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  :سمخصال

شخؽ آسيا مغ خالؿ مػقعيا السستاز مغ  لقج تجمت أىسية جدر جشػب
ريغ واليشج عغ أف االتراالت بيغ العخب وبالد ال الشاحيتيغ التجارة والسالحة، فزاًل 

ا عبخ السحيط اليشجي وبحخ الريغ الجشػبي مخوًرا بتمظ الجدر، قج اتخحت شخيًقا بحخي  
حيث مػاقف التخانديت السستازة عمى مػانئ ىحه الجدر مثل كاله بار وبالسبانج وجاوة 
وغيخىا، وذلظ مغ أجل التدود بقجر مغ السياه العحبة استعجاًدا لمخحمة الصػيمة إلى 

ارية ىي التي وضعت ىحه الجدر الريغ أو العكذ، ونالحظ أف تمظ األىسية التج
دائًسا في السقجمة، بجليل أف التجار اليشػد وغيخىع مغ السالحيغ العخب قجمػا إلى تمظ 
الجدر )أرخبيل الساليػ(، وقج جحبتيع إلى ىحه األقصار كثخة ثخواتيع الدراعية ووفخة 

كانت الدائجة مػاردىع التجارية، وال شظ أف تجارة التػابل وغيخىا مغ األشياء الشفيدة 
 –في تمظ السعامالت، فسغ ىحه السعامالت أردنا أف نػضح دور العخب السدمسيغ 

في وصػؿ اإلسالـ إلى جدر جشػب شخؽ آسيا، وقج بجأنا بحثشا  –خاصة التجار 
الجدر ثع الحجيث عغ األصػؿ الدكانية ثع الحجيث عغ أوضاع بسقجمة جغخافية لتمظ 

مسيغ، وأخيًخا دور التجار العخب في وصػؿ اإلسالـ ىحه الجدر قبل قجوـ العخب السد
 إلى ىشاؾ، ويمييا خاتسة ومالحق وقائسة مرادر ومخاجع لمبحث.
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Abstract: 

The importance of Islands of Southeast Asia appears via its trade 

and navigation position, in addition to its communication relation 

between Arab countries, China and India. It uses transit situations on 

those islands' ports for ex. (Cla Bar, Palembang and Java etc.) 

These travellers were landing on these islands to provide water 

for drinking during their long journey to China and vice versa. 

Its trade significance put these islands on the top; to illustrate 

this, we find Indian traders and other Arab navigator reached to these 

islands (Malay Archipelago). They attracted to these countries for 

their agricultural assets and business resource abundance. There is no 

doubt that trading spices and other valuable things were the center of 

these trading. 

Trading such these things shows the vital role which Arab 

Muslims specially traders play in spreading Islam on islands of 

Southeast Asia. 

 Our research started with a geographic introduction of these 

islands, then we spoke about population assets after that we tackled 

about situations in these islands before Islam spreading, finally we 

show the role of Arab traders in spreading Islam there. At the end we 

put a conclusion, appendix and a list of references. 
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 سقدمة:ال

لقج مثمت مشصقة جدر جشػب شخؽ آسيا أىسية تجارية مشح أقجـ العرػر حتى 
يػمشا ىحا تمظ األىسية لعبت دوًرا كبيًخا في قياـ عالقات تجارية بيغ تمظ الجدر والجوؿ 

عغ عالقات تجارية نذئت مع  واليشج، فزاًل والسسالظ السحيصة، السيسا بالد الريغ 
 التجار والسيسا التجار العخب الحيغ ارتادوا ىحه السشاشق مشح القخوف األولى لمبالد.

وكانت التجارة العخبية مع تمظ الجدائخ أحج أىع األسباب إف لع يكغ وحجىا في 
ع وسساحة وصػؿ اإلسالـ إلى تمظ السشاشق، فالعخب حسمػا سمعيع وبزاعتيع مع ديشي

إسالميع، فكاف لحلظ إيحاًنا ببجء مخحمة جديخة لدكاف جدر جشػب شخؽ آسيا مع 
  وصػؿ اإلسالـ إلى بالدىع.
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 السهقع الجغرافي:

مجسػعات مغ الجدر وأشباه الجدر  (1)تذسل مشصقة جشػب شخؽ آسيا
ج 11ش و13والسستجة بيغ دائختي عخض ، (2)مفة السداحة والتزاريذ الجغخافيةالسخت

وكانت ىحه السشصقة تدسى في السرادر شخًقا، 161-127وبيغ خصي شػؿ 
 اإلسالمية السيسا الجغخافية باسع:

 جزر بحر الرين:  -أ

 الرشفوىي التدسية التي كاف يقرج بيا الجدر الجشػبية لبحخ الريغ أو بحخ 
ومغ  (5)إلى سياـ غخًبا (4)فخمػزا شخًقا، والسستجة مغ جدر (3)عمى حج تعبيخ السرادر

 أقرى الجشػب الذخقي. (7)أقرى الجشػب الغخبي إلى جديخة تيسػف  (6)جديخة جاوة

 جزر السمهكاس:  -ب

ىي التدسية التي يقرج بيا جدر السمػؾ أو جدر الحىب عمى حج تعبيخ 
في أقرى الجشػب الذخقي  (9)، وكانت تذسل جدر مػلػ وسيالديذ(8)بعس السرادر

. وقج (11)في أقرى الذخؽ وجدر جاوة وبالسبانج في أقرى الغخب (11)وجدر الفمبيغ
والسرادر األوروبية  (12)عخفت ىحه السشصقة في بعس السرادر الجغخافية الستأخخة

 باسع أرخبيل الساليػ. (13)في العرػر الػسصى

 :Malay Archipelagoأرخبيل الساليه  -ج

 ؛الشاحية التاريخية أو الفديػلػجية، أندب األسساء وأدقيا وأكثخىا مالئسةىػ مغ 
ألف الدكاف األصمييغ ليحه الجدائخ، عسػًما والحيغ عسخوا البالد مشح قجيع الدمغ حتى يػمشا 

وذىب بعس الجغخافييغ القجماء إلى تدسيتيع بالسمقييغ ، ىحا، كانػا مغ الجشذ الساليػي 
، وىع نازحػف مغ مػششيع األصمي في الذساؿ )وسط آسيا( Malacca (14)ندبة إلى ممقا 

ومغ ىشا اتجيػا جشػًبا في رحالت متقاشعة إلى اليشج  ،(Yu-nan)خاصة مغ إقميع يػناف 
 .(15)الريشية وسياـ ثع إلى األرخبيل والسشاشق السجاورة لو
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عمى مجسػعة ضخسة مغ الجدر وأشباه الجدر  (16)ويصمق مرصمح األرخبيل
التي تستج مغ أقرى الصخؼ الجشػبي الذخقي لمقارة اآلسيػية والتي ُتتاخع جشػب بالد 

حتى شساؿ قارة أستخاليا جشػًبا، بيشسا يحجىا شخًقا بحخ الريغ الجشػبي  سياـ شساالً 
 .(17)ويحجىا غخًبا السحيط اليشجي

عمى شكل قػس عطيع بيغ السحيصيغ اليشجي األرخبيل يستج  ،وبعبارة أخخى 
واليادي مغ ناحية وبيغ قارتي آسيا وأستخاليا مغ ناحية أخخى، ال شظ أف ىحا 

 .(18)األرخبيل يعتبخ أكبخ مجسػعة مغ الجدر في العالع 
شطخ إلى الشاحية الجيػلػجية واألنثخوبػلػجية، نجج كسا أوضحشا أف بالف

شعػبيا السختمفة في جسيع نػاحي الحياة سػاء  األرخبيل كاف مشصقة واحجة تذتخؾ
 .(19)كانت مغ الشاحية الثقافية أو التقاليج والعادات

 :East Indian Archipelagoجزر اليشد الذرقية  -د
وقج أشمق الجغخافيػف األوروبيػف ىحا االسع عمييا في القخف الدادس عذخ 

اليشج السيالدي / العاشخ اليجخي، ومغ السحتسل أف ىحه التدسية كانت لسجاوراتيا 
 .(21)نحجار كثيخ مغ سكاف اليشج إلييا واستيصانيا )شبو القارة اليشجية( أو ال

 وىشاؾ تدسيات أخخى مثل:
 :Insulindeجزر اندهليشد  -ىـ

ومعشاىا جدائخ اليشج ويذيخ ىحا السرصمح جغخافًيا إلى جسيع الجدر الػاقعة 
 .(21) بيغ قاراتي أستخاليا وآسيا بسا في ذلظ جدر الفمبيغ

 :Nusantaraنهسشتارا  -و

أي الجدائخ أو الػشغ  (Nusa)ىحا االسع يتكػف مغ كمستيغ ماليػتيغ نػسا 
ف أستخاليا وآسيا أو عل السقرػد بالصخفيغ القارتاغ، ولأي الصخفي (Natara)ونثارا 

 .(22)السحيصيغ اليشجي واليادي 
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 :Malaysiaمااليزيا أو ماليزيا  -ز

كانت ىحه التدسية مدتعسمة في قجيع الدمغ وتصمق عمى أرخبيل عطيع بجشػب 
فإنيع  ،شخؽ آسيا في السحيط اليشجي واليادي، وقج دعيت بيحا االسع ندبة إلى أىميا

 .(23)مغ جشذ ماليدي أو ماليكدي وىع مغ فخع العائمة السغػلية 
 وأخيًرا شبو جزيرة الساليه:

، وقج أشمق عمييا (24)عخفت في بعس السرادر باسع شبو جديخة الساليػ
بعس السؤرخيغ الستأخخيغ باسع شبو جديخة ممقا خاصة في فتخة مغ الدمغ وىي فتخة 

، حيث استصاعت (25)ـ(1511 – 1459ىػ / 917 – 864قػة دولة ممقا اإلسالمية )
أف تديصخ عمى األراضي الساليػية في شبو جديخة الساليػ والجدر السجاورة، أما كمسة 

 .(26)فبجأ استخجاميا أكثخ مشح فتخة االحتالؿ البخيصاني الساليػ في ذاتيا 
 ذكر جزر مهانئ جشهب شرق آسيا في السرادر العربية:

في أرخبيل الساليػ كاف مغ أىع الشقاط التي ذكخىا  (27)نجج أف مزيق ممقا 
الخحالة والجغخافييغ العخب، وذلظ ألف الدفغ القادمة مغ الغخب أوؿ ما تفعمو قبل مػاصمة 

وذلظ  ؛في مػانئ ذلظ السزيق الصخيق إلى الريغ ىػ السخور والتػقف ولػ كاف قمياًل 
وؿ مجخل يدتقبميا مغ ناحية الغخب أي لالستداد بالسياه العحبة والصعاـ، ىحا بجانب كػنو أ

 .(28)السحيط اليشجي قبل الجخػؿ في مياه األرخبيل ىػ مزيق ممقا

وعمى الخغع مغ أىسية ىحا السزيق في السالحة والتجارة بيغ اليشج والريغ، 
فإف الخحالة العخب والفخس الحيغ تخددوا عمى مشصقة األرخبيل لمتجارة أو الجعػة 

ػا في مؤلفات أسفارىع ىحا السزيق بجانب الجدائخ والسجف والسػانئ اإلسالمية، قج سجم
ا كمسة ف ىؤالء العخب والفخس لع يحكخو ا فيو مغ العجائب والغخائب، إال إلألرخبيل، وم

ومعشاه  (Salat)وىػ سمت  ،سسو في لغة أىل الساليػمزيق ممقا، وإنسا نقمػه با
 .(29)مزيق ثع حخفت إلى شالىط أو سالىط
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سميساف التاجخ في سمدمة التػاريخ يدجل شػاىج رحمتو أثشاء العػدة مغ فشجج 
بحخ الريغ إلى السحيط اليشجي )... وفي ىحه الجديخة أعشي الخامشجا فيمو كثيخة وفييا 

 .(31)..(.الخيدراف وىي تذخع عمى بحخيغ ىخكشج وشالىط
س( إلى ابغ خخداذبة يحكخ جدر األرخبيل بقػلو )... ومشيا )أي جديخة بالػ 

جديخة جايو وشالىط فخسخاف وىي عطيسة وممكيا يمبذ حمية الحىب وبيا الشارجيل 
 .(31)..(.والسػز وقرب الدكخ وبذالىط الرشجؿ والقخنفل

وذكخ ابغ رستو أف )في بالد الدنج جديخة يقاؿ ليا سالىط يقع فييا العشبخ 
 .(32)..(.الكثيخ الحي ليذ ىشاؾ أجػد مشو

)... والبحخ الخامذ يقاؿ لو سالىط وىػ بحخ عطيع كثيخ أما اليعقػبي فقاؿ 
 .(33)..(.العجائب

وأوضح القدويشي في عجائب السخمػقات عغ تمظ الجدر بقػلو )... ومشيا 
)أي جدائخ بحخ الريغ( جدائخ الدالىي وىي جدائخ كثيخة مغ دخميا مغ اآلدمييغ ال 

