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  مقدمة ال

  

المي نالحظ ان مواقـع     حينما نقلب صحائف التاريخ العربي االس             

الخلود والمجد لذلك التاريخ إنما صنعتها يد القادة األبطال الذين حملـوا             

ارواحهم على اسنة رماحهم وراحوا يحاورا الـشعوب بمـصادر القـوة            

والعنفوان ، وكلنا يعرف ان الخطاب االسالمي للشعوب األخرى انبثـق           

عوب ، السيما التركيز    من رؤية االسالم الى نشر العدالة والرحمة بين الش        

على نشر ديانة التوحيد المتمثلة باإلسالم، ومن خالل تلك القاعدة خاطب           

كـان الخطـاب    ، ،العرب اآلخرين على ضرورة االمتثال لألمر اإللهي    

اإلقرار باإلسالم دينا جديدا ،     : تجاوز ثالثة مطالب    يالعربي االسالمي ال    

ة والسماح للجيش العربي بالدخول     او دفع الجزية للدولة العربية االسالمي     

الى اراضي تلك الدولة مقابل حماية المسلمين لهم، او الحرب والقتال بين            

وعند قراءتنا لخريطة المعارك والحروب التي خاضها العرب        الجانبين ،   

المسلمين منذ صدر اإلسـالم مرورا بالعصور االسـالمية المختلفـة ،           

غالبية الـشعوب والبلـدان كانـت    د ان  وحتى نهاية الدولة العثمانية ، نج     

وترفض ايضا الموافقـة علـى      ترفض االعتراف باالسالم واإلقرار به ،       

دفع الجزية والسماح للجيوش االسالمية بالدخول الى اراضيها لحمايتها ،          

مدركين ان وراء القبول بذلك واإلقرار به انهيار كامل لمنظومـة القـيم             

من هنا راحـت الـشعوب       الخاصة بها ،     والمعتقدات والمكتسبات الثقافية  

فرفضت اعتنـاق االسـالم ،      تدافع عن قيمها والتمسك بها بكل السبل ،         

 واذا تقـصينا    وامتنعت عن دفع الجزية ، وبادرت الى قبـول القتـال ،           
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المعارك والحروب االسالمية فلم نعثر على حالة واحدة وافق  بها الخصم            

نما كان عدد المرات التـي وافقـت        بيالمقابل على الدخول في االسالم ،       

عد على اصابع اليد    ال تُ بل  بعض الشعوب على دفع الجزية محدودة جدا ،         

في حين جاءت كل المعارك والحروب بالموافقة على القتـال ،           الواحدة،  

وهو دليل على ان ال احد يقبل بالتخلي عن معتقداته ومكتسباته الثقافيـة             

لسلمي وسيلة للتفاوض مع اآلخـرين ،       وحينما لم يكن للحوار ا    بسهولة ،   

   ."حوار السيوف " الحوار المسلح جاء دور 

ونحن هنا في معرض الحديث عن المعارك االسالمية في الهنـد ،                 

وهي جزء يسير من مجموع المعارك والحروب التي خاضها المـسلمون           

ي في حروبهم في جميع انحاء العالم ، حيث بلغ عدد المعارك االسالمية ف            

الهند ، وذلك وفقا للمصادر التاريخية ذات الصلة بتاريخ الهند ، ما يزيد             

على مائتي وست وثمانون معركة ، اكثرها مع ملوك الهنـد وزعاماتهـا             

التقليدية ، وقليل منها بين القوى االسالمية التي تصارعت علـى سـيادة             

 الهند ، منها خمس وثالثون معركة في فترة الحكـم العربـي للمنـاطق             

وتسع عـشرة معركـة فـي       الشمالية من الهند ، وهي باكستان الحالية ،         

عصر الدولة الغزنوية ، وثالث عشرة معركة في عصر األسرة الغورية           

 معركة في عصر الدولة المملوكية التركية ،        ونوخمس وعشر األفغانية،  

وسبع عشرة معركة في عصر الدولة الخلجية االفغانية ، وست وثالثـون       

 عصر دولة آل تغلق ، واحدى وثالثون معركة فـي عـصر             معركة في 

األسرة اللودية األفغانية ، ومائة وعشرة معارك في عصر اباطرة المغول           

قدم فيها المسلمون جهودا حربية وعسكرية كبيرة جدا ، ال سـيما تلـك              ،

التضحيات الجسام ومخاطراتهم العظيمة في اراضي الهند الواسعة ، كل          

مطلقة للمسلمين على شعوب الهند ، بـل وطوعـوا          ذلك قد حقق سيادة     

ثقافة الهند ومعارفها القديمة لصالح حضارة العرب والمسلمين وثقـافتهم،      

 مع مرور الزمن وحالة االنـدماج الـشاملة للثقافـة العربيـة             واصبحت
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االسالمية مع ثقافة الهنود ، ثقافة واحدة متجانسة متصالحة ومترابطة مع           

  .تعيش على ارض الهند ، وهي كثيرة ومتنوعة كافة الثقافات التي 

لقد انبثق عن تاريخ المعارك والحروب االسالمية علـى ارض جنـوب             

، تأثيرا كبيرا وواضحا على رسـم خريطـة         ) شبه القارة الهندية    ( آسيا  

المنطقة لصالح النفوذ والهيمنة االسالمية عليها، فمـع مـرور الوقـت ،     

قتصادية والدينية وحتـى اللغويـة تميـل        راحت شؤن الهند االدارية واال    

لصالح الفاتحون المسلمون الجدد ، فتلك المعـارك هـي التـي اعطـت           

وال  والفوز بالغنيمة التاريخيـة ،       األرضية الخصبة إلحداث ذلك التأثير ،     

 ، ما شهده المسلمون من والدة العشرات من القادة األبطال ، الـذين              ننس

 ، واروع األمثلة في فتح البلدان وإيقاع        سطروا اروع المالحم في التاريخ    

محمـد  "، كان في مقدمتهم القائد الفاتح       ى الهند   التأثير الديني والثقافي عل   

الـسلطان محمـود بـن سـبكتكين      " والقائد الكبيـر    ،  "بن القاسم الثقفي    

قطب " والقائد  " فاتح دلهي ،  " والسلطان شهاب الدين الغوري   "،  "الغزنوي

والسلطان شـمس   "،  "لطان عالء الدين خلجي األفغاني      والس"،  "الدين آيبك 

والسلطان غياث الـدين    "،"والسلطان غياث الدين بلبن   "،"الدين التتمــش 

: وأبـاطرة المغـول ، امثـال     " ،"والسلطان سـكندر لـودي    " ،"تغلق شاه 

" ،"وجـالل الـدين محمـد اكبـر       " ،"ظهير الدين محمد بابر   " اإلمبراطور

ومحـي الـدين محمـد اورانجزيـب        "،"وشهاب الدين محمد شاهجيهان   

  ".عالمكير

عودتنا الى دراسة تاريخ الفتح العربي ألقاليم االرض ، يحيي في نفوسنا            

تلك األمجاد الخالدة ، كما ويحيي في ضمائرنا حتمية العمل على توحيـد             

الجهود العربية واالسالمية  وتجميعها وحشدها لمواجهة التحديات الكبيرة          

لت تهدد مصالح العرب والمسلمين في اقطار المعمورة        التي هددت وال زا   

، ووقوفنا على تلك المآثر العظيمة تؤكد لنا جميعا ، ان األمم ال تحيا اال               

برص الصفوف والتكاتف والتآلف والتراحم، وبناء القوة الذاتية ، سـواء           
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القوة الخلقية والدينية والعسكرية ، وبدون ذلك لن يتحقق لنا حلم ، ولـن              

  . بمستقبل مزدهر نفرح

لقد روى العرب بدمائهم الزكية الطاهرة ارض السند والهند وافغانستان ،           

شـبه  (وهي التي تسببت في بسط سيطرة عربية اسالمية على جنوب آسيا          

    . وحتى اآلن )القارة الهندية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معارك العرب المسلمين في الهند

األقاليم الـشمالية لـشبه     قاد العرب باكورة الحمالت الحربية تجاه       

القارة الهندية في زمن الخلفاء الراشدين ، حيث جرت عـدة محـاوالت             

وأغلبها كانت ذات طابع استكشافي لمعرفة طبيعـة المنطقـة ال أكثـر،             

وظلت تلك الحمالت تنمو يوما فيوم إلى أن جعل العرب المنطقة هدفا من             
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عظمهـا حققـت    أهدافهم ،  فقادوا ســلسلة من الغزوات التـي فـي م           

انتصارات كبيرة أسهمت في بسط سيطرة العرب علـى شـعوب الهنـد             

الشمالية، األمر الذي حول البالد إلى السيادة العربية السياسية واإلدارية،          

  .ثم تالهـا انتشار واسع لإلســـالم ولثقافة العرب ولغتهم

 خاض الفاتحون العرب حروبا كثيرة وصعبة ، كانت في أغلبهـا           

 من مخاطر قاتلة ، لوال حكمة القيادة العربيـة وشـجاعتها فـي     ال تخلوا 

التعامل مع أصعب الظروف واألحوال، فلقد تجشموا الصعاب ، وحملـوا        

أرواحهم على أكتافهم ليصلوا فاتحين وناشرين لإلسالم إلى  بالد الهنـد            

الجديدة، وحينما نستعرض المصادر التاريخية وثيقة الصلة بحملة العرب         

ند، كالبالذري، واليعقوبي، والطبري ، والكـوفي،  نعثـر مـن            تجاه اله 

خاللها على خمس وثالثين معركة أو حملة عسكرية، ونجد أن العرب لم            

يحققوا انتصارات على ارض الهند طيلة الحمالت العشرين األولى، بـل           

كانت في مجملها حمالت استطالعية سريعة تسعى إلـى رسـم صـورة         

  .مهيدا لغزوها في مراحل الحقةالمنطقة والتعرف عليها ت

        لقد شكلت تلك الحمالت نواة انبعاث مشروع سيطرة متكاملة على          

ارض الهند الشمالية، وأسست لوجود عربي إسالمي  يهيمن على شؤون           

البالد السياسية واالقتصادية واإلدارية، كما ونالحظ أن اهتمام الفـاتحين          

والـسيطرة  ) بلوجـستان (مكرانالعرب بداية انصب على ترويض إقليم       

عليه،  ألنه يشكل المعبر األساسي لشبه القارة الهندية، فخص العرب هذا            

غـزوة مكـران    :اإلقليم بسبع حمالت ، جـاءت علـى النحـو التـالي           

، وغزوة مكران   )١(بقيادة عثمان بن أبي العاص الثقفي     )م٦٤٣/هـ٢٣(سنة

وغزوة بلوجـستان   )٢(بقيادة الحكم بن عمرو الثعلبي    )م٣٤٦/هـ٢٣(الثانية

 وعزوة بلوجـستان الثانيـة      )٣(بقيادة سهل بن عدي   )م٦٤٣/هـ٢٣(سنة  

وغزوة مكران سنة   )٤(بقيادة مجاشع بن مسعود السلمي    )م٦٥١/هـ٣١(سنة

وفتح قصدار من   )٥(بقيادة سنان بن سلمه بن محبق الهذلي      )م٦٦٨/هـ٤٨(
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ـ ٤٩(مكران سـنة   بقيـادة سـنان بـن سـلمه بـن محبـق          )م٦٦٩/هـ

بقيادة محمـد   )م٧١١/هـ٩٣(وآخرها غزوة وفتح بلوجستان سنة    )٦(الهذلي

  .)٧(بن القاسم الثقفي

       على أن حمالت محمد بن القاسم الثقفي وفي عهد الخليفة الوليد بن            

شكلت منعطفا تاريخيا هامـا     ) م٧١٥/م٧٠٥ -هـ  ٩٦/هـ٨٦(عبد الملك 

مـس  في مسيرة شعوب شبه القارة الهندية، حيث قاد ما يربـوا علـى خ             

عشرة حملة استهدفت معظم أراضي بلوجستان والسند والبنجاب، وذلـك          

( في فترة زمنية ال تزيد على ثالث سنوات ، إذ انطلق فاتحا فـي سـنة                 

، بينما لـم    )م٧١٤/هـ٩٥(وسنة) م٧١٣/هـ٩٤(، ثم سنة    )م٧١٢/هـ٩٣

تستقر األوضاع في إقليم بلوجستان بيد العرب إال حين مجيء الفاتح بـن             

لثقفي، حيث سارع إلى تمصير بلوجستان ، وجعـل منهـا ارض            القاسم ا 

  .حشد ورباط استعدادا لفتح الهند ومواجهة دولتها الكبرى في وادي السند

        لم يتوان محمد بن القاسم عـن توجيـه جيوشـه نحـو مدينـة               

وهي حينئذ من أهم المدن الـساحلية فـي إقلـيم الـسند           ) كراتشي(الديبل

ر العرب، فتم له فتحها والسيطرة عليها حينما طرد         والمطلة على مياه بح   

منها ملك الهند داهر ، وبذلك يكون قد أمن السيطرة على مرفأ تجـاري              

واصل ابن القاسم فـي حمالتـه يطـارد          وبحري في غاية األهمية،  ثم     

باتجاه النيرون، وهي مدينة حيدر آباد الحالية الواقعـة فـي       " داهر:"الملك

 حوالي خمسة وعشرين فرسخا،      )كراتشي( عن الديبل  باكستان، والتي تبعد  

بان سكان مدينة النيرون اسـتقبلوا الجـيش        " الكوفي  "ويؤكد هنا المؤرخ    

العربي بالترحيب دونما قتال، وأنزل ابن القاسم العرب  في المدينة بغيـة     

تمصيرها، كما أمر بهدم المعبد الوثني وبني مكانه مسجدا وعين له إماما            
)٨(.  

    كان من أبرز المعارك التي خاضها ابن القاسم على أرض السند                

تلك التي وقعت على ضفاف نهر السند في التاسع مـن رمـضان سـنة               
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حيث كانت من المعارك التي غيرت وجه تـاريخ شـبه           )م٧١٢/هـ٩٣(

القارة الهندية، السياسي واالجتماعي والعقائدي والثقافي إلى أيامنـا، بـل          

 من المعارك المشهودة التي أبلى بها العـرب بـالء           اعتبرها المؤرخون 

عظيما، واستبسلوا استبساال قل نظيره في معارك التاريخ الوسـيط، فـي         

حين لعبت شخصية محمد بن القاسم القيادية الدور األبـرز فـي حـسم              

المعركة لصالح العرب المسلمين، حيـث وقـف فـي جمـوع العـرب              

، "محرز بن ثابت  "شهادة فان أميركم    يا أبناء العرب، إذا فزت بال     :"يخاطبهم

، واستولى العرب على كافة المدن التابعة له،         "داهر"وفيها قتل ملك الهند     

ولم يكتف ابن القاسم بذلك،  بل أمر بقطع رأس الملـك وأرسـله إلـى                

، ولما وصـلت    )٩(الحجاج بن يوسف الثقفي في العراق مع غنائم الحرب          

ر فإذا هو قد أنفق على حملـة ابـن          الغنائم إلى الحجاج بن يوسف،  نظ      

القاسم ستين ألف إلف درهم، ووجد ما حمل إليه عشرين ومائة ألف ألف             

شفينا غيظنا، وأدركنا ثأرنا ، وازددنا سـتين ألـف ألـف ،     :"درهم، فقال 

  )١٠(". ورأس داهر

       ثم جاءت موقعة الملتان، وهي من حواضر إقليم البنجاب، وذلـك           

عدما سيطر العرب على معظم مدن وقرى بـالد         ، ب )م٧١٣/هـ٩٥(سنة  

السند، وفيها وقعت معركة كبرى استمرت سبعة أيام متواصلة، قتل فيها           

من العرب ما يزيد على مائتان وخمسة وثالثين رجال، أغلبهم من أهـل             

الشــام، ولم يتحقق النصر للعرب إال بعد مرور شهرين على حـصار            

  )١١(المدينة 

فتح العربي قد نجح في بسط سيطرته علـى إقلـيم                 وبذلك يكون ال  

السند وأجزاء هامة من إقليم البنجاب متمثلة بمدينة الملتان، كما وأرسـى            

ـ ٩٦(قواعد دولة عربية إسالمية استمرت حتـى سـنة           ، وتجـدر   )هـ

المالحظة انه بعدما أنهى ابن القاسم تلـك المهمـة الكبيـرة ،  تنقطـع                

 إلى تقدم العرب في شبه القارة الهنديـة،         الروايات التاريخية عن اإلشارة   
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بحيث ال نعثر فيها على أية اهتمامات تذكر ، ومع ذلك فقد أشارت بعض              

المصادر إلى وقوع مجموعة من الغزوات في العهد األموي ، إال أنها لم             

.تحدد زمانها ومكانها

  ) .م٦٣٦/هـ١٥( سنة" تانه" غزوة 

، بأمر من أخيه عثمان     "لعاص الثقفي الحكم بن أبي ا   " قادها القائد العربي    

" بن أبي العاص الثقفي، والي عمــان والبحرين، حيث توجه إلى موقع            

، القريبة من بمباي على ساحل بحر العرب، ويبدو انـه لـم يحقـق         "تانه

مكاسب كبيرة في هذه الغزوة، كما واجهت تلك الحملة معارضة شـديدة            

متعاضه منها واعتبرها مغامرة    من قبل الخليفة عمر بن الخطاب، وأبدى ا       

يا أخا ثقيف ، حملت دودا علـى عـود،          :" حربية خطيرة، حيث قال فيها    

   .)١٢("وأني أحلف باهللا لو أصيبوا ألخذت من قومك مثلهم

  ).م٦٣٦/هـ١٥( سنــة" بروص" غـــزوة 

عثمان بـن أبـي     "، بأمر من أخيه     " الحكم بن أبي العاص الثقفي    " قادها  

مان والبحرين ، في عهد الخليفة عمر بـن الخطـاب،           ، والي ع  " العاص

مدينة ساحلية هامة تقع في مقاطعة الكجرات، لم يحقق العرب          " بروص"و

  .)١٣(نتائج ملموسة في هذه الغزوة

  

  ).م٦٣٦/هـ١٥(سنــة"الديبل"غــزوة 

، وذلك بأمر مـن أخيـه       "المغيرة بن أبي العاص الثقفي    " قاد هذه الحملة    

هو الموقع القـديم لمدينـة      " الديبل"والبحرين،وخور  عثمان، والي عمان    

أن المسلمين غنموا   " ، يشير البالذري إلى   "باكستان"الحالية في   " كراتشي"

، دون أن يذكر بوضوح ما إذا حققوا مكاسب سياسـية            "فيها بعض الغنائم  

، ويبدو أن الغزوات الثالث السابقة  التي حـدثت          )١٤(على ارض المنطقة  

 إنما كانت عبارة عن محـاوالت حربيـة وقائيـة ،            م،٦٣٦/هـ١٥سنة

وسببها ، دعم بعض القبائل الهندية التي كانت متواجـدة فـي البحـرين               
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لحركة المرتدين أيام أبو بكر الصديق، ودعمهم أيضا للفرس  بالرجـال            

.)١٥(والسالح ضد المسلمين 

  ).م٦٤٣/هـ٢٣(سنــة" مكـران" غــزوة 

الحكم بـن   " وأخوه" مان بن أبي العاص الثقفي    عث"كانت هذه الغزوة بقيادة     

الواقع إلى الشمال الـشرقي مـن       " مكران" ، استهدفت إقليم    "أبي العاص 

أن المسلمين بقيـادة    " الهند،ويرى اليعقوبي الذي انفرد بذكر تلك الغزوة ،       

 أنها لم يحققوا أية انتصارات فعلية على أرض اإلقليم ، ويرجح" عثمان"

تعرف على طبيعة المنطقة ورسـم جغرافيتهـا ألنهـا    محاولة عسكرية لل  

  .)١٦(تشكل مدخال هاما للهند عن طريق البر

  ).م٦٤٣/هـ٢٣(سنــة"مكران" فتــح 

، وقد قابل ملك الـسند      "الحكم بن عمرو الثعلبي   " جاءت هذه الحملة بقيادة   

ـ كيوم ذا  ، نجح المسلمون في هذه الحملة مـن تحقيـق          "راسل"، الشهيرب

قوات الهند الشمالية، وتعتبر هذه المعركة مـن المعـارك          انتصارا على   

اإلسالمية العظيمة في التاريخ اإلسالمي، إذ حققت أول سـيطرة فعليـة            

،واعتبرها المؤرخون فتحا كبيرا في ثغـور       "مكران"للمسلمين على أرض    

  .)١٧(الهند الشمالية

  ).م٦٤٣/هـ٢٣(سنة" لسجستان" فتـح المناطق المحاذية 

، " بن عمير  عبد اهللا " ،و"عـاصم بن عمرو الثعلبي   " حملة القائد قـاد هذه ال  

وقد وفق المسلمون  في إلحاق هزائم كبيرة في صفوف القبائـل الهنديـة           

  .)١٨(الهام" السند" الشمالية،لتصبح قوات المسلمين على مشارف إقليم

  ).م٦٤٣/هـ٢٣(سنــة" األهواز" غــزوة 

، بينما لم نعثر عليها في بقية       )١٩(نوردت هذه الغزوة في كتاب العقد الثمي      

المصادر األخرى، كالطبري والبالذري واليعقوبي وججنامـه،حتى  لـم          

يمكننا التعرف على قائد تلك الحملة، وال حتى النتـائج التـي تمخـضت              

عنها،ورغم ذلك تبق إشارة هامة لمحاوالت العرب المـسلمين الحتـواء           

. للهندةقبائل الزط في المناطق الشمالية الغربي
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  ).م٦٤٣/هـ٢٣(سنة" بلوجستان" غــزوة 

،والتـي  )٢٠("ســهل بـن عـدي  "  القائد العربي كانت هذه الحملة بقيادة   

، "بلوجـستان " تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على إقلـيم          

الذي يعتبر من األقاليم الهامة الواقعة شمال غرب الهند، وتعتبـر منفـذا             

حيث يتوقف فتح الهند على مقدرة العرب في بسط         بريا غاية في األهمية،     

  .سيطرتهم الكاملة على هذا اإلقليم

  ).م٦٥١/هـ٣١(سنة "بلوجستان الثانية" غــزوة 

مجاشــع  "ادة بقي" بلوجستان" جــاءت الغزوة الثانية على إقليم   

، حيث جاءت هذه الحملة ضمن حملتـه علـى          )٢١("بن مسعود السـلمي  

 إال أن المصادر لم تذكر أي من النتائج التـي           إقليم خراسان وسجستان،  

.حققها المسلمين هناك

  ).م٦٥٩/هـ٣٩(سنة " القيقان من أعمال السند" غـزوة 

علي " بأمر من الخليفة    " الحارث ابن مـرة العبدلي   " قــاد هذه الحملة    

، ورغـم   "القيقـان " ، وقد حقق الحارث مكاسب كبيرة في        "بن أبي طالب  

  .)٢٢()م٦٦٢/هـ٤٢(ا سنة فانه قتل فيهذلك 

  ).م٦٦١/هـ٤١(من إقليم السند، سنة " ارمائيل" غـزوة 

، وكانـت   "عمر بن عبيد اهللا ابن معمر القيمـي       " جاءت هذه الغزوة بقيادة   

تستهدف الوصول إلى ارض الهند، ووقعت المواجهة بين العرب والهنود          

 تبعـد عـن     التي" لس بيله " الواقعة اليوم على مقربة من      " ارمائيل" في  

  .)٢٣(دينة كراتشي  حوالي ستون ميال م

  ).م٦٦٤/هـ٤٤(سنة " الهور" غـزوة 

المهلب بـن أبـي     " قاد هذه الغزوة على بالد الهند الشمالية القائد العربي        

ر تقـع   ، ومدينـة الهـو    "معاوية بن أبي سفيان   " في عهد الخليفة    " صفرة

ثمانية عشر فارسـا    " المهلب" ، ولقي فيها    )٢٤(ضمن األراضي الباكستانية  

مـا  :" من الترك على خيل محذوفة، فقاتلوه، فقتلوا جميعا، فقال المهلـب          
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أول مـن   جعل هؤالء األعاجم أولى بالتشمير منا، فحذف الخيل، فكـان           

  .)٢٥(حذفها في اإلسـالم

  ).م٦٦٥/هـ٤٥(سنة " القيقان الثانية" غـزوة 

د، وذلك على يد القائـد      من إقليم السن  " القيقان" في هذه الغزوة ، تـم فتح       

معاوية " ، بأمر من الخليفة األموي      "عبد اهللا بن ســوار العبدي    "العربي

  .)٢٦("انبن أبي سفي

  ).م٦٦٧/هـ٤٧(سنة" القيقان الثالثة" غـزوة 

سـنة  " القيقـان " بعدما لم ينجح العرب في الحفاظ على فتحهم لمنطقـة           

وجـود العربـي    م، وذلك عندما هاجمت الجيوش الهندية ال      ٦٦٥/هـ٤٥

" معاوية بن أبـي سـفيان     " هناك، وتمكنوا من طردهم، فقد وجه الخليفة        

للمرة الثانيـة إلعـادة فـتح       " عبد اهللا بن سـوار العبدي    " القائد العربي 

المنطقة المذكورة،  في حين كانت نتيجة المواجهة لغير صالح المسلمين،           

وغالبيـة أفـراد   " ر عبد اهللا بن سوا" حيث منوا بهزيمة منكرة، قتل فيها  

  .)٢٧(عدده في حدود أربعة آالف مقاتلالجيش اإلسالمي البالغ 

  ).م٦٦٨/هـ٤٨(سنـة " مكران" فتــح 

، "ســنان بن سـلمة بن محبق الهـذلي      " القائد العربي   " مكران"قاد فتح   

انتصارات كبيرة في اإلقليم    " سنان"،وقد حـقق   "معاوية" بأمر من الخليفة  

 للمسلمين، بعدما أجرى عليـه التمـصير بدعوتـه          ، ونجح في إخضاعه   

، وبـذلك   "مكـران "القبائل العربية  التي شاركت في الفتح لالستيطان في          

  .)٢٨( وهيمنتم على المنطقة المذكورةضمن سيادة العرب

  ).م٦٦٩/هـ٤٩(سـنة " قصدار" فــتح

مكـران ،   " ، وهي في محاذاة     "سنـان بن سلمة بن محبق الهذلي     " قادها  

انه  لم يتمكن من تمصيرها والسيطرة عليها ، كما حـصل لـه فـي                إال  

، بسبب انتفاض أهل المنطقة عليـه بقـوة الـسالح، رافـضين             "مكران"

االنصياع لألوامر العربية، وبذلك تم طرد المسلمين منها، واستدعى ذلك          
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المنذر " إلى تجريد حملة جديدة في نفس السنة، بقيادة       " معاوية" من الخليفة 

  .)٢٩(حها أصبحت خاضعة لحكم المسلمين، ففت"ارودبن الج

  ).م٦٧٢/هـ٥٣(سنة " قندهار" فتح

عباد بن زياد بن أبي     " قاد حملة الفتح على قندهار األفغانية القائد العربي       

هزيمـة  " عباد"، وكانت قندهار يوم ذاك تابعة لحكم الهند، فألحق          "سفيان

  .)٣٠( بجيش الهند، وكسب غنائم عديدةكبيرة

  ).م٦٧٤/هـ٥٥(من أعمال السند، سنة " بوقان "غزوة

، وتمكن  "عبيد اهللا بن زياد بن حري الباهلي      " قاد هذه الحملة القائد العربي    

وضمن السيطرة عليها، وبذلك اصبح للمـسلمين نفـوذا         " بوقان" من فتح   

  .)٣١(لمناطق الشمالية الغربية للهندواسعا في ا

  ).م٦٩٩/هـ٨٠(كراتشي ، سنة " الديبل" غـزوة 

والي العـراق،   " الحجاج بن يوسف الثقفي   " جاءت هذه الغزوة برغبة من      

بـديل بـن طهفـة      " والقائد  " عبيد اهللا بن نبهان   " حيث أرسل إليها القائد     

وهو موقع مدينـة كراتـشي      " خور الديبل " ، وقد توجهت صوب     "البجلي

ـ       ، ووقـع عنـه     " بديـــل"القديم، وحينما التقى الجمعان، نفر الفرس ب

، "الـديبل " فأحاط به الهنود وقتلوه، ويرجع سبب تلك الحملة العربية ضد           

  .)٣٢( يد قراصنة هنودوقوع رهائن من المسلمين في

  ).٧٠٠/هـ٨١(من بالد أفغانستان، سنة " رتبيل" غزوة 

" ، عامـل    "عبد الرحمن بن محمد بن األشـعث      " جاءت تلك الغزوة بقيادة   

من هناك قبائل التـرك واألفغـان،       ،وقد حارب   "سجستان" الحجاج على   

وواجه قبائل الغور والخلج األفغانية ، والتي عرف عنهـا شـدة البـأس              

مـن أعمـال الهنـد      " رتبيل  " والمراس في النزال ، ونجح في إخضاع        

  .)٣٣(المناطق المرتفعة شمال باكستانالشمالية،في 

  ).م٧١١/هـ٩٣(سنة " بلوجستان" غزوة 

اكثر من مرة، وذلك بسبب عدم      " بلوجستان  " تكررت الحمالت على إقليم     

استقرار الوضع في أيدي العرب ، وألهمية اإلقليم اإلسـتراتيجية، فقـد            
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عمـاد الـدين    " حملة جديدة تجاه اإلقليم، وكانت بقيـادة      " الحجاج" أرسل  

، حيث فرض عليه سيطرة عربية تامة، من خالل         "محمد بن القاسم الثقفي   

 م،جيش الجيوش منها اسـتعدادا لفـتح األقـالي        تمصيره للمنطقة، كما انه     

  .)٣٤(لسندالهندية الشمالية ومواجهة دولة الهند الكبرى في وادي ا

  ).م٧١١/هـ٩٣(كراتشي، سنة " خور الديبل" فتح 

، وذلك بأمر من الحجاج بن      "محمد بن القاسم الثقفي   " قاد عملية الفتح القائد   

بـين  " الـديبل "  مـن    يوسف، وبعد معركة طاحنة دارت رحاها بالقرب      

المسلمين والهنود ، استطاع العرب من إلحاق هزيمة منكرة بجيش الهنـد         

، وتمكن من تحرير األسرى المسلمين مـن سـجون          "داهر شاه " وملكه  

بنى فيهـا   الهند،  وأنزلها ابن القاسم ، أربعة آالف من القبائل العربية، و           

  .)٣٥(مسجدا ودارا لإلمارة 

  ).م٧١١/هـ٩٣(نة ، س" النيرون" فتــح 

" حملتـه باتجـاه مدينـة     " محمد بن القاسـم   " وجه القائد   " الديبل"بعد فتح   

" النيرون لفتحها، ويرجح أن هذه المدينة هـي الموقـع القـديم لمدينـة             

الباكستانية، والتي تبعد حوالي خمسة وعشرين فرسـخا عـن          " حيدرآباد

نيرون استقبلوا ابن   ، أن سكان ال   "الكوفي" ،ويؤكد المؤرخ   " الديبل" مدينة  

القاسم بالترحيب دون أن يحصل قتال، حينما قدموا له والءهـم، وأنـزل            

ابن القاسم  العرب في المدينة بغية تمصيرها، كما أمر بهدم المعبد الوثني             

  .)٣٦(بنى مكانه مسجدا وعين له إمامافي المدينة، و

  ).م٧١١/هـ٩٣(سنة" سيوستان" فتح

سلميا، وفرغ من ترتيب شؤونها     " النيرون" ح  لما انتهى ابن القاسم من فت     

القريبة من النيرون، وضرب على     " سيوستان" الداخلية، توجه نحو مدينة     

المدينة حصارا قويا، وضربها بالمنجنيق والـسهام والرمـاح، فأعلنـت           

  .)٣٧(ذلك تحت ضغط الرماية المستمرة المدينة استسالمها للعرب  و

الواقعة فـي إقلـيم     " سويس" صار مدينة   إلى ح " محمد بن القاسم  " توجه  

السند، وقد قرر الهنود فيها مواجهة المسلمين، والحيلولة دون وصـولهم           
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إلى هذا المعقل الحصين، وجهزوا لهذه المهمة، ألف فـارس مـدججين            

، وأخـذ  "بيهمن" بالسالح من سيوف ودروع ورماح، يقودهم القائد الهندي       

موهم في جنح الظالم،فتاه الهنـود      الهنود المسلمين على حين غرة، وهاج     

" كاكه كوتـك  " في الطرقات وانقسموا على أنفسهم،فاضطر حاكم المدينة        

  .)٣٨(لطاعة والوالء ، وأمنهم العرب من مقابلة ابن القاسم معلنا ا

  ).م٧١١/هـ٩٣(من ارض السند، سنة " أشبهار" فــتح 

 في إقليم الـسند،     الواقع" أشبهار"إلى حصن   " محمد ابن القاسم  "توجه القائد 

وفرض عليه حصارا شديدا، أظهر الهنـود خاللهـا مقاومـة عنيفـة،             

واستبسلوا في قتال المسلمين،فأمر ابن القاسم برمي الحصن بـالمنجنيق،          

وقد استمر الحصار مدة أسبوع، إلى أن وهنت عزائم الهنـود وضـعفت             

أهله روح المقاومة لديهم، ومع إصرار المسلمين على فتح الحصن، أعلن           

  .)٣٩(قهم المسلمون على ذلكاالستسالم، شريطة إعطاؤهم األمان، فواف

  ).م٧١١/هـ٩٣(سنة " شط مهران" مـوقعة

إلى شـط   " محمد ابن القاسم  " في هذه الموقعة نزل الجيش العربي بقيادة        

مهران، وهو فرع من فروع نهر السند الكبير،فقابله الهنـود بالمقاومـة            

عن وصول العرب إلى شاطئ     " داهر شاه " الهندوالقتال، وحينما علم ملك     

مهران اسقط في يده، وأيقن أن بالده جميعها آيلة للسقوط، السيما عنـدما        

لقوات محمد ابـن    " جاهين" علم عن استسالم أحد قادته الكبار وهو القائد       

  .)٤٠(ة والخضوع للحكم العربي الجديدالقاسم وإعالنه الطاع

  )م٧١١/هـ٩٣(سنة"نهر السند" حرب على ضفاف

وهي المقابلة الكبرى والحرب الفاصلة، حيث تقابل ابن القاسم بملك الهند           

على ضفاف نهر السند، وقد سعى ابن القاسم في هذه المقابلة           " داهر شاه " 

إلى التخلص من ملك الهند، السيما بعدما أرسل له رسـالة اسـتفزازية،             

ك الشؤم واللوم والقهر    أن مراميك في فتح بالدنا قد جلبت علي       :" يقول فيها 

والعناء، فأصبحت في ضائقة وعوز إلى المؤن والمـاء والـدواب، وان            
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ترجع إلى صوابك وتقبل الصلح ، نرسل إليك أعالف الحيوانات حتى ال            

  .)٤١(...يموت جيشك من الفتك والفاقة

وكان قد حل بالمسلمين بالء وفاقة هددت حياة الجيش بالموت والفنـاء،            

معركة بخمسين يوما تقريبا نفدت أرزاق الجيش وأعـالف         فقبيل نشوب ال  

اضطر الجيش إلى أكل لحوم     الخيل ، وأصيبت الخيول بمرض الجذام، و      

،فـي حـين اسـتخدم      )٤٣(،وبسبب ذلك طلب مساعدة الحجـاج     )٤٢(الخيل

الحربيـة السـيما الـسفن      المسلمون في هذه الموقعـة كـل الوسـائل          

يام، وقف ابن القاسـم يخطـب       واستمرت المعركة خمسة أ   .)٤٤(والمراكب

" يا أبناء العرب،إذا فزت بالشهادة، فـان أميـركم          :"بالجيش العربي قائال  

،التحم )٤٥(سعيد"آلخر بالشهادة فان أميركم   ،وإذا فاز هو ا   " محرز بن ثابت  

، واختلط  )م٧١١/هـ٩٣(الجيشان في اليوم التاسع من شهر رمضان سنة         

طـايرت الحـراب والـسهام      الحابل بالنابل، وحمي وطيس الحـرب، وت      

، "داهر شاه " والرماح ، وتمكن العرب من حسم المعركة بقتلهم ملك الهند         

واستولى العرب على كل المدن التابعة له، ولم يكتف ابن القاسم بذلك، بل             

،ولما )٤٦(ه إلى الحجاج مع غنائم الحــرب     أمر بقطع رأس داهر وارسل    

الحجاج فإذا هو قـد أنفـق       وصلت الغنائم إلى الحجاج في العراق، نظر        

على حملة ابن القاسم ستين ألف ألف درهم، ووجد ما حمل إليه عـشرين             

دنا سـتين ألـف   شفينا غيظنا، وأدركنا ثأرنا، وازد:"ومائة ألف ألف، فقال   

  .)٤٧("ألف ، ورأس داهر

  ).م٧١١/هـ٩٣(سنة " راؤور" فتح حصن 

من قتـل الملـك     عبأ محمد بن القاسم جيش المسلمين ، وذلك بعدما فرغ           

لفتحه، وهو من الحـصون     " راؤور" ،وتحرك به نحو حصن     "داهر شاه "

المنيعة في منطقة السند،وفرضوا حصارا قويا علـى أهـالي الحـصن            

  .)٤٨(ت األسوار ودخل المسلمون الحصنورموهم بالمنجنيق، فتهدم

  ).م٧١١/هـ٩٣(، سنة " دهليلة"و"بهرور" فتح



18

 ةعلى ارض السند، ضمانا لتحقيق السيطر     تابع ابن القاسم حملته الواسعة      

على معظم األراضي الواقعة شمال الهند، لذلك جرد جيشا لفتح حـصنان            

  .)٤٩(وأتم فتحهما" بهرور و دهليلة"امنيعان يقعان في ارض السند ، هم

  ).م٧١١/هـ٩٣، سنة "برهمناباد" فتح 

 بـالجيش   ، وعسكر "برهمناباد" إلى مدينة " محمد ابن القاسم  " توجه الفاتح   

على حدود المدينة، ثم أرسل رسوله يطلب منهم الدخول في اإلسـالم أو             

دفع الجزية أو أن يخرجوا للقتال، فرفضوا مطالب المـسلمين، واسـتعد            

 مدة ستة أشهر، وفتحت     العرب للنزال ، بعدما فرضوا عليهم حصارا دام       

  .)٥٠(المدينة 

  ).م٧١٢/هـ٩٤(في إقليم السند، سنة" منهل" فتح 

في فتح المدينـة، وكـان سـكانها قـد أعلنـوا        " محمد ابن القاسم  " ح  نج

رب األمان على أنفـسهم     استسالمهم وطاعتهم للمسلمين، وقد أعطاهم الع     

  .)٥١(وأموالهم

  ).م٧١٢/هـ٩٤(سنة " أرور" فتح

من أعمال السند،عسكر   " أرور" حينما وصل ابن القاسم إلى أطراف مدينة      

دا،وفرض على المدينة حصارا شـديدا،      هناك، وأقام السرادق وبنى مسج    

 علـى ذلـك، ودخلـوا       مما جعل السكان يطلبون السالم، فوافقهم العرب      

.)٥٢(المدينة سلما

  ).م٧١٣/هـ٩٥(، سنة " الملتان" فتح مدينة 

، والتحم مع سـكانها     "الملتان" فرض القائد ابن القاسم حصارا على مدينة      

 متواصـلة،قتل فيهـا مـن    في قتال عنيف، واستمرت المعركة سبعة أيام   

المسلمين حوالي مائتان وخمس وثالثين ، أغلبهم من أهل الشام،ولم يحقق           

العرب انتصارا فعليا إال بعد شهرين تقريبا، حينما تمكنوا من نقب سـور             

المدينة وفتحوا حصنها، ودخلوا المدينة وقتلوا من سكانها اكثر من سـتة            

  .)٥٣(وغنموا غنائم عظيمةعداد كثيرة آالف مقاتل ، واسروا منهم أ

  ).م٧١٣/هـ٩٥(في البنجاب، سنة " سكة" فتــح مدينة
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" سـكة " تابع ابن القاسم حملته على ارض الملتان، وتوجه إلـى حـصن           

،ولما علم سكانها بمجيء العرب إليهم، أرسـلوا        نالقريب من مدينة الملتا   

لحصن برسولهم إليه ، يطلبون األمان، فوافق على منحهم األمان، ودخل ا          

  .)٥٤(واليا عليها" تميميعتبة بن سلمة ال" فاتحا، وعين

 قادها العرب المسلمين تجاه بـالد الهنـد         يكانت تلك مجمل الحمالت الت    

محمد بـن   " الشمالية، ومما هو جدير بالمالحظة، انه وعقب انتهاء القائد          

، تنقطع الروايات التاريخيـة عـن       بمن فتح إقليم السند والبنج أ     " القاسم

شارة حول تقدم العرب في شبه القارة الهندية، بحيـث ال نعثـر فـي               اإل

المصادر التاريخية على أية اهتمامات تذكر حول اهتمام العرب الحربـي           

في منطقة الهند الشمالية، ومع ذلك ، فقد أشارت بعض المـصادر إلـى              

مجموعة من الغزوات وقعت أيام الحكم األموي، إال أنها ، ولألسف، لـم             

ريخ حدوثها، وحينما نراجع المـصادر التاريخيـة ذات الـصلة           تحدد تا 

باألحداث، فال نعثر فيها على معلومات مفيدة حول هذا الجانب، اللهم إال            

ما ورد عند المؤرخ البالذري من إشارات مختصرة، وتحقيقا للفائـدة ،            

  " .محمد بن القاسم" سنستعرض الوقائع التي حصلت بعد فتوحات 

على حرب الـسند    ": سليمان" ، استعمل   "ن بن عبد الملك   سليما" ففي عهد   

عمرو بن مسلم   " ، فغزى فيها غزوات، كما غزا     "حبيب بن المهلب  " والهند

على ثغر الهند،بعض بالد الهنـد،      " عمر بن عبد العزيز   " عامل  " الباهلي

عمـر بـن هبيـرة      " من قبل   " الجنيد بن عبد الرحمن المري    " كما ولي   

وحارب " لملكهشام بن عبد ا   " ،ثم تولى أمر الهند أيام      ثغر السند " الفزاري

إمارة السند، إال   " تميم بن زيد العتبي   " ،ثم تولى   )٥٥(وغزا في أرض الهند   

الحكم بـن   " ، وولي   )كراتشي" (الديبل" أنه كان ضعيفا، فمات قريبا من       

ثغر الـسند،   " مفلس العبدي "،وفي أيام الدولة العباسية، تولى    "عوانه الكلبي 

أبـو  " السند بأمر من الخليفـة العباسـي   " هشام بن عمرو التغلبي   " ليوو

" ، وفتح ما استغلق من ارض السند،ثم ولي ثغـر الـسند           "جعفر المنصور 

، وساهم في استقرار الحكم العربي في ذلـك         " عمر بن حفص بن عثمان    
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فـي ارض الهنـد     بحـرب   " محمد بن الفضل بن ماهان    " اإلقليم، كما قام  

  .)٥٦(دهاواففتح من بال

  

) جدول المعارك العربية في الهند في صدر اإلسالم(

  المصدر  قائدهـــــا  إسم الواقــــعة وتاريخها  الرقم

الحكم بن آبـي العـاص        )م٦٣٦/هـ١٥(غزوة تانة  ١

  الثقفي

  ٤٣٨البالذري، 

الحكم بن آبـي العـاص        )م٦٣٦/هـ١٥(غزوة بروص   ٢

  الثقفي

  ٤٣٨البالذري، 

المغيرة بن آبـي العـاص        )م٦٣٦/ـه١٥(غزوة الديبل  ٣

  الثقفي

  ٤٣٨البالذري، 

عثمان بن آبـي العـاص        )م٦٤٣/هـ٢٣(غزوة مكران  ٤

  الثقفي

العقد الثمـين،  ص     

٤٣  

 ص  ٤الطبري،  ج      الحكم بن عمرو الثعلبي  )م٦٤٣/هـ٢٣(غزوة مكران الثانية  ٥

١٨٢، ١٨١  

ــري -  عاصم بن عمرو الثعلبي  )م٦٤٣/هـ٢٣(حملة سجستان  ٦  ٤،  ج  الطب

  ١٨١ص 

 العقد الثمين، ص    -  ؟؟؟  غزوة األهواز  ٧

٥٠  

العقد الثمين،  ص    -  سهل بن عدي  )م٦٤٣/هـ٢٣(غزوة بلوجستان  ٨

٤٨  

الـــبالذري،  ص -  مجاشع بن مسعود السلمي  )م٦٥١/هـ٣١(غزوة بلوجستان الثانية  ٩

٤٣٨  

ري،  ص الـــبالذ-  الحارث بن مرة العبدلي  )م٦٥٩/هـ٣٩)(السند(غزوة القيقان  ١٠

٤٣٨  

ــبالذري، ص -  عمر بن عبيداهللا القيمي  )م٦٦١/هـ٤١)(السند(غزوة أرمائيل  ١١ الـ
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٣٨٨  

  .٤٣٨البالذري، ص   المهلب بن ابي صفرة  )م٦٦٤/هـ٤٤(غزوة الهور  ١٢

ــبالذري، ص -  عبداهللا بن سوار العبدي  )م٦٦٥/هـ٤٥(غزوة القيقان الثانية  ١٣ الـ

٤٣٩  

  .٤٣٩ البالذري،  -  عبداهللا بن سوار العبدي  )م٦٦٧/هـ٤٧(غزوة القيقان الثالثة  ١٤

  

الـــبالذري،  ص -  سنان بن سلمة الهذلي  )م٦٦٨/هـ٤٨(فتح مكران  ١٥

٤٣٩  

الـــبالذري،  ص -  سنان بن سلمة الهذلي  )م٦٦٩/هـ٤٩)(مكران(فتح قصدار  ١٦

٤٤٠  

عباد بن زيـاد بـن آبـي          )م٦٧٢/هـ٥٣(فتح قندهار  ١٧

  سفيان

الـــبالذري،  ص -

٤٤٠  

عبيداهللا بن زياد بن حربي       )م٦٧٤/هـ٥٥)(السند(ة بوقانغزو  ١٨

  الباهلي

الـــبالذري،  ص -

٤٤٠  

عبيداهللا بن نبهان، وبـديل       )م٦٩٩/هـ٨٠)(كراتشي(غزوة الديبل  ١٩

  بن طهفة البجلي

الـــبالذري،  ص 

٤٤١.  

