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نتائج المعارك العسكرية بين :عنوان المحاضرة

 وهوالكوخان االمير بركة 



 عسكرية  نتائج اباقا وابنه وهوالكو خان بركة االمير بين وقعت التي العسكرية لالشتباكات كان

 االطراف في مهمة بآثار المختلفة التاريخية المراحل عبر بتاثيراتها افرزت عدة وسياسية

 .جميعها

 : نتائجها أهم فمن

 والنزاع االشتباك عن منشغالا  هوالكو جعلت وهي واحوالهم، المغول بالد اضطراب-1

  سنة الطرفين بين وقعت التي المعركة في بنفسه الحضور من يتمكن لم اذ المماليك، مع العسكري

 للبحث اضطر ولهذا جالوت، عين في المغول على المماليك فيها انتصر التي م1259 /ه658

 خان بركة االميــــــــــر تحالف امام ليقف المساعـــــــــــدة له ؛ليقدموا جدد واعوان حلفاء عن

 .بيبرس والظاهر

 وسالطين القبجاق مغول بين والعسكرية السياسية والعالقات الصداقة اواصر توثقت فقد-2

 وزعيمهم فارس بالد مغول وهو أال لهما المشترك العدو بوجه للوقوف والشام مصر في المماليك

   .الحرب هذه نتائج أهم من هذه كانت فقد هوالكو،

 وحفظ اهدافه لتحقيق استغلها اذ بيبرس، الظاهر للسلطان ثمينة فرصة التحالف هذا كان فقد     

 فرصة هذا بتحالفه وجد اذ ، خان بركة االمير مع سياسي تحالف عقد اراد لهذا ، بالده مصالح

 بدأت فقد خاص، بشكل   هوالكو ،وألضعاف عام بشكل   فارس بالد مغول ألضعاف مناسبة

 . بينهما المراسالت

 ، فارس بالد مغول جهة من ظهره يحمي له قوياا  حليفاا  بيبرس الظاهر السلطان ضمن وبذلك

 االبيزنطي االمبراطور وهو لهم اخر حليف انضمام بعد اكثر توسع قد التحالف هذا ان عن فضال

 القيام من بيبرس الظاهر السلطان مكن مما ثالثياا  حلفاا  فأصبح باليولوجس، الثامن ميخائيل

 .آمن وهو الصليبيين ضد الكبرى بمشاريعه

 



 :هوالكو بن خان واباقا خان بركة االمير بين العسكرية المعارك تجدد:*

 تجنب خالل من هذا توضح وقد وهوالكو خان بركة االمير بين السياسية العالقات توتر استمر

 ممكن هجوم الي استعداداا  كالهما اتخذها التي العسكرية ،ولالجراءات اآلخر ألحداهما كليهما الطرفين

  . بينهما يحدث ان

 آثار لمحو باالستعداد فبدأ كثيراا  تأثر جالوت عين معركة في هوالكو هزيمة بعد أنه الصياد ذكر فقد

 وبين جيحون نهر شاطئ بين الواقعة الممالك على اميراا  بتنصيبه االخبار وصلته عندها الهزيمة هذه

 من الفاا  بثالثين ويمده هوالكو يساعد أن قرر الذي خان قوبيالي اخيه من وبأمر   ومصر الشام بالد

   .معه اخرى مرةا  االصطدام وتجنبوا كثيراا  انزعجوا ذلك القفجاق بالد مغول علم وعندما المغول، امراء

 



- 1265 /ه680- 663) خان أباقا ابنه وتولي م1264/ه663 سنة في هوالكو وفاة فبعد 
 بقيادة جيشه خان بركة االمير فبعث خان، بركة االمير لحرب هذا استعد الحكم(م 1282
 الطرفان التقى وعندما خان، جوجي ين مغل بن تتر بن وتوغيثة جفطاي بن بانيغان بن سنتاي
 منزلة فعظمت جنده، من كبير عدد وقُتل توغيثة أمام أباقا وُهزم ادراجه، وعاد سنتاي ُهزم