 .(34)..(.يخخج مشيا لكثخة خيخىا وفييا ذىب كثيخ
عغ أعجاد الجدر وأسساءىا فشجج ابغ رستو يعمق عمى أعجادىا بقػلو )... وفي  أما

 .(35)..(.البحخ اليشجي ىحا مغ الجدائخ العامخة وغيخ العامخة ألف وثالثسائة وسبعػف جديخة
 .(36)..(.بيشسا ذكخ السدعػدي أنيا )... ألف وتدعسائة جديخة كميا عامخة بالشاس

فحكخ السدعػدي أنو )... بحخ  ،ىحه الجدائخ أما عغ البحخ الحي تػجج بو
، أما ياقػت الحسػي فحكخ أف اسسو ىػ )... بحخ ىخكشج وىػ في (37) ..(.كاللبار

 .(38)..(.أقرى بالد اليشج بيغ اليشج والريغ
فحكخ ابغ رستو الحجيث عغ جديخة جاوة بقػلو  ،وفيسا يخز أسساء الجدر

غ جديخة كبيخة يدكشيا اليشػد تدسى ياوة، )... وفي مشترف الصخيق بيغ عساف والري
 .(39)..(.وإلى جانبيا جديخة الياقػت
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 األصهل الدكانية لجزر جشهب شرق آسيا:

صة األجشاس سػاء لقج تسيدت ىحه السشصقة بػجػد عشاصخ بذخية عجيجة مختم
السدتقخ فييا، فاختمصت دماء الدكاف بعزيع البعس وامتدجت خرائريع الػافج إلييا أو 

 الجشدية، مع غمبة خرائز معيشة بعزيا عمى اآلخخ، ويالحظ أف ذلظ يخجع إلى:

 امتجاد الخقعة الجغخافية الػاسعة والتي مكشتيا مغ استيعاب أعجاد كبيخة مغ الدكاف. -

 شكمت تمظ السشصقة حمقة جحب لسختمف األجشاس بدبب مػاردىا وثخوتيا الستعجدة. -

 السشصقة والحي أوجج العجيج مغ األجشاس البذخية. عامل التجارة ذي األىسية في حياة ىحه -

وإذا نطخنا إلى السرادر الجغخافية العخبية، نجج أنيا وصفت أىل تمظ 
السشاشق بقػليا )... ناس عخاة ال يفيع كالميع ألنو مثل الرفيخ، شػؿ أحجىع أربعة 

شػائف مغ . ومشيا )... وبيا (41)..(.أشبار، شعػرىع زغب أحسخ يتدمقػف األشجار
. وىكحا نجج وصف لبعس األجشاس في تمظ السشاشق، لكغ (41)..(.الدػداف زنج الدنج

السخاجع العمسية الستخررة والجراسات الحجيثة أفاضت الحكخ في ىحا السقاؿ عمى 
 الشحػ اآلتي:

 العشرر الزنجي: -أ

، (42)شمق عمييع اسع األقداـ أقجـ العشاصخ الدكانية في تمظ السشصقة، وأُ 
وكانػا يعيذػف في جساعات مشعدلة في التالؿ والجباؿ والغابات، وعخفػا بخفة الحخكة، 

. ولػف بذختيع ما بيغ البشي إلى (34)ويبمغ متػسط شػؿ الػاحج أكثخ مغ متخ بقميل 
. ومغ ىحه الجساعات نجج (44)األسػد وتذبو مالمحيع إلى حج كبيخ أقداـ أفخيكيا 

الساليػ(، مجسػعة الديسانج )يعيذػف في شبو جديخة الشجخيتػ )مشتذخوف في غابات 
 .(45)الساليػ( ومجسػعة االنجماف السشتذخة في الفمبيغ 
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ومغ السحتسل أف تكػف ىحه العشاصخ قج وفجت إلى السشصقة قادمة مغ القارة 
اإلفخيكية عغ شخيق جشػب قارة آسيا مارة باليشج وشبو جديخة الساليػ، وىحا الخأي يعدز 

الكبيخ في الرفات الجشدية بيغ زنػج أفخيكيا االستػائية وبيغ الكبائل البجائية  بالتذابو
 .(46)التي تعير اليػـ في غابات جشػب شخؽ آسيا 

 العشرر السالوي: -ب
ىػ العشرخ الثاني مغ حيث التعجاد الجشدي لدكاف السشصقة، وقج عخؼ ىحا 

ى العشرخ السغػلي الشازح ، والبعس ندبو إل(47)العشرخ باسع العشرخ اإلنجونيدي 
ؽ.ـ( واستقخ في عجد مغ مشاشق  1511 – 2111مغ جشػب الريغ في الفتخة )

مغ ىحا العشرخ يتكػف معطع سكاف إنجونيديا، ماليديا والفمبيغ و  (48)جشػب شخؽ آسيا 
ختمط بالعشاصخ األخخى السيسا السحيط اليادي، وىحا العشرخ قج ا وكثيخ مغ جدر

، ويتسيد ىحا العشرخ (49)العشاصخ اليشجية والريشية في شبو جديخة ممقا مشح زمغ بعيج 
 .(51)بقامة قريخة نحيفة وبذخة سػداء 

وقج أسيب "جػرجي زيجاف" في بياف ندوح الجشذ الساليػي أو السمقي 
في جدائخ البحخ السحيط مغ وانتذارىع في أرخبيل الساليػ بقػلو )... وىع مشتذخوف 

مجغدكخ إلى ماليديا إلى فخمػسيا، لكشيع مػجػدوف باألكثخ في شبو جديخة ممقا وفي 
ػؾ والفمبيغ...؛ وقج اختمصػا بعشاصخ أخخى مختمفة بسػمصخة وجاوة وبالى ولس

 .(51)..(.كالشغخيتػ في شبو جديخة ممقا والبابػاف في الفمبيغ
 العشرر السغهلي: -ج

وفج ىحا العشرخ إلى مشصقة جشػب شخؽ آسيا مغ شساؿ شخؽ القارة، ويتسيد ىحا 
العشرخ بالقامة القريخة، والخأس العخيس والذعخ األسػد السدتخسل والبذخة الرفخاء 

. وقج (54)وجدر جشػب بحخ الريغ ( 53). ومشيع أىل جدر الػاقػاؽ(52)واألنف العخيس 
 .(55)ع جساعة الجاويػف عخفػا بسغػؿ جشػب شخؽ آسيا وأشيخى
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 عشاصر أخرى متهاجدة في السشطقة مثل: -د
العشرخ القػقازي الحي يتسيد بخأس شػيل وبذخة سسخاء وأنف معتجؿ وشعخ معػج  -

 .(56)وقامة متػسصة، ويشتذخ في الصخؼ الذخقي ألرخبيل الساليػ 

وإلى جانب ىحه العشاصخ البذخية التي شكمت التخكيبة الدكانية لسشصقة جشػب 
شخؽ آسيا، كاف ىشاؾ عشاصخ أخخى وفجت إلى تمظ السشصقة، إما نتيجة اليجخة، أو 
التجارة وقج تخكت برساتيا البذخية )الجشدية( والحزارية لدكاف ىحه السشاشق مثل 

ارىع في أرخبيل الساليػ مغ القخف الخابع اليشػد والتي كانت بجاية ىجخاتيع واستقخ 
 .(57)السيالدي خاصة في سػمصخة وبالسبانج 

ثع يأتي الريشيػف في القخف الدادس السيالدي استقخوا بالسشصقة واختمصػا 
 .(58)بالدكاف األصمييغ خاصة في حخفتي الدراعة واستخخاج السعادف 

ء تمظ الجدر نتيجة ثع يأتي العشرخ العخبي الحي امتدجت دماؤه مع أبشا
عغ تداوجيع مغ نداء تمظ  استقخار العخب ىشاؾ، خاصة في جاليتيع التجارية فزاًل 

الذعػب ليطيخ جيل ججيج الجماء مغ العخب والساليػييغ مثل شعب الباتاؾ في 
 .(59)سػمصخة وجاوة والحي يسثل مدج بيغ األصػؿ العخبية والساليػية 

 م العرب السدمسين:جشهب شرق آسيا قبل قدو جزر أحهال 

لعمو مغ األىسية بسكانو قبل الحجيث عغ انتذار اإلسالـ في جدر جشػب شخؽ 
 آسيا أف نتحجث عغ أحػاؿ تمظ السشصقة قبل أف يشتذخ فييا اإلسالـ عمى الشحػ اآلتي:

 :)أرخبيل الساليه( األحهال الدياسية لجزر جشهب شرق آسيا -أ

ىي الداللة الساليػية التي تتبع إف أىع عشاصخ الدكاف في ىحه السشصقة 
السجسػعة السغػلية وتتخكد في شبو جديخة الساليػ والجدر السحيصة، كحلظ يػجج 

وذلظ بعج أف أرتاد التجار اليشجوس  ،صيشيػف وىشػد مشجمجيغ في التخكيب الدكاني



 أشرف حدان/ عبد هللا الباحث     م(8 -ىـ 2في وصهل اإلسالم إلى جزر جشهب شرق آسيا )ق دور التجار العرب 

 
- 21 - 

سػاحل تمظ الجدر، وتسكشػا مغ الػصػؿ إلى جديخة جاوة واالستقخار فييا، فانتذخت 
 .(61)تيع مشح عيج متقجـ في ىحه الجديخة الساليػية ثقاف

وقج تحجث الخحالة والجغخافيػف عغ كيانات سياسية عجيجة في ىحه السشصقة 
قبل أف يعسيا اإلسالـ، يقػؿ ماركػ بػلػ عغ ذلظ )... جاوة تحت سيادة ممظ واحج 

 كثيخة..(.  فقط، كسا أف الدكاف ال يعخفػف جدية ألي دولة أخخى، وليحا السمظ جدائخ

امشي )سػمصخة( عجة ممػؾ ال يجيغ بعزيع لبعس، فقج خ وكاف في جديخة ال
كاف في ىحه الجديخة ثساني مسالظ يحكسيا ممػؾ بشفذ العجد، ولكل مسمكة مشيا لغتيا 
الخاصة الستسيدة تساًما عغ لغات السسالظ األخخى جسيًعا، وكاف يدكغ في جديخة 

 .(62).. .اليشجي وتتبع لو جديخة سالىط وجديخة كالهممظ يدسى حبابو  (61) )كاله(

 األحهال الديشية لجزر األرخبيل: -ب

لقج وجج عمساء األدياف الحيغ درسػا أحػاؿ الجيانات التي سبقت دخػؿ اإلسالـ 
 في أرخبيل الساليػ أنيا تشقدع إلى عيجيغ رئيدييغ ىسا:

 :أو الروحية البدائية Animisiaعيد الديانة االنيسيدية  -8

ىػ ديغ بجائي ساذج اعتشقو الدكاف األصميػف قبل اختالشيع بالعشاصخ 
 ،األجشبية التي وفجت عمى البالد، ويتسثل في االعتقاد بأف لجسيع السػجػدات روًحا

فكانت فكخة الدحج في البجاية ناتجة عغ التفكيخ في الصبيعة وما يحيصيا مغ السؤثخات 
 .(63)يخ األفكار في البحث عغ مػججىا الكػنية التي تح

( في سػمصخة Kubuغ مثل جساعة )كػبػ وتسثل ذلظ في الدكاف األصميي
 ،(Semang( في سػمصخة الػسصى )وقبائل الدسانج Lubuالجشػبية وقبائل )لؤبػ 

( أي إنداف الغابة، Orang Lutonوالتي كاف أىل الساليػ يدسػنيع )أورنج لػتغ 
 .(64)البجائية وغيخىا مغ الكبائل
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فالجيانة األنيسيدية التي اعتقجىا ىؤالء البجائيػف في جدر جشػب شخؽ آسيا، 
فكاف  شأنيا شأف كل األدياف البجائية التي نست مع الجساعات األولى في كل مكاف،

ىع اعتقاًدا مشيع بأف أرواحيع أقػى أثًخا مغ أرواحيع، كسا الشاس يعبجوف أججادىع وآباء
ألنيع يخىبػنيا، فكبائل الكارف تعتقج أف  ؛يعبجوف التساسيح والحيػانات السفتخسة اكانػ 

غيابيا يصيل  حيث تخيج وأف ،الخوح تتخمز مغ الجدج في الشػـ خاصة وتدخي 
 .(65)وإذا غابت برػرة دائسة يسػت السخيس السخض

 األديان اليشدوكية )البرىسانية والبهذية(:

بيغ اليشج ومشصقة جشػب شخؽ آسيا، السيسا لقج كاف ىشاؾ عالقات وشيجة 
ألف الحقائق التاريخية تذيخ إلى وجػد معامالت تجارية بيغ تمظ الجدر  ؛أرخبيل الساليػ

إلى كمسة )سػفارنادفيبا  (66) (Ramayanaوبالد اليشج، حيث يذيخ كتاب )الخامايانا 
Suvarnadvipa ( وتعشي كمسة سػفارنا في المغة الدشدكخيتية )الحىب( بيشسا تذيخ دفيبا

إلى األرض التي تحيط بيا السياه )الجديخة(، ويبجو أف ىحه األراضي استخعت انتباه التجار 
 .(67)اليشػد في األراضي الجشػبية الذخقية السيسا لكثخة ما فيو مغ الحىب 

انات اليشجوكية إلى تمظ السشاشق بيشسا ذىب بعس السؤرخيغ أف دخػؿ الجي
كاف بػصػؿ التجار اليشػد أوؿ األمخ إلى ىشاؾ وىحا ما أكجه )ر.ونيدتيج( وأف ذلظ 

 .(68)تع في القخف األوؿ السيالدي 

ومعشى ىحا أف التأثيخات اليشجوكية قج اتخحت شخيقيا إلى الحياة السالوية مشح 
السيالدي، وفي خالؿ ىحه الفتخة حجثت  أوائل القخف األوؿ السيالدي حتى القخف التاسع

تغيخات ىائمة في نطع الحكع لذبو جديخة اليشج، مسا يؤثخ في السطاىخ السجنية ىشاؾ 
 .(69)كالكتابة والمغة ومفاليع الجيغ وغيخىا 

  



 أشرف حدان/ عبد هللا الباحث     م(8 -ىـ 2في وصهل اإلسالم إلى جزر جشهب شرق آسيا )ق دور التجار العرب 

 
- 28 - 

 األحهال االجتساعية لجزر األرخبيل: -ج

مغ الحياة الدياسية  لع تكغ أحػاؿ جدر األرخبيل االجتساعية أحدغ حاالً 
وذلظ ألف الحياة الجيشية التي كاف يدػدىا الزالؿ قج ألقت بطالليا  ؛والحياة الجيشية

 الديئة عمى األحػاؿ االجتساعية.

