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 والبيدنظيين األنجلذ في األمهيين بين الدياسية العالقات
 (م352/ىـ340 إلى م839/ىـ225)

 :  الظالب إعجاد
 بهادبخة مفتاح عيدى مفتاح

 : الجكتهر األستاذ إشخاف
 بهلبيض رجب الفتاح عبج

 
 السمخص

الدمظ شخيق عغ أنيا تعتقج كانت البيدنصية الجكلة أف يتزح سبق ما خالؿ مغ

معحكػمةقخشبةاإلسالميةالجبمػماسيالحؼأخحتىيالسبادرةبوتدتصيعأفترلبتفاىيسيا

فذمتفيذلظبدبب كلكشيا العباسية الجكلة خريستيا فيمقاكمة العسمية إلىبعسالشتائج

حخمةمعاكنةالسدمعلغيخالسدمعكىحايجعلاالرتباطبيغالعالعاإلسالميأقػػمغأؼتحالف

.ميساكانتمقػماتو

ميمةأكعالقةسياسية،ألنشانعمععغكخالصةالقػؿاليسكغأفنشكخعجـكجػدأؼ

بػجػد كالقػؿ أكثخ تػضيح كليذتحالفدكف اتراؿ حجث أنو اإلسالمية السرادر شخيق

.تحالفيدتػجبدليلكالدليلعمىذلظ
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 السقجمة

صمى–خؼاألنبياءكالسخسميغنبيشادمحمالحسجهللربالعالسيغكالرالُةكالدالـعمىأش
كسمع السياميغكعمىالتابعيغكمغتبعيع-هللاعميو الغخ الصاىخيغكعمىصحابتو كعمىآلو

الجيغ. بإحدافإلىيـػ

 وبعج،،،

بخسالةسساكية،اضصيجمغقبلبعسكفارقخيرفي-ملسو هيلع هللا ىلص–عشجماأرسلسيجنادمحم
مكةفياجخإلىيثخبالتيعخفتفيسابعجبالسجيشةالسشػرة،ليؤسذبيادكلةقجرلياأفتقػد

ةبأبيكبكخثععسخـبجأعرخالخالفةالخاشج632ق/11سشة-ملسو هيلع هللا ىلص–العالع.كبعجكفاةالخسػؿ
 عمى ثع عثساف عشيع–ثع هللا -رضي سشة عرخ661ق/40كفي كىػ أخخ عرخ بجأ ـ

الخاشجة الخالفة لعرخ امتجادًا الفتػحات حيث مغ كاف كالحؼ دمذق في األمػية الخالفة
فديصختعمىالسغخباإلسالميكقجاستغخؽذلظكقتًاشػياًل.كعشجماتستالديصخةعميوعمى

لقائجمػسىبغنريخأرسلإلىالخميفةالػليجبغعبجالسمظيدتأذنوفيفتحاألنجلذفأذفيجا
السجتازيغشخيفبغمالظالسعافخؼثع أكؿ ككاف حتىيختبخىا بدخايا أفيخػضيا كامخه لو
نريخ بغ مػسى بو كلحق بعج فيسا الحؼعخؼباسسو السزيق فعبخ زياد بغ شارؽ أرسل

ـكصارتاألنجلذكاليةإسالميةتابعةلمجكلة711ق/92ففتحاألنجلذسشةكاستصاعالسدمسػ
األمػيةفيدمذقحيثلعيعخؼالعالعاإلسالميكقتياإالخالفةكاحجةكىيخالفةبشيأمية

 سشة العباسييغ يج عمى األمػية الجكلة سقػط كالحؼحجثبعج دمذق لع750ق/132في ـ.
قاليعالتيكانتخاضعةلمجكلةاألمػيةكمغبيشيااألنجلذالتييديصخالعباسيػفعمىكلاأل

فّخإلييااألميخعبجالخحسغبغمعاكيةالسمقببالجاخلمتخفيًاخػفًامغبصرالعباسييغكنرب
ـكأصبحتاألنجلذإمارةأمػيةمدتقمةسياسيًاعغ755ق/138نفدوأميخًاعمىاألنجلذسشة

ال حاكؿ العباسية. بعجالجكلة كالدبب ذلظ في يفمحػا لع كلكشيع األنجلذ استخجاع عباسيػف
السدافةبيغالسذخؽاإلسالميكاألنجلذفخضخػالألمخالػاقعكانذغمػاباألمػرالجاخميةلجكلتيع.

بشيأميةفي  اإلسالميكلكغأمخاء الدعاماتفيالعالع لتعجد أعصيتفخصة مغىشا
بمقبأميخكلع القخنيغمغالدمافاألنجلذاكتفػا باألنجلذقخابة استقالليع الخالفةرغع يعمشػا
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ـ،ثعأعمغعبجالخحسغالشاصخفيسا909ق/297حيثقامتالخالفةالفاشسيةفيأفخيقيةسشة
ـكبحلظكدخالقاعجةاإلسالميةالتيتقزي928ق/316بعجالخالفةاألمػيةفياألنجلذسشة

العالع يجيخ كاحج خميفة متعجدبػجػد اإلسالمي العالع كاصبح السرالح فتزاربت اإلسالمي
التحالفمع كاف حتىكإف عمىحدابكلشيء أىجافيا لتحقيق تدعى مشيا الدعاماتكل

أعجاءاإلسالـ.كيشصبقاألمخكحلظفيأكركباحيثتعجدتالدعامات.

ال مع مدتسخ عجاء في ىي التي البيدنصية الجكلة األكربي الذخؽ العباسيةففي جكلة
كبيغ بيشيع القائع العجاء عشيع السعخكؼ كمغ الفخنجة ممػؾ فػجج الغخب في أما كالفخنجية
الفخنجي العباسي التقارب حجث لحلظ العباسيػف ىع األمػييغ كأعجاء األنجلذ في األمػييغ

لخشيجإلىممظكتبادلػااليجاياكالدفاراتكمغأشيخىاىجيةالداعةالتياىجاىاالخميفةىاركفا
الفخنجةشارلساف.

التقارب كىحا البيدنصييغالدفاراتكاليجايا فيالسقابلتبادؿاألمػيػففياألنجلذمع
لخجمةمرالحخاصةلكمتاالجكلتيغعمىالخغعمغبعجالسدافةبيشيساكيسكغتعميلىحاالتقارب

حسالتيععمىالجكلةالبيدنصيةكازدادلسػاجيةالعجكالسذتخؾكىػ)العباسيػف(الحيغلعتتػقف
ـ.782ق/166تػغميعحتىدخمػااسياالرغخػككصمػاالبدفػرسشة

كساشكمتالجكلةالعباسيةلألمػييغعجكًادائسًايخغبفيالقزاءعمييعإلىافضيخت
( إفخيقية فيشساؿ الفاشسية الػجػد909ق/297الجكلة كأخحتتيجد عمىصقمية كاستػلػا ـ(

البيدنصيكاألمػؼمعًا،فدعتلمقزاءعمىالػجػدالبيدنصيفيجشػبإيصاليا.

الشاشئة دكلتيع إلى ضسيا كحاكلػا األنجلذ في األمػية الجكلة الفاشسيػف ىجد كحلظ
كبالتاليأصبحمغالزخكرؼتعاكفالقػػالبحخيةاألنجلديةكالبيدنصيةفيمػاجيةىحاالخصخ

الججيجفيالسشصقة.

كىشاؾسببآخخلمتقاربالبيدنصياألمػؼكىػرغبةالبيدنصييغكدبكداألمػييغفي
حتى عشيع اإلمجاداتاألمػية مدمسيكخيتكأفتسشع فيحخبيعضج األنجلذلمػقػؼمعيع
العخبي العالع في كالدعامة القػة مغ بمغت قج األنجلذ أف كسا الجديخة مغ شخدىع تدتصيع

اإلىتقػيةصالتيابالعالعالخارجي.كاإلسالميمادفعي
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  أىسية الجراسة:

تكسغأىسيةدراسةالعالقاتالدياسيةبيغاألمػييغفياألنجلذكالبيدنصييغفيتػضيح
الجكرالسيعالحؼلعبتوكمتاالجكلتيغفيالدياسةالعالسيةخاصةكأفاألنجلذاستقمتعغالجكلة

كأىتستباألس السذخؽ في كخيتاإلسالمية مثل الجدر مغ البحخؼحيثدعستالعجيج صػؿ
كأصبحتذاتثقلسياسي.

 اليجف من الجراسة:

إبخازأىعجػانبىحهالعالقةكأسبابقياميامعالجكلةالبيدنصية.-1

تحجيجمجػقػةىحهالعالقةكنتائجياعمىالصخفيغ.-2

تحا-3 تفخز أفأؼانقداماتداخمية القادمة يتختبعميياتػضحلألجياؿ األعجاء لفاتمع
تػقفالسجاإلسالميكضعفسياسيكاقترادؼ.

 أسباب اختيار السهضهع:

إفأسباباختيارؼليحاالسػضػعيخجعألسبابشخريةكعمسية.

-األسبابالذخرية:-أكالً

األنجلدية العالقات كخاصة الجكلية بالعالقات الجامعية دراستي مشح اىتسامي كىي
ةكقجنسىىحااالىتساـأثشاءدراستيالعميافيالتاريخاإلسالمي.البيدنصي

-األسبابالعمسية:-ثانياً

تػضيحالجكرالسيعالحؼلعبتوكمتاالجكلتيغفيتمظالفتخة.-1

تػافخالسرادرالتيدفعتشيلجراسةىحاالسػضػع.-2

الستػسط.إبخازماليحهالعالقةمغدكركبيخفيتاريخحػضالبحخ-3
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 تداؤالت الجراسة:

ماىيأىعالجكافعالدياسيةكراءتقارباألمػييغفياألنجلذمعالبيدنصييغ؟-1

مانػعىحهالعالقة،كىلحققتاألىجاؼالتيقامتمغأجميا؟-2

ىلكافاألمػيػفعمىقشاعةتامةبيحاالعالقة،أـأفالسرالحفخضتعمييعىحهالعالقة؟-3

لساذااختاراألمػيػفالتحالفمعالبيدنصييغضجالعباسييغمعكجػددكلةالفاشسييغفي-4
السغخبكىيعمىعجاءمعالعباسييغفساىػالسانعأفيكػفالتحالفأمػؼفاشسي؟

 السشيجية الستبعة في الجراسة:

ادعمىمغخالؿىحاالبحثستكػفالسشيجيةالستبعةبحدبماتقزيوالجراسةاالعتس
السشيجالدخدؼالتاريخيلتبيغاألحجاثالسيسةثعتحميمياكدراستيا.

 الجراسات الدابقة:

الذخؽ بيغ العالقات شبيعة تشاكلت التي الجراسات مغ عجد كجػد مغ الخغع عمى
اإلسالميكالغخباألكربيخالؿالعرػرالػسصىأالأنياجاءتبذكلعاـ،كمغضسغالحيغ
الدفارات السػسػمة رسالتو في الخحيمي ضفيجع سميساف الجكتػر الباحث الدمشية الفتخة تشاكلػا

إلىالج كىياإلسالمية فياألنجلذ، كاألمػية كالفاشسية العباسية سفاراتالجكؿ البيدنصية، كلة
ـ.1986ق/1406رسالةدكتػراهقجمتبجامعةاإلماـدمحمبغسعػداإلسالميةبالخياضلدشة

 خظة البحث:

قدستبحثيىحاإلىمقجمةكثالثفرػؿكخاتسةكقائسةمغالسرادركالسخاجع.

 الفرل األول:

ؿفيواألكضاعالدياسيةالخاصةبكمتاالجكلتيغاإلسالميةفياألنجلذكالبيدنصيةسأتشاك
 سشة البيدنصية الدفارة قياـ التي225قبيل كالخارجية الجاخمية األحجاث األنجلذكأىع إلى ق
أسيستفيحرػؿىحهالدفارة.
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 الفرل الثاني:

دفيخكالذخكطالتييختارعمىسأتصخؽفيوإلىالدفاراتبذكلعاـكسفيػـالدفارةكال
أساسياكمخاسعاالستقباؿكالتػديعكمايحسموالدفيخمغىجاياكرسائلكحلظالحرانةالتيتسشح

لوكأنػاعكأىجاؼالدفارات.

 الفرل الثالث:

سأتعخضإلىالدفارةالبيدنصيةإلىاألنجلذالتيأرسميااإلمبخاشػرتػفمذتحسلرسالة
قإلىاألميخعبجالخحسغاألكسطكرداألميخعمىىحه225)اقخيصذ(سشةكىجايامعسفيخة

الدفارةبدفارةتدعسيايحيالغداؿتحسلىجاياكرسالةإلىاإلمبخاشػرالبيدنصيككحلظفيعيج
الدفاراتمع الحؼيتبادؿ الشاصخ الخحسغ عبج الخميفة فياألنجلذفيعيج األمػية الخالفة

 أباصخهبيدنصي.
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األوضاع الدياسية في كمتا الجولتين قبيل الدفارة 

 م(840ىـ225البيدنظية إلى األنجلذ سشة )
 
 السبحث األول: في األنجلذ

 السبحث الثاني: في الجولة البيدنظية
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 السبحث األول
 في دولة األنجلذ

سأتشاكؿفيىحاالسبحثأىعالسذاكلالتيكاجيةالحكعاألمػؼخالؿالفتخةالقخيبةمغ
-180مػضػعدراستيكىيفتخةحكعاألميخالحكعاألكؿابغىذاـ)الخبزي(الحؼحكعسشة)

الس821-796ق/206 ىذاـ بغ الحكع الخحسغبغ األميخعبج حكع كفتخة عخكؼباألكسطـ(
( سشة مغ حكع الشقاط852-821ق/238-206كالحؼ في السذاكل تمخيزتمظ كيسكغ ـ(

:التالية

كثخةالفتغكالثػراتالجاخمية.-

اىتساموبالغدككالجيادحتةفاؽمغسبقومغبشيأمية.-

.(1)عجـأكتخثوبخجاؿالجيغكالفقياء.فغزبػاعميوكعارضػه-

األمػؼخالؿتمظالفتخةمذكمةالخبسالتيتعتبخأحجدكافعاالتراؿالبيدنصيكخاصة
تعمشاقذتيابتفريلأكثخ.كالتيست

اىتعبتحديغاألكضاعالعدكخية،مثلإعجادالجيػشكمتصمباتياالسختمفةكقياموبالغدك،
ػشوخسدةاأللف،كعشىبجمبكاستخجاـالسساليظ،ككافيدسييعالحخس،كقجبمغعجدىعفيجي

كربصتالخيلعمىبابو فياألنجلذكاستكثخمغحػاشيكالحذع األجشاد أكؿمغجشج كىػ
.(2)مدتشفخةكجاىدةلالنصالؽفيأيةلحطة

 * الثهرات الجاخمية في عيجه:

 ثهرة عبج هللا بن عبج الخحسن الجاخل: -1

نجلذكاستقخفيسخقدصةحيثبعجكفاةىذاـاألكضاعاألكؿعبخمغالسغخبإلىاأل
التيلعتكغدكمًاإلىجانبالحكػمةالسخكدية،كتعاكفمعبيمػؿبغمخزكؽ،الثائخعمىحكع

أممو،األمخالحؼدفعوبالخارجفتػجوإلىلعيمقالتأييجالذعبيالحؼكافياألميخالججيج،لكشو
                                                           

.181ـ(،ص1997،دارالثقافي)مجريج،3الصقػشي:دمحمسييل،تاريخالسدمسيغفياألنجلذ،ط(1)
.181،182الصقػشي:السخجعالدابق،ص(2)
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،كأضصخإلىالتفاىعمعابغأخيوالحؼعفاعشو(1)ممظالفخنجةلعيخغبفيتقجيعالجععلو
.(2)ـ(804ق/188،فيعاـ)كعيشوحاكسًاعمىبمشدة

 ثهرة سميسان بن عبج الخحسن الجاخل: -2

إلى البحخمغششجة الصامعىػاآلخخبعخشقخشبة، الخحسغ، عبخسميسافبغعبج
الشاسإلىبيعتو،فالتفحػلوعجد األنجلذبعجكفاةىذاـاألكؿمعجساعةمغالبخبخكدعا
مشيع،كزحفنحػقخشبةلقتاؿابغأخيو،إالأفالحكعخخجمغالعاصسةلمترجؼلو،كجخت

أس معارؾ عجة بغبيشيسا إصبغ البخبخؼ، الدعيع يج عمى ماردة في القبسعميو عغ فخت
.(3)كاندػس،الحؼأرسموإلىالحكعاألكؿ،فأمخبقتمو

 الثهرة في طميمظة: -3

األ بالحكع الثػراتالتيكادتتصيح أخصخ مغ السػلجكف مغثػرة لدكانيا ككاف كؿ،
:(4)جعميعيخفزػفسيادةقخشبة،لعلأىسياالجكافعماي

ماتقفىحه- مػقعالسجيشةالصبيعيعمىىزبةعاليةمصمةعمىنيختاجة،فغالبًا
بيشياكبيغقخشبةالتيعانتمغالػالءالسخمزليافيىحهالسجي شةالصامحةدائسًاإلىحاجدًا

.(5)عيجإلييابعسأىسيتياالدابقةأداءدكري

البخيقالدياسي.بػصفياعاصسةدكلةالقػطالبائجةذات-

                                                           

أبػصييبالكخمي،بيتاألفكارابغاألثيخ:عدالجيغأبػالحدغعمىبغدمحم،تاريخابغاألثيخ،تحقيق(1)
.5/335،336ـ(2012الجكلية)الخياض،

129ألنُوحكعبمشديةلقببالبمشدي،عمىالذصذاط،تاريخاألنجلذ،ص. 
كليفي(2) مػالف األنجلذكالسغخب، السغخبفيأخبار البياف دمحمالسخاكذي، العباسأحسج أبػ ابغعحارؼ،

.2/81،81(1951بخفشداؿ)لشجف،
.2/70ابغعحارؼ،بيافالسغخب،(3)
.183الصقػشي،السخجعالدابع،ص(4)
.183السخجعنفدو،ص(5)
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- يكػنػا لع الحيغ سكانيا أؼمغأغمبيعشبيعة السػلجيغ، مغ كانػا بل العخب، مغ
األسبافالحيغاعتشقػااإلسالـباإلضافةإلىالسدتعخبيغكىعاألسبافالحيغانجمجػافيالسجتسع

.(1)معالبقاءعمىديشيع

ع في أؼ اإلمارة سجة الحكع تػلي عمى عاـ مزي )كبعج أعمغ797ق/181اـ ـ(
الثػرةعمىالحكعاألمػؼبدعامةعبيجةبغحسيج،مدتغميغالشدعاتاألسخيةفي السػلجكففييا

العاصسة.

كىػ داىية حاكسًا األكؿ يػسففكمفالحكع السػلجيغككاف)عسخكسبغ مغ كىػ )
بغحسيجمغقتمو الثػرة،فجسإلىعبيجة لقسعىحه ذكيًا كالءىع،رغ(2)اختياره عذلظلعيعمشػا

كاليًاعمى لألميخاألمػؼ.فكافعمىالحكعاألكؿأفيعالجالسػقفبصخيقةما،فعيغعسخكسًا
.(3)شميصمةكأمخهبإخزاعسكانياكاتفقمعوعمىخصةذكيةتكفلتصػيعيع

دخلعسخكسالسجيشة،كتقخبمغالدكافمطيخًاكخاىبةشجيجةلبشيأميةخاصةكلمعخب
خىعمغرجاؿالثػرةمغدكفػهكلالثقةكأسخارىعكأضحىفينطعامة،فػثقبوالشاس.كمشح

.(4)أفيذعخكابسايبيتيػاليع

داخلالسجيشةكسيصختيععمى كعمعمشيعأفسببتحمخىعكعجكاتيعلمحكعكجػدجشجه
كلجشج لو تكػفسكشًا السجيشة خارج أفيبشيقمعة فأقتخحعمييع بحلظمشازليع، الحكع كأخبخ ه،

تجاكز إلىالثغخاألعمىكلسا عمىالدخيةكجية الخحسغ.كحفاضًا ابغعبج بقيادة فػجوجيذًا
شميصمةتػقفالدحفكأعمغأنوتمقأمخًابانتياءاألزمةكعمييعالعػدة،كماأفأقتخبمغالسجيشة

                                                           

.183الصقػشي،السخجعالدابق،ص(1)
130عسخكسبغيػسفسالعشمبيجهكىػمغالسػلجيغ،عمىالذصذاط،تاريخاألنجلذ،ص. 

(2) افتتاح تاريخ دمحمعسخ، أبػبكخ القػشية، ابغ )بيخكت، أنذالصاع هللا عبج تحقيق ـ(1958األنجلذ،
.5/320،كحلظابغاألثيخ،السرجرالدابق،99ص

الييئةالعامةلمكتاب(3) الشػيخؼ،شيابالجيغأحسج،نيايةاألربفيالفشػفكاألدب،عبجالعديداألىػاني،
.24/360ـ(1983)القاىخة،

.99،100ابغالقػشية،السرجرالدابق،ص(4)
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داخلالسجيشة،فجخمياعبجحتىأقشععسخكسزعساءىابافالػاجبيقزيباستقباؿكليالعيج
.(1)الخحسغبجذيو

كأقاـ)عسخكس(مأدبةعذاءفيالقمعةكدعاإلييازعساءالسجيشة،كأذفليعبجخػؿفخادة
بيغىاتيغ عسيقة أفتحفخحفخة بابكأمخ بابكيخخجمغ مغ يجخمػا عمىأف لمدحاـ مشعًا

ائخكيجخلمغمسخضيقيتمقاهالديافػفالباباف،ككضعالديافيغعمىجانبييا،كحيشسايرلالد
ساعاتفػصلعجدىعخسذآالؼ عجة السجدرة استسختىحه فيالحفخة كيخمػه عشقو يحربػا

كعمىأؼحاؿكانتضخبة(3)كيقجرىعابغعحارؼبدبعسائة(2)كسسيتتمظالحادثةبػاقعةالحفخة
قػيةألىلىحهالسجيشةقزتعمىزعسائيعفحدشتشاعتيعبعجذلظ.

 ثهرة الخبزيين:

كقرخعمييع الجكلة التجخلفيشئػف عغ الفقياء تقزيبإبعاد الحكع كانتسياسة
ثػر كقاد الحكع، عمى فثاركا العامة عميو كحخضػا عميو فغزبػا الجيشية، الذعائخ إقامة ةعمى

قخشبةالفقياء،كعمىرأسيعيحيالميثي،كشالػتالفقية،فخخجػاعميوكخمعػهكباعػاأحجأفخاد
(كىجـأسختو،ككانػابالخبسالغخبيمغقخشبة،فقاتميعكأكقعبيع.كلحلظسسي)الحكعالخبس

ارإلييعداججىع.كأجالىعإلىفاسكاإلسكشجريةحيثندؿجسعمشيع،ثعثاركابيا،فدمدكرىعك
عبجهللابغشاىخكإلىمرخمغقبلالسأمػفكىدميعكأجالىعإلىجديخةإقخيصر،فمعيدالػا

.(4)بياإلىأفممكياالفخنجة

  

                                                           

.23/366الشػيخؼ،السرجرالدابق،(1)
.201-6/199.كحلظابغاألثيخ،الكاملفيالتاريخ،100ابغالقػشية،السرجرالدابق،ص(2)
.2/71ابغعحارؼ،السرجرالدابق،(3)
في تاريخاإلسالـ الذصذاط، الشيخاألخخػمقابلقخشبة، عمىضفة مغضػاحيقخشبة الخبسضاحية

 .131األنجلذ،ص
الحسيج(4) عبج الجيغ دمحممحي تحقيق الخشيب، األنجلذ غرغ مغ الصيب نفح أدمحمالتمسداني، السقخؼ:

.1/169ـ(1949)القاىخة،
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 م(:852-821ىـ/ 238-206عبج الخحسن بن الحكم )األوسط( )

ىػعبجالخحسغبغالحكعالثانيكيكشىأبػالسصخؼككحلظيدسىعبجالخحسغاألكسط
لػقػعوبيغعبجالخحسغالجاخلكعبجالخحسغالشاصخ،اعتالاإلمارةلبيعةمغأبيوكلوثالثػف

.(1)سشة،كأموأـكلجأسسياحالكة

176كقجكلجبصميصمةفيشيخشعبافسشة ق،كعشىأبػهبتشذئتوكتثقيفوفعمسوعمـػ
.(2)الذخيعةكالفمدفة

 يجرؾكلشيءعمىحقيقتو،لكشوكافكثيخًا يترشععجـالسعخفةكيغسماكافذكيًا
عغأخصاءاآلخخيغ،فدادذلظفيمعخفتوبالشاسفأحبػه،كلعيكغفيوغجركالقدػة،كلكشوكاف
كقجرةعمىاتخاذالقخارالسشاسب،ككثيخًاماكافيجعاألمػرتجخػكىػيخاقبدكفأف فيوحـد

.(3)قخارًاإالبعجكقتيتخح

األحكاـ بشطخية تسدكًا أقل فيػ الرفات، فيكثيخمغ األميخعغكالجه يختمفىحا
.(4)السصمق،كبالتاليفإفخمفيتوالجيشيةكانتضاىخةفيمجمدوكركادهمغالفقياءكرجاؿالجيغ

 انعكدت كالدياسية اإلدارية لذخريتو أف كسا األنجلذ،مالمح حياة مغعمى بو تستع كما
إحداسمخىفكذكؽاجتساعيرفيعكنذاطعسخانيالفتحيثاختسختبحكرالتحػؿالحزارؼ
األنجلديبخرائزججيجةتعجبجايةاالنتقاؿالحقيقيإلىكضعالجكلةكسؤسدةإداريةكثقافية

.مغأىعأعسالو:(5)كعدكخية

جمبالسياهإلىقخشبةمغالجباؿ.-1

                                                           

الزبي،أحسجبغيحيبغأحسجبغعسيخة،بغيةالسمتسذفيتاريخرجاؿأىلاألنجلذ،الييئةالسرخية(1)
.14ـ(ص2008لمكتاب،)القاىخة،

ـ(،2001حدغ،حدغإبخاىيع،تاريخاإلسالـالدياسيكالجيشيكالثقافيكاالجتساعي،دارالجبل)بيخكت،(2)
2/193.
.322(،ص2015،جارالخشاد)القاىخة،2مؤنذ:حديغ،معالعتاريخالغخبكاألنجلذ،ط(3)
.2/80،81ابغعحارؼ،السرجرالدابق،(4)
بغمػسىبغدمحمبغعبجالسمظ،السغخبفيحمىالسغخب،خميلمشرػر،دارابغسعيجالغخناشيعمى(5)

.1/18ـ(1997الكتبالعالسية،)بيخكت،
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كنطعشػارعقخشبة.أقاـالجدػر-2

أنذاءكثيخمغالسداججفيمجفاألنجلذكجعلإلىجانبكلمدججمجرسةكمدتذفى.-3

أصمحالصخؽالخكمانيةالقجيسة.-4

كاآلدبكالفمدفة،فطيخفيأيامونػابغالعمساء.-5 شجععمىالعمـػ

يػفإلىقخشبةكذلظبفزلنقلكثيخمغالتخاثاليػنانيكالفارسيالحؼاستحػذعميوالعباس-6
.(1)جيػدعبجالخحسغاألكسط

ىحا ككاف رئيذ)حاجب( لو كاختار لمػزراء مجمدًا فذكل دقيقًا تشطيسًا اإلمارة نطع
السجمذيتكػفمغتدعةكزراءكخرزليعمكانًايجتسعػففيوكلكلمشيعمختبشيخؼقجرُه

)األمي300 األبار ابغ عشو يقػؿ ىحا كفي استمسيعديشار، الحؼ ىػ األكسط( الخحسغ عبج خ
.(2)فخامةالسمظكتختيبالخجمةباألنجلذكضيخفيأياموالػزراء

كحلظأىتعباألمغفشطعأمغالسجفاألنجلديةفجعللكلمجيشةمدؤكؿيدسىصاحب
مشيا كلكل كسصى كشخشة عميا شخشة إلى الذخشة كقدع الدػؽ، كصاحب السجيشة،

لعلأشيخمايسيدعيجاألميخعبجالخحسغاألكسطىيعالقتوالخارجيةالتي،(3)اختراصاتيا
.(4)قادىاأشيخكزيخعشجهكىػيحييبغحكعالغداؿ

نجحفيتبادؿالعالقاتالػديةمعإمبخاشػربيدنصةثيػفمذ،كفينفذالػقتالحؼأخحيعسل
مخحمة إلى كالجسػد الخكػد مخحمة األنجلذمغ نقل عمى بالبشاءفيو فاىتع كاالستقخار: الخقي

كالتدييخكأقاـالسداججفيجسيعأنجاءاألنجلذ.

