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 :الممخص
كانت الفتوحات العربية االسالمية لبمدان المشرق تضج باالنتصارات       

الحاسمة لممسممين منذ القرن االول اليجري/ السابع الميالدي ، حتى تولى 
ادارة تمك البمدان والة وقادة اكفاء ليم ثقميم السياسي واالداري في المنطقة ، 

ب االزمنة اخذ وعمموا عمى نشر االسالم بين السكان المحميين ، وبتعاق
بعض القادة ينجرفوا نحو االىواء القبمية ، مما سبب في االخفاق في ادارة 
بعض المناطق مع اتباع سياسة صارمة مع السكان المحميين ، آل الوضع 
ان يصبح عمى وشك االنفجار في المنطقة ، وكان لالمراء والمموك 

بين الفاتحين الجدد  والدىاقنة االتراك دورًا واضحًا في تأجيج فتيل االزمة
في عيد والية  -ُحوصر المسممون والسكان المحميين ، فكانت النتيجة ان 

من قبل خاقان الترك  -)أشرس بن عبد اهلل السممي( عمى خراسان 
عدد غفير  –اي صولو  –)صولو( في قمعة َكَمْرجة ، والذي اشترك معو 

مسممين ، والذين كان من فرسان الصغد والشاش والطاربند لقتال الفاتحين ال
ليم في ىذه الوقعة موقف سجمو التاريخ بأحرف من ذىب حينما رفضوا 

الترك، وخاضوا معركة كبيرة لمدفاع عن القمعة ، والذود  إلعدائيماالستسالم 
ل والحرمات ، مسطرين بذلك اروع المالحم في المحفاظ عمى االرواح واالمو 

لجراح وقمة المؤن التي لحقت الصمود والتحدي ، رغم كثرة االصابات وا
يسقوا  ثمانية وخمسون يومًا ، ويقال انيم لمحصار كانت مدة البيم ، و 

 .ابميم خمسة وثالثين يوماً 
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Abstract: 

    Muslims fought many strong battles in conquering the 

countries of the Islamic East in order to spread Islam and 

the highest word of God in the territories of this region, 

and from these regions the territory of the country 

beyond the river and the region of Al-Sughd specifically 

when Muslims were besieged in the castle of kamarjeh in 

the state of Ashras bin Abdullah Al-Salami on Khorasan 

from Before the Turk Khan Solo, with whom many 

knights of rag, gauze and tarband participated in the fight 

against Muslims, Muslims had in this battle a position 

recorded by history in letters of gold when they refused 

to surrender and fought a great battle to defend the castle 

and preserve and defend lives, finances and sacrifices, 

despite the difficulties that and Muslims faced it in this 

great ordeal, but their patience and their calamity in the 

fighting strengthened their spirit of victory and distance 

Battles and attempts between the two parties The two 

sides reached an agreement stipulating the withdrawal of 

Muslims towards the city of Dabbousiyya, which was 

more secure than kamarjeh, thus extending the most 

wonderful epics in the steadfastness and challenge 

despite the many injuries, wounds and lack of supplies 

suffered by the Muslims until the historical sources 

stated that as kamarjah is the most honorable days of 

Khorasan, and it was said that Siege as kamarjah lasted 

about thirty five days .                 
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 الهدف من البحث : -1
البراز احداثيا واسبابيا ، َمْرَجة من بالد ما وراء النير جاء اليدف من دراستنا لوقعة كَ       

م( من قبل ٕٖٚ -ىـَٓٔٔمْرَجة سنة )ونتائجيا ، فبعد أن تم محاصرة المسممين في قمعة كَ 
ي تمك البقاع البعيدة عن مركز الخالفة في الدفاع والذود الترك ، تجمت عزيمة المسممون ف

عن الحرمات ، مما أدى الى فشل الترك بعد محاوالت عده لمنيل من قوة جيش المسممين في 
الدخول الى القمعة ، وفت عضدىم مع التفاوت في العدة والعدد بينيم وبين العدو الذي 

المنطقة ، وفي نياية المطاف حدث تفاىم تجمعت معو اغمب مقاتمة المدن الكبيرة في ىذه 
بين الطرفين تم عمى اساسو اتفاق بانسحاب المسممين نحو مدينة سمرقند او الدبوسية وفق 
شروط قادة جيش المسممين بعد ان عجز الترك عمى احتالل القمعة او السيطرة عمييا ، 

كان االمن ليم ، وجاء ىذا َمْرَجة مع مقاتمييا نحو مدينة الدبوسية المفأنسحب سكان قمعة كَ 
االتفاق بين الطرفين بعد أنباء عن وصول طالئع المدد العربي االسالمي لنجدة اخوانيم في 

َمْرَجة ان دل عمى شيء أنما يدل عمى عمق االيمان ورسوخ العقيدة، َمْرَجة ، وحصار كَ كَ 
ة التي وشجاعة العرب المسممين وصالبتيم في المعارك حتى في احمك الظروف الصعب
 يمرون بيا بعيدا عن ارضيم واىمييم ، يواجيون العدو في ارض مجاىيل بالنسبة ليم .

عدة  أقتضت طبيعة البحث اتباع منيج الوصفي االخباري لممعمومات ، وتقسيمو الى     
المقدمة المحور االول : كان بعنوان : نبذة جغرافية عن مدينة  محاور من بعد الممخص و

َمْرَجة ، والمحور الثالث : المحور الثاني : أسباب حصار المسممين في قمعة كَ  َمْرَجة ، ثمكَ 
َمْرَجة ظروف الحصار ومساره ، المحور الرابع : االتفاق بين المسممين الُمَحاِصرين لقمعة كَ 
 وقوات الترك ، وكان البد من ختم البحث بخالصة ألىم النتائج التي توصل الييا البحث .

 َمْرَجة :  عن مدينة كَ نبذة جغرافية   -2
ىـ(وصفيا بانيا ٕٙ٘)ت( ٕ)السمعانياما ؛ انيا مدينة وفييا سور" : " ( ٔ)الطبريذكرىا         

من بالد السغد قرية بقولو : "َكَمْرجة بفتح الكاف والميم وسكون الراء وفي آخرىا الجيم، قرية 
َمْرَجة تبعد كَ عمى الجادة ، أقمت بيا يوما في أثناء ترحالي إلى سمرقند" ، ( ٗ)في سمرقند (ٖ)

ومن ابرز عممائيا الذين ، والفرسخ : ثالثة أميال ،  (٘)عدة فراسخ الى الغرب من سمرقند
ينسبون الييا منيم محمد بن أحمد بن محمد اإلسكاف المؤذن السغدى الكمرجى، وأبو محمد 

براىيم بن حمدويو الكمرجي محمد بن محمد بن  نصر ب ن حمويو الكمرجى السغدى ، وا 
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َمْرَجة ضمن بالد خراسان مدينة كَ ( ٚ)ادرجت بعض المصادر التاريخية واالدبية، (ٙ)اإلشتيخني
 َمْرَجة أشرف ايام خراسان " .إذ قيل : " كانت كَ 

قميم بالد ما وراء َمْرَجة تقع ضمن اوىذا المعنى من الناحية الجغرافية ال يجوز الن كَ        
النير من حيث الموقع ، أما من الناحية االدارية فيجوز ، وذلك بسبب ان بالد ما وراء النير 

 أداريا تتبع القميم خراسان ، أي ان بالد ما وراء النير تحكم من قبل والي خراسان  .
 َمْرَجة: أسباب حصار المسممين في قمعة كَ  -3

م( من ٖٔٚىـ/ ٜٓٔعمى والية خراسان سنة )(8)بعد تعيين أشرس بن عبد اهلل السممي        
م(  توجو إلييا ، فمما قدميا ٚٗٚ -ٕٚٚىـ/ ٕ٘ٔ -٘ٓٔقبل الخميفة ىشام بن عبد الممك )

فرح بو أىميا ، وسروا بقدومو ، فأخذ ينظم شؤونيا، ويعين عدد من العمال عمييا وعمى بالد 
، ولما استقر أشرس فييا ، واستتبت األمور لو، عزم عمى توجيو الجيوش إلى (9)ما وراء النير

بالد ما وراء النير لفتحيا ونشر اإلسالم فييا ، وترتيب االوضاع الغير مستقرة ىناك ، فقال : 
، فأشاروا  (10)) ابغوني رجاًل لو ورع وفضل أوجيو إلى ما وراء النير، فيدعوىم إلى اإلسالم (

مولى بن ضبة الذي كان فاضاًل في دينو ، فتوجو إلى صالح بن طريف الصيداء عميو بأبي 
، فدعا أىل سمرقند ومن  (11)الكندي سمرقند وكان عمى حربيا وخراجيا ابن أبي العمرطة

 .( 12)حوليا إلى اإلسالم عمى أن ترفع عنيم الجزية ، فسارع الناس العتناق اإلسالم
بن عبد اهلل السممي عند قدومو خراسان كان من اولويات وىناك رواية اخرى ان اشرس      

