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 سالمباإل تأثر املغـــــىل        
)*(                                                                                       

 محمـذ يونـس فلـحم.م.

 

 ملخص البحث     

انتشار اإلسالـ بيف مغوؿ آسيا الوسطى مف المواضيع التػ  ليػا شػفف اػ  التػاري   
المية ايػو يعطػ  رػورة قػف لبارػؿ بربريػة داعتيػا أسػباب قػدة والحضارة العربية االسػ

إلى غزو العالـ العرب  اإلسالم  وقلى أثره أسػتطاع المغػوؿ تيػويف دوؿ مسػتللة ليػا 
اػػػ  العػػػراؽ وبػػػالد اػػػارس والرػػػيف والينػػػد وآسػػػيا الوسػػػطى ونتي ػػػة لعامػػػؿ االسػػػػتلرار 

بديانػػة وضػػعيو  واالسػػتيطاف أف شػػاع نػػور اإلسػػالـ اػػ  ولػػت يانػػت تػػديف ىػػذه الػػدوؿ
 يطلؽ قلييا الشامانية .

 

الػػد اشػػتمؿ البحػػث قلػػى تمييػػدؤ لتلػػديـ رؤيػػة قػػف حيػػاة المغػػوؿ   ومبحػػث  لتنػػااس  
الـ ػاألدياف ا  يسب المغوؿ ومبحث  للعوامؿ الت  سػاقدت المغػوؿ اػ  أقتنػاؽ اإلسػ

   ومبحث  لمؤشرات الحياة اإلسالمية قند مغوؿ آسيا الوسطى . 
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ABSTRACT 

The spread of Islam amongst the Mongol in Middle Asia is 

considered one of the important topics in the history and Islamic 

culture as it shows the image about barbarian tribes motivated 

by several incentives to invade the Arabic – Islamic world . Due 

to that invasion the Mongols were able to establish independent 

states in Iraq , Persia , China , India and Middle Asia and their 

settlement and colonization let to the spread of Islam amongst 

Mongols especially the Mongols in Middle Asia (the golden 

tribe) who were adopting a worldly religion called 

SHAMANEYYA . 

The research included a preface to represent a view the 

Mongols life , a section which dealt with the compettion 

amongst the religions to gain the Mongols to their sides , a 

section about the factors that helped Mongols to Islam and a 

section concerning the indications of Islamic life for the 

Mongols in Middle Asia . 

 

 التمهيـد : 
يليـ  مػػف الرػػيف يخربػػوف يػػؿ مػػا ي دونػػو اػػ  طػػر  توسػػعيةخر ػػت ألػػواـ اػػ  رحلػػة    

مف الحضارات والمدف والػدوؿ ولضػوا قلػى مػا يػاف مػف الخالاػة العباسػية آنػذاؾ اػ  
بغػػػداد ولػػػـ يبلػػػى مػػػا يرػػػلم للحيػػػاة سػػػو  المػػػؤامرات والنزاقػػػات وقلػػػد الرػػػ لات مػػػع 

الحضػارة   شػعبؤا ىم يؤػاأ أبػاد النػاس  وىػدـ وىػـالمغوؿ ب ت ىذه األلواـقرااألقداء  
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ه المو ػػة ىػػذ اإلسػػالم  مػػف  ػػراء وقػػانى العػػالـوأاسػػد اػػ  األرض  وأللػػى الرقػػب   
   و ػػاء الولػػت الػػذ  تػػفثر ايػػو المغػػوؿ ىػػدأتمػػا  سػػرقاف وليػػف تػػدمير  ال خػراب وال

 يػػاف قليػػووشػػرقوا اػػ  إرػػالح مػػا  بحضػػارة المسػػلميفأ اػػاقتنلوا ديػػنيـ و  باإلسػػالـ
 .قلى اإلسالـآباؤىـ  وألبلوا 

ى ػ(   شػػماؿ رػػحراء  وبػػ1ا )المغػػوؿ لبارػػؿ بدويػػة يانػػت تسػػتوطف ىضػػبة منغوليػػ 
(   إذ تمتد مف أواسط آسيا  نوب  سيبيريا وغربػ  منشػوريا وشػماؿ التبػت وشػرل  2)

( .  ايػاف اإلللػػيـ يتميػز ببيرػػة مناخيػة لاسػػية يػادت تيػػوف معدومػة اترػػؿ 3تريسػتاف)
ْاػ / ـ ا  حيف ترؿ شتاءؤ إلػى دوف در ػة الت مػد يػ   66در ة الحرارة  ري اؤ إلى 

ْاػػػ / ـ   اػػ  حػػيف ترػػؿ يميػػة األمطػػار السػػنوية إلػػى خمػػس بورػػات  85ترػػؿ إلػػى 
 ( . 4اي  ال تي   إال لنباتات الحشارش اللينة )

أما ايما يخص أروليـ   افف الرأ  الغالب لد  قمػـو المػؤرخيف أف أرػليـ مػف    
 – ة أ  الترييػػةػ ػػاتيـ إلػػى األسػػرة اللغويػػة التاريػػ( . وينتسػػبوف بلي5ال ػػنس التريػػ  )

ومػع أف األتػراؾ والمغػوؿ رػنؼ مػف  ----(   ويشير اليمذان  بلولو " 6لمغولية )ا
( وسػبب ذلػؾ االخػتالؼ ير ػع إلػى التنلػؿ 7األتراؾ واييـ ت ػاوت واخػتالؼ شاسػع " )

مػػف ميػػاف ألخػػر . افمػػا قػػف قشػػاررىـ ايػػ  يثيػػرة العػػدد يرػػعب التميػػز بيػػنيـ ليثػػرة 
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( 8واليرايت وايات وغيرىـ مػف العشػارر )بطونيـ واتساع رلعة أراضييـ امنيـ التتار 
. ااستوطنت ىذه العشارر ا  بالد أطلؽ قلييا اللدماء بالد التبت   ثـ أطلػؽ قلييػا 

 ( .9أىؿ الريف اسـ بالد التتار )

ة ػيـ البداريػػػػانشػػػفت ىػػػذه الم ػػػاميع قلػػػى البػػػداوة بحيػػػـ ظػػػروايـ المناخيػػػة وأساليبػػػ    
(   إذ يػػاف غػػذاءىـ لحػػوـ الخيػػؿ وألبانيػػا 11) (   ايػػانوا يمارسػػوف الرقػػ  والرػػيد16)
أمػا .(14(   ويذلؾ لحـو اليالب والخنازير )13(   وخارة ما يعرؼ بلبف اللمز )12)

قػف طبيعػػة حيػػاتيـ اال تماقيػػة وطػػريلتيـ اػ  الػػزواج افنيػػا بداريػػة متخل ػػة إذ يػػاف ال 
تيتػػؿ يسػػمم باختيػػار الزو ػػة مػػف داخػػؿ التيتػػؿ بػػؿ يػػاف قلػػييـ اختيػػار الزو ػػات مػػف 

آخػػر يػػرتبط بػػو النسػػب وأف مسػػفلة تعػػدد الزو ػػات مطللػػة قنػػدىـ وليػػف تبلػػى الميانػػة 
البػػػارزة للزو ػػػة األولػػػى إذ ليػػػا ميانتيػػػا الخارػػػة . والػػػى  انػػػب ذلػػػؾ يػػػانوا يخط ػػػوف 

(  يمػػا يانػػت اإلباحيػػة 15ة أـ ال )ػاء مػػف ا ػػؿ الػػزواج سػػواء يانػػت الحػػرة متزو ػػػالنسػػ
 .(61)نة خارة ا  الم تمع المغول  آنذاؾ شارعة ايما بينيـ لما ليا مف ميا

ايمػػا يخػػص قبػػاداتيـ الدينيػػة ايانػػت لػػدييـ معتلػػدات منيػػا أنيػػـ يعبػػدوف اليوايػػب     
  وبعضيـ يعبػد األرػناـ والػبعض ا خػر يعبػد  (61)ويس دوف للشمس أثناء بزوغيا 

قتلػػػػػاد   واال (61)ومنيـ مػف يعترؼ بوحدانية اهلل مػف دوف قليػدة رػحيحة (61)النار 
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األيثر شيوقاؤ قندىـ ىػػػو   االقتلاد بالشامانية وىو معتلد وثنػ  يضػـ م موقػة مػف 
والمتمثلة بعبػادة يػؿ شػ  يسػمو قلػى إايػاـ قلػوؿ المغػوؿ ومػا  (02)الديانات البدارية 

يخااونػػو  اليػػـ أليػػة اػػ  النيػػر وال بػػؿ والشػػمس واللمػػر ويػػاف المغػػوؿ يتلربػػوف إلييػػا 
. والػى  انػب ذلػؾ قبػاداتيـ ألرواح  (06)اييا مف لػوة طلبػاؤ لرضػاىا ت نباؤ لشرىا لما 

