
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 نتاا  باللقب ي  الرتتبب الدالي  لعد  النشر لل 
  املرن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عد  السطور  ي  الصاحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصا( سطرا
وسنة النشر، وحين يزيد عد  الصاحات ي  الطبعة األليتة  الل  ورقم العد 

املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صاحة25املجلة عيى )
( صاحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الرتجمة

فوق  ئدة(  ينار عن كل صاحة زا2000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،املشار إليها
 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العد ين املذكورين

ً
، فضل

لتغطية ناقات الخبتات العلمية والتحكيم صول عيى ورقة القبول؛ والح
   والطباعة واإلصدار

  
ً
ويعّرف باملصدر واملرجع ي  مسر  الهوامش ، لكل صاحة ترتب الهوامش أرقاما

ثبت )املصا ر واملراجع( اكتااًء بالتعريف ي  لدى وور  ذكره أول مرة، ويلغى 
   موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث لبس مألوذا

( بطريقة غيت أصولية وغيت موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كل

 دولية للمعلومات )االنرتنت( من املنشور املشا  عيى الشبكة ال وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى لبيتين يرشحان

إلى )محكم(  –إن التلف الخبيتان  –النقل غيت املشرو ، ويحال ته من سلم
   القبول أو الر  للاحص األليت وترجيح جهة

 ال تر  البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر   
  عيى هديتعين 

ً
 آراء الخبتاء ي  مدة أقصاها يعيى الباحث إعا ة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأليت، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األليتة ي  نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
ون ي  بحثه مسؤولية ما يك ى الباحث، وتقع عيمتقنا

من األلطاء للف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث ي  كل عد  
يقوم بها لبتاء لغويون مختصون زيا ة ي  الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة ألرى 

والحذر من األغاليط والتصحياات والتحرياات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
األجنبية، وترجمة ما يلزم  من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات

   الرتجمة من ذلك عند الضرورة
 

 ))هيئة التحرير((  
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 انتشار اإلسالم يف بالد ماوراء النهر

   أمحد عبدالعزيز حممود  د.أ.

3/1/2018 تأريخ القبول: 7/12/2017 تأريخ التقديم:  
 مقدمة 

ُيعدد وصولددوسصم وددتشصوم فيددالد صلددقص ددت صمةيددديخصم عهاللددهصف ديبيددهص   ددهصة دد  صمةدد ت خص
سصلدددقصقةيةدددهصمددد مصم  ددددصو  ميددهصةوفوودددالصم ودددت قصومة وةدددهصم ودددت يهصمةع  دد خصوم  صمة  ددد

يعدددو صقةدددالسصاةددد صوددددال صمددد  صمةددد ت ص وأصمةةودددواصمة   فقدددهصالدددتسصة ددد مصمةددد ي صمة  يددد خصمةددد أص
اعف ةدداصمةدريدددص دد  شصهوعددالسصلددقص دد مصولددوةاصاةددي شخص ددسصدددال ومصفددوم،ي صةدداص، ددسصولددوةاصاةددي شخص

ت صوفغوغودداصة ددالصودد عومصعدد صودد القفاصوفوددال قاخصم  دددصمةدد أصا  صاةدد صا فيددالد صلددقصمدد  صمةدد 
صمةوموعهص    صمةودعهصمة الئةه.

د الصا  شصابولدومصةداص عد صمعف دال، شصةداصوف وددومص   ال ئداصلي دالص عد خص ود اص،دو صاي دال  شص
مةدموخص اصلقص،وو  شخصعو صمةددمشص د ص عد مشص د ص دددص صم لدوقخصودو داص غيددصةغدالف شخصلودشص

فددداصمة عي دددي صمةددد ي صيعيددددومصام يدددهصة ددد  صم  دددودخصوةدددشصيدفدردددومص   وددديال ص،ال فددداصمة دددالفقي صووا
صوال ومشصلوالدومصعو ص    شص ه ئ ي صلدقي ص  الص الءمشصدق هص  صداصمةعالة ي .

 تمهيد:
 ددددد صمة عددددددو ص ويدددددالسصا صاوسص قالوةدددددهصةو ودددددو ي صة دددددف ص دددددت ص دددددالودمءصمة  ددددددصدال ددددد ص

ش(صلقصبتلهصعر ال ص  صع ال )د دقصم صع دا(خصو د صمة د مقصا صمة قالوةدهص653مد/33و ه)
الصمودددفهتعقخصودال ددد صلدددقص ومدمدددالصفقدددددال صعوددددديهخصا دددالصمعف ددداليصم وةددد صددددال صة دددالصهدددال 

ماوتشصلوشصيدد ص مئ دالسص دمو دالسص الة  دالىصعود صودالقال صمةةفدالسخص يد صا صمة  دالىصمةعودددأصددال ص
ص.(1)يوعاص تيكص ودمسص الدصمسصلقص يدصماوتشصلقص  ميهصم  د

                                                 

 صالح الدين/ جامعة دا قسم التاريخ/ كلية اآل . 
؛صمةدد يدددصأتصصيددد صماب دددالدخص315-5/314؛صمةه ددددأتصفدددالديخصمةه ددددأخص3/272مةددد ت دأتصلفدددوىصمة وددد م خصيصص1))

صص.151ص
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، دددسصلدددف صوي ددد وص قوددداص دددصمعشص عددداصمةهدددال ديي صمةةددد م  صا  دددشص،ددد ص بودددومصماودددتشص
 دريددخصوةديمص د صمة ودف ع صا صمدباءصد  دالصددال ومص د ص د  صمة  العدهصمةفدقصمعف ةد صص(1) دو

ش(خصويعفدصص637مدد/16)ص(2)ماوتشصلقصي السصيديصما  دمهوديهصمةوالوال يهصع  صلف صمة  مئ 
ص.(3)مة وو و صلقص ت ص الودمءصمة  دصاة صيو  الصم مص العف ال، شصماوتش

مءصمة  دصمةةد م  صابد ومص دالصمعف دال، شصماودتشخصييدالددو صلدقصم مصوم صامالةقص ت ص الودص
مةغددصوم خص وملددوي ص دد ةكصد ددالىصي ددالئ شصلددقص يدددصماوددتشخصدوددو ال صمة الدوددقصمةدد أصميددف دص

خصوف ددد دصمايدددالد صم دددالصاةددد صا صدو دددهص(4)ش(627مدددد/5 فددد  يد صمةعودددددأصلدددقص عدددددهصمةب ددد يص)
وىصمة وددد م صا ددداصع ددد  الص،دددالشصمةةالئددد صمدددقصدو دددهصهال يديدددهصفع ق)مةق دددد (خصوود صلدددقصلفدددص(5)ب دد ي

خصوةدددددشصيع ددددددص  ددددددص(7) غدددددصوصهبالدودددددفال ص(6)ش(686مدددددد/67مةعودددددددأصم ق ددددد ص ددددد ص،ددددديم)
ص(9)ودددددددددددددالع  ص ودددددددددددددكصمةلدددددددددددددغال يال ص(8)ش(653مدددددددددددددد/33(صوددددددددددددد هص)Amudarya يقدددددددددددددو )

(Ghaganiyan.صلقص ةك)ص

                                                 

صصص.5/112 دوتصاي دص   صبدموال صوفع ص،ل ف ال.صيال،و تصمة و م خصص1))
دش(فةدي ددالس.صي  دددتصيدددال،و تص36 ص، ددال ص ي  دددالصو ددي ص غدد م صوددفهصلدموددخ)مة دد مئ تص  ي ددهص  المددالصم ويدددوم صم دد ص ددص2))

صص.75-5/74مة و م خص
ص.3/356مة ت دأتصمة ل دصمةوال يخصيص3))
ص.2/33مةيعةو قتصفالديخصمةيعةو قخصص4))
وودد ي صمددصو صمةب دد يصمةدد أصق ددد صمة وددو و صقددوسصمة  ي ددهصة  ددالصاقددصماصمةد دددص دد صم فيالق ددال.صم دد صميددالشتصص5))

صص.3/160مةويد خص
ماق دد ص دد ص،دديمخصمددوصا ددوصع دددصمة ددقالكص دد ص،دديمص دد ص عالويددهص دد صقلددي ص دد صع ددال  ص دد ص ددد ..صمةف ي ددقصص6))

؛صي  ددص7/93ش(صو ل صع  ص، دصصيال .صم  صوع تصمةه ةال صمةد دد خص686مد/67مة عدو ص ال ق  صفولقصو ه)
؛ص2/116فددددالديخخصص؛صة صيدددد ص دددد صمةف اللدددديسصي  دددددتصمةيعةددددو قت504خص2/502م دددد صبودددددال تصوليددددال صم عيددددال خص

صص.314-5/312مةه دأتصمة ل دصمةوال يخص
هبالدوفال تصومقصوايهصوموعهصد يد صفي سصعو صع  ص ت خصومقص  ص ومققصبدموال .صي  دصيال،و تصمة ل دصص7))

خصوة صيدد ص دد صمةف اللدديسصي  دددتصم دد صبودد و تصفددالديخصم دد صبودد و خص306؛صمةةصوي ددقتصيرددالدخصص4/23مةوددال يخص
ص.5/18

ص.572-571خص4/466 ل دصمةوال يخصيمة ت دأتصمةص8))
ص.3/389مةلغال يال تص  ي هصفةالصلقص ت ص الودمءصمة  د.صيال،و تصمة ل دصمةوال يخصص9))
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وايالدصمة ت دأص  واصاة صا صم ق  صدال صلقصمصو صم مصلقصب وهصيا ص ةالفدسص د ص
ص.ص(1)ي خصاد عهصيا ص  صمةعداصواة ص  ص وو قصمةع شمة وو 

ودال ددد صمة فوقدددال صماودددت يهصةددد ت ص دددالودمءصمة  ددددص م صوددد في ص  ددد ص ددد ميف الخصلدال ددد ص
فووددعهص داصماوددتشص دد ص ال دداخصو دد ص ال دداصيبدددصدال دد صفق ددسص ع ددالص ودمةدد ي صمة  ددي خص

صةف   صمة تشصمة بيشصعو ص،وواصع ال صم صلقصفوكصمة ت .