كعخفتاألنجلذألكؿمخةفشًاججيجًاكىػفغالسػسيقىكالغشاء.ذلظأنواستقجـالحدغ
عيجه في بخزت كسا اجتساعيًا، كمججدًا مصخبًا مػسيقيًا ككاف )بدرياب( السعخكؼ نافع ابغ

                                                           

.2/193،194حدغإبخاىيع،السخجعالدابق،(1)
.89ابغالقػشية،السرجرالدابق،ص(2)

 (3) الحمة القزاعي، بكخ أبي هللابغ عبج هللادمحمبغ عبج األبار، دارابغ مؤنذ، تحقيقحديغ الديخاء،
.250ـ(،ص1985السعارؼ)القاىخة،

.142ـ(،ص1978الشيزةالعخبية،)بيخكت،فيتاريخالسغخبكاألنجلذ،دار،أحسجمختارالعبادؼ:(4)
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عمسية اشتيخشخرية الحؼ الفمكي، فخناسالكيسيائي عباسبغ ىيشخرية بالحكخ ججيخة
فيمػانئ بإنذاءدكرالرشاعة الصيخافكيتسيدعرخه فيالكيسياءكمحاكلتو العمسية بتجخبتو
األنجلذكدععاالسصػؿفياألنجلذبعجمعاناتومغغارتالشػرمانجييغعمىإشبيميةكأشبػنو

.(1)كتجميخىحهالسجف

سشة بتاكخنا البخبخؼ شػريل ثػرة األكسط الخحسغ عبج كاجييا التي االضصخابات كمغ
.(2)ـ829ق/214ـفبعثإليوالقائجعبجالخحسغبغمعاكيةفقتموسشة826ق/211

الزخاب ىذاـ ثارعميو األميخعامموعمىالثغخدمحمبغكسا إليو فأرسل بصميصمة،
قحجثتمعخكةبيغدمحمبغ214ستفحلأميخالزخابكفيسشةرستعلسحاربتو،كلكشوفذل،فا

رستعكبيغالزخابانتيتبيديسةالزخابكقتموكاستسختشميصمةفيالخخكجعغشاعةاألميخ
ـثارأحجالبخبخ850ق/236كفيسشة،(3)ق222كأرسلإليياجيذًاحاصخىاكفتحيافيسشة

حبيبالبخندي إليوكاسسو فأخخج الفداد، مغأىل جسع كالتفحػلو الخزخاء الجديخة بجباؿ
.(4)األميخاألجشادففخقػاجسعوكقتمػه

 الثهرات الجاخمية في عيج عبج الخحسن األوسط: -

نقػـبجراسةاألكضاعالجاخميةكخاصةالثػراتلألسبابالتالية:

تحجيجإشارسياسةاألمخاءالجاخمية.-1

القائسيغعمىالحكعكعجـاالىتساـبالذؤكفالخارجية.انذغاؿ-2

                                                           

.8ـ(ص1959الديج:عبجالعديدسالع،دائخةمعارؼالذعب،األنجلذ،مصابعالذعب)د.ـ،(1)
.133ـ(ص2006،االبجاعالفكخؼ)الكػيت،2ارؽ،األنجلذالتاريخ،السرػر،طالدػيجاف،ش(2)
سسيبالزخابألنوكافأحجالخىائغالحيغأخحىعمعوالحكعمغشميصمةإلىقخشبةفراريعسلاجيخًافي

األنجلذ،حارةالججاديغيزخببالسعػؿعخؼبالزخابثععادإلىشميصمة،شقػش،تاريخالسدمسيغفي
 .206،207ص

.2/83ابغعحارؼ،السرجرالدابق،(3)
.297الديجعبجالعديدسالع،السخجعالدابق،ص(4)
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الثغػر-3 عمى الشرارػ يذشيا التي اليجسات عمى الخد عغ اإلحجاـ عمى الحكاـ قاـ
اإلسالمية.

التدسحلمحكاـبالتقاطاألنفاسلكييشطسػاشؤكفدكلتيع.-4

كاجوعبجالخحسغالعجدمغالثػراتكغيخهلكغبذكلاقل:

 ة عبج هللا البمشدي:ثهر  -أ

حيثلعييأسفيأكائلعيجعبجالخحسغاألكسطخخجعميوععأبيوعبجهللاالبمشدي
بعجفيالطفخباإلمارةفتجسعحػلوعجدمغالشاسالسؤيجيغلوكخخجقاصجًاقخشبة،فتجيدعبج
الخحسغلسالقاتوكلكغعبجهللاأحذبعجـقجرتوكأنوسيفذلكسافذلمغقبلفعادإلىبمشدية،

بشقلأكالدهقفقاـعبجالخحسغالحؼأراحوالقجرمغىحاالخرع208حيثمخضكماتسشة
.(1)كأىموإلىقخشبةليكػنػاتحتنطخه

 بجء فتشة تجميخ السزخية واليسشية: -ب

القيدي يسشيكاألخخقيديحيثأقجـ خالؼشخريبيغاثشيغأحجاىسا كافسببيا
.(2)عمىقصفكرقةكخمومغأحجالبداتيغاليسشي،فقاـاليسشيبقتموفثارةحخببيغالصخفيغ

عبجالخحسغاألكسطبشذػبالرخاعبيغالعخبفيتجميخحتىبحؿجيجهعمعماأف
.(3)قائجهيحيعبجهللاعمىرأسجيرلتيجئةالػضعكعيغحاكسًالمسشصقةإلشفائيا،فأرسل

فقاتمتالجيراألمػؼفيمعخكة فيشؤكنيا، ذلظتجخل السترارعة اعتبختالقبائل
.(4)دإلىنتيجةحاسسة،كعادالجيرإلىقخشبةعخفتباسعمعخكة)السدارة(كلعتؤ

اليسشية الخحسغجيرأخخبدبباستسخارالرخاعفاشتبظمع كبعجعاميغأرسلعبج
بقيادةأبيالذساخفقزيعمىعجدكبيخمشيعكلعيكتفاألميخاألمػؼبحلظبلىجـحاضخة

                                                           

.1/19ابغسعيج،السرجرالدابق،(1)
.1/19،20ابغسعيج،السرجرالدابق،(2)
.2/81ابغعحارؼ،السرجرالدابق،(3)
.82السرجرنفدو،ص(4)



15 

( سشة الفتشة التيانبعثتمشيا ببشا825ق/210تجميخ كأمخ سشةـ( نباؤىا فتع مخسية مجيشة ء
ق.216

 الحخوب الخارجية: -

الغدكاتبشفدو فكافيقػد دكلتو عغحجكد الخحسغأألكسطفيذكده تجمتىسةعبج
.كيخدعمىالغداة

 عبج823ق/208ففيسشة كالقالعبقيادة ألية لغدك الخحسغجيذًا سيخاألميخعبج ـ
حيثتسكغمغالتػغلفييساكحاصخعجةحرػفكفتحبعزياكصالحعمىمغيثالكخيعبغ

األميخ غدا كسا السدمسيغ ىيبة كأضيخ كثيخة أمػااًل غشع كقج كإشالؽأسخػالسدمسيغ، الجدية
إلى عاد ثع الغدكة فيىحه مقامو كشاؿ كثيخة غشائع كغشع ففتححرػنيا السشصقة ىحه بشفدو

.(1)سلابشومصخفًابجيرفتػغلفيبالدجميقيةكبدطىيبةالسدمسيغقخشبةكفيالعاـالتاليأر

 غدوات الشهرمان: -

أغارتسفغالشػرمافالجشػبكبتحجيجقادشكأكغمتقػاتيعداخلالبالدحتىكصمت
شحكنةكنيبتكلمافيشخيقيا،ثعساركبسحاذاةالداحلحتىمربالػادؼالكبيخفاستػلػا

قبصيل جديخة الشػرماف(2)عمى كنيبيا إشبيمية بمغت حتى كصعجت الشيخ الدفغ دخمت ثع ،
كأحخقػاديارىاكمدججىا،فعشجماعمععبجالخحسغذلظنيسككاجوالشػرمافبقػةكتػلىحخبيع
شساؿ شميصمة الشػرمافعشج فيدمػا الخحسغبغرستع هللابغكميبكعبج عبج قػاده اثشيغمغ

.(3)إشبيمية

                                                           

(1) عمى الحجيثةالذصذاط: القبا دار الخالفة، سقػط حتى الفتح مغ األنجلذ في اإلسالـ تاريخ حديغ،
.140(،ص2009)بشغازؼ،

)القاىخة،(2) مكي عمى محسػد األنجلذ، أىل أبشاء مغ السقتبذ خمف، بغ حياف مخكاف أبػ حياف، ابغ
.308ـ(ص2010

ـ(1965نجلذ،عبجالعديداألىػاني)مجريج،العحرؼ،أبػالعباسأحسجبغعسخالجالئي،نرػصعغاأل(3)
.28ص
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كانتتخدعمىأعقابياكقجأغار تسفغالشػرمافعمىاألنجلذبعجذلظمخارًا،كلكشيا
بخدائخفادحةفيكلمخة.

 نذأة األسظهل: -

كافمغنتيجةالغدكالشػرمانيأنونبوعبجالخحسغإلىأىسيةاألسصػؿفبجأفيإنذائو
كإشبيمي األشبػنة في كالقػاعج الرشاعة دكر لو كاتخح محكسًا كبمشديةإنذاء كالسخية ككلبة ة

فيالسحيطاألشمدي(1)كمالقة تسزيسشػاتحتىكافلألنجلذأسصػالفقػيافأحجىسا لع ،
كمخكدهلذبػنة،كالثانيفيالبحخالستػسطكقاعجتومالقة،كمغمشترفالقخفالتاسعميالدؼ

 .(2)األنجلذكقػةبحخيةكبخػ،كتبجأأىسيةالبحخيةاألنجلديةكعسادلقػةإمارةقخشبةتطيخ

  

                                                           

.324،325حديغمؤنذ،السخجعالدابق،ص(1)
)بيخكت،(2) .309ـ(،ص2007الياشسي،عبجالسشعع،الخالفةاألنجلدية،دارابغحـد
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 السبحث الثاني
 في الجولة البيدنظية

سأتحجثفيىحاالسبحثعغاألسخةالعسػريةكأىعالسذاكلالتيكاجيتياكحخكبياالتي
خاضتياكالتيدفعتياإلىالتقاربمعاألمػييغفياألنجلذفيعيجاإلمبخاشػرميخائيلالثاني

(.842-829(كاإلمبخاشػرتيػفيمػس)829-820العسػرؼالحؼحكعمغسشة)

الججي األسخة ىحه تسشححكست أف فيو تدتصع لع الدماف، مغ قخف نرف قخابة جة
اإلمبخاشػريةماكانتفيحاجةإليومغالقػةكالسشعةكماكانتتأملفيومغرخاءكازدىاربل
تحبحبأباشختيافيسياستيعالجيشيةبيغمشاىزةلعبادةالرػركبيغمؤيجييا،فيالػقتالحؼ

بيةاإلسالميةمغنذاطأدػإلىفقجافأراضيججيجةغزتفيوالصخؼعساكافيجخؼفيالج
،.(1)كجدرفيالبحخالستػسطدانتليافتخةغيخقريخة

كلع كنذبتالحخكباألىمية، البيدنصية فيكسطاإلمبخاشػرية الجاخمية كانجلعتالفتغ
.(2)يكغثسةمايحػؿبيغىحهالجكلةكبيغاستسخارانحجارىا

كيأتيىحااإلمبخاشػرعمىرأسىحهاألسخة،كالحؼيشتسيإلىأسخةمتػاضعةبعسػرية
العسػرية عخفتباألسخة الرغخػكليحا بأسيا فخيجيا ثغخاألناضػؿكإقميع التيتعتبخحاضخة
ككافأميًا،فزاًلعغجفاءفيالصبعكقدػةمتشاىيةأرىببياخرػمةكجعمتويذقشخيقوفي

.(3)اتالجيربثب
كعاد الجيشية، الفتغ كخسجت كااليقػنات، الرػر عبادة اضصياد تػقف عرخه كفي

يعتخؼ فمع بيغاالتجاىيغ، كأضيخاإلمبخاشػرسياسةمتػازنة العبادة السشفيػفمغأنرارىحه
تيجئة لسحاكلة ربسا االيقػنات مػضػع حػؿ السشاقذات كمشع األيقػني، نيقية مجسع بقخارات

داخلالجكلة،كفتحصفحةججيجةبيغالخعايا.األمػر

                                                           

.180ـ(ص1908الكشجؼ،أبػعسخدمحمبغيػسفبغيعقػب،الػالةكالقزاء،ركفغجدت)بيخكت،(1)
،تحقيق:دمحمعبجاليادؼشعيخه،)(2) .48ـ،دت(ص5فازيمييف،العخبكالخـك

 (3) )االسكشجرية، الجامعية السعخفة دار البيدنصية، االمبخاشػرية تاريخ مخسي، دمحم دمحم ـ(،1994الذيخ،
.159،160ص
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انجلعتثػرة سخعافما إذ اإلمبخاشػر، الحؼرمىإليو يحققاليجكء أفذلظلع غيخ
.(1)التياستسختثالثسشػاتكأخحتجيجًاكبيخاًتػماسالرقمي

تقزيبتحالف معاىجة العباسيالسأمػفمقابلعقج الخميفة حرلتػماسعمىتأييج
ضجميخائللصخدهمغالحكعمقابلالتشازؿبعجاعتالءتػماسالعخشعغبعسمػاضععمى
الحجكدلمخميفةالسأمػف،كشبقًاليحا،جخػتتػيجوإمبخاشػرًافيانصاكيةبخضىالخميفةالعباسي،

ـكىػالحرارالحؼاستسخأكثخمغ821كلكغعشجماحاصختػماسالقدصشصيشيةفيديدسبخ
لإلمبخاشػرالحؼنكلبوعاـفذ ألقيالقبسعميوكسمع ثع كانتيىاألمخبفخاره لفيالثػرة،

.(2)حتىالسػت
كلقجلقيتبيدنصةانتكاساتفيسياستياالخارجيةفيعيجميخائلالثانيكالسيسامغ

دكفمقاكمة(3)ـالتياستػلىعمييااالنجلديػف827قبلالسدمسيغفقجفقجتجديخةكخيتسشة
تحكخمغقبلسكانيانطخًالساكافيكشوىؤالءالدكافمغالكخاىيةلمبيدنصييغبدببسػءسيخة

عسميع.
زعيعاألنجلدييغالحيغغدكاالجديخةأبػحفزعسخبغشعيبحاضخهممكةفيكبيغ

بخشجؽعسيقفاتخحتالسجيشةاسسي كأحاشيا عمىالذاشئالذساليلمجديخة السعخكؼالجديخة ا
.كلعتفمحمحاكالتميخائيلالثانيالستخدادالجديخةCandial (4)أككشجياChandax)الخشجؽ(

مغالسدمسيغ،فقجلقيتجيػشوكأساشيمواليديسةاكثخمغمخةكضلالسدمسػفيحكسػفالجديخة
.(5)ـ961فتخةشػيمةزادتعمىالقخفكالخبعمغالدمافحتىاستخدىانقفػرفػقاسسشة

البحخ في لجكرىا لبيدنصية بالشدبة أىسية األكثخ صقمية بجديخة السدمسػف ضفخ كسا
الستػسط،فقجانتيداألغالبةحكاـإفخيقيةفخصةماحجثبيحهالجديخةمغفتغ،كأرسلزيادةهللا

                                                           

القجامي اإلمبخاشػر كأعمغأنوزعيعتػماسالرقميمغزمالء ضجه الثػرة قخر كلكشو كمغرفاؽالدالح،
عبادةالرػرالسقجسة؛كألبذثػرتورداءاإلصالحاالجتساعي،فشادػبأنونريخالفقخاءكحاميالزعفاء،

 .137فانزعإليوالعامة،ككلمغتأثخبدػءاألحػاؿاالقترادية،نػرالجيشالي،الجكلةالبيدنصية،ص
.160خسي،السخجعالدابق،صالذيخ،م(1)
.48فازيميف،السخجعالدابق،ص(2)
.91اسستغشيع،اإلمبخاشػريةالبيدنصيةككخيتاإلسالمية،دارالسعارؼ)اإلسكشجرية،د.ت(ص(3)
.55فازيميف،السخجعالدابق،ص(4)
،ط(5) .108ـ(ص1958)د.ـ،2العجكؼ،إبخاىيعأحسج،الجكلةاإلسالميةكإمبخاشػريةالخـك
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ارسبغاألغمبأسصػاًلقػيًاتألفمغنحػمائةسفيشةتحسلنحػعذخةآالؼرجلكسبعسائةف
الفخات بغ القاضيأسج (1)عمىرأسو سشة يػنيػ في بيدخ827. الجديخة القػة كاحتمتىحه ـ

كحاصخكاعاصستياسيخاكػز)سخقػسة(ككصمتلمسدمسيغإمجاداتمغأفخيقيةككخيتكاألنجلذ
.(2)كخزعتالجديخةبالكامللمسدمسيغ

ال أساشيل مشيا تشصمق بحخية قاعجة الجديخة ىحه سػاحلأصبحت لسياجسة سدمسيغ
.(3)إيصالياكقصعتشخؽتجارتياكانيارتبحلظسيصخةبيدنصةعمىالبحخالستػسط

 م(:842-829ثيهفيمهس ) -

اعتمىالعخشبعجكفاةكالجهاإلمبخاشػرميخائيلالثانيبػصايةمشوكاشتيخبعمػثقافتو
كالفشػف بالعمع كااليقػنات(4)كشغفو الرػر عبادة أخحت عيجه كفي اإلسالمية بالثقافة كتأثخه

تتالشىكتشتييكسببتأثخىابالثقافةاإلسالميةكأعجببسازخخبوالبالطالعباسيمثلالحخص
عمىنذخالعجؿمقمجًافيذلظىاركفالخشيجفكافيصػؼفيأنحاءالعاصسةليقفعمىأحػاؿ

.(5)اءكالسداكيغكيدسعشكاكػالسطمػميغكيأخحليعحقػقيعالشاسكيتحجثإلىالفقخ
كساعخؼعشوحبولمحخبحيثقزىمعطعكقتوفيالحخكبخاصةمعالسدمسيغ

مشوأنيعبعجالخشيجقجضعفػاكلحلظاىتعبثغػركاستخدامالؾ البيدنصييغمغأيجؼربساضشًا
السدمسيغ.

فةالعباسيالسأمػفبإخسادثػرةالخخميةفيالسذخؽاستفادثيػفميػسمغانذغاؿالخمي
كإخسادالثػرةفيمرخحيثأىتعالسأمػفبالثػرةالتيقاـبيابابظالخخميفأترلثيػفيمػس
خجمة في كدخمػا البيدنصية األراضي إلى الخخمييغ مغ كبيخة أعجاد كندحت الخخمي ببابظ

مػسمدتعيشًابالخخمييغبعبػرالجباؿكىاجعبعسـقاـثيػفي830كفيربيعسشة(6)اإلمبخاشػر
العباسي الخميفة بادر ذلظ كعشج العباسييغ الستثارة كبيخة أعجادًا كقتل الحجكدية بعسالشقاط

                                                           

.72فازيميق،السخجعالدابق،ص(1)
.109العجكؼ،السخجعالدابق،ص(2)
.63الذيخ،مخسي،السخجعالدابق،ص(3)
.109العجكؼ،السخجعالدابق،ص(4)
ثيػفيمػس(5) البيدنصي اإلمبخاشػر سياسة دمحم، مخسي الذيخ، العمـػ كمية )مجمة العباسية الخالفة تجاه

.141ـ(العجدالثالث،ص1979االجتساعية،الخياض،
.280ص10الصبخؼ،السرجرالدابق،ج(6)



20 

باليجػـكعبخالحجكدالبيدنصيةكفتحالكثيخمغالحرػفكتعخضثيػفيمػسليديسةساحقةكلع
.(1)يشجػابحياتوأالبرعػبة

ـفياجعشخسػس831ثيػفيمػسمالبثأفاستعادتػازنوكعادفيالعاـالتاليكلكغ
كالسريرةكقتلعجدكبيخكاستػلىعمىبعسالحرػفكشمبمغالخميفةعقجصمحلسجة
خسذسشػاتمقابلإشالؽاألسخػفخفسالخميفةعخضوىحاكخخجإلىأرضالخكـفاستػلى

إس أخاه بيغالقػتيغعمىىخقمةبغيخقتاؿككجو كبيخة كجختمعخكة حاؽففتحثالثيغحرشًا
بقيادةاإلمبخاشػركالخميفةأحخزفيياالعباسيػفنرخًاعطيسًاكفيالعاـالتاليبعجالقزاءعمى
ثػرةالسرخييغحيثدارتبعسالسػاجياتكانترخالعباسيػفنرخًانيائيًاكعخضاإلمبخاشػر

.(2)فيوالرمحكلكغالخميفةلعيكغيثق
سشة أغدصذ في كفاتو إلى أدت شجيجة حسى بو حمت عػدتو عشج السأمػف كلكغ

.(3)ـ832
كالذجاعة بالبدالة اشتيخ الحؼ السعترع اخيو إلى السأمػف كفاة بعج الخالفة آلت

كالفخكسية،كساعخؼعشوحبولألتخاؾكاستكثارهمشيعفيالدشػاتاألكلىفيتثبيتحكسوكفي
بلكافاإلمبخاشػرمشذغلبسحاكلةاستعادةصقميةمغالسدمسيغفمعتسزيأربعسشػاتالسقا

كلساقاربتثػرةالخخميعمىالفذلعخضعمى(4)حتىاستأنفثيػفيمػسالقتاؿضجالسدمسيغ
عمىاإلمبخاشػرأعتشاؽالسديحيةىػكأصحابوإذانجحتاإلمبخاشػريةفيإنقاذالسػقفكليحا

مبخاشػرمغعاصستونحػأشخاؼالعخاؽفيسبعيغألفجشجؼكليحاحاكؿفتحالدببخخجاإل
الصخيقبيشوكبيغبابظلمخخميفاستػلىعمىحرغزبصخهكحجثتفيومحابحفقتلالحكػركنكمػا

.(5)بيعمغسسلاألعيغكجحعاالنػؼكاألذافكسبىالشداءكاألشفاؿمغأىلزبصخة

                                                           

.220-219،ص5ابغاألثيخ،السرجرالدابق،ج(1)
.281ص10الصبخؼ،السرجرالدابق،ج(2)
ـ(1978كمعادفالجػىخ،داراألنجلذ)بيخكت،السدعػدؼ،أكبالحدغعمىبغالحدغ،مخكجالحىب(3)

3/456.
.10/283،284الصبخؼ،السرجرالدابق،(4)
.1فازيميف،السخجعالدابق،ص(5)
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يحؿ كأف زبصخة ألىل يثأر أف أقدع حتى األنباء بيحه السعترع الخميفة سسع إف ما
كنادؼ)بالشفيخ( الغداة بعسامة فأمخ البيدنصي، صاحت(1)اإلمبخاشػر ىاشسية امخأة أف كيقاؿ

لبيظلبيظكنيسمغ كىػجالذعمىعخشو فأجابيا فيأيجؼالخكـكامعترساه كىيأسيخة
مياجسةعسػريةمدقطرأساإلمبخاشػركإزالتيامغالػجػدكبعجذلظيتػجوساعتوعازمًاعمى

 فيأبخيلسشة ليحا جيػشو كأعج عمى838لمقدصشصيشية )عسػرية( جيذو ككتبعمىألػية ـ
الخميفةيذفيغموبمغعجدالجيرمائةألفمحاربكقدعالجيرإلىثالثةألػيةكاتفققادة

قاءعشجسيلأنقخةقبلالدحفعمىعسػريةأدرؾاإلمبخاشػرثيػفيمػسااللػيةالثالثعمىااللت
أفىجؼالسعترعىػأنقخةكعسػريةفحىبإلىعسػريةكقاـبديادةتحريشاتياكتقػيةحامتيا،
لحرارقج استعجادًا كالعتاد مغالسؤفكالداد كسياتكبيخة كأشخؼبشفدوعمىذلظكجسعفييا

ا(2)يصػؿ لسمقاة كخصط ثست، أف يجرؾ أف دكف السجيشة إلى الػصػؿ قبل لجيػشاإلسالمية
جير اإلمبخاشػربػجػد عمع كعشجما اإلفذيغ، بقيادة شخيقمباشخإلىأنقخة جيرأخخأتخح
ثالثمتقجـنحػأنقخةاضصخبتخصطاإلمبخاشػركاتجولسالقاتاإلفذيغكاصصجـعشجدازيسػف

اإلمبخاشػركىخبفيحالةسيئة838/232ةيػليػسش22حيثجختمعخكةىامةفي قكىـد
انتقامًالسدمسيغزبصخة كاشيعأنوقتلكتقجمتالجيػشإلىالسجيشةكأندلػافيأنقخةخخابًاكدمارًا
فأرسلاإلمبخاشػرإلىالخميفةفيذلةيصمبالرفحكعقجصمحكإعادةبشاءزبصخةكإعادةمغ

األسخػ سخاح كأشالؽ سكانيا مغ لتػسالتبقى يدتجب لع السعترع أف إال السدمسيغ
.(3)اإلمبخاشػر

كاتجوالخميفةبجيػشوالثالثإلىعسػريةكعاثػافيياخخابًاككقعفيأيجالسدمسيغعجد
حتىيذفىالخميفةغموكبعجتػسالتمغاإلمبخاشػركافق كبيخمغالغشائعكاألسخػكالدبايا

كقجفكخالسعترعفيغدكالقدصشصيشيةلػالاضصخاره(4)ـ841السعترععمىعقجصمحسشة
لمعػدةإلىبالدهبدببماكردهمغمحاكلةعدلوعغالخالفةكقجادرؾاإلمبخاشػرأفالخميفة

                                                           

.475،ص2(ج1883اليعقػبي،أحسجبغأبييعقػببغكاضح،تاريخاليعقػبي)ليجف،(1)
.2/247ابغاألثيخ،السرجرالدابق،(2)
.137السخجعالدابق،صفازيميف،(3)
.10/338الصبخؼ،السرجرالدابق،(4)
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.عمىأثخاليدائعالستتاليةعمىالبيدنصييغفي(1)قجيعاكدالكخةمخةأخخػحيغتدشحلوالطخكؼ
صقميةكاألنجلدييغفيكخيت.الذخؽكالغخبمغاألغالبةفي

اتجواإلمبخاشػرإلىسياسةججيجةكىيالتحالفمعالغخباألكركبيفبعثبدفارهإلى
أيزاً كفذلفييا باءتبالفذلكبعثبأخخػإلىالبشجقية إالأنيا إلى.(2)ممظالفخنجة فاتجو

الخالفاتالدياسيةبيغاألمػييغ فياألنجلذكالعباسييغفترلالسدمسيغفياألنجلذمدتغاًل
األكسط الخحسغ عبج ىحه(3)باألميخ مغ الثالث الفرل في بتفريل بجراستو سشقـػ ما كىحا

الخسالة.