 سنتاي منزلـــــــــــة ساءت بينما انتصارات، من حققه لما خان بــــــــــركة االمير عند توغيثة
   المعركة في لهزيمته عنده

  سنة عسكرية معارك في جديد من الطرفان اشتبك فقد الطرفين بين العالقات تتحسن ولم
 بركة االمير وصل نفسه الوقت وفي ، الكر نهر خان آباقا عبر السنة هذه ففي م،1265/ه664
 الشاطئ الى جيشه مع أباقاخان فانتقل فارس، الف ثالثمائة وبصحبته النهر هذا شاطئ الى خان

 وبدأ الكر نهر ضفتي على الجانبين من الجنود وأصطف الجسور، بتدمير وامر للنهر اآلخر
 نهر شاطئ على معسكره خان بركة االمير أقام وقد االخر، اتجاه أحدهما السهام رمي الفريقان

 عبور من ليتمكن  تفليس مدينة نحو فأتجه عبوره من يتمكن لم انه غير يوماا، 14 لمدة الكر
 نعشه وُحمل م1266/ه665 سنة في وتوفي اليها الطريق في مرض ،وقد هناك من الكر نهر
 . هناك وُدفن السراي مدينة الى

 



 

 :بيبرس الظاهر والسلطان خان بركة االمير بين السياسية العالقات*

 معاا  لمواجهتهما نظراا  بيبرس الظاهر والسلطان خان بركة االمير بين السياسية العالقات توثقت
 .بهوالكو يتمثل كان والذي واحد لخطر

 فقد ويوده، اليه يميل وكان ورسله، ويحترم بيبرس الظاهر السلطان ُيعظم خان بركة االمير كان فقد
 االمير معسكر وصف في الفضل لبعضها ويعود بيبرس الظاهر اليه بها بعث عدة سفارات استقبل
  .خان بركة

 شيئاا  لهم وُيطلق اليه، رسله وُيكرم وُيعظمه الظاهر الملك يناصح كان إنه) :ذلك عن كثير ابن قال
   (...كثيراا 

 بينهما تحالف ُعقد فقد فارس، بالد مغول ضد معاا  اتحدا عندما أكثر بينهما العالقات هذه توثقت وقد
 في المغول ايلخانية مع مستمر نزاع في كان الذي االسالم خان بركة االمير اعتناق بعد والسيما

   .فارس بالد

 جالل االمير وهم هوالكو على النجدة تطالب بركة رسل وقدمت) :بقوله ذلك عن المقريزي ذكر فقد
 كتاب يدهم وعلى قومه، واسالم بإسالمه ويخبرون عدة في علي الدين نور والشيخ القاضي بن الدين
   (وستمائة وستين احدى سنة رجب بأول مؤرخ

 الخليفة خطب م،1262/ه661 سنة من شعبان شهر من عشر الثامن المصادف الجمعة يوم وفي
 الخطبة في خان بركة ولالمير للسلطان ودعا خان، بركة االمير رسل بحضور هللا بأمر الحاكم

 مسائل في وبالرسل بالسلطــــــــــــان ،واجتمــــــــع الجمعـــــة صـــــــــــالة بالنــــاس ،وصلى
   باالسالم تتعلق

 



  سنة بيبرس الظاهر السلطان الى لهوالكو محاربته بعد خان بركة االمير رسل وفدت ما وسرعان
 الذي هوالكو حاربت أنني السلطان فليعلم): فيها له يقول اليه منه رسالة ومعهم م،1262 /ه661
 باهلل كافر والباغي باغ ألنه االسالم، لدين تعصباا  العليا هللا كلمة ألعالء ودمي لحمي من

   (..ورسوله

 صحبة ورسلي قُصادي سيرت وقد) :الرسالة هذه محتوى على المؤرخين من عدد اضاف وقد
 ليحكي الواقعة في حاضراا  كان النه معهم ....غفاري الدين شهاب ابن ووجهت ...السلطان رسل

