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 العــراق/لجامـعة املوص

 
 ملخص البحث

اجملاهد شهاب الدين حممد بن سام الغوري ودوره يف          ((يتناول هذا البحث التعريف بـ      
 اإلمارة الغورية اليت ظهرت يف جبال أفغانستان، وولدت يف           أدت، فقد   ))  فتوح شبه القارة اهلندية     

إلسالمية، وعملت على نشر الدين     أحضان اإلمارة الغزنوية،دوراً مهماً وكبرياً يف توسيع رقعة الدولة ا         
اإلسالمي، فأكملت ما بدأته اإلمارة الغزنوية من فتوحات، وعمقت  مبادىء الدين اإلسالمي بني                

 أكفاء، أمثال غياث الدين حممد       وقد هيأ اهللا سبحانه وتعاىل هلذه اإلمارة رجاالً        .   ورسختها اهلنود
كة الفتوحات يف بالد اهلند، وفسحا اجملال أمام        قادا حر ان  الغوري، وشهاب الدين حممد الغوري، اللذ     

اهلنود، لكي يروا اإلسالم على حقيقته، فدخلوا فيه أفراداً ومجاعات ، من دون أي تأثري، فضالً عن                  
 املساجد واجلوامع، اليت كانت تشكل يف ذلك الوقت، ما يقابل املعاهد            ببناء  قيام قادة هذه اإلمارة ،    
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، فأخذ اهلنود ينهلون من هذه املؤسسات العلمية ، ليفهموا مبادىء الدين            واجلامعات يف الوقت احلاضر   
 .اإلسالمي احلنيف، وليتفقهوا فيه، ومن مث قيامهم حبمل مشعل اإلسالم واحلضارة العربية يف بالد اهلند

אW 
كان لإلمارة الغورية دور متميز يف توسيع رقعة الدولة اإلسالمية بإجتاه اهلند عرب             

الفتوحات، اليت سارت عليها هذه اإلمارة وأكملت املشوار الذي بدأته سابقتها           حـركة   
  وحيثما إمتد النفوذ اإلسالمي ،     )م  ١١٤٨-٩٦٢/هـ٥٤٣-٣٥١( اإلمارة الغزنوية 

 كثب على مبادىء الدين اإلسالمي      لىوأتيحت للمجتمعات غري اإلسالمية، اإلطالع ع     
ندوكية، ورجال دينهم، وهتاوت األصنام     ة اهل مومساحـته وعدالته، وزالت الطبقة احلاك     

وحترر اهلنود من سيطرهتم، أصبح اجملال للهنود متاحاً، يف التفكري يف            الـيت يقدسـوهنا،   
الدخول يف اإلسالم بكل حرية، فأخذ اهلنود يدخلون يف الدين اإلسالمي،بأعداد كبرية،            

ضالً عن إنتشاره ، ف ووسطها نـستطيع تقديـرها من عظم وجود املسلمني يف مشال اهلند          
فكان لإلمارة الغورية،وما   .  شـبه كامل، يف الباكستان وبنغالديش وكشمري       إنتـشاراً   

اب وسلطنة دهلي، دور كبري يف نشر       ضنثأعقـبها مـن إمارات ، مثل إمارة السند وال         
 .اإلسالم واحلضارة العربية اإلسالمية، يف تلك املناطق اجلبلية النائية

 إلعطاء نبذة جغرافية للمنطقة ، والتعريف بشكل        اًهيد البحث مقدمة مث مت    نضمتي
 يف عهد   السيماموجز باإلمارة الغزنوية، مث تناول فتوحات اإلمارة الغورية يف بالد اهلند، و           

اجملاهد شهاب الدين حممد بن سام الغوري، ودور هذه اإلمارة يف نشر اإلسالم واحلضارة              
لبحث هو جزء من ثالثة حبوث تناولت اإلمارة        وهذا ا .  العربية اإلسالمية يف هذه املناطق    

م، فيما مشل   ١١٤٨/هـ٥٤٣الغورية ، مشل البحث األول نشأة اإلمارة الغورية يف عام         
هذا البحث  عالقات اإلمارة     إذ تناول   البحث الثاين العالقات اخلارجية لإلمارة الغورية،       

هذا البحث فقد خصص    مع الغز واخلطا واإلمارة اخلوارزمية واخلالفة العباسية،أما          
 دور اإلمارة يف بالد اهلند ، من حيث تناول الفتوحات اليت متت يف عهد                لىللتحدث ع 

 املظفر حممد بن سام الغوري، ودور هذه اإلمارة يف ترسيخ             اجملاهد شهاب الدين أيب   
 .اإلسالم واحلضارة اإلسالمية يف بالد اهلند 
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W 
عظم أراضي أفغانستان وكشمري ووسط     إمـتدت مساحة اإلمارة الغورية لتضم م      

  من الشمال الشرقي ومن الشمال       )١(اهلـند وباكـستان احلالـية، حيدها هنر جيحون          
واملنطقة اليت يتناوهلا البحث ،      . )٣( ، أما من الغرب فيحدها إقليم سجستان         )٢(خراسان  

سليمان مري، وجبال   ثامـنطقة جبلـية معقدة التضاريس ، تتخللها جبال مهاليا وعقدة            
تخلل هذه اجلبال ممرات    توجـبال كرثار وجبال مكران وجبال زسكار وجبال لواخ، و         

ما مناخها فهو قاٍر ،حار صيفاً بارد جداً شتاًء، وتنقطع الن، أثوأمههـا ممـر خيـرب وممر      
الطـرق شتاًء بسبب تساقط الثلوج الغزيرة، مما يعيق احلركة أو يشلها تقريباً بني مركز               

   .)٥( ، واملناطق التابعة هلا ، يف أعايل بالد اهلند )٤(يف فريوزكوه إدارة اإلمارة 
                                                 

وهو هنر ببالد التركستان،وهو هنر عظيم ، وال يعلم ماء يف كثرته ، ويسمى هنر بلخ جمازاً،ألنه مير      : جيحون )١(
)) وقد شاهدته وركبت فيه ،ورأيته جامداً       (( ه ياقوت   بأعماهلا،وكـان هـذا النهر يتجمد شتاًء، وقال عن        
م ،دار صادر دار ١٩٥٥/هـ١٣٧٤معجم البلدان : شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي

 .ويسمى اآلن هنر آمو دريا.١٩٧-٢/١٩٦.بريوت للطباعة والنشر
 مما يلي اهلند، وطخارستان وسجستان      بالد واسعة أول حدودها مما يلي العراق، وآخرحدودها       : خراسان) ٢(

 .٢/٣٥٠املصدر السابق : ياقوت.  وكرمان
املصدر السابق  :ياقوت.وهي ناحية كبرية ووالية واسعة،وإسم مدينتها زرنج، وهي جنويب هراة         : سجستان) ٣(

٣/١٩٠. 
الزرقة ،وهي قلعة   وتعين اجلبل األزرق،ويلفظوهنا على األغلب بالباء،وبريوز بلغة أهل خراسان          :فريوزكوه) ٤(

عظيمة حصينة يف جبل غورشستان بني هراة وغزنة، وهي دار اململكة ملن يتملك تلك النواحي، وهي بلد                 
كن أن  ومي. ٤/٢٨٤املصدر السابق   : ياقوت. شهاب الدين بن سام الذي ملك غزنة وخراسان وبالد اهلند         

ابع هنر هاري ، ويوجد من بقاياها يف مدينة         حنـدد موقعها اليوم ، أهنا تقع إىل الشرق من هراة يف أعايل من             
 Jam   آثار لبقايا مئذنة كبرية شاخصة حلد اآلن;:    

R.N Frye;Fayrozkoh: EI/ IIp928. 
 .٢٢٠،٢٢٣،٢٢٥،٢٢٩دار املعارف القاهرة، ص .م١٩٨٠.آسيا اإلسالمية : يسري اجلوهري) ٥(
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وقـد سـبقت اإلمارة الغورية يف املنطقة اإلمارة الغزنوية، واليت نشأت يف رحم              
اإلمـارة السامانية، فقد تعرضت املناطق التابعة لإلمارة السامانية يف اجلنوب إىل عدد من      

ارة يف خبارى عن املنطقة، فضالً عن حتركات األمراء         اإلضطرابات، نتيجة لبعد مركز اإلم    
اهلـنود، إلسـتعادة نفـوذهم يف املنطقة،فتم تعيني سبكتكني قائداً إلحدى فرق اجليش              

، املوجود يف   )م٩٩٧/هـ٣٨٧م، وتويف سنة  ٩٦٢/هـ٣٥١توىل احلكم سنة     (الساماين
قة، وإختذ من مدينة    مشـال اهلـند، فتم حبسن قيادته إحكام السيطرة السامانية على املنط           

توىل (وبعد وفاته ُعهد إىل إبنه حممود الغزنوي    .  للسامانيني   اًتابعبوصفه  مقراً له   )٦( غـزنة 
باملهمة نفسها ، وملا ضعفت اإلمارة      )م  ١٠٣٠-٩٩٨/هـ  ٤٢١-٣٨٨احلكـم سنة    

-٣٨١( السامانية، أعلن حممود الغزنوي إستقالله ، وكاتب اخلليفة العباسي القادر باهللا            
ـ ٤٢٢ للحصول على التقليد حبكم البالد اخلاضعة لسيطرته يف        ) م  ١٠٣٠-٩٩١/هـ

فوسع  . )٧(م  ٩٩٨/هـ٣٨٩مشـال اهلند وخراسان، فجاءه التقليد يف ذي القعدة سنة           
حممـود الغـزنوي وخلفاؤه من سيطرهتم ، فشملت بالد الغور، فخضعت هذه البالد               

 احملليني عليها ، بوصفهم تابعني لإلمارة       لسيطرة اإلمارة الغزنوية، فأقر الغزنويون حكامها     
                                                 

لعامة، والصحيح عند العلماء غزنني ،ويعربوهنا فيقولون       بفتح أوله وسكون ثانيه، هكذا يتلفظ هبا ا       : غزنة )٦(
جـزنة، ويقـال جملموع بالدها زابلستان، وغزنة قصبتها ، وهي مدينة عظيمة ووالية واسعة يف طرف                 

 :ياقوت.خراسان، وهي احلد بني خراسان واهلند، وكانت مرتل بين حممود بن سبكتكني إىل أن إنقرضوا                
 )) .غازين (( ن يف أفغانستان وتسمى ،وتقع اآل٤/٢٠١املصد السابق 

م ،  ١٩٧٢/هـ١٣٩٢كتاب زين األخبار ، تعريب حممد بن تاويت،       : رديزي   الط أبـو سعيد عبد احلي     )٧(
ابن ؛ عز الدين أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد           ١/٥٩،٢/٧٠مطبعة حممد اخلامس اجلامعية ، فا س ،         
م، دار صادر ١٩٧٥/هـ١٣٨٥.الكامل يف التاريخ : ألثريابابن عـبد الكرمي الشيباين اجلزري املعروف       
أفغانستان : ؛ حسن حممد جوهر  و  عبد احلميد بيومي           ٩/١٤٦دار بـريوت للطباعة والنشر بريوت ،        

 .٦٧ص . م، دار املعارف القاهرة ١٩٦١
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الغزنوية، وملا ضعفت اإلمارة الغزنوية، إستطاع األمراء الغوريون السيطرة على املنطقة ،            
 م، واليت إستمرت يف حكم املنطقة ،      ١١٤٨/هـ٥٤٣وأسـسوا اإلمـارة الغورية عام       

تها اإلمارة  ووسـعت نفـوذها وسـيطرهتا يف مناطق جديدة يف أعايل اهلند ، حىت أسقط              
 .)٨(م١٢١٥/هـ ٦١٢اخلوارزمية عام  

אאאאW 
الثالث /أخـذت اإلمـارة الغزنوية بالضعف يف منتصف القرن السادس للهجرة          

عشر للميالد، نتيجة لعوامل عديدة ، كان أبرزها إنشغاهلا يف حروب كثرية يف خراسان،              
هتالك أغلب احلكام ورجال الدولة أنفسهم وإنغماسهم على        ((ضالً عن     ويف بالد اهلند، ف   

وبعد أن كان حكام الغور وأمراؤهم يولون ويعزلون         . )٩()) حـياة الـبذخ والتـرف       
ــال      ــب احل ــزنويني، إنقل ــالطني الغ ــبل س ــن ق ــسجنون م ــنقلون وي  وي

اف املتغلبني ،   اآلن ، فأصبح قسم من هؤالء السالطني الغزنويني حتت سيطرة أمراء األطر           
ومنهم الغوريون ، وعلى الرغم من املصاهرات املوجودة بني الغزنويني والغوريني، إال أن             

)) غزنة  (( هـذه املصاهرات مل متنع حكام الغور من التوجه إىل عاصمة اإلمارة الغزنوية              
   .)١٠(والسيطرة عليها 

                                                 
 ، اهليئة   م١٩٧٢.اإلسالم يف آسيا الوسطى     :؛ حسن أمحد حممود     ١١/١٣٥املصدر السابق   : األثري  ابن   )٨(

 .٢٤٧-٢٤٦ص . اب املصري»العامة للكت
م،املطبعة النوذجية  ١٩٥٧.شبه القارة اهلندية وحضارهتم      تاريخ املسلمني يف  : أمحـد حممـود الـسادايت      )٩(

 .١/١١٠القاهرة، 
دول : ؛ مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب          ١٦٦-١١/١٦٥املصدر السابق   : األثـري   ابـن    )١٠(

م ، اهليئة املصرية العامة للكتاب،      ١٩٧٤ فهيم حممد شلتوت، و حممد مصطفى إبراهيم ،          اإلسالم حتقيق 
 ؛.١/١١٢املرجع السابق : ؛ السادايت ٢/٦٢

Aziz  Ahmad: Studies in Islamic Culture in the Indian Environment, 
Clarendon press 1964,p,6. 
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أفغانستان –وقـد إعتمد الغوريون يف تشكيل جيشهم على سكان بالد األفغان            
 وقـد وصف سكان هذه البالد بالقوة والشجاعة وكوهنم مقاتلني من الطراز       –احلالـية   

