصدرنفدس:الأثرابن،383صلأ!المص!رنفدس:الطبرى281(

.351ص!اب

!.485ص7!المصدرففطس:الط؟رى)92(

الاثر:ابن،486ص7بوالملوكالرلهمملتاريخ:الطبرى)03(

..35'ص،بالكامل

المصدرنفس:ا،ثيرابن،؟86ص7بالمصدرنفلسالطبرىا)31(

.353ص؟!ب

.194ص7صالمصدرنفدس:الطبرى)32(

.!.109،ص7بالمصدرهفسالطبرى)133
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بحضرةمثلافلما،عليهافجللسوساداةالافيها.ليب!ىجرةالىأدخل

فئويطعه،لهيسعوالمنصور،بهفلىممالهيالعسكوأفالمنضور

افهالاأنلبث"اثما،اليهألقوماساءةلهيقبحوراحبلى،الحديبثه

له:تالمماوكيان،سوءاول!نرأههـ،عليهوهـعددامونباعليه

على!ا،بشهاميشةتخطبالى،والكالحب،بنفلسعك!االىالكماتمبهالمىمتا)"ا

موتقىلكأملاارتقيتلقد!عبمافسبناته1عبدونل!ليطادنأنكوتزعم

افهقتلنى".لهقالثما،ااخرىأموراعليهيعدوجمل،)34(%"صممبما

إعدهمالذينالتومفخرج،بيديهوصفق،صوتهوعلا"أقتلكلمان

وكمان،)35(يظثفلايصرخوهزبدميوفهمفمعاوروه،!مكمانهممنلقتله

.م971!/137لحنهثسعبانفىقتله

عليها.فافكوا،مسلبمأبىجندعلىالداهمجبعفرأبوونثر

قتلأمرأنومع،1مم!علمأبى.رأه!ىجملتهافىاليهم.فألقى،لب!موذه!

فاسحتدعى،الراسأوارانحدماثسصفبواجندهفانتمثدهـهم!طمابى1

لمانرأسهب!عوهدده،مممعلمأثىحرمسصاحباسممتاباالم!حور

بالانصرافوأمرهم،السحقأبواليهمفخرج،النتمغبعنجذودهيثتة

001)36(فانصرفوا"كلابياأنصرفوا"1له!قائلاحازمةبلهجة

اأنمشد:ممسلمأبىقتلعاىعزملماالمنصورانويقالى

تدردداأنأىالرافمصعمادفان4عزيبمذافكنرآئذاكنتاذا

العيون:مجهولمؤرخ،194ص7بالمصدرنفلسالطبرى)،3(

23 LrIo؟.--..

الكا!كأ،ثرابن،367ص2باليعقوبىتاريخ:اليعقووكهلأ()5

.الإا-اولصالفخرىطبماطباابن،Totصأب

..ء211-2؟اصابالمختصر:الفداأبو:وانظر

113..storyof medieval Islam, P"!ول,Saunders

.هـ224صالعيوق:مجهول"ؤرخ)36(
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)ك!أغدأمثلهايهلكواأناوبادرهملفدرةيوماالأعداءتههلولا

م،381(والث!دثينالسمابعهيناهزضتلهلدى!م!طمابىعهروكان

05)93(أعداءهلدصاقبسيعودوأنه،اختفىأنهمقتلهبمدزعموقد

نعطنححخصمنوحكمتهبدهانهالمنصورج!مفرأبودخلصوهكذا

3،لعهتهخطبد4عندهملصلمأبىذنوبأكالرمنوكان،طهوحهبه

لتحقيق!حوراهوهط،عبامحىبناالئهلمجدبنسليطابنأنهوأدعاؤه

رأىكها-تمفىكانتالتىالفدرةتلك،غدرة"نأسهرافىكاناما

العباسيينعلىليصىالفرصنةلهق!تاحأنفى.هد!لمأبمأارغبة-!لمنصور

.1نفدصه)04(الىالخلافةليحوليلأهويينعلىقضىكما

فقدمدمحسليمأبىخطورةيدركالذىوحدهيكنلمالمنصورأنعلى

حيثقليب!ةبنهمعلما!ععلمأبىأصرفىالستمثمارفقد،غيرهذلك.فىثمحاركه

كانلو.":لسليملهفقالى"؟مسلمابىأمرفىترىمما)):لسلمقالى

لقدا،قتيبةيماحلممبك"1:المنصورفقا!أ"لفسدتاالثه1الاأنهةفيهما

فمد،مسلمأبىمنالمنصورتخلصىبعداما01)41("!مايخةأذناأودعتهما

ابىأمرفىتقول"،"،:المنهمورلهفقالهحنظلةبنجعفرعليهدخ!

شعرةأسهراهـنأخذتكنتانالمؤمنينأميريا":فقال؟"مسلم

فئهوها،الئه1وفقك":المنصورفقال."اقتلفمأقملته!فاقتل

أميريا"ل!صورقاليقتيلاملسطمأبىالى؟جعفرفظرفلها"البساط

المفصورجعفرابوخطبوقد)42(أ"خلافتكأولاليومهذاعد،المؤ!نإق

3()Y116001صابالعبالسيةالخلافةتاريغ:ث!اكرمحهود

.85صاصالمرنجخنفسى:ئن!اءرمحيود)38(

)193.113..Saunders,A history of medieval I slam, P

.614صيلاولاالعباسىالعصراتاريخ:ماجدالمفعمعب!؟().

4()u111صوا!امباالوزراء:الجهثسعياري

الكاملىا:الأثرابن،40Tص3بالذهبمروج:الملسعودى)؟،(

ء.355011خى؟ب
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أشىعنتخرج!والا.الناسىأيها":فقالىملعملمأباقتلهبعدالناصفى

نحثىاهصرمنفان،الأئمهنخنىتل!رواولا،ا.لمعصيهوحفسةالىالطاعة

وأبداها،أفعالةوسقطات،لسانهفلتالتفىدسيرتةاللىاأظهر1،أمامه

نبخم!سكغالمانا،بفلجهحقهواعلاء،دينهباعزازبادوالذىلاهـ،مهاثه1

القهيصهذاعروةنمازعنان5انا،عليكمحقهالدديئنبخدس،ولمحتثو!م

.431("الفمدهذافىماأوطافاه

نأبعدالخراسمانى!سلمأبىاعلى،المنصسورنجضر)أب!قضىوبذل!

الدسرضأالىخطواتهأولىكمانتوالذىخالعربيةالدولةعلىتيأ"رهثبت

.)44(تراسانموطنهفىقارسيةدولةانثساءاب!يهماللوصول

عل!معحلطمانهلتأكيد-الم!مورجعمرأباالمؤرخوناعتبروقد

المؤسس-بمضهيا.منمسلمابى.قتلكانوالذى،صدهفى.الخلافه

لمحدولةبمالنمصمبة"روانبنالمللثعبدكمانكهما،الصاسعي!ةللدولةافانى

لل!ولةالفعلىالحاكمأنه1المنصورعرفمسلمأبىوبقتل،)45(الأموية

.)46(الاسسلاميه

بمدنمثسبتالتىالئوريةالحركتعلىالمنصورقضىوقد،هذا

.50.3ص3بالذهبروجا5:المطسهودى43()

.03صالعربيةالقوميةضد.التسللحوكمات:،العدوى)؟،(

ألاسلا-جهالعربيةالدولةفىالسياس!يةالحياةسرورجما!لأ()5

وافظر018ص

-H.601.IBRAHIM, Islamic and history culture, P

المصسدرونفمحىسرورج!ال61!ا(

13,.ichistory, Vol,2 Pلإ!SHABAAN, Isl

الفماطىيةالدولةمؤسسالمهدىافهادبيدتخدلىمصوندرز"ثح!وقد

منالمفصوربتخلصثسبدهاالاثمي!عىاله1لمجدالىداعيتهمنالمفربفى

انظر:.،سلمأبى

113..Saunders,A history of medieval Islam, P
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العب!اس!يةالخلافةبقعمعوةمهددةللعباسيينهـناوئةهىملم5أبى"ضتل

.ء؟)47(الث-!رقفى

،ص!ا

لطتجةإحفالرضيرلبركأبهأازوأض!جمضبخمابهاا

،3--والأسورةيخ!ا

.البرمكىيحينىبنجعفرزواجقصيةمنالحقيقهأبنذمر!أنوقبك

صدز،الرثعصيدهأرونسىالعبالخليفةأختالءبالهس!خهن5

العباسأبىدهدفىأبداالعبالىميةالدولةفىالبرامكةدورذمرف/أنأنبنا

وزيرأبومكبنخمالدمنالحنذحيث-ايلأولالعباسىالخلي!فة-.السفاح

..)48(الوزيبرقبيتخذلموان،له

فاور!ووخلصتأدسةالبرامحةألحرةأنتهرفأنبنالجدرءكذلك

المجوسية+تعتنبئقبلهاوكانت،السريةادءباسيةال!عوةزهـنا.لإسلام

-....-.---*-ء.-صي----

مدينةفىالمجوسيةالمعمابداحد1علىمن!رفايعملطكانبرهكرئيسهاانبل

يثععبهوكان،النوبهارباسميعرفآلمفبدهذاو!كان،)94(بخراسانبلخ

التىالكثيرةالخضراءإلأزاضىابهتيطوكانمت،الكعبةبنماءبنائه!

ربحا"برمك"كلمةانبل،)05(اسلامهمبعدحتىهـلكيشفم!استهرت

ممسلمأبى1مقتلأعقبتالتىالثوريةالحركماتبعضفىانظر)7،(

بعدها،ومما182صالاهمحاوهةالدوالةفى/العربيةاللسياسيةالحياةكتماب

..11،ولالعباسىالعصس:وماجد

العسرب:الخربوطلىا،!56صالفخرى:طبماطبماابن)8،(

واظر:026صوالحضارة
&023!4.sory of the saracenes, PيمAMIR Ali A Sho

117..H-IBRAHIM, Islamic and history culture, P

و019111صايهولالعبماسىالعصرتاريخماجدالمفعمعبد)9،(
117.ICIIbid. P.كلمبماكاأ.H

،1091صالمصدرنفلس:ماجدالمنعمعبد)05(
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)51(.الممبدذلكأهسيرافنلقباكانت

موسىالبماه!ىالخليفةبولهماةالبرامكه،سرةالرئيسىالدورويبداأ

يحدأنحياوكالتىالخيزرانأمه.نبتدبر!017سمنةفىقتيلاالهمادى

ابنهالىهارون.أخيهعناوسهدولايةتحويلولمحاوقه،مح!طاذهامن

!س!?

ذلك،يفعلبألالهالبرمكىخالدبنيحىفصيحةورغم،)52(جعفر

ذلكسبد!بنفم!"يحيىواوضح،1السجنفىالمتمائهالىبالهادىدفعمي،

ومكمانى،اياهوتربيتىا،الرنحميدبسببموسىحبمنىا":فقالالسجن

فسائ!ظ،ثدىففذتهالخرففىمولودااليفادفعالرثصيدوكان،معه

ونفسك،الخلافةهارونترضىأنكبلفنى":فتال"نجحورنافىوربى

بيت.-فىوحبسنى،ذلكقبلطونفمسكنفسهعلى.!ثيناللهوا،للوزارة

ليسلةفأنا"يق!لثم((أيامافأقهمته،فمهرجل!اأمد0أناأضرل!ضل!!

فأرادتذكرنىفقلت،تفتحبا،بواباذا،الحالتلكفىحبدىفى

وأناالمحابعلىففتح،لذلكفارهـ"ت،الخدمكلاموهسمعتا،قتلى

بهافاذافترجت-الخيزرانيعنون-السي!دةهذه:لىفقينا،أتثسهد

وأحم!نبه،الليلى"منذخفتقدالوجلهذاان:فقالت،البابع!تاوأققة

قضىوقد،الحائطاوىالوجهمحول!ثبدته،انظوهفلعال،قضىقد

محبوسا،ضهكمانالذىالموضعمنأخرجتةحتىهارونال!فهضيت

.1")53(الملكأدبروأصهـبحت.،فبايعواالقوادفأصبح

الثايخةجيماوزلعنذاك2الخلافةتولىحينالرثسيدهارونكان

ؤيحيى؟،يلأما!يزر.انهننيطرةتحتوكلصعهمظ،عيرهن5والغثحرين

امامخلتأناالساحةتلبثلمثم،أيهما.راعنيصدركانالذىخالدابن

.؟أ228ص؟-الذهبمروج:الممسعودى)51(

H.IBRAHIM.117إه(21 Ibid, P

ه12؟خى8-والملوكالوهلتمارهخ:الطبرى)53(
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سثةمنالا!خرةجطدىفىالرشعيدأمالخيزرانوفاةبع!بمفردهيحيى

..أعوامبثلاثةالرنمميدهارونولايةبعدوذلك،مYMنوفمبرلم!173

"،)54(وتنممئتةهارونتربيةفضللةكانالذىليحيىالجوخلا

المسيظرةسبيلأمامهسهلممما،الهادىسطوةمنهارونلهحفظوالذى

ويضوذ،.يتدمهكانأنهحتىا،الرث!يدلدىمكمانتهوعظىلت،ويلأسرتهله

الرن!حيدقالةماالمكانةتل!علىللدلالةويكفى،)55("أهـثإهيا\)له

هذاآجلس!تنىأثلتاأبتايا"لهقألحيثوزارثقلدهعثدمماليحيى

وأخر!جته،الرعيهاهوقلبتكوفد!،تدبيركوحممحن،.رأي!ييركةإجللسا

منواعزك،ثسئتمنواستعيل،ترىبطفاحكم،اليكغنقىهـن

لمتىوهذا،."نىءفى.معكناظرغيرفماثنى/،رأيلتط"نوأسفط،رأيت

قبلمنالوزارةكانتءأنبعد،)56(تفريضوزيرأولصارجيىأن

بخاتمالبرمكىخالددنيحيىالىدفعالرثسيدانبك،تنفيذوزارة

الالمحسلطة.صاحبأصبحوهكذا،مVAY/صاVاسنةفىا،الخلافة

،.)57(الرثسيدهارونالخلينةدولةفىالمطقة

وجبفرالفضك:الأربعةبأبنائهالخلافةحكلمفىيحىواسمتعان

ا..هارونأرضعتاالفضلأمإوهىيحىزونجةكاضت)54(/

)55(0928.AMIRAli, A short history of the saracenes, P

3ص3بالذهبمروج:المدم!عودىا561( t A،يضولذلكوفى

الموصلى:

أثص!رقنورهاهارونولىفلطسقيمةكانتالش!يسىأنلرألم

وزيرهماويحي!واليهافهارونالندىذىهمارؤنالمهأهـينبيىن

الاسسدميةالصربيةالدولةفىالسياسيةالحياةهرورجماللأه(

.2؟اص

923..es,Pجمك!كاsar4س!؟AMIR Ali, A short history Hof
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اسطحالت.وبذلك،)58(وموسىوجعفر.اونمضلسعيياول!،ومرمدو"وسى

بر"كيةهىابجنطاسه،يةعباس!الىالرنن!يدعهرفى.العباسييندولة

الجبالأ:يحي!ىاشاءأكبرللنهضلفان1،)95(بالضعلى

فيهالهوكان،الن!رقيةأ،قاليماوب"يعذربيجان7ووضرالممانوطبرسدان

خمسمهائةعدثهموبلغت،"العباسميه"سحماهمالضراسمانيينهـنجيثس

والأقاليغوهـصروالث!امالجزيرةعلىجعفربئنر!كانبينها،رجلألمحا

01الغربيسة

منهمجعلتعالية،فةثضهـنلهابه،البرامكةاسرة1اثستهرتوقد

تل!مشكهلألماللاغة":عهمالجاحظقالحىوالعلومللفذونموئلا

.)06("لهمالاأنقادتولاا،عليهمالأ"مقصورةتكنولم،صهمال!

حقىالثممعراءقصمد5فاصبحوا،ويددومونهالئنهعرنححونيق!سأوكانو

:نواسأبو1فيهمقمال

)161(وغادىرائربمن"نبرمكبنىفقدتممااذاالدنياعلىسلام

بالمفنينعامرةكديرةفكانت،،رهمول!هـ!رهم،نج!السأما

ببذخينفضونالبرا!كةوكمان،ودنمانيرالموصلىاأسحقمنلمنوانفنيات

وإلننالعلمأهلعلىتغدقأعطلاتهمكانتكما،المجاللستلكعلى

المالىايحهلونوكمانوا،1الاسلامتاريخفىنظيرلهيكنلمبشكلوالالثمعرأء

(OA)AMIR Ali, Ibid, .P 923 & Saunders, A history of medieval

117..Islam,P

"الئنماعريقولو!هم

ومتبوعسيدربعة11خالد!مابنيحيى)أولاد

ومج!وعفيهممفرقبهم!سألتاذافيهمافي

.691صالأولال!باسىالهصرتاريخ:ماجدالمنعمعبد195(

.791صالمصدرنفلس:ماجدالمنعمعبد.)06(

وانظر:7!اصالمصدرنفم!ى:مماج!المذمم-عبد)106(

5ول4"طstoث!cutuب!س،؟ه1,.16 aلم!لاله-H IBRAHIM, . Isl
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:قالحيدثتلكمزاياهمالفخرىكلابصاحبابملؤقد،بأنفمم!مأليهم

،"،طرةوالفيوث،زاخرةوالبحور،زاهرةكالنبوموبنوهيحيىوكان))

عالة،نحدهمالحره،تذوىوهـراتب،نمافىقةعن!همالأدبأصوأق

.)62("ظاهرةالملكوأبهة،عمامرةأياه،مفىوالدنيا

الرثسسيدهارونبينما،الفضلابنهالىيهيلخمالدبنيحيىوكآن!ا

ألهت":ليحل!يمولى،"وكانالصححلأحنيهعلىيحيىبنجعفرينضل

درجةالئاليةجعفرايقربالرثمميد!كمان،!)63("لجعفرواناللفضل

تلك"تحضرالرث!صيدأخمتالعباسسهوكانت1،ويلاز"4فيناد!ه،كبيرة

وعلم.ثقافة"نلهالمماإجالمحىا

ماالىأوحالط!ألىايح!ابنبجعفردفعتهذهالرنسيدثقةولعل

أختالعباسق"نالزواجالىطصرحهبذلكونهنى،ذلكمنأكدرهو

جعفصرالصعالواعيةبحبرتة-الأب-البرمكى.يحيىولكن،الرلثنيد

مى!االأبموقفيخركانيبدوفيطالابنموقفولكن،ذلكعنبالابتعاد

عثرةب!ليعثرأ!لتكاضا":لةبقولهوتحذيرهتهدلدهالى.بلابدفع

."!)لرماثى-وىلاالتىشكونأنلأخئنىكنتوان،أمرهاتعرف

يلامرذلكقطع(الأبأ)خالدبنيحيىحاولالإنينتصحلمولما

المهواأنا،المؤطينأميريا"لهفقال!،نفسهالرنن!يدع5بالقحدثعايه

علىذلكفىالعاقبةترجعأنمن2ولست،.عك5جعفرمداخلةأكره

كان،اعممالكجدمميمن5يتولاهماعلىبهواقتصرت!،اعفيتهفلو،.منك

بكليدمىأبتيا))الرنئميدقالى"علىل!هن2و،بيواففتىوا!عاذلك

.791صالفضرى:طباطباابن)62(

.225صوالكتابالوزراء:الجهشيارى)63(

الوزراءود!،392ص8بوالملوكالرسملتاريعخ:الطببرى)64(

."لهاشروىل!التى"5؟؟صللجف!ميارىروالكتاب
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.)65("النضلعلولمذ!9أنتريدانهاولكئك،ه!أ

بمالخطر،ينذرششاونفوذهمالبراهـكةسلطانكان،حال/ايهعلى

يحيىالرثمميدعلىاالفالبوكان":قالحيثذلكعناليعفوب!اعبروقد

ولاامرمصهملهكانمماحتى،أدناهوالفض!لوجحفربر!كبنخالدابن

الحباسأهـنالزواجالىاجعفرذلكتطلعألىأضهفذ،فاذا،)63("نهى

البوامكة،ح!!فى.ارتكبهماالنتيجةكافت!)67(اخرىوأسبابالرثمميدأخت

الرشإ.اأهـرحيث،.بالذاتبهفرعلىأكبرإالنكبةكانتوانا،نكبهمحيث

لهيظلبدير"الج!رف"0لهيقأكالأنب،رمنموضعفىفقتل،بقاتله

وأهـوقطع.،ثلاثال!قطعحيث،بغدادالىحهلثم،"الع!ر))

الج!سعلىالأخرىونصلبا،الجسرعلىجيفقهن5وقطعةمهرأبذصب

.)68(308/ص185سا!ةوذلك،ا!خر

موقفرنا3ويذ،392ص8بوالملوكالتلهمحلتاريخ:الطبرى)65(

الىالطموح.نخشىحيثبعدفيما"هلىبنملالفضب!وقفهناالرثسييد

سمذعرضكى،05علي!ذلكالمأهـونالخليفةعر!ىرغمالخلافةال!الا!مهار

نيمابعد.له

.!12ص2بأليعتوبى.تاريخاليعقوبى)66(

.16ص2بالمختصو:الفداأبو)67(

هبالكامل:يلاثيرابن،1211صالفخرىطباطباابن68()

..(128ص

سذ4ا!رمفىبالرقهحبسفىأنفهحتفأخالدبنيحىماتوقد)96(

ناقهعلةمنيحيىبنالفضل.توفىبدثما،عاهـ،وستينربع11عن!.!ا

أنسهرب!خمسةالونمميدوفاةقبل،1!391سحنةالمررم.فى.وللسانهنسقهفى

،161صوالكتابالوزراء:يمارىالجهث!،سنةوأربعينخصسعن

:فقالالبرا"كةنحبةالعماهيةاأبوووصفأ

ويحيصاهعبرةفى"تجعفرأماالياةيرتجىلمنقولا

خلاههمماماههارونهاالالهاخليفةوزيرىكأنا

ونصفا.رأسصهحالق!قبرمقهجعفدض!فذاكم

وأقصاهفض!هعننحاهقدأصبحالوزيريحيىوالثمعيخ

!اهواتد-.البلادنيفأصبحوان!سعع!لهمالتجمعبحدهح!نمه
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يحيىفحبسى،.والمصالرةالحبلسعليهمفوقعجحفرل.2بقيةأما

وتجضى،أموالهماسعتصفاءولم،)96(بيتهوأهلىوولدهبرمكابنخالدابن

المفشيات.غير.نقدادينارار.6763.ر..قبلفييابلغتوقدا،ضياع!

..7(0)ظكماتلمىاو

ىا1أاليحيوىالفرعأصالبمابرمكبألالفتكأنهناالنظبرويلفت

بنمحمدفرعهو2خرفرعايصب.لمحينفئ،"أولادهواجعفربنيحيى

بالفرعالفتكفئتسببمهمالبراءت!(وذلك،وأولادهبرملثبنخمالد

أ..المحي!وى

أجمبزالذىهويلاحداثتقابعأنديدنس!ايجازفىيقالىأنويىكن

دونثارهم2علىوالدعفية،.خالدبنيحيىبفرعالنكتكعلىالرنص!صيد

.)71(!وذهمن5الحدعلىابالعملالاكتفاء

وهىلمالبراهـكةنكبةأل!بابالىوصولاوا!راءيلأقوالقبايشهوقد

صحيحا،كلهاأوابعضسهاأوأحدهالكونأنإيمكناجتهاداتهـجملهافى

التاريخي!ةيلاحداثتثابحعلىمضهدينخر2أجتهادااليهمانضيفأنويمكننا

نلائج.،ناليهانتهتومماالرثسيدعهدفى

المؤزحونيتبارىلفزانكبتهمتكونأننفشهالرثسيدأرأدوكأ!ا

بالعنمببيهينىعلمتلوإ\ا:لهمنبتهسم!ببعنهوهالىافقد،لحهفى

!،لقطعبه!اهدا.الذ!!
----ء-جمض!.

وأن؟الثنمميعأضيارهمالىالبرامكهذكبهالمؤرخينبمضىوأرجع

!.(Y'1العلوىااللهعبدبنيحلىسرافيأطلقاالم!ببلهذايحيىبنجمفر

.16ص2!وفلسطينولبذاندمموريما:حتىفيليبر.7(

)71(.-117..Saunders,A history of medieval Islam, P

العيون:واظر،TtTصن8بوالملوكالرسلىتاريخالطبرى)72(

و357ت603ص!
118..H-IERAHIM, Islamic and history culture, P

ا!سياسىاالزواج-بهـ3)
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سى-ت!2

لازفى!ادبالبرامكةفتكالرشسيدأنفىالمؤرخينجميعويثممترك

وأفرادنفس!هالرشيد.انحتىا،"والاي"نال!يرواحقكارهم،نفوذهم

البرامك!ةبيفا،ثمىءعلىيحصلونفلا،.اليسيريطلبونكانوأإصثه

نحسيرمنيثساعونكماأيديهمتحتكانتالتىالدولةأموالفىيتصرفون

عالىصررالامواليوزعونوكانوا،(رقيبمنخثحميةودون،حطساب

،ثفسهموشبيعوا،وبساتيعهمأمدكهم؟كثرثك!ا(،يدعترضهممن

كما،لمجععفرهذهقيلطالابضيمةيمرلاالرثسيدوكان1،)73(ا!ور

.)74(وجبىئهمجمبثهمجملىالكديرسفقونكمانوا

تحتملهل!ماالادرومنمنهماظهريحيىابنىاوالفضلىج!راانوقيل

01)75(فنبهمالملولثانفودى

بهملمجممعونزالوا،،الربيعبنالفضلمثلالبرامكهأعداءانوقيل

فأوغرال.،ا،مواويحتجفون،دونهبالملكيستبدلكجفلههوحيناورنسيدالى

1.،)78(فنكبهمعلي!صدره

غ!الفتكفىسبباالبرامكة)ثلا(تزندقالمؤر!خينابعضويجعل!

"،ا!فاءفىوين!مجعونهم!،المتزندقينعلنىيتممم!ترونالبرامكة!كانحيث

ض!دالقسللىقصادةأحدالفارسىعلان-الرشيدعهدعلى-فاحقضنوا

فىالعربسيرةيتناولخابشاليفعلىوثسبءوه.،العربيةالتوميه

ويجددها."،يلاحقاديثيربيابيذهمدارتالتىالخلافماتةمظهراالج!اهلية

وصارلتا،.در!طيونعلثرينعليهأنفققصرالنفدمعةجعفر(بنى)73(

.."الب!رامكةباسمعرفتهالمتجاورةقصورهممنمد!ينةفمبهلهم

117..evalIslam, P24ا story of med"ول,Saunders

.)74(118..H-IBRAHIM, Islamic and history culture, P

..902صا!رى.:.طباطباأبنلإ(51

!2!طمي،،.55،2صي3+الاسلاميابنناري!عة!وص.فحلب!أحه!7!إا
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عنالعربصرفذلكوراءمنالهدفوكمان،العربىالمجتهعطب،تد!ن

.بهأثرهوالثفثىبحاضيهمالاعتزاز

الفرهسالوزراءطريقعنالحربيةالتشاليدهدم"دعا.ةتممسحيللكه!ا

وكان"1الخهنراوثصرب،والمجونلل!خلاعةملجأالىلمجوتهمحولواالذين

منتععترواكمأ،ا!همادلدعا.ةالذ!يمثرالقصلهذا"ثالاأيضه،البراهكه

001)78(((النرصعلماءتم!مللاعلىتبل

العصزظبي!عةكانللبرا!كةحدثةماأنالمؤرخينبعضيرى،بيني

الأمزهذافى.بدعا.بالرامكةفتكةفىالرثسيديكنول!،فيهعاث!واالذى

فئقرائحهماوأجهدوا،1البرامكهنكبةبذكرالمؤرتونأولعا"0:فيقول

الدولةفىبدعاالعيلهذايكنولم،بهمالرن!صيدايقاعأسمب،لباتعرف

المنصصوزأوقعفقد،ذلكفىسنلفاوالمهإىلليفصورفان،العالاسمية

والهم51!قصصف!االىا،وأقاربههوقتله،إوريانىاأيوب1أبىدوزديىه

-...-

مه،ؤيةالئه1عبدأبىبوزبرهالمهـدىعوأوف،هـنهمعليهااطليعماليهلخيانة

ا،ولمنزاهةمح،.ابهماكانت4ابلوش!داودبنويعقوب،يسارابن

!لبحتكل!بالثانىالولوعهـنىلمهدكانماومع،سيرتهو!سن

،ويرئ"الرشميدبهسبقكلدهذاكل.االلىفىأخااتخذهأنةهورللج!

ذايكونأنفيهالملكيحب،الاسثبدادىالملكطبيعةهوهذأأن"

فكمان":قائلاالعربلهالمجت!محاتفى.الزنادقةشمسكويصف(Vال

،/ثحهدقهعند.ذلكفتلاثهارسمولاصحابأمنأحداس!حاذاالزنديى

تاريخفىالثظةأح!دوهوشريحذكرواذا،كمثعحهمحاسنهمءنواوى

كبرمنوهوالثمعبىلهوصفوان،تجريحهالىالزندلمتعيدالعرلبا

ت!لكعنالحديت"جراىقطعالزندب!تويحاول.استثقله1العواقصكلياء

صىورةفىوعرضها،الفرسىملوكسيرةبترديدالعربيةالنسخصيات

جبركإت:؟ايمبوي؟إ(العربأمجاداولنمسييهم،الم!عامعينانتباهتجذب

.؟72،7صالهرليةالقوميةةسدالتع!علل

!8،المحبيبرئمببمةالص!وى781ا
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التىا!ولىواليد!،يقاومل!الذىوالحولن،ينسارلألاالذىالشلطان

(.9V)((يدتضارعهالا

داالبوامكهثكبةسبلبأيرجحالذىأىالرابذلكيلاراءللكوثخلكل!!

الرنسيد،أختوالعباسةايحيىبنجعفربينربظتالتىالعدقةتلك

بنجعفروبينالعبالهسةبيننمشأتحبقصةفىالعلاقةتلكوتتلخص

مجلممصه-فىبينهياالجمعيهصرهكانوقد-الرفميميدهارونوأن،"يحيى

انوإ،تقربهالاثم،اليهاالنظرلك(يحكحتىأزوجكهماأنا:لجعفرقال

..)08(ولدينأنجبتحمىاوولداأنجبتاأنها1كانتاامنليجها

الرشميديمضقأنامكالهيةاعدموالمحدثوناالقدامىالمؤرخونرأىوقد

فيقولط،.ذلكمثلالىالنباسةتمحدرأو،الصورىالزوافيهدامفك

وجلال!ها،وأبويهادينهافئالعبحاسةمنصلبه(منذلكوهيهاتا"1خلدونابن

أنعرافآهم،رجالإربعةاالاوبينهبينهاليلمىعباسىبنالئه/اعبدبنتوانها

الرضيدمنيسوغوكيف":ويقولي)81(،((بعدههـنالملةوعظماءالدين

.)82("أبائهوعظمهفهبعدعلىلأعاجمالىيصهراأن1

الثصريعةأحكاميخالفآالزوإجهذامثكأنالمحدثينمنغيرهويرى

زواجساال!لهرفلافالشريمه،الزوأجمنومقصدهاالاسلاهية

ز.!(A)3حقيقيا

.يكونإنييكنالرث!عيد،نالمباسمةزواجقصة.نالموقنآأنعلى

العباسية(الدولة)الاسييةيلاممتاريعخمحاضرأت:الخضر.ى)!7(

1186101-181ص

؟.(991صيلاولالعباسىالعصرتماريخ:ماجدالمذهمعبد)08(

16،17001صالمقطمه:خلدونابن)81(

..17صالمصدرضسخلدرنابن)82(

ا-إ.،9.إصيلاوفى-االبماسئالصرتاريحةمماجدالمئممعبد83()

http://al-maktabeh.com



-37-

ثدالقصةتلكتكونأنيمكنفلا،.جملهدفعهاو!لمجعهلةققبلهابمعم

،"العامةأفواهالاكهماحتىفماعمت!اأنهاذلكعلىوالدليل،فراغمنفمثحأت

عنسألةمنعل!أجابالذ!ىالرثسيدسيافمميروراجابهقنفيهاولا

كأنكاإ"بمولهممبمورأجابحيث،ونجعفرالعباسةبينالزواجحقيقة

فضمال1،1%!أأةائمرأأمرمنادعوهفيماوتردده،العامةتريدهمماتريد

هذامنلث!بئماالمهوالا":فقال"غيرهأردتااماا".:الم!ائل

رج!أحدممعبرورافان،القصةينفىلاهفاملبرورفنفىC(At)"أصل

.!عامةوالعبامسيينخاصةالرثسيد

وراءهاووف!،حقيقةقكونانلهماأريدقصةتلكأنانرىونحن

وسيةالرثح!يديجدفلا،"العامةألمححنةعلىتثسيعحىلهايروجمن

1.(الزواجهذااضسماءغير-المث!ائعاتادابرلقطح-أمماهه

التىالمجابستلكالقصةهذهمثلخلقعل!امحاعدالذىولعل

!.،الرش!يد"نمحضرفىوجعفراالعباسةتضمكممانت

ورائهمنوإتياعهجعفركانوالذى-الترويجذلكوراءالدافحأماصص

والذى،التراسان!مسلمأبىبطموحيذكرناالذى1المجضا!وحفهو-

الرطين،كلاعليههاساراللذينالمحورينتنسابه-رأينافى-يزكيه

!أالخلافةالىوالاصهار،العربالىالانتمعاببههاوذهنى

ومن،الخلافةاالىالاصهارالىطهوحهاتهحصمفرحالوفى

العبا!سييمان،دولةفىامكهالراإثسأنيعلوأنأجلوهـن،ذل!أجل

بنالد1عبيدنسل"منيجعلهمعربىبنسبنسبهمربطالبرأمكةحاول

بلغع!!(استبىلىالذىالنصعهيرالا-ملامىقتييمةلإ،!--صلؤبقائدأضىمسلم

ج!.9،ي!ص!ه7./صصه!86عامفى

..،25صواليكابالوزراء:الج!عيار!)؟8(

س.!191صا،ولىالميماسىالعصرتاريخ:ماجدالمنعب!عبد851ا
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لهسارالذىا!ططنفم!ىينسبةيحينىبنبخعفرمخططكانوهكذا

لمالنهايةفىبهأودىواال!خراسعان!ا1"س!لمأبومبلهـنغليه

خبرتهمنلهكانالذىيحيىعدافي!،-اليحيوىالفرعي!نولم

سي!االرمث!يدأنيدركون-بمالنار.اللحب"نمنعهصاله!صنهوهنالواعية

علث!هـ!تهدينا،وبدولتهمبهم،!ثديقدالذىالحاسىصمإوقفأذلكمنهم

ثدىوغذتهبحجؤر.هغاربىوانه،للخلافةالرنسيدوالايهوراءكمانواأنه!

الرنسيدالىكتابهفىJخمابنيحيىإليه!أنسمارماهذا،ولعل،نمع!انهم

المؤمنينأم!يرياالذنبكاناذا":لهقالحيث،امكةالبف!ع!ندما

،"الولىاوهودة،البرىسه!لامةلىفان،باوءقوبةتعم.فلا،؟خماصا

صسهالذى!لأمرفضى))الكظبهذاحاث!يهفىالرثسسيدفوفع

أ.،)60ا("تستفتيمان

طبض!االيحيي!وئالفرغأفرادبينالعتوبةفىالرتفميد9تةروقد

جيط،لفبقهمدعتالعامةفالأسنبماب:والخاصةالعمامة!!لأسسبالبا

حهدعهومت!همأبفاءا.أ"،،بهوالنففيلبضر.لمدلدفعالخاصوالسعبلبا

يصابوافلمايلاسبمابمنوالخماصبالماماعلاقةلهمي!نلمالذديئخالدادن

!..)79(الرنسيدلدىبراءتهمثبتتانبعدذلك!هـنبلمصوء

منخلفيةجعفرمنالعبماسحةزواجقصةوراءي!ونأنجاز،واذا

بينههاولما،الربسيدمجالسفىاجدهط6لقنتيجةبشهي،نث!أق!حميصحب

فئذامنلالىجعفرطيوحأناغفاليه!نلافكرىوفئجانستوافقن5

زواجمث!روعالوجههذامقفهولهسياسيةغاياتاليب،دت.كانالزواج

8()M53؟صوالكتابالوزرأء:الجهث!حيارى.

ا،ثيرابن،692ص8بوالملوكسلالرلىتار!خالطبرى)87(

.115ص5بالكا.ل
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وطهوحاتلمظا"حهاأغراضىورائه،نيستهدفالونجئوهأغلبمنسميمال!ى

ء.-مجنحة

القصةهذهوراءالترويجيكونأنالنهايةفىيستبعدلاأنهعلى

!،تمثعو!هاحاولواالتىال!ربيةالتقاليدضربفىالفرسىلدورأكمال!

الث!رفأ..علىوحوصههاوتصنونه!االعربيةالمرأةعفافمنبالطسخريةوذللث

خصاؤعنبمالمفالطالتكبهميمنلاواأنهم1علهاؤحاولأنبعد،والطهر

العباسيينا!لفاءسه!ةتثسويهالفرسىافأهدا!نكانففد،العرلبا

.)88(أففلمهمالعرلبطلدى

بعضتوضحهكم!أبمالبرامكهالفت!بيتقدكمانالرئنصيدن11على

هذالى-الجهدثنيمارىاأورد.اوقدكاولبمام!النكبةتتمأنقبلال!حص

.،العحماهلىبنللسندىاقاكالرثسيدأنوحكى":القصه"ملك-الصدد

فوكل!،هذايومكمنل!منةكانتاذاا":ببفدادالمجسرينيلىوكمان

ا،الوقتذلك3"فئكانفدلأ:السندىقال.ا،أمصرأسبمابهموإ،.البرامكةبدور

على،سرابورهموكل!،!جمفرومعه،الأبناءبصرالرفسيدوكان

!بتوكيل!"خبريتصلوأن،أىالرافىللر!ث!يد.يبدوأن،ووجلبنىخوف!

فىليلتىأقهت0أمدمعيتفلي،،هيوما5يوممافظللت،هلاكىسببفيكون

منووكلتص!الرشحيدمنعلى،يردخبراأتوقع،الثعرقىبالج!عصالمجلمس

فران!افىواالمسخرفىكانفل!ا،الرننيداهـنيردكتاباأورسولايراع!

وكتحماب،نصفين!طوعةجعفرجثةصهخرجتحته،بفلعلىبنعر(

.()198"ففعلعت.ذللثالجععرينأحدعلىنصعف!بصلبألىالرثسيد

صسححعع!صبم(

1.،؟7صالعربيةالقوهـيةضدالتدسحلكحركمات:.العدوىإبراهيم)مهـ(

والفرافق2370،1-236صوالمكتاب.الوزر.اء:الجهفن!يارى)9؟(

وينعر:،!الطريقعلىههالبريدصماحبيدلالذىوهوبروانكمعرب

..ويصيحيصرخ
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البرامكه،يظلملمبمالرمثسيد(أنتقدمهاخصوءفىالقولىءيهكن

.،مخبتهممحالتعاطفأوالاشعفاقمنال!نظرةتلكيستح!وننهتقدهمولا

مص!وداي!كنلموالمثععرللعلموتشجيحكرممنبهائفتهرواماانبل

،يلأبوابتلكفىالمربيةالمأثرعلىالتفطيةبهالمقحسودكان!مابقدر.لذاته

.الذىالرثحسيدعهدفىالبرامكةبمأ:رالايتفنونلاكمانواالناسىانحتى

العباسية.الخلافةعصمور.أزهىهو.
-

كمافتالذينالبرامكةضربفىحازمما-بحق-الرنن!يدكانوقد

تخلصأنبمدلهمثوراتتقمفلم،109(عمامةبصفةللفرسىضربةفكشهم

ل!"رأعدأنهوا،.وحزمهالخليفةهذامهارةعلىيدلمهـ،،الرثسيدمنهم

)191!عدقه

)09(!117.Saunders,A history of Medieval Islam, P

923..AMIRAli, A short history of the saracenes, P

الاسم!سصلاميهالعربيةالعولةفىالسيماسيةالحياة:.سرورجفال)19(

،.02؟ص
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ا!ياممما!لزثراض!ا

هربئالهماانحاليد!ضلآ

لمول:بنإ!دمعنبنتبورانهنالمامونالخليفةزواج:اولا

،.دولةللم!أمونتكونأنفيالفضلصاحبسهلبنالفضل-كان

ا،سهلىبنالفضلىأليهضهـهمامنحةاعتبارهايمكنحقيقتهافىالمأمونفدولة

!.)29(امرهعلىالمأمونلفلبولولاه

ورغبته،اكمونعلىضوذهلازديادنتيجةسهلىبنالفضلقتلوبعدص

وقربه،سعهلبنالح!عنأخماهالمأموناهستوزربا!سلطةالإسشثارفى

-.)13(ا!ه

لمكان"،خلكانابن،يقولكها)94(بوران!ناكمونزواجوكمانص

الولائمفأقايت،مثسهوداعرسماعرسهاكانوقد،)9("منهابيها

وتبم،6191ايلأعصمارن5عصرفىمثلهمايعهدلبمصورةعلىوالاحتفالإت

.)89(!ء2!.؟سنةفى(V)9((الصلحفبم))يعمعىمبهانفىذلك

د.ا326ص3!الاسلامىالتماريخموسعوعه:نسلبىاحهد)2!(

وانظر187ص3بالمصدرنفم!د!ىثسلبىأحهد319(
251.-025,ASSAN.b SAHL) 2ed. .T 3 pp!يمأولثEncy - de 'L Isl (a

وقد،إنسهروايلأول،لقبوبوران،خديجهاسههاالقويقال)49(

والكتابالوزرأءكئابمنجديدةفصوص-مملا4لم!أسنة-توفمت

ل.،)11هامثسه!اص

إ.!287صابا،عيانوفياتحظكانابن)5!(

2874.1صا/ببالمصدرففمس:خلكانابن)69(

الب!لدانمعجم!..واسطمنقريبةدجلةعلصبليداةالصلحفم71!(

.276.ص4ب

ا،ثرابن،566ص8بوالملوكالزسلهاريخ:الطبرى)89(

حمالى3!ا،صبى5يمالكاول
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وزي!رسهلقبنللحمسنكبيراةمكرمةكانالزواجهذاأننسكولا

الانفاتاتبتلكمحرورهمدىعنسسهكبنا!حسنعبر.وفدا،المأمون1

والضياعا،موالبينوتنوعت،.المناسبةتلكافىتىيزتإبالبذخالتى

المأمونوقواد،الناسمنكبيرةأعدادعلىاقدمحمتلأالتىوالجوارى

حصيراالمأمونللخليفهسهلبنالحسنافرشىوقد،وأتجاعهوأصحابه

صفةخلكانبنأوردوقد،الكئير.ةاللالىء،قد"يهعلىونثر،الذهمبامن

والقوادالهاثسسميينعلىه!اننرأنالىأمره1وانتهى!اداقالحيثذلك

،جواروأسماء،ضي!اعبأسطءرقاعصهاممم!كبفادقوالوجوهوالكالبا

ححص.
-..!-.فى.-وقعمتاذاالبندقةوكانت،دلكوذيردواب،وصفات

-.لذلك!لؤالىمصىفيهماماعلمفاد!،الرقعةفي!اميضرأ،

!صبرسا،لكاأوضيعةكانسواءفيهاماويتمححلم،اليهفيدفءها

والعراهم،الدناثيرالنالعىلسائرعلىذلكبعدنثرثم،هـطوكمااوجاريةأو

وجيصحوتوادهالمامونعلىوأضق،العنبروبيضالمدسكونوافج

خلقاوكانوا،.و"أنجاعهأحبناده1"نمعهكمان"نوسه!ائر،أص!حابه

ضههمنوكل،والملاحينوالمكمارينةالجيأليمانعلىحدتى،يحصىلا

"1لدوابهولالنفسهثسيئاينسترى"ناالعسكرفىيكنفلم،عمهمكره

تسصحهالحسنعندأقام1اكمونأنتأريخه!الطبرىوذكر"1:قالثم

وكان،اليهيحتاجمامعسهمنولجميعيومكلفىلهيعد،لوماعلفس

وفرمثى)):غيرهقالفم"درهمألصألفخ!س!ينعليهمالنفقةمبلغ

،كثيرة،لىءقدميهعلىنثرمتهوضافلها،بالذهبأمفسوجحصيرلالأمون

قالى:بالذصه01!هسوجالحصرعلىالمختلفةاللالىءتسماقطراى!ما

الخمرصفةفىهالحينالحالهذهثحعاهدكأنه:نوامسأبااثه1قاتل

اكاجدنديعلوهاالذىوالحباب

)99(الذهبمنأرضعلىدرحضباءفقاتمهمامنوكبرئصفرىكمان

.2ولص-.يلاعيمانوفيات:نحانابن1991
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اقجثحدتتجاوزعطمةدعوةوكمانتالاا:طباطباابنوقال

،.4(01.)"ةالكدرو

فئقطمللأ.يفعلهلمماابنتهزواجفىسهلبنالحسنأنفق1وقد

01.)101(اسلامولأجاهاية

الصسلةوتلكالزواجبهذاه!رورفماعنبورانجدةلمجرتوقد

)201(.ذهبصيشيةفىدرهم(ألف.انبوراوعلىالمأ"ونعلىغنثرلتطبالخلافة

الفةلىمبععينشكمال!هبلفتالمأمونزفافأنا،يتزأدمويقول

يبينالمناسبههذهفئوأمهسهكبنالحسنأنفقهماولعلى.)401(درهم

ثمرةكان.والذى،1المأمونعهدفىاالثراءمنسهلالعايهكمانعط

الخليفهأخيةمحصراعهقىلةوالتاييدوالتدنجيرالتحريضهـوقفلوقوفهم

:00/3الأمين!حهد

بنالحمسنعلىالماسبةبهذهأحنرىناحيةهـقالمأهونأفاءوقد

"،الضلحفمأقطعهوا،دراهبمملإينبعث!رةانصرافةعندلهفأمر،م!هل

.)401(هحمنةمدةالأهوازوكور،فارسىخرأجلهأطلقكيا

وقد،الخطباءوخطب،الثعحمراءأئن!عمار.المنماسب!ةهذهفىوكئبرمت

فهماليوالمح،انعقادهفى"المصروعلم،الزوأجذلكمغزىبمضهمأدرك

إفقالسحيال!ى

ا!سنفىولبسورانللحسناثه1بارك

ة.أ222ص-الفخرى:طباطباابن-)001(

،.،04.ص1؟بالذهبمروج:المسعودى1101(
.حم

.928صا!الأعيمانوفيمات:خلكانأبن-)201(

..0103(ص2بالرابعالقرنفىالاسلاميةالحضارة:ميترادم)3011(

مروجالمسمودى،YAKصاحبا،عيانوفياتخلكانابن)401(

.كل.3ص4بالذهب

http://al-maktabeh.com



-ائا41-

)001(أمنببنتولكن،ت!رقدهارون.ابنيا

ندرىماواثه."1ة.:فتالالمأمونفطنةعنالفماعرفطفةتغبولم

!.أ)6011"؟فحراأم.أرادخرا

بنالحدسنبنتوبورانالمأمونبينتمالذىالزواجهذاأنوالحق-

سياسىزواجهوبل،الزواجلوجهخالصايكنلمالفلرسىوفهرههع!ل

ومن،.لهسهلابنىاطاعةنماصيةامتلاكالىورائهمنالمأمونرهى

اغتي!!.ننفوسهمفىاترهسبيكونقدماواسطلالا،يعامةا!رسىورائهم

خففأنوا،ظهفىيدالهبأنعنهثسبهةى01ونفى،ه!هلبنالفضل

)701(!.!فيهالمصيبةعنهم

بفدادالىالسيرالمإمونقراربسببسهلبنالفضلمقتلىكانوقد!

