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العالقتتتا السياستتتيا متتتيا ازنتتتاوا الرةننيتتتا نازنتتتاوا ال وا انيتتتا

كانتتت

يتتتو

نستتر وا فرتتاوا يستتنه لتتالق العالقتتا المتتهن نالستتال ال تتا ى تتا استتاا ى تته العمتتنه
نالنناثيق ميا الطوفيا نراوا ا وى يشنب لتالق العالقتا الرتنرو التال قتاه فتا اايتاا
كثيوا الا النصاهنا العسكويا ميا الطوفيا .
ل ركا الاونب الرا اضما ال وا تانينا ضته الرةننيتنا ايياميتا فتا نع نمتا
اال كان

لصالام

سا ول كميوا فا نع

لالق الاونب فعنهنا اسرنلا الست طاا

نانتتنه الرةنتتن ى تتا النزيتتا الناقعتتا شتتناك نمتتو يياتتنا كتتاا ي نتتك نتتا الل ت اا
يُعرتتو

متتك ااكنتتا ا ى تتا الشتتوق ناا ز يرصتتك ال وا تتانينا مال يلتتا العماستتا از

مناسطرك نلمالا اريك ال وا انينا ملرناارم التا شتوق روكستراا لنااومتا الكلتاو نتا
ازرتتوا

نكتتاا الس ت طاا نانتتنه الرةنتتن ين تتو فتتا ىالقارتتك ن ت ال وا تتانييا انمنتتا

نرسانياا سنا فتا االتا النصتو ا فتا االتا المةينتا نلتالا نتا ارضت فينتا معته نتا
الك السلاوا الهم نناسيا الرا رمنهل ميا الطوفيا(. )1
ف ه سال الرةننينا فا نساىها ازناوا السانانيا ضه ال وا انييا ىنتهنا ط متنا
ننم الل .
فلتتا ستتنا 383لت  993/معتث ازنيتتو الستتانانا نتتنن متتا ننصتتنو وست ا
تالا التتا
ازنيو الرةنن ستمكركيا  -كنتا الكونتا ستام ا ا فتا اللصتك الثتانا  -طالمتا ا ننتك نستاىهرك
لصتته طتتو ازنيتتو ال وا تتانا اي ي ت

تتاا نصتتو ناصتتو الاتتق نقتته استترياب ازنيتتو

سمكركيا لط ب النساىها فاوسك ييشتك لنستاىها ازنيتو الستانانا نقته ىستكو لتالا
اليتتيب متتيا نتتهينرا نست
ال وا انا اي ي

نكتتب نلاتتق الست طاا نانتتنه ممتتالا اليتتيب انتتا ازنيتتو

اا ف ه ين ان الرو نا سا و النتنااا نمعتث ازنيتو ال وا تانا

وس ك الا ازنيو سمكركيا طالما ا ننك ى ه الص

نقه نافق ازنيو سمكركيا ى تا اللت

ى ا اا ركنا ماهيا قطناا الاه اللاصك ميا اتهنه متاله الطتوفيا ناا رتر ستيطورم
()2

ى تتا ينيتت التتماله الناقعتتا شتتناك اتتنن طموستتراا
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نممتتالا ااتترل ال وا تتتانينا

مانن نمو سيانا ك ك نل ي يننا فا م اوى نار النا نا نهينا كاشترو ىاصتنا لمت
ناصما ماله نا نوا النمو رامعا لم (. )3
از اا العالقتتا السياستتيا متتيا ازنتتاوا الرةننيتتا نال وا انيتتا ستتوىاا نتتا ار تتال
ننميا ا سياسيا ا ا و فا ىمه الس طاا ناننه الرةنن .
فلتتا ستتنا 396ل ت  1005/معتتث الس ت طاا نانتتنه الرةنتتن نفتتهاا التتا ازنيتتو
ال وا انا اي

اا ناصو الاق نصو ما ى ا نقه روأا النفه انا الاتهيث الشتوي

امن الطيب سمك ما نانه ما س يناا الصتع نكا( )4ننعتك طرتاا يتق نالتا ستو ا
ناللت لرمن تتا ازنيتتو ال وا تتانا لنتتا ا تتك نتتا نصتتو فتتا فتتون ستتيطورك ى تتا م تتاوى
نلي طب لنلسك امنا ازنيو ال وا انا نقه انك لالا النفه نعك لهايا ثنينتا ن هنتا نتا
الستتت طاا نانتتتنه الرةنتتتن نالرتتتا كانتتت ررضتتتنا ستتتما

التتتاللب ناليتتتاقن نالتتتهو

نالنوياا فضالا ىا العطنو نقه اسر م منا ازنيو ال وا انا مالروااب نناف تا ا ى تا
نى ته نعالتها متيا الطتوفيا رت ازرلتاق

رةنيج امنرك نا الس طاا نانتنه الرةنتن

فيما ى ا اا يكنا نمو ييانا اهاا فاصالا ميا ازناوريا(. )5
نقه اسرنو

العالقا النهيتا متيا الطتوفيا لستننا ىتها ف ته اوستك الست طاا

ناننه الرةنن وسنزا الا ازنيو اي

اا نصو اانالا نعك وستالا لتك نقته رضتنن

لتالق الوستالا ( ( قا ت الا َ  :يا ََ هي ََا َُّ :سا ن
ِ ا ُسا َناَ مُ َسا نن م كاٍم ََ َنا ىاَ َوَ ن مس َلا َو َم َل ما َسا نن م
ش نلوب ً َو َق َب ئات َ َ :ا َلا ََونوَّ اٍُ ََ من َاَ َك نن م ْ مسا َ ُ
ن
َّللا َْااي خ َنبيا خَ ، )6(وقا َّاقا
َّللا ََ ما َُا نن م اٍُ ُ َ
ََّب ب َّ:حُ ئ وَّصح ب َّ :ق ئ ْاا ٍَّ َّ:كاََّ َّ:اُاون كاٍ َّ:مَات  ،واايِ سُصا ٍ
ألَوَّح َّ:س ِ َّسوَ كٍ سُص ٍ َّ:مَت  ،و َ سا كاٍ قاال َّ:لاا  ،وَّ:ناق َُّ:ا ي يشاَ
بصحل هاذَ َُّ:يياذل وصا

هاََّ َّ:نباَ َ ي مَ َواع ُ
َّللا ن َُّ:اَيٍَ م َك نساوَّ كا مس نن م َوَُّ:اَيٍَ َنو نااوَّ

ت َو ُ
َّ م:ل ما َ َ ََ َم ى
َّللا ن ب َك َا مل َكانوٍَ َنبي خَ ، )7(وسحٍ سَي كٍ َّئكل ك وََّء َّ:سَاَ وْاكا ء
َّ:شَ وَّو يت َّ:حيَة َّ:ن ق سيل ٍَّ يبيسوَّ :س يَوَي ت هَ َّ:كس ئت ك َّ:سبوة ،
وكا َّ:وةياال  ،وكا َّ:ا يٍ  ،وكا َّةسااق  ،وكا َّةحسا ٍ  ،وكا َّ:اُااون  ،وكا َّةكااَ
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مالنعون

ننا النما ىا الننكتو ننتا الصتواط ننتا النيتةاا ننتا الوانتا ننتا

الشل ا ننا العهك ننا اللضك ؟)(.)8
لالق الوستالا التا ازنيتو ال وا تانا ناط ت ى تا نضتنننما هىتا

نىنهنا نص

ينيتت ا نتتا نف متتا نى نتتا متتاله نتتا نوا النمتتو نناقشتتم نيتتاهلم فتتا ينيتت لتتالق
النضانيا نأنو معن نا كماو ا نا نف ما نى نا ماله نتا نوا النمتو اا يفلت

كتك

نااتته نتتنم فتتا لتتالا المتتاب كرامتا ا نيضتتعنا اينمتتا ناضتتاا لينيت لتتالق النستتا ك نقتته
انرثك يني از نتا نالع نتا نالل متا ألنانتو ازنيتو ال وا تانا ى تا اا ينيتةنا اللت
الك اومعا اشمو(. )9
نايتتاب كارتتب ازنيتتو ال وا تتانا نانتته ىمتتهق( )10ى تتا األستت ا الرتتا طوامتتا
الس طاا ناننه الرةنن فا وسالرك الرا معثما لألنيو ال وا انا قا الا ( َسا َمياب
ْا هَ َّةسئال وا ناكاايٍ َّم بال َََّّ َّ ااع ْايَا َّو يات َّةساق وَّك لات َّ:كشاَ
()11

َيوَّ بَ  ،وَّقَوَّ بحسسَ )
هللا نالشل ا ى ا

ناسرشمه م نك الوسنك نانته ((()الرع تي زنتو

ق هللا )(. )12

ف اك ا نا نف ما نى نا ماله ماله نتا نوا النمتو رعيمتا ا لنتا قالتك الكارتب نانته
ىمهق ( ( هََّ موَّب ن كت وهََّ :قا شا كت )( .)13نقته اسراستا ازنيتو ال وا تانا اللت
ناسراسنك أيضا ا الس طاا ناننه الرةنن (. )14
نماك الصال
ال وا انا اي