  

                                                           

.5/250أبغاألثيخ،السرجرالدابق،(1)
.3/473السدعػدؼ،السرجرالدابق،(2)
ق(.215،أحجاثسشة)6/417،كحلظابغاألثيخ،السرجرالدابق،1/334السقخؼ،السرجرالدابق،(3)
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 الثانيالفصل 

 السفارات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والسفارةالسفير  األول:المبحث 
 ( مفهوم السفير والسفارة.1

 ( شروط السفير واختياره.2

 ( مراسم االستقبال والتوديع واألمان.3

 ( الهدايا والرسائل.4

 أنواع وأهداف السفارات الثاني:المبحث 
 .سفارات سياسية( 1

 .سفارات اقتصادية( 2

 .سفارات اجتماعية( 3

 .سفارات علمية وثقافية( 4

 فنية.( سفارات عمرانية 5
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 السبحث األول
 الدفيخ والدفارة

 
 : مفيهم الدفيخ والدفارة

الدفخ:ىػقصعالسدافةكالجسعأسفار)الدفيخ(ىػالخسػؿالسرمحبيغالقػـكالجسع
سفخاءفذتقةالدفارةمغالدفخكالدفيخفأصبحتعخيفالدفارة:ىػقصعالسدافةلإلصالحبيغ

.(2)،كسفخهجسعسفارة(1) ِبَأْيِجؼَسَفَخةٍكخىافيالقخآفالكخيعالقػـكتحسلكتابًاكقججاءذ

كيقػؿابغمشطػرفيلدافالعخبفيتعخيفالدفارةىيالسعشىالسذتخؾبيغالدفيخ
.(3)كالخسػؿكىػنقلالخسائلكاألخبار

أكؿمغأرسل جاءاإلسالـ كعشجما قبلاإلسالـ عخؼالعخبالدفارة ىػكسا الدفارة
عشجمابعثسفخاءإلىممػؾالبمجافالسجاكرةمثلكدخػممظالفخسكىخقلممظ-ملسو هيلع هللا ىلص–الخسػؿ

.(4)الخكـكالشجاشيممظالحبذةليجعػىعلإلسالـ

 شخوط الدفيخ واختياره: -

أفيكػفيسثلالدفيخلمجكلةالتييسثمياالذكلالخارجيليحهالجكلة،كالبجليحاالذكل
الئقمغجيتيغالذكلالخارجيحيثيكػفجسياًلجحابًايرخالشاضخيغكمغجيةأخخػيكػف
سياسيمحشظذكثقافةكاسعةكسعتصجر،كىحايتصمبمشادراسةشخكطالتييجبمخاعاتيا

عشجاختيارالدفيخ.

  

                                                           

.15سػرةعبذ،اآلية(1)
تختيبمحسػالخازؼ:(2) الرحاح، مختار القادر، عبج بغ بكخ أبي السرخيةدمحمبغ الكتب دار خاشخ، د

.300،301ـ،دت(ص)د
،لدافالعخب،إعجاديػسفخياط،دارلدافالعخب)بيخكت،دت((3) .2/155ابغمشطػر:دمحمبغمكـخ
الرحابة،تحقيقعمىدمحمالبخارؼ،دارنيزةابغحجخ:أحسجبغعميالعدقالني،اإلصابةفيتسييد(4)

.6/109،111ق(1383مرخ)القاىخة،
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 الذخوط الجدجية: -أ

الشاسكيحكسػفعميولحلظكافالسدمسػفأفمطيخالدفيخىػأكؿماتقععميوأنطار
يتحخكففياختياررسميعجساؿالسطيخككسامةالػجوكسيطالقامةمختبالييئة.

كيذتخطفيالدفيخأفيكػفجيجالمداففريحالبيافبميغالعبارةكيفيعبإشارةفمعيختخ
أكمتيػرًاكأفيكػفحخيرًاالسدمسػفسفيخًابعالرػدأكردؼالشصقأكضعيفالخأؼأكمتخدًا

.(1)عمىالشجاح)كليكغمغأىلالذخؼكالبيػتات(

كلحػاشتخطالسدمسػففيسفخائيعجساؿالرػرةكتختيبالذكلكالشدبكرجاحةالعقل
كأغمبالدفخاءالسدمسيغانصبقتعمييعتمظالرفاتفسثاًلالدفيخاألمػؼالحؼسشقػـبجراستو

(2)كماعخؼعشوأنوآيةفيالجساؿكاسعالرجرسجيجالخأؼشاعخًاأديباًبتفرمييحيالغداؿ
يددادركنقًابتػفخالذخكطالدياسيةكالثقافية.

 الذخوط الدياسية والثقافية: -ب

الػاسعة، كالثقافية الدياسية فيالدفيخىيالحشكة الذخكطالتييجبتػفخىا مغأىع
الثقاف كمدتػاه الدياسية حدبفمحشكة كالجىاء كذكاء االحتخاؼ مغ بجرجة يترخؼ تجعمو ي

الميغ فيجسعبيغسياسية عغمبادغدكلتوكمػاقفيا، دكفأفيحيج السػاقفالتييتعخضليا
كالذجة.

الذخريةصفةميسةفيالدفيخحتىاليتأثخبالسػاقفالتيتػاجيوكأفيكػف كقػة
.(3)لتخيثكالتثبتبعيجًاعغالتدخعكاالنجفاعكقخيبمغا

البجلمدفيخأفيتحمىباألمانةكالحمعكالربخفاألمانةضخكرةفيكلكضيفةكخاصتًا
الدفيخالحؼىػمسثللجكلتوفيجبأفيشقلمػقفوإلىالحكػمةالسػفجإلييابرجؽدكنسامبالغة

أكنقزمخلفيػمؤتسغفيأداءميستوبكلإخالصلسغبعثو.

                                                           

.1/15،)القاىخة،دت(4الديػشي:جالؿالجيغعبجالخحسغبغأبيبكخ،الجامعالرغيخ،ط(1)
.9/220الصبخؼ،السرجرالدابق،(2)
.32،33ـ(ص1992،مكتبةالتػبة)الخياض،الخحيمي:سميساف،الدفاراتاإلسالميةإلىالجكلةالبيدنصية(3)
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كالربخفيسابالشظمغصفاترجلالدياسةالشاجح،إذيحتاجالدفيخإلىأماالحمع
لبقًا،كيفزلفيالدفيخ يكغحميسًا لع يتعخضلالستفدازما إذ الحمعفيمجاكالتوكمفاكضاتو
معخفةلغةالجكلةالحاىبإليياكىحاأفزلفإفلعيتيدخلوذلظكانػايبعثػفمعومغيتخجعلو

.(1)كيكػفثقة

بدببشػؿ كذلظ ، ىـخ غيخ أؼ الدغ في صغيخًا البشياف قػؼ يكػف أف يجب كسا
يترفالسبعػث البيخنصيةكسا الخسلبيغالعػاصعاإلسالميةكالعاصسة التييقصعيا السدافة
بالحمعككطعالغيعمسايحتاجإليومغالربخعمىشػؿالسكثكالسقاـكأفيكػففريحالمداف

كسا بذؤكفقػؼالذخرية ممسًا لكييكػف الحاكسة الصبقة مغ مقخبًا الدفيخ يكػف يجبأف
.(2)كخباياالحكعمصمععمىمذاكلالجكلةألنوسػؼيتحجثباسسيا

الحؼ األمخ رحمتيع لتكخار نتيجة خبخاتكبيخة البيدنصييغ الدفخاء لبعسىؤالء ككاف
يدنصييػحشاسيشكمػس؛الحؼكافمبعػثيديلعمييعإنجازالسيسةكمغأشيخىؤالءالدفيخالب

ـحيثكافيتستعبخبخةكبيخةمكشتومغكدب831ق/216اإلمبخاشػرثيػفيلإلىبغجادسشة
.(3)تعاشفالسدمسيغمعومشحأفدخلالحجكداإلسالمية

كيجبأفتكػفأجػبتوكاضحةالتحتسلأشياءغيخالتييقرجىاكأفيتستعبالرجؽ
لسايحسلمغمياـ،كعمىالخميفةكاإلمبخاشػرأفكأاليكػفجذ أكىمػع،كأفيكػفكتػمًا عًا

يعخؼماإذاكانتىحهالرفاتالحسيجةمػجػدةفيىحاالدفيخأكال،فكافيتػجبعمىالسمظ
.(4)أفيقػـباختبارالذخزالحؼتػسعفيوأفيربحسفيخاً

رجااًلدبمػماسييغيستيشػفالجبمػماسيةكسيشةلعيستمظالعخبالسدمسػفكالالبيدنصييغ
ليع.كإفكانتعسميةاختيارالخسلكالدفخاءخزعتلعجةاختباراتقبلأفيتعإرساؿالسبعػث

                                                           

.33،34الدحيمي،السخجعالدابق،ص(1)
،الييئةالسرخيةالعامةلمكتاب)القاىخة،2البغجادؼ،الخصيب:تاريخبغجاد،تحقيق:عبجالعديدتػفيق،ط(2)

.1/105ـ(1997
الييئ(3) تػفيق، العديد عبج البيدنصية، الحزارة رنديساف: طستيفغ، لمكتاب، العامة السرخية )القاىخة،2ة

.185،187ـ(ص1997
)القاىخة،(4) ـ(1914الجاحع:عسخكبغبحخبغمحبػب،كتابالتاجفيأخالؽالسمػؾ،أحسجزكيباشا

.115ص
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لحلظ يعصيالثقةكيتعإعجاُد ،كيبجأفىشاؾشبقةمغ(1)لمخارجفيميسةرسسيةفإفاجتازىا
رساًلكمبعػثيغسياسييغإلىالخارجككانتمشحرخةالسػضفيغكافيختاربعزيعلكييربحػا

فيكبارالسدئػليغكخاصةكبارالقادةكالخىبافكفيالجكلةالبيدنصيةيتعاختيارىععغشخيق
البعثة في سيذاركػف الحيغ األفخاد يختار مغ ىػ يخأسيا مغ الخارجية لمذؤكف خاصة إدارة

.(2)ةالستقباؿالدفخاءاألجانبلمخارجباإلضافةإلىعسلالتختيباتالالزم

 مخاسم االستقبال والتهديع واألمان: -

إلييا السػفج الجكلة بسجخدكصػؿالخسػؿإلىحجكد استقباؿالخسلتبجأ ،(3)إفعسمية
مغقبلالجكؿالبيدنصية سفيخًا كبسجخدأفيتحققحخاسالحجكدمغالجانباإلسالميأفىحا

عبإبالغالحاكعالسدمعالحؼتتجوإليوالدفارةكباسعىحاالدفيخكأنوفعمىقائجالحجكدأفيدار
قاـمغقبلالجكلةالبيدنصيةكاسعاإلمبخاشػرالحؼأرسمو.كأفيبمغبتعخيفقائجحخسالحجكد
قبلأفترلإلى البعثة ىحه معوكيبمغالدمصافبحلظكأؼشخيقسمكتو السخافقة البعثة عجد

ستدمكوبعجدخػليالمحجكد،كأفيعيغمغيحخسيعفيرحمتيعكيقجمػالتمظالحجكدكأؼشخيق
التي العػائق إزالة عمى كيعسمػا شخيقيع في إلييا يحتاجػف التي االحتياجات كل الدفارة

.(4)تعتخضيع

عشجمايبمغالحاكعبسدألةكصػؿالدفارةإليو،فإنويبجأباالستعجادمغأجلأفيدتقبل
أفزلاستقباؿكيؤجلالخسػؿحتىيتعاالستعجادالستقبالو.كقجيكػفىحااالنتطارىحهالبعثة

.(5)خذيةمعخفةأسخارحخبيةكخرػصًاأثشاءالسعارؾ

                                                           

.120السرجرنفدو،ص(1)
ة،صالحالجيغمشجج،ابغالفخاء:أبػعمىالحديغبغدمحم،كتابرسلالسمػؾكمغيرمحلمخسالةكسفار(2)

.69-68-67ـ(ص1993،دارالكتابالججيج)بيخكت،3ط
.183ـ(ص1971األبيس:أنذ،بحػثفيتاريخالحزارة،مصبعةدارالكتب)القاىخة،(3)
محبػبة،عبجاليادؼدمحمرضا:نطاـالسمظالحدغبغعمىالصػسيالػزراءفياألمةاإلسالمية،دراسة(4)

.433ـ(ص1981تاريخيةفيسيختوكأىعأعسالوخالؿاستيداده،الجارالسرخيةالمبشانية)د.ـ،
.9/69الصبخؼ:السرجرالدابق،(5)



28 

بعجكصػؿالدفيخيتعتخريزمكافمغأجلأفيقيعفيوأثشاءمجةإقامتوإلىاف
األعساؿالتيكانتتحجثلمدفيخىييبعثإليوالسمظالسخسلإليولمسثػؿأمامو،كلعلمغأىع

قياموبجػلوفيعاصسةتمظالسكافالحؼيقرجهلكييصمععمىمعالعالسجيشةكمجػفخامتيا
.(1)كحزارتياالتيكصمتإلييا

كقبلأفيجخلعمىالحاكعيتعاصصفاؼالعداكخكىعيحسمػفاالسمحةالتامةكيجب
ال ليمقػا كبيخة فيأعجاد السرصفػفمغمختمفأفيكػنػا الجشػد فيقمبالدفيخكىؤالء خىبة

التذكيالتالتييتكػفمشياالجيرمابيغمذاةكفارسافباإلضافةإلىكثيخمغالخجـكعبيج
يخيج القرخكبعسخػاصالذعب،ثعيقفبعجذلظبيغيجؼالحاكعمغأجلأفيخبخهبسا

.(2)كمعوتخجسافلكييتخجعلو

التيكانتتتػاججفيحفالتاالستقباؿسيػؼمخصعةبالجػاىخالكخيسة،كمغاألشياء
.(3)كذلظتعبيخًاعمىعطسةالحكػمةالسدتقبمةكمجػنطامياكقػتيالجػسفخاءأعجائيع

ىحاباإلضافةإلىتدييغقرػرالخالفةكالجىاليدبأحدغالفخشكبعجاالنتياءمغتدييغ
ب الدفيخ إعالـ يتع أحدغالقرػر، في بجكره يكػف كالحؼ الخميفة، ليقابل الحزػر عميو أف

بكباررجاؿالجكلةكىػجالذعمىسخيخمغ األمخكأنويكػفمحاشًا السطاىخمغزيشوليحا
.(4)أجلاستقباؿالدفيخالسػفجإليو

االستقباؿالجي إلىاألمافالحؼمشحواإلسالـلمدفخاء،كأفىحا االستقباؿمخده جكىحا
ليؤالءالخسلكافمغأعطعمبادغاإلسالـالتيعسمتعمىضسافسالمةالخسلكالسبعػثيغ

                                                           

(1) السشتطع الخحسغ: عبج الفخج أبػ الجػزؼ، )الجكغ، السعارؼ دار كاألمع، السمػؾ تاريخ ـ(1962في
.176-175ص

ـ(1994عمى:أحسجإسساعيل،تاريخبالدالذاـالدياسيكاالجتساعيكاالقترادؼ،داردمذق)دمذق،(2)
.304،305ص

.305أحسجإسساعيل:السخجعالدابق،ص(3)
الد(4) الشجـػ اىخةفيممػؾمرخكالقاىخة،دارالكتب)القاىخة،االتابكي،جساؿبغيػسفبغثغخؼبخدؼ:

.192ـ(ص1932
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حيثأفمبجأاألمافكافيحتػؼباإلضافةلمخسلالتجاركالسدتجيخيغ(1)فياألراضياإلسالمية
.(2)بالحاكعالسدمعكىحاكفقتفديخاإلماـابغالقيعليحااألماف

ال االستقباؿ يبجأ كاسعلكي اسسيع يكخركا أف السبعػثيغ عمى لمبعثاتالجبمػماسية جيج
السمظالسخسلمشو،كأفيحكخمامعومغىجاياكدكابكمتاعكرقيقكغيخىامغاألشياءالسخسمة

كيجبعمىمغابمغومغالػالةأفيرجقوكقتدخػلواألراضيالخاصةبيعىجيةإلىالخميفة
فيياكاحتياطأمشيكعمىالسدمسيغ ليقيسػا أماكغتميقبيع كيجيدكا تػفيخكسائلالخاحة مثاًل

.(3)شػاؿمجةإقامتيعفياألراضياإلسالمية

أراضييع في تػاججىا فتخة أثشاء الجبمػماسية البعثة عمى االنفاؽ يتػلػا أف عمييع كاف
 يحتاج التي األغخاضاليػمية مغ كالسمبذكغيخىا السأكل تػفيخ عمى كيعصػىعكالعسل إلييا

.(4)الكثيخمغاليجايا

ـفيدمذقفأغجؽ654مثلمافعمومعاكيةبغسفيافمعثيػدكرحيشساقجـعميوعاـ
.(5)عميواليجاياالحىبيةكالفزيةردًاعمىىجاياه

بعس كفي الزيافة بجار أشبو كىػ الجبمػماسية، البعثات الستقباؿ يخرزمكانًا
 الخسل فإف مجةاألحياف شػاؿ فييا ليقيسػا الخاصة بعسالبيػت يعصػف الػافجيغ كالدفخاء

.(6)بعثتيع

ككانتالفخامةفياالستقباؿقججاءتبعجالسخاحلاألكلىلمجكلةاإلسالميةأؼضيخت
كخرػصًا اإلسالمية الجكلة فيصجر الخسل اليجخؼحيثاستقبل الثاني القخف بعج مالمحة

انتغالبًاالتتعجػحجكدالسكافالحؼكانتتجكرفيوالحخببيغالجانبأثشاءالسعارؾالتيك

                                                           

.15،16ـ(1985نجع:أحسججسيل،أحكاـالخسل،دارالغخباإلسالمي)بيخكت،(1)
اإلندانية،(2) شياب،بذخسمصاف:حقػؽالدفخاءكالخسلكدكرىعفيحلالشداعاتالػدية،مجمةتكخيتلمعمـػ

.55ـ،ص2014شةلد2،العجد21السعجع
.188أبييػسف:يعقػببغإبخاىيع،كتابالخخاج،دارالثقافةاإلسالمية)بيخكت،د.ت(ص(3)
.2/15ـ(1921زيجاف،جخجي:تاريخالتسجيغاإلسالمي،مصبعةاليالؿ)نػباز،(4)
.1/105البغجادؼ:السرجرالدابق،(5)
.64ـ(ص1897مصبعةبخيل)ليجف،القخشبي،عخيببغسعج:صمةتاريخالصبخؼ،(6)



30 

الجشجالسدمسػفكيشادؼ اإلسالميكالبيدنصي،فيتػجوالخسػؿالبيدنصيالسػاقعالتييتػاججبيا
يحجث ثع أرسمو مغ كاسع نفدو يعخؼ اف بعج اإلسالمي الجير قائج عمى صػت بأعمى

إلى كيجخل الجيج إلىاالستقباؿ يعػد ثع اإلسالميكيعخضمصالبة التيأعجتلمقائج الخيسة
.(1)قػمودكفأفيتعخضإليوأحج

عمىالخغعمغأفالجكلةالبيدنصيةتقعضسغمايدسىبجكؿالحخبإالأفعقجاألماف
ْفَأَحٌجَكإِىحايشصبقعمىسفخائيعإلىالعالعاإلسالميكىحاعساًلبقػلوتعالىفيكتابوالعديد:

َمْأَمَشوُ َأْبِمْغُو ّللّاُِثعَّ َكاَلـَ َحتَّىَيْدَسَع َفَأِجْخُه اْسَتَجاَرَؾ اْلُسْذِخِكيَغ َغ مِّ
األمافعادًة(2) كيسشحىحا

السدمسػفعمىسالمة أشخؼالحكاـ كلقج فيذلظ، أكمغيعاكنو السدمع الخميفة كىػ اإلماـ
.(3)التالخاصةالتييقػمػفبياالخسلكتأميشيعحتىفيأثشاءالخح

إفماتتزسشوالقػاعجالدياسيةاإلسالميةعشجخخكجالدفخاءمغأراضيياأفيخخجػاما
يخيجكفمغالثيابكالستاعكماشابوذلظكاليدسحليعبحسلاألشياءالتيقجتزخالجكلةمثل

عمىالسدمسيغ،أماغيخذلظاألسحمةكالخقيقأكشيءيدتخجمػنومغأجلأفتكػفليعقػة
.(4)فالمانعمغاصصحابومعوإلىبمجه

أجل مغ الخسل ليؤالء الخاحة كسائل جسيع تػفيخ حخصتعمى اإلسالمية الجكلة إف
مغاألمػاؿعمىاستقباؿالدفخاء كثيخًا فرخؼالحاكع السفاكضاتبيغالجانبيغ. إتساـعسمية

.(5)كالسبعػثيغالبيدنصييغ

مافالحؼأعصيليؤالءالخسليعصيالحقلمحاكعالسدمعأفيحتجدبعسالدفخاءاأل
.(6)إفكججفيعػدتيعإلىأراضييعخصخًاعمىالسدمسيغ

                                                           

.1/64ـ(1966الػافجؼ:أبػعبجهللادمحم،فتػحالذاـ،مكتبةالسعارؼ)بيخكت،(1)
.16سػرةالتػبة،اآلية(2)
.275ـ(ص1974محسػد،سالـشافعي:أىلالحمةفيمرخ)القاىخة،(3)
.2/370ـ(1966نادؼ،سعيج:مػسػعةىاركفالخشيج،داربيخكت)بيخكت،(4)
.304أحج،إسساعيلعمى:السخجعالدابق،ص(5)
.9/69الصبخؼ:السرجرالدابق،(6)
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لعيسشعالخسلالبيدنصييغمغإقامةبعسالعالقاتكخرػصًااالقتراديةمعالسدمسيغ
كيتزحمغخالؿسساحالخميفةالسيجؼفيسشةأكمعأفخادالبعثةالسخافقةالتييعيشياالخميفة

البعثة775ق/158) أفخاد أحج مع بالسذاركة الغالؿ مصاحغ بإقامة البيدنصي لمسبعػث ـ(
اإلسالميةالتيأمجهبقخضبعجأفأستأذفالخميفةفيذلظفأذفلوكبعجأفماتعادتىحه

.(1)السصاحغإلىخدانةالجكلة

لبيدنصييغكانتليعمكانةعطيسةلجػالجكلةاإلسالميةأنيعمسايجؿعمىأفالخسلا
السجاؿ يدتذيخكنيعفيبعساألمػرالتيتخريعمثلبشاءالقرػركغيخىاكخرػصًا كانػا
السعسارؼالحؼتسيدبوالبيدنصيػف،فقجاستغلتػاججبعسالخسلفيمياـلجػالخميفةاألمػؼ

سػؿالسػفجإليوأفيبجؼرأيوفيالقرخالحؼبشاهمعاكيةمعاكيةابغأبيسفيافكشمبمغالخ
رضيهللاعشوقرخالخزخاءكالحؼقاؿأفسصحويرمحلمصيػركأرضوترمحلمفاركبالفعل

أتاهأحجالسبعػثيغ(2)قاـمعاكيةبتغييخبشاءالقرخ أفالخميفةالعباسيالسشرػرعشجما ،كسا
غجادكلكشوأبجػبعسالسالحطاتشتىإخخاجالدػؽشمبالبيدنصييغ؛لعيدتذيخهفيبشاءب

بإخخاج قريخة زمشية فتخة بعج السشرػر قاـ كبالفعل السجيشة إلىخارج الدػؽ يخخج أف مشو
.(3)الدػؽخارجبغجاد

الحاكع ككافعمى حخية بكل الجيشية يسارسشعائخه البيدنصيأف الدفيخ أفمغحق
.(4)أجلإتساـشعائخهالسدمعأفيػفخلواألمغمغ

األمافالحؼكفللمدفيخالسحافطةعمى لسبجأ خالصةالقػؿإفالجكلةاإلسالميةكفقًا
مالوكنفدوأاليتعخضإلىأؼأذػكأاليداءإليوكيعصيكافةالحقػؽاإلندانيةمالعيتعارض

معأمغالجكلةاإلسالمية.