عبدالرحمن بن محمد بـن       )م٧٠٠/هـ٨١(عزوة رتبيل  ٢٠

  االشعث 

العقد الثمـين،  ص     

١٢٠  

عمادالدين محمد بن القاسم      )م٧١١/هـ٩٣(لوجستانغزوة ب  ٢١

  الثقفي

الكوفي،  ججنامـة ،     

  ١٠٥ص 

، ١٠٦الكوفي ص   محمد بن القاسم الثقفي  )م٧١١/هـ٩٣(فتح خور الديبل  ٢٢

١٠٧.  

  

-١١٨الكوفي، ص     محمد بن القاسم الثقفي  )م٧١١/هـ٩٣(فتح النيروان  ٢٣

١١٩  

، ١٢٠الكوفي،  ص       الثقفيمحمد بن القاسم  )م٧١١/هـ٩٣(فتح سيوستان  ٢٤

١٢١  

، ١٢٢الكوفي،  ص      محمد بن القاسم الثقفي  )م٧١١/هـ٩٣)(السند(فتح سيويس  ٢٥
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١٢٤.  

، ١٣٠الكـوفي، ص    محمد بن القاسم الثقفي  )م٧١١/هـ٩٣(فتح اشبهار  ٢٦

١٣٢.  

، ١٣١الكـوفي، ص    محمد بن القاسم الثقفي  )م٧١١/هـ٩٣(موقعة شط مهران  ٢٧

١٣٢.  

  .١٤٢الكوفي،  ص   محمد بن القاسم الثقفي  )م٧١١/هـ٩٣(ف السندمعركة ضفا  ٢٨

، ١٧٨الكوفي،  ص      محمد بن القاسم الثقفي  )م٧١١/هـ٩٣(فتح حصن راؤر  ٢٩

١٧٩  

، ١٨١الكـوفي، ص    محمد بن القاسم الثقفي  )م٧١١/هـ٩٣(فتح برهمناباد  ٣٠

١٨٢.  

  ١٨٣الكوفي، ص   محمد بن القاسم الثقفي  )م٧١١/هـ٩٣(فتح بهرور  ٣١

  ١٩٩الكوفي،  ص   محمد بن القاسم الثقفي  )م٧١١/هـ٩٣)(السند(فتح منهل  ٣٢

  ٢٠٠الكوفي، ص -  محمد بن القاسم الثقفي  )م٧١٢/هـ٩٤)(السند(فتح آرور  ٣٣

  ٢١٤الكوفي، ص -  محمد بن القاسم الثقفي  )م٧١٣/هـ٩٥(فتح مدينة الملتان  ٣٤

فــــتح مدينــــة ســــكه     ٣٥

  )م٧١٣/هـ٩٥)(البنجاب(

  .٢١٣الكوفي، ص   القاسم الثقفيمحمد بن 
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  :الهوامش 

  -:الفتوحات العربية

  ١٥١،  ٢تاريخ اليعقوبي، ج:اليعقوبي)١

  ١٨٢، ١٨١ ص ٤الطبري،  تاريخ األمم والملوك،  ج )٢

  ١٨١ ص ٤الطبري ،  ج )٣

  ٤٩ ص ٣ابن األثير،  ج . ٤٣٨البالذري،  ص )٤

  ٤٣٨البالذري،  ص )٥

  ٣٨٨البالذري، ص )٦

  ٤٣٨ذري، ص البال)٧

)١١٩-١١٨الكوفي، ججنامه، ()٨

)١٧٤-١٦٣الكوفي ، ()٩

٤٤٥البالذري، فتوح البلدان، )١٠



24

٢١٦- ٢١٤الكوفي، )١١

٤٣٨البالذري، فتوح البلدان،ً )١٢

.٤٣٨البالذري، نفس المصدر،ص )١٣

.٤٣٨البالذري، نفس المصدر،ص )١٤

.٤٣ العقد الثمين، ص )١٥

.١٥١ ص ٢اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،ج )١٦

، ابن األثير، الكامل،ج ١٨١،١٨٢ ص ٤األمم والملوك، ج الطبري، تاريخ )١٧

.١٨ص ٣

 .١٨١ ص ٤الطبري ، المصدر السابق، ج )١٨

.٥٠العقد الثمين،ص )١٩

.٤٨العقد الثمين، ص )٢٠

.٤٩ ص ٣ابن األثير، الكامل،ج . ٤٣٨البالذري، المصدر السابق، ص )٢١

.٤٣٨البالذري، نفسه، ص )٢٢

.٣٨٨البالذري،ص )٢٣

.٤٣٨البالذري،ص )٢٤

.٤٣٩ي،ص البالذر)٢٥

.٤٣٩البالذري، )٢٦

.٥٤ ص ٢، ابن خلدون، تاريخ،ج ٤٣٩البالذري، ص )٢٧

.٤٤٠البالذري، ص )٢٨

.٤٤٠البالذري، ص )٢٩

.٤٤٠البالذري، ص )٣٠
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.٤٤٠، البالذري، ٩٧العقد الثمين، ص )٣١

.٤٤١البالذري، ص )٣٢

.١٢٠العقد الثمين، ص )٣٣

.١٠٥الكوفي، ججنامة،فتح السند،ص )٣٤

.١٠٦،١٠٧ الكوفي ، نفس المصدر، ص )٣٥

.١١٩- ١١٨الكوفي،ص )٣٦

.١٢١- ١٢٠الكوفي، ص )٣٧

.١٢٤- ١٢٢الكوفي، ص )٣٨

.١٣٢- ١٣٠الكوفي،ص )٣٩

.١٣٢- ١٣١الكوفي،ص )٤٠

.١٤٢الكوفي، ص )٤١

.١٤٢الكوفي،ص )٤٢

.١٤٥- ١٤٤الكوفي،ص )٤٣

.١٥١الكوفي، ص )٤٤

.١٦٢- ١٥٧الكوفي،ص )٤٥

.١٧٤- ١٦٣الكوفي، ص )٤٦

.٤٤٥البالذري، ص )٤٧

.١٧٩- ١٧٨الكوفي، ص )٤٨

.١٨٢- ١٨١الكوفي،ص )٤٩

.١٨٨- ١٨٣الكوفي،ص )٥٠

١٩٩- ١٩٨الكوفي، ص )٥١
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.٢٠٣- ٢٠٠الكوفي،ص )٥٢

.٢١٦- ٢١٤الكوفي،ص )٥٣

.٢١٣الكوفي،ص )٥٤

.٤٤٧- ٤٤٦البــــالذري،ص )٥٥

.٤٤٨،٤٤٩،٤٥٠،٤٥١البــــالذري، ص )٥٦

  

  

  

  

  

  

  ]]معارك الدولة الغزنوية في الهند[[ 

معارك الدولة الغزنوية في الهند "

))م١١٨٦/م٩٦٢- هـ ٥٨٢/هـ٣٥١ (
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جاءت الدولة الغزنوية في أفغانستان لتقود حمالت عـسكرية                   

واسعة النطاق تجاه بالد الهند الشمالية على وجه التحديد، كما قامت فـي             

نفس الوقت بسلسلة من الحمالت الكبيرة في آسيا الوسطى للحيلولـة دون         

وصول السالجقة األتراك إلى حكم المنطقة والهيمنة عليها، ونستطيع هنا          

ما فيما يتصل بفتوحات الهند وحسب،  أن ندرك كم كانت الدولـة             ، السي 

الغزنوية تحرص على بناء الجيوش استعدادا للتوسع وفـرض الـسيطرة           

ـ ٣٦٧على بالد الهند ،  فقادوا تسع عشرة حملة ، أولها سنة    م، ٩٧٧/هـ

م،  ليتسببوا في أكبر عملية اختراق إسالمي         ١٠٣٢/هـ٤٢٢وآخرها سنة   

 إلى والية من    – فيما بعد    –ها الوسيط والحديث، ولتحولها     للهند في تاريخ  

واليات المسلمين، وتخـضع لتـأثيرهم الفكـري والعقائـدي والثقـافي            

وعندما نستعرض حمالت الغزنويين على الهند،  نالحـظ         واالجتماعي ،   

، إذ بلغ عددها    "محمود الغزنوي "أن معظم الحمالت كانت بقيادة السلطان       

م ١٠٠٠/هـ٣٩١سنة  " بيشاور"أها في فتحه لمدينة   ست عشرة حملة ، بد    
والي الهند  " احمد بن نيالتكين  "بقيادة قائده   "نارسي" ، وأنهاها في موقعة      )١(

   .)٢(م١٠٣٠/هـ٤٢١يوم ذاك، وذلك سنة 

    توجهت جهود الغزنويين نحو تحقيق أهداف كبيرة في شـبه القـارة            

لك المعارك بمهارة وقيـادة   الهندية، ولذلك كان سعيهم موفقا حينما قادوا ت       

تنم عن دراية ومراس في مواجهة المخاطر واألنواء،  وقـد هيـأ لهـم               

المؤسس لإلمارة الغزنوية،  تلـك الفـرص الثمينـة          " سبكتكين"زعيمهم  

للتعامل مع بالد لم يصل إليها اإلسالم إال ألطرافها الشمالية،  فهي مجال             

تصادية كبيرة ، قد تساهم     رحب لنشر اإلسالم ، والسيطرة على موارد اق       

مستقبال في دعم الدولة الغزنوية الناشئة، ونجده لتحقيق تلـك الغايـات ،             

على " توهي جود "م، وهي موقعة  ٩٧٧/هـ٣٦٧يقود حملتين ، واحدة سنة      

م، وهـي موقعـة     ٩٧٨/هـ٣٦٨ ، وأخرى سنة     )٣(الحدود الشمالية للهند    

   .)٤(" المغان"
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فـي حكـم    " سبكتكين"ليرث والده " نويمحمود الغز "       جاء السلطان   

أفغانستان والهند، وقد تعامل السلطان الجديد مـع ملـوك الهنـد الـذين              

يسيطرون على المناطق الشمالية بوجه خاص،  فقاد حملة ضـد الملـك             

، وواجه الملك )٥(م ١٠٠١/هـ٣٩٢، وذلك سنة " Jai Palجايبال "الهندي

حـاكم  "نواسه سخبال "الملك، كما واجه    )٦(م  ١٠٠٧/هـ٣٩٨سنة  "انندبال"

، ثم كان له لقاء مـع  )٧(الذي أعلن عن إسالمه ثم ارتد عنه    " بيهار"والية  

حيث ألزمه بـدفع الجزيـة للمـسلمين، وذلـك سـنة            "ناكر كوت " الملك

والتي كان مـن    " راجا ناندا "  ، وحملة لمقابلة الملك    )٨(م  ١٠٠٩/هـ٤٠٠

، كان ذلك فـي سـنة       "اركالنج"نتائجها انتشار واسع لإلسالم في منطقة       

، سـنة   "بيـدا "، وهو   "الكجرات"، ثم حملة ضد ملك    )٩(م  ١٠١٩/هـ٤١٠

  .)١٠(م ١٠١٨/هـ٤٠٩

   لم تقف جهود السلطان محمود الغزنوي عند حدود المواجهـات مـع            

ملوك الهند وإماراتها المختلفة،  بل تعداه إلـى أن يـضع حـدا حاسـما      

ليم الملتان ،  والتي بدأت تـضع        لإلمارة العربية الشيعية المتواجدة في إق     

الكثير من العراقيل بوجه الغزنويين وبرنامجهم في السيطرة على الهنـد،           

أبـو  "فقاد السلطان أول حملة على تلك اإلمارة المتمردة، والتي يتزعمها           

ـ ٣٩٦،  وذلك سنة     "الفتوح داوود بن نصر الشيعي     م، حيـث   ١٠٠٥/هـ

، وهو مـا    )١١(م جديد على الهند     استسلم أبو الفتوح للسلطان وبايعه كزعي     

جعل السلطان يقره أميرا على الملتان، إال انه لم يحافظ على العهد الـذي        

ابرم بينه وبين السلطان الغزنوي،  حتى ســارع إلـى إعـالن حالـة               

العصيان والتمرد على الدولة الغزنوية، رافضا االنـصياع والخـضوع          

هد مع الدولة الغزنوية مبـررا      للع"أبو الفتوح   "للغزنويين،  وقد كان نقض      

أمام السلطان محمود وذريعة لشن الحرب على الملتان من جديـد، فقـاد             

م، ونجح بالقبض على حـاكم الملتـان        ١٠١٠/هـ٤٠١حملة كبيرة سنة    

في أفغانـستان،   "غور"الشيعي،  وأرسله إلى مدينة غزنة وسجن في قلعة          
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ضى نهائيـا علـى     إلى أن مات فيها، وبذلك يكون السلطان محمود قد ق         

   .)١٢(الدولة العربية الشيعية في الملتان 

      لقد حفر السلطان محمود الغزنوي في سجل التاريخ مآثر عظيمـة           

وانتصارات خالدة بقيت مؤثراتها وفاعليتها قرونا طويلة دون أن تتـأثر           

بمتغيرات األحداث التاريخية المتباينة ، وطبع الهند بطباع عقائدية وثقافية          

ياسية جديدة بقيت الهند وال زالت أسيرة لها رغم كل المحاوالت التي            وس

بذلتها الهند في تاريخها الحديث والمعاصر للتأثير علـى تلـك المرحلـة     

التاريخية الهامة،  وحينما نستعرض معارك الغزنويين على ارض الهند،           

 نجدها في اغلبها تحمل طابع الرغبة تجاه الهيمنة الكاملة علـى مـوارد            

الهند االقتصادية ، وجعلها أسيرة القرار الغزنوي الجديـد،  ومـن هنـا              

ـ ٤١٦التي وقعـت سـنة    " سومنات"جاءت معركة    م، وهـي  ١٠١٧/هـ

المعركة الغزنوية السادسة عشر في الهند، لتكون غرة المعارك اإلسالمية          

في الهند، وهي بدون شك، من المعارك اإلسالمية الفاصلة ، ال في تاريخ             

ن في شبه القارة الهندية فحسب،  بل في تاريخ الحضارة العربية            المسلمي

اإلسالمية على وجه العموم،  حيث كانت عامل فصل في مصير تـاريخ             

الهند الذي حوله الفاتح الكبير محمود الغزنوي لصالحه وصالح حـضارة           

العرب والمسلمين، فكانت اختراقا خطيرا ألهـم المراكـز الحـضارية           

، األمر الذي ترتب عليه سقوط كافـة األقـاليم الهنديـة            والعقائدية للهند 

   .)١٣(الشمالية على يد المسلمين 

بداية تحول في تـاريخ المنطقـة الـشرقية         " سومنات"    شكلت معركة   

عموما ، والهند بوجه خاص،  وذلك بعد حصول المسلمين علـى أكثـر              

ريخيا هي  خيرات الهند ومواردها االقتصادية،  والهند كما هو معروف تا         

من مصادر التجارة العالمية عبر العصور ،  وهي مستودع الـصناعات            

والموارد الزراعية األخرى ومن هنا جاءت أهمية سـيطرة الغزنـويين           

عليها بعد تلك المعركة الكبرى،  وهو ما سرع اعتراف الخالفة العباسية            
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ر بها وجعلها محورا من محاور المسلمين في الشرق، وقد أبرزت المصاد          

األهـداف  " سـومنات "التاريخية التي تناولت مسألة الفتح الغزنوي لمعبد        

التي حملت السلطان على تحطيم أعظم معابد الهند وأكثرها قداسة لـدى            

  :الهندوس

أن الحملة تميزت بطابعها الديني والجهادي،  وتكاد تكون الحملـة           . ١

الوحيدة التي حملت هذين البعـدين، ومـن هنـا أطلـق عليهـا              

".فتح الفتوح"ون بـالمؤرخ

كان ادعاء الهنود بان األصنام التي حطمهـا الـسلطان محمـود            . ٢

الغزنوي على ارض الهند إنما كانت بفـضل غـضب سـومنات            

عليها،  ولو انه راض عنها ألهلك مم تقصدها بسوء ، ولذلك قرر             

السلطان تحطيم معبد سومنات،  معتقدا أن الهنود إذا فقدوه ورأوا           

  .)١٤(طل دخلوا في اإلسالم كذب ادعائهم البا

أدى انهيار العديد من الدويالت الهنديـة وخـضوعها للـسيطرة           . ٣

الغزنوية ،  شكلت عامال طبيعيا أمام الجيش الغزنـوي بمتابعـة            

الفتوحات اإلسالمية على ارض الهند،  مستثمرا ذلـك الـضعف           

  .واالنهيار لصالحه

،  إلى جانب    كانت الهند تغص بالمشاكل واألزمات السياسية الحادة      . ٤

االنحالل االجتماعي الذي فرضته طبيعة الهندوسية مـن أنظمـة          

طبقية أضعفت من شأن المجتمع الهندي وترابطه، ويبدو أن تلـك           

األحوال كانت وراء تحريك السلطان محمود الغزنوي نحو اجتياح         

الهند من جديد وتحطيم ذلك المعبـد الـشهير والمعـروف بــ             

  .)١٥(سومنات "

ثناء الباعث االقتصادي وراء هذه الحملة،  فممتلكـات   ال يمكن است  . ٥

الهند وثراء أراضيها الفاحش كان من األهـداف التـي وضـعها            
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السلطان صوب عينيه، ويطلعنا ابن األثير على  حالة الثراء فـي            

بعدما اخذ يمين الدولة الصنم فكسره وأحرق       :"معبد سومنات فيقول  

زنة فجعلـه عتبـة     بعضه واخذ بعضه األخرى معه إلى مدينة غ       

الجامع هناك، وكان بيت الصنم مظلما وإنما الضوء الذي وجـده           

جند محمود عنده إنما هي من قناديل الجوهر الفائق، وكان عنـده            

أيضا سلسلة من الذهب فيها جرس وزنها مائتا من، كلما مـضت            

طائفة معلومة من الليل حركت السلسلة فيصوت الجـرس فتقـوم           

لى عباداتهم وتبتلهم وكذلك عنده خزانة فيهـا        طائفة من البراهمة إ   

عدد من األصنام الذهبيـة والفـضية وعليهـا الـستائر المعلقـة           

المرصعة بالجوهر ، كل واحد منها منسوب إلى عظيم من عظماء           

الهند، وقيمة ما في البيوت تزيـد علـى عـشرين ألـف ألـف               

ـ      )مليون دينار ٢٠(دينار ن فأخذ محمود الجميع، بينما خلف وراءه م

   .)١٦(قتلى الهنود ما يزيد على خمسين ألف قتيل 

فيمكن اعتبارها خالصة الجهد الذي بذله      " سومنات"     أما نتائج معركة    

الجيش الغزنوي في حروبه على ارض الهند، وعكست في نفس الوقـت            

إدارة السلطان الحكيمة  لتلك المعركة الحاسمة والفاصلة في تاريخ الهند،           

 السلطان في استثمار المتناقضات التي تسيطر على        حيث أظهرت براعة  

المجتمعات الهنديـة، كحالـة التفكـك الـسياسي واالنحـالل الـديني             

واالجتماعي، باإلضافة إلى الهمة العالية والطموح الكبير الـذي كانـت           

  :تتمتع به القوات الغزنوية،  ونخلص إلى بعض االستنتاجات التالية 

راتيجي للدولة الغزنوية ، التي بـذلت       خلقت حالة من التوازن االست    . ١

جهودا مضاعفة في توطيد سلطتها في األقاليم الواقعة فـي آسـيا            

.الوسطى وإيران

منحت الدولة الغزنوية مزيدا من االستقرار والسيادة والهيبـة فـي           . ٢

  .الشرق
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كانت سببا وراء انضمام الهنود بشكل كبير إلى الدين الجديد الـذي            . ٣

.غزنويونجمله معهم الفاتحون ال

سيطرة الدولة الغزنوية على أكثر المواقع الهندية خصوبة والمتمثلة         . ٤

.في أراض البنجاب

  ).م٩٧٧/هـ٣٦٧(، سنة "توهي جود" موقعة

الغزنوي ضد الهند ، وهي أول حملـة توجههـا          " سبكتكين"قادها األمير   

الواقعة " توهي جود "الدولة الغزنوية إلى الهند، فقد وقعت هذه المعركة في        

، وانتهـت   "جايبـال "بن غزنة ومدينة الهور، حيث التقى مع ملك الهنـد         

  ).١٧(توقيع معاهدة صلح مع ملك الهندالمواجهات إلى 

  ).م٩٧٨/هـ٣٦٨(سنة "المغانات" موقعة 

لمعاهدة الصلح التي أبرمها مـع سـبكتكين      "جايبال"بسبب نقض ملك الهند   

والتقى بملك الهند   الغزنوي،  دفع باألخير إلى شن حرب جديدة ضد الهند،         

في الحدود الشمالية   " المغانات" واوقع في صفوفه هزيمة منكرة في موقعة      

  ).١٨"(سبكتكين" ت السكة بأسم األمير للهند،وقرأت الخطبة وضرب

  ).م١٠٠٠/هـ٣٩١( سنة" بيشاور" فتح مدينة 

، حيث جرد حـوالي     "محمود الغزنوي " جاءت هذه الحملة بقيادة السلطان    

ك الدولة  س، واخضع مدينة بيشاور،وأصبحت من أمــال     عشرة آلف فار  

  ).١٩(الغزنوية

  ).م١٠٠١/هـ٣٩٢(سنة " تبرهنده" فتح مدينة 

، وقد ألحق بقوات الهند هزيمة كبيرة ،        "محمود الغزنوي " قادها السلطان   

، وغنم معظم الفيلة والخيـول      "جايبال" وتمكن من القبض على ملك الهند       

تى أن عدد الفيلة التي غنمها المـسلمون بلغـت          التي كانت لملك الهند، ح    

  ).٢٠(، باإلضافة إلى األموال الكثيرةحوالي ثالثمائة فيل

  ).م١٠٠٢/هـ٣٩٣(سنـــة "بهيته" فتح مدينة
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وهو في حملته إلى الهند، من إخـضاع        " محمود الغزنوي " نجح السلطان   

" م الهنـدي  ، وعندما علم  الـزعي "الملتان" القريبة من مدينة   " بهيته"مدينة

بمقدم السلطان إلى الهند ، اسـقط فـي يـده وتملكـه             "الراجا بيجي راي  

موقعة  في هذه ال   يالخوف، وبادر إلى شنق نفسه، وغنم السلطان الغز نو        

  ).٢١(حوالي مائتين وسبعين فيال

  ).م١٠٠٥/هـ٣٩٦(سنة " الملتان" فتح مدينة

لتـان الـشيعي،   ضد حاكم الم" يمحمود الغز نو" قاد هذه الحملة السلطان  

، وقد استسلم أبو نصر للجـيش الغزنـوي،         "أبو الفتوح داوود بن نصر    "

واعلن والءه لهم، ووافق على دفع ضريبة مالية سنوية تقـدر بحـوالي             

ولـة الغزنويـة علـى إقلـيم        عشرون ألف درهم، وبذلك سـيطرت الد      

  ).٢٢(الملتان

  ).م١٠٠٧/هـ٣٩٨(، سنـــة"ويهند" موقعة 

" حملته على الهند لمالقاة ملـك الهنـد         " د الغزنوي محمو"جرد السلطان   

ولما لـم يفلـح     " ويهند" ومعه قبائل الراجبوت، والتقوا في موقعة       "أنندبال

الهنود في ردع المسلمين من احتالل بالدهم، اضطروا لطلـب الـصلح            

واألمان، فأعطاهم القائد الغزنوي ما طلبوه، في الوقت الذي اخضع معظم          

ـ        قالعهم وقبض منهم   ف ألـف    على أموال طائلة، تقدر بحوالي تسعين أل

).٢٣(درهم

  ).م١٠٠٨/هـ٣٩٩( ، سنة "بهار"فتح مدينة

على أرض الهند،   " محمود الغزنوي   "من المعارك التي خاضها السلطان      

نواسـه  " تلك الحرب التي واجه فيها أحد حكام الهند الكبار والذي يدعى          

د إلى وثنيته القديمـة، واتخـذ       ،وكان قد أعلن إسالمه ثم ارتد وعا      "سخبال

واودعه " نواسه"الغزنوي ذلك مبررا الجتياح الهند من جديد، فقبض على          

السجن، وفرض على دولته ضريبة مالية سنوية تقدر بـ أربعمائة ألـف            

  ).٢٤(هار إلى الحكم اإلسالمي من جديددرهم، كما أعاد مدينة ب

  ).م١٠٠٩/هـ٤٠٠(سنة " كنكار" فتح مدينة 
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لمالقاة أحد ملوك الهند ، ويدعى بــ        " محمود الغزنوي "سلطان  زحف ال 

، وقد نجح السلطان من االستيالء على معظم البالد التابعة له،           "ناكركوت"

، وألزمهم بدفع جزية سنوية ،كما      "كنكار"كما استولى على أهم مدنهم وهي     

  ).٢٥(منهم على خمسين فيال وألف فارس حصل 

  ).م١٠١٠/هـ٤٠١(سنة " الملتان" حملة على إقليم 

داوود بن  " الملتان" ، ضد حاكم    "محمود الغزنوي "قاد هذه الحملة السلطان   

نصر ، الذي نقض العهد الذي التزم به مع الدولـة الغزنويـة، واعلـن               

خروجه على طاعة الغزنويين، وقد نجح السلطان الغزنوي من احـتالل           

ه إلـى مدينـة   الـشيعي،فأرسل " داوود بن نصر" الملتان، كما قبض على    

في أفغانـستان، وبقـي فيهـا حتـى         " غوري" غزنة ، وسجنه في قلعة      

لة العربيـة   قد قضى نهائيا على الدو    " محمود"مات،وبذلك يكون السلطان    

  ).٢٦(الشيعية في الملتان

  ).م١٠١١/هـ٤٠٢(، سنة "تهانسار" موقعــة 

 " هذه الحملة العسكرية ضد ملـك الهنـد       " محمود الغزنوي "قاد السلطان   

، وقد حاول ملـك الهنـد       "تهانسار" ، وذلك في  القرب من مدينة        "جايبال

إغراء السلطان محمود بالمال والهدايا الكثيرة ، من جملتها خمسون فيال،           

إال أن السلطان رفض هذا العرض، وفرض حصارا على المدينة، وفتحها          

ـ "بقوة السالح ، وحطم أصنامها ومعابدها، وحمل معه إلى مدينة            " ةغزن

، ”Chakarsumتـشاكرسوم، " أحد أشهر أصنام المنطقـة ، ويـدعى         

  ).٢٧(ه العابرين والخارجين بأقدامهمووضعه على عتبة القصر ، ليدوس

  ).م١٠١٥/هـ٤٠٦(، سنة " كشمير" فتح إقليم 

، "كـشمير   "اهتماماته الحربية تجاه إقليم     " محمود الغزنوي "وجه السلطان   

 كبيرة على اإلقليم، ونجح فـي فتحـه،         وتحقيقا لهذا الهدف ، حمل حملة     

محمود " وبذلك يكون   ). ٢٨(إلى اعتناق اإلسالم    " كشمير " واضطر حاكم 

  .أول فاتح لكشمير وأول ناشر لإلسالم فيها" الغزنوي

  ).١٠١٨/هـ٤٠٩(، سنة " كنوج"فتح
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" الى الهنـد بهـدف إخـضاع مدينـة          " محمود الغزنوي "زحف السلطان 

تربت القوات الغزنوية منها، سارع ملكهـا       ، وعندما اق  "Qanaujكنوج،

، كما غـنم المـسلمون    "كنوج"إلى إعالن االستسالم  للغزنويين، وتم فتح        

غنائم عظيمة، من ذلك انه استولى على صنم ضخم من أصـنام الهنـود              

ـ       مثقال،وقد أطلـق   " ٩٨،٣٠٠"مصنوع من الذهب الخالص، يقدر زنته ب

، أي عطاء اهللا، بينما     "Khudadadخدا داد، " على المدينة اسم  " محمود"

درهم، باإلضـافة  "٢،٠٥٣،٠٠٠"كانت مجموع األموال التي غنمها حوالي 

  ).٢٩(،"كنوج"ين فيال كانت بخدمة ملكإلى ثالثمائة وخمس

  ).م١٠١٩/هـ٤١٠(، سنة "كالنجار"فتح 

راجـا  " هذه الحملـة ضـد ملـك الهنـد        " محمود الغزنوي "قاد السلطان   

،ورغم ما كان يتمتع به  من قوة، "كالنجار "،حاكم”Raja Nandaناندا،

فـيال، إال   " ٦٤٠"راجل و " ٤٥،٠٠٠"فارس، و " ٣٦،٠٠٠"إذ كان يمتلك    

انه عجز  عن مقابلة الغزنويين، واستسلم بعد حرب ضروس، وتم قتلـه،          

ن حوالي  خمـسمائة     وأعلن الهنود دخولهم في اإلسالم،كما غنم الغزنويو      

  ).٣٠(وثمانين فيال

  

  ).م١٠١٨/هـ٤٠٩(سنة"جراتالك" حملة 

، وحقق فيهـا    "بيدا" ضد ملك الكجرات  " محمود الغزنوي "قادها السلطان   

" انتصارا كبيرا ، موقعا هزيمة منكرة في صفوف الهنود، حتى أن الملك           

جرح في أرض المعركة، وغنم المسلمون فيها غنائم كثيـرة ،منهـا          " بيدا

  ).٣١"(Parlyبارلي،"  فيل، كما أخضعت مدينةيمائت

  ).م١٠٢٧/هـ٤١٦(، سنة"ســومنات" معركة 

،وهي من المعارك اإلسالمية الفاصلة ،      "محمود الغزنوي "قادها السلطان   

ال في تاريخ الدولة الغزنوية فحسب، بل في تاريخ الحضارة اإلسـالمية،            

وقد احتلت هذه المكانة الكبيرة ألنها شكلت منعطفا تاريخيـا هامـا فـي              

، إذ نتيجة انتـصار الغزنويـون فيهـا ، تمكـن            تاريخ اإلسالم في الهند   
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المسلمون من اختراق كافة أقاليم الهند الشمالية والوسطى، وأرست قواعد          

عهد إسالمي جديد استمر مئات السنين ، إذ تهاوت بعدها أغلب ممالـك             

الهند ووقفت عاجزة عن مواجهة حمالت المسلمين المتكررة، حتى سماها          

م ومنات معبد هندوسي ضخم يقع فـي إقلـي        المؤرخون بفتح الفتوح، وس   

  ).٣٢(الكجرات 

  ).م١٠٢٧/هـ٤١٦(، سنة "نهرواله" معركة 

، توجهوا إلى قلعة    "سومنات" في نفس العام الذي فتح فيه الغزنويون معبد         

وي محمود الغزن "، وهي إحدى القالع الهندية الحصينة، وفتحها        "نهرواله" 

  ).٣٣(وضمت إلى الدولة الغزنوية" 

  ).م١٠٣٠/هـ٤٢١(، سنة "نرسي" عةموق

والي الهند من قبل الدولـة الغزنويـة، إذ أمـره       " احمد بن نياتكين  "قادها  

، وهـي   "نرسي"  إلخضاع مدينة    ةبقيادة حملة عسكري  " محمود"السلطان  

من المدن الهندية الهامة ، الواقعة في األقاليم الهندية الوسطى، وفتحـت            

  ).٣٤(وية في أفغانستان الدولة الغزنالمدينة، وضمت إلى

  ).م١٠٣٢/هـ٤٢٣(، سنة " ســارساتي" موقعة

، وهي مدينة من مدن كشمير      "مسعود بن محمود الغزنوي   " قادها السلطان 

ه عليهـا حتـى استـسلمت       حصار" مسعود" الهامة، وقد فرض السلطان     

  ).٣٥(للغزنويين

أصـيبت  بعد هذه المعارك الكثيرة التي شنها الجيش الغزنوي تجاه الهند،           

الدولة الغزنوية بالضعف الشديد، ولم يظهر في سيرة بقية السالطين أيـة            

  .نشاطات حربية تذكر

  

))جدول باسماء معارك الدولة الغزنوية في الهند((

  المصدر  قائدها  اسم الواقعة وتاريخها  الرقم

  ١/١٥البدايوني،   سبكتكين  م٩٧٧/هـ٣٦٧توهي جود   ١
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  ١/١٥البدايوني،   سبكتكين  م٩٧٨/هـ٣٦٨المغان،   ٢

ــدايوني،   محمود الغزنوي  م١٠٠٠/هـ٣٩١بيشاور،   ٣ -١/١٧الب

١٨  

ــدايوني،   محمود الغزنوي  م١٠٠١/هـ٣٩٢تبرهنده،   ٤ -١/١٨الب

١٩  

  ١/١٩البدايوني،   محمود الغزنوي  م١٠٠٢/هـ٣٩٣بهتية،   ٥

  ١/٢٠فرشته،   محمود الغزنوي  م١٠٠٥/هـ٣٩٦الملتان،   ٦

ــدايوني،   مود الغزنويمح  م١٠٠٧/هـ٣٩٨ويهند،   ٧ -١/٢٠الب

٢١  

  ٩٥-٢/٩٤العتبي،   محمود الغزنوي  م١٠٠٨/هـ٣٩٩بيهار،    ٨

  ٢/٩٩العتبي،   محمود الغزنوي  م١٠٠٩/هـ٤٠٠كنكار،   ٩

  ١/٢١البدايوني،   محمود الغزنوي  م١٠١٠/هـ٤٠١الملتان،   ١٠

ــدايوني،   محمود الغزنوي  م١٠١١/هـ٤٠٢تهانسير،   ١١ -١/٢١الب

٢٢  

ــدايوني،   محمود الغزنوي  م١٠١٥/هـ٤٠٦ كشمير،  ١٢ -١/٢٢الب

٢٣  

ــدايوني،   محمود الغزنوي  م١٠١٨/هـ٤٠٩كنوج،   ١٣ -١/٢٣الب

٢٥  

ــدايوني،   محمود الغزنوي  م١٠١٩/هـ٤١٠كالنجار،   ١٤ -١/٢٥الب

٢٦  

  ٩/٣١٨ابن االثير،   محمود الغزنوي  م١٠١٨/هـ٤٠٩الكجرات،   ١٥

ــدايوني، ال  محمود الغزنوي  م١٠٢٧/هـ٤١٦سومنات،   ١٦ -١/٢٧ب

٢٨  
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  ٩/٣٤٦ابن األثير،   محمود الغزنوي  م١٠٢٧/هـ٤١٦نهرواله،   ١٧

احمد بن نيالتكين     م١٠٣٠/هـ٤٢١نرسي،   ١٨

  الغزنوي

  ٩/٣٩٦ابن االثير، 

مسعود بن محمود     م١٠٣٢/هـ٤٢٢سارساتي،   ١٩

  الغزنوي

ــدايوني،  -١/٣٥الب

٣٦  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الهوامش
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  ١٨-١/١٧يخ، البدايوني، منتخب التوار-١

٩/٣٩٦ابن األثير، -٢

١/١٤البدايوني، -٣

١/١٥البدايوني، -٤

١٩-١/١٨البدايوني، -٥

١٢-١/٢٠البدايوني، -٦

٩٩-٢/٩٤العتبي، تاريخ يميني، -٧

١/٩٩العتبي، -٨

٢٦-١/٢٥البدايوني، -٩

٩/٣١٨ابن األثير، (-١٠

١/٢٠فرشته، -١١

١/٢١البدايوني، -١٢

الجوارنه، قطاعات الجيش ووسائله الحربية -١٣

م، ١٩٩٧،  ٢ ، عدد١٣دولة الغزنوية، مجلد في عهد ال

٤٢أبحاث اليرموك، ص

)٩/٣٤٣ابن األثير، ( -١٤

١٥-)"Hutton,London,1951,148-

151/Pandy,15-16(

٩/٣٤٥الكامل، -١٦

.١٤ص ١عبد القادر البدايوني، منتخب التواريخ، ج -١٧

١٥ص١البدايوني، نفس المصدر، ج-١٨

.١٨-١٧ص١البدايوني، نفس المصدر،ج-١٩

.١٩- ١٨ص١سه،جالبدايوني، نف-٢٠
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.١٩ص١البدايوني، ج-٢١

.٢٠ص١فرشته، تاريخ فرشته،ج-٢٢

.٢١- ٢٠ص١البدايوني، المصدر السابق،ج-٢٣

.٩٩- ٩٤ص٢العتبي، تاريخ يميني،ج-٢٤

.٩٩ص١العتبي، نفس المصدر،ج-٢٥

.٢١ص١البدايوني،المصدر السابق،ج-٢٦

.٢٢- ٢١ص١البدايوني، نفسه،ج-٢٧

.٢٣-٢٢ص١البدايوني، نفس المصدر،ج-٢٨

.٢٥-٢٣ص١در، جالبدايوني، نفس المص-٢٩

.٢٦-٢٥ص١البدايوني، ج-٣٠

.٣١٨ص٩ابن األثير، الكامل في التاريخ،ج-٣١

ابن األثير، . ٢٨- ٢٧ص١البدايوني، المصدر السابق،ج-٣٢

.٣٤٣-٣٤٢ص٩المصدر السابق،ج

.٣٤٦ص٩ابن األثير، نفس المصدر،ج-٣٣

.٣٩٦ص٩ابن األثير، نفس المصدر،ج-٣٤

.٣٦- ٣٥ص١البدايوني، المصدر السابق، ج-٣٥
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"ارك الدولة الغوريةمع"

)م١٢١٥/م١١٤٨- هـ ٦١٢/هـ٥٤٣ (

ما لبثت األسرة األفغانية الغورية وتظهر بمظهر الوريث القوي للدولة          

الغزنوية التي أخذت طريقها نحو االنحدار والزوال ،  بحيث لـم تقـوى              

على مقاومة الغوريين الذين استبسلوا في السيطرة على أفغانستان والهند          

عهم لكافة أقاليم أفغانستان من يد الغزنويين،  تحركوا جنوبا          ، وعقب انتزا  

نحو الهند للقضاء على بقايا األسرة الغزنوية التي اتخذت من الهند مقـرا             

ومالذا لها من بطش الغوريين، فجاءت عدد الحمـالت التـي خاضـها             

على مقربـة   "بهاتي واوتشه "األفغان الجدد ثالث عشرة حملة، بدأت بفتح        

احـد  "نهرواله"، وانتهت بفتح    )١(م  ١١٧٥/هـ٥٧١ن، وذلك سنة    من الملتا 

 ، وانتهـت بفـتح      )٢(م  ١١٩٧/هـ٥٩٣مدن الكجرات الهامة وذلك سنة      

ـ ٥٩٣احد مدن الكجرات الهامة وذلك سـنة        "نهرواله"  ،  )٣(م  ١١٩٧/هـ

وبرغم قلة عدد الحمالت العسكرية التي قادها زعماء األسـرة الغوريـة            

انت بالغة التأثير على حضارة الهند وثقافتها لقرون        على الهند،  إال أنها ك     

  .عديدة

فـي حروبـه    "شهاب الدين الغوري    "      فباإلضافة إلى جهود السلطان     

المتواصلة ضد قادة الهند وزعاماتها التاريخية،  فقد حقق نصرا مـؤزرا            

على يد القائـد  " دلهي"كان فاتحة حكم المسلمين للهند،  حينما تم فتح مدينة 

، وذلـك سـنة     "شهاب الدين الغـوري   "مولى السلطان   "ب الدين ايبك  قط"

، ولم يكن انتصار المسلمين في هذه الموقعة هـو          )٤(" م١١٩٢/هـ٥٨٨"

االستيالء على مدينة هندية جديدة بقدر ما هو اسـتيالء علـى حـضارة              
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إنسانية عريقة ضاربة جذورها في التـاريخ وهـي الحـضارة الهنديـة             

المسلمين قد طوعوا ثقافـة الهنـود ومكتـسباتهما         القديمة، وبذلك يكون    

  .الحضارية لصالح الحضارة اإلسالمية الجديدة

 إن فتح مدينة دلهي من الفتوحات الكبيرة التي تركـت بـصماتها            

وآثارها على تاريخ الهند والمنطقة، فمدينة دلهي من أهم المدن الواقعـة            

قـدير واحتـرام   في شبه القارة الهندية، وهي المدينـة التـي حظيـت بت      

الحضارات القديمة التي تعاقبت على حكم الهند، وحيث تمتعـت بتـاريخ         

مرموق قبل اإلسالم،  فإنها حافظـت علـى قيمتهـا وازدادت تطـورا              

  .وازدهارا حينما فتحها المسلمين وجعلوها حاضرة لدولهم المتتالية

 وإذا كانت مدينة دلهي قد مرت بمراحل عديـدة مـن التطـور             

والعمران، فان أبرزها تطورا هي مرحلة الحكم اإلسـالمي،         واالزدهار  

الذي وجه عنايته ورعايته الفائقتين من اجل جعـل هـذه المدينـة ذات              

خصائص حضارية وإسالمية متميزة، وقد تجلت تلك الرعاية تجاه دلهي          

من خالل السياسات المختلفة التي جاءت مع مجيء كل دولة إسـالمية،            

قبـة  "ون المسلمون الجدد إلـى تـسميتها باسـم          ولذلك فقد سارع الفاتح   

  .)٥(" اإلسـالم

  ).م١١٧٥/هـ٥٧١(،سنة"بهاتي و اوتشه" فتح 

، ونجح  "محمد بن سام الغوري   "جاءت هذه الحملة بقيادة السلطان الغوري     

، سبعون ميال جنـوب     "بنجناد" ، الواقعة على ضفاف نهر    "اوتشه"من فتح   

 حصن منيع يقـع بـين ملتـان    ، وهو"بهاتي"شرق الملتان،ثم فتح حصن     

  .)٦("علي كرياج"  تلك البالد لألميروالور، وقد ولى

).م١١٧٨/هـ٥٧٤(،سنة"الكجرات" حملة على إقليم

جيشا لفتح الكجرات، إال أنه فشل فشال       " شهاب الدين الغوري  "نقاد السلطا 

حـاكم  " بـيهم ديـف   "ذريعا في الصمود أمام مقاومة الهنود بقيادة الراي       

  .)٧(اد بصعوبة بالغة إلى مدينة غزنةعالكجرات، و
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  ).م١١٧٩/هـ٥٧٥( ، سنة" بيشاور" احتالل مدينة 

من أيدي  " بيشاور"من احتالل مدينة    " شهاب الدين "نجح السلطان الغوري    

  .)٨(ية على المناطق الشمالية للهندالغزنويين،وبذلك تسطر الدولة الغور

  ).م١١٨٤/هـ٥٨٠(،سنة"الهور"فتح مدينة 

، آخر المعاقـل   "الهور"إلى مدينة   " شهاب الدين الغوري  " لطان  زحف الس 

إال " خسرو مالك "الغزنوية في شمال الهند، ولم يكن من السلطان الغزنوي        

  .)٩(لغوريين، وتسليمهم المدينة سلماأن يعلن عن إذعانه ل

  ).م١١٨٥/هـ٥٨١(، سنة"تهتها"فتح مدينة

في هذه الحملة، حـاكم     جدد السلطان الغوري حملته على الهند ، وواجه         

، الواقعة في إقليم السند ، ضمن أراضي الباكستان، فاخضع          " تهتها"مدينة  

  .)١٠(ة ، وحصل على غنائم مالية كبيرةالمدين

  ).م١١٨٦/هـ٥٨٢(،سنة" سيالكوت" فتح 

، وذلـك   "الهـور "حملته على مدينة    " شهاب الدين الغوري  "كرر السلطان 

اظهـر العـصيان علـى الدولـة      للتخلص من السلطان الغزنوي الـذي       

آخر المعاقل الغزنوية، واسر السلطان     " سيالكوت"الغورية،واخضع مدينة   

" انغورسـت " الغزنوي وبعثه مقيدا الى مدينة غزنة، واودعه سجن قلعة          

  .)١١(الى ان مات فيها

  ).م١١٩١/هـ٥٨٧(سنة"تبرهنده"موقعة

وات الهنـود   ، حيث معقل راج   "تبرهنده"توجه السلطان الغوري نحو قلعة    

حوالي مائة ميل شـماال، وقـد       "أجمير"الكبار، بينما تبعد القلعة عن مدينة     

وقعت معركة عنيفة بين الهنود والمـسلمين، وحلـت الهزيمـة بجـيش             

  .)١٢(سلمين، واضطروا للعودة إلى غزنةالم

  ).م١١٩٢/هـ٥٨٨(سنة"اجمير"و"سارسوتي"فتح مدينة

لهند غازيا، وبصحبته حـوالي     إلى ا " شهاب الدين الغوري  " عاد السلطان   

" و  "سارسـوتي "اربعون ألف فارس، وحقق انتصارا كبيرا ، إذ فتح مدينة         
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أجمير، "وهما إلى الجنوب من مرتفعات همااليا،كما اخضع مدينة       " هانسي

