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التقوى

�لدكتو� 
مين فضل عو��

�الִדاما~   bتنها حينما 
"صو¨  حد¨  كل  من 
�إلسالمي  �لدين  ضد 
بالقو�  �نتشر  
نه �ين z�ها÷  �حلنيف 
 µلرجو� zال  يسعنا  ال  "�إلكر�¤، 
"قر��³ �لتا�يخ قر��³ فاحصة؛ لنذّكر 
هؤال³ �لناقمني على �يننا �حلنيف مبا 
نَسو¤ 
" تناَسو¤ من تا�يخ هذ� �لدين 
 Jبغ "
�ملجيد، "لنقّو\ ما ُشّو¤ عمد� 
قصد من هذ� �لتا�يخ؛ كما ال بد من 
 Vكر ما هو معر"� للجميع، "تبياk
حقيقته �kz ما ُفهمت بشكل خاطي³، 
لكي ال يصبح �ملعر"� Óهوال على 
 :vتعا قوله  من  �نطالقا  �لسنني،  مر 
ْكَر�﴾؛ ö ال  َنَفَعِت �لذِّ  Vْzِ ْر  ﴿َفَذكِّ

بد كذلك من تر"يج ما Ò يُر× kكر¤ 
معر"فا   bملجهو� ليصبح  قبل،  من 
ينتفع   V
 �جلميع، عسى  بني  "��ئجا 

عد�³ �إلسال\ على حد " Vبه �ملسلمو
 ~�k هو ،Jسو�³؛ "هذ� �%د� �ألخ

ما نبغيه من هذ� �ملقاb �ملتو�ضع. 
""سيلة  طريقة  بكل  نن��   kz "åن 
�يننا   Õحيا عن  للذ"�  zعالمية 
للقاصي  "نعلن  �حلنيف،  �إلسالمي 
بقوته  �نتشر  قد  �إلسال\   V
 "�لد�< 
�لسيف،  بقو�  "ليس  �لر"حانية 
"نسو� لذلك شø �ألمثلة "�ل��هني 
سيدنا   �Jس" �إلسالمي  �لتا�يخ  من 
Hمد �ملصطفى � "خلفائه �لر�شدين 
(�ضي �هللا عنهم)؛ لنبني 
V �حلر"¨ 

 Vإلسالمية، "�جلها� �إلسالمي ما كا�
�حلريا~  حفظ  
جل  من  �فاعيا  zال 
 Vكا "ما  �ملجتمع،  ألفر��  �ألساسية 
"zكر�¤  �لدين  نشر  
جل  من  
بد� 
قّلما   – قبوb �إلسال\  �آلخرين على 
�وÕ ± حدÅ هو ± غاية �أل
ية، 
من شأنه 
Á Vد\ هذ� �%د� �جلليل 
ֲדذ�  
قصد " 
جله،  من  نسعى  �لذ� 
 "
 �ملغولية  �لقبائل  zسال\   ،Åحلد�
�لتتا�ية، �ل� عاثت ± بال� �ملسلمني 
على  �لتا�يخ  شهد  "�ما��،  فسا�� 
من  �ملزيد   vz Ùتا×  ال  مبا  "حشيته 

�لوصف. 
بد  ال   µملوضو� هذ�  عن  "للحديث 
�لقبائل،  هذ¤  عن  "جيز  تقدمي  من 

<;II;Î1¡;ÿÊ∆∏\;‹˜àb;∫;€“’Â<;II;Î1¡;ÿÊ∆∏\;‹˜àb;∫;€“’Â



٣٣

التقوىاجمللد الرابع والعشرون،  العدد اخلامس - شوال وذو القعدة  ١٤٣٢ هـ  - أيلول / سبتمبر ٢٠١١ م

�لعسكر�  قائدهم  بقيا��  هجرية 
�ملجر\ هوالكو، "كاk Vلك ± عهد 
منكو بن جنكيز خاV، "�ستمر هؤال³ 
 V
  vz �إلسالمية  �لبال�   bباحتال
بانتصا�هم  �حفهم  �ملماليك  
"قف 
سنة  جالو~  عني  معركة   ± عليهم 

٦٥٨ هجرية.
�لتا�يخ  هذ�   ³��" من  يهمنا  ما 
هذ¤   bحتو  
بد  øم" �ملظلم،كيف 
�لعد�³  هذ�  من  �لغا�َية  �لقبائل 
تسيطر  مسلمة  
مة   vz �لوحشي، 
�لتا�يخ  عرفها  zم��طو�ية  
ك�  على 
�متد~  "�ل�  �ملساحة،  حيث  من 