  
                                                           

نفذالسرجركالرفحة.(1)
.7/360ابغاألثيخ:السرجرالدابق،(2)
.3/266مجيػؿ:العيػفكالحجائقفيأخبارالحقائق،مكتبةالسثشى)بغجاد،فت((3)
ـ(1959الحخائخكالتحف،تحقيقدمحمحسيجهللا،دارالسصبػعاتكالشذخ)الكػيت،ابغالدبيخ:رشيج،كتاب(4)

.74ـ(ص1959
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 اليجايا: -

بيغالحكاـالسدمسيغكالبيدنصييغمغأىعأركافالدياسيةبيغكافأسمػبتبادؿاليجايا
،كالتيكانتمغأىعاألساليبالتياستخجمتفيتمظ(1)الصخفيغكالتييتعتدجيميافيالخسائل

،كىحاما(2)الفتخةكػسيمةضغطمعشػؼلتحقيقاألىجاؼالدياسيةالتيأرسمتالدفارةمغأجميا
صيقدصشصيغالدابعالبشوبأفيقػـبإرساؿالسبعػثمحساًلباليجاياكلبيشواإلمبخاشػرالبيدن

عاـإلىحكاـاألقاليعالسجاكرةلو.كبستابعةجسيعالبعثاتإلىالعالعاإلسالمي،فدػؼنججأف
أسمػباليجاياكافأسمػبمتبعًاكمراحبًالسعطعالبعثاتفيتمظالفتخة،كإفاختمفتفيالشػع

ذاتقيسةكبيخةكالكعغيخ تكػفىجايا دائسًا االختالؼناتجعغاختالؼ.(3)أنيا أفىحا كسا
البعثاتكأىػاءاألشخاصالسخسلإلييعكإفكافأكثخأنػاعاليجايامغالحىبكالفزةكالياقػت
كالبغاؿ الحىبكاألكانيكالثيابالسصخزة كالديػؼكالخماحكقجاح كالساسكالسالبذالحخيخية،

.(4)يجاياأيزًااألدكيةالصيبةكالكتبالصيبةكالخيلكالعبيجالجػارؼكاألسخػكمغبيغىحهال

اإلسالمي، لمعالع األباشخة أك الحكاـ يخسميا التي الخسائل في اليجايا تمظ تػثيق يتع
كيبجكأفالغخضمغالػصفالجقيقلميجايا لمدفيخ، السخافقة كيجخػكصفمحتػياتاليجايا

.(5)خذيةسخقتياأكتبجيميابيجاياأقلقيسةكمقمجة

كججيخبالحكخأفتمظاليجايااختمفتقيستياحدبالذخزالسخسلإليو،فاليجيةالتي
.(6)تعصيلمخمفاءكالسمػؾتختمفاختالفًاكبيخًاعساكافيخسلإلىالػزراءكالػالةكحكاـاألقاليع

.(6)األقاليع

                                                           

.185ستيفغ،رنديساف،السخجعالدابق،ص(1)
.7/360ابغاألثيخ،السرجرالدابق،(2)
.8/321الصبخؼ،تاريخالخسلكالسمػؾ،(3)
الفاشسييغالخمفا،جساؿالجيغالذساؿ)القاىخة،السقخيدؼ،تقيالجيغأحسجبغعمى:أنراؼالحشفابأخبار(4)

.2/230ـ(1973
.65إلى60ابغالدبيخ:السرجرالدابق،ص(5)
.2/108السقخيدؼ:السرجرالدابق،(6)
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ككانتىشاؾىيئةخاصةميستياتحجيجاألشخاصالحيغتعصيليعىحهاليجايامقابل
تحجدتع كىي التجددية الييئة أيزًا الييئة سسيت كسا التجددية اليجايا كسسيتىحه اكنيع،

األفخادالحيغتقجـإلييعاليجايافيالبمجالسػجوإليوىحهالبعثة،كنحرخىؤالءفيالػزراءكحكاـ
.(1)الػالياتككبارمدتذارؼالخمفاء

ال إلىجانببعسمغفيبعساألحيافكافالسبعػثػفيحسمػفمعيع السادية يجايا
األسخػإلثباتحدغالشيةعشجالتفاكضكعقجاتفاقاتالرمحأكاليجنةكخرػصًاعشجماتكػف

مغاألسخػ مغمعيع أكحتىلفجاء األسخػ؛ فجاء عسمية إتساـ ىجفيا (2)البعثة بخالؼتمظ،
ال أك الخخاج بعساألحياف في معيا تحسل البعثات فكانت الريجاليجايا كالب كحلظ جدية

.(3)كبعسشيػرالديشةكالرقػركالكتبكالسخصػشاتالشادرة

ككافمغالسعسػؿبوفيالعالعاإلسالميحيشساترلالبعثةإلىأراضيومحسمةباليجايا
فإفعمىحخسالحجكدأفاليأخحكامشياشيئًاعشجمايعمسيعأنورسػؿكأفىحهاليجايامبعػثة

مبخاشػركمػجيةإلىالسمظ،كىيمعفيةمغدفعالعذخكمغالجسارؾ،كمدسػحلتمظمغقبلاإل
ذلظال يخيجكفمغاألمتعةشالسا ما البعثةعشجمايخخجػفمغاألراضياإلسالميةأفيحسمػا

.(4)يتعارضمعأمغالجكلةاإلسالميةفيشيء

مغميدانيةال كبيخًا سبقأنوقجخررتجدءًا لميجاياكيتزحمسا جكؿفيتمظالفتخة
التيتخافقالبعثاتإلىالخارجحتىتزفيعمىالبعثةشيئًامغاألبيةكالعطسةكالفخامةكمغ
السالحعأفالجكلةالبيدنصيةمثاًلالتكتخثكثيخًابالقيع،كاألخالؽمغأجلتحقيقأىجافيا،فكاف

الدي اسيةتقػـعمىخمقنػعمغالفخقةبيغمغضسغالثػابتلجػالجكلةالبيدنصيةكقػاعجىا
اعجائيالخمقنػعمغالتػازفبيشياكبيشيعكبحلظفإنياتتجشبكيالتالحخكبكتػفيخكثيخمغ

نفقاتياكاستخجاميالتحػيلالبعثاتكاليجاياالتيتراحبيامغأجلتحقيقأىجافيا.

  
                                                           

.187ستيفغراندساف،السخجعالدابق،ص(1)
.7/23ابغاألثيخ:السرجرالدابق،ج(2)
.8/321الصبخؼ:السرجرالدابق،(3)
.172أنذاألبيس:السخجعالدابق،ص(4)
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 الخسائل: -

التيتحجدشبيعةعسلالبعثةكتمخزأفالخسائلىيأىعشيءيحسموالخسػؿ؛فيي
.(1)شمباتاألباشخةكاألمخاءكالخمفاءإلىالجكلةالسخسمةإليياتمظالخسالة

البيدنصي اإلمبخاشػر اسع ثع أكاًل السدمع الخميفة اسع كتابة ىػ الستبع األسمػب كاف
لسايكػفىشاؾحاجةيخيجكفأفيقزػىا اإلمبخاشػرإلى،أمافيحالةأفيخسل(2)خرػصًا

،كفيالحالةالتييحذبيااألباشخةالبيدنصيػف(3)أحجحكاـاألقاليعاإلسالميةفإنويبجأباسسو
.(4)بالقػةعمىالسدمسيغفإنيعيحكخكفاسسيعأكاًلكخرػصًافيالخصاباتالتيبياتيجيج

 صياغة الخسائل: -

كلبعثةفيشاؾرسائلتكتباختمفتصياغةالخسالةمغبعثةإلىأخخػحدبىجؼ
برياغةليشةكيكػفىجؼالبعثةتحقيقمرمحةماسػاءعقجصمحبيغالجانبيغأكعقجتبادؿ

.(5)األسخػكتبادؿالسرالحالتجاريةبيغالصخفيغأكعقجتحالفضججيةما

القاد بيغ تكػف ما كغالبًا فيصياغتيا الصخفيغ بيغ الشجية عمى قائسة ةىشاؾرسائل
الجكلةالبيدنصيةأكاإلسالميةفإف.(6)السدمسيغكالبيدنصييغ الخسائلالتيجيجيةفيحالةقػة أما

أسمػبالخسائليختمفعغذلظ،فيبجكعمىىحهالخسائلالغصخسةكحجةالميجةفيالكتابة،أك
.(7)تمظالخسائلالتيكانتتتععمىأساسالججاؿالجيشيبيغالصخفيغ

                                                           

.60،61ابغالدبيخ:السرجرالدابق،ص(1)
.8/321الصبخؼ،السرجرالدابق،(2)
.95ـ(ص2002عصا،زبيجة:الذخؽاإلسالميكالجكلةالبيدنصية،مؤسدةشبابالجامعة)االسكشجرية،(3)
.8/307الصبخؼ،السرجرالدابق،(4)
.333،كحلظابغكثيخ:السرجرالدابق،8/629دابق،الصبخؼ:السرجرال(5)
ـ(1998عشاف،دمحمعبجهللا:مػاقفحاسسةفيتاريخالجكلةاألمػيةاإلسالمية،مكتبةالخانجي)القاىخة،(6)

.225ص
.8/307الصبخؼ:السرجرالدابق،(7)
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مغالتخحيبكالحفاكةمغقبلالحاكع،كالحيغكضعػاقجالتمق يالخسائلكالخسلكثيخًا
.(1)بخامجخاصةمغأجلأستقباليع

الػرؽالبغجادؼالحؼ الػرؽالسعخكؼكأشيخه أنػاع تكتبعمىأفخخ الخسائل إفىحه
كتبكانتتكتبعميوالسراحفلجػدتوفزاًلعغجساؿخطتمظالخسائلكحدغإخخاجياكت

أك الخسالة إلييا السػجية الجكلة بمغة كيرحببتخجسة بأسمػبكاضح، العخبية الخسائلبالمغة
الكتابةتتخؾىػامربسدافاتمتداكيةكعشج كعشج يتخجعمغقبلتخجسافالجكلةالسخسلإلييا
كاالنتياءمغكتابتياتمفبذكلدائخؼعمىىيئةقربةكتػضعفيدرجمغالحىبأكالفزةأ

.(2)السعجفالسشقػش

أماأسمػبىحهالخسائلفقجكاففريحًاككاضحًاكلكشياالتخمػفيالغالبمغعبارات
الثشاءكالسجاممةكتحكيخبالعالقاتالصيبةالدابقةمعاألججادكيذارفيأخخالخسالةإلىاسع

كتحيلبتػقيعالخميفةأكبرسةالدفيخالحؼيحسمياكمكانتوفيدكلتوكذكخاليجاياالتييحسميا
 .(3)خاتسةالحؼيحسلاسسو

  

                                                           

.160أنيذ،األبيس:السخجعالدابق،ص(1)
.39الدابق،صالخحيمي،السخجع(2)
.40نفذالسخجع،ص(3)
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 السبحث الثاني
 أنهاع وأىجاف الدفارات

 
تعجدتمياـكأىجاؼالدفاراتمغبيدنصةإلىالعالعاإلسالميكالعكذكقجقست لقج

بتقديسياحدبأىجافيا:

 ( سياسية.1

 ( اقترادية.2

 ( اجتساعية.3

 ( عمسية وثقافية.4

 عسخانية فشية.( 5

 سفارات سياسية: -أوالا 

مغ أكثخ الجانب ىحا دراسة في كسأتعسق كمتعجدة متشػعة الدياسية الدفارات أف
الجػانباآلخخباعتبارهمحػردراستيكابجأىابالتالي:

تجكر-1 أف قبل أك أثشاء إرساليا يتع كاف التي كىي الرمح شمب غخضيا سفارات ىشاؾ
الجان عمىبعسالسعارؾبيغ اليجـػ مغ القػاتاإلسالمية مشع محاكلة أجل كذلظمغ بيغ،

السشاشق،كالدفارةالتيأرسمياشارؿاألصمعبغلػيذالتقيمعبعجالخحسغبغالحكععشجما
 سشة سخقدصة إلى مػسى بغ مػسى القائج يج عمى األصمح شمب850ق/236ىـد كجاء ـ

الفتغ في غارقًا كاف األصمع ألف عمىالرمح الشػرماف كىجسات إخػتو كمؤامخات الجاخمية
سػاحلبالدهمسااضصخهلعقجصمحمعمػسىبغمػسىكاستخضائوباليجاياكالتحفالجسيمة

.(1)كبحلظيزسغعجـاليجػـعمىبعسالسشاشقحتىيتفخغلألمػراألخخػ

                                                           

ط(1) األنجلذ، في باألمػييغ كعالقتيا الفخنجة دكلة الذيخ، مخسي دمحم الجامعية3دمحم الثقافة مؤسدة ،
.188،189ـ(ص1990)اإلسكشجرية،
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كأفكافمدمسًاكساتػججسفاراتالتحالفضجعجكمذتخؾأكعمىاألقلتزسغالحياد-2
ـكالدخفيىحهالدفاراتيخع946ق/338مثلالدفارةالستبادلةبيغاألنجلذكالقدصشصيشيةسشة

إلىاإلمبخاشػرقدصشصيغالدابعالحؼكافيعجإلىحسمةضججديخةكخيت،فأرادمغخالؿىحه
الحس فيىحه الخحسغالثالثكمذاركتو األمػؼعبج الخميفة مداعجة أكحتىضسافالدفارة مة

.(1)حيادةفيىحهالحخب

اإلسالميكافمغأجلشمب-3 إلىالعالع السػجو الشػعاآلخخمغالدفاراتالبيدنصية أما
التحالفكىحاالشػعمغالخسليتػافخفيحاؿكجػدأعجاءمذتخكيغسػاءكانػامدمسيغأكغيخ

البيدنصي فكانتالجكلة حتىبيغأشخاؼبيدنصية، الػضعمغأجلأفتججذلظ؛ تدتغلىحا ة
نػعًامغالتحالفالسذتخؾمغأجلأفتقزيعمىىحاالعجكالسذتخؾ.كىحاالشػعمغالعالقات
البيدنصية الجكلة استغمت فقج كثيخة ذلظ عمى كاألمثمة الالحقة الفرػؿ في بجراستو سشقػـ ما

ياألنجلذكعسمتعمىالتقارببيشياكبيغالرخاعكالعجاءبيغالجكلةالعباسيةكالجكلةاألمػيةف
السذخؽ في العباسييغ األنجلذلسػاجية في األمػية البيدنصي(2)الجكلة اإلمبخاشػر لحلظفإف ،

ثيػفيلأرسلبعثةدبمػماسيةإلىالجكلةاألمػيةفيبالداألنجلذفيعيجاألميخعبجالخحسغ
لتخغيباألمػييغفيأمالكيع840ق/225األكسط فيالسذخؽكالتياستػلىعميياـ الدابقة

العباسيػفكحاكؿالخسػؿالبيدنصيأفيقتشععبجالخحسغاألكسطبأفيعيجالسخابصيغإلىجديخة
كخيتكيبجكأفىحهالبعثةلعتحققماتربػاإليومغأىجاؼحيثأفعبجالخحسغاألكسطلع

لظبذكلكاضحبلأنوأصخعمىكجػديػرطنفدوفيتحالفمعالبيدنصييغكإفلعيعمغذ
.(3)السػدةبيغالجانبيغ

مغالبعثاتيتعمقبسعخفةاالستعجاداتالعدكخية-4 ججيجًا البعثاتنججنػعًا إلىجانبىحه
لبعسالجكؿاإلسالمية؛فكانتالجكلةالبيدنصيةتخسلبعثتياإلىبعسالجكؿاإلسالميةبقرج

 أرسميا التي كالبعثة التجدذ الثاني اناستاسيػس البيدنصي عاـAnastasiusاإلمبخاشػر
                                                           

دا(1) كالفاشسية، بيغالجكلتيغالبيدنصية كالحزارية العالقاتالدياسية الدالـ، عبج زكية رالكتبالخاجحي:
ـ(.2008الػششية)بشغازؼ،

-147ـ(ص1983ربيع،حدشيغدمحم:دراساتفيتاريخالجكلةالبيدنصية،دارالشيزةالعخبية)القاىخة،(2)
148.

.59الحايظ،سيسػف:عبجالخحسغاألكسط،السصبعةالبػليدية)لبشاف،د.ت(ص(3)



38 

ىشاؾبعس713ق/94 بأف معمػماتتفيج أفكصمتو بعج االستعجاداتاإلسالمية لسعخفة ـ،
التجددية الدفارة ىحه فأرسل اإلسالمية؛ لمجكلة نػايااالستعجاداتالبحخية لسعخفة دمذق إلى

عمىالجكلةالبيدنصيةمغعجمو .(1)الجكلةاإلسالميةمغأجلاليجـػ

كيبجكأفمثلىحهالبعثاتكانتتخسلتحتستارآخخغيخىحااليجؼالتيأرسمومغ
أجموكىػاليجؼالحقيقي،ككافمغنتاجىحهالبعثةأنياساعجتعمىتػفيخالسعمػماتالتي

األمخيفدخبعسالحاالتأدتإلى تحريغالسجيشةكإفذاؿالحسمةعمىالقدصشصيشية،كىحا
نقل خذية البيدنصييغ مع معاركيع مغ يشتيػا حتى الدفخاء يحجدكف السدمسػف كاف التي

.(2)معمػماتعغالجيراإلسالميفتفذلالحسمة

الفضجأحجاألشخاؼحاكلتبعسالبعثاتالتجخلفيالذئػفالجاخميةكذلظبصمبالتح-5
الخحسغ(3)الجاخمةفيالرخاعسػاءمديحيةأكإسالمية األميخعبج التيأرسميا كتمظالبعثة ،

آيدكفِ القائج إلى بسعمػماتعغAizonاألكسط الخحسغ عبج األميخ كمج لسحالفتو )عيدػف(
 ىجفو الحؼكاف بأشخاؼلػيذالتقي في)إكذالشابل( الحؼحزخه شساؿاالجتساع غدك

األنجلذ،أخحىحاالثائخيحخضعمىالثػرةضجالسمظالفخنجيلػيذالتقىكحجثتتمظالثػر
كحزخىحاالقائجالثائخإلىقخشبةلصمبالسجدكجعلمجيشةأشػنةقاعجةترجقػاتالفخنجية،

ضافخاً كعاد الفخنجة إلىالذساؿىـد لبثاألميخعبجالخحسغأفبعثبجيركبيخ ما إلىثع
قخشبة.

لعيشذىحاالثائخماقجـلومغدععإسالميفبعثبخصابشكخكعخفافلألميخعبج
لو لسشاشقالسجاكرة بأصاءحكاـ بجكره الخحسغالحؼاستقبلذلظالخصاببتخحيبشجيجكقاـ

                                                           

ا(1) األمػؼ العرخ تاريخ كآخخكف: إبخاىيع )دمذق،زعخكر، دمذق جامعة مشذػرات كالحزارؼ، لدياسي
.179ـ(ص1990

.9/69الصبخؼ:السرجرالدابق،(2)
)القاىخة،(3) السجمذاألعمىلمذئػفاإلسالمية البيدنصية، فيالعالقاتالعباسية الدمع ناديةحديغ: صقخ،

.110ـ(ص2004
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كأف يحتاجإليومغمداعجة الثائخبكلما ىحا مثلحاكعسخقدصةعبجهللاكميبكشمبمج
.(1)بالغػافيإكخاموي

الجانبيغ-6 بيغ الرمح معاىجات بشػد عمى مفاكضات في الجخػؿ غخضيا سفارات تػجج
،ككثخت(2)كتبادؿاألسخػمقابلأفتتػقفعسمياتاليجػـأكحتىإجخاءعسميةفجاءاألسخػ

الحخكبالتيتستبيغالجانبيغ نتيجةلكثخة الشػعية كالتيأسفختعغكقػع(3)ىحه عجدمغ.
كالتي الفجاء عسمية ىي األسخػ ترخيفىؤالء شخؽ إحجػ شخؼككانت كل عشج األسخػ
حج مغالدفاراتالستبادلةبيغالصخفيغكقجيقجـىؤالءاألسخػكيجايا،مثلما تدتػجبكثيخًا

 الرالت1006ق/396سشة لتججيج سفارة الثاني بأسيل القدصشصيشية صاحب أرسل عشجما ـ
فيإضيارالدابقةكج األباشخة ككانتتمظعادة كرسالةمكتػبةبالحىب، ىجايا الدفارة مبةىحه

غشاىعكمغضسغىحهاليجايامجسػعةمغاألسخةالسدمسيغليتقخببيعإلىالدمصةاألنجلدية،
.(4)كانتالدمصاتالبيدنصيةتعمعمقجارالدخكرالحؼيدػقوىحااألميخإلىسمصةقخشبة

 ات اقترادية:سفار  -ثانياا 

الجكلتيغاإلسالميةأكالسديحية الجانبالدياسيفيالدفاراتالسخسمةلكمتا تخكشا إذا
بيغالبمجيغكالتيكانتقميمة العالقاتالتجارية بتخكيجكتجعيع إلىالدفاراتالخاصة كانتقمشا

لعقجلكثخةالحخكببيشيع،كنخػأفالجانبالبيدنصيكافيدتخجميامغأجلأفيج عمياحافدًا
بعساالتفاقياتبيغالجانبيمثلاليجنةكالرمحأكمحاكلةإنياءالحخبحتىيتدشىاالتراؿ

التجار كاتراؿ الجكلتيغ مخافق العالقات(5)بيغ تشذيط الخئيدية البعثاتميستيا تمظ ككانت ،
لخحسغالجاخلإلحالؿالتجارية،كالبعثةالتيأرسمياشارلسافاقتخاحعقجصمحمعاألميخعبجا

ـبعجأفاقتشعالفخيقيغبعقعىحهالحخب780الدالـفالتقيافينرفالصخيقكعقجاالسعاىجة
كعبثيافسااللعقجلرحكصفقاتتجاريةخاصكأفاألنجلذتستعتبتقجـصشاعيخاصةفي

                                                           

.242-240دمحممخسيالذيخ:السخجعالدابق،ص(1)
.8/629الصبخؼ:السرجرالدابق،(2)
.50،51ـ(ص1991يػسف،جػزيفنديع:اإلسالـكالسديحية،دارالسعخفةالجامعية)اإلسكشجرية،(3)
(4) باريذ)ليجف، مصبعة كاإلشخاؼ، التشبيو الحديغ، بع عمى الحدغ أبػ ص1893السدعػدؼ: ،189ـ(

196.
.8/629الصبخؼ:السرجرالدابق،(5)
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صشاعاتاألثاثنراعةالخدؼكاألكانيكالشقر،كالسعادفكالدمعالجمجيةكالرشاعاتالعاجيةك
كالعصػر،كلىحهالرشاعاتانتجياآالؼالفشانيغفزاًلعغصشاعةالغدؿكالشديجكالسددانة
بالخسػـكاأللػافكصشاعةاألسمحةكاألصبغةباإلضافةإلىإنتاجالحجيجكالدنقكالسمحكمغثع

إلىمث فيحاجة الفخنجة كالتيكانتالجكلة كتبادؿالدمع، الرشاعاتانتعذتالتجارة لىحه
كاف السقابل كفي أخخ مكاف أؼ مغ عمييا الحرػؿ أك إنتاجيا تدتصيع ال التي الستقجمة
الحؼكافاألمػيػففي رقيقشخؽأكركبا تجارة الفخنجةالسيسا لتجارة األنجلدييغفيحاجة

.(1)بيشيسااألنجلذفيأمذالحاجةإليولحلظتعااللتفاتلرػتالعقلكالدالـكتبادؿالسشافع

 سفارات اجتساعية: -ثالثاا 

،كىحهالشػعيةمغالدفارات(2)كافالغخضمغىحهالدفاراتتقجيعالتيانيبتػليالحكع
.(3)ليدتبكثيخةإالأنياتعكذركحالتفاىعبيغالصخفيغ،كالدالـالدائجبيغالصخفيغ

السعارؾالسيسة،كقجتخسلكساتكػفالتيشئةمغأجلأشياءأخخػكانترارفيبعس
الدفاراتإلىأكلياألمخمغالسدمسيغسػاءكانػامغالدشةأـمغالذيعةلحكاـاألقاليعكسا
إلى مغالدفاراتالبيدنصية البيدنصيػفبعزًا أرسلاألباشخة كسا بالعياد. تخسلالخسللمتيشئة

ا السبمغالحؼيجفعكجديةكتحجيج الحيغسػؼيقػمػفبجفعىحهالعالعاإلسالميلتحجيج ألفخاد
.(4)السبالغإلىالسدمسيغكمغالحؼيعفىمغالجدية

  

                                                           

.229،230دمحممخسي:السخجعالدابق،صدمحم(1)
.100،105ابغالخصيب:السرجرالدابق،ص(2)
.176السقخيدؼ:السرجرالدابق،ص(3)
.10ـ(ص1986الدػيكت:سميسافعبجهللا،كتابالرػائف،دارالشيزةالعخبية،)بيخكت،(4)
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 سفارات عمسية وثقافية: -رابعاا 

ىحاالشػعمغالدفاراتكانتألغخاضثقافيةكفشيةكالتيساعجتالعالعاإلسالميعمى
 بعج عمىتصػيخىا كالعسل القجيسة اليػنانية العمػـ مغ الكتباالستفادة مغ كثيخ ذلظكتخجسة

العمسيكالثقافيبيغ التعاكف الدفاراتتعكذركح ككانتىحه فيمختمفالسجاالت، العمسية
االختالؼالجيشي مغ الخغع عمى الدفاراتمخررة(1)الجانبيغ بعسىحه يكػف قج كلحػ ،

مػرالسخفيةألىجاؼأخخػغيخىحااليجؼكالتحالفأكعقجىجنةأكتجدديوكغيخىامغاأل
حيثترصحبمعيابعسالكتبكالسخاجعالعمسية،كيعخؼىؤالءالخسلالمغةاألصميةلمسخاجع
بعس في الخسل ىؤالء يقػـ كقج الالتيشية، كالمغة العخبية المغة إلى باإلضافة اليػنانية كىي

مغيتخجسيا أجاد الكتبأك ىحه اإلمبخا(2)األحيافبتخجسة التيأرسميا كدفارة البيدنصي، شػر
ـإلىالخميفةعبجالخحسغالشاصخاألمػؼباألنجلذتتعمق948ق/336قدصشصيغالدابعسشة

بالكتابيغكساذكخابغأبيأصبيعةفيكتابو)عيػفاألنباءفيشبقاتاألشباء(نقاًلكسايحكخ
عغابغجمجلأفىحهالدفارةتحسلكتابيغكيجيةكىسا:

(Dioslovides(لجيدقػريجس)Matevia Medicaفيالشبات)كتابالحذائرأوالا:  
اليػنافكىحاالكتاببالمغةاليػنانية.

