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 إهداء
 

عمال بقوله اهلل تعاىل: ٹ ٹ ُّ جئ حئ خئ مئ  هئَّ  )1(  أهدى مثرة هذا اجلهد املتواضع إىل أشرف 
وخامت النبيني حممد صلى اهلل عليـه وسلم. ، وسيد الثقلني ، األنبياء  

 أمجعني.إىل أولياء اهلل رمحهم اهلل و 
 وله تعاىل:من ق ، انطالقا  وراعياين كبريا   الذين ربياين صغريا   وإىل والدّي الكرميني )رمحهما اهلل تعاىل(

 ( 2). َّ جسحس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حتُّ 

 وأرشدوين إىل حكمة التعامل مع الناس.  منهم،العلم  وإىل أساتذيت الفضالء الذين أخذت  
وإىل عمي الشقيق الكرمي لقمان )رمحه اهلل تعاىل( الذي كان يقرتح على أيب الكرمي أن خيتارين من أبناءه لطلب 

 واخلدمة يف سبيل اهلل تعاىل. الدين،علم 
 .جّدا   نا وكان خلقه لّينا  باهلل تعاىل( الذي كان يعتين  العزيز سليمان )رمحه وإىل أخي األكرب

أسريت يف غيبيت يف سبيلي لطلب العلم واعتىن ب )حفظه اهلل تعاىل( الذي ساعدين كثريا  وإىل عمي الكرمي حسني 
 عنها.
  يوب ومالك الذين ساعداين وحثاين على الدراسة.أين يشقيق وإىل

 وإىل محي ومحايت الكرميني الذين اعتنيا بأسريت خالل سفري إىل باكستان للدراسة.
 .طويال   قيت زمنا  وبييت ولصربها على مفار  الصغريينين يولدها على وإىل حليليت وشريكيت يف احلياة حلفاظ

 ومأمون. هناء، ينري الصغوإىل ولديين 
 دعمه.  من ساعدين يف طلب العلم باستمراروإىل كل 

 !منيآ .ويرضى وهلؤالء مجيعا نسأل اهلل تعاىل أن يسعدهم يف الدارين، وأن يوفقنا مجيعا ملا حيب

                                                           

 .19سورة النمل:  -(1)
 . 24سورة اإلسراء:  -(2)
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 كلمة الشكر
 ماحلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن اتبعه

 بإحسان إىل يوم الدين .... وبعد:

  جن يم ىم ممخم  حم جم ُّ تعاىل إمتام هذا البحث، عمال بقوله تعاىل على شكر اهلل عّز وجّل حيث وّفقينأف

1) َّيهجي ىه مه جه ين ىن  منخن حن
) 

هلما ويرمحهما   غفر، وأدعو اهلل تعاىل أن يهلل(، الذين ربياين فأحسنا تربييت)رمحهما ا وأتقدم جبزيل الشكر واالحرتام لوالديّ   
 ، ويرفع درجاهتما يف دار البقاء.كما ربياين صغريا

لتفضله ( اهلل ه)حفظيوسف محمد طاهر  الدكتور/ المساعد األستاذم جبزيل الشكر والتقدير ألستاذي الكرمي، كما أتقدّ       
رئيس ، ه اهلل(حفظ) حماداألستاذ الدكتور/ عبد الرحمن  وكذلككان أنيسا ومتواضعا وصاحلا،   والذيباإلشراف على حبثي، 

 الدارين. هلل يفا فأسعدهم ،نّيتهة بنور علمه وحسن هوده يف اإلشراف والتصحيح واإلدار قسم السرية والتاريخ اإلسالمي جل
-آبادمية بإسالم الجامعة اإلسالمية العال إليها " باالنتسابين أوجه بالغ شكري وتقديري إىل جامعتنا اليت نفتخر مث إنّ 
 تعاىل من فرصة غالية للدراسة فيها وبكل تسهيالهتا، نسأل اهلل طالبأمور اإلدارة فيها ملا أتاحوا لقائمني بال" وإىل باكستان

 أن يكون ذلك يف ميزان حسناهتم.
 ية.، وأساتذهتا الكرام الذين سامهوا يف تربيتنا العلمية والثقافكلية أصول الدينم خالص شكري وتقديري إىل كما أتقدّ 

 ستانيباك مزمل حميد اهللو ،أفغانيظام الدين نو، السوداني ءمحمد إبراهيم الضو صديق  ،وكذلك إخويت الكرام
يل. حل املشكالت وأزعجتهم كثريا يف إجناز هذا البحث، فأتوجه إليهم مجيعا بالشكر اجلز و  ساعدوين يف تصحيح البحث الذين

 اجلزاء يف الدارين. فجزا هم اهلل سبحانه وتعاىل خري
. وأن يرزقنا شفاعته هاقنا ملا حيبه ويرضاإلسالم خري اجلزاء. وأن يوفّ أخريا: أدعو اهلل تعاىل أن جيزي اجلميع عين، وعن 

ة يف جنّ  ه الكرمي، وجوار هعن لذة النظر إلي وال حيرمناصلى عليه وسلم، يوم القيامة وساعة احلشر ويوم يقوم الناس من القبور، 
 مني!اخللد، صلواتك ريب وسالمك عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني يا رب العاملني. آ

 موسى إسماعيل الصينيالطالب: 
 باكستان –إسالم آباد 
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 وتشــــــــــــــــــــــــــتمل علـــــــــــــــــــــــــــــى :

 .سبب اختيار املوضوع 
 . مشكلة البحث 
 منهج البحث . 
 السابقة . الدراسات 
  البحث .خطة 



 ح
 

 الُمقدمة
ا ونذيرا مم بشري احلمد اهلل الذي خلق اإلنسان من عدم، وعّلمه ما مل يكن يعلم، والصالة والسالم على من ب عث لكافة األ

 موصوالن آلل بيته األطهار وصحابته الكرام.  سالمالصالة و الومعّلما ، و 
ا م  ال  ٍد ص  م  ا حم   ن  وال  م  ا و  ن  د  ي  س   ى آل  ل  ع  ٍد و  م  ا حم   ن  وال  م  ا و  ن  د  ي  ى س  ل  ع   ل  ص   م  ه  الل   ين ا ِ  و ال  واآلف  مج    ن  ة  تـ ن ج  ي ل نا يع  األ ه  ، وتـ ق ض  ات 

، وت ط ه ر نا ِ  ا م   ، وتـ بـ ل غ ن   ن  ِ  ا مج  يع  احل  اج ات  ، وتـ ر فـ ع ن ا ِ  ا ع ندك  أع ل ى الد ر ج ات  يع   ا أ ق ص ى ال غ اي ات  م ن  ا ِ   مج  يع  الس ي ئ ات  مج 
، إ ن ك  ع  ي  احل   اخل  يـ ر ات  يف    أما بعد:  ق د يٌر. ءٍ ي  ش   ل  ى ك  ل  اة  وبـ ع د  ال م م ات 

 زن رن مم ام يل ىل مل ُّ بقوله تعاىل: أول سورة نزلت على النيّب  على القراءة يف املؤمننياهلل فقد حّث   
فالقراءة هي  (1) َّجبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من

 ٰه مهُّ  :، حيث قال تعاىللعلم ، ورفعهم على اخلالئق درجاتإحدى  وسائل  التعّلم قدميا  وحديثا  كما كّرم اهلل  أهل ا
 (2)َّهثمبهئ مئ هي مي خي  حي جي

أجاز و  (3)".خيرا   يفقهه   في الدين:"من يرد اهلل  به الرسول عّززت السنة النبوية املطهرة هذا األمر فقال  وقد  
ال حسد إال في اثنتين: رجل آتاه :"حيث قال: قال رسول اهلل  احلسد املنهي عنه يف طلب العلم يف رواية ابن مسعود 

استثىن العامل واملتعلم  ماوك (4)".اهلل ماال، فسّلطه على هلكته في الحّق، ورجل آتاه اهلل الحكمة فهو يقضي بها ويعّلمها
وقد    (5)".وما وااله وعالما أو متعّلما "الدنيا ملعونة وملعون ما فيها، إال ذكر اهلل تعالىمن لعنة الدنيا وما فيها، فقال: 

حيث كان املسجد يف صدر اإلسالم  يتعّلمون القراءة والكتابة وعلوم الدين يف مسجد النيّب   كان صحابة النيّب الكرمي 
 ، كما كان مكانا  للمبحث يف الشؤون العامة للمسلمني. م والتعّبد ، والفصل بني اخلصوممكانا  للتعلّ 

 ٹ ٹ ُّ  جف حف خف مف حق مق جك حك خك لك مك جل حل خل مل هل جمحمَّ )6(
وكذلك   والتدريس يهتمون ببناء املدارسالسنة النبيلة والقدوة احلسنة، سار العلماء املسلمون يف بالد خمتلفة  ههذ ىوعلى خ ط  

يف تأسيس نظام التدريس اإلسالمي. وعلى الرغم من طول العهد بني عصر  ىاخل ط العلماء يف املساجد بالصني على هذكان ا
                                                           

 .5-1سورة العلق:  –     (1)
 .11سورة اجملادلة:  -(2)     

إحياء الرتاث دار ، ينالد   يفقهه يف خريبه اهلل  من يرد ، باب، كتاب العلم-ضي اهلل عنهر –أخرجه البخاري يف صحيحه، عن معاوية      (3) -
 .      71رقم احلديث:  ،25، ص 1م، ج 2001ه/ 1422 : الثاين، ط-بريوت-العريب، 

 /هـ1422 الطبعة: األوىل، ، دار طوق النجاة لناشر:  ا االغتباط يف العلم واحلكمة، باب العلم، البخاري يف صحيحه، كتاب  أخرجه -(4)     
 . 73: ديثرقم احل، 25، ص1ج  م2001/
أو  كمة من فقهحتعلم  ويعلمه، وفضل منفضل من يقوم بالقرآن  وقصرها، بابوأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب صالة املسافرين      

 .816 :ديثرقم احل، 559، ص 1ج  ،-بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  وعلمها، غريه فعمل ِا
 يف هوان  جاء مااب ب  اهلل عليه وسلم رسول اهلل صلى   أبواب الزهد عن ، -رضي اهلل عنه–الرتمذي يف سننه، عن أيب هريرة  أخرجه -(5)   

 .2322، رقم احلديث: 139ص 4 ج1998ه/1418، -بريوت-دار الغرب اإلسالمي  الدنيا على اهلل عز وجل،
 . 21سورة األحزاب: -(     (6



 خ
 

والعصر احلديث إال أن املسجد يف الصني ما زال يؤدي ذات الدور الذي كان يؤديه املسجد يف صدر اإلسالم   النيّب 
  من املسجد وتناوله لعلوم الدين وما يتعّلق ِا.نسبة  النطالقه رف يف الصني بالتعليم املسجدي عيفيما 

كز التعليم الديين والدعوة اإلسالمية، العلماء يف املساجد ليسوا ا بل هي مر  املساجد يف الصني ليست مكانا للصالة فقطإن   
 املسلم الصيين رجليخعلوم اإلسالمية، ويبذلون يف ذلك جهودا  مقّدرة الطالب ال دريسيقومون بت أئّمة فحسب بل هم معّلمون

 أاحاء نشر اإلسالم يف حمل مسؤوليةلت يربّون األجيال ويدربون األئمة فعلماء املساجد .من ظلمات اجلهل إىل نور العلم
هذا النظام التدريسي اإلسالمي دورا ال يقدر بثمن لنقل العلوم الدينية والرتبية اإلسالمية ولنشر اإلسالم يف قد لعب الصني، و 
 الصني. 

وألجل هذا يعترب التعليم يف املساجد العروة الوثقى وأساسا لنقل العلوم الدينية والرتبية اإلسالمية ولنشر اإلسالم يف الصني   
 اريخ التطور اإلسالمي يف الصني.                      وحيل حمال ال بديل له يف ت

لعصر تأثري ه يف جمتمع املسلم الصيين، حىت بدأ بعض الناس ينتقدون منهجه يف اقل أ مه ل دوره و إال أنه يف اآلونة األخرية   
ن ينسحب من مد وينبغي أاحلاضر ويرون أن التعليم يف املسجد ال يتالءم مع متطلبات اجملتمع احلاضر، ونظامه قدمي وجا

مسرية التعليم اإلسالمي يف الصني، وغري ذلك من أقوال. وهـكذا صار الناس يغفلون عن دور التعليم املسجدي وال يهتمون 
لالزم إبراز أمهية هذا فكان من ا .هولة لدى عامة املسلمني الصينينيبه أكثر فأكثر حىت أصبحت أحوال التعليم يف املسجد جم

 ى تالئمه مع متطلبات العصر، وبيان أن التعليم املسجدي ما زال يلعب دورا مهما يف تثقيف أبناء مسلمي الصني.املنهج ومد
مة الدقيقة فهم دون التفاصيل املهمعظم إخواننا من غري الصينيني يعرفون أحوال املسلم الصيين عموما  على الصعيد األخرو   

وهل   ؟ المساجد يف الصني أم  توجدهل  الباكستانيوناإلخوة يسألنا  لذلكالصني، ون كيفية نشر اإلسالم يف ال يعرف
ومعظم إخواننا من كّليتنا يعرفون أحوال املسلمني يف الصني إمجاال، وبعضهم ال يعرفون مطلقا  ؟الأجدادكم من املسلمني أم 

لوم موجودة يف الصني والطالب فيها يدرسون الع وحينما نقول هلم "املدارس اإلسالمية  .حوال املدارس اإلسالمية يف الصنيأ
احلديث والفقه التفسري و ’وأيضا يدرسون العلوم التخصصية، مثل: ‘ علم الصرف وعلم النحو وعلم البالغة’األساسية، مثل: 

باللغة  درسون أيضايوغري ذلك، وأهنم ال يدرسون الكتب باللغة العربية فقط بل ‘ والسرية وعلم الكالم والفلسفة الصوفية
ها"، فيتعّجبون وغري ‘ كتاب األدب(‘ ) كلستان’) كتاب الفلسفة الصوفية( و ‘اللّمعات’و‘ تفسري حسني’  :مثل ،الفارسية

من ذلك ويرون أن هذا أمر ال يتصور وأمر ال ميكن يف هذه الدولة ذات األغلبية غري املسلمة، ألهنم مل يسمعوا عن هذه 
  املساجد ال يتناسب مع الظروف الوطنية الصينية. األحوال قط فيظنون أن التعليم يف

واألسباب الرئيسية اليت أّدت إىل عدم املعرفة بأحوال املدارس اإلسالمية يف الصني عند إخواننا من كّليتنا هي قلة املعلومات   
 المسجدي في التعليم " -باللغة العربية عن أحوال التعليم املسجدي يف الصني وألجل هذا وقد اخرتت  هذا املوضوع أي 

 1949ه /1437إىل  1368) الصني الشعبية ومجهورية (م1949-1912ه/1368-1330مجهورية الصني) تيفتر خالل الصين 
 صيلمن غري الصينيني بأحوال التعليم املسجدي وما يتعّلق به بالتف حىت أعّرف إخواننا  لبحث الدكتوراه،   -."م(2016إىل 

 ولقد عنونته بالذي سلف ذكره. ،حبثا خاصا حول التعليم يف املسجد بالصني وألقدم إىل مكتبة جامعتنا



 د
 

ونسبة  ألمهية التعليم املسجدي يف الصني وآلثاره اإلجيابية يف حياة مسلمي الصني، جاء هذا البحث العلمي يسّلط األضواء   
احلركة العلمية عرب التاريخ املذكور أعاله م( وصفا حتليال لتلك 2016-1912على التعليم املسجدي يف الصني يف الفرتة من )

 حياٍد تاٍم التزام ا مبنهج البحث العلمي، ولتقدمي دراسة وصفية كاشفة هلذه احلقبة من تاريخ التعليم املسجدي يف الصني. 
عة اإلسالمية مالجااألساتذة الكرام من " ىحيث وفّقين لدراسة الدكتوراه لد وهنا احمد اهلل محدا كثريا، ونشكره عّز وجلّ   

هلل وبه يل فرصة لكتابة رسالة الدكتوراه، فتوّكلت على اوأتيحت  "جمهورية باكستان اإلسالمية –العالمية بإسالم آباد 
 التوفيق. 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:    
 ة اإلسالمية يف الصني.واهل ويّ بيان تاريخ التعليم اإلسالمي يف الصني يف فرتة تارخيية وأثره يف حفظ الدين اإلسالمي -1
بيان الثقافة اإلسالمية ذات اخلصائص الصينية والتعايش بني املسلمني وغريهم يف بالد الصني لغري الصينيني، وفتح باب -2

 التعرف على الثقافة العربية وأساليب احلياة والعقيدة يف البالد اإلسالمية للصينيني.
 ة إىل مكتبة جامعتنا حول التعليم املسجدي يف الصني. هذا املوضوع عبارة عن إضافة جديد-3
 يف الصني يف فرتة مهمة من فرتات التاريخ الصيين. يية يف الكتابة عن التعليم املسجدحتقيق رغبة شخص-4
 تصحيح املفاهيم واألخطاء السابقة عن هذا املوضوع واليت تناولتها الدراسات السابقة. -5

 مشكلة البحث: 
                                                                اليت حاولت معاجلتها يف هذه األ ط ر وح ة، يتمثل يف األسئلة التالية: أما املشاكل 

 ما املراد بالتعليم املسجدي يف الصني؟-1
  ما دور املسجد يف تثقيف املسلم الصيين؟-2
  اإلسالمية على التعليم املسجدي يف الصني؟ما هو تأثري املناهج التعليمية يف الدول -3
 م(، وما حلوهلا؟2016-1912ما هي التحّديات اليت واجهها التعليم املسجدي يف الفرتة )-4
 تطوير التعليم املسجدي؟ سامهت يفما أبرز الشخصيات اليت -5
 ها التعليم املسجدي يف الوقت احلاضر؟ هي املشاكل اليت واجه ما-6

 ة:   الدراسات السابق

هناك بعض الكتب اليت كتبت حول املوضوع، لكن منهج هذه الدراسات منهج متنوع ومعظم هذه الدراسات هي باللغة 
 الصينية، وهناك أحباث حول املوضوع للعلماء اخلارجيني أيضا.                                      

 دراسات العلماء اخلارجيني ما يلي:                                      
حفظه " للدكتور حممد بن ناصر العبودي )في جنوب الصين حديث عن المسلمين الصينيين في ماضيهم وحاضرهم"-1

م. وهذا البحث كتبه بعد 1984م اهلل(، وكان رئيسا لوفد رابطة العامل اإلسالمي لدعوة كرمية من اجلمعية اإلسالمية الصينية عا
 زيارته للصني، وذكر فيه أحوال التعليم الديين للمسلم الصيين وجيزا، وغري ذلك من مقاالت أخرى.



 ذ
 

امعة اإلسالمية اجل ،كلية اآلداببقسم التاريخ من " إلياس سليم سلمان أيب حجري )حفظه اهلل( المسلمون في الصين "-2
، وذكر هذا املوضوع يف املبحث الرابع من الفصل الثاين م2009عام على درجة املاجستري للني، وقدم هذا البحث -غزة بــ 

 بعنوان "دور العلماء يف نشر اإلسالم".
عودية " ليوسف حممد املدين )رمحه اهلل(، كان سفري اململكة العربية السالعالقات التاريخية القديمة بين الصين والعرب ـ" 3

                                          يف الصني، وذكر هذا املوضوع يف النقطة الثالثة من البحث بعنوان "دعم املدارس اإلسالمية يف الصني".                               
 ني ما يلي:                                                      دراسات العلماء احملّلي

 كانت الدراسات احمللية حول املوضوع كثرية نسبيا، ونذكر هنا فقط أشهرها وأبرزها:   
 )رمحه اهلل( (赵 灿/ Zaho Can)‘تشاو تسان’لـ 《经学系传谱》" السالسل العلمية ألئمة التعليم المسجدي"-1 

. وهذا الكتاب أبكر وقتا يف ميدان الدراسة عن التعليم املسجدي وأقرب إىل 1989عام  ‘يتشينغها’ــدار النشر الشعبية ب
                                                              احلقيقة املوضوعية.  

هوانغ دنغ ’لـأيوب/  《中国经堂教育与陕学阿訇》"‘شنشي’"التعليم المسجدي الصيني وعلماء مقاطعة -2
م  )بدون ذكر دار النشر(. وهو الكتاب اخلاص حول املوضوع 2010، طبع عام)رمحه اهلل((Huang Denwu  /黄登武)‘وو

ة ألئمة التعليم السالسل العلميويشتمل على املوضوعات الواقعية، وهو مرجع مهم لدراسة التعليم املسجدي يف الصني بعد "
 .املذكور سابقاالمسجدي" 

د فلسفة العلوم االجتماعية هعمل، 《清代伊斯兰教论集》‘تشينغ’مجموعة البحوث اإلسالمية خالل أسرة "-3
. وفيها مقاالت حول التعليم 1983، عام‘نينغشيا’ـ، دار الطباعة الشعبية ب(宁夏哲学社会科学研究所)‘نينغشيا’مبنطقة 

 .املسجدي
دار  )حفظه اهلل((Ma Mingling /马明良 )‘ما  مينغ  ليانغ’لـأيوب /، 《简明伊斯兰史》موجز التاريخ اإلسالمي""-4

م. وذكر هذا املوضوع  يف النقطة الثالثة للمبحث الثالث من الفصل الثاين بعنوان 2001صحيفة اقتصاد اليومية ببكني، عام
 "ظهور األسلوب اجلديد لنقل اإلسالم ـــ التعليم املسجدي".  

 يدينغ ش’، لرئيس التحرير: أيوب/ （上册）《中国经堂教育》)اجمللد األول(" / التعليم المسجدي في الصين"-5
م. هذا كتاب اجلديد الذي يعرف 2013، عام‘قانسو’ــ، دار النشر الشعبية  ب)حفظه اهلل((Ding Shiren/ 丁士仁) ‘رن

د  فيها  ثالثون مقالة ونّيف حول املوضوع.                                                 التعليم املسجدي خصوصا، وح ش 
عند  واإلمعان الدقةب العربيةضوعات فيها إىل اللغة املو بعض  ت  ترمجو الصينية، باللغة  كانتمعظم هذه الدراسات السابقة    

ين يريدون أن لكي يستفيد منها إخواين الذ وضوعات مل تذكر يف الدراسات السابقةامل ت  عدةفالكتابة بقدر االستطاعة، وأض
 اإلسالمي يف الصني.يعرفوا عن تاريخ التعليم 

هلل نسأل اهلل تعاىل بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يسهل يل كتابة هذا البحث ويوفقين مث ينفعين به ويّعم به النفع، وصل ا  
 على خري خلقه وعلى آله وصحبه أمجعني. آمني! 

 منهج البحث: 



 ر
 

املنهج هو ه تهجنتاالذي وصف والتحليل( فاملنهج مبا أّن هذا البحث حبث تارخيي وصفي )وهو الذي يكون موضوعه ال    
 الوصفي.

 خطوات البحث:  
 بالضوابط املعروفة واملنصوص عليها يف مناهج البحث العلمي، منها:  تلتزما 

 : تفسري األلفاظ الغامضة بشرح وبيان.1
 : التعريف باحلوادث التارخيية واألمساء اجلغرافية.2
 البحث.: ترمجة األعالم الواردة يف 3
 . اجتناب اإلطالة والبعد عن املواضع الغامضة أو غري الواضحة.4
 ث. البح هايضوتنجيز الفهارس اليت يقاملؤلف تاريخ مواليد حسب . ترتيب قائمة املصادر واملراجع على 5

 خطة البحث
 .وخامتة، وثالثة أبواب، ومتهيد ،يف مقدمة ن تكونأ تقتضي هذا البحث العلميصياغة  

 :المقدمة
 التمهيد

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره-1
 مشكلة البحث-2
  الدراسات السابقة-3
 منهج البحث-4
 خطوات البحث-5

 نشأة التعليم املسجدي يف الصني وتطوره، وفيه أربعة مباحث: التمهيد:
 التعليم املسجدي يف الصني  ماهيةاألول: املبحث 
 التعليم املسجدي يف الصني، ومؤسسه نشأةالثاين: املبحث 

 العالقة بني الصني والعامل اإلسالمي وقت نشأة التعليم املسجدي                                     املبحث الثالث:
 املسلمني الصينيني وقت نشأة نظام التعليم املسجدي أحوالالرابع: املبحث 

 نظام التعليم المسجدي في الصينالباب األول: 
 الفصل األول: مصادر التعليم المسجدي وفيه ثالثة مباحث:

 ‘شينجيانغ’ منطقةيف املدرسة الدينية  مصدراألول: املبحث 
 التعليم املسجدي يف السهول الوسطى )املناطق املركزية للصني( مصدرالثاين: املبحث 

 التعليم املسجدي متويلاملبحث الثالث: مصدر 
 وفيه ثالثة مباحث: الدراسيةالفصل الثاني: المناهج 

 مناهج املذاهب الدينية على التعليم املسجدي تأثرياألول: املبحث   



 ز
 

 مناهج التعليم املشهورة يف آسيا الوسطى على التعليم املسجدي تأثريالثاين: املبحث  
 املناهج املدرسية الشائعة يف شبه القارة اهلندية على التعليم املسجدي تأثريالثالث: املبحث  

 وفيه ثالثة مباحث: الفصل الثالث: سير العملية التعليمية
 املبحث األول: أركان العملية التعليمية )املعّلم واملتعّلم(  

 واجلداول الدراسية املوادالثاين: املبحث   
 املبحث الثالث: اللغة املستخدمة يف العملية التعليمية  

 الصين في الفترة ما بين ي: التعليم المسجدي فيالباب الثان
 م(1949-1912هـ / 1330-1369)

 وفيه ثالثة مباحث: الفصل األول: األشياء التي أثّرت على التعليم المسجدي )الظروف الموضوعية(
 الوطنية مجهورية الصني األول: تأسيساملبحث 
 املنظمات وتأثريها على التعليم املسجدي الثاين: ظهوراملبحث 
 ت اإلسالمية وتأثريها على التعليم املسجدياجملاّل  ظهورالثالث: املبحث 
 وفيه ثالثة مباحث:  التي أثّرت على التعليم المسجدي )الظروف الذاتية( الثاني: األحوالالفصل 
 ( وتأثريها على التعليم املسجدي1، )اإلخوانمجاعة  ظهوراألول: املبحث 
 الفكر السلفي، وتأثريه على التعليم املسجدي الثاين: نشأةاملبحث 

 املبحث الثالث: تغيري منهج التعليم املسجدي 
  مبحثان: وفيه أشهر العلماء والشخصيات التي دعمت التعليم المسجدي في هذا العصر الفصل الثالث:

 أشهر العلماء الذين دعموا التعليم املسجدي يف هذا العصرمن املبحث األول: 
 أبرز الشخصيات اليت دعمت التعليم املسجدي يف هذا العصرمن املبحث الثاين: 

 الصين في الفترة ما بين يالتعليم المسجدي ف الثالث:الباب 
 م(2016-1949هـ / 1369-1437)

  م(1978-1949) المسجدي قبل سياسة اإلصالح واالنفتاحالتعليم الفصل األول: أحوال 
 مباحث:  وفيه ثالثة               

 يف الصني ةالسلطة الشيوعي تأسيساألول: املبحث 
 (2)م( 1978-1949احلاكم جتاه األديان قبل سياسة اإلصالح واالنفتاح ) سياسة الثاين:املبحث 

                                                           

 ‘القدميةة ماعاجل’ثالثة:  دينيةمجاعات الدينية اإلسالمية يف بالد الصني، ويف الصني توجد  ماعاتمن اجلمجاعة هي  :‘اإلخوان مجاعة’- )1(
 .‘السلفية ةواجلماع اجلديدة(ة ماعاجل‘)اإلخوانية واجلماعة

النفتاح على العامل وا يلاحمل قتصاداالتنشيط ويعين للسياسة العامة يف الصني اليوم،  يهـذا اسم اصطالح‘: الح واالنفتاحاالصسياسة ’-)2(
م، وأصبح الصني واحدة من أكثر البلدان 1978هذه السياسة يف عام . وبدأيسواقاأل إىل االقتصاد يوحتويل من االقتصاد التخطيط ياخلارج



 س
 

 املبحث الثالث: تأثري السياسة الدينية على التعليم املسجدي قبل سياسة اإلصالح واالنفتاح               
   وفيه ثالثة مباحث: الفصل الثاني: أحوال التعليم المسجدي بعد سياسة اإلصالح واالنفتاح

 عريف عن سياسة اإلصالح واالنفتاحتالاملبحث األول: 
 الدينية بعد سياسة اإلصالح واالنفتاحاملبحث الثاين: السياسة 

 حتت سياسة اإلصالح واالنفتاح   ث: التعليم املسجديلالثااملبحث 

 مباحث:  وفيه ثالثة الفصل الثالث: أشهر العلماء في مجال التعليم المسجدي خالل هذا العصر

 أشهر العلماء قبل سياسة اإلصالح واالنفتاحمن املبحث األول: 
 العلماء البارزون بعد سياسة اإلصالح واالنفتاحاملبحث الثاين: 
 نبذة عن األحوال العصرية للتعليم املسجدي  املبحث الثالث:

 الخاتمة:
 الدراسة.خالل إليها  توصل الباحثاليت التوصيات و أهم النتائج  وتشتمل على

 : الفنية الفهارس
 .اآليات الكرمية فهرس
 .األحاديث النبوية فهرس
 .يف صلب املوضوع هلماألعالم املرتجم  فهرس
 .املصادر واملراجع فهرس

 املوضوعات. فهرس 
دون أن لوجهه الكرمي، وأن ينفعين به ويّعم به النفع لزمالئي والباحثني الذين يري نسأل اهلل تعاىل أن جيعل عملي هذا خالصا  

 !يعرفوا عن تاريخ التعليم الديين للمسلمني الصينيني. وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. آمني

 

 

                                                           

م( نقطة حتّول 1978احلكومة الصينية سنة بدأ سياسة اإلصالح واالنفتاح )عام توهلذا اعترب د منذ سياسة اإلصالح واالنفتاح. منوا يف االقتصا
       تارخيية مهمة يف التاريخ الصيين.



 
 
 
 
 
 
 

 نشأة التعليم املسجدي يف الصني وتطوره، وفيه أربعة مباحث:

 

 املبحث األول: ماهية التعليم املسجدي يف الصني

 هؤسسماملبحث الثاني: نشأة التعليم املسجدي يف الصني، و

 العالقة بني الصني والعامل اإلسالمي وقت نشأة التعليم املسجدي املبحث الثالث:

 املبحث الرابع: أحوال املسلمني الصينيني وقت نشأة نظام التعليم املسجدي
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 التمهيد

احلمد اهلل رب العاملني والعاقبة للمتقني والصالة والسالم على سيد املرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعهم بإحسان 
 يوم الدين. أما بعد:إىل 

/منتصف القرن   هـ )يف عهد اخلليفة عثمان بن عفان29إن اإلسالم دخل يف الصني منذ القرن األول اهلجري عام   

وقد مضت أكثر من ألف وثالمثائة سنة، واعتنق اإلسالم يف الصني عشر قوميات أقلية  (1)م(651السابع امليالدي عام 

 (3مليون نسمة.) 20، واليوم بلغ عددهم حنو اهلجري/القرن الرابع عشر امليالدي( منذ القرن الثامن 2)

العامل بعد اهلند من حيث عدد السكان. كما يعتربون من أكثر  ويعترب املسلمون الصينيون ثاين أكرب األقليات املسلمة يف  

 ملصائب واملخاطراملسلمني الصينيني وأجناهم من ااألقليات اليت وقع عليها القهر واالضطهاد ولكن اهلل سبحانه وتعاىل نصر 

 ي  وآباء املسلمني الصينيني مل يُقِعدهم اخلوف والفزع، بل قاموا يف وجه الظاملني والسفاحني دفاعا عن اإلميان والدين، وأ

عظ أئمة و قوة  وهذه القوةأال والدين؟  محاية اإلميانهم على ن حث  القوة دفعهم إىل الشجاعة واحلرب ضد الظاملني، وم  

بيني جهودهم لتدريس العلوم اإلسالمية ولت كانوا يبذلونو  ،كانوا أقوياء اإلميان والشخصيةاملساجد   أئمة، وهؤالء املساجد

    الصني. يانتشار اإلسالم يف أراضالعمل على لمسلمني الصينيني و حكام الدينة ولتقد م الوعظ على لاأل

                                                           

  لجنة التأليف للموسوعة اإلسالمية الصينية، دار النشر للمعجم ل (中国伊斯兰百科全书)راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"-((1
 .753ص، م1994 ،‘سيتشوان’ــــب     

قومية اأُلْزِبك، وقومية و قومية ه ِوي، وقومية ُدوْنغش ي اْنغ، وقومية س اال ر، وقومية ب اْوآْن، وقومية الوِيُغور، وقومية ال قاز اِق، وقومية الق ْرِغيز، -((2
  م 2004عام  ،دار النشر القارات، ببكني ، ‘مي شوجيانغ’ـ ل (中国伊斯兰教). راجع:"اإلسالم يف الصني"ر وقومية الطاِجيكالت ات ا
 .49، 30ص   

 القارات، دار النش ‘تشانغ قوانغلني’يف الصني" لـ "اإلسالمم.   راجع: 1990عام هذه اإلحصائية الرمسية من قبل احلكومة الصينية -(3( 
 .2م، ص 2005ببكني عام 
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   املسجدي يف اجملتمع الصيين املسلماملبحث األول: ماهية التعليم 

  يف الصني ديالتعليم املسجبالتعريف  -1

شبعة يف التعليم ا له، وهو أحد النظم التقليدية املاملسجد مركز الذي يتخذ  الصني هو التعليم الديينيف ي ملسجدالتعليم ا
مساء الطالب حيث يقوم املعلِّم بتسجيل أالديين بالصني، وهذا التعليم يقام بداخل املسجد ويضم املسجد عددا من 

الطالب يف قوائم، كما يقوم املعل م بنقل املعلومات من أستاذه إىل طالبه، ويدر سهم العلوم الدينية من أجل نشر اإلسالم 
ملسجدي ايف الصني وبالتايل يسمى بالتعليم املسجدي، وأيضا يسمى بـالرتبية املدرسية وغريها.  ويف العموم، أصبح التعليم 

 امسا اصطالحيا له.

 التنظيمي للتعليم املسجدي الشكل-2
مبقتضى وسعة املسجد وبكثرة األموال  إن تعليم املبادئ الدينية يف الصني کانت يف املسجد سواء کرب نطاقه أو صغر وهذا  

 يفوقلتها فيه، وبارتقاء املستوى العلمي لألستاذ واخنفاضه، وبسوء النية وحسنها، وأيضا  ُخلق وسلوك األستاذ له عالقة 
يت ك وَّن لتعليم املسجدي   ل والشكل التنظيمييف كثرة الطالب وقلتهم. تطو ر الُكت اب، واحلالة االقتصادية أيضا هلا دور كبري 

حق إن شاء ث أحواهلم تفصيال يف فصل الدحتكان نطاق الُكتاب كبريا أو صغريا. وسن  سواء-ومتعل ممعل م -من شخصني 
 اهلل تعاىل.

  لتعليم املسجدينظام ا منهج-3 
، وتوزع املتقدمة املرحلةو  املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة: نظام التعليم املسجدي يف الصني ينقسم إىل ثالث مراحلو   

 مجيع العلوم االلزامية والكتب اهلامة عموما على إحدى عشر سنة. 

 :املرحلة االبتدائية
 مثانيةهي  الدراسية وادواملي شفو الطريق التدريس يتبع و سنني،  ةعشر مخسة و املرحلة ما بني هذه  ل يفو قبح أعمار الترتاو 

 اسة عن املواد.املرحلة ختتاج سنتني لكمال الدر  . ويف العموم هذهاألساسيةوعشرين حرفا من اللغة العربية، والعلوم الدينية 
 توسطة:املرحلة امل

 هي للطالب الذين درسوا يف العلوم األساسية: علم الصرف وعلم النحو. ومدهتا سنتني عموما. املرحلةهذه  
 :املرحلة املتقدمة
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علم ، احلديث، لتفسرياية: التخصصالدينية العلوم هي املرحلة العليا يف جمال التعليم املسجدي، والطالب فيها يدرسون 
سنذكر أحوال جلميع و سنوات.  مثاينية. ويف العموم، مدهتا دبالكتب األ ، علم املنطق،الفلسفة الصوفية ،علم الفقه ،الكالم

 ن شاء اهلل.هذه املراحل بدق ة يف صلب املوضوع إ
  لتعليم املسجدياالصطلحية يف ا اللغة-4

مهن لغة  وعامية وتكون يف كل ةحيفص الفكر ووسيلة لتبادل الرأي، وتكون يف بلد واحدعن  لتعبري آلة لغةالإن   
 ‘.ْر د  ِشيـ ْو ع  ’، و‘ِجينغ  ت انغ  ِيُوى’اصطالحية، وأيضا كان يف جمال التعليم املسجدي لغتان اصطالحيتان:

 Jingtang Language(经堂语:‘)ِجينغ  ت انغ  ِيُوى/’
 هي لغة التعليم املسجدي. وهي لغة اخلاصة وطريقة الرتمجة الشفوية يف تدريس التعليم املسجدي‘ جينغ تانغ يوى’معىن  

لفارسية واللغة ايف الصني، وتستعمل يف قواعد النحو اللغة العربية وتتبادل فيها األلفاظ املختلفة من اللغة العربية واللغة 
 الصينية.

 كتابة عربية صينية(: ‘)Xiaoer Jing(小经)ِشيـ ْو ع ْر د /’
 د املعل يمن واملتعل يمن يف جمالعربية عن حبروفهي كتابة األلفاظ الصينية باحلروف العربية، وطريقة تقليدية لكتابة الصينية 

الصغرية بنسبة  الكتابةبمعناها الكتابة الصغرية(، وتسمى ‘)د  ع ْر  ِشيـ وْ ’ بالصينيةعليها  لقيوأالتعليم املسجدي يف الصني. 
رية. سنذكر أن اللغة العربية والفارسية هي الكتابة الكبيف جمال التعاليم املسجدي اللغة العربية والفارسية، ورأء العلماء 

 .تعاىل إن شاء اهللاألحوال التفصيلية عنهما يف فصل الحق 
 تعليم املسجديالدراسة يف ال أوقات-5

كان وقت الدرس يف التعليم املسجدي مقرون بالصالة بصفة عامة، وهي قبل صالة الفجر وبعدها وبعد صالة املغرب  
والعشاء يف الشتاء، وبعد صالة الفجر وقبل صالة الظهر وبعدها وبعد صالة املغرب يف الصيف، وبعد صالة العصر وقت 

)مالكمة ‘كونفو’مع طالب  نلشتاء، وكان بعض املعل مني يلعبو الصيف أو يف ا التحرك وتناول الطعام سواء أ كانت يف
 . ( بعد صالة العشاء يف الشتاءChinese kungfuصينية/ 

 التخرج يف التعليم املسجدي مرسوم-6

وإذا أمت الطالب املواد املقررة وأجازهم األستاذ علميا وأخالقيا، يقدم األستاذ للطالب مرسوما بالتخرج، ويلبس أستاذ له  
ة من هديب ة واجل ةوالعمام عند املسلم الصيين. وهي لباس الشريف ألئمة املساجد (1)ْخم ل املــُـعمامة وُجب ة خضراء من 

                                                           

ريوت "اجملد يف اللغة"، دار املشرق ب ِكسوة خممليَّة. مصدر:  -هو نسيج له وبر، وصنع له ثوبا من من النسيج املخمل، ‘: املخمل’–)1(
  .176م، ص1973عام
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اش احلريري وهي مبنزلة شهادة، ومكتوب عليها عبارات تشري إىل كفاءة حاملها يف علوم الدين ، مث مُينح قطعة من القمالقوم
جد واملدرس ، وبذلك أصبح مؤهال إلمامة املسشكركلمة الالطالب   قيفيل تهنئةكلمة الاألستاذ   لقيمث يوفضائله وأخالقه 

 يف املدرسة املسجدية. 
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 ومؤسسه الصنيالتعليم املسجدي يف نشأة : ثانياملبحث ال
 التعليم املسجدينشأة  -1

 نشأ التعليم املسجدي يف الصني ألسباب موضوعية وأخرى ذاتية:
  األسباب املوضوعية 

م( يف 907-618ه/294-ق ه  4)(1)‘تانغ’عهد أسرة  -من املعلوم أن الصني كانت يف القرن السابع امليالدي  
ة احلضارات يف العامل، وهلا ثقافات وديانات كثرية وفلسف من الدول القوية، وحضارة الصني من أقدم -تارخ الصني

ذات أمهية يف جمال الفلسفة الصينية وخاصة الكنفوشيوسية  (4)والبوذية  (3)والطاوية  (2) أصيلة وعريقة. والكنفوشيوسية
                                                           

م على العرش( وكانت 618-635) ‘Li Yuan(李渊)يل يوان / ’إحدى السالالت احلاكمة يف الصني، ومؤسسها  ‘تانغ’ساللة  -(1)
مة ، ومعىن تشيانغآن يف اللغة الصينية هي السالم الدائم، وهي عاص’(شيآن‘تقع يف وسط الصني، واالسم احلايل ’) تشانغآن‘ عصمتها 

طريق احلرير ل قدمية للصني، وكانت إحدا املدن الكربى يف العامل من حيث عدد السكان واحلضارة والتجارة، وأيضا كانت نقطة االنطالق
 . راجع:                                وإحدى املدن اليت يتحرك التجار  الذين  يأتون من العرب والفرس إىل الصني يف بداية الشأن.

https://baike.so.com/doc/166031-1755090.html                                                                                       
ق.م( وكان من مدينة    孔子(’)551-479)Confuciusكنفوشيوس/’مؤسسهاConfucianism(儒家:‘)الكنفوشيوسية/’-( 2)

ه لقب ل’ كنفوشيوس‘واليت تقع يف الساحل الشرقي للصني Shan Dong(山东 ’)شاندونغ/‘ملقاطقة ’Qu Fu(曲阜) تشيويفو /
قاليد معناها الشريعة، تقصد هبا العادات الت‘ يل " ’-األفكار الثالثة الرئسية: أ’ كنفوشيوس‘ولـKong Qiu(孔丘 .’)كونغ تشيو/’وامسه  

صد هبا املبادئ يقمعناها االعتدال واالستقامة، ‘ ِجي ِشيْنغ’-أى: املعاين الروحية املقصودة من الشريعة ، ج‘ رن’ -البدائية أول األمر، ب
. اقتبسها يعقوب 464راجع: "طرق التفكري الكربى لفالسفة الصني" ملاتشو، ص’ " يل ‘من خالل العمل بـ ’ رن‘والوسائل لباحث عن 

، بكلية أصول 20أيوب يف رسالته لنيل درجة املاجسترب باسم جهود علماء الصني املسليمن يف جمال العقيدة والفلسفة اإلسالمية، ص
 م.2003آباد،  إسالمن للجامعة اإلسالمية العاملية الدي

وتسى/’دين من أديان الصني وهو الدين األصيل ومؤسسه  اسم‘: Taoism(道教)الطاِوي ة/’-( 3) )حواىل  ‘Lao Zi(老子)ال 
وتسى‘( وهي تقع يف وسط الصني و河南)He Nanقاطعة خنان/ملLu Yi(鹿邑 )؟(، وكان من حمافظة لو ىي/ -ق.م571 لقبه ’ ال 

وتسى‘معناها الطريقة والتكلم  لغًة وهلا مفاهيم كثرية اصطالحا و‘ طاو’و  .Li Er(李耳)وامسه ىل أر/ أساسا  يراد هبا اإللـه املطلق’ ال 
وتطلق على نظام الطبيعة وأصل الكون والنظام االجتماعي والدين ومنهج احلياة وغريها، وأهم األفكار الطاوية هي جتنب اجملتمع التهرب 

 .22اإلنسان ذاته. راجع: "جهود علماء الصني املسليمن يف جمال العقيدة والفلسفة اإلسالمية" ليعقوب أيوب، ص  ملصلحة
)حواىل  ’ Siddhartha Gautama (乔达摩·悉达多)مؤسِّسها سيدهارتا غوتاما /‘: Buddhism(佛教)البوذية/’-( 4)

 Theحكيم  من عشرية ساكيا/‘هو ’ ساكياموين‘، ومعىن ’Sakyamuni(释迦牟尼)ساكياموين/‘ق.م(، ولقبه  566-486
sage of the Sakya family(释迦族之贤者‘)، بوذا/’وBuddha(佛陀‘) وهو يف اللغة السنسكريتية ليس اسم علم على

Lumbini(蓝毗يين/لومب’شخص بعينه، وإمنا هو لقب ديين، ومعناه يف اللغة العربية هو احلكيم، أو الشخص املستنري، وولد يف منطقة 

尼‘) ، دخوهلا يف الصني  والبوذية هي الدين الدخيل يف الصني وزمنمع اهلند)جنوب نيبال(، ولومبيين مبعىن حمبوب. ’ نيبال‘وتقع يف حدود
 Chinese/ ذية اهلانيةالبو  –غريمعلوم بالضبط، وقيل حواىل القرن األول امليالدي، والبوذية يف الصني تكون على  املذهبني الرئيسني 

https://baike.so.com/doc/166031-1755090.html
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لسفة الرمسية ذه الفههي اجلزء الرئيسي يف ميدان الفكر الصيىن، والفلسفة الرمسية يف عهود األباطرة يف تاريخ الصني، و 
سنة، وألجل ذالك الكنفوشيوسية صارت أيديولوجية الصينىني وهلا آثار عميقة يف قلوب  استمرت أكثر من ألفي

الناس. ولذا فإن الصينيني هلم تفكري خاص وموقف فريد ونظرة خاصة إىل احلياة والعامل، باإلضافة إىل ذلك كانت 
جية وغريها، والذين والعلوم والتكنولو الصني متقدمة يف العصور القدمية وكانت سابقة لآلخرين يف اجملاالت االقتصادية 

 الثقافات الدخيلة يف أغلب األوقات. نيعيشون يف هذه الدولة الشرقية ال يقبلو 
وكان الصينيون يرفضون البوذية يف البداية، ولكن فيما بعد استطاعت البوذية استغالل ظروف الصني، وخاصة فكرهتا 

أفكار لدول الدكتاتورية وألجل ذلك كان أباطرة الصني القدمية يرحبون بيف الزهد والصرب يتناسب مع تفكري احلكام يف ا
البوذية لتوظيفها يف السيطرة، ورهبان البوذية يرعون رغبات األباطرة لكسب منزلة البوذية يف الصني ويتساندون على إرادات 

 (1)وهـكذا رسخت البوذية يف هذا البلد الشرقي. ألنفسهم،
نشأت وترعرعت حمليا يف أرض الصني، وكان مؤسِّسها )الوتسي( أستاذا لكنفوشيوس، وكان أتباع وأما الطاوية فهي اليت  

الطاوية كثريين نسبيا يف الصني منذ أمد بعيد، وألجل ذلك كانت الكنفوشيوسية والبوذية والطاوية هلا رتبة واحدة عند 
ال  والدين اإلسالمي عند الصينيني هو الدين الذي احلكام يف الصني القد م. ولكن اإلسالم خمتلف عن األديان السابقة،

 –يعبد أتباعه إال اهلل وحده، وهذا أد ى إىل سوء فهم عند بعض الناس رأوا أن الدين اإلسالمي هو البدعة والعادة الغريبة 
          (2) يدة.العقيرجع املسلمون الصينيون عن هذا األصل يف  أن ن. ولكن ال ميك-والعياذ باهلل

 :األسباب الذاتية 
كان عدد املسلمني الصينيني قبل تسلط املغوليني على الصني قليل جدا، ومعظمهم جتارا من الدول اإلسالمية، وكانوا يف 
  املنزلة املناسبة ويتكلمون بينهم باللغة العامية )اللغة العربية أو اللغة الفارسية( والتعليم الديين حمصورا داخل األسر فقط اآلباء

ثريا. وهكذا بأفعال املسلمني ك نا يعل مون أوالدهم العلوم الدينية األساسية يف البيوت، ولذلك كان احلكام ال يهتمو كانو 
ت األحوال يف القرن السابع اهلجري/ القرن الثالث عشر امليالدي، ومن املعلوم أن  استمر األمر حواىل ست قرون حىت تغري 

رض القرن السابع اهلجري/ القرن الثالث عشر امليالدي، وأس سوا سلطة جديدة يف أاملغوليني تغلبوا على خمتلف الدول يف 

                                                           

Buddhism(汉传佛教) )البوذية الِتب تية/‘و ،)هان اسم للقومية األصيلة الرئيسية يف الصنيTibetan Buddhis(藏传佛教)- .
  Tian Zhen(田真 )/‘تيان تشن’ــل (世界三大宗教与中国文化)"األديان الثالث الرئيسية يف العامل والثقافة الصينية"-راجع:

 .          2م، ص2002والتوزيع بكني،  دار الثقافة والدينية للنشر         
 صحيفة  دار ، Ma Mingliang(马明良)/ ‘ما مينغ ليانغ’ /لـأيوب ( 简明伊斯兰史) راجع"موجز التاريخ اإلسالمي" -(1)

 .531 م، ص2001االقتصاد اليومية، ببكني، عام        
   ‘نينغشيا’ــــالفلسفة العلوم االجتماعية بد هملع (清代伊斯兰教论集"جمموعة البحوث اإلسالمية خالل أسرة تشينغ") راجع -(2)

  .       3م، ص1981، عام‘نينغشيا’ـــالشعبية ب دار النشر       



 م(2016-1912هـ /1437 -1330المسجدي في الصين في الفترة" من:) التعليم     

 
 

8 

ل انتق ‘يوان’م(، وبعد تأسيس املغوليني أسرة 1368 - 1271هـ /769 -670) (1)‘يوان’م، وهي أسرة 1271الصني عام
املسلون من آسيا الوسطى وغريها من مناطق أخرى مع اجليش املغويل إىل خمتلف مناطق الصني وكان من هؤالء املسلمني 
عسكريون وحرفيون ورجال الدين وشخصيات اجتماعية مشهورة، وقدموا خدمات جليلة لتوحيد املغوليني الصني، وحكام 

را جلهودهم يف احلروب بغية توحيد الصني، وألجل ذلك كانت أحوال املغول عي نوا املسلمني يف مناصب حكومية شك
ت تغيريا كبريا من حيث الوضع السياسي واالقتصادي والثقايف، وعالت نسبيا. وط ‘يوان’املسلمني يف عهد ساللة    بعاتغري 

ساجد سلمني، وظهرت مإن اإلسالم مع حتسني الوضع االجتماعي للمسلمني نال قسطا من احلرية، وازدد عدد السكان امل
ت الظروف يف منتصف ال ‘يوان’يف بعض مناطق الصني، واستمرت هذه األحوال يف مجيع عهد أسرة  قرن الثامن حىت تغري 

 اهلجري / منتصف القرن الرابع عشر امليالدي.
 العامل بأهنم ال وا يفوعلى الرغم من أن اجليش املغويل يف العصور الوسطي كان قويا جدا، والسيما فرساهنم الذين اشتهر   

إال أن فرتة تسلطها على الصني ليست بطويل، وذلك لنظام الرتبة الصارمة على األقوام، ووقت تسلطها مثانية  نيغلبو 
م وهي تأسيس ساللة جديدة أسرة 1368ه/769وتسعني عاما فقط. ودخل تاريخ الصني يف عصر جديد يف سنة 

ع املسلمني يف فرتة  أوائلها سياسة  السلوك احلسن، ولكن هذه السياسة مل متض م  ‘مينغ’وكانت سياسة  أسرة (2)،‘مينغ’
ت كاملة، وألن عدد السكان املسلمني يف ذلك الوقت ازداد بسبب اإلحسان من ِقبل أسرة   مدة طويلة عليها حىت تغري 

يادة سالم ثقافة دخيلة وكانت ز يوان واقتصادهم تطور جدا، وهذه األمور أثارت انتباه حكومة  أسرة مينغ، فرأت أن اإل
عدد املسلمني وتطور اقتصادهم هتدد سيطرهتم، ومن مث  اختذت التدابري السياسية لكبح مجاح املسلمني، وسنفصل هذه 

 األحوال يف فصول الحقة.      
ن يف املناطق و وباإلضافة إىل ما سلف ذكره، فإن املسلمني الصينيني منذ أمد بعيد ينتشرون على نطاق واسع وجيتمع  

تلك الثقافات، الثقافات الكنفوشيوسية والبوذية والطاوية وتأثروا جدا ب املعينة، ويتعاملون مع غري املسلمني على الدوام يف ظل
 وقد تعددت وتنوعت الظروف واألسباب اليت هددت احلياة اإلسالمية والثقافة اإلسالمية يف الصني.

وكما ذكرنا آنفا، فإن األسباب املوضعية والذاتية من خارج اجملتمع املسلم وداخله أد ت إىل ظهور جهالء باملبادئ   
، ويف ‘مينغ’اإلسالمية فقل  عدد املسلمني وابتعد بعضهم عن الدين تدرجيا، وكما ارتد بعضهم يف عهد أواخر عهد ساللة 

مني الصينيني يف القرن العاشر اهلجري/ القرن السادس عشر امليالدي، ومحل هذه الوقت اخلطري، ظهر رجل عظيم من املسل

                                                           

  وهو حفيد  م على العرش( 1294-1271هـ /670-693)   Kublai Khan(忽必烈)/ خان قبالي‘يوان’ ساللةمؤسس -(1)
وهو  ‘جنكيزخان’األصغر لـ  أبوه االبنوكان  م على العرش(،1227-1206هـ/602-624) Genghis Khan (成吉思汗)/‘جنكيزخان’لـ      

 https://baike.so.com/doc/5571758-5786932.html. راجع: Tolui(托雷)تويل خان/
 Hongwu/هونغوو/ Zhu Yuan Zhangم( تشو يوان تشانغ/1644-1368هـ/1054-769مؤسس أسرة مينغ )-(2)

Emperor (洪武帝/朱元璋( )769- 800 / 1398 -1368هـ.)راجع: م على العرش 
https://baike.so.com/doc/5352830-5588288.html                                                                        

https://baike.so.com/doc/5352830-5588288.html
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على عاتقه نشر اإلسالم والثقافة اإلسالمية ومحاية اإلسالم من الضياع ببالد الصني، وهو مؤسس التعليم املسجدي يف 
 الصني.

 مؤسس التعليم املسجدي -2

ولد و  ،مؤسس للتعليم املسجدي يف الصني Hu Deng Zhou(胡登洲)دنع تشو/ / الشيخ حممد عبد اهلل إلياس بـ رُ ت  عْ يُـ   
 Shanشنشي/’يف مقاطعة ‘ Xian Yang(咸阳)شيان يانغ/’ملنطقة ‘ Wei Cheng(渭城)وي تشنغ/’)رمحه اهلل( مبدينة 

Xi(陕西‘) ( وهذا الوقت يف التايخ الصيين هو يف عصر اإلمرباطور 1522هـ / 928بشمال غرب الصني  سنة ،)جيا ‘م
’. مينغ‘م على العرش( من أسرة 1567-1521هـ = 927- 974)Emperor Jiajing (嘉靖帝/明世宗)’(1)جينغ/

 Suleiman theووقت والدته )رمحه اهلل( يف التاريخ اإلسالمي يف عصر اخلليفة سليمان)القانوين( بن سليم األول/
Magnificent (苏莱曼一世) ( )م على 1566-1520/ه974 -926م/ 1566-1494ه/974-900)رمحه اهلل

   (2).العرش( من السلطان العثماين
وحسب السجالت كان الشيخ حممد عبد اهلل إلياس من العائلة الغنية، كما كان ذكيا جدا ومتواضًعا وأميًنا. وكان يدرس   

 ، وكان يدرس عنديف قريته لطلب العلم الديين (3)العلوم الكنفوشيوسية يف طفولته، وملا بلغ سن الرشد ذهب إىل ق او آخوند
العلوم  نم األستاذ ق او كتًبا باللغة العربية والفارسية، وقد استوعب عنه علم الكالم والفلسفة اإلسالمية والفقه احلنفي وغريها

من العامل  (5)للتجارة يف كهولته، ويف أثناء زيارته إىل بكني صادف داعية -(4)بكني –الدينية، وذهب إىل عاصمة البالد 
                                                           

لقب ’جيا جينغ‘كان عدد األباطرة منها هىي سبعة عشر( و‘)مينغ’أسرةاإلمرباطور احلادي عشر من  هو‘جينغ جيا’ اإلمرباطور -(1)
  Zhu Houcong(朱厚熜.‘)تشو هو تسونغ/‘ لعصر حكمه، وا مسه احلقيق هو

 .https://baike.so.com/doc/5567798-5782950.htmlراجع: 
لرئيس التحرير: جلنة التأليف للموسوعة اإلسالمية الصينية دارالنشر للمعجم بسيتشوان،  ،صينية""املوسوعة اإلسالمية ال راجع -(2)

  .321و"موجز التاريخ اإلسالمي" ألمحد معمور العسريي، ص  .753م، ص1996
راما وإجالال له. کيستخدمون هذا اللقب للعامِل واملدرِّس إ وإيران(هذه الکلمة يف األصل فارسية، والفرس )أفغانستان، ‘: آخوند’ -(3)

  .13ص  ،راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"
تعليم لبالد وال والثقافة والعلوميف الطرف الشمايل من سهل مشال الصني، وهي مركز السياسة  تقع‘Beijing(北京)، بيجني/بكني’-(4)

ائد إىل زمن فهي مصطلح ع‘ بكني’هي النطق الصيين للمدينة، ومعناها هي العاصمة الشمالية، وأما كلمة ’ بيجني‘الصني اآلن، وكلمة 
ات يزال يستخدم يف لغ، وال’ج‘أو’ تش‘إىل ’ ك‘محالت التنصري الفرنسية قبل أربعمائة سنة سبقت تغريا يف النطق يف  لغة املاندرين من

إىل قبل امليالد، وظلت ’ بكني‘)بفتح الباء وإمهال الياء التالية هلا(. ويعود تاريخ مدينة ’ بكني‘عديدة بينما تغري نطقها بني العرب إىل 
ري  يخ متغر م، وامسها يف التا1153مدينة هامة ومزكزا حتاريا يف مشال الصني ألكثر من ألف سنة، وأما تاريخ كوهنا عاصمة للصني فبدأ منذ 

Yongle Emperor(永يونغلي/ اإلمرباطور-’ مينغ‘منذ بداية عصر اإلمرباطور الثالث من أسرة ’ بكني/ بيجني‘وصارت تعرف باسم 

乐帝/明成祖) (1402-1424.)راجع:  م على العرشhttps://baike.so.com/doc/2510451-2652822.html.  

 السجالت. وجنسيته يفمل يأت اسم الداعية -(5)
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عرفه ، وهذا الكتاب مل يكن ي(1)اإلسالمي، ومكث معه يف بكني فرتة وسأله عن أحوال دينه  والداعية عرض له  كتابا
داعية قبل  ذلك وكذلك  تأثر به كثريا واستفاد منه وتأثر بأخالقه السامية تأثرًا عميًقا، وملا أراد الالعلماء املسلمون الصينيون 

 ود البالد وصعب عليه فراق عن الداعية الكر م، ولكن ود عه مث رجع إىل قريته  وحبث عنأن يرجع إىل بلده صحبه إىل حد
البيوت اليت لديها  كتب دينية حمفوظة فاشرتاها بثمن غال، واستغرق يف دراسة هذه الكتب حىت نسى النوم والطعام سواء 

 أصبح بيته ال ن طالبه يكثرون عاما بعد عام حىتأكان صيًفا أوشتاًء. وبعد ذلك، فتح يف بيته جملسا للتدريس جمانا، وكا
للطالب ومن مث نقل اجمللس من البيت إىل املسجد وتغري اجمللس إىل حلقات خمتلفة من العلوم الدينية وسرعان ما  عيتس

 (2)ظهرت الكتاتيب يف املساجد األخرى فتحولت املساجد إىل مدارس.
 عل م الطالب بكل محاسة. وعلى هذا النحو اضطلع الشيخ مبهمة تعليميدرس جبد واجتهاد وي (رمحه اهلل)وكان الشيخ 

وتكوين خلف املسلمني ونشر اإلسالم يف الصني، فذاع صيت الشيخ يف أرجاء الصني من أدناها إىل اقصاها وتقاطر 
ملدرسة املسجدية ا طالب العلم إليه مجاعات من مناطق خمتلفة، لينهلوا العلوم الدينة على يده، فعرفت مدرسة الشيخ باسم

 (3)وتعليمه اإلسالمي بالتعليم املسجدي، مث عم ت كل بلد وقرية يتواجد املسلمون فيها وسارت على منواهلا.
ديه تالميذ كثريون ي عليم يف مساجد أرض الصني وخترج علىالشيخ حممد عبد اهلل إلياس )رمحه اهلل( باب التفتح وهكذا 

القية واجتهدوا يف أمور التدريس ونشر اإلسالم يف الصني اجتهادا كبريا جيال بعد جيل متميزون يف العلوم الدينية واألخ
 مادية جيدة.   معاوضةم يف التدريس طول حياته بدون حىت بذل معظمه

وقت و  (4)م(،1597هـ / 975سنة )ب‘ تشنغ وي’ إلياس )رمحه اهلل( بـــمدينة وقد تويف الشيخ الكبري حممد عبد اهلل
، وهذا العصر يف التاريخ اإلسالمي ‘مينغ’ألسر  (5)‘ وانلي’ االمرباطوريف عصر  ( يف التاريخ الصيين هيرمحه اهلل)وفاته 

 . (6)(على العرش م1603-1595ه/1012-1003هو يف عصر اخلليفة العثماين حممد الثالث بن مراد )

                                                           

(")هذا الكتاب أبكر وقتا يف ميدان الدراسة عن 经学系传谱مؤلف"السالسل العلمية ألئمة التعليم املسجدي يف الصني") -(1)
 ل األمد.اليُعرف بالضبط اسم الكتاب لطوي مقامات، ولكنهذا الكتاب باسم  املوضوعية( سجلإىل احلقيقة  املسجدي، وأقربالتعليم 

 .  27ص م،1989، دار النشر الشعبية بتشينغهاى، عام‘تسان تشاو’ لـعليم املسجدي يف الصني" راجع:"السالسل العلمية ألئمة الت-(2) 
 .27ص ،‘تسان تشاو’ لـراجع: "السالسل العلمية ألئمة التعليم املسجدي يف الصني" -(3)
 وي’ دينةاملهر إىل جبل ضاحية ، ونُقل قربه من شاطئ الن‘هنر وي’، ومدفنه يف البداية بشاطئ 76قد توىف )رمحه اهلل( عن سن  -(4)

لصني. حكومة ا حمفوظ منموجود اآلن بل وقربه م( عن وفاته رمحه اهلل تعاىل. 1662-هـ 1071سنة ) 56بعد ‘ وى’لفيض النهر ‘  تشنغ
 .223راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية" ص

م على العرش(: كان اإلمرباطور 1620-1572هـ/980-1029) Wanli Emperor(万历帝/明神宗)وانلي/ اإلمرباطور’ -(5)
 https://baike.so.com/doc/3564114-3748233.htmlالثالث عشر ألسرة مينغ. راجع: 

 .322راجع: "موجز التاريخ اإلسالمي" ألمحد معمور العسريي، ص– (6)
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ذة بفضل جهوده ب بأستاذ األساتولق   ،الصنيواعتربه املسلمون الصينيون سلفا وسيدا جلميع العلماء املسلمني يف  
ستمرار الوجود ا لغريه تبديله مع نولعب نظام التعليم املسجدي دورا ال ميك ،مساجد أحناء الصنيلتعليم اإلسالمي يف ل

 اإلسالمي يف الصني حىت اليوم.
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 املسجديالتعليم العالقة بني الصني والعامل اإلسالمي وقت نشأة : ثالثاملبحث ال

الذين يعيشون يف آسيا، والعرب الذين يعيشون يف غرب آسيا أمة عظيمة تتميز بتاريخ عريق إن كال من الصينيني 
وحضارة مشرقة. وتاريخ التبادالت الودية للمسلمني الصينيني مع العامل اإلسالمي يرجع إىل زمن بعيد. فقد كانت الدول 

، انتقل   (3)‘يوان املغولية’.ويف عهد أسرة (2)مرة 39أكثر من  (1)‘سونغ’و‘تانغ’أسريتاإلسالمية تبعث برسلها إىل خالل 
مينغ" أن "أبناء ’كثري من املسلمني من البالد اإلسالمية مع اجليش املغويل إىل خمتلفة مناطق الصني، ورد يف "تاريخ أسرة 

والعامل اإلسالمي يف عهد أسرة يف كل مكان". وأما العالقة بني الصني  انتشروا‘ يوان’يف عهد أسرة  ( 4)‘هويهوي’
 ال هنا، بل نوجزها  يف نقاط خمتصرة:  ها مفصاملسجدي( فال ميكن أن نذكر التعليم وقت نشأة ‘)مينغ’

 ‘مينغ’ العالقة بني الصني والعامل اإلسالمي يف مطلع عهد أسرة :النقطة األوىل
                                                           

ZahoKuangyin(赵/ تشاو كوانغني’م(: مؤسسها 1279-960هـ/宋朝(‘)348-677)Song dynasty/‘سونغ’أسرة ’(1)-

匡胤(‘)348-366/ةسونغ الشمالي’إىل فرتتني متميزتني:‘ سونغ’م على العرش(، وينقسم تاريخ مملكة أسرة 976-960ه 
/Northern Song(北宋(‘)348-521/وكانت عاصمتها مدينة 1127-960هـ )بيناجينغ/’مBian Jing(汴京) (‘اليوم امسها  يف
أباطرة، ووقت حكمها  9اليت تقع على الضفة اجلنوبية للنهر األصفر يف مشال الصني(، وعدد أباطرهتا Kai Feng(开封 ‘)كافينغ/’

 Lin Anلني آن/’كانت عاصمتها فم( 1279-1127هـ/南宋(‘)521-677)Sorthern Songسونغ اجلنوبية/’أما سنة. و 167
(临安)(‘هانغتشو/’اآلن   امسهاHang Zhou(杭州 ‘)انغتشجي’ وتقع يف مشال مقطعة /Zhe Jiang(浙江) ‘ اليت تقع يف الساحل

 . راجع:                           سنة. 152‘ سوان اجلنوبية’أباطرة ووقت أسرة  9اجلنويب الشرقي للصني(، وكان عدد أباطرهتا 
https://baike.so.com/doc/2140843-2265163.html                                                                                     

 جامعةمطبعة Guo Yingde(郭应德 ،)/‘قوه ينغ ده’لـ (中国阿拉伯关系史راجع: "تاريخ العالقات الصينية العربية" )-(2)
 .51م، ص2015عام ،( PressPeking University) ببكني

قبالي  ’ –‘ جنكيزخان’م(: مؤسسها حفيد لــ1368-1271هـ/元朝(‘)670-770)Yuan dynastyأسرة يوان املغولية/’-( 3)
موقعتها (‘)Da Du(大都دا دو/’، وكانت عاصمتها -(م على العرش1294-1271ه/670-693‘)Kublai Khan(忽必烈)خان/

 . راجع:                                عاما. 98أباطرة، ووقت تسلطها  11‘ يوان’ اليوم(، وعدد األباطرة ألسرة‘ بكني’يف 
https://baike.so.com/doc/169394-178952.html.                                                                                       

، والقوميات اليت تدي ن باإلسالم يف الصني Hui Zu(回族‘)قومية هويهوي/’هذا اسم خمتصر لـ‘: Hui Hui(回回)هويهوي/’-(4)
تتضمن: املهاجرون من السفراء والدعاة والتجار واجلنود ‘ قومية هوى املسلمة’أكثرها عددا، وعناصر ‘ قومية هوي’هي عشر قوميات، و

العلماء عاة األتراك ومن اجلنود والتجار و العرب، واملهاجرون من التجار والدعاة والعلماء واجلنود الفرس، واملهاجرون من التجار واجلنود والد
والدعاة من خمتلف القوميات املسلمة يف آسيا الوسطى والصينيون الذين أسلموا والصينيات اللوايت تزوج املسلمون املهاجرون هبن فأمسلن 

األسرة ويقلون ى والعرب حينون للوطن و معناها يف اللغة العربية رجوع، وكان األسرى من آسيا الوسط‘ هويهوى’واملنغوليون الذين أسلموا. و
وبعد ذلك، أصبحت مرادف للمسلمني الصينيني حىت اآلن. راجع:   ‘ هويهوي’دائما: مىت نرجع إىل بالدنا وألجل هذا يدعوهم احملليون 

https://baike.so.com/doc/2620102-2766592.html                                                                          

https://baike.so.com/doc/2140843-2265163.html
https://baike.so.com/doc/169394-178952.html
https://baike.so.com/doc/2620102-2766592.html
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م، اختذت سلسلة من التدابري إلنعاش اإلنتاج فعاد اقتصادها االقطاعي إىل 1368ه/769عام‘ مينغ’بعد تأسيس أسرة   
سابق قوته بسرعة. ويف العالقات اخلارجية مارست سياسة التقريب والرتفق، فقابلتها خمتلف البلدان بالرضي، وأصبحت 

تشو يوان  – ‘مينغ’وما إن اعتلى مؤسس أسرة  هيبة كبرية باعتبارها "األسرة السماوية والدولة السيدة". ‘مينغ’ألسرة 
            عرشه حىت أوفد رسوال إىل ما وراء البحار يدعو حاكمها إىل العالقات الودية والتعاونية، وبين يف العاصمة-تشانغ 

لراحة استة عشر فندقا فاخرا مبا فيها دار الضيافة وقصر الرتمجات، حيث يسر للضيوف والزائرين ظروف  -ناجنيغ  -
 واالستجمام. 

، كانت احلكومة تويل اتصاالهتا مع البلدان األجنبية اهتماما بالغا وقد أنشأت هلذا الغرض ‘مينغ’ويف أوائل عهد أسرة     
م، أنشأت حكومة 1405ه/807دار اللغات اليت تُعىن بإعداد املرتمجني، ودار املسؤولة عن استقبال األجناب. ويف عام

حمطات اسرتاحة يف األقاليم السواحلية تشبه حمطات الربيد يف األيام القدمية، وذلك الستضافة املبعوثني الذين يأتون  ‘مينغ’
 (1)إىل الصني للمبادالت الودية.

منع الرعية من الدنيا، و  امللوك، والرتفق بالقادمني من أقصىتسري السياسة يف " تقريب األمراء و ‘ مينغ’حكومةكانت    
. وهذه السياسة جذبت عددا كثريا من مبعوثي البلدان ‘مينغ’إىل البحر"، وقد أعلن ذلك يف مطلع عهد أسرة  اخلروج

ة كانوا جتارا. وقد أفادت بعض اإلحصائيات أن أسر   ماملختلفة من ضمنها البلدان اإلسالمية إىل الصني، غري أن معظمه
، منهم من قدم من مكة املكرمة واملدينة املنورة، ومنهم من قدم شهدت أكثر من أربعني وفدا من البالد اإلسالمية ‘مينغ’

 ‘مينغ’ومصر أيضا وأقام بعضهم يف الصني فرتة طويلة مل يرجعوا خالهلا. ويف فرتة االمرباطور الثالث ألسرة  (2)من مقديشو
إىل الصني، فأقام  (3)قدم وفد من املمالك الربجية-م على العرش( 1424-1402هـ/827-804االمرباطور يونغ له ) –

على شرف هذا الوفد باإلضافة إىل وجبة فاخرة أمر بتقدميها كل مخسة أيام، كما أمر بأن تقام له مأدبة ‘يوانغ له’ اإلمرباطور
، أوفد السلطان ‘مينغ’ألسرة  (4)‘تشنغ تونغ’م( من فرتة االمرباطور 1441ه/844يف كل مدينة مير به. ويف العام السادس)

                                                           

 .75راجع:"تاريخ العالقات الصينية العربية"، ص -(1)
هي عاصمة الصومال وأكرب مدنه، وتقع على الساحل الغريب  للمحيط Mogadishu(木骨都束/摩加迪沙 :‘)مقديشو/’-(2)

 https://baike.so.com/doc/6739336-6953808.htmlاهلندي. راجع: 
الدولة ’م(: هي اسم للفرتة الثانية لـ1517-1389هـ/布尔吉王朝(‘)792-923)Burji dynastyاملمالك الربجية /’ -( 3)

م( هي إحدى 1517-1250هـ/马穆鲁克王朝(‘)648-923)Mamluk Sultanateالدولة اململوكية/’، و‘مصر’يف ‘ اململوكية
وكانت  فقط‘ احلجاز’و‘ الشام’و‘ مصر’خالل أواخر العصر العباسي الثالث، ومل حتكم سوى ‘ مصر’ة اليت قامت يف الدول اإلسالمي

-Bahri dynasty(巴赫里王朝(‘)648املماليك البحرية/’إىل فرتتني، وفرتهتا األوىل هى ‘املماليك’ عصروينقسم ‘. القاهرة’عاصمتها 
 .263ألمحد معمور العسريي ص "موجز التاريخ اإلسالمي"عاما. راجع:  275م(. فدامت دولتهم ما يقارب 1389-1250هـ/792

م على العرش(:كان 明英宗/正统帝 (‘)1435-1449)Emperor Yingzong of Mingتشنغ تونغ/’مرباطوراإل-( 4)
 .        راجع:Zhu Qizhen (朱祁镇 .‘) تشو  تشيتشن/’، وامسه لقب عصره‘ تشنغ تونغ’، و‘مينغ’االمرباطور السادس من أسرة 

                                                                        .html3562565-3384225https://baike.so.com/doc/ 

https://baike.so.com/doc/3384225-3562565.html
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إىل السلطان "عشر قطع مزدهر من العملة املسكوكة وثالثة  ‘مينغ’وفدا إىل الصني، فحملته حكومة  (1)ريالظاهر املص
أثواب من شاش الوجه وشاشا البطانة، ومخسة أثواب من احلرير السادة وعشرين ثوبا من القماش املبيض، وإىل زوجة 

 (2)أقل إىل أعضاء الوفد أنفسهم".السلطان قدرا أقل من قطع العملة املسكوكة واألقمشة، مث قدرا 

  ني إىل احمليط اهلندي واالتصاالت الودية ب -‘تشنغ خه’احلاج شعبان  -رحلة البحار املسلم العظيم النقطة الثانية:
 الصني والدول العربية 

إىل احمليط  (3)‘هخ تشنغ’، هو إحبار احلاج شعبان ‘مينغ’مما جيدر ذكره هو أن االتصاالت الصينية العربية يف عهد أسرة   
 -‘مينغ’سرة االمرباطور األول ألمن عصر  عصر وزياراته اليت قام هبا نيابة عن حكومة مينغ لبالد العرب. ويف آخر اهلندي

                                                           

م 1453-1438هــ/The Egyptian Sultan Al-Zaher(埃及苏丹·扎希尔( ‘)842-857الظاهر املصري/ السلطان’-(1)
م. 1373هــ/774الظاهر سيف الدين مجقمق شركسي، وولد عام’على العرش(: كان رمحه اهلل السلطان العاشر من املماليك الربجية، وامسه 

 ليلة أيامه من الفنت، وكان فصيحا بالعربية، متفقها. وتويف رمحه اهلل يف وكان ملكا عظيما جليال دينا متواضعا كرميا، وهدأت البالد يف
   /https://ar.wikipedia.org/wiki جقمق -الدين سيفم. راجع: 1453فربار  12هــ/ يوم السبت 857صفر  3الثالثاء 

 .77راجع: "تاريخ العالقات الصينية العربية"، ص-(2)
م(:  1433-1371هـ/哈智·舍尔巴乃·郑和(‘)773-836)Hajji Sha’ban Zheng Heاحلاج شعبان تشنغ خه/’-( 3)

كان حبارا مسلما عظيما ودبلوماسيا وعسكريا للصني يف القرن التاسع اهلجري/ القرن اخلامس عشر امليالدي. وولد )رمحه اهلل( عام 
 Yunيواننان/’يف مقاطعة حاليا( Jin Ning (晋宁 ‘)جيننينغ/’حمافظة (‘)昆阳)Kun Yangكونيانغ/’م يف حمافظة 1371هــ/773
Nan(云南 ‘) وسطى وانتقلوا مع وكان أجداده من أسيا ال‘ قومية هوي املسلمة’اليت تقع يف احلدودية اجلنوبية الغربية للصني، وينتمي إىل

بوه ، وله أخ كبري من األب واألم وأربع أخوات، وقد تويف أ‘سان باو’، وامسه الشخصي ‘ما’اجليش املغويل إىل الصني. وكان اسم عائلته 
لقب ’وهو يف الثانيثة عشرة من عمره. وقد سبق لوالده وجد ه أن سافرا إىل مكة املكرمة ليحجا إىل املسجد احلرام، فعاد كل منهما حامال 

ة اليت قضت يف محلته النهائي‘( مينغ’مؤسس أسرة ‘)تشو يوان تشانغ’يد قوات  أسريا يف‘ تشنغ خه’م، وقع 1382هــ/784احلاج. ويف عام
ليكون خادما عنده. ويف  -‘Zhu Di(朱棣)توشو دي/’-‘تشو يوان تشانغ’ ، فصرف إىل بيت االبن الرابع لـ‘يوننان’على العصاة يف 

عددا متالحقا من ‘ شنغ خهت’االستيالء على العرش، سجل  حتت شعار تصفية البالد من الفتنة بغية‘ تشو دي’الفتنة الداخلية اليت شنها 
العرش ‘ تشو دي’املآثر السامية، مما دل على مقتدرته الفائقة يف الشؤون العسكرية والسياسية وجعله خيطى بإعجاب سيده، وملا اعتلي 

نحه م‘( مينغ’ب عصر لالمرباطور الثالث ألسرةلق‘)يوانغ له’م( من فرتة 1404هـ/806إىل مرتبة خويل ، ويف العام الثاين)‘ تشنغ خه’رقى 
تشنغ ’د استغرت رحالت وق‘. تشنغ خه’كتبه خبط يده ليتخذه اسم عائلة له، ومنذ ذلك الوقت أصبح امسه   -تشنغ-االمرباطور امسا صينيا

ه ة. وقد تويف رمحم(، وصل خالهلا بأسطوله الضخم إىل بلدان كثرية ومناطق شاسع1433-1405هــ/836-807سنة) 28السبع ‘ خه
يف طريق العودة من رحلته السابعة ‘ اهلند’يف جنوب Calicut(科泽科德 ‘)كاليكوت/’من عمره يف مدينة  64اهلل وهو يف 

Xuande Emperor(明/‘شيوان تسونغ’االمرباطور-م، ودفن يف البحر. وبالرغم من ذلك فإن االمرباطور اخلامس1433هــ/836عام

宣宗/宣德帝( )1425-1435جبل  نيوشو/’ما زال منح "دفنه" على  -عرش(م على الNiushou mountain(牛首山‘)  يف
( تقع يف شرق الصني( وإن 江苏)Jiang Su/‘جيانغسو’يف مقاطعة  Nan Jing(南京)ناجنينغ/’)مدينة ‘ مينغ’العاصمة القدمية ألسرة 
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، بدأ التحر م البحري الصارم يسفر عن عواقب -م على العرش(1398- 1368هـ /800 -769)‘هونغ وو’ االمرباطور
تزداد سواء. فقد مضت أعوام، والبلدان األجنبية اليزور لإلمرباطور الصيين، حيث أخذت مكانة الصني الدولية يف اهلبوط. 

( على م على العرش1424-1402ه/827- 804‘يونغ له’)االمرباطور‘ مينغ’وملا استوىل اإلمرباطور الثالث ألسرة 
ه الرئيسي أن إىل احمليط اهلندي، وهدف أن يبدأ برحلة حبرية‘ تشنغ خه’هذا الوضع فأمر العرش اإلمرباطوري، قرر أن يغري 

 ‘مينغ’سيوية مبا فيها البالد اإلسالمية، ويقضي على فلول األعداء ليجدد هيبة أسرة يد اتصاالت الصني بالبلدان اآليستع
اإلمرباطورية، وليجلب يف الوقت نفسه من البضائع عن طريق التجارة البحرية ما يليب رغبة الطبقة احلاكمة  ويعزر سلطته

 اليت تعيش حياة مرتفة، فساعد هذا القرار على التقدم االقتصادي آنذاك.
بسبع رحالت حبرية ‘خهتشنغ ’م( قام 1433 -1405ه/837-808وخالل الفرتة اليت افتدت لثمانية وعشرين عاما )  

بلدا ومنطقة يف جنوب شرقي آسيا والبالد العربية وسواحل أفريقيا الشرقية. وورد  36على رأس أسطول ضخم، حيث زار 
ه يضم أكثر من أن "كان أسطوله يف أيام رحلت‘ تشنغ خه’يف "سجالت بلدان احمليط اهلندي" اليت كتبها الرفيق املسلم لـ 

ألف شخص، ومعظمهم  27مرتا، يستقلها أكثر من 60مرتا بعرض148حجام، يبلغ طول أكرب ها مائيت سفينة خمتلفة األ
جنود وضباط، والبقية جتار ومرتمجون وكتبة ومشرفون على الشؤون اخلارجية وعلى البوصلة ومالحون أجانب، وعمال مراس 

ضائع فنه كميات هائلة من اهلدايا والبوصناع عسكريون أو مدنيون وركاب وربابنة وأطباء وغريهم. وكان بني شحنات س
 (1)عالوة على املؤن واللوازم اليومية كالغذاء واملياه العذبة والزيت وامللح والصلصة املركزة والشاي والشمع واحلطب وغريها".

)كوتي كال، ملا وصل األسطول إىل-م1433-1431ه/837-835 -ويف رحلته السابعة اليت استغرقت سنتني  
2

اهلند  (
نغ )قد كان أداء فريضة احلج من أهم  الدوافع اليت تشوق تش ه املسلمني إىل مكة املكرمة ألداء مناسك احلج  رفقائ ذهب مع

 (3)خه إىل ركوب البحر(، ويف هذه املرة، رمسوا "خريطة مكة املكرمة".
  ةواالمرباطورية التيمورية اإلسالمي ‘مينغ’العالقة الطيبة بني أسرة  :النقطة الثالثة

جالت التاخيية يف اليت أمستها الس‘ مسرقند’عالقات طيبة مع االمرباطورية التيمورية اإلسالمية يف  ‘مينغ’أقام أباطرة أسرة   
‘ مينغ’دولة مسرقند وتعتربها دولة تابعة هلا كما كان شأهنا يف عهد أسرة يوان املغولية. وبعد تأسيس أسرة ب‘ مينغ’عهد أسرة 

أرسلت بعثات رمسية مرات إىل مسرقند حملاولة احلفاظ على العالقة التبعية القدمية. ويف البداية مل يهتم تيمور لنك هبذا الطلب 
م، غري  سياسته إزاء أسرة مينغ نظرا ألمهية التجارة مع 1387ه/789اعتمادا على قوته. وبعد أن غزا بالد الفرس عام

                                                           

وعة مي من ِقبل حكومة الصني . راجع: "املوسإىل اليوم خال من جثمانه يف احلقيقة، وحم‘ جبل نيوشو’قربه )رمحه اهلل( موجود على 
 .741اإلسالمية الصينية"، ص

 .81،51 م، ص2015بكني، عام جامعةمطبعة  ،‘قوه ينغ ده’لـ راجع:"تاريخ العالقة الصينية العربية"-(1)
 .هي مدينة امليناء يف جنوب اهلند Calicut(科泽科德:‘)كاليكوت/ ’  (2)-

 .002و"اإلسالم يف الصني" لتشانغ قوانغ لني، ص .742الصينية"، ص"املوسوعة اإلسالمية راجع: -(3)
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ول وغريها مع اهلدايا اليت مشلت اجلمال واخلي -‘مينغ’عاصمة أسرة  -‘ناجنينغ’مدينة الصني فأرسل سفريه حافظ مآل إىل 
وباملقابل منح امرباطو مينغ الذهب والفضة كهدايا جوابية. ومنذ ذلك احلني يتوارد التجار من دولة مسرقند إىل غرب الصني 

بل حكومة مينغ املركزية فأصدرت أمرا يقضي بإلزام . وملا كثر عددهم أثاروا االنتباه واحلذر من ق-(1)‘قانسو’مقاطعة  –
 التجار املسلمني الذين جاؤوا من دولة مسرقند إىل غرب الصني أن يصلوا إىل عاصمة الصني حيث جيري تبادل التجارة

 (2)مهاجر مسلم من مسرقند إىل مقاطعة قانسو. وهذه التصرفات أثارت غضب تيمور لنك1200وفضال عن ذلك طردت 
م، عندما 1402ه/804عام (3)لسفراء الصينيني بـسمرقند. وبعد أن هزم تيمور لنك الدولة العثمانية يف معركة أنقرةفحجز ا

وصل إىل حدود غرب الصني تويف فجأة فتوقف الزحف. وبعد وفاة تيمور لنك، احتذ خلفاؤه سياسة حتسني العالقة مع 
د بني عثاهتم إىل الصني. ونتيجة لذلك انتفخت طرق التجارة من جديأسرة مينغ، فأرسل ملك مسرقند واألمراء يف األقاليم ب

م، استقبل امللك شاه رخ بن تيمور 1412ه/814الصني وآسيا الوسطى وتواردت قوافل التجارة إىل الصني. ويف عام
الفارسية إىل و  يف قصر مسرقند سفري امرباطور منيغ وقد انتهز امللك شاه رخ هذه الفرصة فبعث رسالتني بالعربية (4)لنك

وقد نشر هاتني الرسالتني السيد عبد الرازق  ( 5)امرباطور مينغ يدعوه فيهما إىل اعتناق اإلسالم وتطبيق شريعة اهلل.

                                                           

كانت أهم ‘  Lan Zhou  (兰州)النتشو/’هي مقاطعة يف مشال غرب الصني، وعاصمتها Gan Su(甘肃 :‘)قانسو/ مقاطعة’-(1)
 ممر جتاري يف مشال الصني على طريق احلرير الشمايل.

م على العرش(: كان قائدا أوزبكيا من القرن الثامن اهلجري/ 1405-1370هـ/帖木儿(‘)771-807)Timurتيمور لنك/’-(2)
م( يف 1506-1370ه/帖木儿帝国( )771-911)Timurid Empireالقرن الرابع عشر امليالدي،ومؤسس الساللة التيمورية/

 Kesh(竭石)كش/يف  إحدى قرى مدينة  م، ولد 1336هـ/736آسيا الوسطى، وأول احلكام يف العائلة التيمورية احلاكمة. ويف عام 
ن حتكم يف بالد ما وراء النهري‘ الساللة التيمورية’يف جنوب أوزبكستان( وكان  Shahrisabz(沙赫里萨布兹)شهرسبز/)امسها حاليا 

وكانت عاصمتها  Caucasus(高加索،)أفغانستان، ومشال اهلند، وإيران والعراق والشام وشرق األناضول وأجزاء من منطقة القوقاز/
 م1404هـ/806(. وكان يستعد لغزو أسرة مينغ يف خريف عام赫拉特)Heratم، انتقلت إىل هراة/1405هـ/807مسرقند، وبعد عام 

هي مدينة تارخيية يف بالد  -Otrar(讹答刺)يف الطريق تقدمه إىل الصني مبدينة اطرار/‘ تيمور لنك’م، تويف 1405هـ/807ويف عام 
( يف كازاخستان. ويعترب تيمور  奇姆肯特)Shymakentاليوم، تقع  حوال يف مدينة شيمنت/، ويف -ما وراء اهلنر  يف أرض خراسان

 .561لنك آخر عظماء املغول. راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص
 Bayezid Iهي معركة بني تيمور لنك والسلطان العثماين بايزيد األول/Battle of Ankara(安哥拉之战 :‘)معركة أنقرة/’ -(3)
(巴耶济德一世) (791-804/يف عام 1402-1389هـ )م،  كانت موقع املعركة يف سهل من مشال 1402هـ/804م على العرش

    /wiki/https://ar.wikipedia.orgمعركة أنقرةشرقي مدينة أنقرة، وانتهت املعركة بانتصار تيمور لنك وأسر بايزيد األول. راجع: 
تيمور ’م على العرش(: كان االبن الرابع لـ1447-1405هـ/沙哈鲁(‘)807-850)Shah Rukhشاه رخ بن تيمور لنك/’-(4)

م. وكان شاه رخ ملكا عادال دينا خريا، فقيها متواضعا، وحيب أهل العلم والصالح. ويعترب أبرز 1377هــ/779عام‘ مسرقند’، ولد يف ‘لنك
   /https://ar.wikipedia.org/wikiشاه رخ تيمور لنك. راجع: ’بعد  ‘من حكم الدولة التيمورية

 .80، ص‘شسانغ تشيهوا’ /حملمود مشس الدين "تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر"راجع: -(5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%20معركة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%20معركة
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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وولكر  توماس’يف كتابه "مطلع السعدين وجممع البحرين" كما نشر يف كتاب "الدعوة إىل اإلسالم" لـ  (1)السمرقندي
 (2)‘.أرنولد

الصني والبلدان  أثر ذلك يف العالقة بني، و ‘مينغ’حتر م التجارة البحرية مع البلدان األجنبية يف عهد أسرة  :رابعالنقطة ال 
 العربية

كان ميارس سياسة االنعزال برغم اجلهود اليت بذهلا يف   -االمرباطور هوانغ وو –‘مينغ’وجممل القول إن مؤسس أسرة    
م أصدرأمرا صارما بتحر م التعامالت التجارية الشعبية 1394هــ/796االتصاالت بالعلم اخلارجي بعد قيام دولته .ويف عام

ارة ت سياسته يف حتر م التجب ألسباب داخلية وخارجية وأخذ من خيالف ذلك بالعقاب الشديد. وقد ظلانمع األج
نبية، مجيعا. ونتيجة لسياسة حتر م التجارة البحرية مع البلدان األج ‘مينغ’البحرية، مطبقة على امتداد عهود أباطرة أسرة 

صارت التعامالت الرمسية اليت تسمح للتجار األجانب مبمارسة األعمال الرمسية يف الصني على أن يكونوا قادمني مع الرسل 
مني باإلتاوة فقط. وهذا أغلق باب التعامل الشعيب بني عامة الصينيني واألقوام األجانب، وأث رت هذه الظروف على التقد

عامة الناس يف الصني حبري ة و  ياألحوال الشعبية تأثريا شديدا، وأمسى التجار والعمال والدعاة الميكنهم أن يأتوا إىل أرض
وم. وأيضا كانت هذه األحوال إحدى أسباب نشأة التعليم املسجدي يف الصني الصني جيهلون أحوال األجانب يوما بعد ي

ألن عامة الناس من املسلمني الصينيني كانوا حتت سياسة حتر م التجارة البحرية، الميكنهم هلم أن يذهبوا إىل مكة املكرمة 
األحوال  وهذهرض الصني لنتشر اإلسالم، ا إىل أألدء مناسك احلج، والميكن للعلماء والدعاة من العامل اإلسالمي أن يأتو 

أد ت إىل قلة األئمة وكثرة اجلهالء عن املبادئ اإلسالمي يف اجملتمع الصيين املسلم، حىت قل  عدد املسلمني بإبتعاد بعضهم 
 )القرن السادس عشر امليالدي(. ‘مينغ’ارتد  بعضهم يف أواخر عهد ساللة عن الدين تدرجيا، حيث

                                                           

Abdul Razek Al-Samarqanndi(阿卜顿/‘عبد الرازق السمرقندي’-( 1) · 拉孜格 · 撒马尔罕( )816-
م(، هو مؤرخ فارسي، ورحالة جغرايف، وكان موالده هراة وتقع يف عريب أفغانستان، ونسب إىل مشرقند إلقامته 1482-1413هــ/887

   /https://ar.wikipedia.org/wiki عبد الرازق السمرقنديوكتاب"مطلع السعدين وجممع البحرين" أهم آثره رمحه اهلل. راجع:  الطويلة فيها،
م(:  1930-1864هــ/托马斯·沃克·阿诺德( )1280-1349)Thomas Walker Arnold/‘أرنولد توماس وولكر’-(2)

اململكة املتحدة، بدأ حياته ( يف جنوب غرب إجنلرتا يف 普利茅斯)Plymouthكان مستشرقا ومؤرخا بريطانيا، ومواقعه بليموث/
م(، فتعلم اللغة العربية، وأمضى عشر 1209هـ/605()التأسيس 剑桥大学)Unversity of Cambridgeالعلمية يف جامعة كمربدج/

Aligarh Muslim University(阿جامعة عليكرة اإلسالمية/’سنوات يف  里 格 尔 穆 斯 林 大 学 التأسيس( )
بـاهلند، وألف هناك كتابه " الدعوة  Uttar Pradesh(北方邦)برديش/ ( من والية أتر阿格拉)Agraأغرة/ م( يف1875هـ/1292

 Unversity of Engineering andإىل اإلسالم"، مث أصبح أستاذا للفلسفة يف جامعة الهور)جاعمة اهلندسة التكنولوجيا )الهور((/
Technology, Lahore(拉合尔工程技术大学)  م، أعاد إىل لند 1904هــ/1322، ويف عام م(1921هـ/1339)التأسيس

وهناك كان يعمل يف مكتبة إدارة احلكومة اهلندية التابعة لوزارة اخلارجية الربيطانية، وكان عضو هيئة حترير "دائرة املعارقة 
 ام(" اليت صدرت يف لند، وعمل أستاذا زائرا يف اجلامعة املصرية ع伊斯兰百科全书)Encyclopaedia of Islaimاإلسالمية/

  /https://ar.wikipedia.org/wikiتوماس أرنولد. راجع: 1930يونيو  9م. ومات يف لند عام 1930هــ/1349

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 املسجديالتعليم  نظام أحوال املسلمني الصينيني وقت نشأة: رابعاملبحث ال

 -769‘)غمين’أسرةإن وقت نشأة نظام التعليم املسجدي يف الصني كان يف عصر  ،كما ذكرنا يف الفصل السابق  
 -670) ‘وليةغيوان امل’هي عهد ساللة  ‘مينغ’م( يف التاريخ الصيين، وقبل عصر امرباطورية 1644 -1368هـ / 1054

 م(.1368 - 1271هـ =769
بول تسلط القومية الرئيسية يف الصني( ترفض ق‘)هان’الصني، وقومية يف  قليةاأل يفهم  –غوليون م - ‘يوان’ حكاموكان 

م(. ومن املعروف أن  1368حىت سقوط سلطة املغوليني يف الصني عام ) ‘يوان’املغوليني وتقاومها من بداية  تأسيس أسرة 
ع ن، فكيف سقطت سلطتهم يف أقل من مائة عام يف الصني، وهذا العلة ترجوال يغلبو كان الفرسان املنغوليني أقوياء جدا 

 إىل سببني رئيسني:
قات طنية وتقسيم السكان إىل قوميات طبالسبب األول: هو ما صدر من احلكام املنغوليني من تشديد يف السياسة الو  

وهذا التقسيم أدى  يف الدرجة السفلى-‘هان’ قومية-فالدرجة األوىل للمنغوليني، والدرجة الثانية للمسلمني والعرق الرئيسي 
 ‘.هان’ إىل مقاومة قومية

ى املستوى عم  الفساد علالسبب الثاين: هو صراع على السلطة من داخل احلكام املنغوليني يف أواخرها فرتة حكمهم ف
أشداء   مقاتلنيو الرمسي، وغرق اإلمرباطور واألمراء والوزراء وقواعد اجليش يف حياة البذح والرتف، ومل يعد املنغول فوارس 

حلكم م على غري املنغوليني قامت الثورات ضد اواضطهادهكما كانوا، وغريها من الصراعات االجتماعية وملا اشتد  بطشهم 
Hongwu Emperor(洪武帝/明/‘تشو يوان تشانغ’ويف النهاية، خلفتها أسرة مينغ حتت قيادة   أحناء البلد،املنغويل يف

太祖(‘) هـ 800 -769أول األباطرة )‘ تشو يوان تشانغ’م( وأصبح 1368هـ = 769عام) يف (1‘()هان’هو من قومية
 . ‘مينغ’م على العرش( من أسرة 1398 -1368= 

  كانت على النحو التايل:  فقد ‘مينغ’أسرةعهد  يف املسلم الصيين وأما بالنسبة ألحوال
 :يف جمال السياسة: األوىل النقطة

 يوان شوت’ مع كانوا  القواد املسلمون العشرة وهؤالء قواد، عشر وأشهرهم مسلمني‘تشانغ يوان تشو’ جيش يف كان    
 مقاليد تقر تاس حىت احلروب يف‘تشانغ يوان تشو’ يساعدون وكانوا منذ الطفولة رفاق وهم نفسها، القرية من‘تشانغ

عظيمة، وكان هناك قول مأثور تتداوله ألسنة الشعب الصيين: "عاون عشر  إسهامات ‘مينغ’أسرة لتأسيس وقدموا السلطة،

                                                           

إحدى من عشر قوميات أقلية اعتنقوا اإلسالم يف ‘)هوي’أ هو من قومية  ‘مينغ’اختلف املؤرخون الصينيون حول مؤسس أسرة  -(1)
 ‘.هوي’القومية الرئيسية يف الصني(، وذهب املؤرخون املسلمون إىل أنه من قومية ‘)هان’الصني( أم قومية 
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 أوائلها يف املسلمني مع مينغ أسرة سياسة كانت  فلذا على صعود العرش".‘ تشانغ تشو يوان’)املسلمني( (1)‘هويهوي’
 احلسن، واتبع األباطرة سياسة محاية اإلسالم وتشجيعه ونشره، وتقد م املساعدات على إعفاء املسلمني السلوك فرتهتا سياسة

رية حيث متت ع الغنية، ومنح املسلمني وظائفا وامتيازات كث املناطق إىل الفقرية املناطق من املسلمني الضرائب، ونقل بعض من
 املسلمون مبكانة مرتفعة ونفوذ كبري بعد احلكم املنغويل. ونأيت أمثاال من تلك السياسة السلوك احلسن: 

 جبنوب اطقمن كبرية من  مدن قلب يف املساجد لبناء النقود تشانغ( يهب يوان تشو‘)هونغ وو’وقد كان االمرباطور
 اآلن( كومةاحل جانب من وحممي ناجنينغ يف املساجد أقدم )هو‘جينغجيوه’ مسجد املساجد هذه الشرقي، وأشهر الصني
  مائة من مشهورة مكونة قصيدة نظ م للمسجد م، بل1388ه/790عام املسجد هذه ببناء وقد أمر، (2)‘ناجنينغ’ مبدينة

  . والرسول  كلمة صينية أطرى هبا على اإلسالم
 والقصيدة باللغة الصينية فيما يلي:

至 穆 教 降 道 仁 脱 超 洞 拯 加 存 默 五 保 协 万 亿 普 三 授 降 传 天 乾 
贵 罕 名 邪 贯 覆 离 拔 彻 救 志 心 祝 时 庇 助 圣 兆 化 十 受 生 教 籍 坤 
圣 默 清 归 古 天 罪 灵 幽 患 穷 真 太 祈 国 天 领 君 众 部 天 西 大 注 初 
人 德 真 一 今 下 孽 魂 冥 难 民 主 平 佑 民 运 袖 师 生 册 经 域 圣 名 始 

 :اآليتوترمجة معاين القصيدة ك
 ثالثين إلى مامقس   كتابا  العلي الملك من وتلقى المحفوظ، اللوح في اسمه كتب  الذي األعظم العرب، النبي جزيرة في ولد"

 حماية األقدس يضللف وكاشفا أجمعين واألنبياء للرسل كريما  وسيدا كافة  للخلق مربيا ملكا فكان للعالمين، رحمة وبُ ْعث   جزءا
 ويعين ساكينوالم الفقراء على ويشفق الحق الملك من ويخاف والسالم، باألمن للعالم داعيا مرات خمس يوم كل  يصلي للرعية

 والمتأخرين لمتقدمينا وبهر بفضله العالمين غمر فقد النار، من وينقذها لألرواح ويشفع واآلخرة الدنيا أسرار ويعلم الشدائد على
  (3)." األنبياء ألفضل محمدا صلى اهلل عليه وسلم وإن حقا طاهرا دينا صار حتى فهذبها، األديان وجمع بسنته

                                                           

واجد يف كل لى نطاق واسع وتتاسم قومية من القوميات املسلمة يف الصني، وهي أكثر القوميات املسلمة عددا وانتشارا ع‘ هويهوي’-(1)
 املناطق.

江苏)/جيانغسو’، وعاصمة ملنطقة ‘هنر اليانغتسي’( تقع يف شرق الصني وهي على ضفة 南京)Nanjing/‘ننجينغ’مدينة  -(2)

Jiangsu ‘هونغ وو’اإلمرباطور -‘  مينغ’عهد اإلمرباطور  األول ألسرة   حاليا، فكانت عاصمة للصني عدة مرات، وكانت عاصمة يف‘-
 Yongleيونغلي/‘اإلمرباطور  -‘مينغ’م )عهد اإلمرباطور الثالث ألسرة 1421هـ/824بسنة ‘ بكني’إىل ‘ ننجينغ’، ونقل العاصمة من 

Emperor(永乐帝/明成祖‘)- (804-827/1424-1402هـ.)راجع:                  م على العرش . 
https://baike.so.com/doc/4375317-4581339.html                                                                                    

)رمحه اهلل تعاىل( لقد ترجم هذه  (‘马坚ماكني)’ /حممد والرتمجة املسلمالعالمة الصيين املشهور واالختصاصي يف جمايل اللغة العربية  -(3)
القصيدة من اللغة الصينية الكالسكية إىل اللغة العربية حنيما كان يدرس يف جامعة األزهرية يف ثالثينات القرن التاسع عشر. راجع: 

 .716"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص 

https://baike.so.com/doc/4375317-4581339.html
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ية  كان يدعوا إىل ذبح البقر والغنم على طريقة األحكام اإلسالم‘( يونغ له’)االمرباطور ‘ مينغ’واالمرباطور الثالث ألسرة   
 كما أعطى صالحية تربية البقر والغنم وذحبها وبيع حلومها إىل املسلمني فقط.

عاملا حكيما درس كل األديان يف الصني وخصوصا اإلسالم  (1)‘(تشنغ ده’وكان االمرباطور احلادي عشر )اإلمرباطور   
وقد عل ق على األديان يف الصني بقوله املشهور: " إن الكونفوشية اكتفت مبعاجلة األمور يف عامل الشهادة وتقصر عن  

رجوع إىل الفطرة ال نوية فكأهنما تكشفان حجب الغيب ولكنهما ال تفيداكشف األسرار يف علم الغيب، أما البوذية والطا
واحلق، فإن كل واحدة من هذه األديان منحرفة إىل جانب واحد، خبالف اإلسالم فإنه دين الصفاء واحلق الذي يعرف به 

 (2)اخلالق وينبين على القواعد الصحيحة فالجم أن يبقى أبدا مع بقاء السماوات واألرض..."
لمني من أجل املس القواد السرتضاء هي املسلمني مع يف مينغ أسباب أتباع هذه السياسة املتساحمة من قبل أسرةو 

كاملة، واشتد  حكام ب حىت تغريت طويلة عليها مدة متض مل هذه السياسة ولكن تأسيس الدولة، بداية يف اجملتمع استقرار
 مع نقل بعضهمو  بذرائع وقتل بعضهم املسلمني القواد ظلم على: مثال.  املسلمني على سياسة ضغط واختذ أسرة مينغ

 السياسات من غريهاو  املسلمني بغري على الزواج املسلمني وأجرب مسلمني بني الزواج ومنع بعيدة، فقرية مناطق إىل أسرهم
 االقتصادي لتطورا هي املسلمني مع حكام أسرة مينغ سلوك تغري يف والعلة .املسلمني على السيئة اليت متت ممارستها

املسلمني وظن أن  هذه األحوال احلسنة يف أوساط املسلمني تـُع دُّ هتديدا  السكان عدد وزيادة الوقت ذلك يف للمسلمني
  لسلطتهم.