"�ملجر  بولند�   øح شرقا  �لصني  من 
�%ند   øح �اال  سيبJيا  "من  غربا، 

ثر� "بصمة  "��³ها  جنوبا، "تركت 
يا  فهل  عريقة؟  zسالمية  "حضا�� 
تر�، ���~ عليهم �لد�ئر� من جديد 
�لسيو�  �قاֲדم   ±  Vملسلمو� لُيعِمل 
عنو�،  �إلسالمية  �لديانة  يعتنقو�  كي 
كما ير"× له �حلاقد"V على �إلسال\ 

على "جه �لعمو\؟ 
يؤكد  �لقبائل  هذ¤  تا�يخ  ���سة   Vz
ال  بينها،  بالتغلغل   
بد �إلسال\   V

 ~�k �لتغزغز  تتر  قبائل  بني  سيما 
�لر�بع   Vلقر� منذ  �لتركية،   bألصو�

ما يهمنـا من وراء هـذا التاريـخ املظلم،كيف وم² 
بـدأ حتول هـذه القبائـل الغازَيـة من هـذا العداء 
 dأمـة مسـلمة تسـيطر علـى أكـ Kالوحشـي، إ
إمdاطوريـة عرفهـا التاريـخ من حيث املسـاحة،

فهل يا ترى، دارت عليهم الدائرة من جديد لُيعِمل املسلمون 
! رقابهم السيوف كي يعتنقوا الديانة اإلسالمية عنوة، 
كما يروج له احلاقدون على اإلسالم على وجه العموم؟ 

"�لتتا�"   "
 "bلفظ "�ملغو V
لنوضح 
�لعر¨ على  
طلقها  
لفا� عامة  هي 
"هي  
حفا�¤، "  Vخا جنكيز  قبائل 
�ملغولية  �لقبائل  من  عبا�� عن خليط 
�لتغزغز،  (تتر  "�لتركية  "�لتترية 
�ملعر"فني ببد" �ألتر��)، �ل� سكنت 
جو÷،  �اu صحر�³  منغوليا  هضبة 
�ملعر"فة  §سيا  من  �لشمالية  "�ملناطق 
من  "هنالك  �ملغولية؛  بسيبJيا 
بأ�م   bملغو� يصنف  من  �ملؤ�خني 
كانت  "قد  �ألتر��.  من  صنف 
�لسائد�  �لديانة  �لشامانية هي  �لديانة 
�لقبائل  بعض  �عتنا�  �غم  بينها 
"كذلك  "�ملسيحية  �لبوkية  �لديانة 
�إلسالمية، كما سنبينه الحقا. "عند 
ظهو� جنكيز خاV قا\ هذ� بالسيطر� 
على هذ¤ �لقبائل "zخضاعها حلكمه 
متر�مية  zم��طو�ية  على  سيطر   øح
�ألطر��، "
ّمر عليها 
"ال�¤ �أل�بعة 
 ،(uتو" 
"كتا�،جكتا�  (كوجي، 
منهم جز�³  لكل "�حد  �قتطع  حيث 
منها. "كما هو معلو\ فقد غز� جنكيز 
�ملسلمة،  �خلو���مية  �لد"لة   Vخا
�لعريقة  مد�ا  "�مر  عليها  "قضى 
هذ�  ليشكل  "خو���\؛  àا��  مثل 
�لد"لة  على   Õلالنقضا بو�بة  �لغز" 
�لعباسية، حيث غز� �لتتا� بعدها �لبال� 
 ٦٥٦ سنة  بغد��  "�مر"�  �إلسالمية 
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التقوى

�%جر� حيث 
سلم ملكهم "ستو� 
�عوية  حركة  بفضل   ،"Vبقر�خا
�ملعر"�  �لصوفية  مشائخ  ألحد 
مدينة   ± �ملولو�  �ليسو�،  بأ(د 
òمهو�ية  �ليو\  يعر�  ما   ± يسّي 
قا�قستاV؛ ö نشر هؤال³ �إلسال\ بني 
"قد  %ا،  �ملجا"��  �لقرغيزية  �لقبائل 
خضعت هذ¤ �لقبائل كلها فيما بعد 
حلكم جنكيز خاV. "�غم 
z Vسال\ 
هذ¤ �لقبائل Ò يكن له 
ثر كبJ على 
نر�  
ننا  zال  �ملغولية،  �لقبائل  باقي 
"تعّرفهم  لإلسال\  �عتناقهم  بد�ية   V

