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 نبذة عن الكتاب
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

ا عىل أن الابشري باإلسالم يف منطقة هذا       الكااب يُّقدم دليال   تاريخي ا واقعي ا وملموس 

ا، ويف البوسنة والهرسك خصوص    ها . يلاا قد تّم قبل وصول األتراك العثمانيني البلقان عموم 

 

) وهي هنا  جماعة من الُدعاة الساوريني للمنطقةومن هذا الدليل يَام الاأتيد عىل وصول 

(  SARAJEVO، الواقعة شمايل العاصمة البوسنية رساييڤو ZENICAمدينة زينياسا

م بذاك املزار بالك املدينة برشين باإلسالم ، حيث قضوا أجلهم املحاوم بها ، وتم دفنهمُ 

ا منذ قرون عديدة مضت .  والِحفاظ عليه سليم 

      

ومع نلك  فالفضل الكبري لنرش اإلسالم يف تلك األصقاع يُرِجع بال مناِزع اىل األتراك العثمانيني 

الذين ثباوه وحافظوا عليه ملدة اسامرت أتثر من خمسة قرون من الزمان ، تخللها النرص 

 ، الخري والرش، الرخاء والِشدة .والهزيمة 

 

 راجي ا من املوىل عز وَجل أن أتون قد وفيّاه حقه ، وراجي ا منه الَقبول .

  

 محمد بشار الرفاعي.           
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 لمحة تعريفية جغرافية

 

. وهي MOUNTAINSتلمة ترتية األصل معناها الجبال  BALKANالبلقان       

ث تاكون بمعظمها من سالسل جبلية مافاوتة االرتفاع اسم عىل مسمى، حي

وهي بشكل عام من أجمل بقاع  وتاخللها بحريات طبيعية عديدة تخرتقها األنهار

 العالم. 

ويحدها من الرشق البحر األسود، ومن الغرب البحر األدرياتيكي، تما يحدها من 

الدردنيل وبحر الشمال نهري الدانوب والساڤا ،ومن الجنوب  بحرمرمرة ومضيق 

إيجه ومن الجنوب الغربي البحر األيوني، فهي تالة تفصل ترتيا عن وسط 

 أوروپا.

 والدول الاي تضمها هذه املنطقة اليوم هي : 

 سلوڤينيا ، وترواتيا)خرفاتسكا(، والبوسنة والهرسك ، ورصبيا بإقليميها

ڤويڤودينا نوالغالبية املجرية، وتوسوڤو) قبل إساقالله 

م.( نوالغالبية األلبانية، باالضافة للسنجق)سنجق نوڤي 2008شباط17بااريخ

بازار( واملُقسم بني رصبيا والجبل األسود ، ومكدونيا ، وألبانيا، واليونان،  

ا الرتباطها الااريخي  وبلغاريا، ورومانيا )والاي تُدرج مع دول البلقان نظر 

زء األورپي من ترتيا الطويل واملاداخل مع دول املنطقة(، باالضافة إىل الج

 . THRACEاملعروف باسم تراقيا الرشقية 

 

 خارطة السنجق املماد يف رصبيا والجبل األسود
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 1. 

 

تيلومرتمربع ، وحيث يبلغ عرضها  551.700وتبلغ مساحة دول البلقان  

 تم من نقطه رأسها شمال اليونان. 800حوايل 

 ميل( أوبالد الروم والذي ما هووهنا يجب الانويه إىل وجود ما يُعرف باسم )الرو 

  ست واليات عثمانية أورپية املوقع هي:إاّل 

أدرنه: ويغلب عليها العنرصالبلغاري أتثرمن  -

 العنرصاليوناني.

تسالونيك ومناساري)پياوال(: ويغلب عليهما  -

 العنرصاليوناني أتثرمن العنرصالبلغاري.

                                                 
١ i/83/Sandzak_region_map.pnghttp://fr.academic.ru/pictures/frwik 

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/83/Sandzak_region_map.png
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توسوه) توسوڤو( وسكوپيه: ويغلب عليهما  -

 ي أتثر من العنرصالرصبي.العنرصاأللبان

يانينيا: ويغلب عليها العنرصاأللباني أتثر من  -

 العنرصاليوناني.

 

جدول يوضح الاقسيم الِعرقي للسكان يف البلقان يف عهد السلطان عبد الحميد 

 الثاني:

 العدد)نسمة( العنرص

 3.000.000 أتراك

 4.000.000 يونان

 1.500.000 ألبان

 3.000.000 رصب

 4.000.000 بلغار
2. 
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 :الحاليةخارطة حديثة  لدول البلقان وبياناتها األساسية وأعالمها 

 
3. 

 

 

                                                 
٣ map/-http://www.balkaninside.com/balkans 

http://www.balkaninside.com/balkans-map/
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 تعداد المسلمني ونسبتهم يف دول البلقان
 

الدولة وعاصماها   املساحة  

 الحالية

تعداد ونسبة املسلمني بالعام  عددالسكان بالعام املقابل

 املقابل

 –البانيا 

  تريانا

ياها باللغة وتسم

األلبانية هي 

 شكيپريا

Shqipëri/ 

Shqipëria 

والاي معناها أرض 

.النسور   

/تقديرات  2.986.952 2تم28.748

 م. 2010

% مسلمني88.79م. 2011سنة   

صوفيا -بلغاريا م.2011نسمة/7.932.984  2تم110.910   مسلم 577,139م. 2011سنة  

اثينا -اليونان   2تم131.957 
م.2012ة/نسم10.816.286  مسلم بإحصاء سنة 97.605 

% 0.91م. يشكلون نسبة 1991

 من إجمايل عدد السكان 

 –جزيرة تريت 

 هرقل

انخفضت نسبة املسلمني بها من  م. 2011نسمة/623.065   2تم8.303

م. إىل صفر 1821% عام 47

 م.1928باملئة عام 

 -جزيرة رودس 

 رودوس

  2تم1.407.9
  م.2011نسمة /115.490 

 -ة قربصجزير 

 نيقوسيا

2تم9.251  م.1965%مسلمني/20 م. 2010/تقديرات870.000 

 -رومانيا 

 بوخاريست

  2تم238.391

 

 م. 2002نسمة/21.680.974

 

مسلم  67.566م.2002سنة 

%  من إجمايل عدد 0.3يشكلون 

 السكان 

 -البوسنة والهرسك

 رساييڤو 

 

  2تم51.197

)مساحة 

% 18الهرسك

 من الدولة (

م.2014نسمة/3.871.643 % مسلمني من إجمايل عدد 40 

 السكان 
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ترواتيا)خرفاتسكا( 

زاگرب  -  

م.2011نسمة/4.284.889  2تم56.594 مسلم   62,977م. 2011سنة  

 يشكلون

 من إجمايل عدد السكان   1.47% 

 م.1991%مسلمني/سنة 1.2

ليوبليانا -سلوڤينيا م.2002نسمة/1.964.036  2تم20.273  % 2.4لون مسلم يشك 48.266 

 من إجمايل عدد السكان 

سكوپية -مكدونيا  م.2002نسمة/2.022.547  2تم 25.713  م.، 2002% مسلمني/33.33 

م. تبلغ 1904بينما تانت سنة 

36.76.%  

بلگراد  -رصبيا  مسلم  228.658م.2011سنة  م. 2011نسمة/7.243.007  2تم88.361 

% من إجمايل عدد 3.1يشكلون 

 السكان.