الانينا الرا ومط ميا الس طاا ناننه الرةنن نميا ازنيتو

اا التال نيته اا نتا الضتونو راتاليو الست طاا نانتنه نتا طتو

السالي ا ناطناىم الرنسعيا .
فمعث ازنيو اي

اا ناصو الاق وسالا الا الس طاا ناننه قا الا لك فيمتا (

ي ات َ ُ
َّسااف وا ناات وقاات ااحااَف ويااي احايا ً بقياايال َّ:مَا َ و ُ
َّللا ن َّ م :نك َم ها يٍَ با َ مك َوَّ َ:م
ي ات َ ُ
َوََ مسقنسااَ م َْاَ ا َّ م ْ َُ :ا يٍَ َ ََ َما ًال َو ننااَّللاً َو َْ ا َ ُ
َّللا ن َّ م :نك َم ه ا يٍَ َْ َا ا
َّللا ن َّ م :نح مس ا َس َو َو ُ
() 51
سابيت
َّ م ْ َُ :يٍَ ََ ممًََّ َْ يك ً
واومي َّ :بق ََّ:س ووُ ُ:و:ي ال َ  :قا اانوَّ وا َ
ُ
ب ك مس نَ م :إلي َكا ٍ َيُنو:ناوٍَ
َّللا ََو َّ م َو نلوَّ َق :نوَّ  َ:مو َس ملاَ ن ق َا ةً َة ُا َب مل َس نن م نه م  :ما نن مقَ َي مو َكئ ىَ ََ مق ََ ن
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ِ و قنانوبَ م َو ُ
َّللا ن ََ مْاَ ن ب َك َي من نا نكوٍَ ُ: )56(اا ت َّ:نقا َ َّ:قما َ ق اع َّللا
ب َ مو َوَّهَ م َك  َ:مي َ
َكسَ ٍْ َّةق َ وَّةكصا َ واناَف وياي ساقف َّ:اَيٍ ة يُاَ :اي قاَََّ

ووُا ً ُ:و:اي

ال َ  :و َق اانوَّ َّ م :نك م
َّللا َك َاع َّ م :نك ُاُايٍَ 
شاَنيٍَ َن ُو ًال َن َكا ني َُا اانو َس نن م َن ُو ًال َو م
َّْاَ نكاوَّ ٍََُ ُ َ

()57

ااااَف َّ:ككاناال وك ا حو َ:ا ن :ياال  ،بيسك ا يوم ا َّ:سااقمُل و ا َّ:كس ُاال  ،وه ا قااو
نلياَوَّ َّ:لا  ،وماي

ة حصاَ :اي  ،وقا با ت كقكاة َّ:سال ة ْاا مبايٍ َّحااوََّ:

وةحت سوَ َّ:كاف ْا صقحل َّْك  ، َ:وْا

ََّسَ َّةٍ ََّبلال َّناوة  ،وها وا

وقت َّ:كل َف شمل ٍ ة س يَ  َ:و شم ْاَ وحسٍ بقئَ يسا يلوٍ ٍَّ يملاوَّ
ومي َّةَض َّ:قساُ ََّموَّس َّ:اوٍ  ،وه ويكا بياسَ ياس وساوٍ ويُاوت نات كاسَ
ص حبي َوه َنو ني َح و نَ ن ََ َسا ََ من َلا نَ ك مسا َف َكا ةً َوََ َْا ه َس َقاًََّ، )51(
:قنَ َ و َن ٍَ  َ:ني َل َك خَ َو َُ ت َ َ :
و:نسَ و وقت َّ:ش ة كاقُوٍ يَولوٍ شل َ نياَ ََّ:وُا ء ََّبلال وَّسا َنشا س اًََّ
:نلَة ْ ه ٍَّ ينَموَّ ٍْ

ْاف وي كلوَّ و وةيل ويَمكوَّ ْاا س حيال  ،وٍَّ

ينشااقوَّ ْااٍ شاام ْاَ وي َااَوَّ حُ ا ه ويشاالاوَّ حَب ا ً  ،يب َ وسااف ويَ ا :يلباااوَّ
ب و:اَ وق َاَ ْا نسب مو:اَ وُْ َّاق

:اص َّقل وٍَّ نيَست َّ:يَ كبلولا ً ،

ويَست َّ:يَ َسوةً )(. )19
نلمتتالا قتتوو الس ت طاا نانتتنه الرةنتتن ننايمتتا الستتالي ا فمعتتث وستتنلك التتيم
نهمواا نكيها لالي اع مم نقه ني فا را يق الل (. )20
از اا استتر واو العالقتتا متتيا ازنتتاوا الرةننيتتا نال وا انيتتا ل ت يستترنو طتتنيالا
فميننا كاا الس طاا ناننه الرةنن يناصك يماهق فا نشو الهيا ازسالنا فتا المنته
ا رن ازنيتو ال وا تانا اي ت

تاا ناصتو الاتق يتاب الست طاا نانتنه ىتا واستاا

فاوسك ييشك م ياها سماشا ركيا الا واستاا نمعتث ا تاق يعلتو ركتيا التا م ت نت
ىهه نا انوا الييب(. )21
نكاا الس طاا ناننه الرةنن قه انو انيو ييشتك اوستالا اليتاالب مت ا يرنيتك
الا نهينا ةنك فا االا رعوضما ل طتو نفتا اثنتا اللت رنكتا ال ا ته سماشتا ركتيا
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نا فون سيطورك ى ا نهينا لواا ناسر و مما ث رنيتك التا نهينتا نيستامنو نرنكتا
نا فون سيطورك ى يما(. ) 22
نقه نص

ا ماو الل الا الس طاا ناننه نلن فا المنته فعتاه نستوىا ا يانعتا ا
()23

ىساكوق نيساىهق ىهه نا ازرتوا ال ييتا

نيعتك ى تا نيننرتك اايمتك امتا ستعيه

الرنتو راشتتا نى تتا النيستتوا اوستتالا اليتتاالب ناستر ه ايضتا ا ىتتهه نتتا اللي تتا فتتا لتتالق
النعوكا نساو الس طاا ناننه ن ييشك الا م

نكاا مما يعلو ركيا فراهولتا التا

رونتتال نه تتك الست طاا نانتتنه نهينتتا م ت نمعتتث ننمتتا ييشتتك التتا لتتواا ثت التتا نتتون
نننما الا امينوه ث الا يوياا نننما ساو نرنيما ا الا واساا از انك ل يرنكا نتا
ه نلما فا مهايا األنو انا ازنيو ال وا انا ف ه رنيك ن ا يتك يعلتو ركتيا التا م ت
ليُمعه ال ا ه سماشا ركيا ىتا واستاا فلتو لاومتا ا التا م ت

نمتالل

ضتع

واستاا

لس طا الس طاا ناننه الرةنن سنا 393ل . )24( 1006/
نمعته نيتتان الست طاا نانتتنه فتا فتتون ستيطورك ى تتا واستاا معتتث ازنيتتو
ال وا انا اي
ن

اا ناصو الاق وسالا التا ازنيتو ال وا تانا قتهو تاا متا مروا تاا

ال رك( )25نالتال رومطمنتا صتال

قوامتا شتاواا ا لتك نتا اصتك لتك نت الست طاا

ناننه نطالما ا ننك العنا فاسرياب لك نساو ازثناا لنالقتاا الست طاا نانتنه التال
كاا فا ط اوسراا(. )26
فروكمتا معتته اا نصت ك متتو نستيو ازنيتتويا ال وا تانييا لننايمرتتك نقته نيت
الس طاا ناننه فا النصنك التا م ت قم منتا نقته شتاو نت الست طاا نانتنه فتا
لالق النعوكا ىهه نا ازروا الرةيا نال تج نالمنتنه نازفرتاا ن يتول
نا م ت نعستكواا ى تا معته فوست يا ننمتا نفتا نكتاا فستي يصت

ف تو ممت

ل رتاك ميننتا اقتا

ازنيواا ال وا انياا نعسكولنا مال وب نا نعسكو الس طاا ناننه نمهأ ال رتاك متيا
الطوفيا نالال اسرنو ارا الين الثانا نقه ني الس طاا ناننه نا الااق المةينا
ممنا نقرك نأسو اىهاهاا كميوا ننم (.)23
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أنا ازنيو ناصو الاق ال وا انا ف ه ه تك فتا صتواع نت ا يتك ازنيتو طرتاا
اا سنا 401ل  1010/نالل لص رك الانينتا نت الست طاا نانتنه فمعتث ازنيتو
طراا تاا وست ك التا الست طاا نانتنه يعرتالو لتك فيمتا ىنتا متهو نتا ا يتك نيرمتوأ نتا
رصوفارك ريالك( )28ماىثا ا ن وس ك وسالا لك ينض لك اللت م نلتك ( َّسا كا َيايت
َ:ف كسي )(. )29
انا ازنيو ناصو الاق ف ه و نا نهينا انةكنه ل راك ا يك طراا اا از انتك
ىاه الا سنوقنه مسمب رساقط الث ن مكثوا (. )30
نستتوىاا نتتا ني ت الس ت طاا نانتتنه فتتا رستتنيا النتتةاع متتيا از تتنيا نر ت ى تته
الص