 . (00)أ دادىـ القتلادىـ باف ليا اللدرة قلى التملؾ والسلطاف 

والػػػى  انػػػب مػػػا ذيرنػػػاه الػػػد بػػػدأت تسػػػود قنػػػدىـ معتلػػػدات أخػػػر  مثػػػؿ البوذيػػػة     
بيعػػة ىػػ  . ايانػػت قبػػادة لػػو  الط (02)والمانويػػة واليون وشيوسػػية ومعتلػػدات أخػػر  

األيثػػر لبػػوالؤ لػػدييـ وليػػذا ال تو ػػد حلػػوؽ مرػػانة للضػػعيؼ مػػا لػػـ ييػػف ىنػػاؾ قدالػػة 
. وليػف الميػزة التػ  اػييـ أنيػـ متسػامحوف مػع  (02)االلو  مستبد والضػعيؼ مسػتعبد 
 .  (02)أرحاب العلارد والديانات األخر  

سػػتعداد الػػدارـ امػػا اػػ  ال انػػب العسػػير  الػػد يػػانوا محػػاربيف ألويػػاء قلػػى أىبػػة اال    
للدااع قف أن سيـ ضػد اللبارػؿ الم ػاورة ايػانوا ينضػموف تحػت رايػة اييػا لدسػية ىػ  

  والطاقػػة  (01). ايػػانوا مشػػيوريف بالشػػ اقة والرػػبر اػػ  اللتػػاؿ  (01)رايػػة الحػػرب 
. وب ضػػػؿ ىػػػذه  (01)التامػػػة واالنليػػػاد اليامػػػؿ لرؤسػػػاريـ سػػػواء اػػػ  الحػػػرب أو السػػػلـ 

مؤسػس اإلمبراطوريػة المغوليػة مػف توحيػد اللبارػؿ المغوليػة  الر ات تميف  نييزخػاف
تحت سلطتو   حيث ألاـ دولتو قلى نظاـ ولوانيف مؤل ة مف أحياـ تحيـ الحيػاة اػ  
يااػػة م االتيػػا السياسػػية والعسػػيرية واال تماقيػػة وااللترػػادية ايػػاف ىػػذا النظػػاـ ىػػو 

حدد طبيعة حياة المغوؿ   ألياسا)*( وى  قبارة قف م موقة مف التلاليد واألقراؼ ت
 .  (01)وربما أربم ايما بعد اللانوف طلسـ يضمف االنترار ا  الحرب 



                

 تأثر المغـــــول باالسالم                 

 محمـذ يونـس فلـحم.م.                 

 

 992 

 -تنافس األديان يف كسب املغىل :
قلى الرغـ مما تعرض لو العالـ اإلسالم  مف ى مة بربرية مف لبؿ المغوؿ وما     

مينػػػوا مػػػف لػػػاموا بػػػو مػػػف تػػػدمير للمػػػدف والمسػػػا د وتمزيػػػؽ للمرػػػاحؼ أال أنيػػػـ لػػػـ يت
اللضػػاء قلػػى العليػػدة اإلسػػالمية بػػؿ أف اإلسػػالـ لػػـ يلبػػث أف اثػػر اػػ  ن ػػوس أولرػػؾ 

 الغزاة ولـ تلبث تعاليـ اإلسالـ السمحة أف حملتيـ قلى اقتناؽ اإلسالـ .

خالريـ ا  نشر الػدقوة     ير ع ال ضؿ ا  ذلؾ إلى نشاط الدقاة مف المسلميف وا 
وا ياللونػػػو مػػػف الرػػػعاب لمناىضػػػة منااسػػػيف   قلػػػى الػػػرغـ ممػػػا يػػػان (22)اإلسػػػالمية 

لػػػوييف يحػػػاوالف إحػػػراز النرػػػر اػػػ  ىػػػذا الم ػػػاؿ ايانػػػت المعريػػػة حاميػػػة بػػػيف الديانػػػة 
 .  (20). ليسب للوب أولرؾ الغزاة  (26)اإلسالمية والبوذية والنررانية 

ايػػػػاف لظيػػػػور المغػػػػوؿ الػػػػذيف يػػػػدينوف بالديانػػػػة الوثنيػػػػة    قلػػػػى مسػػػػرح اإلحػػػػداث    
بلػػداف العػػالـ اإلسػػالم  وشػػرؽ أوربػػا ولضػػاريـ قلػػى الخالاػػة العباسػػية سػػنة وغػػزوىـ ل

ـ   أف اسػػػػتغؿ أرػػػػحاب الديانػػػػة النرػػػػرانية والبوذيػػػػة ن ػػػػوذىـ لنشػػػػر 1258ىػػػػػ/656
  -ديانتيـ بيف ر وؼ المغوؿ   وذلؾ لتحليؽ بعض األىداؼ منيا :

رػاقيف  أف النرار  مػف األرثػوذيس والنسػاطرة أرادوا أف يػردوا الرػاع ل سػالـ -1
 الف انتشار اإلسالـ ا  بلداف آسيا ياف قلى حساب األرثوذيسية .

أراد والة النرػار  تحويػؿ الحيػاـ ال ػدد إلػى النرػرانية األرثوذيسػية ونشػرىا بػيف  -2
 اللبارؿ المغولية الت  الزالت قلى الوثنية .

حػػػاوؿ أرػػػػحاب ىػػػذه الديانػػػػة التبشػػػػير بالنرػػػرانية بػػػػيف المسػػػلميف  أثنػػػػاء الغػػػػزو  -3
 .  (22)ول  المغ
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االيػػدؼ ىػػو يسػػب الغػػزاة الػػذيف أرػػبحوا متمينػػيف بمرػػير دوؿ أسػػيا وأل ػػؿ دقػػـ    
  اضػػالؤ ( 22)اللسػػطنطينية وغيرىػػا أمػػاـ ضػػغط السػػال لة الػػرـو للمسػػلميف والتريمػػاف 

قف دور نرار  الشػرؽ الػد لعػب نرػار  أوربػا دوراؤ يبيػراؤ مػف ا ػؿ نشػر النرػرانية 
يـ قلػى الممالػؾ الرػليبية التػ  الػدوىا اػ  بػالد الشػاـ بيف المغوؿ ي  يعيدوا سيطرت

قلى يد األيػوبييف والمماليػؾ واف ينتلمػوا مػف المسػلميف الػذيف أولعػوا بيػـ اليزيمػة اػ  
ـ واف ينشروا مذىبيـ الياثوليي  ا  بالد أسيا ولتػاميف 1187ىػ/583معرية حطيف 

 . (22)ت ارتيـ قبر الطريؽ الت ار  البر  
مولػػؼ المغػػوؿ مػػف الػػديانات قنػػدما ىػػدأت ثػػاررتيـ وتريػػوا التخريػػب  لػػذا الػػد يػػاف   

والتدمير اللذيف اتر ت بيا غزواتيـ اظيروا التسامم مع األىال  ا  دياناتيـ افق وا 
اللساوسة والدقاة مف الضرارب ومنحػوىـ الحريػة التامػة اػ  ممارسػة شػعاررىـ الدينيػة 

وؿ إلػػػى  انبيػػػا ىػػػ  الديانػػػة حيػػػث أف مػػػف ضػػػمف الػػػديانات التػػػ  أرادت يسػػػب المغػػػ
البوذيػػة لػػذا الػػد يػػاف لساوسػػة البػػوذييف يلومػػوف بمنػػاظرات دينيػػة مػػع لساوسػػة المغػػوؿ 
الشػػػػامانييف اػػػػ  حضػػػػػرة  نييزخػػػػاف    او ػػػػػود أرمػػػػة المسػػػػػلميف ولساوسػػػػة البػػػػػوذييف 

 .  (21)والنرار  يمثؿ محؿ رقاية وقطؼ ا  بالد المغوؿ 
يانػػة اػػ  ال ػػزء الشػػرل  مػػف دولػػة المغػػوؿ ااسػػتطاقت البوذيػػة أف ت عػػؿ لن سػػيا م   

ولـ ييف ن وذ الينيسة النرران   الؿ شفنا اػ  بػادئ األمػر إذ يػاف اػ  ن سػيا ون ػس 
ر اليػػػا أمػػػاؿ وأطمػػػاع إلرغػػػاـ المغػػػوؿ قلػػػى اقتنػػػاؽ النرػػػرانية إذا حمػػػؿ المبشػػػروف 
النرػػار  تعػػاليـ النرػػرانية مػػف الغػػرب إلػػى الشػػرؽ اػػ  اللػػرف األوؿ الي ػػر  السػػابع 

 . (21)لميالد  قبر أسيا إلى الريف ا
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انشػػػاط المبشػػػريف بتعػػػاليـ الػػػديف النرػػػران  ودور البابويػػػو وملػػػوؾ أوربػػػا اػػػ  ىػػػذا    
النشػػاط ىػػو التبشػػير بالنرػػرانية بػػيف المغػػوؿ ويسػػبيـ إلػػى  ػػانبيـ مػػف ا ػػؿ التحػػالؼ 