 Pathuraبـــاثورا"وتمكـــن مـــن قتـــل الـــراي الهنـــدي

  .)١٣(،”Khandiخاندي،"،والراي“

  ).م١١٩٢/هـ٥٨٨(سنة"دلهي" فتح مدينة 

شـهاب  "مولى الـسلطان    "قطب الدين أيبك  "األمير  " دلهي" قاد فتح مدينة    

،وكان هذا الفتح بمثابة انتكاسة كبرى لمعظم زعماء الهند،         "الدين الغوري 

إذ آلت بعدها معظم أقاليم الهند للسيادة اإلسالمية، وبذلك تكـون الدولـة             

  .)١٤(الهندهذا الفتح الكبير على ارض الغورية أول دولة إسالمية تحقق 

  ).م١١٩٣/هـ٥٨٩( سنة“ Qanaujكنوج"موقعة

حربا جديـدة ضـد الهنـد، فوقعـت         " شهاب الدين الغوري  "شن السلطان 

الـراي جـاي    "مواجهة بينه وبين أحد ملوك الهنـد الكبـار ، ويـدعى           

، اسـتطاع المـسلمون أن   "كنوج"،حاكم مدينة”Rai Jai Chandتشاند،

ـ  ويغنموا غنائم كبيرة  "كنوج"يقتلوا ملك    ضعوا المدينـة لـسيطرتهم      ويخ

  .)١٥(الكاملة

  ).م١١٩٣/هـ٥٨٩(سنة"قولي"فتح قلعة

، وجـه   " دلهـي "في مدينة " قطب الدين أيبك  " بعدما استقر األمير الغوري   

القريبـة  " قولي"حمالته المتكررة على مواقع هندية مختلفة، كان منها قلعة        

ذا الفتح ،   ، التي فتحها المسلمون، وعقب ه     ”Agraأكـــرا،" من مدينة   

  .)١٦(عاصمة جديدة للدولة الغورية " دلهي"أعلن عن اتخاذ مدينة 

  ).م١١٩٥/هـ٥٩١(سنة"بدايون"وقلعة"بهانكر"فتح قلعة

نجح السلطان الغـوري مـن فـتح مواقـع هنديـة كبيـرة األهميـة،                

  .)١٧(”Badaonبدايون،" ، وقلعة”Bhangarبهانكر،"كقلعة

  ).م١١٩٧/هـ٥٩٣(سنة"نهرواله" فتح

السلطان الغوري إقليم الكجرات، على شواطئ الهند الغربيـة،ونجح         غزا  

 عـن   ، والتي تبعد حوالي اربعين مـيال      " نهرواله" احتالل وفتح مدينة   في

  .)١٨(الساحلية" الكجرات " مدينة 
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جدول بأسماء معارك الدولة الغورية في الهند

  المصدر  قائدها  أسم الواقعة وتاريخها  الرقم

ــدايوني،   معز الدين بن الغوري  م١١٧٥/هـ٥٧١، "اوتشه"موقعة   ١ البــ

٦٦-١/٦٥  

ــة  ٢ ــرات"موقعـــ ، "الكجـــ

  م١١٧٨/هـ٥٧٤

  ١/٦٦البدايوني،   شهاب الدين الغوري

  ١/٦٦البدايوني،   شهاب الدين الغوري  م١١٧٩/هـ٥٧٥فتح بيشاور،   ٣

  ١/٦٦البدايوني،   شهاب الدين الغوري  م١١٨٤/هـ٥٨٠، "الهور"موقعة  ٤

ــدايوني،   شهاب الدين الغوري  م١١٨٥/هـ٥٨١، "تهتها"موقعة  ٥ البــ

٦٧-١/٦٦  

ــدايوني،   شهاب الدين الغوري  م١١٨٦/هـ٥٨٢، "الهور"موقعة   ٦ البــ

٦٨-١/٦٧  

ــدايوني،   شهاب الدين الغوري  م١١٩١/هـ٥٨٧، "تبرهنده"موقعة  ٧ البــ

٧٠-١/٦٩  

ــتح  ٨ ــوتي"ف ــسي"و"سارس ، "هان

  م١١٩٢/هـ٥٨٨

  ١/٧٠البدايوني،   شهاب الدين الغوري

  ١/٧٠البدايوني،   قطب الدين أيبك  م١١٩٢/هـ٥٨٨، "دلهي"فتح  ٩

  ١/٧٠البدايوني،   شهاب الدين الغوري  م١١٩٣/هـ٥٨٩، "قنوج"موقعة  ١٠

ــدايوني،    قطب الدين ايبك  م١١٩٣/هـ٥٨٩، "كولي"فتح قلعة  ١١ البــ

١/٧٠  

بهـانكير،  "وقلعـة "بدايون"فتح قلعة   ١٢

  م١١٩٥/هـ٥٩١

  ١/٧١يوني، البدا  شهاب الدين الغوري
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، "الكجـــــرات"غـــــزوة   ١٣

  م١١٩٧/هـ٥٩٣

  ١/٧١البدايوني،   شهاب الدين الغوري

  

  

  

  -:الهوامش

١/٦٥البدايوني، -١

١/٧٢البدايوني، -٢

١/٧٠البدايوني، -٣

٤-Qureshi,178

)١/٩٠البدايوني،  (-٥

.٦٦- ٦٥ص١عبد القادر البدايوني، منتخب التواريخ،ج-٦

.٦٦ص١البدايوني، نفس المصدر،ج-٧

.٦٦ص١،نفس المصدر ،جالبدايوني-٨

.٦٦ص١البدايوني،ج-٩

.٦٦ص١البدايوني،ج-١٠

.٦٧-٦٦ص١البدايوني، ج-١١

.٦٨-٦٧ص١البدايوني،ج-١٢

.٧٠-٦٩ص١البدايوني،ج-١٣

 .٧٠ص١البدايوني،ج-١٤

٧٠ص١البدايوني،ج-١٥
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.٧١ص١البدايوني،ج-١٦

.٧١ص١البدايوني،ج-١٧

.٧٢-٧١ص١البدايوني،ح-١٨

  

  

  

" معارك الدولة المملوكية"

)م١٢٨٧/م١٢٠٦- هـ ٦٨٦/هـ٦٠٢(

 بعدما آلت السيادة السياسية للمسلمين في الهند إلى يـد األسـرة                  

المملوكية الجديدة، ظهرت بوادر حركة عسكرية نشطة في الهند،  حيـث    

قامت الدولة بسلسلة من المعارك والحروب بلغت خمس وعشرون حملة          

عسكرية، منها ما كان في  مواجهة التمرد والعصيان الداخلي والذي في            

معظمه جاء من قبل بعض القادة المسلمين الذين حاوال الخـروج علـى             

طاعة الدولة المملوكية، ومنها ما هو في مواجهة بعض المخـاطر التـي         

كان يظهرها بين الفينة والفينة زعماء هنود، ومنها في مواجهة المخاطر           

.الكبيرة التي رافقت االجتياح المغولي للمناطق الشمالية للهند

نشاط الدولة المملوكية الحربي أكثر أهمية وتحقيقا لالنتـصارات             بدا  

واإلضافات الجديدة للدولة اإلسالمية في الهند،  فـي عـصر الـسلطان             

، بينمـا   "ناصر الدين محمود بن التتمش    "، والسلطان   "شمس الدين التتمش  "

تضاءلت تلك الحمالت في عصر بقية السالطين في هذه األسرة، فمعظم           

إنما كانت في مواجهة    " لتتمش"لحروب التي خاضها السلطان     المعارك وا 
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المناوئين للدولة من المسلمين، ولذلك جاءت الحمالت األولـى لتواجـه           

طموحات أسر إسالمية تسعى للسيطرة على الهند،  وإضعاف شأن الدولة           

تـاج الـدين    " م واجه المماليك القائد   ١٢١٥/هـ٦١٢المملوكية، ففي سنة    

، ومواجهة الزعيم   )١(عصيانه على مماليك الهند المسلمين      الذي أعلن   "يلدز

، الذي سيطر على الملتان، وهو أحـد أتبـاع      "ناصر الدين قباتشه  " المسلم

، والسلطان ألتتمــش أول من ساقه القدر       )٢(" قطب الدين أيبك  "السلطان  

ـ ٦١٨إلى مواجهة الخطر المغولي على الهند،  ففي سـنة            م، ١٢٢١/هـ

جـالل الـدين    " وجه محاوالت السلطان الخـوارزمي     وقف السلطان في  

الهارب من االجتياح المغولي الذي اسقط عرش أبيه في آسيا          " منكوبرتي

الوسطى وإيران وأفغانستان، محاوالته الدخول إلى الهند ووضـع يديـه           

،  أما بقية المعارك التي قادها السلطان ألتتمـش فتمثلت باحتالل           )٣ (عليها

سنة " رانتبهور"م، وفتح حصون    ١٢٢٥/هـ٦٢٢ سنة   "بيهار و لكهنوتي  "

م، وفـتح مدينـة   ١٢٢٧/هـ٦٢٤سنة " ماندور"م، وقلعة  ١٢٢٦/هـ٦٢٣

، "مـالوا "في والية   " بهلسا" م، وفتح مدينة  ١٢٣١/هـ٦٢٩سنة  " جواليور"

جميعها كانت ضد مدن وأماكن تواجد القيادات والزعامات الهندوسية في          

من أكثر مدن الهند قدسية عند الهنـدوس،        " بهلسا"الهند، بل كانت مدينة     

  .)٤ (والتي دمرها المسلمون وحطموا أصنامها جميعا

، أن  "شمس الـدين ألتتمــش    "     أعقب وفاة السلطان المملوكي الكبير      

مقاليد الحكم في الهند،  لتستأنف الفتوحـات        " رضية" تولت ابنته السلطانة  

من المعـارك والحـروب     التي قادها أبوها من قبل، حيث قامت بسلسلة         

وضعت فيها حدا للمتمردين والعاصين على طاعة الدولة، ومن ذلك أنها           

حاكم الملتـان المتمـرد سـنة       " مالك إياس " ألحقت هزيمة منكرة بجيش   

م، الذي خرج على الدولة المملوكية ، السـيما رفـضه            ١٢٣٣/هـ٦٣١

تهـا  ، ووفقـت الـسلطانة فـي حمل       )٥ ((السلطة في الهند  " رضيه"لتولي  

  .)٦ (م١٢٣٩/هـ٦٣٧باسترجاع مدينة تبرهنده سنة 
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،  فقـد امتـاز      " ناصر الدين محمود بن التتمـش    "   أما عصر السلطان    

بكثرة المعارك والحروب التي خاضها على أرض الهند، حيـث خـاض            

عشر معارك تقريبا، ويرجع سبب ذلك إلـى الظـروف الـصعبة التـي         

 من تاريخ الهند، منهـا أخطـار        أحاطت بدولة المماليك في هذه المرحلة     

داخلية تمثلت بالثورات وحاالت العصيان، وأخطـار خارجيـة بتهديـد           

الخطر المغولي الذي بدأ يطرق بقوة الحدود الشمالية للهند، فقمع التمـرد            

، كما أسترجع إلى الـسلطة  )٧ (الذي ظهر في الملتان من قبل القبائل هناك   

" رانتبهـور "بحملة تأديبية ضد قبائـل      ، وقام   )٨ ("ميوات"المملوكية مدينة   

، ويبدو انه لم يحـق انتـصارات        )٩(التي تمردت وعصت دولة المماليك      

عسكرية تساعده على إضافة المزيد من البلدان الهنديـة وأقاليمهـا إلـى      

حيـث  " مالوا"و" كواليار"السيادة اإلسالمية، إال ما كان من احتالله لمنطقة       

، ومنـذ عـام     )١٠ ("الراي تشاهر أكـاري   "انتزعهما من الزعيم الهندوسي   

م،  طفق السلطان ناصر الدين محمود يواجـه الخطـر           ١٢٥٧/هـ٦٥٥

المغولي الذي بات يهدد بقوة أركان العرش المملوكي في الهند،  حيـث             

زحفت الجموع المغولية إلى المناطق الشمالية الغربية للهنـد، وواجههـم           

قهقر والتراجع والعـودة إلـى      السلطان بقوة شديدة مرغما إياهم على الت      

، كما نجح السلطان معز الدين بن بلبن في طـرد المغـول             )١١ (خراسان

  .)١٢ (م١٢٨٧/هـ٦٨٦وردهم على أعقابهم سنة 

  ).م١٢١٥/هـ٦١٢(، سنة "سراي تاالواري"فتح 

،وذلك لمواجهـة   "شمس الدين التتمش  " قاد هذه الحملة السلطان المملوكي    

 أحد السالطين الذين خرجوا على طاعة الدولة        ،"تاج الدين يلدز  " السلطان

المملوكية الجديدة، وقد ألحق السلطان المملوكي به هزيمة كبيرة وتم اسر           

  .)١٣("سراي تاالواري"دز وإخضاع مدينةيل

  ).م١٢١٧/هـ٦١٤(،سنة"بهانكار"فتح حصون

أحد السالطين المسلمين في الهنـد      " شمس الدين التتمش  " واجه السلطان   

قطـب الـدين    " ،وهو أحد أتبـاع الـسلطان       "صر الدين قباتشه  نا"ويدعى
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،كان يسيطر على الملتان واوتشه، وقد دفع عصيانه بـالتتمش إلـى            "أيبك

الى إعالن الطاعة والوالء لدولة     " قباتشه" تجريد حمالته ضده،لذلك بادر     

" التـتمش " المماليك االتراك، وارسل احد اوالده لقبول الصلح، فاخضع         

  .)١٤(هي احصن قالع الملتانو" بهانكار

  ).م١٢٢١/هـ٦١٨(سنة"جالل الدين منكوبرتي"مواجهة 

جالل " حربا ضد سلطان الدولة الخوارزمية    " التتمش" قاد سلطان المماليك  

،حيث حاول السلطان الخوارزمي إيجاد موقع قدم لدولته        "الدين منكوبرتي 

ـ           د منعـه   في الهند، بعدما حطم المغول عروش الدولة الخوارزميـة، وق

الهنـد ، ليهـرب مرغمـا الـى       التتمش من تحقيق ذلك بعدما طرده من        

  .)١٥(العراق

  ).م١٢٢٥/هـ٦٢٢(،سنة"لكنهوتي"و " بيهار" احتالل 

وهي مدن هنديـة    " لكنهوتي"و" بيهار"من احتالل   " التتمش" نجح السلطان   

  .)١٦(غالهامة، تقع الى الغرب من البن

  ).م١٢٢٦/هـ٦٢٣( سنة"رنتنبور" فتح حصون

حملة عسكرية تجاه والية مالوا ، واخضع أحد أهم         " التتمش" قاد السلطان   

  .)١٧(الواقعة إلى الجنوب من دلهي" وررانتنب" حصونها في 

  ).م١٢٢٦/هـ٦٢٤(سنة"ماندور" فتح قلعة

وهي من المواقـع    "ماندور"جيشا إلخضاع قلعة    " التتمش" جرد السلطان   

ــط الهند،  ــالوا وس ــة م ــة ضــمن والي ــالهام ــور وتبع ــن جيب د ع

  .)١٨(شماال،)ميال١٥(حوالي

  ).م١٢٣١/هـ٦٢٩(سنة"جواليور" فتح مدينة

أحـد مـدن    " جواليور" استطاع سلطان الدولة المملوكية من إسقاط مدينة      

ينـة اهللا أبـاد،وجنوب مدينـة       الهند الهامة، والتي تقع إلى الغرب من مد       

  .)١٩(دلهي

  ).م١٢٣٣/هـ٦٣١(،سنة "بهلسا" و" اوتشين"فتح مدينة
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وهي أحد مواقع الحج الهنـدي      " نهلسا" من احتالل   " التتمش"نجح السلطان 

العاصـمة  " اوتشين"المقدسة،والواقعة ضمن والية مالوا،كما اسقط مدينة       

  .)٢٠( مالوا، وحطم معظم األصنام فيهاالقديمة لمقاطعة

  ).م١٢٣٩/هـ٦٣٧(سنة" مالك اياس" حملة ضد 

،وتمكنت الـسلطانة   "رضية بنت التتمش  "ةجاءت هذه الحملة بقيادة السلطان    

من إلحاق الهزيمة بجيش مالك اياس حاكم الملتان ، الذي أعلن عن تمرده            

وعصيانه على السلطانة المملوكية الجديدة،وضمت الملتان  إلى سلطانها         

  .)٢١(من جديد

  

  ).م١٢٣٩/هـ٦٣٧(سنة " تبرهنده" احتالل مدينة

ونجحت في إعادتهـا إلـى      " ندهتبره"حربا ضد   " رضية" شنت السلطانة   

  .)٢٢(ملكها

  ).م١٢٤١/هـ٦٣٩(بيد المغول سنة" الهور"سقوط مدينة 

لما اجتاحت الجيوش المغولية الدولة الخوارزمية،تمت مطاردة الـسلطان         

إلى الهند، مما جعل المغول يالحقونه، فوصـلت القـوات          " جالل الدين "

الى دلهي  " الك قرقوش م" واسقطتها ،وهرب حاكمها  " الهور"المغولية إلى   

  .)٢٣("معز الدين بهرام بن التتمش"وكي، وذلك في عهد السلطان الممل

  ).م١٢٤٤/هـ٦٤٢(سنة"اوتشه"اجتياح المغول لـ 

، "هعالء الدين مسعود شاه بن فيـروز شـا        " في عهد السلطان المملوكي   

  .)٢٤(،"خانديش"الواقعة في والية "اوتشه" اجتاح المغول مدينة 

  ).م١٢٤٦/هـ٦٤٤(سنة"الملتان" إخضاع مدينة

بعدما أعلنت بعض القبائل في الملتان عن رفضها لدولة المماليك ، وذلك            

ناصر الدين محمـود بـن      " في فترة االجتياح المغولي ،فقد قاد السلطان      

حملة واسعة عليها ،وحينما وصلها ودخلت جيوشه المدينة ، أدب          " التتمش

  .)٢٥(لمملوكيةد المدينة إلى السلطة اأعاوالقبائل 

  ).م١٢٤٧/هـ٦٤٦(سنة " ميوات" إخضاع مدينة
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، "ميـوات " في إخضاع مدينـة   "  ناصر الدين بن التتمش   " نجح السلطان   

  .)٢٦(لمملوكية، وقضى على التمرد فيهابعدما أعلنت تمردها على السلطة ا

  ).م١٢٤٨/هـ٦٤٦( سنة " رانتنبور" قمع تمرد

" رانتنبور" حربا تأديبية ضد قبائل     " ناصر الدين بن التتمش   " قاد السلطان 

  .)٢٧(ردها وعصيانها ضد دولة المماليكالتي اعلنت عن تم

  ).م١٢٥٠/هـ٦٤٨(حملة ضد إقليم الملتان سنة

حملة عسكرية ضد إقليم الملتـان      " ناصر الدين بن التتمش   " حمل السلطان 

  .)٢٨(لى السيادة اإلسالمية المملوكيةالمتمرد، حيث نجح في إعادة اإلقليم إ

  

  ).م١٢٥١/هـ٦٤٩(سنة" كواليار ومالوا"إخضاع مدينتي 

تجاه المدائن الهندية التـي مـا       " ناصر الدين  بن التتمش    "زحف السلطان 

، وبـرغم مـا     "الراي تشاهر اكاري  " زالت تدين بسيادتها للزعيم الهندي    

يمتلكه الزعيم الهندي من قوات حربية كبيرة ، إال انه مني بهزيمة منكرة             

 السيطرة على حصون المنطقة ومـدنها    كات المماليك، وتم للممالي   أمام قو 

  .)٢٩(، وحصن ناروار" ومالوا وتشاندريكواليار"الهامة ، كمدينة 

  ).م١٢٥٣/هـ٦٥١(، سنة "اوتشه وتبرهنده والملتان"إخضاع 

اوتشه وتبرهنده والملتـان    " نحو  " ناصر الدين بن التتمش   " توجه السلطان 

ملوكية، بعدما عصت عليهم وخرجت على طـاعتهم،        إلعادتها للسيادة الم  

قائـد  وقد نجح في إخضاعها وضمها إلى سلطنة دلهي، وعين عليهـا ال           

  .)٣٠(ارســـالن خان حاكما عليها

  ).م١٢٥٤/هـ٦٥٢(، سنة"بيجنور و كاتيهار و اوده"اجتياح 

حملة ضد المرتفعات الجبلية فـي      " ناصر الدين بن التتمش   " قاد السلطان 

، ونجح في إخضاعها والـسيطرة عليهـا، ثـم توجـه            "Bijnorبيجنور"

اوده "حيث فتحها وسيطر عليها، ثم احتــل     " Katiharكاتيهار"إلخضاع  

Oudeh")٣١(.  

  ).م١٢٥٧/هـ٦٥٥(مواجهة الغزو المغولي للهند سنة 
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خطر الغزو المغولي للهند الـذي      " ناصر الدين بن التتمش   " واجه السلطان 

ك المسلمين هنـاك، حيـث زحـف المغـول          بات يهدد ســلطة الممالي   

ووصلوا الى المناطق الشمالية للهند، وتحديدا على مشارف إقليم الملتان ،           

وقد تمثل موقف السلطان بالعنف والقـوة تجـاههم، فـواجههم بقواتـه             

 العسكرية ونجح في صدهم عن بالده عائدين إلى خراسان التي سبق وان           

  .)٣٢(استلبوها من الدولة الخوارزمية

  ).م١٢٥٧/هـ٦٥٥سنة "Lakhnautyالخنوتي"إخضاع  منطقة 

جالل الـدين   " أحد قواده ويدعى    "  بن التتمش  نناصر الدي " وجه السلطان 

للسيطرة عليها، فزحف بجيش كبير واستطاع بعـد        " الخنوتي"نحو  " جاني

  .)٣٣(ن يفتحها ويسيطر عليهمقاومة عنيفة من قبل الهنود، أ

  ).م١٢٦٠/ـه٦٥٨سنة" Miwatميوات"حملة 

ـ  " ناصر الدين بن التتمش   " قاد السلطان   ضـد بـــالد     ةبحمـلة تأديبي

، التي حاولت الخروج على طاعته والتمرد على سلطنة دلهـي           " ميوات"

اإلسالمية، ونجح في تحقيق هذه المهمة ، بل وأدب معها كـل الـضياع              

  .)٣٤(عة لهاوالقرى التاب

  ).م١٢٦٥/هـ٦٦٤سنة"KanpilaوكانبيالPatialiباتيالي" لة حم

أحد زعماء دولة المماليك الكبار، في       " غياث الدين بلبن  " شـرع السلطان 

، وحقق فيهـا انتـصارات      " كانبيال"و"باتيالي"توجيه حملة عسكرية ضد     

" كبيرة ، وبنى فيها حصونا وقالعـا منيعـة، ثـم وصـل الـى مدينـة              

لتدمير ، وقد مارس فيها وفي سكانها سياسة بشعة من ا         " Kaitharكايثار

انه قتل معظم سكانها، بينما أخذ نساؤها       " البدايوني"والقتل، ليؤكد المؤرخ    

  .)٣٥(سبايا الى دلهي

  ).م١٢٨٤/هـ٦٨٣(سنة" Bagh Subsباغ سبز"مـــوقعة

، الواقعة على ضفـاف نهر     "غياث الدين بلبن  " قـادها السلطان المملوكي  

ية التي   الهند الهور، ونجح في إلحاق هـزيمة منكرة في صفوف القوات        

  .)٣٦(استسلمت للجيش المملوكي
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  ).م١٢٨٧/هـ٦٨٦(مــواجهة الغزو المغولي، سنة

حمــلة عسكرية لمواجهة   " معز الدين كايكوباد بن بلبن    " وجه السـلطان 

الخطر المغولي على األراضي المملوكية في الهند، حيـث باتـت تهـدد             

الذي حمـل   " خ بارباك الشي" الملتان والهور معا، كانت هذه الحملة بقيادة      

، حيث طارد المغول وتعقبهم الى ان استطاع  اللحاق          "خان جيهان " لقب  

  .)٣٧(البيتهم وقتل أعدادا كبيرة منهمبهم وأسر غ

جدول بمعارك الدولة المملوكية في الهند

المصدر   قائـــدها  إسم الواقــــعة وتاريخها  الرقم

  التاريخي

، "ســراي تــاالآري "فــتح   ١

  م١٢١٥/هـ٦١٢

ــدايوني،   السلطان التتمــش البـ

١/٩٠  

، "بهانكـــار"فـــتح حـــصن  ٢

  م١٢١٧/هـ٦١٤

ــدايوني،   السلطان التتمـش البـ

١/٩٠  

مع جالل الـدين الخـوارزمي،        ٣

  م١٢٢١/هـ٦١٨

ــدايوني،   السلطان التتمــش البـ

١/٩١  

ــوتي،    ٤ ــار ولكهن ــتالل بيه اح

  م١٢٢٥/هـ٦٢٢

ــدايوني،   السلطان التتمــش البـ

١/٩١  

ــتح حــص  ٥ ــور"ون ف ، "رانتهمب

  م١٢٢٦/هـ٦٢٣

ــدايوني،   السطان التتمــش البـ

١/٩٢  

ــة   ٦ ــتح قلعـ ــدور"فـ ، "مانـ

  م١٢٢٦/هـ٦٢٤

ــدايوني،   السلطان التتمـــش البـ

١/٩٣  

ــدايوني،   السلطان التتمـــش، "جواليـــور"فـــتح مدينـــة  ٧ البـ
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  ١/٩٤  م١٢٣١/هـ٦٢٩

، "اوتـشن ونهلـسا   "فتح مدينـة    ٨

  م١٢٣٣/هـ٦٣١

ــدايوني، ا  السلطان التتمـــش لبـ

١/٩٥  

، "مالــك إيــاس "مواجهــة   ٩

  م١٢٣٩/هـ٦٢٧

ــت  ــية بن ــسلطانة رض ال

  التتمش

ــدايوني،  البـ

١/١٢١  

ــة    ١٠ ــتالل مدين ــده"اح ، "تبرهن

  م١٢٣٩/هـ٦٣٧

ــدايوني،   السلطانة رضية البـ

١/١٢٣  

ــول    ١١ ــول المغ ــور"دخ ، "اله

  م١٢٤١/هـ٦٣٩

السلطان معز الـدين بـن      

  التتمش

ــدايوني،  البـ

١/١٢٥  

، على يد المغول،    "وتشها"سقوط    ١٢

  م١٢٤٦/هـ٦٤٤

السلطان معز الـدين بـن      

  التتمش

ــدايوني،  البـ

١/١٢٨  

ــة   ١٣ ــترجاع مدين ــان"اس ، "الملت

  م١٢٤٦/هـ٦٤٤

ــدين  ــسلطان ناصــر ال ال

  محمود

ــدايوني،  البـ

١/١٢٩  

ــة   ١٤ ــتراجع مدين ــوات"اس ، "مي

  م١٢٤٦/هـ٦٤٦

ــدين  ــسلطان ناصــر ال ال

  محمود

ــدايوني،  البـ

١/١٢٩  

، "رانتبهــور"قمــع تمــرد    ١٥

  م١٢٤٧/هـ٦٤٦

ــدين  ــسلطان ناصــر ال ال

  محمود

ــدايوني،  البـ

١/١٢٩  

ــان،    ١٦ ــاه الملتـ ــة تجـ حملـ

  م١٢٥١/هـ٦٤٨

ــدين  ــسلطان ناصــر ال ال

  محمود

ــدايوني،  البـ

١/١٣٠  

ــتالل  ١٧ ــالوا "اح ــار وم ، "كوالي

  م١٢٥١/هـ٦٤٩

ــدين  ــسلطان ناصــر ال ال

  محمود

ــدايوني،  البـ

١/١٣٠  

ــده، "احــتالل   ١٨ ــشه، وتبرهن اوت

  م١٢٥٣/هـ٦٥١

ــدين  ــسلطان ناصــر ال ال

  محمود

ــدايوني،  البـ

١/١٣٠  

ــتالل   ١٩ ــور"احـ ، "اودهوبيجنـ

  م١٢٥٤/هـ٦٥٢

ــدين  ــسلطان ناصــر ال ال

  محمود

ــدايوني،  البـ

١/١٣١  
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ــولي،    ٢٠ ــزو المغ ــة الغ مواجه

  م١٢٥٧/هـ٦٥٥

ــدين  ــسلطان ناصــر ال ال

  محمود

ــدايوني،  البـ

١/١٣٢  

ــتح   ٢١ ــوتي"فـــ ، "الخنـــ

  م١٢٥٧/هـ٦٥٥

ــسلطان ناصــر ا ــدين ال ل

  محمود

ــدايوني،  البـ

١/١٣٢  

ــة   ٢٢ ــوات"حملـــ ، "ميـــ

  م١٢٦٠/هـ٦٥٨

ــدين  ــسلطان ناصــر ال ال

  محمود

ــدايوني،  البـ

١/١٣٤  

ــة   ٢٣ ــالي"حمل ــانبيال،"باتي ، "وك

  م١٢٦٥/هـ٦٦٤

ــدايوني،   السلطان غياث الدين بلبن البـ

١/١٨٥  

ــة   ٢٤ ــبز"موقعـ ــاغ سـ ، "بـ

  م١٢٨٤/هـ٦٨٣

ــدايوني،   السلطان غياث الدين بلبن البـ

١/١٨٨  

ــولي،     ٢٥ ــزو المغ ــة الغ مواجه

  م١٢٨٧/هـ٦٨٦

ــدايوني،   السلطان معز الدين بن بلبن البـ

١/٢٢١  

  

  -:الهوامـــــش

  )١/٩٠البدايوني، (-١

١/٩١البدايوني، (-٢

)٩٨-١/٩١البدايوني، (-٣

)١/١٢١البدايوني، -٤

)١/١٢١البدايوني، (-٥

)١/١٢٩البدايوني، (-٦

)١/١٢٩البدايوني، (-٧

)١/١٢٩البدايوني، (-٨
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)١/١٣٠دايوني، الب(-٩

)١/١٣٢البدايوني، (-١٠

)١/٢٢١البدايوني، (-١١

)١/٢٣٦البدايوني، (-١٢

٩٠ص١ منتخب التواريخ،جالبدايوني،-١٣

٩٠ص١البدايوني، نفس المصدر،ج-١٤

٩١ص١البدايوني،ج-١٥

٩١ص١البدايوني، ج-١٦

٩٢ص١البدايـوني، ج-١٧

٩٣ص١البدايــوني،ج-١٨

٩٤ص١البدايــوني،ج-١٩

٩٥ص١البدايــوني،ج-٢٠

.١٢١ص١البدايــوني،ج-٢١

.١٢٣ص١البدايــوني،ج-٢٢

.١٢٦- ١٢٥ص١البدايــوني،ج-٢٣

.١٢٩- ١٢٨ص١البدايــوني،ج-٢٤

.١٢٩ص١البدايــوني،ج-٢٥

.١٢٩ص١البدايــوني،ج-٢٦

.١٢٩ص١البدايــوني،ج-٢٧

.١٣٠- ١٢٩ص١البدايــوني،ج-٢٨

.١٣٠ص١البدايــوني،ج-٢٩
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.١٣٠ص١البدايــوني،ج-٣٠

.١٣١- ١٣٠ص١البدايــوني،ج-٣١

.١٣٢ص١البدايــوني،ج-٣٢

.١٣٢ص١البدايــوني،ج-٣٣

.١٣٤ص١البدايــوني،ج-٣٤

.١٨٦- ١٨٥ص١البدايــوني،ج-٣٥

.٢٠٠- ١٨٨ص١البدايــوني،ج-٣٦

  .٢٢١ص ١البدايــوني،ج-٣٧

  

  

  

"معارك الدولة الخلجية األفغانية في الهند"

)م١٣٢٠/م١٢٩٠-هـ ٧٢٠/هـ٦٨٩ (

شهد عصر الدولة األفغانية الخلجية مرحلة تحول تاريخي كبير فـي               

 يعد هناك قوى إسالمية مناوأة للدولة، ولـم تعـد           شبه القارة الهندية، فلم   

هناك خالفات بين المسلمين على زعامة الهند،  األمر الذي عـزز مـن              
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جبهة المسلمين وقوى من إمكانياتهم الحربيـة فـي مواجهـة المخـاطر             

الخارجية والداخلية على حد سواء، ونستطيع من خالل قراءتنا لخريطـة           

ولة الخلجية ، أن نقف على ثالثة مظاهر        المعارك اإلسالمية في عصر الد    

ميزت هذه األسرة عن غيرها من األسر التي حكمت الهنـد، وأفـصحت          

عن الكفاءة   العالية والمقدرة الكبيرة التي تمتع بها زعماء هذه الدولـة،              

وقد برزت تلك المواهب حينما بدؤوا يتعاملوا مع التهديدات المغولية التي           

لية للهند، وأدى تكرار تلك الحمالت المغوليـة        راحت تهدد الحدود الشما   

إلى وقوع الدولة الخلجية في حالة من التأهـب العـالي والنفيـر العـام               

ـ ٦٩١لمواجهة الخطر الكبير للمغول، ففي سـنة         م،  كانـت    ١٢٩١/هـ

الحملة األولى التي يخوضها سلطان الدولة الخلجية ضد المغول، الـذين           

طاع المسلمون من إفـشال المخطـط       وصلوا إلى حدود نهر السند، واست     

المغولي الرامي إلى الدخول إلى أراضي الهند وصوال إلى عاصمة الدولة         

وحاضرتها مدينة دلهي، فالحقوا في صفوفهم هزيمة نكراء، وأجبـروهم          

على طلب الصلح، وقبل المسلمون بقاء المغول في الهند، في حـين راح             

وا جميعـا،  ثـم أسـكنهم        المغول يعتنقون اإلســالم تباعا حتى أسـلم      

، ثم ما لبثـت حمـالت المغـول         )٦٤(" غياث بور "مدينة  "فيروز"السلطان  

م،  ١٢٩٨/هـ٦٩٨وتعاود تهديداتها لسلطنة المسلمين في الهند،  ففي سنة          

شهدت المناطق الشمالية للهند سلسلة من المواجهات مع المغول الذين لم           

وجعلها جزءا مـن مملكـتهم      يتركوا مخططاتهم الهادفة إلى احتالل الهند       

الكبيرة، وقد تميز هذا العام عن بقية األعوام ، بكثرة الحمالت المغوليـة             

علي الهند، فقد وصلت طالئع الجيش المغولي إلى نهر السند وبينما كانت            

تحاول اجتياز النهر،  للدخول إلى مدينة دلهي، حرك السلطان عالء الدين           

،  والتقـى الجمعـان فـي        "غلق خان ت"و"ألــغ خان "خلجي جيشا بقيادة    

واستطاعوا إلحاق هزيمة بالجيش المغولي،  كما       " مارين مانجهور "موقعة  

، وفي نفس العام أعاد المغـول       )٦٥(سلبوا أموالهم واسروا الكثيرين منهم      

، الذي زحف   "قتلق خواجه " عدوانهم على الهند، وكان ذلك بقيادة المغولي      



60

ن بجيش جرار يهدف إلى إسقاط الدولـة        من بالد ما وراء النهر وتركستا     

الخلجية، وحاضرتها مدينة دلهي، من جانبه ،  جهز السلطان عالء الدين            

ظفـر  "و"ألـــغ خـان  "خلجي جيشا كبيرا لمالقاة المغول، وذلك بقيادة        

، حيـث   "Giliكيلي  " ، ووقعت بينهما موقعة عظيمة،  عرفت باسم         "خان

جيش المـسلمين تمكـن مـن إلحـاق     ، إال أن   "ظفر خان "قتل فيها القائد    

، عاود المغول فـي نفـس العـام وكـرروا           )٦٦(الهزيمة بجيش المغول    

اعتداءهم على سلطنة دلهي اإلسالمية، التي استبسلت بالدفاع عن مصالح          

المسلمين  وغير المسلمين في الهنـد، وحمـتهم مـن بطـش المغـول               

ات كبيرة زادت   وهمجيتهم، وقد جاء الجيش المغولي هذه المرة معززا بقو        

على مائة ألف من المشاة وعشرون ألف من الفرسـان، بقيـادة القائـد              

وحوصـر  "بـاران "، الذي نجح في احـتالل       "Targhyتارغي  " المغولي

، األمر الذي دفع بالسلطان إلى      "مالك فخر الدين أمير دار    "حاكمها الخلجي 

إرسال نجدات وتعزيزات حربية لتخليص باران وحاكمهـا مـن قبـضة            

مالك فخر  "، وآخر بقيادة  "تغلق غازي الملك  "مغول، ،  فأرسل جيشا بقيادة     ال

، واشتبكوا مع المغول في حرب ضروس طاحنة، ونجحـوا فـي            "الدين

، حيـث   "تارغي"تخليص المدينة من أيدي المغول، واستسلم القائد المغولي       

  .)٦٧(أرسل إلى السلطان عالء الدين في مدينة دلهي 

ات المغولية الرامية إلى احتالل الهند والقضاء على             لم تتوقف التهديد  

سلطة المسلمين هناك، بل ظلت طموحاتهم تدفعهم باتجاه تصعيد الموقف          

من خالل المواجهة العسكرية المباشرة، بينما يبدي المـسلمين إزاء تلـك           

التهديدات مواقف صلبة ومتعنتة،  ال يركنون فيها إال إلى بـذل أقـصى              

اعة والتضحية من أجل حماية مصالح المسلمين من        ضروب القوة والشج  

وحشية المغول وجبروتهم، ففي كل مواجهة يواجهوا فيها المغول يردوهم          

خائبين خاسرين مندحرين، لقد عاد المغول عـدوانهم للمـرة الخامـسة،            

والغريب في األمر،  أن قيادة الجيش المغولي هذه المرة كانت مـسلمة،             
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، أحد أبنـاء األسـرة    "علي بيك المغلي  "، وقيادة "محمد ترتاق خان  " وبقيادة

، "ناكور"المغولية الحاكمة في إقليم خراسان، وقد نجح المغول في احتالل           

الواقعة في المناطق الشمالية الغربية للهند، وحينمـا        " سيرمور" ومرتفعات

أدرك السلطان خطرهم،  سارع إلى تجريد جيش كبير لمالقاتهم ومـنعهم       

مالـك  "العاصمة دلهي، وعين لهذه المهمة الكبيرة القائـد       من التقدم نحو    

" راه آب "، والتقى الجمعان على ضـفاف نهـر         "مالك تغلق "والقائد"مانيك

ووقعت المعركة، واستبسل فيها الطرفان، وأبدا المغول شجاعة فائقة، إال          

أنهم فشلوا في كسب المعركة التي تحولت لصالح المسلمين،  بعد مقتـل             

  .)٦٨(قائدهم 

    جاءت الحملة المغولية السادسة في نفس العـام الـذي وقعـت فيـه              

م، وذلك بهدف االنتقـام مـن       ١٢٩٨/هـ٦٩٨الحمالت السابقة أي سنة     

المسلمين الذين قتلوا القائد المغولي في الموقعة التي قبلها، وكانت بقيـادة            

، الذي اجتاح حدود الملتان، وبـات يهـدد عاصـمة           "إقبال مند "المغولي  

لطنة دلهي، وهو ما دعا السلطان عالء الدين خلجي إلى اإلسراع نحو            الس

، وبدأت المطاردات بين    "مالك نائب "و"مالك تغلق "تجهيز جيش كبير بقيادة     

الجانبين، وتمكن المسلمون من إلحاق الهزيمة بالجيش المغـولي، وأسـر       

ه مع  ، إال أن التتار افتدوه بالمال وأطلق سراح       "كوبك"احد قياداتهم ويدعى  

،  بل   )٦٩(بقية األسرى،  ومن يومها انقشعت الهجمات المغولية عن الهند           

وتالشت نهائيا في عصر الدولة الخلجية، ولم يعد للمغـول أي طمـوح             

بسبب كثرة المخاسر المادية والبشرية التي منوا بها ، واستبسال وصالبة           

 علـى   المسلمين ، الذين أبوا إال أن يحطموا غطرسة المغول وجبـروتهم          

  .صخرة المقاومة العنيفة والشرسة التي صنعها المسلمون في الهند

     واجهت الدولة الخلجية العديد من حركات الثورة والتمرد التي أعلنها          

زعماء الهندوس في مناطق مختلفة من الهند، وربما تكون قـد اسـتغلت             

ـ           ة الظروف الصعبة إلي واجهتها األسرة الخلجية تجاه الحمـالت المغولي
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المتكررة، حيث كرست سلطنة دلهي كامل قوتهـا  وقـدراتها نحـو رد              

العدوان المغولي،  األمر الذي دعا السلطان وبعد إفشال كافة مخططـات            

المغول الرامية إلى احتالل الهند، وحينما ضمن عـدم تكـرار المغـول             

لتهديداتهم، وجه أنظاره نحو أولئك الهنود الذين حاولوا خلق حالـة مـن             

ة واإلرباك في وجه المسلمين، وفي نفس العام الذي قضت به سلطنة            البلبل

، "الكجـرات "دلهي على آمال المغول، وجه السلطان حملته نحـو إقلـيم            

، الذي بات   "راي كاران "،  وذلك لمقابلة حاكمها الثائر       "ألــغ خان "بقيادة

يهدد سلطنة دلهي ويضع أمامها المتاعب الكثيرة،  والتقى الجمعان فـي            

، وبعد قتال شديد تمكن المسلمون من القبض على زعيم          "نهرواله"قعة  مو

  .)٧٠(الكجرات، وبذلك يكون المسلمون قد فتحوا الكجرات للمرة األولى 

تحرك السلطان عالء الدين الخلجـي   )م١٢٩٩/هـ٦٩٩(      ثم في سنة    

، بينما قـاد  "ألــغ خان"بقيادة "رانتهمبور"حملته العسكرية إلخضاع قالع  

، حيث نجح المسلمون من إلحاق الهزيمة       "الراجا هامير ديف  "ش الهنود جي

بصفوف القوات الهندية، واضـطر الـزعيم الهنـدي إلـى االعتـصام             

لالتـصال  "  ألغ خان "وبصحبته معظم جيشه، مما دعا      " رانتهمبور"بقلعة

بالسلطان طالبا منه العون واإلمدادات الحربية،  وطالبا منـه الحـضور            

ض المعركة، ولبى السلطان النـداء مـسرعا،  والتحـق           شخصيا إلى ار  

بالجيش، وفرض على الهنود حصارا قويا، وفتحت القلعـة بعـد مقتـل             

  .)٧١(الزعيم الهندي 

تنفيذ سياسته الحربية في الهنـد،      " عالء الدين الخلجي  "     تابع السلطان   

 ففي  في مواجهة الزعماء الهنود الذين ال زالوا خارج السيطرة اإلسالمية،         

" عبد الملك شهاب الملتـاني    "م، أصدر أوامره للقائد   ١٣٠٠/هـ٧٠٠سنة  

، التي ال زالت خاضعة للحكم الهندوسي، ويحكمهـا         "مالوا"للزحف تجاه   

، وعلى الرغم من قـوة الهنـدوس        "الراي كوكا " يوم ذاك الزعيم الهندي   

ا وعدتهم الكبيرة إال أن المسلمين حققوا عليهم انتصارات عظيمة،  وفتحو          



63

،  وأصبحت من الواليات التابعة لحكم المسلمين للمـرة األولـى،             "مالوا"

ولذلك سارع الشعراء إلى امتداح السلطان على هذا الفتح الكبيـر الـذي             

أحد قادة  "كمال الدين كرك  "م، قاد ١٣٠١/هـ٧٠١، وفي سنة    )٧٢(تحقق لهم   

 ديف  كنهار"الدولة الخلجية،  حملة عسكرية للتخلص من الزعيم الهندوسي        

Kanhar Dev"   وهو ممن أثار الفتن في وجه سلطنة دلهـي، وتمكـن ،

، )٧٣(وقتله  "كنهار ديف "، والقضاء على    "جالور"القائد الخلجي من إخضاع     

م، أرسل الـسلطان الخلجـي      ١٣٠٢/هـ٧٠٢وفي العام التالي،  أي سنة       

الحتالل بعض مناطق الهندوس الواقعـة  " مالك كافور" جيشا كبيرا بقيادة   

، وهي ممالك هندية قديمـة،       "مرهت"و"تيالنق" ى الجنوب من الهند، مثل    إل

ضد الزعيم  " مالك كافور "، وحملة أخرى بقيادة     )٧٤(وانتصر الخلج عليهم    

، الذي سارع إلـى االستـسالم       "ديفاجيري"حاكم  "رام تشاندرا "الهندوسي  

  .)٧٥(للمسلمين، ووافق على دفع الجزية للدولة الخلجية 

عند حدود احـتالل    " عالء الدين خلجي  "ف طموحات السلطان        لم تتوق 

المناطق السابقة التابعة لبعض زعماء الهندوس في الهندن بل نجده يجدد           

من همته ، ويعزز من عزيمته للتوسع على حساب ممالك الهند الضعيفة،             

التي أظهرت عجزا غريبا عن مقاومة المد اإلسالمي الجارف الذي طفق           

ـ ٧٠٩ق الهند منطقة بعد أخرى، ففي سنة        يأتي على مناط   م، ١٣٠٩/هـ

وهـي حينئـذ    "ارنكـال "لفتح  " مالك كافور "وجه السلطان أحد قادته وهو      

، فتم للمسلمين فتح المدينة صلحا دون مقاومة ، حيـث           "تيلنكانا"عاصمة  

، كما حرك   )٧٦(على دفع الجزية للمسلمين     " الراي نادر ديف  "وافق حاكمها 

، "DoraSamidraدورا سـاميدرا    "و"معبر"ة تجاه   السلطان حملة عسكري  

حيث واجه المسلمون فيها مقاومـة      "كرومندل"الممتدة على طول سواحل     

عنيفة من الهنود،  إال أنهم وتحت اإلصرار العجيـب للمـسلمين علـى              

فتحهــا، واستبــسالهم للوصــول إليهــا،  نجحــوا فــي فتحهــا ســنة 

من جمع غنائم   "  حجي خواجه"م، واستطاع قائد المسلمين     ١٣١٠/هـ٧١٠
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 ألف فرس، وقد شارك في هـذه الحملـة          ٢٠ فيال، و  ٣١٢كثيرة ،  منها     

