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 انتشار اإلسالم يف جنىب آسيا وجنىب شرقها

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىصالويىمزهرىمزصلىالمسعوديى.د

ىن
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىكلوةىالشروعةىاإلسالموة/ى(جامعةىأهلىالبوتى)

ىن

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

لسالالال ل  مالالالا سالاللي البيسالالالملم محالالالو ال آسالالالل بهبالالي و مالالالا  لالالالو وصالالالهحو والصالال و وا
 . مجبعلم إلا لول اليلم

تنآولنالالآ  الالو صالالذهآا ىالال ا الحهالالت بو الالوال انت الالآي اجسالال ل  الالو بنالالآ   جنالالو  
وكالالالآم الالالاليا ا  هتلالالالآي ىالالال ا البو الالالوال ىالالالو التعالالالي   مالالالا  يل الالال   ،مسالالاللآ وجنالالالو   الالالي يآ

زلاليو العيحلال  يهالل إ ل الال د ولالي وصول اجس ل إلا ى ه البنالآ   الحعلاليو  الم  الحو الج
 لالالو الالاليلم اجسالال بو الهنلالال  كالال لر بالاليا تالال علي ىالال ا الالاليلم  مالالا سالالكآم البنالالآ   الالال د 

إ  ان م الالا ي الالوو اجسالال ل بالالم مي  العالالي  ، وصالالل إلليالالآ وعحآتالالو  ليالالآ وتبسالالر مىميالالآ حالالو
 هتالالالا وصالالالل اجسالالال ل إلالالالا م آصالالالو  الالالي  البعبالالالويو  مالالالا بياهالالالل،  الالالو كالالالل ا تجآىالالالآا

ووصالالالل  و الالالحو الجزلالالاليو الينيلالالال  هتالالالا  الالالآي   مالالالا حالالال ي الصالالاللم، سالالاللآ وصالالالل مواسالالال   
وجزي البهل  الينيد والجزي ا نيونلسل  حواس   التجآي البسمبلم  .جنو   ي   سلآ

وجالالآ ب حهلالالي ي الالوو وبالالني  ، الالال لم هبمالالوا ي الالوو الهالال   الالو صالاليويىل و  الالوليل  حالالل سالالذنيل
، ومصالحهوا مىميالآ وهبآتيالآ،    تن  مىالل تمالر الالح ي   لاليو اجسال ل وحهلي مه   وبعل

هتالالا إم مكحالالي حمالالي بسالالمل ادم ىالالو إنيونلسالاللآ التالالو ت الالل حالاللم جوانهيالالآ مكعالالي بالالم بالالآ تو 
كبالالالآ مم الالالالي وو وصالالالما لمجالالالزي  الالالو م آصالالالو  الالالي  ، بملالالالوم بسالالالمل لوهالالاليوم ا  تعالالالآلا
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واللآحالالآم ححهويىالالآ وابتالاليايىآ وهتالالا الجزلالاليو ، البعبالالويو  وصالالما الذمحالاللم حجزيىالالآ العيلالاليو
 . الكويل 

تنآولا  و البحهت األول بنالو لبهال  ، و ي  سبا حهعو ى ا إلا ميحع  بحآهت
 الم تالآيلو وجايا لالال  ووا الا يول جنالالو   ساللآ وجنالو   الالي يآ اللالول و الالو البحهالت العالالآنو 

اجسالالال ل  الالالو جنالالالالو   سالالاللآ وجنالالالو   الالالي يآ و الالالالو البحهالالالت العآلالالالت يوي التجالالالالآي  تنآولالالالا
 . لو ت علي اجس ل  و البن   والبحهت الياحا تنآولا   والي آو  و ن ي اجس ل

و الالي ا تبالاليا  مالالا  الاليي بالالم البصالالآيي التآيلهلالال  والجايا لالال   الالو كتآحالال  وا  الالياي 
ىالالالال  482: ىالالال ا الحهالالالت كالالالآم مىبيالالالآ كتالالالآ  تالالالآيلو اللع الالالوحو ألحالالالم وا الالال  اللع الالالوحو  ا

ىالالالال  وكتالالالآ  الكآبالالالل  الالالو 623 ا:  وكتالالالآ  بالالاليوب الالالال ى  وبعالالالآيم الجالالالوىي لمبسالالالعويد
كتآ  مهسم الت آسلل لمب يسو  ىال  وبم الكت  الجايا ل 366:  ا التآيلو ألحم األعلي

ىالالال  وبالالم البياجالالا الهيلعالال  343ىالالال  وكتالالآ  بعجالالل الحمالاليام للالالآ وا الهبالالود  ا: 683 
كتالآ  بهآ الالياا  الالو تالآيلو ال الالعو  اجسالال بل  جسالالبآ لل حالآ و وكتالالآ  سالالكآم العالالآلل 

 هبي ب حول.اجس بو لبهبي  ؤاي  كيد وكتآ  الع  آا العيحل  الينيل  أل
وهتآبالآ  ميجالو مم مكالالوم  الي و  الا  الالو يياسال  ىال ا البو الالوال و الو إ  الآ  صالالويو 

ومهليا مسال ل ا  تعالآلا  وا ه  لإلس ل والبسمبلم  و يول جنو   سلآ وجنو   ي يآ
 . التو ل  والنجآح إنو سبلا  ملل بجل  الي آ 

 

 الباحث
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 ادلثحث األول
 ب أسيا وجٌىب ضزقها()حملح عي تاريخ وجغزافيح وواقع دول جٌى

 :اذلٌد

تزلالالالالي بسالالالالآهتيآ  مالالالالا ، الينالالالالي  الالالالحو جزلالالالاليو واسالالالالع  تبتالالالالي  الالالالو جنالالالالوحو  الالالالآيو  سالالالاللآ
كآنالالالا الينالالالي ب الالالي اليلآنالالال   .كالالالل 2066وتبتالالالي سالالالواهميآ  مالالالا  الالالول  4كالالالل 2.636.666

 . 1 الحياىبل  التو تنتس  إلا  حياىبآ  كبآ تسبا  الينيوكل   نسح  إلا اليني
تصل إلا ال وا ئ ال بآلل  الايحل  لميني و لر بن   حيما الذتوهآا اجس بل 

 .  ملآل الهمذآ  اليا يلم وهآص  ملآل  عبآم حم  ذآم  
ىالالال ملالالآل بعآولالال   22وسالالآي البيمالال  حالالم محالالو صالالذيو  مالالا يما جالالل  كحلالالي  الالآل 

و الالو ملالالآل  حالالي البمالالر حالالم بالاليوام تالالولا مبالالي  . االالزا بن  الال  السالالني وه الال  انتصالالآياا حالالآىيو
 . آسالالل الع ذالالالو و الالو ملالالآل اليولالال  العحآسالالالل  انت الاليا ال الاللع   الالو الينالالاليالسالالني بهبالالي حالالم ال

وحعالالاليىآ تو ذالالالا الذتوهالالالآا  وهآصالالال  ملالالالآل البنصالالالوي هلالالالت كالالالآم والليالالالآ  بالالالي حالالالم هذالالال 
وحعالالالالي  لالالالالآل اليولالالالال  الازنولالالالال   الالالالو مي   .وانصالالالالي  النالالالالآا إلالالالالا التجالالالالآيو  الالالالو كالالالالل جيالالالال 

ل إلالالالا الينالالالي  الالالم  ت الالالي، ىالالالال 688 الالالآل  وهكالالالل بهبالالالوي الازنالالالود اليولالالال ، م اآنسالالالتآم اللالالالول
 . 4  يل  ببي هلحي

 آنت الاليا الذو الالا ، ىالالال 861ووصالالل الباالالول إلالالا الينالالي ح لالالآيو تلبويلنالالر  الالآل 
وبالالالالنيل ، وكالالالآنوا هالالالاليلعو العيالالالالي حآجسالالالال ل  كالالالآم بالالالالنيل البصالالالالمهوم، ومسالالالت ي ليالالالالل األبالالالالي

 . 6 البذسيوم
% ولبالآ كالآم  اليي سالكآم الينالي 12تحمغ نسح  البسالمبلم اللالول  الو الينالي هالوالو 

م كآنالالا  86ملونالالآ  نسالالب  لالال ا  الاللم  الاليي البسالالمبلم اللالالول ل الاليي حهالالوالو ب 080 بملونالالآ وا 
وتهتمال  نسالح  البسالمبلم حاللم بن  ال  ومهاليا  الو الينالي  هكوب  الينالي تع الليل  الييا  م الل

  الالي يملنالالآ مم اجسالال ل  الالي منت الالي  الالو ال الالبآل ، هسالال  انت الالآي اجسالال ل وتجبالالا البسالالمبلم



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيدي
 عدد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

ىانتشارىاإلسالمىفي
ىجنوبىآسواىوجنوبىشرقها

ى
 

ىىد.ىصـالويىمـزهـرىمـزصـل
 0202ى(ىحزوران3العددى)

  321 

 