على هذ� �لدين �حلنيف،  Ò يكن zال 
"ليد عملية تبليغية سلمية Ò ُيرفع فيها 
سيف "Ò ُير� ֲדا �\، بل يعتنق 
حد 
ملو� هذ¤ �لقبائل �إلسال\ "هو متربع 
على سد� حكمه؛ فيا حبذ� لو يدلنا 
�ملغرضوV على من ُيكر¤ ملكا كهذ�  

على �عتنا� �ينه!
 ،Åألحد��  vتتو�"  Vلسنو� "متضي 
�لقبائل  بني  من   Vخا جنكيز  ليظهر 
"يوحدها  عليها  "ليسيطر  �ملغولية، 
حتت حكمه، "يقو\ باالنقضاÕ على 
�لد"لة �خلو���مية �إلسالمية "�لقضا³ 
 bملغو� عالقة  �تسمت  "قد  عليها. 
"ملوكهم مبن ÁضعوV حلكمهم من 
�ملسلمني بالتأ�جح بني �لتعامل �حلسن 
تا��، "�لكر�هية "�لبغض ö �العتد�³ 

عليهم تا�� 
خر�؛ فهذ� هو كوجي، 
Ùب   ،Vخا جلنكيز  �لبكر  �البن 
 Õيعتر" عليهم،  "يعطف  �ملسلمني 
 Vبيه جتا¤ �ملسلمني، ليكو
على �موية 

خو¤ جكتا� على �لنقيض منه مبغضا 
�لبيت  
بنا³  عالقة  
ما " للمسلمني. 

حفا�¤ "  Vخا جنكيز  
بنا³  �ملالك، 
مع بعضهم �لبعض، فكث�J ما كانت 
تطغى عليها �لصر�عا~ �لد�خلية على 

تقلد سد� �حلكم.

ما �لتحوb �ألساسي ± ساللة جنكيز 
خاV بالنسبة لقبوb �إلسال\ "�عتناقه، 
فكاV بفضل تقلد بعض �لشخصيا~ 
�لد"لة  "���ية ±  مناصب  �إلسالمية 
�لشخصيا~ هو  
هم هذ¤ " �ملغولية، 
"Hمو� يلو�×" "�بنه "مسعو� بيك"، 
�للذ�V قاما بالتقر¨ من 
فر�� �ألسر� 
�لبكر  �البن  
بنا³  سيما  ال  �ملالكة، 
"�ستمالتهم  (كوجي)   Vخا جلنكيز 

�لتبليغية  جهو�هم  "بفضل  لإلسال\؛ 
نشر  على  �لصوفية  مشائخ  "حثهم 

سلم �بن "كوجي"  bإلسال\ بني �ملغو�
جنكيز  (حفيد   "Vخا "بركة  "هو 
من  
سلم  من   b"
  Vليكو  ،(Vخا
 .Vمن ساللة جنكيز خا �ملو� �لتتا
 ٦٤٠ سنة   vz تعو�  zسالمه  "قصة 
بعد  لبخا��،  �يا�ته   bخال هجرية 
بقبضة  هجرية   ٦١١ سنة  سقوطها 
بركة  �لتقى  حيث   ،Vخا جنكيز 
�لدين  سيف  �لبخا��  بالشيخ   Vخا
�لباخر�� "
سلم على يد¤؛ "بإسالمه 
 ± �إلسال\ جذ"�ها  ضربت شجر� 

كلها ±  لتعطي   ،Vبيت جنكيز خا
من  "�سعة  قطاعا~  بتقبل  �ملستقبل 

�لتتا� للديانة �إلسالمية "�عتناقها.
بركة  يتقلد   V
 �ألقد��  شا³~  "قد 
خاV سد� �حلكم على �ملمالك �لتابعة 
�حلكم  �ما\  "بتقلد¤  كوجي،  ألبنا³ 

وبعد مـوت أرغون خلفـه ابنه غازان، الذي أسـلم 
وأسـلم معه أخـوه أليجاتـو؛ وبإسـالمهم اندحرت 
البوذيـة والشـامانية والنصرانيـة من مملكـة فارس 
وسـاد بهـا اإلسـالم بفضـل الدعـاة الصوفيـني. 



٣٥

التقوىاجمللد الرابع والعشرون،  العدد اخلامس - شوال وذو القعدة  ١٤٣٢ هـ  - أيلول / سبتمبر ٢٠١١ م


قا\ �"لة مستقلة  ± بيت كوجي،  
�خيه  �بن  "عنف   ،bملغو� �"لة  عن 

"قعه ±  �لذ�  �لدما�  هوالكو على 
�يا� �ملسلمني "قتِله للخليفة �لعباسي، 
بركة  بني  �حلر¨  �حى   ~���"
 ± �نتصر  هوالكو،  عمه  "�بن   Vخا
هذ¤  تر�جعت   ö  Vخا بركة  بد�يتها 
تسفر   Ò" بعد،  فيما  �النتصا��~ 
�ملعا�� �ملتأخر� عن نتائج ملموسة .