صت(2) بالدألف صص-1

ص ددددصصبدموددال صلددقصمف ددال ص ابدد صمة وددو و صي فقددو صمةدد ت صم هت،ددالسص دد ص،العدد ف شص  دددو 
 بددالد خصوييدديدصمةدد ت دأصاةدد صا صع دد م ص دد صعددال دص دد صدديددصص دد صد يعددهص دد صق يدداص دد صع دد ص

ش(صا صيغدصوص بدالد خصوةدد صقدالسص و ص ةدكص652مدد/32ش(صقدالوسصود ه)679مدد/60ي م) ص
يعالة و صمة يدت صمةفقصفعويصلدف صدال دسص دت صهدومسص د  صصخصو سصمة وو و (3)  دص يقو 

عيددددددي صعال دددددالسص ددددد ص عددددد صلدددددفق شصة ددددددوص  ص ددددددوص دددددددصصبدمودددددال خصاةددددد صا صاد ودددددومصوددددد هص
ش(صلعددي صمةبوي ددهص عالويددهص دد صا ددقصودد يال خصع يدد م ص دد صصيددال صومةيددالسصعوي ددالخصودددال ص673مددد/54)

السصمةددد ت دأصا صع يددد م ص(وددد هخصلةدددالشصلدددقصمةوددد هص  وددد الص غدددصوص بدددالد خصو،ددد25ع دددد صو،فئددد ص)
ودال  ص ودهصبالفو ص   ي دهصص(4)(Paykand))،هالصمة  دصلقصاد عهصوعيدي صاة السصل ف صريد  )

 بالد صل دوو صاة صمةفدكصفوف  مشخصل الءمالص د  شص عدشخصلوةدي شصمة ودو و صل ص دومشخصوقدوومص
عوددددددمشخصوا، ددددسصمة وددددو و صيبدددد  و صمة ددددالمخصل عردددد صاةددددي شص ودددددهصبددددالفو صفهودددداصمةلددددو ص
وم  ددال صللددالةقومالصعودد صاةدد صاةدد ص دمددشخصو بوددومصمة  ي ددهخصولفقددومصدم دد ي صوريد دد صو ي   ددالص

                                                 

ص.3/398مة ت دأتصمة ل دصمةوال يخصص1))
؛ص بددالد تص دد صاع ددشص دد  ص ددالودمءصمة  دددصوا و ددالص ي  ددالصو ددي ص يقددو ص151مةدد يددصأتصمة لدد دصمةوددال يخصص2) )

صصص.1/353وال يخصيو ال .صيال،و تصمة ل دصمة
؛ص  ددددص يقدددو تص  ددددص2/151؛صمةيعةدددو قتصمة لددد دصمةودددال يخص571خص5/467مةددد ت دأتصمة لددد دصمةودددال يخصص3))

ص.2/196يعد ص  ديال صيبدجص  ص ت صولالاص  صق و ص  بيال .صيال،و تصمة ل دصمةوال يخص
يدد ددصم دد صبودد و صخصلددقصقددي ص2/348ريد د تص  ي ددهص ددي صب  دد  صولددالدما.صي  دددتصيددال،و تصمة لدد دصمةوددال يخصصص4))

صص.489-488؛صا ومة  مءتصفةويشصمة و م خصص5/130 الوشص يد   م خصفالديخخص
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خصوميدددالدصاةددد صا صع يددد م ص ددد صصيدددال ص،ددد شصمة لدددد ص بوددديص ددد صامدددسص بدددالد خص(1)لدودددبال ...((
وا ال صمةه دأصا صمة بالديي صمة ي ص، شص  شصع ي م صاة صمة لد صاة ال خصدو دشصددال ومصي يد و ص

ص.ص(2)مةد قص الة يالا

و،ددددددالشصوددددددعي ص دددددد صعر ددددددال ص دددددد صع ال )د ددددددقصم صع ددددددا(خصومةددددددقصبدموددددددال صي ئدددددد صاأص
ش(خص غدددصوصيبددددصة بدددالد صمةددد أصم ف ددد ص الة لدددالةقهصمةفدددقصدال ددد ص ددد صاقددد  ص676مدددد/57ودد ه)

يدوه الصا صفعهياصبالفو ص ودهص بالد خصمود  الصةدشصيد ددصلدقصمة لدال دصوةدد صا دال ددص ق د ص
صُبدد م ) دد ص ع دددصمة ديددبقخصيةددوستص))ع دد  الصفددولقص يدد و ص ُص (صاأص وددكصBukorkhudotبددالد 

خصلو دالصددال ص دد صمةغد ص ة دومصمةلددو صلدال،ففوومصل دص  شصوددعي صوقلددمشصلدقص دد ي ف شخص(3) بدالد 
للالةقو صومعهو صدم السص   شصب ودي صمت دالسص د صم  دالءصع  دالئ شخصلودالدصاةد صمة  ي دهصل فق دالص

 ص،فدسص عداص،درشص د صلوقالسصوةشصيِ ص مسصو د،  صو الءص الةغو ال ص عاصاة صمة  ي هخصودال ص  د
ص.ص(4)ع المص  صع  مة هوا

صت(5)لف صو د،  ص-2

ا دددالصودددعي صل عددد ص لدددالةقفاص وددددهص بدددالد خصلةددد صوملدددسصمدددصو صا قدددالءصمةددد ت صقفددد ص وددد ص
و د،  خصقيثصوم اص ةالو هصي ي  ص  ص ال اصقدال  الخصو دددصمةد ت دأصا صودعي مسص دصسصعود ص

خصلةالفدسصامو دالصرتردهصايدالشخصوددال ص(6)مال الاصو د،  صوقود صا صاي ددىصاوصي فق دالصويد دقصُ،ِ   دِ صِص
خص(7)ش(702مدد/83اي ص،فالة شصلقصمةيوشصمةرالةثصل ةئ صعي داصوعدي صمة  وداص د صا دقصلد د ) ص

                                                 

صص.2/176؛صمةيعةو قتصفالديخخص577خص5/401مة ت دأتصمة ل دصمةوال يخصصص1))
صص.5/298مةه دأتصفالديخصمةه دأخصصص2))
صص.168؛صمةدد يصأتصمة ل دصمةوال يخصص12مة ديبقتصفالديخص بالد خصصصص3))
؛صم  صبو و تصفدالديخخص3/513؛صم  صم ريدتصمةدال سصلقصمةفالديخخص579-5/578 دأتصمة ل دصمةوال يخصمة تصص4))

صص.5/122-123
وددد د،  تص وددد ص عددددو ص يددد ودخص ددد صا  يدددهص أصمةةدددد ي ص  دددالودمءصمة  دددد.صي  ددددتصيدددال،و تصمة لددد دصمةودددال يخصصص5))

صص.491خص289؛صمةةصوي قتصيرالدخصص3/346
صص.2/347د صلقصمد قص  دصمةيالش.صي  دتصيال،و تصمة ل دصمةوال يخص،   صمالتصومقص  ي هص ي وصصص6))
مة  ووددُاص دد صا ددقصلدد د خصوودد اص ددالةشص دد صودددميص دد صلدد  ص دد صد دد أص دد صع دددوص دد صعد ددق..  صم ص صفددولقصصص7))

صص.36خص34-2/33خص1/272؛صي  دتصم  صبودال تصوليال خص7/202ش(.صم  صوع تصمةه ةال خص702مد/83و ه)
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رشصةصشصمةع وصمة  ي هصو، صليد صلدي شصمة ددمىخصوافدال صد دسصل ةداصعود ص،لددصليداصا  دالءص ودود شص
ةةلددصع دو صويةفدسص د صوع  الئ شصلوالدصاةدي شصوقلددمشخصلو دالصبدال صامدسصمة  ي دهصا صي دف صم

ليدداخصهو ددومصمةلددو صللددالةق شصعودد صودد ع الئهصاةدد ص دمددشخصوعودد صا صيعهددو صدم ددالسص دد صا  ددالءص
ع  الئ شخصوعو صا صي بسصمة  ي هصو ف صيالءخصويبدجص  صمة دالاصمخبددخصلد عهو ص د صا  دالءص
 وود شصب ودهصعيددخصويةدالسصاد عدي خصويةدالسصر دال ي خصود د صمةُةِ   دِ صصلر د صمةق ددصلدقصدوفداص

م لددد خصوا ددالصمةدمددالئ صل ددشصع دد  الصود ص  ددشصوددعي صمة  ي ددهصلدد لالصريددال  شصو  ددالهة شصاةدد صصرددش
 ومةيدداخصاة ودد شص  ددالاصمةلددو صومةددص  شصمةوددةقصومةوددوم قصومةع ددسخص))لدد بوومصعودد صوددعي صلددقص

ص.ص(1)  وواصل فدومص اصرشص،فوومصا  و ش((صعو ص اليدم صمة ت دأ

مة هواصمة اليد قخصم دد صعدشصوددي  الصوايدالد صمة لدال دصاةدد صا ص،درشص دد صمةع دالمص د صع دد 
(خصم  شصاة صودعي صلدقصمدصو صمد مصود د،  خصويدد صمةد ت دأخصوييدالدداصم د صماريددخص ق  )

ا ص،ددرشص ددد صمةع دددالمصموفيدد  ص وددد د،  خصوةدددد صم وسصايوددف ع صا ددداصد  دددالصفددولقصوةدددشصيوفيددد  ص
شصةدشصيد ِ صخصوم الكصداأصيبدص لال لاصع  صاق  ص  صوم  صمةيعةو قخصم ع صلياصا ص،در(2)لي ال

خصوم الكص ائسصابدد صفد سص(3)اة صو د،  خص سصا اصاف ص دوصل صسص  الصقف صوملفاصمة  يهصم الك
عودد صا ص،ددرشصا ددالصفددولقصوم  ددالصموفيدد  ص ودد د،  صو لدد ص  ددالخصوم ددالكصدوميددال صدمئ ددهصلددقصاووددالهص
خصااوصا داصددال صا ئدالسص صمةودال صمة قويي ص د صا  دالءصود د،  خصف يد صا ص،درشصةدشصيوفيد  صوةدشصيفدو و
 دد ص هددالد  صمةد ددالدخصومبف دد صلددقص ددو صلددبد صم يددة ص دد  د صفعددالة خصومددشصايودد و اص الودد اص

دد  () مة ودكصاوصمةوددي صمةقدق(صمدد  ص-Shahe Zinda دسصيود و اص الوددشص ودفعالدصومددوص)يدال صِص  
صدوميهصموهوديه.

