
 

 ( َُِِ)(   تشرين األكؿ َُ) العدد(    ُٗ) المجلد 
 

ّٓٗ 
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 من خالل كتاب بعض سفاراث العلماء يف عصر احلروب الصليبيت
 م( 5531 - 5492 / هـ 135 - 094تاريخ دمشق البن عساكر للفرتة )

 

 د. عذال إبزاهيم حسني 

 جامعة كزكوك/كمية الرتبية

 مذرس يف قسم التاريخ

 

  بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 ممخص البحث

قة الدين أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة اهلل الشافعي ابن عساكر: اإلماـ الحافظ ث
ـ( كعيرؼ بكتابه "تاريخ دمشق َُُٓهػ/ْٗٗـ(، كلد بدمشق سنة )ُُٕٓهػ/ُٕٓالمتوفى )

( مجلدا، فضالن عن فهرست تناكؿ فيه مختلف ْٕالكبير" الذم يعد موسوعة إسالمية يقع في )
زارى بالد الشاـ كأسهم بحضارتها منذ الخليقة  مظاهر التراث العربي اإلسالمي، إذ ترجم لكل من

حتى عصر المؤلف من كل بقاع العالم اإلسالمي في مختلف مجاالت الحياة العلمية كالسياسػية 
 كاإلدارية كاالقتصادية كاالجتماعية.

كتسػػعى هػػذو الورقػػة العلميػػة إلػػى إلقػػاب الضػػوب علػػى بعػػي سػػ ارات العلمػػاب فػػي عصػػر 
ـ( مػػن لػػالؿ كتػػاب تػػاريخ دمشػػق ُُٕٓ-َُٔٗهػػػ/ُٕٓ-َْٗالحػػركب الصػػليبية للمػػدة )

البػػن عسػػاكر، إذ أعبػػى ابػػن عسػػاكر جػػردان بءسػػماب العلمػػاب الػػذين تبػػوؤا ك ي ػػة السػػ ير، كتكمػػن 
أهمية هذو الدراسة أف معلومات ابن عساكر عن الذين كتػ  عػنهم جػابت مػن لػالؿ مشػاهداته 

مصادر المكتوبػة كالمشػافهة إال فػي حػاالت العيانية لهم أك السماع عنهم من دكف الرجوع إلى ال
 نادرة ، كهي ميزة ان رد بها ابن عساكر عن غيرو من المصادر األلر المعاصرة له.

كشملت الدراسة على محورين كلاتمة، تضمن المحػور األكؿ: أ  تعريػف السػ ارة ل ػة 
: أ  أهػػػم كاصػػبالحان. ب  مراحػػػل تبػػور السػػػ ارات لػػالؿ العصػػػور اإلسػػالمية. المحػػػور ال ػػاني
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تسػلي  الضػوب علػى أهػم العلمػاب الػذين شػ لوا ك ي ػة  -الشركط الواج  توفرها في الس ير، ب
 الس ير لالؿ الحقبة التي تناكلها البحث.

 احملور األول

 تعريف الس ارة ل ةن كاصبالحان: -أ
يعػػد العلمػػاب فػػي السػػ ارات عناصػػر أساسػػية كمهمػػة فػػال تكػػاد تخلػػو سػػ ارة مػػن عػػالم 

السػػ ارة كانػػت تتػػءلف مػػن: ))السػػ ير كحاشػػيته... كإذا لػػم يجػػد ر ػػي  الدكلػػة رجػػال  كأديػػ أل ألف
كاحدا يستبيع أداب المهمة التي كلف بها كٌونت الس ارة من أك ر من شخص كحاشيته بمعنى أف 
يكوف أحدهم من علمػاب الشػريعة... كارلػر مػن رجػاؿ القلػم كال الػث مػن رجػاؿ السػيف، كلكػل 

ه الخاصة ال يسوغ له الخركج عنها بحاؿ من األحػواؿ، فصػاح  الشػريعة كاحد من هؤالب ك ي ت
يعزز ما يسوغ فيها كيػدفع عنهػا مػا ال يسػوغ كصػاح  السػيف يرتػ  مػا ال لػر فيػه علػى الملػ  
كجنػػػػػدو كال لػػػػػوؼ كال مخػػػػػاقر كالكاتػػػػػ  ح ػػػػػظ قػػػػػوانين السياسػػػػػة كمراسػػػػػل المكاتبػػػػػات كأدب 

 .(ُ) المخاقبات((
لل وية لكلمة الس ارة قد أقن  الل ويوف في ذكرها لكن أهم كالش  أف الدالالت ا    

ككػذل  كردت  (ِ)ما يمكن قوله أف الس ارة مءلوذة من ًس ر بالكسػر، كقيػل هػو الكتػاب الكبيػر
الل ظة في القرآف الكريم بشكل السى ىرة  كما في قوله تعػالى:)) كىًإف كينػتيٍم عىلىػىى سىػ ىرو كىلىػٍم تىًجػديكٍا  

تيميػوٍا هىافه ٌمٍقبيولىةه فىًإٍف أىًمنى بػىٍعضيكيم بػىٍعضان فػىٍليػيؤىٌد اٌلًذم اٍؤتيًمنى أىمىانػىتىهي كىٍليىٌتًق الٌلهى رىبٌػهي كىالى تىكٍ كىاتًبان فىرً 
ػػا فىًإنٌػػهي آثًػػمه قػىٍلبيػػهي ((، الٌشػػهىادىةى كىمىػػن يىٍكتيٍمهى
ػػ ىرىةو (((ّ)  كقولػػه تعػػالى :)) بًءىيٍػػًدم سى

ػػ ىرة: كتبػػة (ْ) ،كالسى
، فيما حدد الزبيدم أف السافر أنما سمي مسافران )) لكشػ ه (ٓ) كة الذين يحصوف األعماؿالمال

ػػػنج عػػػن كجهػػػه كمنػػػازؿ الحضػػػر عػػػن مكانػػػه كمنػػػزؿ الح ػػػي عػػػن ن سػػػه كبػػػركزو لػػػ رض  قنػػػاع الكى
، كسموا س رة ألنهم (ٕ)، كسميت المال كة س رة ألنهم يس ركف بين اهلل كبين أنبيا ه(ٔ) كال ضاب((
وحي اهلل كبءذنػه كمػا يقػع بػه الصػػالح بػين النػاس، فشػبهوا بالسػ راب الػذين يصػلحوف بػػين ينزلػوف بػ

، ألنه يظهر ما أمر به(ٖ)رجلين فيصلح شءنها  .                                                                                      (ٗ)، كالس ير: هو المصلح بين القـو
هػػػو الػػػذم أمػػػرو المرسػػػل بػػػءداب الرسػػػالة بالتسػػػلم أك القػػػبي أك هػػػي  أمػػػا اصػػػبالحا:    

الو ي ة التي تناط إلى من يرل فيه المل  أك الخلي ػة أك األميػر علمػان كفهمػان كفبنػة، كمعػه زهػدو 
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كتورعه لتم له لدل الحكاـ كالملػوؾ كاألمػراب، يحمػل عنػه رسػا له إلػيهم ذهابػان كيعػود مػنهم بػالرد 
أكهػػي عمليػػة اسػػتمرار االتصػػاالت الخارجيػػة علػػى الػػتالؼ أنواعهػػا كأشػػكالها . (َُ)عليهمػػا إيابػػان 
تػػؤدم بواسػػبة السػػ راب كالرسػػل كالمبعػػوثين كيكونػػوف ككػػالب كمم لػػين للمرسػػل لػػدل  كدرجاتهػػا،

المل  أك الر ي  المرسل إليه فػي دكلػة ألػرل فػي أمػر مػن األمػور المعلقػة بينهمػا كينتػدب لهػذو 
نا بان أك ككيالن لمرسػله فػي كػل مػا ينسػ  إليػه مػن توقيػع االت اقيػات  المهمة من يصلح لها كيكوف

 (ُُ)كالمعاهدات أك إنهاب حالة الحرب.