"مبو~ منكو ( �ألÑ �ألك� %والكو) 
توطد~ مكانة بركة خاV بن كوجي 
 ،uملغو� �لبيت   ±  Vخا جنكيز  بن 
فيه  �ملسيحي   kلنفو� �åسا�   
"بد
�نضم   kz �إلسالمي،   kلنفو� "صعو� 
vz �إلسال\ ± عهد¤ عد� من zخوته 
"قو�� جيشه باإلضافة vz �"جته، zال 

V �إلسال\ Ò ينتشر ± مملكته zال بعد 

موته بنصف قرV تقريبا.
 Vفاته، كا"  øسالمه "حz منذ  "هو 
يد�"\ على zقامة �لصال� �اعًة، "له 

.éما\ خاz" Vkمؤ
للمسلمني  �ألكثر عد�ئية    µلفر� 
ما 
من بيت جنكيز خاV،  "�ملتمثل مبنكو 

خيه هوالكو  
بنا³ توu بن جنكيز "
خاV، فرغم ما 
ظهر¤ هؤال³ من عد�³ 
قد�   V
 zال  �ملسلمني،  ""حشية جتا¤ 

صالֲדم  من  Áر×   V
 شا³  �لسما³ 

جله  من  "يقاتل  �إلسال\  يعتنق  من 
مو~  فبعد  سبيله.   ± "يستشهد 
للمسلمني  �ألك�  �لعد"  هوالكو 

(د  �بنه  مكانه  �لعر¹  �عتلى 
تسلمه  عقب  
سلم  �لذ�  تكو��، 
�لعر¹، "كاz Vسالمه  مثا� حفيظة 
 Vكا" Vغو�
�بن 
خيه ( 
باقا) "�üه 
 Jألخ� فقا\  �لبوkية،  بالديانة  يدين 
بسبب  "قتِله  تكو��  عمه  مبحا�بة 
خلفه   Vغو�
 مو~  "بعد  zسالمه. 
معه  
سلم " 
سلم  �لذ�   ،Vغا�� �بنه 
�ندحر~  "بإسالمهم  
ليجاتو؛  
خو¤ 
من  "�لنصر�نية  "�لشامانية  �لبوkية 

مملكة فا�� "سا� ֲדا �إلسال\ بفضل 
�لدعا� �لصوفيني. 

تقد\،  ما  كل  من   bلقو� "ملخص 
فريد�  قصة   bملغو� zسال\  قصة   V

�يث  �لبشرية،  تا�يخ   ± نوعها  من 
ال ميكن 
V يقاb �غم �لعد�³ �لبد�ئي 
بينهم "بني �ملسلمني، بأ�م قد �عتنقو� 
مما  
ينا � فقد  "قسر�،  كرها  �إلسال\ 

تقد\ kكر¤ ما يلي:

V جز�³ً يس�J منهم قد تعر� على  -
غز"هم  قبل   øح "�عتنقه  �إلسال\ 

�لبال� �إلسالمية. 
�لبيت  
فر��  بعض  �عتنا�   V
  -
جهو�  بفضل   Vكا لإلسال\  �ملالك 
�عوية للو���³ �ملسلمني �لذين تقلد"� 
 V"شؤ  ����z  ± مرموقة  مناصب 

�لد"لة. 
منهم  "�سعة  قطاعا~  تقبل   V
  -
 ±  Åحد قد  �إلسالمية،  للديانة 
 Vميسكو bبه �ملغو Vلوقت �لذ� كا�

رغم املعارك الm دارت بني التتار واملسـلمني، ورغم انتصار املسلمني عليهم 
! معركة عني جالوت، f يكن إسالمهم نتيجة lذه املعارك وانتصار املسلمني 
عليهم، إذ f يكن قتال املسلمني lم من أجل إرغامهم على اإلسالم، وإمنا من أجل 
الدفاع عن أنفسهم ورد الغزو -الذي بدأه التتار بأنفسهم- وما تبعه من قتل ودمار.
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التقوى

على  تتربع  "ملوكهم  �ألمو�،  بزما\ 
ملوكهم  بعض  �عتنق  فقد  عر"شها، 
�لعر¹،  �عتالئهم  عقب  �إلسال\ 
�يث ال ميكن أل� شخص 
V يدعي 
بأV هؤال³ �مللو� "�عاياهم قد ُ
ج�"� 