ص

ص

                                                 

صص.580-5/578مةوال يخصصمة ت دأتصمة ل دصص1))
صص.580-5/578مة ل دص  واخصصص2))
صص.2/116مةيعةو قتصمة ل دصمةوال يخصصص3))
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ولقصا قالءصمةعالةشصماوت قص  د صدريددمسص د صمةدوميدال صا ردالسصمد  صمةدوميدهخصوم دالكصعود ص
السصلقص ت  دالص د،د م صةوودي صعودقص د صا دقصهالةا)د دقصم صع دا(خصاقد م الص  دصمدصو يسصمة ر

مة عدولددددددهص الوش)يددددددال صص(2)مةة ي ددددددهخصورال ي  ددددددالصلددددددقصلدمال ددددددهص(1)يدددددددي صلددددددقص ددددددومققص وددددددخ
وي صمةد س(خصا الصلي الصيبصص،رشص  صمةع المصو د،د  ص ود د،  خص-Shahe Mardan د م ()

ودديص الةلددبد صوم يددةال، الصومبف الئدداصلي ددالخصوةف ديدد ص ددد صا دداصايبددالة صمةوم،ددالخص العدد مصمةب دددصمة فع
مد  صمة تق دهصمة   دهخصقيدثصيددود صمةةال دقص د صمةود عال قصمة دددوصأخصاقد صد دالدصمةرةدال صلددقص

ش(خصوا صاقد صمةديدال يي صددال صيوةدقص1166مدد/562عوشصمةد الس)عو الءصمةق يث(صمة فولقصود ه)
خصودال دد ص(3)ا(ص ودد د،   قال دددم خصاوص فع يددد خصي وددقص دووددالسصلددقص  دوددهص،رش)د ددقصم صع دد

مدد  صمة  دوددهص دد صم   يددهصمةفددقص  المددالصمةودد د،  يو صعودد ص  ل دداخصوودددعال ص الفقوةدد ص  هةددهص
 دد ل ص،ددرشص دد صمةع ددالمصاةدد ص ة ددد صد يددد ص مددسصودد د،  صيدد ل و ص وفددالمشص ةددداص  ل دداخصف ددددالسص

 هوهدهصص دوقاصوادومىصيةاخصو، د صال  ص صمدمسصلي الص ع صومدوصيدصمدصاةد صيو  دالصمد مخصو،دالسصم د 
ا ص ددصمد صدددال صع دد  الصصمد صبددالدجصمة  ي ددهخصوم صامو ددالصعددال  صيصودو دداصةيوفددقصمار ددي صومة  عددهص

ص.(4)مو وعيالسص

-60وةعددداصودددوشص ددد صصيدددال ص ددد صا دددقصوددد يال خصومةدددقصبدمودددال صايدددالشصيصيددد ص ددد ص عالويدددهخص)
ش(خص ودمسص   دددالسصلدددقص يددددصماودددتشصلي دددالصودمءصمة  ددددخصلةددد ص،هدددالص يقدددو ص683-680مدددد/63

ددد  ص681مدددد/62وددد ه) ش(خصو عددد صا صلدددالة صقددددالشصوددد د،  صوبدددومدصشخصادودددسص ييدددالسصاةددد صُبِ   
ة فق ددالخصوةددد صمدد مصمة دديشصد ددالصاةدد ص،الع فدداص  صو ددالسخصودددال صوددوشص دد صصيددال صاوسص،الئدد ص وددوشص

                                                 

ص.1/479 وختص  ي هص ي ود ص بدموال صو  صا سص    ال.صيال،و تصمة ل دصمةوال يخصصصص1))
لدمال دددددهتص  ي دددددهصوددددددود صومودددددعهص  دددددالودمءصمة  ددددددص فالب دددددهصةددددد ت صفددودددددفال ص ي  دددددالصو دددددي صوددددد د،  صب ودددددو صصص2))

؛صة صيد ص د صمةف اللديسصي  ددتصم د صبود و تصفدالديخخص4/253دش(فةدي دالس.صيدال،و تصمة لد دصمةودال يخص300دوبالس)ل
صص.5/130

ش(تصما وددالاخص1166مددد/562مةودد عال قتصمددوصا ووددع صع دد مةدديشص دد ص ق دد صمةودد عال قصمةف ي ددقصمة ددصودأ) صص3))
؛صمةع دددصلددقصب دددص1316؛صمةدد م قتصفدد دد صمةق ددال خصص4/259؛صي  دددتصمةودد دقتصه ةددال صمةودد دقخص483ص

؛صم  صمةع ال صمةق  وقتص5/563؛صم  صفغدأص د أتصمة  وشصمةصممد صلقص ووكص لدصومةةالمد خص4/178  صم دخص
ص.4/215ي دم صمة ماخص

صصص.143-1/142 الدفوة تصمة بة ال خص4) )
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،هدددالص يقدددو صو عددداصا دافددداصاشص ق ددد صمةرة يدددهخص  ددد صعددد م ص ددد صعر دددال ص ددد صا دددقصمةعاللدددقص
ص.ص(1)مةرة ق

ش(ص  و دددالصيةدددالسصقدددومديو ص683مدددد/64دصوددد هص)و عددد صولدددال صيصيددد ص ددد ص عالويدددهصلدددقصلددد 
-682مدد/64-63وق سصاة ص  ييصو ل ص  الخص د صم فةالسصمةووههصاةد ص ددوم ص د صمةقددش)

ش(خصيد   صبدمودال صلف دهص دي ص705-685مدد/86-66ش(صرشصفوة صع  مة وكص  ص دوم )683
 صش(خصوعدي ص دال داصع د م683مدد/64مةعداخصوفشصعصسصووشص  صصيدال ص د صوايدهصبدمودال صود ه)

 دد صبددالصشصمةودددو قصمةدد أصقدددشصعيددددصودد وم صفةدي ددالسص لدددود صيدد اص وددفةوهخصوددددال صم دد صقدددالصشص
ي داصمة ةو ص الو اص  الصلي الصمة ةدو صمة م يدهخصوا ددصمةبوي دهصع د مة وكص د ص ددوم ص ةفوداص  ددمسص

ص.ص(2)ةع شصاهالعفاصاوم د 

ودددال صا صصوا ددالصم  دداص وودد صلدددال صايهيددالصاقدد مسخصمعفدم ددالسصعودد ص اللعودداصمةبوي ددهص   يدداخ
يبومصا دالد صيد اص ودفةوهصلدقصفد د صعود صمةودالقسصم ي د صة  ددص يقدو خصومدقصمة  ي دهصمةفدقص
وةددد ص  دددالصم  دددالشصا وعيوددد صمةفد ددد أصلي دددالص عددد خصاةددد صا صاهدددالىص ددداصو   الدفددداص،في دددهص ددد ص ودددوشص

ش(خصودددال صدق دداصم صيدد ي مسصعودد صاع مئدداخصو،ددالسصمةدد ت دأخصا ص714مددد/96مة ددالموقص،فددسصودد ه)
يةوةددو تص)) الداي ددالص رددسص وودد ص،الفددسص ددالصا يدداصودد في صةددشصي ددسخصرددشصافدد صمةفد دد صامددسصبدموددال ص

لغواصعوي الصوموصلقصع و صيويد خصومبددجص ود دالصع  دالخصردشص،الفدسصمةفددكصومةع دشصل دص  شصواو،دالص
ص.(3)ص  ش((

ص

ص

                                                 

ةوددال يخص؛صمةدد يددصأتصمة لدد دصم2/176؛صمةيعةددو قتصمة لدد دصمةوددال يخص5/581مةدد ت دأتصمة لدد دصمةوددال يخصصص1))
صص.169-168ص

صص.2/176؛صمةيعةو قتصمة ل دصمةوال يخص583-5/582مة ت دأتصمة ل دصمةوال يخصص2))
؛صفد  تص  ي هص ي ود ص د صا  دال صمة د  صفةدالصعود ص  ددص يقدو ص590-5/589مة ت دأتصمة ل دصمةوال يخصص3))

صص.2/440  صمة ال اصمةيد،قص فلسصمةع سص الةلغال يال .صيال،و تصمة ل دصمةوال يخص



 أ.د.أمحد عبدالعزيز حممود                                                             انتشار اإلسالم يف بالد ماوراء النهر 

 388 

صت(1)لف صمةبفسصو   صابد ص-4

ا دددقصصو عددد صمةدددفبوصص ددد صم ددد صبدددالصشخصعدددي صمةبوي دددهصع دددُ مة وكخصا يدددهص ددد صع ددد م ص ددد 
ش(خصوةدددشصيةدددشصا يدددهص691مدددد/72مةعدددالصص ددد صع ددد صيددد مصمةةديدددقصومةيدددالسصعوددد صبدمودددال صعدددالشص)

 غدددصوم صفدددد ددصلددددقص ددددت ص دددالودمءصمة  دددددخصو ددددالص ةددددكصا   دددداصاةددد ص ددددال دد صمةدددد ت دأصا دددداص دددد  ص
ش(صمدصوص  ي دهصمةبفدسص عد صا ص ة دومصمة لدالةقهصمةفدقصدال د ص دي صمة ودو ي ص695مد/76و ه)

مةدددد ت دأصا صمدددد  صمة لدددالةقهصدددددال ص،دددد صعةددد مالصوددددعي ص دددد صص(خصو ددد Khuttalو ودددكصمةُبفوددددس)
عر دددال خصي د  دددالصمةةدددوسصا صاوةددد صمة قدددالوا صة يددددصماودددتشصلدددقصمة  هةدددهصدال ددد صلدددقصاومبددددص

ص.(2)مةو عي ال صلقصمةةد صم وسصمة  دأصمةوال الصمة يت أ

ش(صدددال صمة  ودداص دد صا ددقصلدد د صومةيددالسصعودد صبدموددال خصو،ددددصا ص698مددد/79ولددقصودد ه)
لغصممالخصوفشصم مصمةغصوص الة لالةقهصاي دالسخصوالدال صمةد ت دأصا صمة  وداص،دالشصدد ةكصيغصوصمةُبفسص