مينمنتا فاوست نا وست م التا الست طاا نانتنه ستنا 402لت  1011/فتاكونم

ناسر م م ااسا اسر ماك(.)31
نيمهن اا العالقا

قه سا

يهيتته  .فلتتا ستتنا 403ل ت 1012/

ميا الس طاا ناننه نميا ازنيتو ناصتو الاتق نتا
اىتته ازنيتتو ناصتتو الاتتق قنارتتك لن ار تتا الس ت طاا

ناننه فا واستاا نمعتث وست ُك التا ازنيتويا ال وا تانييا قتهو تاا نطرتاا تاا
طالم تا ا ننمن تا نستتاىهرك فتتا اومتتك ضتته الس ت طاا نانتتنه از انتتك رتتنفا نرتتنلا ازنتتاوا
ال وا انيا نا معهق ا نق طرتاا تاا نمعتث وست ك التا الست طاا نانتنه لع ته الصت
نعك(. )32
نقه رضنن

الوسالا الرا معثما ازنيو طراا اا الا الس طاا نانتنه نايت را(

(َّ:كصاااحل :قسااق وَّ:كساااكيٍ ٍَّ اشاااات باا و ََّ:سا وَّشاااات َّسا باا و َّ:اااَف وٍَّ
ياَف بليس بلي ً )(. )33
نقه اسرنو

العالقا ميا الس طاا ناننه نازنيو طراا اا قا نا ى تا استاا

النه نالنفا لسننا ىها .
فلا سنا 408ل  1013 /رعون لالا ازنيو ال وا انا ل طو ازرتوا الكلتاو
نال طا نا ماله الصيا نسرر يا سن االرك الصايا نرنيم راشهارم العستكويا
نالرتتا م ر ت  300ال ت

وكتتاا ( أ

ينتتك) ل رتتاك ازنيتتو طرتتاا تتاا نناانلتتا نتتنم
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للون سيطورم ى ا مالهق فمعث لالا ازنيو وسالا الا الست طاا نانتنه طالمتا ننتك
النساىها لننايما لالا ال طو فاسرياب الس طاا ناننه لط مك نرنكنا نعا ا نا الاتاق
المةينا ميننع الكلاو نازطااك مم (. )34
نقه اسرنو

العالقا النهيتا متيا ازنتاوا ال وا انيتا نالرةننيتا معته نفتاا ازنيتو

طراا اا سنا 408ل . 1013 /
اال رنلا ازناوا ال وا انيا معه نفاا ازنيو طراا اا ا يك ازنيو اوسالا تاا
امن الن لو الن ب شو

الهنلا فلتا ىمتهق معتث الست طاا نانتنه وستالك اليتك طالمتا ا

ننك رةنيج امنا ا يك اي

اا زمنتك ازنيتو نستعنه نقته نافتق ازنيتو اوستالا تاا

ى ا ط ب الس طاا ناننه ناقي اارلاك كميو ل عونسيا فا نهينك م (. )35
نماك لالق العالقا الرا رومط ميا ازنيو اما الن لتو نالست طاا نانتنه استرنيه
لتتالا ازنيتتو مالست طاا نانتتنه ستتنك 409لت  1018 /لنستتاىهرك ضتته ا يتتك قتتهو تتاا
ينس

ما مروا اا لاونا ما س يناا الال ن

م اوى نالال كاا نا ما ىا ازنيتو

طراا تاا فتا ستنوقنه ف ته اى تا قتهو اا ىتا رنتوه ضته ا يتك امتا الن لتو نقته
استترياب الس ت طاا نانتتنه لط تتب ازنيتتو امتتن الن لتتو ننستتاىهرك ضتته ا يتتك نى تته
الس طاا ناننه يسوا نا السلا ناكنتا التومط مسالستك اهيهيتا ى تا نمتو يياتنا
از اا الننايما العسكويا ل ر ميا الطوفيا ألسماب يو نعونفا (. )36
يو اا ازنيو اما الن لتو نقتهو اا ستوىاا نتا ى تها الصت

مينمنتا نقتووا اا

يرنيما ن ييشتمنا للتون ستيطورمنا ى تا التماله ال اضتعا لست طا الست طاا نانتنه
سنا  410لت 1019 /

فستاوا نرتنيميا التا نهينتا م ت فنصت

ا متاو راوكارمنتا

الا الس طاا ناننه فاسرعه ل رالمنا نالاق ممنا المةينا نكمهاا إيالنا سا و كميوا فتا
صلنفمنا( . )33
نمعتته نفتتاا ازنيتتو امتتا الن لتتو رتتنلا ازنتتاوا نتتا معتتهق ا تتنق اوستتالا تتاا امتتن
ننصنو نانه ما ى ا الال اسرنو اكنك ارا سنا  415ل 1024 /
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نمعته نفارتك

رتتنلا ازنتتاوا ا تتنق ازنيتتو قتتهو اا ينس ت

التتال ستتعا يالتتهاا لراستتيا ىالقارتتك ن ت

الرةننييا نالل ىا طويق ى ه العمنه نالنناثيق نعم (. ) 38
فعنتتهنا نصتت

التتا نستتان ازنيتتو ال وا تتانا قتتهو اا ينس ت

متتاا الستت طاا

نانتتنه الرةنتتن قتته ىمتتو نمتتو يياتتنا رنيتتك نستتوىا ا نتتا نهينتتا كاشتترو التتا نهينتتا
سنوقنه قاصهاا وفيا الس طاا ناننه نلع ته العمتنه نالنناثيتق نعتك فنصتك متال وب
نا نعسكو الس طاا ناننه ناوسك وس ك اليك طالماتا وفيرتك فايامتك الست طاا نانتنه
مال منك الاسا ناههنا نكاا نننىه ال ا مينمنا(. ) 39
نقتته اضتتو كاللنتتا يتتن ال تتا يصتتاممنا فويتتق نتتا اللوستتاا ناصتتطاب كتتك
ننمنا لهايا ثنينا ُرمنهل ميا الطوفيا نأنو الس طاا ناننه اا ُر ا لالنيو قتهو اا
ينا نا الهيما الننسن ناا يميافا كك نتا ي تة نتا نستا ك الضتيافا نهىتا ازنيتو
قهو اا الس طاا ناننه زسرضافرك فا قصوق فا الين الثانا(.)40
انا ىا صلا الني تا نالضتيافا ف ته الكتو الكوهيتة ىتا اللت كنايت را ( واكا
م ء ق َن ٍ َكَ ٍَّ يل وَّ ك ئ ة بنت كا :اَ و ا ب  ،و لا َّةكياَ كحكاو َحكاي َّللا
كلااي ْا ا ك ئ ا ة وَّح ا ة  ،واك ا وَاااوَّ كااٍ َّ:ك ئ ا ة  ،اومَااوَّ َّ :ا كماااِ َّ :ااَب ،
ون سوَّ ق

يسوَّ كماس ً ب يل ً م ًَّ ق حف باَيب هَ َّ:حبا  ،وَ:ياَ َّ:قوَّناي ووا نَ

َّ:موَّهَ وكاَهب َّ:كقا َ

وبا يع َّ:كََّيا وَّ:بااوَ َّ:سا َ  ،بحيار ٍَّ قا َن ٍ ها

كٍ َ:ف  ،و ق وَّققيٍ  ،و :ياس وت ق َن ٍ َّ:شََّب ةسي  :ينٍ كٍ ْا ة كااوف كا
وََّء َّ:سََ ٍَّ ياس و:وَّ َّ:شََّب  ،ن صل كاونَ َّةاََّف َّو:ئف  ،وبُوَّ ك ة يسصااوٍ
َّ:ا َّ:سااك م لا سَيااوَّ لا َّكااَ َّةكيااَ كحكااو َحكااي َّللا ٍَّ يحيااَوَّ ناات كا ياا
:اسلا َ كااٍ َّة وَّت ََّ:هبياال وَّ:قياايل وَّةساااحل َّ:ق ئُاال وَّ:نيااوت َّ:نَيكاال بسااَومَ
و:مكَ ََّ:هبيل وبلصيَ َّ:كَصلل ب :موَّهَ كع ْشاَة وياال كحاقت ب :كاَهب ت …
وَّ:مكا ت َّ:بَ ْياال ك يساال ببسا ق ت كَهباال … وَّةسساامل وَّ:قااَو
َّ:كحقوَي ا ت َّةَكسياال

َّ:قا نَة  ،كااٍ

وَّ:ساايوف ََّ:س ياال ،وَّ:لااو َُّ:ك ا َل وَّ:صااس ت َّ:كصااقَل
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وَّ:لسباااااَ… ومااااااو َّ:سكاااااَ َّ:بَبَيااااال وناااااقب َّ:صاااااي وَّ:صاااااُوَ… وَّ:اااااا ةٍ
وَّ:وْوت… )(. )41
نقه انممو ازنيو قهو اا منا لي ق لك الس طاا ناننه نا اسا استر ماك نركتوي
ف ت نو فتتا اثتتو الل ت صتتااب ةينرتتك ( ٍَّ يقاااة َّ:ن يساال و نينااَف كسَ ا َّكااوَّةً

