املسلمون يف اهلند ،دخول اإلسالم إىل القارة اهلندية،
د .حممود السيد الدغيم .جملة البيان
مالحظة  :نشر هذا املقال يف جملة البيان،
يف العدد  63 :الذي تضمن ملفاً خاصاًّ عن اهلند.
تعترب شبه القارة اهلندية واحدة من بـقـاع العالـم اليت استوطنها البشر منذ أقدم العصور  ،فما من
مؤرخ متوسع ابلتاريخ إال ويذكر اهلند ،وكـذلـك كـُتـاب طـبـقـات األمم يَـ ُفتهم ذكر اهلـند  ،وقد ذكر

صاعد األندلسي (462-420هـ1070-1029/م) األمـم الـثـمـانـي الـتـي ُعنيت ابلـعلـم فـقـال:

"أم ــا األمة األوىل  -وهم اهلند  -فأمة كثرية العدد عظيمة القدر  ،فخمة املمالك  ،قد اعرتف هلــا
أقر هلا ابلتدبري يف فنون املعرفة مجيع امللوك السالفة  ،والقرون اخلالية ( )..ومللوكهم
ابحلكمة  ،و َّ
ِّ
الس َري الفاضلة  ،وامللكات احملمودة  ،والسياسات الكاملة  ،وأما العلم اإلهلي :فـمـنـهـم برامهة ،
ومنهم صابئة .فأما الربامهة  :فهي فرقة قليلة العدد فيهم شريفة النسب عندهم  ،فمنهم من يقول
حبدوث العامل  ،ومنهم من يقول أبزليته ،إال أهنم جممعون على إبطال النبوات ،وحترمي ذبح احليوان ،
واملنع من إهالكه وأكل أقواته .والصابئة وهم مجهور اهلند ومعظمها  -فإهنا تقول أبزلية العامل  ،اخل

( . )1
الطبقات االجتماعية يف اهلند :

بعدما انتصر اآلريون على سكان اهلند امتزجوا بسكاهنا وفرضوا تقسيم اجملتمع يف اهلند إىل أربع
طبقات اجتماعية ومذهـبـيـة حددها "منو مهارشي" يف شروح الكتب اهلندوسية املقدسة  ،وهي :

 - 1الربامهة " :"Brahmanوهم طبقة الكهنة  ،ومهمتهم درس أسفار "الفيدا!" املقدسة ،
وتدريسها وتالوهتا  ،وتقريب القرابني وإدارة الشؤون املالية  .وهم فئة متسلطة وتعترب مقدسة ال
تُسأل عما تفعل ،ولو اقرتفت مجيع اجلرائم مبا فيها القتل؛ ألهنا الطبقة العليا يف اجملتمع .ويعيش
الربامهة على ما جيبونه من اهلدااي والقرابني والضرائب  .وللربمهي حق يف كل شيء بسبب النسب .

 -2األكشرتي " :"Kshatreaوهـي طـبقــة املـحـاربـيـن ،ومهمتها محاية البالد والعباد  ،وجيب
عليها االبتعاد عن الشهوات .ويعد الربمهي أب ـاً لـألكشـتـري وإن كــان الربمهي أصغر سناً من

األكشرتي .

 -3الفيشية " :"Vaishyaوهــي طـبـقـة الـفـالحـيـن  ،والتجار  ،ومهمتها أتمني مستلزمات
العيش للكهنة واحملاربني ،ويـح ــق هلم أخذ الربـا  ،وعليهم تقدمي الضرائب للطبقتني السابقتني.

 - 4الشودرا "( : "Shudraاملنبوذون) وهي الطـبـقـة الـسـفلى اليت مل تعرتف هلا اهلندوسية أبية
حقوق  ،وفرضت عليها واجبات تقدمي اخلـدمــات للطبقات األخرى اليت تستغل "الشودرا" وجتربها
على تنفيذ أسفل اخلدمات  ،وسبب احنطاطهم  -حسب الزعم اهلندوسي -عدم جراين الدم
اآلري يف عروقهم مطلقاً ؛ ألهنم من سـك ــان اهلند األصليني الذين مل خيتلطوا ابآلريني ،وهـم خـطـ ــر