خصا دددالص،دددوسصمةه ددددأصلدددقصا صمة  وددداصددددال ص(3) غدددصوصب  ددد  خصم  ددددصمةددد أصي ددد وصة دددالص ودددف ع مسص
خصوف دد دصم يددالد صاةدد ص(4) وديهدمسصعودد صمةو ددالصلددقصابدددو خصل دد مصلددقصداي ددالصايبددالة صمةقةيةدده

  صويهد ص ب،فهخصو   صلقصمة لال دصا صمة   سص د صمة  وداصا صم  صمةويهد صةو وو ي صدال
مةفدقصدال د صفةدالصص(6)(Shuman(صويدو ال )Akharun)ص(5)و  ص  واص  هدمسصةيغدصوصابددو 

ش(خصع ددد  الصعي ددداصمةبوي دددهصع ددد مة وكص ددد ص704مدددد/85  ومدمدددالخص  ددد  مسصمةوددديهد صعوي دددالصوددد ه)
ص.(7) دوم صومةيالسصعو صبدموال خص   صفوعهصاي د

                                                 

؛ص2/346مةُبفددستصدددود صوموددعهصدريددد صمة دد  صبودد ص يقددو ص ددالودمءصمة  ددد.صي  دددتصيددال،و تصمة لدد دصمةوددال يخصص1))
صصص.5/129ة صي صي  دتصم  صبو و تصفالديخخص

صص.170؛صمةدد يصأتصمة ل دصمةوال يخصص590-5/588مة ت دأتصمة ل دصمةوال يخصص2))
صصص.5/590مة ت دأتصمة ل دصمةوال يخص3) )
صص.6/332يخصمةه دأخصمةه دأتصفالدصصص4))
صص.1/51ابدو تص،ل هص القيهص موفال ص ي ص د ال صوبومدصش.صيال،و تصمة ل دصمةوال يخصصص5))
؛صي  ددتصمةوديوهقتصفدالديخصمةبو دالءخص3/373يو ال تص و ص الةلغال يال ص  صودمءص  دص يقو .صيدال،و تص  وداخصصص6))

صص.224ص
صصص.2/193مةيعةو قتصمة ل دصمةوال يخص7) )



 
 م2018/هـ1439                                                        ( 74العدد ) –                        

 

 
389 

 بيددددد صلدددقصبتلددددهصع دددد مة وكص ددد ص دددددوم خصديدددد صمةق دددالجص دددد صيوودددد صولدددقصمةودددد هصم
ش(صرال قصد دسصلدقصمةويالودهصلعدتسصلدقصع د صمة ددوم يي خص،في دهص د ص ودوشص713مد/95مةرة ق) ص

مة الموقصومةيالسصعو صبدموال خصلغيدص،في هصويالوهصمة فوقال صلقص دت ص دالودمءصمة  ددص قدواسصمةرةدسص
ص.ص(1)شصو،ي اصمةو الويهلي الص  صمدفوالاصمةغ الئشصاة ص يدصماوت

ش(خصل دد اص عدد صعددالشص دد صولددوةاخصمصومفدداصلددقص704مددد/85وولددسص،في ددهصبدموددال صودد هص)
ص ت ص الودمصمة  دخصوقوسص ع   الصاة ص مدصماوتشصلقصاومبدصايالشصوايفا.

صلةالسصمة بفالدص  صدعاصمة ع قصلقص،في هت

 (2)لَعرَاِء قعوَداتَرَك السُّْغَد با         ّدْوَخ السُّْغَد بالَقَباِئِل حتى

(صKhhuttalودال  صمة  هةهصايالشصوايهص،في هخصف بسصلقص ويت صيد اص ودفةوهصدالةُبفدس)
(صوميدمدددددالخصوا دددددالصصAkhrun(صوابددددددو )Shuman(صويدددددو ال )Chaganiyanومةلدددددغال يال )

(صو د صيدد، الص  ددصAmudaryaمةبفسصل  ص  و  ال) ال اص ودخ(صددال صيقيه دالص  ددص يقدو )
دال دالصييددت ص عدالسصقددال صمسص الئيدالسصلدعاصمةع دودخصم دالصمةلددغال يال صصمةود م ص(3)ص(Vakhshوبدش)

ش(صةةفي هصهوعالسخصو،السصم  صماريدصيدالدقالسصود اص ةدكصم  ددتص705مد/86ل   الصموفوو  صو ه)
افددددددال ص مددددددال،ي ص وددددددخصووددددددالدومص عدددددداخصلةهددددددالصص(4)ص(Talyqan))لو ددددددالصدددددددال ص،في ددددددهص الةهالةةددددددال )

 ددد ميالصو  دددالفي ص دد ص مددداصو عدددال صاةددد صمة  د) يقددو (صلفوةدددال ص ودددكصلدددغال يال ص دديشصم عدددودص 
 ددت  ...خصل  دد ص ددالص دديشصم عددودصلوددوشصمةدد ت صاةيدداصودددال ص وددكصابدددو صويددو ال ص،دد صموددالءص

ش(صاةدد صابدددو ص705مددد/86خصومددصم صو ددييصعويدداصلوددالدص،في ددهصودد هص)(5) ددومدص دديشصم عددود((
ويدددو ال صوم دددالص ددد صهبالدودددفال خصل دددالء صميوويدددفال صللدددالةقاصعوددد صل يدددهصا ممدددالصاةيددداصلة و دددالص

                                                 

ص.2/210  دتصم  صبودال تصوليال صماعيال خص؛صي2/193  واخصص1))
صص.5/579مة ت دأتصمة ل دصمةوال يخصص2))
؛ص  دوبشتص و  ص  ص ومققص وخص  صبفتثصعو ص  دص يقدو .صي  ددتص5/602مة ت دأتصمة ل دصمةوال يخصص3))

صص.5/364يال،و تصمة ل دصمةوال يخص
؛ص4/6الدوددفال .صيددال،و تصمة لدد دصمةوددال يخصهالةةددال تص  ي ددهص بدموددال ص ددي ص دددوصمةدددو صو وددخصاد دددص  ي ددهص هب4) )

صصص.473-472؛صم ومة  مءتصمة ل دصمةوال يخصص402مةةصوي قتصيرالدخصص
صص.4/524م  صم ريدتصمةدال سخصص5))
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ش(صةدددشصيفيودددددصةةفي دددهصلدددف صيددددو ال صوابددددو خصلةددد صلفق  ددددالص705مدددد/86ود دددقخصولدددقصودددد ه)
ش(خصو  دد صلددقصفدالديخصةوه دددأصدوميفددي صلددقصلدف صيددو ال خص ددالءصلددقصاقدد مم التص710مددد/92ود ه)

))رددشصافدد ص،في ددهصيددو ال خصو،دد صفقلدد ص ود ددالصلو ددالصعويدداصمة  ددال ييصود دد صقلدد اصل يدد اخص
الص الدددال صةدداص دد ص ددالسصو ددومدصلد دد ص دداصلددقصلو ددالصبددال صا صي  دددصعويدداصودا ص ددال صسص دداص  دد

خصو الصمةد صمردالدصمد  صمةةوعدهص(1)صعي صلقصووهصمةةوعهصاي دكص،عدمالخصواب ص،في هصمةةوعهصع و ((
يالبلدددهصاةددد صيو  دددالصمددد مصعوددد ص عددد ص  دددعهصديودددو فدم ص ددد ص ويددد  اصعاللددد هصهال يدودددفال ص

ص.ص(2)مة   وديهصلقصو،ف الصمةقال د

صت(5)ولدمال هص(4)ومودي ص(3)لف صداليال ص-5

وي د  الصا ص ةوسصا صماوتشصم فيدصلقص  واصمة  هةهصلقصوايهص،في هخصلقص صءص   دالص
يعد صمخ ص وم أصمةقلالدخصا الص ةيهصم صمئاصل ةي صبدالدجصوديهد صةو ودو ي خصو د صمة وم دالص

ش(خص705مدددددد/86مةيددددد الةيهصةو  هةدددددهخص ددددد صم ددددد صم ريددددددصم صلدددددالةقالسصابدددددالص،في دددددهصلدددددف صوددددد ه)
دد )Koshonداليددال ) )Urasht(صواودي    ي ددهصلدمال ددهصمةة ي ددهخصص(6)ص(Akshekat(صوابيدديد  

خصميدددصم صمةه دددأصةددشصيدد ددصمددصوصلددالة صلدمال ددهصوالددف ص(7)وموددف  صلددقصمدد  صعودد صمةدد ت دأ
ش(خصوةد دددداصايددددالدصاةدددد صا ص،في ددددهص  ودددداص،ددددالشص غددددصوصلدمال ددددهص705مددددد/86 دددد   الصمةددددرتثصودددد ه)

                                                 

صص.60-8/59مةه دأتصمة ل دصمةوال يخصصص1))
؛ص4/430داليال )دالوال (تص  ي هص  الودمءصمة  دصعو ص ال  الصوم أصابييد .صي  دتصيال،و تصمة ل دصمةوال يخصصص2))

صص.501-500م ومة  مءتصمة ل دصمةوال يخصص
صص.4/590مودي تص  ي هصفةالص الودمءصمة  د.صي  دصمة ت دأخصصص3))
ص؛صم دو4/253لدمال هتص  ي هصودود صوموعهص  الودمءصمة  دص فالب هصةد ت صفددودفال .صيدال،و تصمة لد دصمةودال يخصصص4))

صص.224ءخصص؛صمةويوهقتصفالديخصمةبو ال503-502مة  مءتصمة ل دصمةوال يخصص
؛ص592خص5/590ابوددددديد تصود  صع ددددد صمةددددد ت دأصبيدددددد صوع ددددد صمة وبدددددقصمبودددددد .صمةددددد ت دأتصلفدددددوىخصيصص5))

ص.501م ومة  مءتصفةويشخصص
صصص.5/130؛صي  دتصم  صبو و تصفالديخخص5/590مة ت دأتصمة ل دصمةوال يخصص6))
؛ص2/347مة لد دصمةودال يخصصب    تصومقص و  ص يد ود ص  دالودمءصمة  ددصعود صيدالهقءص  ددصوديقو .صيدال،و تصص7))