يقػؿ اإلدريدي عغ جديخة الخامشي بدػمصخة )... وأىميا قـػ سػد عخاة يأكمػف 
عمقػه مشكًدا وقصعػه وأكمػه الشاس، وذلظ أنو إذا سقط في أيجييع إنداف مغ غيخ بالدىع 

. وقج أكج عمى ىحه الػحذية رحالة آخخ أقجـ زماًنا مغ اإلدريدي وىػ (71) ..(.قصًعا
 .(71) ..(.الديخافي الحي يقػؿ عغ ذلظ )... وفي جدائخ الخامشي قـػ يأكمػف الشاس

وذكخ أيًزا الخحالة األوروبي ماركػ بػلػ الحي يقػؿ عغ سكاف الجباؿ الغيخ 
مدمسيغ في مسمكة بيخالؾ بدػمصخة )... أما مغ يدكشػف الجباؿ مشيع فيعيذػف عير 
البيائع يأكمػف لحػـ البذخ، ويتشاولػف بغيخ تسييد بيغ الصاىخ والشجذ كل أنػاع 

 .(72) ..(.المحػـ األخخى 

السشاشق قبل مجيء اإلسالـ كانت تئغ مغ التفخقة  تمظ ونجج أيًزا أف جدر
ونطاـ الصبقات القاسي الحي تقػـ عميو ديانتيع اليشجوسية، فقج كاف أكثخ ما يسيد 
الجيانة البخاىسية الصبقات السفرػلة بعزيا عغ بعس، يأتي عمى رأسيا الحكاـ الحيغ 

 .(73)يسثمػف رأس البخاىسا

 اإلسالم إلى جزر جشهب شرق آسيا:دور التجار السدمسين في وصهل 

 ،لقج وصل اإلسالـ إلى تمظ السشاشق الشائية مغ العالع مشح القخوف األولى لميجخة
وذلظ بحكع تعامالت العخب التجارية مع بالد اليشج والريغ مغ قبل البعثة الشبػية، لكغ 

ايا تاريخية لع إذا نطخنا إلى تاريخ دخػؿ اإلسالـ والسشصقة التي دخل مشيا، نجج أنيا قز
تحدع بعج، حيث عبخ )سيختػماس أرنػلج( عغ ذلظ بقػلو: )... ومغ السحاؿ أف نعخؼ 

 عمى وجو التحقيق التاريخ الجقيق األوؿ لجخػؿ اإلسالـ في أرخبيل الساليػ...(.



 2222 سبتسبر( األولوالخسدهن )الجزء الدابع  لعددا                                  مجمة بحهث الذرق األوسط

 
- 22 - 

وال شظ أف الرعػبات لسعخفة ىحه الحقائق التاريخية، كانت تخجع إلى نجرة 
مغ السؤلفات أو اآلثار أو السجونات التاريخية التي تذيخ الحرػؿ عمى التخاث القجيع 

إلى ذلظ، ويكفيشا نطخة مغ اعتخاؼ بعس الباحثيغ باألمخ الػقع، يقػؿ )د. دي جػنج( 
)... كل األبحاث عغ دخػلع اإلسالـ إلى أرخبيل الساليػ مازالت في ميجاف البحث 

 .(74) ..(.ميياوالجراسة دوف الػصػؿ إلى نياية قاشعة يسكغ االعتساد ع

ونجج أف األمخ يدداد صعػبة بعس الذيء عشجما نتحدذ بعس السرادر 
العخبية برفتيا الدشج األساسي، بل األولى واألججر لبحث حقائق انتذار اإلسالـ 

نػر اإلسالـ إلى ىحه البقعة  ت عميو اآلراء أف العخب ىع حاممػىشاؾ، رغع ما اتفق
الشائية مغ العالع، لكشيع لع يخمفػا مغ اآلثار السادية التي يسكغ االعتساد عمييا في 

 .(75)البحث والجراسة إال القميل 

وأقجـ السؤلفات العخبية التي تذيخ إلى ىحه األقصار ىي التي كتبيا سميساف 
التػابل والبيارات وبعس السػانئ التي التاجخ والحي اىتع فقط بالصخؽ التجارية ومشابع 

 .(76)تتخدد عمييا الدفغ العخبية والريشية 

حيث لع يحكخ عغ  ،كحلظ الحاؿ بالشدبة إلى الخحالة الجغخافي )ابغ خخداذبة(
ية البحخية بالد الذخؽ األقرى وأرخبيل الساليػ إال السدافات والصخؽ التجار 

 .(77)ومحاصيميا وحيػاناتيا 

 الجزيرة العربية وعالقاتيم بجزر جشهب شرق آسيا: عرب جشهب -أ

أغمب التجار العخب الحيغ وصمػا إلى شبو جديخة الساليػ والجدر السحيصة في 
الذخؽ األقرى عغ شخيق البحار مشح قخوف عجيجة كانػا مغ جشػب شبو الجديخة 

ـ العخبية وخاصة مغ الحزارمة وعمى الخغع مغ عجـ الػقػؼ عمى تاريخ محجد لقجو 
نو مغ السحتسل أف اإلسالـ بجأ بجخػؿ ىؤالء العخب العخب الحزارمة إلى ىشاؾ، إال إ
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إلى ىحه البالد في أوائل القخف األوؿ لميجخة، وىحه الشطخية تتقػى بسا ىػ معخوؼ أف 
 .(78)التجارة بالذخؽ في الدمغ القجيع العخب كانػا حامميغ لػاء

وشئػا بأقجاميع معطع جدر األرخبيل، سػاء إف العخب مغ جشػب الجديخة ىع أوؿ مغ  -
كاف قجوميع ألجل التجارة أو التػقف لمحرػؿ عمى الداد أثشاء سفخىع إلى الريغ 
وغيخىع مغ البمجاف في الذخؽ األقرى. ويؤكج الشػيخي عمى ذلظ بقػلو: )... إف في 

ف جية الذخؽ فيسا يمي بالد الريغ ست جدائخ أخخى تدسى جدائخ الديمي، يقاؿ أ
 .(79) ..(.ساكشييا قـػ مغ العمػييغ قجمػا إلييا ىخوًبا مغ بشي أمية

وصػؿ عخب جشػب الجديخة إلى مػانئ ماالبار وكػـ ممي باليشج، ثع وصمػا تباًعا  -
إلى جدر التػابل في أرخبيل الساليػ، وذلظ كاف في القخف األوؿ اليجخي / الدابع 

 .(81)السيالدي 

في جشػب الريغ بجًءا  Cantonتػاجج عجد كبيخ مغ التجار العخب في كانتػف  -
مغ أوؿ القخف الثاني اليجخي/الثامغ السيالدي عشجما زادت التجارة مع الريغ عغ 

. فيسا بيغ القخف الخابع اليجخي/العاشخ السيالدي إلى القخف (81)شخيق سيالف
البختغالييغ إلى السشصقة، لع التاسع اليجخي/الخامذ عذخ السيالدي حتى حزػر 

 .(82)مشازع في رئاسة التجارة الذخقية يكغ لمعخب

ـ 9ىػ/3وعمى الخغع مغ أف جغخافي العخب لع يدجمػا في مؤلفاتيع قبل القخف 
نو وجج في كتب التقػيع الريشية محكػر أنو ػمات عغ جاليات عخبية ىشاؾ، إال إمعم

 .(83)الغخبي مغ سػمصخة خبية في الذاشئـ كانت جالية ع674في سشة 

ونطًخا بأف السدافة بيغ الجديخة العخبية وبيغ الجدر في جشػب شخؽ آسيا 
بعيجة كل البعج، يقتزي مغ السدافخيغ إلييا أف يسخوا ويتػقفػا في السػانئ الػاقعة عمى 

 .(84)شػؿ جدر األرخبيل 



 2222 سبتسبر( األولوالخسدهن )الجزء الدابع  لعددا                                  مجمة بحهث الذرق األوسط

 
- 22 - 

 السشطقة السدئهلة عن دخهل اإلسالم إلى جزر جشهب شرق آسيا: -ب

اختمف السؤرخػف والباحثػف حػؿ الصخؽ التي دخل بيا اإلسالـ إلى تمظ 
السشصقة، أو بأسمػب آخخ مغ صاحب الفزل في إدخاؿ اإلسالـ إلى ىشاؾ، ىل عغ 

 شخيق العخب مباشخة؟ أـ عغ شخيق بالد اليشج؛ سػاء مغ كاجػرات أـ مغ بالد البشغاؿ؟

تسدظ بشطخية أف اإلسالـ ونالحظ أف الجاليات اإلسالمية السػجػدة ىشاؾ ت
، وفي الحكيقة (85)جاء إلى تمظ السشصقة مغ بالد العخب مباشخة وىػ شيء يعتدوف بو 

، وانترخوا آلرائيع بأف اإلسالـ (86)أف السدتذخقيغ ىع أوؿ مغ أثاروا ىحه اإلشكالية 
 وفج إلى ىشاؾ عغ شخيق جشػب اليشج.

ية نطخنا أف األمخ ال يدػء لكغ مغ وج ؛آلراء الفخيقيغ سشعخضوفي الحكيقة 
د العخب عمى يج العخب أنفديع ألف اإلسالـ سػاء جاء مغ بال ؛السدمسيغ ىشاؾ شيء

مغ بالد اليشج عمى يج مدمسي اليشج فكالىسا عشاصخ إسالمية تعسل عمى خجمة أـ 
قجر استصاعتو، لكغ  الػاجبات عمى كل مدمع عميو أداؤه الجيغ وانتذاره، وىػ أحج

سؤكجة ىي أف اإلسالـ دخل إلى ىشاؾ بالصخؽ الدمسية وأف مبادئو الدسحة الحكيقة ال
األوؿ إلقباؿ سكاف  صخة البذخية، كانت الدبب واألساسوالعادلة وتعاليسو السػافقة لمف

ىحه السشاشق إليو، وأف دخػؿ اإلسالـ ىشاؾ كاف أثًخا مغ آثار االحتكاؾ والسعامالت 
 فخاد األسخات الحاكسة ىشاؾ والتجار العخب.عغ التداوج بيغ أ التجارية، فزاًل 

 عن طريق العرب: -أواًل 

غ ومؤرخييع أف التجار العخب ىع في كالـ عجد مغ الكتاب األوروبيي جاء
 ،وزاد بعزيع األمخ بياًنا ،الحيغ نذخوا اإلسالـ في جدائخ اليشج )أرخبيل الساليػ(

فحكخوا أفخاد مغ ناشخي اإلسالـ قج تجخدوا لمجعػة إلى اإلسالـ ونذخه بيغ األىالي، وإذا 
ـ 1828كشا نحغ نسيل إلى ىحا الخأي في بحثشا ونعتبخه نطخية تاريخية؛ فإنيا في عاـ 
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قج تمقت التأييج التاـ مغ الكاتب والسؤرخ )جػف كخوفػرد( بقػلو: )... ويطيخ أف شعب 
قػا ديغ اإلسالـ مغ بالد العخب، وتدتسخ ىحه الذعمة اإلسالمية قجًما جدر اليشج قج تم

.. وكانػا مشح اعتشاقيع اإلسالـ قج تسدكػا .نحػ االنتذار عغ شخيق السراىخة والدواج
بالذافعية محلًبا ومغ السحتسل جًجا أنيع وصمػا إلى ىحه البقعة في عرخ السالحة 

 .(87) ..(.البحخية كحسمة اإلسالـ إلى جدائخ اليشج

ضػء الشطخية السصخوحة يتجمى لشا أف الجعاة والسبذخيغ العخب ىع وعمى 
، الحيغ جاءوا بالجعػة اإلسالمية إلى تمظ السشصقة قاصجيغ نذخ الخسالة السحسجية أواًل 

 ثع قامػا بحخفة التجارة كأمخ ثانػي يداعجىع عمى الحياة.