وڤي السنجق/ ن

 بازار

ضمن رصبيا -  

   

-إقليم ڤويڤودينا   

ضمن  -نوڤي ساد  

 رصبيا

م.2002مسلم /8.073 م. 2011نسمة/ 1.931.809   2تم21.506  

پريشاينا -توسوڤو نسمة / تقديرات 2.100.000   2تم10.908 

 م. 2011

 % مسلمون .95

-الجبل األسود   

 پودگورياسا

 م. 620.145/2003  2تم13.812

 

مسلم  118.477م. 2011سنة 

% من إجمايل 19.11يشكلون 

 عدد السكان .
4. 

 

                                                 
 تجميعية    –ويكيپيديا  4
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 انتشار اإلسالم يف البلقان

 

للدولِة العثمانية يف نرِش اإلسالم يف ربوع البلقان،  الكبريُ يعود الفضل        

من الزمان. وهنا  واملحافظِة عىل راياِه خفاقة  أبية  ملدة زادت عن خمسِة قرون  

م. إتاشفُت 2001-1998 أنه أثناِء إقاماي بالبوسنة بالفرتة إىل أِحُب أن أنوهَ 

 ( ZENICAزينياسا ) ُمصادَفة  يف َمدخِل أحِد املقابرالكبريِة الواقعِة بَمدخِل مدينة

 (SAARAJEVO رساييڤو)تيلومرتا  شمايل غربي العاصمِة  70عىل مسافة 

 5 ،

حديدي)تما تُوضح  وعىل بوابِة مزار  إسمناي نو سقف قرميدي مغلق بباب  

 الصورة(

                                                 
5 Microsoft Encarta 2006 
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 6 ، 

وعىل َمدَخلِه الرئييس وبالقرب من نلك الباب الحديدي لوحة حجرية 

                                                 
 الصورة  ُملاقطة من قبيل  6
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 ُتِاَب فيها: ، 7 تذتارية

 خوف عليهم إن أولياء الله ال أال

 هذا مقام الصلحاء املجهولني

 وهم عىل رواية األهايل عرب سوريون

 جاؤوا إىل البوسنه قبل فاح األتراك لها

 باإلسالم وماتوا يف هذه البلدهمبرشين 

تجديد بناء الرضيح وقلة مع رفات 

 الصلحاء

ميالدية 1972هجرية1292يف سنة 

 ولروحهم الفاتحة

 

من خالل هذا النص نساشُف بأن أفواِج الُدعاة املسلني قِدمت للمنطقة قبل 

 حه هذه الدراسة.الفاح العثماني لها، وهذا ماساوّض 

                                                 
 بيلالصورة  ُملاقطة من قِ  7
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 اإلسالمية -البلقان والصالت العربية 

 

 

 
 

الكثريُمن الشعوِب والقبائِل، ومنها القبائال اإللريياة  8تاريخيا  اساوطن البلقان 

 . الاي سكنت غرب البلقان وشمايل ايطاليا

 

 قبل الغزو الروماني ايلريياخارطة بحدود توطن الشعوب والقبائل يف 

                                                 
8 balkans-the-of-http://www.answers.com/topic/history 

 

http://www.answers.com/topic/history-of-the-balkans
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 9. 

 

ت تلاَك القبائاُل تاناوتانت البوسنة والهرسك ُجزءا  من منطقاة اساايطانهم. و 

بدائية تعيُش عىل القرصنة يف البحر األدرياتيكي، ولم تَعرِف اإلساقرارالحضااري 

( ُمقاطعاة  ILLYRIAالرومان الذين جعلاوا مان منطقاة )ايلريياا إاّل مع قدوم

 (.ILLYRICUM ُعرِفت باسم )ايلرييكومرومانية  

 

 

 

                                                 
9  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B1

9%8A%D8%A7%D 

 

 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 م.379-318خارطة ايلريتوم مابني و 

 10 . 

 

                                                 
10 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B1

%D9%8A%D8%A7 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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يف القاارن الخااامس  وتقلااص قوتهااا طااراف الدولااة الرومانيااةومااع ترامااي أ

  هاجماهاااا قبائااال القاااوط القادماااة مااان وساااط  سااايا، املااايالدي

 11 ، 

ا   الاي اساوطنت املنطقة أيضا  ليست من القبائل  AVARSقبائل اآلڤار بأن  ِعلم 

   .السالڤية 

 

بعاد ووقعت إيلرييا تحت سايطرة تلاك القبائال القوطياة. ثام انقسام القاوط 

. وحاني VISIGOTH))الڤيساگو  منازعاتهم إىل قوط رشقيني وقاوط غاربيني 

منطقااة  دخلاات الروماااني جوسااانيان القااوط الغااربيني َهاازم اإلمرباطااور

م. تفككت اإلمرباطورية الرومانية مان 565ضمن نفونه، وبوفاته سنة  البوسنة

 جديد.

قالبة تماا يساميها ت قبائال الصاويف نهاية القرن السادس امليالدي وصال        

تما يسميها املؤرخون الغربياون، وهاي مان قبائال  املؤرخون العرب، أوالسالڤ

الهنود األورورپيني الوثنية، واساوطنت يف شبه جزيرة البلقان وما حولهاا، تماا 

                                                 
11 large.jpg-content/uploads/2007/12/111-http://www.nonformality.org/wp 

 
 

http://www.nonformality.org/wp-content/uploads/2007/12/111-large.jpg
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ثام  ،12 توضح الخارطاة

يف القااارن الساااابع املااايالدي أي يف زمااان  انيةار بيااانهم النصااا ارتاناشااا

حسَب منااطِق تاوُطِنهم وُقربهاا مان منااطق نفاون موا وانقس ظهوراإلسالم،

 تاثوليك وأرثونتس.  إىل الكنيسة الرشقية أو الغربية

 

                                                 
12 content/uploads/2008/slavs.gif-harris.org/wp-http://www.butler  

http://www.butler-harris.org/wp-content/uploads/2008/slavs.gif
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جاااادول باقساااايم السااااالڤ حسااااب أماااااتن تااااوطنهم الحاليااااة 

 13، 

 وتوزعهم عىل الخارطة

                                                 
 م. ، والرابط مفقود  1997ية سنةحسب الجدول املوسوعة الربيطان  13
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 14.  

 

 خارطة باوزع السالڤ الجغرايف يف البلقانو 

                                                 
 اليوجد  14
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 15 . 

