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 اإلسالم في إفريقيا وآسيا

 إفريقيا:قارة أهمية 

الثانية من حيث حجم السكان والمساحة حيث تبلغ مساحتها تعد إفريقية  إفريقيا أو  

   . قرابة الثالثين مليون كم مربع

مع قارات العالم األخرى، يفصلها عن قارة أوروبا البحر األبيض المتوسط،   مقارنة

 وعن آسيا البحر األحمر. 



بلداً، يمر في وسطها   54مليار شخص موّزعين على    1حوالي  أزيد من يعيش فيها  

 خط االستواء ويكون مناخ الدول التي يمر فيها مناخاً مدارياً. 

 أما الجزء الشمالي والجنوبي من إفريقية فهو ذو مناخ معتدل. 

يعتبر موقع القارة السمراء في العالم األهم على الصعيد الجيوبوليتيكي، ألنها تتوسط  

ت المالحية بين القارات الخمس، فهي تطل على: مضيق جبل طارق، قناة  الممرا

السويس، مضيق باب المندب، رأس الرجاء الصالح، ويحيط بها جزر تطل على  

 المحيطين األطلسي والهندي. 

هذا الموقع أّهلها ألن تكون همزة الوصل بين قارات العالم، خصوصاً في جزئها  

تسيطر على حركة المواصالت العالمية بين قارات   الشمالي والشمالي الشرقي، التي

آسيا وأوروبا وأفريقيا، لذلك فإن ألفريقيا دوراً محورياً في األمن اإلقليمي وفي  

 الحراك السياسي واالقتصادي والثقافي للدول المحورية في هذه القارات. 

العالم، كان  ونظراً لسيطرة الدول األفريقية على الممرات المالحية، التي تربط قارات  

لها أهمية بالغة في تأمين صادرات العديد من الدول الخليج، إلى جانب األهمية  

 السوقية في مواجهة أي تحرك عسكري في المنطقة، 

هذه القارة بتعدد الحضارات واألديان والثقافات، ففيها دول عربية مسلمة   وتتميّز -

كمصر والتي تضّم واحداً من أطول أنهار العالم وهو نهر النيل، باإلضافة إلى دول  

 . المغرب العربي، وغيرها من الدول غير العربية

باإلضافة لتعدد  والتي تسود فيها اللغات اإلنجليزيّة والفرنسيّة والسواحلية وغيرها، و-

يغلب على تضاريس قارة أفريقيا الطابع الهضبّي، إذ تتشّكل أراضيها   -الحضارات ّ  

، الممتدّة الصحراء اإلفريقية الكبرىمن عدد من الهضاب الرئيسة، أهّمها: هضبة  

هضبة إثيوبيا  شمال القارة، والتي تعتبر أكبر هضاب العالم مساحة، باإلضافة إلى 

رة، في حيت توجد هضبة البحيرات االستوائية وسط شرق القارة،  لواقعة شرق القاا

   .فتمتدّ في الجنوب  هضبة "الفلد"أّما 

وتشكل الصحاري نسبة كبيرة من مساحة هذه الهضاب، كصحراء كلهاري،  -

 وناميبيا، والصحراء اإلفريقية الكبرى. 

تمتد في  الجبال يوجد سلسلتان من الجبال في هذه القارة: سلسة جبال أطلس: -

المغرب، والجزائر، وتونس أي في شمال غرب قارة أفريقيا، والتي يتراوح ارتفاعها  



فوق سطح البحر، ويجدر اإلشارة إلى أّن قمة جبل طوبقال في دولة   م2500و  م1800بين  

 فوق سطح البحر.   م 4165المغرب تعتبر أعلى قمم هذه السلسلة فتصل إلى  

يعتبر أشهرها جبل كلمنجارو، وهو أعلى جبال قارة    الكتل الجبلية المتناثرة: والتي-

 أفريقيا، كما يوجد فيها جبال تيبستي، والهكار، والعوينات، وكذلك دراكنزبيرغ.

تجدر اإلشارة إلى أن جبل كليمنجارو يعتبر أعلى جبال قارة أفريقيا الذي يرتفع إلى   -

دولة تنزانيا، ويُذكر  فوق سطح البحر، والذي يقع في منطقة خط االستواء في  م 5895

أّن قّمته مغّطاة بالثلوج طيلة العام، الرتفاعه الكبير، وتسكن تلك المنطقة قبائل  

 الماساي. 

 السهول تنقسم السهول في قارة أفريقيا إلى نوعين هما:  -

: تمتد على طول سواحل البحر المتوّسط شمال القارة، وتمتاز بقلة  السهول الساحلية 

راب سالسل جبال أطلس من البحر المتوّسط، والتي يوصف اتساعها نتيجة القت 

مناخها باالعتدال، كما تمتدّ السهول الساحلية على طول سواحل المحيط األطلسّي 

   والهندي. 

: تمتد السهول الفيضية على طول أنهار القارة الرئيسية،  السهول الفيضية واألنهار

كم، ونهر الكونغو،   6695طوله  مثل: نهر النيل الذي يعدّ أطول أنهار، إذ يبلغ 

والنيجر، واألورانج، ونهر الزمبيزي الذي توجد فيه شالالت فكتوريا الواقعة على  

الحدّ الفاصل بين دولتي زامبيا وزمبابوي، وتُستغّل هذه األنهار من أجل الري، وتوليد  

 الطاقات الكهربائية، والمالحة الداخلية، وصيد األسماك.  

يوجد في قارة أفريقيا العديد من البحيرات، أهّمها: البحيرات االستوائية مثل   البحيرات 

 .بحيرة فكتوريا، باإلضافة إلى بحيرتي تشاد وتانا

: يحدّ قارة أفريقيا من الشمال البحر المتوسط، أّما المحيط الهندي  الموقع الجغرافي

المحيط األطلسي،    والمحيط األطلسي فيحدّاها من الجنوب وكذلك يحدّها من الغرب

 وأما من الشرق فيحدّها المحيط الهندي وقناة السويس والبحر األحمر.  

ا: شكلها يأخذ شكل المثلث تقريباً؛ إذ إنّها تتسع في أجزائها ميزات عامة ألفريقي

الشمالية بينما تضيق عند أجزائها الجنوبية. قلة الموانئ الطبيعية فيها نتيجة كون  

ريج وشبه مستقيمة. إشرافها على ممرات مائية هامة تصل بين  سواحلها قليلة التعا



قارات العالم كمضيق باب المندب ومضيق جبل طارق إضافة إلى قناة السويس التي  

 تفصل قارة أفريقيا عن آسيا. 

تعدّ قارة أفريقيا قارة حارة بشكل عام نتيجة لمرور   عوامل تؤثر في ُمناخ أفريقيا: 

السرطان والجدي فيها. إشراف القارة على المحيطين  خط االستواء وكذلك مدار 

الهندي واألطلسي وعلى البحرين المتوسط واألحمر له دور في جعلها معتدلة المناخ  

نتيجة للمؤثرات البحرية، في حين تشكلت مناطق صحراوية في المناطق الداخلية  

س بشكل مواٍز  البعيدة عن تأثير المسطحات المائية إضافة إلى أّن امتداد جبال أطل

لساحل البحر األبيض المتوسط قد أدّى إلى منع المؤثرات البحرية الرطبة من  

الوصول إلى هذه المناطق الداخلية، األمر الذي أدى زيادة جفافها. أدى تيار بنجويال 

البارد وتيار كناري إلى تلطيف درجات الحرارة على السواحل الغربية التي تطل على  

حين أدّى تيار موزمبيق البحري الدافئ إلى رفع درجات   المحيط األطلسي، في

 الحرارة على السواحل الشرقية التي تطل على المحيط الهندي.  

المناخية اإلقليم االستوائي ويتمثل بالمناطق القريبة من دائرة  أقاليم قارة أفريقيا

عرض خط االستواء. اإلقليم الصحراوي ويتمثل بصحراء كلهاري والصحراء  

رى وناميبيا. اإلقليم الموسمي ويتمثل بهضبة أثيوبيا. إقليم البحر المتوسط ويتمثل  الكب

 في السواحل الشمالية التي تطل على البحر المتوسط.  

الهجرة  المكرمة، ولما ُضيق على جماعة اإلسالم األولى، كانت  ببزوغ فجر اإلسالم في مكة 

شمال إلى  اإلسالم  تيار  وصل  مصر  وبفتح  الحبشة،  بالد    إلى  وإلى  وغربها،  اإلفريقية  القارة 

النوبة في السودان، ثم انتشر اإلسالم في شرق القارة، كما انتشر في مناطق جنوب الصحراء 

 الكبرى. 

وبانتشار اإلسالم في إفريقيا انتشرت الحضارة والثقافة اإلسالمية في غربي القارة وساحلها     

الشرقي، ونشأت ممالك عدة، وبانتشار االسالم وحضارته أصبحت اللغة العربية في مقدمة  

اللغات في إفريقيا، واتخذت أهم اللغات اإلفريقية الحرف العربي حرفاً لها كاللغة السواحيلية،  

 نت اللغة العربية من بين اللغات التي ُكتب بها ميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية. وكا

 . التي ساعدت على انتشار اإلسالم العوامل-

 .إلى قارة إفريقياالطرق التي سلكها اإلسالم للدخول -

 . لتعريف بالممالك اإلسالمية فيهاشرق قارة إفريقيا وغربها، واشمال ووكيف انتشر في -

 .السمات والمظاهر الحضارية الناجمة من دخول اإلسالم إلى إفريقيابرز أ-

 مساحة القارة وسكانها من المسلمين:  -



من مساحة اليابسة، ويشّكل   % 22.3 مليون ميل مربع، وتعادل 11.700.000تبلغ مساحة القارة  

 مليار نسمة،  1,022,234,000من سكان القارة اإلفريقية، البالغ عددهم    % 45المسلمون قرابة  

إفريقيا بشبه الجزيرة العربية بحكم الجوار، وال يفصل بينهما إال حاجز مائي، وهو   وتلتقي      

البحر األحمر، وكان عامل وصل بين القارة اإلفريقية وشبه جزيرة العرب مهد اإلسالم، وكان  

 المحيط الهندي مجاالً لنشاط العرب منذ القدم. 

 

 اإلسالم في إفريقيا: 

ّين  قاّرة إفريقيا الّسوداء إحدى    قاّرات العالم القديم، وكانت أول قاّرةٍ وصل إليها الد 

اإلسالمّي في الّسنة الخامسة للبعثة النَّبويّة، وذلك عندما أمر النّبّي صلى هللا عليه وسلم  

أصحابه بالهجرة من مّكة إلى الحبشة، عندما ازداد ظلم واضطهاد مشركي قريٍش  

سول صلى هللا ع ليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة؛ لكي يحافظ للمؤمنين؛ فكان قرار الرَّ

على أرواح المؤمنين وأموالهم وأبنائهم، وقال عليه الّسالم واصفًا ملك الحبشة:"إّن بها  

 ملكاً ال يُظلم أحدٌ عنده"؛ فكان هذا أول وصوٍل إسالميٍّ للقاّرة اإلفريقيّة،  

ّين  وقد ذكرت ُكتب التَّاريخ أّن ملك الحبشة النَّجاشّي م        ات وهو معتنق للد 

اإلسالمّي، ودليل ذلك صالة الغائب التي أدّاها النّبي صلى هللا عليه وسلم على 

 النَّجاشي عندما وصله خبر وفاته.  

تاريخ دخول اإلسالم إلى إفريقيا بعد استقرار أركان الدَّولة اإلسالميّة في عهد        

اشد عمر بن الخطاب رضّي هللا عنه  وّجه الجيوش في شرق المعمورة  الخليفة الرَّ

وغربها؛ لنشر اإلسالم وتوسيع رقعة الدَّولة المسلمة، ففتح مصر على يدّ الصَّحابّي 

اشد عثمان بن عفّان رضّي هللا  عمرو بن العاص رضّي هللا عنه. واصل الخليفة الرَّ

طول  عنه، ففتح بالد المغرب العربّي بقيادة عبدهللا بن أبي الّسرح، وأّسس أّول أس

 بحريٍّ للمساعدة في الفتوحات اإلسالميّة. 

