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 جمهورية إندونيسيا
 وزارة الشؤون الدينية

 الحكوميةجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
 قسم الدراسات اإلسالمية -كلية الدراسات العليا 

 تقرير المشرفين 

اْلمد هلل رب العاملُت والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلُت وعلى آلو وصحبو 
  وسلم تسليماً كثَتاً إىل يوم الدين.

 أما بعد:

اإلحنراف ِف  وأثر وصايا بوذاطالع على البحث التكميلي والذي ىو بعنوان: بعد اإلف

، املقدم تطبيقها على واقع املسلمُت ِف مياَّنار )دراسة وصفية ْلال أقلية املسلمُت الروىينجا(

لنيل درجة  ٕٗٓٓٓ٘ٚٔمن الطالب : حممد علي صاحل مجعو ، رقم التسجيل : 

 املاجستَت، لقد وافق املشرفان على تقدميو إىل جملس اْلامعة للمناقشة .    

 ل :                                الثاين : املشرف املشرف األو 

 بصري زين الدينالدكتور :                       املاجستَترائبُت الدكتور : 
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 اجمهورية إندونيسي
 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية
 قسم الدراسات اإلسالمية -العليا كلية الدراسات 

 

 عتماد ْلنة املناقشةإ
اإلحنراف ِف تطبيقها على واقع املسلمُت ِف مياَّنار )دراسة  وصايا بوذا وأثر عنوان البحث:

 .(وصفية ْلال أقلية املسلمُت الروىينجا

 ِف قسم الدراسات اإلسالمية لنيل درجة املاجستَت مقدم حبث تكميلي
 

 ٕٗٓٓٓ٘ٚٔ: التسجيل رقم   حممد علي صاحل مجعو:إعدادالطالب 
وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة املاجستَت  اْلامعةقد دافع الطالب عن ىذا البحث أمام ْلنة 

 مٖٕٔٓ \  \املوافق :  ، ........، وذلك ِف يوم الدراسات اإلسالمية ِف 
 

 األساتذة: ةمن الساد ملناقشةوتتكون ْلنة ا
 .................. التوقيع: رئسيا ومناقشا ............................ -ٔ
 .................. التوقيع: مناقشا ............................ -ٕ
 .................. التوقيع: مشرفا ومناقشا ............................ -ٖ
 .................. التوقيع: مشرفا ومناقشا ...........................  -ٗ

 الدراسات العلياعميد كلية  ،عتمدي
 ..............رقم التوظيف : 
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 جمهورية إندونيسيا
 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية
 قسم الدراسات اإلسالمية -العليا كلية الدراسات 

  إقرار الطالب
 أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت: 

 حممد علي صاحل مجعو :   سماَل
 ٕٗٓٓٓ٘ٚٔ:  رقم التسجيل

اإلحنراف ِف تطبيقها على واقع املسلمُت ِف مياَّنار )دراسة  وصايا بوذا وأثر:          العنوان
 .وصفية ْلال أقلية املسلمُت الروىينجا(

اليت و  ،موَلنا مالك إبراىيم  اإلسالمية اْلكومية ماَلنج قدمت إىل جامعة بأن ىذه الرسالة رُّ قِ أُ 
 كلية قسم الدراسات اإلسالميةدرجة املاجستَت ِف  نيلط و شر و  ضمن متطلباتمن حضرهتا 

اإلحنراف ِف تطبيقها على واقع املسلمُت ِف  وصايا بوذا وأثر :عنوانالدراسات العليا حتت 
 .مياَّنار )دراسة وصفية ْلال أقلية املسلمُت الروىينجا(

باستثناء ما مت اإلشارة لو حيثما ورد ، وأن ىذه  ،نتيجة أحباثي اخلاصة ىذه الرسالة كانت أنبأقر  
 . يقدم لنيل أية درجة عليا ألي جامعة أو معهد،ملالرسالة أو أي جزء منها

 توقيع صاحب اإلقرار                  
 اسم الطالب : حممد علي صاحل مجعو.     
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 اإلستهالل

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 -:قال اهلل تعاىل

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة()   (ٔ)ِإَّنَّ
 

 -َعن الن ُّْعَماِن ْبِن َبِشٍَت قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم:

ِهْم َوتَ َعاطُِفِهْم َمَثُل اْلََْسِد؛ ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُو ُعْضٌو َتَداَعى َمَثُل اْلُمْؤِمِنَُت ِف تَ َوادِِّىْم  )  َوتَ رَاْحُِ
ى َهِر َواْلُْمَّ  (ٕ).( َلُو َسائُِر اْلََْسِد بِالسَّ

 

 -كذلك :  قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ و 

.(ٖ)(َأصاِبِعوِ  بَ ُْتَ  َوُشبِّكَ  بَ ْعًضا، بَ ْعُضو َيُشدُّ  ؛ اْلَمْرُصوصِ  َكاْلبُ ْنيانِ  لِْلُمْؤِمنِ  اْلُمْؤِمنُ  )

 ______________________________ 

 .ٓٔسورة اْلجرات اآلية  – ٔ

 .ٕٙٛ٘رقم اْلديثالرب والصلة واآلداب  ، كتابصحيح مسلم -ٕ

 .ٕٙٗٗبرقم  ،باب نصر املظلوم ،املظامل والغصبكتاب رواه البخاري ِف   -ٖ
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 اإلىداء

  إىل من جرع الكأس فارغاً ليسقيٍت قطرة حب
  إىل من كّلت أناملو ليقدم لنا ْلظة سعادة

  إىل من حصد األشواك عن دريب ليمهد يل طريق العلم
 (والدي العزيز)    إىل القلب الكبَت

 
  إىل من أرضعتٍت اْلب واْلنان
 إىل رمز اْلب وبلسم الشفاء

 )والديت اْلبيبة)   إىل القلب الناصع بالبياض
 

  )إخويت (إىل القلوب الطاىرة الرقيقة والنفوس الربيئة إىل رياحُت حيايت
 

 إقليم مسلمي وخاصة مياَّنار مسلمي مجيع إىل
 ......الشتات أرض ِف أو الوطن أرض ِف سواءً  أراكان

 ... ْحلوا أقدس رسالة ِف اْلياةإىل من 

 لنا املساعدات والتسهيالت واألفكار واملعلوماتإىل من زرعوا التفاؤل ِف دربنا وقدموا 
 ....إىل مجيع أساتذتنا األفاضل

 

 إىل جناز ىذا العمل... شكري اْلزيل وامتناينإِف  بإشرافو إىل كل من ساعدين

 الدكتور رآئبُت      الدكتور بصري زين الدين

 ....ْحلو هلم مجيعاً أأىدي ما وفقٍت أليو ريب ردا للجميل الذي 
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 والتقدير الشكر
 

َنُكمْ  ﴿ :- سبحانو وتعاىل -يقول اهلل   -، وِف حديٍث لرسول اهلل ﴾ َوََل تَ ْنَسُوا اْلَفْضَل بَ ي ْ

يقول فيو: ))يا عائشة، إذا َحشر اهلل اخلالئَق  -وإن ضعَّفو البعض  -صلى اهلل عليو وسلم 

ىل شَكْرتو؟ فيقول: أي  يوم القيامة، قال لعبٍد من عباده اصطَنع إليو عبٌد من عباده معروفًا:

رب، علمُت أنَّ ذلك منك فشكرُتك عليو، فيقول: مَل َتْشكرين إْن مل تشكر َمن أجريُت 

ذلك على يديو((، وِف رواية أخرى: ))َمن أجريت لك اخلَت على يديو((، وِف ثالثة: ))من 

 .))أجريت لك النعمة على يديو

أن أردَّ الفضل والشكر إىل أىلهما؛ عليا  فالزاما :وعمالً هباتُت القاعدتُت اإلهليتُت العظيمتُت

  -:أرده أوَلً إىل

 اإلسالمية إبراىيم مالك موَلنا جامعة مدير ،راىارجو موجيا: الدكتور األستاذ مساحة

 .مباَلنج اْلكومية

 .ٖٕٚ ، اآليةالبقرة -ٔ
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 إبراىيم مالك موَلنا جبامعة العليا الدراسات كلية عميد ،مهيمن: الدكتور األستاذ مساحة 

 .مباَلنج اْلكومية اإلسالمية

 العليا الدراسات كلية اإلسالمية الدراسات قسم رئيس ،زين بصري: الدكتور مساحة  

 .مباَلنج اْلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موَلنا جامعة

كاْلسد الواحد، ومل   الباحث كان مع الذي األول املشرف: املاجستَت مساحة الدكتور رآئبُت

 منذ ىل ذروة العلمإمامي للوصول أالطريق يبخل ْلظة ِف تقدمي يد العون والنصح، فقد مهد 

 الشكر عظيم الباحث ومن اْلزاء خَت اهلل من فلو ،منو نتهاءاإل حىت البحث فكرة بداية

 .والتقدير

أن  تتعلم مساحة الدكتور بصري زين الدين: صراحة يعجز اللسان عن شكرك فمنك

 تكيف يكون التفاين واإلخالص ِف العمل ومعك آمن  تومنك تعلم ،للنجاح قيمة ومعٌت

 فلك مٍت أمسى آيات الشكر واإلحًتام. أن َل مستحيل ِف سبيل اإلبداع والرقي

 ص جبزيل الشكر خيو  األوىل ِف غمار اْلياة وطو خطوتخي ىوشكر و ال الباحث فواجب علي

وإىل من وقف على املنابر وأعطى من  حياتو،والعرفان إىل كل من أشعل مشعة ِف دروب 
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 كلية ِف اإلسالمية، الدراسات بقسم املعلمُتإىل األساتذة الكرام  و،حصيلة فكره لينَت دربن

 لباحثا من هلم مباَلنج، اْلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موَلنا جامعة العليا الدراسات

 .اْلزاء خَت اهلل وجزاىم والتشجيع واملعارف العلوم من قدموه ما على والتقدير الشكر كل

 

 واهلل ويل التوفيق                                                                    

 

 

 



 ذ
 

 البحث مستخلص

ِف تطبيقها على واقع املسلمُت اإلحنراف  وصايا بوذا وأثر ،م0213،محمد علي صالح جمعو
 ،رائبُت الدكتور: األول املشرف ،ِف مياَّنار )دراسة وصفية ْلال أقلية املسلمُت الروىينجا(

  الكتور بصري زين الدين.: الثاين واملشرف

  .اإلحنراف ِف تطبيقها على واقع املسلمُت ِف مياَّنار وصايا بوذا وأثر الكلمات األساسية:

وبيان أثر التناقض  ،ِف حقيقة الوصايا األخالقية املثالية اليت جاء هبا بوذا الدراسةحَبََثت ىذه 
  .واإلحنراف ِف تطبيقها على أرض الواقع

الطائفة  قبل أن املسلمُت ِف مياَّنار يتعرضون لإلبادة منالبحث فتكمن ِف  :أما مشكلة
 ، حبسب وصايا بوذا. األخالقياليت يتوقع أن تكون على مستوى مثايل ِف اْلانب  ،البوذية

ألىل بورما خاصة خدمة ضرورية قد تقّدم  أهنا : تكمن ِفأىداف ومبررات ىذه الدراسةأما 
ِف ىذا الوقت، وبيان كذلك أن سبب اإلضطهاد الواقع على األقلية املسلمة كلو بسبب 

 إحنراف البوذيُت عن الوصايا النبيلة اليت ورثوىا من معلهم بوذا.

 بعبارة أو أساسي، حبث ودوافعو البحث طبيعة حيث من البحث ىذا : ومنهجالبحثمنهج 

 املفاىيم وتكوين للحقيقة التوصل ىو البحوث من النوع ىذا وىدف نظري، حبث أخري

 الكيفي، البحث منهج على البحث ىذا ِف الباحث ويعتمد نتائجو، تعميم وحماولة النظرية
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 األسلوب الباحث سيستخدم البحث أسلوب مدخل حيث ومن الوثائقي، واألسلوب

 مجيع ِف والعبارات الكلمات على أساسي بشكل فيو يعتمد الذي األسلوب فهو الكيفي،

 البحث.  نتائج وعرض وحتليلها العلمية املادة مجعمن حيث  البحث، عمليات

  :يأيت فيما تتلخ ص أن فيمكن :خالصة ىذا البحث 

تنقصو الفضائل املتنوعة بتنوع اْلياة اإلنسانية كالفضائل ِف املذىب األخالقي عند بوذا ( ٔ

جتماعيَّة والفضائل العامة والعالقات الدولية، وأيًضا ِف جمال الفضيلة الشخصيَّة العالقات اإل

 .نفسها كمبدأ "النية"، باعتبارىا لبَّ العمل األخالقي

شر ولن يصلحهم إَل ما أن كل مذىِب أخالقي بعيد عن املنهج اإلهلي َل يصلح للب( ٕ 

 .جاء من رهبم 

( أن البوذيون اليوم بعيدون كل البعد عن التعاليم األخالقية اليت جاء هبا بوذا، وإن ادعوا ٖ 

تطبيقها فإن الواقع يشهد عكس ذلك.
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SINOPSIS/ ringkasan penelitian 

Muhammad Ali Sholih, 2013.  

Ajaran-Ajaran Budha dan kontradiksinya serta dampak dan realitanya 

terhadap kaum muslimin di Myanmar (studi kasus terhadap kondisi umat Islam 

Rohingya)  

Pembimbing ;  1. Dr. Roibin  2. Dr. Basri Zainuddin 

Latar belakang : “Kontradiksi wasiat dan realita sosial Budha terhadap kaum muslimin 

di Myanmar” 

Saya mengkaji tema ini “ Hakekat wasiat akhlaki dari penganut budha dan penjelasan 

terhadap penyimpangan serta praktiknya di dunia nyata”. 

Adapun Permasalahannya : kajian ini bahwa umat islam mengalami gangguan dan intimidasi 

dari sekelompok orang yang mengklaim memiliki akhlak sebagaimana yang diwasiatkan oleh 

budha. 

Tujuan penelitian ini adalah : menjelaskan bahwa masyarakat Burma khususnya telah 

mendapatkan bantuan darurat, pada saat yang sama menjelaskan juga bahwa sebab penolakan 

nyata atas minoritas kaum muslimin semuanya di sebabkan oleh penyimpangan penganut 

budha terhadap wasiat agung yang diwariskan oleh panutan mereka yaitu budha. 

Metode Penulisan/Penelitian : metode penelitaian ini dari sifat dan pendukungnya adalah “ 

penelitian kualitatif” atau dengan bahasa lain “ Penelitian Pustaka” dan tujuan dari kajian 

model seperti ini adalah untuk mengkaitkan hakikat/realitas dengan pemahaman paradigma 

dan mungusahakan hasil yang umum, penulis/peneliti pada kajian ini bersandar pada metode 

“Kualitatif”,  juga dengan cara penelusuran dokumen, dan dari cara masuknya ke penelitian 

ini menggunakan “ Kualitatif” yaitu dengan bersandar pada model asasi/dasar dengan kalimat 

dan argumentasi di semua kegiatan  penelitian. Menggabungkan materi ilmiah dan analisis 

serta mendikripsikan hasil pembahasan. 

Inti penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Ajaran Akhlaki menurut budha dapat terkikis berdasarkan perbedaan 

kehidupan manusia seperti tingkatan yang berkaitan dengan 

kemasyarakatan, dan tingkatan umun yang terkait dengan kehidupan 
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bernegara, kemudian tingkatan yang terkait dengan kepribadian seseorang 

seperti pijakan seseorang terhadap  “niat”, di ibaratkan sebagai inti prilaku 

akhlaki. 

2. Bahwa setiap ajaran akhlaki jauh dari manhaj ilahi, tidak sesuai dengan 

tabiat manusia, dan tidak pula mampu memperbaiki kehidupan mereka 

kecuali sebagaimana yang datang dari tuhan Manusia yaitu Allah SWT. “ 

Tidakkah mereka tahu siapa yang menciptakan dan dia adalah maha 

lembut dan maha mengetahui” S 

3. Bahwa penganut budha sudah jauh melenceng dari ajaran akhlaki yang 

sesungguhnya sebagaimana yang diajarkan oleh budha. Meskipun mereka 

mengaku/mengklaim mempraktekkan ajaran budha padahal sesungguhnya 

mereka berbuat sebaliknya.    
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The Summary of Research 

 

Muhammad Ali Sholih, 2013. 

The Buddhist Doctrines and Contradictions as Well as The Impact And Reality 

to the Muslims in Myanmar (case study to the condition of the Muslims of 

Rohingya) 

Supervisor: 1. Dr. Roibin  2. Dr. Basri Zainuddin  

Background: "Contradiction of Buddhist doctrines and social realities to the Muslims 

in Myanmar" 

I examine this theme "The nature doctrine manner of Buddhist adherents and an 

explanation of the deviation and its practice in the real world". 

The problem of research: These study that the Muslims suffered harassment and 

intimidation from a group of people who claim have morals as doctrine by Buddha. 

The purpose of this research is: to explain that the Burmese community in particular 

has received emergency assistance, at the same time also explaining that the real 

reason to rejection of the Muslims minority are all caused by the deviation of the 

Buddhist adherents glorious doctrines that bequeathed by their God, that is Buddha. 

The Method of Research: The method of this research according to this nature and 

this supporting are "qualitative research" or in other languages "Literature Research" 

and the purpose of this study approach like this are to correlate the nature/ reality by 

understanding of the paradigm and giving the general results, the authors / researchers 

in this approach relies on the method of qualitative, also by documents research, and 

from the entry way to this study uses "qualitative", that is to rely on the fundamental 

model / basic words and arguments in all research activities. Combine scientific 

material and the analysis and also descript the results of study. 

The Core of this studies as follows: 

1. Manner (Akhlaki) Doctrine to the Buddhist teachings can be eroded by the 

difference of human life as related to societal levels, and general levels associated 
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with statehood, then the levels associated with the personality of a person as someone 

stepping on intentions, described as the core akhlaki behavior. 

2. That any manner doctrine away from the divine ideology, not in accordance to the 

human nature, not able to improve their lives except as coming from the God of All 

human being, that is Allah swt. "Do not they know who created and he is almighty 

and omniscient” 

3. That the followers of Buddha are far deviated away from the real doctrine of 

akhlaki as taught by the Buddha. Although they claims to implement Buddhist 

teachings, but in fact they do the opposite. 
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ذ...................................   ..........مستخل ص البحث ................  
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ض   .................................حمتويات البحث ............................  
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اطار العاماإل  

 املوضوع                                                                   الصفحة

  ٕ........البحث...............................................خلفية  - أ

 ٘............................………………….مشكلة البحث - ب

 ٛ..……………………………………. ..أسئلة البحث - ت

 ٜ..............…………………………….داف البحثأى - ث

 ٜ..…..…….…………….………………أمهية البحث. - ج

 ٔٔ….…………….…….....……...…....حدود البحث. - ح

  ٕٔ..…….....…....…................…… مصطلحات البحث - ز
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 الفصل الثاني

 اإلاطار النظري

ت ِف حياتو، مث رحلتو من الزىد. املبحث األول -أ   : حياِة بوذا ونشأتو، العوامل اليت غَتَّ

 ٚٔ................................ونشأتو................ بوذا حياة األول: املطلب

 ٜٔ..........................حياتو............. العوامل اليت غَتت ِف املطلب الثاين:

 ٕٕ.............................................ووصايا بوذا تعاليم املطلب الثالث:

: نظرة تارخيية عن  مسلمي أراكان، وصول البوذيُت إىل سدت اْلكم، املبحث الثاين

 .جوانب مشرقة عرب التاريخ ِف معاملة املسلمُت لألقليات الغَت مسلمة

 ٖٖ.....تارخيية عن مسلمي أراكان............................. ة:  نظر املطلب األول

 ٖٗ....: وصول البوذيُت إىل سدت اْلكم..............................املطلب الثاين
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 ٜٗ.....مسلمة التاريخ ِف معاملة املسلمُت لألقليات الغَتجوانب مشرقة عرب  املطلب الثالث:

 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 ٜٙ...................................................أدوات البحث.......... -أ

 ٜٙ.......................…….……….…………. .منهج البحث -ب

  ٓٚ.......................................……مصادر البيانات............ -ج 

 ٔٚ.....………...……………………….تأسلوب حتليل البيانا -د 

    ٕٚ.............................مراحل تنفيذ البحث ......................... –ه

 ٕٚ....................................سبب إختيار البحث.................. – و

 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها



غ  
 

 ٗٚ..............؟.ىل تتناسب وصايا بوذا األخالقية مع اإلسالم املبحث األول:

 ٜٙ..............ماىي حقيقة واقع األقلية املسلمة من الروىينجا؟ املبحث الثاين: 

 ٘ٔٔ.............ماىي حقيقة أسباب طرد املسلمُت الروىينجا؟ املبحث الثالث: 

ما سبب التناقض اْلاصل ِف تطبيق وصايا بوذا على واقع املسلمُت املبحث الرابع:

 ٕٖٔ.............................................................الروىينجا؟

 ٛٗٔ................املبحث اخلامس: ماىي إحنرافات البوديُت ِف مياَّنار؟......

 الفصل الخامس

 نتائج البحث والتوصيات والمقترحاتملخص 

  ٗ٘ٔ.....................................ملخ ص نتائج البحث ......... –أ

   ٙ٘ٔ................................................توصيات البحث . -ب

   ٛ٘ٔ............................ات البحث ....................مقًتح –ج

    ٓٙٔ..................................قائمة املصادر واملراجع ..............
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 الفصل األول

 

 .املقدمة - أ

 .البحـث وأسئلة مشكلة - ب

 .البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــث أهداف - ج

 .البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث أمهية - د

 .البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث حدود - ه

 .املصطلحـــــــــــــــــــات حتديد - و

 .فروض البحث  - ز

 الدراسات السابقة.      -ط

 



 الفصل الثاني اإلطار النظري

ت يف حياته، مث رحلته من الزهد، ووفاته. املبحث األول -أ   : حياِة بوذا ونشأته، العوامل اليت غَّير

 حياة بوذا ونشأته. املطلب األول:

 العوامل اليت غَّيت يف حياته. املطلب الثاين:

 وصايا وتعاليم بوذا. املطلب الثالث:

مأساهتم،  ني إىل سدت احلكم، بدايةتارخيية عن مسلمي أراكان، وصول البوذي: نظرة املبحث الثاين ب

 وبعض اجلوانب املشرقة عرب التاريخ يف معاملة املسلمني لألقليات الغَّي مسلمة.

 :  نظرة تارخيية عن مسلمي أراكان.املطلب األول

 : وصول البوذيني إىل سدت احلكم.املطلب الثاين

 .قة عرب التاريخ يف معاملة املسلمني لألقليات الغَّي مسلمةجوانب مشر  املطلب الثالث:

(51 -51بني هذه الصفحة )   



 

الثالث الفصل  

البحث منهجيــــــــة  

 

 

 أدوات البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث. - أ

 . ــــــــــــــــــــــــثـــــــــــالبحـــــــــــــــــــ منهج - ب

 .ــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــالبحـــــــ مصادر - ت

 .البيانات حتليل أسلوب    -ج

 .ـــثـــــــــــــــــــالبحـــ تنفيد مراحل    -د 

 ث.ــــــــــــــــــــــــــــــــسبب إختيار البح -ه
 



 

 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها، )حتليل الوثائق(.

 هل تتناسب وصايا بوذا األخالقية مع اإلسالم؟ ادلبحث األول:

 ماهي حقيقة واقع األقلية ادلسلمة من الروهينجا؟ ادلبحث الثاين: 

 ماهي حقيقة أسباب طرد ادلسلمني الروهينجا؟ ادلبحث الثالث: 

 ما سبب التناقض احلاصل يف تطبيق وصايا بوذا على واقع ادلسلمني الروهينجا؟ادلبحث الرابع:

 ماهي إحنرافات البوديني يف ميامنار؟ادلبحث اخلامس: 

 



 

 الفصل الخامس

 ملخص نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 

 

 ملخص نتائج البحث - أ

 توصيات البحث - ب

 مقرتحات البحث   -ج   
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 خلفيةالبحث. -أ

اٞتسداإلسبلميمثخنباٞتراحات،اليكاديندملجرحإالكيتدفقشبلؿمنالدـمن

 آخر.. جرح ٤تفقد اإلسبلمية األمة قضايا ا١تسلمُت،دكدةكانت أف الغرب رأل حىت

 مع بأنفسهم اإلسبلميانشغلوا اليتقسمتاٞتسد البغيضة دكلة،تلكاٟتدكد كل كأف

األخوة كأف،تستأثرٔتالديها حينهاطمع،اصاّبالعلىالدينأصبحتمبنيةعلىا١تمفهـو

الكفارُبخَتاتا١تسلمُتفأصبحوا٭تتلوفدكلةعقبدكلة،كأصبحا١تسلماأليبيتلفت

أصبحالطبيبالذميداكم فياصابمنخلفظهرهّتراحاتأكرب.. ليضمدجرحنا ٯتنة

نسيوىذااٞتسدمذىوالاليدرممنأينيبدأفماأفيضمدجرحاحىتييفتحجرحآخري

النكباتكاألمما١تنكوبةتينسىُبخضمكلتلكاألحداث..تتوالحىت،األكؿكىكذا

كاضطهادمنإبادةا١تسلمُتمنالركىينجاانمايعانيوأىلىيكمنبُتالقضايااليتتفجرت

كُبخضمىذهاألحداثاليتسلمُت،كتشريد،كىيتعتربأشنعقضية٘ترعلىاإلسبلـكا١ت

أف ا١تسلموففإفالباحثأراد الدراسةكوفتأصيبّٔا كأثرُبىذه بوذا كصايا حقيقة

تطبي ميا٪تارهاقاإل٨تراؼكالتناقضُب ا١تسلمُتُب كاقع كعلى ، الباحثبعلمسيستعُت

ألف األدياف؛ الوحيدمقارنة العلم الذمشكببلىو نتائجباىرة حقيقةُبمعرفةحقق

http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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تناكلتحقيقةاثكالدراساتكا١تخطوطاتاققةاليتمناألْتحيثظهرتكثَت األدياف،

الدراسات كىذه بوذا، ّٔا اليتجاء العشرة أكثرٕتالوصايا ادعلنا ُب ُب  كم،ٟتقةن لعل

ًدينيكيٍمكىِلىلىكيٍم ﴿:اتعاىل ئدكاألديافأحقباالتباع؟قاؿالعقاأم متهاالتساؤؿعنمقد

اتّْباعأمدينكيكوففيو-،ىذاعلىلسافنبيّْو(ُ)﴾ ًدينً صلَّىاعليوكسلَّم،فهل٬توزي

كجلَّقدقاؿا ا٢تداية؟ كىمىنٍ ﴿ :- عزَّ فػىٍليػيٍؤًمٍن شىاءى فػىٍليىٍكفيرٍ فىمىٍن كقاؿعزَّ(ِ)﴾ شىاءى ،

 ﴿ كجلَّكذلك: ا٠ٍتىاًسرًينىكىمىٍنيػىٍبتىًغغىيػٍرى ًديننافػىلىٍنيػيٍقبىلىًمٍنوياٍْلًخرىًةًمنى ـً ٍسبلى .(ّ)﴾ اإٍلً

الشمولية، النظرة ىذه  فمن آثٍرتأف تفإِّنّْ الدراسة ىذه ذكرتكوف الوصاياكما حوؿ

آثار كبياف اإلجتماعية، اٟتياة ٗتدـ جوىرية أمور من فيها كما بوذا ّٔا جاء اليت العشر

 .ا١تسلمةُبميا٪تارقليةاألُبتطبيقتلكالوصاياعلىراؼكاإل٨تالتناقض

 

 .ٔسورةالكافركف،اْلية -ُ

 .ِٗسورةالكهف،اْلية -ِ

 .ٖٓسورةآؿعمراف،اْلية -ّ
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ُبأركافالذينيشكلوفحواِلناصفإٚتاِلالسكافا١تسلمُتالركىينجافلقدكافمسلمو

ُببورماأصحابدكلةمستقلةذاتسيادةلقركفعدة،كماكانت٢تمحضارهتما١تميزة،

ألهنم؛لتمتعٔتثلىذاالوضعا١تستقلاكمعذلكملتتحالفرصةمطلقالبقيةمسلميبورما

شتات ُب البحثيعيشوف ىذا فإف لذلك البوذية، الطائفة قبل من مستمر كاضطهاد

علىذكسي ُبمضمونو كبيافاإل٨تراؼالذلاعًتاىا،قتاصر بوذا كصايا كعرضكذلكر

مشكبلتالركىينجُتاليت٘تثلأكربٖتدولوجودىم،كُبالواقعأفاستمراربقاءالركىنجيُت

يعٍتاستمراركجوداإلسبلـُببورما.

٬تدأفالتعاليمكالوصايااليتخلفهابوذاكراءهألتباعو،ل ؤلسفملكالناظرإىلالواقعاليـو

يرتكبُبحقمسلمي كأكربدليلعلىذلكمانراه حقالتطبيق، البوذيُتاليـو يطبقها

إال الركىينجامنقتلكتشريدكتنكيل،منقبلطائفةا١تونغالبوذية،حيثاليكادٯتريـو

 كتيدٌكفبورمافيوسطرناآخرُبمأساهتا،كتنكأجيركحنامتعددةكمتوالية.

 ُبتطبيقتلكالوصايااألخبلقية؛فمنففيظلىذا التناقضاٟتاصلعندالبوذيُتاليـو

الركىينجيا مسلمي شكأٌف التعذيب دكف من سلسلة ظل ُب خاٌصة لئلبادة، معرضوف
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حياؿىذه دكِلال٭ترؾساكننا كاليتتتسًتبغطاء البورمية، اٟتكومة ا١تمنهجالذمتتبعو

..الركىينجياقدحكمعليهمبأهٌنمليسوابشرناكسائرالبشرالكارثةاإلنسانيةككأٌفمسلمي

ا١تتواضععن أفيكوفىذاالبحثي اإل٨تراؼُبتطبيقهاعلىكصايابوذاكأثرلذافقدقرَّرتي
.كاقعا١تسلمُتُبميا٪تار)دراسةكصفيةٟتاؿأقليةا١تسلمُتالركىينجا(



البحث.كأسئلةمشكلة–ب

فا١تسلمُتُبميا٪تاريتعرضوفلئلبادةمنالطائفةالبوذيةاليتيتوقعأفتكوفعلىمستولإ

مثاِلُباٞتانبالعقدمكاألخبلقي،ْتسبكصايابوذا.

عتداءاتا١تتواليةعلىا١تسلمُتُبميا٪تارإىلفعادةالٖتتاجانتهاكاتحقوؽا١تسلمُتكاإل

البوذي األغلبية جانب من إلبادةمربرات شيء بكل ٘تدىم اليت اٟتكومة تدعمها اليت ة

ا١تسلمُت،فيكفيأفتسرمإشاعةكاذبةعنأماعتداءمنجانبا١تسلمُتعلىالبوذيُت

إالكٕتتمعجحافلمنالبوذيُت-كىوماال٭تدثمطلقالقلةعددا١تسلمُتكضعفقوهتم

 .المعاقبةليعملواُبا١تسلمُتأسلحتهمببلخشيةمن٤تاسبةك

كغالباماتكوفالبدايةأيضاباعتداءمناٞتانبالبوذمعلىمساجدأك٦تتلكاتأك
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كمنٍب٭تاكؿبعضا١تسلمُتالدفاععنمقدساهتمكأعراضهم،أعراضا١تسلمُت

كمنهاحرائقألجسادا١تسلمُت،ك٦تتلكاهتم،كبعدىاتنتشراٟترائقُبصفوؼا١تسلمُت

.اهتمفحسبأنفسهمكليست٦تتلك

كالغريبمنذلكأف مستمرة؛ ا١تسلمُتُببورما ضد اٞتماعية العرقيكاإلبادة فالتطهَت

حكومةبورماالبوذيةتشجعرىبافالبوذينعلىإرتكابكفعلكلما٭تلو٢تم،حيثقاموا

اإلسبلمية كا١تدارس ا١تساجد ٚتيع بإغبلؽ مرة من كالكتاتيب،أكثر التعليم دكر كٚتيع

أكبأرا ا١تنازؿ ُب كلو كاٞتماعة اٞتمعة صبلة كإقامة األذاف رفع منعت كما اتلة، كاف

ا١تخيمات.

ففيكلاألحواؿٕتدا١توت٭تاصرمسلميالركىينجيا،فهمبُتخيارينكبل٫تامر،فإماأف

ٯتكثواُبكاليةأراكاف،كاليتتعترببالنسبة٢تمسجنمفتوح،فالغالبيةالعظمىمنهميعيشوف

اليت اإلعبلـ صورتذلكبعضكسائل كما السجوف، كاليتتشبو ُب٥تيماتلبلجئُت،

بُتال رحلةتظهر فهو األكؿ، عن يقلخطورة الثاِّنكالذمال ا٠تيار أما كاألخرل، فينة

ا١تعدات من خالية قوارب منت على البحار أعاِل بركوب ا١تسلموف يقـو حيث ا١توت؛

ا١تبلحيةأكاإلمداداتالكافية١تواصلةاإلْتار٨توماليزيا،أكأسًتاليا،أكاندكنيسيا،أكُب
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لعثورعلىملجأكراحة،ففياألياـالقليلةا١تاضيةقامتشرطةا٠توافرأممكافيأملوفُبا

البحريةّتمهوريةأندكنيسياحفظهاا،بإنقاذالعشراتالفارينمنعرضالبحر.

عنبشكل٦تنهجتتم٤تاربتهمميا٪تاريسلممإفُبالبحثىذامشكلةتتلخصتقدـ٦تا

كاجتماعياكاقتاصاديا،كٕتويعهمبلكافقارىمحداٞتنوف،فكرياطريقتضيقا٠تناؽعليهم

األ كماصادرة كالغراماتا١تالية كالكثَتمنعنطريقفرضالضرائبا١ترتفعة الزراعية راضي

التاصرفاتليستأخبلقيةكإنسانية،كاليت٘تارسْتقطائفةمنا١تستضعفُتالذينمازالو

لكلأنواعالظلم ىذا البوذيوفسلسلةيتعرضوفحىتيومنا بدأ حينما آخرىا كاإلضطهاد

أخرلُبكاليةراخُت.إبادةٚتاعية
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البحثمشكلةخبلؿمنا١تستنتجةاألسئلةعلىاإلجابةحوؿالبحثىذايتمحوركما

-:كىي

ىلتتناسبكصايابوذااألخبلقيةمعاإلسبلـ؟-ُ

ماىيحقيقةكاقعاألقليةا١تسلمةمنالركىينجا؟-ِ

ماىيحقيقةأسبابطردا١تسلمُتالركىينجا؟-ّ

 ماسببالتناقضاٟتاصلُبتطبيقكصايابوذاعلىكاقعا١تسلمُتالركىينجا؟ -ْ

 ماىيإ٨ترافاتالبوديُتُبميا٪تار؟ -ٓ

عنمتكاملتاصوراعطاءإِلالباحثسيقوداألسئلة،ىذه٣تموعةعناإلجابةأفكالشك

حقيقةالتناقضُبتطبيقكصايابوذاُبضوءاإلضطهاداتاليتتعاِّنمنهااألقليةا١تسلمة

.منالركىينجا
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أىداؼالبحث.–ج

بيافأفبعضكصايابوذاتناسبمعاإلسبلـُباٞتوىراألخبلقي.-ُ

الوقوؼعلىحقيقةكاقعاألقليةا١تسلمةمنالركىينجا.-ِ

معرفةحقيقةأسبابطردا١تسلمُتالركىينجا.-ّ

بيافآثارالتناقضُبتطبيقكصايابوذاعلىكاقعا١تسلمُتالركىينجا. -ٔ

أ٫تيةالبحث.–د

أ٫تيةالبحثتشتملعلى٤تورينرئيسُتك٫تا:

األ٫تيةالنظرية،كتتمثلُباْلٌب:-أ

ابتغاءكجواسبحانوكتعاىل.-ُ

إثراءا١تكتباتالعربيةكاإلسبلمية،حىتيكوفا١تسلمعلىعلمكدرايةٔتا٭تاؾضد-ِ

دينواٟتنيف.
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ٗتفيفا١تعاناةإخوٌبا١تسلمُتمنالركىينجا،كذلكبإبرازحقيقةزيفتلكالديانة-ّ

أماـالعامل،كاليتتتدعيأهناتسَتعلىكصايانبيلةكأخبلقية.

ضطهادالذميتعرضلومسلمواالركىينجاعلىيدٚتاعةالوقوؼعلىحقائقاإل-ْ

البوذية.

بيافحقيقةاٟترباليتٗتوضهااٞتماعةالبوذيةعلىمسلميميا٪تاربأهناتشتمل-ٓ

علىجانبُتك٫تا:اٟتربعلىالعقيدةاإلسبلمية،كالتطهَتالعرقيلؤلقليةا١تسلمة.

ناصرةلؤلقلياتا١تسلمةُبالعامل،كأخصبالذكراألقليةا١تسلمةُبميا٪تار؛ألهنا-ٔ

تعترباألقليةالوحيدةُبالعاملاليتذاقتكيبلتالتعسفكالقتلكإنكارللهوية،كغَتىا

منأساليباإلضطهادكالقمع.

األ٫تيةالتطبيقيةكتتمثلُباْلٌب:–ب

ِل،إذأفىذهالدراسةلوطبقتميدانيافإهناستغَتمنسعيالتغَتالواقعاٟتا-ُ

الوضعالراىن،كذلكألفاألخبلؽُبا١تذىبالبوذم،كالديناإلسبلميتتفقُب

اٞتوىر.



11 
 

يسعىالباحثإىلأفتقدـىذهالدراسةاٟتلكأفتعاِبالتاصادـالواقعبُت-ِ

مسلميميا٪تاركالطائفةالبوذية.

ستكوف٪تودجامثالياُباألخوةالبشرية،إذاطبقتعلىأرضالواقع.ىذهالدراسة-ّ

كذلكقدتكوفىذهالدراسةقاعدةأساسيةلدراساتإسبلميةمتعددة.-ْ

حدكدالبحث.-هـ

-تنقسمحدكدىذهالدراسةإىلثبلثة٤تاكركىي:

اإل٨تراؼُبكأثركصايابوذالقدحددالباحثموضوعْتثوُباٟتدكدا١توضوعية:-ُ

،دكفتطبيقهاعلىكاقعا١تسلمُتُبميا٪تار)دراسةكصفيةٟتاؿأقليةا١تسلمُتالركىينجا(

التطرؽإىلديانةكضعيةأخرل.

ىػُّْْـ/َُِّىذهالدراسةستكوفُبالعاـاٟتاِلاٟتدكدالزمانية:–ِ

ا١تكانية:–ّ مالكاٟتدكد موالنا ستكوفُبجامعة الدراسة اإلسبلميةىذه إبراىيم

.اٚتهوريةإندكنيسي-ماالنج-اٟتكومية
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اصطلحات.ا١تٖتديد-و

كىًصٌيةي: ٚتعكصايا:-ُ
ّٔابوذا،كاليتالوصاياالعشراليتجاءيقاصدالباحثُبْتثوك(ُ)

ٖتولتإىلتنادم أف مؤسسها موت تلبثبعد مل لكنها ا٠تَت، كفعل كالتسامح بابة

 ..معتقداتباطلةذاتطابعكثٍت،كلقدغاىلأتباعهاُبمؤسسهاحىتأ٢ٌتوه

بوذا-ِ )ىو: ا١تلقبببوذا جوتاما تعٍت)العامل(َْٖ-َٔٓسدىارتا كبوذا ؽ.ـ(،

كقدنشأبوذاُببلدةعلىحدكدنيباؿ،ككاف،فكيلقبأيضنابسكياموِّنكمعناها١تعتك

أمَتنافشٌبمًتفنا
(ِ). 