  .)٧٧("أمير خسرو" المؤرخ الهندي الشهير

ويالحظ ان هذه المرحلة التاريخية التي ظهرت بهـا الدولـة الخلجيـة،              

شهدت تحوالت كبيرة فيما يتعلق بالمفهوم الحربي وقيادة المعارك عنـد           

الهند، لذلك رأينا الفترة التي سبقت الدولة الخلجية أن مـن           المسلمين في   

يقود المعارك والحروب هم السالطين أنفسهم، وال يركنون إلـى قيـادة            

اآلخرين، بينما السلطان عالء الدين الخلجي نراه يضع نهجا جديدا، حينما           

منح ثقته لآلخرين في قيادة الحروب والمعارك، وإدارة شـئون الجـيش            

هو ما جعل أولئك القادة يتفانون فـي الـدفاع عـن مـصالح              مباشرة، و 

المسلمين، ويستبسلون لتحقيق االنتصارات وتعزيز هيبة الدولة ، وعندما         

نتطلع إلى الخريطة الحربية للدولة الخلجية،  نجد أسماء كثيرة كان لهـا             

تغلـق  :"دورا بارزا في توسعة نفوذ المسلمين في شبه القارة الهندية، مثل          

مالـك  "و"مالـك تغلـق   "و"مالك مانيـك  "و"مالك فخر الدين  "و"لدينغازي ا 

خواجـه  "و"مالـك كـافور   "و"عبد الملك شهاب الملتاني   "و"ألغ خان "و"نائب

  ".حجي

  

  

  )م١٢٩١/هـ٦٩١(مواجهة المغول سنـة

وجه السلطان جــالل الدين فيروز الخلجي األفغاني حمـــلة ضـد           

ـ      دود الـشمالية لـسلطنة   تهديدات المغول إلقليم السند، والتي تـشكل الح

الخلجيين في دلهي، والتقت بالمغول على مشــارف الـسند ، وحالـت            

قوات المسلمين بين المغول وبين تحقيق توسعهم في مناطق المسلمين في           

الهند، اذ ألحق بهم هزيمة كبيرة وأجبرهم على طلـب الـصلح ، وقبـل               

اإلسالم ثم  المسلمون بقاء المغول في الهند ، حيث شـــرعوا يعتنقون          

  ).١" (Ghyathpurغياثبور"أسكنهم السلطان مدينة 
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  )م١٢٩١/هـ٦٩١(سنة" Mandawarمانداوار"حمــلة تجاه 

" قــاد السلطان جــالل الدين خلجـي حمــلة عـسكرية ضــد             

، التي اعلنت عصيانها ضد الـسلطة الخلجيـة فـي الهنـد،             " مانداوار

انت الحملة عبارة عن    فخــربها وسلبها بعدما وقعت في قبضته، وقد ك       

  ).٢(حملة تأديبية

  )م١٢٩٦/هـ٦٩٦( حمــلة ضد الملتان سنة

" الـغ بيـك   " حــرك السلطان عالء الدين خلجي حملة حربية بقيـادة      

، ضد اركالي خان الذي استعصى على طاعـة الدولـة           " ألب خــان "و

الخلجية واعتصم بحصــون وقالع الملتان، وعندما وصـلت القـوات          

لى المنطقة ، فرضت عليها حصارا شديدا، حتى اجبر أالهـالي           الخلجية ا 

على طلب الصلح، فصــالحهم وغنم منهم ، واخذ منهم الوالء للدولـة            

  ).٣(الخلجية

  )م١٢٩٨/هـ٦٩٨(مواجهة المغول سنة 

بعد تجدد العدوان المغولي ضد سلطنة دلهي أيام  حكم األسرة الخلجيـة،             

" ن  عالْء الدين الخلجي جيشا بقيادة        واختراقهم لنهر السند، حرك السلطا    

لمواجهة المغول فـي منطقـة الـسند،  والتقـى           " تغلق خان :و" الغ خان 

، واسـتطاع  "Jarin Manjhur جارين مـانجهور " الجمعان في موقعة 

القائدين الخلجيين من إلحاق الهزيمة بـالقوات المغوليـة ، وســـلب            

  ).٤(أموالهم واسر الكثيرين منهم

  )م١٢٩٨/هـ٦٩٨(مغولية الثانية سنةالمواجهة ال

 خلجي المغول للمرة الثانيـة ، حينمـا كـرر           نواجه السلطان عالء الدي   

" المغول هجماتهم ضد دولة المسلمين في الهند، حيث قاد الجيش المغولي            

 ء، الذي زحف من بــالد مـا ورا "Qutluq Khawajaقتلق خواجه

ولة الخلجية وعاصـمتها    النهر بجيش مغولي كبير، ويهدف الى إسقاط الد       

" مدينة دلهي، ولذلك جهز السلطان عالء الدين خلجي جيشا كبيرا بقيـادة           

، ووقعت بينهما معركة عنيفة ، وقد عرفت الموقعة         " ظفر خان "و"ألغ خان 
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، إال أن جيش    "نظفر خا " ،  حيث قتل فيها القائد الخلجي        "Giliكيلي"باسم

  نقوات المغول ، ليعلن الـسلطا     الدولة الخلجية تمكن من إلحاق الهزيمة ب      

  ).٥(عن انتصاره على المغول 

  )م١٢٩٨/هـ٦٩٨(المواجه المغولية الثالثة سنة

في نفس العام عاد المغول يهاجمون الدولة الخلجية األفغانية في دلهـي،            

، حيث بلـغ عـدد قواتـه        "Targhyتارغي" وجاء جيش المغول بقيادة     

عشرون ألفا من الفرسان، ونجحوا     حوالي مائة ألف من المشاة الرجالة، و      

مالك فخر الـدين    " ، كما حوصر حاكمها الخلجي    "باران"من إسقاط مدينة  

، فارسل اليه السلطان نجدة لتقوم على تخليصه وتخليص بـاران           "اميردار

" ، ونجدة ثانية بقيـادة      " تغلق غازي الملك  "  من العدوان المغولي، بقيادة     

ع المغول  في معركة حامية، ونجحوا       ،  واشتبكوا م   "مــالك فخر الدين  

" تـارغي " من تخليص المدينة بعدما هزم المغول ، ووقع قائـد المغـول           

  ).٦(أسيرا بيد المسلمين، وارسل الى السلطان في دلهي

  )م١٢٩٨/هـ٦٩٨(المواجهة المغولية الرابعة سنة

كـرر المغول اعتداءاتهم على سلطنة دلهي اإلسالمية للمـرة الرابعـة،           

ب في األمر ان قيادة الجيش المغولي هذه المرة كانـت مـسلمة،             والغري

" علي بيـك المغلـي   " و "Turtaq Khanمحمد ترتاق خان" حيث قادها

، وقد نجح المغـول     نأحد أبناء األسرة المغولية الحاكمة في إقليم خرا سا        

، الواقعة في المناطق الشمالية     "سيرمور" ومرتفعات  " ناكور" من احتالل   

 الخلجي خطرهم، ســارع الى تجريـد       نلما استشعر عالء الدي   للهند، و 

جيش كبير لمالقاة المغول ومنعهم من التوسع تجاه العاصمة دلهي، فعين           

، والتقى جيش المسلمين فـي      "مــالك تغلق " والقائد  " مالك مانيك " القائد

، ووقعـت  "Rah Abراه آب" الهند مع المغول  على ضـفاف  نهـر   

 الطرفان، وابدى المغول شجاعة فائقة، اال ان الغلبـة  المعركة ، واستبسل 

  ).٧(كانت للمسلمين في الهند ، وقتل القائد المغولي

  )م١٢٩٨/هـ٦٩٨(المواجه المغولية الخامسة سنة
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وجه المغول حملتهم الخامسة ضد سلطنة دلهي، وذلك لالنتقام لـزعيمهم           

إقبـال  " بقيادة  الذي قتل على يد الخلجيين في الهند، وجاءت هذه الحملة           

، حيث اجتاحوا حدود الملتـان ، وبـاتوا يهـددون الدولـة        "كوبك"و" مند

الخلجية في الهند، لذلك سارع عالء الدين الخلجي الـى تجهيـز جـيش              

، وبدأت المطـاردات بـين الجـانبين ،    "مالك تغلق " و" مالك نائب " بقيادة

بهم، وتـم   وتمكن المسلمون في الهند من هزيمة المغول وردهم على أعقا         

، إال أن التتار افتدوه بالمال واطلق سراحه مع         "كوبك" أسر القائد المغولي  

بقية األسرى ، ومن يومها انقشعت الهجمات المغولية عن الهنـد ، بـل              

وتــالشت نهائيا ولم يعد للمغول أية اهتمامات نحو الهند، بسبب قـوة            

  ).٨(المقاومة وصالبة المسلمين

  )م١٢٩٨/هـ٦٩٨(، سنة"هروالهن"حملة الكجرات وموقعة 

، "الكجـرات " الخلجي حملة عسكرية إلى إقليم       نأرسل السلطان عالء الدي   

، "Rai Karanراي كـاران "، لمالقاة حاكم الكجرات"ألغ خــان" بقيادة

الذي بات يهدد ســلطنة دلهي ويخلق في وجهها المتاعب الكثيرة، بمـا            

، وبعد  "نهرواله" في موقعة    يمتلكه من قوة عسكرية قوية، والتقى الجمعان      

قتال شديد تمكن المسلمون من القبض على الزعيم الكجراتي، وبذلك تـم            

  ).٩(فتح اإلقليم واخضاعة على يد المسلمين

  )م١٢٩٩/هـ٦٩٩(، سنة "Rantanbhorرانتنبهور" حملة 

 خلجي حملة عسكرية  إلخضاع قالع وحصون        نوجه السلطان عالء الدي   

، بينما قاد الجـيش الهنـدي الـزعيم         "  ألغ خــان  "، بقيادة "رانتنبهور" 

، وقد تمكن المسلون "Rai Hamir Devالراجا هامير ديف "الهندوسي 

من هزيمة الهنود ، واضطر القائد الهندي الى الفرار نحو قالع وحصون            

وبصحبته كامل قواته العسكرية ، األمر الذي استدعى القائد         " رانتنبهور" 

طان مباشرة ، يطلب منه الحـضور باإلمـدادات          بالسل لالخلجي لالتصا 

الحربية، فتحرك السلطان الى ارض المعركة، وفرض علـى الهنـدوس           

  ).١٠(حصارا قويا، ثم فتحت القلعة وتم قتل القائد الهندي
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  )م١٢٩٩/هـ٦٩٩سنة (، " Chittor تشيتور" حمــلة 

" اه  بالزحف تج " ألغ خــان "  الخلجي قائدة    نأمــر السلطان عالء الدي   

، حيث نجح في فتحها وإخضاعها ليد الدولة الخلجية في دلهـي،            "تشيتور

  ).١١"(خضــر آباد" وقد أطلق عليها بعد فتحها اسم

  )م١٣٠٠/هـ٧٠٠(، سنة " Mallwaمالوا "حمــلة 

ـ   "  خلجي أوامره للقائد     نأصدر السلطان عالء الدي     شـهاب   كعبـد المل

لحكم الهندوسي، وضد حاكمها    الخاضعة ل " مالوا" للـزحف على   " الملتاني

،  وعلى الرغم من قوة الهنـدوس الكبيـرة إال أن            " Kokaكوكا" الراي

، حتى  "مالوا"سلمين حققوا انتصارا كبيرا على القوات الهندية، وتم فتح          مال

ان الشعراء المسلمين امتدحوه على هـذا الفـتح العظـيم علـى ارض              

  ).١٢(الهند

  )١٣٠١/هـ٧٠١(، سنة "جــالور" حمــلة 

أحد قادة الــدولة الخلجية فـي الهنـد،        " كمــال الدين كرك  "قادهــا

كنهـار  " وذلك للتخلص من أحـد زعمـاء الهنـود والـذي يعـرف ب             

، وهو ممن ثار وتمرد على حكم الدولة الخلجيـة  "  Kanhar Devديف

وقتـل   " جـــالور" في بالد  الهند ، وتمكن القائد الخلجي من إخضاع           

  ).١٣(،"كنهار ديف"

  )م١٣٠٢/هـ٧٠٢( ، سنـة "Tilang تيالنق " حمــلة

مـــالك  " أرســل السلطان عالء الدين خلجي جيشا كبيـرا بقيـادة         

، وذلك الحتــالل  بعض المناطق الهندوسية الواقعة الى الجنوب          "كافور

، وهـي  " Marhatو مرهت"Tilang       تيالنق" من الهند، مثـــل 

ـ     قق الخلجيون انتصارات كبيرة فـي تلـك        ممالك هندية قديمة، وقد حـ

  ).١٤(المواقع 

  )م١٣٠٩/هـ٧٠٩(سنة " Arankal  ارنكــال"حمــلة 

مــالك " وجـه السلطان عــالء الدين خلجي أحد قادته الكبار ويدعى        

تيلنكانـا القديمـة    " ، وهـي عاصـمة      "ارنكـال "وذلـك لفـتح       "كافور
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Telingana"      ث وافـق حاكمهـا     ، وتم للمسلمين فتح المدينة صلحا، حي

  ).١٥(على دفع الجزية للمسلمين " نــادر ديف"الراي

  )م١٣١٠/هـ٧١٠(سنة " معبر  و دهرا ساميدرا" حمــلة

و " معبـر "  الخلجي حملة عسكرية تجـاه       نحــرك السلطان عالء الدي   

ــاميدرا" ـــواحل  "  Dorasamidra دهراس ــى سـ ــدة عل الممت

 مقاومة عنيفـة مـن      ون فيها م، وواجه المسل  "Cromoendalكرومندل"

" الهنود ، إال انهم نجحوا في فتحها والسيطرة عليها، واستطاع قائد الحملة           

 الـف  ٢٠(و  )  فـيال  ٣١٢(من جمع غنائم كبيرة ، منهـا        " خواجه حجي 

" أميـر خـســرو   "، وقد شارك في هذه الحملة المؤرخ الشهير         )فرس

)١٦.(  

  )م١٣٠٧/هـ٧٠٧( سنــة "  Devagiriديفاجيري" حمـلة 

" بعث الســـلطان عالء الدين خلجـي حمـــلة عـسكرية بقيـادة             

ــافور  ـــالك ك ــي   " مـ ــزعيم الهندوس ــد ال ــشاندرا "ض رام ت

، وحينما علم  عـن  " ديفاجيري" ، حـاكم " Ramchandradevaديفا

نية المسلمين بفتح بالده ، ســارع إليهم باإلعالن عـن االستـسالم ،             

  ).١٧(ووافق على دفع الجزية للدولة الخلجية

جدول بأسماء معارك الدولة الخلجية في الهند

  المصدر  قائــــــدها  اسم الواقعة وتاريخ وقوعها  الرقم

السلطان فيـروز شـاه       م١٢٩١/هـ٦٩١مواجهة المغول،    ١

  الخلجي

ــدايوني،  البـ

١/٢٣٦  

السلطان جـالل الـدين       م١٢٩١/هـ٦٩١حملة مانداوار،    ٢

  خلجي

ــدايوني،  البـ

١/٢٣٦  

ــدايوني، السلطان عـالء الـدين      الملتـــان، حملـــة ضـــد   ٣ البـ
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  ١/٢٤٨  خلجي  م١٢٩٦/هـ٦٩٦

المواجهــة الثانيــة للمغــول،     ٤

  م١٢٩٨/هـ٦٩٨

السلطان عـالء الـدين     

  خلجي

ــدايوني،  البـ

١/٢٤٩  

المواجهــة الثالثــة للمغــول،     ٥

  م١٢٩٨/هـ٦٩٨

السلطان عـالء الـدين     

  خلجي

ــدايوني،  البـ

١/٢٥٠  

ــول،     ٦ ــة للمغ ــة الرابع المواجه

  م١٢٩٨/هـ٦٩٨

ــدايوني،   تغلق غازي الدين البـ

١/٢٥٠  

ــول،    ٧ ــسة للمغ ــة الخام المواجه

  م١٢٩٨/هـ٦٩٨

ــدايوني،   مالك مانيك، مالك تغلق البـ

١/٢٥٢  

ــول،    ٨ ــسادسة للمغ ــة ال المواجه

  م١٢٩٨/هـ٦٩٨

ــدايوني،   مــالك نائب البـ

١/٢٥٢  

موقعة نهروالـه فـي الكجـرات،         ٩

  م١٢٩٨/هـ٦٩٨

ــدايوني،   ألــــــغ خان البـ

١/٢٥٦  

ــدايوني،   ألــــغ خان  م١٢٩٩/هـ٦٩٩، "رانتنبهور"حملة  ١٠ البـ

١/٢٥٧  

ــدايوني،   ألــــــغ خان  م١٢٩٩/هـ٦٩٩حملة تشيتور،   ١١ البـ

١/٢٥٨  

ــهاب    م١٣٠٠/هـ٧٠٠،  "مالوا"حملة   ١٢ ــك ش ــد المل عب

  الملتاني 

ــدايوني،  البـ

١/٢٦٤  

ــدايوني  كمال الدين كـرك  م١٣٠١/هـ٧٠١، "جالور"حملة   ١٣ ، البـ

١/٢٦٥  

ــدايوني،   مـــالك كافور  م١٣٠٢/هـ٧٠٢، "تيالنق"حملة   ١٤ البـ

١/٢٦٥  

ــدايوني،   مـــالك كافور  م١٣٠٩/هـ٧٠٩، "ارنكال"حملة   ١٥ البـ

١/٢٦٥  
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ــة  ١٦ ــاميدرا "حملـ ــرا سـ ، "دهـ

  م١٣١٠/هـ٧١٠

ــدايوني،   خـــواجه حجي البـ

١/٢٦٦  

ــة   ١٧ ــاجيري"حملـــ ،  "ديفـــ

  م١٣٠٧/هـ٧٠٧

ــدايون  مـــــالك كافور ي، البـ

١/٢٨٣  

  

  :الهـــوامش

)١/٢٤٩البدايوني، (-١

)١/٢٥٠البدايوني، (-٢

)١/٢٥٠البدايوني، (-٣

)١/٢٥٢البدايوني، (-٤

)١/٢٥٢البدايوني، (-٥

)١/٢٥٦البدايوني، (-٦

)١/٢٥٧البدايوني، -٧

)١/٢٦٤البدايوني، (-٨

)١/٢٦٥البدايوني، (-٩

)١/٢٦٥البدايوني، (-١٠

)١/٢٨٣البدايوني، (-١١

)١/٢٦٥البدايوني(-١٢

١/٢٦٦ني، البدايو-١٣

١٤- )Majumdar,307(

.٢٣٦ص١البدايـــوني،ج-١٥
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.٢٣٦ص١البدايـــوني،ج-١٦

.٢٤٨ص١البدايـــوني،ج-١٧

.٢٤٩ص١البدايـــوني،ج-١٨

.٢٥٠ص١البدايـــوني،ج-١٩

.٢٥٠ص١البدايـــوني،ج-٢٠

.٢٥١،٢٥٢ص١البدايـــوني،ج-٢١

.٢٥٢ص١البدايـــوني،ج-٢٢

.٢٥٦ص١البدايـــوني،ج-٢٣

.٢٥٧ص١البدايـــوني،ج-٢٤

.٢٥٨- ٢٥٧ص١البدايـــوني،ج-٢٥

.٢٦٤ص١البدايـــوني،ج-٢٦

.٢٦٥ص١البدايـــوني،ج-٢٧

.٢٦٥ص١البدايـــوني،ج-٢٨

.٢٦٥ص١البدايـــوني،ج-٢٩

Majumdar,p.297.٢٦٦- ٢٦٥ص١البدايـــوني،ج-٣٠

  .٢٨٣ص١البدايـــوني،ج-٣١

  

  

  

  

"المعارك اإلسالمية في عهد دولة آل تغلق واألسياد"
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)م١٤٤٣/م١٣٢٠- هـ ٨٤٧/هـ٧٢٠(

،  للسلطة في الهنـد      )م١٤١٤-م١٣٢٠( تغلق  أدى تولي أسـرة آل       

إلى قيامهم بست وثالثين حملة ومواجهة عـسكرية علـى أرض الهنـد،              

وهي معارك ومواجهات اختلفت في طبيعتها وظروفها وفقـا لمتغيـرات           

سياسية كثيرة في المنطقة، فكانت بداية تلك الحمالت مع الممالك الهنديـة    

إلى مهاجمة القبائل   "  الدين تغلق  غياث"في الجنوب، حيث سارع السلطان      

براتـا  "،  وزعيمها الهندوسي     "Kakatya  كاكاتيه"الهندوسية التي تسمى  

، الذي بات يهدد سـلطة آل  "Prataparudradeva iiبارود راديفا الثاني 

تغلق الجديدة، من خالل امتناعه عن االلتزام بدفع الجزية المستحقة عليه           

عسكريا لمواجهة الدولة التغلقية، وقد كـان       للدولة اإلسالمية، واستعداده    

الفشل حليف المسلمين الذين وقفوا عاجزين عن احتالل وإخـضاع تلـك            

، ثم عاودت الدولة التغلقية نشاطها الحربي ضد والية الـدكن           )١(المناطق  

م، وفيها تمكن المسلمون من إيقاع الهزيمة بـالهنود،         ١٣٢/هـ٧٢١سنة  

دينة دلهي، وتمكنوا من الـسيطرة علـى        واسروا زعيمهم وأرسلوه الى م    

" سلطان بور "، التي غير المسلمون اسمها إلى       "Warnkalوارنكال  "قلعة  
سـنة  " تيالنـك "حمــلة عـسكرية ضـد       " الغ خــان "  قاد   ،  ثم    )٢(

،  وقـد    "غياث الدين تغلق  " م ،  وذلك بأمر من السلطان        ١٣٢٣/هـ٧٢٣

،  وقبضت   "تيالنك"صون  تمكنت قوات المسلمين من الدخول إلى قالع وح       

،  وعلى اسـرته  "Ladar Mahadeoالدار مهاديو " على الزعيم الهندي

،  عاصـمة  "Jajpurجـاجبور " واتباعه،  ثم اخضع المـسلمون مدينـة    

  .)٣(القريبة من مدينة حيدرآباد "Bidarبيدار"،  ومدينة "اوريسا"

غـال سـنة      ما لبثت إن دفعت الحرب األهلية  التي وقعت في إقليم البن           

للتدخل المباشـر فـي     " غياث الدين تغلق  " م،  بالسلطان    ١٣٢٢/هـ٧٢٢

ــه قاصــدا   ــشا بقيادت ــيم المــضطرب،  إذ جهــز جي " شــؤون اإلقل
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وهي إحدى مدن البنغال الهامة،  وحينمـا وصـلها      " Lakhnautiلخنوتي

استسالمه وطاعته ووالءه للسلطان التغلقي،      " ناصر الدين " أعلن حاكمها   

ناصر "إال أن أعلن عن إقراره بحكم       " غياث الدين   "  السلطان وما كان من  

،  أعقـب    )٤(على البنغال،  لتصبح تابعة لسلطنة دلهـي التغلقيـة           " الدين

نـارا  " االجتياح المغولي الذي تعرضت له الهند على يد القائد المغـولي            

احد زعماء المغول في مملكة خراسان،  حيث نجح في اجتيـاح            " شيرين

دة قريبة من مدينة دلهي،  وقوع مجازر ومذابح بـشعة فـي             مناطق عدي 

إلـى  " محمد بن تغلـق   " صفوف المسلمين ،  األمر الذي دفع بالسلطان         

ـ ٧٢٩سنة  " كاالنور" مواجهة المغول في موقعة       ،  واوقـع    م١٣٢٩/هـ

" محمد بن تغلـق   " ،  أرسل السلطان     )٥(بهم هزيمة اضطرهم الى الفرار      

 بلغ عددها اكثر من ثمانون ألـف      م١٣٣٧/هـ٧٣٨حمـلة عسكرية سنة    

الواقعـة بـين      " Himachalهيماتـشال " فارس،  وذلك لفتح مرتفعات      

،  إال   "همااليـا " الصين شماال والهند جنوبا، وهي التي تعرف حاليا باسم          

أن جيش المسلمين تعرض إلى محنة خطيرة ،  فقد على آثرهـا حتـى               

ن تلك المناطق قـادرين علـى       المؤن واألرزاق ،  األمر الذي جعل سكا       

مواجهة المسلمين ،  وإيقاع أعداد كبيرة مـن القتلـى فـي صـفوفهم ،                 

  .)٦(وردهم على أعقابهم إلى مدينة دلهــي 

      بدأت دولة آل تغلق تواجه مخاطر الزحف المغولي الجديد الذي بدأ           

تيمورلنك، وهي مواجهة لـم تكـن       "يرفع رايته األمير المغولي الطموح      

كافئة عسكريا ومعنويا،  اذ كانت القوات المغولية تمـر فـي افـضل              مت

مراحلها من ناحية االستعدادات العسكرية وما تتمتع به ايضا مـن روح            

معنوية كبيرة، بينما تراجعت قدرات الدولة التغلقيـة العـسكرية نتيجـة            

الظروف الصعبة التي مرت عليها في الهند، في ظـل هـذه الظـروف              

مغولية تهدد المناطق الشمالية الغربية من الهنـد التابعـة      راحت القوات ال  

حفيـد  " ميرزا بير محمـد   " لسيادةالدولة التغلقية،  اذ نجح القائد المغولي      
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ـ ٨٠٠االمير تيمورلنك،  وملك بالد ما وراء النهر ، سنة            م،  ١٣٩٧/هـ

،  "Uchhاوتـشه   " من اجتياز الحدود الهندية الشمالية واصال الى مدينة         

ة ضمن مناطق الملتان،  وقد صـمدت قلعتهـا بوجـه الزحـف              الواقع

مالك تاج  " والحصار المغولي،  كما جاءها نجدة من العاصمة دلهي بقيادة         

والتي ارغمت المغول على التراجـع واالنـسحاب عـن          " الدين بختيار   

حصار اوتشه،  اال ان المغول اوقعوا المسلمين بكمين قتل مـنهم اعـداد              

وصـل الـى مدينـة      المغول يطارد فلولهم الـى ان    كبيرة ،  وراح قائد    

،  زحف   )٧(الملتان،  التي فرض عليها حصارا الى ان اعلنت استسالمها         

ـ ٨٠١(سـنة   " تيمورلنك"المغول نحو الهند بقيادة االمير       ،  )م١٣٩٨/هـ

الواقعـة  " Tulumbaتوالمبـه " حيث وصلت طالئعه الحربية الى مدينة       

سقطها ،  ثم وصل الـى الملتـان ،           ،  فا  Jhelamعلى ضفاف نهر تشيلم   

" ،  ثـم اسـقط قلعـة         "ميـرزا "وقتل كل االسرى الذين كانوا معه ومع        

" ،  و  "Samanaسـامانا " ،  وقتل سكانها جميعا،  واخـضع         "Bhatبهات

،  وقتل سكانها،  ثـم       "Doabدؤاب" ،  ووصل الى     "Dipalpurديبالبور

مدينة دلهي حـوالي    ،  والتي تبعد عن      "Luniلوني" عسكر  مقابل مدينة     

،  بعد العبور الذي     )٨(سبعة اميال،  وامر تيمورلنك بقتل ثالثة االف اسير        

" ،  عسكرت القوات التيمورية في مدينة        "جمنا" حققه المغول   عبر نهر       

بعد اسقاطها،  والتقى به المسلمين  بعدما التحم الجيـشان ،             " فيروز آباد 

ارثة عظيمة لم يكن المسلمون     حيث دارت معركة عنيفة ادت الى وقوع ك       

ــك ســنة   ــسلمين، وذل ــع جــيش الم ــل جمي ــا قت ــا، حينم يتوقعونه

للهـروب  " محمود بن فيروز شاه   " ،  مما دفع بالسلطان    م١٣٩٨/هـ٨٠١

حاضرة الدولة التغلقية   " دلهي  "نحو اقليم الكجرات،  وبذلك سقطت مدينة        

" لهم الـى    ،  الذي امر باسر معظم سكان المدينة وارسـا         "تيمورلنك"بيد  

  .)٩(عاصمة االمبراطورية المغولية " سمرقند
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لعـب دورا كبيـرا فـي       "اقبال خان   "      ونالحظ ان القائد العسكري     

حروب الدولة التغلقية في الهند،  حيث قاد معظم الحمالت التي شنت ضد             

ـ ٨٠٢،  " كايتهـار "موقعة  التجمعات الهندوسية، فقاد     ، )١٠(م  ١٣٩٩/هـ

سـنة  " اجودهـان "، وموقعة )١١ (م١٤٠٠/هـ٨٠٣سنة  ،  "باتيالي"وموقعة  

، وموقعـة   "ايتـاوا "، وموقعـة  "كوليـار "، وموقعة   )١٢ (م١٤٠٠هـم٨٠٣

في هذه الموقعة الزعيم    " اقبال خان "  واجه   ،  "اجودهان"، وموقعة   "روبار"

" اجودهان" ،  ودارت المعركة  في موقعة      "خضر خان " االفغاني المتمرد   

،  واجودهان هو االسم القديم      "Satlajستلج  " الواقعة على ضفاف نهــر   

في هـذه   " اقبال خان " ،  وقد فشل     "Pakpattanباكبتان  " لمدينة الهندوس 

" الموقعة فشــال ذريعا،  وقتل فيها وقطع راسه ،  وارسل الى مدينـة             

  .)١٣( القريبة من الملتان،  والتي تخضع لسيطرة االفغان" فاتحبور 

ان خطرا كبيرا يهدد بقاء الدولة التغلقية فـي              كان لتنامي قوة االفغ   

" ابراهيم لودي " دلهي،  حتى ان معظم امراء دلهي تحالفوا مع السلطان         

،  "Sambhalaسـامبهاال " ،  ونجح االفغان من اسـقاط        "آل تغلق " ضد  

ــوج" و ــامانا" و " قنـ ــنة   " Samanaسـ ــي سـ ــم فـ ( ،  ثـ

التغلقيـين  زحف الى مدينة دلهي وانتزعها من يـد         )م١٤٠٧/هـ٨١٠
، لقد أدى احتالل األسرة اللودية لمدينة دلهي الـى بدايـة تكـوين              )١٤(

مرحلة تاريخية جديدة في سيادة المسلمين على الهنـد، كمـا وجـرت             

سلسلة من الحروب قادها الزعيم والسلطان مبارك شاه إلستعادة الحكم          

ا التغلقي ان امكنه تحقيق ذلك، حيث قاد ثماني حمالت متتابعـة، بـدأه            

م، وأنهاها بحملته علـى     ١٤٢٣/هـ٨٢٦سنة  " بانوار"و"كاثيار"باحتالل  

، اال انه رغم طموحه الكبير وهمته       )١٥(م  ١٤٣٣/هـ٨٣٦سنة  " ميوات"

العاليه لم يتمكن من إسقاط مشروع األسرة األفغانية اللودية التي تربعت           

  .فيما بعد على عرش الهند

  )م١٣٢٢/هـ٧٢١(حملة مقاطعة الدكن ، سنة  
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وذلك " الدكن  " أرسـل السلطان غياث الدين تغلق حملة عسكرية تجـاه         

، " Kakatyaكاكاتيـه "، قاصـدا القبائـل الهنديـة   "ألغ خــان" بقيادة 

ــي  ــا الهندوســ ــا  " وزعيمهــ ــارود راديفــ ــا بــ براتــ

الذي سعى الى تعزيز قواته العسكرية      " PrataparudradevaIIالثاني

 الدولة التغلقية، فباشـر الـى   ، لمواجهة" Warangalوارنكال"في قلعة

إعالن عصيانه على الدولة ، ورفض دفع الـضرائب المـستحقة عليـه             

من إخضاع القلعة   " الغ خان "لسلطنة دلهي، وعندما التقى الجيشان ، فشل        

  ).١٦( إلى دلهي وحاكمها، واضطر عائدا

  )م١٣٢٢/هـ٧٢١(الحملة الثانية على مقاطعة الدكن ، سنة 

حملة عسكرية ثانية إلخضاع قلعة     " ياث الدين تغلق  غ" بعث الســلطان   

الواقعة في إقليم الدكن، وهي بمثابة مملكة هندية        " Warangalوارنكال" 

صغيرة، وقد نجح المسلمون من إسقاطها، واستسلم زعيمها وارسل الـى           

، واطلـق  "كاكاتيا" مدينة دلهي، وتم إخضاع معظم المناطق التابعة لقبائل        

ســلطانبور، وبذلك أنهى   " اســـم  " وارنكال" ينة  المسلمون على مد  

  ).١٧(ى  تلك المملكة الهندية الصغيرةالتغلقيون عل

  )م١٣٢٣/هـ٧٢٣( سنة" Tilangتيالنك" حمـلة 

، وذلـك بـأمر مـن       " تيالنك"حمـلة عسكرية ضد    " الغ خــان " قاد  

ى ، وقد تمكنت قوات المسلمين من الدخول إل       "غياث الدين تغلق  " السلطان  

الدار مهـاديو " ، وقبضت على الزعيم الهنـدي "تيالنك"قالع وحصون 

Ladar Mahadeo" وعلى اسرته واتباعه، ثم اخضع المسلمون مدينة ،

القريبة مـن   "Bidarبيدار"، ومدينة   "اوريسا"، عاصمة   "Jajpurرجاجبو" 

  ).١٨(مدينة حيدرآباد،

  

  )م١٣٢٤/هـ٧٢٤( سنة "البنغال" حمــلة  

هليــة  التــي وقعــت فــي إقلــيم البنغــال ســنة دفعــت الحــرب األ

للتدخل المباشـر فـي     " غياث الدين تغلق  " م، بالسلطان   ١٣٢٢/هـ٧٢٢
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ــدا   ــه قاص ــشا بقيادت ــز جي ــضطرب، إذ جه ــيم الم ــؤون اإلقل " ش

وهي ادى مدن البنغال الهامة، وحينما وصلها أعلن        " Lakhnautiلخنوتي

لطان التغلقي، ومـا    استسالمه وطاعته ووالءه للس   " ناصر الدين " حاكمها  

ناصـر  "إال أن أعلن عن إقراره بحكـم        " غياث الدين   "  من السلطان  نكا

  ).١٩(صبح تابعة لسلطنة دلهي التغلقيةعلى البنغال، لت" نالدي

  )م١٣٢٩/هـ٧٢٩( ، سنة" Kalanorكاالنور" موقعة 

" أعقب االجتياح المغولي الذي تعرضت له الهند على يد القائد المغـولي             

احد زعماء المغول في مملكة خراسان، حيـث نجـح فـي            " يننارا شير 

اجتياح مناطق عديدة قريبة من مدينة دلهي، وقـد أوقـع فـي صـفوف               

محمـد بـن    " المسلمين مجازر ومذابح بشعة، األمر الذي دفع بالسلطان         

قـع بهـم هزيمـة      ، واو "كاالنور" إلى مواجهة المغول في موقعة      " تغلق

  ).٢٠(اضطرهم الى الفرار

  )م١٣٣٧/هـ٧٣٨(، سنة " Himachalهيماتشال"ـلة حمـ 

حمـلة عسكرية بلغ عددها اكثـر مـن        " محمد بن تغلق  " أرسل السلطان   

الواقعة بين الصين   " هيماتشال  " ثمانون ألف فارس، وذلك لفتح مرتفعات       

، إال أن جـيش     "همااليا" شماال والهند جنوبا،وهي التي تعرف حاليا باسم        

نة خطيرة ، فقد علـى آثرهـا حتـى المـؤن            المسلمين تعرض إلى مح   

واألرزاق ، األمر الذي جعل سكان تلك المناطق قادرين علـى مواجهـة         

المسلمين ، وإيقاع أعداد كبيرة من القتلى في صفوفهم ، وردهـم علـى              

  ).٢١(قابهم إلى مدينة دلهــيأع

  )م١٣٣٨/هـ٧٣٩(،سنة"Lakhnautiالخنوتي " موقعة 

، "سـنركانو " حـاكم   "  الـدين الـسلحدار    مـالك فخر " كان إلعــالن   

عصيانه وتمرده على السلطة المركزية في دلهي، وتنصيب نفسه سلطالنا          

مستقال عليها، سببا  في وقوع حرب بينه وبين  حـاكم آل تغلـق فـي                 

، حيث دارت حربا ضروسا بين الجانبين       "قـدر خان " المنطقة، وهو القائد  
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تغلقية من تحقيق أي انتصار علـى       ، فشلت الدولة ال   "الخنوتي" في موقعة   

  ).٢٢(أولئك المتمردين المسلمين

  )م١٣٤٠/هـ٧٤١(،سنة"Sunarganowسنركانو" حملة 

وذلـك  " سـنركانو "بجيش كبير قاصـدا     " محمد بن تغلق  "زحف السلطان 

، ونجح بعد قتـال     "مالك فخالدين " لمواجهة التمرد والعصيان الذي أعلنه      

مـر  وا" نمالـك فخـر الـدي     " لى  وقبض ع " سنركانو" شديد من إخضاع  

  ).٢٣(بقتلــه ومصادرة كل ممتلكاته

  )م١٣٤١/هـ٧٤٢(، سنة " Tilangتيالنك" موقعة

احد الزعماء المسلمين في الهند تمردا على سلطة        " بهمان شاه " بعدما قاد   

في بــالد المعبر الواقعة على السواحل الغربية للهند،        " محمد بن تغلق  " 

 من مخاطر ذلك التمرد، وحينما التقت قواتـه         زحف سلطان دلهي  للحد    

 ، اصيب بالمرض الذي اجبره علـى      "تيالنك"بقوات المتمردين في موقعة   

  ).٢٤(ترك المعركة والعودة الى دلهي 

  .وما بعدها) م١٣٤٣/هـ٧٤٤(سنــــــة

) م١٣٤٧/م١٣٤٣ -هـ  ٧٤٨/هـ٧٤٤(تعرضت الدولة التغلقية من سنة      

ات ، انتشرت فـي معظـم المنـاطق         إلى حالة من الفوضى واالضطراب    

التابعة لسلطنة دلهي، ولم يبق  سوى القليل من المناطق التي لـم تعلـن                

، "فيروز شاه تغلـق   " حالة الثورة والتمرد، إلى أن اعتلى السلطة السلطان       

  .الذي نجح في إعادة الهيبة إلى الدولة من جديد

  )م١٣٨٠/هـ٧٨٢(، سنة "Kaitharكايتهر" مــوقعة 

، وذلـك للقـضــاء علـى الـزعيم         "فيروز شاه تغلق  " السلطان  قادها  

الواقعة فـي   " كايتهر" حاكم منطقة " Khucharالراي خوتشار "الهندوسي

اقليم الكجرات، ولم يتمكن الزعيم الهندي من مواجهة الجيش االسالمي ،           

حتى قـضى علـى قواتـه       " ه  فيروز شا " ليولي هاربا ، وطاردته قوات      

  ).٢٥(نهائيـا

  )م١٣٩٧/هـ٨٠٠(ة المغول سنــة مواجه
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راحت القوات المغولية تهدد المناطق الشمالية التابعـة لـسيادة الدولـة            

حفيد االمير تيمورلنك،   " ميرزا بير محمد  " التغلقية، اذ نجح القائد المغولي    

وملك بالد ما وراء النهر ، من اجتياز الحدود الهندية الشمالية واصال الى           

لواقعة ضمن مناطق الملتان، وقد صمدت قلعتها       ، ا "Uchhاوتشه" مدينة  

بوجه الزحف والحصار المغولي، كما جاءها نجدة من العاصـمة دلهـي            

والتي ارغمت المغـول علـى التراجـع        " مالك تاج الدين بختيار     " بقيادة

واالنسحاب عن حصار اوتشه، اال ان المغول اوقعوا المسلمين بكمين قتل           

د المغول يطارد فلولهم الى ان وصل الـى         منهم اعداد كبيرة ، وراح قائ     

  ).٢٦( حصارا الى ان اعلنت استسالمهامدينة الملتان، التي فرض عليها

  )م١٣٩٨/هـ٨٠١(،سنة "تيمورلنك"مواجهة 

، حيث وصلت طالئعـه     "تيمورلنك"زحف المغول نحو الهند بقيادة االمير       

 الواقعة علـى ضـفاف نهـر      " Tulumbaتوالمبه" الحربية الى مدينة    

، فاسقطها ، ثم وصل الى الملتان ، وقتل كـل االسـرى             Jhelamتشيلم

، وقتل سكانها   "Bhatبهات" ، ثم اسقط قلعة     "ميرزا"الذين كانوا معه ومع     

، ووصـل   "Dipalpurديبالبور" ، و "Samanaسامانا" جميعا، واخضع   

، "Luniلوني" ، وقتل سكانها، ثم عسكر  مقابل مدينة         "Doabدؤاب" الى  

تيمورلنك بقتل ثالثة   عد عن مدينة دلهي حوالي سبعة اميال، وامر         والتي تب 

  ).٢٧(االف اسير

)١٣٩٨/هـ٨٠١(الثانية، سنة" تيمورلنك"مواجهة 

، عـسكرت القـوات     "جمنـا " بعد العبور الذي حققه المغول  عبر نهر         

بعد اسقاطها، والتقـى بـه المـسلمين         " فيروز آباد " التيمورية في مدينة    

لجيشان ، حيث دارت معركة عنيفة ادت الى قتـل جميـع            بعدما التحم ا  

للهروب نحو  " محمود بن فيروز شاه   " جيش المسلمين، مما دفع بالسلطان    

حاضرة الدولة التغلقية بيـد     " دلهي  "اقليم الكجرات، وبذلك سقطت مدينة      

" سمرقند" ، الذي امر باسر معظم سكان المدينة وارسالهم الى          "تيمورلنك"

  ).٢٨(طويرة المغوليةعاصمة االمبرا
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  )م١٣٩٩/هـ٨٠٢(، سنة"Kaitharكايتهار" موقعة 

احد زعماء الدولة التغلقية المنهارة، وذلك العادة        " اقبال خان " قادها القائد   

الـراي هـــارسنك    " بناء الدولة من جديد، فواجه الزعيم الهندوسـي       

Harsingh"٢٩(التابعة له" كايتهار" قط مدينة، واس.(  

  )م١٤٠٠/هـ٨٠٣(، سنة "Baitaliايتاليب"  موقعة  

من الحـاق هزيمـة     " بايتالي" في موقعة " انخاقبال  " نجح القائد التغلقي    

، الذي كان مسيطرا    "Sirالراي سير " نكــراء بجيش الزعيم الهندوسي     

الواقعـة علـى ضـفاف  النهـر         ،  "Kalapaniكالبـاني " على منطقة 

  ).٣٠(االسود

  )م١٤٠٠/هـ٨٠٣(ة ، سن" Ajudhanاجودهان"  موقعة 

احد قـادة الدولـة التغلقيـة،      " خضر خان " في هذه الموقعة التقى جيش        

احد الخارجين على طاعة الدولة التغلقية قبـل        " شمس الدين خان  "بجيش  

  ).٣١(لمغول، حيث هزم  في هذه المعركةانهيارها على يد ا

  )م١٤٠٢/هـ٨٠٥(،سنة"Gwaliarكوليار" موقعة 

سـنك رالـراي ها " انتقاما من الزعيم الهندوسـي ، "اقبال خان" قـادها 

Harsingh"    الذي استولى عليها غدرا من يـد المـسلمين، مـستغال ،

الظروف التي مرت بها الدولة التغلقية امام الغزو التيموري للهند، وبعـد            

من اعادة القلعـة الـى حكـم        " اقبال خان   " مواجهات كبيرة ، استطاع     

  ).٣٢(مينالمسل

  )م١٤٠٤/هـ٨٠٧(، سنة "Itawa ايتاوا " موقعة

، فـي   "هارسنك" لمــالقاة الزعيم الهندوسي    " اقبال خان " زحف القائد   

التي فرض عليها حصارا طويال ، حتى طلـب الهنـدوس           " ايتاوا" قلعة  

مين ودفع ما يطلبونه من     الصلح من المسلمين ، مقابل القبول بطاعة المسل       

  ).٣٣(مـــال 

  )م١٤٠٥/هـ٨٠٨ ( ، سنة"Ruparروبار " موقعة 
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ومنها تحـول   " سامانا  " للسيطرة على     " اقبال خان " زحف القائد التغلقي  

، وتحديدا شـمال  "Umballa امباال" الواقعة في مقاطعة  " روبار " الى 

، وقد نجح القائد المسلم من وضع يده عليها، كمـا قـبض             "امباال" مدينة  

ثم عـاد منهـا الـى     وقطع رأسه ،" بهرام خان ترك باشا   " على حاكمها   

  ).٣٤(مدينة الملتان 

  )م١٤٠٥/هـ٨٠٨(، سنة "Ajudhan اجودهان" موقعة 

خـضر  " في هذه الموقعة الزعيم االفغاني المتمـرد        " اقبال خان " واجه  

الواقعـة علـى ضـفاف      " اجودهان" ، ودارت المعركة  في موقعة     "خان

" هنـدوس ، واجودهان هو االسم القديم لمدينـة ال       "Satlajستلج  " نهــر

في هذه الموقعة فشــال    " اقبال خان " ، وقد فشل    "Pakpattanباكبتان  

القريبة من  " فاتحبور  " ذريعا، وقتل فيها وقطع راسه ، وارسل الى مدينة        

  ).٣٥(الملتان، والتي تخضع لسيطرة االفغان 

  )م١٤٠٥/هـ٨٠٨(ســـــنة

ي التجأ اليها   الت" قانوج" من مدينة   " محمود شاه " عــاد السلطان التغلقي    

، عاد الى مدينة دلهي بعدما غادرها       "دلهي" إثر االجتياح التيموري لمدينة     

  ).٣٦(راء، وجلس من جديد على عرش دلهيبدعوة من االم" تيمورلنك" 