 :املسلم اجملتمع الصيين يف االقتصاد تطور: الثانية النقطة
املسلمني  مع ‘يوان’ أسرة يف التسامح بفضل سياسة الصني أحناء كل  يف املسلمون انتشر ،‘مينغ’ أسرة أوائل فرتة ويف  

 يف وجيتهدون الحونف معظمهم الغريب الصني مشال مناطق يف واملسلمون. املسلمني غري مع بيسر ويتألفون يعيشون وبدأوا
 للزراعة األرض لحونويص املسلمني غري قنوات مع حيفرون بل الغالب، يف غريهم حمصودات من أكثر وحمصوداهتمم مزروعاهت
 احمللي. ر االقتصادو لتط جهودهم الصاحلة، وبذلوا األعمال من وغريها جسورا ويصنعون طرقا ويفتحون

                                                           

هـ على العرش(، وعصر 927-911م/正德帝/明武宗( )1505-1521)Zhengde Emperor/‘تشنغ ده’مرباطور اإل -(1)
م 1512-1481هـ/918-886رمحه اهلل()( ‘)Bayezid II(巴耶济德二世بايزيد الثاين بن حممد/’تسلطه هو أواخر عهد اخلليفة 

التاريخ م على العرش( يف 1520-1512هـ/Selim I (赛利姆一世 )918-926/‘سليم األول القاطع’على العرش( وعصر اخلليفة 
محد معمور أل و"موجز التاريخ االسالمي"، /l.htm26422217-25398921https://baike.so.com/doc: اإلسالمي. راجع

 .321العسريي، ص
 .78م، ص1993ه/1413الدين، يف الصني بني املاضي واحلاضر" حملمود مشس راجع:"تاريخ اإلسالم -(2)

https://baike.so.com/doc/25398921-26422217.html
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 املقاطعة يف املسلمني السكان عدد وازداد ،(2)‘يوننان’ مقاطعة يف (1)‘موينغ’املسلم القائد مع املسلمني بعض ودخل  
 لك كانواومع ذ ،‘(يوان’ أسرة عهد الدين يف مشس سيد’ مع دخلواها الذين املسلمون)السابقني  املسلمني مع ويعملون
 املسلمني. يف انالسك منو عززت األسباب وهذه  ورغيدة مرحية وحياهتم أخرى جتارة من وغريها مناجم ويفتتحون يتاجرون

 قناةال مبحاذة اخلصبة األراضي يزرعون وبعضهم املسلمني، ألحياء (3) ‘هانتشو – بكني قناة’ حماذاة كما إن  الوقت ذلك
ون مهنة اجلزارة، حيث ميارس بكني معظمهم مدينة يف واملسلمون الُدر ة جتارة يف شهرة بل كانوا على يعمل بالتجارة وبعضهم

 مسجد"  سجدهمم ويسمى( البقر شارع العربية باللغة معناها) ‘نيوجيه’بــــ حيهم يسمى هذا يقومون بذبح العجول، وألجل
 .هذا يومنا إىل االسم هذا ويستعمل" هنيوجي

 تأسيس بعد بالتجار األجان مع التجارة من ُمِنع وا ولكنهم جتار، كلهم  الشرقي الصني جنوب مناطق يف املسلمون كان    
 .حبوبلل جتار وبعد ذلك، أصبحوا للزراعة، أراض واستأجروا األرياف إىل جاءوا السياسة، فلذا وهلذه .‘مينغ’ أسرة

 تطورو  عدد املسلمني دخيلة وزيادة ثقافة اإلسالم ، ورأوا أن‘مينغ’ حكام أسرة انتباه جذبت املذكورة األحوال هذه
 الصني يف سلمنيامل معظم املذكورة خلنق قوات املسلمني، فأصبح اختذوا السياسات مث ومن لسيطرهتم، هتديد اقتصادهم

                                                           

م(، كان )رمحه اهلل( واحدا من القواد املسلمني العشرة لإلمرباطور 1392-1345هـ/沐英( )745-794)Mu Ying/‘موينغ’ -(1)
وهى مقاطعة داخلية تقع يف شرق الصني.  Anhui(安徽)( يف مقاطعة  آهنوي/定远)Dingyuan، ولد مبدينة دينغيوان/‘هونغ وو

هونغ ’إمرباطور ‘)و يوان تشانغتش’، ألن كان مع ‘تشو يوان تشانغ’وقد تويف أبوه يف طفولته، وأمه توفيت وهو يف الثمانة من عمره، فتبن اه 
يش، وأصبح ر حىت صار قائد اجلأيامه يف نريان احلرب ويف املعسك‘ تشو يوان تشانغ ’ من املنطقة نفسها، وبعد ذلك، ميضي مع ‘( وو

تشو يوان ’، أرسل 1381أسرة مينغ. ويف عام ضابطا بارزا يف اجليش وهو يف الثامنة عشرة من عمره، وقدم مأثرة عظيمة لتأسيس 
، وخالل تول يه ‘يوننان’وايل ‘ تشو يوان تشانغ’بعد فتحها، عي نه إىل مقاطعة يوننان الحتالها و ‘ موينغ’جيشا ضخما بقيادة‘تشانغ
احتذ سلسلة من اإلجراءات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت ختدم مصاحل عامة الناس، وهلذه اإلجراءات   ‘يوننان’حكم 

حظي كما ‘ وهونغ و ’حىت أعجب ذلك االمرباطور ‘ موينغ’حتسنت أحوال مقاطعة يوننان يتوف ر  الغذاء والكساء والسكن يف أيام والية 
م، قد تويف )رمحه اهلل( يف يوننان وهو يف الثامنة واألربعني من عمره. وعندما وصل نبأ وفاته إىل 1392مبحبة الشعب وثقتهم به. ويف عام 

لقب ما منحه ليقام له مراسيم اجلنازة ويدفن هبا ك‘ ناجنينغ’االمرباطور تأمل  وحزن بشد ة، وأصدر مرسوما بنقل جثمان الفقيد إىل العاصمة 
"تاريخ اإلسالم يف الصني بني ورث منصب وايل مقاطعة يوننان.راجع: Muchong(沐舂 ‘)موتشون’وجعل ابنه األكرب ‘يوننان’"أمري 

 .92املاضي واحلاضر"، حملمود مشس الدين، ص
Kunmin(昆 كومنينغ/(: هي مقاطعة  يف املنطقة احلدودية اجلنوبية الغربية للصني وعاصمتها  云南)Yunnan/‘مقاطعة يوننان’ -( (2

明) م( 1368 - 1271هـ /769 -670)املسلم( فيها خضور منذ أسرة يوان )‘ هوي’. والقوميات يف املقاطعة كثرية جدا، وقومية
 https://baike.so.com/doc/2546461-268969 وتنشر مساجدهم يف مدن يوننان املختلفة. راجع:

تقع يف شرق الصني، ومتر بأربع مقاطعات  ،the Grand canal(京杭大运河))القناة الكربى(/‘هانتشو –قناة بكني ’  -(3)
Hangzhou(杭هانغتشو/’ق.م، وبدايتها مدينة بكني، وهنايتها مدينة 486( كيلومرت، وبنيت ابتداء من سنة 1794ومدينتني وطوهلا )

州(‘) تشجيانغ/’املدينة يف الساحل اجلنويب الشرقي للصني، وهى عاصمة ملنطقةZhejiang(浙江‘)  اآلن(. راجع: "أطلس املعرفة
 . 85، ص2012لشريكة تيانيو بيدو احملدودة للتكنولوجيا الرقمية ببكني، دار النشر خلريطة الصني، عام  (中国知识地图册الصينية" )
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 جيل من ذا األمرالكايف، وتتابع ه والطعام الدافئ لتحصيل الكساء سعيا كوهنا هنا ليجروا قاحلة أراض إىل وأُْرِسُلوا فقراء
بني املسلمني  اداإلحل ظهر حىت الدينية الكتب وفُقدت الِدين علماء وأشدت وقل   انقلبت املسلمني أحوال ولذا جيل، إىل

 وضنك العيش. وهذا من األسباب التارخيية لنشأة نظام التعليم املسجدي. بسبب الفقر
 :الصني يف املسلمة تكّون القوميات: الثالثة النقط

 رةأس من عهد األخرية الفرتة يف القوميات هذه وتشكلت (1)قوميات عشر الصني هي يف باإلسالم تدين اليت والقوميات  
 الصني يف مكان كل  يف وهي‘ هوي’ قومية عددا وأكثرهم ،(القرن الرابع عشر امليالدي‘)مينغ’ أسرة عهد وأوائل ‘يوان’

 اجليش مع اانتقلو  الذين الصني واملسلمون إىل اإلسالم بداية دخول يف والفرس العرب من جتار ودعاة وجنود وأسالفهم
مدينة  نم وأجدادهم الساالر قومية وهي الوسطى آسيا من القوميات املسلمني بعض وأسالف الصني. إىل املنغوليني

 وأما ست ،‘وآنبا’و‘ دونغشيان’ قوميىت: مثال باإلسالم الذين يدينون املنغوليون هم القوميات وأجداد بعض ،‘مسرقند’
 ‘.شينجيانغ’ منطقة يف  باقون من املسلمني الصينيني فهم قوميات
 :الصيين اسم املسلمني استعمال: الثالثة النقط

 صينية مساءأ املسلمني عند بعضوأيضا كان  اإلسالمي، االسم وهو مينغ أسرة قبل الصيين له امسا واحدا املسلم وكان
 مينغ أسرة حكومة وأكرهت مينغ، أسرة عهد يف تغري األمر وهذا املسلمني، نبالء معظمهم ولكن أنفسهم تلقاء من

 املسلم ندع امسان الناس. ومنذ ذلك الوقت، يوجد من عامة أم نبالءً  كانوا  أن الصيين سواء االسم استخدام املسلمني على
 إال عند. )لرمسيةا والوثائق املدارس يف الصيين االسم ويستخدمون يف نطاق األسرة، الديين االسم ويستعملونالصيين 
 .(فقط الديين االسم فلهم‘ شينجيانغ’ يف منطقة املسلمني

م( جيدا من حيث السياسة 1644-1368)‘مينغ’وعلى كل حال، كانت أحوال املسلم الصيين يف أوائل عهد أسرة   
قد ذكر عصرا ذهبيا للمسلمني يف تاريخ اإلسالم يف الصني، و  ‘مينغ’واالقتصاد وعدد السكان حىت يعترب أوائل عهد أسرة 

الرحال املسلم الفارسي السيد علي أكرب اخلطائي يف كتابه "الرحالت يف الصني" أحوال املسلمني يف هذا العصر، قائال:  
قر  عدد كبري من املسلمني يف الصني ومل يؤدوا الضرائب ويتمتعوا بكرم اإلمرباطور الذي منحهم هبات من األرض "است

ويتنع موا باحلرية املطلقة يف إقامة شعائر دينهم، وكان الصينيون ينظرون إليهم نظرة احرتام وتقدير، ويف العاصمة أربعة مساجد  
  (2)يف الواليات األخرى لإلمرباطورية وقد بنيت كلها على نفقة االمرباطور..."  كبرية وما يقرب من سبعني مسجدا غريها

                                                           

ْرِغيز، وقومية األُْزِبك وقومية مية الق  قومية ه ِوي، وقومية ُدوْنغش ي اْنغ، وقومية س اال ر، وقومية ب اْوآْن، وقومية الوِيُغور، وقومية ال قاز اِق، وقو  -(1)
ع: جالت ات ار، وقومية الطاِجيك. والينتمون إىل القوميات العشر السابقة الذكر وعددهم ليس كبريا، غري أن وجودهم حقيقة ال مراء فيها. را

 .30، ص 2004عام ،دار النشر للقارات ببكني ،‘مي شو جيانغ’ــ"اإلسالم يف الصني" ل
 .74، ص‘شسانغ تشيهوا’ /"تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر" حملمود مشس الدين راجع: -(2)
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مني فقد تغريت بالكامل، واحتذ احلكام سياسة ضغط على املسل ‘مينغ’ عهد األسرة بعد أوائلوأما أحوال املسلم الصيين    
 موقفهم ىيصمدون ويثبتون عل بل اهنمإمي يرتكوا مل املسلمني معظم وظهرت األحوال السيئة اليت سلف ذكرها، ولكن

 نشأ الذي املسجدي نظام التعليم وهو ،اهلل  بفضل الطريقة هذا وجدوا النهاية عقيدهتم، ويف دلتوطي طريقة ويبحثون
 .)بداية القرن احلادي عشر اهلجري/ منتصف القرن السادس عشر امليالدي( ‘مينغ’ أسرة عهد أواخر يف
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 املسجدي يف الصنينظام التعليم 

 مباحث: ةوفيه ثالث مصادر التعليم املسجدي لفصل األول:ا

 ‘شينجيانغ ’منطقةاملبحث األول: مصدر التعليم املسجدي يف  
 )املناطق املركزية للصني( ىاملبحث الثاني: مصدر التعليم املسجدي يف السهول الوسط 

 الالتعليم املسجدي  متويل درالثالث: مصاملبحث  

 ثالثة مباحث: وفيه الدراسية املناهجالفصل الثاني: 

 مناهج املذاهب الدينية على التعليم املسجدياملبحث األول: تأثري
 مناهج التعليم املشهورة يف آسيا الوسطى على التعليم املسجديتأثرياملبحث الثاني: 
 املسجدي على التعليماهلندية املناهج املدرسية الشائعة يف شبه القارة تأثرياملبحث الثالث: 

 وفيه ثالثة مباحث: التعليميةالفصل الثالث: سري العملية 

 م(واملتعّل مأركان العملية التعليمية )املعّلاملبحث األول: 
 املبحث الثاني: املواد واجلداول الدراسية

 اللغة املستخدمة يف العملية التعليميةاملبحث الثالث: 
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 ثالثة مباحث: وفيه الصنيمصادر التعليم املسجدي يف 

 
 ‘شينجيانغ’ منطقةيف  املدرسة الدينة املبحث األول: مصدر

 (املركزية للصنياملناطق ) الوسطىالتعليم املسجدي يف السهول  الثاني: مصدراملبحث 

 التعليم املسجدي متويلاملبحث الثالث: مصدر 
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 ‘شينجيانغ’منطقة يف  درسة الدينيةمصدر امل: األولاملبحث   

 ‘ شينجيانغ’ بمنطقةالتعريف -1
جديدة أو  يف اللغة الصينية هى أرض‘ شينجيانغ’يف أقصى مشال غرب الصني، ومعىن كلمة ‘ شينجيانغ’تقع منطقة   

ناها يف اللغة الصينية ، ومع‘ِشى ِيُوى’يف السجالت الصينية هى‘ شينجيانغ’منطقة جديدة. واسم املنطقة قبل تسميتها بـ 
ثورة ’قمع  بعد أن( 2)‘تشينغ املنشورية’ألسرة ( 1)‘تشيان لونغ’مرباطور فسم اها به اإل‘ شينجيانغ’ما اسم املناطق الغربية. وأ

 يف (4)‘زونغارية’يف جنوب املنطقة وأطاح سلطة ‘أسرة اخلوجات’وقضي على سلطة  (3)‘اخلوجة الكبرية واخلوجة الصغرية
                                                           

م على العرش(  1796-1735هـ/1148-1210) Qianlong Emperor(清高宗/乾隆帝)/‘تشيان لونغ’مرباطور اإل -(1)
ملركزية بعد ما حيكم السهول الوسطي)املناطق ا‘ تشينغ’، ورابع األبارطرة من أسرة ‘تشينغ املنشورية’كان االمرباطور السادس لدي أسرة 

 https://baike.so.com/doc/5349072-5584527.htmللصني( وهو أطول األباطرة عمرا يف التاريخ الصيين. راجع: 
Nurhaci(清太祖/努尔ومؤسسها هورهس/ ،(: كانت  آخر ممالك الصني清朝)Qin dynasty/‘أسرة تشينغ املنشورية’ -(2)

哈赤()1025-1036/1330م إىل1644هـ/1054( سنة )من268واستمر حكمها ) م على العرش(.1626-1616هـ 
م( وجائت 1644 -1368هـ / 1054 -769)‘مينغ’( امرباطورا، وكانت قد سبقتها يف احلكم أسرة 12م(، وحكم خالهلا )1912هـ/

 م(، راجع: 1949-1912هـ/1368-1330بعدها مجهورية الصني الوطنية )
                                                                           424490htm  https://baike.so.com/doc/400870- 

د أمح -م، جاء املرشد اخلامس للطريقة النقشبدية يف آسيا الوسطى1533هـ/939ويف عام‘: الصغريةثورة اخلوجة الكبرية واخلوجة ’ -(3)
لنشر اإلسالم، وزعم أنه من أهل البيت، وآل ‘ كاشغر’إىل  -م(1543-1461هـ/949-865الكيساين خمدوم األعظم)رمحه اهلل()

إكراما وكان ‘رة اخلوجاتأس’يسمون عائلته بـ ‘ كاشغر’ذا كان احملليون يف ،  ألجل ه‘خواج’الرسول عليه السالم يف اللغة الفارسية يعترب بـ
، ولكن ‘غرشكا’خليفه يف نشر النقشبدية يف منطقة  م( 1597-1520) ‘حممد أمني’له ثالثة عشر ولدا، وقبل وفاته عني ابنه الكبري 

لنشر ‘( كاشغر’مدينة يف منطقة ‘)يارقند’ق ويل إىل م، وصل إسحا1580هـ/987، ويف عام-إسحاق ويل  -مل يقتنع بذلك ابنه التاسع 
وطائفة اجلبل  ‘طائفة اجلبل األبيض)طائفة حممد أمني(‘:’شينجيانغ’مذهبه، ونتيجة لذلك انقسمت النقشبندية إىل طائفتني يف منطقة 

لدينية بني عات أتبعها، ودامت احلروب ااألسود )طائفة إسحاق وايل(، نظرا للمنطقة اجلبلية اليت أقام أتباعها فيها ولون راية ولون قب
-(ثاينبرهان الدين)االبن األول( و جاهان حيي)االبن ال -الطائفتني عدة قرون. وكان لرئيس اخلامس)أمحد( من طائفة اجلبل األبيض ابنان

نية أن كان يف السجالت الصي ، وسجل‘اخلواج الصغري’بـ‘ جاهان حيي’ويسمى ‘ اخلواج الكبري’بـ‘ برهان الدين’، ويسمى املؤرخ الصيين 
طائفتني لقيام بالتوسط يف حل  الرتاع بني ال‘ تشينغ’م، هذي األخان وأتباعهما قتلوا احلاكم الذي أرسله حكومة أسرة 1757هـ/1170عام

عانستان وجنوب ق أفوبعد ذلك، كليهما وأتبعاعهما فر وا إىل منطقة بدخشان )املنطقة التارخيية اليت تضم أجزاء من ما هو اآلن مشال شر 
ون واملؤرخون الصينيون يسم‘. تشينغ’م، قتلهم حاكم بدخشان وسل م رئيسهما إىل حكومة 1759هـ/1172شرق طاجكستان(. ويف عام 

 .121راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص‘. ثورة اخلوجة الكبرية واخلوجة الصغرية ’ هذه الواقعة التارخيية بـ
م(: هي القوة البدوية التىي 1757-1635هــ/准葛尔汗国( )1044-1170)Dzungar Khanate/‘رخانالت زونغا’ -( 4)

)هي اجملموعة الغربية من املغول الذين  Oirats(瓦剌部/卫拉特蒙古/漠西蒙古)/‘األويرات’من إقليم ‘ زنغار’أسستها قبيلة 
شرق. وكان ال معناها يف اللغة املنغولية هي اليسار أو‘ زنغار’( من منغوليا الغربية(، وكلمة 阿尔泰)Altai/‘أليت’نزل أجدادهم يف منطقة 
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تشينغ ’هذه األرض اجلديدة إىل أراضي ساللة ‘ تشيان لونغ’ذلك، ضم االمرباطور م. وبعد 1759ه/1172الشمال عام
، مت جعلها إقليما إداريا رمسيا يف (1)‘(قونغ شيوي’م )عهد االمرباطور 1884ه/1302من جديد ويف عام‘املنشورية 

  مستوى املقاطعة، كما أسست واليات وحمافظات تابعة هلا.
 ‘شينجيانغ’منطقة متى وصول اإلسالم إلى -2

فقد  ،نطقةملااختلفت السجالت العربية والفارسية عن السجالت الصينية يف مسألة طريق أو وقت وصول اإلسالم إىل    
ن يوسف ومن املعروف أن احلجاج ب عن طريق الفتح. شينجيانغذكر يف السجالت اإلسالمية أن اإلسالم وصل إىل منطقة 

نب أحدمها  قت )رمحه اهلل( أرسل قائدتني، (3)‘العراق يف عهد خالفة الوليد بن عبد امللك األموي)رمحه اهلل( وايل (2)الثقفي

                                                           

 اهذه القوة البدوية امتدت من الطرف الغريب لسور الصني العظيم إىل الشرق حىت كازاخستان حاليا، ومشاال من قريغزستان إىل سيبرييا جنوب
م  وأهلكها حكومة 1157هـ/1170نشوريني عاموقتا طويال، حىت سقطت على يد امل‘تشينغ املنشورية’حاليا، ودامت احلروب بينها وأسرة

 https://baike.so.com/doc/-6446363-6660044.htmlم. راجع: 1759هـ/1172هنائيا عام‘ تشينغ’
م على العرش(  1908-1875هـ/清德宗/光绪帝( )1292-1326) Guangxu Emperor /‘االمرباطور قونغ شيوي’ -(1)

اجع: بعد ما حيكم السهول الوسطى. ر ‘ تشينغ’، وتاسع األبارطرة من أسرة ‘تشينغ املنشورية’كان االمرباطور احلادي عشر لدي أسرة 
https://baike.so.com/doc/383338-405958.html 

م(: قائد يف 714-660هـ/哈查吉·伊本·优素福( )40-95) Al-Hajjaj ibnYuauf/‘احلجاج بن يوسف الثقفي’ -(2)
اليت تقع يف غرب السعودية على املنحدرات الشرقية جلبال السروات، كان من البيت الفقري وأبوه ‘ الطائف’العهد األموي، ولد يف مدينة 

-73‘)عبد امللك بن مروان’م، أقره اخلليفة 692هـ/73محال ولكن كان ذكيا يف طفولته وممتازا يف نتيجة االحتبار بل كان فصيحا. ويف عام 
م، ُعي نه واليا عاما على العراق والواليات 694هـ/75م( على والية مكة  بعد انتصاره على عبد اهلل بن الزبري، ويف عام705-696هـ/86

األموي مآثرا   تالشرقية التابعة  للدولة األموية، ودامت والية احلجاج على العراق عشرين عاما، وخالل وقت والية العراق، بذل للفتوحا
ان املدينة التارخيية يف العراق( يف العشرة األخرية من رمض‘)واسط’مبدينة كبريا، وأيضا ترك مسعة مدحيا وذم . وقد تويف رمحه اهلل 

 .187. "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، 157م. راجع:"موجز التاريخ اإلسالمي" ألمحد حممود العسريي، ص714هـ/95عام
م على العرش(: كان رمحه اهلل 715-705هـ /瓦利德一世( )86-96)Al-Walid I/ ‘بن عبد امللك األول األمويالوليد ’ -(3)

وبىن صخرة القدس ‘ دمشق’م. وبدأ خالفته ببناء جامع 705هـ/86اخلليفة السادس من خلفاء بين أميبة، وتوىل اخلالفة بعد أبيه منه عام
وأعمال عمرانية ضخمة، وحدثت فتوحات واسعة وعظيمة جدا يف عهد خالفته  وس ع مسجد الرسول عليه السالم، وقام بإصالحات

وامتدت حدود الدولة  من أطراف الصني شرقا حىت جنوب فرنسا غربا، ألجل هذا اعترب عصر الوليد بن عبد امللك األول العصر الذهيب 
 .160-158للدولة األموية. راجع:"موجز التاريخ اإلسالمي"، ص



 م(2016-1912هـ /1437 -1330المسجدي في الصين في الفترة" من:) التعليم     

 
 

28 

)رمحه اهلل( على رأس جيوش املسلمني اجلرارة لشن  (2)واآلخر حممد بن القاسم الثقفي )رمحه اهلل(،(1)مسلم الباهليبن 
ومسرققند وغريها يف آسيا  (3)محالت عسكرية على الشرق. فاجته قتيبة إىل الشرق مث إىل مشال الشرقي وفتح خباري وخوارزم

 (4).د السندلفتح بال م، وأما حممد القاسم فتوجه إىل الشرق مث غري  اجتاهه إىل اجلنوب711-706ه/93-88عامالوسطي 
وصل  كبري وقطع اجلبال واألدوية حىتم، خرج قتيبة بن مسلم الباهلي من مسرقند على رأس جيش  711هـ/93ويف عام 

                                                           

م(: كان رمحه اهلل 715-669هـ/屈底波·伊本·穆斯林( )49-96)Qutayba bin Muslim/‘مسلم الباهليقتيبة بن ’ -(1)
لشط العرب  وتقع يف أقصى جنوب العراق على الضفة الغربية‘ البصرة’قائدا شهريا يف عهد الوليد بن عبد امللك األموي، وولد يف مدينة 

م، واستطع هذا القائد العظيم أن ميد فتوحاته 704هـ/85الد ما وراء النهرين عاملفتح ب‘ خراسان’وواله اخلليفة عبد امللك بن مروان والية 
إىل كل البالد الواقعة بني النهرين)هذا يشمل معظم مساحة االحتاد السوفييت السابق وبالد أفغانستان( مث واصل حىت دخل أرض الصني. 

رق أزبكستان( تقع يف ش‘)فرغانة’هر، واستشهد )رمحه اهلل( يف مدينة وبذل جهدا عظيما لفتح الدولة األموية على كل مناطق ما وراء الن
-159، صللعسريي . و"موجز التاريخ اإلسالمي"181"، صراجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينيةم، وعمره مثانية وأربعون سنة. 715هـ/96سنة

160. 
م(: كان 713-691ـ/ه穆罕默德·伊本·嘠西木( )72-95) Muhammad bin Qasim/‘حممد بن القاسم الثقفي( ’2)

قائدا ألحد جيوش الفتح يف عهد الوليد بن عبد امللك األموي، واشتهر بكونه فاتح بالد السند. وكان من مدينة الطائف وابنا عم  للحجاح 
ته، وترعرع لبن اليوسف الثقفي، فعني  احلجاج والده القاسم وليا على مدينة البصرة ألجل هذا كان نشأ حممد بني األمراء والقادة يف طفو 

وتدرب على اجلندية دائما حىت أصبح من القادة وهو مل يتجاوز السابعة عشرة من عمره، وألجل ذلك أعترب أصغر فاتح يف اإلسالم. 
م، ويف هذا الفتح، برزت مواهب حممد بن القاسم 708هـ/90عام وأرسل إىل بالد السند بقيادة القائد الشاب حممد بن القاسم الثقفي

إدارة املعارك، وأمر اجليش حبفر خندق وبرفع الرايات واألعالم وينصبوا اجملانق، وهكذا حق ق هذا القائد الشاب انتصارات و الفذة يف القيادة 
م، فكانت تلك من أعظم الفتوحات فبلغت 712-708هـ/94-90ضخمة يف املعارك لفتح بالد السند، وفتح بالد السند يف الفرتة 

أمر يؤسف  يالدولة األسالمية يف عهد اخلليفة الوليد بن عبد امللك )رمحه اهلل( اتساع هلا عرب التاريخ. وأما عاقبة احلياة هلذا القائد الشاب فه
ووضعه  -م( 717-715هـ/99-96كم: م، ح717-674هـ/99-54)امللك عبد  سليمان-امللكله، وعزله اخللفيفة بعد الوليد بن عبد 

م ومل يبلغ الرابعة والعشرين من عمره. ومن العجيب أن أهل 713هـ/95يف  السجن مبدينة الواسع وظل به شهورا إىل أن لقي ربه تعاىل عام
شهد هذا البطل الشاب ملا ذي أستالسند من املسلمني حىت الربمهيني والبوذيني، كانوا يذرفون الدموع الغزيرة حنيما مسعوا هذا النبأ احلزين ال

رؤوا يف هذا القائد الشاب من عدل ومساحة وحرية. راجع: "التاريخ واحلضارة االسالمية يف السند والبنجاب" لعبد اهلل حممد مجال الدين 
 .   82-34م، ص1990ه/1410عام -القاهرة-دار الصحوة للنشر 

)أطول  Amu Darya(乌浒水/阿姆河)/‘جيحون’على دلتا هنر هى واحة كبرية تقع  Khwarezm(花喇子模:)/‘خوارزم( ’3)
-Kyzylصحواء القيزيل/’(، ويف الشرق 咸海)Aral Sea/ ‘حبر آرال’األهنار يف آسيا الوسطى( يف غرب آسيا الوسطى، ويف مشاهلا 

Kum Desert (克孜勒库姆沙漠 ‘)هضبة استجورت/’وUstyurrt Plateau(乌斯秋尔特高原 ‘) صحراء ’ويف اجلنوب
أجزاؤها تنتمي إىل بالد أوزبكستان وكازخستان ‘ خوازم’والعصر احلاضر،Kara-kum Desert (卡拉库姆沙漠 .‘)قره قوم /

 https://baike.so.com/doc/4994611-5218682.htmlوتركمانستان. راجع: 
 .160-159راجع: "موجز التاريخ اإلسالمي" ألمحد معمور العسريي، ص-(4)
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حث  (4)،حىت تقدم جيشه إىل تورفان(3)ويارقند(2)م مث فتح خوتان714هـ /96باب الصني الغريب وفتحها عام (1)إىل كاشغر
وتقف، وكان يريد أن يستمر ميسرته ولكن مل يتمكن من التقدم إىل األمام بسبب بعد املسافة، بل أرسل بعثة مكو نة من 

إىل مدينة تشانغآن)عاصمة الصني آنذاك، ومدينة شيآن حاليا( ملقابلة  (5)عشرة رجال برئاسة هبرية بن مشمرج الكاليب 
وته إىل اإلسالم .... . وحول سبب توقف جيش قتيبة عن مواصلة التقدم قالت لدع (6)‘تانغ شيوان تسونغ’االمرباطور 

                                                           

،  وهي مدينة  يف أقصى  غرب الصني وقد لعبت ‘شينجيانغ’اجلنوب الغريب ملقاطعة (: تقع يف 喀什)Kashgar/‘كاشغر’-(1)
دورا تارخيا مهما يف التجارة بآسيا الوسطى، وكانت خط التبادل من الطرف الغريب خلطوط الشمال والوسط واجلنوب من طرق ‘ كاشغار’

 https://baike.so.com/doc/2062250-2181793.html احلرير املشهور، وألجل هذا لُقبت مملكة البازار. راجع:
 ‘.شينجيانغ’(: هي منطقة يف أقصى جنوب ملقاطعة 和田)Hotan/‘خوتان’-(2)
 ‘شينجيانغ’، وتقع يف اجلنوب الغريب ملقاطقة ‘كاشغار’(: هي حمافظة ملنطقة 叶尔羌/莎车)Yarkant/‘يارقند’-(3)
فاعا ، ومنطقة األدىن ارت‘شينجيانغ ’ ، وتقع يف شرق مقاطعة ‘شينجيانغ ’ (: هي منطقة ملقاطعة 吐鲁番)Turfan/‘تورفان’ -(4)

من املنطقات يف الصني، وألجل هذا هي منطقة األكثر حرارة يف الصني، والعنب فيها أحسن وأشهر مذاقا ولونا يف الصني. راجع: 
https://baike.so.com/doc/3072062-7590801.html                                                                                    

كان )رمحه اهلل( أحد األشراف الشجعان الفصحاء، وكان مع قتيبة بن املسلم حني غزا كاشغر وأوفده ‘: هبرية بن مشمرج الكاليب ’ -(5)
بن عبد امللك  تيبة إىل اخلليفة الوليدقوعاد فأرسله ‘ كاشغر’رسوال ونذيرا، فأدى الرسالة وأعجب به صاحب ‘ كاشغر’قتيبة على حاكم 
-1893هـ/1396-1310خلري الدين الزركلي)رمحه اهلل() م. راجع:"األعالم"714هـ/96ه مباكان. فقد تويف بـفارس عام)رمحه اهلل( ليخرب 

، وتوقي يف القاهرة، مصر. وهذا الكتاب ‘لبنان’،‘بريوت’. ُولد إمام الزركلي بـ76، ص8م، ج2002م(، دار العلم للماليني عام 1976
ؤلفنيالضخم هو قاموس تراجم ألشهر الرجال 

ُ
 والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني يقع يف مثانية جملدات. راجع: "ت كمل ة ُمعجم امل

 –م(" حملمد خري رمضان يوسف، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت  1995 - 1977هـ( = ) 1415 - 1397و فيات )
 .177م، ص1997ه/1418عام -لبنان

م 756-712هــ/Emperor Xuanzong of Tang(唐玄宗/李隆基( )93-139/‘يوان تسونغتانغ شاإلمرباطور ’ -(6)
‘. تانغ’م(، وهو أطول األباطرة على العرش يف تاريخ أسرة 907-618هــ/294-ق.ه4‘)تانغ’على العرش(: كان تاسعا أباطرة ألسرة 

، وكان ‘ر تانغ الذهيبعص’املؤرخ الصيين بداية عصره بـدولة قوية ومتقدمة يف العامل آنذاك، واعترب ‘ تانغ’ويف بداية حكمه، جعل مملكة 
يف هذا العصر  هتزم أو ختضع مناطق خمتلف لسيطرهتا وحتكم فيها بطريقة غري مباشرة من خالل نظام الوصاية، ألجل هذا ‘ تانغ’أسرة 

والدولة العباسية ‘ تانغ’أسرة ( بني Battle of Talas/恒逻斯战役حدث يف هذا العصر التصادم العسركي الكبري)معركة هنر طالس/
 Lake/‘حبرية بالكاش’وTashkent(塔什干 ‘)طشقند/’بني Talas (塔拉兹/怛逻斯 ‘)طالس/’م يف إقليم 751هـ/133عام

Balkhash(巴尔喀什湖 أوبليس جامبيل’عاصمة ملقاطعة ‘ طالس’( )اليوم‘/Jambyl Region (江布尔州 يف جنوب )
 Anثورة آنشى/’م حدث 755ه/138قامتا، ويف عام‘ تانغ’ه، أصبح أحوال أسرة وأصبح ويف الفرتة املتأخرة من عصر ‘(. كازخستان’

Lushan Rebellion(安史之乱()138-145/763-755ه)آن لوشان’التىي متر د القائدتني‘ م‘/An Lushan(安禄山) 
لقمع ‘ تانغ’م، طلب إمرباطور 756ه/146، ويف عام‘تانغ شيوان تسونغ’على اإلمرباطور (‘Shi Siming(史思明 )/‘مينغيشى س’و

 . .123،119"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، صراجع:  التمرد جندة من دوله اجملاورة القوية وكان الدولة العباسية إحدى هذه الدول املستعلنة.
                                                                                     html5588347-5352888https://baike.so.com/doc/  

https://baike.so.com/doc/3072062-7590801.html
https://baike.so.com/doc/5352888-5588347html
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 الرواية األخرى:
)رمحه اهلل( (1)م، وخلفه أخوه سليمان بن عبد امللك 715ه/96تويف خليفة الوليد بن عبد امللك األموي )رمحه اهلل( عام  

قيادة جيشه قتيبة بالعودة مع اجليش وعندما انسحب قتيبة ب وعزل مجيع والة املناطق وقادة اجليش الذين عي نهم الوليد، وأمر
قتله جنوده يف الطريق. وعلى الرغم من أن اجليش املسلم غادر كاشغر واملنطقة، فإن بعض  (2)من كاشغر واجته إىل فرغانة

 (3)الدعاة واجلنود بقوا يف املنطقة وترك اإلسالم بذوره فيها.
وله عن طريقة ، وأنكر بعضهم دخ‘شينجيانغ’واختلف املؤرخون الباحثون الصينيون يف مسألة وصول اإلسالم إىل مقاطعة  

قتيبة مع جيوشه إىل كاشغار يف هناية القرن الثاين اهلجري/ بداية القرن الثامن امليالدي. وذكر املؤرخ الصيين املسلم عبد 
 ابه "تاريخ  العرب العام" أن "وصول جيش قتيبة إىل كاشغار باب الصني الغريب، وإرساله)رمحه اهلل(  يف  كت(4)الرمحن ناجون

ملقابلة امرباطور أسرة تانغ  ليس صحيحا واليوجد له أساسا موثقا ‘ تشانغآن’بعثة مكو نة  من عشرة رجال إىل مدينة  
الم ع حمليني من كاشغر، ووصول اإلسولكن ميكن أن يكون وصول اجليش العريب إىل طرف الصني الغريب وتعاملهم م

                                                           

م(: كان 717-715هـ/苏莱曼-伊本一世( )96-99)Sulayman bin Abd al-Malik/‘سليمان بن عبد امللك’ -(1)
 ة)رمحه اهلل( اخلليفة السابع من خلفاء بين أمية، ويعد من خلفاء بين أمية االقوياء. ويف عصره، فتح القوة املسلمون على اجلبهة الشرقي

Tabaristan(塔巴里/‘طربستان’و(‘ حاليا ‘ غلستان’( )تقع يف مشال إيران  وهي عاصمة حملافظة 戈尔甘)Gorgan/‘جرجان’

斯坦)  مازاندران’، وتقع يف شرق البلد حاليا(. اليوم، حواىل تشتمل حمافظة‘إيران’)هو إقليم قد م يف تاريخ‘/Mazandaran Province 
(马 赞 德 兰 省 غيالن’( وأجزاء من حمافظات‘/Gilan(吉 兰 省غلستان’( و‘/Golestan(戈 勒 斯 坦 省) 
 Constantinople/Istanbulوعلى اجلبهة الغربية، غزا اجليوش املسلمون القسطنطينية/إسطنبول/ Semnan(塞姆南省)/‘مسنان’و
(君士坦丁堡/伊斯坦布尔 ‘) م(، ورابط بنفسه هناك738-685هـ/121-66‘)مسلمة بن عبد امللك’برا وحبرا حتت قيادة 

-163. راجع: "موجز التاريخ االسالمي" ألمحد معمور العسريي، ص99وأقسم أال يعود حيت يفتحها، ولكن قد تويف أثناء حصارها عام
  /https://ar.wikipedia.org/wikiطربستان ،/https://ar.wikipedia.org/wikiجرجان. 532. و"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص167

. -طشقند -كم من عاصمة أوزبكستان420، وتبعد ‘أوزبكستان’(: هي مدينة يف شرق بالد 费尔干纳)Fergana/‘فرغانة’ -(2)
-86( )أن املسلمني سيطروا على فرغانة يف زمن اخلليفة الوليد بن عبد امللك )رمحه اهلل‘ اخللفاء تاريخ’وقد ذكر السيوطي )رمحه اهلل( يف 

 /https://ar.wikipedia.org/wiki فرغانةم. راجع: 712هـ/94م على العرش(( عام715-705هـ /96
. و"املوسوعة اإلسالمية 468-467ص‘ حممد مشس الدين تشانغ تشيهوا’ني بني املاضي واحلاضر" لـاراجع: "تاريخ اإلسالم يف الص -(3)

 .181الصينية"، ص
م(: كان مؤرخا مسلما مشهورا واختصاصايا يف جمايل اللغة 2008-1909هـ/纳忠( )1327-1429)‘ناجون’ /عبد الرمحن’ -(4)

 Naنا جيا ينغ/’ريةكان رمحه اهلل من ق‘. جامعة اللغات االجنبية ببكني’العربية يف الصني، واستاذا اللغة العربية والتاريخ اإلسالمي يف 
Jiaying(纳家营 ‘) تونغ هاى/’حملافظةTong Hai(通海 ‘)يويشى/’من منطقةYu Xi(玉溪 ‘)يوننان’يف مقاطعة‘/Yun 

Nan(云南 التىي تقع يف املنطقة احلدودية للجنوب الصني الغريب. وكان أجداده من آسيا الوسطى، ويدرس يف جامعة األزهرية يف )
اإلسالمي واللغة  م. وترك مؤلفات حول التاريخ1936هــ/1354ثالثينات القرن التاسع عشر، وأحرز على شهادة العاملية األزهرية عام

 .417العربية والكتب املرتمجة من اللغة العربية إىل اللغة الصينية. راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 (1)بسبب املعامالت بينهم إىل كاشغر..." 
ش العريب إىل وصول اجلي إىل منطقة كاشغر ققط، بل اليذكرونعن دخول قتيبة  ومعظم املؤرخني الصينيني الينكرون  

لقرن العاشر بع اهلجري/ بداية اطرف الصني الغريب. وذهبوا إىل أن وصول اإلسالم إىل منطقة كاشغر يف بداية القرن الرا
السلطان الثاين  –أسقط عمه   (3)عبد الكر م ستوق بقرخان  (2)امليالدي. وذلك ألن السلطان الثالث لـأسرة خاراخان

                                                           

 .270م، ص2006ه/1427، دار النشر التجاري ببكني عام‘ناجون’/( لعبد الرمحن 阿拉伯通史راجع:"تاريخ العرب العام") -(1)
م(: كانت مملكة أسست 1212-840هـ/608-226()حوايل 喀喇汗王朝)Kara-Khanid Khanate/‘مملكة خاراخان’ -(2)

·Kul Bilge Kaidr Khan(毗伽阙بيجيا شيويه قادرخان/’م، ومؤسسها 840الرتكيون)اليوغور( يف منطقة ما وراء النهار حوايل عام
卡迪尔汗()226-280/ينة ة واملانوية، وعاصمتها مد، وكان يف اململكة أديان الشامنية واجملوسية والبوذي‘م عل العرش(893-840هـ

تقع إىل شرق عاصمة  Tokmok(托克马克 ‘)توكموك/’كم من اجلنوب الشرقي لـ12( )تبعد Balasagun(八剌沙衮بالساغون/’
م( تشتمل 1041-1004، وكان أرض اململكة يف عصر ازدهرهتا)حوايل‘حاليا(‘ كازاخستان’، وقريبة من احلدود -بيشكيك -قرغيزستان

وم وقريغيزستان وطاجيكستان وجنوب كازاكستان واملنطقات الغربية الوسطي من مقاطعة شينجيانغ للصني. ويف حوايل بالد ازبكستان الي
وكان عاصمة القسم -القسم الشرقي)اخلانية الشرقية(، والقسم الغريب)اخلانية الغربية( -م، انقسمت اململكة إىل قسمني1041ه / 432عام

.                    . 279 "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص: راجع .مركز الدينية والثقافية هلا ‘كاشغر’، و‘توكماك’الشرقي مدينة 
https://baike.so.com/doc/6682499-6896399.html                                                                                     

م(: كان رمحه اهلل 955-هـ/؟344-؟( ‘)萨图克·博格拉汗)Sultan Satuq Bughra Khanعبد الكر م ستوق بقرخان / -(3)
أسس دولة إسالمية يف تاريخ أسرة اللغات الرتكية.  السطان الثالث ململكة خاراخان، وهو أول من أسلم من األمراء األتراك، وأول رجل

-نان، وكان جلد ه اب-‘بيجيا شيويه قادرخان’ -‘ خاراخان’يف بلد قرغيزستان حاليا وجد ه مؤسس مملكة ‘ توكماك’وولد بـمدينة
اوقرزك -نه الصغريموته، وأصبح اب بعد -بازر خان -، وخل فه ابنه الكبري-‘وقرزك قادرخانأ’و‘( عبد الكر م ستوق بقرخان’أب لـ‘)بازرخان’

اوقرزك -وهو طفل، فتزوجت أم ه من عم ه -بازرخان-ومات أبوه‘. طالس’نائب السلطان، وأقام نائب السلطان يف مدينة  -قادرخان
()هي ساللة فارسية حكمت يف بالد ما Samanid Empire(萨曼王朝الدولة السامانية/’م، احتل 893هـ/279، ويف -قادرخان

، فانتقل الولد ‘طالس’مدينة ‘( خبارى’م، وعاصمتها 999-874هـ/390-261ما بني ‘ أفغانستان’و‘ فارس’وراء النهر وأجزاء من 
 –ة السامني وسجل يف "تارخ كاشغر" أن أمري من أمراء الدولة‘(. خاراخان’عاصمة جديدة  ململكة ‘)كاشغر’مع أم ه وعم ه إىل ‘ ستوق’

‘ اوقرزاك قادرخان’  فآواه‘ اوقرزاك قادرخان’لطلب محاية ‘ كاشغر’جلأ بعد فشل الصراع السياسي يف البالط إىل  -منصور بن نصر الساماين
 ‘شينجيانغ’()تقع يف اجلنوب الغريب ملقاطعة Atushi(阿图什/‘آطوشي’وأحسن معاملته، ومامضي وقت طويل حىت عي نه أمري منطقة 

وسم التجارة يف م‘ آتوشي’أنه يذهب إىل مدينة ‘ ستوق’وكان من عادة‘. آتوشي’جد مبدينة ومسح له بناء املس ‘(كاشغر’ق مع ومتالص
اآلذان  -من هؤآلء التجار املسلمني حياة الدينية‘ ستوق’، ويشاهد ‘خباري’سنويا، وكان يف هذا املوسم التجاري التجار املسلمون من 

ات إىل املتسو لني والفقراء، وأعجبته هذه األعمال احلسنة فسأهلم عن دينهم، وملا أعطوه اجلواب املقنع واملوعظة وصالة اجلماعة والتصد ق
لكر م ليستسفره عن دين اإلسالم وفس ره القرآن ا -منصور –‘ آتوشي’احلسنة تأثر األمري الشاب منها. وبعد ذلك، كان دائما يزور أمري 

لغ ، وأثر ذلك أمه فأسلمت أيضا، مث أخذ األمري الشاب يب‘عبد الكر م’سريا ومساه باالسم املسلم ‘ ستوق’والواجبات اإلسالمية فأسلم 
حيث ‘ آتوشي’م، ودفن مبدينة 955هـ/344اإلسالم وسط خدامه وأصدقائه والوزراء الشباب يف البلد فأسلموا....".وقد تويف رمحه اهلل عام

https://baike.so.com/doc/6682499-6896399.html
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م. وبعد ذلك، أعلن أن الدين 915م أو910ه/302ه أو297بالقوة، واستويل على سلطة الدولة عام-اوقرزك قادرخان 
اإلسالمي دين رمسي للدولة. وألجل هذا، رأووا أن وصول اإلسالم إىل منطقة كاشغر مع اصباح دولة خاراخان سلطة 

  (1)إسالمية يف بديية القرن العاشر امليالدي.
 ‘شينجيانغ’درسة الدينية )التعليم المسجدي( في منطقة الم نشأة-3
على عرش الدولة، أخذ يعمل على نشر اإلسالم يف أرجاء الدولة مبا فيها  د الكر م ستوق بقرخان)رمحه اهلل(بعد إستوىل عب 

طالس  واستعاد مدينةامانية، . ومل ميض وقت طويل حىت شن  محلة عسكرية على الدولة الس(2)منطقة جنوب جبال تيانشان
م، وهزم مملكة خاراخان الشرقية التىي يرفض ملكها قبول اإلسالم، وقام 893ه/279احتلتها الدولة السامانية يف عام  اليت

 (3)بتعميم اإلسالم يف أراضي دولة خاراخان كلها مما أسس دولة إسالمية أوىل يف تاريخ قوميات اللغات الرتكية. 
وبعد تأسيس هذه الدولة اإلسالمية اجلديدة وإكمال توسيع أرض الدولة، أخذ يعمل يف تربية الطالب على تعميم التعليم  

اإلسالمي، وبنىى املعهد اإلسالمىي يف كاشغر حيث تلقي التعليم الثقايف والتعليم اإلسالمي العايل وأجاد اللغة الرتكية القدمية 
رفيع وعال  ، والسادية هي اللغة الرتكية القدمية، ومعناها‘السادية املدرسة’ هوية وكان اسم املعهد واللغة العربية واللغة الفارس

العالية. وكان يف هذه املدرسة العالية مسجد وحجر الدراسة ومسكن الطالب واملكتبة  املدرسة‘السادية املدرسة’ ويعين
إمام اجلامع )املسجد الكبري( من مدينة كاشغر، ومعل مون يف ومطعم وميضئات وملعب وغريها. وكان املدير العام للمدرسة 

ة مستقدما من مديين خبارى ومسرقند، وكانت املواد املدرسة متماشية مع املواد التىي أستعملها يف املدارس الدينية ببالد لبدايا
الفارسية والكتب األخالقية لعربية و الصوفية واللغة ا حلديث وعلم العقيدة وعلم الفقه والفلسفةآسيا الوسطى وهي التفسري وا

واألدبية والتاريخ واجلغراقيا والرياضيات وعلم الفلك وعلم الطب  وغريها. وكانت معظم الرسوم الدراسية من بيت املال وجمانا 
          (4) واملمتازين.للطالب الفقراء 

حىت ‘شينجيانغ’واملدرسة السادية لعبت دورا مهما يف تربية األئمة ومعل مي املدرسة الدينية ونشر اإلسالم يف تاريخ منطقة 
    (5)اعتربها املدرسة اإلسالمية األوىل يف منطقة شينجيانغ، واملعهد اإلسالمي األبكر وقتا مبيدان التعليم املسجدي يف الصني.

                                                           

 .  و"تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر"470،279"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، صيتواجد مزاره )قربه( حيت اليوم. راجع: 
 https://baike.so.com/doc/24870870-25811202.html. 486-483ص

 .501ص ،‘ما مينغ ليانغ’. و"موجز التاريخ اإلسالمي لـأيوب/ 756راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-(1)
(: هي جمموعة جبال تقع يف آسيا الوسطى، وهي أعلي جمموعة جبال توجد يف مشايل 天山山脉)Tian Shan/‘تيانشانجبال ’-(2)

يف اللغة الصينية هي ‘ ياشانت’التيبت، ومتتد سلسلة اجلبال عرب الصني وكازاخستان وأوزبكستان وقريغيزستان من الشرق إىل الغرب، ومعىن 
 https://baike.so.com/doc/6121310-6334460.htmlاجلبال السماوية. راجع: 

 .484، ص‘حممد مشس الدين تشانغ تشيهوا’(راجع: "تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر" لـ3)
 ‘نري دينغ ش’/، لرئيس التحرير:  أيوب  (中国伊斯兰经堂教育)(上/))اجمللد األول( "التعليم املسجدي يف الصني"راجع: -(4)

 .  67م، ص2013هـ/1435، -قانسو –دار النشر الشعبية 
 .67ص"، التعليم املسجدي يف الصنيراجع: "-(5)
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ال، وخص ص يف  القرى لتدريس األطف -الُكت اب-م عبد الكر م ستوق بقرخان موضع التعليموباإلضافة إىل ذلك، أقا
والطالب املمتازون منها يدخلون يف املدرسة العالية )املدرسة السادية( ملواصلة  ،رواتب املدر سني للُكت اب من بيت املال

 (1)التعلم.
 ‘شينجيانغ’المدرسة الدينية )التعليم المسجدي( في منطقة  تطور-4

بعد سقط دولة خاراخان، ظهرت سلطة جديدة يف مناطق مشال جبال تيانشان وجنوهبا واملناطق بني هنري سيحون وجيحون    
اليت أسسها االبن الثاين )جاغطاي(  لـجنكيزخان  (2)‘ مملكة جاغطاي اخلانية’م وهي 1225ه/622يف آسيا الوسطى عام

أبو بكر حممد -‘مملكة جاغطاي اخلانية الشرقية ’م، وأنسال جاغطاي أسلموا العتناق أول خانا من1225ه/622عام 
                                                           

 .67، ص‘دينغ شى رن’/يوب أل)اجمللد األول(  "التعليم املسجدي يف الصنيراجع: " -(1)
أربع م(: هي إحدي 1346-1225هـ/察合台汗国()622-746)Chagatai Khanate/‘مملكة جاغطاي اخلانية’-( 2)

مملكة جوجي ’ م(،1309-1255هـ/窝阔台汗国( )622-708)Ogedei Khanate/‘مملكة أوقاطي اخلانية’--خانات
Il-Khanate(伊尔/‘مملكة إيلخانية’م(،1502-1242هـ/金帐汗国( )639-907)Jochi Khanate)القبيلة الذهبية(/‘اخلانية

汗 国 )(654-753/1335-1256هـ)امرباطورية املنغول /’حتت  --مMongol Empeire(大 蒙 古 国()602-
Genghis Kha/‘جنكيزخان’م(. وأول خان هلا هو االبن الثاين لـ 1368-1206هـ/770 成吉思汗()557-624/1162هـ-

آيل ‘’مملكة جاغطاي اخلانية’م( وكان عصاصة 1241-1183هـ/638-578)حوايل Chagatai (察合台)جاغطاي/-م( 1227
يف الصني حاليا(، وكان ‘ شينجيانغ’يف الغرب ملقاطعة  وتقعHuo Cheng(霍城 ‘)قورعاس/(‘)’阿力麻里)Almalikماليك/

كة هنر جيحون يف آسيا الوسطي، وأصبحت اململ’و‘ هنر سيهون’واملناطق بني ‘ جبال تـيانشان’أراضي اللملة تشتمل املناطق مشال 
م 1334-1330هـ/Tarmashirin(答儿麻失里 )(730-734دارماشيلي/-اإلسالمية منذ عصر السابع عشر خانات اململكة  

 م، انقسمت اململكة إىل قسمينب:1346هـ/746، ويف عام-على العرش(
م(: مؤسسها 1402-1346هـ/西察合台汗国()746-804)Western Chagatai Khanateمملكة جاغطاي اخلانية الغربية/’

م على العرش(، 1348-1346هـ/746-748)--Danishmandji(答失蛮察)داشي ماجني/ ’--‘جنكيزخان’احلفيد السادس لـ
الدولة ’م، سقطت على نفوذ 1402هـ/804، ويف عام‘مسرقند’وكان أرضي اململكة  مناطق ما وراء النهرين، وعاصمتها 

 Eesternمملكة جاغطاي اخلانية الشرقية/و م(.1506-1370هـ/771-911) Timurid Empire(帖木儿帝国‘)التيمورية/
Chagatai Khanate(东 察 合 台 汗 国(‘)747-920/حممد توغلوق  أبو بكر’م(: مؤسسها 1514-1347هـ

 ‘آلىي ماليك’م على العرش(، وكان عاصمتها 1363-1347هـ/秃忽鲁帖木儿(‘)747-764)Tughlugh Timurتيمورخان/
، ومتتد غربا إىل مدينة ‘شينجيانغ’اليت تقع يف أقصي الشرقية ملقاطعة  Hami(哈密‘)هامى/’وتبدأ أراضيها شرقا من منطقة 

وتقع يف Fergana(费尔干纳 ‘)فرغانة/’حاليا، ومنطقة ‘ كازخستان’تقع يف جنوب شرق Balkhash(巴尔喀什 ‘)باخلاش/’
 Altaiجبال ألتاي/’و ينبع من جنوب شرق Irtysh River(额尔齐斯河 ‘)هنر إيرتيش/’حاليا، وتصل مشاال إىل ‘ أزبكستان’شرق 

Mountanins(阿尔泰山脉‘) جبال قراقرم/’، ومتتد جنوبا إىلKarakorum(喀喇昆仑山脉 ‘)تد على مت اليت
ة يارقند اخلانية مملك’وحل ‘. طاجيكستان’و‘ أفغانستان’، مع أقصي الشمال الغريب من نطاق ميتد إىل ‘الصني’و‘ اهلند’و‘ باكستان’حدود

/Yarkent Khanate(叶尔羌汗国 ‘) راجع: "املوسوعة اإلسالمية 1514ه/919عام ‘ مملكة جاغطاي اخلانية الشرقية’حمل .
 https://baike.so.com/doc/6122326-6335514.html  ،  https://baike.so.com/doc/668264-6896364.html ،.107ص الصينية"،

https://baike.so.com/doc/6122326-6335514.html
https://baike.so.com/doc/668264-6896364.html
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دولة إسالمية وهذا  مملكة جاغطاي اخلانية الشرقية’م، ولذلك أصبحت 1354ه/755اإلسالم عام (1)( -توغلوق تيمورخان
 .شينجيانغظروفا حسنا لنشار اإلسالم وتطور التعليم الديين يف منطقة  عرض 

وحسب السجالت التارخيية، كان يف عهد ملكة جاغطاي اخلانية الشرقية ينتشر اإلسالم انتشارا مشوال يف املنطقة، واملساجد   
انت أشهر تطورت تطورا كبريا.  وك واملدارس والكتاتيب توجد يف كل مكان من اململكة واملدرسة الدينية يف تلك العصور

املدارس الدينية  آنذك  هي مدرسة املسعود  يف مدينة كاشغر، واسم املدرسة بناء على اسم مؤسس املدرسة، وكان  واليا  عاما 
مى سعلى  منطقة  شينجيانغ، وهذه املدرسة أوسع من املدرسة السادية مساحة وطالهبا أكثر عددا، وكان فيها  مكتبة مجيلة وت

وراء النهر، وعدد الطالب أكثر من ألف وليسوا من املنطقة فقط بل بعضهم  املكتبة الربكة، ومعل مون مستقدمون من بالد  ما
من مناطق ما وراء النهر،  وكانت املدرسة تنفذ نظام الرتبة واالمتحان وُقسم املتخر جون إىل ثالث درجات:العامل، األستاذ، 

 (3)و ممتازون من املتخر جني يُرت بون مناصبا يف احلكومة.  (2)مال  
 ‘شينجيانغ’المدرسة الدينية )التعليم المسجدي( في مقاطعة  ازدهار-5
ام ع شينجيانغلقد تغري النظام السياسي وجاءت مملكة جديدة مبناطق جنوب جبال تيانشان يف تاريخ منطقة   

             ألن عاصمتها مدينة يارقند وتقع يف جنوب كاشغر  (4)‘يارقند اخلانية ةممكل’ م، واملؤرخون الصينون يسموهنا بـ1514ه/919
                                                           

م(: كان )رمحه 1363-1329هـ/Tughlugh Timur(秃忽鲁帖木儿( )729-764/‘حممد توغلوق تيمورخان أبو بكر’-(1)
منطقة  وقبل أن يستويل على العرش، صادف داعية صوفيا من‘. مملكة جاغطاي اخلانية الشرقية’، ومؤسس ‘جنكيزخان’اهلل( حفيدا سابعا لـ

ة اهلل(، وكان على رأس الداعية عمامة سوداء ويلبس جب   ما وراء النهر يف أثناء ممارسته للصيد، واسم الداعية الشيخ مجال الدين) رمحه
رمادية، وليس ظاهر جسمه نظيفا جدا فقط بل نور اإلميان على وجهه، وأعجبه مظهر الداعية النظيف من الداعي، ألن من املعروف أن 

سنة تأثر طوه اجلواب املقنع واملوعظة احلاملنغوليني كانوا قومية بدوية وثياهبم وسخة. فسأل الداعية عن أحواله من ضمن دينه، وملا أع
ر بإسالمه وبعد ذلك، وعد الداعية بأنه سيجه‘. حممد أبو بكر’منه، واعتنق اإلسالم سرا على يد الداعية ومساه باالسم املسلم ‘ تيمورخان’

م، وبعد سبع سنوات 1347هـ/747عام‘مملكة جاغطاي اخلانية الشرقية’حينما  يستويل على العرش. وفيما بعد، أصبح السلطان األول لـ
م(، وجهر باسالمه وهو يف الرابعة والعشرين من عمره وأتبعه وزراؤه وخدامه و جيوشه وقومه. وردت 1354هـ/755استويل على العرش )
سبعة عشر ألفا  ارمحه اهلل( حوالي‘)السلطان حممد أبو بكر توغلوق تيمورخان’ية أنه كان عدد الناس الذين أسلموا مع يف السجالت التارخي

، ودفن فيها حيث يتواجد ‘( حالياHuo Cheng(霍城)قورعاس/’امسها ‘)آيل ماليك’مدينة  –شخصا. وقد تويف يف عاصمة اململكة 
.  565-564مزاره رمحه اهلل يف اليوم بل حممية من قبل احلكوموة الصينية. راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية" ص

https://baike.so.com/doc/4446746-4655058.html                                                                                     
(: لقب خيتص بعلماء الدين يف آسيا الوسطى، وبعض الدول املسلمة يف جنوب آسيا، ويتلفظوهنا 毛拉)molla,mullah/‘مال  ’-(2)

 .   362بضم امليم وتشديد الالم. راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص -مال –
 .68راجع: "التعليم املسجدي يف الصني" ) اجمللد األول( أليوب، ص -(3)
جاغطاي ’ م(: مؤسها سليل لـ1705-1514هـ/叶尔羌汗国()919-1116)Yarkent Khanate/‘مملكة يارقند اخلانية’-(4)

م 1533-1514هـ/Sultan Said Khan(赛义德) (919-939السلطان سعيد خان/’، وهو ‘(جنكيزخان’االبن الثاين لـ ‘)خان
خبرية ’ن ومنطق اجلنوب الشرقي م وجنوهبا،‘ جبال تيانشان’عل العرش(، وكان أراضي اململكة  يف عصر ازدهارها تشتمل املناطق مشال 

https://baike.so.com/doc/4446746-4655058.html
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         ة ، وأما اسم اململك‘مملكة كاشغر اخلانية’ذا اسم اململكة عند الغربيني هوعهدها وهل السياسة يف بدايةوكانت كاشغر مركز    
 ‘.جنكيزخان’لـ ، وذلك ألن مؤسس اململكة من عقب‘غولية اخلانيةاململكة امل’لفارسية فهو مسمي بـيف الكتب التارخية باللغة ا   
         ايةهن وكان من بداية القرن السادس عشر امليالدي إىل هناية القرن السابع عشر امليالدي )من بداية القرن العاشر اهلجري إىل   

دا ج ويف هذه العصور، الظروف السياسية مستقرة، والزراعة متطورة شر اهلجري( عصر االزدهار للمملكة.احلادي علقرن 
وكأل املراعي متوافر واألبقار والشياة واجلمال فيها متكاثرة والتجارات يف بازار )السوق( مزدهرة، وهذه األحوال احلسنة أد ت 

ذلك سالطني اململكة كانوا يأخذون نقودا خاصة لبناء املساجد واملدارس والكتاتيب.  إىل ازدياد النقود يف بيت املال. وألجل
وقد كان عدد املدارس الدينيىة يف عاصمة املمكلة فقط عشرة مدارس، ومعظم املع لمني مستقدمون برواتب مرتفعة من أسيا 

 الوسطى.
اليت ‘الشاكية ةاملدرس’ م، و1522ه/928يت بنيت عام ال‘املدرسة احليدرية’ وكانت أكثر املدارس شهرة يف ذلك الوقت هي 

م، وكانت هاتان املدرستان كلتامها يف املدرسة االعاملية، ومعظم املعل مني علماء كبار من 1630ه/1039أسست عام
قط بل بعضهم فاملدارس املشهورة يف بالد ماوراء النهر، وكلهم ممتازون أخالقيا ودراسيا، واملتعل مون ليسوا من أراضي اململكة 

من مناطق ما وراء النهر وفارس والعراق حىت من اسطنبول اليت تبعد عن اململكة بعيدا جدا.  ومما جيدر ذكره أن هؤآلء 
العلماء الكبار كانوا زه ادا يف الدنيا وراسخون يف القعيدة وثابتون يف العبادة وإخالص النية يف التدريس وبسطاء يف احليا 

ومن املأسف أن التذكر السجالت  (1)العلوم الظاهر الظاهرية فحسب بل يدر سوهنم أرواح العلوم الدنيية.واليعل مون طالهبم 
 التارخيية باللغة الصينية أمساءهم ختليدا لذكرهم وملآثرهم إلرثهم العلمي الذي خل فوه يف األجيال الالحقة.

 ‘شينجيانغ’انحطاط المدرسة الدينية )التعليم المسجدي( في مقاطعة -6
عم الفساد أراضي اململكة، وغرق السلطان واألمراء والوزراء  وقواد اجليش يف حياة ‘ ممكلة يارقند اخلانية’ويف أواخر عهد 

على سلطة  الدولة، وأسر اخلجات هي أسر الطائفة الصوفية ‘ أسر اخلوجات’البذح والرتف. ويف هذا الوقت، سيطرت 

                                                           

Aral Sea(咸/‘حبر آرال’كم إىل شرق من 1600على بعد ‘ كازاخستان’وهي يف  Lake Balkhash(巴尔喀什湖)/‘بالكاش

海) بدخشان/’حاليا، ومنطقة ‘ أزبكستان’وتقع يف شرق ‘ فرغانة’، ومنطقةBadakhshan(巴达赫尚‘)--  هي املنطقة التارخيية اليت
Wakhan corridor(瓦ممر واخان/’، ومنطقة --‘طاجكستان ’وجنوب شرق ‘ إفعانستان’اآلن مشال شرق تضم أجزاء من ما هو 

罕走廊‘)--  ستانطاجك’، وتقع بني دول ‘أفعانستان’هي مساحة ممتدة من األرض القاحلة على شكل إصبع متتد من مشال شرق ‘
Dzungar Khanate(准خانالت زونغار/’انية على غارة مملكة يارقند اخل’م، انتهي 1705هـ/1116. ويف --‘الصني’و‘ باكستان’و

葛尔汗国(‘)1044-1170/ال جب’يف املناطق من مشال ‘ زنغار’هي القوة البدوية التىي أسسها قبيلة  --م(1757-1635هــ
ر إىل القرن الثامن عشر شيف القرن احلادي عشر  إىل القرن الثاين عشر اهلجري املوافق القرن السابع ع‘ خبرية بالكاش’وجنوهبا إىل ‘ تياشان’

كان (‘)Oirats(瓦剌部/卫拉特蒙古/漠西蒙古األويرات/’من اجملمعة الغربية من املنغول، وهي إقليم ‘ زنغار’. وقبيلة --امليالدي
. 633،"املوسوعة اإلسالمية الصينية"منغوليا الغربية(. راجع: ’من Altai Region(阿尔泰地区‘)ألتاي/’منزل األويرات يف منطقة 

https://baike.so.com/doc/6313814-6527407.html                                                                         ، https://baike.so.com/doc/6446363-6660044.html                             
 .69-68، ص‘دينغ شرين/’"التعليم املسجدي يف الصني") اجمللد األول( أليوب راجع:-(1)

https://baike.so.com/doc/6313814-6527407.html
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، ويف (2)يف آسيا الوسطى وامسه خوجة أمحد الكيساين خمدوم األعظم (1)‘للطريقة النقشبنديةوكان سلفهم املرشد اخلامس 
بكاشغر ومملكة يارقند  (3)مملكة شيبان م، جاء من مسرقند إىل كاشغر  للقيام بالتوسط  يف الِنزاع بني 1533ه /940عام

                                                           

(: هي واحدة من أكرب الطوائف الصوفية، ومصدرها مدينة خبارى 乃格什班迪教团)Naqshbandi/‘الطريقة النقشبندية’ -(1)
اء الدين نقشبند الشيخ حممد هب’عنه. ومؤسسها وسلستها الروحية تنسب إىل   الرسول عليه السالم من خالل أبو بكر الصديق رضي اهلل 

Muhammad ibn Baha’el-Din Bukhari(穆罕默德خبارى/ ·本 ·白哈文定 ·乃格什班迪()713()رمحه اهلل-
·village of Qasr-i-Hinduvan(卡斯尔قرية قصر هنوفان /’م(، وكان )رمحه اهلل( الطاجيكي وولد يف 1389-1314ه/791

印度文村 ‘) و عصر ، وكان عصر والدته ه‘أوربكستان’، يف ما هو اآلن يف ‘خبارى’بالقرب من اليت مسيت يف وقت الحق عريفان
م على 1320-1310هـ/Esen Buqa(也先不花()709-720إيس بوقاخان/ -‘مملكة جاغطاي اخلانية’الثالث عشر سالطني 

ة والسبعني من عمره. ة وهو يف الرابع، وتويف الشيخ )رمحه اهلل( ليلة االثنني ثالث شهر ربيع األول سنة احدى وتسعني وسبعمائ-العرش(
Sultan Mahmud(迈海穆德苏丹السلطان حممود/ -وكان وقت وفاته هو عصر السطان األخري للمملكة جاغكاي اخلانية الغربية

 .، ودفن يف قريته، وُبيِن عليه قب ة عظيم التزال تُزار، وتواجد قبته )رمحه اهلل( يف خبارى حىت اليوم-م(1402-1384هـ/786-804()
. و"النقشبندية نشأهتا وتطورها لدي الرتك" للدكتور بديعة حممد عبد العال، دار 413-412راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص

 . 2009عام -القاهرة-الثقافيىة للنشر 
Khawaja Ahmad Kasani Makhdum al-A’zam (和卓艾哈迈德·卡桑尼خوجة أمحد خسين خمدوم األعظم/’ -(2)

·麦赫杜姆·阿扎姆(‘)865-949/م(: كان رمحه اهلل املرشد اخلامس واإليشاين الكبري للطريقة النقشبندية يف آسيا 1543-1461ه
ومسي ‘. مسرقند’بالقرب من مدينة Dahbid Village(达赫比德村 ‘)قرية داهبيد/’ومكان والدته ‘. الفخري الصويف’الوسطى، ولقبه 

، وحط ‘فرغانة’ويف أيام الشباب، شد  رحاله إىل ‘. مسقند’على مقربة من ‘ كيسان’أمحد الكيساين ألنه كان يقطن يف املروج الشتوية ببلد 
筛海阿赫拉尔الشيخ األخلع/’، حيث انضم إىل الطائفة النقشبندية وتتلمذ على مرشد النقشبندية ‘طاشقند’يف املعهد اإلسالمي بـ

‘ حممود اخلازي’بري للشيخ االخلع. وبعد وفاة الشيخ املريد الك‘)حممود اخلازي’م(، مث تتلمذ على املرشد الرابع 1490-ه/؟895-؟‘)
م، خلفه أمحد الكيساين، فصار املرشد اخلامس للطريقة النقشبندية يف آسيا الوسطي، ومنذ ذلك الوقت أخذ ينشر 1516هــ/922عام

ه وحصل على لقب فذاع صيتالطريقة النقشبندية يف مناطق كازاخستان وتركمانستان وطاجكستان وازبكستان وغريها يف آسيا الوسطى 
الفخري اإليشاين. وباإلضافة إىل نشر الطريقة النقشبندية كان يتوسط دائما يف حل الرتاع الداخلي الذي حيدث يف ‘ خمدوم األعظم’

املؤلفات  ، وتركخوجة خمدوم األعظم ثقة بالنظرية النقشبندية’بفضل نسبه املتصل بآل الرسول عليه السالم. ويعترب ‘ مملكة شيبان’دبال
يف  (الكثرية، وإمنا بقت ثالثة مؤلفات كبرية ومن ضمنها واحد وثالثون رسالة حول تعاليم النقشبندية ونظرياهتا وعمليتها. وتويف )رمحه اهلل

ف للموسوعة يم، ويتواجد قربه )رمحه اهلل( يف اليوم. راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية" لتحرير اللجنة التأل1543هـ/949مكان والدته عام
 .492. و"تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر" حملمود مشس الدين، ص413االسالمية الصينية، ص 

م(: كانت سالسلة فارسية من أصل املغول األتراك 1598-1500ه/昔班王朝(‘)905-1006)Shaybanidsمملكة شيبان/’-(3)
 حممد شيباين’، وكان مؤسسها -‘جنكيزخان’اخلامس جلوجي وحفيد  هو االبن –يف آسيا الوسطي، وكانوا أحفاد شيبان األب 

ن ‘مسرقند’م على العرش(، وعاصمتها مدينة 1510-1500ه/昔班尼汗(‘)905-915)Muhammd Shaybani Khanخان/
-khanate of Bukhara(布哈拉汗国(‘)905خانات خباري/’وألجل ذلك، يسمي بـ‘ خباري’إىل ‘ مسرقند’وانتقلت العاصمة من 

 Astrakhanساللة أسرتاخان/’، و‘ساللة شيبان’إىل ثالث سالالت: ‘ خانات خباري’م(، وتنقسم 1920-1500ه/1338
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 (1)دعاه سلطان مملكة يارقند اخلانية رشيدخاناخلانية حيث حظي باحرتام ملوك وأمراء كاشغر ويارقند.وبعد ذلك، 
قة النقشبندية يف فرصة  لنشر  الطري والسياسية وهذا أتاح له   يف الشؤون الدينية منصب مستشاره  ليتويل  ‘يارقند’إىل 

 (2).‘شينجيانغ’منطقة 
أرسى أساسا لوصول أبنائه وأحفاده إىل املنطقة  ولتشكل  أسرة   ‘شينجيانغ’إن وصول خوجة خمدوم األعظم إىل منطقة   

م واصل أبناؤه نشر النقشبندية يف املنطقة، ونتيجة لذلك 1543ه/ 950اخلوجات يف  كاشغر،  وبعد وفاته يف بلده عام
أقام أتباعها فيها ولون  طائفة اجلبل األبيض وطائفة اجلبل األسود، نظرا للمنطقة اجلبلية اليت -انقسم أبناؤه  إىل طائفتني

راية ولون قبعات أتبعها، وكانت طائفة اجلبل  األسود  أقوى من  طائفة  اجلبل األبيض  ورئيسها مرشد  لسلطان اململكة 
وسيطرت طائفة اجلبل األسود على سلطة اململكة تدرجييا، ولكن التقتنع طائفة اجلبل األبيض بذلك، ودامت احلروب 

طقة تني، فامتد التنافس والصراع على النفوذ الديين إىل التنافس والصراع على السلطة السياسية  يف منالدينية بني الطائف
شينجيانغ حىت نشبت حروب دموية بينهما، وهذه الظروف السيئة  أد ت  إىل اضطراب  اجملتمع  وظلم  السياسة، وطبعا  

تب الصوفية، واليسمح إال الك رقت مجيع الكتب يف املكتباتأصبحت مصيبة على املدارس الدينية، وطائفة اجلبل األسود أح
دارس الدينية أن  تد ر س الطالب موادا علمية،  وأتباعها هدموا مرصادا يف مدينة يارقند، وبعض العلماء واألطباء للم

  (3)والفنانني فر وا إىل خارج البلد وبعضهم ُسِجُنوا.
الدينية الضامنة للثقافة والسلم االجتماعي يف املنطقة تتوقفت، وقد استمر  وهذه األفعال احلمقاء أدت إىل أن املدرسة  

 ذلك التوقف لقرن كامل تقريبا، وخسارهتا اليقدر.
م( هو عصر نشأة 1212- 840ه /608-226فإن عصر مملكة خاراخان اإلسالمية )حوايل وعلى وجه العموم،   

م( 1514-1347ه/919-840، وعهد مملكة جاغطاي اخلانية الشرقية اإلسالمية )شينجيانغاملدرسة الدينية يف منطقة 
-840ويل)ح وأما عصر االزدهار ملكلة يارقند اخلانية اإلسالمية املنطقة.هو عهد التطور الشامل للمدرسة الدينية يف 

 -919كة  )حويل م( فهو عصر االزدهار للمدرسة الدينية يف املنطقة،  وعهد ضعيفة اململ1619- 1514ه/1028
م( هو عصر االحنطاط على املدرسة الدينية يف املنطقة وإن  عرفنا من املذكورات اليت السابقة 1700 – 1619ه/ 1091

 هو يف بالد ما وراء النهر بآسيا الوسطى.  ‘شينجيانغ’أن مصدر املدرسة الدينية  )التعليم املسجدي(  يف منطقة 

                                                           

Dynasty(阿斯特拉罕王朝(‘)1007-1199/و1785-1599ه ،)ساللة مانغيت/’مMangite Dynasty(曼吉特王

朝(‘)1199-1338/ـ607، ص م(. راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"1920-1785ه                               . 
https://baike.so.com/doc/9769760-10116415.htm                                                                                     

م على العرش(: كان رمحه اهلل 1560-1533ه/阿布顿热什德汗(‘)939-967)Abdurashid Khanعبد الرشيدخان/’-(1)
 https://baike.so.com/doc/6313814-6527407.html، وكان أبرز السالطني للمملكة. راجع: ‘مملكة يارقند اخلانية’السلطان الثاين من 

 .493-492صراجع: "تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر" حملمود مشس الدين، -(2)
 .69انظر "التعليم املسجدي يف الصني" ) اجمللد األول( أليوب، ص -(3)

https://baike.so.com/doc/9769760-10116415.htm
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  املسجدي يف السهول الوسطىمصدر التعليم  :الثانياملبحث 

 )المناطق المركزية للصين(
 ‘السهول الوسطى’التعريف بمنطقة  -1
اليت مهد شكلت احلضارة الصينية وهي تشكل جزءا من سهل  ‘النهر األصفر’ هي منطقة على الروافد الوسطى والدنيا لـ  

 يف الصني( -قومية هان-األسالف للقومية الرئيسية اسم ‘)هوشيا’جمموعة عرقية  تمية، كاندمشال الصني. ويف العصور الق
السهول ’أو ‘ وسطىالسهول ال’تعيش يف هذه املنطقة، ويظنوهنا مركزا للعامل ألجل هذا يسمىيها املؤرخون الصينيون بــــمنطقة 

      ‘. املركزي
شري ية، وهلذا يف سياق أوسع، يالسهول الوسطى موقعا مهما للحضارة الصين نومنذ بداية التاريخ املسجل للصني، كا  

مع والصينية احمللية. وهي مناطق حتكمها احلكومة الصينية املركزية مباشرة، و ول الوسطى إىل احلضارة الصينية مصطلح السه
أو ثقافة السهول ‘ هان’ذلك عندما تستخدم لوصف الثقافة الصينية التقليدية، السهول الوسطى غالبا ما يشري إىل ثقافة قومية 

ية احلديثة ووجدت نالصيين املركزي، ويعترب املؤرخون الصينيون ثقافة السهول الصني املركزي  املهدا الرئيسي للحضارة الصي
 ثريات ثقافية كبرية يف مجيع أحناء شرق آسيا، كما أهنا تتطور باستمرار وتتغري على مر التاريخ. تأ
 ‘السهول الوسطى’متى وصل اإلسالم إلى منطقة  -2
وصل اإلسالم إىل منطقة السهول الوسطى على طريقي احلرير الربي والبحري بواسطة التجار العرب والفرس والدعاة واجلنود   

املسلمني، وفيه مل خيتلف املؤرخون الصينيون ولكنهم اختلفوا يف تاريخ وصول اإلسالم إىل الصني، ويف مسألة وصول اإلسالم 
ة لربي أم بالطريق البحري يف أول األمر. وذلك بسبب اختالف ذُِكر  يف السجالت الصينيإىل منطقة السهل الوسطى بالطريق ا

أو وجود خطأ يف احلساب بني التقو م اهلجري والتقو م الصيين. وفيما يلي نستعرض بعض األراء املختلفة واملدونات الصينية 
 اليت ابتنيت عليها:

م على 604-581) (1)‘كاي هوانغ’الوسطى يف منتصف عهد حكم  القول األول: أن اإلسالم وصل إىل منطقة السهول
 .(2)‘أسرة سوى امللكية’العرش( لــ

                                                           

كاي ’و ‘سوي’م(: كان مؤسس أسرة 541-604) Emperor Wen of Sui(隋文帝)/‘دياطور سوي ونكاي هوانغ/االمرب ’ -(1)
عاما. وكان  24، ووقت حكمه Yang Jian(杨坚‘)يانغ جيان/’لقب لعصر حكمه، وامسه األصلي Kai Huang(开皇 ‘)هوان/

سنة.  راجع:  270اليت وح دت الصني من عصر أسر الطوائف اليت ظلت تنقسم ‘ سوي اململكية’أبرز اسامهاته التارخيية أنه أسس أسرة 
https://baike.so.com/doc/7059565-7282473.html 

( وتقع 长安)Chang An/‘تشانغان’’مدينة  م(: كانت عاصمتها隋朝( )581-619)Sui Dynasty/‘أسرة سوي امللكية -(2)
قصرية بالنسبة ألسر اإلمرباطورية الصينية وعدد أباطرهتا أربعة أباطرة، ووقت حكمها ‘ سوي’يف مشال غرب الصني وكانت فرتة أسرة 

 https://baike.so.com/doc/5372451-5608384.htmlعاما. راجع: 39
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-618)‘تانغ’ ساللة( لـعلى العرشم 626- 618)(1)‘وو ده’إليها يف منتصف عهد حكم القول الثاين: أن اإلسالم وصل 
 م(.907

-626ه/28-5)(2)‘تشن قوان’م( لعهد االمرباطور 627هـ/6أن اإلسالم وصل إليها يف السنة الثانية ) القول الثالث:
 ‘.تانغ ةأسر ’م( لـ649

 ‘.أسرة تانغ’لـ ‘ تشن قوان’م( لعهد االمرباطور 632هـ/10القول الرابع: أن اإلسالم وصل إليها يف السنة السادسة )
 ‘.أسرة تانغ’لـ (3)‘يونغهوى’م( لعهد 651ه/31لسنة الثانية )القول اخلامس: أن اإلسالم وصل إليها يف ا

وذهب معظم املؤرخني الصينيني إىل القول اخلامس، وذلك بناء على تسجيل يف " كتاب تاريخ تانغ القد م" الذي هو 
األول  إلسالمي ا الوفد الرمسي  يخ الرمسي الذى كتبه املؤرخون يف داخل قصر اإلمرباطور، وورد يف هذا الكتاب أن" ر التا

يف اليوم  الثاين   (4)‘تشانغان’املبعوث من قبل اخلليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي اهلل عنه قد وصل إىل مدينة 
                                                           

-618‘)أسرة تانغ’م(: كان مؤسسا لـ 唐高祖(‘)566-635)/Emperor Gaozu of Tangوو ده/االمرباطور قاو تسو’ -(1)
، ووقت حكمه مثانية Li Yuan(李渊‘)يل يوان/’لقب لعصر حكمه، واالسم األصلي له Wu De(武德 ‘)وو ده/’م، و907

م. راجع: 635هــ/14م، أجربه ابنه على التنازل عن العرش، وأصبح إمرباطورا متقاعدا حىت تويف عام626هــ/5سنوات، ويف عام 
https://baike.so.com/doc/5352864-5582323.html                                                                                    

م(: هو ثاين األباطرة من 649-598هـ/唐太宗(‘)-28)Emperor Taizong of Tangتشن قوان/االمرباطور تاى تسونغ/’-(2)
يل ’لقب لعصر حكمه، وامسه احلقيقي Zhen Guan(贞观 ‘ )تشن قوان/’، و‘قاو تسو’، واالبن الثاين لالمرباطور‘تانغ’أسرة 

ذلك  مساعدا كبريا، وألجل‘ تانغ’عام. وكان يساعد والده على تأسيس أسرة  23، ووقت حكمه Li Shimin(李世民‘)شيمني/
ية نيعتربه املؤرخون الصينيون مؤسسا مشرتكا لألسرة، وقد طبق سلسلة من السياسات املنفتحة، مما دفع ازدهار ورخاء الفرتات اإلقطاعية الصي

خون ر إىل ذروهتا: حيث ازدهرت الزراعة واحلرف اليدوية والتجارة وغريها، ويف الوقت نفسه، تطورت املواصالت الربية واملائية. ويسمى املؤ 
  راجع:                                            . ، ويعتربونه أحدا أفضل األباطرة يف التاريخ الصيين.‘سنوات تشن قوان الذهبية’الصينيون عصره 

https://baike.so.com/doc/1947295-2060421.html                                                                                      
م(: كان ثالث األباطرة 683-628هـ/唐高宗(‘)7-64)Emperor Gaozong of Tangيونغهوى/اإلمرباطور قاو تسونغ/’-(3)

 Liيل تشى/’، وامسه األصلي Yong Hui(永徽‘)/يونغهوى’، ولقب عصره ‘تاى تسونغ’، واالبن التاسع لالمرباطور ‘تانغ’ألسرة 
Zhi(李治 ‘) شبه اجلزيرة الكورية/’أوسعا يف عصره، وتبدأ من ‘ تانغ’عاما. كان أرض ساللة  34وعدد وقت حكمهKorean 

Peninsula(朝鲜半岛)  حبر آرل/’شرقا، ومتتد إىلArag Sea(咸海 ‘) حبرية بايكل/’غربا، وختام معLake Baikal(贝加尔

湖 ‘) ،فيتنام/’ويتوصل إىل حدود مشاالVietnam(越南) ‘ :جنوبا. راجعhttps://baike.so.com/doc/5405525-5643301.html 

اليوم، هي عاصمة و  Xi An(西安‘)شيآن/’هى مدينة يف مشال غرب الصني، واالسم احلايل Chang An(长安 :‘)تشانغان/’-(4)
وكانت واحدة من السبع العواصم القدمية يف التايخ الصيين، وعاصمة لثالثة عشر سالالت يف  Shan Xi(陕西.‘)شنشى/’ملقطعة 

ار وعجائب يف"ختفة النظار يف غرائب األمص‘ مخدان’يف الزمن القد م.وظهر امسها بـ‘ طريق احلرير’العصور القدمية، وأيصا كانت بداية لـ
مسجد شيآن ’م( رمحه اهلل.ويف املدينة مساجد كثرية وأقدمها 1377-1304ـ/ه779-703‘)ابن بطوطة’األسفار")رحلة ابن بطوطة( لـ

، وهو أحد من أقدم وأشهر املساجد يف الصني، وتأسس يف سنة Great Mosque of Xi’an(西安大清真寺‘)الكبري/
يكية من املباين الكالسسجد عبارة عن جمموعة للتجار املسلمني. وإن امل‘ تانغ’م، وقيل هو هدية من اإلمرباطور من أسرة 741ه/123

https://baike.so.com/doc/5352864-5582323.html
https://baike.so.com/doc/1947295-2060421.html
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االمرباطورية، كما استقبله امرباطور الصني  ‘تانغ’م يف عهد حكم 651أغسطس سنة  25ه املوافق 31من  حمرم  سنة 
  (1)بني الصني والعرب". إعالنا بتدشني جسر الصداقة

ل و همز لبداية دخول اإلسالم إىل أرض السدخول هذا الوفد الرمسي اإلسالمي رر ورجح معظم املؤرخني الصينيني أن وقت 
وابن  ( 2)الوسطى. والجند شيئا مذكورا عن هذا التسجيل التارخيي عند املؤرخني املسلمني الكبار من أمثال الطربي

)رمحهما اهلل( فليس لنا من مسوِّغ  إلنكار  وجود هذا الوفد  الرمسي  يف التاريخ، ألنه مسجل يف التاريخ الصيين (3)األثري
                                                           

وهو وحدة  يات القرآنية باللغة العربية، وهي تعد آثار إسالمية يف الصني.الصينية، وعلى أسوار القاعات الكبرية اخلبشة نقوش مجيلة باآل
 https://baike.so.com/doc/5607947-5820556.htmlمحاية الآلثار الثقافية الرئيسية الوطنية. راجع: 

مجال الدين ’راجع: "رسالة اسهامات املسلمني الصينيني يف التاريخ" من كتاب "جمموعة الرسائل يف التاريخ اإلسالمي يف الصني" لـ -(1)
. وأيضا انظر "جهود العلماء املسلمني يف الصني يف جمال علم مقارنة 45، صBai Shou Yi(哲麻伦丁·白寿彝‘)باى شو ىي/

 .8-7باكستان، ص -ركزي للجامعة االسالمية العاملية بإسالم آباداألديان" لـزهرة الدين يف املكتبة امل
م(: كان امسه )رمحه اهلل( حممد بن جرير  923-839ه/伊玛目·塔巴里(‘)224-310)Imam al-Tabariاإلمام الطربي/’ -(2)

ا. كان وهو يقع يف مشال دولة إيران حاليTabaristan(塔巴里斯坦 ‘)طربستان/’يف Amol(阿莫勒 ‘)آمل/’الطربي ومن موالد 
إىل  همفس را مؤر خا وفقيها يف عهد الدولة العباسية. وترىب يف أحضان والده وعمره برعايته، وحفظ القرآن الكر م يف طفولته. وارحتل يف شباب

عد عن بعلى جانب كبري من الورع والزهد واحلذر من احلرام، وال اهلل( رمحه)مدن يف الدولة العباسية لطلب العلم ومقابلة الشيوخ. وكان 
وترك لنا مؤلفات كثرية وأشهر ‘. بغداد’م، ودفن يف 930ه/ يناير 310مواطن الشبه واجتناب حمارم اهلل تعاىل، وتويف يف شهر شوال سنة 

 منهم "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" )تفسري الطربي(، و"تاريخ الطربي")تاريخ األمم وامللوك(، و"التبصري يف معامل الدين"، و"لطيف
هـ  804 - 723القول يف أحكام شرائع اإلسالم"، و" كتاب القراءت". راجع: "العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب" البن امللقن )

.و"موسوعة مواقف السلف يف العقيدة 57م، ص1997ه/1417عام  -لبنان –م(، دار الكتب العلمية، بريوت  1401 - 1323= 
 ه1428عام -املغرب -، النبالء للكتاب، مراكش ؟( -م1948/؟-ه1367د الرمحن املغراوي )واملنهج والرتبية" للشيخ حممد بن عب

 . 5م، ص2007/
م(: هو )رمحه اهلل( عز الدين أيب احلسن علي 1233-1160ه/伊本·艾西尔(‘)555-630)Ali ibn al-Athirابن األثري/’-(3)

ة ضمن كبري يف عهد الدولة العباسية، ومن موالد جزيرة ابن عمر وهي داخلبن حممد بن عبد الكر م بن عبد الواحد اجلزري الشيباين، ومؤرخ  
ة ءحدود الدولة الرتكية يف أعايل اجلزيرة السورية حاليا. وكان من بيت العامل وأبوه عين بتعليمه فحفظ القرآن الكر م وتعلم مبادئ القرا

فرائض خ واإلستفاد منهم رمحهم اهلل، ودرس احلديث والفقه واألصول والوالكتابة، وبعد ذلك بدأ رحلته الطويلة لطلب العلم ومالقاة الشيو 
 واملنطق والقراءات، غري أنه اختار فرعني من العلوم وتعمق يف دراساهتما مها: احلديث والتاريخ حىت أصبح حمدثا يف حفظ احلديث ومعرفته

التاريخ")هو  خني املسلمني بعد اإلمام الطربي. وأشهر مؤلفاته: "الكامل يفوما يتعلق به، وحافظا للتواريخ املتقدمة واملتأخرة، وأعد أبرز املؤر 
حابة" صيف التاريخ العام(، و"التاريخ الباهر يف الدولة األتابكية")هو يف تاريخ الدول، يقصد بالدولة األتابكية(، و"أسد الغابة يف معرفة ال

Mosul(摩苏وصل/امل’األنساب" )هو يف األنساب(. وتويف رمحه اهلل بـ ي اهلل عنهم(، و"اللباب يف هتذيبض)هو يف تراجم الصحابة ر 

尔‘)  هـ /  681 - 608م. راجع: "وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان" البن خلكان )1233ه/ مايو 630يف مشال العراق يف شعبان
-673س الدين الذهيب ).  و"سري أعالم النبالء" لشم348، ص3م، ج 1900عام -بريوت -م(، دار صادر  1282 - 1211

 .636سالمية الصينية"، ص. و"املوسوعة اإل72، ص23م ج 1985ه/1405م(، مؤسسة الرسالة عام1347-1275ه/748
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يف هذا الشأن: "يبدوا أن الروم والفرس قد حاول كل منهما  (1)املعترب املوثق كما ذكرناه. ولقد قال األستاذ حممود شاكر
 (2)م".ه منهم فطلب يستوضح اخلرب فأرسل له اخلليفة بعثة تبني له اإلسالاالستعانة مبلك الصني ضد املسلمني وخوفو 

 ‘ السهول الوسطى’نشأة الكّتاب في المساجد مع دخول اإلسالم في منطقة  -3
تلفة لقد كانت نشاة املدارس الدينية وتكوينها وتطويرها يف السهول الوسطى مرتبطا لظروف املسلم يف فرتات تارخيية خم  

 مبراحل، حيث تتمع كل مرحلة منها خبصائص واضحة جلية متيزها عن غريها من املراحل. املسلم الصيينومر ت ظروف 
ويعترب املؤرخون الصينيون الفرتات ما بني القرن األول اهلجري والقرن السابع اهلجري املوافقة منتصف القرن السابع امليالدي  

 الصني. وهذه الفرتة تبدأ من وقت قدوم الوفد اإلسالمي الرمسي يف والقرن الثالث عشر مراحلة دخول اإلسالم ونشأته يف
م واستغرقت هذه الفرتة أسرتني امرباطوريتني 1279هـ/677م، وتنتهى عند توحيد املنغوليني بالد الصني عام651هـ/31عام

وكان يف عهد  م(.1279-960ه/ 677-348‘)سوانغ’م(، وأسرة 907-618ه/294-ق.ه4‘ )تانغ’مها أسرة 
 ويتجمعون لبحر،ا أو الرب طريق عن‘السهول الوسطى’ إىل يأتون الفرس وبالد العرب وسفراء من وجنود جت ار ‘ تانغ’أسرة 

  (3) ‘قوانتشو’ مثلاملختلفة  الساحلية  يف املدن ، وخاصة‘تشانغآن’الوسطى، مثلالكبرية يف أرض السهول   املدن يف

                                                           

م(: هو )رمحه اهلل( 2014-1932ه/麦海穆迪·沙克勒(‘)1351-1436)Mahmoud Shakerالشيخ حممود شاكر/’ -(1)
يف مشال شرقي دمشق. كان يدرس العلوم  Harastan(哈若斯坦‘)حرستان/’أبو أسامة حممود بن شاكر، ومؤرخ سوري. وولد يف 

م، وبعد ذلك، 1957-1956ه/1376-1375الشرعية على أيدي بعض أهل العلم يف مساجد بلدته، وخترج من جبامعة دمشق عام 
 انتقل إىل م1972ه/1392م، ويف عام1960ه/1379التحق باخلدمة العسكرية اإللزامية، وعاد من اخلدمة العسكرية إىل التدريس عام 

)Al- Qassim Gegionالقصيم/’الرياض و’اململكة العربية السعودية لتدريس للجغرافيا والتاريخ اإلسالمي يف كلية العلوم اإلجتماعية بـ
盖西姆省‘) يف وسط جند. وله أكثر من مائيت مصنَّف يف التاريخ والفكر اإلسالمي واجلغرافيا، وأشهر من كتبه التارخيي "موسوعة كتاب
 راجع:                                                                   م.2014من نوفمرب  23ه/ املوافق 1436جزءا. وتويف )رمحه اهلل( يف األحد من شهر صفر سنة  22مي" وهو يف التاريخ اإلسال

. http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=200983 
انظر "جهود العلماء و .  147م، ص1988هـ/1408لـمحمود شاكر، املكتب اإلسالمي ببريوت سنة  ‘التاريخ اإلسالمي"راجع:-(2)

 .8-7املسلمني يف الصني يف جمال علم مقارنة األديان" لـزهرة الدين ص
هي (‘)Guang Dong(广东قوانغدوانغ/’هي مدينة يف جنوب الصني، وعامصة مقاطعة Guang Zhou(广州 :‘)قوانتشو/’ -(3)

وهي من أهم من  ،Pearl River(珠江‘)هنر اللؤلؤ/’تقع على ضفىة ‘ قوانتشو’مقاطعة على طول الساحل اجلنويب للصني(. ومدينة
من حيث ‘ نة اجلملةمدي’موانئ يف جنوب الصني منذ الوقت القد م، ويف املعاصر، هي من أهم الوجهات التجارية يف الصني، حىت يسميها 

怀圣مسجد هوايشنغ/’ويف املدينة مسجد قد م وهو‘. كانتو’عليها تسمية ‘ ابن بطوطة’ا مجيع البضائع الصينية. وأطلق يباع فيها تقريب

寺 ‘الم يف الصني ، وهو من أقدم املساجد  اليت بنيت بعد دخول اإلس‘احلنني إىل النيب عليه السالم’يف اللغة الصينية هو ‘ هوايشنغ’ومعىن
 .                     228"، صالموسوعة اإلسالمية الصينية"راجع:  م(، ولكن اليعرف وقت بناءه بالضبط.907-618‘)تانغ’ي يف عهد أسرة هو 

                                                                       .html2062844-1949449https://baike.so.com/doc/  

https://baike.so.com/doc/1949449-2062844.html
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 يوفالض’ اسمواملدن اليت متر هبا  قوافل التجار. وكان احملليون يطلقوا على هؤالء اخلارجيني  ( 1)‘تشيوانتشو’و
 ‘. حي الضيوف األجانب’ ويسمى مكاهنم بــــ ‘الضيوف األجانب احملليون’أو ‘األجانب

وكان هلم نظام إداري خاصا هبم، معرتف به من جانب حكومة الصني حيث كانت احلكومة ختتار من بينهم رجالً صاحلاً 
 كانت  اليت الضرائب جين على احلكومة ويساعد احلي، يفوتعينه مشرفا عليهم يتوىل شؤون الرقابة والقضاء واألمن الداخلي 

 مل ولكن الدعوة هلل،ون ارسمي نفسه الوقت ويف الصينيني. بالتجارة مع يعملون وكانوا خزانة الصني يف كبريا  إيراداً  تشكل
 ام بل يأذن هلماحلك من أي معارضة مل يواجهوا هذا باألخالق احلسنة، وألجل بل مباشر بكالم احملليني يف اإلسالم ينشروا

على  حمافظني اهلادئة ادةاملعت حياهتم ليقضوا أحيائهم ومقابر يف يف الصني ويتزوجوا وينجبوا ويشيدوا مساجد أن يستوطنوا
واملؤرخون الصينيون أطالقوا على  (2)مساجد يف أرض السهول الوسطى للصني. وعاداهتم، وهلذا جند اليوم أقدم عقيدهتم

 ‘.القاطنون العرب’املسلمني يف عهد أسرة تانغ  بلقب
 زال ما ولكن ألوىلا الفرتة يف الصينيني املسلمني من جمموعة شك لوا‘ تانغ’ أسرة عهد يف‘القاطنون العرب’ هؤالء وهكذا  

 أحيائهم. ارجالدينية خ الطقوس احملليني وينفذوا أحياء يف يسكنوا أن هلم ميكن وال ،‘األجانب الضيوف’ عليهم يطلق
وكانت  املساجد،يف البيوت ويف أداء الفرائض الدينية ب أو اللغة الفارسية كان هؤالء العرب القاطنون ينطقون اللغة العربيةو   

 من وخيتارون موالدهاملساجد مركزهم الديين واالجتماعي ومنبع نشر اإلسالم والتعليم الديين، وكان يف املساجد كت اب أل
ية علوم الدينالو  ألصليةاتهم لغ ن فيهايدرسو و  معل ما لتدريس أوالدهم، متقنا يف املبادئ الديين ويعينونه رجالً  بني رجاهلم

  (3).ويتعلمون اللغة الصينية وعلومها وثقافتها يف املدارس الرمسية ،األساسية
م( فتختلف عن ظروفهم يف العهد 1279- 960ه/677-348‘)سوانغ’يف عهد أسرة ‘القاطنيني بالعر ’ وأما أحوال  

‘. األجانب الضيوف قابأع’عليهم   وأطلق الزمن حمليني مبرور أصبحوا العصر هذه يف‘القاطنينيب العر ’ السابق قليال. وأوالد
 أحيائهم وال يف سكنوني زالوا بالصينيات.ولكن ما ويتزوجون احمللية املدارس يف ويدرسون بطالقة الصينية اللغة ويتكلمون

 (4).باحملليني يف أحيائهم بني خيتلطوا أن هلم ميكن
 قبل عصور يف مع احملليني يف املدرسة نفسها الصينية التقليدية الثقافة يدرسون القاطنني العرب وكان أوالد  

                                                           

وهي مقاطعة من الساحل اجلنويب Fu Jian(福建 ‘)فوجيان/’هي مدينة جتارية مبقاطعة Quan Zhou(泉州 :‘)تشيوانتشو/’ -(1)
هام على ساحل حبر الصني اجلنويب منذ العصور القدمية، وكانت بداية طريق احلرير البحري القد م،   ميناء‘ شيوانتشو’الشرقي للصني و

، وهو أحد من مساجد أربعة ‘圣友寺مسجد األصحاب/’وفيها مسجد قد م وهو ‘. الزيتون’وامسها يف "رحلة ابن بطوطة" مسجل بــ
، وقيل إن املسجد يتشابه مع م1009ه/400السجالت هي: بين عامقدمية يف الصني. وفيه نصب حجري منقوش باللغة العربية عليه 

                                                 452"، صسالمية الصينيةالموسوعة اإل"راجع: مسجد األموية يف دمشق من حيث األسلوب املعماري العريب الدارج يف العصور الوسطي.
https://baike.so.com/doc/5369629-5605483.html                                                                                          

 .397، ص‘جون نا’/. أيضا انظر "تاريخ العرب العام" لـعبد الرمحن 1، ص ‘تشانغ قوانغ لني’راجع:"اإلسالم يف الصني" لـ-(2)
 .8-7، ص‘تشني هويبني’راجع: "املعرفات األساسية عن اإلسالم يف الصني" لرئيس التحرير-(3)
 .13، ص‘تشني هويبني’:رراجع: "املعرفات األساسية عن اإلسالم يف الصني" لرئيس التحري-(4)

https://baike.so.com/doc/5369629-5605483.html
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 وأطلق همبأنفس مدارس يفتحوا أن احلكومة هلم وتأذن ‘سونغ’ أسرة عهد يف املظاهر تلك تغريت ولكن ‘سونغ’أسرة
 ولكن  ماملدرسة  بأنفسه املسلمون وميول فقط املسلمني أبناء تقبل املدارس  وهذه ،‘األجانب األطفال مدارس’ عليها

وأما العلوم الدينية  .الدينية العلوم فيها الثقافة التقليدية  الصينية  فقط واليسمح لتدريساحلكومة،  ويدر س  بإشراف
 األساسية ولغتهم األصلية فيدرسوهنا يف موقع التعليم ) الكت اب( يف املساجد.

 ‘السهول الوسطى’في منطقة ‘هويهوي’تطور الكّتاب مع تكوين قومية  -4
وحد اجليش املنغويل دولة الصني يف سبعينات القرن السابع اهلجري املتوافقة لنهاية السبعينات للقرن الثالث عشر امليالدي   

م(، ويعترب العلماء  1368-1271هـ/770-670‘)غوليةيوان امل’تاريخ الصيين وهى أسرة وظهرت أسرة جديدة يف ال
ا  مرحلة االزدهار لإلسالم يف الصني،  وهذه املرحلة  تبدأ من  توحيد  املنغوليني  هنايي‘ يوان’أسرة املسلمون الصينيون  عهد 

 . وتعدم(1644-1368ه/1054-770‘)مينغ’م، إىل أوائل عهد أسرة 1279ه/677منطقة السهول الوسطى عام
 الصني.  يف واسع نطاق على وتطوره هامة يف نتشر اإلسالم فرتة‘ يوان’ أسرة

الغربية  وآسيا لوسطىا آسيا يف اإلسالم تعتنق اليت والقوميات الدول خمتلف على تغلبت غويلامل ومن املعروف أن اجليش
 م، وأسروا1258 هـ/750عام  يف العباسية على الدولة يف القرن الثامن اهلجري املوافق القرن الثالث عشر امليالدي وتغلَّب

 بغية توحيد رباحل يف لالشرتاك( األمحر اخليال جيشها)فروع  خمتلف إىل األسرى وضموا وافرا والفرس عددا أسرى العرب
 جمموعهم غبل مشهور، اجتماعية الدين وشخصيات ورجال وحرفيون ومهندسون وكان من هؤالء األسرى عسكريون. الصني
غوليني منطقة مسامهات كبرية لتوحيد املنالصني وقدموا  مناطق خمتلف إىل املنغويل اجليش هؤالء مع وانتقل (1).اآلالف مئـات

 .الغريب الصني مشال مناطق يف السهول الوسطى، وبعد ذلك أقاموا معظمهم
أراض  ىلإ والعرب الوسطى آسيا من  األجانب التجار من كبري  عدد جاء ،‘يوان’ أسرة عهد وباإلضافة إىل ذلك، كان يف  

 ؤالء األسرى والتجاره هنا، والصينيون احملليون يسم ون يف أقاموا ضهمبع أوالبحري بل الربي الطريق السهول الوسطى عن
 هذه وألجل .(2)‘هويهوي’بــــ العصور السابقة مجيعا إىل منطقة السهول الوسطى يف الذين وصلوا والفرس العرب وذري ات

                                                           

 .403ص ‘ ناجون’ /. و"تاريخ العرب العام" لـعبد الرمحن2، ص‘تشانغ قوانغ لني’راجع:"اإلسالم يف الصني" لـ-(1)
وكان األسرى من آسيا الوسطى والعرب حينون لوطنهم األصلي وعائلتهم ‘. الرجوع إىل األصل’معناها يف اللغة الصينية‘ هويهوى’ -(2)

 وبعد ذلك، أصبحت مرادف جلميع ملسلمني القوميات  "هويهوى". ا: مىت نرجع إىل بالدنا، وألجل هذا يدعوهم احملليونويقلون دائم
دين ’ وكان اسم الدين اإلسالمي يف الصني قبل ذلك هو م.1949ه/1368املعتنقة دين اإلسالم قبل تأسيس مجهورية الصني الشعبية عام

م، واإلعالم أشار إىل أن الدين اإلسالمي 1956ه/1375إعالما حول اسم الدين اإلسالمي عام"، وأصدر جملس الدولة الصينية ‘ويه
دم باسم الدين بل يستخ‘ هوي’دين عاملي واسم الدين اإلسالمي شائع االستخدام  يف كل العامل، ويف املستقبل اليستخدم اسم بدين 

الصني، ولكن يف مناطق "هونغ كونع" و"ماكاو" و"تايوان" ما زال . وبعد ذلك، يستخدم اسم الدين اإلسالمي يف أرض "اإلسالمي
  يات، وهى أحدة من القوم‘قومية هوي’يف الصني هو‘ هويهوى’ويف املعاصر، االسم الرمسي لـ .-دين هوي-يستخدم باالسم القد م

  رمسي آالف نسمة )إحصاء 608اليني وم10.58وأكثر عددا من هذه القوميات العشرة، ويبلغ عددها حنو  املسلمية العشرة يف الصني،
                                                                           /html2766592-2620102https://baike.so.com/doc.. 230م(. راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية" ص2010ه/1431عام
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 من جوانب، سنعدِّد بعضها فيما يلي:‘ يوان’ أسرة يف املسلمني أحوال تغريت األسباب قد
 السكنية املنطقة وتغري السكان عدد ازدياد 

 وهؤالء األسرة، بدون يأتون باألسرة ومعظمهم يأتون الصني إىل املنغويل اجليش مع انتقلوا الذين األسرى بعض كان
 كانوا  املهاجرون هؤالءو .  الوقت مرور مع جدا كثروا  بل احملليني املسلمني أوالدهم وأصبح احملليات بالفتيات تزوجوا الرجال

  فقد تغريت الاألحو  وهذه املهن، بعض يف فيشاركون وإال حرب هناك كانت  لو املنغويل اجليش مع احلروب يف يشاركون
 أغنياء. ظمهممع بل ويتاجرون فقط من مدن كربى هلم أحياء خمصوصة يف يسكنون العصور السابقة يف املسلمون كان

 غ أن" أبناءمين أسرة تاريخ سامارخان من سرية يف قسم ولذلك ورد .وأرياف مدن يف مسلمون يوجد الوقت، هذا يف ولكن
 بطوطة ابن لسائحني مثل رحالت سجالت أيضا يف ورد وقد (1) "مكان كل  يف يوان منتشرون أسرة عهد يف هويهوى

  (2) ."يوان أسرية هدع خالل الصني أحناء كل  يف يعيشون املسلمني كانوا "أن املسيحي االيطايل ‘ماركوبول’و املسلم املغريب
 للمسلمني االجتماعي الوضع حتسني: 
ياسية الس إلدارة متقنة ليست ولكن والرماية، اخليل ركوب يف وماهرة قوية أمة غوليني كانواومن املعروف أن امل  

 املسلمني من بني وكان .املختلفة القوميات من موهوبني أشخاص إىل استخدام املغول احلكام اضطر واالقتصادية، هذا
 يف ملسلمنيهؤالء ا املنغويل النقود، فاستخدم احلكام من يتقنون إدارة الوسطى آسيا من البالد العربية ومن القادمني
مللكية االجتماعي للمسلمني يف عهد أسرة يوان ا اجملاالت، وهلذا الوضع من السياسة واالقتصاد والثقافة وغريها جماالت

 ارتفعت مكانة املسلمني آنذاك.
 :السياسة جمال-أ

الثانية  الدرجة ففي وأما املسلمون األوىل الدرجة يف فاملنغوليون طبقات، عدة إىل القوميات يقسمون املغول احلكام كان
 عهد يفو  التارخيية، الكتب سجالت وحسب مسلمني، الدوائر احلكومية املنغوليني يف بعد املأمورين معظم وكان
 للدولة وكانو ال خيدمون  (3)( رجال.61وعدد الوالة ) ( رجال36املسلمني ) من الوزراء عدد قد بلغ امللكية ‘يوان’ أسرة

يخ. وباإلضافة التار  يف حسنة مسعة تركوا بل الناس فحسب، عامة اإلدارة، ويفيدون العباسية من جتارب الدولة أخذوه من
 :وهي للمسلمني خاصة حكومية إدارات يوان أسرة حكومة أقامت ذلك، إىل
 ’خاصة. للمسلمني شؤون الثقافة  تدير: ‘للمسلمني الثقافة وزارة 
 ’ملسلمني.ا وعلى كل من يعملون يف حقول الطب من الطبية املسلمني هيئات على تشرف:‘للمسلمني الصحة وزارة  
 ’بل كان املشرف عليه هو املسلم لكونه خمتصا للمسلمني، قد مسي هبذا االسم، فليس:  ‘املسلمني مرصد. 
 ’مجيعهم مسلمني وكان القضاة املسلمني، مجيع شؤون تدير: ‘للمسلمني العدل وزارة . 
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 ’املسلمني. جليوش العسكرية اللوازم على تشرف: ‘للمسلمني األسلحة إدارة  
  :االقتصاد جمال -ب

 يف أوسعو  أنشط وذلك ألن عمل التجارة هم املسلمون يوان قبل أسرة يف داخل البالد التجارة أهم من يشتغل يف كان
 حتتل ‘يوان’ ةأسر  عهد يف املسلني جتارة وكانت. حينذاك املال للحصول على جليلة خدمات أدى إىل يوان، بل أسرة عهد

 وكان ملال،ا تعد  من املوارد املهمة لبيت املسلمون للحكومة وكانت الضرائب اليت يسددها الوطين االقتصاد يف مهما مكانا
مليئة  واقوكانت األس هم املسلمون، الصني املدن اليت تقع يف سواحل جنوب شرقي يقطنون يفالذين  التجار معظم

 . التجارة ويسر اجملتمع ازدهار وشهد كل هذا للنظر، املمتعة بالبضائع الكثرية املسرة
أسرة  (2953)‘بكني’ يف التارخيية كانت الكتب سجالت وحسب األغنياء، املسلمني من وكان هناك عدد كبري  

 وهذا (1)جتارية. سفينة (80الزيتون ) مدينة يف املسلمني ألحد التجار وكانت. أغنياء بل معظمها م1263ه/661عام
 .جدا حينئذ أغنياء املسلميني كانوا أن يدل على

 :الثقافة جمال -ج 
 تلك اهلجرات ني معالص العباسيني إىل عهد يف وازدهرت األمويني عهد يف نشأت والتكنولوجيا اليت العلوم وقد دخلت

الفلك  علم يف ئيسير  بشكل ومتثل هذا حينذك، الثقافة جمال يف آثارا وتركت املغوليني، عهد يف اليت قام هبا املسلمون
  .اجملاالت من وغريها األسلحة وصناعة التعمري وفن والصيدلة والتقو م

 الفلكية البحوث يف الفراغات حيث سدت كبرية،  الفلك والتقو م يف املسلمني اسهامات فعلى سبيل املثال كانت
 :كثريا جدا، ومن أبرزهم  الفلك علماء عدد وكان الصينية،

 لبالد ‘تربيز’ ينةمد من بالقرب ‘مارا’مدينة من الفلك عامل )رمحه اهلل( كان،(معروف ووفاته غري تاريخ والدته) الدين: مجال
أشرف على و  الصني، حامال كتبا كثرية عن العلوم والتكنولوجيا إىل ‘خان قبالي’ بأمر بعض املهندسني مع وجاء. الفارس

 الكتب الفلكية يف الدراسة يف قام مع زمالئه و املرصد مشرف وعني   م،1267ه/665عام  ‘بكني’ يف مرصد إقامة
السماوية  والكرة ،(azimuth compass)، والبوصلة (armillary sphere) اجملال: مثال جديدة، فلكية آالت واخرتعوا

(celestial globe)، اجلغرافية  والكرة(tellurion) عوهاصن اليت اجلغرافية فكانت الكرة. الفلكية األجهزة من وغريها 
 عند مربعة( األرضو  مستديرة اخلاطئة )السماء املفاهيم وغري  هبذا وكان مجال الدين قد نفي الصينية، الفلكية فراغ سدت

على  كمشرف  رمحه اهلل()الدين  مجال م، وويل  1271ه/669عام  يف الفلكية دار‘يوان’ حكومة وأنشئتالصينيني القدماء 
  (2).الفلكية دار
 تأليف وأعاد يين،الص القمري التقو م األخطاء السائدة عند العلماء الصينيني يف الدين مجال صحح ذلك، إىل وباإلضافة  

أحناء  يف عاما (14اجلديد ) هذا التقو م ستعملوقد أ م،1267ه/665 عام يف جديدا تقوميا وألف التقو م الكتب يف
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يف  ذا العلمحيث انتشر ه الصني، يف العريب الفلك علم أدخل أول شخص الدين ونتيجة لكل هذه اعترب مجال الصني،
ومل تقتصر  .الصينية الثقافة ةالعربي الثقافة ويف تبادل العلمي للصني القدمية، يف التطور كبرية  اسهامات وقدمت فرتات طويلة،

:  ا، مثلمسلمون آخرون أيض علماء‘يوان’ االسهامات يف علم الفلك على هؤالء العلماء املسلمني فقط، بل كان يف أسرة
  (1)هذا. يومنا إىل املسلم اجملتمع الصيين كافة  ويستخدمه الصني، يف اإلسالمي التقو م من أدخل أول وهو الدين كمال
 للمساجد العام البناء: 

 أحناء يف واملسلمني اإلسالم املسلمني وحتسني الوضع االجتماعي للمسلمني وانتشار السكان عدد ازدياد مع متاشيا
 الصني جنوب يف الرئيسية الساحلية وكانت املدن. يوان أسرة عهد أراض السهول الوسطى يف يف املساجد ظهرت البالد،
 من القادمني لمنياملس لتجمع ،ومناطق‘القدمية هانغتشو -بكني قناة’ضفيت على واملناطق وبكني شيآن ومدينة الشرقي

 .يوان أسرة عهد يف موناملسل خلفها اليت الكثرية القدمية واملقابر املساجد توجد اآلن، العربية وحىت الوسطى والبلدان آسيا
 "األسفار عجائبو  األمصار غرائب يف النظار حتفة" الضخم كتابه  يف تعاىل( اهلل )رمحه بطوطة ابن سجلها وهذه األحوال

  (2)".يوان أسرة عهد خالل مكان كل  يف رؤيتها ميكن املساجد":
وأيضا أخونا الكر م األستاذ زهرة الدين )حفظه اهلل( حتد ث يف رسالته لنيل درجة املاجستري عن انتشار املساجد يف مجيع    

أحناء الصني قائال: "انتشرت املساجد يف مجيع أحناء الصني ويذكر احلجر املنحوت يف أحد املساجد املبنية يف العهد املنغويل 
متع . وكان أئمة املسلمني وعلمائهم يتمتعون باحلقوق نفسها اليت يتف مسجد يف بالد الصنيعشرة آال أنه يوجد أكثر من

هبا رجال الدين من األديان األخرى مثل اإلعفاء عن الضرائب واخلدمة اإلجبارية يف احلرب، فأصبح اإلسالم دينا ذا شأن 
 (3)ومكانة ينافس الكونفوشيوسية والبوذية والطاوية".