)801(العرببعضمننهمائحعلىبناءوذلك،يقيمكمانحيثنلم"رو5

والوصايهالسطوةيهددكانمها،مروفىلمقابلتهالعرافمنجماعواالذين

الفاصححينبضرلبافأمر،1سهلبنالفضلوزيرهذلكفأغضب،الفمارسعية

،الحهام0فىبءهجهواانالامنهمكانف!ا،لحاهمونتف،لن!أمون

الجحعة،يومقىهروقرببم!رنجسوذلكا،.الموتحتىبسيوفهمفضربوه

)901(م11Aالمكل302عامأوم818/!202سنةشعبان

هر:والثسيماعر،2AAkصىاصا!درنفمس:خطكمانابن51011(

ص4بالذهامروجالمدصعودىوانظر،الباهلىحازمبنهحيد

003-31.)

مروج:المدسحعودى،928صابا،عيمانوفيات:خلكانابن)601(

.م.3ص4جىالذهب

،185ص13جمالاسلامىاقاريخمولسوعةنسلبىأحهدا)701(

.2ها!س32صوالكاباء،الوزراكظبمنضائعةنصوصواطر

م9081/!؟02هسنةبغدادال!المأمونجاءوتد)801(.

,SHABAANظsoy"إ؟P7.4,2.بر Islamic

التاريخ،.ورسوعه28ص؟-الذهبمروج:المسعودى1901(

!.،ا6؟صالتاريخفىالمباسيون:حبيبةعلى533cص3بالاسوو
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دلكفنللتخلصرغبهذلكفىيداله،مونيكونأنيمعتبفعبول!

علىقبل"منالبرامكةسيطرك!ا،عليهيدمميطرالذىالفاردمىالأخطبوط

أخللتالفارسيةالقوميهأنرأىحيماأبوهكما.تصرفهووتصرف!،أميه

وزراءيقلدفعلاالفضكوكان،)011(المختلفةالقومياتبينالقوىسبميزان

ليجلطسفيهويحظ،مجنحكرسىعلىالمأمون.جعلصفىفيجلدسالفرسى

-.)111(كلعرىوزراءيفعلكانك!اا،المأمونيديبينعليه

تملكهأنبعدسعيهاالمأمونعلنىلالسيطوةسعىهدالفضلوكان

يستعيدوأن،.لهملكال!لمكهذايجهسلأنهلخطر،وكأني،ال!كأور

،االاسملدأهـونيجعلىأنالىصال،وسيادثهاه!ملطانهالخراسان

وكان،1فاشحههوكانوعراطريقاوسللأ،والعهكالقولى"ول!عسه

أبيصمسلممنكلقبليمنشهالذىالالهجاهنفسوهو،)112(خصحيته

البر!كنى.يحمىبنوجعفرالخراسانى

زلةلهتابعماالخليفةدونبالسلطانالاستننارفىرغبتهكانتوتد

.)1113لهاثناحياتهدفعالفضكمنكبيرة

القومياتبينللتوازنوحنظاعنهللتهمهدنعا-المأمونأتخذوقد

لذءولقبه1،ا()؟االفضلأخيهامكانلةوزيراسهكبنالحسسن-

.-الرياسشينذايسهىضل!أخوهوكان،ا!فايتين

هوبورانمنالمأمونزواجأنالىالمؤزخينبعضنطنوقدا،هذا

:المأمونسياسةعنحديثهمعرضفئفقا4،!يلاولىبالدرنجةسياسىزواج
كأ

.321ص"لأ!لىالعباسىالعصرتاريخماجدالمنعمعبد)011(

.1321صالمصدرنفس:،ماجدالمنعمعبد)111(

1231ص3!الاسلامىالتاريخموسوعةانظر:ثسصلبى+!

.لإ18ص3.بالمصدرنفممى:ث!سلبىأخهد3)1132(

1114"47..SHABAAN,Islamic history, Vol,2 P
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ليكتسببنسهلىالحدممينبنمتبورانتزوحهفىفذاسميال!مياوكإن"؟

.1"11)15الالارسىالحزدا

الحسنبنتبورأنمنزواجهفىالمأمونتصرفبينبهضهمووازن

عليهعرضعندماأميةبنىاخلفا.ء2خرمحيدبنصروانورفض،سهلابن

الخيفةدصح""!:يقوكحيث"وذلك،"فرفضالعباسيينالىالاصهيار

ليكسبالبناتفيوكان،للعباهمميينيص!ربأنمحمدبنمروانأيلأموى

يضيفثم"الفساءبأبضاعالناسىولاءيشطرىلاانه"1:فقال،ولاءهم

يكنلماذ،خر2ثسخصافكانالمأ،ونالخليفةواما)):كلولهالمؤرخذلك

بلهتبورإنهـنزواجهوكان،شتىبطوقهح!اجتهوراءسعىايل!فييتردد

الم.161"معروناسياس!يازواجاسهلىبنالحمسقوزيره

مبن!لل!لبن!هاحعلىلرويعفىنالماصوغبة:ثاليا

سهل"ابة!األىالاصهارعلىحريصماكانالمأمونأنعلىيدلومما

يت!زوجأنسهطبقالفضلعلىعرضأنهدرجة.الىبهبلغايلأ"رأن

دورانمنيتزوجأنالىهوبهدفعتالتى،بلأسبلنفلسبناتهاحدى

الخلفاءبناتتزويجاست!انعادةمنالرغمعلىسهلبنالحطعمنبنت

مرامىسهلبنالفضلفطنةعنتفبولم،)117(قرباهمذوىغير.ن

هذا"ثلتممااذابالمامونصلتهلهتدهرضقدمماخشىولكنه،اكمون

103وبطفمبةالممامونلفدريعرضنهمياصفوهيصكرماوحدث،الزوأج

يتطاولىاإدطلمنلهينبفىلاشرفهذاأنأساسىعلىمهذبااعتذارافأعتذر

(.)118"فعلتهماصلبتنىلو":!لمأمونوقال،اليه

.؟36صاكمونعصر/ا!رفا!هـ9(11)5

.)2(حاثععية216صالتاريخافىالعباسيون:حبيبةعلى)116(

.3311ص3بالاس!لا"ىالتماريخ"ول!وعةث!علبىأحهد!117(

(Aااا)باجدمالمئعبمد!عمد،؟؟3ميوالكنابالوزراء:الجحهث!عيمارىا

،221ايلأولىص.أ!بإس!العصر.كاريع
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يعتذروالفضلالفضكغلى،رارارنجتهكررقدالمأهونأنويبدو

مروانبنالنضملعنالجهث!ميارىيرويهماذل!عل!ولنا،ذلكعن

نأكلهالجهدسهلبنبالفضلجهدت:المأمونلىتالى"أ:قالالذى

.)1111"بن!اتىبضأن!وجه

!لهمنأدركهماالرك1الواعلةبخبرتهسهلبنالفضلولكن

..الخلافةحاتمنالإضتراب1خطورةمنالبرمك!خالدبنيحيى

:للميامونبنتينمنوأبنه1012(افكفمموسىبنعل!زواج:ثحط

م!ككلفى.البلويينبققبحعهدهإستهلىقدالمأمونالخليفةكمان

كم!ا،طد،طبماابنابراهيم؟ن،حمدحركةعلىفقضىعليهمالقضاءب!هدف

ييلأفطلسعلى.بنالحمممينحركةوكذلك،اللصراياأبىزعامةجملىقضى

وغيرها.

تجاهالعنفغلىالقائهةالسياسعةتلكيفيرنر"اهأننلبث"،ولكننا

مجعردالىالأمزيصلفلم،كذلكعنيفةبصورةالق!غييروجاء،العلويين

.703صالمصدرنفس:الجهث!يارى)911(

.،وأنبلهمأثصرفهمواالعلويينخيرةمنمول!ىبنعلىوكمان).؟ا(

.،بهيعطىاناثهاببرسمولأخذإنيثبفىيقولوكان،1أطماعاوأقلهم

رأيلتماأصمحابهبعضفمسيأله،قطنمصعراصبهنواهسأبوايقلولما

وهذا.،ث!ميئمافي!قلتألامعنىول!طرداولاخهراثركتما،منكأوقح

نواصأبوافقال،ثم!يئافيهتقللمعصركفى.،الرض!موسىبنعلى

ونظم،منلهفىيقولأنمنلىاقدروليدس،لهاعظامماإلاافلكتركتماوااثه

قولهالمحادثةهذهفىنواسىأبو

ألابيهالكلاممنفنونفىطراالناسىأحم!نانت0لىقيل

جيهيدىفىالدريثصرمديحيضالرضدج!ن5لك

فيهتجمعنالتىوالخصال)ولمى5ابنم!حتركت.فعلام

يلأبي!هخمادماجبريلكمان/امام!دحأستطيعلا:قلت

336-335ص3بألاسلأسمىالتاريخموس!وعة:نسلبىأحهد1

4"اأ"!!"امم"!؟115خ؟؟أ!5؟ائظر؟ rt!/ول3لأح.4!!"أإ؟
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بموليسةكانبلا؟معاملتهمبماحمحصانوعدأواروجمهمفيهءيهدىخطاب

!صزبنالكاظمموسىبنعلى:هىعلويةشسخصيهالىعهده

نقعلأيعنىكانحيثنمممكبلاخطيراأمراذلكوكان.،)121(الصمادق

الطويونجماهدالذى11،مروهو،العلويينالىالعباسيينمنالخلافة

وكانالعلوى"+،مالبيتزهرأتمنالكئير!محيتهوراح،كثيراأجلهمن

جديدمنالخلافة.الىالعودة3العباسيبنأمامالأ،ل،انعدامهذاامعنى

.!بالنوأجذصا،مرعلىسيعضهونالعلويونكأنحيث

علاماتمنالكيريضحغريباالنحوهذاعلىالمأمونتصرفآوكان

منتبلتةبثزؤيجهالرخ!ن!العلىمبيصةأرد!المأمونوأنلاسيماالاسحتفهام

ا،حرىبابئتةالرض!علىبنالجوادمحهدوتزويج،حبيمباأمالمسهماة

وس!ص)123(.817-/!202سلهفىودلك)122(الففلأمالمسماة

الرضشاعلنىال!ممالمأمونوصرب،)124(محمدا2Jن5الرضابطىاعليا

(.IY)5ودرهمدبنارمن

صدهفئيجدلمأنه-أظهرهاكما-ذلذفئالمأمونحجةوكانت

المدينه-فئممعروثاكأنالذىالرضناعلنىمنبا،مر"أحقولاأفضلأحدا

الحم!مين،بنعلىبنهحهدبننجععفربنموسىبنعلىا!لأمامهو12()1

...عهدهفىالناسىكبارمنوواحدازممانةرنجلانوك

،013صاقاردخفئالعباسيون:حيبةعلى

فىالسياهسيةالحياةسرورجمالا،357صالعيون:جهول)122(

.702صالإسلاميةالمربيهالدولة

3(story of Islam،c peole, 05 122 & 01( YاBROKELMAN, H

265...ofthe saracenes, PكلبمA short histoهـاAMIR Al

(vt).التار!نيابراصمعلى،6ص6با!لأممتجازبا:ممعكويها

.0093صالعام1الاس!ى

.92ص4بالذهميمروج:المح!مودى1251(
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السصوادبخلحالمأمونوأمر،)126(والفتوىوالعلمبالتقوى-يقيمحشا

انخياركانوربما،الخضزه.الناسيلبدسأنعلىالعباسية.الدولةثسعار

حيثالفرلسالىب!يتقربحتىسهلبنالفضلىاومأيرجحال!نخىا

.البياضيخلإمحبونالعلويونأماا،*كال!سةلبمسكان

كانالرضاعلىالىاله!هدولايهنفلأناالمؤرخينبضرأىوتد

يل!متطعولم،.)127(الخاصةلتضيتهالمأ.ونال!خلدفهبناخصلاصعن

نفسىفىيكنولم،أخرىلفتراتبعدهالدولةبرياسيةالإهتمام!تأجيل

العباسسلينمنواحداالعامةالرئاسةلهذهيختارأنيستطيعالوقت

ظروفه،مفلفى4فيدا"ثهم.واحداختيماري!نولم،،ؤهملاويضطرلباالذين

،وحدهالمأ"ونلقهيةمخلصاكمان-جقةمن-الرضاعلدا-أنكما

لأحداثيتعرضىفيهالخليض"كانوقتفىعه5اليمريعالتعاونأوادحيث

لص!،حبه،مذهماكليفىصديقينكاثاالرضاوعلياالمأمونوإن،واهمة

لهخيرللعلويينموااليماالعباسييندولةفىلطيةالصصاحبيكونولأن

الجودامماحسابهعلىالكهمبصاولةأوعنهالبحدمنولأنصاره

.V(1)8الجريئهالمحاولةتلكمثلفئا!اس!مللانتصارصالحيخرالمعام

0(k"V)27ص2بيلأعيانوفيالتا:خلكانابن V:وافظر

265..AMIR All,A short history of the saracenes, P

صص!ألبنىالخلافةتحويليريد.لمماداسألثهصتهالطقيلوقدا(7؟)

علىأقدريكونأنةلهفقالت،لهمالخيراتوصيلىلرويذبأنهفاجاب

عنه.بءيدةوه!لايدهفىوالسلطةيريدلمنالخير1هذا"صيل

حاثسيه0132صالتماريخفىالعبمالسيون:حبيبةعلى

8(1)Tالمؤرخويقول،131-،013صالمضدرضسحبيبةعلى:

دونالدمحلطةفى.العلويينبأحقيةمعتقداكأنالمأمونأنيبعوولا

علاقتهأنيظهرولا،مد!موت!داطفةحبهعنيقالمابرعم،.الببماسيين

صيالمصدرلهفس.الثهع!خصىوالتفديرالعطبنمجالالظءعبنحرجتبهم

؟أحافي!ة802

الابيياليبى(الئرواج-.4.يم)
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تحدمميون!والنحوهذاعلىالماهـونلضرففىا؟راء(أرجحولعك

تتريبذلكفئكانحيدث،")912(لهالأمرذلكسهلبنالفضلوزيره

ايماناالعلويين-هواهمكانوالذين،الفره!منجلعتهبنى!نله

ذللظوراءمنيرمىسهلىابنالفضلوكان؟)013(الاله!،1الحقبنظريه

.m(13)كليهمافيهلكوالملوىالعباسىالبيتينعلىالمبميطرةالر،

نعيملهفقال،هذال!هلبناالفضلتفكرالىفطنمقوجدوقد

على،"ولدألىالعماصبنىمنمالملك.تزيلأنتريدانطانكاا))1؟حازمابن

أردتأنكولولا،كممسروياالملكفتصصير،عليهغ"تحتالثم

وهى،الخضرةالىاالبيماضىوهىوولدهعلىلب!سةعنعدلتلماذلك

.0TV)"وا!وصكدزىلباسى

يه!لاسةأبداكطالرضالعلىالغهدولايةأمرفان،.الجملةوعلى

فى.بخماةتوفىحيث،أخرىكبرةاستفهامبع!هانتهىبصرةاستفهام

،t(13)المثمكوفاتهوأحاط،)133(.طرسوسقرب!2013سنة

ويلبم)0135(مسمموماكانانهضلىرماناأوعثباتناولأننجعدتوفىاذ

موسومة:ثسلبىو،أحهد436ص6ب1،همقيربمسكويه)912(

.333صبالاه!ملاىالتاريخ

.312صيلاولالعبالهمىالعصرتاريخ:ماجدالمنعمعبد101131

..،231صمالكتابوالوزراء:الجهشعيارى(131)

.313صوالكتمابالوزراء!الجهفسيار،ى)1132

11331268..Muir,!he Caliphate, P

)13417.4.SHABAAN,Islamic history, Vol,2 P

هدحةالممنعوفىى،4530.صط2نب.الييعقوبىتاري!خ:اليسمقوبى)135(

ءه،28ص4،بالذ.هب
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وهذا"فيتوليفلكيلأثرابنويستبعد؟اليهدسهالذىهوالمأ.ونان

.)136("بعمدعندى

مدفوعاقعلابذللأ.قامقدالمأمونيكونأنيم!ستبعدلاأنهوالواقع

.،الفهلهذأثل4ارتكابالى،دفعتهوالتى،بهأحاطتالتىبالظروف

وأهلالعباسبنىالىذارسلبادرالرضاعلىوفاةب!عدأنهاوبخاصة

النىويذعوهمغماتقدأئهويحبرهم،اليةعهدهمنيعتدربفداد

خلافتهباتتالذى-افأمونيكونوبذلك،)137(لطماعثهالرجوع

منوشخلص،الصحعبركبتد-عهدهالرضاعلىبتوليةللخطر.سرضة

(.i)38بسحمهالرضاعلى

سهلىبنالفضلمنالتخلصفئدورهاخفاءهنالمأمونتمكنوكلط

فىومشى،1عليهفصلىالرضاعلىمنالقخلصفىلورهاخفاءعلىعهلى

النصثى.قائمتىبينوهوبيضاءمبطنةفىحاسراجنازته

لهم،ا!يزنصفهافى.العلويينقجماهالمأمونتصرفأنعلى

الأخضزاللونواتخاذه،الجوادحيدوابنةالرضاعلىمنلبنتيهونزويإ"

وان،وا!وصكسرىلباصهووانما،علويماويمىعباسميالسىالذى

حق-وهو-المؤرخينبعض52رقدسهلسهونالفضلمنبتوجيهكان

سيأسمهأناعتبرواكها،)913(المأموندهاءعلىيدلهسياسىعمل

.ا!U)0الجهماعالتهوأمزجبماالجمهورالنفسياتمصرنةعلىتامتلالك

،3911ص5بالكماول:الأثر.ابن)136(

917..H.IBRAHIM, Islamic and!" story, P

.335ص3بالاسلامىالتاريخموسوعه:ثصملبىدأحم*13(

)1381917.Vol,2 P؟,storyإث!BAAN, Islam( cأولH

.3651صابأمونعصررناعىنريدأحمد)913(

.مامرر.مدةبغدادفئابخلينةظلاءتدا!أ..!أ

slamicلطصاحم!لداله!5،..917 and..أ"جماأH5هه IB..ثفد
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الذىلدساع!داالرضاعلىوناةوضهتفقدلحاأيةوعلى

العباسيينأنحدالئبلغالذىذلكالمأمونوبينالعباسىبنىبيننثمما

فى،السنبىبالخليفةولتبوه،بفدادفى.خليفةالمهدي!نابراهيمنصبوا

القىالفتنةتلكعلىوقضت،"الفسميمىالخليفةالمأهونعلىأطلقواح!ن!كل

ال!نصبروكمان،1بعض!ابعضهمالناسىقتلحتئالحروببممسببهانثبصبت

.السواد.لأصحابوحيناالخضرة،صحابحينا

الىخولهفىملخصاكمانونافإانمأ.يثبتيلاثلة"نيوجدأتهعلى

ولدمنعمكبفووهؤلاء":لهفاكحيثلأالعلويينتجاهالودي!ةالدمياسة

صحبتهم،فأحدمنن،عنهتيطلىاثهارضىطمابأبىبنعلىالمؤطينأير

سنةكلفىتفنلهانلا(وصهم،.بحسنهمبموأتبكمبميئهبمعنوتجاوزا

.)1141"فمتىوجوهمنتجبحقوتهمفان،محله!عند

وانظر:9641،506ص8بوالملوكالرسعلتاريخ:الطبرى)141(

ولإ.ء2صق.الأسلا-فيةالبزبيةالدؤلةيالشييالنمية.الحلاة!:.:بببروبىجمعل!

+.هـفىا+م!!ا04،"4ءة؟7.1.
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حمما-ألزواض!ا

فىدبريهاتراك!لمالألأ.!رف!ؤنر
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ت!إكصهـنما!ور!ؤؤاق!يامماالرنراجا

لملابرهمما!ابسيهنال!بر!صكمانىواض!!

.الخلافةفبلس!منمصر:لوالىنانباطواونبنأح!دعينعندما

الاداريةالمثحفوناليهأسندت1)2،1(.868لم!254سنةل!العباهسية

بن.أحهصدهو2خرواكيدفىوالخراجالممالى.نحسصعنونكانتحينفىفقط

.)143(المعبر

اجالخرالتولىرثسحتهاكاهىهد.أالمدبربنأححدمهارةكافتوق!

وقتفى3سبحانهحاقيلعدةبوظانفالث!رقفىاتامأنبعدمحرفى

.،اثأليةمصرنعصنونادارةفىهذهمهارتهالمدبرابنأظهراوقدإ،(،احد

يصلههكمانالذيبالخبراجيهلأصلىوالوالىالخليفهيرضىأنأستطاعكظ

،موجودةكنلمالضرائب!نأنواعااتجدعذلكهسيلفىومنه،اليهى،

بأئههذاالمدبرةابنالمقريزىأبنوصصفوقد،ا!راججهعفىواهسسقط

.11)؟أ"الكتابوفمعياطينالناصادهاةمن"

؟ا.لم!

الىفيءالذىطولونبنأحمدل!طيقيكقلمكلههذاأن!يبعو

نجها.الاشلفىارأغب!اأو،حالهدااصلاحمزهـساجمنلمولوواليامصر

.98صالوسطىالعصورفىمصر:عافععورسعيدا!)12

?'r()ا!المقريزىخظط4.!ص247سنهمنذمحقعلىالخراجوالىا.

،أ3؟اص

-.314صابالخطط:المقريزى)؟114
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ي!مغمأفصدمه،1معاهاإويلامرينهذينأحدانيتهوفىجاءولكئه

يظ!هروأن،جانبةال!الوالىيمستييلأنيلاخيراوأراد،المدبرابنبه

هديةمصرالىثخولهبيجرداليهفأرس!ل،ضمم!الوقمتافىعليةفضله

وأصبيح،)145(رفضهماطولونابنأنغير،لحيناوثلافعنصرةمقدارها

،الولاةمنسبق!هـنعنيختلفوالمعيتعا.لالمدبرابنأنواضحا

بنأحمدمثليول!(أنالىالإهتبماهيلفتالخلافهالىالمدبرابنو،أرسل

ف!لكتفمميمهوكان،ضواحيهاأوالعباسيهالدولةحماضرةفىطولون

لولىأنالمكهةمنليطسدينارأ،فعمثرةضمتهاهديةترفضنفس!اأن

..مصر

ابنمشهطلبعندماالجديدالوالىنوعيهن5المدبرابنوتأكعى

ركابهفئيمم!عيرونكمانواالذينالمائةالفلطنيحولأنأيامبعدطولون

علىويدلرن،بهم،وخريحرسونهكانواوالذين،.بجلوسهويجبسون

هؤلإءالمقريزىوصفوقد،ففعل)116(وسلطانحولان5لهكانيم!ا

نحديد،وبأص،أجدمصاموطولحدممنخلقلهموكان":بقولهالفلهـ،ن

كلعلى،غلاظمقمارعوبأيديهم،!راضثننالىومناطق!أقبإ"وعليهم

ىأ)مجلسهيدىبينيقفونوكانوا،فضسةمنمفيصةم!ترعةطبرف

بهملهفيص!يميديهبينركبواركبفاذا،جلس(اذاالمدبراهـنمجلمبى

.)117("افاسقصدورفى!ي"هيبة

،نفوذهزيمادةفىأثرهاطولونابنالىالفلممانهؤلإءلتحولوكمان

الىالمدبرابنفلجأ،1المدبرابنسلطانءينتاببدأالذىالضمفب!در

ا!دفة،رجالوالى،الخلاشةالىبهمايتمدموالون!عايةالدمسسياسة

..314صابالمص!رنفسىا!ريزىا؟)45

51001صطولونبنأحيد:كاكعمفسحيدة)1146

-.ة314صىابالخطط:المتريزى)1147
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ألكفةأصحمايامنكانالذىأ!بربنابراصمأحيةاعلىذلكلى.واعتهد

إلبريد.عامذثصمقير!ذلكعلىوسماعده،ا.(؟ا))الخلافهبلاطفىالمد-موعة

ع!اصمهال!اكتابا(أرسلالذى،الممقزالخليفةاملقبيحةمولىكانالذى

)!114.بهحز!الاسمتقدلعلىجمهلطولونبنأحهدانفيهيقولالب!اسصيين

الحلافة،مقرفىاناأعواواأنصاراطولونلاببنأنالمدبرابنعنوغاب

المؤاحراتمنيجرىكانمابنىعالمايحيطونهالرجالهؤلاءوبين

الىوا،موالالهدايابارساليبادرطولونابنوكمان،)015(ضده

مخطد.بنالحسنالوزيرومنهمالخليفهبلاطفىالأهـرأولىالرجال

فىاطولونبنأحمدحه!هارجوخوجودكمانأخرىناحيةومن

يكتبهماالتىالكتبفكانت،)151(طولنابنمصسلحة!أنذاكساهرا

كمانتإخرىناحيظومن،طولونبن.أحمدالىتجىءالخلإفةالىالمدبرابن

صكنوقد،.المديرابن.كقبمصرنفلسيالىتصيركذلكئنمضيرابنكتب

وزوالةالمعتزالخليفةمصرعبعد..منصبهن5شقيرغزلمنطولونابن

.)152(لهامولى-قدمئاكط-فسقيركانأمبما؟...حيثسلطان

مصبرحراجعنالمدبرابنليمزكفيهداطولونابنعهلوفد

كانالذىهلالبن!حهدضهبدلاودينذلكوتم،.الثسامالىىوظه

.!)153(م!86لم!56؟ل!عنةفىوذلكطولونلابنخياضعا

-.---...--*..

نذالث2الخلافةضعفأمرمنبينةعلىكانالذىالمدبرابنوتهكن

.!98صنالوسطىالعصور!لىمصر:غماشعورسعيد).148(

116101صابالاسدميةمصر:بدرمصطفى)914(

9501صطولونبنأحمد:كاثعفسيدة1015(

.005صطولونبنأحهدكماشفسيدة)151(

.19صالوسمط!،العصورفىهصرا:عماثنعورسعيد)152(

-.!19صالمصلرننسى:عافسورسحعيد11531
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*مرتنديذاطولونابنح!اول!عندماخطتهونابعظ،اسكرخسايهامن

.،السجنوأودعهعليهقبضحيثط،التننيذالمدبرابنرفضبمعدبالثوة

يالإبضاءالفلانةمنالأموجاءهأنبمدسبيلهاخلاءالىاضطز.ول!ه

..الخراجولايهفىعليه

الهزيتثع!دةن5ولكه؟خفف،ا،ولىالجولةطولونابنفقد!بهذا

سعلطانتزايدلملسانبمدبهذاوضىالذ!ىالمدبرابنس!انمنبالحد

.المسياسية.ومهمارتهطولونابن

أعوانهلهفسعى"مصرمنالخروججهتهمنالمدبرابنحاوفىثم

وعينه،فلكلهفتمالثسأبمالىءنقلهالمدبر..فى1بنابرااهمأخودورفيهم

وكلك،والأردنوثهنس!س!لنلسطينالخراج.علىوتمليااينضمدالخليفة

ابناليهفكلب،يلاموالجبعفىيم!عتحنهطولوناتاهنأرسلاالممتمد

."غرىيدفىوالخراجذلكاطيقلست"طولون

الثفوروولايةالغراجطولونبنلأ!هدالخلينةبتوليهيلامروانتهى

وثويمظ))،.يدهفىا!يهيلامرفيأص!بح،مصرءالئبالاضانةالثعسعامية

*يخسازذلكتموفد؟ا()؟ه"مصربديارأ.رهاوعظم،بفلكضوكته

-.)155(م876الم!262سنةفىطولونبنلأحط

!صورةأنظرهببصأدركاتدكاقناحيته.نالمدبر1ابنأنمحل!

بهعتهتحسينلهحاول،لمصوتركهبهمردتنثهىلنعليهطولونابن

الملاتةطكلتصعنوسيلةخيراأنورأى،1الث!امالىيمضىأنتجل

منابئتهبزواجوتحكثت.-رفبثهنلكالىفس!صالمصاهرةعلاق!ةص

تتVص3!الزاهرةالنجومم:اولسنأبو(اه)؟

:19ميادمعطىالمعص!ول!فىمحرمالعحولوسمبد11551
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منلهكل!مأ!لهأألمدبرابنوجعلن!،طولونبن.أحمدبنخمارويه

.؟)156(منهانقلهيستطحولممصرفىنابتعقار

ئنوأ!هدطولونبنأحهدبينالحسنهالعلاثةتمسترلمذلكومع

كانتفقدا،بينهماتمالذىالمعمسيال!ىالزواجهذارغمطويلاالمعبر

القديغخصمةعزل.منطولونابقتمكنبأنوانتهت،.ؤفتهبينههماالمودة

سحفةفىوجملسعه،النسامطداحتلةأنبعد،لهلاحتفر!مةأولفى

027jسنةصكرفىحبمسهفىالملبراابنومات،.م878لمكل265 i b

15(*هقتلهطولونابنأنوضلى،1م883أضممطس

قي!بم!،..ا؟3

..ملاصظولونبن.أحهدإ:كامشئآ"سيدة)156(

.ة56ص.-7س!يلا!انونيات:خلكانأبن115)7
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(!ا8.لمصلهعتضدل!اانحلأيفحصنرواج!

رو!ح!جمىسل!ىئحاهوإ

امبراطوريةوراءهخلنا!027سنهفىطولونبنأحهدمات

1".العراميةالجزيرةوأطرا!المثمصام."!االثعر!دأالثسمالىجزؤهايهددعظيمه

خمارويه.كاهلعلىالاهبراطوريةتلكعلىفظةالمحطعبءوقد.وقح

احمدبنعباسى."1الأكبرييلابنكانحيث،طولونبنلأحهدالأصغرالابن

عمازمابرقهالىعباسحروج.بمعدأبيهعهدممدالمسبجبئلى"طولودطابن

افريمي!ةومعهابولايتهاألاستقلالعلى

ننذ2خ!ارويةوكان،لمصرخمارويهبولإيةالخلافةخطابوجاء

الصعابع!ال!الت!ظبمنتكنولكنه،عيره،نالعثرينحوالىفىن!مابا

الطولويخة.بالخلافةالدولةعلاقةتحسينمنتمكنكما)،واجهتهالى

التحدىلمج!بب.إبيهعهدابانللفايةسينةكاصاالتىبفدادفىابعباسية

عهدفىللاحداثالفطىالمحركطلحةالموفقوبهنبينهكمانالذىالسافر

(م398لم298--986)(!927--256)المهاعلمأالمعتهدأخيهخلافة

مالأناحرازهامنخطدويهتهكقالتىالحربيةللانتصاراتوكمان

ا!لاقاليمفىسلطتهلتوطيديثفرغحتىالطولونيين!هالمحنةإالىطلحةالموفق

حاكطبهشضاهخهارويهأصبحصلحووقح،مفاوضاتوتهما،الثصرقية

ول!،االعباسىإأنجوالمتوكلجعفسربنالموفقطلحةبنأخحدهو)158(

بويح،"صوابا"1هدعىولدأموأمة،!2؟2ل!نةالقعدةذىفى

وتوفى،أثهعلىالمعتمدبعد!97؟سفةرجمبامنبقينلحثعربالخ!ه

!.5TAسنةأ؟خرربيع22فى

114..ol,2 P؟,Shabaan,Islamic history

؟-39،49ص2صالعباس!يةالدولةتاريخثسعاكرمحهود:وأنظر

http://al-maktabeh.com



-:الأ-

المحملحهذاوجعلى،الروم!حدودعلىالوامعةوالثفوروسوريمالمصر

02.ر...بينماللخةيدنعأنااعلى،.).151(عاه،ثلاثينندةنافذا

ف!طمصرعنتدفحكا!لتدينار...ر.75مقابلى!قدينار...ر.03الئ

.)016(!لافةبالنسبةكبرةخم!ارةمد!مماطولونبنأحم!عهدفى

فىالطولوميينحقلأنلبفاقيمهحةخهارويهعقدهاالد!المداهدةوهذه

.)161(الوشةذلكمنذفصرعياأصبحمصر!م

سحشةالمعتمدثما،م298لمصA؟7سةفىاوفقاوفاةوبعد

(!928لم!27))162(المعتضدالجدلدالخليفةأقرم39؟/!927

ويرقة.ث!رقاالعراقبينالواق!ةمةابخلادجملىخطرويهص(م09؟-298)

يتولاهاشلةثلاثينلمدةبداي!ة!لكتاريخفجعلوزاد،1631(عربا

عث!رةاثنتىيحهلرسولاخمارويهالىوأرسل،اللادهذهعلىحنهمارويبما

بينالعلاقةتحممملتوبهذا،)164(ووشماحاوتاجا،!وسدنا،خلمة

.()165اتياموب!غدادالتطائع

سعى-الخ!لإفةالهعتضدوتولىالمعتمدوفا.ة.بعد-خمارويهوكان

العباسيةبالخلافةعلاقتهكقويةوالىوبفدادمصبربينالسدماورالى

)151(!73.ddleages, Pأn the mاane - P ole ، A history of E ypt!ص

113-112..Shabaan,Islamic history, Vol ,2 PP

*.)016(113..Shabaan,, Islamic history, ,12oV P

.913،014صIبالإسلايةمصر.:بدرمصطفى)161(

العباسى.بنىملكجددلأنهاالثمانىالسفماحيسهىالمعتضدوكان)162(

.341صالثسرقفىالاسلايهالحضارةتاريخسرورجال

Shabaan,Islamic..114ء8)163( history, Vol ,2.P

:صورجمال،.53ص3بالزاهرةالنجوم:افحاسنأبو)164(

وانظر:،8؟صالفاطميةالدولة
218..H.Ibrahim, Islamic and history culture, P

و53ص!3المصررنفمي4:المحاسنأبو1651(
أ001هـث!فاللإإ؟؟ا!كا(.",218
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اسمالخايفةيترأنالىيحتاجنداك3يلامربمانحيث،للثصرعيهاكمسابا.

رعيتهوخرجتعزلةاست!حلى"والا،الولابةعلىيعينالذىالوالى

.)166((،عليه

الخيلافةألىسسنةكلنيحملىأناخهارويهعلىباالمهالمعتض!دوشرط

أنجحادها-مرتباتودفح،مصروظائفبجهيعالقيامب+د-بفدادفى

.)167(للممستقبلالفوثلاثمالة،ضىعمادينارالفمائتى

فئالجديدالخليفةالى.والهدايماالتحفبارسالخهارويهبادروقد

ضرهابهداياالجصاصبابنإلمعروفااللىاعبدبنالحسينفارسل،بغدأد

وصنرقين،الخدم!منوعثصرة،1بفالعلىح!لابعث!رينإ"!الطبرى

I)68نتهما.طراز ( iمحلاةبسروجنجيباعنصرينعلىرجلاوعنصرين،

ولجمبسروجأبفل"وخصصعسة،منمصعهرةبجلالدابةوثلاثينوسبع

.)916(ثأوزرافة

العباسيةللخلافةتابعةمصروجودفىفرصةذلكفى.المعتضدوراأى

لها.مباننرعباسىلححكمالوقتيحينحتى

وبضدادالقطائعبينالجوتنقي!ةفىالمتبااللة!الرغبةتلكأثرتوقد

ان!مصتهرتالتىخطرويهابنةأسماءمنباثهالممثض!دالخليةزواجعن

علىمنابنذ"يزوجإنارادقدخهارويهوكان،"الندىقطرا))بلاشم

-

.99.صنصيميالاسلاىاقاريخفىلهننعميماءابراهيمعلى)66!ا(

الخطط:المتريزى،025ص2بيلاعيانوفيات:خلكانابن)167(

.3211ص2!

وقد،جزة!مماتأوأسمطءعليهمالررسعمثيابالطراز)1168

مميؤة!ماتأوأسساءرسمعل!العباسميونثميلامويونالخلفاءحرص

وجنوداهم.رجالهمكبارثيابوعلى،ثي!ابهمهلئ

4701صو.الحضارةالمربالخربوطلى

!.،."3مي؟ا5ؤا.لمولتالرسلتاهـلح:الطبوى1916!
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ترحيبهعلىيإرهنأنالخليفةوأرأد،دهدهووولأتضد511بنبماالهالمكفبى

مصرعلىالسيطرةزيادةمنالتمكناستفلالهاأرادأوالخطوةبهذه

.)017!الندىقطرهنشعخصمياهويتزوجأنافت!ررالطولونية

وعلهاوعقلاجيا،النساءثسهراتمنالندىقطروكانت

أريدوأنا،بنايتنصرفأنأرادانحا":المعتضدقالوقدإ،)171(وأدبا

.1731(يقخمارويهفسر،.)؟17("أتزوجهاانا،ثث!ريفه

المشاع.منذلكوغير،الدراهممنطيونمائتىإ+تضمداوأصدقها

الجيشى.أبابهخصمماوكان،والعراقوال!هندالححينولطائف،والطيب

الجوهر"نوأنواحويماتوتدرفيهاالمثينالجبىهرة.نبصرة"خطرويه

.)؟17(ا"وكرزنقنتسوةوقيلىواكليلوتاجووهشاح

مارص/كل82؟المحرمأولفىادبفداالىالندىتطروصولوكان

،)175(قبكمنبهسمعأومثلهيشصاهدلممامعهاحطتوتد،م581

العراقمنتحتاجيصهثدمالشواءلحينارالفاهـيهلةخمارويهأعطاهاوثد

،.مصرفىوجودهيايمصرولم

عهدكانالذىعهدهفىمحر.كبيت!طرولهذلكهيأوقد

طولونبنأحمدأنالمحماسنأبوروىفقد،أبوهلهخلفهلمانظرارخاء

المماليلثومن،دينارملإينعثسرةالنتدالذهبمن"خزائنهفىخل!

0(1)Yالمحاسن:أبو؟234ص4بالذهبمروج:المسعردى

وافظر،.53ص3بالزاهرةالفجوم
218..H.Ibrahim, Islamic and history culture, P

.63ص3بالزاهرةالنجوم:الهحاسنأبو)171(

.234ص4بالذهبمروج:المممعودى)172(

.015صالدولتاريخمختصرالعبرىابن)173(

74()i؟23ص4جىالذهبمروج:المسعودى.

،ا.لأ.2ص3صالاسصلأهىالتاريخ.ؤسحوعة:نسابىأحهد)175(

..mصق2صاليحازثولىعن*خبابىحكانى:ه!رهنك
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الخيلوهـنغلامهـ،ألفوعث!رينأربعةالفلمانومن،ميلوكلإف2مب!ةلى

رأسى،لإف2سقةوالحميرالبغالو!ن،فارد!ى*فسبعةالميد.افي!ة

.)176(""،ئةالجيادومنا،ثلاثهائةلخاصتهالدوابوهن

باعداداليهعهدالذىالجوهرىالجصاصابنجلألز!ابلفتوقد

باتحتاجماكلقضاءبعدبقشهدينارالفأربعممائةالندىقطرجهاز

مفل!هيجتى!علمجوهرامعةحيلىالجصاصابنانويمال،.العروسى

لنفسه،حطهما.بعضالجصساصابناقتطع0وقد،.ال!ا(قطلخليفه

حاجتهطوفتالىعشدهلهاودع5أخصذهاماأنالتدىقطروأ.علم

)178(."واسعتقلالهغناهسببهذافكان"نحدهوالجوهرفه،قت،اليه

منهأخذههـ،الجصاصابنعليهحصعلى.ماعظمعلىيدلومما

حيث:م159-149!لم203دصنةصفعندماالممقدرالخليفه

الجوزىبنالفرجأبووذكر،ديخارلايين5أربعها،موال1.نمنهأخذا."

وقحاث!ماوورقاعيناالدنافيرهـن"لمحوناعنصرلهسقةمقدأرههـ،منهاخذأنه

بنتالندىقطرإعتضدالزونجة4عظييودائععندهكانتوض!،وخيلا

ن!والفضةالذهبسبائكرأت))الناس!بعضوقال،خهارويه

.)917.("الجصاصأبنبيلظمنبالقبان

كبيرطلغوهو،ديناربمليونالندىقطرجهزخارويهاناويقال

اليممئةقى.كان.حيفإحى،رويه*أيامفىكلهالمصرى-الجيثس.برشقيقووقاد.ا

.)018(الدنافيرمنالفتمم!همإئة

.21ص3بالزاهرةالثجوم.:المحاسنأب!)176(ص

34.01؟ص4بالذهبمروجالممممعودىا(*)

.234ص!بألمصدرنفمبى:الممسعودى،.-1781(!

.238ص2بالذهلباثسذرات:الفلاحابن1917("-

وانظر:95ص.3بالزاهرةالنجؤبم:ائمحمال!نأبو)018(

gypt!!لاiddleك!88ا".74؟ in!3صثجإ+-؟ه.س،Lane : Poole
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و.السرف،"البذخبأنواعحافلةالروعةفىغايةالزفافأحفلاتؤغانت

الحريرأثقلهاوقدالمالحف!لاتهذهفىتظهرالندىقطرايلايزةوكاذت

طرحةأسسهاراوعلى،الذهبمنايملايحهلأسهاوأوكان.،.والماص

11،ساورمعص!هاوفى،ا،ذنانبهتنوءقرطأذنيهاوفى،بالمجواهرمرصعة

1)1فريدةخواتمأص!ابعهاوتحل!،النادرة )A.