 مراحل تبور الس ارات: -ب
مػػن البػػديهي أف تنػػاؿ السػػ ارة منػػذ األزمنػػة القديمػػة عنايػػة المجتمعػػات اإلنسػػانية،إذ أف 

كالعزلة ،ككػذل  األلػذ بءسػباب التوسػع  الببيعة البشرية تقتضي التعامل كالتقارب، كنبذ االنبواب
، كبعد انتشار اإلسالـ أصبحت الس ارات كسيلة فعالة من كسا ل (ُِ)في المعامالت كالمبادالت

 تن يػػذ السياسػػة الخارجيػػة للدكلػػة العربيػػة اإلسػػالمية التػػي كقػػد دعا مهػػا كأركانهػػا الرسػػوؿ الكػػريم
( كالخل ػػػػػػػاب لرسػػػوؿ الكػػػريم محمػػػد )، ككػػػػػػانت مهمػػػة السػػػػػ ارات فػػػي عهػػػد ا(ُّ)(محمػػػد )

ـ( تقػػـو علػػى نشػػر تعػػاليم اإلسػػالـ لػػارج َٔٔ-ِِٔهػػػ/َْ-ُالراشػػػػدين )رلػػي اهلل عػػنهم( )
حػػدكد الدكلػػػة اإلسػػالمية كأداة لتنظػػػيم االجتماعػػػات كالمػػؤتمرات كعقػػػد المعاهػػدات مػػػع الػػػدكؿ 

. ككػػػذل  (ُْ)مشػػتركةالمػػػجاكرة لحػػل اإلشػػػكاالت الموجػػودة بػػػين البػػرفين كتحقيػػق المصػػػالح ال
ـ( كانػت السػ ارات هػي السػػبيل ْٕٗ-ُٔٔهػػ/ُِّ-ُْالحػاؿ فػي عصػر الخالفػة األمويػة )

-ُِّإلػػى نبػػذ الحػػرب كعقػػد المحال ػػات، ثػػم ألػػذت ك ي ػػة السػػ ارة فػػي العصػػور العباسػػية )
ـ( تمػػػر بتبػػػورات جديػػػدة منهػػػا  أنهػػػا أصػػػبحت تخضػػػع لقواعػػػد دقيقػػػة ُِٖٓ-ْٕٗهػػػ/ٔٓٔ

، كهذا التبور ربما يعود إلى علو شءف الدكلة العباسية كتبورها مع مركر كتنظم في أصوؿ كالحة
، ككػػاف مػػن بػػين ال ايػػات أك األهػػداؼ التػػي تولاهػػا (ُٓ)الػػزمن كفقػػا لمػػا اقتضػػته الظػػركؼ الراهنػػة

أصحاب الس ارات في هذا العصر هو توثيق العالقات ال قافية كالتجارية، حيث كانت الس ارات 
ضم أهل ال كر كالصناعة كالتجارة كال ن حاملة العبايػا كالهػدايا المقدمػة تخرج من ب داد كهي ت

من لدف الخلي ة العباسي، ككانت مهمة هذو السػ ارات تنتهػي بعقػد معاهػدة بػين الدكلػة العباسػية 
                                                   .                                                     (ُٔ)كبين الدكلة الموفد إليها من الوفود كالس ارات
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-َُٔٗهػػػػ/َٗٔ-َْٗكثمػػػة دكره بػػػارزه للسػػػ ارات فػػػي عصػػػر الحػػػركب الصػػػليبية )
ـ( من لالؿ سعة النشاط الدبلوماسي الذم قاـ به العلماب بػين الخالفػة العباسػية كأمػراب ُُِٗ

اـ مػػن أجػػل كسػػ  التءييػػد األقػػراؼ بػػدأت منػػذ بػػاكورة كصػػوؿ الصػػليبين إلػػى سػػواحل بػػالد الشػػ
كالتحشػػػيد المػػػادم كالمعنػػػوم لػػػد الصػػػليبين ،ف البػػػا مػػػا يبػػػرز دكر السػػػ راب فػػػي أكقػػػات المحػػػن 
كاألزمػػػات علػػػى الػػػرغم مػػػن أدراؾ العلمػػػاب لػػػعف اإلمكانيػػػات الماديػػػة للخالفػػػة العباسػػػية ، كأف 

م الخاصػػة السػالقين السػػالجقة المتػػءلرين لػػم يكػػن ممكنػا أف يعػػوؿ علػػيهم النشػػ الهم بمشػػاكله
 َ(ُٕ)كالصراع على السلبة

 احملور الثاني

 الشركط الواج  توفرها في الس ير: -أ
كمػػن أجػػػل أف يحقػػػق السػػػ راب أهػػػدافهم المرجػػػوة كػػػاف يتعػػػين علػػػى الخل ػػػاب كاألمػػػراب انتقػػػاب 
الشخصيات التي تتوسم فيها المؤهالت الالزمة حتى يكونػوا أقػدر علػى التػءثير، كأبلػا فػي التعبيػر عػن 

، (ُٗ)، كالجػرابة كالوقػار(ُٖ)السػ ارة كلعػل فػي مقدمػة هػذو المػؤهالت صػ تي العلػم كالحكمػة مضموف
 ،هػز ال رصػة ، ذا رأم جػزؿ كقػوؿ فصػل)) رجالن حصي ان بلي ان ،حٌوال قلبا ،قليل ال  لػة، من كأف يكوف:

ما كلسػػاف سػػػلي  كقلػػػ  حديػػػد ... جامعػػػا مػػػع هػػػذا العلػػػم ال ػػػرا ي كالسػػػنن كاألحكػػػاـ كالسػػػير...عال
كالحسػػػػػابات كسػػػػػا ر األعمػػػػػاؿ... كلػػػػػيكن مػػػػػن أهػػػػػل الشػػػػػرؼ كالبيوتػػػػػات ذا همػػػػػة  بػػػػػءحواؿ الخػػػػػراج

، بينمػػا حػػدد األصػػ هاني مواصػػ ات ألػػر للسػػ ير منهػػا أف يكػػوف مقامػػه: ))أجػػل كأعلػػى (َِ)عاليػػة...((
كأعلػػػم...، كأجمػػػع ل نػػػوف ال ضػػػا ل  كأعػػػرؼ بػػػءداب الرسػػػا ل... لألفه الرسػػػوؿ مػػػن ينػػػدب للت هػػػيم 

، ككػػذل  أف يعتمػػد السػػ ير فػػي عملػػه علػػى توقػػد (ُِ) يم كيرتػػ  فػػي األمػػر العظػػيم للتعظػػيم((كالت خػػ
، في حين أشار القلقشندل إلى شركط ألر قػا ال: ))... أف يكػوف صػحيح ال كػرة (ِِ)ال قة، كالصدؽ

كالمػػزاج ذا بيػػاف كعارلػػة كلػػين كاسػػتحكاـ منعػػة ، كأف يكػػوف بصػػيرا بمخػػارج الكػػالـ كأجوبتػػه ، مؤديػػا 
ل ل اظ عن المل  بمعانيها صدكقا بريئا من البمػع كعلػى مرسػله امتحانػه قبػل توجيهػه فػي مقاصػدو ، 

، كمػػا (ِّ)كال يرسػػل للملػػوؾ األجانػػ  إال مػػن التبػػرو بتكريػػر الرسػػا ل إلػػى نوابػػه كأهػػل مملكتػػه... ((
إرسػػػاؿ   أكلػػح القلقشػػندل قريقػػػة التيػػار الشػػخص كسػػػ ير قػػا ال:)) فقػػد كػػػاف الملػػوؾ ... إذا آثػػركا

شػػخص مهػػم، قػػػدموا امتحانػػه بإرسػػػاله إلػػى بعػػػي لػػواص الملػػػ  ممػػن فػػػي قػػرار دارو فػػػي شػػيب مػػػن 
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مهماته، ثم يجعل عليه عينا فيما يرسل به من حيث ال يشعرو ،فإذا أدل الرسػوؿ رسػالته رجػع بجوابهػا 
منػه، صػارت ، كسءؿ المل  عينه ، فإف قابق ما قاله الرسوؿ ما يءتي به من هو عين عليه كتكرر ذل  

. كغيرهػا مػن المػؤهالت األلػر (ِْ)له الميزة  كالتقدمة  عند المل  ككجهه حينئذ في مهمات أمورو ((
 .(ِٓ)التي تستوج  توفرها في الس ير

كممػػػا يالحػػػظ أف معظػػػم السػػػ ارات التػػػي تجػػػوب الػػػبالد اإلسػػػالمية كانػػػت مػػػن نصػػػي  
، كمػا أف التم يػل الػذم يقػـو بػه (ِٔ)قػيالعلماب كاألدباب بحكم تػءثيرهم العػاق ي، كإقنػاعهم المنب

الس ير لشخص مرسػله أحػد أهػم االعتبػارات التػي دفعػت الخل ػاب لتقػديم العلمػاب فػي سػ اراتهم 
ألألف السػ ير يعػػد ممػ الن كي ػػاكض بالنيابػة عنػػه كبنػاب علػػى ذلػ  فػػاف مػا يحملػػه السػ ير مػػن فضػػل 

رسػله فػي الػرأم كالعقػل عػزل ذلػ  يعود إلى من أرسله كينس  إليه، فإذا كاف الرسوؿ من دكف م
 .(ِٕ)إلى مرسلهي 

 جهود العلماب في الس ارات      -ب 
كمن هذا المنبلق فاف الدراسة تتناكؿ بعضان مما ع رنا عليه  لنماذج من تل  الس ارات 
التػػي لعػػ  فيهػػا العلمػػاب دكران بػػارزان كالتػػي حظيػػت باهتمػػاـ ابػػن عسػػاكر فػػي كتابػػه ))تػػاريخ دمشػػق 

كػػاف يرصػػد السػػ راب القػػادمين إلػػى بػػالد الشػػاـ مػػن عاصػػمة الخالفػػة العباسػػية ب ػػداد ف الكبيػػر((،
كالبلداف  اإلسالمية األلر كبالعك ، فضالن عن ذل  فقد كاف يتابع عػن ك ػ  السػ ارات دالػل 
حدكد بالد الشاـ سواب رآهم بن سه أـ سمع عنهم، ككاف أغلبهم من العلماب مما يكشف دكرهم 