سلوڤينيا وترواتيا )خرفاتسكا( للحكام ويف القرن الثاني عرش امليالدي خضعت  

 .املجري النمساوي ُمامثال  بآل هابسبورگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Slavs 

http://en.wikipedia.org/wiki/Slavs
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ا بني القرن السابع و
ً

 الميالدي  الخامس عرش البلقان تاريخي

 من الِوجهِة العربيِة والُمسلمة
 

رانيني )الاذين االنصا الغساسنةتشريُاملصادُرالااريخية إىل لقاء ت تمت بني         

 . ( وبيزنطة والصقالبة16تانوا وثنيني ثم صاروا أرثونتس رشقيني 

ظلت اململكة الغسانية موالية للبيزنطيني حاى الربع األول من القرن السابع وقد 

املااااااايالدي عنااااااادما أساااااااقط املسااااااالمون مملكااااااااهم 

هاا/ 13يف معرتة الريموك سنة ،17 

                                                 
16 

8%A7%D8%B3%D9%86http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D

%D8%A9 
17 -http://www.arab

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5147&m

=1 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5147&m=1
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5147&m=1
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5147&m=1
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5147&m=1
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5147&m=1
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يخاِدمون ماع   –مهم قبل إسال  -م. بقيادة خالد بن الوليد. وتان الغساسنة 634

 الصقالبة يف جيش بيزنطة . 

وقد تعمقت الِصلُة بني الصقالبة املأسورين واملسلمني َعقَب املعرتة، فأسلم مان 

ا شارك الغساسنة يف جيوش املسلمني مسااهمني 18أسلم وأُعِاق من أُعِاق . والحق 

ا. يف فاوحات شمال أفريقيا واألنادلس وانارشاوا فيهماا وأساهموا يف إعمارهما

ا لخاربتهم يف إدارة الادواوين واملحاسابة إعاماد علايهم األماويني يف إدارة  ونظر 

 .19الدولة

م. يف عهد الخليفة األماوي معاوياة 648ها/28وقد تم فاح جزيرة قربص سنة 

 بن أبي سفيان ريض الله عنه. 

                                                 
18  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9

_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83 

 معرتة الريموك 
19 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86

%D8%A9 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A9
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خارطااة لجزياارة قااربص رساامها القائااد البحااري العثماااني الااريس پااريي 

 20. 

ويف عهد عثمان بن عفان ريض اللاه عناه، وبعاد معرتاة نات  ومن ناحية أخرى

م. ضاد بيزنطاة 654هاا/ 34الصواري البحرياة الحاسامة الااي جارت سانة 

وحلفائها، باتت الادالئل تُشاريُ إىل مسااقبِل البحراملاوساط وتحولاه إىل بحاري ة 

                                                 
20 http://www.answers.com/topic/cyprus 

http://www.answers.com/topic/cyprus


                                                      الرفاعي محمد بشار  هل وصل العرب املسلمون للبوسنة والهرسك قبل األتراك العثمانيني؟

 

 
 دار ناشري للنشر اإللكتروني 24

إساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمي ة. 

21. 

  

نطينية بقياادة وتذلك يُعاقد أن من بني الجند املسلمني الذين حاارصوا القساط

ن تان من الصقالبة الذين عادوا م. مَ 674ها/54سنة جنادة بن أبي أمية األزدي 

لبالدهم مبرشين بالدين الجديد باني قاومهم. وهاو أحاد الافساريات الناشاار 

رب االكنيسااة البوگوميليااة بالبوساانة والهرسااك والاااي ناصاابها العااداء الصاا

 ء. األرثونتس والخرفات الكاثوليك عىل حد  سوا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21  _Al Moqatel- ) البوسنة والهرسك )تاريخيا ___ وعسكريا ___ وسياسيا 

 باإلمكان الولوج للموقع ؟.لم يعد 
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  BOGUMILI  وميليةـگالكنيسة البو

 

تانت هذه الكنيسة يف البوسنة والهرسك يف العصور الوسطى منافسة           

للمذهبني املجاورين لها وهما األرثونتسية ويعانقها الرصب، والكاثوليكية 

ويعانقها الكروات. وتانت هذه الكنيسُة مميزة  بفكرها وُمعاقدها وأقرَب 

 ون ملذهب الاوحيد ونزع الربوبية عن عيىس عليه السالم .ماتك

 

الخامس عرش  و رشاالبوگومييل مابني القرنني العاملذهب  خارطة بإناشار

 امليالدي

 22.  

                                                 
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Bogomilism 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bogomilism
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بل رموز ، التحوي أية صلبان بغالبياها وياُلحظ بأن قبور البوگوميليني الحجرية 

  : ورسوم مخالفة
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23، 

24، 25. 

                                                 
23 -from-stela-a/radimilje/bogomilhttp://www.livius.org/pictures/bosni

radimilje/ 
 

http://www.livius.org/pictures/bosnia/radimilje/bogomil-stela-from-radimilje/
http://www.livius.org/pictures/bosnia/radimilje/bogomil-stela-from-radimilje/
http://www.livius.org/pictures/bosnia/radimilje/bogomil-stela-from-radimilje/
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ن أتباع نلك املذهب لاُضَم حدود البوسنة والهرسك الحالية ثم توسعت منطقة نفو 

غرباا ، VRBASڤربااس  رشقاا  و DRINAشامل ة ما بني نهري الدرينا -تقريبا   -

 م. 1089ونلك يف العام 

 

وحاى الخاامس  ارخارطة باطور حدود البوسنة والهرسك من القرن الثاني عش

 عرش.

26 . 

 

ايڤان ". ُهِزَمت حملة بابوية تاثوليكية شنها البابا م1203ويف سنة 

بالقرب من مدينة ( BILINO POLJEبيلينو پوليه )يف منطقة  "تازامرييس

( البوگومييل املذهب KULIN)امللك( البوسني )تولني BANزينياسا ضد البان 

لرفضه إعاناق الكاثوليكية، والذي بعهده بلغت الدولة أوج توسعها وقوتها 

 دولة مساقلة ألول مرة. وصارت

                                                                                                                                            
24 http://www.croatianhistory.net/etf/et02.html 
  اليوجد 25
26 dia.org/wikipedia/hr/b/bd/Bosna.jpghttp://upload.wikime  

http://www.croatianhistory.net/etf/et02.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hr/b/bd/Bosna.jpg
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وقد صارت الحواُف الربية للماوسط من غربه إىل رشقاه خاضاعة للمسالمني يف 

-86م.( وابنااه الوليااد )705-685هااا/86-65)عهااد عبااد امللااك باان مااروان

م.(. وزاد إهامام الدولة األموياة باالبحر واألساطول البحاري 715-705ها/96

ا.  وببناء املوانىء مثل قرطاج وغريها، و ّعزز  فاُح األندلس هذه السيطرة الحق 

تما ساعد الوجود البحري القوي عىل تعميق النفون اإلسالمي يف القسم الشامايل 

والغرباااي للماوساااط  وبخاصاااة  منااااطق البحراألدريااااتيكي  ،رقياالشااا

 27  . 