األول ، فـضالً عـن إعتمادهم على اجلند التركي بالدرجة األوىل ،الذين إختذوا منهم               
اخللج ((  و )١٢( ، كما ضم جيشهم قسماً من قبائل الساكزي          )١١(احلـرس اخلاص هلم     

ونظراً هلذه التركيبة غري املتجانسة يف التنوع السكاين ، الذي أملته            ،   )١٣()) واخلراسانية  
عليهم سيطرهتم على مناطق متعددة فإخنرط يف جيشهم األفغان  واهلنود وسكان خراسان             
بتنوع قومياهتم ، هلذا كان على قادة اإلمارة الغورية، احلفاظ على هذا اجليش املتنوع يف               

وقد أحسن أمراء اإلمارة الغورية، إستخدام        . )١٤(دارته  تـركيبته، واملوازنة يف كيفية إ     
العاطفـة الدينية أفضل إستخدام ، للموازنة بني خمتلف عناصره ، أي جعل الوالء الديين               

وجملاهبة أعداء اإلمارة الغورية بإثارة      ، هـو األسـاس ، وليس الوالء القبلي أو اإلقليمي         
إال أن هذا    العناية باجليش وحسن تدريبه ،    ومع كل هذه     ، احلماسـة الدينية هلذا اجليش    

إجتاهني ، األول صوب بالد اهلند والثاين بإجتاه        إال ب اجلـيش مل يكـن يستطيع أن يعمل         
 .حيث جنح يف اإلجتاه األول وفشل يف الثاين ، يف جماهبة اإلمارة اخلوارزمية  .)١٥(خراسان 

                                                 
لفتح العريب إىل الغزو املغوىل، ترمجة صالح الدين عثمان         تركستان من ا  : فاسـيلي فالدميريوفتش بارتولد     )١١(

 .٤٨٠، ص ١م ، الكويت ط١٩٨١/هـ١٤٠١هاشم،
)١٢(Cambridge History of Iran,vol 5 pp 165-166 ,C E . Bosworth: Al 

Ghur;EI/III p,1103 
 غزنة من نواحي    بفتح أوله وتسكني ثانيه موضع قرب     : اخللج  . ١١/١٦٧املصدر السابق   : األثري   ابن   )١٣( 

 .٢/٣٨١املصدر السابق :ياقوت . زابلستان 
 )١٤(Cambridge History of Iran vol ,5,p165. 

)١٥(Ibid,vol 5, p,166.  
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رة الغورية ، اليت تولت     وقد إعتمدت اإلمارة الغورية يف بداية تكوينها على األس        
حكـم املـناطق املهمـة والـواليات الكبرية، وهذا الشيء ، قد مكن هذه اإلمارة من         

 ، وهذا أمر طبيعي يف بداية تكوين كل إمارة ، إذ يتم التأكيد              )١٦(اإلسـتمرار باحلكم      
علـى الـوالء بالدرجة األساس ، وهذا الوالء قد اليكون مضموناً خارج نطاق األسرة               

 .مة ، يف بداية تأسيس اإلمارة احلاك

 كانـت مديـنة غـزنة هي عاصمة اإلمارة الغزنوية، وتقع مدينة غزنة اآلن يف               
ن وم سيطر الغوري  ١١٤٨/هـ٥٤٣ويف سنة    زين،اأفغانـستان ، وتسمى اليوم مبدينة غ      

ك حقيقة أود أن أوضحها هنا ،       اعليها، وتعد هذه السنة بداية نشوء اإلمارة الغورية،وهن       
 مساحة اإلمارة   المتداد نظراًبعد نظر القادة الغوريني، يف إدارة اإلمارة الغورية، ف        وهـي     

 وانقطاععلى مناطق شاسعة ،ومعقدة تضاريسياً، وتساقط الثلوج على معظم أراضيها ،            
 ثالثة مناطق إدارية ،هي املناطق الواقعة يف        على إدارة اإلمارة    تالطرق شتاًء ، فقد قسم    

دار من فريوزكوه ،    وت ، بالد الغور مركز اإلمارة ،      )١٧(لباميان  تـدار من ا   وخراسـان   
وتتعاون هذه املناطق   . ويكون مقر األمري الغوري فيها ، وبالد اهلند تدار من مدينة غزنة           

 .اإلدارية الثالث فيما بينها، وتستلم األوامر والتوجيهات والدعم من فريوزكوه

يها إىل هجمات وأطماع من ثالثة      تعرضت مدينة غزنة ، بعد سيطرة الغوريني عل       
 ،  )١٨( السيطرة عليها    استعادة األول، هو حماولة بقايا األسرة الغزنوية،        االجتاه،  اجتاهات

                                                 
)١٦(Ibid,vol 5,,p,164-165. 
بكسر امليم وياء وألف ونون، بلدة وكورة من اجلبال بني بلخ وهراة وغزنة، هبا قلعة حصينة،                : البامـيان )١٧(

املصدر : ياقوت  .ة واململكة واسعة، بينها وبني بلخ عشر مراحل وإىل غزنة مثان مراحل           والقـصبة صغري  
 .١/٣٣٠السابق 

 .١١/١٦٥املصدر السابق : األثري ابن  )١٨(
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ن بعد حماولتني مل يكتب لألوىل النجاح بسبب        و الغوري استعادهابعد هطول الثلوج، وقد     
 للسيطرة  )٢٠(ائل الغز    ، واإلجتاه الثاين هو حماوالت قب      )١٩(تساقط الثلوج والربد القارص     

 قدم يف خراسان ، بعد أن إجتازت        أعلى غزنة، فقد حاولت هذه القبائل أن جتد هلا موط         
بالد ماوراء النهر، وسيطروا على عدد من املدن ، ومن بينها مدينة غزنة ، مستغلني وفاة                

أما  . )٢١(م  ١١٦١/هـ٥٥٦األمري الغوري عالء الدين احلسني بن احلسني الغوري سنة        
إلجتاه الثالث فهو حماولة اإلمارة الغورية السيطرة على مدينة غزنة ، أو إستعادة السيطرة              ا

عليها ، وهنا البد من التنويه، إىل أمهية مدينة غزنة، فهي عاصمة اإلمارة الغزنوية ألكثر               
وهي مركز جتاري وعلمي يف أعايل اهلند ،جعل منها الغزنويون قبلة بالد             . )٢٢(من قرنني   

 وخراسان ، فمن يسيطر على غزنة، يعين السيطرة على معظم بالد اهلند الشمالية              اهلـند 
 إىل بالد   هةوخراسـان، والذي يسيطر على غزنة ، يسيطر على عقدة املواصالت املتج           

لوقت، وهي مركز اإلدارة اإلسالمية يف تلك       ااهلند ، فهي مفتاح اهلند الشمايل يف ذلك         
 .املنطقة

 الفتح يف مدينة فريوزكوه، بتويل األمري غياث الدين أيب   وبعـد أن إسـتقر األمر       
 ، وإرتباطه بعالقات حسنة مع اخلالفة       )٢٣(حممد بن سام الغوري، لرئاسة اإلمارة الغورية        

                                                 
بشار عواد معروف   . سري أعالم النبالء، حتقيق د    : ؛ الذهيب   ١١/١٦٥،٢٦٢،٢٧١املـصدر نفـسه      )١٩( 

 .٢١/٣٢٠، ٣ة الرسالة بريوت طمؤسس. م١٩٨٦/هـ١٤٠٦حمي هالل السرحان .دو
طائفـة من الترك مسلمون، كانوا مبا وراء النهر، فلما ملك اخلطا ماوراء النهر أخرجوهم منه ،                 :الغـز  )٢٠( 

ابن . ، وكانوا خلقاً كثرياً ، فأقاموا بنواحي بلخ يرعون يف مراعيها وكان هلم أمراء              فقـصدوا خراسـان   
 .١١/١٧٦املصدر السابق : األثري

 .١١/٢٧١املصدر السابق : األثري  ابن )٢١(
 .١١/١٦٩املصدر نفسه  )٢٢(
  .١١/١٦٧املصدر نفسه  )٢٣(
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 ، وقد وصف األمريالغوري بأنه      )٢٤(يم أمري املؤمنني    ـــالعباسية ، إذ تلقب بلقب قس     
سناً إىل الرعية رؤوفاً هبم ، كانت به ثغور         كـان ملكاً عادالً، للمال باذالً ، وكان حم        (( 

فتم تعيني   .)٢٥()) األيام بامسة ، وكلها بوجوده مواسم ، قرب العلماء ، وأحب الفضالء           
 ،ويلقب بأيب املظفر شهاب الدين حممد بن سام         أخـيه شهاب الدين أمرياً على بالد اهلند       

و أبرز القادة الغوريني الذين الغـوري، الذي توىل قيادة اجليش الغوري يف بالد اهلند، وه       
أدوا دوراً مهماً يف فتوح شبه القارة اهلندية ، ومل متدنا املصادر بتاريخ والدته أو مكاهنا ،                 
لكـن يـرجح أنه قد ولد يف عاصمة اإلمارة فريوزكوه ، أما تاريخ والدته، فقد قدرته                 

م، ١١٤٨/ـه٥٤٣تقديـراً، وعـددت تاريخ والدته هو تاريخ نشأة اإلمارة يف عام             
فيكون عمره عند إستشهاده مبا يقرب من ستني عاماً ، وهو رقم قريب من احلقيقة ، إذ                 

م، وإذا حدث خطأ أو     ١٢٠٢/هـ٥٩٩أنه أصغر من أخيه غياث الدين الذي تويف عام          
خلـل يف تقديـر تاريخ والدته فليعذرنا القارىء الكرمي ملا بينا، أما عن تعليمه فيبدو أنه               

راً من التعليم تدل عليه سعة ثقافته، فقد نشأ على األرجح يف مدينة             تلقـى قـسطاً واف    
فريوزكـوه ، وتلقـى العلم فيها على يد خرية علمائها، كونه سليل األسرة الغورية، إذ                
متـدنا النصوص املتناثرة ،على مدى حرصه حلضور جمالس العلم ،وإسهامه يف املناقشات             

علماء وتقديره هلم، ممل يدل على مدى عناية        اليت كانت جتري حبضرته، ومدى إكرامه لل      
 .أسرته بتعليمه وتثقيفه، حبيث أحب العلم وأهله

إىل مدينة غزنة من جديد، فجهز األمري الغوري        الغورية   إجتهـت أنظار اإلمارة      مث
أخـاه أبا املظفر شهاب الدين حممد بن سام الغوري، جبيش كبري، إستطاع حبسن إدارته               

ته يف معاملة أهايل البالد ، من طرد الغز من مدينة غزنة ، الذين              للمعركة ، وبفضل حكم   
                                                 

 .٢١/٣٢١سري : الذهيب )٢٤(
  .٢١/٣٢٠املصدر نفسه  )٢٥(
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أحسن ((، فَـ   )٢٦()) يصبون على أهلها العذاب     (( كانـوا قد أساؤا السرية يف أهلها و       
، وبعد أن رتب القائد الغوري األمور اإلدارية        )٢٧(()) الـسرية يف أهلها وأفاض العدل       

 وشنوران فسيطر عليهما ،     )٢٨(نيت كرمان   والعـسكرية يف مديـنة غزنة ، توجه إىل مدي         
  .)٢٩(ور وما يليها من جبال اهلند فسيطر عليها ثوتوجه إىل مدينة فرشا

 كانـت هـناك ممالـك عديـدة يف أعـايل بالد اهلند حيكمها عدد من األمراء                 
 ٧٩-٨ مشاالً و  ٢٦-٠٠(٠ )٣٠( ضوتيني ، ومـن هـذه املمالـك مملكة قنو         ضـث الرا
 تقع يف   -مريض وأ -) مشاالً ٢٨-٤٢ شرقاً و  ٧٧-٢٠ (اً دهلي حالي-)  ٣١(ودهلي  )شرقاً

 ٢٦-٣٠ شرقاً  و     ٧٤-٣٩(كم  ٣٩٩ وتبعد عن دهلي     هـستان باهلـند   ضواليـة را  
                                                 

شبه اجلزيرة اهلندية : ؛إحسان حقي   ٤٩٠املـرجع السابق ص     : ؛ بارتـولد    ١١/١٦٧املـصدر نفـسه     )٢٦(
 .٦٠ ،ص ٢ طم، مؤسسة الرسالة ،١٩٧٨/هـ١٣٩٨الباكستانية،

 .١١/١٦٧املصدر السابق : األثري ابن  )٢٧(
كرمان بالفتح مث السكون وآخره نون ورمبا كسرت، والية مشهورة وناحية           .١١/١٦٨املـصدر نفسه    )٢٨(

: ياقوت  . كـبرية معمـورة ذات بـالد وقرى ومدن واسعة بني فارس ومكران وسجستان وخراسان                
 .ة إيران اإلسالميةوتقع اآلن يف مجهوري.٤/٤٥٤املصدر السابق 

 .١٦٨/ ١١املصدر السابق : األثري ابن  )٢٩(
 املصدر السابق  : ياقوت  .بفـتح أولـه وتـشديد ثانـيه وآخـره جيم ،موضع يف بالد اهلند                :قـنوض )٣٠(

 . يف اهلندثوثي اآلن يف والية قعوت. ٤/٤٠٨
Djamana نااامجة لنهر عاصمة ملوك دهلي املسلمني ، وتقع عل الضفة الغربي        ) :دهلي اآلن   (  دهلي   )٣١(

 اململكة الغورية،  وفيها املساجد ولقصور ، وال تزال املدينة حمتفظةً بطابعها القدمي بعكس               منوأصـلها   
 دائرة املعارف اإلسالمية، ترمجة     دهلي:سي.فانشو،إج   اهلامش ؛  ٢/٦٤دول  : الذهيب  . دهلـي اجلديدة  

؛.٥٨صم،  ١٩٦٤اهلند ،  : ؛ حممـد مرسي أبو الليل     ٩/٣٤٣حممـد ثابـت الفـندي وآخـرون،         
J.Barton: Delhi Sultanate,EI/p255-256 
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ـ  وال -)مشـاالً  ات والية تقع يف    ضوضر (راتض وك )كم  ٢٠١٩تبعد عن دهلي     (نغالث
وستان ،  ، وقد إصطلح املؤرخون على تسمية هذه املنطقة باهلند        )ندخلاند  ث و ،غرب اهلند 