ببعس التأييج بحكع الجراسة فالسرادر اليػلشجية دائًسا تسج ىحه الشطخية 
السدتفيزة التي قاـ بيا اليػلشجيػف أثشاء استيالئيع عمى سمصة األرخبيل في القخف 

ـ، حيث يقػؿ السؤلف اليػلشجي )ؿ.باف ريجيػ رسل( في كتابو "اإلسالـ في 17ىػ/11
اليشج والريغ": )... إف العخب جاءوا إلى سػمصخة قبل ضيػر اليػلشجيػف فييا ألوؿ 

بشحػ سبعسائة وخسديغ عاًما أي حػالي مشترف القخف التاسع السيالدي وبالتحجيج  مخة
 .(88) ..(.حيث كانػا يدسػف ىحه البالد باسع رامشى ،ـ846في عاـ 

 مغ: وقج أيج ىحا الخأي كل  
السؤرخ الغخبي دونمجمكميغ كسبيل بقػلو )... العخب ىع الحيغ احتكخوا تجارة الذخؽ  -

يع يقرجوف بمجاف الذخؽ، ولكششا ال نجري متى كاف أوؿ وصػؿ ف ،ولع يجارىع أحج
لمعخب إلى جاوة، حيث مغ السفتخض أف يكػنػا وصمػا إلى ىشاؾ مشح قخوف 

ـ وكانت 611وأف اختالط العخب بأىالي سػمصخة قج وقع مشح عاـ  ؛...بعيجة
 .(89) ..(.التجارة مدتسخة مع سيالف في الفمفل والحىب والفزة وغيخ ذلظ



 2222 سبتسبر( األولوالخسدهن )الجزء الدابع  لعددا                                  مجمة بحهث الذرق األوسط

 
- 22 - 

سؤرخ ج.ر تيبيت بقػلو )... أف العخب سػاء كانػا تجاًرا أو رحالة قج وصمػا إلى ال -
مشاشق أرخبيل الساليػ قبل الريغ خالؿ القخف الدادس السيالدي أو الدابع 
السيالدي، ىحه حكيقة جغخافية ال نذظ فييا، ألف مػقع أرخبيل الساليػ كاف في 

فالدفخ مغ األولى إلى الثانية مشترف الصخيق بيغ بالد العخب وبالد الريغ، 
 .(91) ..(.يدتمـد المقاء والػقػؼ في أرخبيل الساليػ قبل الريغ

وصمت إلى  –صمى هللا عميو وسمع  –سيخجػف كخفػرد بقػلو )... إف عقيجة دمحم  -
األرخبيل ومشيا انتذخت إلى بكية الجدر عغ شخيق العخب مغ مػششيع 

 .(91) ..(.األصمي

إف العخب كانػا يدتخحػف في ميشاء ماالبار باليشج قبل أف فخانديذ داي )...  -
 .(92) ..(.يدتكسمػا رحمتيع إلى بالد الريغ

روالنج سػف )... إف التجار العخب كانػا يدتخحػف في مػانئ اليشج في أواخخ  -
 .(93) ..(.ـ7القخف 

 –السؤرخ األنجونيدي ح.أ. زيغ الجيغ بقػلو )... وقج حجث أنو بعج وفاة الشبي  -
بسجة أبحخت مخكبة عخبية تحسل عجًدا مغ التجار العخب  –صمى هللا عميو وسمع 

ومغ بيشيع بعس السبمغيغ في شخيقيا إلى كانتػف بالريغ، فػشئت السخكبة ومغ 
 .(94) ..(.فييا مػانئ سػمصخة الذسالية

 لسخي وكاف تػقف الدفغ العخبية في مػانئ سػمصخة الذسالية وخاصة ميشاء 
ألف مػانئ سػمصخة خالؿ القخف األوؿ اليجخي / الدابع السيالدي، كانت  ؛ليذ بغخيب

خب فاصبحت بحلظ مقرج التجارة شخًقا وغخًبا، وعمًسا بأف الع ،مددىخة بتجارة التػابل
التجارة الذخقية مغ السحيط اليشجي إلى بحخ الريغ،  خالؿ تمظ القخوف كانػا محتكخي 

( بقػلو )... العصاسدي الحزخمي األصل )سيج وىحه الحكيقة ذكخىا السؤرخ اإلنجوني
ـ كانت التجارة مع الريغ بصخيق سيالف قج قػبمت بحساس 7ىػ / 1ففي مدتيل القخف 
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شجيج وعمى أثخ ذلظ يػجج كثيخ مغ التجار العخب في مجيشة كانتػف بالريغ في 
 .(95) ـ....(8ىػ/2مشترف القخف 

عخب وصسػدىع تجاه ىحه وبيحا يسكششا أف ندتشتج مجى سمصة التجار ال
الحخفة، بجليل أنيع إقامة عجة جاليات تجارية في بعس جدر أرخبيل الساليػ كسا 

 سيأتي الحجيث عشيا.

عغ أف البحػث العمسية الحجيثة أثبتت أف التجار العخب عخفػا جدر  فزاًل 
 ـ وتعاممػا مع التجار السحمييغ في جاوة وجدائخ السمػؾ3جشػب شخؽ آسيا مشح القخف 

، وقج (96)وذلظ في أثشاء رحمتيع إلى الريغ )ممػكاس( وغيخىا مغ جدائخ التػابل،
دونت الدجالت الريشية ذلظ وذكخت ما يفيج أف العخب قج اتخحوا أماكغ لالستيصاف 

 .(97)ـ 311ليع في ىحه الجدر وفي كانتػف بالحات حػالي عاـ 

بجأت قبل اإلسالـ  وإف كانت العالقات التجارية بيغ العخب وبالد الريغ قج
ـ ثع ازدىخت بعج ذلظ، وال دليل أكبخ 8ىػ/2نيا أصبحت أكثخ تشطيًسا في القخف إإال 

( الحي ثار عمى الدمصة الحاكسة Hi-Chungمغ حادثة الثائخ الريشي )ىي جػنج 
ـ وقتل الدكاف وشخد الكثيخ مشيع وخاصة التجار، أحخؽ 874ىػ/256في كانتػف عاـ 

 .(98)السجيشة ومشيع التجار العخب كسا تحكخ السرادر العخبيةبيػتيع وشخدىع مغ 

 عن طريق بالد اليشد: -ثانًيا

ضيخت بعس الشطخيات التاريخية التي يقػدىا بعس الكتاب الغخبيػف تقػؿ أف 
أوؿ تحػؿ إلى اإلسالـ في األرخبيل لع يكغ مغ العخب القادميغ مغ الجديخة العخبية 

الـ في ساحل سػمصخة الذخقية وساحل جاوة الذسالية مغ ، وأف التحػؿ إلى اإلسأواًل 
أعساؿ الجعػة التي قاـ بيا تجار كػجيخات وبشغالة الحيغ قامػا بالتجارة في بحار اليشج 

 .(99)وبحخ الريغ الجشػبية
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وقج أوضح السدتذخؽ اليػلشجي )سشػؾ ىػرغػريشو( أف اإلسالـ جاء إلى جدر 
بالد العخب. وأيج رأيو بأف كسبايو في والية  الساليػ عغ شخيق اليشج ال عغ شخيق

ـ مخكًدا لمجعػة اإلسالمية وأف سػمصخة عخفت 13ىػ/7كاجػرات كانت في نياية القخف 
 .(111) ـ(1275-1271ىػ/674-669اإلسالـ بيغ عامي )

وقج تابع السدتذخؽ البخيصاني تػماس أرنػلج أقػاؿ السؤرخيغ اليػلشجييغ وىع 
يقػلػف بأف انتذار اإلسالـ في تمظ الجيار كاف بػاسصة تجار مدمسيغ شخأوا عمييا مغ 
اليشج مقتفيغ آثار التجار اليشجوس الحيغ كانػا يتخددوف إلى تمظ البالد ويصبعػف أىميا 

. وإف الذػاىج تذيخ إلى أف اليشج ىي السشبع الحي استقى (111)بصابع مجيشتيع البخاىسية 
مشو أىالي سػمصخة معخفتيع بالعقيجة الججيجة، فكانت العالقات التجارية الفعالة قج 
قامت بيغ اليشج وأرخبيل الساليػ، وال يبعج أف يكػف أوؿ دعاة في سػمصخة تجاًرا مغ 

 .(112)اليشػد السيسا مغ الكاجػرات 

أف بعس السدتذخقيغ قج رجحػا القػؿ القائل بأف اليشػد ىع الحيغ  وىكحا نجج
أدخمػا اإلسالـ إلى الساليػ، وأيجوا رأييع بػجػد نػع مغ الحجارة مجمػب مغ اليشج 

حدب  –ستعسل في تذييج قبػر بعس الدالشيغ في سػمصخة، ومغ األدلة القػية اُ 
صمييغ والستسثل في الرػفية عمى ذلظ الجػ الخوحي في تقاليج الدكاف األ –زعسيع 

إلى  ألف مدمسي جدائخ اليشج الذخقية مشح أقجـ األزمشة أكثخ مياًل  ؛السشتذخة في اليشج
 .(113)الترػؼ مغ الفقو، وقج قػى ىحه الشدعة تأثخىع باليشجوس 

وعمى ىحا الخأي ذىب إليو كثيخ مغ عمساء الغخب بيشسا كاف الخأي األصح في 
نطخنا ىػ أف اإلسالـ دخل أوؿ ما دخل إلى أراضي الساليػ وما حػليا بفزل جيػد 
العخب تجاًرا أو دعاه، وأف جشػب اليشج الػاقع في مشتز الصخيق البحخي بيغ بالد 

ى الذخؽ األقرى، وليذ معشاه أف الجعاة العخب واألرخبيل ما ىػ إال معبخ العخب إل
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اإلسالمييغ مغ اليشػد ىع أوؿ مغ قامػا بشذخ الجعػة اإلسالمية في السشاشق الشائية 
 .(114)في أرخبيل الساليػ وغيخىا مغ السشاشق 

ومغ السحتسل جًجا أف ىحا السعشى يتػافق مع إشالؽ بعس الخحالة العخب 
 (116) ماليػ( سجارهوجاء اسسيا في كتاب ) (115) خ(عمى جشػب اليشج قجيًسا )بالد السعب

 .(117)باسع بالد السعتبخ أو بالد السعبخي 

ف الدفغ الخاحمة إلى الذخؽ األقرى مغ الغخب وبالد العخب قج والػاقع إ
 ىحا القصاع مغ بالد اليشج قبل الػصػؿ إلى أرخبيل الساليػ. عبخت فعاًل 

في انتذار اإلسالـ في تمظ الجدر  أما القػؿ بأف اليشج ىي صاحبة الفزل
 بيحه الحجج فسخدود عميو مغ وجػه.

ـ في 11ىػ/4إف انتذار اإلسالـ وذيػعو في كاجػرات لع يتع إال ـ نياية القخف  -
 ـ.7ىػ/1الػقت الحي كاف فيو اإلسالـ قج وصل إلى جدر األرخبيل مغ القخف 

ي أف مرجر الحجخ إف استعساؿ حجارة مغ نػع معيغ في تذييج القبػر، ال يعش -
 ىػ مرجر الشػر واإليساف.