 

                                                 
27 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Adriatic_Sea_map.pn

g 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Adriatic_Sea_map.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Adriatic_Sea_map.png
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ا بالبحر واألسطول والسيما وقد اهام  ا بالغ  العباسيون يف عهدهم الذهبي إهامام 

م. هاو 806هاا/190رون الرشيد ، وتان القائد العام لألسطول سانة يف عهد ها

 حميد بن معيوف.

 

م. تمكن القايض القائد أسد بن فارات وباوجيهاات مان 827ها /212ويف سنة 

 حاتم دولة اإلغالبة زيادة الله بن إبراهيم من فاح جزيرة صقلية

لكنيسااة  واملَُحااَول( PALERMOپااالريمو )صااورة للجااامع الكبااري بمدينااة  - 

28 . 

                                                 
28 http://www.conventisicilia.it/foto/cosafare%20PA.jpg 

http://www.conventisicilia.it/foto/cosafare%20PA.jpg
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اا للجزيارة الاذي نّظام أمورهاا  وتم إرسال أبا األغلب إبراهيم بن عبد الله حاتم 

وساااهم باادفع الفاوحااات لجنااوبي إيطاليااا، حيااث ُفاحاات مدينااة ناااپويل 

 .29 وماحولها

م. قامت دولٌة بحريٌة قوية عىل املاوسط هاي 905 -868/ها283-254ويف املدة 

ت الاااأثري أعاااد  30الدولااة الطولونيااة بمرصاا

 .31اإلسالمي عىل املاوسط من جديد وأمدت الِصالت باألورپيني من جديد

                                                 
29 http://www.qeyamhome.net/uploads/15000_image002.jpg 
30 http://i.ytimg.com/vi/d93Q6wob7FI/maxresdefault.jpg 
31 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86

%D9%8A%D9%88%D9%86 

 الدولة الطولونية 
 

http://www.qeyamhome.net/uploads/15000_image002.jpg
http://i.ytimg.com/vi/d93Q6wob7FI/maxresdefault.jpg
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طولون الذي تاان مان الجناود األتاراك يف الجايش  والدولة الطولونية أسسها - 

العبايس. حيث تدّرج يف الرتب حااى أصابح رئايس الحارس الخااص للخليفاة 

م. ويف 854سانة  لرتباةم.( هذه ا884-868العبايس يف بغداد. وقد ر  ابنه أحمد)

ليفة والي ا عىل ِمرص، وفور توليه أبدى إسااقاللية تبارية يف خم.عينه ال868سنة 

م. وعن طريق مناورات سياسية مع القاادة العساكريني 877ُحكمه، فمنذ سنة 

م.( من  895-884إساطاع أن يُضم إليه الشام وفلسطني. وتمكن ابنه خمارويه)

ُحكمه يف ِمرصوالشام. حيث تصاهرمع العباسايني أن ينازع االعرتاف باساقالل 

عناادما زوج ابناااه للخليفااة املعاضااد. وقااد باادأ تهاااوي الدولااة يف عهااد ابنااه 

 م.( حيث أنهكاها الرصاعات مع القرامطة.904-896هارون)
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 األدرياتيكي والمسلمون

 

املسالمني مان صاقلية  تشرُيالدراساُت لوجوِد ِصالت  تجارياة  باني العارب        

 )خارطة لجزيرة صقلية رسمها القائد البحري العثماني الريس پريي(

 32 ، 

عااىل ساااحل (DUBROVNIK/ دوبروڤنيااك  RAGUSEراگوصااة ) وإمااارة

 (.م1426األدرياتيكي منذ القرن العارش امليالدي. )خارطة لحدود اإلماارة سانة 

                                                 
32 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
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وماااان  33 

 خالل اإلحاكاك أسلم بعض السكان.

 

هذه الصالت تزداد مع أفاواج الاجارالقاادمني لابالد الصاقالبة بحساب  وبدأت

 ياقوت الحموي

  

 )األقاليم السبع لألرض( 

                                                 
33 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ragusa.png 
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  34، 

بل صارت إقاماتهم الطويلة مجااال  لياعارَف الساكان املحلياون عاىل َساماحِة 

اإلسالم وعادات املُسلمني من خالل الادعاة املارافقني للقوافال الاجارياة، فاراح 

قرية بوساط باالد البلغاار إىل  30وإناهى املطاف با  خل فيه طواعية.بعضهم يد

 الدخول باإلسالم.

اا أباو حاماد األندليسا سانة  الاذي أّر  و م.1135تما زار مملكاة البلغاار أيض 

 مع روم القسطنطينية البيزنطيني. لحروبها

-1080هاا/565-473م. نترالرحالة أبي حامد الغرناطي )1169ها /565سنة 

أثناااء زيارتااه تحفااة األلباااب ونخبااة اإلعجاااب (أنااه بكاابااه )م.( 1170
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للمجر)هنگارياااا( وتولياااه للمشااايخة اإلساااالمية بهاااا أن زار"بشاااگرديا" 

 35م. وزوج ابنه من ابنة أحد أعيانها املسلمني.1150ها/545سنة

م. نترالرحالة العربي املسلم ياقوت الحماوي أناه إجاماع 1228ها/ 626سنة 

يني املسلمني بمديناة حلااااااااب حياث قال:"وجاد  يف بنفر  من أولئك املجر 

مدينة حلب طائفة تثرية منهم يقال لهم"باشغردية"، ُشاقر الوجاوه والشاعور 

ا، يافقهون عىل مذهب اإلمام أبي حنيفة، فسألت رجاال  مانهم عان بالدهام  جد 

وحالهم، فقال: أما بالدنا فمن وراء القسطنطينية، يف مملكة مان أمام الفارن  

ال لهم الهنگاريون، ونحن مسلمون ضمن رعية ملكهم بطرف مملكاه ضامن يُق

، حوايل ثالثني قرية ولساننا لسانهم ولباسنا تلباسهم ونخادم معهام بالجندياة

وملا سألاهم عن سبب إسالمهم أجابوا: بأنه سمع من أسالفهم أنه قاِدم لبلادهم 

ينا وعّرفونا عىل دين منذ دهرطويل سبعة نفر  مسلمني من بالد البلغار سكنوا بي

اإلسالم فأسالمنا جميعناا...ونحن هناا بهاذه الابالد للافقاه بالادين والعاودة 

 لنرشالدعوة. 

وبعهد امللك املجري شاارل روبارت ( م.1342-1310وباملدة  )14ويف بداية القرن 

تعرضت هذه الفئة القليلة من املسلمني للانكيل والكثلكة أوالاهجاري، فاإرتحلوا 

هم حيث قدم قسم منهم لبالد البوسنة وإساقروا بها، فاقلص عاددهم هرب ا بدين

 ولم يبق إال من تاََم إيمانه منهم". 