(كىػمؤرخأسبانيOrosiusكتابفيالتاريخبالمغةالالتيشيةتأليفىخكشير)ثانياا:
عاشفيالقخفالخابعكالخامذالسيالدؼ.

مغ الشاصخ شمبالخميفة األنجلذفقج في اإلغخيقية يعخؼالمغة نجرتمغ أك لعجـ
اإلمبخاشػرقدصشصيغالدابعأرساؿمغيعخؼاإلغخيقية،كتعىحافيجػابالدفارةالبيدنصية،

ـكبقى952ق/340فأرسلإلىالخميفةالشاصخبخاىبككافيدسىنقػالفػصلإلىقخشبةسشة
.(3)(366إلى350كفاتوفيعيجالحكعالثاني)فياألنجلذحتى

                                                           

.3/248حدغحدغ:السخجعالدابق،(1)
.199،200،ص1ـ(1925قتيبة:كتابعيػفاألخبار،دارالكتبالسرخية)القاىخة،الجيشػرؼ،ابغ(2)
(3) )بيخكت، األشباء شبقات في األنباء عيػف العباسأحسج، أبػ الجيغ مػفق أبيصبيعة: ـ(1979ابغ

3/75.
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 سفارات عسخانية فشية: -خامداا 

كافىشاؾنػعأخخمغالدفاراتتتعمقبجمبالسػادالعسخانيةكالفشيةالجقيقةمثلمػاد
البشاءكالتذييجكالفديفداءكالخخاـكاألعسجةخاصةفيعيجالشاصخالحؼشيجازدىارًاكبيخًافبجاء

ب أرسميافي التي الدفارة السثاؿ سبيل كعمى الجامع قخشبة فيمدجج كزاد الدىخاء مجيشة شاء
 الشاصخإلىالقدصشصيشيةسشة في99ق/38الخميفة ليدتعسميا البشاء ـكذلظألجلجمبمػاد

بشاءمجيشةالدىخاءكساذكخناسابقًاكفيزيادةمدججةقخشبةفأىجااإلمبخاشػرقدصشصيغالدابع
،كيقػؿالسقخيدؼ)كأماالحػضالسشقػشالغخيبالذكلالغاليالقيسة(1)ديفداءكُشخؼالباقيالف

.(2)فجمبة،أحسجاليػنانيمغالقدصشصيشية(كساسسيت)اليتيسة(كىي)صيخيجأكحػضكبيخ(

كساأىجػصاحبالقدصشصيشيةعجدمغالدػارؼالتياستعسمتفيبشاءمجيشةالدىخاء
.(3)كقرخىا

  

                                                           

الس(1) السعيج مجمة بيغاألنجلذكبيدنصية، العالقاتالجبمػماسية الخحسغعمي، عبج رخؼلمجراساتحجي:
.85،ص22اإلسالمية،العجد

.1/568السقخؼ،السرجرالدابق،(2)
.85عبجالخحسغحجي،السخجعالدابق،ص(3)
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 السبحث األول
 الدفارة في عيج األميخ عبج الخحسن األوسط

 
ارتفعشأفاألمارةاألمػيةفيعيجعبجالخحسغاألكسطكأصبحتالجكؿتصمبكدرىا

عاـ قامة اإلمارة أف رغع البيدنصية اإلمبخاشػرية بيشيا مغ كالتي معيا عالقاتسياسية كتقيع
عيحجثاالتراؿإالبعجقخابةقخفمغالدمافكذلظلألسبابالتالية:ـ(كل755ق/138)

انذغاؿكلشخؼبجيخانواألقخبيغحخبًاأكسمسًاكىػعاملقػؼأسيعفيتأخيخاالتراؿ-1
بيشيعكعجـكضػحو.

انذغاؿاألمػييغفياألنجلذفيأكؿعيجىعبتأسيذدكلتيعكتختيبدكاكيشيا.-2

كالثػراتالجاخميةالسشاىزةلمحكعفيكمتاالجكلتيغكالقزاءعمىمشاكئييعمغإخسادالفتغ-3
الثائخيغكالصامعيغ.

عبج-4 تبخزفيميجافالقػػالكبخػإالفيعيج كلع الشذأة األنجلذتعتبخحجيثة إفدكلة
الستحزخةفيالخحسغاألكسط.حيثضيختىيبتياكعطسياكرقيياكحزارتياالتيتقارعاألمع

.(1)ذلظالػقت

 يفدخ قج شػياًل سبق-كاستغخؽذلظكقتًا إلىما األمػؼ-باإلضافة االتراؿ تأخخ
البيدنصيفيعيجاإلمارةفقجمزىقخابةقخفعمىقياـالجكلةاألمػيةفياألنجلذدكفكجػد

أؼذكخالتراؿأمػؼبيدنصيفيعيجاإلمارة.

تاريخالخمفاءعشجحجيثوعغالجكلةاألمػيةفياألنجلذبحكخكيقػؿالديػشيفيكتابة
الخالفة أبية ككداه السمظباألنجلذمغاألمػية أكؿمغفخع )ىػ فيقػؿ: الخحسغ عبج إمارة
كالجاللةكفيأياموأػحجثباألنجلذلبذالسصخز،كضخبالجراىع،كلعيكغبيادارضخبمشح

                                                           

.137،139الخحيمي،السخجعالدابق،ص(1)
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مػفبسايحسلإليومغدراىعأىلالسذخؽ،ككافشبييًابالػليجبغفتحياالعخب،كإنساكانػايتعام
.(1)عبجالسمظفيجبخكتو،كبالسأمػفالعباسيفيشمبالفمدفة...(

 العالقة األنجلدية البيدنظية: -

األنجلذ في السدمسيغ بيغ كالدياسي العدكخؼ لمػضعيغ الشدبي لالستقخار كاف
ة،أثخكبيخفيقياـنػعمغالعالقاتالدياسيةغيخالػاضحةبيغكالكاركلشجييغالفخنجةفيغال

كالشرخاني اإلسالمي العالسيغ في ىحا(2)القػػ سمظ مغ أكؿ كىػ الفخنجة ممظ بيغ ككاف ،
السدمظحيغشعخبقػةالجكلةاألمػيةفياألنجلذكالتصػرالحؼقياـبيشياكبيغالخالفةالعباسية

إلىبغجادمغأجلىحهالغاية،كقجرحبالخميفةالعباسيأبػجعفخفيالسذخؽ،فأرسلسفارة
السشرػربيحهالخصػةالدياسيةكبادلوالدفارةليعقجمعوتحالفًاغيخكاضحالسعالعضجاألمػييغ
كانت كالشرخاني اإلسالمي العالسيغ مغ كل في الدياسية القػػ كالسعخكؼأف األنجلذ، في

ًا،كقجتػزعتعمىأربعةمعدكخاتىيالخالفةالعباسيةالسشاىزةآنحاؾتشافذبعزيابعز
أفنادؼ مشح الكارركلشجية لإلمبخاشػرية الكارىة البيدنصية لألمػييغفياألنجلذكاإلمبخاشػرية
ممكيابشفدوإمبخاشػرًا،كاضحىلكلمعدكخمغتمظالسعدكخاتاألربعةيبحثعغحميفتتفق

.(3)أىجافومعآمالو

كافمغالصبيعيإزاءىحاالتفكيخالدياسي،أفتسيلالخالفةالعباسيةإلىدكلةالفخنجة
نفدو، الػقت كفي البيدنصية كاإلمبخاشػرية األنجلذ في األمػية اإلمارة مغ كاًل تعادؼ التي
كالخالفة الفخنجة دكلة مغ كاًل يعادكف الحيغ البيدنصييغ مع لمتعاكف األمػية اإلمارة تصمعت
العباسيةحيثكافالعباسيػفيغدكفاألراضيالبيدنصيةباستسخارباإلضافةإلىانتداعاألغالبة

.(4)جديخةصقميةمشيا

                                                           

.394الديػشي،السرجرالدابق،ص(1)
.227سميساف،الخحيمي:الدفاراتاإلسالميةلمجكلةالبيدنصية،ص(2)
.264،265ـ(ص1994العجكؼ،إبخاىيعأحسج:السدمسػفكالجخماف،مكتبةالخانجي)القاىخة،(3)
.149سميسافالخحيمي،الدفاراتاإلسالمية،ص(4)
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كأضحتالسرالحتػجوالعالقاتالدياسيةبيغالقػػاآلنفةالحكخ،لكغبجكفأفتتصػر
 الػقتمغ ذلظ في معتسجًا يكغ لع الحؼ الدياسي التسثيل تبادؿ ككافإلى الػسصى، القخكف
.(1)الػضعمقترخًاعمىنذاطالدفخاءالحيغتشتييميستيعبانتياءرسالتيع

كشارلسافبتبادؿالدفاراتبيجؼ ىاركفالخشيج الخميفة قاـ البجائية القػاعج كعمىىحه
الجكلتيغ حداب عمى التػسع في حكاميا أشساع مغ كالحج قخشبة، في األمػية اإلمارة عدؿ

.(2)باسيةكالكاركلشجيةالع

بيغ االتراالتالدياسية ىحه مػقفالستفخجإزاء كالبيدنصية تقفالجكلتافاألمػية لع
العباسييغكالفخنجة،فعسجتكلمشيساإلىانتيازالفخصالسؤاتيةلخمقنػعمغالتفاىعكالتحالف

ـ(.838ق/223بيشيساكحجثفيعاـ)

أردتتمظالقػػأفكلكغالشظفيالسرادرالتار التحالفربسا مثلىحا يأيج يخية
ترلبحلظالتػاصلإلىتحالفلكغذلظلعيحرل.

تَعّخضاإلمبخاشػرالبيدنصيلزغطعدكخؼمغجانبالخميفةالعباسيالسعترعالحؼ
جخػمغتػغل إلىما باإلضافة كضليخذىانتقامو، الرغخػ، فيعسقأسيا عسػرية غدا

 كخيتاألغالبة جديخة في الخيزيػف األنجلديػف السدمسػف أندلو كما صقمية، جديخة في
العاصسة مغ خصخىع أقتخب حيث الرغخػ، أسيا سػاحل عشج ىدائع مغ باإلمبخاشػرية
القدصشصيشية،ماجعمويعتقجأنوالقبللوبقػةالسدمسيغالستدايجة.قخرالتساسالسداعجةمغ

.(3)الخارج

أشيخ، لعجة زمشي بفارؽ سفارتيغ فأرسل أكركبا، في الشرخانية الجكؿ إلى أكاًل تػجو
تػجيتالدفارةاألكلىإلىالسمظالكاركلشجيلػيذالتقيعمىالخغعمغالشفػرالطاىخبيشيسا،

.(4)كتػجيتالدفارةالثانيةإلىالبشجقية

                                                           

.326حديغ،مؤنذ،معالعتاريخالسغخبكاألنجلذ،ص(1)
.231شقػش،السخجعالدابق،ص(2)
.231،232شقػش،السخجعالدابق،ص(3)
.256،ص2األثيخ،السرجرالدابق،ابغ(4)
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ييغفيقخشبة،فأرسلفيعاـلكشولعيحرلعمىأؼفائجة،فتػجوعشجئحإلىاألمػ
إلىالعاصسةاألنجلديةقخشبةبخئاسةقخشيػس،كىػمغأصليػناني840ق/225) ـ(سفارة

األكسط الخحسغ األمػؼعبج األميخ إلى ىجايا كحّسمو العخبية، المغة تتزسغ(1)يجيج كرسالة ،
البشػدالتالية:

شمبمشوعقجتحالفكمعاىجةصجاقة.-

تعادةميخاثأججادهفيالسذخؽالحؼاغتربوالعباسيػف.حخضوعمىاس-

تسشيعميوانتداعجديخةكخيتمغالخيزييغكإعادتياإلىبيدنصة.-

مغ- لكل شبيعييغ أعجاء ىع الحيغ األغالبة كأتباعيع العباسييغ عجكانية عمى بالمػـ ألقى
.(2)البيدنصييغكاألمػييغ

ةغيخالسدبػقةفيتاريخالسدمسيغفياألنجلذكانتكالحقيقةأفىحهالسياـالدياسي
فيالسدتقبلفيعرخ بيغقخشبةكالقدصشصيشيةحيثتكخرتأكثخمغمخة بجأ لتقميج البجاية

الخالفة.

ممظ كاف )كقج فيقػؿ: الدفارة ىحه عغ مػجدًا الصيب نفح كتابو في السقخؼ كيحكخ
ميخعبجالخحسغسشةخسذكعذخيغبيجيةيصمبالقدصشصيشيةمغكرائيعتػفمذبعثإلىاأل

أنو حتى كالسعترع السأمػف بو ضيق ما أجل مغ بالسذخؽ سمفو ممظ كيخغبفي مػاصمتو
الخحسغعغىجيتو األميخعبج فكافأه بابشيمخاحلكماردة، كعبخعشيسا فيكتابو لو ذكخىسا

ف مذيػرًا ككاف الجكلة، أىل كبار مغ الغداؿ يحي لعبجكبعثإليو كارتفع كالحكسة، الذعخ ي
.(3)الخحسغذكخعشجمشازعيومغبشيالعباس(

                                                           

.332السقخؼ،السرجرالدابق،ص(1)
.143الخحيمي،السخجعالدابق،ص(2)
.1،346السقخؼ،السرجرالدابق،(3)
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خمجكف ابغ عشج الشزباخترار ىحا نفذ(1)كنجج مغ أخحا كالسقخؼ أنو يذيخ مسا
السرجركعمىالخاجحأفىحاالسرجرمقتبذعغابغحياف.

أكردتوالسرادراإلسالميةاألخخػعغالدفاراتبيغا ما ألمػييغكالبيدنصييغفيػأما
ندريديخاليتعجػماكردسابقًاعشجاستعخاضتمظالدفارات.

عمىبجايةاالتراؿبيغاألمػييغ-كىيأنجلديةغالباً–كتكادتتفقالسرادراإلسالمية
 بدشة) بتحجيجه األنجلذكالبيدنصييغ إلى839ق/225في بيدنصية سفارة قجمتأكؿ عشجما ـ(

.(2)مػيةاألنجلذاأل

اإلمبخاشػر لسبعػثي الخحسغ عبج األميخ استقباؿ كيفية إلى السرادر تذخ لع كحلظ
البيدنصيكعمىأؼىيئةقابميع،كمغحزخىحهالسقابمةمغالجانباألمػؼ،كاكتفت،فيىحا

طالحؼكافتخجسانًافيالبالKratiusالرجدبحكخأفالبعثةالبيدنصيةكانتبدعامةقخاشيػس
ثعأمخأفيكافأ لوىجيةمغقبلاإلمبخاشػرفقبميا عبجالخحسغكقجمػا البيدنصي،كأنيعقابمػا
اختالؼ مع اليػـ إلى متبعًا زاؿ كما آنحاؾ الجكؿ عميو جخت تقميج كىػ بسثميا. اإلمبخاشػر

يتشاسبمعارتقاءاألمع.

عمييا عثخ مخصػشة في مجتسعة الشرػصالججيجة ىحه كردت مخصػشاتقج بيغ
ميسةفيمكتبةجامعالقخكييغبفارسكىحهالقصعةالخاصةباألمػييغفياألنجلذإبافالقخف

مغكتاب)السقتبذ(ألبيمخكافابغحيافالسؤرخاألنجلدي .كقجاقتبذ(3)التاسعتؤلفجدءًا
ىساالحدغبغالخكايةالخاصةبالدفارةالسددكجةعغمؤرخيغعاشافينيايةالقخفالعاشخ،ك

دمحمبغمفخجكعيدىبغدمحمالخازؼ.كىحانزالسخصػشة:

مغلجفاإلمبخاشػرتػفمذ ممظالخكحTheophile)يقخرىحافالسؤرخافأفسفيخًا ،
ـ(إلىالعاصسةاإلسبانية840-829ق/225الكبيخكصاحبالقدصشصيشية،قجكصلفيسشة)

                                                           

.4،282ابغخمجكف،السرجرالدابق،(1)
.4،282،نفذالسرجرابغخمجكف،(2)
تحقيق:الديجعبجالعديدسالع،مؤسدةالذبابالجامعية،ليفي،بخكفشداؿ:اإلسالـفيالسغخبكاألنجلذ،(3)

.94ـ(ص2012)اإلسكشجرية،
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بالبالطالبيدنصي ككافيحسلىجاياإلىKartiyusأسسوقخاشيػسالخكمي)ككافىحاتخجسانًا
أميخاألنجلذ،كرسالةرسسيةيصمبفيياتػفمذمغعبجالخحسغاألكسطمػاصمتو،كيخغبوفي

.(1)ممظسمفو

ميخاثأججاده لو أفيدتعيج لو تعيج كقج معوصجاقو، أفيعقج بالسذخؽكيصمبمشو
ا كىػ فياألمػييغفيالذخؽأؼالذاـ لشفدو شمبىػ كسا انتدعػه، لحؼكافالعباسيػفقج

.(2)الشيايةجديخةكخيت،ككانتقجكقعتفيأيجؼمغامخيغمغأصلأسباني(

كساأفماكردهالباحثػفالسحجثػفاليتعجػذلظأيزًامعاختالؼآرائيعكتبايشيافي
قجضيعتمظالسخصػشاتكبقىماكتبوىػاستشتاجأىجاؼتمظاالتراالت.غيخأفبخكفشداؿ

السرجر.

األمخأنيكججتمخصػشةفيمدججالجغبػبتتألفمغأربع كلكغالججيخفيىحا
األنجلذزمغ تيػفميذإلى البيدنصي اإلمبخاشػر أرسميا التي الدفارة ىحه كرقاتتتحجثعغ

قخشيػسالحؼحسلرسالةكىجايااألميخعبجالخحسغاألكسط،عغشخيقسفيخهكتخجسافبالشو
مغاإلمبخاشػركبجءفيىحهالخسالةبحكخاألميخعبجالخحسغكاثشىعميوثعذكخاسعالسبعػث
الحيغأرسلالخسالةكىػيصمبمغاألميخعبجالخحسغاستسخارالرجاؽكتحكيخهبالعجكالسذتخؾ

كيتعيجلوبسداعجتوالستخجاعذلظالسمظكىعالعباسيػفكمافعمػهبأججادهاألمػيػفكالبيدنصييغ
قخيصرككف فتحيجخيخية الخحسغعمىشخد األميخعبج السغتربفيمقابلذلظيداعجه
السجدعشيعكقبلعبجالخحسغاليجيةكىيعبارةعغعسامةزرديومدخخفةكسبعقصعمغالحخيخ

.(3)حسخاركدرعالفاخخكأخخمصخزةاليمبدياإالالسمػؾكسيفبخاؽيسيللال

فيبالشوكرجاؿ الستقبالو حفاًل أفنطع الدفيخبعج الخحسغبيحا اجتسعاألميخعبج
مكاف كخرزليع اليجايا كقبل الخسالة فأخحا كاليجايا الخسالة لو فقجمػا بو يحيصػف الجكلة

كمكثػا كببمصيا بجساليا التيسحختيع فيشػارعقخشبة الدفارة ىحه فيقخشبةإلقامتيعكجالة

                                                           

.95ليقيبخكفشداؿ،السخجعالدابق،ص(1)
.95،96السخجعنفدو،ص(2)
.1ت(ص5مؤلفمجيػؿ،مخصػشةالجغبػب)الجغبػب،(3)
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قخابةالذيخثععادكابرحبةسفيخاألميخعبجالخحسغكتخجسانويحيالغداليالحؼيحسلكتابًا
،كسشتحجثعغىحافيسفارةيحيالغداؿ.(1)كىجايالإلمبخاشػر

أغمب في السػجػدة السعمػمات كبيغ بيشيا كبيخ اندجاـ يػجج السخصػشة ىحه في
ا سابقًا التيعخضيا سفيخهالسرادر عغشخيق أكاًل ثيػفيمذىػالحؼبعثالدفارة إلمبخاشػر

قخشيػسكأفاألميخعبجالخحسغأقاـحفاًلالستقباليعكسطرجالةدكلتوكأرسلمعيعسفيخًاكىػ
( سشة لإلمبخاشػر كىجية رسالة حسل الحؼ الغداؿ السرادر225يحي ذكختيا أمػر ىحه ق(

 الدبب أف ىػ الججيج كلكغ الفاتحيغالدابقة مغ الجديخة استخجاع ىػ الدفارة ليحه الخئيدي
كىي أرادضخبعرفػرييغبحجخكاحج األنجلدييغكليذبدببالزغطالعباسيكلكشوربسا
استخجاعالجديخةكأثارةالسذاكلعمىالعباسييغباإلضافةإلىتفزيلفينػعاليجاياكىيعسامة

خكأخخػمصخزةليمبدياإالالسمػؾكسيفبخاؽيسيلزرديةمدخخفةكسبعقصعمغالحخيخالفاخ
السعمػمات الذيخىحه بقخابة تمظالدفارة التيقزتيا السجة إلىاالحسخاركدرع.ككحلظتحجيج

ميسةامجتشيبياىحهالسخصػشة.

 يحي الغدال: -

السمقببالغداؿىيمغإفشخريةالذاعخالفيمدػؼيحيبغالحكعالبكخؼالجياني
شخائفالذخرياتفياألنجلذكىػعخبيمغبكخبغكائل،كلجفيجياف،كقجسسيبالغداؿ
لجساؿىيئتوكأناقتو،ككافشخز،يخمطالججباليدؿ،كيأخحالجنياأخحًاساخخًا،اليكاديغفل

كيدسىبعزيعبالسشافقيغلذيءككافشاعخًامبجعًاكعاقاًلجخيئًا،اليكفعغمياجسةالفقياء
لتطاىخىعبالتقذفكالعدكؼعغالجنيامعغشاىعكحخصيععمىالساؿكالجاه،كقجتعقبوبعس
يعصييع فمع مشيع أميخ كاف كلكشو عميو، كالقزاء بالدنجقة التيامو كسيمة يججكا لكي الفقياء

ةقاؿكالمًاكثيخًاكاففخصةفيالبجاية،ثعىخبإلىالسذخؽكغابعشيعزمشًاكفيىحهالخحم

                                                           

.1،2مؤلفمجيػؿ،نفذالسرجر،ص(1)
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مغالسسكغأفيؤذيوكلكغأحجًالعيثبتعميوشيءثابتكعشجماعادإلىاألنجلذلقيقبػاًلمغ
.(1)عبجالخحسغاألكسطكاصبحمغنجمائوكأصحابو

مغالسشاصبالتي أصبحمغكتابالبالطككافمشربالكتابة ثع تػلىالحدبة ثع
غاألدباءكالذعخاءكنحػىع،كمغثعتػثقتالعالقةبيغالغداؿكاألميخكانتتدشجإلىاألكفاءم

الجكلة شؤكف مغ كثيخ في يدتذيخىع كاف الحيغ بصانتو مغ كغجا األكسط الخحسغ عبج
الخحسغ(2)كمياميا األميخعبج فيعيج ىيالدفارة السشاصبالتيأسشجتلو أىع عمىأف .

إلىبال طالجكلةالبيدنصيةكاألخخػإلىبالطمسمكةدانسخقةفياألكسطفدافخمختيغأحجىسا
الذساؿ.