ئااال

ويومي بَ سحو َّةكيَ كحكو كع َّشي ء ن ست اَنسا ٍ اسامَا كاٍ َّةواََِّ َّ:ميا ة
كاااع َّ:سلااا َ وَّة:ااال ََّ:هبيااال وَّ:ااكااا ٍ وَّةااااََّف … وَّ:شاااوَّهيٍ وَّوبااا َ َّ:ساااكوَ
وَّ:ساسم ب … وَّ:لل :ااب وَّةوَّسا َّ:كصااسوْل كاٍ َّيااقم َّ:نَنا ٍ و َيااف َّ:ا يب ف
َّ:صيس … )(. )42
نكاا نا ال نرا ج لالق الن ام ا لا ارلاق الطوفاا ى تا رنايته قنارمتا نتا ايتك
انرتتةاع متتاله نتتا نوا النمتتو نتتا يتته ازنيتتو ى تتا ركتتيا التتال كتتاا اويتا ا ى تتا ست طا
ال وا تتتانييا نفتتتون ستتتيطورك ى تتتا م تتتاوى ناىطا متتتا ليرتتتاا ركتتتيا ازمتتتا الثتتتانا
ل هو اا ى ا اا يرةن نا ةينب امنتك الست طاا نانتنه ننىته قتهو اا متاا يُتةن
امنرك لالنيو نانه ما الس طاا ناننه (. )43
نمننيب لالا ازرلاق ني الس طاا ناننه نتا انمتا كافتا النشتاكك الرتا كانت
نع ا مينك نميا ازنيو ال وا انا قهو اا ارتا ستنا 415لت 1024/

نمتالل اصتم

نرلو تتتا ا لننايمتتتا طتتتو الستتتالي ا نتتتا يمتتتا ن طتتتو ازنيتتتو ى تتتا ركتتتيا نتتتا يمتتتا
ا وى(.)44
نماك الصال

ال نيا الرا كان رومط متيا الست طاا نانتنه الرةنتن نازنيتو

ال وا انا قهو اا فاا الس طاا ناننه قه النساىها لالنيو قهو اا ايا ط مما ننك
فا نةاىك نت ازنيتو ى تا ركتيا اتيا اتانك لتالا رنستي ست طرك نقته نيت الست طاا
ناننه نا الااق المةينا مك نما لا ك ننا ث طالمنا مع ه الص

ن الست طاا نانتنه

نازنيو قهو اا فنافق الس طاا ناننه ى ا الل (. )45
نقه شعو الس طاا ناننه مال ق اةا الراال

التال ُى ته متيا ازنيتو ال وا تانا

ى ا ركيا نالس طاا الس ينقا اسوا يك ما س ينق ف ه كاا ازنيو ى تا ركتيا كثيتواا
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نتتايثيو النراىتتب ل س ت طاا نانتتنه فكتتاا ها ن تا ا ي ط ت الطويتتق أنتتا وس ت ك ننتتا كتتاا
يمعثم الا ازنوا ال وا انييا(. )46
نسوىاا ناني الس طاا ناننه نا ازطااا مالراال

النع نه ميا ازنيو ى ا

ركتتيا نالس ت طاا الس ت ينقا استتوا يك نالل ت اتتيا رنكتتا نتتا استتو الس ت طاا استتوا يك
نمعث مك الا ااهى ال الع فا المنه نمعث الس طاا ناننه يننهق ل ماث ىا ازنيتو
ى ا ركيا ناستورك نقته رت العثتنو ى تا ةنيرتك نامنرتك نامنتك ناوست نا التا الست طاا
ناننه انا ازنيو ى ا ركيا ف ه لوب نا سنوقنه نم اوى(. )43
انا ازنيو ال وا انا مروا اا يراا ركيا ما قهو اا الال كتاا نوشتاا ا ل تةنا
نتتا امنتتا الس ت طاا نانتتنه مننيتتب ازرلتتاق التتال امتتو متتيا الس ت طاا نانتتنه نازنيتتو
ال وا انا قهو اا ف ه اهو م

نرنيما ا الا ةنك ل ةنا نا امنتا الست طاا نانتنه

نني فا فون سيطورك ى ا م اوى نسنوقنه
فا العنها زنك سن
يراا ركيا سن

()48

يرنيك الا المنه

يو اا الس طاا نانتنه قته رويتاق

نكاا الست طاا نانتنه ناث تا ا نتا اا ازنيتو

يني فا الاتاق المةينتا مننافستيك فتا روكستراا نلتالا ازنتو ستن

ُيستمك ى يمنتتا فتتا النستتر مك نتا ا ضتتاع متتاله نتتا ونا النمتو م نارمنتتا النناتتها نقتته
اهو ازنيو يراا ركيا النرةى الا ي ا نا نوا ننق
اهو نهينا م

الس طاا ناننه لتالا نلمتالا

نفا نلسك شا نا الناشا(.)49

نني فينا معه فا فون سيطورك ى ا انيا روكسراا نقارك ى ا ركيا نقضتا
ى ا ا يك طراا تاا ثت ى ته الصت

متيا مروا تاا يرتاا ركتيا نى تا ركتيا معته اا

هاو اونب طني ا مينمنا (. )50
انتتا ازنيتتو ال وا تتانا قتتهو اا ينس ت

نمنستتاىها امنا تتك ف تته ني ت فتتا الاتتاق

المةينا مطراا ركيا ا ا ازنيو ى ا ركيا نفتون ستيطورك ى تا نهينتا مالستا نا
نم ا ازنيو ى ا ركيا ااكنا ا فتا م تاوى نستنوقنه انتا ا تنق طرتاا ركتيا ف ته ُ
طتوه
نا نهينك مالسا نا معه اا اك لمعن نا النق

فتا نهينتك ا ستيك نضُتوب استنك

ى ا السكا فا ىانا  418 -413ل 1023 -1026 /
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انا فا الية الينتنما نتا

فو انا ن اصا فا نهينا انةكنه ف ه ضُوم

السكا م س ازنيو قهو اا سنا416ل /

 . 1025ن ُن ب أسنك أيضا ا ى ا السكا فا نهينك ا سيك سنا420لت 1029 /

()51

.
نقه اشه الس طاا ناننه الرةنن ييشك لن ار ا ازنيو ى ا ركيا نرنيك نتا
م

الا م اوى فلو ننما ازنيو ى ا ركيا فه ك الس طاا نانتنه م تاوى نفتون

سيطورك ى يما نن

سا و اىنالما(. )52

نفا سنا 413ل  1026/اسر مك الس طاا ناننه سلوا ال يلا العماسا ال اهو
متتا( (422-381لتت ) ) 1030-991(/نمتتاوكيا لتتك ى تتتا نتتا أنيتتةق نتتا انرصتتتاوا
نفرناا فا نناطق شاسعا فنناك ال يلتا ننتن امنا تك ازل تاب الل نتا نقته رت ى ته
نعالتتها مينتتك نمتتيا ال يلتتا رعمتته لتتك ال يلتتا من رضتتالا متتاا ز يتته ك فتتا ىالقتتا ن ت
ال وا انييا ان يُوسك اليم لهايا از ىا طوي ك لن  -أ الس طاا ناننه  -اال انتك كتاا
يُعه ال وا انييا منثاما ارماع لك فا نع

نكارمارك ن ال يلا(. )53

استترنو العالقتتا النهيتتا قا نتتا متتيا ازنتتاوريا الرةننيتتا نال وا انيتتا فتتا ىمتته
الست طاا نستتعنه الرةنتتن

ن يتتو هليتتك ى تتا اللت لتتن نضتتننا الوستتالا الرتتا معثمتتا

الس طاا نسعنه الا ازنيتو ال وا تانا قتهو اا نلتا وستالا طني تا نتالكو معتن نتا
نوه فيمتتا (( … يلا ا َّ:ن ا ٍ ٍَّ َّ:ل ك ا ء وكاااوف َّ :ا هَ ْس ا ه ياص ا قوٍ وااول ا
بيااسَ صااقت َّ:كااو ة  ،اُااون بيااسَ ََّب اال َّةنا ء وَّ:وو ا  ،ويل كاات بليااَ بلي ا ً
با :و  ،ويباااط  :ااف ااااف َّةحاوَّت بيااسَ َّ:ا

َماال املاَا يُا باوٍ بليااَ َّ:اابلض

كُ بقت َّنويل  ،ويُوكوٍ ويَ بشاَو َّ:كح نكال ويالَا وٍ – وا َّ َّب ة حا َ:ا
– باسقيَ َّ:كوَّلي وَّ:لُو َّ:ا َّبَكوه  ،حا ياُون بيٍ َّةساَايٍ َّوَّصاَ ََُّ:با
واا وت ْسَكا مكيااع بوَّْاار َّ:اَباال … وة ياسااس ةْا َّئَ ٍَّ يساَا وَّ وَصاال َّو
يُص وَّ شيئ ً َّو يبااوَّ كاََّ ًَّ… وا :يو وقا صا َ َّ:يسا َّ:كااف  ،واا ْاا يا س كا ة
ينق ا ْا ا َّ:م ا سبيٍ  ،و ا ٍ َّ:لُاات ي ا ْوس وَّ:ام ا َب اُياايس ٍَّ سبااَت َّ:مَ ا حا ا
اصبة ااف َّ:ص َّقل َّةني ة وا َّ:او َّنلاَ َولال ككا ن سات …  ،وياحُا :الا ٍَّ :
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َّةسااَايٍ ن سا ا وَّح ا ة وَّسَك ا َّ:يااو َّحسااٍ و ًَّ كك ا ن سا ا ْايااي  ،وسَمااو َّ:اووي ا
َّةصاة كٍ َّللا ال  :و هََّ َّ:ب ب ةسي َّ:كوو :لب