 ألنه والسعادات، للخيرات موفق أنه السلطان لعلم ليوضح ثم القتال، عجائب من رآه ما للسلطان
 تعالى هللا وحمدت همته فشكرت هللا بأمر الحاكم وهو المسلمين خالفة في عباس آل من أماماا  أقام
 أيدي من النواحي تلك واستخالص بغداد الى االسالمية بالعساكر توجهه بلغني لما السيما ذلك على

   (...الكفار

 



 بينه الصداقة أواصر تقوية على واهتمامه بيبرس الظاهر السلطان حرص إن فيه الشك ومما 

 فبفضل الدبلوماسية، ومهارته  سياسياا  السلطان هذا براعة على شاهداا  ُيعد خان بركة االمير وبين

 من كان وعسكري سياسي تحالف قيام بيبرس الظاهر السلطان تجنب الحكيمة السياسة هذه

 في الناشئة المماليك دولة ضد االوسط الشرق في الكبرى المغولية القوى بين ُيعقد أن المتوقع

 مغول يشغل مهم شاغل وجود ضمن قد بيبرس الظاهر السلطان أن عن فضالا  والشام، مصر

 ولهذا الشام، بالد في والسيما المسلمين، ضد وجهودهم قواهم كل توجيه من ويمنعهم عنه فارس

 كانت بيبرس الظاهر السلطان عهد في الشام لبالد فارس بالد لمغول العسكرية الحمالت أن نجد

 انشغال عن فضالا  ، السابقة حمالتهم بها تميزت التي الكبير االندفاع قوة تنقصها ومبتورة سريعة

   .بيبرس الظاهر السلطان حلفاء أصبحوا والذين الذهببية القبيلة مغول بأمر فارس بالد مغول

  سنة في خان بركة االمير الى بيبرس الظاهر السلطان بها بعث التي المهمة السفارات ومن

 ممن المغول من عدد ومعه  الزوراوي  الدين مجد الفقيه تراسها التي السفارة م،1262 /ه661

 السلطان بعث وقد سابق، وقت   في بيبرس الظاهر السلطان الى خان بركة بالد من توجهوا

 الخليفة ومبايعة االسالم أحوال تضمنت خان بركة االمير الى رسالةا  الوفد هذا مع بيبرس الظاهر

 على خان بركة االمير الرسالة هذه في وحث   فيها، العباسية الخالفة وإحياء القاهرة في العباسي

 وتركمان عرب من اجناسهم وتعدد عددهم وكثرة المسلمين عساكر قوة له واصفاا  الجهاد مواصلة

 شانه من ،والتقليل هوالكو قتال على إياه مشجعاا  طاعته، وفي اشارته رهن وبأنهم وأكراد

   .المسلمين حيال أفعاله وتقبيح ومكانته

 



وقد جمع السلطان الظاهر بيبرس جميع أمرائه ورجال دولته وقُرأت عليهم الكتب المرسللة اللى االميلر 

بركة خان، ثم ُسلمت للرسل وبعث معها اثنان من المغول من اصحاب االمير بركلة خلان ليلدلهما عللى 

م، غيلر ان الصلدفة حصللت 1262/ ه661الطريق، وتوجهوا الى بالده بحراا في شهر محرم من سنة 

بوصول رسل االمير بركة خان الى امبراطور بيزنطة، وهما االميلر جلالل اللدين ،والشليخ نلور اللدين 

علي، فتوجه كل من رسل السلطان الظاهر بيبرس مع رسل االمير بركة خان الى بالده، اما الفقيه مجد 

الدين الزوراوي الذي كان ضمن الوفد المرسل من السلطان الظاهر بيبرس الى االميلر بركلة خلان فقلد 

مرض في الطريق فأضطر للعودة وكان بصحبته رسلالة تتضلمن مسلير االميلر سليف اللدين وأصلحابه 

 الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللى بللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالد االميللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر بركللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة خللللللللللللللللللللللللللللللللللللللان 

م، 1262/ ه661ومن السفارات المهمة التي بعث بها االمير بركة خان اللى السللطان الظلاهر بيبلرس 