علىذلكفىفقال،وزوجهماالعرولس"دحفىالشعراءتبارىوئد

iلرومىالعباسابن

العجمصنيدةوالبركاتباليمنلهزفتالذىالعربسيديما

والهمما!البفوقبماظفرتانها،بككمسعودهابهاأسعهد

ر!3وكفيدها،نجلاهاوضيمبهجصةناظريها!لاى!رت

()182الظلمالدنياعقبهي،فتكمثسفتال!جىددرزفتالىثسهصالضحىا

التىالزيجالتاأبرزهـنالمعتضدالخليفةمنالندىقطرزواجويعتبر9

عايهماألهفقو!ا.،ومواكلبهـسصماعظهتهافىيضاهيهاولاا،التاريخلمحونهما

"بوراقمنالمأمونوزؤاج،المهدىالخل!ةبلتزبيدة،نالرشمصيدزوأجالا

".)183(سهل.بنالحعم!ن2دنت

افضرالذىالاسرافلهذاخمارويهعلىمهباللائمةالمؤرخونوينحى

هذامثلىالىيميلزواجكلوعلى،؟المصريهالخزانهوخرب،البلاد

تلكفى.الاسدمىالتاريحعةموسيصاحبفيفول،الثصمسدلدالسرفأ

.412ص3بالاسلام!اللاريخموسوعه:ثسلبىأحمد)181(

تاريخ:السيؤطى،271خى4بالذاهبمروج:االنمعودى)182(

.037صلخلفاء1

إئظ!رزبيدةزو.اجولىا،المأهـونزواجالىالاثسارةسبقتوقد1831(

!لاية..لدولة!.الئمسن!ت!ثذكيابئ!ا

81المعيال!كى.ابح؟اكو-5"أ
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الخثالزوجاتباء3أنففةماالاسرافن5ليعدوانة":الث!لاثالزيجات

.)184،المفاسبماتهذهفى

زواجوتتفئترددأنه0السرفهذا"ثللخطورةمصدافأكبرولعل

ا!ولةافقيارفلكوراءمنأرادالمعتضدأنالفدىقطرهـنالمع!مد

لماخهارويهاناحت!ا،1851(بالفعلح!ثاماذلكوأن،!الطولونيه

فلكب!-ببثسسديدينوكربنسدةفىكانادبفداالىالندىقطروصل!

مرةاحتاجأنه+نذلكعلىأدلولي!ى،ثروتهكلاستنفداالذىالجهاز

اعتبرهالذىالجصاصابنفلعن،حينهفىاي!جمادهاالىيوفقفلمنعمعمعه

.ص!

.)186(وبلائهفقرهمصدر

الطولويخةالدولةافقارهوفملاالهعقضدووفكاناذااأنهوالحق

.اتوقعةأوخيلهمهـاأكثرلةحققخمارويهفان،.مصرفىا

منسرهفىيلاسطورىالزواجذلكبمتابعةتكتولالصورة:ولعل

العباسةاعىتهاو!عهاهـصرمنالندىقطرخرجمتفتد،بفدادالى5!ر

منا.لمصريةالحدود.ذهايةحتىبتوديعهمالد،م!،طولونبنأحمدبنت

وبنمتافساطيطهاوضربتانزلتهفاكالىوصلتوعندما،الفصام!جهه

عاصرةوهىأا(خلكمانابناعذهاقال،العباسمةباسمعرفتهناكقرية

والقاهرةالعباسةوبين)V18("قائموشوقحسنجامعوبفاا،نالى

.)مهـ1.(فرسخاثحصرخهسه

.025ص2بإ،عيانوفياتخلكمانابن)184(

خعانابن،353.ص!الزاهرةالنجومالمحام!مسنةأبو)185(

.504صابالأعيمانوفيات

.4731ص3صالسياسىالاسلأمتاريخ:ابراهيمحسن)186(

لأبىانالبلداوتقويم05؟ص2ب*عيان.وفيات:خلكانابن)187(

.801صالنسدا

توانين:مماتىابنوفئ75ص4بالبلذانمعجم:-ياقوتأ.()مه

البلداقيتقوبموفى5911،1صالنعزقي!ةمحافظةأعالمن:االدواوين

اءا8.جا؟!يبنها.ببرحلةئحيجملبى.يلبيسثمنيايننبر!غ.:إلئي!الأيي
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تجنلمالذىالطولون!االبذخذلكصورةخ!هفىالمقريزىويورد

!!ص
مضرشعبدفعهاباهظةضريد"مج!لهفىكانبل،ضراورائهمنصر

نعمبهاضاهىبهازافجهزها"فيقولالتظاهرفىواليهرغبةلاشمباع

معها،حهلهالاوجفدسلونكلمنظرفئةولاخطيرةيب!!فلم،الخلاذة

التمثعبيكمنعينكلفى.مف!م!بكذهبمنقطعاوبعدكهجملقهمنفكل!ان

."ذها!امنهونومائة،قي!صةوهاي!عرفلابوهرحبةفيهمعلققرط

كلارأهىعلىلهافبنىأمرابنتهجهازمنخمارويهفرغولما":ويقول

يبانلفأخاهمعهاوأضرج،وبفد.ادمصربينفيهاقصرابهاتنزلمرحلة

بهمايسيرونكانواة،.الجصاصابنمحجهماعهفىطولونبنأحمد1ابن

جميحفيهفرثسقدقصراوجدتالمنزلوافتفاذا،المهدفىالطفلالسير

فىفنلهايصلحماكلفيهوأعد،السدورعليهوعلقت،اليهيحتاجما

المحسهقةب!د"علئبض!ادالى:صزمنصميره!افىفكمالهت،الاقمامةح!ال

!دهمتحتىمجلسىاوىمجلسالىمجلسن5تنتقك،أديهاقصرفى.كأنها

الخايفةعلىفزفت،ومائلينوثى،ننناثنينسضةالمحرمأولابفداد

.)918!"المحتض!د

طرلاستقبالبفداداستعدادا،خرالجافلباعلىاالطبرىاويفصل

أحديدبرال!بفدادجمانبىفىونودى":فيقولالخليف!ةعرولهسالندى

علىومد،المث!طظ!االىادروبأبوابإوظقت،الأحديومدجلةفى

نأيهنعمندجلةبحافتىووكل،ن!راعدجلةالىاالنافذةالشوارع

.1091("الثسطعلىدورهمفى.يظهروا

لقبحتى،مشهودايومابفداداال!الندىقطراثخوككان،وهكذا

.931صابا!طط:المقريزى)918(

:.:؟صبىإ.جمفيوالجيالبرسنالابىهعالطيبريا؟)؟9
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.)191(الخلقكثرة،نالطرقاتفىالمرورن5الناسىاصنع

حيثطويلاايلأسطورىالزواجيدومهـذلك(1(لاالقدراراد.ةوثمماتا

لرصافةقصرداخل.ودفنت،!87؟ثسنةرجب9فىالندىقطرتوفيت

..((291)ادغدبف

سفةفىالمعتضندا!ليفةبهايلحقانالقدرارادةن!ماشهكما

282!هم!منةفىالمولتالىسحبقههاقدفكانخممارويهامما،)391(ص98؟

القشلالىبها،مر.وانتهى،والجوارىالخدمعليهثأمرحيثم598/

..)491(دمثمم!شاافيذبحا

ات!مادىضف.نبعدهمصراصمابوما،خمارويهوفاةوكانت

الطولونيةالدولةسقوطفىسيماوارثيهبينوعسكريةسياسيةوفوضى
ح!

01)591(!،921-392!/3921سنة.
.احى

نجي!.!

.72ص11بوالنهايهالإداية:كثيرابن)191(

.05؟ص؟با!لأعيانوفيات:خلكماناين)291)

ا..ألد!74صالعام!الاس!لاىاالتاريخابراهيمعلى)391(

لنستاظى:وانظر72ص101حب!والنهايةالبدايةكثر.ابن)491(

.39صالقاهرةشرة:بول

..جمدا،151،1صقالدولتاريححلصير:الببرىأين5191(
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لأحصبنلهترعومهرسى!رها!يأهره!ط

ور!مورردإا!ليف!إمحهرولمط

81-.-592)العباسىالمهباالمقتعر!الخليفةعهدتميز 1 !1!.TT

أبرزهنكانمتالتىالنسماءنفوذبوضوحفيهظهر"عصربانه(م329-

سيطرةالىكذلكالأمروتعدى،اثهباالمقمدرالخليفطامششبالم!ثيدة

شعئونيفىتدخلتالتىالقهرممانة،وسىأمابرزهن1كانتالتىالق!هر!اذات
---ا-"*-

ر.!()691وعزلهمالوزراءشصينماتوفى.مسافراتدخلاالدولة

الأهـوالعلىيحصلاالقهرممانهموهىأمأخوالعباصبنأحهد1وكان

فماسثدعى،المققدراالخليفةوزيرعيسىبنعلىذلكراعجتىالوفيرة

كلافىترتزف،".الميسلطانممالفليتقد:"لهوقالالعبالسبنأحه!د

.عل!الوفثروصهبم،)791("ديخارألافسبعة11،هلةنعحهورامنثسهر

اليه،لرفعهايلاهـوالتل!بتفصيلرقعةوكتبالخليفةالى*مراابلا!خ

لهابطالقهر!انهموسىأمتهكنتاذ،ذلكفىإلنجباحطوزيريكتبولم

الوزيرعزلهمنوتهكنتبل،.(i)68اخيهاعنالوزيريدصممانفرذمن

حى

س..)991(نفسهعيصىبنعلبى

الماتتطلعكانتوانط،الحدذلكجمندالقهره،نةتلكأصريقفولم.

،.س!عيها،مو.لذلكوسعمتا،الخلافةفىأكبرففوذضاحبةقكونأن

،36صالبثبرقفىا.لاسحلاقيالحضارةتاريخ:مسرورجق!لى)6911

هىوالمهرمانةالاسسلامدةالدولةفىالنساءضوذكقابظكذلكوانظر

101يدهاتحت.نعلئالمسيطرة

..)57صالطبرىتاهـهخصلة:"عريبابن)791(

!..57صالمصدرففس:عرساابن)891(

ر!ا.26صيماةاب"والنها!ةالبدإ!ة:كنراابن)9911
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!حمدبنأحمد.ألحباسىااأبىأمنأخيهأابنةتزويجهودلكالىظريقهاوكان

ظهوحام169لم!403سنةلفىادثهاعلىالمتوكلا!ليفةبنأسحقابن

التاءفئسببهذاوكان،الخلاقةالمتوكلبنأحمديتولىأنالىمنها

فئعلئياالاتهامالمقتدرأمالدم!يدةاليهاووجهئأ،)0102(عليهاالقبضق

ولد!ى،علىدبرتفد"صماقالتحيدث،.أ!س!اهذاسسعيها

.)1.اب!(الخلافةإلىبةتفعدحتىالمتوكلابنوصاهرت

وكيفلأمرذلكالىالقهرمانةموسىأمسح!االأثرابنويوضح

ذلكسببوكمان"عليهاالقبضعنحدينهفئفصولىالي!وسيلتهاكاهقة

اقتونمأبنان!سحتىدنمحمدبنأحمداالمبالعىأبىا،إخيهاابنةزونجتأنهما

يرثسحوكمان،حمعحنةومروءةاظاهرةنعمهل!محسناوكان،إئهعلى

لهاوحلفتالخحةفىالعب!اسيلأبىاهسعتقدأ):أنهاياتولثم"للخ!ة

ا،مرذطظلتحفيقاالقهرمائهموسىأمائفقتوقد،)202("القواد

.ء(02؟)لج!ليلةا0االيلامي

ورانهمنسياسيازو)اج!اكانأنهالزواجفلكأهدافمنويتضح

واطلاعدها،الحضاينةمنالقهرمانةموسىأمقربولعلإ،وأممالطهوحات

ا!كانيهفىأطمحهماض!مفمنأنذاكالخلافةعليحهكمانتعمما.كئبءن

ذلك.الىاص!ص!ول

اصهارهافىرأواحيثعليهاأعد.انهامنتجش!كمالطالأمراود*لى./

ثمعطهاعلئللقضاءضهمحماولهفىعليها!لتث!عنيعفرصهإتوكلاابنالى

..نفسهاالمصدرأمتدبيرمنلعلهاو،ولسيطرتها

تاهـلخ"يعز2دم00م؟29/!031سنةفى.عاليهاالقبضىوكان)002(

..003ص2بالاس!يةالحضمارة

.172ص6بالكامل:الأيرابن102()

1ص6با!مامل:ا،ثرابن)؟.؟( 1y....

!.،ا؟617.صبالمصرنفس:يلأثرابن)3012
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تهمةوجهقت.أنبعد-المقتدرأم!الميدةفمان،حالأيهعلى

"اثهلاا))قدممسمىاأحرئقهرمانهالىسعلمتها-اليهاالخلافةسكلىالمأمر

حم!

وأختاأخمااكذللاالي!هما!اسلمتكفالمالقلبوقسوةبالننر!عهورةكانت

الأالأموامد!موامستخبرجتا،ابالعذاألواعابأقسىثملفصذبتهم؟موسىلأم

موالها1منتكالىل!وكافت،منهماالكفيرقملكمبىسىأم!وكانت،والجواهر

السيطرةلببسطأغراضنهما1يتخدمونوالذجنا.ءالعثعرامنهادحيهاالوفيره

خيمم!عةابلفتبهكافأةالصولىيحيىبنمحدكافأتانها،حتى.والنفوذ

01)؟.2(درهملاف2

!/3141سنهفى.عن!هماا!تدرأفرجبأنال!قهرمانةمولىأمأمروافلتهـىص.

علي،.ورد،محهدأمأختهاواالعباصبنأحهدأخ!اموتابعدم269

.-5)502(اعتق!الها.أسبابمنكانتالتىوضياعه!اثورها

***

ثكملةا!ذانىوابن172ص6بالمصدرنفمى:الأئرابن)؟02(

.227صالطبرىقاريخ

.112صالطبرىتاريخصلة:عريبابن)502(
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!أ
أسط!

الميىاض!امى(

!و!يينا!لا!وؤلمأ

الخلافةهلىيلاوكاا،تراكتسلطعهدالبوي!ينعهدأعقب1

علتوس!يطروا،الخليفةملىتلسلطؤاسابقيهمثسأنوثسأنهمإ،العباسمية

بل،ويعزلوذ!مالخلفاءيعينونكأنسلافهموأصبحوا،الخلافةمقدرات

كمانحيدثالفاطميينالىالخلافةتحويلىأرادواأندرجةالئبلغواافهم

حدفى-الئنميعة1البو!يينتخكمكانو،)602(كذلك+فسيعة.البويهيون

العباشئنخلأفهأصابماعلىادليلىأكبر1هسئجةعبماسسيه.خلافهفئ-داقه

-------------__--------------ء!!ئصدآذ---ب

العباسيين،والخلفاءالبويهيينبينالطسيماسىاالزواجتعددوقد

علىالمععيطرةاحكامنريدونفالبويهيون،الظا!رةأهدافهلهوكانت

فيهلهمخليفهيؤمذأتأمورهايلىأنالىيهدفونكمانواحيثالخلافة

ناالىالزواجهذاورأءمنيرمونالخلفاءكانبيفط،)702؟ل!مب

عليهم،المتجبرةالبويهيينسعيطرةمنبالتخففوالراحةبالهدوءبنعيوا

اهذ.منبالصديدالتاريخيةالمصادروتطمالعنا،نرهم"نيأمنواوأن

.الزيجات

وضمفانللخلافةبالنسبةقوةمركزيمنلونالبويهيونكانوأذا

فىاخلفائهمللسملاجقةوبمالنسبهالدولةع!كأالمتفلبينلبمضبالذصبةتفير

،هؤلاءالىاصهارهمأهدافاختلفتثمومن،العباسيينعلىالدمعيطرة

يلى:كهماذلكوتفص!يلى

و،5صالنصرففى.الاسلاميةالحضمارةتاريخ:سرورجمال)602(

!!67.-66.phate,PPPئلةMu "43 the C

-إ.،201صن7!!ا!اول(:لألرابن)7.؟ا
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!بو!ينلماكداصرههطأولا*:

بريخ!هزاوهصالطأىانحايقرا10

للخايفهخلفام741!/ص363سنةفىالخلافةا!ائعالخليفةولى

البويهى،نجضيمارالدولةعزأنذاكالدولةفىالمتحكموكان1،)802(المطيع

عقدتبمحيث،بم759/!364معنةفىبينهطالمصاهرةصلةوانعقدت

مانةقدرهص!اقعلىبختيارالدولةعزابنةثس!اهرنانعلىالطائحزواج

فىالطمائعإلىفنصاهرنانوفقلت،الدهالطائعدفعه!ا،1902(دينار(الف

ر..)0211(زفافهاتبمحشام779إلمص366سنةفىبفداد

عضددولتة.علىقفلبحينأخرىمرةالطائعزواجةأمروكور

وص!ار،بخشيارعلىتفابطأنبعدبويهبنىرجالأقوى0ابويهىالمحولة

-.،الدولهعضدابلةمنالطائعالخليفةفتزوح،العراقفىوالنهىا!همرله

كمانحينففى،الزواجاذلكوراءمنهدفهالرجينمنلكلوكان

الدولةعضدكايئ.خعنهأذا.هوحف-.ءا.الدولةبعضد.التقوىالىيرمىالطائح

!حمج!ذكبراوداابنتهتكألط"،الزواجذلفثوراءمنيرحمأ

!:)11102،".فسيا!فيهله!ولدب!الخلافةفت!ون
.-..-..--!

لى.!ب!1199.-4.79لمصTAا-3163سئةمنالخلافةولئ8102(

702..storyculture, PفطIM, Islamic and"!كمI!ث.

هـمختلف،7،صص!13يمالذهبثسذرات:الحنبلئالمهمادابن)92151(.

شاهرنانوحدنا،الد!ولهعزابنتيازثعاه:حمذافهىانعرومىاسعبمفى.

د.،لةالدعزبنتزمانتن!اهأحروخيابنمظ....-غز.الذوحمه

2،ربالذهبونحصعذراتر.28صبى13!بيه.وأيهة!ذ!اتظز

.95،بلا،،ص

الأثبرء:اببن،95ص3بالمصدرنفدسبى:الحنبلىال!عطدابن101؟ا

!.ا87ص7-يمالكا!لن

.ء266مسفةحواثعةفيءالأممتججارهبط،مسكوول:انظر؟اا)1
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مائتىأو2121(اليشارال!مائهكذلكالدولةعضدابنةصدافوكمان

الزواجهذافىالدولة!كضدعنالوكيلوكان،.)213(ديخار.ألف

ألاصعاحكنابهصماحبالنحوىالفارسىالفنارعبدبنأحهدابنالحم!نأبا

علىبنالحسنعلىأبوهوا!ايفةعنوكيلآ.خظبهاوالذىا،1والد!كملة

.it)12المنوخى

فانالمحوي!يمانودخطبعلى(.الطمائح)الخليفةهداحرصومع

199ملم!TAIسمهلىالخ!هعنجمزلهنمفقد،الخلعالىاهتهي!اأمره

اوهااحتاجتدكمانالذىابويهىفيروزئصرأبنىإالدولةبها.ءيدعلى

لصرفوذلك،بويهل2طصسبفىالطامعينمحلحروبهنتيجةالأموال

وزيرهعلىقبضقدالدولة!اءوكمان،عايهنسفبواالذينجفدهمرتبات

منبحنصم!ورةوغفلإ،.+كثيرالعيةيجدفلم،مالامئهليدممتخلصسابور

ضسه،الطائعالخليفةمنإ،موالالالكعلى،بالحصولعليهأثح!اروا

فاذن،روالولاءالطماعهلهليجعديديهبينالمثوليسألهالدولةبهاءفأرسل

تظاهرو-االذين-الطدلممنرجالهبعضالدولةبهاءوامر،الخليفةله

يدستفيثرالخليفة،صريرهعنالخليفةبانزال-الخليفةيدىب!بيل

.لم!381سذةفىخلعهتمحيثالدولةبهاءدارالىحطثم،يفاثفلا

ااثهبأمرالقادرالخليفةبعدن5الأصراليلىكأ-أسملفنماكما-)215(م999

..f(2)6البطمح!فىمنظهمنالدولةبهاءاش!عماهالذى

الضجوم!:ا!اسنأبو،I.؟ص7بالكامل:يلاثيرأبن)312(

ء9IVصىأبالزأهرة

.9؟اص4بالزاهرةا!نجرم:ا!اسنأبو)213(

.؟رتمحان!يه251ص7ب"الكاملايلأثيرابن2()14

زوجةالدولةبهاءأختاأما،0602صالفخرى،:طباطباابن؟()15

داشالىنفلمتاثمإ،الذ!بامنعليةالقبضىيومحوستهادافانالطا"

ماتت.حقىموقره"أقامت،الصحراءبهمث!رعه

802صلأممتجاربذيلى:ئحمعجاءأبو

hort.مو.5)216(. history of thesaracenes, P!ولط"AMIR Ali
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لعإبه!لفصاوردإ!مابخيقنهـا.6

لبريهعر!!رولضوابها!ؤوم!ا

مرةوالبويهيينالعبإمعيينالخلفاءبينالدمحياسىالزواجأمروتكرر!ا

422المباسىاللىباالقادرالخالفهعهدفىأخرى - 38 i!.199لم-

الدولتبهماءنفوذكمانحيث،السابتة.يلأشبابولنفطس،V؟(1)3101

ثؤنبمالعععلطةو.اس!مبدا،حدكلنجماوزمدبغدادلىبويهنجن2

بهاءهدفإكمان"3حينفى،اليهالتقربالخليفةفأراد،2(اAأالخليفة

ا،قبلهمنإلدولةوعضص!،1بختيارالدولةعزهدف.نفعع!هوالدولة

منم399.ا/!TATسيسنةفىاثهباالقادرالحنليضةزواجتمذلكبرعلى

تووقد،دينارالفامائةمدرهصدافعلىالدولةبهاءابدةلييكلنة

العلاقةاهستيرتحمث.الزواجهذاوراءمنراده11م!الصفعلاأ!ايفة

ايلأموزكائتءوان،!)9،121الصفاءمنثعىءعلىالدولةبهاءوبينبيئه

.)022(الخل!يفةدودطبمالسلطةاشتبدالذىال!ولةبهاءيدفىكلها

عصحدفىاالعباسيينالخلفاء!دةطولأن.التنويهيلزمأنهاعلى

،ئ!وائحا،الف!وةمنثحىءعلىكمائواأئهمعلىبلا)1!2(البويهـيين

منالتقليلاأوباللمنلطةالاصصاكمحماولتهمعلىتدلبادرةيبدونلاكانوا

.اثرهممنيسلموالمذلكومع،1بويهبنىسلطان

H..7!ل!ص(1712 IBRAHIM, Islamic and his

الإسلامتارديخ:أبرا!!حسق،!صيى--ا!ا2!نض.اووديأ

،.؟7ص3بالسياسىألاسلااتارء.:ابرأهمحصححن)921(

..،516صف".لىاالارء.تاريخ.:سروواجفا2(2)

س!نةهـن!-334لصنهمناحكبم)221(

2سنةمنوالقمادر.،س363-381 - انظر:./!i؟383

.702..culture,Pه+st."ح؟مة4ا..H -- IBRAH. IM .، Islam
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ث

البوم!ثي!بمابينالهضاهرة:يخاثا

واجماص!ر!ء.

البويايين،علبىخطرأيهثلونأ؟2؟(البطيحةفىالمتغلبونبمايئ

بنصرانعهسدممحدعديدةمراتوحاربوهيمعايهماننعقوا.ففب

قواتهزيمةمنتيكنمشاهينبنعهرانانحتى،.31؟2(شعاهين

جنود.وعلىا!ولةمعزأتباععلىقوتهوفرض،اببويهىاالدولةب!هز

البئرقةممهميطلبونابدمم!لطمانأصحاب.نأحدبهما!جتازاذا"1نمصاروا

.)؟؟2("وثعحتهوهبةواستخفواخربوهوالاأعطاهم،فانوالخظرة

الىالطرقفى.تتحكمكمانتحيثمتازابهوقعتتهتحالبطائحوكانت

ثحسماهينبنعمرانبيندارالذىالصراعانتهىوقد..ويخرهاا!بصرة

البطائح،علئواليمابعهرانالدولةمعزاعترافالىالدولةمعزوبين

سطوته.واتسعتعهرانسلطانبذلكوزاد
كلز

قبلمنابو.فيهفمثملفيهابخيارابفهفمشلالدولةمعزوفاةوبعد

يعقدأدطالىعهرانهزيهةببدواضطر!عهرالقا"نالبطائحانتزاعمن

قريتعيهاوكانت،والبصرةواسطبينوام!عهأرضهى)؟؟؟(

!:عامرةوأرضامتصلة

045.صابالبلدانمحجيم:ياقوت

فهربجبايةوجنى،الج!بامدةاهل01تنماهينبنعهرانوكمان)!2؟ا

واقتصبر،الاجاموا..بيننأقام،الناحيةسلطانمنالبطيحةالى

ال!حهيممنملكمنمصارضعهالىاضطرنبم،قوتاالمب!هكمنيصيدهمماعدى

مندجيإفبهحمىحتىهفاكالمقلصصهمنجماعهخبرهوعرف،مقلصصط

فقده،البريدىابىااستأمنيقضدأنمنأننعف!قفل!حا،العحلطمان

يبحزالضماا،البطائحفىالتىواإلأهوازيةللحطالجبامدةا!اس!بمابو

د.،النواحىتلكعلى.ففلبوقوىاصحابهكلزانالرجح!للىالى

!تاا9!اص-2.!الأممامجإرب:سحويه

06يبي!:صبى6-الكعافلى:11،يرابن؟ا2الأ
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بنىهيبةوصلتأنبفدم719-079/!036مسنةفى"ضلحامعه

ال!،عةعنهموزالمحه،حالاذ"،أسوأالىاوبطمائححكامأمامبويه

..)022(وال!بة

وجهفىالوقوفعلىالفدرة.نثعماهإندنعمرانتناوهكذا

الأثيربنوص!فحط.وقد،م89ةلأ!3ثه9سمةتولىحتىبويهبىملوك

طلبهأنبهدولايتهوكائت":قالحيد،صملابتهومقدارهدهمقدرته

أربعينإالحيلوأعىلوا،أحدهلى.الجهدوبذلوا،والخلظءالملوك

..(r)22"سنة

توفئ)أ.:لث!اهينبنعهرانوفاةعنحدشهفىكثيرابنويقول

علي!هما،اتغلبالبطيخة!،نمتاهين..ضعاحببنعمراناب!ير

والدصراياالجنودالهوبعثوا،والخلفاءوالموكا،مراءعنهوعحيز

1ويكسرهايفلهاذلكفكل،مرةغروالجيوش cزيمادةتمكنفى.مالهوكل!

أثفهح!افراشهعلىماتاكلةهذامح،المدةهذهكذلكوم!،وقوة

.)7؟2("الجبناءأعيننامتنلا

علىقدرتهصرانبنالدسنابنهأثبعتلم!اهينبنعمراناةوفاوبعد

منودهضكن،تهلكهماالىيط!حونجمانواالذينالبويهيينمنالبطيحة!حفظ

نإأرادالذىاللىاعبدبنا!هرقادهالذى،الدولةعضدجييثسهزي!ة

شكينا،فأخذ،الدولةعضدبهيلقىأنادونهزيقهعارمنيتخلص

101)فراعهثصرايينبهوقظع 22) A

البداية:كثيروابن،04ص7بالمصدر!ممى:الأثرابن)225(

.268ص11بوالنهاية

6(Y)T336ص6بالكاول:الأثوابن.

.592ص11ححوالنهايةالداية:كنيرابن71؟؟(

8!99ص7بالكإملى:الأثرابن2281(
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أبىالىثى،هينبنعمرأنأهصرهحكمبهدالبطائححيكموانتقل

البويهىالملكاعترافعلىحصلالذىالدولةبمهذبالمقبالحدممن

الدولةهـ.بعهدفىالبطيحةوعانحمت،البطيحةأعربذقليدهالدولةثصرف

لو،يةبالشم!بةفوقهلا"،عهدهلى،.وبلفتالذهبىعص!رها!ذا

!.واكأو

فيقولالدولةمهفبدهدفىالبطير"دولةمكانةثسجاعأبرويوضح

الرضيةأفعالهلىالدولةبمهذبماالملتبنصربنلعلىيلاحوالوتدرجت"\)!

،االخائفبهواستجار،ذكرهول!صار.قدرهعظمحتىالعليةالرتبةألى

الناسىوسلك،أحدم!انهكنفلهفوطاالملهوفبهولاذ.،دلحمانةفأجاره

منلكلمعضلاالبطيحةوصارت،والانص!،فالعدلفىجييلهطريقة

وثسيدوا،الدورنيهافبنوا،وظناأيلأكابر،واتخذهاالأطراف"نقصدها

بابه!،الىوفجصوبكلمنوالئنععراءالمسقرفدونوقض!هاالقصور،!فيهما

وكاتبوه"،بخلأطرافاملوكوكاتبوافضالاواكراماونوالاجودافأوسعهم

انهالدولهمهذبقوةبلفتهما"!ىفىاويقول.)922(إ"وقاربوهوقاربهم

إعثهالدنيااليهوصرسا،وأعمالها15والبصربواسطلةخطبا""

.ة)0123"أقبالها

الدولةبم!فباسعتعانأنالىالويهىالدولةببهاءالحالنووصل

إتترءىنثد1،)131("فأدانهمنهواسعتدان،فأعانهأ"ااوقاتعدطفى

فوافقهالبويهىالدولةلصمصاممحاربتهفىمساعدتهوطلبقرضينضه

..ذلكعلىاللولةههذب

135،5136صالأممتجاربفحيك:نسجاعأبو1922(

03(C)1.(136!ىالمصدرنفع!ى:ثمعجاعأبو

136101صابصم!ببرئفس:ث!عجاعأبر)31؟؟
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حتىالبطيحتالفانفم!"العباسىباائهالقادرالحنلصةلجأوقد

الىفوارهوكمان،المعرولللطائعخلفاالخلانةليتولىمنهااسضدعى

اوننةلطلبالقيادرأنمفادهاللطيائحوث!ايةاثربفداد.نالبطيحة

متله.الطائحوأراد،ص937لهممنةفىالطائعمرضأثنماءفىبشسه

اخضأعهـ،تحفروتد،واليه!اووضعالبطائحوضعهوهذاكانواذا

بطريق!هالبويهيونالملوكيتقربأنالخكمةن8فكان،المسيفبتوة

والمكالدولةبياءبينعقدت.التىالمصاهرةوصلهلهمتضمن.أخرى

تمأنفكان،نصربنعلى.الدولةم!هنذبالبطائححياكموبينالبويهى

نفمسوفى،.بويهبنالدولةبهاءأبنةمنضزبنعلىالدولةمهذلبهزواج

.وكان،الدولةمهذببنت.الدولةبهاءبنم!صورأبىزوأجتغالوقت

وتم!فى،بم)2دينارالفمائةا!جإنبيناكلا.،.الصمدا-
-

9؟!384سفة .م!ص

واضسحالزواجهذافئالجانبينمنالمصلحةجانلباأنثسكولا

تفصيل.الىيحتاجلا

ر"ءلم05166ص-؟!اف!إهبرةالئجؤمابمبنابو!؟.23(
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وألسل!ض"لو!ينجمما!هزهلمطا:"فا،

بنىعلىالمتسلطينالبويهيينبينيتمزواجافانبدءدىفيورلا--ص

علىالاف!هيمكنلاالسيطرةفىسيتلونهمالذينالسلاجقةوبينالعباسى

.،يلاخرينث!راتقاءال!ووائهمنايلأولونيهدفسياسىزواجأنه.

منهيمتعوااناي!ونلاقدمموضعلهميجدوااناالىمنهيلاخرونويهدف

اليه!يطمحون"،ورائهمننفوذهم-لدحققواويب!عطوا

الطفوذكانحيثالبوليهيينعهدأواخرالى!معودذلكتفصيلأمالمر

بوجودلهمذ!يأالذىالثسيعىالمناخممستغلاالعراقعلىيزحفالفاطئ

دعاةووصمل،.العباسيةالخلاةمقدراتعلىالمتسلطينالبويهيين

تجلىأممام!-لجأالذىاثهباالظدرالخليفةعهدفىبفدادالىالف!ا!يين

بالطعنبهمالتث!مهرمحاولةالى.-العراقبلادفىالفاطميةالدعوةنجاح

الضاطمىالش!حاطواسدهر،)233(الزهراءفاطمةالىندمعبهمصحةفى.

الدمعبجوقىالخ!طرعهدهفىظهرالذى)234(الئهبأمرالقائمالخليفةعهدفى

؟!11.8نهايتهابقربمؤذناالبويهيندولهعلى

-415)235(كاليجارابىعهداواخرفىالفاطمىالنشاطوزاد

الاسطعيايةالثسيعةنمثعاطلازديادشيجةبم4801-؟201لمص044

كاليجارأبىوتأييدالشيرازىاللىاهبةالفاطىالد.اعيةيدعلىالعراقفى

جب!ا،9،00231؟2ص"4بالزاهرةالجوم!:المحاسنأبو)233(

.17صالخارجيةالفاطدميينس!ياسمة:سرور

12134(603..AMIRAli, A short history of the saracenes, P

عضد...لةالدبهاءبنلة01بئ-إرزباناوهو)235(

ولد،.الديلهىخسروفنابنيويهبنالحلممنالدولةركنبنبويهبنالدولة

المحاسن.ابو.!.؟4..سنةفىوتوفى!993سنةثسوالفىبالبصرة

.46ص5بالزا/هرةالغ!وم

:2634صن3!الذهبثمنراته:العمادوأببن
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ب!و!ةباعبنااثهبأمرائمالةالخليضة.!ديدثرتجعمبماألىالدجميةل!ذه

.36102(بعداد.لىالنإ!يين

فلكوفئ،لابىأ.كالدجارالفاطميةالد(عؤةأصول.يلقنأالالههب!ةوكان

منهزيعيمضى"أنالىعندهأ!كثجمعةنيلة.كل).كئمتةالمههبة"ابتول

يطهرجوابماعنهأحبإبوكنت،.نفل!ممهفىيهجسعهايعممألنىوهوالمحيك

فربى،)منلظالجؤابهذاكيفآوأسألة،وجههفىالفرحتباشيرأكلثر

دخل!اأنةبلمممانهأقررهأنفىونإرضىفلاا،جيدأنها،تيعنىرأسمهحرك

.2371(".ثلهمدمامعهفى
حمى

"،اليكوديىلفمبىسمل!تاثى":اةثهلهبةكاليجار-أبوفالوثد

.)238("جمليهأنتمابجملةراضواننى

وفلرم!لهتجال.جىايزرائهأمامبهإعجابهكاليجار.أبويحف.ولم

البغضىلأجسليد،1.هكاتببعضكئتبيئب،لماالمهسنمبحان"1:مإقيةبنام3لهر

بوئهبايقصرالتىالمحبة!ه-بحبهصرنةحمىجلعائهعلهبضيقالذى

.923()(1وصفك

شسإط؟ئييجةالمتزايدااثه0بأمرالعائمإلخل!ةظق-ئتيجةمنبركمان

بمماليجارأبىاالىرسولاأرسملاأنكالي!جيارأبيوتأييد،ا.لشيرازىالمه1هبة

إفه.!اليه،اهبةكإليجارأبوايسلملمانبالمعملاجقةسيتعينبأنهفيهيهد!ده

أافههبةعلىحرصهوظهر،.الط!ه!ديدبهداييملمكاليجارأباأنغر

،.ن!صرازئبالبقاءللخطرلفسهتعريضعدماثه.اهبةمنوطلب،اليه

الأرضتخرقجمادلت!التىالضنجةهذهأنلا.نسصك."ا:يقولىاليهوأرسك

الايحصيهالايلافمهدهأناوعلهت،1طسامحكفىوقعمتاالجبالوسثمق

ئقربكاكناأيامفيكاعداعناوجمائوا،أوخصماؤكأعداؤلظ-سلحانها.لمه

!518هىالعباسىالعصرلى.واللولةالخ!ة:أنجمد!حل!ى)36؟(،سحمد

ءإ.بفايبي!هةاللول!ةدجمماةداعيمدكرات:آلعثتنيرازىآقةهبه)237(

،.لأ67،67صن

.ثص/67المصصرهفس:الثسرازىاثهصة)238(

:؟فلاتجبىأفضلر:.ئيمسال!ئعيرإرىللىهبه23!الأ

.أالمبعيبعىا002فئغاا!ا6بر.!به!ف!..--ء!
.؟.ط!.--*
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وضرع،نجاتكسعييلوتبذفى،لنفلسكثأخذأنيلانوينبفى،وئديخك

كاليجارأبووزاد،)06؟2("شحنتصوبأىتأخذثم،المممالك.هذه

ا،يلأ"رجلي!ةعلىلايقافةالمهاهبةالىرجالهكبارمنوفدافأرسل

بمالاستصانةفي!هايكهددهاالتىاثه1بأمرالقائمالخليفةرسالةمعهموأرهم!ل

وكمان،1الظطمييننسدبافىالطعنأمرمنكانوما،الدسلجوقىطفرلبك

،كماليبمارأبىالىأرسلهاالتىاللى1بأمرالقائمرسمالةفىجاءمما

دعوةكانتانأنهوالقول))إالمثع!ازىةالمهاهبةالىابدورهوأرسله!

خبياتمئلوالمىمحححتراالخظءفىكانتأفلقدالمالقدهةا،يمامفى"اليهمتعزى

عايهجدسماهثلعلىج!صرماأحداوأن،التلوبومكنوئاتأالصدول!

واثعمهار.اظهارهموأثفبعضفى.الوقو!.نالصمانعالفاعلالرجلىااهذا

"،بمالكليةأسماميشاوازالةوالخطبةبالصلاةف!كرهممعالملرفعوالتجرد

أخرجتمونافتدصاحبناالىوتسليههالاستيثاقوأهمكبايهفىسومحواذا

مناسصتصصارالىوأحنرجتموناولمجنكمبيأوال!ودمن..عهده.!الايمان

،(..!جمليكمينصبرنا

يمحزممايسطدحأخرىبقوةاللىبأمرالقائمالخليفةلوحوهكذا

ضمسهعنيدفحأنكاليجارأبى،نيستدعىالموهفوكمان،،عنههو

الذىالسبوقىطفرلبكمحصالحهالىالدفةيديرو(أن،الخطر

القطع!6سدةفىالصلحفعقمعهوالرىحراسان.علىاستولى

الىطضرليكوكتب،ضدهعباهصىلسلجوقىتعاونعلىالطريقبذلك

علىىبدنهطالحالواستتر،بيدهماوراءعى،بالكفيأمره"ينمال".أخيه

فلاذستونمنصوراأبواللأميرويتزوج،.كاليجارأبىبابنةطفرلبلهيتزوجأن

فىالشدوعقد،.طفرلبكأخىدأودالملكبابنةكاليجارأبىابن

و.ت)241(!943سنةيلاخرربيعنسهر

السعلجوتىطغرلبكمحالصلحعقدفىكاليجارأبونجحوهكذا

؟.،المممياهمىالزواجبفلكأكدهوإ

98صبىافص!عرائفس:الثصرازىالمهاهبةأ.!124

+.ما"816مبىالخابرجيلأالفماطهيينسياسة

.أ.!؟.؟هبمالإن!بئ.؟..!-خ.8ايي411.؟ا

ةا!عبربربر،..جمجب!.
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لمجولمإلع!إ،ث!إجمأمى.-لزي!اض!.إ!اكىح!

،ث!نز!أ!ق!.مت..!نر!!بما*ءلم!ماا،!به!.؟!،دلأ

--!حص

(جآ.ا5ب!/43101ثي-أالالةيلونا!معهـالخليفلأقئ
-/حص

خطيرةحالةذهانىالسلاجقةظهورتجيلالعباسي!ةالخلافةكلماف!

والعثحسإبم.مصبرفئالن!يعةبينتضمحلى"وبخاذت،والضعفا-لاصال!6!30

صلطته!ئنسرتتدانطميةالخلافةوبممانت،وخراسانوفازسىو!راق

!؟بفدادفيابالسلطةاسشدواقدبويهبئووكان،المثرقفالبيهعلى.

سوىثنىءا،مرمنلهميمدلمالفينالمياسيينالخلفاءأيدىوفلوا

.24211(ابمععكهعلنىاوئبثصمهإالخطبهفى،أشمائه!دبمر

واصتبد،المةيايبرابتائبماالببإمعبمالخلبنة.عهدلىاللأموبىماتوقدالخر

رنعابتائمكانأبذى،2-(0)3؟ااربحعلان..*ابيمسلمععيرى.ألببالجبباهـمثأاوبه

اب!ينة-ي!نوليم،)؟؟2(با!ئبزوتئ!ب،".ي!لاهراكعلئا.وتدب،فيره
-3ل!-.:...!.!خس!ي-3

رأبب!يبح!ولأ،-أمرا1هفطح-؟ئئبالبييال!ع!ببهببن!الخلفاءفععإئيكإئيكط

...اذههيمدا،

.صالمئيلىالفزوتدومنيب!الإه!لإ!ال!عربت:حبدىحائظ(TI)؟

.\:وانظر38

.ك!ىلمح!-"،!ITANI.ولع02lه؟،.!.803

ينالعولةبهاءمملوككانأئهاهقل!،ببعبا؟الإتبرالأ.جدبموهو)3،2(

لأبم!صت!ابرآ-له!ايقاليبفارمببىبلدةالبىوئدصعبته،بوي!بنابلنيليماعضد

واثسقض،اليهالمملوك!م!سبسيدهمنهاكلمان"فسما"وبالعربية

اييفنا.أن-.الئب!ببةاب،الإصل!!خلاباعليثصعادهئاببةوهىبالبساشرى

."فسؤببى"البببري!ةلى

بم.232ص3-الحننااتطظ:المقرهز!ى)؟لآ!ا
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ثىالحئليكةاضتظرمبالقائم!الخليئةوبينبيئهالرحنععةودبت

لماء؟47سنةفىابغداد.قدمالذى2()45السلجوقىبطضرلبكا!سثشجادا

يلاهوالأ.نيكثراليةأثهابأمراالتائما!ايئةببثوقد..،)246(م5501

ء-.--

لىاليكونالبويهىالرحيعصالملكدونجهاييتتئفسو!،التيهةياوالهط

الى.مميداوأوسلهش،طئرلبكعليةنكبض،أيئهبروانعئداستقباله
-حص

الدداءمن-ءوأكئرد!االرعيةاسثراحتوبهذا،..الرىفى"طبرك"ظعه

.لآأ(V*الطلرلبك"-

الفلفه.-.ابببعسكور،؟؟.؟Aأ.لرحبةا.الع.*!وبخة!ىلبساهييبرا0أمما---.--

-أنيسالهم4901-3501لم!487!-7؟4الهباآلممنحقئنصبرالفأطهى!

لل!تئصر،بهاالخطبهوافامةبفداديأخدويلتزم،8النجدةالمهيرلهتعل

ا.*19-؟2(-..الرحي!ةبولالهلةوكتبتجأ،هوالوآمده

ابراممدكاتب،خ!دمنطئرلبلثلاخراجيلأمرالبدماشرىوتدبر

طودعصربعدادبدخولهميمتهىالذين..-+العمعلانجقنه.سإطين-أؤلىاه.؟2!