بدأ الخليفة معاوية بن أبي سفيان عهده بإتمام سياسة سابقيه من   في العهد األموي        

اشدين؛ فزاد من امتداد الدَّولة اإلسالميّة األمويّة في مصر، وأسند إلى القائد   الخلفاء الرَّ

قيادة الفتوحات في شمال إفريقيا، فأّسس مدينة القيروان في   عقبة بن نافع الفهريّ 

 تونس لتكون قاعدةً النطالق الجيوش اإلسالميّة،  



وفتح المغرب ووصل إلى سبتة، وطنجة والصَّحراء المغربيّة، ثُّم أكمل كلٌّ من      

ّين اإلسالم ّي  حسان بن النعمان، وموسى بن نصير توسيع رقعة الدَّولة، حتى أصبح الد 

ّين رقم واحٍد في إفريقيا قاطبةً.   اهن الد   في وقتنا الرَّ

محاور دخول اإلسالم إلى إفريقيا عن طريق سواحل البحر األحمر من جهة شبه       

الجزيرة العربيّة، من ناحيّة والسواحل المقابلة لها في إفريقيا، من خالل الت ّجارة 

ّين اإلسالمّي، كما  البحريّة، واستقرار عدد من التُّجار هناك، حي ث نشروا تعاليم الد 

ساهم مضيق باب المندب في توفير أهم حلقة وصٍل بين القاّرتيّن. جنوب مصر وهي  

ما تُعرف ببالد النُّوبة والسُّودان. عن طريق دخول بالد شمال إفريقيا كاملةً في  

لُوسطى  اإلسالم، فمن بالد المغرب العربّي انتشر اإلسالم إلى دوٍل في إفريقيا ا 

والغربيّة، وفي القرن الخامس الهجرّي نشرت دولة الُمرابطين اإلسالم في باقي أنحاء  

 إفريقيا حتى يومنا هذا. 

 العوامل التي ساعدت على انتشار اإلسالم:  

بد هنا أن نوضح العوامل التي ساعدت على انتشار اإلسالم، والطرق التي سلكها اإلسالم    ال 

 في انتشاره في القارة اإلفريقية. 

 وقد ارتبط انتشار اإلسالم بأربعة عوامل أساسية في إفريقيا: - 

طبيعة الشعوب التي نشرت اإلسالم: وهي شعوب رعوية بدوية، لم تكن على خبرة  األول:  

البحر في بدء أمرها، بل كانوا قبائل تستخدم اإلبل والخيل، وال تتقدم إال في المناطق بركوب 

المكشوفة، ويفّسر ذلك خطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إلى عمرو بن  

العاص، حينما أراد عمرو بن العاص فتح مصر، فطلب منه عمر رضي هللا عنه وصف البحر، 

ليه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قائالً: »وهللا! ال أحمل عليه مسلماً«، فلما وصفه له كتب إ

وهو ما يوضح عدم درايتهم بركوب البحر، وخوفهم من أن يحول بينهم وبين مدّهم بالمؤن  

 والجيوش إذا لزم األمر.

طبيعة األرض: وهي األرض التي تحيط بالصحراء الكبرى شماالً في المنطقة الممتدة   الثاني:

كما  النوبة،  حدود  حتى  النيل  وادي  وعبر  األطلسي،  المحيط  وحتى  الغربية  مصر  حدود  من 

 تشمل النطاق المحيط بالصحراء من الجنوب إلى مصّب نهر السنغال حتى السودان. 

فيه وال غموض،   الثالث: لبس  ال  التناول،  الفطرة، سهل  دين  اإلسالم هو  فإن  اإلسالم:  طبيعة 

تقبّله األفارقة، كما أن فكرة التوحيد لم تكن غريبة على األفارقة الوثنيين؛   يتسم بالبساطة؛ لذا فقد 

 إذ كانوا في وثنيتهم يعتقدون بوجود إله أعظم خالق للكون. 

طبيعة الدعوة اإلسالمية: كان الوثني اإلفريقي حّراً في أن يختار دين اإلسالم أو يرفضه  الرابع:

باألخّوة مع األفارقة  إكراه، فشعر  له، وكانوا    دون  المسلمين، وتقبّلوا اإلسالم وتحّمسوا  الدعاة 

 ينظرون إلى المسيحية بوصفها دين األوروبيين البيض، وقد أصابها الضعف في تلك الفترة.



لهذا   يُقبلون عليها،  األفارقة  مما جعل  واإلقناع؛  السلم  الدعوة هو  لنشر  األساسي  الطابع  وكان 

م، والتفوا حول الملوك، وحبّبوا إليهم دين اإلسالم، وشرحوا نشط الدعاة والتجار في نشر اإلسال 

 لهم أحكامه.

 الطرق التي سلكها اإلسالم في إفريقيا: 

 نفذ اإلسالم إلى قارة إفريقيا بطرق يمكن حصرها في اآلتي: 

الجزائر   - ويشمل  األوسط،  المغرب  تونس،  طرابلس،  برقة،  مصر،  إفريقيا:  شمال  طريق 

د السوس األقصى إلى مصّب نهر السنغال، ويتبع هذا الطريق طريق  وجزءاً من مراكش، وبال

 بحري نشأ بعد نمو البحرية اإلسالمية من ثغور الشام ومصر إلى المغرب األقصى. 

غربي    - حتى  المغرب  بالد  بجنوب  ماراً  الغربية  مصر  واحات  من  ويبدأ  طريق صحراوي: 

 القارة اإلفريقية.

بالد    - من  ويبدأ  القوافل:  تونس  طريق  بجنوب  مروراً  السودان،  شمال  إلى  األقصى  المغرب 

ومن   نيجيريا،  شمالي  الهوسا  بالد  إلى  الجزائر  جنوبي  ومن  تشاد،  بحيرة  غربي  برنو  وبالد 

 جنوبي مراكش إلى مصّب السنغال ومنحنى نهر النيجر.

 طريق الصحراء الشرقية ووادي النيل إلى بالد النوبة وشمال السودان.  -

 الد العرب إلى ساحل إفريقيا الشرقية.من جنوب ب -

 وقد انتشر اإلسالم في القارة اإلفريقية بوسائل عدة، نوجزها في اآلتي: 

التجارة وحسن التعامل: ويبدو ذلك واضحاً في أن حركة اإلسالم ظلت ألكثر من عشرة قرون  -

التاسع عشر، حتى ح  القرن  إال في  إلى ما وراءه  توغل  الساحل، ولم  بدأت  محصورة في  ينما 

تتغير   ولم  التجار،  التجارة وعالقات  بطرق  كبير  حدٍّ  إلى  كانت محكومة  فإنها  هناك  انتشارها 

جديدة تمارس دورها في انتشار اإلسالم    تلك القاعدة إال في ظل االستعمار حينما بدأت عناصر

 وترسيخه. 

يا منذ القرن األول  الهجرات: فقد وفد المهاجرون من المسلمين العرب إلى سواحل شرق إفريق  -

 الهجري، ثم هجرتهم بعد ذلك. 

 نشأة المدن وقيام الممالك. -

 انتشار التعليم وجهود العلماء.  -

فانجا شيموني  - يسكنون منطقة  الذين  السيجيجو  ذلك  أسلمت: من  التي  اإلفريقية  على   القبائل 

عام   بنهاية  اإلسالم  جميعاً  اعتنقوا  فقد  وتنزانيا،  كينيا  بين  لعالقتهم  م 1854الحدود  نتيجة   ،

، ذلك أن الفيمبا كانوا قد اتخذوا   WASIN السواحيليين من سكان جزيرة واسون VUMBAبالفيمبا 

م  لهم مزارع في أرض السيجيجو، ثم بدؤوا يستقرون في وسطهم، ويتزوجون منهم، مما أدى به 

العتناق اإلسالم وبناء مساجدهم الخاصة في قراهم، ولم يكتف السيجيجو بذلك بل حملوا مشعل  

 : (.   SPERLING م 1988الدعوة لجيرانهم من الماكجندا جنوب ديجو في تانجا )

تلك العالقة نفسها حدثت بين سكان تانجا السواحيليين، وأهل ديجو جنوب ممبسا الذين أقاموا  

باعتناق الكثير   م1870زاوجوا معهم، أدى ذلك لنشأة عالقة متينة، ترجمت بنهاية  مزارع بينهم وت

 من الديجو لإلسالم. 

هذه الصورة نفسها نجدها تتكرر في منطقة ساحل المريما المواجه لزنجبار، فهناك الكثير        

ألفارقة من الدالئل التي تشير الستقرار السواحيلية المسلمين من سكان الساحل وسط جماعات ا



والزراعية؛ مما    التجارية  من الزرامو والبوندي والديجو، والتصاهر معهم من خالل العالقات

 ساعد على تأثر تلك الجماعات باإلسالم. 

الفتح: وكان اإلذن بالقتال لردّ العدوان والدفاع عن النفس، قال تعالى: ﴿َوقَات لُواْ ف ي َسب يل  ّللّا    - 

يَن﴾ ]البقرة :  ّب  اْلُمْعتَد  يَن يُقَات لُونَُكْم َوالَ تَْعتَدُواْ إ نَّ ّللّاَ الَ يُح  [، وقوله تعالى: ﴿... فََمن  190الَّذ 

ثْل  َما اْعتَدَى َعلَْيُكْم َواتَّقُواْ ّللّاَ َواْعلَُمواْ أَنَّ ّللّاَ َمَع اْلُمتَّق يَن﴾ ]البقرة :  اْعتَدَى َعلَْيُكْم فَاعْ  تَدُواْ َعلَْيه  ب م 

194 .] 

الطرق الصوفية، والتجار من المسلمين: فقد انتشرت في القارة كثير من الطرق الصوفية،   - 

ن منهج التصوف والتجار مبنياً على اإلرشاد  أبرزها التيّجانية والقادرية والسنوسية، وكا

والتسامح، واستخدام وسائل الترغيب بتأسيس المساجد والمدارس وحسن المعاملة، ومصاهرة 

سكان البالد وتعليم مبادئ الدين اإلسالمي، مع نشر مبادئ الحرية واإلخاء والعدالة بين الناس، 

 اع . وكان الطابع األساس لنشر الدعوة هو السلم واإلقن

 فتح مصر     

  فالمسيحيون مرير، ظلم في  يعيشون  البيزنطية  لدولة عهد  علي  مصر أهل كان    

  طبيعة  وحدة مبدأ   ىعل يقوم  الذي البردعي  يعقوب مذهب  علي كانوا  الذين المصريون 

 علي  كانوا الذي  البيزنطيين الروم  قبل من لالضطهاد  تعرضوا قد اإللهية  المسيح 

 .المسيح  طبيعة  ثنائية مبدأ  علي   يقوم الذي الملكاتي مذهب

وحذره عثمان من طبيعة عمرو بن العاص  عثمان بن عفان كما تناقش عمر مع

 الجانحة للمخاطرة. 

ا تولي عمر بن  كان عمرو بن العاص قد زار مصر من قبل في تجارة له، و عندم

الخطاب رضي هللا عنه الخالفة، فاتحه عمرو في أمر فتح مصر أكثر من مرة، حتي 

آالف رجل و عبر بهم من فلسطين إلي العريش   4وافقه عمر . فسار بجيش مكون من 

و مر ببئر المساعيد حتي انتهي إلي الفرما و هي ميناء صغير علي البحر يسمي عند   

ل هناك مع حامية روميةـ و دار قتل شديد حتي انتصر  و تقاب  Pelusiunالروم 

المسلمون، ثم واصلوا السير إلي داخل مصر حتي وصلوا إلي بلبيس في دلتا مصر  

 هج .  19م / ربيع أول  640في مارس 

الذي سماه العرب     Arteonو في بلبيس تقابل جيش المسلمين مع جيش الروم بقيادة  

و انتصر المسلمون بعد قتال دام شهر و استولوا علي بلبيس ثم تقدموا إلي   ، أرطبون

حصن بابليون. و كان الحصن فيه حامية رومية كبيرة و يقع في منطقة تسمي مدينة  

مصر، و هي منطقة مزارع من قري و حدائق تتصل جنوباً بمدينة منف في الجيزه  

ديد المنعة، فارسل عمرو بن العاص علي الضفة الغربية للنيل. كان حصن بابليون ش

 يطلب مدداً من الخليفة عمر بن الخطاب.

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86


أقام عمرو في الفيوم للتزود بالمؤن و انتظار المدد العسكري من الحجاز لمحاصرة و  

اقتحام الحصن. و وصل المدد من الخليفة عمر بن الخطاب قوامه أربعة آالف رجل و  

لزبير بن العوام و مسلمة بن مخلد و عبادة علي رأسهم أربعة من كبار الصحابة هم ا

ترتيب صفوفه و اتجه   بن الصامت و المقداد بن األسود. فتسني لعمرو بن العاص 

ألف جندي. و تقابل الجيشان في موقعة كبري    20ب لمالقاة جيش الروم الذي كان يقدر 

، و   هج ، و انتصر عمرو بن العاص انتصاراً كبيراً  19م /  640هي عين شمس عام 

 فر من بقي من جيش الروم إلي داخل حصن بابليون. 

أشهر متواصلة .   7توجه عمرو بن العاص بجيشه إلي حصن بابليون و حاصره 

إلي عمرو بن العاص يفاوضه يعرض فيها عليه مبلغاً من المال    فأرسل المقوقس

نا و  نظير رجوع المسلمين لبالدهم ، و لكن عمرو بن العاص رفض و قال له ليس بين

 بينكم إال ثالث خصال : اإلسالم أو الجزية أو القتال . 

