
 م 1186-962ه /582-351قيام االمارة الغزوىيت  -
تخجع عالقة السدمسيغ ببالد اليشج الى العرخ االمػي ، حيث استصاع السدمسػف 
تحخيخ اقميع البشجاب كحػض الدشج ، ككاف اكتداب اقميع الدشج الربغة االسالمية في ىحه 

التي استسخت نحػ قخنيغ كربع قخف مغ  الفتخة مقجمة لطيػر امارة مدتقمة ىي االمارة الغدنػية
 ق( .582-351الدمغ )

كتشدب الجكلة الغدنػية الى سبكتكيغ احج مساليظ القائج التخكي البتكيغ ، الحي كاف قج ابتاعو 
الحي اشتخاه بجكره مغ احجى القبائل السجاكرة التي أسختو في ، مغ التاجخ نرخ حاجي 

 احجى حسالتيا عمى بالد تخكدتاف .
خؼ سبكتكيغ بعج ذلظ الى بشاء دكلة قػية ، فتييأت لو الفخصة في الدشة االكلى مغ كانر

تػليو الحكع في االستيالء عمى مجيشة بدت في سجدتاف ، حيغ استشجج بو حاكسا السجعػ 
)شغاف( عمى احج الثائخيغ الحي استػلى عمى بدت كشخده مشيا ، فدار سبكتكيغ عمى رأس 

ة كاعادة شغاف الى بمجه ، بعج اف تعيج لو االخيخ كى تمظ الحخ جيػشو كتسكغ مغ القزاء عم
بجفع مبمغ مغ الساؿ نطيخ مداعجتو ، اال اف شغاف لع يف بػعجه كما شل في دفع الساؿ ، 
فشذب القتاؿ بيشيسا ، كانتيى باستيالء سبكتكيغ عمى بدت ، كسا اخزع في العاـ نفدو 

اؿ كاف يحكخ اسسو في الخصبة كيزخب عمى حاكع مجيشة قرجار كالدمة بجفع مبمغ مغ الس
 الدكة .

 تىسيع الغزوزيىن يف بالد اهلىد يف عهد سبكتكني وولدي حممىد :
استعج سبكتكيغ بعج عػدتو الى عدنة لتشفيح سياستو الخامية الى تػسيع رقعة بالده كتأميغ 

اقع الجبمية يالء عمى بعس السػ تاليع اليشج ، فشجح في االسقحجكد مسمكتو ، فتػجو شصخ ا
الحريشة ، فأثار بحلظ مخاكؼ احج ممػؾ اليشج السدسى )جيباؿ( الحي كجج استيالء 

فانجلعت الحخب بيغ الصخفيغ كاستصاع ،سبكتكيغ عمى اشخاؼ بالده تيجيجا خصيخا لسسمكتو 
ب مق كاجبخه عمى ش369سبكتكيغ اف يشتدع الشرخ كيمحق بخرسو ىديسة ساحقة في سشة 

)مميػف شاهية( كخسدػف فيال كعجد مغ السجف كالقالع , كابقى سبكتكيغ الرمح نطيخ مبمغ 
د مغ افخاد اسختو رىائغ ليزسغ عػدة الػفج الغدنػي مغ اليشج ، اال اف جيباؿ نكث جع ولجي

العيج ، كقبس عمى اعزاء الػفج ، كجعميع عشجه عػضا عغ رىائشو لجى سبكتكيشغ ، فمسا 
ػ اليشج ، فياجع )لسغاف( ، كاستػلى عمييا عشػة عمى عمع االخيخ بحلظ اسخع بالسديخ نح



اصشاميا كاقاـ فييا شعائخ االسالـ ثع عاد الى غدنة , اما  عالخغع مغ حرانتيا ، كحص
جيباؿ فقج اتفق مع عجد مغ االمخاء السجاكريغ عمى قتاؿ سبكتكيغ ، فجيد جذيا كبيخا اتجو 

بسعخكة عشيفة انتيت بيديسة جيباؿ عو مشتبظ أبو الى غدنة ، فخخج سبكتكيغ لمقائو ك 
رغع جيباؿ عمى عقج الرمح عمى ماؿ يؤديو كمائتيغ مغ أكحمفائو ، كابيج معطع جيذيع ، ك 

 الفيمة .
اما في الذخؽ فقج استصاع سبكتكيغ اف يػشج مخكده عمى حداب الدامانييغ الحيغ انحدخ 