 .  (21)معيـ ضد المسلميف ومساقدتيـ ا  غزواتيـ لبالد المسلميف
تنػػااس  سػػواء يػػاف نشػػاط نرػػارانياؤ أو بوذيػػاؤ أو غيػػره وميمػػا يػػاف لربػػو افيػػاؤ يػػاف ال   

مف السالطيف أو األمراء الد ياف اإلسالـ وب ضػؿ دقاتػو منترػراؤ قلػى منااسػيو مػف 
النرػػرانية والبوذيػػة واسػػلـ المغػػوؿ  نسػػاؤ وأمػػة ويونػػوا دويػػالت إسػػالمية ويػػاف ليثيػػر 

 .   (21)م منيا مآثر إسالمية يت مؿ بيا التاري  اإلسال
 

 -عىامل انتشار اإلسالم بني املغىل :
 -أحىال املغىل الدينيت : -1
سبؽ واف ذيرنا أف المغوؿ لبارؿ ىم ية بدوية لارمة حيػاتيـ قلػى التنلػؿ والرحػاؿ    

ليس لدييـ حياة استلرار ولـ ينتج قف ىذه الحياة نوع مف أنماط الحضارة والمدنية إذ 
ديػة أو ال يريػة قػف الحضػارة سػواء اػ  المظػاىر العبامػة لـ يعرؼ المغػوؿ شػيراؤ ذا لي

وذلؾ إلف المغػوؿ نزحػوا مػف إللػيـ مػوحش ال يتحمػؿ مزيػداؤ مػف السػياف والسػبب الػره 
 . (22)وقدـ إي اد ما يسد حا تيـ المعاشية 

لذلؾ الد ارطدـ المغوؿ قندما شاىدوا حضارة اإلسالـ بعد إنياء غػزواتيـ اللػد     
االسػػتلرار اػػ  مػػدف اإلسػػالـ لمػػا يػػاف اييػػا  مػػف مظػػاىر حضػػارية  اندىشػػوا مػػف حيػػاة

تتمثؿ  باللرور والدور والمدارس والمسا د والحدارؽ لـ تيف معرواة لدييـ سواء مػا 
 .(26)ياف ممارس مف حياة ا تماقية وأساليب معاشيو لـ يسبؽ ليـ أف قاشوىا 
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ت الوحشية واليم ية وس ؾ الد شاىدوا ليماؤ إسالمية لـ تيف معرواة قندىـ ايان    
الػػدماء وتغلػػب اللػػو  قلػػى الضػػعيؼ ىػػ  المثػػؿ المعرواػػة لػػدييـ   واف االبػػف يتػػزوج 
نساء أبيو بعد وااتػو وال يغسػؿ ثيػابيـ حتػى أنيػا ال تميػز بػيف طػاىر ون ػس ويلتلػوف 

 .  (20)مف سلـ بضاقة وخسر اييا 
ؿ ذلػػػؾ ايػػػو ديػػػف ايػػػؿ ىػػػذه األاعػػػاؿ ال ن ػػػدىا قنػػػد اإلسػػػالـ ايػػػو ينيػػػى قػػػف يػػػ    

التسػػامم والرحمػػة والمسػػاواة االمسػػلموف يليػػـ سػػواء اػػال اػػرؽ قنػػد الحػػايـ المسػػلـ بػػيف 
غنػػػ  واليػػػر أو ضػػػعيؼ ولػػػو  الف الحيػػػـ مشػػػروط بػػػفوامر اهلل وسػػػنة رسػػػولو اليػػػريـ 

 . محمد 
اياف البد ليؤالء المغوؿ أف يتفثروا باإلسالـ وحضارتو وقظمتو واف يتحولوا إلى     

تعاليمو التػ   علػتيـ يتريػوف السػالح ويضػعوف يػدىـ قلػى مػا اػ  اإلسػالـ اإلسالـ و 
 .    (22)مف حضارة ونظـ وليـ ا  يؿ م االت الحياة 

ايانػػت زيػػارة األضػػرحة ل وليػػاء والرػػالحيف والتبػػرؾ بيػػـ  ظػػاىرة معرواػػة لػػدييـ      
سػمرلند إذ أشارت إحد  المرادر أنيـ يانوا يزورف راات لثـ بػف العبػاس اػ  مدينػة 

(22) . 
وال ػػدير بالػػذير أف تغلغػػؿ الػػديف اإلسػػالم  اػػ  ن ػػوس ىػػؤالء المغػػوؿ وقملػػو اػػ      

ن وسػيـ وللػػوبيـ يػػاف بسػػبب تواضػػعيـ للعلمػػاء وال ليػػاء   امنزلػػة العلمػػاء يانػػت تعلػػو 
قلى منزلة السلطاف ويانوا ال يخشوف بطشو   بؿ ياف السلطاف منيـ ينبو ويغلظ لو 

ال معة وياف السلطاف يتلبؿ ذلؾ وال ينيره بؿ يتلبلػو بػدموع النػدـ باللوؿ أثناء خطبة 
(22)  . 
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لػذا اػػاف ديانػػة المغػوؿ الشػػامانية ال تحػػض قلػى ىيػػذا أمػػور ألنيػا ال تلػػـو قلػػى      
  الػذ  يانػت رسػالتو  (21)مبادئ أسػس أخالليػة وال تسػتطيع أف تلػؼ بو ػو اإلسػالـ 

وخل ػػو مػػف بعػػده الخل ػػاء والعلمػػاء وال ليػػاء    (21)رسػػالة قالميػػة ورسػػولو يػػاف قالميػػاؤ 
  ااإلسػالـ ومػا  (21)الذيف يمليوف قلماؤ ومعراة يسدوف  ميع حا ات العلػؿ وال يػرة 

يحملو رالم ليؿ الشػعوب واألمػـ والبلػداف   ايػاف تحػوؿ المغػوؿ إلػى اإلسػالـ يمثػؿ 
 ضربة للذيف أرادوا يسب المغوؿ إلى دياناتيـ .

 

 -ماث :ثر النساء املسلأ -2

مػػػػف المعػػػػروؼ أف يثيػػػػر مػػػػف األمػػػػراء واللػػػػادة المغػػػػوؿ لػػػػد اتخػػػػذوا مػػػػف الترييػػػػات     
وال ارسػيات زو ػػات ليػػـ إلػى  انػػب اتخػػاذىـ زو ػػات مسػلمات قنػػدما ا تػػاحوا العػػالـ 
اإلسػػػالم  حيػػػث اتخػػػذوا مػػػف اسػػػر المسػػػلمات ليػػػـ زو ػػػات وسػػػرار  افرػػػبم الػػػبالط 

ف ليػف دوراؤ وتػفثيرا قلػى ر ػاؿ الػبالط المغول  يضـ اليثير مػف المسػلمات الالتػ  يػا
انر  أف األمراء لد تحولػوا إلػى اإلسػالـ   واقتنػؽ اليثيػر مػنيـ الػديف اإلسػالم  لبػؿ 
أف يرػػػبم للمغػػػوؿ دولػػػة إسػػػالمية   يمػػػا يػػػاف للمسػػػلمات الالتػػػ  يلمػػػف بتربيػػػة أوالد 
المغػػػوؿ ويشػػػراف قلػػػى الخدمػػػة اػػػ  بيػػػوت المغػػػوؿ لػػػو أثػػػره اػػػ  زرع تعػػػاليـ اإلسػػػالـ 
وغرسيا ا  ن وس ىوالء األط اؿ بما يحملو اإلسالـ مف قادات وتلاليد والت  ميدت 

 للتحوؿ إلى اإلسالـ .
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الد ذير المؤرخػوف أف  نييػز خػاف قنػدما ىػا ـ قػالء الػديف خػوارـز شػاه حػايـ     
ـ اسػػر أمػػو وبناتػػو وتػػزوج ابنػػو األيبػػر  ػػو   1219ىػػػ/617بػػالد خػػوارـز )*( سػػنة 
 . (21)تزوج أمراء المغوؿ النساء الالت  بليف واحدة منيف ا  حيف 

اياف للمسلمات أو باألحر  زو ة  و   ليا دوراؤ ا  إسالـ بريو خاف حػايـ اللبيلػة 
  ويػػػػاف أوؿ أميػػػػر  (22)ـ 1255ىػػػػػ /653الذىبيػػػػة )*( والػػػػذ  أقلػػػػف إسػػػػالمو سػػػػنة 

 مغول  دخؿ اإلسالـ .
لضػػػػى قلػػػػى الخلي ػػػػة ـ و 1258ىػػػػػ/656ايواليػػػػو الػػػػذ  احتػػػػؿ بغػػػػداد اػػػػ  سػػػػنة     