فأشار المقوقس علي الحامية الرومانية التسليم و الصلح، و لكن الحامية رفضت        

و كذلك اإلمبراطور الروماني هرقل الذي قام بعزل المقوقس عن حكم مصر، فتجدد  

م استطاع الزبير بن   641يل القتال و شدد المسلمون الحصار علي الحصن ، و في أبر

العوام تسلق سور الحصن و معه نفر من جند المسلمين و كبروا، فظن الروم أن  

العرب اقتحموا الحصن فتركوا أبواب الحصن و هربوا إلي الداخل، فقام المسلمون  

استسلم الروم و طلبوا الصلح فاجابهم عمرو بن العاص سنة   بفتح باب الحصن، و 

 هج.  20م /   641

بعد سقوط حصن بابليون فقد الروم معظم مواقعهم في مصر، و لكن مازالت 

عاصمتهم المزدهرة األسكندرية في أيديهم. و لقد رأي عمرو بن العاص أن مصر لن  

فاتجه بجيشه إلي   تسلم من غارات الروم طالما بقيت األسكندرية في حوزة الروم، 

ربعة أشهر، ولكن هذا الحصار  األسكندرية و فرض عليها حصار بري استمر لمدة أ 

لم يكن مجدي ألن المواصالت بينها و بين اإلمبراطورية الرومانية عن طريق البحر  

ظلت مفتوحة لوال موت اإلمبراطور الروماني و حدوث فتن و اضطرابات عمن  

 يخلفه. 

فقرر عمر بن العاص اقتحام المدينة و عهد إلي عبادة بن الصامت بذلك ، فنجح       

المدينة بجنده، و جاء المقوقس إلي األسكندرية و وقع علي معاهدة  في اقتحام 

هج، وكانت تنص علي انتهاء حكم  21م /  642سنة   األسكندرية مع عمرو بن العاص

دفع الجزية للمسلمين دينارين في السنة   الدولة البيزنطية لمصر و جالء الروم عنها و

عن كل شخص و إعفاء النساء و األطفال و الشيوخ منها. و كان تعداد مصر في ذلك  

الوقت من ستة إلي ثمانية ماليين قبطي علي أرجح األقوال. و كان عدد من تجب 

 عليهم الجزية من مليون إلي اثنين مليون قبطي. 



العاص في األسكندرية، أرسل عقبة بن عامر إلي  و بعد أن استتب األمر لعمرو بن  

النوبة لفتحها و لكنه لم يستطع لشدة مقاومة أهلها الذين كانوا مهرة في النبال، و كانوا  

 يوجهون نبلهم إلي عيون جنود األعداء فسموا رماة الحدق. 

 

 

 مصر عمرو بن العاص يتولي حكم-

بعد إتمام فتح مصر، ولي عمر بن الخطاب عمرو بن العاص علي مصر. و عندما  

استتب له األمر في االسكندرية عاد إلي موضع فسطاطه عند حصن بابليون و شرع  

في بناء عاصمة لمصر بدالً من األسكندرية ألن الخليفة عمر بن الخطاب أمره أن  

 يختار عاصمة ال تكون بينها و بينه ماء. 

عمرو بن العاص موقعاً بالقرب من حصن بابليون غرب جبل المقطم ليبني  اختار 

 و أسماها الفسطاط و تعني الخيمة.  حاضرته الجديدة 

ثم سار عمرو بن العاص بجيشه تجاه برقة و كان يسكنها البربر الذين عانوا طويالً  

  فتفاوض عمرو مع زعماء البربر الذين رحبوا بالفتح من الطغيان البيزنطي، 

ألف درهم و كان   13اإلسالمي العربي و وافقوا علي دفع الخراج لعمرو و كان حوالي  

 هج.   22م /   643ذلك عام 

بعد ذلك أكمل عمرو بن العاص مسيرته إلي الغرب لفتح طرابلس، فدخل بنفسه مدينة  

هج. و بعد تأمينها أرسل بعثة إلي والية فزان )   22م /   643طرابلس دون مقاومة سنة  

جنوب غرب ليبيا( بقيادة عقبة بن نافع ففتحها و كان بها أحد أقوي الحصون  

 البيزنطية. 

 صر أعمال عمرو بن العاص في م

قام عمرو بن العاص بالشروع في بناء عاصمة لمصر اإلسالمية بمجرد عودته من  

نسبة إلي فسطاطه )   األسكندرية بعد توقيع معاهدة األسكندرية. و اسماها الفسطاط 

 خيمته( التي نصبه عند دخوله مصر. 

استمرت الفسطاط في االتساع و االزدهار و أصبحت مركزاً للتجارة حتي أحرقها  

 م  1168وزير الخليفة الفاطمي العاضد خوفاً من استيالء الصليبيين عليها سنة  شاور

جامع عمرو بن  في مصر و إفريقيا و هو كما بني عمرو بن العاص أول مسجد 

عندما بني المسجد ألول     هج. و  21م /  642سنة    في وسط مدينة الفسطاط العاص

و كانت أعمدته الداخلية من جذوع مرة كان له ستة أبواب، و به ساحة غير مسقوفة، 

النخل و سقفه من الجريد. و يقال أنه وقف علي إقامة قبلته ثمانون رجالً من  



الصحابة، منهم : الزبير بن العوام، و المقداد بن األسود، و عبادة بن الصامت، و أبو  

 الدرداء، و أبو ذر الغفاري. 

بين النيل و البحر األحمر و    كما أعاد عمرو بن العاص حفر القناة التي كانت تصل

 قناة خليج أمير المؤمنين.  سماها

فتلقي عنهم أهل مصر    عدد كبير من الصحابة، قدم إلي مصر مع عمرو بن العاص  

، و الزبير  عبد هللا بن عمرو بن العاص الدين اإلسالمي الجديد، و من هؤالء الصحابة

ت، و عبد هللا بن عمر بن  بن العوام، و المقداد بن األسود، و عبادة بن الصام

 الخطاب، و مسلمة بن مخلد. 

و كانت دروس الفقه تعطي في مسجد عمرو، و المستمعون يجلسون في حلقة حول  

المدرس الذي يجلس مسنداً ظهره إلي أحد األعمدة. و أشهر من علٌم بمصر من  

، و يعد مؤسس مدرسة مصر  عبد هللا بن عمرو بن العاص الصحابة بعد الفتح هو

 لدينية، إذ أخذ عنه كثير من أهلها. ا

دامت والية عمرو بن العاص األولي علي مصر حوالي أربع سنوات، حتي عزله  

عثمان بن عفان. و لكنه سيعود لوالية مصر في عهد الخليفة األموي معاوية بن أبي  

 سفيان. 

 اإلسالم في شمال إفريقيا

، بقيادة عمرو بن العاص، الذي  هـ21بدأت الفتوحات اإلسالميّة في الّشمال األفريقّي، في الّسنة    

خلفه عبد هللا بن أبي السرح، ثّم معاوية بن حديج السكوني، ثّم عقبةَ بن نافع الفهري الذي عزل  

يديه فتح كثير من    ليقود الفتوح بعده أبو المهاجر دينار، هذا القائد المحنّك الذي أجرى هللا على

إلى  القبائل  من  كثيرا  يستميل  أن  وحنكته  جانبه  بلين  وأمكنه  حاليا،  للجزائر  التابعة  األراضي 

 .اإلسالم

األمر سنة         بن معاوية  يزيد  تولى  أفريقيا، هـ60عندما  دينار من والية  المهاجر  أبا  أعفى   ،

الكبير في بالد المغرب، وجمع أبناءه في  ، فتهيأ عقبة للفتح  هـ62وأعاد إليها عقبة بن نافع، سنة  

القيروان وقال لهم: “إنّي قد بعت نفسي من هللا عّز وجل… ولست أدري هل ترونني بعد يومي  

تقبّل   اللهم  “عليكم سالم هللا..  قال:  ثم  وأوصاهم،  سبيل هللا”،  في  الموت  أملي  ألّن  ال،  أم  هذا 

يجوب البالد ال يقف في طريقه أحد، حتى   نفسي في رضاك”.. انطلق عقبة بجنده من القيروان،

نزل بباغية التي تسمى حاليا بغاي بوالية خنشلة، وفيها وجد مقاومة عنيفة من الروم، ولكن هللا  

أظفره بهم، ثم سار إلى مدينة تلمسان حيث لقي جيشا عرمرما من الروم والبربر، وهناك دارت 

أن   قبل  المسلمين،  على  يوم عصيب  في  شديدة  المؤمنين، ويضطر  معركة  على  النًصر  ينزل 

 .الروم والبربر للتراجع إلى منطقة الزيبان

حدث خالف بين عقبة بن نافع وأبي المهاجر دينار الذي أصبح جنديا من جنود عقبة، حول       

السياسة التي ينبغي اتّباعها في تثبيت أهل البالد على اإلسالم؛ وبينما كان أبو المهاجر يرى أّن  



أنسب، كان عقبة يرى في الحزم حال أمثَل، لذلك لم يعجب عقبةَ ما كان كسيلة يحظى به اللّين  

من إكرام وتقديم، فأّخره وجعله جنديا عاديا، فأضمر كسيلة في نفسه شرا لعقبة الذي اتّجه نحو  

تيهرت )تيارت(، وهناك استعان الّروم بالبربر فأعانوهم، ودارت معركة حامية الوطيس اشتد  

ألمر على المسلمين حتى ظنوا أنّها النهاية، ولكنّهم ظفروا بالنّصر بفضل هللا.. ثم انطلق  فيها ا

عقبة إلى المغرب األقصى حتى وصل إلى طنجة في الشمال الغربي، ثّم اتّجه جنوبا عبر سلسلة  

إلى   حتى وصل  األطلسي،  المحيط  إلى  سار غربا  ثّم  المغرب..  في  السوس  بالد  إلى  األطلس 

دير، وبذلك يكون قد بلغ سواحل المحيط األطلسي وحرر معظم بالد المغرب، وهناك  جنوب أغا

سبيلك.   في  مجاهداً  البالد  في  لمضيت  البحر  هذا  لوال  “يا رّب،  فقال:  الّشهير  دعاءه  ربّه  دعا 

اللهّم اشهد أني قد بلغت الجهد، ولوال هذا البحر لمضيت في البالد أقاتل من كفر بك، حتى ال  

من دونك”.. ثم قفل راجعاً وعاد أدراجه، إلى المغرب األوسط، بعد أن أذن لجنوده بأن  يعبد أحد 

جندّي.. علم الروم    300ينصرف كّل إلى سبيله، ولم يبق معه إال عدد قليل من الجنود ال يتجاوز  

باألمر، فتواصلوا مع كسيلة الذي فّر من جيش عقبة، وما أن وصل عقبة إلى سهل تهودة، قريبا 

ألف مقاتل، وهناك نال عقبة    50سكرة، حتى فوجئ بحصار الروم وكسيلة في جيش قوامه  من ب 

ما تمنّاه، واستشهد هو ورفيق دربه أبو المهاجر دينار.. اهتبلها كسيلة فرصة من ذهب فاحتّل 

القيروان واضطّر زهير بن قيس البلوي لالنسحاب إلى برقة، لتبدأ مرحلة سيطرة كسيلة على  

 .لخمس سنوات كاملةبالد المغرب 

في        البلوي  قيس  بن  زهير  إلى  كبيرا  جيشا  األخير  أرسل  مروان،  بن  الملك  عبد  عهد  في 

في جيش من أربعة آالف جندي عربي وألفين من البربر المسلمين،    هـ69برقة، فسار زهير سنة  

م في  كسيلة  وقوات  زهير  جيش  بين  الوطيس  حامية  معركة  نشبت  القيروان.  إلى  نطقة متّجها 

ممس قرب القيروان، انهزم فيها البربر وقتل كسيلة، ولم يلبث زهير بن قيس بعدها طويال حتّى  

 .قّرر الّرحيل إلى المشرق، ولكنّه قتل شهيدا في طريقه قرب طرابلس

بعده، كلف عبد الملك بن مروان حسان بن النعمان، بمواصلة الفتوح في بالد المغرب؛ فقاد       

الّشمال فحررها من   هـ74حّسان في سنة   إلى قرطاجة في  ثم توجه  القيروان،  إلى  الفتح  جيش 

مع   حاسمة  لمواجهة  واستعد  المنقلبين..  والبربر  الروم  من  فحررها  بنزرت  نحو  ثم  الروم، 

الكاهنة في ضواحي أّم البواقي حاليا.. التقى جيش المسلمين بجيش الكاهنة، بوادي مسكيانة التي  

أم  لوالية  حاليا  لتسيطر    تتبع  برقة،  إلى  أخرى  مّرة  وانسحب  المسلمين  وانهزم جيش  البواقي، 

 .الكاهنة على بالد المغرب

، أرسل عبد الملك بن مروان اإلمدادات إلى حسان بن النعمان الذي لم يتردد  هـ78في سنة       

بتيسدروس   مقّرها  في  فحاصرها  الكاهنة،  لقتال  أخرى  مّرة  السير  حاليا-في  تونس   -شرق 