طالبأبوطفرلبك.ال!ينرءدأ.والبمهه،.المياسعيئندوية!بويهبتب

اس!صموطفرلبك.!؟5oسحنهوتوئسلجوف،.بنميكائيلبن.خفد

وبه،عمدهممعروفلطائرغلمالنزك.بلغةؤهؤ!ن..طغزل..-هـزكمبتركى

الذصبا:-فنمدنزأثالخئبلىالعطد..ا!ن....".الأمورلط"و-،الريخل.شبم

!.الاهسدميةا!ظب:البافحعاحدصن،6،2ص3ب

.Camb.Mid..203)46؟( Hist. Vol IV, P

انجزة.-هدهفى-طفرلبكأن"نالرغمعلىأنةاد،لذكرالجديرومن

وانما-نسمهيماالخليقه0.دقابللم!.كائهعنر-ثحهرا-ثلإثة!-.يخح!أدأمضى

وزيريهـط.طريقعنتتمبينهطالاتصمالاتكانت

5ضىطفزنيك.ممؤض!الأ؟.!( - Mfوانظرلأ

.Ency،ولح7اة.،ص.ء.!ص-.-.-..--- BRITANI

فيأميال.حفننعةمدبحأفة....علئءظولىبن-مالكهنىءر!به.:رحبة.ء.)ور؟.أ-،1

.-ص----..ص.---...-حلبه

كأ8.وأئظز؟صكاريخ..ف!مثنعق!يلط":-194؟(-؟!ي.القلاس!ى

0146.ders,. -history of medieval Islam, Pذauكا
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الملكفآبلحطفةأحيهعصيابئعو،يحرضنهطفنرلبكأخا1025(يئاك

،االرىوثصدطفرلبكأحيهاعلىينالاابراصمفخرج،)251(بهوالتفرد

دحوؤمنوت!ن!صبغدأدضخلنة.،لمحاربتهالتوجهالىطفرلبكفاضطر

بالخال!عب!5801لأف1045سنةالتمدةذىمن8يلأحديومفىبفداد

البساسررىوأحاط،مصر.لصاحببهاوخطبوال!عصائبالمستنصرية

القائموزير.وشهر،الأسيواقوأحرف،.12)؟هونهبهاالخلافهبدار

فاضىوقيد،؟حيما.وصابه،انجهلعل!،الملمملفةبنألقاسمأباااللىبأمر

.أها،)53-2(لهقررهفالعلىأطلقهثم.!الدامفانى!الثهاعبدأباالقضعاة

وكانالالرامهفئ)254(الحديثةالىفحملنفسهااثهبأمراتئمالخليفة

الىوأحرجهفأجارهالعوبامير،بدرانبنبقريثساستجارقدالخليفة

الخليفةحدمةفتولىالحذيثةلىمهارثسعمهابنالنىوأرسنة،محيفه

001)255(ضطعع!ه

وبشالينناك.منهامخملف!ةبأش!كلاالتواريحكتدب!يئالاسميكتب)025(

الأقك"))الركيةلى!عناهالذى"يئالأ)أصحهأونعل،واجمالوئيال

طغرلبلث:مموض،.ا،التبيلة-رئيس"نمعناهاأناتبالحيدويزى

.103ص

وانظر:88صيثهثمنقتاريحفيلى:اقلاندىابن)251(

303..History,Vol IV, P؟.m. iMCaه!

0صاللأعيمانأخبارعيون:البفدادى2521( 8،Aالإسحلامدولىاالذهب!ا

-...---26.،!ااص!ب

.803صالمصن!رففس:البغدادى)253(

:المقريزىوفىا،98صد،ثحعقتاريعخذيلط:القلانسىادن)254(

عاذة،"دي!شةألىالقائمأشليفةحغك،"53؟ص؟.بالحنفطاتماظ

أعمععاللى،وتعد*نجارهـنعلى.مزأسخوالفراتالرفةبينبلدةوعانة

اأيضاتعرفالتئالنورةجعيثةةن*قريباالفراتعلىوتث!رف،ابجؤيرة

ت.اللأنبارهنفراسخعلىبدورهاوهى،الفرأتوحديثةعانةبحعيثة

هووفهارثس،م!..تاريحءدمنمعق-صىفيل:التلان!بىابن)1255

صنة.وتوفىعقيلبينىو!وهاحد-كان.إ،العتيلىا"جلى!ن.الحارلثأبو

.*أص،-اباللأعيانوفيات،303صايلأعيانأخبارعيون.!946
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صحهسغ!كلى

اطونالىافريمععاؤكغب-،أكيهمعحزبهم!غاذ!زلبكثانقىند6

ألنى،رأسهوحملؤأ!،.فدكلوهباالبنسدمعنرىظفرلبلظجندوظغر،ال!ة.

ىذ3الخ!ةمكراثىأتنليفةطتفرلبكهـ.وأعاد!!.ث!ألأهف!ففءبيمابفطاد

قدالبماسننتيزىيكونوبئك،..أ(ءة71م95001/!لأ51متنت.الحجة

.)8ء2(سئةمنئخؤابغداد؟مفاترعلافال!بة"ل!اطفيينمنتميكق.

الىبحرثسسهمديناثهابأمر.التائبمالخلينة.انيتبينفذاومن

ناعليهط!تلبكالمس!لطانعرضه!روروبكلقبلنانهولذا،المتلاجقة

وكان.،)95؟(دأودأخييماابنهخاتونبأرسلانالمعروفةخديجةيزوجه

-
،.ولكن،القائمالخايةابنانفخيرةمنأولاتزويجه!ما"يريدطغرلبن

بتلكهمجبلأن"طغرلبكقصدوكان!،أبيهالىعنهفعدلتوفىالذخيرة

أخيهانجةثنالخليفةتزويجالىعهدومد)026()"انلوكعلىا!اهرة

6115؟(ستيطكانضدصهطفرلبكلأن

النحيطرةالىطفزليكورامة-!نهدفؤاهفهفى.هسنياله!ىزرإفيوهكاص!

فيهل!خبينةيومذاتفى.للممإجقةيكونوأن،انقبامسيهالخلافةعنى

الب-!ى:ابن،2!اصابالأعبن.ؤفياث:خل!نادن)256(

وأنظرا؟3.صالذولهاريخمختصر

43AMIRهخطغحغ3،3..؟54! All, A short history of the

403..Mid.Hist. Vol IV P.ه!!C

د!الرواندى؟09-98صدهثسقتاريخذيل:القلانسىابن)7ء120

-.52؟ص2!الحشااتماظوا!ريزى،175صالصدوررأحة

(8Oأ؟!صقالاسدثةالئظم:ابراص!حس!ن؟ا..

01البلش!ييئال!لة.قا...الا..القا.:..فحعاد)925(

.!ى-

../ب!.صرء.92بالزمارءمرصبة:الجبوزح!..أبنهمحبط)06؟(

!رفي.ففيئ:ا!عتوي!ثط،؟09صنى8جمالنكا،لة:اللأثر.أبن)61؟(

ثصنى..89!2"ب
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؟،بالمسد!ةةالتفويالىمن.-ورإئهاظهبأمر.الثانم1أرإدحنفى،ئسعي

ا..بالجميللهبمالإعتراتمعناهعيليارداالوقتضسفىكانكما

صمحصلرلم!صلم

/ص8؟؟سطهء.أثحرمس8.لىفئ-بمدب!دافثاض!.مراسمهفتوقد

الكئذرىا!عممدحعنر"علم.فى-مجلمنىوفلك،.)2162(.اةرربي!68

وتهعظ،طمفزلبكعمعنبممنايلأئراكالأمراءمق.وبخعهاعه:،طفرببكوزير

رئيمعىخطبثم،.دبوهسوبيدهالملكعميدأتمامأنبمد-الموابسمتلك

انعضهذاصرمهنوطن،االزواجبننسه"فلكءالطينةوتجبك..االر!اء

نقيمط!رضىالث!ريدط.بنوعدناقتهسلمأبىبنعلىالنقبمناء-ةأبونقيب

الىالخليفبر16.!(؟)63الم!اوردى!القلضى.الملويين
ردةم!وذهبت،!دينارألفمائهالصداؤس!كان

ا!اب!ئةحضرةالىالعروسوصلتونما،الفروشنلاسمصعحامهاالمك

وأجعثمضى!ا،منه،الخلينهقربهاوقك،يلعيهبينمكاراا!لأرضتجلت

وتماجناخنعا.سئيةالاأمحطاهنافبى!ا،الهداياعايهاوأغدق،بجنئاره

ذهب،منثيببط.وضصسباتأعط!إها-مائ!ة.ثوصبكها-،ث!ينجوهرمن

!يطفىأطمهماك!او!اييروشجوالميماتوتالموهوفينهانبتتدذهبوطاس!ة

.)،6!()"ذللىوغردينعارأ!ععثبراث!ئح!اغلتمهماضياعهمنصحانة

بعيحسطتةالخلاقة.وع!تالبائبم،خن"أأنالزوإجهذانج!ةوكانت

دلح2()65أ"طعرلبك

صص

أخمه،..4اثهي!أصر.القائمالخليد".بتزويجطحويبكهكننفولم

يخطبالخليفةال!م6101،لم!زو!وفاةبمدفضم

إ.أ32.!ق9-الزمانة7مفالجوزىابنسبط)62؟(

.74ص-8!الكاول:ابلأثيرابن)263(

2(It!68حس؟أبوالنهايةالبدايلأ:كئيرابن "، IV.

:سصر،،3.277!الذهبنسذراتهالحنبلىالعهادبق26()!ا
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دل!كصلالى.ظئرلبكتطارلالخليفه"يصنتف4.ولم)266(-اابئته..لمئهفلععة

المادةقج!رلمهثىءهذأ"لأنشنديداانزعافي،ءوافزعج"الزواج

ولكنه،فلكمنيستعفيهشولاالدسلطا.10فأ،2671(أ"بهنله

و!ههلىيضعراحنتداثمومن.،.ذيكعلبىطغرلبكااصبراريلوقحكمان

ن.يقزوجأنغلىطفرلبكصنبمم!اذارسولةمبنفطلبب،العراقيك

الوقت-نفمسفىا-يمعلموأن،دينمارألفثلاثهائةمهرهايونءصأنابئته

يرلهضى(ندلكا!ةورامن.يىوكلمان،أعبمال!هاء((وإواسط"ا!ليكةالي

هداعلىالخلييفةلصرفكثوابنوفم!ش،الزواجفلا-لقم،طبفرلبك

كهيئيةيمئراثعييئما!منهالمسلطمابر:..معالنحبو

!.:)68؟(((ابفرار

.،عتنابلمئدممافلك.وظهر-،!هبةالخ!لمفة.ارسول..وكافت.-مية-.

منإخلمئة1طلبه!اسفهابذىالسلطايئبرزيرالكندبى!الملكعهيد

اهانهمنفيهلمالائقصرأمرالاستعفاءطلبأنأدع!اصعلييالمسلطان!

امرفهو.الزواجاتمامس!بيللىمذ4يالبلاد-الأموالطلبأم!،للسلطان

صض

إ!ئايفة:لرصىلىالملكبمميدهالةمماوكالط،س!خافتهتبدو

شابلتبمايموزول!،وتضرءمبعأل!ثد،السلطانيردأننيحمىلاا)

-ة)926("طهطلبماإضيمصا!ايفبليفهوواليلادأ،موالي.بطلبأهضا

صاحى

،ألمع!ططانوزيبر-بحجبئالأقتئاعسوىامامهالخليفةوزيريجدولم

الع!حلطان.علموجمندا"ابنتة.الملطان.منزواجقبلالخليفةأنوأعلين

وائظر:167صالخليفةلا،أخت.:الصدورراحهو.!)266(د

503..d.Hist. Vol IV Pس!!ه.ولأ

.86ص13بوالتهايهالبداية03:كثيرابن)1267

.6؟.صى13"بؤالنهايةالبدايةكثيرابن)268(

الأير:ابن،210صت..،دولةتاريخالأصففانى196؟(

؟---..-ةATص8جىالكماطأ
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جملئ-.ا-لملآ.-.الدم!ميد!بر-وأعلبن..-ذلذ،"عظصماسرورايببربئلالظ

أن!نافطبالسلطدانعهالدىنذاك2داودابنةخطحيجةنمهوصكما.- صح!-صص
الىالكندرى!صحبها.،العكئدرىا.فيلةعميند.وزينرهبه!تسقصمر

ومائةالمجواصسهعهفحملشة.ابمعمي!مانالى!.ممهالهدايايحىلوهوبغد.اد

صا،"ل!اء-اوبخوهمنمصو.عة.كذلك-الرحلةه!هف!رافقهوقب،.بينار.لف

ا.هـ-..الرىواعي!ب!الإ.

املمحائهحثى.عظيظثعنثد،يلا.ريفذاألافراروالخكيفةرأىوفد.

الحئليف!ةوكان،لها.المزافق!وانؤفد.زوجتةوصوكبع!بمالإجاب"الإنجابمن

ورأء،ن-بالخطرأخدسماسصهعنعبروقد.،بذلككلبولة!الخظر"يوى

.)07؟(لى(بفدادمنخرجظوألاأعفبئاان)):قال-حينذلك-.الزرأج

رهب!ولهم!الخليفةجملامالسلطابئوزيرالكندرىالملكمييدوتسك
--..--جمش.،

:وقالوبلادمماكعلئاالزوأجاتهامفيهاقرحوالذىطغرلب!الى

الىالكئدرىعيدثم،الأ؟(.)"اقترأحعرهـنألامتئاع*الؤاجمبكان"

ع!!االممعسابتهالخليفةااجمابةبعدأئةففالو.الفيامأ!ا!لامىالتهددب

دإتراجذلكردف01و،('V؟)(،دمعل!"مصالآمتناعا"فانال!لطك

اروانالن!الىخيامه

بكيطوالدمعلطانالخليفةبينمرتقبصداممنللبعضالخطرووضعح

ورسولاالخليفةبين.التو!هتلهحاولوا،خطورة"نالصدامهدايحظهما

.*مر،!غبهللخليدةبلينواحينفى،الملكعميدفاسعتوقفوا،الدلطان

هذ!:!ثيرابن"21cصالمصدونفعى:الأصسفهانى)07؟(

9ص8بالمصدر T....----.

ة139صفىفياتكازوةيبنصرأبن2(-)الأ

"."،-ء.839-صي.."!الكامل:لأثيرابن)272(
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لإصلات!ءالنسانؤرجمكاطلنىليع!دا!ل!ليالة!!وكضوزفي+دازبمم!"ابن!افام

إ..ابلأصربى

عاؤتجكبن.فبزاسل،.الحوجموتنه-ا.فئهب!ئص.سب!ارأطالخلياليما،ادلنأرو

يقرفوو!،برروييماخصارقكررعليهفجمسمار.،الإئثي!عإءكايمبها!رإني.

ونحولىرأيكا!!هرنردنحن".المللكهعمعروادمحهالنيفمةفكقب،ا؟مربإ

يخفحفلاثهطإتوراءمنيأولالخليفةوكان،(Tyr)"وثيفكأ!ائكإعلبا!

عميد،.ولكبنالمبلطكبهييكلوأن)،الخلينة.برفضالم!لطمانرسولى

أييو.ل!:للخليئةفقالىا،السلطانمطلبقحقيتيعلىمصراكمانالملك

نعب!اهفث!ب!ا؟المخلصالعيببهث!رفمابفكرالتطولالمومنينأصرمولانا

الخيبينةوحاويب،)1274"،عةالج!ليعرنهفيهرغبفيطالدينركن

)1275،"الكنايةفيهماالمشىفى.سطرقد"وهال،يلامرفىمظ!ته

؟-م6201صلم454سمه!خرةجممادي26فىمفيظعاا"لملكعفيدفماضرف

وبد،ئسعمداغفحبا،طفر!كالملطانيغضمبأنالنتيجةوكانت
خ!

وروبجرديخ!ققلإ-حيثالطيغرائىخطرقكينعلىغضبهجا!السلطانصب

نجإقطع.جيمث.!المببيطإئي"عانخامرةاليبماهسبحيثالملكعهيدبتعلر

-.ط)276(الوصطه

بهماأرمسلرمسالبمافيالخلينةرنضمنغيظهعنالسلطانوعبر

مننجزائىهذا":قالحيثويعتبفي!هايمنوثسيوخهماادبفدالى..قضتماة

وأنفتت،لدساعتهعهرىووهبت،طاعتهفىأخىقتلتقدالعائماا!م!ام

ثار-:ايلاصفهفئ،63ص8ب.المصدرنفس:الأثرابن.)273(1

.TIصسلجيىفلي3ثولة

-..39ص8ج!المصلرهنس:ا؟صر!ن."41027(

يإلمبب!:1،صسفهانيي،9'ص8!المصدرئفس:الأثرابن)275(

.22صسلجوفلTثولة

ث2-2!برةا!نبرننمتن:يلأصنهاثىالعماد276،)
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-ثولط،.بردوبخن!الىجمإدةفب،،فرونهءئثبرىدطدبت،.)!دت-3أبهوأدى

..-2(يي!"صدىوتصد،فصدىوصد،بردىوتك

الضمائمالخييةعلىالضفطبنلميحندهداهئدا*بورحتةويم!

.أخيهاش!ةاعادةفه05يطيبالتابسلطان:ظضببلتفأب!مممل،*.بابر

بأن.ال!ئدرى.المكعميدالى:جمفبأحرىئباحيةومن،..(الخليفةجةفيد!ا

القاثرإلخايفة.إباسمكانماالاال!خليفةيتركولا،الافطاعاتيقبض

278)سمتديهأسبابهلهعارضةيكونوان\\1تديا 1) )L،.يعنىهذاوكان

الىعوللاحوالبدأنةوث!لا،عتباهيحمدما.لاالى35،هورا.ستسير...ان

.)927(،"الكلىالدسادالى4يفضى"يكلادما

وصوتهنخافتةالسلطانتجبزأمامالقائمالخليلةاجابةوجإعت

ئوثعئا"،،صعلعماالدينركنمنرنجوفاما"قالضنعيفا-نغيلثه

الموائسحارتفمتوفد،.نلاطفهاالإتط!اعاتيديلةؤبيئا،وتيحما.

ة-(2في)ءة"،ء.!ا

أيوزهششكونكيفوأن..يرى،موئنه1نجنبميرانالخليفةعلى.وكلان

يوجد،ضدهائفلبواأوعئهقخلواأولةتأييدهمالسلاجقةسحلبطماادا

ابضشهلزويجلىفأفن،طائعابهيرضلممماقبولمضطر-الىلفدء

فئ4ابرافتم،العمدابرامفىالملكعهيد،".يوكلطفرلبكالسلطان!ن

01)281(ص4؟هسمةشعيبانث!هر llمبىعنالعيئىعبريفد،م
!--ء---..---.--------

ابن،22+صسلجوفل2دولةلابىلخالأصمفهانىالعمادأ*2(

.39ص8بالكامل:+د!

!.آ3ةىلمصدرا00نفبببىيلإصبفهائى.إلعماد(2ا؟7

!ا\.ا.39ص8ألكا"لي+-:أ،نرابن1927(

23*/.!ميى.سل!ثالهنرنة:ة!تاريخالأصنهاشالمطد)028(

.أفي!يىابفد.الم!ف:الي128إا
...،.؟تء..-+.ء
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نلم":نق!ابنمهزواجقبولالىالخايفهأضطرتالتىالضفطقوة

.)282("لهاوزوجهبداذلكمني!دد

فىحتىالعباسميينالخلناءالاالسلاجفةتضكممدىعكدلكييدل

والخوفالسلاطينبهؤلاءالبميىسبيللياالخيلفاأدقوبمنيفب،ا!لأموبىاحص

اهدانهيعرفونكانواالذيقالزواجفللظبمفلى،رغه!تيلوامنهم

!-تصه.!!!

ابنئبالالاسعحيينالمورحينن5الكثرابوتفهدأصدموتد

ومخالفتهمتحكمهممعبويهبنى،-فانمنلهللخلفاءثجرلموهذا":الأثير

.M()28"فعلهشمماموهمولاهذامثلىفى.يطمحوالمالخلفاءلعقائد

جمثالزواجهذاطضرلبكعليالثبينابخوهرصاجبواسئكعئر

..)4!2("قظحئلينةبئتجزطالىالملولظلط5أحد1يسبتهولم"ثر

الخليمةزوجوخس!ينأربعسنةوفى":ذلكفىفقرالممميوطىأما

لانثملم.واسص!تعنىوانزعج،ممكنبكلدافعأنبممدلطفرلبكأ!نته

قهرهممعبويهبنبىملوك.منأحديئلهلما.ر.وهذا،عنهبرفمفلك

طضرلبكعلىفدعاالس!يوفىوزادبلى،28511("فيهموتحكمهمالخلفاء

اثهعفافلا!:فتالفللأعنرضاهعدممبلغعلىيدلمماهذالزواجه

ذللث.ثلمنعصرهفىحدلثاماوبينهذابينيجفعثم861؟("عنه

منابنتهعصرناخايةزوجوا!ن":نيقوك.مصيبةويدتبرهالزؤاج

..172صالمضلر،0ففس:العيفى)282(

(O 8 R)وانظر:39ص8بالكاول:لأثرابن

503..VolIV Pهص!.؟ل!؟4!ول.

.62صالثمينهرالجي:دقماقاابن)؟28(

لأ.02صالخلداءتا!لخالحعيوطى".:2(أكه.

..غ."+:م!ثتبم)9تبما+.صةفبيم.ئئب!:6يمبيمطي2؟!هلإك
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البخهوانا*فانما،السلطانعنفضلا،المصلطانمىإليكمحوأحد

.(V)28"راجصون

فرحعاابنثهتزويجهالخليفةبتجولططفرلبكالشلطاننرحوقد

الخليفة،أمدلثضدالسابقةتعليهماتهيلفىنوابهألىوارسل،ضحيدا

.2!ول1"تتفرقكادلتاأنبعدال!كلهةواتنف"لهباطلاقهاوأمر

!!

لأء454سنةنممبمان13فى.ثبريزفىالزواجعقدتوشحتموقد-

ال!محلطانوكلوثد،ا)98؟(ديناراالف...؟ضرهاقصداعلىم6201

الخليفةفوضبينحا،العراقينرئيسالذطوندىاباأصدعنهطنرلبك

قاضىوتولى،الزواجعتدعلىالقوقععمهمةفىالمهلبانبنالفنائمأبا

.)092(العتدبفدادتضاة

:قالالناهس.حيلثطأمامغلاثيةبذلكفرحهعنالععسلطانوعبر

منعلىمماسوىئسينا.املكلاا،بقيتماالخليفة.اعبدأئا"

..)192("الثياب

اليفةألىالنمينةالهدايالهأرسلسرورهعنطفرلبكعبروقد

فأرلحسلى.،الخليفةوالدةالسيدةوالى،إلحنليفةابنةعرومسهوالى

وفرسا،وخادمين!فرسبىثلاينعلىا!لأتريكمنوجاريةغدأط!ثين

واوسلدينارا،لاما2وعث!رة،بمالجراهرالثمينةمرصعاوسجاذهببرف

لخاتونكانوما2(لأ)2بيعتوياوتوقيعمادينارس2عشرةعروس!هياسم

...042صالمصرنفدس:السيوطىلأ28(

51.مهص13بوالنهايةالإداية:كثيرابن2()ول

الطمابرأهيمحسنوانظرلمهص8بالكاول:الأثرأبن)928(

.55صالاسملامية

..07صطفرلبك:معوض)092(

.85ص8بالكلاول:ا،ثرابن2؟)11

أعيبنمغقياسبئعن!رةبفذأدوبينبيذالأ،كمالمعيئةكبيرةثرقي1

3،ن!هفجالبلداللأجبم:لب!اقنيم!بما.خبرالببو.يخبن
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أربسل.كم!ا..،مثن!اللبئلرةنكل،حبهثلاث!ونئيهرعمدا،.،بالعبرأقأنجتييفاة

312دينارالإفأثلاثةعروسهأماللمميدةباسم A).كما-الفرجمأ.-.ومن

النحرما"هو.الزبراجهداوراءمنالغرصيكونأن-شك

..4192("الاجف،علا

iدبحعد.الىطفربخكوصلم!.ادصهالمحرمولى

عمي!وزيرها،،وأرسكبثبادامنالغربىالجالب!لزلنحيثعروسبةالى

ولكن،المملكة!دار.الىالةروسضقل!..بطالبهالخل!مةابىالكندر!ىإلملك

أنجملىيئصبخطسف،ث!الذىالمكتوببالث!ترطالملبعميبد!ليفمةذكر

مشاهدةكمالئاءانوائه،.الاجتماعلاالثصرفهوال!سوا.جبهداإلممصود

يفردأن-الح!هذهفى-الملكعميدفث!رط،"الخلافةدأرفى،فلت!ن

السلطانلانوحجإبة.وهـماليبالممسلطانلخواصوالمداكنالدورالخليفة

..البررصتدهمب:أنجملىالى!الموافقةالخليفةفاضطر،.مفارفتهمي!مكنهلا

.)592(المفلكةدأرالى

--

سرادقكقئطفرلبكإلىالقانجمابلةد!سىا.زفا..حفلىنثلنة؟بقد-

/عندوالدبادلباإلبوقاتاوضربدته،الدارالى.دجلةمنلهاضربتضخى"

وعلى،ب!إلذهبهكللسربرعلىأ)جمبأ-3دخلنأ-أنجسترا!بملى

الأرخىفشل،1يديهابين-نوتفطفرلكؤث!نخلالملك،-برتعوجهها

.،.الدارصحنالىانصرنهثما،يجلممىولم،ترهولم.له.تقمولم

الخاتونهعلهاوبعث،وسرورافرحاهناكيوقصونويلاتراكوالحجاب

23..صسلجوفث!لولةتاريخ.يلاصفهانىالعماد)392(

بناطينهأسبابااثمةولعل39ص8فيإالكاولثصرابن)492(

يعقدني.لأعقيهاكانأنه"نعنهعر!وما،بذلكالمسلطانرضنا

.إبفبز:.إلبلاءأببى"جمامي!.!المصيدك.ئدسى:االئ!صابن519؟!0

؟-+!،---ةء؟ط.2،كضعى-2في
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ودخل،هعائلةكبيرهحهراءياقوتوقطعة،.فاخرينعقدينالخيفهلفوجة

.،ساعةباز"اذهابالفضةكال5سرع!علىوجلس،ايلأرضفقبلالغدمن

مكلل!بالذصهندمسبموفرجيةثييثةكثيرة-واصرلهافأرسلخرجثم

لصريرعلىويجلساللأرضويضبلىيدخليومكلكذلكزالوماا،بالحب

اليهامنهي!نولم،والهدايابالنحفولمجث،عنهايخرجثم،بازائها

لصماطاالل!عبعةايلأيامهذه،نيومكلويهد،أيامسب"مقدارثمىء

*!!عط..)692("ا!لأ"راءجييععلىاللسابع.اليومفىوخلع،همائلا

لاالثزف"هىالزواجلهذأتب!دوكهاوا!ورة،ضماوالى

الكه5عاصمةالرىقاصسداتبريزامن!خرجطضرابكاننم،الم(الاجتهاع

"ابيروت!أقصران"عندبه"المتبال!يط!ةوعكةول!ن،.مهعرو!ومعه

الحالية-تجرينس-((طجرثحعيت"قرنةفىفثزل،الرىبباب

مع!هيضلحولما،عليهاستولىالرعافوليكن،العليلب!وائهاالمش!عوورة

سشةرهـضانفى.وووفى،صحقهوسماءت،قواهفاذ!ارتعلاجأودواء

،55b79؟(م6701لم(.

علىنيف.الذىالرجلطغبرلبكبينالزواج0ذلكقصةانتهتوه!كذأ

سيدة"المحائمالخطيفةابنةالث!ماوةوعروس!ط،)89؟(عاماالم!عبعين

بسى((افهسسحاء

!!1456سلةفىبفدادالىالقائمابلةالنمساءدميدةأعيدتوقد

الع!ادوابن،26صسلبوفل2دولةتاريخ:ايلأصفهانىالعهاد)692

وانظر:592،(9؟ص3بالذهبف!حذراتالحنبلى
303.Cam.Mid. Hist، Vol IV P

92()Wطغرلبكص"لهوضا،*اصالصدورراحةألراوندى

07،71cوانظرا43صىايرانل!علاجة":الشعيمعبد

503.am.Mid. Hist, Vol IV Pج

)A21(؟18صالدولتاريخمختصرالعبرىأدن.

ىاليمعيماس.الزوا!-Vم)
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بسذ،)992(مهرهاومه!اا"أرسلانالب"الطمهعلطان1عهدفىم0564/1
-.

منحق!،فىالملكعميد،ارتكبهماابمسببأنهالجديدالس!اناعليهاأن

كانوان،وقتلهعليههبضهكانالخليفهرغبةغيرعلىبفدادهـننعقلها

يعودكما،الكندرىنفوذزيادةالىيرجععذلكفىاأالحقيقىالسبب

لهأرسحلانالب1االمحمهلطانوزيرالملكنظمامتحريضالىكذلمحثال!سبدبا

.)003(اتبامحهوهـننفبىذهزيادةهـناياهمخوفا

اتجةتزويجالىالخليفةاضطرأرأنهنار2بالذنجديرهوومط

التىالسينةالنفسيةثاره2لهكمانا،ذكرتالتىبالطريقةالنساءلحيدة

حتى،ط!فرلبكأت!اابنةخاتون.أرسلانبزوجتهعلاقتهعلىانعكلست

نس!.أنبعدبفداداوتاحضورهعنداص!طحبها.معهطفرلبكالسلطانان.

.)103(لهاواطراحهالخليفهاهيال

التى،)203(الندمماءسيدةهنطفرلبكزواجقصةانتهتوهكذا

وبعدسيماسميةغاياتالىتهدفداودابنةخديجةزواجشممانثصمأثها.كمان

.الزواجلوجه4خالهتكونأنعنبها

.177صالصدوررأحةاورأوندى)992(ر

62بيلاربنهماية:النويرى،69ص8بالكما"ل:الأيرابن03()0

فىسيفةسنهالكف!رىقتلوكان،.96؟صنالزطة2مر،403ص

ا،السلاجقةوزراءمنعددقتل.الىبهاالعملادىحلثالسلاجقةعصر

..05صايرانسلاجقةالنعيمعبد.بنارهانفسهالملكنظامواكتوى

ووضعت،1سيئةبدعهابتدعتألقد:الملكلنظامالكندرىقالوقد

وفىفيكالسنة0هذهتنفذأن،رجوان!ا،!الوزراءابقتلخالينةقاعدة

نمحلاجقةالنعيموعبد،87iصالصدورراحة:الراوندى.أعقابك

.051!،،ايران

تلريخ:الأصفهانىاالعطد،49ص8بالكماهـل:ايلأثيرابن3(10)

2701صسلج!تل2لولة

السلطانزوبخهالقائمالخليفةابنةالنل!ماءسعيدةلوفيلتوقد)2ء3(

101الصدقةوكثرةبمالدينموصوفةوكماثت.،694-!سذ4فىطفر!بك

تعععسبمأنهاعنها"أبلغ.لأنهبيتهاالزمها1قدباالهالممستظهبرالخليفة،كان

8د921-ص8!الكامل:*ث!أيبن..لولتهازالةفى
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ورد!لأ!ايخفت!اله!بى

م90،1-1؟57وولم-87(-67(

وزيرهاثهباالمقتدىالخليفةأرسلم8401/!474سعنةشحوالفى

يخطبهـل!فساهالسلجوقىاللسلطانالىجهيربننصرأباالدولةفخر

الخليفةوزيرمعيهضىأنالمللثنظاموزيرهن5السلطانفطلب،ابنشه

ديدةشىوكاسا،الأمرهذافألمخاطبتهاالسلطانزوجةخاتونتركانالى

ملطانالل!ووزيرإ!خليفةوزيرفتوجه،)303(عليهوالتسلطفيهالتأثير

:لههـ،قالتحيثحضس!نةاجمابةفأجابتهماا،ذلكفىوخاطباها،اليها

كلوبذل،خطشهمافىأرسلواتد،الخماقايخةوطوك،غزنةملكان)\

:أختارقانىاالخليفةبذلهافان،ديخارألفأربع!،ئةلهاولدهعن"نهم

.)403("مختماراثصرفوهوثصرفه

كمانتوالتىالثائمأره!ةخماتونأرسلانالسيذةحيننذأقنعتهاوقد

وفخ!نصرفمنتحوزههـ،بيقدار11،قلعلىاوووحيةالخلدفةقيمةتدرك

غزذ"ملكوأن،والجهالالجلالهـناليهـ،يصصيروماالخليضةبمصاهرة

مشلوأن،وتد"4الخليفةعبيدالاهمماوغيرهمالخاقانيةوملوك

ظكالىالمممعلطانزوجهافأجابت،)503(الما!بطلبيظبلىلا.الخليفة

خهدمميناليهاالخايفهيحملان11:منهانعروطالهوضمعتولنكنها،الزواج

ولا،غيرهازوجبةولآ.سريةلهيبقى"ألاثصرطتكماا،هـجلادينارالف

ايلأ!راءأخبمار:البفدارى،702صالصدورراحة:الراوندى)303(

سملجصقل7تاريخ:أ،ص!مانىالعمماد،015صالسلروقيةإلوكوا

.72ص

الكامل:يلاثيرابن،؟7صائصدرضس:ايلأصفهانىالعهاد103()

..912ص!88

-ه72،73صالمصدرن!ى:!لأصفهمانىللصاد13)5-
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ثصروطعططالخليفيةدمسبرلى.ووافق،61013نحدهياالامبيتهيكون

.خانونتركان

سمةفىب!ثهالمقتدىالخليفهالىملكشاهالسلطانابثةزفافوكان

008403(-)Vجهازالادنتة"لكشاهالسلطانجهزوهد،م8701لم

بالديب،جمجالةجيلاوثلاوينمائةعلىاالخلافةدارالىنقلهتمضخها

بفلةوئلاثينأربعوعلى،والنضةالذهبأوأنى!غمالبهاوكان"الرومى

.،والفضةالذهبهـنوقلائدهاوأجبراسها،.الملكىالديباجبأنواعمجللة

الجواهرأثواعمنهاالفضحةن5صندوقاعثصرااثذ،منهامستةعلىوكمان

،أالذهبمراكبعلي!هافرساوثلاثونثلاثالبفاليدىاوبين،والحلى

الذهبصفائحعليهالملكىبالديإ،جمجللعطيمومهد،بالجواهرمرصعه

.)803(بالجواهرمرصع

نثز"عظبممااحتفال!1سيرهأثفاءالموكببهذاالنماسىاحتفلوقد

الموكبذلكللقاءالخل!ةأرهسلوقد،"والثيابالدنانيرعليهمهـعلىأهك

وتدا.لافىكمانالحريمفىيبقولى،.مشماعلىومثلهاوكبية5ثمائةنحو))

أرسلى.الخلينةأنكما،أ"ذلك،نوأكروألائنتانالثم!مغهفطهأش!ءل

..)903("حمممنماثلها4يرلمح!54"خادمهع5كذلك

عسلىكاثتالتىالسطانزوجةخماتونلتركانالخليفةوزبروقال

افه.ان:يقولالمؤمنينأميرومولإناسميدنا:بغدادالىالقادم.المو!رأس

.013ص8بالكاهل:الأثيرادن)603(

الحشلى1العهمادابن،لح!2ص5بيهلاعيانوفيات:خلكانابن!1()7.

..376ص3بالذهبثسذرات

والنهايةالبداية:كنيرابن،451صAصلا8الكا:يلاثيرابن!(8.)

3201،13ص11ب T.

نفم!ى:كنيرابن،145ص8بالمصسدرنفلى:يلاث!رأ!ن)903(

Ili.11بالمصدر T T Lro.
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الىالوديععةئقلىلىأدنوقد.،م"أهيأال!يلأمائ!انالأثؤثمواأنايأمركم

.."والطاعةباللسميمفأجابته"داره

الملكنظأموحضر":يقوللمحيدثذلكب!عدكانما.يلاثيرابنويضيف

الفىح"نمعهمفهموكأ،1السلطاندولةأعيان"ندونهفين

منهنواحدةكلدولهمومنإلكباريلامراءنسأءونجماء،-الكثيروالمثساعل

والمنن!ماعكاإوكبيأتااالشمعأيديهـنوبين"،وتجهلهماجصاعتهمافىم!ردة

يحالجيبحدالسلط!انابنهالخالونجاتثم،الضرسانجهيعهذلكايحيل

بالمحفةأحاطوقد،كئيرثصىءوالجواهرالذهبمنعليهاهـجللة.حفةفى

:اضمافثما"الخلافةاراداالىوس!ابىت،العجيةبالصراكبجاريةسائتا

أحضمرققدالعضدفىاما،"منله!اببفداديرلمطثعهودةليلةوكمانمت"

أربعينفيهأنا"حكى،"لهمبا.عداده.،إمرلسططالسلطانأمراءا!ايفه

،المحدم!كرافىلههنكلوعلى،،كلهم،عليهموخلع،السكرمن!فاالف

)031(.!((الخواتينجهيعوالىالم!حلطيانزوجةا!اتونالىالخلعوأرمسل

بالسلطانيتقوىأنيريدوهوالمقتدىالخليفهبخلديدوريكنولم

بمثلهتل!حتيلمومذلة،بهستلحقااهانةنضسطعلىبنفسهجرأنهملكثعياه

المست!رأ!دلولدهبهـهدهن5المهدولاب"جعلالخليفةأنذلك،قبله

جمفراولدهاملكتنعماهابفةزوجتهولدتفلي،،)311(الأكبراإ،نهإتهبا
!!بمص!ج!

801/!-.148سنةهـنالقعدةذىفىوذلك Aملكث!حاهطب،3()؟ام

ابنته،!نولدهالىافهباالمممعتنصرأحيدعنالعهدولأيةتحويلف

)313()،ابنته"نالمقتدىابنالىالخلافةتص!ااناذلكوراءمتيأولوهو

ضس:كليرابن،155ص8صالمص!درنفسى!:يلأثيراابن)031(

.1CCص11بالمصدر

10ص5بالأعيانوفيت:تلكانابن31(1) 2 AA

،.288ص5بالمصدر.ن!سخلكمانابن)312(

)313(.582.Muir,The Caliphate, P
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ذلكوانعكس.7ذلك.ب!سحببوالضليفةالممملطانبين.العلاقاتو!لمات

مناليهقنثمكوأباها1فراسلت،ملكث!عاهابنهبزوجتهالخليفةعلاقةعلى

الى!السلطانفأرسل،لهاوأههـ،!هعنهااضهاودصف،الخليفة

طلبالخليفةوأجياب،)،31(منهلإلدطلباابنتهيطلب"الخليف!ة

!اابن!ومعهافم!محارت،أبيهاال!المسيرفىلزوجلهوأذن،"اللحملطمان

وصرلهـ،بمداتتوفىأنقدرهالهاونساء،النهباالمقتدىبنجعضرألفضلأرو

وبعلسكرببفد،ادالنس!ر"أءوون!اها،.العزاءالسمهـراو)أقيهت،أصبهانالى

!.(513)ملطانالدى

-

بلا،الخليفةعلى!دهمنزادالسطانلابنةحدثمان01و!بدو

ابنهمافى.العهدولايةجعلرفضلكونهلابشهحدمثع!امسئولاعدهلعله

نأمهفطلب،عيفاعدائب"وقفاالخليفهمناتخذثموفىن،منه
-

فأرسكا،)316(يدثماءبلدأىالىويذهب،ويتركهماادب!فدامنيخرجأ

.،هـطلبهفىالدمملطانفانن!تط،البينذاتاصلاحي!حاولالخليفةاليه

وسحفىيكنولم،i(3)7بفلظهوعماملهالخليفةفىالتمحكم!علىوأصر

فن!سهراامهالةمنهطلبولكنه،الدممملطمانإ،وامرالخضوعغيرالخليفة

.!.هاص8جهالكماهـل:11،ثيرابن.31()؟

سنةفىتولمجتوقد،5؟اص8بالمصدرنفلى:إ+لراابن)315(

سنةفى.لهاالخايفهخطبةوكمانت"،زواجهامنعامينبمد!182

:وانظزا27؟،ص؟-المعبهاسيةالخلافةتاريمخ:نسا!كقهـحفود.ص71،

.582.phate,PأalسأMuir, The

هبالأعيانوفيماتوفى،63صالث!هنالجوهر:دفها!ابن)316(

الرحيلمنةطلبأنهمييروذكرالرحبةالىبغدادتركمنهطلب87؟ص

انظر.البصعرةابى

.582.Muir,The Caliphate, P

واظر:92صالعوألىالنبومسيط:العصامى)317(

931..Mir. Ibid, .P582 & AMIR Ali" A short history... P
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الىالخليفنةلجأوعفدئذ)،)1318)"سما"عمةولا":وقالالعمصلطانأنأبى

لةيسلمهلىأنمنتىكنالذىالفنائمأبئالملكتاجالسلطانوزير

أنلو":للسلطانقاكقدالفشاثمأبووكانأيمانمثحصرةمدةالسلطان

فىثح!رةالنظةعلىيقدرلمدارالىدار.نينتقلىاأنأراد"أالعوامبعض

عكعرةبالمهلةللخليفسهالسلطمانفأمرم."أ!ا"بالخليفةفكليت.،أيام

.3(91)"أيام

اللىاالىملكثساهالسلطانيش!كوالئه1بأهـرالمقتدىالخليفةواتجه

ذلكأجلمن-وكانبل)032(عليهويذعوالترابعلىخدهءويه

المقررةالمهلة!رورقيادعماءهاثهافاسستجاب،الليلويقوماالنهاريصوم

!لم85؟سنةئعحوال15فىملكث!ماهالدمعلطمانتوفىاذ"لكثصعاهنحروكفاه

عل!الاشلاميينالمؤوخينأقوالودلت.)321(م2901فوف!ر81

ط!حاهوفاةفى.الذهبش!ذراتصى،حبفقالالخليفةمحتعاطفهم

الخليفةكراماتمنحيدثماوعدوا،1)؟؟3("القتحيثالىوذهب"

.32312(!هـ!تدظالغلكلعبرةوعدوه،المقتدى

الىجمإدأنبعدبهتخللي.خلالفىس!متد،لكثع!اهالسلطانانوقيل

8(3)iالحنبلى:المهادابن،9؟صألموالىالنجومسهط:الص!امى

.*3!لأ3بالذهبقن!ذرالت

الثهينالجوهر:دفهماقابن،.9؟صالمصدرنفسالمصامى)931(

..!134ص5بالز.اهرةمالشجي:المحاسنأبو،63ص

ة.92صالمصدرنفمعى:العصا*ى)032(

المثمرق:حهدئحافظ،.641صالثمينالجوهرا:دقطقاابن)321(

وانظر:صالمفولى1الفزوقبيلالاسلامى

931,.Ashort histo+ of the saracenes, P,أAMIR Al

،.377ص3!الذهدباثسذراتا:الحنبلى!العهماداابن32()2

وحافظ،!44ص9بالز،،نة3مرالبوزىابنسبط)3؟3(

.،03صبىالمفولىالفزوتجل!الاسلامىالثسرق:حهدى
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أصبهانالىتا!وتةوحمل،)324(دجيلفىلهصيدرحلةمنبفداد

عاماوثلاثينتسعةيناهزعهـرعنوذلكعظيمةمدرسةفىبهاودفن

..)325(دمنةوعشريناحدىدأم!مبعد

ابنةمنزوابخ!اففسهرتبقدضلهلكئنماه5كانأخرصعيدوعلى

لوس!ياسىزواجأيضطوهو.،كومذينوس!الكسيولهسالرومبراطور51

دونحالموتهولكن،والضربسقالنتب!نمت!وقعةشمائجلهلكانتحن!أت

.)6؟3(ذلك

!حامبينصطهرة5االمقتدىالخليفةعهدفىتمأخرصعيدوعلى

(TTYأالخليف!ةوزيرنجهيربنالدولةفخروبإن،ال!لسلطمانوزبرإلكا

وكان،بخهيرابنالوزيرابن،حهـءدن5الملكنظامابنهصفية-فزوجتا!

حسازقديكونالزراجذلكبمثلاذلمركزهتمكيناذلكفىايرىالملكنظام

فى!ا،الخايفةوزير"وصهرالدمعلاجننهةوزيرفهوكبيرةدرجة4السلطن5

وزيرهركزكانحيثالمركزهادصزيزاذلكفئ.يرىجه!يرإبنكمانحين

الخايفه.وزير"ركزمنأق!وىالسلطمان

الخليفةفان،جهيردنفىلمحيبالنسبةثهـ،رهالزواجهذااتىوقد

الملكنظامفتدخط،عزلهأليهإ،هـوراوفوضامستبىزرهأنبعدالمقتدى

.الوزارةالىوأعادهالمقتدىالخلليفةلدى

وبينهماتكرشابينبفدأدأعل!منمخرجهثهرأسعم:دجلل3241(

!.،443ص2بالبلدانمحبم:ياقوت.سامرادونالقادسصيةمقابل

)325(931..AMIRAli, A short history of the saracenes, P

)326(931..AMIRAli, Ibid, P

المك،نظ!اموبينبينهخدفبد-بدباوعزلىللقائمجبيرابنوزير)327(

للخلصتينوزارتهوكماشه،للهفتحدىوزركهـ،،الوزارةادهـاأعيسدثم

.!483سنةفىومات،وثعهراهععنةعشرخيلسةوالم!دىالقاض

.592-392!لى3بالفخرى:أبنطباطبا
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نجهيم.بنمحمدعودةفىالمعمبب.أنالهباريهابنالشاعرعدوقد

منوزواجهالملكلنظناماهرتهمصاال!فيهالفضلويرجعث!انيةالوزاؤةالى

الهبارية:ابنفقال،صفيةابنته

-أدة)328(.(00000ثافيةأستوزرلتمماصفيةلولا

كمافت.الوزأوةالىجهببربنحيد5عودة،،!خلكانادنح!رحوقد

.)932("إصاهرةأبسبب"

تت!!