 

 Sari Saltuk Baba or Dede، Sarı ومن هاؤالء الاُدعاِة تاان )سااري ساالايك 

Saltuk والاذي 36درويش عىل الطريقاة البكااشاية  امليالدي وهو13( من القرن ،

:  من القرن السادس عرشا Evliya Çelebiوليا چلبي هوحسب الرحالة الرتتي ا

اساامه محمااد وأصااله ماان بُخااارى. وترباااه موجااودة اليااوَم بمنطقااِة 

 Babadağبرومانيا بمنطقة بابا داگ   DOBRUJAدوبرجيه

                                                 
35 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A

7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A

%8A7%D8%B7%D9 

 أبو حامد الغرناطي
36 http://en.wikipedia.org/wiki/Sari_Saltik 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://en.wikipedia.org/wiki/Sari_Saltik
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 37 

 مقامه الرحالة املغربي ابن بطوطة. ، وقد زار

)صااااااااااااورة الرتبااااااااااااة ماااااااااااان الخااااااااااااارج  

38 ) 
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 ومن الداخل

  39 . 

 

 نسمة من سكانها!. 40.000أن ملك منطقة دوبرجيه قد أسلم عىل يديه وقد َورَد 

 الدولة الربضية: 

نشأت من سكان الربض القرطبي باألندلس الذين ثاارواعىل حكام )الَحكام بان 

 م. فنفوا من البالد عىل ثال  ِفرق:818ها/202هشام( سنة

 1- .إىل وسط األندلس 

 2-   ا: لشمال املغرب عند األدارسة.بحر 

 3-   ا: لإلسكندرية بمرص، حيث احالوها، فامات محاارصتهم، بحر

مقابل أن يُعطوا سفن ا بحرية يبحرون بها ألي مكان شااؤوا. وإساسلموا 

يف  –م. 825هاا/ 210فساروا لجزيرة تريت باملاوساط وفاحوهاا سانة

 350وبقيت جزيارة تريات بيادهم حااى سانة  -عرص الخليفة املأمون 

إساافادوا مان مواردهاا،  قريطش( ، حياثم.، وُعرفت باسم )ا961ها/

 وصارت لهم قاعدة بحرية لفاوحات جنوبي البلقان. 

ويف عهد الخليفة العبايس املساكفي بالله، ساهموا مع أمريالبحار لياو أو لياون 

الُقاواد بفااح مديناة  الطرابليس وهو نرصاني يوناني أسالم وصاار مان تباار

مان  22.000 أرسفيهاا تام  م. حياث904هاا/292سالونيك أو سالونيكا سنة 

 40املقاتلني.

 خارطة عثمانية قديمة للمنطقة:

                                                 
 اليوجد 39
40 http://www.islammemo.cc/2005/01/08/1469.html 

 يوالطرابليس ل

http://www.islammemo.cc/2005/01/08/1469.html
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  41. 

 

 " وهي الجامع القديم بمدينة تسالونيك. ROTUNDAالا "روتوندا  صورة

 42. 

                                                 
41 -http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piri_Reis_ 

_Full_Page.jpg-_Walters_W65851A_-_Map_of_the_Bay_of_Salonica_ 

 
42 

http://www.2012.hsss.eu/files/Thessaloniki%20Photos%2002/thessaloniki_ro

tunda.jpg 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piri_Reis_-_Map_of_the_Bay_of_Salonica_-_Walters_W65851A_-_Full_Page.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piri_Reis_-_Map_of_the_Bay_of_Salonica_-_Walters_W65851A_-_Full_Page.jpg
http://www.2012.hsss.eu/files/Thessaloniki%20Photos%2002/thessaloniki_rotunda.jpg
http://www.2012.hsss.eu/files/Thessaloniki%20Photos%2002/thessaloniki_rotunda.jpg
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ثم سقطت جزيارة تريات بياد البيازنطيني مان جدياد، فاضاطهدوا ساكانها  

راملذهب احاولوا نشااملسلمني. ثم إشرتاها البنادقة وحكموها ُحكما  إسابداديا  و 

الكاثوليكي بدل املذهب األرثونتيس بالقوة، فهاجر الكثريمن سكانها األرثونتس 

للبالد العربية، وإعانق الكثري منهم اإلسالم. ثام اساانجد مان بقاي مان أهلهاا 

 م. 1645بالعثمانيني الذين فاحوها سنة

 ةرسم يٌمِثل حصار العثمانيني للجزير 

 43، 

م. بقياادة 1669أيلاول  27سانة تالياة باااريخ  24بعاد وتم فاح تل الجزياره 

و  CARABUSEالصدراألعظم توپريل باشا ماعدا قالع ثاال  هاي : قاره باوس 

. SPINALONGAو سااااااااااااااااپينالونگا  SUDAسااااااااااااااااودا 

                                                 
43  

http://www.travels.bowenplace.com/crete_2011/history_home/history_a_cret

e_home/history_11_turkish_b/index.html 

 

http://www.travels.bowenplace.com/crete_2011/history_home/history_a_crete_home/history_11_turkish_b/index.html
http://www.travels.bowenplace.com/crete_2011/history_home/history_a_crete_home/history_11_turkish_b/index.html
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 44 ،

قد أطلقه عليها اليوناانيون ملاا ُسالمت (   IRÁKLIONهرقل)وعاصماها مدينة 

انات تسامياها العربياة الخنادق، م. من قبل اإلنگلياز، حياث ت1913لهم سنة 

، وهو اإلسم الذي ساماه بهاا  CANDIA وباالتينية CHANDAKAS وباليونانية

 .ومعناه الخندق األندلسيون ملا حكموا الجزيرة من قبل

 

م. تم سلخها عن ترتيا ومنِحهاا 1913ها/1332وبعد حرب البلقان الثانية سنة

ليبياا(،  و راالبالد العربياة )مصا لليونان فهاجرالكثري من سكانها املسلمون إىل

م. 1900اإلضافِة لهجرتهم إىل ترتيا. وتانت نسابة املسالمني يف الجزيارة سانة 

-1830% فقط! وخالل هذه الفرتة حكم محماد عايل الجزيارة باني عاامي 11

 م.1840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Microsoft Encarta 2006 
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 اإلسالم يف بالد البلغار
  

ار ووساط البلقاان يف م. دخل الكثري مان باالد البلغا903ها/291يف سنة         

م.( 912هااا/300اإلساالم تمااا أر  املاؤر  الفاااريس املساالم ابان رساااه )ت. 

 . 45بكاابه"األعالق النفيسة"

عن رحلاة لبالد األمريالبلغااري)املش بان  وقائع مثرية أحمد بن فضالن تما نتر

)عباد اللاه بان باشااو الخازري( إىل  بقيادة شلكي بن يلطوار( الذي أرسل وفد ا

فة العبايس املقادر بالله، ّقدم له فروض الطاعة وطلب منه املسااعدة لبنااء لخلي

حصن له ملقاومة املعادين له بالدين، عىل أن يُاذتر إسام الخليفاة عاىل املناابر، 

بعث ة تان بها الفقيه ابان فضاالن ومارتجم ودليال  م.922لخليفة سنة افأرسل 

ا  ا عن بالد العجم والرتك ومن ثام وصاف  ا دقيق  للرحلة، وقد ّقدم ابن فضالن وصف 

لبالد الصقالبة ومن ثم الروس والخزر حيث وصل أقىص الشامال الغرباي لابالد 

 46قبائل الڤايگنغ املاوحشني.