؛صلقصقي صي ددمالصم د صبود و ص498-497؛صم ومة  مءتصمة ل دصمةوال يخصص557خص554مةةصوي قتصمرالدخصص
صص.5/139 الوشصِبِ   ِ  تصفالديخصم  صبو و خص
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خصوةددشصفيدددص(2)شصي فق  ددالوداليددال خصااصا دداصةددص(1)ش(خصلولددسص دد ي في الصب  دد  714مددد/96ودد ه)
صاي الس.ص(3)ص(Usru Shanaمة لال دصاة صمصوص،في هصاودوي ه)

وم فيدددص يدد صماوددتشصمة  ددي خصلددقصاومبدددصوايددهص،في ددهصلددقصبدموددال خص بددالد صوودد د،  ص
ش(ص   دددالءصاوسص713مدددد/95ا  دددال ص ددد  ص دددالودمءصمة  ددددخصلددد  دص،في دددهص عددد صلفقددداص بدددالد صوددد ه)

خصو  دد صولدد صمدد مصمة ودد  ص(4) ددالب صلددقصمدد  صمةدد ت  ودد  ص ددال الصلي ددالخصومددوصاوسص ددال الصفددشص 
ودي يدددددهصيددددديو صماودددددتشصلدددددقص بدددددالد صع ددددد صمة ديدددددبقصمةددددد أصو دددددالصدفال دددددا)فالديخص بدددددالد (ص

ش(ص الةعد يددهخصااصا صم لددسصمةعد ددقصةددشصيلددسصاةي ددالخص ددسصمةدد أصولددسصمددوص943مددد/332ودد ه)
قصمة فدددول صفد  فدداصاةدد صمة الدوددديهخصمةفددقص،دددالشص  ددالصا و لددددصاق دد ص ددد ص ق دد صمةةيدددالوأصمة دمددال 

ش(خصويةوسصلالقا)فالديخص بالد (خص))و   ص،في هص  ص ووشصمة دالموقصا يددص1128مد/522و ه)
ش(صو  ميددهصقدددشصبتلددهصمةوةيدد ص دد ص705مددد/86بدموددال صاومبدددصقدددشصع دد مة وكص دد ص دددوم ) ص

ش(ص ودد  مسص95/713ش(ص دد ص  ددهصمةق ددالجص دد صيوودد صمةرة ددق) ص714مددد/96ع دد مة وك) ص
ش(خصوددال ص ةدكصمة و دالص و دالص ع د صة،لد الشخص712مدد/94ه) ال عالسص مبسص،وعهص بالد صود 

خصوددال ص  دال صي دال أصمةد أص(5)ل  دصامسص بالد صا صيق دومصدسصيدوشص  عدهصلدقصمد مصمة و دال
يق ددصلدت صمة  عددهصاعهيداص دم دي خصودددال صامدسص بددالد صلدقصاومئدسصم وددتشصيفودو صمةةدددي ص

خصوا ددددددددال ص(6)ص...((لدددددددقصمةلدددددددت ص الة الدودددددددديهص  ددددددددمسصةعدددددددد شصف دددددددد  شص ددددددد صفعوددددددددش صمةعد يددددددده
(صلقص و الصيبدتص))ا صمة ةدمءص  صامو الصدال ومصيدم و صلدقصمةلدت صNarshakhiمة ديبق)

ص.(7)ص  صا سصمة دم ي خصا الصم رديالءخصلوشصفد صة ي شصمةدم هصلقصمةلت ((

                                                 

صصص.484-6/483مةه دأتصمة ل دصمةوال يخص1) )
؛صم ومة ددد مءتصمة لددد دصمةودددال يخص1/177ُاودويددد هتصومدددقص  ي دددهص  دددالودمءصمة  دددد.صيدددال،و تصمة لددد دصمةودددال يخصصص2))

صص.497-496ص
صص.44-7/43مةه دأتصمة ل دصمةوال يخصصص3))
صص.88خص4/86؛صم  صبودال تصوليال خص43؛صمة ديبقتصفالديخص بالد خصص8/96  واخصصص4))
صص.44  واخصصصص5))
ص.44  واخصصصصص6))
ص.3/346مةوغ تص،ديهص  ص ومققص ي ص بالد صوو د،  .صيال،و تصمة ل دصمةوال يخصصصص7))
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ف سصم  صمةدوميهخصوميدمالص  صمة ائسخصا ص،في هص، صموفب شصلقص يددصماودتشصلدقص دت ص
مةووالئسصومةقوملصخصودال صعدال  صع د  الصي دف صمة د  صي  دقصمة ودال  صاوصيقدوسصص الودمءصمة  دصدس

اق صم   يهصلي الصاة ص و  خصو ةداصلقصمةه ددأصلي دالصيبدصصلفقداصود د،  ص اليد فقتص))لو دالصفدشص
مةلدو ص عدثص،في ددهصعيدد خص د صدددسصب دمص ددد وي خصلة  دومص اللدالةقومشصعويدداخصلةدالسص،في ددهتص

 مددشصلددقصايد يدشخصرددشصابوددومصمة  ي ددهصو  ددومص ودد  مسصوو ددعومصمخ ص ةودومصقددي صلددالدصابددوم  شصواوا
   ددمسخصو بو ددالصلددقصاد عددهصيا صم فبد  شخصلو ددالص بو ددالصافدد صمة ود  صللددو صوبهدداصرددشصادوددسص

تص دد صادم ص دد دشصا صي بدد ص فالعدداصلوي بدد  خصلدد  قصةودد صبالد ددالسص   ددالصوم  ددالص(1)اةدد صامددسصمةوددغ 
شصعويددداخصميددددصا صمة  ددد صيةي دددو صلددد ع صمددد مصةددددشخصوةوددد صيبددد مسص ددد دشصادرددددص  دددالصلدددالةقفد

ص.ص(2)لي ال((

ودال ص،في هصيعالةجص يدوهصاودال صمةعداصلقصمة   ص هديةدهصفةوديشص  دالصسصامو دالص،ود ي ص
،و السصة شصو،ود السصةو دالفقي خصمدد مصلعدسصلدقص بدالد صوود د،  خصد دالصلعدسص، وداصلدالف ص ددوصقدالفشص

 دأصاةدد صا صاقددد ص دد ص ع دددال صمة ددالموقص ددد  دص دد صع ددد م ص دد صعدددال دص دد صدديدددصخصوييدديدصمةددد ت
ص.ص(3)يدوهصمة لالةقهصعو صامسص دوصدال صا  الدمشصعو صا صيووعومصةو وو ي صلقص  الصة ش

وددددال ص،في دددهصيفبددد ص عددداصما ددددمءم صمةعوددددديهصيبيددد صعوددد صمة ودددو ي ص ددد ص بدددوسص
مة يددددي صعوددي شخص،ددالسصمةه دددأتص))ع دد  الصادفقددسص،في ددهصدم عددالسصاةدد ص دددوخصا دددصابددال صع دد م ص

ص يدددددالسصيددد بسص ال دددالص ددد صا دددوماصوددد د،  صمةددد أصمودددفبو اصعوددد ص وددد د،  ص عددد صلفق دددالتصافِدددِ ع ل
ما بفدددوشصمةيددد خصوم  ص  ددد صمةهي دددهص، دددسصا صيبددددجصلال،فوددداخصوم  صو ددد  ص عددداصق يددد  صووددددي السص

ص.ص(4)لال،فواخصوم صاموة صمة الاصلو   صلي الصاق مسص   شصلال،فوا((

فدد صوقيد  صلدقص يدد صوم  صمةف م يدصمةلالد هصدال  صفو سص يدصماوتشخصميدصا  دالصةدشص
  ص، سص،في هخصودال صم بيدصية شصدسصمةفود يت صمة  د دهصةود ي صمعف ةدومصماودتشخصوي د وصة دالص

                                                 

صص.6/475مةه دأتصمة ل دصمةوال يخصصص1))
صص.48/396مة ت دأتصمة ل دصمةوال يخصصص2))
صص.6/475مةه دأتصمة ل دصمةوال يخصصص3))
؛صي  دصمةيعةو قتصفالديخصمةعةو قخص4/427داليغدتص  ص،د ص و ص  الودمءصمة  د.صيال،و تصمة ل دصمةوال يخصصص4))

صص.2/53؛صم  صبودال تصوليال خص2/203
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ا ص و ددو صمةدد دم ي صمةدد أصاود  صمة ديددبقصدددال صلددقصو،فدداص وددالع  صةو وددو ي صمة دد  خصا ددالص
افبد  ص،في دهص،دمء صمةةدي صلقصمةلت ص الة الدويهخصيع قصفد  هص عال يداخصلددال ص،ددمدمسص ديئدالسصد  دالص

ص   واصفو يتسصةو بالديي صلقصاومئسصاوت  ش.

و،ددالشص،في ددهص دد ص وددوشص ددالةغصوصابيدددمسخصلال و ددال صمةويالودديهصدال دد ص،دد صفغيددد صلددقصمةيددالشص
ولقصمةعدميخصقيثصال  صودوي ال ص د صع د مة وكصبوي دهخصبو دالسص بيداصمةوةيد خصوفدولقصمةق دالجص

ة  دالهيصم بددد صمةفددقصفدد بسصمخ صو عدداصمص(1)ش(خصلةددالشص،في دهص غددصوصداليددغد713مددد/95ود ه)
لددقص   وديددهصمةلددي صمةيددع يهصمةيددوشخصودددال صهديةدداصاةدد صداليددغدصي دددص يددعاصعلددالشخصومددوص

(صمق  صمة ومققصمةعال د صلقص   وديهصهال يدودفال صقالةيدالسخصوددال ص ةدكصIsfara و الص  و  د )
ص.ص(2)صش(715مد/95لقصيبدصايالشصمةوةي )

 األوضاع السياسية بعد الفتوحات:

دصم و ال صمةويالويهص   يديخصابد  صف فيددصمة ف دهص دي صا  ود شصلدقصبدمودال صو ع صفغي
و ددالودمءصمة  دددخصو،دددالسصاقدد صيددد و صمةعيددال صوملددد السصمةو ددالخصمدددباءصيةددالفوو صعوددد صميدددص يددد خص

ش(خصو د ةكص،فودومص715مدد/97وا ال ؛صل عومشصيةفسص ع  شص ع السخصلةفوومص،في هص  دمال هصو ه)
ص.صص(3)مف ال صمةلي م  سصلقصم فيالدصماوتشصيد،السصلقص