يف جمتمع  ‘النظام القضائي’و‘ نظام اجلماعة’و ‘نظام ثالثة رجال املسجد’وباإلضافة إىل ذلك، يف عهد أسرة يوان، نشأ   
إماما وخطيبا ومؤذنا، وهذه اسم الوظيفة يف املسجد، وهؤالء ‘ نظام ثالثة رجال املسجد’املسلمني. وكان ثالثة رجال يف

 ة يف املسجد، ورئيسهم آخوند. وأما نظام اجلماعة فهو مجعية املسلمني اليت اختذتالرجال يصر فون الشؤون الدينية اليومي
املسجد كمركز، وخيتار رجل متقن يف االدارة مدير اجلمعية، ومسؤولية اجلمعية تصريف الشؤون اجلماهريية يف داخل املسجد 

تها  الفصل اليت يتجمع فيها املسلمون ومسؤوليفهو إقامة هيئة قضائية يف ااملدن والقرى ‘ النظام القضائي’وخارجه. وكان 
 يف املشكالت املختلفة يف جمتمع املسلمني، والدعاء باخلري لالمرباطور. 

ثُر مع  وكان الكت اب يف املساجد يف عهد أسرة يوان يتختلفون عن كت اب املسجد يف العصور السابقة وعدد الكت اب ك 
تعددة يف مسجد واحد، ومعل مون ليسوا عامة الناس كما كانوا يف العصور ازديادة املساجد بل توجد حلقات تعليمية م
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غويل  يش املجرون الذين انتقلوا مع اجلالسابقة، وهم معل مون حمرتفون ومنهم الدعاة ورجال الدين والصوفيون، ومعظمهم املها
ة والعربية يدر سون باللغة الفارسيمن آىسيا الوسطى إىل الصني، وطالب ليسوا أوالد فحسب بل منهم كبار، واملعل مون 

أساسيا مث اللغة الصينية، ويعل مون األوالد العلوم الدينية األساسية ويبي نون للكبار األحكام الدينية العادية، وكان أجر هلؤالء 
 املع لمني غري حمدد ومعظمهم بال مقابل وبالني ة احلسنة. 

يف ذلك العصر قليل بسبب احلروب واحلركات السياسية. ولكن  وهنا من املؤسف أن املعلومات يف كت اب املساجد 
التعليم الديين السهول الوسطى، و  يعرفنا من املذكور السابق أن بيت اهلل )املسجد( ظهر يف بداية وصول اإلسالم يف أراض

 يس.بالتدر يف املسجد ظل متواجدا، وهذا احلال بي نت أمهية التعليم يف اإلسالم، واهتمام األسالف املسلمني 
 ‘السهول الوسطى’ تكوين نظام المدارس الدينية بتغيير أوضاع المسلمين في -5
 قبول رفضت الرئيسية يف الصني( )القومية ‘هان’ القومية األقلية يف الصني وقومية  هم – مغوليون - ‘يوان’ كان حكام   

م. 1368هـ/769مالصني عا يف املنغوليني تسلط سقوط حىت ‘يوان’ أسرة تأسيس بداية من وتقاومها املغوليني، تسلط
 ترجع  العلة هذهو  .الصني يف عام مائة من أقل يف سلطتهم سقطت فكيف جدا واليغلبون، أقوياء غويلامل الفرسان وكان

 إىل القوميات تقسيمو  الوطنية السياسة يف تشديد يف املنغوليني هو ما صدر من احلكام: األول رئيسني، السبب سببني إىل
 وهذا السفلى لدرجةا يف -‘هان’ قومية الرئيسي والعرق الثانية الدرجة يف واملسلمون للمنغوليني األوىل فالدرجة طبقات،

 والفساد هدهمأواخر ع يف املنغوليني احلكام داخل من السلطة على صراع هو :الثاين والسبب‘. هان’ قومية مقاومة إىل أدى
هو من ‘)غتشان يوان تشو’قيادة  حتت ‘مينغ’ أسرة ويف النهاية، بدلتها االجتماعية. الصراعات من وغريها الرمسي
م 1398-1368هـ/800 -769)األول  االمرباطور ‘تشانغ يوان تشو’وأصبح  م،1368هـ/769يف عام‘( هان’ قومية

 .‘مينغ’ ألسرة على العرش(
املسلمني يف أوائل عهدها أتبعت نفس سياسة  على امللكية ‘مينغ’ أسرة حكام ، كان سياسة(1) رنا قبل ذلكوكما ذك

ذ االمرباطور   ملسلمني  ونقل بعضا إعفاء:  احلسن، مثل السلوك سياسة‘تشو يوان تشانغ’أباطرة يوان املنغولية نفسها، واخت 
 الصني جبنوب ناطقم من كبرية  مدن قلب يف املساجد لبناء النقود وهبة الغنية، املناطق إىل الفقرية املناطق من املسلمني
ا، ويف وكان حيتل فيه العلماء املسلمني تفو ق‘ مصلحة إدارة الفلك هلويهوي’بـ‘ تشو يوان تشانغ’واحتفظ  ،الشرقي

إىل أربعة شعب، وهى شعبة الفلك وشعبة التقو م العام وشعبة الساعة ‘ مصلحة إدارة الفلك’م قس مت 1370هـ/771عام
تشو يوان ’م، أمر االمرباطور 1382هـ/783وتوىل  العلماء املسلمون رئاسة هذه الشعب. ويف املائية شعبة التقو م اهلجري، 

استعمل ة، لقد يف علم الفلك إىل اللغة الصيني‘ هويهوي’علماء الفلك املسلمني برتمجة التقو م اهلجري ومؤلفات ‘ تشانغ
  (2)سنة يف الصني. 270من امللكية ملدة أكثر  ‘مينغ’التقو م اهلجري مع التقو م العام ألسرة 

قد و  وباإلضافة إىل ذلك، كان عدد من األباطرة متعددة يف أوائل عهد أسرة مينغ احتذوا سياستا متلي نتا على املسلمني.  
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الذي زار الصني يف هناية القرن اخلامس عشر امليالدي، وقضى  (1)علي أكرب اخلطائيوصف الرحال املسلم الفارسي السيد 
يف إستنبول، كتب قصص الرحالت باللغة الفارسية بعد زيارته يف للصني، ومس ى  1516هـ/922سنوات ببكني. ويف عام

ستقر  عدد  ا الكتاب باسم "الرحالت يف الصني". ووصف فيه مكانة املسلمني الرفيعة وإميتيازاهتا يف هذا العصر، يقول:"
كبري من املسلمني يف الصني، ومل يؤدوا الضرائب ويتمتعوا بكرم االمرباطور الذي منحهم هبات من األرض ويتنع موا باحلرية 
املطلقة يف إقامة شعائر دينهم، وكان الصينيون ينظرون إليهم نظرة احرتام وتقدير. وكان يف العاصمة أربعة مساجد كبرية وما 

 (2) "بنيت كلها على نفقة االمرباطور..جدا غريها يف الواليات األخرى لالمرباطورية وقد يقرب من سبعني مس
مسلمني  ‘تشانغ واني تشو’ جيش يف هي أن ‘مينغ’وعل ة اتباع هذه السياسات احلسنة جتاه املسلمني يف أوائل عهد أسرة   

 وقدموا فسها،القرية ن من‘ تشانغ يوان تشو’ مع كانوا  املسلمون العشرة القواد فهؤالء قواد عشر وأشهرهم كما ذكرنا سابقا،
تشانغ( احتذ  واني لقب عصر حكم تشو‘)هونغ وو’عظيمة. وهلذ العلة املهمة اتبعوا االمرباطور إسهامة مينغ أسرة لتأسيس

 بداية يف تمعجملا املسلمني وجزاء إسهامهم يف تأسيس السلطة واستقرار القواد سياسة السلك احلسن مع املسلمني السرتضاء
 سياسة واختذ شتد  ا ‘تشانغ يوان تشو’كاملة، و  حىت تغريت طويلة عليها مدة متض هذه السياسةمل تأسيس اململكة، ولكن

 ومنع بعيدة فقرية قمناط إىل أسرهم مع بعضهم ونقل بذرائع وقتل بعضهم املسلمني ظلم القواد: املسلمني، مثل على ضغط
وأكثر شدة أن  .املسلمني على سيئة سياسات من وغريها املسلمني بالزواج من غري املسلمني وأجرب املسلمني بني الزواج

 حذفوا تلك االسهامات احلسنة من املسجالت الرمسية وحرفوا هذه احلقائق التارخيية حىت ‘مينغ’املؤرخ الرمسي يف عهد أسرة 
 م ظن وا أن التطورأهن املسلمني مع ‘مينغ’سلوك حكام أسرة  تغري يف اليقر روا منزلة للقواد املسلمني العشرة. والعلة املهمة

  املسلمني مانعا وهتديدا مباشرا لسلطتهم. السكان عدد وزيادة الوقت ذلك يف للمسلمني االقتصادي
 فقراء الصني يف املسلمني معظم فأصبحوا .املذكورة يف الفقرة السابقة خلنق قوات املسلمني اختذوا السياسات ومن مث

 إىل ن جيلم الكايف وتتابع هذا األمر والطعام الدافئ لتحصيل الكساء سعيا وهناك هنا ليجروا  قاحلة أراض إىل وأُْرِسُلوا
املسلمني  بني اإلحلاد ظهر الدينية حىت الكتب وفقدت الدين علماء وأشدت وقل   انقلبت املسلمني أحوال ولذا جيل،
الفقر وضنك العيش.ولكن اهلل سبحانه وتعاىل نصر آباء املسلمني الصينيني، وأجناهم من املشقات وأشعل الشعور  بسبب

باألزمة يف قلب الشيخ حممد إلياس )رمحه اهلل(، وأعاد باب الكت اب، وفتح يف بيته جملس التدريس جمانا، واستدعى األوالد 
 )رمحه اهلل( يف أمور التدريس، وطالبه يكثرون عاما بعد عام حىت يف أواخروالشباب حلماية إمياهنم ودينهم وهكذا اجتهد 

ظهر يف منطقة السهول الوسطى املدارس الدينية  ذات النظام  منتصف القرن السادس عشر امليالدي(،‘)مينغ’عهد أسرة 

                                                           

كان )رمحه اهلل( سائحا يف عهد الدولة العثمانية ‘: Ali Akbar Khata’i(阿里·艾克拜尔·合塔伊)علي أكرب اخلطائي/’-(1)
غة لوزار الصني يف بداية القرن العاشر اهلجري املوافق هناية القرن اخلامس عشر امليالدي، وبعد زيارته، كتب كتاب "الرحالت يف الصني" بال

 عهد أسرة نية بالصني، وتأثري اإلسالم عل الصني يفالفارسية، وذكر يف الكتاب أمهية املعلومات يف الصني آنذاك، وعالقة الدولة العثما
        /https://ar.wikipedia.org/wikiعلي أكرب اخلطائيم(. راجع: 1644-1368ه/1054-769‘)مينغ’
 .74، ص ‘تشانغ تشيهوا’/واحلاضر"، لـمحمود مشس الدينراجع: "تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي -(2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%20%20%20%20%20%20%20على
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قد لعب هذا النظام ة اإلسالمية، و واملنهج حيث يتعلم الطالب املسلمني اللغة العربية والفارسية والعلوم الدينية والثقافي
التدريسي دورا مهما يف نشر الدين اإلسالم وثقافته يف بالد الصني، وكان من أهم األسباب اليت ساعدت على تأصيل 
 اإلسالم وتثبيته يف أراضي الصني. والعلماء املسلمون الصينيون يسمون هذا النظام إصطالحا باسم: "التعليم املسجدي".

 م المسجدي في ساعات الضعف والفتن تطور التعلي -6
 يف أرض السهول الوسطى واستولوا على بالد الصني وأسسوا األسرة األخرية يف التايخ (1)قد دخل فرسان املانشوريني  

                                                           

هم قومية من االقليات الصينية يف مناطق مشال الصني الشرقي وحسب سجالت :Manchu People(满族‘)ن/و املانشوري’ -(1)
من حدود بني نشأت (‘)Amur River(黑龙江هنر هيلونغو/’الكتب التارخيية الصينية، كان أسالف املانشويني حيرتكون يف مناطق بني 

مال طوهلا حزيرة الساخلني، وك’الىت تكون بني سيبرييا و‘ مضيق التاتار’وغايتها إىل  ‘سيبرييا’مشال الصني الشرقي ومشال ملنغوليا الداخلية و
تقع بني الصني وكوريا الشمالية وهى حد بني (‘)Paektu Mountain(长白山جبل  تشانغباى/’كم( وجانب الشمال من   4370

م(، ويعيشون حياة  البدواة، وكانت قبيلة ضعيفة هتامجها القوميات القوية دائما، حىت القرن 2000م و200معدل إرتفاعها بنيالبلدين و 
، وهذه اململكة الصغرية ‘جني’م(  وأسسوا مملكة 1115دي، أصبحت قويا تدرجيا بل احتلوا مشال الصني تقريبا عام )العشر امليال

(، واحتل كوريا  بعض مناطق املناشويني يف فرتة أواخر عهد أسرة 1234يد اجليش املنغويل عام )(عاما، حىت سقطت ب119استمرت)
حىت  هنضوا بقيادة ‘ مينغ’م(، وبعد ذلك،  تبعوا حكومة 1387عام)‘ مينغ’أسرة املنغولية(، حىت ختلصوا من كوريا جبيش أسرة ‘)يوان’

م(، ويسمها مؤرخ  1616يف مرة أخرى عام)‘ جني’ر امليالدي بل أسسوا مملكة يف أواخر القرن السادس عش‘ نورهاتش’الزعيم القومي 
م( وأسسوا أسرة 1644يف عام)‘ منيغ’يف أكثر من نصف القرن حىت قضوا على أسرة ‘ مينغ’، وخالفوا مع حكومة ‘جني األخرية’الصني 

اللغات الرتكية )  :جمموعة لغات تضم ثالث أسر لغوية وهي.ولغة املنشورية من اللغات األلطية الىت هي -أسرة تشينغ –جديدة يف الصني 
لغة مجهورية تركيا هى إحدى لغات هذه األسرة(، اللغات املنغولية )اللغة الرمسيية جلمهورية منغوليا هى إحدى لغات هذه األسرة واليت 

واللغة املنشرية ‘ ينكيةاإلف’و‘ النانية’و‘ غوسيةالتن’تسمى بلغة اخلاخا(، اللغات التنغوسية )تستعمل خاصة فريوسية وتشمل لغات، مثال:
زعيم القومية يف ‘ هاتشنور ’أبرز من جمموعة اللغات التنغوسية(. وكان املنشوريون يف بداية األمر يستعملون النصوص املنغولية، وملا أصبح 

جلبت  وخاصة يف اصدار األمر والسجل الرمسي أواخر القرن السادس عشر امليالدي رأى أن يتطلب استخدام النص املنغولية يف كل األشياء
موانع ، وهذه االحتياجات الوضع اهلدف اضطرت إىل احلاجة عن كتابة جديدة مالئمة اللغة املنشورية، مث أمر عاملني عنده أن يبحثا عن  

م( 1599غولية يف عام)غرار األجبدية املن كتابة متوافق اللغة املنشورية، هذان العاملان ابتكرا كتابة املانشو خبصائص اللغة املنشورية وعلى
وهذه الكتابة اجلديدة هى نص مقتبس من املنغولية وعبارة كامل صوت، ونظامها املكتوب من أعلى إىل أسفل  ويتم ترتيب األعمدة من 

ة نشورية ويستعملون الكتابة املنشوري". وكان املنشوريون يتكلمون باللغة املاليسار إىل اليمني. ومثال: كلمة املانشو يف الكتابة املنشورية "
قبل القرن التاسع عشر امليالدين، وبعد ذلك، اليستعملون عنها تدرجييا ملهرهم عن اللغة الصينية حىت ضاعوا عن لغتهم بعد سقوط أسرة 

وبعد  األسحار األديان، اليت كانت من الدرجة‘ الشامنية’يؤمنون ‘ تشينغ’م(. وكان املنشوريون قبل تأسيس أسرة 1911عام )‘ تشينغ’
مهم ظتأسيس اململكة،اعتقدوا نبالء منهم  البوذية التبتية، وما زال معظم عامة الناس  يؤمنون بالشامنية  وبعضهم حتولوا إىل املسيحية، ومع

 https://baike.so.com/doc/2081607-2202035.htmراجع: ملحدون يف الوقت العصري.

http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Manjui_gisun.svg
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مرحلة ‘ تشينغ’ واعترب العلماء املسلمون الصينيون عهد أسرة .(1)امللكية‘تشينغ’م وهى أسرة1644ه/1054عام الصيين
اية القرن العشرين ، وتنتهي مع بد‘تشينغ’الفنت والضعف على املسلم الصيين، وتبدأ هذه املرحلة من وقت تأسيس أسرة 

                      ه/1330ام ع عن نزرله من العرش حيث أعلن االمرباطور األخري  الثورة الوطنية الصينية  عندما ضعفت املانشورية أمام 
 .-الوطنية مجهورية الصني -م، وأسس الوطنيون الدميقراطيون السلطة اجلمهوري 1912

م، املانشوريون هلم االمتيازات الكثرية وقد يوجد يف سياستهم عدم 1644ه/1054يف عام‘ تشينغ’وبعد تأسيس أسرة 
خافوا اإلحتاد من ال يف بداية األمر، و املساواة بني القوميات املختلفة، وهم قومية أقلية بوذية يف الصني وعدد سكاهنم قلي

 مجيع اجملموعات العرقية، ألجل ذلك انتهجوا سياسة ختتلف من قومية إىل أخرى.        
ويف بداية األمر، كانت سياستها حنو املسلمني هى سياسة االسرتضاء لرتسيخ سلطتهم اجلديدة واختذوا طرقا لطلب ود   

ألوالد القادة املسلمني الذين قدموا خدمات يف تأسيس اململكة، وحث الشباب املسلمني، مثل: إعطاء مناصب جيدة 
املسلمني إىل املشاركة يف امتحان التوظيف احلكومي، واستخدام شخصيات كبرية يف شؤون احلكومة من جمتمع املسلمني 

م( 1644هـ /1054من ) )معظمهم قواد وعلماء مشهورون ورؤساء الصوفية(، وهذه األحوال استمرت أكثر من مائة سنة
ويف هذه املدة، تطورت أحوال املسلمني يف جماالت خمتلفة، فظهرت الثمرات اجليدة يف جمتمع  (2)م(.1781هـ/1195إىل )

املسلمني، ولكن الطبقة احلاكمة املانشوريون عرفت أن هذه الظواهر اجليدة للمسلمني هى مانعة لسيطرهتم عليهم. ومن 
وا السياسة حنوهم، واختذوا سياسة التفرقة العنصرية باإلضافة إىل اختاذ قرارات سياسهنا، تغري موقفهم من امل ة سلمني فغري 

 ضد املسلمني وفيها تعظيم وتكر م الكونفوشيوسية والبوذية والطاوية وحتقري اإلسالم.
القرن التاسع عشر  نات منوباإلضافة إىل ذلك، يبحثون عن فرصة إلضعاف قوة املسلمني. ووصلوا إىل غاياهتم يف الثماني

م. وهنا نذكر سبب 1781/هـ1195امليالدية، ونتيجة لذلك كانت هناك ثورة من املسلمني يف مشال غرب الصني يف عام
 الثورة وجيزا.

-1271ه/769-670غولية )امل‘ يوان’نازل املسلمني منذ أسرة ومناطق مشال غرب الصني )فيها مخس مقاطعات( م   
م( ومعظم املقاطعات فيها سيئة الظروف الطبيعية وسطح البحر مرتفع والريح شديدة والنباتات قليلة. وحسب 1368

م( 1755هـ/1168من) -السجالت التارخيية،كانت هذه املقاطعات قد حدث فيها جفاف استمر ألكثر من عشرين عاما
ن من اجلوع  والربد خالل هذه السنيني، ومعظم األطفال ماتوا جوعا، ولكن م(، وأصج الناس يعانو 1781هـ/1195إىل )

احلكام احملل يني مل يساعدوا الناس للتخلص من الشدائد فحسب بل كتموا الواقعة احلقيقية من احلكومة املركزية. ويف الوقت 

                                                           

( 268كانت األسرة األخرية يف التاريخ الصيين، واستمرت حكمها على دولة الصني )Qing Dynasty(清朝:‘)أسرة تشينغ/’-(1)
م( ، وجاءت 1644-1368‘)مينغ’( إمرباطورا. وكانت قد سبقتها يف احلكومة أسرة 12م(، وحكم خالهلا)1911م إىل1644سنة )من

 https://baike.so.com/doc/400870-424490.htmlم(. راجع: 1949-1912)الوطنية  بعدها مجهورية الصني
د ه. وأيضا أنظر "جمموعة البحوث اإلسالمية خالل أسرة تشينغ" ملع528، ص‘ليانغما مين’ /راجع:"موجز تاريخ اإلسالمي" أليوب-(2)

 .1، ص1981عام الفلسفة العلوم االجتماعية مبنطقة، بنينغشيا
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، وهؤالء احلكام  احملل يني ‘وقانس’نطقة  نفسه، حدث صراع  يف مسألة دينية بني طائفيت الصوفية يف داخل اجملتمع املسلم مب
مل يتعاملو مع املشكلة بشكل صحيح  بل حرضوا على إفساد األمر بينهما من خالل استخدام منافقني وجواسس، وكان 
هدفهم يف هذا األسلوب أال يفشو جرميتهم لدى احلكومة املركزية، وهـكذا استمر اخلالف بني الفرقتني  بل أصبح خطر 

كثر حىت وصل األمر إىل سفك الدماء بينهم، واحلكام احملل يني مل حيلوا املشكلة فحسب بل تعصبوا لفرقة القوية أكثر فأ
وقبضوا على رئيس الفرقة الضعيفة، وهذا الفعل البليد أثار غيظ الفرقة الضعيفة فقتلوا واحدا من احلكام، واحلكام احملل يني 

حلكومة ومتردوا. قتلوا حاكما من ا‘ قانسو’وأخربوا احلكومة املركزية بأن املسلمني يف  أخفوا حقيقة األمر عن احلكومة املركزية
ا ، وملا عرف املسلمون من الفرقة الضعيفة هذا اخلرب قامو ‘قانسو’وهـكذا أرسلت احلكومة املركزية جيشا ضخما إىل منطقة 

سنة  تهم للمسؤولني الفاسدين، وهذا حدث يفضد احلكومة، بل التحق بعض رجال القومية األخرى هبذا املوكب لكراهي
 (1)م(.1781هـ /1195)

مدينة  -‘ قانسو’وقام املسلمون بقتال جيوش احلكومة وقتلوا بعض احلكام الفاسدين بل حاصروا عاصمة منطقة   
لبهم بل طوطالبوا  بإطالق صراح رئيسهم الذي كان مسجونا  لدى احلكومة، ولكن احلكومة احمللية مل تقبل  -‘نتشول’

قتلت الرئيس وهذا القتل زاد األمر سوءا جدا، وزاد عدد املقاومني  املسلمني شيئا فشيئا واحلكومة املركزية أرسلت عددا  
كبريا من اجليش ودار القتال بني  اجلانبني واستمر أربعة أشهر، ويف هناية األمر، اندحر املقاومون املسلمون لقلة عددهم 

 عن عدد قوات احلكومة.
مجيع الرجال من الفرقة الضعيفة وأرسلت األطفال الصغار منهم ‘ تشينغ’وبعد اندحار ثورة املسلمني، قتلت حكومة   

والنساء إىل أبعد احلدود، واختذت اجراءات صارمة على املسلمني الباقيني يف مشال غرب الصني. مثل: إضعاف درجة 
بناء مساجد جديدة وصالة اجلمعة، كما منعت تدريس الطالب يف  العلماء ورؤساء الصوفية  يف جمتمع املسلمني، ومنعت

املساجد وغريها من سياسات ظاملة ضد املسلمني. ومع أن هذه الثورة انتهت بفشلهم ولكن أثرها كبري ومحلت حكومة 
، وأنذرت وتشينغ على االعرتاف باحلقيقة وتصحيح سياستها، فقامت بقتل جزء كبري من احلكام الفاسدين من منطقة قانس

كام سببها األصلي كان فساد احل ‘قانسو’حكام كل مقاطعة، حىت قال وزير من الوزراء  أن " ثورة املسلمني يف منطقة 
 (2)احملل يني".

وبعد هذا احلادث، السياسة الظاملة على املسلمني أصبحت تزداد قسوة أكثر فأكثر حىت بعض احلكام اقرتحوا على     
إلسالم من أرض الصني ويهدم املساجد وغريها من املقرتحات السيئة، وطبعامل يقبل االمرباطور هذه اإلمرباطور أن خيرج ا

أصدرت قوانني بشأن املسلمني وهي قوانني غري عادلة ‘ تشينغ’االقرتاحات خوفا من اضطراب السلطة ولكن حكومة 
عشرة  كون عوضا عن هذه الروح ولو قتل كافرومنها:" لو قتل مسلم شخصا من غري املسلمني فعشرة أرواح من املسلمني ت

                                                           

 .47البحوث اإلسالمية خالل أسرة تشينغ"، ص . و"جمموعة 562-555"، ص موجز التاريخ اإلسالميراجع:"-(1)
 .47"، ص ‘تشينغ’. وأيضا أنظر "جمموعة البحوث اإلسالمية خالل أسرة 562،556-555ص  التاريخ اإلسالمي"،راجع:"موجز -(2)
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، وغريها من السياسات الظاملة األخرى، وهذه السياسات (1) أشخاص من املسلمني فتساوى روحا واحدة من غري املسلمني"
ون ، قام املسلم‘شنغت’حىت يف أواخر عهد أسرة ‘ تشينغ’الظاملة حنو املسلمني أدت إىل سوء العالقة بني املسلمني وحكومة 

 من مشال غرب الصني إىل جنوب غرهبا بالثورات املتتالية العظيمة ضد احلكام املنشورية. 

وكانت تنتهي تلك الثورات الكبرية من املسلمني بالفشل، وقتل بعض من رؤساء الثورة وبعضهم أستسلموا، وبعضهم فروا   
ة مبرحلة الفنت إضعافا شديدا حىت عرفت هذه املرحلإىل خارج البلد. وأضعفت هذه الثورات املتتالية املسلمني الصينيني 

والضعف. وأشد صور اإلضعاف هو قلة عدد املسلمني بعد اطفاء نار الثورة، وهتجري املسلمني من املناطق اخلصبة إىل 
تصاديا قاملناطق الفقرية وهلذا السبب جند املسلمني اليوم يف الصني يعيش معظمهم يف املناطق الفقرية، وختلف املسلمني ا

 وثقافيا واجتماعيا، وإضعاف قوة املسلمني السياسية، إيقاف خطوات نشر اإلسالم وثقافته.
فهى األفضل، فقد فُتحت يف املساجد املدارس من مناطق ‘ تشنغ’وأما أحوال التعليم املسجدي يف أوائل عهد أسرة

ن مناطق ر النفقات املتوفرة  وفيها طالب ممشال غرب الصني وجنوب شرقها إىل جنوب غرب الصني ، وهلذه املدارس مصد
  خمتلفة. 

يف الساحال  ‘شاندونغ’بشمال غرب الصني ومنطقة ‘ شنشي’وكان مركز التعليم املسجدي يف ذلك الوقت هى منطقة 
 ات.يف جنوب شرق الصني وأسلوهبم ومنهج التدريس فيهم خمتلف ولديهم خصائص ومميز ‘ ناجنينغ’الشرقي للصني، ومدينة 

ساجد سياسة إستئصال شأفة املسلمني، وأحرقت مجيع امل‘ تشينغ’وبعد دحر الثورات من قبل املسلمني، اختذت حكومة
، وقسمت ممتلكات املسلمني بني غري املسلمني، وقتلت العديد من علماء املساجد والطالب )كانوا ‘شنشي’يف منطقة 

 وطردت العجائز والنساء واألطفال إىل األماكن النائية من األريافعنصرا حموريا يف الثورات( والشباب من عامة املسلمني، 
)إقليم بينغلينغ ملقاطعة قناسو(، وكان من هؤالء املطرودين علماء كبار السن وهؤالء العلماء العظماء مل يثبطوا ومل ييأسوا 

دة بل أقاموا يف طة يف أحيائهم اجلديبل قاموا شجعانا وأخذوا على عاتقهم مسئولية التعليم الديين ورأسوا بناء مساجد بسي
املساجد البسيطة حلقات التعليم، وعلموا األطفال العلوم الدينية، واجتهد العلماء يف التدريس اجتهادا بالغا وهؤالء األطفال 

رتة خر فأصبح مركز التعليم املسجدي بشمال الصني يف أوا‘ بينغلينغ’أصبحوا علماء بعد عشر سنوات، وألجل هذا  إقليم 
يف ‘ ِيويشي’وأيضا كان هناك مركز التعليم املسجدي يف مناطق جنوب غرب الصني، وهو إقليم ‘. تشينغ’أسرة 

 ‘. يوننان’مقاطعة 
 يقعدهم ملكانت كثريا وحمنهم خطرية ولكن األئمة املسلمون ‘ تشينغ’ومع أن مشكالت املسلميني يف عهد أسرة

ل والسفاحني دفاعا عن اإلميان والدين، ومل يغلقوا باب املدارس الدينية فحسب باخلوف والفزع، بل قاموا يف وجه الظاملني 
واظبوا يف التعليم الديين بالنية املخلصة واإلميان القوي حىت شكلت مذاهب تعليمية وأسلوهبم ومنهج التدريس خمتلف 

اريخ التعليم املرحلة املهمة يف ت‘ غتشين’ولديهم خصائص ومميزات. وهلذا اعبترب العلماء املسلمون الصييون خالل أسرة 
اإلسالمي يف الصني، وذلك لتشكيل مذاهب تعليمية ومتنوعة يف التعليم املسجدي وظهور العلماء املمتازين يف جمتمع 

                                                           

 .50راجع: "جمموعة البحوث اإلسالمية خالل أسرة تشينغ"، ص-(1)
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املسلمني الصينيني آنذاك، ونشر مؤلفات إسالمية يف الصني. وهذه املذاهب التعليمية املسجدية اليت ظهرت يف منطقة 
 هي:‘ تشينغ’سطى خالل أسرة السهول الو 

لم الكالم ومعاين الذى يتحلى مبيزة دراسة وشرح ع‘ مذهب شنشى التعليمي)تشتمل التعليم املسجدي يف إقليم بينغلينغ(’
 القرآن الكر م بدقة  والفقه احلنفي.

كز على دراسة الفلسفة ويرت  الذى يتحلى مبيزة دراسة الكتب اإلسالمية باللغة العربية والفارسية‘ مذهب شنادونغ التعليمي’
 الصوفية.

 الذى اشتهر بالكتب اإلسالمية باللغة الصينية.‘ مذهب ناجنينغ التعليمي’
ية الذى يهتم بتحسني التعليم املسجدي ويدعو إىل دراسة الكتب اإلسالمية باللغة العربية والفارس‘ مذهب يوننان التعليمي’

 والصينية معا.
تعليمية وخصائصها والعلماء املمتازين من هذه املذاهب التعليمية، ومؤلفاهتم )رمحهم اهلل( وأما مميزات هذه املذاهب ال

بعنوان  فقد ذكرناها بالتفصيل يف رساليت للمجاستري اليت كانت‘ تشينغ’وأحوال أخرى للتعليم املسجدي يف عهد أسرة 
 ول الدين. ليها فهي متوفرة يف مكتبة أص"تاريخ التعليم املسجدي يف الصني خالل أسرة تشيبنغ" فأرجوا الطالع ع

وخالصة القول أن عرفنا من املذكور السابق أن الكت اب يف املساجد مبنطقة السهول الوسطى للصني نشأت مع دخول 
تكوين  لقرن السابع امليالدي، وتطورت تطورا شامال معقرن األول اهلجري املوافق منتصف ااإلسالم إليها يف ثالثينات ال

يف أرض السهول الوسطى من سبعينات القرن السابع اهلجري إىل سبعينات القرن الثامن اهلجري املوافق ‘ هويهوي’قومية
 من سبعينات القرن الثالث عشر امليالدي إىل سبعينات القرن الرابع عشر امليالدي. 

وافق القرن العاشر اهلجري امل وكان من نشأة نظام املدارس الدينية )التعليم املسجدي( يف السهول الوسطى خالل القرن
السادس عشر امليالدي إىل ظهور مذاهب التعليم املسجدي خالل القرن الثاين عشر اهلجري املوافق القرن الثامن عشر 

 امليالدي هي مرحلة تكوين نظام التعليم املسجدي. 
دي يف الصني تسب مصدر التعليم املسجحفظه اهلل( ان‘)دينغ شرين’وهلذا العامل املسلم الصيين املعاصر الدكتور أيوب   

ين أم نظام التعليم املسجدي يف منطقة السهول الوسطى( قبل القرن الثا ‘منطقة شينجيانغ’)سواء هو املدرسة الدينية يف 
عشر اهلجري املوافق القرن الثامن عشر امليالدي إىل بالد ما وراء النهر يف آسيا الوسطى، وعاد مصدره بعد القرن الثامن 

 م املسجدي يف الصني والفرتة الفاصلةوأما علة التحديد عن مكان املصدر للتعلي (1)عشر امليالدي إىل شبه القارة اهلندية.
 إن شاء اهلل تعاىل. ،وتأثري املدارس الدينية من هذي املنطقتني على التعليم املسجدي يف الصني فسنذكرها يف فصل الحق

 
 

                                                           

 .10-8، ص‘دينغ شرين’/أيوب  :التحريرانظر"التعليم اجلسدي يف الصني" لرئيس  -(1)
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 التعليم املسجدي متويل درمص :الثالثاملبحث 

 النافلةهم وصدقاهتمن قبل القوم  املفروضة الصدقات کان يعتمد علی  يف الصني مصدر النفقات للتعليم املسجدیإن 
هذه اللجنة و  ولكن يوجد جلنة إدارة الشؤون يف كل املساجد. ،الناحية هذه علیرمسية تشرف  هئية مالية هناك جدو يالو 

لقوم امنتخبة من القوم وأعضائها تتكو ن من أشخاص ممتازون من القوم، وكان رئيسها شخصا ممتازا دينا وخلقا وإداريا من 
ومسؤولية اللجنة هي اإلشراف على شؤون املسجد الداخلية واخلارجية مبا فيها قضية مصادر التمويل للمسجد. وأما أحوال 
مصادر التمويل للمسجد يف الصني يف الزمن املاضي واملعاصر ويف املدن والقرى فهي خمتلفة، وتفصيل ذلك على النحو 

 اآليت:
 م(1949ه /1368يف الزمن املاضي )قبل سنة  تعليم املسجديللمصدر النفقة  النقطة األوىل:

ذكرنا يف الفصل السابق أن التعليم املسجدي يف الصني هو يف داخل املسجد وليس مستقال من املسجد، وكانت 
 والنافلة من قبل القوم مصدرا النفقة له. وهذه الصدقات تنقسم على قسمني. املفروضة الصدقات

ة املعل م والطالب )املدرسة( والقسم الثاين للمسجد. ويسأل رئيس جلنة املسجد عن القوم حينما والقسم األوىل لنفق  
يضعوا صدقاهتم أمامه، هل هذا الصدقات للمدرسة أم للمسجد؟ ألجل هذا يكون يف إدارة كل مسجد صندوقان صغريان 

 صدقات مسجد، وخارج الصندوقني من اخلشب ومذك رتني، وواحد من الصندقني حلفظ صدقات مدرسة واألخرى حلفظ
ة صندوق نفق’ملون ا باللون األخضر وأربعة أركان من الصندوق مغلفا بنحاس وفوقها مكتوب بريشة صينية 

وأما واحدة من املذك رتني فهي لتسجيل أمساء القوم الذين يقدمون الصدقات للمدرسة ‘ صندوق نفقة املسجد’و‘ املدرسة
الذين يقدمون الصدقات للمسجد. وظاهرمها ملفوف بورق اللون األزرق وفوق اللفافة ورق  واألخرى لتسجيل أمساء القوم

صدقات  ةمذك ر ’و‘ مذك رة صدقات املدرسة’ مجيلةمستطيل باللون األمحر، وفوق الورق املستطيل األمحر مكتوب بكلمات 
 ‘.املسجد

وتربعات  ورالعشمن  قرى حصيلة األرضباألوراق املالية، ومن الکانت   وكان الصدقات )الزكاة والصدقة النفلة( من املدن   
ناك عادة حسنة . وهوهـذا الدفع يکون من تلقاء أنفسهم ال باإلكراه حسب ظروف املعيشة التی يعيش املرء فيهاالقوم، 

داية شهر رمضان يف  ب من التجار املسلمني الصينيني يف مدن ألداء الزكاة، ويقمون جبرد بضائعهم وحيسبون أربح التجار يف
كل سنة ويؤد ون زكاهتم يف وسط شهر رمضان، ويعطون بعض الزكاة إىل املسجد وبعضها إىل الفقراء من األقرباء واألصدقاء 

 وغريهم، وأما الصدقات النفلة فيتصدقون بأي قدر كان حسب النية. 
ينيون لكر م فكيف يعطون التجار املسلمون الصواملسجد ليس مصرفا من املصارف الثمانية اليت ُحدِّدت يف القرآن ا   

)متعلم ‘ مال  ’زكاهتم إىل املسجد، وهناك طريقة حلل  هذا املشكل وهذا الطريقة أن التجار يعطون زكاهتم أوال إىل آخوند أو 
 مث هؤالء ، ألهنما جمتهدين يف سبل اهلل‘مال  ’يدعون هلم فإًذا أصبحت الزكاة ملكا لـآخوند أو‘ مال  ’املسجد( وآخوند و

يأخذون جزءا قليال من هذه الزكاة ويعطون باقية الزكاة إىل جلنة إدارة املسجد واللجنة تصرف هذه الزكات ‘ مال  ’آخوند و
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 يف النفقات اليومية للدرسة واملسجد. ويسمى األئمة يف الصني هذه الطريقة بـــتحويل األيدي.
ر لنفقة املسجد، وهي أوقاف املسجد. وهذه األوقاف من التجار وباإلضافة إىل صدقات املسجد، كان هناك وجه آخ  

الكبار يف املسلمني وحكام وُضبا ط ومالك األراضي، وتشتمل هذه األوقاف ُحقوال وبساتني ودكاكني وعقارات، وهؤالء 
هذه األوقاف و يعطون بنية خالصة هذه ألوقاف املسجد ألن يف مسجد معل مون ومتعل مون، وهم يدرسون العلوم الدينية، 

 هي الصدقات اجلارية وهذه الصدقات اجلارية تفيد صاحب الوقف يف الدارين. 
يس  ووقت أداء العشور يف القرى ل ،وتربعات القوم العشورمن  حصيلة األرضوكانت نفقات املسجد يف القرى هي    

ني هي احلصاد يف معظم أراضي الص كمثل وقت األداء يف املدن، والفالحون يعد ون عشورهم بعد حصاد احملاصيل. ووقت
ون الصينيون يف ميف فصل اخلريف، ووقت احلصاد لبعض احملاصيل هناية اخلريف حىت بداية الشتاء، ألجل هذا كان املسل

 القرى يعد وا عشورهم يف هناية كل سنة.
أغلب  انكويكرمونه إكراما شديدا. و يف الصني، وزعيم روحي عند املسلمني الصينيني  املدرسة مع املسجد سيرئوآخوند   

األجرة لـآخوند يف مدن األوراق املالية، وشكل دفع أجر آخوند يكون الرواتب دفعة واحدة لسنة كاملة، ووقت الدفع بعد 
صالة عيد الفطر. وهناك مراسم بسيطة لدفع أجر آخوند، وبعد صالة عيد الفطر، يسل مون القوم معا يف انسجام بصوت 

وند يف خارج القاعة الكربى للمسجد، وبعد ذلك، رئيس جلنة إدارة املسجد يلقى كلمة الشكر خلدمة آخوند عال على آخ
على القوم، مث يضع األجر يف صحن إلكرام آخوند، وهذا األجر )الورقة النقدي( مغلف بورقة محراء، مث يضع هذا الصحن 

ماعة وجلميع املسلمني. ويسمى املسلم الصيين هذا املراسم أمام آخوند، وقبل أخذها أخوند، يدعو مع القوم ألحوال اجل
ها ا منبعضً  بل يبقىلنفسه  يأخذ مجيع األجرة کان بعض آخوند من حسن سلوكه الو ‘ إعطاء مؤونة التعليم’البسيطة 

 . مسجدلل
اد احملاصيل  صوأما أغلب األجرة لـآخوند يف القرى فكان حصيلة األرض )حبوب خمتلفة(، ووقت دفعها بعد يكون ح   

كل سنة. وجلنة املسجد جتمع احلبوب من مجيع القوم للجماعة أوال وتفصل هذه احلبوب إىل جزئني، وجزء منها أجر 
)املدرسة( وكمية احلبوب وأمساء أصحاب احلبوب مسجلة عند جلنة املسجد. وبعد ذلك  آخوند واجلزء اآلخرى للمسجد

ماعة وممثل لعموم الشيوخ أو الرجال، وهؤالء املمثلون يوصلون برئاسة مدير إدارة ختتار جلنة املسجد ممثال من كل عائلة للج
جلنة املسجد حبوبا آلخوند إىل بيته، وآخوند يكرم أولئك املمثلني بألطعمة اللذيذة. وكان يف العموم أجرة آخوند الذي 

كان كثر من الذي يف املسجد الصغري. و يقطن املدن أكثر من آخوند الذي يقطن القرى وأجر آخوند يف املسجد الكبري أ
كانوا من املدن أو من القرى أقل بكثري من آخوند يف الوقت احلاضر، ولكن كان مجيع   سواءأجر آخوند يف الزمن املاضي 

 .املال ومرارة احلياة قلة ين علىبرو اصو يف التعليم  جمتهديند تقريبا آخون
د آخوناليومية لـ باتاجو وكان معظم آخوند ليسوا من املدن أو القرى نفسها بل يرتكون أسرهم يف بيوهتم ولذلك كانت ال  
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. ويف هم باإلطعاميقوم کل واحد من فيها أمساء املطعمني وکان هلذا األمر قائمة يعلقد املسج ومدير، بني القوم متناوباً  تدور
طالبني إىل بيت القوم يف وقت الفطور والعشاء، وأما الغداء يوصلها القوم إىل غرفة العموم يذهب آخوند مع طالب أو 

 آخوند يف املسجد، وكان هذا احلال مل خيتلف يف املدن أو القرى.   
 حملتوأما املسافر فکان ي  املقيم کان علی أسرته الطالب طعام: حالتني فکانت تقسم علی‘ مال  ’ طعام أما وجباتو 

، ألجل هذا كان املساجد من قلة الغين اليتقبلون املتع لمني املسافرين، وكان هذا األغنياء من القومد طعامه أحمسئولية 
 احلال شائعا نسبيا يف مساجد القرى. 

  م(1949ه /1368يف الزمن اخلاضر )بعد سنة  لتعليم املسجديمصدر نفقة االنقطة الثانية: 
م، وكان بعض تلك التغريات إجيابيا وبعضها 1949متامًا بعد سنة غريت نفقات املساجد يف الصني قد ت أحوالوبعض   

 ع أن نذكرها تفصيال، ولذا سنلخصها يف حالتني: املتغريات السلبية واملتغريات االجيابية:يسلبيا. والنستط
 املتغريات اإلجيابية: 

 م1949امولكن بعد ع .القوم من أنفسهم، وتتم بال ترتيب مع احلكومةاألول: كانت جلنة إدارة املسجد تنتخب بإرادة 
أصبح انتخاب جلنة املسجد خيتاج إلذن من احلكومة وقد أفاد من هذا التنسيق والرتتيب مع احلكومة أن عمل اللجنة 

  .أصبح منظما
الدكاكني ويدفعون  ا وجتا ر أج روا هذهالثالث: املساجد اليت تقع يف سوق بنيت من واجهة املسجد اليت تواجه الشارع دكاكين

أجرة يف كل شهر. وهذا احلال زاد مصدر التمويل للمسجد وخفف أعباء القوم. وهذا احلال ظهر بعد 
 م.1980هـ/1400عام

الثالث: قدم القوم ألسرة آخوند بيتا يف خارج املسجد، وهذا احلال حل مشكلة األطعمة اليومية لـآخوند، ومل يعد حباجة 
وا مقيمني أو انك  املطعم سواء يأكلون مناملتعل مون و  جدااملس يف وأقيمت املطاعم القوم بيوت بنيالذهاب واإلياب إىل 

 يف الطعام أحيانا. املتع لمنييشرتك مع  دآخون مسافرين حىت بعض
 املتغريات السلبية:

بعض رؤساء اللجنا مت  1949رئيس جلنة إدارة شؤون املسجد شخصا ممتازا دينا وخلقا وإدارة. وبعد عام  تاألول: كان
تعي نهم من قبل احلكومة. وخاصة يف املعاصر معايري انتخاب الرئيس هو الغين بصرف النظر من كوهنم أصحاب دين أوخلق 

توصية من أحد واليكرمون رأي آخوند، حىت بعضهم  أو جهالء وهذا أد ى إىل أهنم يعملون كما يريدون واليسمعون
حتكموا يف موضوع اخلطبة يف يوم اجلمعة، وهكذا بعض أخوند يصمتون أمام حقوق الدين من أجل رضا هؤالء الرؤساء 

 اجلهالء.
م، وهذا تسبب يف صعوبات على مصدر نفقة متويل املسجد 1958هـ/1378صادرت احلكومة أوقاف املسجد عام الثاين:

 ن معظم القوم آنذك فقراء واليكون هلم قدرة على حتمل األعباء الزائدة. وسنفصل القول يف هذا األمر يف فصل الحق.أل
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م سواء كان يف املدن أو يف القرى بل كمية األجرة تكون أكثر 1980الثالث: أجرة أخوند تكون باألوراق املالية بعد عام
م. لكن مع ذلك ترى معظم آخوند صاروا كساىل يف العبادة والجيتهدون يف التعليمن املاضي، وهذا لكثرة التجار املسلمني، و 

 وخاصة يف املعاصر، معظم أخوند نسوا أمانتهم وطلب املال أصبح مقصودا هاما عندهم.
من قبل القوم  املفروضة الصدقات يعتمد علی ي يف الصني کانلتعليم املسجدامصدر لنفقات وخالصة القول أن 

، وهذا يدل على قوة إميان املسلم الصيين، واهتمامهم بالتعليم الديين. ولقد كان جو التعلم يف املساجد النافلةهم وصدقاهت
ري من اآلن أقل بكث املعاصر ومع أن كمية أجرة آخوند يف املاضي كثيفا مع أن مصدر نفقات التعليم املسجدي أقل من

 .املال ومرارة احلياة قلةعلى  نبرو اصو  ،التعليمالعبادة و  يف نو جمتهدولكن مجيع أخوند تقريبا 
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 وفيه ثالثة مباحث: املناهج الدراسية

 

 

 مناهج املذاهب الدينية على التعليم املسجدي تأثري: األولاملبحث 

 مناهج التعليم املشهورة يف آسيا الوسطى على التعليم املسجدي تأثري :الثانياملبحث 

 املسجديشبه القارة اهلندية على التعليم  املناهج املدرسية الشائعة يف تأثريالثالث: املبحث 
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 املبحث األول: تأثري مناهج املذاهب الدينية على التعليم املسجدي

تنتمي أغلبية املسلمني الساحقة يف الصني إىل أهل السنة واجلماعة من حيث أصول العقيدة، واملذهب احلنفي من حيث   
السنيني واألحناف يف الصني انقسموا مر ة ثانية إىل صنفني من املذاهب اإلسالمية، أحدمها أهل  أصول الشريعة. ولكن
ر أهل الطريقة دينية واآلخ مجاعاتهتمون بالشريعة وينتمون إىل ثالث بأصول اإلسالم وأركانه وي الشريعة أي يتمسكون

 طوائف صوفية. ةوينتمون إىل أربع
 اإلسالمية في الصين طوائفال -1

 :سنة والجماعةدينية من أهل ال جماعات ثالث
 يكن أى مذهب قبل نشأة التصوف يف الصني، وهذا االسم ظهر بعد نشأة التصوف يف الصني مل‘: القدمية ةاجلماع’ -أ

لذا تسمى بالقدمية الصني و  اإلسالم يفوهـذه الفرقة أقدم الفرق يف تاريخ  الصني يف‘اإلخوانية ةاجلماع’ نشأةوخاصة بعد 
أرجاء البالد وحتافظ على أصول اإلسالم وأركانه األساسية منذ وصول اإلسالم إىل الصني، وأيضا  وهم يفوأتباعها أكثر 

ل األمد لم الصيين لطو ة بسبب تعايش املسحتافظ على العادات والتقاليد الصينية نتيجة ملا تأثروا به من احلضارة الصيني
ويسبح ون اهلل تعاىل  يفالشر  حيتفلون بذكرى املولد النبويسلمني، ومل يسبق إصالح وجتديد. ومن ميزاهتا مثل: مع غري امل

الثوب  ونلبسي يف املناطق الشرقي بالصني  أتباعهاوكذلك  ،بصوت عال مجاعيا قبل صالة اجلمعة ويصلون على النيب 
 .ميزات أخرىوغريها من  ،األبيض لآلباء واألقرباء املتوف ني

وانتشارها شامل من أوائل  م(1893هـ /1310نشأهتا يف أواخر القرن التسعة عشر امليالدي) ‘:اإلخوانية ةاجلماع’-ب
يضا. وأتباعها أقل من ة اجلديدة أماعة القدمية تسمى باجلماع( ومبحازاة اجل1918هـ /1336القرن العشرين امليالدي)

 غرب الصني. سنذكر أحواهلا تفصيال يف فصل الحق. مناطق مشالة القدمية، ومعظمهم يف جماعأتباع لل
لقرن العشرين ة مستقلة بعد سبعينات انات القرن العشرين، حىت أصبحت مجاعنشأهتا يف ثالثي‘: السلفية ةاجلماع’-ج

ن( لرفع اليدين )معناها يف اللغة الصينية رفع اليدي‘ سانتاي’ــــل غرب الصني. وأيضا تسمى بوأتباعها أقل ومعظمهم يف مشا
 يف الصالة. 

 أربعة طوائف صوفية كبيرة من أهل الطريقة:
ومن املعروف أن الطوائف الصوفية اإلسالمية السائدة يف العامل اإلسالمي هي النقشبندية والشاذلية والتجانية والسهروردية   

الوة الذكر تا إال فرعني من الطوائف النقشبدية والشاذلية وغريمها، والفرق بينهما يف توالكربوية... أما اخلفية واجلهرية فليس
بصوت خفي )خافت( وتالوة الذكر بصوت جهوري )عال(. ويف العامل اإلسالمي مل تعدا من الطوائف الصوفية املستقلة 

ائف الصوفية الكبرية الطو ’ واجلهرية يف مصافالشاذلية، رغم أنه أدرج الصينيون اخلفية  وأعتربمها من فروع النقشبندية أو
 يف الصني وهي اخلُِفية واجل ْهرِية والق اد رِية والُكرْبِية.‘األربع

ت القرن سبعينا)‘يوان’وأوائل عهد أسرة‘ سونغ’رةالصني خالل أواخر عهد أس يوقد ظهرت احلركة الصوفية يف أرض  
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وأتباع اخلفية  (1)القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر امليالدي.الثالث عشر امليالدي(، وانتشرت شامال يف منتصف 
أكثر، مث اجلهرية مث القادرية مث الكربية، ومعظم أتباع هذه الفرق يف مناطق قانسو ونينغشيا وتشينغهاى وشينجيانغ بشمال 

وكب املسلمني م ويفون جدا. غرب الصني، وألجل هـذا إن الصوفيني يف مشال شرق الصني ويف جنوب شرق الصني قليل
 ماعاتجلمن أهل الشيعة، والبقية من ا ، عدا قومية الطاجيك وأقليات من قومية الويغور يف منطقة شينجيانغالصينيني
 ألشعريةة اإلخوانية يسرتشدون مبذهب اماعواجل والطوائف الصوفية ة القدمييةماعمن أهل السنة واجلماعة وأهل اجلمجيعهم 

ة السلفية فيحرتمون فكر ابن تيمية ماعوأما اجل ،يف الفقه (4) احلنفييف أصول العقيدة، وحيرتمون املذهب  (3) ديةيواملاتر  (2)
 ويتبعون مذهب احلنبلي يف الفقه.

 كيف أصبح أهل السنة والجماعة والمذهب الحنفي مذهبا سائدا في المجتمع الصيني المسلم  -2
  أهل السنة واجلماعة واملذهب احلنفي مذهبا سائداأحوال عقيدة املسلم الصيين قبل أن يصبح  
الصني بالطريق البحري يف منتصف القرن السابع  ذكرنا قبل ذلك أن اإلسالم دخل من طريق أهل السنة العرب إىل  

مبجيئ عدد كبري من املسلمني من آسىي الوسطى ومن الشيعة الفرس  امليالدي، وأما وصول اإلسالم يف الصني شامال فهو
                                                           

سالمية . و"املوسوعة اإل3ص ،1983منينغشيا، عا’الشعبية بـ النشر ، دار‘ما تونغ’راجع:"األبواب الصوفية يف الصني" لـيوسف/-(1)
 . 549ص‘ ما مينغ ليانغ/’سالمي" أليوب . و"موجز التاريخ اإل756الصينية"، ص

-260هي مجاعة من أهل السنة، وأسسها اإلمام أبو احلسن األشعري)ariyyah ‘al-Ash(艾什尔里学派 :‘)األشعرية/’-(2)
م(. وأركان املذهب إثبات عقيدة السلف حبجج كالمية، واستخدام العقل يف توضيح النقل، وهو مذهب معتدل 936-874هـ/324

دا ا ثبت عن الصحابة والعلماء األعالم واليكفر أحالخيالف إمجاع األئمة األربعة، واليعارض آية واحدة من القرآن الكر م وال احلديث وم
من أهل القبلة وغريها من اآلراء االخرى املعتدل. ويف القرن اخلامس اهلجري املوافق هناية القرن احلادي عشر امليالدي، أصبح املذهب 

-1018هـ/485-408)نظام امللك  –م( 1194-1037هـ/590-429األشعري املذهب الرمسي بسبب وزير الدولة السلجوقية )
م( وغريه من العلماء الكبار )رمحهم 1111-1058هـ/505-450اإلمام الغزايل ) -م(، وانتشارها الشامل بإجتهاد حج ة اإلسالم1092

  /https://ar.wikipedia.org/wiki أشعرية.،  57اهلل( من أهل السنة. راجع: "املوسوعة اإلسالامية الصينية"، ص
هي أحد من ثالث مذاهب عقائد )األشعرية، املاتوردية الطحاوية( من al-Maturidiyyah(马图里迪学派 :‘)دية/ياملاتر ’-(3)

م( من مسرقند. وظهرت يف أوائل القرن الرابع اهلجري 944-هـ/؟333-أهل السنة واجلماعة، وكان مؤسسها اإلمام أيب منصور املاتوردي)؟
فق القرن احلادي عشر امليالدي، واعتمدت يف أسسها ونشأهتا على املذهب احلنفي فقها وكالما، وآراء أيب حنيفة هي األصل الذي املوا

تفرعت منه آراء املاتوريدي. واملاتوردية واألشعرية يتفقون أساسا مع بعضهم البعض، وقام اإلمامان على حتقيق األصول، وإبطال قواعد 
حدة واملرجئة واملعتزلة. ويعترب األشاعرة واملاتوردية أهنما املكو نان الرئيسيان ألهل السنة واجلماعة، وعمادتا العقائد ألهل املخالفني من املال

 /https://ar.wikipedia.org/wiki .، ماتريدية348السنة واجلماعة.  راجع: "املوسوعة اإلسالامية الصينية" ص
املالكي  الشافعي، )احلنفي، هو واحد من املذاهب الفقهية األربعةal-Hanafiyyah(哈乃斐教法学派 :‘)املذهب احلنفي/’-(4)

. وهو -م(767-699هـ/150-80) أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكويف   –احلنبلي( عند أهل السنة واجلماعة، ومؤسسه اإلمام األعظم 
تحسان امة يف املذهب احلنفي: اآلية، احلديث، اإلمجاع، القياس االسأقدم املذاهب األربعة، وأكثرهم انتشارا يف العامل. وأصول االستنباط الع

 /https://ar.wikipedia.org/wiki .، خنفية198الُعرف. راجع: "املوسوعة االسالمية الصينية"، ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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غول يف القرن الثالث عشر امليالدي، وكان من هؤالء املهاجرين مسلمون من الشيعة، وهذا احلال أد ى باملسلمني مع جيش امل
ماعة وبعضهم سرتشاد بعقيدة أهل السنة واجلالصينيني قبل نشأة التعليم املسجدي يف القرن السادس عشر امليالدي إىل اال

تمع ا عقديا لدى املسلم الصيين آنذاك، وتأثريات الشيعة واحلضارة  الفارسية يف اجملحيرتم فكر الشيعة، وهذا أحدث اضطراب
الصينيني املسلمني واضحة حىت كان حيدث خالفا شديدا بني املسلمني يف أراضي السهول الوسطى للصني ونتمثل فيما 

 يلي:
سلمة يتمسكو باإلمساعلية ومجاعة من قومية الويغور امل ‘شنينجينغ’: أبناء قومية طاجيك املسلمة يف جنوب منطقة األول

 وم.تنتمي إىل مذهب االثين عشرية اإلمامية. وهذه األحوال موجودة حىت الي ‘شنينجينغ’يف حمافظة يارقند جبنوب منطقة 
ركن من أركان  هو: كان اإلميان باالمام عند املسلم الصيين يف السهول الوسطى خالل القرن السادس عشر امليالدي الثاني

اإلميان، ألجل ذلك كانت وظيفة اإلمام يف املساجد اليت تقع بني أراض السهل الوسطى هي النظام الوارثي، ولو أب إمام 
 ابنه ورث ظيفته بعد موته سواء كان ابنه عاملا أم جاهال.

نتصف الصف م مع املتبوعني يف م: كان اإلمام يف صالة اجلماعة عند بعض املساجد يف منطقة السهول الوسطى يقو الثالث
 (1)‘نيوجيه’األول، وكان هذا احلال شائعا يف املساجد الواقعة بني السهول الوسطى، حىت حدث خالف شديد. كان مسجد 

يف مدينة بكني )املسجد املشهور يف الصني( ينفذ نظام التصاق اإلمام مع الصف األول، وبعض القوم اعرتضوا على هذا 
وبنوا مسجدا جديدا، وبعض األسر تناقضوا بني األب واالبن هلذا األمر. ‘ نيوجيه’ا من مجاعة مسجد النظام حىت خرجو 

م تناقشت الطائفتان حول هذه املسألة يف بكني ناقشا شديد، والقوم الذين ينفذون نظام التصاق 1699هـ/1110ويف عام 
نفذ نظام ما زال ي‘ نيوجيه’اقشة على ما يرام، ومسجداإلمام مع الصف األول اليقر ورن أن فعلهم غلط، ومل تنتهي املن

التصاق اإلمام باملصل يني. وهذه املسألة استمرت مدة طويلة حىت ُأصلحت باجتهاد العلماء من التعليم املسجدي يف هناية 
 (2)القرن التاسع عشر امليالدي.

يالدي م املسجدي يف القرن السادس عشر املوهذه األحوال السابقة وضحت أن عقيدة املسلم الصيين قبل نشأة التعلي  
خملوطة بني عقيدة أهل السنة وعقيدة الشيعة، ولكن عامة الناس من املسلمني حىت بعض العلماء آنذك ال يعرفون ما الفرق 

نية يبينهما وما عالمة أهل السنة وعالمة الشيعة، وهذا لقلة العلماء املتقنني للعلوم الدينية آنذاك وعدم وجود مدرسة د
منتظمة يف اجملتمع الصيين املسلم ، وهلذا اعترب املؤرخ الصيين نشأة نظام التعلم املسجدي يف اجملتمع الصيين املسلم أمرا 

                                                           

هو أقدم املساجد يف مشال الصني، ويرجع تاريخ املسجد إىل أكثر من ألف  Niujie Mosque(牛街礼拜寺:‘)مسجد نيوجيه/’(1)
االمرباطور -م(1644-1368‘)مينغ’م، أطلق االمرباطور التاسع من أسرة 1474هـ/878م(. ويف عام996هـ/386سنة )قد بين سنة 

م، ُمنح املسجد لوح مكتوب عليه 1696ويف عام‘. دار الصالة’ويعين ‘ يل باي سي’عليه اسم  -م على العرش(1487-1464تشنغهوا)
-1644امللكية )‘ ". وكان مركز التعليم املسجدي يف مشايل الصني خالل عهد أسرة تشينغ(敕赐礼拜寺" دار الصالة اإلمرباطورية )

 .91م(. راجع: "املوسوعة اإلسالامية الصينية"، ص1912
 .‘بنيتشو تشوان’ /راجع: مقالة "العال مة حممد هاشم وحركة التجديد األوىل إلسالم قموية هوي" أليب منصور-(2)
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مهما جديدا يف التاريخ املسلم الصيين ألن التعليم املسجدي لعب دورا كبريا إلنشاء وضع أهل السنة واجلماعة واملذهب 
 مع الصيين املسلم. احلنفي مذهبا سائدا يف اجملت

 طرق التعليم املسجدي يف توثيق عقيدة أهل السنة واجلماعة واملذهب احلنفي يف ميدان املسلم الصيين 
 -ه اهلل(الشيخ حممد عبد اهلل إلياس)رمح –لقد اجتهد العلماء يف التعليم املسجدي منذ عهد مؤسس التعليم املسجدي    

الطريقة  واجلماعة يف قلب املسلم الصيين، واختذوا وطرقتني كربتني هلذا العمل املهم، اجتهادا عظيما لتوثيق عقيدة أهل السنة
 األوىل تعتمد على تدريس الطالب، والطريقة الثانية تنفذ على عامة الناس من املسلمني.

 :طريقة تدريس الطالب 
 الطريقة األولي: دراسة كتب عقيدة أهل السنة واجلماعة

ه ونعترب يو  عمال والعبادات، وكان علماء من التعليم املسجدي يهتم ون بعلم الكالم اهتماما كبرياوعقيدة معتدلة أساس األ  
وذهبوا إىل أن عقيدة عني الدين، واألعمال والعبادات بدون عقيدة معتدلة ال فائدة.  ،مادة مهمة يف التعليم املسجدي

ة من التعليم املسجدي حىت كان العلماء القدماء اليقوموا وهلذا وضعوا مادة علم الكالم على الطالب يف املرحلة النهائي
 حفل التخرج للطالب الذين مل يتقنوا علم الكالم.    
شرح  –)رمحه اهلل(  (1)نسفية للشيخ جنم الدين عمر النسفيعقائد الويف بداية األمر، كان الكتاب األشهر من شروح ال

كتابا مقررا  على الطالب، والعلماء سواء كان من املدارس الدينية يف -)رمحه اهلل((2)اينز تفتاال سعد الدينالعقائد النسفية ل

                                                           

Sheikh Najmendin Nasafiyyah(筛黑النسفي/ الشيخ جنم الدين عمر -( 1) ·奈之蒙丁 ·奈赛斐( )461-
م(: كان امسه )رمحه اهلل( عمر بن حممد بن أمحد بن إمساعيل بن لقمان احلنفي النسفي، وجنم الدين لقبه. وموالده 1142-1067هـ/537

ملكرمة وكان يرحل إىل بغداد ومكة ا يف جنوب أوزبكستان. وهو فقيه عامل يف أصول العقيدة وحمدث ومفسر ومؤرخ.‘ نسف’من مدينة 
وغريها من مدن أخرى لطلب العلم، ويلتقي مشائخ كثريون من عصره حىت بلغ عدد املشائخ مخسمئة ومخسني رجال. وترك كتبا كثرية وقيل 

نسفية حىت أصبحت أحدا لبلغت مائة كتاب، ومن أشهر كتبه العقائد النسفية يف علم التوحيد. وانتشار املاتوردية بوسلية كتاب العقائد ا
 . و" األعالم" خلري الدين الزركلي419من ثالث مذاهب عقائد عند أهل السنة واجلماعة. راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص

 .60، ص5م، ج2002ه/1423عام م (، دار العلم للماليني 1976 - 1893هـ /  1396 - 1310)
Sheikh Saaddin al-Taftazani(筛黑سعد الدين التفتازاين/’الشيخ  -( 2) ·塞尔顿丁 ·太弗塔萨尼) (‘712-

)مدينة  Nisa(尼萨)نسا/’من نواحي مدينة ‘تفتازان’م(: كان )رمحه اهلل(متكلمينا وفقيها وأديبا من موالد قرية 1390-1312هـ/793
منطقة جغرافية تارخيية ‘) Greater khorasan(大呼罗珊)خراسان الكربى/’يف ‘ أثرية قدمية يف تركمانشتان، وهي غري مأهول حاليا(

ن امسه )رمحه احلالية يف إيران(. وكا‘ خراسان’واسعة، وتشتمل مشال غرب أفغانستان حاليا وأجزاء من جنوب تركمانستان، وإضافة ملقاطعة 
اء. وكان عاملا ممتازا ماهلل( سعد امللة والدين أبو سعيد مسعود بن عمر بن حممد بن أيب بكر بن حممد بان الغازي التفتازاين، ومن بيت العل

من علماء يف عصره، ومتقنا يف النحو والصرف واملنطق واملعاين والتفسري واألصول وعلم الكالم وغريها من العلوم. ألف كتبا كثريا يف 
وأكثر قبوال ‘يةفالعقائد النس’له أعظم تأثريا من شروح ‘ شرح العقائد النسفية’جماالت علم الكالم واألصول واملنطق والبالغة وغريها. و

 واهتماما وعناية من العلماء، وظل يتخذ الكتاب املدرسي من معاهد العلم الشرعية منذ زمن طويل. وقد انتقل الشيخ سعد الدين التفتازاين
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منطقة شينجيانغ أم من التعليم املسجدي يف أراض السهول الوسطى يدر سون هذا الكتاب من الزمن القد م حىت اآلن 
 من التعليم املسجدي. وفيما بعد، كتاب الفقه األكرب لإلمام األعظم )رمحه اهلل( دخل يف حجرات الدراسة 

 الطريقة الثانية: دراسة كتب املذهب احلنفي
اضي السهول وأر  ‘شينجيانغ’ويف بداية األمر، كان كتاب اهلداية كتابا مهما من مادة الفقه لطالب املساجد يف منطقة   

الوسطى، وهذا الكتاب كتاب مشهور يف أوساط املسلمني الذين حيرتمون املذهب احلنفية. وفيما بعد، كتاب آخر مهم 
دخل يف حجرات الدرس من مساجد. وفيما بعد، بد ل علماء يف منطقة السهول  -شرح الوقاية -من املذهب احلنفي

 لسهولته. ية ى كتاب شرح الوقاية من مكان اهلداالوسط
وباإلضاقة إىل هذه الكتب املقررة، كان العلماء من التعليم املسجدي يراجعون من كتب الفقه احلنفي لتوسيع معرفتهم 

، وكتاب شامي )رد  احملتار على در  املختار( للشيخ (1)مثل كتاب "الفتوى العاملكريية" ملوالنا الشيخ نظام الدين الربهنابوري
ه الكتب من مذهب احلنفية، واهتم العلماء بدراسة هذه الكتب اهتماما كبريا، وخاصة كتاب . وكل هذ(2)ابن عابدين

الوقاية مشهور جدا يف اجملتمع الصيين املسلم، حىت رأى عامة الناس من املسلمني أن الطالب الذين اليعرفون أحكاما 
                                                           

محه اهلل إىل ، ويف ما بعد، نُقل قربه ر ‘مسرقند’يف  792ه أو 791ه األعلى يوم االثنني الثاين والعشرين من شهر احملرم يف سنة قإىل رفي
مدينة تارخيية يف تركمانستان، وتقع اآلن يف احلدود الليت جتاور مع الشمال الشرقي من إيران، وبنيت (‘)Sarakhs(萨拉赫斯سرخس/’

إيران مدينة جديدة بنفس االسم قابلتها على احلدود، ولكن معظم موقع املدينة األصلي هي اآلن يف جانب تركمانستان(. راجع: "املوسوعة 
 .219، ص7م، ج2002ه /1423عام دار العلم للماليني. و"األعالم" للرزكلي، 419المية الصينية"، صاالس

وكان كتاب الفتوى العاملكرية  Sheikh Nizamdin Burhanpuria(筛黑·尼扎蒙丁:‘)نظام الدين الربهنابوري/’الشيخ  -(1)
Mughal Empire(莫卧سلطنة مغول اهلند/’ب السلطان من تأليف مجاعة من علماء اهلند برئاسة الشيخ نظام الدين الربهنابوري بطل

儿帝国()932-1274/أبو املظفر حمي الدين حممد أورنك زيب عامل كري/  –‘م(1858-1526هـAurangzeb Alamgir(奥

朗则布 ( )1068-1118/الفتوى اهلندية. وموضوع الكتاب تشتمل فقه ’، وهلذا له اسم أخرى -م على العرش(1707-1658ه ـ
وأحكام  الفقهية وعقيدة اإلسالمية، وهو يف ستة جملدات، وبدأ من كتاب الطهارة وانتهى من كتابة الفرائض. وبعترب الكتاب من احلنفية 

أورنكزيب عامل كري )رمحه اهلل،( ومن أجل كتب الفتوى، وأنفعها من يف كثرة املسائل وسهولة العبارة ’أعظم املنجزات احلضارية للسلطان 
سائل.وقد اشتهر يف أراض احلجازية واملصرية والشامية باسم الفتوى اهلندية، ومشهور يف اجملتمع الصيين املسلم باسم "الفتوى وحل  العقد وامل
   /https://ar.wikipedia.org/wiki الفتوى اهلندية .،67،26"املوسوعة االسالمية الصينية"، ص راجع :العاملكريية". 

م(: كان امسه )رمحه 1836-1784هـ/Sheikh Ibn Abidin(筛黑·伊本·阿比丁‘)(1198-1252 /الشيخ ابن عابدين -(2)
اهلل( حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، ولد بزقاق املبلط يف حي القنوات مبدينة دمشق. وفقيه الديار الشامية وإمام 

الفقهية يف املذهب احلنفي  ر( كتاب املوسوعةرد  احملتار على در  املختا‘)احلاشية’احلنيفة. وترك مؤلفات كثرية يف الفقه وأصول الفقه. وكتاب 
مشس الدين ’للخطيب‘ تنوير األبصار’م( على كتاب 1677-1616هـ/1088-1025وهو على شرح العالمة عالء الدين احلصكفي)

م(. واليشخ ابن عابدين قد شرحه شرحا وافيا، وتعد أفضل الكتب اليت ألفها 1596-1532هـ/1004-939التمرتاشي رمحه اهلل)
 :املتأ خرون يف املذهب احلنفي، وهو كتاب ضخم يف أربعة عشر جزءا. واجلزء األول باب الطهارة، واجلزء األخري تقريرات الرافعي. راجع

 /558http://shamela.ws/index.php/author. 42، ص6، ج2002"األعالم" للزركلي، دار العلم للماليني عام

https://ar.wikipedia.org/wiki/%20الفتوى
https://ar.wikipedia.org/wiki/%20الفتوى
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 هم طالب غري مؤهلني. ‘ الوقاية’من 
 معتدلة يف جمال التصوفالطريقة الثالثة: دراسة كتب  
كان علماء من التعليم املسجدي يف الزمن القد م يهتموا بعلم الصوفية، ومعظمهم جمتهدون يف عبادات الطريقة، وينصحون    

الطالب دائما  بفكر الصوفية املعتدلة ليكون الطالب على تقوى اهلل يف أحواهلم. وكان الكتاب األكثر تأثري من الكتب 
 (1)-ام الرباينمكتوبات الربانية لإلم –ة علم التصوف هو الكتاب الذي  حيتوي علم فكر الصوفية املعتدلة املقررة من ماد

مام ون واملتعل مون يهتمون به اهتماما شديدا حىت كان اسم  اإلموهذا الكتاب يُدرَّس يف املساجد منذ فرتة طويلة، واملع ل
 الرباين مشهورا يف اجملتمع الصيين املسلم. 

ة اجلماع ما عدا اإلسالمية يف الصني جلماعاتوالكتب اليت ذكرناها يف السابق كانت ُتدرَّس يف املدارس الدينية من كل ا
السلفية. وهكذا العلماء القدماء يف التعليم املسجدي يف الصني أسسوا نظام التعليم الكامل الذي يتناسب مع أسلوب 

 لعامل اإلسالمي أي هي العقيدة والفقه والتصو ف، وهذه الثالث كمثل اإلميانالتعليم التقليدي يف املدارس الدينة يف ا
قيم واألعمال بدون اإلميان تواإلسالم واإلحسان أوالعلم والعمل واإلخالص. ويكمل أحدهم اآلخر وأهم منهم اإلميان املس

 والعبادات بدون إخالص كجسد بدون روح.   املستقيم غري مقبول عند اهلل  
  تدريس عامة الناس من املسلمني:طريقة 

كان العلماء يف التعليم املسجدي يستعملون طرق كثرية لتوثيق عقيدة أهل السنة واجلماعة يف ذهن عامة الناس من   
 املسلمني. ويف العموم، اختذ معظم العلماء طربقتني: 

يبيِّنون للناس يف خطبة اجلمعة أو يف اجملالس األخرى أركان العقيدة عند أهل السنة واجلماعة، وعالمة  الطريقة األوىل:
أهل السنة واجلماعة. ويأتون بأدلة من القرآن الكر م واحلديث الشريف ويفصلون القول من الكتب احلنفية أحكام املسائل. 

 .وهذه الطريقة يستعلمها مجيع علماء املساجد يف الصني
كان بعض العلماء الذين جيتهدون يف التدريس خيتصرون بأسلوب اللغة الصينية من كتاب شرح العقائد   الطريقة الثانية:

                                                           

م(: هو عامل يف علم احلقائق 1624-1562هـ/伊玛目·冉巴尼(‘)970-1033)al-Imam al- Rabbaniالرباين/ إلمام’ -(1)
-Sirhind Fatehgarh(西尔欣德فاهتغاره/ سريهند’ مدينةومتصوف. وكان امسه )رمحه اهلل( أمحد السرهندي الفاروقي، ومن مواليد 

法泰加尔‘) /تقع يف والية البنجابPunjab(旁遮普邦 ‘)لكر م يف صغريه، وحصل من اهلند. ومن بيت العلم، وحفظ القرآن ا
يقة ر علوم يف التفسري واحلديث واألصول وهو سبعة عشرة سنة من عمره. وتعلم العلوم الطريقة من والده، وتعلم من حممد باقى باهلل الط

جمالت، وكان  ة، وهذا الكتاب هو الكتاب التصوف املعتدل، والكتاب يف ثالث-‘املكتوبات الربانيية’-النقشبندية، واشتهر مبألفه التصوف 
ملؤلف يف الكتاب ايف ذم الدنيا الدنية، وبعضه الثاين يف النصائح والواعظ، وبعضه الثالثي يف ترويج أحكام الشريعة. وبني   األويل بعضه

ويف اجملتمع وسطي لكتوبات أكثر تأثريا يف آسيا اوحقائقها، وأيضا حل  فيه رموز الطريقة النقشبندية وكشف دقائقها. واملأسرار الشريعة 
الثاين. راجع: "املوسوعة  جمد د األلف’كتوبات ومؤلفه. وأُطلق عليه لقبحىت عامة الناس من املسلم الصيين يعرفون كتاب امل ،الصيين املسلم

  /https://ar.wikipedia.org/wiki أمحد السرهندي.،  604،360اإلسالمية الصينية"، ص
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النسفية ومن الكتب احلنفية أسئلة العقيدة األساسية وأحكام عادية، مث يألفوهنا كتابا صغريا، ويوز عون هذه الكتب الصغرية 
عقيدة واألحكام األساسية. ويف البداية، كان العلماء يستنسخون هذه الكتب الصغرية على القوم ليحفظون منها أركان ال

 وفيما بعد، يطبعوهنا حنيما انتشرت آلة الطباعة. 
وهكذا كان العلماء القدماء العظماء من التعليم املسجدي جيتهدون لتوثيق عقيدة أهل السنة واجلماعة واملذهب احلنفي   

حجر أساس العقيدة ألهل السنة واجلماعة يف اجملتمع الصيين املسلم، وأصبح أهل السنة واجلماعة  وااجتهادا كبريا، ووضع
 واملذهب احلنفية من خالل أجيال العلماء من التعليم املسجدي بالعمل الشاق مذهبا سائدا عند املسلم الصيين. 

لكن بإجتهاد العلماء يف التعليم املسجدي و ومع أن عقيدة أهل السنة واجلماعة واملذهب احلنفية أصبح مذهبا سائيدا 
 احلضارة الفارسية وتأثريات الشيعة ال تزال موجودة يف اجملتمع الصيين املسلم، وتتمثل فيما يلي: 

من  قة كثريةاملسلمة باللغة الصينية أساسيا غري أن يف لغتهم املنطو ‘ هوي’األول: يتكلم املسلم الصيين وخصوصا أبناء فومية
  حات اإلسالمية كلها فارسية.والسيما املصطل والكلمات الفارسية،املفردات 

 دو( دمشن)الع  دوست)الصديق(،،   )الوضوء( آبديس،  بانك)اآلذان( روزه )الصوم(،  مناز)الصالة(،  (،خدا )اهلل  مثل:
صر( ديكر)الع بيشني)الظهر(،ة الفجر)بإمداد(، )جهنم(، صال دوزخ ،دستار)العمامة(، آخوند)اإلمام( )املسكني(، وبال

)العشاء( وغريها. عندما ينوي املسلم الصيين الوضوء أو االلصالة أو الصوم إمنا ينوي بالعبارة الفارسية خوفنت شام)املغرب(،
 اليت يتلق نها من أجداده جيال بعد جيل، دون أن يعرف معاين هذه األلفاظ الفارسية.

كتاب ) دي يهتموا بدراسة املدونات باللغة الفارسية مثل: تفسري حسني، األربعونالثاين: كان العلماء من التعليم املسج
 )فلسفة الصوفية( كلستان)كتاب األدب( وغريها. عاتاألحاديث(، اللم  

لفقار، ومآثره ا الثالث: ميجد املسلم الصيين اإلمام علي رضي اهلل عنه، وترتدد قصص اإلمام علي رضي اهلل عنه وسيف ذو
 املعارك على ألسنة املسلم الصيين.يف 

 الرابع: كان أمساء علي وفاطمة وحسن حسني رضي اهلل عنهم أكثر شيوعا بني املسلم الصيين.
اخلامس: يهتم القوم من الفرقة القدمية يوم وفاة فاطمة الزهراء رضي اهلل عنها، ويقومون بنشاطات إحياء ذكري وفاهتا رضي 

 اهلل عنها.
 وفية وتأثيرها على التعليم المسجدي:  الص طوائفنشأة ال -3
 :نشأة الصوفية يف الصني -أ

وحسب سجل الكتب التارخيية للصني، فقد ظهرت احلركة الصوفية يف وقت مبكرة يف الصني باملناطق الساحلية من 
ي/ سبعينيات اهلجر )منتصف  القرن  السابع ‘ يوان’وأوائل عهد أسرة  ‘سونغ’اجلنوب الشرقي يف فرتة  أواخر عهد أسرة 

بن ال "حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار"وسجل هذا احلادث أيضا يف  (1)القرن الثالث عشر امليالدي(
                                                           

سالمية . و"املوسوعة اإل3ص م1983الشعبية بـنينغشيا، عام النشر ، دار‘ما تونغ’لـيوسف/ "األبواب الصوفية يف الصني" راجع: -(1)
 . 549ص‘ ليانغما مينغ’/سالمي" أليوب . و"موجز التاريخ اإل756الصينية"، ص
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ي ميناء مهم يف ساحل اجلنوب )ه‘ نتشوتشيوا’م، وصل إىل مدينة 1345هـ/745بطوطة )رمحه اهلل تعلى(. وحواىل عام 
الشرقي للصني يف الزمن القد م، ومسجل بـمدينة الزيتون يف رحلة ابن بطوطة( وعاش سنتني يف الصني، وتنقل يف مدن كبري 
يف الصني آنذك وسجل أحوال الصينيني، وكان من هذه السجالت حول الزوايا الصوفية والنشاط الصويف يف بعض املناطق 

"البد أن يكون يف كل بلد من بالد الصني من شيخ اإلسالم تكون أمور  ومثل ذكر يف كتابه أن:  يف داخل الصني 
 وهذا يدل على النشاط الصويف اجملتمع املسلم الصيين وقتئذ.  (1)املسلمني كلها راجعة إليه وقاضي يقضي بينهم".

-1054)‘تشينغ’ ئل عهد أسرةامال فهو يف فرتة أواوأما دخول الصوفية إىل أرض هذا البلد الشرقي ش 
حىت هناية  (2)،()منتصف القرن احلادي عشر اهلجري / منتصف القرن السابع عشر امليالدي م(1912-1644هـ/1330

 ة.شك ل الطوائف الصوفية الكبرية األربع يف الصني: اخلُِفية، اجل ْهرِية، الق اد رِية، الُكرْبِيو القرن الثامن عشر امليالدي، 
   دخول الصوفية وانتشارها يف الصني: طريقة  -ب

واخلفية   اإلسالميإىل العامل الصني املسلمنيالطريقة األوىل هي ذهاب علماء  :كان دخول الصوفية إىل الصني بطريقتني
ربية  كواجلهرية كانتا هبذه الطريقة. والطريقة الثانية هى مبجيء علماء الصوفية من العامل اإلسالمي إىل الصني، والقادرية وال

  كلتامها هبذه الطريقة.
 بالتفصيل أكثر تأثريا منهمفقد ذكرنا  م(،1912-1644)‘ تشينغ’خالل أسرة  كان يظهر عدد من العلماء الصوفية

يف رساليت للمجاستري اليت كانت بعنوان "تاريخ التعليم املسجدي يف الصني خالل أسرة تشيبنغ" فأرجوا الطالع عليها فهي 
 متوفرة يف مكتبة أصول الدين. 

 : تأثري الصوفية يف التعليم املسجدي-ج 
قد لعب الصوفية دورا هاما يف نشر اإلسالم يف الصني، وزعماء أسالف الصوفية يف الصني مجيعهم كانوا علماء وزهادا 
يف الدنيا وأصاحب األخالق الرفيعة وجمتهدين يف دعوة اإلسالم يف الصني، وقدموا إساهامات عظيمة لنشر ثقافة اإلسالم 

اومة سياسة يني هبا. ولعبوا دورا رئيسيا يف صيانة تراث املسلم الصيين ومقيف أرض الصني ولتعزيز متاسك املسلمني الصين
، ويف ذلك الوقت أصبح مجيع الزعماء من الصوفية  قادة  للثورة ودعوا أتباعهم ‘تشينغ’اإلضطهاد القومي يف عهد أسرة 

سجدي تأثريا بالغا  التعليم املللدفاع عن كرامة اإلسالم ولصيانة شخصية املسلمني. ويف الوقت نفسه، أثرت الصوفية يف
 وزعماء الصوفية قدموا إساهامات كبرية يف التعليم املسجدي، ونبني هذه األحوال يف النقاط التالية:   

 :تأثري الصوفية على العلماء يف التعليم املسجدي 
 األول: أصبح علماء املساجد أتباعا لزعماء الصوفية:

وفية إىل الصني كانوا جمتهدين يف التدريس وبعد دخول الصوفية، معظمهم ومعظم علماء املساجد قبل دخول الص  
                                                           

لـإياس سليم م("، 1367 -هـ 748م/769-هـ 131ون يف الصني )م. راجع:"املسل723انظر"رحلة ابن بطوطة"، اجلزء الثاين، ص -(1)
 .27سلمان أبو جحري )حفظ اهلل(، ص

 .756راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص (2)
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 أصبحوا أكثر اجتهادا يف العمل والعبادة، بل بعضهم أصبحوا نوابا ألساتذهتم.
 الثاني: إثراء حمتوى التدريس: 

لكتب مقتصرة. ا وحمتوى التدريس يف التعليم املسجدي قبل دخول الصوفية يف الصني كان على وترية واحدة وكانت   
 وبعد دخوهلم، حمتوى التدريس وسع وعمق، ودخلت كتب الصوفية املستقيمة يف حجر الدراسة يف املساجد.

 :حبهم للدراسةالثالث: تنويع علم الطالب وتعزيز 
ية نوقبل ذلك، طالب املساجد كانوا يدرسون العلوم الظاهرية فقط، وبعد دخول الصوفية، بدأوا يدرسون العلوم الباط  

إىل جانب العلوم الظاهرية ألجل ذلك، معظم علماء املساجد القدماء كانت معرفتهم واسعة ومجعوا بني العلوم الظاهرية 
 والباطنية وكانوا خاشعني وزاهدين يف الدنيا. 

 الرابع: تعزيز إخالص املعلم واملتعلم يف الدين:
، كان ني يف املساجد وعززت إخالصهم يف الدين. ألجل ذلكطه رت نظريات الكتب الصوفية قلوب املعل مني واملتعل م   

 ‘.تشينغ’ أسرةاملعل مون واملتعل مون يف مدارس املساجد عنصرا أساسيا يف ثورات املسلمني يف عهد 
 :إسهامات زعماء الصوفية يف الصني يف التعليم املسجدي 

زعماء أسالف الصوفية أصاحب العلوم الدينية، جلأ طالب من أماكن خمتلفة إليهم لطلب العلم، ألجل هذا  ناألول: كا
 ربوا عددا من علماء الدين.

الثاين: كان من أتباع الزعماء أغنياء، وهؤالء األغنياء أصبحوا مصدرا رئيسيا لنفقات املدارس املسجدية، بل بنوا مدارس 
 ء. ومساجد حتت إشراف الزعما

الثالث: كان زعماء أسالف الصوفية يف الصني زهادا يف الدنيا وأصحاب األخالق الرفيعة وهبذا أثروا يف املعلمني واملتعلمني 
لمني املسلمني. وهلذه األسباب، أسلم عدد من غري املس يف املدارس املسجدية بل أثروا يف عامة الناس من املسلمني وغري

 على أيدهم.
 املدارس املسجدية معظمهم فقراء، وزعماء الصوفية كانوا يساعدون هؤالء الطالب دائما. الثالث: كان طالب

وصفوة القول أن معظم املسلمني الذين وصلوا إىل الصني يف وقت مبكر من أهل السنة العرب، وغالب املسلمني الذين    
ارسية ومن الشيعة ا الوسطى املتأثرة باخلضارة الفأتوا مع اجليش املنغويل إىل الصني يف القرن الثالث عشر امليالدي من آسي

الفرس وقد دخل أهل السنة والشيعة كالمها من العامل اإلسالمي إىل أراضي الصني. وعقيدة املسلم الصيين قبل نشأة نظام 
ملسجدي االتعليم املسجدي يف منتصف القرن السادس عشر امليالدي مضطربة. وكان العلماء القدماء العظماء يف التعليم 

جيتهدون لتوثيق عقيدة أهل السنة واجلماعة واملذهب احلنفي اجتهادا كبريا. وفيما بعد، أصبح أهل السنة واجلماعة واملذهب 
احلنفية من خالل أجيال العلماء من التعليم املسجدي بالعمل الشاق مذهبا سائدا عند املسلم الصني. ولتوثيق عقيدة 

سلم الصيين، لعب نظام التعليم املسجدي دورا اليقدر، وهذه واقعة معرتف هبا عند العلماء أهل السنة واجلماعة يف ذهن امل
 الصينيني الذين يبحثون يف نظام التعليم املسجدي.
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ولعب الطوائف الصوفية يف الصني دورا رئيسيا يف قيادة ثورات املسلمني الصينيني ضد سياسة االضطهاد القومي خالل 
إلسالم يف دا يف نشر اعشر امليالدي، وأيضا كان يلعب زعماء األسالف من الصوفية دورا هاما جسبعينات القرن التاسع 

، وقدموا إسهامات المتحى لتطور التعليم املسجدي يف الصني، وهم القدوة احلسنة هذه الدولة ذات األغلبية غري املسلمية
 لنا ومنوذج لعلماء املساجد املعاصرين يف الصني.
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 مناهج التعليم املشهورة يف آسيا الوسطى على التعليم املسجدي تأثري :نيالثااملبحث 
غربا، وإىل الصني شرقا وإىل أفغانستان روسيا  (1)‘نقزوي’ حبرآسيا الوسطى تقع يف وسط قارة آسيا، وجغرافيا تشري إىل   

جنوبا ومشاال. ويف احلقيق، تشمل حاليا كل من أزبكستان وتركمانستان وكازخستان وطاجكستان وقريغيزستان. وُعرفت 
نهر هي تلك راء الو  وراء النهر أو ما بني النهرين يف الكتب التارخيية باللغة العربية، ومقصود ببالد ما هذه املنطقة ببالد ما

وراء النهر قبل أن  وهنا جيب علينا أن نذكر أحواال ضرورية ملا (3)‘جيحون’و (2)‘سيحون’ هنريالبالد واألقاليم الواقعة بني 
 نتحدث عن تأثري تعليمها اإلسالمي على التعليم املسجدي يف الصني.

 وراء النهر بعد الفتح اإلسالمي   النقطة األولي: أحوال بالد ما
 وراء النهر عن وصول اإلسالم إىل بالد مانبذة  -1

راء النهر و  الفتح اإلسالمي ملا وثنية ومروراء النهر ممالك كثرية ومعظم سكاهنا قبل دخول اإلسالم أمما  كان يف منطقة ما   
ن خطاب ب وراء النهر منذ استقرارهم يف خراسان خالل خالفة عمر ون أبواب بالد مامزمنا طويال. ويف احلقيقة، طرق املسل

-م 649ه/29إىل فرغانة عام  ماووصل القائد عمري بن عثمان رضي عنه م(،643-634ه /23-13رضي اهلل عنه )
انقطع مسار السلمني لفتح بالد ماوراء النهر بسبب  . وبعد ذلك-م(656-644ه/23-35)  عثمان خالفة

م( وفتحوا 679-661ه/41-60)  عاويةمسار املسلمني لفتحها يف عهد موعادت  .املعروفةاخلالفات الداخلية 
إىل تالل خبارى يف سنة   م، وصل عبيد اهلل بن زياد665ه/45م، وبعض طخارستان عام 663ه/43عام(4)سجستان 

                                                           

يقع يف تقاطع احلدود بني آسيا وأوروبا، وهو أكرب حبر مغلق يف العامل وأكرب حبرية يف العامل Caspian Sea(里海 :‘)حبر قزوين/’-(1)
وأيضا هي حبرية ماحلة، ويف األصل هي جزء من البحر األبيض املتوسطة القد م، وتطل عليها مخسة دول، مشاهلا الغريب روسيا، وأذربيجان 

        /https://ar.wikipedia.orgقزوينحبر نوهبا الشرقي، ويف الشمال الشرقي قازاقستان. راجع: من الغرب، وجنوهبا إيران، وتركماستان يف ج
هو هنر مشهور داخليا يف آسيا الوسطى، والنهر الداخلي هو النهر الذي التشر يف احمليط Syr Darya(锡尔河 :‘)سيحون/ هنر’ -(2)

ثة دول: جمموعة جبال تقع يف آسيا الوسطي(، وجتر عرب ثال‘)تيان شان جبال’ من‘سيحون هنر’ وينبعبل تشر يف البحريات الداخلية. 
اقستان مشاال( )حبر داخلي تقع بني أوزبكستان جنوبا وقاز ‘ ل/ حبرية خوارزمحبر آرا’قرغيزستان، أوزبكستان، قازاقستان، حىت يصب  يف 

  /https://ar.wikipedia.org/wikiسيهون )هنر((كم. راجع: 2212وطول النهر يبلغ إىل )
فخش  من هنر (كم. ومنبع النهر2540الوسطى، وطوله )هو أطول األهنار يف آسيا Amu Darya(阿姆河 :‘)هنر جيحون/’-(3)

 الساحل )تقع على حدود بني الصني وطاجكستان  وأفغانستان( وتصب  هنائيا يف يف أواسط القارة اآلسيوية جغرافيا‘جبال بامري’وينبع من
  /https://ar.wikipedia.org/wiki)هنر(جيهون راجع: ‘. حبر آرال’اجلنويب لـ

 ‘سيستان’هي منطقة تارخيية يف شرق إيران، والعربيون تسماها هبذا االسم، وامساه يف الفارسية Sistan(锡斯坦 :‘)سجستان/’-(4)
وكان قسم منها يف الزمن القد م يف جنوب أفغانستان، واليوم يف اجلنوب الشرقي إليران على احلدود مع باكستان وأفغانستان حمافظة باسم 

 /https://ar.wikipedia.org/wiki سجستانسيستان وبوجلستان. راجع: ’

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki/جيهون
https://ar.wikipedia.org/wiki/جيهون
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  (1)م.675ه/56
وارء النهر حدثت يف عهد اخلليفة الوليد بن عبد امللك األول األموي )رمحه اهلل(  وبعد ذلك، فتوحات شاملة لبالد ما  
-49بن مسلم الباهلي )رمحه اهلل( ) قتيبة-م(، وكان الفاتح اإلسالمي والقائد الشهري 715-705/ـه86-96)

م 705ه/87فتح مدينة بيكند )هي مدينة تارخيية قدمية، تقع يف الشمال الغريب من خبارى( عام -م(715-669/ـه96
م 707ه /89عام(2) وكيشوظهر علماء كبار منها(  )مدينة تارحيية ثقافية يف جنوب أوزبكستان، وغزا بالد الصغد ونسف

م 712-710ه/94-92م، مث فتح الطالقان والفاريابوبلخ وفتح مسرقند وخورازم بني سنة 709ه/91وفتح خبارى عام
-713ه/97-95م وعرب منطقة حوض هنر سيحون يف سنة 712ه /94وغزا بالد الشاش وفرغانة حىت بلغ خوقند عام

  (3)حدود الصني، وهكذا دخل كل البالد الواقعة بني النهرين يف الدولة اإلسالمية.م حىت وصل إىل 715
يف ( 4‘)هنر طالس’على ضفيت  )الصني( والدولة العباسية ‘تانغ’حدث التصادم العسكري الكبري بني أسرة وبعد ذلك،  

وهبذا  ‘تانغ’وهزمية أسرة  لعباسيةويف النهاية، انتهى بانتصار جيش الدولة ا أال وهي "معركة طالس" م751ه/133سنة 
 (5)يف املنطقة الواقعة بني النهرين.‘ اندثر نفوذ أسرة تانغ

 وراء النهر بعد الفتح اإلسالمي املمالك املستقلة يف بالد ما  -2
الدولة  م( إىل مرحلتني:1258-749ه/656-132) الدولة العباسيةعصور  حسب اصطالح أغلب املؤرخني، تنقسم   

م(، وهي مرحلة قوة الدولة العباسية وكان وقد حكم عشرة خلفاء خالل هذه 861-749ه/247-132العباسية األوىل)
م(، وهي مرحلة ضعف احللفاء وفقداهنم للسلطة، وقد 1258-861ه/656-247الدولة العباسية الثانية )و املرحلة. 

يظهر الدول املستقلة يف العامل السالمي خالل مرحلة ضعف كذلك كان و  (6)حكم سبعة وعشرين خليفة يف هذه املرحلة.
 وراء النهر فهي:  أما كان املمالك املستقلة يف بالد مااخللفاء للعباسيني 

                                                           

، 122راجع: مقاالة "مجهوريات آسيا الوسطى" ألمحد ولد أمحد سامل. و"موجز التاريخ االسالمي" ألمحد معمور العسريي، ص-(1)
145 . 

ناها يف األصل هي لغة سنسكريتية، ومع‘ كيش’يف جنوب أوزبكستان، و‘ شهر سبز’هي اسم قد م ملدينة Kish(竭石 :‘)كيش/’-(2)
 ‘املدينة اخلضراء’شهر سبز أي ’فإذا ‘ خضراء’وسبز مبعىن ‘ مدينة’فهي اللغة الفارسية، ومعىن الشهر  ‘شهر سبز’، وأما ‘بوبة القلبحم’

 https://ar.wikipedia.org/wikiراجع:  شهر سبز  وكانت املدينة الرئيسية يف املاضي ببالد ما وراء النهر.
 .160-159سالمي" ألمحد معمور العسريي، ص"موجز التاريخ اإلراجع: مقاالة "مجهوريات آسيا الوسطى" ألمحد ولد أمحد سامل. و-(3)

هو هنر العابر للحدود بني دوليت قرغيزستان وكازاخستان، ويبدأ تدفقه من جبال Talas River(塔拉斯河 :‘)هنر طالس/’-((4
  / https://ar.wikipedia.org/wiki طالس )هنر(طالس يف قرغيزستان ويصب غربا يف كازخستان. راجع: 

 ه1417عام -بريوت–م(، دار الكتاب العريب  1233 - 1160هـ /  630 - 555)راجع:"الكامل يف التاريخ" البن األثري -((5
م(، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد 966هـ /355املتويف: حنو " للمطهر بن طاهر املقدسي)"البدء والتاريخو  .40، ص5م، ج1997/

 . 119و"املوسوعة اإلسالمية الصينية" ص. 74، ص6ج
 .  177سالمي"، ألمحد معمور العسريي، صراجع: "موجز التاريخ اإل-((6

https://ar.wikipedia.org/wiki
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م( هي ساللة عربية يف خراسان 872-820ه/塔希尔王朝(‘)205-259)Tahirid Dynastyالدولة الطاهرية/’
 مور’ وعاصمتهام(، 822-776ه/248-159‘)بن احلسني طاهر ’سسهامؤ وراء النهر. وكان  وبعض املناطق بببالد ما

كان تقع بني مسرقند وبغداد، وهي عاصمة منطقة ماري يف جنوب شرق (‘)Merv(木鹿/梅尔夫الشاهجان/
 (1)م. 872تركمانستان( وسقطت على نفوذ الصفاريني عام

شيعيةا تأسست م( كانت دولةا 910-868ه/254-298‘)Saffarid dynasty(萨法尔王朝)الدولة الصفارية/’
تقع (‘)Zaranj(扎兰季زونج/’م(، وعاصمتها مدينة 879-840ه/265-225يعقوب بن الليث الصفار)’على يد 

لنهر، ووقعت وراء ا يف جنوب غريب أفغانستان بالقرب من حدود إيران حاليا(، وكانت حتكم فارس وأفغانستان وبالد ما
 (2)م.910السامنيني عام الدولة بأكملها يف قبضة

  م(1000-874ه/萨曼王朝(‘)261-390)Samanid Dynastyالدولة السامانية/’
هي ساللة فارسية حكمت يف بالد ما وراء النهر وأجزاء فارس وأفغانستان، وعاصمتها خبارى. وتنسب هذه الساللة إىل   

م، أصبح 819د عام رجل فارسي امسه سامان، وكان جموسي مث اعتنق اإلسالم، وهو من أسرة عريقة اجملد يف فارس، وبع
نصر بن أمحد بن  –م، أصبح أحد أحفاده 864وراء النهر، ويف أحفاده األربعة والة من قبل الطاهريني على أراضي ما

م، أصبح واليا 872ه/عام259واليا على مسرقند. وبعد سقوط الدولة الطاهرية  -م(892-874ه/279-261سامان)
-892ه/295-279وراء النهر من قبل العباسيني مث استقل باألمر، وبعد وفاة نصر، خفله إمساعيل بن أمحد ) على ما

م على العرش(، ويعترب إمساعيل املؤسس احلقيقي للدولة السامانية، ويف عهده حتولت األمارة السامانية إىل مملكة 907
امانيني على الدولة الصفارية فضم أراضيها وأصبح ملك السوقضي على الدولة الزيدية بطربستان وضم أراضيها، مث قضى 

يشمل ما وراء النهر وخراستان وسجستان وطربستان والري وكرمان فبلغت الدولة بذلك قمة اتساعها. وضعفت الدولة يف 
 (3)أواخر عهدها، وانقرضت على يد الدولة الغزنوية.

 م(   1186-962ه/-ه 伽色尼王朝(‘)350-581)Ghaznavids Dynastyالدولة الغزنوية/’
وراء النهر و خراسان وأجزاء واسعة من اهلند وعاصمتها مدينة غزنة تقع جنوب  كانت دولة إسالمية حكمت بالد ما    

م( وكان من موايل األترك، وكان غالما 963-801ه/352 -185غريب عاصمة أفغانستان حاليا، ومؤسسها ألب تكني )
 وعينوه عامال على مدينة هراة وغزنة، فبدأت أجمادهم من هنا. وفيما بعد، أصبح عبيد من أليب عند أحد القواد السامانني

حاكما، واتساعت أرض الدولة على يده حىت مد نفوذه إىل مشال  -م(997-942ه/387-331سبكتكني) –تكني 
اسم السلطان كتكني وهو املعروف باهلند، وهلذا يعترب املؤسس احلقيقي للدولة. وأعظم سالطني الدولة الغزنوية ابن سب

م على العرش(، وهاجم السامانيني وقضى عليهم، فاستويل على خراسان 1030-998ه/421-388حممود الغزنوي )
                                                           

 .219العسريي ص ألمحد معمور  . و"موجز التاريخ اإلسالمي"545راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص -(1)
 .221. و"موجز التاريخ اإلسالمي"، ص 464راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص -(2)
 .225-222. و"موجز التاريخ اإلسالمي"، ص 469راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص -(3)
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وأصبح بذلك أكرب قوة يف شرق العامل اإلسالمي، مث زخف إىل اهلند وهو أول حاكم مسلم حيكم معظم بالد اهلند، مث 
م 1030ء النهر ومعظم إيران، وأصبحت الدولة يف عهده مملكة شاسعة جدا، وبعد وفاته عامورا سيطر على كشمري وبالد ما

 (1)بدأت الدولة بالضعف وظهرت إمارات يف أراض الدولة حىت قضى عليها السالجقة والغريون.
 م( 1157-1037ه/塞尔柱王朝(‘)429-552)Seljuk Empireالسلجوقية/ ةالدول’ 
وصال إىل  (2)هي ساللة تركية حكمت كل إيران وأفغانستان ومجيع بالد ماواء النهر، فضال عن العراق والشام واألناضول  

وكانت عاصمتها مدينة الري )هي مدينة تارحيية من فارس، واليوم هي جزء من اجلنوب الشرقي  (3)مشارف القسطنطينية
من عشائر الغزة الكبرية من الرتك، وينسبون إىل مقدمهم سلجوق بن تقاق ملدينة طهران يف إيران(. وأما السالجقة فهم 

-432الدين طغرل بك )السلجوقية حفيدا سلجوق وامسه رك  م(. وكان مؤسس الدولة1009-902ه /289-399)
م على العرش(. وكانت الدولة السلجوقية واحدة من الدول الكربى يف التاريخ اإلسالمي ويف 1603-1040ه/455

 يخ املنطقة الواقعة بني النهرين، ولعبت دورا كبريا يف تاريخ الدولة العباسية ومقاومة عن احلروب الصليبية والصراح اإلسالميتار 

                                                           

 .233. و"موجز التاريخ اإلسالمي"، ص252راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص -(1)
هي منطقة حغرافية تارخيية، وشبه جزيرة Anatolia/Asia Minor(安纳托利亚/小亚细亚 :‘)األناضول/آسيا الصغرى/’-(2)

يف اجلنوب الغريب آلسيا، وتقع بني البحر األسود والبحر املتوسط، وأيضا تقع عند تقاطع آسيا وأوروبا، ألجل هذا إن موقع األناضول ذو 
         . راجع: ق أوروبا أو مكان طلوع الشمسهي اللغة اليونانية ومعناها الشرق أي شر ‘ األناضول’أمهية اسرتاتيجية منذ الوقت القد م. وكلمة 

 /https://ar.wikipedia.org/wikiاألناصول                                                                                                        
هذا اسم قد م ألكرب املدن يف تركيا Constantinople/Istanbul(君士坦丁堡/伊斯坦布尔 :‘)ول/القسطنطينية/إسطنب’-(3)
الشمايل الغريب من مضيق البسفور الرتكي، بني حبر مرمرة والبحر األسود، ومن العجب أن مدينة ء ، وتقع يف اجلز -مدينة إسطنبول -
إلمرباطورية املدينة الوحيدة التىي متت د يف قارتني يف العامل. وكانت عاصمة لنصفها من آسيا والنصف األخرى من أوروبا، وهلذا هي ‘ إسطنبول’

م 1435إىل  395مرباطورية الرومانية الشرقية /اإلمرباطورية البيزنطية خالل الفرتة من م، واإل395إىل  330الرومانية خالل الفرتة من 
م، قيصر لإلمرباطورية 330ويف سنة ‘ بيزنطة’ول املعروف للمدينة هو م. واالسم األ1922إىل  1453وللدولة العثمانية خالل الفرتة من 

م على العرش( جعلها عاصمة للإلمرباطورية الرومانية الشرقية، ومن تلك الوقت، بدأت املنطقة 337-306‘)قسطنطني العظيم’الرومانية 
‘. مدينة’أو ‘ ةذهب إىل املدين’نانية القدمية ومعناها فهي من الللغة اليو ‘ إسطنبول’أي مدينة قسطنطني وأما أصل ‘ طنطنيةسالق’تسمى 

 يفوكان تاريخ املسلمني لفتح القسطنطنية طويال جدا، ومرت مثانية قرون تقريبا، وبدأت من بداية الدولة األموية، وكانت احملاولة األوىل 
انية يف عهد سليمان بن عبد امللك خالل السنة م ومل تفتح، واحملاولة الث680-670هـ/61-49ية بن أيب سفيان خالل الفرتة عهد معاو 

-170م على العرش( وهارون الرشيد)785-774هـ/169-158م وفشلوا، ويف العصر العباسي حاول املهدي)717-716هـ/98-99
ه 886-855م على العرش( اسقاطها فلم حيالفهم التوفيق. وأخريا فتحها املسلمون بقيادة حممد الثاين الفاتح )808-786هـ/193

  .701م. راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص1453هـ/857م على العرش( يف سنة 1451-1481/
 /https://ar.wikipedia.org/wiki القسطنطينية                                                                                                     

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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. ويف النهاية، سقطت (1)البيزنطي، وأضعفتها احلروب الصليبية واالنقسامات الداخلية التساع اململكة وقيام امارات األتابك 
 (2)على يد اخلوارزميني. 

