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 "بدأت املرحلة التارخيية للهند مع إحتالل املسلمني هلا. وكان املسلمون أول مؤرخني للهند. " 

Gustave le Beon: Les Civilizational de L’Inde, Book III, p.146 

 

 

و أشةهر أكة   جامعةة عليرةر االمةالمية مةن
  اجلامعات يف اهلند

 
 

الة   مبابم، يف نفس العام الذي فتحوا فيه األندلس. وكانت من بني األ711فتح املسلمون السند واهلند يف عام 
  إىل فةةتح اهلنةةد تةةاولته  الاةةاله مةةرال رهةةاين مسةةلمني مةةدنيني مةةن أصةةدي بموعةةة مةةن ال را ةةنة البحرصةةة  دفعةةته 

وقد أرمل حجاج بن صومف، احلةاك  األمةوي   مللك السند أنذاك وصدعى راجا داهر. ع ملبوا مفينته  ىف إقلي  اتب
مةةنة وإ ةةه تمةةد بةةن قامةة  علةةى رأح جةةيل  ةةر  لتحرصةةر الرهةةاين  17علةةى برةةداد وقتقةةذ، قايةةدا   صتجةةاوز عمةةر  

تمةةد بةةن قامةة   وقةةد هةة م  وإمةةتعادا السةةفينة إىل املسةةلمني ودلةةك بعةةد أن ودت كةةل اجلهةةود الدبلومامةةية ولف ةةل.
جنةةةود راجةةةا داهةةةر يف منا ةةةة تعةةةرد اليةةةوم ويةةةدر اود يف وكسةةةتان و خةةةاخ معاركةةةا عةةةدا  ةةةد ملةةةوك هنةةةود اخةةةرصن 



منا رصن مللك داهر يف ارصق مااردته لفلول جيل داهر يف كل من ن ون، و راوار، و هبةرور، و براننةاود، و أرور، 
تمةةةد بةةةن قامةةة  أن ه ةةة  مةةةيارته علةةةى السةةةند و أجةةة اد مةةةن  م امةةةتاا 713و دصبةةةالبور، و ملتةةةان. و ولةةةول عةةةام 

حتةةت مةةيارا   حةةدود ك ةةم . وقةةد جةةاد جةة د كبةة  مةةن األرا ةة  اهلندصةةة الةة  ت ةةع اليةةوم يف وكسةةتان بنجةةاب حةة  
لبضةع  1857م وب يت كذلك على مةد  ال ةرون حة  بعةد مة وا إم ااورصةة املرةول عةام 713املسلمني يف عام  

 منوات. 

ملةةة تمةةد بةةن قامةة  دةةا  اهلنةةود عادلةةة للراصةةة لدرجةةة أنةةه ملةةا االةةل احلةةاك  مةةن تمةةد بةةن قامةة  ولعةةودا إىل وكانةت معا
 برداد أخذه  هذا األمر وليأح وودعو  مذرفني دموعه . 

يف جنوب اهلند قد عةرد االمةالم يف وقةت مب ةر مةن اترصةا انت ةار الةدعوا   ماحل ملبار الواقع  واجلدصر ولذكر أن 
 م بعةةد أن أعلةةن امللةةك شةة مان برومةةال إمةةالمه علةةى صةةد النةةس تمةةد  ةةلى   عليةةه ومةةل  618مية يف عةةام االمةةال

 . (قصة انت ار االمالم يف ماحل ملبار)

شةق العدصةد مةن احل ةام املسةلمني اةرقه   ومنةذ دلةك التةارصا قةد ، 711وصعود بداصة ح   املسةلمني للهنةد إىل عةام  
إىل اهلند من الرتك الةذصن قةدموا مةن امةيا الومةاى واألفرةان و املرةول الةذصن جةا و يف مةاللة املنرةوليني وخا ةوا  مةار 

ومةةع بداصةةة ال ةةرن احلةةادي   احلةةروب مةةع ح ةةام مسةةلمني اخةةرصن تصةةدوا هلةة  وأمسةةوا  ةةال ه  حتةةت مسةةميات  تلفةةة. 
مون أن صؤمسةةةوا عا ةةةمته  يف دهلةةة  الةةة  سلةةةت مركةةة ا للسةةةلاة إىل أن أاةةةال ال صاةةةانيون اخةةةر ع ةةةر امةةةتاا  املسةةةل