اإل-ّ اإلالباحثيعٍت:٨تراؼأثر أم٨تراؼبأثر تطبيقُبالواقع٨تراؼاإل ىنا:
حيث،األقليةا١تسلمةمعالطائفةالبوذيةعيشفيوتالذمالبورميكصايابوذاُبآّتمع

منبوذامنكصاياأخبلقيةمثاليةٗتدـبُتماكرثوهيوجدإ٨ترافانكاضحاعندالبوذيُت
يعيشونوآّتمع، اليـوكبُتما التناقضف؛ الباحثالعجيبالذمكاإل٨تراؼهذا أراد

الغوصفيومنحيثمعرفةحقيقتو.

،)اليوجد( -ُ سباٟتركؼاألكىلطبعةجديدةمرتبةح-انظرلسافالعربالبنمنظور،ٖتػ
بَتكتط) العريب، لتاريخ ا كمؤسسة الًتاث، إحياء دار للغوية، ا ُللجذكر ـ،ُٗٗٗ(

  .َّٔ،صّجػ
ِ-  الكربل، ا٢تند أدياف شليب، أٛتد النهضة السادسة-مكتبة الطبعة ، ،صـُُٖٗ–ا١تاصرية

َٓ. 
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حىاًصلهُباللغة:أم كاقع:-ْ
الواقعيتحددفلسفيا،(ُ)  ُبعدةمعاف:فقدإفمفهـو

كقديفيدكجوداأنطولوجيا،لئلدراؾاٟتسيا١تباشر بوكلماىوٕترييبعيٍتكقابل يقاصد

الواقعيتبُتللقا(ِ)معقواليفرضنفسوعلىالذىن يعٍترئأفالباحث،فبعدتعريفمفهـو

الواقعُبأما١تاصطلحّٔذا بناءنالواقعحقيقة،منحيثالوصوؿإلِتويعقلداللتوال مفهـو

.دراؾاٟتسيآّسدةُبدىنو٘تثبلتاإلعلىالعقل

فركضالبحث.-ز

أفالوصاياالعشرةلبوذالوطبقتتطبيقاصحيحاألدتإىلاستقراركضعا١تسلمُت،كعدـ

الواقعاليـوتشريدىمكاضطهادىمكظلمهم ىو ٖتملُبجوىرىاكما الوصايا ؛ألفىذه

أخبلقامثاليةتكفلحياةكلإنسافمنحيثاألمنكاإلستقرار.



الاصحاحتاج -ُ اٞتوىرم، عطار،إٝتاعيلبنٛتاد أٛتدعبدالغفور ،ٖتػ هنج( )مادة كصحاحالعربية، اللغة
 .ّْٔ،صُـ،جػَُٗٗ(،دارالعلمللمبليُت،ْط)

 .ْٖماصر،ص-(،دارا١تعارؼْأٛتداألىواِّننوابغالفكرالغريب:أفبلطوف،،ط) -ِ




http://www.oujdacity.net/islam-article-3917-ar/islam-article-3917-ar.html
http://www.oujdacity.net/islam-article-3917-ar/islam-article-3917-ar.html
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الدراساتالسابقة.–ط 

 دراسة أف الباحثإىل –أشار ميا٪تار ا١تسلمُتُب كاقع على كأثرىا بوذا من-كصايا

أحدمنقبل كبناءنعليوفليسىناؾ–علىحدعلمو–الدراساتاليتمليتطرؽإليها

بشكلعاـ، سومتلكالدراساتاليتكصفتحاؿمسلميالركىينجيا دراساتسابقة

كمنىذهالدراساتعلىسبيلا١تثاؿالاٟتاصر:

حواِل،يقعُبساةتتجدد،قائمبتأليفىذاالكتابشبكةفلسطُتللحواربورمامأ-ُ

كعنمأساةا١تسلمُتُببورماكما صفحة،ىذاالكتابألقىالضوءعلىبورماميا٪تارُِ

يتعرضوفلومن٣تازركحشية،كنشرىذاالكتابُبداراورالشرعي،شبكةفلسطُت

ـ.َُِِق،ُّّْللحوار،سنة

تأليف،-ِ التاريخكالتحديات، ،نوراإلسبلـبنجعفرعليآؿفائزا١تسلموفُببورما

صفحةٖتدثفيوالكاتبعلىأفا١تسلمُتُبميا٪تاريتعرضوفإىلُِٔكيقعُبحواِل

ا١تسلمُت، إخوهتم من كا١تساعدة العوف يد مد إىل اٟتاجة امس ُب كأهنم كحشية إبادة

ال رابطة العاملككذلكمنمنظمة الكتابداراٟتقرابطة بنشرىذا كقاـ عاملاإلسبلمي،
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ـ.ُُٗٗق،ُُِْالطبعةالعاشرة،سنة-مكةا١تكرمة-اإلسبلمي

مأساةا١تسلمُتُببورما)أراكاف(،عبدالسبحافنورالدينكاعظ،يقعىذهالكتابُب-ّ

سلمُتالركىينجامنصفحة،تناكؿفيوالكاتبتاريخاإلضطهادالواقععلىمّٓحواِل

ك ىذا، يومنا غلى الثانية األناصارنشراٟتربالعا١تية بدار العلم أىل الكتاببعناية ىذا

بغداد.–،العراؽللنشرا٠تَتية

يقعُب-ْ ، ٤تمدعيسىداكد ٢تا، الآخر يعيشمأساة بورما ا١تسلم شعباألراكاف

 قاصَتُٕحواِل ات إىل الكاتب فيو تتطرؽ مسلمُتصفحة، حقوؽ سلب عن ة

القاىرة،–الركىينجاعلىيدالطائفةااللبوذية،كقاـبنشرىذاالكتاب،مكتبةداراٟتديث

ـ.ُٕٗٗطالرابعة،سنة

الباحث-ٓ كحديثا، قدٯتا بورما.. كا١تسلموفُبأراكاف اإلسبلـ بعنواف ماجستَت رسالة

٤تمدأيوب٤تمدإسبلـسعيدم،إشراؼالدكتورمنَت٤تمدالغضباف،كىذهالدراسةتناكؿ

كتنكيل، مناضطهاد لو يتعرضوف كما إىلاْلف، الباحثتاريخا١تسلمُتُبميا٪تار فيها

قسمالدعوة.–ُبا١تملكةالعربيةالسعودية،كليةالدراساتاإلسبلميةنوقشتىذهالرسالة
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تتمثلُبإضطهاد-محمد علي صالح–كالباحث متأصلة قضية يسعىإىلمعاٞتة ىنا

منخبلؿاٟتديثعنالوصاياجاعلىيدالطائفةالبوذية،كذلكاالقليةا١تسلمةمنالركىين

زمافيهامنأمورأخبلقيةمثاليةتتفقمعاألخبلؽاإلسبلـالعشراليتجاءّٔابوذاكإبرا

آّتمع حياة ستضمن فإهنا التطبيق طبقتحق لو الوصايا ىذه أف كبياف جوىرىا، ُب

البورميبكلطوائفو.
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:حياًةبوذاكنشأتو،كالتعاليمكالوصايااليتخلفهاألتباعو.ا١تبحثاألكؿ-أ

حياةبوذاكنشأتو.ا١تطلباألكؿ:

بعينو، كإ٪تاىولقبلشخص،ٔتعٌت:اٟتكيم،أكا١تستنَت، بوذاليساسمعلمعلىشخصو

النفَّاذة، الباصَتة ذك من(ُ)أك الكثَت حو٢تا سردت ٣تهولة حياة كانت بوذا حياة كأف

كاعتربىا األساس من الشخاصية ىذه كجود على غلبالشك كا٠ترافاتحىت األساطَت

منالباحثُتشخاصيةأسطوريةمزعومة،فبلييعرؼتاريخ٤تدد١تولدهكتركلاٟتكاياتكثَت

كاىتمبالفقراءكا١تعوزين غنيا ا١تتضاربةعنحياتو،إالأهنا٣تملةٕتتمعُبسَتةشاببدأ

كذكماٟتاجاتكأكثرمنالتفكركالتدبرعلىخبلؼكبَتبُتمركياتأتباعوعنحياتو،

الفلسفةا٢تندكسيةاليتأثرتعليوأكثركتأثربالنزعةللعزلةكاإلنقطاععنالناسقرأكثَتاُب

الستسنوات قرابة مكثمنعزالُبالغابة ك٢تذا ا٢تندكس، رجاؿالدينمنطائفة مقلدا

على كتتلمذ فلزمهما الربا٫تة براىبُتمن فيها كالتقى كلبسكرؽالشجر، ثيابىو فيها خلع

 ا،حىتخرجعلىالناسببعضاألفكاراليتدعاالناسإليهافاتبعوكثَتمنهميد٫تاٍبتركهم

.(ِ)

 .ّٗـ،صُٖٗٗالقاىرة،-(،داراٟتديثِ)طحامدعبدالقادر،بوذااألكرب، -ُ
 .ُِ،ُّص،ـَََِدمشقدارالفكر(ٓ)ط،مقارفاألدياف،٤تمودعبدالرازؽالرضواِّن -ِ

http://www.almeshkat.net/books/search.php?do=all&u=%CF.%E3%CD%E3%E6%CF+%DA%C8%CF+%C7%E1%D1%C7%D2%DE+%C7%E1%D1%D6%E6%C7%E4%ED
http://www.almeshkat.net/books/search.php?do=all&u=%CF.%E3%CD%E3%E6%CF+%DA%C8%CF+%C7%E1%D1%C7%D2%DE+%C7%E1%D1%D6%E6%C7%E4%ED
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مناألسكلقدأيحيطتحي بكثَتو بوذا معاملاة حقيقتو،حىتاطَتكا٠ترافاتاليتطمستها

 .(ُ)الباحثُتبأفحياةبوذانفسهاأسطورةمزعومةقاؿبعض

ٖٔٓسنةكلدنقاؿ:إنوباحثوفُبتاريخميبلده،فمنهمملفالاختاعنميبلده،فلقدأم

 .(ِ)ؽ.ـ

(ّ)حدكدا٢تند.علىُببلدة،ؽ.ـ ّٔٓسنةكلدبوذاكيقوؿالدكتورىنرمتوماس:إف

٤تكيقوؿالشيخ أبوزىرة إف-مد ا: رٛتو كلدبوذا ـَٔٓعاـ علىُببلدة (ْ)ؽ.

اصغَتناُبتلكالببلد،كقدترىببوذاُبنبيلة،ككافأبوهملكنند،ككافمنأسرةحدكدا٢ت

.(ٓ)عليها،فكافيعيشكمايعيشأبناءالسادةكا١تلوؾُبنعيمعظيمالرفاىية،كشب



 .َْ،صٛتودعبدالرازؽالرضواِّن -ُ

 ،بتاصرؼتاـ.ْْ،صحامدعبدالقادر -ِ

الفبلس -ّ أعبلـ توماس، كيفنفهمهم؟ىنرم ط)فة: أمُت، مًتم ترٚتة بَتكت،،(ّ، العلمية الكتب دار

 .ّّ،صُٖٔٗ

 .ُِْ،صأٛتدشليب -ْ

.ْٕصـ،ُٓٔٗماصر،-(،مطبعةيوسفْط)الدياناتالقدٯتة،،٤تمدأبوزىرة -ٓ
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مبلغالشباب،زكجوأبوهمنابنةملك٣تاكرلو،كسرعافماكلدلوكلد بلغبوذا كعندما

للمبلذ يىستسلم ملى فإنو يعيشفيو، الذمكاف النعيم ىذه كل من كبالرغم راىوال، ٝتوه

بلكافراغبناعنالدنيا،تاركنامبلذىا كالشهوات،
الشرُباٟتياةأكثر(ُ) ٦تا،جذىبوجانبي

بوجانبالنعيمكالسركر  (.ِ)جذى

العواملاليتغَتتُبحياتو.ا١تطلبالثاِّن:

داخلاإلنساففطرةالبحثعنا٠تالق،كالبدللعبدافيطمئنلكونويعبدإ٢تا،فيقوؿُب

أنوبالبحثُبالتاريخاإلنساِّنكاٞتماعاتا١تتناثرةكيلديورانتصاحب"قاصةاٟتضارة"

رضكجدتمدفببلحاصوفكمدفببلمدارسكلكنالشاىدأنوملتوجدعلىكوكباأل

أبدامدفببلدكرللعبادة،كلكنقديضلاإلنسافطريقوكيتوىمحُتيتوجوللعبادةٟتجر

أكشجرأكأم٥تلوؽأنوقداستدؿعلىا٠تالق،كرٔتايتوقفعنالبحثكيظننفسوعلى

ينبغيأفتاصرؼالعبادةلوكحدهقاٟتقيقيالذمىدلكيرفضكلداعلوليدلوعلىا٠تال

ا٠تالقإ٢توىواٟتجرىذابأفيقتنعحينمابالعقلاكرموالذملئلنسافألعجبكإِّن

 .ْٕ،ص٤تمدأبوزىرة -ُ

 .ُِْ،صأٛتدشليب -ِ
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العبادة يستوجب باالكتشافاتالذم الرقي قمة إىل العقل ياصل أف أعجب كما ،

ياصلحأف مثلبوذا بافحجرا كا١تخًتعاتاٟتديثةُبحُتيبلغأدىنالدركاتُباقتناعو

.(ُ)يكوفإ٢توا١تعبود

فهناؾعدةعواملغَتتنظرةبوذاُباٟتياةكىي:

العواملاليت لقدتوفّْيتكالدةبوذاُباألسبوعاألكَّؿمنكالدتو،-ُ منأىمّْ كىذااٟتدثي

كاٟتزف. جعىلتوينظرإىلاٟتياةنظرةالتشاـؤ
(ِ) 

كيوًشكينكفئعلى ،يتوكَّأعلىعاصاه،بشيخعجوزكاهةيركلأفبوذاالتقىذاتمر -ِ

كتأمل صدره، بوذا لو ىذا ،فاضطرب من لنا مفر كال اٟتياة، هنج ىكذا رفيقو: لو فقاؿ

ككذلك(ّ)رتُبحياتوأيضنا.الشقاءمنأكثرالعواملاليتأثكاألملرمناظا١تاصَت،فكانت

للمرضىكا١تيمشاىداتو من٭تكما تُت،ُبجوالتا١تدينة الفانية الدنيا اٟتياة دثُبىذه

كآالـ،كموتكغَتذلك .مرضو

،ُـ،جػََِِ،-بَتكت–مؤسسةالرسالة،(ُسهيل٤تمدديب،ط) ،قاصةاٟتضارة،ٖتػ كؿديورانت -ُ

 .َُّص

 .ْٕ،ص٤تمدأبوزىرة -ِ

.ُّْ،صأٛتدشليب -ّ

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=ول%20ديورانت
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=ول%20ديورانت
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أؿنفسي:ماذالوأنٍتكأناخاضعألحكاـا١تيبلدأسبدأتكعندئذ:ؿفلقدكتببوذايقو

،ديولدكابعنملمعنسعادةبعيٍت،ماذالوكرستحياٌبللبحثكقدرأيتبؤساٟتياة

 (ُ)."ا٠تلود؟فسُبعاملنها،كالسعيكراءراحةالكاٞتدُبكقفعجلةاٟتياةكل

ةعلىحياةبوذا،فقدقرأىاكعرؼإتاىاهتاإىلأفيرتالفلسفةا٢تندكسكذلكفقدأث

إىلالثفقدتأ ىا،أصبحأسَت ٔتيو٢تا عر كاإلزلة رألبوذامفل نقطاععنالناس،كالزىد، ا

كرجحعندها١تيل دافعا١تقاكمةُبنفسو،ضعف ت،يةا١تثمنظرا١ترضكالشيخوخةكج

(ِ)إىلسلوؾنفسالطريقالذمسلكوا٢تندكس.

ٕتاهإلىذااكالدهحاكؿأفيقاـكبوذا؛حىتإفةمنفكريالتشاؤمنتىذهالنظرةكلقد٘تك

والتفكَتُبات؛ليجنبذا١تلسبغعليومزيدامني،كبعدعنومناظراألمللده،كيكيدفعوعنك

رأيوعلىأفرفاستق ككجدانو،همنفكرنتلكنىذهاألحاسيسقد٘تكاْلالـكالشجوف،

  (ّ).الكوفدكالفكر؛لعلوياصلإىلمعرفةسرىكأفيبدأىحياةالز يدعصخباٟتياة،

 .ّٓ،صىنرمتوماس  -ُ

 .ْٖ،صأبوزىرة٤تمد -ِ

 ،بتاصرؼ.ُْٓ،صأٛتدشليب -ّ
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تعاليمككصايابوذا.ا١تطلبالثالث:

كانتالتعاليماليتخلفهابوذاألتباعوشفوية،فلميًتؾكراءهأمماصنفأككتابيعربفيو

عنمعتقداتوكآرائو،بعدكفاتوقاـأتباعوبتجميعىذهالتعاليمٍبكتأّا،كشرحها،منبُت

ا١تواعظالواردةُبكتاباتالسوتراكاليتتنسبهااْلثارا٢تنديةإىلبوذا،ياصعبالتفريقآالؼ

ديوبعدكفاتو،علىأهناتسمحلنايإليوكتلكاليتكضعهاأتباعوكمربُتا١تواعظاليتترجع

ال قامتعليها اليت العريضة البوذيةباستخبلصا٠تطوط فالعقيدة البوذية، األصليةعقيدة

علىمبدأين:تق  ـو

يتنقلاألحياءأثناءدكرةكينونتهممنحياةإىلأخرل،كمنىيئةإىلأخرل:المبدأ األول:

 إنساف،إلو،حيواف،شخصمنبوذكغَتذلك.

أفتتحددطبيعةاٟتياةا١تقبلةتبعالؤلعماؿاليتأ٧تزىاالكائناٟتيُبحياتوالمبدأ الثاني:

ينبعثالذينأدكا أعماؿالسابقة، يعيشالذينأدكا فيما أفضل، إىلحياة أعماؿجليلة

 خبيثةحياةبائسةكشاقة.
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أف هاُباألخبلؽكإصبلحبة،ىومذىيىاٞتزءا٠تاصيبكاإل٬تايبُبالبوذفكماىومعلـو

ختبلؼبُتآراءالباحثُت:ىلكىذاالكبلـبعيدعناإل كٗتفيفمافيومنشقاء، آّتمع،

.أكفلسفة؛أم:مذىبأخبلقيالبوذيةدين

ٕتارًبىو، حزافكا١تشكبلتاْلالـكاألاليتتوصلإليهاأفكانتالنتيجة كبعدماخاضبوذا

فردُباٟتياةغٍتأكفقَت،إ٪تاسببهااْلماؿكالرغباتكالشهواتاليتتراكداليتيعانيهاكل

 .(ُ)اإلنسافدائما

أفلقدالحظ باألكدفبوذا مليئة كاْلالـ،اٟتياة ةبلىيعبار ار أحزاف،تعنآالـ تبعها

،نغصٕتعلاإلنسافيعيشُبك كماالحظأفمنشأتلكاْلالـىواللذاتكاألماِّن دائمو

غبات،فقاؿ:لوالانبعاثاللذاتماكانتاْلالـ،كلوالاستهواءاألماِّناليتهاالراليتتتبع

كافالبدواْلالـمنالقضاءعلىأصلها،تبعثهااللذات،ماكانتآالـاٟترماف؛لذلك

بأفخصشاليىذاإالَّإذاراضماللذاتكآما٢تاكأمانيها،كاليتكذلكيكوفبالقضاءعلى

.(ِ)ذاتٚتلةك٣تاىدهتا؛ليكوفلئلنسافالقدرةالتامةىجراللوإرادتتكوف

صـ،ُٓٗٗماصر،-(،مكتبةاإلسكندريةٖط)كديانتها،حضارهتا:القدٯتةا٢تند٤تمدإٝتاعيلالندكم، -ُ
 .بتاصرُّؼ،ُْٔ

للًتٚتة،القوميا١تشركعمذكور،عبدا١تنعمعبداٟتميدٖتػعبلم،٤تمودترٚتةالشرؽ،فلسفةمهرين،مهرداد -ِ
.تاـبتاصرؼُُُ،ماصر
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يرلبوذاأفا١ترءٯتربأربعةأطوار،تنكسرخبل٢تاٚتيعالقيوداليتتكبلاإلنسافك٘تنعومن

الوصوؿإىلالكماؿاإلنساِّن،فإذابلغالطورالرابعيكوفقدأدرؾا٢تدؼالذميسعىإليو

ألكىل"كلكنومليذكرشيئاعن"العلةا،كىو"النَتفانا"كىيالطورالرابعالذميبلغوالزاىد

أنوكافيعتقدأفُبالعاملفقطركحاعاما:الذميديردفةالكوف،كيقوؿأناصارىذاالرأم

(ُ)متغلغبلُبكلشيء.

١تاطهرلوالثبلثةُبالدنيا،:كقاؿأيضنا ،(ِ)ةبسبباألملذرمافمنلفبليناؿاإلنسافاٟت

(ّ)كا١توت.ـرالالشريعة،كماىذاالثالوثإالا١تولدكا٢تبوذاك



 .تاـبتاصرؼُُُ،مهرينمهرداد -ُ

.َٔص،٤تمدأبوزىرة -ِ

.ُٗٔص،أٛتدشليب -ّ
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 :أربع،ىيكطبقا٢تذهالنتيجةاليتتوصلإليها،أقاـفلسفتواألخبلقيةعلىحقائق

باألمل -ُ العاململيء كاقعة،(ُ)،ىذا يولفردفكل كىيعندهحقيقة دأكالن،ٍبعندبوذا

مرحلةمنىذها١تراحلوالشيخوخة،ٍبٯتوت،كىوُبكللحقٍبت ييدركوا١ترض،ٍب ينمو،

كيغضبأشدالغضبإذااعتدل يعاِّنمناْلالـكاألحزاف،فيأسفعندمفارقةاألحباب،

 (ِ)بومرض.كيتأملإذاأصابوسوء،أكحل لو،عليوظامل

األملكماصدرالغمكاٟتزفىوكسبب(ّ)و،٬تبكشف،لوماصدركسببىذاالعاملا١تؤمل-ِ

دنيوي هوة؛الش كرغبات حسية شهوات نفسو ُب تتحرؾ نفس ة،فاإلنساف إىلفتشتاؽ و

،عًتيواٟتزفٖتقيقأمانيو،فيكسببىذااٟتزفأنوُبالغالباليستطيع ستمتاعباللذات،اإل

(ْ).كالغما٢تمكماصدراٟتزفنبعمفالشهوةجانب،كلمنالغمبويطك٭ت

 .ُُّ،صمهرينمهرداد -ُ

 .ُٖ،صحامدعبدالقادر -ِ

 .ُُْ،صمهرينمهرداد -ّ

.ُٖص،حامدعبدالقادر -ْ



26 
 

سافصاإلنالوسيلةاليتّٔانقضيعلىاألمل،فلكييتخلناإىلتقودمعرفةسبباألمل-ّ

لةصكأفيقطعكل ات،ذالشهواتكا١تلعلىمنىذهاْلالـكاألحزاف،٬تبعليوأفيتغلب

 (ُ)باٟتياةا١تادية.تربطو

أسلوبناصحيحنا،للقضاءعلىالشهواتكا١تلذات،٬تبأفيتبعاإلنساف-ْ
كأفيسلك(ِ)

السعادة، تسببلو مبادئ ٙتانية حياتو ُب يتبع أم: عناصر؛ ٙتانية من ا١تسلكا١تكوف

 .رمنأغبلؿاٟتياةكمتاعبهاكالتحرةلوالراحكفلتك

 :فهياعنا١تبادئالثمانية،أم

با٢تماإلٯتافباٟتقائقا:رادّٔاالعقائدالاصحيحة،كي-ُ ا١تتعلقة لثبلثاألكىلمناألربعة

.كاٟتزف

أم-ِ الشريفة؛ اإلاإل :األغراض كاجتناب دائمنا، ا٠تَت عمل إىل الشرٕتاه إىل ٕتاه

.كالتفكَتفيو

.كاستهزاءالناسللسافمنالكذبكالنميمة،كالسبفظاكيرادبوح ب،القوؿالطي-ّ

 .ِٖ،صحامدعبدالقادر -ُ

.ُُْ،صمهرينمهرداد -ِ
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ريرةعناألعماؿالشبتعادمتضمننااإل ماينفعالناس،كىوعملكل العملالاصاّب،-ْ

.كاألمواؿكاألعراض-ةة،أكحيوانيبشري-عتداءعلىاألركاح،كاإل

كعدـكسبا١تاؿ اإلحسافإىلالناس،ٔتعٌت بالعيش،اتباعخطةقوٯتةُباٟتياةككس-ٓ

.منكجوىوا١تقبولةُبآّتمعإال

الاصادؽُباألعماؿ،بذؿاإلحسافكاٞت-ٔ ا١تقبولة،ٕتاىاتالطيساإلركغ هد عدكالب بة

 .ريرةاتالشعنالنزع

أماإل-ٕ عملو، ىتماـ؛ ُب اإلنساف السَت انغماس ُب فيو،كمتابعة بيأس الشعوًر دكف

.اٟتاؿ

(ُ).فيها نغماسلكالرياضةكاإلللتبتغكىوالتفر كحي،لراصدؽالتأمل-ٖ

كلمكيلخص ثبلث ُب الثمانية ا١تبادئ اببوذا التقول، الشفقة، كىي: أفإال ة،ات،

ألنوكاف ة؛الشفقةعلىٚتيعالكائناتاٟتيخاص،كيقاصدّٔاالشفقةعندبوذا٢تامعٌت

َتةمنالكائنات؛حيوانيةكبشريةكثؿكلكاحدمنابأشكايعتقدخبلؿعمليةالتناسخٔتركر

(ِ)مشًتؾمنالعذاب.كنتيجةلذلكيربطناٚتيعارباط ا،عم

 .ّٖ،ِٖ،صحامدعبدالقادر -ُ

 .ِْصتوماسىنرم، -ِ
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حق ُب أك إنساف، حق ُب سواء خطيئة؛ القتل بوذا اعترب فقد منكلذلك حيواف أم

ل،بلعليوولؤلكْتكذكالاصيد،أكُبجد٢توفليسللبوذمأفيقتلحيوانناُب،اٟتيوانات

 (ُ).ق،كاليراهخلقاأدىنمنولعدهأخاهُبا٠تباٟتيوافكيأفيرفق

 األخرلعندبوذا.العشربدامءا١ت

منهاٜتسكصاياإىل ة،يترتبعندبوذاعلىىذها١تبادئالثمانيةاإل٬تابيةعشركصاياسلب

 :ة،فهيكأخرلللرىبافكتبلميذبوذا،أماعنا٠تمسالعام العامةكٚتيعالناس،

  .سكرناالتتناكؿم التكذب، التزًف، التىسرؽ، التقتل،

 :كأماالوصاياا٠تمساألخرلا٠تاصة،ىي

 .التتناكؿطعامنايابسنابعدالظهر -ُ

 .رحفبلتالغناءكالرقصكالتمثيلالٖتض-ِ

 .تػىنىٍمعلىفراشكثَتال -ّ

 .التقبلمنأحدذىبناكالًفضَّة-ْ



 .ُٖٔ،صأٛتدشليب  -ُ
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لكنبوذا(ُ)يب،كالتستخدـأمنوعمنأنواعالط نوعمنأنواعالزينة،التتزينبأم -ٓ

 :(ِ)النجاةكالسبلـ،كىيكالتاِليرلأفىناؾقيوداعشرةٖتوؿدكفبلوغاإلنسافدرجة

 .فسا٠تادعُبكجودالنالوىم-ُ

 .الشكُببوذاكتعاليمو -ِ

 .ةدالدينيعتقادُبتأثَتالطقوسكالتقالياإل -ّ

 .الشهوة-ْ

 .الكراىية-ٓ

.الغركر-ٔ

 .الرغبةُبالبقاءا١تادم-ٕ

 .اٞتهل-ٖ

 .عتداءالذاٌباإل-ٗ

الكربياء.-َُ

 .ٖٓ،صحامدعبدالقادر -ُ
.ُٕٕ،صٛتدشليبأ -ِ
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 ا١تمكن طريقكمن عن العشرة القيود ىذه كاتٖتطيم األربعة، باٟتقائق ا١تبادئاإلٯتاف باع

 ا١تزعومة.إىلالنرفاناأكالنجاةاإلنسافكبذلكياصل قّٔا،نيةكالتخلالثما

 :ا١تعاصيعندبوذا

 :تعريفها

باللساف ترتبط أربع منها ٬تب٤تاربتها؛ كىيىيعشر ،: اإل) كالسب،الكذب، فًتاء،

كىي ،)كاإلساءة التهور):كثبلثترتبطبالذىن؛ ا٠تطأ، كثبلثتتعلقباٞتسم؛ ،(الطمع،

(.الكذب،السرقة،الزنا..:) كىي

 :الفضيلةعندبوذا

م اإلنساف يكوف ا٠تَت،أف فضيلة على ٔتعرفت طلعنا عليها مطلعنا فحسب،كليس اكإ٪ت ها

ٔتقتضاىا، باد بالعمل تكوف ال ا٠تَت فضيلة ا١تعلوكمعرفة األخبلؽخار عن الكافية مات

بوحسننيتوُبكلبلعليوأفيثبت ات،كاإل٢تي (ُ).عمليقـو

 

 .بتاصرُّؼُُٔ،ُُٓ،صمهرينمهرداد -ُ
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 :مبدأاٟتبعندبوذا

 :ىذاا١تبدأمنأبرزا١تبادئعنده،كىونوعافإف

كلدىا،كلوأدلملهاعلىأفٖترصعلىحياةحبأصغر،مثل:حباألـالذم٭ت-ُ

 .يْتياهتاذلكإىلأفتضح

٠تالاصةمنةاكأفيشعرقلبوباب لوٞتميعالكائنات،كىوحبالحد أكرب،حب-ِ

لكل ا١تاصلحية الشوائب العامل،ٚتيع ُب القلبي ما اٟتالة عندهفهذه ُب ة ما أفضل ىي

 (ِ)اٞتميع.نبيوكىوحبالنفسالكربل،كىوحبشامليقيمبُتج(ُ)الوجود،

 :ريرةاعالتخلصمناألفكارالشأنو

 :ريرةعندبوذاٜتسةأنواعللتخلصمناألفكارالش

 .ثةباألفكارالنبيلةاستبداؿاألفكارا١تلو-ُ

 .العاقبة،كسببنامنأسباباٟتزفمواجهةاألفكارا١تلوثةبرجولة،كاعتبارىاكخيمة-ِ

عدعناألفكارا١تلوثة.الب-ّ

 .ُُٔص،مهرينمهرداد -ُ

 .ّٖ،صحامدعبدالقادر -ِ
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إىلتاصليكحينئذوالتَّحليل،منبشيءوا١تلوَّثةاألفكارُبالتفكَت٤تاكلة-ْ

 .السيّْئةاألفكارىذهحقيقة

  (ُ)قوة.٤تاربةكلاألفكارا١تلوثةبكل-ٓ

 :تربيةبوذاألتباعو

كمبدأااكرة ة،ك٫تا:اٞتماعة،كابحدعوتو،أينمهمَُّتلنجامبدوعلىبوذاأتباعىبلقدر

 .كاألنانيةكهناىمعنالفردية كا١تناقشة،

ااكرة،أم عن مس ا أك مقدسنا ىناؾشيئنا يعًتؼبأف بوذا يكن دائمنالفلم ككاف بو، منا

بو،فأقاـالَّيقبلواكبلموعلىأنومسلكأ مايقاؿ،بلميذهإىلااكرةكمناقشةكليدعوت مه

 (ِ)كليسعلىأساسالتعاصُّبللرأم. ،"اقػٍبىلكانظير" مذىبوعلىأساس

يعمل ىل النبيلة، األخبلقية كالوصايا التعاليم ٢تذه استعراضنا خبلؿ فمن

البوذيوفّٔااليوـُببورما؟

 بتاصرؼتاـ.ُُٖ،ُُٕ،صمهرينمهرداد -ُ
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البوذيُتإىلسدتاٟتكم،نظرةتارٮتيةعنمسلميأراكاف،كصوؿا١تبحثالثاِّن:-ب

الغَتبداية لؤلقليات ا١تسلمُت معاملة ُب التاريخ عرب ا١تشرقة كبعضاٞتوانب مأساهتم،

:مسلمة

:نظرةتارٮتيةعنمسلميأراكاف.ا١تطلباألكؿ

:كصوؿالبوذيُتإىلسدتاٟتكم.ا١تطلبالثاِّن

.مُتلؤلقلياتالغَتمسلمةجوانبمشرقةعربالتاريخُبمعاملةا١تسلا١تطلبالثالث:
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 :نظرةتارٮتيةعنمسلميأراكاف.ا١تطلباألكؿ

 الوقوع ٤تل

 كٕتاكرىا كايطا٢تندم البنغاؿ خليخ ساحلها كيداعب البنغاؿ شرؽ جغرافيا بورما تقع

كالبنغاؿ. بور كمٌت كالاصُت السياـ

اٞتزءالشرقيمنقارةآسيا، ُب لئلسبلـ ا١تهمة ا١تعاقل من بورما التارٮتيةتعترب الناحية كمن

 كالزالتحىتاالستقبلؿتضمأكربعددمنالسكافا١تسلمُت.

 .مربع ميل ُُِ.َْٖا١تساحة

 ـُّٔٗعاـ إلحاصاءات طبقا( نسمة مليوف عشر سبعة :السكاف تعداد

 %.َّ اا٧تليزية %،ٍبَٕ البوذية :الرٝتية اللغة

 (ُ)%.ْ %،ا١تسيحيةّ اإلسبلـ، %ٓٗ البوذية :الديانة

ـ،ُْٔٗبورما،-داركلكتو،(ّبورماكأركاف،ط)تاريخاإلسبلـُب،٤تمدخليلالرٛتناألركاِّن -ُ

.ُِص
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.كطبقاهتم ا١تسلمُت عددمنحيثتارٮتية ة

مليونا عشر سبعة البالغ سكاهنا ٣تموع من ا١تليوف كنص مليونا بورما ُب ا١تسلمُت عدد يبلغ

تقريبا،أمااالقليةا١تسلمةالىتتتمتعبكافةحقوقهاالسياسيةُبالببلدكسائرا١تواطنُتفتبلغ

 (ُ)ـ.ُْٖٗمليوناعلىكجوالتقريب،)ىذاقبلاستقبلؿبورماعاـ

 طبقات على بورما ُب ا١تسلموف

 ـ.ٖٖٕعاـ من استوطنوا كنسلهم منأصلالعرب الوطنيوف بورما مسلمو األكىل: الطبقة

 ـ.َُْٓعاـ من استوطنوا اإليرانيُت منأصل الوطنيوف بورما مسلمو :الثانية الطبقة

الثالثة الطبقة ىؤالء )الًتكية أك( التاتاريُت نسل من الوطنيوف بورما مسلمو: قدماء من ،

ا١تسلمُتُببورمااستوطنواُبالقرفالثالثعشرا١تيبلدم.

 ،بتاصرؼ.ُّ،ُِص،٤تمدخليلالرٛتناألركاِّن -ُ
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 .بورما ُب كا١تغوؿالقدماء )بتهاف( الغورم أصل من بورما مسلمو :الرابعة الطبقة

ا١تلك بن شجاع ملك أتباع من ىم ا١تغوؿ مسلمو )ملحوظة( أخو ا٢تندم شاىجاف

.منبورما ـ،إىلكاليةأراكافَُٔٔعا١تكَتٞتئواعاـ

كا٢تندكا١تبليونالواجنسيةبورما الاصُت من ٥تتلطأصل من بورما مسلمو :ا٠تامسة الطبقة

 بعداستيطاهنم.

بورما من ٥تتلط غَت :السادسة الطبقة جنسية نالوا ا٢تند، من ٕتار كىم ا٢تندم، النسل

(ُ)بغرضالتجارة.

كعلى )أراكاف(، يستوطنوفكالية كمازالوا منأصل)أراكي( ككثَتمنمسلميبورما ىذا

ا١تناطقالشماليةالبعيدة،منوٜتسمائةألفمنا١تسلمُت.األخصُب

كأماناصفا١تليوفالباقيمن٣تموعاٞتاليةاإلسبلميةُببورمافهمخليطمنمسلميا٢تند

 كباكستافكالاصُتاعتنقوااإلسبلـكاستقركاُبىذهالديار٤تتفظُتّتنسياهتماألصلية.

ـ،ُْٖٖبورما،،-داركلكتو،(ُدأشرؼعاملاألركاِّن،ط)نوراٟتقشيتاغونغالعظمى،ترٚتة٤تم -ُ

.ُٓص
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 بورما ُب اإلسبلـ دخوؿ

الثاِّنا٢تجرمعنطريقالتجارةكفاٖتياإلسبلـمنالعرب القرف ُب بورما ُب دخلاإلسبلـ

كالبحارةالعربكذلك.كىناؾاحتماؿآخر:كىوأفاإلسبلـدخلبورماقبلذلكالوقت،

النيبصلىاعليوكسلم،كماكترجعصلة منبعثة إىلمابعدٙتانُتعاما العربببورما

ُبكتابوتاريخبورما. (ُ)صرحبواألستاذخليلالرٛتنا١ترحـو

فعبلقةالعرببأركافعريقةجدامناألياـاٞتاىلية؛كمنذالقرفالثالثا١تيبلدمجاءالعرب

،كأفسواحلأركافكضفاؼخليجالبنغاؿقدشوىدت(ِ)إىلأركافللتجارةكاستوطنوافيها

عليو ا صلى الرسوؿ بعثة من عاما ٜتسُت خبلؿ اإلسبلمية كا١تراكز ا١تساجد فيها

 (ّ)كسلم.