 نفػذىع كانكسذت اراضييع .
ق(الحي امتاز عيجه 421-387نػية كلجه محسػد )كخمف سبكتكيغ في حكع االمارة الغد 

بشذاط حخكة الجياد االسالمي في اليشج ، فغدا ىحه البالد اثشي عذخة مخة ، ككصمت حسالتو 
الى ىزبة الجكغ ، كضع الى مسمكتو بالد البشجاب ، كسا اخزع بالد الغػر فيسا بيغ غخنة 

 كىخاة ، كمج نفػذه الى بالد ما كراء الشيخ ,
( بذغ عجة حسالت عمى بالد اليشج ، 417-390سػد الغدنػي في الفتخة ما بيغ )كبجأ مح

الدشة السحكػرة ، كحرل  فيق الى البشجاب كانترخ عمى ممكيع 392فخخج في سشة 
ق استػلى 396السدمسػف عمى غشائع كثيخة كأسخكا اعجادا كبيخة مغ سكاف االقميع , كفي سشة 

السمتاف ، ثع تابع تقجمو نحػ قمعو كػاكيخ ، التي كانت الدمصاف محسػد الغدنػي عمى مجيشة 
تزع ستسائة صشع ، فجخميا عشػة كاحخؽ اصشاميا ، ككاف الدمصاف يشػي مػاصمة تقجمة في 
اليشج اال انو اضصخ لمعػدة الى خخاساف بعج اف بمغو اضصخاب االحػاؿ بيا , كيبجك اف 

قج اثارت الخػؼ كالخعب في قمػب  االنترارات الدمصاف محسػد الغدنػي في بالد اليشج
إليقاؼ الدحف الغدنػي في بالدىع ، فجارت  عممػكيا فحاكلػا تػحيج جيػدىع كحذج قػاتي

ق عمى ارض البشجاب ، 398بيشيع كبيغ الغدنػييغ معارؾ شاحشة في ربيع اآلخخ مغ عاـ 
اكقع بيع ىديسة ككاد اليشػد يطفخكف بالسدمسيغ في بادئ  االمخ ، اال اف محسػد ما لبث اف 

 ساحقة.
ق كحارب اليشػد  400كتػالت حسالت محسػد الغدنػي عمى بالد اليشج ، فقرجىا في سشة 

ق ، كتسكغ 404كىـد احج ممػكيع ، ثع صالحو عمى ماؿ يؤديو ، ثع خخج ثانية في سشة 
سل مغ االستيالء عمى )نارديغ( احج السػاقع الحريشة في بالد اليشج ، ثع عاد الى غدنة كار 



الى الخميفة العباسي القادر باهلل يصمب تقميجه اقميع خخاساف كما بيجه مغ البمجاف ، فاجابو 
 الخميفة الى ذلظ.

ق كصمت جيػش الدمصاف محسػد الى باراف في شساؿ اليشج ، كاخح اليمع  410كفي سشة 
،  كالخػؼ مغ نفذ )ىاردنا( احج ممػؾ اليشج ، فجخل االسالـ مع عذخة االؼ مغ رجالو

ق كالحق اليديسة بأمخاء اليشج  416كتػغل محسػد في بالد اليشج ، فجخل سػمشات في سشة 
الحيغ حذجكا قػاتيع دفاعا عغ معبجىع االكبخ ، ككتب الدمصاف محسػد الى الخميفة القادر 

 باهلل يخبخه بيحا الشرخ الحي  احخزه عمى ممػؾ اليشج .
مغ االنترارات التي تحققت عمى يج الدمصاف  كاتدعت االمارة الغدنػية بعج ىحه الدمدمة

 محسػد ، كاتخح محسػد مجيشة )الىػر( مقخا لحكػمتو باليشج.
 الىزاع بني الغزوىيني والسالجقت : 

كاف لتعاضع قػة الدالجقة في بالد ما كراء الشيخ مع بجايات القخف الخامذ اليجخي اثخىا 
، فقج خذي الدمصاف محسػد اف يكػنػا شػكة في ضيخه تذغمو  الديء في نفػس الغدنػنييغ

عغ مػاصمة حخكب في بالد اليشج ، ففكخ في ابعادىع عغ بخاري ، كعبخ نيخ جيجػف في 
ق ، اال اف ارسالف بغ سمجػؽ اندحب عشيا ، فعسج محسػد الى اصصشاع الحيمة 415سشة 