وَ:ف بي وَّ:نيَ ناي)(. )54

نمعتتتث الستتت طاا نستتتعنه الرةنتتتن ستتتنا 425لتتت  1030/نفتتتهاا التتتا ازنيتتتو
ال وا انا قتهو اا ينست

نكتاا النفته مو استا امتن ال است الاصتيو نلتن نتا ين تا

ث تتا الس ت طاا نستتعنه نامتتن الطتتالو الرمتتانا نلتتن نتتا افاضتتك الرمتتانييا نكتتاا فاض تالا
نوى تا ا( )55نكان ت نمنتتا لتتالا النفتته لتتا اا يايطتتنا ازنيتتو ال وا تتانا قتتهو اا ى ن تا ا
متتاىرال الست طاا نستتعنه ل ست طا نين تتنا اليتتك رنكيتتها الصتتهاقا نيط متتنا ننتتك يتته
كوينرك ل س طاا نسعنه نيه امنا نلا العمه مروا اا ركتيا متا قتهو اا زمتا الست طاا
نسعنه ازنيو ننهنه نقه ىون الس طاا نسعنه نسيا ال
لعونسك نثالثيا ال

هينتاو لتون صتهاقا ا

زمنك(.)56

نقه الكو الميم ا نس ا الكراب الال معثك ن النفه نالكو النشافمريا الرا ل نمتا
الس طاا نسعنه لوس ك لن ما لالنيو ال وا انا قهو اا(. )53
فانا نس ا الكراب ف ه رضتنن ( ( بسا َّللا َّ:اَحكٍ َّ:اَحي  ،كا َّللا وا حيا ة
َّ:نا ٍ َّ:ماياات  ،وبلا ُْ ،ااب وصااو:س باا سا :كيٍ كساصااَيٍ وَّساااَََُّ ناات َّسااب ب
سَ َّللا :س كٍ واوح وا وَّت ْ يكل :ا ان اَ ببا ت
َّ:كاف َّكَس بَس :ل اايكٍ ك ي ُ
َّح …  ،وق ََّسات هَ ََّ:س :ل كاع وا َِ كساَم :اوقاوف ْاا كياكوسَ حاا
يش َنس َّ:ن ٍ َّ:كسيَة وَّ:كالل س ًََّ :او وَّةاح َّ ُ:ئ بيٍ َّةسَايٍ  ،وق َّشاَس
ََّّ :سس سوف سَست ْا َّةلَ َسقً :لُ َّ:لَو وَّ:كوَّلي

اب ً ة يا قاوة ْا ئ

َّ:ص َّقل َّ:ا امشكس كٍ َّماَ ْس ءًَّ نبيًََّ  ،وق َّووا س َّ:ا َّ:نا ٍ َّن سا وكلاكا س
َّب َّ ُ:س َّبََّهي بٍ ْب َّللا َّ:حصيَل … وهو كٍ مكال لُ ت كماسس وو
نوَّص س ك ئس … ويككس َّ:يي َّ ُ:ي َّب

َمال

هَ ْب َّللا بٍ َّحك َّ:ابا س … حاا

َََّّ ب َ َّ:لكت و َّبََّ َّ:لَ وَّ:لُ يلكت َّ ُ:ي َّ:س َ وا َّ:سسانل َّ:اا كاع ََّ:سات
بحير انوٍ شَو َ ووُ ً ُ:وَّْ َّ:شَم … وق حكاس ََّ:سوت َّبا َّ ُ:سا كشا وَل
َّنلَ ويوح ً واقصيقً ْ ،ا ٍَّ يلَياَ ْسا ك يا ٍَ :اي باَ:ف  ،وكشا وَل َّناَن
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و كويوم َّنلَ َّهكيل وسوف ةيلَيَ َََّّ  :يمَ ح ير ْسَ  ،و:نساي سيلَياَ
يَوَة ٍَّ مَن حا ير بشا سَ : ،ااا باَ:ف َّةااََّض مكيلا ً  ،ولُاسا با ب َّ ُ:سا
قوياال بحياار َََّّ ْ ا َّةكااَ َّ :ا َّ:اوسااع و ا َّ:س ا َّت وَّ:مااوَّب ينااوٍ قو:ااي بكل باال
نقكس …  ،وهو يحكت كلاي بلاض ََّ:ا َّي َّ:اا ماَت ََّ:ساو وا نات وقات ياب َ:ا
مب ََّ:ست َّ:يس ب :كََّ ويسبا ٍَّ يناوٍ كلَا
وَّ:اَ ل بَ بيٍ َّ:م سبيٍ … و ََّ ك َ
َست َ:اف َّ:م ساب َّ:كحاَوِ  ،وَّسا ْسا وصاو:َّ َ:ا حياَاس ساوف سباَت نات كا
َّ:اكسس  :ين كٍ َّ:ص َّقل وَّةاح ب ٍَ َّللا ْ ومت)(.)58
نمعه نونو اوم سننا نا اوساك لالا النفه رت امتوا الع تنه نالنناثيتق از اا
ازنيتتو قتتهو اا رتتنفا فتتا ستتنا 423ل ت 1031/

نلمتتالا ر ت و النفتته فتتا ىنهرتتك نتتا

نمنرك نرنلا اناوا روكسراا نا معهق امنك ازكمتو ننلتا ىمتهق مروا تاا ركتيا نل ُ تب
م ب اوسالا اا انا ا نق يراا ركيا ف ب م ب مروا اا ناك طواة ناستليياب
ننرييتتا لمتتالق ال تتون

معتتث الست طاا نستتعنه مكرتتب رمن تتا نرعةيتتا لالنيتتو مروا تتاا

ركيا(. )59
نمعه اسر واو ازننو فا روكستراا ىتاه النفته ننف تا ا فتا نمنرتك الرتا اُوستك نتا
اي ما نمعث نعمنا ازنيو اوسالا اا وسالا الا الس طاا نسعنه الرةنتن
طيما ازنيو ننهنه قته رنفيت
الس طاا نسعنه ف ه نص

از اا

فتا الطويتق انتا شتاق تارنا منت قتهو اا ىتونا

ن النفه سنا 425ل 1033/

نقه انو الس طاا نستعنه

مرةييا النهينا مالةينا لكا يوى ال وا انينا نا النمالج نا ل يونق نتا قمتك ن ُنثتو
الهنانيو نالهوال نقُهن الن كنز
نى ا الو

النُعها لنثك لالق النناسما (. )60

نا اسرنواو العالقا الطيما ميا ازنتاوا الرةننيتا نال وا انيتا از

اا الس طاا نسعنه كاا االواا ننم نثك اميك الس طاا ناننه .
فلتا ستنا 423لت ُ 1031/ى ته

نعالتها متيا ال يلتا العماستا ال تا

مت نو هللا

(463 – 422ل )  ) 1034-1030(/نالس طاا نسعنه الرةنتن نالرتا رضتنن متاا
ز يه ك ال يلا العماسا فا ىالقتا نت ال وا تانييا از ىتا طويتق الرةنتنييا ناا
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ز يُكارب ال يلا اقاا روكسراا نز يننام أ ل ب نا ازل اب ناا ز يُوسك التيم
ال ت

از ىتتا طويتتق الرةنتتنييا نم تتا الس ت طاا نستتعنه يعانتتك ازنيتتو ال وا تتانا

نعان ا النه ل نه (. )61
ن ُرعه لالق النعالها منثاما ريهيه ل نعالها الرا ُى ه
ال اهو ما( نالس طاا ناننه فا سنا 413ل 1026/

ستام ا ا متيا ال يلتا العماستا
نالرا رضنن نلتا منتنه لتالق

النعالها .
ننا الراهيا

از وى الرا نايمما الست طاا نستعنه نتا يمتا ال وا تانييا لتن

طو ازنيو ال وا انا ى ا ركيا .
فمعتتته أا اسرشتتتاو الستتت طاا نستتتعنه نةيتتتواق ال نايتتتك اانتتته استتتا نامتتتا نصتتتو
ن ناصك ل رنيك منلسك الا المنه ألسركناك النسيوا اليماه ألميك الست طاا نانتنه از
اا التتنةيو ال نايتتك اشتتاو ى يتتك اا يم تتا فتتا واستتاا ل اتته نتتا طتتو ازنيتتو ى تتا
ركيا( )62قا الا لك ( ( ْا انيٍ ن :حيل َّ:كُ وْال َّ:اَسب وُا قنيا ْاا َّنياي وبُا
وحي ًَّ بايَ نكليٍ  ،وق كَ ت َّ:لَو وَّ:لُو وَّ:كوَّلي كع ق َن ٍ وَهبات ََّ:سات
َّ:يي … و ََّ س َت َّة:ويال َّ:ساا سيل َّ:ا ََّ:سا َّهكاات هاَ َّةكاوَ مكيلَا و:لاَا
اسلُ  ،وهََّ وْا انيٍ قَيب كٍ با و:ي َم ت نليَوٍ وق َّاق كلي َّ:ساقمُل ،
وهاو وٍَّ :ا ي حاف َّ:ا باا و ن َساا ٍ وُا يسايَ َّ:ا … َّ:صاا سييٍ( )66واَكاَ
حير يلير وسا ًَّ هس :اف واا وت ََّ:يبال  ،وََّن كاٍ َّةصاوب ٍَّ يسايَ َّ:ساا ٍ َّ:ا
با حير يُي هََّ َّ:شا ء وانوٍ هيبل ومو سابب ً وا َّْا ة ََّ:سات سا محيٍ وا
َّبََّ َّ:لَو وَّ:لُو … ونَ:ف يساَ َّةكَ ْا انيٍ صاح ً َّو حَب ً …)(. )64
نفا لالق ازثنا نص