اعمالو ىو تحسين االوضاع في بالد ما وراء النير ، والعمل عمى الوقوف بوجو التحركات 
الحربية التي يقوم بيا الترك ، وكان لزاما عميو من اجل ان ينجح في ميمتو ان يضمن سالمة 

المتردية ىناك ، وكان تشخيصو لموضع  موقعو في بالد الصغد عن طريق اصالح االوضاع
سميما، والعالج الوحيد ىناك كان يقتضي بدعوة الناس الى االسالم عمى ان توضع عنيم 
الجزية ، فوجو في ذلك اثنين احدىما من  الموالي وىو ابو الصيداء صالح بن طريف مولى 

حًا كبيرًا في ميمتيما ، المذان نجحا نجا ،( 13)بني ضبة واالخر ىو الربيع بن عمران التميمي
إذ اسمم خمقا كثيرًا من السكان المحميين ، فكان صدمة قوية آلمال المموك واألمراء المحميين 
والدىاقين االتراك الذين لم يكونوا حريصين عمى االحتفاظ بعالقات جيدة مع الفاتحين العرب 

لعالقات حتى يتمكنوا المسممين بل عمى العكس من ذلك إذ كانوا حريصين عمى تشويو تمك ا
في الوقت المناسب من توجيو رعاياىم نحو طرد العرب ، وبالتالي عودة نفوذىم الذي فقدوه 
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بعد الفتح ، أما وقد اصبح الناس كميم عربًا مسممين فيذا ادى الى ان فقدوا تمك االمال كميا 
را يوضحون فيو لضرب الفاتحين ، لذا ىرع ممك سمرقند )غورك( ودىاقنة بخارى بأعداد تقري

، فكتب أشرس إلى ابن ابي  (14)إلى الوالي أشرس بن عبد اهلل السممي:) أن الخراج قد انكسر(
العمرطة : ) أن في الخراج قوة لممسممين ، وقد بمغني أن أىل الصغد وأشباىيم لم يسمموا 

نما دخموا فيو تعوذًا من الجزية، فأنظر من أحسن إسالمو ،  وأقام رغبة في اإلسالم ، وا 
. ثم (  15)الفرائض ، واختتن عمى طريقة اإلسالم ، وقرأ سورة من القرآن ، فأرفع عنو خراجو (

عزل أشرس بن عبد اهلل ابن أبي العمرطو عن الخراج ، واسند ميمة تقدير وجمع الخراج ومن 
اعتنقوا ثم جبايتو إلى ىانئ بن ىانئ ، غير أن أبا الصيداء منع من أخذ الجزية من الذين 

 .(  16)اإلسالم
ال نريد ان نخوض في مسألة الخراج والجزية والمشكمة التي واجيت الوالي أشرس بن       

عبداهلل السممي وعمالو في المدن المفتوحة الذين عينيم ، لكن ما اردنا ان نبينو ىنا ان الوالي 
وراء النير حتى  اشرس وقع في أخطاء ، وكان في مقدمتيا فرض الخراج عمى اىل بالد ما

من اسمم منيم ، وحاول بذات الوقت ان يكسب ىؤالء القوم الى جانبو من اجل فتح مناطق 
اخرى ، ونشر االسالم في ربوعيا مع العمم ان كثيرًا منيم لم يكونوا جادين في اعتناقيم 

ي كانوا االسالم ، إذ بمجرد انسحاب الحامية االسالمية من مدينتيم يرجعوا الى معتقداتيم الت
 عمييا قبل الفتح االسالمي . 

كما ان الوالي اشرس بن عبداهلل السممي قد وقع في خطأ عسكري فضاًل عن االخطاء     
االدارية المتراكمة االخرى منذ زمن الوالي اسد بن عبداهلل القسري ، إذ ان عبء المقاومة 
العربية االسالمية في بالد ما وراء النير ضد المتمردين من اىل الصغد وضد الترك الذين 

وات كبيرة في المنطقة وقع بكاممو عمى الحاميات العربية الموجودة ىناك دون انتشرت ليم ق
أي مساعدة من القاعدة العمل العسكري في مرو بخراسان ، أخذت سمرقند تنعزل شيئا فشيئا 
عن مراكز القوة العربية في بالد الصغد ، وقد ظير ىذا جميا في والية اشرس بن عبد اهلل 

  ( 17)السممي.
وعمى ىذا االساس نستطيع القول ان االوضاع في بالد ما وراء النير لم تكن           

مستقرة مما سبب في تراكم االخفاقات التي حدثت لعدة اسباب منيا العصبية القبمية بين 
القبائل العربية القاطنة في المنطقة ، ثم مجيئ قادة اليمتمكون نظرة بعيدة في التصرف معيا ، 
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ى الحياد دائما بل عمى العكس كانت المشاكل دائمية بين القبائل اليمانية ومحاولة الوقوف عم
والمضرية ، وكان عمى الوالة كافة ممن جاءوا بعد القائد قتيبة بن مسمم الباىمي ان يأخذوا 
العبرة في ترتيب االوضاع في بالد ما وراء النير ، لكن ما حدث كان عمى العكس من 

   ( 18)ذلك.
ليس وليدة فترة حكم الوالي اشرس بن عبد  َمْرَجةكَ معروف ان اسباب حصار ومن ال        

اهلل السممي بل جاءت بسبب سياسة والة خراسان الذين سبقوه ، فبعد مجيئ اشرس بن عبد اهلل 
، وذلك من أجل (19)السممي الى خراسان إذ كان مصحوبا ببعض القوات من بالد الشام

ركات التي قامت بيا القوات التركية في بالد ماوراء النير االستعانة بيم في صد ووقف التح
في زمن الوالي اسد بن عبد اهلل القسري الذي عجز عن وضع حد ليا ، كذلك كان لعرب 
خراسان موقف سمبي تجاه نجدة اخوانيم في بالد ما وراء النير نتيجة تقاعسيم عن االلتحاق 

ن اسد بن عبداهلل القسري انسحب من مدينة بالحمالت الموجو ضد القوات التركية ، وحتى أ
 . (21) مع قوات صولوكي ال يشتبك (  20) الختل
وبسبب ىذه التراكمات الكثيرة وتفوق القوات التركية في بالد ما وراء النير ثم اتحادىا       

فيما بينيا ، وخروج الكثير من المناطق ىناك من النفوذ العربي االسالمي ، ثم بسبب السياسة 
ف المترددة التي انتيجيا أشرس بن عبد اهلل السممي في بالد ما وراء النير إذ خرج سبعة األ

من الصغد ، وأعتزلوا عمى نحو سبعة فراسخ من سمرقند ، وأعمنوا الثورة وأنظم الييم قوم من 
العرب والموالي لنصرتيم ، فحبس المجشر بن مزاحم السممي الذي عينو أشرس بدال عن ابن 
ابي العمرطة وضم اليو عميرة بن سعد الشيباني الكثير من قادة الثورة ، وأرسل من يقتفي اثار 

لباقين ، ثم أجبر الباقين عمى االستسالم والعودة الى بالدىم ، وشدد في اخذ الجزية منيم ا
 . (  22)واستخف بالدىاقين

إن االدارة العربية الجديدة المتمثمة بالوالي اشرس بن عبد اهلل السممي وترددىا في           
دفع بمؤيدي العرب الى ان قبول التعاون مع انصار العرب في بالد ما وراء النير ىو الذي 

يتوصموا الى اتفاق مع السكان المحميين المعارضين الذين قاموا بثورة عارمة في بالد الصغد ، 
وقد استنصر اىميا بالترك الذين لبوا النداء مسرعين وانتشرت قواتيم في أقميم الصغد ، وأخذت 

سمرقند التي كان نصر  تقتل العرب فيو ، وتطردىم منو عبر نير جيحون وحاصرت قوة منيم
بن سيار يتولى حربيا ، وعميرة بن سعد خراجيا وكان من حصارىا منع حاميتيا القوية من 
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مد يد العون الى بقية الحاميات الموزعة في اقميم الصغد الذي احتمو الترك وحمفائيم في اشير 
عمى نير الصغد  قميمة كافة مدنو وقراه ، ولم يصمد امام زحفيم سوى سمرقند وموقعين اخرين

 .  (24) َمْرَجةكَ و  (23) ىما الدبوسية
َمْرَجة من خالل ىذا العرض الموضوعي عن اىم اسباب حصار الحامية العربية في كَ     

والذي يتضح بشكل جمي نتيجة االخطاء االدارية والعسكرية المتراكمة من قبل والة خراسان 
عبد اهلل السممي الذي حاول اصالح الذين حكموا المنطقة وصوال الى والية اشرس بن 

االوضاع دون جدوى ثم ارتكابو االخطاء تمو االخرى في سياستو االدارية والعسكرية في بالد 
ما وراء النير السيما انو في بداية وصولو الى خراسان تفائل الناس بو كثيرا وفعال ىذا ما 

لم يستطع جمع شمل الكممة بين  حدث ، اال ان الحال اختمف في اقميم بالد ما وراء النير إذ
الناس بل كثرت الثورات ، وعدم الرضا والقبول عمى العمال من قبل السكان المحميين ، حتى 

انتقد الوالي اشرس بن عبد اهلل بقولو : " سوء رأى أشرس وفساد تدبيره  ( 25)نجد ان مسكويو
  وحرصو عمى المال حّتى نصب الّناس لو الحرب " .