 م(   1231-1077ه/花剌子模王朝(‘)480- 628)Khwarazmian Dynasty اخلوارزمية/ ةالدول
م(، وعاصمتها يف 1231 -1077كانت ساللة تركية مسلمة حكمت فارس وبالد ماوراء النهر والسند بني سنوات )    

احلاكم عالء  –البدية مدينة جرجانية يف غرب أوزبكستان حاليا، وأنتقلـت إىل مسرقند يف عهد احلاكم السادس للدولة 
. ومؤسس الدولة اخلوازمية أنوشتكني )ت -م على العرش(1220-1199ه /617-596الدين حممد الثاين )

 ،قاد له عدة معارك، فقربه األمري وواله على خوارزم، وبعد وفاتهم( وكان مملوكا تركيا ألمري سلجوقي، ف1097ه/490
م على العرش( وعرف باسم خوارزم شاه وخدم للدولة 1128-1097ه/521-490خلفه ابنه قطب الدين حممد )

م على العرش(، واستقلت 1156-1128ه/551- 521السلجوقية ثالثني عاما حىت خلفه ابنه عالء الدين آتسز )
 (3)م.1230ه/628عهده من الدولة السلجوقية فوصلت الدولة إىل أقصى اتساعها. وقضي عليها املغوليون سنة اململكة يف 

 م(: 1506-1370هـ/771-911) Timurid Empire(帖木儿帝国)التيمورية/ ةالدول’
هي ساللة تركمانية حكمت يف بالد ماوراء النهر وأفغانستان وإيران ومشال اهلند وشرق األناضول وأجزاء من منطقة 

 م. ومؤسس الدولة تيمور لنك1405ه/807. وكانت عاصمتها يف البداية مسرقند مث انتقلت إىل هراة عام(4)القوقاز
لة االبرالس للمنغويل، وكان تيمور متقنا لفنون احلورب م( ويقال أنه كان أبوه أمريا لقبي1405-1336ه/736-807)

ورمي السهام وفارسا ماهرا. ويف البداية، كان قائدا صغريا جليش ملكة جاغطاي اخلانية الغربية، وبعد ذلك، أصبح مستشارا 
دخل  م،1370ه/771م، أنتصر على أمري املنطقة ويف عام1364ه/766ألمري املنطقة الواقعة بني النهرين، ويف عام 

م أسس اململكة اإلسالمية 1405ه/807مسرقند وأعلن نفسه حاكما عليها، مث بدأ يتطلع إىل بسط نفوذه حىت عام 
الواسعة اليت تبدأ من هنر الفرات غربا وتوصل إىل دهلي من اهلند شرقا وتالحم مع منطقة القوقاز مشاال وتدنو على اخلليج 

 (5)م.1506التيمورية على يد الشيبانيني عامالفارسي جنوبا. وانتهت الدولة 
 م(:  1598-1500ه/昔班尼王朝(‘)907-1007)Shaybanid Dynastyالساللة الشيبانية/’
س جلوجي هو االبن اخلام –كانت سالسلة فارسية من أصل املغول األتراك يف آسيا الوسطى، وكانوا أحفاد شيبان األب    

                                                           

أب ’هذا لقب تركي على وزراء وقادة يف الزمن اإلمرباطوي، وهو مركب من كلمتني آتا مبعىن  Atabeg(艾塔贝克:‘)األتابك/’-(1)
 https://ar.wikipedia.org/wiki أتابك/ ، ‘.سي د’وبك مبعىن 

 .241-238، ص ألمحد معمور العسريي . و"موجز التاريخ اإلسالمي"471راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-(2)
 .248. و"موجز التاريخ اإلسالمي"، ص225راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-(3)
هي منطقة جغرافية تقع على احلدود اليت تقاطع غرب آسيا مع شرق أوروبا وهي موطن جبال Caucasus(高加索 :‘)القوقاز/’-(4)

 :راجع‘. األبيض الثلج’الثلج املتأللئ أو ’القوقاز بني البحر األسود وحبر قزوين. وأصل القوقاز هى اللغة اليونانية القدمية ويعىن 
 https://ar.wikipedia.orgالقوقاز/                                                                                                                    
 .291-289. و"موجز التاريخ اإلسالمي"، ص561راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-(5)
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م على العرش(، وعاصمتها يف 1598-1500ه/915- 905شيباين خان )، وكان مؤسسها حممد -وحفيد جنكيزخان
 -905بداية األمر مدينة مسرقند مث انتقلت العاصمة من مسرقند إىل خباري، وألجل ذلك، يسمي بـخانات خباري )

 م(، وقسِّمت خانات خباري إىل ثالث مرحلة، واملرحلة األوىل هي عهد ساللة شيبان، واملرحلة1920-1500ه/1338
رحلة الثالثة هي عهد ساللة مانغيت م(، وامل1785-1599ه /1199-1007ن )الثانية هي عهد ساللة أسرتاخا

ساللة مانغيت يف اجلمهورية الروسية السوفيتية االحتاتدية نهاية، دخل م(. ويف ال1920-1785ه /1199-1338)
 (1)م(.1991-1917االشرتاكية )

 اء النهر يف فرتات تارخيية خمتلفةأحوال التعليم اإلسالمي يف بالد ما ور  -3
ون وأطلقوا عليها مارتبطت املنطقة الواقعة بني النهرين باحلضارة اإلسالمية منذ القرن السابع امليالدي حينما فتحها املسل   

ا ضوراء النهر، وقدم منذ ذلك الوقت الكثري من العلماء الذين كان هلم إسهامات مشهودة يف علوم خمتلفة، وأي بالد ما
بعض املدن من بالد ماوراء النهر أصبحت مركزا احلصارة اإلسالمية آنذك. وظهرت دول كثرية تارخيية يف املنطقة بعد الفتح 

 اإلسالمي كما ذكرنا سابقا، ولقبت هذه الدول دورا مهما يف ربط بالد ماوراء النهر باخلصارة اإلسالمية. 
مبذهب أهل السنة واجلماعة من حيث العقيدة وحيرتموا مذهب احلنفية من حيث كانت الدولة السامانية يسرتشد أهلها و    

يتم تعينهم مباشر من السلطان ومعظم القضاة فقهاء وعلماء ويشرفون على الشؤون الدينية والعدلية.  الشريعة، والقضاة
ق التقد م املشورة على ازون بالعلم واخللوكان السالطني يف أوائل عهد الدولة يتقنون يف العلوم الدينية، ويستقدمون علماء ميت

األحداث الكربى، هؤالء العلماء الدينية املستقدمني هلم مكان عالية عند السالطني. وعالوة على ذلك، بنيت الدولة 
السامانية مساجد ومدارس دينية ومكتبات ومراصد يف مدن كربى وخاصة خبارى ومسرقند مركز التعليم الديين ومصادر 

 لمدارس الدينة من بيت املال.النفقة ل
م على العرش(، علماء من جماالت يف خبارى كثريوة 942-913ه/331-301ويف عهد السلطان نصر الثاين بن أمحد )  

جدا ويشاركون يف البحوث األكادميية يف املساجد واملدارس، وأصبحت مدينة خبارى قاعدة التعليم والدراسة، وعدد من 
( كون يف األنشطة األكادميية هنا، وعلى سبيل املثال: الفليسوف الطبيب الشهري ابن سينا )رمحه اهللالعلماء املشهورين يشار 

)رمحه اهلل( وغريهم من العلماء الكبار الآخرين.  (3))رمحه اهلل( والشاعر أبو قاسم الفردوسي(2) ‘واملؤرخ أبو سليمان الربعي
                                                           

 https://ar.wikipedia.org/wikiشيبانيون/ .، 608راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-(1)
(: كان)رمحه اهلل( مؤرخا حمدثا من دمشق، ومن مؤلفه "تاريخ مولد علماء ووفياهتم" وغريه. 989هـ/379ت‘)أبو سليمان الربعي’-(2)

   https://ar.wikipedia.org/wikiأبو سليمان الربعي/راجع: 
م(، كان )رمحه اهلل( شاعرا فارسيا من منطقة تباران إلقليم طوس يف اجلنوب 1020-940هـ/410-328‘)قاسم الفردوسي أبو’-(3)

 ألحداث لألباطرةاالشمايل إليران حاليا. وأكثر التأثري من كتبه هو كتاب "الشاهنامة"، وهو الكتاب التارخيي بأسلوب الشاعر يف وصف 
م(، وأعترب هذا الكتاب موسوعة احلياة اإلجتماعية الفارسية 651-224إىل سقوط اإلمرباطورية الساسانية) ببالد الفرس من العصور القدمية

                اجع:  ر القدمية. ويف العصور الالحقة، ترجم إىل اللغات الكثرية، والعلماء الصينيون كان يعر فوا عن الكتاب ومؤلفه يف جمالت تعريفا تفصيال. 
 https://ar.wikipedia.orgأبو قاسم الفردوسي/                                                                                                       
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راء و  دورا مهما يف نشر مذهب أهل السنة واجلماعة وتوطيده يف بالد ماومما جيدر بذكره أن الدولة السامانية كانت تلعب 
 النهر، وهذا احلال أثر تأثريا كبريا إىل أن يصبح مذهب أهل السنة واجلماعة مذهبا سائدا يف املناطق اليت تلتصق ببالد ما

 (1) وروسيا.وراء النهر، مثل شبه القارة اهلندية والصني 
قهاء قضاة على وراء النهر وعينت ف يد احلضارة اإلسالمية يف بالد ماوطوكانت الدولة التيمورية تقدم إسهامات كبرية لت  

مناطق، وضعت يف العاصمة قاضيا عاما على القضاة إلشراف أعمال القضاة. وكان معظم الوزراء علماء ممتازون دينا 
ع الشؤون الوطنية، والسلطان تيمور لنك قس م الناس على اثنيت عشرة درجة وخلقا وعلما ويساعدون احلكام على التعامل م

وسادة شيوخ وعلماء يف الدرجة األويل، وخصص أمواال من بيت املال لبناء املساجد واملدارس، ووهب أوقافا للمساجد 
غرب، وقد حققوا ن املشرق واملواملدارس يف هراة وخبارى ومسرقند. وكان يف مسرقند هراة علماء كثريون يف جمالت خمتلفة م

 (2)إجنازات يف األدب والشعر والرسم وفن املعمار وعلم التاريخ وعلم الفلك وعلم اللغة وغريها من اجملاالت األخرى.
)رمحه اهلل( يقدم إسهامات كبرية يف بناء املساجد واملدارس واخلانقاه، ويف العلوم الفلكية  (3)وكان السلطان أولوغ بيك 

وية، واستدعى إليها ييات. وبىن مدارس يف مسرقند وخبارى ووضع يف هذه املدارس مواد خمتلفة من العلوم الدينية والدنوالرياض
مثل مسجد أولغ بنك يف مدينة شهر سبز وأيضا يسمى باملسجد املقطع، ألنه مزخرف  ،علماء من خمتلف التخصصات

بة يد خاننقاه )صومعة املتصوفة(، وبىن يف مسرقند حمطة مراقمن الداخل باخلشب املقطع اللون على النمط الصيين، وش
، وضعوا فيها اجلدوال السلطانية وكانت هذه اجلدوال دقيقة جدا حىت -مرصد ألوك بيك –للنجوم وهي مرصد شهري 

التيمورية الدولة  املثلثية. وأيضا لعبت وصلت إىل أوروبا، وضع السلطان ألوك بيك جداول دقيقة حلساب مثلثات والتوابع
يين املسلم. وراء النهر حىت يف شبه القارة اهلندية ويف اجملتمع الص دورا مهما يف نشر طائفة الطريقة النقشبندية يف بالد ما

)رمحهم اهلل( إسهامات   -(5)، ألوك بيك، حسني بايقرا(4) رختيمور لنك، شاه  –وهكذا قدم سالطني الدولة التيمورية 

                                                           

 .469راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-(1)
 .561راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-(2)
‘ تيمور لنك’م على العرش(: هو)رمحه اهلل( حفيد لــ1449-1447هـ/乌鲁伯格(‘)850-853)Ulugh Begأولوغ بيك/’-(3)

م. وليس السلطان 1394هـ/796شاه رخ )السلطان الثالث للدلة التيمورية( امسه ميزار حممد طارق بن شاه رخ، ولد عام’واالبن األكرب لــ
 https://ar.wikipedia.org/wikiبيك/ ألوغ الرابع للدولة فقد بل أيضا هو عامل الفلك والرياضيات. راجع: 

 ه/779 م على العرش(: هو معني الدين الذي ولد عام1447-1405هـ/沙哈鲁(‘ )807-850)Shah Rukhشاه رخ/’-(4)
ة وكان سلطانا عادال دينا خرا، وأبرزا من حكم الدول التيمورية.   للدولة  والسلطان الثالث  ‘تيمور لنك’لـ وكان االبن الرابع . 1377ـ/

ويف  يلة، يف عهده، وبىن هراة بعنايته حىت أصبحت مدينة مج‘ هراة’إىل ‘ مسرقند’، وانتقل عاصمة الدولة من ‘تيمور لنك’التيمورية بعد 
 https://ar.wikipedia.org/wiki/ شاه رخ بن تيمولنكعصر حكمه، ظهر هنضة الثقافة الفارسية والرتكية يف الدولة. راجع: 

هو أخري السالطني  م على العرش(:1506-1468هــ/侯赛因·拜哈拉(‘)872-911)Husayn Mirza Bayqaraحسني بايقرا/’-(5)
م. ومع أنه السلطان األخري للدولة وليس جيدا يف ادارة البالد، ولكن كان ميو ل علماءا 1438هـ/841عام‘ هراة’للدولة التيمورية وولد يف 

 https://ar.wikipedia.org/wikiحسني بايقر/ راجع: ‘. راعي الفنون’ب واألنشاطات األكادميية دائما حىت أ طلق عليه  بلق
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 (1)ة.وراء النهر حىت أطلق املؤرخون علهم لقب احلامي العظيم للثقافة اإلسالمي اإلسالمية يف بالد مايد احلضارة وطكبرية لت
 وراء النهر مدن ثقافية وعلماء كبار يف بالد ما -4

ْت أمساؤها يف املوروث احلضاري اإلسالمي وظهر أعالم من هذه املدن. قد كان يف بالد ما  وراء النهر مدن خ ُلد 
: هي مدينة تارخيية يف أسيا الوسطى، وهي أيضا مركز أكادميي إسالمي. وتقع حاليا يف وسط أوزبكستان، ومسرقند سمرقند

هي لغة سوغديان )كانت لغة إيرانية شرقية حتدث يف منطقة سوغديا يف أسيا الوسطى( ومعناها مدينة احلجر أوقلعة احلجر 
 (2)شانعض الرحالة العرب بالياقوتة الواقدة على الضفة اجلنوبية لـنهر زرافوهي عاصمة قدمية يف بالد ماوراء النهر ووصفها ب

م بعد مقاومة شديدة 681ه/61عام (4)م، مث فتحها سامل بن زياد675ه/55عام (3)فتحها سعيد بن عثمان بن عفان
 م.711ه/93حىت دخل اإلسالم فيها على يد القائد الشهري قتيبة بن مسلم )رمحه اهلل( عام

ي، ولد يف م(، املعروف بأيب منصور املاتريد944ه/333أعالم مسرقند، ومنهم حممد بن حممود املاتريدي)تومن 
ماتوريد )هي حملة قرب مسرقند(. وهو فقيه متكلم مشهور جدا، وإمام املتكلمني ومصحح عقائد املسلمني، ومن كبار 

 قدم إسهامات كبرية يف شرح عقيدة أهل السنة واجلماعة علماء أهل السنة واجلماعة، ومن أبرز الشخصيات اإلسالمية الذين
وتوضيحها بالنقل والعقل. وترك )رمحه اهلل( لنا كثريا من املصنفات يف جماالت العقيدة وأصول الفقه والتفسري، ومن أمهها  

ع، وغريها من  ئكتابه كتاب التوحيد وإثبات الصفات، وكتاب املقاالت، وتأويالت أهل السنة وكتاب اجلدل ومآخذ الشرا
 (5)كتب أخرى له.

: هي مدينة قدمية تارخيية يف آسيا الوسطى، ومركز للدراسة والثقافة وعلوم الدين وتقع حاليا يف جنوب أوزبكستان بخارى
بيد اهلل بن زياد بن أبيه يد ع ودخل اإلسالم فيها يف البداية على ومعىن خبارى يف الكلمة السنسكريتية هى الدير أو املتعبد.

                                                           

 .561راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-(1)
هو أحد األهنار يف املنطقة الواقعة بني النهرين، وكان امسه القد م هنر Zeravshan River(泽拉夫尚河 :‘)هنر زرافشان/’-(2)

يف طاجيكستان، ويتدفق غربا عرب طاجيكستان وجنوب شرق أوزبكستان حىت يدخل يف هنر ‘ بامري’الصغد. ومنبعه على حافة هضبة 
 https://ar.wikipedia.org/wikiهنر زرافشان/ راجع: ‘. جيحون’
م(: هو االبن الثامن لعثمان بن عفان رضي اهلل عنه، وكان رضي اهلل عنه فقيها وقائدا 723هــ/105ت‘)سعيد بن عثمان بن عفان’-(3)
بأمر مباشرة من معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما ‘ خراسان’، توىل أمر 675هـ/56سكريا من التابعني رضي اهلل عنهم. ويف عامع

ار وفتح كثريا يف املشرق. وكان مولده ووفاته يف املدينة املنو رة. راجع: "البداية والنهاية" البن كثري الدمشقي، د‘ مسرقند’وغزى خالل واليته 
. "هتذيب الكمال يف أمساء الرجال" للحافظ مجال الدين املزي، لدار مؤسسة 245، ص7، ج 1988هـ/1408اء الرتاث العريب عاماحي

 .28، ص11م، ج1987هـ/1408عام‘ بريوت’الرسالة بـ
-60كم:خالل عهد اخلليفة يزيد بن معاوية بن أيب سفيان)ح‘ خراسان’م(: كان واليا على 692هـ/73ت‘)سلم بن زياد’-( 4)

. و"أطلس تاريخ الدولة األموية" لسامي بن عبد اهلل 248، ص8م(، وإيقامته من البصرة. راجع: "البداية والنهاية"، ج684-680هـ/64
 .98م ص2011هـ/1432املغلوث، العبيكان للنشر بـ الرياض عام

 https://ar.wikipedia.org/wiki أبو منصو املاتريدي/.، 347راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-(5)
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 م.708ه/90م، وفتحها هنائيا قتيبة بن مسلم عام681ه/61م مث أعاد فتحها سامل بن زياد عام674ه/54عام
يف  ارس. وورد يف السجالت أن عدد املد(2)مدرسة مري عرب (1) كاليانوكان فيها مساجد ومدارس عتيقة، مثل مسجد    

أكثر من أربعمائة ويدرس فيها أكثر من ثالثني ألف طالب من شبه القارة اهلندية وروسيا غوليني خبارى قبل اغتصاب امل
وهذه األحوال بي نت أن التعليم اإلسالمي يف مسرقند وخباري  (3)ومنطقة شينجيانغ خالل هناية القرن الثامن عشر امليالدي.

ارة اهلندية ا مباشرا على املدارس الدينية يف شبه القمزدهر جدا ونشطة كثريا، حىت منهج التعليم اإلسالمي منها أثر تأثري 
والتعليم املسجدي يف الصني، وألجل هذا اعترب املؤرخون هاتني املدينتني مركزا للثقافة اإلسالمية يف آسيا الوسطى واألرض 

ي. ولكن تتابعت  اإلسالمشرقة يف العاملي، وأُطلق علهما لقب اللؤلؤة املاملقدسة األكادميية وخميم القاعة للتعليم املسجد
م، وأما املرة الثانية فهي يف 1220ه/616عليها األحداث املدمرة واملصائب مرتني، فاملرة األوىل اغار املنغوليني يف عام 

  (4)م.1917عهد استيالء الشيوعيون علها بعد قيام الثورة الشيوعية يف روسيا عام
م( 870-810ه/256 -194حممد بن إمساعيل البخاري )رمحه اهلل( )ومن أشهر األعالم الذين ينتسبون إىل خبارى  

وهو حافظ فقيه كبري، وعابد وزاهد وشديد اخلشوع يف الصالة، ومن أهم علماء احلديث وعلوم الرجال واجلرح والتعديل 
ول اهلل سالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور ر ا كتاب "عند أهل السنة واجلماعة،وله مصنفات كثرية  وأشهره

الكتب  . ويعده علماء أهل السنة واجلماعة أوثق"صحيح البخاري"، والشهري باسم "ى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامهصل
الستة الصحاح وأصح الكتب بعد القرآن الكر م، وأقوال العلماء حول عدد أحادثه خمتلف، وعدده يف قول ابن الصالح 

ة آالف. والعلماء الصينيون اهتموا به اهتمام كبريا، وهو واحد من املواد ( حديث بدون مكرر أربع7275والنووي أنه )
املقرراة يف التعليم املسجدي منذ وقت طويل، وأيضا تُرمجه إىل اللغة الصينية بل نشرته دار النشر الرمسي. وكانت وفاة اإلمام 

                                                           

ذلك، دمره املغوليون، ويف الوقت  م، وبعد1127هــ/521بين ألول مرة عامKalan Mosque(卡梁清真寺 :‘)مسجد كاليان/’-(1)
م خالل بدايات حكم الشيبانيني هي أجنح من هذه العدة املرات 1514هــ/920الالحق، أعيد بناه عدة مرات، واملرة اليت بين يف عام

هو املسجد اجلامع يف خبارى منذ بداية بناءه حىت ‘ مسجد كاليان’م، وكان 46.3وارتفاعها ‘ املسجد أعلى األننية يف مدينة خبارىومنارة 
العهد الروسي. ومسجد كاليان الشهاد التارخيي حلضارة اإلسالمية يف بالد ماوراء النهر خالل القرون الوسطى، وهو من الرتاث الثقايف 

  https://ar.wikipedia.org/wikiباي كلتان/ العاملي. راجع:
Mir-I Arab Madrasa(米尔مدرسة مري عرب/’-( 2) ·阿拉伯经学院‘)م خالل عهد 1536هـ/942: بنيت يف عام

خجرة الدرس وأغلقت  160م(، وكان يف املدرس علماء وطالب من البالد املختلفة  وفيها 1598-1500هـ/1007-907الشيبانيني)
م. واملدرسة هي الشهادة التارخيية لنشاط التعليم اإلسالمي يف بالد ماوراء 1945هــ/1364أعيد فتحها عامم، و 1917هـ/1336يف عام 

                                                                                                      https://ar.wikipedia.org/wikiمري عرب/  ،103راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية" ص‘. خبارى’النهر، وأحد الرتاث العاملي يف مدينة 
 .  ومصدر الراجع: 8، ص‘دينغ شرين/’أيوب: راجع: "التعلم املسجدي يف الصني" لرئيس التحرير -(3)

“Hosity of Civilization of Central Asia” by C.E.Bosworth, M.S.Asimov, Jaineidra Prakash Press, Vol 2, p38                                                    
 .153راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص -(4)
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 (1)تني سنة، ودفن يف مسرقند.م، وعمره آنذك اثنني وس870ه/256البخاري )رمحه اهلل( ليلة عيد الفطر عام 
-1314ه/791-713ا مؤسس طائفة الطريقة النقشبندية ينتسب إىل خباري وهو حممد هباء الدين )رمحه اهلل( )وأيض  

ان وكان الطاجيكي وولد يف قرية قصر هنوفان اليت مسيت يف وقت الحق عريف م(، واملشهور بــبهاء الدين النقشبند.1389
بالقرب من خبارى. ومشرب معظم الطوائف الصوفية يف اجملتمع الصيين املسلم هو من الطريقة النقشبندية، وكان يظهر 

( ليلة االثنني ثالث )رمحه اهلل علماء ممتازون خلقا وعلما من هذه الطوائف الصوفية. وقد تفويف الشيخ هباء الدين النقشبند
شهر ربيع األول سنة إحدى وتسعني وسبعمائة هجرية، ودفن يف قريته وبُِنيت عليه قب ة عظيمة التزال تزار وتتواجد قبته 

 (2))رمحه اهلل( يف خبارى حىت اليوم.
 الزمان، وتقع حاليا قدمة منذ قد م: هىي مدينة مشهور يف جمرى هنر جيحون، وتتميز خبضوية أرضها فيها ومبزاعاها املتترمذ

( يف وسط أوزبكستان بالقرب من حدودها مع أفغانستان. ودخلها املسلمون بقيادة سعيد بن عثمان بن عفان )
م وعم ها اإلسالم متاما على 689ه /69)رمحه اهلل( عام(3)م، مث أعاد فتحها موسى بن عبد اهلل بن خازم676ه /56عام

 (4)م.711ه /93الباهلي)رمحه اهلل( عاميد قتيبة بن مسلم 
م(، واملعروف 892-824ه/279 -209ومن األعالم الذين ينتسبون إىل ترمذ حممد بن عيسى الرتمذي )رمحه اهلل( )

باإلمام الرتمذي. وكان يدرس على يد اإلمام البخاري احلديث الشريف وعلوم احلديث، مث بدأ رحلته لطلب احلديث 
عراق واحلجاز وزار حف اظا للحديث واحملد ثني يف تلك املناطق، وكذلك ترك مؤلفات كثرية، وأشهر وذهب إىل خراسان وال

 ، ويعتربه رجال الدين والسنة خامس كتب الصحاح الستة، ويبلغ عدد أحاديثه"سنن الرتمذي"من تلك املؤلفات هو كتاب 
ب ثالث وعشرون بابا، ووضع فيه األحاديث ( حديث، وألفه اإلمام الرتمذي على أبواب الفقه وعدد األبوا3956)

الصحيحة واحلسنة والضعيفة، والباب األول فيه هو باب الطهارة، والباب األخري هو باب األطعمة، وهو واحد من الكتب 
ه املوافق لشهر أكتوبر 279وتويف )رمحه اهلل( مبدينة ترمذ يف شهر رجب عام يدرسها طالب املساجد يف الصني.  اليت

                                                           

ر والتوزيع، القاهرة املكتبة اإلسالمية للنش، مد بن عبد الرمحن املغراوي" حملوالرتبية"موسوعة مواقف السلف يف العقيدة واملنهج راجع: -(1)
 .104و"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص .223، ص4ج
 https://ar.wikipedia.org/wikiالدين النقشبند/  بـبهاء .413،412ص الصينية"، اإلسالمية راجع:"املوسوعة(2)
م(: وينتسب أصله إىل بيين سليم )قبيلة عربية عدنانية قيسية يف احلجاز وجند، وكان 704هــ/85ت‘/)خازمموسى بن عبد اهلل بن ’-(3)

م(، وبعد ذلك، تواىل خراسان يف 692-623هــ/73-1واليا على خراسان يف أيام فتنة عبد اهلل بن الزبري) -عبد اهلل بن حازم –والده 
م( 683-680هــ/64-60م(، ويزيد بن معاوية )حكم: 680-661هـ/60-41)حكم: مرار خالل زمن اخلليفة معاوية بن أيب سفيان

يف مدينة ‘ موسى بن عبد اهلل بن حازم’م، فُحصن 691هـ/72عام -عبد اهلل بن حازم –ومعاوية الثاين)خالفته ثالثة أشهر(، وقتل والده 
. 359ص  8،اك. راجع: "البداية والنهاية" البن كثري الدمشقي، جلسنوات طويلة، ويف هذه السنوات، كان يقاتل فيها األمويني واألتر ‘ ترمذ’

 .229 ، ص4 ، ج‘بريوت’و"الكامل يف التاريخ" البن األثري، دار الكتب العلمية بـ
 . 553سالمية الصينية"، صراجع: مقالة "مجهوريات آسيا الوسطى" ألمحد ولد أمحد سامل. و"املوسوعة اإل -(4)
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 (1)وكان عمره سبعني عاما.م، 892
: هي واحة كبرية على دلتا هنر جيحون يف غرب آسيا الوسطي، وتنتمي أجزاؤها حاليا إىل أوزبكستان وكازاخستان خوارزم

 (2)م.711ه/93وتركمانستان، ودخل اإلسالم يف منطقة خوارزم على يد قتيبتة بن مسلم الباهلي )رمحه اهلل( عام 
ومن أبرز أولئك العلماء حممود بن عمر بن حممد اخلوارزمي )رمحه اهلل(  كبار يف شىت العلوم،وقد أجنبت خوارزم علماء  

 م(1143-1074ه/538-467املعروف بأيب القاسم الزخمشري )
وهو إمام كبري يف التفسري واحلديث والنحو والبالغة، وصاحب تآليف عظيمة يف هذه اجملاالت ومن أشهر مؤلفاته هو  
 (3)، وأساس البالغة."تفسري الزخمشري"/ "تفسري الكشاف"

اء واسعة من ، وكانت تضم أجز -عشق آباد –: هي مدينة أثرية قدمية تقع يف اجلنوب الغريب من عاصمة تركمانستان نسا
 . إفغانستان وتركمانستان وشرق إيران، ودخلها املسلمون يف عهد اخلليفة عثمان بن عفان 

-829ه/303-215رمحن أمحد بن شعيب علي بن سنان النسائي )رمحه اهلل( )ومن أعالم منطقة نسا أبو عبد ال
م(، واملعروف باإلمام النسائي. وهو حمد ث وقاض مشهور وأحد أئمة احلديث النبوي الشريف يف أهل السنة واجلماعة 915

عراق والشام جاز والوطلب العلوم الدينية وهو صغري، وبعد ذلك، ارحتل لطلب احلديث الشريف، وذهب إىل خراسان واحل
ة وقام ، وهو أحد كتب احلديث الست"سنن النسائي"واملعروف بــ "السنن الصغرى"حىت مصر وترك كتب ضخمة وأشهرها 

يف فلسطني، وهو مدروس يف املدارسة الدينية يف الصني. وقد تويف )رمحه اهلل( يف   (4)جبمعه اإلمام النسائي يف مدينة الرملة 
 (5)بيت املقدس.

: هي من مدن الصغد يف ماوراء النهر من حيث التاريخ، وتقع حاليا يف جنوب شرقي مدينة خبارى يف أوزبكستان. نسف
 (6)م.712ه/92وفتحها املسلمون على يد قتيبة بن مسلم الباهلي )رمحه اهلل( عام 

 أبو حفص عمر بن  الصنيواألعالم الذين ينتسبون إىل نسف كثري، وأكثر تأثري مؤلفاهتم على التعليم املسجدي يف
م(، واملشهور بــنجم الدين عمر 1142-1067ه ـ/537 -461حممد بن أمحد بن إمساعيل بن لقمان احلنفي النسفي )

النسفي وهو )رمحه اهلل( فقيه عامل يف أصول العقيدة وحمدث ومفسر ومؤرخ. وكان يرحتل لطلب العلم، وذهب إىل بغداد 
                                                           

 https://ar.wikipedia.org/wikiأبو عيسى حممد الرتميذي/  .،553سالمية الصينية"، صراجع: "املوسوعة اإل-(1)
 راجع:مقالة "مجهوريات آسيا الوسطى" ألمحد ولد أمحد سامل.-(2)
 راجع: مقالة "مجهوريات آسيا الوسطى" ألمحد ولد أمحد سامل.-(3)
مان بن عبد سلي’هي املدينة القدمية التارخيية يف فلسطني، وأسست يف عهد اخلليفة األموي Ramla(拉姆拉 :‘)مدينة الرملة/’-(4)

وسط املدينة القدمية على الساحل الشرقي للبحر املت‘)يافا’م(، وكان تقع على الطريق القدمية بني 717-674هـ/99-54امللك رضي اهلل )
مهم، ومركز ايدري للمنطقة منذ تأسيسها. واليوم، هي مركز املنطقة الوسطى  ، وهلذا كان هلا موقع اسرتاجريي‘قدس’يف فلسطني( و

 https://ar.wikipedia.org/wikiالرملة/اإليسرائيلي)هي منطقة إيدارية السرائيل(. راجع: 
 https://ar.wikipedia.org/wiki أمحد بن شعيب النسائي/.، 419راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-(5)
 راجع: مقالة "مجهوريات آسيا الوسطى" ألمحد ولد أمحد سامل.-(6)
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األخرى، والتقي بعدد كبري يف مشايخ عصره، وترك كتبا كثرية وقيل بلغت مائة كتاب. ومن  ومكة املكرمة وغريها من املدن
حىت أصبحت مذهبا  ل كتاب العقائد النسفيةيدية بوص. وقد انتشرت املاتور "العقائد النسفية يف علم التوحيد"أشهر كتبه 

 سعد الدينلـ "شرح العقائد النسفية"نسفية هو العقائد مذاهب عقائدية عند أهل السنة وجلماعة. وأشهر شروح ال ةمن ثالث
)رمحه اهلل(، وكتاب شرح العقائد النسفية كتاب مقرر يف جمال التعليم املسجدي يف الصني، والعلماء يدر سون هذا اينز تفتاال

 (1)الكتاب منذ أمد بعيد حىت اآلن، وأيضا ترجم إىل اللغة الصينية.
، وهو متكلم وفقيه ‘حافظ الدين’م(، واملعروف بــ1310ه/710رمحه اهلل( )ت عبد اهلل بن أمحد بن حممود النسفي )

حنفي وأصويل، وعابد وزاهد. وله كتب كثرية وتدرس من مؤلفاته ضمن مقررات التعليم املسجدي يف الصني، ومنها كتاب 
 "تفسري البيضاوي"لف من تصره املؤ ، وهو تفسري خمتصر، واخ"التفسري النسفي"واملعروف بــ "مدارك التنزيل ووحقائق التأويل"
 (2)لـلزخمشري)رمحه اهلل(. "تفسري الكشاف"ناصر الدين البيضاوي)رمحه اهلل( ومن ’لـ

 النقطة الثانية: تأثير التعليم المدرسي في آسيا الوسطى على التعليم المسجدي
-840ه/608-226خاراخان)وراء النهر والصني يتم متصلة جغرافيا، وخاصتة مملكة  من املعروف أن بالد ما

م( ربطتهما سياسيا وثقافيا، والتفاعل الثقايف بينهما 1346-1225ه( /746-622م(، ومملكة جاغطاي اخلانية )1212
عليم املسجدي، وأهم وراء النهر على الت أمر ال مفر منه وطبعا من هذه التفاعالت الثقافية تأثري التعليم املدرسي يف بالد ما

 التأثريات ما يلي: مسات تلك
  :وصول العلماء إلى الصين-1

لعب العلماء الذين وصلوا من بالد ما وراء النهر دورا مهما يف التعليم املسجدي وكان مقصود هؤالء العلماء يف بداية 
 كر م: لاألمر الدعوة إىل اإلسالم رغبة يف األجر العظيم الذى ينتظر الدعاة ومعلمي اخلري، إذ قال تعاىل يف القرآن ا

 ٹ ٹ ُّ  مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت رث زث مثنثَّ  )3(

ٌر ل ك  ِمْن أ ْن ي ُكون  ل ك  حُ يف حديثه الشريف:" وقول الرسول   ي ْ ا، خ   ْمرُ ف  و الل ِه أل  ْن ي  ْهِدي  الل ُه ِبك  ر ُجالا و اِحدا
 ( 4)" الن  ع مِ 

وكان وصول هؤالء العلماء مت بطريقتني، الطريقة األوىل بواسطة دعوة من قبل الصني وهذا الوضع يف    
وأما الطريقة الثانية فهي بواسطة جميئ األسرى مع جيوش املنغليني إىل السهول الوسطى )املناطق املركزية  ‘شينجيانغ’منطقة 

                                                           

 .419راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص -(1)
 راجع: مقالة "مجهوريات آسيا الوسطى" ألمحد ولد أمحد سامل.-(2)
 .33سورة فصلت: -(3)

دار طوق النجاة، ط: الطبعة   4210، رقم احلديث: 134، ص5باب غروة خيرب، ج أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املغازي، -((4
م، أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم، باب من فضائل علي بن أيب   2001ه/1422األوىل، س: 

   .2406، رقم احلديث: 1872، ص4 ج، بريوت –دار إحياء الرتاث العريب طالب رضي اهلل عنه، 
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 للصني(.  
وهي على الطراز املعماري يف مل يبنوا مدارس  ‘شينجيانغ’ام يف منطقة ، كان احلك(1)كما ذكرنا يف الفصل السابق   

 وراء النهر  فحسب  بل دعوا علماء  من خبارى ومسرقند، وكان أكثر تأثريا من هؤآلء العلماء:  بالد ما
  (وقت والدته )رمحه اهلل( ووفاته غري معروف) :الشيخ منصور بن نصر الساماني 
كان من قومية الطاجيك يف بالد ما وراء النهر، وأبوه أحد أمراء الدولة السامانية وكان الشيخ عاملا ومتصو فا و بعد فشل    

م حواليا، جلأ إىل كاشغر لطلب محاية حاكم كاشغر)احلاكم غري املسلم آنذك (،  فسمح 892الصراع السياسي يف عام 
معاملته مع مرور الوقت حىت وهبه أراضي له يف مدينة آتوشي، والشيخ يتعامل احلاكم  له أن  يقيم يف كاشغار،  وأحسن 

مع الناس وجيلس بينهم ويدعوهم إىل اإلسالم، واسلم الناس بدعوته وخلقه احلسن حىت بنوا مسجدا فيها.  وكان ابن أخ  
د املعاملة ويف هذه الفرصة شاهاحلاكم يزور آتوش يف موسم التجارة سنويا ملشاهدة وشراء بضائع من خبارى ومسرقند،  

ه ذلك وعرف وأعجب -األذان  وصالة اجلماعة والتصدقات على املتسولني والفقراء  -احلسنة من الناس وحياهتم الدينية، 
من الناس أن هذه األحوال احلسنة بسبب الشيخ، مث ذهب إىل الشيخ وسأله عن دينه وأجابه باجلواب املقنع  واملوعظة  

ذلك، أصبح يزور الشيخ دائما ويسأله عن أحوال اإلسالم  فأسلم  األمري الشاب  سريا والشيخ مساه باالسم احلسنة وبعد 
 داإلسالمي عبد الكر م، مث  أخذ األمري  الشاب يبلغ اإلسالم  وسط خدامه وحرسه  وأصدقائه واألمراء الشباب يف البال

 (2)م(.1212 -840ه/608-226راخان )حوايل ويف النهاية، استويل بساعدة الشيخ على سلطة  مملكة خ
مث عمم اإلسالم يف أحناء اململكة حتت مساعدة الشيخ، وأيضا بىن مساجد ومدارس حتت ارشاد الشيخ، وأشهر تلك 

كان يف هذه املدرسة العالية. و  ياملدارس املدرسة السادية يف كاشغار والسادي اللغة الرتكية القدمية ومعناها رفيع أوعال، أ
املدرسة العالية مبىن على الطراز املعماري للمدارس يف بالد ماوراء النهر، وكان فيها مسجد وجحر للدراسة ومسكن للطالب 

ني نوا مستقدماومكتبة ومطعم وملعب وغريها. وكان املدير العام للمدرسة إمام اجلامع من كاشغر، ومجيع املعل مني يف البداية ك
لعبت دورا مهما ة واملدرسة السادي يف املدارس ببخارى ومسرقند. من خبارى ومسرقند واملواد متاشي مع املواد التىي أستعملها

 إلسالمية األوىل يفا وأعتربها املدرسة، شينجيانغونشر اإلسالم يف تاريخ منطقة يف تربية األئمة ومعل م املدرسة الدينية 
ر مبيدان التعليم املسجدي يف الصني.  وطبعا الشيخ منصور بن نصاإلسالمي األبكر وقتا  واملعهد ‘غشينجيان’منطقة 

 ، حىت‘نجيانغشي’الساماين لعب يف هذه األموار األجالء دورا اليقدر وترك مآثر عظيمة وخالدة يف تاريخ اإلسالم مبنطقة 
ايل من قرب اة الشيخ )رمحه اهلل(، دفن يف الركن الشماعترب الداعية األول ومؤسسا للتعاليم اإلسالمي يف املنطقة. وبعد وف

 (3)السلطان عبد الكر م بقرخان )رمحه اهلل( يف مدينة آتوشي، واليزال مزارمها متواجد إىل اليوم.
وراء النهر إىل الصني فأقاموا يف أراضي السهل الوسطى  غوليني من بالد ماالعلماء الذين وصلوا مع جيوش املوأما   

                                                           

 .37-26انظر املبحث األول للفصل األول من الباب األول، ص -(1)
 .485راجع:"تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر" لـمحمود مشس الدين الصيين، ص-(2)
 .486راجع:"تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر" لـمحمود مشس الدين الصيين، ص-(3)



 م(2016-1912هـ /1437 -1330المسجدي في الصين في الفترة" من:) التعليم     

 
 

82 

 املؤسف أن أمساء معظمهم )رمحهم اهلل( وأحواهلم غري مدو نة يف السجالت، ونذكر شخصني مسجلني فقط ولكان من
م(، ووفقا لكالم 1283ه /682عماد الدين البخاري )ت  م(، وعلي بن1280ه/679أمحد الربتاين الغزنوي )ت 

وان إىل الصني يف أوائل عهد أسرة ي منقوش على نصب قربمها، كان الشيخني )رمحهما اهلل( جاءا مع اجليش املنغويل
، وعين تهما احلكومة إمام مبسجد -مدينة بكني -مث أقاما يف عاصمة أسرة يوانم( 1368-1271ه/769-670املنغولية)

نيوجيه، وبعد ذلك، أخذا ينشران اإلسالم بني الناس ويفتحان حلقات دراسية يف املسجد وبنيا ُكتا ب مع مرور الوقت 
لتعاليم اإلسالمي وهكذا فتحا باب التعليم يف مسجد نيوجيه واعتربمها مؤسس التعليم اإلسالمي يف بكني وقبال أوالدا ل

 تواجدم وبذال للتعليم اإلسالمي كل حياهتما حىت توفيا )رمحها اهلل( هناك، ومت دفنهما يف مسجد نيوجيه وقربيهما اليزاال
 (1)بــضريح الشيخني إكراما.إىل اليوم، وأطلق املسلم الصيين على قربيهما 

 اللغة في بالد ما وراء النهر على التعليم المسجدي تأثير-2
من املعروف أن اللغة العربية هي لغة التداول واللغة الفارسية، هي اللغة الرمسية ببالد ما وراء النهر يف عهد الدولة السامانية    

والدولة التيمورية، وألجل هذا كانت الكتب اإلسالمية باللغة العربية واللغة الفارسية تدخل مع العلماء والدعاة من بالد 
صني. وخصوصا كثرية من املفردات والكلمات الفارسية، والسيما املصطلحات اإلسالمية تستعمل بني ماوراء النهر إىل ال

املعل مني واملتعل مني يف املدارس اإلسالمية ويستعملها آخنود يف وعظ يوم اجلمعة حىت يف اللغة املنطوقة عند عامة الناس من 
 املسلمني كثرية من املفردات الفارسية. مثل: 

 اه)شهر(م   اذ(،اد)أستت  سْ اُ ، آُخوند )إمام املسجد(، م ال  )طالب املسجد(،)صوم(ه ز  وْ ر   )صالة(، زا  من   )عبد(،ند ه(، ب  ا)اهللد  خُ 
 ، ُخْشُنود)مسرور(، د ْست ار)عمامة(اخلميس( )يوم هنب  نش  ب   )جهنم(خ ز  وْ د   ان)مساء(،آمْس  مزار)قرب(،آبدست)وضوء(، 
 م اد ر)أم(.د ْوست)صديق(، ب د ر)أب( 

اد)صالة الفجر(، ومناز بـ ْيِشني)صالة الظهر(، مناز ِديك ر)صالة العصر(، مناز   أمساء الصلوات خلمس يف كل يوم: مناز ب امد 
)صالة العشاء(  ش ام)صالة املغرب(، مناز ُخْفنت 

 . ز ب ر)فتحة(، زِير)كسرة(، ج زم )سكون( وغريها أمساء حركات احلروف اهلجائية ب يش)ضمة(، 
 تأثير مواد المدارس في بالد ما وراء النهر على التعليم المسجدي -3
 ما املنطقة الواقعة بني النهرين ولعب املنهج يف مدارسمن ذكرنا سابقا أن مصدر التعليم املسجدي يف بداية األمر هو   

سية لبالد ت تلعبه أن املواد الدار وراء النهر دورا مهما يف منهج التعليم املسجدي يف الصني. وأهم من ذلك الدور الذي كان
ما وراء النهر يُوضعها مجيعا تقريبا يف مواد التعليم املسجدي، ومها متشاهبان جدا، وطبعا النستطع أن نعرف مواد املدارس 

در سها يُ يف بالد ماوراء النهر يف الوقت املبكر لفقدان الكتب املرجعية بفرتة طويلة، ولكن نعرف هذا التشابه من املواد اليت 
يف املدارس الدينة ببالد ماورء النهر والصني خالل القرن التاسع عشر امليالدي. فعلينا أن نذكر هذا النقطة مبقارنة املواد يف 

 املدارس بني املنطقتني:
                                                           

 .92-91اإلسالمية الصينية"، صراجع:"املوسوعة -(1)
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 (1)ومنطقة السهول الوسطى( ‘شينجيانغ’استمارة املقارنة ملواد املدارس ببالد ما وراء النهر والصني )منطقة 

                                                           

. املصدر ملواد املدارس يف بالد 009،005، ص‘نري دينغ ش’/راجع االستمارة: "التعليم املسجدي يف الصني" لـرئيس التحرير أيوب  -(1)
 ما وارء النهر بعد القرن التاسع عشر امليالدي:

 “Radical Islam in Central Asia: Between Pen and Rifle” by Vital.V.Numkin, Rowman&Littlefield Publishers. INC, 2005, P50.                                    

ر وارء النه مواد المدارس في بالد ما 
 بعد القرن التاسع عشر الميالدي

ي ف ‘شينجيانغ’مواد المدارس في منطقة 
 أوائل القرن العاشرين الميالدي

 

المواد التقليدية في مجال التعليم 
لسهول الوسطى المسجدي بمنطقة ا

 الميالديقبل القرن العشرين 

 
 علم الصرف

)الصرف،  ‘أساس العلوم’،‘ميزان الصرف’ جمهول مؤلفه‘الصرف نميزا’
 (،صباح، اململاعاملعزي الزجنان مائة 

عبد ان لوالباقي ومؤلف للثاثة األويل غري معروف،
  م(1078ه/471اجلرجاين )ت رهالقا

 
 ‘ أساس العلوم’

 

 
 

 علم النحو

 )الفوائدالكافية /شرح الماّل جامي
ن بن الرمحلنور الدين عبد  الضيائية(

-817)أمحد جامي اخلوراساين، 
 م(1492-1414ه/898
 

الفوائد ‘)/شرح الكافيةجامي مالّ ال’
 الضيائية(

 
 

)شرح ‘ ضوء املصباح’‘جامي مالّ ال’
 ملطر زا لكتاب املصباح( أليب الفتح ناصر

 م(1213-1143/ ه538-615)
مد حمل باللغة الفارسية‘ هواء املنهاج’

ه 1080-1018حوايل) هاشم الصيين
 م(1610-1670/

  ‘املطلول’، املختصر املعاين(‘)بيان’  البالغة
 لسعيد الدين التفتازاين

 املختصر املعاين(‘)بيان’

 
 املنطق

 ملري قطب الدين التحتاين‘ شرح الشمسية’
 (م1365ه/766ت ) الرازي

 لسعد الدين التفتازاين‘ التهذيب’
 م(1390ه/792)ت

 ‘شرح الشمسية’
 

 

لسعد  ‘شرح العقائد النسفية’ الكالم والقائد
 الدين التفتازاين

 ‘شرح العقائد النسفية’
 

 ‘النسفية شرح العقائد’
 

 
 

 الفلسفة
  

ملري كمال الدين معني الدين ‘ امليبذي’ 
 م ( 1504ه/910األصفهاين )ت

حملمد صدر الدين الشريازي ‘حاشية صدر’
 م(1651ه/1061)ت

حملمود بن حممد اجلونفوري  ‘مشس البازغة’
 م(1652ه/1062)
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عرفنا من خالل هذه املقارنة )الكتب باخلط العريض يف االستمارة عربت أن الكتب يف املنطقتني نفس الكتب( أن تشابه   

قول واضح جدا، وكانت مجيع املواد من التعليم املسجدي يف الصني تقريبا قبل القرن العشرين امليالدي مناملواد بني املنطقتني 
 وراء النهر معددا على معايري اجلامعة يف وراء النهر، وبني  أن كان مواد املدارس يف بالد ما من مواد املدارس يف بالد ما

 
 التفسري

 864)تللمحلي‘ تفسري اجلاللني’
 (م1505ه/911ت)للسيوطيوم(،1459

 ضاويلإلمام البي‘ التفسري البيضاوي’
 م(1286ه/685)ت
 

 ‘ التفسير البيضاوي’
 ه/538)تللزخمشري‘ تفسري الكشاف’

 م(1143
مفتاح الغيب( لفخ الدين ‘)الكبري تفسري’

 م حواليا(1207ه/604)الرازي

 ‘   تفسير الجاللين’
 ‘          التفسير البيضاوي’ 

 
 احلديث

 ‘ مشكاة املصابيح’
 )املصابيح للحسني بن الفراءالبغوي

واملشكاة لويل  م(1122/ه516)ت
  م(1340ه/741)تالدين اخلطيب العراقي

ه 494)ت  البن أودعان ‘اخلطب’  ‘مشكاة المصابيح’
       م(1100/
ن ب سام الدينحل‘ األربعون النبوية’

عالء الدين النوجبادى. هذي 
 الكتابان باللغة الفارسية             

 
 الفقه

أليب حسن علي بن أيب ‘ الهداية’
 596ت) عبد اجلليل بن اخلليبكر بن 

 م(1200/ 
 ه747)ت لعبيد اهلل‘ شرح الوقاية’
/1346) 

 ‘ شرح الوقاية’، ‘لهدايةا’
 لعبيد اهلل مسعود بن‘ خنتصر الوقاية’

 م(1346ه/747) حممود بن أمحد احملبويب

 ‘شرح الوقاية’

 
 أصول الفقه

وار نور األن’لتاج الشريعة، ‘ التوضيح’
ألمحد بن شيخ أيب سعيد عبد اهلل 

 م(1718/ه1130)تـــمال جيوناملعروف بــ

الكتب غري هذا املادة مدروس ولكن اسم 
 مكتوب يف املصدر

 
 

 

 ألمحد السرهندي،‘ المكتوبات الربانية’  التصوف
 م(1624ه/1033املعروف باإلمام الرباين)ت

ملوالنا جالل الدين حممد "املثنوي")املزدوج( 
 م(1273-1207ه/672-604رومى)

 ،‘المكتوبات الربانية’
 باللغة الفارسية للمل ال‘ أشعة اللم اعة’

بد عباللغة الفارسية ل‘ رصادامل’جامي، 
 طهراين بكريب اهلل أب

 األدب
 

  
 

  ه/691)تلسعدي الشريازي‘ لستانك’
 م(1291/

  التجويد  علم التالوة
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سعة ومتوافرة، ونظام التعليم يف العامل اإلسالمي آنذك كانت ممتاز العامل اإلسالمي والتخصصات متعددة واملقررات وا
 وإعددات الدورات التدريبية شاملة.

وخالصة القول أن انتشار اإلسالم يف عموم املنطقة الواقعة بني النهرين يف عهد اخلليفة الوليد بن عبد امللك بن مروان   
وراء النهر بعد الفتح اإلسالمي  املمالك املستقلة يف بالد مام(، ومع أنه كان يظهر 715-668ه/96-46)رمحه اهلل()

ل التعليم وراء النهر واملنطقة اليت تلتصق هبا، وخاضة يف جما ولكن هذه املمالك لعبت دورا مهما يف نشر اإلسالم يف بالد ما
جري املوافق القرن لقرن الرابع اهلاإلسالمي وأصبحت مسرقند وخبارى مركز التعليم يف املنطقة الشرقية للعلم اإلسالمي منذ ا

ر فحسب بل وراء النه العاشر امليالدي،  ظهر فيها أعالم ممتازون خلقا وعلما ومؤلفاهتم ليست تدر س يف مدارس بالد ما
ل إن نظام ستطيع أن نقو ارة اهلندية وأراضي الصني، فإذن نُوضعت يف حجرات الدرس للمدارس اإلسالمية يف شبه الق

به وراء النهر اليتأث ر بالتعليم اإلسالمي يف الصني فقد بل أث ر على منهج املدارس الدينية يف ش رس يف بالد ماتعليم املدا
 القارة اهلندية.
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 املناهج املدرسية الشائعة يف شبه القارة اهلندية على التعليم املسجدي تأثري الثالث:املبحث 

وحتديدا يف جنوب آسيا وهلذا تسمى أيضا  (1)‘هيمااليا’يُطلق اسم شبه القارة اهلندية على املنطقة الواقعة جنوب جبال   
بــشبه القارة اآلسيوية اجلنوبية أو شبه القارة اهلند وباكستان. وتلتصق مع اهلضبة اإليرانية غربا، وتقطع باجلبال على احلدود 

 يف اجلزء اجلنويب الشرقي.       (3)جنوبا حىت خليج البنغال (2)إىل حبر العرب من احمليط اهلندي بني اهلند ونيبال، ومتتد  
القارة اهلندية  ومن املعروف أن شبهد، بنغالديش، بوتان، نيبال نقارة اهلندية كل من: باكستان، اهلواليوم تشمل شبه ال  

ها من يف العامل، وكما أهنا مهد اهلندوسية والبوذية والسيخية وغري  واحدة من الدول اليت متثل مهدا لبعض احلضارات القدمية
األديان األخرى. وهنا جيب أن نذكر أحوال املسلمني يف شبه القارة، ألهنم جمموعة كبرية فيها واجلزء املهم، ومن اجلدير 

اهلندية كثرٌي من   شبه القارةمي، فقد ظهر يفيالتعل بالذكر التعر ض الحواهلم خاصة ما يتعل ق هبذا البحث وهو اجلانب
توطد شبه القارة اهلندية، كما لعبوا دورا مهما ل ورقي اجملتمع املسلم يفالعلماء الذين أسهموا إسهامات كبرية يف تقدم 

اإلسالم يف شبه القارة، واملدرسة اإلسالمية فيها زهر من رياض التعليم الديين يف العامل اإلسالمي، وقدمت إسهامات كبرية 
 لرتبية العلماء، ومنهجها أث ر كثريا على التعليم اإلسالمي يف اجلتمع الصيين املسلمن، وقبل ذكر تأثريها على التعليم املسجدي

 سنقد م لذلك بذكر أحوال اإلسالم واملدارس الدينية يف هذه شبه القارة اهلندية.
 النقطة األولي: أحوال اإلسالم في شبه القارة الهندية

 عن وصول اإلسالم إىل شبه القارة اهلندية نبذة -1
يف وقت مبكر وأول  إن من املعروف أن الفتوحات اإلسالمية يف شبه القارة اهلندية بدأت من عهد اخللفاء الراشدين 

 ، وكان هذا اإلرسال مرت ني: املرة األوىل هي بالطريق (4)من أرسل جيشا إسالميا إىل اهلند هو اخلليفة عمر بن اخلطاب
                                                           

بال وبوتان د ونينهي سلسلة جبلية تقع على احلدود بني الصني وباكستان واهلHimalayas(喜马拉雅山脉 :‘)جبال هيمااليا/’-(1)
رق إىل ، هي أعلى اجلبال يف العامل، وطوهلا من الش‘ثلجي’يف األصل هي اللغة السنسكريتية ومعناها ‘ هيمااليا’وغريها  من البلدان، و

 https://baike.so.com/doc/5334285-5569723.htmlكم. راجع: 300إىل  200كم وعرضها يتوارح ما بني 2400الغرب تبلغ أكثر من 

هي ثالث أكرب حميط يف العامل، وتقع بني آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا وأنتاركتيكا، وتقع Indian Ocean(印度洋 :‘)احمليط اهلندي/’(2)
به القارة ح احمليط اهلندي من الشمال إىل شو ااهلند يف اجلزء األوسط من اجلزء الشمايل للمحيط اهلندي، وهو أيضا أصل اسم احمليط، ويرت 

 .                   اجلزيرة العربية، وتسرق إىل إفريقيا غربا وإىل إندونسيا وأسرتاليا شرقا ومتتد إىل أنتاركتيكا جنوبا. راجع: اهلندية وشبه
https://baike.so.com/doc/2924649-3086219.html                                                                                        

هي خليج يف اجلزئ الشمايل من احمليط اهلندي، وغرهبا شبه اجلزيرة اهلندية وشبه Bay of Bengal(孟加拉湾 :‘)خليج البنغال/’-(3)
من ‘ سومطرا’و ‘سريالنكا’من الشمال، وتتقاطع ‘ بنغالديش’و‘ ميامنار’د ها على شرقها، وحت ماليو )اإلقليم الغريب من ماليزيا( جزيرة

 .                   . راجع:2ميلون كم 2.17كم حواليا ومساحتها 1600اجلنوب، وهي أكرب اخللجان يف العامل وطوهلا 
https://baike.so.com/doc/6175452-6388693.html                                                                                                                    

أبو  م(: هو 644-634هــ/23-13حكم: (‘)欧麦尔·本·翰塔卜)Umar ibn al-Khattabعمر بن اخلطاب/’-( 4)
اإلسالم  ريشي،املقلب بالفاروق وبأمري املؤمنني.وهو اخلليفة الثاين يف تاريخقحفص عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي ال

https://baike.so.com/doc/2924649-3086219.html
https://baike.so.com/doc/6175452-6388693.html
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السنة اخلمسة عشرة اهلجريية املوافق سنة ستمائة وستة وثالثني امليالدية.  البحري ونقطة االنطالق من عمان، وذلك يف
 (1)وقد توجه اجليش إىل اهلند يف ثالث جهات وكانت اجلهة األوىل هي ناحية هتانه )عاصمة إحدى حمافظات والية ماهاراشرتا

وهو واىل على ُعمان والبحرين آنذك، وأما احلملة الثانية   (2)ن أبىي العاص الثقفياجلديدة اآلن(، وقائد اجليش عثمان ب
وتوجهت الثالثة يقودها   (4)على الساحل اهلندي ويقودهها احلكم بن أيب العاص الثقفي (3)فتوجهت حنو ميناء هبروج

                                                           

، تقريبا م592م و584ومن العشرة املبشر ين باجلن ة. ورواية لقت والدته هي خمتلفة، وحواىل مابني عامي   وواحد من كبار األصحاب 
م )السنة السادسة من البعثة(،  وكان إسالمه حدثا بارزا يف التاريخ اإلسالمي، وأصبح صف 616ق.هـ/6هـــ، وأسلم يف سنة ق.40سنة 

م، بايعه املسلمون وورث اخلالفة، ودامت خالفته عشر سنوات.  634هــ/13املسليمن قويا بإسالمه،  واشرتك يف املعارك الكربى.  ويف سنة
جودهم و يما يف هذا العشر السنوات، ومتت أعظم الفتوحات اإلسالمية على مر العصور، فقد مت طرد الروم وإهناء وبلغ اإلسالم مبلغا عظ

وسط. وباإلضافة إىل املت وجزر البحرالشام، وقضى على االمرباطورية الفارسية متاما، ووصل القوات املسليمن إىل مصر ومشال افريقية  يف
م( السنة األويل 622ن النظم الوطنية، وصدر سلسلة من اللوائح االدارية، مثال: حد د سنة اهلجرة)ذلك، قام بإنشاء وحتسني سلسلة م

اهلجرة والنبوية ورت ب التاريخ العريب فجعله ب وأصلح نظم الضرائب والنقود، للتقو م اهلجري، وقام نظام الديوان )الديوان كالوزارة حاليا(،
ؤلؤة أبو ل –وهو يف الثالثة واخلمسني من عمره على يد موىل فارسي   الشريفة، وقام بتوس عة احلرم وغريها من أفضال كثري له. وأستشهد 

أعالم النبالء" لإلمام راجع: "سري  م.644نوفمرب  3هـ /23ذي احلج ة  27، وكان ذلك يف الصالة الفجر -فريوز اجملوسي
-71، ص‘سري عمر الفاروق رضي اهلل عنه’م، 1985ه/1405 -لبنان –م(، دار مؤسسة الرسالة ببريوت 1347هــ/748الذهيب)ت

 .431، ص"سالمية الصينيةاملوسوعة اإل". و108ألمحد معمور العسريي ص‘ موجز التاريخ اإلسالمي’. و145
هي والية يف وسط اهلند، وغرهبا البحر العريب، ومعىن Maharashtra(摩謌逻磋/马哈拉施特拉邦 :‘)والية ماهاراشرتا/’-(1)
 https://baike.so.com/doc/5589361-5801956.htmراجع: ‘. األمة العظيمة’يف اللغة اهلندي هي ‘ ماهارشرتا’
ت ( ‘)Uthman ibn Abu- al-Aas Thaqif(奥斯曼·本·艾比·阿绥·赛葛菲 عثمان بن أبىي العاص الثقفي’-( 2)

 عبد اهلل عثمان بن أيب العاص بن بشر الثقفي،صحايب من قبيلة ثقف يف الطائف.وكان يفد على الرسول  م(: هو 671هـ/51
وعي نه اخلليفة  على الطائف، واخلليفة أيب بكر  مع وفد ثقيف يف سنة تسع من بعثة، وهو أصغرهم سنا فأسلموا واستعمله الرسول 

، وبعد ذلك  م،واستمر يف البحرين إىل عهد اخلليفة عثمان بن عفان 636هــ/15على ُعمان والبحرين عام واليا عمر بن اخلطاب 
 .374ص 2. راجع: "سري أعالم النبالء" لإلمام الذهيب، جأقام يف البصرة حىت  تويف هبا يف خالفة معاوية 

)جمموعة عرقية يف اهلند وباكستان حاليا(، وتقرب من ‘ كجرات’هي امليناء القد م يف إقليم Behrouj(柏赫录支 :‘)هبروج/’-(3)
لدين، امدينة أمحد آباد يف السمال الغريب للهند حاليا.راجع: "التاريخ واحلضارة اإلسالمية يف باكستان والسند" للدكتور عبد اهلل حممد مجال 

 .17ص
-61 ت(‘)Al-Hakam ibn Abi- al-Aas Thaqif(赫克穆·本·艾比·阿绥·赛葛菲احلكم بن أيب العاص الثقفي/’-(4)

أخو عثمان بن أيب العاص الثقفي، وله الصحبة، ويعد يف البصريني. راجع: "تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم"  ه(: هو 70
. و"هتذيب الكمال وأمساء الرجال" للحافظ املزي )ت 239، ص3م ج2003هـ/1423لإلمام الذهيب، دار الغرب اإلسالمي ببريوت 

 .408، ص19ج  م1980ه/1400، دار مؤسسة الرسالة ببريوت م(1341ه/742
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على ساحل حبر اهلند. وكان اهلدف الرئيسي من هذه املرة األىل  (2)حنو مدينة الديبل  (1)املغرية بن أيب العاص الثقفي
هو االستكشاف والتعرف ومجع املعلومات عن هذه البالد وهلذا كانت هذه احلمالت مل تزد على مهمتها شيئا، وعادت 

 (3)إىل عمان بعد أن متكنت من حتقيق مهمتها.
وأما املرة الثانية فهي بالطريق الرب ي ونقطة البداية إقليم كرمان الفارسي الذي يقع على حدود فارس مع بالد السند   

، وذلك (5)واجليش الذي يقوده سهيل بن عدي     (4)وكانت قوات املسلمني هي اجليش بالقيادة احلكم بن عمرو التغليب
ثري من تمائة اثنني وأربعني ميالدية ويف هذه املرة، اجليوش املسلمة فتحت كيف سنة اثنني وعشرين هجرية املوافق سنة س

وفتحها. ويف هذ الوقت، صدر أمر اخلليفة بأن اليعرب   (7)على شاطئ هنر السند (6)املدن حىت وصلت إىل مدينة مكران
املسلمة يف  يم أن توغ ل القواتأحد إىل الضفة الشرقية من هنر السند ويستقروا يف مكران، وذلك خشية من اخلليفة العظ
كان شديد احلذر يف األمور   عمق بالد اليعرفوهنا معرفة دقيقة، وهذا احلال يدل  على أن اخلليفة عمر بن اخلطاب 

                                                           

 هو Al-Mughira ibn Abi-al-Aas Thaqif(穆俄勒·本·艾比·阿绥·赛葛菲 :‘)/املغرية بن أيب العاص الثقفي’-(1)
ُدفن فلقي العدو فظفر. وأستشهد بأرض اهلند و ‘ الديبل’األخ الثالث لعثمان بن أيب العاص الثقفي، وكان أخوه يوجهه إىل خور 

د بهبا.راجع:"اإلعالم مبن يف تاريخ اهلند من األعالم مسمى بـــ )نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر(" لعبد احلى  بن فخر الدين بن ع
 .  37، ص1ج م،1999هــ/1420م( دار ابن حزم ببريوت 1923-1869هــ/1341-1286 الطاليب  اهلندي )العلي  احلسين

: هي ميناء قد م من مصب هنر اهلند، وتقرب من كراتش يف السند جبنوب باكستان حاليا. راجع: Debal(迪白里‘)الديبل/’-(2)
 .17"التاريخ واحلضارة اإلسالمية يف باكستان والسند"، ص

"التاريخ واحلضارة اإلسالمية يف الباكستان والسند والبنجاب إىل آخر احلكم العريب" للدكتور عبد اهلل حممد مجال الدين  راجع:-(3)
 .19-16ص

أحد كبار   كان Al-Hakam bin Amr-al-Taghlib(赫克穆·艾穆勒·泰额莱賓  : ‘)احلكم بن عمرو التغليب/-(4)
م. راجع:  670ه/50يف بالد فارس وقد تويف يف سنة ‘  مكران’جهودا  كبرية  يف فتح إقليم ،   وبذل القادة يف عهد عمر بن اخلطاب 

 .350، ص5م، ج1967ه/1387م( دار الرتاث ببريوت 923 -839ه/310-224لإلمام الطربي   )" "تاريخ الكربى
هد عمربن اخلطاب قائدا من قادة املسلمني يف ع كان Suheil bin Adiny(素海利·本·阿丁易 :‘)سهيل بن عدي /’-(5)
 د م مدينة أورقة يف  جنوب شرق تركيا حاليا، والرها هي االسم الق‘)الرها’)مدينة يف مشال سوريا حاليا( و‘ الرقة’، ولعب دورا مهما لفتح

العلمية م(، دار الكتب 1233-1160ه/630-555مدينة يف وسط إيران حاليا(. راجع :"الكامل يف التاريخ" البن األثري)‘)كرمان’هلا( و
 .442، 395، ص 2م، ج2003ه /1424 ببريوت

هي املناطق الصحراوية يف شرق إيران وغرب باكستان وتطل على حبر العرب ويف اليوم، اسم اجلزء  Makran(莫克兰:‘)مكران/’-(6)
 /https://ar.wikipedia.org/wiki مكرانراجع:‘. بلوجستان’الواقع يف إيران نفس االسم، واجلزء يف باكستان يسمى 

هو أطول األهنار وأهم يف شبه القارة اهلندية، ومنبعه يف التبت اليت تقع  يف جنوب غرب Indus River(印度河:‘)هنر السند/’-(7)
 https://baike.so.com/doc/6588656-6802431.htmlكم. راجع: 3180الصني، ويبلغ طوله إىل 
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 .(1)اإلدارية وكثري الرفق باجليوش. واستمر احلال هكذا ومل يعرب املسلون هنر السند يف عهد عمر بن اخلطاب 
، كان قادة املسلمني يطالبونه بأن يأذن هلم بعبور هنر السند واخلليفة مل يقبل  (2)عثمان بن عفانويف عهد اخلليفة 

أن يرسل أحدا منه إىل إقليم السند الستكشاف   (3)طلبهم بل كتب إىل الواىل على بالد العراق عبد اهلل بن عامر
، وذهب حكيم إىل  (4)عاتق حكيم بن جبلة العبديأحواهلا ومجع معلومات عنها، فوضع الواىل هذا العمل املهم على 

هذه البالد وعمل كما طلب اخلليفة، ورجع إىل العراق مث أرسله الواىل إىل اخلليفة ليخربه بأحواهلا وجها لوجه، فلخص له 
وتنحرهتا" قال  اما انتهى إليه هبذا الصدد يف الكلمات اآلتية أثناء حوارمها رضي اهلل عنهما: "يا أمري املؤمنني قد عرفته

اخلليفة: "صفها يل" قال:"ماؤها وشل ومثرها دقل ولص ها بطل، إن قل  اجليش ضاعوا، وإن كثر جاعوا". وملا مسع اخلليفة 
 (5)عنه هذا الوصف رفض عبور النهر واالنطالق على داخل البالد. 

                                                           

اإلسالمية يف الباكستان والسند والبنجاب إىل آخر احلكم العريب" للدكتور عبد اهلل حممد مجال الدين  "التاريخ واحلضارة راجع: -(1)
 .21-19ص

أبو عبد اهلل عثمان  م(: هو 656-644ه/奥斯曼·本·安法尼(‘)23-35)Uthman ibn Affanعثمان بن عف ان/’-(2)
م حوايل. وكان تاجرا كرميا جوادا، من كبار 576ق.ه / 47بن عف ان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس األموي  القريشي ، وولد يف سنة 

ىل اإلسالم. وكان إاألثرياء قبل اإلسالم وبعده. وثالث اخللفاء الراشدين وامللقب بذي النورين، وأحد العشرة املبشرين باجلنة ومن السابقني 
مليئا بالفتوحات تتمة لفتوحات عهد عمر، كانت فتوحاته مستمرة بر ا حبرا، ويف اجلبهة الغربية، وصلت القوات اإلسالمية إىل  عهده 

ع سطرابلس وغرب مصر وجزء من بالد النوبة، ويف اجلبهة الشرقية، وصلت إىل فرغانة وكابل وكرمان.ومن فضائل اخلليفة  هو أول من و 
أن يتأسس البحرية.  وأمر معاوية  املسجد النبوي،ومجع القرآن الكر م وهو الرسم العثماين الذي يسري عليه املسلمون يف قراءاهتم إىل اآلن،

م، وعمره اثنتان ومثانون سنة. فكانت مدة خالفته إثنا عشر عاما.راجع: "سري أعالم النبالء" 656ه/35يف ذي احلجة عام واستشهد 
. و"موجز التاريخ 149، ص‘سرية ذي النورين رضي اهلل عنه’م، 1985ه/1405 -لبنان –م الذهيب، دار مؤسسة الرسالة ببريوت لإلما

 . 120اإلسالمي" ألمحد معمور العسريي، ص
عبد اهلل بن عامر  م(: هو 678-626ه/阿卜顿拉·本·阿米尔(‘)4-58)Abduallah ibn Amirعبد اهلل بن عامر/’-(3)

القريشي، ومن صحايب جليل، وهو ابن حال عثمان بن عفان. وفتح مجيع إقليم خراسان، وكان واليا يف عهد اخلليفة  بن كريز العبشمي
-1372ه/852-773عثمان بن عفان حىت ُعزله يف عهد اخلليفة معاوية. راجع: "اإلصابة يف متييز الصحابة" البن حجر العسقالين)

 .14، ص5م، ج1994ه/1415(، دار الكتب العلمية ببريوت 1448
ه/(: كان 36)املتوىف:Hukaim bin Jiblah al-Abdiy(胡凯穆·本·翟柏莱·阿卜丁易 ‘)ُحك يم بن جبلة العبِدي /’)-4)
  صحايب متدينا عابدا شريفا معطاعا، من أشجع الناس. وكان أحد من ثار يف فتنة عثمان بن عفان .وأستشهد يف فنتة اجلملة ،

م 2003ه/1424م(، دار  الغرب اإلسالمي 1347ه/748لإلمام الذهيب )ت ‘ االمشاهري  واألعالمتاريخ اإلسالم ووفيات ’راجع:
 .278، ص2ج
"التاريخ واحلضارة اإلسالمية يف الباكستان والسند والبنجاب إىل آخر احلكم العريب" للدكتور عبد اهلل حممد مجال الدين، ص  راجع:-(5)

22-23. 
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مكران كما كان. واستمرت االحتكاكات فلم تتغري  وتبقى يف   (1)وأما احلال يف عهد اخلليفة علي بن أيب طالب   
واملناوشات بني املسلمني وأهل السند يف بداية عهد الدولة األموية، وحدث الغزو مرات عديدة يف أيام اخلليفة معاوية بن 

ون ومل يتعدوا حدود مكران واستمر  احلال هكذا حىت حدث تغيري كبري يف عصر مولكن مل ينجح املسل  (2)أيب سفيان
 .اخلليفة الوليد بن عبد امللك 

م، واستأنف حركة الفتوحات اإلسالمية على كل اجلبهات. 705ه/86وكان الوليد بن عبد امللك قد توىل اخلالفة يف عام   
اقرتح على اخلليفة بأن يرسال قوات لفتح بالد السند -ثقفي احلجاج بن يوسف ال –ويف هذه الظروف، وايل العراق 

فقد تردد اخلليفة يف بداية األمر، ألنه كان اليزال اليعرف أحوال تلك البالد معرقة تامة، وبعد املسافة بينها وبني العاصمة 
 هلل، ويف آخر األمراألموية، ولكن احلجاج عاود الكرة موضحا ما عنده من خطط عسكرية حمكمة تضمن النصر بإذن ا

 وافق اخلليفة بعد تفكري عميق.

                                                           

أبو  م(: هو 661-656ه/40-35اخلالفة:(‘)阿里·本·艾比·塔利卜)Ali bin Abu Talibعلي بن أيب طالب/’-(1)
 وابن نياحلسنني علي بن أيب طالب اهلامشي القريشي، من االصحايب اجلليل وأحد العشرة املبش رين باجلنة، ورابع اخللفاء الراشدين وأمري املؤمن

منذ طفولته،  وأسلم ومل يبلغ العاشرة،  الرسول م حواليا، وترىب يف بيت 599ق.ه /23.  ولد يف سنة وصهره  عم الرسول 
من األبطال الكبار، وكان شجاعا وفصيحا، وال يشاق له غبار يف  وكان أول من أسلم من األوالد.  وكان يف كل معاركة مع الرسول 

يستشريه يف كل شأن، ويف   ، كان أشد  املالزمني له،   وكان عمر، كان مالزما له، وعندما توىل  عمر العلم. يف عهد الصديق 
.  وبعد استشهاد ، كان جبانبه ويساعده يف تسيري شؤون الدولة، وأثناء احلصار كان أبناء من  املدافعني  عن  عثمان عهد عثمان 

مارة وهو زاهد ، إختاره املسلمون أمريا هلم، ولكن مل لقبل،  فأصر الصحابة عليه للخالص من املأزق الذي وقعوا فيه،  فقبل اإلعثمان 
ن بن عبد الرمحرج وايد اخلستشهد على أالصرامة واحلزم والصالبة والشدة يف احلق. و  هبا،  غري راغب فيها. ومن املعروف أن كان علي 

مخس سنوات. راجع: "سري أعالم النبالء"  م، فكانت خالفته 661ه/40ملجم يف أثناء خروجه من صالة الفجر يف رمضان عام 
. و"موجز 225، ص‘سرية أيب احلسنني علي رضي اهلل عنه’م، 1985ه/1405 -لبنان –ذهيب، دار مؤسسة الرسالة ببريوت لإلمام ال

 . 128التاريخ اإلسالمي" ألمحد معمور العسريي، ص
-661ه/60-41حكم: (‘)Muawiyah ibn Abi sufyan(穆阿威耶·本·艾比·素富扬معاوية بن أيب سفيان/’-( 2)

محن معاوية بن أيب سفيان األموي القريشي، من صحايب جليل وسادس اخللفاء يف اإلسالم وأول اخللفاء ر أبو عبد ال م(: هو 679
م(.  629ه/8(، وأخفي إسالمه حىت أظهره عام الفتح )627ه/6م، وقيل أسلم عام احلديبية)608ق.ه/15للدولة األموية،. ولد يف سنة 

وليا على بالد الشام   ة وبعض سواحل  بالد الشام، وعينه عمر بن خطاب ،  وفتح دمشق قيساريوكان أحد كتا ب الوحي لوسول 
باخلالفة رفض البيعة مث حدث حروب  م. وعندما بويع علي بن أيب طالب 651ه/31كلها، وانتصر على روم يف أعظم معركة حبرية عام

واسعة،  ووصل القوات املسلمني إىل  املغرب وكانت الفتوحات يف عهده  .م661ه/41من املعروف. وأصبح اخلليفة الرمسي بدءا عام
األوسط )اجلزائر( غربا، ووصلت إىل تالل خبارى شرقا، وهو أول من وضع الربيد يف اإلسالم وأول من اختذ ديوان اخلتم. وقد تويف يف رجب 

 -لبنان –سالة ببريوت عشرين عاما.راجع: "سري أعالم النبالء"لإلمام الذهيب، دار مؤسسة الر  م،  فكانت خالفته 679ه/60
 . 142. و"موجز التاريخ اإلسالمي" ألمحد معمور العسريي، ص119، ص3م، ج1985ه/1405
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قائدا عاما على اجليش   (2)حممد بن القاسم الثقفي (1)م، اختار احلجاج ابن عم ه واليا على الري710ه/92ويف سنة   
يش هناك، من الري ، والتحق باجل (3)اإلسالمي الذي سيتوجه إىل بالد السند. وبعد ذلك، وصل حممد بن القاسم إىل شرياز

ومكث فيها ستة أشهر لريتب جنده ويدرب رجاله ويتعرف على البالد وينظم جيشه، وباإلضافة إىل ذلك، سم خطة 
الفتح اليت اعتمدت على إرسال بعض املاجننيق واألسلحة على ظهر بعض السفن، وأمر اثنني من القادة أن يسبقاه إىل 

د العام فقد سلك مع اجليش الضخم طريق الرب  مارا بإقليم مكران ووصلت ميناء الديبل وأن ينتظراه هناك وأما هذا القائ
القوات إىل إقليم مكران يف السنة نفسها، فبدأ بفتح مدينة بعد مدينة مثل فنزبور وهي عاصمة إقليم مكران آنذاك وأرمابل 

م 711ه/93سنة  ند الديبل يف حمرموهي مدينة تقع بالداخل قرب الشاطئ، وقد التقت القوات الربي ة مع القوات البحرية ع
فخندق اجليش خبيوله واستعد ملقاتلة اجليش السندي حىت فتح الديبل بعد حصار طويل املدة، ومكث ابن القاسم فيها 

. مث 711ه/93فرتة ونظم أمورها وأحسن على الناس وأسس فيها مسجدا جامعا، وكان ذلك كله هو يف شهر رجب 
فتوحاته لبقية أجزاء بالد السند، وفتح مدنا بطريق اهلجوم أو باستسالم احلكام. ويف هذه استمر هذا القائد الشاب يف 

وقد عرض الرسول على داهر اإلسالم أو تسليم البالد صلحا -داهر–الوقت، بعث ابن القاسم رسوال إىل ملك السند 
م، بدأ 711ه/93لتاسع من رمضان سنة والرضى حبكم املسلمني، ولكنه رفض وأىب فليس أمام املسلمني إال قتاله. ويف ا

 .ر، وانتهت على استسالم جمموعة من قادة السند ومقتل داهالقتال الشامل بني الطائفتني واستمرت املعركة بضعة أيام
واملناطق  (4)فتحت عاصمة البنجاب مدينة ملتانوبعد ذلك، استمرت القوات املسلمة حىت وصلت إىل جنوب البنجاب، و 

                                                           

هي مدينة تارخية يف فارس، وأضحت اليوم جزء ملدينة طهران يف إيران. وفتحت خالل عهد عمر بن خطاب Rey(雷伊 :‘)الر ي/’-(1)
 الري/ راجع: اللغة العربية مدينة امللك.هي اللغة الفارسية، ومعناها يف ‘ الر ي’. وكلمة https://ar.wikipedia.org/wiki 

Muhammad bin Qasim al-Thaqafi(穆罕默德/حممد بن القاسم الثقفي’-( 2) ·本 ·噶西穆 ·赛格菲(‘)72-
 حممد بن القاسم بن حممد بن احلكم بن أيب عقيل بن مسعود بن عامر بن متعب الثقفي،  وكان من بيين  م(: هو 713-697ه/95

وختنه،  ولد يف طائف، ومن أسرة الكبار، وقائد أحد جيوش الفتح ومشهور بكونه فاتح بالد السند،وكان راجح   أعمام احلج اج 
م وهو الرابعة والعشرين من عمره بعد فتح الفتوح. 713ه/95امليزان يف التفكري والتدبري، والعدل والكرم.  وكان له هناية أليمة، قد تويف عام

-1282إلعالم مبن يف تاريخ اهلند من األعالم املسمى بــــ )نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر" لعبد احلي احلسين)راجع: "ا
 .36، ص1م، ج1999ه/1420م(، دار ابن حزم ببريوت 1923-1869ه/1341

هي مدينة يف جنوب غرب إيران، وسادس أكرب مدينة يف إيران من حيث عدد السكان. وكان شرياز  Shiraz(設拉子:‘)شرياز/’-(3)
.  واشتهرت شرياز بالشعراء كشاعر متصوف املركز العسكري واإلداري إلقليم فارس بعد فتحها يف أواخر خالفة عمر بن خطاب 

م(. راجع: "املوسوعة االسالمية الصينية" 1292-1189ه/691-585سعدي شريازي )رمحه اهلل( )حنو‘ البوستان’،‘كلستان’ومؤلف 
 /https://ar.wikipedia.org/wiki شرياز .497ص

كانت مدينة قدمية يف شبه القارة اهلندية، واليوم، تقع يف جنوب حمافظة بنجاب من باكستان ومسيت ‘: Multan(木利坦)ملتان/’-(4)
 امللتان باسم صنم وهي مو ال)اسم امللة( استهان)مكان(، وبعد ذلك، حتول اسم موالستهان إىل ملتان. راجع: 

 https://ar.wikipedia.org/wiki ملتان/                                                                                                             
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 (2)م، وهي أقصى ما وصل إليه حممد بن القاسم من ناحية الشمال.714ه/96يف عام (1)ملتان وكشمريالواقعة بني 
، ويف فرتة ضعف اخلالفة العباسية، ظهرت اإلمارات (3)م خالل عهد الدولة العباسية728ه/101وفتحت كشمري يف سنة   

الم يف ملستقلة باهلند، ويف هذه العصور، انتشر اإلساإلسالمية بشبه القارة اهلندية، وبعد ذلك ظهرت الدولة اإلسالمية ا
-932له من قبل يف تاريخ شبه القارة خالل عصر امرباطورية املغول الكربى) لشبه القارة اهلندية مبلغا ال مثي

 م(.1858-1526ه/1275
 املماليك اإلسالمية يف تاريخ شبه القارة اهلندية -2
ظهرت اإلمارات يف شبه القارة اهلندية خالل فرتة ضعف الدولة العباسية، ويسمي املؤرخون هذه الفرتات بعصر اإلمارات   

 م(، وأشهر هذه االمارات هي:1001-813ه/392-198اإلسالمية باهلند )
 م، ومؤسسها فضل بن ماهان813ه/198 الدولة املاهانية بالسند -
 م، ومؤسسها عمر بن عبد العزيز اهلباري1025-854ه/416-240الدولة اهلبارية بالسند  -
 م، ومؤسسها حممد بن القاسم السامي892ه/279الدولة السامية مبلتان  -
 م، ومؤسسها عيسى بن معدان 951ه/340الدولة املعدانية يف املكران  -
م، وأبرز حكامها جلم بن شيبان. قد انقرضت هذه اإلمارات على يد 985ه/375الدولة اإلمساعلية مبلتان  -

 (4)الغزنويني.

                                                           

هي منطقة جغرافية يف أقصى الشمال من جنوب آسيا، وتشتمل اليوم  املناطق التابعة للهند  ‘:Kashmir(克什米尔)/كشمري’-(1)
التابعة للصني )أكاتسي تشني وترانس كاراكورام تراكت(.  وقسم )جامو وكشمري( واملناطق التابعة لباكستان)آزاد كشمري( واملناطق 

م حىت جرت حروب بني اهلند وباكستان. 1947الربيطانيون حمل كشمري إىل الوضع الراهن، وأصبحت كشمري منطقة نزاع سياسي منذ عام
 /https://ar.wikipedia.org/wiki راجع: كشمري

الباكستان والسند والبنجاب إىل آخر احلكم العريب" للدكتور عبد اهلل حممد مجال الدين، ص  راجع:"التاريخ واحلضارة اإلسالمية يف-(2)
34-77. 

م(: قامت على أنقاض الدولة األموية 1258-749ه/阿拔斯王朝(‘)132-656)Abbasid Caliphateالدولة العباسية/’-(3)
بعة وثالثون خليفة.  ويقسمها املؤرخون إىل مرحلتني: مرحلة عاما، وعدد اخللفاء س 524وزالت بعد أن دمر املغول بغداد، فوقت حكمها 

م، وقد حكم عشرة خلفاء يف هذه املرحلة، واملرحلة الضعيفة )الدولة 861-749ه /247-132قوة )الدولة العباسية األوىل( وهي من 
را ة. وتطورت جماالت خمتلفة تطو م، وقد حكم سبعة وعشرون خليفة يف هذه املرحل1258-861ه/656-247العباسية الثانية( وهي من 

-170مشامال يف عهد الدولة العباسية، وكان مدينة بغداد املدينة العاملي آنذك. وكان أبرز اخللفاء منها: اخلليفة هارون رشيد)حكم:
-833ه/227-218) م(، اخلليفة أبو اسحاق املعتصم833-813ه/218-198م(، اخلليفة عبد اهلل املأمون)808-786ه/193
. 177ي، صألمحد معمور العسري  "واعترب املؤرخون هذه الفرتات العصر الذهيب للدولة العباسية. راجع:"موجز التاريخ اإلسالمي ،(م841

 .2سالمية الصينية" ص و"املوسوعة اإل
 .293راجع: "موجز التاريخ اإلسالمي" ألمحد معمور العسريي، ص -(4)
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خضعت اهلند للدولة م(،1186-962ه/伽色尼王朝(‘)351-582)Ghaznavids dynastyالغزنوية/ ةالدول’
وعاصمتها غزنة )مدينة يف شرق أفغانستان(  م(، 975-ه/؟364-يف القرن احلادي عشر امليالدي، ومؤسسها أليب تكني)؟

م 1030-998ه/421-388مث الهور )مدينة يف شرق باكستان(، وأبرز سالطني الغزنويني هو السلطان حممود الغزنوي)
م، وانتصر فيها 1027-1001ه/418-392على العرش(، وكان يقوم مبا يقرب من سبعة عشر معركة ضد اهلند من 

أجزاء كبرية من اهلند وله جهود بارزة يف نشر اإلسالم. ويعتربه املؤرخون أول فاتح إسالمي كبري مجيعا، وأخضع البنجاب و 
 (1)م.1186ه/962للهند وأعظم سلطان مسلم حكم اهلند. وسقطت دولة الغزنويني على يد الغوريني عام

غرب  م(: كان إقليم قد م يف1215-1150ه/古尔王朝(‘)544-611)Ghurid dynastyة الغورية/الدول’
أفغانستان وأهلها من أصحاب األصنام، وقد دخلوا يف اإلسالم خالل القرن العاشر امليالدي وعاصمتها هراة يف البداية مث 

م( وقد سامهوا يف نشر اإلسالم يف شبه القارة اهلندية 1205-1186ه/602-582غزنة والهور، وحكم اهلند يف الفرتة )
. وبعد الغوريني، ظهرت السالالت 1215غال. وسقطت على أيدي اخلوارزم عامحىت وصلوا إىل البنوفتحوا مشال اهلند 

م، وكان عاصمة هلذه الدول مدينة دهلي وهلذا تسمى 1526-1206ه/936-602اإلسالمية يف اهلند خالل الفرتة 
 (2)م.5261هذه السالالت بسلطنة دهلي أو عصر سلطنة دهلي، وانتهى هذه العصر بقيام إمرباطورية مغول اهلند عام

 وهذه الساالت هي: 
-1206/ هMamlukdynasty(古图卜沙希王朝/奴隶王朝‘) (602-689مماليك/ ةسالل’ -

م على 1210-1206ه/602-602م(:هي أول ساللة مستقلة باهلند،ومؤسسها هو قطب الدين أيبك)1290
العرش(، وكان قائدا جليوش الغوريني، واستوىل على السلطة بعدهم. واشتهر قطب الدين أبيك بالعدل وحسن اإلدارة 

 هو الرجل التقي  واملتمس ك باإلسالم، وبىنوالكرم، وقد أحسن معاملة رعياه اهلندوس وأنفق على الفقراء، وأيضا 
 (3)مساجد يف عهد حكمه رمحه اهلل. وانتهى أمر املماليك بانتقال السلطة إىل ساللة اخللجي.

م(: كان مؤسسها نائبا 1320-1290ه/卡尔基王朝( ‘)689-720)Khalji dynastyالساللة اخللجية/’ -
م على العرش(. وس عت هذه الساللة نطاق 1296-1290ه/695-689للمماليك وهو جالل الدين فريوز شاه )

املنطقة اإلسالمية يف اهلند فشملت هضبة الدكن يف جنوب اهلند والبنغال يف أقصى شرق اهلند ومنطقة جيتور يف 
-695كجرات يف غرب اهلند. وخلف جالل الدين فريوز شاه ابنه عالء الدين حممد شاه )جنوب شرق اهلند ووالية  

م على العرش( وهو أبرز سالطني الساللة اخلليجة، ويف عهده، زحف املغول على اهلند 1316-1296ه/715
ام الصراع بني ق وحققوا عليهم انتصارات عظيمة، وقد توسعت الدولة يف أيامه حىت لُقَّب باالسكندر الثاين. وبعده

                                                           

 .251راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-(1)
 .294-292راجع:"موجز التاريخ اإلسالمي" ألمحد معمور العسريي، ص-(2)
 .294راجع:"موجز التاريخ اإلسالمي" ألمحد معمور العسريي، ص-(3)



 م(2016-1912هـ /1437 -1330المسجدي في الصين في الفترة" من:) التعليم     

 
 

94 

 (1)م.1320ه/720أبنائه، فاضطرب حىت سقطت الدولة علي يد تغلق عام
م(: أسسها على 1413-1320ه/图额鲁格王朝( ‘)720-815)Tughlaq dynastyالساللة التغلقية/’ -

م على العرش( واملقلب بغازي مالك لكثرة انتصاره 1325-1320ه/725-720يد غياث الدين تغلق )رمحه اهلل( )
م على 1351-1325ه /751-725غول.وكان أبرز سالطني الساللة التغلقية السلطان حممد بن تغلق )على امل

العرش(، وهو االبن األكرب لغياث الدين تغلق، وكان اتساع الدولة يف عهده حىت فتح مجيع املناطق يف جنوب اهلند 
غريها. والسلطان لرياضيات وعلم الفلك والكتابة و تقريبا، وأيضا كان السلطان حممد عاملا ومتقنا لعلم املنطق والفلسفة وا

خلالفات، وبدأت الدولة ماجت اهلند با م( يف عهده1388-1351ه /790-751فريوز شاه تغلق )رمحه اهلل( )
 (2)يوما بعد يوم حىت قامت ساللة آل سي د.بالرتاجع 

 م(: 1451-1414ه/散义迪王朝(‘)817-855)Syyid dynastyساللة آل سي د/’ -
م على العرش(. وهي ساللة 1421-1414ه/824-817كان مؤسسها هو سي د خضر خان بن سليمان رمحه اهلل )   

قصرية الفرتة وحمدودة النفوذ، ومؤسسها كان ادعى أنه نائب عن تيمور لنك، وزخف إىل دهلي وقعت حروب كثرية حىت 
 (3)م. واعقبتها الساللة اللودهية.1414ه/816استوىل على دهلي عام

 (: 1526-1451ه/罗迪王朝(‘)855-932)Lodi dynastyالساللة اللودهية/_ ’
أمري قبيلة لودي )إحدى القبائل األفغانية( يف عهد  م على العرش(،كان1489-1451/-855مؤسسها هبلول لودهي )  

ساللة آل سي د، وعند اضطراب األحوال يف دهلي زخف إليها وسيطر عليها، وبعد ذلك، وسع نفوذه يف جنوب وسط 
على العرش( بتوسيع رقعة الساللة من منطقة  م1517-1489ه/923-894اهلند، وبعد وفاته، قام ابنه اسكندر لودهي)

إىل منطقة مشال اهلند. واضطربت أحوال البالد يف هنايتها وحدثت معركة باين بت بني الساللة اللودهية وظهري البنجاب 
م، ونتهت املعركة بانتصار ظهري الدين بابار ومقتل آخر حاكام من 1526ه/932الدين بابار بشمال دهلي يف سنة

لى العرش(، مث دخل بابار يف دهلي وهكذا م ع1526-1517ه/932-923الساللة اللودهية إبراهيم بن اسكندر)
 (4)سقطت الساللة اللودهية وأسست مملكة جديدة على يد ظهري الدين بابار  يف شبه القارة اهلندية.

  (5)(:م1858-1526ه/印度莫卧儿帝国(‘)932-1275)Mughal Empireمغول اهلند/ ةامرباطوري_’ 
قامت سلطنة إسالمية يف شبه القارة اهلندية خالل القرن العاشر اهلجري املوافق القرن السادس عشر املالدي، وكان هذه    

                                                           

 .295راجع:"موجز التاريخ اإلسالمي" ألمحد معمور العسريي، ص -(1)
 .295راجع: "موجز التاريخ اإلسالمي"، ص-(2)
 .295اإلسالمي" ألمحد معمور العسريي، صراجع: "موجز التاريخ  -(3)
 .296راجع: "موجز التاريخ اإلسالمي"، ص-(4)
 .414-412، 297. و"موجز التاريخ اإلسالمي"، ص378-376راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-(5)
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وكانت هذه الدولة اإلسالمية  (2)رمحه اهلل للدولة العثمانية. (1)العصر يف التاريخ اإلسالمي هو عصر اخلليفة سليمان القانوين
،وهلذا  -ابار ظهري الدين ب –يف شبه القارة اهلندية قد قامت ثالثة قرون، وأت سسها على يد أحد من ذر يات جنكيز خان 

 كان اسم الدولة هو امرباطورية مغول اهلند. 
، وبعد ذلك، تويف والده ورث وظيفة والدهوكان والد ظهري الدين بابار حاكم وادي فرغانة يف عهد الدولة التيمورية، وملا    

م، أسس سلطة يف كابل 1504ه/910ُهزم بابار من قبل شيباين خان األوزبكي وطرد بابار من بالد ما وراء النهر، ويف 
                                                           

على  م1566-1520ه/Suleiman the Magnificent(苏莱曼一世)(‘926-974السلطان سليمان بن سليم األول /’-(1)
م( وهو أطول فرتة حكم 1494ه/900العرش(: كان رمحه اهلل عاشر السالطني للدولة العثمانيني وثامنني اخللفاء املسلمني، ومالده يف سنة 

يف تاريخ العثمانيني، بلغت الدولة  العثمانية أوج اتساعها وعظمتها خالل حكمته، ويف عهده، أخضع معظم البالد العربية واستولت نفوذ 
ة يولة العثمانية على البالد األوربية حىت وصلت إىل بلغاريا تقع يف شبه جزيرة البلقان جلنوب شرقي أوروبا،وأيضا سيطرت البحرية العثمانالد

يف عهده على حبار املنطقة من البحر املتوسط إىل البحر األمحر حىت اخلليج العريب. وكان يقوم بإصالحات قضائية يف اجملتمع والتعليم 
العربية  ع لغات:ويتكلم أرب ريبة والقانون اجلنائي، وباإلضافة إىل ذلك، كان شاعرا وراعيا كبريا للثقافة والفنون واألدب والعمارة،والض

ويف ‘ العظيم سليمان’والفارسية والصربية )لغة جنوب غرب سالفية( واجلغائية )لغة من جمموعة اللغات الرتكية(. وعرف عند الغرب باسم 
 ، وأعترب أعظم السالطني العثمانية. وقد تويف رمحه اهلل وهو االثنان والسبعون من عمره أثناء فتح اجملر يف‘مان القانوينيمسل’الشرق باسم 

. و"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، 332م.راجع: "موجز التاريخ اإلسالمي"، ص1566ه/ سبتمرب 974املرة الثانية يف شهر صفر 
 .533-532ص

م(: هي امرباطورية  إسالمية  1923-1299ه/奥斯曼帝国( ‘)699-1346)Ottoman Empireالدولة العثمانية/ ’-( 2)
زعيما قبيلة  -أرطغرل–م(، وكان والد سليمان 1324-1258هـ/726-656واستمرت ستة  قورن ومؤسسها عثمان األول بن أرطغرل)

أناضول،  وساعد أرطغرل السلطان السلجوقي  لضد البيزنطيني،  وبعد ذلك، أقطع السلطان قايب من أتراك الذين نزحوا من شرق  إيران إىل 
م 1288هـ/687له منطقة على حدود بالد الروم،  وترك له توسيع ملكه على حساب البيزنطيني، وخلفه سليمان بعد وفاته يف سنة 

م، 1299هـ/699مان سيطرته عل املنطقة، ونودي سلطان عامم فبسط عث1243هـ/640حواليا. وأغار املغليون على سالجقة الروم عام 
فأخذ يوسع مناطقة على حساب الروم البيزنطيني، فكون عثمان بذلك السلطنة العثمانية واليت مسيت بامسه وابنه أورخان بك تويل السلطنة 

رب تركيا قل عاصمة من سوغوت )مدينة يف غم، مث استوىل علي مدينة بروسة )مدينة يف مشال غرب تركيا حاليا(، بل انت1324هـ/726عام
اآلن( إىل بروسة واستخدم لقب سلطان رمسكيا، وهلذا اعترب املؤرخون هذه السنة بداية العهد العثماين يف التاريخ اإلسالمي. وصلت نفوذ 

ي من جنوب لصغرى ومعظم أراضالعثمانيني يف العصر األزدهار إىل ثالثة قارات: آسيا وأوروبا وأفريقيا، حيث خضعت هلا كامل آسيا ا
تتجه م، أخذت الدولة 1566هـ/974شرق أروبا والشرق األوسط ومشال أفريقيا. وبعد وفاة السلطان العاشر السلطان سليمان القانويي عام

  م، وُخلع السلطان األخري1919هـ/1338م( عام1938-1881واالحندار يوما بعد يوم حىت حدث ثورة بقيادة مصطفى كمال) للضعف
م، وهكذا انتىت الدولة 1922هـ/1340م( عام 1922-1918هـ/1340- 1336: حممد السادس  العثماين رمحه اهلل  )فرتة حكم

هو مخسة فقى السلطان حممد السادس العثماين و و العثمانية اليت ظلت أكثر من ستمأة سنة وعدد سالطينها ستة وثالثون سلطانا. وقد ت
يف دمشق بناء على  (رمحه اهلل)م ودفن 1926هـ/ مايو 1344و يف غرب مشال إيطاليا يف ذي القعدة وستون من عمره يف مدينة سان رمي

  .70-68. و"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص344-313راجع:"موجز التاريخ اإلسالمي"، ص وصيته.
  /https://ar.wikipedia.org/wikiالدولة العثمانية                                                                                     
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م، حىت قضى على أسرة اللوديني 1525ه/931وتعترب هذه السلطة ابتداء نفوذ بابار، وبدأ اهلجوم إىل مشال اهلند يف سنة
، وسيطر على معظم البالد وبذا بدأت امرباطويته، وليس مدة حكمه طويال، ويف 1526ه/932عام 

م، مرض بابار مرض املوت وما لبث أن تويف وهو يف السبعة واألربعني من عمره )رمحه اهلل(، وُدفن يف 1530ه/937سنة
             (1)مدينة كابل.

م على العرش( هو عصر االزدهار يف 1605-1556ه/1014-936)وكان عصر السلطان الثالث جالل الدين أكرب   
تاريخ مغول اهلند. وس ع رقعة بالده فسيطر على اهلند كلها وضم البنغال وأفغانستان والسند وكشيمري، وعامل أتباع األديان 

غري املسلمني  ة علىمجيعا باملساواة، كما أقام نظاما عسكريا قويا، أيضا قام بإصالحات سياسية واجتماعية، وألغى اجلزي  
وعني  غري املسلمني يف املنصاب اإلدارية والعسكرية، وكذلك ترأس ترمجة الكتب السنسكريتية وغريها من السياسيات اجلي دة 

 (2)حىت أُعترب أعظم السالطني ملغول اهلند. 
لكر م ون على ضوء القرآن احام اإلسالم، ووضعوا القانأون بباعوباإلضافة إىل ذلك، كان كل سالطني مغول اهلند يت   

واحلديث الشريف، وانتهجوا مذهب أهل السنة واجلماعة، وكان يف القصر االمرباطوي اللجنة االستشارية وأعضاء هذه 
اللجنة علماء وقضاة ممتازون علما وخلقا من األديان املختلفة. وشج ع السالطني شبابا إىل دراسة الثقافة اإلسالمية ومو لوا 

ومدارس ومكتبات، وكافئوا العلماء للرتمجة والكتابة، وحق ق فنون خمتلفة حتت حكم مغول اهلند اجنازات  لبناء مساجد
باهرة، وتطو رت املدارس الدينية تطورا شامال يف شبه القارة اهلندية خالل عهد ملك مغول اهلند، وكذلك انتشرت اللغة 

نشاء ني خالل عصر مغول اهلند وظل االقتصاد اهلندي مزدهرا بسبب إاألوردية اليت تعد  تركيبا من لغات احلاكمني واحملكوم
شبكة الطرق والعملة املوحدة، وظهر عمران ذا أسلوب إسالمي هندي يف عهد املغول وغريها من أحوال جيدة يف شبه 

 (3)القارة اهلندية حتت حكم مغول اهلند. 
م، زخف 1739ه/1152مرباطورية مغول اهلند من بداية القرن السامن عشر امليالدي. ويف سنة واضطربت أحوال إ

 .إىل اهلند، فحقق انتصارات كبرية حىت استوىل على دهلي، وبعد ذلك، عاد إىل فارس (4)-نادر شاه –شاه بالد فارس 

                                                           

 .73راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-(1)
 .14راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-(2)
 .378-377ص:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، راجع-(3)
م على العرش(:  كان مؤسس األسرة األفشارية اليت  1747-1736ه/纳迪尔沙(‘)1148-1160)Nader Shahنادر شاه/’-(4)

م. ولد يف عائلة الفالح من الرتكمانيني يف خراسان، وبيع كمملوك يف طفولته   1796إىل  1736ه/ 1210إىل1148حكمت فارس من 
ح قائد اجليش قبيلة الرتكية يف شرق األناضول، وأصبويف وقت الحق،  فر   بنجاح  وأصبح  رئيس جمموعة األبطال، وبعد ذلك، انضم إىل ال

إىل  1501ه/1210إىل  906م، ساعد ملك الدولة الصفوية )ساللة يف بالد فارس خالل فرتة من 1726ه/1138للقبيلة. ويف 
رجييا حىت خلع تدسلطته وارتفع منزله  وهكذا أسسم( على طرد األفاغان الذين غزوا بالد فارس، وكذلك صد اجليوش العثمانية، 1736

 .إيران( عاصمتهم، ونصب تفسه ملكا على فارس، وجعل مشهد )مدينة يف مشال شرق 1736ه/1201آخر ملوك الدولة الصفوية عام
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إىل بالد اهلند مرارا،واستوىل على الهور ودهلي والسند  (1)/م، زحف امللك األفغاين أمحد شاه1748ه/1126ويف سنة 
 (2)وكشيمري ومناطق واسعة.

حممد  –وأصبح شاهات مغول اهلند بعد ذلك يعيشون حتت نفوذ اهلندوس والربيطانيني وقبض الربيطانيون آخر السالطني 
م، وهكذا انتهى 1858ه/1275 سنة لبورما يف (4)م ونفوه )رمحه اهلل( إىل يانغون1857ه/1274يف سنة  (3)-هبادر شاه

 (5)ملك املغول اهلند مبنفى آخر السالطني.
 النقطة الثانية: أحوال المدارس في شبه القارة الهندية

 إنشاء املدارس الدينية يف اهلند -1
نشأ التعليم اإلسالمي يف اهلند مع تأسيس السلطة اإلسالمية وذلك وفقا للسجالت التارخيية وخاصة الدولة    

م( لعبت دورا مهما لتعميم 1215-1150ه/611-544م( والساللة الغورية )1186-962ه/582-351الغزنوية)
على بناء املساجد  ن اإلسالم يف أراضي القارة، وحيث واشرو هلندية وكان سالطني الساللتني ينالتعليم اإلسالمي يف شبه القارة ا

وقد ترك ز التعليم يف املساجد ويف كل املسجد كتاتيب ويف كل الكتاتيب مدر سون وطالب. وكان يف منطقة دهلي أكثر من 
تعليم الديين لألف كت اب خالل القرن السابع اهلجري املوافق القرن الثالث عشر امليالدي، وهذا احلال يكفي لشرح مدى ا

                                                           

-1210اليت حكمت بالد فارس يف  ساللة قاجرم. وسقطت الدولة على يد القاجريني الذين أسسوا 1747وفتل على يد أحد قواده عام
 https://ar.wikipedia.org/wikنادر شاه/ .،412، ص"اإلسالمية الصينية:"املوسوعة راجع م.1925-1796ه /1344

م على العرش(: 1773-1747ه/艾哈迈德沙·杜兰尼(‘)1160-1186)Ahmad Shah Abdaliأمحد شاه ابدايل/’-(1)
نادر شاه م. وبعد مقتل 1826-1747ه/1241-1160مؤسس الدولة  الدرانية اليت حكمت يف أفغانستان خالل سنوات 

م، انفصلت أفغانستان عن إيران وبرزت كدولة حديثة مستقلة، والتف األفغان حول زعيم أفغاين هو أمحد خان زعيم قبيلة 1747عام
، واستوىل ‘الدرانية’أي در ة الدهر فسميت دولته ‘ دردراين’أبدايل، فنادى بنفسه ملكا يف قندهار )مدينة يف جنوب أفغانستان( وتقلب 

ب الشرقي من  امرباطورية نادر شاه حىت  هنر السند،  وامتد سلطانه إىل هرات وكشمري والهور وملتان وشرق بنجاب للهند. على اجلان
ويعترب أمحد شاه مؤسس أفغانستان احلديثة واحدا من مشاهري التاريخ. وسقطت الدولة الدرانية أمام أسرة الباركزائي اليت أسست على يد 

-1826ه/1393- 1241وحكمت يف أفغانستان ما بني م على العرش(1863-1826ه/1279-1241) دوست حممد خان
 .464. و"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص410"موجز التاريخ اإلسالمي" ألمحد معمور العسريي، ص م. راجع:1973

 .377راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص -(2)
Muhammad Bahadur Shah Zafar(穆罕默德حممد هبادر شاه/’-( 3) ·巴哈杜二沙 ·扎法尔( ‘ )1252-

م على العرش(: امسه )رمحه اهلل( أبو ظفر سراج الدين حممد هبادر شاه ظفر، وآخر أباطرة مغول اهلند. وولد يف 1858-1837ه/1274
 راجع:. سنة، وكان شاعرا جميدا 89م وقد بلغ من العمر 1862ه /1279م، وتويف )رمحه اهلل( يف يانغون عام1775ه/1189سنة 

 https://ar.wikipedia.org/wikiحممد هبادر شاه/                                                                                                  
هي مدينة يف الركن اجلنويب من اجلزء اجلنويب األوسط لبالد بورما، والعاصمة السابقة لبورما قبل Yangon(仰光 :‘)يانغون/’-(4)

 /https://ar.wikipedia.org/wiki يانغونراجع: ‘. سالم’يف اللغة البورمانية هي ‘ يانغون’م. ومعىن 2006عام
 .377راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-(5)
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يف اهلند آنذك، ولكن التعليم يف هذه الكتاتيب مت بصورة بسيطة وغري منوذجية، ومل يشهد املسلمون تعليما نظاميا. غري أن 
 (1)م(.1857-1526ه/1275-932التعليم اإلسالمي النظامي يف شبه القارة اهلندية ظهر بعد تأسيس دولة مغول اهلند )

)رمحه اهلل(، ويف  (2)ومن املعروف أن  الدولة املغولية دخلت يف عصرها الذهيب خالل عصر السلطان جالل الدين أكرب
ذلك الوقت، أصبحت اهلند كلها حتت سيطرة الدولة، ونفوذ السلطان قوي جدا وبيت املال ممتلئ والظروف االجتماعية 

حيث  حيب العلم والتعليم األكادميي، ويدعو علماء إىل الرتبية والتعليم و مستقرة باإلضافة إىل أن السلطان جالل الدين كان 
الشيخ فتح  –الناس إىل التعل م والدراسة. وحتت هذه اخللفية التارخيية قد وج ه دعوة خاصة للعامل املشهور من بالد فارس 

ر الشيخ الكثري النظامية يف اهلند. وأحض ليكن مسؤوال عن التعليم الوطين ويفتح باب املدارس -اهلل الشريازي )رمحه اهلل(
من الكتب عندما جاء إىل اهلند، وكانت معظم الكتب هي الكتب املدرسية املنتشرة يف مدارس منطقة خراسان وبالد 
ذ إجراءات مسلسلة لفتح باب املدارس النظامية وبدأ ينقح املنهج التدريسي وحيدد موادا، وكذلك  ماوراء النهر، والشيخ اخت 

رتح للسلطان أن يستقدم علماء ممتازون خلقا وعلما من خارج بالد، وهذا السلطان املثق ف أخذ باقرتاحه واستقدم علماء اق
وراء النهر. وهكذا إن الشيخ فتح اهلل فتح باب التعليم  أجانبا، وكان من هؤالء العلماء املستقدمون علماء من بالد ما

التعليم املنهجي يف وقت الحق بأراضي دولة مغول اهلند. ونُفذ هذه املنهج اإلسالمي النظامي يف اهلند بل عم  هذه 
 (3)التدريسي على مدى مئيت سنة تقريبا.