ومنالالو  الالي منت الالي  الالو ، عالالي  إلالالا همالالل  الحناالالآلنتلجالال  الذالالت  الالال د كالالآم  يل الالو بالالم حهالالي ال
وتعبال   الو الالياهل معنالآ  هكالل البسالمبلم لمينالي وانت الآل ، السواهل حجيوي الي آو والتجآيو

 . 2 الي آو  و بنآ  يآ البهتمذ 
 :تاكستاى

وت كل  سبآ  صاليا  حآلنسح  إلا بسالآه  ، ت ا الحآكستآم  و  حو ال آيو الينيل 
 866.666بملونالالآ  وتحمالالغ بسالالآهتيآ  123 الاليي البسالالمبلم  ليالالآ لحمالالغ ،  لالالر الجالالز  الواسالالا

وصل اجس ل إلا ى ه الالح ي  حالل الذتالوح اجسال بل   الم  يلال  التجالآي العالي   ، 0 4كل
عالل وصالل اجسال ل ، ال لم كالآنوا لتوا اليوم  مالا سالواهل الينالي الايحلال  بنال  م اليل العصالوي

لالالاليا   الالالم  يلالالال  الببالالالياا ومه،  الالالم  يلالالال  الذالالالت  و الالالم  يلالالال  الالالالي آو البسالالالمبلم .إلليالالالآ
 . 3 الجحمل  التو سمكيآ البسمبوم إلا هو  نيي السني  ل آ    ل آ  

 :تٌغالدش

وبالالالالم ، وبالالالالم الاالالالالي  وال الالالالبآل الينالالالالي مل الالالالآ  ، لهالالالاليىآ بالالالالم ال الالالالي  حويبالالالالآ والينالالالالي
 لكالالوم ، % بسالالمبوم80بملالالوم نسالالب  بالالنيل  166ولحمالالغ  الاليي سالالكآنيآ  الجنالالو  الحناالالآل
وبملالالالوم ، % بالالالم الينالالاليوكللم10ىنالالالآر م الالالل بالالالم و ، بملالالالوم نسالالالب  116 الالالييىل هالالالوالو 

 . 3 والما  اليسبل   و حنا ي  ىو الحناآلل ، و م   ملم  بم النصآيا، حو د
وهآصالالال  ، كالالالآم ىالالال ا اج مالالاللل  الالالو العصالالالوي ال يلبالالال  حبعآحالالال  بمجالالال  وبالالال وا لمذالالالآيلم

ل  آل هز  الياح   1803و و  آل ، الحو للم ال لم كآنوا لذيوم بم ا  يآي الينآيك 
ونآيا ى ا الهز  حتكولم هكوبآا إس بل  ، س بل  حكذآح بسم  بم مجل التهيلياج

 الالو البنالالآ   التالالو لعالالي  ليالالآ البسالالمبوم م محلالال ، لكالالم  الالآيو البسالالمبلم  لالاليوا ىالال ا الالاليمد 
ل من ال ا يولال  حآكسالتآم 1423و و  آل ، واتذ وا  ما إ آب  يول  بوهيو تظل ال  يلم

ال الالالال ي ال الالالالي و و الالالالي  حآسالالالالل حالالالالنا ي   الالالالآل ح الالالال يليآ الايحالالالالو وال الالالالي و عالالالالل منذصالالالالل 
 . 8 ل1431
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 :إحتاد هاليزيا

وتحمالالالالالالغ بسالالالالالالآهتيآ ، و الالالالالالبآل جزلالالالالالاليو حالالالالالالوي لنالالالالالالو، وت الالالالالالبل  الالالالالالحو جزلالالالالالاليو الب لالالالالالالو
إهالاليا   الاليو بنيالالآ  الالو جزلالاليو الب لالالو  .وتتالال ل  بالالم عالال ت   الاليو و لالال  4كالالل 664,366

 . واعنآم  و  بآل حوي لنو
تهالالآي بآللزلالالآ ببمكالال  بالالا سالالالنواا  الالم  يلالال  بالالالؤتبي لنتهالالال  البمالالر لبالاليو ه، وا 

 . 4 ولي ا البؤتبي سم   است آيل  .الهكآل ال د لت ل  بم يؤسآ  الو لآا
مسالالمل بمالالر ، ىالالال 330و الالو  الالآل ، منت الالي اجسالال ل  الالو بآللزلالالآ  الالم  يلالال  التجالالآيو
 .وهمذالالو حالالآلهكل محنالالو بظذالالي  الالآه، بآ  الالآ وتسالالبا حآسالالل سالالم آم بهبالالي  الالآه وتحعالالو ي آلالالآه

. ولحمغ  اليي البسالمبلم اللالول  الو إتهالآي  16 ل إلا حآ و الجيآاوبم بآ  آ منت ي اجس 
 . بملوم نسب  44بآللزلآ مكعي بم 

 :سزي الًكا

ولحمغ  يي سكآنيآ نهو ميحع    ي بملالوم ، سيد  نكآ جزليو ت ا جنو  اليني
وتهتمالال  البصالالآيي التآيلهلالال  هالالول الالالزبم  .بالالنيل هالالوالو بملالالونلم بالالم البسالالمبلم نسالالب 

وبالالم األيجالال  إم ال الاليم األول اليجالاليد ىالالو الو الالا ، سالال ل سالاليد  نكالالآالالال د يهالالل  لالالو اج
الال د حاليم اجسال ل لاليهل ىال ه الجزلاليو نظاليا  لو و يالآ حالآل ي  بالم حال ي الينالي والسالني التالو 

 . 11 منت ي  ليآ اجس ل  و الذتيو  اتيآ
 :تىرها

وت ا الصلم ال عحل   ي يآ  الو هاللم ، ىو جز  بم  حو جزليو الصلم الينيل 
وت ل حويبآ حسآهل  ولل ، و و جنوحيآ ال ي و ت ا تآلمني، حنا ي  واليني  يحيآ ت ا

وبعظل سالكآم حويبالآ لنتبالوم إلالا الباالول ولحمالغ  . و جنوحيآ و يحيآ  ما همل  الحناآل
% 11% بسالالالالالاللهللم و2% بالالالالالالنيل حو لالالالالالالوم و 80، بملالالالالالالوم نسالالالالالالب  42 الالالالالاليي سالالالالالالكآنيآ 

 . 14 بسمبلم
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 :هالديف
  الوا ع   و البهل  الينيد وت ا جنو   الي  ىو سمسم  بم الجزي البيجآنل

ولنتبالو  العحيآ إلالا الجالنا  .كل بم اليني وسلي نكآ هلالت ت البل مكعالي بالم ملال  جزلاليو
هلالالت نزهالالا جبآ الالآا بنالالو بالالم  الالبآل الينالالي وسالاللي نكآ و الالي مهالالتم  البآلالاليلذلوم ، اديد

ل حآلعنصالالالي األ يل الالالو ال الالالي و والعنصالالالي العيحالالالو وسالالالكآنيآ هالالالوالو يحالالالا بملالالالوم نسالالالب  ىالالال
 . 16 جبلعآ  بسمبوم
 :هىًج كىًج

تتكالالوم ىالالون  كالالون  بالالم بجبو الال  بالالم الجالالزي الصالالاليو التالالو ت الالا  مالالا السالالآهل 
بالالنيل و ، وسالالكآنيآ همالل  ح اليد بعظبيالل بالالم الصاللم ال العحل ، الجنالوحو لمصاللم ال العحل 

الينالالوي والحآكسالالتآنللم والبالالآللزللم والالاليلآنآا ىنالالآر بهتمذالال  حالاللم الحو لالال  والكونذو الالل  عالالل 
مبآ األ مل  البسمب   تحمغ نهو   يلم مل  بسمل بالم بجبالوال السالكآم الحالآلغ ، البسلهل 

 . 12 هوالو بملونلم ونص  بملوم نسب 
 :تايىاى

ولذصميآ  م الصلم ال عحل  ،  و البهل  اليآيد، ت ا  و جنو   ي و  سلآ
و الالاليي ، ولصالالالل  الالاليي سالالالكآنيآ إلالالالا نهالالالو عبآنلالالال    الالالي بملالالالوم نسالالالب  ب الالالل   الالالوي بالالالوزا

ل 1424آ هالالوالو   الاليوم ملالال  ىالالآجيوا إلليالالآ بالالم الصالاللم ال الاللو ل  سالالن  البسالالمبلم  ليالال
عالالل مزياي  الاليي بسالالمبو تالالآلوام للصالالح  ، حعالالي مم سالالل ي ال الاللو للم  مالالا ب آللالالي األبالالوي

 . 10 هبسلم مل  بسمل  و الذتيو األهليو
  :اًدوًيسيا

وتتكالوم بالم بجبو ال  كحلالاليو ، ت الا انيونلساللآ  الو الجنالو  ال الي و بالالم  الآيو  ساللآ
وىالالو تعتحالالي بالالم مكحالالي الالاليول ، بملالالوم نسالالب  461و الاليي سالالكآنيآ نهالالو  الجالالزي جالاليا  بالالم
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 الالاليي  .اجسالالال بل  بالالالم هلالالالت  الالاليي السالالالكآم  الالالو التالالالآيلو البعآصالالالي و آصالالالبتيآ جآكآيتالالالآ
 . % بم بجبوال السكآم الكمو36بملوم نسب  ونسحتيل  168البسمبلم  ليآ هوالو 