إذ ؛ القػؿ بأف بيغ إسالـ الساليػييغ وإسالـ اليشػد تذابًيا فكخًيا، ال يشيس حجة بحاؿ -
أف تأثيخ األفكار اليشجوكية عمى الثقافة الساليػية قجيع يخجع إلى قخوف بعيجة قبل 

 .(118)اإلسالـ 

ونالحظ أنو لع يتػقف األمخ عشج القػؿ بأف دخػؿ اإلسالـ كاف مغ اليشج، بل 
ضيخت بعس اآلراء تقػؿ بأف وصػؿ اإلسالـ إلى تمظ الجدر كاف عغ شخيق 

التي وسعت مغ  (119)الريغ وخاصة مغ مدمسي )تذشغ غاه( في أوائل أسخة ميشغ 
تجارتيا في السشصقة، وأف البحار الريشي )تذشغ جاه( قاـ بدبع رحالت إلى 

ـ( وكاف 1433 – 1415ىػ / 837 – 818جشػب شخؽ آسيا بيغ عامي )
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مدمًسا، وذىبػا يؤيجوف رأييع بأف ىشاؾ العجيج مغ أوجو الذبو بيغ مسارسة الذعائخ 
ثيالتيا مغ السسارسات الريشية، الجيشية اإلسالمية في جدر جشػب شخؽ آسيا وم

وال يػجج ليا نطيخ في أي مكاف آخخ، مثل قخع الصبػؿ في الذػارع إلعالف 
 .(111)عغ قخاءة سػرة )يذ( عمى قبخ السيت  السدمسيغ بعيج الفصخ، فزاًل 

عمى الخغع مغ أف السدمسيغ الريشييغ وفجوا عمى الساليػ وما حػليا بقرج 
ف الحجج التي ساقيا ثالًثا بعج العخب والفخس، إال إا االستيصاف وكانػا شخيانً 

ألف العخب دعػا إلى اإلسالـ في  ؛أصحاب ىحا الخأي ضعيفة مغ وجية نطخنا
شغ جاه( تمظ السشصقة مغ القخف األوؿ اليجخي كسا أوضحشا، أي قبل زيارة )تذ

ف قخاءة )سػرة يذ( عمى قبػر السػتى لع تختز بو لمسشصقة بعجة قخوف، كسا إ
 .(111)حه السشصقة، بل كانت شائعة في كل بمجاف العالع اإلسالميى

 العهامل التي ساعدت عمى انتذار اإلسالم في تمك الجزر: -ج

لقج أعاف عمى انتذار اإلسالـ في تمظ السشاشق الفصخة التي وججىا أىل ىحه 
عغ مخونة الجعاة  لجييع فزاًل  الجدر في بداشة اإلسالـ وسساحتو، مسا جعمو متكباًل 

 وصجؽ إيسانيع وصبخىع وقجوتيع الحدشة، باإلضافة إلى:

 م:8ىـ/2نذاط الرحالت التجارية لمعرب في القرن  -8

ـ انتطست الخحالت البحخية بيغ الخميج العخبي ومشاشق أرخبيل 8ىػ/2في القخف 
ل الخميج الساليػ، حيث انصمقت رحالت العخب مغ السخاكد التجارية والسالوية عمى سػاح

نفدو ثع تسخخ عباب مياىو عبخ مزيق ىخمد قاصجة مػانئ ساحل عساف حيث تتػقف 
، وكانت ىحه الدفغ مشيا عخبية ومشيا فارسية تذق شخيقيا (112)في صحار ومدقط 

قاصجة الريغ، ومغ السؤكج مغ ىحه الطاىخة أف التجار العخب السدمسيغ خالؿ ىحا القخف 
، وبحكع (113)بيل الساليػ في رحالتيع مغ وإلى الريغ كانػا مشتذخوف في مػانئ أرخ
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معاودة ىؤالء العخب السالحة في البحار الذخقية اكتدبػا خبخة عالية بذئػف السالحة مسا 
جعميع يسمكػف سيادة التجارة الذخقية عبخ القخوف والػصػؿ إلى مرادرىا في الجدائخ 

يتعمق بخرائز السحيط اليشجي  الذخقية )أرخبيل الساليػ( وتػسعت خبختيع في كل ما
 ،كسا عخفػا أف الخابصة بيغ البحخ العخبي وذلظ السحيط ليدت رابصة اقترادية فحدب

 .(114)ولكشيا رابصة مالحية تخزع لشطاـ محكع مغ شئػف السالحة 

وقج فصغ العخب السدمسػف إلى ذلظ الشطاـ البحخي الجقيق قبل غيخىع 
ذافية والتجارية، وضمت سفغ التجارة الذخقية مغ واستفادوا مشو في رحالتيع االستك

الريغ واليشج وبالد العخب تقصع ىحا الصخيق البحخي قخوًنا شػيمة حتى نياية القخف 
 .(115)الخامذ عذخ السيالدي 

 السراكز التجارية العربية في مهانئ جزر جشهب شرق آسيا: -2

قاـ العخب بإنذاء مخاكد تجارية في )كمو بار( كسجخل  ،عمى سبيل السثاؿ
أساسي لسزيق ممقا أماـ الدفغ العابخة مغ الذخؽ أو الغخب وحتى أياـ السدعػدي 
كانت )كمو بار( مجسع التجار مغ جسيع األجشاس بقػلو )... وإلى كمو تشتيي مخاكب 

مع مغ يخد مغ أىل  أىل اإلسالـ مغ الديخافييغ والعسانييغ في ىحا الػقت فيجتسعػف 
 .(116) ..(.الريغ في مخاكبيع

وىحا يػافق ما قالو أبػ زيج الديخافي مغ أف )... كمو ىي الشرف بيغ أراضي 
 .(117) ...(والرشجؿالريغ وأراضي العخب وبيا مجسع األمتعة مغ األعػاد والكافػر 

اليشجية،  ووصفيا ابغ الفكيو بأنيا )... مشبع السحاصيل الشادرة لسسمكة الدابج
 .(118)..( .كسا أنيا مجيشة عامخة تدكشيا أجشاس مغ البمجاف السختمفة

وكحلظ أنذأ العخب مخكدىع التجاري العطيع في )مجيشة ممقا( عمى الداحل 
 .(119)الغخبي لذبو جديخة الساليػ حيث تحكسػا في تجارة الذخؽ والغخب 
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 عربية:تحهل مهانئ أرخبيل الساليه إلى مراكز تجارية  -2

نجلع حخيق كبيخ في كانتػف بالريغ في عيج أسخة ـ ا758ىػ/141في عاـ 
يغيخوا تانج فتأثخت مػانئ الريغ بيحه الحادثة وأخح الخباف والبحارة مغ سيخاؼ وعساف 

تجاىيع بسقابمة التجار الريشييغ في )كمو بار( سػاحل قجح، كسا سبق أف قابميع ا
التجار الفارسيػف في سيالف، ويعشي ىحا أف التجار العخب قج استعاضػا عمى ما فاتيع 
مغ األرباح في التجارة الشاجسة مع السخاكد التجارية في جدر األرخبيل، وكاف العخب 

والجشػب لسػانئ اليشج، وكاف التبادؿ التجاري بيغ  في ذلظ الػقت مدتػششيغ الغخب
 .(121)البمجاف العخبية واليشج والساليػ والريغ يجخي مباشخة 

ـ، وقعت ثػرة دامية في كانتػف أيًزا وقاد ىحه الثػرة 878ىػ / 265في عاـ 
: )... وكاف شخيًخا يصمب رجل يجعى )ىػانج تذاو( وقج وصف السدعػدي ىحا الثائخ قائاًل 

فتتح مجيشة خانقػا )كانتػف( وقتل مغ أىميا ، والفتشة ويجتسع إليو أىل الذخ وعطع جيذوا
 .(121) ..(.خمًقا ال يحرػف وكاف بيا مغ الشاس مدمسػف وغيخ ذلظ مغ أىل الريغ

وقج ذكخت السرادر العخبية ويالت ىحه الثػرة وما سببتو مغ نتائج خصيخة 
سا ألحقت أذى بالجاليات األجشبية السػجػدة عمى سيخ التجارة بيغ الذخؽ والغخب، ك

 في مجيشة )كانتػف( والسػانئ السحيصة.

زيج الديخافي في وصف ما أصاب التجار العخب والفخس  وقج أسيب أبػ
.. .)... وامتجت أيجييع مع ذلظ إلى ضمع مغ قرجىع مغ التجار وغيخىع مغ أذى قائاًل 

 .(122) ..(.عمى أمػاليعػىع بوألدمػا التجار ما ال يجب عمييع، وغم

وما صحب ىحه االضصخابات في مػانئ الريغ كاف مغ نتيجة ذلظ أف 
اضصخب التبادؿ التجاري مع بمجاف في بحخ الريغ الجشػبي؛ فانقصعت الخحالت 
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التجارية السباشخة مع )كانتػف( وتػقفت سفغ التجار العخب عشج ميشاء كمو بار بذبو 
 .(123)يغ بصخيق غيخ مباشخ جديخة الساليػ ثع تشقل إلى الر

وأصبح نذاط العخب يتخكد في ميشاء )كمو بار( نتيجة االضصخابات التي 
. وكاف العخب يخجعػف بدفشيع إلى مػانئ خميج (124)شيجتيا مػانئ جشػب الريغ 
عغ  وذلظ بدبب مطاىخ األمغ واالشسئشاف، فزاًل  ،سياـ ومشيا إلى مػانئ كمو بار

ازف التجارية، وال نشدى ما كانت تتستع بو مغ وجػد العجيج حدغ مػاقفيا لبشاء السخ
مغ الدمع التجارية اليامة في تمظ الفتخة، والتي تػفخت في مػانئ أرخبيل الساليػ ومشيا 
انتقمت الدفغ العخبية والفارسية إلى ميشاء كمو بار ومشو إلى مػانئ سيالف ثع ميشاء 

عخبية، ثع تديخ الدفغ شخًقا عمى شػؿ ريدػت عمى الداحل الجشػبي لذبو الجديخة ال
الداحل حتى ترل إلى خميج عساف وأخيًخا تخسػا في سيخاؼ، ثع يبيع التجار شحشتيع 

 .(125)ويذتخوف سمًعا ججيجة ويرمح الخبانية سفشيع 
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 :الخاتسة
إف أىسية جدر جشػب شخؽ آسيا تتجمى في مػقعيا السستاز في العالع القجيع 

االتراالت بيغ الريغ  عغ أف السالحة( فزاًل  –والحجيث في الشاحيتيغ )التجارة 
حيث كانت العالقات بيغ ىاتيغ القػتيغ كثيًخا ما اتخحت  ،زدادات باستسخارواليشج قج ا

 والسحيط اليشجي. شخيًقا بحخًيا عبخ بحخ الريغ الجشػبي
وججت الدفغ السبحخة مغ الخميج العخبي وبالد الريغ في مػانئ شبو جديخة 
الساليػ مػاقف التخانديت السستازة عمى تمظ السػانئ مثمظ كاله بار وبالسبانج وجاوه 

وذلظ غيخىا، بالداحل الذخقي لجديخة سػمصخة، والجدائخ في بحخ جاوة وجدائخ الديال و 
ر شيب مغ السياه العحبة استعجاًدا لمخحمة الصػيمة السقبمة إلى الريغ ألجل التدود بقج

 أو العكذ ففي )كاله بار( كاف الشاس يتعحبػف الساء مغ آبار عحبة.
نالحظ أف األىسية التجارية التي وضعت تمظ الجدر دائًسا في السقجمة، بجليل 

ديخة الساليػ )شبو أف التجار اليشػد وغيخىع مغ السالحيغ العخب قجمػا إلى شبو ج
 قج جحبتيع إلى ىحه األقصار.جديخة الحىب( مغ القخوف السيالدية األولى، و 

كثخة ثخواتيع الدراعية ووفخة مػاردىا التجارية، والشظ أف تجارة التػابل وغيخىا مغ 
 األشياء الشفيدة مثل الكافػر، جػز الصيب، الخيدراف، العػد، القخنفل والرشجؿ.

أسبكية العخب في ارتياد ىحه السشاشق، حيث شكل العخب أغمبية كبخى عمى 
شػاشئ البحخ األحسخ وعمى شػاشئ بحخ اليشج مغ الجانب اليشجي والجانب األفخيقي 
وما بيشيسا مغ جدائخ، كحلظ ىع ومغ أسمع في خميج ممقا والذالىط أصبحػا يديصخوف 

جاوة( وفي جدائخ  –سػمصخة  –معبخ  – مآبج –سيالف  –عمى مشافح التجارة )ماالبار 
 سيالف والسمػكاس والػاقػاؽ.