عن طريق البحر هي السفارة التي كان يترأسها رسوالن احدهما ُيدعى جلالل اللدين بلن قاضلي دوقلات 

 . ،واآلخلللللللللللللللللللللللللللللللللر ُيلللللللللللللللللللللللللللللللللدعى علللللللللللللللللللللللللللللللللز اللللللللللللللللللللللللللللللللللدين التركملللللللللللللللللللللللللللللللللاني

أي  -يعنللي هللالوون –أنللت تعلللم إنللي محللب لهللذا الللدين، وأن هللذا العللدو : )وكانللت رسللالته للله تتضللمن

، كافر ملعون، وقد تعدوا على بالد االسالم، وقتل وسفك وسبى ونهب، وقد وجب علي  وعليك -هوالكو

غزوه وأخذ ثأر المسلمين منه، والرأي أن تقصده أنت من جهتك وأنلا ملن جهتلي، ونصلدمه يلد واحلدة، 

 ( ونزيحلللللللللللله عللللللللللللن الللللللللللللبالد، وأعطيللللللللللللك مللللللللللللا فللللللللللللي يللللللللللللده مللللللللللللن بللللللللللللالد االسللللللللللللالم

 



وأقبل عليهما، وأنعم لهما بأنعام كثيلرة، وشلكر )...وفي أثر ذلك بعث السلطان الظاهر بيبرس رسله 

ونفللذ اليلله هديللة سللنية، وجهللز اليلله رسللول، وهللو االميللر فللارس الللدين المسللعودي االمللوي . للله ذلللك

فيلل، وزرافلة، : وفي جملة الهدية. وصحبته السيد الشريف عماد الدين عبد الرحيم الهاشمي العباسي

وقللرود، وحميللر وحشللية عقابيللة، وحميللر فُللُرة مصللريه، وُهُجللن بلليض، وجملللة كبيللرة مللن ملبللوس 

، وُحصلر عبدانيلة، وأوانلي صليني، وقملاش سلكندري وملن ...ومصاغ وزركش، وشمعدانات فضة 

عمل دار الطرز، وسكر نبات، وسكر بياض  شئ كثيلر جلداا، وكلان ضلمن الموافقلة لملا اشلار اليله، 

 ( وطللللللللللللللللللللللب الصلللللللللللللللللللللللح واالتفللللللللللللللللللللللاق والمعاهلللللللللللللللللللللدة علللللللللللللللللللللللى هللللللللللللللللللللللالوون

fجهز السلطان الظلاهر بيبلرس هديلة جليللة للمللك بركلة :)ينما ذكر المقريزي عن هذه السفارة بقوله

وكتب جواب كتابه في قطع النصلف فلي سلبعين ورقلة بغداديلة بخلط محيلي اللدين بلن عبلد الظلاهر، 

وهو الذي قرأه المسعودي على السلطان بحضور االمراء،وُسلمت الهدية لالمير فارس اللدين أقلوش 

زرافين  المسعودي، والشريف عماد الدين الهاشمي،فسارا  في طريدة بحرية فيها عدة رماة وجرخية

وخرجلت النجابلة اللى مكلة والمدينلة بلأن ُيلدعى للمللك بركلة . ،وسارا في سابع عشرة....لمدة سنة، 

وُيعتمللر عنلله، وأمللر الخطبللاء أن يللدعوا للله علللى المنابــــــــللـر بمكللة والمدينللة والقللدس وبمصللر 

 والقاهـــــــــرة،بعــــــــد الدعاء للسلطان الملك الظاهر

جمال الدين سرور أن هدية السلطان الظاهر بيبرس كانت تضلم ختملة شلريفة مكتوبلة .وقد أضاف د

،وسجادات للصالة متنوعة االللوان ،وسليوف ،وخلوذ ( رضي هللا عنه)بخط الخليفة عثمان بن عفان 

 . مذهبة ،ومنجنيقات ،ومشاعل ،وسروج ،وقناديل مذهبة ،وخيول عربية

 