 مساره : ظروف الحصار و  -4
عمى إثر ىذه الظروف الصعبة التي تمر بيا المنطقة وصعوبة التحركات العسكرية          

كان الجيش االسالمي الرئيسي يتحرك بقيادة اشرس بن عبد اهلل السممي الرجاع المدن 
والنواحي الى السيادة العربية االسالمية إذ نزل قريبا من مدينة بخارى عمى قدر فرسخ ، وذلك 

، ثم تحول منو إلى مرج يقال لو بوادرة ، خارج سور بخارى  (26)لو المسجد المنزل يقال
الى جيوش الترك ، فرجع ثانية  بانضمامواستعدادًا لحصار المدينة وىنا استدرك غورك خطأه 

تحت امرة العرب المسممين ، وانظم الى جيش اشرس وبذلك اضطر الخاقان وجيوشو التحول 
ند إذ توقف ىو وحمفائو عند َكَمْرجة وقد تحصنت فييا حاميتيا من منطقة بخارى باتجاه سمرق

واتخذت كافة االحتياطات الالزمة لمصمود امام حصار طويل بامكان العدو ان يحكمو حوليا 
مولى قيس بن عبد اهلل الباىمي، وَىَم  -أو شبابة -السيما انو اتاىم منذ وقت مبكر سبابة

ان مار بكم غدا، فأرى لكم أن تظيروا عدتكم، فيرى جدا النزول بَكَمْرجة فقال ليم: )إن خاق
واحتشادا، فينقطع طمعو منكم(، فقال لو رجل منيم : )استوثقوا من ىذا فإنو جاء ليفت في 
أعضادكم( ، قالوا: )ال نفعل، ىذا موالنا وقد عرفناه بالنصيحة(، فمم يقبموا منو، وفعموا ما 

حاذى بيم ارتفع إلى طريق بخارى كأنو يريدىا، أمرىم بو المولى، وصبحيم خاقان، فمما 
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فتحدر بجنوده من وراء تل بينيم وبينو، فنزلوا وتأىبوا وىم اليشعرون بيم ، فمما كان ذلك ما 
 (29)وأفشينة( 28)والطاربند ( 27) فاجأىم أن طمعوا عمى التل، فإذا جبل حديد: أىل فرغانة

ط في أيدي القوم( ، فقال ليم كميب ْبن قنان ، وطوائف من أىل بخارى َقاَل: )فأسق(30)ونسف
الذىمي: )ىم يريدون مزاحفتكم فسربوا دوابكم المجففة في طريق النير، كأنكم تريدون أن 
تسقوىا، فإذا جردتموىا فخذوا طريق الباب، وتسربوا األول فاألول( ، فمما رآىم الترك يتسربون 

ن الترك، وسبقوىم إلى الباب فمحقوىم شدوا عمييم في مضايق، وكانوا ىم أعمم بالطريق م
عنده، فقتموا رجال كان يقال لو الميمب كان حاميتيم، وىو رجل من العرب، فقاتموىم فغمبوىم 
عمى الباب الخارج من الخندق فدخموه، فاقتتموا، وجاء رجل من العرب بحزمة قصب قد 

مسوا انصرف الترك، أشعميا، فرمى بيا وجوىيم فتنحوا، وأخموا عن قتمى وجرحى، فمما أ
وأحرق العرب القنطرة، فأتاىم خسرو بن فيروز حفيد يزدجرد في ثالثين رجال، فقال: )يا 
معشر العرب، لم تقتمون أنفسكم وأنا الذي جئت بخاقان ليرد عمي مممكتي، وأنا آخذ لكم 

  . ( 31)األمان( ، فشتموه، فانصرف، وقد كان طامعا في استرداد ممك اجداده الساسانين
وزينوا  َمْرَجةكَ ومن الواضح ان اىل الصغد ىم الذين حمموا الخاقان عمى مياجمة حامية      

لو ذلك عمى امل انيا لن تصمد اماميم اكثر من خمسة ايام ولكن الخاقان فوجئ ببطولة 
ومما يؤكد ما ذىبنا اليو في ان ( 32)رجال الحامية الذين رفضوا االستسالم مقابل االمان

ما قالو ألىل الصغد وفرغانة والشاش َمْرَجة كَ تفاجئ بقوة وصالبة المسممين في الخاقان 
والدىاقين الذين كانوا معو : ) زعمتم أن في ىذه خمسين حمارا وأنا نفتحيا في خمسة أيام وقد 

 . (  33) صارت الخمسة األيام شيرين(
أما العرض الثاني لخاقان الترك الذي قوبل ايضا بالرفض والسخرية كالعرض االول ،      

الى خاقان الترك ، ويزيد في  َمْرَجةكَ فقد عرضو احد قادتو وىو )بازغري( بان ينظم مقاتموا 
عطائيم وقد غاب عن الخاقان وأتباعو أن ىؤالء المحاصرين ىم أصحاب مبدأ وليسوا مرتزقة 

ل جمع المال والثروة وجاء نص ىذا العرض : ) بعد ما جاءىم بازغرى فى يحاربون من اج
مائتين، وكان داىية، من وراء الّنير، وكان خاقان ال يخالفو، ومعو رجالن من قرابة خاقان، 
ومعو أفراس من رابطة أشرس، فقال آمنونا حّتى ندنو منكم، وأعرض عميكم ما أرسمنى بو 

المدينة، فأشرفوا عميو، ومعو أسرى من العرب، وقال بازغرى: يا  إليكم خاقان فآمنوه، فدنا من
معشر العرب، احدروا إلّى رجال منكم أكّممو برسالة خاقان، فحدروا حبيبا مولى ميرة من أىل 
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درقتين، فكّمموه، فمم يفيم، فقال احدروا إلّى رجال يعقل عّنى فحدروا يزيد بن سعيد الياللي ، 
كية ، فقال لو ىذه خيل الّرابطة، ووجوه العرب، معو أسرى، وقال ليم وكان يشدو شيئا من التر 

: إّن خاقان أرسمنى إليكم وىو يقول لكم: إّنى أجعل من كان عطاءه منكم ثالثمائة، سّتمائو، 
ومن كان عطاؤه سّتمائة أجعمو ألفا، وىو مجمع بعد ىذا عمى اإلحسان إليكم فقال لو يزيد : 

يكون العرب وىم ذئاب، مع الّترك وىم شاء ال يكون بيننا وبينيم ىذا أمر ال يمتئم، كيف 
صمح، فغضب بازغرى ، فقال الّتركيان المذان معو أال تضرب عنقو ، فقال : ال، نزل إلينا 
بأمان ، وفيم يزيد ما قاال لو، فخاف فقال بمى يا بازغرى، إاّل أن تجعمونا نصفين، فيكون 

ن كان غير ذلك كّنا  نصفنا فى أثقالنا، ويسير الّنصف معو، فإن ظفر خاقان فنحن معو، وا 
كسائر مدائن سغد ، فرضي بازغرى والّتركيان بما قال، فقال لو: اعرض عمى القوم ما 

 َمْرَجةكَ تراضينا بو، وأقبل، فأخذ بطرف الحبل، فجذبوه حّتى صار عمى الّسور، فنادى يا أىل 
بعد اإليمان ، قالوا ال نجيب وال نرضى قال اجتمعوا، فقد جاءكم قوم يدعونكم إلى الكفر 

يدعونكم إلى قتال المسممين مع المشركين قالوا : نموت جميعا قبل ذلك ، قال : فأعمموىم 
ذلك ، قال : فأشرفوا عمييم ، فقال : يا بازغرى أتبيع األسرى اّلذين فى أيديكم فنفادى بيم ، 

ال ليم أفال تشترون أنفسكم مّنا فما أنتم عندنا إاّل فأما ما دعوتنا إليو فإّنا ال نجيبكم إليو ، فق
، فقالوا: يا حّجاج،  (34)بمنزلة من فى أيدينا منكم، وكان فى أيدييم الحّجاج بن حميد الّنضرى

َمْرَجة بالحرب النفسية التي شنيا وبيذا لم يتأثر اىل كَ  ، (35) إال تتكّمم قال: عمّى رقباء(
 .  (36)مييم أفراسا من رابطة أشرسالخاقان واتباعو حينما عرض ع

وحينما قتل الترك من بحوزتيم من االسرى المسممين ومن بينيم الحجاج بن حميد          
، جاء الرد من المقاتمين المتحصنين في القمعة الى قتل الرىائن الذين بحوزتيم من  النضري