ىػ  اخذ النساء الالت  يف لد  الخلي ػة وأرػبحوا 656ػ646العباس  المستعرـ باهلل 
ىػػػ قنػػدما تسػػلـ زمػػاـ األمػػور بعػػد 686ػ 663تحػػت ترػػرؼ ىواليػػو   واف ابالػػا خػػاف

ىػػ  أوؿ مػف اسػلـ مػف 683ػػ681أبيو يانت إحد  زو اتو مسلمة وياف احمد تيػودار
اػػارس ويانػػت زو اتػػو مسػػلمات إلػػى  انػػب اليثيػػر مػػف حيػػاـ أمػػراء المغػػوؿ اػػ  بػػالد 

 .  (26)أمراء المغوؿ الذيف ياف لزو اتيـ المسلمات اثر ا  إسالميـ 
يمػػا أف خانػػات المغػػوؿ بعػػد إسػػالميـ طلبػػوا الػػزواج مػػف بنػػات الملػػوؾ المسػػلميف     

ىػ حايـ اللبيلة الذىبيػة الػذ  تبػادؿ المرػاىرة 742ػ712ومنيـ السلطاف اوزبؾ خاف 
:ىػػػػػػػػػػػػػػػػػ 694ػػػػػػػػػػػػػػػػػ693مػػػػػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػػػػػلطاف مرػػػػػػػػػػػػػػػػر النارػػػػػػػػػػػػػػػػر محمػػػػػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػػػػػالووف) 

ـ رسالؤ إلى 1315ىػ/713  افرسؿ اوزبؾ خاف سنة  (20)ىػ(741ػ769ىػ:768ػ698
مرر  الما ورلوا استلبليـ السلطاف النارر وبػدأ الواػد بعػد الللػاء مػع حػايـ مرػر 

رػدد   وبيػذا ال (22) باليالـ بموضوع المراىرة المعروض قليو مف حايـ الل  ػاؽ 
ذيػر العمػر  " انػو مػػازاؿ بػيف ملػوؾ ىػػذه الممليػة وبػيف ملوينػػا لػديـ اتحػاد ووداد مػػف 

 .  (22)أوؿ أياـ الظاىر بيبرس والى أخر الولت " 
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 -اثر التجار يف إسالم املغىل : -3
المعروؼ أف الت ار المسػلميف يػاف ليػـ أثػر يبيػر اػ  نشػر اإلسػالـ اػ  بػالد لػـ     

ية والمعػػروؼ أف الػػدقوة اإلسػػالمية ىػػ  مالزمػػة بػػؿ تسػػير ترػػليا ال توحػػات اإلسػػالم
إلى  نب الت ارة ايػاف ليػا أثػر اػ  تحويػؿ المغػوؿ إلػى اإلسػالـ السػيما إذ قرانػا أف 
الت ارة يانت لد  المغوؿ العمود ال لر  للحياة االلترادية وذلؾ  للسوة بيرتيـ  وللة 

خػػاف الت ػػارة العالميػػة التػػ  المػػوارد التػػ  تميػػنيـ قلػػى النيػػوض بحيػػاتيـ اشػػ ع  نييز 
يانت تمر قبر أراضيو حتى انو وضع طرؽ الت ارة تحت الحمايػة والحراسػة لللوااػؿ 

 .  (22)الت ارية   ويذلؾ امف المزارع والواحات 
ساد آسيا االستلرار واألمػاف بسػبب لػوة المغػوؿ العسػيرية وبسػبب ال ػزع والرقػب      

إخضػػػاقيـ دوؿ أسػػػيا وأرػػػبحت تحػػػت الػػػذ  زرقػػػوه اػػػ  ن ػػػوس العػػػالـ خارػػػة قنػػػد 
حيميػػـ افرػػبحت الت ػػارة اػػ  نشػػاط مزدىػػر وبػػدا الت ػػار يواػػدوف إلػػى  لرالػػوـر )*( 
قارمة المغوؿ ويانوا يحرػلوف قلػى اإلق ػاء مػف الضػرارب اػازدىرت الت ػارة قبػر 

 .  (21)آسيا مف الريف إلى بالد إيراف وما وراء بالد الشرؽ األدنى 
ذا الن وذ المغول  حتى تميف الت ار المسػلموف مػف تحويػؿ استمر ىذا النشاط وى    

أمػراء المغػوؿ إلػى اإلسػػالـ مثػؿ حػايـ مغػػوؿ الل  ػاؽ بريػة خػػاف حيػث تشػير الروايػػة 
انو دخؿ ا  اإلسالـ قلى يد تا ريف واخويف مف بخار  وسفليما قف قلارد اإلسالـ 

 .  (21)اشرحا لو شرحاؤ وااياؤ أد  بو األمر إلى اقتناؽ اإلسالـ 
إلى  انب مدينة سرا  الت  يانت قارػمة لػبالد مغػوؿ الل  ػاؽ يانػت تلػع قلػى    

الطريػػؽ الػػذ  يمػػر بػػو المسػػلموف اللػػادموف مػػف بػػالد إيػػراف واسػػيا الرػػغر  وخػػوارـز  
واسيا الوسطى ابيذا المولع أربحت بالده تعػـ وتزدىػر بالت ػار اللػادميف مػف  ميػع 
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يػػرانييف والمرػػرييف    ايػػتـ استضػػااة ىػػوالء الت ػػار إنحػػاء العػػالـ امػػنيـ العػػرالييف واإل
 .  (21)ا  أحياء خارة مف ا ؿ الح اظ قلييـ وقلى أمواليـ 

افخػذت الت ػػارة تزدىػػر حػػيف بعػػد آخػػر ايػػاف للنشػػاط الت ػػار  دور ميمػػاؤ مػػف  يػػة    
الشماؿ قبر نير ال وليا  إلى مدينة بلغار ايتـ التبادؿ الت ػار  بػيف البلغػار والػروس 

  ايػػؿ ال يػػود التػػ  بػػذليا الت ػػار العػػرب المسػػلميف أدت إلػػى ورػػوؿ اإلسػػػالـ  (21)
 . (12)ة ػاف الرينيػأيضاؤ  إلى يازاخستاف وشماؿ نير سيحوف ومنيا إلى تريست

 
  -تأثري الىزراء واإلداريني املسلمني : -4

وا حيػاة المعروؼ  أف المغوؿ يانوا لـو ي تلروف إلى اإلدارة والمعراػة ألنيػـ مارسػ    
البػداوة لػػذا نالحػػظ أف الػػوزراء ويتػػابيـ يػػانوا مػػف المسػػلميف إذ مػػا قلمنػػا أف المسػػلميف 
أخػػذوا يلػػدموف العػػوف للمغػػوؿ األمػػر الػػذ  ىػػوف مػػف شػػدة معاملػػة المغػػوؿ للمسػػلميف 
وبالتػال  اتسػعت سياسػة التسػػامم والمسػالمة و التعػايش السػػلم  افرػبم الطراػاف اػػ  

يف المسػلميف   افرػبم ليػـ ن ػوذ اػ  دولػة المغػوؿ بعػد مسالمة وىذا ما  ػر  للمػوظ 
أف شػػغلوا منارػػب اػػ  وظػػارؼ الحيػػـ واإلدارة وأد  األمػػر إلػػى تحػػوؿ المغػػوؿ إلػػى 

 .  (16)الديف اإلسالم  واقتنلاىـ ل سالـ 
ادولة مغوؿ اللبيلة الذىبية ياف موظ ييا مف سػياف الػبالد أ  البلغػار والل  ػاؽ      

. امػا أف تػولى  (10)ا يشػيلوف نسػبة يبيػرة مػف السػياف المسػلميف وىوالء السػياف يػانو 
دارتيا يانػت  ميػع المنارػب لػد انيطػت 1256ىػ/654برية  خاف  ـ شؤوف البالد وا 

للمسػػلميف ألنػػو  قنػػدما تػػولى  الحيػػـ  أقلػػف إسػػالمو ويػػاف أوؿ مػػف أسػػلـ مػػف ملػػوؾ 
المية ويػاف أوؿ المغوؿ وقمؿ بيؿ ما بوسػعو ل عػؿ الدولػة المغوليػة ذات رػبغة إسػ
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طريلػػو إلػػى ىػػذا األمػػر اتخػػذ احػػد المسػػلميف وزيػػراؤ لػػو يسػػمى شػػرؼ الػػديف ويػػاف مػػف 
 .  (12)سياف لزويف وياف قلى دراية باللغة العربية والتريية 

وا  اترة حيمو ومػف بعػده واػد إلػى بػالد الل  ػاؽ قلمػاء واليػاء يػانوا لػد ىربػوا      
نػػت ظػػروؼ دولػػة ىواليػػو لػػد سػػاقدت اػػ  مػػف سياسػػة وبطػػش ىواليػػو وابنػػو ابغػػا ويا