االجتمػػػاعي فػػػي بلػػػدانهم، كالػػػذين كػػػانوا يم لػػػوف جانبػػػا مهمػػػا مػػػن العالقػػػات العلمػػػي كالسياسػػػي ك 
الحضػػارية بػػين العػػالم اإلسػػالمي المبنيػػة علػػى التعػػاكف فػػي مختلػػف المجػػاالت بمػػا فيهػػا التصػػدم 
لل زك الصليبي  كتوحيد جهود المسلمين  لمواجهة  هذا الخبر،  فضال عن التصػدم للحركػات 

سػػلمين، كقػػد بػػرز عػػدد مػػن السػػ راب الػػذين ذكػػرهم ابػػن عسػػاكر الهدامػػة التػػي عصػػ ت بػػبالد الم
كمنهم:  المحدث عبد الواحد بن رزؽ اهلل بن عبد الوهاب ابن عبد العزيز بن الحارث بػن أسػيد  
أبو القاسم بن محمد التميمي الب دادم الحنبلي الذم عاصر ابن عساكر، فذكر أنه قدـ دمشػق 

-َُْٗهػ/ُِٓ-ْٕٖالعباسي المستظهر باهلل  ) ـ( رسوالن من الخلي ةَُٔٗهػ/َْٗسنة )
(، دقاؽ بن تتش بن ألػ  أرسػالف ِٖـ( حامالن معه رسالة من الخلي ة  إلى أمير دمشق)ُُُٖ
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ـ( الػذم تػولى أمػر دمشػق َُُّهػػ/ْٕٗأبو نصر المعػركؼ بالملػ  شػم  الملػوؾ المتػوفى )
ل من قبل دقاؽ كالعسكر (، فاستقبِٗـ() َُْٗهػ/ْٕٖبعد مقتل أبيه تاج الدكلة تتش سنة )

كأهػػل البلػػد بح ػػاكة كبيػػرة حػػامالن معػػه للػػع كهػػدايا الخالفػػة العباسػػية ل ميػػر دقػػاؽ كلػػوزيرو  هيػػر 
ـ(، كأنػزؿ السػ ير فػي دار الضػيافة فػي حػارة الخاقػ  ُُِٖق/ِِٓالدين ق تكين المتوفى )

تص  فػي  (، كلكن ابن عساكر لم يكشف عن مضموف الرسالة كالمرجح أنها كانتَّبدمشق)
تحقيػػق الوحػػدة كالتضػػامن كانتشػػاؿ بػػالد الشػػاـ مػػن حالػػة التمػػزؽ كتوحيػػد الجبهػػة الشػػامية التػػي 
أصػػػػبحت حالػػػػة ملحػػػػة، كالسػػػػيما أف الخبػػػػر الصػػػػليبي غػػػػدا علػػػػى أبػػػػواب دمشػػػػق بعػػػػد زح هػػػػم 

 كاستيال هم على معظم أرالي بالد الشاـ.
وجهػػوا إلػػى دمشػػق كمػػا أشػػار ابػػن عسػػاكر إلػػى عػػدد مػػن السػػ راب الب ػػداديين الػػذين ت

بتكليػػف مػػن الخالفػػة العباسػػية، إذ توجػػه المحػػدث عبػػد العزيػػز بػػن علػػي بػػن محمػػد بػػن عمػػر أبػػو 
، فػػػي مهمػػػة رسػػػمية لػػػم يكشػػػف عػػػن (ُّ)حامػػػد البيػػػع الػػػذم عػػػاش فػػػي القػػػرف السػػػادس الهجػػػرم

مضػػػمونها،كقد ان ػػػرد المػػػؤرخ ابػػػن عسػػػاكر بػػػذكر ألبػػػار هػػػذو السػػػ ارة كلػػػم يػػػذكر تاريخهػػػا كاسػػػم 
المرسل إليه على  الرغم من معاصرته ل حداث بقدر ما ذكر قدكمػه دمشػق رسػوالن مػن المرسل ك 

 . (ِّ)دار الخالفة
كفي جان  آلر نجد العلماب يحزموف حقا بهم الدبلوماسية كيتوجهوف بها إلى عاصػمة 
ن الخالفة العباسية ب داد تن يذان ألكامر قادة الجهاد اإلسالمي كمنهم: ال قيه الحسن بػن سػعيد بػ
، (ّّ)عبد اهلل بن بندار أبػو علػي الػديار بكػرم الشػاتاني الػذم عػاش فػي القػرف السػادس الهجػرم

، كلػػدـ دكلػػة عمػػاد الػػدين (ّْ) ـ(ُُّٔهػػػ/ُّٓفقػػد ذكػػر ابػػن عسػػاكر انػػه قػػدـ دمشػػق سػػنة )
، كأرسػله (ّٓ)زنكي ككلدو المل  العػادؿ نػور الػدين محمػود زنكػي كلػه بعػي اإلسػهامات العلميػة

ـ( إلػػػى الخلي ػػػة ُُّٕ-ُُْٔهػػػػ/ٗٔٓ-ُْٓؿ نػػػور الػػػدين محمػػػود زنكػػػي )الملػػػ  العػػػاد
، كإلػػػى عػػػدة أقػػػراؼ (ّٕ) ـ(َُُٔ-ُُّٔهػػػػ/ٓٓٓ-َّٓ،)(ّٔ)العباسػػػي المقت ػػػي ألمػػػر اهلل

. كلجهػػودو البيبػػة فػػي المهػػاـ التػػي بعػػث ألجلهػػا بػػين الدكلػػة (ّٖ)كعػػاد إلػػى دمشػػق كتػػوفي فيهػػا
رل أكرمػػه الملػػ  العػػادؿ نػػور الػػدين محمػػود الزنكيػػة مػػن جهػػة كالخالفػػة العباسػػية مػػن جهػػة ألػػ

. كيتضػػػح أف هػػػذو (َْ) ، كامتدحػػػه ابػػػن عسػػػاكر قػػػا الن: ))...كػػػاف مشػػػهوران بال ضػػػل (((ّٗ)زنكػػػي



 

 ( َُِِ)(   تشرين األكؿ َُ) العدد(    ُٗ) المجلد 
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 اإلنسانية للعلوم تكريت جامعة جملة

 

الس ارة من قبل الزنكيين إلى الخالفة العباسية كانت تهدؼ إلى التنسيق بينهم كاقالع الخالفػة 
ين يلجئػوف إلػى عاصػمة الخالفػة ب ػداد على آلر مستجدات الصراع مع الصليبين، إذ أف الػزنكي

 أحيانان عندما يكوف الخبر الصليبي أكبر من إمكانياتهم الذاتية.
كلم تقتصر السػ ارات بػين الخالفػة كبػالد الشػاـ، كإنمػا شػملت بػالد الشػاـ ن سػها، إذ  
كانػػت السػػ ارات تجػػوب هػػذو الػػبالد نظػػران لوجػػود الصػػليبيين فػػي المنبقػػة كمػػا يتبلػػ  ذلػػ  مػػن 

لتوحيد المواقف، إذ قدـ دمشػق الببيػ  حمػداف بػن عبػد الػرحمن الػذم عػاش فػي القػرف جهود 
السػػادس الهجػػرم رسػػوالن إلػػى مؤسػػ  الدكلػػة االتابكيػػة البوريػػة فػػي دمشػػق كأميرهػػا  هيػػر الػػدين 

ـ( الذم قابله بالح اكة كالتكريم كلٌي ه كأنزلػه بػدار ُُِٖ-َُُْهػ/ِِٓ-ْٖٗق تكين )
، دكف أف ي صػػح ابػػن عسػػاكر عػػن اسػػم مرسػػله أك قبيعػػة (ُْ)بدمشػػق الضػػيافة فػػي حػػارة األثػػارب

المهمػػػة التػػػي كلػػػف بهػػػا هػػػذا العػػػالم كالمػػػرجح أنهػػػا كانػػػت مػػػن السػػػ ارات التػػػي تتميػػػز بالسػػػرية 
 كالكتماف، كربما هذا السب  الذم لم يستبع ابن عساكر معرفة المزيد عن هذو الس ارة.

ب لػم يقتصػر علػى المهمػات الرسػمية بػػػين كمن الم يد هنا اإلشارة إلػى أف نشػاط العلمػا
الخالفػػة العباسػػية كأمػػراب األقػػراؼ كإنمػػا سػػاهموا بشػػكل قػػوعي كفاعػػل كمػػؤثر فػػي إيصػػاؿ معانػػاة 
شػػريحة مػػن النػػاس إلػػى القػػادة السياسػػيين بسػػب  الظلػػم كالحيػػف الػػذم كقػػع علػػيهم مػػن بعػػي 

ور الموصػلي الػذم عػاش فػي األمراب، فتوجه العالم علي بن زيػد بػن محمػد بػن عبػد اهلل أبػو منصػ
، رسػػوالن إلػػى دمشػػق بنػػاب" علػػى قلػػ  كالػػدو حػػامالن معػػه كتػػاب إلػػى (ِْ)القػػرف السػػػادس الهجػػرم

أميرها نور الدين محمود زنكي قالبان فيه أف يش ع لدل أليه قب  الػدين مػودكد بػن زنكػي أميػر 
عة بناحية المػػػػػػرج الموصل حػوؿ قبعة ارض موركثة عن آبا ه كأجدادو في منبقة الزاب كهي لي

مػػػػن أعمػاؿ الموصػل كقلػ  السػ ير أف تكػوف الشػ اعة بخػ  الملػ  العػادؿ نػور الػدين محمػود 
                                                                                                                                                                                                                                                ( ّْ)زنكي. 