ومما جيدر ذكره هنا أن العلماء من بالد ما وراء النهر لعبوا دورا مهما لفتح باب املدارس يف شبه القارة اهلندية، ألن 
ليني ا إىل شبه القارة اهلندية حينما ُهد مت املدارس يف خبارى ومسرقند على يد املنغو و ر وراء النهر هاج بعض العلماء يف بالد ما

يف القرن السابع اهلجري املوافق القرن الثالث عشر امليالدي، وباإلضافة إىل أن  العلماء املستقدمون يف وقت الحق كما 
لقارة اهلندية ، وهلذا رأى املؤرخون أن منهج املدارس بشبه اذكرنا قبل قليال. وحف زوا التعليم اإلسالمي يف شبه القارة اهلندية

                                                           

 Madras Education in India. ومصدر الراجع:6ليم املسجدي يف الصني" لرئيس التحرير أيوب الصيين، ص راجع:"التع -(1)
(New Delhi: Kanishka Publishers, Distributors,2005),p.55  S.M.Azizudin Husain,   دور التعليم ’أيضا أنظر

 رأفت غنيمي الشيخ )أستاذ التاريخ احلديث واملعاصر، عيمد كلية اآلدابلدكتور ‘ اإلسالمي يف اهلند يف إقامة العدل والسلم والتعاون
 .11السابق جامعة الزقازيق(، ص

م على 1605-1556هـ/Jalal –ud-din Akbar(哲俩伦丁·艾克拜尔(‘)963-1014السلطان جالل الدين أكرب/’-(2)
وكان فرتة حكمه تتأثر كبريا على التاريخ اهلندي، وبلغت م. 1542هـ/948العرش(: كان رمحه اهلل السلطان الثالث ملغول اهلند، ولد يف سنة 

نطاق اإلمرباطورية املغولية وثرائها إىل ازدهارها وأقام باإلصالحات يف السياسية واإلقتصادية والعسكرية، وألغى ضريبة على غري 
ة وأبرز سالطينها. قيقي لالمرباطورية االملغولياملسليمن،وعني  زعماء اهلندوس مبناصب عالية يف اإليدارة واجليش. وهلذا يعترب املؤسس احل

ان يوأيضا كان هذا االمرباطور منحرفا عن العقيدة حماربا لإلسالم، وقد ابتكر دين جديدة مساه )الدين اإلهلي( يعتمد على اجملوسية وعلى أد
ريي ألمحد معمور العس "موجز التاريخ اإلسالمي"م وهو يف الثالثة والستني من عمره.  راجع:1605هـ/1014اهلند. وقد تويف رمحه اهلل عام 

 .14، ص"ة اإلسالمية الصينيةاملوسوعو". 295ص
 .6ص   ،‘نشري  دينغ’/راجع:"التعليم املسجدي يف الصني" أليوب  -(3)
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كل وراء النهر، حىت كان منط املدارس يف اهلند مشي دا على ش يف بداية األمر مأتثرا مبنهج التعليم اإلسالمي يف بالد ما
 (1)املدارس يف خبارى ومسرقند.

 تطور املدارس الدينية يف اهلند -2
ريازي )رمحه اهلل( وظهرت تبين منهج الشيخ فتح اهلل الش لقد تطو ر التعليم املدرسي يف أراضي الدولة املغولية تطورا كبريا بعد  

)رمحه اهلل(، أصبحت املدرسة للشيخ نظام (2)مدارس نظامية يف فرتات الحقة، حىت عصر السلطان أورنكزيب عامل كري
أكثرا تأثريا من املدارس يف اهلند وأمثال تدريسا آنذاك. والسلطان أورنك زيب وهب  (4)يف مدينة لكهنؤ (3)الدين السهالوي

الشيخ نظام الدين قصرا واسعا يف لكهنؤ لكي يقوم بالتدريس على أسلوب أفضل، وُعرف هذا القصر بفرنكي حمل )معناها 
ارخيية مبدرسة هذه املدرسة يف الكتب الت لتاسع حمل التدريس اإلسالمي وُسج  القصر األفرجني( وهكذا أصبح هذا القصر الو 

نظام أو مبدرسة فرنكي حمل. ويف هذه املدرسة، بدأ الشيخ نظام الدين بتدريس العلوم اإلسالمية، ونقح املنهج الدراسي 
ة إىل ظامي نسبنللشيخ فتح اهلل الشريازي ووضع املنهج الدراسي اجلديد، ومسي هذا املنهج الدارسي اجلديد باسم الدرس ال

هالوي، وأصبح هذا الدرس النظامي من ذلك الوقت منهجا رمسيا يف جمال املدارس الدينية بشبه القارة اهلندية نظام الدين السِّ 
لة يف املدارس اإلسالمية بشبه القارة اهلندية إىل وقتنا احلاضر واليلعب الدرس النظامي دورا  وهذا املنهج مطبق بصورة معد 

ارة الدينية يف شبه القارة اهلندية فقط بل يُطبق يف املدارس اإلسالمية يف املناطق اليت حتيط بشبه القمهما لتطور املدارس 
اهلندية، وأثر الدرس النظامي كبري جدا، كما أنه املتبع يف املدارس اإلسالمية باهلند وباكستان وبنغالديش حىت اآلن، وكذلك 

 يف التعليم املسجدي يف الصني.
                                                           

 . 9، ص‘ندينغ شري ’ /أيوب :لرئيس التحرير "التعليم املسجدي يف الصني"راجع: -(1)
م على 1707-1658ه/Aurangzeb Algamgir(奥朗则布·阿莱姆给尔( ‘)1068-1118أورنكزيب عامل كري/’ -(2)

‘ أورنزيب’قاب له وأل‘ أورنزيب عامل كري’العرش(:  كان رمحه   اهلل اإلمرباطور السادس للدولة املغولية، وامسه أبو مظفر حمي الدين  حممد، و
، واإلمرباطور ري من أعظم األباطرة املغوليةوكان أخ‘. جامع زمام الدنيا أو العامل’بالفارسية ‘ ومعىن عامل كري‘  زينة امللك’معناها بالفارسية 

ة مالزاهد العادل الذي كان شديد احلرص على الشريعة اإلسالمية وآداهبا، ومتيز عهده بإضفاء الصبغة اإلسالمية على شئون احلياة وعين بإقا
ف كتب حتت باشتغاله يف العلم وأُل   يف الهور قائما حىت  اليوم شاهدا على حضارة عصره  وُعرف‘ مسجد بادشاه’املسجد الكبرية مثل 

إشرافه. وقد حكم مخسني عاما واجه خالهلا صورا من املتاعب والثورات، وهكذا قضى حياته يف ميادين القتال، وقد تويف رمحه اهلل يف سنة 
المي" ألمحد التاريخ اإلس م وهو الثمانية والثمانني من عمره.واضطربت أحوال الدولة بعد وفاته )رمحه اهلل(. راجع:"موجز1707ه/1118

 .67. و"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص413معمور العسريي ص
م(: كان 1748-1677ه/尼扎蒙丁·赛海莱维(‘)1087-1161)Nizamen din Sahlawiنظام الدين السهالوي/’-(3)

ملدارس يف اهلند" لسيد ترك كتبا. راجع: مقالة "ا رمحه اهلل فقيها وعاملا تربوي ا خالل عهد اإلمرباطور املغويل أرنزيب عامل كري رمحه اهلل وأيضا
 . 34، ص8م، ج2002م. و"األعالم" للرزكلي، دار العلم املاليني ببريوت عام2012ه/1433حمبوب الرضوي الديوبندي، عام 

نة املتعددة ة، مديكان مدينةا تارخييةا يف مشال اهلند، وهي عاصمة اليوم والية أوتار براديش اهلنديLucknow(勒克瑙 :‘)لكهنؤ/’-(4)
 الثقافات، تلقب مبدينة النواب نسبة للنواب املسلمني الذين حكموا اهلند يف التاريخ وتعترب مكزر األدب اهلندي واالردو معا. راجع:

 https://ar.wikipedia.org/wiki لكهنؤ/                                                                                             
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 (1)املقررة يف يف الدرس النظامي هي:املواد  
 

 علم الصرف
"ميزان م(1413ه/816"،"صرف مري" منسوب إىل مري سيد شرف اجلرجاين)ت"أساس العلوم

 م(1248ه/646،  "الشافية" جلمال الدين بن احلاجب)ت"الزبدة"الصرف" مؤلفه جمهول،
 ه/1009ت ) اإلله آبادي اهلندي"فصول أكربي" لعلي أكرب منشعب" للمال  محزة البيدايوين، "ميزان 

 م(1600
 م(1492ه/898جامي")الفوائد الضيائية( للمال عبد الرمحان اجلامي)ت مال  " علم النحو

 م(1248ه/646اجب)ت)شرح الفوائد الضيائية( البن احل "كافية"
 م(1390ه/792التفتازاين)ت "خمتصر املعاين"، و"املطول" كالمها لسعيد الدين البالغة

 
 املنطق

 "الصغرى"و"الكربى" كالمها ملري سيد شريف اجلرجاين
 م(    1264ه/663"إيساغوجي" ملفصل أثري الدين األهبري)ت

 م(1390ه/792"التهذيب" لسعد الدين التفتازاين)ت
 م(1707ه/1119"سلم العلوم" حملب اهلل بن عبد الشكور البهاري)ت

 م(1621ه/1030حسني العاملي)ت"خالصة احلساب" لبهاء الدين حممد بن  احلساب 
 م(1274ه/672"حترير" لنصري الدين الطوسي)ت

 "تشريح األفالك" لبهاء الدين العاملي، "رسالة قوشجية" الفلك
 م حواليا(1436ه/840"رسالة جغميين" لقاضي زاده الورمي)ت 

 
 الفلسفة

   م حواليا( 1504ه/910"امليبذي"ملري كمال الدين معني الدين األصفهاين)ت
 م( 1651ه/1061"حاشية صدر" حملمد صدر الدين الشريازي)ت

 م(1652ه/1062"احلكمة البالغة" و"مشس البازغة" حملمود بن حممد اجلونفوري)
 

 علم الكالم 
حفص جنم الدين معر بن حممد  أليب -النسفيةالعقائد -"شرح العقائد النسفية" 

م( وشرحه لسعد الدين التفتازاين، و"شرح املواقف" ملري زاهد 1142ه/537النسفي)ت
الل الدين "شرح اجلليل")شرح عقائد عضد الدين اإلجيي( جل، وم(1689ه/1101)ت

 "شرح املواقف" لسيد شريف اجلرجاينم(، و1502ه/908الدواين)ت
 م(1286ه/685مام البيضاوي)ت"تفسري البيضاوي" لإل التفسري

 م(1505-ه911)وجالل الدين السيوطي م(1459ه/864)ت"تفسري اجلاللني" جلالل الدين احمللي

                                                           

دينغ ’ /أيوب :م. و"التعليم املسجدي يف الصني" لرئيس التحرير2012"املدارس يف اهلند" لسيد حمبوب الرضوي الديوبندي،  راجع:-(1)
   https://ar.wikipedia.org/wikiدرس نظامي/ .،   335، ص‘نشري 
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 احلديث
 

م(، واملشكاة لويل 1122ه/516"مشكاة املصابيح": املصابيح للحسني بن الفراء البغوي)ت
 م(1340ه/741الدين اخلطيب العراقي)ت

 م(1200-ه596علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل بن اخللي)ت"اهلداية"أليب حسن  الفقه
 م(1274ه/672"الوقاية" حملمد بن صدر الشريعة األول)ت

 (1346ه/747"شرح الوقاية" لعبيد اهلل بن مسعود امللقب بـــ صدر الشريعة )ت 
 م(1717ه/1130"نور األنوار" ملال  جيون) أصول الفقه

 الشكور البهاري، "التوضيح" لصدر الشريعة"مسلم الثبوت" حملب اهلل بن عبد 

قد عرفنا من هذا اجلدول أن منهج الدرس النظامي كان شامال وإعداد املواد جيدا ال تشمل على املواد الدينية فقط بل   
حتتوي املواد االجتماعية، وبني  أن رؤية العلماء املسلمني ومدى عمق نظرهم يف اختيار اعناهم ليخرجوا طالبا ملم ا بالعلوم 

" أودع يف نظامه هذا إمعان النظر وقوة )رمحه اهلل( أن (1) احلسيناملؤرخ اهلندي عبد احلي الدينية والدنوية معا. وكما قال 
املطالعة، ولذلك حيصل للطالب بعد مدارستهم لذلك قوة املطالعة ودقة النظر واالستعداد لتحصيل الكماالت العلمية وإن  

  (2)كانوا اليكملون بالفعل." 
 ولكننظامي إىل يومنا هذا لطبق هذا املنهج اتمجيع املدارس يف شبه القارة اهلندية تكان ومسعنا من زمالئنا الباكستانيني أن     

املعاصر تغريت فيها النصاب التدريسي حسب مقضيات الوقت، واضيفت بعض املواد وقت مجيع املدارس اإلسالمية يف 
 .الفائدة يف هذا العصروحذفت منها بعض املواد القدمية اليت 

 أحوال املدارس الدينية يف اهلند بعد الدولة املغولية  -3
م( أخذت الدولة املغولية تضعف، واضطربت األحوال 1707-1658ه/1118-1068بعد عهد السلطان أورنكزيب )  

شن  أمراء اهلندوس والسيخ جبيوشهم حروبا على الدولة اإلسالمية املغولية واقتطعوا أجزاء كبرية منها واخضعوها حلكمهم 
ذ. وكذلك  نحسر نفوذهم وينكمش حىت مل يعد هلم سلطان والنفو وامللوك املسلمون يف دهلي أخذوا يضعفون شيئا فشيئا وي

عمارية لكي ستاأطماعا  كان أمام امللوك املسلمني يف هذا الوقت نفوذ أخرى وهي النفوذ الغربية، اليت حيمل أصحاهبا
قتطاع أجزاء ال يسيطروا على هذه الدولة اإلسالمية، حيث شاركت كل من الربتغال وهولندا وفرنسا وبريطانيا يف التسابق

                                                           

م(:  1923-1869ه/阿卜都里·翰易·侯塞宁易(‘)1286-1341)Abd ul Haney Hassaniعبد احلي احلسين/’-(1)
ا  وقرأ هناك الفقه وواألدب وبعض كتب الطب.وترك كتب كان )رمحه اهلل( باحثا ومؤرخا من اهلند، وأصله عريب. وكان من أعمال لكهنؤ،

 كثريا باللغة العربية وكذلك صنف مؤلفات بلغة األردو شعرا وأدبا وترامجا وتارخيا. راجع: 
 https://ar.wikipedia.org/wikiعبد احلي احلسين/

م(، معارف العوارف يف 1999-1913ه/1420-1333على احلسىن الندوي)اإلسالمية يف اهلند" أليب احلسن راجع:"الثقافة  -(2)
 .17م، ص1983ه/1403أنواع العلوم واملعارف )الطبعة الثانية( دمشق، عام
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 من أراضي الدولة اإلسالمية يف شبه القارة اهلندية.  
وعندما خضعت شبه القارة اهلندية للسيطرة الربيطانية قام العلماء املسلمون باحلركات املقاومة لالستعمار البيطارين، ولعبوا   

فعة ين اإلسالمي، وكان من تلك اإلجراءات النادورا اليقدر واختذوا اجراءات نافعة البقاء إميان املسلمني واحلفاظ على الد
تأسيس املدارس اإلسالمية اجلديدة، وبذل هذه املدارس اإلسالمية اجلديدة اجتهادات وإسهامات إلحياء اإلسالم يف نفوس 

 ‘.وم ديوبندلاجلامعة اإلسالمية دار الع’ مسلمي شبه القارة اهلندية وكان أكثر تأثريا من هذه املدارس اإلسالمية اجلديدة هي
على يد احلاج حممد عابد )رمحه اهلل( أحد أتقياء القرية. ويف  (1)وقد بدأت املدرسة يف مسجد صغري بقرية ديوبند  

م، أصبحت اجلامعة 1880ه/1297م، قد حتولت إىل دار العلوم على نطاق واسع. ويف عام 1864ه/1280عام
 (  2)اإلسالمية دار العلوم ديوبند امسا رمسيا هلا. 

 وقد قامت دار العلوم ديوبند على جمموعة من األهداف متثلت يف:   
 ختريج أجيال مسلمة قادرة على التمسك بدينها والتصدي للتي ار الغريب والتيارات اإلحلادية 
 التعمق يف دراسة املذهب احلنفي، واحملافظة على الرتاث والدفاع عن السنة النبوية املطهرة 
  العربية والعلوم الشرعية، وإقامة الروابط العلمية مع اجلامعات اإلسالمية يف العاملدراسة اآلداب باللغة 
 إعداد دعاة متسلحني بالعلم والتقوى واإلخالص لتبليغ الدعوة اإلسالمية 
 إعداد البحوث اإلسالمية وترمجتها ونشرها، وإجياد حلول لبعض املشكالت والقضايا اإلسالمية 
  (3)األقليات يف العامل اإلسالمي وتقد م املعونة العلمية هلمالعناية بشئون املسلمني و 
وتتبع دار العلوم ديوبند منهج الدرس النظامي يف نظامها التعليمي، وتوزع مجيع العلوم والفنون والكتب املهمة على    

ريب وأصول الفقه لعإحدى عشرة سنة، ومنها تسع سنوات لدراسة الكتب املنهجية املقررة، مث سنتان للتخصص يف األدب ا
 وعلى هذا متنح دار العلوم ديوبند ثالث شهادات خلرجييها: 

 شهادة العاملية للطالب الذين يتمون دراسة منهج احلديث الكامل ملدة سبع سنوات -
 شهادة الفضيلة للطلبة الذين درسوا يف علوم التفسري وعلوم احلديث ومنهجه ملدة سنتان -
 التحقوا بقسم األدب العريب وأصول الفقه ملدة سنتانشهادة التخصص للطالب الذين  -

وتكتب هذه الشهادات باللغة العربية وتعرتف هبا اجلامعات اإلسالمية يف العام اإلسالمي مثل جامعة األزهر الشريف 

                                                           

هي مدينة صغرية يف مديرية سهارن بور )والية أتر برديش( بشمال اهلند وتبعد ديوبند على مائة Deoband(揪班迪 :‘)/ديوبند’ (1)
 ميل يف مشال نيودهلي. 

 .451راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص(2)-
-1331د املنعم النمر). ومصدر املرجع: عب15-14راجع:"دور التعليم اإلسالمي يف اهلند يف إقامة العدل والسلم والتعاون"، ص-(3)

 .15-14، صم1958عام 75 م(: ديوبند، صوت الشرق، العدد1991-1913-ه/1411
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 (1)واجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.
ة ، وهلا مكتبة تضم عددا ضخما من املخطوطت العربيوباإلضافة إىل ذلك، أيضا كانت دار العلوم ديوبند هيئة أكادميا  

والفارسية، وكليات خمتلفة، وقسم النشر. ومت تدريب العديد من الطالب بل بعضهم يستطيعون أن يكتبوا كتبا، وُحسب 
األول  مأن عدد املؤلفات اليت ألفها املتخرجون من دار العلوم ديوبند تبلغ أكثر من ألفي جملد، ومن ضمنها القرآن ملرتج

 (2)باللغة األردية مع التفسري.
وكذلك كان العلماء من دار العلوم ديوبند يألفوا مؤلفات باللغة العربية يف جماالت علم الكالم والفقه وأصول الفقه   

 والتصوف وغريها، وهذه املؤلفات تركت يف العامل اإلسالمي تأثريا كبريا. 
ومما جيدر ذكره هنا أن علماء دار العلوم ديوبند لعبوا دورا مهما يف شبه القارة اهلندية والصني لنشر املاتريدية اليت اعتمدت    

يف نشأهتا على املذهب احلنفي فقها وكالما ووتركت دار العلوم ديوبند تأثريا مهما يف نفوس املسلمني ببالد شبه القارة 
ا هذا، وأُعتربت دار العلوم ديوبند ضمن اإلرث املاتريدي حىت مسيت باسم الديوبندية. ومبادئ اهلندية والصني إىل يومن

 الديوبندية هي: 
"علماء ديوبند مسلمون دينا وأهل سنة ومجاعة فرقة، وأحناف مذهبا وصوفية مسلكا وماتريدية عقيدة وجشتيون طريقة 

 (3)." بل إهنم جيمعون بني سالسل الصوفية وطرقهم كلها ....
وبارك اهلل يف هذه املدرسة، فخر جت أجياال من العلماء والدعاة واملصلحني الذين انتشروا يف أرجاء شبه القارة اهلندية   

 وأنشأوا آالف املدارس الدينية على غرارها، ومسيت من أجل خدماهتا اجلليلة بأزهر اهلند.
 قارة الهندية على التعليم المسجديالنقطة الثالثة: تأثير منهج المدارس الدينية في شبه ال

لقد كان تأثري منهج املدارسة الدينية يف اهلند على التعليم املسجدي يف الصني كبريا جدا، حيث انتشرت مبادئ ذلك    
 وفيما يلي أبرز ذلك التأثري: املنهج وأس سه يف كل أرجاء الصني.

 تأثري الدرس النظامي على التعليم املسجدي -1
املسلمون الصينيون أن منهج التعليم املسجدي يف الصني بعد القرن التاسع عشر بدأ يتأثر مبنهج الدرس رأى العلماء 

النظامي، ومل يقف ذلك التأثري يف تشابه املواد الدراسية فحسب، بل امساء الكتب كذلك وسنجري يف اجلدول أدناه مقارنة 
 تشابه والتطابق بني تلك املواد.بني املدواد الدارسية يف املنطقتني للوقوف على أوجه ال

 

                                                           

: صدر املرجع: أبو احلسن على احلسين. وم16-15راجع:"دور التعليم اإلسالمي يف اهلند يف إقامة العدل والسلم والتعاون"، ص-(1)
 .105، ص1958عام ،75 ون يف اهلند، صوت الشرق، العددماملسل

 .452راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-(2)
 م.2015ه/1437راجع: "التعريف بالديوبندية ونشأهتا وأهم زعمائها وفرقها"، موسوعة الفرق، عام-(3)
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 (1)استمارة املقارنة ملواد الدرس النظامي ومواد التعليم املسجدي يف الصني 
 ي ف ‘شينجيانغ’مواد المدارس في منطقة  المواد المعتمدة في الدرس النظامي 

 األربعينات للقرن العشرين الميالدي
 

مواد التعليم المسجدي بمنطقة 
السهول الوسطى في أوائل للقرن 

 العشرين الميالدي
 
 

 علم الصرف

 ‘صرف مري’، ‘أساس العلوم’
 ‘ ميزان منشعب’ ،‘الصرف ميزان’ 
 ‘دةالزب’ ،‘الشافية’  ،‘فصول أكربي’

الصرف، املعزي، الزجنان، ‘ )أساس العلوم’
ومؤلف  ،(صباح، امل-ملاعمائة -عوامل 

عبد ل والباقيان للثاثة األويل غري معروف،
 م( 1078ه/471اجلرجاين )ت رهالقا

 ‘ميزان الصرف’

 ‘ أساس العلوم’
 

 
 علم النحو

  وائد)الفشرح الكافيةجامي/ مال  ‘’الكافية’
  الضيائية(

وائد )الفجامي/شرح الكافية مال  ‘’الكافية’
 الضيائية(

ر أليب الفتح ناص ‘ضوء املصباح’
  م(1213-1143/ ه615- 538)املطر ز 

وائد الف‘)الكافية جامي/شرح ال  امل’
 الضيائية(

كالمها   ‘املطول  ’بيان( ،‘)خمتصر املعاين’ البالغة
 لسعد الدين التفتازاين

 ‘  املطول’املختصر املعاين(،‘)بيان’
 

 املختصر املعاين(‘)بيان’

 ‘إيساغوجي’،‘الكربى’،‘الصغرى’ المنطق
 ‘العلومسلم ’،‘التهذيب’

 ‘شرح الشمسية’ ‘ شرح الشمسية’

   ‘حترير’، ‘ خالصة احلساب’ الحساب
  ‘رسالة قوشجية’،‘تشريح األفالك’ الفلك

 ‘جغميين ةرسال’ 
  

 
 دقائعوالالكالم  

 ‘قفشرح املوا’، ‘العقائد النسفية شرح’
 م(1689ه/1101)تدهري زامل  

 ‘شرح العقائد النسفية’ ‘شرح العقائد النسفية’
 

 ‘حاشية صدر’، ‘امليبذي’ الفلسفة
 ‘مشس البازغة’،‘احلكمة البالغة’

   ‘زغةشمس البا’، ‘حاشية صدر’، ‘الميبذي’

                                                           

 . ومصدر االستمارة:     333، ص‘ندينغ شري ’ /راجع: "التعليم املسجدي يف الصني" أليوب -(1)
 Prof.M. Hamiuddin Khan, History of Muslim Education, Qureishi Art press, Karachi, 1967, pp136-
137. Also see Sayyid Mahboob Rizv, History of Dar al-Ulum Deoband, Published by Dar al-Ulum 
Deboband, India,1981,p201.   
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 التفسير 

 ‘اللينالج تفسير’تفسير البضاوي،’
 

 ، ‘تفسري البضاوي’
 م(1143ه/538تللزخمشري) تفسري الكشاف’
-544)الدين الرازي رلفخ‘ التفسري الكبري’

 (م1209-1149ه/606

  ‘ينتفسير الجالل’، ‘تفسير البضاوي’ 
                        

 
 الحديث

 ‘ مشكاة المصابيح’
 

 ‘مشكاة المصابيح’ ‘مشكاة المصابيح’ 
 ه494ت) البن أودعان ‘اخلطب’
 سامحل‘ األربعون النبوية’،  م(1100/

ن النوجبادى، هذي بن عالء الدي الدين
   ة الفارسيةالكتابان باللغ

 وقاية)وقاية الرواية يف مسائل’، ‘اهلداية’ الفقه
 ‘شرح الوقاية’،‘اهلداية(

 ‘شرح الوقاية’ ‘شرح الوقاية’، ‘وقاية’، ‘اهلداية’

 
 أصول الفقه

 ‘ومالعل سلم’، ‘نور األنوار’،‘ التوضيح’
 

هذا املادة مدروس ولكن اسم الكتب 
 غري مكتوب يف املصدر

ليس كتابا مقررا بل ‘)األنوار نور’
 هو كتاب مرجعي للمعل مني(

  التجويد  علم التالوة

 
 التصوف

ألمحد السرهندي،  ‘املكتوبات الربانية’ 
 م(1624ه/1033املعروف باإلمام الرباين)ت
ملوالنا جالل الدين "املثنوي")املزدوج( 

 م(1273-1207ه/672-604حممد رومى)

 ‘املكتوبات الربانية’
باللغة الفارسية  ‘أشعة اللم اعة’

 للمل ال جامي
يب اهلل أب عبدباللغة الفارسية ل ‘رصادامل’

 طهراين بكر
   األدب

 
لسعدي الشريازي  ‘لستانك’

 م(1291ه/691)ت
لقد اتضح لنا من اجلدول أعاله أن  مواد املدارس الدينية يف الصني هي نفس املواد يف الدرس النظامي بالضبط، ومعظم   

الكتب متشاهبة جدا. وهلذا ذهب العلماء املسلمون الصينيون أن مواد التعليم املسجدي يف الصني بعد القرن التاسع عشر 
 دي.  الدرس النظامي بل معظم املواد والكتب حىت اآلن تُدر س يف فصول االتعليم املسجامليالدي مت نقلها من املواد املقررة يف

 تأثري مؤلفات علماء اهلند على التعليم املسجدي -2
من املعروف أن شبه القارة اهلندية تنعم باحلكم اإلسالمي طيلة عدة قرون، وصارت خالهلا حمط أنظار العلماء ومركزا   

للعلوم، ومل خيل عصر من التاريخ اإلسالمي الطويل يف اهلند من العلماء الذين ألفوا مؤلفات يف جماالت خمتلفة، وقد ظهر 
به ولية، وتركوا مؤلفات ضخمة ومل يكن تأثري تلك املؤلفات على جركة التدريس يف شعلماء نبالء خاصة يف عهد الدولة املغ

القارة اهلندية فحسب، بل ختط ى حدود شبه القارة اهلندية ليصل إىل أرجاء الصني املختلفة. ومن أكثر املؤلفات تأثريا على 
 التعليم املسجدي يف الصني ما يلي: 
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 م(: 1624-1563ه/1033-971لإلمام أمحد السرهندي)رمحه اهلل( ) "الربانية تالمكتوبا" -1
هو عامل كبري يف علم احلقائق ومتصوف من اهلند، واملعروف باإلمام الرب اين وكان امسه )رمحه اهلل( أمحد السرهندي الفاروقي   

ن أبيه )رمحه وأخذ أكثر علمه ع ومن مواليد مدينة سريهند فاهتغاره تقع يف والية البنجاب من اهلند. وكان من بيت علم،
اهلل( وحفظ القرآن الكر م يف صغريه، وحص ل بعض علوم التفسري واحلديث واألصول وهو يف السابعة عشرة من عمره. وملا 
فرغ من حتصيل ما تيسر له من العلوم الظاهرة اشتغل بالتدريس والتصنيف. وتعلم من الشيخ الكبري عبد الباقي البدخشي 

 ( العلوم الصوفية )الطريقة النقشبندية( بل استكمل منه الرتبية والسلوك واملبايعة. وقد وقف نفسه وحياته إلحياء)رمحه اهلل
أُطلق  حىت ،الشرائع الدينية والعقيدة اإلسالمية، وكان منوذجا بارزا وناجحا يف عمله وتفكريه إلصالح وجتديد التصوف

 وهو من كتب التصوف املعتدل، يقع يف ثالث -املكتوبات الربانية-ومن كتبه  (1)إكراما. ‘جمد د األلف الثاين’عليه لقب 
جملدات، وكان بعضه يف ذم الدنيا الدنية، وبعضه الثاين يف النصائح والوعظ، وبعضه الثالث يف ترويج أحكام الشريعة. وبني  

 به إىل ندية وكشف دقائقها. وُأيت املؤلف يف الكتاب أسرار الشريعة وحقائقها وأيضا حل  فيه رموز الطريقة النقشب
 بالصني يف أواخر القرن الثامن عشر امليالدي. ‘شينجيانغ’منطقة 

لروسيا مراد أفندي )رمحه اهلل( ترمجه إىل اللغة  (2)وكان أصل الكتاب هو باللغة الفارسية والعامل املسلم من مدينة قازان  
م. وبعد فرتة وجيزة، أتى 1901ه/1318نشر يف مكة املكرمة عامالعربية يف أواخر القرن التاسع عشر امليالدي، بل 

. (3)احلج اج الصينيون باملكتوبات املرتمجة باللغة العربية إىل منطقة السهول الوسطى للصني وطبع يف املرة األوىل مبدينة شانغهاي
صني إىل يومنا هذا ليم املسجدي يف الومنذ ذلك الوقت، أصبح املكتوبات الربانية كتابا مقررا ملادة التصوف يف ميدان التع

 (4)حىت عامة الناس من املسلمني يف مناطق مشال غرب الصني يعرفون كتاب املكتوبات لإلمام الرباين )رمحه اهلل(.
: هذا الكتاب جمموعة من األحكام الفقهية املأخوذة من مذهب اإلمام األعظم )رضي اهلل عنه( "الفتاوى الهندية"-2

وقام بتأليفها مجاعة من علماء اهلند برئاسة الشيخ نظام الدين الربهنابوري )رمحه اهلل( بأمر السلطان أيب املظفر حمي الدين 
  (5)‘.كرييةالفتاوى العامل’حممد أورنك زيب عامل كري، وهلذا يسمى بــ

  : هو كتاب يف الفقه احلنفي، وألفه الشيخ علم بن العالء االندرييت الدهلوي اهلندي، وكان من"الفتاوى التاتارخانية" -3
كبار األمراء والوزراء يف اهلند اإلسالمية خالل القرن الثامن اهلجري املوافق القرن الرابع عشر امليالدي. ومجعه املؤلف من 

                                                           

 .604، 360"املوسوعة اإلسالمية االصينية"، ص راجع: -(1)
هي لغة ترتية ومعناها املرجل أو احلنادق. ‘ قازان’يف وسط روسيا، وكلمة ستان ر مجهورية تتاهي عاصمة ‘: Kazan(喀山)قازان/(’2)

 https://ar.wikipedia.org/wikiقازان/ راجع: 
هي مدينة يف وسط ساحل بر الصني. وأكرب مدن الصني من حيث عدد السكان واالقتصادية  Shang Hai(上海:‘)شانغهاي/’-(3)

 اليوم. 
 .360راجع:"املوسوعة اإلسالمية االصينية"، ص-(4)
 https://ar.wikipedia.org/wikiالفتاوى اهلندية/ راجع: -(5)



 م(2016-1912هـ /1437 -1330المسجدي في الصين في الفترة" من:) التعليم     

 
 

107 

واعترب هذان الكتابان من  (1)كتابا. وأصل املؤلف ينتسب إىل التاتار، وهلذا مسي بالفتاوى التاتارخانية.أكثر من ثالثني  
الكتب املهمة يف املذهب احلنفي ومن أشهر مصنفات املذهب، وكان كالمها دائما املرجع املهم عند العلماء يف جمال التعليم 

 ني.أونادرة يرجعون إىل الكتابني ويُفتون حبسب فتاوى الكتاباملسجدي يف الصني، وعندما يقعوا يف مسائل صعبة 
 تأثري رحلة العلماء من املدرسة الدينية على التعليم املسجدي -3
كانت هناك عادة جيدة عند علماء املسلمني قدميا، وهي رحلة دراسية لطلب العلم وزيارة العلماء، ومثل هؤآلء العلماء    

الرحالة يف التاريخ اإلسالمي كثري جدا. وأيضا كان يف ميدان املدارس الدينية من اهلند والصني علماء رحالة، ولرحالتهم 
 تأثري معني على التعليم املسجدي. 

يف الصني ملتصق بشبه القارة اهلندية جغرافيا ونصف السكان منها املسلمون  ‘شينجيانغ’ومن املعروف أن إن منطقة 
 وفيها بعض اآلثار اإلسالمية مثل ااملساجد القدمية وآثار املدارس الدينية ومزارت العلماء املسلمني.  

 وراء النهر إىل بداية األمر دخلت عن طريق بالد ما فإن  الطريقة النقشبندية يف (2)كما ذكرنا يف الفصل السابق
للصني يف القرن السادس عشر امليالدي. وأما النقشبندية يف شبه القارة اهلندية فوصلت بالشيخ حممد  ‘شينجيانغ’منطقة 

محه اهلل( مريدا للشيخ ر )باقي باهلل )رمحه اهلل( يف أواخر القرن السادس عشر امليالدي. ويف وقت الحق، أصبح اإلمام الرباين 
حممد باقي باهلل بل أجاز له أن ينشر الطريقة النقشبندية يف شبه القارة اهلندية بعد وفاته، وهكذا صار اإلمام الرباين مرشد 

ت االطريقة النقشبندية يف شبه القارة اهلندية، وكان له مريدون من مناطق خمتلفة، كما ذكرنا سابقا، املرتجم الذي ترجم املكتوب
دعاة  هو مريد لإلمام الرباين. وكان أيضا من مريدينه-الشيخ مراد أفندي من قازان-من اللغة الفارسية إىل اللغة العربيبة 

كان مريدا لإلمام ‘ قارئ عقديزن شاه ال’ذهبوا إىل املناطق التىي تلتصق شبه القارة اهلندية لنشر الطريقة النقشبندية. والشيخ 
القرن الثامن عشر  يف أواخر ‘شينجيانغ’امن، وجاء من اهلند إىل مدينة آقسو يف الغرب األوسط مبنطقة الرباين من اجليل الث

وأتى بكتاب املكتوبات الربانية لإلمام الرب اين ونشروا هناك الفكر املتصوف املعتدل من كتاب املكتوبات، وقبل املسلمون 
يط املسجد خنقاه )مكان املتصوف للعبادة، وأيضا جتمع بني ختط هذا الفكر املتصوف املعتدل يف وقت قصري بل  بنوا له

واملدرسة( وهكذا جيتهد الشيخ القارئ عقد يف عمله حىت أصبح املعل مون من املدارس الدينية مريده، ووضعوا كتاب 
ملدارس الدينة ا املكتوبات يف فصول املدارس. ومنذ ذلك الوقت، صار املكتوبات الربانية كتابا مقرارا ملادة التصوف يف

مبنطقة شينجيانغ. وأما الشيخ القارئ عقد فرجع إىل اهلند يف هناية األمر ولكن ترك الفكر املتصف املعتدل وكتاب املوكتوبات 
هناك، وهذا الفكر املتصوف املعتدل وكتاب املكتوبات لعب دورا مهما يف ميدان املسلم الصين لتدريس املدارس والختيار 

 رشد هل هو املرشد الكامل واملكم ل أم املرشد الناقص.املسلمني عن امل
 م(:1903-1841هـ /1321-1256وهناك أيضا عامل رحالة من علماء الصني، وهو الشيخ عبد احلكم ) 
يف ‘ ما ليان يوان’ملقاطعة يوننان جبنوب غرب الصني، ولقبه نور احلق واملعروف بــــ ‘يويشي’)رمحه اهلل( من إقليم  نكا   

                                                           

  https://ar.wikipedia.org/wikiخنفية/ راجع:-(1)
 .36األول للفصل األول من الباب األول، صانظر املبحث -(2)
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الصني. وهو ينتسب إىل اجليل العاشر من العلماء الذين أسهموا يف التعليم املسجدي يف الصني، وكان متقنا للغة العربية 
جده األعلى عبيد اهلل إبراهيم و  والفارسية والثقافة الصينية، ومن األسر اإلسالمية الصينية التقليدية، وكان أبوه لقمان وجده

أبرز العلماء واألئمة املشهورين يف مقاطعة يوننان. وقد درس الشيخ عبد احلكم الثقافة الصينية  وكلهم )رمحهم اهلل( كانوا من
م، سافر إىل مكة املكرمة للحج 1869ه/1286منذ طفولته، ودرس العلوم اإلسالمية على يدي أبيه العظيم، ويف عام 

ل والفقه علم مقارنة األديان على يد الشيخ اجلليوبعد أداء احلج، مكث يف مكة املكرمة ثالث سنوات، وأخذ علوم الكالم 
اهلندي )رمحه اهلل( صاحب كتاب إظهار احلق وهو أعظم الكتب اإلسالمية يف الرد على النصرانية. وبعد ذلك، جتول يف 

د عند ياملدن الثقافية اإلسالمية مبصر والعراق وتركيا وهندوستان لطلب العلم ولقاء العلماء والعارفني ودرس علم التجو 
قشبندية، وأخذ رمحه اهلل( على الطريقة الن)رمحه اهلل(، وبايع الشيخ عبد احلميد الرتكي )الشيخ عبد رب الرسول املصري 

عنه األذكار وتربىب على يديه، وطلب من علماء اهلند طريقة لدراسة كتاب رد  احملتار على در  املختار. ورجع إىل الصني 
يف أحد مساجد من إقليمه، واجتهد يف التدريس اجتهادا كبريا واستفاد عدد من املعلمني بعد عشر سنوات، وعني  إماما 

واملتعلمني من علمه استفادة عظيمة، وقد وضع الطرق املمتازة اليت كان يبحث هنها يف املدارس الدينية يف البالد أثناء 
حلكم أكثر من ألفني، ومعظم األئمة رحالته. وحسب السجالت، كان الطالب اللذين خترجوا على يد الشيخ عبد ا

  (1)خالل أواخر القرن التاسع عشر كانوا من تالمذته )رمحه اهلل(. ‘يوننان’واملعلمني يف مقاطعة 
وكان الشيخ الجيتهد يف التدريس فحسب بل لعب دورا هاما يف إصالح الكتب ومنهج التدريس للتعليم املسجدي يف  

الصني، وكانت معظم الكتب األسياسية يف املدارس املسجدية هي الكتب الكالسكية، وهى كتب صعبة الفهم وليست 
نحو" العربية، وهذه الكتب " أساس الصرف "، و" أساس المناسبة للمبتدئني يف الدراسة، وألجل هذا خلص الكتب باللغة 

" أساس البالغة "، " أساس املنطق"، و"النحو الفارسي"، وهذه الكتب خمتصرة وسهلة، وأصبحت مقررة  يف فصول التعليم 
مقررات  ةاملسجدي فيما بعد، وأيضا أصلح  بعض املناهج يف التعليم املسجدي، ومن إصالحاته: جعل كتب الثقافة الصيني

 إلزامية، وباإلضافة  إىل ذلك، أكمل ما مل يكمله أستاذه من مؤلفات.
يف اهلند دعاه املسلمون إىل  (2)م(، وعندما عرب منطقة كانبور1900ه/1318وأراد الذهاب إىل احلج مرة ثانية عام )

اد رحيال منها مرض التوضيح. وملا أر حماضرات، مث أقام فيها بضع سنوات بل أكمل هناك كتابته ملؤلفه الفقهي املسمى بـــ 
وقد خلف )رمحه اهلل( بعده  (3)م(، وقربه )رمحه اهلل( موجود هناك اآلن.1903هـ/1321حىت توفاه اهلل يف كانبور عام )

                                                           

ة األديان" . و"جهود العلماء املسلمني يف الصني يف جمال علم مقارن248راجع:"املعرفات األساسيات عن اإلسالم يف الصني"، ص-(1)
 .129، ص ‘ىب ماشيو’ لـزهرة الدين/

هي مدينة لوالية أتر برديش يف مشال اهلند، وواحدة من أقدم املدن الصناعية يف مشال اهلند. Kanpur(坎普尔 :‘)كانبور/’- (2)
 https://ar.wikipedia.org/wiki كانبور/راجع: 

بية بنينغشيا دار النشر الشغ ،تشينغ" ملعهد الفلسفة العلوم االجتماعية بنينغشياوعة البحوث اإلسالمية خالل أسرة راجع: "جمم-(3)
 .132ص
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ثالثة أوالد وكلهم علماء وأئمة هلم جهود مشكورة يف جمال الرتبية والتعليم املسجدي ونشر الثقافة اإلسالمية يف الصني 
 كر املسلمون الصينيون هذه األسرة العلمية العريقة باخلري والصالح إىل يومنا هذا.ويذ 
وله )رمحه اهلل( مؤلفات كثرية ذات قيمة يف اجملاالت املختلفة، ومؤلفاته باللغة العربية والفارسية أكثر من مؤلفاته باللغة    

 الصينية. وأبرز مؤلفاته: 
لوحيد ذا الكتاب هو يف جمال مقارنة األديان، وفيه رد على النصرانية، وهو الكتاب ا"تبطيل التثليث وتثبيت التوحيد": ه

 الذي ألف باللغة العربية يف جمال مقارنة األديان من جانب العلماء املسلون الصينيون.
  (1)م.2002عام  " شرح العقائد النسفية": ترمجه الشيخ إىل اللغة الصينية وُنشر

 اللغة العربية، ال يأثر هذا الكتاب يف اجملتمع الصيين املسلم فحسب بل انتبه العلماء األجانب" لطائف املنطق "، هو ب
أصدر رسالة بعنوان " فلسفة التوحيد من العالمة ما ليان يوان " بعد مطالعته هذا  ‘سونغ بن’عامل الياباين األستاذ وال

 (2)الكتاب.
 (3)" التوضيح "، وهذا كتاب موجز حول الشريعة اإلسالمية باللغة العربية، انتشر يف اهلند.

" خمتارات القرآن الكر م "، هذا الكتاب باللغة العربية والصينية معا، وهو كتاب صغري أدخل الشيخ فيه سورا قصرية من 
ة را وسط املسلمني العاديني الذين اليستطعون قراءسور القرآن الكر م والصلوات والدعاة وغريها، وهذا الكتاب لعب دو 

 القرآن الكر م وهؤالء املسلمون العاديون حيبون الكتاب حب ا مج ا.
 تأثري منهج التدريس يف دار العلوم ديوبند على التعليم املسجدي -4
ة، وتقسم إحدى عشر سن لقد ذكرنا من قبل ذلك أن دار العلوم ديوبند توزع مجيع العلوم والفنون والكتب اهلامة على  

طالب على ثالث درجات، ففي الدرجة األوىل يدرس الطالب الكتب األساسية املقررة، ويف الدرجة الثانية يدرس الطالب 
فيها علوم التفسري وعلوم احلديث، ويف الدرجة الثالثة يدرس الطالب فيها علموم التخصص وهي الدرجة األعلى. وهذ 

مراحل: املرحلة  ةالتعليم املسجدي يف الصني، ألن نظام التعليم املسجدي ينقسم أيضا إىل ثالثاملنهج التدريسي أث ر على 
اإلبتدائية الىت يدرس الطالب فيها العلوم الدينية األساسية، واملرحلة املتوسطة يف الدراسة عن العلوم األساسية، واملرحلة 

ن عشر ع كانت كل هذه املراحل يكملها الطالب يف مدة التزيداملتقدمة اليت يد رس فيها املعل م الطالب كتبا دينية. و 
 سنوات. وأما األحوال التفصيلية هلذه املراحل فذكرها يف فصل الحق إن شاء اهلل تعاىل. 

شبه القارة اهلندية منطقة واسعة، كثرية الشعوب، واللغات واألديان، واحدة من أمكان ميالد احلضارات  وخالصة القول أن   
األربعة القدمية يف العامل.  ومن الصعب قيام حكم مركزي شامل فيها، فتحها املسلمون، وأقاموا يف عاصمتها دهلي وتوسعوا 

  فيها، مث انقسموا إىل بالد كثرية، متفرقة ومتناحرة.
                                                           

 .98، ص ‘ووهوانغ دنغ’ /" لـأيوبيشنش’راجع:"التعليم املسجدي الصيين وعلماء مقاطعة -(1)
 .98"، صيشنش’"التعليم املسجدي الصيين وعلماء مقاطعة  راجع: -(2)
 .131راجع :"جمموعة الرسائل اإلسالمية  خالل أسرة تشينغ"، ص -(3)
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ونشأ التعليم اإلسالمي مع تأسيس السلطة اإلسالمية يف الفرتات املبكرة بشبه القارة اهلندية، وخاصة الدولة الغزنوية 
م( اللتان سلف ذكرمها، وكان هلما 1215-1150ه/611-544م( والساللة الغورية )1186-962ه/351-582)

 يف تعميم التعليم اإلسالمي يف شبه القارة اهلندية. 
م( والدرس 1857- 1526ه/1275-932طور التعليم اإلسالمي يف مجيع النواحي خالل عهد الدولة املغولية )وقد ت

النظامي الذي ظهر حتت إشراف نظام الدين السهالوي )رمحه اهلل( يف عهد االمرباطور أورنكزيب عامل كري )رمحه اهلل( 
دورا  ارس الدينية يف شبه القارة اهلندية، ومل يلعبم( هو املنهج الدراسي املتبع يف املد1707-1658ه/1068-1118)

 مهما يف تطوير التعليم اإلسالمي يف هندوستان فحسب بل أثر  ذلك الدور يف تطوير التعليم املسجدي يف الصني. 
 اعتمدت يف يتوأعترب دار العلوم ديوبند أزهر اهلند، ألهنا لعبت دورا هاما يف شبه القارة اهلندية والصني لنشر املاتريدية ال

نشأهتا على املذهب احلنفي فقها وكالما وتركت تأثريا مهما يف نفوس املسلمني ببالد شبه القارة اهلندية والصني إىل يومنا 
 هذا، واعتربت إرثا ماتريديا حىت مسيت باسم الديوبندية. 

رب املواد املقررة يف لقارة اهلندية، وذلك عوأثبت الوقائع تأث ر التعليم املسجدي يف الصني مبنهج املدارس الدينية بشبه ا  
الدرس النظامي، وتدريس مؤلفات من علماء اهلند يف فصول التعليم املسجدي، وزيارة العلماء من املدرسة الدينية لطلب 

 العلم ولقاء العلماء والعارفني، ومنهج التدريس لدار العلوم ديوبند.
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 أركان العملية التعليمية )املعّلم واملتعّلم(: املبحث األول
مبقتضى وسعة املسجد وبكثرة األموال  إن کان تعليم املبادئ الدينية يف الصني يف املسجد سواء کرب نطاقه أو صغر، وهذا  

وقلتها فيه، وبارتقاء املستوى العلمي لألستاذ واخنفاضه، وبسوء النية وحسنها وأيضا ُخلق وسلوك األستاذ له عالقة يتطور 
 عل مهلا دور كبري يف كثرة الطالب وقلتهم وأركان التعليم املسجدي يت ك وَّن من شخصني )م الُكتاب واحلالة االقتصادية أيضا

 ( سواء كان نطاق الُكتاب كبرياً أو صغرياً.ممتعل  و 
 املعّلم

إكراما له، ومهمة آخوند ليست مقصورة على التعليم  (1)لقد كان املسلمون الصينيون يسمون املعل م يف املسجد بـآخوند
  على دعوة اإلسالم والشعائر الدينية فيهم. بل هو إمام القوم ومفتيهم وقاضيهم، واملشرف

شراف على اإل يف درتهقيزك ون و  علمجييزونه يف ال الذين من عند األساتذة الکبار آخوند يتخرج أنالنظام املتبع  کانقد  و 
 توريثاملهمة عن القدامی بال وكانت هذه طوال حياتهدرس  فال ميكن له أن يقوم هبذه املهمة ولو القومية، وإالاألعمال 

ضعة أشهر ب تكون ليست حمددة، وميکن أند خدمة آخون ومدة يقوم هبا، ولكن أصبحت فيما بعد لکل من يستطيع أن
 .ينني آنذاك هلذه املدة ثالث سنواتواملعتاد بني الص (األكثر على) وسنواتى األقل( عل) أو سنة

اختيار و  فال ميکنه العمل فی زمان واحد يف مکانني وإالهنا، ل من خدمته يمسجد آخر فيستقد العمل يف قبل آخون إذاو   
آخوند کان يتم حسب علمه وسلوکه بني الناس، وأن يکون متزودا بالعلم واجلهد يف تعليم املتعل ني، وعندئذ کان الناس 

اجملتمع وهذا يف  دمةمنه اخل ونيطلبکانوا و  ،عند القوم اً وحمبوبا ممتاز د کان آخون بعض هذا وألجلن علی اختياره، يعزمو 
األمر ال يوجد يف كل من محل هذا اللقب. وکان لكل آخوند نائبا، ويسمى أخوند الثاين، ومسؤوليته مساعدة آخوند 

 املسجد.لتدريس األطفال وتصريف األعمال اليومية يف 
 املتعّلم

أن  تعل منيومهمة املأو بآخوند جديد.  (2)،‘مان ال’ أو بـد آخوناء املسجد خبلف يف ى املسلم الصيين املتعل منيويسم
حيملون  تعلمونوکان امل والتقویيف جمال الدعوة، ودعوة الناس إىل اخلري  يعملواو د خونآل خلفا ليصبحوادينية العلوم ال يدرسوا

حسب  وکان بعضهم خيتار األساتذةانتقل  األستاذ حيثمامع وينتقل  دائما أحد األساتذة بعضهم يتبعوکان  احلقائب،
 لم.لعل إتقاهنم

 وألجل ذلك کان سنوات ستة أوسبعةأكثر من  بل املعتادالعموم، طلب العلم يف كمال اليوجد وقت حمدد إل كان و    
                                                           

الکلمة يف األصل فارسية، والفرس  )أفغانستان، وإيران ( يستخدمون هذا اللقب للعامِل  واملدرِّس إکراما وإجالال له.  هذه‘ آخوند’-(1)
 .13ص  راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"،

لقب خيتص به علماء الدين يف آسيا الوسطى، وبعض الدول املسلمة يف جنوب آسيا يتلفظونه (molla, mullah) ‘ مان ال’ -(2)
 .362بضم امليم وتشديد الالم. راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص -ُمال    –



 م(2016-1912هـ /1437 -1330المسجدي في الصين في الفترة" من:) التعليم     

 
 

113 

باملقررات املوجودة طوال هذه  املشاق العظيمة يف سبيل ذلك ويهتم ويتحملون يف الدراسة، جيتهدونتعلمني امل معظم
 تخرجه، فإذا أحرزب األستاذ مرسومايصدر  وعندئذ   األستاذ الطالب يف العلم مث يتخر ج بعد موافقة  يربعحىت، السنوات
فيه، وإال فيبقى عند أستاذه إلی مدة أطول  من املساجد مث يصبح مسؤوال مسجدايتسلم أن  کان له هذه األهليةالطالب 

 يعونالدراسة واليستطيف  ونجيتهدالولكن کان بعض الطالب . جبهد أکرب للدراسة من املعتاد أن يذهب إىل أستاذ آخرو 
املسجد  وعدمه يفوجوده  وبعضهم مبهنة أخرى العلم ويشتغل طلب بعضهم يرتك العلم، فکانإىل  وناملشاق والمييل حتمل
 للطعام.حتصيل دعوة  ومهمتهم سواء

 سراألمن انوا ک  معظم الطالب ولكنفکانت تعتمد علی نفقة األسرة إذا کانت غنية  للمتعل مني ةيوميالجات ااحلوأما    
ن جانب فكانوا يعتمدون علی الصدقات والتربعات م-هذه املشاقحتمل  نعو ياليستطکانوا   األغنياءأبناء  ألن-ة، فقري ال

 األغنياء.  
قد ترکت للمعل مني تابة كه الوهـذآنذاك،  ع املتطورةباولقلة املط لفقرل يهميدأبكان املعل مون واملتعل مون ينسخون الكتب و 

 م کانوا يعانون من قلةمعظمهو واحلسن فی أسلوب الکتابة واخلط،  المأثراً کبرياً فی اجلاملسجدي من التعليم  واملتعل مني
ظروف احلياة صعبة لكن مجيع آخوند تقريبا جمتهدين يف التعليم ونظامهم على الطالب شديد  . ومع أناحلياةة ر امر و املال 

  .جدا، واملتعلمون يصربون يف طلب العلم وحيملون مشاقا، واملعلم واملتعلم معا سعداء هبذه احلياة البسيطة والظروف اهلادئة
)املتعل م( يف    العصر املاضي: وفيما يلي منوذج من نظام بعض آخوند لقبول مال 

األول: إن كل معل م ينبغي أن يدرس علم الِفر اس ِة أوال، ونعرف هبذا العلم باطن الطالب من ظاهرهم، هل هو صادق أم 
ماكر وذكي أم بليد، ولو هو صادق وذكي مع نوع يف الغباء )ألن الطالب الذكي جدا الجيتهد يف الدراسة غالبا( فنقبله 

فإذا أجاب عنها سريعا نلقى عليه درسا صعبا قليال من الفهم، ولو كان أمره ليس هـكذا فنلقى عليه مث نسأل أسئلة بسيطة 
 درسا بسيطا.

الثاين: طالب الذي جتاوز عمره الثالثني اليلقى عليه أى دراسة يف بداية األمر بل نرصد أحواله هل هو نشيط أم كسالن؟  
 لعودة إىل داره.فإذا كان نشيطا جمتهدا قُِبل  وإال يُقنع با

 الثالث: الطالب الذي جتاوز األربعني من عمره نرصد أحواله لوقت طويل، فإن كان جي دا يف أحواله قُِبل  وإال فال.
الرابع: الصغار اليقبلوا، ألهنم يف حاجة إىل رعاية وخُياف عليهم من الظلم، ولو هم مع آبائهم أو مع اخوهتم أو مع 

 (1)القبول.أعمامهم فالمانع من 
أصبح آخوند مشرفا عاما ألحوال املسجد، ومعظمهم و متاماً، غريت فقد ت اضراحل نايف وقت د ومال  نو آخ أحوالأما و 

ينشغلون بالشؤون اليومية للقوم أثناء التعليم، وحتتهم معل مون وهؤالء املعل مون متخص صون يف التدريس، ويدفع أخوند 
 املتطورة، وهذه األحوال هي ملساجد مشال غرب الصني حاليا. بعالكثرة املطاملخطوطة اليدوية وجد الكتب تالأجورهم. و 

تعليم يف ال يف ونالجيتهد د والطالب تقريباآخونوأما أحوال املساجد يف شرق الصني اآلن فليس كذلك، وتری مجيع 
                                                           

 .18، دار النشر السعبية، بتشينغهاي ص ‘تسان تشاو’مية ألئمة التعليم املسجدي" لـ راجع:"السالسل العل -(1)
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ألجل و  لذات وغري ذلك من األسباب األخرى،الطيبة الناعمة والغرق فی حبر املاحلياة  ذلك ترجع إىلوأسباب  ،الدراسة
ق الشرقية مساجد املدن الكربى باملناط يفواليوجد طالب ، بعد يوم الطالب من التعليم املسجدي يوماً  ينخفض عددذلك 

 .يف الصني
ملعل م يف ا وخالصة القول أن أركان التعليم املسجدي يف الصني يت ك وَّن من معل م ومتعل م وكان املسلم الصيين يسمى  

لى ع املسجد بـآخوند إكراما له، وآخوند ليست مقصورة على التعليم، بل هو إمام القوم ومفتيهم وقاضيهم، واملشرف
أو بآخوند جديد عن املسلم ‘ ال مان ’بـ أو د آخون خبليفة مسمى املسجد يف املتعل مو  دعوة اإلسالم والشعائر الدينية فيهم.

 اخلري يف جمال الدعوة، ودعوة الناس إىل يعملواو  ،دخونء آلخلفا ليصبحوا الدينية العلومون أن يدرس تهمومهمالصيين، 
والتقوى. ومع أن ظروف احلياة يف املدارس كانت صعوبة ولكن مجيع آخوند ومال  تقريبا جمتهدين يف التعليم والدراسة. ومن 

 دريس والدراسة وفقدوا تقاليًدا حسنًة.املؤسف أن معظم آخوند ومال  يف مدارس بعصرنا هذا كسلى يف الت
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 املواد واجلداول التعليمية: املبحث الثاني

 :املسجديلتعليم مواد ا -
 املرحلة املتوسطةو ، وهي املرحلة االبتدائية مراحل ةنظام التعليم املسجدي يف الصني ينقسم إىل ثالثذكرنا سابقا أن   

 ختتلف بعضها عن البعض.، واملواد من هذه املراحل واملرحلة املتقدمة
 املرحلة االبتدائية: 

 شفوىلاالتدريس  ةطريقالثاين، ويتبع  آخوند الغالب يف سنني، ومعلمهم 10-5 املرحلة بنيهذه  يفوترتاوح أعمار القبول   
 .وعشرين حرفا من اللغة العربية، والعلوم الدينية األساسية مثانية: نقسم إىل نوعنيت الدراسية واملواد

 :يليما  واملواد املعينة 
 قليلة ب املطبوعةكانت الكتالكتب وأيضا   الصني فقري والتستطيع شراءيف  معظم أسر املسلمنيت اللوحي: كانالكتاب 

ومقياس اللوح کان غري  اخرتعوا لوحاً لتدريس األطفال، قد املعلمون املسلمون القدامی كان وألجل ذلك، جدا يف اجملتمع
له يصنعون و  جوانب اللوح يلونون وبعض األسر مع الكتب العامة ليأتى األطفال به سهال، يتناسب ولكن مقياسه حمدد

 لقلم مفلطحا قوية ورأسأغصان من  الرقيق أو يزرانمن اخل م مصنوعوقلم املعل  . وهلـذا يسمى بالكتاب اللوحي، مقبضا
 لوح بقطعة الرتبة البيضاء.ال القلم وميسح ا على رأسغليظيضع قماشا  يكتب على الورق وعند ما

 ويف اليوم التايل، يدرس الطالب منها مث يوميا ف على اللوحو حر  مخسة أو أربعةويكتب يبدأ من احلروف اهلجائية  مواملعل    
م  جيبوا فاملعل  مل وإننفسه على اللوح  احلروف األخرىبعض  يكتب هلم احلروف إذا استطاعوا أن يقرؤوافخيتربهم املعلم 

حىت يستطيع  دراسة احلروف القدمية ويكرر الطالب مث يرجعب لطالل عربة حتذيرا لتكوناليد  على راحةيضرب باملسطرة 
 يئبادموضعوا  القدامید آخون العربية، وكاناألطفال ثالثة عشرة حركة من اللغة ى عل سدرِّ يُ  وأيضا. املرة الثانية قراءهتا

لفارسية واللغة اللغة العربية واللغة ا وترية وتلفظها مشرتك بني قواعد وقراءهتا ذاتاملبادئ ذات ال للحفظ، وهـذهيسرة م
 .الصينية
 الطالب احلركات لتدريب املعلم بتدريس الكلمات مع يقومه مرحلة تالية ملرحلة تعلم احلروف واحلركات، وفيها هـذ: و الكلم

وهـذا د(، لمة متجيكو كلمة توحيد و  شهادة طي بة كلمةكلمة )املعلمني يأتى بأربع كلمات معظم على قراءة الكلمة املركبة، و 
  .العقيدة اإلسالمية من جانب آخر أساس وتدريسهم واحد القراءة من جانب ىلع لتدريب األطفال

 هذه السور لكرامةسورة الكهف وسورة يس وسورة امللك مثل  القرآن الكر م، سور: وهي عبارة عن تالوة لبعض الختم
 لوفاة أحد األقرباءتأبينا  يف بيوهتم احلفالتإقامة بالصني يهتمون  املسلمني يفوألن  ،ريخمن اجلزء األ سورضافة إىل الوباإل

بتالوة مجاعية  احلفالت ويسمون هذه، واألدعية املأثورةها من الصلوات  وغريآنفا املذكورة  يف هذه احلفالت السور ويقرؤون
  .الشريف أو بتالوة اخلتمللمصحف 

للعلوم  لتعليمتعميم ا ة املسلم وهـذاحياالعلوم األساسية يف وتشمل  ،تلفةخموضوعات ميف  اجملموعة هـذه: مجموعة العلوم
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 واملعامالتت واملي   والنكاح والصالة والصوموالطهارة  يف العقيدةأساسية وأحكام أساسية أسئلة ي ، فهالدينية األساسية
نـ و يُت( ) ني ىت كردم(، و اهلل تعاىل) خدا تعاىل حنو الفارسية وباللغة العربية، باللغةة مشرتك األدعيةذه وه من األدعية،ها  وغري

 . سنواتع أرب أو ثالث حتاجالالسابقة  الدراسة املواد لاكمإ وغريها. ولو أراد الطالب
يف هذا األمر  يةحر  هناك بل  التقيد بالبقاء يف املدرسة باملدرسة أولتحاق االم انظ شدد يفت دويف املرحلة االبتدائية اليوج  
، و دو الشتاء لرب  واليذهبون يفجيد،  يف الصيف ألن اجلو ةإىل املدرس األطفال يذهبونكان معظم و   األطفال ضبعة اجلو 

من أسر  ءؤالهلكن و املدراس احلكومية، إىل ن يذهبو بعد االنتهاء من االبتدائية أو  يف املرحلة املتوسطةتهم دراس يواصلون
بالعصر  ذكورة تتعلقاملوهـذه األحوال اليستطيعون الدراسة يف املدراس بسبب فقرهم.  الصني يفأوالد الفقراء  األغنياء، ألن

 .املاضى
رس ااملد إىل نذهبو يوأصبح كتاب اللوح كتابا مطبعيا ومجيع األطفال متاما.  تغريت احلاضر فقديف العصر ل األحواوأما   

سمح ت ومة الواحلك ،ت من املاضىارتفع الدراسة يف سن طفالاأل قبول  ألن نسبةء،  غنياو اأء فقرا واكان  احلكومية سواء
صيفية ال ةعطللايف األيام العادية إال يف  الکت ابيف  وهلـذا اليوجد أطفال يف سن الدراسة، الکت ابذهاب األطفال إىل ب
وغريها من  الصني فقط غرب جبنوب‘ يونان’ومنطقة  الصني غرب  مناطق بشماليکون  يف األمر ولكن هـذا ، شتويةالو 
 الرتبية الدينيةن ع غافلني  فيهاة املسلم من األسر باءاآلمعظم ألن ، شرق الصنيب ناطقامليف  احلالةوجد هـذه توال .دنامل

 علوما الليدرسو  مدرسة االجتماع م إىلهنيرسلو  بلالصيف والشتاء، يف عطليت  الکت ابواليرسلون أوالدهم إىل  ألطفاهلم
 مدارس إىل  والدهمأن مدرسة الووشو حىت بعضهم يرسلو و  مدرسة الفنون اجلميلة،و  مدرسة الكتابة الصينيةمثل  وية،يدنال
 ى بشرق الصني. كرب الدن امليف   خاصةاآلن و  الصنييف وهـذه األحوال ظاهرة عامة يف جمتمع املسلمني  ،ىاملوسيقو  لرقص ا

 توسطةاملرحلة امل: 
لة االستعداد وهي مرح مجيعهاالتعليم املسجدي  للتعليم املسجدي فهى فرتة انتقالية يف مراحل وأما املرحلة املتوسطة  

اضرة مع احمل يأخذونوكانوا  ،الصرف وعلم النحو مالعلوم األساسية: عل الطالبيف العموم، يدرس و للمرحلة املتقدمة 
 اسية واحدة. وأما املواد املعينة يف هذه املرحلة هي:حجرة در يف  طالب املرحلة املتقدمة

 وهي:  خمتلفة، حممد حياة الباكستاىن وكان هذا الكتاب مؤلفا من مخسة كتب : رئيس التحرير کانأساس العلوم
 اثنان وعشرين بابا.الصرف: مؤلفه جمهول، ويدرس الطالب منه اشتقاق الفعل والحقها من 

 املعزي: مؤلفه هو مشس الدين بن حممد بن أيب قاسم معاذ )رمحه اهلل(، يدرس منها أقسام الفعل وحاالت الفعل.
رمحه اهلل( املتوىف ) الزجناينالزجنان: مؤلفه هو الشيخ عز الدين أىب فضائل إبراهيم عبد الوهاب ابن عماد الدين بن إبراهيم 

 م(، واملعل م يدر س منه الطالب أحوال تعليل الفعل. 1257هـ/655)
 وهـذه الثالثة تکون من علم الصرف ولذلك تسمى مجيعها بالصرف. 

العوامل واملصباح: هذان الكتابان حيتويان على ما يقرب من مائة عامل وغريها من علوم النحو النحو ومها:  واثنان يف
-1010ه /471 -400) )رمحه اهلل( هذين الكتابني خمتصرة من كتاب املفتاح يف الصرف لعبد القاهر اجلرجاينوحمتويات 
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 م(.1078
 يف جمال التعليم املسجدي. （连五本）وهذه الكتب اخلمسة تسمى بالكتب اخلمسة املتتالية

-538( )رزي اخلورازمي )رمحه اهللضوء املصباح: هذا الكتاب شرح لكتاب املصباح، ومؤلفه أبو الفتح ناصر الدين املط
  (1)م(.1213-1143هـ/ 610

ويف العموم، كانت هذه املرحلة تكمل يف سنتني، ويطلب من الطالب أن حيفظوا هذه املعلومات يف الذهن الزما، وهلذا   
اعتربت املرحلة املتوسطة مرحلة مهمة أو املرحلة األساسية يف مجيع مراحل التعليم املسجدي، واملعل مون واملتعل مون يهتمون 

 وسطة. ل مني يف املرحلة املتقدمة اليقبلون الطالب الذين مل ينجحوا يف اختبار املرحلة املتهذه املرحلة جدا حىت كان بعض املع
وأحوال املرحلة املتوسطة يف الوقت احلاضر ختتلف عن الوقت املاضي قليال، وكانت مجيع من هذه الكتب اخلمسة هي 

املتوسطة وأما  إىل مكوث الطالب طويال يف املرحلة ىباللغة العربية ومعظم الطالب الجييدون كتابية اللغة الصينية، وهذا أد
معظم هذه الكتب اخلمسة اآلن هي مرتمجة باللغة الصينية ومعظم الطالب يعرفون كتابية اللغة الصينية، وهذا يسه ل على 

 احلفظ وكسب الوقت الكمال املرحلة املتوسطة. الطالب
 املرحلة املتقدمة: 

 بد أنال  يتخرجونس اجلدد الذين كل من العلماء  ألن، التعليم املسجدي مرحلة مهمة يففهى  وأما املرحلة املتقدمة،  
تلك  ا معظم مضامنييستوعبو أن  معليه أخرى، (، وبعبارةاملتقدمة املرحلة) ةري خملرحلة األ يف ا املواد الالزمةكافة   ينتهوا من
 . تبارك وتعاىليف حياته التعليمية يف املستقبل بإذن اهلل كل منهم دورا مهما  وسوف يلعب خري وجه قبل خترجهم، املواد على

الطالب باعتبارها  قلوب يف إجيايب أمهية كربى يف نظام التعليم املسجدي الصيين، وكذلك هلا تأثري فيمكن القول إهنا ذات
 .شهادة علمية جلهوده املبذولة يف طريق طلب العلم

اللغة العربية  سبة الكتبنإال أن  ،ية يف هذه املرحلة تكون باللغة العربية والفارسيةومما جتدر اإلشارة إليه أن الكتب التدريس  
 .مجيع املوادمنها تبلغ إىل ثلثني من 

 يةواملواد التخصص، املواد األساسية كبريين:نقسم املواد إىل فصلني  تو 
 . للغة الفارسيةاو  العربيةاللغة  يفطق علم الصرف وعلم النحو وعلم البالغة وعلم املن : فهي عبارة عناملواد األساسية
 ية. دباأل الكتبو  وعلم الكالم وعلم الفقه والفلسفة الصوفية واحلديث التفسريية: وهي تشمل املواد التخصص

أما بالنسبة للكتب املقررة يف هذه املرحل فليس هناك نظام موحد؛ إذ أنه قد يكون العدد كثريا يف مدرسة، وقلياًل يف    
 (2)يلي: مدرسة أخرى، بيد أن هناك ثالثة عشرة كتب إلزامية تدرس يف مجيع املدراس، وهي ما

  باللغة العربيةالكتب املؤلفة: 

                                                           

 . 118، 75، ص‘دينغ شرين’راجع:"التعليم املسجدي يف الصني" أليوب/-((1
 .759راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص -(2)
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 علومال : أساس1
 )هذي الكتابان األوالن يدر سان يف املرحلة املتوسطة( املصباح : ضوء2 

( 1492-1414هـ/ 898-817) (1) اجلامي: الفوائد الضائية )مال  جامي(: مؤلفه املال  نور الدين عبد الرمحن بن أمحد 3
 نحويف ال ارائعالعلماء عتربه او  ،أيضا ةشرح الكافيبـسمى يو  )رمحه اهلل(.(2)يصر املاجب احلالبن  ةلكافيلوهـذا الكتاب شرح 

 لغة العربية. والعلماء الذين يعملون يف جمال التعليم املسجدي يف الصني يهتمون به جدا. ال
-وله اسم آخر  ،البالغة )رمحه اهلل( من خراسان، والكتاب مشهور يف علم (3) التفتازاين: مؤلفه سعد الدين البيان: 4

                                                           

ران اليوم، انتقل بعد ق إيولد )رمحه اهلل( يف بلدة خرجرد من قرى جام بوالية  خراسان، وتقع القرية يف حمافظة خراسان رضوي يف شر  -(1)
وشبَّ هناك  –هي مدينة أفغانية، وتقع يف حمافظة هراة  يف غرب أفغانستان اليوم  –ذلك يف سنٍّ صغرية مع والده من جام إىل مدينة هراة

امي( له مشهور جدا جوعرف باجلامي. وكان فيلسوفا ومتصو فا وأديبا وشاعرا وكاتبا، وألف مؤلفات كثرية، وكتاب الفوائد الضيائية )مال  
األول" و يف اجملتمع الصيين املسلم، وهو أول املقررات االلزامية يف جمال التعليم املسجدي. راجع: "التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر 

ه 1428وىل  م(، الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، الطبعة: األ1890ه/1307لصدق حسن خان البخاري القن وجي  )ت
 .255سالمية الصينية"، ص. وأيضا انظر"املوسوعة اإل371، ص409، رقم الرتمجة: 2007/
م( الفقيه 1249 -1174هـ/ 646 -570هو عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس الديوين األسنائي الشهري بـ ابن احلاجب ) -(2)

ب و املالكي واألصلي النحوي املقرئ،  ولد يف مدينة إسنا اليت تقع على الضفة الغربية لنهر النيل يف حمافظة األقصر اليت تقع يف إقليم جن
عرفة كالم كافية ذوي األرب يف م’مؤلفات ضخاما، و كتاب الكافية هو مقدمة وجيزة يف النحو، وإمسها األصلي صعيد مصر اليوم. وترك 

-1274ه/748-673، واملعروف بالكافية. راجع: " تاريخ اإلسالم ووفايات املشاهري واألعالم" للشمس الدين الذهيب )‘العرب
 .438، رقم الرتمجة:551، ص14م، ج 2003ه/ 1424 عام م(، الناشر: دار الغرب اإلسالمي الطبعة األوىل1348

-712هو سعد امللة والدين أبو سعيد مسعود بن عمر بن حممد بن أيب بكر بن حممد بن الغازي التفتازاين السمرقند احلنفي ) -(3)
شخانه مبقاطعة رية يف حي  كو ق -م(، وهو الفقيه املتكلم األصويل النحوي البالغي املنطقي، ولد بقرية تفتازان1390 1312هـ /793

الوسطى وتشمل  اطقة جغرافية واسعة يف تاريخ  آسيمن مدينة نسا يف خراسان الكربى )اسم من -خراسان الشمالية يف بالد إيران اليوم 
ن وجزء امشال شرق إيران و مشال غرب أفعانستان وأجزاء من جنوب تركمانستان و طاجيكستان مجيعها وأجزاء  من مشال شرق أوزبكست

صغري من قرغيزستان اليوم(. وكان من أسرة عريقة يف العلم، وقد تويف يف مسرقند )عاصمة لوالية مسرقند من بالد أوزبكستان اليوم، وهيي 
ثاين أكرب مدهنا، ومعىن مسرقند قلعة األرض، وكانت مدينة الثقافية اإلسالمية الشهرية يف آسيا الوسطى، وعاصمة يف عهد التيموري يف 

 صالقرن الثامن اهلجري/ القرن الرابع عشر امليالدي(. وكان يألف مؤلفات كثرية يف جماالت خمتلفة، وكتاب البيان )الشرح املطول على تلخي
 يينو املفتاح(  هو شرح على كتاب تلخيص املفتاح ) الكتاب  املتعلق بعلم  املعاين والبيان( جلالل الدين حممد بن عبد الرمحن  بن عمر  القز 

أصله من مدينة  ، ولكن-مركز حمافظة نينوى  لبالد  العراق، وثاين أكرب مدن العراق -)املعروف خبطيب دمشق، وهو ولد يف مدينة موصل
م(، وكتاب الشرح املطول على تلخيص املفاتيح هو تلخيص 1338هـ/ 739، وقد تويف -عاصمة حمافظة قزوين يف بالد إيران  -قزوين

م( )هو عامل بالعربية واألدب  من 1229 - 1160هـ/626-555مفتاح العلوم لسراج الدين يوسف السكاكي) للقسم الثالث من كتاب
ع: وأجزاء خورازم اليوم تنتمي إىل أوزبكستان وكازاكستان وتركمانس(. راج ،تا هنر جيحون يف غرب آسيا الوسطيأهل خوارزم ) تقع على دل

. 219ص 7م، ج 2002م(، دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامس عشر 1976-1893ه/1396-1310"األعالم" خلري الدين الزركلي)
. 486ص 1، والباب خوازم، ج60، ص، 2و"تعريف باألعالم الواردة يف البداية والنهاية البن كثري"، ملوقع اإلسالم، الباب: مسرقند، ج
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  . -تلخيص املفتاح 
-1068هـ/537-461)(1)بن حممد أمحد بن إمساعيل، أبو حفص، جنم الدين النسفي عمر لفهؤ م: ةنسفيال دعقائال: 5

سلمون الصينيون ء املواعتربه العلما  )رمحه اهلل(اينز تفتاال سعد الدين البيانلكتاب لف ؤ م هو وشارح الكتابم(، 1142
 التعليم املسجدي.  ميدان يفوهو كتاب رئيسي ملادة العقيدة  ،يف علم الكالم مهما جدا

إىل اللغة م()رمحه اهلل( برتمجته 1952 -1870هـ/ 1371 -1287)(2)يان تشونغ مينغصاحل الصيىن املسلم وقام العامل   
 اضر.الصينية يف العهد احل

 : القرآن: هذه املادة تشمل نص القرآن والتفاسري )تفسري اجلاللني، تفسري البيضاوي(6
وجالل الدين  م(،1459-1389هـ/864-791( )3)الدين حممد بن أمحد احملل يجلالل "تفسري اجلاللني"

والكتاب مشهور جدا عند الطالب يف مساجد الصني ويهتمون به  م(،1505-1445ه/911-849)(3)السيوطي

                                                           

م(، دار الكتب العلمية، بريوت 1401-1323/ه804-723) و" العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب" البن امللقن املصري
، رقم الرتمجة 828، ص13. و"تاريخ اإلسالم ووفايات املشاهري" لإلمام الذهيب ، ج420، ص1645، رقم الرتمجة: 1997ه/1417

383  . 
لى بعد حوايل تقع عجنم الدين النسفي: ولد )رمحه اهلل( مبدينة نسف )مدينة يف جنوب أوزبكستان، وعاصمة والية قاشقادرى، و  -(1)

(، ولقبه جنم الدين، وكان يلقب بـ مفيت الثقلني أيضا، وهو فقيه وعامل أصول العقيدة -طشقند -كم من عاصمة بالد أوزبكستان  520
خل ف اإلمام النسفي مألفات كثرية، وكتاب العقائد النسفية أشهر كتبه، وقدم يف الكتاب أصوال عقدية وفصوال تسهم يف رسوخ الدين 

وقايته من الشبه والفنت اليت تعصف باملؤمنني، وألجل ذلك، العلماء يف جمال التعليم املسجدي يف الصني يهتمون هبذا الكتاب إهتماما  و 
من صدر اإلسالم وحىت »م. راجع: "معجم املفسرين 1142هـ /  537مجادى األوىل عام 12كبريا. وقد تويف )رمحه اهلل( مبدينة مسوقند يف 

م 1988هـ /  1409وت، ط: الثالثة، لعادل نويهض، لناشر: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة والنشر، بري « " رالعصر احلاض
 . 60، ص5م، ج2002. و"األعالم" للزركلي، دار العلم للماليني 399، ص1ج
ا  تقع يف مشال الصني، وكان عاملاليت ‘ خيب’ملنطقة ’ يان‘)رمحه اهلل( من حمافظة (‘ 萨利海·杨仲明صاحل/ يان تشونغ مينغ)’-(2)

صينية" لكبريا وإماما مشهورا يف اجملتمع الصيين املسلم، وترك للمسلم الصيين  الكتب اإلسالمية باللغة الصينية. راجع: "املوسوعة اإلسالمية ا
 .630ص

وطي، وولد الدين خضر اخلضريي السي هو )رمحه اهلل( عبد الرمحن بن كمال الدين أيب بكر بن حممد سابق‘: جالل الدين السيوطي ’-(3)
م يف القاهر، وكان من بيت علم وأبوه عامل صاحل، وهو من مدينة 1445هـ/ سبتمرب من 849مساء يوم األحد غرة شهر رجب من سنة 

كان   نأسيوط )مدينة يف صعيد مصر، وعاصمة حمافظة أسيوط(، وقد تويف والد السيوطي وهو ابن ست سنوات فنشأ الطفل  يتيما، ولك
 يزكيا جدا يف الطفولة وحفظ القرآن الكر م وهو دون الثامنة، وأيضا حفظ بعض الكتب يف تلك السن املبكرة، وكان ينتقل يف العامل اإلسالم

لطلب العلم، وذهب إىل املغرب غربا ورحل إىل شبه القارة اهلندية شرقا، وألف عددا كبريا من الكتب والرسائل. ومؤرخ مشهور من مصر 
م( ذكر يف تاريخ مصر أن مصنفات السيوطي بلغت ست مائة مصنف، وهذه املصنفات تشتمل 1523-1448هـ/929-852ن إياس)اب

مواضيع التفسري واحلديث والعقيدة والفقه والتصوف والنحو والبالغة والتاريخ واألدب وغريها. وكتاب تفسري اجلاللني من قسمني، والقسم 
احملل ي حيث بدأ بالتفسري من سورة الكهف إىل سورة الناس إضافة إىل سورة الفاحتة، واإلمام جالل الدين  األول ألفه اإلمام جالل الدين
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 اهتماما كبريا، وظل يدرسونه منذ وقت بعيد إىل وقتنا احلاضر.
ه/ 685التأويل( لإلمام شيخ اإلسالم قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي )ت "تفسري البيضاوي" )أنوار التنزيل وأسرار 

، وهو أول كتب التفاسري اليت أُْستـُْعِمل ت يف جمال التعليم املسجدي، حىت اآلن، هو إحدى من املقررات (1)م(1286
 اإللزامية على طالب التعليم املسجدي.

كتاب   شرحهو و  م(1346 هـ /747ت) (2)ن مسعود بن أمحد احملبويبعبيد اهلل ب الشريعةصدر لفه ؤ م: ح الوقاية: شر 7
                                                           

هـ / أبريل سنة 870السيوطي أكمل باقي التفسري بعد وفاة اإلمام احمللي، وبدأ اإلمام السيوطي بتكملة التفسري يف بداية شهر رمضان سنة 
مجادى األوىل  19م. وقد تويف )رمحه اهلل( بالقاهرة يف 1466ال من السنة نفسها املوافق مايو بسنة م وانتهى منه يف العاشر من شو 1466

م،  ومدفنه )رمحه اهلل( يف مقابر سيدي جالل الدين السيوطي مبدينة القاهرة وقربه معروف هناك، وله 1505أكتوبر  20هـ / 911بسنة
ى البايب احلليب عيس-والقاهرة"، لإلمام السيوطي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية زوار كثريون. راجع:"حسن احملاضرة يف تاريخ مصر 

. و"معجم الشعراء العرب"، املؤلف: مت مجعه من موقع املوسوعة 441، ص1م، ج1967 -هـ  1387مصر، ط: األوىل  –وشركاه 
اردة يف البداية والنهاية" البن كثري، الباب: أسيوط . و"تعريف باألعالم الو 301، ص3. و"األعالم" للزركلي، ج1080، ص1الشعرية، ج

 . 744، 733. وأيضا انظر"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص39، ص 1ج
هو )رمحه اهلل( عبد اهلل بن عمر بن حممد بن علي الشريازي، أبو سعيد، أو أبو اخلري، ناصر الدين البيضاوي ‘: ناصر الدين البيضاوي’-(1)

قرب شرياز بـفارس )قرب شرياز بقارس، ومركز حمافظة فارس، وتقع يف جنوب غرب  –عروف، ومولده مدينة البيضاء ووقت والدته غري م
إيران اليوم(، وويل قضاء شرياز مدة وصرف عن القضاء، فرحل إىل تربيز ) إحدى أهم وأبرز املدن يف إيران، وتقع على مشال غرب بالد 

م. وكان)رمحه اهلل( فقيها وأصوليا شافعيا، ومتكلما 1286هـ/685شرقية إليرران( فتويف فيها بسنة إيران، وهي عاصمة حمافظة أزربيجان ال
ومفسرا وحمدثا وحنويا، وألف مألفات ضخمة يف جماالت التفسري واحلديث والكالم وغريها. وكتاب "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" له هو  

ه، وبعترب أحد أهم التفاسري عند أهل السنة واجلماعة. وموضوع الكتاب يشتمل علوم كتاب عظيم الشأن غين عن البيان واملعاين وغري 
ألهل  القرآن، علم التفسري، أصول الدين، علم الكالم علم البيان، علم املعاين القراءات، النحو، والعقيدة يف الكتاب من املكو نني الرئيسيني

ظل يدرس باألزهر وغريها من معاهد العلم قرونا عديدة. وكذلك كان احلواشي على التفسري  السنة اجلماعة )األشعرية واملاتردية( والصوفية. و 
م( 1544ه/951كثرية جدا، و"حاشية حمي الدين شيخ زاده على تفسري القاضي البيضاوي" للشيخ حمي الدين شيخ زاده )رمحه اهلل( )ت

للغة اإلجنليزية. طُبع تفسري البيضاوي عدة طبعات، حىت تُرجم باإلجياز إىل اأعظم احلواشي فائدة وأكثرها تفصيال ونفعا وأسهلها عبارة. وقد 
نويهض  سالم وحىت العصر احلاضر(" لعادل. و"معجم املفسرين )من صدر اإل110، ص4راجع: "األعالم" للزركلي، ج

. 369،138، ص1البيضاء، وتربيز، ج كثري، الباب:  البن‘والنهاية. و"تعريف باألعالم الواردة يف البداية 637، ص2م، ج1988ه/1409
 .88و"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص

ت هو )رمحه اهلل(  عبيد اهلل بن مسعود بن حممود بن أمحد  احملبويب البخاري، املعروف بصدر الشريعة األصغر ووق‘: عبيد اهلل احملبويب’-(2)
والدته غري معروف، وفقيه وأصويل وحنوي وأديب وحمدث ومفسر ومنطقي حنففي، وكان من بيت علم، وقد أخذ العلم عن جده حممود 

خبارى  عة  بـشرع آباد بـبخارى)تقع يف اجلنوب الغريب ببالد أوزبكستان اليوم، وعاصمة واليةاملعروف بتاج الشريعة وقد تويف صدر الشري
ومعناه الدير أو الصومعة، وكلمة حبارى تكون حمر ف عن ‘ ويهارا’وخامس مدن أوزبكستان سكنا. وكان االسم احمللي ملدينة حبارى هو

م( ومركز الثقافة اإلسالمية يف آسيا الوسطى من 999-874هـ/389 -260الكلمة السنسكريتية، وكان عاصمة يف العصر الساماين)
م. راجع: " تاج 1346هـ / 747القرن الثالث اهلجري إىل القرن الرابع اهلجري/ القرن التاسع امليالدي إىل القرن العاشر امليالدي ( سنة 
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"وقاية الرواية يف مسائل اهلداية" )إحدى من أشهر الكتب للمذهب احلنفي( جلد  عبيد اهلل اإلمام حممود بن أمحد بن إبراهيم 
 اىوانغ جينغ تشإلياس  الصيين املسلم سعيد ملوترمجه العام(. 1274ه/673احملمويب املعروف بصدر الشريعة األكرب)ت

 . يف أربعينات القرن العشرين صينيةاللغة ال إىل  (1)
 يةسرفاباللغة الالكتب املؤلفة 

م( 1670-1610ه/1080-1018( )حوىل 2: هواء املنهاج: مؤلفه العامل الصيين املسلم حممد خاشم تشانغ تشيمي)8
 مواد التعليم املسجدي. وهو كتاب قواعد النحو لللغة الفارسية وكان مادة دراسية يف

، والكتاب خمتصر من أربعني حديثا اليت تتعلق م(1100-1012ه/494-402) (3)نلفه ابن ودعاؤ م : اخلطب:9
 باألخالق. 

: األربعون النبوية: مؤلفه حسام الدين بن عالء الدين النوجبادي )رمحه اهلل( وهـذا شرح ألربعني حديثا وتتعلق حبكمة 10
 املتصوف.احلياة، وسلوك 

                                                           

م(،  1474 - 1399هـ =  879 - 802ُلوبغا السودوين )الرتاجم يف طبقات احلنفية" أليب الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن ُقط
. 158، رقم الرتمجة: 197، ص4. و"األعالم" للزركلي، ج203م، ص1992ه/1413دمشق، الطبعة: األوىل،  –الناشر: دار القلم 

 . 103ية الصينية"، ص. و"املوسوعة اإلسالم299، ص 1البن كثري، الباب: خبارى، ج‘و"تعريف باألعالم الواردة يف البداية والنهاية
م(:كان الشيخ )رمحه اهلل( من مدينة 1949-1879هـ/1296-1368) (王静斋)العالمة سعيد إلياس/ وانغ جينغ تشاى  -(1)

بية لغة العر لتياجنني التىي تقع يف مشال الصني، وكان )رمحه اهلل( عاملا كبريا وإماما مشهورا ومرتمجا يف اجملتمع الصيين املسلم وقد ترجم كتبا با
 .580والفارسية إىل اللغة الصينية وأيضا ترك للمسلم الصيين مقالت باللغة الصينية. راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص

كان أصل أسالفه )رمحه اهلل( من مسرقند، وجاء مع عمه إىل الصني وهو التاسع من (‘: 常志美) حممد خاشم تشانغ تشيمى’ -(2)
م على العرش(، وبعد ذلك، مل يرجعوا إىل بلدهم بل 1722-1662تشينغ يف عهد اإلمرباطور كانغ شى)عمره لتقد م أسد إىل حكومة 

استطونوا يف الصني. ودخل إىل املدرسة الدينية وهو اإلحدى العشر من عمره، وكان ذكيا جدا يف طفولته وخباصة ذاكرته كانت قوية 
يق لعلم الكالم والعلوم العم وصاحب التحصيلبا لقواعد اللغة العربية والفارسية والينسى أبدا بعد حفظ. وكان الشيخ )رمحه اهلل( مستوع

الصوفية، وكان حيلل معاين اآليات من القرآن الكر م مع علم الكالم، والشيخ كان اليتقن العلوم اإلسالمية فحسب بل كان جييد معرفة 
ده أكثر من كان طالبه كثريين آنذاك وعدد تالميذه الذين خترجوا على يالثقافة الصينية، واجتهد يف املسجد جتهاد كبريا يف التدريس، و 

ألف، بل معظمهم أجادوا العلوم الدينية. ومن املتاسف أن ترك الشيخ لنا هذا الكتاب النحوي الفارسي. راجع:"تراجم الشخصيات لقومية 
. و"املوسوعة 50م، ص1992/ه1412األوىليا، الطبعة هوي" )قسم أسرة تشينغ(، جلمال الدين باي شويي، دار النشر الشعبية بنينغش

 .109اإلسالمية الصينية"، ص 
امسه )رمحه اهلل( أبو نصر حممد بن علي بن عبيد اهلل بن أمحد بن صاحل بن سليمان بن ودعان املوصلي، ولد ليلة  ‘:ابن ودعان’-(3)

م، وكان قاصي املوصل ) ثاين أكرب مدينة يف بالد العراق، وتقع يف مشال 1012هـ املوافق فرباير سنة 402النصف من شهر شعبان بسنة 
م. راجع: "سري أعالم النبالء" لإلمام 1100يف املوصل/ نوفمرب 494د تويف يف شهر احملر م بسنة العراق، وعاصمة حمافظة نينوى(، وف

"تعريف باألعالم الواردة يف . و164، ص19، ج90م، رقم الرتمجة  1985هـ /  1405الذهيب، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة 
 .261، ص1وصل جالبداية والنهاية البن كثري"، ملوقع اإلسالم، الباب: امل
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: املرصاد: مؤلفه عبد اهلل أيب بكر )رمحه اهلل( وأل فه يف مخسينات القرن الثالث عشر، وهو كتاب الفلسفة الصوفية باللغة 11
 (2)م.1672)رمحه اهلل( إىل اللغة الصينية عام (1)الفارسية. وترمجه العامل الصيىن املسلم ووتسو

: أشعة اللمعات: مؤلفه عبد الرمحن بن أمحد اجلامي الذي سبق ذكره، وهـذا كتاب الفلسفة الصوفية وترمجه العامل 12
 )رمحه اهلل( إىل اللغة الصينية. (3) ‘لينغ يشه تش’الصيين املسلم عبد الوهاب 

ة سنة وألجل ائالصني ستملستان يف قضى ك م(،1291-1213/هـ691-606) (4)يشرياز ال يلفه سعدؤ م: لستان:ك13
 خطبة اجلمعة ألن األئمة يف ،ه جداً ونحيب  يني الصين نياملسلمطالب التعليم املسجدي اليدرسونه فحسب بل  عامة  ذلك

الصيين املسلم  عاملوترمجه الكايات ذات احلكمة منه. يف استعارة احل به نيستشهدون باألشعار اجلميلة منه، كما يستفيدو 
                                                           

م(: كان رمحه اهلل من أسرة عامل اإلسالمي مبدينة 1698-1598ه/伍遵契）(‘)1106-1107ووتسون تشى’-( 1)
‘ قندمسر ’اليت تقع على واجهة حبر الصني الشرقية، وكان أسالفه من ‘ Jiangsu(江苏)جيانغسو/’ملنطقة Nanjing(南京‘)ننجينغ/’

الصينية والكتب الكونفوشية منذ طفولته، وبعد ذلك، عقد النية والعزم على دراسة الكتب اإلسالمية، وكان  . وكان رمحه اهلل يتعل م  اللغة
يرتك مؤلفات إسالمية وترمجات أخري، غري أن ظروف الطباعة وقتئذ حالت دون إصدارها، فلم يبق من مؤلفاته وترمجاته حىت اليوم سوى  

ار املؤمنني". وعلى الرغم من ذلك ظل الشيخ جديرا بأنه عامل إسالمي موقر حيتل مكانة كتاب "الصراط اهلام إىل احلق" و"هدي لصغ
مرموقة يف أوساط العلوم اإلسالمية الصينية حىت اليوم. راجع: "تراجم الشخصيات لقومية هوي")قسم أسرة تشينغ(، جلمال الدين باي 

 .596"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص. و42شويي ص
 .184ص "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، راجع: -((2

م(: كان رمحه اهلل من غري املسلمني يف منطقة هونان 1710-1630ه/舍起灵(‘)-10391121عبد الوهاب/ شه تشى لينغ )(’3)
-1368’)املينغ‘م( و آواخر أسرة 1911-1644’)تشينغ املنشورية‘ووقت حياته هي يف فرتة أوائل أسرة  وهى تقع يف جنوب الصني

عد ذلك بدأ وهو بن من عمره تسع سنوات، وب’ تشينغ املنشورية‘م( يف هنر التاريخ الصيين، وتبناه قائد املسلم من جيش ألسرة1644
ز املسلم وهي تقع يف مشال غرب الصني واملنطقة مرك’ شنشي‘يدرس مبادئ اإلسالم من معل م املسلم يف املعسكر، وأقام أسرته يف منطقة 

ا هو استمر يف دراسة العلوم اإلسالمية حىت أصبح العامل الشاب، واستقدم إماما يف مساجد يف مناطق شرق الصني، الصيين يف آنذك، وهن
الثقافة   –يدية لوليس  يف اللغة العربية والفارسية، ومتقنا يف علم الطالم والعلوم الضوفية فقد بل هو واسع املعرفة يف الثقافة الصينية التق

وكان جمتهدا جدا يف التدريس والعبادات ويصلى صالة التهجد ويصوم صوم النفل دائما، ويرتجم الكتب اإلسالمية ، -الكونفوشيوسية 
سيا. راجع: امن اللغة العربية والفارسية إىل اللغة الصينية، ومجاهر املسلم الصيين بل علماء من غري املسلمني اعتربونه عاملا ممتازا أخالقيا ودر 

 .496املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص. و"51ومية هوي")قسم أسرة تشينغ(، ص"تراجم الشخصيات لق
هو )رمحه اهلل( مشرف الدين بن بن مصلح الدين السعدي الشريازي، ولد يف مدينة شرياز حنو سنة ‘: سعدي الشريازي’-( 4)

ث وسادس أكرب مدينة يف إيران من حي م )شرياز تقع يف جنوب غرب إيران،  وهىي مركز حمافطة فارس ومقاطعة شرياز،1209هـ/606
عدد سكان، وكانت مدينة مشهورة للثقافة اإلسالمي التارخيي( ، وهو شعار وأديب ومتصو ف، ومتيزت مألفاته بأسلوهبا اجلزل الواضح وقيم 

سالمي بعد غزو  العامل اإلأخالقية رفيعة، وألجل هذا جتازت مسعته حدود العامل اإلسالمي إىل العاليمي الغريب والشرقي، وكان يرحل يف
 املنغوليني لبلده، وذهب إىل مغرب غربا وسفار إىل شبه القارة اهلندية وكاشغار شرقا، وأخذ علوما عن عدد من علماء خالل رحلته، وأعترب

اإلسالمية الصينية"  م. راجع: "املوسوعة1292هـ/691حنو سنة  -شرياز –أحد الركائز األربع للمبىن األديب الفارسي. وقد تويف يف بلده 
 .  100، ص2"، الباب: شرياز، جتعريف باألعالم الواردة يف البداية والنهاية البن كثري. "463ص
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 (1)م، والعامل الصيين غري املسلم شوى جيان فو1943صينية عاماللغة ال الذي سبق ذكره إىل جينغ تشاى وانغسعيد إلياس 
م، ونشرته دار نشر األدب الشعيب )دار النشر الرمسي( من السنة 1980ترمجه من النسخة اإلجنليزية إىل اللغة الصينية عام

 نفسها.
 وتستعرق مثاينرين، قرن العشيف جمال التعليم املسجدي بالصني قبل ال فهذه الكتب الثالثة عشر هي املواد التقليدية  

ت يفو  ا يف الوقت املعاصرهمعظمس درَّ يُ و  إلكمال دراسة هذه الكتب. حوايل سنوات أوائل  أحوال التعليم املسجدي غري 
 وسنتحدث عنها يف فصول الحقة. ،يدةجد اكتباحملدثون   زاد العلماء اخللفالقرن العشرين امليالدي، و 

 الجداول التعليمية 
وسطة موجودة، ويف العموم يدرس الطالب يف املرحلة املت التعليم املسجدي مل تكن اجلداول الدراسية املطبوعة يف جمال  

مع الطالب يف املرحلة املتقدمة معا، ويأخذون بعض املواد املشرتكة يف نفس حجرة الدرس خالل دراستهم. وأما ترتيب 
ملواد اليت مت ذكرها ااحملاضرات فطالب املرحلة املتقدمة أوال مث طالب املرحلة املتوسطة والطالب يف املرحلة املتقدمة يأخذون 

آنفا يف أوقات خمتلفة، وعموما، يدرسون مادتني يف كل حص ة، وماديت علم الكالم )العقائد النسفية( وعلم النحو وعلم 
 البيان )مال  جامي( يف احلصة األوىل، وأما ترتيب لدراسة املواد األخرى فيختلف بعض املدارس عن بعضها. 

حلة املتوسطة فهي يف وقتني، ويأخذون احملاضرات لكل مواد )أساس العلوم العوامل، املصباح( وأما حماضرات الطالب يف املر   
 يف احلصة األوىل )الصباح املبكر( مث حيفظون االشتقاق والالحق والقواد النحوي حىت خيتربهم املعل م بعد املغرب.

 الشتاء وبعد يفوبعدها وبعد صالة املغرب والعشاء  قبل صالة الفجر يوه الة،صوأما وقت احملاضرة فهو مقرون بوقت ال  
 .يفصيف ال وبعد صالة املغرب قبل صالة الظهر وبعدهاووقت الضحى، و  صالة الفجر

وهذه األحوال اليت مت ذكرها آنفا تتعلق بالعصر املاضى، وقد تغريت يف العصر احلاضر، وسنذكرها يف فصل الحق إن   
 شاء اهلل تعاىل.

 املرحلة املتوسطةو وهي املرحلة االبتدائية  مراحل ةنظام التعليم املسجدي يف الصني ينقسم إىل ثالث وخالصة القول أن    
 .املرحلة املتقدمةو 

ان: وعن هي الدراسية واملواد ،يةشفو التدريس هي الطريقة ال ةطريق، و سنني 10-5 بنيواملرحلة االبتدائية تقبل األطفال 
 . فا من اللغة العربية، والعلوم الدينية األساسيةوعشرين حر  مثانية

يف العموم، يدرس و ، وهي إعدد للمرحلة املتقدمة مجيعها املسجدي التعليم مراحل فرتة انتقالية يف هى املرحلة املتوسطةو   

                                                           

م( من مدينة فو نينغ ملنطقة جيانغسو اليت تقع على دلتا 水建馥( )1925-2008) Shui Jian Fuالعامل شوى جيان فو/  -(1)
نيني شانغ جيانغ، ويـُعَّد أطول أهنار الصني وآسيا، وثالث أطول أهنار العامل بعد هنر النيل يف ()اسم النهر عند الصيListenهنر اليانغتسي )

 Tsinghuaقارة إفريقيا وهنر األمازرون يف قارة أمريكا اجلنوبية( يف جنوب الصني. وكان خترج يف كلية اللغة اإلجنليزية يف جامعة تسنغوا )
University- م، وكان مرتمجا مشهورا يف الصني وترجم كتبا ضخما 1950بسنة  (م1911بكني بالصني، وأسست عام جامعة تقع يف

 https://baike.so.com/doc/5227435-5459994.htmlمن اللغة اإلجليزية إىل اللغة الصينية. راجع: 
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 الذهن يفويطلب من الطالب أن حيفظوا هذه املعلومات األساسية  العلوم األساسية: علم الصرف وعلم النحو الطالب
 الزما وكانت هذه املرحلة تكمل يف سنتني.