المسممون رجاال ونساء ابناء المشركين ، ثم أشتد القتال وحمى وطيس المعركة وأستبسل 
َمْرَجة ، وشارك المرضى والجرحى في القتال بالرغم من امتداد وصبيانا في الدفاع عن كَ 

الحصار نحو ثمانية وخمسون يوما قل خالليا الغذاء ، وشح الماء حتى قيل أنيم لم يسقوا 
ضات : )ليس أبميم مدة خمسة وثالثين يوما ، ولما كان ردىم النيائي عمى الخاقان في المفاو 

، وكان لممسممين المحاصرين (37)في ديننا أن نعطي ما بأيدينا حتى نقتل فأصنعوا ما بدا لكم(
دورا كبيرا في المعركة من خالل وضع الخطط والرد عمى العدو وفق ما تقتضيو الضرورة في 

إذ بقطع الّشجر الّرطب، والقاءه فى الخندق، ظروف المعركة ، فبعد ان أمر خاقان الترك 
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يمقون معو الحطب اليابس، حّتى سّوى الخندق ليقطعوا إلييم ، فأشعموا  َمْرَجةكَ جعل أىل 
الّنيران، فياجت ريح شديدة، صنعا من اهلل عّز وجّل، فأشتعمت الّنيران فى الحطب، فأحرق ما 

، وأصابت بازغرى  (38)عمموا فى سّتة أيام، فى ساعة واحدة من نيار، ورميناىم فأوجعناىم
ابو في سرتو ، فاحتقن بولو ، فمات من ليمتو ، فقطع أتراكو آذانيم وأصبحوا بشر منكسين نش

 . (  39)رؤوسيم يبكونو
يبدو ان ىذ عادة متبعة عند الترك يقومون بيا في حالة مقتل أحد قادتيم الشجعان                                              

، وعمى ىذا االساس كان عمل اهلل تعالى في رد المعتدين من الترك فضاًل الى رؤية حربية 
القتال ومدى المعنويات وحيمة عسكرية من قبل المسممين دلت عمى امكانياتيم الفكرية في 
 الكبيرة التي يممكونيا في عدم الخضوع لالعداء ميما كانت الظروف  .

وىنا توحد العرب المسممين عمى مختمف احزابيم وفرقيم امام الخطر التركي ، بحيث      
، فقد بدا ان ىناك  َمْرَجةكَ حارب الخوارج جنبا الى جنب مع  قوات بني أمية االخرى في 

أحد قادة الترك المدعو  َمْرَجةكَ قع بين المتحالفين من االعداء والسيما بعد قتل اىل شقاقا سي
بازغري ، كذلك ممك الطاربند والشاش حتى شتم الخاقان صولو حمفاءه، وكاد يرحل لوال ان 

 .( 40)اقنعو ممك الصغد بالعدول عن رأيو والتريث في ذلك
امرىم الخاقان إذ قال : )عميكم بيذا الغنم( ،  ثم لجأ الترك الى عمل عسكري اخر حينما     

وقسمو فى أصحابو ، ثم قال ليم : )كموا لحوميا واسمخوا جمودىا وامؤلىا ترابا، ثّم اكبسوا 
خندقيم بيا ( ففعموا، وبعث اهلل سحابة فأمطرت وسال الخندق، فاحتمل المطر ما ألقوا فيو 

و ال يتمكن من الوصول إلييم، شتم أصحابو، فألقاه فى الّنير األعظم، ولما رأى خاقان أنّ 
وعّير أىل الّسغد وفرغانة والّشاش والّدىاقين ، وقال ليم  : )زعمتم أّن فى ىذه خمسين حمارا 

 .   (41)وأّنا نفتحيا فى خمسة أّيام وقد صارت الخمسة األيام شيرين(
ىو  َمْرَجةكَ في  ومن خالل ىذه المعطيات بات واضحا ان ثبات المسممين المحاصرين     

قوة من اهلل تعالى ، إذ كان لرحمة الربانية دورًا في دعم ىؤالء المحاصرين في الوقت الذي 
اليخمف اهلل وعده لممؤمنين الذين نذروا انفسيم العالء كممتو في ربوع ىذه البقاع البعيدة عن 

 مركز الخالفة في دمشق . 
 وقوات الترك: االتفاق بين المسممين المحاصرين في َكَمْرجة -5
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عمى إثر الحصار الطويل لممسممين في َكَمْرجة من قبل الترك وبعد ان فتك الجوع        
والعطش بيم بدأ المسممون يفكرون بحل يحافظون بو عمى ارواحيم ومن معيم دون ان تمس 

الرىائن كرامتيم ، فخيروا بالرحيل اما الى سمرقند أو الى الدبوسية ، وبعد ان تبادل الطرفان 
من اجل ضمان االتفاق والمحافظة عمى االرواح ، وأشترط المسممين رحيل الخاقان اوال مع 
قواتو ، فأستشار المسممين اىل سمرقند في ذلك ، فأشار اىل سمرقند عمييم بالدبوسية ألنيا 

، وجاء نص االتفاق  (42)اقرب الييم وبذلك اصبح االتفاق النيائي ىو الرحيل الى الدبوسية
قال المسممون : )أعطونا رجال كبيرا يكون معنا ( ، فقال ليم الّترك : بين المسممين والترك إذ 

) اختاروا من شئتم( ، فاختاروا كورصول، وكان معيم، فمّما ارتحل خاقان قال كورصول 
 لمعرب المسممين: )ارتحموا( ، قالوا : )نكره أن نرتحل والّترك لم يمضوا، فال نأمنيم أن يعرضوا
لبعض الّنساء فتحمى العرب، فنصير إلى ما كّنا فيو من الحرب(، قال: )فكّف عنيم ( ، حّتى 
مضى خاقان والّترك فمّما صّموا الّظير أمرىم كورصول بالّرحمة، وقال : )إّنما الّشّدة والخوف 

عرب أن تسيروا فرسخين، ثّم تصيروا إلى قرى مّتصمة، فارتحموا( ، وكان فى أيدى الّترك من ال
خمسة رىائن، وفى أيدى العرب من الّترك خمسة، فارتدف خمف كل رجل من الّترك رجل من 
العرب معو خنجر، وليس عمى الّتركى غير قباء، فساروا بيم، ثّم قال العجم لكورصول: )إّن 
الّدبوسّية فييا عشرة آالف مقاتل، فال نأمن أن يخرجوا عمينا( فقال ليم العرب :) إن قاتموكم 

مناىم معكم(،  فساروا، فمّما صار بينيم وبين الّدبوسّية قدر فرسخ وأقّل ، نظر أىميا إلى قات
ّن خاقان قصدىم. فتيّيأوا لمحرب، فوّجو كميب  فرسان ورّجالة، فظّنوا أّن َكَمْرجة قد فتحت، وا 
ن بن قبان رجال من بنى ناجية يقال لو الّضّحاك، عمى برذون يركض، وعمى الّدبوسّية عقيل ب

وّدان الّسعدّى، فأتاىم الّضّحاك وىم صفوف فرسان ورّجالة، فأخبرىم بالخبر، فأقبل أىل 
الّدبوسّية  يركضون، فحمموا كّل من كان يضعف عن المشي ومن كان مجروحا، ثّم إّن كميبا 
أرسل محّمد بن كّران ومحّمد بن درىم ليعمما سباع بن الّنعمان وسعيد بن عطّية وسائر 

ى أيدى الّترك، أّنيم قد بمغوا مأمنيم، ثّم خّموا عن الّرىن، فجعمت العرب ترسل رجال الّرىائن ف
من الّرىن اّلذين فى أيدييم من الّترك، وترسل الّترك رجال من اّلذين فى أيدييم من العرب، 
حّتى بقي سباع بن الّنعمان فى أيدى الّترك، ورجل من الّترك فى أيدى العرب، وجعل كّل 

م يخاف عمى صاحبو الغدر، فقال سباع خّموا رىينة الّترك، فخّموه وبقي سباع فى فريق مني
أيدييم ، فمّما التقى مع كورصول قال لو : )لم فعمت ىذا قال إّنى وثقت برأيك، وقمت ترّفع 



 للعلوم االنسانيةجملة جامعة االنبار 

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)ٖٕٓٙ ) 
 

، ( 43)نفسك عن الغدر فى مثل ىذا( ، فوصمو وسّمحو، وحممو عمى برذون، ورّده إلى أصحابو
َمْرجة ثمان وخمسون يوما، وزعموا أّنيم لم يسقوا إبميم خمسة وعشرين وقيل كان حصار كَ 

 . (44)يوما
وبيذا االتفاق الذي ابرم بين الجبيتين استطاع المسممون التحول بأىمييم وأمواليم من          

َكَمْرجة المحاصرة الى مكان اكثر امنا وىو الدبوسية وىي تبعد عن سمرقند حوالي ثالث 
( فرسخا تحت حراسة كورصول اكبر قادة الخاقان صولو ٛٔ -٘ٔا يقارب )مراحل أي م

وذلك حتى ال يتعرضون لمغدر، وكان عمى الدبوسية التي كانت تقدر حاميتيا بحوالي عشرة 
االف مقاتل عقيل بن وارد الصغدي، فاقبل مع اىل الدبوسية ، وأستقبموا اىل َكَمْرجة أحسن 

ضى والغير القادرين عمى المشي ، ثم خموا عن الرىائن بعد أستقبال ، فحمموا الجرحى والمر 
ان وصموا بأمان ، وقد تناقل اخبار َكَمْرجة بكل فخر واعتزاز إذ عــُدت من أشرف ايام 

 . (   45)خراسان
  -النتائج التي توصل اليها البحث  : -ٙ

  -توصل البحث الى مجموعة من النتائج وىي :    
والة خراسان وعماليم في التعامل مع السكان المحميين في بالد سوء األدارة من قبل بعض  -ٔ

الصغد أدى الى ضعف تعاون ىؤالء السكان مع العرب المسممين في تمك البقاع البعيدة عن 
 مركز الخالفة االسالمية في دمشق.