  )م١٤٠٦/هـ٨٠٩(مواجهة القوة االفغانية ، سنة 

التي اخضعها  " Qanaujقانوج  " زحف السلطان محمود شاه بجيشه نحو       

" بعد مغادرته لها،  وذلك لمواجهة السلطان االفغـاني الطمـوح            االفغان  

  ).٣٧(مباشرة في هذه الحملة، اال انه لم يحصل مواجهة "ابراهيم اللودي

  )م١٤٠٧/هـ٨١٠( سقوط دلهي  على يد اللوديين، سنة 

كان لتنامي قوة االفغان خطرا كبيرا يهدد بقاء الدولة التغلقية في دلهـي،             

آل " ضد  " ابراهيم لودي "  دلهي تحالفوا مع السلطان    حتى ان معظم امراء   

" و  " قنوج" ، و "Sambhalaسامبهاال" ، ونجح االفغان من اسقاط      "تغلق

 دلهـي وانتزعهـا مـن يـد         ، ثم زحف الى مدينـة     " Samanaسامانا

  ).٣٨(التغلقيين
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  )م١٤٠٨/هـ٨١١(فتح هيســـار فيروز ، سنة

هي الى نجاحه في اسـقاط      أدى هروب السلطان محمود تغلق من مدينة دل       

،منتزعا اياها من حاكمها اللـودي  ”Hissar firoozهيسار فيروز"مدينة 

، ثم اندفع بقواته وفرض حصارا شديدا علـى مدينـة دلهـي             "قوام خان "

  ).٣٩(هر عجزا كبيرا في تحقيق ذلكظالعادة فتحها، اال انه ا

 ،”Fatehpur"،وفـــاتحبور”Rohtak"فـــتح قلعـــة روهتـــاك

  ).م١٤١٠/هـ٨١٣(سنة

، حيـث اسـتمر     "روهتـاك "باشر االمير خضر خان في محاصرة قلعـة       

" فاتحبور" زحف الى    الحصار لمدة شتة أشهر، واخيرا نجح في فتحها، ثم        

  ).٤٠(وفتحها ايضا

  )م١٤١١/هـ٨١٤(،سنة"Mewat"،وميوات”Narnul""نارنول" غزو 

ن الواقعة الى الجنوب م   " ميوات"و"نارنول"زحف القائد خضر خان  نحو       

سيري"مدينة دلهي وقام بتدميرهما ،ثم حاصر السلطان محمود في قلعة 

Siri”              وهي جزء من مدينة دلهي، اال انه فشل في تحقيق اهدافه  وعـاد ،

شــمال مدينة  )  ميال ٥٣(عد  على ب " باني بات "الى فاتحبور عبر طريق     

  ).٤١(دلهي

  )م١٤٢١/هـ٨٢٤(،سنة”Itawaايتاوا "و”Kotlaكوتال"احتالل

،ونجح فـي اخـضاعها ، ثـم    "كوتال"الحتالل  " خضر خان "ه االمير   توج

ــى  ــاوا" زحــف ال ــا الهندوســي " ايت ــام بقتــل حاكمه واحتلهــا وق

اجـا الهندوسـي عـن والئـه        ، وأعلن ابـن الر    ”Siparسـيبر"الراجا

  ).٤٢(للمسلمين

  

ــانوار"،و”Kaitharكايثـــار " احـــتالل  ســـنة (،”Panwarبـ

  )م١٤٢٣/هـ٨٢٦
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ونجح في اخضاعها، ثم زحـف      "كايثار"الى  " شاهمبارك  "زحف السلطان   

بعدما قطع نهر الكنج، واحتل المنطقة ، وقام بسلبها ونهبها،          " بانوار"الى  

  ).٤٣(حيث كانت تابعة لقبائل الراجبوت

  )م١٤٢٤/هـ٨٢٧سنة(،"Mewatميوات "اخضاع مدينة

كومـان "حملة عـسكرية ضـد مرتفعـات    " مبارك شاه" حرك السلطان

Kumaon"كيهار"عات،ورمتفKaithar"      اال ان هدفه من تلـك الحملـة ،

االستراتيجية، " ميوات  "تجاه المرتفعات الجبلية ، هو الوصول الى مدينة         

لتـصبح  " ميوات"حيث حقق انتصارا كبيرا على القوات الهندية ، واخضع        

  ).٤٤(تحت سيطرة آل تغلق

  )م١٤٢٦/هـ٨٣٠سنة (،"Baianaبيانا"احتالل 

محمـد خـان    "من يـد    " بيانا"من اسقاط مدينة  " اهمبارك ش "نجح السلطان 

،كمـا  "مالك مقبل خـان   "، ليوليها أحد قادته العسكريين ، اال وهو       " أهودي

، ثـم  "مالك خير الدين تحفـة "، ومنحها  لـ" Sikriسيكري" احتل مدينة 

وانتزع االستسالم من حاكمها، واعلنـت     " كواليار"زحف بنفسه الى مدينة     

  ).٤٥(ية طاعتها ووالئها للدولة االسالمية الجديدةقبائل الراجبوت الهند

  )م١٤٢٧/هـ٨٣١سنة (،"ابراهيم الشرقي"حملة ضد 

ابـراهيم  " ناطق الخاضعة للسلطان  متجاه ال " مبارك شاه   "زحف السلطان   

" ، الواقعة في المناطق الشرقية الشمالية من الهنـد، ونجـح          "شاه الشرقي 

مـة نكـراء بقـوات      إلحـاق هزي  بعد حرب طاحنـة مـن       " مبارك شاه 

  ).٤٦(الشرقي

ــضاع ــار" اخ ــري"، و" Gwaliar كوالي ــنة (،" Rapriراب س

  )م١٤٢٩/هـ٨٣٣

واخضعها، ثم توجه الى مدينة     " كواليار  "الى  " مبارك شاه " توجه السلطان 

، ووالها أحد امراء حربه ،      "حسن خان "وانتزعها من يد حاكمها     " رابري"

  ).٤٧(، ثم عاد الى دلهي"مالك حمزة " وهو

  )م١٤٣٠/هـ٨٣٤سنة (،"الشيخ علي" حملة ضد المتمرد
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أحـد كبـار    " مظفر خان " جيشا كبيرا  بقيادة   " مبارك شاه   "أرسل السلطان 

، "الشيخ علـي  " القادة العسكريين، وذلك للقضاء على التمرد الذي تزعمه       

مـن  " مبارك شاه"، حيث تمكنت قوات "الكجرات" الذي انفرد بحكم مدينة  

  ).٤٨"(الكجرات" تمردين، واخراجهم من وات المالحاق الهزيمة بق

  )م١٤٣١/هـ٨٣٥سنة(،"الهور وملتان"حملة إلستعادة

الهور " بنفسه حملة عسكرية إلسترجاع مدينة      " مبارك شاه " قاد السلطان   

، وقد تمكن   "شمس الملك "، واللتان سلبت منه على يد القائد اللودي       "و ملتان 

، " دلهـي  " ام بارسالها الى مدينة  وق" شمس الملك " من القبض على أسرة     

  ).٤٩(بينما هرب هو  بنفسه

  )م١٤٣٣/هـ٨٣٦سنة (،" Mewatميوات" حملة نحو

" ميـوات " حملة عسكرية للسيطرة على مدينة    " مبارك شاه "وجه السلطان   

، "مبـارك شـاه   " ، وحقق   "جالل خان " التي احتلها القائد االفغاني المتمرد    

لمدينة الى سلطانه من جديد، ثـم اخـضع         انتصارا كبيرا عليه، واستعاد ا    

  ).٥٠(، القريبة من ميوات" Itawaايتاوا"معها 

  )م١٤٤٠/هـ٨٤٤سنة(،"محمود"حملة ضد السلطان الخلجي

وفق دعوة  " دلهي"الى  " محمود الخلجي "بناء على عودة السلطان االفغاني      

" ، جهـز الـسلطان      "ميوات"حاكم  " حسن خان " االفغاني متلقاها من الزعي  

،وذلك للقضاء علـى    "سيد عالء الدين  " حملته العسكرية بقيادة    " مد شاه مح

قيادة " مالك بهلول لودي  " تحركات الزعيم الخلجي، الذي قام بدوره بتقليد      

" محمـد شـاه   "الجيش ، ونجح بعد حرب ضروس من انتزاع اعتـراف           

، بعد توقيع اتفـاق     "ياللود" بضرورة اقتسام السلطة في دلهي، بينه وبين        

  ).٥١( بينهماصلح

  )م١٤٤١/هـ٨٤٥سنة (،" Samanaسامانا"الزحف نحو 

"  مالـك بهلـول لـودي   " ، وتوجه  "سامانا"تجاه" محمد شاه "زحف السلطان 

، واتفقـا   "محمد شـاه  " المناوىء لسلطة " جسارت خوخار "إلخضاع  القائد  

" ماللـك بهلـول لـودي   " بترشيح " جسارت  "على الصلح، على ان يقوم      
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يجمع االفغان مـن    " بهلول" دا على دلهي، بعدها طفق      ليكون سلطانا جدي  

لتي ستعينه على حكم سـلطنة      حوله ليبني منهم قوته الحربية الجديدة ، وا       

  ).٥٢(دلهي 

جدول بأسماء معارك دولة آل تغلق

  المصدر  قائــــدها  اسم الواقعة وتاريخ وقوعها  الرقم

Majumdar,307  ألـــغ خان  م١٣٢٢/هـ٧٢١حملة الدكن،   ١

ــة،    ٢ ــدكن الثانيـ ــة الـ حملـ

  م١٣٢٢/هـ٧٢١

البــــدايوني،   ألــغ خان

١/٢٩٧

البــــدايوني،   ألـــغ خان  م١٣٢٣/هـ٧٢٣، "تيالنك"حملة   ٣

١/٢٩٩  

ــسلطان غيــاث   م١٣٢٤/هـ٧٢٤حملة البنغال،   ٤ ال

  الدين تغلق

البــــدايوني، 

١/٢٩٩  

، "كـــــاالنور"موقعـــــة   ٥

  م١٣٢٩/هـ٧٢٩

ــسلطان غيــاث  ال

  الدين تغلق

وني، البــــداي

١/٣٠٥  

، "هيماتــــشال"حملــــة   ٦

  م١٣٣٧/هـ٧٣٨

ــسلطان غيــاث  ال

  الدين تغلق

البــــدايوني، 

١/٣٠٨  

ــة   ٧ ــوتي"موقعــ ، "الخنــ

  م١٣٣٨/هـ٧٣٩

البــــدايوني،   قــدر خان

١/٣٠٩  

السلطان محمد بن     م١٣٤٠/هـ٧٤١حملة نركانو،   ٨

  تغلق

البــــدايوني، 

١/٣٠٩  
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، "تيالنـــــك" موقعـــــة   ٩

  م١٣٤١/هـ٧٤٢

 السلطان محمد بن  

  تغلق

البــــدايوني، 

١/٣٠٩  

ــة   ١٠ ــايتهر"موقعـــ ، "كـــ

  م١٣٨٠/هـ٧٨٢

السلطان فيـروز   

  شاه تغلق

البــــدايوني، 

١/٣٣٥  

مواجهـــــة المغـــــول،   ١١

  م١٣٩٧/هـ٨٠٠

البــــدايوني،   مالك تاج بختيار

١/٣٥٢  

ــك،    ١٢ ــة تيمورلنــ مواجهــ

  م١٣٩٨/هـ٨٠١

البــــدايوني،   

١/٣٥٥  

ــة،   ١٣ ــك الثاني ــة تيمورلن مواجه

  م١٣٩٨/هـ٨٠١

 بن فيروز   محمود

  شاه تغلق

البــــدايوني، 

١/٣٥٦  

، "كايتهـــــار"موقعـــــة   ١٤

  م١٣٩٩/هـ٨٠٢

البــــدايوني،   إقبــال خان

١/٣٥٩  

ــة   ١٥ ــالي"موقعـــ ، "باتيـــ

  م١٤٠٠/هـ٨٠٣

البــــدايوني،   إقبـــال خان

١/٣٦٠  

ــة   ١٦ ــان"موقعــ ، "أجودهــ

  م١٤٠٠/هـ٨٠٣

البــــدايوني،   خضـــر خان

١/٣٦٠  

ــة   ١٧ ــار"موقعـــ ، "كوليـــ

  م١٤٠٢/هـ٨٠٥

البــــدايوني،   بـــال خانإق

١/٣٦١  

البــــدايوني،   إقبـــال خان  م١٤٠٤/هـ٨٠٧، "ايتاوا"موقعة   ١٨

١/٣٦٢  

ــة   ١٩ ــار"موقعـــ ، "روبـــ

  م١٤٠٥/هـ٨٠٨

البــــدايوني،   إقبـــال خان

١/٣٦٢  

ــة   ٢٠ ــان"موقعــ ، "أجودهــ

  م١٤٠٥/هـ٨٠٨

البــــدايوني،   إقبــال خان

١/٣٦٣  
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ــة،     ٢١ ــوة األفغاني ــة الق مواجه

  م١٤٠٦/هـ٨٠٩

لطان محمـود   الس

  شاه

البــــدايوني، 

١/٣٦٣  

سقوط دلهي عل يـد اللـوديين،         ٢٢

  م١٤٠٧/هـ٨١٠

السلطان ابـراهيم   

  لودي

البــــدايوني، 

١/٣٦٤  

، "هيـــسار فيـــروز"فـــتح   ٢٣

  م١٤٠٨/هـ٨١١

البــــدايوني،   محمود تغلق

١/٣٦٤  

وفـاتحبور،  "روهتـاك "فتح قلعة     ٢٤

  م١٤١٠/هـ٨١٣

البــــدايوني،   خضـــرخان

١/٣٦٥  

ــزوة   ٢٥ ــ"غ ــوات"و"ارنولن ، "مي

  م١٤١١/هـ٨١٤

البــــدايوني،   خضر خان

١/٣٨١  

ــتالل   ٢٦ ــوتال"اح ــاوا"و"ك ، "ايت

  م١٤٢١/هـ٨٢٤

البــــدايوني،   خضـــر خان

١/٣٨٤  

ــار"احـــــتالل   ٢٧ ، "كاثيـــ

  م١٤٢٣/هـ٨٢٦

السلطان مبـارك   

  شاه

البــــدايوني، 

١/٣٨٥  

، "ميـــــوات"احـــــتالل   ٢٨

  م١٤٢٤/هـ٨٢٧

السلطان مبـارك   

  شاه

البــــدايوني، 

١/٣٨٦  

السلطان مبـارك     م١٤٢٦/هـ٨٣٠، "بيانا"احتالل   ٢٩

  شاه

البــــدايوني، 

١/٣٨٨  

حملة ضـد ابـراهيم الـشرقي،         ٣٠

  م١٤٢٧/هـ٨٣١

السلطان مبـارك   

  شاه

البــــدايوني، 

١/٣٨٩  

، "رابــري"و"كواليــار"إخــضاع  ٣١

  م١٤٢٩/هـ٨٣٣

السلطان مبـارك   

  شاه

البــــدايوني، 

١/٣٩٠  

ــي،    ٣٢ ــشيخ عل ــد ال ــة ض حمل

  م١٤٣٠/هـ٨٣٤

لطان مبـارك   الس

  شاه

البــــدايوني، 

١/٣٩٠  
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ــان،    ٣٣ ــور والملت ــتعادة اله اس

  م١٤٣٠/هـ٨٣٥

السلطان مبـارك   

  شاه

البــــدايوني، 

١/٣٩١  

السلطان مبـارك     م١٤٣٣/هـ٨٣٦، "ميوات"حملة   ٣٤

  شاه

البــــدايوني، 

١/٣٩٩  

حملـــة ضـــد الخلجيـــين،   ٣٥

  م١٤٤٠/هـ٨٤٤

البــــدايوني،   سيد عالء الدين

١/٣٩٩  

، "اســـامان"زحـــف نحـــو   ٣٦

  م١٤٤١/هـ٨٤٥

البــــدايوني،   السلطان محمد شاه

١/٣٩٩  

  

  

  

  

  

  :دولة آل تغلق/ الهوامش

)١/٢٩٧البدايوني، (١

)١/٢٩٩البدايوني، (٢

)١/٢٩٩البدايوني، (٣

)١/٣٠٥البدايوني، (٤

١/٣٠٨البدايوني، ٥

١/٣٥٢البدايوني، ٦

١/٣٥٥البدايوني، ٧

)١/٣٥٦البدايوني، (٨

)١/٣٥٩البدايوني، (٩
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)١/٣٦٠البدايوني، (١٠

)١/٣٦٠البدايوني، (١١

)١/٣٦٣البدايوني، (١٢

)١/٣٦٤البدايوني، (١٣

)١/٣٩٩البدايوني، (١٤

)٣٠١،  ١/٢٩٧طبقات أكبري، (١٥

١٦Majumdar,An Advanced History of India,p.307

 .١/٢٩٧ البدايوني، منتخب التواريخ، ١٧

Hunter,W,Gazetteer of India,2/419.١/٢٩٩البدايوني،١٨

Majumdar,op-cit,p.308.١/٢٩٩البدايوني،١٩

.١/٣٠٥البدايوني،٢٠

.١/٣٠٨البدايوني،٢١

.١/٣٠٨،٣٠٩البدايوني،٢٢

.١/٣٠٩البدايوني،٢٣

.١/٣٠٩ البدايوني،٢٤

.١/٣٣٥البدايوني،٢٥

احمد بن عربشاه، عجائب المقدور في .١/٣٥٢،٣٥٣البدايوني،٢٦

.١٦٢،١٦٣نوائب تيمور،

.١٦٦، ١٦٥ابن عربشاه، .١/٣٥٥،٣٥٦البدايوني،٢٧

.١٦٧،١٦٨،١٦٩،١٧٠ابن عربشاه، .١/٣٥٦،٣٥٧البدايوني،٢٨

.١/٣٥٩البدايوني،٢٩

.١/٣٦٠البدايوني،٣٠
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.١/٣٦٠البدايوني،٣١

.٣٦١البدايوني، ٣٢

.١/٣٦٢البدايوني،٣٣

.١/٣٦٢البدايوني،٣٤

History of the Lodi,p.4.١/٣٦٣البدايوني،٣٥

.١/٣٦٣البدايوني،٣٦

.١/٣٦٣البدايوني،٣٧

.١/٣٦٤البدايوني،٣٨

.١/٣٦٤البدايوني،٣٩

.١/٣٦٥،البدايوني٤٠

.١/٣٨١البدايوني،٤١

.١/٣٨٤البدايوني،٤٢

.١/٣٨٥البدايوني،٤٣

.١/٣٨٦البدايوني،٤٤

.٣٨٧، ١/٣٨٦البدايوني،٤٥

.٣٨٨، ١/٣٨٧البدايوني،٤٦

.٣٩٠، ١/٣٨٩البدايوني،٤٧

.١/٣٩٠البدايوني،٤٨

.١/٣٩١البدايوني،٤٩

History of the Lodi,pp.8,9 .١/٣٩٩البدايوني،٥٠

op-cit,pp.10-11.٣٩٩/ ١البدايوني، ٥١
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 األسرة اللودية األفغانيةصرالمعارك اإلسالمية في ع

)م١٥٢٦/م١٤٥١- هـ ٩٣٠/هـ٨٥٥(
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 واجهت األسرة  اللودية األفغانية الجديدة العديد مـن المـشكالت                 

الكبيرة في صراعها على سيادة الهند، حيث خاضت حروبا طاحنة مـع            

ضي الهند التـي باتـت تـشكل هـدفا          الدولة التغلقية للسيطرة على أرا    

استراتيجيا لمعظم األسر اإلسالمية النافذة فـي شـبه القـارة الهنديـة،              

واألسرة اللودية القادمة من افغانستان ، لعبت دورا مميزا فـي حـروب             

المسلمين ومعاركهم على ارض الهند، وكان لها صدى كبيرا على واقـع            

عوب الهند، ومن أجل النيـل مـن        الحياة السياسية والثقافية واإلدارية لش    

السيادة والسيطرة على الهند ،  خاضت تلك األسرة إحدى وثالثين معركة            

اثني عشر معركـة، بينمـا الـسلطان        " بهلول لودي "، قاد منها السلطان     

ابـراهيم  " قاد ثالث عشرة معركة، واخيرا قاد الـسلطان       " اسكندر لودي "

.ست معارك" لودي

نحو اخضاع مدينة دلهي وانتزاعهـا   "هلول لودي   ب"    لقد تحرك السلطان  

من أيدي اسرة آل تغلق، ومن أجل تحقيق هذا الهدف قام بحملتين علـى              

، "م١٤٤٧/هـ٨٥١"مدينة دلهي،  فشلت األول في الوصول الى ذلك سنة           

واجه السلطان  ،    )١(" م١٤٥٠/هـ٨٥٤"اال انه نجح في الحملة الثانية سنة        

،  "محمود شـرقي  "من قبل الشرقيين ،  بقيادة       زحفا مضادا   " بهلول لودي "

الذي حاول استرجاع دلهي من ايدي اللوديين، وقد فرض علـى دلهـي             

حصارا عنيفا كاد ان يسقط حكم اللوديين،  لوال مقتل احد قادة الـشرقيين             

" محمود شـرقي  "،  والذي بسبب مقتله اضطر       "فاتح خان "الكبار،  ويدعى  

" بهلول لـودي  "يبة من دلهي،  وبذلك ضمن       القر" جانبور" الى اللجوء الى  

حملـة  " بهلول لودي" وجه السلطان، )٢( سيطرة محكمة ودائمة على دلهي   

عسكرية ضد اقليم الملتان الذي بقي مستقال عن حكم اللـوديين،  حيـث              

شكل مصدر قلق وازعاج للسلطة اللودية الجديدة، اال انه لم يتمم الحملـة             

ـ ٨٤٧(جـانبور "ملـك   " د شرقي   محمو" بسبب الهجوم الذي شنه      -هـ
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   واجه السلطان     ،  )٣( ، إلستعادة مدينة دلهي   )م١٤٥٧-م١٤٤٣/هـ٨٦٢

اللودي محاوالت الشرقيين المتكررة في هجومهم علـى مدينـة دلهـي،             

،  الواقعـة ضـمن      "سانكونياري"ووقعت بينهما مواجهة كبيرة في موقعة     

لى ضفاف نهـر    ،  وهي قرية قديمة تقع ع      "Chandwarتشاندوار  " حدود

، وتبعد عن فيروز آبـاد ثالثـة        "Agraاكرا  "وهي تابعة لمقاطعة    / جمنا

الـى  "بهلول"اميال باتجاه الغرب،  وقد وقع الطرفان على هدنة ،  ليعود             

  .)٤("جانبور" دلهي،  والشرقي الى 

،  على ضـفاف نهـر       "كانوج"    وقعت احداث هذه المعركة في موقعة       

،  وقـد    "حسين شاه شرقي  "والسلطان" هلول لودي ب"،  بين السلطان   "الكنج"

   عقب االنتصار الذي حققه       ،  )٥( بهلول"للسلطان  " الشرقي" استسلم فيها   

،  وجه السلطان    "كانوج" ،  في موقعة     "حسين الشرقي "على  " بهلول لودي "

معقل حكم االسـرة الـشرقية،  ليحقـق         " جانبور"اللودي حملته تجاه اقليم   

 Awadhأوده  "معظم مدن وقرى االقليم،  منها مدينة      انتصارات كبيرة في    

،  و   "Dholpurدهلبـور   "الواقعة على نهر جمنا،  و      " Kalpiكالبي"، و "

 غزى السلطان   ،  )٦( "جانبور"حكم  " بارباك شاه "،  ومنح ابنه     "Bariباري"

،  وبعد معارك كبيرة نجح في فتحها وضمها للدولة          " مالوا" بهلول لودي "

،  وهي من المدن الرئيـسية       "Alhanpurالهانبور" ر مدينة اللودية ،  ودم   

من مدينة دلهي قاصدا    " بهلول لودي "  زحف السلطان    ،  )٧( التابعة لمالوا 

الراجا مان سنك   " ،  والقضاء على حاكمها الهندوسي       "كواليور"فتح مدينة 

،  وما ان اقتربت القوات اللودية "Raja Man Singh Tonwarتونوار 

،  حتى سارع الزعيم الهندوسي الى اعـالن االستـسالم ،             من المنطقة   

امـواال  " بهلول  "وقبول  الخضوع لسلطة الدولة اللودية،  بعدما قدم لـ           

  .)٨( طائلة

فـي  ) م١٤٨٨/هـ٨٩٤سنة  (،  "Gwaliorكواليور  "  جاءت موقعة   

ـ ٨٩٤"(اسكندر لودي "عهد السلطان    ـ ٩٢٣-هـ ،  )م١٥١٧-م١٤٨٩/هـ
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ية التي يقوم بها في الهند،  وكانت ضد تمرد          وهي أول الحمالت العسكر   

الذي راح ينحاز الى قوى المعارضة المناوئة للسلطة        " عالم خان " شقيقه  

اللودية،  بهدف الوصول الى السلطة،  لما كان بينه وبين شـقيقة مـن               

،  حيـث    "تـشاندوار "و"رابري" في موقعة " اسكندر  "شحناء،  والتقى به     

يخضعهما بعد ذلك،  اال ان شقيقه استطاع        قرض عليهما حصارا عنيفا ل    

" اسكندر اللودي "  توجه السلطان  ،  )٩( الهروب الى جهة مجهولة من الهند     

الخضاعها،  وانتزاعها من يد من بقي من حكام الـشرقيين           " بايانا" نحو  

أحـد اتبـاع    "هيبت خان جيلواني  " في الهند،  حيث كانت تحت سيطرة        

حـصارا  " اسـكندر   "را ،  وقد فرض      أشرف الشرقي حاكم أك   " السلطان

" على القلعة الى ان اعلنت استسالمها،  ومنحها  أحد قـواده اال وهـو                

   .)١٠( خان خانان فارمالي

ــة ــاءت موقع ــم ج ــاث " ث ــاره –ك ــنة (،  "Kath-garhك س

على ما قامت به    " اسكندر"ردة فعل من قبل السلطان      ) م١٤٩١/هـ٨٩٧

ت على مناطق السيادة اللوديـة ،        قوات الراجبوت الهندوسية من اعتداءا    

وقد احدث هجوم الراجبوت  أزمة خطيرة بوجـه اللـوديين،  ال سـيما               

" عندما نجح الراجبوت من الحاق الهزيمة بعامل الدولـة اللوديـة فـي              

، الذي وقع في اسر الراجبوت،  وقـد         "مبارك خان نوحاني  "،    " جانبور

ـ    ،  " جـانبور "حف باتجاه   الى الز " اسكندر اللودي "دفعت تلك االحداث ب

،  الواقعة علـى نهـر        "Dalmauدالماو" وعندما حطت قواته في مدينة    

وتـم  " مبارك خان نوحاني  " الكنج،  سارع الراجبوت الى اطالق سراح        

ارساله الى السلطان اللودي،  ولم يمنع ذلك السلطان اللودي من الزحف            

،  البعيـدة    " كاره –كاث  " باتجاه الراجبوت،  ليلتقي الجمعان في موقعة        

بثمانية اميال من جهة الـشمال الـشرقي،  ولـم يـتمكن             " دالماو" عن  

الراجبوت من الصمود امام اصرار اللوديين علـى تحقيـق النـصر ،              

ليهربوا وتتفرق جموعهم ،  ويصبحوا عرضة للتقتيل على يد المسلمين،            
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" ر لـودي  اسكند"   قرر السلطان   ،  )١١( جانبور" وبذلك استرجع اللوديون  

،  للتخلص مما يحدثـه مـن       " حسين شاه شرقي  "الزحف بنفسه لمواجهة    

قالقل بوجه الدولة اللوديـة،  ووقعـت بينهمـا معركـة كبيـرة فـي                

،  كان نتيجتها هزيمة الشرقيين،  وهروب زعـيمهم الـى    "تشاوند"موقعة

راي "ضد الراي الهندوسـي   " اسكندر لودي "  زحف السلطان    ،  )١٢(بيهار"

م ، وذلك بسبب ١٤٩٤/هـ٩٠٠،  سنة "ريوا"،  حاكم "Rai Bhindبهند 

دعمه لقوات الشرقيين الطامحين للقضاء على الدولة اللودية في دلهـي،            

وقد أوقع اللوديون في صفوفهم مذابح عظيمة،  ومـات الـراي اثنـاء              

،  "رايـوا "مطاردة الجيش اللودي له اثناء هروبه،  وتمكن مـن مدينـة             

منـشغال  " اسكندر لودي " بينما كان السلطان   ،  )١٣( اسيهوند" وكذلك مدينة 

الـراي  " ، أعلن احد زعماء الهندوس ويدعى     "جانبور"في ترتيب شؤون    

،  اعلن عـن     "الراي بهند "،  وهو ابن      "Lakhmi-chandالخمي تشاند 

انضمامه لقوات الشرقيين المناوئين لسلطة اللوديين في دلهـي،  االمـر            

، ودفعه الـى اعـداد      "حسين شاه الشرقي  "الذي قوى من عزيمة الزعيم      

الى عبـور   " اسكندر لودي "جيش كبير لمواجهة اللوديين،  حينها سارع        

حيث تجتمع قوات الشرقيين،  وحمـل       " بينارس"نهر الكنج ووصل الى     

حملته على قوات الشرقيين في مكان يبعد عن بينارس سـتة وثالثـون             

  .)١٤(  البنغالميال،  هزم على أثرها الشرقيين والتجأوا الى

وهي احـدى    " Beharبيهار  " مدينة  " اسكندر لودي " غزى السلطان   

" الواقعة ضمن مقاطعة    ) م١٤٩٦/هـ٩٠١سنة  (" المدن الهندية القديمة،    

محمـود خـان    "،  وكان السلطان قد عين على الجيش القائد        "Patnaباتنا  

سـلطان  ،  وذلك لمواجهة مطامع        "مبارك خان لوهاني  " ،  والقائد  "لودي

،  وكان من نتائج المعركة ،  عقد اتفاقية صلح بين            "عالء الدين " البنغال

سنة (،  "Panaبانا  " تجاه  " اسكندر لودي " زحف السلطان    ،  )١٥ (الجانبين

ونجح في احتاللها وضمها للدولة اللودية ،  كما انـه           ) م١٤٩٨/هـ٩٠٤
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وب  مـن    ،  الواقعة الى الجن    "Bandhugarhباندهو كاره   "غزى مدينة   

،  وتعتبر من حصون الهند المنيعة،  وقد أبدى سـلطان            "اهللا آباد " مدينة  

دون تحقيق  " جانبور"الدولة اللودية عجزه عن اقتحام المدينة،  ليعود الى          

سـنة  (،  "Dholpur جـاءت غـزوة دهلبـور        ،  )١٦( انتصاره عليهـا  

من قبل سلطان الدولة اللودية،  ردا علـى اعتـداءات     )م١٥٠١/هـ٩٠٦

على مواقـع تابعـة   "Manik Deoالراجا مانيك ديو " لزعيم الهندوسيا

لسلطة اللوديين االفغان في الهند ،  حيث تعرض المسلمين للكثير مـن             

المذابح على يد الهندوس،  األمر الذي دفع بالسلطان اسكندر اللودي الى            

تحريك جيش كبير  لمواجهة تلك االعتداءات ، وحينما وصلت طالئـع            

وهي عاصمة مقاطعة الراجبوت،     " دهلبور" فغاني  الى منطقة     الجيش اال 

 ميال،  هرب الراي     ٣٤، على بعد    " اكرا"الواقعة الى الجنوب من مدينة      

  . )١٧(بيد المسلمين " دهلبور " الهندوسي،  وسقطت 

عمـاد  "قوة عسكرية كبيرة تحت قيادة      " اسكندر لودي "    بعث السلطان   

ــالي  ــان فام ــا "،  و"خ ــد خ ــتح  "نمجاه ــك لف ــت "،  وذل أون

، الواقعة وسط الهند، ثم انضم اليهم السلطان        "م١٥٠٦/هـ٩١٢"سنة"كاره

للمشاركة في الفتح،  وقد فرض عليها حصارا شديدا أرغم المحـاربون            

فيها على االنصياع،  اال ان الراجبوت قاموا بحـرق انفـسهم بطـرق              

م المعابـد   جماعية،  هم ونساؤهم واوالدهم،  ولما دخلهـا،  أمـر بهـد             

  .)١٨(واالصنام وبنى عليها مساجد 

،  فهي ال تختلـف      "ابراهيم لودي "اما الحمالت التي قادها السلطان    

سـنة  (،  "Bhongaonبهونكـان   " بطبيعتها عن معارك أسالفه،  فموقعة     

" هي أولى المواقع التي تحدث في عهـد الـسلطان           ) م١٥١٨/هـ٩٢٣

لى التمرد الذي ظهر مـن      في الهند،  حيث جاءت ردا ع      " ابراهيم لودي 

احد القادة المسلمين في الهنـد الـذين تطلعـوا          " جالل الدين خان    " قبل  

للسيطرة على الهند وانتزاعها من اللوديين االفغان،  وتأكيدا على تلـك            
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النوايا اعلن نفسه سلطانا على الهند،  وكان منطلقه من البنغال وشـرق             

،  للقضاء عليـه قبـل ان        "وديابراهيم ل " الهند،  ولذلك تحرك السلطان      

يستفحل خطره،  السيما وانه تحالف مع الهندوس الراجبوت ، ووصـل            

ــة   ــى موقع ــه ال ــان" بقوات ــة  " بهونك ــمن مقاطع ــة ض " الواقع

" ،  ونجح  في اخضاع قبائل الراجبوت المساندة لـ           "Mainpuriمينبور

  . )١٩(جالل الدين خان 

رية جديـدة ضـد ثـورة       حملة عـسك  " ابراهيم لودي "   وجه السلطان   

ـ ٩٢٤الراجبوت الهنود سـنة    مـان  " م ،  بقيـادة زعـيمهم      ١٥١٨/هـ

" الـرابض فـي مدينـة    "  جالل خان" ، ومواجهة"Man chandتشاند

خطر الزحف اللودي عليه،     " جالل الدين خان  " ،  وحينما استشعر     "كالبي

 " تاركا قوات لحمايتها،  ليتوجه الى مدينة      " كالبي"سارع الى ترك مدينة     

عاصمة الدولة اللودية يومذاك،  الحتاللها،  وذلك قبل ان تـصل            " اكرا

حاصـر  " ابـراهيم " ،  اال ان     "كـالبي " قوات ابراهيم لودي الى مدينة      

،  واسقط قلعتها باستخدام المنجنيق،  ودمرها تدميرا كامال،  كما            "كالبي"

 قـوة   ،  امـام   "اكرا"اسقط بيده وفشل في الوصول الى       " جالل الدين "ان  

حملـة   " ابـراهيم "  وجه السلطان     ،  )٢٠( كواليور"اللوديين،  ليهرب الى     

م ،  الخاضعة لحكم الراجبوت      ١٥٢٠/هـ٩٢٦سنة  " ميوار" تجاه مدينة   

، وعندما التقى الجمعـان فـي   "Rana sangaرانا سنجا"الهنود،  بقيادة 

،  والـذي يبعـد      "باربـاتي "الواقعة على ضفاف نهر     " خاتاولي" موقعة  

،  أبـدى الراجبـوت شـجاعة       "Bayanaبايانـا "ثمانون ميال عن مدينة     

منقطعة النظير،  وقاوموا المسلمين مقاومة عنيفة ،  حتى أوقعوا الهزيمة            

،  وقتل منهم    )البختون(بصفوف الجيش اللودي المكون غالبيته من البتهان      

  )٢١(اعداد كبيرة

  )م١٤٤٧/هـ٨٥١سنة (حملة تجاه دلهي ، 
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، وبعد ان حاز على موافقة العديـد        "بهلول"اللوديزحف السلطان     

من االطراف ليكون حاكما لدلهي  عوضا عن التغلقيين، زحـف           

  ).٢٢(يطرة عليها، اال انه فشل في ذلكنحو العاصمة دلهي للس

  )م١٤٥٠/هـ٨٥٤سنة (حملة ثانية تجاه دلهي، 

حملتـه  ) م١٤٨٩-م١٤٥١/هـ٨٩٤-هـ٨٥٥"(بهلول لودي   "قاد  

وبعـد ان تـصالح مـع       " بهلـول   "دلهي ، وقد تمكن     الثانية تجاه   

، من اعتالء عرش دلهي، ليصبح اول سـلطان         "حميد خان "حاكمها

  ).٢٣(ولة اللودية االفغانية في الهندلودي  يؤسس الد

  )م١٤٥٢/هـ٨٥٦سنة ( مواجهة تمرد الشرقيين،

زحفا مضادا من قبـل الـشرقيين ،        " بهلول لودي "واجه السلطان   

، الذي حاول استرجاع دلهـي مـن ايـدي          "رقيمحمود ش "بقيادة  

اللوديين،وقد فرض على دلهي حصارا عنيفا كاد ان يسقط حكـم           

، "فاتح خان "اللوديين، لوال مقتل احد قادة الشرقيين الكبار، ويدعى       

" الـى اللجـوء الـى     " محمود شرقي "والذي بسبب مقتله اضطر     

رة سـيط " بهلول لـودي  "القريبة من دلهي، وبذلك ضمن      " جانبور

  ).٢٤(ودائمة على دلهيمحكمة 

  )م١٤٥١/هـ٨٥٥سنة(،"الملتان" حملة ضد 

حملة عسكرية ضد اقليم الملتان الـذي       " بهلول لودي "وجه السلطان 

بقي مستقال عن حكم اللوديين، حيث شكل مصدر قلـق وازعـاج            

للسلطة اللودية الجديدة،اال انه لم يتمم الحملة بسبب الهجوم الـذي           

-م١٤٤٣/هـ٨٦٢-هـ٨٤٧(جانبور"ملك  " محمود شرقي   " شنه  

  ).٢٥(،إلستعادة مدينة دلهي)م١٤٥٧

  )م١٤٦٠/هـ٨٦٥سنة (،"شمس آباد" موقعة 

، وقـد   "شمس آبـاد  "الحتالل مدينة   " بهلول لودي " زحف السلطان 

، ليمنحهـا أحـد قادتـه       "جونا خان "نجح من طرد حاكمها الشرقي    
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الـسلطة  بيـد   " شمس آبـاد  "،لتستقر  "راي كاران " المعروف باسم 

  ).٢٦(اللودية

  )م١٤٦٩/هـ٨٧٤سنة (،"Sanguinaryسانكونياري " موقعة

واجه السلطان اللودي محاوالت الشرقيين المتكررة في هجـومهم         

على مدينـة دلهـي، ووقعـت بينهمـا مواجهـة كبيـرة فـي               

ــة ــانكونياري"موقع ــدود"س ــمن ح ــة ض ــشاندوار " ، الواقع ت

Chandwar"        ـ / ر جمنـا  ، وهي قرية قديمة تقع على ضفاف نه

،وتبعد عن فيروز آبـاد ثالثـة       "Agraاكرا  "وهي تابعة لمقاطعة    

اميال باتجاه الغرب، وقد وقع الطرفـان علـى هدنـة ، ليعـود              

  ).٢٧"(جانبور" لى دلهي، والشرقي الى ا"بهلول"

  )م١٤٧٣/هـ٨٧٨سنة (،"Siarhسياره " موقعة 

، عسكر في   "Mewatميوات  " بعدما اجتاز السلطان الودي مدينة      

،وفيها تمت مواجهـة احـد   " Mewarميوار"في مقاطعة " سياره"

،وقـد تعـرض   "Rai Mall الراي مال" الحكام الهندوس ويدعى 

الجيش الهندي لمذابح فضيعة على يد الجيش اللودي، مجبرا اياهم          

على اعالن االستسالم، وطلب السالم، وقبلوا كافة الشروط التـي          

، وسـك   اسم الـسلطان    فرضها عليهم الجيش المنتصر، كاعالن      

  ).٢٨(اسمه على العمالت المحلية

  )م١٤٧٢/هـ٨٧٧سنة (،"Sekheraسيخيرا "  موقعة 

البعيدة عن مدينة دلهي    " سيخيرا" وقعت هذه المعركة  في منطفة       

حـسين  " ميال، ما بين الـسلطان اللـودي والـسلطان           ٢٥حوالي  

 ، وفي نهاية المعركة وقع الطرفان على اتفاقيـة صـلح          "الشرقي

  ).٢٩(سم االمور لصالح أيا من الطرفينوسالم بينهما دون ان تح

  )م١٤٨٢/هـ٨٨٧سنة (،"Kanaujكانوج "موقعة 
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، على ضفاف نهـر     "كانوج"وقعت احداث هذه المعركة في موقعة       

، "حسين شاه شـرقي   "والسلطان" بهلول لودي "، بين السلطان  "الكنج"

  ).٣٠"(بهلول"للسلطان " الشرقي" فيها وقد استسلم 

  )م١٤٨٤/هـ٨٨٩سنة(،"Jaunpurجانبور " فتح     

، "حسين الـشرقي  "على  " بهلول لودي "عقب االنتصار الذي حققه     

، وجـه الـسلطان اللـودي حملتـه تجـاه           "كـانوج " في موقعة   

معقل حكم االسرة الشرقية، ليحقق انتصارات كبيرة       " جانبور"اقليم

 Awadh أوده"في معظم مـدن وقـرى االقلـيم، منهـا مدينـة     

، "Dholpurدهلبور "الواقعة على نهر جمنا، و"  Kalpiكالبي"،و"

  ).٣١"(جانبور"حكم " بارباك شاه"، ومنح ابنه "Bariباري"و 

  )م١٤٨٤/هـ٨٨٩سنة (،" Malwaمالوا" فتح مدينة

، وبعد معارك كبيرة نجح في      " مالوا" بهلول لودي "غزى السلطان   

، "Alhanpurهانبورال" فتحها وضمها للدولة اللودية ، ودمر مدينة      

  .)٣٢(وهي من المدن الرئيسية التابعة لمالوا

  )م١٤٨٨/هـ٨٩٤سنة (،"Gwaliorكواليور "  فتح 

من مدينـة دلهـي قاصـدا فـتح         " بهلول لودي " زحف السلطان   

الراجـا مـان    " ، والقضاء على حاكمها الهندوسي      "كواليور"مدينة

ت ، وما ان اقتربي"Raja Man Singh Tonwar سنك تونوار

القوات اللودية من المنطقة ، حتى سارع الزعيم الهندوسـي الـى            

اعالن االستسالم ، وقبول  الخضوع لسلطة الدولة اللودية، بعدما          

  ).٣٣(امواال طائلة" بهلول "قدم لـ 

سـنة  (،" Chandwarتـشاندوار "،و"Rapriرابـري "موقعـة  

  )م١٤٩٠/هـ٨٩٥

ـ ٨٩٤("اسكندر لودي "جاءت هذه الموقعة في عهد السلطان        -هـ

، وهي أول الحمالت العسكرية التـي       )م١٥١٧-م١٤٨٩/هـ٩٢٣

الذي راح  " عالم خان " يقوم بها في الهند، وكانت ضد تمرد شقيقه         
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ينحاز الى قوى المعارضة المناوئـة للـسلطة اللوديـة، بهـدف            

الوصول الى السلطة، لما كان بينه وبين شقيقة من شحناء، والتقى           

، حيث قرض عليهما    "تشاندوار"و"ريراب" في موقعة " اسكندر  "به  

حصارا عنيفا ليخضعهما بعد ذلك، اال ان شقيقه استطاع الهروب          

  ).٣٤(الى جهة مجهولة من الهند

  )م١٤٩١/هـ٨٩٧سنة (،" Bayanaبايانا" فتح 

الخـضاعها،  " بايانـا " نحـو  " اسـكندر اللـودي  " توجه السلطان 

د، حيث كانت   وانتزاعها من يد من بقي من حكام الشرقيين في الهن         

أشـرف  " أحد اتباع الـسلطان   "هيبت خان جيلواني  " تحت سيطرة   

حصارا على القلعة الى    " اسكندر  "الشرقي حاكم أكرا ، وقد فرض       

خان خانـان   " ان اعلنت استسالمها، ومنحها  أحد قواده اال وهو          

  ).٣٥(فارمالي

  )م١٤٩١/هـ٨٩٧سنة (،" Kath-garh كاره–كاث "  موقعة 

على مـا   " اسكندر"قعة ردة فعل من قبل السلطان       جاءت هذه المو  

قامت به قوات الراجبوت الهندوسية من اعتداءات علـى منـاطق           

السيادة اللودية ، وقد احدث هجوم الراجبوت  أزمة خطيرة بوجه           

اللوديين، ال سيما عندما نجح الراجبوت من الحاق الهزيمة بعامل          

،الذي وقع في   "نوحانيمبارك خان   "،  " جانبور" الدولة اللودية في    

ـ       الـى  " اسكندر اللودي "اسر الراجبوت، وقد دفعت تلك االحداث ب

" ، وعنـدما حطـت قواتـه فـي مدينـة          " جانبور"الزحف باتجاه   

، الواقعة على نهر الكنج، سارع الراجبوت الى " Dalmauدالماو

وتم ارساله الـى الـسلطان      " مبارك خان نوحاني  " اطالق سراح   

ذلك السلطان اللـودي مـن الزحـف باتجـاه          اللودي، ولم يمنع    

، البعيدة عن   " كاره –كاث  " الراجبوت، ليلتقي الجمعان في موقعة      

بثمانية اميال من جهة الشمال الـشرقي، ولـم يـتمكن           " دالماو" 