دارالنشرمنظمةتضامنالركىنجيا،(ّ)ط٤تمديونس،أراكافالسكافالببلدالتاريخ،ترٚتةإكراـا، -ُ

 ،بتاصرؼتاـَُ،صُـ،جػ1997 بورما،-أركاف

ترٚتةحنيفةكمن٣تلةتذكاريةٞتمعيةأركافالتارٮتية،،ا٠تلفيةالتارٮتيةألركاف،نوراٟتقشيتاغونغالعظمى -ِ

 .ُِـ،صُٗٗٗ،ديسمربمعو

.ٓٔص،٤تمدخليلالرٛتناألركاِّن -ّ
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ا١تؤرخُتأف٦تلكةفتعتربعبلقةاإلسبلـبأركافكطيدةجدانمنالقركفحيثيثبتمنكتب

أركاف٢تاعبلقةجيدةمعا٠تلفاءا١تسلمُتأياـا٠تبلفةاألمويةكالعباسية،ككذلكبطلبمن

ملكأركاففقدأكفدإليوخلفاءا١تسلمُتبوفديضمعددامنالدعاةكا١تاصلحُت،كبفضل

(ُ)ة.دعوهتمانتشراإلسبلـُبربوعأركافكاعتنقمعظمسكافأركافاإلسبلـطواعي

خاصة ا١تسلمُت كالسياح كالتجار الدعاة من عدد أركاف ُب استوطن من،ككذلك

كأركافاسمموتباليمن(،ضرح)(ِ)اٟتضارمة العلويُتكأىلالعراؽمنالعرب، كالسادة

حيثيثبتمنكتابا١تؤرخاألركاِّنالشهَت٤تمدخليلالرٛتناألركاِّنبأف،عريبإسبلمي

عليهابٍتاليتا٠تمسةأركانوكإتباعاإلسبلـا١تسلمُتقامواُبىذها١تنطقةبالدعوةإىل

 .ُْ-ُِـ،صُٖٔٗ-بورما–للنشركلتو٤تمدأمُتالندكم،اٟتلقةا١تفقودةلتاريخأركاف،دار -ُ

 .ٔٔلالرٛتناألركاِّن،ص٤تمدخلي -ِ
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 غولنغي"(ُ)رخػاـملكفأعتنقاإلسبلـ كتلقنٛتزة،األمَتا١تسلمالداعيبيداإلسبلـ"

اإلسبلـأركافأرضبويرادبأركاف٦تلكتوفسميا٠تمسة،اإلسبلـأركافعنمنوالدرس

(ِ).ا١تنطقةىذهُبكمركزىم

أك٤تمدحنيفةكعبلقتوبأركافكاعتناؽاإلسبلـكأيضاذكرا١تؤرخوفعن٤تمدابناٟتنفية

(ْ)كحكومةالشيخعبداُبأركاف.(ّ)ملكةأركاف"كايافرم"بيده

بُتمستقلةإسبلميةعربية٦تلكةأركافُبأنشأكاالعرببأفا١تؤرخُتمنكثَتذكركما

ُباإلسبلـتاريخالرٛتن،خليل٤تمد)بكثرةػفيهايوجدألنوالعرببوٝتوىاكقدألركافالقدمياالسمرخػاـ -ُ
اللغةُبكىو(أكلوبضم)رخاـ:اٟتمومياقوتقاؿ.عندىمبوالتسميةغرارعلىػ(َُٖصكأركافبورما
:لبيدقاؿالشمس؛مطلعتلياليتاألماكنأمحجاز،بأقباؿموضع:طيجباؿُبموضع:أبيضحجر

معٌتنفسعلىيدؿأركافُب(الرامي)رامرمجزيرةُبا١تدينة"شوكفيو"كاسم،فرخامهافردةفتضمنتها
،-بَتكت–صادردار،(ُ)ط،البلدافمعجمالبغدادمالركمياٟتموماعبدبنياقوت،أنظر:رخاـ

 .ّٖ-ّٕصّجػـ،ُٕٓٗ
 .ٕٔص،األركاِّنالرٛتنخليل٤تمد -ِ

نقبلعنِٓ-ِْألركاف،٣تلةتذكاريةٞتمعيةأركافالتارٮتيةص٤تمدأشرؼعاملاألركاِّن،ا٠تلفيةالتارٮتية -ّ

 شاهبريدخاف"حنيفوككايافرم"منمؤلفاتالقرفالسادسعشرا١تيبلدم.

 .ٕٔص،٤تمدخليلالرٛتناألركاِّن -ْ
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إىل(ُ).ا١تيبلدمعشرالثاِّنكالقرفالسابعالقرف منسوبان ريىنجيا يسموف أركاف كمسلموا

ريىنجكىذاتاصحيفمنالر٫تيأكالر٫تة/الرىيمة.
(ِ)

كاليستبعدتسميتهمسواحلأركافبالرىيمةعلىغرارتسمية،كالرىيمةضيعةقربالكوفة

"ككصفا١تػؤرخوفبأركػافكملػوكهابػ"٦تػلكةر٫تػيكعظيمأركافا١تشرؽ،أرضقربالكوفة

.(ّ)(ـُٖٓىػ/ِّٕ)كػسليمافالتاجر

ككاليةأراكافمعركفةحاليابركهائنبرم)أمإمارةماغ(،كقاعدهتامدينةأكياب)سايتوم(

(ْ)كىيبقعةزراعيةكمعمورةمناٞتباؿالعاليةا٠تضراء.

 .ّْـصُْٖٖنقبلعنأرثريب.فيارتاريخبورما،ٗ-ٖنوراٟتقشيتاغونغالعػظمىص -ُ

 .َُٗ،صّمعجمالبلداف،جػ -ِ

 .َٓصـُْٖٓ،باريس(،دارالطباعةالسلطانيةِ،ط)سليمافالتاجرسلسلةالتواريخ -ّ

أراكاف -ْ ـ،ُٔٗٗا١تسفلة،مكةا١تكرمة،-ميا٪تار،داركدم–٤تمدطيبموالنا٤تمدصاّب،جغرافيا

.ُّص
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 قِٕٖ)كاليعقويب(ُ)[ـْٖٔىػ/َِٓكذلك٦تناستخدـىذاا١تاصطلح،ابنخرداذبو]

(ْ)ـ[ٕٓٗىػ/ّْٔكا١تسعودم](ّ)ـ[َِٗق/َِٗالفقيوا٢تمداِّن]كابن(ِ)(ـََٗػ/

 (ٔ)ـ[.ُُْٔىػ/َٔٓ]كاإلدريسي(ٓ)ـ[ََُٕىػ/ّْٔكالقاضيالرشيدابنالزبػَت]

الر٫تيأيضاتقاؿنسبةإىلالرىم؛كالرىمبطنمنبكربنكائلمناستخلصالباحثأفك

كّٔذاٯتكنالقوؿبافإنشاء٦تلكةر٫تي،كرىمبنتاجبطنمنعمركبنقيسالعػدنانية

.يرجعفضلوإىلالعربكماىوبُتبتسميتها

دارصادرأفستليدف،،كتابا١تسالككا١تمالك،أبوالقاسمعبيدابنعبداا١تعركؼبابنخرداذبة -ُ
.ُٕ–ُٔص،ـُٖٖٗ،بَتكت

ا١تعركؼباأٛتدبنأيبيعقوب -ِ بَتكت،ٓ،ط)تاريخاليعقويب،ليعقويببنجعفر دارصادر، ـ،َُٗٗ(،
 .َُٔص

بَتكت،-(،دارإحياءالثراتالعريبُ،ط)كتابالبلداف،أٛتدبن٤تمدبنإسحاؽبنإبراىيما٢تمذاف -3
 .ُٓصـ،ُٖٖٗق،َُْٖ

منأٝتائهم...)إىلآخرماقاؿ(قاؿا١تسعودم:ٍبيليىذاا١تلك٦تلكةر٫تيكىيٝتة١تلوكهمكاألعم -ْ
 .ّٖٖ–ّْٖصُجػ،ىػَُْٖٗتػأسعدداغر،دارا٢تجرة،قم،،مركجالذىبكمعادفاٞتوىرأنظر:

كتبالقاضيالرشيدبنالزبَت:"كتبر٫تيملكا٢تندإىلعبداا١تأموفبا:بسماالرٛتنالرحيم -ٓ
ف،الذخائركالتح،إىلآخرماكتب(الرشيدبنالزبَت…")شرؽمنر٫تيملكا٢تندكعظيمأركافا١ت

الكويت-دائرةا١تطبوعاتكالنشر،تقدميكمراجعة:د.صبلحالدينا١تنجدرٛتوا،د.٤تمدٛتيداػٖت
 .ِٔ،ِٓ،ِْـ،صُٗٓٗ–

،مكتبةالثقافةنزىةا١تشتاؽُباخًتاؽاْلفاؽ،الشريفاإلدريسيأيبعبدا٤تمدبن٤تمدبنعبدا  -ٔ
 .ِٓ-ِْص،ُ،جػ،ـُٖٔٔالقاىرة،-الدينية
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ا١تسلموفطواؿك تعتربحضارةاإلسبلـكا١تسلمُتُبأركافعريقةجدانحيثحكمعليها

خاف كِل شاه مبارز سلطاف ملوكهم كأشهر كناصف، قركف اللغة(ُ)ثبلثة أدخل الذم

ـأمحىتُْٖٓـحىتعاـَُّْكاستمرتالفارسيةكلغةرٝتيةمن،الفارسيةُبأركاف

بعداحتبلؿاإل٧تليزّٔاعاما.

،كمنأشهرملوكهمسلمػافشاه،الذماٗتذمن"مرغكوهريىنج)فاترمقلعو(عاصمةلو

ككافأحدالشركطاألساسيةلتوِلا١تلوؾالسلطةكاٞتلوسعلىالعرشىوٗتاصاصهمُب

الشريعةكالدراساتاإلسبلمية،كمانقشعلىالعمبلتكاألكٝتةكالشعاراتا١تلكية علـو

كلمةالتوحيد)الإلوإالا٤تمدرسوؿا(كأٝتاءا١تلوؾباٟتركؼالعربيةككذلكاْلية

  (ِ).فأقيمواالدين(القرآنية)أ

كلغةمسلميأركافتسمىاللغةالرىنجيةمؤلفةمنكلماتكتعبَتاتعربيةأكثرمنٜتسُت

(ّ)ُبا١تائة،كتكتبىذهاللغةباٟتركؼالعربيةكٓتطهاكرٝتها.

 .ّٓص،ـُٖٗٗ-بورما–للنشر،كلكتوأراكافعبداٟتقشودرمشيتاغونغ، -ُ
 .بتاصرؼ.ّْ،َْص،األركاِّن٤تمدخليلالرٛتن -ِ

نقبلعنشاهبريد،ِٔأنظرا١ترجعالسابق،ا٠تلفيةالتارٮتيةألركاف،٣تلةتذكاريةٞتمعيةأركافالتارٮتية، -ّ
 .بتاصرؼ،خاف"حنيفوككايافرم"منمؤلفاتالقرفالسادسعشرا١تيبلدم
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 كناصف، مليونُت بلغ فقد أركاف ا١تسلمُتُب عدد عن كافةكأما على أغلبية كيشكلوف

إىلأركافمنموطنهماألصلي"مغػده"كالية فيوقبيلة"ا١تغ"الذينجاءكا شعبأركافٔتا

بيهارُبا٢تند،أماالبورميوفاألصليوفخاصةالذينيسكنوفا١تنطقةحوؿ"مندالم"فػقػد

 قرف قبل التبت)الاصُت( من القرفٗجاءكا ُب "أناكرُُكاٖتدكا بفضل الذماٗتذ، اثا"

ُب كعاصمتو دحر"باجاف" أف كبعد الرئيسي الدين اليـو كىي البوذية أدخل الذم ىو

(،انقسمتبورماإىلدكيبلتصغَتة٭تكمهازعماءُِٕٖقببلمخافخلفاء"أناكراثا")

 القرف حىت الشاف قبائل أُمن سادت كحينما البورمية، "توا٧تو" أسرة قرفلببلد ُب

ورميوفبزعامة"ألو٧تبايا"علىثورةقبائلا١توف،كاستطاع"ألو٧تبايا"بعدذلكأفقضىالبُٖ

(ُ)يغزكاا٢تندكيوسعحدكد٦تلكتو.







.ٔـ،صَُِِبورمامأساةتتجدد،اورالشرعي،شبكةفلسطُتللحوار، -ُ
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الثاِّن ا١تطلب لؤلقلية معاملتهم كطرؽ اٟتكم، سدت إىل البوذيُت كصوؿ الركىينجا:

ا١تسلمة.

ـاحتلأراكافا١تلكالبوذمالبورمي)بودابام(،كضماإلقليمإىلبورماخوفانُُْٖٕبعاـ

اْلثار من كثَتان دمر حيث الفساد، األرض ُب كعاث ا١تنطقة، ُب اإلسبلـ انتشار من

 البورميوف البوذيوف كاستمر كالدعاة، العلماء كقتل كمدارس، مساجد من ُباإلسبلمية

احتبل٢تم فًتة ذلكخبلؿ على ا١تاغ البوذيُت كتشجيع ا١تسلمُتكهنبخَتاهتم اضطهاد

(ُ)أربعُتسنةاليتانتهتٔتجيءاالستعمارالربيطاِّن.

ستعمارية.ـاحتلتبريطانيابورما،كضمتهاإىلحكومةا٢تندالربيطانيةاإلُِْٖففيعاـ

 عاـ أرُّٕٗكُب مع بورما بريطانيا جعلت ا٢تندـ حكومة عن مستقلة مستعمرة اكاف

بورما ْتكومة كعيرفت آنذاؾ، اإلمرباطورية ُب مستعمراهتا كباقي االستعمارية الربيطانية

(ِ).الربيطانية

.ٔ،بورمامأساةتتجدد،اورالشرعي -ُ

ِ-  التارٮتية، أركاف ٞتمعية تذكارية ٣تلة ألركاف، التارٮتية ،ِٕا٠تلفية بريد شاه كنقبلعن "حنيفو خاف

.كايافرم"منمؤلفاتالقرفالسادسعشرا١تيبلدم
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ـتعرضا١تسلموف١تذْتةكحشيةكربلمنًقبىلالبوذيُتا١تاغبعدُُِْٗبعاـكذلكك

حاصو٢تمعلىاألسلحةكاإلمدادمنًقبىلإخواهنمالبوذيُتالبورمافكا١تستعمرينكغَتىمكاليت

ألفم مائة من أكثر كشردتراحضحيتها كالشيوخكاألطفاؿ، النساء من كأغلبهم سلم

الناس يزاؿ ال كفظاعتها قسوهتا شدة كمن الوطن، كبار-مئاتاْلالؼخارج كخاصة

ا١تاغ،-السن البوذيُت كفة بذلك كرجحت ّٔا، كيؤرخوف اْلف، حىت مآسيها يذكركف

 .(ُ)كمقدمة١تا٭تاصلبعدذلك

 عاـ ُْٕٗكُب بورما استقبلؿ قبيل للتحضَتـ لونغ بنغ مدينة ُب عاـ مؤ٘تر عقد

ستقبلؿ،كدعيتإليوٚتيعالفئاتكالعرقياتإالا١تسلمُتالركىينغاإلبعادىمعنسَتلئل

(ِ).األحداثكتقريرماصَتىم

ُْٖٗكُبعاـ ستقبلؿلبورماشريطةأفكانوفالثاِّنمنحتبريطانيااإلْـكبالتحديديـو

بلؿعنهابعدعشرسنواتإذارغبتُبذلك،كلكنماأف٘تنحلكلالعرقياتاالستق

 .ِٕ،صا٠تلفيةالتارٮتيةألركاف،٣تلةتذكاريةٞتمعيةأركافالتارٮتية -ُ

.ْٓ،صعبداٟتقشودرمشيتاغونغ -ِ
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ستقبلؿحىتنقضواعهودىم،كنكثواعلىأعقأّم،حيثاستمرتحاصلالبورمافعلىاإل

 كقامواُباحتبلؿأراكافبدكفرغبة كالبوذيُتا١تاغأيضان، منا١تسلمُتالركىينغا سكاهنا

(ُ).با١تمارساتالبشعةضدا١تسلمُت

 .طرؽمعاملةالبوذيُتألقليةالركىينجاا١تسلمة

 بودابامعاـ ا١تلكالبوذم ًقبىل من إىلُْٖٕاحتيلتأراكاف اإلقليم بضم الذمقاـ ـ

نطقة،كاستمرالبوذيوفالبورميوفُباضطهادا١تسلمُتميا٪تارخوفانمنانتشاراإلسبلـُبا١ت

احتبل٢تم، ُبكهنبخَتاهتمكتشجيعالبوذيُتا١تاغمنأصلىندمعلىذلكًطواؿفًتة

ستعمارية،كُبـاحتلتبريطانياميا٪تار،كضٌمتهاإىلحكومةا٢تندالربيطانيةاإلُِْٖعاـ

 أراكإُّٗعاـ مع ميا٪تار بريطانيا جعلت ا٢تندـ حكومة عن مستقلة مستعمرة ف

ميا٪تار ْتكومة كعيرفت آنذاؾ، اإلمرباطورية ُب مستعمراهتا كباقي االستعمارية الربيطانية

فبدأتالربيطانية، ٗتشاىم، بريطانيا جعل ٦تا بقوة اإل٧تليزم االستعمار ا١تسلموف كاجو

فعىمىدىٍتعلى-فرّْؽتىسيد-ٛتلتهاللتخٌلصمننفوذا١تسلمُتبإعتمادسياساهتاا١تعركفة

.تاـبتاصرؼْٓص،عبداٟتقشودرمشيتاغونغ -ُ
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ُِْٖٗتريضالبوذيُتضدا١تسلمُت،كأمٌدهتمبالسبلححىتأكقعوابا١تسلمُتمذْتةنعاـ

أراكاف. ُب مسلم ألف مائة ْتواِل خبل٢تا فتكوا عاـ بريطانياُْٖٗكُب منحت ـ،

اإل أف شريطة ١تيا٪تار العرقياتاإلستقبلؿ لكل سنواتإذا٘تنح عشر بعد عنها ستقبلؿ

علىرغ حاصلوا أف ما كلكن ذلك، ُب كنكثوابت عهودىم، نقضوا حىت االستقبلؿ

كعودىم،كاستمركاُباحتبلؿأراكافبدكفرغبةسكاهنامنا١تسلمُت)الركىنجيا(كالبوذيُت

 .(ُ))ا١تاغ(أيضان،كقاموابأبشعا١تمارساتضدا١تسلمُت

فعندماكصلالبوذيوفإىلسدتاٟتكمأصدركاعدةقوانُتٗتصمسلميالركىينجافظلت

 عليهم يطبقها اليت القوانُت من بعضا مسلميالركىينجادكفسواىم،فخذ ٖتاصر قوانُت

 تزاكج ٯتنع كأحيانا كالعشرين، ا٠تامسة قبل كللمسلمة الثبلثُت للمسلمقبل زكاج ال العسكر؛

 اإلذف على اٟتاصوؿ عذابات تبدأ تكتملالشركط، كحُت الوقت، من لفًتة كليا ا١تسلمُت

ا١ترأة كإذاٛتلت اٞتيش، لضباط كرشاكل باىضة رسـو دكف يعطى ال كالذم ، با١توافقة

صبورما،-للنشرأركافالركىنجياتضامنمنظمةالتاريخ،الببلدالسكافأراكافيونس،٤تمد -ُ

.،بتاصرؼَِ،ُٗ
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 اٞتنُت تاصوير ْتجة بطنها عن لتكشف ١تنطقتها التابع اٞتيش ١تركز تذىب أف فعليها ا١تسلمة

 ألهنم كاإل٧تاب؛ باٟتمل ا١تسلمة األسر تفكر ال حىت األسلوب ّٔذا باألشعة،كيتاصرفوف

لقضية ا١تسلمُت حساسية يعلموف  جاؤكا بل فحسب ىذا كليس .العورة كشف بالنسبة

.ا١تسلمُت بُت ا١ترض ىذا لنشر ا١تسلمات الغتاصاب اإليدز ٔترضى

 إف لو فالويل معينة، رياضة صاحب أك ما، ٔتوىبة ا حباه أك التعليم من قسطا ناؿ من أما

(ُ).تا١تو حىت السجن عقابو يكوف اٞتيش،فحينها منو يستفد مل

 ُب دنية بأم يرضوا أف من بكثَت أسهل عندىم ا١توت أف بورما: ١تسلمي التاريخ سجل لقد

 ٟتم أكل أك القتل بُت ٮتَتكف عندما كانوا بل دينو، عن أحداارتد أف يسجل فلم دينهم،

 على ٛتلهم اٟتاكم العسكرم البوذيوفكالنظاـ حاكؿ حُت ذلك على ا١توت ٮتتاركف ا٠تنزير؛

 لذااٗتذكاىذاالوطن، ُب مسلم فيو بيت ال اٗتذكه الذم للشعار تطبيقا دينهم؛ عن االرتداد

(ِ).البشر عرفها اليت األساليب بأقذر إبادهتم كىي أال الطريقة ىذه معهم

 .ُِ،صيونس٤تمد -ُ

.ِٖأنظرا١ترجعالسابق،ا٠تلفيةالتارٮتيةألركاف،٣تلةتذكاريةٞتمعيةأركافالتارٮتية، -ِ
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 مل ما٘تلك كل بلدهتاُب أحًتؽ أف بعد تايبلند إىل النفاذ امرأةمسلمة استطاعت عندماف

 !!اإلسبلمية الدكؿ منهااستنهاض الطلب سول الدكلية العفو ١تنظمة تقولو ما ٕتد

 ٠تدمة يعملوف كالذين الاصهاينة األعماؿ رجاؿ أحد الاصهيونية الاصحافة سألت عندما

 أقدس أعمالو بأف أجاب األبرياء؟ دماء حساب على يقبلبذلك كيف بورما؛ ُب العسكر

(ُ)ىناؾ. اإلنساف حياة من











األقلياتٖتثعنوافـ،ُٖٔٗ،ينايرِٕ-ِِأْتاثككقائعا١تؤ٘ترالسادسللندكةاإلسبلميةا١تنعقدُبالرياضُ

،بتاصرؼ.ُُٔ،صِا١تسلمةُبالعاملظركفهاا١تعاصرةآالمهاكآما٢تا،جػ
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الثالث: الغَتا١تطلب لؤلقليات ا١تسلمُت معاملة ُب التاريخ عرب جوانبمشرقة

 مسلمة.

أقليةغَتا١تسلمةُبآّتمعا١تسلمٔتاملٖتظبوقليةُبظلالتشريعاإلسبلميحظيتاأل

أخرلُبأمقانوفكُبأمبلدآخرمنحقوؽكامتيازات؛كذلكأفالعىبلقةبُتآّتمع

كيميايالىيػىنػٍهىا﴿غَتا١تسلمةحكمتهاالقاعدةالربَّانيَّةاليتُبقولوتعاىل:قليةا١تسلمكاأل

يًنكىملٍىٮتيٍرًجيوكيٍمًمٍنًديىارًكيٍمأىٍفتػىبػىرُّكىيٍمكىتػيٍقًسطيواإًلىٍيهً يػيقىاتًليوكيٍمُبالدّْ ٍمًإفَّاىعىًنالًَّذينىملٍى

الٍػميٍقًسًطُتى﴾. بُّ  (ُ)٭تًي

ييعا أف ٬تب الذم كالقانوِّن األخبلقي األساس اْلية ىذه حدَّدت فقد بو ا١تسلموفًمل

قبلغَتىم،كىوالرب البشريَّة كالقسطلكلمىنمليناصبهمالعداء،كىيأيسيسملتعرفها

تتطلَّعإىل اإلسبلـ،كقدعاشتقركننابعدهكىيتقاسيالويلمنفقداهنا،كالتزاؿإىلاليـو

.عناصريَّةٖتقيقهاُبآّتمعاتاٟتديثةفبلتكادتاصلإليها؛بسببا٢تولكالعاصبيَّةكال

تركزتمعاملةا١تسلمُتلؤلقلياتعلىعدةجوانبرئيسةكىي:

 .ٗسورةا١تمتحنة،اْلية -ُ
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 حقحريةاالعتقادلؤلقلياتأكال:

أ٫تها من لعلَّ كامتيازاتًعدَّة، حقوقنا ا١تسلمة لؤلقلياتغَت اإلسبلمي التشريع كفل قد

 (ُ)﴾ الىًإٍكرىاهىُبالدّْينً﴿تعاىل:د،كذلكانطبلقنامنقولوحريةاالعتقا كفالة

إىلأىلالكتابمنأىلاليمناليت صلىاعليوكسلم كقدٕتسَّدذلكُبرسالةالرسوؿ

كأكإنومنأسلممنيهودم عليوالاصبلةكالسبلـ:) دعاىمفيهاإىلاإلسبلـ؛حيثقاؿ

ناصراِّنفإنومنا١تؤمنُت،لوما٢تم،كعليوماعليهم،كمافكافعلىيهوديتوأكناصرانيتوفإنو

منٍباالعتقادْتريةيتمتعوفا١تسلمُتغَتليدعاإلسبلميالتشريعيكنكملاليفنتعنها(،

كُبكالوجود،اٟتياةحق٢ُّتمبشراباعتبارىمحياهتم،على٭تافظمايسنُّالأخرلناحية

.(ِ)(اٞتنةرائحةيرحمعاىداملقتلمن:)كالسبلـالاصبلةعليوالرسوؿيقوؿذلك

.ِٔٓسورةالبقرة،اْلية -ُ

،عناٟتسنقاؿ:كتبرسوؿا..فذكره،«األمواؿ»كركاهابنز٧تويوُب -ِ ،عنعوؼو عنالنَّضربنمشيلو

حافظشهابالدينأيبالفضلاٛتدبنعليا١تعركؼكىذافمرسبلفيقوّْمأحد٫تااْلخر.انظر:

لتلخيصاٟتبَتُبٗتريجأحاديثالرافعيالكبَت ،بابنحجرالعسقبلِّن أبوعاصمحسن،ا

/1416 (،ْ،ط)ماصر–مؤسسةقرطبة ،بنعباسبنقطب  .ُّٓ/ْـُٓٗٗىػ
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 :التحذيرمنظلمغَتا١تسلمُتثانيا:

كسلم رحذكقد عليو ا الشريفةظًمن صلى نفسو كجعل انتقاصحقوقهم، أك لمهم

كمنظلممعاىدا،أكأنقاصوحقا،أككلفوفوؽطاقتو،أ:خاصمناللمعتدمعليهم،فقاؿ

القيامة.أخذمنوشيئابغَتطيبنفسمنو  (ُ)؛فأناحجيجويـو

كسلمصلىا كمنركائعمواقفو م عليو الشأف، حدثمعاألناصارُبكذلكُبىذا ا

القتلُبأرضرضىاعنو،كقدًب لعبدابنسهلاألناصارمخيرب؛حيثقت ىذا

اإل ككاف ذلكفليستاليهود، كمع اليهود، من القاتل يكوف أف كاألعظم األكرب حتماؿ

بأماليهودكسلمعليواصلىارسوؿبيعاقمللذلك؛الظنىذاعلىبيّْنةىناؾ

أيببنسهلفَتكم!يفعلواملأهنمعلى٭تلفواأففقطعرضبلالعقاب،صورمنصورة

ٍثمىةى قتيبلن،ىمأحدككجدكافيها،فتفرَّقواخيرب،إىلانطلقواقومومننفرناأفعنوارضيحى

النَّيبّْإىلفانطلقوا،قاتبلنامنلعكالقتلناما:قالوا،صاحبنالتمتقدٍق:فيهمكجدللذينكقالوا

!قتيبلنناأحدافوجدنخيربإىلانطلقناا،رسوؿيا:فقالواكالسبلـ،الاصبلةعليو

أخرجوأبوداكد:كتابا٠تراجكاإلمارةكالفيء،بابُبتعشَتأىلالذمةإذااختلفوابالتجارات،حديث -ُ

 (َِّٓرقم)
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.(ُ)(اٍلكيبػٍرىاٍلكيبػٍرى:)فقاؿ

نرضىال:قالوا،فيحلفوف:قاؿبينة،لناما:قالوا"؟قتلومنىلعبالبينةوفأتت:٢تمفقاؿ

إبلمنمائة(ِ)فوادهدمويبطلأفكسلمعليوصلىارسوؿفكرهاليهود،بإٯتاف

(ّ).الاصَّدقة

مندفعالديةبنفسوتوىلفقد..أحدلوييتخالٔتاكسلمعليواصلىالرسوؿقاـكىنا

الدكلةفلتتحملاليهود؛يظلمأفكدكفاألناصار،ركعمنيػيهىدّْئلكيا١تسلمُت؛أمواؿ

(ْ)!يهودمعلىشبهةفيويطبقحدأالسبيلُببئالعةمياإلسبل

 .ُٕٕ/ُالكربالكرب:أمقدّْمواُبالكبلـأكربكم.انظر:ابنحجرالعسقبلِّن:فتحالبارم -ُ

 .ّّٖ/ُٓكدممادةالعرب،لساف:منظورابن:انظر.القتيلحقُّىيكالديةًديػىتىو،دفعأم:كداه -ِ

كالديات،كالقاصاصكااربُتالقسامةكتبُبكمسلم،(َِٓٔ)القسامةبابالديات،كتاب:البخارم -ّ

 .(ُٗٔٔ)القسامةباب

،تاريخاليهودُبببلدالعربُباٞتاىليةكصدكراإلسبلـ،مطبعةاإلعتمادبشارعحسند.اسرائيلكلفنسوف -ْ

.بتاصرؼ 108 - 106 ـ،صُِٕٗاألكرب،ماصر،
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 :ٛتايةأمواؿغَتا١تسلمُتثالثا:

أكاالستيبلءـأخذىاايةأمواؿغَتا١تسلمُت؛حيثحرٛتكقدتكفلالشرعاإلسبلميْتق

بغَتكجوحق يقعٖتتتتلفأكاصبغتأككأفتسرؽ،كذلكعليها أكغَتذلك٦تا ،

إىلأىل٧تراف، صلىاعليوكسلم النيباُبعهديبابالظلم،كقدجاءذلكتطبيقناعمل

ىأموا٢تمكملتهملثجاءفيو:كلنجرافكحاشيهمجواراكدمة٤تمدالنيبرسوؿاعحي

 .(ُ)ككلماٖتتأيديهممنقبلأككثَتكبيعهم،ك

-ةمنخزانةالدكلةياإلسبلمقاألقليةغَتا١تسلمةُبأفتكفلهاالدكلةكأركعمنذلكح

ؿالرسوؿصلىعندحاؿالعجزأكالشيخوخةأكالفقر؛كذلكانطبلقنامنقو-بيتا١تاؿ

علىاعتبارأهنممنرعاياىا (ِ)راع،ككلراعمسئوؿعنرعيتو(اعليوكسلم:)كلكم

كا١تسلمُت٘تامنا،كىيمسئولةعنهمٚتيعاأماـاعزكجل.

 

،ٖتػدالئلالنبوةكمعرفةأحواؿصاحبالشريعة،يأبوبكرأٛتدبناٟتسُتبنعليبنموسىالبيهق  -ُ
 .ْٖٓ،ص٧ٓتراف،جػكفد،بابا١تعطيقلعجيعبد

اإلمارةُب:كمسلم،ُِْٔالرقيقعلىالتطاكؿكراىيةبابالعتق،كتاب:عمربناعبدعنالبخارم -ِ
 .ُِٖٗاٞتائركعقوبةالعادؿاإلماـفضيلةباب
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 أبو ركل ذلك ا١تسيب (ُ)عبيدكُب بن سعيد عن )األمواؿ( ِ)ُب ) قاؿ: رسوؿأنو إف

(ْ)عليهم. (ّ)صلىاعليوكسلمتاصدؽباصدقةعلىأىلبيتمناليهودفهيٕترم ا

ي كإنسانيةك٦تا اإلسبلـ عظمة عن ذلكا١توقف عرب ذلكالاصدد، ُب اإلسبلمية اٟتضارة

جنازة صلىاعليوكسلم علىالرسوؿتوكتبالسنةالنبوية؛كذلكحُتمرالذمتناقلت

عليالاصبلةةالسبلـ:)أىلىٍيسىٍتنػىٍفسنا( فقاـ٢تا،فقيللو:إنويهودم.فقاؿ
(ٓ).

عبيدأبو -ُ ىػِِْ-ُٕٓ)ا٢تركمسبلـبنالقاسمعبيدأبوىو: ـّٖٖ-ْٕٕ/ العلماءكبارمن(
ٔتكةكتوُبكماصر،بغدادإىلكرحلّٔا،كتعلمّٔراة،كلدميؤىدّْبنا،ككافكالفقو،كاألدبباٟتديث :انظر.

،ٖتػشعيباألرنؤكطالنببلءأعبلـسَت،٤تمدبنأٛتدبنعثمافبنقاٯتازالذىيبمشسالدينأبوعبدا
 .ِْٗ-َْٗ،صَُ(،جػُُـ،ط)ُٔٗٗىػ،ُُْٕكمنمعو،مؤسسةالرسالةللنشر،

سيد(ـُّٕ-ّْٔ/ىػْٗ-ُّ)القرشيحزفبنا١تسيببنسعيد٤تمدأبوىو:ا١تسيّْببنسعيد -ِ
كالورعكالزىدكالفقواٟتديثبُتٚتعبا١تدينة،السبعةالفقهاءكأحدالتابعُت، انظر. ٤تمدبنسعدبن:

علي٤تمدعامر،مكتبةا٠تا٧تيللنشر،الكربلالطبقات،منيعالزىرم (،ُـ،ط)ََُِىػ،ُُِْ،ٖتػ
 .ُّْ-ُُٗ،صٓجػ

 .إليهمترسلأم:عليهمٕترل -ّ
،٤تمدناصرالدين:انظر.ا١تسيببنسعيدإىلصحيحسنده:األلباِّنكقاؿ،ُّٔصاألمواؿ:عبيدأبو -ْ

 .ّٖٗص(،ُـ،ط)ُٕٗٗدارالرايةللنشر،،٘تاـا١تنةُبالتعليقعلىفقوالسنة
ـُٕٖٗ،ُط،-ليبيا-طرابلساٞتماىَتية،الداراإلسبلمي،التشريعُب،الذمةعقدا١تطردم٤تمد -ٓ

 .ُٕص



http://islamstory.com/ar/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9#_ftn12
http://islamstory.com/ar/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9#_ftn14
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:صورٝتاحةالاصحابةكالتابعُتُبمعاملةغَتا١تسلمُت

  القوؿبأفتاريخاإلسبلـ ُبأمفًتةمنتقدـ أحدا شاىدعلىأفا١تسلمُتمليكرىوا

أفيدخلو كاليقبلمنأحد كالفطرة العقل دين فاإلسبلـ فًتاتالتاريخعلىترؾدينو،

مكرىا،ٖتدلاألكلُتكاْلخرينٔتعجزتوا٠تالدة،كمليعرؼُبتاريخا١تسلمُتالطويلأهنم

أهن أك غَتىم كالناصارلأك اليهود على الطوائفضيقوا من منأمطائفة أحدا أجربكا م

(ُ)اليهوديةأكالناصرانيةعلىاعتناؽاإلسبلـ.

ملنسمععنأية٤تاكلةمدبرةإلرغاـغَتا١تسلمُتعلىقبوؿاإلسبلـيقوؿتوماسآرنولد:

(ِ)أكعنأماضطهادمنظمقاصدمنواستئاصاؿالدينا١تسيحي.

من كسلمكشهدصورا لعهدالنيبصلىاعليو الراشدينامتدادا لقدكافعهدا٠تلفاء

ٝتاحةاإلسبلـُبمعاملةغَتا١تسلمُتمنإعانتهمبا١تاؿأكالنفسعنداٟتاجة،كمنكفالة

 .ُٕص،الذمةا١تطردمعقد٤تمدانظر: -ُ

 .ٗٗـ،صَُٕٗ،(ّ)الدعوةإىلاإلسبلـ،توماسآرنولد،مكتبةالنهضة،ماصر،ط -ِ
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ذلك كغَت السن، كبَت أك العمل عن منهم ا٠تلفاء،العاجز عليو سار ما ىو كىذا

الراشدكفرضياعنهمُبصدراإلسبلـُبمعاملتهمألىلالذمة،كأسوؽىنابعض

 .لاصحابةرضياعنهمُبمعاملةغَتا١تسلمُتالشواىدكاألمثلةاليتتبُتٝتاحةا

أيببكررضىاعنوكتبخالدبنالوليدرضىاعنوُبعقدالذمة -ُ ُبخبلفة

بالعراؽ اٟتَتة أك-ألىل العمل، شيخضعفعن أٯتا كجعلت٢تم الناصارل: من ككانوا

فافتقركصارأىلدينو آفةمناْلفاتأككافغنيا يتاصدقوفعليوطرحتجزيتوأصابتو

(ُ)كعيلمنبيتماؿا١تسلمُتىوكعيالو.

إفالذينيسعوفإىلتقريرالتكافلاالجتماعيكبيافصورهلن٬تدكاأعظممنىذهالاصورة

ُباإلسبلـمع٥تالفيو،فهويتسامىٔتنيعيشوفُبكنفوك٭توطهمبرٛتتوكإحسانوعندما

ألمسببمن إىلمواساة ا١تسلمُت٭تتاجوف بيتماؿ عياالعلى األسباببل٬تعلهم

.كيرضخلومنوأياكانتديانتهم

إفالتكافلاالجتماعيُباإلسبلـاليرضىأفيذؿرجلمنأىلالذمةكىو٭تياُبكنف

اإلسبلـفيعيشعلىالاصدقةيتكففالناسكلكناإلسبلـ٭تميوكيكرموكيوجبعلى

 .َّٔىػ،صُّٗٗكتابا٠تراج،دارا١تعرفة،بَتكت،،أبويوسفيعقوببنإبراىيم -ُ
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(ُ)الدكلةأفتعولوكتعوؿعيالو.

ُب-ِ ككافأبوبكررضىاعنويوصياٞتيوشاإلسبلميةبقولو:كستمركفعلىقـو

(ِ)الاصوامعرىبانايزعموفأهنمترىبواُبافدعوىمكالهتدمواصوامعهم.

عنوا٠تليفةمنبعدهبأىلالذمةأفيوَب٢تمبعهدىمكأفكأكصىعمررضىا-ّ

(ّ)يقاتلمنكرائهمكأفاليكلفوافوؽطاقتهم.

شيخكبَتضرير-ْ سائليسأؿ: كعليو ببابقـو بنا٠تطابرضىاعنو كمرعمر

الباصر،فضربعضدهمنخلفوكقاؿ:منأمأىلالكتابأنت؟قاؿ:يهودم،قاؿ:فما

ماأرل؟قاؿ:أسأؿاٞتزيةكاٟتاجةكالسن،قاؿ:فأخذعمربيدهكذىببوإىلأٞتأؾإىل

فواما ىذا انظر بيتا١تاؿفقاؿ: ا١تنزؿٍبأرسلإىلخازف من بشيء فرضخلو منزلو

)إ٪تاالاصدقاتللفقراءكا١تساكُت(كالفقراءىم أناصفناهأفأكلناشبيبتوٍب٩تذلوعندا٢تـر

(ْ)الكتاب،ككضععنواٞتزيةكعنضربائو.منا١تساكُتمنأىلا١تسلموف،كىذا

،الدارالسعوديةللنشركالتوزيع(،ِ،ط)ا١توسوعةُبٝتاحةاإلسبلـ،٤تمدالاصادؽعرجوف انظر:  -ُ
 .ْْٔصُجػـ،1984 – قَُْْ

 .ٖصُجػىػ،ُُِّ،ا١تطبعةالشرقية،البحرين،الواقدم،فتوحالشاـ٤تمد -ِ
 .ُِّٗرقمحػ:،ركاهالبخارم،كتاباٞتنائز،بابماجاءُبقربالنيبصلىاعليوكسلم -ّ
.ُِٔأبويوسف،ص -ْ
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إفالسماحةُبا١تعاملة٬تبأفتكوفُبضوءضوابطالشرعكمقاصدهكمثلذلك-ٓ

من كسلفاألمة كسلم اعليو ّٔدمالنيبصلى باصَتة على ا١تسلم يكوف يتطلبأف

الشأف،فمنصورالسماحةُبا١تعاملةماركمعنعمررضي الاصحابةكالتابعُتُبىذا

أرضالشاـاستعارثوبامنناصراِّنفلبسوحىتخاطواقمياصواعنوأنو١تاقدـاٞتابيةمن

كغسلوهكتوضأمنجرةناصرانية.