، وانتصر المسلمون،  هـ82رب باتّجاه بئر العاتر بوالية تبسة حاليا، وهناك كانت نهايتها سنة  لته

مدينة   وأنشأ  قرطاجة  نحو  تحرك  ثم  القيروان،  إلى  النعمان  بن  حسان  وعاد  األمر،  واستتّب 

 .تونس بالقرب منها



ن  هـ 86في سنة   بَن  بن مروان، موسى  الملك  أخي عبد  بن مروان  العزيز  واليا  عين عبد  صير 

من   القيروان  شمال  زغوان  منطقة  الستعادة  انطلق  القيروان  إلى  وفور وصوله  أفريقيا،  على 

أيدي المتمردين، وأرسل حملة بقيادة ابنه إلى تونس لحرب الروم الناكثين، ثم توجه موسى بن  

ث  بين مسيلة وميلة،  قبائل صنهاجة  إلى  ثّم  قبائل كتامة في ضواحي جيجل اآلن،  ّم  نصير نحو 

قبائل زناتة في غرب الجزائر وشرق المغرب، وسار جنوبا حتى وصل سلجماسة في المغرب، 

 .وأرسل ابنه شماال إلى طنجة، التي عين عليها طارق بن زياد

  65هكذا وصلت رسالة اإلسالم إلى بالدنا؛ لم يستتّب األمر في هذه البالد إال بعد حوالي        

فاض المتعاقبة،  الفتوحات  من  خيرة  سنة  من  غفيرة  وأعداد  الّصحابة  من  عدد  أرواح  فيها  ت 

التابعين ومن أجدادنا األمازيغ المسلمين الذين عرفوا الحّق فاتّبعوه ونصروه.. اإلسالم لم يصل  

إلينا في رسائل يحملها الحمام الزاجل، وال في كتب يبعث بها الخلفاء واألمراء، إنّما وصل إلينا  

مضنية   وجهود  وأشالء  سيرهم  بدماء  وندرس  قدرهم  نعرف  أن  علينا  حقا  كان  رجال  بذلها 

وندافع عنهم في وجه األكاذيب التي ينشرها المرجفون الذين يحنّون إلى الجاهلية وإلى العبودية  

 .للروم وأحفادهم

لم يكن الفاتحون مالئكة معصومين، ولكنّهم كانوا من خيرة أهل ذلك الّزمان، وليس حراما       

طأً حصل هنا، وآخر هناك، لكّن الحرام هو أن يتبنّى بعض المفتونين بيننا منهجا أن نقول إّن خ 

ويتشبّثوا   الّسالمة،  مواطن  ويتركوا  الجرح  مواطن  على  فيقعوا  الفاتحين،  محاكمة  في  ذبابيا 

بالوقائع الّصغيرة ويتركوا األحداث الجليلة، ويغّضوا أبصارهم عن النّتائج والثّمرات.. يكفي أّن  

مبينا   ثمرات وحقّا  اندحر،  غاصبا  روميا  محتاّل  كانت  المغرب  بالد  في  اإلسالمية  الفتوحات 

على   وأخذوا  تكّونوا  األمازيغ  من  وفاتحين  ودعاة  وعلماَء  أّسست،  ومدارس  ومعاهدَ  انتشر، 

 عاتقهم نشر رسالة الحّق في بالد أخرى، وخدمة اإلسالم ولغة القرآن

 فريقيا:نشأة الممالك اإلسالمية في إ ثانيا

شهدت فترة القرون الوسطى من القرن الثامن إلى القرن السادس عشر الميالدي قيام         

ممالك إسالمية، سيطرت لفترة من الزمان على مناطق إفريقيا في شرق القارة وفي وسطها 

وفي غربها، وقد تمّكنت هذه الممالك من نشر اإلسالم ونقل الحضارة اإلسالمية، وأدّت دوراً  

رزاً في تاريخ المنطقة االقتصادي واالجتماعي والسياسي، حتى إن العصور الوسطى في با

 إفريقيا أضحت عصوراً ذهبية على عكس الحال في أوروبا التي كانت فيها عصوراً مظلمة.

وبالنظر لتاريخ هذه الممالك يظهر جلياً أثر العرب والمسلمين في نقل الحضارة         

م اإلسالمية والتعليم والتقاليد اإلنسانية المنطلقة من التصور االسالمي اإلسالمية، ونشر القي 

 للحياة، وهو أمر له أثره الواضح في نشأة هذه الممالك.

 الممالك اإلسالمية في غرب إفريقيا: 

اإلسالم في غرب إفريقيا عبر الصحراء الجنوبية حتى ساحل إفريقيا الغربي عن طريق   انتشر 

 التجارة، وكانت غانا أقدم هذه الممالك. 



 مملكة غانا: 

النصف األول من   إفريقيا وأقدمها، وقد دخل اإلسالم مملكة غانا في أواخر  أول ممالك غرب 

عام   وفي  الهجري،  األول  /    60القرن  كوبي    م 569هجرية  مدينة  في  مسجداً  اثنا عشر  بناء  تم 

فقهاء   بالمدينة  وكان  المدينة،  في  المسلمون  يسكنه  الذي  الجزء  في  غانا  مملكة  صالح عاصمة 

وعل بني  وأئمة  ودولة  الميالدي  عشر  الحادي  القرن  في  غانا  بين  وربطت  علم،  وحملة  ماء 

 العباس صالت.

أسلم أهل غانا أول الفتح االسالمي، فأسلم ملكها السونانكي )تلوتان أوبوالتان( ابن تكالن   

، وحارب جيرانه الوثنيين، وأسلم ملك غانا تنكامين عندما فتح أمير م836/   هـ 222حوالي سنة 

،  م 1076/   هـ469رابطين أبو بكر بن عمر اللمتوني وابنه األمير أبو يحيى عاصمة غانا الم

وأصبحت غانا مسلمة منذ ذلك الوقت حكومة وشعباً، وفي هذا التاريخ سقطت غانا على يد عبد  

 هللا بن أبي بكر بن زعيم المرابطين. 

 مملكة صوصو: 

في كانياجا، وُعرفت بإمبراطورية صوصو،  أقامها الفوالنيون الذين هاجروا من بالد التكرور 

وتغلب عليهم الماندنجو، واستولوا على هذه البالد، وباستيالء الماندنجو على صوصو عاد أهلها  

 . م 1350إلى بالد التكرور وأسسوا فيها أسرة حاكمة حتى 

 مملكة مالي: 

رباً وجبال البربر تُعرف عند العامة ببالد التكرور، تقع بين برنو شرقاً والمحيط األطلسي غ 

شماالً، وتُعد أعظم ممالك السودان اإلسالمية، بلغت المملكة أقصى اتساعها في عهد منسي  

 هجرية.  738  -  712موسى بن أبى بكر الذي حكم  

ومالي من أغنى ممالك السودان الغربي وأقواها، وازدهارها كان يمثّل أعظم فترات التاريخ   

امها لهم دور مهم في نشر اإلسالم في غرب إفريقيا، واشتهرت اإلفريقي تطّوراً وتقدّماً، وحك

 . ، وتارة أخرى ببالد أو مملكة التكرورالماندنجوباسم مملكة مالي، كما ُعرفت بمملكة 

مؤّسسو مملكة مالي من أكثر شعوب إفريقيا تحّمساً لإلسالم، وقد اشتهر أن كنكن   والماندنجو 

موسى أشهر ملوك مالي كان يبنى مسجداً في كّل مكان تدركه فيه الجمعة، وقد اقترن اتساع  

 المملكة بالدعوة إلى اإلسالم. 

 

 مملكة )سنغاي( صنغاي: 

جر، ومن أعظم الممالك التي نشأت في تقع في المناطق الواقعة بين حوض نهر السنغال والني

 هذه المنطقة استجابة للمؤثرات الثقافية اإلسالمية.

محمد   ازدهرت عالقاتها التجارية مع غانا وتونس وبرقة ومصر، من أشهر ملوكها: أسكيا 

الذي نّظم شؤون المملكة اإلدارية، ونّظم الجيش، ونهض بالشؤون الدينية، ووّحد إقليم غرب 

إفريقيا تحت حكم واحد، ووسع من رقعة المملكة، وامتاز بحسن اإلدارة، ومعاونة التجار 

 والعلماء.



ة، كما أنشأ  أقام في العاصمة إدارة حديثة، شملت العدل والداخلية والزراعة والغابات والمالي 

 وزارة لشؤون البيض في شمال إفريقيا.

اشتهرت تمبكتو بوصفها مركزاً حضارياً وعلمياً وفكرياً، وهي أعظم مدن المملكة، وكانت  

العلوم الدينية تُدرس في جامعاتها، وزارها أساتذة من قدامس والقاهرة، ومن المدن العلمية  

 كذلك غاو وجني. 

 مملكة كانم:

السودان  الشرق من بحيرة تشاد، توّسعت حتى    نشأت في  تقع  البرنو،  األوسط، عرفت بمملكة 

تشاد   بحيرة  من  والشمال  الغرب  إلى  الواقعة  األراضي  جميع  على  للطرق   -سيطرت  ملتقى 

، نشأت في القرن الثامن الميالدي، واتّسعت خالل القرنين  –التجارية المارة عبر غرب إفريقيا  

اإلسالم، العاصمة مدينة )أنجمي( شمال شرق بحيرة تشاد، وقد    بفضل انتشار  التاسع والعاشر

 شيّدها أحفاد الملك سيف بن ذي يزن، وهي أول عاصمة ُشيدت بعد انتشار اإلسالم. 

وقد عمرت الدولة فترة طويلة من الزمان تحت اسم كانم حينما كانت شرق البحيرة،        

مالي   -مصر  –ل سالطين الدنيا أربع: )بغداد ومملكة برنو حينما انتقلت إلى غرب البحيرة، وقي

 برنو(.  –

 مملكة باقرمي: 

شاري  لنهر  الغربية  الضفة  على  تشاد،  منطقة  في  الميالدي  عشر  الخامس  القرن  في  نشأت 

جنوب بحيرة تشاد، العاصمة ماسينيا، قامت بدور مهم في نشر اإلسالم والحضارة اإلسالمية،  

الذي   مالو  هللا  عبد  ملوكها  الشريعة  أشهر  وطبق  الحكم،  نظام  وأصلح  الدين،  شعائر  أقام 

 اإلسالمية. 

من   معلماً  وأضحت  العلم،  وطالب  العلماء  أّمه  علمياً،  حضوراً  ماسينيا  العاصمة  شهدت  وقد 

 المعالم الحضارية اإلسالمية في وسط إفريقيا.

 مملكة وداى: 

الكريم عبد  السلطان  يد  على  تأّسست  باقرمي،  مملكة  شرق  شمال  وتعاقب م1835جامع    تقع   ،

 . م 1909أبناؤه على حكمها، حتى مجيء االستعمار الفرنسي الذي استولى عليها في عام  

والمسمجة،  الموبي  القرعان،  الميمي،  المساليت،  الداجو،  التاما،  والمايا،  العرب  من  سكانها 

بين   للتفاهم  المشتركة  اللغة  هي  العربية  وتُعد  لغات،  عدة  المملكة ويتحدثون  وقامت  السكان، 

 بنشر اإلسالم واللغة العربية. 

 مملكة الهوسا:  

تكّون عبر   قبلي  تكّونت من مزيج  األعلى، والهوسا  النيجر  برنو وسنغاي في حوض  بين  تقع 

القرون من أصول مختلفة، وكان يُعتقد بأنهم جنس قائم بذاته، إال أنه اتضح بأنه اصطالح لغوي  

ا الشعوب  جميع  على  بجنس  يُطلق  يُسّمى  أن  يمكن  جنس  هنالك  وليس  اللغة،  بهذه  تتكلم  لتي 

الهوسا، وينتشرون في كّل من ُصُكتو، كانم، زاريا وباوتشي، يحترفون التجارة، وتقع مناطقهم  

 على مراكز التجارة الرئيسة مع شمال إفريقيا، ولغة الهوسا هي لغة التجارة. 

دخل اإلسالم إلى بالد الهوسا إلى مدينة كانو في القرن الرابع عشر، وانتشر بفضل جهاد         

 تحت قيادة الشيخ عثمان دان فوديو.  م 1804الفوالني عام  



 الممالك اإلسالمية في شرق إفريقيا:       

ا ببالد  ارتبطت شرق إفريقيا ارتباطاً وثيقاً ببالد العرب، وأقدم اتصال عرفته شرق إفريقي      

العرب كان اتصال شعبي وادي الرافدين في عهد سيرجون األكادي الذي حكم العراق في عام  

 ق. م.  1709

كما وفد السبئيون، وهم عرب جنوب شبه الجزيرة العربية إلى الساحل الشرقي إلفريقيا       

التي سبقت بغرض التجارة، واختلطوا بأهل الساحل، وتصاهروا معهم، في منتصف األلف 

 ميالد المسيح عليه السالم، وبدأ الطابع العربي يظهر على الساحل.