 ذب اليثيػر مػف العلمػاء وال ليػاء إلػى دولػة مغػوؿ الل  ػاؽ وتػـ تعيػنيـ اػ  منارػب 
الدولة المختل ة   حتى أف الرحالة ابف بطوطة الذ  زار المشػرؽ اإلسػالم  لػد أشػار 
إلػػػى ذيػػػر العلمػػػاء وال ليػػػاء الػػػذيف واػػػدوا مػػػف إيػػػراف والعػػػراؽ والشػػػاـ ومرػػػر واسػػػتغلوا 
منارب لضارية وقلميػة ويػاف ليػـ دوراؤ اػ  تحويػؿ مغػوؿ الل  ػاؽ إلػى اإلسػالـ بمػا 
لػػاموا مػػف شػػرح لتعػػاليـ الػػديف اإلسػػالم  ومػػا ايػػو مػػف سياسػػة التسػػامم الػػدين  ت ػػاه 

 .  (12)الديانات األخر  
 
بػػداء مػػواالتيـ    اسياسػػة انتشػػار اإلسػػالـ ليػػا األثػػر اليبيػػر اػػ  إسػػالـ سػػياف الػػبالد وا 

 .(12)العباسية واستمروا قلى والريـ للدولة العباسية للخالاة
 

 

 

  -دور الصىفيت يف نشر اإلسالم : -5

منػػػذ أف تعػػػرض العػػػالـ العربػػػ  اإلسػػػالم  للغػػػزو الرػػػليب  اػػػ  اللػػػرف الخػػػػامس     
الي ر   الحاد  قشػر المػيالد  ومػا أرػيب بػو أيضػاؤ أثنػاء تعرضػو ليارثػة احػتالؿ 

ـ وما نتج قف 1258ىػ/656بغداد قارمة الخالاة العباسية آنذاؾ قلى يد المغوؿ 
 يـ .ذلؾ مف لتؿ وتشريد للمسلميف وتخريب للمدف واأللال
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    (11)ة ػػػب الملاومػوب مػف أساليػػاتبع المسلموف سبيؿ التو و إلى الترػوؼ يفسلػ   
ر مػػف ػثػـ تحػوؿ ىػذا الػدور حػيف اخػذ السػػيؼ طريلػو اػ  الملاومػة   الػد ظيػرت اليثيػ

الطػرؽ الرػواية ولػد بػذؿ الرػواية  يػدىـ لتحويػؿ الغػزاة المغػوؿ إلػى اقتنػاؽ الػػديف 
 .  (11)اإلسالم  

  الرػػواييف احترامػػاؤ مػػف لبػػؿ المغػػوؿ اػػال يرػػيبيـ األذ  إال إذا تعرضػػوا الػػد للػػ    
ليـ بالملاومػة اػاتبع المغػوؿ ىػذه السياسػة الف ىػؤالء الرػواييف الػذيف قراػوا بػالتلو  
والػػػػورع باسػػػػتطاقتيـ أف يرػػػػراوا ال مػػػػاىير قػػػػنيـ يػػػػ  ييػػػػوف المغػػػػوؿ بمػػػػفمف مػػػػف 

ديف اليبػػرا احمػػد بػػف قمػػر الملاومػػة   ايػػاف مولػػؼ  نييزخػػاف مػػف الرػػوا  ن ػػـ الػػ
ـ (مؤسػػػس الطريلػػػة اليبراويػػػة    أف طلػػػب منػػػو الخػػػروج مػػػف بػػػالد 1226ىػػػ/618)ت

                                      خػػػػػػػػوارـز حتػػػػػػػػى ال يتعػػػػػػػػرض لػػػػػػػػ ذ  واللتػػػػػػػػؿ ليػػػػػػػػف الشػػػػػػػػي  راػػػػػػػػض ذاؾ المطلػػػػػػػػب 
ـ 1226ىػػػػ/618وسػػػاىـ اػػػ  ملاومػػػة المغػػػوؿ لغػػػزوىـ لػػػبالد خػػػوارـز واستشػػػيد سػػػنة 

 ( . 68ـ ) 1226ىػ /618ما أربحت البالد تحت تررؼ  نيز خاف سنة قند
أد  ىذا األمر أف استغؿ الناس مولؼ احتراـ المغوؿ للرواييف أف لاـ الػبعض     

بلبس لباس الرواية واخذوا يتشبيوف بيـ حتى ال يتعرضوا إلػى سػوء والػبعض أودع 
 .  (11)أموالو قندىـ خوااؤ مف المغوؿ 

الرواية الت  اشتيرت وياف ليا الدور اليبير ا  نشر اإلسػالـ ىػ   امف الطرؽ    
ـ( والتػػ  اللػػت 1137ىػػػ/535الطريلػػة الخو ػػاف التػػ  أسسػػيا يوسػػؼ اليمػػذان  )ت:

انتشػػار اػػ  بػػالد خراسػػاف   والطريلػػة اليبراويػػة التػػ  يػػاف ليػػا مػػد  واسػػع ون ػػوذ اػػ  
لادر الييالنػػػػػػػػ                             مدينتػػػػػػػػو بخػػػػػػػػار  والطريلػػػػػػػػة اللادريػػػػػػػػة التػػػػػػػػ  أسسػػػػػػػػيا الشػػػػػػػػي  قبػػػػػػػػدال

 ) ػـ( اػػػ  بغػػػداد والطريلػػػة الرااقيػػػة التػػػ  أسسػػػيا احمػػػد الرااقػػػ1174ىػػػػ/572) ت:
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ـ( اػػػ  البرػػػرة إلػػػى  انػػػب اليثيػػػر مػػػف الطػػػرؽ التػػػ  انتشػػػرت اػػػ  1181ىػػػػ/579ت:
 . ( 12)أرلاع األرض 

اػػ  المسػػا د ايػػاف لر ػػاؿ ىػػذه الطػػرؽ ىػػو دور المدرسػػيف اػػ  المػػدارس والوقػػاظ     
وياف يعلموف النػاس قلػى الترػد  للظلػـ والعنػؼ واالضػطياد الػذ  يػاف يتعرضػوف 
لػػػػو مػػػػف لبػػػػؿ الحيػػػػاـ وليػػػػف دورىػػػػـ األساسػػػػ  يمتػػػػاز اػػػػ  ملاومػػػػة النشػػػػاط النرػػػػران  
المدقوـ مف أمراء وباباوات روما والذ  ياف يلؽ لبوؿ مف لبؿ بعض خانات وملوؾ 

لى  انب ما لدمتػو الرػواية مػف بطػوالت ات ػاه المغوؿ لبؿ أف يعتنلوا اإلسالـ ىذا إ
الترؾ المغوؿ وأاعاليـ الشنيعة   حيث ولع منيـ شيداء مثؿ الشي  ن ـ الػديف اليبػرا 
والشي  ريف الديف إماـ زادة اللذاف استشيدا أثناء دااقيما قف  ر اف وبخار  وتػوج 

يراف انترارىـ بنشر اإلسالـ بيف ر وؼ أىال  بالد الل  اؽ وتريستاف و   .  (16)ا 
الد أرسؿ الشي  ن ـ الديف اليبرا قدد مف تالميذه للدقوة إلى اإلسالـ ويػاف مػف     

ضمنيـ سػعد الػديف الحمػو  أرسػؿ إلػى بػالد خراسػاف ويمػاؿ الػديف السػر بػال  أرسػؿ 
إلى تريستاف ونظاـ الديف ال نػد  أرسػؿ إلػى الل  ػاؽ وسػيؼ الػديف البػاخرز  أرسػؿ 

ر ىؤالء الدقاة اػ  ىػذه الػبالد   بعػد استشػياد شػيخيـ ويرسػوا إلى بخار    الد استل
 . (10)حياتيـ للوقظ واإلرشاد وتعليـ مبادئ اإلسالـ ليوالء المغوؿ 

اياف أوؿ مف اسلـ مف المغوؿ قلى يد  احد ىوالء الػدقاة ىػو الملػؾ بريػة خػاف    
تبػػاع الشػػي  حػػايـ بػػالد اللبيلػػة الذىبيػػة حيػػث اقتنػػؽ الػػديف اإلسػػالم  قلػػى يػػد احػػد أ

الباخرز  الذ  بدوره أرسؿ احد تالميذه إلى برية خاف أثناء مروره مف مدينػة بخػار  
دخالػو إلػى  االتلى التلميذ مع الحايـ ووقظو وحبب إليو اإلسػالـ اػتميف مػف ألناقػو وا 

 الديف اإلسالم  ااسلـ برية خاف واستعمؿ ىذا الحايـ ر الو و نده إلى اإلسالـ .
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إرسػػػاؿ ىديػػػة إلػػػى الشػػػي  ملابػػػؿ دقوتػػػو إلػػػى الػػػديف اإلسػػػالم     أراد بريػػػة خػػػاف   
اراض الشي  استالـ اليدية   افراد بريػة حينيػا أف يتو ػو بن سػو إلػى داره ولػاـ قلػى 