على الدم اآلري جيب االبتعاد عنه؛ لذا ُُينع الزواج بني املنبوذين وبقية الطبقات ألن املنبوذ جنس
جيب اجتنابه ! .
إن من يتصفح الكتب اهلندوسية اليت يطلق عليها اسم "شريعة منو مهارشي"  -جيد صورة املأساة
اإلنسانية يف تلك النِّحلة الفاسدة اليت ورد يف نصوصها ما يلي :
"جيب على (الشودري:املنبوذ) أن ينفذ أوامر الربامهة تنفيذاً مـطـلـقاً  .وخدمته للربامهة هي أفضل
عمل حيمد عليه .وال جيوز له مجع ثروة زائدة ؛ ألنه يؤذي الربامهة بوقاحته .وتُقطع يد ابن الطبقة
الدنيا إذا رفعها على َمن هو أعلى منه  ،وتـقـطــع رجله إذا رفسه برجله  ،وإذا انداه ابمسه أو ابسم
طائفته متهكماً جيب أن يدخل يف فمه خنجراً حممياً ابلنار  ،وأيمر امللك بصب زيت حار يف فمه
ومن يُِّق ْم عالقة مع منبوذ تسقط عنه صفة الطبقية
وأذنيه إذا أبدى رأايً للربامهة يف أمور أعماهلم َ ،
ويُنبَذ  ،ولو مل َّ
تتعد عالقتُهُ  :قراءة الكتاب املقدس معه  ،أو الركوب يف مركبة واحدة  ،أو األكل

معه على سفرة واحدة".
هذه صورة عن العدالة اهلندوسية ضمن اجملتمع اهلندوسي  ،وهي صورة معربة عن الظلم ضمن تلك
النحلة اليت جتور على أبنائها  ،لذا ال جند غرابة يف األمــر عـنـدم ــا جيور اهلندوس على أبناء
املسلمني الذين خيالفوهنم يف أمور الدين والدنيا .
دخول العرب إىل اهلند قبل اإلسالم :
وجه مع رجل من أهل اليمن يقال له "سفيان بن معد
جاء يف اتريخ الطربي " :مث إن كسرى َّ
يكرب  -ومن الناس من يقول إنه كان يسمى سيف بن ذي يزن  -جيشاً إىل اليمن ؛ فقـتلـوا من
هبا من السودان  ،واستولوا عليها .فلما دانت لكسرى بالد اليمن وجه إلـى سرنديب من بالد
اهلند  -وهي أرض اجلوهر  -قائداً من قواده يف جند كثيف  ،فقاتل ملكها فقتله  ،واستوىل عليها

 ،ومحل إىل كسرى منها أمواالً عظيمة وجواهر كثرية" (. )2
تدل هذه الرواية على أن العرب كانوا يف عداد جيش كسرى الذي استوىل على سرنديب .وكان
مولد النيب حممد -صلى هللا عليه وسلم -يف سنة اثنتني وأربعني من سلطان كسرى أنوشروان.
وتسمى تلك السنة بعام الفيل  ،وتلك األخبار تدل داللة واضحة على معرفة العرب أشياء كثرية
عن اهلند وبالدها وشعوهبا ِّوحنلها  ،كما تدل النقوش القدُية على العالقــات التجارية يني أبناء
شبه جزيرة العرب واهلند  ،حيث راجت جتارة البخور واحل ـريــر واحلديد .وبناءً على ما تقدم ال
نستغرب دخول اإلسالم إىل اهلند منذ فجر اإلسالم ومبعث خامت األنبياء واملرسلني.
انتشار اإلسالم يف شبه القارة اهلندية :
حنن نواجه يف هذا الزمان أزمة اترخيية  ،فعندما نطرح مسألة إسالمية مفيدة تقوم قيامة أعداء
اإلسالم ،ويبدأ اجلدل املذموم ،وتغيب املناظرة احملمودة ،ويطالبنا أذانب األعداء بتقدمي الدليل يف
كل قضية تنصف اإلسالم واملسلمني  ،ولكن أذانب األعداء يسلمون مبا يتخرص به املستشرقون
واملستغربون من اليهود والنصارى واملالحدة.
إن أعداء اإلسالم يتقبلون الدعوى املسيحية اليت تقول :إن "القـديـس تومــاس" ذهب إىل اهلند،
وأسس أول كنيسة نصرانية على ساحل مليبار يف سنة 52م ،وبقيت تلك الكنيسة حـتـى القرن
اخلامس امليالدي ،وكانت اتبعة للكنيسة الفارسـيـة ،ووصــل إلـى هـنـاك النسطوريون (أتباع