وبظهور اإلسالم في القرن السابع الميالدي أخذت الصالت مع ساحل شرق إفريقيا طابعاً       

يختلف عن فترة ما قبل اإلسالم؛ إذ إن العرب المسلمين سيطروا على الساحل، وبسطوا 

لى طول الساحل بالرغم من عدم وجود وحدة سياسية تجمع كل هذه  نفوذهم، وشيّدوا مدناً ع

 المدن. 

وقد كان لوجودهم األثر الواضح، فهم الذين أخذوا بأيدي السكان األصليين في مسالك       

الحضارة، وأضفوا على حياتهم طابعاً ثقافياً واجتماعياً وإسالمياً، وظهر في المنطقة مجتمع  

اء العربية بالدم اإلفريقي، وُعرف المجتمع بالمجتمع السواحلي، وتفرد  جديد نتيجة المتزاج الدم

 بمميزاته الثقافية. 

 إمارة شوا:

كانت إمارة شوا في أرض الحبشة في القرن األول الهجري، وهو ما يُشير إلى انتشار اإلسالم،  

الحبشة   ببالد  نشأت  مملكة  أقدم  بني  م1289  -  886وهي  من  المهاجرون  أنشأها  في  ،  مخزوم 

والمساجد  والجامعات  والمعاهد  المراكز  فتكّونت  الحالية،  أديس  موقع  في  الحبشة،  مرتفعات 

 ومدارس تحفيظ القرآن، وتأّسست مدن وحضارات.

وقد عملوا بالتجارة، وأثروا ثراًء عظيماً، وحكمت حوالي أربعة قرون من الزمان، واستمرت  

 لخارجي مع السلطنات المجاورة، حتى سقطت بسبب التناحر الداخلي والتنازع ا

 إمارة المو:

سعيد   بزعامة  عمان  أزد  أنشأها  التي  المو  إمارة  أبرزها  قديمة،  وسلطنات  ممالك  نشأت  وقد 

 ، وهي من أقدم اإلمارات ظهوراً في المنطقة.م684وسليمان بن عباد بن الجلندة 

 إمارة باتا: 

  -المو  –ممبسا    –زنجبار    -، هي مالندي  ثم كانت إمارة باتا، وأّسس المسلمون عدة مدن ساحلية

بارزاً في تاريخ اإلسالم في شرق إفريقيا بتأسيس    –كلوة   باتا، وقد أدت األسرة النبهانية دوراً 

 هذه اإلمارة. 

 مملكة مقديشو: 

مقديشو   مملكة  كذلك  الممالك  ساد    م908ومن  وقد  الحارث،  بني  قبيلة  من  أفراد  أّسسها  التي 

 فيها العمران.  مقديشو الرخاء، واتسع

 سلطنة كلوة: 

، وقد أّسسها الشيرازيون بقيادة علي بن الحسن الشيرازي،  م1499  -  975كما أنشئت سلطنة كلوة  

 وعاصمتها كلوة، وكانت مركزاً عظيماً لنشر اإلسالم والثقافة اإلسالمية. 



سيطرتها على مناجم الذهب والحديد في روديسيا الحالية، وأخضعت لنفوذها    وقد بسطت كلوة 

جزر بمبا وزنجبار، وامتد نفوذها إلى جزر القمر، واعترف بسلطانها من ق بل سالطين المدن  

والسلطنات الممتدة من مقديشو شماالً إلى سفالة وموزمبيق جنوباً، وهي األعظم مقاماً ورفعة ،  

ساحلية   مدينة  من  وهي  وكلها  متقنة،  وعمارتها  الساحل،  مدن  أشهر  ومن  العمارة،  عظيمة 

 الخشب، ويُذكر أنه كان بها ثالثمائة وستون مسجداً. 

 أثر اإلسالم في الحياة اإلفريقية: -

أبرز مظاهر ذلك المواءمة بين اإلسالم والتقاليد المحلية بما ال يتعارض مع تعاليم   ومن 

اإلسالم، كما ازدهرت التجارة في مدن الساحل، وعّم الرخاء، وارتفعت مستويات الحياة، 

 وانتشر اإلسالم واللغة العربية. 

انيا ورواندا وبورندي،  وشرق إفريقيا حالياً تشمل دول إثيوبيا والصومال وكينيا ويوغندا وتنز 

ونعني هنا بساحل شرق إفريقيا المطل على المحيط الهندي، وبخاصة المنطقة الممتدة من  

مقديشو في الشمال إلى سفالة في الجنوب، ومنطقة الساحل هي التي أوصلت الحضارة 

 اإلسالمية والروابط التجارية الثقافية إلى داخل الهضبة في شرق إفريقيا.

هدت المنطقة هجرات وتحوالت سكانية، وأبرز من هاجروا إليها أهل عمان وأهل  وقد ش        

حضرموت الذين استوطنوا بعض الجزر والمناطق الساحلية في هجرات صغيرة، فطبعت 

المنطقة بلغتها ودينها كما اختلطوا بالسكان المحليين، ثم توالت هجرات من اإلحساء والبحرين 

 وسع بهدف االستيطان الدائم وعمان وحضرموت واليمن بشكل أ

 النظم واإلدارة:     

لقد أدت الممالك اإلسالمية التي غطت أجزاء واسعة في بالد غربي إفريقيا وشرقي إفريقيا،     

و برنو وغيرها دوراً مهماً، وأسهمت إسهاماً ايجابياً في نقل الفكر   كغانا ومالي وصنغي وكانم

المظاهر   الملوك  حكم  واإلدارية  السياسية  النظم  مجال  ففي  إفريقيا،  داخل  إلى  اإلسالمي 

أمير   بلقب  البعض  ولقب  اإلمام  لقب  البعض  وحمل  بالدهم،  وأنظمة  حياتهم  في  اإلسالمية 

الو الشورى  بمبدأ  وعملوا  ﴿... المؤمنين،  تعالى:  قوله  في  بَْينَُهمْ  ارد  ُشوَرى  ﴾  َوأَْمُرُهْم   ...

، وبعض مايات دولة كانم، وكان  م1453   (، من هؤالء إسكيا محمد ملك صنغاي38)الشورى :  

النظام السائد في كانم نظاماً ملكياً انتخابياً في كّل األوقات، وقد كان العلم والكفاية والعدالة أهم  

 .شروط الرئاسة عندهم 

 كما استخدم ملوك برنو لقب خليفة، ولقب أمير المؤمنين، وكذلك الحال في الخالفة السكتية. 

مالي  بدولة  إليها، وقد عرف  اإلسالم  منذ دخول  الوزارة  نظام  إفريقيا  وقد عرفت ممالك  هذا، 

باسم صندكي ، وكان عمل الوزراء مقصوراً على تنفيذ أوامر الخليفة، واإللمام بشؤون اإلدارة  

 والمال وأحوال الواليات.

والحجا الكتابة  اإلسالمية  إفريقيا  ممالك  عرفتها  التي  المناصب  العمري ومن  ذكر  وقد  بة، 

 . لماماً تاماً بالقراءة والكتابة والقلقشندي أن ملك مالي يستعين بطائفة من الكتّاب الذين يلّمون إ

كما حافظت هذه الممالك على النظام المالي الذي سار وفق النظم اإلسالمية المستمدة من تعاليم  

 ع لبيت المال.القرآن الكريم، مثل الزكاة والجزية والغنيمة، وكانت تُدف



 أما القضاء؛ فقد كان مستقالً عن السلطة التنفيذية، ويطبق الشريعة اإلسالمية. 

بأنفسهم،   المظالم  الصكتية ينظرون  الدولة  المظالم، وكان خلفاء  بنظام  الممالك  وقد عملت هذه 

عن   والنهي  بالمعروف  )األمر  الحسبة  والية  ظهرت  كما  اإلسالم،  دولة  أول  في  كان  كما 

الدولة  المنك المنصب لضبط أمور  لهذا  للحاجة  ر(، وازدهرت هي األخرى في خالفة صوكتو 

      في االجتماع واالقتصاد.

    التعليم:

وكانوا   واألئمة،  والفقهاء  بالعلماء  مليئة  المدن  فكانت  علمية،  نهضة  اإلفريقية  الممالك  شهدت 

 يتمتعون باالحترام، ويمنحون الرواتب السخية. 

الطلب مش كتاب  وكان  أنه رأى  ابن بطوطة  ويذكر  الكتب،  تجارة  وقد راجت  الكتب،  على  تداً 

         .البن الجوزي( في إحدى مدن مالي  )المدهش

وقد اشتهرت مدن شتى بالعلم، وبرزت المراكز الثقافية، وأهم مركز ثقافي في تنبكت في مسجد  

 سنكري أو جامعة سنكري.

و المدن،  جميع  في  المدارس  انتشرت  العربية،  وقد  واللغة  القرآن  تعليم  على  ينصّب  التعليم 

اللغة  وهي  والتجارة،  الدولية  والمراسالت  الحكومية  الدواوين  لغة  هي  العربية  اللغة  وكانت 

ين قبائل نصف القارة  السائدة كما يقول توماس أرنولد: »غدت اللغة العربية هي لغة التخاطب ب

 . اإلفريقية« 

ة أثرها في اللغات المحلية، ويظهر ذلك جلياً في لغة الهوسا، وفي هذا، وقد تركت اللغة العربي

     اللغة السواحلية، وفي اللغة األمهرية، وال يزال الحرف العربي يستخدم في هذه اللغات.

إذ   بالتعليم، مثل مملكة مالي، صنغاي، سوكوتو،  القديم اهتمام  التاريخ  وللممالك اإلسالمية في 

شر التعليم، وبدأت أولى تجارب التعليم النظامي، وعلى سبيل المثال ففي كان لها دور كبير في ن

ُكن   القادر  عبد  الشيخ  بنى  بالسنغال  فوتاتورو  في  اإلمامية  كّل    40الدولة  يضّم  جامعاً،  مسجداً 

مسجد حلقات علمية للصغار والكبار لدراسة القرآن الكريم والعلوم الشرعية واللغوية، وأّسس  

ة والحلقات العلمية في أنحاء البالد، وفي عهده أّسست مدينة جولون، وأضحت المدارس القرآني

واللغوية األدبية  الدراسات  في  المتخصصة  الدولة  في  المدارس  أشهر  من  وأنجبت  مدرستها   ،

 .   . األدب و علماء في اللغة

 العمارة والمدن:

من   وغيرها  تمبكتو،  جني،  صالح،  وكومبي  مالي  أشهرها  عدة  مدن  المجال  هذا  في  ظهرت 

المدن، فتم تخطيط المدن، وانتشر فن الزخرفة في األبواب والشبابيك والجدران، ونظام النقش 

هذا   تؤكد رقي  مكوة  مدينة  ومساجد  الملّون، وقصور  والرخام  الفسيفساء  واستخدمت  والحفر، 

 الفن.

الم القوة وكانت  تحميها  ومنيعة،  تجارية حصينة  مراكز حضارية  عبارة عن  التي ظهرت  دن 

والنقوش  باإلطارات  المزينة  والمباني  الغنّاء،  والحدائق  األسوار  وتتسع  الضاربة،  البرية 

الخشبية الزاهية والرسوم المعدنية البارزة، ويحيط بالمدن في بعض اإلمارات سور كبير مبني  

متس وخندق  اللبن،  ذلك     عمن  ونموذج  للخطر،  تعرضت  ما  إذا  عنها  للدفاع  الماء  فيه  يجري 



المدن   أحسن  من  الشرقي  الساحل  على  كلوة  مدينة  وكانت  الهوسا،  بالد  إمارات  مدن  بعض 

 وأتقنها عمارة، وقد شهدت ازدهاراً ورخاء في القرن الثاني عشر الميالدي. 

في كما  بالحجارة،  الكبيرة  المساجد  بنيت  جزيرة    KIZIMKOZE ازيكيزيمك   كما  جنوب 

 زنجبار.

كما كانت مملكة مالي تتحكم في مناجم الذهب في مدينة ونقارة، ولذلك فقد كانت واسعة الثراء،  

 المثال ال الحصر.  على سبيل    بملك الذهب ، وهذه نماذج  وُعرف ملكها

ساحل خريطة  في  إسالمية  مدن  نشأت  حتى  الميالدي  عشر  الحادي  القرن  حل  أن  شرق    وما 

مقديشو   فكانت  الخارجية،  التأثيرات  على  وقضت  االسالمي،  والطابع  السمات  حملت  إفريقيا، 

ذكرت   التي  المدن  كانت  وقد  موزمبيق، سفالة،  مكوة،  زنجبار،  بات، المو،  قسماتو،  وبراوة، 

قريبة   أو  البحر،  لوقوعها على  الحصين  بالموقع  امتازت  المناخ،  الهواء معتدلة  لطيفة  بالجزر 

 الساحل كجزيرة زنجبار وميسة وكلوة. من 

 المجتمع:

أما في المجال االجتماعي؛ فقد انصهر العرب المسلمون مع سكان هذه المناطق، ونتج من ذلك  

ذلك   نتاج  دين اإلسالم، وكان  تعتمد في جوهرها على  وثقافة جديدة،  االنصهار مجتمع جديد، 

وأب مختلفة،  وفنون  معارف  في  العلماء  من  طائفة  الرحمن ظهور  عبد  المؤرخ  هؤالء  رز 

وغيره من العلماء، فضالً عن بروز مجتمع حضاري تُمارس فيه نظم    م 1754/   هـ 1168الجبرتي  

 الحكم، وتُطبق فيه الشورى، وحسن اإلدارة. 