ص دد صامددسصمة لددد صومةعيالةددهص وميددالدصم دد صم ريدددصاةدد صا ص  ددالصودمءصمة  دددصوبدموددال صيو ئدد و
  صمة ةالفوهصفوعهصيا خصو  ص ددصود عهصيا خصو د صف ديشصعيدد صيا خصوع د مةةيمصاد عدهص

ص.(4)يا خصوم ص صعيدصيا خصو  صامسصمةدولهصو عهصيا 

د صويالودهصصش(صفغدق719-717مدد/101-99ص)ولقصع  صمةبوي دهصع ددص د صع د مةعصي
 يدددصم وددتشصلددقص ددت ص ددالودمءصمة  دددص،ودديتسخصوابدد  صف يددسصاةدد صمةهددال الصمةوددو قصادردددخصو دد ص

                                                 

صص.5/594دأتصمة ل دصمةوال يخصمة ت صص1))
صص.4/597  واخصصص2))
ص.5/480م  صماريدتصمة ل دصمةوال يخصصصص3))
صص.175؛صمةدد يصأتصمة ل دصمةوال يخصص5/599مة ت دأتصمة ل دصمةوال يخصصص4))
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مة عدو صا صع دصعصسصمة دمىص  صع  م صمةقد قصع صوايهصبدموال خص  اصددال صيعفةد صا داص
ص.(1)ايلو صامسصبدموال صااوصمةي  خصل  ددصعوياصع دص ةكصوعصةا

  ص دموددهصمةدوميددال صمةددومد  صلددقصمة لددال دخصا ص ددت ص ددالودمءصمة  دددخص غدداصمة  دددصوفيدد
عدد صلددف ص دد   الصمةدئيوددهصد بددالد صوودد د،  خصةددشصفددد صبال ددعهصة، ددويي ص دال و ددالخصلةدد صو،عدد ص

خص دد صلدقصب  د  خصوعود ص دال   صلدقص دومققص(2) عالدكصيد ي  خصايدالشصودعي ص د صع د مةعصيص
(صومدوص  ددصود د،  صلدقصZarafshan  ددصصدليدال )ص(صمةوم،عهصعود Bunjikat  ي هصُ    دث)

-720مدددد/105-101خصولدددقصاومبددددصايدددالشصبتلدددهصيصيددد ص ددد صع ددد مة وك)(3)مة لدددال دصمةعد يددده
)مةب  دد  صلددقصمة لددال دصمةعد يدده(صو  ي ددهص   دددثصيبدددص عال،ددسص724 ش(صفددشصلددف ص  ي ددهصُب ِ   

ص.(4)صءصلاللهوقوم((ف د صمة وو ي صمةوالد ي صلقصمةلغ صلالو،الص  شخص))رشصو د ص ي  شصمةو دم

-724مدددد/125-105وي د  دددالصا ص ةدددوسصا ددداصلدددقصاومئدددسصفدددوةقصميدددالشص ددد صع ددد مة وك)
 Usruش(صمةبتلددهص   يدديخصةددشصيددد صماوددتشص  فيدددمسصلددقصقدد و صوايددهصماودددصويدد ه)743

Shana(صاأص   وديهصهال يدوفال صمةقالةيهخصمةبفس)Khuttalصومة  الهيصمةوم،عهصلقصاعدالةقص)
ص.(5)مة  الس

 هخصل يددددددددالدصمةه دددددددددأصاةددددددددد صا  ددددددددالصةددددددددشصفددددددددد صبال ددددددددعهصةو ودددددددددو ي صوا ددددددددالصاودويدددددددد
ش(.صوي دددد وصا صمةغددددصوصمةدددد أص،ددددالشص دددداص وددددوشص دددد صوددددعي صومةددددقصبدموددددال ص738مددددد/120ودددد ه)
ش(خصدال ص  ص فالئ اصلف ص،وعهصومق  صلقصاودويد هصلةده.صوةدد صمد مصم  ددص724مد/106و ه)

اصمة ودو ي ص مئ دالسخص(صمةقالد هصم الكصدال  صفقالدصAfsheenاي سصعو صا صم ود صم لييي يه)
ش(صلدددقصفقدددالة ص دددالص لددددص ددد صوددديالدصومةدددقص739مدددد/122ةددد ةكص دددد صقدددالدشصاودويددد هصوددد ه)

بدموال صلقصمق  ص عالددداص د صم فددمكخصو قدالوا ص لددص د صوديالدص  وداصمةدم يدهصاةد صلدف ص

                                                 

موصوعي ص  صع  مةعصيصص  صمةقالدثص  صمةقدشص د صا دقصمةعدالصص د صا يدهخصوةدقصبدمودال خصوودعي صمد مصيوةداصصصص1))
ص.5/600مة ت دأتص  واخصصق ي ه.

صصص.5/600مة ت دأتص  واخص2) )
صص.5/600  واخصصص3))
صص.ص5/601  واخصصص4))
صص.8/268؛صمةه دأتصمة ل دصمةوال يخص5/603  واخصصص5))
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مودوي هصدال  صف ف قصعال  ص الة لالةقهصو   صع  صمةه دأصميالد صاة صا ص،وشص  صامدسصموددص
خصولدقص(1)ش(صيع د و صم لد الشصويدب و صمة صيدهصعد صدبود ش739مدد/122ه)وي هصدال ومصلقصو 

ش(خص دددد صم ص ودددكصاودويددد هصدمم دددالسصلدددقص)مةفعددداليشصمةودددو ق(ص دددالص795مدددد/178قدددوم ثصوددد ه)
ش(صل  ددد ص821مدددد/206مة  دددسص ددد صيقيددد صمة د ددددقصومةدددقصبدمودددال خصا دددالصلدددقصقدددوم ثصوددد ه)

ش(ص832مدد/217ود ه)اودوي هصميدصبال عهصةوهالمديي صم  دصمة أصقدثصهوقدهص د صهدالمدص
واق ددددد ص ددددد صا دددددقصبالةددددد خصمةددددد أصددددددال صيةدددددوشص ةال دددددُاصهوقدددددهص بدمودددددال خص ددددد  دص ددددد صمةبوي دددددهص

ش(خصا صيهدي ص  دد  صمة ويودهصويب ددع الصةو ودو ي خصو،ددالسص833-813مددد/218-198مة د  و )
مةه ددددأتص))ويدددبصصاق ددد ص ددد صا دددقصبالةددد صمةدالفددداصاةددد ص دددالودمءصمة  ددددصلددداللفف صموددددصويددد هص

(صوم  ددددددداصمة  ددددددسخصو عددددددثص   ددددددالصاةددددددد صKharakara(ص دددددد صبددددددالدمبد )Kovusواوددددددددالوم)
مة دد  و ((خصو،دد دصهوقددهص،الئدد صمدد مصمة ددف صفةدد يدمسصعالةيددالستص))وومدداصا دد صا ددقصبالةدد صرترددهصيا ص
اةدد ص دمددشصوعدو دددالسص دد ة قصاةددد خصوومدداصا ددددمميشص دد صمةع ددالمصدالفددداصاق دد ص ددد صم ددقصبالةددد ص

ص.ص(2)ب و الئهصاة ص دمش((خصعو ص الي دد صمةه دأ

ص  ص ال اصو  دص يقو ص د ص ال داصيبددخصوا  الصمةبفسصمةفقصدال  صفةالص ي ص  دصوِبش 
لقالوسصا صيغصومالص لود ص ال  صاو ص  صع  م صمةةوددأصع د  الصعدي صةو دد صم وةد صومةيدالسصعود ص

ش(ص دددالء ص726مدددد/108ش(خصااصا صمصوفددداصمةفدددقص،دددالشص  دددالصوددد ه)723مدددد/105بدمودددال صوددد ه)
 دد ص، ددسصمةبدموددال يي خصقددي ص،ددالةومصلي ددالصيددعدمسصي  ددو ص الة يددسخصودال دد ص و،عدده) ود (صموددف صمءص

وُيعود صاوسصيدعدص،يدسص الةوغدهصمة الدوديهصمةق يردهخصص(3)لياصاو مسخصومد مصمةيدعدصمةد أصاود  صمةه ددأ
صتص(4)فد شصاة صمةعد يه

 َغَزْوَت ِبنا من خشيِة الَعْزِل عاِصيا  
                                                 

هوقدددهص ددد صهدددالمدتصمدددوصم ددد صع ددد م ص ددد صهدددالمدص ددد صمةقودددي ص ددد ص لدددعاص ددد صدصيددديص ددد ص المدددال صمةبصمعدددق.صصص1))
صص.84-2/83؛صي  دصم  صبودال تصوليال صم عيال خص268خص186صخ8/185مةه دأتصمة ل دصمةوال يخص

 اليوي ددال؛صمةدد يددصأتصمة لدد دصص8/595؛صمةه دددأتصمة لدد دصمةوددال يخص5/602مةدد ت دأتصمة لدد دصمةوددال يخصصصص2))
ص.152مةوال يخصص

؛صي  ددددددتصمةددددددد صأتص8/595؛صمةه ددددددأتصمة لددددد دصمةودددددال يخص602-5/601مةددددد ت دأتصمة لددددد دصمةودددددال يخصصص3))
صص.176 يخصصمة ل دصمةوال

صص.602-5/601مة ت دأتصمة ل دصمةوال يخصصص4))
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 ُغرُوُرها فلْم تُنُج ِمْن ُدنَيا ُمَعن                                  

ومدددصمصمةُبفدددسصوملففق دددالصاوددد ص ددد صع ددد م صمةةوددددأص  وددداصع ددد  الصعدددي صرال يدددهصومةيدددالسصعوددد ص
ص.ص(1)صش(737مد/120بدموال صو ه)

و  ددد  صمةهديةدددهصالددد ق ص دددت ص دددالودمءصمة  ددددخص دددت مسص ودددو هص العددد مص عددداصمة دددومققص
مة  دددصاةدد صصمةوم،عددهصلددقصاعددالةقصمة  ددالسخصو، يددسصوددةوهصمةبتلددهصم  ويددهصفقوةدد ص ددت ص ددالودمء

اق  صمة  الهيصمة   هصلقص مدصماوتشخصواب صيعواص ودمسص ال مسصوقالو السصلدقصمةقيدال صمةويالوديهص
لةدهخصومةفدقصاهالقد صلدقصص(2)ةوبتلهخصوي د  الصا ص ييدصم الصاةد صقدددهصا دقص ودوشصمةبدمودال ق

ص  اليهصم  دص الةقدشصم  وأصووالع  صعو صفوةقصمةع الويي صمةبتله.