* 



 من خان بركة االمير الى سفراؤها حمله وما السفارة هذه طبيعة في المؤرخين آراء اختلفت ومهما

 ميخائيل كر وهو الباسلوس المدعو صاحبها ووجدوا القسطنطينية الى الرسل هؤالء وصل فقد هدايا،

 من مصر جهة من قدموا قد الرسل هؤالء ان بلغه فلما الفرنج، مع حرب في مشغوالا  كان الذي

 فأستقبلهم كسابا، قلعة في به والتقوا يوماا  عشرين لمدة اليه فساروا اليهم بعث بيبرس الظاهر السلطان

 التوجه يريدون التي البالد الى للتوجه لهم المساعدة بتقديم ،ووعدهم وفادتهم وأكرم استقبال أحسن

 بسبب منهم فاعتذر هوالكو، رسل من عدد عنده واستضاف استقبل، قد انه علموا قد أنهم غير اليها،

 الى بالعودة فأمرهم هوالكو، الى ذلك اخبار وصول من لخوفه الفور على يسفرهم أن على قدرته عدم

 وتسويفهم ماطلهم انه ،غير السفر في ويساعدهم ويجهزهم، اليهم يعود حتى فيها واالقامة القسطنطينية

   .(مصر الى فأعيدنا توجهنا، على المساعدة يمكنك لم إن): قائلين اليه ،فبعثوا  أشهر وثالثة سنة لمدة

 

 سنتين لمدة العودة في الباقين تأخر بينما هوالكو، من لخشيته وحده مصر الى بالعودة الرسل ألحد فأذن

 بركة االمير الى بيبرس الظاهر السلطان هدية كانت التي الحيوانات من معه كان ما أكثر هلك حتى

  .خان

 فهرب اطرافها، على وأغاروا القسطنطينية الى عساكره خان بركة االمير بعث نفسها السنة وفي

 البالد أن) :فيها يقول خان بركة عسكر مقدم الى الفارس وبعث ، فيها كان الذي ميخائيل كر الباسلوس

 -الظاهر الملك– صالحه من صلح في القان وأن وصلحه، بيبرس الظاهر الملك السلطان عهد في

   .(عاهده من وعهد

   



 بأختياره مقيم وانه بذلك خطة له الفارس فكتب ذلك، في خطةا  خان بركة االمير عساكر مقدم وطلب

 القسطنطينية، من خان بركة االمير عسكر رحل ذلك أثر وفي الخان، الى توجهه من ُيمنع لم وانه

   القسطنطينية قالع أحدى في محبوساا  كان الذي الدين عز السلطان معهم واستصحبـــــــــــوا

 جهته من رسول معه وسي ر خان، بركة االمير الى وبعثه الفارس جهز فقد ميخائيل كر الباسلوس أما

 أن على أطلس ثوب ثالثمئة سنة كل يحمله ما جملة من نفسه على يقرر أن مضمونها اليه رسالة يحمل

 . بالده عن ومدافعاا  معاهدته، في يكون

 من معه ما أكثر هلك حتى تأخره سبب عن سأله به التقى وعندما خان بركة االمير الى الفارس فتوجه

 القدوم، من منعه قد ميخائيل كر الباسلوس القسطنطينية صاحب أن فاخبره فيها ما وفسد الحيوانات

 ألجل أواخذك ما أنا ) :له ،قائالا   عسكره لمقدم الفارس كتبه ما خطة خان بركة االمير اليه فاخرج

   .(اليك بعثه ما وافساد ذلك على واخذك... أولى وهو الظاهر الملك

حل ولكونه  عهد في كانت البالد ان من أوهمه بما القسطنطينية صاحب عن خان بركة االمير عسكر ر 

 ما قيمة عنه ترحيله مقابل منه يأخذ أن على قداراا  كان فإنه نفسه الوقت وفي الظاهر، الملك السلطان

 الظاهر السلطان مع واجتمع مصر الى الفارس هذا عاد وعندما ذلك، الى الضطراره الهدية من فسد