 االخطاء العسكرية الكبيرة التي وقع فييا بعض القادة العسكرين وعدم أكتراثيم ألمر الحاميات -ٕ
العربية ىناك مما شكل حالة من الضعف حفزت الترك الى شن ىجمات كثيرة عمى مناطق 

 كانت ترزح تحت الحكم العربي االسالمي ىناك.
الخالفات الكثيرة التي كانت تحدث بين القبائل العربية ىناك مثل القبائل المضرية واليمانية  -ٖ

ما وراء النير مشجعة الترك ادى بدوره الى ضعف دور العرب في مناطق عديدة في بالد 
عمى شن ىجمات جديدة من اجل ارجاع بعض ىذه المناطق الى نفوذىم مستغمة بعض 

 السكان المحمين الذين لم يقر االيمان في نفوسيم.
أثبت حصار كمرجة قوة وايمان وعقيدة العرب المسممين في الصمود بوجو قوات الترك التي  -ٗ

 القمعة ولكن صمود المقاتمين المسممين حال دون ذلك.حاولت بشكل أو اخر التوغل الى 
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بين حصار كمرجة المقدرة الكبيرة الفائقة والفكر العسكري الفذ في التعامل مع العدو في مثل  -٘
 ىكذا ظروف يتعرض ليا المسممين وكيفية التعاطي معيا في احنك الظروف.

راء بالمال والمناصب دون محاولة العدو في أكثر من مرة مساومة المسممين عن طريق االغ -ٙ
 جدوى .
 : المصادر والمراجعقائمة 

ابن األثير ، الحسن بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم  -ٔ
 م(ٕٖٕٔىـ/ٖٓٙ)ت
 م.ٜ٘ٙٔالكامل في التاريخ ، الناشر : دار صادر ودار بيروت ، بيروت ،  -
 المباب في تيذيب األنساب ، دار صادر ، بيروت ، بال .ت . -
م(،نزىـة المشتاق في ٗٙٔٔىـ/ٓٙ٘سي ، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل )تاإلدري -ٕ

 م .ٜٜٛٔ،  ٔاختراق اآلفاق ، الناشر: عالم الكتب ، بيروت ، ط
م( مسالك ٜٔ٘ىـ/ٖٓٗاالصطخري ، أبو إسحاق إبراىيم بن محمد الكرخي )ت -ٖ

 م .ٕٜٚٔالممالك ، بريل ، ليدن ، الناشر: دار صادر ، بيروت ، 
م(  تمخيص ٖٔٗٔىـ/ٙٔٛ، عبد الرشيد صالح بن نوري )توفي بعد سنة الباكوي  -ٗ

اآلثار وعجائب الممك القيار ، ترجمو وعمق عميو : ضياء الدين بن موسى بونياتوف ، 
أكاديمية العموم لالتحاد السوفيتية ، معيد االستشراق ، وأكاديمية العموم لجميورية أذربيجان 

م ، ٜٔٚٔارة التحرير الرئيسة لآلداب الشرقية ، موسكو ، السوفيتية ، الناشر : العمم ، إد
 .  ٖٕٙ/ٜٓٔمخطوطة محفوظة في كمية العموم اإلسالمية ، جامعة بغداد ، تحت رقم 

تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي ، نقمو  بارتولد ، فاسيمي فالديميروفتش، -٘
طبعو قسم التراث العربي ، عن الروسية : د. صالح الدين عثمان ىاشم ، اشرف عمى 

 م .ٜٔٛٔ،  ٔالمجمس الوطني لمثقافة والفنون واالداب ، الكويت ، ط
 م(ٕٜٛىـ/ٜٕٚالبالذري ، احمد بن يحيى )ت -ٙ
أنساب اإلشراف ، تح : د. سييل زكار ورياض الزركمي ، الناشر : دار الفكر ،  -

 م .ٜٜٙٔبيروت ، 
 م .ٜٔٓٔفتوح البمدان ، القاىرة ،  -
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دي ، أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن عبد اهلل الظاىري الحنفي ابن تغري بر  -ٚ
م(،النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة ، وزارة الثقافة واإلرشاد والقومي ٜٙٗٔىـ/ ٗٚٛ)ت

 ، الناشر : دار الكتب ، مصر ، بال.ت .
م(،الصحاح تاج المغة وصحاح ٕٓٓٔىـ/ٖٜٖالجوىري ، إسماعيل بن حّماد )ت -ٛ

،  ٗتح : د. أحمد عبد الغفور عطار ، الناشر : دار العمم لمماليين ، بيروت ، ط العربية ،
 م .ٜٚٛٔىـ/ٚٓٗٔ

أبن الجوزي ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد، )المتوفى:  -ٜ
تح: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد  ىـ(،المنتظم في تاريخ األمم والمموك،ٜٚ٘

 م ٕٜٜٔىـ /  ٕٔٗٔالكتب العممية، بيروت، نشر دار ،ٔالقادرعطا،ط
ابن حجر العسقالني ، أبو الفضل شياب الدين أحمد بن عمي بن محمد  -ٓٔ
. نزىة األلباب في األلقاب ، تح : د. عبد العزيز محمد السديري ،  م(،ٛٗٗٔىـ/ٕ٘ٛ)ت

 م .ٜٜٛٔ، ٔالمممكة العربية السعودية ، ط -الناشر : مكتبة الرشد لمنشر ، الرياض
-ٓٗن ، د. ناجي القبائل العربية في المشرق ، خالل العصر األموي )حس -ٔٔ

 م .ٜٓٛٔ،  ٔم( ، منشورات اتحاد المؤرخين العرب ، طٜٗٚ-ٓٙٙىـ/ٕٖٔ
. شمس العموم ودواء كالم  م(،ٚٚٔٔىـ/ٕٚ٘الحميري ، نشوان بن سعيد اليمني )ت -ٕٔ

الرياني ويوسف محمد العرب من الكموم ، تح : حسين بن عبد اهلل العمري ومطير بن عمي ا
 م .ٜٜٜٔ،  ٔعبد اهلل ، الناشر : دار الفكر المعاصر ، بيروت ودمشق ، ط

م(، صورة األرض ، ، الناشر : دار ٜٚٚىـ/ٖٚٙابن حوقل ، أبو القاسم النصيبي )ت -ٖٔ
 م  ٖٜٛٔصادر ، بريل ، ليدن ، بيروت ، 

خميفة ، حاجي ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، تحقيق وتصحيح وتعميق  -ٗٔ
 –: محمد شرف الدين بالتقايا ورفعت بيمكة الكميسي ، الناشر: دار إحياء التراث ، بيروت 

 لبنان ، بالت 
م(، العبر وديوان المبتدأ ٘ٓٗٔىـ/ٛٓٛابن خمدون ، عبد الرحمن بن محمد )ت   -٘ٔ

ب والعجم والبربر ومن عاصرىم من ذوي السمطان األكبر ، الناشر: دار والخبر في أيام العر 
 ، بال.ت ٗإحياء التراث ، بيروت ، ط

 م .ٜٓٛٔخماش ، د. نجدة ،اإلدارة في العصر األموي ، دار الفكر ، دمشق ،  -ٙٔ
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م(،. تاريخ خميفة بن خياط ، رواية : ٗ٘ٛىـ/ٕٓٗابن خياط العصفري ، خميفة )ت -ٚٔ
 م . ٖٜٜٔوقّدم لو : د. سييل زكار ، الناشر : دار الفكر ، بيروت ،  بقي بن خالد ، حققو

جميرة المغة ، تح :  م(،ٖٖٜىـ/ٕٖٔابن دريد ، أبو بكر محمد بن الحسن االزدي )ت -ٛٔ
 م.ٜٚٛٔ،  ٔرمزي منير البعمبكي ، الناشر: دار العمم لمماليين ، بيروت ، ط