لم زاي ن الالالآ يل الالالال ، منت الالالل اجسالالال ل إلالالالا انيونلسالالاللآ بالالالم هالالال ل التجالالالآي العالالالي 
والاللبم وحعالت اجسال ل يوهالآ  جيلاليو وه الآيو يا لال  ، وهآص  تجآي  بآم وه ي بوا

 . 13 ليا سكآم ى ه الجزي
ونظالاليا  لو الالوح الع لالاليو اجسالال بل   الالو األبالالوي اليلنلالال  واأله  لالال  وا جتبآ لالال  

زاي  حآج آ   إلا حسآ   تعآللل اجس ل  الو البسالآواو والعاليل حاللم األهالوو البسالمبلم   الي
لبالالآم و  لاليو وهالاليت تالالزاوب حالاللم العالالي    لالر  الالو ا تنالالآ  الكعلالاليلم لإلسال ل  الالم  نآ الال  وا 
والنسالالالالآ  اجنيونلسالالالاللآا بالالالالا مم انيونلسالالالاللآ للسالالالالا بالالالالم الالالالالح ي التالالالالو تعي الالالالا لمذتوهالالالالآا 

 إ  مم انيونلسلآ تعي مكحي اليول اجس بل  إ  لحمغ  يي البسمبلم بالآ ل الي ، اجس بل 
 . 13 بملوم نسب  100لسكآم الحآلغ بملونآ  بم بجبوال ا 126

 :الفلثني

وت الالا الصالاللم  الالبآل ، الذمحالاللم بجبو الال  بالالم الجالالزي ت الالا  الالو جنالالو   الالي   سالاللآ
والينالالالي  الالالو الاالالالي   .والبهالالالل  الحآسالالالذلكو  الالالو ال الالالي ، الذمحالالاللم وانيونلسالالاللآ  الالالو الجنالالالو 

وىون  كالون   الو ال البآل الايحالو ولحمالغ  اليي السالكآم نهالو ، واللآحآم  و ال بآل ال ي و
بنيل مكعي بم ست  ب للم بسمل، وكآنا الوعنل  ىو اليلآن  ال يلبال  ، بملوم نسب  26

لبعظالالالل سالالالكآم الذمحالالاللم  الالالو هالالاللم مصالالالح  بعظالالالل سالالالكآنيآ لالالاليلنوم حآلبسالالاللهل   الالالو الو الالالا 
 . 18 الهآ ي
 :الياتاى

، بملالالالوم نسالالالب  146ت الالالا اللآحالالالآم  الالالو  الالالي   سالالاللآ ولحمالالالغ  الالاليي سالالالكآنيآ هالالالوالو 
ويحبآ لذسي  م   يي البسمبلم ىنآر تال هي ،   نسب ولصل  يي البسمبلم إلا بآ   مل

 الالو  –البجالالآويو لملآحالالآم  – الالو هالاللم وصالالل اجسال ل إلالالا الصالاللم ، وصالول اجسالال ل إلليالالآ
و الالالالي متصالالالالل اللآحالالالالآنلوم حآلبسالالالالمبلم بالالالالم هالالالال ل الن الالالالآ  التجالالالالآيد اللآحالالالالآنو  .زبالالالالم بحكالالالالي

الينالي الصاللنل   وانذتآهو  ما اليول اجس بل  البجآويو بعالل انيونلساللآ و ليىالآ بالم يول
 . 14 التو تعل   ليآ األ ملآا البسمب 
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 ادلثحث الثاًي
 ()اإلسالم يف جٌىب آسيا وجٌىب ضزقها

 ذالالو ىالال ه ال الالآيو تتيكالالز النسالالح  ، تعالالي  الالآيو  سالاللآ ىالالو بيكالالز ع الالل العالالآلل اجسالال بو
بالم البسالمبلم مو  4/0 يو ت ل وهيىآ بآ ل الي  بالم ، العآلل  بم البسمبلم  و العآلل

حلالالا   بملالالوم بسالالمل، ول مالال  حعالال  الكتالالآ   مالالا ىالال ه ال الالآيو  مسالاللآ  اسالالل 310هالالوالو 
 ذليآ الجزلاليو العيحلال  التالو  آبالا  مالا مي اليآ الالي وو اجسال بل ،كبآ   اجس ل اله ل و

، وملآ  كآم األبالي  عمالا الالي ل بالم الكعاليو  46 إنيآ بيكز ان    الي وو إلا الينلآ ح سيىآ
%   الال  بالالم  الاليي  44  تبعالالل  الالو اله ل الال  سالالوا  العييلالال  لمبسالالمبلم  الالو  سالاللآ إ  منيالالآ
 . 41 مل   بملوم نسب  40666سكآنيآ ال لم لحماوم بآ لزلي  ما  

التالالو تحالاليم حآلينالالي وتنتيالالو  إم  حلعالال  البن  الال   الالو جنالالو   سالاللآ وجنالالو   الالي يآ
حجالالزي الذمحالاللم تبتالالآز حعالاليل ا تصالالآل والت  الالا حالاللم مجزا ىالالآ ولعالالل مىالالل ن  الال  تجبالالا  ليالالآ 

 . 44 لجزي ا نيونلسل ت ا  و بجبو   ا
وكالآم  حلعلالآ  ، إم ى ه البن    كميآ حعليو  م بيالي اجسال ل و الم  محالو العيحالو

مم لكوم لي ا الحعي معيه  و  ع  وصول التلآياا اجس بل   حي البسآ آا السالهل   
إلالالا ىالال ا ال  الالآال وا    يتذعالالا نسالالح  البسالالمبلم  لالالو وي الالل ىالال ا  الاللم  الاليي البسالالمبلم  لالالو 

، بالالم  الاليي سالالكآم البسالالمبلم  الالو العالالآلل 4/0ولبعمالالوم هالالوالو ، بملالالوم 606لصالالل إلالالا 
 . 46 وتوجي  لو انيونلسلآ مكحي يول العآلل اجس بو

إم ى ه البن    ت بل مل آ  م ملآا إس بل  تعل  وس  يول إسال بل  كآلينالي 
ولحمالالغ ، بالالع   هلالالت لحمالالغ  الاليي األ ملالال  اجسالال بل   ليالالآ بالالآ لزلالالي  مالالا   الالي  الاليي السالالكآم

و الالالييىل لذالالالو  ت يلحالالالآ  العالالاليي البوجالالالوي  الالالو ملالالال  يولالالال  ، بملالالالوم بسالالالمل 86هالالالوالو   الالالييىل
ولتياوح  يي البسمبلم  و الصاللم بالآ  ، 42 إس بل   و ال  آال الايحو حآستعنآ  نلجليلآ

ولصالالل ، بملالالوم بسالالمل 46بملالالوم و الالو حالالنا ي  لحمالالغ  الالييىل هالالوالو  166 – 46حالاللم 
 مالالا نصالال   الاليي السالالكآم الحالالآلغ  الاليىل  الاليي البسالالمبلم كالال لر  الالو الب لالالو إلالالا بالالآ لزلالالي 
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، وببالآ  40 وتعي الب لو حؤيو توزلا اجس ل  و جنالو   الي و  ساللآ،   بملوم نسب 12 
حجالالاليي  كالالاليه إم اجسالالال ل  الالالي جالالالآ  إلالالالا ىالالال ه البنالالالآ    حالالالي ال يلالالال  الحهالالاليد و لالالالر ألم 
  العوابالل الجايا لالال  ال حلعلالال   كجحالآل اليب لالالآ ال الالآى     الي هآلالالا يوم انت الالآيه حالالآل يل

وكآنالالالا ه الالاليبوا بهالالالوي ال يلالالال  الحهالالاليد وبيكالالالز إيسالالالآل الالالالي وو اجسالالال بل  ، الحالالاليد
كبآ كآنا  الحو جزلاليو الب لالو تبعالل بيكالز ا سالت حآل  والبسمبلم إلا جنو   ي و  سلآ

و الالو ىالال ه البن  الال  ت الالا الجالالزي ا نيونلسالالل  التالالو تعالالي  ملعالال  التجبالالا ،  43 ليالال ه الالالي وو
 120% بالم السالكآم الحالآلغ  الييىل  44وم نهالو إ  لبعالل البسالمب .اجس بو  و العآلل

وت الا جالزي الذمحاللم كال لر  الو  الي و  ساللآ وسالبآىآ الجايا لالوم  مي  ا  ، بملوم نسالب 
و ليالالآ لسالالت ي  الاليي كحلالالي بالالم البسالالمبلم لعي الالوم حآسالالل ، الب الالي     الالو العالالآلل اجسالال بو

 حالالالو نهالالالو بالالالآ  الالالي  وىالالالو تسالالالبل  م م يالالالآ  مالالالليل البسالالالتعبيلم األسالالالحآم  مالالالا  البالالالويو 
 . 43 البسمبلم  و إسحآنلآ والباي  وجزليو بي   ي وسل م

