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 المحاضرة الثانية

 انتقال السالجقة الى خراسان وعالقتهم مع االمارة الغزنوية :  

ر وضاقت عمييـ بعد اف اصبح السالجقة قوة ال يستياف بيا في بالد ماوراء النيػػػػ 
، كاف البد اف يجدوا مكانا اخر ينتقموف اليو ، وكاف المكاف المناسب موارد الحياة فييا

محمود  السمطاف التي كانت تابعة االمارة الغزنوية وقائدىا ليـ ىو بالد خراساف
، وكوف عمي تكيف قد اخذ ؼ السالجقة مع عمي تكيف فيما سبؽالغزنوي وبسبب وقو 

، اصبح السالجقة في الصؼ المعادي لالمارة تعرض المالؾ الغزنوييف في خراسافي
اضطروا الى اليروب العزنوية مما دفع االمير محمود الغزنوي الى شف غارة عمييـ ف

، منيـ السالجقة  بعد اف حذره ايمؾ خاف مرحتاط ألامامو ، كما اخذ محمود الغزنوي ي
ي اف السالجقة قوة ال يستياف ـ، وتبيف لمحمود الغزنو  1024ىػ/ 415وذلؾ في سنة 

، وعميو اف يوقفيـ عند حدىـ فارسؿ الى قائدىـ اسرائيؿ يدعوه الى عقد اتفاؽ بيا
صداقة بينو وبينيـ فمما جاء اسرائيؿ الى مكاف االجتماع قرب نير جيحوف  القى 
محمود الغزنوي القبض عميو وسجنو في قمعة كالنجر في بالد اليند وظؿ فييا حتى 

 ـ. 1031ىػ/422توفي سنة 

 سمجوق في عبور السالجقة الى خراسان.دور ميكائيل بن 

 ، تولى قيادة اخوه ميكائيؿ ابف سمجوؽجف اسرائيؿ مف قبؿ محمود الغزنويبعد سػػػػػػ  
 الذي احسف قيادة السالجقة في ىذه الفترة وكاف عميو اف يقود السالجقة الى بر االماف 

يضحي بجيشو  ، وىذا ىو القائد الجيد الذي الدوف تكبيدىـ خسائر في غير محميا
بسبب او بغير سبب ويكوف حريصا عمييـ غاية الحرص ال اف يضحي بيـ في حرب 
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ى القائد السمجوقي ميكائيؿ اف مف الحكمة أيا، وال يعير لذلؾ اية عناية ور ال مسوغ ل
ىي عدـ االصطداـ مع السمطاف محمود الغزنوي وذلؾ لقوة االمارة الغزنوية ولمكانة 

ية المؤيد ، وموقؼ الخالفة العباسفي العالـ  االسالمي مود الغزنويالسمطاف مح
يذا، والسيما ، فقرر اتباع الحكمة في معالجة موضوع شائؾ كلمسمطاف في كؿ اجراءتو

، فارسؿ ـ مف قبؿ محمود الغزنوي فيما سبؽذوا مف سجف زعيميأاف السالجقة  قد ت
جقة بعبور نير جيحوف الى السمطاف محمود الغزنوي رسالة يمتمس فييا السماح لمسال

 بطريقة سممية عمى اف يستقروا في المنطقة المحصورة بيف مدينتي نسا وابيورد . 

) مشيد الحالية وتقع في جميورية ايراف االسالمية (، وعندما عمـ والي مدينة طوسػػػػ 
ىذا الطمب وعدـ ارسالف الجاذب بطمب السالجقة حذر السمطاف  محمود الغزنوي مف 

، اال اف السمطاف ذلؾ خطر ييدد دولتو في المستقبؿ ، الف فيعمى ذلؾالموافقة 
، واعتقد اف سجف  زعيميـ اسرائيؿ  قد اضعؼ د الغزنوي لـ يمتفت ليذا التحذيرمحمو 

، فسمح ليـ بعبور نير جيحوف والتوجو الى خطر عمى دولتوقوتيـ  وال يشكموف اي 
روا بيدوء وبيذا تحقؽ الشطر االوؿ ، فعبالمحصورة بيف مدينتي نسا وابيوردالمنطقة 

، ومف ثـ عمييـ اف ينتظروا قدـ ليـ في خراساف موطئمف خطة السالجقة وىي ايجاد 
الفرصة المواتية ليـ لتحقيؽ ىدفيـ التالي وىو تكويف دولة خاصة بيـ حاليـ حاؿ اي 

 قوة جديدة ظيرت في بالد خراساف .