الا نسان الس طاا نسعنه ستنا 423لت 1031/

اا

ازنيو ى تا ركتيا متهأ مراوكارتك ماريتاق اواضتا الرةنتنييا نلت يمتهأ لتك متاك نلتن يميت
ييشك لنالقاا الس طاا نسعنه زنك اانق نا انتويا ااتهالنا اا الست طاا نانتنه قته
اارلا م هو اا نى ه الع نه نالعمنه النهيا نعك نأنا يانمك نلتالا قته كتاا ستمما ا فتا
ضياع ليما اناورك فا روكسراا انا ازنتو از تو اا الست طاا نستعنه كتاا قته نىتهق
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متتاا يرنتتاةك لتتك ىتتا ال مرتتك اا قتته لتتك النستتاىها فتتا رنلي تك الس ت طا معتته نفتتاا الس ت طاا
ناننه از اا الس طاا نسعنه كاا قه اىر ا الس طا هنا ايا نشاكك نل ياترج التا
نستتاىها ازنيتتو ى تتا ركتتيا نمتتالل لت يا تتق ى تتا ركتتيا شتتي ا ا نتتا طنناارتتك فستتعا
يالهاا لالنر ا نا الس طاا نسعنه(. )65
ناسرشاو الس طاا نسعنه نةوا ق منا يرع ق م راك ازنيو ى ا ركيا قا الا لمت (
ٍَّ ْا انيٍ نص  :و  ،وَّسي :ي كع و َّ:كح ت  ،وَّةصاة ٍَّ اسا صت ش واي وا
بق ك وََّء َّ:سََ ،و ََّ حيَ صََس باََّانيٍ بٍ قا َن ٍ وساوف يناوٍ نايقاسا ،
وسسبلر َّ:يي ب ناس :يا ومَ  ،وينوٍ َ:ف صََس ونايقاس و ااف َّ:ابق  ،وسُيا
ْا شَ هََّ َّ:كاَبص ب :لصي ٍ وَََّّ :ا يا ت بااََّانيٍ وساسوْ َّ:ا نوََّ كشا
ٍَّ ياومي َّ :ك وََّء َّ:سََ بمي

َّ:اوسا

قول  ،ةٍ نوََّ

وَّح ة كس م :ي هو َّ:كساح :الَض وويَ مي

ه ئل وَسا ف َّكياَ

ن كت )(. )66

نقه اثنا نةوا ن ناص الست طاا نستعنه ى تا وأ الست طاا فمعتث الوستك
التتا ناوةنشتتاق الرننرتتاب طالمتا ا ننتتك النستتاىها فتتا ننايمتتا ازنيتتو ى تتا ركتتيا نقتته
اسرياب ناوةنشاق الرننرتاب لط تب الست طاا نستعنه ننيتك ييشتك ل رتاك ى تا ركتيا
سنا 424ل 1032/

از اا ى ا ركيا ننا ساىهق نتا الستالي ا قته الا تنا المةينتا

مييب ناوةنشتاق التال رتنفا فتا نمايتا النعوكتا فمتهأ
لع ه الص

مينمنا نمعه ى ه الص

النلانضتا متيا الطتوفيا

انساب ازنيو ى ا ركيا الا سنوقنه(.)63

اا ان تتا الست طاا نستتعنه الرةنتتن لتتالق ى تتا متتاله نتتا نوا النمتتو قتته شتتيع
ازنيو ى ا ركتيا لراستيا ىالقرتك نت التك ميرتك نتا ال وا تانييا نازىرتوا

مستياهرم

ى يتتك نلتتالا يرض ت نتتا تتالك الن تتنه الر تا ُستتك فتتا نهينتتا م تتاوى نستتنوقنه م س ت
ازنيواا اوسالا اا نمروا اا كنانيه ى ا ركتيا لنلستك ا يلتا ا لي ته لتك النستاىها
ضه اىها ك نلن لاونا ما الرننراب(. )68
از اا طو ازنيو ى ا ركتيا لت يرنقت

معته نفارتك ستنا 426لت 1034/

اسرنو نقه رنثك لالا ال طو فا انزهق نا معهق .
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متك

ف ه معث الس طاا نستعنه وستالا التا ازمتا ازكمتو لع تا ركتيا فتا م تاوى ستنا
426ل 1034/

يمن ك فيما ى ا اىرال ك الس طا نيعةيك لنفاا اميك(. )69

نننا ز ش فيك اا الس طاا نسعنه قه اواه نتا يتوا ننقلتك لتالا كستب يانتب
امنا ازنيو ى ا ركيا نالاه نا طول .
از اا نله ازنيو ى ا ركيا كانا قه ارل ا نسم ا ا نت لتاونا متا الرننرتاب ى تا
ال يتتا مرتتاوا ىستتكويا ى تتا الصتترانياا نرونتتال نقتته نياتتنا فتتا شتتا تتاوارم ى تتا
لتتاريا النتتهينريا از انمنتتا فشتتال فتتا نمايتتا ازنتتو مستتمب شتتها ن اننتتا يتتيب الس ت طاا
نسعنه (. )30
يو اا امنتا ازنيتو ى تا ركتيا ستوىاا نتا معثتا وست منا التا الست طاا نستعنه
ستنا 423لت  1035/لر تتهي ازىرتالاو لتتك ىنتتا متهو ننمنتتا نقتته قمتك الست طاا نستتعنه
اىرالاولنا ناُمون

العمنه نالنناثيق ميا الطوفيا(. )31

نفا سنا 428ل  1036/معث اما ازنيو ى ا ركيا نفهاا الا الست طاا نستعنه
نقتته استتر م ك نمعتتنث الستت طاا نستتعنه ننعتتك اومتتاب الورتتب نانةلمنتتا فتتا النعستتكو
نعةةيا نكونيا نر اسر مالمنا ى ا الواب نالسعا(. )32
كاا الس طاا نسعنه اويصا ا يهاا ى ا اسر ماك النفه منلسك ى ا الو

نا سن

االرك الصايا نىنهنا الر ا ن النفه قتاك لمت ( ( نياف اَناكا َّن سا َّيااف نا ٍ قا ة
 ُ:اَنس ببَنال حيا ة َّ:ساا ٍ َّةْ ا كح ا ً بنات كالال وََّحال وكا َّكات َْ يال
َّ:م سب َّ:ل  :و َّ ي و سي ي َّ يوك ً بل يو ْ ًَّ وكم ًَّ وس
نقه رضنن

ًَّ…)(.)33

الوسالا الرا معث مما اما ازنيو ى ا ركيا نت النفته النوستك التا

الس طاا نسعنه نا ي را ( ( َّسس ة س َل نيف سلاََ ْك صا َ كسا كاٍ َّ:ساَو  ،كاع
ااف َّ َْ:يل َّ:ا َّو يَ َّ:ساا ٍ ْايسا  ،وََّ بااات صاااس ب :ساا ٍ َّ:ا هاََّ َّ:حا
كٍ َّة:قل وَّ:ص َّقل  ،و ٍ :س كُ ص لقلل حق اس ََّّ :يق هَيٍ ََّ:ساو:يٍ وساوف
سنااوٍ ق ا حصاااس ْا ا ناات ك ا سبا ا حاايٍ نابااَ َّ:لَااو باايٍ َّ :ااَويٍ و نام ا ب هااَ
َّ:كُ صاا َّ:لقلاال َّوَ:كاا ٍَّ يَوااع َّ:سااا ٍ قاا َس بااا وير َّحاا س َّحاا ن نَيكاا ت
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َّةسااَة ،وَّ:لا س ٍَّ نينَكسا باا وير َّحا َّبس ئااي كااٍ َّحا ن بس اسا  ،حاا اسُ ااع ناات
َّ:ك كع َّ:ا اسااَ ف َّ:يَا باق َّ:ساا ٍ  ،وَّ:ل :ار ٍَّ ااولا بيسسا وبايٍ ََّساقٍ
ن ٍ ص حب اَنسا ٍ وَّكيَه َّ:لَو وَّ:كوَّلي بوَّسا ل َّ:ساا ٍ : ،يلبات  :ياي ٍَّ
ة نقف بيسس  ،وٍَّ َّ:بيوت ق َّصبحت بيا ً وَّح ًَّ ،واسُ ع باَ:ف نات َّساب ب َّ:نصا
وَّ:ل َّء وهََّ ك ْ س ََّّ :يق هَيٍ ََّ:سو:يٍ ب َ:س ئت وَّ:كش وَ ت وَّ:كاوقع كاٍ
هكل َّ:سا ٍ َّ:ل :يل ٍَّ يميبس َّ :هَ َّ:كُ ص  ،وٍَّ يصحب َست َّ:حياَة َّ:لايال
َسو:يس  ،حا سُو سحٍ َّيي ً بك ني اب كس  ،و ٍ ميوشس سوف البَ َّ:سََ وااحا
كااع ميااو