 ، وقد شكلت    )٣٢(وتعـد هذه املنطقة من أفضل مناطق اهلند وأخصبها وأكثفها سكاناً            
هذه اإلمارات عقبة أمام القائد الغوري للتوسع بإجتاه اهلند ، أو لإلحتفاظ باملناطق الواقعة            

 .حتت السيطرة الغورية ، يف مشال اهلند

٥٧٣ام الغوري ، يف سنة       املظفر شهاب الدين حممد بن س      وفقـد إجته اجملاهد أب    
، إال أن هذه احلملة      )ضوضرات( راتضم، حبملة عسكرية بإجتاه إقليم كو     ١١٧٨/هـ

 املظفر شهاب الدين حممد بن سام الغوري،        ومل حتقق اهلدف املنشود منها، حيث أدرك أب       
ه أن يعزز مركزه يف إقليم      ـرات، جيب علي  ضأنـه مـن أجـل السيطرة على إقليم كو         

/هـ٥٧٤سنة  ) مشاالً   ٢١ شرقاً و  ٧٥( )٣٤(ور  ثشا فقاد محلة إىل مدينة       ، )٣٣(اب  ضنثال
-١٥ شرقاً، ٧٥-٤٣(م،١١٨٠/هـ٥٧٦م ، مث توجه إىل مدينة كاليقوط سنة         ١١٧٨

تيندا اليت فتحها سنة    ثاالً عن مدينة    ـ فض )كم١٤٤٢ مشـاالً وتـبعد عن دهلي بِـ       ١١
ـ ٥٨٧    Patna  وتسمى اآلن )  مشاالً ٢٥-٤٠ شرقاً و ٨٥-١٠(،م١١٩١/هـ

  .)٣٥(Biharوتقع يف والية  

                                                 
 .١/١١٤املرجع السابق : السادايت  )٣٢(
 دائرة املعارف   الثنضاب: كولن دافيس  أو أرض األهنار اخلمسة، والية من واليات اهلند،        : الثنـضاب  )٣٣(

حممد .عين األهنار اخلمسة     تعيب ماء أو هنر ،وت     وآث بالفارسية تعين مخسة،     وثنض؛٤/١٩٩اإلسالمية ، 
 .١٦٣، ٢٢، ص ٢، دار العلم للماليني، بريوت ط١٩٨٠عريب /املعجم الذهيب فارسي :التوجني

 عن هزارة، ويربط الثنضابناحية ومدينة يف اهلند، حيدها من الشرق هنر السند الذي يفصل     : ثـشاور   )٣٤(
 .٣/٦٥٢دائرة املعارف اإلسالمية .اور،ثش: ،كوللن دافيس   بأفغانستانثشاورممر خيرب الشهري ناحية 

)٣٥( Cambridge History of Iran vol,5,pp,4-5. 
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/هـ٥٧٩ املظفر شهاب الدين حممد بن سام الغوري يف سنة           ومث توجه اجملاهد أب   
  وهــي اآلن تقــع يف   أو لوهــورالهــور(م، إىل مديــنة هلــاوور  ١١٨٣
واليت إستعصت عليه فيما سبق ، يف جيش         )  مشاالً ٣١-٣٠ شرقاً و    ٧٤-٢٣ باكستان

هبا خسرو شاه ، آخر األمراء الغزنويني، فحاصرها وأحكم         كـبري ، وكـان قد حتصن        
قبـضته علـيها، وبذل األمان خلسرو شاه، ووعده بعقد مصاهرة بني الطرفني، فرفض              

ي به بعد ذلك ، وحضر قاضي وخطيب هلاوور         ـخـسروشاه هـذا األمر أوالً، مث رض       
لح أوضاعها  ، فتسلمها وأص  )٣٦(إلمتـام اإلتفاق، فسلمت هلاوور للغوريني       ) الهـور   (

اإلدارية واملالية ، مث غادرها إىل غزنة ، مث إىل فريوزكوه، مث توجه إىل خراسان، مث عاد إىل       
 .)٣٧(غزنة حيث أمضى الشتاء فيها 

 ، بعد أن أخذ هو وجنده قسطاً من الراحة ، يف مدينة             )٣٨(ويف بداية فصل الربيع     
وهبا ملك  (( وحاصرها   ) الً مشا ٢٧ شرقاً و  ٧٨-٢٧أكره( رة  ضغزنة، توجه إىل مدينة آ    

مـن ملـوك اهلند، فلم يظفر منه بطائل، وكان للهندي زوجة غالبة على أمره، فراسلها                
له ، وإن هلا إبنة مجيلة       شـهاب الـدين على أن يتزوجها، فأعادت اجلواب أهنا التصلح          

ت سـوف تزوجه إياها ، فأرسل إليها جييبها إىل التزوج بإبنتها ، فسقت زوجها مساً فما               
                                                 

 املصدر : ياقوت  ) سابقاً(وهـي مديـنة عظـيمة مـشهورة يف بـالد اهلـند               : لوهـورأو هلـاوور    )٣٦(
 .١١/١٦٨املصدر السابق : األثريابن ؛ .، وتقع اآلن يف مجهورية الباكستان ٥/٢٦السابق   

  .١٧١-١١/١٧٠املصدر السابق : ثري األابن  )٣٧(
 .  وروافده الطنضمن أشهر املدن على هنر : أكره أوأضره )٣٨(

رديش باهلند  ث،وفيها قرب تاج حمل الشهري ،وهي اآلن مديرية يف غرب والية أتر           ضمناوتقع على هنر    : ضمنا      
ـ     املرجع : أبو الليل .رة يقع ضريح السلطان أكرب      ضكم، ويف سكندرة قرب أ    ١٩٩وتـبعد عن دهلي ب

 .٢٦٢السابق ص 
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…  أخذ الصبية فأسلمت، وتزوجها ومحلها إىل غزنة       اوسـلمت البلد إليه، فلما تسلمه     
 املظفر  وقد أشاد املؤرخ إبن األثري جبهود ، أيب        . )٣٩()) ووكـل هبـا من علمها القرآن        

شـهاب الـدين حممد بن سام الغوري، لفتح بالد اهلند وتوسيع رقعة اإلمارة الغورية ،                
رة ، ضف إستطاع القائد الغوري من إقناع زوجة ملك آ   ونـشر اإلسـالم فـيها ، فكي       

بتـزوجيه من إبنتها ، مث دخوهلا يف اإلسالم، ومع ما يتبع ذلك من إنتقال قسم كبري من                  
 ل له ذ(( رة إىل اإلسالم ، ومن غريها من املدن اجملاورة  واخلاضعة هلا حىت              ضسـكان آ  

 ، وبلغ منهم مامل يبلغه أحد قبله  صعاهبا ، وتيسر فتح الكثري من بالدهم ، ودوخ ملوكهم         
  .)٤٠()) من ملوك املسلمني 

 املظفرشهاب الدين حممد بن سام      وم توجه أب  ١١٨٧/هـ٥٨٣ويف آخـر سنة     
مري، وتعرف هذه املنطقة بوالية     ضالغـوري، مـن غزنة بإجتاه بالد اهلند وقصد منطقة أ          

امر، كما سيطر   ،وهي حصن منيع ع   هرندثالـسوالك، ومتكن املسلمون من فتح مدينة ت       
وقد أثارت هذه    ، )٤١(وة رام   طو) شرشيت  ( اجلـيش الغـوري علـى مدينيت سرسيت         

فإجتمع (( اإلنتـصارات اليت حققتها اإلمارة الغورية ، يف بالد اهلند حفيظة ملوك اهلند              
ملـوكهم ، وتآمروا بينهم ، ووبخ بعضهم بعضاً، فإتفق رأيهم على اإلجتماع والتعاضد              

وا عساكرهم وحشدوا ، وأقبل إليهم اهلنود من كل فج عميق على            علـى حربه، فجمع   
الصعب والذلول ، وجاوءا حبدهم وحديدهم ،وكان احلاكم على مجيع امللوك اجملتمعني ،             

  .)٤٢()) إمرأة هي من أكرب ملوكهم 

                                                 
 .١٧٢-١١/١٧١املصدر السابق : األثري ابن ) ٣٩(
 .١١/١٧٢املصدر نفسه )٤٠(
 .١١/٥٦١املصدر نفسه )٤١(
 .١١/١٧٢ املصدر نفسه )٤٢(
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 املظفر شهاب الدين حممد بن سام الغوري ، هبذا التحشد           وعلم القائد أب  أن  وما  
 حـىت هتيأ له، وتقدم يف جيش كبري من الغورية واخللج واخلراسانية             اهلـندي الكـبري ،    

وحلقهم  لتقوا وإقتتلوا ، فلم يكن بينهم  كثري قتال ، حىت إهنزم املسلمون ،             اوغريهـم ف  
، وأصابت شهاب الدين ضربة أبطلت يده        اهلـنود يقـتلون ويأسـرون، وأثخنوا فيهم       

وحجز الليل بني   ((  األرض   قط منها على  ـس وضـربة أخـرى على رأسه،      اليـسرى، 
ا يطلبونه يف القتلى ،فكلمهم     ءووقد فقد اجلند الغوري قائدهم ، وجا       . )٤٣()) الفريقني  

ـٍ   رة  طأ( رة  ضجبهـد ، مث محلوه على رؤوسهم حىت وصلوا إىل مدينة آ            تبعد عن دهلي ب
مع الصباح ، حيث ضمدوا جراحه ، فتماثل للشفاء وجاءه الناس يهنؤنه من             ) كم٢٠٠
 الفتح غياث الدين حممد بن سام الغوري هبذه         ووملا علم األمري الغوري أب    .)٤٤( مكان   كل

يلومه على عجلته وإقدامه وأنفذ     (( اهلـزمية اليت حلت باجليش الغوري، كتب إىل أخيه          
 املظفر شهاب الدين حممد بن      أما موقف القائد الغوري أيب     . )٤٥()) إلـيه جيشاً عظيماً     

 ليهدأ له بال ، بعد هذه الصدمة العنيفة اليت مل يلق املسلمون             سـام الغـوري ، فما كان      
 ، وعنف أمراء الغورية ، وغضب عليهم غضباً شديداً ، وأقسم            )٤٦(مثلها  يف بالد اهلند      

  .)٤٧(وال يطأ النساء حىت يكتب اهللا له النصر ) األكفان ( أن ال يغري مالبسه البيض 

                                                 
 تاريخ املسلمني يف   : ؛ حممـد مهـر علـي      ٢١/٣٢١سـري   : ؛الـذهيب   ١١/١٧٢املـصدر نفـسه      )٤٣(

 .٤٨، ص ١ اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية طم مطبعة جامعة١٩٨٥/هـ١٤٠٦البنغال ،
 .١٧٣-١١/١٧٢املصدر السابق : األثري ابن  )٤٤(
تاريخ الدول ومعجم األسر احلاكمة، دار املعارف       : ؛ أمحد السعيد سليمان   ١١/١٧٣املـصدر نفـسه      )٤٥(

  .٢/٥٩٥القاهرة ، 
 .١/١١٥املرجع السابق  : السادايت  )٤٦(
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 املظفر شهاب الدين    ومية ، حترك القائد أب    ويف سـبيل الوفاء بنذره، وحمو أثر اهلز       
م ، جبيش عظيم ،     ١١٩٢/هـ٥٨٨سنة  ) رةطأ( رة  آضحممد بن سام الغوري من مدينة       

خرشاور، ( شاوور  ثروهـو اليـزال غاضباً على أمراء اجليش الغوري ، فلما وصل إىل              
نا من  قد قرب : شيخ من الغورية الذي كان يدل عليه فقال له        (( تقـدم إليه    ) ور  ثفرشـا 

فقال … العدو، وما يعلم أحد أين منضي، وال من نقصد ، وال نرد على األمراء سالماً                
أنا سائر إىل عدوي ، ومعتمد على اهللا ال على الغورية وال على غريهم ،               … : له القائد   

فـإن نصرين اهللا سبحانه ، نصر دينه، فمن فضله وكرمه ، وإن إهنزمنا فال تطلبوين فيمن                 
سوف ترى بين عمك من     :  هلكت حتت حوافر اخليل ، فقال له الشيخ          ولـو  إهنـزم ،  

 .)٤٨()) الغورية ما يفعلون ، فينبغي أن تكلمهم وترد سالمهم ففعل ذلك 

 أمـا اهلـنود فقـد أكملوا إستعدادهم للقاء اجليش الغوري ،وسارت ملكتهم             
وال بد من    ،  يف عـدد يضيق عنه الفضاء ، وكان هناك هنر يفصل بني اجليشني             معهـم ،  

ربها ، فراسل   ــعـبوره،وقد حفظ اجليش اهلندي املخاضات اليت ميكن للخيول أن تع          
ـ  الصلح  املظفـر شـهاب الدين حممد بن سام الغوري ، ملكة اهلند وعرض عليها                وأب
الـزواج ، على أمل أن جيد خماضة أو ثغرة يعرب منها ، فأجابته بالرفض ، وإن عليه أن                   و

أن يترك بالد اهلند هنائياً ، فأجاهبا إىل ذلك ، لكنه طلب منها مهلة      يعود إىل مدينة غزنة، و    
لكن تشاء األقدار أن تسوق أحد      .حـىت يـصله أمـر من األمري الغوري يف فريوزكوه            

 املظفر شهاب الدين حممد بن سام الغوري ، الذي دهلم           األسـرى اهلنود ،إىل القائد أيب     
فلما تأكد القائد الغوري منه ومن صدقه ، علـى خماضـة يف النهر قد غفل اهلنود عنها،          

                                                 
 .١٢/٩١ املصدر نفسه )٤٨(
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، وأمره بأن   )٤٩(أرسـل قسماً كبرياً من اجليش ، مع القائد الغوري احلسني بن خرميل              
يلـتف مـن خلف اجليش اهلندي ، ومل يشعر اهلنود إال واملسلمون مطبقون عليهم من                

 ترين  ، فكـتب اهللا النصر للجند الغوري، وقتلت ملكتهم يف منطقة           مجـيعها    اجلهـات 
Tarain   ومتكن شهاب الدين حممد الغوري ، بعد هذه . (( م١١٩٢/هـ٥٨٨سـنة

الوقعة من بالد اهلند، وأمن معرة فسادهم ، وإلتزموا له باألموال ، وسلموا إليه الرهائن               
 .)٥٠()) وصاحلوه 

 املظفر شهاب الدين حممد بن سام       ووبعـد هـذا النـصر على اهلنود ، أقطع أب          
– دهلي   ة ، مدين  )٥١(مملوكه قطب الدين أيبك     (( م،  ١١٩٣/هـ٥٨٩الغوري، يف سنة    

ــية  ــي احلال ــالد    -دهل ــن ب ــتحها م ــيت ف ــك ال ــي املمال ــي كرس   ، وه
 املظفر شهاب الدين حممد     وبناًء على أوامر القائد أيب     ، فإختذها قاعدة له   ،)٥٢()) اهلـند   

 بن خبتيار ،  حممد(( بـن سـام الغوري ،وجه قطب الدين أيبك جيشاً من اخللج بقيادة              ا
                                                 

املصدر السابق : أحد قادة اجليش الغوري ، كان والياً على مدينة هراة ، ابن األثري :احلـسني بن خرميل    )٤٩(
٢٢٣-١١/٢٢٢. 