ال بد أن  يتخرجونسالذين  اجلدد كل من العلماء  ألن، املسجدي التعليم نظام مرحلة مهمة يف هى املرحلة املتقدمة،و 
باللغة  الكتب ونسبة هى كتب باللغة العربية واللغة الفارسيةها موادكانت و . املرحلةهذه يف  املواد الالزمةمن كافة  واينته

نقسم تو . العربية الكتب بعد إهناء الدراسة يف فارسية كتبا ينبغى على الطالب أن يدرسوا، و العربية ثلثان من مجيع املواد
 ية. واملواد التخصص، املواد إىل املواد األساسية

. وعلم الصرف يةاللغة الفارسو اللغة العريبة  يفعلم الصرف وعلم النحو وعلم البالغة وعلم املنطق  هي املواد األساسيةو   
كان و ية. دبالكتب األو  وعلم الكالم وعلم الفقه والفلسفة الصوفية واحلديث التفسريية هي املواد التخصصوعلم النحو. و 

من عشر  ثالثة ولكنضها اآلخر، بعض األقاليم عن بعيف  ةالتعليمي قسامبعض األ ختتلفو  ةعدد الكتب ليست حمدد
س درَّ يُ و  .إلكمال دراسة هذه الكتبمثاين سنوات وتستغرق  .قاليماألكل يف  و  يتعليم قسمكل   مقررة إلزامًا يف بكتال

 ا يف الوقت املعاصر.همعظم
 ، وعموما، يدرس الطالب يف املرحلة املتوسطة معالتعليم املسجدي كان اليوجد اجلداول الدراسية املطبوعة يف جمال

املتقدمة معا، ويأخذون بعض املواد املشرتكة يف نفس حجرة الدرس خالل دراستهم. ووقت احملاضرة الطالب يف املرحلة 
  .الةصمقرون بوقت ال
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 اللغة املستخدمة يف العملية التعليمية:املبحث الثالث

 كل مهن لغة يف وتكون ةفصيحة، وعامي، وتكون يف بلد واحد راءاأل ووسيلة لتبادلعن الفكر،  اللغة آلة للتعبريإن 
 كذلك جملالو  ، ال يعلمها إال أصحاب ذلك العلم،وتكون يف كل علم من العلوم اصطالحات خاصة به اصطالحية،

 . اليت أُستعملت يف التدريس خاصة طالحاتصا التعليم املسجدي بالصني
، واللغة ‘ُوىِجينغ  ت انغ  يِ ’وكان يف جمال التعليم املسجدي لغتان اصطالحيتان، اللغة االصالحية األوىل تسمى بـ  

 ‘.ِشيـ ْو ع ْر د  ’االصطالحية الثانية تسمى بـــ
 Jingtang Language(经堂语‘)ِجينغ  ت انغ  ِيُوى/’

جدي لغة التعليم املسجدي. وهي لغة اخلاصة وطريقة الرتمجة الشفوية يف تدريس التعليم املس هي‘يوىغ تانغ جين’ ومعىن
يف الصني، وتستعمل يف قواعد النحو اللغة العربية وتتبادل فيها األلفاظ املختلفة من اللغة العربية واللغة الفارسية واللغة 

 الصينية.
ني هي ط، واتفق معظمهم على أن نشأة نظام التعليم املسجدي يف الصواختلف العلماء الصينيون يف وقت نشأهتا بالضب  

طور نظام التعليم لغتًة اصطالحيًة بالتدريج مع ت‘ ِجينغ  ت انغ  ِيُوى’يف منتصفات القرن السادس عشر امليالدي، مث أصبح 
 اب.املسجدي وتتكو ن من قسمني رئسيني، القسم األوىل هي لغات والقسم الثاين هي هلجة اإلعر 

 ِجينغ ت انغ ِيُوى’لغات(‘经堂词汇)‘ 
 هي اللغة الصينية الكالسكية وأيضا لغات من اللغة العربية والفارسية واللغة املشرتكة بني‘جينغ تانغ يوى’ ومعظم لغات

 اللغات الثالثة األوىل، وأيضا فيها اللغة املستعارة من البوذية والطاوية. 
ه )عبد الفارسية:مثال: الكلمات املستعارة من   ا )اهلل(، ب ند  ا ز )صالة( ، ر ْوز ه )صوم( آُخوند)إمام املسجد(، آخ (،ُخد  وند من 

)طالب املسجد(، اُْست اد)أستاذ( ب د ر )أب(، م اد ر)أم( دخرت)بنت(، م اه )شهر( مزار )قرب( آبدست )وضوء(  )عامل(، م ال 
ود )مسرور(، د ْست ار )عمامة(، د ْوست )صديق(، دوسدان ُخْشنُ  آمْس ان)مساء( د ْوز خ )جهنم(، ب نش نب ه )يوم اخلميس(

 )أصدقاء(، ُدمْش ن)عدو( دمشندار)أعداء( وغريها.
اد )صالة الفجر(، ومناز بـ ْيِشني )صالة الظهر(، مناز ِديك ر )صالة العصر(    وأمساء الصلوات خلمسة يف كل يوم: مناز ب امد 

تحة(، زِير ز ب ر )ف ة العشاء(، وأمساء حركات احلروف اهلجائية: ب يش )ضمة(مناز ش ام )صالة املغرب(، مناز ُخْفنت  )صال
 . وغريها)كسرة( ج زم )سكون( 

 Can wu  )موت(  Wu Chang(، )إخالص Qian Chengالطاوية:  ية وذ البو ة بنياللغة املستعار و 
  )أجل( وغريها.  Da Xian)تفكري(،

 )صوم رمضان(رمضان روز )حق العبد( دنحق ب  ’ ،)اهلل تعاىل( تعاىل اىخد:  العربية والفارسيةبني ةاملشرتكفردات املو 
ن، وأيضا ل تستعمل يف التعليم املسجدي بالصني حىت اآلاز تال وغريها. وهـذه اللغات )للية يوم اخلميس( ليلة بنشنبه
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 اجلمعة.وخطبة  عظاو ما يف هل ديف جمتمع الصيىن املسلم الستعمال آخون ةأصبحت اللغة االصطالحي
 مصدر ليس ثابتا، وطريقة التعبري من لغة واحدة ختتلف عند املعلمني املختلفني وتتغري‘تانغ يوى غجين’ وتعبري لغات  

 مع تطور اللغة الصينية. ‘تانغ يوى غجين’ اللغات من
 ِجينغ ت انغ ِيُوى’ هلجة اإلعراب من(‘经堂语气) 

ة اليت تستخدمها يف جمال التعليم املسجدي أثناء ترمجة اللغ هي اللهجة اخلاصة‘ جينغ تانغ يوى’وهلجة اإلعراب من
العربية أو اللغة الفارسية إىل اللغة الصينية شفويا، وهلا قواعد وهذه القواعد بناء على قواعد الصرف والنحو وإعراب األلفاظ 

كثرية ‘جينغ تانغ يوى ’ة تعبريلللغة العربية. وهي على شكل واحد الختتلف من كل مدرسة يف جمال التعليم املسجدي. وهلج
 ع أن نذكرها واحدة واحدة، ونأيت هنا بلهجة مثانية تقليدية فيما يلي:يوالنتستط

’与/yuو’هلجة التعبري عن حرف العطف  هذه(‘: )ِيُوى‘ 
’乃/nai)ِصف ة’هلجة التعبري عن  هذه‘: )ن ا ى‘ 
’照/zhao)ح ال’هلجة التعبري عن  هذه‘: )ِجا و‘ 
’的/di)اإلضافة املعنوية واإلضافة الفاعلية’هلجة التعبري عن  هذه‘: )ِدى‘ 
’把/ba)هذه اللهجة التعبريية ُتستمل حينما تكون يف اجلملة الفعلية مفعوالن.  مثال: أعطيته كتابا ورأيته قائما.‘: )با 
’达/da)الفارسية.لللغة  ‘أز’راللغة العربية وحرف اجلا‘عن’هلجة التعبري عن حرف اجلار هذه‘:)د ا 
’是/shiمبتدأ ، خرب’هلجة التعبري عن  هذه(‘: )ِشي‘ 
’上/shang)تعلَّق)على(’هلجة التعبري عن  هذه‘: )ِشا نغ‘ 
يف الرتمجة الشفوية من جمال التعليم املسجدي قواعد، وهذه القواعد عالمة خاصة للتعليم املسجدي،  نكما ذكرنا آنفا، كا   

وهي موحدة يف كل مدرسة من نظام التعليم املسجدي بل تستخدمها من عصر نشأة نظام التعليم املسجدي يف الصني 
 إىل يومنا هذا. وهنا نأيت بأمثلة من هذه القواعد: 

讲先  ،فاعل讲中،فعل 讲后 مفعول. ومعناها: تـ ْرُجْم فاعال يف أول األمر فتـ ْرُجْم فعال مث تـ ْرُجْم مفعوال 
讲先 ،مبتدأ讲后  .خرب. معناها: تـ ْرُجْم مبتدأ أوال مث تـ ْرُجْم خربا 
讲先،شرط讲后  .جزاء. معناها: تـ ْرُجْم شرطا أوال مث تـ ْرُجْم جزائا 
讲先  ،حال讲后  مث تـ ْرُجْم ذا احلال.ذو احلال. معناها: تـ ْرُجْم حاال أوال 
讲先 ،ِصف ة讲后  .موصوف. معناها: تـ ْرُجْم صفة أوال مث تـ ْرُجْم موصوفا 
讲先 ،ِصل ة讲后  .موصول. معناها: تـ ْرُجْم صلة أوال مث تـ ْرُجْم موصوال 
讲先 ،ظرف讲后  .مظروف. معناها: تـ ْرُجْم ظرفا أوال مث تـ ْرُجْم مظروفا 
讲先  ،ُمتـ ع لِّق讲后  :تـ ْرُجْم ُمتـ ع لَّقاأوال مث  تـ ْرُجْم ُمتـ ع لِّقاُمتـ ع لَّق. معناها. 
讲先  ،م ْعطُوف ع ل ْيه 讲后 :ع ل ْيه أوال مث تـ ْرُجْم م ْعطُوفا. تـ ْرُجْم م ْعطُوفم ْعطُوف. معناها 
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 افا.تـ ْرُجْم مضمضاف.معناها: اإلضافة الفاعلية: تـ ْرُجْم مضاف إليه أوال مث    讲后مضاف إليه، 讲先فاعل إضافة: 
 اإلضافة املفعولية: تـ ْرُجْم مضافا أوال مث تـ ْرُجْم مضاف إليه. مضاف إليه. معناها:  讲后مضاف،  讲先 إضافة:مفعول 

ة، وترجم  مميزات، وتتبع قواعد الصرف والنحو من اللغو العربية والفارسية بدق‘ ت انغ ِيُوى ِجينغ’وكان يف هلجة اإلعراب من   
كلمة واحة فكلمة واحدة، وتطلب من الطالب أن يكون واضحا جدا يف مصدر أحوال الفعل: عالمته ومصدره ووزنه 

جلمل: ْبيِن ، ومعرف أو نكرة. ويف أحوال اوِصيغته. ويف أحوال االسم: عالمته، مذكر أم مؤنث، ومفرد أو مجع، ومعرب أم م  
 عالمة اجلملة هل هي اجلملة الفعلية أم اجلملة االمسية أو اجلملة الشرطية. وأحوال احلروف وغريها. وتطلب من الطالب أن

 عن ظهر قلب.حيفظ هذه األحوال اليت ذكرناها 
لشفوية عند ملسجدي يف الصني، وهي طريقة الرتمجة اهي اللغة االصطالحية يف جمال التعليم ا‘ ِجينغ ت انغ ِيُوى’كانت

املعل مني واملتعل مني، وكما ذكرنا قبل ذلك،كان معظمهم يف الوقت املاضي الجييدون  الكتابية باللغة الصينية ، ولكن كان 
 ‘ِشيـ ْو ع ْر د  ’عندهم لغة كتابية خاصة وهي

 كتابة عربية صينيةXiaoer Jing(小经(‘))ِشيـ ْو ع ْر د /’
الصغرية(، وتسمى بالكتابة  معناها الكتابة‘)ِشيـ ْو ع ْر د  ’هي كتابة األلفاظ الصينية باحلروف العربية، وألقى عليها بالصينية    

ال الصغرية بنسبة اللغة العربية والفارسية وهي طريقة تقليدية لكتابة الصينية حبورف عربية عند املعل مني واملتعل مني يف جم
دية حواشيا يف الصني بالعصر املاضي، وكانوا اليعرفون الكتابية باللغة الصينية، ويكتبون هبذه الطريقة التقليالتعليم املسجدي 

وتفاسري للكتب املقررات ومدونات الدروس، وكانت هذه كتابة األلفاظ الصينية باحلروف العربية نشيطا جدا يف ميدان 
انوا يُلخ صون بون هبا بينهم رسالة ويأل فون هبا كتبا وجيزتا، خاصتة كاملدارس الدينية يف الصني، حىت كان بعض آخوند يكت

ِشيـ ْو ع ْر ’هبا نقاطا مهمة أساسية من كتاب العقائد وأحكاما فقهية أساسية من شرح الوقاية، وكان هذه امللخ صات بـــ
 . لعبت دورا ال يقدر لتعميم العلوم الدينية األساسية على عامة الصينيني املسلمني‘ د  
مع ظهور نظام التعليم املسجدي يف منتصف القرن السادس عشر امليالدي، وانتشر استعماهلا مع ‘ ِشيـ ْو ع ْر د  ’ونشأ   

أقدم وقتا من هذه اآلثار و  ،‘ِشيـ ْو ع ْر د  ’ارا  من انتشار نظام التعليم املسجدي، حىت اآلن يوجد يف اجملتمع الصيين املسلم آث
م، ونص 1339ه/740مبدينة شيآن يف مشال غرب الصني وهذ النصب احلجرى صنع سنة هي نصب حجرى يف املسجد 

 ‘.ِشيـ ْو ع ْر د  ’منقوش عليه باللغة العربية، وأما أمساء الرجال الذي بنوا هذا املسجد فهي منقوشة بـــ
ون يف تارخييا إسالميا من املسلم الصيين واملؤرخون الصينيون الرمسيون يف العصر احلاضر يتخصص تراثا‘ ع ْر د   ِشيـ وْ ’ وأُعَّد  

ِشيـ ْو ’أنشطة البحث منها، حىت كان بعض املستشرقني من البالد الغربية يأتون إىل الصني لبحث املخطوطات القدمية من 
 (1)‘.ع ْر د  

 على طريقتني: ‘ ِشيـ ْو ع ْر د  ’وكتابة 
 ة. تكتب باحلروف الساكنة باللغة العربية واحلروف الوترية الصينية املماثلة مع احلروف الساكنة اللغة العربي :األولى الطريقة

                                                           

 .613راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-(1)
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 ( وغريها.h( خ)j(، ج)g(، ق)n(، ن)m(، م)l(، ل)k(، ك)f(، ف)s(، س)tمثال: ت)
 الطريقة الثانية: تكتب بطريقة املرك ب من احلرفني. 

(  مبعىن zhu، وُجْو)‘غىن’( ومبعىن fu( هي مبعىن ألن، فـُْو)yinweiمعناها يف اللغة العربية هم، وء ِو)( tamenمثال: ت اٌم )
 .ةحب(  مبعىن صxiangtonعماد، وِشي آن تـ ٌو)

ب ينة لنشيا بشمال غر يف مد‘ ِشيـ ْو ع ْر د  ’وهنا نأيت بأمثل من كتاب األسئلة واألجوبة من العقيدة اإلسالمية اليت ُكتبت بـــ
 الصني خالل عهد مخسينيات القرن العشرين امليالدي.
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 ومعناها يف اللغة العربية: 
 )ج( اإلسالم هو االستسالم واالنقياد ألوامر اهلل تعاىل. ؟)س( ما هو اإلسالم

 )ج( يسمى مؤمنا أو مسلما. ؟)س( ما اسم من يعتقد اإلسالم
 )ج( شكرا هلل تعاىل أنا مؤمن حقا.  ؟)س( أ مؤمن أنت

 ميان مؤمنا. )ج( كنت باإل ؟كنت مؤمنا  ا( مب)س
 ميان إقرار باللسان وتصديق بالقلب مبا جاء النيب عليه السالم من عند اهلل تعاىل.)ج( اإل ؟ميان)س( ما هو اإل

لعبت دورا مهما جدا  لتعميم العلوم الدينية األساسية على عامة عامة الصينيني املسلمني ‘ ِشيـ ْو ع ْر د  ’ذكرنا قبل ذلك أن   
وكان مجيع آخوند تقريبا يستطعوا أن يكتوبوا عنها حىت أُع دُّ املخطوطات اليت تركها آخوند قدماء تراثا تارخييا إسالميا 

لم الصيين حىت للمس‘ ِشيـ ْو ع ْر د  ’من املؤسف أن معظم آخوند يف العصر احلاضر يهملون دور للمسلمني الصينيني ولكن 
جيب وقواعدها ونبذوا الرتاث الثمني الذي تركه أخوند القدماء، ومن الع‘ ِشيـ ْو ع ْر د  ’بعضهم اليعرفون طريقة الكتابة عن 

 وأسباب نشأهتا ودورها تارخييا وغريها.‘ ع ْر د  ِشيـ ْو ’من غري املسلمني يبحثون عن تاريخ أن بعض العلماء 
لغة التعليم ‘)ىوُ يِ  انغ ت   ينغ جِ ’وخالصة القول أن يف جمال التعليم املسجدي يف الصني لغتان اصطالحيتان، وهي  

ترمجة شفوية يف تدريس يقة هي طر ‘ ىوُ انغ يِ ينغ ت  جِ ’الكتابة الصينية العربية/ الكتابة الصغرية(. و‘)ِشيـ ْو ع ْر د  ’املسجدي(، و
واللغة  اللغة العربية ة مناأللفاظ املختلففيها تبادل تو  العربيةقواعد حنو اللغة يف  ستعملالتعليم املسجدي يف الصني، وت

‘. ِيُوى انغت   ينغ جِ ’وهلجة اإلعراب من ‘ ِيُوى انغت   ينغ جِ ’واللغة الصينية، وتتكو ن من قسمني رئسيني: لغات الفارسية
بني هذه  ةاللغة املشرتكو  العربية والفارسية ةاللغالكالسكية وأيضا لغات من  الصينيةهي اللغة ‘جينغ تانغ يوى’لغاتمعظم و 

ناء هي اللهجة اخلاصة اليت تستخدمها يف جمال التعليم املسجدي أث‘ جينغ تانغ يوى’. وهلجة اإلعراب مناللغاتالثالثة 
تلف  اللغة الصينية شفويا، وهي عالمة خاصة على التعليم املسجدي وطريقتها الختترمجة اللغة العربية أواللغة الفارسية إىل

 ملسجدي. جزء رئيسي يف تدريس التعليم املسجدي وكأهنا روح التعليم ا‘تانغ يوى غجين’ يف املدارس الدينية يف الصني. و
ليم كتابة صينية عربية( هي طريقة تقليدية لكتابة الصينية حبورف عربية عند آخوند القدماء  يف جمال التع‘)ع ْر د   ِشيـ وْ ’و  

املسجدي يف الصني بالعصر املاضي لكي يكتبو هبذه الطريقة التقليدية حواشيا وتفاسري للكتب املقررات ومدونات الدروس 
 عب دورا ال يقدر لتعميم العلوم الدينية األساسية على عامة الناس من املسلم الصيينتل‘ ِشيـ ْو ع ْر د  ’وكانت املخطوطات بـــ

وهي تراث مثني تارخيي للمسلم الصيين، ومعظم آخوند يف عصرنا هذا أمهلوا قيمتها، ولكن العلماء من غري املسلمني 
 يبحثون عن أحواهلا ويهتمون بقيمتها التارخيية.
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 الصني يف فرتة ما بنيالتعليم املسجدي يف 
 م(1949-1912هـ/1330-1369)

  املوضوعية()الظروف الفصل األول: األشياء اليت أّثرت على التعليم املسجدي 
 ثالثة مباحث: وفيه

 املبحث األول: تأسيس مجهورية الصني الوطنية
 املبحث الثاني: ظهور املنظمات وتأثريها على التعليم املسجدي

 اجملالت اإلسالمية وتأثريها على التعليم املسجدياملبحث الثالث: ظهور 
 الفصل الثاني: األحوال اليت أّثرت على التعليم املسجدي )الظروف الذاتية(      

 وفيه ثالثة مباحث:
 ة اإلخوان وتأثريها على التعليم املسجديألول: ظهور مجاعاملبحث ا

 املسجدي املبحث الثاني: نشأة الفكر السلفي، وتأثريه على التعليم

 املبحث الثالث: تغيري منهج التعليم املسجدي
    العصرليت دعمت التعليم املسجدي يف هذا أشهر العلماء والشخصيات االفصل الثالث:      

 وفيه مبحثان:                                         
 العصرأشهر العلماء الذين دعموا التعليم املسجدي يف هذا من املبحث األول: 

 التعليم املسجدي يف هذا العصر ليت دعمتالشخصيات ا أبرزمن املبحث الثاني: 
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 األشياء اليت أّثرت على التعليم املسجدي )الظروف املوضوعية( 

 وفيه ثالثة مباحث:
 
 

 مجهورية الصني الوطنية األول: تأسيساملبحث 
 املنظمات وتأثريها على التعليم املسجدي الثاني: ظهوراملبحث 

 املبحث الثالث: ظهور اجملّلات اإلسالمية وتأثريها على التعليم املسجدي
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 م(1949-1912)تأسيس مجهورية الصني الوطنية : األولاملبحث 

دخلت الصني يف فرتة تارخيية جديدة ببداية القرن العشرين امليالدي، وذلك بعد اإلطاحة بالنظام االمرباطوري القد م   
 وتأسيس نظام اجلمهوري مكانه. 

 قيام جمهورية الصين الوطنية
زعيم اجلمهوريني ومت ت اإلطاحة حبكم أسرة تشينغ املنشورية االستبدادية  (1)‘سون ون’جنحت الثورة اجلمهورية حتت قيادة   

يوان ’م، ولكن ُوسد زمام السلطة  أمري احلرب الكبري 1912عام‘ سون ون’وتأسست مكانه مجهورية الصني الوطنية برئاسة 
وري القد م مرباطادة النظام اإلرئاسته حىت حاول إعوأُعلن أول رئيس مجهورية الصني،  ومل ميض عامان على  (2)،‘شيكاى

م، لذلك واجه استنكار شديد من قبل الشعب الصيين واجليش إىل أن 1916-1915وصعود عرش االمرباطور من عام 
رفع جيوش اجلمهورية السالح ضده يف مقاطعات جنوب الصني، والسبب وراء ذلك يرجع إىل أن الشعب كان يريد 

م أكثر من ألفني سنة يف ظل تلك االمرباطوريات، وقد رمزت اجلمهورية على القيام التخلص من النظام االقطاعي الذي دا
ة الدميوقراطية، احلياة الوطني-‘مبادئ الشعب الثالثة’ وكانت النظرية األساسية للجمهورية الصينية الوطنية تركز على هبذا.

 . -الشعبية
ارسة املساوات بني القوميات املختلفة يف الداخل. وأما تعين الوطنية معارضة االعتداء اخلارجي والقيام ضده، ومم   

الدميوقراطية فهي إنشاء نظام دميوقراطي يشرتك الشعب يف إدارة شؤون الدولة. واحلياة الشعبية تشري إىل توزيع األراضي 
الصني الوطنية "الدستور  ةويف الوقت ذاته صوب مجهوري الزراعية بالعدل بني أبناء الشعب وتوفري املساعدات املالية لزراعتها.

 املؤقت". 
ون( موي )املسلغولية، قومية ههان، قومية املنشور القومية امل نص أن الشعب الصيين يتكو ن من مخس قوميات وهي: قومية  

قومية التبت. كما نص على " تلك القوميات مواطنون صينيون ومتساوون يف احلقوق بدون أي فرق بني األجناس واألديان 
 لكل مواطن حرية االعتقاد بني البوذية واملسيحية واإلسالم وغريها، فليس للدولة ديانة رمسية بل الديانة حري ة فردية". وأن 

وكان علم مجهورية الصني آنذاك يتكون من مخسة ألوان: األمحر، األصفر، األزرق، األبيض واألسود، يرمز تلك القوميات   
استمر و  املسلمني. وقد حاز املسلمون بذلك على حقوق املساواة والقومية وحري ة االعتقاد.وكان اللون األبيض فيها يرمز إىل 

                                                           

م(: ولد مبحافظة شياننغ شان ملقاطعة قوانغدونغ يف جنوب الصني على ضفاف 孙文(‘)1866-1925)Sun wenسون ون/’-(1) 
م، وأسس مجهورية 1912م، حىت جنح يف الثورة عام1885حبر الصني. وكان طبيبا يف بداية األمر، وبدأ عمله السياسي على التقريب منذ 

 .                 راجع:‘. أبو األمة’ هورية الصني، وأطلق عليه بعد وفاته لقبالصني الوطنية. ولذلك كان يُنظر إليه على أنه األب الروحي جلم
https://baike.so.com/doc/2414319-2552441.html                                                                                      

م(: ولد مبدينة شيانغ تشينغ ملقاطعة خنان اليت تقع يف وسط الصني.  袁世凯(‘)1859-1916)Yuan Shikaiيوان شيكاي/’- (2)
ة إىل أن ولعب دورا مهما يف جناح الثورة وتأسيس مجهورية الصني الوطني ‘تشينغ’كان وزيرا يف إمرباطورية تشينغ. وفيما بعد، خان أسرة 

 /html4069349-3876459https://baike.so.com/doc.م. راجع: 1913أصبح أول رئيس رمسي جلمهورية الصني الوطنية يف عام

https://baike.so.com/doc/2414319-2552441.html
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م. واستقر مكانه النظام 1949مجهورية الصني الوطنية مثاين وثالثني عاما، وسقط حكمه على يد الشيوعيني يف عام 
 االشرتاكي.  

 تجاه المسلمينالوطنية  سياسة حكومة جمهورية الصين
تابة حول سياسة مجهورية الصني الوطنية جتاه املسلمني حتتاج أن تنفرد حبث إال أنين أحاول أن أشري إىل بعض إن الك   

 اللمسات منها: 
يعيشون يف  -م (1912-1644) ‘تشينغ’عهد إمرباطورية -كان املسلمون الصينيون يف عهد ما قبل مجهورية الصني    

ولتفجري محاسة املسلمني ونشاطهم  (1)اضطهاد وظلم وتعذيب شديد، خاصة يف أواخر عهد االمرباطورية أسرة تشينغ.
 حديثا بصورة خاصة عن املسلمني الصينيني قائال:‘سون ون’ حتدث

"إن مبادئ الشعب الثالثة هتدف يف املقام األول إىل حترير خمتلف القوميات يف داخل الصني للوصول إىل قدم املساواة   
بال استثناء. ومن املعلوم أن أبناء قومية هوي )املسلمني( كما يبدو يف تاريخ الصني قد قاسوا اضطهادا أشد من اآلخرين 

ئب يف القرون األخرية. فمن الطبيعي أن روح ثورهتم وكفاحهم أقوى وأشد. لذلك وقد كابدوا أكرب املظامل وأوجع املصا
 ينبغي علينا أن نعمل على إهناض أبناء قومية هوي)املسلمني( ليشاركوا يف حركة ثورة التحرر القومي. 

ذه القومية قاظ أبناء هاخلوف من االستشهاد ولذا فإن إي وكما هو معلوم أن قومية هوي معروفة يف العامل بالشجاعة وعدم  
سيكون ضمانا هائال ملستقبل الثورة. علما بأن أعمال الثورة الوطنية هتدف إىل إسقاط االمربيالية قبل كل شيء، ولكن 
هذا العمل العظيم ال ميكن أن تنجزه مجهورية الصني الوطنية وحدها بل حتتاج إىل االحتاد الوثيق مع خمتلف الشعوب 

بالد فارس وتركيا واهلند وأفغانستان وبالد العرب وغريها من الدول اإلسالمية اليت تتصف بروح  الضعيفة يف آسيا مثل:
الثورة اهلائلة، على اعتبار أهنا أيضا كانت تعاين من االضطهاد القاسي، فالبد من االحتاد معها جملاهبة استعمار األوروبيني 

 ودفعها إىل اهلالك. 
تنجح احلركة الوطنية الصينية جناحا كامال بدون مشاركة املسلمني، كما يصعب أن تنج وباالختصار فإنه من الصعب أن   

 (2)املسلمني مجيعهم فيها....". مهمة إسقاط االمربيالية دون اندماج
 خطا وافرا يف تشجيع املسلمني وحتريضهم إىل العمل بكل جد ومحاسة من أجل هنضة البالد‘ سون ون’فكان حلديث   

وقد ساعدت سياسته احلكيمة يف تلك النهضة اليت مشلت اجلانب القومي والديين معا وسرعان ما لىب  املسلمون الصينيون 

                                                           

-1644رة تشينغ)سجدي يف الصني خالل  أسانظر املبحث الثالث للفصل الثاين من رساليت للماجستري بعنوان " تاريخ التعليم امل-(1)
  م(" يف مكتبة كلية أصول الدين للجامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آباد.1912

التاريخ اإلسالمي  جمموعة الرسائل يف. و"258-257راجع:"تاريخ االسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر" حملمود مشس الدين، ص -(2)
م. 1983ه/1403،ص ، دار النشر الشعبية بنينغشيا عام‘ىيشو  يبا’ /جلمال الدين 《中国伊斯兰史存稿》"الصنييف 

، دار النشر 284-280ص ،‘يوى تشن قوى/’حملمد علي《中国历代政权与伊斯兰教》و"احلكومات الصينية واالسالم" 
 م. 1996ه/1417الشعبية بنينغشيا عام
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كومة اجلمهورية ع حواستعادوا حيويتهم وطاقتهم يف بناء حياهتم الروحية واملادية وتعاونوا م‘ سون ون’إىل نداء السي د 
 حد أكرب يف  ومكانتهم إىلوبناء نظام جديد. لذلك حتسنت ظروف املسلمني وأسهموا بفعالية يف توطيدالصينالوطنية 

ة إىل حكام حيث عني الوزراء من املسلمني، إضاف ‘تشينغ املنشورية’قياسا بعهد امرباطورية  الصني الوطنية مجهوريةعهد 
املسلمني  تيجة لذلك شهد جمتمعاملقاطعات واجلنراالت يف درجة الوزير من املسلمني الذين بلغ عددهم أكثر من عشر. ون

 (1)لوطنية.ا مجهورية الصينيةخالل فرتة عشرين عاما من قيام  يف أحناء البلد هنضة إسالمية وتعليمية وثقافية

                                                           

ما /’ . و"موجز التاريخ اإلسالمي" لـأيوب258-257الدين، ص راجع:"تاريخ االسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر" حملمود مشس1)-)
 .602-596، ص ‘ليانغ مينغ
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 املنظمات اإلسالمية الصينية وتأثريها على التعليم املسجدي الثاني: ظهوراملبحث 

مل ميض على قيام اجلمهورية الصينية الوطنية مدة طويلة حىت ظهرت املنظمات اإلسالمية يف أحناء الصني. ولعبت      
 تلك املنظمات دورا مهما لتطور التعليم املسجدي يف الصني على العموم. وكان أبرزها تأثريا املنظمات التالية:

 اإلسالمي لجمهورية الصين الوطنية االتحاد-1
 جلمهورية الصينية)عاصمة ا ‘ناجنينغ’، وتأسست مبدينة الصني الوطنية مجهوريةأول منظمة ملسلمي الصني يف عهد هي      

فرعا يف املقاطعات.   40م.  وإثر ذلك مت  تأسيس أكثر من 1912( باقرتاح ثالثني وجيها من املسلمني يف مايو عام الوطنية
 التعليم اإلسالمي والتعليم العام للمسلمني وفتح املدارس االبتدائية يف املساجد.كان من مهام من هذه املنظمة تطوير 

اقرتاح العامل م ب1912ومن اجلمعيات اليت أسسها االحتاد مجعية مسلمي الصني التقدمية اليت تأسست ببكني يف يوليو    
وغريمها من  ( 1) -‘ييما لين’وي املسلم الرتب-الرتبية الشيخ عبد الرمحان ووكيل وزارة  ‘نيوجيه’الشهري وإمام مسجد

فرعا يف أحناء البلد. وكان من أعماهلا ترمجة معاين القرآن  400تأسيس أكثر من الشخصيات املسلمة الشهرية، كما مت  
يم اللغة لالكر م، وإعداد املواد الديني ة للطالب، وإنشاء املدارس االبتدائية واملتوسطة ألوالد املسلمني، واملدارس اخلاصة لتع

 ( 2)‘.نور اإلسالم’ ة املسماة بـــــالعربية، والقيام باألعمال اخلريية، وإصدار جملة نصف شهري
 الدراسات اإلسالمية الصينية مجعية-2
زة الشخصيات املسلمة البار لعامل الشهري الشيخ هالل الدين و م باقرتاح ا1925يف شهر يونيو عام ‘شانغهاي’ـــتأسست ب  

من شانغهاي.  وكانت أهداف اجلمعية توضيح عقائد اإلسالم وأحكامه للمسلمني وترمجة القرآن الكر م، وطبع الكتب 
اليت ُتستعمل يف املساجد، ونشر الكتب اإلسالمية باللغة الصينية، وتعميم التعليم اإلسالمي وسط املسلمني، وإيفاد 

ملساجد إىل جامعة األزهر، والقيام بتبادل احلضارة اإلسالمية بني املسلم الصيين واملسلمني يف العامل الطالب املمتازين يف ا
 (3). ‘شانغهاي’ــــاإلسالمي وإنشاء املدرسة اإلسالمية للمعل مني ب

 اإلسالمية الصينية العامة الجمعية-3
م وكان 1929تأسست باقرتاح العامل الشهري الشيخ نور الدين وشخصيات مسلمة أخرى بشانغهاي يف شهر أكتوبر عام  

                                                           

م(: ولد)رمحه اهلل( مبقاطعة هونان يف جنوب الصني. وكان أبوه آخوند مشهور 马邻翼()1864-1938)Ma Linyi/‘يما ليني’-(1)
رتبية حلكومة مجهورية اح الثورة اجلمهورية الصينية، ُعني  وكيل الآنذاك، درس الكتب الدينية باللغة العربية على يد أبيه يف طفولته. وبعد جن

م. وكان يهتم برتبية األوالد املسلمني اهتمام كبرياً، لذلك لعب دورا مهما يف فتح املدارس للمسلمني يف مناطق 1911الصني الوطنية عام
يف فيه ه، وزالة يذهب إىل املسجد لصلوات اجلماعة إىل أن تو خمتلفة خالل عهد مجهورية الصني. أقام ببكني يف السنوات األخرية من عمر 

 النشر نية، دارجنة التأليف للموسوعة اإلسالمية الصيلل م، ودفن يف مقربة املسلمني ببكني. راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"1938عام
 .339م، ص1994، ‘سيتشوان’ــــللمعجم ب

 . 756راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص -(2)
 .749راجع: املرجع السابق نفسه، ص -((3
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من أهدافها تربية الطالب املمتازين علما وخلقا لتكوين أئمة املساجد املؤهلني واحتاد املسلمني الصينيني وتوثيق عروة 
 ( 1)ملصاحل العامة للمسلمني.الصداقة واملودة بينهم والسعي املشرتك وراء ا

 الدعوة اإلسالمية العلمية الصينية  جمعية-4
. وكان من أهدافها م1933عام (2)‘شانشي’مقاطعة  تاييوان يفتأسست باقرتاح الشخصيات املسلمة املرموقة مبدينة    

جد لرتبيها املمتازين من طالب املسا القيام بالدعوة اإلسالمية ونشر حقائق دين اإلسالم واحلفاظ على سالم العامل واختيار
طبعها املؤسسة باللغة لكي ت إىل ترمجة املؤلفات اإلسالمية من اللغة العربية إىل اللغة الصينية هممامة والدعوة وحث  ملنصب اإل

  (3).واملؤلفات الدينية باللغة الصينيةالصينية 
  الوطن وإنقاذ الجمعية اإلسالمية الصينية لمقاومة عدوان اليابان -5

م 1937عام  (4)‘خنان’ من العامل الشهري سعيد إلياس والشخصيات املسلمة الشهرية يف مقاطعةباقرتاح تأسست        
 م.1938ملقاطعة هو يب بسبب اقرتاب الغزاة الياباين يف ربيع عام  (5)‘ووهان’انتقل مقر اجلمعية إىل مدينة 

ملوظ فني املسلمني واشرتك فيها بعض ا اجلمعية اإلسالمية الصينية إلنقاذ الوطن"ري  امسها إىل " وإثر ذلك أعيد تنظيمها وغُ   
نية الدعم إىل منظمة رمسية حبيث تقدم حكومة اجلمهورية الصني الوط الكبار يف احلكومة، وهلذا مت  حتويلها من منظمة شعبية

حيث ُعقد املؤمتر الوطين األول للمسلم الصيين   (6) ‘تشونغتشينغ’انتقل مقر اجلمعية إىل مدينة  م،1939ويف عام.املايل هلا
م، انتقل مقر اجلمعية إىل مدينة ناجنينغ مع عودة احلكومة املركزية  إىل العاصمة  األصلية بعد استسالم 1946ويف عام

                                                           

 .744املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص "راجع: -(1)
، وذلك ‘غرب اجلبال’ هي مقاطعة يف منطقة مشال الصني، واسم شانشي يف اللغة الصينية يعين Shan Xi(山西 :‘)شانشي/’-(2)

ألهنا تقع يف غرب جبال تايهانغ )هي سلسلة اجلبال املهمة واحلدود اجلغرافية يف منطقة شرق الصني(، ويف املقاطعة أراض خصبة وموارد 
 .  40-38ال الصني. راجع: املراجع السابق نفسه، صمعدنية غزيرة، وتُعد مستودع احلبوب يف منظقة مش

 . 753"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-((3
 خنان يف هي مقاطعة يف منطقة وسط الصني، وثالث أكرب املقاطعات من حيث عدد السكان. واسم He Nan(河南:‘)خنان/’ – (4)

يف الكتب ‘سطية السهول الو ’ ، وذلك ألن معظم األراضي فيها تقع جنوب النهر األصفر. وتعلق عليها بـ ‘النهر جنوب’اللغة الصينية يعين 
ية. طالتارخيية الصينية. وهي مهد مهم للخضارة الصينية، كان الصينيون يف الزمن القد م يظنون أهنا مركز األرض وهلذا يسموهنا بالسهول الوس

 .111-110ية" ص"أطلس املعرفة الصين راجع:
هي مدينة يف شرق الصني األوسط على هنر يانغتسي)يعترب أطول أهنار الصني وآسيا وثالث أطول Wu Han(武汉 :‘)ووهان/( ’(5

سبة ناألهنار يف العامل( وهي عاصمة مقاطعة هويب اليت تقع يف منطقة وسط الصني. وهذه املدينة ما زالت مركزاً صناعيا واقتصاديا رئيسيا بال
 .121-120طقة وسط الصني. راجع: املرجع السابق، صملن
هي مدينة من أربع مدن مدارة مركزيا يف الصني، وتعترب أكرب مركز صناعي وجتاري مبنطقة Chong Qing(重庆 :‘)تشونغتشينغ/’-(6)

راجع: "أطلس املعرفة  م(.1945-1937جنوب غرب الصني يف املعاصر. وكانت عاصمة الصني املؤقتة أثناء حرب املقاومة وضد اليابان)
 .151الصينية"، ص
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لصني الوطنية إىل ا وانتقل مقر اجلمعية مع حكومة اجلمهورية اجلمعية اإلسالمية الصينية، إىل مرة أخرى فُغري  امسها اليابان،
  ( 1) م.1949منطقة تايوان بعد تأسيس السلطة الشيوعية بأرض الصني عام

كان من أهدافها الرئيسية العمل على إهناض دين اإلسالم وإصالح نظام التعليم اإلسالمي التقليدي )التعليم املسجدي(   
 املسلم الصيين. وإقامة املدارس اإلسالمية احلديثة، وبناء الوطن ورفع مستوى ثقافة

 الشباب المسلمين الصينية  جمعية-6
م، مث انتقل 1939عام  ‘هو يب’يف مقاطعة  ‘ووهان’أسست هذه اجلمعية باقرتاح بعض الشخصيات املسلمة مبدينة   

"مجعية شباب قومية هوي الصينية". وكان من أهدافها: دفع  امسها إىلم، وُغري  1945عام (2)‘ناجنينغ’مقرها إىل مدينة 
توطيد و  احتاد شباب قومية هوي يف أحناء البلد وتعزيز املودة بينهم، والسعي وراء مصاحل أبناء قومية هوي ورفع مكانتهم

   (3)مني.ملسلالتعليم اإلسالمي التقليدي )التعليم املسجدي( وتعميم العلوم األساسية الدينية لعامة الناس من ا
وخالصة القول أن املنظمات اإلسالمية جاءت إىل خري الوجود بعد مد قصرية من قيام مجهورية الصني الوطنية باقرتاح    

الصني، وهنوض ب ، لعبت هذه املنظمات دورا مهما يف تطوير التعليم املسجديمن جمال التعليم املسجدي العلماء األجالء
سامهت يف تعميم التعليم اإلسالمي وسط املسلمني وإيفاد الطالب املمتازين يف جمال التعليم ثقافة املسلم الصيين، كما 

لكر م اإلسالمية احلديثة للمعل مني، وترمجة معاين القرآن ا املسجدي إىل جامعة األزهر ليتعمقوا يف الدراسة، وإنشاء املدارس
 ل املسلمني بالصني.وإصدار جمالت علمية تناقش قضايا الرتبية اإلسالمية وأحوا

                                                           

 . 748راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-((1
هي مدينة تارخيية عريقة يف شرقي الصني تقع على ضفة هنر يانغتسي واآلن هي عاصمة مقاطعة Nan Jing(南京 :‘)ناجنينغ/’-(2)

يف اللغة الصينية تعين  ‘ناجنينغ’جيانغسو اليت تقع على واجهة حبر الصني الشرقية.كانت ناجنينغ عاصمة الصني عدة مرات يف التاريخ. و
 . 79عاصمة اجلنوب. راجع: "أطلس املعرفة الصينية"، ص

 .749راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص  -(3(



 م(2016-1912هـ /1437 -1330المسجدي في الصين في الفترة" من:) التعليم     

 
 

138 

 ظهور المجالت اإلسالمية وتأثيرها على التعليم المسجدي :لمبحث الثالثا
ظهرت اجلرائد واجملالت اإلسالمية باللغة الصينية يف عصر مجهورية الصني الوطنية ولعبت دورا مهما يف تكشيف ثقافة 

اليت  قضاياال على كزتاملسلمني. كانت هذه اجملالت تر املسلم الصيين آنذاك، كما سعت لتبليغ الثقافة اإلسالمية لعامة 
ومسائل الفقه والتصوف واألدب وغريها. واملسلمون الصينيون الذين ال يعرفون اللغة العربية يفهمون من تتعلق بالعقيدة 

 ( ما يلي:   1) هذه اجملالت أحكاما أساسيا إسالميا. ومن أشهر تلك اجملالت

 شهرية(صحيفة ) 《月华》"نضارة الهالل"  -1
ونشر ترمجات القرآن الكر م  نشر أفكار التعليم اإلسالمي وكانت مهمتها ،  م1927أصدرت ببكني يف يناير سنة   

 )2) م.1948وتوقفت إصدارها عام . ونشر مفاهيم احلضارة اإلسالمية والتعريف بأحوال املسلمني يف الصني والعامل

 شهرية( صحيفة )"《伊光》اإلسالم نور" -2
تويل بنفسه الشيخ و  م،7192عام  يف سبتمرب (3)‘تياجنني’يف مدينة أصدرها آخوند الشهري الشيخ شعيد إلياس)رمحه اهلل(  

اإلسالم  أحكاميح توضو واحلديث  وشرح معاين القرآن الكر موكان من أهدافها الرئيسية نشر عقائد اإلسالم  .رئيس التحرير
يف فرباير ت نشرها وتوقف .يف أحناء الصني ويف العامل اإلسالمي عن أحوال املسلمنيوإصدار تقارير وتعريف تاريخ اإلسالم 

  (4)م.1939عام
 )جريدة شهرية(《伊斯兰铎报》"التوعية اإلسالمية"  -3
 نيماملسل ومقاالت العلماءوكان حمتوياهتا نشر أصول اإلسالم ، م1929عام  ملقطعة يوننان‘ كومنينغ’صدرت يف مدينة    

القرآن الكر م واحلديث الشريف، وتعريف الشخصيات البارزة التارخيية يف الصني والعامل اإلسالمي. وقد  وتوضيح معاين
5) م.1949توقفت نشرها عام 

)  
 (دورية )جملة غري《伊斯兰学生》"طالب اإلسالم" -4 

ة مني اإلسالمياملعل  وكانت من مهماهتا نشر مقاالت الطالب يف مدرسة  م،1930شانغهاي يف يونيو عام ’صدرت مبدينة    

                                                           

 .625-260، ص‘ليانغما مينغ/’ موجز التاريخ اإلسالمي" لـأيوبع:"راج-((1
 http://www.eywedu.com/Huizuyanjiu/hzyj20080411-1.html .717ص  "املوسوعة اإلسالمية الصينية"،راجع: -( (2

هي من أكرب مدن مشال الصني وإحدى أربع بلديات مدارة مركزيا  يف العصر املعاصر، وتبعد عن Tian Jin(天津 :‘)تياجنني/’ -(3)
كم تقريبا، وتقع على واجهة حبر بوهاي )حبر الداخيلي للصني( وهلذا هي ميناء هام يف مشال الصني خلدمات نقل البحري   120بكني 

 .   24 منطقة مشال الصني راجع: "أطلس املعرفة الصينية"، صوالتجارة اخلارجني وتعد مدينة صناعية وجتارية هامة يف
 https://baike.so.com/doc/6052614-6265634.html .653راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-((4

 .448ص  "املوسوعة اإلسالمية الصينية"،راجع:   (5)-
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 كذلك نشر عقائد اإلسالم وأحكامه وأفكار إصالح األسلوب التدريسي يف جمال التعليم املسجدي وغريها.بشانغهاي، و 
)م.1936ت نشرها يف أغسطس عامفقوقد تو 

1
)   

 )جملة شهرية( 《穆民》 المؤمنون""-5
تعليم املؤمنني ودعوهتم إىل  قامةم، وكان من مهامها نشر تعاليم اإلسالم وإ1931عام  ‘قوانتشو’يف مدينة  تدر صُ    

تطوير التعليم التقليدي )التعليم املسجدي(، ونشر أخبار العلماء الكبار ومؤلفاهتم وأخبار املسلمني يف الصني والعامل 
 (2)اإلسالمي.

 جملة شهرية(: )《伊斯兰青年》"شباب اإلسالم"-6
 (4)‘داشيويه شيانغ’م، وكان مقر نشر اجمللة يف مسجد 1931عام (3)أصدرهتا مجعية الطلبة املسلمني جلامعة الشمال الشرقي

 . وكانت تنشر بصورة دورية مقاالت عن أصول اإلسالم وتاريخ اإلسالم ونشر أحوال الطالب يف املسجد‘شيآن’مبدينة 
  (5) م1936يف ديسمرب عام وتوقفت نشرها .عموما وأحوال املسلمنيخصوصا 

 جملة شهرية()《正道》"الصراط المستقيم"-7
ف وشرح معاين القرآن، واحلديث الشريببكني، وكان من حمتويات مقاالهتا دراسة عقائد اإلسالم  م1931عامبدأ إصدارها  

 هناية وتوقفت إصدارها يف وغريها. يةواألحكام الفقهية وتاريخ اإلسالم والتعريف بالوضع الراهن يف الدول اإلسالم
 (6) م1946سنة

إضافة إىل ما سبق ذكره كانت هناك صحائف وجمالت إسالمية أخرى نشرت باللغة الصينية يف عهد مجهورية الصني   
 ع أن نذكرها واحدًة واحدة.يالوطنية، واليت قد تتجاوز عددها العشرات. وهنا ال نستط

اجلرائد واجملالت اإلسالمية باللغة الصينية اليت زدهرت يف عصر مجهورية الصني الوطنية لعبت دورا  وخالصة القول أن  
مهما يف تكشف ثقافة املسلم الصيين آنذاك، وقد متث لت مظاهر ذلك االزدهار يف انتشار الثقافة اإلسالمية وبلوغها عامة 

ت مبسائل العقيد  املسلمني يف الصني بفضل الرتمجات ومقاالت العلماء اليت ة والفقه والتصوف كانت تُنشر عرًب اجلرائد واجملال 
الصينيون تلك  املسلم الصيين. وهلذا اعترب العلماء املسلمون هتمواألدب وغريها من املسائل الفكرية والدينية والثقافية اليت 

                                                           

 .691ص "املوسوعة اإلسالمية الصينية"،راجع:   (1)-

  .400"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، صراجع: -((2
هي جامعة البارز يف صناعة Northeastern University(China)( :[东北大学(中国[جامعة الشمال الشرقي للصني/’(3)-

    . راجع:                                م.1923تكنولوجيا املعلومات يف الصني، وأسست يف مدينة شنيانغ بشمال شرق الصني بسنة 
http://www.neu.edu.cn/intro_intro.html                                                                                                

 ‘شيآن’هو أحد املساجد القدمية يف مدينة Da Xuexi Xiang Mosque(大学习巷清真寺:‘)مسجد داشيويه شيانغ/’–( 4)
 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4df6c8360102eb7s.html راجع: تقريبا. م705يف مشال غرب الصني، ُبين يف عام

 http://www.eywedu.com/Huizuyanjiu/hzyj20080411-1.html .683راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-((5
 http://www.eywedu.com/Huizuyanjiu/hzyj20080411-1.html. 740راجع: املرجع السابق نفسه، ص-(6)

http://www.neu.edu.cn/intro_intro.html
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ت واجلرائد وثائقاً نفيسًة لفهم أحوال املسلمني الصينيني يف عهد مجهو   رية الصني الوطنية.اجملال 
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 األحوال اليت أّثرت على التعليم املسجدي )الظروف الذاتية(

 وفيه ثالثة مباحث:

 

 ة اإلخوان وتأثريها على التعليم املسجديمجاعظهور  :املبحث األول

 نشأة الفكر السلفي، وتأثريه على التعليم املسجدي :املبحث الثاني

 منهج التعليم املسجدي تغيري :الثالثاملبحث 
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 ة اإلخوان وتأثريها على التعليم املسجديمجاع األول: ظهوراملبحث 

، تنتمي أغلبية املسلمني الساحقة يف الصني إىل أهل السنة واجلماعة من حيث أصول (1) السابقكما ذكرنا يف الفصل       
العقيدة، واملذهب احلنفي من حيث أصول الشريعة. ولكن السنيني واألحناف يف الصني انقسموا مر ة ثانية إىل صنفني من 

ث يهتمون بالشريعة وينتمون إىل ثالاملذاهب اإلسالمية، أحدمها أهل الشريعة أي يتمسكون بأصول اإلسالم وأركانه و 
الشريعة هي  الدينية الثالثة من أهل ماعاتدينية، واآلخر أهل الطريقة وينتمون إىل أربع طوائف صوفية. وهذه اجلمجاعات 

 ة السلفية. اجلماعة القدمية واجلماعة اإلخوانية واجلماع
م( وانتشارها شامل من أوائل عهد 1890هـ /1307)دي امليالة اإلخوانية يف أواخر القرن التاسع عشر ونشأت اجلماع   

ة أيضا، وأتباعها  اجلديد اذاة اجلماعة القدمية تسمى باجلماعةمجهورية الصني الوطنية )أوائل القرن العشرين امليالدي( ومبح
 ملسجدي. ااإلخوانية تأثريا كبريا على تطور التعليم  ناطق مشال غرب الصني. وكان للجماعةكثريون ومعظمهم يف م

 ة اإلخوانيةمؤسس الجماع 
ة اإلخوانية يف الصني، ُولد الشيخ نوح يف قرية قوانيوان يف مؤسس اجلماع‘ فو ما وان’/نوحيُعترب الشيخ   

ه و 1849هـ /1265عام غرب الصني بشمال ‘قانسو’قاطعة مب ‘ختشو’منطقة   والده أئمة مساجد يف القريةم. وكان جد 
طفولته مث  ووالده منذ د هج مبادئ اللغة العربية والعلوم الدينية اإلسالمية منلفرقة اخلفية الصوفية. وتعل م الشيخ  ينتمانو 

عام إماماً مبسجد القرية  وُعنيِّ من التعليم املسجدي. حىت خترج  واصل قراءة الكتب اإلسالمية باللغة العربية واللغة الفارسية
ر رسة الدينية ملدة ثالثة عش. وبعد ذلك، ُخدم يف ميدان املددس والعشرين من عمرهوهو يف السام، 1875هـ /1292

كة م. سافر الشيخ مع أستاذه وغريه من أصدقائه إىل ثناء من أهل القريةالو نال أثناء تلك املدة احلب والتقدير و  ،سنة
 هناك أربع مكثم. وبعد انتهاء من املناسك، مل يغادر من املكة بل 1888هـ/1305عام حلج  داء مناسك ااملكرمة أل
. احلديث والفقهتفسري و للتعلم العلوم الدينية كال كة املكرمةس الدينية مبر ادفالتحق بأحدى امل لدراسة،دف اسنوات هل

ت عنده رغبة يف وظهر  منهم كثريا واستفادي ة، وكذلك يف أثناء بقاءه يف املكة، زار العلماء وقام معهم بالتبادالت العلم
 .اإلسالمي وشؤون املسلمني بالصنيللفكر اإلصالح والتجديد 

 دين عند حممد بن عبد الوهابفكرة دعوة املوح   قالا، نم1892هـ /1309عام  عن طريق البحر إىل الصني الشيخ وعاد   
 يستدر ن احملليني للم األئمة العشرةوأسس جملسا مع  رى اجملاورة يف بلده،من اجلزيرة العربية إىل األئمة مبساجد الق )رمحه اهلل(

م، تركوا بعض األفكار 1893هـ/1310ة إليه. وعند ظهور الفرقة اإلخوانية يف الصني عامدعو العبد الوهاب و  فكرونشر 
 السلفية أخذوا ما يوافق منهجهم. 

هم األولياء ومقابر  يف تقديس والوهابية هي خمالفة للصوفيني وإنكار دعوهتمة اإلخوانية والنقاط املتشاهبة بني اجلماع  
إىل هنضة اإلسالم على أساس القرآن واحلديث وإصالح العادات والتقاليد للمسلمني وفقاً ألصول الدين والكتاب  والدعوة

                                                           

 .95 انظر املبحث األول للفصل الثاين من الباب األول، ص -(1)
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كر الوهابية من ة اإلخوان مل تقبل فاعلنقاط املخالفة بينهما فهي أن مج. وأما اوالسنة وختليص الشريعة من البدع والشوائب
نفية من حيث أصول العقيدة، ومذهب احل ةدييالتزمت مبذهب األشاعرة واملاتور  حيث أصول العقيدة وأصول الشريعة بل

 (1) من حيث أصول الشريعة.
ة اإلخوانية خيتصروا بعض املعلومات من "العقائد النسفي" لإلمام النسفي وبعض األئمة من اجلماع نوح ن الشيخكا    
ومسوه  ناصر الدين البيضاوي وغريه من كتب آخرى، مالبيضاوي "لإلما ومن "تفسري لإلمام الغزايل "إحياء علوم الدين"ومن 

 كما أهنا ختف ف  ،ال وتبسيط املراسم والتقاليدولتأكيد العبادات واألعم. اإلخوانية األساسيةآراء فيه  واأوضحو  ي زاد"بــــ"خبار 
  (2): وصايا ةالشيخ عشر  ضعهلذا و و  .مسلمنيالتكلفة املالية العامة لل

 لك.             احلج  ملن يستطيع ذأداء و زكاة والالصوم، و الصالة، و الشهادة،  والضرورية اخلمسة:( متابعة دقيقة للعبادات 1)
اء أن يقبلوا "اهلدايا" ال حيق للقر  هلل، وبالتايلتالوة اآليات القرآنية يف املناسبات هي الشهادة والتوحيد وتقوى  ةغاي( 2)

 إحراق البخور وإشعال الشمعات أثناء التالوة.كما ال جيوز مقابل ذلك،  
 ب رفع إصبع السبابة للشهادة أثناء الصالة وعدم رفعها عند التوبة.جي (3)
  .القراءة الصامتة بالعربية يف الصالة مع فهم معانيهاب جي (4)
 جيب على املرأة املسلمة احلجاب الكامل، وعدم مشاركة املناسبات العامة املختلطة. (5)
 وكذلك مقابر األولياء الراحلني. وعباداهتا،تقديس قبة الشيخ للطائفة  زال جيو  ( 6)
يلة اليت مات فيها إقامة املأمت يف اللكاملراسم األخرى   ىلغيجلمعة فقط، و الذكرى للميت باألدعية له يف صالة ا تقتصر (7)

هذه املناسبات وال يف ف لضيو لوعدم إقامة املأدبة  ،ويف صباح اليوم الثاين ويف اليوم السابع واألربعني واملائة والسنة ،الراحل
إذ أن و جيوز ألقارب امليت لباس القماش األبيض للحداد عليه، وال البكاء بالصياح والعويل على امليت أثناء اجلنازة والدفن 

 الصني. غري املسلمني يف من تقاليد
 هادئني. ترديد احلاضرين لصوت القارئ أثناء تالوة اآليات القرآنية، ويكتفون باالستماع صامتني الجيوز (8)
 ( حيق للمسلم أن يقرأ التوبة للمسلم احملتضر الذي يردد ما قرأ عليه، وليس بالضرورة أن يقرأ عليه اإلمام من املسجد.9)
                                                                          ( ال جيوز الدوران بالكتاب للتصديق والفدية أثناء اجلنازة إسقاطا لذنوب املي ت.                                                 10)
لقيت دعوة الشيخ نوح ترحيبا من عامة املسلمني، كما تعرضت يف الوقت نفسه ملعارضة شديدة وخباصة من الصوفيني   

حماوالت  ألحيان، وأحبطتأدى اخلالف بني الفرق الصوفية ومجاعة اإلخوان إىل الصدامات واللجوء إىل القوة يف بعض ا
 م(.1918إىل 1895هـ /1336إىل 1312) مدة بنيوذلك يف  بداية األمريف  مجاعة اإلخوان

م، وجتو ل يف مناطق املسلمني بشمال غرب الصني واستمر يف دعوته اجلديدة حىت 1908غادر الشيخ نوح بلده يف عام    

                                                           

 . 634-633ص ‘ليانغما مينغ’ /"موجز التاريخ اإلسالمي" لـأيوب. وأيضا أنظر 348لصينية"، صراجع:"املوسوعة اإلسالمية ا-(1)
 .635، ص ‘ليانغما مينغ’/راجع:"موجز التاريخ اإلسالمي" لـأيوب-(2)
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وأيد  (1)‘ما تشي’‘ تشينهاي’د املسلم العسكري احلاكم ملنطقة م. إذ رحب به القائ1918هـ /1336استقر األمر به عام 
لنشر دعوته بني صفوف الطلبة. وبعد ذلك، اجتهد يف التعليم املسجدي اجتهادا كبريا، وظهر دعوته وأقام له مدرسة 

إلخوانية إحدى اعلماء كثريون على يده ودعوته انتشرت بسرعة بل توسعت إىل مقاطعات أخرى، إىل أن صارت الفرقة 
. وتويف ةالقدمي ةماععند عامة املسلمني إىل جانب اجل ةاجلديد ماعةالفرق اإلسالمية الكبرية بالصني، وأُطلق عليها اسم اجل

 (2)م. 1934هـ/ 1352عام( تشينهايمبدينة شينينغ )عاصمة مقاطعة )رمحه اهلل(  الشيخ نوح
 ة اإلخوان على التعليم المسجديجماعتأثير 

ة اإلخوان يف الصني أمرا مهما داخل اجملتمع الصيين املسلم، ملا كان هلا دور مهم يف إصالحات الشعائر كانت نشأة مجاع  
 مالغري الضرورية وختفيف أعباء اجلماهري املسلمني وخباصة الفقراء منهم. وإصالح التعليم املسجدي أدت إىل تطور نظا

 اإلخوان يف جمال التعليم املسجدي تتمثل بشكل رئيسي يف النقاط التالية:ة التعليم اإلسالمي. وإصالحات مجاع
 الرتكيز على التدريس:

إن معل م املدرسة باملسجد يف الصني ليس مدرسا فحسب بل هو إمام املسجد ومشرف على الشعائر أيضا، ألجل هذا     
مع شئون اجلماهري أصبح عمال هاما، والتدريس  كان معل مو املدارس مشغولني بالشؤون القومية دائما، إىل أن التعامل

ت هذه الظاهرة حيث قدمت عمل التدريس على غريه يف الشئون، وبقي األمر   عمال ثانويا مبرور الزمن. وفرقة اإلخوان غري 
 كذلك حىت اآلن.

 إصالح المناهج الدراسية:
تعلقة بالصوفية. عن كتب باللغة العربية والفارسية امل كانت مواد التعليم املسجدي قبل ظهور فرقة اإلخوان يف الصني عبارة    

وعلماء من فرقة اإلخوان خفضوا نسبة منها وأدخلوا عددا من الكتب باللغة العربية يف مواد املدرسة املسجدية وأخرجوا 
 الكتب الصوفية مجيعها تقريبا.

 :تغير أسلوب التدريس
فصل  املسجدي قبل ظهور اإلخوانية، فكانت مجيع الصفوف مشرتكة يف مل يكن النظام الفصلي موجودا يف جمال التعليم   

واحد عند معلم واحد، ويدرس طالب الصفوف العليا أوال مث الصفوف األدىن بعدهم، وهذه الطريقة التدريسية أدت إىل 
أو أربع ساعات  ثالثذلك حيث استغرقت احلصة الواحدة تقريبا  نطول الوقت الدراسي، وكان املعل م واملتعل م ال يطيقا

                                                           

م(: ُولد )رمحه اهلل( منطقة ختشو يف مقاطعة قانسو بشمال غرب 1931-1869هـ/马麒(‘)1285-1349)Ma Qiتشي/ ما’-((1
م(، وورث وظيفة أبيه بعد وفاته 1912-1644) الصني، كان أبوه من زعماء اجليش االنتفاضي املسلم  يف أواخر عهد أسرة تشينغ

اليت تقع مشال غرب الصني يف ‘ تشينهاي’م، فتويل حاكم مقاطعة  1912م، وأي د نظام اجلمهورية حبضرة اجلنراالت عام 1900عام
التعليم املسجدي يف  تطويرم. وكان اجلنرال )رمحه اهلل( خملصا يف الدين، ومهتما بقضية اإلسالم، ويتربع مباله لبناء املساجد ول1919عام

 .333املقاطعة وبلدته، وكذلك كان يهتم بقضية التعليم احلديث، ويدعم يف بناء املدارس. راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية" ص
 .348راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص -(2)
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وا هذه األحوال، وقس موا الطالب على فصول وحد دوا أوقات احملاضرات بل اختذوا النظام وعلماء من مجاع ة اإلخوان غري 
 املدرسي، وكان يف كل فصل معلم واحد، وكان إمام املسجد يقوم باإلشراف على املعل مني.

ة اإلخوانية يف التعليم املسجدي ختر جت عددا من العلماء املتقنني يف العلوم اإلسالمية من وبفضل إصالحات اجلماع   
لبيضاوي" الذي يعتىن بدراسة "تفسري ا‘ خهتشو التعليمي’مدارس اإلخوانية وظهر عندهم نظام تعليمي جديد، يسمى بــــ

 و"مشكات املصابح " و "إحياء علوم الدين". 
يخ نوح )رمحه اهلل( ارتشف مبكة املكرمة بعض تعاليم الشيخ عبد الوهاب )رمحه اهلل(، ومل ينقل  وخالصة القول أن الش   

ة ر اجلماعلك انتشكل آراء الشيخ عبد الوهاب بل حافظ على املذهب احلنفي بناء على ظروف الصني الواقعية، ولذ
 االخوانية يف جمتمع املسلمني الصينيني. 

ديدة وسط اجملتمع الصيين املسلم كان له أثر كبري على مسرية التعليم املسجدي يف الصني ة اإلخوانية جوظهور اجلماع   
من حيث تطويره ونشره على نطاق واسع يف الصني، ويعترب ظهورها حدث أكثر تأثريا يف اجملتمع الصيين املسلم قبل منتصف 

 القرن العشرين امليالدي.
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 وتأثريه على التعليم املسجدينشأة الفكر السلفي، : املبحث الثاني

وذلك يف ‘ اإلخوانيةة ماعاجل’القرن العشرين، وتشعبت من  نشأ الفكر السلفي يف اجملتمع الصيين املسلم يف ثالثينات     
ن معظم أتباع العشرين. ويسك ة مستقلة بعد سبعينات القرنالقرن العشرين، إىل أن أصبحت مجاع اخلمسينات منأوائل 
ة ، وعددهم قليل بالنسبة إىل اجلماعات األخرى املسلمة يف الصني، كاجلماعفية يف مناطق مشال غرب الصنية السلاجلماع

 اللغة الصينية ة بــسانتاى )معناها يفيون هذه اجلماعاإلخوانية. ويسمى املسلمون الصين الصوفية واجلماعة الطوائفالقدمية و 
 ة السلفية. لرفعهم اليدين يف الصالة وباجلماع رفع اليدين(

 تأسيس الفكر السلفي يف اجملتمع الصيين املسلم:
م( املعروف 1977-1867ه /1397-1283)‘ وباداه ما’/ة السلفية على يد الشيخ عبد اهلل تأسست اجلماع   

العامل ’م( املعروف بلقب 1958-1878)‘ما تشن تشينغ’مبساعده الشيخ يونس  ( 1)‘بايتشانغانتشوإمام ’بلقب 
    .-نيةة اإلخوامؤسس اجلماع -من تالميذ الشيخ نوح وكان الشيخني . ‘قانسو’يف مقاطعة  ‘ختشو’مبدينة ‘ القد م

 متعل  داية األمر. ة اخلفية الصوفية يف بنطقته وكان هو وابنه يتابعان جلماعمملساجد يف  امكان والد الشيخ عبد اهلل إما   
ل قراءة الكتب اإلسالمية طفولته، مث واصمبادئ اللغة العربية والعلوم الدينية اإلسالمية منذ الشيخ عبد اهلل )رمحه اهلل تعاىل( 

ناطق املختلفة يف امل جداُعنيِّ إمامًا مبسبعد ذلك، و املدرسة الدينية،  حىت خترج من باللغة العربية واللغة الفارسية
 . ‘قانسو’ملقاطعة 

ومكثوا  م(1936هـ/1354عام) حلج  ألداء امكة املكرمة إىل  (2)وبعد ما سافر الشيخ عبد اهلل والشيخ يونس مع بعثة احلج  
هناك مثانية شهور، اتصل الشيخ عبد اهلل والشيخ يونس بالدعاة والعلماء السلفيني، وأخذا منهم تعاليم الشيخ حممد بن 

ل العلماء ودعاة من قب بعض الكتب اإلسالمية املهداة إليهممحال  إىل الصني( وأفكاره. وعند العودة عبد الوهاب )رمحه اهلل
، وغريها من الكتب السلفية (4)للشيخ ابن قيِّم اجلوزي ة  (3)الوهابيني، واليت تبني  الفكر السلفي ككتاب "اجليوش اإلسالمية"

                                                           

  ختشو مبقاطعة قانسو يف مشال غرب الصني. قوانغخه لواليةهي اسم القرية يف حمافظة Bai Zhuang (白庄 :‘)/ بايتشانغانتشو’-((1
م(، وتتكون البعثة من أهل احلاكم وأقربائه 1945-1873اجلنرال ما لني ) ‘تشينغهاي’كانت هذه بعثة احلج ينظمها حاكم مقاطعة -((2

"تاريخ اإلسالم عضو. راجع:  200وتتألف من  ومرافقه إضافة إىل العلماء الكبار العشر من الفرقة اإلخوانية بوصفهم مستشارين ومرتمجني
     .346يف الصني بني املاضي واحلاضر" حملمود مشس الدين، ص

"اجليوش اإلسالمية": هو كتاب الرد على املذاهب الكالمية من خالل تفسري بعض آيات الصفات، وخاصة حول مسألة االستواء -(3)
اإلسالمية على حرب املعطلة واجلهمية"، ويشتمل مقدم املؤلف وعشرة فصول، والفصل على العرش. وامسه األصلي هو "اجتماع اجليوش 

 هذه هبا يف احلقيقة، والفصل األخري هو يف اإلجابة عن اإليراد القائل: كيف حيتج علينا يف جأن النعمة املطلقة هي اليت يُفر  األول هو يف
 جع: قسم الفرق والردود من املكتبة الشاملة.  املسألة بأقوال من حكيت قوله، ممن ليس قوله حبجة ؟. را

م(: كان )رمحه اهلل( واحدًا من أبرز علماء للمذهب احلنبلي يف النصف 1350-1292هـ/751-691ابن قيِّم اجلوزي ة ) الشيخ(4)- 
 بة الشاملة. لقيم من املكتاألول من القرن الثامن اهلجري، ومولده ووفاته يف دمشق، وألف العديد من املصنفات. راجع: قسم كتب ابن ا
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 ب اإلسالمية اليت أهداها العلماء الوهابيون إليهم. األخرى، وكما محل احلجاج اآلخرون أيضا بعض الكت
ويف طريق العودة، اقرتح الشيخ عبد اهلل والشيخ يونس على العلماء من احلجاج أن ينشروا بعض األفكار الوهايب يف   

يثري  امم  ‘وان اإلخة مجاع’ لاجملتمع الصيين املسلم، غري أن هؤالء العلماء رأوا أن نشر الفكر اجلديد قد يؤدى إىل انفصا
اضطراب اجملتمع الصيين املسلم، فقر روا إلغاء كل الكتب اجلديدة احملمولة يف البحر العريب وألقوها فيه، إال أن الشيخ عبد 
اهلل والشيخ يونس أبقيا بعض الكتب. وبعد العودة إىل موطنهم أخذا يقرآن هذه الكتب ويدرساهنا إىل جانب نشر األفكار 

ة اإلخوان، ولذا اتبعهما قل ة قليلة من أئم ة املساجد واحلج اج تعرضا ملعارضة شديدة من علماء مجاعكنهما ول الوهابية،
 وعامة الناس من املسلمني سريا.   

م، أعادا دعوهتما يف املرة الثانية، واحتدا مع بعض أئم ة املساجد واحلج اج وأخذوا ينشرون دعوهتما عرب 1949ويف عام   
صدام  ة اإلخوان حىت كاد أن حيدثاته اشتد ت معارضة معظم علماء مجاعع املنشورات وغريها، ويف الوقت ذاملواعظ وطب

الصيين املسلم  تمعة اإلخوان. وهكذا انتشر الفكر السلفي يف جمعملهم وقرروا قطع العالقات مع مجاعوِعراك ولكن واصلوا 
 م.1977ام ة مستقلة عندما تويف الشيخ عبد اهلل عحىت أصبحت مجاع

د اهلل ة السلفية يف اجملتمع الصيين املسلم خمتلفة، هلذا زرُت االبن الثالث للشيخ عبوإن الروايات عن كيفية نشأة اجلماع  
ر، ولكن بعد ة اخلفية الصوفية يف بداية األمأجداد الشيخ عبد اهلل تابعني مجاع الشيخ حممود )حفظه اهلل(، فأقر أن كان

 ى لتوثيقنفى إتيان أبيه ببعض الكتب بعد احلج ، كما نف م، تأث ر الفكر الوهايب وتبعه، إال أنه1936ذهاب إىل احلج  عام 
 ة اإلخوانية، أقوال معظمهم تتوافق مع الروايات يفد ذلك، زرُت بعض العلماء من اجلماعة القدمية واجلماعالروايات. وبع

 السجالت التارخيية.
   الشيخ عبد اهللأهم األحكام التي يدعوا إليها 

كان الشيخ عبد اهلل ومساعدوه يدعون للفكر الوهايب، وذلك بنشر أراءهم حول املسائل املختلفة فيهم، ومن أهم من    
 هذه املسائل ما يلي: 

: كانوا يدعون إىل اتباع املذهب الوهايب يف اآليات املتشاهبة من القرآن الكر م مثل " الرمحن على العرش استوى" و"يد 1
اهلل فوق أيديهم".... فيجب االعرتاف مبعىن اآليات اللفظي بشرط اإلميان بأهنا من صفات اهلل اليت تليق به وعدم التشبيه 

  بصفات اإلنسان وعدم الكيفية وعدم تأويل اخللف، مثال تأويل االستواء باالستيالء وتأويل اليد بالقدرة والقوة....
 األربعة والعمل باألحاديث الصحيحة.  : إزالة التعصب بني املذاهب الفقهية2
 قبورهم. ة: معارضة الطوائف الصوفية ومعارض تقديس األولياء وزيار 3
 : الدعوة إىل اتباع القرآن واحلديث ونبذ البدع والعادات السخيفة.4
 : دعوة الرجال إىل إبقاء شعر رؤوسهم كامال وإىل لبس املنديل على رؤوسهم بدال من لبس العمامة.5
ل صلوات كسورة الفاحتة بصوت خافت يف   دونوإىل أن يقرأ املقت رفع اليدين ثالث مرات يف الصالة،الدعوة إىل  :6

لذي ا ، بناء على احلديث الصحيح الذي تقبله املذاهب الفقهية الثالثة إال املذهب احلنفيكانت أو سريةجهرية  و  اجلماعة
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 الفاحتة يف صالة اجلماعة نظرا ألهنا قرأها اإلمام.يرى أن املقتدين ال حيتاجون إىل قراءة سورة 
: معارضة قراءة القرآن عند زيارة القبور، ألن القرآن منزل على شخص حي  وليس منزال على مي ت فإذا هو مفيد لشخص 7

    (1) ملي ت. ة القراءةحي وال فائد
يف الفقه  فكر ابن تيمي ة يف أصول العقيدة ومييلون للمذهب احلنبليومن اجلدير بالذكر أن أتباع الفكر الوهايب يتبعون  

ول الدين إىل إصالح العادات والتقاليد للمسلمني وفقاً ألص ويدعونوينكرون الدعوة الصوفية يف تقديس األولياء ومقابرهم 
 والكتاب والسنة وختليص الشريعة من البدع والشوائب.

  التعليم المسجدية السلفية على جماعتأثير ال
 يكن ملمعارضة شديدة من أئمة املساجد وعامة املسلمني، وهلذا كما ذكرنا، واجه الفكر الوهايب يف الصني منذ نشأته 

ليمي خاص إال أن مع هذا كان هلم منهج تع. يهعل يةة اإلخوانماعاجلكتأثري   على التعليم املسجدي ملحوظ نشأهتا تأثريل
 التقليدي، ونشري أهم تلك املميزات يف النقاط التالية:   ختتلف عن املنهج التعليم

 مواد المدورس:
ادة اوي يف مادة العقيدة ويدرسون تفسري ابن كثري ملحكان طالب املساجد الفرقة السلفية يدرسون كتاب العقيدة للط

مال على مجيع القرآن واحلديث تشتويرون أن علوم  ،ايدرسوهن ادة احلديث، وأما مادة الفقه فالملالصحاح الستة و التفسري، 
هنا يف املدارس اليت يدرِّسو عن املواد  فوأما مادة العلوم األساسية فال ختتل العلوم وال حيتاج أن يدرس عن الفقه وغريها.

 ة اإلخوانية.   للجماعة القدمية واجلماع
 نوع المواد: 

لى االطالق، وكذلك ع ايُدرس يف املدارس السلفية كتب باللغة العربية فقط، وأما كتب باللغة الفارسية فال يدرسوهن  
 الكتب الصوفية.  

 منهج التدريس:
ا يهتمون ، ويهتمون بتدريس قراءة القرآن الكر م بناء على قواعد التجويد وأيضسيستخدمون طريقة التلقني الشفوي للتدري

تني، وعدد تني السابقالسلفية أفضل من طالب مدارس اجلماعة وهلذا كان جتويد طالب مدارس اجلماعاحلافظ، برتبية 
 تني األو لني.احلُف اظ منها أكثر من اجلماع

واألحوال اليت ذكرنا سابقا هي يف بداية األمر، ولكن يف هذه اآلونة األخرية طرأ على منهجهم التعليمي بعض التغيريات 
ا تدرس الفقه األكرب لإلمام األعظم يف مادة العقيدة وخمتصر شرح الوقاية يف مادة الفقه، واللغة العربية من حيث حيث بدئو 

 مادة اللغة. 
ة السلفية منذ أن نشأت إىل اآلن مل جيد من أتباعها إال عدد قليل يف بالد الصبني، لذلك ويف خالصة القول أن اجلماع 

ذلك إىل املنهج  ة اإلخوانية ويرجع سببطوائف الصوفية واجلماعتعليم املسجدي كما كان المل يكن هلم تأثري كبري على ال
                                                           

 . 544-543راجع:"تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر" حملمود مشس الدين، ص-)1(
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 حني تتسم ل يوما بعد يوم يفالذي سلكوه يف الدعوة والرتبية مييل إىل الطريق املتطرف مما جعل عدد أتباعها يتضاء
 األخرى باملرونة يف أساليبها الدعوية والرتبوية. اجلماعات
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 يتغيري منهج التعليم املسجد: الثالثاملبحث 
، كان منهج التعليم املسجدي التقليدي واألساليب التدريسية املعتمدة عبارة عن دراسة (1) كما ذكرنا يف الفصل السابق    

أهيل تالعلوم الدينية فقط، ومعظم املتخرجني فيها أميون بالنسبة للغة الصينية الرمسية، ألن هدف التعليم املسجدي كان 
أئم ة مساجد فقط. وقد تغري  هذا املنهج القد م يف عصر مجهورية الصني الوطنية، وهذا التغري كان يتمثل يف ظهور املدارس 
اإلسالمية احلديثية اليت ختتلف أهدافها التعليمية وبراجمها التدريسية عن التعليم املسجدي التقليدي، واليت تدمج التعليم 

ة م حبيث يدرس فيها الطالب علوم الدين واللغة العربية واللغة الصينية والعلوم الثقافية واالجتماعياإلسالمي بالتعليم العا
 والعامل، وعلم كاللغة الصينية الرمسية وتاريخ وجغرافيا الصني  ةمعا. واهتمت املدارس احلديثة بالعلوم الدينية والعلوم الدنيوي

ريها، وذلك هبدف كتوين األكفاء املسلمني اجلدد الذين يقدرون على النفس، وعلم أصول التدريس وعلم الرياضيات وغ
أن يكونوا أئم ة مساجد ومدرسني يف املدارس اإلسالمية والعامة وموظ فني يف اهليئات واملؤسسات احلكومية أيضا، وكان 

 ذلك استجابة ملطلب العهد اجلديد ولرفع قدرة البقاء واملنافسة يف اجملتمع.
هذا النظام التعليمي احلديث يف مناطق شرق للصني، وأما مدارس مشال غرب الصني فهي ما زالت وكانت يظهر    

 لوطنيةا تستخدم املنهج القد م واألساليب التقليدية للتدريس. وهلذا كان منهج التعليم املسجدي يف عهد مجهورية الصني
( والتعليم قد م )عبارة عن دراسة العلوم الدينية فقطانقسم على قسمني: أواًل التعليم التقليدى الذي احتفظ باملنهج ال

 اإلصالحي احلديث )عبارة عن علوم الدين واللغة العربية واللغة الصينية والعلوم الثقافية واالجتماعية معا(. 
 :المدارس اإلسالمية الحديثة األكثر تأثيرا

 (回文师范学堂) مدرسة المعّلمين للغة العربية الحديثة
  .أول من أسس مدرسة حديثة يف جمال التعليم املسجديالذي أعترب  ‘وانغ كوان’الشيخ عبد الرمحن هذه املدرسة أس سها 

وجعل تلميذه النجيب نور الدين  م،1907وقد أسس هذه املدرسة يف املسجد عام  ،ببكني ‘نيوجيه’كان إمام مسجد 
اجد ومدرسني م الدينية واللغة العربية والعلوم الثقافية لتكوين أئم ة مسمسؤوال عن شؤوهنا التعليمية يدرس الطالب فيها العلو 

 (2) على طراز حديث.
 (成达师范学校) مدرسة تشغدا للمعّلمين

 ‘ونغ تينغما س’سها العامل الشهري وإمام املسجد عبد الرحيم ومعىن تشنغدا تكوين األخالق والوصول إىل األكفاء، أس   

                                                           

 .124-115 انظر املبحث الثاين من الفصل الثالث للباب األول، ص -(1)
 . 764راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص -)2(
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م، وكان هدفها تكوين أئم ة مساجد 1925يف سنة  (2)‘شاندونغ’يف مقاطعة  (1)‘جينان’وغريهم يف أحد املساجد مبدينة 
نتقلت اُ ومديرو مدارس ورؤساء مجعيات ومدرسني وضليعني يف علوم الدين واللغة العربية واللغة الصينية والعلوم الثقافية. 

 (3)م.1929ببكني عام ‘دونغسي’هذه املدرسة إىل مسجد 
 (上海伊斯兰师范学校) ‘شانغهاي’     مدرسة المعّلمين اإلسالمية ب

إمام مسجد م، وكان 1928ام ع ‘شانغهاي’ــب( 4) ‘تاويوان شياو’مسجد الصينية يف أسستها اجلمعية العلمية اإلسالمية   
 ةسارئ ‘وشيانغما ف’يتوىل إدارهتا ويتوىل اجلنرال املسلم حممد  ‘دابو شنغ’نور الدين  الشيخ ‘شانغهاي’ـــــب (5)‘ فويو’شارع 

ية اإلسالم إهناض قض تأسيسها وكان هدف وغريه. ‘هاده تشنغ’هالل الدين كيدر س فيها مشاهري العلماء   جملس اإلدارة.
واملدرسني يف  ،ومرتمجي الكتب اإلسالمية العربية والفارسية ورفع مستوي ثقافة املسلمني، وتكوين دعاة اإلسالم ومؤلفني

أستاذين من جامعة اإلسكندرية يف مصر، أحدمها السي د حممد كامل املصري  املدرسة استقدمت املدارس اإلسالمية والعامة.
قرآن ليدرس ال ‘يوانغ جينغ تشا’الشيخ سعيد إلياس  م، استقدمت املدرسة1935واآلخر عامل هندي فضل اإلله. ويف عام

 .     (6)واحلديث للطالب.
 (万县伊斯兰师范学校) ‘وانشيان’مدرسة المعّلمين اإلسالمية بمحافظة 

م، وتوىل 1928عام (7) ‘وانشيان’الشخصيات املسلمة البارزة يف األوساط الصناعية والتجارية مبحافظة  أسستها بعض  

                                                           

هي مدينة تارخيية وثقافية يف شرق الصني، هي عاصمة مقاطعة شاندونغ، وتقع يف الغرب الوسطي Ji Nan(济南 :‘)جينان/’-(1)
. راجع:"أطلس املعرفة أيضا‘ مدينة العيون’ للمقاطعة. وكذلك هي إحدى مدن احلديقة الوطنية يف الصني، وفيها عيون كثرية وهلذا تسمى بـــ

 .109الصينية"، ص
هي مقاطعة يف منطقة شرق الصني، وتقع على واجهة البحر األصفر )هو اجلزء الشمايل من Shan Dong(山东 :‘)شاندونغ/’– (2)

ي سلسلة اجلبال ، وذلك ألهنا تقع يف شرق جبال تايهانغ )ه‘شرق اجلبال’يف اللغة الصينية ‘ شاندونغ’حبر الصني الشرقي(، املقاطعة ومعىن 
يف تاريخ  ، وتزخر املقاطعة باملوارد الطبيعية. وهي مسقط رأس كونفوشية اليت لعبت دور كبرياملهمة واحلدود اجلغرافية يف منطقة شرق الصني(

 الصني القد م. راجع: املرجع السابق نفسه. 
 .112راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية "، ص-((3
اي، وبين بتمويل هو أحد املساجد يف مدينة شانغهXiao Taoyuan Mosque(小桃园清真寺 :‘)مسجد شياو تاويوان/’-((4

 .   493م. راجع: املرجع السابق نفسه، ص1917م( يف بداية األمر بسنة 1937-1869الشخصية الشهرة املسلمة عالء الدين)رمحه اهلل()
هو مسجد يف مدينة شانغهاي) أكرب مدن الصني من Fuyou Road Mosque(福佑路清真寺 :‘)مسجد شارع فويو/’-(5)

م. راجع: 1870عدد السكان واالقتصادية، وتقع يف وسط ساجل بر الصني وعند مصب هنر اليانغتسي(، وبين مسجد أوال يف سنة 
 .   492"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص

 . 494راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص (6)-
ن جبنوب الصني الغريب خالل اجلمهورية الصني الوطنية، واآل‘ تشونغتشينغ’كانت حمافظة ملدينة Wan Xian(万县 :‘)/وانشيان’-(7)

 .  147راجع: "أطلس املعرفة الصينية"، ص‘. تشونغتشينغ’، وتقع يف الشرق الشمايل من ‘تشونغتشينغ’هي حي  من أحياء مدينة 
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أحد الشخصيات املسلمة البارزة إدارة املدرسة، وكان من موادها الدراسية املقررة: القرآن والعقائد والفقه واللغة العربية واللغة 
الصينية والتاريخ واجلغرافيا.... . وكان هدفها تكوين املدرسني األكفاء الضليعني يف علوم الدين واللغة العربية واللغة 

 (1)الصينية.
 (平凉伊斯兰师范) ‘بينغليانغ’مدرسة المعّلمين اإلسالمية 

 ، وانتقلت بعد نشوب حرب مقاومة عدوان‘شانغهاي’ـأسست باقرتاح العال مة نور الدين حممد وهالل الدين وغريهم ب 
  (3).‘لوندونغ’ـــــم، غري  امسها إىل مدرسة املعلمني اإلسالمية ب1941ويف عام، م1938عام (2)‘بينغليانغ’اليابان إىل 

 (云南明德学校)  ‘يوننان’مدرسة األخالق اإلسالمية في 
م وكانت مقسمة إىل مرحلتني: 1929عام (5)‘يوننان’ملقاطعة  (4)‘كومنينغ’أسستها اجلمعية اإلسالمية التقدمية مبدينة  

يت قررهتا الدولة للمدارس الدروس ال املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة وقسم التخصص يف اللغة العربية. ورتبت املدرسة كل
) اإلسالمية.االبتدائية واملدارس املتوسطة النظامية، إضافة إىل اللغة العربية والعلوم 

6
) 

وقد أرسلت هذه املدارس اإلسالمية احلديثة دفعات من الطالب املمتازين إىل جامعة األزهر وجامعة أنقرة وجامعات   
استنبول يف ثالثينات القرن العشرين للتعمق يف دراسة علوم اإلسالم واللغة العربية. ونتيجة لذلك تكونت جمموعة من علماء 

وا أساتذة يف العصر احلديث الذين متي زوا بالكفاءة لتويل اإلمامة يف املساجد وليكوناإلسالم واملثقفني املسلمني يف الصني يف 
ثل حممد ملعب هؤالء الطالب املمتازون دورا مهًما يف جمال الرتبية والتعليم والرتمجة بعد عودهتم إىل الصني، اجلامعات. 

الذي درس أوال يف جامعة األزهر مث انتقل إىل دار العلوم الذي انضم إىل جامعة القاهرة عام  (7)العال مة حممد ماكني 

                                                           

 . 579راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص -(1)
بشمال الصني الغريب، وهي مدينة كثرية من سكان ‘ قانسو’هي مدينة يف شرق مقاطعة Ping Liang(平凉 :‘)بينغليانغ/’–(2)

 املسلمني. راجع: املرجع السابق نفسه.
 .  437راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-((3

هي عاصمة مقاطعة يوننان يف جنوب غرب الصني ، وهي رابع أكرب املدن يف منطقة غرب الصني. Kunming(/昆明:‘)كومنينغ/’(4)-
 واملساجد ولكن ، وكذلك كان فيها عدد كبري من املسلني‘مدينة الربيع’ وفيها مناخ لطيف وأربعة فصول مثل الربيع وهلذا أطلق عليها لقب

ينغ خالل القرن التاسع عشر امليالدي. ويتواجد فيها مسجدان قدمان اآلن. راجع: قل  عددهم يف العصر احلاضر بسبب قتال أسرة تش
 .  169-168"أطلس املعرفة الصينية"  ص

هي مقاطعة يف احلدود اجلنوبية الغربية للصني، وهي مقاطعة على أكثر من عدد االقليات القومية YunNan(云南 :‘)يونان/’-((5
نفسه  قوكان يتواجد املسلمون واملساجد يف مجيع أحناء املقاطعة تقريبا قبل واقعة القتال يف القرن التاسع عشر امليالدي. راجع: املرجع الساب

 .   166ص
 .718ص سالمية الصينية"،راجع:"املوسوعة اإل -(6)

م(: ولد )رمحه اهلل( بقرية 1978-1906هـ/穆罕默德·马坚(‘)1323-1398)Muhammad Ma Jianحممد ماكني/’-((7
، التحق باملدرسة الدينة يف قريته، وبدأ دراسة املعارف 1913شاديان يف مدينة قجيو يف جنوب مقاطعة يوننان جبنوب غرب الصني. ويف عام
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م، حيث درس مثاين سنوات، وخالهلا تعمق يف دراسة اللغة العربية وعلم الكالم وعلوم القرآن وعلوم احلديث وتاريخ 1946
الذي ذهب إىل مصر  (1)‘نا تشونغ’واملؤرخ عبد الرمحن العلوم اإلسالمية. اإلسالم..... اخل، وقطع شوطا كبريا يف حتصيل 

                                                           

درسة مينغده )يعين هتذيب األخالق م–م، التحق باملدرسة الثانوية 1922اإلسالمية األساسية لدى آخوند مسجد القرية، ويف عام
م، ويف السنة نفسه شد  رحله مع زميله إىل مدينة قويوان يف مشال غرب الصني، حيث تتلمذ على يد 1925، وخترج فيها عام-اإلسالمية(

سبب صف سنة بالعامل الشهري وإمام املسجد سعد الدين لدراسة املواد يف جمال التعليم املسجدي، ولكن غادر مدينة قويوان بعد ن
االضطراب احمللي متوج ها إىل شانغاهاي ليلتحق مبدرسة املعل مني اإلسالمية هناك، بقى يف شانغاهاي لثالث سنوات وحقق اثنائها تقدما 

ة إلرساهلم م، لذلك كان من بني اخلمسة الذين اختارهتم املدرس1931ملحوظا يف اللغة العربية والعلوم اإلسالمية واللغة اإلجنليزية. ويف عام 
م، مل يلبث أن دعي إىل مدرسة 1939يف أول بعثة الطالب الصينيني إىل جامعة األزهر. وبعد أن خترج يف دار العلوم بنتائج متفوقة عام 

م، استقدمت جامعة بكني العال مة حممد، ليشتغل 1946مينغده اليت كان يدرس فيها، ليتوىل منصب مدير الشؤون التعليمية. ويف عام
سنة علما بأن جامعة بكني أول جامعة أنشأت اختصاص  32اللغة العربية يف قسم اللغات الشرقية حيث قام بالتدريس والبحث طيلة  أستاذ

مة حممد مؤسس اختصاص اللغة العربية يف اجلامعات احلكومية   يفاللغة العربية يف اجلامعات الرمسية الشهرية يف الصني، ولذلك يعترب العال 
)رمحه اهلل( جمهوداته للقيام بالدراسات اإلسالمية والعلمية واحلضارة العربية واإلسالمية والتأليف والرتمجة طيلة حياته مما خلف الصني. وبذل 

 وراءه عددا كبريا من املؤلفات والرتمجات. وأعظم ما قدم للمسلم الصيين هو ترمجة القرآن الكر م باللغة الصينية العصرية يف عشر سنوات
م، مت طبعها جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة، يف نسخة مجعت بني اللغة العربية واللغة الصينية. 1981ويف عام 

م، وهو اثنان وسبعون سنة من عمره. راجع: "تاريخ اإلسالم يف الصني بني 1978أغسطس عام  16وتويف الشيخ حممد ماكني ببكني يف 
 .         333. و"املوسوعة اإلسالمية الصينية" ص435-429مشس الدين، صاملاضي واحلاضر" حملمود 

م(: كان 2008-1910هـ/阿卜顿热赫玛尼·纳忠(‘)1328-1429)Abdu-ar-Rahmanعبد الرمحن ناتشونغ/’-(1)
 دراسته يف يف )رمحه اهلل( من مواليد حمافظة تونغهاي ملقاطعة يوننان يف جنوب غرب الصني. ُولد يف عائلة مسلمة فقرية وأظهر مواهبه

م 1931املدرسة املتوسطة اإلسالمية وقطع شوطا كبريا يف حتصيل العلم، حيث أجاد اللغة الصينية واللغة العربية واللغة الفرنسية، ويف عام 
مة لدراسة  اريخ العرب تاختري من بني الطالب املتميزين ووفد إىل مصر ليتابعوا دراسة العلوم اإلسالمية يف جامعة األزهر، فتفرغ العال 

اللغة  واحلضارة اإلسالمية بصورة رئيسية ويف هذه األثناء قام برتمجة كتاب "اإلسالم" بقلم العامل املصري الشهري الشيخ منصور)رمحه اهلل( إىل
ا الشرف م، وهو أول طالب الصيين الذي حظي هبذ1936عام‘ العاملية’م، ومنحه اجمللس األعلى جلامعة األزهر شهادة 1932الصينية عام

 العظيم. وعلى إثره التحق بكلية أصول الفقه التابعة لألزهر حيث اختص بدراسة تاريخ اإلسالم مد ة أربع سنوات، وهذا األثناء بذل جهوده
محد أعلى حتصيل العلوم وطلع أنواع الكتب، ويف أوقات فراغه، مت  ترمجة كتاب "تاريخ األفكار العلمية اإلسالمية" للمؤرخ املصري الشهري 

م، ظل الشيخ عبد الرمحن 1940أمني )رمحه اهلل( و"اإلسالم واحلضارة العربية" للشيخ حممد كرد إىل اللغة الصينية. وبعد عودته إىل وطنه عام
ينهمك يف التعليم اجلامعيني على مدار نصف قرن، وكذلك ترك للمسلم الصيين عددا كبريا من مؤلفات وترمجات. ودعي الشيخ إىل حضور 

م، حيث ألقي حبثه املكتوب باللغة العربية بعنوان "تأثريات اإلسالم يف 1981قي علماء اإلسالم الدويل املنعقد بإسالم آباد يف مارس ملت
م، حيث ألقى رسالته بعنوان "القرآن 1981العامل"، ودعي إىل حضور ملتقي الفكر اإلسالمي اخلامس عشر املنعقد باجلزائر يف أغسطس 

يناير عام  24م. وتويف الشيخ عبد الرمحن ببكني يف 1985ه يف الصني"، وانتخب عضوا مراسال للمجمع اللغوي بدمشق الكر م وانتشار 
. و"تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي 417م، وهو تسعة وتسعون سنة من عمره. راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص2008

 .448-446واحلاضر" حملمود مشس الدين، ص
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م، ومنحه اجمللس األعلى جلامعة 1931لدراسة العلوم اإلسالمية وتاريخ العرب واحلضارة اإلسالمية يف جامعة األزهر عام
  (1)نسمة. 30م، وغريهم الذين بلغ عددهم أكثر من 1936األزهر شهادة العاملية عام

لنوع األول هو ا الوطنية على نوعني: التعليم املسجدي يف عهد مجهورية الصنينقول أن  أنيع نستط خالصة القوليف و  
هو القد م الذي كان يكتفي على دراسة العلوم الدينية على طراز قد م فقط. أما النوع الثاين ف التقليديعلى املنهج  التعليم

العلوم على و  لرمسية،ا اللغة العربية والصينيةالتعليم اللغات ك على م الديينيعلاملنهج اإلصالحي الذي يركز جبانب الت
 . وغريها الثقافيةو  االجتماعية

وكان من ميزات املدارس اليت ُأس ست على املنهج اجلديد أهنا توفد الطالب املتميزين إىل جامعات العامل اإلسالمي للتعم ق 
ايب أحوال املسلمني عامة وعلى العلماء واملؤهلني خاصة بشكل إجيوالتثقيف املزيد. لذلك نرى أن املنهج اجلديد أث ر على 

 .    املهمةفُعي نوا يف مناصب رفيعة يف احلكومة واجلامعات وغري هذا من املناصب 
 

                                                           

 .  718راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص -(1(
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 أشهر العلماء والشخصيات اليت دعمت التعليم املسجدي

 يف مجهورية الصني الوطنية
 

 وفيه مبحثان:
 العلماء الذين دعموا التعليم املسجدي يف هذا العصراملبحث األول: من أشهر 

 التعليم املسجدي يف هذا العصر املبحث الثاني: من أبرز الشخصيات اليت دعمت
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 الوطنية أشهر العلماء الذين دعموا التعليم املسجدي يف عهد مجهورية الصني من :األولاملبحث 

إن من أبرز العلماء الذين تربوا على املنهج القد م واجلديد، والذين دعموا التعليم املسجدي وسامهوا يف حتسني أوضاعه   
 ما يلي: 

 العلماء البارزون من قسم التعليم التقليدي
 (1)م(1957-1867-ه1367-1283) الشيخ محمد يوسف ما ليانغ جيون

هد يف منطقة مشال غرب الصني خالل ع ‘شينجيانغ’ملقاطعة  ‘اورومتشي’مبدينة كان )رمحه اهلل( إماما ملسجد جامع    
مجهورية الصني الوطنية، وكان مشهورا أوساط املسلمني الصينيني باملرىب الكبري والعامل املغوار يف جمال التعليم املسجدي. 

خملصة  صني. احندر من عائلة مسلمةولد بقرية شانغموه يف حمافظة تشانغجيا تشوان من مقاطعة قانسو بشمال غرب ال
فقرية، وبدأ دراسة العلوم الدينية لدى والده يف مسجد بلده منذ طفولته. وملا بلغ سن الرشد شد  رحاله إىل مدن خمتلفة 
وتلقي التعليم املسجدي على أيدي مشاهري أئمة املساجد على التتابع ودرس كل الدروس اليت يطلبها التعليم املسجدي 

م، دعي 1913رف والنحو والبالغة للعربية والفارسية وعلم الكالم والتفسري واحلديث والتصوف وغريها. ويف عاممثل الص
إىل منطقة شينجيانغ يف مشال غرب الصني لتوايل إمامة مساجد من منطق خمتلفة هناك. وبفضل سعة علمه وجديته يف 

شديدة يف دي" املتمثلة يف التخصص يف العلم والدقة الالتدريس وأسلوبه اخلاص تشكلت "مدرسة شانشي للتعليم املسج
 طالب املسجد( من أحناء املنطقة فكثر تالميذه ومت تكوين عدد كبري من علماء اإلسالم‘)املال  ’ الدراسة والتدريس أقبل إليه 

 وأئم ة املساجد.
 –السياسية والعسكرية اضطرابات جمتمعة حني كانت الشخصيات  ‘شينجيانغ’م، شهدت منطقة 1933ويف عام   

وحاكم املنطقة وقائد اجليوش يتنافسون ويتقاتلون من أجل االستيالء على سلطة حكم منطقة شينجيانغ، لذلك كان الشيخ 
حممد يوسف يتشرد من مكان إىل آخر، ولكنه مل يرتك عمله الدعوي والتعليمي فكان يلتقي احملاضرات الدينية أينما نزل 

ن مائة إمام مسجد على أكثر م إىل شيخ وابنه األكرب، فقبضمؤامرة التمرد لمنطقة وج ه هتمة تدبري ولكن احلاكم الشرير ل
تويف ابن الشيخ يف السجن حتت التعذيب الشديد، ولكن رغم هذا بقى و م. 1940يف املنطقة وألقى هبم يف السجن عام

ملخمسات" كتاب " حبث تاريخ اإلسالم" وترجم " االشيخ صامدا على الشدائد واستمر يعكف على التأليف والرتمجة. فألف  
 يف السجن.

م، اختري الشيخ إماما 1945م، أطلق حاكم مقاطعة شينجيانغ اجلديد سراح الشيخ يوسف، ويف عام1944ويف عام    
ملرابطة م، كتب حاكم املقاطعة وقائد قوات احلكومة الوطنية ا1947عاما لقومية هوي املسلمة يف املقاطعة كلها. ويف عام

يف املقاطعة مقدمة لكتاب الشيخ )حبث تاريخ اإلسالم(. لقد أمضى الشيخ حممد يوسف ستني سنة يف خدمة القضية 

                                                           

 ه/.                1431، عام ‘هوانغ دنغوو’ /أليوب . و"التعليم املسجدي وعلماء منطقة شانشي"338ص ع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"،راج-((1
 . 426م، ص 2010 
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 . ‘شينجيانغ’اإلسالمية، وأربعون سنة منها يف مقاطعة 
الفقراء واملساكني و  وبفضل سعة علوم الشيخ الدينية وخصاله احلميدة املتمث لة يف التقى والنزاهة والسخاء وعطفه على اليتامى

واملعوقني ومساعدهتم، حظي باحرتام وتقدير من أبناء خمتلف القوميات معرتفني بأنه إمام أئمة املسلمني من قومية هوى يف 
، فأدرج يف مصاف مشاهري علماء اإلسالم الصينيني يف تاريخ الصني احلديث. وبعد وفاته )رمحه اهلل( ‘شينجيانغ’منطقة 

ة يف حبر من احلزن حىت خرج أبناء من خمتلف القوميات إىل الشوارع لتشييع جثمان الشيخ تعبريا عن غرق مسلمو املنطق
 احرتامهم له.  

ومع اشتغال الشيخ بالتدريس ورعاية الشؤون الدينية كان يثابر على تأليف وترمجة الكتب اإلسالمية باللغة العربية والفارسية 
 واللغة الصينية.

 ومن أهم ترامجه )رمحه اهلل(:    
   《小杂学》، "التلخيص الصغري"《大杂学》كتب حول علم الكالم: " التلخيص الكبري"   -1
، كما قام برتمجة بعض املسائل 《教典综合要义》كتاب الفقه: "جامع األحكام اإلسالمية اهلامة"  -2

  (1)من"املبسوط" لإلمام الس رخ سي . 
 .، هي جمموعة القصائد يف مدح الرسول 《穆罕麦斯舍力夫》"املخمسات" -3
 ومل يكتف الشيخ بذلك بل أل ف بعض الكتب باللغة الصينية، وأهم منها: 
 . 《简明教法摘要》"خمتصر األحكام اإلسالمية"-1 

 . 《考证回教历史》"حبث تاريخ اإلسالم"-2
 . 《天文地理志》"تاريخ علم الفلك واجلغرافيا" -3

  (2)م(1955-1880ه/1374-1297)الشيخ سعد الدين حو سونغ شان
مال غرب الصني بش ‘نينيشيا’كان )رمحه اهلل( إماما ملسجد جامع وتربويا شهريا يف جمال التعليم املسجدي مبقاطعة     

ب الدينية منذ . بدأ الشيخ دراسة الكت‘نينغشيا’خالل عهد مجهورية الصني الوطنية، ولد يف حمافظة توون سيين ملقاطعة 
م( 1836-1784ه/1252-1198طفولته واستوعب يف دراسته كتب "رد  احملتار على در  املختار" البن عابدين)

                                                           

ه(: هو )رمحه اهلل( حممد بن أمحد أيب سهل مشس األئمة السرخسي من سرخس )مدينة قدمية بني مرو 483اإلمام السرخسي)ت -(1)
ونيسابور، وموقعها اآلن يف تركمانستان. وكان فقيها أصوليا من املذهب احلنفي، وأل ف عددا من الكتب يف الفقه للحنفي، ويعترب كتابه 

 يف الفقه احلنفي، وهو يف ثالثني جزءا وكذلك يعترب هذا الكتاب موسوعة فقهية شاملة يف الفقه املقارن بني من أكرب الكتب "املبسوط":
 احلنفي والشافعي. وكان )رمحه اهلل( يكتبه يف سجن. راجع: قسم الفقه احلنفي من املكتبة الشاملة. 

م 2010، عام‘ووهوانغ دنغ’اء منطقة شانشي" أليوب وعلم و"التعليم املسجدي. 225ص راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"،- (2)
 . 465ص 
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حىت أكمل دراسة  (1)م( و"اجملالس اإلرشادية"1340ه/741و"مشكاة املصابيح" حملمد بن عبد اهلل اخلطيب التربيزي )ت
ة سنوات، وأصبح إمام ملسجد يف الثانية والعشرين من عمره. وقبل دعوة مؤسس الفرقة اإلخوانية يف الكتب املقر رة يف مخس

مشال غرب الصني خالل عهد أوائل القرن العشرين، لعب دورا مهما يف تطور الفرقة اإلخوانية يف منظقة نينغشيا حىت ُعد  
 مؤسس الفرقة اإلخوانية يف هذه املنظقة. 

وكان الشيخ سعد الدين جيد يف حتصيل علم الصرف والنحو باللغة العربية والفارسية، وعلم البالغة وكتب التفاسري وكتب   
احلديث الشريف وعلم الكالم وكتب الفقه والتصوف وعلم املنطق. قام الشيخ بإصالحات قيمة يف مناهج التدريس، ويف 

ل مني يف مقاطعة نينغشيا، ويف وقت الحق، لعب املتخرجون من هذا املعهد م، أنشأ املعهد اإلسالمي األول للمع1937عام
دورا مهما يف تطور التعليم املسجدي يف مقاطعة نينغشيا. وكذلك ترجم الشيخ مؤلفات من اللغة العربية إىل اللغة الصينية. 

 من أهم مؤلفاته )رمحه اهلل(:
 . 《侯赛尼大辞典》"لغات تفسري حسيين" -1
 .《教律摘要》الفقهية" "حمتصر األحكام-2
 . 《默克图布注释》"شرح املكتوبات" -3
 . 《波文之源》"صفوة املصادر مع قواعد فارسي" -4

 (2)م(1950-1885ه/1369-1302) الشيخ إسحاق ما شيانغ تشنغ
ولد )رمحه اهلل( بقرية مونيوقو يف والية ختسو مبقاطعة قانسو يف مشال غرب الصني املعروف بـــ"اإلمام الصغري". بدأ الشيخ   

)رمحه اهلل( دراسته يف مسجد قريته منذ طفولته، وملا  بلغ سن الرشد قطع شوطا يف حتصيل علوم الدين خصوصا يف قراءة 
 آنذك ‘تشينغهاي’حاكم مقاطعة  –الفطري وجديته يف الدراسة فجذب ذلك حمبة خاله  ودراسة القرآن الكر م بفضل ذكائه

 فلقبه بـ"اإلمام الصغري"، ومنذ ذلك اشتهر إسحاق بـ" اإلمام الصغري". 
وبعد ذلك وصل الشيخ إسحاق سريته التعليمية يف املساجد إىل أن تتلمذ على يد مؤسس الفرقة اإلخوانية الشيخ نوح    

ديه يف دراسة علم الكالم والتفسري واحلديث والفقه وغريها من املواد األساسية يف التعليم املسجدي، وكان يعترب وتعمق ل
من الطالب النجباء للشيخ نوح. أكمل الشيخ إسحاق التعليم املسجدي بوجه أفضل وخترج وحصل اجلبة اخلضراء ألهلية 

على تطوير الفرقة اإلخوانية ببذل أقصى جهوده خالل توليه إمام  إمام املسجد، وكان يساعد أستاذه املوقر الشيخ نوح
 املساجد واجلوامع يف أمكان حىت صار من مشاهري العلماء الكبار العشرة من الفرقة اإلخوانية.

لصني. يف مشال غرب ا ‘تشينغهاي’ملقاطعة  ‘شينيغ’مبدينة  ‘دونغقوان’م، دعي إىل تويل إمام مسجد 1932ويف عام  

                                                           

 ا كتاب شامل، يرشد الطالب إىل األقوال املعتدلة يف جمال العقيدة ومسائل الفقه احلنفي واألخالق وغريها": هذ"اجملالس اإلرشادية – (1)
 مصدر: م(1868ه/1285أمني بن أمحد أفندي الزند )توهوكتاب من الكتب املقررة يف جمال التعليم املسجدي يف الصني.ومؤلفه حممد 

 م(.1959-1894ه/1379-1312البغداديون وأخبارهم وجمالسهم" إلبراهيم عبد الغين الدرويب )"
 .289-288راجع:"تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر" حملمود مشس الدين، ص-(2(
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وخالل توليه إمامة اجلوامع واملساجد كان عدد الكبري من املال  )طالب املسجد( يقبلون إليه من أحناء مقاطعة تشينغهاي 
ومن مقاطعات خمتلفة، ذلك بفضل اتساع علومه وحسن أسلوبه يف التدريس، فكان لديه مائة مال  يف كل جامع، مما هيأ 

إىل  (1) ‘دونغقوان’عد أن يكمل الطالب دراستهم منه، كان يرسلهم من جامع عددا كبريا من علماء الفرقة اإلخوانية، وب
ا. اليت زاد عددها على ألف مسجد ليتولوا اإلمامة فيه ‘ختشو’ومنطقة  ‘تشينغهاي’اجلوامع واملساجد يف أحناء مقاطعة 

ني خ إسحاق اإلمام العام يف هاتة اإلخوانية، وصار الشيقاعدة إعداد علماء اجلماع‘ دونغقوان’ونتيجة لذلك أصبح جامع 
ة اإلخوان بفضل بقائه سنة، وقد حق قت مجاع 15إىل ‘ دونغقوان’املنطقتني يف الواقع. ودامت إمامة الشيخ إسحاق جلامع 

 هناك تطورا كبريا سريعا.  ‘تشينغهاي’وتأييد حك ام مقاطعة 
ية معا يف الدينية باللغة العربية والفارسية واللغة الصين وجتدر اإلشارة إىل أن  الشيخ إسحاق كان يدعوا إىل دراسة الكتب  

التعليم املسجدي، يف حني أن السواد األعظم من أئم ة املساجد يف مشال غرب الصني آنذك، كانوا ال يعريون دراسة اللغة 
ليم املسجدي يف تعالصينية والعلوم الثقافية اهتماما بل يعارضوهنا، وهذا قد قدم الشيخ إسحاق إسهامات يف تطوير ال

م، كان الشيخ إسحاق يواصل تويل إمامة 1949منطقة مشال غرب الصني. وبعد قيام مجهورية الصني الشعبية عام
 م.1950حىت تويف يف شهر ديسمرب ‘دونغقوان’جامع 

 العلماء البارزون من قسم التعليم اإلصالحي
 م(1919-1848ه/1337-1264)الشيخ عبد الرحمن وانغ كوان

 الشيخ موتعل   .نيكان أسالفه أئمة مسجد نيوجيه ببكو ُولد الشيخ )رمحه اهلل( يف أسرة عرفت بالعلم والدين مبدينة بكني،    
العلوم اإلسالمية منذ طفولته من جده مث واصل الدراسة الدينية من زميل جده حىت خترج يف املدرسة الدينية، وُعنيَّ  إماما 

تهد يف تدريس جي الشيخ عبد الرمحن وكان ه.اببش يف ريعان يف مسجد ره خه يف مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصني
 ا. واجلماهري املسلمني اجتهادا باهر  الطالب

السلطان ب التقىو  ،مصر وتركيا لالطالع على أحوال العامل اإلسالمي سافر إىلم، وبعد احلج ، 1906ذهب إىل احلج  عام و  
عاملني  معه قدماستو  ،ألف كتاب ديين أكثر من )رمحه اهلل( له السلطان أهدىو  رتكيا( يف أثناء زيارته ل2)عبد احلميد الثاين

                                                           

هو مسجد مشهور يف الصني، وحواىل بين يف بداية األمر عام Dong Guan Mosque(东关清真寺 :‘)مسجد دونغقوان/’-(1)
 . راجع:                                     م. وكان مركز التعليم املسجدي يف مشال غرب الصني خالل عصر مجهورية الصني الوطنية.1380

https://baike.so.com/doc/6478267-6691970.html                                                                                    
م على 1909-1876ه/Abdul Hamid II(阿卜杜勒·哈米德二世(‘)1293-1327السلطان عبد احلميد الثاين/’-(2)

، سالطني الدولة العثمانية، وأطلق عليه عدة ألقاب: أمري املؤمنني، خليفة املسلمنيالعرش(: كان )رمحه اهلل( السلطان الرابع والثالثون من 
م. ويعترب )رمحه اهلل( 1876ه/ أغسطس 1293م، ووقت تتوجيه هو يف شهر شعبان 1842ه/1258خادم احلرمني الشرفني. وولد بسنة 

م مث 1909ه/ أبريل 1327لع بانقالب يف شهر ربيع اآلخر آخر السالطني األقوياء من سالطني الدولة العثمانية وأطوهلم خالفة. وخُ 
سنة من عمره. راجع: "موجز التاريخ اإلسالمي" ألمحد  75م وهو 1918ه/1336ُوضع رهن اإلقامة االجبارية حىت قد تويف يف سنة 

 .341معمور العسريي، ص

https://baike.so.com/doc/6478267-6691970.html
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يف مسجد نيوجيه  املدرسة  الشيخ وفتح .م1907لداي، ورجع مع العاملني إىل الصني يف عامحافظ حسن وعلي ، من تركيا
املعلمني املستقدمني وتلميذه نور حممد يف السنة نفسها، وتوسع نطاق املدرسة يف السنة التالية  اإلسالمية اجلديدة مع

اجتهادا  دة يف تأسيس املدارس املسجدية اجلديم بل أقام مدارس فرعية يف ضواحي بكني. واجتهد الشيخ عبد الرمحن 1908
  (1) بالصني.لقسم التعليم اإلصالحي يف جمال التعليم املسجدي  لقب مبؤسسكبريا حىت 

 م(1952-1870ه/1371-1286)الشيخ صالح يانغ تشونغ مينغ
كان )رمحه اهلل( عاملا شهريا يف جمال التعليم املسجدي خال عهد مجهورية الصني الوطنية ولد يف عائلة قومية هوي املسلمة     

يف حمافظة يان يف مقاطعة خيب بشمال الصني. وانتقل مع جده إىل مدينة تياجنني يف طفولته، مث انتقل إىل مدينة بكني 
لتقليدية م اللغة العربية وعلوم الدين يف املسجد وتعلم اللغة الصينية يف املدرسة اخلاصة اواستوطن هناك. بدأ الشيخ صاحل تعل

منذ صغره. بدأ يف ريعان شبابه دراسة القرآن الكر م وتفسريه والفقه والكالم وغريه من دروس التعليم املسجدي لدى مشاهري 
كان يدرس الكتب اإلسالمية العربية   (2)‘تسانغتشو’نة العلماء يف مساجد مشال الصني. وخالل دراسته يف املساجد مبدي

إىل جانب دراسة اللغة الصينية والكتب اإلسالمية الصينية والتعاليم الكونفوشية والبوذية واملسيحية حتت توجيه العامل 
 الشهري، وقطع شوطا يف خمتلف العلوم واتسعت معارفه وعلومه حىت اشتهر بـــــ" العامل النجيب يانغ".