كصنعلوأىلالكتابطعامافدعوهفقاؿأينىوقالوا:ُبالكنيسةفكرهدخو٢تاكقاؿلعلي

كجعل فأكلوا با١تسلمُتفدخلوا اذىببالناسفذىبعليرضىاعنو رضىاعنو:

(ُ)عنوينظرإىلالاصوركقاؿ:ماعلىأمَتا١تؤمنُتلودخلفأكل.عليرضىا

كمنالسماحةأفيراعىُبمعاملتهمكلماصلحةكقاصدصحيحفعنعبدابنقيس-ٔ

قاؿ:كنتفيمنتلقىعمربنا٠تطابمعأيبعبيدةمقدمومنالشاـفبينماعمريسَتإذ

يلعبوفبلعبة ٢تمبُتأيدماألمراءإذاقدمواعليهمبالسيوؼلقيو)ا١تقلسوف(كىمقـو

.ُّٓصُػ،جدارا١تعرفة،بَتكت،إغاثةاللهفافمنماصايدالشيطاف،ابنالقيم -ُ





60 
 

كالر٭تاففقاؿعمررضىاعنو:موردكىمكامنعوىمفقاؿأبوعبيدةياأمَتا١تؤمنُتىذه

أفُبنفسكنقضالعهدىمفقاؿ:سنةالعجمأككلمة٨توىاكإنكإف٘تنعهممنهاسركا

 (ُ)دعوىم،عمركآؿعمرُبطاعةأيبعبيدة.

كصلىسلمافكأبوالدرداءرضياعنهماُببيتناصرانيةفقاؿ٢تاأبوالدرداءرضى-ٕ

اعنو:ىلُببيتكمكافطاىرفناصليفيو؟فقالتطهراقلوبكماٍبصلياأينأحببتما

(ِ)عنو:خذىامنغَتفقيو.فقاؿلوسلمافرضىا

كجاءُبصفةالاصفوةأفعمربعثعمَتاعامبلعلىٛتصفمكثحوالاليأتيو-ٖ

خربهكمليبعثلوشيئالبيتماؿا١تسلمُت،فقاؿعمرلكاتبو:اكتبإىلعمَتفواماأراه

إالقدخانناإذاجاءؾكتايبىذافأقبلكأقبلٔتاجبيتمنُبءا١تسلمُتحُتتنظرُب

 .َُٖصـُٕٖٗقطر،اإلسبلمي،الًتاثإحياءداراألمواؿ،كتاب،سبلـبنالقاسمعبيدأبو -ُ

.ُّٓص،ُجػ،القيمابن:انظر -ِ
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فأخذعمَت -كتايبىذا. كتابعمر كصلو كعلق-١تا كقاصعتو زاده فيو فوضع جرابو

كاغرب ا١تدينةفقدـكقدشحبلونو إداكتوكأخذعنزتوٍبأقبلٯتشيمنٛتصحىتقدـ

 عكجهو السبلـ فقاؿ: عمر على افدخل كرٛتة ا١تؤمنُت أمَت يا ليك ما، عمر: قاؿ

شأنك؟قاؿ:ماتراِّنصحيحالبدفظاىرالدـ،معيالدنياأجرىابقركهنا؟قاؿعمر:كما

كقاصعيتآكلفيها زادم، معيجرايبأجعلفيو قاؿ: ٔتاؿ، جاءه أنو كظنعمر معك؟

كإداكٌب كثيايب رأسي فيها عليهاكأغسل أتوكأ عنزٌب كمعي كشرايب، كضوئي فيها أٛتل

كأجاىدّٔاعدكاإفعرضِل،فواماالدنياإالتبع١تتاعي،كسألوعمرعنسَتتوُبقومو

كعنالفيءفأخربه،فحمدفعلوفيهمٍبقاؿ:جددكالعمَتعهدا،قاؿعمَت:إفذلكشيء

بلملأسلم،لقدقلتلناصراِّن:أخزاؾا،الأعملولككالألحدبعدؾ،كاماسلمت

خلفتمعك. (ُ)فهذاماعرضتٍتلوياعمر،كإفأشقىأيامييـو

لقدعظمعلىعمَتقولولرجلمنغَتا١تسلمُت:أخزاؾا،كىودعاء،كماذكرخطأف

اقًتفوُبكاليتوعلىٛتصأعظممنىذا،كُبذلكدليلعلىأفىذاالدينماجاءإال

بالرٛتةكا٢تدايةكإنقاذالبشرمنالضبلؿإىلا٢تدلكمنظلماتالكفرإىلنورالطاعة،كال

.ّْٓصُجػىػ،َُُْٗطبَتكت،العلميةالكتبدارالاصفوة،صفة،اٞتوزمابن -ُ
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يغمركهنم الناسبل يؤذكف ال ٦تن كغَته، الاصحايب ىذا ٗترج النبوة مدرسة عجبفمن

كٝتاحتهمكإحساهنم،كلذاقاؿعنوعمر:إنونسيجكحده،كقاؿ:كددتبعطفهمكرٛتتهم

(ُ)أفِلرجبلمثلعمَتبنسعداستعُتبوعلىأعماؿا١تسلمُت.

كعن٣تاىدقاؿكنتعندعبدابنعمركرضىاعنوكغبلمويسلخشاةفقاؿ:-ٗ

:اليهودمأصلحكا؟قاؿ: )ياغبلـإذافرغتفابدأّتارنااليهودمفقاؿرجلمنالقـو

سيورثو(. أنو ركينا أك خشينا حىت باٞتار يوصي كسلم عليو ا صلى النيب  (ِ)ٝتعت

عبدالعزيزرٛتواكتبإىلعدمبنأرطأة:كانظرمنقبلككُبخبلفةعمربن-َُ

يومنبيتماؿمنأىلالذمةقدكربتسنوكضعفتقوتوككلتعنوا١تكاسبفأجرعل

(ّ).ا١تسلمُتماياصلحو

مظلمة-ُُ كانتلو من أال ينادل: امناديو رٛتو العزيز عبد بن عمر أمر كعندما

ذميمنأىلٛتصفقاؿ:ياأمَتا١تؤمنُتأسألككتاباقاؿ:فلَتفعها،قاـإليورجل

 .ّٓٓ،ّْٓص،اٞتوزمابن -ُ
األلباِّنا١تفرد،األدبصحيح:انظراأللباِّن،كصححواليهودم،جاربابا١تفرد،األدبُبالبخارمركاه -ِ

 .ٓٗ:اٟتديثرقمِٕص

.ٕٓـ،صُٕٓٗبَتكت،دارالفكر،ىراس٤تمدخليل،ٖتػكتاباألمواؿ،أيبعبيدالقاسمبنسبلـ -ّ
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كماذاؾ؟قاؿ:العباسبنالوليدبنعبدا١تلكاغتاصبٍتأرضي،كالعباسجالس،فقاؿلو

عمر:ياعباسماتقوؿ؟قاؿ:نعمأقطعنيهاأمَتا١تؤمنُتالوليدككتبِلّٔاسجبل،فقاؿ

ا١تؤمنُتأسألككتابا أمَت يا قاؿ: ذمي؟ يا تقوؿ ما نعمعمر: فقاؿعمر: تعاىل،

(ُ)كتاباأحقأفيتبعمنكتابالوليدقمفارددعليوضيعتوفردىاعليو.

حيث-ُِ الذمة بأىل يرفق بأف القاضيأيبيوسفلو كانتكصية الرشيد كُبعهد

ٮتاطبوبقولو:ينبغيياأمَتا١تؤمنُتأيدؾاأفتتقدـُبالرفقبأىلذمةنبيككابنعمك

٤تمدصلىاعليوكسلمكالتفقد٢تمحىتاليظلمواكاليؤذكاكاليكلفوافوؽطاقتهمكال

.(ِ)مإالْتق٬تبعليهميؤخذمنأموا٢ت

اإلسبلميةكانت الدعوة فسماحةاإلسبلـُبا١تعاملة،ُبكتاباتغَتا١تسلمُتمنذفجر

كأخذ عقو٢تم ّٔر ما كتيسَته الدين ىذا ٝتاحة من رأكا إذ بينة ظاىرة خاصومها شهادة

كألىلوْتسنا١تعاملةبألبأّمكرأكامنسلوؾأىلومادعاىمإليو،فدكفالتاريخشهاداهتملو

. كالسماحةالعظيمة

 .ُِّصٗػجبَتكت،-الفكرداركالنهاية،البداية،كثَتابن:انظر -ُ

.ُِٓص،يوسفأبو -ِ
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 فمنبُتىذهالشهاداتعلىسبيلا١تثاؿكالاٟتاصر:

فمنذلكماكتبوناصارلالشاـُبصدراإلسبلـحيثكتبالناصارلُبالشاـسنة-ُ

ىػإىلأيبعبيدةبناٞتراحرضىاعنويقولوف:يامعشرا١تسلمُتأنتمأحبإلينامنُّ

كإفكانواعلىدينناأنتمأكَبلناكأرأؼبناكأكفعنظلمناكأحسنكاليةعلينا. (ُ)الرـك

الو -ِ كببلدففي كماصر الشاـ الناصارلُبببلد من يعيشطوائفعديدة قتاٟتاضر

اإلسبلـجعلتا١تستشرؽاإل٧تليزمتوماسآرنولد ا١تغربالعريبكىيشاىدعلىٝتاحة

بُتٚتاعاتمسلمةلشاىدعلى يقوؿ: إفالعربا١تسيحيُتالذينيعيشوفُبكقتناىذا

 .  ىذاالتسامح

سيحيوفيعيشوفُب٣تتمعهمآمنُتعلىحياهتمك٦تتلكاهتمناعمُتكيقوؿأيضا:١تاكافا١ت

ٔتثلىذاالتسامحالذممنحهمحريةالتفكَتالديٍت٘تتعواكخاصةُبا١تدفْتالةمن

كانظر:توماسآرنولد،الدعوةُّٗىػ،صَُّْ،ُالببلذرم،فتوحالبلداف،،دارا٢تبلؿ،بَتكت،ط  -ُ

 .ُّٗيوسف،كتابا٠تراج،،صكأبوَٕإىلاإلسبلـ،ص

 (ُ)الرفاىيةكالرخاءُباألياـاألكىلمنا٠تبلفة.
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ا١تغلوبة- ّ الشعوب على يفرضوا مل العرب ىونكو: زيغريد األ١تانية ا١تستشرقة كتقوؿ

أمثلة أبشع اإلسبلـ قبل القوا الذين كاليهود كالزرادشتية فا١تسيحيوف الدخوؿُباإلسبلـ

كأفظعهاٝتح٢تمٚتيعادكفأمعائقٯتنعهمٔتمارسةشعائردينهمكترؾللتعاصبالديٍت

ا١تسلموف٢تمبيوتعبادهتمكأديرهتمككهنتهمكأحبارىمدكفأفٯتسوىمبأدىنأذل،أكليس

ىذامنتهىالتسامح؟أينركلالتاريخمثلتلكاألعماؿكمىت؟كمنذاالذممليتنفس

.(ِ)طيالاصارخكبعدفظائعاألسبافكاضطهاداليهودالاصعداءبعداالضطهادالبيزن

اٞتددإ ا١تسلمُت كاٟتكاـ السادة أنفف يزجوا الداخليةمل الشعوب تلك شئوف ُب ،سهم

:إهنمخيوبطريرؾالقسطنطينيةعنالعربفبطريرؾبيتا١تقدسيكتبُبالقرفالتاسعأل

معناأمعنف.ٯتتازكفبالعدؿكاليظلمونناالبتةكىماليستخدموف

اٞتددإ ا١تسلمُت كاٟتكاـ السادة أنفف يزجوا الداخليةمل الشعوب تلك شئوف ُب ،سهم

:إهنمخيوبطريرؾالقسطنطينيةعنالعربفبطريرؾبيتا١تقدسيكتبُبالقرفالتاسعأل

ٯتتازكفبالعدؿكاليظلمونناالبتةكىماليستخدموفمعناأمعنف.

 ُٖ،صتوماسآرنولد :أنظر -ُ
دسوقي -ِ ككماؿ بيضوف فاركؽ ترٚتة الغرب، على صادر،مشسالعربتسطع ط-دار ،َُبَتكت،

.ّْٔىػصُِّْ
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ككافعربأسبانياخبلتسا٤تهمالعظيميتاصفوفبالفركسيةا١تثاليةفَتٛتوفالضعفاءكيرفقوف

الناصرانيةبأكربابا١تغلوبُتكيقفوفعندشركطهمكماإىلذلكمنا٠تبلؿاليتاقتبستهااألمم

 .(ُ) منهممؤخرا

لوال -ْ قاؿ: حيث "الفرنسية بار١تنتَت "ريفي ٣تلة مدير شامبوف دم ىنرم كيقوؿ

انتاصارجيششارؿمارتلا٢تمجيعلىالعربا١تسلمُتُبفرنسا١تاكقعتببلدنا

اليت كالكابدتا١تذابحاألىلية أصيبتبفظائعها ُبظلماتالقركفالوسطىك١تا

الوحشيعلىا١تسلمُتُبدفعإ لوالذلكاالنتاصار التعاصبالديٍتا١تذىيب، ليها

بواتييولظلتأسبانياتنعمبسماحةاإلسبلـكلنجتمنكصمة٤تاكمالتفتيشك١تا

تأخرسَتا١تدنيةٙتانيةقركف.

كمهمااختلفتا١تشاعركاْلراءحوؿانتاصارناذاؾفنحنمدينوفللمسلمُتبكل٤تامد

حضارتناُبالعلمكالفنكالاصناعةمدعوكفألفنعًتؼبأهنمكانوامثاؿالكماؿالبشرم

.(ُ) ُبالوقتالذمكنافيومثاؿا٢تمجية

ـ.ُٗٔٗترٚتة،عادؿزعيًت،ا٢تيئةا١تاصريةالعامةللكتاب،حضارةالعرب،،غوستاؼلوبوف -ُ
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إىل-ٔ أدل الذمة ألىل الطيبة ا١تسلمُت كمعاملة تسامح إف دكزم: ا١تستشرؽ كيقوؿ

 . (ِ)إقبا٢تمعلىاإلسبلـكأهنمرأكافيواليسركالبساطة٦تامليألفوهُبدياناهتمالسابقة

أحسنحاالٖتتحكما١تسلمُتإذأف-ٕ كيقوؿا١تستشرؽبارتولد:إفالناصارلكانوا

.(ّ)ُبمعامبلهتمالدينيةكاالقتاصاديةألىلالذمةمبدأالرعايةكالتساىلا١تسلمُتاتبعوا

ديورانت:-ٖ ا١تستشرؽ كاليهود كيقوؿ كالزرادشتيوف ا١تسيحيوف الذمة أىل كاف لقد

كالاصابئوفيستمتعوفُبعهدا٠تبلفةاألمويةبدرجةمنالتسامحال٧تد٢تانظَتاُبالببلد

(ْ) ا١تسيحيةُبىذهاألياـ.

:إفالعنفباسمُتا١تعاصرينكىو:آندركباترسوفأحدالكتاباألمريكيكلقدقاؿ-ٗ

(ٓ). اإلسبلـليسمناإلسبلـُبشيءبلإنونقيض٢تذاالدينيعٍتالسبلـالالعنف



التابعُت -ُ ىػُُْٖ،ُٓداراألدباإلسبلمي،القاىرة،ط،نقبلعن:عبدالرٛتنالباشا،صورمنحياة
 .َِْص

،الرياض،،توفيقسلطافانظر: -ِ  .َٕص،(ُ)ط،ىػَُّْتاريخأىلالذمةُبالعراؽ،دارالعلـو
 .َُّصُّػقاصةاٟتضارة،ج،كؿديورانت -ّ
 .ُِْ،صعبدالرٛتنالباشا،صورمنحياةالتابعُت -ْ
،شركةا١تطبوعات،بوؿفندِل -ٓ  .ُٗ(،صِ)ط،ـََُِبَتكت،،-السكوتبعداليـو
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كيقوؿبوؿفندِلكىوعضوسابقُبالكو٧ترساألمريكي:علىا١تسلمُتاإلعبلف-َُ

جهراعنىويتهماإلسبلميةكالبحثعنكسائل٘تكنهممنعرضحقيقةدينهمعلىغَت

ا١تسلمُت..كال٬تدرّٔمانتظارحدكثأزمةكييعلموااْلخرينْتقيقةدينهم..البد

مهم٣تاىرةيكوفسلوكهماٟتسنمعهاكإ٧تازاهتمآّديةسبيبلللمسلمُتأف٬تاىركابإسبل

 (ُ). للتعرؼعلىاإلسبلـ

أفُُ األمريكيركنالدركويلفقاؿبعد الشاعر ُبإسبلـ سببا اإلسبلـ ككانتٝتاحة

ُب ٝتاحة ٥تالفيو اإلسبلـ اليتيعاملّٔا تلكالسماحة راعٍتحقا لقد : إسبلمو أشهر

(ِ). اٟتربكاٞتانباإلنساِّنُباإلسبلـكاضحُبكلكصاياهالسلمكٝتاحةُب

أكعميتباصَتتوعنوأك،إفعظمةىذاالدينالٗتفىإالعلىمنجهلحقيقةاإلسبلـ

كافبولوثةمنىولأكحقدمقيت،كإالفإفٝتاحةاإلسبلـُبا١تعاملةكتيسَتهُبكل

أموره،ظاىربأدىنتأمل١تنطلباٟتقكسعىإىلبلوغوكاغالبعلىأمرهكلكنأكثر

 ،بتاصرؼ.ٓٗ،صبوؿفندِلأنظر -ُ

(،ُ)ط،ـُّٗٗمكتبةغريب،ماصر،،،آّتمعاإلسبلميمعاملةغَتا١تسلمُتُب،إدكارغاِلالدىيب -ِ

 .ْٗص
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. الناساليعلموف

فالقاعدة اإلسبلمية؛ كُباٟتضارة ُباإلسبلـ ا١تسلمة األقلياتغَت كانتحقوؽ ىكذا

 (ُ).ىي:احًتاـكلنفسإنسانيَّةطا١تاملتىظلمأكتعتدم











 .ْٗص،إدكارغاِلالدىيب:انظر -ُ
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أدكاتالبحث.–أ

الباحث ،كذلكسوؼيعتمداتول ٖتليل سلوبأ ا١تدخلالكيفيالقائمعلىاستخدـ

الباحثعلىطريقةا١تقابلةٞتمعا١تعلوماتكالبيانات.

 .منهجالبحث-ب

كمنالوثائقي،كاألسلوبالكيفي،البحثنهجمعلىالبحثىذاُبالباحثيعتمدسوؼ

 ا١تعلوماتاستنباطكالكيفياألسلوب"الباحثسيستخدـالبحثأسلوبمدخلحيث

؛حيثالبحث موضوع ُب ا١تتخاصاصة كالدراسات األساسية ا١تاصادر منكتفسَتىا كٖتليلها

ْتثأخرمبعبارةأكأساسي،ْتثكدكافعوالبحثطبيعةالكيفييتناسبمعا١تنهجإف

النظريةا١تفاىيمكتكوينللحقيقةالتوصلىوالبحوثمنالنوعىذاكىدؼ،(ُ)نظرم

.(ِ).كنتائجوالبحثفوائدعنالنظربغضنتائجهاتعميمك٤تاكلة

٤تمدمسفرالقرِّن،منهجالبحثالكيفيكا٠تدمةاإلجتماعيةالعيادية،ملخصْتثّتامعةأـالقرل،ص -ُ
ٓ. 

صفاءدار،كالتطبيق،النظرية:العلميالبحثكأساليبمناىج:غنيم٤تمدكعثمافعليافماصطفيرْتي -ِ
 ِٖص(،ُ)ط،ـَََِ،عمافكالتوزيع،للنشر
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 -:البيانات مصادر - ث

العلمية،ا١تكتباتمنا١تعلوماتخدأعلىماصادرالبياناتُبىذاالبحثقتاصرت

كتناكلت،اليتتناكلتكصايابوذااألخبلقيةكالندكاتنشوراتالبحوثكا١تبعضكمن

 :التاِلالنحوعلىكىيا١تؤسفالذمتعيشواألقليةا١تسلمةُبميا٪تار،كذلكالواقع

التارٮتيةا١تختاصةبدراسةأحواؿكتببطوفمنالبحث٢تذاالعلميةا١تادةأخذ -ُ

ا١تًتٚتةإىلاللغةالعربيوفقط،األقليةا١تسلمةمنالركىينجا،كاإلقتاصارعلى

كلقدكجدالباحثفيهابغيتو؛حيثأفىذها١تاصادرسطرتكلأحداث

اإلضطهادالذمإهناؿعلىاألقليةا١تسلمةمنالركىينجا،منقبلطائفةا١تاغ

 البودية.

تناكلتاليت،كا١تنشوراتكالبحوثالدراسات،ُبا١تعاصرةا١تؤلفاتمناألخذ -ِ

الوصايااألخبلقيةاليتجاءّٔابوذا،ككذلكالدراساتاليتتناكلتالواقعدراسة

 .ا١تريرالذميعيشوا١تسلمُتُببورما
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صفحاتك٭تددالقرآنيةلآلياتفهارسبعملالباحثيقـوسوؼ:الفهارس -ّ

سوؼكايضانالشريف،ا١تاصحفسورترتيبعلىكترتيبهاالبحث،ُبكركدىا

 .كا١تراجعللماصادرمسردبعملالباحثيقـو

-:البياناتٖتليلأسلوب -ج

الذميقتاصرعلىكصفالكيفي،الوصفيسلوبإىلاألالبيانات،ٖتليلُبالباحثينهج

كسيقتاصرالباحث(ُ)كفقالفئاتالتحليلككحداتو،،ا١تضوفالظاىرالاصريحللمادةالعلمية

.منطقيةبطريقةتكوفكا١تناقشة(وثائقيالنهجا١ت)ُبٖتليلوللبياناتعلىالوثائقفقط

 علمية ماصادر من للباحث توفر ما على تعتمد نظرية دراسة ىي اٟتالية فالدراسة ىذا كعلى

 تساؤالتالدراسة على جابةلئل كٖتليلها البياناتكصف ّٔدؼ موضوعْتثوحوؿ

.كأىدافها

العيادية،ملخصْتثّتامعةأـالقرل،٤تمدمسفرالقرِّن،منهجالبحثالكيفيكا٠تدمةاإلجتماعية -ُ

 .ٓص
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-:البحثتنفيذمراحل -د

 -:األتيةبا٠تطواتّٔايقـوجراءاتاإلكىذهالباحث،يتبعهاإجراءاتىناؾ

.كصفيةدراسة -ُ

.)الوثائقي(كتيبا١تبحثال -ِ

سببإختيارالبحث.-ق

ا١تسلمةُبميا٪تاريرجعسببإختيارمللموضوع١تاأشاىدهمنتعرضاألقلية

منقتلكتشريد،كا١تسلموفُببورمااْلفيعيشوفأشد٤تنةيتعرضوف٢تاُب

وذيةمتطرفةراحتارٮتهمحيثتشنضدىمحربإبادةعنيفةمنقبلٚتاعاتب

ككذلكىذهالفكرةٕتلتلدم... الٯتكنإحاصاؤهبدقةضحيتهاعددكبَت

أنواليوجدبشرعلىكجوىذهعندماكقفتعلىعدةمراجعقادٌبإىل

األرض،سحقكماسحقا١تسلموفُببورما،كالديناأىُتكماأىُتاإلسبلـُب
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ميا٪تارحاليا،أسأؿاأفتكوف-بورما؛عشرةمبليُتمنا١تسلمُتُببورما

ىذهالدراسةصرخةإليقاضا١تسلمُتمنسباهتم.
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بوذااألخبلقيةكتناسببعضهامعاإلسبلـ.حقيقةكصاياالمبحث االول:

بدايةأحبأفننبوإىلأفالبوذيةكماىوكاضحمنخبلؿماسبقعرضومنأفكارىا،مل

تكنديناٝتاكياعلىاإلطبلؽ،كعليومقارنتنابُتاإلسبلـكالبوذيةترتكزحوؿنظرة

 كليهماللحياةاإلجتماعيةاليتترتكزعلىاألخبلؽ.

رتآنفاأفبوذاجاءبوصاياأخبلقيةتتفقُبجوىرىامعماجاءُباإلسبلمية،لقدذك 

كالكنليستالوصاياكلهابلبعضهافقط؛إذاأفبوذاُببعضكصايويدعواإىل

نىاعىلىىآثىارًًىٍمًبريسيًلنىا﴿الرىبانية،كاإلسبلـاليدعواإىلالرىبانيةبليذمها،قاؿتعاىل ٍبيَّقػىفَّيػٍ

اتػَّبػىعيوهيرىٍأفىةنكىرىٍٛتى يلىكىجىعىٍلنىاُبقػيليوًبالًَّذينى نىاهياإًل٧تًٍ نىاًبًعيسىىاٍبًنمىٍرميىىكىآتػىيػٍ ةنكىرىٍىبىانًيَّةنكىقػىفَّيػٍ

رًعىايىًتهىا نىاىىاعىلىٍيًهٍمًإالاٍبًتغىاءىرًٍضوىاًفاللًَّوفىمىارىعىٍوىىاحىقَّ تىبػٍ آمىنيواابٍػتىدىعيوىىامىاكى نىاالًَّذينى فىآتػىيػٍ

.(ُ)﴾ًمنػٍهيٍمأىٍجرىىيٍمكىكىًثَتهًمنػٍهيٍمفىاًسقيوفى



.ِٕ-ِٔسورةاٟتدبد،اْلية -ُ
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فنضعردشيخاالسبلـابنتيميةعلىىذهالنقطةمعقليلمنالتاصرؼقاؿرٛتوا:أف

كاستنكارعليهم،ىذهىذهاْليوالمدحفيهاعلىاإلطبلؽللرىبانيةبلىىمذمة٢تم

البدعةالىتملينزؿأّامنسلطاف،كإ٪تافيومدح١تناتبععيسىعليوالسبلـٔتاجعل

ُبقلؤّممنالرٛتةكالرأفة...ا

ٍبقاؿرٛتوا:كرىبانيةابتدعوىاماكتبناىاعليهم..ألكابتدعوارىبانيةماكتبناىا

(ُ)عليهمكىذهالرىبانيةمليشرعهااكمل٬تعلهامشركعة٢تم -.كعىٍنأىنىًسٍبًنمىاًلكو

اللَّويعىٍنوي اللًَّو-رىًضيى تيشىدّْديكاعىلىى-مىصىلَّىاللَّويعىلىٍيًوكىسىلَّ-أىفَّرىسيوؿى :)الى يػىقيوؿي كىافى

أىنٍػفيًسكيٍمفػىييشىدّْدىاللَّويعىلىٍيكيٍم،فىًإفَّقػىٍومناشىدَّديكاعىلىىأىنٍػفيًسًهٍم،فىشىدَّدىاللَّويعىلىٍيًهٍم،فى ًتٍلكى

يىاًركىرىٍىبىانًيَّةنابٍػتىدىعيوىىامى نىاىىاعىلىٍيًهٍم(بػىقىايىاىيٍمُبالاصَّوىاًمًعكىالدّْ  .(ِ)اكىتىبػٍ

كصايابوذااألخبلقية،ُبميزافاإلسبلـ.أكال:

 لقدقسمبوذاالوصايابُتطبقاتالناس،فا٠تمساألكىلخصّٔاعواـالناسكاٞتهاؿ،

جدة،-اقتضاءالاصراطا١تستقيم١تخالفةأصحاباٞتحيم،٣تمعالفقواإلسبلمي -ُ
بتاصرؼ.َُٔىػ،صُِِْ

.َْْٗسننأيبداكد،كتاباألدب،حػ -ِ
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كا٠تمساألخرلخصّٔاالرىبافكتبلميذه،أمَّاعنا٠تمسالعامَّة،فهيعلىالنحو

 (ُ).التتناكؿميسكرنا التكذب، التزًف، التىسرؽ، التاِل:التقتل،

ثانيا:ميزافاإلسبلـُبىذهالوصايا:

أىٍكفىسىادوُب﴿قاؿتعاىلُبحرمةقتلالنفس:الوصيةاألكىل: مىٍنقػىتىلىنػىٍفسناًبغىٍَتًنػىٍفسو

يعنا ٚتًى يعناكىمىٍنأىٍحيىاىىافىكىأى٪تَّىاأىٍحيىاالنَّاسى ٚتًى  .(ِ)﴾اأٍلىٍرًضفىكىأى٪تَّىاقػىتىلىالنَّاسى

أكؿمايقضىبُت :قاؿرسوؿاصلىاعليوكسلم) قاؿ عبدا عن أيبكائل كعن

القيامةُبالدماء( .(ّ)الناسيـو

اللَّوىكىرىسيولىويكىيىٍسعىٍوفى﴿ قاؿتعاىلُبحرمةالسرقة: الوصية الثانية: ًإ٪تَّىاجىزىاءيالًَّذينى٭تيىارًبيوفى

أىٍكيينفىٍوامً نىُباألىٍرًضفىسىادناأىٍفيػيقىتػَّليواأىٍكيياصىلَّبيواأىٍكتػيقىطَّعىأىٍيًديًهٍمكىأىٍرجيليهيٍمًمٍنًخبلؼو

عىًظيمهاألىرٍ نيىاكى٢تىيٍمُباْلًخرىًةعىذىابه ٢تىيٍمًخٍزمهُبالدُّ  (ْ)﴾ًضذىًلكى



.ُٖٔأديافا٢تندالكربل،ص أٛتدشليب، -ُ
.ِّسورةا١تائدة،اْلية -ِ
ركاهمسلم،كتابالقسامةكااربُتكالقاصاصكالديات،بابآّازاةبالدماءُباْلخرةكأهنااكؿمايقضى -ّ

.ُٖٕٔالناس،حػبوبُت
.ّّسورةا١تائدة،اْلية -ْ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16115
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16115
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
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كىالسَّارًقىةيفىاٍقطىعيوٍاأىٍيًديػىهيمىا ﴿:كقاؿتعاِلأيضاُبنفسالسورةٖتذيرامنالسرقة كىالسَّارًؽي

حىًكيمه الٌلًوكىالٌلويعىزًيزه  (ُ)﴾جىزىاءٔتىاكىسىبىانىكىاالنمّْنى

ًبيبلن﴿قاؿتعاىلُبحرمةالزِّن:الوصيةالثالثة: تػىٍقرىبيواالزّْنىاًإنَّويكىافىفىاًحشىةنكىسىاءىسى  (ِ)﴾كىالى

تىٍأخيٍذكيمًًّٔمىارىٍأفىةهُبًديًن﴿كقاؿتعاىل ةوكىالى اًمئىةىجىٍلدى الزَّانًيىةيكىالزَّاِّنفىاٍجًلديكاكيلَّكىاًحدومّْنػٍهيمى

اٍلميٍؤًمًنُتاللًَّوًإفكينتيٍم ابػىهيمىاطىائًفىةهمّْنى اٍْلًخًركىٍليىٍشهىٍدعىذى  (ّ).﴾تػيٍؤًمنيوفىبًاللًَّوكىاٍليػىٍوـً

ا﴿قاؿتعاىلُبحرمةالكذب:الوصيةالرابعة: ىىذى أىٍلًسنىتيكيمياٍلكىًذبى كىالتػىقيوليواًلمىاتىاًصفي

ـهلًتػىٍفتػىريكاعىلىىاللًَّو احىرىا كىىىذى اليػيٍفًلحيوفىحىبلؿه يػىٍفتػىريكفىعىلىىاللًَّواٍلكىًذبى ًإفَّالًَّذينى اٍلكىًذبى

أىلًيمه  (ْ).﴾مىتىاعهقىًليلهكى٢تىيٍمعىذىابه

اليزاؿالرجلياصدؽكيتحرلالاصدؽحىت كعنالنيبصلىاعليوكسلمأنوقاؿ:)

(ٓ) تبعنداكذابان(يكتبعنداصديقان،كاليزاؿيكذبكيتحرلالكذبحىتيك

.ّٖسورةا١تائدة،اْلية -ُ
 .ِّسورةاإلسراء،اْلية -ِ
 .ِٓسورةالنور،اْلية -ّ
.ُُٔسورةالنحل،اْلية -ْ
سننالًتميذم،كتابالربكالاصلةعنرسوؿاصلىاعليوكسلم،بابماجاءُبالاصدؽكالكذب،حػ -ٓ

ُُٕٗ.
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آمىنيواًٍإ٪تَّىاا٠ٍتىٍمري﴿: ا٠تمرقاؿتعاىلُبحرمةشرب الوصية الخامسة: يىاأىيػُّهىاالًَّذينى

ًإ٪تَّىاييرً مٍّْنعىمىًلالشٍَّيطىاًففىاٍجتىًنبيوهيلىعىلَّكيٍمتػيٍفًلحيوفى كىاألىٍزالىـيرًٍجسه كىاألىناصىابي ٍيًسري يديكىاٍلمى

اكىةىكىاٍلبػىٍغضىاءُب نىكيمياٍلعىدى ٍيًسًركىيىاصيدَّكيٍمعىنًذٍكًرالٌلًوكىعىًنالشٍَّيطىافيأىفييوًقعىبػىيػٍ ا٠ٍتىٍمًركىاٍلمى

كىاٍحذىريكاٍفىًإفتػىوىلٍَّيتيٍمفىاٍعلىميواٍ أى٪تَّىاعىلىىالاصَّبلىًةفػىهىٍلأىنتيممُّنتػىهيوفىكىأىًطيعيواٍالٌلوىكىأىًطيعيواٍالرَّسيوؿى

 .(ُ)﴾رىسيولًنىااٍلبىبلىغياٍلميًبُتي

مالكقاؿ:)لعنرسوؿاصلىاعليوكسلمُبا٠تمرعشرة:عاصرىا،فعنأنسبن

كمعتاصرىا،كشارّٔا،كحاملها،كامولةإليو،كساقيها،كبائعها،كآكلٙتنها،كا١تشًتم٢تا،

 .(ِ)كا١تشًتاةلو(

أظنأفىذااٟتديثمنأكضحاألحاديثَبغلظةٖترميا٠تمر.

عنجابربنعبدارضياعنوقاؿ:قاؿرسوؿاصلىكمنىذهاألحاديثماجاء

عليكمعبادةاألكثافكشربا٠تمر،كالطعنُباألنساب،أال اعليوكسلم:)إٌفاحـر

ِٗ-َٗسورةا١تائدة،اْلية -ُ
.ُّٖٗسننأيبداكد،كتابحدشاربا٠تمر،حػ -ِ
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كبائعهاكآكلٙتنها،فقاـإليوأعرايٌبفقاؿ:ياكإٌفا٠تمرليعنشارّٔاكعاصرىاكساقيها

رسوؿاإِّنكنترجبلنكانتىذهٕتارٌبفاعتقرتمنبيعا٠تمرماالنفهلياصعٍتذلك

ا١تاؿإفٛتلتفيوبطاعة،فقاؿلوالنيبصلىاعليوكسلم:إفأنفقتوُبحجأكجهاد

،كأنزؿاتاصديقان(ُ)اليقبلإالٌالطيب(أكصدقةمليعدؿعنداجناحبعوضة،إٌفا

ثٍػرىةي﴿لقوؿرسوؿاصلىاعليوكسلم: كى كىلىٍوأىٍعجىبىكى كىالطَّيّْبي يىٍستىًوما٠ٍتىًبيثي قيٍلالى

 .(ِ)﴾ا٠ٍتىًبيًثفىاتػَّقيوااللَّوىيىاأيكِلاأٍلىٍلبىاًبلىعىلَّكيٍمتػيٍفًلحيوفى

مسالىتجاءّٔابوذاتتفقكتتناسبمعماجاءُباإلسبلـ؛كالكنكمافهذهالوصاياا٠ت

رأينامنعرضنالآليات،فإفاإلسبلـملٮتصّٔاطائفةمنالبشردكفأخرل،كإ٪تاكاف

النداءاإل٢تيشامبلٞتميعالبشر،علىخبلؼبوذافإنوخصّٔاطائفةمعينةفقطكىم

عواـالناس.

دار، (ُالواحدمالنيسابورمأبواٟتسن،أسبابالنزكؿ،ٖتػكماؿبسيوِّنزغلوؿ،ط)عليبنأٛتد -ُ
.ُٗٓـ،ُُٗٗ ق1ُْ1الكتبالعلمية،

 .ََُسورةا١تائدة،اْلية -ِ
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 :كأماعنالوصاياا٠تمساألخرلاليتخصّٔابوذاالرىبافكتبلميذهىي

 .التتناكؿطعامنايابسنابعدالظهر ُ

 .حفبلتالغناءكالرقصكالتمثيلرالٖتضِ

.علىفراشكثَتالتنم ّ

 .ضَّةمنأحدذىبناكالفالتقبلْ

(ُ)ستخدـأمَّنوعمنأنواعالطّْيب،كالت التتزيَّنبأمّْنوعمنأنواعالزينة، ٓ

ثالثا:ميزافاإلسبلـُبىذهالوصايا:

الناحيةاإلسبلميةفإننا٧تد:فإذامانظرناإىلىذهالوصايااألخبلقيةمن

أفاإلسبلـأبافللمسلمُتاألكلاٟتبلؿمناٟتراـفقط،كمليفاصل٢تمالوصيةاألكىل:

أكقاتاألكل؛ألفاألكلُبٚتيعاألكقاتمباحمنغَتإسراؼكالتبدير،قاؿتعاىل

﴿ بُّ ٭تًي تيٍسرًفيواًإنَّويالى  (ِ).﴾اٍلميٍسرًًفُتىكىكيليواكىاٍشرىبيواكىالى

كُبالسنةالنبويةمناٟتثعلىاالعتداؿُبالطعاـ،كذـاإلسراؼالشيءالكثَت،نذكر

-نهاعلىسبيلا١تثاؿالاٟتاصر:م

.ٖٓبوذااألكرب،ص -ُ
.ُّسورةاألعراؼ،اْلية -ِ



82 
 

ْتسبابنآدـيقوؿالنيبصلىاعليوكسلم:)مىامؤلآدىًميًّّكعىاءنشرامنبطنو،

يقمنصيٍلبىوي،فإفكافال٤تالةفثلتلطعامو،كثلثلشرابو،كثلثلنفسو( .(ُ)أيكيبلتو

ٝتاعاألغاِّنكمايتعلقبوالوصيةالثانية: ىذهالوصيةتتفقمعاإلسبلـ؛ألفاإلسبلـ٭تـر
اٟتٍىًديًثلًييًضلَّ﴿قاؿتعاىل: ٍوى النَّاًسمىنيىٍشًتىًم٢تى كىيػىتًَّخذىىىاكىًمنى ًبيًلاللَّػًوًبغىٍَتًًعٍلمو عىنسى

مًُّهُته ٢تىيٍمعىذىابه  (ِ)﴾ىيزيكناأيكلىػًٰئكى

تشًتكىنكالالتبيعواالقيناتكال عنرسوؿاصلىاعليوكسلمقاؿ أيبأمامة كعن

.(ّ)كٙتنهنحراـ( تعلموىنكالخَتُبٕتارةفيهن

ىنا٧تدأفبوذايدعواأتباعوإىلالرىبانيةكاإلنقطاععنملذاتاٟتياة،الوصيةالثالثة:

جاءثبلثةرىطإىلرضياعنوقاؿ:أنسبنمالككاإلسبلـاليدعواإىلالرىبانية،فعن

ليوكسلم،يسألوفعنعبادةالنيبصلىاعليوكسلم،فلمابيوتأزكاجالنيبصلىاع

قدغفرالوماتقدـأخربكاكأهنمتقالُّوىا،فقالوا:أين٨تنمنالنيبصلىاعليوكسلم؟

الدىر منذنبوكماتأخر،قاؿأحدىم:أماأنافإِّنأصليالليلأبدا،كقاؿآخر:أناأصـو

.ّّْٗحػقتاصادُباألكلككراىةالشبعباباال-صحيحابنماجو -ُ
 .ٗسورةلقماف،اْلية -ِ
.ُِِٖسننالًتميذم،كتابالبيوععنرسوؿاصلىاعليوكسلم،بابماجاءُببيعا١تغنيات،حػ -ّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=481
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كالأفطر،كقاؿآخر:أناأعتزؿالنساءفبلأتزكجأبدا،فجاءرسوؿاصلىاعليوكسلم

أنتمالذينقلتمكذاككذا؟فقاؿ: أماكاإِّنألخشاكمكأتقاكملو،لكٍتأصـو

.(ُ)كأفطر..كأصليكأرقد،كأتزكجالنساء،فمنرغبعنسنيتفليسمٍت

ألفبوذايرلْترمةأماعنالوصيةالرابعةلبوذافهيالتتفقمعاإلسبلـ؛الوصيةالرابعة:

الذىبكالفضةإالُبحاالتكىي:أخذالذىبكالفضة،كاإلسبلـمل ٭تـر

صلىا أـسلمةزكجالنيب استعماؿالذىبكالفضةكأكاِّنلؤلكلكالشرب،فعن-ُ

ةالفضة:)الذميشربُبآني أفرسوؿاصلىاعليوكسلمقاؿ عليوكسلم

(ِ)جهنم(. ُببطنونار ٬ترجر إ٪تا

لبسالذىبللرجاؿفقطدكفالنساء،فعن–ِ أفالنيبصلىا أيبموسى اإلسبلـحـر

علىذكورىا(: عليوكسلمقاؿ .(ّ))أحلالذىبكاٟتريرلئلناثمنأميتكحـر

.ْٕٕٔالبخارم،كتابالنكاح،بابالًتغيبُبالنكاح،حػ -ُ
.َُّٓالبخارم،كتاباألشربة،بابآنيةالفضة، -ِ
سننالًتميذم،كتاباللباسعنرسوؿاصلىاعليوكسلم،بابماجاءُبخاًباٟتديد،حػ -ّ

ُٕٖٓ. 


http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=54
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أحلاإلسبلـأفيتخذالرجاؿخواًبمنالفضة،فقدثبتعنوصلىاعليوكسلمأنو
.(ُ)( ئتم)عليكمبالفضةفالعبوأّاكيفش قاؿ:

لقدأمربوذاأتباعوبعدـالزينة،كعدـإٗتاذأمنوعمنأنواعالطيب،الوصيةا٠تامسة:

كىذا٥تالفللوصايااإلسبلمية،ألفاسبحانوكتعاىل٭تبالعبدالذميظهرنعمةا

فىحىدّْثٍ﴿قاؿتعاىل ًةرىبّْكى يىابىًٍت﴿كقاؿكذلك(ِ)﴾كىأىمَّابًًنٍعمى ـىخيذيكازًينىتىكيٍمًعندى آدى

اٍلميٍسرًًفُتى بُّ ٭تًي تيٍسرًفيواًإنَّويالى  (ّ)﴾كيلّْمىٍسًجدوكىكيليواكىاٍشرىبيواكىالى

)حببإِلمنالدنياالنساءكالطيب،كجعلت:أفالنيبصلىاعليوكسلمقاؿ أنس كعن
 .(ْ)قرةعيٍتُبالاصبلة(

ابةكالتسامحكالتعاملباٟتسٌتكترؾبوذاأهناتدعواإىلفحقيقةالوصايااألخبلقيةعند

الغٌتكالًتؼكٛتلالنفسعلىالتقشفكا٠تشونةكفيهاٖتذيرمنالتحليبأمشكلمن

أشكاؿالزينة،كاإلسبلـكذلكيدعواإىلابةكالتسامح،إالأفاإلسبلـٮتتلفمعالبوذية

ُببعضتلكالوصاياكماأشرنا.