كما انتشرت اللغة العربية في مساحات واسعة من بالد القرن اإلفريقي والساحل الشرقي، ليس  

أصبحت   بل  فحسب،  والفكري، ذلك  والثقافي  الحضاري  لإلشعاع  مراكز  ذكرت  التي  المدن 

الثقافة  ومكونات  روح  وعلى  األوروبي،  المستعمر  مجيء  بعد  حتى  ذلك  على  محافظة 

اإلسالمية، وال تزال المساجد والمدارس اإلسالمية تنتشر في كل البقاع، وهو ما أّسس لقيم من  

 ً وخصوصا والتقاليد،  العادات  مجال  في  للنظم األخالق  وفقاً  يتم  هذا  يومنا  حتى  الزواج  أن   

 والتقاليد اإلسالمية. 

 

 

 االقتصاد: 

المعادن  البحر، ونقلت  تجارة  فازدهرت  المحاصيل،  بنقل  التجار  اشتغل  االقتصاد؛  وفي مجال 

والصمغ،   الموز  اللبان،  اللؤلؤ،  الجلود،  العسل،  النعام،  وريش  والمحاصيل  والذهب  كالعاج 

في بالد الشام والعراق، وأضحت منسي وزنجبار وكلوة، كالمدن الفينيقية     فراجت هذه البضائع

 تهرت في البحر األبيض المتوسط كصيدا وصور. التي اش

الساحل  أهل  واعتمد  والحديد،  والفضة  والذهب  النحاس  استخراج  تم  الصناعي؛  المجال  وفي 

اإلسالمية،   الدولة  يدخل  الذي  للذهب  سفالة مصدراً  وكانت  معاشهم،  في  والحديد  الذهب  على 

 حتى ُعرفت )بسفالة الذهب(. 

أ الحيوانية؛  الثروة  تجارة وفي مجال  وانتشرت  وأغنام،  إبل  من  الماشية  تربية  المسلمون  دخل 

 الجلود، وُعرفت المنطقة بتصديره. 



  الزراعة والحيوان :

الخصبة  األرض  ذات  مالي  دولة  ونموذج  اإلفريقية،  اإلسالمية  الممالك  في  الزراعة  ارتقت 

األ ويزرعون  حبوبهم،  أكثر  وهو  والذرة  والقمح  القطن  تنتج  فكانت  ذلك،  ولهم  يوضح  رز، 

حبوب تشبه الخردل، ومن الخضروات اللوبيا والقرع والباذنجان، ومن حيواناتهم الخيل، ومن  

 والحمام، وقد وفدت إليهم هذه الحاصالت والحيوانات من مصر.  الطيور اإلوز والدجاج

 ختاماً:

ة بفضل اإلسالم تحّولت هذه المناطق إلى قيم الحضارة اإلسالمية، وكان نتاج ذلك حضار

عظيمة في شرقي القارة وغربها وفي ممالك الطراز، فكانت براوة، وهي جزيرة عربية على  

                       الساحل الشرقي إلفريقيا، مكاناً النتشار العلوم العربية واإلسالمية. 

 من ثم فال بد من العناية بمناطق ساحل إفريقيا الشرقي ومنطقة القرن اإلفريقي وغرب إفريقيا، 

واالهتمام بالدور العلمي والسياسي الذي اتسمت به في نهضتها، بما يخدم التراث والثقافة 

 اإلسالمية، ويرّسخ لحفظ جذوة اإلسالم وحضارته، ويجذر لها في هذه المناطق. 

  

 

 

 

 

 

 لمحة جغرافية عن قارة آسيا. 

 انتشار اإلسالم في آسيا

 طرق االنتشار  

             عوامل االنتشار  

 لمحة جغرافية -

 تنفصل القارة عن األخرى بمياه المحيطات الواسعة.   -

أي ما يعادل ثلث مساحة  ،2مليون كم  (4.5)تبلغ مساحة قارة آسيا حوالي أربعة و نصف  -

  اليابسة في العالم، و هي بهذا تكون أكبر قارات العالم مساحة.



أدت ضخامة مساحة قارة آسيا إلى تعدد الظروف الطبيعية التي تسود القارة. بشكل عام يمكن   -

( أقاليم مختلفة من حيث الظروف الطبيعية و االجتماعية و االقتصادية،  6تقسيم آسيا إلى ست ) 

  هي: و 

إقليم جنوب غرب آسيا: إقليم يسوده الجفاف، و تتجاور فيه أحواض األنهار الخصيبة مع   -

الصحراء، و قد عوض هذا اإلقليم عن قلة موارده الزراعية توافر النفط، و يمثل هذا اإلقليم  

  قنطرة تربط بين الشرق و الغرب.

تان، و تشًكل الدول الثالثة قوة كبيرة من  إقليم الهند و باكستان: يشمل هذا اإلقليم أيضاً أفغانس -

  حيث عدد السكان. 

إقليم جنوب شرق آسيا: يضم الهند الصينية، ماليزيا، اندونيسيا و الفلبين. تبدو الفلبين و   -

اندونيسيا و ماليزيا كمناطق ذات اتجاه واحد نحو البحر، و ال يزال هذا اإلقليم يمثل مطمعاً 

 موقعه.  للدول االستعمارية ألهمية 

إقليم الشرق األقصى: هنا تجاور حضارة الصين ذات الطابع األسيوي حضارة اليابان التي   -

  اختلطت بعناصر من الحضارة الغربية.

إقليم آسيا السوفيتية: يؤلف جزءاً من االتحاد السوفيتي السابق من الناحية السياسية، و معظم   -

  هذا اإلقليم دوالً إسالمية مستقلة. 

م آسيا الداخلية المرتفعة: يشمل منطقة الهضاب و المرتفعات الوسطى في آسيا، و التي  إقلي -

 تمتد لتفصل بين آسيا الموسمية و آسيا األوروبية. 

بعد أن ثبّت المسلمون أقدامهم في بالد العرب، و ترّسخت مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف في   -

  ربية يؤدون المهمة الُملقاة على عاتقهم.قلوب أبنائه، انطلق المسلمون خارج الجزيرة الع

ذلك بعبادة هللا الواحد األحد، و بإخراج الناس جميعاً من الظلمات إلى النور، و من ضيق   -

  الدنيا إلى سعة الدنيا و اآلخرة، و إلى نشر العدل و المساواة، و اجتثاث الظلم و الطغيان. 

 انتشار اإلسالم في آسيا  

انطلق المسلمون جنوباً و شماالً، شرقاً و غرباً يقوضون دعائم الظلم. تمكنوا من تحطيم   حيث-

جبروت إمبراطورية الروم البيزنطيين حيث انتزعوا منها بالد الشام و مصر و شمال أفريقيا، 

 مما جعل هذا اإلمبراطورية تشعر بالذل و المهانة، و تتخذ وضع الدفاع عن نفسها.  

م. علي يد السلطان العثماني محمد   1453-هـ  857تى سقطت عاصمتها عام بقيت كذلك ح  -

  الفاتح.



: في عهد الخلفاء الراشدين، حيث  األولىكانت هناك قمتان لحركة الجهاد و الفتح اإلسالمي،  -

استطاعت الجيوش اإلسالمية أن تفتح بالد الشام، العراق، فارس، خراسان، أذربيجان،  

  أرمينيا.داغستان و 

كانت في عهد الدولة األموية أيام الخليفة الوليد بن عبد الملك، و تم فتح بالد   الثانيةأما القمة  -

ما وراء النهر، الطرق التي تؤدي على أبواب الصين بالوصول إلى أقصى منطقة تركستان  

 الواقعة أقصى بالد الترك، و ضم بالد السند 

 طرق انتشار اإلسالم     

  الدعوة، أما الطريقة الثانية فهي  الفتوحات اإلسالميةسبق أن ذكرنا إحدى هذه الطرق و هي  -

  .الهجرة، و الرابعة  التجارة، و الثالثة 

إذا تحدثنا عن  الدعوة و التجارة فقد حدثتا بعد الفتوحات اإلسالمية، و تم على مراحل طويلة.   -

الدعوة اإلسالمية، فأقبل الناس على دين هللا أفواجا   ركز المسلمون في البالد التي فتحوها على

ألنه دين الفطرة، و في مبادئه ما يحلمون به من مساواة و حرية و عدالة و أمن. لم يمض وقت  

 طويل حتى غدا اإلسالم دين األكثرية في تلك المناطق.  

بقي فيها بعض  أما البلدان التي انتشر فيها اإلسالم عن طريق الدعوة أو التجارة، فقد  -

الوثنيات، و إن كان اإلسالم هو الدين الرئيسي، كما الحال في اندونيسيا، و ذلك ألن اإلسالم  

انتشر فيها تدريجياً، و لم تكن ألهله الهيمنة و السيطرة إال بعد مرور زمن طويل، و  لما 

ا عليهم  أصبحوا أكثرية تسلط عليهم المستعمرون الصليبيون، و أخضعوهم لنفوذهم، و طبقو

  تشريعاتهم و قوانينهم الوضعية فضعف الوجود اإلسالمي بعض الشيء.

إن اإلسالم لم يحكم في هذه البلدان التي لم يدخلها فاتحاً، و إنما  دخلها عن طريق التجارة و   -

 الدعوة. 

بعد هذا العرض السريع النتشار اإلسالم نستطيع أن نستنتج أن طرق انتشار اإلسالم كانت 

  و متعددة، و لكن أبرزها أربعة طرق و هي: كثيرة 

 طرق انتشار اإلسالم   

الهجرة: ألسباب كثيرة كطلب العلم و العمل و   -  الدعوة -التجارة    -الفتوحات اإلسالمية    -

 التجارة و غيرها. 

نحن في هذا العصر يمكن أن نضيف إليها طرقاً أخرى: كاستخدام وسائل اإلعالم المختلفة   -

من صحف و مجالت و كتب و إذاعات و فضائيات، و يجب أال ننسى الحاسوب و اإلنترنت و  

 الهواتف النقالة إلى غير ذلك من وسائل اتصاالت حديثة.  



ثيل في التاريخ، حتى أن المسلمين  تمت الفتوحات اإلسالمية بسرعة لم يسبق لها مكما  -

 فتحوا في ثمانين عام أكثر مما فتحه الرومان في ثمانمائة عام. 

كانت تلك السرعة و النتائج التي ترتبت عليها من األمور التي حيرت المؤرخين و   -

 الباحثين في تقصي أسبابها و عوامل نجاحها.

 في آسيا.   على أية حال سنجتهد في تحديد عوامل انتشار اإلسالم  -

هو الدافع األساس الذي دفع المسلمين للفتوحات، فقد أدرك المسلمون فضل  : الدافع الديني -

الجهاد في سبيل هللا، فخرجوا فاتحين مضحين بالدنيا و ما فيها، يطلبون نشر اإلسالم و يرغبون  

 فيما عند هللا من مثوبة و خير. 

حيث إن تلك المناطق بها الكثير من الشعوب  لقد سهل ذلك للفتح اإلسالمي : نصرة المظلوم -

 المظلومة و التي وجدت في اإلسالم نصرة كبيرة لها.

 انتشار اإلسالم في إيران        

انتشر اإلسالم في إيران بسرعة كبيرة، و ما هي إال سنوات معدودة حتى أصبح   -

ثم أصبح   المسلمون اإليرانيون قوة ال يستهان بها، ساهمت في الفتوحات اإلسالمية،

المسلمون اإليرانيون هم الدعامة الرئيسية التي قامت عليها الخالفة العباسية، حتى إنهم  

 سيطروا عليها في العصر العباسي. 

 فما هو سر انتشار اإلسالم في إيران؟ 

: أهم ما في هذه السياسة معاملة أهل الذمة، فقد  السياسة العامة للدولة اإلسالمية في إيران  -

احترم المسلمون معاهداتهم و مواثيقهم مع اإليرانيين، و اعتبروا المجوس من أهل الذمة، و لم  

 يجبروهم على اعتناق اإلسالم، و تكفلوا بحمايتهم و رعايتهم. 

 50ظلت سجالت الضرائب تكتب باللغة الفارسية حوالي  اإلبقاء على التنظيمات اإلدارية:  -

 عاماً، و بقي الدرهم الفارسي أساساً للمعامالت المالية.  