إذ ذكػػر ابػػن عسػػاكر نػػص الكتػػاب كجػػاب فيػػه: )) بسػػم اهلل الػػرحمن الػػرحيم الػػداعي كإف  
كانػػت الهيبػػة كبحػػت عػػن المواصػػلة بخدمػػة جػػامع بيانػػه كصػػدت عػػن الجػػرم فػػي ميػػداف البػػرس 

كمنػػع مػػن االنبسػػاط علػػى ذلػػ  الكػػـر مػػا تقػػدـ لػػه مػػن اإلغ ػػاؿ كأبػػرزو فػػي جالليػػ   سػػابح بناتػػه
الخجػػل كمػػا اسػػتوقءو مػػن مركػػ  التقصػػير كاإللػػالؿ فانػػه البػػد معػػان أسػػل ه بكػػـر تيػػ  المسػػامحة 
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كعا ػػذ بػػالعين التػػي هػػل لػػزالت الخػػدـ كاألكليػػاب غيػػر مسػػامحة كيػػرل انػػه مػػع بعػػدو ذلػػ  الجنػػاب 
مالزمة ذل  الباب ال يتميز عن من حكم له الوالب بالمسامحة كال ين رد  بالموانع التي صدته عن

عن من   ر بخبوة المعاداة لذل  الجنػاب المحػركس كالمراكحػة لكونػه قػد انقضػى أك ػر عمػرو 
فػػي الػػوالب كالمحبػػة لبيتػػه الكػػريم كنػػزع بػػه اإللػػالص ل رعػػي األصػػل القػػديم كبعػػد انػػه مػػع تػػرؾ 

دم من استنابه قلمه عن قدمه أف لو كجد إلى ذل  المحل سبيالن المواصلة بخدمة كاف كل المعا
مهيئان كلعلته إلى ذل  البحر الخضم موردان كمشرعان، كلقد حسد الخادـ كلدو أبا منصور علػى مػا 
تهيػػان لػػه مػػن الشػػرؼ بالخدمػػة كاسػػتالـ اليػػد الكريمػػة العليػػا كالبػػواؼ بكعبػػة الكػػـر كالتوريػػة ككػػاف 

السػػػعادة إليػػػه فءجػػػاب كأهابػػػت بػػػه إلػػػى مػػػا ي تخػػػر بحصػػػوله فصػػػمم ذلػػػ  بمقػػػدر ات ػػػاؽ جذبتػػػه 
كأصاب، كمقصودو فيها أف يش ع إلى أليه قبػ  الػدين مػودكد بػن زنكػي صػاح  الموصػل فػي 
حدكد الزاب، كهي ليقة بناحية المػرج مػن  أعمػاؿ الموصػل موركثػة عػن آبا ػه كأجػدادو كتكػوف 

                                 .             (ْْ) الش اعة بخ  المل  العادؿ((
كمما يمكن أف نستشػ ه مػن هػذو السػ ارة أف الدكلػة الزنكيػة كالمتم لػة بالملػ  العػادؿ 
نور الدين محمود كانػت تتمتػع بديمقراقيػة منقبعػة النظيػر مػع كػل المسػلمين فيصػل معهػا الحػد 

د أفػػراد السػػلبة أنهػػا تسػػتمع لشػػكاكم كافػػديها حتػػى لػػو كانػػت علػػى أميػػر أك قا ػػد جػػيش أك أحػػ
 الحاكمة.    

كلعل أهم ما تميز به عصر الحركب الصػليبية النشػاط الدبلوماسػي المتم ػل بالسػ ارات 
الك يرة كالٌسيما في أكقات المحن كاألزمات التي تبرز في أثناب مواجهة الصليبين في بالد الشػاـ 

المتػػػػػوفى  إذ توجػػػػه القالػػػػػي فخػػػػػر الػػػػػدين الملػػػػ  علػػػػػي بػػػػػن محمػػػػػد بػػػػن عمػػػػػار أميػػػػػر قػػػػػرابل 
ـ( لالستنجاد بالخلي ة المستظهر باهلل َُُٕهػ/َُٓإلى ب داد سنة ) (ْٓ) ـ(ُُُٔهػ/َُٓ)
-ِْٗـ( كالسػػػػػلباف السػػػػػلجوقي محمػػػػػد بػػػػػن ملكشػػػػػاو )ُُُٖ-َُْٗهػػػػػػ/ُِٓ-ْٕٖ)

ـ( قلبػػػان للمسػػػاعدة كالنجػػػدة علػػػى الصػػػليبيين الػػػذين قػػػاؿ حصػػػارهم ُُُٕ-َُٖٗهػػػػ/ُُٓ
ة كالسلباف بح اكة بالا ككعدو بالمساعدة ري ما يعود األميػر فاستقبله الخلي  (ْٔ)إلمارة قرابل 

ـ( الػػػػذم كػػػػاف متوجهػػػػان إلػػػػى الموصػػػػل ُُُّ-َُُٖهػػػػػ/َٕٓ-َِٓمػػػػودكد بػػػػن تػػػػوتكين )
ـ( ثػم يتوجػه معػه َُُٖ-َُُٔهػ/َِٓ-َُٓالنتزاعها من المت ل  عليها كيدعى جاكلى )



 

 ( َُِِ)(   تشرين األكؿ َُ) العدد(    ُٗ) المجلد 
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، ممػا يعنػي أف تلػ  (ْٖ)ى دمشػق، كلكن بع وا معه العساكر فلم ين ػع ذلػ  فػرد إلػ(ْٕ)إلى الشاـ
السػػػ ارة لػػػم يكتػػػ  لهػػػا النجػػػاح ، نظػػػران ل كلػػػاع السياسػػػية المتءزمػػػة التػػػي كانػػػت تحػػػي  بالعػػػالم 
اإلسػالمي كسػرعة األحػداث، كمػن هنػا يظهػر أف األثػر الركحػي للخالفػة العباسػية كػاف حالػران بػػل 

يكػوف للعلمػاب دكره بػارزه فػي مؤثران بين ملوؾ األقػراؼ فػي غمػرة الحػركب الصػليبية، كالػراجح أف 
زيػػادة فاعليػػة هػػذا األثػػر الركحػػي للخالفػػة علػػى ملػػوؾ األقػػراؼ، كالسػػيما مػػن لػػالؿ سػػعيهم فػػي 

 الس ارات التي أككلت إليهم.
كمػػا حػػاكؿ بعػػي العلمػػاب بمحػػي إرادتهػػم كانبالقػػا مػػن كازع دينػػي يجعلهػػم السػػباقين 

 ارات إلى دار الخالفة، فقد أشػار ابػن عسػاكر لإلي اب بالتزاماتهم تجاو دينهم كأمتهم القياـ بالس
ـ( كػاف ُُِْهػػ/ُٖٓأف قالي الشاـ محمد بن نصػر بػن منصػور أبػو سػعد الهػركم المتػوفى )

، حيث حضػر إلػى دار الخالفػة، فقػاؿ كالمػان أبكػى فيػه (ْٗ)في قليعة العلماب القادمين إلى ب داد
د ال ػػػزاة الصػػػليبيين سػػػػنة الحالػػػرين علػػػى مػػػا جػػػرل للمسػػػلمين بعػػػد سػػػقوط بيػػػت المقػػػدس بيػػػ

ـ( فػػءمر الخلي ػػة العباسػػي المسػػتظهر بػػاهلل بتجيػػيش الجيػػوش كالتوجػػه بهػػا إلػػى َُٖٗهػػػ/ِْٗ)
الشاـ كندب للقياـ بهذو المهمة كالن من القالي أبي محمد الدام اني كأبي بكر الشاشي، كلكن 

ؿ تلػػػػ  احتػػػػداـ الصػػػػراع بػػػػين السػػػػالقين السػػػػالجقة بركيػػػػاركؽ كأليػػػػه محمػػػػد حػػػػاؿ دكف كصػػػػو 
، كهذا  ثمة شواهد ألر على أف العلمػاب لهػم دكر بػارز لػالؿ أحػداث حقبػة مولػوع (َٓ)النجدة

البحث إذ أف جل الس ارات كانت من نصي  العلماب، كما أف هناؾ بعي العلماب تخصصوا في 
 الس ارة إلى جهة معينة دكف األلرل.