وعززوا قوتيـ بما التحؽ بيـ مف قبائؿ الغز تركز السالجقة في منطقتيـ الجديدة ػػػػػ 
وا سكاف المنطقة ، حتى اقمقوا قوة ال يستياف بيا في المنطقةووحدوا صفوفيـ واصبح

ء ع وىؤالر از منطقة منطقة زراعية تكثر فييا البساتيف والمال فالتي يقيموف بيا، ال
ذى أالحقوؿ فيتمزارع و ، وغالبا ما يتجاوزوف عمى الالسالجقة بدو رحؿ غير متحضريف

، وليذا طمبوا مف والي المنطقة اف يكتب الى السمطاف محمود الغزنوي الناس منيـ
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فياجـ  بإجالئيـبضرورة اف يوقفيـ عند حدىـ فكتب محمود الغزنوي الى والي طوس 
والي طوس معسكراتيـ ولكنيـ دحروه فطمب النجدة مف السمطاف محمود الغزنوي  الذي 

 ـ .1027ىػ/418السالجقة في معركة حامية في عاـ جاء بنفسو  وحطـ قوة 

ـ، تولى قيادة السالجقة 1027ىػ/ 420سمجوؽ بحدود عاـ ميكائيؿ بف وبعد وفاة ػػػػػ 
)طغرؿ بيؾ(، المذيف اثبتا محمد ولديو ابو سميماف داؤود )جعفري بيؾ (، وابو طالب

تيـ البدوية كـ طبيعمقدرة وعزيمة في قيادة السالجقة الذيف كاف اغمبيـ محاربيف بح
 ، ولكونيـ ميدديف في ىذه المنطقة ، وقد راينا قبؿ قميؿ ماالمتمرسة عمى القتاؿ

روؼ ىذيف القائديف ، فقد توفي ظيد محمود الغزنوي ، وقد خدمت ال تعرضوا لو عمى
ـ، وتولى الحكـ مف بعده ابنو مسعود 1030ىػ/421السمطاف محمود الغزنوي سنة 

اف القائداف توسيع نفوذ السالجقة في خراساف وكاف ىذا التوسع الغزنوي ، فحاوؿ ىذ
، واليجاد حجة لمتحرش باالمارة االمارة الغزنوية في ىذه المنطقةعمى حساب امالؾ 

التي اذاقتيـ المر واليواف اكثر مف مرة ) اعتقاؿ زعيميـ اسرائيؿ عمى سبيؿ  نويةالغز 
لسماح ليما )سوري بف المعتز(، ا  ر منيا فطمبا مف والي نيسابورألمث المثاؿ (،

، فرفض ىذا الوالي طمب السالجقة واستعاف عمييما بطمب باالقامة قرب نيسابور
، الذي اسرع الى نيسابور في جيش كبير قاده النجدة مف السمطاف الغزنوي مسعود

بنفسو، وكاف النصر في بداية المعركة التي جرت قرب مدينة سرخس لمسمطاف مسعود 
النصر ما لبث اف انقمب الى ىزيمة لجند السمطاف مسعود ، فاضطر لعقد  ، اال اف

الصمح معيـ ، وحصموا بموجب ىذا الصمح عمى مناطؽ واسعة مف خراساف وكاف ىذا 
 ـ. 1035ىػ/426سنة 

وقد ابدى السالجقة بعد نظر وحكمة في التعامؿ مع االوضاع في خراساف ولـ يتعجموا 
يادنوا السمطاف الغزنوي مسعود  ليحصموا عمى اقصى االمور ، وانما ارادوا اف ي
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مايمكف الحصوؿ عميو مف الدولة الغزنوية وقد ارسموا لو رسالة يعتذروف فييا مما بدر 
منيـ جاء فييا : )وقد اخطانا في اختيار سوري لموساطة والشفاعة عند السمطاف فانو ، 

 اف يسير السمطاف الينا متيور وال يرعى المصمحة في عواقب االمور وانتيى االمر
جيشا  ومعاذ اهلل ما كنا نجرؤ عمى امتشاؽ الحساـ في وجو الجيش المنصور لوال انيـ 

واعتدوا عمى نسائنا واطفالنا مع انا  انقضوا عمى دورنا كما تنقض الذئاب عمى الحمالف
نؤكد  كنا حامميف عمى االماف ،فمـ نجد بدا مف اف ندافع عف انفسنا والنفس عزيزة، وانا

ماذكرنا اوؿ االمر ، وكؿ ما حدث لـ يكف اال مف قبيؿ عيف حاسدة اصابت الجيش 
 المنصور عمى الرغـ منا ... وانا ال ينبغي غير السمـ( . 

 ونصت االتفاقية التي وقعت بيف الطرفيف عمى مايمي : 

تعطى الى بيغو ) وىو االبف الثالث لميكائيؿ(، وطغرلبيؾ وجعفري بيؾ واليات نسا  -أ
 وفراوة ودىستاف . 

 تعطى لكؿ مف ىؤالء خمعة ومنشور ولواء  -ب

 اف يذىب القاضي ابو نصر الصيني ويسمميـ الخمع بيده  -ج

 سمطاف . اف ياخذ القاضي ابو نصر الصيني عمييـ الميثاؽ بالوفاء بالعيد مع ال -د

 اف يقتصر ىؤالء عمى ىذه الواليات الثالث  -ذ

 )البالط(، ليكوف في خدمة السمطاف . تي احد ىؤالء الثالثة الى الدرؾاف يا -ر
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