مءصمة  دددخصلت  دد صةدداصولدد السصاقودد ص  ددالص،الةدداصمة ة وددقخصاع ددشصوا ددالصموددتشصامددسص ددالودص
(ص،ددددالسصمة ة وددددقتصSpringerمة غدددددمليي صعودددد صقدددد صفع يدددددصمة وفيددددديصم ة ددددال قصيدددد دي  د)

))معوددشصا صمدد مصمة ال دداص) ال دداص ددالودمءصمة  ددد(صابلدداص ددت صم صفعددالة صوادردمددالصبيدددمسصولة ددالسص
  دددال مسصواودددوشصلددد ودمسصوعوددد صمة  ودددهخصصوع دددالد صودم دددهصلدددقصمةعودددشصومودددفةال هصلدددقصمةددد ي خصوا وش

ماودددتشص ددداصهددددأصومةودددوهال ص،دددوأخصومةعددد سص دددالمدصومة ةيددداص دددالمد...صو  دددال د صادرددددص ددد صا ص
ص.(3)صفول ((

ويعو صمة  سصلقص يدصماوتشصلقصودمءصمة  دص لود صعال هصاةد صوا صبدمودال خصمةد ي ص
عيالسصةفد يدسصمةلدود خصا صدال ومصي  دو صا ودصم  صمة  هةهص  ص،العد ف شص  ددوخصوعويداص دد خصود

 ددود صم ددالص،الئ ددهص الودد الئ شصد ددالص ددالء صع دد صمةيعةددو قتص))اوسص دد ص بددسصبدموددال صع دد م ص دد ص
عددددددال دص دددددد صهديص...دفدددددداصاةيدددددداصعر ددددددال ص دددددد صع ال )د ددددددقصم صع ددددددا(صلددددددقصودددددد هصرترددددددي ص

ش(صيد  د ص دالة  و صاةد صبدمودال ...صلد لفف صع د م ص د صعدال دصعد  صددودص د ص650مد/30ةو  د )
ش(.صوة دددالص،فدددسصعودددقص ددد صا دددقصهالةا)د دددقصم صع دددا(صوددد هص651مدددد/31وددد ه)صبدمودددال صلدددق

                                                 

 وددوشصمةبدمودال قص  وودددالسصةعيودد صو عةدسصم  ددقصم ديدمصم دد صعيودد صمةع يويدي صودددال ص ودد   الص  ددال صمة لددد صصم دو1))
؛ص257-2/256؛صمةيعةددددددو قتصفددددددالديخخص289  دددددداليوقصالدددددد  ال ؛صم وق ي ددددددهصمةدددددد ي ودأتصماب ددددددالدصمةهددددددومسخصص

صصص.1/158؛صم  صع  د اتصمةعة صمة دي خص3/254مة وعو أتص دوجصمة ماخص
صص.61مة ة وقتصاقو صمةفةالويشخصصصص2))
ص.576خص5/567؛صي  دتصمة ت دأتصمة ل دصمةوال يخص2/156مةيعةو قتصمة ل دصمةوال يخصصصص3))
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مد(صوةدقص عالويدهصع د م ص د صعدال دصبدمودال خصلو داصاةي دالصم د صعدال دصع د م ص د ص661مد/40)
قددالصشصمةوددو قصوع دد مةدق  ص دد صودد د صلوددالدمص  يعددالسخصاةدد ص وددخصقفدد صملففقالمددالخصرددشصم لددد ص

ش(صلودددوشص670مددد/50ع ددد ص  ددال ) صع دد مةدق  ص دد صودد د صم ددد صق يدداص دد صع ددد صيدد مص دد ص
بدموددددددال صاةددددددد صع دددددد م ص ددددددد صمةقدددددددشص ددددددد صع دددددددوصمةغ دددددددالدأ...ا يدمسصلبدددددددجصاةددددددد صبدمودددددددال ص

ش(...صو ددددال صمةقدددددشص بدموددددال خصمةد يددددالص دددد صصيددددال ...صمةقددددالدرقصا يدددددمسصعودددد ص654مددددد/34وددد ه)
بدموال ...صلوة ص عالويهصبالة ص  ص ع دصمةو وودقصبدمودال صلودالدصيد يدمال...صل دال ...صلدوة ص

موال صع  م ص  صد يدالص ددال صا يداخصردشصعصةداصووةد صع د مةدق  ص د صود د ...صردشصفدولقصصيال صبدص
صيددال ص بدموددال صلدد ،دص عالويددهصع دد مةدق  صعودد صو وددفال صووةدد صع يدد م ص دد صصيددال صبدموددال ...ص
وا،ددالشصع يدد م ص دد صصيددال ص بدموددال صودد في خصرددشصم لددد صاةدد ص عالويددهصوموددفبو صعودد صبدموددال ص

ش(صل ،دالشصاد عدهصايد دخصلودشصيق د صلعصةداخصووةد ص عالويدهص674مدد/55ع  مةدق  ص  صصيدال صود ه)
وعي ص  صعر ال خصرشصعصةداص عالويدهصووةد صاودوشص د صصدعدهصبدمودال ص دال داخصووةد صع يد م ص د ص
صيال صابال صع ال ص  صصيدال صبدمودال ..صردشصوةد صع د مةدق  ص د صصيدال صبدمودال ..صردشصوةد صيصيد ص د ص

(خصKhorazmمددددصمصوددددوشصبددددومدصش)ش(خصوص677مددددد/58 عالويددددهصوددددوشص دددد صصيددددال صبدموددددال صودددد هص)
لال لدد صوددوشصوموددفبو صعدل دهص دد صمةددود خصووددالدصع د م ص دد صقددالصشصمةودو قص ددالصوددوشص ف عددالسص
ةداخصلفقددالد ومص الةودد الشصل لدالاصعدل ددهصودد شصل دال خصوا،ددالشصع دد م ص د صبددالصشص بدموددال خصلوردداص

عودد صصعويدداصامددسصبدموددال صلةفوددو صرددشصوةدد ص عالويددهصبويدد ص دد صع دد م صمةق  ددقخصلدددال صابدددصوافددا
بدموال خصوة الصمودفةال  صم  دودصةع د مة وكص د ص ددوم صوةد صبدمودال صا يدهص د صع د م ...صوةدشص

ش(خصلو ددالصوةدد صمةق ددالجص693مددد/74يددصسصا يددهصعودد صبدموددال صقفدد صوةدد صمةق ددالجصمةعدددميصودد ه)
دفاصاة صع د مة وكصيب دد صا صا ددصبدمودال ص،د صم دهداصلدد صاةيداصم  ددخصلدوة صمة  ووداص د ص

ش(خصردشص دال صمة  وداص بدمودال صو،د صع د صاةد صم  داصيصيد ص702مدد/83ه)م قصل د صبدمودال صود 
  صمة  واخصل ،الشص   صرشصعصسصمةق الجصيصي ص  صمة  واصووة صمة   دسص د صمة  وداصبدمودال ص
لوشصيصسص بدموال صقف صوراصمةق الجص يصي ص  صمة  واصوق واخصوة الصورداصمةق دالجص يصيد ص د ص

ال صعال واص الةدأص وايدهصبدمودال ...صلورداصعويداصمة  واصدفاصاة ص،في هص  ص ووشصمة الموقخصود
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ش(خصوا،الشصوديدالص بدمودال صومدوصاييدكصا ص691مد/72وديالص  صا قصوو صمةف ي قصلةفواصو هص)
ص.(1)صووي ال صيوةياصبدموال خصلوشصي عسخصووة صووي ال صيصي ص  صمة  واصبدموال ص الصمةعدمي...

  دددددمسصة ددددالصة دددد مصصو،دددد صبلددددصصمةيعةددددو قصللددددتسصلددددقصدفال دددداصمةددددو يصصةددددوا صبدموددددال خ
مة و و ص  صام يهخصو ييدص عوو ال صمةيعةو قصاة صمدف ال ص ودصبدموال صو الودمءصمة  ددصلدقص
ا ودصمةبتلهصماوت يهصو هص ع صو هصعود صمةفدومةقخصاةد صا صيلدسص دوفداصلدقصاومبددصمةع د ص

قد داصم  وأخصلة ص  اصاواسص قددهصا قص ووشصمةبدموال قخصرشصع د صمةبوي دهصمة د  و صمةد أص د اص
  دوصو دثصلي الصولقصبدموال صهومسصمةود وم صمةودفهص قدواسصميالمدالصاةد ص دددصصويالودقصةوعدالةشص

ص.(2)صش(820مد/204ماوت قخصاة صا ص، شص غ م صو ه)

و تقدد صاي ددالسصلددقص عوو ددال صمةيعةددو قصم صمودددمسص عي ددهصقالوةدد صا صفيدددسص دد صمةوايددهص
 صا صم ف ددد صم  ددددصاةددد صيسصهدددالمدصيددديئالسصييددد اصم ودددد صمة الةددددهخصو ةدددكص فوديدددثصمةوايدددهخصاةددد

ش(صمةدددد ي صالدددد قومصلعددددتسصاوددددد ص الةدددددهصلددددقصبدموددددال صيدددد اص873-821مددددد/259-205ودددد ه)
 وفةوهخصم  دصمة أصا  صلي الص ع صاة صم يةاليصمةوتا صمة قويهصعد صمةبتلدهصمةع الوديهصلدقص

ص.(3) غ م 

 األوضاع اإلدارية بعد الفتوحات:

م صيةدددوشص  ع دددالسصفودددالع صقةدددالسصلدددقصفقودددي صواودددفةال هصم  دددودصلدددقصوايفددداخصددددال صع ددد 
مةو الص بدموال صو دالودمءصمة  ددخصود دالصود فعد صلي دالص عد خصدال د صمةصدمعدهصفوعداص ودمسصدئيودالسص
لدقصم،فلدال صبدمودال خصو و داصبدالصصلدقصم،فلدال ص دالودمءصمة  ددخصودال د صلدقصمالة يف دالصصدمعددهص