ين الخالفػػة كاألمػػراب كمػػا سػػعى العلمػػاب مػػن لػػالؿ تلػػ  السػػ ارات إلػػى توثيػػق الصػػلة بػػ
المسلمين كتم التعبير عن ذل  في مناسبات ك يرة كمنهم القالي سلباف بن علي بن عبد العزيز 

كهو من أهل دمشق   (ُٓ) ـ(ُُّٓهػ/َّٓبن علي بن الحسن بن محمد أبو المكاـر المتوفى )
، (ِٓ)كاف ابن عساكر يحضر مجال  كعظه، إذ قاؿ عنه: )) كاف حسن الصوت يتعانى الوعظ((

ـ( ُُّٓ-ُُُٖهػ/ِٗٓ-ُِٓثم قدـ إلى ب داد رسوالن فاستقبله الخلي ة المسترشد باهلل )
 ، كلكن ابن عسػاكر لػم يكشػف عػن مضػموف هػذو السػ ارة،(ّٓ)كشرفه بالخلع كالهدايا مع كالدو

كيبدك إنها كانت تص  في إقار التشاكر كالتنسيق بين الخالفة كتوابعه في مختلف القضايا التي 
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تواجه العالم اإلسالمي عامة كبالد الشاـ لاصة التي تمر في مرحلة بال ة الدقػة كالخبػورة مم لػة 
 بال زك الصليبي.

ل االجتماعي الذم كم لما كاف حضور العلماب في بيعة الخل اب أمران لركريان بسب  ال ق
يمتلكونه بين فئات المجتمع اإلسالمي، فإف ذل  هيء لهم فرصة لعػ  دكر بػارز فػي ألػذ البيعػة 
للخل اب من أمراب األقراؼ لتءكيد هيبة الخلي ػة كالخالفػة فقػد توجػه القالػي محمػد بػن القاسػم 

، فػي (ْٓ) ـ(ُُّْهػػ/ّٖٓبن المظ ر بن عبداهلل أبو بكر بن أبي أحمػد الشػهرزكرم المتػوفى )
ـ( س يران من الخلي ة العباسي المسترشد باهلل إلى أمير دمشق  هير الدين ُُُٖق/ُِٓسنة )

بمناسبة توليه منص  الخالفة بعد كفاة كالدو الخلي ة المستظهر باهلل  (ٓٓ)ق تكين أللذ البيعة له
مكانػه فػي ن ػوس  ، كمولػع ثقتػه كمػا كانػت لػه(ٔٓ)كهو من المقربين إلى الخلي ة المسترشػد بػاهلل

أهل الشاـ حتى ناؿ ثقتهم كاحترامهم ،كقد جابت هذو المكانة من لالؿ توليػه منصػ  القضػاب 
، كمػػن جهػػة ألػػرل فػػإف العالقػػة بػػين األمػػراب المسػػلمين لػػم تكػػن (ٕٓ) فػػي تلػػ  الػػبالد بنجػػاح تػػاـ

يشػعر غا بة، بل كانت هناؾ االتصاالت كالمراسالت بينهم لصوصا في الظركؼ الحرجة عنػدما 
أحدهم بءف إمكانياته الذاتية المحدكدة ال تك ي لمواجه الخبػر المحػدؽ بػه لػذل  يلجئػوف إلػى 
االستعانة بعضهم بالبعي ارلر لتعزيػز قدراتػه العسػكرية كالسياسػية، فقػد أشػار ابػن عسػاكر إلػى 

سن النشاط الدبلوماسي بين هذو القول اإلسالمية إذ لرج ال قيه عبد الرحمن بن محمد بن الح
، إلػػػى كالػػػي دمشػػػق رسػػػوالن مػػػن (ٖٓ) ـ(ُُٗهػػػػ/ْْٓأبػػػو القاسػػػم الت لبػػػي الب ػػػدادم المتػػػوفى )

، غير أف ابن (ٗٓ)ـ(ُُِٓهػ/ْٕٓالسلباف السلجوقي مسعود بن محمد بن ملكشاو المتوفى )
عساكر لم ي صح المزيد عن قبيعػة هػذو المهمػة كال إلػى أم أميػر مػن أمػراب دمشػق جػابت هػذو 

أف ابن عساكر التقى ال قيه مرتين بب ػداد كدمشػق، كلػم يػذكر تػاريخ هػذو السػ ارة الس ارة، علمان 
 كال يتسنى لنا معرفة كالي دمشق على لوب هذا التاريخ.

كالػػبلع بالمهمػػة ن سػػها أحػػد قػػراب كاسػػ  القػػارئ عبػػد القػػادر بػػن علػػي بػػن محمػػد بػػن 
وجػه رسػوالن مػن قبػل ، إذ ت(َٔ) ـ(ُُّٓهػػ/ْٖٓأحمد بن يحيى بػن ال ضػل الشػريف المتػوفى )

المتػػػػػػوفى  (ُٔ)احػػػػػد السػػػػػػالقين السػػػػػالجقة فػػػػػػي ب ػػػػػداد إلػػػػػػى أميػػػػػػر بعلبػػػػػ  محمػػػػػػد بػػػػػن بػػػػػػورم
، لتعزيز   الصلة بػين األمػراب حيػث التقػي هػذا العػالم  بمحمػد بػن بػورم (ِٔ)ـ(ُُّٗق/ّْٓ)



 

 ( َُِِ)(   تشرين األكؿ َُ) العدد(    ُٗ) المجلد 
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لػي ،كقد ان رد ابن عساكر بذكر س ارة القارئ عبد القػادر بػن ع(ّٔ)الذم قابله بالح اكة كاإلكراـ
الواسػبي مػن بػػين المػؤرلين المعاصػػرين لػه ، بيػد أنػػه لػم يقػػدـ معلومػات كافيػة عػػن هػذو السػػ ارة 
كمدل نجاحهاأل كلعل السب  في ذل  ميل ابن عساكر نحو العلـو الشرعية كاإلنسانية أك ر من 

 بقية الجوان  األلر.
ات المناك ػة كفي أقار التعاكف كالتنسيق بين الخالفػة كتوابعػه كمػن أجػل مكافحػة الحركػ

أكفػدت الخالفػة فػي هػػذا الخصػوص السػ ير محمػػد بػن يحيػى بػػن علػي بػن مسػػلم بػن موسػى بػػن 
، مػػن قبػػل الخلي ػػة المسترشػػد بػػاهلل رسػػوالن إلػػى (ْٔ) ـ(َُُٔهػػػ/ٓٓٓعمػػراف الزبيػػدم المتػػوفى )

 ، التي است حل أمرها في بالد الشاـ آنذاؾ، كيبدك(ٓٔ)احد كالة دمشق للتباحث في أمر الباقنية
إف الخلي ة المسترشد باهلل كػاف يب ػي مػن كراب هػذو السػ ارة أف ينتشػل األمػة مػن كلػعها المتػءـز 
كالعمػػػل علػػػى مواجهػػػة المخػػػاقر التػػػي تهػػػدد أمػػػن الدكلػػػة كخبػػػر الباقنيػػػة كال لػػػو فػػػي الػػػدالل 
كالصػليبيين فػػي الخػارج كتحقيػػق ركابػػ  جديػدة كمتينػػة بػين أمػػراب المسػػلمين لل بػات أمػػاـ المحػػن 

  د.كالشدا
أما سياسة توحيد الجهة اإلسالمية التي اتبعها أمراب كملوؾ األقراؼ، فقد بذؿ العلماب 
جهودان متميزة في هػذا الجانػ ، كتمكنػوا مػن الحصػوؿ علػى النجػاح فػي لبػوات هػذو السياسػة  
كجهػػود العػػالم ال قيػػه الشػػافعي عبػػد الػػرحمن بػػن الحسػػن بػػن عبػػد الػػرحمن بػػن قػػاهر أبػػي قالػػ  

ـ( الذم قدـ رسوالن إلى دمشق من صاح  حلػ ، إذ تمكػن ُُٓٔهػ/ُٔٓى )العجمي المتوف
 .(ٔٔ)من القياـ بمساع حميدة في س ارته بين أمراب الشاميين تكللت بالنجاح كتحقيق المصالحة

كمػػن األهػػداؼ التػػي تولاهػػا العلمػػاب مػػن سػػ اراتهم هػػي تم يػػل األمػػراب أك اإلنابػػة عػػنهم 
يػة بسػب  انشػ اؿ هػؤالب األمػراب بالجهػاد اإلسػالمي كلعػل مػن العلم (ٕٔ)للمشاركة في المنا رات

أشهر هذو الس ارات س ػارة المحدث عبد اهلل بن محمد بن عبػد اهلل الصػنهاجي المػػػعركؼ بػابن 
ـ( كهػػػػػو مػػػػػن محػػػػػدثي الم ػػػػػرب التقػػػػػى بػػػػػه ابػػػػػن عسػػػػػاكر ُُٓٔهػػػػػػ/ِٔٓاالشػػػػػيرم المتػػػػػوفى )

المػػػؤمن، كلكػػػن الظػػػركؼ السياسػػػية  ، كاسػػػتقر فيهػػػا بعػػػد أف كػػػاف مو ػػػف بدكلػػػة عبػػػد(ٖٔ)بدمشػػػق
المضبربة في الم رب لشي ابن االشيرم عاقبته على ن سه فرحل عن بػالدو كمعػه أهػل متوجهػان 