نسطوريوس القسطنطيين 428م) يف القرن التاسع  ،ويف القرن اخلامس عشر سيطرت الكنيسة

الكاثوليكية الرومانية الربتغالية فوحدت كنيسة مليبار  ،مث ارتد املليباريون إىل النسطورية سنة 700
م اخل..
كـان أعـ ــداء اإلسالم يشككون بكل ما خيص اإلسالم من اتريخ وعدالة وازدهار .وهذا ما يدفعنا
إىل مقارعة احلجة ابحلجة والدليل ابلدليل يف سبيل تقدمي الربهان الذي يؤدي إىل النتيجة املرجوة.
"إن املسلمني العرب أقاموا يف جزيرة سيالن  ،وساحل مليبار يف القرن السابع .وهذا ما يؤكده

(فرانسيس دي  )Francisdayوكذلك (اسرتك  . )Struckوذكر املؤرخون  :أنه ُوجد
حمفوراً على حجر يف مسجد يقع قرب (بيتور) يف (كريله) أن اإلسالم ظهر فيها يف السنة اخلامسة
من اهلجرة  ،ويعللون سبب ظهوره بوصول بعض العرب مبكرين إىل داير (مليبار) وال ريب يف أن
املسلمني يوجدون يف اهلند من أوائل القرن األول اهلجري ِّ ،
فسرح النظر إىل (راجه سرنديب) الذي
أسلم يف سنة 40هـ  ،مث ارجع البصر إىل (راجه مليبار) فهو كذلك "(.)3

وابإلضافة إىل ما ذكره الدكتور حممد الصديقي جند قرينة أخرى على دخول اهلند يف دين هللا أايم
النيب -صلى هللا عليه وسلم -حيث جاء يف مقال لألستاذ حممد أبو الصالح " :توجد واثئق
اترخيية تدل على أن اإلسالم قد وصل إىل مليبار يف زمن النيب -صلى هللا عليه وسلم ، -ويؤكد

املؤرخ الباحث "ابال كرشنا بالي  ، "Krishna Pillay Balaأبن حممد بن عبد هللا  -عليه
الصالة والسالم  -قد بعث الرسائل يدعو فيها إىل اإلسالم ملوك إفريقية وملك "مليبار

 "Malibarويقول إن أول خطاب من الرسول العريب قد وصل إىل ملك مليبار يف عام ستمائة
ومثانية وعشرين للميالد" .

وتثبت احلقائق التارخيية أن اإلسالم قد انتشر يف بالد "مليبار" يف زمن النيب -صلى هللا عليه
وسلم ، -وأكـبـر دلـيل اترخيي على ذلك تلك النقود الفضية اليت نشرهتا األسرة املالكة "ابركل" يف
"كنور" فـي القرن الثامن للميالد .وهذه الواقعة تفند الرأي القائل أبن اإلسالم جاء إىل مليبار بعد
القرن الثاين لوفاة النيب -صلى هللا عليه وسلم . -وعرضت النقود اليت حتمل اسم امللك (مـلـك
أركل) يف املعرض الثقايف الذي أقيم يف َم ْدراس عام 1934م .وحتتفظ هذه األسرة برتاثـها القدمي
وحتافظ على جمدها الغابر منذ القرون .وأصبحت هذه الواثئق التارخيية املنكشفة يف قصر "أركل"
من نقود وخمطوطات ومنحواتت ورسائل وغريها أهبى احلجج التارخيـيـة لتـفـنـيـد رأي صاحب "حتفة
اجملاهدين" أبن الدعوة اإلسالمية قد ابتدأت يف "مليبار" يف القرن العاشر للميالد.
ومن احملزن أن كثرياً من الكتب التارخيية اليت أُلفت بعده تقلد الرجل وتنقل رأيه هذا بدون متحيص

وحتقيق .مع أن املؤرخ املشهور ابن ع ــرب شاه (1476م) واملؤرخ العريب املعروف فخر الدين

(1272م) قد صرحا أبن اإلسالم بدأ ينتشر يف سواحل اهلند الغربية يف زمن النيب  -عليه الصالة