وبحلظ يتزح لشا أف العخب لع يكػنػا تجار فقط، بل كانػا مالحيغ رجاؿ بخ 
وبحخ، فقج كانت سيادة العخب السدمسيغ عمى بحػر الريغ واليشج )وما بيشيسا مغ 

  الجعػة اإلسالمية.مياه أرخبيل الساليػ(، سيادة سمسية تجارية مسدوجة بشذخ 
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 (126) السالحق

(8 )
 جشهب شرق آسيا

 

 
 ( السهقع الفمكي لجزر جشهب شرق آسيا2)

160

 ش

150

 ش

135

 ش

127

 ش

دائرة 

عرض 

خط 

 االستواء

دائرة 

 ج11عرض 

 خط طول
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 جزر جشهب شرق آسيا( 2)

 

 
 مزيق ممقا وجزيرة جاوة( 2)
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 بالد اليشد -82 جزيرة سيالن -8 القمزم )البحر األحسر(بحر  -8
 بالد الرين -82 خميج البشغال -1 بحر العرب -2
 خط االستهاء -82 خميج ممقا -82 بحر الزنج -2
 مدار الدرطان -88 خميج سيام -88 الخميج العربي )الفارسي( -2
بحر الرين الجشهبي  -82 السحيط اليشدي -2

 )الرشف(
 ش882طهل خط  -81

 ش822خط طهل  -22 بحر صهله -82 بحر اليدكشد -2
 ش822خط طهل  -28 شبو الجزيرة العربية -82 ساحل السمبار -2
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 ( خريطة جشهب وجشهب شرق آسيا2) 

 

 

 ( مهانئ السحيط اليشدي وبحر الرين الجشهبي2) 

 خميج سيام -82 ميشاء عدن -8
 )الرين الجشهبي(بحر الرشف  -88 ميشاء ظفار -2
 بحر جاوا -81 ميشاء صحار -2
 سشغافهره -22 ميشاء سيراف -2
 سهمطرة -28 مزيق ىرمز -2
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 ميشاء بالسبانج -22 ميشاء البررة -2
 جهىهر -22 ميشاء اإليمو -2
 سراواك -22 ميشاء كاليكهت -8
 اليهان -22 ميشاء كهلسي -1

 باتام -22 جزر ذيبو السيل )السالديف( -82
 الفمبين -22 سيالن )سشديب( -88
 خانفه )كانتهن( -28 ميشاء مدراس -82
 ميشاء زيتهن  -21 ميشاء كمكتا -82
 ميشاء لهقين -22 خميج البشغال -82
 خط االستهاء -28 ساحل السمبار -82
 ش822خط طهل  -22 خميج ممقا -82

 ش822خط طهل  -22 
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 ( دولة الفمبين2)
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 بحر الرين الجشهبي( جزر 8)
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 ( الرحمة التجارية من السهانئ العربية إلى األرخبيل1)
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 جزر ومهانئ جشهب شرق آسيا( 82)

 

 دولة ماليزيا( 88)
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 دولة سشغافهرة( 82)
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 دولة ماليزيا( 82)

 

 عبهر الدفن التجارية مزيق ممقا( 82)
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 جزر جشهب شرق آسيا( 82)

 
  ورسه الدفن التجارية في مهانئ جزر جشهب شرق آسيا خميج ممقا وجزيرة جاوة( 82)
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 اليهامش
إال مشح الحخب العالسية الثانية. قاسع  ( إف تعبيخ جشػب شخؽ آسيا لع يطيخ ولع يمق رواًجا وقبػاًل 1)

غشيسات، إماـ الذافعي: دور التجارة والتجار في انتذار اإلسالـ في جشػب شخؽ آسيا، دار 
 .21، ص2117الخميج لمشذخ، األردف، 

؛ 269، ص1979، دار الفكخ، بيخوت، 5( حدغ سيج أبػ العشيغ: جغخافيا العالع اإلقميسية، ط2)
خ اإلسالـ عمى الشيزة الفكخية في جشػب شخؽ آسيا، رسالة ماجدتيخ، غشية ياسخ كباشي: أث

 .9، ص2113كمية التخبية بشات، جامعة بغجاد، 
، دار السجسع الثقافي، أبػ 1( أبي زيج الديخافي: رحمة الديخافي، تحقيق: عبج هللا الحبذي، ط3)

الظ والسسالظ، ؛ ابغ خخداذبة: السد86، ص1، ج1999ضبي، اإلمارات العخبية الستحجة، 
 .211، ص1، ج1983، وأعاد نذخه وتػزيعو دار صادر، بيخوت، 1889مصبعة بخيل، ليجف 

( تقع جديخة فخمػزا )في أقرى الجشػب والذخؽ لقارة آسيا وشخؽ بالد الريغ، وتعشي بالمغة 4)
 الريشية )الجديخة الجسيمة(، وقج استعسخىا اليػلشجيػف في القخف الدابع عذخ، حتى حخرتيا

ـ، ثع وقعت تحت االحتالؿ الياباني في الحخب الريشية اليابانية حتى 1662الريغ عاـ 
حخرتيا الريغ مخة أخخى وىي اآلف تخزع لديادة تايػاف، ونالحظ أف ىحه الجديخة لع تحكخ في 
السرادر اإلسالمية، وربسا كاف الدبب أف البحارة والتجار السدمسيغ لع يرمػا إلييا أو قج تكػف 

در أريػكيػ التي ذكخىا البغجادي في أنيا تقع أقرى جشػب شخؽ الريغ. البغجادي: ىي ج
، 2، ج1954مخاصج األشالع عمى أسساء األمكشة والبقاع، تحقيق: عمي دمحم البجاوي، بغجاد، 

؛ يػسف عمي راشج، السالحة في الذخؽ األقرى )بحخ الريغ الجشػبي أنسػذًجا(، دار 711ص
 .71، ص2111زيع، عساف، آؿ البيت لمشذخ والتػ 

( سياـ: تقع سياـ في أقرى جشػب غخب الريغ وجشػب شخؽ الدػاحل اليشجية، وقج ذكخت في 5)
؛ ابغ بصػشة: 219، ص1السرادر اإلسالمية بيحا االسع. ابغ خخداذبة: السرجر الدابق، ج

عمسية، تحفة الشطار في غخائب األمرار وعجائب األسفار، تحقيق: شالؿ حخب، دار الكتب ال
 . وىي اآلف دولة تايالنج.268، ص2117، 4بيخوت، ط

( جاوة: أحج الجدر الػاقعة في مياه أرخبيل الساليػ وخاصة في الػاجية السقابمة لجدر بالسبانج، 6)
وقج عخفت بيحا االسع مغ قجيع الدمغ، وذكخت في السرادر اإلسالمية باسع كاوة )كياوة(. أبي 

. وىي اآلف بحات االسع وتقع في دولة إنجونيديا، 99، ص1ق، جزيج الديخافي: السرجر الداب
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ويتستع ميشاءىا بخواج تجاري كبيخ في تمظ السشصقة. إسساعيل عمي: الشخبة األزىخية في تخصيط 
 .17، ص15671الكخة األرضية، مخصػشة بالسكتبة األزىخية، ميكخوفيمع ت 

السحيط اليادي مغ جية الجشػب الذخقي لمقارة ( جدر تيسػف: ىي آخخ الجدر امتجاًدا في مياه 7)
اآلسيػية وقبل الػصػؿ إلى القارة األستخالية، وربسا ىي تمظ الجدر التي حكى عشيا. بدرؾ بغ 

، أبػ ضبي، 1شيخيار في عجائب اليشج، تحقيق: حدغ صالح شياب، دار الكتب الػششية، ط
 . وىي اآلف تقع في دولة إنجونيديا.72-71، ص2111

؛ السدعػدي: مخوج الحىب ومعادف الجػىخ، 61، ص2بغ خخداذبة: السرجر الدابق، ج( ا8)
؛ اليعقػبي: كتاب 165، ص1، ج1973، 5تحقيق: دمحم محيي الجيغ، دار الفكخ، بيخوت، ط

 .187، ص1998وأعاد نذخه دار صادر، بيخوت،  1983البمجاف، مصبعة بخيل، ليجف 
وىي الجدر الفاصمة بيغ آسيا وأستخاليا ومعطسيا اليـػ يقع  ( تقع في أقرى الجشػب الذخقي لمقارة9)

ضسغ حجود إنجونيديا الذخقية. عادؿ محيي الجيغ األلػسي: تجارة العخاؽ البحخية مع إنجونيديا 
 .76، ص1984حتى أواخخ القخف الدابع اليجخي، إدارة الذئػف الثقافية، بغجاد، 

عخبية ىػ بدرؾ بغ شيخيار حيث أشار إلى حجود جديخة ( أوؿ مغ ذكخ جدر الفمبيغ مغ السرادر ال11)
. وُتعج جدر الفمبيغ جدء مغ 91بخكانية في بحخ الريغ. بدرؾ بغ شيخيار: عجائب اليشج، ص

كجع، وال تديج  811أرخبيل الساليػ، وتبعج سػاحل الفمبيغ الذسالية عغ جشػب الريغ حػالي 
كجع، وتستج جدر الفمبيغ بيغ جديخة فخمػزا في 175 السدافة بيغ جدر الفمبيغ الذسالية وفخمػزا عمى

الذساؿ وبيغ جديخة بػرنيػ الساليدية ويحيط بيا مغ الذساؿ الغخبي والغخب بحخ الريغ الجشػبي، 
ومغ الذخؽ السحيط اليادي ومغ الجشػب بحخ سيميبذ، وبيا العجيج مغ البحار الجاخمية كبحخ 

جديخة معطسيا غيخ ماىػؿ بالدكاف. محسػد  7111ي صػلػ، ويبمغ عجد الجدر السمحقة بيا حػال
 .17، ص1985، السكتب اإلسالمي لمشذخ، دمذق، 2شاكخ: السدمسػف في الفمبيغ، ط

 ( سيأتي ذكخ بالسبانج بالتفريل، ص11)
؛ البكخي: معجع ما استعجع، تحقيق: يػسف 39( مثل إسساعيل عمي: الشخبة األزىخية، ص12)

ـ، ص؛ ابغ سعيج: كتاب الجغخافيا، تحقيق: 1989العمسية، بيخوت، عمي زايج: دار الكتب 
؛ الذيخ زيغ الجيغ 184، ص1971، 1إسساعيل العخبي، السكتب التجاري لمصباعة، بيخوت، ط

، أعاد شباعتو ونذخه دار 1898جاماتي: تحفة السجاىجيغ في بعس أحػاؿ البختكاليغ، لذبػنة، 
 .1996صادر، بيخوت، 
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كػفمياـ: حسالت البختغاليػف األوائل في مياه جشػب شخؽ آسيا، تخجسة: سعيج ( مثل دونمج 13)
؛ ومغ السعخوؼ أف كػفمياـ 71، ص2119شصيف آؿ عمي، جامعة الدمصا قابػس، عساف، 

 ىحا كاف مغ البحارة البختغاليػف الحيغ وفجوا عمى السشصقة قبل البػكخؾ.
 ( سيأتي ذكخ ممقا بالتفريل، ص14)
ث: إنجونيديا )شعبيا وأرضيا(، تخجسة: حدغ محسػد، تقجيع: حدغ جالؿ ( ديتذ سسي15)

 .54ـ، ص2111العسخوسي، دار الفكخ العخبي، بيخوت، 
( األرخبيل: ىػ أحج أشكاؿ سصح األرض ويخمد إلى مجسػعة متقاربة ومتجاورة مغ الجدر، 16)

دوؿ  3يػ اليـػ مغ اتحاد ويعتبخ أرخبيل الساليػ أكبخ أرخبيل في العالع، ويتكػف أرخبيل السال
جسيػرية الفمبيغ(. سعيج إبخاليع كخيخيو: ماليديا لمقارئ  –جسيػرية إنجونيديا  –)اتحاد ماليديا 

 .31، ص1997، بيخوت، 1العخبي، دار الخشاد، ط
 .17، ص15671( إسساعيل عمي: الشخبة األزىخية في تخصيط الكخة األرضية، 17)
شػب شخؽ آسيا )مغ الساضي إلى الحاضخ(، تخجسة: حدغ عمى ( بخياف ىاريدػف: جغخافيا ج18)

 .14، ص2119الرفجي، دار الفكخ العخبي لمشذخ، بيخوت، 
(19) G.R.Tibbets, Pre-Islamic Arabia and s.e Asia, Asian Royal Journal, 

Malaysia, 1956, P. 182. 

، مكتبة نيزة مرخ، 1ط ( سػنيا. ي. ىاو: في شمب التػابل، تخجسة: دمحم عديد رفعت،21)
. أو ربسا كانت ىحه التدسية مغ أثخ تعادؿ السجسػعة األخخى مغ 42ـ، ص1957القاىخة، 

الجدر الكبخى الػاقعة في بحخ الكاريبي بيغ األمخيكتيغ )الذسالية والغخبية( والتي تعخؼ باسع 
ػ كػلػمبػس عاـ حيث قج اكتذفيا البحار األسباني كخيدتػف  West Indiesجدر اليشج الغخبية 

ـ عشجما أراد االتجاه إلى السذخؽ، بحًثا عغ التػابل، فاكتذف عغ غيخ قرج مشو ىحه 1494
الجدائخ )اليشج الغخبية( ضًشا أنيا جدائخ اليشج الذخقية )مػاشغ التػابل(، فمسا أدرؾ األمخ سساىا 

انتذاره(،  –)ضيػره  جدائخ اليشج الغخبية. مخزوقي حاج محسػد شو: اإلسالـ في أرخبيل الساليػ
 .21ـ، ص1977رسالة دكتػراه، كمية المغة العخبية، جامعة األزىخ، 

(21) Marsden, William: The history of Sumatra printed for author the 

second edition, London, 1988, P. 371. 