وتقع ترين على    . ٤٩-٤٨املرجع السابق  ص     : ؛ علي   .١٧٤-١١/١٧٣املصدر السابق   : األثري  ابن   )٥٠(
 . ميالً مشال غرب دهلي٨٠بعد 

 أحد مماليك األمري  أيب املظفر شهاب الدين حممد بن سام الغوري، ترقى يف املناصب                :قطب الدين أيبك   )٥١(
 ).م١٢١٠/هـ٦٠٧ت( حىت واله األمري على مدينة دهلي 

حممد زهري . الم، ترمجة د تراث اإلس : ؛ شاخت  و بوزووث      ١١/١٧٤املصدر السابق   : األثـري   ابـن     )٥٢(
عن اخللج، أما حممد بن     ) ١٣( أنظر حاشية .١/١٩٧،  ٢م الكويت ط  ١٩٨١الـسمهوري وآخرون،    

 .فهو أحد القادة يف اجليش الغوري كان تابعاً لألمري قطب الدين أيبك أمري مدينة دهلي: خبتيار اخللجي 
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فملكوا من بالد اهلند مواضع ، ما وصل إليها مسلم قبله، حىت قاربوا حدود الصني من                
 .)٥٣()) جهة املشرق 

ـ          املظفر شهاب الدين حممد بن سام الغوري ،         ووبعـد أن أكمـل القائـد أب
إستعداداته العسكرية ، وبعد أن إطمأن على األوضاع يف وسط اهلند ، توجه حنو اجلنوب               

ٍـ   (مري،ضيب من اهلند ،بإجتاه مملكة أ     الغـر   ، حيث كان ملكها     )كم٣٩٩تبعد عن دهلي ب
مري بقدوم اجليش   ضأحد قادة التحالف السابق ضد اإلمارة الغورية، وعندما علم ملك أ          

ظر قدوم اجليش الغوري    إنتالغـوري إىل حـدود مملكـته ، إستعد له أفضل إستعداد، و            
 ه، وعدم تسرع  وخربته   لتجربة  القائد الغوري      ليفاجـئه خبطة عسكرية حمكمة ، ونظراً      

فقد مت إختيار موضع للمعركة ، ومت وضع خطة عسكرية حمكمة ، تظهر اإلنسحاب أمام               
، فلما وصل اجليش     فيها   اجليش اهلندي يف بدايتها جلره إىل منطقة قتل ، لتجري  املعركة           

 من اجليش الغوري، قيل أن      اهلـندي إىل تلك املنطقة، أفرز القائد الغوري ، قسماً كبرياً          
مقاتل ، وأمرهم بالقيام حبركة إلتفاف يسترها الليل، ليكونوا وراء          ٧٠٠٠٠تعداده بلغ   

اجلـيش اهلندي ، ومت اإلتفاق على القيام هبجومني يف آن واحد ، األول يقوده هو على                 
  وضربت(( مقدمـة اجليش اهلندي وأجنحته، والثاين يهاجم اجليش اهلندي من اخللف،            

وهـي عالمـة اهلجوم ، وبدأ اهلجوم، ومل يشعر ملك اهلند إال واجليش              )) الكوسـات   
اإلسالمي قد أحاط به ، فأراد اهلرب فلم يقدر ، فأخذ أسرياً وقتل، وغنم املسلمون من                

                                                 
 .املصدر السابق) ٥٣(
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مري، ض، مث فتحت املناطق القريبة من أ      )) أمواالً كثرية وأمتعة عظيمة     (( مري  ضمديـنة أ  
  .)٥٤(اليت كانت قد أقطعت إىل قطب الدين أيبكوأحلقت بوالية دهلي، 

 املظفر شهاب الدين حممد بن سام الغوري ، ونائبه على           ويف حماولة من القائد أيب    
دهلي قطب الدين أيبك ، لكسب السكان إىل جانبهم ،ولضبط أمور اإلدارة ، مت تعيني               

ويبدو أن هذا    ،)٥٥()) هتي  ثر(( مري وهو   ضأحـد القـادة احملليني ، حاكماً على مدينة أ         
التعـيني قد جاء رمبا نتيجة إلسالم هذا احلاكم اهلندي ، أو على األقل إعالن والئه التام                 

مري ، بعد أن    ضهتي هبجوم على مدينة أ    ثرعم  ))راجثه((لإلمـارة الغورية ، هلذا فقد قام        
ب هتي  النجدة من قط    ثر فطلبمري ،   ضمجـع جيشاً من املناطق اجملاورة ،وحاصر مدينة أ        

إنتصر فيها اجليش    الـدين أيـبك ، فجاءه  جبيش قاده بنفسه ، وجرت معركة كبرية ،              
 على راج بعد خسارته للمعركة ، كما إضطر قطب الدين أيبك ثهوإنتحـر   الغـوري ،  

وليقطع  مري ، ضمري تابع للغوريني ، لكي يضمن سالمة مدينة أ        ضتعـيني حـاكم على أ     
ن إلستعادة السيطرة على مدينة     واحلكام السابق الطـريق أمـام أية حماوالت ، يقوم هبا          

مري، أو غريها من املدن اهلندية األخرى ، كما أمد القائد الغوري مملوكه قطب الدين               ضأ
وسريه إىل بلد اهلند    (( باملعدات العسكرية الالزمة     عززةأيـبك بأعداد كبرية من اجليش م      

 ٨٢-٥٧( )٥٦( ثنارس ملك   ع به ـزاة ، فدخلها فقتل وسىب وغنم وعاد ، فلما مس         ـللغ
                                                 

/ ؛ أبو حممد عبد اهللا بن  سعد بن علي بن سليمان اليافعي              ٩٢-١٢/٩١املصدر السابق   : ابـن األثري     )٥٤(
م مؤسسة  ١٩٧٠/هـ١٣٩٠مـرآة اجلـنان وعـربة  اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان                

 .٤٩املرجع السابق ص: ؛ علي ١/١١٦املرجع السابق : ؛السادايت٣/٤٧٣،  ٢األعلمي  بريوت ط
 .٦٣املرجع السابق ص : حقي  )٥٥(
كم وهي مدينة هندية مقدسة على الشاطىء ٧٦٥وتبعد عن دهلي   Varanasi وتسمى اآلن سثنار )٥٦(

س .ج.  ، وحيج إليها اهلندوس كل عام ، وتسمى هذه املدينة أيضاً بِـ حممدآباد             الطنضاألميـن لنهـر     
 .٢٦٢املرجع السابق ص : ؛ أبو الليل٤/١٨٧دائرة املعارف اإلسالمية ثنارس:كوتن 
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 وهو أكرب ) Varanasi مشاالًوتقع يف واليةبيهار، وتسمى اآلن   ٢٥-١٩شـرقاً و  
  .)٥٧()) صار يطلب بالد اإلسالم ، فعندما مجع جيوشه وحشرها …ملك يف اهلند 

 املظفر  وكـان البد للمواجهة أن حتدث، فإستنجد قطب الدين أيبك بسيده أيب            
/هـ٥٩٠م الغوري ، فجاءه جبيش عظيم من غزنة سنة    شـهاب الـدين حممـد بن سا       

م، وإلتقـى اجليشان على هنر ماجون ، وكان مع امللك اهلندي جيش عظيم فيه               ١١٩٣
علـى ما ذكر سبعمائة فيل، فلما إلتقى املسلمون واهلنود ، إهنزم اجليش اهلندي ، وقتل                

عفت أصوهلا ،   ومل يعرفه أحد إال أن أسنانه قد ض        (( – ثنارس ملـك    –ملـك اهلـند     
، ثنارسمث دخل اجليش الغوري بالد       . )٥٨()) فأمسكوها بشريط الذهب، فبذلك عرفوه      

 من خزائنها، على ألف وأربعمائة مجل، وعاد القائد الغوري ومعه الفيلة اليت             اًومحل كثري 
ملا أخذت  : حدثين من رآه    : (( أخـذها وكـان من مجلتها فيل أبيض ، قال إبن األثري             

ة ، فخدمت مجيعها إال األبيض فإنه مل        ـدمت إىل شهاب الدين أمرت باخلدم     الفـيلة وق  
  .)٥٩()) خيدم 

 املظفر شهاب الدين حممد بن سام الغوري، فتوحاته يف بالد           ومث واصل القائد أب   
 ، وهي قلعة    ثهنطر(( م قاصداً قلعة    ١١٩٥/هـ٥٩٢اهلـند ، فغـادر مدينة غزنة سنة         

 ه أهلـها األمـان ، على أن يسلموا إليه          عظـيمة منـيعة فحاصـرها ، فطلـب مـن          
القلعـة ،فأمنهم وتسلمها، وأقام عندها عشرة أيام ، حىت رتب جندها وأحواهلا، مث سار               

                                                 
 .١٢/١٠٥املصدر السابق  : ابن األثري  )٥٧(
 ؛.٣/٤٦٦املصدر السابق     : ويسمى النهر بنهر ماخون، اليافعي    .١٠٦-١٠٥/ ١٢املـصدر نفـسه      )٥٨(

. ٢٧١-٤/٢٧٠م الكويت   ١٩٦٣الح الدين املنجد    ـــالعرب يف خرب من غرب، حتقيق ص       :الـذهيب   
هب ، دار املسرية ، بريوت      ذرات الذهب يف أخبار من ذ     ــش: أبو الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي      

 ٣٠٠/ ٤، ٢ط
 .١٢/١٠٦املصدر السابق  : ابن األثري  )٥٩(
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تقع يف اجلزء    ( وبينهما مسرية مخسة أيام،    Gwalior  ))طـوالري (( عـنها إىل قلعـة      
دينة الـشمايل مـن والية مادهيا ثرديش جنوب آضرة وإىل شرق أضمري، وتبعد عن م              

وهـي قلعـة حصينة على جبل عاٍل ، اليصل إليها منجنيق ،وال             كـم ،  ٣١٩دهلـي   
نشاب،وهي كبرية ، فأقام عليها صفراً مجيعه حياصرها ، فلم يبلغ منها غرضاً، فراسله من               
هبـا يف الصلح فأجاهبم إليه، على أن يقر القلعة بأيديهم على مال حيملونه إليه، فحملوا                

فأغار عليها ، وهنبها    ) سرى  ( فرحل عنها إىل بالد آي وسور       إلـيه فـيالً محله ذهب،       
  .)٦٠()) وسىب وأسر ما يعجز العاد عن حصره ،مث عاد إىل غزنة ساملاً 

 ، إىل بالد اهلند سنة      الغــوري املظفر شهاب الدين حممد بن سام         ووتوجه أب 
 ، فإلتقى   )هنرواله  (  م ، فبعث جيشاً مع مملوكه قطب الدين أيبك إىل           ١٢٠١/هـ٥٩٨

مع اجليش اهلندي فيها ، وجرت معركة عنيفة ، كتب اهللا النصر للمسلمني فيها ، ودخل                
اجليش الغوري مدينة هنرواله عنوة ، حيث هرب ملكها عنها ، وأخذ جيمع اجلنود حملاربة               

علم شهاب الدين أنه اليقدر على      ((اإلمارة الغورية، فجمع وحشد وكثر مجعه ، فـ          
يقيم هو فيها ، وخيليها من أهلها، ويتعذر عليه ذلك ، فإن البلد عظيم،              أن    حفظها، إال 

هو أعظم بالد اهلند ، وأكثرهم أهالً، فصاحل صاحبها ، على مال يؤديه إليه عاجالً                  
 )٦٢(  ثهميديو ، وإمسه    )٦١(وأعاد عساكره عنها ، وسلمها إىل صاحبها          )اجلزية(  وآجالً،  

ي يف  ثالطلينجرو وبدوان و  طاي توجه إىل مناطق     وتوالت حتركات اجليش الغوري ، الذ     
                                                 

 .١٢/١٢١املصدر نفسه  )٦٠(
 .١٦٩/ ١٢املصدر نفسه  )٦١(
 .٦٣املرجع السابق ص : حقي  )٦٢(
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، قد خضع كلياً    طوليارم ،وهبذا يكون كل مشال اهلند وإقليم         ١٢٠٢/هـ٥٩٩سنة  
  .)٦٣(لسيادة الغوريني بشكل كامل 

 الفتح غياث الدين حممد بن      وم تويف األمري الغوري أب    ١٢٠٢/هـ٥٩٩ويف سنة   
ظفر شهاب الدين حممد بن سام الغوري        امل وه أب وسام الغوري مبرض النقرس ، وتوىل أخ      

عاقالً حازماً شجاعاً، مل    ((  رئاسة اإلمارة الغورية، وقد وصف غياث الدين بأنه كان           
تكسر له راية مع كثرة حروبه ، وكان شافعياً بىن مدرسة هائلة للشافعية ، وكانت سريته                

 ، عادل حمبب    ملك جليل :    ((   ، ووصفه كاتب آخر فقال عنه        )٦٤())  يف غاية اجلودة    
  .)٦٥()) إىل رعيته ، كثري املعروف والصدقات 