   (12)و ػدد إسالمػػداره ثالث أياـ حتػى سػمم لػو بالػدخوؿ ومػا أف  لػس إليػو حتػى  ػ
  يمػا حثػو  (12)ارر لومػو وقاىد الشي  قلى الدقوة إلى اإلسػالـ واف يحمػؿ قليػو سػ

 .  (12)الشي  قلى التمسؾ بطاقة الخلي ة العباس  المستعرـ ومياتبتو ومياداتو 
اسػػتمرت الطريلػػة اليبراويػػة اػػ  قيػػد ال نييزخػػانييف والتيمػػورييف الػػذيف ظيػػر اػػ     

قيدىـ حسيف يبرا ح يد الشي  ن ـ الديف والذ  اشػتير يشػاقر رػوا  يتػب شػرحاؤ 
  ايػػػاف ليػػػذا ال يػػػد أثػػػره اػػػ  دخػػػوؿ  (11)ل ػػػالؿ الػػػديف الرومػػػ   قلػػػى يتػػػاب مثنػػػو 

اإلسػػالـ إلػػى بلػػداف آسػػيا الوسػػطى وقراػػاف مػػف األىػػال  قلػػى ىػػذا ال يػػد أف حػػااظوا 
 قلى مبادرو وتعاليمو اياف  ؿ ذلؾ مف  يود الرواية والعلماء .

ذ االخيػة بدأت زوايا الرواية باالنتشار أثناء حيـ المغوؿ قلى بػالد الل  ػاؽ ااخػ   
ال تياف بتعميرىا شارييـ ا  ذلؾ األمراء والخانات وحتى ال لياء واألغنياء والرواية 

 .  (11)  اياف يرردوف ليا امواالؤ ل ن اؽ قلييا 
لذا االرواية ياف ليا مد  واسع اػ  بػالد الل  ػاؽ السػيما أف أوؿ ملػوؾ المغػوؿ    

التابعػة للطػرؽ الرػػواية ويػاف ليػػا  اسػلـ قلػى يػػد احػد الرػواية لػػذا الػد يثػرت الزوايػػا
نشاط واسع ا  نشر تعاليـ الديف اإلسػالم  انػر  إف احػد خانػات المغػوؿ وىػو تػداف 
منيػػو الػػذ  اسػػلـ ومػػاؿ إلػػى الرػػواية  عػػؿ حياتػػو ميرسػػة للعبػػادة وتػػرؾ أمػػور الدولػػة 
لػػبعض اللػػادة اليبػػار و عػػؿ ن سػػو محاطػػاؤ بالعلمػػاء والشػػيوخ وال ليػػاء  ولػػد داعػػو ىػػذا 

مر إلى التنػازؿ قػف العػرش ألخيػو طػول  بغػا مػف ا ػؿ الت ػرغ للعبػادة وتعلػـ أمػور األ
 . (11)الديف اإلسالم  
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خالريـ ا  نشر اإلسالـ والدقوة إلى اهلل انتشػر اإلسػالـ     اب ضؿ  يود الدقاة وا 
بيف ر وؼ األمراء اياف مف تلؾ ال يػود أيضػاؤ إف وا يػت دقػوتيـ متاقػب ومشػلة 

وذييف والنرػػار  منااسػػوف ألويػػاء يحػػاولوف بيػػؿ وسػػيلة  ػػذب للػػوب الػػد يػػاف ليػػـ البػػ
 . (11)أولرؾ الغزاة

اما الذ  يػداع الػبعض إلػى اللػوؿ إف اإلسػالـ لػد انتشػر بالسػيؼ اػ  العػالـ ا ليػؾ    
ىػوالء المغػوؿ الغػزاة الحػػامليف السػيؼ و المضػطيديف للمسػػلميف واإلسػالـ وىػـ الػػذيف 

  وحواضره واعلػوا مػا اعلػوه بالمسػلميف مػف سػ ؾ ولتػؿ نالوا مف بلداف العالـ اإلسالم
وتشػػريداؤ للمسػػلميف . الػػد دخلػػوا إلػػى اإلسػػالـ اػػ  ولػػت يػػانوا ىػػـ حملػػة السػػيؼ وىػػـ 
أرحاب الن وذ واللوة الد أذقنوا ل سالـ يليـ ولـ يبلى إال اللليػؿ ورػاروا ىػـ حمػاة 

 ل سالـ .
 -مؤشراث احلياة اإلسالميت عند مغىل آسيا الىسطى :

بعػػػػد إف دخػػػػؿ المغػػػػوؿ اػػػػ  اإلسػػػػالـ اسػػػػتمروا قلػػػػى أداء تعػػػػاليـ الػػػػديف اإلسػػػػالم     
وشعارره   ايما يتعلؽ بالرالة ا  المسا د وال وامع ايػاف أىػال  المغػوؿ يحضػروف 

 الرالة ا  المسا د وياف يتلدميـ السالطيف  لييونوا اللدوة ا  تلؾ الرقية .
" ياف يحضر معػو الرػلوات وذلػؾ أيػاـ البػرد بدليؿ ما ذيره لنا ابف بطوطة انو :    

الشػػػديد الميلػػػؾ ايػػػػاف ال يتػػػرؾ رػػػػالة الرػػػبم والعشػػػػاء اػػػ  ال ماقػػػػة ويلعػػػد للػػػػذير 
بالترييػػػة بعػػػد رػػػالة الرػػػبم إلػػػى طلػػػوع الشػػػمس ويػػػفت  إليػػػو يػػػؿ مػػػف اػػػ  المسػػػ د 
ايرااحو ويشد بيده قلى يده ويذلؾ ي علوف ا  رالة العرر "  . ويسترسؿ يالمو 

ًؤ اب عد االنتياء مف الرالة يعود الحايـ إلػى م لسػو ماشػياؤ وبعػدىا يػفت  النػاس لارالؤ
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يراؤ   ذيػراؤ ػإليو ليلدموا لو شػياياتيـ ومعانػاتيـ " ايلػؼ ليػؿ مشػتؾ  مػنيـ رػغيراؤ أو يبػ
 .  (12)"أـ أنثى 

وىػػذه رػػ ة مو ػػودة وقامػػة لػػد  الحيػػاـ والخل ػػاء الػػذيف يحررػػوف قلػػى االىتمػػاـ    
قيػػة والسػػع  إلي ػػاد حلػػوؿ ليػػـ سػػواء يانػػت تلػػدـ اػػ  المسػػا د أو بحيػػاة ومشػػايؿ الر 

 الطرلات أو األسواؽ وغيرىا. 
ىذا إلى  انب  ما شاىده ابف بطوطة مف دور للػدقاة المسػلميف الشػباف الػـ ييػف    

ىوالء منلطعيف الػط للػدقوة والعبػادة بػؿ يػاف ليػؿ مػنيـ حراػو معينػة ويانػت األمػواؿ 
حراػو يانػت تعطػى لرريسػيـ يػ  ين ليػا قلػى الزاويػة والسػرج الت  تػدرىا قلػييـ ىػذه ال

وغيرىػػا لػػذلؾ نػػر  أف ابػػف بطوطػػة امتػػدحيـ ولػػاؿ انػػو لػػـ يػػر  اػػ  الػػدنيا أ مػػؿ مػػف 
أاعاليـ ألنيـ يانوا اشد الناس احت اء بالضيؼ وأسرع الناس ا  لضاء الحوارج حتى 

الشػػر  لػػذلؾ نػػالوا  أنيػـ يػػانوا يحاسػػبوف الحيػػاـ الظػالميف مػػف المغػػوؿ ويحاسػػبوف أىػؿ
 .(16)األماف والثلة مف الناس ارار منيـ األمراء والحياـ 

 
 

   هىامش البحث

. منغوليا : تلع شماؿ السور الرين  وغرب منشػوريا والممتػد شػماالؤ إلػى الحػدود  (2)
ال نوبيػػة لالتحػػاد السػػوايت  السػػابؽ . ينظػػر :  يػػز . ىػػػ . ويلػػد  وآخػػروف    غراايػػة 
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 – 2/148( : 1964اة   ) بيػروت : ػػػة الحيػػـ   دار ميتبػو الن ػف طػة : حسػمرا ع
149 . 