3(CA)نظامابنةواهسم،132ص5بالأعيانوفيات:خلكمانابن

ابنشمرفى.جمانوروايه((زبيدة)!الملأعيمانوفد،تفىاالملك

الهبارية:

......ثافيةاسحتوزرتماالثحعبخابنةلولا

.132ص5بالمصدرنفلى:خل!،نابن)!32(
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)033(في!لأبخقح!!خصرب!لم!-

I-490118/هـ؟اه-487 iم

،)331(الضعفمنكبيرةدرجةعلىالمهباالمستنصرالخل!يفةكمان

دارحيث"لكثمماهالسطانورثةبيندارالذىالصراع؟أثناءفىانهحعت!

كهسا،قشث!بقتلوانتهـمأ.تتلشعههوبين)332(ختقالصراع

هذاأنناءوفىا،ملكمثحاهبنحهـد!لأبيهوأخيهبر-كيماروقبجمناعالهسدار

،مشصراادب!إمنهمادخلإني!بالخايفة.3،ن11،خوبنبينالصراع

خطبم011،/!791سنةفئبمالصلحالإخوينبينالأهرأستصرحتى

وفاةد!ثملكمثعماهبن"حهداوهـالأجديدمنالسلطنةالتثم،لبركيمارو!

م!نئ!اهمعطويلغيرصراعبعدم5011/!891سمشةفى"بركياروق

ذلكبصدوحيكم،عليةحمد5ق!ىحيمث،)333(بركيازوقدنالنانى

ث!موالفىولد،بماائهالمعتتدىالله1عبدبنأحمدالعباسىأبو1هو)033(

ونماةبعدمات.ص512سنهالاخرربيع16فىوتو!ا،!07،عمام

ماتأرسلانألباللسلطانمماتلماانهالعجبومن.محيداللمحلطمان

"،تلماثم،المقتدىبممدهم!اتملكشسماهماتلماثم،القانم.الخليفةبعده

المستظهر.بعدهمافتامحميدالسلطان

وانظر:13؟ص؟بالعباسي!ةالخلافةتاريخ.:ئن!اكر!حهود

032.AMIRAli، A short history of the saracenes, P

)331(.582.Muir,The C* liphate, P

ولد،أمأمهـما،وأملألبأخوينولهصشبر"حهدالسلطانوكان)332(

ابن.خاتونزبيدةهىأخرىامرأةمنلملكسحاهابنابريمالرقكمانبينها

وانظر091،191ص8بالكاولايلأثير

032..AMIRAli, Ibid, P

منالخامدصةيتجماوزلماصفيرأوكان،الدولةجلالا!خليفةلقبه)333(

بنلمحهدالجووخلاعزكثمثممهرسوىالا"رلهيتمولما،عح-ره

الدولةقاريخ:ر3ثم!طمرمود!511عامحتىالمححلطنةفىملكئنعاه

.6،؟ص؟بالعباسمية
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.)334(ال!ولهأنحاءجميعفيهاالفوضىعهتعاه،عمثرثلاثه

-8011لم!205سنةفىد،الثهتظهرالملىالخليفةتزوجوقد

وكان6)335(ملكتعاهوبنتهـحمدأخشطاوءصيةحنماتون"نم9011

اليسابررىمحهدبنصاعدالعلاأبوالقاضىالزواجخطبةخطبالذى

بوكمالةالعمملطحانوزيرالملكنظامبنأحمدالعقدلقبولىوالمتولى،.الحنض

والدنانير،الجواهروفثرتة،دينارألفمائهالصداقوكمان،الخليفة"ن

...بأصبهانالزواجعقدتوقيعوكان

ضميف،وس!يطانضميفحنليفةبإبئارتباطايهنلهناوالزوأج

و!،ا!ليفةمصلحةفى!هومماأكثرالسلطالطهـصلحةفىزواجوهو

وعلىالسلطانالىاالطامحينمنافسديهأممامالثسرعية،نص!فةلجهيضفى

فئ!حمدالسلطان1وفاةبمدفورامطامحهتبدتالذىلسنجرأخوهراسحهم

نأوذلكبركيماروقيمعمحمدفعلةماكررحجام/!511م!حنة

عنحرةالرابصهفىصبىوهو،الدلطنةكرسىمرهوداابىنهولى،حهدا

.أموربتدبيروأمرهأجلهبدنوثسعرعندحاحياتهفىوذلك،عهرهمن

.)336(الدولة

،الفترةفىهذهالمسلاجقةبينالصراعحديعثافى.ننساقأنلناوليد-و

ولى!جرمحيودبينالصراعبان-للفاندةاتي،ما-توهأنلفاجازوان

حدودمقالممتدةالبلادأخيهابنأقطعالذىسسشإربماشصعمارانتهى

قبله(الخطبةفىاسههيذكلأناعليةوث!رط،الننعامبلادألىاسانخر

هذهكانتوان،سىنجرل!مة"حىوداالحملطانتبميةقأي!كانمما

.)337(اس!يةقبمببةالتبعية

!ى"ب!ا!ت!،

ي!ج!!+ت.!-1

النحرق":حمدىحافظ،91ص8بالكامل:11،ثيرادن)؟33(

9501صالم!فولىالفزوقبيلأ،ممحلاص

!.:5!صالاسلاميةالنظم:ابراهيمنحلى)335(

901.8صالمعووكماالفزوقبيلالاملامىالئنرأت:حنيدى!،غظ3361(

م065صالمصدرنفس:حيدىحافظ)337(
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لصصه!!نأمحهورانح!إلمحم!قلأ

م0161-5551361!لم-053!

بعونطب!اثعتأباه!ماالعد،سعيينالخلفاءعلىالسلجوقنىالتسلطكان

السصلجو!دأ.البيتأصابالذىالتف!.اسشغلالىفحاولوا،الخلفاءهؤلاء

..م2901)338(!485سنةلشعوالنصف.فىملكنحاهالسطانوفاةبعد

بنهسعود5الشلاجظةسلاطينرأبععهدفىجلياذلك-ؤأضن!حاوظهر

وتعوقدا'933()م11؟ه-133/.547-527،لكثساه،نهـحهد

بعدمنهوةفه5بطمهببالعباممىالنهباالمسترشدالخليفةوبينبينهاللاف

حيثم113المص525سنة!.ملكنتحماهدنحمد.بنحيود5الدم!لطانوفاة

ملسهوداع!"ول!ن،ملكنىصاهبنمحهدبنداودالىالسلطنةصمارت

فأرب-،بفدادفىلهيخطبأنالحظيضةمنوطلبا،الأمرنازعه

أوصىالوقدتضدسوفى،)031(دمعنجرالسلطمانالىذلكفىأبلامرالخليفة

المسطانواسلعان،الخطبةفىلهيأذنبألاسعنجرالسلطمانا!ليفه

سعةفىاتهطهزيههـنتمكنالخيفةولكن،زشكىالدينيعهادمهص!ود

منابرعلىامعماومسعودلدأودبالخطبةألأهـراوانننهى،.م311'لم!526

همذاناوىم،113!/!52سنهفى5!-!ودس!اران5،ول!ن،بفدأد

الخطبةالمشترنحدطححتى،حهدبنطفرلاوفاةبعدعليهاللاستملاء

/.لمدمحعوفى

.33صاباليمعلوك:المقريزى)338(

."5"رفمحاش!ية03صه3بالحنفااتعماظ:ا!ريزى)933(

منسنجرويعد،خراسانلهملاجقةحكاماخرنجبرده،3()0

عليهم،وزعيماسلطاناالسلابخقةبهاعترفطفقد،العظامالسلاطين

سلاطينأخرلذلكفعد،المنزلةب!ذهلهالعباسىالخليفةاعننرفكما

بالزعامةالدمعلاجقةحكامنجميعلهماعدرفالذينالعظامالسلاجقة

العباسىالعصرفىأ،له!لامىالعالم:!حيودأحهدحدمن:و"السلطنة

-.961ص
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،فيهـ،والعيثتخوببهابفصدبلقوةبغدأددخولعلىطسعودوعزم

صعالحفىتلصرلمالحربول!ن،)211(لفتالهالمسترثسدالخلت"فلمعار

اسرهفىعليهالتدبيرذلكدهدتمحيث"ل!+ودأسرفىووفع،الخل!ة

م)342(/1134ص9؟هسنةال.خدةذىكان18الضهيدمى!ومفىوقتله

نايبسوؤهمكمانالذينالباطنية،نعثصرأربء"ةتإ"فىاشقرك.حرث

.قوىسهنىلخليفةورإ،5ات!ستضر

فكسربفدادفىآن!اكالمل!ملمالعامالرأىالخليفةأسرأثار.وقد

يبكنينحاسر.اتنائظدتطولولات5ادرخدإنس!اءوخرجت،المابرالعا!ة

!ممعودايرالح!حلأنسنجرلطانالس!نطر31مى،،أ"،ليمالخليفةعل!

نأبعدوصلتهسنجر!مايهانايبدوولكن،الخليفةال!سفكمنهيطلب

رغمالخليفسةهـنالتخلصعلشأصهمم!صعوداأنأوالعذلالمىمي!سبق

فىالناسىوخرج،حنقاالنائرالعامال!أىزادمما،سصنجرله"راسلة

فىينحنحماسراتالنساءوخرجت،سخطهـمءني!برونالنسسوارع

والذميالدعاءأ،لمسنةاالناسىوأدللق"القتيلالخليفهاعلئاالطرقات

.)343(((الده!حماءوثارت

الخلافةالراثممديتولىأنعلىتامل!معودالسلطانرأىواسعتقر

طسلطانعهدافرسهع!ىالثمدالكتبأنبعدولكن،المسقوقنمثا،بيهخلفا

فىلى-يفأنجذبتأوحماذيتأو!شدتتى5":ةولهفيهجاءممى+ود

.)!ا،3(((نفسىخلعتفةدمالسعودوجه

.36-35صاقطالسلوك:المزريزى)1؟3(

.36-35صاقابالدعهلوك:المضريزىr()2؟

كثيرابن،025ص،دمثسحقتاويخذيلالقلانجصبىإنا)343(

.802ص12بوالنج-اية!"Iإ.دا

.؟58ص5بالزاهرةالنرومإطدصنأابو؟3(41
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كأبية--الرانممدفان-يقالكها-أبيهأبنالولدكانواذا

درجةاو!أبلاموراستبدقدكانالذىمسعودلسيطرةالخضوعأبى

ضحدصبراعهفىالخليفةوتفوىا،تحهلهاالجديدالخليفهيدممتطعلم

داودكانالوغت!نفسوفى،الموصلصاحنمبطزنكىالدينبعهاد"سعود

ملم!عوددونالراثصعدالخليفةلهفخطبادبفداالىجاءقدم!حهودابن

.34511("جداوالضليفةالصملطانبإنالوحث!عةدت3فتما"

فى،محهدبنود،اودوزنكنىالخلينةمو"أجهةفىنفدلمهطممعودووجد

جحقدكانمسموداولكن،الخليفةحولالعامةالتفتالوقتنفس

الخلي!تثلىزنكىالدينعى،دعرضوعندئذأعدأئهلمواجهةكبراجيثصا

)346(.مه"الراشحدالخليثهفذهمبا،الموصلالى"عهيذهبأنالرانمعد

،لحخلي!"كانماعلىواسذولىا،بفداددخولمنمل!عودوتمكن

الخلانمة،توليهلدىنفممحهعللاكقبهالرامث!دكانالذىالعهداستفلثم

ورف-حب!دهاخلالذىالتليفةبخلعالفقهاءوأفتى.،للفقهاءرأبوزه

لمص053سحطهالقعدةذى16فىذلكوتم،"سعودوجهفىاالدمحيف

.)347((الفقهاءومتياالحاكمبحكم)م1136

عايسهفىبرتبمؤأمرةذل!بعد،الراشمدالخليفةققل.تموقد،هذا

المؤأمرةبتنفيذوقام،أصفهان0مدينةقرب"م1138لمص532سنةفى

.(3NA)الب،طفبلآمنجماعه

تزوجونند،المد-تظهربنالممتفىعمهتوليةالراثممدعزلبعدتموقر

.0021ص12بوالنهالةالبداية:كثيرابن)345(

.356ص8بالكمامل!:الأثرابن)6،3(

سممط:العصيام!،012ص21بوالنهالهالبدايةكنيرابن،3(7)

.34ص!لئحبوم

.67؟صصت!تابغذلجط:التلأنمىابن3481(

http://al-maktabeh.com



انج--7

بن"حمدبنتفاطم!ةالخاتون55-مودالممملطانأختالمقتفىالخليفة

فدرهصداقعلىم1137/!531سنةفىالزواجذلكوتم،،لكثممساه

،ا!زواجعقدمرالسعيمبنفلمعصهممصعودالسلطانوحضر،ديشارالفمائة

الناسىع!ونثر"والأهراءوالوزراءالدولةأعيمانن5جماعةحضرهكما

وزيرهالخليفةعنالزوأجقبولفىاالوكيلوكمان،1()9،((النثارانواع

(.-الزركزينىوزيرهالسلطانعنوالوكيلالزينبىطرأدبنعلى

نفلهمهتطهيرالىالزواجهذاوراءمنرمىمدهـعوداالم!عطمانووءل!

والراثممد،االسقرثسدالخليفتينأصالباماجراءن5بهى،علقمه!اوعهده

سسيمالاالعباسيينالخلفاءمعالعنفعلىتقوملاصفحةبذلكوليفتح

الروحيةالدمعلطةرمزالخليفةحولالمسلمالعامالراىالتفافيرىوهو

قوةبذلكيكتممبأنالىكذلكسعود8المسلطانرمىكها،البلادفى

نفمسفىيثهكنأنهكها،سلجوقل7هـن4لمنافلممبالتصدىعلى!سماعده

الدداءطريمتةتفايربطريقةالجديدالخليفةعلىالسيطرةاحكلاممنالوقت

.!والعنف

الجديدالخليفةناحية"ناط!أنمم!معودااال!ططمانفان!،لأيةعلى

زواجصفقةعقدممس!ودااللسلطانأن3"،،)035(صهرهصارالذى

)351(.ابنتةن5فزوجةبهليت!قوىضدقةبندبسبنصدقةمعأضرى

اليهأرسلعندماظهرتمااول/المقتغىف!عخصدبئقوةظهرتوقد

رأيؤخاما":المةقفصفقالدينارالف"،ئة!نهيطلبسهعود5الص!لطان

0،صAبالكاهـل:إ،ثيراابن)934( 35 Aوالشهايةالبداية:كثيرابن

.59صالإسلاميهالنظم:ابراهيمحلصعنCا؟اص؟اب

فاطمةتر!دتوقد،356ص8بالمدمدرنفمصى:الأثيرابن)035(

سححفةا!خرربيعقنحس!هرفىالم!ىزوبةمحمدالسلطانبثتخاتون

.171ص9بالمصدرنفمس..!205

356ص8بالمصدرلملم!:الإثيرأبئن3511(
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فجرئبأهـواله.اليكسمارالمسترث!دأنذملمانت0،.أمركمنأجأ

دتقى،"،وأخذورحل،فعلمافضعلولىالرافسدوامد،جرىما

وأخذت،الضربدارفىوتصرفت،كلهفأخذثهأ،ثاثالايبهتولم

نخرجأنالابقىوه،01المالهذالكذنميموب!ةأىفبنوا!جوالهـ!التركمات

حبةالملس!!ه!نن5أخذال!النهعاهدتفافي!؟ار.و!دءهاالدامن

يحتاجهمانجمعوحاول،.مطالبتهعنالسلطانفاذصرف،")؟35(ظلما

)353(،بمالثتعدةالناسىاصابمهاوالمصادرةالجبايهطرديئعنوال51من

.)،35(والضيقالتبرمالىنهبهمودنع

*ولظتفوالعامة،يعلوالمقتفىالخلبنمةنمنمأنكمانييلأثد،ءتلكوفى

ضيجةصضامدمسودالمم!لطانأمركانحينفى،عهـ،5وتشعاونألحنلافه

عناللصبوطىعبروفد.4والىنلدفدمونتيجة.،أنهكتهالقىللرروب.

والل!-دلمانالخليفةجانبىع!كأالمقدنمىعهدفى.حرثالذىالتفييرذلك

"،!الالىصمالاإ"ب!قولم،مل!صسحودم!ماناللىوعجز":قالإحبث

وتكهـن،الجبابرةمذلىفمسبحانسمنبتالسلطانأمرأيضامضعوقض

لاحص!أمبداذلكوكان،.كلهقهوعلت،حرمتهوزادتالمقتفىالخليفة

.)355(((الحيدفلله،العبماسيةالدولة

فى!عمودبوفاةالعباسحإ"الخلافةالمحمالحافهايهفىاالأمراواثتهى

وأصبحالمتتنىالخليفةجمانجالذلكنتيجةفوىحيدث1521لم!547سنة

.)356(ثولتهفىااعليااالكل!ةوصاحبأ!اعالسيدهو

.8؟3صالخلفاءتاريخ:الد--يوطى)352(

.TiAصالمصدرنفممى:السيوطف)353(

63101صالاسلامىأعالم1:الثعريفماا!رأءيمأ!ورفى)،35(

.138صىالخلفاءتاريخ:،ثطىال!ب34()5

..-631صنالإسملاسمىالصالمة.اف!يريفابراهيمأحمد)356،
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5

هط!ئهـ

لمجإجم!الربراص!!!!

صكل!طلاا1فى.+

(1!قاقأمنجلالونزبرد،نصكيهأlبمزو)1

صراعهفىأرسلإنأببنتتلثىققل!م5901لم!88؟سمةوفي

الابن.تتشبىبنرضصرانالملوكفخرالى!الحنبرووردCبركيماروقمح

ا،لةأبيهاسصتدغاءعلىبناءأبيهلشجدةمتوجهاكانحينفىأسبر

حلبالىبما!ودةوأصنجأبيهابمقتلسماعهلدممةالموكنخرواضماحرب

يقصدها.ممنليجهيها

إلصبفيزأحوهفعيهموكان،المئهزمونتتثسبخددحلب.الىووضنل

،.3(يلاهوعممببرهحواصبهمنجيماعةومعبماا،دقلقالملوفيلثىسى

نالهبئالخادمسساوثكين.ياللأصراليهارسكأناالىبحلبدقاقوأقام

+،فيها/يلامؤرلهليمكندملئعهتالىااسراينويخ!؟نوويطلبددمن!مقتتثس

001الهأمورهما/صارتحيفةد!ثنق!اليهونؤجه،لحقاىفأطامه

كمانالذىرضوأني!برأخاهدمشقألىدقاقذهابيرضولم

ثقافبين.يحولأنواراد،أسهالوصيةوفقاجميعهأبيهمللثفىيطع

تتم!نل!القواتو!ن،أثرهاعلىالقواتفأرس!لى،1دمشقأمت!وبين

.به.اللحاف.ن

وضرب،"دممثسىامتلثعلىلضميمهعقوضوانذللةيثنولم

،بدقافلج!عهالتنىيلاحوةبرايطةالحائطعرضامتلاكهاسبيلىفى

،خيه،حربهفى.لس!اعدهأرتىبنبسقانواسمتنجد،1محاربتهعلىوصهم

.أ03صنلعانفنيتيثا!اخ!فيك؟المجئيمابتن571؟؟

..الدفني!اسى!...ألزواجتAم)
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الدو!ةز؟نالوزبربىولكن.،خارجهـ،دق!اقفيهكانوقمانمادمث!قوهاجم

لهتوفربماالمحينةبهنيدأفعأناستطاعالقاسمأبىالوزيرارنمحمد

حيث"،مديشهمعنالذودفىدطسمقأهلوساعده،الأجناد،ننذاك3

منهـضسوانيتى!ن)358(.فلموبلمى-!لةبمشج!ا:عهمعمدتهمعندافعوا

)95(،6901لم!948سنةذى/الحجهفىحلبالىوعاد،هدفهتحقيقا

و,iLدقاقوعادإ.)365(حورانناحيةفىفممصاداعودتهأثثاءفئوعاث

تددمثممقالىرضوانخروجأخباروكمانتأخوهاارتحلىأنبمدثسقا

ز..كبيراازعاجالهسببت

االس!لطانعندممتقلاطفتكينكانم0901لأ!4مهسنةوفئ

منبركياروقأطلضهاومد،1تتنسالطولةت!اج.هزيمةاثرعلىبركياروق

الىطفمكينفاتجه،تتث!ىخوامىمنمعتتلاكمانمنكلأطلىكماأسره

طفثكينجحعلتدأبوهكمانالذىاسيدهابن1دقاقحيثدمنسس!مت

".361()لهأنابكا.

لدىعماقيمكمانةأحلت!ةالتىالمواهب.نبكئرلحظىطفتكينوكان

ا.لمذكورايلا!يروكلاني":القلانلىابنيقول!ت!كينوصفوفئ،قتنسسيده

الدولةقاجالفنعهيدالسلطانعفدحظىقدغصفهونضارة،س!ثهحداثةئ

وسكن،وبطانتةخواصهمنجذ!أبفاءعلىاوقدمه،ججرهورلثمحه

فه5أنسماذلكبعداليهورد،طريقتهوسداد،.،وصراطهث!مهامتةالى

.132صالمصدرنفس:القلانسىابن3581(

.132صالمصدرنفسالقلانسىابن)935(

.كثرةهرىتقبعها،دمشة!أعمالىن5هةوالىكورةحورأن:)036(

Tص2بالبفدانمعجم:يماقوت IV253صالبلدانتقويموانظر.

،.أببهمنى"أطأ":وهي،تركيبينلفظينمن:.لتمالض1،تابك)ا."36(

،12"ص.أب."ا.حمعنأمير"بمعىو"بك

التمارجياللمئبما!علبملىة.البدراوي،14ص.مصطلحات:البقلى

ه3.؟.حمما
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علبى)؟36(والاسسذهلاريةوالوردالصدرقىالتدبرروحسنالرثمصد

وأحدسن،غييتهأياماوحفظهادمنسقأمرفىاأستنابهير،عمسكريته

بها،منك!افةفىالمعدلةوبمعط،أهلهامنالرلمجهوأنصف،فيهاالسرة

،!وأمثلتهأوامرهواهـشلتمثزلتهفعلت،عابسهوالثناءلةالدعاءفكلر

فولاههيبتةمنالنفوسىو.أشسفقتبنجابتهذكرهثساعأنيلبثولم

الملولثثمممسول!دهاليةوسلم،ولايتهأولوهىبكردطرهـنميافارقين

.)363(وكظلتهتربيتهفى.عليهواعتمد،دقاق

لهولإءهليضمندتاقولداهأمامنهذاط!فتكينزوجقدتقفسوكان!

سلطانه.تمويةفىجهودهمنويمست!في!

يلاميرمنحافلااس!بالادمدثمقوصولةلدىطفتكيناسعتقبكوق!

امارلة.أهـورتدبرا!ميروفوضه،دولقهوأربابدتاق

اتأانطامركزهلتو!دأمامهخاليةالسماح!ةأنطغتكينورأى

لهأتاحوقد،ساوت!!ن"نالقخلصخطواتهأولىوكمانت،أكإرمحئح

.لأ."زوجاباعتبارهل!دقاقأولاهاالتىالكب!رةالثقةذلك

به،تطاوك!رضبعدم4011لمص794سنةفىهقاقلوفىوتد

ابنهتأركابعدهمندمنسبئبولايهأمهزوجلط!فتكينوفاتهلدىوأوصى

سنةالعمرمنالصضيرلققثسوكان،طفتكينحضافةفىتتف!قالصفير

.واحدة

منمر!وهو،.الوظائفالعالبهن5اسفهدر:الاسفهلاريه(TI)؟

وسملار،المقدم1بمعنىيطفمارسية"أسمفة"أناذا،وتركىفارسىلفظين

وانظر:156صالمصدزضس:الباث!ماحمسمنالعمكربىهنىبالتركيه

73؟صيالقاريخىاطئهعلمفى.:البدراوى،؟3مىمصطلحات:البتلى

!/؟ا!!اصن.دمث!مقتاريخقيل:.القلائمصىابن)363(
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أرتاثسن5التخلصالمللثصفوةالخاتونوزو!جعلهظفتكينورأي

وذلك،دهـثسقالىلهاستقدهـ،5،أخرىازوجه"نتتمثىالعولةتاجابن

باسمالحكمطفتكينوجعل،بعدفبمامنهليتخلصاالرماقيتحتليكون

سبنبز/!794سلة4الحبدىفىودللة001هداأرتاش

ء.ا364(ما4."ا

طفتكلينضودهانيوثسكابذهايتهددخطراثمةأنأرتاثمىأأمادرك!

دمشقملذفىخطيرنافس4منالجوليخلصمفةليتخلصاايىوزوجته

الصضر.لتتدثى

أكلؤبرلم!894سنةصفرفىسرادمثسقمنأرتاثسحرجوقد

،)366(بصرىص!احبالحلبىأيتكينمعبالاتفاف)365(م4011

لممعماعدتهه،يتحمسلمبلدوينأنغيرالفرنجطلىببلعوينواستنجد

n(بطائلطظنراولا"حاصلعلى.نهيحصلافلم")367(."

دلدوين،عندمنعوكتهحينالطريقفئأرتاثسبهلاكالأمروانتهى

خنروجلدى.4باسيخطبطغتكينكانالذى1الصفيرتتثنى.لوفىأنيلبثولم

دمثممق.منأوتاثسعمه

بهدهمنأولادهفى!رواسه،طفتكينالىدمثمصقفىيلامر/كلوهكذا

طغتكينفيهحكمالدفىالصدهدوعرفأ.م!1154لم!94.5سنةحقى.

م9011لمص305شنةمنملممتقلةكأتابكيةثسهنم!قبمدهمنوأولاده

./البوريةا!ولهبعهدم1154/!954سنهالى

,Gibb.36.62(41.ا The Damascus chronicle, P

Gibb,44؟أير."064)036(

.؟؟اصدماث!قىتاربحفيك:الم!م!ىابن3661(

.145صأ!علرن!س:القنلأئم!ىلألأ؟(.!.اقي
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رابحيةصفق!ةكانخاتونزمردمنطفتكينزواجأنحطظولأ

-.الحكمالى0/الوصوللىعليهااعتمدصلدةؤصحرة

خاتونزمردبةقامتالذىالدوربقيمةالقلانلبىابن!عحهدوقد

فىةقالحيثوناضماعنتح!لثعندمماطفتكينلزوجهاللتمكينبالنعحبة

حلبصاحياأرتقبنايلفمازىمعالنرنجغزومنطغتكننعودهمعرض

يومدخلها،الظفرعقيبدمشمقالى.!كفياأتابك1الدينظهيروعاد))

الخاتونفصادف،!513سنة،*ولىجهمادى"نبتيتلليلة)المسبت

بنتتثسالدولةتاجالنلطانابندقاقالماوكث!حهسوالدةالملكصفوة

علىأثعفتوقد،1بهاوطأل/المرضنهكفامدأرسلانإألبالمعلطأق

فأدركهامتطلمةممشصطهدههوالىمتوقفةالقسصدومهوكمانت،الموت

رحةالىاوتوفيتالقليلىوأقمامتوصيتهاوقبلضالهاوسهح،وثمعاهدها

ضر2ا،حديوممنوالعصرالظهرصلاتىبينورضوانهومففرتهاللها

علىىبنتهاالتىالقبةفىولدهاعندودفنت513zه!نةالأولىجهمادى

المصوناتالشاءمنكانتطفلقد،.الأخضرالميدانعلىاا!لةالقلعة

الهيبةوثسدةالنفمىقوةمحالجراتبطبالظلمعنوالتنزهللدلنالمحبة

شحعيسىولدهاوفاةعندالدينظهيرحقفىتوختهفيماالتدنجيرو!عرفة

،الحالوالدولةالمهلكةلىواستقرت،.ابلأمزلهامستفامانالى(الملؤك

ال!ديئظهيرفقل!توالا"،لوسيامسنهاوهيبتهابرأيهاا!البلهوتمعالت

واستخرجخلفتهماوتسلمواسفةحزنهعليهماوتضاعف،لفنفدها

ة.!3681("بوصيتها،وصلوأودعتهذخرتهما

*بل!!

..،ا.؟ص.ذممثحقتاريح.ذيلق:العلاثد!ابن)368(
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*صى
ممألهـهممامحئرعمثهاببهأهمما%ل!!قوان!بىاض!ع!11

بط!وحهيمتدالموصلىاتمابكةاتولىهنذزنكىالدينعهمادطموحكمان

"أنالىالبد"اي!ةمنذينهدفوكان،اس!بهتحتكبيرةدولةانثععاءالى

قدالنرنجوكان،)926(الجزيرةوبلادالشامبلادعلىسلطانةيبسط

ف!عوكتهم.وقوصامئهاوتوا.،أكثرهاعلىاستولوا

بعضي!-يقتلأنقبل-الجهمادز.عماءأحدأالبرسقىوكمان

بينهميحولومانعثساغل.طغتكينهـنلهمكمانكيا،037()عاديت!ه

فىفكروااذاالرحجلعلىارغامهممنيتم!نوكان،أغرأضمهـموبين

وأصسبحت،)371(بهوتهخلتالبلادولكن،غوهاأوحلب.حصار

بهدفوذلك)372(المث!ام!ثصحئونفىللتدخلزنكصأمام0مواليةالفرصة

واحدةجبهةم!يها.هني!هلولوحيدهاوالجزيرةالثسامبلادتجممع

منهاجاناوذلك،عايهملهعوناوتكون،افرنج!واجهةتمستطيعقوية

."الم!هذهانجمازعنت!حجزوحدهاإوصصلا.قوةأن

الزواج!اسبيلينأهدافهألىللوصولزنكىسسللثوقد

حلبعلىالاشهلأءن5ت!كقوقد،ال!حيماسىوالخداعوالغدر،السياسى

فىاحقيتهاادع!التىإلأسبقاحلبصساحبرضوانابنةتزوجأنبعد

زوبخه،باسملجهماالاسليلاءفىنجحثمومن،جلبوالدهاممتلكات

منسيتهحءما،)373(دائمماالنجاحلها!تبلمالركيزةتلك.أنعلى

)936(123..Stevenson,The crusaders in the East, P

.75ص01قابالروضمتين:ثسامةأبو1037(

.38صالبماهرالمماريخ:يلاثيرابن)371(

)372(123..Ste" enson, The crusaders in the East, P

576صوالصليبمونوالثحعام.صرأحهدحلهى!حهد)373(
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الضدر:بهحوريهزنكىأسلوبفيهليقضحوالذىالأحداثتوالى

:ث!هثبمقاتدك"31ااوهاالتوصلفىرغبةى4،هىياوالزواجالسياد-ى

دمدثحقصاحبطغتكينبن!ورىالملوكبتاجالفدرالىزفكىلجأ

،V(3)4الفرنججهاديريدانةوأظهر،التنعامالىالفرا!عبرحين

حماربق!،اعلهأينجدهن01منهيطلببنرىالملوكتاجالىفأرسل

!جهيز.فىامثرعنم،العهودعليهواتصذ،.طه.الملوكتماجواستوثق

الذ!سعونجابنهالجيمثىهذاعلىوأمرCالأعدتهيذهمبثمشقىجيثس

.حطهأمريتولىحينئذكان

بالترحيبأولالالقاهالذىزنكىالىفعلاال!!سقىالجيتنىوسار

لهاوليبين.،لثمثسققودهلينبتوذلك،بهفرانلبثماثموالتفريم

زنكلىوغدر،.بأخرىاو11بطر!مةا،ذىبااحمص!ابثهااستطاعتهفىأن

وثقالهمخيامهمونهلبه،جينتعسهرؤسساءوظىعليهوقبض،بسونج

وصولبعدذلكزشكنى!فعلوقد،الهربمنب!همتهكنوأن/وكراعهم

قثمواالذين-اهأسرابفتلزنكىوأمرء(Ty)5أيامبثلاثةسىنججد!عى

بىواثيصهالحائطعرضوضرب،حلبالى-وبناءعل!لبهفجدته

االنماسىانكرهقبيحماامرارذلكوارهكب،.بورىالموكناجمعوعهعوده

!.8)376("الغعرمنأمبعثعىءولا":واصلابنقمالوكحا،عليه

وإستطاعوجنؤدها،أميرهمامنالحاليه1حماهالىاذلكبعدزنكىوووجه

.)*3(م0113/!؟52سنةمقماومهبدونيهلكهاأن

،..41صابالكبروبمفرج:واصلابن)374(

)2751&126.Stevenson,The crusaders in the East, P

927--287..Zoeoldenbourg, Les croisades PP

.؟؟صابالقلوبمفرج:واصلابن)376(

!..8؟؟صىدبنس!عقتاري!خذيل:القلانممىابن)*2(
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اطلافأجلمنزنكىوبينبورىالموكتاجبينالمرامحعلات.وترهـ؟ت

ألفححسينعفهم.الافر،اجمقابلىافئوطلب،زنكىيفعلى"فلم،!لاسرى

الظروفقادتحتىيتمبمعنهمالافراجولكن،بورىفوافق،لمحينار

انملوك.تاجيدفىأشيراليتعلزئكضعد!راكانالذىصدقةبندبيمعى

دفىاصندفهبندبيدلىيخمسابهأقعل!/الملولثآتاجزئحىئساونما،نجوري

؟.3781(هذأعلى.يؤرىفقافوا،..هقهاعتتل.ومنسوئجتنممليمهمت!ايلى

كأندينارألفخهمصيننبلخعقكألكزفكلنىأنهيتتكلعلىالميادلةوتمت

.والتتلمالتسطيمؤثم،سوهجعنالافراجمفابلافى.طلبهاتدزذكنى

هعبنةأكتوبر؟ا/!525منحمةالقعدةدىمن8الخممعىيومفى

11'1t937(م(..

مصرفاثهقىهصدركانزفكىأقإالأخداثهدهمجرى!نوم!قجلئ

ضيدهلاعليهتعودخاصةمصمالحمنالتصرفاتهذهعلىجمرتبعها

بجرحمتأنرابخورىالملوكتاجوفاةوبعدالمواثيقتحكحهولاالعهود

سذةيويخ!و6لم!526هسنةرنجبنسهرافىالحمثميث!حيهبهأصمابه1

رغبةأى-)383()"!قبتهفىبهمامندمائموكان،صهمابهادمدثعق

..(5TA)م!113

زا!مازئكىعبنكاهتبورى.بناسناعيلالمل!ولث.ثعصممن.عهدولى

هذالى،عهددارتالمىايلاحداثمستف!ت)381(دمثععقتهلكالىتطع

فىزشكىاه!شفلهاالفريبممعهما"؟به!طهدةانمهتواك!أالنصعاب"نهلامير

ناحيصةمننجحمحأذلكفى..و.،.ضدهالدمثسضىالعامالرأىقأليبا حتىالمحليينالقادةمنفيهىمحم!بهالملوكن!عهمىتنسكيكفىأنجرى

.5؟صتيوالصاييون.الديننور:حبثىحعنV()؟3

,Gibbو371502.05لأا The Damascus chron4 cle

scusث!نo8،!أحأول038802.00ا) e8!خ!!لأ،كا!اث!ةثه

1..2لأصقو"الضليبيونثديننورحبثقحسن3811(
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ال!"ليممحلمثصمخضيابزئكىيممعقئجدأنالىالملقكمعتفذى"ضطر

له!اات!قوان"لهتأللابالحضوريطمالبهايه.وأرسل،(TAT)ثهثسق

وسلفت.،بفدهممنالفرئجاستدعاءال!اأحوجتانهمالأو.اغفال

رتجصتأى-(TAT)أ(.رقبتهفىبهامندماثفغوكان،فيهابمما!نث!نق

؟-زفكى

،)384(بقتلهمنهالتخلصالىالملوكنسمممىأمالموقفذلكودفع

استدعاءبمدمسرعاأتاهااالتى،د!سقعلىيلاشيلاءفى،زنكىيوفقبرلم

بضسوةبلدهمعندافحواالد!اث!صقةأنوذلك(TAO)لهالملوكثععممس

الم!سترثسدالخلينهمنايلامرزنحىالىورذكما،عظيهةوثعجاحةظاهرة

مسصىودالمححلطمانعلىلهنجدةاليهوالتوجهالحصاربرفحبده

الدمماشقةوصالح،الحصارفكالىلفنكى!اضطر،)386(ابسدجؤش

)!28(.!حهودالمسلطمانابنأرسلانألبللهلكبدمنسقيخظبواأنغلى

فىااسهاديلالملوكفسهستلاالذىمحهودالدينثسهمالباعهدوفى

!ا!نفقزوج،دمفنقامقلاكفى."أهـلةيحققأنزفكىأراددصسقحكبم

وهى،وص!،يتهاتحتكانالذىالصسغ!لاميرمحهبىدالدينهعسهماب

..-)مهـ13بورىوأرملةجاولىإ،ميرابنةزمردةالملكصفوةالخاتون

(TAT)6؟؟صقدمنعقتاريبئذيلالقلانمىابن..

Tصالمص!رضس:الكلاضىابن3831( tj...

/214601صا!درنضى:القلافم!ىابن841!ا

)385(584..P,غMuir,The caliphat

.Muir,Ibid..0584ا386( P

االددأمراءكلهةزنكىجهعوباهمهه،زنحىرعايةفىوكان)387(

.!المحليناءايلامراضدحووبهفى.فوةهذ/امركزهمناستيدكط،منهالتريبة

..!،اصن.2رممحافمعيةافابالروضتين

ث،702صالثعركأفىابصنبيبيةابخحرومه:برنجاةى)1388
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عليهوواففت،الزواجهذافسأنافىترددتقدالمراسلاتوكانت

المنتذبالخطيبهوكللبحضورالعخدوتم،زهردةالملكصفوةالخامون

/!؟53شةلتمضان17اثيلنينيومفىالزفافوتم،الغايةلهذهضها

عنالحروصتشمازلأنالزواجهذافروط"نوكمان،)938(م!113

معإدينةاهذهزشكى!وتمسنحلم،ب،لفهلذلكوتم،لزنكىاحهص"دينة

الذىالمحينثححهابوزيرأنرالدينمعينلايتهماا3دلىوكمان،قلصها

1093(،نفم!حهماحيصفىعنهنائبماأقامهوابعرينبحهنعنهازفكى.ضهعه

.االثماربعضالملك1صفوةبإلخماتؤنزو!هأنهروهكذأ

بعيميهيرنوفهوالزواجذلكوراءمقزنكىماك2ءل!هذهتكنولم

ولف!كا،أنوالدينأ!دينفطنةعنليغيبذلكيكنولم،دمشقالىا

32/!533سنةثسوال!2فىحمودثىالدينثسهالباحياةانقهتانمما
"-..!

الثىكوكوحاهـت،خدمهبعضيدعلىقيلا)193(م9113سعة"يونيو

بزمامأنرالدلن!عينأمسك0حتى،الجريهةفىاتنصتراكهفى.زنكىحوك

محورا!ينجمالفولىالزذى.المخططضربعلىوعمكدمث!عقفىالأمورا

مركزهتقويخةع!!اوعدملبل،أخيهمك!ان.ال!ينلدثهابالث!عضبئغيرايلأخ

و!حه،!حمدالدينجطلأم،نتزوجبأنالؤنكىالشهجغرارعلى

.)293(لهمكمافأةبطب!حهداندينجمال

علىونجاءزوجتهلقذلطالظر.ستارتحمتزنك!ال!ينعهادوهب

يلاتابكثسقيقن!اهبهرامن5وبتمثحجيعالملكص!وةاتتونامستنجمافى

وخافه،دمنسقلمصدوسجهز،أملهليحق!تاللانرثسخصىعدووهو!حهد

.؟36ص؟بالصليبيةالحروبتاريخ:رنمحيم!ان938()

.275صالمصدرنفدمى:برجماوى)093(

وانظر:301ص؟بالذهبثسذرات:الحنبلىإوهطدابن)193(

302..ibb,The Damascus chronicle, Pخ
..263ص2بالصليبيهالحروب"تاريح:ونسميطن)؟93(
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ي!دن5علطهأواستؤلئبعلبكعلنىزنكىوئزل،لةواستعثوا،أهلها

!ربهم،أنلبثماولكنه،أهلهاوأهن1،)393(ةر01الدينمعيننائب

بوحث!مية،بعلبكشكانفىالذبحفأعملوأ،والسلببالقتلجنودهوأمر

،فذلكالمدسحلمالعامالرأىوام!بح،)؟93(وب!اعوهنالنساءوأصروا

له،مقاو!همن5فزاددممشقاهلإليخيضذلكفعلىتمهدتدزنك!وكان

.)593(ال!يدهحعودعنخارجاواعقبروه

طويلا،لهخططأنبعدزنكىعندمثسقامتلاكاولابتعدوهكذا

زوجت!هبةامتنج!تأنابعد"أدنىأوقوسينقابمنهباتأنهوظن

يخططكانالذىالعنيدالخصمذلكأنرلوجودوذلك،ابنهاقتلةمنللنأر

جظ!ةع!+(كانالذىوا،دمشقفى.الأمور"جريمات!لحىللتسلطحب!هتهمن

الزنك!.لللنكيرتامة

يدفى!السقوطمند+ث!حقتجنيبمنأترى!رةهذاأنرقمكنوقد

نسمبان8فىتوفىحيثالأثناءللكفى!حهدالدينجطلوفماةرغمزن!كى

A؟سنة 5 T/الدينجممالبنأبقالدينمجيرأحلحيدث93()6ما.؟ا

.)7!3(الدقهالبالخألظرف0ذلكفىاأبية1محلهممثهحقحكمفىمحمد

ن!-بهماالمحدفا!زذكى،الحنحلرمنثهشق،نقاذ-أنريتورعولم

سسالكافيشكىوجهفىالوقوففىلةعونمااليكلنواالفرنجالىالالمجاء

علىىالفونجووافق،ومصالحهمالمدسلهينأمان!خحدخيافياسحلكانجللث

.86صا!الكروبمفرج:واصلابن3193(

n,A..226لم49) history of the crusades, Voll ,2 Pظ+n!ولولولممأأث

(593)226..d,Vail +، Pولإ.ء18،،د3ثأث!،أ!ة"

الحنبلى:العهمادأبن،71؟صدمن!فتارمخذيل:القلانم!ىابن)693(

.501ص4!الذهبثسذرالتا

)793(226..iman,I bid, Voll ,2 Pءnول
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4.آأ/--ا

لثتكبلاتيفدفيكان.قئئجطثهنسقيماحلفاوضؤا.هـنفه،A(T9)قل!تماعدته!

الإسلأمية.الجهادحركةغلىخظرا-

يحقةثأندونم1147/!541سنةفىزنكىالدينعهادوقتل

!صلاسعيااليهسمىالذىيلأملفلك،دممثقعلىالاه!ليلاءلى.أمله

المم!حياسىالزواجوكان"الوالسطهتبررإ(ألغايمة"سيأسةاليهلهم!الكا

،بردلكال!وساثلهاحدى

."ي!ب!