،صْبَتكت،جػ–أٛتدبنحنبل،مسنداإلماـأٛتد،ٖتػأٛتدمعبدعبدالكرمي،دارالنهضةالعربية -ُ
ِّٗ،ّّٗ.

ُُسورةاألضحى،اْلية -ِ
 .ُّسورةاالعراؼ،اْلية -ّ
.ّّٗٗسننالنسائي،كتابعشرةالنساء،بابحبالنساء،حػ -ْ
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التعاليماألخبلقيةعندبوذاُبميزافاإلسبلـ.

ناُبحقيقةاألمر٧تدأفىناؾفرقاشاسعامابُتالتعاليمالبوذيةكاإلسبلـ،ككلمنهماى

لديوكجهةنظرٗتتلفاختبلفاجذرياعناْلخر،كىيكالتاِل:

التعاليماألخبلقيةعندبوذا.أكال:

التعاليماألخبلقيةعندبوذاعلىالنحوالتاِل:  تقـو

اإلٯتافباٟتقائقالثبلثاألكىلمناألربعةا١تتعلّْقةبا٢تمّْ :ّٔاالعقائدالاصحيحة،كييراد-ُ

.كاٟتزف

االٕتاهإىلعملا٠تَتدائمنا،كاجتناباالٕتاهإىلالشر :اإلتقافُبالعمل؛أم-ِ

.كالتفكَتفيو

كاستهزاءالناس القوؿالطيّْب،-ّ .كييرادبوًحفظاللسافمنالكذبكالنميمة،كالسبّْ

متضمننااالبتعادىعناألعماؿ كىوعملكلّْماينفعالناس، العملالاصاّب،-ْ

.(ُ)كاألمواؿكاألعراض-بشريَّة،أكحيوانيَّة-كاالعتداءعلىاألركاح الشّْريرة،



 .ُٖبوذااألكرب،ص -ُ
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ا١تاؿكعدـكسب ٔتعٌتاإلحسافإىلالناس، اتّْباعخيطةقوٯتةُباٟتياةككىٍسبالعيش،ٓ

.إالَّمنكجوىوا١تقبولةُبآّتمع

كالبيعدعن كغىٍرساالٕتاىاتالطيّْبةا١تقبولة، بٍذؿاإلحسافكاٞتيهدالاصادؽُباألعماؿ،ٔ

 .النزعاتالشّْريرة

دكفالشعوًربيأسُب كمتابعةالسٍََّتفيو، انغماساإلنسافُبعملو، االىتماـ؛أم ٕ

.اٟتاؿ

(ُ).فيها كىوالتفرُّغللتبتُّلكالرياضةكاالنغماس رُّكحي،صدؽالتأمُّلالٖ

ثانيا:ميزافاإلسبلـُبتعاليمبوذا.

فتعاليمبوذاُبحقيقةاألمرمنهاماىويتناسبكمنهاماىويتختلفجذريامعالتعاليم

اإلسبلمية.



.ِٖا١تاصدرالسابق،ص  -ُ
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ناصوصمنالعقائداإلٯتانيةبُتبوذاكاإلسبلـٗتتلفكليا؛فاإلسبلـيستدؿعلىأكال:

علىاألصػوؿالستة،كىي:اإلٯتافبا،كمبلئكتو، الكتابكالسنةعلىأفاإلٯتافيقـو

اْلخر،كالقػدرخَتهكشره،كقدجاءذكرىذهاألصوؿُبالقرآف ككتبو،كرسلو،كاليـو

بويػةُبمواطنعديدة.منها:الكرميكالسنةالن

عىلىىرىسيولًًوكىاٍلًكتىاًب﴿قولوتعاىل: االًَّذينىآمىنيواٍآًمنيواٍبًالٌلًوكىرىسيولًًوكىاٍلًكتىاًبالًَّذمنػىزَّؿى يىاأىيػُّهى

ًتًوكىكيتيًبًوكىريسيًلًو ًمنقػىٍبليكىمىنيىٍكفيٍربًالٌلًوكىمىبلىًئكى أىنزىؿى اْلًخًرفػىقىٍدضىلَّضىبلىالنالًَّذمى كىاٍليػىٍوـً

 .(ُ)﴾بىًعيدان

﴿كقولوتعاىل:-ِ اٍلربَّمىٍنآمىنى اٍلربَّأىٍفتػيوىلُّواكيجيوىىكيٍمًقبىلىاٍلمىٍشرًًؽكىاٍلمىٍغًرًبكىلىًكنَّ لىٍيسى

اْلًخًركىاٍلمىبلًئكىًةكىاٍلًكتىاًبكىالنًَّبيُّْتى  (ِ)﴾بًاللًَّوكىاٍليػىٍوـً

ًتًوكىكيتيًبًو﴿كقولوتعاىل:- بًاللًَّوكىمىبلًئكى إًلىٍيًوًمٍنرىبًّْوكىاٍلميٍؤًمنيوفىكيلّّآمىنى ٔتىاأينزًؿى الرَّسيوؿي آمىنى

رىبػَّنىا ٍعنىاكىأىطىٍعنىاغيٍفرىانىكى أىحىدوًمٍنريسيًلًوكىقىاليواٝتًى بػىٍُتى اٍلمىاًصَتيكىريسيًلًوالنػيفىرّْؽي  (ّ)﴾كىإًلىٍيكى

 .ُّٔسورةالنساء،اْلية -ُ

لبقرة -ِ  .ُٕٕسورةا

.ِٖٓسورةالبقرة،اْلية -ّ
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 .(ُ)﴾ًإنَّاكيلَّشىٍيءوخىلىٍقنىويًبقىدىرو﴿كقولوتعاىل-ْ

أف(كثبتُبصحيحمسلممنحديثعمربنا٠تطػابا١تشهورْتديثجربيل-ٓ

أفتؤمنبا،)صلىاعليوكسلمفقاؿ:أخربِّنعناإلٯتاف،قػاؿ:جربيلسأؿالنيب

اْلخر،كتؤمنبالقدرخػَتهكشره( (ِ)كمبلئكتو،ككتبو،كرسلو،كاليـو

عليهااإلٯت اف،بلالإٯتػافألحػدإالباإلٯتافّٔا،كىيأصوؿفهذهأصوؿستةعظيمةيقـو

لئلٯتافبباقيها، مًتابطةمتبلزمة،الينفكبعضهاعػنبعػض،فاإلٯتافببعضهامستلـز

كالكفرببعضهاكفربباقيها.

يتفقبوذامعاإلسبلـُبىذهالتعاليم،ألفاإلسبلـأمرباإلتقافُبالعملقاؿاثانيا:

اٍلميٍحًسًنُتىكى﴿تعاىل بُّ  .(ّ)﴾أىٍحًسنػيوىاًٍإفَّالٌلوى٭تًي

يتفقبوذامعاإلسبلـُبتعليمأتباعوبالقوؿالطيب،فاإلسبلـأمربذلكقاؿتعاىلثالثا:

ٍونناكىًإذىاخىاطىبػىهيمياٞتٍىاًىليوفىقىاليوا﴿ ٯتىٍشيوفىعىلىىاألٍرًضىى .(ْ)﴾سىبلمناكىًعبىاديالرٍَّٛتىًنالًَّذينى

.ْٗسورةالقمر،اْلية -ُ
 .ِّٗٓالبخارم،كتاباألنبياء،حػ -ِ
.ٓٗسورةالبقرة،اْلية -ّ
.ّٔسورةالفرقاف،اْلية -ْ
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  .(ُ)﴾إًلىٍيًويىاٍصعىدياٍلكىًلميالطَّيّْبي﴿كقاؿتعاىلأيضا:

الاصاّب،فعنكاإلسبلـكذلك٭ترضأتباعوللعمل٭ترضبوذاأتباعوللعملالاصاّب،رابعا:

)علىكلمسلمصدقة، أيبموسىرضياعنو،عنالنيبصلىاعليوكسلمقاؿ:

قالوا:يانيبا،فمنمل٬تد؟!قاؿ:يعملبيدهفينفعنفسوكيتاصدؽ،قالوا:فإفمل٬تد؟!

قاؿ:يعُتذااٟتاجةا١تلهوؼ،قالوا:فإفمل٬تد؟!قاؿ:فليعملبا١تعركؼ،كليمسكعن

.(ِ)الشرفإهنالوصدقة(

٭ترضبوذاأتباعوعلىالكسباٟتبلؿكاإلبتعادعناٟتراـ،كاإلسبلـكذلكأمرخامسا:

كىأىحىلَّاللَّوياٍلبػىٍيعىكىحىرَّـى﴿بالكسباٟتبلؿكحذرمنأخذأمواؿالناسبالباطلقاؿتعاىل

 .(ّ)﴾الرّْبىا

يأمربوذاأتباعوعلىبذؿاإلحسافُبالعمل،كاإلسبلـكذلك٭ترصعلىسادسا:

بًاٍلعىٍدًؿكىاإًلٍحسىافً﴿اإلحسافُبكلشيءقاؿتعاىل .(ْ)﴾ًإفَّالٌلوىيىٍأميري

.َُسورةفاطر،اْلية -ُ
.َُِٔالًتمذم،كتاباإلٯتاف،حػ -ِ
 .ِٕٓسورةالبقرة، -ّ
.َٗسورةالنحل،اْلية -ْ
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٭ترضبوذاأتباعوعلىاٞتدُبالعملكعدـالًتاخيفيو،كاإلسبلـكذلك٭ترصسابعا:

الاصَّاٟتًىاًتًمٍنذىكىرو﴿كلاٟترصعلىاٞتدكالنشاطُبالعمل،قاؿتعاىل كىمىٍنيػىٍعمىٍلًمنى

يىٍدخيليوفىاٞتٍىنَّةى ميٍؤًمنهفىأيكلىًئكى  .(ُ)﴾اكىالييٍظلىميوفىنىًقَتن أىٍكأينٍػثىىكىىيوى

يتفقبوذامعاإلسبلـُبضركرةالتامل،كالكنٮتتلفمعوُبالكيفيةكماأشرناثامنا:

طىعىاًمًو﴿سابقا،فاإلسبلـيدعواإىلالتأملفيماخلقا،قاؿتعاىل نسىافيًإىلى فػىٍليىنظيًراإٍلً

شىٌقان نىااٍلمىاءصىٌبانٍبيَّشىقىٍقنىااأٍلىٍرضى بٌانكىًعنىبانكىقىٍضبانكىزىيٍػتيونانكى٩تىٍبلنأىنَّاصىبىبػٍ نىاًفيهىاحى فىأىنبىتػٍ

غيٍلبانكىفىاًكهىةنكىأىبٌانمَّتىاعانلَّكيٍمكىأًلىنٍػعىاًمكيمٍ اًئقى  .(ِ)﴾كىحىدى

فبعدماعرضناالوصاياكالتعاليماألخبلقيةاليتجاءّٔابوذا،فقديطرحالقارئسؤاال،كىو

ظهوراإلسبلـلعدةقركف،فمنأيناستمدىذهالتعاليمكالوصايااليتيتناسبأفبوذاسبق

بعضهامعماجاءبواإلسبلـكحثعليو؟كاإلجابةعلىىذاالسؤاؿتكوفالنحوالتاِل:

أفاسبحانوكتعاىلخلقاإلنسافعلىالفطرةالسليمة؛أمأفالفطرةاليتجبلنا-ُ

.ُِْسورةالنساء،اْلية -ُ
.ِّ-ِْسورةعبس،اْلية -ِ
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عليوصلَّىا-عنالنيب،فقدجاءعندالبخارمرتكابارماتكا١توبقاتإعليهاترفض

أكييناصّْرانوأكفأبواهيهوّْدانو،مامنمولودإاليولىدعلىالًفطرة؛ ) كسلَّمأنوقاؿ:

.(ُ)ٯتيىجّْسانو(

فاألشياءالفطريةىياليتالٖتتاجإىلتلقُت،كالإىلتعليم،كالإىلاكتساب،بليولد

اإلنسافعليها،فاإلنسافمفطورعلىأنويؤمنباا١تسَت٢تذاالكوف،كاإلنسافكذلك

٭تبمنأحسنإليو،كأيضاالبشرمفطوركفعلىحبالاصدؽككراىيةالكذب،كحب

يهذّٔاانة،كحبالوفاءككراىيةالغدر،كاإلسبلـجاءٔتراعاةالفطرةكٔتااألمانةككراىيةا٠تي

.الطيباتاإلسبلـكيسمؤّادكفأفياصادمها،لذلكمل٭تـر

أفُبداخلكلإنسافنزعةركحية،ٕتربهعلىعبادةأمشيءكاف،سواءأكافىذا-ِ

لومنكضعالبشر،كلناُباألديافاإللوا١تعبودىواسبحانوكتعاىل،أككافذلكاإل

الوضعيةالقدٯتةأمثلةكثَتةفمنهممنعبدالقطط،كمنهممنعبدالشجر،كغَتىامن

العباداتالوضعيةاليتكانتسائدةُبذلكالوقت.

.ُّٖٓالبخارم،كتاباٞتنائز،رقماٟتديث -ُ
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كفنوفلقدكجدتكتوجدٚتاعاتإنسانيةمنغَتكيقوؿىنَتلبرجسوف:) علـو

 .(ُ)( كفلسفات،كلكنملتوجدٚتاعةبغَتديانة

فهذهالدالالتا١تؤكدة،كاٟتقيقةاليتالتقبلاٞتدؿُبأفالنزعةالدينيةمتعمقةُباإلنساف

كمغركزةفيو.

كحديثعياضبنٛتارآّاشعيرضياعنوأفرسوؿاصلىاعليوكسلمقاؿ

ُبخطبتو )أالإفريبأمرِّنأفأعلمكمماجهلتم٦تاعلمٍتيوميىذا:كل :ذاتيـو

،كإِّنخلقتعبادمحنفاءكلهم،كإهنمأتتهمالشياطُتفاجتالتهم ماؿ٨تلتوعبدانحبلؿه

.(ِ)عندينهم،كحرمتعليهمماأحللت٢تم،كأمرهتمأفيشركوايبماملأنزؿبوسلطانان(

اإلنسافمفطورعلىاإلقراربا٠تالق،كالعبوديةلو،كىذاىوفهذاالدليلصريحُببيافأف

كمادلتىذهاألدليلأيضانعلىأمور-كمنأصدؽمناحديثا-التدينكذلكباعثو

 كىي:

 1418بَتكت،-دارالكتبالعلمية،(ُطػ)سعودبنعبدالعزيزخلف،دراساتُباألديافاليهوديةكالناصرانية،ُ
ِٔ،ص1997 

.ِٖٓٔمسلم،كتاباٞتنةكصفةنعيمهاكأىلها،بابالاصفاتاليتيعرؼّٔاُبالدنياأىلاٞتنةكأىلالنار،حػِ
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أفىذهالفطرةكاإلقراربا٠تالقإ٢تاكربا،قابلةللتأثركالتغَتكاإل٨تراؼبفعلأحد٫تا:

األممالبائدة،كلذلكنعتقدبأفالسببُبكجودالوثنياتالسابقةُبمؤثراتخارجية،

.كالبلحقةُباألممالقدٯتةكاٟتاضرة،ىونتيجةىذها١تؤثراتاليتكردتُبىذهالناصوص

أفا١تؤثراتاليتتؤدمإىلا٨تراؼالفطرةعنكجهتهاالاصحيحةعلىضوءىذهثانيهما: 

  :األدلةثبلثةكىي

ر،كمادؿعلىذلكالشياطُت:كىيا١تؤثرا٠تارجياألصليكاألكؿُبىذااألم-أ

  (ُ).حديثعياضبنٛتارآّاشعيرضياعنوا١تتقدـ

الغفلة:كىيمؤثرأيضاُبا٨تراؼالفطرة،كمادلتعلىذلكآيةسورةاألعراؼ،-ب

ـىًمنظيهيورًًىٍمذيرّْيػَّتػىهيٍمكىأىٍشهىدىىيٍمعىلىىأى﴿كىيقولوتعاىل ًمنبىًٍتآدى رىبُّكى نفيًسًهٍمكىًإٍذأىخىذى

أىٍكتػىقي اغىاًفًلُتى ًبرىبّْكيٍمقىاليواٍبػىلىىشىًهٍدنىاأىفتػىقيوليواٍيػىٍوـىاٍلًقيىامىًةإًنَّاكينَّاعىٍنىىذى وليواًٍإ٪تَّىاأىلىٍستي

آبىاؤينىاًمنقػىٍبليكىكينَّاذيرّْيَّةنمّْنبػىٍعًدًىٍمأىفػىتػيٍهًلكينىأتىافػىعىلىاٍلميٍبطً .(ِ)﴾ليوفىأىٍشرىؾى

 

.ِٕأنظرا١ترجعدراساتُباألديافاليهوديةكالناصرانية -ُ

.ُِٕسورةاألعراؼ،اْلية -ِ
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ا١تتتبعكالناظرإىلسَتةحياةبوذا،٬تدأفبوذاأصيببنوعمنأنواع٤تاسبةالنفس،-ّ

حيثأنوُببدايةحياتوعاشُبترؼ،كعندماخرجمنأسوارالقاصركأخديتجوؿبُت

الناسكشاىدمعانةالبشرمابُتمرضىكموٌب،عندىاأيقنبأفىذهليستىياٟتياة

ؼكنهو،دفعوللبحثعناٟتقيقة.لكبوجودشيءاليعراألبديةللبشر،كأحسكذ

ٍبىاـعلىكجًهو يقوؿالدكتورأٛتدشليب:كعلىإثرذلكترىؾبوذاحياةىالنعيمكالًتؼ،

فيياصبحكقدأماطعنوكلحلية ُبالغاباتُبالظبلـعلىجواده،حىتإذاأسفرالاصبح،

(ُ)كأرسلهامعحاصانوإىلمنزلو يلبسها،

بوا١تقاـُبالغابةستسنوات، قابلفيهاراىبُتمن لقدظلبوذاعلىىذااٟتاؿ،كاستقرَّ

كأرادأفيتعلممنهماالطريقةاليتتوصلوإىل فبىًقيمعهماكتتلمذعليهما، الربا٫تة،

لكنبعدفًتةتأكدلوأفمايعيشاففيومنزىادةكتقشفلنتوصلوإىلغرضو غايتو،

لذا كافبوذايريدالزىادة،كىيكسيلة١تعرفةأسرارالكوف،كليسغايةمقاصودة؛ك  كغايتو.

بنفسولنيلا١تعرفة،ككشفأسرارالكوف،كقدفقررىجرىذينالراىبُت،كقرَّرأفيسعى

(ِ)سلكمنأجلىذاكسائلمتعددة؛كالتاصوؼكالفلسفة.

ُْٓأنظرأديافا٢تندالكربم،ص -ُ
.ّٖأعبلـالفبلسفة:كيفنفهمهم؟ص -ِ
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لقدبدأترحلتوبالعزلةكالتكشف،ٍبخلعثيابو،كاكتفىبرقاع،كأكراؽشجريسًتّٔا

عورتو،كأ٫تلالطعاـكالشرابكا١تبلذ،كيقاؿ:إنوكافيبتلعمقداراضئيبلمنالطعاـ،بلغ

الواحد .أحياناحبةمناألرزُباليـو

سبيبللكشفأسرارالكوف،كقاـبألوافمنالرياضاتالنفسية؛ليطهركقداٗتذكلىذا

كأمضىُبىذاالاصراعسبعسنُت،كمل٭تسُبهنايتهابأمأثريوصلوإىلغايتو،نفسو،

كبعدأفضعفجسموكقلتقوتو،كجدأفىذهالطريقةملٕتيًٍدنفعامنوإالالعذابالذم

 .(ُ)نالو

 -بقولو:اطباإللوجوبتَتكُبإحدلحواراتوكىوٮت

لقدأساءالناسفهمحقيقتكفراحوايتخيلونك٤تبانللفتكفقدزيفزبانيةالضبلؿ

سفاحهتولتعذيب )الكهنة(اٟتقيقةكابتدعواأمورانشوىتحقيقتككادعواأٌنك٣تـر

كالأرغبُبجنتكككلماأ٘تناهأفنالكائنات عثرصراحةإنٍتألخاؼجحيمكا١تزعـو

(ِ).علىاٟتقيقةكنسًتدحريتنالناصبحآ٢تةاٟتياةكآ٢تةالوجود

 

.ُْٔ،صأٛتدشليبُ
.ِٓـ،صُٖٓٗدمشق،-،دارالكتابالعريب،(ْط)زىَتطحاف،ىكذاقاؿبوذا،ِ
 

http://www.alukah.net/library/0/37099/#_ftnref27
http://www.alukah.net/library/0/37099/#_ftnref27
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بوذاكحدهمنجاءّٔذهالتعاليمكالوصايااألخبلقية،فنجدمثبلُبحقيقةاألمرليس-ْ

كونفوشيوسُبالاصُت،فإنوىواْلخرجاءبتعاليمأخبلقيةقريبةإىلالتعاليماليتجاءّٔا

بوذا.
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 ماىيحقيقةكاقعاألقليةا١تسلمةمنالركىينجا.ا١تبحثالثاِّن:

 أىُت دينا كال بورما، ُب ا١تسلموف سحق كما سحق األرض، ىذه كجو على بشر يوجد ال

اٟتكومةالبوذية تتعامل حيث حقيقيا، جحيما ُببورما،يعيشا١تسلموف اإلسبلـ أىُت كما

استئاصالو. من بد ال كباء ككأهنم معهم العسكرية

 القضاء قريةمنالقرلإالكيتمفيها من يقوؿالشيخعبدالسبحافنورالدينكاعظ:فما

 ىذهالقرل؛ بوابات على لوحات بوضع اٟتاكم العسكرم النظاـ كاليتواِّن  ا١تسلمُت على

 رؤكس فوؽ دمرت أك أحرقت بأكملها ا١تسلمُت،قرل من خالية القرية ىذه أف إىل تشَت

 البحر، عرب للهركب إىلالشواطئ أك الغابات ُب ا٢ترب من ٘تكنوا حىتالذين الحقوا أىلها،

 استعاصى للفضيحة،كمن البحركأدان طُت ُب الضحايا يدفنوف ككانوا ،العديدمنهم كقتلوا

 يقتلوهنم كي ٕتمعات، ٢تم بو،أقاموا حاجة ٢تم أف كرأكا ا٢ترب من كمليتمكن قتلو عليهم

 الدكليةك ا٢تيئات فبل ٘تاما، فيها ٬ترم ماالذم يعرؼ ال ٕتمعات سهولة، كبكل فيهاببطء

.(ُ)التجمعات ىذه من باالقًتاب ٢تا اإلعبلـيسمح كسائل كال ا٠تَتية اٞتمعيات ال



-ٗصالقاىره،-داراألناصارا٠تَتيةمأساةا١تسلمُتُببورما)أراكاف(،،سليماحسُتعبدالرٛتن -ُ

 ،بتاصرؼ.َُ
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 صوره، أبشع ُب لبلغتاصاب يتعرضن البورمي؛حيث للجيش ضحايا فهن ا١تسلمات أما

 كأ٧تبت سنوات سبع ١تدة يغتاصبها اٞتيش ظل مسلمة كافىناؾامرأةفعلىسبيلا١تثاؿفقد

 على من سقط أرز شواؿ ألف زكجها؛ اٞتيش قتل أف بعد ٢تم، أبا تعرؼ أطفاؿال ستة

 اٞتيش فعاقبها ا١تتحدة، لؤلمم تابع ١تركزللطعاـ ذىبت حامل مسلمة كامرأة ظهره،

 .(ُ)يتفرج مسلم كمليار .. اٞترٯتة مكاف ُب ٛتلها أسقطت حىت باغتاصأّا

بدايةمعاناةكمأساتمسلميالركىينجيا

 بو قاـ الذَّم العسكرم االنقبلب بعد بورما ُب اٟتكم على الفاشيُّوف العسكريوف استوىل منذ

 كيتعرض كركسيا، الاصُّْت الفاشي الشُّيوعي ا١تعسكر بدعم ـ 1962عاـ نيوين اٞتنراؿ

 كالتضَّييق كالتشَّريد كالتهَّجَت منالقتل كاالضطهاد الظُّلم أنواع لكلّْ أراكاف مسلمو

 ُب مشأّتهمللبنغاليُت بزعم مواطنتهم ماصادرة بل أراضيهم، كماصادرة كالثقَّاُب االقتاصادم

 .(ِ)لكالشكَّ كاللغة الدّْين



،بتاصرؼ.ُُ،سليماحسُتعبدالرٛتن -ُ
.َُص،1991 –(،دارالكتبالعلمية،ُ)إٯتافعارؼ،ميا٪تارالوجواْلخرلئلرىابالبوذم،ط -ِ
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 مساجدكمدارس من بتدمَتىا كذلك اإلسبلمية اْلثار ك٤تو ا٢توية لطمس يتعرضوف كما

 لو جديد شيء أم بناء إعادة ككذلكمنعوا منترميمو، باتِّا منعنا ٯتنع بقي كما تارٮتية،

 رؤكس على هتدـ كبعضها كغَتىا، لؤليتاـ كدكر كمكتبات مساجدكمدارس من عبلقةهبالًدين

 االعًتاؼ أك التطَّوير منى ٘تنع كا١تدارساإلسبلميةالتقادـكعدـالاصيانة، بفعل الناَّس

.(ُ)خر٬تيها أك لشهاداهتا كا١تاصادقة اٟتكومي



 لقد٘تثلتمآسيا١تسلمُتُبأراكافُبعدةأموركىي:

اٟتكمُببورمابعداالنقبلبمنذأفاستوىلالعسكريوفالفاشيوفعلى التطهَتالعرقي:

ـتعرضمسلموأراكافلكلأنواعُِٔٗالعسكرمبواسطةاٞتنراؿ)نيوين(ا١تتعاصبعاـ

الظلمكاالضطهادمنالقتلكالتهجَتكالتشريدكالتضييقاالقتاصادمكالثقاُبكماصادرة

.(ِ)أراضيهم

.ُْص،سليماحسُتعبدالرٛتن -ُ

.ُّإٯتافعارؼ، -ِ
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 :كاْلثاراإلسبلميةطمسا٢توية

كذلكبتدمَتاْلثاراإلسبلميةمنمساجدكمدارستارٮتية،كمابقيٯتنعمنعانباتانمن

الًتميمفضبلنعلىإعادةالبناءأكبناءأمشيءجديدلػوعبلقةبالدينكا١تلةمنمساجد

.(ُ)كمدارسكمكتباتكدكرلؤليتاـكغَتىا

الناسبسببمركرالزمن،كا١تدارساإلسبلمية٘تنعمنهتومعلىرؤكسىذها١تباِّنكبعض

عًتاؼاٟتكوميكا١تاصادقةلشهاداهتاأكخر٬تيهاااكالتا١تستميتةلػ)برمنة(أكاإلالتطوير

الثقافةاإلسبلميةكتذكيبا١تسلمُتُبآّتمعالبوذمالبورميقسران،كالتهجَتاٞتماعيمن

الزراعية،كتوطُتالبوذيُتفيهاُبقرل٪توذجيةتبٌتبأمواؿكأيدمقرلا١تسلمُتكأراضيهم

(ِ)ا١تسلمُتجربان،

أكشقطرؽكبَتةأكثكناتعسكريةدكفأمتعويض،كمنيرفضفماصَتها١توتُب

.(ّ)ا١تعتقبلتالفاشيةاليتالتعرؼالرٛتة

ىػ،ُُِْ–مكة–داردعوةاٟتق،(َُ)كالتحدم،طنوراإلسبلـبنجعفرعليآؿفائز،ا١تسلموفُببورماالتاريخ -ُ
 ،بتاصرؼتاـ.ٖٓ،ٕٓ،ٔٓـ،صُُٗٗ

 بتاصرؼ.ٔص،شبكةفلسطُتللحوارماذاتعرؼعنبورما، -ِ
.ُٖ،صإٯتافعارؼ -ّ
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 الطرداٞتماعيا١تتكررخارجالوطن.

طردـعقباالنقبلبالعسكرمالفاشيحيثُِٔٗمثلماحاصلُباألعواـالتالية:عاـ

 .مسلمإىلبنغبلديشَََ.ََّأكثرمن

(أمناصفمليوفمسلم،ُبأكضاعقاسيةَََ.ََٓـطردأكثرمن)ُٖٕٗكُبعاـ

منالشيوخكالنساءكاألطفاؿحسبإحاصائيةككالةَََ.َْجدان،ماتمنهمقرابة

غوثالبلجئُتالتابعةلؤلمما١تتحدة.

سلم،بسبببناءالقرلالنموذجيةمَََ.َُٓـًبطردأكثرمنُٖٖٗكُبعاـ

.للبوذيُتُب٤تاكلةللتغيَتالدٯتوغراُب

(أمناصفمليوفمسلم،كذلكعقبإلغاءَََ.ََٓـًبطردقرابة)ُُٗٗكُبعاـ

نتخاباتالعامةاليتفازتفيهاا١تعارضةبأغلبيةساحقةانتقامانمنا١تسلمُت،ألهنمنتائجاإل

 .ا١تعارض (NLD) لاصاّباٟتزبالوطٍتالدٯتقراطيأىلالببلدصوتوامععامة

.َٔصنوراإلسبلـبنجعفرعليآؿفائز، -ُ
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إلغاءحقا١تواطنةمنا١تسلمُت،حيثًباستبداؿإثباتاهتمكلقدعمدتاٟتكومةالبوذيةإىل

الرٝتيةالقدٯتةببطاقاتتفيدأهنمليسوامواطنُت،كمنيرفضفماصَتها١توتُبا١تعتقبلت

يرتكبُبحقهمالعملالقسرملدلككذلك،كٖتتالتعذيبأكا٢تركبخارجالببلد

اٞتيشأثناءالتنقبلت،أكبناءثكناتعسكريةأكشقطرؽكغَتذلكمناألعماؿ

.اٟتكومية)سخرةكببلمقابلحىتنفقتهمُباألكلكالشربكا١تواصبلت(

أبناءا١تسلمُتمنمواصلةالتعل مُبالكلياتكاٞتامعات،كمنيذىبكأيضالقدحـر

للخارجييطولقيدهمنسجبلتالقرية،كمنٍبيعتقلعندعودتو،كيرمىبوُبغياىب

 .السجوف

ككذلكحرمافالشبابمنالوظائفاٟتكوميةمهماكافتأىيلهم،حىتالذينكانوايعملوف

كالفاصل،إالعمداءالقرلمنذاالستعمارأكالقدماءُبالوظائفأجربكاعلىاالستقالةأ

كبعضالوظائفاليت٭تتاجهاالعسكرفإهنميعيّْنوففيهاا١تسلمُتبدكفركاتب،بلكعلى

(ُ).نفقتهما١تواصبلتكاستضافةالعسكرعندقيامهمباٞتوالتالتفتيشيةللقرل

.ُٔ،صنوراإلسبلـبنجعفرعليآؿفائز -ُ
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٢تمباستضافةأحدُببيوهتمكلوكانواأشقاءأككلقدطبقُبحقهمقانوفعدـالسماح

أقاربإالبإذفمسبق،كأماا١تبيتفيمنعمنعانباتان،كيعتربجرٯتةكربلرٔتايعاقبّٔدـمنزلو

 .أكاعتقالوأكطردهمنالببلدىوكأسرتو،كىذاىوا١تطلوب

انومنإيذاءكقتلكتشريد،باإلضافةإىلماسبقبيا١تشاكلاليتيواجههاا١تسلموفُببورما

 :يعاِّنا١تسلموفالكثَتمنا١تضايقاتاليتتتمثلفيمايلي

 .تأميماألكقاؼ-1 

 .تأميمالاصحفكآّبلتاليوميةكاألسبوعيةكالشهرية-ِ

.منعطباعةأمكتابإسبلمي،كٝتحمؤخرانبذلكُبحدكدضيقة-ّ

.إيقاؼبناءا١تساجد-ْ

.(ُ)ىػَُّْللاصبلةبعدرمضافمنعاألذاف-ٓ



مكة–بورما،إعدادٞتنةإنقاذمسلميأركاف-تقريرعنمأساةالركىنجيُتا١تسلمُتاٞتديدةُبأراكاف:أنظر -ُ

 بتاصرؼ.ُٕـ،صَُِِىػ،ُّّْا١تكرمة،
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بإذف-ٔ إال للخارج بالسفر ٢تم السماح كعدـ جوازاتا١تسلمُتلدلاٟتكومة حجز

 .رٝتي

.رفضتعيُتا١تسلمُتُبالوظائفالرٝتية-ٕ

 .تأميما١تساجدا٠تاصةبالعيد- ٖ

كلقد٘تثلتمآسيا١تسلمُتُببورماُبعدةجوانبحياٌبكىي:

 .االقتاصادية الناحية ُب بورما مسلمي مآسيأكال:

 .كاضح سبب دكف السمك صيد كقوارب ا١تسلمُت أراضي البورمية اٟتكومة تياصادر-ُ

 إال ااصيل بيع كمنع ا١تالية، كالغرامات شيء، كل على الباىظة الضرائب فرض-ِ

 على إلجبارىم أك فقراء، إلبقائهم ا١تسلمُت إبقاء ّٔدؼ بسعرزىيد ٯتيثٌػليهم من أك للعسكر

 .الديار ترؾ

.(ُ)الزراعية مشاريعهم لتطوير اٟتديثة الزراعية اْلالت شراء من ا١تسلمُت منع-ّ

 .ُٖ،صبورما-عنمأساةالركىنجيُتا١تسلمُتاٞتديدةُبأراكافتقرير -ُ
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 .مسبق إنذار كدكف تعويض، دكف من كآخر كقت بُت ا١تتداكىلة العمبلت إلغاء-ْ

.مواشيهم كقتل الزراعية ا١تسلمُت ٤تاصيل إحراؽ-ٓ

 .(ُ)أراكاف(( ُب الاصناعي القطاع ضمن بالعمل للمسلمُت السماح عدـ-ٔ

خبلؿالعرضالسابقيتبُتلناّتبلءا١تخططالبوذمالبورميإلخبلءإقليمأراكافمنكمن

ا١تسلمُتبطردىممنوأكإفقارىمكإبقائهمضعفاءالحيلة٢تمكالقوة،كالستخدامهمكعبيد

كخدـ٢تم،حيثإهنمملييٍدعىٍواحىتٟتضورا١تؤ٘ترالعاـ،لذلكينبغيللمسلمُتعمومان

لالفكركالرأمكا١تشورةكالعلمخاصوصانناصرةقضاياىم،كإعانتهمبكلالسبلكعلىأى

-،كلقدطبقُبحقىذهاألقليةمايلي:ا١تمكنةُبىذاالعاصر

 : التَّعليم منى اٟترمافأكال:

 األمية، نشر ُب إمعاننا كاٞتامعات، الكليات ُب التعىليم مواصلة من ا١تسلمُت أبناء ٭تـر

 ٍب كمن القرية، سجبلت من قيده يطيول للخارج يذىب ٣تتمعاهتمكمن كإفقار كٖتجيمهم

 .ُٗ،صبورما-تقريرعنمأساةالركىنجيُتا١تسلمُتاٞتديدةُبأراكاف -ُ
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اٟتكومية الوظائف من إضافةٟترماهنم السُّجوف، غياىب ُب بو كيرمى عودتو، عند يعتقل

ُبالوظائف القدماء أك االستعمار حقبة منذ يعملوف كانوا الذين حىتَّ تأىيلهم، كاف مهما

 ٭تتاجها اليتَّ الوظائف كبعض القرل عمداء إال التعَّسُّفي، الفاصل أك االستقالة على أجربكا 

 تكاليف كيدفعوف نفقتهم على بل ركاتب، بدكف ا١تسلمُت فيها ىَّميعيّْنوف فإف العسكر

 لذلك كيضاؼ للقرل،تيشيةفالت باٞتوالتقيامهم عند كاستضافتهم للعسكر ا١تواصبلت

 كيعترب يسَتةو، ةبنغبلديشك١تد إىل إال اٟتجّْ فريضة ألداء حىتَّ ا٠تارج إىل السفَّر منى منعهم