 املظفر شهاب الدين حممد بن سام الغوري ، فقد كان يف خطته إعداد جيش             وأما أب 
كبري مدرب تدريباً جيداً ، ليستكمل به فتح بالد اهلند ، وهلذا فقد أعد القائد الغوري                 

م ،ولو كتب   ١٢٠٢/هـ٦٠٠ سنة   جيشاً عظيماً أشرف على إعداده وتدريبه بنفسه يف       
هلذه احلملة النجاح لتغري جمرى تاريخ اهلند بشكل كامل ، إال أن خوارزمشاه ثناه عن                

 )٦٦( ، وذلك عندما هاجم مدينة هراة        )م١٢٢٠-١١٩٩/هـ٦١٧-٥٩٦  (عزمه

 .وحاصرها ، فأشغله عن هذه املهمة العظيمة

                                                 
 .١/١١٩املرجع السابق : السادايت  )٦٣(
 .٢،١٣/٣٤كتبة املعارف بريوت طم ، م١٩٧٧البداية والنهاية،: إمساعيل بن عمر املعروف بابن كثري  )٦٤(
٣/٤٩٦املصدر السابق ،    : ؛ اليافعي   .٤/٣٠٨العرب،: ؛ الذهيب   .٤/٣٤٢املصدر السابق   :ابـن العماد     )٦٥(

النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، مطابع       :مجـال الـدين أبـو احملاسـن يوسف بن تغري بردي           
 .١٨٤/ ٦كوستاتسوماس، القاهرة ، 

 .١٢/١٨٦صدر السابق امل: ابن األثري  )٦٦(
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 مسامع بعض   م وأثناء احلرب مع اخلطا ، وصلت إىل       ١٢٠٤هـم٦٠١ويف سنة   
، )٦٧(حكام اهلند التابعني لإلمارة الغورية أنباء عن مقتل األمري الغوري شهاب الدين               

فطمع  عدد من القادة الطموحني يف البالد وحاولوا السيطرة  على بعض املناطق، أو                 
اإلستقالل يف مناطق حكمهم،إال أن األمري الغوري شهاب الدين ، كان هلم باملرصاد ،               

 ،  وطوطروممن رفع راية العصيان يف اهلند بن      .  )٦٨(ض وعفا عن البعض اآلخر      فعاقب البع 
الذين كانوا يسكنون املناطق اجلبلية بني هلاوور وامللتان ، وإمتنعوا عن دفع األموال إىل               
اإلمارة الغورية، كما إنضم إىل هؤالء أيضاً دانيال صاحب جبل اجلودي، فطلب األمري              

 طوطرن أيبك بأن يلتحق هو وجيشه به ، فأحلقوا ببين            الغوري من مملوكه قطب الدي    
غنم املسلمون منهم  ما مل يسمع مبثله ، حىت أن املماليك كانوا يباعون              ((هزمية منكرة، و    

، أما صاحب جبل اجلودي فقد إستأمن لدى األمري الغوري           )٦٩())  كل مخسة بدينار    
 الدين الدز إىل الترياهية الذين      شهاب الدين ،فعفا عنه، ووجه األمري الغوري مملوكه تاج        

  .)٧٠(حتركوا بإجتاه سوران ومكرهان ،فأعادهم إىل الطاعة 
م ، جتهز األمري    ١٢٠٥/هـ٦٠٢وهبذا إستقرت األمور يف بالد اهلند ، ويف سنة          

الغوري شهاب الدين حلرب اخلطا الذين أحلقوا به اهلزمية يف املرة السابقة، وكتب إىل               
ء الدين سام ليتجهز للمسري إىل مسرقند، ويعمل جسراً ليعرب هو            هبا((  حاكم الباميان   
وكان ((، وأمر الناس بالرجوع إىل بالدهم والتجهز حلرب اخلطا ،           )٧١())  وعساكره إليه   

                                                 
 .١٢/١٨٦املصدر السابق : أقوام تركية كانت تسكن وراء هنر جيحون ، ابن األثري : اخلطا )٦٧(
؛ توفيق نافع   ١٠١ -٥/١٠٠العرب  : ؛ ابن خلدون    ١٨٨-١٨٧/ ١٢املصدر السابق   : ابـن األثري     )٦٨(

 .١٤٥-١٤٤، ص ١م، مطبعة اجلامعة بغداد ط١٩٧٨الدولة اخلوارزمية : العبود
 .٢١٠-٢٠٨/ ١٢املصدر السابق : ابن األثري  )٦٩(
 .١٢/٢١١املصدر نفسه  )٧٠(
 . ٢١١/ ١٢املصدر نفسه  )٧١(
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وكانت خزائنه على   …  معه من اخلزائن ما اليوصف، لينفقها يف العساكر لغزو اخلطا            
ي شهاب الدين ما لبث أن قتل يف مصاله يف          ، إال أن األمري الغور    )٧٢())  ألفي مجل ومائتني  

، وملا قتل األمري الغوري كان معه الفقيه        )٧٤(م  ١٢٠٦/هـ٦٠٢يف شعبان سنة    )٧٣(دامط  
 بطالً شجاعاً مهيباً جيد السرية، حيكم      ((    وقد وصف هذا األمري بأنه        ،)٧٥(الفخر الرازي   

 .)٧٦()) بالشرع 
إلمارة الغورية على السقوط،    وبعد مقتل األمري الغوري شهاب الدين أوشكت ا        

 :وتوىل بعده حكام ضعاف ، وكانت الغلبة للقادة العسكريني ومنهم
-١٢٠٦/هـ٦٠٧-٦٠٢(قطب الدين أيبك الذي سيطر على وسط اهلند            -١

 )م ١٢١٠
 ).م١٢١٥/هـ٦١٢ت  ( )٧٧( الذي سيطر على بالد الغور زتاج الدين الد -٢

                                                 
 .٢١/٣٢٢سري :الذهيب  )٧٢(
؛عبد الرمحن بن حممد بن     . وهو يف طريقه من الهور إىل غزنة       ضهلمتقـع قرب هنر     :)دامـك (دامـط      )٧٣(

 لطباعة والنشر والتوزيع بريوت   م  مؤسسة مجال ل    ١٩٧٩/هـ١٣٩٩تـاريخ ابن خلدون     : خلـدون 
 .١/١٢٠املرجع السابق : ؛ السادايت١٠١-١،٥/١٠٠ط

 ؛زكي الدين أبو حممد   ٤/٣املصدر السابق   : ؛ اليافعي   ٢١٣-١٢/٢١٢املصدر السابق   : ابـن األثـري    )٧٤(
/هـ١٣٩١بشارعواد معروف،   . التكملة لوفيات النقلة، حتقيق د    : عبد العظيم بن عبد القوي املنذري     

 .أما أبو الفدا فيشري إىل أنه قتل يف دمبل        .      ٣/١٢٩،  ١ مطبعة اآلداب النجف األشرف،ط    م١٩٧١
؛ ابن  .٢/١٣٨.م١٩٦٠/هـ١٣٨٠املختصر يف أخبار البشر،   : امللك املؤيد إمساعيل املعروف بأيب الفدا     

 .٢/٥٩٦املرجع السابق : سليمان .١٩١/ ٦املصدر السابق : تغري بردي
 .١٣/٤٣ السابق املصدر: ابن كثري  )٧٥(
 .٢١/٣٢٣سري :الذهيب  )٧٦(
 تـاريخ الـصالت بـني اهلند والبالد العربية، دار الفتح للطباعة والنشر         : حممـد إمساعـيل الـندوي       )٧٧(

 .١٣٧، ص ١والتوزيع ، بريوت  ط
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 يف بالد اهلند، بعد سقوط      وتابـع هـؤالء احلكام عمليات الفتوحات اإلسالمية       
م ، وعملوا على نشر الدين اإلسالمي واحلضارة        ١٢١٥/هـ٦١٢اإلمارة الغورية ، عام     

،عام )٧٨(هم اإلحتالل اإلنكليزي للهند     ـوإسـتمر بعـضهم حىت أسقط      ة،ـاإلسـالمي 
 .)٧٩(م ١٧٦٣/هـ١١٧٧

ام  املظفر شهاب الدين حممد بن س       دور اجملاهد أيب   لىوقبل أن ننتقل للحديث ع    
الغـوري ودور اإلمارة الغورية ، يف نشر اإلسالم واحلضارة اإلسالمية يف اهلند، البد من               
التـساؤل عن أسباب إنتصار املسلمني ، يف هذه املعارك، ويتفق تساؤلنا هذا مع تساؤل               

الذي جعل املسلمني من األفغان     عن  األستاذ رولنسون مؤلف كتاب تاريخ اهلند الثقايف،        
من أواسط آسيا، يتغلبون على جيوش اهلند، على الرغم مما كان يظهره            والترك وغريهم   

فيشري األستاذ رولنسون إىل أن السبب األول هو النظام اإلجتماعي          . اهلنود من شجاعة    
اجلامـد الذي خيتص باحلرب وبالدفاع عن البالد، والذي يقع على عاتق طبقة معينةهي              

 باقي سكان البالد فال شأن هلم باحلرب ،وال          أما )أي رجال احلرب     (، شتاترياططبقة ال 
حيملون سالحاً وال يعنيهم ما حيدث، ومل يكن هناك شعور وطين أو روح قومية ، بل إن                 

ـ طـبقة ال   شتاتريا مل يكن يعنيها من اإلنتصار إال شرف طائفتهم ، ومل تكن هناك رابطة           ط
 .  شتاتريا يف الواليات املختلفة طتربط ال

                                                 
املصدر السابق  : ؛ ابن خلدون    ٢/١١٥دول اإلسالم   : ؛ الذهيب   ١٢/٣١٠املصدر السابق   : ابن األثري    )٧٨(

؛ ١٢٤،١٤٩-١/١٢٢املرجع السابق : ؛ السادايت.٢/٥٩٦،٥٩٧املرجع السابق : ؛ سليمان ٥/١٠٨
،وعن توسع املسلمني   ٢٢١ ص   ١م،ط١٩٤٨حضارات اهلند ، ترمجة عادل زعيتر ،        : غوستاف لوبون 

 يف اهلند أنظر دائرة املعارف اإلسالمية باإلنكليزية وأنظر أيضاً
Barton :Dihli Sultanate,EI/II,p256  ; Cambridge History of Iran 
vol,5,p 165 

  .٨٥املرجع السابق ص : جوهر)٧٩(
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ضعف أمما  تفرق الكلمة ، وتنافس حكام الواليات وتناحرهم       والسبب الثاين هو  
قوهتم ، فضالً عن ذلك فإن اهلندوس ، مل حياولوا تغيري طريقتهم يف احلرب ، على الرغم                 
مما حلقهم من هزائم منذ غارة اإلسكندر األكرب ، فإن املشاة من اجليش كانوا جيعلون كل                

أجسامها التصلح للحرب ، فهي سرعان ما       ثقـتهم يف الفيلة ، اليت على الرغم من قوة           
هذا كما كان نظام الطبقات اهلندوكي، وقيوده        .)٨٠(تـضطرب وتقلـب نظام اجليش       

الـصارمة ، من أخطر العوامل، اليت كانت حتطم معنويات عامة احملاربني، فتزعزع كيان              
أة والبسالة  النظام احلريب كله ، ومن مث فإن احملارب اهلندوكي العادي مهما أويت من اجلر             

يف القتال ، مل يكن له أن يتطلع إىل مناصب القيادة ، اليت كانت وقفاً على أبناء الطبقات                  
العليا بغض النظر عن كفاءهتم احلربية ، على نقيض األمر يف جيوش املسلمني، إذ الباب               

 ظهر  شجاعةً  ي  جيعله امفـتوح ، أمـام كل جندي للوصول إىل أعلى مراتب القيادة ، مم             
  .)٨١( بالقتال وكفاءة يف احلرب اًرسومت

وأضـاف األستاذ رولنسون سبباً آخر، وهو أن املسلمني كانوا أكثر إستعداداً            
للحرب وأكثر صرباً عليها ، وهلم خيول سريعة اجلري ، وقد تدربوا  من أول األمرعلى                

 وهم يسعون للحصول على أرضٍ    )) !! ؟بالد فقرية   (( الكـر والفر ، وقد جاءوا من          
جديدة ، وقد أمهل اهلنود اإلستعداد للحرب ، وشغلوا وقتهم بالفلسفة والدين وملذات             
الدنيا، فضالً عن أن نظامهم اإلجتماعي أساسه التفرقة الشديدة بني الطبقات، يف حني أن              

عند املسلمني أساسه املساواة بني الناس، فضالً عن ذلك فقد كان           اإلجتماعـي   الـنظام   
  . )٨٢(بالد يعدوهنا من بالد املشركني )) غزو ((  املسلمني إىل احلماس الديين يدفع

                                                 
 .١٢٠-١١٩املرجع السابق ص :أبو الليل)٨٠(
 .١١٤-١/١١٣املرجع السابق : السادايت )٨١(
 .١٢١-١٢٠املرجع السابق ص : أبو الليل)٨٢(
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אאאאאW 
 دور اإلمارة الغورية يف نشر احلضارة العربية اإلسالمية يف بالد           لىقبل احلديث ع  

نوية ، يف مد النفوذ     اهلـند، البـد مـن اإلشارة إىل الدور الكبري الذي أدته اإلمارة الغز             
اإلسالمي يف  أعايل بالد اهلند ، عرب احلمالت السنوية املنظمة إىل خمتلف املناطق ، وبث                
الـدعاة والوعاظ يف خمتلف املناطق اليت وصلوا إليها ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى،                

ها فـإن اإلمـارة الغورية ، إمتدت مساحتها لتشمل كل املساحة اليت كانت تسيطر علي              
 فضالً عما مت فتحه يف عهد هذه        اإلمـارة الغـزنوية يف خراسان وبالد الغور وبالد اهلند         

 ، فكانت أمات املدن يف خراسان وأفغانستان        اإلمـارة مـن مدن وأقاليم يف بالد اهلند        
هراة (ومدن أفغانستان احلالية مثل     ) دهلي ، عاصمة اهلند احلالية      (ووسط اهلند مثل دهلي     