، كبتكليػف مػن الملػ  العػادؿ نػور الػدين محمػود زنكػي أرسػله رسػوالن إلػى (ٗٔ)قاصدان بالد الشاـ
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فصػاح(( الػذم أل ػه كزيػر الدكلػة ب داد للمشاركة في المنا ر العلمية مم الن عنه حػوؿ كتػاب ))اإل
 .(َٕ)العباسية يحيى بن هبيرة

كمما يمكن أف نستنتجه من تكليف المل  العادؿ نور الػدين ألحػد هػؤالب العلمػاب هػو 
  مؤهالتهم العلمية كانت عامالن مساعدان كميزة فضلتهم عن غيرهم من فئات المجتمع .  أف

الشػػاـ االقػػالع علػػى المسػػتجدات  كمػػا حػػاكؿ العلمػػاب مػػن لػػالؿ سػػ اراتهم إلػػى بػػالد
ـ( قػدـ ال قيػه الشػافعي يوسػف بػن ُُٕٔهػػ/ّٔٓالسياسية التي تحدث بالمنبقػة، ف ػي سػنة )
ـ( رسػوالن مػن قبػل الخلي ػة العباسػي ُُٕٔهػػ/ّٔٓرمضاف بن بنػدارم أبػو المحاسػن المتػوفى )

الػدين  ـ( إلى أمير دمشق المل  العادؿ نػورَُُٕ-َُُٔهػ/ٔٔٓ-ٓٓٓالمستنجد باهلل  )
، كلم يكت  لهذو الس ارة االكتمػاؿ بعػد أف عاجلػت المنيػة أبػا المحاسػن كهػو (ُٕ)محمود زنكي

، بينمػػا ابتػػدأ ال قيػػه الخضػػر بػػن هبػػة اهلل بػػن أبػػي الهمػػاـ أبػػو البركػػات (ِٕ)فػػي قريقػػه إلػػى دمشػػق
ـ( بػػػاكورة نشػػػاقه الدبلوماسػػػي بإيصػػػاؿ ُُٖٔهػػػػ/ْٔٓالمعػػػركؼ بالبػػػا ي الب ػػػدادم المتػػػوفى )

-ُُّٗهػ/ْٗٓ-ّْٓدعم المعنوم ألمير دمشق المظ ر بن محمد بن بورم بن ق تكين )ال
-ُُّٔهػػػػػ/ٓٓٓ-َّٓـ( إذ قػػػدـ دمشػػػق رسػػػػوالن مػػػن الخلي ػػػة المقت ػػػػي ألمػػػر اهلل )ُُْٓ
. كعلى الرغم من أف معالم هذو السػ ارة كانػت كالػحة إال أنهػا (ّٕ)ـ( كامتدح بها كاليهأَُُ

كػانوا قػوة اعتمػدت عليهػا الخالفػة لتن يػذ سياسػتها كهػذا دليػل   حملت بعدان آلر هػو أف العلمػاب
علػػػى ك ػػػابة علما ػػػه فػػػي السػػػل  الدبلوماسػػػي كنجػػػاحهم فػػػي الحصػػػوؿ علػػػى مكاسػػػ  سياسػػػية 

 للخالفة.
 نتائج البحث

 من لالؿ الدراسة تبين أف هناؾ عدة نتا ج أهمها:
الـ ،كص ات تجعله يالحظ أف ص ات الس ير كانت ذات قابع مدني تستند إلى أرباب األق .ُ

مولػع ثقػػة مرسػػله ،كمػػن الوالػػح أف قبقػػة العلمػػاب كػػانوا يتحلػػوف بهػػذو الصػػ ات لػػذا اعتمػػد 
 عليهم الخل اب كالسالقين كاألمراب في عصرهم.

يتبين مػن لػالؿ الدراسػة أف العلمػاب كػاف لهػم دكر بػارز فػي السػ ارات لػالؿ فتػرة الحػركب  .ِ
نصػػي  العلمػػػاب ممػػا يعكػػػ  ال قػػة كاألمانػػػة  الصػػليبية إذ إف جػػل سػػػ ارات ال تػػرة كانػػػت مػػن
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كك ػػػػابتهم فػػػػي السػػػػل  الدبلوماسػػػػي كنجػػػػاحهم فػػػػي الحصػػػػوؿ علػػػػى ك يػػػػر مػػػػن المكاسػػػػ  
 السياسية.

نجد أف ابن عساكر أكلى اهتمامان لاصان للس راب،كقدـ معلومات عن بعػي السػ ارات ان ػرد  .ّ
مػن المػؤرخ ابػن عسػاكر بذكرها دكف المصادر المعاصػرة لػه أك الالحقػة ،كهػذو الت اتػة ذكيػة 

الػػذم ال يقتصػػر فػػي تاريخػػه علػػى ذكػػر العلػػـو الشػػرعية كالل ويػػة كاألدبيػػة التػػي حػػازت علػػى 
.كلكنػػػه فػػػي الوقػػػت ن سػػػه أغ ػػػل ذكػػػر  قصػػػ  السػػػبق فػػػي تاريخػػػه بسػػػب  ميولػػػه لهػػػذو العلـو
س ارات ألرل كانت تجوب العالم اإلسالمي لالؿ الحقبة التي تناكلها البحثأل كربما يعود 

 إلى ت ضيل المؤرخ للجان  العلمي على غيرو من الجوان  األلر. هذا 
يتضح أف أهم األهداؼ التي تولاها العلماب من سػ اراتهم فػي عصػر الحػركب الصػليبية هػي  .ْ

أما ألغراض توحيد الجبهة اإلسالمية أك تنسيق المواقف بػين الخالفػة مػن جهػة كأقرافػه مػن 
لجػػػاثم علػػػى األرض العربيػػػة أك ألغػػػراض جهػػػة ألػػػرل مػػػن أجػػػل مواجهػػػة الخبػػػر الصػػػليبي ا

الوقػػوؼ علػػى أهػػم المسػػتجدات كالتبػػورات كمػػدل حاجػػة بعضػػهم إلػػى بعػػي فيمػػا يخػػٌص 
التعبئة العسكرية، فضالن عن ألذ البيعة للخالفة أك لبل  الت ويي أك فيما يتعلق بالجوان  

ت الهدامػة التػي السياسية كاإلعالمية كالعلمية أك لالستنجاد بءحدهما لمواجهة بعي الحركػا
عص ت بالعػالم اإلسػالمي آنػذاؾ كمػا إلػى ذلػ  مػن أهػداؼ سػعى العلمػاب إلػى تحقيقهػا مػن 

 لالؿ س اراتهم.
يالحػػظ مػػن لػػالؿ الدراسػػة تبػػاين نشػػاط السػػ ارات بػػين مػػدة كألػػرل تبعػػان لظػػركؼ المرحلػػة  .ٓ

كمػػػػدل قػػػػوة كلػػػػعف الخالفػػػػة كملػػػػوؾ األقػػػػراؼ فػػػػي مواجهػػػػة األلبػػػػار المحدقػػػػة بالعػػػػالم 
 .يالماإلس

أف مهمات س ارات العلماب لم تقتصر على المهمػات الرسػمية بػين الخالفػة كتوابعػه  ،كإنمػا  .ٔ
هنػػاؾ سػػ ارات لرجػػت بشػػكل قػػوعي كبمحػػي إرادتهػػم كانبالقػػا مػػن كازع دينػػي يجعلهػػم 
السباقين لإلي اب بالتزاماتهم تجاو ديػنهم كأمػتهم مػن لػالؿ إيصػاؿ معانػاة شػريحة مػن النػاس 

م ل س ارة القالي فخػر الػدين بػن عمػار كسػ ارة القالػي أبػو سػعد الهػركم إلى قادة األمة ،
 كغيرهما.
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 البحث: هوامش

_____________________ 
 

أل ْٖـ(، صُٖٖٗ( التػػػابعي، محمػػػد: السػػػ ارات فػػػي اإلسػػػالـ، مببعػػػة أقلػػػ ، )القػػػاهرة: ُ)
ليػر احمد: عالقة العلماب بالخالفة العباسية فػي العصػر العباسػي األ محمد عبد اهلل المولى،

ـ(، رسالة ماجسػتير غيػر منشػورة، كليػة ارداب، )جامعػة ُِٖٓ-ُُٕٗهػ/ٔٓٔ-ٕٓٓ)
 .ْٖـ(، صََِّالموصل: 

ـ(: لسػاف العػرب، ُُُّق/ُُٕ( ابن منظور، جماؿ الدين محمد بن مكـر األنصارم )تِ)
 .ِٕٗ/ٔـ(، ُٗٗٗ، )بيركت: ّدار إحياب التراث العربي، ط

 (.ِّٖ( سورة البقرة ،أية )ّ)
 (.ُٓرة عب ، أية )( سو ْ)
ـ(: القػػػاموس المحػػػي ، ُُْْق/ُٕٖ( ال يػػركز آبػػػادم، محيػػػي الػػػدين محمػػػد يعقػػػوب )تٓ)