كان الشيخ صاحل )رمحه اهلل( يدعو إىل إصالح التعليم املسجدي وإىل تعليم اللغة العربية واللغة الصينية معا يف غرفة    
التدريس باملسجد، كما كان يسعى إىل إنعاش التعليم اإلسالمي والتعليم العام معا إلعداد األكفاء املسلمني اجلدد. اشتغل 

 فظات من منطقة خيب، كما عمل إماما يف مسجد من مقاطعات خمتلفة.الشيخ صاحل إماما يف مساجد يف حما
م، أسس اجلمعية العامة التعليمية ببكني لتعميم التعليم على املنهج اجلديد ويف السنة نفسها طبع ونشر  1908ويف عام   

فألف مادة تدريسية جديدة للتعليم املسجدي  م1911وأما يف عام، 《四教要括》كتابه "خالصة األديان األربعة"
م، أسس باشراك الشيخ سعيد إلياس والشيخ خالد شيتسي 1924اللغة العربية مع اللغة الصينية"، ويف عام-"الكتاب الثنائي

كر م وتفاسريه ل"اجلامعة الصينية العربية" مبدينة تياجني. وأواخر أيام حياته غري  اجتاه عمله فتوجه إىل ترمجة القرآن ا (3)تشو
《教心经注》وترجم "شرح العقائد النسفية"  《古兰经大义》فقام برتمجة معاين القرآن الكر م يف ثالثة أجزاء

. وقد ُعرف الشيخ صاحل بالعامل اإلسالمي وجمد د التعليم 《亥帖注解》القرآن" )خمتارة من سور القرآن و"ختم
                                                           

 .580راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-( (1
 ‘شنتشينغت’مسجد بشمال الصني وفيها مساجد. وأما  هي مدينة يف الشرق ملقاطعة خيبCang Zhou(沧州 :‘)تسانغتشو/’ -(2)

م، وهو أكرب املساجد يف منطقة مشايل الصني من حيث املساحة واحلجم املعماري راجع: "أطلس املعرفة الصينية" 1420فبين يف عام
 .35ص

م(:كان )رمحه اهلل( العامل الرتبوي خالل 哈利德·时子周 (‘)1879-1969)Khalid Shi Zizhouخالد شي تسي تشو/’-(3)
م حىت قد تويف هناك. ومن 1949عهد اجلمهورية الصني الوطنية، ومن مواليد مدينة تياجنني يف مشال الصني، وذهب إىل منطقة تايوان عام

  . اجع:                                             ر  أعجب به أن ترجم القرآن الكر م إىل اللغة الصينية يف أثناء آخر عشر سنوات من حياته.
                                                                                   .html7873576-7599481https://baike.so.com/doc/                             

https://baike.so.com/doc/7599481-7873576.html
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 (1)اإلسالمي يف الصني.
 ( 2)م( 1965-1874ه/1384-1290) الشيخ نور محمد دا بوشنغ

يف شرق الصني  ‘جيانغسو’يف مقاطعة  ‘ليوخه’كان )رمحه اهلل( آخوندا كبريا يف عهد مجهورية الصني، ولد يف حمافظة     
بدأ الشيخ دراسة اللغة الصينية منذ طفولته وأخذ يدرس اللغة العربية والفارسية منذ السنة العاشرة من عمره، مث درس العلوم 

م 1894 بكني عام، مث توج ه إىل‘ناجنينغ’يف مساجد مبدينة -علم الكالم والتفسري واحلديث والفقه والتصوف –لدينية ا
الذي ذكرناه سابقا  (3)وهو يف العشرين من عمره ليتتلمذ على يد إمام مسجد نيوجيه والعامل الشهري عبد الرمحن وانغ كوان

تأثر الشيخ نور حممد بأفكار أستاذه اإلصالحية تأثرا عميقا وبفضل جد ه يف الدراسة وأساسه املتني يف اللغة العربية واللغة 
م، حصل على دبلوم رمسي للتعليم املسجدي )وهو جبة خضراء وراية حريرية يكتب 1896الفارسية وعلوم الدين. ويف عام

تخرج وكفاءته ودينه وأخالقه تشري إىل أهليته إلمامة املسجد( يف مدة قصرية. أما الطالب اآلخرون فال عليها موجز سري امل
م، عاد إىل بلده ليعمل إمام املسجد 1899ميكن هلم أن يتخرجوا فيه إال بعد سبعة أو عشرة سنوات على األقل. ويف عام 

 مية هوي فيها، مساماة بـ"قوانغيي" )نفع عامة الناس(. فيها، ومل يلبث أن أسس مدرسة ابتدائية حديثة ألبناء قو 
م، استعد أستاذه الشيخ عبد الرمحن للسفر إىل مكة املكرمة ألداء فريضة احلج فطلب من تلميذه 1905ويف عام    

م، أخذ الشيخ نور حممد يشتغل 1907النجيب نور حممد أن يعود إىل مسجد نيوجيه ببكني ليتويل اإلمامة بالنيابة. ويف 
 يف مسجد نيوجيه اليت أسسها أستاذه، مث توىل مديرها.  مدرسا يف "مدرسة املعلمني للغة العربية احلديثة" 

الوطنية(، دعاه رئيس مديرية الرتبية يف مقاطعة قانسو إىل  م، )أي سنة تأسيس اجلمهورية الصني1912ويف عام   
م االنتشو)حاضرة مقاطعة قانسو( ليتوىل إدارة مكتب إنعاش التعليم لقومية هوي املسلمة هناك على مدى ست سنوات، ق

الشيخ باجلوالت التفقدية من أدىن املقاطعة إىل أقصها، قائما بالدعاية ألمهية تطوير التعليم القومي أينما ذهب. ونتيجة 
 جلهوده الدؤوبة ظهرت جمموعة من املدارس االبتدائية لقومية هوي املسلمة إىل حيز الوجود يف مقاطعة قانسو. 

يخ نور حممد باجلوالت يف بلدان جنوب شرقي الصني الستطالع أحوال م قام الش1927-1921ويف الفرتة ما بني    
 (4)‘تشاجيانغ’م، تشاور مع العامل الشهري وإمام مسجد شارع 1928التعليم اإلسالمي هناك، وعاد إىل شانغهاي عام

مدرسة املعل مني "ني، وإثر ذلك وضعا مشروع تأسيس حينذاك الشيخ هالل الدين يف كيفية تطوير التعليم اإلسالمي يف الص

                                                           

 .630راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-((1
-271. و"تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر" حملمود مشس الدين، ص 118راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص -((2

275 . 
 .915ه )رمحه اهلل( يف الصفحة: ترمجتذكرنا  -)3 (
هو أحد املساجد القدمية يف أكرب مدينة يف الصني Zhe Jianglu Mosque(浙江路清真寺 :‘)مسجد شارع تشاجيانغ/’-(4)
م، وكان اإلمام األول له الشيخ غالم علي )رمحه اهلل( من شبه القارة اهلندية. وكان الشيخ هالل 1855وبين أوال يف سنة  -شانغهاي  -

  https://baike.so.com/doc/1495285-1581192.htmlالدين اإلمام الثالث له. راجع: 
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حممد رئاسة  ، وتوىل اجلنرال‘مافو شيانغ’بدعم مايل من الشخصية املسلمة الشهرية اجلنرال حممد  ‘شانغهاي’ــــاإلسالمية ب
 جملس اإلدارة وعمل الشيخ هالل الدين مدرسا. 

قاومة اية ألمهية حرب املم، توجه الشيخ نور حممد إىل بلدان جنوب آسيا وشرق األوسط للقيام بالدع1938ويف عام    
الصينية العادلة ضد عدوان اليابان املضلة يف العامل اإلسالمي وكشف جرائم الغزاة اليابانيني الشنيعة يف أراضي الصني احملتلة. 

ة يوعالوة على ذلك نشر الشيخ يف صحيفة "األهرام" مبصر "رسالة إىل املسلمني يف العامل" يدعو فيها الدول العربية واإلسالم
 إىل استنكار الغزاة اليابانيني معنويا ومعاقبتهم اقتصاديا.    

م، حضر الشيخ نور حممد " املؤمتر اإلسالمي العاملي" املنعقد مبكة املكرمة حيث فضح فيه وجها لوجه 1939ويف فرباير   
لشيخ إىل اهلند، حيث ألقى  م، توجه ا1938نشاطات البعثة اليابانية الدسيسة ودعاياهتم الباطلة. وكذلك يف يونيو عام

كلمات وحماضرات عن أحوال املسلم الصيين إىل جانب فضح جرائم عدوان اليابان على الصني ووضع مقاومة الشعب 
الصيين مبا فيهم املسلم الصيين ببسالة. إضافة إىل ذلك قابل الشيخ فيها زعيم املسلمني اهلنود السيد حممد علي جناح 

الذي قام مبحادثات أخوية ودية مع أخيه الصيين والعامل املسلم، وصار مؤسس  م(1948-1876ه/1293-1367)
 م. 1947ه/1366مجهورية باكستان اإلسالمية عام

م، انتقلت " مدرسة املعل مني اإلسالمية بشانغهاي" إىل مدينة بينغليانغ يف مقاطعة قانسو بشمال غرب 1938ويف عام    
ليابان ئاستها، ويف هذه الفرتة رىب  طالبا كثريين علميا وخلقيا. وبعد مقاومة العدوان االصني، وظل الشيخ نور حممد يتويل ر 

《伊斯兰六书》 الشيخ على كتابة كتاب "الفصول الستة اإلسالمية" م، انكب  1945واالنتصار عليه يف سنة 

فة الصوفية وحقوق قه والفلسوهذا الكتاب جمموعة من حماضراته اليت قد مها للطالب، وتشمل حمتوياهتا عقيدة اإلسالم والف
 اإلنسان وغريها من املعارف اإلسالمية األساسية. 

إن الشيخ نور حممد كان تقيا يتصف خبلق سام وقد نذر نفسه لقضية اإلسالم وبذل حياته هلا، وأنه ليس عاملا تربويا 
ومن الدولة فذاع  ل املسلم الصيينشهريا فقط بل هو شخصية اجتماعية نشيطة بارزة، ولذا حظي باالحرتام والتقدير من قب

 م ببكني وهو يف الواحد والتسعني من عمره.1965يونيو عام صيته يف داخل الصني وخارجها. وتويف الشيخ يف 
  (  1) م(1949-1879ه/1368-1296) الشيخ سعيد إلياس وانغ جينغ تشاي

كان )رمحه اهلل( من مدينة تياجنينغ يف مشال الصني، ولد يف عائلة عامل اإلسالم، وكان أبوه وجده ألمه من مشاهري أئم ة     
 املساجد، ومنذ الثامن من عمره بدأ تعلم اللغة العربية وعلوم الدين عند أبيه. 

إىل اخلارج لتحصيل العلم ودرس على أيدي م وهو يف اخلامس عشر من عمره 1895وغادر بلده مدينة تياجنينغ عام     
مشاهري العلماء يف حمافظات يف مشال الصني، حيث درس الكتب اإلسالمية باللغتني العربية والفارسية جبد واجتهاد وكل 

 اإلسالم العقائد وتفسري القرآن الكر م واحلديث الشريف والفقه والتصوف وتاريخ –الدروس اليت يطلبها التعليم املسجدي 
-لفارسية والصينيةالعربية وا-وغريها، أكمل دراسته يف السادسة والعشرين من عمره. ويف تلك الفرتة قد أتقن ثالث لغات

                                                           

 . 580. و"املوسوعة اإلسالمية الصينية" ص279-276راجع:"تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر" حملمود مشس الدين، ص-(1(
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 وأيضا اللغة اإلجنليزية.
م، عمل الشيخ إلياس كإمام يف أكثر من عشر مساجد يف أمكان خمتلفة. ويف تلك الفرتة  1935م إىل 1905ومنذ    

علم وإعداد األكفاء من الشاب املسلمني ونشر اإلسالم وترمجة الكتب اإلسالمية وقد أصبح كان الشيخ يواصل طلب ال
حال إىل ة طال التشوق لتحقيقها منذ أيام شبابه، وهي شد الر يَّ نِ مْ وقتئذ عاملا معروفا للداين والقاصي. وكان عند الشيخ أُ 

به  العامل اإلسالمي بعينيه االثنتني، رغم أنه قد تقدمتالبلدان اإلسالمية للتعمق يف دراسة العلوم اإلسالمية ومشاهدة 
 السن حيث وقف على عتبة العقد اخلامس.

م، توجه الشيخ مبرافقة تلميذه بدعم مايل من أقربائه وأصدقائه وأصحاب الفضل إىل مصر والتحقا جبامعة 1922ويف عام   
ان ملعلومات البالغ عددها أكثر ستمائة كتاب اليت كاألزهر، حيث كان يستنسخ كل ما يفيد له من الكتب اإلسالمية وا

يستخرجها من مكتبة األزهر واملكتبة احلكومية واليت ال جيدها يف الصني، إىل جانب تلقي كل الدروس يف األزهر كل يوم 
 وكذلك كان الشيخ إلياس يلقى احملاضرات عن أحوال املسلمني يف الصني لطالب األزهر كما كان جيرى مقاالت مع

  (1)الصحفيني حول أحوال مسلمي الصني.
م( مبصر ذهب الشيخ إلياس إىل احلج ، وبعد ذلك عاد إىل مصر مث توجه بصحبة تلميذه إىل 1923ويف السنة الثانية )   

م، عاد إىل بلده تياجنني بإحلاح والديه يف الرسائل، رغم أن جولته هذه 1923تركيا للقيام جبولة استطالعية فيها. ويف عام 
 نوع من الكتب اإلسالمية من جامعة األزهر والعلماء.  600مع أكثر من مل تستغرق عشرين شهرا وعاد إىل بلده 

م، أسس مع شخصيات مسلمة " اجلامعة الصينية العربية" يف بلده وبدأ يدر س فيها بنفسه، كما أصدر 1924ويف عام   
يف وترمجة الصني لتأل، وكان يباشر حتريرها وتنقيحها وتوزيعها بنفسه مث أسس "دار 1927جملة "نور اإلسالم" يف عام 
 الكتب اإلسالمية بكبني". 

وكان الشيخ إلياس يعكف على ترمجة الكتب اإلسالمية العربية والفارسية يف مدة أكثر من أربعني سنة. وأعظم إسهاماته    
هلا نشر منها ترمجة معاين القرآن الكر م إىل الصينية مع الشروح واحلواشي يف فرتة استغرقت أكثر من عشرين سنة. وخال

م متت ترمجتها باللغة الصينية الكالسيكية والطبعة 1932ثالث طبعات هلذ الكتب فالطبعة األوىل اليت نشرت يف بكني عام
، وأما الطبعة الثالثة فهي منقحة على أساس 1942عام (2)‘ ينتشوان’الثانية هي باللغة الصينية العصرية ونشرت يف مدينة 

                                                           

م( يف كتابه "حاضر العامل اإلسالمي" كلمة الشيخ إلياس يف 1946-1869ه/1366-1286لقد مجع األمري شكيب أرسالن )-((1
جامعة األزهر آنذاك، وهذا الكتاب يوجد اآلن يف مكتبة كلية اآلداب جامعة اإلمارات العربية املتحدة. راجع: "تاريخ اإلسالم يف الصني 

 . 277بني املاضي واحلاضر"، ص
هي عاصمة مقاطعة نينشاي يف مشال غرب الصني، وتقع يف وسط املقاطعة. واملناخ فيها مناخ  Yin Chuan(银川:‘)ن/ينتشوا’-(2)

صحراوي من حيث يكون الشتاء باردا مع جاف، ويكون الربيع حممال باألتربة، والصيف حارا ورطبا، وبينما تكون فرتات اخلريف قصرية 
ينة من اجلنوب الغريب إىل الشمال الشرقي. وكذلك هي مدينة كثرية على عدد املسلمني حىت متثل عدد املسلمني ومير النهر األصفر عرب املد

 .   197-196نصف جمموع السكان. راجع: "أطلس املعرفة الصينية"، ص
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 م.   1946غهاي عامالطبعة الثانية ونشرت يف شان
واصل الشيخ إلياس بعمل الرتمجة يف ظروف صعبة للغاية منتقال من مكان إىل مكان آخر   يف أيام نريان حرب مقاومة    

 ضد عدوان اليابان ومل يتوقف قطعا عن الرتمجة.
 من أهم ترامجه )رمحه اهلل(:  

 .《古兰经译解》"معاين القرآن الكر م" -1
 . 《选译详解伟戛业》"شرح الوقاية"  -2
 م(1291-1213/هـ691-606)بقلم سعدي الشريازي  《真境花园》" كلستان"  -3

احندر الشيخ سعيد إلياس من عائلة فقرية وعاش يف احلقبة اليت عانت الصني فيها احملن واملصيبات. رغم ذلك مل يتوقف    
إلسالم املقاالت اإلسالمية، إنه عامل ايوما عن نشر اإلسالم وخدمة املسلمني وخدمة وطنه وترمجة الكتب اإلسالمية وكتابة 

 س حياته لقضية اإلسالم وقد تركت إسهاماته العظيمة أثرا كبريا يفالبارز ومرتجم عظيم وسامي اخللق وعايل اهلمة، وكر  
 نفوس املسلمني. 

 يف أثناء رحلته إليها، ودفن يف مقربة املسلمني هناك.  (1) ‘قوييانغ’م مبدينة 1949تويف الشيخ مبرض عضال يف مايو   
 (2)م(1943-1888ه/1362-1305) الشيخ هالل الدين هاده تشنغ

وه إمام بشمال غرب الصني وانتقل مع أبيه )كان أب ‘شنشي’مبقاطعة  ‘نانتشنغ’كان موطنه )رمحه اهلل( األصلي حمافظة    
. ولذا أخذ الشيخ يدرس اللغة العربية ‘تشجيانغ’مام مسجد بشارع مسجد( إىل شانغهاي وهو طفل حيث عمل أبوه إ

والعلوم الدينية على يد والده، ونشأ نشأًة إسالمية حتت رعاية أبيه. وملا بلغ سن الرشد توجه إىل بعض املدن ليتلقى التعليم 
ماء وقطع شاهري العلاملسجدي مث غادر إىل مقاطعيت شنشي وقانسو يف مشال غرب الصني، حيث تتلمذ على أيدي م

شوطا كبريا يف حتصيل علوم الدين واللغة العربية واللغة الفارسية وبعد انتهاء مسريه الدراسي، عاد إىل شانغهاي وتوىل إمامة 
بسبب  ‘مسجد األجانب’مسجد شارع تشجيانغ ليخلف أباه. وكان املسجد الذي يؤم فيه الشيخ هالل الدين ُعرف بـ

يات األجنبية والتجار من خمتلف البلدان اإلسالمية عليه دائما، وهذا قدم للشيخ هالل الدين فرصة تردد املصلني من اجلال
 االتصال باإلخوة املسلمني األجانب وشجعه على دراسة اللغة اإلجنليزية. 

وبعد عودته  (،م، أحبر إىل احلج ، وبعد انتهاء املناسك، سافر إىل مصر واهلند وسيالن )سريالنكا اليوم1913ويف عام    
إىل شانغهاي أسس "شركة التنمية التعاونية" ملزاولة التجارة اخلارجية هبدف كسب األموال مث يصرفها على تطوير التعليم 
املسجدي وإعداد ألكفاء املسلمني. كما أسس مع بعض الشخصيات املسلمة البارزة املقيمة يف شانغهاي "مجعية الدراسات 

 م.1925صدرت جملتها الشهرية عاماإلسالمية الصينية اليت أ
                                                           

هي عاصمة مقاطعة قويتشو يف منطقة جنوب غرب الصني، وتقع يف وسط املقاطعة. وتتميز Gui Yang(贵阳 :‘)قوييانغ/’-(1)
 . 163-162مناخها بوجود أربعة مواسم مناخية. راجع: "أطلس املعرفة الصينية"، ص

 .187. و"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص252-280راجع:"تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر"، ص-((2
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فكان يلقي مواعظه -الصينية والعربية والفارسية واألوردية واإلجنليزية–أصبح الشيخ هالل الدين ضليعا يف مخس لغات    
على املصلني يف يوم اجلمعة مبختلف اللغات ارجتاال بالتناوب مبقتضى أحوال املصلني املختلفة وجنسياهتم يف "مسجد 

 فصارت مواعظ اإلمام مثار اإلعجاب من املصلني.األجانب" 
ر بروعه أن خط ‘شانغهاي’وبعد عودة الشيخ من العمل يف اخلارج وجوالته االستطالعية يف البلدان اإلسالمية إىل    

ر صالتعليم املسجدي التقليدي يف الصني متخلف يف مواده الدراسية وأساليبه التدريسية اليت ال تتناسب مع متطلبات الع
درسة املعل مني م" احلديث فكان من الضروري أن يكون القيام بتجديده، لذلك أسس مبشاركة الشيخ نور حممد )رمحه اهلل(

اإلسالمية بشانغهاي" وعدل املواد التدريسية التقليدية، وأدرج اللغة الصينية والعلوم الثقافية ضمن منهجها إلعداد األكفاء 
م ستة طالب 1934م و1930ية والصينية. ونتيجة لذلك أوفدت املدرسة يف الفرتة ما بني الضليعني يف احلضارتني اإلسالم

ممتازين إىل جامعة األزهر وصاروا فيما بعد من مشاهري العلماء يف الصني وقد خلف معظمهم وراء هم املؤلفات والرتمجات 
 قضية التعليم املسجدي يف الصني. اإلسالمية، مما أسهموا بقسط معني يف قضية اإلسالم واحلضارة اإلسالمية و 

م، رفض الشيخ العمل يف الدوائر احلكومية وتوجه إىل قرية شاديان يف مقاطعة يوننان )جبنوب غرب 1941ويف عام   
الصني( اليت يتجمع فيها املسلمون مبساعدة تلميذه حممد ماكني يف ترمجة القرآن الكر م وهذا يدل  على خصاله احلميدة 

االستقامة والنزاهة والسمو والزهد يف جاه الدنيا واملال، كما كان يدر س اللغة العربية يف مدرسة قرية شاديان يف املتمثلة يف 
 وقت ذاته. 

م وهو يف السادسة واخلمسني من عمره وقد 1943أكتوبر عام 25تويف الشيخ هالل الدين )رمحه اهلل( بقرية شاديان يف    
يات التعزية من املسلمني يف خمتلف مناطق مقاطعة يوننان وأحناء البالد، وأصدرت اجملالت بكاه أهل القرية كما تواردت برق

 واجلرائد اإلسالمية عددا خاصا عرب فيه املسلمون الصينيون عن حزهنم العميق على وفاة الشيخ. 
تشرون يف أرجاء ه منلقد بذل الشيخ هالل الدين حياته لقضية اإلسالم وقضية التعليم املسجدي يف الصني وتالميذ  

  الصني، وذاع صيته وحاز االحرتام والتقدير من قبل املسلم الصيين.
    ( 1) م(1992-1895ه/1412-1312) الشيخ عبد الرحيم ما سونغ تينغ

ه ببكني، ولد يف عائلة إمام مسجد. وتويف والده وهو يف العاشرة من عمر  ‘نيوجيه’كان موطنه )رمحه اهلل( األصلي شارع    
فحضنه عمه. وعمال بوصية والده عقد الولد عبد الرحيم النية والعزم على دراسة اللغة العربية وعلوم الدين منذ طفولته. وملا 

لوبة يف جمال يم. وقد درس الكتب املطبلغ سن الرشد تتلمذ على الشيخ نور حممد وغريه من مشاهري العلماء لتلقي التعل
 العقائد والتفسري واحلديث والفقه والتصو ف. وملا شب  توجه إىل مناطق بعيدة من بلده لتوسيع أفقه-التعليم املسجدي

 العلمي يف املساجد هناك. 

                                                           

 .285-283. و"تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر" ص346راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-(1(
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وعلم حريري  جب ة خضراء-ببكني، ومنح له دبلوم (1)‘هواشي’م، أقيمت له حفلة التخرج يف مسجد 1921ويف عام   
 ئمة املساجد. أطعات خمتلفة وكون عددا كبريا من . وأثر ذلك توىل إمامة املساجد يف مقا-فأصبح مؤهال لإلمامة يف املساجد

م، أسس مبساعدة الشخصيات املسلمة "مدرسة تشنغدا للمعل مني" )معىن تشنغدا الصيين تكوين األخالق 1925ويف عام  
والوصول الكفاءة( وكان هدف املدرسة هتيئة أئم ة املساجد واملدرسني الضليعني يف علوم الدين واللغة العربية واللغة الفارسية 

ة ديرو املدارس اإلسالمية ورؤساء اجلمعيات اإلسالمية. وكان الشيخ عبد الرحيم يتوىل إدار واللغة الصينية والعلوم الثقافية وم
 املدرسة ويقوم مبهمة التعليم فيها، إىل جانب رعاية الشؤون الدينية يف املسجد.

ة األزهر عم، توجه الشيخ عبد الرحيم إىل مصر بوصفه مدير املدرسة إليفاد تالميذه ملصر وإحلاقهم جبام1932ويف عام 
الذي قدر خدمات الشيخ يف قضية اإلسالم وقضية التعليم اإلسالمي  (2)امللك فؤاد األول وخالل وجوده يف مصر استقبل 

يف الصني وإنعاش التبادل الثقايف بني الصني والدول العربية. وأثناء املقابلة وعد امللك فؤاد بإرسال أستاذين مصريني إىل 
إىل املدرسة.  املصريان "مدرسة تشغندا للمعل مني" للتدريس. ومل ميض على ذلك سوى وقت قصري حىت وصل األستاذان

 مبا فيها " املوسوعة اإلسالمية".  كتاب  440، كما أهداه امللك فؤاد م1937وظال يدرسان فيها إىل أن عادا إىل مصر عام
حتت ‘ نضارة اهلالل’م، أصدرت مدرسة تشغندا للمعل مني جملة شهرية 1934م وسنة 1927ويف الفرتة ما بني سنة   

م، توجه الشيخ إىل مصر مرة أخرى للزيارة حيث اتصل مبختلف األجهزة واملؤسسات 1934إشراف الشيخ. ويف عام 
التعليمية والثقافية واجلامعات وتُلقىي بالرتحاب احلار أينما ذهب. ومن أجل مساعدة قضية الثقافة والتعليم اإلسالمي يف 

منحة دراسية هلا. وكانت  20ديا وتقد م الصني كلفت حكومة مصر جامعة األزهر جبمع الكتب ملدرسة الشيخ الصيين كه
زيارته هذه املكللة بالنجاح وعاد مسرورا بنتائج مثمرة إىل الصني. وكان من هديا اإلخوان املصريني طقم كامل من احلروف 

ا هباملطبعية العربية املختلفة اخلطو وقامت دار النشر التابعة "املدرسة تشنغدا للمعل مني بصنع القالب األم النحاسي 
واستعملتها ألول مرة يف الصني، وقد لعب دورا كبريا يف طبع املواد الدراسية العربية للمدرسة وطبع الكتب اإلسالمية العربية 

 يف الصني.
بالكتب اليت أهداه  (3)‘دونغسي’ م، أنشأ الشيخ " مكتبة فؤاد" )نسبة إىل ملك مصر فؤاد( يف مسجد1946ويف عام    

امللك فؤاد وجامعة األزهر واملؤسسات األخرى والكتب املقدمة من قبل املسلمني الصينيني، ويف السنة نفسها قام الشيخ 

                                                           

هو مسجد من املساجد األربعة القدمية ملدينة بكني وبين أوال يف عام Hua Shi Mosque(花市清真寺 :‘)مسجد هواشي/’– (1)
                               م.1415

م(: كان )رمحه اهلل( السلطان 1936-1868ه/福阿德一世( )1284-1355)Fuad I of Egyptفؤاد األول/ السلطان’–(2)
م( وامللك األول 1922-1914م للسلطنة املصرية )اسم الساللة املصرية حتت احلماية الربيطانية بني عامي 1922-1917الثاين بني 

 /https://ar.wikipedia.org/wiki األول-(. راجع: فؤادم1953-1922للمملكة املصرية )
هو أحد من املساجد األربعة القدمية يف بكني، ومت بناء املسجد يف Dong Si Mosque(东四清真寺 :‘)مسجد دونغسي/’-(3)

 .91م. راجع: "املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص1346سنة 
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طالبا وإيفادهم إىل مصر. وتعترب هذه البعثة من  16باختيار الطالب املؤهلني للدراسة يف جامعة األزهر، ومت اختيار 
م 1947م و1945ر عددا من نوعها يف تاريخ إرسال الطالب الصينيني إىل مصر. وفيما بني عامي الطالب املبعوثني أكث

، وباشر واجها ‘دونغسي’أسس الشيخ عبد الرحيم "فصل دراسة العلوم اإلسالمية" و"املعهد اإلسالمي ببكني" يف مسجد 
 بنفسه مهمة التدريس، إضافة إىل استقدام بعض املدرسني من اخلارج.

ا أن الشيخ عبد الرحيم قضى حياته ساعيا يف سبيل قضية اإلسالم وقضية التعليم اإلسالمي حظي باالحرتام والتقدير ومب  
 م.1992صوته العاطر يف أحناء الصني. وتويف ببكني عام من قبل املسلمني يف الصني واخلارج وذاع

 من أهم مؤلفاته )رمحه اهلل(:
  《回教与人生》"اإلسالم واحلياة" -1
 .《古兰经要义》خالصة ملعاين القرآن الكر م"" -2

يُعرف الشيخ عبد الرحيم مع الشيخ نور حممد والشيخ سعيد إلياس والشيخ هالل الدين بـ"مشاهري أئم ة املساجد الكبار    
 األربعة " يف عهد مجهورية الصني الوطنية.     

منهما مبزايا  تطوير التعليم املسجدي، ويتميز كل واحد وخالصة القول أن املنهج التعليمي القد م واجلديد لعبا دورا مهما يف
 املطاف  آخرالعصر، والذي أدى يف متطلبات فقام بتجديد املناهج وفق خاصة، إال أن املنهج األخري لىب  ضروريات العصر

  إىل تطور هائل يف النظام التعليم املسجدي. 
ج التعليم القد م واجلديد ولعب هؤالء العلماء الكبار دورا مهما كذلك ظهر علماء كبار ممتازون علما وخلقا من جمال املنه

ني سلمني الصينيء يف ذاكرة وقلوب امليف تطوير التعليم املسجدي خالل القرن العشرين امليالدي، وحىت اآلن أمساؤهم العظما
 وجزاءهم اهلل تعاىل عن املسلم الصيين، وأسعدهم اهلل يف الدارين. 
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 الوطنية أبرز الشخصيات اليت دعمت التعليم املسجدي يف عهد مجهورية الصنيمن : املبحث الثاني

إضافة جهود العلماء فإن هناك بعض الشخصيات املسلمة الذين دعمت التعليم املسجدي بأمواهلا وبنفوذها، كما سامهوا  
ذكر ثالثة منها  هؤالء نكتفي ب، ومن بني الوطنية يف بناء املساجد وتطوير التعليم املسجدي خالل عهد جهمورية الصني

 كما كان هلم دور كبري يف هذا اجملال.
  (1)م(1931-1869ه/1349-1285)ما تشي محمد الجنرال

لصني وكان أبوه رب ال غيف مشا ‘قانسو’ملقاطعة  ‘ختشو’كان )رمحه اهلل( ينتمى لعائلة مسلمة لقومية هوي يف منطقة     
م(. وبعد استسالمه 1911-1644)‘ تشينغ املنشورية’من زعماء اجليش االنتفاضي املسلم يف أواخر عهد أسرة 

ضابطا  ‘تشي ما’صار ، ف‘ختشو’املرابطة يف منطقة  ‘تشينغ’ضم جيش املسلمني االنتفاضي إىل قوات أسرة  ‘تشينغ’ألسرة 
 شابا يف قطعة خالية من قوات أبيه.

 ام اجلمهورية، ومل يلبث إىل أن ُعني  مع اجلنراالت املسلمة األخرى تأييد نظ ‘تشي ما’م، أعلن اجلنرال 1912ويف عام  
بشمال غرب  ‘تشسنغهاي’م أرسل قواته إىل مناطق جنوب غرب 1914ويف عام ،‘نينغشيا’قائد القوات املرابطة يف منطقة 

ا نطقة. وبذلك حال دون حماولة بريطانيا الستعمارية والعناصر املوالية هلالصني وجنوب النهر األصفر وسيطر على هذه امل
ية فيما بعد. وبعد اإلدار  ‘تشينغهاي’من قومية التبت يف اقتسام أراضي تشينغهاي، مما أوجد شروطا الزمة لتأسيس مقاطعة 

مة املقاطعة، مث توىل حكم م، توىل ماتشي إدارة مديرية البناء حلكو 1919عام ‘تشينغهاي’تأسيس إدارة مقاطعة 
 . ‘تشينغهاي’مقاطعة 

ي كان خملصا يف دينه ومهتما بقضية اإلسالم، وكان يتربع مباله لبناء املساجد ولتطوير التعليم املسجد  ‘تشي ما’إن اجلنرال   
، كان (2)ة اإلخوانية الشيخ نوح. وذلك كما ذكرنا سابقااإلشارة إليه هو أنقذ مؤسس اجلماع يف مقاطعة حكمه. ومما جتدر

الصوفية حىت حدث حوادثا دمويا وهلذا غادر  نوح تعارض معارضة شديدة من اجلماعة القدمية والطوائف دعوة الشيخ
بشمال  ‘شينجيانغ’الشيخ نوح بلده، وجتو ل يف مناطق بشمال غرب الصني. ويف هناية األمر ذهب إىل منطقة حامي ملقاطعة 

من  ، اهتم فيه الشيخ نوح بأن متهم هارب‘شينجيانغ’غرب الصني واستمر دعوته هناك ولكن دعوي إىل حاكم مقاطعة 
طلب من  ‘قانسو’بإلقاء القبض عليه وسجنه، غري أن حاكم مقاطعة  ‘شينجيانغ’فأمر حاكم مقاطعة  ‘قانسو’مقاطعة 
)حاضرة مقاطعة قانسو( حبجة أن الشيخ نوح من أهايل  ‘التشو’ينة إرسال الشيخ نوح خمفورا إىل مد ‘شينجيانغ’حاكم 

هذا اخلرب أرسل فصيلة من قواته أنقذت الشيخ نوح يف الطريق وجاءت به  ‘ما تشي’قانسو، وعندما مسع 
ت نفسه  وأجل ه وكر مه بوصفه عامل شهري. ويف الوق ‘ما تشي’)عاصمة مقاطعة تشينغهاي( حيث رح ب به  ‘شينينغ’إىل 

، وقال فيها:" إن نوح ما وان فو عامل كبري وينشر مذهبا صحيحا وال هرطقيا". مث نصبه ‘شينجيانغ’كتب رسالة إىل حاكم 

                                                           

 .  331. و"تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر" حملمود مشس الدين، ص343راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-)1(
 .145-142 انظر املبحث األول للفصل الثاين من الباب الثاين، ص – (2)
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رال ما تشي نة اإلخوانية يف الصني، وهلذا أعترب اجلوأيده يف نشر اجلماع، واتبع مذهبه ‘تشينغهاي’إماما عاما يف مقاطعة 
 عهد مجهورية الصني ة اإلخوانية يفغريه لتطوير اجلماعة اإلخوانية يف الصني، ولعب دورا ال يبدله نصري مهم لتأسيس اجلماع

 .الوطنية
 (1)م(1937-1869ه/1355-1285)السيد عالء الدين جين تسي يون

ني الشرقي. وانتقل اليت تقع على واجهة حبر الص ‘جيانغسو’يف مقاطعة  ‘ناجينغ’ُولد )رمحه اهلل( يف عائلة متدينة مبدينة     
مية اليت تقع يف وسط ساحل بر الصني. ومنذ طفولته تعل م حرفة اجلوهرات واألدوات اليش ‘شانغهاي’مع أبيه وهو طفل إىل 

 على يد أبيه. وعندما شب  اشتغل بتجارة اجلوهرات واألدوات اليشمية. 
املصاحل وكذلك كان يساعد بأرباح جتارته اجلمعيات اليت تعىن ب الصلوات اخلمس يوميا،كان السيد خملصا وحمافظا على 

العامة للمسلمني، كما كان يساعد مع الشخصيات املسلمة البارزة األخرى على تأسيس املنظمات االسالمية وعلى تطوير 
 انغهاي واختري عضو له استطاع جملسم، اشرتك يف تأسيس جملس اإلدارة اإلسالمي بش1909التعليم اإلسالمي. ويف عام

م 1911ام، ذلك بفضل املساعدات املالية للسي د. ويف ع‘فويو’اإلدارة إنشاء مدرستني ابتدائيتني تابعتني ملسجد شارع 
، ترب ع باملال لبناء 1917ت اإلسالمية" اليت حتتوي على مسجد ومقربة املسلمني. ويف عامترب ع باملال لتشييد "الفلوا

نفسه اشرتك  . ويف هذا السنة‘شياو تويوان’م، اشرتك بتربعاته يف توسيع بناء مسجد 1925، ويف عام‘شياو تويوان’مسجد 
م، ترب ع 1928مع الشيخ هالل الدين وغريه يف تأسيس اجلمعية العلمية اإلسالمية الصينية واختري عضو اجلمعية. ويف عام

م، توج ه إىل مكة 1929وبناء مساكن الطالب. ويف عام ‘شانعهاي’ــالمية بمباله إىل اجلمعية إلنشاء مدرسة املعل مني اإلس
املكرمة ألداء فريضة احلج ، وبعد عودته من احلج  أسس مركزا يف داخل مسجد شياو تويوان ليقدم اخلدمات للحج اج الذين 

ب انغهاي، وكان املركز يرتجاؤوا من أحناء البلد وخصوصا من مشال غرب الصني للسفر إىل مكة املكرمة عرب ميناء ش
 السكن للحج اج جمانيا ومساعدهتم على القيام بإجراءات السفر. 

إلقامة التعليم الديين وحتمل كل نفقات الطالب  ‘شياو تويوان’م، رعى السي د مسجد 1937م إىل 1917ومن عام    
 . املشرب وامللبس كما حتمل رواتب املعل مني ومصاريف أخرى للمسجدو من املأكل 

م، أنشأ السيد روضة األطفال واليتامى ألبناء املسلمني 1937م و1930باإلضافة إىل ذلك، ففي السنوات ما بني    
. وكان ‘ويوانشياو ت’بشانعهاي ومدرسة ابتدائية إسالمية ومدرسة ليلية لدراسة العلوم الدينية األساسية يف دخل مسجد 

 يشرتي احلبوب الغذائية واملالبس ليقدمها إىل الفقراء واملساكني من املسلمني وغري املسلمني. كل سنة   يف أواخر السيد

                                                           

 .318املاضي واحلاضر" حملمود مشس الدين، ص. و"تاريخ اإلسالم يف الصني بني 260راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-(1(
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   ( 1)م(1932-1876ه/1350-1293) الجنرال محمد ما فو شيانغ
سجد بشمال غرب الصني، وبدأ دراسة العلوم الدينية األساسية يف م ‘قانسو’يف مقاطعة  ‘وختش’ُولد )رمحه اهلل( مبنطقة    

 دراسةية إىل مث عدل من دراسة الثقاف قريته وهو يف السادسة من عمره، وبدأ دراسة الثقافة الصينية منذ الثامنة من عمره، 
كز الثاين يف مبارات االمتحان م، حصل ما فو شيانغ على املر 1895املبارزة( مع أخيه األكرب. ويف عام‘)الووشو الرياضة’

 للرياضة الووشو.  
م، جنح يف االمتحان الرمسي للرياضة الووشو، وبعد ذلك صار قائدا لقوات مقاطعات شيئا فشيئا، ويف 1897ويف    
غرب انسو مشال قعاصمة مقاطعة ) ‘النتشو’م، ُعني  قائدا للقوات املرابطة يف منطقة شينينغ، مث نقل إىل مدينة 1906عام

 .‘النتشو’ليكون قائدا للقوات املرابطة يف  ،1911الصني( عام
م، أعلن مع بعض احلكام احمللي ني واجلنراالت املسلمني تأييد حكومة اجلمهورية الوطنية ومل ليبث أن عينته 1912ويف عام  

من  ‘تشنغدوا’مد رئاسة بلدية . ومنذئذ توىل اجلنرال حم‘نينغشيا’احلكومة قائدا للقوات اجلمهورية املرابطة يف منطقة 
وليا والتبت غو يف شرق الصني ورئاسة جلنة املاليت تقع الساحل الشرقي للصني، وحكم مقاطعة آهن ‘شاندونغ’مقاطعة 

 م.1930الوطنية عام
م أسس مكتبة يف املسجد ملقاطعة 1916. ويف عام1915أنشأ مخسة مدارس ابتدائية يف مدينة ختشو وحوهلا يف عام    

م، تربع مباله 1919م، تربع مباله إلنشاء مدرسة املعل مني ألبناء قومية هوي )املسلمون(. ويف عام1918نينغشيا، ويف عام 
جلمعية اإلسالمية التقدمية" بالنشو كنفقات دراسة الشباب املسلمني يف دوالر فضي وقد مها إىل "ا 1500البالغ عدده 

مدرسة ابتدائية إسالمية يف خمتلف احملافظات مبنطقة  60خارج البالد. ويف الوقت نفسه تربع بأمواله إلنشاء أكثر من 
 مدرسة يف بكني ومقاطعات يف مشال غرب الصني. 60نينغشيا. ويف هذه الفرتة أنشأ أكثر من 

ح بسبب ضيق املكان وقلة املوارد املالية، واقرت  ‘جينان’م، أُغلقت "مدرسة تشغندا للمعل مني" مبدينة 1928ويف عام   
اجلنرال حممد نقل املدرسة إىل بكني وقدم املساعدات املالية للنقل وإعادة فتح املدرسة ببكني، وكان اجلنرال حممد يقدم 

  آنذاك كل شهر. يوان صيين 1200نفقات املدرسة البالغة 
م، طبع مباله أكثر من عشرين  1922وكذلك كان اجلنرال حممد يسهم إسهامات كبرية لطبع الكتب اإلسالمية، ويف عام     

م، اقرتح تأسيس 1927 عامم(. ويف1912-1644)‘ تشينغ’كتابا إسالميا صينيا ألفها العلماء املسلمون يف عهد أسرة 
 م، اقرتح على احلكومة املركزية تقد م الدعم املايل للرتبية والتعليم للمناطق النائية للبالد. 9311ارة اهلالل"، ويف عامجملة "نض

                                                           

 .334. و"تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر" حملمود مشس الدين، ص 329راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص-(1(
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وباإلضافة إىل ذلك، كان اجلنرال حممد يف الثالثينات للقرن العشرين امليالدي تربع مباله لشراء املسكن مبكة املكرمة ليكون   
 ج .وقفا ينزل فيها احلجاج الصينيون خالل موسم احل

م وهو يف السادسة واخلمسني من 1932بشمال الصني يف أغسطس عام  ‘تياجني’وتويف اجلنرال حممد )رمحه اهلل( مبدينة 
 عمره.

الشخصيات املسلمة يف عهد مجهورية الصني الوطنية دعموا بأمواهلم ونفوذهم يف بناء املساجد وتطوير  وخالصة القول أن   
التعليم املسجدي، وقد أسهموا يف تعليم املسلمني الصينيني آنذك. وقاموا هبذه األعمال كلها لطلب رضى اهلل ولوجهه 

 م اهلل عظماء يف ذاكرة وقلوب املسلمني والصينيني. وجزاءهالكر م وخلدمة يف سبيل اهلل ولثواب يف األخرة. وأمسائهم ال
 عن املسلمني الصينيني! 
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 التعليم املسجدي يف الصني يف فرتة ما بني
 م(2016-1949هـ/1369-1437)

 م( 1978-1949) أحوال التعليم املسجدي قبل سياسة اإلصالح واالنفتاحالفصل األول:    

 :وفيه ثالثة مباحث
 يف الصني ةاملبحث األول: تأسيس السلطة الشيوعي

 املبحث الثاني: سياسة احلاكم جتاه األديان قبل سياسة اإلصالح واالنفتاح
  واالنفتاحتعليم املسجدي قبل سياسة اإلصالح تأثري السياسة الدينية على الاملبحث الثالث: 

 واالنفتاحالفصل الثاني: أحوال التعليم املسجدي بعد سياسة اإلصالح 
 وفيه ثالثة مباحث:

 تعريف عن سياسة اإلصالح واالنفتاح لااملبحث األول: 
 املبحث الثاني: السياسة الدينية بعد سياسة اإلصالح واالنفتاح

 املبحث الثالث: التعليم املسجدي حتت سياسة اإلصالح واالنفتاح  
 أشهر العلماء يف جمال التعليم املسجدي خالل هذا العصر من الفصل الثالث:  

 وفيه ثالثة مباحث:
 املبحث األول: أشهر العلماء قبل سياسة اإلصالح واالنفتاح

 املبحث الثاني: العلماء البارزون بعد سياسة اإلصالح واالنفتاح 
 عن األحوال العصرية للتعليم املسجدي  نبذةالثالث: املبحث 
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 م( 1978-1949)(1)أحوال التعليم املسجدي قبل سياسة اإلصالح واالنفتاح

 وفيه ثالثة مباحث:

 يف الصني ةالسلطة الشيوعي األول: تأسيساملبحث 

 (1978-1949)املبحث الثاني: سياسة احلاكم جتاه األديان قبل سياسة اإلصالح واالنفتاح 

 واالنفتاحاإلصالح قبل سياسة  تعليم املسجديالسياسة الدينية على ال الثالث: تأثرياملبحث 

                           
 

 

                                                           

نفتاح على العامل الهـذا اسم اصطالح سياسي يستخدم يف الصني اليوم، ويعين تنشيط االقتصاد احمللي وا‘: واالنفتاح اإلصالح’ -(1)
م وعند تطبيقها أصبح الصني واحدة 1978اخلارجي والتحويل من االقتصاد التخطيطي إىل االقتصاد األسواقي. بدأت هذه السياسة يف عام

      م نقطًة حتو ل تارخيية مهمة يف التاريخ الصيين. 1978من أكثر البلدان منوا يف االقتصاد. وهلذا اعتربت احلكومة الصينية سنة 
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 يف الصني ةالسلطة الشيوعي تأسيس :األولاملبحث 

دخل الصني يف فرتة تارخيية جديدة مبنتصف القرن العشرين امليالدي، وذلك بتويل السلطة الشيوعية زمام احلكام وقيام 
 النظام االشرتاكي.مجهورية الصني الشعبية وتأسيس 

 قيام جمهورية الصين الشعبية-1
م قامت القوات اليابانية الغزاة يف األراضي الصينية باالستسالم غري املشروط للقوات الصينية ولكن 1945ويف عام   

الشعب الصيين مل خيرج من جروح احلرب بعد فدخلوا يف كارثة القتال بني قوات احلزب الوطين الصيين )حكومة مجهورية 
 الصني الوطنية( واحلزب الشيوعي الصيين.

م(، وانتهى بانتصار احلزب الشيوعي الصيين وفشل احلزب 1949-1946استمر هذا القتال بني احلزبني لثالث سنوات )  
الوطين الصيين، حيث سيطر احلزب الشيوعي الصيين على معظم أراضي بر الصني وتراجع احلزب الوطين الصيين إىل 

انتصار احلزب الشيوعي  وبعد‘فرتة احلرب األهلية الثورية ’ الفرتة بــ للصني. ويسمي املؤرخون الصينيون هذه (1)‘تايوان’منطقة 
 - (3)‘ تونغماو تسي’م، وأعلن 1949أكتوبر عامببكني يف أول  (2)‘ ميدان تيان آن من’الصيين أقيم احتفال مهيب يف 

لط احلزب الشيوعي الصيين ستأسيس مجهورية الصني الشعبية رمسيا، حىت ت -رئيس اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيين
م، وهبذا قد انتهت احلروب االنفصالية بني األمراء منذ عصر مجهورية الصني 1951على مجيع أراضي بر الصني يف عام
 الوطنية، ونشأ نظام سياسي موح د.

  تأسيس النظام االشتراكي-2

                                                           

هي إحدى مقاطعات الصني، وتقع على رف  القاري على الساحل اجلنوب الشرقي من بر الرئيسي  Tai Wan(台湾:‘)تايوان/’-(1)
كم. 140، وهي أكرب جزيرة يف الصني، ومسافة بينها وبني بر الرئيسي للصني ال تتجاوز 2كم3.6للصني. ومساحتها اإلمجالية حوايل
 . 210راجع: "أطلس املعرفة الصينية"، ص

بيكن، ومعىن  –هو ميدان يقع يف وسط عاصمة الصني Tian Anmen Square (天安门广场 :‘)ن/ميدان تيان آن م’-((2
م. وكانت بوابة الدخول الرئيسي للقصر 1417، وبنيت ألول مرة يف عام‘بوابة التعاقب السماوي’يف اللغة الصينية ‘ تيان آن من’

م، بدأ 1958، ويف عام‘تيان آن من’فهو ساحة أمام ‘ان آن منتي’ االمرباطوري يف الزمن القد م، وتعد رمز وطين للصني. وأما ميدان
امليدان أكرب التوسع يف التاريخ حىت صار ساحة واسعة على مقياس اليوم، وميكن أن يستوعب مليون شخص لعقد مسرية كبرية، وهلذا يعد 

الصينية"  يف التاريخ. راجع: "أطلس املعرفة أكرب ميدان يف العامل مساحتا. وهو ما زال املركز السياسي للصني وحدث فيه أحداث كربى
                                                                                   https://baike.so.com/doc/1519532-1606488.html. 18ص
-1945بني سنوات  م(: كان زعيم احلزب الشيوعي الصيين ما毛泽东(‘)1893-1976)Mao Zedongدونغ/يماو تس’ -(3)

منطقة وسط الصني.  ملقاطعة هونان يف‘ شاو شانتشونغ’قائدا عسكريا عظيما يف التاريخ العصري الصيين. وولد يف قرية م، وسياسيا 1976
 /html1253444-1184930https://baike.so.com/doc.راجع: 

https://baike.so.com/doc/1519532-1606488.html
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وحياول بكل الوسائل  ،(3)والنظام الشيوعي (2)يف العامل يدعو إىل النظام االشرتاكي (1)من املعروف أن احلزب الشيوعي   
تطبيقها. وبعد تأسيس مجهورية الصني الشعبية مل حياول احلزب الشيوعي الصيين تأسيس النظام االشرتاكي على الفور بل 

اية داختذ حركات سياسية هلذا النظام، وكان هذه احلركات السياسية بدأت منذ تأسيس مجهورية الصني الشعبية وانتهت يف ب
 م. وكان أكثر تأثريا من هذه احلركات السياسية ما يلي:1956سنة 

 (1951-1950حركة لقمع معادي الثورة الشيوعي)م 
وهتدف إىل القضاء على عناصر املعارضة، وخاصة املوظ فون اخلبثاء السابقون خالل عهد مجهورية الصني الوطنية وقطاع   

الطرق وقوات حملية مبحاولة تقويض السلطة الشيوعية اجلديدة  وكان هدفها يف البداية يستجلي املعادين للحكومة اجلديدة 
اه املعاكس ة، ولكن مل يُنفذ يف التطبيق كما أُمر يف هدف البداية بل يُنفذ يف اجتمث يقضي عليهم جبرائمهم شديدة أم خفيف

وُوسع من قمع على عناصر املعادين وظلم على رجال طي بني حىت قُتل خطئا الشخصيات الذين كانوا يسامهون مسامهات  
الصني الشعبية، إال أن  تأسيس مجهورية كبرية لـتأسيس السلطة الشيوعي وتعترب هذه احلركة أوىل داهية على الصينيني بعد

العلماء الرمسيون يعتقدون أن هذه احلركة قضت أساسا على القوى املعادية اليت صانت السالم واالستقرار يف اجملتمع 
ووضعت أساسا لبناء الدولة يف وقت الحق. ومن حسب السجالت التارخيية الرمسية، كان عدد املقبوضني واملقتولني يف 

  (4)لبلد خالل حركة لقمع معادي الثورة الشيوعي هي كثري جدا. أحناء ا
            حركة اإلصالح الزراعي 

وكان هدف احلركة هو إصالح ملكية الزراعة، حيث كانت تصادر زراعات ملالك األراضي يف أرياف مث يُوزعها على   

                                                           

هو حزب سياسي ويدعو إىل تطبيق املبادئ االجتماعية واالقتصادية Communist Party (共产党 :‘)احلزب الشيوعي/’-((1
كارل ’سياسني  للمنظرين ال‘ بيان احلزب الشيوعي’للشيوعية من خالل سياسة الدولة. وكان االسم االصطالحي له يف مرة أوىل يظهر يف 

م(، وكان أول حزب شيوعي يف العامل هو العصبة الشيوعية اليت أنشئ يف 1895-1820)‘فريدرخ انغلز’م(، 1883-1818‘)ماركس
راجع:             .  م.1921م. وأما احلزب الشيوعي الصيين ُأسس مبدينة شانغهاي يف منطقة شرق الصني عام1847لندن عام

https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_party                                                                                     
هي نظام اقتصادي ميتاز بامللكية اجلماعية لوسائل اإلنتاج واإلرادة التعاونية لالقتصاد. كلمة Socialism(社会主义 :‘)اشرتاكية/’-((2

الفرتة و  االشرتاكية مأخوذة من اللغة الالتينية )االجتماعية(، ومبعىن مشرتك أو متحد. واعتقد الشيوعيون أن االشرتاكية هي املرحلة االبتدائية
                                                                   https://en.wikipedia.org/wiki/Socialismوعي. االنتقالية لتأسيس النظام الشي

من الالتينية، وهي فكر سياسية لتقاسم االقتصاد واجلمع بني ‘ شيوعية’أصل كلمة Communism(共产主义 :‘)شيوعية/’-(3(
اجلماعة، ويدعو إىل القضاء على امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج، ويؤسس اجتماعية عامة لوسائل اإلنتاج اليت تستخدم على أفضل وجه 

دورا هاما  مؤسس فكر الشيوعية، ولعب أفكاره‘كارل ماكس’ العائلي. ويُعدقدرهتا، وليس هناك نظام الطبقات واجلولة واحلكومة واجملتمع 
             https://en.wikipedia.org/wiki/Communismلتأسيس علم االجتماع ولتطوير احلركات االشرتاكية.  راجع: 

 اختلف األقوال حول عدد املقتولني يف فرتة حركة لقمع معادي الثورة الشيوعي، وأرجحها مليون. راجع: -((4
                                                       5-692793-#654480.html692793-654480https://baike.so.com/doc/              

https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_party
https://en.wikipedia.org/wiki/Socialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Communism
https://baike.so.com/doc/654480-692793.html#654480-692793-5
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 طبقات على النحو اآليت: فالحني فقراء. وكانت طريقة احلركة يف إلصالح هي تقسم الفالحني إىل
هم )طبقة الفالح األجري )هم فالحون ليس لديهم زراعات واستأجرهم عندما جاء فصل الزراعة( وطبقة الفالح الفقري  

فالحون لديهم زراعات قليلة جدا وال تكتفي لنفقاهتم وهلذا يستأجرون بعض املزروعات من مالك األراضي(، وطبقة الفالح 
هم فالحون لديهم زراعات كافية واألدوات الزراعية(، وطبقة الفالح الغين )هم فالحون لديهم أكثر الزراعات )املتوسط 

ة ولكن ال هم فالحون لديهم زراعات كثري )نسبيا وآجروا بعض األراضي الزراعية للفالحني الفقراء( وطبقة مالك األراضي 
 ني الفقراء مث يأخذون مجيع احملصودات تقريبا(.يزرعون بأنفسهم بل يؤجرون األراضي الزراعية للفالح

اد الفالح األجري والفالح ال)وكانت سياسية اإلصالح الزراعي متمركزة على االعتماد على الطبقتني األوليني    فقري(، واالحت 
 مع طبقة الفالح املتوسط، واحملايدة مع طبقة الفالح الغين وتوجيه الضربات ملالك األراضي. 

ذه احلركة اإلصالحية دور اجيايب فحسب بل سلبيات. وأما ما يعترب من إجيابية فهي أن سبب هذه احلركة مل تكن هل
وجد الفالحون الفقراء زراعات وهبائم وأدوات لزراعة. وأما ما يعترب من سلبيتها فهي كثري، وأشدها طريقة لنزع ملكية 

م عليهم العنف والقوة. وهلذا كان معظم املالك األراضي ُيستخداألراضي ليست بتلقائي من قبل املالك األراضي بل بطريقة 
وسائل عنيفة قاسية، وبعضهم ُيشتمون باألقوال األوساخ أمام الناس وبعضهم ُيضربوهنم حىت بعضهم قُتلوا ظلما. وبدأت 

بلد خالل حركة م وكان عدد الوافيات يف أحناء ال1952م، واستمر إىل هناية عام 1950احلركة نشاطها يف أوائل عام 
ا.   اإلصالح الزراعي ضخما جد 

  فرديةحكومية مع المؤسسة الالحركة شراكة المؤسسة  
وكانت حركة اإلصالح الزراعية مُتارس يف األرياف جبميع أحناء البالد. وأما كان احلركة السياسية يف مدن فهي حركة    

 التجار واألغنياء يف املؤسسة احلكومية مث ميارس األعمال ة. وهي يُدمج أمالكملؤسسة الفرديشراكة املؤسسة حكومية مع ا
 ية يف بداية األمر، وهذه املرحلة امسرتم، وتُنفذ يف بعض املؤسسات الفرد1954اجلماعية. وكان تبدأ تدرجيا يف سبتمرب 

 م. 1956ة خالل أوائل عام حىت تُنفذ يف مجيع األمالك الفردي سنتني
 اليت نشأت يف بداية تأسيس مجهورية الصني الشعبية استمرت ببضع سنوات حىت انتهتوكان تلك احلركات السياسية   

وكان اهلدف من هذه احلركات هو ‘. فرتة التحويل االشرتاكي’ م، كان أسم  احلكومة هذه السنوات بـــ1956يف أوائل عام
ثت التغيريات اسة التحويل االشرتاكي قد أحدحتويل امللكية الرأمسالية لوسائل اإلنتاج إىل ملكية عامة اشرتاكية، وكانت سي

األساسية يف اهليكل االقتصادي والعالقة االجتماعية للصني. والعلماء الصينيون الرمسيون يعتقدون أن كان متام التحويل 
 الصني. يم هي رمز على تأسيس النظام االشرتاكي يف أراض1956االشرتاكي يف أوائل عام
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 احلاكم جتاه األديان قبل سياسة اإلصالح واالنفتاح  سياسةاملبحث الثاني: 

 م(1949-1978)

 الديين وذلك ألن األغلبية الساحقة االعتقاديف  سياسة احلرية راجم(، مت 1949بعد تأسيس مجهورية الصني الشعبية عام)  
ريها. ونص الدستور واإلسالم واملسيحية وغالبوذية الطاوية و  -من سكان الصني وقتئذ كانوا متدينني ويعتنقون خمتلف األديان

بأن حرية املواطنني يف االعتقاد الديين، لذلك اختذ احلزب احلاكم موقف التسامح مع أهل األديان يف أوائل اخلمسينات من 
 القرن العشرين امليالدي.

الدينية حمفوظة  ياهتمحو الصيين  وكان املسلمون يف الظروف السياسة هذه يتمتعون باحلرية الدينية اليت ضمنها الدستور   
، ويؤيدون هذه احلكومة اجلديدة اليت حترتم االعتقاد الديين جلميع األديان، والناس يعيشون يف اجملتمع املنسجم. دستورالب

 وقد اختذت احلكومة اجلديدة خطوات جيدة يف شأن اإلسالم واملسلمني، من أمهها ما يلي:    
 ينيةتأسيس الجمعية اإلسالمية الص

م، تأسست اجلمعية اإلسالمية الصينية ببكني يف ظل النظام اجلديد وهي منظمة إسالمية موحدة 1953مايو  11يف   
 أوىل يف تاريخ اإلسالمي بالصني. 

وكان من أهداف اجلمعية هو: مساعدة احلكومة يف تنفيذ حرية االعتقاد الديين وتطوير الروح اإلسالمي األساسي والتقاليد   
المية احلميدة، وإدارة الشؤون الدينية كما محيت حقوق املسلمني الصينيني ومصاحلهم، وحتقيق التناسق بني اإلسالم اإلس

واجملتمع االشرتاكي، وتأييد احلزب الشيوعي الصيين والنظام االشرتاكي. إضافة إىل ذلك كانت حتر ص املسلمني إىل االشرتاك 
ن ملادية واحلضارة الروحية االشرتاكية، وااللتزام باألخالق االجتماعية، وتعزيز التضاممع القوميات األخرى يف بناء احلضارة ا

 القومي، وضمان االستقرار االجتماعي، ومحاية الوحدة الوطنية وسالم العامل.
م، إال أهنا بدأت بالعمل مرة أخرى يف أوائل 1979-1966أُغلقت اجلمعية نتيجة حتركات سياسية ما بني عام    

 الثمانينات من القرن العشرين. 
 سالمية الصينية، قامت بأعمال مفيدة يف جمال الثقافة اإلسالمية وغريها، وخل صناها فيما يلي:ومنذ تأسيس اجلمعية اإل   
 ة. وترمجة اجلزء األخري باللغة الصيني طباعة "القرآن الكر م" يف ثالث مرات،-1
 باللغة الصينية(.)وطباعة املؤلفات الكاملة للحديث النبوي  

 ها بشكل منظم يف شكل كتاب أو جملة وترمجتها.تأليفمت  ،اآلثار الثقافية اإلسالميةعن  البحث-2
 ني علما وخلقا.      توفقوإعداد رجال الدين امل ةاإلسالمي يةالتعليم النشاطات ممارسة-3
 وحتسني األنظمة واللوائح اإلدارية اإلسالمية وتنظيم أعمال خدمة احلج لعموم الصني. إنشاء-4
 والتعاون. التبادالت الزيارات الودية مع مسلمي كل الدول واملنظمات اإلسالمية، وتعزيز تطوير-5
 لدين اإلسالميتحديد االسم ل عالنإ
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ني الصأرض ايل وعند دخول نور اإلسالم  .كان اسم العامل اإلسالمي والدين اإلسالمي يف الصني ليس كما هو اآلن    
بايىي ’ الدولة األموية. و ( 1)‘يداش’العامل اإلسالمي بـ الصينيون يعربون عن كان  ،منتصف القرن السابع امليالدييف 
داء أصحاب األعالم السو ’ ومعناها  ،‘يهيىي داش’ والدولة العباسية ،‘األمويةأصحاب األعالم البيضاء ’ومعناها ‘يداش

 ‘. أصحاب األعالم اخلضراء الفاطمية’ومعناها  ،‘يليوىي داش’ ، والدولة الفاطمية‘العباسية
 أمساء خمتلفة يف عصور خمتلفة للدين اإلسالمي:

 م(.1271 -960هـ /669 -348‘ )سونغ’م( و907 -618هـ / 294 -ق هـ 4‘)تانغ’يف أسرتى ‘ يدين داش’
 .م(1368 -1271هـ / 769 -669‘)يوان’يف أسرة  -دين قومية هويأي -‘دين هوي’ 
  .م(1644-1368هـ / 1053-769‘)مينغ’يف أسرة  -كعبةالدين  أي  –‘ دين تيان فانغ’
 م(1949 -1912/هـ 1368-1330يف فرتة مجهورية الصني الوطنية )‘ دين هوي’

 "اإلسالمي حول اسم الدين إعالماالدولة "م(، أصدر جملس 1949وبعد تأسيس مجهورية الصني الشعبية عام)    
عاملي واسم الدين اإلسالمي شائع االستخدام يف كل  م، واإلعالم أشار إىل أن الدين اإلسالمي دين1375/1956عام

ومنذ ذلك، يستخدم  لإلسالم  (2)‘بل يستخدم باسم الدين اإلسالمي.‘ هوي دين’العامل، ويف املستقبل ال يستخدم اسم بــ
دين ’ح ، لذا أهنم ما زال  يستخدمون مصطل‘تايوان’و‘ ماكاو’و‘ هونغ كونع’لح يف أرض الصني باستثناء مناطق هذا املصط

 السابق. ‘ هوي
 كل شهرين( نشرة مجلة "المسلم الصيني")

-1912، ظهرت اجملالت اإلسالمية باللغة الصينية يف عهد مجهورية الصني الوطنية)(3)كما ذكرنا يف الفصل السابق   
م نشر جملة "املسلم، توىل اجلمعية االسالمية الصينية 1957ه /1376م(، وكان ناشرها دار النشر الشعيب. يف عام 1949

مبنطقة مشال غرب الصني(  ‘شينجيانغ’مقاطعة باللغة الصينية وباللغة األويغورية )لغة يستعملها قومية األويغور يف الصيين" 
 وهذه اجمللة أوىل جملة إسالمية تصدرها احلكومة يف الصني. 

وحتتوي اجمللة مقاالت العلماء املسلمني حول اإلسالم وأركانه وأحكامه وتارخيه وحياة املسلمني الدينية، كما تقدم   
نوات شدهم إىل الفهم اإلسالم. واستمر نشر هذه اجمللة ملدة ثالثة سللمسلمني املعارف الثقافية اإلسالمية األخرى اليت تر 

 م. 1981م، حىت أعيد نشرها عام1961وتوقف عام
باإلضافة إىل ذلك، اختذت الدولة قرارات حممودة جتاه املسلمني يف بداية تأسيس مجهورية الصني الشعبية، كإصدار نظام   

 ضحى، واعفاء صربة ذبح األغنام واألبقار يف العيد ين وغريها. العطلة للمسلمني يف يوم عيد الفطر وعيد األ

                                                           

(، وهـو اسم العرب عند الفارس ولكن الكتب التارخيية يف Taziks or Tazi‘)تازى أو تازيك’هـذا ترمجة كلمة الفارسية ‘: دا شى’-((1
 الصني تعربها عن العرب والفارس معا.

 .90 راجع:"املعرفات األساسية عن اإلسالم يف الصني"، ص-((2
  .137انظر املبحث الثالث للفصل األول من الباب الثاين، ص-(3(
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هكذا مجيع أهل األديان مبا فيها املسلمون يف بداية تأسيس مجهورية الصني الشعبية يعيشون يف ظروف احلرية، ومجيع و   
يعيشون يف اجملتمع  والناسحترتم االعتقاد الديين جلميع األديان يف الصني  هذه احلكومة اجلديدة اليت املتدينني يؤيدون

 وال أحد مينع عن احلياة الدينية العادية.  ،املنسجم
ت هتدف إىل إزاحة الفكر الرأمسايل يف اجملاال ،جديدة جاءت حركات سياسيةمن السياسة إىل أن  النوع هـذ تستمر ومل  

السياسية واالقتصادية والثقافية واأليديولوجية )األديان(. ومن املعروف أن احلزب الشيوعي ال يعرتف باألديان فحسب بل 
ال ستالني: قون الشعب"، و من أهدافه النهائي إبادة األديان أو دفعها إىل االضمحالل تلقائيا، كما قال ماركس:" الدين أفي

 لق الشعب". "الدين غ
حركة ’هي  ركاتأشد هذه احلكان و  ولذلك تعرض مجيع األديان يف الصني ضربة قاضية خالل احلركات السياسية اجلديدة.   

  (1)(.م6719-1966)‘الثورة الثقافية الكربىحركة ’و م(1960-1958‘)محلة إصالح األديان
هو إلغاء أركان كل األديان وخصوصا اإلسالم منه باعتباره ‘ محلة إصالح األديان حركة’إذ كان من اهلدف احلقيقي لـــ  

جزءا من النظام اإلقطاعي، لذا تعر ض اإلسالم لضربة قاضية أوىل أشد مما تعرض هلا األديان األخرى، لسبب أن اإلسالم 
يات وتطبيقهم سالم يف قلوب أبناء هذه القوميضم األقليات القومية العشرة املسلمة يف الصني، واألخرى هو تعم ق عقائد اإل

 ألركانه يف حياهتم اليومية، وهذا ما مل يكن يف أتباع األديان األخرى.
، ألغي الصلوات اخلمس والزكاة والعشر واحلج وغريها وكان املصيبة يف مناطق مشال غرب ‘حركة محلة إصالد األديان’ويف   

ديدا جدا، ُأجرب املسلمون على تربية اخلنازير وتناول حلومها، وُمنعهم غسل الصني )مناطق كثري من سكان املسلمني( ش
 املوتى وتكفينهم وصالة اجلنازة عليهم وغريها من الطرق املتطرفة.

عواقب تنفيذ السياسية املتطرفة إثارة ثورات أبناء ملختلف القوميات يف عدة مقاطعات مثال: ثوراة أبناء وكانت من    
غريها. إذ و  ‘قانسو’، وثورات البوذيني يف منطقة التبت ومقاطعة ‘قانسو’م يف مقاطعة 1958عام (2)‘نغدونغشيا’قومية 

قامت احلكومات احمللية بالقمع القاسي العتبارها متردات معادية للثورة. وبعد سنوات أعادت احلكومة املركزية اعتبارها بأن 
 طرية يف تنفيذ السياسة.الثورات نتيجة ارتكاب احلكومة احمللية األخطاء اخل

ويف ‘. حركة  محلة إصالح األديان’م( فكانت مصيبتها أشد من 1976-1966‘ )الثورة الثقافية الكربى’أما حركة   
أثناء  ظروف احلياة واختل النظام العادي واضطربتم 1958احلقيقة، الثورة الثقافية الكربى هي استمرار اخلط املتطرف عام

. املسلمون نكبة فحسب بل تُعذ ب مجيع الناس، وقاسيت الثقافة الصينية القدمية ختريبا تدمرييا هذه احلركة، والتتعرض

                                                           

، وارادهتا العامة حتطيم مجيع ما هو قد م وانشاء ما هو جديد،  وهـذه الثورة  أكرب ‘ماو تسى تونغ’حمركها ‘: الثورة الثقافية الكربى’-(1)
 الصني ال تقدر.احلركات السياسية،  وأشد  على الشعب الصيىن حمنتا، وخسائرها على 

هي إحدى عشر قوميات اليت تعتنق اإلسالم يف الصني، وينتمي أصلها إىل آسيا Dongxiangs(东乡族 :‘)قومية دونغشيانغ/’-(2)
التابعة  ‘نغشيانغدو ’الوسطى، وجاء أسالفهم مع اجليش املغويل إىل الصني خالل القرن الثالث عشر امليالدي، وتقطن أساسا يف حمافظة 

 /html5571785-5336346https://baike.so.com/doc.يف منطقة مشال غرب الصني. راجع:  ‘ قانسو’ملقاطعة 
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وأجرب رجال املسلمني على حلق حلاهم، وأجربت النساء على خلع حجاهبن، كما ُأجرب املسلمون على النطق بكلمة الكفر 
 وغريها من اخلطوط السيئة البشاعة.

مليالدي( أوائل اخلمسينات من القرن العشرين ا)لزمام السلطة اجلديدة  احلزب احلاكم يف بداية استيالءه نوخالصة القول أ  
اختذ موقف التسامح مع أهل األديان ملا نص دستور الدولة على حر ية املواطنني يف االعتقاد الديين، فكانت حياة أهل 

يع األديان يف الصني حترتم االعتقاد الديين جلم احلكومة اجلديدة اليتيؤيدون هذه  مجيع املتديننيدستور و الحمفوظة باألديان 
 .والناس يعيشون يف اجملتمع املنسجم

ت األحوال حيث تعر ضت مجيع األديان لضربة شديدة     إال أن بعد أواخر اخلمسينات من القرن العشرين امليالدي، تغري 
اسية يان األخرى يف احلركات السياسية. ولقد أثارت هذه احلركات السيوتعر ض اإلسالم لضربة قاضية أشد مما تعرض هلا األد

 تشهد كثري من املسلمني.سمع املسلمون فيها، ونتيجة لذلك أاملتطرفة املنتهكة لدستور الدولة ثورات يف بعض املناطق اليت جت
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 السياسة الدينية على التعليم املسجدي قبل سياسة اإلصالح واالنفتاح : تأثريالثالثاملبحث 

كما ذكرنا يف املبحث السابق، أن مجهورية الصني الشعبية يف بداية أمرها نفذت سياسة احلرية العقدية، وحافظت عليها      
د مينع عن احلياة نية حمفوظة وال أحبكل تستطيع، لذا كان املساجد واملدارس الدينية مفتوحة يف هذه الفرتة والشعائر الدي

الدينية العادية، وكان التعليم املسجدي أيضا جيرى يف الظروف العادية والعلماء ميارسون أعماهلم التعليمية العادية متاما كما  
اص خكان. إضافة إىل ما سبق، انتهجت احلكومة سياسة االحتاد مع رجال الدين مبا فيهم آخوند املساجد وغريها من األش

 ذات السلوك احلسنة. وهنا نذكرها على سبيل املثال:
ادخال آخوند يف برملان: أدخل احلكومة آخوند وشخصيات من املسلمني البارزة يف الربملان الوطين والربملان احمللي الحتاد -1

 املسلمني.      
أسست للجمعية اإلسالمية الصينية اليت تجعل آخوند عضو اجلمعية اإلسالمية الصينية ورئيسها: كان معظم األعضاء -2

 م، وللجمعيات اإلسالمية احمللية األخرى علماء املساجد، وكان رؤسائها آخوند مشهور.1953يف مايو 
اختيار بعض آخوند يف هيئة الدبلوماسية: نظمت احلكومة الصينية يف مخسينات القرن العشرين وفد املسلمني الصينيني -3

 الوفد آخوند من قوميات مسلمة خمتلفة.وكان بعض األعضاء من 
 وقبل-الصييناملعهد اإلسالمي -م1955تأسيس املعهد اإلسالمي الرمسي: أنشئ املعهد اإلسالمي العايل ببكني عام -4

املعهد الطالب القادمني من قوميات مسلمة من كل أحناء البالد بعد اجتياز االمتحان املوحد. وبعد خترجهم، ميكنهم أن 
 اما أو مدرسا يف املدارس الدينية أو يُبعث إىل إحدى اجلامعات اإلسالمية يف العامل اإلسالمي ملزيد من التعليم.يكون إم

باإلضافة إىل ذلك، كان تعليم النساء املسلمة الصينية يف هذه الفرتة نشيطا، وكانت آنذاك مساجد خمصصة للنساء يف    
نيون هذه الفرتة ون الصيممية األساسية على يد ومدرِّسة. لذلك اعترب املسلمنطق شرق الصني، ويدرسن فيها العلوم اإلسال

 فرتة منسجمة.
 يفاحلكومة صادرت هذه األوقاف إال أن وكان األوقاف املوجودة يف املساجد هي املورد الرئيسي لنفقات املساجد،   

دارة املسجد  ن إلبعض املديريالطالب و  بعضو  تقريبا آخوندمجيع  ُسجنو املساجد  وأغلقت ‘م1958اصالح األديان  محلة’
 كما أُرسل بعض آخوند ملزارع أو منجم ليشرتكوا يف أعمال قاسية.   

بشمال  ‘قانسو’اليت تقع يف مقاطعة  ‘لنشيا’املساجد واحتلت املصانع والوحدات احلكومية بعضها يف منطقة كل وهدمت    
 غرب الصني، وعرفت بـــ" مكة صغري يف الصني" وصار بعض املساجد فيها سجونا. 

كما قاموا بنفس العمل يف بكني، فهدمت أو أغلقت معظم مساجد هذه البلدة واحتلت املصانع واملؤسسات بعضها     
ار القدمية مة بوصفه من اآلثالذي أعترب مسجد رئيسي من مساجد يف بكني، ومحاه احلكو  ‘نيوجيه’وكذلك أغلق مسجد 

إال مسجد دونغسي فتح للدبلوماسيني. وأيضا أغلق اجلمعية اإلسالمية الصينية ببكني، وتوقف املعهد اإلسالمي عن قبول 
 الطالب بعد أربع سنوات فقط من إنشائه وكذلك تعرض املساجد وآخوند يف مجيع مناطق لضربات قاسية أيضا.
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دد كبري من الكتب اإلسالمية مبا فيها القرآن الكر م واملخطوطات النفيسة، وعدد كبري من باإلضافة إىل ذلك، أحرق ع  
 الكتب اليت تُدرس يف جمال التعليم املسجدي.   

ية األوىل اليت تعرض هلا اإلسالم يف الصني والتعليم املسجدي القاس ربةالض‘م1958إصالح األديان عام محلة’ نعتربوإذا   
 هلا.  الثانية م( هي الضربة القاسية1976-1966‘)الثقافية الكربى الثورة’فكانتلصني الشعبية، يف عهد مجهورية ا

 يزب الشيوعحل واملنتسبني إليها خبالفي رافاتكاخل  ينظر إليها األديانكل أصبحت  نتيجة هذه احلركات السياسية و    
وا فيها تعذيبا مجيع آخوند تقريبا يف السجن وتعرض ودخل‘والشياطني الغليان’ بــــ رجال الدين لقبولذا  ،يواجملتمع االشرتاك

واحتلت اهليئات احلكومية واملؤسسات واملصانع واملدارس الكثري من املساجد يف أرجاء الصني  بعضهمد ستشهأ شديدا حىت
 حىت ترىب اخلنازير وتذحبها فيها.    

فر وتناول حلم كلمة الك  إىل نطقأن املنافقني من آخوند بادروا  هو‘الكربىالثقافة  الثورة’خاللكان الشيء األكثر مؤملا و    
رقصون يف املساجد يمن املسلمني  حليتهم، وأوباشوحيلقن آخوند يبصقن على وجوه  من املسلمنيالنساء السفلة اخلنزير، و 

 .-اهلل عليهم لعنة-وغريها من األفعال الشنيعة ويهجمون قاعة الصالة  فيه ويغنون
جدير بالذكر أن الراسخني باإلميان من املسلمني خالل أيام املصائب مل يستسلموا لتلك الضغوطات بل واصلوا يف و  

اتباعهم ألحكام الشريعة اإلسالمية. لذا بدأ بعض اآلخوند عملهم التدريسي يف بيوهتم سرا، وتلبس النساء حجاهبن يف 
  وكان مجيع هذه األعمال الكامنة يقام هبا يف ليال. البيوت واملخلصون من املسلمني يصلون ويصمون سرا، 

خالصة القول أن املساجد كانت مفتوحة واملدارس الدينية يف املساجد وغريها ميارس نشاطها حبرية تامة يف أوائل عهد   
قرن العشرين لمجهورية الصني الشعبية إىل أن ظهرت احلركات السياسية املتطرفة اليت عط لت دستور البالد بعد مخسينات ا

وقامت بأفعال شنيعة من القوميات املتدينة عموما واملسلمني منها خصوصا، فتوقفت كل نشاطات الدينية  ،امليالدي
 للمسلمني إىل أن ظهر سياسة اإلصالح واالنفتاح يف بداية الثمانينات للقرن العشرين امليالدي. 
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 اإلصالح واالنفتاح وفيه ثالثة مباحثأحوال التعليم املسجدي بعد سياسة 

 عن سياسة اإلصالح واالنفتاح تعريفالاألول: املبحث 
 املبحث الثاني: السياسة الدينية بعد سياسة اإلصالح واالنفتاح

 املبحث الثالث: التعليم املسجدي حتت سياسة اإلصالح واالنفتاح
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 صالح واالنفتاحتعريف عن سياسة اإلال: املبحث األول

يف ديسمرب  ‘لصيينا الشيوعي عشرة للحزبللجنة املركزية احلادية  الثالثة اجللسة العامة’عقد احلزب الشيوعي الصيين     
يت يُنتهج يف ال ‘صينيةخصائص  تاشرتاكي ذا بناء’ونظام اإلصالح االنفتاح  اتسياسسلسلة من هبا  م، وخرجت1978

 الصني اليوم. 
وهذا يرمز إىل انتهاء سياسة إغالق باب البالد واالنعزال عن العامل، وهناية عهد الصراع الطبقي القاسي واحلركات املتطرفة   

م( حينما ُأصلح املنهج السياسي املتطرف، وفتحت الدولة باهبا حنو 1978-1958السياسية املتتابعة منذ عشرين سنة)
 سياسة اإلصالح واالنفتاح تتمثل رئيسيا يف اجملاالت التالية: وكان  .اخلارج، كما فتحت السوق احلرة

 المجال السياسي: 
 جللسةا’بعدكان الرؤساء الدولة قبل سياسة اإلصالح واالنفتاح أهنم سيعلمون دون أن يكون هناك مدة معلومة، إال    

 التقاعد، وكانت مدة دورة واحدة للخدمة مخس سنوات، ألغي هذا النظام وأُنشأ نظام ‘للجنة املركزية احلادية الثالثة العامة
 وميكن أن ميتد إىل دورة أخرى إال أنه ال يتجاوز من دورتني )عشر سنوات( على األكثر.

باإلضافة إىل ذلك، نُقض احلكم الذين كان منهم وزراء وأساتذة جامعة وأشخاص من موهبني أخرى على املسجونني   
ة فلم يطلق سراحهم فحسب بل حاولت احلكومة إعاد ،السجون ظلما نتيجة السياسة املتطرفة بالذين دخلوا إىل غياه

 مسعتهم وعوضت أهاليهم 
 المجال االقتصادي: 

م هو النظام 1978كان اجملال االقتصادي هو اجملال الرئيسي لسياسة اإلصالح واالنفتاح، إذ كان بنية االقتصاد قبل عام 
يطر الدولة على سياسة االقتصاد الكلي والنشاط التجاري، إال أن بعد سياسة اإلصالح االقتصاد التخطيطي، حيث تس

الدولة  ل يتدخال واالنفتاح تغري هذا النظام االقتصادي وحو ل إىل منظومة االقتصاد السوقي )االقتصاد احلري( تدرجييا حيث
 يف األنشطة االقتصادية بل ترتك السوق يضبط نفسه بنفسه. 

أن ميارس أعمال التجارة، ألن احلكومة متلك مجيع التجارات. إال نتيجة هذه  نكان عامة الناس قبل هذه السياسة ال ميك   
السياسة فتحت احلكومة السوق احلرة فبدأ الناس أعماهلم التجارية حبرية، كما مسحت احلكومة للتجار األجانب التجارة 

 واالستثمار يف الصني.      
لغي نظام األعمال الزراعية اجلماعية يف أرياف، وانتهج مكانه نظام اإلنتاج القائم على تعهد األسر الفالحية وكذلك أُ   

ملكية األراضي للحكومة( ويربم احلكومة مع املزارعني عقودا، وتتصرف املزارعون )حيث تعهد احلكومة أراضي للمزارعني 
ىل احلكومة. ا يف السوق كما يريدون بعد أن دفع ضرائب احملدودة عليها إيف احلبوب الفائضة األخرى حبرية، فيمكن هلم بيعه

 وهذا النظام اجلديد تفجر نشاط الزارعني وازداد مردود احلبوب. 
 المجال الثقافي:  
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يف الوقت ذاته أكد احلزب الشيوعي الصيين أن احلرية يف الثقافة مبا فيها العقائد الدينية هي سياسة أساسية طويلة األمد   
للدولة، فأخذ يسمح لألوساط العلمية ودور النشر تعريف األديان ونشر أخبارها وتقاريرها يف الصحف واجملالت. وكذلك 

 ديد حرية املواطنني يف التفكري والكالم والنشر واالجتماع وغريها.الدستور الذي نص وأكد من ج تعديل مت
غي خالل الذي أُل-امتحان القبول باجلامعة-م، أعادت احلكومة نظام امتحان القبول يف التعليم العايل1977يف شتاء   

 اجلامعة.امتحان القبول ب م( واستقبل املثقفون الصينيون ربيعهم مع إعادة نظام1976-1966‘)الثورة الثقافة الكربى’ عهد
نقطة  م1978مرب يف ديس ‘الصيين يالشيوع عشرة للحزبللجنة املركزية احلادية  الثالثة اجللسة العامة’يكمن القول أن   

 الصيين الشعبلص وخت ،يف تاريخ مجهورية الصني الشعبيةجدا مهمة  لسةهـذه اجلالصني من اضطراب إىل استقرار، و  حتويل
 لدافئ بعد الشتاء املثل جا الربيعالشعب الصيين  ستقبلح. ويف أوائل الثمانينات للقرن العشرين امليالدي، اواجلر من الضيق 

 . والنور بعد الظلمات الطويلاجلفاف رذاذا بعد و 
يف ه السياسة هذإال معيشة الناس عاما بعد عام،  تذلك الوقت، ارتفعت مكانة الصني يف العامل تدرجييا وحتسنومنذ   

  .إىل اجملتمع الصيين الغربية الدنيئة شياءأشدها دخول األ ،كل عديدةا نشأت مشالوقت نفسه أ
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 السياسة الدينية بعد سياسة اإلصالح واالنفتاح: الثانياملبحث 

 ، وضع احلزبم1978ديسمرب  يف ‘الصيين يالشيوع عشرة للحزبللجنة املركزية احلادية  الثالثة العامة ةاجللس’وبعد   
 االعتقاد الديين ياسة احلرية يفالشيوعي الصيين سلسلة من سياسات مفيد للشعب ولتطوير الدولة وكان من بينها إعادة س

ففي أوائل مثانينات القرن العشرين، واعرتف احلزب احلكام بأن األديان هي حضارة وأكدت احلكومة أن احلرية يف االعتقاد 
 األمد للدولة، لذا أصدرت الدوائر احلكومية العليا تعليمات خاصة حول سياسة الدينية.واألديان هي سياسة أساسية طويلة 

م " إن جوهر سياسة حر ية املعتقد الديين هو 1982وصرحت اللجنة املركزية للحزب الشيوعي يف وثيقة رقم تسعة عشر   
جعل قضية املعتقد الديين خيارا خاصا للمواطنني وأن تصبح مسألة خاصة للمواطنني. وال جيوز استخدام قوة احلكومة 

طالق استخدام سلطة احلكومة لتحر م األديان ما دام أنه اعتقاد دينيي االشرتاكية النتشار األديان، كما ال يصح على اال
 (1)عادي ونشاط ديين سليم". 

م: أن احلرية يف االعتقاد 1982وكذلك نص دستور مجهورية الصيين الشعبية الذي صوبه الربملان الصيين يف ديسمرب     
ة املعتقد الديين يتمتع مواطنني مجهورية الصني الشعبية حبر يالديين حق أساسي للمواطنني، فنص شرطة السادس والثالثني: " 

وال جيوز ألي جهاز حكومي أو جمموعة اجتماعية أو فرد أن جيرب املواطنني على االميان بالدين أو عدم االميان بالدين، وال 
نشطة الدينية مي الدولة األيسمح التمييز ضد املواطنني الذين يؤمنون بالدين واملواطنني الذين ال يؤمنون بالدين، وحت

  (2)العادية".
، ونصها 1979وباإلضافة إىل ذلك، أضافت احلكومة مادة تتعلق حبرية االعتقاد الديين يف قانون العقوبات الصيين عام  

ينية دفيما يلي:"يعاقب موظفو احلكومة بالسجن ال يزيد سنتني، إذا ما أفرطوا يف جتريد املواطنني من حريتهم يف عقيدهتم ال
 ( 3) أو انتهكوا أعراف وعادات أبناء األقليات القومية على حنو غري شرعي... ضمنا لتطبيق الدستور."

 ويف ظل سياسة احلرية يف االعتقاد الديين، هنضت األديان يف الصني مرة أخرى مبا فيها اإلسالم، ونتيجة لتلك النهضة هي: 
  وهنضة حبوث األديان بشكل خمتلف ،م1978توقفت دراستها قبل هنضة الدراسة العلمية ملختلف األديان اليت  

                                                           

يف الفرتة  للعمل الديينمصدر املرجع: "خمتار الوثائق  https://baike.so.com/doc/5512435-5748198.html راجع: -((1
 . 61-60اجلديدة" ص

مصدر املرجع: "خمتار الوثائق للعمل الديين يف الفرتة  https://baike.so.com/doc/5512435-5748198.html : راجع-((2
 .61-60اجلديدة" ص

  html714388433-http://www.docin.com/p.راجع:   -(3(

https://baike.so.com/doc/5512435-5748198.html
https://baike.so.com/doc/5512435-5748198.html
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حتت سياسة االعتقاد الديين، مثل تأسيس املعاهد الرمسية لدارسة األديان، وطبع ونشر الكتب املتعلقة باألديان كما 
ئل ات أيضا التعريف عن أحوال األديان يف الوسليت تُنشر بعد مراجع احلكومة، وبدأظهرت الصحف واجملالت ا

 اإلعالمي الرمسي وغريها.

  إعادة فتح املواقع الدينية: أُلغيت مواقع األديان أو هدمتها خالل احلركات السياسية كما ذكرناها قبل ذلك، فأخذت
 تفتح مرة أخرى من قبل الشعب بتعويض املال احلكومة تدرجييا يف أوائل مثانينات القرن العشرين.

 ألديان الرمسية: أعادت هذه اجلمعيات يف أعمال اليومية كما كان، بل أضافت إعادة العمل العادي من اجلمعيات ا
 احلكومة مجعيات األديان الرمسية يف خمتلف املناطق.

  نشر كتب مرتمجة لألديان: ظهرت كتب األديان اليت ترمجت من اللغات األجنبية إىل اللغة الصينية خالل عشر سنوات
 أن يتصور يف أيام سياسة املتطرف.  م(، واألمر الذي ال ميكن1980-1990)

  م 1958إكرام رجال الدين: كانت احلكومة تكرم رجال الدين يف مخسينات القرن العشرين وُجر د هذا الفخر منهم منذ
برملان  الدولة  وبرملان احمللي واشرتاكهم  يف  رجال األديانادخال : م مثل1980تلفة تدرجييا منذ إال أنه أُعيد بطرق خم

 يف االجتماعات الرمسية ويف الشؤون الرمسية.
  إعادة فتح باب التبادالت الودية مع اهليئة األديان العاملية: وفود اهليئات العاملية لألديان بدأت زيارهتا للصني على

 إىل مناطق ما وراء البحار. م، وكذلك أرسلت احلكومة بعثات من رجال األديان1980التوايل منذ 

  إقامة عالقات دبلوماسية مع دول األديان: أقامت احلكومة عالقة دبلوماسية مع الدول اليت كانت تعترب األديان مهيمنا
 م( تدرجييا.1990-1980على سياساهتا خالل عشر سنوات )

 ومة إلصالح واالنفتاح، أرسلت احلكخروج طالب املعاهد واألديان املختلفة إىل خارج البلد: بعد انتهاج سياسة ا
 طالب ممتازين من املعاهد الدينية الرمسية إىل مؤسسات تعليمية دينية خارج البالد لدراسة األديان. 

خالصة القول أن إعادة سياسة احلرية يف االعتقاد الديين يف الصني هي إحدى من سلسلة لسياسة اإلصالح واالنفتاح   
ليمات الديين يف اجملتمع الصيين وجرت االعتقاد وتعليهم، بل أصدرت الدوائر احلكومية العليا تع اليت أتاحت العرفة للنهوض

لعادي حممي من  أن نشاط األديان اخاصة لسياسة احلرية يف املعتقد الديين خالل أوائل مثانينات القرن العشرين، وهذا بني  
ال بيق هذه احلرية يف االعتقاد األديان، وأعترب هذه األحو احلكومة، ويف الوقت ذاته، ظهر أحوال حسنة لألديان يف تط

 احلسنة هنضة األديان مرة أخرى يف الصني.
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 التعليم املسجدي حتت سياسة اإلصالح واالنفتاح: الثالثاملبحث 

 يف ضوء النهضة اإلسالمية اليت جاءت بفضل سياسة اإلصالح واالنفتاح، استقبل نظام التعليم املسجدي أيضا حظ   
 يف ربيع هذا النهوض. وهذا البحث سيلقي الضوء على جماالت النهضة اإلسالمية عموما والتعليم املسجدي خصوصا.

 النهضة اإلسالمية الثقافية العامة النقطة األولى:
الثقافية  الثورة’ طبيق السياسات اليت أوقفها محلةأكدت احلكومة املركزية يف ظل سياسة اإلصالح واالنفتاح إعادة ت  

ومنها أن الدولة رصدت مبلغا خاصا إعادة بناء أمكان العبادة مبا فها مساجد مهدومة، كما فتحت بعض املساجد  ‘الكربى
 اليت احتلتها اهليئات احلكومية واملصانع وغريها. 

ل هذه بوهكذا فتحت أبواب املساجد يف مناطق، وخصوصا أعيد بناء مساجد جديد يف مناطق مشال غرب الصني،   
 املساجد اجلديدة أكرب وأوسع حجما وأمجل طراز بالقياس إىل املساجد القدمية. 

، أقيمت صالة عيد الفطر وصالة عيد األضحى الواسعة النطاق يف مسجد نيوجيه ببكني، بعد أن عطلت 1980ويف     
، إذ كان تسع للمصلني املقبلنيما يقرب من مخس عشرة سنة، حيث تدفق املصلون مجاعة فجماعة إىل املسجد الذي ال ي

املصلون الصينيون يتبادلون بعد صالة السالمات والتهاين والتحيات مع إخوهتم الصينيني واألجانب، وهم فرحون وترتقرق 
 الدموع يف أعينهم، كأن األقرباء التقوا بعد فراق طويل أو بعد كارثة فادحة. 

ع املناطق املأهولة باملسلمني صلوات اخلمسة وصالة للعيدين يف اجلوامهكذا بدأ يف مناطق مشال غرب الصني وغريها من   
ات، حني انطلق املصلون مبن فيهم شيوخ والصغار واألطفال كالسيل إىل اجلوامع والربيات من كل حدب ي  الكبرية أو يف الربِّ 

 وصوب.
مسجد  2045ألف حيث يقع  42إىل  وبعد إعادة سياسة احلرية لألديان إىل وقتنا هذا وصل عدد املساجد يف الصني  

 3891بشمال غرب الصني، وهو عدد كبري بالنسبة املناطقة األخرى ويقع يف مقاطعة قانسو  ‘شينجيانغ’منها يف منطقة 
 (1)مسجد.

م بعد انقطاع دام سبعة عشر عاما، وإثر ذلك أسست 1980وكذلك عقدت اجلمعية اإلسالمية الصينية مؤمترها الرابع عام  
فروعها يف املقاطعات واملدن اليت جيتمع املسلمون فيها، فأعادت إرسال بعثات احلج  الرمسية بعد أن انقطعت ملدة طويلة 

سفر إىل احلج  وزيارة األقرباء يف الدول اإلسالمية، وهذا ما حيدث ألول مرة وخصوصا مسحت احلكومة ألفراد املسلمني ال
 منذ تأسيس مجهورية الصني الشعبية، كما أعيدت العطالت اإلسالمية يف عيد الفطر وعيد األضحى.

رات الرمسية اويف والوقت ذاته، بدأت حماوالت إعادة بناء جسور التواصل مع العامل اإلسالمي املتمثلة يف تبادل الزي  
والشخصيات وحضور الندوات واملؤمترات اإلسالمية الدولية. ونتيجة تلك اجلهود قام عدد كبري من العلماء املسلمني بزيارات 
للدول العربية واإلسالمية، وكذلك استقبلت اجلمعية اإلسالمية الصينية واجلمعيات اإلسالمي احمللية عددا كبريا من الوفود 

                                                           

 .125، ص‘تشني هويبني’ :راجع:"املعرفات األساسية عن اإلسالم يف الصني" لرئيس التحرير-)1(
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م، زار وفد برئاسة الشيخ 1984ه/1404يات اإلسالمية من شىت بقاع العامل اإلسالمي، مثل: يف عاماإلسالمية والشخص
ثر تلك إ حممد بن ناصر العبودي من رابطة العامل اإلسالمي إىل الصني هبدف دراسة أحوال املسلمني الصينيني آنذاك،

 ماضيهم وحاضرهم(.)حديث عن املسلمني يف ‘جنوب الصني يف’ بعنوانالزيارة أل ف كتابا 
م وهذا 1987وجدير بالذكر أن احلكومة الصينية مسحت ألول مرة إقامة امللتقى اإلسالمي للدعوة والدعاة يف بكني عام   

دليل على مدى انفتاح الصني أمام سياسة احلرية لألديان بعد إغالق باهبا الذي دام وقتا طويلتا. ويعترب هذا خطوة إجيابية 
شر بني مسلمي الصني وإخواهنم يف العامل اإلسالمي. ومل ميض على ذلك وقت طويل حىت أقامت اململكة إلجياد اتصال مبا

 (1)م. 1990العربية السعودية العالقة الدبلوماسية مع الصني يف عام 
 تأثري سياسة اإلصالح واالنفتاح على التعليم املسجدي  :النقطة الثانية

ة الروحي بسياسة اإلصالح واالنفتاح، وجلبت هذه السياسة فوائد كثري  واجلرحمن الضيق الشعب الصيين  صختل  لقد   
للشعب، إذ أصبحت الصني هبا واحدة من أكثر البلدان منوا يف االقتصاد تدرجييا، وهذا حقيق واضح ال جدال فيه. وكذلك 

ا. سنلقى الضوء على سجدي كبري استقبل التعليم املسجدي ربيعه فور تطبيق السياسة، لذا كان تأثريها على التعليم امل
 جوانبها الرئيسية:

ناء الصيين نتيجة سياسة اإلصالح واالنفتاح، قام املسلمون بب بعد ما حتسن الوضع االقتصادي للمواطن :الجانب األول
دد يف عاملساجد اجلديدة يف أحناء البلد وخصوصا يف مناطق مشال غرب الصني خالل أوائل من مثانينات القرن العشرين، وأُ 

هذه املساجد اجلدد حجرات الدرس ومساكن ومطعم ومتوضَّأ ومرحاض وغريها من أجهزة أخرى. وهذا عرض موقعا 
 مستقرا وظرفا حسنا للتعليم.

امتدادا ألعمال اخلرية السابقة توىل رجال اخلري من مسلمي الصني حتمل نفقات املسجد واملعل مني  الجانب الثاني:
 واملتعل مني فيها.

نال املسلمون حرية يف جوانب احلياة بسياسة اإلصالح واالنفتاح، وحتول ظروفهم إىل ميسور وتلخصوا من قيود الفكر   
وهذا حل  مانعا يف قلوب املسلمني فرموا أنفسهم يف كسب نفقة العائلة وأعطوا بعض نفقاهتم بطرق خمتلفة لتربعات إىل 

 املعل م واملتعل م، وهذا ضمن كفاية نفقات التعليم املسجدي. مسجد وليصرفها يف نفقات املسجد فيها مبا نفقة
 اكتساب آخوند حرية قبول طالب يف املساجد الجانب الثالث:

كما ذكرنا سابقا، كان رجال الدين يف الصني مبا فيها آخوند املساجد انتابوا حمنا شديدا زمن احلركات السياسية املتطرفة     
م، وبدأ 1978وبعضهم أُطلق سراحهم بعد عام .بعضهمد ستشهأ والشياطني، وسجنوا وعذبوا حىتإذ أهنم لقبوا بالغليان 

هؤالء العلماء بعلمهم التعليمي فيبدؤوا يقبلون طالب يف مساجد دون أن يلتفت إىل حاهلم، وأخذوا على عاتقهم مسئولية 
ك ظهر جيل جديد من العلماء خالل عشر تدريس العلوم اإلسالمية وبذلوا أقصى جهودهم يف هذا احلال ونتيجة لذل

                                                           

 .419 راجع:"تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر" حملمود مشس الدين، ص-(1(
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 م(.1990-1980) سنوات
 نشر الكتب املدرسية املطبوعة، وتسهيل طباعة الكتب املقررة الجانب الرابع: 

كانت الكتب املقررة للتعليم املسجدي يف املاضي تُنسخ بيد لفقر املتعلمني ولقلة املطبع  وملنع احلكومة طبعها،كما      
إال أن احلكومة بعد سياسة اإلصالح واالنفتاح أجازت نشر كتب األديان، وهلذا كان  (1)الفصل السباق.أشري إليه يف 

اجلمعية اإلسالمية الصينية ببكني واجلمعيات اإلسالمية يف مناطق خمتلفة خالل أوائل مثانينات القرن العشرين نشروا بعض 
سلمني عليم املسجدي، ويف الوقت ذاته فتح بعض التجار من املالكتب اإلسالمية مبا فيها الكتب املدرسية يف جمال الت

مطابعا، وهذه املطابع نشرت كثري من الكتب اليت تستخدم يف حجرة الدرس يف مساجد، وهبذا حلت مشكلة قلة الكتب 
 املطبوعة يف جمال التعليم املسجدي. 

 واالنفتاح مميزات التعليم املسجدي بعد انتهاج سياسة اإلصالح النقطة الثالثة:
 : اندثار نظام التعليم املسجدي يف مناطق شرق الصني، وانتقال مركزه إىل مناطق مشال غرب الصني:ألولا

م 1949كان نظام التعليم املسجدي يتواجد يف كل مسجد يف أحناء البلد تقريبا قبل تأسيس مجهورية الصني الشعبية عام    
م، وخصوصا بعد انتهاء 1949ا كان. ولكن تغريت هذه األحوال بعد عامواملعل مون واملتعل مون ميارسون أعماهلم كم

-1958) سنة تقريباعشرين م إذ أن احلركات السياسية املتطرفة استمرت ملدة 1978احلركات السياسية املتطرفة عام
صة يف مناطق ا، وخام(، وقد أد ى هذا إىل قلة العلماء وبعد املسلمني عن الدين ومن مث اندثر التعليم املسجدي أيض1978

 شرق الصني، إىل أن وصل احلال أن يوجد آخوند مع عائلته فقط يف كل مسجد من مناطق شرق الصني. 
ولكن على الصعيد األخر يف مناطق مشال غرب الصني مع أن كان املصيبة أكرب خالل فرتة احلركات السياسية املتطرفة   

ادة سياسة احلرية لألديان واستقرار األمور حتسن وضع املساجد والتعليم وهدمت املساجد وُسجن كل آخوند، إال أن بعد إع
، زاد عدد املتقبلني على التعليم الديين أكثر مما كان عليه ‘قانسو’ملقاطعة  (2)‘ختشو’فيه من السابق، وخاصة يف والية 

 احلال يف السابق.
نائهم إىل املسجد تقريبا يرسل أفضل أب ‘ختشو’ويف أوائل مثانينات القرن العشرين، كان كل عائلة من املسلمني يف والية   

وكل مسجد لديه آخوند وطالب كثري وليس طالب من احمللي فحسب بل بعضهم من املناطق  للتعليم حىت أنه ُيسابق، 
وت القراءة عل م جيتهدون يف التعلم والتعليم اجتهاد كبريا. وميكن أن ُيسمع صاليت يتجمع املسلمون فيها، وكان املعل م واملت

 عندما يدخل بوابة املسجد. 

                                                           

 .113صاملبحث األول للفصل الثالث من الباب األول، يف انظر -((1
بشمال غرب الصني، ونصف سكاهنا مسلمون. وكان يظهر أئمة كثرية  ‘قانسو’تقع يف مقاطعة He Zhou(河州 :‘)ختشو/’-(1)

الم وشرائع بفضل انتشار اإلسالم فيها ومتسك املسلمني فيها بأركان اإلس‘ يف الصني مكة’وشخصيات مسلمني يف التاريخ، وهلذا عرفت بــ
مازالت استخدم هذا االسم و م ، 1929عام‘لنشيا’إىل اسم ‘ ختشو’اإلسالم وشعائر اإلسالم وبعادات وتقاليد العرب والفرس. وُغريَّ اسم 

 /html24640851-24057537https://baike.so.com/doc.اليوم. مصدر: 



 م(2016-1912هـ /1437 -1330المسجدي في الصين في الفترة" من:) التعليم     

 
 

191 

بعد  ‘ختشو’م( يف والية 1995-1980) وهكذا شهد التعليم املسجدي تطور من جديد خالل مخسة عشر سنوات  
 سجدي يف الصني اليوم. سياسة اإلصالح واالنفتاح، حىت اعتربت هذه املنطقة مركز للتعليم امل

: تغري  أحوال آخوند والطالب يف جمال التعليم املسجدي كان مجيع آخوند والطالب تقريبا يف الزمن القد م أميني لثانيا
بالنسبة للغة الصينية الرمسية، وقد تغري هذا احلال بعد سياسة اإلصالح واالنفتاح حني أن معظم آخوند والطالب تعلموا 

 ، ألهنم درسوا بضعة سنوات يف املدرسة احلكومية قبل الدخول يف ميدان التعليم املسجدي. اللغة الرمسية
 تغري املواد املقررة للتعليم املسجدي الثالث:  
، كان املواد التخصصية يف املرحلة املتقدمة للتعليم املسجدي ثالثة عشر كتابا، وكانت (1)كما ذكرنا يف الفصل السابق   

من  ااء كانو الكتب العربية والفارسية سو  نكان مجيع العلماء يدرسو ، وكذلك  العربية ثلثان من مجيع املوادنسبة الكتب 
وهذا احلال تغري بعد إعادة نظام التعليم املسجدي، وخصوصا بعد عام  (2).يةإلخوانة اماعاجلمن  أوة القدمي ةماعاجل

العلماء  ة ومجيعالقدمي ةجماعللاملساجد وبعض العلماء من  م، فأخرج بعض الكتب وُوضع مكانه كتب جديدة.،1990
تفظ بتدريس الكتب الصوفية حي ساجد للطوائفباللغة العربية فقط، إال علماء امل الكتبة االخوانية تقريبا يدر س من اجلماع

 يم املسجدي. الصوفية تشكل نسبة صغرية يف جمال التعل رسية معا، ولكن هذه املساجد للطوائفباللغة العربية واللغة الفا
 م1990الكتب اليت ُوضعت يف حجرة الدرس املسجدي بعد عام

 اسم الكتب اسم املادة
 م(767-699ه/150-80"الفقه األكرب" أليب حنيفة ) العقيدة

 
 التفسري

)مدارك التنزيل وحقائق التأويل( لعبد اهلل بن أمحد بن حممود  ي"النسف تفسير"
 م(1966-1906ه/1386-1324يف ظالل القرآن" لسي د قطب)"، م(1310ه/710النسفي)ت

  م( )هذا كتاب املرجع للمعل مني(2015-1932ه/1436-1350للدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي) "املنري تفسري"ال
 

 احلديث       
 م(870- 810ه/256-194حملمد بن إمساعيل البخاري ) البخاري""صحيح 

ساجد عن م( )يدرس بعض امل875-822ه/261-206أليب حسني مسلم بن احلجاج القشريي) صحيح مسلم""
 م(1277-676ه/1233-631لإلمام النووي) "رياض الصاحلني"، مجيع كتب احلديث الستة(

 م(1999-1925ه/1422-1343الربين )حملمد عاشق إهلي  "التسهيل الضروري" الفقه
    للمعل مني(م( )هذا كتاب املرجع 1191ه/ 587)ت  لعالء الدين الكاساين "بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"

 م(1986-1920ه/1406-1338" للدكتور عبد الرمحن رأفت الباشا)صور من حياة التابعينو" صور من حياة الصحابة"،" السرية
  م(1573-1521ه/981-929حملمد أفندي الربكوي) الطريقة احملمدية"" خالقاأل      

 م(2015- 1925ه/1437-1343) للدكتور حممد علي اهلامشي "شخصية املسلم"

                                                           

 .711 انظر املبحث الثاين للفصل الثالث من الباب األول، ص-(1(
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 تغري طريقة التدريس يف جمال التعليم املسجديالرابع: 
وأهم  هذه املراحل  ،واملرحلة املتقدمة ، واملرحلة املتوسطة،االبتدائيةىل ثالث مراحل: املرحلة إقسم مالتعليم املسجدي    
 املرحلة يع املواد املقررة يفولقب آخوند أن يدرس مج يريد أخذ شهادة العاِلمية كل منل ه ال بدألناملرحلة املتقدمة،  يه

 ، وجيتاز هذه املرحلة.املتقدمة
  ابعيستاحفظ و  بمن الطالا يطلبون كانو   عل موناملف الشفوية،يف جمال تعليم املسجدي مبىن على  التدريسكان أسلوب   

سمون هذا ي كل ما ورد يف كتبهم من املفردات وقواعد الصرف والنحو وكذا البالغة، وذلك لفهمها فهما جيدا. والعلماء
 ادرسو  ما استوعبواوإذا وجد األستاذ أن الطالب هي الدرجة األوىل.  هوهذ‘وشفهية دراسة سطحية ’التعليم بــالنوع من 

بالدراسة  -كما يف املرحلة األوىل-ففي هذه الدرجة، ال يهتم الطالب  .الدرجة الثانيةمسح هلم االلتحاق ب ،بصورة جيدة
ن فهمها فهما كمي وخصوصا كتب العقيدة والتفاسرين بعض الكتب أالشفهية فقط، بل يهتمون مبعاين الكتاب أيضا، 

وهى  قد اختاروا طريقة خاصة لفهم هذه الكتب، أال ي التقليدياملساجد جمال التعليم دقيقا، وألجل هذا كان العلماء يف
لمي عند حتليل يظهر العامل قوته الع يأ‘ دراسة قوة الكتاب’ أو‘  حتليل وجه الكالم ’املنطقي ويسموهنا بــ طريقة التحليل 

ى ست هلا إال قواعد حمكمة، وجيب علإن هذه الطريقة من الدراسة  لي، و ‘دراسة قوة الكتاب’ وجه الكالم، ألجل يسمى بــ
و والبالغة  هبذه الطريقة أن يتقنوا ألفاظ الكتب وعلوم الصرف والنحوغريها  التفاسريو العقيدة كتب الطالب الذين يدرسون  

 . ‘العلوم الثمانية’هذه العلوم بـــ القدماء والفقه و احلديث الشريف وعلم املنطق وعلم الكالم، ومسى العلماء
 أن يعرفوا سياق اجلملة جيدا  ويفهموا معاين الكتب عميقا، ولكن هذه‘ حتليل وجه الكالم’ويستطيع طالب بطرقية   

األسلوب التدريس يستهلك وقتا كثريا ويبذل الطالب وقتا طويال إلتقان باب يف كتاب، وهلذا نادى بعض العلماء يف هناية 
 لوب وتغيريها، ولكن مل يستيسر آنذاك لعدم قبول معظم العلماء ولظروفأربعينات القرن العشرين أن بإصالح هذه األس

 السياسة املتطرفة يف اخلمسينات. 
دراسة قوة ’م، طلب بعض العلماء إعادة النظر يف إصالح طريقة 1980وبعد إعادة نظام التعليم املسجدي عام  

تب الكثرية لفاظ املختلفة من مث يلجئون إىل  مطالعة الكتعلم  األ واقرتحوا أن الطالب يف املرحلة التعليمية ممارس‘الكتاب
  أوائلولكن معظم العلماء يف‘. طائفة األلفاظ’أو ‘ مطالعة األلفاظ’يف وقت قصري وُيسمى هذا املنهج التدريسي بـــــ

ليم املسجدي منهجان تعلقرن العشرين مل يقبلوا هذا املنهج بل قاموا بنقدها. وعلى هذا األساس ظهر يف جمال الالثمانينات ل
 واستمر هذا احلال وقتًة طويلًة حىت قل استخدام‘. مطالعة األلفاظ’ ومنهج‘حتليل وجه الكالم ’ للتدريس: منهج

تدرجييا بعد تسعينات القرن العشرين، وذلك لوفاة العلماء القدماء ولعدم اهتمامها من املعل م ‘ دراسة قوة الكتاب’ طريقة
ارس املسجدي يف جمال التعليم املسجدي باليوم تقريبا، ويستعمل مجيع املد‘ حتليل وجه الكالم’ ثرت منهجواملتعل م إىل أن اند

 تقريبا. ‘ مطالعة األلفاظ’مبنهج 
 تغري النظام اإلداري يف املدارس املسجديالخامس: 

ة يدرسون طالب يف املرحلة املختلفإن إمام املسجد يف الصني مل يكن مشرفا على شؤون املسجد فحسب بل كان معلما و   
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يف نفس حجرة الدرس عند معلم واحد، ويدرس املعل م على طالب املرحلة املتقدمة أوال مث يدرس على املرحلة املتوسطة 
وهذا حيتاج وقت طويل لدرس واحد وكذلك يبذل املعلم جمتهد كثري. وتغري هذا احلال مع إعادة نظام التعليم املسجدي 

وبعض األئمة اختذوا أسلوب التدريس يف املدرسة الرمسي، أال وهو أُستقدم معلمون وهؤالء املعلمون يعملون م، 1980منذ 
 للتدريس على وجه اخلاص ويدر س يف حجرة الدرس املختلف يف الوقت نفسه، وإمام مدير ملكتب التدريس.