احترم التشريع اإلسالمي المرأة و أعطاها حقوقها، و عمل على تقوية   التشريع اإلسالمي: -

 االقتصادية. روابط األسرة، كذلك حرم التشريع اإلسالمي االحتكار، و طبق مبدأ المساواة

فقد هاجرت بعض القبائل العربية إلى إيران بعد الفتح اإلسالمي  الهجرة العربية إلى إيران: -

 لها، و استقرت هناك و عملت على نشر العقيد اإلسالمية بين الفرس 

 إيران في العصر الحديث 



و العباسيون  ظلت إيران تُحكم من قبل الدول اإلسالمية المتعاقبة: الراشدون، األمويون  -

كإحدى واليات الدولة اإلسالمية، و إن كانت قد ظهرت بعض األسر الحاكمة في بعض 

 المناطق اإليرانية، إال أنها كانت تدين بالوالء لدولة الخالفة.  

 

 

 

  انتشار اإلسالم في شبه القارة الهندية-

 

 هو قسم كبير من القارة اآلسيوية، و تضم:  شبه قارة الهند أو شبه القارة الهندي -

بنجالديش، بوتان، الهند، نيبال و باكستان. وتضم أيضا الجزر المتمركزة على الجرف   -

 القاري وهي سريالنكا و جزر المالديف. 

. تنفصل عن بقية بالد آسيا بحاجز من الجبال 2ماليين كم 4تبلغ مساحة الهند حوالي  -

 الشاهقة.

الهند ثروات كبيرة، سواء كانت زراعية مثل: األرز، القمح، المطاط، الذرة، قصب  تملك -

السكر، القطن، الشعير، الشاي، البن، المطاط، الفول السوداني، الفواكه، التوابل و  

 السمسم. 

من المساحة الكلية، و ال تزال تعيش فيها جماعات بدائية، و كذلك  % 31تغطي الغابات  -

 يوانات، و خاصة األبقار. تكثر في الهند الح 

تزخر الهند بالثروات المعدنية مثل: الحديد، المنجنيز، األلمنيوم، النحاس، الذهب و   -

 الفحم.

 كما تتقدم الهند بإنتاج النفط، و تعتبر من الدول الصناعية في العالم.   -



 :الفتح اإلسالمي للهند  

بخاصة في عهد الخليفة عثمان بن  بدأ الفتح اإلسالمي للهند منذ عهد الخلفاء الراشدين، و   -

 عفان، إذ بدأت الغزوات البحرية تصل إلى الشواطئ الشمالية الغربية للهند. 

هـ. ثم في عهد    44ثم توالت الفتوحات في أيام الخليفة األموي معاوية بن أبي سفيان عام  -

 الخليفة عبد الملك بن مروان.

هـ. القائد محمد    89لما تولى الحجاج بن يوسف الثقفي أمر المشرق اإلسالمي، أرسل عام  -

مجاهد ففتح عدة مدن، ثم فتح مدينة ”الملتان“ عاصمة  6000بن القاسم الثقفي على رأس 

 إقليم السند.  

في العصر العباسي الثاني، قامت الدولة الغزنوية على أرض أفغانستان، و وصل   -

 م.  998هـ./  388د الغزنوي إلى حكمها عام السلطان محمو

أول دولة إسالمية في الهند، و من المعروف أن هذه األقاليم الهندية   تعتبر الدولة الغزنوية -

الشمالية التي انتشر فيها اإلسالم: كالسند و البنجاب و كشمير و البنغال، تشّكل اآلن ما  

 يسمى ”دولة باكستان اإلسالمية“ 

سلمة،  هـ.، خلفهم في حكم الهند الدولة الغورية الم 555عندما سقطت الدولة الغزنوية عام   -

 و كان مركزهم في بالد البنغال. 

هـ وصل المغول المسلمون بقيادة ”تيمور لنك“ إلى حكم الهند، و حكموا    801في عام  -

البالد جميعها، األمر الذي جعل اإلسالم ينتشر في كل رقعة من الهند، و لكن بنسب  

 متفاوتة من منطقة ألخرى حسب ظروف كل منطقة و دعاتها.  

 :  جمهورية بنجالديش 

تقع جمهورية بنجالديش اإلسالمية في الشمال الشرقي لشبه القارة الهندية، و تحيط بها   -

 الهند من ثالث جهات. 

مليون نسمة. نسبة المسلمين   130. حوالي  م 2000بلغ عدد سكان بنجالديش حسب تقويم عام   -

 د اندونيسيا.  ، فتعتبر أكبر دولة في العالم اإلسالمي من حيث عدد السكان بع% 95منهم حوالي 

يرجع الفتح اإلسالمي لبالد البنغال إلى ”بختيار خلجي“ قائد السلطان معز الدين الغوري عام  -

 . م 1205هـ/   602

عدد من األسر و السالطين حتى ضمها السلطان أكبر المغولي إلى إمبراطوريته عام   حكمها-

 م.  1576هـ./  948



   جمهورية المالديف

جزيرة تسبح في مياه المحيط الهندي، و بالرغم من كثرة  1200تتألف جزر المالديف من  -

 جزيرة.  200الجزر، إال عدد المأهولة منها ال يزيد عن  

ألف نسمة، و كلهم مسلمون   350. حوالي م2005يبلغ عدد السكان، حسب إحصائية عام   -

 و يتبعون المذهب الشافعي. % 100بنسبة 

اللغة الرسمية للدولة هي لغة ”الداهيفي“ و هي خليط عجيب من الهندية و العربية و   -

 اإلنجليزية. 

 الناس يدينون باإلسالم. .، و بدأ بعض هـ85وصل التجار المسلمون إلى المالديف في عام  -

. وفد إلى المالديف داعية إسالمي من المغرب يدعى الشيخ  م 1153هـ/  548في عام  -

”الحافظ أبو البركات يوسف البربري“، و انتشر اإلسالم بشكل تدريجي بها حتى أصبح 

 جميع سكان المالديف من المسلمين. 

أصبحت المالديف دولة إسالمية يحكمها سالطين مسلمون، حتى أن الرحالة العربي  -

   م. قال إن كل سكانها مسلمون.1343هـ/744المسلم ابن بطوطة لما زارها عام 

 عن الصين  لمحة جغرافية  

الصين في الجنوب الشرقي من نصف الكرة األرضية الشمالي، و تبلغ مساحة  تقع -

، و سكانها أكثر من مليار نسمة، و بذلك تعتبر أكثر دول العالم  2مليون كم 9.6الصين  

 سكاناً، و ثالث دول العالم من حيث المساحة.

سلمين حوالي من المساحة الكلية لقارة آسيا، أما عدد الم % 20تبلغ مساحة الصين حوالي  -

 من السكان.   % 10مليون نسمة، أي   100

أما ”منغوليا“ الخارجية، التي تقع شمال الصين، فهي منطقة واسعة كانت تتبع الصين ثم  -

 استقلت عنها 

 .2مليون كم  1.5و هي منطقة صحراوية تزيد مساحتها على  

 ألف نسمة.    15مليون نسمة، أما المسلمون فعددهم   1.5يبلغ عدد السكان فيها  -

  المحور البري: وصل اإلسالم إلى الصين عن طريق محورين -

 جاء إليها من الغرب وتمثل في فتح تركستان الشرقية في العصر األموي في منطقة ”كاشغر“. 



وعلى  هـ. وصلت غزوات " قتيبة بن مسلم الباهلي" الحدود الغربية للصين، 92في عام   -

الرغم من أن الفتوحات اإلسالمية لم تتوغل في أرض الصين، إال أن طريق القوافل بين غرب  

آسيا والصين كان له أثره في انتشار اإلسالم عن طريق التجار في غربي الصين، ولقد عرف 

 هذا بطريق الحرير،  

لصين أثره في كما أن لمجاورة اإلسالم في منطقة التركستان بوسط آسيا للحدود الغربية ل -

 بث الدعوة في غربي البالد. 

: تمثل في نقل اإلسالم إلى شرقي الصين، ففي نهاية عصر الخلفاء الراشدين،  المحور البحري-

هـ، ثم توالت البعثاث 21في عهد عثمان بن عفان، وصل مبعوث مسلم إلى الصين في سنة  

  800  -هـ  184و م.   651- هـ31بعثة في الفترة بين عامي   28اإلسالمية على الصين حتي بلغت 

 م.،  

ذا المحور البحري البعثاث الدبلوماسية والتجارية وأخذ اإلسالم  توالت على الصين عبر ه -

 ينتشر عبر الصين من مراكز ساحلية نحوالداخل.

   طرق انتشار اإلسالم في الصين

الفتح اإلسالمي لمنطقة ”كاشغر“: كان ذلك كما أسلفنا على يد القائد قتيبة بن مسلم الباهلي في   -

ر المعروفة باسم تركستان الشرقية و التي يسميها العصر األموي، الذي فتح منطقة كاشغ

 الصينيون اآلن ”سينكيانج“. 

م. طلب إمبراطور الصين  756هـ./139الجنود المسلمون الذين استقروا في الصين: ففي عام  -

”تان سوتشونج“ من الخليفة العباسي ”أبو جعفر المنصور“ أن ينقذه من أحد الثائرين عليه،  

المنصور جيشاً من المسلمين نجح في إعادة  اإلمبراطور إلى عرشه، و بقي الجنود  فأرسل إليه 

 المسلمون في الصين و أقاموا عائالت و نشروا اإلسالم في تلك البالد. 

م. وفداً إلى 651هـ/33التجار و الدعاة المسلمون: فقد أرسل الخليفة عثمان بن عفان عام  -

 سالمية الدعوية بعد ذلك. الصين للدعوة، و تتابعت الوفود اإل

نتيجة لهذه الجهود انتشر المسلمون في كافة المدن الصينية، و لمن اختلفت نسبة وجودهم من   -

   .% 90منطقة ألخرى: ففي تركستان الشرقية ”سنكيانج“ وصلت نسبة المسلمين إلى  

   إندونيسيا......لمحة جغرافية

. و تتكون من مجموعة من الجزر 2مليون كم  1.5تبلغ مساحة جمهورية إندونيسيا حوالي   -

 الموزعة جنوبي شرقي آسيا، و التي يزيد عددها على ثالثة آالف جزيرة.



تضم هذه المجموعة عدة جزر مهمة، مثل: جاوة، سومطرة، بورنيو، سيليبس، تيمور،   -

 جزر الملوك، شبه جزيرة الماليو و غيرها. 

لق على هذه الجزر أسماء عديدة، فسميت باسم جزر الماليو أو جزر الهند الشرقية، و  أط -

   أطلق عليها العرب اسم ”جاوة“. 

النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، بدأ اسم إندونيسيا يغلب على ما عداه  منذ -

 من األسماء. 

كلمة ”إندونيسيا“ تعني ”جزر الهند“، و هي تتكون من مقطعين، هما: ”إندو“ معناها   -

 الهند، و ”نيسيا“ معناها ”جزر“. 

مس المسلمين في  تعتبر إندونيسيا أكبر دولة إسالمية من حيث عدد السكان، ففيها خ  -

، و يدين  %87مليون نسمة، و تبلغ نسبة المسلمين منهم   215العالم، إذ يبلغ عدد سكانها 

   الباقون بالنصرانية و الهندوسية و البوذية و الكنفوشية. 

  :دخول اإلسالم إلى إندونيسيا-    

تجار لم يدخل اإلسالم إلى إندونيسيا عن طريق الفتوحات اإلسالمية، بل عن طريق ال  -

 المسلمين و الدعاة. 

أول منطقة إندونيسية وصلها اإلسالم هي شواطئ جزيرة سومطرة، في عهد الخلفاء  -

 . م674هـ/  55الراشدين عام 

في أول عهد العثمانيين وصل نبأ إلى السلطان العثماني من أحد التجار المسلمين، بأن   -

قد دخل بعضهم في   هناك أناساً يسكنون جزراً بعيدة تسمى ”جزر الهند الشرقية“،

   اإلسالم و يريدون من يعلمهم تعاليمه.

أرسل السلطان إلى والة دولته، أن انشروا الخبر بين الدعاة، فلبى النداء عدد من الدعاة،  حيث  -

“، و وزعوا أنفسهم على عدة أنحاء منها لكي و توافدوا إلى إندونيسيا، و خاصة جزيرة ”جاوه

 ينشروا اإلسالم، و يعلموا من دخل فيه تعاليمه.  

 

 

 دخول اإلسالم إلى ماليزيا  

ماليزيا من الدول اإلسالمية في آسيا، فلقد انتشر فيها اإلسالم عن طريق التجار و  تعتبر -

 الدعاة المسلمين الذين وفدوا إليها من الجزيرة العربية أو الهند أو الصين. 