واسطي الزبيدي ، محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى ال -ٜٔ
م(، تاج العروس من جواىر القاموس ، دراسة وتحقيق : عمي شيري ، ٜٓٚٔىـ/ٕ٘ٓٔ)ت

 م . ٜٜٗٔالناشر: دار الفكر ، بيروت ، 
الزركمي ، خير الدين ،األعالم قاموس التراجم ، الناشر: دار العمم لمماليين ، بيروت  -ٕٓ
 م.ٜٓٛٔ،  ٘، ط
م(، أساس البالغة ٖٗٔٔـ/ىٖٛ٘الزمخشري، جار اهلل محمود بن عمر بن محمد،)ت -ٕٔ

، ٔلبنان ، ط -، تح : محمد باسل عيون السود ، الناشر: دار الكتب العممية ، بيروت
 م .ٜٜٛٔ

م( ٙٙٔٔىـ/ٕٙ٘السمعاني ، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور )ت -ٕٕ
األنساب ، تقديـم وتعميق : د. عبد اهلل عمر البارودي ، الناشر: مركز الخدمات واألبحاث 

 م .ٜٛٛٔ،  ٔلثقافية ، دار الجنان ، بيروت ، طا
لب المباب  م(،٘ٓ٘ٔىـ/ٜٔٔالسيوطي ، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت -ٖٕ

 لبنان ، بال.ت -في تحرير األنساب ، الناشر: دار صادر ، بيروت
صادق ،محمد توفيق ،ثغر خراسان من الفتح االسالمي حتى قيام الدول المستقمة  -ٕٗ

 م(.ٜٗٛٔ -ىـٗٓٗٔاه غير منشورة كمية االداب، جامعة االسكندرية،)،اطروحة دكتور 
، نشر: دار الكتب ٔىـ(،تاريخ األمم والمموك،طٖٓٔالطبري ،محمد بن جرير ، )ت -ٕ٘

 .ٚٓٗٔبيروت، –العممية 
م(، مراصد اإلطالع ٖٖٛٔىـ/ٜٖٚابن عبد الحق ، صفي الدين عبد المؤمن )ت -ٕٙ

محمد البجاوي ، الناشر: دار الجيل ، بيروت ،  عمى أسماء األمكنة والبقاع ، تح : عمي
 بال.ت  .

الكتاب العزيزي أو المسالك ىـ(، ٖٓٛ)ت،  الحسن بن أحمد الميمبي ، العزيزي ، -ٕٚ
 جمعو وعمق عميو ووضع حواشيو: تيسير خمف. والممالك،
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عطوان ، حسين ،الشعر في خراسان ، الناشر: مكتبة المحتسب ودار الجيل ، عمان  -ٕٛ
 م .ٜٗٚٔوبيروت ، 

فمياوزن ، يوليوس، تاريخ الدولة العربية من ظيور اإلسالم إلى نياية الدولة األموية ،  -ٜٕ
ترجمة : د. محمد عبد اليادي أبو ريدة ، مراجعة : د. حسين مؤنس ، تقديم : د. مصطفى 
لبيب عبد الغني ، المركز القوي لمترجمة ، الناشر: طبع بالييئة العامة لشؤون المطابع 

 م .ٜٕٓٓ، ٕية ، القاىرة ، طاألمير 
م(، البداية والنياية في ٕٖٚٔىـ/ٗٚٚابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل الدمشقي )ت -ٖٓ

التاريخ ، حققو ودقق أصولو وعّمق حواشيو : عمي شيري ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ، 
 مٜٛٛٔ،  ٔبيروت ، ط

اشر: دار المعرفة الجامعية ، محمد ، د. نبيمة حسن ،في تاريخ الدولة العربية ، الن -ٖٔ
 م .ٖٜٜٔمصر ،  –اإلسكندرية 

ىـ(،فتوح خراسان ،جمع ودراسة وتحقيق ،د. رحيم ٕٕ٘المدائني، عمي بن محمد ،)ت -ٕٖ
،دار نشر من المحيط الى الخميج ، ودار خالد  ٔفرحان صدام ،د صدام جاسم محمد ،ط

 م .ٕٛٔٓالمحياني ، 
م(، تجارب األمم ٖٓٓٔىـ/ٕٔٗقوب )تمسكويو ، أبو عمي أحمد بن محمد بن يع -ٖٖ

 م .ٕٓٓٓ،  ٕوتعاقب اليمم ، تحقيق : أبو القاسم أمامي ، نشر سروش ، طيران ، ط
ىـ(، ٔٔٚمحمد بن مكرم بن عمى، أبو الفضل، جمال الدين،)ت:  ابن منظور ، -ٖٗ

مختصر تاريخ دمشق البن عساكر، تح: : روحية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد 
 م.ٜٗٛٔ -ىـ  ٕٓٗٔسوريا،  –،نشر دار الفكر لمطباعة والتوزيع والنشر، دمشق ٔمطيع،ط

م(، حدود العالم من المشرق إلى المغرب ، محقق ٕٜٛىـ/ٕٖٚمؤلف مجيول )ت -ٖ٘
ومترجم الكتاب عن الفارسية : السيد يوسف اليادي ، الناشر: الدار الثقافية ، القاىرة ، 

 م.ٜٜٜٔىـ/ٜٔٗٔ
م(، تاريخ بخارى ، ترجمو وقّدم ٜٜ٘ىـ/ٖٛٗبن جعفر )ت النرشخي ، أبو بكر محمد -ٖٙ

لو وحققو وعّمق عميو : أمين عبد المجيد بدوي ونصر اهلل مبشر الطرازي ، الناشر: دار 
 ، بال.ت . ٖالمعارف ، القاىرة ، ط
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م( طمبة الطمبة في ٕٗٔٔىـ/ٖٚ٘النسفي ، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل )ت -ٖٚ
العراق ،  -ناشر: مطبعة العامرة ، و مكتبة المثنى ، بغداداالصطالحات الفقيية ، ال

 م .ٖٜٛٔىـ/ٖٔٔٔ
م(، نياية ٕٖٖٔىـ/ٖٖٚالنويري ، شياب الدين أحمد بن عبد الوىاب بن محمد )ت -ٖٛ

األرب في فنون األدب ، تح : د. عمي محمد البجاوي ، الناشر: دار الكتب والوثائق القومية ، 
 م .ٜٙٚٔ،  ٔالقاىرة ، ط

الشيخ طو ،صفحات من تاريخ اإلسالم والمسممين في بالد السوفيات ،  الولي ، -ٜٖ
 م .ٜٓٛٔ، ٔلبنان ، ط -الناشر: منشورات دار الفكر الجديد ، بيروت

معجم البمدان ،  م(،ٕٕٛٔىـ/ٕٙٙياقوت الحموي ، شياب الدين أبو عبد اهلل )ت -ٓٗ
 م .ٜٚٚٔىـ/ٜٖٚٔالناشر: دار صادر ، 

م( ، البمدان ، وضع حواشيو : محمد أمين ٜٚٛىـ/ٕٗٛ)تاليعقوبي ، أحمد بن وىب  -ٔٗ
 م .ٕٕٓٓىـ/ٕٕٗٔ،  ٔضناوي ، الناشر: دار الكتب العممية ، بيروت ، ط

   -Gibb   ,H ,A,R, The Arab Conquests in Central  Asia                  
     
 -: االحاالت    

 . ٕٙ، ص  ٚ، جاالمم والمموك الطبري ، تاريخ  (ٔ)
 ٗ؛ ينظر كذلك : ياقوت الحموي ، معجم البمدان ،ج ٘ٗٔ، ص ٔٔالسمعاني ، االنساب ، ج (ٕ)

 . ٛٚٔٔ،صٖ؛ ابن عبد الحق ، مراصد االطالع ،جٛٚٔٔ،ص
السغد : من بخارا  إلى بمد الصغد لمن أخذ نحو القبمة سبع مراحل، وبمد الصغد واسع فيما وراء  (ٖ)

النير ولو مدن جميمة منيعة حصينة منيا: دّبوسية وكّشانية ، وكّش، ونسف وىي نخشب افتتح ىذه الكور 
، ويكون سبب م( ٘ٔٚ-٘ٓٚىـ/ ٜٙ-ٙٛأعني كور الصغد قتيبة بن مسمم الباىمي أيام الوليد بن عبد الممك)

تغيير لفظ السغد التي ذكرىا السمعاني الى الصغد وىذ راجع الى اختالف الميجات في المنطقة التي نحن 
بصددىا ، إذ ان اىل المنطقة او القانطين فييا يمفظون السغد وىي ليجة فارسية عمى عكس الوافدين الييا 

اسماء مدن ونواحي مشرقية اخرى عمى سبيل المثال  عند لفظيا تمفظ الصغد ، وىذا كثيرا ما يحدث في لفظ
؛  ٕٗٔ-ٖٕٔلممزيد من التفاصيل ينظر: اليعقوبي ، البمدان ، صال لمحصر مدينة نيسابور تمفظ  نيشابور . 