يع ارسالف ككلجه قتمسر مع عجد كالجىاء لاليقاع بالدالجقة ، فشجح في القبس عمى زعيس
كبعث ارسالف الى بالد اليشج ، حيت امزى في الدجغ سبع سشػات  ومغ كبار اصحاب
 ق ,422كتػفي في سشة 

يسس عمى ىحه الحادثة سػى اربع سشػات ، حتى خخج الدمصاف محسػد لقتاؿ الدالجقة  عكل
ابعاد الدالجقة عغ بالدىع تمبية لشجاء سكاف مجيشتي )ندا( ك)باكرد( الحيغ التسدػا مشو 

كححركه مغ تعاضع نفػذىع في السشصقة ، فتػلى محسػد قيادة الجير بشفدو ، كاندؿ 
 ق ,419بالدالجقة ىديسة نكخاء في سشة 

طخكف الفخصة السشاسبة لمثأر مغ الغدنشػييغ ، كتع ليع تكضل الدالجقة بعج ىحه اليديسة يش
ق( ، فقج اشتعمت 432-421مدعػد بالدمصشة )ذلظ بعج كفاة الدمصاف محسػد كقياـ كلجه 

جيػش الدمصاف مدعػد عمى  ىالحخب بيشيسا مغ ججيج ، كحقق الدالجقة نرخا كبيخا عم
الخغع مغ ضخامتيا ككثخة عجتيا ، كقج بادر الدالجقة بعج انترارىع ىحا لالتراؿ بالدمصاف 



بيع ككزع عمى مدعػد كعخضػا رغبتيع في الرمح كالجخػؿ في شاعتو ، فاستجاب لصم
 زعسائيع الػاليات ، كمشحيع الخمع كااللقاب .

اال اف ىحا الرمح لع يزع حجا لمشداع بيغ الدالجقة كالغدنػييغ ، فالػاقع اف الغدنػييغ كانػا 
يجركػف تساما مجى الخصخ السحجؽ بجكلتيع مغ جانب الدالجقة الحيغ تشامت قػتيع كاتدعت 

د الغدنػية كيعمسػف عمى أزالتيا نيائيا ، فأكعد الدمصاف رقعة بالدىع كاصبحػا ييجدكف البال
غ يب بق بالخخكج لقتاؿ الدالجقة ، فجارت الحخ 429مدعػد الى عاممو في خخاساف سشة 

 الفخيقيغ عمى ابػاب مجيشة سخخذ كانتيت بانترار الدالجقة كىديسة الجير الغدنػي .
ـ دكلتيع ، فقج انجفعػا بقيادة شغخلبظ كيعتبخ انترار الدالجقة في ىحه السعخكة ايحانا بقيا

الى نيدابػر ، فجخميا كنادى بشفدو سمصانا عمى الدالجقة كجمذ عمى عخش مدعػد 
ق ، ككاف رد فعل الغدنػييغ عشيفا ، فيب مدعػد 429الغدنػي في ذي القعجة مغ سشة 

ػر ، فانجفع نبأ قياـ الجكلة الدمجػقية كاعتالء شغخ لبظ عخشة في نيداب ومحعػرا لجى سساع
ؼ خ عمى رأس جيػشو نحػ خخاساف كاشتبظ مع الدالجقة في معخكة ضارية في مػضع يع

 ـ .1039ق/ 431نجنقاف( انتيت بيديسة الغدكييغ في رمزاف مغ سشة اباسع )د
كلجه ق ، كاستقخ بالحكع مغ بعجه 432كلع يمبث الدمصاف مدعػد اف لقي مرخعو في سشة 

لع يعج الغدنػيػف يفكخكف في دانجانقاف كبعج معخكة  ق( ،441-432مػدكد بغ مدعػد )
مياجسة الدالجقة اك مشاكأتيع ، بعج اف فقجكا معطع جيػشيع ، كخدخكا اجداء كبيخة مغ 

يكغ الدالجقة  عاراضييع اماـ الدالجقة الحيغ اصبحػا اكبخ قػة في اقميع خخاساف ، كل
لجكلة تمقت ضخبات شجيجة مغ خانات فحدب ، بل اف ا يةكحجىع الحيغ ييجدكف الجكلة الغدنػ 

الد االفغاف اف بالتخكدتاف ، كضاعت مشيا امالكيا في الذخؽ ، كلع يمبث الغػريػف في 
نفػذ  ىاستػلػا عمى امالؾ الغدنػييغ كحمػا محميع كاتجيػا الى بالد اليشج كقزػا عم