 .ِٕٗ/ٔأل ابن منظور: لساف العرب، ِّ/ُهػ(، ُُْٓ)بيركت: 
ـ(: تػاج العػركس، دار صػادر، َُٕٗق/َُِٓ(  محي الدين أبو ال يي السيد محمد مرتضػى )تٔ)

 .ّٖ/ُِ)بيركت: د.ت(، 
 .ِٕٗ/ٔر: لساف العرب، ( ابن منظو ٕ)
ـ(: جمهػػرة الل ػػة، مببعػػة دا ػػرة ّّٗق/ُِّ( ابػػن دريػػد، أبػػو بكػػر محمػػد بػػن الحسػػن )تٖ)

 .ّّ/ِـ(، ُِٔٗالمعارؼ الع مانية بحيدر آباد، )الهند: 
( ابن سيدو، أبو الحسن علي بن اسماعيل األندلسي: المخصص، المكتبة التجارية للبباعة، ٗ)

 .ُٓ/ُِ/س رّ)بيركت: د.ت(، 
ـ(: كتاب التعري ػات، دار ُِّْق/ُٖٔ( الجرجاني، السيد الشريف علي بن محمد )تَُ)

أل البيػػػاتي، عبػػػاس سػػػمين: أبػػػو حني ػػػة ُٗـ(، صََِّإحيػػػاب التػػػراث العربػػػي، )بيػػػركت: 
الػػدينورم منهجػػه كمػػواردو فػػي كتابػػه األلبػػار البػػواؿ، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، كليػػة 

 .ُٖٗ(، صـََِِالتربية، )جامعة تكريت: 
( السػػػامرا ي، يػػػػون  عبػػػػد الحميػػػد: السػػػػ ارات فػػػػي التػػػػاريخ اإلسػػػالمي حتػػػػى قيػػػػاـ الدكلػػػػة ُُ)

،)القػػػػػػػػاهرة: أل دركيػػػػػػػػش، يػػػػػػػػون  محمد:األسػػػػػػػػرة ُُـ(، صُٕٔٗالعباسػػػػػػػػية، دار العلـو
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ـ(، رسػػػػالة ُِِّ-َُٓٗق/َّٔ-ْٖٗالشػػػػهرزكرية كدكرهػػػػا السياسػػػػي كالحضػػػػارم)
 . ٔٔـ(، صُٖٗٗة ارداب،)اربيل:ماجستير غير منشورة،جامعة صالح الدين كلي

ـ(، ُٗٔٗ( عبد الحميد، احمد: ألواب على الدبلوماسية، مببعة سجل العرب، )القاهرة: ُِ)
 .ُِص

( محمػػد، فالػػل زكػػي: ال كػػر السياسػػي العربػػي اإلسػػالمي بػػين مالػػيه كحالػػرو، مببعػػة دار ُّ)
 .ِِٔ-ِِٓـ(، صُٕٔٗ، )ب داد: ِالحرية، ط

 .ِِٔالسياسي، ص( محمد، فالل: ال كر ُْ)
 .ِِٔ( محمد، فالل: ال كر السياسي، صُٓ)
 .ِِٔ( محمد، فالل: ال كر السياسي، صُٔ)
-َْٗ( سلباف، سلباف جبر: الدكر السياسي للعلماب المسلمين أباف الحركب الصليبية )ُٕ)

ـ(، أقركحػػػػػة دكتػػػػػوراو غيػػػػػر منشػػػػػورة، كليػػػػػة ارداب، )جامعػػػػػة ُُِٗ-َُٔٗهػػػػػػ/َٗٔ
 .ُُٔـ(، صُٗٗٗالموصل: 

( ابػن ال ػػراب، أبػػو الحسػػين بػػن محمػػد )تل(: رسػل الملػػوؾ كمػػن يصػػلح للرسػػالة كالسػػ ارة، ُٖ)
ـ(، ُْٕٗتحقيػػػق: صػػػالح الػػػدين المنجػػػد، مببعػػػة لجنػػػة التػػػءليف كالترجمػػػة، )القػػػاهرة: 

 .َُص
 .ُِ( ابن ال راب: رسل الملوؾ، صُٗ)
 .َُ( ابن ال راب: رسل الملوؾ، صَِ)
ـ(: ال ػػتح القسػػي فػػي ال ػػتح ََُِق/ٕٗٓد الكاتػػ  )ت( عمػػاد الػػدين محمػػد بػػن محمػػُِ)

 .ٕٓ-ْٕالقدسي، مببعة المببوعات، )القاهرة: د.ت(، ص
، )بيػػػركت: ُ( ثػػػابر، شػػػارؿ: الدبلوماسػػػي، ترجمػػػة: ليػػػرم حمػػػاد، مببعػػػة دار البليعػػػة، طِِ)

 .َُـ(، صَُٔٗ
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 )القػػػاهرة: ـ(: صػػػبح األعشػػػى فػػػي صػػػناعة اإلنشػػػاب،ُُْٖق/ُِٖ( احمػػػد بػػػن علػػػي )تِّ)

 .ُُٔ/ُ ـ(،ُُٕٗ
 .ُُٔ/ُ( صبح األعشى ،ِْ)
( لمزيػػد مػػن الت اصػػيل، ينظػػر: المػػولى، محمػػد عبػػد اهلل: عالقػػة العلمػػاب بالخالفػػة العباسػػية، ِٓ)

 كما بعدها. ُٓص
( الهرامػة، عبػد الحميػػد عبػد اهلل: القصػيدة األندلسػػية لػالؿ القػرف ال ػػامن الهجػرم، مببعػػة ِٔ)

 . ِ.ُٕٕ/ُ، ـ(ُٗٗٗ، )قرابل : ِدار الكتاب، ط
 .ُٖ( ابن ال راب: رسل الملوؾ، صِٕ)
ـ( : ُُٕٓق/ُٕٓ( ابن عساكر، ثقة الدين أبو القاسم علػي بػن الحسػين بػن هبػة اهلل)تِٖ)

تاريخ دمشق الكبير، تحقيػق كتعليق:أبػو عبػد اهلل علػي عاشػور الجنػوبي، مببعػة دار أحيػاب 
 .ُٖٓ-ُٕٓ/ّٗـ(، ََُِ، )بيركت: ُالتراث العربي، ط

أل سب  ابن الجوزم، شم  الػدين أبػو المظ ػر يوسػف بػن ُِٕ/ُٗابن عساكر: تاريخ، ( ِٗ)
ـ(: مػػرآة الزمػػاف فػػي تػػاريخ األعيػػاف، مببعػػة دا ػػرة المعػػارؼ ُِٔٓق/ْٓٔقزاكغلػػي )ت

أل الصػػ دم، صػػالح الػػدين ُُ/ٖ، ُـ(، ؽُِٓٗ،)الهنػػد:  ِالع مانيػػة بحيػػدر آبػػاد، ط
فػػيمن حكػػم بدمشػػق مػػن الخل ػػاب ـ(: تح ػػة األلبػػاب ُِّٔق/ْٕٔلليػػل بػػن أيبػػ  )ت

كالملػػػػوؾ كالنػػػػواب، تحقيػػػػق: إحسػػػػاف بػػػػن سػػػػعيد للوصػػػػي كآلػػػػركف، مببعػػػػة دار صػػػػادر 
 .ّّٔـ(، صُٗٗٗ، )بيركت كدمشق: ِكالبشا ر،ط

 .ُٖٓ/ّٗ( ابن عساكر: تاريخ، َّ)
 .ِِٕ/ّٖ( ابن عساكر: تاريخ، ُّ)
 .ِِٕ/ّٖ( ابن عساكر: تاريخ، ِّ)
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 ق/َٔٔابػػن العػػديم، كمػػاؿ الػػدين أبػػو القاسػػم عمػػر )ت ألّٖ/ُٓ( ابػػن عسػػاكر: تػػاريخ، ّّ)

ـ(: ب يػػػػة البلػػػػ  فػػػػي تػػػػاريخ حلػػػػ ، تحقيػػػػق : سػػػػهيل زكػػػػار، مببعػػػػة دار ال كػػػػر، ُُِٔ
 .ُِّٓ، ٓ)دمشق: د.ت(، مج

 .ّٖ/ُٓ( ابن عساكر: تاريخ، ّْ)
 .ِّّٓ، صٓأل ابن العديم: ب ية البل ، مجّٖ/ُٓ( ابن عساكر: تاريخ، ّٓ)
 .ّٖ/ُٓخ، ( ابن عساكر: تارئّ)
( المحػػامي، بػػاقر أمػػين الػػورد: ب ػػداد لل اؤهػػا، كالتهػػا، ملوكهػػا، رؤكسػػا ها ،مببعػػة المكتبػػة ّٕ)