الراجبوت من الصمود امام اصرار اللوديين على تحقيق النصر ،          
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 يـد   ليهربوا وتتفرق جموعهم ، ويصبحوا عرضة للتقتيـل علـى         

  ).٣٦"(جانبور" المسلمين، وبذلك استرجع اللوديون

  )م١٤٩١/هـ٨٩٧سنة (،" Chaundتشاوند"  موقعة 

حسين شـاه   "الزحف بنفسه لمواجهة    " اسكندر لودي " قرر السلطان 

، للتخلص مما يحدثه من قالقل بوجـه الدولـة اللوديـة،            " شرقي

ـ    "تـشاوند "ووقعت بينهما معرقة كبيرة في موقعة      ا ، كـان نتيجته

  .)٣٧"(بيهار"هزيمة الشرقيين، وهروب زعيمهم الى 

ــة  ــوا"  حمل ــيهوندا "،و" Riwaري ــنة(،"Sihondaس  س

  )م١٤٩٤/هـ٩٠٠

راي بهند  "ضد ضد الراي الهندوسي   " اسكندر لودي "زحف السلطان 

Rai Bhind" وذلك بسبب دعمه لقوات الـشرقيين  "ريوا"، حاكم ،

، وقد أوقع اللوديون    الطامحين للقضاء على الدولة اللودية في دلهي      

في صفوفهم مذابح عظيمة، ومات الراي اثناء مطـاردة الجـيش           

" ، وكذلك مدينـة   "رايوا"اللودي له اثناء هروبه، وتمكن من مدينة        

  .)٣٨" (سيهوندا

  )م١٤٩٤/هـ٩٠٠سنة (،" Banarasبينارس" موقعة 

منشغال فـي ترتيـب شـؤون       " اسكندر لودي "بينما كان السلطان  

الـراي الخمـي    " احد زعماء الهنـدوس ويـدعى     ،أعلن  "جانبور"

، اعلـن عـن   "الراي بهند"، وهو ابن " Lakhmi-chandتشاند

انضمامه لقوات الشرقيين المناوئين لسلط اللوديين في دلهي، االمر         

،ودفعـه الـى    "حسين شاه الشرقي  "الذي قوى من عزيمة الزعيم      

ـ  "اعداد جيش كبير لمواجهة اللوديين، حينها سارع         " ودياسكندر ل

حيث تجتمـع قـوات     " بينارس"الى عبور نهر الكنج ووصل الى       

الشرقيين، وحمل حملته على قوات الشرقيين في مكان يبعد عـن           

بينارس ستة وثالثون ميال، هزم على أثرها الشرقيين والتجأوا الى          

  .)٣٩(البنغال
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  )م١٤٩٦/هـ٩٠١سنة (، "Beharبيهار "موقعة 

وهي احدى المـدن    " بيهلر" ة  مدين" اسكندر لودي " غزى السلطان   

، وكـان  " Patna باتنـا " الهندية القديمة، الواقعة ضمن مقاطعة 

" ، والقائـد  "محمود خان لودي  "السلطان قد عين على الجيش القائد     

" ، وذلك لمواجهة مطامع  سـلطان البنغـال        "مبارك خان لوهاني  

، وكان من نتائج المعركة ، عقد اتفاقية صـلح بـين            "عالء الدين 

  .)٤٠(انبين الج

  )م١٤٩٨/هـ٩٠٤سنة (،"Panaبانا "  موقعة 

، ونجح في احتاللهـا     "بانا" تجاه  " اسكندر لودي " زحف السلطان   

بانـدهو كـاره    "وضمها للدولة اللودية ، كما انه غـزى مدينـة           

Bandhugarh"         اهللا آبـاد  " ، الواقعة الى الجنوب  من مدينـة" ،

 سلطان الدولة اللودية    وتعتبر من حصون الهند المنيعة، وقد أبدى      

دون تحقيق انتصاره   " جانبور"عجزه عن اقتحام المدينة، ليعود الى       

  ).٤١(عليها

  )م١٥٠١/هـ٩٠٦سنة (،"Dholpurدهلبور "  فتح 

جاءت هذه الغزوة من قبل سـلطان الدولـة اللوديـة، ردا علـى      

 Manikالراجـا مانيـك ديـو    " اعتداءات الـزعيم الهندوسـي  

Deo"  لسلطة اللوديين االفغان في الهند ، حيـث         على مواقع تابعة 

تعرض المسلمين للكثير من المذابح على يد الهندوس، األمر الذي          

دفع بالسلطان اللودي الى تحريك جيشا كبيـرا  لمواجهـة تلـك             

" االعتداءات ،وحينما وصلت طالئع الجيش االفغاني  الى منطقة          

 الجنوب من   وهي عاصمة مقاطعة الراجبوت، الواقعة الى     " دهلبور

 ميال، هرب الراي الهندوسي، وسقطت      ٣٤،على بعد   " اكرا"مدينة  

  .)٤٢(بيد المسلمين" دهلبور " 

  )م١٥٠٢/هـ٩٠٨سنة (،"Kwaliorكواليور " موقعة



105

حملـة عـسكرية السـقاط مدينـة        " اسكندر"وجه السلطان اللودي  

، وعـن   "مانـك ديـو   " التابعة لسلطة الزعيم الهندوسي   " كواليور"

، ســارع الزعيم الهندوسي الى اعالن الـصلح مـع          المواجهة  

" مانك ديـو " على ذلك، واقر" اسكندر اللودي"المسلمين، وقد وافق    

التي فتحها  " دهلبور" ، كما منحه السلطة على      "كواليور"على حكم   

  .)٤٣ (المسلمون من قبل

  )م١٥٠٤/هـ٩١٠سنة (،"Mandraelماندريل "موقعة  

، الواقعة  "ماندريل" الخضاع قلعة    "اسكندر لودي " زحف السلطان   

، فاخـضعها دون قتـال،      "كواليار" ميال غرب مدينة     ٦٢على بعد   

وقد أمر السلطان جنوده بابادة وتحطيم المعابد واالصنام واألديرة،         

، ثـم  "مجاهد خان"ليبني على انقاضها  مساجد، وترك عليها  القائد     

  .)٤٤"(اكرا"عاد السلطان الى مدينة 

  )م١٥٠٥/هـ٩١١سنة (،"Kwaliorور كوالي"غزوة  

بـسبب االضـطرابات   " كواليور"الى "اسكندر لودي"توجه السلطان 

والقالقل التي  احدثها حاكم  المدينـة الهندوسـي ، الـذي اقـره              

السلطان عليها بعد توقيع اتفاقية صلح بينهما،ووصـل الـسلطان          

م اللودي اليها،  وطارد الراجبوت في التالل والغابات، وذبح مـنه          

  .)٤٥(اعدادا كبيرة

  )م١٥٠٦/هـ٩١٢سنة (،"Untgarhاونت كاره " فتح  

عماد "قوة عسكرية كبيرة تحت قيادة      " اسكندر لودي "بعث السلطان   

،الواقعـة  "أونت كـاره  " ، وذلك لفتح    "مجاهد خان "، و "خان فامالي 

وسط الهند،ثم انضم اليهم السلطان للمشاركة في الفتح، وقد فرض          

ا أرغم المحاربون فيها على االنصياع، اال ان        عليها حصارا شديد  

الراجبوت قاموا بحرق انفسهم بطرق جماعيـة، هـم ونـساؤهم           

واوالدهم، ولما دخلها، أمر بهدم المعابد واالصنام وبنـى عليهـا           

  .)٤٦(مساجد
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  )م١٥١٨/هـ٩٢٣سنة (،"Bhongaonبهونكان "  موقعة

" هيم لـودي ابرا" وهي أولى المواقع التي تحدث في عهد السلطان         

جالل " في الهند، حيث جاءت ردا على التمرد الذي ظهر من قبل            

احد القادة المسلمين في الهند الذين تطلعوا للـسيطرة         " الدين خان   

على الهند وانتزاعها من اللوديين االفغان، وتأكيدا على تلك النوايا          

اعلن نفسه سلطانا على الهند، وكان منطلقه من البنغـال وشـرق            

، للقـضاء علـى     "ايراهيم لـودي  "  ولذلك تحرك السلطان     الهند،

تحركاته قبل ان يستفحل خطرها، السيما وانه تحالف مع الهندوس          

الواقعـة ضـمن    " بهونكان" الراجبوت ،ووصل بقواته الى موقعة      

، ونجـح  فـي اخـضاع قبائـل          "Mainpuriمينبـور " مقاطعة  

  .)٤٧"(جالل الدين خان" الراجبوت المساندة لـ 

  )م١٥١٨/هـ٩٢٤سنة (،"Kalpiكالبي " عة  موق

حملة عسكرية جديدة ضـد ثـورة       " ابراهيم لودي " وجه السلطان   

ــادة زعــيمهم ــود، بقي ــوت الهن ــشاند" الراجب ــان ت  Manم

chand"كـالبي " الرابض في مدينـة     "  جالل خان " ،ومواجهة" ،

خطر الزحف اللودي عليـه،     " جالل الدين خان  " وحينما استشعر   

تاركا قوات لحمايتها، ليتوجه الـى      " كالبي"مدينة  سارع الى ترك    

عاصمة الدولة اللودية يومذاك، الحتاللها، وذلك قبل       " اكرا" مدينة  

" ابراهيم" ، اال ان    "كالبي" ان تصل قوات ابراهيم لودي الى مدينة        

، واسقط قلعتها باستخدام المنجنيق، ودمرها تدميرا       "كالبي"حاصر  

اسقط بيده وفشل في الوصـول الـى        " نجالل الدي "كامال، كما ان    

  ).٤٨"(كواليور"، امام قوة اللوديين، ليهرب الى "اكرا"

  )م١٥١٨/هـ٩٢٤سنة (،"Gwaliorكواليور "  فتح 

" حملة عسكرية جديدة لفتح  مدينـة        " ابراهيم لودي " شن السلطان   

وحلفـاؤه مـن    " جالل الدين خـان   " ، حيث يعتصم بها     "كواليور

االضافة الى رغبة السلطان اللودي الى فـتح        الراجبوت الهنود، ب  
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المدينة التي عجز عن فتحها  اسالفه االفغان، وتحقيقا لهذا الهدف           

، وعندما  "أعظم همايون شيرواني  " ، وجه جيشا كبيرا ، تحت قيادة      

" وصلت طالئع الجيش اللودي على مقربة من المدينـة ، ولـى             

مدينـة علـى يـد      ، لتفتـتح ال   "مـالوا " هاربا الى   " جالل الدين   

  ).٤٩(اللوديين

  )م١٥١٨/هـ٩٢٤سنة (،"Badalgarhبدلكاره " فتح مدينة

، مـن يـد     "بدلكاره" من فتح مدينة    " ابراهيم لودي " نجح السلطان   

، بعـدما  "Man singhمـان سـنك   " حاكمها الهندوسي الراجا 

  ).٥٠(فرض عليها حصارا شديدا

  )م١٥٢٠/هـ٩٢٦سنة (،"khatawliخاتاولي "  موقعة    

، الخاضعة لحكم   "ميوار" حملة  تجاه مدينة     " ابراهيم"وجه السلطان   

،وعنـدما  "Rana sangaرانا سـنجا "الراجبوت الهنود، بقيادة 

الواقعة عللى ضـفاف نهـر      " خاتاولي" التقى الجمعان في موقعة     

، "Bayanaبايانـا "، والذي يبعد ثمانون ميال عن مدينة        "بارباتي"

قطعة النظير، وقاوموا المسلمين مقاومة     أبدى الراجبوت شجاعة من   

عنيفة ، حتى أوقعوا الهزيمة بصفوف الجـيش اللـودي المكـون            

  ).٥١(، وقتل منهم اعداد كبيرة )البختون(غالبيته من البتهان

  )م١٥٢٠/هـ٩٢٦سنة (،"Gambhirجامبهير "  موقعة 

" حينما وصلت انباء هزيمة الجيش اللودي الى مسامع الـسلطان           

، جهز جيشا لمواجهة الراجبـوت      "خاتاولي" ، في موقعة    " ابراهيم

، وهو اسم لنهر يقـع      " جامبهير" الهنود، والتقى معهم  في موقعة       

وسط الهند، وفيها الحق المسلمون هزيمة نكراء بقـوات الهنـود،           

، بينمـا هـرب الـزعيم       " خاتـاولي "وتمكنوا من السيطرة على     

  .)٥٢(ته، مع العديد من قاد"رانا سنجا" الهندوسي
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جدول بمعارك الدولة اللودية في الهند

اسم الواقعة وتاريخ   الرقم

  وقوعها

  المصدر  قائــــدها

ــى،    ١ ــي األول ــة دله حمل

  م١٤٤٧/هـ٨٥١

السلطان بهلول  

  لودي

  ١/٣٠١طبقات أكبري، 

ــة،    ٢ ــي الثاني ــة دله حمل

  م١٤٥٠/هـ٨٥٤

السلطان بهلول  

  لودي

  ١/٢٩٧طبقات أكبري، 

ــش  ٣ ــة الـ رقيين، مواجهـ

  م١٤٥٢/هـ٨٥٦

السلطان بهلول  

  لودي

  ١/٤٠٤البدايوني، 

ــان،    ٤ ــة الملتــ حملــ

  م١٤٥١/هـ٨٥٥

السلطان بهلول  

  لودي

  ١/٤٠٦البدايوني، 

ــة  ٥ ــاد "موقع ــمس آب ، "ش

  م١٤٦٠/هـ٨٦٥

السلطان بهلول  

  لودي

  ١/٤٠٧البدايوني، 

، "ســـانكوناري"موقعـــة  ٦

  م١٤٦٩/هـ٨٧٤

السلطان بهلول  

  لودي

History of the Lodi,31

ــة  ٧ ــياره"موقعــ ، "ســ

  م١٤٧٣/هـ٨٧٨

السلطان بهلول  

  لودي

Histiry of the Lodi,35  

، "ســــيخرا"موقعــــة  ٨

  م١٤٧٢/هـ٨٧٧

السلطان بهلول  

  لودي

History of the lodi,38

ــة  ٩ ــانوج"موقعــ History of the Lodi,43السلطان بهلول  ، "كــ
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  لودي  م١٤٨٢/هـ٨٨٧

ــتح   ١٠ ــانبور"فــ ، "جــ

  م١٤٨٢/هـ٨٨٩

ن بهلول  السلطا

  لودي

Hunter,Gazeteer,175

ــتح  ١١ ــالوا"فـــ ، "مـــ

  م١٤٨٢/هـ٨٨٩

السلطان بهلول  

  لودي

Ain-i-Akbari,ii,274

ــتح  ١٢ ــور"فــ ، "كواليــ

  م١٤٨٨/هـ٨٩٤

السلطان بهلول  

  لودي

Ain-i-Akbari,ii,309

، "رابــــري"موقعــــة  ١٣

  م١٤٩٠/هـ٨٩٥

السلطان اسكندر  

  لودي

١/٤١٣البدايوني، 

ــتح  ١٤ ــا"فـــ ، "بيانـــ

  م١٤٩١/ـه٨٩٧

السلطان اسكندر  

  لودي

  ١/٤١٤البدايوني، 

ــة  ١٥ ــاره "موقع ــاث ك ، "ك

  م١٤٩١/هـ٨٩٧

السلطان اسكندر  

  لودي

  ١/٤١٥البدايوني، 

، "تــــشاوند"موقعــــة  ١٦

  م١٤٩١/هـ٨٩٧

السلطان اسكندر  

  لودي

History of the Lodi,66

، "ريــــوا"حملــــة  ١٧

  م١٤٩٤/هـ٩٠٠

السلطان اسكندر  

  لودي

١/٤١٥البدايوني، 

، "بينـــارس"موقعـــة  ١٨

  م١٤٩٤/هـ٩٠٠

السلطان اسكندر  

  لودي

  ١/٤١٦البدايوني، 

ــة  ١٩ ــار"موقعــ ، "بيهــ

  م١٤٩٥/هـ٩٠١

السلطان اسكندر  

  لودي

  ١/٤١٧البدايوني، 

، "بانــــا "موقعــــة  ٢٠

  م١٤٩٨/هـ٩٠٤

السلطان اسكندر  

  لودي

  ١/٤١٧البدايوني، 

  ١/٤١٩، البدايونيالسلطان اسكندر  فــــــــــــتح   ٢١
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  لودي  م١٥٠١/هـ٩٠٦"دهلبور"

، "كواليـــور"موقعـــة  ٢٢

  م١٥٠٢/هـ٩٠٨

السلطان اسكندر  

  لودي

  ١/٤١٩البدايوني، 

ــة  ٢٣ ــدريل"موقعـ ، "مانـ

  م١٥٠٤/هـ٩١٠

السلطان اسكندر  

  لودي

  ١/٤٢٠البدايوني، 

ــزوة   ٢٤ ــور"غـ ، "كواليـ

  م١٥٠٥/هـ٩١١

السلطان اسكندر  

  لودي

  ١/٤٢١البدايوني، 

ــتح   ٢٥ ــاره "ف ــت ك ، "اون

  م١٥٠٦/هـ٩١٢

اسكندر السلطان  

  لودي

  ١/٤٢٢البدايوني، 

ــة  ٢٦ ــان"موقعـ ، "بهونكـ

  م١٥١٨/هـ٩٢٣

السلطان ابراهيم  

  لودي

  ١/٤٣٠البدايوني، 

، "كــــالبي"موقعــــة   ٢٧

  م١٥١٨/هـ٩٢٤

السلطان ابراهيم  

  لودي

  ١/٤٣٣البدايوني، 

ــتح  ٢٨ ــور"فــ ، "كواليــ

  م١٥١٨هـ٩٢٤

السلطان ابراهيم  

  لودي

  ١/٤٣٤البدايوني، 

ـ   "فتح مدينة   ٢٩ ، "ارهبـادال ك

  م١٥١٨/هـ٩٢٤

السلطان ابراهيم  

  لودي

History of the 
Lodi,145

، "خـــاتولي "موقعـــة  ٣٠

  م١٥٢٠/هـ٩٢٦

السلطان ابراهيم  

  لودي

History of the 
Lodi,154

ــة  ٣١ ــامبهور"موقعـ ، "جـ

  م١٥٢٠/هـ٩٢٦

السلطان ابراهيم  

  لودي

History of the 
Lodi,159
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.٤١٣-١/٤١٢البدايوني، - ٣٤

.٤١٥-١/٤١٤البدايوني،- ٣٥

.١/٤١٥البدايوني،- ٣٦

٣٧ -History of the Lodi,pp.66-67.

.١/٤١٥البدايوني،- ٣٨

.١/٤١٦البدايوني،- ٣٩

.٤١٧-١/٤١٦البدايوني،- ٤٠

.١/٤١٧البدايوني،- ٤١

.١/٤١٩البدايوني،- ٤٢

.١/٤١٩البدايوني،- ٤٣

.١/٤٢٠ البدايوني، - ٤٤

.١/٤٢١ البدايوني،- ٤٥

.١/٤٢٢ البدايوني،- ٤٦
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.٤٣١-١/٤٣٠البدايوني، - ٤٧

.٤٣٥-٤٣٤-٤٣٣/ ١ البدايوني،- ٤٨

.٤٣٥-٤٣٤/ ١البدايوني،- ٤٩

٥٠ - History of the Lodi,p.145.

٥١ -ibid,pp.154-156.

٥٢ -ibid,pp.159-160.

٥٣ -

  

  

) إمبراطورية المغولعصرالمعارك اإلسالمية في (

)م١٨٥٧/م١٥٢٥-هـ ١٢٧٥/هـ٩٣٢(

  

  .المعارك في عهد اإلمبراطور ظهير الدين بابر:اوال

دفعت طموحات القائد المغولي ظهير الدين محمد بابر الذي يرجع          

ى شن سلسلة طويلـة مـن المعـارك         ، ال "تيمورلنك"بأصوله الى أسرة    

والحروب في آسيا الوسطى وما وراء النهر، ومع انه لم يحقق فيها ايـة              

انتصارات ، ولم يتمكن من تولي السلطة هناك، لذلك ساقه القدر بعـدما             

هرب وتعرض إلنتكاسات خطيرة كادت ان تودي بحياته وحياة من معه           

اطوريـة واسـعة علـى      من جنود المغول، ساقه الى الهند ليؤسس إمبر       

انقاض األسرة األفغانية اللودية التي راحت تتهاوى تدريجيا امام ضربات          

المغول الموجعة، وحينما نستعرض خريطة الحروب والمعـارك التـي          

، فنجده يقود ست عـشرة حملـة حقـق فيهـا            "بابر"قادها القائد المغولي  

ـ      "  زحف ملك المغول   انتصارا بعد انتصار،     " ابرظهير الـدين محمـد ب

وصلت قواته الى   فم من مدينة كابل ،  قاصدا الهند،         ١٥٠٥/هـ٩١٠سنة
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االفغانية،  وفيها بدأ يواجه ظروفا صعبة بسبب رداءة         " جالل آباد "مدينة  

الطقس ،  وجهله التام بطبيعة المنطقة الجغرافيـة ،  لتحديـد المـسالك               

" دينة  المؤدية الى الهند،  ثم سلك طريق مضيق ممر خيبر المؤدي الى م            

،  ومنها قرر اجتياز نهر السند،  اال انه  وبعد ان وصـل الـى                 "بيشاور

 ويبدو  )١(. نهر السند،  قرر العودة غربا وشماال وصوال الى مدينة غزنة          

ان هذه الحملة كانت ذات طابع استكشافي ،  لتحديد نقاط العبور ونقـاط              

  .الضعف بالنسبة لممرات ومعابر الهند 

تجاه الهند،  والحق هـزائم      " بابر" م زحف   ١٥١٩/هـ٩٢٥وفي سنة   

متالحقة بصفوف االفغان اللوديين،  ليسيطر على  أبـرز مـدن اقلـيم              

،  وطرد االفغـان منهـا،        "الهور والملتان وسرهند  " البنجاب،  كمدينة    

بـابر قـد   " وبذلك يكون ،     )٢(وأسر من سكانها ما يزيد على ثالثين الف         

بابر " بعدما فرض   . لمناطق الشمالية للهند  بسط هيمنته على العديد من  ا      

كامل سيطرته على مدينة كابول وبلخ وكامران االفغانيـة،  راح يعـد             " 

م نهر السند،    ١٥٢٥/هـ٩٣٢العدة الجتياح الهند من جديد،  واجتاز سنة         

وهو النقطة الفاصلة بين افغانستان وعموم االقاليم الهندية،  وحطت قواته          

" ومنها زحفت القـوات المغوليـة وفتحـت قلعـة         " سيالكوت" في مدينة 

  .)٣(ذات الطابع االستراتيجي الهام في المنطقة " ميلوات

"  بعدما وصلت طالئع الجيش المغولي الى معـسكرات الـسلطان         

،  راح يعد العدة لمعركة مصيرية مع االفغان في الهنـد،             "ابراهيم لودي 

ـ ٩٣٢ة  الشهيرة سن " باني بات "والتقى الجمعان في موقعة    م ،  ١٥٢٦/هـ

،  والواقعة على مقربـة مـن مدينـة          )ابريل١٢/ جمادي الثاني  ٢٩(في  

دلهي،  واستخدم الجيشان كافة انواع االسلحة المتوفرة يومذاك،  كالفيلة           

من قتـل ابـراهيم لـودي،       "بابر  "والبارود والمدافع والمنجنيق،  ونجح      

ة عشر الف   واوقع في صفوف االفغان مجازر كبيرة أتت على حوالي ست         

مقاتل افغانيا،  وهي موقعة من المواقع الفاصلة في تاريخ المسلمين فـي             
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 الهند،  وبها ازيلت اخر دولة افغانية لتحل محلها دولة المغول المسلمين           
)٤(.  

الـى  " بـابر "م ، توجه  ملك المغـول        ١٥٢٦/هـ٩٣٢وفي سنة   

  وقـام    حاضرة الهند وعاصمة الدولة اللودية االفغانية،  مدينة دلهـي،         

بفتحها،  واعلنت الخطبة باسمه،  وضربت السكة باسمه ايضا، واعلـن            

، )٥(عنه امبراطورا جديدا للهند،  وذلك في المسجد الجامع في دلــهي          

نحو مدينـة   " همايون  " ابنه  " بابر  "م، وجه   ١٥٢٦/هـ٩٣٢ثم في  سنة     

لفتحها وضمها الى حضيرة الدولة المغولية الجديـدة،  وفـرض           " اكرا  "

عليها القائد المغولي حصارا عنيفا،  حتى تمكن من فتح قلعها الحصينة،             

حيث غنم فيها مغانم كبيرة ،  من مجوهرات وامـوال وحلـي وذهـب               

وفضة،  وبفتح مدينة دلهي واكطرا ،  تربع المغول فعليا علـى عـرش               

،  توجهت أنظار الملك المغولي الجديد نحو اخـضاع المنـاطق      )٦(الهند  

ن الهند مرة اخرى ،  بعد ان نجحت القوات االفغانيـة مـن              الشمالية م 

،  ثم أخضع    "آتوك"استعادة العديد منها ،  السيما مدينة الملتان،  فاخضع           

،  وصوال الى    "كواليور"و" كالبي" ،  واخضع االقاليم الواقعة بين       "بيهار" 

وهـي المدينـة    " الملتـان "،  ثم اخضع مدينـة       "همااليا"مرتفعات جبال   

بابر قد بسط كامل سـيادتة      " تراتيجية في شمال الهند،  وبذلك يكون        االس

  .)٧ (وسيطرته على المناطق الشمالية

للقضاء على معاقل زعيم الراجبوت في مدينـة        " بابر  "  زحف الملك   

 Ranaرانـا ســـنكا   " القريبة من مدينة دلهي،  ويـدعى  " سكري"

Sanga"         يرة ،  اال ان المغول      ،  ومع ان قوات الهندوس كانت باعداد كب

،  ورغـم مـا   )٨(نجحوا في القضاء عليهم وطردهم من المدينة المذكورة  

اصاب دولة االفغان اللوديين من هزيمة ساحقة على يد الجيش المغـولي       

،  اال انهم حاولوا استجماع قواتهم للثأر من المغول ،  واعادة ما فقـدوه     

  تحقيق ذلـك،  االمـر        من سلطان في الهند ،  ان امكنتهم الظروف في         
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الذي بدأ يشكل قلقا لدولة المغول،  السيما وان المغول اعادوا الـسيطرة             

،   كجمنا وتشاندور ودؤاب      "اكرا" على بعض المناطق القريبة من مدينة       

وسامبهال،  باالضافة الى تحركات قبائل الراجبـوت الهندوسـية ضـد            

ة  المواجهة العـسكرية     تجاههم سياس " بابر  " الوجود المغولي، وقد اتخذ     

المتقطعة،  دون القضاء عليهم،  وربما يكـون سـبب ذلـك ،  حربـا                 

  .)٩( استنزافية للقضاء تدريجيا على القوات االفغانية والهندية معا

،  واجـه    ) م١٥٢٧/هـ٩٣٣سنة  (،  "Kanwaكانوا  " وفي موقعة   

تـه  قبائل الراجبوت الهندوسية،  للتخلص من مضايقاتهم له ولدول        " بابر"

الفتية على أرض الهند،  فحقق انتصارا كبيرا،  ونجح في قتل الكثيرين             

رانـا  "من الراجبوت،  ال سيما من قادتهم الكبار،  وهزم زعيم الراجبوت      

هزيمة منكرة،  وبانتصار المغول على الهنـدوس،  أعلـن بـابر             " سنكا

د ،  وهو اول لقب يلقب به قائ       "الغــازي" وللمرة األولى عن نفسه لقب      

حملته تجاه  " ظهير الدين محمد بابر   "  وجه الزعيم المغولي     ،  )١٠( مغولي

م ،  للتخلص من الهندوس هنـاك،  حيـث          ١٥٢٧/هـ٩٣٣سنة  " دؤاب"

بدأوا يشكلون مصدر ازعاج وقلق للدولة المغولية،  حينما اعلنوا تمردهم           

على المغول،  واستطاع المغول من ضمها واعادتها الىحضيرة الدولـة           

 وفـي   ،  )١١( القريبـة منهـا   " ميوات"ولية،  كما اسقطوا معها مدينة       المغ

نحو مواجهـة   " بابر  "م ، توجهت اهتمامات     ١٥٢٨/هـ٩٣٤مطلع سنة   

،  والتي بدأت تشكل الكثيـر      "تشانديري" مخاطر تحركات الراجبوت في     

من القلق في وجه الدولة المغولية،  وقد قاد هذه الحملة بنفـسه،  حيـث            

،   "Medini Raoمديني راو "ة بالراجبوت،  وهزم زعيمهاالحق الهزيم

  .)١٢( ،  وما يحيط بها من قرى وضياع وقالع"تشانديري"واخضع 

  )م١٥٠٥/هـ٩١٠سنة(األولى على الهند،" بابر" حملة 

من مدينـة كابـل ،      "  ظهير الدين محمد بابر   " زحف ملك المغول  

 االفغانية، وفيها   "جالل آباد "قاصدا الهند، ووصلت قواته الى مدينة       
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بدأ يواجه ظروفا صعبة بسبب رداءة الطقس ، وجهله التام بطبيعة           

المنطقة الجغرافية ، لتحديد المسالك المؤدية الى الهند، ثـم سـلك            

، ومنها قرر   "بيشاور" طريق مضيق ممر خيبر المؤدي الى مدينة        

اجتياز نهر السند، اال انه  وبعد ان وصل الى نهر الـسند، قـرر               

ويبدو ان هـذه    ). ١٣(ودة غربا وشماال وصوال الى مدينة غزنة      الع

الحملة كانت ذات طابع استكشافي ، لتحديد نقاط العبـور ونقـاط            

  .الضعف بالنسبة لممرات ومعابر الهند 

  )م١٥١٩/هـ٩٢٥سنة (،"Bhiraبهيرا "  فتح مدينة 

من ارض االفغان، للـسيطرة     "باجور  "بعدما فتح قلعة    " بابر"توجه  

قليم السند، وقد حققت القوات المغولية انتشارا واسـعا فـي           على ا 

، بهدف جمع المغانم    "البنجاب"االقليم، ثم تحرك جيش المغول نحو       

 "بهيـرا "، اال انه نجح في فتح احدى مدن االقليم الهامة، اال وهي             

وبتلك الحملة يكون بابر قد وجد موطيء قدم لجـيش ودولـة            ،)١٤(

  .المغول شمال الهند

  )م١٥١٩/هـ٩٢٥سنة (،"الهور والملتان وسرهند "  حملة

تجاه الهند، والحق هزائم متالحقة بصفوف االفغـان        " بابر" زحف  

الهور " اللوديون، ليسيطر على  أبرز مدن اقليم البنجاب، كمدينة          

، وطرد االفغان منها، وأسر من سكانها ما يزيد         "والملتان وسرهند 

بابر قد بـسط هيمنتـه علـى        " وبذلك يكون ،  )١٥(على ثالثين الف    

  .العديد من  المناطق الشمالية للهند

  )م١٥٢٠/هـ٩٢٦سنة ( حمالت شمال الهند،

نحو اقاليم الهند الشمالية ، والتي تخضع في اغلبها         " بابر  " زحف  

لسطلة اللوديين االفغان، وبعض االسر الراجبوتيـة الهندوسـية،         

" دينـة وقطع نهر السند ، ثـم تقـدمت قـوات المغـول نحـو م              

، حيث اعلنت عن استسالمها للمغول، وبينما " Sialkotسيالكوت
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هو يخضع المدن الشمالية من الهند، وردته أنباء عن  تمرد قبائل            

، ضد سلطة المغول هنـاك، ولـذلك        "قندهار" االرغون في مدينة    

الى سـلطته   " قندهار  " عاد ادراجه الى افغانستان واستعاد مدينة       

  .)١٦( من جديد

  )م١٥٢٥/هـ٩٣٢سنة (،  "Milwatميلوات " قلعة  فتح 

كامل سيطرته على مدينـة كـابول وبلـخ         " بابر  " بعدما فرض   

وكامران االفغانية، راح يعد العدة الجتياح الهند من جديد، واجتاز          

نهر السند، وهو النقطة الفاصلة بين افغانستان وعمـوم االقـاليم           

منها زحفت القـوات    و" سيالكوت" الهندية، وحطت قواته في مدينة    

ذات الطابع االستراتيجي الهام في     " ميلوات" المغولية وفتحت قلعة    

  .)١٧( المنطقة

  )م١٥٢٦/هـ٩٣٢سنة (،  "Pani patباني بات " موقعة

" بعدما وصلت طالئع الجيش المغولي الى معـسكرات الـسلطان         

، راح يعد العدة لمعركة مصيرية مع االفغـان فـي      "ابراهيم لودي 

الـشهيرة، والواقعـة    " باني بات "التقى الجمعان في موقعة   الهند، و 

على مقربة من مدينة دلهي، واستخدم الجيشان كافة انواع االسلحة          

المتوفرة يومذاك، كالفيلة والبارود والمدافع والمنجنيـق، ونجـح         

من قتل ابراهيم لودي،واوقع في صفوف االفغـان مجـازر          "بابر  "

 مقاتل افغانيا، وهي موقعة     كبيرة أتت على حوالي ستة عشر الف      

من المواقع الفاصلة في تاريخ المسلمين في الهند، وبهـا ازيلـت            

  .)١٨( اخر دولة افغانية لتحل محلها دولة المغول المسلمين

  )م١٥٢٦/هـ٩٣٢سنة (، "Delhiدلهي " فتح مدينة
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الى حاضرة الهنـد وعاصـمة الدولـة        " بابر"توجه  ملك المغول     

ينة دلهي، وقام بفتحهـا، واعلنـت الخطبـة         اللودية االفغانية، مد  

باسمه، وضربت السكة باسمه ايضا،واعلن عنه امبراطورا جديدا        

  .)١٩( للهند، وذلك في المسجد الجامع في دلــهي

  )م١٥٢٦/هـ٩٣٢سنة (، "Agraاكرا " فتح مدينة      

لفتحها وضمها الى   " اكرا  "نحو مدينة   " همايون  " ابنه  " بابر  "وجه  

دولة المغولية الجديدة، وفرض عليها القائـد المغـولي         حضيرة ال 

حصارا عنيفا، حتى تمكن من فتح قلعها الحصينة، حيث غنم فيها           

مغانم كبيرة ، من مجوهرات واموال وحلي وذهب وفضة، وبفتح          

  .)٢٠( مدينة دلهي واكطرا ، تربع المغول فعليا على عرش الهند

  )م١٥٢٦/هـ٩٣٢سنة (، "Janpurجانبور "   فتح مدينة 

لفتحها وضمها  " جانبور"بابر تجاه مدينة    "ابن الملك   "همايون"تحرك

، فلم يلق بها مقاومة تذكر، وكانت سهلة الخضوع، ففتحها، ثم يمم            

  .)٢١(القريبة منها، ونجح في فتحها " غازيبور" صوب مدينة

  )م١٥٢٦/هـ٩٣٢سنة (، "Multanالملتان " فتح 

ديـد نحـو اخـضاع المنـاطق        توجهت أنظار الملك المغولي الج    

الشمالية من الهند مرة اخرى ، بعد ان نجحت القوات االفغانية من            

، ثـم   "آتـوك "استعادة العديد منها ، السيما مدينة الملتان، فاخضع         

وكواليـور،  " كالبي" ، واخضع االقاليم الواقعة بين      "بيهار" أخضع  

" تـان المل"وصوال الى مرتفعات جبال همااليا، ثم اخضع مدينـة          

بابر قـد   " وهي المدينة االستراتيجية في شمال الهند، وبذلك يكون         

  .)٢٢(  المناطق الشماليةىبسط كامل سيادتة وسيطرته عل
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ــة ــتح مدينـ ــكري"  فـ ــاتحبور سـ  fatehpursikriفـ

  )م١٥٢٧/هـ٩٣٣سنة(،"

للقضاء على معاقل زعيم الراجبـوت فـي        " بابر  " زحف الملك   

رانا ســـنكا "  دلهي، ويدعى القريبة من مدينة" سكري"مدينة 

Rana Sanga"  ، ومع ان قوات الهندوس كانت باعداد كبيرة ،

اال ان المغول نجحوا في القضاء عليهم وطـردهم مـن المدينـة             

  .)٢٣( المذكورة

  )م١٥٢٧/هـ٩٣٣سنة ( مواجهة بابر لألفغان،

برغم ما اصاب دولة االفغان اللوديين من هزيمة ساحقة على يـد            

ولي ، اال انهم حاولوا استجماع قـواتهم للثـأر مـن            الجيش المغ 

المغول ، واعادة ما فقدوه من سلطان فـي الهنـد ، ان امكنـتهم               

الظروف في  تحقيق ذلك، االمر الذي بـدأ يـشكل قلقـا لدولـة               

المغول، السيما وان المغول اعادوا السيطرة على بعض المنـاطق    

ؤاب وسـامبهال،  ،  كجمنا وتـشاندور ود   "اكرا" القريبة من مدينة    

باالضافة الى تحركات قبائل الراجبوت الهندوسية ضـد الوجـود          

تجاههم سياسة  المواجهـة العـسكرية       " بابر  " المغولي،وقد اتخذ   

المتقطعة، دون القضاء عليهم، وربما يكون سبب ذلـك ، حربـا            

  .)٢٤( استنزافية للقضاء تدريجيا على القوات االفغانية والهندية معا

  )م١٥٢٧/هـ٩٣٣سنة (،"Kanwaنوا كا" موقعة 

قبائـل الراجبـوت الهندوسـية،      " بـابر "في هذه الموقعة ، واجه      

للتخلص من مضايقاتهم له ولدولته الفتية على أرض الهند، فحقق          

انتصارا كبيرا، ونجح في قتل الكثيرين من الراجبـوت، ال سـيما        

رة، هزيمة منك " رانا سنكا "من قادتهم الكبار، وهزم زعيم الراجبوت     
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وبانتصار المغول على الهندوس، أعلن بابر وللمرة األولى عـن          

  .)٢٥( ، وهو اول لقب يلقب به قائد مغولي"الغــازي" نفسه بلقب 

  )م١٥٢٧/هـ٩٣٣سنة (، "Doabدؤاب " اخضاع

" دؤاب"حملته تجاه   " ظهير الدين محمد بابر   " وجه الزعيم المغولي    

كلون مصدر ازعاج   ، للتخلص من الهندوس هناك، حيث بدأوا يش       

وقلق للدولة المغولية، حينما اعلنـوا تمـردهم علـى المغـول،            

واستطاع المغول من ضمها واعادتها الىحضيرة الدولة المغولية،        

  .)٢٦( القريبة منها" ميوات"كما اسقطوا معها مدينة 

سـنة  (، "Chanderiتـشانديري   "  مواجهة الراجبـوت فـي      

  )م١٥٢٨/هـ٩٣٤

نحـو مواجهـة    " بابر  " توجهت اهتمامات    في مطلع هذه السنة ،    

، والتي بدأت تـشكل     "تشانديري" مخاطر تحركات الراجبوت في     

الكثير من القلق في وجه الدولة المغولية، وقد قاد هـذه الحملـة              

مديني راو"بنفسه، حيث الحق الهزيمة بالراجبوت، وهزم زعيمها

Medini Rao"  وما يحيط بها من قـرى "تشانديري"، واخضع ، 

  .)٢٧( وضياع وقالع

  )م١٥٢٨/هـ٩٣٤سنة (، "Laknauلكنهو "  فتح مدينة

، ونجـح   " لكنهو" حملته على مدينة    " ظهير الدين محمد بابر   "قاد  

  .)٢٨( في اخضاعها وضمها لدولة المغول المسلمين فــي الهند

  

  جدول بمعارك المغول في الهند في عهد بابر

  المصدر  ـدهاقائـ  اسم الواقعة وتاريخ وقوعها  الرقم
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ــى    ١ ــابر علـ ــة بـ حملـ

  "م١٥٠٥/هـ٩١٠"الهند

ــور  اإلمبراط

  بابر

BaberNama,157

  BaberNama,253,263  بـــابر  م١٥١٩/هـ٩٢٥، "بهيرا"فتح   ٢

ــان"حملــة   ٣ ، "الهــور والملت

  ١٥١٩/هـ٩٢٥

ظهير الـدين   

  بابر

Erskine,1/416

حملـــــة المنـــــاطق   ٤

  م١٥٢٠/هـ٩٢٦"الشمالية

ظهير الـدين   

  بابر

BaberNama,309  

، "ميلـــوات"فـــتح قلعـــة  ٥

  م١٥٢٦/هـ٩٣٢

ظهير الـدين   

  بابر

BaberNama,427-431  

،  "بــاني بــات "موقعــة   ٦

  م١٥٢٦/هـ٩٣٢

ظهير الـدين   

  بابر

BaberNama,304-305  

ــي،   ٧ ــة دلهـ ــتح مدينـ فـ

  م١٥٢٦/هـ٩٣٢

ظهير الـدين   

  بابر

BaberNama,303-307  

ــرا،    ٨ ــة أكـ ــتح مدينـ فـ

  م١٥٢٦/هـ٩٣٢

ظهير الـدين   

  بابر

BaberNama,307

، "جـــــانبور"فــــتح    ٩

  م١٥٢٦/هـ٩٣٢

ظهير الـدين   

  بابر

BaberNama,303-  

ــان،    ١٠ ــتح الملتـــ فـــ

  م١٥٢٦م/هـ٩٣٢

ظهير الـدين   

  بابر

BaberNama,342-344  

، "فـاتح بـور سـكري     "فتح    ١١

  م١٥٢٧/هـ٩٣٣

ظهير الـدين   

  بابر

BaberNama,347-348  

مواجهات المغول واألفغـان،      ١٢

  م١٥٢٧/هـ٩٣٣

ر الـدين   ظهي

  بابر

BaberNama,351-352  

  BaberNama,357ظهير الـدين   ، "كــــانوا"موقعــــة   ١٣
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  بابر  م١٥٢٧/هـ٩٣٣

ــتح   ١٤ ، "دؤاب"فـــــــ

  م١٥٢٧/هـ٩٣٣

ظهير الـدين   

  بابر

BaberNama,349-368  

ــة   ١٥ موقعــــــــــ

  م١٥٢٨/هـ٩٣٤"تشانديري"

ظهير الـدين   

  بابر

BaberNama,368-376

، "لكهنــو"فــتح مدينــة    ١٦

  م١٥٢٨/هـ٩٣٤

هير الـدين   ظ

  بابر

BaberNama,379  

  

المعارك في عهد اإلمبراطور همايون والملك شير شاه: ثانيا

دخلت األسرة المغولية مرحلة تاريخية جديدة حينما تولى عرشـها         

، "م١٥٣٩/م١٥٣٠ -هــ   ٩٤٦/هـ٩٣٧همايون بن بابر،    "اإلمبراطور  

ا والده ومـا    وبدا هذا الحاكم ضعيفا مقارنة مع الجهود العظيمة التي بذله         

حققه من انتصارات أسست لتاريخ مغولي جديد في شبه القارة الهنديـة،            

ـ ٩٣٧فما ان تولى السلطة سنة       م، حتـى عـصفت بوجهـه     ١٥٣٠/هـ

شـير شـاه    "األزمات الكثيرة وعلى رأسها حركة األفغان التي قادهـا          

، الذي بادر الى مواجهة     " م١٥٥٥/م١٥٣٩-هـ  ٩٦٢/هـ٩٤٦سوري،  

حالة عدم االستقرار التي لم تصل اليها الدولة المغوليـة      المغول مستثمرا   

من بسط كامل سيطرته    " همايون"بعد في الهند، باإلضافة الى عدم تمكن        

على اقاليم الهند الشمالية التي خضعت للتو بيد المغول، وحينما نـستطلع            

سير المعارك في هذه المرحلة التاريخية ، نالحظ عدم اهتمـام الـزعيم             

بقيادة الحروب والمعارك، ولم نعثـر اال علـى اربـع           " مايونه"المغولي

ـ ٩٤١"معارك فقط، هي ، حملة الكجرات سـنة   ، وموقعـة  "م١٥٣٤/هـ

ـ ٩٤١"، سنة "سوراج كاره " ، "بيهـار والبنغـال   "، وحملـة  "م١٥٣٤/هـ

  .)٢٩(" م١٥٤٠/هـ٩٤٧"، سنة"كنوج"، وموقعة "م١٥٣٧/هـ٩٤٤"سنة
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 حملة عسكرية من اجل     "همايون شاه "لقد وجه االمبراطور المغولي   

الذي " بهادرشاه"اخضاع مقاطعة الكجرات الهندية،  لوضع حد لحاكمها         

اخذ يشكل خطرا على مصالح امبراطورية المغول في الهنـد،  والتقـى             

،  فحاصرها    "Mandasorماندسور  "بحاكم الكجرات في    " همايون شاه   "