على ملقيم احالييت: الطاب املقيم والطاب املسافر، وطعام  علىلطالب تقسم اوجبات الطعام  وباإلضافة إىل ذلك، كان  
م، وأقيمت مطعم 1980مسئولية طعامه. وغري  هذا احلال تدرجييا بعد  غنياء من القومأحد األ حملفيوأما املسافر ، أسرته

 من املطعم سواء كانوا مقيمني أو مسافرين.يأكلون  طالبالو يف املسجد 
   ة يف جمال التعليم املسجديظهور األحوال اجلديد السادس:

 م، وهي:1980ظهر أموار جديدة يف ميدان التعليم املسجدي بعد   
 عدم إعداد املرحلة االبتدائية-1
ويُدرَّس هلم ، سنني وعشر مخسةبني ما  أطفال فيها قبلكان يف نظام التعليم املسجدي التقليدي املرحلة االبتدائية اليت ي    
 .فدن واألريامجيع مساجد املانت توجد هذه املرحلة وك والعلوم الدينية األساسية، اللغة العربيةانية وعشرين حرفا من مث
ذهاب إىل الطفال سمح لألت كومة الوذلك ألن احل م،1980مل يُعد هذه املرحلة وجود يف مساجد املدن بعد عاملكن و 

يوجد  وهلـذا ال م،1990احلال يف مساجد األرياف بعد املساجد للدراسة يف سن الدراسة يف املدرسة الرمسية حىت ظهر هذا 
اليت جيتمع املسلمون  ناطقمطبق يف امل الولكن هـذا احل شتويةالصيفية و ال يف األيام العادية إال يف عطليت املساجديف  طفالاأل

مناطق شرق أما و . ب الصنيغرب نان جبنونة يو عطقاوم ،الصني غرب نينغشيا وقانسو وتشينغهاى بشمالكمقاطعات   فيها
عن  افلنيغالوالدين و  أطفال هذه املناطق ما كانوا يذهبون للدراسة إىل املساجد أنإال  ،وجدغري م فكان هذا احلال الصني

م إىل مدرسة االجتماع هنبل يرسلو الصيف واالشتاء يف عطليت  املسجدأوالدهم إىل  ألطفاهلم، وال يرسلونالرتبية الدينية 
ن عضهم يرسلو ب حىت‘ووشوالفنون اجلميلة، مدرسة  مدرسة’و، ‘الكتابة الصينية مدرسة’ مثل:وية، يدنالعلوم ال اليدرسو 

كربى الدن امليف  خاصة، و الصنييف عامة يف جمتمع املسلمني و وهـذه األحوال ظاهرة للرقص واملوسيقى، دارس املأوالدهم إىل 
 بشرق الصني.

 املسلمنيظهر الصف الدراسي يف أوقات الفراغ لعامة -2
إن بعض العلماء املمتازون يف مساجد املدن ملنطقة مشال غرب الصني خالل هناية مثانينات القرن العشرين أقاموا صف    

الدراسة للرجال يف مسجد، ومعظم هؤالء الرجال يف أمر البداية كانوا جتارا وعم اال، وميارسون مهنتهم يف هنار ويذهبون إىل 
نية األساسية بعد الفراغ من العمل ووقت دراستهم ما بني بعد صالة املغرب وصالة العشاء. مسجد لدراسة العلوم الدي

وهذا الصف الدراسي تطور سريعا يف وقت الحق حىت عم يف مجيع مساجد املدن واألرياف تقريبا خالل أواخر تسعينات 
ات الفراغ لعب هذا الصف الدراسي يف أوقالقرن العشرين، بل زاد عدد الطالب حىت اشرتك فيها فتيان وبعض املوظفني. و 

دورا مهما لتعميم العلوم الدينية األساسية بني عامة املسلمني، ألن معظم املسلمني الصينيني كانوا يف الوقت املاضي أميني 
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يف  لدراسيوالصف ا ،يف العلوم الدينية األساسية وجهالء يف األحكام األساسية وعدم استطاعة يف قراءة القرآن الكر م
 أوقات الفراغ قدمهم فرصة حسنة لتغيري أحواهلم اجلاهلة يف العلوم الدينية األساسية.

 املدرسة للبنات  إقامة-3
-1958كانت معظم املسلمات الصينيات أميات بالنسبة للعلوم الدينية األساسية بسبب إغالق املسجد ملدة عشرين سنة)

رسة وهلذا اقرتح بعض العلماء من الفرقة اإلخوانية إقامة مد ملتعلقة هبن.م( وال يعرفن أي شيء من األحكام الدينية ا1978
البنات يف جمال التعليم املسجدي وبدأ تأسيس مدرسة البنات يف بعض املسجد بأوائل مثانيات القرن العشرين، ولكن قد 

هلذا  شديد وكون طائفتانعارضها معظم العلماء بدعوى أن إقامة املدرسة للنساء هي بدعة وحمر مة حىت حدث تناقض 
 املسالة. 

ونال فكرة إقامة مدرسة البنات قبوال مع مرور الزمان، وذلك ألن النساء اللوايت درسن يف املدرسة أصبحن تقية يف الدين   
وتعرفن عن األحكام املتعلقة هبن، وهلذه النتائج الواقعية، ق بل معظم العلماء هذه الفكرة تدرجييا حىت أقيم مدرسة النبات 

 ة اإلخوانية. اء كان املسجد للجماعة القدمية أو للجماعم، سو 1995يف مجيع املساجد بعد
علما بأن تلك املدارس كانت منفصلة عن مسجد، ولكن كانت حتت اشراف إدارة املسجد، ومت وهلا إدارة املسجد، وأما    

ملمتازات ا معلمات فيها فكانت يف بداية األمر زوجات األئمة أو بناهتم، إىل أن خترجت طلبات منها فُعني املتخرجات
 منها معلمات جديدة.        

 املعاهد اإلسالمية وتأثريها على التعليم املسجدي ظهور-4
م، ظهرت املعاهد اإلسالمية على التوايل يف كل أحناء الصني 1978وبعد إعادة سياسة احلرية يف اعتقاد األديان عام  

وكانت هذه املعاهد اإلسالمية على نوعني كربين، والنوع األول منها هي املعاهد اإلسالمية الرمسية التابعة للجمعيات 
من عشرة معاهد. والنوع الثاين هي املعاهد اإلسالمية األهلية باسم معهد اللغة اإلسالمية يف خمتلف املناطق، وتزيد عددها 

 العربية 
وتُدر س يف هذه املعاهد اللغة العربية كمادة رئيسية باإلضافة إىل الكتب االسالمية البسيطة وكان مستوى العلمي لطالب   

 وكتابة أقوى هذه املعاهد بالنسبة للغة العربة حتدثاً املعاهد أضعفا بالنسبة لطالب املساجد، يف حني كانت مستوى طالب 
 من اآلخرين. 

وتعترب هذه املعاهد اإلسالمية اجلديدة فرع لنظام التعليم املسجدي التقليدي، ألهنا تستخدم بعض أساليب التدريس يف   
، املعاهد اإلسالمي ة املسلمنيجمال التعليم املسجدي وخصوصا يف حتليل صيغة الكلمة وإعراب اجلملة وغريها. ويف نظر عام

أفضل من نظام التعليم املسجدي التقليدي، وذلك لقصر مدة الدراسة وسهل املواد وتوفر األجهزة وكثرة فرصة العمل بعد 
ية يف العصر املعاصر وخصوصا من العائالت الغنية حيبون الدراسة يف املعاهد اإلسالم املسلمني التخرج، وهلذا معظم الشباب

 ى إىل قلة الطالب يف جمال التعليم املسجدي اليوم. مما أد
م، ووضع احلكومة سلسلة من سياسات اإلصالح واالنفتاح 1978وخالصة القول أن الصني دخلت يف فرتة جديدة عام   
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اية عهد هنمبا فيها سياسة احلرية يف اعتقاد األديان، وهذا يرمز إىل انتهاء سياسة إغالق باب البالد واالنعزال عن العامل و 
 الصراع الطبقي القاسي واحلركات السياسية املتتابعة منذ ثالثني سنة.

ويف الوقت ذاته، عندما أعادت احلكومة سياسة احلرية يف اعتقاد األديان، أخذت تسمح لألوساط العلمية وديار النشر   
يان دتعريف األديان ونشر أخبارها وتقاريرها يف الصحف واجملالت ونتيجة لذلك هنضت الدراسات العلمية ملختلف األ

 وخصوصا الدراسات اإلسالمية. 
تطورات مت قبول طالب علوم الدين يف املساجد وخصوصا يف مساجد املناطق اليت يتجمع املسلمون ونتيجة لتلك ال  

 )مقاطعات يف مشال غرب الصني(، وبدأ األحوال تتحسن يف جمال التعليم املسجدي.
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 من أشهر العلماء يف جمال التعليم املسجدي خالل هذا العصر 

 وفيه ثالثة مباحث:

 العلماء قبل سياسة اإلصالح واالنفتاح أشهراألول: املبحث 
 املبحث الثاني: العلماء البارزون بعد سياسة اإلصالح واالنفتاح

 عن األحوال العصرية للتعليم املسجدي الثالث: نبذةاملبحث 
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 من أشهر العلماء قبل سياسة اإلصالح واالنفتاح :املبحث األول

هر العلماء املمتازون يف وظالتعليم املسجدي الصيين هو التعليم الديين للمسلمني يف الصني، وقد مر مبراحل مبرور الزمان   
جمال التعليم املسجدي يف كل مراحل، وكان أشهر العلماء يف هذا امليدان خالل مخسينات القرن العشرين، وأكثرهم تأثريا 

 ما يلي:
 (1)م(1958-1878ه/1377-1295) الشيخ يونس ما تشنغ تشينغ

مل الشهري ا، درس علوم الدين يف مساجد مدينه منذ طفولته وبعد عودة الع‘ختشو’كان )رمحه اهلل( من مواليد مدينة     
م، تتلمذ عليه وتعلم منه علم الكالم 1893ة اإلخوانية( من مكة املكرة إىل مدينة ختشو عامالشيخ نوح )مؤسس اجلماع

 واحلديث والفقه، فقطع شوطا كبريا مع أستاذه يف حتصيل العلم حىت صار وحدا من التالميذ العشر النجباء للشيخوالتفسري 
وتطورها، إىل أن أصبح واحدا من مشاهري العلماء الكبار العشرة للفرقة ‘ة اإلخوانيةاجلماع’تأسيس وساعد أستاذه يف نوح

 اإلخوانية خالل عهد مجهورية الصني الوطنية. 
مه ببذله جهوده مبا تعل   نوبعد خترج الشيخ يونس من املدرسة املسجدية، توىل إمامة مسجد يف مدينته، فكان ال يض    

الكبرية من العلوم ومل يأل جهده يف تدريس طالب العلوم الدينية يف املسجد، ولذا ق بل إليه الطالب من كل فج وصوب. 
تشينغهاى بشمال غرب الصني، وكذلك كان حكام ويف وقت الحق، توىل إمامة جوامع يف مقاطعة 

صار عاملا شهريا  ، ويف ذلك احلني‘ختشو’حيرتمونه ويقدرونه حىت توىل إمامة مسجد قرية احلكام يف  ‘تشينغهاى’مقاطعة 
 ‘.العامل الكبري خالشي’ وأطلق عليه املسلمون يف منطقة ختشو لقب

 جلنرال املسلم( بعثة احلج  الكبرية املتألفة من أهله وأقربائه ومرافقه)ا ‘تشينغهاى’م، نظم حاكم مقاطعة 1936ويف عام  
ودعي علماء الكبار العشر من الفرقة االخوانية إىل االشرتاك يف هذه البعثة بصفتهم مستشارين ومرتمجني، وكان الشيخ 

رمة، قام امة العبثة يف مكة املكيونس واحدا من األعضاء البعثة. ومكث البعثة مبكة املكرمة مدة مثانية شهور. وخالل إق
( بتبادل اآلراء يف بعض املسائل الدينية مع العلماء من الوهابية مبكة املكرمة وأخذوا 2اإلمام يونس مع اإلمام عبد اهلل )

 منهم مزيدا من تعاليم الوهابية. 
 وإمامة مساجد يف موطنه وإمامة مسجد يف ‘تشينغهاي’وبعد عودته من احلج ، دعى إىل تويل إمامة جامع يف مقاطعة   

)عاصمة مقاطعة شنشي بشمال غرب الصني( على التوايل. ويف هذه الفرتة، شأن الشيخ يونس حياول نشر  ‘شيآن’مدينة 
 بواضطرا إلخوانيةا انفصال اجلماعةجديدة للحيلولة دون  فكر الوهابية، ولكن حاكم مقاطعة تشينغهاي ال ميسح نشر فرقة

 ع.اجملتم
م، قام الشيخ مع الشيخ عبد اهلل الدعوة إىل الفكرة السلفية يف املرة األخرى حىت أصبحت فرقة مستقلة 1949وبعد عام   

                                                           

  .506-458 راجع:"تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر"، ص-(1)
   .146 ، صاملبحث الثاين للفصل الثاين من الباب الثاين الصني، وذكرنا أحواله يف ة السلفية يفماعالشيخ عبد اهلل: كان مؤسس اجل-((2
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بزعامة الشيخ ‘ ة العالءطائف’بعد سبعينات القرن العشرين. ولكن هذه الفرقة اجلديدة يف وقت الحق انقسمت إىل طائفتني:
 اآلية املتشاهبة " يف‘ االستواء’ة الشيخ يونس حبكم االختالف يف تأويل وترمجة كلمة بزعام‘ طائفة االستقامة’عبد اهلل و

، والشيخ يونس يرى أنالرمحن على العرش استوى". إذ كان الشيخ عبد اهلل يرى أن معىن اال  مبعىن‘ ستواءاال’ستواء علو 
االستقامة وهبذا انقسم قوام الفرقة السلفية إىل طائفتني: أتباع الشيخ عبد اهلل وأتباع الشيخ يونس، فحصل التناقض واجلدال 

 بني الطائفتني ودام. 
)عاصمة ‘النتشو’م، تويل الشيخ يونس إمامة مسجد دونغقوان مبدينة 1949وبعد قيام مجهورية الصني الشعبية عام   

، وانتخب ‘النتشو’مبنطقة مشال غرب الصني(، كما توىل منصب نائب مدير للجنة الشؤون القومية البلدية  ‘قانسو’مقاطعة 
 أيضا عضوا للجمعية اإلسالمية الصينية ببكني. 

         ( 1)م( 1958-1902ه/1377-1319) العالمة الشيخ محمد تواضع بانغ شيتشيان
مبنطقة وسط الصني    ‘خنان’ملقاطعة  ‘منغشيان’ُولد )رمحه اهلل( يف عائلة مسلمة خملصة فقرية بقرية سانغبوه من حمافظة    

الرابعة  فأخذ الشيخ حممد تواضع يلتقي منذ سنه وكان أبوه مؤمنا خملصا راغبا يف إعداد ابنه خلفا خريا لقضية االسالم
اله بقريته، مث درس اللغة الصينية والكتاب الكونفوشية. وعندما بلغ سن الرشد شد  رحالرتبية اإلسالمية األوىل يف مسجد 

 إىل مناطق خارج موطنه.
تتلمذ الشيخ على أيدي مشاهري العلماء يف املساجد، وتلقى التعليم املسجدي ودرس الكتب اإلسالمية من خمتلف علوم   

 أكمل التعليم املسجدي بنتائج متفوقة يف عدة سنوات. ويف الدين. وبفضل ذكائه الفطري وجده الدؤوب يف الدراسة
م دعي إىل تويل إمام مسجد حي  يف عاصمة مقاطعته وهو يف العشرين من عمره. وبعد ذلك عاد إىل قريته 1922عام

 وأسس مدرسة ابتدائية للغة العربية واللغة الصينية. 
. ويف ()عاصمة مقاطعة خنان ‘تشنغتشو’سالمية" يف مدينة م، شارك يف تأسيس "دار دراسة احلضارة اإل1926ويف عام  

م استقدم الشيخ حممد إىل مدرسة تشنغدا للمع لمني ليعمل مدر سا ومديرا للشؤون 1937-1930الفرتة ما بني سنة 
 التعليمية للمدرسة. 

طالبا إىل مصر لاللتحاق  16م توج ه الشيخ حممد على رأس بعثة من الطالب الصينيني اليت تتألف من 1938ويف عام   
جبامعة األزهر حيث حط رحاله يف كلية الشريعة اإلسالمية لألزهر ليتابع دراسة اللغة العربية والفقه وعلم احلديث، وهناك 

 ب املعارف، مما وس ع أفقه العلمي. اغرتف الشيخ من حبر العلوم وشرب من مشار 
وبفضل تواضعه وتفوقه يف العلوم الدينية وإخالصه يف الدين وحصافته يف معاجلة األمور صار موضع االحرتام والتقدير يف   

األزهر ويف القاهرة، ومن مث مت تعيينه مديرا لقسم شؤون الطالب الوافدين الصينيني، كما مت توظيفه مستشارا ملك مصر 
 للشؤون الثقافية الشرقية وحماضرا يف احلضارة الصينية جبامعة األزهر.

م. 1946وبعد أن أمضي الشيخ حممد مثانية سنوات يف جامعة األزهر عاد على رأس الطالب الصينيني إىل الوطن عام  
                                                           

 .435. و"املوسوعة اإلسالمية الصينية" ص428-424راجع:"تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر"، ص-(1(
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م شارك 1947يف عامم اشتغل أستاذ اللغة العربية يف جامعة املعل مني ببكني. و 1949و 1947ويف الفرتة ما بني سنة 
ببكني وعمل مدرسا فيه، كما شارك الشيخ عبد  ‘دونغسي’يف تأسيس املعهد اإلسالمي مبسجد  (1)الشيخ عبد الرحيم 

الرحيم والشخصيات اإلسالمية املرموقة األخرى يف تأسيس "دار خدمة نضارة اهلالل الثقافية" وتأسيس جملة "نضارة اهلالل" 
لغلة العربية ل الشهرية، وجملة "نضارة اهلالل" األسبوعية، وكان الشيخ رئيس التحرير هلما. ويف الوقت ذاته كان يشتغل أستاذا

 يف جامعة املعل مني ببكني. 
نذر الشيخ حممد نفسه لقضية اإلسالم والتعليم اإلسالمي يف الصني. فكان يدرس ويعمل يف الظروف الصعبة بإرادة ثابتة   

فة اال تلني له قناة، وكان يدعو إىل إصالح نظام التعليم املسجدي، ويدعو إىل ضرورة تدريس العلوم االجتماعية باإلض
ة العلوم الدينية وتدريس اللغة العربية احلديثة ويتمكن الطالب من التحدث باللغة العربية وكتابة مقالة باللغة العربية. وباإلضاف

 إىل ذلك، ألف الشيخ بعض الكتب املقررة للمرحلة االبتدائية بشكل جديد. 
رمحه اهلل( )تكررة مع جامعة األزهر وامللك فؤاد األول ولعل أكرب مسامهاته للمسلمني الصينيني هو القيام باالتصاالت امل  

يف مصر للموافقة على إعطاء منح الدراسة للشبان املسلمني الصينيني يف جامعة األزهر إلعداد علماء اإلسالم الصينيني 
 بإذن اهلل. هوقد حتقق هنائيا ما طلب

ل حىت ذا جلب البالء وُعذب تعذيبا فلم ميض وقت طويوكان الشيخ ناقدا للسياسات املتطرفة اليت ذكرناها سابقا، وهل  
 م.1958تويف )رمحه اهلل( حتت ضغط ثقيل وكبت شديد إزاء الظلم عام

 ترك )رمحه اهلل( مؤلفات كثرية وأهم منها:   
  《中国与回教》 بالقاهرة."الصني واإلسالم" باللغة العربية، وطبع ونشر -1
 《埃及九年》"ذكريات تسع سنوات يف مصر". -2
 《中国回教寺院教育之沿革及课本》"تاريخ تطور التعليم اإلسالمي يف مساجد الصني والكتب املدرسية". -3

 《回教教育与留埃学生》"تعليم أبناء قومية هوي والطالب الصينيني املوفدين إىل مصر". -4
 وأهم من ترامجه:

 《和平之使命》"رسالة السالم". -1
 《回教法学史》"تاريخ التشريع اإلسالمي". -2
 《瑙威四十段圣谕》"األربعون النووية". -3
 《回教认识的派别》"مذاهب املتكل مني". -4
 宗教史《伊斯兰《"تاريخ دين اإلسالم". -5

 (2)م(1987-1894ه/1407-1311)الشيخ كمال الدين تشي مينغ ده
                                                           

 .516الشيخ عبد الرحيم: ذكرنا أحواله )رمحه اهلل( يف املبحث األول للفصل الثالث من الباب الثاين، ص-(1(
 .442راجع:"املوسوعة اإلسالمية الصينية"، ص (1)-
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 قانسو قاطعةمل ‘ختشو’مدينة  يف وولدالقدمية،  ةزعماء اجلماع)رمحه اهلل( العامل الشهري وإمام املساجد الكبري ومن كان     
 بشمال غرب الصني. 

بدأ الشيخ دراسة العلوم الدينية منذ طفولته عند والده، وعندما بلغ الرشد تلقى التعليم املسجدي التقليدي يف مساجد    
 بلده، حيث درس الكتب الدينية باللغة العربية واللغة الفارسية.   

دارسة سنوات لل رمة ألداء فريضة احلج  ومكث أربعم سافر مع أبيه إىل مكة املك1920م و1916ويف الفرتة ما بني سنة    
يف مكة املكرمة بعد احلج ، وتتلمذ على أيدي العلماء مبكة املكرمة، وتعل م عندهم التفسري واحلديث والفقه والصوفية، ويف 

واستمع إىل  ،الطائفات اخلفية والقادرية والكربوية الصوفية وغريها تالوقت ذاته كان الشيخ كمال الدين يزور خانقاها
رمحه اهلل(، وعندما غادرا )صوم معنظرياهتم يف الطرائق الصوفية وخصوصا تعل م وتلقى الطريقة اخلفية النقشبندية لدى الشيخ 

 إىل موطن أعطامها الشيخ معصوم أكثر من مائة كتاب ديين.
ومنذ الثامن والعشرين من عمره دعي كمال الدين إىل تويل إمامة املساجد يف مناطق خمتلفة على التوايل، واشتغل اإلمامة    

 مسجدا دامت مدهتا خلمسني سنة. وبذل جهده يف تدريس الطالب فرىب أئمة جدد خالل حياته التدريسية. 15يف أكثر من 
 ملني أمام أصحاب السلطة، وكان حيافظ على الفرقة القدمية خالل حدة يعترب الشيخ كمال الدين عاملا صرحيا وغري  

اخلالف بني الفرقة القدمية والفرقة اإلخوانية يف عهد مجهورية الصني الوطنية. إال أنه ال يعارض الفرقة األخرى ويدعو إىل 
ه اخلاصة ليس ن كل مذهب يعمل بطريقتاالحرتام املتبادل بني املذاهب اإلسالمية املختلفة يف مسائل الفروع، وكان يرى أ

له يتدخل يف املذهب اآلخر، وكان رأيه هذا لعب دورا إجيابيا يف دفع عجلة الوحدة والتضامن بني صفوف املسلمني مما 
 .ةة القدمياجلماعاملسلمني الذين ينتمون إىل أحرز االحرتام والتقدير من مجاهري املسلمني الغفرية وخصوصا 

 (1)م(1959-1916ه/1379-1334)حواىل  ن ما تيان مينالشيخ عبد الرحم
كان )رمحه اهلل( عاملا شهريا وشخصية كبرية يف جمال التعليم املسجدي التقليدي ملنطقة مشال غرب الصني خالل هناية    

أربعينات القرن العشرين، ُولد الشيخ يف العائلة اليت ظهرت فيها أجيال األئمة من مدينة ختشو. وكان جد الشيخ أعمى 
اكراما ويف ‘ شيخ البئر’أُطلق على جد ه )رمحه اهلل( بلقباملاء من هذا البئر وهلذا وعابدا، وكان يف بيته بئر وجريان يأخذون 

صوم )رمحه اهلل( وكان أبوه مع‘. عائلة البئر’وقت الحق، أصبح هذا اللقب املكرم لقبا ألسرة الشيخ عبد الرمحن، وتسمى بــ
 نية الشيخ نوح )رمحه اهلل(. ة اإلخواة آخوند )عشرة معاون( ملؤسس اجلماعإماما كبريا وأحد من عشر 

تتلمذ الشيخ عبد الرمحن على أيدي العلماء املشهورين يف جمال التعليم املسجدي بشمال غرب الصني آنذاك، ومنهم    
)إسحاق الشيخ 

2
ة اإلخوانية الشيخ أمحد )رمحه اهلل( وغريهم. وأكمل سابقا، واالبن الرابع ملؤسس اجلماعالذي ذكرناه  (

املواد املقررة بنتائج متفوقة يف عدة سنوات بفضل ذكائه الفطري وجده الدؤوب يف الدراسة، وهلذا صار أفضل الطالب عند 
 أساتذته وأحرز حب املعلمني وزمالئه حىت زو ج أستاذه الشيخ يونس ابنته.

                                                           

 . 218-214راجع:"التعليم املسجدي يف الصني" أليوب، ص-(1 (
  .158، صينذكرنا أحواله )رمحه اهلل( يف املبحث األول للفصل الثالث من الباب الثا - (2)
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، وكان يف -الشيخ إسحاق-  ‘دونغقوان’ق يف دراسته، ذهب إىل إمام جامعةشرين، ليتعميف أوائل ثالثينات القرن الع  
ة، وتدريسه احلديث واللغة العربيعلوم جامعة دونفقوان معل م من املدينة املنورة الشيخ سعيد)رمحه اهلل(، وكان يدرس مادة 

اده نهم أن حيفظوا متون األحاديث وإسنصارم ومنهجي، وال يطلب من الطالب فهم مضمون األحاديث فقط، بل يطلب م
أيضا وهذا أتاح الشيخ فرصة لدراسة علوم احلديث على وجه األفضل والستيعاب يف تطبيق اللغة العربية ووضع هذا له 

 أساسا قويا للكتابة العربية. 
ن مثانية عشر ديث وهو دو اجتهد الشيخ عبد الرمحن يف الدراسة اجتهاد كبريا، وخترج بالدرجة األوىل يف مادة علوم احل  

من عمره. وبعد ذلك، ُدعي إىل تويل إمام املساجد يف مناطق ملقاطعات تشينغهاي ونينغشيا وقانسو بشمال غرب الصني 
وتلمذ عليه عدد ضخم من املتعلمني كما رىب أئمة ممتازون حىت اشتهر هذا العامل الشاب يف جمال التعليم املسجدي آنذاك 

 سلمون حبا مجا من حيث خلقه احلسن ومتقن يف العلوم الدينية. وحيبه اجلمهور امل
وال التدريسي مع األح فوكان الشيخ يرى أن بعض أسلوب التدريس التقليدي يف جمال التعليم املسجدي ال يتكي    

آنذاك، وهلذا أقام بإصالحات لنظام التدريسي يف أثناء يكون إمام مسجد هاجنياسى مبدينة ختشو ملقاطعة قانسو يف مشال 
 للقرن العشرين، وأهم هذه اإلصالحات: تغرب الصني خالل بداية اخلمسينا

 :كان كتاب مادة الصرف والنحو يف النظام التقليدي مشرتك بني اللغة العربية واللغة الفارسية، وقد زاد   اصالح اللغة
بسببه صعوبة الفهم لطالب فكان الطالب حيتاجون بضع سنوات إلكماله. وهلذا الشيخ عبد الرمحن اختصر كتاب 

ليسه ل حفظ االشتقاق  (1)كتابة غربية صينية(‘)ْر د  ِشيـ ْو عُ ’ الصرف والنحو وحذف اللفة الفارسية فيها ووضع يف مكاهنا
 والالحق وقواعد النحو وخيتصر الزمن إلكمال دراسة الصرف والنحو.

 :وكان  (2)كان املواد التخصصية يف املرحلة املتقدمة للتعليم املسجدي التقليدي ثالثة عشر كتابا.  اصالح منهج المواد
عان م مضمون بعض الكتب منها ال يتناسب مع مستوى الطالب املبتدئني يف املرحلة املتقدمة، ألهنم ال يفهمون

احملتويات مطلقا فكانوا يسرفون وقتة كثرية لفهم قصد املؤلف. وهلذا ألف الشيخ كتبا خمتصرة من املواد املختلفة وذهب 
ني أن تون الكتاب دون أن يتوغلوا يف احلواش والشروح، وينبغي على املبتدئإىل على أن الطالب املبتدئني أن يدرسوا امل

 من املعارف األساسية أوال مث يتعمقون يف تفصيل الشروح. يستوعبوا
 :هارة الرتمجة وال توجد عن م مكان يف طريقة الرتمجة الشفهية التقليدية نقائص، ال هتت  حسين مهارة الترجمة الشفهية

جمموعة من القواعد اليت يتم ترمجة مكون اجلملة فكانت ُتكرر كلمة واحدة عدة مرات لرتمجة اجلملة الواحدة، وأسلوب 
 والشيخ خلص جتارب العلماء السابقني وأنشأ قواعدا للرتمجة الشفهية ووضع قواعد يفالرتمجة غري مرتتب وعدم واضح. 

بأسلوب الواضح  م ترمجتها مرة واحدة فقط، ويُتبعب مكون اجلملة وذهب إىل أن الكلمة الواحدة تتترتيب الرتمجة حس
 واالختصار أثناء عملية الرتمجة. 

                                                           

   .127انظر تعريفها يف املبحث الثالث للفصل الثالث من الباب األول، ص-((1
 .711األول، صانظر املبحث الثاين للفصل الثالث من الباب -(2(
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م، وُعذ ب يف السجن تعذيبا شديدا وأُفرج عنه 1958عام ‘محلة إصالح األديان حركة’ ُسجن )رمحه هلل( ظلما يف أثناء 
م، وهو يف الثالثة 1959تويف )رمحه اهلل( يف شهر رمضان م متض ساعات طويلة حىت وفاة، فلعندما كان على وشك ال

 واألربعني من عمره.
 كتابة غربية صينية(:‘)ِشيـ ْو ُعْر د  ’من مؤلفاته )رمحه اهلل( باللغة العربية مع ترمجة بــ

 《简明阿拉伯语语法》《简明阿拉伯语词法》"حتفة الطالب يف معرفة الصيغ واالعراب". -1
 《信仰问答》"حتاور الكالم يف عقائد اإلسالم". -2
 《礼拜封斋问答》"حتاور الكالم يف مسائل الصالة والصيام". -3
 《妇女月经教律问答》"حماورة النساء يف أحكام الدماء". -4
 《初级教材》"الدروس االبتدائية". -5
 شراف ابن الشيخ يف الثمانينات للقرن العشرين. حتت إوُأضفي يف هذه الكتب ترمجة اللغة الصينية  

والكتب األخرية األربعة منذ البداية إىل اليوم لعبت دورا مهما يف تثقيف عامة املسلمني يف مناطق مشال غرب الصني وإن    
الوقت  م، ويُدرس يف معظم مساجد البالد تقريبا يف2016كتاب "الدروس االبتدائية" طبعه دار النشر الرمسي يف عام 

 املعاصر.
 من مؤلفاته العربية املختصرة:

 《圣训学》"علوم احلديث". -1
  ."《穆圣传》"ترمجة الرسول -2 
 《遗产分配学》"علم الفرائض". -3 
 《法学原理》"سبيل التفقه يف أصول الفقه". -4 
 《修辞学》"علم البالغة".  -5 

 《逻辑学》"علم املنطق".   -6
 (1)م( 1970-1920ه/1389-1338)الشهيد األستاذ أمين يوسف تشن كه لي

ُولد )رمحه اهلل( يف عائلة مسلمة خملصة فقرية مبحافظة شيانغتشنغ يف مقاطعة خنان بوسط الصني، وكان أبوه مؤمنا صاحلا   
ة اإلسالم. عمال بوصية لقضيحريصا على تربية وتعليم ابنه يوسف الفطني ذي املوهبة الفطرية ليكون عاملا فاضال خادما 

رس األستاذ يوسف اللغة العربية وعلوم الدين جبد واجتهاد يف مساجد مقاطعة خنان بسنوات عديدة بعد أن خترج داألب 
 يف املدرسة االبتدائية الرمسية.

                                                           

. و"تاريخ اإلسالم يف الصني 512-500م، ص2010، عام‘ووهوان دنغ/’"التعليم املسجدي وعلماء مقاطعة شنشي" أليوب  راجع:-((1
 .111ص ،و"املوسوعة اإلسالمية الصينية" .445-440بني املاضي واحلاضر"، ص
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وبفضل ذكائه الفائق ودراسته  (1)م، )رمحه اهلل( درس عند العامل الشهري الشيخ سعيد إلياس )رمحه اهلل(1938ويف عام   
 سنوات متتابعة قطع شوطا كبريا يف حتصيل العلوم وتفوق يف الدراسة على مجيع زمالئه يف املدرسة حىت أصبحالدؤوبة يف 

 تلميذا جنيا للشيخ سعيد إلياس)رمحه اهلل(.
وخالل دراسته أجنز األستاذ مؤلفه باللغة الصينية  (2)م، تتلمذ األستاذ يوسف على يد الشيخ حممد تواضع1947ويف عام   

 مرآة لإلسالم"، وكان له تأثري كبري وسط شاب املسلمني. "حممد 
م، أصبح الشاب يوسف عاملا إسالميا شهريا بعد أستاذه الشيخ سعيد إلياس والشيخ حممد تواضع وُدعي 1952ويف عام   

ث والفقه يإىل تويل إمامة مسجد موطنه، إال أنه مع أشغاله أخذ يتعمق يف دراسة علم الكالم وعلوم القرآن وعلوم احلد
وتاريخ اإلسالم واألدب العريب وخصوصا يف علم احلديث. وخالل هذه الفرتة ألفه كتاب "تعر فوا اإلسالم من سرية حممد 

 لقد ترك هذا الكتاب تأثريا عميقا واسع املدى وسط املسلمني وخصوصا الشباب منهم كما كان له تأثري يف العامل ،"
م أجنز يف أوقات فراغه من العمل 1952م و1950ت أجنبية. ويف الفرتة ما بني سنة اإلسالمي، ألنه تُرجم إىل عدة لغا

لصينية وهو دون ا اللغة "التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول" ملنصور علي ناصف )رمحه اهلل( إىلوترمجةوالتعليم 
 الثالثني من عمره. وتعترب هذه الرتمجة مشروعا كبريا وحدثا عظيما يف تاريخ اإلسالم يف الصني.

م، انتقل إىل 1956م عمل األستاذ مدرسا للغة العربية يف جامعة بكني، ويف سنة 1956م و1952ويف الفرتة ما بني   
يح سالمية، وكان الطالب يقد رون سعة علمه ورفعة مستواه يف توضاملعهد اإلسالمي الصيين ببكني ملدر س للفلسفة اإل

م، فدعته بعض 1957منه كثريا. وبعد ما أُغلق املعهد اإلسالمي الصيين إثر سياسات املتطرقة عام نالدروس ويستفيدو 
 إىل العمل يف التدريس والرتمجة ولكن رفض هذه الدعوات ورجع إىل موطنه.  ةاجلامعات ومكاتب الصحاف

مل تكن جيدة ولكن ما زال يعكف على التأليف والرتمجة يف الليل خالل مكثه يف موطنه، ويف هذه  كومع أن الظروف آنذا
 الفرتة، بذل جهدا كبريا يف التأليف والرتمجة، ومعظم مؤلفاته متت يف هذا الوقت. 

، كتب رسالة إىل احلكومة املركزية، وقال م1966عام-الثورة الثقافة الكربى  –عندما بدأت احلركة السياسية املتطرفة   
فيها:" مل أعارض احلزب الشيوعي الصيين وبالدي وكنت مدرسا مسلما يف جامعة بكني واملعهد اإلسالمي الصيين، وإمنا 
أقوم بدراسة احلضارة اإلسالمية وأقوم بتأليف وترمجة الكتب اإلسالمية، أين سياسة احلرية يف االعتقاد الديين املنصوص 
عليها يف دستور الدولة؟ وأين اإلنسانية؟". وهلذه الرسالة، تعرض لنقد من احلكومة احمللية اليت كانت ترى أن  هذه الرسالة 

 معارضة احلزب الشيوعي الصيين، كما كانت ترى أن  الكتب اإلسالمية اليت تألفها األستاذ سامة وأفيون الشعوب.
ة خمالفته للنظام االشرتاكي م  هْ م بتُـ 1970يونيو  24األستاذ يوسف باإلعدام يف  يف هذا اجلو السياسي احلانق، ُحكم علىو   

 م.1970يوليو  5أُستشهد الشيخ يوسف مبوطنه يف هكذا أي باعتباره "جمرما فكريا". و 
جهة القبلة(: "اهلل أكرب، اهلل أكرب، أشهد أن ال إله إال اهلل )ومكث قبل اإلعدام وأذن بصوت عال متواجها حنو الغرب    

                                                           

  .162الباب الثاين، صسبق ترمجته )رمحه اهلل( يف املبحث األول للفصل الثالث من -((1
   .198ذكرنا أحواله )رمحه اهلل( يف املبحث األول للفصل الثالث من الباب الثالث، ص-((2
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رمحه اهلل( أكرب تأثريا من شهداء العلماء املسلمني الصينيني الذين أستشهدوا )وأشهد أن حممد رسول اهلل.....". واعترب 
 خالل أيام السياسة املتطرفة.

م رفع الظلم عن األستاذ يوسف 1980يف ديسمرب  وبعد سياسة اإلصالح واالنفتاح، أعلنت حكومة مقاطعة خنان   
وإىل  -جامعة بكني واملعهد اإلسالمي الصيين-وأعادت اعتباره وأرسلت وثيقة رفع الظلم إىل وحدات عمله خالل حياته

 دأقربائه. ومنذئذ يتوارد الشباب املسلمون والشابات املسلمات من أحناء البلد إىل موطن األستاذ يوسف لزيارة قرب شهي
 اإلسالم العظيم هذا للدعاء له وللتعبري عن حنينهم.

 ومن أهم مؤلفاته وترامجه اليت مت طبعها ونشرها:   
، إن هلذ الكتاب تأثريا كبريا وسط شاب "《从穆罕默德看伊斯兰教》"تعر فوا اإلسالم من سرية حممد  -1

لك كان له تأثري يف العامل ما، وكذاللغوية وسهولة فهعة وسالمتهما املسلمني الصينيني الذين حيب وهنما بفضل نظرياهتما الرائ
 اإلسالمي، ألنه تُرجم إىل عدة لغات أجنبية..

فصال  40، هو مشروع كبري تنقسم ترمجته إىل أكثر من 《圣训经》"التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول"  -2
 وتزيد كلماته على أكثر من نصف ميلون.

  《回教信仰基础》"أساس املعتقدات اإلسالمية"-3
  《回教与社会》"اإلسالم واجملتمع" -4
 《回教选集》"أسئلة وأجوبة حول املعارف اإلسالمية"  -5

 ومن أهم مؤلفاته وترمجاته اليت قد مت تأليفها وترمجتها ولكن هدمت مسوداهتا يف أيام الثورة الثقافية الكربى الطامة:
 《伊斯兰文化简史》"موجز التاريخ للحضارة اإلسالمية" -1
 《伊斯兰哲学简史》 ريخ للفلسفة اإلسالمية""موجز التا -2
 《伊斯兰教育简史》"موجز التاريخ للتعليم اإلسالمي" -3 

 ، هذه القصيدة نظمها يف أيام نكباته.   《长诗》"قصيدة طويلة -4
العلماء الكبار يف جمال التعليم املسجدي قبل هناية مخسينات القرن العشرين اجتهدوا يف تعلم ونشر وخالصة القول أن   

اإلسالمية األساسية، وبذلوا جهودهم يف تربية املتعلمني إىل أن دفع بعضهم طاقة احلياة كلها النتشار اإلسالم يف العلوم 
هذه الدولة الشرقية، وكان من أهم ما لعب دوره يف هنضة اإلسالم والتعليم املسجدي بعد سياسة اإلصالح واالنفتاح هو 

سلمني الصينيني إىل فهم قدوة حسنة لنا، وأمساؤهم املنرية ستبقى يف أذهان امل الكتب والرسائل اليت ألفها العلماء األجالء،
 آخر الدهر.
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 البارزون بعد سياسة اإلصالح واالنفتاح العلماء :الثانياملبحث 

لقد دخل أغلب آخوند يف السجن تقريبا يف أيام السياسة املتطرفة، وأُستشهد بعضهم وحصل بعضهم على احلرية بعد    
انتهاء احلركات السياسية املتطرفة، كما ذكرنا سابقا وقتئذ مل ُيسجن أئمة املساجد فقط بل أيضا أُلقي القبض على املتعلمني 

العلماء الذين خرجوا من السجن أحياًء و هم دون حماكمة. وهؤالء املتعلمون الراشدين ظلما، ويف وقت الحق أُطلق سراح
بذلوا جهودا كبريًة إلعادة التعليم يف املساجد بعد سياسة اإلصالح واالنفتاح، كما لعبوا دورا مهما جدا لنهضة التعليم 

م واجتهدوا ملمتازون تبعوا خطوات أساتذهتاملسجدي آنذاك ورب وا شبابا حىت صاروا علماء ممتازين، وهؤالء العلماء الشباب ا
يف التعليم اجهادا عظيما حىت أفنوا زهرة حياهتم يف سبيل هذه األهداف النبيلة. وسوف نستعرض يف األسطر أدناه أكثر 

 أولئك العلماء تأثريا.
 أوال: العلماء الذين خرجوا من السجن أحياءا: 

 (1)م(2013-1917ه/1434-1335) حبيب اهلل هوانغ وان جيون -1
كان )رمحه اهلل( من موالد قرية باي تشاى ملدينة تشانغ قه مبقاطعة خنان يف منطقة وسط الصني، ودرس العلوم اإلسالمية    

يف مشال  ‘بينغليانغ’األساسية يف مسجد قريته خالل طفولته، وبعد أن بلغ سن الرشد ذهب إىل مدرسة املعلمني اإلسالمية 
( وهناك تعل م العلوم الدينة واللغة العربية منتظما. والتحق يف قسم اللغة 2غرب الصني اليت سلف ذكرها يف الفصل السابق.)

م، ويف هذا الوقت، قام بتحسني لللغة العربية، وعندما خترج فيها 1949العربية لكلية اللغات الشرقية جبامعة بكني عام
اية مخسينات القرن العشرين، وفقد الفرصة ليكون إمام املسجد وبعد ذلك قُبل كموظف يف بدأت احلركة السياسة يف هن

اإلدارة احلكومية، ولكن مل ميض وقت طويل حىت ُجرِّد عن املنصب يف أيام السياسة املتطرفة، ألنه من املتدينني، مث ُوضع 
 يف مصنع األمسنت عقابا له وهكذا مارس عمال شاقا. 

ومن مواقفه األكثر تأثريا يف أذهان املسلمني الصينيني أنه كان يقوم بتدريس العلوم الدينية األساسية بالليل سرا إب ان فرتة   
عمله الشاق يف مصنع األمسنت، مما يدل على محله األمانة الدعوة إىل اهلل يف كل زمان ومكان. وكان يغري  مكان الدراسة  

، فكل يوم يف منزل غري املنزل، بل يكون هناك طالب منهم حارسا من خارج املنزل قالتحقكل يوم خلوف من املتابعة و 
أثناء دراستهم يف كل مرة، وهكذا استمر عمله يف ظروف خطرة جدا واستفاد املسلمون من تلك الدروس استفادًة عظيمًة 

عد انقضاء لك الدروس سرا حىت ُجهر هبا بحىت اليوم ما زال املسلمون الصينيون يتذكرون أحوال تلك الدروس، واستمرت ت
 أيام السياسة املتطرفة خالل هناية سبعينات القرن العشرين.

ومل ميض وقت طويل من بدأ سياسة اإلصالح واالنفتاح حىت ُدعي إىل تويل إمام مسجد قريته، وسرعان ما أسس مدرسة   
ن أحناء البلد، ويف وقت الحق رب ت هذه املدرسة إسالمية يف ذلك الوقت، واجتذبت املدرسة أكثر من مائة طالب م

                                                           

 http://www.360doc.com/content/16/0113/1412734521-527591382.shtmlراجع: -((1
 .152انظر املبحث الثالث للفصل الثاين من الباب الثاين، ص -(2)
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معل مني جددا وهؤالء املعلمون اجلدد لعبوا دورا مهما لتعميم العلوم الدينية يف صفوف املسلمني باملناطق الشرقية للصني. 
سالمية يف إواعتربت هذه املدرسة اليت أسسها الشيخ حبيب اهلل يف األيام األوىل من بدأ السياسة اجلديدة أول مدرسة 

الصني بعد سياسة اإلصالح واالنفتاح، وكذلك اعترب الشيخ أول شخص يقوم بالتعليم الديين باملناطق الشرقية يف الصني 
 م.        1980بعد عام 

   ( 1) م(2003-1926ه/1424-1345) اهلل وانغ ناى ون عبيد-2
ق الصني، ودرس مبنطقة شر  ‘آهنوي’ملقاطعة  ‘تشيوان جياو’ُولد )رمحه اهلل( يف أسرة مؤمنة ُعرفت باإلخالص من حمافظة   

يف املدرسة الرمسية يف طفولته ورشده، ودخل يف ميدان التعليم املسجدي وهو يف السادسة عشرة من عمره، وكان ببداية 
م، ذهب مع زمالئه إىل مسجد هاجنياسي يف منطقة 1946األمر يتجول يف املساجد للدراسة مبنطقة شرق الصني. ويف عام

ليتعمق يف دراسته عند العامل الشهري آنذاك أال وهو الشيخ عبد الرمحن الذي سلف ذكره )رمحه ختشو بشمال غرب الصني 
تائج ممتازة يف رج بنوهناك أمت دراسة املواد املقررة يف ست سنوات على يد الشيخ عبد الرمحن وخت( 2) السابق.اهلل( يف الفصل 

يف سنة و  .امة املساجد يف منطقة شرق الصني على التوايلوبعد ذلك، ُدعي الشيخ عبيد اهلل إىل توايل إمم. 1952عام
 م. 1979، وقضى أكثر من عشرين سنة يف مزرعة، حىت أعادت إليه اعتباره عامسل إىل مزرعة عقابا لهأُر  ،م1957

ومن قصص الشيخ عبيد اهلل اجلديرة بالذكر أنه مل ميض وقت طويل من إعادة االعتبار إليه حىت باع أمالك األسرة مث    
أنشأ بتلك األموال فصوال لتعليمية تسع أكثر من عشرين طالبا، واجتهد يف تدريسهم اجهادا عظيما حتت ظروف مادية 

إلصالح ني يف جمال التعليم املسجدي يف منطقة شرق الصني بعد سياسة اصعبة للغاية حىت صار مجيع أولئك الطالب معل م
 واالنفتاح. 

-1985وُدعي الشيخ إىل توايل إمامة املساجد يف مناطق خمتلفة بشرق الصني على مدى مخس عشرة سنة )حوايل   
يف املساجد  عمال التدريسم(، ويف هذه الفرتات، لقد رىب  أكثر من ألفني طالب وقد صار ثلثهم أو أكثر ميارس أ2000

 أو املعاهد العربية يف مناطق خمتلفة بشرق الصني يف الوقت احلاضر. 
وباإلضافة إىل ذلك، كان الشيخ عبيد اهلل )رمحه اهلل( ذا أخالق نبيلة، ومل يكن إماما فحسب بل أيضا كان طبيبا ويعاجل    

هم حىت من هؤالء املرضى مسلمون وكذلك غري املسلمني وال يفر ق بيناملرضى الفقراء جمانا أثناء أيام السياسة املتطرفة وكان 
خلد ذكره عند املسلمني وغريهم. وكذلك كان الشيخ )رمحه اهلل( زاهدا يف الدنيا، ويتصد ق بأمواله على الفقراء من الطالب 

نطقة شرق الصني بعد من األئمة يف موالقوم حىت تصدق مبعظم أمالكه يف هناية حياته. وهلذا اعترب )رمحه اهلل( أكثر تأثريا 
 م.      1980عام 

 ثانيا: أكثر اجتهادا من المتعّلمين الراشدين الذين أُلقي القبض عليهم ظلما  

                                                           

 https://baike.so.com/doc/6944837-7167200.htmlراجع: -(1)
 .200ص انظر املبحث األول للفصل الثالث من الباب الثالث،-)2(
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 (1)م( 2003-1941ه/1424-1360) عبد الغفور ما شى تشينغ
ثنا عنه يف الفصل السابق.    وقد بدأ دراسة العلوم الدينية على يدي  (2)كان )رمحه اهلل( ابنا للشيخ عبد الرمحن الذي حتد 

أبيه الكر م منذ طفولته، وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره أكمل مجيع املواد املقررة بفضل ذكائه الفطري وجده الدؤوب 
 يف الدراسة وقد استوعب أسلوب التعليم من أبيه متاما بل تعل م بنفسه اللغة الصينية املكتوبة. 

م واليت واقفة إكماله التعليم املسجدي بنتائج متفوقة آنذك أُلقي 1958محلة إصالح األديان عام  حركة’وعندما بدأت 
م وهو يعمل يف منجم الفحم، ويف وقت الحق أُطلق 1959القبض عليه ظلما وأُرسل إىل منجم الفحم، حىت تويف أبوه عام

ة سرا يف الظروف آنذاك بل ظل يقرأ الكتب الديني سراحه لرباءته وبعد ذلك نُقل إىل ريف عقابا له، ولكن مل خييب عن
وقت الفراغ، وهكذا قضى مراهقته يف الريف حىت بلغ سن الكهولة وجد حر يته يف األيام األوىل من سياسة اإلصالح 

 م(. 1979واالنفتاح )
رين حيث عمل إماما على مدى عش ‘ختشو’دينة مبومل ميض وقت طويل حىت ُدعي إىل تويل التعليم وإمامة املساجد   

م( تقريبا. ويف هذه الفرتة اجتهد يف تربية الطالب اجتهادا عظيما، واختذ املنهج التدريسي اإلصالحي 2003-1984سنة )
الذي كان أبوه يريد أن يطبقه ولكن مل يتمكن من ذلك حلركة السياسية. وأكثر تأثريا له من هذه الفرتة كان خالل فرتة 

 م.2000م و1988يف مدينة ختشو بشمال غرب الصني ما بني  ‘بوتسي’م ملسجد وجوده كإما
م(، نف ذ )رمحه اهلل( إرادة أبيه يف إصالح منهج التعليم وذلك مبساعدة 2000-1988)‘بوتسي’ويف فرتة بقائه مبسجد   

ن التعليم املسجدي يف ميدا زميله الشيخ حممود )حفظ اهلل(، ومت بتحديد منهج التعليم اجلديد وأسلوب التدريس اجلديد
 مبنطقة ختشو. ومن أهم معامل ذلك اإلصالح:

ة : كانت كتب الصرف والنحو يف التعلم املسجدي التقليدي هي مشرتكة باللغة العربية واللغاستعمال اللغة الصينية -1
3) )كتابة غربية صينية(  ‘ِشيـ ْو ُعْر د  ’ــــأبوه ب  خل صها ويف وقت الحق  الفارسية، 

ولكن هذه الكتب  كما ذكرنا سابقا،    (
ال تتناسب مع أحوال الطالب يف هذا الوقت ألن معظم الطالب درسوا اللغة الصينية يف املدارس الرمسية قبل دراستهم يف 

وا هذه الكتب إىل جيدا،‘ ِشيـ ْو ُعْر د  ’املسجد وال يعرفون عن   وهلذا كان الشيخ عبد الغفور مع زميله الشيخ حممود غري 
اللغة الصينية واجتهدوا يف هذا العمل اجتهادا عظيما وفتحوا باب استعمال اللغة الصينية ملواد الصرف والنحو يف جمال 

 التعليم املسجدي، وهذه الكتب الصرفية والنحوية باللغة الصينية لعبت دورا مهما يف التعليم املسجدي بالوقت املعاصر.
بعض املواد الدراسية يف جمال التعليم املسجدي التقليدي عميقا ويصرف الطالب  كان مضمون  تغيير المواد الدراسية:-2

وقتا كثريا لفهمها، وهذا احلال ال يتناسب مع أحوال الطالب يف العصر اجلديد. والشيخ عبد الغفور اختصر من الكتب 
 اد الصرفالكتب املختصرة مو  القدمية نقاطا مهما وألف كتبا خمتصرة وبذل يف هذا العمل جهودا عظيمة. وتشتمل هذه

                                                           

 .222-219راجع:"التعلم املسجدي يف الصني" )املرجع باللغة الصينية( أليوب، ص-(1)
 .200ص انظر املبحث األول للفصل الثالث من الباب الثالث،-(2)
 .127ص يف املبحث الثالث للفصل الثالث من الباب األول،انظر تعريفها -(3)
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 والنحو البالغة والفقه واألدب وغريها.
وكذلك الشيخ أضاف مواًدا جديدًة وتضمنت تلك املواد اجلديدة السرية وأصول الفقه وعلم اإلرث  إضفاة مواد: -3

واألخالق وغريها وأيضا لقد اختار بعض الكتب اليت تستخدمها املعاهد اإلسالمية بالدول العربية. وأما الكتب من هذه 
 تكررا ذكرها. حنب ذ لذا ال (1)املواد اجلدد فتحدثنا عنها يف الفصل السابق، 

هذا املنهج التعليمي اجلديد خالل التسعينات من القرن العشرين ودر ب أكثر من عشرة آالف  ‘بوتسي’واستعمل مسجد  
طالب من أحناء البالد، ويف وقت الحق، أصبح بعضهم علماء شبابا ممتازين علما وخلقا حىت اعترب مسجد بوتسي مركز 

ساجد ختشو وفيما بعد، قبل كثري من مالتعليم املسجدي يف منطقة مشال غرب الصني خالل تسعينات القرن العشرين. 
هذا املنهج التعليمي اجلديد، وكان ما يقرب من ثلث الطالب الصينيني الذين يدرسون يف كلية اللغة العربية وأصول الدين 
 للجامعة اإلسالمية العاملية بإسالم آباد يتخرجون من هذا املنهج التعليمي ملسجد بوتسي. ويف وقت الحق، قد جتاوز تأثري

اإلصالح التعليمي الذي بدأه الشيخ عبد الغفور حدود منطقة ختشو بل توس ع يف جمال التعليم املسجدي يف الوقت 
 املعاصر. 

ا كبريا يف ، وهذا ترك تأثري بالتواضعوكذلك كان الشيخ )رمحه اهلل( ذا أخالق حسنة، كما ُعرف بني طالبه وأهل العلم   
ال نادر يف ما ُعرف بعلو  كعبه يف التأليف باللغة العربية، وقد ترك كتبا كثريًة، وهذا احلقلب الطالب واملسلمني احملليني. وك

 مسرية علماء املساجد بشمال غرب الصني اليوم.
 ومن مؤلفاته باللغة العربية: 

جمالت: قسم العقيدة وقسم  ، )هذا الكتاب يف ثالث《伊斯兰教义原则》"مبادئ تعاليم اإلسالم" -1
 عامالت(. العبادات، وقسم امل

"التهذيب" )هو كتاب للطالب يف املستوى االبتدائي، وانقسم إىل ثالثة أقسام: قسم العقيدة، قسم الفقه، قسم القراءة -2
 الراشدة(.

 《满俩简略本》 《白雅尼简略本》"منت عوامل ومنت كافية"  -3
 《语法中的格》"اإلعراب يف علم النحو"  -4

 ومن مؤلفاته اللغة العربية مع اللغة الصينية: 
 《回历入月概述》"املقياس يف تعيني بداية الشهور الشرعية" -1

  《朝觐简述》"ملخ ص الكالم يف أحكام احلج " -2
 《读法规则》"أحكام التجويد" -3
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 ثالثا: أبرز العلماء الشباب
 (1)(  -م1966/  -ه1385) أحمد ما هوي يوان -1
كان أبوه مؤمنا بشمال غرب الصني، و  ‘قانسو’)ختشو( ملقاطعة  ‘لنشيا’ُولد )حفظه اهلل( يف عائلة مسلمة خملصة مبدينة   

م 1980خملصا راغبا يف إعداد ابنه خلفا خريا لقضية اإلسالم وهلذا مل يتخرج من املدرسة االبتدائية الرمسية حىت يف عام
)أوصله أبوه إىل الشيخ عبد الغفور

2
الذي ذكرناه سابقا وتتلمذ على يد الشيخ، حيث درس من املرحلة االبتدائية إىل  (

 املرحلة املتقدمة وأكمل املواد املقررة بنتائج ممتازة يف عدة سنوات بفضل ذكائه الفطري وجده الدؤوب يف الدراسة. 
ب الصني بشمال غر  ‘قانسو’ة ملقاطعة م، ُدعي األستاذ أمحد إىل تويل إمامة املساجد يف مناطق خمتلف1990ومنذ عام    

ومل يكن جمتهدا يف التدريس فحسب بل يف الرتمجة كذلك، حيث ترمجة عددا من املؤلفات من اللغة العربية إىل اللغة الصينية 
وكذلك استعمل طرقا خمتلفًة إلتقان اللغة الصينية، مثال: مطالعة الكتب الصينية الكالسيكي واستماع اإلذاعة حىت حفظ 

 قاموس الصينية، وهذا احلال نادر يف صفوف علماء املساجد يف مناطق مشال غرب الصني.
وباإلضافة إىل ذلك، فإن األستاذ أمحد رجل أمني ومتواضع جدا، ورفض فرصة استقدام إمام جلامعات يف مرات لكثري   

ل ميارس الرياء والسمعة، وهلذا ما زا الشؤون االجتماعي يف اجلامعات وعدم االلتفات للتدريس وعمل الرتمجة ولتنزه عن
 عمل اإلمام يف مساجد صغرية، ولكن عدد الطالب يف مسجده أكثر من الطالب يف املساجد الكبرية على الدوام.

 من اللغة العربية إىل اللغة الصينية: )حفيظه اهلل( ومن ترمجاته
ل أبو حممد علي بن أمحد بن لإلمام اجللي 《穆斯林修身养性之道》"األخالق والسري يف مداواة النفوس"  -1

 (3)م(.1063-995ه/456-384سعيد بن حزم األندلسي القرطيب )
حلج ة اإلسالم أبو حامد حممد الغز ايل الطوسي النيسابوري الصويف الشافعي  《穆斯林的生活》"بداية اهلداية" -2

 (4)م(.1111-1058ه/505-450األشعري)
 (5)م(.1258-1185ه/656-581املنذري)لعبد العظيم 与警告《鼓励《"الرتغيب والرتهيب"  -3
لإلمام حيي بن شرف احلزامي النووي  《修士的花园》" الم سيد املرسلني"رياض الصاحلني من ك -4

                                                           

 http://www.doc88.com/p-6167728912904.htmlراجع:  -((1
 .207ذكرنا أحواله )رمحه اهلل( يف املبحث الثاين للفصل الثالث من الباب الثالث، ص –(2)

 - 1832هـ /  1307 - 1248التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول" لصديق حسن خان البخاري القنوجي )راجع:"(3)-
 م.2007ه/1428 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر ، الناشر:م( 1890

دار ، الناشر: م(1347 -م 1275هـ/ 748 -هـ  673" لشمس الدين الذهيب )اإلسالم و و فيات املشاهري و األعالم راجع:"تاريخ-((4
 .2003الغرب اإلسالمي، 

 http://shamela.ws/index.php/author/1207راجع: -(5)
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 (1)م(.1277-1233ه/676-631الشافعي)
 حنو-852بدائع الزهور يف وقائع الدهور" للعامل الفاضل الشيخ حممد بن أمحد بن إياس احلنفي القاهري )"-5

 (2)م(.1523حنو 1523-1448ه/930
 و"األحاديث املنتخبة يف الصفات الست للدعوة إىل اهلل تعاىل"  ، 《索哈白的生活》"حياة الصحابة"-6
》精选圣训美德大《六 ( 1965-1917ه/1384-1335للعالمة الشيخ حممد يوسف الكاندهلوي.)(3)م 

-1338للدكتور عبد الرمحن رفأت الباشا) 《再传弟子的生活形象》"صور من حياة التابعني"-7
 ( 4) م(.1986-1920ه/1406

 لفضيلة الشيخ حممد عمر باملبوري 《白亚尼》لسان الدعوة والتبليغ""-8
5) (  -م1967/ -ه1386) تشى شيويه يي صالح-2

) 
هو )حفظه اهلل( من موالد مدينة لنشيا )ختشو( ملقاطعة قانسو بشمال غرب الصني، وُولد من عائلة متدينة، حيث كان   

أبوه إمام مسجد قريته. وتتلمذ على يد الشيخ عبد الغفور )رمحه اهلل(، حيث تلقي التعليم املسجدي ودرس الكتب الدينية. 
يف املدرسة الدينية، ويف وقت الحق، التحق بكلية اللغة العربية باجلامعة م، ذهب إىل باكستان للدراسة 1987ويف عام

اإلسالمية باملدينة املنورة، ويف هذه الفرتة، زاد من تعميق الفهم يف الثقافة األكادميية للدين اإلسالمي، وأيضا لقد بىن أساسا 
 م. 1994زة عاممتينا يف اللغة العربية تكلما وكتابًة، وخترج يف اجلامعة بنتائج ممتا

م، ويف أوقات إمامته يف ذلك املسجد بذل جهودا كبريا 1995وُدعي إىل تويل إمامة مسجد شينهوان مبدينة لنشيا عام  
يف تدريس الطالب، واستعر بعض األساليب التدريسية اجلديدة من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وقد استفاد عدد كبري 

ذهب إىل جامعة امللك سعود لنيل درجة املاجستري يف املرة الثانية خالل إمامته باملسجد.  من الطالب على يده، كما
وباإلضافة إىل ذلك، أخذ يعمل يف ترمجة "صحيح البخاري" من اللغة العربية إىل اللغة الصينية أثناء فراغه من التدريس. 

 م.2004وقد استقال من وظيفة اإلمامة عام
للدراسات الدولية لنيل درجة الدكتوراه. ويف هذا  ‘شانغهاي’كلية اللغات الشرقية جبامعة م، التحق ب2005ويف عام  

الوقت مع الدراسة العادية، اشتغل بتعديالت ملسودة ترمجة البخاري حىت خترج بدرجة الدكتوراه يف ختصص اللغة العربية من 
 شر يف دار النشر الرمسي مرارا.م، ويف الوقت ذاته أمت ترمجة لصحيح البخاري بل نُ 2009اجلامعة عام

 ومن أهم ترامجه:

                                                           

 م.1993هـ/1414 مكتبة الثقافة الدينية الناشر:هـ( 774- 700البن كثري القرشي )" طبقات الشافعينيراجع: "-)1(
  .2002، عام دار العلم للماليني ري الدين الزركلي، الناشر:راجع:"االعالم" خل-(2)
 http://shamela.ws/index.php/author/1923راجع: -(3)
 /https://ar.wikipedia.org/wiki املصادر  #عبد الرمحن رفأت الباشاراجع: -(4)
 https://baike.so.com/doc/9759862-10106463.htmlراجع:  –(5)
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《布哈里圣训集》 (وسننه وأيامه" )صحيح البخاري  " اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل -1

 م.2010عام ،الناشر: دار الثقافة الدينية للنشر والتوزيع ببكني
 .2016عام ، الناشر: دار النشر التجاري ببكني《穆斯林圣训实录全集》"صحيح مسلم" -2
، هذا رسالته للدكتوراه، ونشرهتا دار الثقافة الدينية للنشر 《圣训研究》"دراسات احلديث النبوي" باللغة الصينية -3

 م.2010والتوزيع ببكني عام
  《东方学家眼中的圣训》"احلديث الشريف يف عيون املستشرقني" -4

 ، كليهما مقالتان له. 《清真寺功能的多样性》"تنو ع فاعلي ة املسجد"      
أنزل نعمة ونصرة على املسلم الصيين بسبب سياسة اإلصالح واالنفتاح، واستقبل العلماء يف  وخالصة القول أن اهلل   

بوا يف  جمال التعليم املسجدي رذاذا بعد اجلفاف وربيعا بعد الشتاء البارد ونورا بعد الظلمات. والعلماء القدماء الذين ُعذِّ
املمتازين  لوا جهودا كبريا لرتبية خلفاء القضية اإلسالمية يف الصني وقد رب وا العلماء الشباببذ أيام السياسة املتطرفة تعذيبا

م( على وجه التقريب، ومنذ بداية التسعينان للقرن العشرين، هؤالء العلماء الشباب 1990-1980) يف عشر سنوات
 يضاسالم بأر وأخذوا على عاتقهم مسئولية التعليم ودعوة اإلاملمتازون ورثوا األعمال والتقاليد التعليمية من العلماء السابقني 

 الصني وقدموا زهرة حياهتم يف حجرة الدرس للمسجد حىت اآلن إن بعضهم ما زالوا جيتهدون يف املساجد. 
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 عن األحوال العصرية للتعليم املسجدي نبذة :الثالثاملبحث 

م، املسلمون يف مناطق شرق الصني أعادوا فتح املساجد اليت ُهدمت أو 1978بعد بدأ سياسة اإلصالح واالنفتاح عام   
أُغلقت يف أيام احلركات السياسية، ولكن مل يعيدوا نظام التعليم املسجدي، وهذا أد ى إىل قلة األئمة من احملليني وابتعاد 

األوقات، بقي الدين امسا فقطا ويوجد يف املساجد أئمة مع أسرهتم فقط، ومعظم  املسلمني عن الدين تدرجييا، ومع مرور
الناس من املسلمني ال يعرفون أركان اإلميان والعلوم الدينية األساسية واألحكام الشرعية األساسية ويعرفون فقط أن املسلمني 

ضهم وخصوصا ناطق الشرقية للصني اليوم، حىت بعال يأكلون حلم اخلنزير. ومثل هذه األحوال عامة يف صفوف املسلمني بامل
 الشباب منهم أصبحوا ملحدين.

ال غرب مقاطعات نينغشيا وقانسو وتشينغهاي وشيجيانغ يف مش -وأما املسلمون يف املناطق اليت يتجمع املسلمون فيها  
حسب بل أيضا ء املساجد ففلم يعيدوا بنا -الصني ومقاطعة يونان يف جنوب غرب الصني ومقاطعة خنان يف وسط الصني

شر مركز التعليم املسجدي خالل ع تأصبح ‘قانسو’ملقاطعة  ‘لنشيا’أعادوا نظام التعليم املسجدي وخصوصا منطقة 
م(، وكان يف كل مساجد فيها متعل مون من مناطق خمتلفة بل يكثرون عامتا بعد عام  حىت أصبحت 1990-1980سنوات )

كن ب، ومجيع العلماء تقريبا ينهمكون يف التدريس واملتعلمون يتعمقون يف الدراسة. ولبعض املساجد ال تتسع لعدد الطال
ت األحوال تدرجييا، وحالة هذه التغريات هلا جوانب إجيابية 1990األمر بعد عام م مل يبق على حاله كما كان، ولقد غري 

 وكذلك هلا جوانب سلبية.
 الجوانب اإليجابية: 

ملساجد املهامجة يف أوائل الثمانينات من القرن العشرين كما ذكرنا سابقا، ولكن كان معظم أعاد املسلمون بناء كل ا-1
م، حس نت حالة حياة 1900تلك املساجد بُنيت على طراز البسطاء لقلة األموال يف أيد املسلمني آنذاك. وبعد عام

جارة وأصبح رهتم وتفوقهم يف مزاولة التاملسلمني تدرجييا وقد استفادوا أكثر من سياسة اإلصالح واالنفتاح بفضل مها
بعضهم أغنياًء، وهلذا بدأ بعض املسلمني ببناء املساجد على الطراز اجلميل يف املرة الثانية منذ بداية التسعينات للقرن 

م، مجيع املساجد 2015العشرين، واستمر مدة بناء املساجد يف املرة الثانية مخسة عشر عاما بوجه التقريب، حىت بعد 
املساجد اجلميلة  وُوضع يف بعض من هذه ،تقريبا سواء كان يف مدن أو يف أرياف بنيت على الطراز اجلميل يف املرة الثانية

مبىن التدريس ومبىن السكن واملتوضَّأ الفسيح املنري واملطعم العريض النظيف وغريها، ومجيع هذه األجهزة أُعدَّت للمعل مني 
 علمني واملتعلمني ظروفا تعليميًة ومرحيًة.واملتعل مني رئيسيا، وقدم للم

مسحت احلكومة بنشر الكتب الدينية مبا يف ذلك الكتب املقررة يف املساجد وطبعها بعد سياسة اإلصالح واالنفتاح -2
 ولكن كان عدد الكتب اجلديدة املطبوعة يف أوائل الثمانينات من القرن العشرين حمدودة لقلة املطابع واالمثان الباهظة

م، تغري  هذا احلال وأصبح سهال للمتعل مني 1990ومعظم املتعل مني ليس لديهم القدرة على الشراء لقلة املال. وبعد عام 
وعدد الكتب توافر وقيمتها رخصت، وذلك ألن املطابع اليت فتحها جتار املسلمني كثرت والظروف االقتصادية للمسلمني 
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 يف هذه الوقت حتسنت.
للتعليم املسجدي يعتمد على الصدقات املفروضة والنافلة من قبل مجهور املسلمني، كما ذكرنا كان مصدر النفقات -3

م، كذلك مصدر التمويل للمعل مني وللمتعل مني يعتمد 1980وبعد إعادة نظام التعليم املسجدي عام (1)يف الفصل السابق.
ادية عند نينات مل تكون  متوفرة لسوء الظروف االقتصعلى مساندة القوم، ولكن الصدقات املفروضة والنافلة يف أوائل الثما

م، حتسنت هذه 1990املسلمني، وهذا أدى إىل رداءة نوعية وجبات الطعام وقلة املال لدي املعل مني واملتعل مني. وبعد عام
ني، وذلك ألن ماألحوال تدرجييا وتوفر متويل املساجد وجعلت نوعية الطعام جي دة وكثرت الصدقات لدي املعل مني واملتعل  

م( وكثر التجار من املسلمني، وهذه الظروف 1990-1980الوضع االقتصادي ملعظم املسلمني قد حتسن منذ تطور العقد)
 اجلي دة تأث ر بشكل مباشر على مصدر متويل املساجد.  

 الجوانب السلبية:  
، وذلك ألن بعض ةوزعماء الطوائف الصوفي ة القدميةن، ظهر خالف بني العلماء من اجلماعبعد تسعينات القرن العشري-1

ة القدمية نقد بعض الظواهر اليت ال تتناسب مع األحكام الشرعية يف جمال الطوائف الصوفية، وبعض العلماء من اجلماع
التابعني للطوائف الصوفية ال يعرفون أي شيء يف الشريعة اإلسالمي وال يهتمون باملسائل الشرعية حىت يستخفون مبوعظة 

 مسائل يف علماء وباإلضافة إىل ذلك، بعض الزعماء من الطوائف الصوفية غري متقنني يف العلوم اإلسالمية وخيوضونال
الدين هبوايتهم ويتفوهون ببعض األقاويل الباطلة. والعلماء يكشفون تلك األباطيل. وهذه األفعال من العلماء تعارضت مع 
مصاحل أولئك الزعماء للطوائف الصوفية وجعل نقطة التمركز يف خالف بني علماء املساجد وبعض الزعماء الصوفية. وهذه 

 مناطق مشال غرب الصني.                 الظواهر متمركزة بشكل رئيسي يف
ة التمركز ة اإلخوانية شيئا فشيئا، وكان نقط، ظهر تعص ب بني العلماء من اجلماعمنذ بداية تسعينات القرن العشرين-2

على التعصب يف بداية األمر هي جدال يف مسألتني: وقت دخول رمضان وخروجه ومسألة فتح مدرسة للبنات، وختاصموا 
 ملسألتني خماصمًة شديدًة من بداية التسعينات إىل اليوم. هلذين ا

وباإلضافة إىل ذلك، ظهر خالف جديد بني العلماء يف املساجد منذ بداية القرن الواحد والعشرين، وهي حول حتديد   
تنازع يب(، و ال مذه)التمس ك باملذهب من حيث أصول العقيدة ومن حيث أصول الشريعة، وغري حتديد متس ك باملذهب 

بينهم حول هذه املسألة عنيف حىت حدث حاٌث دموٌي يف بعض املناطق اليت يتجمعون املسلمون فيها. ومن املؤسف أن 
أنصاف آخوند حث وا اجلهالء من املسلمني على التنازع وخلق انشقاق بني مجهور املسلمني وهذا التعصب سب ب يف جمتمع 

 ارك.املسلمني الصينيني أضرارا ال ميكن أن تُتد
إن حياة املعل مني واملتعل مني يف املساجد يف الوقت املاضي ليست على ما يرام وأجهزة املسجد بسيطة ولكن معظم -3

م، ض ُعف  بعض العلماء 1990املعلمني يبذلون أقصى جهودهم للتدريس ومعظم املتعل مني جيتهدون يف الدراسة. ومنذ عام 

                                                           

 .45الباب األول، ص انظر املبحث الثالث للفصل األول من -(1)



 م(2016-1912هـ /1437 -1330المسجدي في الصين في الفترة" من:) التعليم     

 
 

214 

ويف  ذين يطلبون علما بصدق ال يبقون عند املعل مني الذين ال يهتمون بالتعليم.يف أعملهم تدرجييا وكذلك املتعل مون ال
ة القدمية، ومع مرور الزمان، اشتد هذا احلال ويظهر عند ضع يظهر عند بعض العلماء من اجلماعبداية األمر، مثل هذا الو 

با ة السلفية حىت عم  عند مجيع العلماء تقريعمعظم العلماء سواء كانوا من اجلماعة القدمية أم اجلماعة اإلخوانية أو اجلما
سف أن ؤ م، وال جيتهدون يف التدريس بل ينغمسون يف التعصب واألعمال االجتماعية، ومن امل2000شيئا فشيئا بعد عام

ة اإلخوانية يستخدمون حيال لطلب مهنة اإلمام يف مسجد، وكذلك أم من اجلماعة القدمية بعض العلماء سواء من اجلماع
م املتعل مني ال جيتهدون يف الدراسة وال يستطيعون حتمل املشاق وال مييلون إىل العلم حىت بعضهم يفعلون أفعاال غري معظ

 مناسبة بصفة املتعلمني، وأصبحت مهمتهم حتصيل املال ودعوة للطعام.   
احلياة الطي بة الناعمة  حاملسجدي هي ملري يف جمال التعليم وأمهية أسباب هذه الظواهر غري اجلي دة عند املعل مني واملتعل مني  

والغرق يف حبر امللذات وغريها. وهذ الظواهر السلبية مبرور األوقات أد ت إىل أن معظم املسلمني أصبحوا غري راضيني عن 
ألعمال ا أفعال بعض املعل مني واملتعل مني حىت يكره بعضهم عن العلماء واملتعلمني الذين ال يهتمون بالتعليم وينغمسون يف

 االجتماعية، وال مييلون إىل العلم.
كان يوجد طالب يف كل مسجد خالل مثانينات القرن العشرين، وخصوصا يف املساجد الكبرية بلغ عدد الطالب أكثر -4

م، قل  عدد الطالب يف مساجد 1990وبعد عام  (1)من مائتني حىت املسكن ال يسع لكثري عدد الطالب كما ذكرنا سابقا.
هم قليال سواء كان يف مساجد اجلماعة م، وأصبح عدد 2000ة القدمية سنًة بعد سنة وأشتد هذا احلال بعد عاماجلماع

ة اإلخوانية، ال يوجد طالب يف مساجد األرياف تقريبا ومعظم الطالب يف مساجد املدن ال القدمية أو يف مساجد اجلماع
املتعلمني من جهة أخرى هي ملشكل حالة التشغيل بعد  يصربون يف طلب العلم حىت إكمال مدة الدراسة، وسبب قلة

التخرج من التعليم املسجدي، وشباب املسلمني يظنون أنه ال يوجد عمل يف اجملتمع بعد التخرج من املسجد، وهلذا مجيع 
ن التعليم م الشباب املسلمني الصينيني تقريبا اليوم ال يريدون أن يلتحقون بالتعليم املسجدي. وهكذا ينخفض عدد الطالب

املسجدي يوما بعد يوم وخلت حجرات الدرس يف املساجد. وهذا احلال ظاهرة عامة يف جمال التعليم املسجدي اليوم وهو 
مقلق على العلماء الذين يشعرون خبطورة املسألة ومصيبة كبرية على جمتمع املسلمني الصينيني وعالمة سيئة على مستقبل 

 التعليم املسجدي. 
كان معيار انتخاب مديرا إلدارة املسجد هو الدين واخلُلق، ولكن تغري  هذا املعيار بعد إعادة سياسة احلر ية يف األديان -5

م، وأصبح بعض األغنياء مديري اإلدارة، ولكن معظم هؤالء األغنياء أصحاب اخلُلق. ويف وقت الحق، توىل 1978منذ 

                                                           

 .195-188 انظر املبحث الثالث للفصل الثاين من الباب الثالث، ص-( 1)
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ب الدين فحسب بل أخالقهم غري حسنة وال يسمع بعضهم نصيحة أغنياء جهالء شؤون املسجد وليس بعضهم صاح
م، يعملون كما يريدون وال يكرمون رأي اإلمام ويقبلون أي أموال من القوم سواء  2000اإلمام واشتد هذا الوضع بعد عام 

ض األئمة بع كان األموال من كسب احلالل أم بطريقة احلرام حىت يأكل بعضهم أموال املسجد بالباطل، ومن املؤسف أن
 أولئك املديرون األغنياء.  يصمتون أمام حقوق الدين من أجل رضا

 األسباب اليت جلبت هذه اجلوانب السلبية معق دة، وهنا نذكر بعض النقاط املهمة:  
 مشكل األطعمة :النقطة األولى

إن مشكالت األطعمة يف الصني اليوم خطرية جدا، ويوجد شبهات يف مجيع األطعمة تقريبا وخصوصا املأكوالت يف    
مطاعم املسلمني مملوءة بالشبهات، ومعظم العلماء واملتعلمني ال يبالون هبا وال يرفضون دعوة الطعام يف هذه املطاعم يف 

 تمون هبذه املسألة مطلقا. العموم، وكذلك معظم الناس من املسلمني ال يه
 مشكل مصدر التمويل :النقطة الثانية

إن أجر اإلمام ومصدر نفقات املساجد يف الصني يعتمد على متويل القوم، وكان العلماء  (1) السابق،كما ذكرنا يف الفصل    
القدماء ومدير إدارة املسجد يف الوقت املاضي يهتمون مبصدر أموال القوم اهتماما كبريا، وال يقبلون أمواال يف طرق كسبها 

م، عمت هذه 2000مر تدرجييا، وبعد عامم، غفل بعض العلماء ومديرو املسجد عن هذا األ1990شبهات. وبعد عام 
الغفلة يف مجيع العلماء واملساجد تقريبا حىت دخلت األموال املكتسبة بطرق احلرام يف أجر اإلمام ونفقات املسجد ولكن 

 بعض العلماء ومعظم مديري املساجد ال يبالون. 
ت عن نور احلق لنقطتني وأظلمت قلوهبم وُحجبلقد تكدرت قلوب املسلمني مبا فيهم العلماء واملتعلمون بسبب هاتني ا  

وملا سقمت قلوب العلماء ابتعدوا عن العبادات النوافل وطمعوا يف املال واجلاه للدنيا واشتغلوا يف الشؤون االجتماعية فإًذا  
ند هؤالء عكيف يهتمون بالتعليم وكيف جيتهدون يف تربية اخللفاء لقضية اإلسالم، وكيف جيتهد املتعل مني يف الدراسة 

العلماء. وكذلك ملا مرضت قلوب القوم أمسوا ال يهتمون باألحكام الشرعية وال يبالون بطرق لكسب الرزق ويقتحمون ما 
حر م اإلسالم وهكذا ينخفض أحوال التعليم املسجدي يوما بعد يوم يف الوقت املعاصر، واملسلمون يغفلون عن دور التعليم 

ثنا يف املقدمة.املسجدي يف جمتمع املسلمني الص  ينيني، كما حتد 

 (2)  َّحنخن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ 

                                                           

 .45انظر املبحث الثالث للفصل األول من الباب األول، ص -(1)
 . 23سورة األعراف: -(1)
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ادِ ع ْن  :"س يُِّد ااِلْسِتغْ أ ْوس  ر ِضي  اللَُّه ع ْنُه: ع ِن النَّيبِّ ص لَّى اهللُ ع ل ْيِه و س لَّم :  ْبنِ  ش دَّ  ف اِر أ ْن تـ ُقول 
، و أ ن ا ع ل ى ع ْهِدك  و و ْعِدك  م ا اْست ط ْعُت، أ عُ الل ُهم  أ ْنت  ر بِّي ال  ِإل ه  ِإال  "  ، خ ل ْقت ِني و أ ن ا ع ْبُدك  وُذ ِبك  ِمْن ش رِّ م ا أ ْنت 

نِْبي ف اْغِفْر ِلي، ف ِإن ُه ال  ي  ْغِفُر الذُّنُوب  ِإال   اِر م ْن . ْنت  أ   ص ن  ْعُت، أ بُوُء ل ك  بِِنْعم ِتك  ع ل ي ، و أ بُوُء ل ك  ِبذ  ق ال ه ا ِمن  الن  ه 
ُهو   ُموِقٌن ِبه ا، ف م ات  ق  ْبل  أ ْن  ُموِقناا ِبه ا، ف م ات  ِمْن ي  ْوِمِه ق  ْبل  أ ْن يُْمِسي  ف  ُهو  ِمْن أ ْهِل الج ن ِة، و م ْن ق ال ه ا ِمن  الل ْيِل و 

ن ةِ    (1) ".ُيْصِبح ، ف  ُهو  ِمْن أ ْهِل الج 
 

ن ا ا لّلُهم  ث  بِّ   يم انِ ع ل ى اإْلِ ت ْ

ن ا ع ل ى اإْلِ   اِن ا ي  ْوم  اْلِقي ام ِة م ع  اإْلِ يم اِن و اْحُشْرن  و أ ِمت ْ  يم 
ة  اإْلِ  يم اِن واإْل يم اِن و  و ل قِّن ا ك ِلم  ِة اإْلِ اتِم  مِ اْخِتْم ل ن ا ِبخ   ْسال 

 آِمين  ي ار ب  اْلع ال ِمين !

                                                           

           ج ،م2001ه/ 1422األوىل أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الدعوات، باب أفضل االستغفار، الناشر: دار طوق النجاة، ط: -((1
 .6303 ، رقم احلديث:67، ص8
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 نتائج البحث

لقد تناولت هذه الدراسة التعليم املسجدي الذي بدأ من القرن العاشر اهلجري املوافق السادس عشر امليالدي أي بعد   
 دخول اإلسالم يف الصني بتسعة قرون تقريبا وخرجت هذه الدراسة بعد التحليل بالنتائج اآلتية: 

دى قرون على م ةمستمر  ت ما زالاملسجدي، واليتني يف جمال التعليم : لقد أك دت الدراسة نتائج جهود علماء الص1
 تتوارثه األجيال.

   تعليم املسلمني أيضا كما كان دور املسجد يف عهد الرسول ليس للصالة فقط بل هو مدرسة  : املسجد يف الصني2
 تلك النظم. ن: استقى التعليم املسجدي يف الصني نظامه من نظام املدارس الدينية يف العامل اإلسالمي، فهو جزء م3
 الصني.  يبثمن لنقل العلوم الدينية والرتبية اإلسالمية ونشر اإلسالم يف أراض رنظام التعليم املسجدي دورا ال يقدأخذ : 4
ة ري سيف م الصني ولتطور التعليم اإلسالمي ي لنشر اإلسالم يف أراض: كان للعلماء يف جمال التعليم املسجدي دور كبري5

 املسلمني الصينيني.
: املواد اليت تدرَّس يف ميدان التعليم املسجدي تتفق مع املواد التقليدية اليت يدرسها الطالب يف املدارس الدينية يف بالد 6

 املسلمني.  
 التقليدي هو منهج علمي حيث يدرس الطالب فيه العقيدة والفقه والتصو ف. لتعليم املسجدي: منهج نظام ا7
نقسم تو  الناحية الفنية يُقسم الطالب فيه إىل مراحل خمتلفة بناًء على مستوى العلم، : منهج نظام التعليم املسجدي يف8

على  وينبغي سية،باللغة العربية واللغة الفار  هي تبية، والكواملواد التخصص األساسية املواد كبريين:املواد إىل فصلني  
 .العربية الكتبمن بعد إهناء الدراسة  فارسية كتبا الطالب أن يدرسوا

 بصفة عامة، وكذلك له مرسوم خاص للتخرج ولغتان اصطالحيتان. الةصبال نمقرو التعليم املسجدي  يفوقت الدرس : 9
العلماء املتقدمون يف جمال التعليم املسجدي باإلخالص واالجتهاد وحسن النية، فكانوا أسوة حسنة  ُعرف: لقد 10

رضي -فيما ُروي عن أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب  للمتأخرين واضعني نصب أعينهم حديث النيب  
ان ْت ِهْجر تُهُ يقول:  مسعت رسول اهللقال: -اهلل عنمها  ِإىل  "ِإمنَّ ا اأْل ع م اُل بِالنِّيا ِت، و ِإمنَّ اِ لُكلِّ اْمرِىء  م ا نـ و ى، ف م ْن ك 

ر  ِإل ْيِه".و م ْن ك ان ْت ِهْجر تُُه ِلُدنـْي ا ُيِصيبـُه ا، أ ِو اْمر أ ة  يـ ْنِكحُ  اهلِل و ر ُسولِِه ف ِهْجر تُُه ِإىل  اهلِل و ر ُسولِِه، ا ف ِهْجر تُُه ِإىل  م ا ه اج   (1)ه 

                                                           

: ، رقم احلديث6ص 1أخرجه البخاري يف صحيحه، باب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟، ج-((1
إمنا »له صلى اهلل عليه وسلم: وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلمارة، باب قو  م.2001ه/1422، الناشر: دار طوق النجاة، 1
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 التوصيات:
مازال التعليم املسجدي يف الصني يف حاجة لدراسات علمية أكثر عددا ونوعا، لذا يوصي الباحث بإجراء دراسات يف 

 باللغة العربية عن أحوال التعليم املسجدي يف الصني، ومن املوضوعات اليت أقرتحها:عدد من املوضوعات 
  . مجع تراجم العلماء الذين كانوا يُدرِّسون يف املساجد، ومل ُيسجلوا يف صفحات التاريخ املعاصر وشيوخهم وتالميذهم 1

 ورحالهتم ومؤلفاهتم.    
 . أثر التصوف يف تطور التعليم املسجدي.2
 دراسة عن الشخصيات اليت دعمت التعليم املسجدي يف الفرتات املختلفة.. 3
. دراسة عن املساجد واملناطق اليت كانت مراكزًا للتعليم املسجدي يف الفرتات املختلفة واحدا واحدا، وعن األحداث 4

 املهمة يف جمال التعليم املسجدي يف العصور املختلفة.
 يف يف تلك احلقبة.. دراسة علمية عن ضعف حركة التأل5
 . املشكالت العصرية على نظام التعليم املسجدي وطرق معاجلتها. 6
 . مقارنة أساليب التدريس يف جمال التعليم املسجدي مع أساليب التدريس يف املدارس الدينية بالعامل اإلسالمي.7
عونه ومن ته، وأدعوه تعاىل أن يريين احلق حقا والباطل باطال باهلل شكرا أن أكملت هذا العمل يف النهاية، أنا أشكر   

  م الكر يفر أشكر مشو  .فمن اهلل تعاىل اصوابومن الشيطان وإن كان فمين  خطاءً كان إن  ويرشدين إىل الصواب فيما كتبته، 
وأشكر حث البأشكر من ينبهين على تصحيح أخطاء كذلك و  ،الذي قام بتصحيح كثري من األخطاء فيه شكرا جزيال

 . يف إجناز هذا البحث اإلخوة الذين مد وا ايل  يد املساعدة مجيع

 
 

                                                           

، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 1907، رقم احلديث: 1515، ص3، وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من األعمال، ج«األعمال بالنية
  .-بريوت –
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 الفهارس الفنية
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 فهرس اآليات الكرمية

 الصفحة اسم السورة اآليات لمسلسلا
 جخمح جح مج حج مث هت مت خت حت 1

 جس مخ
 : سورة اإلسراء

24 

 

 ت
 : سورة النمل   هئ  مئ خئ حئ جئ 2

19 

 جه ين ىن  منخن حن  جن يم ىم ممخم  حم جم  3
 يه ىه مه

 :سورة لقمان
 12 

 ث
 

 
 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف 4

 جم هل مل خل
 سورة األحزاب:

21 

 
 
 :سورة اجملادلة هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه 5 ح

11 

 ري ٰى ىن نن من زن مم ام يل ىل مل 6
 جب هئ مئ خئ حئ يي ىي ني زي

 سورة العلق:
1-5 

 
 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب 7

 مث زث
 فصلت:سورة 

33 

80 

  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 8

 حن

 األعراف:  سورة
23 

215 
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 فهرس األحاديث النبوية

 رقم الصفحة طرف الحديث الشريف الرقم
  من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين 1

ال حسد إال يف اثنتني: رجل آتاه اهلل ماال، فسل طه على هلكته يف احلق ، ورجل آتاه اهلل احلكمة  2 ح
 ويعل مهافهو يقضي هبا 

 الدنيا ملعونة وملعون ما فيها، إال ذكر اهلل تعاىل وما وااله وعاملا أو متعل ما 3

يـٌْر ل ك  ِمْن أ ْن ي ُكون  ل ك  مُحُْر النـَّع مِ  4  80 فـ و اللَِّه أل  ْن يـ ْهِدي  اللَُّه ِبك  ر ُجاًل و اِحًدا، خ 
 
5 

 : ل ْقت يِن و أ ن  س يُِّد ااِلْسِتْغف اِر أ ْن تـ ُقول  ، خ  ، و أ ن ا ع ل ى ع ْهِدك  اللَُّهمَّ أ ْنت  ر يبِّ ال  إِل ه  ِإالَّ أ ْنت  ا ع ْبُدك 
ْنيِب  و و ْعِدك  م ا اْست ط ْعُت، أ ُعوُذ ِبك  ِمْن ش رِّ م ا ص نـ ْعُت، أ بُوُء ل ك  بِِنْعم ِتك  ع ل يَّ، و أ بُوُء ل ك   ِبذ 

اِر ُموِقنً .  يـ ْغِفُر الذُّنُوب  ِإالَّ أ ْنت  ف اْغِفْر يل، ف ِإنَُّه ال   ا هِب ا، ف م ات  ِمْن يـ ْوِمِه قـ ْبل  م ْن ق اهل  ا ِمن  النـَّه 
ِبح ، فـ ُهو  أ ْن مُيِْسي  فـ ُهو  ِمْن أ ْهِل اجل نَِّة، و م ْن ق اهل  ا ِمن  اللَّْيِل و ُهو  ُموِقٌن هِب ا، ف م ات  قـ ْبل  أ ْن ُيصْ 

 ِل اجل نَّةِ ِمْن أ هْ 

 
 

216 

 ف ِهْجر تُُه ِإىل  ِإمنَّ ا اأْل ع م اُل بِالنِّيا ِت، و ِإمنَّ اِ لُكلِّ اْمرِىء  م ا نـ و ى، ف م ْن ك ان ْت ِهْجر تُُه ِإىل  اهلِل و ر ُسولِهِ  6
 ا ف ِهْجر تُُه ِإىل  م ا ه اج ر  إِل ْيهِ يـ ْنِكُحه  اهلِل و ر ُسولِِه، و م ْن ك ان ْت ِهْجر تُُه ِلُدنـْي ا ُيِصيبُـه ا، أ ِو اْمر أ ة  

217 
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 األعالم املرتجم هلمفهرس 

 رقم الصفحة االسم الرقم
 9 محمد عبد اهلل إلياس 1
 41 شعبان/ تشنغ خه   2
 81 منصور بن نصر الساماني 3
 106 أحمد السرهندي 4
 710 عبد الحكم/ما ليان يوان 5
 214 فو ما وان/نوح 6
 614 وداه با ماعبد اهلل/ 7
 615 محمد يوسف/ما ليانغ جيون 8
 715 سعد الدين/حو سونغ شان 9

 815 إسحاق/ما شيانغ تشنغ 10
 915 وانغ كوان/عبد الرحمن 11
 160 صالح/يانغ تشونغ مينغ 12
 116 نور محمد/دا بو شنغ 13
 216 سعيد إلياس/ وانغ جينغ تشاي 14
 164 تشنغهالل الدين/هاده  15
 165 عبد الرحيم/ ما سونغ تينغ 16
 168 ما تشيمحمد/ 17
 169 عالء الدين/جين تسييون 18
 170 محمد/ما فو شيانغ 19
 719 يونس/ما تشنغ تشينغ 20
 819 محمد تواضع/بانغ شي تشيان 21
 199 كمال الدين/تشي مينغ ده 22
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 200 عبد الرحمن/ما تيان مين 23
 220 تشن كه ليأمين يوسف/  24

 205 حبيب اهلل/هوانغ وان جيون 25
 206 عبيد اهلل/ وانغ ناي ون 26
 207 عبد الغفور/ما شي تشينغ 27
 209 أحمد/ما هوي يوان 28
 210 صالح/ تشي شيويه يي 29
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 فهرس املصادر واملراجع

 
 األول: المصادر العربية:

 القرآن الكر م                                                                                -1 
 م. 2001ه/ 1422لبنان، الطبعة الثانية، -بريوت-"صحيح البخاري"، دار إحياء الرتاث العريب -2
 م.2003ه/1424لبنان، -بريوت-"صحيح مسلم"، دار إحياء الرتاث العريب -3
 م.1998ه/1418 ،بريوت دار الغرب اإلسالمي "،لرتمذياسنن "-4

 .م1973"اجملد يف اللغة"، دار املشرق بريوت عام-5    
 .م1967ه/1387دار الرتاث ببريوت  م(923-839ه/310-224لإلمام الطربي  ) "تاريخ الكربى"-6
 .م2003/ هـ1424 ببريوتدار الكتب العلمية  م(،1233-1160ه/630-555البن األثري) "الكامل يف التاريخ"-7
-بريوت-دار صادر  ،م(1282-1211ه/681-608)خلكان" البن وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان"-8

 م.1900عام
م(، دار مؤسسة الرسالة ببريوت 1341-1256ه/742-654للحافظ املزي ) "هتذيب الكمال وأمساء الرجال"-9

 .م1980ه/1400
الثالثة  ةالرسالة، الطبعة الناشر: مؤسس م(،1348-1274ه/748-673) الذهيب" لإلمام أعالم النبالء سري"-10

 .م 1985هـ /  1405
دار الغرب  ،م( 1348-1274ه/748-673تاريخ اإلسالم ووفايات املشاهري واألعالم" للشمس الدين الذهيب )"-11

 .2003ه/1424المي، الطبعة األوىل، اإلس
 .م1988هـ/1408دار احياء الرتاث العريب  ،(م1373-1301ه/774-701)والنهاية" البن كثري  "البداية-12
 مكتبة الثقافة الدينية الناشر:( م1373-1301/هـ774- 700بن كثري )ال "طبقات الشافعيني"-13

 م.1993هـ/1414
(، دار الكتب العلمية ببريوت 1448-1372ه/852-773البن حجر العسقالين) "اإلصابة يف متييز الصحابة"-14

 .م1994ه/1415
 /هـ  879- 802زين الدين أبو العدل قاسم بن ُقطُلوبغا السودوين )"تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية" أليب الفداء -15

 م.1992ه/1413، الطبعة األوىل، دمشق –دار القلم ، م( 1474- 1399
 دار إحياء الكتب م(، 1505-1445ه/911-849"، لإلمام السيوطي)احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرةحسن "-16
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 م.1967/هـ  1387، الطبعة األوىل، مصر –البايب احلليب وشركاه  عيسى-العربية        
      م(، دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامس عشر 1976-1893ه/1396-1310"األعالم" خلري الدين الزركلي )-17

 م.2002ه/ 1423      
 الثاني: المراجع العربية:

    -1913/ه 1411-1331عبد املنعم النمر)" لدور التعليم اإلسالمي يف اهلند يف إقامة العدل والسلم والتعاون":--18
 م.1958عام 75ديوبند، صوت الشرق، العددم(: 1991         

 (.م1999-1913ه/1420-1333) احلسن على احلسىن الندوي يبأل "الثقافة اإلسالمية يف اهلند"-19
ه  1408املكتب اإلسالمي ببريوت  ،(م2014-1932ه/1436-1351) شاكر لـمحمود "اإلسالمي التاريخ"-20

 .م1988ـ/
ة للتأليف مؤسسة نويهض الثقافي، الناشر: عادل نويهض(" لمن صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر)معجم املفسرين "-21

 م.1988ه/1409، الطبعة الثالثة، لبنان– بريوت-والرتمجة والنشر
-القاهرة-"التاريخ واحلضارة االسالمية يف السند والبنجاب" لعبد اهلل حممد مجال الدين، دار الصحوة للنشر -22

 .م1990ه/1410عام
 م.1993ه /1413عام، ‘تشيهوا شسانغ’ /الدينحملمود مشس "تاريخ اإلسالم يف الصني بني املاضي واحلاضر"-23
 "يف جنوب الصني حديث عن املسلمني يف ماضيهم ويف حاضرهم" لـمحمد بن ناصر العبودي، إصدار برابط العلم -24

 م.     1993اإلسالمي، عام       
  ريي، ألمحد معمور العس" م1997-1996ه/1417منذ آدم عليه السالم إىل عصرنا احلاضر  "موجز التاريخ اإلسالمي-25

 . م1996ه/1417الطبعة األويل،        
    الطبعة األوىل -لبنان-"العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب" البن امللقن املصري، دار الكتب العلمية، بريوت-26

 .م1997ه/1417       
ؤلفني، و فيات )"-27

ُ
 دار ابن حزم ، يوسفرمضان مد خري حمل م("1995-1977/هـ 1415- 1397ت كمل ة ُمعجم امل

 م.1997ه/1418عام، بريوتبللطباعة والنشر والتوزيع،        
فخر الدين  نلعبد احلى  ب "والنواظر(اإلعالم مبن يف تاريخ اهلند من األعالم مسمى بـــ )نزهة اخلواطر وهبجة املسامع "-28

 .م1999هــ/1420بريوت  ر ابن حزمم( دا1923-1869هــ/1341-1286) بن عبد العلي  احلسين الطاليب  اهلندي
م( 1890/ هـ1308ت )القن وجي " لصدق حسن خان البخاري "التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول-29

 .2007ه/1428اإلسالمية، قطر، الطبعة األوىل وزارة األوقاف والشؤون 
-املغرب – للكتاب، مراكش مد بن عبد الرمحن املغراوي" حملموسوعة مواقف السلف يف العقيدة واملنهج والرتبية"-30

 م.2007ه/1428عام
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 م.2008ام ع، اصدار مبوقع اإلنرتنت، القدمية بني الصني والعرب"، لـيوسف حممد املدين "العالقات التارخيية-31
      راسة فلسطني عمادة الد-"املسلمون يف الصني" لـإياس سليم سلمان أبو حجري، إصدار باجلامعة اإلسالمية ـ غزة -32

 م.2009العليا كلية اآلداب قسم التاريخ، عام       
-القاهرة-"النقشبندية نشأهتا وتطورها لدي الرتك" للدكتور بديعة حممد عبد العال، دار الثقافية للنشر -33

 م. 2009ه/1430عام
 م.2010/ه1431، املوقع الرمسي للمكتبة الشامل مت مجعه من موقع املوسوعة الشعرية معجم الشعراء العرب"،"-34
 .م2012ه/1433، عام يندالديوباهلند" لسيد حمبوب الرضوي "املدارس يف -35
 .م2015ه/1437، موسوعة الفرق، عام"التعريف بالديوبندية ونشأهتا وأهم زعمائها وفرقها"-36
 ."تعريف باألعالم الواردة يف البداية والنهاية البن كثري"، ملوقع اإلسالم-37

 :العربية الرسائل: لثالثا
  ة املركزية للجامعة باملكتب ،‘يبشيو  ما’/جهود العلماء املسلمني يف الصني يف جمال علم مقارنة األديان " لـزهرة الدين "-38

 م.1996ه/1416عام اإلسالمية العاملية، إسالم آباد،      
  باملكتبة   ،‘غ بينغتسونيونغ ’لـيعقوب أيوب/   "جهود علماء الصني املسلمني يف جمال العقيدة والفلسفة اإلسالمية"-39
 م2003ه/1424عام املركزية للجامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آباد،     

 باملكتبة  ‘تشونغينغالن تش’بكر نوح/ لـأيب ("حمفوظ للشيخ يوسف روح الدين"حمكمة التفصيل بني احلقيقة واألباطيل )-40     
 م.2006ه/1427عام إسالم آباد، املركزية للجامعة اإلسالمية العاملية،          

 المصادر الصينية: الرابع: 
41- [清] 赵灿：《经学系传谱》，杨永昌 马继祖 标注，青海人民出版社，1989。 

ه/ 1409، دار النشر الشعبية، بتشينغهاى عام‘تسان وتشا’ة التعليم املسجدي ىف الصني" لـ"السالسل العلمية ألئم
 م. 1989

42- 纳忠·阿卜杜·拉赫曼 (1909-2008) 著：《阿拉伯通史》，商务印书馆，    
2006 。   

 .م2006ه/1427، دار النشر التجاري ببكني، عامم(2008-1909)‘ناجون/’الرمحن"تاريخ العرب العام" لعبد 
43- 郭应德 著（1922-2003）、张甲民 (1935-  ) 译：《中国阿拉伯关系史》，北京

大学出版社，2015。 
، دار النشر (  -1935)مرتجم(‘)منيتشانغ جيا’و م(2003-1922))املؤلف(‘ دهقوه ينغ’لـ ""تاريخ العالقات الصينية العربية

 م.2015عام ،جلامعة بكني
44-安尤布·黄登武（1939-2019）编著：《中国经堂教育与陕学阿訇》，2010。  
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 .2010ه/1431،م(2019-1939)‘ووهوانغ دنغ/’لـأيوب" التعليم املسجدي الصيين وعلماء مقاطعة شنشى"
45- 阿力·余振贵（1946-2019） 著：《中国历代政权与伊斯兰教》，宁夏人民       
出版社,1996. 

بنينغشيا  دار النشر الشعبية ،م(2019-1946)‘يقو تشن ييو /’حملمد علي "احلكومات الصينية واالسالم"
 م.1996ه/1417عام

46-安尤布·马明良（1961-  ） 著：《简明伊斯兰史》，北京，经济日报出版 2002. 
 م.2001ه/1421بكني، عامبصحيفة االقتصاد اليومية  ، دار( -1961)‘ما مينغليانغ’ /لـأيوب" موجز التاريخ اإلسالمي"

47- 田真 著: 《世界三大宗教与中国文化》，北京，宗教文化出版社，2002。 
 .                                                            م2002ه /1422عام  ، دار الثقافة الدينية للنشر والتوزيع‘تيان تشن’"األديان الثالثة الرئسية يف العامل والثقافة الصينية"، لـ

 الخامس: المراجع الصينية:
48- 哲麻伦丁·白寿彝（1909-2000） 主编：《中国伊斯兰教史存稿》，宁夏人民

出版社，1983。 
 ، دار النشر الشعبيةم(2000-1909)‘ييشو  يبا/ ’الصني" جلمال الدين يف  يتاريخ اإلسالميف ال موعة الرسائلجم"

                        م1983 ه/1403بنينغشيا 
49- 哲麻伦丁·白寿彝 主编：《回族人物志》（清代）, 宁夏人民出版社，1992。 

، دار النشر الشعبية بنينغشيا ‘يىيشو  باي/’أسرة تشينغ(، لـجمال الدين  لقومية هوي" )قسم "تراجم الشخصيات
م.1992ه/ 1412عام   

50-宁夏哲学社会科学研究所 编：《清代中国伊斯兰教论集》，宁夏人民出版社，

1981。 
 لشعبيةا الفلسفة العلوم االجتماعية مبنطقة بنينغشيا، دار النشر ملعهد‘ تشينغجمموعة البحوث اإلسالمية خالل أسرة "

  م.1981ه/1401، عام بنينغشيا
51-中国伊斯兰百科全书编委会 编：《中国伊斯兰百科全书》，四川辞书出版

社,1996。 
"املوسوعة اإلسالمية الصينية " لـتحرير اللجنة التأليف للموسوعة اإلسالمية الصينية، دار نشر للمعجز بسيتشوان 

 م. 1996ه /1417عام
52- 秦惠彬 主编：《中国伊斯兰教基础知识》，北京，宗教文化出版社，1999.  

والتوزيع ببكني  دار الثقافة والدينية للنشر ،‘تشني هويبني’ لرئيس التحرير عن اإلسالم يف الصني""املعرفات األساسية 
 م.1999عام
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53- 米寿江，尤佳：《中国伊斯兰教》，北京，五洲传播出版社，2004。 
 م.2004ه/1424، دار النشر للقارات ببكني، عام‘يو جيا’و‘ جيانغمى شو ’"اإلسالم يف االصني" لـ

54- 张广林：《中国伊斯兰教》，北京，五洲传播出版社，2005。 
 م.2005، دار النشر للقارات ببكني، عام‘لنيتشانغ  قوانغ’الصني" لـ "اإلسالم يف

55- 王有勇 主编: 《阿拉伯文献阅读》，上海，外语教学出版社，2006。 
 .م2006دار النشر باللغات األجنبية والتعليم  بشانغهاي، عام ،‘يونغوانغ يو ’أمهات الكتب العربية"لـ "قراءة يف 

56- 天域北斗数码科技有限公司 编：《中国知识地图册》，北京，中国地图出          
         版社，2012。 

   ه/1433 ،"أطلس املعرفة الصينية"، لشريكة تيانيو بيدو احملدودة للتكنولوجيا الرقمية ببكني، دار النشر خلريطة الصني
 م.  2012 

57- 安尤布· 丁士仁 主编：《中国斯兰经堂教育》，甘肃人民出版社, 2013。 
 م.2013هـ/1435 -قانسو –، دار النشر الشعبية ‘شرين دينغ/’يف الصني" لـرئيس التحرير أيوبي تعليم املسجدال"

 ةاقع اإللكترونيمو ال: سادسال
  www. Baidu.com / بايدو

   www.wikipedia.orgويكيبيديا/
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