 ادلثحث الثالث
  :دور الدعاج يف اًتطار اإلسالم -1

ويهمالوا واألبالل لهاليوىل ، يك  التجآي البسمبوم الحهالي وهبمالوا بعيالل ح الآ عيل
لحاالالوم  ولتوكالالل يكآحيالالآ  مالالا ا ، السالالذم وتن مالال  .حآلنجالالآح  الالو بيبالالتيل لن الالي اجسالال ل

ولتم آىل نظياؤىل بم ، وتصل الذمر إلا البه آا ولتيجل بنيآ التجآي ،تجآيو لم تحوي
ولالالاليوم  الالالليل ا سالالالت آب  ، مىالالالل الالالالح ي لحتالالالآ وم بالالالنيل ولحلعالالالوم  لجالالاليوم  الالالليل الصالالالي 

 لهحالال  ، ولعي الالوم  الالليل األبآنالال  ولعمبالالوم إم ىالال ا كمالالو بالالم معالالي الع لالاليو التالالو لهبمونيالالآ
،  48 هسالالالالوم بالالالالنيل الكيابالالالال  والعذالالالال ولمت الالالالوم بعيالالالالل  ل، اجسالالالال ل إلالالالالا نذوسالالالاليل ولالالالالي ونيل

ولصح  اجس ل  يلحآ  بم ، ولنظيوم إلا  حآيتيل و مبيل وسموكيل  لسيوم ببآ ليوم
نذوسيل ومىمالو ب اليحلم إلالا  مالوحيل وحعالي يهال ا ول الآ اا  لجالي التجالآي بالم مىالل الالح ي 

 . 44 منذسيل إ  و ي يانوا حآجس ل ومصحهوا بم محنآ ه
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مهيا وتالتل الب آل الآا والبحآلعالآا والم الآ اا كبالآ  وتن م  السذم إلا به آا
 وىكالال ا كآنالالا البه الالآا التجآيلالال  بياكالالز  ن الال   اجسالال ل، هالاليت  الالو البه الال  األولالالا

وكمبالآ كآنالا البه الآا مكعالي اتسالآ آ ومكعالي ح الآ ا كالآم اجسال ل مكعالي انت الآيا لال ا  لننالآ 
يآ اجس ل وىو  آيو ن هظ مم السواهل التو كآنا  يل آ  لمسذم التجآيل   ي منت ي  ل

ال الالوا ئ البهيحالال  والتالالو تصالالم  ج آبالال  البالالوانئ سالالوا  لهبآلتيالالآ بالالم الالاليل  مو لسالالواهميآ 
مبالالالآ السالالالواهل ، التالالالو تسالالالآ ي  مالالالا إ آبالالال  البيا الالالئ إ    تصالالالل إلليالالالآ بجيو الالالآا األنيالالالآي

الب عيو    تبي بنيآ  آيو السذم لكعيو البجيو آا و اليل إ آبال  البالوانئ و الول ال يلال  
وكمبالآ كآنالا إ آبال   عياىآ السذم  آيو إلا السالواهل البهيحال  األهاليا التالو تمليالآهلت تت

 . 66 التجآي البسمبلم  و به آا البوانئ مكعي كآم اجس ل مكعي ازيلآيا
 الالل ا بالالآ وصالالما السالالذم إلالالا  هالالي البه الالآا كآنالالا ىنالالآر اج آبالال  األكعالالي  الالو   

 وهتالا، حلعيالآ  الو بكالآم عالآمهتا تنذ  الح آ ا إ    توجي حعاليىآ به الآا  ال  تذكلالي ل
ل الالالالتيد التجالالالالآي ح الالالالآ ا جيلالالالاليو هلالالالالت   توجالالالالي حعالالالاليىآ بوا الالالال  ألهالالالال  الح الالالالآ   بنيالالالالآ 

عل إم ى ه البه   ىو الب صويو حآل اا وى ه الحماليام ىالو البعنلال  حآلسالذي ، والهآجآا
وح الالآ عيآ وبنتجآتيالالآ ىالالو البي الالو   ليالالآ ليالال ا كمالالو ت الالول اج آبالال  وتالالزياي الصالالم  ، إلليالالآ

ولبآ كآنا منيونلسلآ بم البوا الا التالو ت الي إلليالآ  .حآلتآلو لنت ي اجس لبا السكآم و 
ومصالالحها مهالالي األبصالالآي ، اليهالالآل لمتجالالآيو لالال ا   الالي منت الالي  ليالالآ اجسالال ل كعلالاليا  هتالالا  الالل
لالال ا   الالي منت الالي  ليالالآ اجسالال ل ، اجسالال بل  وكآنالالا بآللزلالالآ تيتهالالل إلليالالآ السالالذم حييجالال  م الالل

، وبالم  61 لي مم نسح  البسمبلم  ليآ للسالا بيتذعال حييج  م ل وكآنا بصيا  إس بلآ  
منيونلسالالاللآ  الالالي تن مالالال  سالالالذم تجآيلالالال  وليتهالالالل الالالالي آو مو لسالالالليوا بنذالالالييلم إلالالالا السالالالواهل 
ال يلح  بنيآ مو الجزي اليانل    نت ي اجس ل  و الجزي التو  ي ا حآسل الذمحلم هتالا 

سالالال ل لحعالالاليىآ  الالالم مبالالالآ جالالالزي اللآحالالالآم  مالالالل لصالالالل إلليالالالآ اج .هكالالالل البسالالالمبوم تمالالالر الجالالالزي
وح الالو الو الالا ، بالالوا م البسالالمبلم األولالالا و الالم بياكالالزىل الجيلالاليو  الالو منيونلسالاللآ وبآللزلالالآ
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ىك ا هتا العصي الهيلت هلت متجو حع  البسمبلم إلليالآ وت الكما نالواو بالنيل ىنالآر 
، ووصما السذم إلا سواهل الصلم، وتو ذالا  الو بي ال   كالآنتوم   64 تنبو ح كل  ل 

بي ال  سالذم  آيبال  بحآ اليو بالم حال ي العالي  هلالت كالآم  الي منت الي ويحبآ وصما إلا ى ا ال
، مبالالآ  66 اجسالال ل ىنالالآر  الالو و الالا بحكالالي و الالي لكالالوم  حالالل وصالالول اجسالال ل إلالالا منيونلسالاللآ

وانيونلسالالاللآ والتالالالو كآنالالالا تبالالالي بنيالالالآ السالالالذم اجسالالال بل    الالالي ، السالالالواهل التالالالو  حالالالل بآللزلالالالآ
، وباليو اج آبال   لالو،  عالومنت ي  ليآ اجس ل حنس  بتذآوتال  هسال  البلنالآ  بالم هلالت بو 

ل الالي منت الالي اجسالال ل  مالالا  .والبنتجالالآا  الالو ظيلالاليو والح الالآ ا التالالو تسالالتيمر  الالو البن  الال 
كبالآ ، سواهل اليني الايحل   و جزي   كآيل   حنسح  كحليو هلت كآنا به    حلعلال 

كعاليو ا سالتي ر و اليا  الح الآ ا البهبولال   منت ي  ما سواهل بن  ال   حوبحالآد  نتلجال 
ولالالل ، م لالالل تكالم به الال  مسآسالل  إ  مم السالالذم البن م ال  إلليالالآ تكالوم هآصالال  حيالآوا  ، إلليالآ

ت الالالالل بالالالاليو إ آبالالالال  التجالالالالآي  ليالالالالآ لسالالالالي    بملالالالالآا البحآيلالالالال  التجآيلالالالال ، لالالالال ا لالالالالل تالالالالزي نسالالالالح  
مبالالالآ السالالالذم البتجيالالال  إلالالالا الجنالالالو  ال الالالي و بالالالم  سالالاللآ  لنيالالالآ ، %4البسالالالمبلم  ليالالالآ  مالالالا 

وحماالالا نسالالح  متحآ الالو  ليالالآ ،  ل  ليالالآتن مالال  إلالالا جالالزي   كالالآيل   لالال ا   الالي انت الالي اجسالال
% عل تتهير السذم إلا جنو  اليني هلت ت  ي إلا التو ال  لمتالزوي حآهتلآجآتيالآ 42
و الالي وصالالما نسالالح  ، ويحبالالآ  آبالالا  ليالالآ حعالال  األ بالالآل التجآيلالال ، ومهالال  حعالال  الياهالال ، 

وتتجالالو السالالذم حعالاليىآ إلالالا السالالواهل ال الالي ل  لمينالالي ولكالالم    %46البسالالمبلم ىنالالآر إلالالا 
بوازلالال  ليالالآ بسالالآ    ولمالال  حالالل تتيكيالالآ بتجيالال  إلالالا ال الالي  بحتعالاليو  الالم ت عالالي همالالل  تسالاللي 