اختيخ كليحا بالغداؿ لقب كليحا الشذاط مػقػر الػجو كسيع عخيزًا شػياًل رجاًل كاف
فقاؿأألميخ:)جاء كدفيخكفيذلظيخكؼأفيحيالغداؿدخلعمىاألميخعبجالخحسغيػمًا

يخالقػؿمصبػعالشطعفيالحكعكالجّجكاليدؿ،كمعذلظجميل.كىػكث(3)الغداؿبحدشةكجسالو(
بمجه أمخاء عشج كمشدلتو كعمسو نفدو التيجعمتعبج(4)في ىي الرفاتمجتسعة ىحه ربسا ،

.(5)الخحسغيختارهلمدفارةبيشوكبيغالسمػؾيحدغكقعوعمىالشفػس

انتتيستوأنوفخؽفيكمغالصخيفأفيحيالغداؿمسغشالبيعصاحبالسطالعكك
الشاسالقسحالسخرزلمجشػد،كلكغالغداؿكججأفالشاسأكلىبوإذاندلتبيعمجاعة،كقج

.(6)عدؿالغداؿمغكضيفتوليحاالدبب،كانرخؼإلىحياةالذعخكالميػفيقخشبةبعجذلظ

  

                                                           

ـ(1996األنجلذتاريخكفكخكحزارةكتخاث،مكتبةالثقافةالجيشية)القاىخة،حديغمؤنذ:مػسػعةتاريخ(1)
.91،92فص1ج
261عشاف:يحيالغداؿ،الثقافة،العجد(2) .17-16ق،ص1363محـخ
.142أحسجالعبادؼ:السخجعالدابق،ص(3)
األنجلذ،صالحالجيغاليػارؼ،السكتبةالحسيجؼ:عبجهللادمحمبغابينرخ:جحكةالسقتبذفيذكخكالت(4)

ـ(.2004العرخية،)بيخكت،
.142أحسجالعبادؼ،السخجعالدابق،ص(5)
.94حديغمؤنذ:السخجعالدابق،ص(6)
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 اختالط سفارتي الغدال إلى بيدنظة وبالد السجهس سأحاول عخض بعض آراء -
 السؤرخين الحين تعخضها إلى سفارات الغدال.

بعسالباحثيغيخػأفسفارةالغداؿلعتحىبإلىالقدصشصيشية،كإنساتػجيتإلىممظ
قالحؼتحجث633الجنسارؾفيالذساؿكاعتسجكافيذلظعمىركايةابغدحيةالستػفيفيسشة

.(1)عغىحهالدفارةباسيابفيكتابوالسصخب

خإلىأيةبعثةقاـبياالغداؿإلىبالطالقدصشصيشية.كعمىالعكذمغذلظماكلعيذ
ذكخهكثيخمغالسؤرخيغمسغعاشػاقبموكابغحيافأكبعجهكابغخمجكفكالسقخؼ،فقجأخبخكا
في دانسخقة إلى كاألخخػ الحكخ اآلنفة بيدنصة إلى إحجاىسا سفارتيغ في ذىب الغداؿ أف

.(2)الذساؿ

خمجكفكالس كابغ حياف كابغ القدصشصيشية إلى الغداؿ سفارة ذىاب تحكخ التي رادر
مائتيغكخسذكعذخيغ عمىذىابالغداؿكاففيسشة بعج839ق/225كالسقخؼيجسعػا ـ.

مقجـرسلبيدنصييغإلىقخشبةفيالدشةنفديا،بيشسارحمةالغداؿفيالػاقعإلىبالدالشػرماف
ـأؼبعج844ق/230يكصفياقجتستفيأكاخخسشةمائتيغكثالثيغالتيأسيبابغدحيةف

.(3)انتياءغاراتالشػرمافعمىاألنجلذفيىحهالدشة

بيغالخحمتيغكمغغيخالسعقػؿأف كعمىىحاىشاؾقخابةأربعإلىخسذسشػاتفخقًا
س ال الشػرماف كمسمكة القدصشصيشية بيغ متشقال قزيىحه قج الغداؿ بعسىحهيكػف أف يسا

كقتا قبػلو يسكغ ما كىػ تحجيج، دكف أشيخ تدعة استغخقت الخحمة أف إلى تذيخ السرادر
.(4)استغخقتورحمتوإلىإحجػالجيتيغ

                                                           

الخحيمي،سميسافضفيجع:العالقاتالدميسةبيغالجكلةالعباسيةكأكركبافيالعرخالعباسيالسبكخ،كمية(1)
االجتساعية، .133-95جامعةاإلماـدمحمبغسعػداإلسالمية)الخياض،دت(صالعمـػ

.144-139الخحيمي،السخجعالدابق،ص(2)
حديغمؤنذ:غاراتالشػرمانيغعمىاألنجلذ،السجمةالتاريخيةالسرخية،السجمجالثاني،العجداألكؿمايػ(3)

.52-42ـ،ص1949
.140-138حديغمؤنذ،السخجعنفدو،ص(4)
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أك كالذساليةمشيساأكثخاحتسااًللبعجىا،باإلضافةإلىأفالصخيقإلييالعيكغمألػفًا
وكخمجانو.كليحايتبادرإلىالحىغأفالغداؿالبجقجمختادًافزاًلعغكثخةمخاشخهبدببأمػاج

أفأنيىميستوفيالقدصشصيشيةكمكثثالثسشػاتعمىاألقلثعكقع إلىقخشبةبعج عاد
عميواالختيارمخةثانيةلمحىابفيسفارةججيجةإلىممظالشػرماففيالذساؿكذلظبدببخبخة

الغداؿالتياكتدبيافيسفارتواألكلى كمغثعرأػالبالطاألمػؼأفالغداؿىػأصمحمغيقـػ
بيحهالسيسة،كاختالؼالتاريخبيغالخحمتيغكالطخكؼالتيتستفيياكلمشيساقجيكػفالدبيل
بعس في كصفيسا اختالط بعج خرػصًا أساسو عمى بيشيسا التفخيق يسكغ الحؼ الػحيج

.(1)السرادراألصميةكابغدحيوفيكتابوالسصخب

عمىشغ-الذساليػفمغأىلاسكشجناكه–مشحمصمعالقخفالتاسعالسيالدؼدأبالقايكشج
أغارتجساعةمشيععاـ كغخبياكسا عمىالجدرالبخيصانيةكارلشجاكشساؿفخندا الغاراتبحخًا

كتسكغالسغيخكفمغاحتالؿـعمىغخباألنجلذكعخفػابالسجػسكباالردمانييغ844ق/229
قػاتاألميخعبجمج إلىأفأكقعتبيع فدادًا، أسابيعكالعبثفييا ستة لسجة ذاتيا إشبيمية ية

الخحسغاألكسطىديسةفيمعخكةشمياشةكأجبختيععمىالجالءعغاألنجلذكالعػدةمغحيث
الدمع األميخ يصمبمغ الفايكشج ممظ رسػؿ قخشبة عمى كفج اليديسة، أعقابىحه كفي أتػا.

ـ(عمىراسيا845ق/230كرداألميخعبجالخحسغبإيفادسفارةإلىبالطالفايكشجعاـ)كالرمح
 .(2)الذاعخيحيبغالحكعالبكخؼالجيانيالسمقببالغداؿ

ـمقااًلعغسفارةيحي1937فيسشةنذخاألستاذليفيبخكفشداؿفيمجمةربيدانديػف
بغالحكعالغداؿ،كقجأنكخفيمقالوذلظماكافالباحثػفيعتقجكفمغأفىحهالدفارةكجيت
إلىبالدالشػرماففيبعسالبالداالسكشجنافيةالذسالية،كقاؿإفالرػابىػأفالغداؿتػجو

القدصشصيش في البيدنصي البالط إلى سياسية سفارة ذلظعمىفي في بخكفشداؿ اعتسج كقج ية،

                                                           

.152الخحيمي،السخجعالدابق،ص(1)
السجػسأكالشػرماف:كانػايغيخكفعمىاألنجلذمغالسشافحالشيخية،كقجساىعالسجػسألنيعكانػايذعمػف

إلىأصلجخماني،كيشقدسػفإلىثالثمجسػعاتالشيخافكثيخًافطغالعخبأنيعيعبجكنيا،كيخجعالشػرماف
في اإلسالـ تاريخ الذصذاط، حديغ عمى راجع أكثخ لمتفريل كالجنساركيػف، كالشخكيجيػف الدػيجيػف

 .141األنجلذ،ص
.147-138ابغدحية:السرجرالدابق،ص(2)
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نرػصكثيخةأىسيانزالبغحياففيالسقتبذأماركايةابغدحيةفيالسصخبحػؿسفارة
ابغ خياؿ ندجيا أسصػرة إنيا السدتذخؽالفخنديكقاؿ رفزيا السجػسفقج إلىبالد الغداؿ

.(1)دحية،ثعكخررأيوىحافيكتابو)تاريخاألنجلذ(

ا بعسبالدكلكغ إلى تست لمغداؿ رحمة ىشاؾ بأف مقتشعيغ ذلظ مع ضمػا لسؤرخيغ
الدفارة ىحه إليو تػجيت الحؼ السكاف تحجيج حػؿ كاف بيشيع الخالؼ أما األكربي، الذساؿ
يقػؿآخخكفأنو كالجانيسارؾبيشسا بالطالسمظالجنساركيىػريظفيزيمشجا يخجعأنو فبعزيع

يفاتحايخلشجاكقجقاؿبيحاأليغماكربيشساذىبجيػرجباكػبإلىبالط)تػرجديػسالشخكيج
أما الجانسارؾ، تػجيتلمقاءممظالشػرماففيناحيةمغنػاحيجػتالنج الغداؿإنسا أفسفارة

.(2)دكزؼفإنولعيحجدمكانًالحلظالمقاءلكشورجحدانيسارفةنفديا

الجكتػرحديغم الدفارة نذخفيكتعخضلبحثىحه القيسة ؤنذفيبحثلوعطيع
الثاني1949مايػ1مجمةالجسعيةالسرخيةلمجراساتالتاريخية العجداألكؿتحت–ـالسجمج

عشػاف)غاراتالشػرمانييغعمىاألنجلذ(.

كاماًللعالقاتالشػرمافباألنجلذ كفيوأعادبحثالسدألةكميامغججيج،كأرختأريخًا
بالد،كناقررأؼليفيبخكفشداؿفيإنكارهلشزابغدحيةكأثبتأفخبخابغكغدكاتيعلتمظال

دحيةصحيحكأفسفارةعبجالخحسغإليوحقيقةتاريخيةكقجانتيىبأفكصفابغدحيةلبالد
.(3)التيقاـفييايكػفبالطىػريظممظدانيسخقة

 تحقيق إلعادة محاكلة كتاب ألغ االنجميدؼ الباحث نذخ بالدكسا إلى الغداؿ سفارة
السجػس،كلكششيأرػأنولعيأتبججيجعغحديغمؤنذأالفيأشياءشفيفةكالسكافالحؼ

.(4)تػجيتإليوسفارةالغداؿكااليصالية

                                                           

(،محسػدعمىمكي،د.ف)لشجف،أليغ،محاكلةإلعادة،تحقيق:سفارةالغداؿإلىبالدالسجػس)القايكشج(1)
.48ـ(ص1960

.28حديغمؤنذ،السخجعالدابق،ص(2)
.62نفذالسخجع،ص(3)
.88،ص2ابغعحارؼ،السرجرالدابق،ج(4)
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لحلظفأنشيأرػعجةأمػرىيخالصةىحهالدفارةأفالسجػسالقخاصشةفقجكانػاأمة
لذإغخاءكبيخ،فقجكانتاألنجلذفيذلظالعيجأغشىىسجيةمتبخبخةكشبيعيأفيكػفلألنج

بالدأكركباالغخبيةكأكثخىاتحزخًا،كليحابعجاالحتكاؾالحخبياليدتبعجقياـعالقاتتجارية
كالعبيج الفخاء خرػصًا األكركبي الذساؿ بعسمشتجات يخيجكف فاألنجلديػف الذعبيغ، بيغ

،كىشاؾشيءأخخربسايكػفدليل(1)بتجارةالفخاءكالخقيقاألقػياءكبعسالحخفييغكسااشتغمػا
قاشعفيقياـعالقةكديةبيغالجانبيغكىػبعجإنياءحالةالحخبقاـالسجػسبإرساؿسفارة
يعشيبحلظالسػقف كىػ الخحسغاألكسطبإرساؿسفارة عبج الحخبكرد حالة لألنجلذألنياء

أفعبجالخحسغاألكسطفيمشترفالقخفالتاسعالسيالدؼالدياسيفيغخبأكركبافشحغنعمع
فيحالةحخبمعممظفخنداشارؿالسعخكؼباالصمع،كقجانتيتالغاراتالفخنديةعمىحجكد

ـككاف843ق/229األنجلذالذساليةالذخقيةإلىانتداعبخشمػنةمغأيجؼالسدمسيغفيسشة
فال لمفخندييغ، أعجاء الج رابطالسجػسخرػصًا أصبحت السذتخكة السرالح أف مغ ريب

سياسيقجتشبولياعبجالخحسغاألكسطبحكستوكبعجنطخهإلىضخكرةتػثيقىحهالعالقة.ككاف
الغداؿقجعادقبلذلظبدشػاتمغسفارةإلىبيدنصيةكاكتدبخبخةكتجخبةدبمػماسيةصالحة،

ألنجلديبدفارةأخخػخصيخةإلىبالدالسجػسكليحالعيكغمغالغخيبأفيعيجإليواألميخا
.كالنشدىأفعبجالخحسغكافقجشخعفيذلظالػقتفيإعجادحسالتلسياجسة(2)فيالذساؿ

جشػبفخندابعجضياعبخشمػنة،كخيخشاىجعمىذلظالحسمةالتيجخدىاضجمجيشةاربػنوفي
يمبث843ق/229سشة سبقإفالسجػسلع لسا كتأكيج مياجسةـ فخندا ذلظأفىاجسػا بعج ػا

 كاحجة الغداؿبدشة سفارة بعج كنيبػىا إلىباريذفاقتحسػىا فييا ـ845ق/231عشيفةكصمػا
.(3)كفينفذالدشةغدادمحمابغاألميخعبجالخحسغجميقيةفحاصخىا

                                                           

.51أليغ،السخجعالدابق،ص(1)
.63حديغمؤنذ:السخجعالدابق،ص(2)
.2،88ابغعحارؼ:السرجرالدابق،(3)
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سفارتي في ذىب الغداؿ أف يخػ فخيق فخؽ، ثالثة إلى الباحثػف أنقدع الختاـ غكفي
إحجاىسالبيدنصةفيالذخؽكاألخخػإلىمسمكةدانسخقةفيالذساؿبلأفىحهالدفاراتمترمة

.(1)كىعاألكثخيةمشيعحديغمؤنذ،كشاكخمرصفىكداكيغىػؿكفازلييف

كفخيقيخػأفالغداؿتػجوفيسفارةكحيجةإلىالجكلةالبيدنصيةكيشكخاألخخػكأشيخىع
.(2)فيبخكفشداؿالسدتذخؽالفخنديلي

كفخيقثالثيخػأفسفارةيحيالغداؿكانتإلىدانسخقةفيالذساؿكيعالجىحهالدفارة
.(3)يػضحدكفأفيذيخإلىرأيوفيسفارةبيدنصةكمشيعإبخاىيعالعجكؼكأليغ

كالخأؼاألكؿأقخبلمرػابتبعًالخكاياتالسرادرالتاريخيةكسخدىالحػادثسفارةيحي
أفا كسا كأىجافيا. الدفارة تمظ إلحجاث الدابقة السشاقذة خالؿ مغ ذلظ اتزح كقج لغداؿ

مخصػشةالجغبػبتجععىحاالخأؼحيثتقػؿأفالغداؿعادفينفذالدشةإلىقخشبة.

كىحايعشي(4)كعشجعػدتوكافاألميخعبجالخحسغفيغدكةكلعيعجإالفيالعاـالتالي
بساسشػاتثعذىبفيسفارةإلىمسمكةالجيسخؽباإلضافةإلىالفارقةالدمشيأفالغداؿبقير

.لحػالأرػ(5)قكساذكخابغدحية230قكاألخخػسشة225بيغالدفارتيغفأحجاىساسشة
مانعمغأفيكػفالغداؿقاـبياتيغالدفارتيغمشفرمتيغبفارؽزمشيأربعسشػاتعمىاألقل.

  

                                                           

.165-164السخجعالدابق،صفازيمييف:(1)
.2،558،559ـ(1974مرصفى،ساكخ:دكلةبشيالعباس،ككالةالسصبػعات،)الكػيت،(2)
.114-113بخكفشداؿ:السخجعالدابق،ص(3)
.3مخصػشةالجغبػب،السرجرالدابق،ص(4)
.138ابغدحيو،السرجرالدابق،ص(5)
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 سفارة الغدال: -

استقبلعبجالخحسغاألكسطالدفارةالبيدنصيةبحفاكةبالغةكاثشىعمىاليجاياالتيبعث
كيحطى قػؼ عاىل أنو عمى إليو يشطخ حيث بالفخخ شعػره عغ عبخ كسا ثيػفيل، بيا

،كبخععبجالخحسغفياتخاذقخارحاسعكسخيعيجؿعمىكعيوكبعجنطخهلمسدتقبل.(1)باالحتخاـ

سفيخه حسمو الحؼ كتابو عمى يخد ككحلظ بسثميا، ثيػفيمػس سفارة عمى يخد أف البج
قخشيػس.فأكفجإليوصجيقوككاتبوالذاعخيحيالغداؿإلى)القدصشصيشية(كمعويحيبغحبيب
الخالؿ بارعة مستازة شخرية الغداؿ ككاف لإلمبخاشػر. كىجية بكتاب بالسشيقمة السعخكؼ

الصخؼمايجحبالشاسإليوكساسبقاإلشارةإليوكقجتجاكزالغداؿيػمئحكالرفات،كفيومغ
.(2)الدتيغمغعسخهكلكشواليداؿيحتفعبكثيخمغأناقتوكركعتو

 رحمة الغدال وصاحبو إلى القدظشظيشية: -

اليعخؼالصخيقالحؼسمكتوالدفارةاألنجلديةفيذىابياإلىالقدصشصيشيةكلكغعمى
عمىنزابغحياف–الخاجح كىػرغعقرخهبالغاألىسيةحيثيقػؿ)كسارالغداؿ-اعتسادًا

كصاحبالسشيقمةعغشخيقتجميخكسفيخممظالخكـمعيساليخكباالبحخمغالذاشئالذخقي(

(3).

يعشيىحاأفالػفجاألنجلدي،كقخشيػسسفيخالخكـانتقمػامغقخشبةإلىمجيشةمخسية
عمخكبًامشاسبًامدكدًابسايحتاجػفكبالبحارةالسيخة.فخكبػاالبحخنحػالذخؽعبخحيثأعجلي

(ثعإلىبحخمخمخةAegean seaالستػسطإلىجشػبصقميةفجشػباليػنافإلىبحخآيجة)
(Sea of Marmara(خالؿمزيقالجردنيل)Dardaneliesحتىالقدصشصيشية،كلعمونفذ)

إلى فػصمػا بالده، إلى عػدتو عشج األنجلدي الػفج كرافقو قخشيػس، مشو جاء الحؼ الصخيق

                                                           

.232الصقػش،السخجعالدابق،ص(1)
.307بجالسشععاليامذي:السخجعالدابق،صع(2)
.105بخكفشداؿ،السخجعالدابق،ص(3)
مخسية:تقعقخبالذاشئالجشػبالذخقيلألنجلذ،عمىالبحخالستػسط،كىيمجيشةمحجثةبشياعبجالخحسغ

 ـ(.825ق/210األكسط،سشة)
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القدصشصيشيةبعجرحمةبحخيةشاقةالقػافيياالكثيخمغاألىػاؿكاضصخابالبحخكرىبةالسػج.
ـ،قاؿ:أنذجنيأبػعبجهللادمحمبغفيقػؿالغداؿعشجركػبوالبحخ،قريجةانذجىاأبػدمحمبغحد

عسخبغمزاءلمغداؿ:

بيغمػجكالجباؿقاؿلييحيكصخنا

كمغجشػبكشساؿكتػليشاُعُرػؼ

كأنبتتغخػتمظالجباؿشقتالقمعيغ

إيشاعغحياؿكتسصيممظالسػت

فيشا .(1)يارقيقيرأسماؿِلعيكغلمقـػ

شية(استقبمواإلمبخاشػربحفاكةشجيجة،كقجـإليوالغداؿكتابكلساكصلإلى)القدصشصي
عبجالخحسغكىجيتو،كيخدعبجالخحسغكتابوعمىكلماجاءفيكتاباإلمبخاشػر،فقخةمسا
سيلعميشااستشباطرسالةاإلمبخاشػرالتيلعنحرلعمييا،كيذيخمثموإلىالسأمػفكالسعترع

فقاؿعبأفمخاجلكمخادة الخبيثابغمارده،، ذكختمغأمخ ما )كأما الخحسغفيكتابو بج
كزكاؿ أىمو، كدكلة دكلتو تقاربانقصاع مغ كذكختو قمتو ما إلى الخخكج مغ حززتعميو
سمصانيع،كماحزخمغكقترجػعدكلتشا،كأزؼمغحيغارتجاعسمصانشا،فإنشانخجػفيذلظ

بساجسعلشامغشاعةمغعادةهللاعشجنا،كندتشجدمػعػدةإيان ا،كنستخؼ،حدغبالئولجيشا
قبمشا،مغأىلشأمشاكأنجلدشاكأجشادناككػرناكثغػرنا،كمالعندؿندسعكنعتخؼ،أفالشقسةتشدؿ
بيعكالجائخةتحلعمييعمغأىلالسغخببشاكعمىأيجيشا،فيقصعهللادابخىعكيدتأصلشأفتيعإف

.(2)شاءهللاتعالى(

حتػؼنزكتابعبجالخحسغعمىعجةأمػريسكغحرخىافيالشقاطالتالية:ي

                                                           

.2،673الزي،السرجرالدابق،(1)
أـالسعترعككمتاىساجاريةكأـكلجلجؼىاركفالخشيج،كيقرجبحلظاالستيداءبيعمخاجلأـالسأمػف،مخادة

 كاستحقارىع.
.118-114بخكفشداؿ،السخجعالدابق،ص(2)
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فياألنجلذاالنتقاـ- األمػية لألسخة اإلليية العشاية تييء كتسشيأف العباسييغ، عمى حقجه
لشفديامشيع.

حخصةعمىالتعاكف،كأنوسػؼيخسلإليواسصػاًلحيغتيجأاألمػرفيبالده،كلكغبجكف-
.(1)بطمعوفيمحالفةعدكخيةأفيخت

.(2)عجـاستصاعتوشخداألنجلدييغالخيفييغمغجديخةكخيتألنوالكاليةلوعمييع-

تجشبالخدعمىشمبوفيسايتعمقباألغالبة،ألنومغالرعبعميوأفيدتشكخعالنيةحسالت-
.(3)مػجيةضجغيخالسدمسيغإلعالءكمسةهللا

قرػر أحج في معو كمغ ىػ كاسكغ القدصشصيشية، بالط في الغداؿ استقبل ىشاؾ
.(4)القدصشصيشية،يدسيوابغحياف)أكاديسيةمغمخمخ(حدبسًايقػؿبخكفشداؿ

األنجلدي الػفج إقامتو–أشمع عمىاألمػركتعخؼعمىاألحػاؿكتحجثكل-أثشاء
شػارعالقدصشصيشية،كلعلقخشيػسكافىػشخؼعغكجيةنطخالصخؼاآلخخكساجاؿفي

رفيقيعكمتخجسيعشيمةمكػثيعفيالقدصشصيشية.

تػفمذأال أفالغداؿاشتخطلسقابمة أحجاثنحكخمشيا حجثلمغداؿفيالبالطالبيدنصيعجة
مجمذ إلى السؤدؼ الباب بتزييق األمخ عمى فاحتيل سشتيسا، عغ يخخجا كال لو يدجج

الغداؿاإلمبخاشػرعشج دخػؿالدفخاءالسدمسيغلالنحشاءفيخزػعلوفتعتزيقالبابأماـ
مقابميوكزحف رجميوفيكجيو جمذعمىاألرضكقجـ عشجما السكيجة فشجحفياختيارىحه

،كأعجبالسمظمغحدغترخفوكقاؿ:)أردناأف(5)عمىإليتوفمساجازذلظالباباستػػقائساً
بش فقابلكجػىشا بونحلو ُيخفابتدامتوإعجابًا كلكغلع عميوكلػالأنورسػؿألنكخذلظعميو(

                                                           

.232الصقػشي،السخجعالدابق،ص(1)
.1،333السقخؼ،السخجعالدابق،(2)
السرجرنفدو.(3)
.108بخكفشداؿ،السخجعالدابق،ص(4)
.238،239سميسافالخحيمي،السخجعالدابق،ص(5)
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الخسػؿ أفمغشخرية )كافالحكساءعمىحقفيقػليع السحيصيغبو: لخجاؿدكلتو قائاًل
.(1)يعخؼسيجه،إفىحااألنجلديحكيعمغحكساءالقػـكداىيةمغدكاىييع(

تػفم تحجثالغداؿمعممظالخكـ فأعجبوحجيثو،كشمبمشوأفيشادموأؼعشجما ذ،
يذخبمعوكأسًامغالخسخ،فامتشععغذلظ،كاعتحربتحخيعالخسخفيديشواإلسالـ،ككافيػمًا
فجعل ستاًء، كىيكالذسذالصالعة زيشتيا، خخجتكعمييا السمظقج بدكجة كإذا عشجه، جالدًا

ك السمظيحجثو كجعل عشيا، ًيسيلشخفو كأمخالغداؿال ذلظعميو، فأنكخ عغحجيثو، ىػاله
التخجسافبدؤالو،فقاؿلو:عخفوأنيقجبيخنيمغحدغىحهالسمكةماقصعشيعغحجيثو،فإني
لعأرػقطمثميا،كأخحفيكصفياكالتعجبمغجساليا،كأنياشػقتوإلىالحػرالعيغ،فمساذكخ

.(2)لسمكةبقػلوالتخجسافذلظلمسمظتدايجتحطػتوعشجىاكسختا

كتجدع إلىالختاف، السدمسيغ الدببالحؼدعا عغ التخجسافأفيدألو أمختالسمكة
السكخكهفيوكتغييخخمقهللا،معحمّػهمغالفائجةفقاؿلمتخجساف:عخفياأففيوأكبخفائجة،كذلظ

ًاضعيفًا،فزحكتأفالغزبإذازبجقػؼكاشتجكغمع،كماداـالُيفعلبوذلظاليداؿرقيق
.كقاؿفيكصفىحهالسمكة:(3)السمكة،كفصشتلتعخيزو

تأتيالذسذالحدغأتغخباإنيتعمقتبحدػسية

التيتصمعمغأزراىاالكػكبيانػردياركدالذباب

فمساكصفياالتخجساتالذعخالحؼقالوفيياأعجبياذلظكثيخًا.