، مراكز علمية وحضارية ،     )كوه وبلخ وكابل عاصمة أفغانستان احلالية       وغـزنة  وفريوز   
جيـب أن النغفل دورها ، فضالً عن املراكز العلمية يف خمتلف أرجاء البالد اإلسالمية يف                
املـشرق واملغرب ، وكانت هذه املدن قبلة للعلماء ينهلون منها خمتلف العلوم ويطلعون              

 .على أمات الكتب يف مكتباهتا

 حبثنا، والذي خيص اإلمارة الغورية، فمن الطبيعي أن يتجه سكان كل إمارة             أمـا 
إىل أمات مدن تلك اإلمارة لتلقي العلم فيها ، قبل أن يتوجه إىل املناطق األخرى ، والبد                 
لرئيس اإلمارة أو حاكمها أن يشمل برعايته وعنايته كل مدن إمارته ، يف إنشاء املدارس               

  ، وهذه املراكز ليست حكراً على سكان هذه املدينة أو تلك ،         أو املـساجد أو املكتبات    
فاملسلم اهلندي إذا أراد أن يتفقه يف علوم الدين اإلسالمي عليه           . وهلـذا أردت التـنويه    

 للدراسة يف مدارسها أو تلقي العلم على         فريروزكوه ،       إمارته   عاصمةالذهاب أوالً إىل    
توجه إىل املدن األخرى يف اإلمارة اليت هو فيها         مث بعد ذلك ي    دين فيها ،  والـشيوخ املوج  

، كما كانت رحلة العلم ميسرة ، فيجد طالب العلم تسهيالت           مثل غزنة ودهلي وغريها   
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 كان  ذاكـثرية قلمـا حيلـم هبا طالب من طالب العلم يف بالدنا، وعوداً على بدء ، فإ                 
 كبرياً ، وجعل للجند     الـسلطان حممود الغزنوي ، قد بذل حبمالته على بالد اهلند جهداً           

اإلسـالمي املهابة والرهبة ، أينما زحفوا وحيثما حلوا، فإن أبا املظفر شهاب الدين حممد      
بـن سـام الغوري ، هو الذي ثبت أقدام املسلمني يف مشال اهلند بأكمله، وأقام احلكم                 

ه، على أساس ثابت وطيد، فإستقر الغوريون يف بالد         ــالمي هناك بفضل رجال   ـاإلس
  .)٨٣(ند اهل

ويبدو يل أن الغوريني قد ساروا على خطة القائد العريب قتيبة بن مسلم الباهلي،              
 ، لكي يتبع خطة فتح      )٨٤(الذي أسكن املسلمني يف املناطق املفتوحة يف بالد ماوراء النهر           

بقيادة اجملاهد شهاب الدين حممد بن سام       وهـذا ما فعله الغوريون،      . تدرجيـي ومـنظم   
تتبعنا حركة الفتوحات اليت سارت عليها اإلمارة الغورية، جند أن هذه       ولـو   الغـوري ،    

الفتوحات كانت منظمة وتتبع خطة مرسومة وتدرجيية لفتح بالد اهلند ، وهذه الفتوحات             
كانـت العامل األكرب يف عملية نشر الدين اإلسالمي بني اهلنود، فاملعارك العسكرية يف              

وقيادهتم ، بعد إنتهاء املعارك يف املدن واملناطق        سـاحات القـتال ، والتعامل مع الناس         
 .التابعة هلا ، أتاحت للهنود معرفة الدين اإلسالمي عن كثب 

إن التعامل الذي يبديه القائد الغوري يف ساحة املعركة ، هو غريه الذي يتعامل به            
  بقةمـع ابـناء املـدن والقرى املفتوحة يف بالد اهلند، فبعد إزاحة امللك واحلاشية وط   

                                                 
 .١/١٢١املرجع السابق : السادايت )٨٣(
م، وتوىل  ٦٩٩/هـ٨٠رو بن احلسني الباهلي ، توىل الري عام         هـو أبو حفص قتيبة بن مسلم  بن عم          )٨٤(

م، دار  ١٩٨٦/هـ١٤٠٦.الفتوح: أبو أمحد بن أعثم الكويف    . خراسـان يف آخـر خالفة عبد امللك         
م، دار  ١٩٧٨قتيبة بن مسلم الباهلي ،    : ؛ صاحل مهدي عماش     ٧/١٥١،٢٠٦. الكتب العلمية بريوت    

 .١١ص .احلرية للطباعة بغداد 
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،يبدأ التعامل املباشر مع الشعب اهلندي ،حيث يلمس        ) رجـال احلـرب     (الطـشتاريا     
) احلكام السابقني   ( الـشخص تعامالً خمتلفاً عن التعامل الذي كان يلقاه من أبناء جنسه             

وطبقة رجال الدين الذين كانوا يسترتفزن معظم ما ينتجه         ) الطشتاريا  (ورجـال احلرب    
على ذلك الكنوز واجلواهر املوجودة يف القصور امللكية واملعابد         الفـرد اهلـندي ، يدل       

 .اهلندية أثناء الفتح اإلسالمي 

اليت يعبدوهنا  ) اآلهلة  (كما كانت هناك إعتقادات لدى اهلنود تؤكد أن األصنام          
هي اليت تنصرهم وتدفع الشر عنهم وتدافع عنهم ضد املغريين عليهم، وعندما يندحرون             

يقولون أن اإلله الكبري غاضب على هذا الصنم املدافع عن هذا اجليش            يف معـركة ما ،      
وعـن هذه املدينة، فلما هتاوت أسطورة محاية األصنام للهنود ، زال إعتقاد هام جداً من                

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى عامل الغوريون الشعب اهلندي          . ذهـن الشعب اهلندي     
ن األخرى ، وهذا الشيء جعل اهلنود       كطـبقة واحدة وليس كطبقات ، واحدة أعلى م        

 .يشعرون مبكانة جديدة مل حيلموا هبا من قبل يف ظل احلكم السابق

هنا إندفع الغوريون جتاه هدفهم األكربوهو نشر الدين اإلسالمي، فأخذوا يدعون           
الـناس للدخول يف الدين اإلسالمي، ماحنني احلرية للناس يف إختيار املعتقد الذي يرغبون              

 ال إكــراه يف الــدين قــد تــبني الرشــد مــن ( طلقني مــن شــعار اهللا فــيه، مــن
أدع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت         ( و   ) ٢٥٦/الغـي ، البقرة   

، فأخذت حرية الرأي ومباديء الدين اإلسالمي احلنيف   ) ١٢٥/هـي أحـسن، النحل    
تمع اهلندي، فال إستغالل وال     والـتعامل اليومـي الذي يلقاه اهلنود تعمل عملها يف اجمل          

طـبقات، وال أعمـال سـخرة جمانية وال إستعباد، هلذا إندفع اهلنود للدخول يف الدين                
اإلسـالمي، ومحـل الغوريون الشعب اهلندي حق الدفاع  النفس ومحل السالح، وهذا              

 . شيء كبري جداً اهلنود الذين حرموا من هذا احلق فيما سبق
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ية جهداً كبرياً من أجل نشر الدين اإلسالمي، واحلضارة          بذلت اإلمارة الغور   كما
العربية اإلسالمية وترسيخها يف بالد اهلند ، فقد كانت يف اهلند ديانات متعددة، وتسعى              
كـل ديانـة إىل نشر أفكار دينها كالبوذية والربمهية ، وإختذت كل من هذه الديانات ،                 

تعرف باملدارس اليت كانت تلحق بكل      مراكز علمية لنشر أفكارها بني الناس ، وهي ما          
يف وسط هذا اجلو دخل اإلسالم بالد اهلند بشكل فعلي، يف عهد هذه             . مركـز ديـين   

اإلمـارة، وبعـد أن قضى الغوريون على حكام اإلمارات اهلندية، أصبح الطريق سالكاً              
 وقد كانت ديانات اهلند   . للدخـول يف الـدين اإلسالمي ، لكي ينتشر بني سكان اهلند             

القدمية تقسم أبناء اهلند على طبقات الحيق لطبقة اإلختالط بطبقة أخرى أبداً ، فلما جاء               
اإلسـالم ورأوا مساحـته إنـضموا يف صفوفه ودخلوا فيه، ورفعوا بعد ذلك لواء نشر                

وكانت دولتهم من   : (( وقد وصف إبن األثري اإلمارة الغورية فقال        . اإلسـالم يف اهلند   
 .)٨٥()) دهلا وأكثرها جهاداً أحسن الدول سرية وأع

 وقـد سـعى كل أمراء هذه الدولة بشكل متواصل لنشر الدين اإلسالمي من              
فإن ((  املظفر شهاب الدين حممد بن سام الغوري         وخـالل الفـتوحات ، قال القائد أب       

ومثلما قال ربعي بن عامر لقائد      )) ه فمن فضله وكرمه   نـصرين اهللا سـبحانه ، نصر دين       
اهللا جاء بنا لنخرج الناس من عبادة     : ا سأله ما جاء بكم ، قال له       جـيش كـسرى عندم    

 ومن خالل رفع اجلزية عن اهلنود الذين يدخلون يف           .)٨٦(العـباد إىل عـبادة اهللا وحده      
الـدين اإلسـالمي ، واليت كان يأخذها منهم حكامهم السابقني وهم على نفس الدين،               

ل كاهلهم بشكل كبري، ومن خالل      وكـذلك رفع أعمال السخرة عنهم واليت كانت تثق        
                                                 

تاريخ : ؛ وعن هتاوي أسطورة األصنام أنظر حممد مرسي أبو الليل         ١٢/٢٦٧املصدر السابق   :  األثري   ابن )٨٥(
مدخل إىل التاريخ واحلضارة اإلسالمية،     :؛عماد الدين خليل    ١١٨اهلـند يف العـصر اإلسـالمي ص        

 .١٥٣-١٥٠م اجلامعة اإلسالمية ، ماليزيا ص ٢٠٠١
 .٤٦٥-٢/٤٦٣.بن عامر ، عن حديث ربعي .١٢/٩١املصدر نفسه )٨٦(
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احلـوار اهلـاديء والنقاش الفكري السليم وجد اهلنود الفرق الكبري بني ما كانوا عليه               
 ومن خالل سابقاً وبني وضعهم يف ظل املسلمني مهما إختلفت دوهلم وإختلفت مسمياهتا،      
ينة خضعت  بناء املدارس واملساجد واجلوامع وتقدمي الدعم املادي واملعنوي، ففي كل مد          

لإلمـارة الغورية ، جند التأكيد على املدارس وبنائها، وهناك نصوص تارخيية قليلة، تؤكد              
دور اإلمـارة الغـورية يف نشر اإلسالم يف بالد اهلند ، وهذا ما نلمسه اليوم من وجود                  

 .ومشال اهلند وكشمري )بنطالديش ( وبنغالدشكثيف للمسلمني يف الباكستان 

 الفتح غياث الدين حممد بن سام الغوري ، املساجد والربط           وفقـد بىن األمري أب    
 ، كما بىن األمري نفسه مدرسة يف مدينة         )٨٧(واملدارس وأدر الصدقات عليها وبىن اخلانات     

 ، أما إبن األثري     )٨٨(هـراة جبوار املسجد اجلامع ، لتكون مركزاً لتدريس الفقه الشافعي            
ة ، وبىن بغزنة مسجداً هلم أيضاً ، وأكثر         بىن املدارس للشافعي  (( فقـد أشـار إىل أنـه        

ومـن بني العلماء الذين إحتضنهم األمري الغوري ،اإلمام املشهور           . )٨٩ ())مـراعاهتم     
، والذي بىن له املدرسة     ) هـ٦٠٦-٥٤٤(بن عمر بن احلسني الرازي      إوالفقـيه حممد    

 ة األمري الغوري أيب   وتشري سري  . )٩٠(املذكورة آنفاً يف هراة ، فقصده الفقهاء من البالد          
جواداً ((  بنشر الدين اإلسالمي يف املناطق املفتوحة فكان         عنايتهاملظفر شهاب الدين إىل     

حـسن اإلعتقاد ، كثري الصدقات والوقوف خبراسان ، بىن املساجد واملدارس خبراسان             
                                                 

 .٢١/٣٢٠سري : الذهيب )٨٧(
عروبة العلماء العرب املنسوبني إىل البلدان      : ؛ ناجي معروف    ١٣/٣٤املـصدر السابق    : ابـن كـثري     )٨٨(

 .١٤٨/ ٢مطبعة الشعب بغداد / م١٩٧٤األعجمية يف املشرق 
 .C.E. Bosworth ; Al Ghur, EI/III p 1103 ؛ ١٢/١٥٤املصدر السابق : ابن األثري )٨٩(
  
وفيات األعيان وأنباء   :ابن خلكان   مشس الدين حممد بن أيب بكر       ؛  ١٢/١٥١املصدر السابق   : ابن األثري    )٩٠(

 .٧/٣٢٩  م ،١٩٧٧/هـ١٣٩٧إحسان عباس ،. أبناء الزمان ، حتقيق د
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وكان … يف الطرق وأسقط املكوس   )اهات  طاخلان(اخلانقاهاتألصحاب الشافعي ، وبىن     
 وصـل  إىل بلد عًم إحسانه أهله والفقهاء وأهل الفضل ، خيلع عليهم ، ويفرض هلم                  إذا

وكان يراعي كل من وصل إىل حضرته من العلويني         … األعطيات كل سنة من خزائنه      
ومل يظهر منه تعصب     والشعراء ، وكان فيه فضل غزير ، وأدب مع حسن خط وبالغة ،            

امللك قبيح ، إال أنه كان شافعي املذهب ،         عصب يف املذاهب من     تال:على مذهب ويقول    
  .)٩١()) فهو مييل إىل الشافعية ، من غري أن يطمعهم يف غريهم وال أعطاهم ما ليس هلم 

 : وقـد أشـاد إبـن العماد حبسن سرية األمري الغوري شهاب الدين فقال عنه              
فخر داً واسع املمالك حسن السرية كان حيضر جملس ال        ـكـان ملكـاً جلـيالً جماه      (( 

 ، كمـا عامل األمري الغوري الفخر الرازي يف مجلة من املال ، فقصده               )٩٢()) الـرازي   
إلسـتيفاء حقه منه فبالغ يف إكرامه واإلنعام عليه ،والزمه حىت أنه كان معه عندما قتلت                