 .ْٔـ(، صُْٖٗالوقنية، )ب داد: 
 .ّٖ/ُٓ( ابن عساكر: تاريخ، ّٖ)
 .ِِّٓ، صٓ( ابن العديم: ب ية البل ، مجّٗ)
 .ّٖ/ُٓ( ابن عساكر: تاريخ، َْ)
 .ّٖ/ُٕ( ابن عساكر: تاريخ، ُْ)
 .ُُْ/ْْ( ابن عساكر: تاريخ، ِْ)
 .ِٔٔ-ِٓٔ/ْْ( ابن عساكر: تاريخ، ّْ)
 .ِٔٔ-ِٓٔ/ْْ( ابن عساكر: تاريخ، ْْ)
 قْٕٔ)ت أل الكتبي، محمد بػن احمػد بػن شػاكرُٖٓ-ُٕٓ/ٖٓ( ابن عساكر: تاريخ، ْٓ)

ـ(: عيػػػػػػػػػوف التػػػػػػػػػواريخ ، تحقيػػػػػػػػػق: فيصػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػامر كآلػػػػػػػػػركف، مببعػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدار ُِّٔ/
 . َٕ/ُِ،ـ(َُٕٗالوقنية،)ب داد:

 ـ(: دكؿ اإلسػالـ ،ُّْٕق/ْٖٕ( الذهبي، الحافظ شػم  الػدين محمػد بػن احمػد )تْٔ)
أل سػػػلباف ، سػػػلباف جبػػػر: ِٖٓـ(،صُٖٓٗمؤسسػػػة األعلمػػػي للمببوعػػػات، )بيػػػركت:

 .ُٕالدكر السياسي للعلماب،ص
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ـ(: ذيػل تػاريخ دمشػق، مببعػة اربػاب َُُٔق/ٓٓٓ( ابن القالنسي، أبػو يعلػى حمػزة )تْٕ)

أل سػػػػب  ابػػػػن الجػػػػوزم: مػػػػرآة ُٓٔ-ُُٔ-ُٔٓـ(، صَُٖٗين، )بيػػػػركت: اليسػػػػوعي
 .ُُٕ-ُٕأل سلباف: سلباف جبر: الدكر السياسي للعلماب، صِٖ/ٖ، ُالزماف، ؽ

 .ِٖٓ( الذهبي: دكؿ اإلسالـ، صْٖ)
 .ّٓ/ٗٓ( ابن عساكر: تاريخ، ْٗ)
كامػل ـ(: الُٖٕٔق/َّٔ( ابن األثير، لياب الدين محمد بن محمػد بػن عبػد الكػريم)تَٓ)

ـ(، ُٔٔٗفػػػي التػػػاريخ، راجعػػػه كصػػػححه محمػػػد يوسػػػف الػػػدقاؽ، دار صػػػادر، )بيػػػركت: 
 .ُٓأل سلباف، سلباف جبر: الدكر السياسي للعلماب، صِْٖ/َُ

 قَُٖٗ)ت أل الحنبلي، أبو فػالح عبػد الحػي بػن العمػادِّٔ/ِّ( ابن عساكر: تاريخ، ُٓ)
ث العربػػي، )بيػػركت: ـ(: شػػذرات الػػذه  فػػي ألبػػار مػػن ذهػػ ، دار أحيػػاب التػػرأُٖٕ/

 .ٓٗ/ْد.ت(، 
 .ِّٔ/ِّ( ابن عساكر: تاريخ، ِٓ)
 .ِْٔ/ِّ( ابن عساكر: تاريخ، ّٓ)
 .ٕٕ-ٕٔ/ٖٓ( ابن عساكر: تاريخ، ْٓ)
 .ٕٕ/ٖٓ( ابن عساكر: تاريخ، ٓٓ)
ـ(: قبقػات الشػافعية َُّٕق/ِٕٕ( األسنوم، جماؿ الدين عبػد الػرحيم بػن الحسػن)تٔٓ)

 .ُٕ/ِـ(، ُٕٖٗ،)بيركت:  ِطالكبرل، دار الكت  العلمية، 
( احمػػد، عبػػد الجبػػار حامػػد :) أبنػػاب الشػػهرزكرم كدكرهػػم السياسػػي كالقضػػا ي كالعلمػػي فػػي ٕٓ)

القرف السادس الهجرم/ ال اني عشر الميالدم(، بحث منشور في مجلة آداب الرافػدين، 
 .ُُٔـ(، صُٖٖٗ، كلية ارداب، جامعة الموصل، )الموصل: ُٖالعدد

 .ِْٗ/ّٕ: تاريخ، ( ابن عساكرٖٓ)
 .ِْٗ/ّٕ( ابن عساكر: تاريخ، ٗٓ)



 

 ( َُِِ)(   تشرين األكؿ َُ) العدد(    ُٗ) المجلد 
 

ّٕٕ 

 اإلنسانية للعلوم تكريت جامعة جملة

 

 
 .ِٖٗ-ِٖٖ/ّٖ( ابن عساكر: تاريخ، َٔ)
 .ّْٕ/ُِأل الكتبي: عيوف التواريخ، ِٖٖ/ّٖ( ابن عساكر: تاريخ، ُٔ)
 .ّْٕ( الص دم: تح ة ذكم األلباب، صِٔ)
 .ِٖٖ/ّٖ( ابن عساكر: تاريخ، ّٔ)
أبػػػػو ال ػػػػرج عبػػػػد الػػػػرحمن بػػػػن علػػػػي أل ابػػػػن الجػػػػوزم، ُْٔ/ٗٓ( ابػػػػن عسػػػػاكر: تػػػػاريخ، ْٔ)

هػػػ(، ُّٖٓ، )الػػدكن: ُـ(: المنػػتظم فػػي تػػاريخ الملػػوؾ كاألمػػم، طََُِق/ٕٗٓ)ت
 ق/ْٕٕأل ابػػػػن ك يػػػػر، أبػػػػو ال ػػػػداب الحػػػػافظ إسػػػػماعيل بػػػػن عمػػػػر الدمشػػػػقي )تٕٗ/َُ

، ُـ(: البدايػػػة كالنهايػػػػة، تحقيػػػق: حامػػػػد احمػػػد البػػػػاهر، دار ال جػػػر للتػػػػراث، طُِّٕ
 .ُِٕ/ُِ، ٔـ(، مجََِّ)القاهرة: 

 .ُْٔ/ٗٓ( ابن عساكر: تاريخ، ٓٔ)
 .ُِّ/ّٔ( ابن عساكر: تاريخ، ٔٔ)
 ق/َُُْ( فهي عبارة عن أسئلة كإجابة عليها، )المقػرم، أحمػد بػن محمػد التلمسػاني)تٕٔ)

ـ(: ن ػػػح البيػػػ  عػػػن غصػػػن األنػػػدل  الرقيػػػ  كذكػػػر كزيرهػػػا لسػػػاف الػػػدين ابػػػن ُِّٔ
،)مصر:  ُبد الحميد، مببعة السعادة، طالخبي ، تحقيق كتعليق: محمد محيي الدين ع

 (.ْ/ّـ(، ُْٗٗ
 .ُّٔ/ّْ( ابن عساكر: تاريخ، ٖٔ)
ـ(: أبنػػاو الػػركاة ُِْٖق/ْٔٔ( الق بػػي، جمػػاؿ الػػدين أبػػو الحسػػن علػػي بػػن يوسػػف )تٗٔ)

علػػى أنبػػاو النحػػاة، تحقيػػق: محمػػد أبػػو ال ضػػل إبػػراهيم، دار الكتػػ  المصػػرية، )القػػاهرة: 
 .ُّٗ-ُّٖ/ِـ(، ُِٓٗ

 .ُّٔ/ّْابن عساكر: تاريخ،  (َٕ)
 .ِِٖ/ٗٔ( ابن عساكر: تاريخ، ُٕ)
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 .ِِٖ/ٗٔ( ابن عساكر: تاريخ، ِٕ)
 .ِّٓ -ِّْ/ُٖ( ابن عساكر: تاريخ، ّٕ)
 

Abstract 

Ibn Asakir: Imam Hafidh Thiqat Al-Deen Abu Al- Kasim Ali 

bin Al-Hussien bin Hibat Allah Al-Shafy'ai died in (571 A.H \ 1175 

A.D). He born in Damascus in (499 A.H \ 1105 A.D). He wrote " 

The Great History of Damascus" which is considered as an Islamic 

Encyclopedia falls in (74) volumes and an index that contains the 

different phenomena of Arabic and Islamic Culture. It mentioned 

everyone who visited Peninsula and participated in its culture since 

the Caliphate till the age of the author and from different regions of 

the Islamic World in different domains of life '' scientific, political, 

administrative, economical and social "  

This paper tries to shed light on the embassies of scientists in 

the era of crusades (490 – 571 A.H \ 1096 – 1175 A.D) from the 

book of "History of Damascus" to Ibn Asakir. He presented a survey 

with the names of the scientists who were ambassadors. The 

importance of this study lies in that the information that Ibn Asakir 

presented were his own and not taken from sources (oral or written) 

(i.e. he wrote what he saw) except rare cases, this was a feature 

belongs to Ibn Asakir himself.  

The study includes two sections and a conclusion. Section 

one deals with the definition of embassy linguistically and 

idiomatically. It also tackles the stages of developing embassies 

during Islamic Ages as well as the conditions that should be 

available in the ambassador. Section two studies the scientists who 

worked as ambassadors during the period that this paper deals with. 