، ويحبالالالالالآ تو ذالالالالالا حع الالالالاليآ  الالالالالو  بالالالالاليياا  إم كآنالالالالالا ىنالالالالالآر هآجالالالالال  لمتالالالالالزوي  62 الحناالالالالالآل
وىالو للسالالا ، وتن مالال  إلالا  باليياا  لتوجلالالو هال  سالالليىآ، حآهتلآجآتيالآ بالم جنالالوحو الينالي
 ملمال   الو  باليياا  و  تزلالي  الم لال ا كآنالا نسالح  البسالمبلم  حهآج  إلا التزوي بم جيلي

تعوي نسح  ، ، وحعي مم تمت  السذم هول  حو جزليو بآللزلآ 60 % بم بجبوال السكآم0
 كبحويلالالالآ  حت الالاليل بلالالالآه همالالالل  نذسالالالو إ  تت عالالالي سالالالواهل  تآلمنالالالي  و البسالالالمبلم  ملمالالال  لمسالالالح 
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ىالالال ا إلالالالا جآنالالال  بالالالآ تم لالالالو األنيالالالآي البوسالالالبل  الازلالالاليو بالالالم ،  سالالاللآل   الالالو ياهالالالل اللالالالآحا
ونصل حعيىآ إلا سواهل   لتنالآل  وتكالوم سالواهميآ ال البآلل  ، يو آا  و بلآه الحهيبج

و  ت الال   الالو به الالآا ىنالالآر، ، ب عالاليو هلالالت ل الالا همالالل    الالونكلم   الال  تبالالي السالالذم  ملالالو
وىك ا ،  63 وحعيىآ تحيم سواهل الصلم، ى ا بآ هآل يوم انت آي اجس ل حتمر الجيآا

وجالالاليا م ملالالالآا بسالالالمب  نتلجالالال  التجالالالآيو الحهيلالالال  والالالالي وو  مالالالا  الالالول سالالالواهل  الالالآيو  سالالاللآ 
ولل لعل اجس ل سوا األجزا  التو كآنالا  هالي البه الآا ، والجنوحل  ال ي ل ، الجنوحل 
 .  بآللزلآ آ ولبنتجآتيآ، وىو  منيونلسلآ  ومو ت صيىآ الحواهي وتكوم ىي آ  لي، التجآيل 

 :اًتطار اإلسالمدور التجار يف  -2
مبالآ  الو الالياهل   الي منت الي اجسالال ل  لالو وهآصال   الو الحماليام ال آسالع  كآلصالاللم 

ويحبآ مسيبا الهكوبآا  و العبل لالي ل  لالر ، واليني  م  يل  التجآيو الحيل  والي آو
ألم  ا نت الالالآي  لبالالالآ إ ا كآنالالالا ح لالالاليد البسالالالمبلم سالالالوا  مي الالال  مصالالالهآحيآ  الالالو  لالالالر مل  

 . 63 ما اج حآل  ما   ليو بم حليىل السم  لمهكوبآا ىلبن  ت جا  
ون هالالظ إم النسالالح  العآبالال  لا ملالال  البسالالمب  ، منت الالي اجسالال ل  الالو الصالاللم حالالح  

ت ل كمبآ تعب نآ  و ياهل الصاللم بحتعاليلم  الم هاليوي مبصالآي العالآلل اجسال بو إ  مم 
ح  وجالالوي ي الالآو  الالو البن  الال  اسالالت آ وا حالال ل الجيالالي وو  الالوا  الالو العبالالل  عنالاليىآ تيتذالالا نسالال

% بالم 66البسمبلم  مل   كبآ ىو هآل و لال   حوتالآم  التالو تزلالي نسالح  البسالمبلم  مالا 
% بالم  16بجبوال السكآم  و هلم إم نسح  البسمبلم  و الصلم  آب    تزلي  ما 
 334 – 380بجبوال السالكآم ول الي ن ال  البسالمبوم  الو العيالي الباالولو الال د مبتالي بالم 

م تيكسالتآم وكآنالا حلالنيل م الياي بالم الالي آو ىال هلت انت ما بجبو الآا بالم البسالمبلم بال
، و الالو الينالالي منت الالي اجسالال ل  68 إلالالا الصالاللم إ  كالالآم الباالالول لسالالل يوم  مالالا البن  تالاللم

وتالالوزال البسالالمبوم  الالو ميجالالآ  الينالالي ،  الالو ال الالبآل حالاللم السالالني والحناالالآل نتلجالال  سالاللي الذتالالوح
البسالالمبلم كميالالآ  نالاليبآ  ل إلالالليل هكبيالالآ   الالل الذالالي  حالاللم النسالال  البتحآلنالال ، وتصالالل نسالالح  

، ومنت الالالي اجسالالال ل  الالالو ياهالالالل حويبالالالآ حوصالالالول حعالالال   64 % 12 آبالالال   الالالو الينالالالي إلالالالا 
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، وىكالال ا  الاللم بنالالآ   جنالالو   سالاللآ وجنالالو   الالي يآ منت الالي  26 البسالالمبلم إلليالالآ  نالالي  تهيالالآ
 ليالالآ اجسالال ل حعالالالي ال الاليم العآلالالالت اليجالاليد ح الالو البسالالالمبوم  ليالالآ م ملالالالآا حآسالالتعنآ  بن  الالال  

ال الاليم السالالآيا اليجالاليد وانيونلسالاللآ وبآللزلالالآ المتالاللم  الحناالالآل التالالو  تهيالالآ الاالالوي لالالوم  الالو
وجالالزي البآلالالاليل  ، كآنتالالآ  هالالي البه الالآا التجالالآيو الحهيلالال  و آبالالالا  ليبالالآ إبالالآياا بسالالمب 

التالالالو  بيالالالآ اجسالالال ل حآلالالالي وو التالالالو كآنالالالا  الالالم  يلالالال  الالالالي آو الالالال لم وصالالالموا إلليالالالآ بالالالا 
ي  مالا سالي    م  يل  الحهي وهحيو الحهآيو العي   و يكالو  الحهالي سالآ  . 21 التجآي

  24 وصول اجس ل إلا ى ه البنآ  
 ادلثحث الزاتع

 تأثري اإلسالم يف هٌطقح جٌىب آسيا وجٌىب ضزقها
كآم لإلس ل الت علي الكحلي  و  آياا وت آللي و  آ ي حميام  ي  وجنو   ساللآ 
و لر لبآ لهبمالو بالم تعالآللل سالبه  وتال علي حالآلغ  الو النذالوا ألنالو الاليلم الال د ميسالمو ا  

 . الح ي مجبعلم إلا
وكآم لمبسآجي األعي الكحلي  و ن ي العمول اجس بل  والي وو إلا اجس ل  و 

 و  الالر  الالو مم البسالالآجي  الالو العصالالي األبالالود كآنالالا تعالالي بالالم مكحالالي بعآىالالي تمالالر الحمالاليام
الييا والتعملل    و الح ي البذتوه   هس  حالل هتالا  الو الالح ي العيحلال  وياي اله  ال  

 . 26 نذسيآ
أل بالالال  والعمبالالالآ  ل الالالي وم  مالالالا ميا  الذالالاليا   اليلنلالالال   الالالو تمالالالر البسالالالآجي وكالالالآم ا

ول وبوا حتييلا مو ي البسمبلم ون ي العمول اجس بل  حلم مىآلو الحميام البذتوهال   الو 
وكالالالآم ىنالالالآر حعالالال  العمبالالالآ  العالالالي   الالالي تولالالالوا بنآصالالال  ال  الالالآ   . الالالي   سالالاللآ وجنوحيالالالآ

والالي وو إلالا  ،عمالول اجسال بل  بالم نآهلال وكآنوا لح لوم جيويا  بم مجل ن الي ال .والتحملغ
 . 22 اجس ل بم نآهل  مهيا

و الالو العصالالي العحآسالالو مهالال ا العمالالول اليلنلالال  والع ملالال   نالالي العالالي  تتسالالا وتالالزياي 
 ذالالو ىالال ه الذتالاليو  .  الالي  الالي ىالال ا العصالالي  ىحلالالآ  لمتحالالآيل الع الالآ و، انت الالآيا  الالو تمالالر الحمالاليام
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يام  الالي   سالاللآ وجنوحيالالآ و لالالر لبالالآ مصالالحها الع  الالآا الع آ لالال  بحآ الاليو حالاللم العالالي  وحمالال
/ ل   الالالو مواسالالال  ال الالاليم العالالالآنو اليجالالاليدمسسالالالا حاالالالياي ومصالالالحها  آصالالالب  لميولالالال  العحآسالالال

و ي ا تتها ى ه اله ح   ييا   ول   بم ا تصآل الع آ و يال ح ع  ، السآحا البل يد
 ولعمو لل تكم عب   تيو  و تآيلو العي  وحميام  ي   سلآ وجنوحيآ  و العصالوي،  يوم

ال يلبالالال  مو الوسالالال ا كآنالالالا  ليالالالآ الع  الالالآا مكحالالالي ايتحآ الالالآ حالالاللم الحمالالاليلم ببالالالآ كآنالالالا ىالالال ه 
وكالالالآم لت الالالوي الجايا لالالال  والذمالالالر و بالالالل ا صالالال ي   وتيجبالالال  حعالالال  الكتالالال   . 20 الذتالالاليو