. أسلم ”ماالقا“, تسمى باسم سلطان محمد شاه، و تبعه رعاياه، و  م 1400/ هـ675في عام  -

 باقي الجهات.من ماالقا انتشر اإلسالم إلى 

   انتشار اإلسالم في سلطنة بروناي -

 تعود نشأة بروناي إلى القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميالدي. -

، فاعتنق اإلسالم علي  . زار سلطانها جزيرة ”ماالقا“ األندونيسيةم1341./هـ828في عام  -

يد محمد شاه فكانت أول سلطنة إسالمية في المنطقة، و بعدئذ بدأ اإلسالم ينتشر بسرعة  

بين شعب بروناي، و اتسعت السلطنة خالل القرنين التاليين حتى أصبحت قوة إقليمية  

 كبيرة، تسيطر على جزيرة بورنيو كلها

 : عن روسيا   لمحة جغرافية-

. تقع في الركن  2مليون كم 1.5كانت روسيا في السابق دولة صغيرة ال تزيد مساحتها عن   -

 الشمالي الشرقي من قارة آسيا. 

. على  م 988/هـ 375كان الروس يدينون بالوثنية إلى أن تنّصر الملك ”فالديمير“ عام   -

 المذهب األرثوذكسي فتنّصر كل الشعب الروسي. 

 أخرى مجاورة حتى بلغت خمسة عشر ضعفاً من  أخذت روسيا تتسع و تبتلع أقطاراً  -

حجمها األول، و استوعبت عدداً كبيراً من القوميات و اللغات المختلفة، و أصبحت  

 تسمى باإلتحاد السوفيتي و ذلك قبل تفكيكه

 

 

 

   االحتالل الروسي للمناطق اإلسالمية

هـ، ثم استولوا على قازان عام   867بدأ الروس حملتهم الصليبية ضد التتار المسلمين عام  -

. ثم على بقية المناطق اإلسالمية الواحدة تلو األخرى حتى لم يبق منها في م1552هـ/   960

 منطقة أوروبا الشرقية إال شبه جزيرة القرم. 

طقة سيبيريا الغربية و دخلوا  . استطاع الروس االستيالء على منم 1579/ هـ988في عام  -

عاصمتها ” سيبير“، و على الرغم من ذلك استطاع الدعاة المسلمون القادمون من منطقة 

 ”بخارى“ أن ينشروا اإلسالم بين قبائل التتار في هذه المنطقة.  



. استولت روسيا على ”أزوف“ عاصمة شبه جزيرة القرم، و م 1773/ هـ1188في عام  -

رفعت السيادة العثمانية عنها، و ألغت اإلمارة اإلسالمية في تلك المنطقة، و ضمتها إلى 

 ممتلكاتها.

تقدمت القوات الروسية و سيطرت على بالد القازاق و أسقطت   م 1823/ هـ1238في عام  -

 روسيا منطقة أذربيجان و سيطرت عليها.  حكم ملوك التتار المسلمين فيها، ثم دخلت

بعد أن انتهى الروس من حروب شمال القوقاز التفتوا على آسيا الصغرى ”تركستان“   -

 كي يقطعوا الطريق على أية مساعدات يمكن أن تأتي داغستان من بالد المسلمين.  

“، و بعد بضعة سنوات استولوا  . استولى الروس على ”طشقند م 1855/ هـ1272في عام  -

 على ”خوارزم“، ثم احتلوا بالد التركمان حتى وصلوا إلى ”هضبة بامير“. 

هكذا قامت اإلمبراطورية الروسية على حساب الممتلكات اإلسالمية الواسعة التي تزيد   -

 مساحتها عن القارة األوروبية كلها عدة مرات.

يا، القرم، القوقاز و التركستان التي تشمل  هذه الممتلكات هي: األورال، أسترخان، سيبير -

 الشمال الشرقي من العالم اإلسالمي أجمع.  

. قامت الثورة البلشفية في روسيا، و وصل الشيوعيون إلى الحكم، و تغير اسم  م 1917في عام   -

البالد فأصبح اإلتحاد السوفيتي، و توسع هذا االتحاد في البالد اإلسالمية المجاورة، فاستولى  

ى مناطق شاسعة أخرى، حتى أصبح هذا اإلتحاد أكبر بالد العالم مساحة، إذ بلغت مساحته عل

 ، أي سدس مساحة العالم موزعة على قارة آسيا و نصف مساحة أوروبا.  2مليون كم  22,4حوالي 

 السياسة الروسية تجاه المسلمين 

بة اإلسالم و  اتسمت سياسة روسيا تجاه المسلمين منذ عهد القياصرة بالعنف و محار -

المسلمين، تلك السياسة التي بدأها إيفان الرهيب و استمرت حتى بعد قيام الثورة  

 .، و هي تتلخص فيما يلي: م 1917/ هـ1336الشيوعية عام  

خاصة في روسيا األوروبية، فكان على المسلمين االرتداد إلى  سياسة التنصير اإلجباري: -

المسيحية أو الطرد من البالد أو التصفية الجسدية لمن يُبدي أقل مقاومة، و أُغلقت مدارس تعليم  

القرآن الكريم و فتحوا بدالً منها مدارس تنصيرية ألبناء المسلمين، و ُهدمت المساجد و تم  

   سالمية. االستيالء على األوقاف اإل

و شجعوا التنصير بإعفاء المرتدين عن اإلسالم من دفع الضرائب، و من الخدمة العسكرية، و  

 كان اعتناق العقيدة اإلسالمية جريمة يعاقب عليها القانون



أخذ الروس يضيقون على المسلمين بمختلف الوسائل، كطرد علماء : التهجير و اإلبادة -

قاف، و فرض الضرائب الباهظة، و التصفية الجسدية للقادة المسلمين من المدن و مصادرة األو

المسلمين، ثم بإحالل الروس في أراضي المسلمين. عمل الروس أيضاً على إثارة القوميات و  

 العصبيات بين المسلمين متبعين سياسة فرق تسد، و على عزل المناطق اإلسالمية عن بعضها.  

لهجرة من بالدهم إلى أماكن أخرى، إما كل هذه المضايقات للمسلمين حتى يضطروا ل -

 طلباً للرزق أو طلباً لألمان.

 روسيا الشيوعية و موقفها من اإلسالم  

المسلمين   . حاول رجال الثورة كسب م 1917عندما قامت الثورة الشيوعية في روسيا عام  -

إلى جانبهم بتذكيرهم بظلم القياصرة لهم، و وعدوهم بمنحهم السيادة القومية و احترامهم 

 لمعتقداتهم. 

لكن حين استتب للثورة الشيوعية األمر بدءوا يكشرون عن أنيابهم، و أخذوا ينشرون   -

أفكارهم و مبادئهم بين المسلمين عن طريق السكان الروس الموجودين في بالد  

 ين، ثم بدءوا يتدخلون في شئون الدويالت اإلسالمية. المسلم

احتالل بالد المسلمين بالقوة،  ،م1918عندما وجدوا ذلك لم يجد نفعاً، قرروا في إبريل عام   -

 و أصدر لينين أمراً بالزحف على بالد المسلمين دون سابق إنذار. 

تكافؤ الفرص بين تمكنت قوات لينين من السيطرة على معظم بالد المسلمين، و ذلك لعدم  -

 جيوشه و جيوش الدويالت اإلسالمية. 

أزال الشيوعيون عن هذه الدويالت اإلسالمية صفتها الدينية و استبدلوا بها جمهوريات   -

 اتحادية شعبية تابعة لإلتحاد السوفيتي، و بدأ الشيوعيون يلغون كل ما له صفة باإلسالم.  

 روسيا الشيوعية و موقفها من اإلسالم  

 لقد اتبع الشيوعيون في حربهم ضد اإلسالم عدة وسائل، منها:

 إلغاء األوقاف اإلسالمية و مصادرة أموال الوقف.  -

 نشر الفكر الشيوعي و إنشاء دار لإللحاد في موسكو.  -

لسكان المسلمين على محاربة اللغات المحلية لتحل محلها اللغة الروسية، فقد أجبر الروس ا -

استخدام الحروف الالتينية في البداية بدالً من لغاتهم المحلية، ثم فرضوا عليهم استخدام 

 الحروف الروسية.  

 إلغاء المحاكم الشرعية و المدارس اإلسالمية.  -



 تجزئة المناطق اإلسالمية إلى وحدات صغيرة و متنازعة.  -

 تهجير المسلمين من مناطقهم. -

مليون مسلم، و يقال   20عاماً حوالي  50اإلبادة الجماعية للمسلمين، إذ أباد الشيوعيون خالل   -

بالقبض على جميع الشيشان   . أمراً م 1944مليون مسلم. فمثالً أصدر عام   11أن ستالين وحده قتل 

ى و نفيهم إلى سيبيريا، و ألغى جمهوريتهم و أعطى معظم أراضيها لجمهورية جورجيا، كما نف

 آالف المسلمين من منطقة القرم و الداغستان و غيرها.  

على الرغم من كل ما قام به الشيوعيون من حرب على اإلسالم و المسلمين إال أنهم لم  -

ينجحوا في القضاء على هذا الدين، و لم يفلحوا في إذابة المسلمين في المجتمعات الشيوعية،  

دهم تتزايد يوماً بعد يوم، و أخذوا يترقبون يوم  فبقي المسلمون متمسكين بإسالمهم، و أعدا

 الخالص من الشيوعيين.  

 الجمهوريات اإلسالمية في كومنولث الدول المستقلة  -

جمهورية يجمعها اتحاد فيدرالي، فلما انهار اإلتحاد    15كان اإلتحاد السوفيتي السابق يتكون من  

ا، و لكنها شكلت فيما بينها نوعاً من  .، أعلنت هذه الجمهوريات استقاللهم 1991السوفيتي عام 

اإلتحاد سمي ”الكومنولث“، و كان من بين دول الكومنولث المستقلة خمسة جمهوريات 

 إسالمية هي: 

التركية، و   ماليين نسمة، و لغتها هي األذرية 8: يبلغ عدد سكانها حوالي جمهورية أذربيجان-

تليها في المرتبة الثانية اللغة الروسية، و يتكون السكان من عناصر مختلفة معظمهم من 

 األتراك، يليهم اإليرانيون ثم األرمن و الروس.  

 الجمهوريات اإلسالمية في كومنولث الدول المستقلة 

 اعات. ، و يعتمد اقتصادها على الصن%83,5تبلغ نسبة المسلمين في أذربيجان حوالي  -

أهل أذربيجان حريصون على العودة إلى اإلسالم من جديد، و خاصة بعد تجربتهم   -

 الصعبة التي عاشوها مع الشيوعيين و حرمانهم من مزاولة طقوسهم اإلسالمية. 

: تقع في أقصى جنوب آسيا الوسطى، و لغتها الطاجيكية، و هي قريبة  جمهورية طاجكستان -

 من اللغة الفارسية.

 ستان خليط من الطاجيك، األوزبك، التتار، القرغيز  سكان طاجك -

 الجمهوريات اإلسالمية في كومنولث الدول المستقلة التركمان، الروس و األوكرانيون. 

من نسبة السكان، و المسلمون ُسنة على المذهب الحنفي، و   %84.2يشكل المسلمون حوالي  -

 توجد جماعات من الشيعة أكثرها من جماعات الطاجيك. 



  27: تقع عند الطرف الجنوبي من آسيا الوسطى. يبلغ عدد السكان حوالي جمهورية أوزبكستان-

 .  %68.8مليون نسمة، و نسبة المسلمين  

تعتبر هذه الجمهورية بمثابة القائد الروحي لبقية الجمهوريات اإلسالمية في االتحاد السوفيتي   -

اإلسالمي األعلى الذي كان يشرف  السابق، ألن عاصمتها طشقند كانت تحتضن مقر المجلس

 على شؤون المسلمين في آسيا الوسطى.  

: تقع عند الطرف الجنوبي الغربي آلسيا الوسطى، يبلغ عدد سكانها جمهورية تركمانستان-

 من جملة السكان.   %80ماليين نسمة. يشّكل المسلمون حوالي  5حوالي 

بالصناعات الثقيلة، و بالزراعة مثل القمح و الذرة و األرز، في حين يُعد   تشتهر تركمانستان -

 القطن هو المحصول النقدي الرئيسي. 

 تقع عند الطرف الجنوبي الشرقي آلسيا الصغرى. جمهورية قرغيزستان:-

 ماليين نسمة، و يشكل المسلمون نسبة   5يبلغ عدد السكان حوالي  -

من إجمالي عدد السكان، و   %78 الدول المستقلة  الجمهوريات اإلسالمية في كومنولث

 المسلمون ُسنة على المذهب الحنفي. 

يعد القمح هو المحصول الرئيسي، و يتصدر الفحم الموارد المعدنية في جمهورية  -

 قرغيزستان.  

 مليون نسمة، و تبلغ نسبة  18تقع في وسط آسيا، يبلغ عدد السكان  جمهورية كازاخستان: -

 من إجمالي عدد السكان.  %50المسلمون  -

من مساحة  %13تعد الزراعة من الحرف الهامة، إذ تبلغ مساحة األراضي الزراعية  -

 . األراضي الزراعية في العالم اإلسالمي
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