 .  ٘ٚٔ، ص  ٙالزبيدي ، تاج العروس ،ج
وعن خط  سمرقند : مدينة تقع في اإلقميم الخامس ، وبعدىا عن خط المغرب، تسع وثمانون درجة،  (ٗ)

االستواء ست وثالثون درجة ، ضمن اقميم بالد ماوراء النير ، من أجّل البمدان وأعظميا، وأشدىا امتناعا 
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وأكثرىا رجاال ، ليا نير عظيم يأتي في بالد الترك يقال لو اسف ، وىي في نحر بالد الترك ، افتتحيا قتيبة 
، وصالح ممكيا . لممزيد من التفاصيل ينظر: ابن م( في زمن الوليد بن عبد الممك ٕٔٚىـ /ٖٜبن مسمم سنة 

 .  ٗٛاسحاق المنجم ، اكام المرجان ،ص
( حينما ذكر في تحديد موقع ٖٙٗأخطأ االستاذ فميوزن في كتابو )تاريخ الدولة العربية ، ص  (٘)
اسخ الى بقولو : "انيا تقع بالقرب من بيكند ألن قرائن االحوال تشير الى انيا تقع عمى بضعة فر  َمْرَجةكَ 

يبين انيا تبعد عن الدبوسية مسافة تزيد عمى ثالثة  ٘ٙ، ص ٚالغرب من سمرقند " ، فما ورد عند الطبري ج
، المسافة بين سمرقند والدبوسية بثالث مراحل وىذا يتفق الى حد ما مع  ٕٕٗفراسخ ، وقدر ابن حوقل ، ص

( من ان ٖٕٗسالمي الى الغزو المغولي ،ص ما ورد عند االستاذ بارتولد في كتابو ) تركستان من الفتح اال
 تقع عمى سبعة فراسخ من سمرقند . َمْرَجةكَ 
؛ ٕٕ٘،ص ٖ؛ابن االثير ، المباب في تحرير االنساب ،ج٘ٗٔ،ص ٔٔالسمعاني ، االنساب ، ج (ٙ)

؛ حاجي خميفة، سمم الوصول الى طبقات الفحول  ٕٕ٘،ص  ٔالسيوطي ،لب المباب في تحرير االنساب ،ج
 . ٕٗ٘،ص٘،ج
؛النويري ٜٔٔ،صٗ؛ ابن االثير ،الكامل التاريخ،ج ٕٖٔ،ص ٗالطبري ، تاريخ األمم والمموك ،ج (ٚ)

؛ وقيل كمرجة  ٘ٚٔ، ص  ٙ؛ الزبيدي ، تاج العروس ،ج ٓٔٗ، صٕٔ،نياية األرب في فنون االدب ،ج
ارض  ، واالجام ىي ٙٗ،صٖمن اشرف آجام خراسان كما ذكرىا مسكويو ، تجارب االمم وتعاقب اليمم،ج

 برية تتكاثف فييا االشجار .
اشرس بن عبد اهلل السممي : كان رجاًل صالحًا فاضال ، كان يمقب بـ " الكامل " لفضمو ، واله  (ٛ)

م ، غزا بالد ٖٓٚىـ/ٕٔٔم ، استمر بيا إلى سنة ٕٚٚىـ/ٓٔالخميفة ىشام بن عبد الممك أمارة خراسان سنة 
م ٖٓٚىـ/ٕٔٔتال من فييا من الترك ، قيل انو توفي بعد سنة سمرقند وما وراء النير، ووجو خيل إلى آمل لق

؛ ابن حجر العسقالني ، نزىة  ٖٖٓ، صٖٔ. لمزيد من التفاصيل ينظر : البالذري ، أنساب األشراف ، ج
 .ٜٛ، صٕو ج ٖٖٔ، صٔ؛ الزركمي ، خير الدين ، اإلعالم ، ج ٖٚٔ، صٔاأللباب في األلقاب ، ج

؛ الطبري ،  ٖٛ٘، صٔ؛ ابن خياط ، تاريخ ، ج ٕ٘ٚ -ٕٗٚ المدائني ، فتوح خراسان ، ص (ٜ)
؛ ويذكر الشخصيات العربية التي استخدميا أشرس كعمال عمى مدن إقميم خراسان  ٕٚٔ، صٗتاريخ ، ج

وما وراء النير ، إذ استعمل عمى شرطتو عميرة أبا أمية اليشكري ، ثم عزلو وولى السمط ، واستقضى عمى 
، فمم يكن لو عمم بالقضاء ، فأستشار مقاتل بن حيان الذي أشار عمى األشرس مرو أبا المبارك الكندي

السممي بتنصيب محمد بن يزيد، فأستقضاه فمم يزل قاضيًا حتى عزل أشرس السممي . لمزيد من التفاصيل 
؛ ابن األثير ، الكامل ٕٖٔ، صٚ؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، جٜٖ، صٖينظر: مسكويو ، تجارب األمم ، ج

؛ ٕٗٙ، صٔ؛ ابن تغري بردي ، النجوم الزاىرة ، جٛٓٔ، صٖ؛ ابن خمدون ، تاريخ ، ج٘ٛٔ، صٗ، ج
؛ الولي ، الشيخ طو ، صفحات من ٖٕٓص -ٕٕٓحسن، د. ناجي ، القبائل العربية في المشرق ، ص

 . ٚٙتاريخ اإلسالم ، ص
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الطبري،  ؛ٖٖٓ، صٖٔ؛ البالذري ، أنساب األشراف ، ج ٖ٘ٗالبالذري ، فتوح البمدان، ص (ٓٔ)
؛ ابن ٛٛٔ، صٗ؛ ابن األثير ، الكامل ، جٓٗ، صٖ؛ مسكويو ، تجارب األمم ، جٜٕٔ، صٗتاريخ، ج

؛ الولي ، الشيخ طو ، صفحات ٜٓٔ، صٖ؛ ابن خمدون ، تاريخ ، جٜٕ٘، صٜكثير ، البداية والنياية ، ج
 .ٛٙص -ٙٙمن تاريخ اإلسالم ، ص

م أبي العمرطة عمير بن يزيد بن عمرو بن شراحيل الحسن ابن أبي العمرطة الكندي المروزي ، واس (ٔٔ)
بن النعمان بن المنذر بن مالك بن الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية ، ولي إمرة سمرقند في خالفة 
ىشام بن عبد الممك ، حدث عن عمر بن عبد العزيز قال: )رأيت عمر بن عبد العزيز قبل أن يستخمف ، 

فمما استخمف رأيت الموت بين عينيو . ينظر : ابن منظور ، مختصر تاريخ فكنت اعرف الخير في وجيو، 
 .  ٛ٘، ص ٚدمشق ،ج

؛ الطبري ،  ٖٖٓ، صٖٔ؛ البالذري ، أنساب األشراف ، ج ٖ٘ٗالبالذري ، فتوح البمدان ، ص  (ٕٔ)
؛  ٛٛٔ، صٗ؛ ابن األثير ، الكامل ، ج ٓٗ، صٖ؛ مسكويو ، تجارب األمم ، ج ٜٕٔ، صٗتاريخ ، ج

؛ الولي ، الشيخ طو ،  ٜٓٔ، صٖ؛ ابن خمدون ، تاريخ ، ج ٜٕ٘، صٜثير ، البداية والنياية ، جابن ك
 . ٙٗٔ؛ خماش ، د. نجدة ، اإلدارة في العصر األموي ، ص ٛٙص -ٙٙصفحات من تاريخ اإلسالم ، ص

 . ٚٗٔ، ص  ٘ابن االثير ، الكامل في التاريخ ،ج (ٖٔ)
؛ مسكويو ، تجارب األمم ،  ٖٓٔ، صٗ، تاريخ ، ج ؛ الطبري ٖ٘ٗالبالذري ، فتوح البمدان ، ص (ٗٔ)
 . ٛٛٔ، صٗ؛ ابن األثير ، الكامل ، جٔٗ، صٖج
؛ مسكويو ، تجارب األمم، ٖٓٔ، صٗ؛ الطبري ، تاريخ ، ج ٖ٘ٗالبالذري ، فتوح البمدان ، ص (٘ٔ)
؛ الولي ، الشيخ طو ٜٓٔ، صٖ؛ ابن خمدون ، تاريخ، ج ٛٛٔ، صٗ؛ ابن األثير، الكامل ، جٔٗ، صٖج

؛  ٕٚٛ؛ محمد ، د. نبيمة حسن ، في تاريخ الدولة العربية ، ص ٙٙ، صفحات من تاريخ اإلسالم ، ص
 .ٚٗٔخماش ، د. نجدة ، اإلدارة في العصر األموي ، ص

؛ ابن األثير ، الكامل ،  ٔٗ، صٖ؛ مسكويو ، تجارب األمم ، جٖٓٔ، ص ٗالطبري ، تاريخ ، ج (ٙٔ)
 . ٙٙن تاريخ اإلسالم ، ص؛ الولي ، الشيخ طو ، صفحات مٛٛٔ، صٗج
؛ مسكويو ، تجارب االمم ٕٚٔ،ص  ٗ؛ الطبري ، تاريخ  ،ج ٖٔٗالبالذري ، فتوح البمدان ،ص  (ٚٔ)