والسالم  * -وجاءت واثئق "أركل" مؤيدة لرأي هذين املؤرخني (.)1
بناءً على ما تقدم نرى أن من واجب املؤرخـيــن الـمـسـلمني البحث الدؤوب عن العالقات
اإلسالمية اهلندية أثناء القرن األول اهلجري  ،والكشف عن أسـرار الواثئق واحملفوظات احملفوظة يف
املكتبات اهلندية  ،واالطالع على النقوش والنقــود  ،وذلك يف سبيل توثيق التاريخ .
لئن تباينت اآلراء حول حتديد ابتداء انتشار الدين اإلسالمي يف اهلند  ،فإن قضية الفتح مل يتم
اإلمجاع على حتديد موعدها بعد  .فالبالذري يقول " :ولـى عـمـر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه -
وعمان سنة 15هـ  ،فوجه أخاه احلكم بن أيب العاص إىل
عثمان بن أيب العاص الثقفي البحرين ُ
البحرين  ،ومضى إىل ُعمان فأقطع جيشاً إىل "اتنه"  -اليت تقع على ساحل حبر العرب يف اهلند

إىل الشمال من مدينة بومباي مسافة  15كم - 2فلما رجع اجليش كتب إىل عمر  -رضي هللا
عنه  -يُعلمه ذلك  ،فكتب إليه عمر  -رضي هللا عنه  -اي أخا ثقيف  :محلت دوداً على عود ،
وإين أحلف ابهلل لو أُصيبوا ألخذت من قومك مثلهم .ووجه احلكم إىل بروص ""Broach

ووجه أخاه املغرية إىل "خـ ــور الدييل" فلقي العدو فظفر به "(" . )5وملا ُويل عثمان بن عفان -
رضي هللا عنه  -الـخــالفة  ،ووىل عبد هللا بن عامر بن كريز العراق وكتب إليه أيمره أن يوجه إىل
ثغر اهلند من يعلم عـلـمـ ــه ،ويـنـص ــرف إليه خبربه  ،فوجه حكيم بن جبلة العبدي  ،فلما رجع أوفده
إىل عثمان  ،فسأله عن حال البالد  ،فقال  :اي أمري املؤمنني قد عرفتها  ،فقال له ِّ :ص ْفها يل ،

قل اجليش فيها ضاع  ،وإن
فقال  :ماؤها وشل (قليل)  ،ومثرها دقل (ردئ)  ،ولصها بطل  ،إن َّ
يغزها"  .حىت جاءت سنة
كثر جاع .فقال له عثمان  :أخابر أم ساجع؟ قال  :بل خابر  .فلم ُ

 39هـ أايم خالفة أمري املؤمنني علي بن أي طالب  -رضي هللا عنه  -الذي أذن للحارث بن مرة
العبدي ابلتوجه إىل اهلند  ،فتوجه إليها وأصاب غنيمة وسبياً .ويف أايم اخلليفة معاوية بن أي

سفيان  -رضي هللا عنهما  -جاءت سنة  43هجرية  ،وفيها استعمل مـعـاويـة "عبد هللا بن عامر"
فاستعمل "عبد هللا بن مسرة" على سجستان فأاتها وفتحها عنوة ..واستعمل على ثغر السند عبد
هللا بن سوار العيدي  ،وعاد إىل كابل  ،وقد نـكــث أهلها ففتحها( ،)6ويف سنة  50هـ كان

الوايل "على البصرة والكوفة والـمـش ــرق ،وسجستان وفارس  ،والسند واهلند (زايد)"( )7وهذه قرينة
اترخيية على تبعية تلك املناطق للدولة اإلسالمية.
مل تتوقف اجلهود اإلسالمية الرامية إىل رفع راايت اإلسالم يف بالد اهلند  ،وإانرهتا بنور اإلسالم
ولكن الفتح العام مل يتحقق حىت جاءت "سنة 94هـ715/م  ،وفيها افتتح حممد بن القاسم

الثقفي أرض اهلند"(. )8
وروى الطربي بسنده فقال :
"قال عمر :قال علي  :وأخربان أبو عاصم الزايدي من اهللواث الكليب  ،قال  :كنا ابهلند مع حممد
بن القاسم  ،فقتل هللا داهراً  ،وجاءان كتاب من احلجاج  :أن اخلعوا سليمان  ،فلما ويل سليمان
جاءان كتاب سليمان  :أن ازرعوا واحرثوا  ،فال شأم لكم  ،فلم نزل بتلك البالد حىت قام عمر بن

عبد العزيز فأقفلنا"(.)9
يقال  :إن سبب تسيري تلك الغزوة هو" :أنه كان يف سيالن  -جزيرة الياقوت  -نسوة من العرب
املسلمني مات عنهن آابؤهن  ،فأراد ملك اجلزيرة أن جيامل احلجاج بن يوسف الثقفي ويرسل له