َّ:سااا ٍ والكاات ْاا َّنكا َّ:قاساال  ،بلا ٍَّ ناما ب َّ:ا هااَ َّ:كُ صا ،

و:سوف سَْ َّوَّكَ َّ:سا ٍ و هََّ َّةكَ وسق نت ك اُاييي َّ:وح ة و نت با ب
ب ٍَ َّللا ْ ومت)(. )34
نقتته اسرشتتاو الس ت طاا نستتعنه نةوا ق ن ناصتتك مكتتك نتتا رضتتننرك وستتالا امتتا
ازنيو ى ا ركيا لك

فنصانا الس طاا مر ميا الن اصه الثالثا الرتا رضتننرما الوستالا

نالل لر نيا يانب لالا ازنيو ننعا ا ل لرا نال القك نتا يمتا نليكتنا ىننتا ا ل رةنتنييا
لننايما الن اطو األ وى الرا ينايمننما نا يما ا وى نقه اثنا الست طاا نستعنه
ى ا وا نةوا ق ن ناصك نانو ماا يتر اوستاك وستنك نتا يمرتك ليصتاب وستنلا
اما ى ا ركيا نقه نق ا رياوق ى ا و يا هيناا م
اي

نر وو اا ُر طب ااته ا تنا

اما ازنيو ى ا ركيا لالنيو ستعيه متا الست طاا نستعنه ناا ُرتة

ااتهى منتا

ازنوا الرةننييا الا ازنيو ال وا انا(. )35
انا ىالقا

الس طاا نسعنه نت ازنيتو يرتاا ركتيا مروا تاا متا قتهو اا التال

كاا نوشاا ا ل ةنا نا امنا الس طاا ناننه نا
مهو نا لالا ازنيو نا نناق

الس طاا نستعنه ف ته ستا

لنتا

س ميا رياق الس طاا نسعنه .

ف ته معتتث ازنيتو يرتتاا ركتيا نفتتهاا التا الست طاا نستعنه طالمتا ا ننتك اوستتاك ا رتتك
ةينب لير ى ه الةنا مينمنا ننافق الس طاا نسعنه ى ا الل فا مهايا ازنو نىة
ى ا اوساك ا رك لرة

ىونسا ا لالنيو يراا ركيا از انك انرنت ىتا اللت اتاك نصتنك
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از متتاو اليتتك م ت ا ازنيتتو يرتتاا ركتتيا قتته راتتهث اتتهيثا ا ز ي يتتق فتتا انتتو النيتتواث الرتتا
رسرا ك ا رك ةينب فرضب ضما ا شهيهاا نمعث نفهاا الا ازنيتو اوستالا تاا ا تا
يراا ركيا يشكن اليك نا مهو نا ا يك فمعث اوسالا اا وس ك الا ا يتك يرتاا ركتيا
يُعارمك ى تا رصتوفك لتالا اريتاق الست طاا نستعنه از اا لتالا الننقت

قته اثتاو ضتب

يرتتتاا ركتتتيا ناى تتتا ىتتتا ونيتتتك ىتتتا طاىتتتا ا يتتتك نار تتتال ننقلتتتا ا ستتت ميا ا ننتتتك ننتتتا
الرةننييا(.)36
نل يكر

ازنيو يراا ركتيا متاىالا ىصتيانك أل يتك متك ى ته ا لتا ا نت الست طاا

الس ينقا طرولم

ناقنع ُك منااوما الرةنتنييا نالستيطوا ى تا ننر كتارم

ننىتهل

م ا ينهل مكك نا ياراينا اليك نا الوياك نياتثم ى تا النوامطتا نالصتننه نقته
معتتث التتيم وست ا
تالا ن ت ياستتنا لتتك معثتتك التتا ةنتتك از اا ويتتاك الس ت طاا نستتعنه
رنكننا نا ال ا ال من ى يك نا تال الوستالا الرتا كانت مانةرتك نالننيمتا نتا ازنيتو
يراا ركيا الا السالي ا (. )33
انا الس طاا نسعنه فمعته اا اسرشتاو نةوا ق ن ناصتك مكتك نتا يرع تق مالرتهاميو
الرا سن

ير اللا ارياق ازنيو يراا ركيا اسر و وأيك ى ا اوساك وسالا الا ازنيتو

اوسالا اا ا ا ازنيو يراا ركيا لط ب العنا ننك نلينق

ا يك ىنه اهق(. )38

فمعث الس طاا نسعنه فا سنا 428ل  1036/نفهاا التا ازنيتو اوستالا تاا
نقه ني لالا النفه معه نلانضا طني ا نا ى ه الصت

نت ازنيتو يرتاا ركتيا نفتا

اثو الل معث ازنيو ال وا تانا اوستالا تاا نا تنق يرتاا ركتيا وست م التا الست طاا
نسعنه نمن يا اياق معيه ازضاا النماو ناسرنواواا لصال النه ميا الطوفيا(. )39
ننا الراهيا

السياسيا الرا نايم

الس طاا نسعنه نتا يمتا ال وا تانييا لتن

صواىك نت ازنيتو ال وا تانا متنوركيا امتا استااق امتوالي التال كتاا نستيننا ا لتهى
امنا ازنيو ى ا ركيا از انك رنكا نتا المتوب نتنم نرنيمتا ا التا انةكنته نم تا لنتا
را انايا ا يك(. )80
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كان

العالقا

ميا الس طاا نسعنه نازنيو منوركيا قا نا ى تا ازستر واو فتا

مهايا ازنو از انما نا لمث

اا ار ال نساواا ا و اهى الا النةاع العسكو مينمنا .

فلا سنا 429ل  1033/معث ازنيو منوركيا وسالا الا الست طاا نستعنه نتا
ايتك اصتالن ازنتتنو ناستر واولا متتيا الطتوفيا نمعتتث الست طاا نستتعنه وستالا التتا
ا يك يواب مصهاقرك نماسا العالقا مينمنا ن اطمك مازنيو اللاضك(.)81
از اا العالقتتا متتيا الطتتوفيا ستتوىاا نتتا ستتا

لرضتتاوب النصتتال السياستتيا

لكال الطوفيا.
ف ه نص

وسالا الا الس طاا نسعنه نتا ااته نةوا ق ستنا 430لت 1038/

رضنن نا ي را ( ( ٍَّ بوَانيٍ يلا َّ :نلا ة … وَّسَا يُصا وٍ هاباف( ، )18وٍَّ كلاي
حسااب ك ا ق ا َوَّ  ،لقلاال َّةف و ا َِ ك ا َبيٍ وق ا ال ا وَّ ْا ا َّ:س ا ِ هس ا و:ااو ٍَّ
بوَانيٍ يُوت ٍَّ هََّ َّ:مي

يم ء :ن كل َّ:سا ٍ و:نٍ َّ:وَّقع هو نك بيٍ  ،وَّساي

" َل َّ:و يَ " بحن ك قََ و هَ ََّ:س :ل َّ ،ق هس ف بيالل َّيا  ،واوَّ:ات ْاياي
َس ئت َّنَن … اسااير كسي وَاو يسَاب نات كنا ٍ يحات وياي ميشاي هاََّ … وكاع
ن
نابت َّ :بوَانيٍ با ٍ َّ:ساا ٍ قا ََّاحات ْاٍ ا ساي ،وا ََّ نسات اُصا
هََّ ناي وُ
َّ :نوت و

ْاي وََ َّةحوَّت :يست كٍ َّْ :ل و شا ء ،وَّ اٍ َّساي حايٍ اصااي

ن
بيسات نات كا حا ر حاا ياا باي َّ:ساا ٍ ،
هَ ََّ:س :ل و سي سايُي حيار هاو  ،وقا
وَّس َّاوقع َّ:موَّب سَيل ً ةْكت حسب َّكَ كوةل ٍَّ ش ء َّللا ال . )83() :
نمعتته اا قتتوأ الس ت طاا نستتعنه لتتالق الوستتالا اسرشتتاو نةيتتوق معتته ىنهرتتك التتا
ةنك قا الا لك ( ( يمب ٍَّ سب َ ببوَانيٍ و سي ْ و وَّبٍ ْ و  ،و :ينٍ :اي كوياع
بم سب َّنيي …  ،و:يِ :ي كٍ َّ:مََة ك ياية :ي َّ:كَوَ با ََّف وةيال َّبسا ء ْاا
انيٍ وَو ينش ه  ،ونَ:ف ينش وَّ:َّ :صا سي ٍ َ:اََّ هاو ياماي َّ:يسا  ،وا ٍ بق سا
َّيلف كٍ ايَه و:َ:ف ياوَ بَ نت كٍ ة يم :ي كويل ً )(. )84
نلمالا قوو الس طاا نسعنه ننايما منوركيا منلستك فيمتة ييشتك لن ار رتك نقته
نصت التتنةيو الست طاا نستتعنه معتته قيتتاها الان تتا منلستتك ضتته متتنوركيا ناا يم تتا فتتا
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ويثنا يصك اليك وسنك نتا متنوركيا فت ا ه تك فتا طاىتا الست طاا ناستر ا