األعي الوا    و ت وي اليصي الحهيد وحآلتآلو ت وي الع  الآا حاللم العالي  البسالمبلم 
مبالالالا  حلعالالال  الع  الالالآا الع آ لالالال  حالالاللم يول جنالالالو  ولبكننالالالآ مم ن  23 وحمالالاليام  حالالالي الحهالالالآي

 سلآ وجنو   ي يآ والعالآلل العيحالو بالم هال ل انت الآي ويواب العمالول العيحلال  واجسال بل  
سالوا  كآنالالا يلنلالال  مل   ملال  ومعالالي  لالالر ا نت الآي  مالالا ع آ الال  ىال ه ال الالعو  والالاليواب  مالالا 

البنت اليو  الو  والع ملال   ع آ   ى ه ال عو ،  مو ن تو إلالا  حلعال  العمالول العيحلال   اليلنلال 
 حميام جنو   سلآ و ي يآ نجي إم بم حلم ى ه العمول:

  :اللغح العزتيح

إم سالالي ال الالوو  الالو الماالال  العيحلالال  ليجالالا إلالالا كونيالالآ لاالال  ال الالي م الكالاليلل الالال د ىالالو 
 يالال ه ال الالوو  الالو التامالال  والتالال علي وا نت الالآي ىالالو  الالو اله ل الال   الالوو إليلالال   يسالالتوي البسالالمبلم

 . 23 العيحل  البحآيك  و عيآ ا   و الما 
وىنآر  وابل مهيا تعوي إلا هصآ   الما  العيحل  التو بآ يهما حل ال  بالم 
الحل الالآا إ  اجتالال حا إلليالالآ اىتبالالآل النالالآا وهآصالال  البوىالالوحلم بالالنيل  كالالآنوا ل حمالالوم  مالالا 
تعمبيالآ  ال  تكالالآي ت بالا  الاآ   مالالوحيل هتالا لعمنالالوا إلبالآنيل حعظبال  ىالال ه الماال  الب يسالال  

 . 28 بهياحيآ األزلوولسجيوا مبآل 
وكعاليو متسالآ يآ  الو  اليح العمالول وتذسالليىآ ، إم الما  العيحل  حه وتيآ وبيونتيآ

لجآزىالالآ وبتياي آتيالالآ ومبعآليالالآ وكعالاليو  وحجبآليالالآ البتبعالالل  الالو إ ياحيالالآ وتعحليىالالآ وا  جآزىالالآ وا 
 الالالي اجتالالال حا إلليالالالآ جبآ الالال  بالالالم العمبالالالآ  الالالال لم  كذالالالوا  مالالالا مسالالاليايىآ ويياسالالالتيآ ، بعآنليالالالآ
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واتهالالال وىآ مياو  لحالالال  لمتعحلالالالي  الالالم  يا يالالالل ، حي وبالالالآزالوا هتالالالا بمكالالالوا  نآنيالالالآح الالالو  وصالالال
 . 24 وم كآيىل

حآج الالآ   إلالالا ا ىتبآبالالآا الهآصالال  بالالم جآنالال  حعالال  البذكالاليلم العالالي  حن الالي 
  الي كآنالا ، الما  العيحل  التو تعتبي  مليآ العمول اجس بل   و انت آيىآ  و تمر الح ي

 . 06 حل  والعمول اجس بل بجآلا  مبل  لتييلا الما  العي 
/ التآسالالا والعآ الالي البل يلالاللم هلالالت ن الال ا و الالو ال الاليم العآلالالت والياحالالا اليجالاليد

حالاليم ، هيكالال  التالاليولم والتالال لل   نالالي البالالؤيهلم والجاالاليا للم العالالي   الالو العصالالي العحآسالالو
ىالالالؤ   له الالاليوم ح نذسالالاليل إلالالالا حمالالاليام  الالالي   سالالاللآ وجنوحيالالالآ لجبالالالا مهحآيىالالالآ  الالالم  يلالالال  

و الالالي سالالالجموا  الالالو بؤلذالالالآتيل تمالالالر األهحالالالآي وبالالالآ لتعمالالال  حآنت الالالآي الماالالال  ، ا تصالالالآل حآلعمبالالالآ 
 يالالال ا البالالالؤيي الكحلالالالي البسالالالالعويد الالالال د زاي حالالال ي السالالالني سالالالالن  ، العيحلالالال   الالالو تمالالالر الالالالالح ي

ل  ل لي إلا وجوي كعلي بم العمبآ  العي  ال لم لحال لوم الجيالوي لهيبال  410ىال/666 
يسالالالالوم تمالالالالر الماالالالال  وكعلالالالالي بالالالالنيل ومم النالالالالآا  الالالالو ىالالالال ه الالالالالح ي ل ، الماالالالال  العيحلالالالال  ون الالالاليىآ

 . 01 لتهيعوم حيآ و سلبآ ال ح   الهآكب 
 :علن احلديث

 مل الهيلت ىو العمل ال د لهالت  حيياسال  الهاليلت النحالود ال اليل  بالم هلالت 
وكالآم ليال ا العمالل ، صهتو مو و عو مو وصذو ح الي  بهتمذال  بالا إ  الآ   اليح وا  لالو

سالال ل وببالالآ سالالآ ي  مالالا ظيالالويه و الالوي انت الالآي  الالو الحمالاليام ادسالاللول  التالالو وصالالل إلليالالآ اج
وا  الالالآبتيل  ليالالالآ وتذجلالالاليىل لنالالالآحلا ىالالال ا العمالالالل كبالالالآ ، الصالالالهآح  والتالالالآحعلم إلالالالا ىالالال ه الحمالالاليام

 . 04 صنعوا بم  حل  و الح ي العيحل 
إم وصول الصهآح  والتآحعلم إلا حميام  ي   سلآ وجنوحيآ م آال يوهآ  جيليو 

  الي  آبالا ، ي  مل الهيلت ت ويا  كحلاليا   ه ل ى ه البيهم  ت و ،  و  مل الهيلت ىنآر
 . 06 ح ي السني بع   بياكز لتعملل الهيلت منجحا  ييا  بم البهيعلم النحيلم
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 :علن الفقه وادلذاهة اإلسالهيح

 مالالالالل الذ الالالالو ىالالالالو العمالالالالل الالالالال د ل الالالالول حآسالالالالتنحآ  األهكالالالالآل ال الالالالي ل  بالالالالم بصالالالالآييىآ 
و الالي ميتالالح  ظيالالوي ىالال ا العمالالل ، حولالال األصالالمل  البتبعمالال  حآلكتالالآ   ال الالي م الكالاليلل  والسالالن  الن

 . 02 حظيوي الب اى  اجس بل 
حآ تحآيىالآ ، كآنا الو وي العيحل  تتوا ي إلا حميام  ي   ساللآ وجنوحيالآ بالم حاالياي

وكآنالا حماليام جنالو   ساللآ وجنالو  ، هآبمال  البال اى  الذ يلال ، جز  بم العآلل اجسال بو
و الالي ، وتجآيتيالالآ بالالا العالالي   الالي ليآ  مالالا صالالم  وعل الال  حالالح ي العالالي   الالم  يلالال  بوان يالالآ

، هبالل إلليالآ التجالالآي العالي  إسالال بيل وبال اىحيل الذ يلالال  بعالل البالال ى  البالآلكو وال الالآ عو
  الي يهالالل بالال ى  بآلالالر  الالو ىالال ه البن  الال   مالالا لالالي ال الاللو محالالو الحيكالالآا الحيحالاليد البالالآلكو 

. مبالالآ البالال ى  ال الالآ عو   الالي يهالالل حذ الالل التجالالآي العالالي  الالال لم  00 ون الالي  ليالالآ اجسالال ل
يوم إلالالا ىالال ه الحمالاليام وألجالالل  لالالر بالالآزال البالال ى  ال الالآ عو البالال ى  السالالآ ي  الالو كالالآنوا لذالال

 . ى ه الح ي
  الي وصالما إلالا ، و ي كآم لمذي  اجس بل  نصلحآ  بم اله وي  و ح ي اليني

حالال ي الينالالي  ي الالآ  ىآبالال  لعحالالا يويا   الالو البجالالآللم السلآسالالو والالاليلنو وكآنالالا  ي الال  الهالالوايب 
يوم بالالالم الالالالح ي العيحلالالال  و ليىالالالآ لالالال توم إلالالالا حالالال ي الينالالالي مىالالالل ىالالال ه الذالالالي  هلالالالت كالالالآنوا لذالالال

 . 03 ولته ونيآ بمج  ليل
 :الفلسفح والعقائد

كآنالالا الذمسالالذآا الحو لالال  والينيوسالالل   الالو محعآيىالالآ وبن م آتيالالآ حعلالاليو  الالم البالالني  
العمبو وببتزجال  ابتزاجالآ  العيلآ  حآلاليلم   الي كالآنوا بعت اليلم حال م العالآلل ب الت  بالم  الو  