,Stevensonولthم!Last.!أ.!،لألأا)8 The crusaders
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،ابرولمجأ!وراللإبنمحنرو!مااب!جميئابرصئ!إ!أيه

ابنهخيلفهما"ا47لأ!ا؟هسنةقزنكىالدبنعمادوناةبعد

فئ،حلبمقرهكانالذى،ملكتةمنالغربىالجزءفىمحمودالديننور

اقملكةمنالشرقيالقسسبمفئغازىالدينسيثط.الثانىابنهخلفهحين

"..)9913والخابورالفهرينبينو،،الموصليمثعملقكانالذي

دمثعع!قفالففأالبوبىيةالدولةتجاهنجديدامنحىالديننوراونحأ

الديننووجنححبث،زنكىالدينعطدأبوهعليهاسمارالتىالسياسة

-.)004(طهااققربالى

المنفمبابه!ةعدمصثلاثلأ-مداورعلىذلكفىالدينوسار.نور

الس!ياسى.والزواجالدممثممىالمامالرأىالىوالشرلي،"بالعنف

7؟هiسنةنمموالفىالمرال!لاتترددتوقد / بينبماA؟ا

ألدينةورزواجشضأن"فىوذلك،انر1الدينهـسينوبين4حمودالديننور

ثهش!"ف!العقدوكتب،أثراالدينمعينابفةالدينعصةالخاتودظمن

03لم!405+اسنهنصحواذمن23الخىلمجسيومفىالديننورمنبمحضر

الرسبلصبةفىالدينعصهةالخاتونوتوجهت،)104(م1147.،رسى

.)2.؟(القعدةذى"نالنصففىحلبالى

نورالدينمنابنت!زواجعلىأ!رموافقةانيلاحداثسيرمنويتجلى

نقكوندهـلث!سبئحفظالىيهعفكانبلا،الزواجلوجهخالصاجمنلم

)993(222.3.LMAN, H) story of Islamic people,!ح!5؟*P
+.:لأ2صوالصلييونالعينئور:حبدثىحسن.لأ().

و.!28صدممثعؤ"تاريخذيل:القلانممىابن.؟()1

275.4.bb, The Damascus chronicle, P!ث
فعئع!عند*:أبو928010،ا!مىث!مععقتاريجفين:العمبىهاجمةنأ)452

"-912.5ص91ف!بالروضترر
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وسيلةالديننورن5يتخذفهو،ونفوذهلدمحلطاثهخاضعهلةخمالصة

الفرنجى.الدممشفىاالحلصعلىفيهحافظالذىالوقتفىالفرنجلإخمافة

أمر.علىخافيايكنلمالذىال!يننورمخططلمواجهة

ففحن:أصولهماالىأنرتصرناتارجماجيهكئناالفهمهذاضوءوفى

بصرىحاكمألتونتاص1أعلنعندماصحصردالدينبنوريست!هجمنأنهنرى

ع!لىحساكمماجعلوههمأذاللفرنجعنههالنسازله3104(وصرخد

أنرجهودراغمذلكلذحقيقالتونننائنىاالفرنجسساعدوقد،")404(حوران

نرنجىدمن!عسقىحلفمنبهالفرنجيربطماورغمذلك"دونللحيلولة

نأبعدبصر.ىادىاالتونتاثساعادةعلى.الفرنجوصمم،عراهتنفصملم

الوصيةطيزافداطكةيثنىأنأنريستطحولم،.عثهااقصمائهمنأنرصكن

الملكةوصحت،.رأيهاعن)504(فولكأبيهوت5بددالثالثبلدوينعنى

ذريعةفلكمنتتخذلنبيأذهماوعدته،ولكنه،بالقوةالتونتمانساعادةعلى

دمفسبئ.أعمالفىاللعبيث

بخطرللفرثجليلوحمحهودالدينبنورالاستظثة.نبداأنريجدولم

الىووصط،مسرعااليهفتوجها،طلبهالدينثور.يخيب!لم،قوهه

.م1147)604(!541سنةالض،دةذىن275يلاربعاءيومفىدمنمحق

!صأرفىالديننوروجيثسأنرجينسنيةاجتمحالذىالوقتوفى

يصل.حتىالوقتوتضدحتحفظهابهاالتونتياثسزوجةكانتحشاصرخد

الإصمطخرى10حورانقصبةوهى،دممثمقاعمالامن:بصرى4()30

هن!ورانم!متةواسعةولاجةوصيرخد4صرولوالممالكالمسمالك

.925صالبلدانتقويم.عظيىةقلعةوبهمادمثسقأعمماين

و092صالفنرقفىالصليبيةالحروب:برجاوى)404(

.241.sades,Voll ,2 P4!بstory of the cأhول,Runcim+ an

)5004(41..Calthrop,The crusades, P

لأ:98صن!سقتالىلحفيل!:التلائمنىابنا6.؟(
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لاغاثةجادينطويقهمفىالفرنجكان،ز!نجهادةواعا،لنجدلهاالفرن!ج

بر2منوحرمانهمعليمالطريققطعمنالملع!لمونوتهكن،افحاصرين

.)704(بالفةهزيمةبهمولحقوأ،المذقيالمياه

من3،نهمحربسبببالفةبصعوبةالانمصحيابألىالفرنجواضطر

رحلةمنأكئرج!هيدةال!عودةرحلةوكمانلت،.)804(والمماءأ!ممس!اء

.؟(.)9الشلوم

أطها،محالاهرتقريربع!أنرالديم!نمعينالىبصرىوسلت

عيهجرىماعلىكذلكاليهسلتحيمظصرتدالىذلكبعدوتوجه

.بصرىفىالملمم!ليم

يلا!ديومدمشقاالىوانرالديننوربقيا!ةالظمافرونالمجنودوعاد

الىالديننوروعاد،م1147يونيو92)041(!؟!اهسنةالمحرم27

..لأربحاءيومحلب

ثهراتهأولىكمانأنرالدينمعينابنههـنالديننورزواجأنون!عقكد

حقىالدينومعينالديننوربين-اضطراريماكانوان-التقاربهذا

الفرنج.مجابهةفىواحداجينحما.رةولأولمعاحماوبا

منالديننورأطماعاعيهنخضث،يكنلمالذىأنرفانذلكو.ع

خمالصةتحونثهثصعقعلىللحفاظجماهدايعملكانبابنقةزواجهوراء

ةولىافهامال!قذلكوراءهـنهـاميحأالةسنجتؤفيعنبنودهف!لسلطانه

،411(إ!ابهايدمعتهانلاقوةيزالونلاالانرذجبأنخفثأطرفن5الدين

.09Tصالمصدرنضى:القلاةسىابن4!لأ.

.ء8!.313،4!11؟!إول3أ"!ى!نل+3ا(!ول،ول50ول،4!إ!3(4.)8

.3ء4.3"حأأوله""!3!3ول1113!ر5ول340!21!"!أإلملأكا3وللأولا؟.9)

.928ص!قتاريخذيل:القلافلصىابن)041(

05*47صبموابصل!يييونالديننور:حبث!ىحم!عن)11،(
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يسنطبمأقيياءأصدقاءلةأنوليوه!ه!عوكةفىهزيمذ!مدلكيبفىل!

الدينلورفكرمااكاهذا،معهمحلفهليجددالضرورةعلدالي!هبماللجوء

منخلالهايتمكنونهدنهعقدفىالفرنجينجحولم،.ندمثصمقالنيذفى

فالزاد:المخاطرمنالكثيرالىعودت!همرحلةفىعوضهممماقتلاهمدفن

دلك.وما.،الطريقطولعلىبهمالصربصسةوالعصاباتقليلأيديهمفى

الرالىبلأمرتركولو،الهدنهلهذهالديننورتتريرعدمببسببالا

يحرصكعانالذىالفرفجمعالمصالحةبابيافتححتىذللألقرروحده

.الدو.امعلىعاي!ه

التى)412(م9114/ص543سنةالثانيةالصليبيةالحملةوفى

الىالإلجاهمنبدلاالفرنجحليفةلحمنسهتالىالتوجهعلىرأيهااستقر

قادةعلنىأنطاجم!دةضاحمباببىاشيهرجموئددىأثساركماالدينلورحرلب

الدينسيف.أنخيهوذير،حهودالاينثورغوأنرأمامكنلم.،الحملة

نور-ا!ديندونغازئالدينبسيفلاس!تنجادالى؟مالفدكمانوأنغازى

منيفلهبمماحمودمىالديننورمنةيقترلبأأنيحبيكنلمحيثمحيود

نجطبر-لم

يجعليكنلمالذى!حمودالديننوروبرنفتهغازىالدينسيفوجاءه

كلو!عىحضرتقد":أثرالىرسالتهو!وصلعت،تف!تةكهذهفرصة

لأحضردمث!عقجمدينةنوابىحكونأنوأرلدبلادىفىالسلاحيحملمن

وان،بهواحتميم!البلدوعلسكرى،أنادخلمتانهزملتفان،الفرفجوالقى

ا.-..41()3((أحدفيهيشازعكملالكمفالبلدظفرنا

الممايخاملكالثالثكونرادالحملةهذهقادةكمان412(!كل

Louisالسابعولويس VIIالثانىوروجر،!فرنسماملك

صفلية.فلك

ا؟،3011صياورالكربرديممرج:واصل!ا!ن14)!ا

Conrad III

1(oer
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مع.الواقعيلأفرأمامأنرالدينهـعينهحمودالديننوروضحوهكذا

التلويعحفقطيقصدكانبلا.،الفرنعجمعحربفىالدخوليريديكنلمأنه

أرسلافقدولذلك،غازىالدينسيفوأخيهمرمودالديننوربفوةلهم

والا،رحلقمفان،حضرقداللثوقملكان\)لهمبفنولالفرنجالى

.)1414"تندمونوحيفذ،الهالبلدسليت

ولكن،النانيةالصليإيةالحهلةتفاصيلىفىللدخولالمجالهناوليسى

ثثعنهأسصصرتماالىبالنظروهى،نتائجهامعرفه!وببهيناالذى

.)415(دمثسقعلىبالاستيلاءهدفهألحققولم،ذرجعافثن!لافمث!لت

أنزالدينمعينالىا-بعدفيما-الديننورأرس!لىوقرتهذا

صاحيببقيسادةالفرنجأنحيلثهدمفسقىبجيشىانجمادهسرعةهنهيطلب

أنرالدينمعينيجدفلم،حلبنواحىفىفمصاداءيعيث!ونراجواأنطاكية

ال!ينلثوراسمبقحجةالديننورمثهطلب!مماارساكغرسبيكن5أماهه

بجبأذزعنقفىدينايمثلا،نا،مر1وأص!بح.،قبلمنلنجدتههبأن

مجاهدبقيادةد"ثمعةياجنمثطاليه.أنرفأرسل،)416(يؤديهأنعل!ه

)418(لم!544سشةصفرمنيلاولىالعث!رفئ)417(مامينبنبزانالدين

..)941(م9141يونيو01-91

نجن!سسودمقاليهوصلىومن،محمودالدفينورجيثسواستطاع

.أا13صاتجأالكروتبامفرج:واصنلابن)414(

5 151t)909أ,Cox: The crusades

,Stevenson".ء.165)،416. The crusaders in the East

ثسسصامةأبو.!542سنةقبلهمنصرخدتولىالذىوهو)17!(

!.914صاقابالروضتين

.403،صىدمنسقتاريغفيلةالقلاند!ابن4181(

,leإ165،)91؟( Pجاbb, The Damascus chron!إث

السهاسىااالزواج-9م.ا
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أطايمةصأحمبريموله!يلاهيروقتل،الفرلجعلىالئصرتحقيق.دئممق

الفضةمنطبقفىهذاريموندراسىحهلتوتد،).؟4(افمعركةهذه-فئ

.بفدادفىالعباسىالخليفهالىا-الديننور،نهدية-

/!؟54لحسنة!خرربيع23فىاأنرالدينهعينذلكبعدوتوفئ

الديننوريدفىدملثسقنممقطتافطثببداللأحداثاوتوالت،م9114

ابريل5؟/4211(!954سنهصفر.-افىوذك،"الذهايةفئمحمود

1154(422)r.

مثلانرالدينمعينابنةمنمحيودالدينن!رزواجأن،والحق

إولىوكاشا-!برطهحه-دمنحمقمناقترابهعواملىمنهاماعاملا

لممماوهو،الدينومعينالديننووالرجلينبينالتقارب-ذلكاثماره

علىالدمثص!قىالعامالراأى-كمبعن-عرف0!،تبلمنيحعمث

كبوةموثرةقوة-رر!-الدطثسقئالعامالرأىوكانا،الدينئور

.."بلفاهالىالديننوروصولىفىأنرت

)421181..Stevenson,The crusaders in the East, P

1..7011صالباهرالتاريخ:الأثررابن)4210(

)422(...181.3.poppe des eroisades,صأ"P!،ه
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يربنرناللإون!%ئماجمماإ!بإكاالروابئا:ولىأ

ل!همأنمامحووصلىخاثأ!بإالزوبئا(11

المصرىال!عامباوراىمححودالديننوروفاةبعدالدينصلاحاهتم

يظهرأنحاولالثساجةالناحيةففى،)423(سواءحدعلىوالمشامى

فىا!حىودالديننوربناس!اعيلالصمالحللهلكفخطب،الصورةفى

t)الصفيرالملك1باسمالمسكةفيهماوضرب،مصر 2 t)،الى0وأرسسمل

،وال!هبوفاةالخطبفداحةتبينالتىالزهزيةبرسائلاسهاعيلالصاليح

فقالالفرفيجت!ج!اهأتخ!هاالتىالدينةورسصياسحةتسفرأناويرى

قصسدهم"نعليهعازماكمانكفمااالديمارافذهعنالكفارثسفلويلاهم))

25؟()5"البدارعلىفد!موالذكاية

وتفتيت،!دولتهتثععتيتعلىاجتههواكأن!االديننورخلفاءوكان

واشفلم،الدولةتلكبناءشيلفىمجاهداحيماتهأمضىأنابعدوحدتها

وس!صاوم،)6؟،(بانيماسىلاستردادذلكاقدسىبيتعهور!صاحب

هدنة.ممهمووقموا،الفرنجالمحيننورخحلذاء

فر)اسحلالعامالراىبيخماطبةذلكأثناءفىالدريئصلاحواهتم

الثحيخالىخطابأ!اطباتظكن5وكان.،ذلكينكرايلأعيانمنجهماعة

اهتصم-الثينصلاحأى-أنهفيةيبينعصرونأبىبنالدينث!رف

المؤذنيةبيألهدنةالخبرجاءهثم.))لطديبهمخرجو؟انهبايخماسىالفرذجبقصصد

.والثساجصرفىابلايوبيةالدولةقياما:كتابناذلكفى،انظر)3!أ!

(t T k)وانظر:لحلاهص2قا-الروضتين:ثسامةأبو

226..O!ELMAN, History of Islamic people,.Pول
!.586صى2قابالمصدرنفسى:ثسامةأبو)5؟أ(

Stevenson,The.61.312؟لأ، crusaders in the East, P
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له:قمالىنم((نيلاسارىواطلاق،عنهالعطبدفعهـنالاسحسلامبذل

،وتحبردالسيوفلهتفمدالذىلس!انةجردمنأولىالف!ميعخوسعيدنا"

.*2؟(لأوممردتعدىمنعاديةجطمن!امالمهاسبيلفى.وقام

باهثحارةاهسطعيلالصالحالملكعلىيملأوصياءال!خطابماأرسلكه!

لوإ"الدينفور"العيادلىاالملكانا":ضيهجاءوكلماتهالفماضلىالقاضى

مصراليهيسسلمبهثقتىمثلالي!ينقأوا!أمقاهيقوم!هـنضيكمأنعلم

الىيعهعدلمالموتعليةيعمللمولو،وولاياتهممالكهأعظمهىاءابتى

بحدمةتفردممقدوأراكمCسواىبحدمتهوالقيام،ولدهبتربيةأحذ

اذهاموأجازى،خدمتهالئأصكاف!سوف،دونىمولاىوابنولآى5

واهمال،صفيعهسوءعلىم!ممكيلاوأقابل،!أثرهايظهربحدهـةوالده

.)28؟("ب!لادهأخذتحتىوصالحةالصالحأمرالملك

وعن،الاسلامحوزةعنالمدافعبهظهرالدينصلاحوهكذا.ظهر

الرأى41،مووالفقهاءوالملهاءويلأوص!ياءالأمراءلدىمولاهوابنهولى*ه

.،()دا؟العام.

الصالحوأن،محأهه.اسصقفحلقدالعدرأندممثحبئأهلرأ.ىولما

،("اليهمفطمار."الدينصلاحكاهبواالملكبأعياءيدهضلاطفكاههاعيل

المثيشة.اليهوسملهواال!ولةاهلاليهقخرج

الرأى.اكشسابعلنىعيلبمثحعسهتالدينصملاحقدمماوطئتومئد

العدلعلمنشر"ذلكلسبيلولى،ترركاتهوتأييد،لتأييدهالبام

استجدوهالو،ةكانماوأبطل،والعدوانالظلمثار2و.عقى،والاحسان

.958ص؟قا!ا!درانفسى:ثسمامةأبو.اV..؟()2

.581صى؟.فاصالروضتينةابو.هث!امة1)8؟4(

انظر:وا،والصليبيونوالشاممحر:أكهدحلمى!حيد.أ!112

137,.pولأ،Poole,-' Salad--ب!ولLaأ
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والضسرائمبوالمؤن،1والمشكراتالقدصائح.نالديننورموتبصد

.43(0)"و.المحرمات

السقاظعلىاال!لالصاللينصلاحمنيحماجحلبفىالأمروظل

لم!057سنةا!خرةاجفادىفىحلبالىفتوجه،فيهماالقائمالحكم

الصمامللرأيإكتدصمابا)431(عنهماالحصاررفعثموحصرها،م£117

الحج!ةذى.ضتصففىاأخرى"رةحلبالدينصلاححاصركها،انحلبى

علىالقائهـونفأخرج،عليهاالاستيلاءعلىوأوشحك،السنةهذه"ن

اربةم!عنالكفمشهتطلبمحهودالدينلنورصحفيرةابنةحلبر41

فوافهتحلبن5ميلاثحمرخهط!4بعد1علىاعزاز!مةههبهاوأن،..حلب

...طلبهماعليالدين.صلاح

رعىجمنطاخرى"رةاالثمىالعامالرأىامامالدهـيئصلاحونجح

الوريثدوريأخذ.أنالدينصلاحوأراد،عنقهفىالدينلنوركمانما

الأميربدهتاا!دينعصفمةالخالؤنابئ5فقزوج،محهـودالديننفورامئنرعى.

كاهمتو.اقى،مبود.الديننورا!ادلإفلكوأرملةاذرالذينإمعين6

حفظا"انم!ايخةلاعتباراتتزوجهاأنةإدعىوان،)؟113دمثحسقىب!غلعه

.)433(1"وعص!هاوصي!انقها،.لحعرمتدها

التىالعوامل.منعاملأكمانالدسيدةهذهن5الدين!صلملأ!زو.اجولعل

النظرفىابدئءقدفعلاكانالذىالعانمالرأىاااو!االدينصلاحقربت

.اهـحمود(الدينئوراالعادلللبلكثعرعىاكوريثاليه

أ.؟.6ص2قطا.بالروضتين:نسامةأبوا)03؟(

3المختصبربأنفداأبو،1137ص9بالمكاملنالأثيرابن)31،(

168ص7صيلأعيانوفيات:خلكانابنوأفظر0Aص

..76ص06باهرةالزاالنجوم:المحالىنأبو1)432(

الكإمك:يلأءلثألهن،78ص6بالمصدرنفدس:المحاسنابو)33؟(

.011مى9!
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)434(،وكر!هنالنالعىأعفن5كانتاابأذهاالمعيددةاهذهوصفتوقد

سعدة!جاث!عهرفى"الدينصلاحزوجةالدينعصمةالخاتونوتوفيت

فحزنجرانفىمرصانذاك2الدين!حلاحوكان،م118!لمه581

لموتها.صرضهوتزايد،عليها

زواجالإينعصهةالخالونهـنالدينصلاحزو)اجعنتولدوقد

ال!ين،عصه"الخاتونأخىأنربنسعود5الديناسعدزواجهوضر2

)435(.الدينصلاحأختإخاتونربهةمنالأمراءاأكايرمنكانوالذى

سنةفى.مصحعودالدينلىعدوفاةبعدخاتون!ةربيهوتروجت

صاحبالدينزينأدنكوكبورىالدينمظفرن3615؟(م18f!لمه581

يرانقوكان،الصليبييئضسثحربةفى/الدينصلاحنماصرالذ.ىاربل

محاولاتءlأثذ،معركةكلفىمعهويشترك،حطةكلفىالدينصنلاح

ث!عارككط.،)73؟(الصليبيينمنالثعامىالساحلل!عفيةالديناصلاح

لسنةيلأمرأءن5غيرهمحعكماعلىالمصاف)ا(أثنماءفىاوعمححكرهبجحاقله

.م.!/5859118

مفعثعورفىذلكجمانرك!،الإجرهذا!مةيعرفالدينصلاحوكمان

فىجماءحيثم!لم.586911هنةالدينزينأخيهوفاةبعداربلىتوليته

.99ص6بالمصدرنفس:المحاهسنأببى3،(الآ

05ص!69!المصدرذفدسالمحاسحنأبو)435؟

تاريخ:الفراتادنا،54ص5صالكروبمفرج:واصلابنا)436(

فىخالونربيعحةتوفيتوقد،55؟صاب5جلد5والملوكالدول

محارمهامنوأداركت،عمار،الثمانينجاوزتومد،!43Iستةفسعبمان

غيرملكااالخلحعينامن"أكدرأولاداهموأولاداوأولادهماخوتهمامنالموك

بنتهالولدىوالموصلالمذكورلزوجهمااربلكمانت،إلوكامنمحار!ا

هصالكروبهـغرجإنظر.الخ....لؤلؤال!!نبدرعليهطتغلباللف!ين

.؟6صن

915/5صكوكبورى.الدينظفر5:طيهـ،تالقادرعبد)!3؟ا
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الزينبىالبيتعلىيلاهابكىالبيتانعامهـنار!لوهذه":المنثسوراهذا

أحكامهيزيدواولم،3نظامابهااذما"هملعقدييحلو/1لم،.عاما"سسإعينضذ

يصدفوأن،منهمالموضوعهذايخرجأنرأىوما،وابرامااحكامماالا

فىوالمقدم!،وحاميهالبيتكبين"الدينظفرالأجلويهلا"يرا،عنهمبه

وقد"أخيهم!سدليسدينهضأنن3ومد،أبيهوصيةبهقتضىالولاية

أنلاربلابؤرونليعلم،ألاسلاميهالب!لاداكافةفىالمشثسورأذاع

.)38؟(دولتهن5جزءازالت"،اربلىوأن،أمرائههـنهوالدينم!ر

لملكiاح!داه!اتزوجابنمينالديبنلمظفرخاتونربيعةولدتوقد

لهنؤلدتالموصلصاحمبثساهأرللانألببن!سعودالدينعزالقاهر

زنحى.الد!نعى،داخوهتزوجهاوا،خرى،ابين

لمماتولمما،المعظمبالملكيلقبكوكبورىالدينمظفروكان،هذا

المل!عيتفصرالخليفةالىالبلادبتمسلي!مفأو!ى،الملك.فىيخلفهولدلهيكن

)!3؟هأ.المؤمنينأميراللىبا

بنمحمدزواجوهوالدينصلاحعهدفىأخرزواجتموقد

إنهيدعبىكانوالذىالدينصلاحالمسلطاناعمابنثسيرنكوهالدهيئأسد

ستأخته"نالدينصلاحزوجهوقد،الدينصلاحمنبالملك1أحق

اياها،لزوجهالدينصلاحدوافعمنكمانوربما،أيوببنتالثسام

ولددو.).؟4(يخافكانالديناصلاحالم!لطانانقيلحيمثث!رهاتقاء

الىن!حيركوهبن!حهدطيوحاتعلىللقضاءكافلمايكنلماجالزوافلكأن

لمحوزو.لمعرفة19.،09صالمص!رضدمىطليي،تافادرعبد)428(

مصبرفى"ايلأيوبيةالدولةفنياممحابناانظرالدينصلاحمعهذاإربلامير

.االشسامو

.94،05ص5بالكروبمضرج؟واصلابن)943(

-5.ةا.،99ص6باهرةالزاالنجوم:المحماسعنااأبوU(14أ0
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عرفة،يومفى.ماااlooلم!581سنةحمصفىبهـوته.يلامرانتهىان

محهدابنعلىالدينصلاحأبقىوقد،مشيوماماتانةوقيللح!ةوتناثر"

ينمهلىالدهوابيدكأنمابثحسيركوهالمشهىوانسيركوهالدينأسدابن

أ"ركلما،!ذلكمنمثحوراوكقب،لجهوخلع،.وسلميةوالرحبةوتدمر..

الدنانيرمنمايونابلفتالدتثسيركوهبن"حهدتركةبث!زيعالعينءضلاح

اخت)الئححمام-هتوزوجتهخاقوندمفرىوأخقهثىميركوهابنهابين

.؟4()1(الددنصلاح

العحد،سهيةالزيجاتمنبالكرحافلاالدينصلاخعصررأيناوهكذا

دوقهروتأ"!نالدينصلاحاقداماتوطيدافهاأ!هداأهم"نكانالتنىا

***

ء.!*"
صأ.-

10105ص6بالز؟اهرةالفجومالمحاسنأنجو4411(
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حمركي،!ر!رص!نروابئ!!ا!!يمبى*!

فىجماعواالذهنوالصيليبيينا"لمملهينبينالصلحمخادثحاتدارت

ن5.المقدهى!بيتاداستردابفيهأ؟؟،(أثةالناالصليبيةالخمحلة

ضريحطاعاي!عتبراذالهحدفىالصلحاجراءوكان،44(31الممعحليين

يعتبركانكهما)الوئيس!يةافهاأهداتحقيقفىالثالثةالحهلةلكثعمق

التىواانبترافىحدثتالدتااتالمتغيراظلىفى.وذلك،.الدينلصلاحلنتصمارا

الانجليز.ملكريتثع!،ردمدسمقبلتهددباتت

)5؟؟(عكماعلىالصليبييناسمتيلاءقلتالدتالفترةتلكوكانت

فقد،الدينصلاحوبينريتثساردبينالحرلباوفنونالميادةفنفى!صاراة

عليهأستيدؤهكانالذ!ىاالمق!سبيتلتحصينهمهجلالديناصلاحوجه

نفسهالدينصلاحوهيأ،61،؟(جيد5افتصارمنحققهماأكبريعمبر

وفردهـكأغسطل!ىوفيليب،ا!لأمدقلبريتثسمارداالحطةهذهقاد)؟14(

بارباروسا

R,.!د46ء The!144.مككلهول.Documentsof Medieval history, P

.لآة06

فىالفرنجمنا!دصبيتمدينةاستردقدالدينصلاحوكان31،ا.(

فئإ،يوبيهاالبولة.قيام:كتإبنماانظر..ام!/583187سنةرجب.-27

.ا.؟اصوالفعنماممصز

4)4؟لأ! story ofول,R,The crusades, .P66 & .HIBRAHIMئاكللأأول
.cluture.3سهلا!ه l

جمادى17الجم!عةهومفىعايفةمقاومةبمدللصليبيينبمكاليلهت51؟4(

فئإستطتتالىااالحماميةهـنهريتمثساردانتقموقد،"ماص/1!ا587.ا؟خرة

المث!رق!بنالعلاقاهتهلمماجد01أث!.ثلاثةأسراهامنفقتل،عنها.الدفاع

:.ا0018صوالفرب

و/*مراءوأولادهالمسلطماناثسترا!المؤثرةالماظرمنوكان61،1(

رم!الخيعودأعلى.القطاففىالحجإرةحهلفىوالزهادالصوفيةواوالقضاة

I؟.صالفربواالثبرؤببئالعلاقالتالممماجد A.
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اتصالهطريقفطعادك!ا-المقدسىبيتإلىريتشاردلهسيرحالةفى-

وهذا،يؤازرهكانالذىأممطوله0وبينبينهبذلكالصلةلؤن!كلبالبحر

وكمانا،ريش!صصارداتمواعلىكبيرااخطرايمثلكان-ذأتهحدفى-

قاعدةلهسكونأنعلىويلذلكيدركالآخرالجمانبعلىتريقنححمارد

المسماحل.علىةوية

الرماهمنجيمثصهمنبجزءا!م!يرالىكذلكالدينصلاحلدأوق!

ثرواتهاومعهبىخائهابرغماخرهان3بت!دميرهاقامحجا،عسقلانال!!

عالهتقصقاعدةبهاوي!مريتشساردالايهايتحركألايض!نحتىوذلك

الضاربة.فوتهالرئيم!ىالمصدرتعتبرالتىبهصراتصالهطريق

مثظجيثسمن:أنذأكبريتلفصاردالحهسيذةالظرونحاوأحاطت

جزيرةفىاواضطرالبه،مونتفرالتدىكونر.ادن5وانمضقماق،71،4(الحرب

سىقبىجزيرةيبيعأنالىاضطرهمى،كمامفيلرش!ث!اردوفاةبعدقبوسى

4!أ.؟A)للداويه

أنجاءووصول،بلادهعنطالتالتىغي!مهذلكال!أض!افاذا

بالنتعا!فتوحهفىألهكهما،ملكهاغتصابجاولأخاهبأنالهلىلجئه

لمحفاعخطاخترافبمكمانعليهالصعوبةن8وكان!،أنلعاحلمدنألاينقحلم

(.tt)!الخدسىالى،الديقصلاح

منعكأالىراجعينطريقهمععاكرهمنكبرع!ددىالتيفمد!447(

الهعسكر،الىيعودواأنورفضو!ال!دنصلاحيعسسكركانحبثايمافا

وبرجمهميج!عهموأنعكاالدأتجوجهأنانفمصءريتالشارد!ناقتضىممما،

و114ص3!الصليبية"الحروبتاريخرند"مد*حممان.،!مى-رهمالى

85,.crusades,PشأKerr, Th

.اءاص3بالمصدكأنفمى:رنسيهان)48،(

..183صوالغربالثعرفالعلاقاتبخين:ماجد4(19!ه
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ألاالمثنساكأتللثلئىحلمن4،،110رينمثنارد!لم،ذلكلتى

)015(سيدتبنين.همفرىفأرل!لىجنالمسليمحللصلحمفاوضاتئبالدخولى

بتحدثةالدينصلاحالم!!طانأحى1العادؤ.المكالىاللد-.ألىوسول!

علىحصولهاشمترطوأن،والملسلمينالص!ليبيينبينهدنهشأنفىمعه

الصحلبولتا.صليبم!ادةواستالأردننهرغربىالواقعوالاقليمالمقدسىبيته

ريتمثسارد،عرضهب!اييخبرهالسلطانأخيهالىالعادلاالملكوأرسك

كمسااثدطمينعندامقدسةمدينةالمقدسىبيتأنجزمالدينصلاحفرد

أحصول1ب!عداالاالضلبوتصليبباعادةقبول!وبمدم،المسيحيينعندهى

الام!إزات.بعضعلى

الدينصلاحأجابالتوصسلتهأنبهدالعادلالملكريتهثصاودوراسمل

إر!لة(4511انابخواأختهيزوتجهأقعليةوضتوح،بمالعادلاعجابهيبدى

إثعنأمنفتحهمابئىريتثسارديخصهاأناعلىغليومالطابقصهظيةملله

يقيهاأنللعروسمعينيخبضىأنهوعل!ث.،علسقلان!يشةفيهبى،الساحلية

لابدأنهكط،عليهاالترددللىسيحيينيتدهعرأنلابداالذىالمق!هسيتفى

تردوأن(،الجانجينمنلاشرىوأطلا!،الصلبوتصايباعادةمن

.)425(بفلسعطبمانممتلكاتهموالإسبت!اريةللد!اوية

رافيثسخصيماوكمانالجدمأخذايلامرأخذالذىالعمادلالملكو"أرسك

الصلييمين.منبالعربيةالتحدثيجيدمنخيروكان)045(

)4511BARKER, The crusades, .P 65 & Stevenson, The crusaders

,inthe East

.إ183صوالغربالن!رقدجمنالعلاقاتتاريخماب!وانظر

و024صوفلشطينولبئانسوريا:حتى)52!ا(

936,.AMIRAli, A short history of the saracenes, P

278..Stevenson,The crusaders... P

http://al-maktabeh.com



!ي!-

دينة!بأدلةكانتالتىالحميمهأتة!الصداعاولبسببربمما)453(فيه

المتذوحماتبتلكيخبرهالسلطانأخيهالىأرسل،)54؟؟رشممصاردوبين

ئأهو.-كمانحيثذلكقصةث!مدادابنوصفأوقد،.الجديد.ةاالصليبيه

الم!اسبتدعانى"ةفتالادينصلاخالىاالعادلرسول-ادنسداابن

،لسليانالديناعلم:ايلأمراء،نتجهاعةوأحضر،صحبتهفىالعاثل

ونعرح.ا،بلثسمارةالدينوحلسام،المقدمبنالدينوعز،ءالديننوروهسابق

تدأنهوذكر،والكغمالرسالةمن،الإنكتارمنالرسولبهعادمالنما

منمعهاصطحبهاقدوكمان،ألانكتاربأخت.العادلىالمكيتزوجأنادأرإ

اجشمازلماأخوهافأخذ.ها،ومالتصاحبهازوجةكانمتافمانها،صقلية

وأن"(لمالقدسى"املكهاصمتقريكونن01علىالقا!عدةفاسمنقرت،بصقلية

اوالا،وعسمق!دنيافاالىعكامنبيدهالتىالممعاحلبلاديعطيهاأخماها

.،السأحلىملكودجطه،الدساحلملكةويجعلها،لهاكمهرفبكعر

اليهيسلموأن،الاثطاعوالبلادمنيدهفى،،الىمضافافلكوككون

.،لهه،والحصونالإسبتارواللداويةالقرىوتكون،الصلبوتصليب

ف!هعلىيممصققرالضلحوإنا،أسراهموكذلكاهمأسرأتفكوأسر،انما

هكذا.الأ،روينفصل،؟البحرفىبددهطمالاإلاثكتار،.ويرحلالعاعدةا

نأعليهبنىالعادلذلكعرفولما،.*نكتارعنالمادكرسولفكر

المتكلموجعلفى.،السطانالىألرسمسالةهذه،وحهنااستحضرناغده

استصوبهفان،الحدهثهذاعليهونمرض،"يمصمعونوالجهاعة،نيها

أباهانواا،بهوالرضا.ف!لكفىبمالافنعليهشهدناللمسلمينمصلحه52ور

هووانه،"الفايةهذهالىانت!قدالصلحائالحال.أنعايهنسهدنا

.)455(((ابطالهارأىالذى

)453(278..ecrusaders in the East, P؟Stevenson, T

Laneاn,P..932!5!اممأ!ا - Poole, Salad

3صالسلطانهةالنوالرةضعةا!ق)5.ء14 I 7 ، f1 Iاكل

http://al-maktabeh.com



6--!ثب

6ههوالحلىذل!فىابأسمايرىلاكاناوء!ادلالمكأنذلكن8جمنولقب

مصبلحةيمثلنظرهوجهةومنولأئه-دىملفذا11لما-عليهوأفقا5كان

امالث!بلإدفىوالصاييينالمسلمينلتوحيدضمان!هجمث،لليسلهجمن

إحبةامقأشماسىعلىالبلادظك!ل!لأهورواقرار،و.احدلواءتحت

لم14561أ!رفبمانبإبئالمتبادلهوالمودة

ال!مت!عادةيعنىكمانحيثالعرضذلكعلىالدينصلاحوافهتوقد

ببمعصاطةذلكوصعنىا،بلادهالىريتنمعاردوعودةألاسلاهيةالأملالث

الداويةمممسألهأمأ؟.الثالثةالصطييبمانلحهلةالتامالفشلثمديدة

..القريبالمعحمم!بلفىتدبيرهيمكنأ،رفهذأوألاس!بتمارية

الهـبأدهثصهفدالدبنلصلاحلهالنل!بةالصليبىالعرضانويبدو

وث-"،"والهزلالمكرمن"زيج5أنهواعتقد،يصمدقهلمأنهدرجة

:-ال!دينصلاحالىالعادلرسول-ثسدادابنقا!،عليهوافر

ذلكعلىيصافقلا"الافكارأنمعتقداالقاعدهبهذهالرضمساالى2فبادر"

.)457(،(وهزكمكرمنههذافان،أ!ملا

)358(،"وجدانى"بأنههذاعرضةفىرلتثساردحتىانيليبويصنا

.)451!((عرضفيماجاداكانربمأ)!وشثمعاردأنفيرىرنسيمانأما

الزواجذل!رفضتالسمابقهصقليةهـلكةجؤانافك،حالأيةعلى

عظيما،انكاراذلكأنكرتوا"لهازوجابمسلمترضىلاأنهاأس!اصعلى

جديدةأضواءلحهـ،2ص2بالصليبيةالحركةعاثسورسعيد)456(

.29صالصليبيةالحروبعلى

دافظر:318لملأiلأصالمعملطاةيةالنوادرلضمدادابن)157(

278..theEast, Pثداsa 4 ers!لStevenson, The c

ه.؟؟صوفلبعطبينولبن!ان-ءوهـلاتاديخ:حتى14581

.51افيامي3ةأ!عيةالحره-.تمارثغ:رثمحعماث195!
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أنحرتهكمما،)046("ذلكتفعللاأنهايميذكامنالمفلظبديذهاوحالنت

.)461(شديدااعذراضماالقساوسةعليةواعترض،انبابوية

عدمفىالعمببهوالدينفي.ألاختلافكاناذاأنهريتثمساردورأى

مثل"يتمحق!تيتلصرأنالعادلالملكقبلاذأبأسىفلا،.الزواجذلكأتمام

يقبهاأوالحلهذاصلليقبلأوممادلا!لاثكانو"،بم)462(اجالزواهذأ

المعه-لجم.العامالرأىيرتضيهأواالدينصلااح

فاسققبلأسياسجه،ناورةالقيامجهقهمنالدينصىلملأحورأى

وأنوبيروتصيداعلىأيحصلأنالدينصلاحعلىعرضالذى!!لراد

يدلموأنا،ينالمسل!الىعكأدمودوأنالصليإيبمانسائرعلىمنث!مق

ص!

.463()رلتثحع!ار*و!"ي!السلاحيفممهرلأنالممعداده

كانريشثنمارديتبناهكمانالذىال!-يالىالزواجعمشراهأنعلى،

،الزواجهذاباجازةالباباا!ماعفىريشمحماردنجيحماأذاق!ائمازال!ا

منال!،دلتزويجيمكثهف،نهالزواجبهذاذلكبعدجواناتقبللمواذا

.)464(ريتثساردأخت0ابنةبريتا!نىكونتيلم!هالبانور

أهدافهكمانخاالذىالدسياسىالزوأجذلكموضموعغإن،النهمايةاوفى

.)165(يتمولم"أخمقألاسلامىواالصليبىالجانبينن5واضحة

.318.صالعسلطانيةالنوادو:شدادابن)046(

.08ص3بءالمختصر:ال!نداأبو)461(

Stevenson,The..278)62؟( crusaders in the East, P

.117ص3!الصنليبيةاالحروبتاريخ:ونطعحيي،ن4631(

.117ص3!المصدرنفدس:رندصعيهان)6404(

و08ص3صا!صر:الفداأبو)65؟(

3hoل!."ه!ك3"!م t hi9 tory of theول,,AMIRAli
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الرمنةصلحعناسفرتالطرفينبينداشتالىالمفاو!مماتولكن

ب!قتضماهتقررالذمى)466(م1!/85291`سنةلفهب،ن؟؟فىالثع!هير

،عم!مقلانهـديذ"تخربو.أن،بالتساوىوالرملهالل!:مدينتىتعتهمسمأن

اللمححلاحضزوعهمنطقةوتصب!ححصنهاقدريقمث!--!اردكانالتى

No man's Land،بيتبزيارةال!ارى"نقليلةلآعدادوالسهاح

لم)467(أ!دلس

ا**نج!

و914صالصليبيونواو،الف!ماممصر:أحيدحلصمحمد)466(

65..AMIRAli, Ibid, .P371.& BARKER, The crusades, P

286..Stevenson,T!e crusaders in- the East, P

ولا؟18-183صوالفرلبهالثصرقبينالعلاقات/هـ،جد)467(
65,.BARKER,The crusades, P

السياسى(الزوا!-01م)
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لزيينا5!لع!مابضروفااؤوابئأ!!هأ

وراءهتماركا)468(م3911/!958سذةدفئالدينصلاحتوفئ

)96،(،أرمييااجبالألىتونلسحدود"نتقدالاطرافأ!تر.أهـب"أمبرأطورية

الدينع!!دالعزيز:)07،(ائهاأجزابأهمالكبماراأبنائه1."نثلاثةواخمصى

فئالدين1نور111،فضلى."والملك،اليهاهيلمعبوهـ،اقضريه0الديمار"فىعثمان

وبلادها،حشبفىغازىالدينغياثوالظاهراليها.،يططسبومادطئ!ق

الدين-صلاحأولادأأكبركانالذى-ا،فضلمهـنكلال!ىالقوةوتركزت

1)1بيصرالعزيزااوالمل! 4)"،Vأمراءمنكيمةجهـ،عةالأولاالدلمح!لمكمانحيث

ا،والأكرادا،س!ديةواالصلاحيةمناوءهساكرجههورالثان!ولدئ،الدولة

وكد-ةالمصريةالديارلعظمإ،فضلاهـنأفضليالعزيزالملككانوان

.)؟47(غلاشها

إثوالنئصشال!رد4نص!يدفكمانال!ين!ملاحاخوالعادلإلكاأ"،

يتشاسبالعادلالملك1بهاختصالذىذلكيكنولم،النترقيةوالبلاد

اليد0كانحيثالدينصلاحأخية!ياةلفىلعبةالذىودورهقيمتهمع

تحعتقتالىالقويةهـواقفهلهثمكانت.،خاضهاالتى"محاركهفى.لهنىالي!

فئوفاتهوكانت،ا؟.ص6بالزاهرةالنبوم:المحالهمحنأبو681،(

وم3911/!!58صفر

&372.AMIRAli, A short history of the saracenes, P

67..BARKER,The crucades, P

!946(165..Saunders,A history of Medieval Islam, P

IR..374)047.ا All,A short history of the saracenes P-ولول
حلبصماحبغازىالملكأخيههـن)أصغرالعزيزالملكوكان)471؟

الزاهرةالنجوم:المحاسنأبو،د!ش!!صاحبالأفضل0أخيه"نوأ!مغر

121101ص6ب

و105ص3بالكروبا.مفرج:واصلابن)؟7،(

AMIRد374.00-.- Ali, Ibid
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تمرديةبحركةقا"واالذينالس!دانيإبئعلىانتصرفق!،الانتصاراتبها

ريموندعلىالنصرلهحثقكي،،النوبةاوثاوتتبعهم،الدينصلاحضد

ن5الكثيراأثاروالذىوالثمموب!".الكركحصملىصاحبلثعاتيم!ندى

دورهلهكانكي!ا،V(t)3الحجازبلادحتىوهدد،.لليممعلمينالماعب

الأءبراالعبءعليهووقعالثافةالصليبيهالحملةافىليبيينالص!ضدالكبير

الثتصهتر،الرملةصلحدتوقيعانتهتالتىالسلاممفاوضاتاءاجرافئ

أميرةن5العادلىاالملكتزويجريتنساردفيهااقترحالتىالمفاوضاتتلك

"و!معالاقتراحهذايوضعلموأنالمقدسىبيتعلى!املكايكونوأنصليبية

التنفيذ.

منالأخطارتعكت!هماكانتادء!ال!لالمدك0أملاكانذلكالىاضيفواذا

الحركالتوبعضى11،رهن"أخطارتتهددهاالثمرقيةا،جزاءفا،جافبكل

الذىالررلثحصمنوعزلة،اغيةأل!الجؤيرةمناطقبعضفىالمضادة

3،لأممتلكلاعنيفصد"مما،تقريباجانبكل"هـنالصحراءبهتحيط

عندفوممظكماتهعنالصعلةضطوغأنهأالىبالاضافة،والأفضلالعزيز

!درالدينصلاحغمطمدئاىالىأدركنا،)471(ل!جلةالث!ميالىالطرف

مكانته.حعيتذاسببمايكافئهولمأخيه

وهن،بنصيبهبالقناعةينعملماالعادلأنكذللثوالحا!فروولا

أخيه.أبئء1أيدىفى.ماالىيطلعراحثم

وكمان،الذكماءمنكبيرابقدرويتميزفطناكمانالعادلىأنوالحق

الصلاحب"،الامبراطوريةمصير-أخيه1حياةفىحتى-نظرهبثاقبيدرك

أخيه،أبن!اءعلىثنحباكةنصبعلىبالعهلسعيهللأمربدافقدثمومن

)473(703..Grousset,Histoire des croisades, P

5158صىوالصليبيونوالبثماممصر:أحهدحلمىمحيد)،7،(
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وذل!خاترن.بغازيةإ!روفةابذاتهىا!8اودينصلاحبنالظا!رفزوج

الظاهرهـءخاتونغازيةعانت!توقد،م118لمه)75؟(!؟58سةفى

بر)476(ص106سنهفىوفاته!احتى

ولديهبينأودينصلاحوفاةبعدو!ءتالىالخلاماتأتاحتومد

العادلالتدخلفرصةA(47)الثصمامصاحبوالافضكمصرصاحبالعزيز1

ابنشه،4انيزوبالعزيزالملكعلىالعادلطالمللأعرضوقد،هولح!الحه

بعى"ليتقرىللعزيزفرصةييثلبالذاتالوقتهذافىالعرضهذاوكان

وفى،لهالقؤيةورعايتهصهبتأييدالعزيزحظىاوهكذالمأخيهاضد

علىملسيطرا-الزواجذلكبابرام-العادلنالملكصمارالوقعانفلس

صاحمبغازىوالظاهر"صرصطحدبماالهزيز!اأخيهاولامنولدين

حلب.