  واثنـاء  المغول واخضعوا قلعتها  ،  بعدما هرب حاكمهـا بهادرشـاه،        

، "احمـد آبـاد   " همايون في طريقة مدينـة    "مطاردة المغول له،  اخضع      

، الواقعـة الـى الجنـوب        "chmpanirتشامبانير  " واخضع معها مدينة  

  .)٣٠(. الشرقي من  الكجرات

الى درجة باتت الدولة المغوليـة      " شير شاه "تعاظمت قوة الزعيم األفغاني     

عها المتنامي في ارض الهند،      عاجزة كل العجز عن مواجهتها ووقف توس      

تشاوسا "التي بدأت تشهد تحوال تاريخيا كبيرا لصالح األفغان، وفي موقعة           

chausa"  تمت هزيمة امبراطور المغول على     ) م١٥٣٩/هـ٩٤٦(، سنة

،  وهي من المعارك الحاسـمة فـي تـاريخ           "شيرشاه  "يد القائد االفغاني    

اجد المغولي في المنطقة بشكل     الدولة االفغانية،  اذ على اثرها ضعف التو       

عام،  وبدا االفغان يسحبون بساط النفوذ والهيمنـة مـن تحـت ارجـل               

ــول ــة )٣١(. المغـ ــدثت موقعـ ــم حـ ــوج "،  ثـ ،  "kanaujكنـ

و االمير  " همايون شاه "، بين االمبراطور المغولي   )م١٥٤٠/هـ٩٤٧(سنة

ـ        "كانوج"،  في    " شير شاه " االفغاني ق ،  وقد أبدا المغول عجزا عن تحقي

اية انتصارات على االفغان الذين قاتلوا قتاال منقطع النظير،  مما اضطر            

،  األمر الذي اعطى الـزعيم االفغـاني   " أكرا"للعودة الى مدينة  " همايون"

فرصة مطاردة فلول الجيش المغولي وتحقيق انتصارات متالحقة،  بحيث          

 فـسقطت   بدأت تتساقط المدن المغولية مدينة وراء مدينة بيد االفغـان،           

،  ثم   "كانوج"و "sambhalسامبهـال  "ومدينة   "Gwaliorكوايالر  " مدينة

،  عنـدها هـرب      "اكـرا "زحف نحو حاضرة الدولة المغوليـة مدينـة         

،  عاصمة اقليم البنجاب،  كمـا        "الهور"تجاه مدينة   " همايون"االمبراطور  
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لدولة اخيرا الى ا  " همايون  "والتجأ  . الهور"في اسقاط مدينة    "شيرشاه"نجح  

  .)٣٢(الصفوية في ايران 

في تأسيس دولة اسالمية جديدة في الهند بعدما " شير شاه"نجح 

طرد المغول منها، وبدأ سلسلة من المعارك والحروب أفضت نهاية 

المطاف الى بسط سيطرة أفغانية قوية على الهند، فقاد حملة كبيرة على 

م تبعها حملة ، ث)٣٣(م١٥٤١/هـ٩٤٨، وذلك سنة  "بلوتشستان"اقليم 

 ، م١٥٤١/هـ٩٤٨اخرى استهفت السيطرة على اقليم البنغال، سنة 

زعيم البنغال المؤازر للمغول في حكم الهند،  "خضر خان"لمالقاة القائد 

حيث اعلن رفضه االنضمام للقوات االفغانية،  اال ان شيرشاه اصر على 

 مدينة اخضاعها واخضعها ،  ومكث في البنغال سبعة أشهر ثم عاد الى

م، قاد حملة عسكرية نحو اقليم ١٥٤٢/هـ٩٤٩،  وفي عام )٣٤(اكرا 

،  "ماندو"تجاه " شير شاه"،  حيث  زحف السلطان االفغاني الجديد"ماندو"

 sarangpurسرانكبور "وعندما وصلت طالئع الجيش االفغاني الى مدينة

  ، مالك خان معلنا والءه وطاعته "malwaمالوا "،  ورد اليه زعيم "

شجاعت " احد قادة الجيش ويدعى"  شير شاه"للزعيم االفغاني،  وقد عين 

  .)٣٥(حاكما عليها "خان

، وذلـك   "والملتان" السند"، و "بيهار"وبعدما نجح في السيطرة على      

م، وجه اهتمامه نحو اخـضاعالراجبوت الـذين ال         ١٥٤٣/هـ٩٥٠سنة  

ـ ٩٥٢( زالوا خارج السيطرة األفغانية، ففي سنة      ،   قـاد     )م١٥٤٤/هـ

حملة عـسكرية كبيـرة ضـد قبائـل         " شيرشاه سوري "الزعيم االفغاني   

،   "Nagorنـاجور   "الراجبوت الهندوسية،  واخـضع فـي طريقـه،            

امبـر  "و "Mewarميـوار  "و "Jodhpurجودبور  "و "Ajmirاجمير  "و

Amber"    تشيتور  "ثم توجه الى مدينةChitor"       واحتلها،  كما احتل مدينة

ربيـع االول   ١٠(توفي شير شـاه فـي     ).٣٦ ( "Kalinjar كالينجار"وقلعة

  .)م١٥٤٥مايو٢٢/هـ٩٥٢
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  )م١٥٣٤/هـ٩٤١(، سنة"الكجرات" حملة 

حملة عسكرية مـن اجـل      " همايون شاه "وجه االمبراطور المغولي  

" بهادرشاه"اخضاع مقاطعة الكجرات الهندية، لوضع حد لحاكمها        

ل في الهند،   الذي اخذ يشكل خطرا على مصالح امبراطورية المغو       

ماندسـور "بحـاكم الكجـرات فـي    " همـايون شـاه   "والتقى 

Mandasor"           فحاصرها المغول واخضعوا قلعتهـا  ، بعـدما ،

هرب حاكمها بهادرشاه، واثناء مطـاردة المغـول لـه، اخـضع            

" ،واخـضع معهـا مدينـة     "احمد آبـاد  " همايون في طريقة مدينة   "

ـ     ،الواقعة   "chmpanirتشامبانير   شرقي مـن    الـى الجنـوب ال

  .)٣٧(الكجرات

  )م١٥٣٤/هـ٩٤١(،سنة"surajgarhسوراج كاره" موقعة   

شــير شــاه "كانــت هــذه الموقعــة بقيــادة الــزعيم االفغــاني

،استخدمت فيها المدافع والنيـران والبـارود مـن قبـل           "سوري

الطرفين، اال ان المعركة حسمت لصالح االفغان، حيـث انزلـوا           

طر االفغـان علـى     هزيمة كبيـرة بقـوات المغـول، ثـم سـي          

  . )٣٨(تبعها من قرى وضياع،وما ي"يهارب"مدينة

  )م١٥٣٧/هـ٩٤٤(،سنة "بيهار والبنغال" حملة 

، "بيهـار والبنغـال     "تجاه  " همايون  "زحف االمبراطور المغولي    

" ونجح من اخضاع بعض المدن الرئيسية في تلك المنطقة، مثـل            

  .)٣٩("بينارس"و " chunar تشونار

  )م١٥٣٩/هـ٩٤٦(،سنة "chausa تشاوسا" موقعة 

في هذه الموقعة تمت هزيمة امبراطور المغول علـى يـد القائـد        

، وهي من المعارك الحاسمة في تـاريخ        "شيرشاه سوري "االفغاني  
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الدولة االفغانية، اذ على اثرها ضعف التواجد المغولي في المنطقة          

ـ ذ والهيمنة من    بشكل عام، وبدا االفغان يسحبون بساط النفو       ت تح

  .)٤٠(ارجل المغول

  )م١٥٤٠/هـ٩٤٧(،سنة "kanaujكنوج " موقعة   

و االمير  " همايون شاه "حدثت هذه الموقعة بين االمبراطور المغولي     

، وقد عجز المغول عن تحقيـق       "كانوج"، في   " شير شاه " االفغاني

اية انتصارات على االفغان الذين ابدوا قتاال منقطع النظير، ممـا           

، األمـر الـذي اعطـى       " أكرا"ودة الى مدينة  للع" همايون"اضطر  

الزعيم االفغاني فرصة مطاردة فلول الجيش المغـولي وتحقيـق          

انتصارات متالحقة، بحيث بدأت تتساقط المدن المغوليـة مدينـة          

 Gwalior كـوايالر " وراء مدينة بيد االفغان، فـسقطت مدينـة  

، ثـم زحـف نحـو       "كـانوج "و "sambhalسامبهـال  "ومدينة  "

، عندها هـرب االمبراطـور      "اكرا"لدولة المغولية مدينة    حاضرة ا 

، عاصمة اقليم البنجاب، كمـا نجـح        "الهور"تجاه مدينة   " همايون"

اخيرا الى  " همايون  "والتجأ  . )٤١(الهور"في اسقاط مدينة    "شيرشاه"

  .الدولة الصفوية في ايران

  )م١٥٤١/هـ٩٤٨(، سنة"بلوجستان"احتالل اقليم

بعد سلسلة االنتصارات التي حققها     " شيرشاه"نجح  الزعيم االفغاني   

، ان يخـضع كافـة اقلـيم        "همايون شاه "على امبراطور المغول    

  ).٤٢(سع االنتشار في شمال غرب الهندبلوجستان الوا"

  )م١٥٤١/هـ٩٤٨( حملة البنغال،سنة

على اقليم البنغـال لمالقـاة      " شير شاه "فيها حمل الزعيم االفغاني     

البنغال المؤازر للمغول في حكم الهنـد،       زعيم  "خضر خان "القائد  
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حيث اعلن رفضه االنضمام للقوات االفغانية، اال ان شيرشاه اصر          

 أشهر ثم عاد    على اخضاعها واخضعها ، ومكث في البنغال سبعة       

  ).٤٣( الى مدينة اكرا 

  )م١٥٤٢/هـ٩٤٩(،سنة "manduماندو "حملة 

ـ "تجاه  " شير شاه "زحف السلطان االفغاني الجديد    ، وعنـدما   "دومان

 sarangpurسرانكبور  "وصلت طالئع الجيش االفغاني الى مدينة     

،مالـك خـان معلنـا والءه       "malwaمـالوا   "، ورد اليه زعيم     "

 احد قادة الجـيش   "  شير شاه "وطاعته  للزعيم االفغاني، وقد عين       

  ).٤٤(حاكما عليها"عت خانشجا" ويدعى

  )م١٥٤٣/هـ٩٥٠(،سنة "Biharبيهار " حملة 

والبنغال،وقد " بيهار"قاصدا مدينة " اكرا"من مدينة   " شيرشاه"زحف  

استطاع القائد االفغاني بسط سيطرته على البنغال ثم عـاد الـى            

  ).٤٥(اكرا"الدولة االفغانية، مدينة عاصمة 

  )م١٥٤٣/هـ٩٥٠(،سنة "السند"و"الملتان" حملة 

فـي اسـقاطالملتان والـسند فـي     " شيرشاه" نجح الزعيم االفغاني 

لمـؤدي الـى    سيطرة تامة على الطريق ا    "شيرشاه"، ليحقق   قبضته

).٤٦(قندهار في افغانستان

)م١٥٤٤/هـ٩٥٢(حملة الراجبوت،سنة 

حملة عسكرية كبيرة ضـد     " شيرشاه سوري "قاد الزعيم االفغاني    

 Nagorناجور  "قبائل الراجبوت الهندوسية، واخضع في طريقه،       

 Mewarـوار مي"و "Jodhpur جودبور"و "Ajmir اجمير"، و"

واحتلهـا،   "Chitor تشيتور"ثم توجه الى مدينة "Amberامبر "و"
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توفي شـير    ).(٤٧ "(Kalinjarكالينجار  "كما احتل مدينة  وقلعة    

  )م١٥٤٥مايو٢٢/هـ٩٥٢ربيع االول ١٠(شاه في

  )م١٥٥٥/هـ٩٦٣(،سنة  "machwara ماتشوارا"  موقعة 

، وقد اسـتخدم    وقعت هذه المعركة بين الجيش المغولي واالفغاني        

المغول في هذه المعركة المدافع والبارود، واستطاعوا ان يحرقوا         

، وفيها تم سحق قوات االفغان وتحطيمها، ليحـل         "ماتشوارا" مدينة

  ).٤٨( المغوليةمحلها القوات

جدول بمعارك المغول في الهند في عهد همايون والملك األفغاني شيرشاه

  المصدر  قائـــدها  اسم الواقعة وتاريخ وقوعها  الرقم

ــرات،    ١ ــة الكجــ حملــ

  م١٥٣٤/هـ٩٤١

Ellphinstone,443  همــايون

ــة   ٢ ــاره"موقع ــوراج ك ، "س

  م١٥٣٤/هـ٩٤١

Sharma,70  همــايون

ــة  ٣ ــار"حمل ــال"و"بيه ، "البنغ

  م١٥٣٧/هـ٩٤٤

Sharma,46  همـــايون

ــة  ٤ ــشاوسا"موقعــ ، "تــ

  م١٥٣٩/هـ٩٤٦

همايون وشير  

  شاه

Sharma,72-73

، "جكنـــــو"موقعـــــة  ٥

  م١٥٤٠/هـ٩٤٧

همايون وشير  

  شاه

Ellphinstone,250

ــتالل   ٦ ــستان"احـ ، "بلوتشـ

  م١٥٤١/هـ٩٤٨

Sharma,73  شير شاه

Sharma,74  شير شاه، "البنغـــــال"حملـــــة  ٧
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  م١٥٤١/هـ٩٤٨

ــة  ٨ ــدو"حملـــ ، "مانـــ

  م١٥٤٢/هـ٩٤٩

Sharma,74  شير شاه

، "بيهـــــار"حملـــــة   ٩

  م١٥٤٣/هـ٩٥٠

Sharma,75  شير شاه

، "تـــــانالمل"حملـــــة  ١٠

  م١٥٤٣/هـ٩٥٠

Sharma,75  شير شاه

ــة  ١١ ــسند"حملـــ ، "الـــ

  م١٥٤٣/هـ٩٥٠

٢٨٤كانقوه،   شير شاه

، "الراجبــــوت"حملــــة   ١٢

  م١٥٤٤/هـ٩٥٢

  ٢٧٩كانقوه،   شير شاه

، "ماتــــشوارا"موقعــــة  ١٣

  م١٥٥٥/هـ٩٦٣

  Sharma,85  همـــايون

ري عهد اإلمبراطور جالل الدين أكبالمعارك ف: ثالثا

-هـــ ١٠١٤/هـــ٩٦٣ل الــدين اكبــر، جــال"     فــي عهــد 

دخلت الهند مرحلة تاريخية جديدة، حيث كانت عودتهم        " م١٥٥٦/١٦٠٥

الـذي انتـزعهم عرشـهم      " شير شاه "من ايران لمالقاة الزعيم األفغاني      

 هناك، وعند المقابلة،  استخدم الجـيش المغـولي المـدافع والبـارود،             

م،  وفيهـا    ١٥٥٥/هـ٩٦٣سنة  " ماتشوارا" واستطاعوا ان يحرقوا مدينة   

، )٤٩(تم سحق قوات االفغان وتحطيمها،  ليحل محلها القوات المغوليـة            

تشير خريطة المعارك والحروب التي خاضها الجيش المغولي في عهـد           

، الى ان مجمـوع تلـك الحـروب    "جالل الدين محمد اكبر "اإلمبراطور  

بلغت  خمس وعشرون حملة او معركة، قاد منها بنفسة سـبع عـشرة              

شـير شـاه    "حملة، حقق في أغلبها انتصارات على األفغان وزعـيمهم          
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،    وعلى سبيل المثال وقعت معركة سرهند في شهر رمـضان              "سوري

م ،  وفيها استطاع االمير اكبر بن همايون الذي          ١٥٥٥/هـ٩٦٣من سنة   

،  ان ينزلوا هزيمة ساحقة      "اسكندر خان "و" بيرم خان "قاد المعركة برفقة    

اني الذي يقدر عدده بمائة الف مقاتل،  وتمكن المغول مـن            بالجيش االفغ 

مطاردة فلول الجيش االفغاني،  واوقعوا بصفوفه مذابح كبيرة،  وشكلت           

هذه الموقعة منعطفا تاريخيا جديدا امام المغول،  اذ اتاحت لهم  العـودة              

،  وقرأت الخطبة    "دلهي"لحكم الهند من جديد ،  حيث دخل همايون مدينة         

 باني بان  (،  ثم التقى في موقعة       )٥٠(ن على منابر مساجد المدينة      باسمه م 

Pany Pat ( مع " جالل الدين محمد أكبر"م ١٥٥٦/هـ٩٦٤الثانية  سنة

،  حيث   )Hemuهيمو  (زعماء األفغان الذين تحالفوا مع الزعيم الهندي        

ألحق المغول هزيمة نكراء باألفغان والهندوس معا،  وتم قتـل الـزعيم             

ي هيمو،  وقد ترتب على هذه الهزيمة ،  تتـابع سـقوط بقيـة                الهندوس

ـ ٩٦٤(، ،  وفي سـنة     )٥١ (االماكن الهندية على يد المغول     ) م١٥٥٦/هـ

حقق االمبراطور جالل الدين اكبر انتصارات كبيرة في هذا العـام،  إذ             

نجح في فتح مدينتي دلهي واكرا ،  واعادها الى سيادة المغول من جديد،               

،  )بـاني بـات   (انتصار المغول على األفغان في موقعة       حدث ذلك عقب    

وقد خرج األهالي وبايعوا سلطة المغول ،  ثم أعقـب الفـتح،  توجيـه                

،  بينمـا    ) Mewat ميـوات   (حملتين عسكريتين من دلهي الى مدينـة        

. )٥٢ (الحقت الحملة الثانية فلول جيش المغول الذي يقوده سكندر سوري         

ـ ٩٦٦(، سنة "Gwalior كواليار"كما  جاءت حملة      بقيـادة  )م١٥٥٨/هـ

الملك جالل الدين أكبر ضد العديد من المدن الهندية،  من أبرزها فـتح               

الواقعة وسط الهند،  واعقب تلك الحملة سـقوط         " كواليار"حصون مدينة 

  .)٥٣ (.الواقع الى الشرق من الهند"جانبور"عاصمة اقليم " جانبور" مدينة

، ""مـالوا "حملة عسكرية كبيرة لفتح     وجه الملك جالل الدين أكبر        

التي أظهرت عصيانا هدد بشكل كبيـر مـصالح     ) م١٥٦٠/هـ٩٦٨(سنة
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باز "المغول في الهند،  وقد جاءت تلك التهديدات من قبل الزعيم األفغاني          

الذي استقل بحكم تلك المقاطعة من ايام الحكـم         " شجاعت خان "ابن  "بهادر

،  "آدم خـان  "تحقيق هـذه المهمـة ،         ل" أكبر"األفغاني،  لذلك عين الملك      

،  حيث واجهوا الزعيم األفغاني في معركـة حاسـمة           "بير محمد خان  "و

الـى مرتفعـات جبـال خانـديش        " باز بهادر "لصالح المغول،  وهرب     

،  "”Asirآسـير   "حملتـه باتجـاه     " بير محمـد خـان    "الشمالية،  وتابع    

تحهـا،  وفـتح     ، وف "سلطانبور"واخضعهما،  ثم زحف الى      " برهانبور"و

،    توجه جـالل الـدين أكبـر بنفـسه  لفـتح                )٥٤ (."وبيجاكاره" مالوا"

،  بينما كانت تحت قيادة الـزعيم        )م١٥٦٨/هـ٩٧٥(سنة  " تشيتور"مدينة

، الذي ترك فيهـا مـا    "Rana Udi Singhرانا أودي سنك " الهندوسي

،  "Jai Malجاي مال " يقارب سبعة آالف مقاتل،  بقيادة القائد الراجبوتي

وحينما وصلت طالئع الجيش المغولي الى أسوار المدينة،  كان الـزعيم            

" اكبر"الهندوسي قد اعتصم بالجبال والغابات القريبة منها،  في حين أمر            

قادة الجيش المغولي بتدمير أسوار المدينة  وهدم قلعتها،  بعدما فـرض             

لنجـارون  المهندسـون وا  "اكبر  "عليها حصارا استمر طويال،  وقد امر        

والبناؤن ببناء سور حول القلعة،  واثناء ذلك ،  قتل العديد من المغـول               

على يد الهندوس،  الذين رموهم بالنـار والمنجنيقـات، اال ان إصـرار              

آصـف  "،  القائـد     " اكبر"المغول نجح في اسقاط المدينة،  وعين الملك         

ـ        )٥٥ (.حاكما على المدينة  " خان ة بقيـادة   ،     استطاعت القوات المغولي

) م١٥٧٠/هـ٩٧٧(كالنجار سنة "من اسقاط قلعة  " جالل الدين أكبر  "الملك  

،  التي تعد من كبريات القالع الهندية واكثرها تحصينا، وهي من القالع             "

التي استعصت على الفاتحين المسلمين من قبل،  وظل فتح القلعـة حلـم             

ا خـضعت آخـر   يراود العديد من قادة الفتح االسالمي في الهند،  اال انه     

راجـا رام  "المطاف الى سيطرة المغول ،  وذلك حينما اعلـن حاكمهـا             

،  الذي سارع الى اعالن استـسالمه   "Raja Ram Chandarتشاندار 

لقوات المغول،  وذلك حينما ارسل مبعوثه الـى ملـك المغـول معلنـا               
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خضوعه للعرش المغولي في الهند،  ومسلما اياه مفاتيح القلعة،  وبـذلك             

" جالل الدين محمد أكبـر    "،  زحف الملك     )٥٦ (.سلما" كالنجار"ت قلعة   فتح

م  بهدف  فتحه والسيطرة عليه،        ١٥٧٢/هـ٩٧٩تجاه اقليم الكجرات سنة   

لما له من أهمية استراتيجية  وتجارية هامة،  وبينما فشل العديد من قادة              

لملـك  الفتح االسالمي الى الهند من السيطرة على هذا االقلـيم ، اال ان ا             

نجح  في تحقيق ما عجزت عنـه القـوات االسـالمية الـسابقة،               " اكبر"

يـوم  " اكبر"،  ووصلها    "احمد أباد "فزحف لفتح عاصمة الكجرات مدينة      

وقـرأت الخطبـة    )م١٥٧٢  جوالي    ٤/هـ٩٧٩ رجب سنة    ١٤(الجمعة  

  زحف االمبراطور المغولي     ،  )٥٧ (.،  وبايعه جميع الناس فيه     "اكبر"باسم  

ــ" ــالل ال ــرج ــة  " دين أكب ــى مدين ــسة ال ــاي"بنف  Cambay كامب

 للتخلص من التمرد الذي وقع هناك،  حيث احتلها           م١٥٧٢/هـ٩٧٩سنة"

واخضعها لسيطرة الدولة المغولية،  وفيها كان اول اتصال بين المغـول            

والبرتغاليين،  الذين سارعوا الى ارسال بعثة تجارية        " اكبر"ممثلة بالملك   

 فـتح   ،  )٥٨ (.قديم الطاعة والوالء للعرش المغـولي     لمبايعة المغول ،  وت    

" كـشمير "، كان فتح المغول لمقاطعة      )م١٥٨٩/هـ٩٩٨(، سنة   "كشمير"

بدون مقاومة تذكر ،  حيث فرضوا هيمنتهم على المقاطعة،  وسـيطروا             

شاه كـولي   " ، وقد كانت هذه الحملة بقيادة     "سرنيجار"على عاصمتها مدينة  

،  وعنـدما اسـتتب الوضـع األمنـي          "سخان محرم، وراجا بهقوان دا    

،  موقعة   )٥٩ (".كشمير وكابل "بزيارة  " أكبر"والسياسي ،  قام االمبراطور    

وقعت هذه المعركـة    )م١٥٩٧/هـ١٠٠٦(في الدكن،  سنة   "Supa سوبا  "

" إبنـة "تـشاندبيبي   "،  و  "اكبـر "بأمر من   " خان خانان "بين المغول بقيادة    

طعة الدكن الجنوبية، وكانـت قـد    في مقا "احمدنكر"حاكم  "حسين نظام شاه  

،  "بيرار"لطرد المغول من مدينة     ) خمسون الف فارس  (جهزت ما يقارب    

،  ومـع ان     "الدكن"الواقعة جنوب الهند    " سوبا"والتقى الجمعان في موقعة   

المغول فشلوا بداية االمر في حسم المعركة ،  اال ان قيادة االمبراطـور              

  )٦٠ (. المغولللمعركة حسمت الموقف لصالح" اكبر"
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الى " جالل الدين محمد ابكر   "      أدت المعارك التي قادها اإلمبراطور      

إعادة الهيمنة والسيطرة المغولية على شبه القارة الهندية،  بل كانت عودة            

قوية وتحت سيطرة قيادة سياسية وعسكرية بارعة، دحـرت الخـصوم           

خيـة جديـدة    والمناؤين للسلطة المغولية، وارست قواعـد مرحلـة تاري        

  .استمرت حتى منتصف القرن التاسع عشر الميالدي

  )م١٥٥٥/هـ٩٦٣(،سنة "sirhind سرهند" موقعة

م ١٥٥٥/هـ٩٦٣وقعت معركة سرهند في شهر رمضان من سنة         

ـ، وفيها استطاع االمير اكبر بن همايون الذي قاد المعركة برفقة           

 ، ان ينزل هزيمـة سـاحقة بـالجيش        "اسكندر خان "و" بيرم خان "

االفغاني الذي قدر عدده بمائة الف مقاتل، وتمكن المغـول مـن            

مطاردة فلول الجيش االفغاني، واوقعوا بصفوفه مـذابح كبيـرة،          

وشكلت هذه الموقعة منعطفا تاريخيا جديدا امام المغول، اذ اتاحت          

لهم  العودة لحكم الهنـد مـن جديـد ، حيـث دخـل همـايون                 

 علـى منـابر مـساجد       مه مـن  ، وقرأت الخطبة باس   "دلهي"مدينة

  ).٦١(المدينة

  )م١٥٥٦/هـ٩٦٤( موقعة باني بات الثانية،سنة 

الثانية الملـك جـالل   ) Pany Pat باني بان (التقى في موقعة 

الدين محمد أكبر مع زعماء األفغان الذين تحـالفوا مـع الـزعيم         

، حيث ألحـق المغـول هزيمـة نكـراء          )Hemuهيمو  (الهندي  

تم قتل الزعيم الهندوسي هيمـو، وقـد        باألفغان والهندوس معا، و   

على يد  ترتب على هذه الهزيمة ، تتابع سقوط بقية االماكن الهندية           

  ).٦٢(المغول

  )م١٥٥٦/هـ٩٦٤( فتح دلهي واكرا، سنة
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حقق االمبراطور جالل الدين اكبر انتصارات كبيرة في هذا العام،          

غـول  إذ نجح في فتح مدينتي دلهي واكرا ، واعادها الى سيادة الم           

من جديد، حدث ذلك عقب انتصار المغول على األفغان في موقعة           

، وقد خرج األهالي وبايعوا سلطة المغول ، ثم أعقـب           )باني بات (

ميـوات  (الفتح، توجيه حملتين عسكريتين من دلهي الى مدينـة  

Mewat (          بينما الحقت الحملة الثانية فلول جيش المغول الـذي ،

  .)٦٣(يقوده سكندر سوري

  )م١٥٥٦/هـ٩٦٦(،سنة)Mewatميوات ( ة  حمل

قاد االمير بير محمد حملة عسكرية ضد اتباع الزعيم الهندوسـي           

، فاخضعها وأخضع معها مدينـة      )ميوات(هيمو، وذلك في مدينة     

،ثم تبـع ذلـك ان   "Nagor ناكور "، ومدينة )Ajmeer أجمير "

ولى الملك اكبر ، االمير محمد قاسم خان، حاكمـا علـى مدينـة              

بنفسه حملة عـسكرية ضـد سـكندر        " اكبر"،ثم قاد الملك    "ميرأج"

األفغاني، ونجح فـي إالحـاق هزيمـة فـي صـفوف الجـيش              

  .)٦٤(االفغاني

  )م١٥٥٨/هـ٩٦٦(،سنة"Gwalior كواليار" فتح 

جاءت هذه الحملة بقيادة الملك جالل الدين أكبر ضد العديد مـن            

الواقعـة  " ركواليـا "المدن الهندية، من أبرزها فتح  حصون مدينة       

عاصـمة  " جـانبور " وسط الهند، واعقب تلك الحملة سقوط مدينة      

  .)٦٥(الواقع الى الشرق من الهند"جانبور"اقليم 

  )م١٥٥٩/هـ٩٦٧(،سنة"Rantambhor رانتمبور " فتح قلعة

حبيـب علـي    "أرسل الملك جالل الدين أكبر ، احد قادته ويدعى          

جية،حيث نجح فـي   االستراتي" رانتمبور"وذلك إلخضاع قلعة  " خان
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فتح القلعة، واخضع معظم ما يجاورهـا مـن بلـدان ومنـاطق،             

  ."٦٦"واستطاع ان يلحق هزائم بالمناؤين

  )م١٥٦٠/هـ٩٦٨(،سنة"Malwaمالوا " فتح 

التي " مالوا"وجه الملك جالل الدين أكبر حملة عسكرية كبيرة لفتح          

أظهرت عصيانا هدد بشكل كبير مصالح المغول في الهند، وقـد           

ابـن  "بـاز بهـادر   "جاءت تلك التهديدات من قبل الزعيم األفغاني        

الذي استقل بحكم تلك المقاطعة من ايـام الحكـم          " شجاعت خان "

، "آدم خان "لتحقيق هذه المهمة ،     " أكبر"األفغاني، لذلك عين الملك     

، حيث واجهوا الزعيم األفغـاني فـي معركـة          "بير محمد خان  "و

الى مرتفعـات جبـال     " ز بهادر با"حاسمة لصالح المغول، وهرب     

آسـير  "حملتـه باتجـاه     " بير محمد خان  "خانديش الشمالية، وتابع    

Asir”"ــانبور"، و ــى    " بره ــم زحــف ال ــضعهما، ث واخ

  .)٦٧"(وبيجاكاره" مالوا"،وفتحها، وفتح "سلطانبور"

  )م١٥٦٢/هـ٩٧٠( ،سنة"Mairthaمايرثا " فتح 

شرون ميال مـن    القريبة ع " مايرثا"نجح المغول من إخضاع مدينة      

جـاي  " ،   وكانت تخضع قبل ذلك لسلطة القائد الهندوسي         "أجمير"

علـى  " أجميـر "،وبذلك يكون المغول قد توسعوا في منطقـة      "مال

  ).٦٨(حساب الممالك الهندوسية

  )م١٥٦٨/هـ٩٧٥(،سنة"Chitorتشيتور " فتح 

، بينمـا كانـت     "تشيتور"توجه جالل الدين أكبر بنفسه  لفتح مدينة       

 Rana Udiرانـا أودي سـنك   " دة الزعيم الهندوسـي تحت قيا

Singh"            الذي ترك فيها ما يقارب سبعة آالف مقاتـل، بقيـادة،

، وحينما وصـلت طالئـع   "Jai Malجاي مال " القائد الراجبوتي
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الجيش المغولي الى أسوار المدينة، كان الـزعيم الهندوسـي قـد            

قـادة  " اكبر"اعتصم بالجبال والغابات القريبة منها، في حين أمر         

الجيش المغولي بتدمير أسوار المدينة  وهدم قلعتها، بعدما فـرض           

المهندسـون  "اكبـر   "عليها حصارا استمر طـويال، وقـد امـر          

والنجارون والبناؤن ببناء سور حول القلعة، واثناء ذلـك ، قتـل            

العديد من المغول على يـد الهنـدوس، الـذين رمـوهم بالنـار              

المغول نجح في اسقاط المدينة، وعين      والمنجنيقات،اال ان إصرار    

  ".٦٩"حاكما على المدينة" آصف خان"، القائد " اكبر"الملك 

  )م١٥٦٩/هـ٩٧٦( ، سنة"Rantambhor رانتمبهور " فتح 

" رانتمبهور"قاد الملك جالل الدين محمد أكبر حملته الشهيرة على          

ـ ٩٦٧(وذلك في مطلع عام    ، وحينمـا أدرك القائـد      )م١٥٦٩/هـ

 عجز قواته اما الجيش المغولي، فقد آثر التفاوض معهم          الهندوسي

من أجل الصلح، وارسل شقيقيه لمالقاة ملك المغول، الذي رحـب        

" حـسين كـولي  "من طرفه، القائـد  "بركا"بهما من جانبه، وارسل     

ـ  ، وذلك لمقابلة الزعيم الهندوسي واخذ وثيقة       "خان جهان "الملقب ب

فعل تـم استـسالم الـزعيم       منه على االنصياع واالستسالم، وبال    

  ).٧٠"(اكبر"الهندوسي، واصبح من المقربين الى 

  )م١٥٧٠/هـ٩٧٧(،سنة" Kalinjarكالنجار "  فتح قلعة

مـن  " جالل الدين أكبـر   "استطاعت القوات المغولية بقيادة الملك      

، التي تعد من كبريات القالع الهندية واكثرها        "كالنجار"اسقاط قلعة 

لتي استعصت على الفاتحين المـسلمين      تحصينا،وهي من القالع ا   

من قبل، وظل فتح القلعة حلم يراود العديد من قادة الفتح االسالمي         

في الهند، اال انها خضعت آخر المطاف الى سـيطرة المغـول ،             

 Raja Ramراجـا رام تـشاندار   "وذلك حينما اعلن حاكمهـا  
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Chandar "  ،الذي سارع الى اعالن استسالمه لقوات المغـول ،

لك حينما ارسل مبعوثه الى ملك المغول معلنا خضوعه للعرش          وذ

المغولي في الهند، ومسلما اياه مفاتيح القلعة، وبذلك فتحت قلعـة           

  .)٧١(سلما" كالنجار"

  )م١٥٧٢/هـ٩٧٩(،سنة "أحمد أباد" فتح

تجاه اقليم الكجـرات بهـدم       " جالل الدين محمد أكبر   "زحف الملك   

 أهميـة اسـتراتيجية  وتجاريـة        فتحه والسيطرة عليه، لما له من     

هامة، وبينما فشل العديد من قادة الفتح االسالمي الى الهنـد مـن             

نجح  في تحقيـق     " اكبر"السيطرة على هذا االقليم ن اال ان الملك         

ما عجزت عنه القوات االسالمية السابقة، فزحف لفـتح عاصـمة       

 ١٤(يـوم الجمعـة   " اكبـر "، ووصلها "احمد أباد "الكجرات مدينة   

وقرأت الخطبـة باسـم     )م١٥٧٢  جوالي    ٤/هـ٩٧٩رجب سنة   

  .)٧٢(، وبايعه جميع الناس فيه"اكبر"

  )م١٥٧٢/هـ٩٧٩(،سنة "Cambayكامباي " فتح

بنفسة الـى مدينـة     " جالل الدين أكبر  "زحف االمبراطور المغولي    

للتخلص من التمرد الذي وقـع هنـاك، حيـث احتلهـا            " كامباي"

ولية، وفيها كان اول اتـصال بـين        واخضعها لسيطرة الدولة المغ   

والبرتغاليين، الـذين سـارعوا الـى       " اكبر"المغول ممثلة بالملك    

ارسال بعثة تجارية لمبايعة المغول ، وتقـديم الطاعـة والـوالء            

  .)٧٣(للعرش المغولي

  )م١٥٧٢/هـ٩٧٩( ،سنة"Sarnalسارنال "  موقعة 

ـ   "سـورات "وجه الملك اكبر حملة عسكرية تجاه قلعة         يم فـي اقل

المناوئـة للعـرش    " ميـرزا "الكجرات، حيث كانت معقال لعائلة      
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ابـراهيم حـسين    "المغولي في الهند، ومن أبرز قادة تلك العاءلة،         

،الذين حالوا اكثر من مرة الخـروج       "محمد حسين ميرزا  "و"ميرزا

على طاعة المغول ، ولما كان المغول حريصون على اخـضاع           

" سارنال  "الى قلعة   " مد ميزرا ابراهيم ومح "المنطقة باكملها، هرب    

وتحصنوا فيها، والحقتهم القوات المغولية الى ان اسقطت القلعـة          

  .)٧٤(المذكورة

  )م١٥٧٣/هـ٩٨٠( ،سنة "Surat سورات " فتح

جـالل  "، توجه االمبراطور    " سارنال" عقب الفتح المغولي لمدينة   

للسيطرة عليها، وضرب عليهـا     " سورات" الى مدينة   " الدين أكبر 

صارا قويا وقطع عنها االمدادات والمياه،حتى اضـطر اهلهـا          ح

  .)٧٥(لالستالم  

  )م١٥٧٣/هـ٩٨٠(،سنة" Patnaباتنا "  فتح

من فـتح   "جالل الدين أكبر    "في هذا العام تمكن إمبراطور المغول     

االستراتيجية، وتعتبر من مـدن مقاطعـة الكجـرات         " باتنا"مدينة  

ميرزا المعارضـة للحكـم     الهامة، حيث  طرد المغول بقايا أسرة        

  .)٧٦(المغولي

  )م١٥٧٣/هـ٩٨٠(،سنة"احمد آباد" معركة

فـي  الهنـد،     " ميـرزا "وهي الموقعة التي انهت على وجود أسرة      

وأمـر  " محمد حسين ميرزا  "من قتل  زعيم األسرة    " اكبر  "وتمكن  

  .)٧٧("اكرا "بتعليق رأسه على البوابة الرئيسية لمدينة 

  )م١٥٧٤/هـ٩٨٢(سنة،"Haji Purحاجي بور " فتح
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نحو اقليم البنغال الذي بقي حتى      " أكبر" زحف إمبراطور المغول    

هذه الفترة خارج سيطرة المغول،حيث توجه اكبر لمالقـاة حـاكم       

في السيطرة علـى مدينـة      "اكبر"االفغاني، ونجح   " داوود"البنغال  

" فاتح خـان  "احدى مدن البنغال الهامة، وقتل حاكمها       "حاجي بور "

  .)٧٨(رأسه الى حاكم البنغال"كبرا"وارسل 

  )م١٥٧٥/هـ٩٨٢( ،سنة" Tandaتاندا " فتح

تابع الجيش المغولي زحفه على المدن البنغالية االخـرى، وذلـك           

" تانـدا " للسيطرة على كامل مدن االقليم، واخضع المغول مدينـة        

بـدون  " اكبـر "والتي هي حاضرة البنغال وعاصمتها،حيث فتحها       

  .)٧٩(قتال 

  )م١٥٧٥/هـ٩٨٢( ،سنة " Takaroi ري تاكو" فتح

بعـد  " تاكوري"تمكن جيش المغول من فرض سيطرته على مدينة         

خـان  "مباشرة، حيث قاد الحملـة ، القائـد المغـولي         "تاندا  "سقوط

  .)٨٠(،الذي فتح المدينة البنغالية وغنم فيها غنائم كثيرة"خانان

  )م١٥٧٦/هـ٩٨٣،سنة “ Gogundaكوكنده " موقعة

وقبائـل  " كونوار مان سنك  "وقعة بين المغول بقيادة   حصلت هذه الم  

الراجبوت، حيث تمكن القائد المغولي من الحاق هزيمـة نكـراء           

  .)٨١(بصفوف الراجبوت وقتل منهم اعداد كثيرة

  )م١٥٨٥/هـ٩٩٣(،سنة"كابل"فتح         

حاكم والية كابول والذي  اعتبرته      "ميرزا محمد خان    "أعقب وفاة   

لية من ألد أعدائها، بعدها قـرر االمبراطـور         االمبراطورية المغو 

شن حرب على افغانستان، واستطاع في      " جالل الدين محمد أكبر   "
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كونـار  " ، ثم  أسند واليتها الـى       "كابل"هذه الحملة ان يفتح مدينة      

  .)٨٢("مان سنك

  )م١٥٨٩/هـ٩٩٨(،سنة "كشمير"فتح         

ـ   " كشمير"كان فتح المغول لمقاطعة      ذكر ، حيـث    بدون مقاومة ت

فرضوا هيمنتهم على المقاطعـة، وسـيطروا علـى عاصـمتها           

شـاه كـولي خـان      " ،وقد كانت هذه الحملة بقيادة    "سرنيجار"مدينة

، وعنـدما اسـتتب الوضـع األمنـي         "محرم،وراجا بهقوان داس  

  .)٨٣("كشمير وكابل"بزيارة " أكبر"واتلسياسي ، قام االمبراطور

  )م١٥٩٧/هـ١٠٠٦(ن، سنةفي الدك"Supa سوبا "موقعة         

بـأمر مـن    " خان خانـان  "وقعت هذه المعركة بين المغول بقيادة       

فـي  "احمـدنكر "حـاكم  "حسين نظام شاه" إبنة"تشاندبيبي "، و "اكبر"

خمسون الف  (مقاطعة الدكن الجنوبية،وكانت قد جهزت ما يقارب        

، والتقـى الجمعـان فـي       "بيرار"لطرد المغول من مدينة     ) فارس

، ومع ان المغول فـشلوا      "الدكن"الواقعة جنوب الهند    " سوبا"موقعة

" اكبـر "بداية االمر في حسم المعركة ، اال ان قيادة االمبراطـور            

  .)٨٤(للمعركة حسمت الموقف

  )م١٦٠٠/هـ١٠٠٩(،سنة "Asirgarhأسيركاره "فتح         

الواقعـة  " أسيركاره"حملة عسكرية تجاه    " اكبر"وجه  االمبراطور    

، "برهـانبور "ن جنوب الهند، وهي قريبة من مدينـة         في اقليم الدك  

" ،وولى عليها القائد  "احمد نكر "وسقطت المدينة ، وسقط معها مدينة     

" وعلـى بقيـة المـدن التابعـة للـدكن، كمدينـة           " خان خانـان  

  .)٨٥("برهانبور"و"آسير"و"بيرار
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جدول بمعارك المغول في الهند في عهد جالل الدين أكبر

  المصدر  قائــدها   وتاريخ وقوعهااسم الواقعة  الرقم

ــة  ١ ـــرهند"موقعــ ، "ســ

  م١٥٥٥/هـ٩٦٣

ــدين  جــالل ال

  اكبر

  ٢/١٧٠فرشته، 

ــات"موقعــة  ٢ ــاني ب ــة،  "ب الثاني

  م١٥٥٦/هـ٩٦٤

ــدين  جــالل ال

  اكبر

Ellphinstone,496

ــتح   ٣ ــي"فـ ــرا"و"دلهـ ، "اكـ

  م١٥٥٦/هـ٩٦٤

ــدين  جــالل ال

  اكبر

Elliot,5/253

ــة   ٤ ــوات"حملـــ ، "ميـــ

  م١٥٥٨/هـ٩٦٦

ــدين جــ الل ال

  اكبر

Smith,40

ــدين   م١٥٥٨/هـ٩٦٦، "كواليار"فتح  ٥ جــالل ال

  اكبر

Elliot,6/167-168

، "رانتمبـــور"فـــتح قلعـــة  ٦

  م١٥٥٩/هـ٩٦٧

ــدين  جــالل ال

  اكبر

Ellphinstone,498

٢/٥١البدايوني،   بير محمد خان  م١٥٦٠/هـ٩٦٨، "مالوا"فتح  ٧

Sharma,111  -        م١٥٦٢/هـ٩٧٠، "مايرثا"فتح  ٨

ــدين   م١٥٦٨/هـ٩٧٥، "تشيتور"فتح  ٩ جــالل ال

  اكبر

Elliot,5/326-328

ــتح  ١٠ ــور "ف ــاني، "رانتهمب الث

  م١٥٦٩/هـ٩٧٦

ــدين  جــالل ال

  اكبر

Elliot,328-329

ــة  ١١ ــتح قلعـ ــار"فـ ، "كالنجـ

  م١٥٧٠/هـ٩٧٧

ــدين  جــالل ال

  اكبر

٢/٤٩٩اكبر نامه، 
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، "أحمـــد آبـــاد "فـــتح  ١٢

  م١٥٧٢/هـ٩٧٩

ــدين  جــالل ال

  اكبر

Smith,110

ــدين   م١٥٧٢/هـ٩٧٩، "كامباي"فتح  ١٣ جــالل ال

  اكبر

Sharma,125

، "ســـــارنال"موقعـــــة  ١٤

  م١٥٧٢/هـ٩٧٩

ــدين  جــالل ال

  اكبر

Sharma,125-126

ــدين   م١٥٧٣/هـ٩٨٠، "سورات"فتح  ١٥ جــالل ال

  اكبر

Sharma,126

ــدين   م١٥٧٣/هـ٩٨٠، "باتنا"فتح  ١٦ جــالل ال

  اكبر

Sharma,127

، "أحمــــدآباد"موقعــــة  ١٧

  م١٥٧٣/هـ٩٨٠

ــدين  جــالل ال

  اكبر

Elliot,5/356

ــتح  ١٨ ــور "فـ ــاجي بـ ، "حـ

  م١٥٧٥/هـ٩٨٢

ــدين  جــالل ال

  اكبر

٣/٧٣اكبر نامه، 

ــدين   م١٥٧٥/هـ٩٨٢، "تاندا"فتح  ١٩ جــالل ال

  اكبر

  ٣/٨٤اكبر نامه، 

-٣/١٠٠اكبر نامـه،      خان خانان  م١٥٧٥/هـ٩٨٢، "تاكوري"فتح  ٢٠

١٠٦  

ــة  ٢١ ــده"موقعـــ ، "كوكنـــ

  م١٥٧٦/هـ٩٨٣

 مـان   كونوار

  سنك

Elliot,5/398

كونوار مـان     م١٥٨٥/هـ٩٩٣، "كابل"فتح  ٢٢

  سنك

Sharma,142

شاه كولي خان     م١٥٨٩/هـ٩٩٨،  "كشمير"فتح  ٢٣

  محرم

٢/٣٥٣البدايوني، 
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ــة  ٢٤ ــوبا"موقعـــ ، "ســـ

  م١٥٩٧/هـ١٠٠٦

Sharma,147-148  خان خانان

ــتح  ٢٥ ــاره "فـ ــير كـ ،  "أسـ

  م١٦٠٠/هـ١٠٠٩

Sharma,148  خان خانان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المعارك اإلسالمية في الهند في عهد اإلمبراطور جيهان كير:رابعا