كىشاؾركايةتاريخيةأخخػتخكؼأفالسمظقجـلوزكجتواإلمبخاشػرةثيػدكراكإلىكلجه
اإلمبخاشػرة بو فأندت يافعًا، فتى يػمئح ككاف بعج، فيسا العخش تػلى الحؼ ميخائيل األميخ
كسحختوبجسالياكساناؿأعجاباألميخالفتى،كجاءتوالسمكةبالخسخكأمختوبسعاقختيامعأبشيا

                                                           

.106بخكفشداؿ،السخجعالدابق،ص(1)
.2،258السقخؼ،السرجرالدابق،(2)

.2،258،259السقخؼ،السرجرالدابق،(3) 
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كتتفقالخكايتافعمىامتشاعالغداؿعغشخبالخسخكعجـ(1)فامتشعكقاؿغيخحائدفيديششا
استجابتولصمبمزيفيو،كىحامػقفنبيلمغسفيخمدمعيتقيجبتعميعديشوأماـغيخالسدمسيغ.

كيقػؿالغداؿفيتيػدكراهكمخائيلالقريجةمصمعيا:

ؼذكعشقشػيلجسيلالصخكأغخليغاألشخاؼرخز

يمػحكخكنقالديفالرقيلتخػماءالذباببػجشتيو

.(2)العسػمةحيثيشدبكالخؤكؿمغأبشاءالغصارؼقيرخؼ

أنيىالغداؿسفارتوعمىأحدغحاؿكخيخأداءكعسلعمىإحكاـالرمةكالسػدةبيغ
.(3)عصفاتواإلمبخاشػركبيغأميخه،كسحخالبالطالبيدنصيبكياستوكضخفوكبجي

يسزيالػفجاألنجلديعجةأشيخإلىاألميخاألنجلدي،يعػدبياإلىحاضخةبمجةقخشبة
مطاىخ بيختو قج كسا السثيخة، الخحمة كأنباء الدفارة ىحه نتائج األنجلدي، األميخ إلى مفزيًا

األنجلد الػفج عاد بسا النعمع لكغ البيدنصي، البالط كركعة البيدنصية كىلحسلالحزارة ي،
.كلىحهاألمػرنجيمياكتكتفي(4)رسالةأخخػمغصاحبالقدصشصيشيةإلىاألميخاألنجلدي

ليحا الجارس لجػ مفيجة تكغ قج تفاصيل إعصاء دكف كفج ذىاب بحكخ اإلسالمية السرادر
السػضػع.

يذخبفي أف الغداؿ أراد عشجما القدصشصيشية في الغداؿ التيجختمع األمػر كمغ
حزخةاإلمبخاشػرالساءفقجمػهلوفيكأسمغذىبمددافبأحجاركخيسة،فأحتفعبولشفدو
فيكععباءتو،اتباعًالعادةجاريةلسثلىحهالسشاسبة.كاليخكؽترخفوىحالإلمبخاشػر،كحيغ

.(5)بخرالغداؿذلظالترخؼأشاراإلمبخاشػرعميوباالحتفاظبو

                                                           

.2،58ـ(1953ابغسعيج،عمىبغمػسى:السغخبفيحمىالسغخب،شػقيضيق،د.ف)القاىخة،(1)
.307،308الياشسي:السخجعالدابق،صعبجالسشعع(2)
.307الياشسي،السخجعالدابق،ص(3)
.70-69عبجالخحسغالحجي،السخجعالدابق،ص(4)
.108،110بخكفشداؿ،السخجعالدابق،ص(5)
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،مسايقمل(1)بخكفشداؿبأسمػبدكفإيخادكالـابغحيافبشروإفىحهاألمػريحكخىا
مغجػدتياكىحامغاألمػرالتيتجعمشاالنثقكثيخًافيىحاالسدتذخؽحيثأفاألمانةالعمسية
تقتزيأفيشقلالشزعغأبيحيافكساىػكليذبالسعشىليتدشىدراستوكتحميموبلىشاؾ

ػشةليبقيىػالسرجرليحهالسعمػمات.مغاتيسوبتخمزمغىحهالسخص

عبج كمف الشز)قج كإليكع الجغبػب مخصػشة في كرد ما أيزًا ىشا الججيج كلكغ
تزسغ كقج كىجية بكتاب كحسميع لمقدصشصيشية بالحىاب السشيقمة كيحي الغداؿ يحي الخحسغ

الكتاب(.

فيالسرادرالتيتعبطيػرىحهالسخصػشةتتزحعجةأمػرمشيامايتفقمعماكرد
ذكخىاسابقًاكمشياماىػججيج.

كىجايا البيدنصيةكتحسلكتابًا البعثة بخفقة يتفقمعالسرادرىػأرساؿسفارة ما أما
.(2)قعمىراسىحهالدفارةيحيالغداؿكيحيالسشيقمة225سشة

الخح األميخعبج فييأفرد السخصػشة ىحه األمػرالتيإضافتيا سغكافمبيجًاأما
ىػ ىسيع أف يبجكا البيدنصييغ كلكغ العباسييغ مغ السذخؽ كاستخجاع اقخيصر جديخة بذأف
استخجاعالجديخةمغأيجؼاألنجلدييغإذبعثمعالغداؿكتابًايصمبفيواألميخعبجالخحسغكف

.كلكغ(3)السشاسباالمجاداتعغالفاتحيغاألنجلدييغ،أماالباقيفدػؼنقػـبوسػيًافيالػقت
الرسةكربساىحامغاألمػرالتيتفديخذلظالفتػرفيالعالقةبيشيساقخابةالقخفمغ األميخلـد

الدماف.

ككحلظعشجعػدةالدفارةمغبيدنصةكافاألميخفيغدكةفيجميقة،كلعيعجإالفي
كأفالغداؿغابسبعأشيخالعاـالتاليحيثغابأربعأشيخفمعيمتقيبالغداؿفػرعػدتو،

                                                           

السخجعنفدو.(1)
.ككحلظ3/282ـ(،1967)بيخكت،3ابغخمجكف،أبػزيجعبجالخحسغ،العبخكديػافالسبتجأكالخبخ،ط(2)

.1/346ـ(1968السقخؼ،نفحالصيب)ييخكت،
.3مخصػشةالجغبػب،السرجرالدابق،ص(3) 
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باإلضافةإلىنػعاليجاياالتيكافمغبيشياساعةمصػرةكربساكافمختخعياىػيحيالسشيقمة
الحؼيقاؿلقبلقتخاعوساعةباإلضافةإلىجػاىخككحميكجاللةعمىغشىاألمارةكلىحهأمػر

حجثفييا.ججيجةزكدتشابياىحهالسخصػشةلتػضحمدارتمظالدفارةكما

  

                                                           

يحيالسشيقمةىػ:يحيبغحبيبالحؼتشجرمعخفتشاعشوفيرفوابغحيافبػ)صاحبالسشيقمة(كالسشيقمةنػع
التجخيبية.مغالداعاتكلعلىحايقػدنالمطغبأفابغحبيبكافعمسًامغعمساء الخياضياتكالفمظكالعمـػ

 .67عبجالخحسغحجي،السخجعالدابق،ص
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 السبحث الثاني
 الدفارة في عيج الخميفة عبج الخحسن الشاصخ

 
مغالصخازاألكؿكقجعجبالشوفيقخشبة الخحسغالشاصخسياسيًا كافالخميفةعبج

بالدفخاءمغكلاألنحاءكقجتبػأتقخشبةمكانةمخمػقةبيغمجفالجنيافيتمظالفتخةكقجتحجث
عغقخشبةفيذلظالعرخ،كماحققتومغشيخةكمججذاكخيغماكافبعسالسؤرخيغبأكبخ

الغخب مجف كبيغ بيشيا مقارنيغ الخاقية كالحزارات كاألبية العطسة مطاىخ مغ بيا يجخب
كالتخمف فيأششابالجيل الزاربة كشعػبيا بالجكر(1)األكركبيالستخمفة زيشتقخشبة فبيشسا

كاأل كالحسامات كالدقائف العخبيةكالقرػر المغة إلى باإلضافة كالحجائق كالسشتدىات بشية
فيأكجعطستيافيقخشبةحاضخةالخالفةاألمػيةفياألنجلذ،في كالحزارةاإلسالميةكالعمـػ
السقابلذلظكانتالمغاتالغخبيةكعػاصسيعتسخبسحشةفسثاًلالكتابةيقترخاستعسالياكتعمسيا

-316الجكلةاألمػيةفيعيجالخميفةعبجالخحسغالشاصخ)عمىبعساألديخة،كبحلظبمغت
حج661-912ق/350 كل مغ الدفارات عميو فػفجت كبيخ، كازدىار حزارؼ رقي إلى ـ(

كصػبفيقػؿابغحياف)إفممظالشاصخباألنجلذكاففيغايةالفخامةكرفعةالذأف،كىادتو
،كازدلفتإليوتصمبميادنتو،كلعتبقأمة كالفخنجةكالسجػسالخـك سسعتبومغممػؾالخـك

.(2)كسائخاألمعإالكفجتعميوخاضعةراغبةكانرخفتعشوراضية(

عشجالحجيثعغالدفاراتفيعيجالخميفةعبجالخحسغالشاصخنعخؼأنوكاجوعجت
أخصاركأعطسياالخصخالذيعيفيالسغخبجشػبًا،باإلضافةإلىالجكيالتالسديحيةاإلسبانية

كلحلظعسجالخميفةالشاصخ(3)شسااًلكالخصخالشػرمانجؼكلكغالخصخاألكبخكافمغالفاشسييغ
اتإيجابيةلسحاربةالشفػذالفاشسيتتمخزفيسايمي:بعجةخصػ

قبعجأفكافأميخًاكتمقببالشاصخأميخالسؤمشيغ.316أعمغنفدوخميفةعاـ-أ

                                                           

.246،247دمحممخسيالذيخ،السخجعالدابق،ص(1)
.1/366السقخؼ،السرجرالدابق،(2)
.185عمىالذصذاط،السخجعالدابق،ص(3)
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األسصػؿاألنجلديبحيثيشازعاألسصػؿالفاشسيفيالبحخالستػسطكيجافععغ-ب تقػية
سػاحلاألنجلذ.

سػاجيةالسغخب.تحريغالثغػراألنجلديةالجشػبيةل-ج

ـككحلظ927ق/317احتالؿالسشاشقالسغخبيةالسصمةعمىالسزيقمثلششجةكأمميمةسشة-د
.931ق/319مجيشةسبتيسشة

تأييجثػرةأبييديجالخارجيكبثبحكرالفتشةبيغقبائلالبخبخفيبالدالسغخب.-ق

.(1)التحالفمعأعجاءالجكلةالفاشسيةكىعممػؾأكركبا-ك

ماييسشاىشاىػالعالقةمعاإلمبخاشػريةالبيدنصية.

الشاصخ الخحسغ عبج الخميفة األسبابالتيجعمة مغ التيسبقتذكخىا األخصار أف
مغاإلمبخاشػرقدصشصيغالدابع بيدنصة البيدنصييغحيثقجمتسفارة باألباضخة يػثقعالقتو

رادراإلسالميةفيتحجيجتاريخىحهالدفارةعمىإلىالجكلةاألمػيةفياألنجلذكاختمفتالس
كجيةالجقةفيحكخابغخمجكفىحهالدفارةعمىكجوالجقةفيحكخابغخمجكفأنياكانتفيسشة

.(2)ـ947ق/336

كيحكخابججمجلالحؼعاشفيالقخف(3)ق338كيخػابغعحارؼأنياكانتفيالدشة
كيحكخابغحيافأفىحهالدفارةكانتفيشيخ(4)ـ948ق/337الخابعاليجخؼأنيافيالدشة

قكسايخػلدافالجيغ338ـكىشايتفقابغحيافكابغعحارؼفيسشة949ق/338سفخسشة
.(5)ق334بغالخصيبأنياحجثتسشة

كاالختالؼفيالخكاياتاليتجاكزالخسذسشػاتكىػأمخاليفدجلمػدقزيةكاليغيخ
مجخػاألحجاث.

                                                           

.59زاكيةالخاجحي،السخجعالدابق،ص(1)
.4/309الدابق،ابغخمجكف،السرجر(2)
.2/215ابغعحارؼ،السرجرالدابق،(3)
.494ابغجمجل،السرجرالدابق،نقاًلعغابغأبيأصيبعة،ص(4)
.366ابغخمجكف،السرجرالدابق،نقاًلعغالسقخؼ،ص(5)



66 

أنيا إلى باإلضافة ببعزيا كتختمط الدفارة ىحه حػؿ التاريخية السرادر تختمف
ممظ رسػؿ الشاصخ" "أؼإلى إليو )ككصل الخصيبيقػؿ الجيغ لداف فسثاًل مقتصفاتمتشاثخة
مشوفيإيقاعالسػالفة.فقعجلوالسقعجالذييخ،اذليلعيتييأمثمُو القدصشصيشيةالعطسى،راغبًا

بمو؛فجخلالخسػؿعميو،كقجبيتليػؿماعايشو،كدفعإليورسالتومػدعةفيدرجذىبلسمظق
كثيخًاالتراكيخ،ككافالكتابفيرؽسساكؼالمػفمكتػبًابالحىب،كعميوشابعذىب،فيأحج

.(1)كجييوصػرةالسديح،كعمىاآلخخصػرةالسمظقدصشصيغ(

ؼإقاموالخميفةالشاصخلمػفجالبيدنصيفيقػؿ)رتبتأماابغخمجكفكاصفًااالحتفاؿالح
كاصشاؼ الخالفيبأنػاعالديشة كيدفالقرخ بالدالحفيأكسلشكل، العداكخ فيذلظاليػـ
الدتػر،كُجسلالدخيخالخالفيبسقاعجاألبشاءكاإلخػةكاألعساـكالقخابة،كرتبالػزراءكالخجمة

.(2)فيمػاقفيع(

شباىيكاصفًااحتفاؿالشاصخ)إفالشاصخلجيغهللا،لسااحتفلفيالجمػسككحلظيقػؿال
لجخػؿرسػؿممظالخكـاألعطع،صاحبالقدصشصيشيةعميوبقرخقخشبة،االحتفاؿالحؼشاد
إلى كتقجـ ... مقعجه جاللة بحكخ يجيو بيغ كالذعخاء الخصباء يقيع أحبأف الشاس. في ذكخه

عيجهبإعجادمغيقػـبحلظمغالخصباءكيقجموأماـنذيجالذعخاء،فأمخاألميخالحكعابشوككلي
الحكعصشيعتوالفقيودمحمابغعبجالبخالكديشانيبالتأىبلحلظكإعجادخصبةبميغةيقػـبيابيغ
السجمذ كحزخ كسعو، ليذفي ما الكالـ تألفي عمى القجرة مغ يجعي ككاف الخميفة يجؼ

حاكؿالتكمعبسارآه،بيخهىػؿالسقاـكأبيةالخالفةفمعييتجؼإلىلفطةبلالدمصانيفمساقاـي
خذيعميوكسقطإلىاألرض.

فقيلألبيعمىالبغجادؼإسساعيلبغالقاسع،صشيعةالخميفةكأميخالكالـ:قع!فأكقع
الػىي!،فقاـفحسجهللاكأثشىعميوبساىػأىموكصمىعمىنبيودمحمثعانقص عبوالقػؿ،ىحا

                                                           

(1) )بيخكت، العخبية، الشيزة دار البيدنصية، الجكلة الباز، الديج ص1982العخيشي: ا426ـ( كحلظ بغ،
.2/213عحارؼ،

.4/142ابغخمجكف،السرجرالدابق،(2)
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قاـفػقفساكتاًمفكخًافيكالـيجخلبوإلىذكخماأريجمشو،فمسارأػذلظمشحرابغسعيج
مغذاتوفػاصلافتتاحأبيعميألكؿخصبتوبكالـعجيب،كفرلمريب،يدحوسحًاكأنسا

.(1)يحفطوقبلذلظبسجة(

مغخالؿإشاراتكردتفيميسايكغمغأمخفباإلمكافأفنذتقالحقيقةأكبعزيا
الشرػصالدابقةفخبساقجيكػفىشاؾأكثخمغسفارةبيغاألنجلذكبيدنصةكمغالسؤكجأفسشة

تخامتإلى338 فيأكثخمغمرجرفيسكغالقػؿأنوعشجما ققجقجمةسفارةكذلظلػركدىا
إلىأحجرجاؿدكلتومدامحالخميفةالشاصخأنباءكصػؿالدفارةالبيدنصيةعمىاألنجلذأكعد

إالكىػيحيبغدمحمبغاليثبأفيالقييععشجندكليعفيمجيشةبجايةعمىالذاشئاألنجلدي
.(2)الذخقيكأفيخافقيعفيالصخيقإلىقخشبةكيحللليعالرعاب

الخمفةاألمػيةفيعطستيا البيدنصيكأفتطيخليع كأمخبأفيبالغفياستقباؿالػفج
ك كتائبالجيرفيصفػفوشػيمةعمىكىيبتيا تمقتيع عمىمذارؼقخشبة كانػا فمسا فخامتيا

.(3)رأسكلكتيبةقائجىافيأحدغعجةكعتاد

بعشاية اختيخكا الحيغ كالخجـ كالعبيج لزيافتيع العيج كلي قرخ لمػفج خرز كقج
الديشةكساذكخنالإلشخاؼعمىخجمتيعبأحدغمايكػف.كزيغقرخالخالفةفيقخشبةبأنػاع
سابقًاكأحاشتبوالكتائبالعدكخيةفيحمومسيدهإلضيارعطسةالجكلةكقػتيا.

الدبت يـػ كجاء البيدنصية، الدفارة الستقباؿ صػرة أكسل عمى التختيبات تست فمسا
السذيػدفي948ق)أكائلسبتسبخ338الحادؼكالعذخكفمغربيعاألكؿسشة ـ(كىػاليـػ

األنجلذحيثجمذفيوالخميفةعبجالخحسغالشاصخفيقاعةاالستقباؿالكبخػالسدساةتاريخ
بالسجمذالدىخاء،كجمذعمىيسيشوكشسالوأبشاؤهككباررجاؿالجكلة،كحزخالػزراءكالحجاب

                                                           

،مشحربغسعيجالبمػشي،يقػؿالسقخؼعشومسغيكخموالشاصخيجعموككالهالقزاء،السقخؼ،أزىارالخياض
 .272،273ص

العميافيسغيدتحقالقزاءكالفتيا،داراآلفاؽالشباىي:أبػالحدغبغعبجهللا،تاريخقزاةاألنجلذالسػقبا(1)
.66ـ(ص1982الججيجة،)بيخكت،

.1/366السقخؼ:السرجرالدابق،(2)
.1/366،نفذالسرجرالسقخؼ:(3)
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كالسػاليكالػجياءكفيكسطركعةاالستقباؿدخلالدفيخالبيدنصيكمغمعو،دىذػامغركعة
الحفلبديشةخياليةكرقي(1)كفخامةالسمظالسقاـ ،كالجقةفيالتشديقكالتختيببحيثضيخىحا

فائق،كسمسػارسالةإمبخاشػرىعالخسسيةلمخمفيةالشاصخلجيغهللا.

كجاءفيمقجمةالخسالة)مغقدصشصيغكركمانذالسؤمشافبالسديحالسمكافالعطيساف
إلىالعطيعاالستحقاؽا لسفخخالذخيفالشدبعبجالخحسغالخميفةالحاكععمىالعخبممكاالخـك

.(2)األنجلذأشاؿبقاءه(

بالخط الحىب بساء كتبت كقج الدساكؼ، بمػف مربػع رؽ في مكتػبة الخسالة كىحه
اإلغخيقي،كداخميارقعةأخخػمكتػبوبساءالفزةكقجكصففييااليجيةالتيبعثيااإلمبخاشػر

الشاصخ السديحعميوالدالـكعمىالػجو،كختعبصابعذىبيلمخميفة عمىأحجكجييوصػرة
األخخصػرةاإلمبخاشػرقدصشصيغالدابعكقخيشوركمانػسالثانيكمغضسغاليجاياالتياىجاىا
كمكتػب العجيب الخكمي بالترػيخ الحذائر مرػر دسفػريجس كتاب لمخميفة اإلمبخاشػر

األكائل،باإلغخيقيككتابىخكسيذصا حبالقرزكىػتاريخلمخكـكفيوقرزاألباشخة
كقجُكتبفيالكتابإلىالشاصخأفكتابدسقػريجسالتجتشيفائجتوإالبذخزيتقغالمغة
اإلغخيقية،كأماكتابىػرسيذفعشجؾباألنجلذالمصيشييغمغيقخأبالمدافالمصيشي،كسيشقمػهإلى

.(3)المغةالعخبية

ذلظبذيءمغالتفريلفيالفرلالثانيكبجاءاالحتفاؿالحؼيذخؼعميوكقجذكخنا
كليعيجالخميفةابشوالحكعتأكيجًاعمىأىسيةىحهالسشاسبةكالتيكمففيياالفقيودمحمنبعبج
البمػشي فشيسمشحربغسعيج يدتصيع فأمخأبيعميالقاليفمع اغذىعميو البخغيخأنو

مغرغجكخصبكأثشىعمىالخ فيو ىع بأجالؿبدببما كيقجره بحبو الشاصخكأفشعبو ميفة
بيغ االندجاـ عمى أكج ثع بشفدو الجكلة أمػر عمى ككقػفو كاألماف كاألمغ العيركاالستقخار
االندجاـانترخت الخميفةكشعبوكأنوفياالتحادقػةكفيالتفخؽضعفكانيياركبفزلىحا

                                                           

.156الخحيمي،السخجعالدابق،ص(1)
.157،158السقخؼ،السرجرالدابق،ص(2)
156الدابق،صكزنوأربعةمثاقيل،الخحيمي،السخجع. 

.157،158السقخؼ،السرجرالدابق،ص(3)
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الستخب أعجائيا الػفجاألنجلذعمى اشالع ىػ األمػر تمظ كالغخضمغعخضكل بيا، ريغ
البيدنصيعمىاالستقخاركاالزدىارالحؼكصمتإليوالبالدكافذلظبأسمػبفيغايةالبالغة

.(1)كاألداءفأعجبالخميفةكضيػفوككلسسعوُ

الػفجكعشجانتياءىحاالحفلالحؼتزلبعسخفياهغامزةمثلالسجةالتيقزاهىحا
كعجدأفخادهكاسسائيعكاألىجاؼالحقيقيةكراءىحهالدفارةغيختججيجالرمةكالسػادعةكلىحه

أمػرنجيمياكالنججلياأثخفيالسرادرالتاريخية.

أماعغردالخميفةالشاصخعمىىحهالدفارةالبيدنصيةفقجبعثرساًلبيجيةكرسالةكىي
قكربساسمكت225البيدنصيةأياـاألميخعبجالخحسغاألكسطسشةمذابوإلىحجكبيخلمدفارة

ىحهالدفارةنفذشخيقالحؼسمكتوالدفارةفيعيجاإلمارة،كندتذفردالخميفةمغنزابغ
خمجكفككحلظاسعمغأرسموالخميفةإلىاإلمبخاشػريةالبيدنصيةكىػ)تعانرخؼىؤالءالخسل،

.(2)جاثميقليججداليجنة،كيؤكجالسػدةكيحدغاإلجابة(كبعثمعيعىذاـبغكميبال

إالأنواختمفعشجاالسعفيقػؿ)ثعانرخؼىؤالءالخسل،كبعث كساذكخذلظايزًا
.(3)الشاصخمعيعىذاـبغىحيلبيجيةحافمةليؤكجالسػدةكيحدغاإلجابة(

لوعخضالرجاقةكالسػدةيتزحمغىحيغالشريغأفالخميفةالشاصخقجأعخبعغقبػ
بأرساؿسفارةجػابيةتحسلرسالةكىجيةفخسودكفمعخفةنػعاليجيةكالفحػاالخسالة.

كاألسساء أكثخ أك رفيق معو ىل فشجيل الشاصخ الخميفة بعثو الحؼ الدفيخ عغ أما
أك الذخرية ابغخمجكفالنعخؼعشوشيءسػاءمغحياتيع السقخؼأك عغالدفخاءذكخىا

كضيفتيعفيالجكلةكلكغعبجالخحسغحجييقػؿأفكمسة)الجاثميق(فياالسعالحؼكردفي
نزابغخمجكفمأخػذمغالكايػليكي،لعمومدمعمغأصلنرخانيأـنزالسقخؼالحؼيحكخ

                                                           

.1/365السقخؼ،السرجرالدابق،(1)
.4/310ابغخمجكف،السرجرالدابق،(2)
.4/365السقخؼ،السرجرالدابق،(3)



70 

فيواسعالدفيخىذاـبغىحيلفيػأخيحيبغىحيلالذاعخالكبيخالسعخكؼالستػفيسشة
كلكغذلظيمدمودليلكاليػججدليلعمىذلظ.(1)ق386

كيسكغتمخيزماسبقفيأفالدفارةاألكلىبيغاإلمبخاشػريةالبيدنصيةكاألنجلذفي
ابغجمجل)فمساجاكبالشاصخأرمانيػس338عرخالخالفةكانتسشة قكيجععذلظأيزًا

كالمصيشي باإلغخيقي يتكمع بخجل إليو يبعث أف سألو فبعثأرمانيػسالسمظ متخجسيغ يكػنػف
كىحا(2)السمظإلىالشاصخبخاىبكافيدسىنقػال،فػصلإلىقخشبةسشةأربعيغكثالثمائة(

 سشة الدفارة ىحه أف مع يتفق إلى338التاريخ نقػاًل الستخجع ليرل كافية سشتيغ أف أؼ ق
األنجلذ.