ل التالالالالي و ىالالالآحيل  الالالو ىالالال ا التهملالالالل إلالالالا ويا  ال حلعالالال  بالالالم الهلالالالآل واهالالالي مزلالالالو   ل حالالال
حلنبالآ كآنالا الذمسالذ  اجسال بل  وحتال علي ال الي م الكاليلل  الي   03 والوجيام   الع ل و  العمل

وكآنالا تاليا مم الع الل والباليو و لجال  مم تكالوم بالم مىالل صالذآا ، اتجيا اتجآىآ   ملالآ  
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اللالالالوبو بالالالا البجتبالالالا بالالالم هالالال ل البي الالالي  اجنسالالالآم وحالالال لر حالالاليموا ل ح ونيالالالآ  الالالو تعالالالآبميل
كبالالآ كالالآنوا  الالو سالالموكيل الذمسالالذو لالال ىحوم إلالالا التذكلالالي   08 وال الالول و لالاليىل بالالم الصالالو ل 

والت بل  و ظواىي الكوم وتهملميآ عل إ  آ  اليمد وا ستنتآب يوم تهجي   مو ول لر 
البعي   والذنآ   وصو   إلا،   ي كآنوا وا عللم وجبعوا حلم ال يلع  اليلنل  وحلم الذمسذ 

وحال لر   الي و ذالا الصالو ل  حاللم  . 04 والح آ  حلنبآ الذمسذ  الينيوسل  تيا  وحآم الب م 
بت محآا اجنسالآم ومحعالآيه وحاللم البسالتوا ا جتبالآ و لتمالر الحماليام لن الي اجسال ل حلالنيل 

 . 36 ححسآ   يوم مم لت عيوا حجوىي الذمسذ  الينيوسل  مو الحو ل 
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 :اخلامتح
ومن مال  حي وتالو الن لال  ، ل حآ نت آي  و موا ل ال يم السآحا البالل يدحيم اجس 

و   ياحالال   الالو  لالالر  آلح الالي همالال  ا  واجسالال ل ، الصالالآ ل  التالالو تنسالالجل والذ الاليو الح الاليل 
وا تبالالالاليا الالالالالي وو ، و حلعالالالالو إم لكالالالالوم البالالالالني  بتسالالالال آ  بالالالالا بالالالالم و الالالالا لالالالالو ،بالالالالني  ا 

وحبالآ لت مال  ، و   بالا العبالل و ال   لالراجس بل   ما تعحلا الع ليو وميجالآ  األبالي كمال
وبهآيحال  الظمالل ملنبالآ  ،ا تبيا البسآواو حلم حنو الح الي  كبآ ،البهمو  إم ل ول حو بم

 . وجي    حل النآا م واجآ ليهموم  و يلم ا 
كبآ وكآم لمتجآي العي  وحهآيتيل ص ا  ول  حهكل  بميل و   آتيل ح ىآلو 

حالل كالآنوا  ،جنو   ي يآ تبتي إلا  تياا زبنل  سالآه  البيم السآهمل   و جنو   سلآ و 
  الالي كالالآنوا   ومنينوسالاللآ ،لالال ىحوم إلالالا ويا   لالالر  الالو همالالل  الحناالالآل وحالال ي الب لالالو  بآللزلالالآ

وكآم  ،و ي كونوا ليل ىنآر جآللآا كعليو  و بعظل البيم السآهمل  ،ح لر سآيو الحهآي
 ، تصالآيد  التجالآيد  ما الالح يبمور ومىل تمالر الالح ي لهتيبالونيل ول الييوم   الميل ا 

 .يوم  و وجويىل ه يا  لييي كلآنيلوكآنوا  لج
هلالت ا حالل السالكآم  مالا اجسال ل ، كبآ يكز البسمبوم  و الحميام التو يهموىالآ

و و بحآي و بآلهمبوم حالو بالم بسالآواو وهيلال  و يالال  ومبالم ولالل  ،م واجآ  ألنو يلم الذ يو
 .  ا اليلم العظلللب  إ  و ا  صلي هتا م تن  الكعلي ى

ىالالال ه العوابالالالل كميالالالآ سالالالآىبا  الالالو ن الالالي اجسالالال ل  الالالو يول جنالالالو   سالالاللآ وجنالالالو  
و الالالي تحالالاللم بالالالم هالالال ل الحهالالالت والت صالالالو إم لمتجالالالآي والبيالالالآجيلم العالالالي  الذ الالالل   الالالي يآ

الكحلي  و انت آي اجس ل  الو بنالآ   واسالع  بالم العالآلل و ساللبآ البنالآ   البال كويو  الو 
اجسالال ل  الالو ىالال ه البنالالآ   مكعالالي ايتكالالآزا وعحآتالالآ بالالم و الالي كالالآم وجالالوي  ، لالالآا ىالال ا الحهالالت

وىالالل ،  ليىالالآ، ألنالالو وصالالل إلليالالآ  الالم  يلالال  السالالمل والتذالالآىل   الالم  يلالال  السالالل  وال الالوو
 .  مىآلو الح ي األصملم  حي ا مهحوا النآا ال د موصموا اجس ل ملليل

بلم ولي ا نجي مم اجس ل  و ى ه البنآ    لزال بوجويا  حل مزياي  يي البسم
 الالو هالاللم نجالاليه  الالي  ،لالالاليه بالالم الالاليلآنآا السالالبآول  إم توسالالا حيالال ا ال الالكل زلالالآيو لالالل لسالالح 

 - الالع  حالالل لبكالالم ال الالالول انالالو ت  الالآ  الالالو بنالالآ   مهالاليا بعالالالل حالال ي األنالاليلا  اسالالالحآنلآ 
الحيتاآل  هآللآ ي ل هكبيل بم  حل العالي  ل اليوم  يلاليو إ  إم وصالول اجسال ل إلالليل 

 . اجس ل  و  موحيل ح كل ه ل و م  يل  السل  وال وو لل ليسو 
 . نسأل اهلل التوفيق والعفو



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيدي
 عدد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

ىانتشارىاإلسالمىفي
ىجنوبىآسواىوجنوبىشرقها

ى
 

ىىد.ىصـالويىمـزهـرىمـزصـل
 0202ى(ىحزوران3العددى)

  336 

 

 :اذلىاهص
                                                      

ته لال  ، ىالال  تالآيلو األبالل والبمالور616: محو جعذي بهبي حالم جيلالي  ا‘ ال حيد   1 
جبالالالآل، ، هبالالاليام؛ 6/428ل  4666 - حلالالاليوا  ياي صالالالآيي 4 ، نالالالوا  الجالالالياح

 . 24ل   4666 – حليوا  1البعآصي،   العآلل اجس بو
،  .ا -حاالالياي  1 ، ىالالال  بعجالالل الحمالاليام343 -الهبالالود لالالآ وا حالالم  حالالي ا   ا   4 

 . 44 ، اجس بو العآلل، هبيام؛ 0/268
 . 44  ، العآلل اجس بو‘ هبيام   6 
ىالالالال   482مهبالالالي حالالالم محالالالو لع الالالو  حالالالم جعذالالالي حالالالم وىالالال  حالالالم وا الالال   ا ، اللع الالالوحو  2 

  -216/ 0، بعجل الحميام، الهبود؛  1/464  1432 – النج   1 ،  وحواللع
211 

بكتح  الني   البصيل   بصي ، ال آبوا اجس بو،  حي العظلل بهبي، يب آم  0 
 . 33ل   1436 –

 . 38 ، م. ل  3 
بهآ ياا  و تآيلو ال عو  اجس بل ، بكتحال  البعالآي  ، إسبآ لل مهبي، حآ و  3 

 .33   1483 – بصي 
 . 38 ، بهآ ياا، حآ و  8 
 . 84 ، م. ل  4 
 . 86 ، م. ل  16 
ته لالال  ، ىالالال  تالالآيلو احالالم همالاليوم868:  حالالي الالاليهبم حالالم بهبالالي  ا، محالالم همالاليوم  11 

 80  ، بهآ ياا، حآ و؛ 643/ 2ل  4663 -تيكو  يهآم  حليوا 
 . 34 ، ال آبوا اجس بو، يب آم  14 
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 . 36 ، م. ل  16 
 . 80 ، بهآ ياا، حآ و  12 
 . 33 ، ال آبوا اجس بو، يب آم  10 
 .411 ، العآلل اجس بو البعآصي، هبيام  13 
 .414، م. ل  13 
 . 88 ، بهآ ياا، حآ و  18 
 . 46 ، بهآ ياا، حآ و  14 
ته لالالال  ، ىالالالال   لالالالوم األهحالالالآي433:  حالالالي ا  حالالالم بسالالالمل حالالالم  تلحالالال   ا، الالالاليلنويد  46 

يا يو البعالآي  ، هسم، بلماأل؛ 432/ 4ل  4666حليوا   6لوس  ال ولل  
 .641ل   1483 –ياي العمل لمب للم  حليوا ، اجس بل  ال لعل 

 .442 ، ال آبوا اجس بو، يب آم  41 
 . 440 ، م. ل  44 
 – حليوا  4 ، بؤسس  اليسآل ، سكآم العآلل اجس بو، ي. بهبي  ؤاي،  كيد  46 

 . 141ل   1481
 . 133 ، م . ل  42 
 . 138 ، م. ل  40 
،  1433 –تالالالالالالآيلو الالالالالالاليول اجسالالالالالال بل   الالالالالالو  سالالالالالاللآ  ال الالالالالالآىيو ، مهبالالالالالالي، السالالالالالالآياتو  43 

 641. 
 . 644 ، تآيلو اليول اجس بل ، السآياتو  43 
 . 86   1433 –بوسو   التآيلو اجس بو  ال آىيو ، ي. مهبي،  حلمو  48 
 . 83 ، بوسو   التآيلو اجس بو،  محو؛ 4/433،  لوم األهحآي، اليلنويد  44 
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،  1486 –الحمالالاليام اجسالالال بل  واأل ملالالالآا البعآصالالاليو  اليلالالالآ  ، بهبالالالوي،  الالالآكي  66 
 111 . 