 (ُ)عليها. يعاقب جرٯتة أخرل مدينةو أية أك -رانغوف– الدكلة عاصمة إىل السفَّر

 : االجتماعية الناحية ُب بورما مسلمي مآسيثانيا:

 أعماؿ من تنتهي ال لسلسلة )أراكاف( ُب كخاصوصان بورما ُب ا١تسلموف يتعرض-ُ

 أمنية إجراءات أية السلطات تتخذ كمل كا١تمتلكات، ضحيتهااألركاح يذىب اليت الشغب

 .ا١تسلمُت ٟتماية

بأ٨تاء البوذيُت )ا١تاغ( كسفاحو القضائي التنفيذ كىيئات البورماكيوف اٞتنود يطوؼ -ِ

 بتاصرؼٕ،صاورالشرعي،شبكةفلسطُتللحوار،بورمامأساةتتجدد -ُ
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 ا١تنازؿ كدخوؿ ا١تسلم الشباب كضرب السن كبار يقوموفبإذالؿ حيث ا١تسلمة القرل 

 .ا١تمتلكات كسلب

 بآٌّاف البناء كمواد النار كحطب كا١تاعز كالدكاجن األرز تقدمي على ا١تسلمُت إرغاـ يتم-ّ

 .القانونية التنفيذ اٞتنودكىيئات إىل العاـ ًطواؿ

 ُب ملموسة تغيَتات بإحداث تقـو زالت ما اٟتكومة فإف السكاِّن الاصعيد على-ْ

 منازؿ فيها كأنشأت إال منطقة أك قرية أية توجد فبل،ا١تسلمُت ١تناطق السكانية الًتكيبة

 ما بإنشاء اٟتكومة قامتـ 1988فيها،كمنذعاـ السلطة سٌلمتهم البوذيُت للمستوطنُت

على البوذيُت أيسىر تشجيع يتسٌٌت حىت ،)أراكاف( مشاؿ ُب النموذجية بالقرل يسمى

.ا١تناطق ىذه ُب االستيطاف

 بإذف إال أقارب أك أشقاء كانوا كلو بيوهتم ُب أحد باستضافة ٢تم السماح عدـ-ٓ

بيت أما مسبق،
ى
 أك منزلو ّٔدـ عليها يعاقىبي رٔتا كربل جرٯتة كيعترب منعانباتان، فييمنع ا١ت

(ُ) الببلد. من طرده أك اعتقالو

بتاصرؼ.َُ،صاورالشرعي،شبكةفلسطُتللحوار،بورمامأساةتتجدد -ُ
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 طرؽ شق أك عسكرية ثكنات بناء أك التنقبلت أثناء اٞتيش لدل القسرم العمل فرض -ٔ

 .مقابل دكف سخرة كالسدكد الطرؽ بناء ُب أك األعماؿاٟتكومية من ذلك كغَت

 اصىعيبي الذم تاصريح، دكف آخر إىل مكاف من نتقاؿباإل للمسلمُت مسموح غَت -ٕ

  (ُ)عليو. اٟتاصوؿ

 ٛتلةبورماللبورميُت

تلكاألحداثالسابقةأدتإىلظهورٛتلةبورماللبورميُتفقط،فنظموامسَتةإىلبازار

،تلكا١تظاىرةالعنيفة٦تاأصيبفيهاثبلثةرىبافكفرقتالشرطةا٢تندية ،للمسلمُت

فاستغلتالاصحفالبورميةصورللشرطةا٢تنديةهتاجمالرىبافالبوذيُتللتحريضعلىزيادة

نتشارأعماؿالشغب،فنهبتمتاجرا١تسلمُتكمناز٢تمكا١تساجدفدمرتكأحرقتإ

بالكامل،كماتعرضا١تسلمُتإىلإعتداءكقتل،كانتشرالعنفُبٚتيعأ٨تاءبورما،فتضرر

.(ِ)مسجدإُحواِل

تاـ.بتاصرؼَُ،صاورالشرعي،شبكةفلسطُتللحوار،بورمامأساةتتجددُ

صالسعودية،-دارطويق٤تمدعيسىداكد،شعباألراكافا١تسلمبورمايعيشمأساةالآخر٢تا،-ِ

،بتاصرؼتاـ.ُِ،ُُ،َُ
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 : بورما ُب ا١تسلمة ا١ترأة كضع

 الزكاج سن كرفع كثَتة، حاالت ُب ا١تسلمات للنساء للحمل مانعة حيقىنٍ إعطاء-ُ

 إجراءات بعد إال النكاح عقود منع ككذلكعامان،َّإىل كالرجاؿ عامان 25 إىل للفتيات

 مرة منعالزكاجكالسبب، كاف باتامهما منعان التعدد منعكأيضا السلطات، من كإذف طويلة

 للسجن نفسو يعيٌرض ذلك ٮتالف كمن سنة، مركر بعد إال األرمل أك للمطلق أخرل

البلد. من أكالطرد الباىظة كالغرامات

 قٌوات إدارة إىل اٟتاكمة السلطات لقرار ًطٍبقان ذىأّا من بدٌ فبل الزكجة ٛتىىلىت إذا-ِ

 حىٌت شهر كلٌ مركر بعد بطنها كاشفة ا١تلٌونة ألخذصورهتا -ناساكا– اٟتدكدية األمن

 تٌدعي كما للتأٌكد كبَت،كذلك ٔتبلغ الرسـو دفع من بدٌ ال مرٌة كلٌ كُب ٛتلها، تضع

 .الوالدة بعد ا١تولود إحاصائية كلتسهيل اٞتنُت، سبلمة من السلطة

 دكف اٞتيش معسكرات ُب العمل على كإجبارىن مناز٢تن من عىنوةن النساء أخذ يتم-ّ

 (ُ).مقابل

.ِٔصنوراإلسبلـبنجعفرعليآؿفائز، -ُ
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.البوذيُت من الزكاج على ا١تسلمات الفتيات إجبار-ْ

 كالعمل ا١تسلحة القوات قيادة إىل ا١تتزكجات غَت ا١تسلمات للبنات اإلجبارم اٟتضور-ٓ

 .اٟتدكد حرس قوات إشراؼأفراد ٖتت أشهرٔ ١تدة

 .اٟتجاب خلع على كإجبارىنٌ النساء حيريمات انتهاؾ-ٔ

 ٯتوت البلٌب ا١تسلمات صفوؼ ُب األعراض كىتك اٞتماعي االغتاصاب عمليات-ٕ

(ُ).االغتاصاب بسبب بعضهن

 : بورما ُب اٞتنسية قانونا

 كبعد ىناؾ، للمسلمُت اٞتنسية يكفبلف كانا قانونُت ـ 1948عاـ البورمية اٟتكومة سنت

 ـ 1981يوليو 4 ُب كقدمت كثغرات مآخذ القانونُت أفُب اٟتكومة أشاعت سنوات

 كىو ـ 1982عاـ صدرىذاالقانوفك ،ا١تسلمُت على ضيق الذم اٞتديد القانوف مسودة

يلي: كما ا١تواطنُت يقسم

.ِٔ،صاإلسبلـبنجعفرعليآؿفائزنور -ُ
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 كالاصينيوف كالباىييوف كالشائيوف الكارينوف كىم :األكىل الدرجة من مواطنوف 1-

 .كالكامينيوف

 .األكىل الدرجة أجناس من خليط كىم :الثانية الدرجة من مواطنوف- 2

 بورما دخلوا أجانب أهنم على صنفوا حيث ا١تسلموف كىم :الثالثة الدرجة من مواطنوف 3-

 ا١تسلمُت جنسيات فسحبت اٟتكومة مزاعم حسب ستعمارالربيطاِّناإل أثناءالجئُت

.شاءت مىت ترحيلهم بإمكافاٟتكومة كصار ،األعماؿ كل منكحرموا ،ىوية ببل كصاركا

 :ىي اٞتنسية من أنواع أربعة البورمية اٟتكومة قًتحتإكُبىذاالاصدد

 .الرعوم 1-

 .ا١تواطن 2-

 .ا١تتجنس 3-

.اٞتنسية عدمي 4-



األردف،-التوزيعك للنشر داراليازكرمالعلمية،(ُط)مسلموميا٪تارحقائقخلفالستار،جنافالعنزم،-ُ

 .ِْـصََِٔ

http://www.google.co.id/url?q=http://www.burma-ksa.com/vb/showthread.php%3Ft%3D32437&sa=U&ei=N0a0UbyxD87IrQfEi4AI&ved=0CBgQFjAA&sig2=1XbVMIY3lGL7TCPPYHXgLQ&usg=AFQjCNGxZ8phyDeOA_tqg83gfCXpdrpTqA
http://www.google.co.id/url?q=http://www.burma-ksa.com/vb/showthread.php%3Ft%3D32437&sa=U&ei=N0a0UbyxD87IrQfEi4AI&ved=0CBgQFjAA&sig2=1XbVMIY3lGL7TCPPYHXgLQ&usg=AFQjCNGxZ8phyDeOA_tqg83gfCXpdrpTqA
http://www.google.co.id/url?q=http://www.burma-ksa.com/vb/showthread.php%3Ft%3D32437&sa=U&ei=N0a0UbyxD87IrQfEi4AI&ved=0CBgQFjAA&sig2=1XbVMIY3lGL7TCPPYHXgLQ&usg=AFQjCNGxZ8phyDeOA_tqg83gfCXpdrpTqA
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 كإدارة كاالقتاصادية السياسية الشؤكف ُب ا١تتساكية باٟتقوؽ التمتع كالثانية األكىل كللفئتُت

 بشركط كىو للحكومة يقدـ بطلب تؤخذ إ٪تا فاٞتنسيةالفئةالثالثة أما،الدكلة شؤكف

 ُب إقامتو ٖتدد ٍب ١تدة ُبالسجن فيحتجز )اٞتنسية عدمي(األخَتة كالفئة تعجيزية،

٢تم يسمح العمل أحسنوا فإذا اإلنتاج ُب العمل عليهم كيفرض )االعتقاؿ معسكرات(

 .٤تددة منطقة ُب يعيشوا أف على األجانب تسجيل بشهادة

 لبلضطهاد عرضهم ٦تا ،اللئاـ مائدة على كاليتامى كأصبحوا ا١تسلمُت طاردكا القانوف كّٔذا

(ُ)كالتشريد كالقتل

 : الدينية الناحية ُب بورما مسلمي مآسيثالثا:

إجازهتا بعد إال اإلسبلمية ا١تطبوعات الدينيةكإصدار الكتب بطباعة اٟتكومة تسمح ال -ُ

 .جدان صعب أمر كىذا ،اٟتكومية اٞتهات من

.عملهم أماكن ُب اإلسبلمي الزمٌ أكلبس ًٟتاىيم بإطبلؽ للمسلمُت السماح عدـ-ِ

،بتاصرؼ.ِِّ،ِِِص،ِاألقلياتا١تسلمةُبالعاملظركفهاا١تعاصرةآالمهاكآما٢تا،جػ -ُ
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 على كتيوٌزعها ا١تسلمُت لدفن كا١تقابرا١تخاصاصة األكقاؼ ٦تتلكات اٟتكومة تاصادر-ّ

!!كا١تواشي حظائرللخنازير أك عامة مراحيض إىل كٖتٌو٢تا غَتىمأك

ُب العمل على إرغامهم كيتم ،متهافكالضربلئل الدين رجاؿ كبار يتعٌرض-ْ

 .عتقاؿاإل معسكرات

بعد للاصبلة األذاف مينع كلقدالاصبلة، إلطبلؽأذاف الاصوت مكربات ستخداـإ ٯتينع-ٓ

 .قَُّْرمضاف

 إرادهتا فرض ّٔدؼ ؛كا١تدارس ا١تساجد إدارة ُب مشركعة غَت بطريقة اٟتكومة تتدخل- ٔ

 .عليها

 اٟتكومة تعرفهم الذين األفراد من قلة باستثناء ،اٟتجٌ فريضة أداء من ا١تسلموف ٯتينع-ٕ

 .سلوكهم عن كترضى

.األضاحي ذبح منع -ٖ

 مستودعات إىل ٖتويلها أك ،سىكىن كديكر كٜتٌارات مراقص إىل كٖتويلها ا١تساجد ىدـ-ٗ

 باألكقاؼ ا٠تاصة كالعقارات األراضي كماصادرة كمتنٌزىاتعامة، عسكرية كثكنات

 الطبلب ٖتادإ رئيس يقوؿنائب الاصدد ىذا ُبك البوذيُت، ا١تاغ على كتوزيعها اإلسبلمية

 :إينا األنباءاإلسبلمية وكالةلحديث ُب الرٛتن عتيق ٤تمد مإبراىي أراكاف إقليم ُب ا١تسلمُت



114 
 

 ٔتوجب كذلك مسجدان 72 ٨تو بتدمَت ـ 2001 عاـ خبلؿ قامت ميا٪تار حكومة إفٌ 

 كما القدٯتة، ا١تساجد كإصبلح ترميم أك اٞتديدة ا١تساجد بناء ٔتوجبو أصدرتومنعتٍ قانوف

 .األخَتة سنوات العشر خبلؿ بيًٍتى أممسجد ىدـ على ينص القانوف ىذا أف

 .األخَت اإلعاصار بعد سيما ال التناصَت ٛتبلت-َُ

 البوذم آّتمع ُب ا١تسلمُت كتذكيب اإلسبلمية الثقافة برمنة(( ؿ ا١تستميتة ااكالت-ُُ

 للبنات اٟتجاب لبس كعدـ البوذيات من كالزكاج البوذية فرضواالثقافة فلقد قسران، البورمي

 .بوذية بأٝتاءو كالتسٌمي ا١تسلمات

 كمدارس مساجد من اإلسبلمية اْلثار بتدمَت كذلك :اإلسبلمية كاْلثار ا٢توية طمس-ُِ

 لو جديد شيء أم بناء أك البناء إعادة عن فضبلن الًتميم من منعانباتان مينع بقي كما تارٮتية،

.(ُ)بالدين عبلقة

 .ّٔنوراإلسبلـبنجعفرآؿفائز، -ُ
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 االقتاصادية. يةالنا ُب بورما مسلمي مآسيرابعا:

.كاضح سبب دكف السمك صيد كقوارب ا١تسلمُت أراضي البورمية اٟتكومة تياصادر-ُ

.الزراعية مشاريعهم لتطوير اٟتديثة الزراعية اْلالت شراء من ا١تسلمُت منع -ِ

 إال ااصيل بيع كمنع ا١تالية، كالغرامات شيء، كل على الباىظة الضرائب فرض -ّ

 ترؾ على إلجبارىم أك فقراء، ا١تسلمُت إبقاء ّٔدؼ بسعرزىيد ميثٌػليهم يكوف من أك للعسكر

 .الديار

 .مسبق إنذار كدكف تعويض، دكف من كآخر كقت بُت ا١تتداكىلة العمبلت إلغاء -ْ

 .مواشيهم كقتل الزراعية ا١تسلمُت ٤تاصيل إحراؽ -ٓ

.(ُ))أراكاف( ُب الاصناعي القطاع ضمن بالعمل للمسلمُت السماح عدـ -ٔ





 

.ّٔ،صنوراإلسبلـبنجعفرآؿفائز -ُ
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حقيقةأسبابطردا١تسلمُتالركىينجا.ا١تبحثالثالث:

يقوؿالدكتور٤تمدبنناصرالعبودمأفاٞتيشالبورمينفذٛتبلتبشعةمنالتقتيل

،ك٬ترمكلذلكدكف٤تاكمة،كقدجرلقتلأكثرا١تسلمكالتعذيبخاصةضدالشباب

شخصخبلؿسنةكاحدةُبأجزاء٥تتلفةمنأراكافباإلضافةإىلآالؼ،َََُمن

ستخدامهمكدركعبشريةاقتيدكاإىلالسجنليذكقواالعذابالذماليتحملوالبشر،ك٬ترمأي

 ملةللثوار.٬تربكفعلىالقياـبنقاطمراقبةللمدفعيةضدا٢تجماتات

ـ،ُِٔٗنقبلبالعسكرمعاـكانتأكضاعا١تسلمُتُبالببلدقدازدادتتدىورنامنذاإل

إذإتهتالدكلةمنذذلكاٟتُتإىلطردا١تسلمُتمنالوظائفاٟتكوميةكاٞتيش،

نتهاكاتصارخةيتعرض٢تامسلموإكتتحدثمنظماتحقوؽاإلنسافالدكليةعن

أراكاف؛إذيتعرضوفللمضايقاتكتقييدحريةاٟتركة،كتيفرضعليهمالركىينجابوالية

عنتقييدحريةالعبادة. (ُ)األحكاـالعرفية،كتيدٌمرمناز٢تم،فضبلن



 .ُٓ،صُِْٓ،،ا١تملكةالعربيةالسعوديةيعدارالثلوثيةللنشركالتوز(،ِط)بورماا٠تربكالعياف، -ُ
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لكلأنواعالظلمكاالضطهادمنالقتلكالتهجَتكالتشريدكتعرضمسلموأراكافأيضان

قتاصادمكالثقاُبكماصادرةأراضيهم،بلماصادرةمواطنتهمبزعممشأّتهمكالتضييقاإل

للبنغاليُتُبالدينكاللغةكالشكل،ككصلتجرائماٟتكومةإىلشنٛتلةإبادةغَتمباشرة

لتحدةاإلجراءاتالعناصريةإىلمنعضدمسلميبورما١تنعتناميأعدادىم،كقدكص

ا١تسلمُتمنالتنقلخارجاإلقليم،حىتباتالسفرإىلالعاصمةرا٧توف،أكأممدينة

قانوفإالبعداٟتاصوؿعلىتاصريح.أخرل،جرٯتةيعاقبعليهاال

كماًبحرمافأبناءا١تسلمُتمنمواصلةالتعلُّمُبالكلياتكاٞتامعاتإالُبحدكد

،فيماييعاقبمنيذىبللخارجبطيقيدهمنسجبلتالقرية،كمنٍباعتقالوعندضيقة

عودتو.

كقدمارستالسلطاتىناؾأبشعصورالتطهَتالعرقيضدا١تسلمُت،كىوماأجربأكثر

مليوفمسلمعلىالفرارمنبيوهتم،ليعيشواالجئُتُببنجبلديشكا٢تندِ.ُمن

(ُ)ا٠تليج.كباكستافكالسعوديةكدكؿ

،بتاصرؼ.ُٔص:٤تمدبنناصرالعبودما١ترجعالسابق -ُ
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إٌفىذاالطرداٞتماعيإىلخارجالوطن،ييعدبالنسبة١تسلميبورمامأساةمتكررة،مثلما

ـعقباالنقبلبالعسكرمالفاشي،حُتطردأكثرمنُِٔٗحاصلُبالعاـ

ـحُتطردأكثرمنناصفُٖٕٗ(مسلمإىلبنغبلديش،ككذلكُبالعاـَََ.ََّ)

ا،ماتمنهمقرابة) (منالشيوخكالنساءَََ.َْمليوفمسلمُبأكضاعقاسيةجدن

(ُ)البلجئُتالتابعةلؤلمما١تتحدة.كاألطفاؿكذلكحسبإحاصائيةككالة

ـطيرًدقرابةناصفمليوفمسلم،عقبإلغاءنتائجاالنتخاباتالعامةاليتُُٗٗكُبعاـ

اا١تعارضةبأغلبيةساحقة،كذلكانتقامنامنا١تسلمُتألهنمصوتوامععامةأىلفازتفيه

(ِ)الببلدلاصاّباٟتزبا١تعارض.

إفمأساةشعبالركىينجاا١تسلممستمرةمنذعقودطويلة،فاألغلبيةالعظمىمنهم٭تًتفوف

كرغمذلكيتعرضوف١تضايقاتٚتة،إذ،كنسبةقليلةمنهمتعيشعلىالتجارة،الزراعة

تيفرضعقوباتاقتاصاديةعليهم،مثلالضرائبالباىظة،كالغراماتا١تالية،كمنعبيع

ااصيلإالٌللعسكرأكمنٯتثلهمبسعرزىيد،كذلكبغرضإبقائهمفقراء،أكإلجبارىم

علىترؾالديار.

.ُُصـ،ُٖٖٗعماف،-ائرةا١تكتبةالوطنية،األردفمناؿا١تغريب،مسلموبورماكجحيماألحقاد،د -ُ

.ُٔ،ص٤تمدبنناصرالعبودم -ِ
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ثلوفجرحانإسبلميانغائران،فمنذأكثرمن عامنآَكىكذافإنٌنانرلأٌفمسلميالركىنجياٯتي

كىميعانوفأشدأنواعا١تعاناةمن٦تارساتاالحتبلؿالبورمي٢تمكتشريدمليوِّنمسلم،كمل

ييساندىمأحدانكمليتفاعلأحدمعومشكلتهمإالالنزرالقليل.
(ُ)

كقدأقيمتكثَتمنا١تستوطناتالبوذيةعلىاألراضياليتأجليعنهاا١تسلموف،كيتم

ـدمرتأربعةُْٗٗتشجيعهمعلىالقياـٔتضايقةا١تسلمُتكُبالثاِّنمنشهرنوفمرب

أكيابعاصمةأراكافُبعملياتشغبقادىامساجد،كعدةمنازؿك٤تاؿٕتاريةُب

رىبافبوذيوفكتبلميذمدارس،كىكذايستمرالتطهَتالعرقيُباٞتانبالبورمي،كالييسمح

للمسلمُتأفيعيشواُباألرضا٠تاصبةاليتغادركىا،فاٞتيشيعطيهاللمستوطنُتالبوذيُت

 (ِ)اٞتدد.

نسانية،كاليتالتزاؿتفرضعلىا١تسلمُت،إكمايتعرضا١تسلموفألعماؿالسيخرةالبل

كيتعرضوفللضربكالقتل،بلإهناُبازدياد،كا١تسلموفيعاملوفأسوأمنمعاملةالعبيد

العشوائيخبلؿأعماؿالسخرة،كأماالنساءا١تسلماتفيتعرضنلبلغتاصاب،كاإلساءة

ٟتجاب،ك٬تربفعلىتعاطيكا١تسبكرامتهنعلىيدقواتاألمن،كالييسمح٢تنبارتداءا

.ُِ،صمناؿا١تغريب -ُ

بتاصرؼتاـ.ِِّاألقلياتا١تسلمةُبالعاملظركفهاا١تعاصرةآالمهاكآما٢تا،ص -ِ
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ربأحبوبمنعاٟتمل،ككثَتمنهنأيجربفعلىالزكاجمن فرادقواتاالمنالبوذيُت،كٕتي

قواتاألمنٖتتزعمالتدريب،النساءا١تسلماتعلىالعيشُب٥تيماتأيقيمتبواسطة

غتاصابكاإلىانة،كيتممضايقةعلماءالدينكتعذيبهم،ككثَتناما٭تلقوفكىنالكيتعرضنلئل

(ُ)ٟتاىم،ك٬تربكفعلىإصدارفتاكل٥تالفةللدين.

 

لكنأكثركأغربمايعاِّنمنوىذاالشعبىوالقوانُتكاظوراتاليتتفرضهاك

بورما،٦تا٬تعلحياهتمجحيمنااليطاؽك٬تعلحياهتماألسوأُبحكومةا٠تنازيرُب

ا١تنطقة،ك٧تملىذهالقوانُتفيمايلي:

ـْتقا١تسلمُت،باعتبارىمغرباءُِٖٗتطبيققانوفالتمييزالعناصرمالاصادرعاـ-ُ

كمهاجرينمنبنجبلديشكمنحدرينمنٚتاعاتإسبلميةغَتمعركفة.

كالعقاراتا٠تاصةباألكقاؼ،كماصادرةأمبلؾا١تسلمُتمنأراضماصادرةاألراضي-ِ

كمعاململحك٤تبلتٕتاريةكقواربصيد.

.ٖ،صماصر–حسُتبن٤تمد،ا١تسلموفُببورما،دارالسبلـللطباعةكالنشركالتوزيع،اإلسكندرية -ُ
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رلعتقاؿآالؼا١تسلمُتتعسفنا،كحبسهمدكفأفتوجوإليهماهتاماتأإ-ّ كٕتي

٤تاكمتهم.

ألفشخصَٓإجبار)الركىنجيا(علىالردةعناإلسبلـ،كًببالفعلارتداد٨تو-ْ

تقريبنا.

إلسبلميةككتاتيبالقرآفالكرمي.ىدـا١تساجدكا١تدارسا-ٓ

ىدـا١تكتباتكحرؽالكتبالدينيةكا١تاصاحفالشريفة.-ٔ

طردا١تسلمُتمنالوظائفاٟتكومية.-ٕ

منالتسجيلُبقوائم-ٖ حرمافا١تسلمُتمنحقهمُباالنتخاب،كمنعهمأصبلن

(ُ)التاصويتلبلنتخابات.

فحدثكالحرج،فالفقرا١تزمنٯتنعاْلالؼمنالناسُبأماعنا١تاصاعباالقتاصادية

مشاؿكاليةراخُتمناٟتاصوؿعلىاألمنالغذائي،فأغلبهمالٯتلكحقوؽإقتناءاألرض

الرٛتن٤تمدعبدالرٛتن،نبذةعنميا٪تار)بورما(،دارالسبلـللطباعةكالنشركالتوزيع،اإلسكندريةعبد -ُ

بتاصرؼتاـ.ُٕ،صََِٔ،ماصر–
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الوصوؿإىلاألراضيالزراعيةلزراعةااصيلالغذائية،كالقيودا١تفركضةعلىحركةالناسأك

علىىذاالشعب.كالبضائعكالسلعيزيدمنا١تعاناةكالبأس

ـ٦تايضعهمُِٖٗالٯتلكوفحقاٞتنسيةُببورمأتوجبقرارعاـحقيقةالركىينجاف

خارجاألقلياتاإلقليميةا١تعًتؼّٔا،فبورماتنظرإليهمأهنممهاجرينغَتشرعيُتمن

منقواتاألمنا٠تاصةمن٭تاكؿمنهممغادرةبورما،يتعرضللضربكاإلىانة،بنغبلديش

لبورمية.ا

كٮتضعالركىينجيوفلركتُتالعملالقسرماإلجبارم،حيث٬تبعلىكلركىنجيأف

اُباألسبوعُبمشاريعاٞتيشأكالدكلةالبورمية،كليلةكاحدةللحراسة٦تا يعمليومناكاحدن

(ُ)ينقصمنكقتهمللعمللكسبعيشعوائلهم.

كمنالغرائبأيضنامايفرضعليهم،حُتيرغبوفُبالزكاج،فإنويتوجبعليهماٟتاصوؿ

علىتاصريحرٝتيللزكاج،ما٬تعلالدكائراإلداريةىناؾتستغلالفرصةلسرقةأموا٢تم،كما

يدعوللعجبأفاٟتاصوؿعلىالرخاصةقديتطلبعامُت،إضافةإىلالرخصاألخرلاليت

.،بتاصرؼُٖ،صعبدالرٛتنعبدالرٛتن٤تمد -ُ
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تفرضعليهمأيضنا،أماعنمنيتزكجبدكفرخاصة،فإنويعتربُبنظراٟتكمالبوذمالظامل

٣ترمنايعاقبباالعتقاؿكالسجن.

عليهمالسلطاتٔتنحهمتاصاريحالزكاج،كيتزكجوفيؤخذعليهم أماُبحاؿأفتتكـر

اأفالينجبواأكثرمنإثنُت،أماعنا لبورميُتالبوذيُتالذينيعيشوفُبا١تنطقة،عهدن

فإهنمالتفرضعليهممثلىذهاألمور.

نتهاكاتاليوميةا١تستمرةاليتيتعرضكٖتتكطأةالقتلكالتعذيبكإحراؽالقرلا١تسلمةكاإل

النازحُتا١تسلمُت٢تاا١تسلموف،كعلىاٟتدكدالبورميةالبنجبلديشيةيسقطعشراتمن

(ُ)البورميةأحياننا،كأحيانناأخرلبرصاصحرسحدكدبنجبلديش.برصاصالقوات

ىذهالسلسلةمنا١تضايقاتكسوءا١تعاملة٬تعلالركىينجيأكثرا١تضطهديناركمُتحىت

يعٍتذلكسولقهرا١تسلمُتُببورما،كىيكاحدةمنأكثردكؿالعاملفقراكقمعية،كال

كعلىالرغممنأفالظركؼاليتأجربتا١تسلمُتعلىترؾموطنهمُببورمافقطكإذال٢تم،

.ُٖ،ص٤تمدبنناصرالعبودم -ُ
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ضدىمنفسألوافماتزاؿقائمة،فإفالذينٕترمإعادهتمإىلبورمارغمناعنهم٘تارس

التعذيبكالقهر.

هتجَتىمعلىعدةمراحلكىي:كلقدذكرا١تؤرخوفأفا١تسلموفُببورماًب

 .الثانية العا١تية اٟترب إباف ـ ُّٖٗ عاـ األكىل

.بورما استقبلؿ بداية مع ـ ُْٖٗ عاـ الثانية

 .ـ ُٖٕٗ عاـ الثالثة

 .(ُ)ـ ُُٗٗ عاـ الرابعة

 -اٞتماعية: كاإلبادة كالديٍت العرقي التطهَت

 مائة أكثرمن ضحيتها ذىبت كاليت ـ ُِْٗ عاـ كقعت اليت ا١تذْتة ذلك على دليل خَتف

 إصبلح جديدة،كعدـ مساجد تأسيس ْتظر قرارنا السلطات أصدرت مسلم،كما ألف

 سنوات عشر خبلؿ أكإصبلحها بناؤىا ًب اليت ا١تساجد كتدمَت القدٯتة،ا١تساجد كترميم

 مسجدا ِٕ من أكثراْلف إىل ىدمت فإفالسلطة القرار ىذا كٔتوجب اإلقليم،ُب مناصرمة

.العلم كطلبة العلماء من َُِكاعتقلت إسبلمية مراكز ْك

بتاصرؼ.ُٖ،صعبدالرٛتن٤تمدعبدالرٛتن -ُ
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 -أراكاف: مسلمي عن ا١تيا٪تارية اٞتنسية إلغاء

 ُِْٖ بعدعاـ بورما ُب مستوطنوف أهنم بدعول ا١تسلمُت جنسية ألغيت ـُِٖٗ عاـ ُب

. ذلك كالتاريخيكذباف الواقع أف رغم( بورما إىل الربيطاِّن االستعمار دخوؿ ـ،)عاـ

 االعًتاؼّٔم كعدـ جنسيتهم كإلغاء ميا٪تار إىل الرجوع من ا١تهاجرين منعككذلكلقد

ميا٪تار. خارج ُب كلدكا الذين كبأبنائهم

 أراكاف، مشاؿ ُب"النموذجية القرل"ب يسمى ما بإنشاء اٟتكومة قامت ـُٖٖٗ عاـ منذف

 آّتمع تاصهَت كيتم ا١تناطق، ُبىذه ستقراراإل على البوذيُت ا١توغ أسر تشجيع يتسٌت حىت

(ُ).األغلبية ىم فيها ا١تسلموف كاف أرض ُب ىماألغلبية البوذيوف كيكوف أراكاف ُب ا١تسلم

 -أراكاف: مسلمي أكساط ُب التعليم

أفتفشي يؤكد أف يستطيع ا١تاضية سنة َٓ خبلؿ أراكاف مسلمي حاؿ ُب ا١تتمعن إف

 البوذيُت كٖتكم،أكضاعهم لًتدم كافينا سببنا كاف ا١تسلم األراكاِّن الشعببُت اٞتهل

انتشرت األخَتة اْلكنة العلم،كُب بسبلح مسلحُت يكونوا مل أراكاف مسلمي ألف عليهم،

.ُّ،صمناؿا١تغريب -ُ
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 - البحتة العلمية العلـو أما ،درفيهاكوا ك٢تم أراكاف مسلمي أكساط بُت الدينية العلـو 

 سبب كيعزك لديهم منعدمة تكوف تكاد العلمكفركعو أصوؿ من كغَت٫تا كا٢تندسة كالطب

 ندر، ما إال ميا٪تار خارج أك أراكاف داخل سواءن ٢تم الدراسية توفرالفرص عدـ إىل ذلك

 .(ُ)ا١تتدنية قتاصاديةكحالتهماإل

باإلضاقة٢تذهاألسبابفهناؾأسبابأخرلكمنهامايلي:

البوذيوفىممنيتولوفمهمةالشرطةكاألمنكيتولوفقمعا١تسلمُتٔتختلفالطرؽ-ُ

كالوسائلاإلرىابية،كيستعملوفاإلجراءاتالعنيفةاليت٘تنحهاالقوانُتالعرفيةا١تطبقةعلى

العاصاباتالبوذيةكا١تدعومةمن شعبأركافا١تسلمة،كتتعرضقرلا١تسلمُتليبل٢تجـو

بورماحيثتستخدـفيهاكافةاألسلحةا١تتطورةلقتلا١تسلمُتمنأطفاؿقبلحكومة

.(ِ)كنساءكعجائزكيشنرجاؿالعاصاباتغاراتيوميةكذلكإلرىابا١تسلمُتباستمرار

 ،بتاصرؼ.ُّ،صمناؿا١تغريب -ُ

بتاصرؼ.ُٗ،صعبدالرٛتن٤تمدعبدالرٛتن -ِ
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جديدةللبوذيُتبُتقرلمستوطناتهاحكومةبورماُبصورةفىناؾٗتطيطتقيمأكما

-ا١تسلمُتُبمشاؿغربأراكافحيثاألغلبيةا١تسلمةكذلك٢تدفُتأساسُت:

نسبةا١تسلمُتُبىذها١تنطقة.أحد٫تا:لتقليل

ثانيهما:إلجراءعملياتإرىابيةكعدكانيةمستمرةضدا١تسلمُتبدعولحفاظاعلىشعبها

إىلمغادرةىذها١تناطقلتشتيثمشلهم.البوذم،كحىتيضطرا١تسلمُت

ككلىذهاألمورأدتإىلىجرةالكثَتمنا١تسلمُتمنبورماحفاظاألعراضهمكصونا

(ُ)لكرامتهمإىلشىتبقاعاألرض.

كيتواجدحاليامنمسلميبورماُبكلمنأندكنيسياكماليزياكباكستاف،كالبعضاْلخر

كاألمريكتُت،ىذاباإلضافةإىلنسبةضئيلةتتواجدُبالدكؿىاجرإىلالبحرالكارييب

العربية.

-الوضعاٟتاِل١تسلميبورما:

ٗتذتعدةخطواتكإجراءاتضدمسلميبورماإإفالسلطاتاإلشًتاكيةالبورمية

-كخاصةالركىينجا،كمنهامايلي:

،بتاصرؼتاـ.ٔٔ،صنوراإلسبلـبنجعفرعليآؿفائز -ُ
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بوذيُتباألسلحةالناريةلضربا١تسلمُتاْلمنُتكلماسنحت٢تمالفرصة.زكدتال-ُ

ُتككزعتهاعلىالبوذيُت.غتاصبتاألراضيالزراعيةمنا١تسلمإ-ِ

توزيعبطاقاتاإلقامةكسحباٞتنسيةالبورميةمنا١تسلمُتحىتيسهلتسفَتىم–ّ

جانب.أْتجةأهنم

قاسيةكخالية١تسلميالركىينجاللحاصوؿعلىكضعتالسلطاتالبورميةشركطا–ْ

اٞتنسيةالبورميةمنهامثبلأكراؽثبوتيةألقامتوُببورما.

رىابالوضعاإلجتماعيكاإلقتاصاملقداستمرتسلطاتبورماُبسياسةالقمعكاإل-ٓ

كالظلمعلىمسلميالركىينجاْتيثأصبحتظركفهما١تعيشةصعبةكمؤ١تةكقاسيةجدا،

حيثتعطلتمعظمماصادرا١تعيشةاليت،نتشارالفقركآّاعةبُتا١تسلمُتإأدلإىل٦تا

إىلانتشارليعتمدعليهاأغلبمسلميالركىينجاكالزراعةكالتجارةكصيداألٝتاؾ،كماأد

.(ُ)العديدمناألمراضالضارةبسببسوءالتغديةكقلةتوفرالعنايةالاصحية

للتحقيقكالطباعةكالنشرعبدآّيدبكر،األقليا -ُ تا١تسلمةُبآسياكأسًتاليا،مكتبةدارالعلـو

.ُٖٗص لبناف،-كالتوزيع،بَتكت
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عماؿمناسبة،كىذاأدلإىلانتشارأكماانتشرتالبطالةبُتا١تسلمُتنتيجةعدـكجود

كقاؼألفٚتيعا١تدارساألسبلميةكانتتديرىاماصركفاتاأل؛بُتا١تسلمُتاألميةكاٞتهل

كٚتيعهاأ٦تتهاالسلطاتالبورميةالبوذية،ككماأفالتعليمُببورما،منقبلا١تسلمُت

كخاصةاٟتكوميليس٣تانا،ك٭تتاجإىلتكاليفباىظةكاليستطيعا١تسلموفأفيتحملوا

اءالٯتلكوفحىتقوتيومهم،كذلكبعدأفصبحواٚتيعافقرأألهنم؛تكاليفالتعليم

صودرت٦تتلكاهتممنقبلسلطاتبورماالبوذية،كالتعليمُبنطاؽضيقكعلىنظاـ

ألهنمٯتنعوفمنالتنقلباإلضافةإىلعدـكجود؛الكتاتيب،كاليستطيعوفمواصلةدراستهم

ضلئلضطهادتالدينيةتتعرككلنشاطللدعوةاإلسبلمية٤تظوركالشخاصيا،ا١تقدرةا١تالية

كالتاصفيةبكلكحشية.

ككذلكلقدأزاؿالبوذيُتالعديدمنا١تساجدُبحركةالتحدمللمسلمُتالركىينجُت،

كغَت،كأزالواكذلكالعديدمنا١تدارساإلسبلميةأثناءعملياتالشغبا١تعاديةلئلسبلـ

.(ُ)مسموحبأداءفريضةاٟتجأكتقدمياألضحيةُباألعياداإلسبلمية

.ُٖٗ،عبدآّيدبكر -ُ
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بدعوم٤تاربة؛لقدٞتئتسلطاتبورماإىلفتحمراكزإٟتاديةُبا١تناطقاإلسبلميةككذلك

كعنطريقىذها١تراكزسوؼتزيلعنهماألميةكما،األميةكاٞتهلمنالشعبالبورمي

كاليتغايتها،كيدعوفأفمسلميالركىينجاتنقاصهمكثَتامنالثقافةالبورمية،يزعموف

البوذيةكمنٍبٖتويلهمإىلا١تبادئ،إفسادعقيدةا١تسلمُتكإذابةىويتهماإلسبلميةا١تستقلة

باسمالثقافةالبورمية.