. صةةذكر أن االمرااةةور املرةةود الكالةةن أكةة  كةةان قةةد  ةةح لةةبع  1857االمرااةةور املرةةود هبةةادور شةةا  مةةافر يف عةةام 
ال صاةةانيون هةةذا االمتيةةاز الةةةذي  ال صاةةانيني االقامةةة يف شةةره اهلنةةد قبةةل مةةا ص صةةد علةةى قةةةرنني مةةن ال مةةان. وقةةد امةةترل

و يف  ضةون بضةعة ع ةود أخةذوا ص ةنون هجمةات عسة رصة إمت  ةافية  ةد املرةول وح ةام  منحه  إايه  االمرااور 
مسلمني اخرصن يف شره اهلند وجنوب شرقها وجنوهبا ولتحالف مع ملوك من مةاللة راجةا ونةواب. وبعةد معةارك عةدا 

 م. 1857من ال ضاد على ح   مرول يف عام  دامت ملدا قرنني مت ن ال صاانيون

وكةان املسةلمون أقليةةة حةني ح مةةوا أجة اد رييسةةية مةن اهلنةةد زهةاد ألةف مةةنة. وقةد ححمةةوا ب ة ل عةةام  حبةة ت ةةوميه   
كةةو   ح امةةا متسةة وا ولعةةدل وقةةي  ااجتماعيةةة والك افيةةة، واحةةرتامه  حلرصةةة  ارمةةة ال ةةعاير الدصنيةةة وفةةق مةةا شةةرعت 

اب ةا ألوامةر و اوابةت كةل داينةة علةى  املختلفة، و حوا ورصة ال لمةة وبو ةع قةوانني خا ةة ول ةعوبأداين ال عوب 
% 20و  ها من املرافق العامة. وقةد شة ل املسةلمون حةواد   حدا، فضال عن منحه  حق إقامة مؤمسات تعليمية

 150% مةن مة ان اهلنةد وصبلةد عةدده  15من بمةو  مة ان اهلنةد ايلةة فةرتا ح مهة ، فيمةا ص ة لون اليةوم قرابةة 

http://www.geocities.com/indigate/page2.htm
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 ع مسل  يف العا .مليون نسمة، و ه  اثين أك  دم

مةن األجة اد اهلنةد العدصةدا ت انهةا أ لبيةة مسةلمة، ول ةن مةع بسة   وكان االقلي  الذي صعرد اليةوم بباكسةتان و  هةا 
وملةةا قةةرر   ، ب يةةت هةةذ  املنةةااق حتةةت مةةيارا  ةةعيفة مةةن املسةةلمني.1857يف عةةام  ال صاةةانيني هيمنةةته  علةةى اهلنةةد 

درا اهلنةةةد دون أن ص ةةةرروا ب ةةة ل وا ةةةح مصةةة  املسةةةلمني الةةةذصن ح مةةةوا اهلنةةةد يف ال صاةةةانيون أن ه مةةةوا ح ةةةايبه  ملرةةةا
ال  ت انها أ لبية مسلمة، ودلةك بت سةي  اهلنةد ووادا وكسةتان   السابق، مت التو ل إىل حل ميام  لبع  املنااق

 م. 1947يف عام 

نةةةد وعاشةةةوا فيهةةةا، وإن كانةةةت لفةةةرتا وجيةةة ا، ومةةةن بةةةني العلمةةةاد املسةةةلمني واملةةةؤرخني والرحالةةةة امل ةةةهورصن الةةةذصن زاروا اهل
الب وين، و املسعودي، و إبن باواة. وت دم لنا كتةاوم   ةورا ع ةعة للمجتمةع اهلنةدي وا افتهةا انةذاك. وقةد م ةن 

 1334عامةةا يف اهلنةةد. أمةةا إبةن باواةةة املولةةود يف املرةةرب، ف ةةد عةني قا ةةيا يف دهلةة  مةةا بةةني عةةام   20البة وين ملةةدا 
اد ح   مةلاان تمةد ترلةق هلةا. ومةن املةرجح أن ص ةون و ةف إبةن باواةة للهنةد حتةت ح ة  املسةلمني أان 1341و

، وهةة  1492هلةةا قةةد شةةجع فردصنانةةد و إمةةبال الةةذصن أاةةاحوا و ةة  اخةةر  ل ةةة إمةةالمية يف  رعاةةة يف أمةةبانيا عةةام 
حلته البحرصةة ال ةه ا المت  ةاد السنة نفسها ال  منح فيها كولومبس يف قصر احلمةراد يف  رعاةة الضةود األخضةرلر 

 اهلند وكا عن الذهل والبهارات    أنه و ل إىل مواحل أمرص ا.
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