هؤالء النسوة تقرابً منه  ،فأركبهن سفينة ووجهها إىل بالد العرب  ،فتعرض للسفينة قوم من قراصنة
(ميد الديبل) وأخذوا السفينة مبا فيها  ،فنادت امرأة منهن  -وكانت من بين يربوع  : -اي حجاج
أغثنا !! وبلغ احلجاج ذلك فصاح  :لبيك  .وأرسل إىل (داهر) يسأله تسريح النسوة  ،فقال  :إمنا
أخذهن لصوص ال أقدر عليهم  ،فحمل ذلك احلجاج على غزو السند مملكة امللك

(داهر)"( ، )10ويقال إن حممد بن القاسم  -رمحه هللا  -فتح الديبل وحرر املسلمات وأرسلهن
إىل واسط االعراق  ،كما أرسل القراصنة إىل احلجاج فنفذ فيهم احلكم العادل .وكان ذلك أايم

اخلليفة الوليد بن عبد امللك بن مروان  ،وبقي حممد بن القاسم هناك حىت سنة 95هـ حيث تويف

اخلليفة الوليد  ،وخلفه سليمان بن عبد امللك فعزل حممد بن القاسم الثقفي  ،ووىل مكانه يزيد بن
أيب كبشة  ،واستمرت السند يف التبعية للدولة اإلسالمية األموية حىت آخر أايمها  ،وبدأت اخلالفة
العباسية  ،وأول خلفائها عبد هللا بن حممد بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد املطلب ،
امللقب ابلسفاح  ،ومع انتقال اخلالفة إىل العباسيني أصبحت السند اتبعة هلم  ،فتوالها منصور بن
جهور  ،مث موسى بن كعب بن ُعيينة التميمي الذي سيطر على كشمري وامللتان  ،وبدأت السيطرة
اإلسالمية ابملد واجلزر أايم العباسيني حىت حكم اهلند "حممود بن سبكتكني" املشهور مبحمود

الغزنوي (421-387هـ1030-997/م) الذي أسس دولة إسالمية هندية استمرت حىت قضى
عليها العدوان اإلنكليزي سنة (1274هـ1857/م)  ،وهدموا ما بناه حممود الغزنوي  ،وخلعوا
أبواب تُربته يف أفغانستان سنة 1838م ونقلوها إىل اهلند  ،ومنها إىل بريطانيا العظمى آنذاك
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ومن الدول اإلسالمية اليت قامت يف اهلند  :الدولة الغورية (602-588هـ1206-1182/م)
وتلتها دولة املماليك اليت حكمت حىت سنة (689هـ 1290/م) وتلـتـهـا السلطنة اخللجية

فاستمرت حىت سنة (720هـ1321/م)  ،ثـم جاءت السلطنة التغلقية س ـنـة فحكمت اهلند كامـلــة
 ،وأعادت ارتباطـهـا ابخلالفة العباسية يف القاهرة  ،وأقام السلـط ــان حممد تغلق (752-725هـ)
عـالقات علمية مع الشيخ عـبـد العزيز األردبيلي تلميذ شـيــخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا -

واستمرت تلك السلطنة حتـى غ ـ ـزا تيمور لنك مديـنــة دهلي سنة 801هـ مما أدى إىل تفكك
الدولة اإلسالمية  ،مث انتهى حـكــم السلـطـنة التغـلقـيـة مبوت السطان حممود سنة (815هـ

1412/م) مث قام حكم السادات من سنة (815هـ 1414 /م) حىت سنة (855هـ1451/م)
وأعقبتها أسرة "لودي" يف سلطنة دهلي ،فاستمر حكمها حىت سنة (932هـ 1525/م)  ،مث

جاءت الدولة املغولية اليت أسسها "اببر"  ،واستمـرت حـىت اعـتُـقل "واجد علي شاه" يف كلكتا سنة
(1273هـ1856/م) من قِّبل اإلنكليزى "دهلـوزي"؛ فقامت ثورة املسلمني

سنة(1274هـ1857/م) ضد اإلنكليز ،لكن اإلنكليز استعانوا ابهلندوس على املسـلمني  ،ومنذ
ذلك التاريخ  -وحىت اآلن  -يستمر تنفيذ املخطط اإلنكليزي الرامي إىل تصفية الوجود اإلسالمي
يف شبه القارة اهلندية  ،وسائر بالد املشرق أبيدي اهلندوس ،وبالد أوربــا الشرقية كافة أبيدي
الصرب والكروات  ،وطُعن قلب العامل اإلسالمي يف بيت املقدس ابخلنجر الصهيوين الذي صنعه
وعد بلفور!!
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