،ةالبورميةاإلشًتاكيةبقيادةاٞتنراؿِّنكينحرباضدا١تسلمُتُببورماكلقدشنتاٟتكوم

كعملبتخطيطكاسعالنطاؽلتشويوصورةاإلسبلـكا١تسلمُتعنطريقكسائلاإلعبلـ

كذكرعلنابأفاإلسبلـىوعدكللدكلةكانتهجتاٟتكومةاإلشًتاكيةأساليب،اٟتكومية

سلمُت،كذلكلتاصفيتهمأكذكباهنمُبآّتمعالبوذم.متعددةلزرعالعراقيلأماـا١ت

حىتيتمتعواْتقهمُبالوظيفة،كلقدجاىربعضا١تسلمُتبالنكوصعندينهماإلسبلـ

.(ُ)الرٝتيةكا١تعاملةالىتتوفرىاالدكلةللبوذيُت

.ُْ،صمناؿا١تغريب -ُ
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ُبببلدىمأراكاف،الركىينجاحقيقةكاقعا١تسلمُتفمنخبلؿىذاالعرضتبُتللباحث

-كىذهاٟتقائقكمايلي:

تأميممتاجرا١تسلمُتكمؤسساهتمكهنبمزركعاهتمكإحراقهاُبىجماتتتمعلى-ُ 

  قراىممنقبلاٞتيشكالشرطةكا١تتعاصبُتمنالبوذيُت

تدمَتا١تساجدكا١تكتباتكا١تدارسكٖتويلعشراتا١تساجداىلٜتاراتكمراقص-ِ

 كمعابدبوذم

 .منعا١تسلمُتمنأداءفريضةاٟتج-ّ

.منعا١تسلمُتمنذبحأضاحيأياـالنحر-ْ

.إتبلؼالكتباإلسبلميةبتمزيقهاأكإحراقهاأكاستخدامهاُبتعبئةالسلع-ٓ

.تغيَتاألٝتاءاإلسبلميةكإجبارا١تسلمُتعلىالتسميبأٝتاءبوذيةأكشيوعية-ٔ

.العمبلتا١تتداكلةبُتالناسعلىحُتغرةكعدـاستبدا٢تابعمبلتجديدةإلغاء-ٕ
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ماصادرةا١تطابعاإلسبلميةكمنعطبعأمكتابعناإلسبلـكعدـالسماحباستَتاد-ٖ

.الكتبمنا٠تارج

كُب٣تاؿالتعليميواجوا١تسلموفمشكبلتمتعددةمنجهات٥تتلفةمنجهةال-ٗ

ُتالفرصةالكافيةلبللتحاؽبا١تدارسكالكلياتكاٞتامعات،كمنجهةتعطيألبناءا١تسلم

.أخرلمعظما١تقرراتاليتناسبمععقائدىماإلسبلمية

ىلإقياـاٟتكومةالبوذيةبالتعاكفمعالشعبالبوذمبعملياتتعسفيةضدا١تسلمُت-َُ

ليعملنخدماُبكالتعدمعلىاألعراضكأخذالفتيات،جانبقيامهمبالسلبكالنهب

.مناز٢تمكغَتىاالكثَت

فهذهاٟتقائقكغَتىاجعلتمنمسلميالركىينجايعيشوفكاقعالإنساِّن،كىذاالواقع

دفعهمللهجرةبدينهمكترؾ٦تتلكاهتمكأراضهم.
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آثارالتناقضُبكصايابوذامعكاقعا١تسلمُتالركىينجا.ا١تبحثالرابع:

 

البوذيةبوجوعاـفإنناسنجدأهنامذىبأخبلقيمتكامليضمنحياةنظرناإىلماإذاف

،حيثكانتفكرةبوذاعنالدينسلوكيةخالاصة،فكافكلمايعٌتالبوذمكغَتالبوذم

بوبوذاىوسلوؾالناس،كأماالطقوسكشعائرالعبادةكماكراءالطبيعةكالبلىوتفكلها

ٕتاه،فكافىأصحابوكزكَّارهعنا٠توضُبىذااإلأمورالتستحقعندهالنظر،ككافينه

فكافكثَتمن٢تذاالسلوؾسببانقويانالنتشارالبوذية؛كذلكلعدـتعارضهامعآ٢تةا٢تنود،

 ا٢تنوديتبعوفالبوذيةُبأخبلقها،كمعذلك٭تافظوفعلىكالئهمْل٢تتهم.

فا١تبدأاألكثررسوخالدلالرىباففمنخبلؿماٍبعرضوعنالديانةالبوذيةفإننا٧تدأ

البوذيُتىوعدـا١تبادرةبقتلنفس،كلعلعدـاللجوءإىلالعنفكىوما٦تيزجوىر

آخر،فاألفكارالعدكانيةتتناَبٚتيعهامعكافةكضعيالتعاليمالبوذيةمقارنةبأمدين

التعاليمالبوذية،فالبوذيةتوجبمنبُتتعاليمهاضركرةنبذاإلسلوبالعدكاِّن،كاستبدالو

 .بالتأملحىتينموالتعاطفإزاءٕتاهٚتيعالكائنات
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ضداألقليةمنىذاا١تنطلقيربزتساؤؿ١تاذايلجأالرىبافإىلاستخداـخطابالكراىية

ا١تسلمةُبميا٪تار؟

فمنكجهةنظرالباحثفإفىناؾعدةأسبابجعلتالرىبافالبوذيُتيناقضوفالوصايا

-األخبلقيةاليتخلفها٢تمبوذا،كىذهاألسبابىي:

تشَتالدراساتاٟتديثةإىلأفبريطانياىيالسببالرئيسيُبإدخاؿالعدكاةبُت-ُ

حيثأسهمتبريطانيابزيادةالعداكةضدىمفأمدتالبوذيُتالبوذيُتكا١تسلمُت؛

حىتأكقعوابا١تسلمُت-كعادةالدكؿا١تستعمرةكإىلاْلف-بالسبلحلقتلا١تسلمُت

 ـ،فتكواخبل٢تاْتواِلمائةألفمسلمُبأراكاف!!ُِْٗمذْتةنعاـ

البوذية،حيثيطوؼكبعداستقبل٢تااستمرالتنكيلبا١تسلمُتىناؾمنًقبلاٟتكومة

اٞتنودالبورماكيوفكىيئاتالتنفيذالقضائيكسفاحو)ا١تاغ(البوذيُتبأ٨تاءالقرلا١تسلمة،

ىو،يقوموفبإذالؿكبارالسنكضربالشبابا١تسلمكدخوؿا١تنازؿكسلبا١تمتلكات

(ُ).قسرمعنومكاجتماعيسببُبكلو

،بتاصرؼ.ُٓص،إٯتافعارؼ -ُ
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كالتعاصبالعرقيالذميسَتعليوالرىبافالبوذيُتُبميا٪تار.التطرؼ–ِ

فإفٚتيعاألعماؿاليتأرتكبتكترتكبُبحقاألقليةا١تسلمةمنالركىينجاا١تتمثلةُب

القتلكالتدمَتكاغتاصابا١تمتلكات،كلذلك٤تاصلةتعاصبعرقي٤تض.


) آشُتكيراثو الراىب) أف  العبيدم: الشيخ األصولية(ُ)يقوؿ رموز أشهر أحد يعترب

البوذية،ككذلكيعثربمنأبرزالشخاصياتاليتتدعواإىلالتطرؼالبوذل،أفىذاالراىب

عنف أعماؿ بأل دائما صلتو ينفى للمسلمُت ا١تعادل للتوجو األبالركحى يعد الذل

٘تتلىءعادةتنفجرضداألقليةا١تسلمة،إالأفىناؾشبوإتفاؽعلىأفعظاتوكخطاباتو

باإلشاراتا١تعاديةلئلسبلـ،كٖتفلبالكراىيةكالعنف،كىوأمريبدكأنوليسجديداعليو،

____________________________________________

ـ،ُبمدينةبورما،كىومكرسحياتوُبخدمةديرُٖٔٗالراىبآشُتكيراثوكلدعاـ -ُ

بتهمةالتحريضعلىالعنفضدََِّللمذىبالبوذم،سجنعاـ،كيعتربأصوليامتعاصب"مانداالم"

ُبٛتلةعفوعنسجناء،كقاـبتنظيماحتجاجاتلدعمالبوذيُتُبََِْا١تسلمُتكأطلقسراحوالعاـ

شخص.منقوؿمنتقريرمنشورُبشبكةََِإقليمراخُتحيثاندلعتأعماؿعنفراحضحيتها

ـ.َُِّ/ٕ/ُبتاريخـ،نقلَُِِ،ٔ،ُُتاريخنشربأخبارمسلموالركىينجا،
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كلكنأطلقسراحوبعدأفحاصلعلىعفوَبإطارحالةاإلنفتاحالسياسىالىتتشهدىا

 (ُ)ميا٪تارحاليا.

كيبدكأفىذاا٠تطابالذلبدأخافتاكاعتربهالكثَتكفدخيبلعلىآّتمعالبورمىيكتسب

،خاصةَبظلمناخاٟتريةاٞتديد،كىومادفعالبعضللقوؿأف –أرضاجديدةكليـو

يعربدائماا٠تيطالرفيعبُتحريةالتعبَتكاٟتضعلىالكراىية،مستفيدامن-آشُتكيراثو

قيودا١تفركضةكمنالفًتةاإلنتقاليةا٢تشة،كىوأمراليشكلهتديداحقيقيا١تسارٗتفيفال

الدٯتقراطيةَبميا٪تارفقط،كلكنويثَتالعديدمنالتساؤالتحوؿقدرةاٟتكومةعلىحفظ

االمن،كعلىتعقبىذاا٠تطابا١تتطرؼمنقبلالرىبافالبوذيُتَبدكلةتدينغالبيتها

%منعددالسكافٖإىلْيشكلا١تسلموفمنبالبوذية،ك

ك٭تتلفيهاالبوذيوفا١تناصبالعلياَباٞتيشكالشرطةكاإلدارةاٟتكومية،كىومايتناقض

معا٠تطابالطائفىالسائدالداعى١تواجهة٤تاكالتتغيَتىويةالدكلةمنقبلالسكاف

(ِ).ا١تسلمُت

بتاصرؼتاـ.ُٖ،ص٤تمدبنناصرالعبودم -ُ

بتاصرؼ.َِإٯتافعارؼ،ص -ِ
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"كىىثبلثةأرقاـيقوؿٗٔٗىلأفاٟتركةالىتيقودىاالراىبكتسمى"إكىنايشَتالبعض

إهنا٘تثلقيمكتعاليمالبوذيةتسببتَبأفياصبحآّتمعَبحالةاستقطابغَتمسبوقة،

ا١تسلموفكتدعوخاصةكأنويتمخبلؿالعظاتتوزيعمنشوراتتشَتللخطرالذلٯتثلو

١تقاطعةٕتارهتمك٤تا٢تم،بلإهناتبنتمؤخراٛتلة١تنعالزكاجا١تختلطبُتأبناءالديانات

الداعيةللحريةكإهناءََِٕا١تختلفة،كىومادفعبعضالرىباف٦تنقادكاانتفاضةعاـ

ببهاَبتزايدالديكتاتوريةالعسكريةللتعبَتعنشعورىمباإلحباط٦تا٭تدث،فإىلجانبتس

موجاتالكراىيةكالعنف،فقدأثرتسلباعلىصورةميا٪تارَب٤تيطهااإلقليمى،كأقلقت

البوذيُتَبالدكؿآّاكرةالذيناعتربكاما٭تدثانتهاكاصر٭تالتعاليمالبوذيةللحدالذل

اعيادفعتالداللالماللقوؿَبمارسا١تاضىبأفألقتلباسمالدينغَتمقبوؿ،د

الرىبافالبوذيُتلتأملالوجواٟتقيقىللبوذية،كىىدعوةيبدكأهناالٕتدآذاناصاغية

خاصةَبظلاإلنتشارالواسعللملاصقاتالىتٖتملشعاراٟتركةَبكلمكافَبميا٪تار

علىالسياراتكااؿ،كللقوائمالىتتضمااؿالىتٯتتلكهإتارمسلموفكالدعوة

.(ُ)ها١تقاطعت

،ِّـ،صََُِ،-لبناف–٭تِتالبوليٍت،بورما:أقليةمسلمةٖتتالتهديد،دارالعلمللمبليُت -ُ

 .بتاصرؼتاـ
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التعاصبا١تذىيب.–ّ

جعلبوذاالرىبانيةجزءناأساسيناُبمعتقده،كنظمديانتوُبشكلطائفةدينيةيقودىا

بنفسو،كبانتشارالبوذيةدخلهابعضالعامة، كلكنالرىبافأكجبواعليهماإلٯتافاٞتاـز

بطائفةالرىباف٘تامناكمايؤمنوفببوذاكتعاليمو،كبينماٯتدالعامةالرىبافبالوسائلا١تادية،

 فإفالرىبافينشركفالتعاليمكيعٌلموفالناسالطريقاليتينبغياتباعهالنيلالسعادةالكاملة.

درجةكبَتةبعداإلحتبلؿالربيطاِّنللهند،كقدٝتحفقدتغَتتالرىبانيةالبوذيةإىل

اإلحتبلؿلبعضاألديرةٔتمارسةنشاطهاُبتلكالببلد٢تدؼكاحدكىونشرالفتنو

.(ُ)كالقضاءعلىاألقلياتا١تسلمةُبتلكالبلداف

 مائة أكثرمن ضحيتها ذىبت كاليت ـ ُِْٗ عاـ كقعت اليت ا١تذْتة ذلك على دليل كخَت

 إصبلح جديدة،كعدـ مساجد تأسيس ْتظر قرارنا السلطات أصدرت مسلم،كما ألف

 سنوات عشر خبلؿ أكإصبلحها بناؤىا ًب اليت ا١تساجد كتدمَت القدٯتة، ا١تساجد كترميم

 ِٕ من أكثر اْلف إىل ىدمت فإفالسلطة القرار ىذاكٔتوجب اإلقليم، ُب مناصرمة

بتاصرؼ.ِٔ،ص٭تِتالبوليٍت -ُ
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.(ُ)العلم كطلبة العلماء منَُِ كاعتقلت إسبلمية مراكز ْ ك مسجدا،

نبذفكرةكوفاألقليةا١تسلمةمنالسكافاألصلُتُببورما.–ْ

 ـُِْٖ بعدعاـ بورما ُب مستوطنوف أهنم بدعول ا١تسلمُت جنسية ألغيت ـُِٖٗ عاـ ُب

ذلككلقدمارسة كالتاريخيكذباف الواقع أف رغم بورما إىل الربيطاِّن االستعمار دخوؿ عاـ

 -اٟتكومةُبحقهممايلي:

 كبأبنائهم عًتاؼّٔماإل كعدـ جنسيتهم كإلغاء ميا٪تار إىل الرجوع من ا١تهاجرين منع -ُ

.ميا٪تار خارج ُب كلدكا الذين

 مشاؿ ُب"النموذجية القرل"ب يسمى ما بإنشاء اٟتكومة قامت ـُٖٖٗ عاـ منذ -ِ

 كيتم ا١تناطق، ُبىذه اإلستقرار على البوذيُت ا١توغ أسر تشجيع يتسٌت حىت أراكاف،

األغلبية البوذيوف كيكوف أراكاف ُب ا١تسلم آّتمع تاصهَت  كاف أرض ُب ىم

.(ِ)األغلبية ىم فيها ا١تسلموف



بتاصرؼ.ُٔإٯتافعارؼ،ص -ُ

بتاصرؼ.ُٕـ،صََِٗ-القاىرة-نوؼعلىا١تطَتم،اإلرىابالبوذم،دارالسبلـ، -ِ
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 بأياـ،أعلنت ـ2012 /6 /8 ا١توافق ىػ 1433 /7 / 18 ُب األزمة انفجار فقبل

 ىذا أراكاف،فكاف ُب للركىنجيُت ا١تواطنة ستمنحبطاقة بأهٌنا البورمية ا١تيا٪تارية اٟتكومة

 كتأثَته ذلك معٌت يدركوف٘تامان فهم كجوىهم، على صفعة ٔتثابة للماغُت بالنسبة اإلعبلف

 من القرار ىذا أف كيعرفوف – الوليدة اٞتمهورية اٟتكومة ظلٌ ُب – التاصويت نتائج على

 أراكاف تكوف بأف ٭تلموف ا١تاغُت أفٌ أراكاف،حيث ُب اإلسبلـ انتشار ُب يؤثر أف شأنو

 .(ُ)غَتىم يسكنها ال ّٔم خاصة منطقة

 مربٌران ذلك ليكوف ا١تسلمُت، صفوؼ ُب فوضى أم إلحداث ٮتططوف ذلك بعد ا١تاغيوف بدأ

 كدخبلء، إرىابيوف أهنم على فياصوركىم الركىنجيُت ا١تسلمُت اٟتكومةٕتاه موقف لتغيَت ٢تم

 الركىنجي الشعب إلبادة فرصة كأيضان٠تلق تأجيلو، يتم أك ّٔم االعًتاؼ قرار كيتوقف

أراكاف، كاليةُب األمور مقاليد على ا١تاغُت كسيطرة كٌلٌيان، ا٠تارجي اإلعبلـ غياب مع ا١تسلم

(ِ)كلذلكاألمورأدتإىلحربداميةُبصفوؼاألقليةا١تسلمةُبميا٪تار.

.ُٕإٯتافعارؼ،ص -ُ

.َِ،٤تمدبنناصرالعبودم -ِ
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 ١تقتل انتقامان ذلك فعلوا أهٌنم اٌدعوا جرٯتتهم للتربير موقفان كٮتلقوا الفتنة، ا١تاغيوف يثَت كحىٌت

 صدقوا إف - الفتاة حادثة بأفٌ العلم مع،كقتلها اغتاصأّا ا١تسلمُت أفأحد زعموا ةبوذي فتاة

 كجودا١تسلموف. فيها يندر بلدة ُب حاصلت فقد - فيها

 مواطنوف أهنم إىل إضافة ّٔا مارٌين كانوا كإ٪ٌتا البلدة تلك من ليسوا الدعاة ىؤالء أف كما

 كىم بطبلقة ا١تاغ لغة كيتكلموف أراكاف مقاطعات من كليسوا رانغوف العاصمة أصليوفمن

.(ُ)اللحى كجوىهم الشيبكغٌطت عبلىم كقد السنٌ كبار من

النفوذالبورميا١تسيطرعلىكافةمفاصلالدكلةالبورمية.–ٓ

يوجدمنبُت فالبوذية أسلفنا، التعاليمالبوذيةكما تتناَبٚتيعاألفكارالعدكانيةمعكافة

علىالعدكانية،فمنخبلؿالتأملينموالتعاطفإزاءٕتاهٚتيعتعاليمهامايكفلالقضاء

 .الكائنات

سلطة مع اتفاؽ ُب تدخل الحقة مرحلة ُب فإهنا الديانة، بدء كيفية عن كبغضالنظر

منأجلالدكلة،ك٢تذاٞتأالرىبافالبوذيوفللملوؾ،الذينكانوادائماا١تسؤكلُتعنالعنف،

الذماليستطيعسواىمتقدٯتو٢تم،ُبحُتٞتأا١تلوؾإىليداٟتاصوؿعلىالدعمكالتأي

.ُٖنوؼعلىا١تطَتم،ص -ُ
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خبلقيةالسامية،صباغصفةالشرعيةالشعبيةاليتال٘تنحهاإالىذهالرؤيةاألالرىبافإل

 .فأغلبيةا١تسلمُتتؤيدتطبيققوانُتالشريعة

"ملوؾالاصبلح"،اٟتركببأهناكانتباسمبررحكاـبورما،الذينأطلقعليهماسملقدك

 .(ُ)ماكصفوهبالعقيدةالبوذيةاٟتقيقية

نَت من التحرر بغية بورما اليتظهرتُب اٟتركاتالوطنية ُب رائد بدكر كهنضتالبوذية

أفضىذلكإىلأعماؿعنف،كحريقمثبليشردمئات ما اإلمرباطوريةالربيطانية،كأحيانا

عنىويتو،ا١تسلمُتٔتيا٪تار اليتجزأ جزء البوذية بأف يشعر الكثَتبدأ أف أ٫تية كاألكثر

يبعثعلى ال موقفا كاف حديثا ا١تستقلة الدكؿ ىذه األقلياتُب موقف كأف الوطنية،

.(ِ)الراحة





(،دارالنشرمنظمةتضامنّط)الشيخدين٤تمد،األكضاعالراىنة١تسلميبورما،،ترٚتةإكراـا، -ُ
،بتاصرؼتاـ.ِْـ،ص1997 ،-بورما-الركىنجياأركاف

بتاصرؼتاـ.ُٗ،صنوؼعلىا١تطَتم -ِ
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اندلعتوترعرقيُببورماٖتوؿإىلحربأىلية،ففيأعقابمذْتةـ،ُّٖٗكُبعاـ

مناىضةللتاميل،سعتٚتاعاتانفاصاليةُبمشاؿكشرؽاٞتزيرةإىلاإلنسبلخعناٟتكومة

اليتهتيمنعليهااألغلبية،كخبلؿاٟتربكقعتأسوأأعماؿعنفضدا١تسلمُتُببورما

علىيدمتمردممنالبوذيُت.

ككذلك ُبإلقد العسكرم اٟتكم لتحدم األخبلقي نفوذىم البوذيوف الرىباف ستخدـ

 عاـ ثورة ُب الدٯتقراطية بشأف الدائر كاٞتدؿ آنذاؾََِٕالببلد، الرىباف كاختار ،

.(ُ)اإلحتجاجاتالسلميةلتحقيقأىدافهم

فمجتمع ٘تاما، ٥تتلف ىدؼ لتحقيق األخبلقي نفوذىم الرىباف بعض يستخدـ كاْلف

ألفراىب،الٮتلومنالغاضبُت،خاصةأفأعدادامنهمأكدعتََٓالرىبنةا١تؤلفمن

األديرةُبالطفولةىربامنالفقرأكاليتم،كطبيعةالعبلقةبُتا١تتطرفُتالبوذيُتكاألحزاب

.اٟتاكمةُبالبلدينغَتكاضحةا١تعامل

.عضالسكافكيبدكأفالرسالةا١تعاديةللمسلمُتالقتصدللدلب

بتاصرؼ.َِنوؼعلىا١تطَتم،ص -ُ
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كعلىالرغممنكوهنمٯتثلوفأقليةُبالبلد،فإفالكثَتمنالبوذيُتيركفُبضركرةاٖتاد

  (ُ)ببلدىمكأفدينهميواجوهتديدا.

كيعتقدالكثَتمنالناسأفاإلسبلـا١تتشدد٭تتلبؤرةالاصراعاتاألكثرعنفاُبالعامل،

يشعركفأهنمىدؼٟتمبلتٖتو٢تمعندينهمتنظمهاالدياناتالتوحيدية،كمافهم

يعتقدكفأنوإذاكانتالدياناتاألخرلتتسمبالغلظة،فمناألفضل٢تمأفيسلكوانفس

.(ِ)ا١تسلك


اإلضطراباتالطائفية:-ٔ

منأراكافحوادثمتكررةألعماؿالشغبا١تناىضةلئلسبلـكا١تسلمُتُبأجزاء٥تتلفة

نفذهتاعناصرمناكئةلئلسبلـ٦تاأسفرعنمقتلمئاتالركىينجُتكهنبباصورةمتعمدة،

٦تتلكاهتم.

.ُّـ،صُٖٖٗ،-السعودية-أبوعمر٤تمدإلياس،الركىنجياكماصَتىمآّهوؿ،دارطويق، -ُ

،بتاصرؼ.ِٖ٭تِتالبوليٍت، -ِ
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بُتفكيكماشة،فهم-أكماتبقىمنهمعلىقيداٟتياة-فمسلموبورما يعيشوفاليـو

يواجهوفحربطائفيةشاملةُببلدىماألصليبورما،كمنأرادمنهمالنجاةبنفسوىربنا

العاصاباتالبوذيةُببورمايتاصدللوحرساٟتدكدالبنغاِل،ليعيده٣تددنامنالقتلعلىيد

.(ُ)ٞتحيمالبورمٌيةإىلحياةا

فمنالاصعبٖتديدا١تذابحاليتتعرض٢تاا١تسلموفُببورماأكذكرىاٚتيعهاُبمقالة،

كلكنماٯتكنقولوإنوُبكلىذااٞتحيمالذمتعرضوالو،مليلتفتإليهمأحدمن

مستعمرةـقاـالبوذيوفكبدعممناإل٧تليز،حُتكانتبورماُّٖٗا١تسلمُت،ُبعاـ

بريطانية،بارتكابمذْتةقتلفيهامايقربمنثبلثُتألفامنا١تسلمُت،كأحرؽمائة

ا .كثبلثةعشرمسجدن

مادكلةُِْٗكُبعاـ ـأرتكبالبوذيوفمذْتةأخرلُب"أركاف"كاليتكانتُبيـو

هاجنوبإسبلمية،ذىبضحيتهامايقربمنمائةألفمسلم،كىيا١تذْتةاليتدمركافي

.أركافبالكامل

 .َّ،صأبوعمر٤تمدإلياس -ُ
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ـعلىاٟتكمُببورما،ارتكبواالعديدمنا١تذابحكالطردُِٔٗكعندمااستوىلاٞتيشعاـ

ْتقا١تسلمُت،كبأبشعمنسابقيهمكبأكثرسرية،كىياليتحُتكانتتكشفلوسائل

ياتعرقيةكدكفأمذكرالسماإلعبلـ،تردبطريقةذكية،كالقوؿ:إهناجرتضدأقل

.ا١تسلمُت

ـطرداٞتيشالبورميأكثرمنناصفمليوفمسلمُبظركؼسيئةجدا،ُٖٕٗكُبعاـ

حيثتوُبأثناءالتهجَتمايقربمنأربعُتألفامنالنساءكاألطفاؿكالشيوخحسب

إحاصائيةلوكالةغوثالبلجئُت.

ـ،كاليتألغيتنتائجها؛ُُٗٗدةُببورماعاـكعندمافازتا١تعارضةُباالنتخاباتالوحي

دفعا١تسلموفالثمنألهنمصوتوالاصاّبا١تعارضة،فطردكامنهممايقربمنناصفمليوف

 .(ُ)مسلمأيضا

التميزُبا١تعاملة:-ٕ

يتعرضمسلمواركافمنذاإلستقبلؿلتميزنظاميُبا١تعاملةعلىأسسدينيةسياسية

ـ،َُٗٗ،-القاىرة-زكريامولومسعيدحسُت،ا١تسلموفُببورماتاريخمناإلضطهاد،دارالعلم، -ُ

بتاصرؼ.14ص
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ىناؾعضو كاليوجد اٟتزبية، كاالجهزة ا١تنتخبة ُباٟتكومة با١تشاركة حيثاليسمح٢تم

٢تاحقوؽكيطالبالركىينجياباإلعًتاؼّٔمكجماعةعرقية،كاحدمنالركىنيجاُبالرب١تاف

ا١تواطنةالكاملة،كيشَتكفإىلأفأصو٢تمُبكاليةراخُتترجعإىلعدةقركفمضت،بيد

(ُ).أفاٟتكومةالبورميةالزالتتعتربىممهاجرينغَتشرعيُتكفدكامنبنغبلدش

اإل عدـ من أجواء ظل كاإلكُب كالديٍت األمٍت جراءستقرار بورما للمسلمُتُب جتماعي

البوذيةالعسكريةاليتتطبقإجراءاتكخطواتمأساكية،هتدؼإىلالقضاءعلى٦تارسات

ا١تسلمُتكطمسشعائرىمكمسخثقافتهمكتراثهم،أقدمتالسلطةعلىإصدارقرارٯتس

ا١تساجد كترميم إصبلح كعدـ جديدة، مساجد تأسيس حظر كىو ا١تسلمُت، مشاعر

كإصبلحهاُبخبلؿعشرسنواتمناصرمةُبإقليمالقدٯتة،كتدمَتا١تساجداليتًببناؤىاأ

أراكاف.

إطبلؽ من اٟتكومة العاملُتكا١توظفُتُب ٯتنع قرارنا أصدرتالسلطة األخَتة اْلكنة كُب

ٟتاىمكارتداءالزماإلسبلميُبالدكائرالرٝتية،كفاصلكلمنالٯتتثل٢تذااألمر،كقدًب

،-القاىرة-مكتبةداراٟتديث،،ْطٝتيحةعبداٟتليم،مسلموا)بورما(أراكافغرباءُبأكطاهنم، -ُ

،بتاصرؼتاـ.ُٗـ،صُُٗٗ
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العملّٔذاالقرار،كأعفيآالؼا١تسلمُتمنكظائفهملعدـامتثا٢تمألمرالسلطةْتلق

.(ُ)ٟتاىمكعدـارتداءالزماإلسبلمي

 

 

 

 

 

 

 

.،بتاصرؼُِ،َِ،صاٟتليمٝتيحةعبد -ُ
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إ٨ترافاتالبوديُتُبتطبيقكصايابوذاُبميا٪تار. :ا١تبحثا٠تامس

ا١تسلمُتَبميا٪تارأك"الركىينجا"يواجهوفحالةإنكاررٝتىلوجودىمَباٟتقيقةأف

كىذهاإلشكاليةالوجوديةتتجلىعلىمستولاألقواؿكاألفعاؿ،كماذكرتآنفانببلدىم

معا،حيثالتتورعحىتقياداتركحيةبوذيةعنتأجيجثقافةاإلنكارأللكجود

  إىلأعدادىائلة.لياصلعددا١تشردينمنهم،للركىينجابُتاألقلياتَبىذاالبلد

مقابلةقاـبإجراء٪تارالضوءعلىما٭تدثللمسلمُتُبمياالباحثسلطلي

ٚتعيةشبابالركىينجاحوؿاإل٨تراؼاٟتاصللدلالبوذيُتُبتطبيقمع

-:ةاْلتيالنسبضحتاليتجاءّٔابوذا،فتالنبيلةالوصايااألخبلقية

ما،الذينىمُب٣تاؿالسياسةالبوذيُت%منَْمايعادؿأف -ُ

اجتمعت٢تمكلمةإالعلىهتجَتا١تسلمُتكطردىممنديارىماليت

مدعُتأهنا،ٍبراحوايزيفوفالتاريخ،منقبلالبوذبوفعليهاواسط

 .يكذبوفكىمُبذلك،أرضهمكديارىم
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%منالبوذيُتينكركفأفاألقليةا١تسلمةمنالركىينجاَّنسبةأف -ِ

طردحجة؛كىيمنسكافبورماأصبل،كّٔذاكجدكاألنفسهم

 كهتجَتىممنديارىم.ا١تسلمُت

نظماتاليتٗتصالبوذيُتخاصاصتا١ت%منَِمايعادؿكذلك -ّ

 األقليةا١تسلمةمنالركىينجا.كاضطهادلدعماإلرىاب

%منالبوذيُتمتعاطفُتمعا١تسلمُتكىمَُنسبةيعادؿكأيضاما -ْ

،كالكنلؤلسفليسضدما٭تدث٢تممنقتلكهتجَتكاضطهاد

 لديهمحوؿكالقوة.

ءأفاألقليةا١تسلمةّتبليتبُتكاٟتقائقكْتسبىذهاإلستطبلعات

 معرضةلئلبادةببلأدىنشك.منالركىينجا

كاٞتدكؿاْلٌبيبُتمدلإ٨تراؼالبوذيُتُبتطبيقكصايابوذاعلى

ٚتعيةشبابكشهاداتاألقليةا١تسلمةمنالركىينجاْتسبأقواؿ

-الركىينجا:
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ذااليتجاءّٔابوالوصاياالعشر اإل٨تراؼُبتطبيقهاعلىكاقعا١تسلمُتُب 

 ميا٪تار

البوذيُتباصورةشبوشربا٠تمرمنتشربُت التتناكؿميسكرنا

ألقيالقبضعلىراىببوذم علنية،كلقد

.يركجا١تخدراتمشاؿ٤تافظةمنغدك

البوذيوفٯتارسوفالكذب،كأكربدليلعلىالتكذب

ذلكقو٢تمأفاألقليةا١تسلمةمنالركىينجيُت

ليسوامنسكافبورمااألصليُت،كالواقع

يشهدعكسذلكحيثتوجددالئلتشَت

أفا١تسلمُتُببورما٢تمحضارةكتاريخإىل

عريقإالأفالبوذيُتعمدكاإىلالكذب

كالتزكيرلطمسكتشويوحقيقةتاريخاألقلية

ا١تسلمةُبميا٪تار)بورما(؛حىتيتسٌت٢تم

إقامةدكلةبوذيةخاليةمنا١تسلمُت.
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كالتزفً منتشربُتصفوؼالبوديُت، لقدكضعالزنا
ككانتْٓ الفحص، ٖتت بوذل راىب

أف %)حىتا١تتزكجُت(قدا٨ترفواَٗالنتيجة
من أكثر أك كاحدة مع جنسية عبلقات ُب

 شواذ فيهم كالبعض كُبجنسياتلميذاهتم، ،
ـ،ٍبإعتقاؿُٔٗٗسنة الراىبالبوذل"بـر

 العمر من البالغ ىنا" أدينّٖباراما عاما
بارتكابٙتانيةجرائمجنسيةغَتشرعية،كقد
مارساٞتنسمعفتاةعمرىاٙتاِّنسنوات١تدة

...سبعةعشرشهرا
عناصرمسلحةمنطائفة"موغ"لقدقامتالتىسرؽ

أعماؿبالبوذيةالبوذيُتعندمااندلعتاٟترب
كالسرقةُبمناطقا١تسلمُت،كمنذبدايةالنهب

العنفالشاملضدا١تسلمُتُبكانتىذه
العناصرا١تسلحةمنتشرةُباٞتباؿبشكل

قليل،إالأنومعمركراألياـازدادالعددكُب
مناطق٥تتلفة،٦تاأدلإىلازديادا٠توؼ

 .كالقلقُبنفوسا١تسلمُت
علماءكُببدايةاألمركانوايستهدفوفال

كالزعماءا١تسلمُت،كلكنُباْلكنةاألخَتة
بدؤاٮترجوف١تمارسةأعماؿالنهبكالسلب

.باصفةمستمرة
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  التقتل
 

لقدسجلالتاريخأفالبوذيُتاليتورعوفعن
عاماكأـلطفلُتِٔككصفت"نوريب"القتل،

ٟتظاتٞتمعيةشبابالركىينجاكصفت
التعدمعلىأسرهتاكقتلزكجها،حيثقالت
باكية:"إفالغوغائيُتضربوازكجيكأخاه،ٍب

ألقو٫تاُبالنارك٫تاعلىقيداٟتياةحىت
،كغَتىاالكثَت٦تنلقوانفساحًتقاكماتا

 ا١تاصَت.

 

 التتناكؿطعامنايابسنابعدالظهر

 

بعضالبوذيُتفقط عند مطبقة الوصية ىذه
 يكادعدىمعلىأصابعاليد.حىت

 
 التػىنىٍمعلىفراشكثَت

 

كينبذكفمعظمالبوذيُت٭تبوفحياةالًتؼ
 حياةا٠تشونو.

 
لنينتظرأفٯتدإليوشخصذىباأكالبوذم التقبلمنأحدذىبناكالًفضَّة

فضو؛ألنوُباألصليسلبكيسرؽ٦تتلكات
 .ا١تسلمُتمنالركىينجا

كال بأمّْنوعمنأنواعالزينة،تتزيَّنال
 تىستخدـأمَّنوعمنأنواعالطّْيب

الرىباففقطمنيكرىوفالزينوكاستخداـ
الطيبأـاألخرينفهميستخدموفالزينة

 كيضعوفالطيب.

ضيرحفبلتالغناءكالرقصكالتمثيل  معظمالبوذيُت٭تبوفالغناءكالرقص. الٖتى
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أخذهالباحثمنٚتعيةشبابالركىينجايتبُتمدلبعدفمنخبلؿالشهاداتاليت
ُبتطبيقالوصايااليتكرثوىامنمعلمهمبوذا،كيتضحكذلكمدلكرىهمالبوذيُتا٨تراؼ

 إلسبلـكا١تسلمُت.

٨تنالذين٬تبأفنتذكَّرأف٣تتمعا١تسلمُتكاٞتسًدالواحد،أكىكذاينبغي،إذااشتكى
تداعىلوسائر األعضاءباٟتمَّىكالسهر،٨تنالذين٬تبأفنتذكَّرأفنياصرةىمنوعضوه

كاجبةه،ك ،خاصةإذامليكن٢تممفرّّمنا١توتإالا١توتإا١تظلـو ف٧تدةىا١تلهوؼفرضه
ماصَتمعظهمالغرؽ؛،فإفٍَّوابقوارّٔمالاصغَتًة٨توشواطئكذْتنا،كإذا٧تىأكشنقناأحرقنا

دةأساسانلسفر.ألفقوارّٔمليستميع

قضيةاألقليةالركىينجياأمانةُبأعناؽا١تسلمُتكْتاجةماسةللتدكيلككشفجرائم
بوكاٟتديثعناإلرىابلبوذيُتا كالذينينظر٢تمُبكثَتمن،الرىبافالبوذيوفالذميقـو

،كالواقعيشهد٢تمعكسذلكبكثَت.دكؿالعاملعلىأهنمدعاة٤تبةكسبلـ
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 نتائج البحثملخص  - أ

قتباساتإفنتائجىذاالبحثقدتشملحاصرأجزاءا١تادةالعلميةمناإل

،اليتتربطبُتاالقتباساتكالرباىُتكالرباىُت،كعملياتالتحليلمناألفكار

كمنىناسوؼيستعرضالباحثالنتائجاليتتوصلإليهامنخبلؿالفاصل

عرضالبياناتكٖتليلهاكمناقشتها،الثاِّناإلطارالنظرم،كالفاصلالرابع

لباحثكعليوفإف،كاعتمادانعلىماسبقُبالفاصوؿالسابقةمنىذاالبحث

 -ُبالنتائجالتالية:ْتثويعرضخبلصة

ا١تسلمُتقدحازكاقاصبالسبقُبمعاملةغَتا١تسلمُتاستنتجالباحثُبْتثوأف-ُ

حيثثيقاليتكضعهاالنيبصلىاعليوكسلم،منُبدياراإلسبلـ،كىذاكلومنا١توا

حريةالعملكالكسبُبببلدا١تسلمُت،سواءبالتعاقدمعغَتىم،أكبالعملٟتساب

أنفسهم،كمزاكلةماٮتتاركفمنا١تهناٟترة،كمباشرةمايريدكفمنألوافالنشاط
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ك٢تماٟتقُبالبيعكالشراءقتاصادم،كيستومحا٢تمُبذلكمعا١تسلمُتسواءبسواء،اإل

 .كسائرالعقود،ك٢تماٟتقفيهاكُبكلا١تعامبلتا١تاليةمااجتنبواالربا

عنو؛ هنىاإلسبلـ آّتمع٦تا يضر كما كا٠تنزير، كبيعهمكشرائهما٠تمور الربا، عدا كفيما

 اٟتاصل للضرر سبق؛ فيما تعاملهم عن هنى كإ٪تا بو، تعاملوا فيما اٟتق سواءفلهم منو

.عليهم،أكعلى٣تتمعهم

األخبلؽمعتتناسببعضكصايابوذااالخبلقيةكذلكاستنتجالباحثأف–ِ

مي؛ألفبوذاقادتفطرتوالسليمةُبالتأملللوصوؿإىلعدةاإلسبلاليتجاءّٔاالدين

حقائقأثبتهااإلسبلـ.

كإنكاراتضحلدلالباحثافاألقليةا١تسلمةمنالركىينجاتعيشحالةاضطهاد–ّ

بشىتالاصور٦تا٬تعلهاتعيشُبشتاتدائمكمستمر.

منببلدىمترجعإىلعدةحقيقةأسبابطردا١تسلمُتالركىينجاتبُتللباحثأف-ْ

عواملبدايةنمناإلحتبلؿالربيطاِّنالذمعملعلىدعمالبوذيُتُبحرّٔما١تقدسةعلى
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األقليةا١تسلمةمنالركىينجا،ككذلكالفكرا١تتأصلعندالبوذيُتكىوإنكارأفىذه

االقليةمنالسكافاألصليُتُبميا٪تار)بورما(.