 غ الى الغػرييغ .الغدنػييغ في الىػر . كانتقمت بحلظ رعاية الثغخ اليشجي مغ يج الغدنػيي
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 قيام الدولت اخلىارزميت وتطىرها :
.كيخجع ندب ممػؾ ىحه الجكلة  نذأت الجكلة الخػارزمية في االقميع السعخكؼ بإقميع خػارـز

ف الى مسمػؾ تخكي اسسو انػشتكيغ كاف قج اشتخاه احج االمخاء الدالجقة مغ بالد ) غخجدتا
 ( السعخكفة ببالد الغػر. 



كشغل انػشتكيغ ىحا كضيفة) شذت دار( في البالط الدمجػقي ، فأضيخ كفاءة اتاحت لو 
ىػ( 485-465التجرج في الػضائف الدمجػقية ، فعيشيع الدمصاف ممكذاه بغ الب ارسالف )

ىػ ، كضل يذغل ىحا السشرب حتى كفاتو في سشة 470كاليا عمى اقميع خػارـز في سشة 
الدمصاف انػشتكيغ كقع اختياره  ةىػ . كقج عست االضصخابات اقميع خػارـز بعج كفا490

عمى قصب الجيغ دمحم بغ انػشتكيغ فعيشو كاليا عمى اقميع خػارـز ، بخكياركؽ بغ ممكذاه 
قياـ الجكلة الخػارزمية ىػ ككاف ذلظ  ىػ 490كلقبو خػارـز شاه اي ممظ خػارـز اكاخخ سشة 

عمى مدخح التاريخ تجريجيا ، مع اعالف تبيعتيا لمدالجقة، كقج ضل قصب  التي اخحت تطيخ
 ىػ.521الجيغ دمحم مخمرا لمدمصشة الدمجػقية حتى كفاتو سشة 

 تطلع اخلىارزميىن حنى االستقالل عه السالجقت: 
ىػ( حكع اقميع خػارـز الى عالء الجيغ اتدد بغ 552-513اسشج الدمصاف سشجخ الدمجػقي )

انػشتكيغ الحي استصاع كدب ثقة الدمصاف فرحبو في اسفاره كحخكبو ، كاثبت دمحم بغ 
مقجرتو ككفايتو عدزت مغ مكانتو ، ثع انرخؼ بعج ذلظ الى تثبيت مخكده كتػشيج نفػذه في 
البالد استعجادا لتشفيح سياستو الخامية الى االستقالؿ عغ الجكلة الدمجػقية، فبجا بحلظ مخحمة 

 غ الدالجقة كالخػارزمييغ .ججيجة مغ الشداع بي
معخكة عشيفة بيغ الصخفيغ في  تكلع يجج الدمصاف سشجخ بجا مغ الديخ لقتاؿ اتدد ، فجار 

ىػ بالقخب مغ ) ىدار اسب (كاف الشرخ فييا حميف الدالجقة ، 533شيخ محـخ مغ عاـ 
ما لبث اف عاد الى خػارـز بسداعجة االىالي ، غيخ انو خذي مغ تججد القتاؿ  اال اف اتدد

بيشو كبيغ سشجخ فدعى الى مرالحتو كاستخضائو ، فارسل اليو مؤكجا كالءه كشاعتو لو 
 . ى الخخكج عميو مخة اخخ  ـكيتعيج بعج

غيخ اف اتدد سخعاف ما نقس الرمح كشخع بسياجسة امالؾ الدالجقة  فاستػلى عمى 
ـ ثع سعى لمتحالف مع قبائل الخصأ التخكية كحثيع عمى 1139ىػ/534خاري في سشة ب

مياجسة مستمكات الدالجقة فذخعػا في مياجستيا فاضصخ الدمصاف سشجخ الى الخخكج 
ىػ ، خدخ فييا الدالجقة 536بيغ الفخيقيغ معخكة كبيخة قخب سسخقشج سشة  تلقتاليع كدار 

 ى بمخ .عجد كبيخ مغ القتمى كىخب سشجخ ال



كاستغل خػارـز شاه ىديسة سشجخ اماـ الخصأ كاضسحالؿ قػتو ، فياجع خخساف كاستػلى 
ثع قرج نيدابػر فجخميا كقصع خصبة سشجخ ، كاستػلى عمى امػاؿ (عمى مجيشة ) مخك 