 .114 ، الحميام اجس بل ،  آكي  61 

 . 110 ، م. ل  64 

بكتح  الني ال  ، تيجب  هسم إحياىلل هسم، الي وو إلا اجس ل، توبآا،  ينولي  66 
 . 461ل    1436 – ال آىيو  6 ، البصيل 

 464  ، والي وو إلا اجس ل، ليمينو   62 

 . 463 ، م. ل  60 

 . 143 ، الحميام اجس بل ،  آكي  63 

 . 166 ، بوسو   التآيلو اجس بو،  حمو  63 
 . 124 ، سكآم العآلل اجس بو،  كيد  68 

 . 104 ، م. ل  64 
 . 106 – 104 ، م. ل  26 

 . 103 ، م. ل  21 
ىالال  مهسالم الت آساللل  الو بعي ال  683ي ا:  با الاليلم بهبالي حالم اهبال، الب يسو  24 

 161ل    1463-لليم  1 ، ن يه يلاولو، األ آللل

 –ب حعالال  ياي الع آ الال   حلالاليوا ، 6 ، مصالالآل  اله الالآيو العيحلالال ، نالالآجو، بعالاليو   26 
1430   214. 

بوسو   التآيلو اجس بو واله آيو اجس بل  لحميام ،  حي ا  بح ي، مل يازد  22 
 . 32   1486 –آلل البعي    جيو  ، 1 ،  ي   سلآ

 . 30 ، م. ل  20 
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ىالالالال  268: ا هسالالاليو، محالالو بعالالاللم نآصالالالي ؛  44 ، مهسالالالم الت آسالالاللل، الب يسالالو  23 
 101ل   1436 - حليوا 1سذينآب ، ن مو لهلا اله آ   

 . 84 ، بوسو   الت يلو اجس بو، مل يازد  23 
ياي ،  يلهيالالالالآ وه الالالالآيتيآاليولالالالال  اجسالالالال بل  وت،  حالالالالي الهبلالالالالي و هالالالاليوم، ملعحالالالالآيد  28 

 .113   1430 –الني   البصيل   ال آىيو 
 . 86 ، بوسو   التآيلو اجس بو، ال يازد  24 
 . 82 ، م . ل  06 
ىالالال  باليوب الالال ى  623: محالو الهسالالم  مالو حالم الهسالاللم حالم  مالو  ا، البسالعويد  01 

  1480 –ته لالالال  بهبالالالي بهالالالو الالالاليلم  حالالالي الهبلالالالي  ال الالالآىيو ، وبعالالالآيم الجالالالوىي
1/423 . 

 . 241 ، مصآل  اله آيو العيحل ، بعيو   04 

ىالال  الكآبالل  الو  366:  ا،  ز اليلم  مو حم بهبي حم محو الكاليل، محم األعلي  06 
 . 6/146ل  4662 –ياي الكت  العمبل   حليوا ، التآيلو

 . 84 ، بوسو   التآيلو اجس بو، مل يازد  02 
 . 44 ، م. ل  00 
 – حلالالاليوا  4 ، ن الالو  زلالالآيو: تيجبالالال ، عيحلالال  الينيلالال الع  الالالآا ال، ب حالالول، مهبالالي  03 

1432   183 . 

 . 188 ، م. ل  03 

 . 188 ، الع  آا العيحل  الينيل ، اهبي  08 

 . 184 – 188 ، م. ل  04 

 . 104 ، مصآل  اله آيو العيحل ، بعيو   36 
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 :قائوح ادلصادر وادلزاجع
الكآبالالل  الالو   ىالالال 366  الالز الالاليلم  مالالو حالالم بهبالالي حالالم محالالو الكالاليل  ا، محالالم األعلالالي -1

 ل . 4662 - حليوا  1 ، التآيلو 

ته ل  تيكو ، ىال  تآيلو احم هميوم868 حي اليهبم حم بهبي  ا: ، محم هميوم -4
 ل 4663 - يهآم  حليوا 

وا  حلالي 1ىال  سذينآب ، ن مو لهلا اله الآ   268: ا هسيو، محو بعلم نآصي  -6
  ل1436 -

  .ا  -حاياي  1 ، جل الحميامىال  بع343 -لآ وا حم  حي ا   ا  الهبود، -2

ته ل  لوس  ، ىال   لوم األهحآي433:  حي ا  حم بسمل حم  تلح   ا، اليلنويد -0
 ل 4666حليوا  6ال ولل  

ته لالال  ، ىالالال  تالالآيلو األبالالل والبمالالور616محالالو جعذالالي بهبالالي حالالم جيلالالي  ا:، ال حالاليد -3
 ل 4666 - حليوا  4 ، نوا  الجياح

ىالالال  بالاليوب الالال ى  623: م حالالم  مالالو  امحالالو الهسالالم  مالالو حالالم الهسالالل، البسالالعويد  -3
 ته ل  بهبي بهو، وبعآيم الجوىي

  1480 –اليلم  حي الهبلي  ال آىيو 

ىالالال  مهسالالم الت آسالاللل  الالو بعي الال  683:  ا  الالبا الالاليلم بهبالالي حالالم اهبالي، الب يسالو -8
 ل 1463-لليم  1 ، ن يه يلاولو، األ آللل

ىالالالال   482مهبالالالي حالالالم محالالالو لع الالالو  حالالالم جعذالالالي حالالالم وىالالال  حالالالم وا الالال   ا ، اللع الالوحو -4
 ل 1432 – النج   1 ، تآيلو اللع وحو
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الياي البتهاليو لمن الي ، الع  آا العيحل  الينيل ، تيجب  ن و  زلآيو، ب حول، مهبي -16
 . ل1432 -حليوا  

بكتح  الني   ، هسم إحياىلل هسم: تيجب ، الي وو إلا اجس ل، توبآا، ينولي -11
 ل . 1436 - ال آىيو 1 ، البصيل 

 -ياي العمل لمب للم حليوا ، يا يو البعآي  اجس بل  ال لعل ، هسم، بلم األ -14
 ل . 1483

بكتحالالالالال  ، بهآ الالالالالياا  الالالالو تالالالالالآيلو ال الالالالعو  اجسالالالالال بل ، إسالالالالالبآ لل مهبالالالالي، حالالالالآ و -16
 ل . 1483 -بصي  البعآي  

 -حلالاليوا  ياي الكتالال  العمبلالال  ، العالالآلل اجسالال بو البعآصالالي، ي. جبالالآل، هبالاليام -12
 ل . 4666

بكتحالالال  الني الالال  ، ال الالالآبوا اجسالالال بو البعآصالالالي، عظالالاللل بهبالالالي حالالالي ال، يب الالالآم -10
 ل . 1436 -البصيل  بصي

 ل . 1433 -ال آىيو  تآيلو اليول اجس بل   و  سلآ ، مهبي، السآياتو -13

 -اليلالالآ   الحمالاليام اجسالال بل  واأل ملالالآا اجسالال بل  البعآصالاليو ، بهبالالوي،  الالآكي -13
 ل .1486

-حلالالاليوا  بؤسسالالال  اليسالالالآل  ، سالالالكآم العالالالآلل اجسالالال بو، ي. بهبالالالي  الالالؤاي،  الالالكيد -18
 ل . 1481

 ل . 1433 -ال آىيو  بوسو   التآيلو اجس بو ، ي. مهبي،  حمو -14

بوسالالالو   التالالالآيلو واله الالالآيو اجسالالال بل  لحمالالاليام  الالالي  ،  حالالالي ا  بح الالالي، مل الالاليازد -46
 ل . 1486 -جيو   سلآ

 -ال الآىيو  اليولال  اجسال بل  وتآيلهيالآ وه الآيتيآ،  حي الهبلي و هاليوم، ملعحآيد -41
 ل . 1430

 -حلالاليوا   ب حعالال  ياي الع آ الال ، 6 ، مصالالآل  اله الالآيو العيحلالال ، نالالآجو، بعالاليو  -44
 ل . 1430