الخحسغاألكسطأفالسػدةكالرجاقةقجرأيشافيالدفارةالبيدنصيةفيعيجاألميخعبج  
ىيعبارةعغمجاممةسياسيةألكثخكأفاليجؼالحقيقيالحؼاتزحلشاىػتحخيخالجديخةمغ
أىجاؼأخخػكربسالشفذالغخضألفاإلمبخاشػر األنجلدييغالسدمسيغفبتأكيجكانتىشاأيزًا

الدفارةأماالحرػؿعمىالجععقدصشصيغقجأعجحسمةضجفاتحيجديخةكخيت،فأردمغىحه
.(3)مغالخميفةالشاصخأكحتىعجـدعسولألنجلدييغالفاتحيغ

كىشاؾبعسالعمساءعمىرأسيععبجالخحسغحجييحىبػفإلىأفأىجاؼىحهالدفارة
اإلمبخاشػر كأف العمع في مشارة أصبحت األنجلذ كأف خاصة الثقافي الجانب عمى تقترخ

عكافشغػفًابالعمعكالفغكجسيعاألمػرالثقافيةكليحاكانتىجيتوثقافيةتتزسغقدصشصيغالداب
كتبسبقاإلشارةإليياكيقاؿأنوأمزىنحػربعقخفمغحياتوبيغالكتبكأبحاثوكذلظقبل

.كىشاأرػأنوالمانعمغاعتبارىاسفارةسياسيةثقافية.(4)كصػلولمعخش

  

                                                           

.81عبجالخحسغحجي،السخجعالدابق،ص(1)
.494ابغأبيأصيبعة،السخجعالدابق،ص(2)
.425العخيشي،السخجعالدابق،صالديجالباز(3)
.46ـ(ص1972عبجالخحسغحجي،أنجلديات،داراإلرشاد)بيخكت،(4)



71 

 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

  



72 

 ةـــســاتــــالخ

مغالػاضحأفالجكلةالبيدنصية،خريسةالجكلةالعباسيةفيالسذخؽ،كانتتعتقجأنيا
عغشخيقالدمظالجبمػماسيالحؼأخحتىيالسبادرةبو،تدتصيعأفترلبتفاىسيامعحكػمة

كلكشيافذمتفذاًل،قخشبةاإلسالمية،إلىبعسالشتائجالعسميةفيمقاكمةخريستياالسذتخكة
فيتحقيقىحااليجؼ.ذريعاً

رتباطبيغتجذععبئو،لسارأتمغشبيعةاالكافمغالسأمػؿأفتجركوأكتتػقعوقبل
 العالعاإلسالميالحؼمافتأيعصياألدلةكيقجـاألمثمةلسثلىحاالسػقف.فالجيغاإلسالمييحـخ

السدمسيغعمىالسدمسيغالحؼيحا غيخ معاكنة التحالفأك ربػفمغأجلإعالءعمىالسدمع
خالفبحلظ ألنو السدمسيغ مغ كالتأييج االجتساعية الحاضشة ذلظسيفقج يفعل كمغ هللا، كمسة

الََّيتَِّخِحاْلُسْؤِمُشػَفاْلَكاِفِخيَغَأْكِلَياءِمغُدْكِفاْلُسْؤِمِشيَغَكَمغصخيحالقخآفالحؼقاؿفيوتعالى:
َذِلَظَفَمْيَذِمَغّللاِّ َكِإَلىّللّاِاْلَسِريخَُيْفَعْل ّللّاَُنْفَدُو ُرُكُع َكُيَححِّ ُتَقاًة ِمْشُيْع ِإالََّأفَتتَُّقػْا ِفيَشْيٍء
.28سػرةآؿعسخاف،اآلية

ىحه عمى عميو اعتسجت بسا معتسجيغ آخخكف كتابعيع الغخبييغ بعسالكتاب حاكؿ
كالدف اليجايا تبادؿ مغ أيزًا قيل كما )الدفارة شارلساف بيغ ـ(814-768ق/199-151خاء

إيجادصػرةخياليةعغعالقاتقامتفيشكلمعاىجاتـ(809-785ق/193-169كالخشيج)
مددكجةفشقدعالعالعإلىقدسيغحمفضعاألنجلذكالقدصشصيشيةمغجيةضجحمفأخخيخبط

الخالفةالعباسيةكالجكلةالكخكلػنجية.

كش الخشيج أياـ مشح السدمسيغقيل السؤرخيغ عشج ليحا إشارة تػفخ عجـ مع ارلساف،
السذارقةكالسغاربةبسافييعاألنجلديػف،فإفشبيعةالعالعاإلسالميكارتباشوكمجخياتأحجاثو
التاريخيةالتدسحليحااالفتخاء،كقجتعخضبعسالجارسيغليحاالسػضػعكناقذػهفمعيكغإال

قموإلىمراؼاألسصػرة.ضخبًامغالػىعكالخياؿيش
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 أرى أن ىحا السهضهع يسكن أجسالو في الشقاط التالية:

ـ(ليذمغالسعقػؿأف798ق/182مشحعاـ)إذاكافىشاؾتحالفبيغالخشيجكشارلساف-1
ـ(إذاسمسشابػجػدذلظ840ق/225يبقيالبيدنصيػفكاألمػيػفدكفتحالفقخابةالشرفقخف)

أصاًلعغالسدمسيغ.

لعيفكخالخشيجفياستخجاعأفخيقية)تػنذ(،كالسغخبكتخميوعغالدمصةالفعميةفيياحتى-2
يفكخفياستخجاعاألنجلذ.

أفمغيجعػفأفمديحيالذاـكانػاخصخًاعمىسالمةالجكلةفيعيجالخشيجفأيغالجليل-3
عمىذلظ.

اليسكغلمخشيجأفيثقفيذلظالغخيبالستخجاعاألنجلذكاللعبجالخحسغاألكسطأفيثق-4
كدلمشافيتػفمذالستخجاعالسذخؽ،مععجـجػازالتحالفمعغيخالسدمسيغكساذكخناسابقاً

عميو.

كافالخشيجىػالسشترخعمىالبيدنصييغقبيلفتحالعالقاتحتىاضصخىعإلىدفعالجدية-5
ـ(.798ق/183سشة)

كخصخه-6 قخيبججًا العجك كإنسا العباسية خصخحقيقيعمىاألنجلذمغالجكلة كجػد عجـ
لسػاجيةبيشيعمدتسخة.كشيظكىعالفخنجةالحيغماتشفظتشقصعغاراتيععغاألنجلذكا

إفالقػؿبػجػدتحالفيدتػجبدليلكليذتكيغ،التحالفاتالجكليةبعجنقزياكإنيائيا،-7
األمػييغ كال كالفخنجة العباسييغ عشج ال ذلظ يطيخ لع حيث الحالتيغ كمتا في دليل كال

كالبيدنصييغ.

األمػيةالبيدنصيةمجةتديجعمىأكبخدليلعمىعجـكجػدتحالفذلظالفتػرفيالعالقات-8
اتراؿبيغسفارتيالغداؿكقخاشيػس) إالفي840ق/225قخفمغالدمافحيثاليػجج ـ(

ـ(تمظالفتخةالتيضيخفيياضعفالجكلة947ق/336عيجالخالفةأياـعبجالخحسغالشاصخ)
البيدنصيةكلكغالدببالسحػر اقخيصذالعباسيةكلعتعجتذكلخصخعمىالجكلة ؼىػجديخة
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البيدنصية لمعالقة الخئيدي الدبب ىػ أنو أرػ كلحلظ األنجلدييغ سيصخة تحت ضمت التي
األنجلديةخالؿعرخؼالخالفةكاإلمارةكىحاماأكجتوالسخصػشةالجغبػبأيزًا.

كلىحهاألسبابكغيخىاتجعمشاالنقخبػجػدتحالفسياسيبسفيػـالحجيثبيغالقػػسابقة
اليخقىلسدتػػ كلكشو القػتيغ، كحجكثتقارببيغىتيغ صالتكدية تشفيكجػد الحكخكال
سعػا الجبمػماسيقج االتراؿ بيحا بجأكا الحيغ البيدنصييغكالفخنجة أف نشكخ ال كسا التحالف،

بذتىالصخؽلمػصػؿلتحالفتحققمغخاللومرالحيا.

األنجلدي،لعيخكؽليعذلظالتحالفكاىسمػهلكغالقػػاإلسالميةفيالسذخؽكالسغخب
بصخيقةدبمػماسيةتتساشيمعمرالحيع،كربسالألسبابالتيسبقذكخىا.

كخالصةالقػؿاليسكغأفنشكخعجـكجػدأؼصمةأكعالقةسياسية،ألنشانعمععغ
ػؿبػجػدتحالفشخيقالسرادراإلسالميةأنوحجثاتراؿكليذتحالفًادكفتػضيحأكثخكالق

يدتػجبدليلكالدليلعمىذلظ.

األنجلذأعجاء في األمػية ساعجتالجكلة يحجثأف فمع العدكخية السػاجية عغ أما
( عاـ كاحجػ مخة إال في829ق/217بيدنصة؛ كاشتخكت شخشػسة، مغ حسمة خخجت إذ ـ(

ةالعباسيةفيتمظالفتخةاليجػـعمىصقميةلكشياسخعافمااندحبتمغالقتاؿ،ككانتالجكل
العباسييغ، معاداة إال قخشبة حكاـ مغ كاف فسا لمبيدنصييغ، العجاء تشاصب التي القػة ىي

كمرادقةالبيدنصييغ،كبحلظفإفالعالقاتبيغاألنجلذكبيدنصةضمتعالقةصجاقةكمػدة.
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 قائمة المصادر والمراجع
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 قائسة السرادر والسخاجع

 السرادر: -أوالا 
ابغأبيصبيعة:-

ـ(.1269ق/668أحسجبغالقاسعالدعجؼ)ـ:سشة
مكتبة- دار رضا، ندار تحقيق األشباء، شبقات في األنباء عيػف

 ـ(.1965الحياة)بيخكت،
ابغاألبار:-

ـ(.1260ق/658أبػعبجهللادمحمعبجهللا)ـ:سشة
 (.1985الحمةالديخاء،تحقيقحديغمؤنذ،دارالسعارؼ)القاىخة،-

ابغاألثيخ:-
)ـ:سشة ـ(.1232ق/630عدالجيغأبيالحدغعمىبغأبيكـخ

الكخمي،بيتاألفكار)الخياض،تاريخابغاألثيخ،تحقيقأبػصييب-
ـ(2012

ابغحجخ:-
)ـ:سشة ق(.852أحسجبغمكـخ

لدافالعخب،إعجاديػسفخياط،دارلدافالعخب.-
ابغحياف:-

ـ(1076ق/469أبػمخكافبغخمفبغحديغ)ـ:سشة
السقتبذفيتاريخرجاؿاألنجلذ،تحقيقمحسػدعمىمكي)القاىخة،-

ـ(.2010
ابغالخصيب:-

ـ(.1374ق/776لدافالجيغبغالخصيبدمحمبغعبجهللا)ـ:سشة
تحقيق- مغممػؾاإلسالـ، قبلاألحتالـ بػيع فيسغ أعساؿاألعالـ

ـ(.2012بخكفشداؿ،مكتبةالثقافةالجيشية،)القاىخة،
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ابغخمجكف:-
ـ(.1405ق/808أبػزيجعبجالخحسغبغدمحم)ـ:سشة

دار- كالبخبخ، كالعجع العخب أياـ في كالخبخ السبتجأ كديػاف العبخ
ـ(.1967الكتابالمبشاني،)بيخكت،

ابغدحية:-
ـ(.1265ق/663أبػالخصابعسخبغحدغ)ـ:سشة

اإلبيارؼكآخخكف،- تحقيقإبخاىيع السصخبمغأشعارأىلالسغخب،
ـ(.1954كزارةالتخبية)القاىخة،

خ:ابغالدبي-
ـ(.116ق/562رشيجالجيغأحسجبغعمى)ـ:سشة

السصبػعات- دائخة هللا، حسيج دمحم تحقيق كالتحف، الحخائخ كتاب
ـ(.1959كالشذخ)الكػيت،

ابغسعيج:-
ـ(.1286ق/685عمىبغمػسىالسغخبي)ـ:سشة

السغخبفيحمىالسغخب،تحقيقخميلمشرػر،دارالكتبالعالسية،-
ـ(.1997،)بيخكت

ابغعحارؼ:-
ـ(1347ق/712أبػالعباسأحسجبغدمحمالسخاكذي)كافحياإلىسشة

)ليجف،- كػال تحقيق كالسغخب، األنجلذ أخبار في السغخب البياف
ـ(.1951

ابغالفخاء:-
أبػعمىالحديغبغدمحم)ـ:خالؿالقخفالثالثىجخؼ(.

دفارة،صالحالجيغمشجج،داررسلالسمػؾكمغيرمحلمخسالةكال-
ـ(.1993الكتابالججيج)بيخكت،
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ابغالقػشية:-
ـ(.1977ق/367أبػبكخدمحمبغعامخ)ـ:سشة

)بيخكت،- الرباع، أنذ هللا عبج تحقيق األنجلذ، أفتتاح تاريخ
ـ(.1958

ابغمشطػر:-
)ـ:سشة ـ(.1319ق/711أبػالفزلجساؿالجيغدمحمبغمكـخ

لدافالعخب،دارصادر،)بيخكت،دت(.-
أبػيػسف:-

ق(733يعقػببغإبخاىيع)ـ:سشة
كتابالخخاج،دارالثقافةاإلسالمية)بيخكت،دت(.-

االتاباكي:-
ـ(.1469ق/874جساؿالجيغيػسفبافتغخؼبخدؼ)ـ:سشة

الداىخةفيممػؾمرخكالقاىخة،دارالكتب)القاى- (.1932خة،الشجـػ
البغجادؼ:-

(.463الخصيب_ـ:سشة
،الييئةالسرخيةالعامة2تاريخبغجاد،تحقيق:عبجالعديدتػفيق،ط-

ـ(.1997لمكتاب)القاىخة،
الجاحع:-

ـ(.868ق/255عسخكبغبحخبغمحبػب)ـ:سشة
ـ(.1914كتابالتاجفيأخالؽالسمػؾ،أحسجزكيباشا)القاىخة،-

جػزؼ:ال-
ـ(.1200ق/597أبػالفخجعبجالخحسغ)ـ:سشة

ـ(.1962السشتطعفيتاريخالسمػؾكاألمع،دارالسعارؼ)الجكغ،-
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الحسيجؼ:-
ـ(.1056ق/488عبجهللادمحمبغأبينريخ)ـ:سشة

جحكةالسقتبذفيذكخكالتاألنجلذ،تحقيق:صالحالجيغاليػارؼ،-
ـ(.2004خكت،السكتبةالسرخية)بي

الجيشػرؼ:-
ابغقتيبة.

ـ(.1925كتابعيػفاألخبار،دارالكتبالسرخية)القاىخة،-
الخازؼ:-

دمحمبغأبيبكخبغالقادر.
مختارالرحاح،تختيب:محسػدخاصخ،دارالكتبالسرخية)دـ،-

دت(.
الديػشي:-

ـ(.1505ق/911جالؿالجيغعبجالخحسغبغأبيبكخ)ـ:سشة
ـ(.2003تاريخالخمفاء،دارالسشار)دـ،-

الزبي:-
ـ(.1203ق/599أبػجعفخأحسجبغيحيبغعسيخ)ـ:سشة

بغيةالسمتسذفيتاريخرجاؿأىلاألنجلذ،الييئةالسرخيةلمكتاب،-
ـ(.2008)القاىخة،

الصبخؼ:-
ـ(.922ق/310أبػجعفخدمحمبغجخيخ)ـ:سشة

السعارؼت- دار إبخاىيع، الفزل أبػ تحقيق: كالسمػؾ، الخسل اريخ
ـ(.1979)القاىخة،
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العحرؼ:-
سشة )ـ: الجالئي بابغ السعخكؼ أنذ بغ عسخ بغ أحسج

ـ(.988ق/478
)مجريج،- األىػاني، العديد عبج تحقيق األنجلذ، عغ نرػص

ـ(.1965
القخشبي:-

عخيببغسعج.
(.1897الصبخؼ،مصبعةأبخيل)ليجف،صمةتاريخ-

الكشجؼ:-
ـ(.961ق/355أبيعسخبغيػسف)ـ:سشة

ـ(.1908الػالةكالقزاة،ركفغجدت)بيخكت،-
مؤلفمجيػؿ:-

مخصػشةالجغبػب)الجغبػب،دت(.-
مجيػؿ:-

)مجريج،- الفػيشتي كأمخائيا، األنجلذ ذكخ في مجسػعة أخبار
ـ(.1867

العيػفكالحجائقفيأخبارالحقائق،مكتبةالسثشي)بغجاد،دت(.-
السدعػدؼ:-

ـ(.957ق/346أبػالحدغعمىبغالحديغ)ـ:سشة
ـ(.1978مخكجالحىبكمعادفالجػىخ،داراألنجلذ)بيخكت،-

السقخؼ:-
ـ(.1631ق/1041أحسجبغدمحمالتمسداني)ـ:سشة

لذالخشيب،دمحممحيالجيغعبجالحسيجنفحالصيبمغغرغاألنج-
ـ(.1949)القاىخة،
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السقخيدؼ:-
ـ(.1442ق/845تقيالجيغأحسجبغعمى)ـ:سشة

جساؿالجيغالذياؿ- الفاشسييغالخمفاء، بأخباراألمخاء اتعاظالحشفا
ـ(.1973)القاىخة،

الشػيخؼ:-
ـ(.1332ق/833شيابالجيغأحسجبغعبجالػىاب)ـ:ستة

الييئةالعالسية- نيايةاألربفيفشػفاألدب،عبجالعديداالىػاني،
ـ(.1983لمكتاب،)القاىخة،

الػاقجؼ:-
ـ(.822ق/207أبػعبجهللادمحم)ـ:سشة

ـ(.1966فتػحالذاـ،مكتبةالسعارؼ)بيخكت،-
اليعقػبي:-

ق/(284أحسجبغأبييعقػببغكاضح)ـ:سشة
ـ(.1883تاريخاليعقػبي)ليجف،-
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 السخاجع: -ثانياا 
 
أنذاألبيس:-

ـ(.1971بحػثفيتاريخالحزارة،دارالكتب)القاىخة،-
أليػف:-

)الفايكشج(- السجػس بالد إلى الغداؿ سفارة تحقيق إلعادة محاكلة
ـ(.1960محسػدعميمكي)لشجف،

سيسػفالحايظ:-
األكسط،السصبعةالبػليدية)لبشاف،دت(.عبجالخحسغ-

عبجالخحسغعميحجي:-
السرخؼ- السعيج مجمة بيغاألنجلذكبيدنصة، العالقاتالجبمػماسية

.22لمجراساتاإلسالمية،العجد
إبخاىيعحدغحدغ:-

الجبل- دار كاالجتساعي، كالثقافي كالجيشي الدياسي اإلسالـ تاريخ
ـ(.2001)بيخكت،

زكيةعبجالدالـالخاجحي:-
كالفاشسية،- البيدنصية الجكلتيغ بيغ كالحزارية الدياسية العالقات

ـ(.2008مشذػراتقاريػنذ)بشغازؼ،
حدشيغدمحمربيع:-

)القاىخة،- العخبية الشيزة دار البيدنصية، الجكلة تاريخ في دراسات
ـ(.1983
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سميسافالخحيمي:-
اإل- )الخياض،الدفارات التػبة مكتبة البيدنصية، الجكلة إلى سالمية

ـ(.1992
العباسي- العرخ في كأكركبا العباسية الجكلة بيغ العالقاتالدمسية

السبكخ،بغسعػداإلسالمية)الخياض،دت(.
إبخاىيعزعخكر:-

تاريخالعرخاألمػؼالدياسيكالحزارؼ،مشذػراتجامعةدمذق-
ـ(.1990)دمذق،

جخجيزيجاف:-
ـ(.1992تاريخالتسجفاإلسالمي،مصبعةاليالؿ)نػبار،-

مرصفىساكخ:-
ـ(.1974دكلةبشيالعباس،ككالةالسصبػعات)الكػيت،-

عبجالعديدسالع:-
ـ(.1959دائخةمعارؼالذعب،مصابعالذعب)دـ،-
العخبيكحتىسقػطتاريخالسدمسيغكأثارىعفياألنجلذمغالفتح-

ـ(.1993الخالفةبقخشبة،مؤسدةشباب)اإلسكشجرية،
رنديسافستيفغ:-

ط- السرخية، الييئة تػفيق، العديد عبج البيدنصية، 2الحزارة
ـ(.1997)القاىخة،

ناديةسعيج:-
ـ(.1991مػسػعةىاركفالخشيج،دارالسعخفة)اإلسكشجرية،-

شارؽالدػيجاف:-
ـ(.2006نجلذالتاريخالسرػر،اإلبجاعالفكخؼ)الكػيت،األ-

سميسافعبجهللاالدػيكت:-
ـ(.1986كتابالرػائف،دارالشيزةالعخبية)بيخكت،-

  



84 

سالـمحسػدشافعي:-
ـ(.1974أىلالحمةفيمرخ)القاىخة،-

عمىحديغالذصذاط:-
سقػطالخالفةدارالقباءتاريخاإلسالـفياألنجلذمغالفتححتى-

ـ(.2009الحجيثة)بشغازؼ،
بذخسمصافشياب:-

)تكخيت،- الجكلية الشداعات حل في كدكرىع كالخسل الدفخاء حقػؽ
ـ(.2014

دمحمدمحممخسيالذيخ:-
)بيخكت،- العخبية الشيزة دار البيدنصية، اإلمبخاشػرية تاريخ

ـ(.1982
الخالفةالعباسية،مجمة- سياسةاإلمبخاشػرالبيدنصيثيػفيمػستجاه

االجتساعية)الخياض، ـ(.1979كميةالعمـػ
ط- باألمػييغفياألنجلذ، الفخنجةكعالقتيا الثقافة3دكلة مؤسدة ،

ـ(.1990)اإلسكشجرية،
ناديةحدشيصقخ:-

السجمذ- البيدنصية، العباسية العالقات في لمذئػفالدمع األعمى
ـ(.2004اإلسالمية)القاىخة،

دمحمسييلالصقػش:-
ـ(.2010تاريخالسدمسيغفياألنجلذ،دارالشفائذ)بيخكت،-

أحسجمختارالعبادؼ:-
ـ(.1978فيتاريخالسغخبكاألنجلذ،دارالشيزةالعخبية)بيخكت،-

إبخاىيعأحسجالعجكؼ:-
ـ(.1958بخاشػريةالخكـ)دـ،الجكلةاإلسالميكإم-
ـ(.1994السدمسػفكالجخماف،مكتبةالخانجي)القاىخة،-
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زبيجةعصا:-
الجامعي- شباب مؤسدة البيدنصية، كالجكلة اإلسالمي الذخؽ

)اإلسكشجرية،دت(.
أحسجإسساعيلعمي:-

األمػؼ- العرخ نياية حتى السيالد قبل ما مشح الذاـ بالد ،تاريخ
دارسةسياسيةاجتساعيةاقتراديةفكخيةعدكخية،داردمذق)دمذق،

ـ(.1994
دمحمعبجهللاعشاف:-

ـ(.1997دكلةاإلسالـفياألنجلذ،مكتبةالخانجي)القاىخة،-
مػاقفحاسسةفيتاريخالجكلةاإلسالمية،مكتبةالخانجي)القاىخة،-

ـ(.1998
261العجديحيالغداؿ،مجمةالثقافة،- ـ.1363،محـخ

اسستغشيع:-
اإلمبخاشػريةالبيدنصيةككخيتاإلسالمية،دارالسعارؼ)اإلسكشجرية،-

دت(.
فازيمييف:-

العخبكالخكـ،تحقيقمحسػدعبجاليادؼشعيخة)دـ،دت(.-
بخكفشداؿليفي:-

العديد- عبج الديج تحقيق: كاألنجلذ، السغخب في سالع،اإلسالـ
ـ(.2012مؤسدةالذبابالجامعية)اإلسكشجرية،

عبجاليادؼدمحمرضامحبػبة:-
اإلسالمية،- فياألمة السمظالحدغبغعمىالصػسيالػزراء نطاـ

ـ(.1991الجارالسرخيةالمبشانية)دـ،
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حديغمؤنذ:-
.ـ(2015معالعتاريخالسغخبكاألنجلذ،دارالخشاد)القاىخة،-
تاريخالسدمسيغفيالبحخالستػسطاألكضاعالدياسيةكاالقترادية-

ـ(.1993كاالجتساعية،الجارالسرخية)القاىخة،
مػسػعةتاريخاألنجلذ،تاريخكفكخكحزارةكتخاث،الثقافةالجيشية-

ـ(.1996)القاىخة،
جساؿجسيلنجع:-

ـ(.1985أحكاـالخسل،دارالغخباإلسالمي)بيخكت،-
عبجالسشععالياشسي:-

)بيخكت،- ـ(.2007الخالفةاألنجلدية،دارابغحـد
جػزيفنديعيػسف:-

 ـ(.1991اإلسالـكالسديحية،دارالسعخفةالجامعية)اإلسكشجرية،-
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 (2الملحق )



 

Abstract 

 

From the foregoing it is clear that the Byzantine state believed that 

through the diplomatic corps that was initiated by it can bring its concepts 

with the Islamic government of Cordoba to some practical results in 

resisting its opponent Abbasid state but failed to do so because of the 

inviolability of Muslim assistance to non-Muslims and this makes the 

link Between the Islamic world is stronger than any alliance, whatever its 

constituents. 

In sum, we cannot deny the absence of any time limit or political 

relationship, because we know through Islamic sources that there has 

been communication and not an alliance without further clarification and 

saying that there is an alliance that requires evidence and no proof on 

that. 
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