على �عتنا� �إلسال\.
منذ   Vقر نصف  ميضي  يكد   Ò  -
 øإلسالمية، ح� للبال�   uملغو� �لغز" 
�عتنق 
غلب �ملغوb �لديانة �إلسالمية، 
"ما كاV هذ� zال "ليد حركة تبليغية 
�عوية من قبل مشائخ �لصوفية، ساعد 
على جناحها zسال\ بعض �مللو� منهم، 
"�عتنائهم بإنشا³ �ملد��� "�ملساجد. 
- �غم �ملعا�� �ل� ���~ بني �لتتا� 
�ملسلمني  �نتصا�  "�غم  "�ملسلمني، 
 Ò جالو~،  عني  معركة   ± عليهم 
�ملعا��  %ذ¤  نتيجة  zسالمهم  يكن 
"�نتصا� �ملسلمني عليهم، Ò kz يكن 
قتاb �ملسلمني %م من 
جل z�غامهم 
 µلدفا� على �إلسال\، "zمنا من 
جل 
 ¤
بد �لغز" -�لذ�  
نفسهم "��  عن 
قتل  من  تبعه  "ما  بأنفسهم-  �لتتا� 
معركة  
"قفت  لقد  نعم،  "�ما�. 
�لبال�   ±  uملغو� �ملد  جالو~  عني 
�إلسالمية، -حيث هد� هؤال³ �"لة 
هوالكو   bسا�بإ مصر،   ± �ملماليك 
يهد�¤  قطز   Vلسلطا�  vz �سالة 
له  "يقد\  يستسلم   V
 فيها  "يتوعد¤ 

بعد  �لتتا�   V
  Jغ �لطاعة-،   Õ"فر
على  مسيطرين  بقو�  �ملعركة  هذ¤ 
مساحا~ "�سعة من �لبال� �إلسالمية 
�ل� �حتلوها ± �لشر� كبال� فا��، 
ال  "هم  بينهم  �إلسال\  �نتشر  "قد 

يز�لوV مسيطرين على هذ¤ �لبال�.
 -Vملسلمو� -"ليس  �لغز��  َفُهم   -
�لذين غز"� بال� �ملسلمني "�ستباحو� 
حرماִדا "مقدساִדا، "
"قعو� فيها من 
منه  تبلغ  ما  "�لدما�  "�خلر�¨  �لقتل 
�لقلو¨ �حلناجر، "تقشعر منه �ألبد�V؛ 
 Ò �يث  "قو�  منعة   �"k "كانو� 
يقد� �ملسلموV على مقا"متهم، با�� 
َغمر�   ± هؤال³   Vكا "بينما  �ألمر؛ 
يتغلغل  �إلسال\   
بد هذ�،  غز"هم 

بنائهم  صفو�   ± �"يد�  �"يد� 
بقوته �لر"حانية، ليبدb �هللا شأ�م من 
 ± Óاهدين   vz لإلسال\  
عد�³  
لد 
سبيله، "لَيظهر فيهم �لكثJ من �مللو� 

وبينمـا كان هؤالء ! َغمرة غزوهم هذا، بدأ اإلسـالم 
يتغلغل رويدا رويدا ! صفوف أبنائهم بقوته الروحانية، 
ليبدل اهللا شأنهم من ألد أعداء لإلسالم إK ¸اهدين 
! سـبيله، ولَيظهر فيهم الكث¨ من امللوك والشـيوخ 
والعلماء األتقيـاء املدافعني عن هـذا الدين احلنيف.

�ملد�فعني  �ألتقيا³  "�لعلما³   Ñلشيو�"
 Vلسلطا� bمثا
عن هذ� �لدين �حلنيف، 
"طرمشرين"، "�لذ� ُعر� بصالحه 

بيه "جكتا� بن  Vغم كو�عدله، "
جنكيز خاV" من 
لد 
عد�³ �إلسال\.


خر�  مو�ضع   ± سقنا   V
 فبعد   
�لتا�يخ  من  "�ل��هني  �ألمثلة   øش
�إلسالمي، لنثبت 
V �نتشا� �إلسال\ 
 bنقو "�إلجبا�،  بالقهر  يكن   Ò
مسلمني  �ملسألة،  هذ¤   ± ملعا�ضينا 

كانو� 
" حاقدين على �إلسال\:
ع�"..!"   Oملغو� !سال_   � "�لكم 

فهل من معت�؟

:
�ملصا�
"كيف 
سلم �ملغوb؟ �"� �لتركستاz ± Vسال\ 

�ملغوH .� ، "bمد علي �لبا�

�ملعطي  عبد  فؤ��   .�  ، �لتا�يخ"   ±  bملغو�"

�لصيا�

 