نهينا م

انوق ير ى ه الص

نعك(. )85

از اا الس طاا نسعنه اصو ى ا قيتاها الان تا منلستك قتا الا لتنةيوق ( ( ٍَّ نات
ك يُو:ي َّ:و يَ بم سب َّ:صوَّب  ،وسوف َّقو بسقس بََ َّةْك ت  ،وَ:اََّ مئات ،
ةٍ َّ:مس نكا َّقاوت  ،ة يا وٍ وَّمابَ  ،و:ناٍ حايٍ َّناوٍ كلَا يباَ:وٍ ََّوَّحَا
َنيصل َّكا ك َََّّ وَّ َّو :ا يَيا وَّ  ،وٍَّ باوَانيٍ ألنلاَ شاًََّ …  ،و ساي قا َّساَا
َّ:قَصل و حف بمس …  ،و:و ا نَس قايقً :نَب اااف َّ:ساوَّح  ،وساوف َّالُباي
َّوةً حا َََّّ وَات كٍ َّكَ َّامَت ََّّ :ةنَيٍ )(. )86
از اا نةيو الس طاا ن ناصتك اتانلنا اقنتاع الست طاا معته قيتاها لتالق الان تا
منلسك نألا منوركيا ز يسراق اا ي و ل رالك الس طاا منلستك ان امنتك ازنيتو نتنهنه
نقه اقرن الس طاا موأيم نر ازرلاق ى ا ا رياو ااه كماو ال اها النانكتيا ل يتاها لتالق
الان ا نأوسك ىشوا از

فاوا ل راك منوركيا نييشك(. )83

نستوىاا نتا نوه از متتاو التا الست طاا نستعنه نتا اا متتنوركيا قته لتتوب
ف نو الس طاا نسعنه قا ه ييشك مالعنها نر ا انانوق اليهيها نار تاال الرتهاميو الالةنتا
لالل (.)88
ننرييتتا لكتتك الل ت قتتوو الس ت طاا نستتعنه ال تتون منلستتك لتتالق النتتوا لننايمتتا
منوركيا نان اال الماله نا شوق از اا نةيوق ن ناصك نصانق معه ال ون لرستاقط
الث تتتن نلستتتن ازاتتتناك الننا يتتتا

ننصتتتاك نةيتتتوق متتت ا يمعتتتث وستتتالا التتتا نالتتتا

الصرانياا نالا امنا ى ا ركيا طالما ا ننم نطاوها منوركيا نارماىك از اا الس طاا
نسعنه اصو ى ا وايك فا ال ون لن ار ا منوركيا منلسك (. )89
نقه انو الس طاا نسعنه انيو رونال مت ا ي تي يستواا ى تا نمتو يياتنا نمعته
ار اال كك ازيوا ا

الالةنتا ل نعوكتا رنيتك الست طاا نستعنه التا رونتال نننمتا واتك

التتا الصتترانياا نكتتاا الط تتا شتتهيه المتتونها نلتت ين طتت رستتاقط الث تتن
الس طاا ن ييشك نعاناا كميتوا يتوا لتالق ال تون
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ننايتتك

الننا يتا الصتعما ننوه

التا

الس طاا ا ماو نلاهلا اا الس طاا الس ينقا هانه قه قا مرهنيو اليسو الال مُنا مت نو
نا الس طاا نسعنه ى ا نمتو يياتنا نقطت الطويتق أنانتك فاضتطو الست طاا فتا
اثتتو اللت العتتنها التتا اهوايتتك فاستتررك متتنوركيا اللت نلتتاي ييشتتك ننمتتب نتتا نعتتك نتتا
ازنناك نازنرعا نال ينك(. )90
كاا منوركيا ا يلا ا ن صتا ا ل ستالي ا ضته الرةنتنييا إال شتاو نت الستالي ا
فتتتا النعوكتتتا الرتتتا اتتتهث متتتيا الرةنتتتنييا نالستتتالي ا فتتتا ميتتتها ستتتو ا( )91ستتتنا
429ل  1033/نالرا انرصو فيما الرةننييا انرصاواا ساا ا ا ى ا السالي ا(. )92
نشاو منوركيا الا يانب السالي ا فا النعوكا الرا اضما الس طاا نستعنه
ضه الستالي ا فتا نتون ستنا 431لت  1039/نلتا نعوكتا هانتهن اا ( )93نالرتا الاتق
السالي ا فيما المةينا مييب الس طاا نسعنه(. )94
نمالل ني منوركيا فا رثمي

اقهانك فا ماله نتا نوا النمتو نينكتا ازسترهزك

ى تتا الل ت نتتا تتالك النستتكنكا الرتتا رشتتيو التتا انتتك اك ت نهينتتا م تتاوى ننتتال ىتتا
432ل  1040/نلومنا منصلك رامعا ا لمروا اا(. )95
انا الس طاا نسعنه فمعه لةينرك فا نعوكتا هانتهن اا رنكتا نتا النيتاا نت ىتهه
نا ارماىك نا ال يرن ك نا نهينتا التا ا توى ناتانزا النصتنك التا نهينتا ةنتا نمعتث
وسالا الا ازنيو اوسالا اا طالما ا ننك النساىها (. )96
نقتته رضتتنن الوستتالا ازنتتنو ازريتتا ( ( بس ا َّللا َّ:ااَحكٍ َّ:ااَحي  َّ ،ا ت َّللا
بُ ء َّ:ن ٍ َّةصت َّ:حكي  ،هََّ ناا ب كسا َّ:ياي بَبا

ناَوٍَّ(ْ )77اا سابع كََّحات

كٍ ا سل  … ،وبل و سي ة ينقا ْاا َّ:نا ٍ ٍَّ ق اُا يَ ن :سايف َّ:باا َ َّ:اَل ة
يسا م َّ ََّف سيَة وكي اي … ٍَّ َّ:نا ٍ قا َّ ااع ْاا نات كا كاَ بسا كساَ قََّبال
سسايٍ … وق حق َّ:ن ٍ َّ:لَ كلس و َّ:ش ة وََّ:ن ء و ٍ شَ َّ:و َّ:ن ت بايٍ
َّةص ق ء هو ٍَّ ة ينق بيسَ ش ء صااَ َّو نباَ

وُا ساَس َّ:ا كاَو … ونا ٍ

ََّ :ي ايَ ك نس ساوقاع كاٍ َّةواُا َ َّ:ا َّ:لااف وَّ:كا ء وكاٍ شا ة َّ:حاَ ووْاوَة
َّ:كس :ف … َََّّ بقوف كٍ َّةْ َّء يبَ ْا ح وال ََّ :يا  ،و سُياوَّ ْايسا وَََّّ وَّ
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ٍَّ يسَبوَّ ك ْس س وَ وه َم :س و :يكنساوه كاٍ شا ء  … ،وقا ت :سا َّة ةء ٍَّ
َّ:كي َّ:م َيل ْا كسيَة وَس وَّح كٍ قالل َّس سُ ٍ  ،واك بااس هَ َُّ:الال …
وم س َّةْ َّء ق َ كوَّ َّةب َ َّ:ا ْس َّ:ك نت وملاوه قباوًََّ … َّكا سحاٍ وساَس
وَساان ً حا ا بااس ا حااوض ك ا ء نبيااَ ََّن ا وهس ا ف م ا ء َّو:ي س ا وحشااكس … وق ا
َّش َوَّ ْايس بوماوب َّ:كسايَ … وساَس حاا بااسا قصابل اَمساا ٍ( … )71وكاٍ
هس ف بااس هََّ ََّ:ب

… واا يس كاٍ ووياَ َّةةت وَّ:لا كا ة يحصا  ،ون صال ٍَّ

:سا صا يُ ً حايقا ً ن :نا ٍ َّ:ااَل الَا با ة يبناات ْايسا بشا ء كااٍ َّ:مااي

وََّ:ما ت ،

وََّ:ل َََّّ َّ:اكسس كسي ٍَّ يش ْا سقسي و سي ة ييٍ ْايس بمَ  ،حا يبل ْسا
ك سنبس َّ :هَ بي …  ،كالس َّللا بص َّقاي وَّنقص قابي بكسي ووياي …)(. )99
نقه اسرياب ازنيو اوسالا اا لط ب نساىها الست طاا نستعنه نمعته ىتنها
الس ت طاا نستتعنه التتا ةنتتا انفتته وستتنلك التتا ازنيتتو اوستتالا تتاا يانتتك نعتتك كرم تا ا
ننشافما ررع ق مط ب النهه نى ه الع نه نالعمنه(. )100
نمعث الست طاا نستعنه التا ازنيتو اوستالا تاا طالمتا ا النستاىها ننتك ل نقتن
ضه السالي ا معه اا نص رك از ماو م ا الس طاا الس ينقا هانه يسرعه ل رنيك مارياق
نهينا م

نقه اسرياب ازنيو اوسالا اا لط ب الس طاا نستعنه نمعتث اليتك النتهه

نىهه نا الن ار يا لوه أ لين قه ررعون اليك النهينا نا قمك السالي ا(. )101
ننتتا لنتتا يرض ت لنتتا طميعتتا العالقتتا الرتتا كان ت رتتومط متتيا ازنتتاوا الرةننيتتا
نال وا انيا نالرا ارسن م ضنىما لرياوا
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النصال السياسيا لكال ازناوريا .
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