الصعدد شصو ددو ص ددالةدأخصم  دددصمةدد أصدددال صيددب أص دد صقددي صاةدد صيبدددصاةدد ص يددواص،ت،ددسصودد   
اوددالمصعددال سصةفوصيددالص يددال صمةدددأخص  ددالصا  صاةدد صوددوءصمةفلددد صومة و دد صلددقصمدد مصمةلدد  خص
وفبولددالسص دد صمدد  صمة و دد صعودد ص دداليدم صلددالقا)صي صماب ددالد(خصمةدد أصعددالشصلددقصمة لدد ص
م وسص  صمةةد صمةبال مصمة  دأ/مةقال أصعيددصمة ديت أخص  دالصع د م ص د صهدالمدصلة دالءصبدمودال ص

                                                 

؛صم ددد ص191خص2/165؛صي  ددددتصمةيعةدددو قتصمة لددد دصمةودددال يخص579-5/576مةددد ت دأخصمة لددد دصمةودددال يخصصصص1))
ص.169-168؛صمةدد يصأتصمة ل دصمةوال يخصص4/353 ل دصمةوال يخصبودال تصمة

ص.318-2/311مةيعةو قتصمة ل دصمةوال يخصصصص2))
صص.327-2/310  واخصصص3))
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دميصودو  ددشص و ددالصدفددالاصيوفديدد ص دداصمةة ددال صلددقصا قددالءصمةدد ت صع دد صو  العددهص دد صلة ددالءصمةعدد
 يدوءصمة  الصعددال صقدوسصفوصيددالصمة يدال خصلو ددعومصدفال دالسصودد و ص)دفدالاصمةة دد (صوددال صمدد مصمةدفددالاص

 ددود صموفديددال صلددقصمةةددد صمةبددال مصمة  دأ/مةقددال أصص(1)ص(Bart holdعودد ص دداليدم ص الدفوةدد )
صعيدصاي الس.

م فةدالسص دددصصمةوايددهص د ص ددوصاةدد ص يودال ودخصمة  ي ددهصولدقصايدالشصع دد م ص د صهدالمدخصفددشص
مةفقصوة صوعالشصلي الصاوصلقص ومقي الص  العهص  صل تئ الص  ص وأصمةي د صمةعالة يدهخصا ردالسص

ِ وودددقصلالقا)مةيدددال ص ال دددا(صوع ددددصمةبيدددالش) ص ش(صوا وقال ددد ص1123مدددد/517ا دددقصمةةالودددشصمةِ د 
وددقص دد ص وودد صمةد ددال) صش(خصوعيدددم صميدددمشخصو ةد  ددالص ددصمدصع1111مددد/505مةغصمةددق) ص

ش(صم  ددالشصمةرددال  صةويدديعهخصو، دددصمددالدو صمةديددي صمةبوي ددهصمةدد أصوملفدداصمة  يددهصلددقص818مددد/203
ش(خصومدوصلدقصهديةداصاةد ص ددوص دددصصبدمودال صي ئد خصواهدالىص809مدد/193 ةكصمة و الصود ه)

ص.(2)ش(صيعةواص  صمةويثصمةل الدخص القفتةاص يوال ود873مد/260 قدشصم  صم ود صو ه)

 ـةالخـالص

مددد مصمة قدددثصاةددد صا ص  ميدددهصم فيدددالدصم ودددتشصلدددقصمةيدددديصص،دددالدملدددقصمة  اليدددهصيفولدددسص
م ،لدددددد صو الةفق يدددددد صلددددددقصمةدددددد ت صمةفددددددقصدال دددددد صفعددددددد ص دددددد ت ص ددددددالودمءصمة  دددددددصدددددددال صلددددددقص

ش(خصمددد مص ددد صمة القيددهصمةعوددددديهخصا دددالصلدددقصمةوم،دددالصلدد  صامدددسصمددد  صمةددد ت ص،ددد ص653مدددد/33ودد ه)
ف دالمقصا  دالءصمةد ي صمة  يد صاةد صمود الع شصل قوداصصمعف ةومصم وتشص، سصمد مصمةفدالديخخصو   دد 

ا،دددمدصامددسصهال يدوددفال صمةف ييدد خصي دد وصة ددالصا  ددشص،دد ص بوددومصماوددتشص، ددسصلددف ص دددوص دريدددخصو،دد ص
ش(خصو دددددودمسص هبالدوددددفال صو بددددالد صو يد دددد صوودددد د،  ص652مددددد/32دددددال صلددددف ص دددددوصلددددقصودددد ه)

صولدمال هصوداليغد.صوب    صوفد  صومةبفسصوابدو صويو ال صومةلغال يال صوداليال صومدوي 

م مصو  الصي اصاة ال صمة  دصوم يالد صاةياص  م يهص الةغهصموصم مصما عهدال صمة  دال قءص
ومة  شصلقصويدصفيالدصمة  صماوت قص الف ال صمةيدديصو دت ص دالودمءصمة  ددصمةد أصقد ثصعود صيد ص

                                                 

ش(خصلدقصقدي ص844مدد/230؛ص،دالسصمةه ددأتص دال ص يودال ودصود ه)323-2/320مةيعةو قتصمة ل دصمةودال يخصصصص1))
ص.3/88يال خصش(خصي  دتصول842مد/228م  صبودال صي ددصولالفاصلقص)

ص.1/271؛ص الدفوة تصمة بة ال خص76شخصص1983مة الدوقتصق و صمةعالةشص  صمة يديصاة صمة غداخص وي  اصصصص2))
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،في ددهص دد ص وددوشصمة ددالموقصمةدد أصعي دداصمةق ددالجص دد صيوودد صمةرة ددقصومةيددالسصعودد صبدموددال خصو ةددكص
 الصميودص،في هصفو اصوويالودهصمة دف صماودت قصلدقصمد  صما قدالءصوميودمدالخص دسصو دو مدالص د صع  

امدددماصادفوددالاصمةغ ددالئشصودودداصادردددصعدد  ص  ددد ص دد صمة ددالمصوفوودديالصمةقدد و ص قددوواسصمةرةددسص
لي الصاة صامدماص يدص ي صماوتشصويدمئعاصو،ي اصو  ال ئداصمةود قهصمةفدقص د صا و دالصمعف ديص

ةد ي صدم دهصليداص د صهيدداصا  ود شصوةديمصدم دهص د صاقد خص دسص،دالشص،في ددهصامدسصمد  صمةد ت صمد مصم
 فدميددداصمة دددالمصةوددد بوسصلدددقص يددد صماودددتشص الودددفع السصددددسصمةوودددالئسصوماودددالةياصمةفيددد يعيهص
ولد ص  صا سص ةدكصم  دومسص د سصادفودالاصمةغ دالئشصاةد ص ال داصمة  د اصمة و دو صومةرال د صلدقص

م وال ص ووشصا صيفقو ص اصمةددال  صلدقص،وةداصماوتشخصوموص)   اصعص صمة  مصمة أصي  غقصةدسص
ِ ِ ي ِصفعدددالة تص  ِ ِ يِ صِاِعدددصل وصِعِوددد ص[خصو،وةددداصفعدددالة تص ِوِةولدددِاصمة ِعدددصلُ صِوِةِدُودددوِةِاصِوِةو ُ دددب  ِاِ ةلدددهوصِعِوددد صمة ُ دددب 
[خصوددد ةكص،وةدداصلددو صم صعويدداصووددوشتصماي  غددقصةو وددوشصا صيدد سص  وددا خصولددقصع دد صمة ِدددالِلِدي ِص
ش()د ددقصم صع ددا(ص719-717مددد/101-99ةدميدد صمةبددال مصع دددص دد صع دد مةعصيص)مةبوي ددهصم

فغيدددد صويالوددددهص يدددددصماوددددتشصلددددقص ددددت ص دددالودمءصمة  دددددخص قددددوصمةهددددال الصمةوددددو قصادردددددخصلةدددد ص
،الش)د دقصم صع ددا(ص عددصسصمة دددمىص دد صع دد م صمةقد دقصعدد صوايددهصبدموددال صمةدد أصدددال ص  دد ب ص

صا صامسصبدموال صايلوق شصااوصمةي  .

ي ددداصعوي دددالصا صا  وددد صوا ف المدددسصل دددسصو ودصوا صبدمودددال صلدددقص دددثصو يددددصمددد مصوص
مةد ي صماودت قصلدقص يدالدص ددت ص دالودمءصمة  ددخص د صمدباءصمةةددوم ص د ددصع د م ص د صعدال دص دد ص
دديصخصوع  م ص  صقالصشصمةوو قخصومة  واص  صا قصل د خصو،في هص  ص ووشصو لدص د صوديالدص

صومةهالمديو .

ص

ص

ص

ص

ص
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 دالصمد  صمةد يالدص   دسصم ودتشصل دتءصوع دال،د خصيبود صمةعدالةشص دددمشصم مصوةةد صفددد صة
ش(صوا وقال دد ص1123مددد/517ا دد صمخ دد ي ص دد ددص دد  شتصا ددالصمةةالوددشصمة د ووددقصوع دددصمةبيددالش) ص

ش(صوعيدم صميدمشخصد الصوي وأصفدم  الصدلال صعيددم صيبددي صةديمص1111مد/505مةغصمةق) ص
ش(صومةبوي ددهصمددالدو ص818مددد/203ال) صا،ددسص دد  شصيدد د صو دد ددصا رددالسصعوددقص دد ص وودد صمةد دد

صش(صوميدم الصدريدصودريد.808-193مةديي ) ص
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Islam Spread in the Far East  

Prof.Dr. Ahmed A. Mahmoud, Phd 

Abstract 
By the end of this paper the reader will realize that the 

spread of the Islamic religion in the Far East and in the country 

known as the country beyond the river in particular was in the 

year (33 A.H. / 653 A.D.). This is in terms of military, but in 

reality the people of this country had converted to Islam before 

this date and according to the confession of solidarity by the 

people of Tajikistan it seems that they converted to Islam 

before the conquest of Maro which was in the year (32A.H. / 

652A.D.) who was passing through Boukharistan, Bokhara, 

Bekind, Samarqand, Khajenda, Termith, Khitle, Akron, 

Shouman, Saghanian, Kashan, Arousht, Farghana and 

Kashgher. 
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