.  الدمصاف كنيب خدائشو كعاد الى خػارـز
ة ممكو خػفا مغ كلع يحخؾ الدمصاف سشجخ ساكشا ازاء تجاكز اتدد كاعتجائو عمى حاضخ 

ىػ 538تحالفو مع الخصأ ، غيخ انو صسع عمى االنتقاـ في الػقت السشاسب، فمسا كانت سشة 
خخج سشجخ لقتاؿ خػارـز شاه اتدد ، كجخى قتاؿ ، فارسل الى سشجخ يصمب العفػ كيبحؿ لو 
الصاعة ، فعفا عشو ، كتعيج اتدد بالتشازؿ عغ كل ما استػلى عميو مغ خخاساف خالؿ 

 ىػ، كسا تعيج بإعادة االمػاؿ التي استػلى عمييا.536عاـ  ااؿ الدمصاف بحخب الخصانذغ
ىػ ، 538كتييأت الطخكؼ لخػارـز شاه اتدد ليعمغ استقاللو نيائيا عغ الدالجقة في سشة  

بعج اف اخفق الدمصاف سشجخ في القزاء عميو  كصار الخػارزمييغ بعج ىحا التاريخ كياف 
اماميع سػى الحرػؿ عمى مػافقة كاعتخاؼ الخميفة العباسي ليكدبػا سياسي مدتقل كلع يبق 

حكسيع الرفة الذخعية اماـ رعاياىع كتحقيقا ليحا اليجؼ بعث خػارـز شاه الى الخميفة 
ىػ( رسالة اكج فييا اخالصو ككالء لمخالفة كشمب الى الخميفة 555-532الستقي ألمخ هللا ) 

في اجابة شمبو كبعث اليو بالخمع كالتذخيفات. اما عالقة  اف يػليو خػارـز فمع يتخدد الخميفة
خػارـز شاه اتدد بالدمصاف الدمجػقي سشجخ فقج عادت الى التأـز كانجلعت الحخب بيشيسا 

ىػ كلع يحقق سشجخ ىجفو في القزاء عمى الخػارزمييغ فاضصخ الى 542مغ ججيج في سشة 
  .لة الدمجػقية االعتخاؼ بخػارـز شاه اتدد حاكسا مدتقال عغ الجك 

 خلفاء خىارزم شاي اتسز:
ىػ( فعسل  568-551خمف خػاـر شاه اتدد في حكع الجكلة الخػارزمية كلجه ايل ارسالف ) 

عمى تجعيع مخكده كمج نفػذه الى االقاليع السجاكرة ، فتسكغ مغ انتداع بعس مجف خخاساف 
بغ شغخؿ بغ دمحم بغ ممكذاه كاقيست لو الخصبة فتخة مغ الدمغ ، ثع اعيجت لمدمصاف ارسالف 

 . 
 ءعال وىػػ فتفجخ الرخاع بيغ كلجي568كلع يمبث ايل ارسالف بغ اتدد اف تػفي في سشة 

حكع مغ بعجه لػلجه سمصاف شاه ، اال انو اخاه الشاه ، ككاف قج عيج ب فالجيغ تكر كسمصا
اد سمصاف االكبخ تكر ، لع يخض بحلظ فجخت بيغ االخػيغ سمدمة مغ الحخكب انتيت بأبع

الى خخاساف حيث تسكغ بسداعجة قبائل الخصأ مغ االستيالء عمى  وشاه عغ خػارـز كرحيم



ق حيث تسكغ 589مخك كسخخذ كندا كابيػرد كضل يحكع ىحه السجف حتى كفاتو في سشة 
 اخػه تكر مغ استعادتو.

تخمز اما خػارـز شاه عالء الجيغ تكر ، فقج انرخؼ الى االىتساـ بذؤكف دكلتو بعج اف 
ة اخيو سمصاف شاه ، فاستغل انقاسع الدالجقة عمى انفديع كانذغاليع بالحخكب فدمغ مشا
 .هاخميو كعسل عمى تػسيع رقعو بالدجكالفتغ ال

قج ادى الى  مكات الجكلة الدمجػقيةتغيخ اف اتداع امالؾ الخػارزمييغ كاستيالئيع عمى مس
تكر  غأثارة الشداع بيشيع كبيغ الخالفة العباسية ، فخفس الشاصخ لجيغ هللا شمب عالء الجي

 ةبإعادة دار الدمصشة الى ما كانت عميو زمغ الدالجقة ، كابجى عجـ استعجاد الخالفة ال عاد
 الشفػذ االجشبي بعج اف تخمرت مغ الدالجقة .