ــرية ــوري  الطوط ــري الغ ــوري يف    )٩٣( األم ــري الغ ــرط األم ــا إخن   ، كم
 -١١٨٠/هـ٦٢٢-٥٧٥(ر لدين اهللا  سـلك الفـتوة الـيت تـزعمها اخلليفة الناص         

  .)٩٤() م١٢٢٥

هـذه هـي سرية قسم من األمراء الغوريني ،ومنهم غياث الدين وأخيه شهاب              
الـدين ، فقـد بنوا املدارس للشافعية يف أرجاء دولتهم ، وإن بناء هذه املدارس مل يكن                  

                                                 
 .١٨٢-١٢/١٨١املصدر نفسه  )٩١(

 .٨-٥/٧املصدر السابق : ابن العماد  )٩٢(

 .٤/٢٥٠، لسابق املصدر ا: خلكان ابن  )٩٣(

دار الثقافة بريوت   .م١٩٧٣إحسان عباس،   . فوات الوفيات للصفدي ، حتقيق د     : حممد بن شاكر الكتيب     )٩٤(
١/٦٦. 
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إعتـباطاً أو مـن دون قـصد ، بل كانت هذه املدارس تصب يف خدمة هدف الدولة                  
ـ  ، ولتكون   ونشره بني الناس عامة واهلنود خاصة      وجهاهتا يف العـناية بالدين اإلسالمي     وت

هـذه املـدارس دور علم لتدريس الطالب والعلماء والفقهاء ، لكي يعودوا إىل بلداهنم               
لنشر ما تعلموه يف هذه املدارس ، وبالد اهلند هي جزء مهم من اإلمارة الغورية، ويرجح                

) وهي أهم املدن الغورية يف خراسان       ( وه ودهلي، وهراة وبلخ     أن غزنة وكابل وفريوزك   
 منها ما حيتاجون إليه يف األمور الدينية        نكانـت قـبلة لطـالب العلم والفقهاء ، ينهلو         

 .والدنيوية

 أضمري املظفر شهاب الدين حممد بن سام الغوري مدرسة يف مدينة            وكمـا بىن أب   
م مراكز الدعوة اإلسالمية يف  بالد       م ،وتعد هذه املدينة من أه     ١١٩١/هـ٥٨٧سـنة   

، وكافح من أجل    )م١٢٢٩/هـ٦٢٧ت  (اهلـند ، إذ جاهد الشيخ معني الدين جشيت          
كما بىن األمري الغوري     . )٩٥(نشر الدين اإلسالمي يف بالد اهلند من خالل هذه املدرسة           

عد أن وب . )٩٦( اهلندية ،بعد  أن فتحها ثنارسشـهاب الـدين ، مسجداً كبرياً يف مدينة        
 م ، كان حيضر   ١٢٠٢/هـ٥٩٩توىل األمري شهاب الدين رئاسة اإلمارة الغورية، يف عام        

ه فيتكلمون يف املسائل الفقهية     ــحيضر العلماء حبضرت  (( جمـالس العلـم يف غزنة فـ        
 ، كما بىن األمري الغوري نفسه مدرسة يف مدينة غزنة ، ودفن إبنته فيها ،                )٩٧()) وغريها  

  .)٩٨(ل إىل هذه املدرسة ، فدفن يف تربتها وبعد إستشهاده نق

                                                 
وقربه يزار يف اهلند للتربك به لكونه قد دخل على يديه عدد            .١٣٨،١٨٨املرجع السابق ص    : الـندوي )٩٥(

 .كبري من اهلنود يف اإلسالم
 .١١٨-١/١١٧بق املرجع السا: السادايت )٩٦(
 .٢١٦/ ١٢املصدر السابق : ابن اإلثري  )٩٧(
 .١٢/٢١٥املصدر نفسه  )٩٨(
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ومل يقـف أمر بناء املدارس على أمراء اإلمارة الغورية، بل تعداه إىل أفراد تلك               
 مدرسة يف فريوزكوه ،      ، األسـرة ، فقـد بنت زوجة األمري الغوري غياث الدين حممد           

وقاف وخصصت   ، والبد أهنا أوقفت عليها األ      )٩٩(ودفنت يف تربتها أباها وأمها وأخاها       
 .هلا الكتب واملدرسني 

كما قام املماليك وقادة اجليش الغوري أيضاً ببناء املدارس يف بالد اهلند ، والذين              
فبعد أن فتح عز الدين حممد خبتيار اخللجي أحد قواد          . توجهـوا لفتح خمتلف أرجاء اهلند     

ــة    ــوري ، والي ــام الغ ــن س ــد ب ــدين حمم ــهاب ال ــر ش ــا املظف ــنغال أب  الب
ا ــم، أسس فيها مدينة عامرة مساه     ١١٩٣/هـ٥٩٠نة  ـ وما جاورها يف س    )نغالالث( 
وبىن قطب   . )١٠٠(، وبىن فيها املساجد والزوايا واملدارس ،وإختذها قاعدة له           ) رنطثور( 

/هـ٥٨٠ ، بعد فتحها حبدود سنة       - دهلي   –الدين أيبك مسجداً كبرياً يف مدينة دهلي        
ته اليت تعرف بقطب مينار ، وبىن قطب الدين أيبك          م ، وإشتهر هذا املسجد مبنار     ١١٨٤

كما بىن مدرسةً جبوار مسجد دهلي، ويبدو أن هذه         .  حيمل إمسه أيضاً     أضمريمسجداً يف   
والبد أن  . )١٠١(املدرسة كانت كبرية ، حيث يظهر من آثارها الباقية ضخامتها وإتساعها            

، ألن املسجد كما نعرف ،      يكـون بناء املسجد على األقل قد مت يف حياة شهاب الدين             
أما . هـو مـن أول مظاهـر اإلسالم يف أية مدينة إسالمية ،يتم فتحها من قبل املسلمني                

املدرسة اليت بناها قطب الدين أيبك جبوار املسجد اجلامع ، فريجح  أن حجرها األساس               
 .ها فيما بعد ءقد وضع يف عهد االمري شهاب الدين حممد الغوري ، وأكمل بنا

                                                 
 .١٢/١٨١املصدر نفسه  )٩٩(
 .١٨٩املرجع السابق ص : الندوي )١٠٠(
 ؛١٠٦، ص ١ط.م١٩٥٩تاريخ اإلسالم يف اهلند: عبد املنعم النمر  )١٠١(

. Barton; op cit , EI/III,p 256. 

(C) www.nidaulhind.com



 
 
 
 
    
   هـ          ١٤٢٦، ربيع األول )٣٣(، ع)١٧(جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج      ٢٨٤  

 
 

 

هد الرحالة إبن بطوطة يف مدينة هناور يف اهلند ، عدداً كبرياً من املدارس              وقد شا 
ورأيت باملدينة ثالثة عشر مكتباً لتعليم البنات وثالثة وعشرين         : (( يف هذه املدينة فقال     

وأود يف هذا اجملال أن أعلق على هذا         .)١٠٢()) لتعلـيم األوالد ومل أَر ذلـك يف سواها          
ن بطوطة هو غري عصر اإلمارة الغورية يف اهلند ، ولكن هذا            النص ، صحيح أن عصر إب     

فراغ ، بل سبقته جهود الدولة الغزنوية ، والدولة          العدد اهلائل من املدارس ، مل ينشأ من         
الغـورية والدول اليت أعقبتها ، واليت كانت تسعى كلها لنشر الدين اإلسالمي ، وإتاحة               

 .العلم للناس يف بالد اهلند 
وكثرت املدارس يف بالد    : (( ندوي إىل كثرة املدارس يف اهلند فيقول      ويـشري ال  

اهلـند، حىت بلغت اآلآلف يف عددها ، وقد أنشأها هؤالء امللوك ، ووقفوا عليها أمواالً                
طائلـة ، وشـيدوا هلا مباين فخمة ، وأعدوا هلا مكتبات قيمة ،فضالً عن بيوت الطالب             

داد ـة يف بغ  ـة النظامي ـ نفس نظام املدرس   دارس على ـوا امل ـبكامـل أجهزهتا، ونظم   
 .)١٠٣()) أو األزهر 

مما تقدم يتبني لنا دور اإلمارة الغورية وجهودها يف نشر الدين اإلسالمي يف بالد              
 واليت قام هبا بشكل خاص القائد أوالً        يةاهلـند، مـن خالل الفتوحات بالدرجة األساس       

ـ        ن سام الغوري ، حيث أصبح       املظفر شهاب الدين حممد ب     وواألمـري بعـد ذلـك، أب
ومل تسجل لنا كتب    . اإلحـتكاك مباشراً بني اهلنود من جهة واملسلمني من جهة أخرى            

الـتاريخ اهلـندي رواية واحدة تشري، إىل أن الدين اإلسالمي ، قد نشر بقوة السيف أو    
 من الإكراه يف الدين قد تبني الرشد  ((  منطلقني من اآلية الكرمية      ود،ـبالقـوة بـني اهلن    

                                                 
م ، دار صادر دار بريوت للطباعة       ١٩٥٥/هـ١٣٨٤رحلة ابن خلدون    : يت  حممـد بن عبد اهللا اللوا      )١٠٢(

 .٥٥٥والنشر بريوت ،ص 
 .١٨٩املرجع السابق ص : الندوي )١٠٣(
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 فدخل اإلسالم يف صفوف الشعب اهلندي ، مث محله اهلنود إىل            .٢٥٦/البقـرة )) الغـي   
مـناطق أخـرى يف اهلند ، مل تصلها يد الفاحتني املسلمني، فأصبح اهلنود عند ذلك محلة                 

  .)١٠٤(مشعل اإلسالم واحلضارة العربية اإلسالمية 

אW 

كام اإلمارة الغورية ، عامال أساساً يف مد        تعـد احلمالت العسكرية اليت قادها ح      
نفوذ اإلمارة الغورية ، حيث فتحت مناطق يف عهد هذه اإلمارة ، مل تطاهلا أيدي الفاحتني                
 املسلمني، جبهود عظيمة، ومشاق جسيمة ،وتضحيات كبرية ، فلم تكن البالد ممهدة هلم،            

ـ     حمصنة منيعة جداً ،     ن يف مـنازهلم ، بل كانوا يف قالع ضخمة ومدن          ووالـسكان قابع
، فضالً عن   )املنجنيقات   (  الضخمة قاذيفتـستوجب محل معدات احلصار كالسالمل وامل      

فاملنطقة اآلن يف القرن احلادي     . جـيش مـدرب تدريـباً جيداً ، والطرق مل تكن معبدة           
والعـشرين، ووسـط هذا التقدم العلمي ، تعد مناطق صعبة جداً من ناحية التضاريس               

، فكيف كان احلال يف ذلك الوقت ،        لعمليات العسكرية فيها صعبة للغاية     ، وا  واملـناخ 
حـيث كـان اجليش الغزنوي والغوري ، يستخدمان املمرات احملدودة،ووسائط النقل            

 .املعروفة آنذاك 

وفق خطط عسكرية فريدة ، وإصرار على إعالء        على  ومت هـذا الفتح والتوسع      
صنام وتقدس البقر ، فأزاح هذا الفتح احلكام        كلمـة الإلـه إال اهللا ، يف بـالد تعبد األ           

ورجـال الـدين ، والذين إحتدوا إلستعباد شعوهبم ، فأزاحوا ذلك احلجاب الذي كان               
وجاء . ميـنعهم من اإلختيار واإلطالع على ما لدى األقوام األخرى ، من آراء وأفكار               

                                                 
اآلداب العربية يف شبه القارة     : أمحد زبيد   : عـن اآلداب العـربية يف شـبه القارة اهلندية ينظر كتاب             )١٠٤(

، حيث تكلم بالتفصيل عن املؤلفات واملدونات       ١د ط م بغدا ١٩٧٨اهلندية، ترمجة عبد املقصود حممد ،       
 .العربية يف بالد اهلند
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وا املساواة بني أفراد الغوريني باملبادىء السمحة ، وأعلنو  الغزنويني  محلـة اإلسـالم من    
 . اجملتمع كافة يف اهلند ، بعد أن قبع الناس يف ظالم دامس لقرون تلو قرون 

إن املـساواة بـني أفراد اجملتمع كافة ، بعد أن خضعوا لسيادة اإلمارة الغورية،               
كانـت عامالً مهماً يف دخول الناس يف الدين اإلسالمي، فلنا أن نتصور أن شخصاً كان                

 السفلى يف اجملتمع اهلندوكي، وفجأةً يتغري الوضع السياسي، ويدخل هذا           مـن الطـبقة     
الشخص يف اإلسالم ، ليصلي مع قائد الدولة اجلديدة يف مسجد واحد ، ولرمبا يف صف                
واحـد ، مـا هو مدى الفرح الذي يشعر به هذا املسلم اهلندي ، بعد أن كان يركع يف               

 .األرض ليكلم من هو أعلى منه درجةً 
  بني، جيب أن الننساه  يف إزالة احلواجز            ه احلمالت كان هلا دور مهم جداً      فهذ

الـناس، فدخلـوا يف دين اهللا فرادى ومجاعات ، ومحلوا بعد ذلك راية نشر اإلسالم يف                 
 من  اً من اجلهد وقدموا كثري    اًوقد حتمل الغوريون كثري   . مـناطق أخـرى مـن اهلـند       

 اإلسالمية ،ونشر الدين اإلسالمي يف ربوع شبه        التضحيات يف سبيل توسيع نفوذ إمارهتم     
القارة اهلندية ، حيث أكملوا ما بدأته ، اإلمارة الغزنوية يف هذا اجملال ، ويعد دور اجملاهد                 
شـهاب الدين حممد بن سام الغوري ، حاكم اهلند  ، يف عهد أخيه األمري غياث الدين،                  

د النفوذ الغوري يف بالد اهلند ، ونشر        ، أبرز من سعى مل     ورئيس اإلمارة الغورية فيما بعد    
 .الدين اإلسالمي يف ربوعها ، ورفع راية ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا
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אאאW 
 :القرآن الكرمي