العالع األلساني القجيع ونالحظ أف ىحا االسع قج بجأ يطيخ في كتابات السدتذخقيغ خاصة مع كتابات 
 ـ.1884)ىشخلػؾ( والحي استعسمو اسًسا ليحه الجدائخ مشح عاـ 

Henor Luek, W.: Nagigotion in sudostasien, oriental studies institute, 

Berlin, 1921, P.31. 
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، 1( ؼ. ىايج: تاريخ التجارة في الذخؽ األدنى في العرػر الػسصى، تخجسة دمحم رضا، ط22)
 .17، ص1985يئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة، الي

( عبج هللا محسػد، عبج الغشي قصاني: مالمح مغ تاريخ أرخبيل الساليػ )دولة ماليديا أنسػذًجا(، 23)
. وججيج بالحكخ أف 17، ص2116، دار التججيج لمصباعة والشذخ، كػااللسبػر، ماليديا، 1ط

عمى االتحاد الفيجرالي  1963ديا( التي أشمقت حجيًثا عاـ ماليديا في ىحا اإلشالؽ ال تعشي )مالي
بيغ واليات الساليػ وسشغافػرة، وإنسا كانت قجيًسا تعشي جغخافًيا، البمجاف التي تتكػف مغ الجدائخ 
العجيجة السبعثخة والػاقعة بيغ قاراتي آسيا وأستخاليا أو بيغ السحيصيغ اليادي واليشجي. دمحم ضياء 

 .32-31، ص1969سالـ في إنجونيديا، الجار الدعػدية لمشذخ، الخياض، الجيغ شياب: اإل
 .261( الذيخ زيغ الجيغ جاماتي: السرجر الدابق، ص24)
 ( سيأتي الحجيث عغ دولة ممقا اإلسالمية، ص25)
 – 1895( حيث تكػنت آنحاؾ مغ اتحاد الساليػ )الحي ضع البالد الساليػية( في الفتخة مغ )26)

ـ عخفت باسع ماليديا. عبج هللا محسػد، عبج الغشي قصاني: السخجع 1963اـ ـ( ومشح ع1963
 .29الدابق، ص

( استخجـ ىحا السزيق كبػابة رئيدية لحخكة السالحة البحخية إلى جدر أنجونيديا وذلظ نطًخا إلى 27)
مغ  مػقعو الجغخافي السسيد، ومغ ىشا شيج مزيق ممقا نذاًشا كبيًخا في الحخكة التجارية بجًءا

ـ( حيث بجأت مشصقة السزيق تذيج قياـ السسالظ اإلنجونيدية القجيسة، وقامت ىحه 5-4القخف )
السسالظ ببيع السشتجات والسحاصيل السػجػدة في البالد إلى التجار الحيغ أتػا إلييا وشحشت 
 البزائع إلى اليشج والريغ ودوؿ الذخؽ األقرى ومشيا إلى أوروبا. عبج الغشي يعقػب قصاني:

التاريخ الدياسي واإلسالمي لجولة ممقا، مجمة التججيج، الجامعة اإلسالمية العالسية، ماليديا، 
 .17، ص2111الدشة الخامدة، العجد التاسع، 

( جػرج فزمػ حػراني: العخب والسالحة في السحيط اليشجي في العرػر القجيسة وأوائل القخوف 28)
 .68ـ، ص1966يحيى الخذاب، القاىخة، الػسصى، تخجسة: الديج يعقػب بكخ، مخاجعة 

( دمحم بغ أبي شالب الجمذقي: نخبة الجىخ في عجائب البخ والبحخ، مصبعة األكاديسية 29)
ـ، 1989ـ، أعاد نذخه وتػزيعو دار الكتب العمسية، بيخوت، 1911اإلمبخاشػرية، بصخسبػرغ، 

 .47-41ص
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)سمدمة التػاريخ(، تحقيق: سيف السخيخي، مخكد ( سميساف التاجخ: عجائب الجنيا وقياس البمجاف 31)
. وجديخة الجامشجا تقع في أقرى 221ـ، ص2115زايج لمتخاث، اإلمارات العخبية الستحجة، 

 الجشػب الغخبي لذبو جديخة الساليػ بالقخب مغ ميشاء بالسبانج وفي مقابل مزيق جاوة. انطخ:
G.R.Tibbets: Pre-Islamic Arabia and s.e Asia, Asian royal journal, 

Malaysia, 1956, P.182. 

. والفخسخ: حػالي ثالثة أمياؿ، والسيل أربعة آالؼ 211( ابغ خخداذبة: السدالظ والسسالظ، ص31)
. 38، ص1، ج1977ـ(. ياقػت الحسػي: معجع البمجاف، دار صادر، بيخوت، 1611ذراع )

 .44الدابق، صوالشارجيل: ىػ جػز اليشج. انطخ: سػنيا ي. ىاو: السخجع 
. 187ـ، ص1998( ابغ رستو: األعالؽ الشفيدة، تحقيق: عمي البجاوي، دار صادر، بيخوت، 32)

 أما بالد الدابج فيي إحجى السحصات التجارية لمعخب في شخيقيع إلى الريغ، انطخ:
G.R.Tibbets: Pre-Islamic, op.cit, P.187. 

مى مسمكة سخي وبجايا، وىي تمظ السسمكة والبعس قاؿ أف العخب كانػا يصمقػف اسع الدابج ع
ـ( وقج جعمت ىحه السسمكة مػانييا 4-3اليشجوكية التي انتذخت في جشػب شخؽ آسيا في القخف )

عغ أنيا أصبحت مخكًدا ميًسا لمجيانة البػذية في السشصقة،  مخاكد ىامة لمتجارة العالسية فزاًل 
 وىي اآلف ميشاء قجح بساليديا. انطخ:

David Rony: History of India (culture and society), London, 1989, P.39. 

 .191( اليعقػبي: كتاب البمجاف، ص33)
، القاىخة، 5( القدويشي: عجائب السخمػقات وغخائب السػجػدات، مصبعة عيدى الحمبي، ط34)

 .114، ص1981
 .191( ابغ رستو: السرجر الدابق، ص35)
 .151، ص1ف الجػىخ، ج( السدعػدي: مخوج الحىب ومعاد36)
 ( السدعػدي: السرجر نفدو.37)
 .59، ص1( ياقػت الحسػي: معجع البمجاف، ج38)
 ( ابغ رستو: السرجر نفدو.39)
. وعمى الخغع مغ أف ىحا الكالـ مبالغ فيو 29، ص1( القدويشي: آثار البالد وأخالؽ العباد، ج41)

، 2ج الحىب ومعادف الجػىخ، جبعس الذيء، إال أف السدعػدي ذكخ كالـ قخيب مشو، مخو 
. ولعل مغ وجية نطخنا أف وصف القدويشي ىشا يقرج بو أىل التالؿ والجباؿ بقػلو 79ص

.. يتدمقػف عمى األشجار...( ومغ السعخوؼ أف جباؿ وتالؿ تمظ السشاشق كاف .)مثل الرغيخ
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سجاره كمشتغ،  يػجج بيا عمى حج تعبيخ مرادرىع إنداف الغابة. انطخ: أسعج تكػى الحاج مػدا:
 .67، ص1962فدتاؾ اماف بخيذ، كػنابيار وكمشتغ، جيتقئغ فختاـ، 

 .161، ص1( شيخ الخبػة الجمذقي: نخبة الجىخ، ج41)
( أحسج نجع الجيغ جسيالي: الجغخافية البذخية لمعالع اإلسالمي، الجامعة السدتشرخية، بغجاد، 42)

 .189، ص1979
ا أوردتو السرادر العخبية بقػليع )... شػؿ الػاحج مشيع أربعة ( ىحا الخقع قخيب إلى حًجا ما مس43)

 ..(. السدعػدي: السرجر نفدو..أشبار
( كارلتػف كػت: الدالالت البذخية لمقارة اآلسيػية، تخجسة: دمحم سيج غالب، دار العالع العخبي، 44)

 .331، ص1975القاىخة، 
 .36( غشية ياسخ كباشي: مخجع سابق، ص45)
 .47، ص1959ديغ جػىخ: أنجونيديا، القاىخة، ( دمحم ح46)
 .37( غشية ياسخ كباشي: مخجع سابق، ص47)
 .332( كارلتػف كػت: مخجع سابق، ص48)
( دمحم حدغ داتؤكخاني: تاريخ سالسمة نجخى قجح )محفػضة بالسالوية والحخوؼ العخبية(، ديػاف 49)

 .4112بياس داف فدتاؾ، كػااللسبػر، تحت رقع 
 .191 – 191جع الجيغ جسيالوي: مخجع سابق، ص( أحسج ن51)
؛ نخى أف تدسية ىحا العشرخ 172، ص1969( جػرجي زيجاف: شبقات األمع، بيخوت، 51)

بالسمقى مغ التداىل ألف السمقى في أصل التدسية أمة صغيخة نيزت مشح ألف سشة في 
 غيخه، انطخ:مشانجكا بدػمصخة وانتذخت بدخعة حتى عست األرخبيل الذخقي كمو دوف 

Abdul-Rahman Tang: Arab Hadramis in Malaysia study of their origins and 

their assimilation in the Malay society, Malaysia, 2012, P. 33. 

عغ أف لغة التخاشب الدائجة لجى شعػب األرخبيل رغع اختالؼ ليجاتيا كانت أساًسا مغ مرجر  فزاًل 
واحج وىػ لغة الساليػ، وقج عبخ شارلذ روبيقػيغ عغ ذلظ بقػلو )... أف وحجة العالع الساليػي 

..(. شارلد رو. اإلسالـ في الذخؽ األقرى )وصػلو .كانت واضحة تساًما مغ المداف الساليػي 
 .58، ص1966نتذاره(، تخجسة: دمحم حدغ عمي، دار العخبية لمصباعة والشذخ، بيخوت، وا

 .335( كارلتػف كػت: مخجع سابق، ص52)
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( جدر الػاقػاؽ: ىي حدب الجغخافييغ السدمسيغ مغ يجعميا قخيبة مغ الداحل الذخقي اإلفخيقي 53)
، ومشيع 134، ص2ىخ، جفيي آخخ بالد الدنج عشجه. السدعػدي: مخوج الحىب ومعادف الجػ 

مغ يجعميا تالمذ ساحل الريغ وىي أشػؿ الجدائخ قصًخا. اإلدريدي: ندىة السذتاؽ في 
. بيشسا يخى السدتذخؽ )دي خػيو( أف بالد الػاقػاؽ التي تتحجث 156، ص1اختخاؽ اآلفاؽ، ج

شية والتي عشيا السرادر العخبية إنسا ىي الياباف مدتشًجا إلى ليجة أىالي مجيشة كانتػف الري
 De Goese M.J: le Japan connades Arabes(. Wo-Kwokقػؽ -تدسى الياباف )وو

Exarsian, F., dans livre des merveilles, de l'Inde, PP. 295-307. 
 .163، ص1( شيخ الخبػة الجمذقي: مرجر سابق، ج54)
 .38( غشية ياسخ كباشي: السخجع الدابق، ص55)
 .337ع الدابق، ص( كارلتػف كػت: السخج56)
 ( انطخ:57)

Hall, D.G.: Historians for south East Asia Oxford university press, 1962, 

P.34. 

( عبج القادر دمحم الحبر: دخػؿ اإلسالـ وانتذاره في إنجونيديا حتى القخف الدابع عذخ 58)
 .41ص، 1984السيالدي، رسالة دكتػراه، كمية المغة العخبية، جامعة األزىخ، 

 .17-16( عمػي بغ شاىخ الحجاد: السجخل إلى تاريخ اإلسالـ بالذخؽ األقرى، ص59)
 ( انطخ:61)

Brin Kgreve, Francine: Sumatra cross roads of cultures, kitly press, Leden, 

2009, P.83. 

اليػ، وقج بجأ ( كاله أو كمو بار: مجيشة تجارية تقع في الداحل الذسالي الغخبي لذبو جديخة الس61)
ازدىارىا التجاري مشح القخف الثالث اليجخي/التاسع السيالدي وكانت في البجاية مسمكة بػذية 
صغيخة تابعة إلمبخاشػرية )سخى ويجايا( حتى دخل اإلسالـ إلييا واعتشق ممػكيا اإلسالـ، وقج 

( Kedah)قجح  قاـ السمظ مطفخ شاه )أحج ممػؾ ممقا( بتغييخ اسسيا مغ كاله أو كمو بار إلى
وكاف ذلظ في أوائل القخف الدادس اليجخي / الثاني عذخ السيالدي، وىي اآلف إحجى الػاليات 

 – 817الساليدية. عبج العديد عبج الػىاب يانيا فصاني: تاريخ الجولة اإلسالمية في ممقا )
ىػ / 1419ـ(، رسالة ماجدتيخ، كمية المغة العخبية، جامعة األزىخ، 1511 – 1414ىػ / 917

 .72-71ـ، ص1989
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(  ماركػ بػلػ: رحالت ماركػ بػلػ، تخجسة عبج العديد جاويج، الييئة السرخية العامة لمكتاب، 62)
 .147ـ، ص1977، القاىخة، 1ط

 .11، ص1973، بيخوت، 1( شو الياشسي: تاريخ األدياف وفمدفتيا، دار صادر، ط63)
 .78( ديتذ سسيث: إنجونيديا )شعبيا وأرضيا(، ص64)
 .88( مخزوقي حاج محسػد شو: اإلسالـ في أرخبيل الساليػ، ص65)
( ىػ كتاب في األدب اليشجي القجيع الف تقخيًبا في القخف األوؿ قبل السيالد. عبج السشعع الشسخ: 66)

 .41ـ، ص1991، القاىخة، 3تاريخ اإلسالـ في اليشج، الييئة السرخية العامة لمكتاب، ط
تأثيخات الستبادلة بيغ الثقافة الساليػية والثقافة اليشجية، مجمة كمية ( أحسج نجاري مدمع: ال67)