. رػػػحراء  ػػػو   : وىػػػ  سػػػيوؿ اسػػػيحة مػػػف االراضػػػ  الرػػػحراوية والمراقػػػ   (3)
 . 2/149الـ : ال ااة وتحتؿ معظـ منغوليا . ينظر : ويلد    غرااية الع

ة   ) ػة العربيػػػػػػػػ    دار النيضػوؿ اػػػ  التاريػػػػاد   المغػػػػ  الريػػػػؤاد قبدالمعطػػػػػػػػ. ا (4)
 . 31 1/36(:  1986بيروت:

. حسػف أبػػو العينيػػيف    غراايػة العػػالـ اإللليميػػة   أسػيا الموسػػمية وقػػالـ المحػػيط  (5)
 . 567   1/181( :  1981  ) بيروت :  1الياد    ط

اىف  ) ػؽ : يلػػػػود يػػػػػف   تحليػػػػػار األيوبييػػػػػد   أخبػػػػػالعميػػػػ. الميػػػػيف  ػػػػر يس بػػػػف  (6)
  رشػيد الػديف اضػػؿ اهلل اليمػذان     ػامع التػػواري     128(   ص 1958دمشػؽ : 

تر مػػػػة : اػػػػؤاد قبػػػػدالمعط  الرػػػػياد   وآخػػػػروف   مرا عػػػػو : يحيػػػػى الخشػػػػاب   دار 
 . 1/2/212أحياء اليتب العربية   ) اللاىرة : د.ت ( : مج 

و    تاري  الحضارات العاـ اللروف الوسطى   تر مػة : يوسػؼ اسػعد . أداور بر  (7)
 . 3/355( :  1965 ) بيروت : 1واغرو اريدـ داغر   منشورات قويدات   ط

 . 1/212  2. ينظر :  امع التواري  : مج  (7)

ة ػة التيموريػػ. قباس الباؿ   تاري  المغوؿ منذ حملة  نييز خاف حتػى ليػاـ الدولػ (8)
و ػ   ) ابػػػػػع الثلااػػػػػػػػػػوذة   الم مػػػػػػف التابػػػػػػىاب غلوب مرا عة:حس  تر مػػػػة : قبػػػػدالو 

 .48 -47( ص2666ظب :

. احمػػػػد محمػػػػود السػػػػادات    تػػػػاري  الػػػػدوؿ اإلسػػػػالمية   بآسػػػػيا حضػػػػارتيا   دار  (9)
 . 58(   ص  1979الثلااة للطباقة والنشر  ) اللاىرة : 
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(10).R.H.C,davis,AhistorofmedievalEurope,London:1966) 

.p.p404 . 

أ36( ص1967.السيد ألباز ألعرين   المغوؿ دار النيضة العربية )بيروت:(22)   

Davis,histor of medieval,p.p404 .     

  ػ. حسف إبراىيـ حسف   تػاري  اإلسػالـ السياسػ  والػدين  والثلػاا  واال تماقػ (23)
 .4/132( :  1967) اللاىرة :  1  ميتبة النيضة المررية   ط

اللمز : لبف يرنع مف حليب الخيؿ   ينظر : تل  الػديف أبػ  العبػاس احمػد .  (24)
ادة   ػبف قل  الملريز    السلوؾ لمعراة دوؿ الملوؾ   تحليػؽ : محمػد مرػط ى زيػ

 . 766/  2 1( : ؽ  1941مطبعة دار اليتب  ) اللاىرة : 
ادر ) ػ  دار رػػ ػؿ اػػ  التاريػػػر اليامػػػف األثيػ  ابػػػسف قلػػػػػػ. قػػز الػػديف أبػػ  الح (25)

 . 12/36(:  1966بيروت : 
 . 3/365. برو    تاري  الحضارات :  (26)
ؿ اهلل ػػػػاس بػػف اضػف ابػػو العبػػػأ شػػياب الديػػ 12/36. ابػػف األثيػػر   اليامػػؿ :   (27)

ىػػػػ( ص 1312ة )اللاىرة: ػة العارمػػػػؼ مطبعػػػػؼ بالمرػػػطلم الشريػر   التعريػػػػالعمػػػ
393 . 

أ  ػالؿ الػديف قبػدالرحمف بػف أبػ   129األيوبييف   ص. ابف العميد   أخبار  (27)
بيػػػر السػػػػيوط    تػػػػاري  الخل ػػػاء  تحليػػػػؽ: محمػػػػد محػػػ  الػػػػديف قبدالحميػػػػد  مطبعػػػػة 

 . 471(  ص  1952 ) اللاىرة: 1دارالسعادة  ط
 . 129. ابف العميد   أخبار األيوبييف   ص  (28)
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اػ  رػناقة االنشػف   . ابو العباس احمد بف قل  اللللشند    رػبم األقشػى  (29)
  ) 1ة   طػب العلميػػػػػس الػػػػديف   دار اليتػػػػػوقلػػػػؽ قليػػػػو : محمػػػػد حسػػػػيف شمػػػػ شػػػػرحو

 .  4/314( :  1987بيروت : 
. برتولد شبولر   العالـ اإلسالم  اػ  العرػر المغػول    تر مػة : خالػد اسػعد  (31)

قيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   مرا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة : سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييؿ زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار دار احسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف للطباقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 .21( ص1982 )دمشؽ:1والنشر ط

 . 1/335. الرياد   المغوؿ :  (32)
ر ) ػػػػة مرػة  مطبعػػػر اإلنسانيػػػ. محمػػد موسػػى ىنداو  سػػعد  الشػػيراز  شاقػػ (33)

 . 59(  ص 1951اللاىرة: 
 . 3/358. برو    تاري  الحضارات :  (34)
. قبدالمنعـ رشاد   المورؿ ا  قيد السيطرة المغولية االيلخانية    موسوقة  (35)

 . 12/214( : مج  1992رية   )المورؿ : المورؿ الحضا
. حسػػيف مػػؤنس   الشػػرؽ اإلسػػالم  اػػ  العرػػر الحػػديث   مطبعػػة ح ػػاز     (36)
 .  39(   ص  1938  ) اللاىرة :  2ط
 .؟ 3/364. برو     تاري  الحضارات :  (37)
. بػػػدر الػػػديف محمػػػود العينػػػ    السػػػيؼ المينػػػد اػػػ  سػػػيرة الملػػػؾ المؤيػػػد" الشػػػي   (37)

تحليػػػػؽ : ايػػػػػيـ شػػػػلتوت   مرا عػػػػة : محمػػػػػد مرػػػػط ى زيػػػػػادة   دار ود  "   المحمػػػػ
 . 179(  ص 1967 – 1966) اللاىرة :  العرب  للطباقة والنشر   اليتاب
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وؿ اػػ  الدولػػة ػؾ والمغػػػة بػػيف المماليػػػات السياسيػػػور   العاللػػػ. اايػػد حمػػاد قاشػػ (38)
(    1975رة : ػر   ) اللاىػػرػـ   دار مػؼ نسيػػة    وزيػػى   مرا عػة األولػالمملويي

 . 32ص 
)*( .اليفسػػا : م موقػػة مػػف التلاليػػد واالقػػراؼ تحػػدد طبيعػػة حيػػاة المغػػوؿ ولػػـ تيػػف 
م رد تشريع لللانوف ال نار  او المدن  بػؿ يػاف نظػاـ مول ػاؤ مػف احيػاـ تحيػـ الحيػاة 

بػػػػف غريغوريػػػػوس الملطػػػػ  ا برمتيػػػػا سياسػػػػياؤ وا تماقيػػػػاؤ وقسيرياؤوالترػػػػادياؤ. ينظػػػػر: 
 42ػ  41(   ص  1956العبر    تاري  الدوؿ السريان    ) بيروت : 

      (29) . A.N.Pollak,The in fluence of chingiz – khans the 

upon the genreal organization of the mam luk stat, 

bulletin 

oftheschooloforganizationandAfricabStudies,(London:194

2) :vol.10,4 / 862 . 

ة   ) اللػاىرة ػة النيضػػـ   مطبعػػوره اػ  العالػػ. حامد قبداللادر   اإلسالـ وظيػ (41)
 . 276( ص  1956: 
. سير توماس .و. ارنولد   الدقوة إلى االسالـ   تر مة : حسف إبراىيـ حسف  (42)

أ أبػو الحسػف  252(   ص 1947وآخروف أ ميتبة النيضة المررية   ) اللاىرة : 
 . 283ف الندو    ر اؿ ال ير والدقوة   ص قل  الحسي

 .  316/  4. اللللشند    ربم األقشى :   (43)
 . 253   252. ارنولد   الدقوة   ص  (44)

(34).J.J, Saunders,The history of the Mongol conquests,  
 ( London : 1977 ) ,p.p 117 , 185 .      
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ر وملػػوؾ اػزاف وبلغػع لػار ا  ولارػم ا ثػار وتلليػبؽ االخػػز    تل يػ. ـ.ـ   الرم (46)
  .377   366/ 1(  : م ػ  1968  ) اورنبورغ : 1  ط  التتػار  المطبعػة اليريميػة

 . 251. ارنولد   الدقوة   ص  (47)
 . 252. ارنولد   الدقوة   ص  (47)
 . 256. ماسيو   االسالـ   ص  (48)
 . 283ص  . الندو    ر اؿ ال ير   (49)
ر   ػور حتى العرر الحاضػػ. ارمينوس اامبر    تاري  بخار  منذ الدـ العر (51)