ا الجغرايف ال يف  47م.( 1166-1100ها/559-493عربي اإلدرييس )تما أشار أيض 

ملواقع البلغار، تما توضح نزهة املشااق يف اخرتاق اآلفاق" تاابه "

                                                 
٤٥ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B3
%D8%AA%D9%87 

 ابن رسته 
٤٦  PDF ملف 

 mostafa.com-www.alبعنوان:"رحلة ابن فضالن" من الرابط :  
47 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1

%D9%8A%D8%B3%D9%8A 

 اإلدرييس 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%87
http://www.al-mostafa.com/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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الخارطة

 48. 

                                                 
48 http://www.wakra.net/map_idrisi.jpg 

 .بيلكل امُللون إىل اسود وابيض فقط من قِ الخارطة مّحولة من الش
 

http://www.wakra.net/map_idrisi.jpg
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 فلندا بهله يصف  وهذه صفحة من مخطوط 

 49. 

  

                                                 
49 -morocco-science-and-culture-http://muslimheritage.com/article/history

centuries-14th-11th 

http://muslimheritage.com/article/history-culture-and-science-morocco-11th-14th-centuries
http://muslimheritage.com/article/history-culture-and-science-morocco-11th-14th-centuries
http://muslimheritage.com/article/history-culture-and-science-morocco-11th-14th-centuries
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ويف فرنسا قام املسلمون املعروفون باسم "الفراتسنيايون"  نسبة لغابة 

ن العارش امليالدي بالوصول إىل ممرات جبال فراتسنت مقر اسايطانهم يف القر 

األلپ الَشمالية وصوال  إىل سويرسا وبمساعدات قادمة من األندلس وصقلية 

 50بنرشاإلسالم.
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http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0C

B8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.moqatel.com%2Fopenshare%2FBehoth

-%2FSiasia2%2FBosnaHerse%2Fsec04.doc_cvt.htm&ei=z_

_VP3fE4PnywP6ooHgBA&usg=AFQjCNHcXcYOWSlkOReKl3zYHwpeDd9NqA&

2,d.bGQbvm=bv.8382954 

!عُ لم يَ   د الرابط فعاال 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.moqatel.com%2Fopenshare%2FBehoth%2FSiasia2%2FBosnaHerse%2Fsec04.doc_cvt.htm&ei=z_-_VP3fE4PnywP6ooHgBA&usg=AFQjCNHcXcYOWSlkOReKl3zYHwpeDd9NqA&bvm=bv.83829542,d.bGQ
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.moqatel.com%2Fopenshare%2FBehoth%2FSiasia2%2FBosnaHerse%2Fsec04.doc_cvt.htm&ei=z_-_VP3fE4PnywP6ooHgBA&usg=AFQjCNHcXcYOWSlkOReKl3zYHwpeDd9NqA&bvm=bv.83829542,d.bGQ
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.moqatel.com%2Fopenshare%2FBehoth%2FSiasia2%2FBosnaHerse%2Fsec04.doc_cvt.htm&ei=z_-_VP3fE4PnywP6ooHgBA&usg=AFQjCNHcXcYOWSlkOReKl3zYHwpeDd9NqA&bvm=bv.83829542,d.bGQ
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.moqatel.com%2Fopenshare%2FBehoth%2FSiasia2%2FBosnaHerse%2Fsec04.doc_cvt.htm&ei=z_-_VP3fE4PnywP6ooHgBA&usg=AFQjCNHcXcYOWSlkOReKl3zYHwpeDd9NqA&bvm=bv.83829542,d.bGQ
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.moqatel.com%2Fopenshare%2FBehoth%2FSiasia2%2FBosnaHerse%2Fsec04.doc_cvt.htm&ei=z_-_VP3fE4PnywP6ooHgBA&usg=AFQjCNHcXcYOWSlkOReKl3zYHwpeDd9NqA&bvm=bv.83829542,d.bGQ
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.moqatel.com%2Fopenshare%2FBehoth%2FSiasia2%2FBosnaHerse%2Fsec04.doc_cvt.htm&ei=z_-_VP3fE4PnywP6ooHgBA&usg=AFQjCNHcXcYOWSlkOReKl3zYHwpeDd9NqA&bvm=bv.83829542,d.bGQ
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 الوسطى  العصور الهرسك يف  البوسنة و العثمانيون و
 

هرفيها م. ويظ1683سنة  -الحدود القصوى للسلطنة العثمانية بخارطة           

 تامال  لهم خضوع البلقان

 51 .  
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Territorial_changes_o

f_the_Ottoman_Empire_1683.jpg 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Territorial_changes_of_the_Ottoman_Empire_1683.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Territorial_changes_of_the_Ottoman_Empire_1683.jpg


                                                      الرفاعي محمد بشار  هل وصل العرب املسلمون للبوسنة والهرسك قبل األتراك العثمانيني؟

 

 
 دار ناشري للنشر اإللكتروني 47

" BILEĆAم. وصلت أول الفاوحات العثمانية لقرب مدينة " بيليچا 1388سنة 

ُهِزموا وارتدوا  ملكنه البوسنية

 . 52 عنها

 

يف معرتة سهل  م. تمَّ لهم النرُصالحاِسُم بالبلقان1389ويف العام الاايل سنة 

 KOSOVO POLJE BITKAتوسوڤو 

 53 
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مّهد الطريق للولوج للعمق األورپي، وبها اساشِهد السلطان مراد األول ِغيلة الذي 

 من ِقبل جندي رصبي جريح، مخطط بموقع املعرتة يرشح تيفية حدوثها

، والقربالرمزي للسلطان بموقع املعرتة 54 
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  55.  
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http://commons.wikimedia.org/wiki/Wiki_Academy_Kosovo_Photo_Contest/P

ageTwo#mediaviewer/File:Sultan_Murad_tomb.jpg 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Wiki_Academy_Kosovo_Photo_Contest/PageTwo#mediaviewer/File:Sultan_Murad_tomb.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Wiki_Academy_Kosovo_Photo_Contest/PageTwo#mediaviewer/File:Sultan_Murad_tomb.jpg


                                                      الرفاعي محمد بشار  هل وصل العرب املسلمون للبوسنة والهرسك قبل األتراك العثمانيني؟

 

 
 دار ناشري للنشر اإللكتروني 50

 JELENAم. َحَكَمت البوسنة والهرسك امَلِلكة يلينا گروبا 1399-1391ويف الفرتة 

GRUBA 56،} 

 .}سمعُت من مصِدر بوسني أثق به: بأنها أسلمت، ولذا اليهام الكروات بِذترها 
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و .م1416ويف ساانة   HODIDJEDعثماااني ملنطقااة هوديدييااد  حااد  أول غااز 

 57 ،

 وهواالسم القديم ملدينة رساييڤو. 