: عز الدين أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن عبد الكرمي الشيباين              ) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت  (إبن األثري   -١
 .م، دار صادر دار بريوت للطباعة والنشر بريوت ١٩٧٥/هـ١٣٨٥يف التاريخ الكامل 

/هـ١٤٠٦الفتوح ،   : أبو حممد أمحد بن أعثم الكويف       )    م     ٩٢٦/  هـ٣١٤ت  ( إبـن أعثم الكويف      -٢
 .١م ،دار الكتب العلمية بريوت ط١٩٨٦

 املغويل ، ترمجة صالح الدين عثمان       تركستان من الفتح العريب إىل الغزو     :  بارتولد، فاسيلي فالدميريوفتش     -٣
 .١م الكويت ، ط١٩٨١/هـ١٤٠١هاشم، 

م ١٩٦٥/هـ١٣٨٤رحلة إبن بطوطة ، :حممد بن عبد اهللا اللوايت) م ١٣٧٧/ هـ٧٧٩ت (  إبن بطوطة    -٤
 .دار صادر دار بريوت للطباعة والنشر ، بريوت

النجوم الزاهرة يف ملوك مصر ) :م١٤٦٩/هـ٨٧٤ت (  إبن تغري بردي، مجال الدين أيب احملاسن يوسف -٥
 .والقاهرة مطابع كوستاتوماس وشركاه ، القاهرة 

 .٢م ، دار العلم للماليني بريوت ، ط١٩٨٠عريب /املعجم الذهيب ، فارسي :  التوجني،حممد -٦
 بغداد حسام حمي الدين اآللوسي، مطبعة اجلمهورية. التقوميان اهلجري وامليالدي،ترمجة د   : جرنفيل ، فرميان    -٧

 .م ١٩٧٠/هـ١٣٨٩.. ١ط
 .١م ، دار املعارف القاهرة ، ط١٩٦١أفغانستان :  جوهر، حسن حممد  و عبد احلميد بيومي-٨
 .م ، دار املعارف القاهرة ١٩٦٣اهلند ،: جوهر،حسن حممد   و  حممد مرسي أبو الليل  و عزت فهيم -٩

 . القاهرةم، دار املعارف ١٩٨٠آسيا اإلسالمية :  اجلوهري، يسري -١٠
م، مؤسسة الرسالة بريوت    ١٩٧٨/هـ١٣٩٨تاريخ شبه اجلزيرة اهلندية الباكستانية ،     : حقي ، إحسان   -١١

 .١ط
. الروض املعطار يف خرب األقطار ، حتقيق د       ): م١٤٩٤/هـ٩٠٠ت(احلمـريي، حممـد بن عبد املنعم         -١٢

 .١م،، مطابع دار القلم بريوت ط١٩٧٥إحسان عباس 
) م١٤٠٥/هـ٨٠٨ت(م،  ١٩٧٩/هـ١٣٩٩تاريخ إبن خلدون ،     : لرمحن بن حممد    إبن خلدون، عبد ا   –١٣

 .مؤسسة مجال للطباعة والنشر ، بريوت
وفيات األعيان وأنباء أبناء    ) م  ١٢٨٢/هـ٦٨١ت  (:إبـن خلكـان ، مشـس الدين حممد بن أيب بكر             -١٤

 .م ١٩٧٧/هـ١٣٩٧إحسان عباس . الزمان، حتقيق د
 .م ، اجلامعة اإلسالمية ،ماليزيا٢٠٠١ التاريخ واحلضارة اإلسالمية ،مدخل إىل:خليل ، عماد الدين -١٥
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 . دائرة املعارف اإلسالمية ، ترمجة أمحد الشنتناوي طهران-١٦
تاريخ اإلسالم ، حتقيق عمر     ): م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(  الـذهيب ، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان            -١٧

 .٢م ، بريوت ط١٩٩٨/هـ١٤١٨عبد السالم تدمري،
 .م ، اهليئة العامة املصرية للكتاب ١٩٧٤ول اإلسالم ، حتقيق فهيم حممد شلتوت  و  حممد مصطفى إبراهيم د:
 .٣حمي هالل السرحان ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط. بشار عواد معروف  و د. سري أعالم النبالء،حتقيق د:

 .م الكويت١٩٦٣العرب يف خرب من غرب، حتقيق صالح الدين املنجد: 
 .          ١م، بغداد ط١٩٧٨اآلداب العربية يف شبه القارة اهلندية ، ترمجة عبد املقصود حممد :  زبيد، أمحد-١٨
م املطبعة النموذجية ١٩٥٧تاريخ املسلمني يف شبه القارة اهلندية وحضارهتم ،    : الـسادايت، أمحـد حممود       -١٩

 .القاهرة 
مجة عجاج نويهض ، تعليق األمري شكيب أرسالن،        حاضر العامل اإلسالمي، تر   : سـتودارد ، لوثـروب      -٢٠

 .١م ، ط١٩٧١/هـ١٣٩١
 .م دار املعارف ، القاهرة ١٩٧٢تاريخ الدول ومعجم األسر احلاكمة ، :  سيليمان ، أمحد السعيد -٢١
 ٢م الكويت ، ط١٩٨٨تراث اإلسالم ، ترمجة حممد زهري السمهوري وآخرون ،:  شاخت ،وبوزورث -٢٢
شذرات الذهب يف أخبار من     ): م  ١٦٧٨/هـ١٠٨٩(  أبو الفالح عبد احلي احلنبلي        إبـن العمـاد ،     -٢٣

 ؟٢ذهب ، دار املسرية ، بريوت ط
 .١م، دار احلرية للطباعة بغداد ط١٩٧٨قتيبة بن مسلم الباهلي ،:  عماش ، صاحل مهدي -٢٤
 .م، مطبعة اجلامعة بغداد١٩٧٨الدولة اخلوارزمية :  العبود ، توفيق نافع -٢٥
١٩٦٠/هـ١٣٨٠املختصر يف أخبار البشر ) : م ١٣٣١/هـ٧٣٣ت( أبو الفدا، امللك املؤيد إمساعيل -٢٦

 .م بريوت
 م،مكتبة املعارف ،  ١٩٧٧البداية والنهاية، ) : م  ١٣٨٢/هـ٧٧٤ت  (  إبـن كـثري ،إمساعيل بن عمر         -٢٧

 .٢بريوت ،ط
/هـ  ١٣٩٢بن تاويت ،  تعريب حممد   ) م  ١٠٤٨/ هـ  ٤٤٠ت  ( الكرديـزي،أبو سـعيد عبد احلي        -٢٨

 .١م ،مطبعة حممد اخلامس اجلامعية والثقافية ، فاس ط١٩٧٢
اإلسالم الصراط املستقيم، ترمجة حممد عبد اهللا يعقوب، مراجعة نور الدين الواعظ            :  كنـيث ، مورغان      -٢٩

 .٢م، مطبعة دار التضامن بغداد ،ط١٩٦٦
م ، دار الثقافة ،     ١٩٧٣إحسان عباس   . دحتقيق  :فوات الوفيات للصفدي    :  الكـتيب ، حممـد شاكر        -٣٠

 .بريوت
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 .م ، مطبعة إدفا بريوت ١٩٨١أقغانستان : جلنة دعم شعب أفغانستان -٣١
 .١م ط١٩٤٨حضارات اهلند ، ترمجة عادل زعيتر :  لوبون ، غوستاف -٣٢
 .، القاهرةم ، وؤسسة سجل العرب ١٩٦٤اهلند تارخيها وتقاليدها وجغرافيتها،: أبو الليل، حممد مرسي -٣٣
 .م ، اهليئة العامة للكتاب املصري١٩٧٢اإلسالم يف آسيا الوسطى، :  حممود، حسن أمحد-٣٤
م، ١٩٧٤عروبة العلماء العرب املنسوبني إىل البلدان األعجمية يف املشرق اإلسالمي ،            : معروف، ناجي   -٣٥

 .مطبعة الشعب بغداد
                       )م١٢٥٨-١١٨٥/هـ٦٥٦-٥٨١ ( املـنذري، زكـي الـدين أبـو حممـد بـن عـبد العظيم                   -٣٦

 .م، مطبعة اآلداب النجف األشرف ١٩٧١/هـ١٣٩١بشار عواد معروف، . حتقيق د
تاريخ الصالت بني اهلند والبالد العربية دار الفتح للطباعة والنشر بريوت ،            : يل  ـ الندوي، حممد إمساع   -٣٧

 .١ط
 .١م ط١٩٥٩اهلند ، تاريخ اإلسالم يف :النمر، عبد املنعم -٣٨
مرآة اجلنان وعربة   ) :م  ١٣٦٦/هـ٧٦٨ت( اليافعـي،أبو حممد عبد اهللا بن سعد بن علي بن سليمان            -٣٩

 .٢م مؤسسة األعلمي بريوت ط١٩٧٠/هـ١٣٩٠اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان ، 
معجم البلدان   ): م١٢٢٩/هـ٦٢٦ت( شـهاب الـدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا               ياقـوت ،  -٤٠

 .م دار صادر دار بريوت للطباعة والنشر بريوت١٩٥٧/هـ١٣٧٤
4١- Ahmed, Aziz ;  Studies in Islamic Culture in the Indian 

Environment,clarendom press,Oxford 1964. 
42 –Cambridge History of Iran ,Edited by. J. A. Boyle Tge 

University press Cambridge 1968. 
43 – Encyclopedia of  Islam, 2ed, Leyden.C.E. Bosworth ;Al Ghur, J. 

Barton ; Delhi Sultanate , R.N. Frye ;Fayrozkoh. 
44- Map’s Indian Distance Guide,ed by,S. Muthiah and R .P Arya 

,Madras ,1983. 
45-Phlips Modern School Atlas,ed by, B.M .Willett,81ed.  
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 املقاطعة العاصمة                                                 
1-Andhra  Pardesh                              Hyderabad 
2-Assam                                                 Dispur 
3-Bihar                                                    Patna 
4-Gujarat                                                Gandhinagar 
5-Haryana                                              Chandigarh 
6-Himchal Pradesh                               Simla 
7-Jammu & Kashmir                            Srinagar 
8-Karnataka                                           Bangalore 
9-Kerala                                                  Trivandrum 
10-Madhya  Pradesh                            Bhopal 
11-Maharashtra                                     Bombay 
12-Manipur                                            Lmphal 
13-Meghalaya                                        Shillong 
14-Nagaland                                          Kohima 
15-Orissa                                                Bhubaneshwar      
16-Punjab                                               Chandigarh 
17-Rajasthan                                           Jaipur 
18-Sikkim                                               Gangtok 
19-Tamil Nadu                                      Madras 
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20-Tripura                                              Agartala 
21-Uttar  Pradesh                                 Lucknow 
22-West Bengal                                     Calcutta 
23-Andaman & Nicobar  Is                Port  Blair 
24-Arunachal  Pradesh                        Itonagar 
25-Chandigarh                                      Chandigarh 
26-Dara  & Nagar Haveli                    Silvassa 
27-Delhi                                                 Delhi 
28-Goa ,Daman & Diu                        Panaji 
29-Lakshadweep                                  Kavarattil 
30-Mizoram                                          Aizawl 
31-Pondicherry                                    Pondicherry        
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 ٢/ملحق رقم 
 :باملسافات بني دهلي واملدن الرئيسية يف بالد اهلندجدول 
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women and the conversation between them, highlight fine behavior 
and high manners. 

Emphasis was laid on some of the moral aspects derived from the 
story, they are: Politeness, relief of the aggrieved, guest hospitality, 
and modesty. 

Further, the study was prefaced by introductory chapters tackling: 
Meaning of ethics linguistically and in terminology, introduction 
about Prophet Moses, reasons behind selection of Madyan by Moses 
(PUH), verification of the two women father's name, and verification 
of the two women's names. 

For a complete version of the paper in Arabic see pp 211-249 

       
 

The Role of Shihab Al-Deen Muhammad  

in Spreading Islam and Arabic Culture in India 

Dr. Tariq Sultan 

Abstract: 
This study  introduce to   the reader  (  the role of  Shihab Al-Deen 

Muhammad in spreading Islam and Arabic Culture in India). The 
Ghurian State,had emerged in the Afganistan mountains and reared 
within Al-Ghaznawed state, played a great part in the expansion of 
Islam boundaries,spreading Islam among the Indians and completing 
of what had already been made by Al-Ghaznawed,then they deepened 
the Islamic principles in the Indian mind. 

Allah Almighty had sent some well-equalified leaders such as 
Ghiyath Al –Deen Muhammad Al-Ghuri and his brother Shihab Al 
Deen Muhammad Al-Ghuri.The two led the campaign of Islamic 
expantion in India,letting people see and comprehend Islam as it is, 
and embrace Islam both individually and collectivelly.Besides they 
established mosques and schools which stand for institutes and 
universities nowdays. 

The Indians began to learn a great deal from these scientific 
institutions in which they comprehended the Islamic principles.Then 
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they carried the Islamic torch and Islamic and Arabic culture 
throughtout India.  

For a complete version of the paper in Arabic see pp 253-299 

       
 

Fossilization in Arabic as a Second Language 

Dr. Abdulaziz Ibrahim Al-Osaili 

Abstract: 
Fossilization, or language fossilization, is the term used in second 

language acquisition (SLA) to denote the resistance of L2 linguistic 
elements to approach target-language norms. 

The purpose of the present study is to introduce this phenomenon 
to Arab readers and investigate fossilized interlanguage structures in 
Arabic as a second language, then suggest appropriate strategies to 
prevent and overcome this problem.  

The subjects of the study were 102 advanced learners of Arabic as 
a second language in the Institute of Teaching Arabic at Al-Imam 
Muhammad Ibn Saud Islamic University, and the data were collected 
through written texts and questionnaires. 

The results shows that certain structures in Arabic are fossilized 
for various reasons which are related to the students' backgrounds and 
learning strategies. The results also shows that such fossilization can 
be prevented and treatment are generally possible, but such treatment 
should be based on the prevention strategies; however, the researcher 
did not suggest a particular treatment for his subjects because of 
various backgrounds and strategies that these subjects brought to the 
situation. 

For a complete version of the paper in Arabic see pp 303-389 
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