ٓ- أف الباحث عندإ٨ترافاتىناؾاستنتج كتناقضات ُب الوصاياالبوديُت تطبيق

األخبلقيةاليتجاءّٔابوذا.

 توصيات البحث

أفا١تسؤكليةالشرعيةكاإلنسانيةكاألخبلقيةٖتتمعلىالدكؿالعربيةكاإلسبلميةاٗتاذ

منإجراءاتّٔدؼالضغطعلىحكومةبورماكإجبارىاعلىتوفَتاٟتماية مايلـز

 .كعدـإضطهادىمكهتجَتىمالبلزمةكمنحاٞتنسيةللمسلمُتُببورما

كمنتوصياتلكيتكفلحياةاألقليةا١تسلمةمنالركىينجا،أقًتحالباحثبعضال

سبلميةعلىكجوا٠تاصوصاإلاليتٯتكناٗتاذىامنقبلالدكؿبُتالضغوطات

 -:ىي
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قاتالسياسيةمعحكومةبورما،الضغوطالسياسية،كتتمثلبقطعٚتيعالعبلأواًل:

حتجاجضد٣تازراإلبادةكسحبٚتيعسفراءالدكؿاإلسبلميةمنهاكتعبَتعناإل

ّٔاا١تتطرفوفالبوذيوفضدا١تسلمُتٔترآلكمسمعمنالقواتاٟتكومية  .اليتيقـو

الضغوطاالقتاصادية،كقفالتعاكفاالقتاصادمكالتبادؿالتجارممعحكومةثانياً:

أفيتمكقفلعملياتالعنفضدا١تسلمُتكإعطائهمحقوقهمكمواطنُتإىل،ورماب

 .بورمُتأصليُت

الضغوطالقانونية،كىذاىوآّاؿاألىمكاألكثرفاعليةكي٭تاصلاإلنسافثالثاً:

علىحقوكيدافععنو،كذلكمنخبلؿتوثيقكافةاٞترائمكعرضهاعلىااكم

بعآّرمُتك٤تاكمتهمدكليانٔتاُبذلكاٟتكومةإذاثبتتورطهااٞتنائيةالدكليةكتت

 .أكتواطئهاُبارتكابآّازراٞتماعيةضداألقليةا١تسلمة
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 مقترحات البحث-ج  

ا١تستقبلبيداإالأنناالركىينجا،ٞتعلا١تستقبلأفضلكلاصاّبا١تسلمُت كإفكافأمر

 -،كالباحثإقًتحىذها١تراحلكىيكاْلٌب:أمرنابالسعيٯتكنالعملعلىمراحلعدة

كغَتىممنا١تواطنُت،العامةلؤلقليةا١تسلمةقوؽاٟتا١تطالبةبا١تساكاةُب: المرحلة األول

كتنشيطالقضيةكتفعيلهامنناحيةالسياسةالداخليةكالدكليةحىتيتمكنا١تسلموفمن

كغَتذلك، كاٟتكوماتالية التمثيلُبالرب١تاف على ك٭تاصلوف علىحقوقهم، اٟتاصوؿ

 .كبذلكتقولمواقفهم

الشعباألراكاِّن: المرحلة الثانية رغبة بتنفيذ علىا١تطالبة اإلسبلمية الشريعة ُبتطبيق

اإلقليم،بكوهنماألغلبيةُباإلقليم،كاإلعداد٢تذها١ترحلةمنالناحيةالشرعيةكالدستورية،

 .كتتبعهامراحلأخرلحىت٭تاصلواعلىاالستقبلؿبإذفا

التخليعن منالواجبعلىكلاٟتكوماتكالشعوباإلسبلميةرألالباحثأنوكأخَتان

ا١تستكينةمو السلبية البورمية،اقفها اٟتكومة اليت٘تارسها األفعاؿالفظة أماـ كالوقوؼْتـز

بورما مسلمي ضد اٟتاقدة كالدبلوماسية،البوذية السياسية األساليب كافة ٯتارسوا كأف



160 
 

 :كىمينادكفرّٔم،قتاصاديةٟتمايةمسلميبورمامنبطشالسلطةالعسكريةالبوذيةكاإل

لىديٍنكىرىبنى﴿ ًمٍن لىنىا كىلًيٌانكىاٍجعىٍل لىديٍنكى ًمٍن لىنىا أىٍىليهىاكىاٍجعىٍل الظاملًً اٍلقىٍريىًة ًذًه ًمٍنىى أىٍخرًٍجنىا ا

.(ُ)﴾نىاًصَتان

 



من وراء القصد.واهلل سبحانه 







 

 

 

.ٕٓسورةالنساء،اْلية -ُ
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قائمةا١تاصادركا١تراجع

 المصادر - أ

 الكريم القرآن

أسم  الرقم
 السورة

رقم 
 السورة

 رقم اآلية اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ينً ِ البقرة ُ  ِٔٓ  الىًإٍكرىاهىُبالدّْ

اٍلربَّأىٍفتػيوىلُّواكيجيوىىكيٍمًقبىلىاٍلمىٍشرًًؽ ِ البقرة ِ لىٍيسى
 بًاللًَّوكىاٍليػىٍوـً اٍلربَّمىٍنآمىنى كىاٍلمىٍغًرًبكىلىًكنَّ

ًةكىاٍلًكتىاًبكىالنًَّبيُّْتى اْلًخًركىاٍلمىبلًئكى

ُٕٕ 

اٍلميٍحًسًنُتى  ِ البقرة ّ بُّ ..كىأىٍحًسنيواًإفَّاللَّوى٭تًي  ٗٓ 

جىاءىهيمىٍوًعظىةهكىأىحىلَّاللَّوياٍلبػىٍيعىكىحىرَّـىالرّْبافىمىٍن ِ البقرة ْ
اللًَّو كىأىٍمريهيًإىلى ًمٍنرىبًّْوفىانٍػتػىهىىفػىلىويمىاسىلىفى
النَّاًرىيٍمًفيهىا أىٍصحىابي كىمىٍنعىادىفىأيكلىًئكى

اًلديكفى خى

ِٕٓ  

ًديننافػىلىٍنيػيٍقبىلىًمٍنوي ّ آؿعمراف ٓ اإًلٍسبلـً كىمىٍنيػىٍبتىًغغىيػٍرى
ُباْلًخرىةً ا٠ٍتىاًسرًينىكىىيوى ًمنى

ٖٓ 
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آمىنيواٍآًمنيواٍبًالٌلًوكىرىسيولًًو ْ النساء ٔ يىاأىيػُّهىاالًَّذينى
عىلىىرىسيولًًوكىاٍلًكتىاًب كىاٍلًكتىاًبالًَّذمنػىزَّؿى

ًتًو ًمنقػىٍبليكىمىنيىٍكفيٍربًالٌلًوكىمىبلىًئكى أىنزىؿى الًَّذمى
اْلًخًرفػىقىٍدضىلَّضىبلىالنكىكيتيًبًوكىريسيًلًوكىاٍليػىٍوـً

بىًعيدان  

ُّٔ 

إ ٓ ا١تائدة ٕ ٪تَّىاجىزىاءيالًَّذينى٭تيىارًبيوفىاللَّوىكىرىسيولىويكىيىٍسعىٍوفى
ُباأٍلىٍرًضفىسىادناأىٍفيػيقىتػَّليواأىٍكيياصىلَّبيواأىٍك

أىٍكيػينػٍفىٍوا ؼو تػيقىطَّعىأىٍيًديًهٍمكىأىٍرجيليهيٍمًمٍنًخبلى
نٍػيىاكى٢تىيمٍ ٢تىيٍمًخٍزمهُبالدُّ اأٍلىٍرًضذىًلكى ُبًمنى

عىًظيم اٍْلىًخرىًةعىذىابه

ّّ 

كىالسَّارًقىةيفىاٍقطىعيواأىٍيًديػىهيمىاجىزىاءن ٓ ا١تائدة ٖ كىالسَّارًؽي
حىًكيمه اللًَّوكىاللَّويعىزًيزه ًمنى ٔتىاكىسىبىانىكىاالن

ّٖ 

اكىةىًإ٪تَّىا ٓ ا١تائدة ٗ اٍلعىدى نىكيمي بػىيػٍ ييوًقعى أىٍف الشٍَّيطىافي ييرًيدي
عىٍن كىيىاصيدَّكيٍم ٍيًسًر كىاٍلمى ا٠تٍىٍمًر ُب كىاٍلبػىٍغضىاءى
ميٍنتػىهيوفى أىنٍػتيٍم ٍل فػىهى ًة الاصَّبلى كىعىًن اللًَّو ذًٍكًر

كىاٍحذىريكاُٗ) الرَّسيوؿى كىأىًطيعيوا اللَّوى كىأىًطيعيوا )
تػىوىلَّ غيفىًإٍف اٍلبىبلى رىسيولًنىا عىلىى أى٪تَّىا فىاٍعلىميوا ٍيتيٍم
 اٍلميًبُتي

َٗ 

ِٗ  

ثٍػرىةي ٓ ا١تائدة َُ كى كىلىٍوأىٍعجىبىكى كىالطَّيّْبي يىٍستىًوما٠تٍىًبيثي قيٍلالى
لىعىلَّكيٍمتػيٍفًلحيوفىا٠تٍىًبيًثفىاتػَّقيوااللَّوىيىاأيكِلاأٍلىٍلبىابً

ََُ 
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قيٍلمىٍنحىرَّـىزًينىةىاللًَّوالَّيًتأىٍخرىجى ٕ األعراؼ ُُ
 الرٍّْزًؽقيٍلًىيى لًًعبىاًدًهكىالطَّيّْبىاًتًمنى
نٍػيىاخىاًلاصىةن آىمىنيواُباٟتٍىيىاًةالدُّ لًلًَّذينى
نػيفىاصّْلياٍْلىيىاًت يػىٍوـىاٍلًقيىامىًةكىذىًلكى

يػىٍعلىميوفى  لًقىٍوـو

ُّ 

ـىًمٍنكىًإٍذ ٕ األعراؼ ُِ ًمٍنبىًٍتآىدى رىبُّكى أىخىذى
ظيهيورًًىٍمذيرّْيػَّتػىهيٍمكىأىٍشهىدىىيٍمعىلىى
ًبرىبّْكيٍمقىاليوابػىلىى أىنٍػفيًسًهٍمأىلىٍستي

شىًهٍدنىاأىٍفتػىقيوليوايػىٍوـىاٍلًقيىامىًةًإنَّاكينَّا
 أىٍكتػىقيوليواًإ٪تَّىاأىٍشرىؾى اغىاًفًلُتى عىٍنىىذى

نىاًمٍنقػىٍبليكىكينَّاذيرّْيَّةنًمٍنبػىٍعًدًىٍمآىبىاؤي
أىفػىتػيٍهًلكينىأتىافػىعىلىاٍلميٍبًطليوفى

ُِٕ 

ُّٕ 

ا ُٔ النحل ُّ ىىذى أىٍلًسنىتيكيمياٍلكىًذبى اتىاًصفي تػىقيوليواًلمى كىالى

ًإفَّ ـهلًتػىٍفتػىريكاعىلىىاللًَّواٍلكىًذبى احىرىا كىىىذى ؿه حىبلى

يػيٍفًلحيوفىالًَّذينى الى يػىٍفتػىريكفىعىلىىاللًَّواٍلكىًذبى

ُُٔ 

بًاٍلعىٍدًؿكىاإٍلًٍحسىاًفكىًإيتىاًءًذم ُٔ النحل ُْ ًإفَّاللَّوىيىٍأميري
ًركىاٍلبػىٍغًي كىيػىنػٍهىىعىًناٍلفىٍحشىاًءكىاٍلميٍنكى اٍلقيٍرىبى

يىًعظيكيٍملىعىلَّكيٍمتىذىكَّريكفى

َٗ 

تػىٍقرىبيواالزّْنىا ُٕ اإلسراء ُٓ ًإنَّويكىافىفىاًحشىةنكىسىاءىسىًبيبلنكىالى   ِّ 
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فػىٍليػيٍؤًمٍن ُٖ الكهف ُٔ شىاءى فىمىٍن رىبّْكيٍم ًمٍن اٟتٍىقُّ كىقيًل

نىارنا كىمىٍنشىاءىفػىٍليىٍكفيٍرًإنَّاأىٍعتىٍدنىالًلظَّاًلًمُتى

يىٍستىًغيثيوا كىًإٍف سيرىاًدقػيهىا ًًٍّٔم يػيغىاثيواأىحىاطى

 الشَّرىابي اٍلميٍهًليىٍشًوماٍلويجيوهىبًٍئسى كى ٔتىاءو

كىسىاءىٍتميٍرتػىفىقنا

ِٗ 

يػىٍوـىتىٍشهىديعىلىٍيًهٍمأىٍلًسنىتػيهيٍمكىأىٍيًديًهٍم ِْ النور ُٕ
انيوايػىٍعمىليوفى يػىٍومىًئذويػيوىفّْيًهميكىأىٍرجيليهيٍمٔتىاكى

اللَّويًدينػىهيمياٟتٍىقَّكى يػىٍعلىميوفىأىفَّاللَّوىىيوى
اٍلميًبُتي  اٟتٍىقُّ

ِْ 

ِٓ 

ٍوننا  ِٓ الفرقاف ُٖ كىًعبىاديالرٍَّٛتىًنالًَّذينىٯتىٍشيوفىعىلىىاأٍلىٍرًضىى
منا ًليمه كىًإذىاخىاطىبػىهيمياٞتٍىاًىليوفىقىاليواسىبلى حى  

ّٔ 

آىمىنيواكىعىًمليوا ُّ لقماف ُٗ الاصَّاٟتًىاتًًإفَّالًَّذينى ٢تىيٍمجىنَّاتي

النًَّعيمً اٍلعىزًيزي اللًَّوحىقِّاكىىيوى ًفيهىاكىٍعدى اًلًدينى خى

اٟتٍىًكيمي

ٖ 

ٗ 

 َُإًلىٍيًويىاٍصعىدياٍلكىًلميالطَّيّْبي ّٓ فاطر َِ

 ْٗ ًإنَّاكيلَّشىٍيءوخىلىٍقنىويًبقىدىرو ْٓ القمر ُِ
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أىٍرسىٍلنىانيوحناكىًإبٍػرىاًىيمىكىجىعىٍلنىاُبكىلىقىٍد ٕٓ اٟتديد ِِ

فىًمنػٍهيٍمميٍهتىدو االنُّبػيوَّةىكىاٍلًكتىابى ذيرّْيًَّتًهمى

نىاعىلىى كىكىًثَتهًمنػٍهيٍمفىاًسقيوفىٍبيَّقػىفَّيػٍ

نىاًبًعيسىىاٍبًنمىٍرميىى آىثىارًًىٍمًبريسيًلنىاكىقػىفَّيػٍ

يلىكى نىاهياإٍل٧ًتًٍ جىعىٍلنىاُبقػيليوًبكىآىتػىيػٍ

اتػَّبػىعيوهيرىٍأفىةنكىرىٍٛتىةنكىرىٍىبىانًيَّةن الًَّذينى

اٍبًتغىاءى نىاىىاعىلىٍيًهٍمًإالَّ تىبػٍ ابٍػتىدىعيوىىامىاكى

ا ًرٍضوىاًفاللًَّوفىمىارىعىٍوىىاحىقَّرًعىايىًتهى

آىمىنيواًمنػٍهيٍمأىٍجرىىيٍمكىكىًثَته نىاالًَّذينى فىآىتػىيػٍ

نػٍهيٍمفىاًسقيوفىمً

ِٔ 

ِٕ 

يًن َٔ ا١تمتحنة ِّ ًإ٪تَّىايػىنػٍهىاكيمياللَّويعىًنالًَّذينىقىاتػىليوكيٍمُبالدّْ
كىأىٍخرىجيوكيٍمًمٍنًديىارًكيٍمكىظىاىىريكاعىلىىًإٍخرىاًجكيٍمأىٍف

ىيميالظَّاًلميوفى تػىوىلٍَّوىيٍمكىمىٍنيػىتػىوى٢تَّيٍمفىأيكلىًئكى

ٗ 
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طىعىاًموًفػىٍليػىٍنظي َٖ عبس ِْ ٍنسىافيًإىلى نىاًراإٍلً أىنَّاصىبىبػٍ
شىقِّا اٍلمىاءىصىبِّاٍبيَّشىقىٍقنىااأٍلىٍرضى

نىاًفيهىاحىبِّا بناكىزىيٍػتيونناكىًعنىبناكىقىضٍفىأىنٍػبىتػٍ
غيكى٩تىٍبلن اًئقى مىتىاعناٍلبناكىفىاًكهىةنكىأىبِّاكىحىدى

ملىكيٍمكىأًلىنٍػعىاًمكي

ِْ 

ِّ 

فىحىدّْثٍ ّٗ الضحى ِٓ ًةرىبّْكى  ُُ كىأىمَّابًًنٍعمى

 ٔ لىكيٍمًدينيكيٍمكىِلىًدينً َُٗ الكافركف ِٔ
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 النبوية السنة كتب

أٛتدمعبدعبدالكرمي،دارالنهضةقيق،ٖتػمسند اإلمام أحمدأٛتدبنحنبل،اإلماـ -ُ

 لبناف.-بَتكت،العربية

صحيح ٤تمدبنإٝتاعيلالبخارماٞتعفي،ٖتقيق٤تمدزىَتناصرالناصر، -ِ

 ىػ.ُِِْ،الطبعةاألكىل،دارطوؽالنجاة،البخاري

،ٖتقيقنظربنمسلمصحيحمسلمبناٟتجاجبنمسلمالقشَتمالنيسابورم، -ّ

  ـ.ََِٔق،٤ُِْٕتمدالفاريايبأبوقتيبة،الطبعةاألكىل،دارطيبةللنشر

،الطبعةاألكىل،ا١تكتبةصحيح سنن النسائيمدناصرالديناأللباِّن،٤ت -ْ

ـ.ُٖٗٗ–ىػَُْٗبيوت،–اإلسبلمية

بشارعوادمعركؼ، ،ٖتقيقالترمذي )الجامع الكبير(سننالًتمذمأبوعيسى، -ٓ

 ـ.ُٔٗٗلبناف،–الطبعةاألكىل،دارالغرباإلسبلمي،بَتكت
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،سنن أبي داود سليمافبناألشعثاألزدمالسجستاِّنأبوداكد،  -ٔ

–شعيباألرناؤكطكآخركف،الطبعةاألكىل،دارالرسالةالعا١تية،بَتكت ٖتقيق

 ـ.ُّٗٗق،ُُّْلبناف،

،ٖتقيق٤تمدناصرالديناأللباِّن،سنن ابن ماجهصحيح وضعيفابنماجو، -ٕ

 ـ.ُٖٖٗق،ُُْٖالطبعةاألكىل،داراٞتبل،

حافظشهابالدينأيبالفضلأٛتدبنعليا١تعركؼبابنحجر -ٖ

،الطبعةالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرالعسقبلِّن،

 .ُّٓ/ْـُٓٗٗىػ/1416 الرابعة،مؤسسةقرطبة،ماصر،

،صحيح األدب المفرد لإلمام البخاري٤تمدناصرالديناأللباِّن، -ٗ

 ىػ.ُُِْديقللنشركالتوزيع،الطبعةاالكىل،دارالاص

دالئل النبوة  أٛتدبناٟتسُتبنعليبنموسىالبيهقيأبوبكر،  -َُ
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ٖتقيقعبدا١تعطيقلعجي،الطبعة،ومعرفة أحوال صاحب الشريعة

 ـ.1988ىػ،َُْٖدارالريافللًتاث،-األكىل،دارالكتبالعلمية

،الطبعةاألكىل،دارالسنةتمام المنة في التعليق على فقه ٤تمدناصرالدين، -ُُ

 ـ.ُٕٗٗالرايةللنشر،

، الخراجأبويوسفيعقوببنإبراىيمبنحبيببنسعدبنحبتةاألناصارم، -ُِ

لبناف-دارا١تعرفة،بَتكت ٖتقيقطوعبدالرءكؼسعدحسنالطبعةاألكىل،

 ىػ.ُّٗٗ

ٖتقيقخليلأبوعيبيدالقاسمبنسبلٌـبنعبداا٢تركمالبغدادم،األمواؿ، -ُّ

 .ـ٤ُٖٕٗتمدىراس،دارإحياءالًتاثاإلسبلمي،قطر،



 القواميس 

 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖبَتكت،–،دارإحياءالًتاثلسان العربأبنمنظور، -ُْ



170 
 

،)مادةهنج(،ٖتػالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةإٝتاعيلبنٛتاداٞتوىرم، -ُٓ

 ـ.َُٗٗللمبليُت،أٛتدعبدالغفورعطار،الطبعةالرابعة،دارالعلم

 المراجع العربية

 كتب:    -

سير أعالم ٤تمدبنأٛتدبنعثمافبنقاٯتازالذىيبمشسالدينأبوعبدا،-ُٔ

،ٖتػشعيباألرنؤكطكمنمعو،الطبعةاٟتاديةعشر،مؤسسةالرسالةللنشر،النبالء

ـ.ُٔٗٗىػ،ُُْٕ

ا١تاصرية،الطبعة-مكتبةالنهضة،أديان الهند الكبرىأٛتدشليب،الدكتور–ُٕ

ـ.ُُٖٗ–السادسة

،ترٚتةمًتمأمُت،الطبعةالثالثة،؟أعالم الفالسفة كيف نفهمهمد.ىنرمتوماس،-ُٖ

 ـ.ُٖٔٗلبناف،-دارالكتبالعلميةبَتكت
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،الطبعةالثامنة،مكتبةالهند القديمة حضارتها وديانتها٤تمدإٝتاعيلالندكم،-19

ـ.ُٓٗٗماصر،-اإلسكندرية

،الطبعةالثالثة،دارتاريخ اإلسالم في بورما وأركان،٤تمدخليلالرٛتناألركاِّن-   20

ـ.ُْٔٗبورما،-كلكتو

٤تمدديب،الطبعةالثالثة،مؤسسة،ٖتقيقسهيلقصة الحضارة، كؿديورانت-ُِ

ـ.ََِِبَتكت،–الرسالة

ةا٠تامسة،دارالفكر،الطبعمقارن األديان،دكتور٤تمودعبدالرازؽالرضواِّنال-ِِ

ـ.َََِدمشق

ماصر.-،الطبعةالرابعة،دارا١تعارؼنوابغ الفكر الغربي أفالطونأٛتداألىواِّن،-ِّ

،الطبعةالثانية،داراٟتديث،القاىرة،بوذا األكبرالدكتورحامدعبدالقادر،-ِْ

 .ـُٖٗٗ

عبداٟتميدعبدا١تنعم،ترٚتة٤تمودعبلم،ٖتػقيقفلسفة الشرقمهردادمهرين،-ِٓ

مذكور،ا١تشركعالقوميللًتٚتة،ماصر.

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=ول%20ديورانت
http://www.almeshkat.net/books/search.php?do=all&u=%CF.%E3%CD%E3%E6%CF+%DA%C8%CF+%C7%E1%D1%C7%D2%DE+%C7%E1%D1%D6%E6%C7%E4%ED
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،ترٚتة٤تمدأشرؼعاملاألركاِّن،الطبعةأركاننوراٟتقشيتاغونغالعظمى،-ِٔ

ـ.ُْٖٖبورما،-األكِل،داركلكتو

،ترٚتةإكراـا،الطبعةالثالثة،دارأراكان السكان البالد التاريخ٤تمديونس،-ِٕ

 ـ.1997بورما،-ظمةتضامنالركىنجياأركافالنشرمن

،٣تلةتذكاريةٞتمعيةأركافالخلفية التاريخية ألركاننوراٟتقشيتاغونغالعظمى،-ِٖ

 ـ.ُٗٗٗالتارٮتية،ترٚتةحنيفةكمنمعو،ديسمرب

-بورما–،داركلتوللنشرالحلقة المفقودة لتاريخ أركان،٤تمدأمُتالندكم-ِٗ

 ـ.ُٖٔٗ

ـ.ُٕٓٗ،-بَتكت–،الطبعةاألكىل،دارصادرمعجم البلدانالبغدادم-َّ

باريس-،الطبعةالثانية،دارالطباعةالسلطانيةسلسلة التواريخسليمافالتاجر،-ُّ

 ـ.ُْٖٓ

،المسالك والممالكأبوالقاسمعبيدابنعبداا١تعركؼبابنخرداذبة،-ِّ

ـ.ُٖٖٗكت،دارصادرأفستليدف،بَت
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،الطبعةتاريخ اليعقوبي،ليعقويبأٛتدبنأيبيعقوببنجعفرا١تعركؼبا-ّّ

 ـ.َُٗٗبَتكت،-ا٠تامسة،دارصادر

،ٖتقيقكماؿمروج الذهب ومعادن الجوهر،أيباٟتسنبنعليا١تسعودم-ّْ

 ـ.ََِٓبَتكتلبناف-حسنمرعي،الطبعةا٠تامسة،ا١تكتبةالعاصرية

،الطبعةاالكىل،دارالبلدانبن٤تمدبنإسحاؽبنإبراىيما٢تمذاف،أٛتد-ّٓ

 ـ.ُٖٖٗق،َُْٖبَتكت،-إحياءالثراتالعريب

،ٖتقيقالدكتور٤تمدٛتيدا،تقدميالذخائر والتحفالرشيدبنالزبَت،-ّٔ

–الكويت-كمراجعةالدكتورصبلحالدينا١تنجدرٛتوا،دائرةا١تطبوعاتكالنشر

 ـ.ُٗٓٗ

نزهة المشتاق في الشريفاإلدريسيأيبعبدا٤تمدبن٤تمدبنعبدا،-ّٕ

 ـ.ُٖٔٔالقاىرة،-،مكتبةالثقافةالدينيةاختراق اآلفاق

 ـ.ُٖٗٗ-بورما–،كلكتوللنشرأراكان عبداٟتقشودرمشيتاغونغ،-ّٖ

ـ.َُِِ،الشرعيبورما مأساة تتجدد، المحور  شبكةفلسطُتللحوار،-ّٗ
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تاريخ اليهود في بالد العرب في الجاهلية وصدور الدكتوراسرائيلكلفنسوف،-َْ

ـ.ُِٕٗ،مطبعةاإلعتمادبشارعحسناألكرب،ماصر،اإلسالم

،الطبعةاالكىل،الداراٞتماىَتية،عقد الذمة في التشريع اإلسالمي،٤تمدا١تطردم-ُْ

.ـُٕٖٗ،-ليبيا-طرابلس

ماصر،-،الطبعةالثالثة،مكتبةالنهضةالدعوة إلى اإلسالمسآرنولد،توما-ِْ

.ـَُٕٗ

،الطبعةالثانية،الدارالموسوعة في سماحة اإلسالم٤تمدالاصادؽعرجوف،-ّْ

 .ـ1984 -قَُْْالسعوديةللنشركالتوزيع،

 .ىػُُِّ،ا١تطبعةالشرقية،البحرين،فتوح الشام٤تمدالواقدم،-ْْ

 ـ.ََِٓ،دارا١تعرفة،بَتكت،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان،قيمابنال-ْٓ

،ٖتقيق٤تمدخليلىراس،دارالفكراألموالأبوعبيدالقاسمبنسبلـ،-ْٔ

 ـ.ُٕٓٗقطر،-بَتكت
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ىػ.َُْٗ،الطبعةاألكىل،دارالكتبالعلميةبَتكت،صفة الصفوةابناٞتوزم،-ْٕ

البداية القرشيالدمشقيأبوالفداءعمادالدين،إٝتاعيلبنعمربنكثَت-ْٖ

 ،ٖتقيق،عبدابنعبداسنالًتكي،دارىجر.والنهاية

،الطبعةاألكىل،دارفتوح البلدانأٛتدبن٭تِتبنجابربنداكدالببلذرم،-ْٗ

 ىػ.َُّْا٢تبلؿ،بَتكت،

فاركؽبيضوف،كماؿ،ترٚتةشمس العرب تسطع على الغربزيغريدىونكو،-َٓ

.ىػُِّْبَتكت،-دسوقي،الطبعةالعاشرة،دارصادر

،ترٚتة،عادؿزعيًت،ا٢تيئةا١تاصريةالعامةحضارة العربغوستاؼلوبوف،-ُٓ

ـ.ُٗٔٗللكتاب،

،الطبعةا٠تامسةعشر،داراألدبصور من حياة التابعينعبدالرٛتنالباشا،-ِٓ

 ىػ.ُُْٖاإلسبلمي،القاىرة،

الرياض،-،الطبعةاالكىل،دارالعلـوتاريخ أهل الذمة في العراقتوفيقسلطاف،-ّٓ
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 ق.َُّْ

بَتكت،-،الطبعةالثانية،شركةا١تطبوعاتال سكوت بعد اليومبوؿفندِل،-ْٓ

 ـ.ََُِ

،الطبعةاالكىل،معاملة غير المسلمين في المجتمع اإلسالميإدكارغاِلالدىيب،-ٓٓ

 .ـُّٗٗب،ماصر،مكتبةغري

النظرية مناهج وأساليب البحث العلميرْتيماصطفيعليافكعثماف٤تمدغنيم،-ٔٓ

 ـ.َََِ،الطبعةاألكىل،دارصفاءللنشركالتوزيع،عماف،والتطبيق

،الطبعةاألكىل،مؤسسةقواعد أساسية في البحث العلميسعيدإٝتاعيلصيٍت،-ٕٓ

 ـ.ُْٗٗلبناف-الرسالة،بَتكت

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب ٣تمعالفقواإلسبلمي،-ٖٓ

ىػ.ُِِْجدة،-،الجحيم

،ٖتقيقكماؿأسباب النزولعليبنأٛتدالواحدمالنيسابورمأبواٟتسن،-ٗٓ

 .ـُُٗٗ ق1ُْ1لبناف،-بَتكت-بسيوِّنزغلوؿ،الطبعةاألكىل،دارالكتبالعلمية
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،الطبعةاألكىل،دراسات في األديان اليهودية والنصرانيةف،سعودبنعبدالعزيزخل-َٔ

 ـ.ُٕٗٗىػ،ُُْٖلبناف،-بَتكت-دارالكتبالعلمية

دمشق،-،الطبعةالرابعة،دارالكتابالعريبهكذا قال بوذازىَتطحاف،-ُٔ

 ـ.ُٖٓٗ

األناصاردار،مأساة المسلمين في بورما ) أراكان(سليماحسُتعبدالرٛتن،-ِٔ

 القاىره.-ا٠تَتية

،الطبعةاالكىل،دارالكتبميانمار الوجه اآلخر لإلرهاب البوذيإٯتافعارؼ،-ّٔ

ـ.ُُٗٗلبناف،–العلمية،بَتكت

،الطبعةالمسلمون في بورما التاريخ والتحدينوراإلسبلـبنجعفرعليآؿفائز،-ْٔ

ـ.ُُٗٗىػ،ُُِْ–مكة–العاشرة،داردعوةاٟتق

،دارشعب األراكان المسلم بورما يعيش مأساة ال آخر لها٤تمدعيسىداكد،-ٓٔ

 .السعودية-طويق

داراليازكرم،الطبعةاألكىل،مسلمو ميانمار حقائق خلف الستار جنافالعنزم،-ٔٔ

http://www.google.co.id/url?q=http://www.burma-ksa.com/vb/showthread.php%3Ft%3D32437&sa=U&ei=N0a0UbyxD87IrQfEi4AI&ved=0CBgQFjAA&sig2=1XbVMIY3lGL7TCPPYHXgLQ&usg=AFQjCNGxZ8phyDeOA_tqg83gfCXpdrpTqA
http://www.google.co.id/url?q=http://www.burma-ksa.com/vb/showthread.php%3Ft%3D32437&sa=U&ei=N0a0UbyxD87IrQfEi4AI&ved=0CBgQFjAA&sig2=1XbVMIY3lGL7TCPPYHXgLQ&usg=AFQjCNGxZ8phyDeOA_tqg83gfCXpdrpTqA
http://www.google.co.id/url?q=http://www.burma-ksa.com/vb/showthread.php%3Ft%3D32437&sa=U&ei=N0a0UbyxD87IrQfEi4AI&ved=0CBgQFjAA&sig2=1XbVMIY3lGL7TCPPYHXgLQ&usg=AFQjCNGxZ8phyDeOA_tqg83gfCXpdrpTqA
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  ـ.ََِٔاألردف،-كالتوزيع للنشر العلمية

،الطبعةالمسلمون في بورما التاريخ والتحدياتنوراإلسبلـبنجعفرآؿفائز،-ٕٔ

 مكةا١تكرمة.–العاشرة،دعوةاٟتق

الطبعةالثانية،دارالثلوثيةللنشر،بورما الخبر والعيان٤تمدبنناصرالعبودم،-ٖٔ

 ق.ُِْٓكالتوزيع،ا١تملكةالعربيةالسعودية،

عماف،-،دائرةا١تكتبةالوطنية،األردفمسلمو بورما وجحيم األحقادمناؿا١تغريب،-ٗٔ

ـ.ُٖٖٗ

،دارالسبلـللطباعةكالنشركالتوزيع،المسلمون في بورماحسُتبن٤تمد،-َٕ

ـ.ُٔٗٗاصرم–اإلسكندرية

،دارالسبلـللطباعةكالنشرنبذة عن ميانمار ) بورما(عبدالرٛتن٤تمدعبدالرٛتن،-ُٕ

ـ.ََِٔماصر،–كالتوزيع،اإلسكندرية

للتحقيقاألقليات المسلمة في آسيا وأسترالياعبدآّيدبكر،-ِٕ ،مكتبةدارالعلـو

ـ.ُٖٖٗلبناف-كالطباعةكالنشركالتوزيع،بَتكت

http://www.google.co.id/url?q=http://www.yazori.com/&sa=U&ei=wlO0UeLmI8mKrQey2IGgBg&ved=0CB4QFjAC&sig2=vAT4XbFna7yeml9ozLOOiQ&usg=AFQjCNFn1EdCFyYixEHiXUxdAB0dzQx3eg
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 ـ.ََِٗ-القاىرة-،دارالسبلـ،اإلرهاب البوذي،نوؼعلىا١تطَتم-ّٕ

ترٚتةإكراـا،الطبعةالثالثة،،األوضاع الراهنة لمسلمي بورماالشيخدين٤تمد،-ْٕ

 ـ.1997-بورما-دارالنشرمنظمةتضامنالركىنجياأركاف

-السعودية-طويق،،دارالروهنجيا ومصيرهم المجهولأبوعمر٤تمدإلياس،-ٕٓ

ـ.ُٖٖٗ

ماصر،–،الطبعةالرابعة،دارالقلمبورما أقلية مسلمة تحت التهديد٭تِتالبوليٍت،-ٕٔ

ـ.ُٕٗٗ

ـ.ُٓٔٗ-ماصر–،مطبعةيوسفالديانات القديمة٤تمدأبوزىرة،-ٕٕ

-،دارالعلم،المسلمون في بورما تاريخ من اإلضطهادزكريامولومسعيدحسُت،-ٖٕ

ـ.َُٗٗ،-القاىرة

،الطبعةالرابعة،مكتبةمسلموا )بورما( أراكان غرباء في أوطانهمٝتيحةعبداٟتليم،-ٕٗ

 ـ.ُُٗٗ-القاىرة-داراٟتديث

،الطبعةالثامنة،مكتبةوديانتها حضارتهاالهند القديمة ٤تمداٝتاعيلالندكل،-َٖ



180 
 

.ـُٓٗٗ-ماصر-اإلسكندريةللنشر

ىػَُُْ،مكةا١تكرمةالديانات والعقائد في مختلف العصورأٛتدعبدالغفورعطار،-ُٖ

ـ.ُُٖٗ-

القاىرة-ٖتقيقابناٞتوزم،داراٟتديث،اإلسالم واألديانالدكتورماصطفىحلمي،-ِٖ

 .ـََِٓ-ىػُِْٔ-

 :بحوث  -

،ينايرِٕ-ِِالرياضأْتاثككقائعا١تؤ٘ترالسادسللندكةاإلسبلميةا١تنعقدُب-ّٖ

.األقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة آالمها وآمالهاٖتثعنوافـ،ُٖٔٗ



،إعداداإلسالم والمسلمون في أراكان بورما.. قديما وحديثارسالةماجستَتبعنواف،-ْٖ

.٤تمدأيوب٤تمدإسبلـسعيدم،إشراؼالدكتورمنَت٤تمدالغضباف
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عبداٟتميد٤تمد، البوذية: عرض ونقد وشرح وتحليلرسالةماجستَتبعنواف،-ٖٓ

.أ.د.ماصطفىحلمي ،إشراؼ قشطة

 

 :ونشرات ودوريات مجالت  -

،إعدادٞتنةإنقاذبورما-الجديدة في أراكانتقرير عن مأساة الروهنجيين المسلمين -ٖٔ

 ـ.َُِِىػ،ُّّْمكةا١تكرمة،–مسلميأركاف

مجلة تذكارية لجمعية أركان ٤تمدأشرؼعاملاألركاِّن،ا٠تلفيةالتارٮتيةألركاف،-ٕٖ

.منمؤلفاتالقرفالسادسعشرا١تيبلدم،التاريخية

تقريرنشربتاريخمعيةأركافالتارٮتية،ٞتا٠تلفيةالتارٮتيةألركاف،٣تلةتذكارية-ٖٖ

ـ.ُٗٗٗ،ديسمربُٓ

،ملخصْتثمنهج البحث الكيفي والخدمة اإلجتماعية العيادية٤تمدمسفرالقرِّن،-ٖٗ

http://www.alukah.net/Authors/View/library/4247/
http://www.alukah.net/Authors/View/library/4247/
http://www.alukah.net/Authors/View/library/4247/
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.ّتامعةأـالقرل

 :الدولية الشبكة من المراجع  -

االحدبتاريخالراىبالبوذم"كيراثو"ينشرالكراىيةُببورماضدا١تسلمُت-َٗ ،نشريـو

http://www.rna-،نشرعلىموقع:إٯتافعارؼـ،إعدادَُِّ/ْ/ُِ

-and-press.com/ar/books

literature/22293.html#sthash.kIurvBEU.dpuf.

بتاريخا٠تميس،نشريومركانداأخرل"ازديادالعنفضدالركىنجيا٭توؿبورماإىل-ُٗ

 http://www.rna-علىموقع:جُتمريكـ،إعدادَُِّ/َٖ/َٖ

press.com/ar/articles/23635.html#sthash.PFraUVmH.dpuf.

األربعاءبتاريخعاـعلىإبادةالركىنجيا-ِٗ ـ،علىموقعَُِّ/ٔ/ُِ،مقاؿنشريـو

http://www.almasryalyoum.com.

http://www.rna-press.com/ar/books-and-literature/22293.html#sthash.kIurvBEU.dpuf
http://www.rna-press.com/ar/books-and-literature/22293.html#sthash.kIurvBEU.dpuf
http://www.rna-press.com/ar/books-and-literature/22293.html#sthash.kIurvBEU.dpuf
http://www.rna-press.com/ar/books-and-literature/22293.html#sthash.kIurvBEU.dpuf
http://www.rna-press.com/ar/books-and-literature/22293.html#sthash.kIurvBEU.dpuf
http://www.rna-press.com/ar/articles/23635.html#sthash.PFraUVmH.dpuf
http://www.rna-press.com/ar/articles/23635.html#sthash.PFraUVmH.dpuf
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