 

م. تاام بناااء أول مساااجد البوساانة والهرسااك يف بلاادة 49-1448ويف ساانة 

 ( FOČAفوچا )القريبة من مدينة  (USTAKULINAينا اوسااتول)

                                                 
 وهي صورة مرتبّة من قبيل - اليوجد 57
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 58 . 

 

م. خضع تامل البوسنة للعثمانني، حيث اناظار قادوم السالطان 1463ويف سنة 

" سات وثالثاون ألاف شاخص لاقاديم  JAJCEمحمد الفاتح يف مدينة "ياياسه

 فروض الوالء والطاعة له. 

عاصامة البوسانية ( أقدم جوامع الCAREVAويُعارب جامع السلطان )تساريڤا

م. 1950صااااااااااااااورة ساااااااااااااانة  -رساييڤااااااااااااااو

 59. 
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رسوف بك اوصورة لجامع الغازي خ

 60 ،

صبح عاصمة لسنجق البوسنة ، العظيم باطور رساييڤو لاُ  الذي تان له الدور

رالذهبي للمدينة ، وصورة لقربه يف مدفنه ) ترباه( احيث يُعاربعرصه العص
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ا ابجامعه املشهورب رساييڤو أيض 

 61. 
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 م. سقط تامل الهرسك بيد العثمانني . 1472ة ويف سن

خارطااااااااة للبوساااااااانة والهرسااااااااك تُبّااااااااني ُحاااااااادود 

 . 62 اإلقليّمني

عاصاااامة الهرسااااك MOSTARحيااااث تعااااارب مدينااااة موساااااار

 63 ،

عاصامة البوسانة. ومان أقادم جواماع موسااارجامع  تما أن مدينة رساييڤو

 السلطان سليم األول )ياوز(

                                                                                                                                            
http://www.rijaset.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=559:tu

mezarja&Itemid=220-i-rbeta 
 اليوجد 62
 اليوجد  63

http://www.rijaset.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=559:turbeta-i-mezarja&Itemid=220
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 64 ،

 وخارطة لسنجق الهرسك 

65. 

 

                                                 
 يف البوسنة والهرسك  تااب باللغة البوسنية عن الااريخ العثماني 64
 اليوجد 65
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م. 1580خارطاة للسانجق سانة  -م. تم تشاكيل إيالاة البوسانة 1527يف سنة

ضمن خارطة أليالة البوسنة ، و 66 

 م.1683سنة الاقسيمات اإلدارية للسلطنة بالقسم األورپي 

                                                 
66 

E%D1%81%D0%BD%D0%B0http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B

_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%B

E%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0#mediaviewer/File:Ottomanbosnia.PN

G 
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  67. 
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خارطااة باااواريخ إنشاااء سااناجق أيالااة البوساانة والهرسااك وحاادودها 

  68. 
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 )خرفاتسكا(دخول اإلسالم إىل كرواتيا 
        

تعود أوىل صالت ترواتيا باإلسالم إىل زمن فاح جزيرتي تريت وصقلية والوصول 

لجنوبي شبه الجزيرة اإليطالية، والسيطرة اإلسالمية عىل البحراملاوسط، مقابل 

ميالدية من إساقالل للمدن  840االنحسارالبيزنطي وما تبع نلك منذ سنة 

السلطة البيزنطية، وتوطيدعالقاتها مع الدول الواقعة عىل األدرياتيكي عن 

اإلسالمية وبخاصة دول شمايل أفريقيا، وبذلك ربما تعود هذه الصالت إىل العام 

منذ نلك العهد. ويف  BARIم. وحيث ُوجدت جالية إسالمية بمدينة باري870

ا جالية إسالمية عىل سواحل االدرياتيكي وعىل القرون الوسطى ُوجِ  دت أيض 

بالجبل  – ULCINJاولياسيني  وما وراء منطقة BUNAصب نهر بونا جوانب م

 -69  األسود

وهي نات أصول إفريقية، وما تزال سالالتها باقية حاى عرصنا الحارض)وهم 

ا  يعملون يف املوانئ وتخدم  وياماعون بسمعة طيبة تعمال جادين وأمناء ونادر 

يني تلك بالقرون الوسطى ما يغادرون أماتن إقاماهم(، وقد تانت منطقة اولاس

ا للقراصنة يف االدرياتيكي والذين تانوا يُهاجمون السفن الراسية عىل  تجمع 
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ا لكون الكثري من العاملني عىل ظهر تلك السفن من  مرافئ نهر بونا، ونَظر 

إنا ما نجوا من القراصنة فروا للربوالساحل.  األرسى والرقيق األفريقي، فكانوا

صورة لبقايا مئذنة جامع  -لسنيني جالية إسالمية منهم وبذا تشكلت عىل مر ا

 السلطان محمد الفاتح بقلعة مدينة اولياسيني

ا يف أربعني 70   . ووجدت أيض 

الساحلية جالية إسالمية منذ مناصف القرن ( SRJEMرّسيم )قرية بمنطقة 

الحادي عرش امليالدي عرفوا باسم االسماعليني، وهم ليسوا من الطائفة 

 اعيلية ولكنها تسمية نرصانية شهرية للمسلمني. اإلسم

شيبينيك ) و( ZADARزادار )تما ُوجدت  ثار ملساوطنات إسالمية بمدن 

ŠEBINIK )( 1201والاي أبيدت تلها خالل الحملة الصليبية  الرابعة-

                                                 
70 -ulcinj-town-old-images-stock-free-http://www.dreamstime.com/royalty

9image190308-montenegro 

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-old-town-ulcinj-montenegro-image1903089
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 71م.(1204

 72. 

ومن مدينة زادار تلك خَرَج قائد الجيوش اإلسالمية يف األندلس، ومن راگوصة 

 . 73( ان القائد جوهرالصقلبي املعروف باسم )ياشار دوبروڤاتسيمت

                                                 
71 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B

5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%A

9%D8%A98%D8%B 
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73 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1_%D8%A

7%D9%84%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A 

 جوهر الصقيل 
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أما املساوطنات الكبرية فاعود لنهاية القرن الرابع عرش وقدوم األتراك 

العثمانيني فاتحني وخضوع معظم مناطق دولة يوگوسالڤيا السابقة لهم 

 74  . 

سنة  " بلغ تعداد املسلمني يفSLAVONIJAحيث أنه يف منطقة "ساالڤونيا 

" فكان عددهم يف نفس السنة LIKAنسمة، أما يف "ليكا 100.000م. حوايل 1680

منزل ويشكلون الغالبية بالك املنطقة.  7.000نسمة موزعني عىل  30.000حوايل 

وقد َحوت هذه املناطق أتثر من مائااة مساجد نو مئذنة.  بيد أن انحسار املد 

  SAVAساڤا اإلسالمي العثماني عن منطقة شمايل نهر ال

 75 

 أدى لهجرة املسلمني جنوبا  مما تسبب بهدم جميع املساجد بعد نزوحهم. 