 594، فقرجىا في عاـ  ى الء عمى مجيشة بخار ثع تصمع عالء الجيغ تكر الى االستي
 لخمع لو كلػلجه قصب الجيغ دمحم كقمجه حكع البالد .اكارسل اليو الخميفة  كسيصخ عمييا ،

كلجه  ىػػ ، فتدمع مقاليج الحكع في خػارـز596 ةالء الجيغ تكر في رمزاف مغ سشعتػفي 
لة الخػارزمية في عيجه الى كتدسى بعالء الجيغ دمحم ، كقج تعخضت الجك قصب الجيغ دمحم 

ىجـػ حكاـ الجكلة الغػرية غياث الجيغ كاخية شياب الجيغ الحيغ تسكشػا مغ االستيالء عمى 
عجد مغ مجف خخاساف ، اال اف الغػرييغ لع يدتصيعػا االحتفاظ بيا شػيال بعج كفاة غياث 

 ىػػ .599الجيغ في سشة 
لخصا الحيغ أستأنفػا غاراتيع ضج كخاض عالء الجيغ بعج ذلظ سمدمة مغ الحخكب ضج ا

السدمسيغ في بالد التخكدتاف ، كقاد عجة حسالت عدكخية ضج الخصا انتيت بإزالة دكلتيع ، 
فارتكب  بحلظ خصأ فادحا ، اذ اصبح كجيا لػجو اماـ السغػؿ ، بعج اف كاف الخصا يذكػف 

 سجا مشيعا بيشيع كبيغ بالد السدمسيغ .
التػسعي ككاصل حسالتو عمى االقاليع السجاكرة ،  كاصبح  وكاستسخ عالء الجيغ في نيج

 ىػػ .612الصخيق امامو مفتػحا الى غدنة حاضخة الجكلة الغػرية ، فاستػلى عمييا عاـ 
كىكحا بمغت الجكلة الخػارزمية في عيج خػارـز شاه عالء الجيغ دمحم اقرى درجات القػة 

بذؤكف دكلتو ،ككجج اف اتداع رقعتيا  كاالتداع ، فانرخؼ عالء الجيغ دمحم الى العشاية
يدتجعي تقديسيا الى كاليات كبيخة يتػلى ادارتيا اكالده عمى اف يكػنػا مدؤكليغ امامو 
مدؤكلية مباشخة فاعصى كلجه االكبخ جالؿ الجيغ مشكبختي القدع الذخقي مغ البالد كيزع 



د اليشج ، اما القدع غدنة كبامياف كالغػر كبدت كتكياباذ كزميغ داكر كما يمييا مغ بال
الذسالي الحي يزع خػارـز كخخاساف كمازنجراف فكاف مغ نريب ابشو قصب الجيغ ازالغ شاه 
، كاقصع القدع الغخبي الحي يذسل الذساؿ الذخقي مغ العخاؽ أي أقميع الجباؿ الى كلجه ركغ 

ر الخارجية ، الجيغ. غيخ اف الجكلة الخػارزمية لع تدتصع الحفاظ عمى امالكيا اماـ االخصا
كلع يتسكغ عالء الجيغ دمحم مغ مػاجية خصخ السغػؿ الحيغ اجتاحػا اقميع خػارـز في سشة 

ـ ، كاضصخ الى المجػء الى احجى جدر بحخ قدكيغ حيث ادركتو الػفاة  1220ىػػ / 617
 ىشاؾ في الدشة نفديا بعج اف عيج بالحكع لػلجه االكبخ جالؿ الجيغ مشكبختي .

الجيغ كفاءة كمقجرة فائفة مغ الجفاع عغ الجكلة الخػارزمية في ىحه السخحمة كقج اضيخ جالؿ 
الخصيخة فبحؿ جيػد كبيخة في قتاؿ السغػؿ كالترجي لدحفيع ، اال انو لع يعج يقػى عمى 
الػقػؼ بػجييع كانتيى السصاؼ بجالؿ الجيغ الى قخية مغ قخى مياقارقيغ حيث لقي 

 ظ الجكلة الخػارزمية .ق ، فدقصت بحل628مرخعو ىشاؾ سشة 
 
 
 