الحليمسلأالصاضىبنححدأ!رتضىالقاضىالعزيزالملكندبوق!د

الملك"وكلكمما،عيهابنةن5تزويجهفىعثهوكيلاالسعدىاالعزيزعبد

ابىبنالدينث!رفالن!مي!خابنحامدأباالدينامحيىالقاضىالعادل

الدينعى،دوكب"،العزيزالمل!عههماأبنمنابنتهتزويجفىعصرون

الظاهرالملكحضورفىالزواجعقدوتم.أطلسثوبفىالكثابا!اتب

ذاتلإصلاح.العادلت!خ!الصلةهذهواقعومن.(t)97حلبصاحلب

أخيىبينالنز.اعهذافى.طوفاالظاهركانحيثافلاثةاالإخوةبينلبين1

ا.4Vص7بالآعيماناوفياتخلكانابن.)475(

منأشجشاوقد،166ص3بالكروبمفرج:واصلارن)476(

به.ل!حقتأنأمهتلبثلمثم،صغيراماتفيول!مياهلىولداالظاهر

4(VV)؟اص6بالزاهرةالنجومالمحماسنأبو..

.؟اوص6باالصثرنفس:المحماسنأبو)78،(
375..Ali,A short history of the Saracenes, P8،ول"أ

..34،35ص3بالكروبمفرج:واصلابن)947(
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كمط-االعادلتثخلوكان،ذاكالىينحازوأنااهذاألىينحازحيذا

عن11،فضكتنازلحيثصهريهأخببهولدى!-،لحالفتائج!فىعايهدلت

حهسلكمما،للعزيزبهاتتصلاالتمأالفلسطينيةالمناط!ت1و!هضالقدس

.)08؟(وجبلةاللازتريةءنللظاص-يتنازلأنعلىكذلكالأفضل

هو،مصلحطهفيهلمماأولايصلكانذاككلفىالء!ادلأنتفمك؟ل!

..السلطةصماحبهوويصبحألأهـورالهلتصيرجه!هكلخانحيث

العادلأليهير"ب!مماالدبن!-لملأحأولادبعضفطنةعنغائبمايكنولم

بعدحلب!حاحبغازىالظاهرلأالملكفطنفقد،بيفهمالت!خلور،1ءمن

العادلالملكعمهليهقل!كهادمشقن5.الخروجعلىالأفضلجببرأن

قحتالكونوقلعننهماصرحدمديلةإ.لىمضلضحوتم،ا!عزيزبهسطعد!

للافضل-العادلصهـر-غمازىالظاهرفننال،8،(1)العادا!رقابة

كللكندخلوخن،خيرمنهعلينايب!ءلافانهبيننان5عيناأخرج))

وانا،عهكهوكمماعيىفمانهاليهوأكلرب،.منكبهأ!رفوأنا،تويد+،

وبهذا،"منلثبهأول!لكنتخيرالئايريدعلىتنهولو،ابنتهزوج

وق!.)عمهيقصسدهلممافهطأخويهمنأكثركمانالظاهرأنيإثو

كتاباالخليفةألىفكتص،الأوانةواتبغدولهـنذلكأو!الأفضلفطن

فيه:ف،لىأبيههـنميراثهوأخجهعههانخصهابأليهفيه.ص!وير:

وصماحبعهبكرأباان!ولاى

)83؟(علىبمالعصيفأرثأخذأقدعثهان

لقىكيفالاسمهذاحظإد!فمافظر

ا!لاولمن.لافحما"،الأوأخرمط

صسعه!ه

..؟16صوالصليديونوالدتمامهـصر:أحهدمل"ىمحيد)018(

.162صالمحدرنفلسأحه!إحل!ى"حهد1811(

و164صالمصدرنفد-ى:أحمدحلي!!حهد)؟48(

375..AMIRAli, A short history of the Saracenes, P

على،والأفضلى،عثانوالمزيز،االعادلالمك*وب!رأي!)83،(

لل!5فنغريباه!اب!اوان،الاسلاميهالخلافةأمرأولالىتلميحوفيه

هـتعصبه.شيةأسرةهـنينحدر
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:يهولالثهالدبنا!ناصرالعباهمىالخليفةأجابهوفضد

ظاهرأصطكأنيخبر،بالصدقرولنا5يوسمفابنياكتابناوأ!ا

ناصربيثربلهالنبىدعدي!نلماذحقه-امحلبغصعبوا

4841(الناصرالامامفناصرك.وابئنر،حدمابهمعليهغدافان،فاصإر

العادلىالملكرفضفى"سبباكاناicyغازىالظاهرموقفأولع!

الأخريانجتهخالونغازقيوفاةب!)185(خماثونص-يفةابشههـنتزويجه

بر!806سحفةفى.ذلكبعدوافقولكنه-غازىالظاهروزوجة-

والصترضاهالظاهراسصتعطفهانبعداياهاتزويجهعلىما؟1121-12

الدينبهاءذلكفىوتوسطا،بلادهع!ى)يمنالييلهيجددأن"نهوطلب

الد+يئ.لصلاحالسمابهتزيروالرحلبعالمثص!ادابن

بتزويجهايض-نوكان،عليهالعادلبناتأعزحنماتونضيفةوكمانت

هـنعمثبرالحادىفىالزواجعقدتوقيعوتم،الموكمنالكئنرء-!كا

فئالعادلالم!عنوذ،ب،لمحيقن!قفىم12؟اا/!9016سنةالمحرم

هوالدينبهاءافنهاضىكانبينما101التنبىبنال!ينتنمملسادوركلدتوقيع

.ديخارألفتملسون!درهصداقعلىألزواجوتم،الظاهرالملكوكبل

الملكفيهاققاهاضنعهودايوهـ،حلبا!ىخاتونضيفةوصولاوك!ان

قدو!وا!ملادنوصفوقد،3،برهاوأومئنطيخهماحلبراء811فىالظاهر

يحهلهماالمصاغوأنواعالالاتا"نمعهاوقدم":فقالى.خاتونضيفة

،(A)1.،!6ص3جىال!روب!رجواصلابنأ

وأا،!581سنهافىولدتالعمادلالملكبنتخات!ونضيفة)85؟(

ضيفهألمجهاعندوكان،لحلبطكماابوهاكانحياحلببقلء!ة!582

بعدم3،؟الم!؟6اس!حشةحمىعهرقطوفد،ضيفةابوهافلس!،ها.

المهذدصميفالمه:ال!نىا.الظاهرابنالصغير،المزيزالملكابنهاوفاة

16701صوالصليبيونوالئنحامو"صر،!911

.114ص3بالمختصرالنداأبو)1486
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والوصائنالأالجوارىوهـن،جهل!وثلانمائة،دختىاومائة،بفلاخمسون

أنهوذكر،.جيلمائةيحهلهـنماوالكجاواتالمحمايرفىائروالحراوالاهـ،ء

لاهى،11اعبأنوإيلعبنهـطربماتكلهن،1جاريه!ائة"خدمته!افىكان

01)187("البديعةالصفائعانواع0يعهلنكلهنأخرىجاريةومائة

له،بالنممسبةالزواجهذاقيمة.يعرفغازئالظاهرالملكوكمان

واحترمها،خطواتعدةالي!هماوطثىفقام،!قدر"نلزوجتهماويعرف

الفوخهلمه!نبي،ئةتق!رج!ثهرعةودخمسةلهاوقدم،عظيمااحترأ"،

المذهب،الد!برمنقلائدوعننر،فظيرلهالمسجوهرة5وعصابة،درهم

وعتنرين،والفضةالذهبن5!طعةوسبعينؤه،ئة،هـذهبةغيروخمدحط

وقد،خدموعتنرا،جاريةوعثحرهـيئا،الألوان1المختلفهالثيابمنتختا

الدينغياثالعزيزبالمل!ولقبه"حيداابنهالسيدةهذهن5الظاهرأنجال!

ض!ةك!ل!الناس!!رفوقدا،م12؟ا/!061سنةالحجةذ!ى5فى

راجحالدبنشرففقالسيماسىزواجانه0بحسهموأدركوا،الزواجاهذا

ا!اهرالملكيهنىءالحلى

البئنرىوض!ح1بئنرهماتءمىهىفعم

بهموقفعناليومهذاقدرسنها

:يقولو

مادحفياع!ار!كبرى11،يةهى

ء1ردالأغراليومنمثرومذ

عذرامدحهيخترعلمن5عذرفها

النثراننظمأوالنظمحلىنصوغ

ئنىءرالأمثالهاالفتعع!!ىنظمولز

الفراالمدحأعطافهعلىنتنرنا

المنفعةمدىفيهموضحاالظاهرالملكاو!االحديثهـوجهايقولثم

لمتبادلة:ا

زراUبهواثسدد،المحومكيدمواضعحييته!،دلىملكدونفقم

(t8 V)21،1ص3بالكروبمفرج:وا!ررابن.
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كفيف!هماأوليتهقدضالأمس

ولإيةظلالىاأضفىإولإسيما

لسعدهألرن!عدىاليدعوهزالوهـ،

بطكهالإصعطفا!مصرارطهفلو

جرسراأفئدةأضليتااذاالخطببة

والجهزاالدمزأصفيتهكطوأصفى

الصهراوانتخبالملكأقرأنالى

I؟(88)القصرفسنعتأخلىلكلمايلأنك

امارقهففزةطولظلىحلبصاحبغازىالظاهرالملكأنورغم

فى.اياه"صعاهرتهرغمعحهجههمنيصيبةقدمامترقباقلقالحلب

المصماهرةتلكعنتهمافلكرغميدرككانفقد،)948(بناته،نابنلين

وافقة5يأخذأنوفاتهقبلحريصماكانولذلك!،ملكهلأستقراربالفعمتبة

!لب.بطككل،ئ!ص،بعدهالعهد!ولىمحهدالعزيزاالملكيكونأنعلىع!ه

.العادلبنالكاولالملكابنةخماتونفاطمههـنيتزو.أنعلىبعدهداهاو

مصرالىوسيره،ثسثادونال!ينبهاءالقاضىأيضال!ذلكوولهسط

الىحلبملكشولأنعلىالحادلفوافق.المهيةهذهانجمازأجل1ن5

فمالىبالزواجيتعلقفيمماأمأا،1094(الظاهوالملكأبيهبعدمح!دالعزيز

فيعط،وخاطبلتهالكاملالملكبالسلطانفاجتهعت":الددبئبهاءلقماضى

.)19،،أ"ذلكعلىيدهوأخذت،.ألي!ةفاجمابنى

ام922لمص!62سشةفىالكماهـلالملكعهدفىفملاالزواجهذاولم

.ءا؟،214ص3بالكرولبامفرج:واصلىابن)88؟(

916.،168صوالصايبيونوالدثعاممحرا:احمداحلى!أمحمد198؟(

وقد،!613لىنةإلاخرةاجي،دى23هفىا!اهرالملكلو!وقد)094(

فىتصرفتاقىخطتونخصصيفةالىاحهدالعزيزوفاةبعدحلبملكل3

سنين،سصتولملكلتقيمامأحمع!نبالملكوقامتالسلاطينتصرفالملك

ادهطبعداهاحلبهـلكوالسنةوخهدصميناتعسعيخاهزعهرعنوقوفشا

3بالمختصر:الفداو0511العزيزالملكبنيوسحفالناصرالملك1حفيرها

.3TIص9بالكروبمفرج:واصلىابن،171ص

.37؟ص3بالكروبمفرجواصلابن119!ا(
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أرسلحيدثأنمعظمبنداودالناصر"نيلأخذهالدهلشقالملككمانعندط

القاضى-ل3الكاوبدنبينهالوصلةتلكلاتهمام-*لب"نالعزيزالملك

فىالزواجعقدوتم،وعدولفاحلبأكابرركابهوفىش!دادبنالدينبهاء

وناب،دينمار؟الفخهسونقدرهص!ا!علىدمدضقبظاهرمسجدخاتون

نابحينفىالاثيوخنسيخبنالدينعمادالأ!يراالعقد!اكابةالكماملعن

الكاملالملكالىحيلوقد،العزيزالملكعنثسدادرنالدهـيئبهاءالماضى

والدراهموالخدمالجوارى"المهـرالكأبالاضافة-اله-لةهذهلتوثمغ!-

.؟()129"والمتاع

صاحبالمنصورالمل!0زواجكذلكالكاملالملكعهدفىتموقد،هذا

م0012/ص695مسنهفىذلكوتم،خاتونملكةالعادلابنةمنحهاه

وايلأفضلاهرالظاأخويهجانمبالىااخمازححاهصاحبالم!حور1كمانأنبعد

بانتهماراانتهىالذىالصراعذل!c.العمادلالملكعمهي،معاعهحاصرافى

حيث؟،)394(الشرقواولمثصقالمصريةالديارصماحباغداحقىالعمادل

د،لهيطاييهالمعروفالدينزينهورسولاءمةالىالمنصورالملكرهـل01

كاتبوأمر،باقرحيبالمنصوررلسولالعادلافتلقىا،كتابااليهيحمل

كقابااليهالكماتبفكتب،كتابهجوابالمنصورالملكالىيكبأنانثسائه

يخاطبأنيحمحنمما"وقالذلكالعادليقهلىفلم،وجناءعتاب!ه

اليه:أكتبالخطابهذاج!المنصورالمولي

تحد!بمماأرقطعليكقلبىاذهسب!اجفوةهـ!نأتظننى

يشنبط.،وهواكملجطبافقنثنىجفيتصايوحثمعنكلا

أغضبعليظفترى،بهااحيماالتى1وهىصجتىالاأنتاما

المذنبءالمدعىأنماوأالرضاولككلهاالاساءةهـنءالبرىأنت

المختصبرالفداوأبا،55؟ص3بالمرجعنفدى:واصلابن)؟9،(

.142ص3!ب

.!ا9،17صي3!4مجلدوالملودالدولتاريخ:افرإتابن)394،
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المنمهورأتماههـ،أناعتبرلأنهالمنصورن5هذأالعادل!وقفولعلى

تلكأثري!حو"االمواتفهـنلهكمانوأنهارتكبهاالتىالوحيدةالزلةكمان

،الم!سورالملكالولدالمولىهذا:قالىالعادلأنقيلوقد،الزلة

الكفيرةالحمممناتهـنفله،ا!واحإةالزلةهذهفصدرتاغدكمانتان

.اوتهـحضهات!حزهاما

)؟!1(شمفيعبألفمحالىمنهجاءتواحدبذنجاأتىالحبيبواذا

علىالظاهر!السيماسيةاهدافهلهكانالزواجهذاأنتنمكولا

يممعت!بهفالعادل.،العادلوالملكالمنصهورالملكمنكلمناوذ،لمجشين

نقطةحياهولتكون،"والظاهرا.،فضل"لهالمعادين"حورءنبرويدا

أطماع.نهـهشلكناتهتأ"جنيداولوالمنصور،المجاورةحلبالىلهافطلاق

سنةفىثمارها-الصددهذافىا-العادلىسعياسةاتتوقد.ا!سادل

تلف-،هحيمثماح!اهاوث!،كرهب!لىالطدلجهت!حينم2.؟ا/!895

يحتاجوماوكلفهوظائفهبجييع"وفامبالترحيبالمنصحورإلكا

العادلوجود"نا!طرحلبصاحبالظماهرواهمقتنمعر،)59،(إ(ا%به

العادوىاالخطرلموباهةحلبفىقواهتجميععلىعملافهرغم،حهـ،هفى

الضدلالملكيريدهمماهذاوكان،مصالحتةعلىوعولع!هرأهسلأنهالا

)7!،(يةوأفاه)6!4("نبمقررتأنعلى11،مرواس!حتقر،بينهيااحصحلحافنم

نناريخ:لنراتابنا،131ص3بالكروبمفرج:واصلابن)،94(

،.917ص02!ب4مجلدوالملوكالد!ل

ضس:الفراتابن،132ص3صالمرجعنفس:واصلابن)5!،(

.6؟؟ص2ب؟مجلدالمصمدر

ولمجنهافراهسخثلاثةالفراتود!نبينهاالتنمامبلاداحدى:طبج)69،!

،602صa.البلد.ان!عجبم:ياقوننا.فراسخعثصرةحلبوبين

!.،271صالبلدانتقويم:افداأرو

فامية.لهماويتال،.حيصسعواحلى.نوكورةمديشة:أفامية)791(

ء.؟263صالبلدانتقويم:الفداأبو،9؟3صالمثسدرك:يماقوت
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الاضطاعهذان5منهوانتزءت،الظماهرالملكيدفى)891(طابوكنثر

المنصورالملكالىوسملهـت،.ضيعةوعئنبرونخيسوهىالمعرةمفردالت

.حي،.صاحب

المتبادلة،الفائدةالمنصوروالملكالعادلالملكبينالتفاربأثهـروهكذا

الحولثبينأيلأمورباستقرارالوقتنفطسفىأيذاناهذاوكان

.()!94ديىبييمان11

الدين،صلاحدولةافالعادلأهدافالمثعبفطنةءنتفبولم

يفولدلك"وفى،عليةحلقالذىالعامالرأىتلك،تهتصرفلرضولم

قلوبفىاتهبفض!تءصالىإئهاوقع11قدالعادلوكان":المحادجنأبو

منأصنافماقتلهفىاوعهلوا،جندهقلوبفىعليهوالمظما-ة،رعاياه

وتنكمثمفتنفدممختهتاالحيلهانضالوعندهـ،،كيمةهراتالدقبقةالحيل

أخيهبخلاف،ملكهثبدظلمابلادهيتولونأولادهولولا،موأدهاوتحسم

يكن-ولم،ا!اعةوحسنلةبا!بةملكهحفظانيافانةالدربئ!صلاح

لاح!-دولةلنواق!النالىكانوان!ا،ا!روهةبالمنزلة-اقهإرح!ة

.)005(((واحدةدفمةالعادةعليهمفتفيرت،هوأو!.رالدين

يقولى!يثالعادلالملكسحيالعةنجماحطلغعنالمينىوبتح!فىث

الىوالجزيرةوالئنامواليىنمصبربلادأفصىمنهـمهدة"ه،لكهكانت،قد"

فانهحلبسموى،الدينصلاحالسلطمانأخيهبعدكلهاأخذهاا،ههذان

ذاتقاعدةو!اا،المماءقليلةكمالقريهصخيرةبلداة:كنرطاب)891(

البلدانتضويمالفداابو.!وئنعيزرالمعرةبينالطريقعلىعيلولهاولاية

.؟6Irص

.227ص2!ب،هـجلدوالملوكالدولتاريخ:الفراتادن9،(الا

..!991ص6بالزأهزةالشجومالمحالى-نابو)0015
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المهتابنتهزوجكانالدلنصلاحبنغازىالظاهرأخيهأبنبيدأمرها

.05()1"خاتونصفيه

لبعضالأمورتتريرفىث!صأنهالعسيالىللزواجكانالجملةاوعلى

الحمادلللطكالنهامةفىجهيعهاالأمورتتريرلي!نولالدين1صلاحأولإد

.)205(الأيربيينلدولةسلطاناليصب!ح

31سنةفىفانهالكماهلالملكالسلطانعه!فى.أمما / nre؟ام!

عيم!ى،المعظمالملكبناوددإافماصرالملكمنخاتونعاشحو!اء!ابنكهزوج

دمثععقالىاالكاملمعسماروقدنئذ3الكركصاحبداودالفاصروكان

واصل:ابنقالالزوأجهذامنلفائ!ةوفى،أ،نحرفالمل!لمحاربه

لخرجلمعه!هاوك!الكاملالمل!الىاتجأقدأفماصرالملككمانولو))

101)305("يدهمنأبيهبلاد

المظضرالملكتزويجم92؟ا/!6؟6سنةفىكذلكتمقدوكان

الملكبشاخاتونغازيةالخوالينسيدةالصاحبهمنح!اةصاحب"حمود

باهمتتمرإرهلبانتهضضيت"فقدلهناهمماالمظفرالملكبذل!ونال،الكاول

.)405("بخالهووصلته،والدهملكفى

ذج!المحعمالحاالملككانالأيوبيينبيناعالصرافتراتمنضرةوفى

وتحالف-الحكمالر،طىوحا-الصراعهذاأطرافأحصدأيوبالدين

.991المفدصالسمف:العينبى)105(

3105)375..Ali,A short history of the saracenes, Pا*!ول"

الكاملالملكوكان،16ص5!الكروباضرج:واصلأبن)305(

الث!عوبكقلحةتسليطمنهطلبأبيهملكعلىداودالناصر"أقرأنبعد

دمث!ف.علىمنهالكاملفاستولى،الناصرفرفض،خزافةلجعلهما

المختصرالفداأبو،V*ص4بالكروبمفرج:وأصلابن05()،

.ا5؟ص3!
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بيثهالصلةاحكامسبيلوفى،بهموتقوىالخوارزهيةع5إعحالصاالملك

حمسامالخوارزميةلمقدمأ"4هـنأختهالصسال!حالملكزوجية8أالخوارز!ن؟

واضع-هوكما-سياسىزواجوهذا،)505(خاندركةالدين

الطرفينهكلامنهـثاصدهتخفىل!

الحنطرضدبالروميتثوونيلايوبيينبعضكانأخرىناحيةو!ن

اجالؤومننوعكذلكثمو،!رومأصرتهمتقويةسصبليوفى،الخواوزمى

الدينغياثاليممطانن5المزيزابذةخماتون4غازبتزوجتحيثالصيالهحى

"لكه،نحلبصماحبالناصرالمللأوتزوج،الرومملككيخسروالدين

حلبإلىرسولأالدينيخالثاوبهث،ثالديننجاالمسلطانأختخاتون

الحنطبة.بهالهفلاهيمت

العديمبنجرادةأبىبنالدينكهالالزواجعقدىكتابةتولىوقر

صحبم
يلايوبىالعصرحف!ك-رأيناوكى،-وهكذأ)556(النسهيراررخأ

ورائه!امنيهدفأكانالتئالسيالمميةالزيجاتن8بمالكثيروعرضهبطوله

تخض.لاومنافحصالح4الى

.028ص؟فابالدسعلوك:المقريزى)505(

.؟7؟ص؟"تابالمصدرنفسالمقرلزى)6؟5(
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-اءتةه-

يرل!لأكيرالى!مايىسيالروابئا:ثانما

يخ!لهااو!رلحصيخصوبرا

0/اللآب!1(!زواض!مى

ثسعباننصفالاثنينلي!"فىاأيوباودينلبمالصمالحالملكتوئ

ل!ةالحىأثناءوالحرجالدقةب،لغةظروففىم1248/)705(!616"صنة

"لصب)805(فرنه!،"لكالتاس!علريلسبفيادةمصرعلىءمةالسابالهمايبدة

عالي!"ا"رأةالدرثم!جروكمانت،ثقيلاعبئاالدرائنمجززوجقهعاتقعلى

الروحعلىحر!-،زوجهاوفاةفأخفت،الممممفولية"ستوىوعلى"الهي

كانفقد،علدهاغريباذلكي!نولم،)905(وثنمعبهالبندهاالمعنوية

.،إصريةاا!ديمارتدديرغمالب-االصالحالملكزؤجهـ،حياةلى.-اليها

.)051(ؤجهأكيلعلىتدبرواا،مور،"وتهوبعد"رضهفئوكذلك

ليتولىأيوبالصحالحاالمل!بنتورانثمعاهالدرلثمجرااسمتق!،تاوقد

لزوب!ةالمجنظهرقلبأنالبثماتورانثسطهأنغير،أبيةبعدالأمر

وجعا!.،ابيهمماليكعنوأعرض،حسنغير!وقفا"نها.ووقف،أبيه

أطرافا))كمانزاوالذين،هـعهقدمواالذينأصحابهاو!أالبلادأمر

أبيهبأهوالويطالبها،.يتهددهاالدرشجرالىوأرسل،511()أ((أرذالا

سلطنةبعدوذلك،331صاقاباللمملوك:ا!ريزى)705(

.ايو"،خمسينالاسنينعشردامتمصرعلى

)805(78..BARKER: The crusades, P

اخفاءوأمكن1346،،0!33صافابالدسلوك:اقريزى)905(

.أيامعشرةقرابةالخبر

ء73؟ص6بالزا!رةالنجوم:المحاسمنأبو)051(

(Of l)ع181ص3بالمختصر:الفداأبو
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أيدىاعل!أبقتلهيلامرلينتهىعليعهالتدبيرالىالدرثمسجردفعصا

.r(51)البحريةاالمماليك

وصمار،لمصرسلطانةأولالدرشجرصارتبأنيلأمرانتهىوا

.)513(العرثسعلىووصياعاماقائداأيبكالدينعز:

لتذ،أنوالعامةالتصةالى!أتتقربالسلطانة1ال!ر.ثح!جرأخذتوقد

الأمراءن5تأييدايلقلممصرعلىلسلطاثةتوليتهاولهـن،رضاهمدذلك

الشرعىالحق.أصحابأنهم1يعتقدون)105(كانواالذينبالثسامالأيوبيين

.اايلأيوبىالدينصملاحسلالةمنبوصفهموالئنعاممصرح!كمفى

بن"حهدالعزيزبقيوس!فالناصر11،"راءهؤلاءرألعىعلىوكان

051(.)نضسهاالعباسمب"الخلافةانبلى،الدينصلاحبنغازىالظاهر

ينكةالج!خطالبمافىمتمثلاالخلافةأعتهـاضوجاء،ذلكعلىاعترضت

قد.أررجالكانتان"فيهجاءحيثافف،ليكالىالئهبااالصهتعص-مالعبالمى

.)516("رجلااليكمنطميمحتىفاعليونا،عندكمعدمت

وأنف،"اةامراأ"رهيتولىأن(المصرىالعامالرأىيقبللموكذللظ

ص!ديدة!أضطراباتبطاهرالتفقام،مصرعلىسلطانةأمرأةثياممن

تلكانباء1تتسربلاحتى،القاهرةمديشةاغلعتتوقد،القاهوةفى

يب!وفيطيتزعمونالدينرجا!وكان،البلادأربءسافرإلىاالاضطرابمات

اثمتوكمهنوكان،37صى"صرلفىالمحاليكادولةتاريخ:وير5)512(

.البندقدارىبيبرلسقتلهفى

.122صالممالي!!االءصر:عالث!ورسعيد)513(

.33،صالوسطىالعصورفىامصر:عاث!حورسعيد51()؟

.37صمصرفىالمهاليكدولةتاريعخ:موير515()

سحررة:بوليلينستانليي،13صبى8بالددربىكنز"الدوادارى)516(

5175صيالقاهرة
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عماب،كتببعضهمانحفى،الدرثسجرلم!ملطنةالمعارخ!ةالحركةظك

.امراةبولايةالمسلىونبهيبتلىقدهـ،فيهيالين

وقالدالدرشمجربينيتمسياسىزواجفى.المماليكلدىالحلىوتمثل

زوجباس!صميحكمأنالأمربادىءئاكتفىا!ذىأيبكالدينعزجيشها

الزواجذلكمغزىالداودارىأوضحو!د،1)517(أيوبالصالحس!يدة

أيبك:الدينعزأل!ضأ"المكانتقالسببعنحدينهفىقالحيثودوافرو"

الناسىوما،الشثحويمثىمنجرىلمانظروالمماالامراءأنملكهوسبب\)

عليهمالثطمصاحدباالفماصرالملكوتحريك،الحرمةوقلةالنهبن5!ه

تقوملاأةالمراأنأحنرىجهةمنالكركصاحب(المفيثوتحريك،نجيهةمن

.)518("لذلكمنهموقعتدالطمعوأن،المملكيةبسيالسه

حقىفكائهاعدىعلىفيدلالزواجهذابمثلالدرثسجرتبولى11"،

تتمكنوحثى،المسلطانجشىبطسببالخلافمنفيهاوقعما،صرتجفب

أيبك.الدينعزفىالستاوذلكوتمثلس!تياروراءمنول!نذحكمأن.ن

فأجلمى-والكركسموريابلافىفى.للايوبيينارضاء-بدورهبادرالذى

-.)951(صرعرثسعلىالأيوبيينننسلمن!لا

دورها،حجبراد11حمثماالدرضجرظنأيبكالدينعزوخيب

ليكالمطوأخرج،الممعزيةالم!الدكهىبهايتقوىالممالمحكمننرقةوأنثسأ

هنانسهأقطاىالدينفارسىقتلكما.،الروضةبجزيرةثكناتهممنالبحرية

هـمابتهبهماويفرضلنفسهبهايمكنالعن!س!ياسةال!ولجأ،القوى

ليوقع،فنببضرالنإسىمنعالماوشنق،كنيراخلقافقتل"الناصعلى

.37صمصرفىالممماليكدولةتاريخ:مؤير517()

.13ص8!الدرركئز:الثراد.ارى)518(

.-38ص!رفيالممماليلثدولهتاهـلخةموير1951(
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)052(.ء"بعدهمنبها!ك!لوهـصادوات!ظالموأحدث،هـهابتهالظبىفى

زوجتههجمرهـنالدرثسجرفوضتهماأيبكالدينعزيرضىولم

هها5لهليمس"وصيرتهحقىبهتبدادهاواسهعليةزيارتهاوتحريمعلىأما

يدبرأخذوا،)؟؟ه("واسطظاقهاحجا-هامنسئم"و،)521("كلام

لؤلؤالرحيمالملكابنةهـنضزوجأناعلىثافاتفق،بها.يتموىجزو،1لصفقه

،.للامرأستده!لمتاالدراشجروكأنطوبدا،5(\)3الموصلصاحب

أيبكالدينعزخطوةعلىمريرحقد!نصدرهاعليهانطوىب!،ولكنها

،االظروفعليهافرضتهالذىالزؤجذلكن5تتخلصأنلابدأذهارأتهذه

سنةلأؤؤربليع23فى.ذلكو!ماوثم،البحريةالممالي!معلضتلهفدبوت

.)؟52(سهمفينسبعابةقراحكمأنبعدم1251/!64في

الزبجالتأثم!!رن5زيجةمصةأيبكاالدديئغزبمقتلوانتهت

ا.ي!.المماعصروب!أية11،دوبيبمانعصرنهايةفىتيتاقىالسياسية

انمهأهثاحقق!دأبب!ال!ينعز"نالدرثسمجرزواج:أننسكولا

رعداد،فىالعبمالصيةالخلافةوارضا!المصرىالعامللراىارضاءمنالعاهة

فىطحدهمدونوحال،مالنفبلادفىبب!نايلأ!ع11،مراءعادية!أنهكما

منلطلالخاصها،هداف(تحقية!فىأخفققدالزواجهذاول!ن،مصرفئ

هـعا.وأببكالدونعسجر

؟فاا-السلوكالمقريزى38،0صالمصدر.نضس":هـوبر(1025

!ا.!احمأ

:عماثمممورسحيد5،1!3ص6بالزاهوةالنجومالمحاسمنأبو52()1

.اا؟صاولليكىالعصر

ال!ادابن،375ص6بدرالمص!فضسى:ا!اسنأدو5221(

لس!رة:كل!رلىلينواتظر267ص5ب.الذهبثسذراتالحفبلئ

.175صالقاهرة

5175صالفاهرة.دبميزة:بوللين)522(

.لم.؟4ص؟قطابالسلوك:ريزىالم!)524(

اال!عيماسى،الزواج5-11م)
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31!به!ثهمى

الال!ولدخرأخرانزواجشروعا5

الدر!جوفيهفكوتالذىالوحيدالزواجهوالزواجهذايكنولم

شجرفان،"تمالذىالوحيدالزواجهوكمانانوا،المميماسيةلأهدافها

هنرسولاأرسلتاأيبكالديناعززونجهامنالشلصفى"ككرتحينالدر

وحملتهدمنصمقصاحبيوسفالناصرالمل!الىالعزيزىصزهو:هندها

تجتله،ايبكزوب!امنالتخلصمناعتزمته!اوأخبرته"،اليههدية

الععرضولكن.،لأيبك.خليفةلمصرملكاليصبحتتزونجهأنعليهوعكرضدظ

قوبلاليهتط!حكانتيوس!أالناصرنفلمىأنورغم001اغرائهرغم

حديحةا،مرلىأنوظن،ألدرلثمجريصدقلميوس!.الئاصرلأنبمالرفضى

.!".يجبهابنمىء)525(فلم

يحللمفائهالعرصفشلورعم.،.أيبكمقتلقبلالعرضىهداتم

الىالدوش!!جربهتوجهتخر2عرضأيبكمفتلتلاو!د.تدلهدون

ايبكقتلذيوعخبريععبلسوفماوجهفىالوقوفيسثطيعقدخر7رجل

وخاتهباصب!يةقتلهفي!اتمالتىالليلةنفلسئفأرلىملت،أهوالمن

ولكن،""با،مرقم"لهوقالت،الكبيرالحابىأيبكالدينعزلأميرالى.0

هذافئالأمربذلكالقيامعلى)526(يجسرلمالحلبىأيبكال!ينعز

ومشائدةا،مرفىطمح"ا:إلمحاهـنأبوقالكطأنةأو.،الصع!الموءف

..م)1527"ذلكلهيتملمولكن/يلاهـورلهلتتمكنالصالحيمةيلأمرأءبعض

الزيبتببعضالدرثسجر"عهدحفل-رأينامما2و-وصكذا

اطذينوللهشروعينتممتأالتىالزيجحةلهذهوكان،.احداهاتمتالسمماسية

3.ء2.ا؟!ص2قا.ابالسلولثالمتريزى5251(

.404.ص2ق..أبالمصدرنشى:المقرفيى)526(

ث27إص6في1لزإهرةالئجييمالمحادسنأبراه،+2
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6طا،--للى

وان،خماصهأهدافاأغلبهماوكاتفىا،واضحةسمياسية:أهداففثسلا

،لىميةاللعبالظووففرضتهاعمامةأهدافطتمالذىالوحيدالزواجالىتاد

(.7نئذلمحر

حماهصاحبوابنةاقطالىزوأج!لىع

طرفاهىتكنلموانالدرثحعجرعهدالىيضافزوأجممثروعوهو

تللأفئمصرفئالممعياسيةالظروفوليدكانالوقتففسفىولكنه\،.فيه

زعيبمالجهدأرأقطماىالدينفارسىكانفق!،تاريخهامنالقلقةالفترة

فاقتوقد.،)528("الج!وأد.الملك"يلعبونهوكانواالإحريةالمى،ليك

ووصل!،!وتكبروبضىوتجبرفطفى"ونفوذهأيبلثسعطوةونفوذهسطوته

101دارهالىالقلعةوهـنالقلعةإلىدارهمنركباذاكانأنهأمرهمن

وكانتا،!اغيرهول!أيبكااالمعزالىيلتفتهولا،يديهوبينبأمرهجطعةيقتل

يرةالحضفىمطاع01"رهو.،"يديهبين6لنوالخزباسمههالمصريةبالمهالكالدتا

")9؟5(.نحيرلاالملكمباسممعهالمعزوالملك،هـرسوملةلايردا،والكبيرة

بملكنفسهتحدثهأنالدرجةهذهالىاحالهصاروقدغروول!

ترىنفسهكانت"فقدعليةملكهمايم!متصغركانأنهبلى.)053(مصر

الدين1لعزاانت!قاصهيبدىوكان!،.)531(1"عندهشىءلا!رمللثأن

،)533(ايبكماالايسهيهكانولا،)532(خشداشيتهبينعلانيةأيبك

"لكثرةث!ميناحيمالهيفملاأنيلسستطيعفلاأيبكالمعز1يبلغذلكوكان

!..11صي7بالزاهرةالنجوم:ا!اسنأبو5281(

.#o،2141ص8بالدرركنز:دارى1الدو)952(

.11ص7!الزاهرةابخوم:المحاسنأبو)053(

.25ص8بالدرركنز:الدوادارى)531(

مماليكنثميأواالذينيلامراءبينالزمالةرابطةهى:الخن!عداثممية)532(

043.81صأوولي!كىالعصر:هاث!عورسعيد.سسيدأوأستاذعفد

ء5؟ص8بالدرركتر:الدوادارى)3"153
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وقوةقولهـماببيرريةوأدرك،صمالحيةوالهالبحرب"هـنأقطا!خنحمداثسعية

قال.الناسىبينسلبركهمفمساءامامهمأيبكالدينعزوعجزا،صاحبهم

اصسفأ"نلىيرةأنجدمىوهـصرالمحاهرةافىاضساروا)\!ال!اودارى

بأيديهمواولادهمنم!،ئهموأخذ،الرعيةأموالوأخذ،والجوربالناسى

وهن،عراياويأخذونهـنالشساءعلىبمالح!امالتويهـجيون،الطوقاثمن

01)534("أحدبيديأخذأحدا1تجدولا،الأفراح

أحديسمعلا،نهىولاأمرالبحريهمعيعد.لأيبلثلمالجملةوعلى

إلأحدأ*9وان،اعطائههـنيهكنهلابنئىءاللاحدرسمفان،قولاله!!

بابع!؟،1الكلؤأ*دة!ع،.بهلهرسص-مماأضطفأأخذ1بئ!ىءهـنهم

الكتبوبقيا،كلهاالأهور.علىاستولنىوقد،أقطماىالدينفارسىالأمير

يتكلمولا،كتابايفشحأحديقدراولا،اليهوغيره.الناصزالملكمنتردانط

..)535(خلث!دأشميتهلكلرةأقطاىبحضورالاأ"رايبرمولابن!ىء

ضسهاوتاونظرثهالصورةهذهعلىأقطاىففوذاز!ي!ادأدىوقد

سعده،للامريدسعىأنالىمصر"ملكلةيحقالذىالةوىالرجلىنظرة

واخت،دوفىالذئحماهصا!ب"حيودالدبنتتىالمظفرالمل!بنتفخطب

البيت.اوىاصهارهوراءمنرمىأوقد،وقتنذح!اهصاحبالمنصورأئلك

،)536(مصراحكمفىث!رعياسندايكتد-بأنالايوبى

علىا،وافقةفىخماصة"صلحةلهكانتحهاهصاحبأنئفمكولا

خفىوربهأ،كذلكايلأدوبىللبيتعاه"هـصلحةفيهكمانكممااجالزواهذا

س!هحكيفالناستعجب."حتىاله،مةعلىالزواجهذاورإءالسر

السلوك:المقريزى،25ص8-إصصرانفالمىارىالدوادا)534(

.093ص2قاج!

.388ص2قابالمم!لوك:1،قويزىضه()5

.16صبىاليكىالم!العصر:عماشورسصد)536(
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نوايمابدت،حالأيةعلى.)537("مملولأبمصماءهرةحهاهصاحب

أنفىرغبتهعنأيبلثمحأقظاىفقحدلثتصرفاله.خلال.نتتضحأقطاى

هسكظهايليقولاأ،.الملولثبفات"نلكونهاالجبلقلعةعروس!هيسكن

.)1538بالبلد

يفكروبدألمل!الدينلمطافارهساللهيرمىماأيبكالدينعزوفهم

صلاحافراسلىذلكعلىيفدرلاأنه1عرفولكنة،عليهللقضاء

صلاحول!ن،بةالفتكفى.يدممقفمميرهوحلبدمئنعقصاورلبايوسفالدين

01مراسلتهعلىيجبهلمالددن

طلبه،رفضيم!متطيعلنأيإك1اناقطاىعلمأخرىناحي!ةوهـن

الممماليكهـنبطعةفأرد-ل،حالوا!يلأمرا"،مبوضصهأهصرعاذاولاسيما

عظيماموكب!دمف!ع!تووصلتحماهمنخربتالذ!عرولممهليحضروا

الحلثأوعليهاالثيابفاخرمنوغيرهب،،طمحىمغفى،ةمحفات3عدفى))

..53()دا"والجرأ!ر

بأسبرعالتصرفعليصهجحتمحرجموقفخ!"أسثأصاروهكذا

نأوت!حقى":"فقالهذاأيبك"وضأالمحالى-نأبووأوضح،"يستطيعمما

ا!!-"سكشىمن"نعهأن.امتحيرابقىالطريقفىحهـاهصاحببنمت

شهـكنيعود.ولا،بها/أسبابهقويتسعكنهوان،بالكلعةالمبماينةحصلت

بمالملكااقطاىاالدينفارسىيلأ!يراستفلالذللثجملىويترتب،اخراجهمن

001)054("معاجلتهعلىفعهلى

،ر52صى8بالدرركنزادارىالدو)537(

.1/1.ص7بالزاهرة.ابخوم!:المحاممحنأبو)538(

ت!حم!االتىالمغطماةبالق!ائنىالهوادجوهى!محفةجيعالم!حفات)953(

.االسافرونفيهمايجلعسحيثالجهالظهورعلىا

101 5) tبالزاهرةالنجومالمحاسهنأبوVأااص..
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ذلألةوتم،أقطاىمنالتخلصعلىوصممبلصعةأمرهأيبكاتدبر

تخابىكيفأيبكويسىأقطاى"مالكأحدفصلوقد،الجل!قلعةفى

علىا!عمةطلعأستاذناأناتفق)):فيقولل!عيدهمنأيب!الدينعز

جمنلم)ا:المعزلهفقال،ا!زائن"نمالاالإحريةلبعضليأخذعادته

،أصبرلا"فقال)"خذهئ!ىءوصلفاذااصىبر،حاصلىثمالخزائنفى

فقصال،!الكلامفىللهمزاغلظوا"سميوفناحصلتهبهالعليشاتخلوأنتط

الىوأنتأناوأدنجل،الظهر.اطلعالخدمةانقضتاذا!"المعزله

دطيزفىلهرتبالمعزانثم"تختارماأفعكاو،بعينيكلترىالخزانة

وتقدم،المعزمعهوقمام،الظهربعدأهستماذناوطلع،ممماليكالخزانة

ورجح،فقتلوهالمماليكعليهووثب،الدهلجز.الهـعطفةأمامهالمحارسى

مطليكهفركبت،الخبروثسساع،.القلعةباببفلىأمروا،إءزا

وهم-.،1لخلاصهالقلعةبابالىوأتو.ا،ملممكهأنهوظنوا،وخث!داشميته

101االع!عورفوقمنبرأسهاليهغفرمى،البحريهمنفارصسمبصائةنحوفى

ا،منهالأمرفاتقد.":وقالوا/البعضىبعضهماالىنظرواعاينوهفلها

وجوففمعلىهاربينفولوا(،يكفوناوحدهمو.العامةطفوضونوذحن

االكركظابامنففهم،فرقااوتفرقوااف!عامطالبينأخيهعلىاأحديلوئلا

منوضهم"،الناصرالملكالىدمفبعتىقصدهـنومنهما،!المغدثا:الملكفحبى

سنقروخثسداثمىأناوكنت،الأمانطلبمنومنهم،الصعيدطلب

وبخنيبهفرسىءواحدكلاخذفدنفراعثسراثناومعنماأنكبير!