تر مػػػػػة : احمػػػػػد محمػػػػػود السػػػػػادات    مرا عػػػػػو : يحيػػػػػى الخشػػػػػاب   مطػػػػػابع شػػػػػرية 
 .161( . ص 1872اإلقالنات الشرلية   ) د.ـ : 

     .Saunders , The history of the monghol,p.p776 أ         

ة : ػاليمػػذان     ػػامع التػػواري  : تر مػػة : اػػؤاد قبػػدالمعط  الرػػياد   مرا عػػ . (52)
 6 7 2/25 2( :م ػػ 1983 ) بيروت :1ة العربية  طػاب   دار النيضػيحيى الخش

ير   ) بيػػروت : ػة   دار ابػػف يثػػػأ قمػػاد الػػديف اسػػماقيؿ بػػف يثيػػر   البدايػػة والنيايػػ
 . 119 118/ 13د.ت ( : 

 . 24 2/76 2 امع التواري  : م ػ  . اليمذان    (53)
.  (43).  Saunders the history of the mongol , p.p182 – 183 

 . محمد بف قبداهلل بف محمد بف بطوطة   ) رحلة ابف بطوطػة المسػماة تح ػة (55) 
 )بيروت ػب اللبنانػػػػػػػالنظػػػػػػار اػػػػػػ  غرارػػػػػػب األمرػػػػػػار وق ارػػػػػػب األسػػػػػػ ار(  دار اليتػػػػػػ

 . 252 251:د.ت( ص
 . 266. اامبر    تاري  بخار    ص  (56)



 

 مجلة كلية العلوم اإلسالمية

 م3122 -هـ2543المجلذ الخامس          العذد التاسع         
 

 922 

   أ 251. ارنولد   الدقوة   ص  (57)
SaundersthehistoryofMongol,p.p68                                    

  . قمر سليماف األشلر   نحو ثلااة إسالمية أريلة  دار الن ارس   (57) 
 . 145  ص 41(  ص1994)قماف:

 . 251 . ارنولد   الدقوة   ص (58)
. إلليـ يلع اػ  الم ػر  األسػ ؿ لنيػر  يحػوف ايػاف مػف األلػاليـ الميمػة  )*( .خوارـز
مػػػف اللػػػدـ . ينظر:يػػػالوت بػػػف قبػػػد اهلل الحمػػػو   مع ػػػـ البلػػػداف دار ال ير )بيػػػروت: 

 .2/197د:ت( :
و    ػػػػأ محمػػد بػػف احمػػد النس 332/ 2 1. اليمػػذان     ػػامع التػػواري  : م ػػػ  (59)

ؿ الػػديف منيبرتػػ  شػػاه خػػوارـز   تحليػػؽ : حػػااظ احمػػد حمػػد    سػػيرة السػػلطاف  ػػال
 . 97(   ص1953دار ال ير العرب   )اللاىرة : 

)*(. اللبيلػػة الذىبيػػة :شػػيؿ المغػػوؿ بعػػد غػػزوىـ لػػبالد الل  ػػاؽ دولػػة واسػػعة شػػملت 
أيثػػػػر أراضػػػػ  الػػػػروس منيػػػػا بػػػػالد اللػػػػريـ وأذربي ػػػػاف وخػػػػوارـز وسػػػػلناؽ ولداغسػػػػتاف 

ت باللبيلة الذىبيػة نسػبة إلػى لػوف خيػاميـ الذىبيػة ذوات اللبػب اذ وتريستاف    وسمي
يانػت موشػاة بغطػػاء مػف الػذىب.ينظر: محمػػد يػونس الػم اللرػػاب   مغػوؿ الل  ػػاؽ 

ة إلػى يليػة ا داب ػوقاللتيـ السياسية بالمماليؾ وااليخػانييف   رسػالة ما سػتير ملدمػ
 .63(   ص2665   امعة المورؿ   )مورؿ : 

 . 332/ 2 1مذان  أ  امع التواري    م ػ . الي (61)
أ غريغػػػػورس بػػػػف العبػػػػر     332/ 2 1. اليمػػػػذان     ػػػػامع التػػػػواري    م ػػػػػ  (62)

 . 475(   ص1958مخترر الدوؿ   المطبعة الياثولييية   )بيروت:  تاري 



                

 تأثر المغـــــول باالسالم                 

 محمـذ يونـس فلـحم.م.                 

 

 922 

 . 2/457 2. الملريز    السلوؾ   ؽ (63)
 . 513/ 1. الرمز    تل يؽ االخبار : م ػ ( 64)
 . 4/456أ اللللشند    ربم االقشى :  47. العمر    التعريؼ   ص  (65)
 . 266 261 268 278. ابف بطوطة   رحلة بف بطوطة   ص (66)

)*(   .لرالوـر :معناىا الرماؿ السوداء يانت ملر التتػار ومػوطف المغػوؿ ولاقػدتيـ. 
 .4/478ينظر:اللللشند  ربم االقشى:

         (56)  Saunders, The history of themongol ,p.p 69 .  

أافسػػيل  االديميػػر بػػار تولػػد   تػػاري  التػػرؾ اػػ   197. ارنولػػد   الػػدقوة   ص  (67)
و   ) ػة االن لػػػر   ميتبػػػػػػـ ربػػػػآسػػيا الوسػػطى   تر مػػة :سػػعيد سليماف را عو:إبراىي

 .177( ص1958اللاىرة : 
 . 238. ابف بطوطة   رحلة ابف بطوطة   ص  (68)
 . 68  67. بارتولد   تاري  الترؾ   ص  (69)
. محمد نرر مينا   االسالـ ا  آسيا منذ الغزو المغول    الميتػب ال ػامع   (71)

 . 452   451(   ص  1991) اسيندريو :  1الحديث   ط
 . 424   423/ 4. اللللشند    ربم االقشى :  (72)
 .1/386,279. الرمز    تل يؽ األخبار :م ػ  (73)
 .  81 86 87.  اللراب   مغوؿ الل  اؽ    ص  (74)
 .  215 238  239. ابف بطوطة   رحلة ابف بطوطة   ص  (75)
 . 47. العمر    التعريؼ بالمرطلم الشريؼ   ص  (76)
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. ىد  درويش   دور التروؼ ا  انتشار االسالـ ا  آسيا الوسطى واللولاز  (77)
(   ص  2664رة : ػة   ) اللاىػػػػػ تماقيػػػػ  قػػػػيف للدراسػػػػات والبحػػػػوث اإلنسػػػػانية واال

161 166 . 
 . 166   161. درويش   دور التروؼ   ص  (77)
. ادوارد  ران يؿ براوف   تػاري  األدب اػ  إيػراف مػف ال ردوسػ  إلػى السػعد     (78)

 . 626(   ص 1954تر مة : ابراىيـ أميف  ) اللاىرة : 
 . 687. براوف   تاري  األدب   ص  (79)
 – 98للمزيػػػػد قػػػػف ىػػػػذه الطػػػػرؽ . ينظػػػػر : درويػػػػش   دور الترػػػػوؼ   ص  . (71)

165 . 
ة ػػػػػػػوؿ   دار النيضػػػػػػػالـ بػػػػػيف المغػػػػػػػ. ر ػػػػػب محمػػػػػد قبػػػػػدالحليـ   انتشػػػػػار االس (72)

 . 87(   ص 1986ة  ) اللاىرة : ػالعربي
. ريف الديف بيبرس قبداهلل بيبرس المنرور    زبدة ال يرة ا  تاري  الي رة    (73)

(  1998  ) بيػػػروت : 1ؽ : دونالػػػدس ريتشػػػادز   مطبعػػػة حسػػػيب درغػػػاـ   طتحليػػػ
ؽ : ػأ بػػػدر الػػػديف العينػػػ    قلػػػد ال مػػػاف اػػػ  تػػػاري  اىػػػؿ الزمػػػاف   تحليػػػ 14 ص 
 . 91( ص 1987اب )اللاىرة:ػة لليتػة العامػػة المرريػػف   الييرػػد أميػػمد محمػػمح

 . 14 15. بيبرس المنرور    زبدة ال يرة   ص  (74)
 . 96. العين    قلد ال ماف   ص (75)
 1/465  الرمز    تل يؽ األخبػار :  4/369. اللللشند    ربم االقشى :  (76)
. 
 . 287. اامبر    تاري  بخار    ص  (77)
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 . 238 239. ابف بطوطة   رحلة بف بطوطة   ص  (77)
       (78).Saunders The history of the mongol, p.p161 -

162. 

 .  276. قبداللادر   االسالـ ظيوره   ص  (79)
 . 247  246 147. ابف بطوطة   رحلة ابف بطوطة   ص  (81)
 . 195   193   196. ابف بطوطة   رحلة ابف بطوطة   ص  (82)
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