 .17، ص2116، الدقازيق، 2116، لدشة 17الجراسات اإلسالمية، العجد 
 .58( ر. ونيدتيج: الساليػ )التاريخ الثقافي(، ص68)
، ورقة بحثية، مؤتسخ ( يػسف راسشي العمي: التأثيخات اليشجية في شبائع الحياة اليػمية ألىل الساليػ69)

 .22-21، ص2114الثقافة والتفاعل بيغ الذعػب، كمية المغة العخبية، الجامعة اإلسالمية بساليديا، 
 415( اإلدريدي: ندىة السذتاؽ في اختخاؽ اآلفاؽ، ص71)
 .178، ص1( الديخافي: رحمة الديخافي، ج71)
 .164، ص1( ماركػ بػلػ: رحالت ماركػ بػلػ، ج72)
درتفػرد: مػجد تاريخ الساليػ، تخجسة الحاج حديغ صافي عبج الكخيع، الجامعة ( ج.ب 73)

 .71، ص2112اإلسالمية، ماليديا، 
( تػماس أرنػلج: الجعػة إلى اإلسالـ، تخجسة: حدغ إبخاليع حدغ وآخخوف، مكتبة الشيزة 74)

 .83، ص1971السرخية، القاىخة، 
ئل والتأثيخات(، تخجسو عغ الساليػية سيجي عسخ ( د.ج جػنج: اإلسالـ في إنجونيديا )الػسا75)

 .41، ص2112ناصخ حاج يػسف، مشذػرات دار الفخقاف، ماليديا، 
؛ عمػي بغ شاىخ الحجاد: السجخل إلى تاريخ 38، ص1( د.ج مػرىيج: تاريخ الساليػ وجػارىا، ج76)

 .69-68،  ص1971اإلسالـ بالذخؽ األقرى، دار الفكخ الحجيث لمصبع والشذخ، بيخوت، 
 .929، ص1( سميساف التاجخ: عجائب الجنيا وقياس البمجاف، ج77)
 .141، ص1( ابغ خخداذبة: مدالظ السسالظ، ج78)
 ( انطخ:79)
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Abdul-Rahman Tang: Arab Hadramis, op.cit, pp. 67-69. 

يخوت، ، دار الفكخ، ب5( الشػيخي: نياية األرب في فشػف األدب، تحقيق: دمحم دمحم أبػ ليمة، ط81)
 .114، ص4، ج1998

( دمحم عبج هللا تغمب: ىجخة الحزارمة إلى جشػب شخؽ آسيا في إشار السياجخ الحزخمية في 81)
العالع، ورقة عمسية قجمت في مؤتسخ التاريخ والحزارة اإلسالمية، الجامعة اإلسالمية العالسية، 

 .15-14ـ، ص2115أغدصذ،  28-26ماليديا، 
 ( انطخ:82)

Chan-Tu-Kua: On the Chinese, op.cit, P.22. 

( أوجيغ يػنج عبج هللا: اإلسالـ وآسيا أماـ السصامع األوروبية، مصبعة الشيزة، القاىخة، 83)
 .11، ص1928

( يانج تذػ بي: تاريخ أسخة تانغ، تخجسة: عبج هللا يػندف باتذشغ، دار الشذخ بالمغات األجشبية، 84)
 .41، ص2119بكيغ، 

العصاس: التجارة اإلسالمية في بحار اليشج الجشػبية، مشذػرات وزارة الثقافة ( سيج إسساعيل 85)
 .17، ص2118واإلرشاد، أبػ ضبي، اإلمارات، 

( إسساعيل فخخ الجيغ حاج عمي: تاريخ الرالت التجارية بيغ العخب وجدائخ اليشج الذخقية، تخجسة: 86)
 .37ـ، ص2111عة والشذخ، ماليديا، عغ الساليػية القاضي خميل إبخاليع، دار الفخقاف لمصبا

 ( مثل سشػؾ ىػرغػرنية كسا سيأتي. 87)

( جػف كخوفػرد: اإلسالـ والسسالظ اإلسالمية في بالد اليشج، تخجسة: الديج أبي الطفخ الشجوي، 88)
 .87، ص2114دار التخاث العخبي لمشذخ والتػزيع، دمذق، 

 ( انطخ:89)
Lovan Rijecvorse: Islamic in the India Chine, Oxford university, press, 

1989, P.76. 

( دونمج مكميغ كسبيل: العخب والتجارة في السحيط اليشجي، تخجسة: أحسج نفيذ، دار الكتاب 91)
 .62-61، ص2116اإلسالمي، دمذق، 

 ( انطخ:91)
G.R, Tibbets: Description of Malacca and India Cathy, vol.8, PT1, 

Singapore, 1930, P.16. 

 ( انطخ:92)
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Day, Francies: A history of classical Malay literature Oxford in Asia 

historical reprints, Kuala Lumpur, 1972, P.37. 

( روالنج سػف: الخحالة العخب في مياه السحيط اليشجي، تخجسة بذار نيقػال، دار الفكخ العخبي، 93)
 .51، ص2115بيخوت، 

 .89كخوفػرد: السخجع الدابق، ص( جػف 94)
 .57( ج.أ. زيغ العابجيغ عسخ صاحي: تاريخ جشػب شخؽ آسيا، ص95)
 .32-31( سيج إسساعيل العصاس: التجارة اإلسالمية في بحار اليشج الجشػبية، ص96)
 ( انطخ:97)

M.Bretshneider: Arabic Leamwords in Malagy, Acemporative study, 

university of Malay, 1976, P.33. 

( يانج تذػ بي: تاريخ أسخة تانج، تخجسة: عبج هللا يػندف باتذشغ، دار الشذخ بالمغات األجشبية، 98)
 .44-43، ص2119بكيغ، 

، 2مغ السدعػدي: مخوج الحىب ومعادف الجػىخ، ج ( ذكخت أحجاث ىحا الثائخ عشج كاًل 99)
 .219، ص1؛ أبي زيج الديخافي: رحمة الديخافي، ج192ص

( صفية بشت حاج عبج الكخيع: كاجياف كبػدايأف ماليػ، فدتاؾ دياف، كػتابيارو، جيتقئغ 111)
 .78، ص1964فختاـ، 

(101) Snoek, H., Gonyah: Indo-Arab relation, New Delhi, 1987, P.31. 

 .86( تػماس ارنػلج: السخجع الدابق، ص112)
 .277ػ، ص( مخزوقي حاج عمي: اإلسالـ في أرخبيل السالي113)

 .59( إسساعيل فخخ الجيغ حاج عمي: تاريخ الرالت التجارية بيغ العخب وجدائخ اليشج الذخقية، ص114)
 .134، ص1956( نقػال زيادة: الخحالة العخب، دار الكتب العرخية، القاىخة، 115)
ف ـ بقػلو )... كا1333ىػ/734( قج ذكخىا ابغ بصػشة أثشاء رحمتو إلى بالد الريغ عاـ 116)

سمصاف بالد السعبخ في ذلظ الحيغ اسسو غياث الجيغ الخامغاني..(. ابغ بصػشة: تحفة الشطار 
، 4في غخائب األمرار وعجائب األسفار )رحمة ابغ بصػشة(، تحقيق: شالؿ حخب، ط

 .423، ص1ـ، ج2117دارالكتب العمسية، بيخوت، 
سرادر التاريخية لمساليػ عسخ أميغ ( سجاره ماليػ: أي تاريخ ماليػ وىػ يعتبخ أكبخ وأقجـ ال117)

 .71حديغ: تاريخ أمة الساليػ، ص
 .56( ج.أ. زيغ العابجيغ عسخ صاحي: تاريخ جشػب شخؽ آسيا، ص118)
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 .276( مخزوقي حاج عمي: اإلسالـ في أرخبيل الساليػ، ص119)
تغالييغ، تػ: األنذصة البحخية في السحيط اليشجي قبل وصػؿ البخ  –ياماما  –رو  –( تاتدػ 111)

 .82-81، ص2113تخجسة عبج الفتاح الجيخي، دار القمع لمشذخ والتػزيع، الكػيت، 
 .57، ص1986( إسساعيل يػنذ ماتذػ: تاريخ أسخة ميشغ، دار الشذخ بالمغات األجشبية، بكيغ، 111)
( نعيع زكي: شخؽ التجارة الجولية ومحصاتيا بيغ الذخؽ والغخب )أواخخ العرػر الػسصى(، 112)

 .68-67، ص1973الييئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة، 
( وقج عخفت ىحه الدفغ التجارية الستصمقة مغ مػانئ الخميج العخبي باسع سفغ الريغ )يعشي 113)

 .219، ص1الدفغ الستػجية إلى الريغ(. ابغ رستو: األعالؽ الشفيدة، ج
السيالدي/ األوؿ اليجخي تذيخ إلى ( حتى اآلف لع نجج مؤلفات عخبية قبل القخف الدابع 114)

التجارة وشخقيا بيغ العخب والريغ، إال مغ القخف الثامغ السيالدي/ الثاني اليجخي فشجج أخبار 
الريغ واليشج لدميساف التاجخ مغ أىع السرادر العخبية التي تذيخ إلى السػانئ التجارية بأرخبيل 

 .171، ص1الساليػ، سميساف التاجخ: السرجر الدابق، ج
( ابغ رستو مغ الجغخافييغ البارزيغ وكاف مسغ حفطػ تمظ الخبخة البحخية في كتبيع وقج أكج 115)

صخاحة وحجة الرمة بيغ البحخ العخبي والسحيط اليشجي في ميجاف السالحة حيث يقػؿ )... 
.(، .البحخ الحي يخكبػف فيو مغ البرخة إلى الريغ ىػ بحخ واحج مترل إلى الريغ واليشج

..(. ابغ رستو: األعالؽ .بحخ عشجىع حج وعالمة ويدعسػف أف لكل بحخ مشيا ريًحاولكل 
؛ أما السدعػدي فكاف أوضح مغ ابغ رستو، حيث قدع البحار مغ 118، ص1الشفيدة، ج

البرخة إلى الريغ إلى سبعة بحار رئيدية بشاًءا عمى التجارب السالحية وأحػاؿ التيارات السائية 
 .114، ص2ييا. السدعػدي: مخوج الحىب ومعادف الجػىخ، جومػاسع ىبػب الخياح ف

 .69( نعيع زكي: السخجع الدابق، ص116)
 ( السدعػدي: السرجر الدابق.117)
 .92، ص1( أبػ زيج الديخافي: رحمة الديخافي، ج118)
 .143، ص1( ابغ الفكيو: البمجاف، ج119)
 ( انطخ:121)

Abd-Aziz bin Zakaria: Portugia Dalam Setarah malaka dewan Bahasa Dan 

Pustaka, Kualalupur, 1963, P.87. 

 ( انطخ:121)
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Antony Reid: The contest for north Sumatra (ACHCH, the nether lands) 

university of Malaya press 1969, P. 38. 

 .193، ص2( السدعػدي: مخوج الحىب ومعادف الجػىخ، ج122)
 .211-211، ص1خافي: رحمة الديخافي، ج( أبي زيج الدي123)
 .219( سيج إسساعيل العصاس: التجارة اإلسالمية في بحار اليشج الجشػبية، ص124)
؛ جػف كخوفػرد: اإلسالـ والسسالظ اإلسالمية 198، ص1( ابغ خخداذبة: مدالظ السسالظ، ج125)

 .91-89في بالد اليشج، ص
(126) Marsden, William: The history of Sumatra, op.cit, P.420; G.R. 

Tibbets: op.cit, P.220. 

https://www.google.com/search?q=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8

+%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A

7&sxsrf=ACYBGNSgl7mD5iHlYBQj8MUFss3tshDIDg:158003031254

8&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjR4o3M96DnAhWB

VBUIHfLMDjwQ_AUoAnoECBEQBA&biw=1280&bih=912 

https://www.google.com/search?q=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8+%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7&sxsrf=ACYBGNSgl7mD5iHlYBQj8MUFss3tshDIDg:1580030312548&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjR4o3M96DnAhWBVBUIHfLMDjwQ_AUoAnoECBEQBA&biw=1280&bih=912
https://www.google.com/search?q=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8+%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7&sxsrf=ACYBGNSgl7mD5iHlYBQj8MUFss3tshDIDg:1580030312548&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjR4o3M96DnAhWBVBUIHfLMDjwQ_AUoAnoECBEQBA&biw=1280&bih=912
https://www.google.com/search?q=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8+%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7&sxsrf=ACYBGNSgl7mD5iHlYBQj8MUFss3tshDIDg:1580030312548&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjR4o3M96DnAhWBVBUIHfLMDjwQ_AUoAnoECBEQBA&biw=1280&bih=912
https://www.google.com/search?q=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8+%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7&sxsrf=ACYBGNSgl7mD5iHlYBQj8MUFss3tshDIDg:1580030312548&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjR4o3M96DnAhWBVBUIHfLMDjwQ_AUoAnoECBEQBA&biw=1280&bih=912
https://www.google.com/search?q=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8+%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7&sxsrf=ACYBGNSgl7mD5iHlYBQj8MUFss3tshDIDg:1580030312548&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjR4o3M96DnAhWBVBUIHfLMDjwQ_AUoAnoECBEQBA&biw=1280&bih=912