 .٘ٛٔ،ص ٗ؛ ابن االثير ، الكامل في التاريخ ،ج  ٜٖٔ،ص  ٖوتعاقب اليمم، ج
 .ٕٕٓ -ٕٔٓحسن ، ناجي ، القبائل العربية في المشرق ،ص (ٛٔ)
 .ٔٗٔ-ٓٗٔصادق ، ثغر خراسان ، ص (ٜٔ)
الختل: كورة وسط جبال شاىقة، وىي عامرة ذات فواكو وزروع وناس كثيرين ونعم واسعة، وممكيا  (ٕٓ)

من مموك األطراف، وأىميا مقاتمون، وفي حدودىا القريبة من التبت يوجد ناس متوحشون في المفازات ، وفي 
يول ، حدود العالم ، ص جباليا معادن الفضة والذىب، ترتفع منيا الخيول الجياد الكثيرة . ينظر: مؤلف مج

ٖٔ٘. 
 .ٔٗٔصادق ، ثغر خراسان ، ص (ٕٔ)
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 .ٕٖٔ-ٖٔٔ،ص  ٘ج ، ، ابن االثير ، الكامل ٘٘،ص  ٚالطبري ، تاريخ ،ج (ٕٕ)
الدبوسية: مدينة آىمة تقارب في القدر الطواويس، ومن الدبوسية إلى كشانية خمسة فراسخ . ينظر:  (ٖٕ)

 .ٔٙٔالعزيزي ، المسالك والممالك ،ص
 .ٜٗٔ،ص  ٘امل في التاريخ ،جابن االثير ، الك (ٕٗ)
 ٓٗ،ص ٖتجارب االمم وتعاقب اليمم،ج (ٕ٘)

المسجد : ربما تكون قرية افشنة الحصينة وتقع عمى قدر فرسخ الى الغرب من بخارى إذ كان قتيبة  (ٕٙ)
-ٖٔبن مسمم الباىمي قد بنى فييا مسجدا جامعا . لمزيد من التفاصيل ينظر: النرشخي ، تاريخ بخارى، ص

 .  ٜٕٔركستان من الفتح االسالمي الى الغزو المغولي ، ص؛ بارتولد ، تٕٖ
فرغانة:  وىي كورة ومدينة واسعة في بالد ما وراء النير ، متاخمة لبالد تركستان في زاوية من  (ٕٚ)

ناحية ىيطل من جية مطمع الشمس عمى يمين القاصد لبالد الترك تقع فرغانة ضمن الجزء الثامن من اإلقميم 
المشرق فيمر ببالد التبت ، ثم خراسان ، فيكون فييا من المدن فرغانة ، وخجندة ، الرابع إذ يبتدئ من 

واشروسنو ، وسمرقند ، وبخارى ، وبمخ ، وذكر انيا تقع عمى شط نير الشاش، وفرغانة إقميم واسع موصوف 
، ٕلتقاسيم ، جبسعة مدنو وقراه وكثرتيا ، وأنو بوابة تركستان لمزيد من التفاصيل ينظر : المقدسي ، أحسن ا

؛ الباكوي ، تمخيص اآلثار ، مخطوطة  ٜٕٓٔ، ص ٖ؛ ابن عبد الحق ، مراصد اإلطالع ، ج ٕٕٙص 
 . ٚٓ٘، ص ٕ؛ اإلدريسي ، نزىة المشتاق ، ج a ٔٙورقة   – a ٓٙمصورة ، ورقة : 

ره . طاَرَبْند: بعد الراء باء موحدة ثم نون، ودال: موضع ذكره المؤّمل بن أميل المحاربي في شع (ٕٛ)
 .ٗ،ص ٗينظر:  ياقوت الحموي ، معجم البمدان ،ج

 . ٖٛٔافشينة : ناحية قريبة من وادي السغد . ينظر: االصطخري ، المسالك والممالك ، ص (ٜٕ)
نسف او " نخشب " : مدينة معروفة ببالد ما وراء النير ، بين جيحون وسمرقند ، فالقاصد من  (ٖٓ)

يساره ، ليس بيا نير جاٍر سوى نير يجري وسط  بخارى إلى سمرقند يجعل نسف ، أو " نخشب " عمى
المدينة ، فييا قرى ونواٍح كثيرة ، وىي بالد عامرة خصبة واسعة. لمزيد من التفاصيل ُينظر : االصطخري ، 

؛ مؤلف مجيول ، حدود  ٖٓ٘ص -ٕٓ٘، صٕ؛ ابن حوقل ، صورة األرض ، قٕٖ٘مسالك الممالك ، ص
 .ٖٖٙٔ، صٖد اإلطالع ، ج؛ ابن عبد الحق ، مراص ٘ٛالعالم ، ص

 . The  Arab  Conquests  .pيقول االستاذ جب نقال عن محمد توفيق صادق في كتاب ) (ٖٔ)
. ( لم يثير ظيور خسرو بن فيروز حماسا عند االيرانيين في ما وراء النير وال عند المتواجدين بين  71

العرب ، وبما ان الممك الساساني كان قد لجأ الى الصين لذلك فان حضور خسرو يشير الى ان المتمردين 
 تذكر ذلك  . من اىل الصغد كانوا يتمقون المساعدات من الصين رغم ان الوثائق الصينية لم

 ٕٙ-ٓٙ،ص ٚ،ج الطبري ،تاريخ (ٕٖ)
 .ٔ٘،ص ٖمسكويو ، تجارب االمم ،ج (ٖٖ)
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اج النَّْضري)    (ٖٗ) م(الحجاج بن حميد النضري: شجاع، من المقدمين في  ٕٛٚ -ىـ   ٓٔٔالَحجَّ
العصر المرواني، كان مرابطا عمى ابواب َكَمْرجة فأسره الترك ، ولما عجزوا عن دخول القمعة، قتموه صبرا . 

 .ٜٙٔ-ٛٙٔ، صٕر: الزركمي ، االعالم ، جينظ
 . ٓ٘-ٛٗ، ص  ٖمسكويو ، تجارب االمم ،ج (ٖ٘)
اشرس ىو اول من اتخذ الرابطة في خراسان واستعمل عمييا عبد الممك بن دثار الباىمي الذي  (ٖٙ)

استشيد مع القائد ثابت قطنة ، ولكن لم ترد معمومات تحدد دور الرابطة في عيد اشرس او في زمن الوالة 
؛  والمرابطة : وىي المقام في الثغور ، ٕ٘،ص ٚن اتخذوىا من بعده . ينظر : الطبري ، تاريخ ،جالذي

والمالزمة لثغر العدو، كما وتعني ربط الغازي فرسو بأقصى دار اإلسالم مستعدًا لمجياد إذ احتيج إليو . لمزيد 
؛ ٕٚٔٔ، صٖالصحاح ، ج؛ الجوىري ،  ٖ٘ٔ، صٔمن التفاصيل ينظر : ابن دريد ، جميرة المغة ، ج

، ٔ؛ الزمخشري ، أساس البالغة ، جٖٔٔ، صٔالنسفي ، طمبة الطمبة في االصطالحات الفقيية ، ج
؛ ٜٖٕٚ، صٗ؛ نشوان الحميري ، شمس العموم ، ج ٜٜٔ، ص ٙ؛ النويري ، نياية األرب ، ج ٖٖٔص

، ٜٔ، مادة )ربط( ، ج ؛ الزبيدي ، تاج العروسٕٖٓ، صٚابن منظور ، لسان العرب ، مادة )ربط( ، ج
 .  ٜٕٕص

 . ٖ٘ٔ،ص  ٘؛ ابن األثير ، الكامل في التاريخ،جٖٙ،ص  ٚالطبري ، تاريخ ، ج (ٖٚ)
 .ٓ٘،ص ٖمسكويو ، تجارب االمم ،ج (ٖٛ)
 . ٖٖٔ،ص ٗالطبري ، تاريخ  ،ج (ٜٖ)
 . ٗٗٔصادق ، ثغر خراسان ، ص (ٓٗ)
 . ٖٖ، عطوان ، الشعر العربي في خراسان ،صٔ٘،ص ٖمسكويو ، تجارب االمم ،ج (ٔٗ)
 .  ٗ٘ٔ-ٓ٘ٔ،ص ٘الطبري ، تاريخ ،ج (ٕٗ)

 .  ٘ٙ،صٚالطبري ، تاريخ ،ج (ٖٗ)
 . ٖٜٔ، ص ٗ؛ ابن االثير ، الكامل ، ج  ٗ٘-ٖ٘،ص ٖمسكويو ، تجارب االمم ،ج (ٗٗ)
(ٗ٘) The  Arab  Conquests  .pp  110- 112  
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