ا  ا أوطوع  أما من تبقى منهم يف املنطقة فقد تكثلك عىل مر الزمان إما قرس 

أوبسبب ظروف مانوعة، لابقى بعض األسماء اإلسالمية وخاصة أسماء بعض 

 اوحات املاداعية املنسية.العائالت واألرس إىل اليوِم شاهدة  عىل الف

                                                 
74 map.gif-nt/uploads/2013/01/Yugoslaviaconte-http://placesbook.org/wp  
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رسم ملعرتة بني الكروات واألتراك سنة 

 .76 م.1550
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يمكننا تصنيف دخول اإلسالم إىل ترواتيا عرب إنن 

 ثالِ  مراحَل تاريخية  هي: 

  

  وحاى القرن الرابع عرش امليالدي: نهاية القرن العارش -1

 الذين إندثروا. 77وتمت عىل يد الصقالبة 

 

  تالية: اعام   150القرن السادس عرش وملدة نهاية  -2

ونيا وليكا، خارطة تبني حدود منطقة ليكا ڤونلك بمنطقاي سال

 .78 بخرفاتسكا

                                                 
77  

الصقالبة أو الموالي أحد عناصر المجتمع األندلسي والمغاربي والصقلي خالل  :صقالبة األندل� -١
ن الخدم والمماليك الذين جلبهم النخاسون الجرمان واليهود أطفاًال العصور الوسطوك ،ىانت تتألف م

، البحر املاوسطمن بالد الفرنجة وحوض الدانوب وبالد اللونبارد ومخالف ثغور 

 ويبيعوهم يف األندلس.
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8

D8%AF%D9%84%D8%B%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%

3) 

: هم مجموعة عرقية لغوية ياحدثون باللغات السالڤية.  السالڤ، أوالّصقالبة -2

يساقرون أساسا  يف أوروپا الوسطى، وأوروپا الرشقية، ودول البلقان وقاموا يف 

 العصور األخرية باسايطان  سيا الشمالية.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81 
78 http://en.wikipedia.org/wiki/Lika 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81
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ا دمرها النمساويون إثرإسرتدادهم للمنطقة،  173وقد خلّفت ورائها   مسجد 

ا بدينهم  165.000حيث إرتحل  من سكانها املسلمني إىل البوسنة املجاورة فرار 

  ضطهاد الكاثوليكي.من اإل 

 

ميالدي   17و16 ني يف القرن خارطة بأماتن توطن املسلمني يف ليكا وسالڤونيا 

 79 . 

قليم سالڤونيا إل " عاصمة OSIJEK وتُعارب مدينة "اوسييك

 80. 

                                                 
 اليوجد 79
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 م.:1961بعد سنة  - 3

  

الحكومة الكرواتية بالِدين اإلسالمي تاِدين وباملسالمني تقومياة  عندما اعرتفت

 .وشعب؟!

  

 صااااااااااورة لجااااااااااامع العاصاااااااااامة زاگاااااااااارب 

ZAGREBا قاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااديم 

 81 ، 

                                                                                                                                            
80 Microsoft Encarta 2006 
81 -http://forum.net.hr/cfs

filesystemfile.ashx/__key/CommunityServer.Discussions.Components.Files/19

/1665._5F00_ZG_2D00_dzamija.jpg 
 

http://forum.net.hr/cfs-filesystemfile.ashx/__key/CommunityServer.Discussions.Components.Files/19/1665._5F00_ZG_2D00_dzamija.jpg
http://forum.net.hr/cfs-filesystemfile.ashx/__key/CommunityServer.Discussions.Components.Files/19/1665._5F00_ZG_2D00_dzamija.jpg
http://forum.net.hr/cfs-filesystemfile.ashx/__key/CommunityServer.Discussions.Components.Files/19/1665._5F00_ZG_2D00_dzamija.jpg
http://forum.net.hr/cfs-filesystemfile.ashx/__key/CommunityServer.Discussions.Components.Files/19/1665._5F00_ZG_2D00_dzamija.jpg
http://forum.net.hr/cfs-filesystemfile.ashx/__key/CommunityServer.Discussions.Components.Files/19/1665._5F00_ZG_2D00_dzamija.jpg
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ا ملُاحف للثورة بعد إزالة مآننه.  والذي حولاه السلطات الشيوعية الحق 

 82. 

                                                 
82 -gigi.com/wp-apartman-http://www.zagreb

content/uploads/2013/12/zagreb3.jpg 

http://www.zagreb-apartman-gigi.com/wp-content/uploads/2013/12/zagreb3.jpg
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واملرتز اإلسالمي الجديد ملسلمي ترواتيا الذي تم تدشينه سنة 

 .83 م.1987

                                                 
83  http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Croatia 
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من صورة للمحراب املنقوش بآية الكريس 

 .تصويري
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مسلمني يف خارطة باوزع الجوامع لل

 .84 ترواتيا
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 النتيجة
 

عىل أن منطَقة  من ِخالل اساعراض الاسلسل الااريخي لألحدا  نسادلُ         

، والبوسنة والهرسك بشكل خاص قد وصلاها من العرب املسلمني  البلقان عامة 

وفٌود ودعاٌة قبل وصول األتراك العثمانيني إليها، وأنه قد حدثت ِصالت بني 

ألورپية والبلقان، ومقام امع الجهات  -قبل اإلسالم وبعد اإلسالم  -ب العر 

 الصالحني العرب )الرتبة( يف مدينة زينياسا البوسنية خري دليل عىل نلك.  

 هذا ومن الله الاوفيق.

 م.ب.ر.
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 محمد بشار الرفايع
 

 
 )السرية الذاتية  )

 

  البيانات الشخصية 

 االسم والكنية : محمد بشار الرفاعي -

    1958 - 06 -16حلب  –مكان وتاريخ الوالدة : سوريا  -

 الجنسية : سوري -

 ولد واحد  –الحالة اإلجاماعية : مازوج  -

  املؤهالت 

 1978ثانوي علمي  -

) املعهد املاوسط  Medical Lab Technician دبلوم فني تحليل مخربي طبي  -

 1980 حلب (جامعة  –الطبي 

اللغة األم  ، اإلنگليزية + البوسنية : ) قراءة ومحادثة وتاابة  -اللغات : العربية  -

 بطالقة ( + الفرنسية : )قراءة ومحادثة وتاابة ماوسط ( 

   1985، بدءا من العامFront Page  Web designيوتر مانوعة +پدورات تم -

 :  مواضيع منشورة

 .رة عن وزارة العدل واألوقاف بأبوظبي مجلة منار اإلسالم الصاد* 

 . نيجريدة الخلي  وجريدة اإلتحاد اإلماراتيا* 

 مجلة النور الصادرة عن بيت الامويل الكوياي .* 

 * دار نارشي للنرش اإللكرتوني:

 سورية ( و  –تااب " دراسة مقارنة بني جامعي الخرسوفية ) حلب  -
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 2013ك ( ، سنة البوسنة والهرس –الخرسوفية ) رساييڤو 

 2014تااب " القفقاس أو القوقاز  الدليل الااريخي املصور " ، سنة  -

 : اإلتصال 

 ottomani.balkani@gmail.com   بريد الكرتوني : -
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