ر.!11؟ه("وهججنا

ومطلمجهاأقطا!ىمحصيةخمععداثىموففالزاهرةالنجومصاحبوبين

خث!حداث!سعيةمنجطعةلقتلهفتحرك)):بقولهلأيبكايلأموراواس!رارا

ا.!)205("ثمحاتانكفىذدينعطحولم،الحالسكنثم،البحرية

.!؟6ص8بالدرر،كنز:ارىادالدو(11،5

.12ص7بالر(اهرةالنجومالمحاسمنأبو15421
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طظوهم:فقالأقطاىققلفىاف!صتركمنالمقرفيىحددوثد"

بالسيوففهبروه":ففالاقتلهطريقةوبين،الغندمىوسنجراوبهادر

القلعهفىا.الصريحفلاأقطائضتلىبعدأئهوذكر.5431("ماتحتى

لنجدتههبواأقطاىأصحابمنفارصسبعهائ!ةمننحو"أوأنوالقاهرة

،االقلعةتحتووقفواا،يشل.لموأنهففطعليهقبض/أنهاعتقدواحيث

وبيسراا"،ثس!رولىمنقراالألفىوملاوونالبشدقدارئيبردىنجقيادةوكانوا

وتنرقواايدسهم"فىنأهسقطاليهمالشتاقطاىرأسىولكن،وبرإمقوسز

..ءبأجبعهم

أبواب!ها،ابعاغلاقالظهرةمنا!روجمقمنعهمأيبكالمعزحاولوقد

منذئذالبابذللأوعرفا،ليلامفهوخربخواالتر.اطينبابحرقواولكنهم

.إ)1454المحروقبالبامبهاليومحقى

فمقتلالقا!رةفى!همبفىهـنعلىالقبضأيبك1المعزأل!ىوقد

وأتباعهم،ونساذ!موأهوآلهمأملاكهمعلىواحتاطباضهموحبسبعض!هم

،؟البحريةمنأحداأخفىمنتجهديدومصز،القاهرةفئينادىبأنوامر

صماحبابفهمنزواجهطثروعوماتأقطاىحياةافتهمتوهكذا

زواجهومثحروعأقطاىبنهايةوانقهلتا،مولدهوفسلثعلىوهوح!حاه

بممصبرب!لكا!شحةاحلامه

"ة!

".؟4.93!ى2قافيالسلوكالمتريزى)3؟5(

-ء1933صالمصرننسى:المتريز!ى01)؟؟
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!ب.هلىكماقى

ص:لية71الكتبعلىالملاحقايرادتلكفىاعتمدناو!د

حسنابراهيمحسنللدكتور!ل!ياحماالا!ظرد-ح-

توجححهدوللينسه!انلىتألإلف-سمبمة"القعاهرة-،

حممصنابراهيمحدممنالدكتورين

حلسسنابراهيماوعلى

أحم!!دحلهىمحمدللدكتورالمجاسالمع!رفى4وا!و"خ!-

إلأولااكلح!ق

المبالسعدورنالخلفعاء

متعابlفصعوللتوتيهوفق!ا

)1(

(1يلأولالعصرخنفيحطءأ)

23A Try - A i

السيفاح-

......لمنصصرا-2

ص136-؟13

136-!1158

916-000000000000000000000000581المهسدى-3

ص"071ر-00000000000000000000000096iالهادى-

391!-000000000000000000000000017الرفسعيدصب5

6.-الأم!بئ

المسامونصر03

000500000050000000000000391-!891

ه!000000000000000000000000891-218

7"22!-0000000000000000000000001218الممتص!مص-8

T.....................005الواث!بئ!ر9 32 . V 2 V!.
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)2(

(1؟ول!ءبنففرذوع!ر!هليريكنفوذعصرخلفياء")

Tyl!-23؟

!اتسبراكنفودعصر(11

33!!ا-!؟23

!-7،؟؟J'0000002.+.............ه..-المشوكلا

247-248!.+........8........00005.الم!ر02-

Vol..................ء.....3-المستعببن - VtAص

251-1255،ص000000000000000000000000ا!ز!ا-

255-256!000000000000000005000000-المقدى0

!7؟56؟ا-دا6000550055500000000000000-ا!سد

927-928!7050000500050000000500000-ا!حصد
92!!28-،...ء............-س.......ا!كففى8-

.؟3!592-..+000000000000.........9-ا!ت!در

ص2؟0323-0000000000000000000000000ا!حاهر01-

3؟9-000000000000223+...........اضىاوت-11

333-3؟0000000000000009+.........اضىا-21

33!ا-005000000000000000000000333لمزصستكفىا-ا؟

البويهيننفوذغصثس!وقد

(1ا:وي!صبناضسوذعصرخلفساءا؟)(ب)

!7!ا؟.-؟33

433-0000000050000000000333+....لممعهصتكفىا-

له(!نراكنفوذعصرنهايةتنعع!ومد11

363-!334........................المطيع-2

183-050055000000005000000050363الطائح-3

؟22-0000000000000000000000001138ا!حادر-!ا

744-؟؟2........................ا!ائم-5

!أ(السعلاجقةثفوذعصرتنمحنهايةومد))
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ا--..نا

)3(

((السدجقهنفوذعصرخلفساء)1

!76؟-؟00000000000000000000000022الفانم-

..05"مر
البويايينعصرلهايهسع!ومد

487!-0000000000000000000000000476المقتد!ى-!م

512!-000000000000000000000000487المسقظهر-!!

925-000000000000000000000000215لمممحشثسدا-صص

5'10-00550925+..................شسدالراا-5

-03:.........................ء..ا-!لأ

665-000......0005+.....00000005لمستنجدا-!!

575-0000000000000000000000000665لمسقضىءا-!ر8

ib-000000000000000000000000557الناصر(-! 6 2 V

326-226........................هرالظا-ابر

016ib-000000000000000000000000326لمم!حننصرا-1/

656-000000000000000000000000046لملستعصما-ا؟

الث!انى"الملحسق))

((ألمباسد4!عوولع!ه!!هاهةتواريخ11

ص000000000000000132العباسيةالخلافةقيمامأعلان

!ا.00000000005005036الخلافةالمنصوزاتوودأ

ص000000000000000136سلىبنأدلى.اعبدثورة

!ا.00000036.+.ممحلماأبى0يدعلىعلىبنإلمهاعبدهزيمة

ف000000000000000000137أبىمتتلسل

!ا.000000000000000000507الخس!لافةالرثعسيدتولى

"!000000000000000000187المحرامكةنكلبة

891ء000000005005000000الخعسطفةالمصطمونتولى
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............س!هلبنالفضلمقتل

............الرضتاعلىوفاة

.........مصرفىا!ولونيةالعرلةتأسيلس

............مصرولايهخ!صارويهثولى

............خممارويهمشل

............الطولوفيةالدولةلسسقوط

............بفدادالبويهييندخول

............بغدادالسلاجفةدخولى

.........-دمث!عقفئالبوريهالدولةتأسيص

......!الموصلولايهزنكىالدينع!ادتولى

.....................زنكىوفاة

حلبمحيودالدرننورولايه

الضماطهيهالخلافةمسقوط

ايلايوبيةالدولةتأهسيس

............

..0005

............

...والصليبجينالدنينصلاحبينالرملةصلح

.............+.لايوبىالدينصلاحوفاة

.............الدر3قنجرولاية

ايبكالمعزولاية

أقطساىالدينفارسىقمر

أيبكالمص!زقتل

"الدر،فس!جرقتل

............

............

............المنسوؤايدىفىابفدادسقوط

...

...

...

!2021

!302

هه0254

ص!027

ص0282

.292!

4Ttف

لأ!47

!794

!521

!511

!541

كلسرر!

وو567

!588

!958

!648

61!مهـ

؟6!فى

ص655

!655

!656
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(هالثيسالثالملحق))

(1الع!واق!الهعويهبنسسوإ)

..................الدولةمهكز-

؟-بختيار

....+.............الدولةعضد-3

..................الدولهصهص!ام-4

..................لةالدوءبها-

.........الدولةومئنعرفال!ولةهح!لطان-!

..................(الدولةبهعماءابنا)

......000000005.05الدولهج!ححلال-7

...............5..كماليجسعمار(أبو-8

..................الرحيمالمللأضرأبؤ-9

356!-33!ا

356-!367

367-!373

372-!376

ص937-304

4!1,1-3.؟

116-،35!

4!لأ.-35؟

ص044-417

(إالسرابحالملح!ق))

(1والثمسام!رقىالطولونإلأاللولةإ)

هـ868-5009/!254-292

027!-54؟000000000000000000طولونبن"أحىصيد-ا

5..000500000000000أح!دبنخ!زويه-2

.........خهـ،رويهبنجيث!ىالعساكرأبو-3

.........005000505خهمارويهبنهارون-!ا

...000000000000005أحهحدبنشحيبان-5

!TAT.ل!2-

282-!283

283-!292

292-2%!2
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lyt

175

176

177

1 VA

917

018

Al(

IM

83I

IM

185

IAl

187

188

leg

091

191

!21

391

91،

591

691

791

891

9%1

يخ8ت:.!دأب،لش!ا

فى.لملأدىالمب

782طسأغل!51

VAS'انحمحطلسى5

784يولية42

785يولية41

7Alvيولي!ة3

787يوذية22

لح!7-ةيوب11

8ماي!و13 M

.2!.بوما102

197يوما01

97؟يلبرا؟8

397يلبرا81

دا47يلابر7

2 V597سى،ره

7!6سىو"،61

7!7سى4،ر.ه

897ءيرافرر2؟

7!9يوأفبرا؟

008أيرفب!-

108ايويذ02

208يشاير01

208ديد-"بر03!

08ييلمممبرد02

A408يلمحهبرد

508فوفهبر؟7

608فحبروة71

708(نممب!هـنؤ6

808بوأكتو52

908برأءتواهـ

018بركدو!ا

118برسبت!32

218محصبقيبر21

31Aلح!بتمالر

418غسطدمىأ2؟
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-نجلأا.-

الدم!نة

أليمجرب"

1002

11021

202

302

502

602

702

802

902

؟01

112

212

T I y

12!ا

512!

618

viv

812

9v I

!022

v v I

222

2؟3

422

522

2؟6

728

22 A

622

!032

132

23 l

Try

32؟

،انةمقحعصاراويخ!ت!و-تاب!11

لنضماريخ،تاذت!صنةلل!ايخبالشارأاتبد

فىاالميلا!ىالفجريةفى.الميلادى

5183أغم!مطس11 o1؟8يوليه62؟

1يولو603 o T 36 Ail0يولب!هAD

518يوليصية8172375يؤليو002

3يوليعو 23A 852يويخحةA؟81
853يوفية8192321!يوليو28

854روني!سة؟؟،.82ز.يونية17

855مايو1821،222يونية6

856"،يحو82224201مايو27.

857ابريل03؟،3؟38ماسو16

858ابريل418244291مايو41

58ابريل42 2 4 5 8 V985ابريل

4068،رسى82646228ابريل!113

168ه،رلس82747217.ابويلى2

87؟8مارلس22 ranمارلسnor

01i863مبرايرت2!ا982،9مارس

Altايرفإش8305231-.ايرافبر82

568أيرنكبر022!183ايرفبر81

2832522ايرهبر7 VينايرAll

768برينا33835211يئحماير72

1 l868يرينا1438،521يناير

Vيشاير . 2 5 5 AToيدمحبهـردAU

68!بريسىد!538652ليمممبرد62

007ف!رنو2!638752بريسهد31؟

178نوف!ر83758281دلهممبر-3

872نوفمبر7؟83895نوفهـبر؟3

873أكتوبر983062271نوفمبر)21

478أكتوبر816261؟.أكتوبرا13

578أكتوبر1482626أكتوبر02

876سبتمر836242!ا2براأكو01

8*سبتيبر446231.!ة3سحشمبو03

i A878سبتهـبر4485623!سمبتمبر

87!غسطلسأ866232؟5سبقصر7

i؟6أغلسطس28 2 2 67 Aول/ة!أغسطم!ى

ولاأغممطمس6821!47أشعطدمى17

جمل!!2يؤلية2!؟84896أغسطس5
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أ+-7-ة

السصنه
إ

،07؟
ا!2

vvv

273
274
275
276
2 v
؟78

927

028*

281

2VA

2 AT

281

285

286

287

A2ه

2%4A

0592

192

2 ? v

32 V

0192

592

2 ? l

792

892

992

1003

1103

203

03!!

؟..؟

تجح)"

!تعى

مئلميلادا

يولية11

يونية92

ءيوية81

يونية8

مايو82

مايو61

مايو6

كببرا52

يلبرا01

ابريل3

ماردى32

سىمار311

سىمار2

يرمافبر91

ربأفبر8

2 Aيناير

يرينا71

يناير7

ديمسمبرا62

61aيسبر

ديممممبر5

نوفمبر42

نوفمبر31

فمبرنو2

بر311تو22

برأ*و1؟

سبقمبر03

سبت!ر؟.

سمبته!ر9

غسطسأ92

غسطلسأ82

غدطلسأ71

يولية72

يولية71

يولية5

نأ،مقسارئةتواولح-

اريخ

ف

3AA

AM

AAo

886
AAV
AAA
AM

098

198

Alt V

398

98؟

5!8

698

798

MA

998

009

!..

109

209

309

؟09

509

609

709

809

!.!

019

119

19؟

!13

ا؟11!

159

19!

الدممم!نة

إ

503

603

703

8003

903

013

113

213

IrIT

413

513

613

713

813

913

023

123

323

324

32 o

326

327

328

932

033

331

332

333

33،

3 oلأ

336

337

33 A

33!

03 t

بالتىأاتبد

!ىلملأدلميىا

يولية؟4

1 Uنيةيو

نيةبو3

هـ،يص!و32

يو،15؟

هـ،يو

يلابر12

يلابر

مارسى92

لهسمارا?

لهىمار8

يرافبر52

يرامبر41

يرافبر3

يرينا2،

1 Tيريشا

ينابر

ديشمبر11

برفهنو03

ف!برنو1!ا

برنوف!8

برأكو2!

8iاكتوبر

برأ!لو6

سبت!ر.؟6

سبت!ر51

لمحبتمبر

غطسطسأ421

غسطسأ31

غسطسأ2

يولية2س

يوليعة11

ليدهيو

ببىيخحه02

بورنية9

،ريخ

-

IV!

189

?19

0029

!21

!22

!23

!24

!25

269

!27

289

929

063

!31

t؟3

!33

!34

359

119

!37

389

939

.؟9

!11

42t

439

!441

49 o

46I

tv?

489

49!

!05

51!ط
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-ثيا-

لل!معة
لهح!
341

ي42

343

344
ه،كي
346
Tky
348
934
035
351
352
353
35،
T a a

Tol

357

35/A
935
036
361
?yl

363
364
365
،366
367
!68
36!
037
371
?yv

ي!ك!7

،37

375

1(مضارولتوازلخ-ئابع!)

صنةلل!ابالتاريخأتبد

الهـجرد"فىالمي!لادى

؟أد،ئتا-يختب

فئ.هىلاالم!

9Vمايو

مايو18

ماسو7

ابريل؟7

لبوب51

أبرب4

هـ،رسى52

رسى،15نا

،رهمن305

اير.فبز؟.

اياتفبر

يشاير03

يويت91

يشايو7

ديدمممبر؟8

يمسمبرفى71

ديسيبر7

نوفيبر52

1 Uبرفينو

برفنو2

بوأكتو42

برأكلو21

باثكتو/أ2

سممب!ر12

س!ر01

غلسطسىأ03

ذطس911

غسطلسأ9

ليةيو92

ليةيو71

يولية7

نيىءيو62

ي!ةروز51

يخ!ةيىو

مايو-؟4/

0%?

!53

59،

559

!56

579

oA?

?0?

!06

111

!62

639

!64

VID

!65

669

V11

9 l A

969

107%

!71

729

!73

!7،

Wo

769

9*

WA

!97

!08

819

829

39 A

849

859!

Iryl

377

TVA

937

038

TAI

382

لي83

TM

385

3 Al

387

38 A

TM

.!يم!

193

3!2

س!93

TIN t

593

693

793

893

9?3

304

504

604

704

8.؟:

904

15؟

513،؟بر

3"،ب!و

بريلا12

بويلا11

ممارسى13

مارسى02

مارلى98

ايرفبر؟6

ايوفبر51

يرافبو

تب!اي!52

يريناا!ا

و!!ابؤ3

بوميسهد32

ر!ةاس!بد31

برددهمى

"برنوف02

نوفمبر01

(بركذوأ031

برؤ!-811

بر!دو81

تيبوس!ب72

سمبقبر71

برتجيلى

غسطسىأ52

غسطسأ51

غسطدسأ4

لبةيو32

ليةيو31

يولية3

يونيمة12

نيةيو01"

هـ،يبى03

يعو،025

كمايو9

869

879

نم!!

989

!09

ا!!

9?t

399

499

!59

699

799

899

9!8

199

1001

2001

3001

؟001

5001

.6001

7001

8001

9001

0101

1101

1201

301 I

؟101

15011

:1601

أ1701

أئم!101

91-0،11
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ئى--ول

اثتنئخئن!---.ا

أيى.ية

.411

؟041.

ا؟141
،414

415

416
ج417

41نه

%fI

602؟

؟421،

422

ي!34

4241

t T a

.426

427

42في

.rtلأ v

!1043-.

431ء

432

أ433

14ا؟بم

4-35بم

!06.43

*؟ا

؟143

4/لأ9

-..!4)؟!

؟ا؟ا1

41:4

44!لأ

إ؟ا؟أ؟!

ثا(مضارئةلوار!ح-تيم"

بالتاكأيحأتجنن!االلسهنئةبالشماريح.نبندا::

لىاالميلادىيةالهجرلى.لملأدىالمب

020rrإبريل27 4 4 5 i3501ابريلى

12'12511يلبرا71 40 iا؟1145أبريل

22012يلأابر6. 4 4 V5501يلبرا

3202ماردو62 i 4 4 8 i6501سىممار

7501سىمار20194401؟مارص51

010542؟5مبارهس4 A101هفيايرفببر.

"9501يرافبو6201154IYايرفبو22

0601يرافبر0012546؟7يرافبر11

1601يناير820135462يفماير13

2601ينساير451ء92014يناير؟.

31601يناير؟00301554ينايرا9

36011ديدصمبر10030156452ديمصهبر92

40601فىيلمعمبر130157431ثيسمببر91

5601يلصمبرفى23015843ديم!ممبر7

6601نوفهبر3135195422نوفمبر62

iI11نوفمبر 1 4 6 0 i 0 TC01!7ضبرفي

8601برأكتو5130116413فمبرنو

01لآ9بركتو6301برأعتو52

0701بركتوأا!3701364!برأكتو411

3012!ابراكو2 ! tit1701سمبتجو

2701لسبقبر9.30156471هسبقمبر302

3701سبتهبر04016646!سبتمبر11

14701غلحصمصطىأ01176472؟01غلمصطدىاأ13

2401غمممصطسىأ12 6 : 4 6 8 i5701نحمممطلمىأ

67011نحم!دمىأ0196405م34غمسطسأ101

!1-1.*يوليه52!4101074"14لعةيو92

01فيفييوليسية54011147411يوليها!.

640014يولية8 472 .i19701يولية.
4702يوئيصة28 2 tyr i801*0يونية.

8101"يونية4711؟14801يويخعة61

أا".!فى2إيوئية940114751يوفيه

011مايو.0501147612ةممايو26 AT!

11.!إ؟8مايو01*15014ممايو/51

850011انر!لة11478920ه-.يم02..فيعؤ3

السيالبم(أئ!الزو-21ب!ا
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أ---ول

الد!نة
الهجرية

974

1084

W

284

384"

"44 A

tAo

186

487

لمه4

98،

0594

194"

294

394

94 f

594"

ء694

794

4 % A

994

005

105

205

1305

405

5015

605.

05لأ

805

905

015

all

؟1

35 l

1(طعارثة-تواو!خ!)تابع

-
بالتاريخت!بحدصنةالل!بالشاريختبس!ا

فىالميعلادىالهجريةفىالمي!لادى

1ابرسلت81 2 5 1 4 1 0 Awtا؟.بريط

1211مارس870151522ابريل8

22Iصمار880161521سىمار72 i

i.98سىمار61 5 1 7 i321سىمار

4211يرافبر1090181591مارسى6

5211ايرفبرا19019157يرافبر32

6211يناير؟57؟.2901اير"نبر.21

iيناير571؟39011ايرفبر IVY

821يناير1491012256ير"يشط12 i

8211ديش!ر590132552يريشما"11

9211ديسمبر5901،2551يسمبرفى13

03011ديدسمبر690115254سسمبر.د91

أ13111فمبرنو79،0162532سصمبرد9

اITTفمبرنو890172521نوفصر82

1برفهنو99018251ف!رنو71 ITT

4311بركتوا1؟050119252فهبرنو6

1بركتوأ1011035iiبركتوأ621 ITO

6311برسبتي201113592برأكتو51

ث!اسبستمبرا!3011Orvبركلوأ5

8311هسبقمبر0113358؟سبتمبر32

3111!غممعطسأ؟5011،35Aبراسمبته31

0411غمسطهسأ571'60115لسبلهبر2

1701،غسطسى22 o 3 n iiاغمسطمعى/أi i i

241يولية؟113757).8غسطس(ا11 i

3411يولدة901138561يولي!ه13

4411يولية354!0111يولي!ه02

5411يونييه111104542يولية01

16411يونية211114531يوليه82

7411يونية31112452يونيسة81

.8411مايو؟411134502يومية7

1مايسو72 1 5 4 4 0 1 1 1 o9411مايو

051.1بريك6111545031ماهو61

1511بريسلا؟.7111615يعومما5

،2511بريلا08؟11174!8بريلا42

إ،؟ا3ءصرس911148527ابريلى410
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أ.--؟7

الدع!فة
الهجرية

945

/055

:55 t

355

655

557

558

955

065

165

a A V

DIV

Olt

565

665

567

568

965

075

175

OW

573

475

575

DWI

ovy

oVA

975

085ء

(1مقصعاونةتواويخ-تابح"

-
بالشماريخأت:إنةالمىبلشاريختبت

فئالميلادىال!ريةفىالميلادى

15811ابريل45111854سىمار81

6811مارسى2؟85؟5511مارس7

8711صمار651138531ايرفبر52

2ايرافبر31 5 8 4 1 1 oV"8811سى،ر

8511ايرفبر 9 5 8 5 I9811يرافبر

0911يرافوا95116858يريت32

06112ير.يفا21 9 5 AV11!ايخماير

06111ديعس!مبر13 8 OAA2911ينساير

3911"يناير160119857يد-مهـبرفى12

ا!3ممبر.ديل!؟26110957يسهـبرد01

9111،لممحبرد361119561نوف!ر003

5911يلسمبر.د56!؟4611لموممبر.81

6911وف!برة5611395،2نوفمبر7

داا7نوف!ر661149531أكتوبر82

8911وفمبرة761159503برأكتو71

2أكتوبر 3 5 ! 6 I luا!9بوأكتو

0021أكتوبر611795021!سبتهبر52

1021بوأكلو07118951سبت!ر41

17112سبقمبر4 0" 5 9 b2021سبتمبرا

3021سبقبر271100601غدممطمسأ32

021،غسطسىأ7311106192غلممطسأا21

5021غسطلسأ4711206811نجححطمسأ2

6021غسطالسأ57113068يولية22

062؟7611يولية01 Aا؟.7يولمجة.

1دسيونية03 6 6 0 5 1 I8021يولية!

1021!يولية78116066نيةبو91

0121!ةنبيو71170652!ثي!ةيو8

08111ماير82 5 I * A1121ني!ةيو

ا؟21يخهيو18119063يو،714

31211يصما2810101632يوما7

4121مايو631"11"ا38Iبريلا62

.51211مايو48112162يلبرا41

http://al-maktabeh.com



-!ء"!

(أهقسارئةتواولح-تابع"

ريح.-باتبن!با"..ابالتماريحنبداا!

فىالمي!لادىالهجريةفىالميلادىال!رية

31"6Y!"1237أغسطس6121635،2إبريك

1238أغمسطلس172163641ابريل16001)114

3فيمارسى5161031 637 i v i9123أغسطلسا

912123مارص91ا616 6 TA21؟.يولية

1421يوالصة02219631Yمارهس68ا17

ا؟24يولية12210461!ضرإير18652

3421يولمجة222114612مبراير!91651

4421يونية23212469نبرايز؟اا1062

421ءمايو4122134692يناير04!11622

26231i69؟52214يناير؟i642مايوi

Iviv.مايو26215468يئناير2362

4821ابرهل4626لأ2621ديشمبر42622

1 2 " 6 ro1421بريخل"ا661"74-7221يدمعمبرفى

0521ابرلل82218465نونبر03آ6216

7Av1521مارسى922194662ئون!ر012أ

ا؟25!ارسى032105641أفمبرنو82169

352سىمار13211563برأكنو92692

1ايرفبر62ء23212أكتوبر003681 T 5 t

136V5521يرافبر332135601اكتوبر

VI Irv!3213،مبتمبرل 0 lotيشايرIVol

5721يرينا155691؟53لسشمبر33661

258ينطبر63216568ب!بدمبر4364
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لمزجواكأ!رالهط

لم-

-2

يم!-

-،

-5

لم!-

-7

.أولا:ا!ععثر:

31الكلزبنأحمدبنطى(م38؟الأكل063ته)يلاثيرابن

إلكااهرة.ط!..لجليمانةالت!ادوعبدتحقيقة.الباهزالتاريخ(!)

.063913/كل1382شح!مبان

/01بيروتظ..الكماطط(ب)

جر

(الميلادىالماث!ش؟لمالجزكلهابعالراالقرنمنمصفلىهت)الاصطخرى

01الاصطخرىالفارسىمحهدابنابراصماسحئاأبوا

001مر.691لم!38101القاهرة.والمهالكالمسالك

سلهوقأ*ادولةتاريح-(خامدابنمحمدالدينهماد)يلاصفهانى

iV01صفهانىالبندارى!حمدبنعلىالا!امالنسيخاختصار

إ.ءم/0891لم!ة.ا.14بروت.الظلث!ةالطبحة

كضز-الدوادارىأسكبناثهاعبدأبو(النامنالقرنأأيبكايبن

أخبازفةالنرجميةالدرة))انبعنواالثامنالجزء-الفرروجامعالدرر

..م7191لم!1913هارمانأولرخ:تحقيق/"القركيةالدولة

..*(م10916ا/2011bت)البفداد!ى

تصويزا-و!*وانابعصرسالقةمنمثىنيمنعيانliأخبمارعيون

!.!المحريةالكتبدار01ماريخ1.38.رممثسهمصى

ج!وببى.بنحهداثهاعبدأبو(م419لمص321ت)الجهمثعيارى

أإوالكتمابالوزر.اءكناب

إخبإد!-إلتواريخرهدة-اناصربنعلبىالدينصدر)الحسينى

الطب!عة-الديننورمحىدد.:قحقيق-السلجوقيةوالملوك،لأمراء

س.-بم85!األمء50014.-ب!ت".ا،رلي

http://al-maktabeh.com



-182-

-*tابراهمبنأحمدالحباسى.أبوالدينثىص(ص681ت)خلكانبرن

بيروت.ط.الزمانأبناءوأنباءالأعيمانوفيات-أثسافعىبكرأبى

.م72!ا

أبنمقد""(م5014/!808محمدبنالوحمنءبد)نجلدونارن-9

01الث!عبدار.ط-خلدون

الثمينالجوهر-أيدمربنمحمدبنابراهيم.(!!08)دقهاقابنعر-

الكتببدارتاريغ1522رقممخ!طوط-والمملاطينالملوكفىسحير

*(.ا!رية

دول-ا!ينثسهـسىالحافظ(م1/!ت)الذهبصاكم

أبراهيم.مصطفىومحهد،شعلتوتمحه!فيهيم:تحقد،ت-الاسلام

؟791اقاهرة.ط

(الهحرىالمح!ادسىالقرنهـنالثمانىالفصفحوالى!الراوندى-2 ط.

االصرور!ية3والصدورراحة-اوندىالراسليهمانبنعلىبنححد

.!9137الظهرة-الدملجوقيةالدولةتارهخفى

65)الجوزىابنس!بطا-3 yا!فراأبوالديننسس(م1256/ص

باد2حيدر.ط-يلأعيانتاريخفىالزمانةر53-قزاوغل!لروسف

V-".137؟ا 529 - 5191 / ! I 37 i.م

بنمخمدأبوالدينبهحاء(م68؟ا/!665)تث!حامةأبو،ا-

الدمثم!ى-المقعل!ىثسامةبأبىالمعروفبن.اسحاعيلالىرحهنعبد.ر?./

والصلاحية.الةوريةال!ولطين)اخبارمتيرمحمدفىمركتبهبمالر،

:.أخهدامحهدحليمما

القاهرة.ط-الأممتجاربذلل-(الحال!ينبنمحهد).ث!حجاعأبوا-5

.م91ا؟لم!1322

/ص632ت(رافعبني!وسف/المحماسنأبوالدلرربها.ء)ثسدادابنا-6

صححبما-اليوسفيةوالمحاسنالد-لطانيةالنوادر-ك!؟123

ثقافيه.خبسالسلة.صبحمحيودمحه!وحققه
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-017

iA-

!ا-

ا؟-

-23

-2،/

5؟-ص

-26

دعاةد.اعىمذكرات-اثهاهبة(الهجرىالرابعالترن)ازىالثصعرا

لى!3014بيروتط...:تائرعارفدا.تحقيى-الفماطهيةالدولة

3Aم!ا.ا.إ،.(

ماريخ-جريربنمحمدجعفراأبو(!031-!221)الطبرى

!.اابراهيمالنضلأبومحهد:تحتيق!.أوالموكالرسل

الاد.البهفىاالفضرى-(طب!اطبمابنعلىبنمحه!)الطقطقى

.مد.891/!0001بروهت.ط-الاسلاميةوالدولالسلطانية

الملطىالطبيبهارونبنالفرج0!غريغوريوسى)العبرىأبن

م0918بيروتط.-الدولتارييخختحر-(العبرىبابنالمعروف

تارينيديولفى)الطبرىتاري!خصلة-القرطب!اسعدبنعريا

.(المصار!دار.ط11!الطبرى

الذهمبثعذرات-(م4014لم!9801ت)الحفب!،العادابن

.م9791/!9931بيروت.ط-هبذن5تبار11فى

العصامىالملكعبدبنحسنبنالمل!عبد(!1111ت)امىالمه

253رقممخطوط.والتوالىيلأوائل.أتباءفىألىاو!والجدوممحيط

المحرية.الكتببدار.تاريخ

تحقدور-المؤيدالملكسحيرةفىالمفدالدصسيف-(الدينبدر)!لعينى

القاهرة."طزيمادةمصطفى!حيدد.عةوعرابنععلتوتمحهودفهـيم

.م6791/!1287

الفد(1أبوااهسماعيلالدينعماد(م1331/!؟73ت)الفداابو

بيروتط.-البث!راخبارفى"المختصر(1)حاهصاحب

.ماAt.باريمسط.-البلدانتقويم(بز

يابنالمعروفالرحيبمعبدبنصحهداالدينناصر)المحرىالفراتابق

الدولتاريخ-(م4.ا؟ا/!807ثئظآ-(الممبرىالحفصى

حسن01د:تحقيى-الخاممسوالمجلدالرابعالمجلد-والملوك

lJ,...i-الثسطع!حهد . Jaسحئواتف*%TI ، I TAI!/691لأ،

-.ءبما0791

http://al-maktabeh.com



"-؟.!ةا

!ه27-

28-ص

-03

-31

-32

-33

ممهـ3-

3-!ه

ص!3-

/-37

يخل-حمزةدعلىأبو(م0116لأ!ه"هلا)القلانسىابن

.م7091بيروتط.-دمثمبئتاريخ

افد!أبؤ01الديقعهاذالحافظ(م1327/!؟77تا)كثيرادن

.بيرؤتط.-والئ!هايهالداية-القرثحىاهسحاعيلىابن

.ماAVاابريلىط.-والحدائقالميون-مجهول

بنيوسسفالدينجهال(م9146/!871لتا)المحاله!نأبوا

.ط-والضاهرةمصرملوكفىالزاهرةالنجوم-.بردىتفرى

والنفر.والترج!ةالتأليف

بنالحعحينبقعلىالحمععنأبو(م57!/ص6؟3ت)المممععودى

الخاملمم!ةالطبعة-الجوهرإنومعاالذهلبهمروج-المسعودى1على

..م7391لم!3913

م91اt/!؟؟13.-طالأمملجمارب-(أحهداع!أأبو)هـسسكويه

01أمدروز.ف.لهصوتصحيحهبندمخهاعتنى

بنأحهدالدينتقى(م2؟14-ا؟؟ا/!845ت)المقريزى

تحقيق:-الخلفماالفاطهيينا!ليهبأخبارالحنفااتعاظ(1)-على

-الموكدولإهرفة؟الم!لوك(ب!-أحهد.محمدحلى!حمدد.

الخططبدكروالإعتبارالمواعظ(في)-المصريةالكتباردأ.ط...

..بروت.ط-لاثارا-و3

الدواوين-قوانينكتاب-(م9.؟الم!606ت)مماتىابن

.م4391مصرط.-عطةسوريالعزيزوتحقيقجهع

-ايلأدب.فنونفىالأربنهاية-م!(1332المص732)النويرى

المصرية.الكتبدإرط.

فيولفى)تالحلبرىهاريختكمله-(الملكعبدبنمحمد)ال!ذانى

.المعمارفدارط..:اابرىالط!تاريخ

ibت)واصلابن %I Yمحهدالدينجممالى(8123!ا-7912لم

محقيق-أيوببىأخبمارفئاالكزوبمفزج-واصلبنسالمابن

ب!.(5391التاهزة.،ط-ربيعحسنين/دكتور،الن!م!يالجعيال!.د
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نها--5

المهاعبدبنياتوتالله1عبدأبوالدينثحمهالبالاممام)الحموىياقومت!3-في

.بيروتط.-البلدانمعجم(1)-(البفدادىالرومىالحيوى

.إم!498iجوتنجنط..-صقعاوالمفترقوضعاالمث!مترك)ب(

الكاتلبطواخنحببئوهلبابنجعفربنيعقوبابىبناحهد1)اليعقوبى93-

صالردار.ط-اليمفوبىتارهخ-(باليعقوبىالمصوو!العباسى

لرومته.

المريي!ةاجعحالمر:نائيا

القوميةضدالسللاحركات-(الدكتور)العدوىأحمدابراصم!ا

..مم6291الثقافية؟المكتبة005العدد-العربية

والحضارة)الاسلامىالتاريخموديعوعة-(دكتور)ثححلبىاحمدأحمد-؟

(..م1691الفاهرة.ط-(ألاسصلامية

الطبعة..ةالقاهر-المأمونعصر--(ثكتور()رفاعىفمريدأحمد-3

(.م.2791لم!6431ألأووكاا

ايلأولىالطبعة.القاهرة-طفرلبك-(دكقور)معوضأحمر-4

.م8391/!001؟

ترجهـة-الهجر!ىالرابعالضرنفىالاسلاميةالحضارة-ميتزأدم-5

.م6791/!1387بيروت.ط-ريدةأبوالهادىعبدمحيد

دراسه)التاريحىااللعفةعلمفى-(الدكتور)زهرانالبدراوى-6

الثايخهالطبحة.الفماهرة(الوسطىاالعصسرعربيةعلىتطبيقية

.-م8191

V-الثصرففىالصنليبيةالحروب(الدكور.)(.أححدسصيد)بوجاوى

آ.!م84!اا/!4/14.إبيروت(..ط

لأعفى-صبحبفصعطلحا!تالذمويقا-(قمديلمحمد)البظى-8

م849iالقاهرة.ط

والذين!السياسىالاسسلام.تاريخ-االدكتور)ابراهيمحمحمن-9

،.م9091الفابثةالطبعة.القاهرة-والاجقياعىوالثقافى
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فيا--6

ثائقوالالتاريعخفىاالإسلاهيةيلألمالبما-(الدكتور)الباش!احطسنا-.

.ما!57التاهرة.ط-والآثار

ايلاولىالطبعة.الاصلامىالعالم-(الدكتوو)"!حهودأحهكحط!ن11

إلنعريف.اب!اهيمأحي*الدكتور!عبالاثستراك

جامعة.ط-والمحطيبمونالددنفور-(الدكتور)خبثمىحدىنا-2

.الأ!لفؤأد

مصر.-البح!اردولعنيلأخالارحقائق-(ا-صمماعيل)هفكلىساب3

.م2391/!1341لأولىالطبمة

المضثلى-الفزوقبيلالامس!لامىالفرق-حمدى11!مدحافظا-،

.االقا!هره.ط

-والحضارةال!رب-(إلدكتور)حسنىعلىالخربوطلصا-5

.م6691القاهرة.ط

الصد،س!ية(الدولة)الال!لامية4م1"تاريخ-(حمد5)الخضراى-61

.م5؟91لمص1364ا!خامسة"4الطب

الدكورترجهة-ليبيةالهالحرمبتاريخ-(ستيفن)رندصيطنا-7

بيروت.ط-العرينىابزالم!ميد

8I-..(الدكترر)عافعصرالفتاحعبدكسعيد

7691الثيانية.طالقاهرة-المشاممصرفىالمهماليكىالدصر(1)

6391يلأولئ(.طالقياهرة-الصليبيةالحركة)ب(

الرافصىألرح!نعبدمعبا"لاث!عتراكالوهىمطىالعصورفىصر()ب

ا!لأولمحه.الطبعة

المكبة118العدد-الصلييةالحروبعلىجديدةأضواء(دإ

.64911القاهرة-الثقافية

العربأعلامسلسلة-طولونبنأحمد-(الدكورة)كاثصفسيدةا-9

الرابعةالطدهة.!ر-الخلفاءتاريخ-(الديناجلاله)الدصيوطى02-

يم'111لمف9138
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سلسلة-اربلاأميركوكبورىالدينمظضر-(القادرعبد)طليمات1-2

.!32رقمالعرباعلام

(الدكتورأمماجدالمنممعبد؟-2

.ام9391القاهرة01ط-لأ!لالعبالىالعصر-.2

.بروتط.الوسطىالمصورفىوالفربالف!رفبينال!علاقامتط-؟

(الدكتور)حسنابوا!معلى23-

قيريخبدونالقاهرةالعماما،سلا!االتاريخ(1)

م،8191اقاهرةنص!يبالاسلامىالتاريخئلهنذصاء)ب(

الدكحورمعالانسترإكبا-ا،ولى1.الطبعة-الاسلامي!ةالنظم)!(

حسن.ابراصم!سن

التاه!رة.ط-الظرييخفىالعباشيون-(الدكتور)حبيةعلى،2-

01م0891

ترجهة-وفلمسطينولبنانسعوريا-(الدكتور)حتى.فيليبهـ2-

..م91!هبيروهتها.الفقافةدار-اليازجىكهال/.د

(الدكور)هصرور.الديناجمالمحيد*؟-

الىيلاتراكضوذعه!منالث!رقفىالاسلاميةالحضارةتاريخ(1)

!م!/65!ا1384القاهرة-الهجرىالخامصالقرنمشصف

م!/39137391القاهرةط.-الخمارجيهالفاط!يند!يماسحة)ب(

والثانىإلآولاالصرنينخلالالعربيةالدولفىالسيماسيهالحياة)ص(

امص/9913979القاصهـة.الدمعمادسةالطبعة-الهـجرةبعد

(الدكقورأأحمدمحهدحد!محهد27-

افاندة.ط.ال!اهرة-المبامصىالعصرفىوا!ولةالخلافة(1)

01م78911لم!8912

لم!2014الثانية.ط"القاهرة-و،الصليبيونوالثساممصر)ب(

..بم8291

بيروتأيلأولى.ط-العباسيةال!خلافةتاريخ-نسماك!!حىود28-

..م8591لم!ا!ا.ه
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-خمأأ

وسله!عابدينمحمودترجمة-مصرفى،ليكالميدولةتاريخ:"وير92.-

.م2491/ص1342لاولىالقاهوة-حدممن

(الدكقور)علىمحمدوفماء03-

ام849القاهرة.ط-11،ولىاالتركلىالعصرفىالعباسيهالخلافة(1)

86!امالقاهرةط.-الإلهحلامدةالمحولةفىالننساءضوذعصب(

م8791اقاهرة-والث!اممصبرفىالأيوبيةالدولةثيام)ب(

يلاجنبيعية:اووإجسح:!الكا

AMIR)4ة Ali (Saye-

1.-891A short history of the saracenes. Londoii

2-)+ة BARKER (ERNES

25914don!أ.The crucades

3-ؤ)ا BROKELMAN (Car

9291.donآ!.oryof Islamic peopleول.ناظ

-Calthrop()ح.ول.ولة

.1391The crusades. Edinbourg

2391(Cambridge. Mid. History. ( Cambridge-

5(;"'x (Sir Zeorge6-ح

Theول)9188 cru3 ades. (ndo

on7-92قفة Ency. de. 'L Islam

(ncy.Britanica. (Chicago - London - Torento!8--ل

9-)!ه.ول. Gibb (H

3291icle of the crusades, LondonولThe Damascus chro

01(- G! ouseet ( Rine

9391('L Epopee des croisades (Paris

1(1 - KERR (ANTONY

6691(The crusades (London
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/-اطا98-

12(;- Lane - poole (Stanley

A-- History of Egypt in the middle ages. London

Saladin and the fall of kingdon of Jerusalem!ل-

3918(London)

(iamلمأHuir (Wذأ-

The Caliphate' its rise, decline and fall

4891(n bourgك!(4أ

Rileyؤ - Smithأ،-

The crusades, Idea and reality

8191Documents of Medieval history)London)،

(Stefen),15ول - Runcima

1491(A history of the crusades (London

1(0102؟) 6 - Saunders

7291(ondonلكه!)أ3!مأ!Il+5os of medأh*ول

17.ة)ول - Shaban (H

.!(1eةول!so + ol2 (CmbأIslamic h

18(- Stevenson (W.B

7091(The crusaders in the Sast. (Cambridgs
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00000050000005..+!.:-..ء.ء-ج!...الكقمالبايدىبين

31ء-...!-.......+.-%-.-............:...يلاولهالاثصسلى

31الأوؤالنعصرخلفماءدهد!.-..إل!طاسىالز!"ج

51الخلفماءالتئ--،فصاهرةالخرالهممماثىمسلمأجمهطهوح-ا

72من-العباسعهالبر!كىيحيىبنجععرازواج-2

00000000000000000072ب!---!لأ!لمح!ن!

14المسمامون-.عهدفى.المسياهىأجالزوا-3

ء،--..*.-الحسنبنتبورأنمنالمأمودطالخليضةزوئي:أولا
.--ص!!ط-تخ!-----..----..-------..-.

00000014..+500000000000005سهكأبن

بنالنضلىمنبنتهتزوبجفىالمأمونرنجه:ثافي

م...+!5..0000000000000000س!

بلدى+نمحى-!وأبالهيوبميىبنعلى!زياج:لالظ

....00000000050050050005اثمامون-.-

46

47

.................................:لئانىال!حع!ا

!3بويهيفييد...يطىبيعهد.ا،لريك.لموذيبههبفىالدميماسىالز!اج...-كز
سم--

00000000055.+..+.ييلأقواكضود.دهدفئالسي!اسىالزواج!أ11

00000000055..:......المدبرابنابلةن5نج!الويهزواج

00000006قط!خ!نتتمنالهب!االمعقضد،زواج.

96ور*اثهاعلىالمتوكلبن،حهدالقهرطنةاموسىأممصاهرةه

..!ا"....ة-.آليويهيين..-".-هفوذعهدالىالمعياسىالزواج0(ب)

00000000000000000037للبويهيينالشلفاءمصماهرة:أولا

ل!3البويهيينومصاهرةاثهالطائحالخليفة-ا

57الدولةبهاء;Aوصاباالهالقادرالخليفة-2

00067البطيحةوأصحاب.)الإويهيينبينصاهرةالمه:ثماعابر

.هـ...أ......السلاجقةواأ!بويهيينبينالمصاهرة:ثالعهـا
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الثالث:االفص!.صل

السلجوقىالعهادفىالمسيالمىلؤواج1

..................والخلفاءالسلاطينبين"؟لمصماهرة(11

.....................صفاثهال!خليةد!دفى

674لااثهالمقمدىالخليفةءه!فى A /7!t
صس!.

اثهباتظهرالم!الخليفةع!هدفى.
-

......ص55o-053اثهاا!هـلأمرالخليفةعهدفى

...................،لى-سىاالزو:اج(بإ

دقاقأمحابرزمردمن!فنكيناجزوا

محمودالديننسهابأممنزنكىاالدينعى،دزواج

10,الدينمعينانجهمنمحمودالدينثورزواج

....................................:الرابحالضل

قييماموحتىالآيوبيةالدولةعهدفىالسيماسىالزواج"

..........................."الممالدكدولة

ييلايوبىادينصلاحعهدلىالسياسىالزواج.
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