 اربعون قيمتها ما البضائع من معه كان ما وأخذ عليه القبض وألقى به قام ما بسبب عليه نقم بيبرس

   .م1266 /ه556 سنة مصر الى وصل قد وكان مصـــــرية، دينار الفاا 



وفي الوقت نفسه كتب السلطان عز الدين رسالة الى السلطان الظاهر بيبرس يخبره فيها بكل ما جرى 
 .  من احداث في القسطنطينية،وما صدر عن الفـــــــــــارس المسعودي من تقصير في واجباته

 مصير عن وسألهم عنده كانوا ممن واالساقفة البطارقة معظم باستدعاء بيبرس الظاهر السلطان وقام
 الى رسله تأخر في سبباا  كان الذي القسطنطينية امبراطور الباسلوس فعل كما العهد، ينقض من كل

 بيبرس الظاهر السلطان فأخذ بحقه، الحرمان قرار يصدر ان هو له جوابهم وكان خان، بركة االمير
 الحرمان، بقرار ليعلموه واسقف قسيس ومعه يونانياا  راهباا  االمبراطور الى وبعث بذلك منهم اقراراا 
   .إياه فيه موبخاا  كتاباا  نفسه الوقت في له وبعث

 الظاهر السلطان بعثها التي السفارة هذه ارسال مع حدوثها ترافق التي االحداث مجريات خالل ومن 
 السفارة هذه  وصول بضرورة بيبرس الظاهر السلطان اهتمام لنا يتضح خان بركة االمير الى بيبرس

 .معه العالقات تعميق على وحرصه حياله نواياه حسن على دليالا  عديدة هدايا موفودها حمل والتي اليه

 

 السلطان تزوج فقد بينهما، السياسية المصاهرات عقد خالل من أكثر الطرفين بين العالقات توثقت وقد
 السعيد الملك اسم عليه اطلق صبي له أنجبت التي خان بركة االمير بنات إحدى من بيبرس الظاهر
 اسمه جانب الى مغولياا  اسماا  له كان أنه يعني وهذا خان، بركة الدين ناصر ،والملقب محمد خان

   .أبيه وفاة بعد العرش هذا تولى وقد االسالمي، العربي

 خان، دولة بن خان بركة الدين حسام ابنة من تزوج بيبرس الظاهر السلطان أن المقريزي ذكر وقد
 الدين حسام ابنة أنها آخر موضع في ويذكر ، م1259 /ه658 سنة السعيد الملك ابنه له ولدت وانها
   .الخوارزمي خان بركة

  



 هنا به المقصود فإن كليهما الموضعين في خان بركة تسمية في االختالف من الرغم على انه وارى
 حسام ُيلقب كان خان بركة ان على دليل يعطينا وهذا الذهبية، القبيلة امير خان بركة الملك نفسه هو

 .اسالمي عربي لقب وهو الدين،

 ان مؤكداا  خان بركة االمير ابنة من بيبرس الظاهر السلطان ابن والدة سنة على بارتولد اعترض وقد
 الظاهر والسلطان خان بركة االمير بين العالقات ان الى مشيراا  م،1259 /ه658 سنة تكن لم والدته
 .التاريخ هذا قبل وليس م1261 /ه660 سنة بدأت قد كانت بيبرس

 القبيلة امراء وبين بينه المتينة العالقات استمرار على المحافظة بيبرس الظاهر السلطان حاول وقد
 طغان بن منكوتمر الى تعزية رسالة بعث  ،اذ م1266 /ه665 سنة خان بركة االمير وفاة بعد الذهبية
   خان بركة االمير وفاة بعد الحكم تولى الذي

 مع السياسية عالقاته تقوية في نفسها خان بركة ااالمير سياسة نهج على منكوتمر وسار
  /ه681 سنة حتى الذهبية القبيلة عرش على اميــــــــــــراا  بقائه مدة طيلة معهم فاتفق المماليـــــــــــك

   .م1282

 