دولة واسعة مترامية األطراف، لم يبـق اال        " اكبر" ترك اإلمبراطور      

القليل من االقاليم الهندية لم تطالها يد السيادة المغولية، وبذلك خفف عناء            

ـ ١٠١٤جيهان كيـر،    "المعارك والحروب امام ولده      -هــ   ١٠٣٧/هـ

، ومع انه حكم قرابة ثالث وعشرون سنة ،  اال انه لـم              "م١٦٠٥/١٦٢٨

يحدث في عصره اال بعض المعارك البسيطة والتي لم يكن لها اثرا عميقا            

على تاريخ الهند وثقافتها، حيث بلغ عدد تلك المعارك سبع معارك، قـاد             
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برويـز  "بنفسه اربع منها، والباقية كانت تحت قيادة قادة آخرون، امثـال          

، ويبدو ان األجـواء     "مكرم خان "، و "محبت خان "، و "عاصف خان "و"نخا

من فخامة وأبهـة وثـروة بالغـة        "جيهان كير "التي أحاطت باإلمبراطور  

الفحش،  جعلته يركن الى حياة التـرف البـاذخ ، ويغـرق بـالمجون                

والمخدرات والصيد واللهو، دون ان يكترث بسياسة شؤون الدولة،  األمر          

تسيطر على صناعة القرار في كـل       " نورجيهان"ملكةالذي جعل زجته ال   

شؤون الحكم، فأصبحت تصدر الفرمانات ، وتعين وتعزل قـادة الجـيش      

والوزراء والقادة الكبار في الدولة، حتى ضربت العملة وقرأت الخطبـة           

  .باسمها 

محمـد  "من اعتالء االمبراطور  "م  ١٦٠٥/هـ١٠١٤"في السنة األولى    

تحت إمرة  " ميوار"أرسل حملته األولى على     عرش المغول ،      " جهانكير

، والتقى جيش المغول بجـيش الهنـد فـي          "برويز وعاصف خان  "األمير

،  وتعتبر من المعارك  المشهودة للمغـول فـي       "Dewirديوير  " موقعة  

تاريخ الهند، حيث لم يتمكن اي طرف من تحقيق النصر،  ليعود الجيش             

" قائـده " جهـانكير "االمبراطور   أمر   )٨٦(". دلهي"المغولي الى العاصمة    

على رأس جيش يتراوح اثني عشرة فارسا وسـتون فـيال،       " محبت خان 

وثمانون قطعة مدفعية صغيرة محمولة على الجمال والفيلة،  وقد أنفـق            

ورغم )اثنين مليون روبية  (االمبراطور المغولي على الحملة ما يزيد على        

كة،  اال انه عجز عـن       ما حققه الجيش المغول من تقدم في ارض المعر        

ـ        في العام القابـل الـى      " جهانكير"حسم المعركة  لصالحه،  مما دفع بـ

عبـداهللا  " ،  ليكون بقيادة   "ميوار" تغيير قيادة الجيش الذي ارسله الى فتح        

،  نجحت قوات الجيش المغولي في       )٨٧(". ميوار"الذي نجح في فتح   " خان

مانـدو  "على مدينة   م من فرض سيطرتها     ١٦١٧السادس من مارس سنة     

،  حيث حصل المغول فيها على مكاسب مالية كبيرة كغنـائم حـرب،              "

وتعتبر المدينة من  المدن الهندوسية العريقة والتي اتخـذها المـسلمون            
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 ميال عن مدينة    ٦٥مقرا لسيادتهم على المنطقة،  وتقع هذه المدينة مسافة          

  )٨٨( ".ujjainاوجان "

ـ ١٠٢٤(سنة" khukharaخوخارا  "كانت موقعة    ، فـي   )م١٦١٥/هـ

ـ  "بيهار"غابات   ، حيث اشـتهرت باالحجـار      "خوخارا"الشهيرة وعرفت ب

مـن احتاللهـا    " جهـانكير "الكريمة المختلفة، واسـتطاع االمبراطـور       

والسيطرة على مواردها الثمينة ،  وبذلك احتكرت الدولة المغولية فـي            

ســنة ثــم فــي  )٨٩(. الهنــد االحجــار الكريمــة وصــناعتها لنفــسها

بقيادة القائد المغولي األميـر     " خوردا"م،  تم فتح مدينة    ١٦١٧/هـ١٠٢٧

حيث تقع هـذه المدينـة علـى حـدود          " اوريسا"مكرم خان حاكم والية     

راجـا  "،  وقد استـسلم زعيمهـا الهندوسـي          "كولكنده"ووالية  "أوريسا"

  )٩٠(. للقوات المغولية "  raja purshutam dasبورشوتام داس

م ١٦٢٠/هـ١٠٣٠سنة  " جهانكير" عهد االمبراطور    أتم المغول في  

، وبعـد   "كـشـمير "الواقعة الى الجنوب من والية      " كيشتوار"فتح مدينة   

أشهر أعلن حاكمها الهندوسي تمرده على سلطة المغول وعدم االلتـزام           

بما تم االتفاق عليه بينه وبين المسلمين ، األمر الذي دفع بالمغول الـى              

م،  وهي منطقة غنية بثروتها النباتيـة        ١٦٢٢سنة  إعادة فتحها من جديد     

  )٩١(وخاصة الفواكه والزعفران 

القوات " جهانكير"، واجه االمبراطور    "م١٦٣١/هـ١٠٤١" وفي سنة   

، وسبب تلك المواجهـة مـا صـدر مـن           "هوكلي"البرتغالية في ميناء    

 ممارسات عدائية من قبل البرتغاليين ضد الدولة المغولية،  أبرزها القيام          

بمهام تبشيرية بين المسلمين ومناهضة لسياسة دولة المغول االسـالمية،           

وقد أسفرت تلك المواجهة بين الجانبين عن قتل حوالي عشرة اآلف من            

البرتغاليين، بينما قتل من المسلمين حوالي الف مقاتـل ،  كمـا أسـر               

  )٩٢( . برتغالي بين نساء ورجال  وصبيان٤٠٠المغول حوالي 



147

  

ــة       ــى  حملــ ــى علــ ــول األولــ ــوار "المغــ ميــ

Mewar"م١٦٠٥/هـ١٠١٤(،سنة(  

عـرش  " محمد جهـانكير "في السنة األولى من اعتالء االمبراطور     

تحـت إمـرة    " ميـوار "المغول ، أرسل حملتـه األولـى علـى          

،والتقى جيش المغول بجيش الهند في      "برويز وعاصف خان  "األمير

دة للمغـول   ، وتعتبر من المعارك  المشهو     "Dewirديوير  " موقعة  

في تاريخ الهند،حيث لم يتمكن اي طرف من تحقيق النصر، ليعود           

برســاد،تاريخ .()٩٣("دلهــي"الجــيش المغــولي الــى العاصــمة 

  )٢٢٧جهانكير،

  )م١٦٠٨/هـ١٠١٧(،سنة"ميوار"حملة المغول الثانية تجاه        

علـى رأس جـيش   " محبت خان " قائده" جهانكير"أمر االمبراطور   

شرة فارسا وستون فيال، وثمانون قطعـة مدفعيـة         يتراوح اثنتي ع  

صغيرة محمولة على الجمال والفيلة، وقـد أنفـق االمبراطـور           

ورغم مـا   )اثنين مليون روبية  (المغولي على الحملة ما يزيد على       

حققه الجيش المغول من تقدم في ارض المعركة، اال انه عجز عن            

ـ       لعام القابـل   في ا " جهانكير"حسم المعركة  لصالحه، مما دفع بـ

، ليكـون   "ميـوار " الى تغيير قيادة الجيش الذي ارسله الى فـتح          

ــادة ــان " بقيـ ــداهللا خـ ــي   " عبـ ــح فـ ــذي نجـ الـ

  )٢٠٣-٢٠٢شارما، //٢٤٦برساد،.()٩٤("ميوار"فتح

  )م١٦١٧/هـ١٠٢٦(،سنة"Mandu ماندو "موقعة 

م ١٦١٧نجحت قوات الجيش المغولي في السادس من مارس سنة          

، حيث حصل المغول فيها     "ماندو  "دينة  من فرض سيطرتها على م    
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على مكاسب مالية كبيرة كغنائم حرب،وتعتبر المدينة من  المـدن           

الهندوسية العريقة والتي اتخذها المسلمون مقرا لـسيادتهم علـى          

اوجـان  " ميال عـن مدينـة       ٦٥المنطقة، وتقع هذه المدينة مسافة      

ujjain" )٢٥٤-٢٥٣برساد،.()٩٥(  

  )م١٦١٥/هـ١٠٢٤(سنة" khukharaخوخارا " موقعة 

الـشهيرة وعرفـت    "بيهـار "كانت هذه الموقعـة فـي غابـات         

،حيث اشتهرت باالحجار الكريمة المختلفة،واسـتطاع      "خوخارا"بـ

من احتاللها والـسيطرة علـى مواردهـا        " جهانكير"االمبراطور  

الثمينة ، وبذلك احتكرت الدولة المغولية في الهند االحجار الكريمة          

  )٣٥-١،٣٤جهانكير،.()٩٦(سهاوصناعتها لنف

  )م١٦١٧/هـ١٠٢٧( سنة "khurdaخوردى " احتالل 

بقيادة القائد المغولي األمير مكرم خان حاكم       " خوردا"تم فتح مدينة  

وواليـة  "أوريسا"حيث تقع هذه المدينة على حدود       " اوريسا"والية  

راجـا بورشـوتام    "، وقد استسلم زعيمهـا الهندوسـي        "كولكنده"

ــوات  "  raja purshutam dasداس للقــــ

  )٢٨١برساد،.()٩٧(المغولية

  )م١٦٢٠/هـ١٠٣٠( سنة "kishtwarكيشتوار " فتح

" كيـشتوار "فتح مدينـة    "جهانكير"أتم المغول في عهد االمبراطور      

،وبعد أشهر أعلن حاكمها    "كشـمير"الواقعة الى الجنوب من والية      

االتفـاق  الهندوسي تمرده على سلطة المغول وعدم االلتزام بما تم          

عليه بينه وبين المسلمين ،األمر الذي دفع بـالمغول الـى إعـادة             

م، وهي منطقة غنية بثروتها النباتيـة       ١٦٢٢فتحها من جديد سنة     

  )٢٠٨شارما،.()٩٨(وخاصة الفواكه والزعفران



149

  )م١٦٣١/هـ١٠٤١(سنة " huglyميناء هوكلي " موقعة

ينـاء  القـوات البرتغاليـة فـي م      " جهـانكير "واجه االمبراطور   

،وسبب تلك الموجه ممارسات البرتغليون العدائيـة ضـد         "هوكلي"

الدولة المغولية، حيث قاموا بممارسات تبشيرية مناهضة لـسياسة         

دولة المغول االسالمية، وقد أسفرت تلك المواجهة بين الجـانبين          

عن قتل حوالي عشرة اآلف من البرتغاليين،بينما قتل من المسلمين          

 برتغالي بـين    ٤٠٠ما أسر المغول حوالي     حوالي الف مقاتل ، ك    

  )٤٣-٣١، ٧دي،+،أي١٧٧بيرنير،(.)٩٩(نساء ورجال  وصبيان

  

  

جدول بمعارك المغول في الهند في عهد جيهان كير

  المصـــــدر  قائدهـــــــا  اسم الواقعة وتاريخ وقوعها  الرقم

األولـــى، "ميـــوار"حملـــة   ١

  م١٦٠٥/هـ١٠١٤

Parasad,227  برويز خــان

ــة  ٢ ــوار"حملـ ــة، "ميـ الثانيـ

  م١٦٠٨/هـ١٠١٧

Parasad,246  محبت خان

-Parasad,253  جيهان كير  م١٦١٧/هـ١٠٢٦، "ماندو"موقعة  ٣
254

جيهان كير نامه،     جيهان كير  م١٦١٥/هـ١٠٢٤"خوخار"موقعة  ٤

٣٥-١/٣٤

ــتالل  ٥ ــورده"احـــ ، "خـــ

  م١٦١٧/هـ١٠٢٧

Parasad,281  مكرم خان

Sharma,208  هان كير جي  م١٦٢٠/هـ١٠٣٠، "كيشتوار"فتح  ٦
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، "مينـــاء هـــوكلي"موقعـــة  ٧

  م١٦٣١/هـ١٠٤١

Bernier,177  جيهان كير

  

:المعارك اإلسالمية في الهند في عهد اإلمبراطور شاه جيهان:خامسا

    يبدو ان توسـع الدولـة المغوليـة الكبيـر والـسريع فـي زمـن                

ء بين  ،  أدى الى ظهور حالة من اإلسترخا       "جالل الدين اكبر  "اإلمبراطور

زعماء وقادة الدولة المغولية في الهند، وتعمقت سياسـة التراخـي فـي             

، الذي بدت في عهده شؤون الدولة المغولية في الهنـد           "جيهان كير "عصر

تتراجع تدريجيا لصالح الثوار والمتمردين والطامعين في اإلنفصال، ولم          

ـ ١٠٣٧شاه جيهـان،    "يختلف عنه كثيرا عصر ولده     -هــ   ١٠٦٩/هـ

، حيث لم يحدث نشاطا حربيا في زمانه، ولم نعثر لـه            "م١٦٥٩/م١٦٢٨

في المصادر التاريخية اال على تسع حمـالت ومعـارك حربيـة ضـد              

الخصوم والمناؤين، قاد منها ثالث معارك فقط، والبقية جاءت تحت أمرة           

وخان "،  "شايستا خان "، و "عبد اهللا خان فيروز جنك    "، و   "أعظم خان "القادة

م كرد فعل   ١٦٣٢/هـ١٠٤٣جاء هذا الفتح سنة     ".خانمردان  "، و "دوراني

فاتح خـان ابـن مالـك       "من قبل إمبراطورية المغول على مواقف القائد        

الذي اعلن تمرده على القوات المغوليـة ،  وخـرج ايـضا علـى              "عنبر

فهي من المـدن    "احمدنكر"نصوص االتفاقيات بينه وبين المغول، أما مدينة      

" بينمـا " أعظم خان " وبية،  قام بفتحها القائد    الرئيسية في والية الدكن الجن    

فاتح خان يستسلم ويعلن طاعته ووالءه للعرش المغولي وقرأت الخطبـة           

، كما صكت العملة باسم االمبراطـور       "شاهجهان"باسم إمبراطور المغول  

  .)١٠٠(. كذلك

زحف الجـيش المغـولي سـنة       " شاهجهان"       بأمر من اإلمبراطور    

 اوجاينـا "نحو " عبداهللا خان فيروز جنك" قيادة   م،  تحت  ١٦٣٣/هـ١٠٤٣
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Ujjainia " كوهيبور"و kohipur"         حيث نجح في اخضاعها لـسلطة  ،

  .)١٠١(". partapبارتاب"المغول والقبض على حاكمهما اهندوسي 

 رانتمبـور "بـالد   " عبداهللا خان فيروز جنـك    "     هاجم القائد المغولي    

Rantanpur "   ـ ١٠٤٥سنة لـك بـدوافع اخـضاعها      م،  وذ  ١٦٣٥/هـ

، الذي بدأ يمتلك قوة     " Babuبابو"والسيطرة على مواردها وطرد حاكمها    

حربية كبيرة تهدد مصالح االمبراطورية المغولية في تلك المنطقـة مـن            

،  اسـتطاع  "آمر سـنك "مع الزعيم الهندوسي "بابو"الهند،  وكذلك تحالف  

ئم  بقائـدها ومـن      وإلحاق الهزا "  رانتمبور"المغول فرض هيمنتهم على     

وأرسل الى الـبالط المغـولي فـي    " بابو"تحالف معه،  وتم القبض على  

  )١٠٢(". اكرا"

" التبت الـصغرى  "من فتح   " جهانكير"    فشل المغول بقيادة االمبراطور     

م ،  على الرغم من شن العديـد مـن الحمـالت             ١٦٣٨/هـ١٠٤٨سنة  

، حيـث   "شاهجهان"اطورتجاهها، ولم يتم للمغول فتحها اال في عهد االمبر        

ظفـر  "وقام بتعيـين القائـد      "التبت الصغرى "أمر جيشه بالتحضير لفتح     

ابـدل  "حاكم والية كشمير،  وباشر هذا القائد اتصاالته بحاكم التبـت          "خان

abdal "   م،  ووافق حاكم التبت حينها على مطالب المغول         ١٦٣٤منذ سنة

، وتـم توقيـع     "هانشاهج"أال وهي قراءة الخطبة باسم إمبراطور المغول        

معاهدة بين الجانبين،  اال ان حاكم التبت نقض مواثيـق المعاهـدة بعـد               

جيـشا  " شاهجهان"مرور اربع سنوات على توقيعها،  وبسبب ذلك حرك          

م،  وعبر التبت الصغرى،  واعلـن        ١٦٣٨سنة  " ظفر خان "جديدا بقيادة   

المغـول،   إستسالمه وأعيدت قراءة الخطبة بإسم إمبراطـور        "ابدل"حاكمها

. كما وافق حاكم التبت على دفع ضريبة مالية سنوية بقيمة مليون روبيـة            
)١٠٣(  

ــرة  ــالل الفت ــت خ ـــ١٠٤٩-١٠٣٨"      وقع ،  "م١٦٣٩-١٦٢٨/ه

سـلسلة من الحروب بين إمبراطورية المغول فـي الهنـد فـي عهـد              
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وبين مملكة آســام في أقصى شـمال شـرق         " شاهجهان"االمبراطور  

مغول فرض سيطرتهم  على ذلك األقليم الغني بمـوارده          الهند،  حاول ال   

" kajli كاجلي"الطبيعية،  وحققوا العديد من االنتصارات،  منه فتح مدينة           

أهـوم  "،  اال ان حـاكم آسـام ويـدعى     "samdhara سامدارا "ومدينة 

Ahom"             استعادها ، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقيـة سـلمية بـين المغـول

  )١٠٤(. تجارة بين الطرفين،  وتبادلوا ال"آسام"و

ـ ١٠٥٢(، سنة  "Palamauبالماو  "       قاد فتح    ، القائـد   )م١٦٤٢/هـ

على رأس جيش يتكون من خمـسة اآلف فـارس          " شايستا خان "المغولي  

بعـد  "بالمـاو "وخمسة عشر ألف راجل، استطاع بهم ان يخـضع قلعـة          

ســلسلة من الحروب الطاحنة راح ضحيتها المئات مـن الطـرفين ،             

ومدينتها الشهيرة على يد    "مالوا"،  تم احتالل قلعة      )١٠٥(. لهنود والمسلمين ا

،  وذلـك بعـد      "م  ١٦٤٤/هـ١٠٥٤"سنة  " خان دوراني "القائد المغولي   

مـارفي  "حصار طويل فرضه على المدينـة ، ممـا اضـطر حاكمهـا              

الى اإلستسالم،  ثم عين القائد المغولي عليها شقيقه " Marvi Gondكوند

ــ" ــي كون ــة  "دعل ــن حمل ــبعمائة م ــارس وس ــسمائة ف ــه خم ومنح

  )١٠٦(". Matchlock men”البنادق

حملة عسكرية تجاه مدينة بلخ فـي       " شاهجهان"       أرسل اإلمبراطور   

سـنة  "االميـر مـردان خـان وعلـي مـردان خـان           "افغانستان بقيادة   

نـاظر محمـد    "م ،  وذلك للحيلولة دون وصول قوات         ١٦٤٦/هـ١٠٥٥

لى ارض اإلمبراطورية المغولية الشمالية،  حيث راح        حاكم بخارى ا  "خان

" بلـخ وبدخـشان   "يهددها اكثر من مرة،  ونجح اولئك القادة مـن فـتح             

  )١٠٧( .والحصول على غنائم كبيرة،  وهرب حاكم بخارى الى بالد فارس

" بيجابور"جيشا إلحتالل وفتح مدينة     "شاهجهان" بعث اإلمبراطور      

تي تعتبر من أهم وأبرز القالع في والية        م،  وال  ١٦٥٧/هـ١٠٦٧سنة  
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عـادل  "الدكن جنوب الهند،  حيث تخضع المدينة لـسيطرة  أسـرة             

للمغول،  وارسل   " سيدي مرجان "، وقد استسلم قائد المدينة      "شــاهي

نائب اإلمبراطور في   "اورانجزيب"ابنه حامال مفاتيح المدينة الى األمير     

ــم  ــة بأس ــرأت الخطب ــدها ق ــدكن،  بع ــة ال ــور والي  اإلمبراط

  )١٠٨(". شاهجهان"المغولي

  مجمل المعارك

  

  )م١٦٣٢/هـ١٠٤٢(،سنة"Ahmednakerأحمدنكر " فتح

جاء هذا الفتح كرد فعل من قبل إمبراطورية المغول على مواقف           

الذي اعلن تمرده علـى القـوات       "فاتح خان ابن مالك عنبر    "القائد  

ـ           ين المغولية ، وخرج ايضا على نـصوص االتفاقيـات بينـه وب

فهي من المدن الرئيسية في والية الدكن       "احمدنكر"المغول،أما مدينة 

فاتح خـان يستـسلم     " بينما" أعظم خان " الجنوبية، قام بفتحها القائد   

ويعلن طاعته ووالءه للعرش المغـولي وقـرأت الخطبـة باسـم            

،كما صكت العملة باسم االمبراطـور      "شاهجهان"إمبراطور المغول 

  .)١٠٩(كذلك

  

ــتح ــا اوجاي" ف ــور "و"Ujjainiaن ــنة " kohipurكوهيب س

  )م١٦٣٣/هـ١٠٤٣(

زحف الجيش المغـولي  تحـت       " شاهجهان"بأمر من اإلمبراطور    

، حيـث   "كوهيبور"و" اوجاينا"نحو  " عبداهللا خان فيروز جنك   "قيادة  

نجح في اخضاعها لسلطة المغـول والقـبض علـى حاكمهمـا            

  .)١١٠("partapبارتاب"اهندوسي 
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  )م١٦٣٥/هـ١٠٤٥(،سنة"Rantanpurرانتبور " فتح

" رانتمبـور "بـالد   " عبداهللا خان فيروز جنك   "هلجم القائد المغولي    

وذلك بدوافع اخـضاعها والـسيطرة علـى مواردهـا وطـرد            

،الذي بدأ يمتلك قـوة حربيـة كبيـرة تهـدد     " Babuبابو"حاكمها

مصالح االمبراطورية المغولية في تلك المنطقة من الهند، وكـذلك          

، اسـتطاع المغـول     "آمر سنك "ع الزعيم الهندوسي    م"بابو"تحالف  

وإلحاق الهزائم  بقائـدها ومـن       "  رانتمبور"فرض هيمنتهم على    

وأرسل الى البالط المغـولي     " بابو"تحالف معه، وتم القبض على      

  .)١١١("اكرا"في 

  

  )م١٦٣٨/هـ١٠٤٨(سنة  "little tibet التبت الصغرى " فتح 

التبـت  "مـن فـتح     " جهـانكير "فشل المغول بقيادة االمبراطـور      

، على الرغم من شن العديد من الحمالت تجاهها،ولم يتم          "الصغرى

،حيث أمر جيشه   "شاهجهان"للمغول فتحها اال في عهد االمبراطور     

حاكم "ظفر خان "وقام بتعيين القائد    "التبت الصغرى "بالتحضير لفتح   

ابـدل  "والية كشمير، وباشر هذا القائد اتـصاالته بحـاكم التبـت          

abdal "   م، ووافق حاكم التبت حينها على علـى        ١٦٣٤منذ سنة

مطالب المغول أال وهي قراءة الخطبة باسم إمبراطـور المغـول           

،وتم توقيع معاهدة بين الجانبين، اال ان حـاكم التبـت           "شاهجهان"

نقض مواثيق المعاهدة بعد مرور اربع سـنوات علـى توقيعهـا،            

سـنة  " ظفر خان "قيادة  جيشا جديدا ب  " شاهجهان"وبسبب ذلك حرك    

إستـسالمه  "ابـدل "م، وعبر التبت الصغرى، واعلن حاكمها     ١٦٣٨

وأعيدت قراءة الخطبة بإسم إمبراطور المغول، كما وافق حـاكم          

  .)١١٢(التبت على دفع ضريبة مالية سنوية بقيمة مليون روبية
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ــارك  ـــام " معــ ــنة  "Assamآســــ -١٠٣٨ســ

  )م١٦٣٩-١٦٢٨/هـ١٠٤٩

 سـلسلة من الحروب بـين إمبراطوريـة        وقعت خالل هذه الفترة   

وبـين مملكـة    " شاهجهان"المغول في الهند في عهد االمبراطور       

آســام في أقصى شمال شرق الهند، حـاول المغـول فـرض            

سيطرتهم  على ذلك األقليم الغني بموارده الطبيعية، وحققوا العديد          

 سامدارا"ومدينة " kajli كاجلي"من االنتصارات، منه فتح مدينة 

samdhara"  أهـــوم "، اال ان حـــاكم آســـام ويـــدعى

Ahom"         استعادها ،ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية سلمية بين المغول

  .)١١٣(، وتبادلوا التجارة بين الطرفين"آسام"و

  )م١٦٤٢/هـ١٠٥٢(،سنة "Palamauبالماو " فتح 

على رأس جيش يتكون    " شايستا خان "قاد هذا الفتح القائد المغولي      

ف فارس وخمسة عشر ألف راجل،استطاع بهـم ان         من خمسة اآل  

بعد ســلسلة مـن الحـروب الطاحنـة راح         "بالماو"يخضع قلعة 

  .)١١٤(ضحيتها المئات من الطرفين ، الهنود والمسلمين

  )م١٦٤٤/هـ١٠٥٤(،سنة"Malwaمالوا "احتالل 

ومدينتها الشهيرة على يد القائـد المغـولي        "مالوا"تم احتالل قلعة    

وذلك بعد حصار طويل فرضه على المدينة ،مما        ،  "خان دوراني "

الى اإلستسالم، ثـم  " Marvi Gondمارفي كوند"اضطر حاكمها 

ومنحه خمسمائة فارس   "علي كوند "عين القائد المغولي عليها شقيقه      

  .)١١٥("Matchlock men”وسبعمائة من حملة البنادق

  )م١٦٤٦/هـ١٠٥٥(،سنة"بدخشان وبلخ" حملة 



156

حملة عسكرية تجاه مدينة بلخ فـي       " اهجهانش"أرسل اإلمبراطور   

، وذلـك   "االمير مردان خان وعلي مردان خـان      "افغانستان بقيادة   

حاكم بخارى الـى    "ناظر محمد خان  "للحيلولة دون وصول قوات     

ارض اإلمبراطورية المغولية الشمالية، حيث راح يهددها اكثر من         

ول علـى   والحص" بلخ وبدخشان "مرة، ونجح اولئك القادة من فتح       

  .)١١٦(غنائم كبيرة، وهرب حاكم بخارى الى بالد فارس

  )م١٦٥٧/هـ١٠٦٧(،سنة"Bijapurبيجابور " فتح مدينة

" بيجـابور "جيشا إلحتالل وفتح مدينة     "شاهجهان"بعث اإلمبراطور 

والتي تعتبر من أهم وأبرز القالع في والية الدكن جنوب الهنـد،            

ـ "حيث تخضع المدينة لسيطرة  أسرة        ،وقد استسلم  "ـاهيعادل ش

للمغول، وارسل ابنه حـامال مفـاتيح       " سيدي مرجان "قائد المدينة   

نائب اإلمبراطور في والية الدكن،     "اورانجزيب"المدينة الى األمير  

  .)١١٧("شاهجهان"بعدها قرأت الخطبة بأسم اإلمبراطور المغولي

  

جدول بمعارك المغول في الهند في عهد شاه جيهان

  المصـــدر  قائــدها   وتاريخ وقوعهااسم الواقعة  الرقم

،  "احمـــد نكـــر "فـــتح  ١

  م١٦٣٢/هـ١٠٤٢

Saksena,126  أعظم خان

عبداهللا خان فيروز     م١٦٣٣/هـ١٠٤٣، "اوجانيا"فتح  ٢

  جنك

الهـــــوري، 

٢٧٤-١/٢٧١

عبداهللا خان فيروز     م١٦٣٥/هـ١٠٤٥، "رانتبور"فتح  ٣

  جنك

الهـــــوري، 

٢٧٦-١/٢٧٤  

الهـــــوري،   شاه جيهانالــصغرى، "التبــت "فــتح   ٤
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  ٢٨٩-١/٢٨١  م١٦٣٨/هـ١٠٤٨

، "آســــــام"معــــارك  ٥

هــــ ١٠٤٩/هــــ١٠٣٨

  م١٦٣٩/م١٦٢٨_

Saksena,115-116  شاه جيهان

الهـــــوري،   شايستا خان  م١٦٤٢/هـ١٠٥٢، "بالماو"فتح   ٦

٣٦١-١/٣٥٦

ــتالل  ٧ ــالوا"احـــ ،  "مـــ

  م١٦٤٤/هـ١٠٥٤

  ١/٣٧٠الهوري،   خان دوراني

، "بدخـــشان وبلـــخ"حملـــة  ٨

  م١٦٤٦/هـ١٠٥٥

Elliot,7/70-76  مردان خان

ــتح   ٩ ــابور"فـــ ، "بيجـــ

  م١٦٥٧/هـ١٠٦٧

الهـــــوري،   شاه جيهان

١٦٧-٢/١٤٤

  

المعارك اإلسالمية في الهند في عهد اإلمبراطور اورانجزيب:سادسا

محـي  "    شهد تاريخ السيادة المغولية على الهند في عهد اإلمبراطـور         

  تطـورا    ،"م١٧٠٧/م١٦٥٩-هـ  ١١١٩/هـ١٠٦٩الدين اورانجزيب،   

كبيرا على صعيد الحمالت العسكرية وفتح العديـد مـن اقلـيم الهنـد ،               

تحويل شبه القارة الهندية الـى واليـة مغوليـة          " اورانجزيب"واستطاع  

اسالمية متكاملة، ربط شمالها بجنوبها وشرقها بغربها، تحت قيادة واحدة          

والمجـون،   ، ولم يركن الزعيم المغولي الجديد الى حياة الدعة والرفاهية           

رغم وفرة اإلغراءات التي تحيط به من كل صوب،  اال انه برغم كـل               

تلك المغريات المادية،  وظفها جميعا في ساحات الجهاد والقتـال علـى             

أرض الهند، ولما نستعرض خريطة الحروب والمعارك التـي تحركـت           

بأمر من اإلمبراطور المغولي،  فانها بلغت  ثالثون حملة عسكرية غطت            
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م بالد الهند ، قاد منها احدى عشر حملة، بينما الحمـالت األخـرى              معظ

خـان  "، و"شايـستا خـان  :"جاءت بقيادة العديد من رجاالت الدولة، امثال      

، "األميـر محمـد معظـم     "، و "خان جيهان "، و "راجا جاي سنك  "، و "خانان

حـسين علـي    "، و "األمير محمد كام بخش   "، و "األمير محمد أعظم شاه   "و

  ".فتح اهللا خان"، و"روح اهللا خان"، و" خانتربيت"، و"خان

، لإلطاحة بعرش   "اورانجزيب"جاءت الحمالت الخمس األولى التي قادها       

/ هـ١٠٦٨في سنة   ، ف "شاه جيهان "المعين من قبل والده     "دارا شيكوه "شقيقه

واألميـر  " اورانجزيب" م، حدثت اول موقعة عسكرية بين األمير       ١٦٥٨

عرش الهند بعدما ألم به مـرض       " شاهجهان"ه  الذي واله والد  " داراشيكوه"

خطير،  حيث بدأت اإلمبراطورية المغولية تدخل في مرحلة من الصراع           

، األمر الذي طفق يهدد وحدة وتماسـك        "شاهجهان"على السلطة بين ابناء     

بإيقاع الهزيمـة بجـيش     " اورانجزيب"االمبراطورية الكبيرة،  بينما نجح      

" اكـرا "التي تقع الى الشرق من مدينة       " ارهساموك"في موقعة   " داراشيكو"

  )١١٨( .الى مدينة دلهي"دارا "بنحو ثمانية اميال،  وقد هرب 

ـ ١٠٦٨باتجاه البنجاب سـنة     "اورانجزيب"    زحفت قوات  م ١٦٥٨/هـ

منهـا، وقـد جهـز      " دارا شـيكوه  "للسيطرة عليهـا واخـراج شـقيقه        

والشيخ ميـر   "   خان امير األمراء شايستا  "جيشا كبيرا بقيادة    "اورانجزيب"

وقادة آخرون،  ، وعند وصول الجيش الى مشارف البنجـاب ،  هـرب               

ينضمون الى  "دارا"الى الملتان،  بينما راحت اعداد كبيرة من جيش          "دارا"

ــوات  ــب"ق ــح . )١١٩("اورانجزي ــا  نج ــب"كم ــنة "اورانجزي ــي س ف

م من احتالل مدينـة دلهـي حاضـرة اإلمبراطوريـة        ١٦٥٨/هـ١٠٦٨

قد سيطر على اهم مراكز     " اورانجزيب" الهند،  وبذلك يكون      المغولية في 

الدولة المغولية ،  معلنا  عن نفسه إمبراطورا جديدا عليها بدال من شقيقه              

"  Khajwaخــاجوا "ثــم وقعــت معركــة  . )١٢٠("دارا شــيكوه"
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،  وتم إلورانجزيب القضاء على قوات       "شاه شجاع "وشقيقه"اورانجزيب"بين

  .)١٢١("فاتحبور"التابعة لمقاطعة " خاجواه "شقيقه واالستيالء على

،  " داراشـيكوه "مع شقيقه " اورانجزيب"       من المواقع التي التقى فيها      

ـ ١٠٦٩" ،  سنة  "Deoraiديوراي  "موقعة   ، وهـي علـى     "م  ١٦٥٩/هـ

ان " اورانجزيـب "المشهورة،  استطاع    " أجمير"من مدينة   )  كم ٣( مقربة

ث التجأ هاربا الى مقاطعـة الكجـرات،         يلحق الهزيمة بقوات شقيقه،  حي     

  .)١٢٢(الى ارسال قادته الى اللحاق به ومطاردته" اورانجزيب"مما دفع 

     عصفت العديد من الثورات والعصيان المسلح ضد دولة المغول         

،  "شـاهجهان "المسلمين في الهند حينما الم المرض باإلمبراطور السجين       

ة الشرقية وهـي المتاخمـةإلقليم      فوقعت اضطرابات في المناطق الشمالي    

العديـد مـن    " آسـام "حاكم إقليم   " جايا دوهاج سنك  "،   حيث شن      "آسام"

الحمالت ضد أراضي الدولة المغولية،  ليشكل مصدر قلق وتـوتر فـي         

" اورانجزيـب "محيط المنطقة،  األمر الذي دفع بالمغول بقيادة زعيمهم           

وتمكن من  " آسام"د إقليم ض" خان خانان "الى تجريد حملة عسكرية بقيادة      

م ، وهي من أهم مدن      ١٦٦١/هـ١٠٧١سنة  " كوتشبهار"احتالل  مدينة    

بقيـادة القائـد   . )١٢٣(،  في الثامن عـشر مـن ربيـع األول         "آسام"إقليم  

التابعـة  " كوتـشبهار "الذي نجح في إسـقاط مدينـة      " خان خانان "المغول

مة اإلقلـيم   ،  جردت حملة عسكرية مغولية جديدة ضد عاص        "آسام"إلقليم

،  تحقق للمغول االنتصار في هذه       "جايا دوهاج سنك  "للقضاء على حاكمها  

بالكامـل لـسيطرة    " آسام"م ليخضع إقليم    ١٦٦٢/هـ١٠٧٢الموقعة سنة   

المغول المسلمين،  ومن حينها  رفعت راية اإلسالم في  عاصمة اإلقليم             

،  وقرأت الخطبـة باسـم اإلمبراطـور         "Karhgaonكره كون   " مدينة

المغولي، كما سكت العمالت باسـمه، ويعتبـر هـذا االنتـصار مـن              

  .)١٢٤(االنتصارات الكبيرة التي تحققت للمغول المسلمين في الهند
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م،  من المعارك التي أعـد       ١٦٦٥/هـ١٠٧٥كان فتح الدكن سنة     

لها المغول  إعدادا عسكريا جيدا للقضاء على اقوى معاقل الهندوس في            

جانب المغول القائد الهندوسي في جيش المغـول        اقليم الدكن، قادها من     

، حيث كلفه بتلك الحملـة األميـر    "Raja Jai Singhراجا جاي سنك "

محمد معظم بن اورانجزيب وكان حاكما للدكن يوم ذاك،  وتمكن المغول            

،  الذي سـارع       "Shivajiشيفاجي  "من القبض على الزعيم الهندوسي      

ه للمغول،  ومن يومها أضحت الـدكن        من جانبه الى إعالن بيعته وتأييد     

حملة " اورانجزيب"وجه اإلمبراطور المغولي    . )١٢٥(والية مغولية خالصة  

م ، وعين ليقيادتهـا     ١٦٦٦/هـ١٠٧٦عسكرية ضد مملكة بيجابور سنة    

 الـف فـارس،     ٣٣، وبلغ عـدد الجـيش       "ديلر خان "و"راجا جاي سنك  "

، فرض  "ان اللودي عادل خ " واستهدفت الحملة الزعيم األفغاني المعارض    

المغول حصارا طويال على بيجابور دام اكثر من ثمانية أشهر متواصلة،           

ولم يترك الجيش المغولي شجرا وال قنـوات و طـرق اال وحطموهـا              

في  . )١٢٦(بسبب نقص المؤن  " بيجابور"جميعا،  ومع ذلك فشلوا في فتح        

تحديـدا  العام السادس من اعتالء اورانجزيب عرش المغول في الهند ، و         

م،  وجه حملة ثانية ضد مملكة بيجابور األفغانية          ١٦٧٣/هـ١٠٨٣سنة  

خـان  "، وكانت الحملـة بقيـادة  "بهلول اللودي"المناوئة،  والتي يتزعمها  

احد قادة الجيش المغولي، وبرغم سيطرة الجيش المغـولي علـى           "جيهان

ـ     ، إال ان الجيش المغولي عجز عـن       " بيجابور"كافة المناطق المحيطة ب

فتحها واحتاللها،  بل وقتل فيها عدد كبير من قـادة الجـيش المغـولي،      

مـن حملتـه علـى      " دلهـي "يعود الـى    " اورانجزيب"األمر الذي جعل    

  . )١٢٧(أفغانستان

الزحف بجـيش المغـول بنفـسه       " اورانجزيب"   قرر اإلمبراطور   

حيدر "و"بيجابور"زعيم"قطب الملك ابو الحسن     "للقضاء على تمرد الزعيم   

م، اال ان الحملة لـم      ١٦٨٤/هـ١٠٩٥، وذلك في الرابع من شعبان       "بادآ
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غازي الدين  " القائد المحارب "اورانجزيب"، ثم عين    )١٢٨(تحقق غاياتها،     

، وحقـق   "حيـدرآباد "و"بيجـابور "ليقود الحملة لفـتح     " خان فيروز جنك  

انتصارا كبيرا ، وتم فتح المنطقة ومن حينها خضعت للهيمنة المغوليـة            
)١٢٩(.  

  مجمل المعارك

ـ ١٠٦٨( ،سـنة " Samugarh  سـاموكاره "موقعـة        / هـ

)م١٦٥٨

وهي اول موقعة عسكرية تقع بين األمير اورانجزيـب واألميـر           

عرش الهند بعدما ألم بـه      " شاهجهان"داراشيكوه الذي واله والده     

مرض خطير، حيث بدأت اإلمبراطورية المغولية تدخل في مرحلة         

،األمر الذي طفـق    "شاهجهان"ة بين ابناء    من الصراع على السلط   

" اورانجزيب"يهدد وحدة وتماسك االمبراطورية الكبيرة، بينما نجح        

التي تقع  " ساموكاره"في موقعة   " داراشيكو"بإليقاع الهزيمة بجيش    

دارا "بنحو ثمانية اميال، وقد هـرب       " اكرا"الى الشرق من مدينة     

  .)١٣٠(الى مدينة دلهي"

  )م١٦٥٨/هـ١٠٦٨(نة،س"البنجاب"حملة 

باتجاه البنجاب للسيطرة عليها واخراج شـقيقه       "اورانجزيب"زحفت قوات 

اميـر  "جيـشا كبيـرا بقيـادة    "اورانجزيب"منها،وقد جهز " درارا شيكوه "

والشيخ مير وقادة آخرون، ،وعند وصول الجـيش        "  األمراء شايستا خان  

 اعداد كبيرة   الى الملتان، بينما راحت   "دارا"الى مشارف البنجاب ، هرب      

  .)١٣١("اورانجزيب"ينضمون الى قوات "دارا"من جيش 

  )م١٦٥٨/هـ١٠٦٨(،سنة"دلهي"احتالل 
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م من احتالل مدينـة دلهـي       ١٦٥٨/هـ١٠٦٨في سنة   "اورانجزيب"نجح  

قـد  " اورانجزيب"حاضرة اإلمبراطورية المغولية في الهند، وبذلك يكون        

 ويعلـن عـن نفـسه       سيطر على اهم مراكز الدولة المغولية في الهنـد،        

  .)١٣٢("درارا شيكوه"إمبراطورا عليها بدال من شقيقه 

  )م١٦٥٩/هـ١٠٦٩(،سنة"Khajwaخاجوا "موقعة 

، وتم إلورانجزيب   "شاه شجاع "وشقيقه"اورانجزيب"وقعت هذه المعركة بين   

التابعـة لمقاطعـة    " خـاجواه "القضاء على قوات شقيقه واالستيالء على       

  .)١٣٣("فاتحبور"

ـ ١٠٦٩( ، سـنة  "Deoraiديوراي  "موقعة        ٢٤)(م١٦٥٩/هـ

)مارس٩/جمادي الثاني

، وهـي   " داراشـيكوه "مع شقيقه " اورانجزيب"من المواقع التي التقى فيها      

" اورانجزيـب "المشهورة، استطاع   " أجمير"من مدينة   )  كم ٣( على مقربة 

ان يلحق الهزيمة بقوات شقيقه، حيث التجأ هاربا الى مقاطعة الكجـرات،    

  .)١٣٤(الى ارسال قادته الى اللحاق به ومطاردته" اورانجزيب"دفع مما 

  )مايو٢/شعبان٢٠)(م١٦٥٩/هـ١٠٦٩(،في سنة"خضرآباد"فتح 

من أجمير، قرر التحرك الـى      " داراشيكوه"شقيقه" اورانجزيب"بعدما طرد 

  .)١٣٥(مدينة خضرآباد، حيث نجح في احتاللها والسيطرة عليها

  )مايو١٢/ شعبان٢٩)(م١٦٥٩/هـ١٠٦٩(،سنة"دلهي"فتح 

الذي تـولى   " دارا"ضد شقيقه " اورانجزيب"تكللت حمالت األمير الطموح     

عرش المغول في الهند، الى ان يحقق االنتصار الكبير في فتحه لمدينـة             

  .)١٣٦(حاضرة اإلمبراطورية المغولية في الهند"دلهي "
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ــتالل  ــبهار"اح ــنة"كوش ـــ١٠٧١(،س ــع ١٨)(م١٦٦١/ه ربي

  )نوفمبر١/اول

 العديد من الثورات والعصيان المسلح ضد دولة المغول المسلمين          عصفت

، فوقعـت   "شـاهجهان "في الهند حينما الم المرض باإلمبراطور الـسجين       

،  "آسـام "اضطرابات في المناطق الشمالية الشرقية وهي المتاخمـةإلقليم         

العديد من الحمالت ضـد     " آسام"حاكم إقليم   " جايا دوهاج سنك  "حيث شن   

ولة المغولية، ليشكل مصدر قلق وتوتر في محـيط المنطقـة،           أراضي الد 

الى تجريـد حملـة     " اورانجزيب"األمر الذي دفع المغول بقيادة زعيمهم       

وتمكن من احـتالل  مدينـة       " آسام"ضد إقليم " خان خانان "عسكرية بقيادة   

، في الثامن عـشر مـن ربيـع       "آسام"وهي من أهم مدن إقليم      "كوتشبهار"

  .)١٣٧(األول

ــ    ــيم فـــــــ ـــام "تح إقلـــــــ آســـــــ

Assam"مارس١٧/شعبان٦)(م١٦٦٢/هـ١٠٧٢(،سنة(  

الـذي نجـح فـي إسـقاط        " خـان خانـان   "بقيادة القائد المغـول   

، جردت حملة عسكرية ضـد      "آسام"التابعة إلقليم " كوتشبهار"مدينة

، تحقـق   "جايا دوهاج سـنك   "عاصمة اإلقليم للقضاء على حاكمها    

بالكامـل  " آسـام "قليم  للمغول االنتصار في هذه الموقعة ليخضع إ      

لسيطرة المغول المسلمين، ومن حينها  رفعت راية اإلسالم فـي             

، وقرأت الخطبـة    "Karhgaonكره كون   " عاصمة اإلقليم مدينة  

باسم اإلمبراطور المغولي،كما سكت العمالت باسمه،ويعتبر هـذا        

االنتصار من االنتصارات الكبيرة التي تحققت للمغول المـسلمين         

.)١٣٨(في الهند 

موقعــــة انتــــصار المغــــول علــــى زعــــيم       

  )م١٦٦٥/هـ١٠٧٥(الدكن،سنة
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وهي من المعارك التي أعد لها المغول  إعـدادا عـسكريا جيـدا       

للقضاء على اقوى معاقل الهندوس في اقليم الدكن،قادها من جانب          

 Rajaراجا جاي سنك "المغول القائد الهندوسي في جيش المغول 

Jai Singh" بتلك الحملة األمير محمد معظـم بـن   ،حيث كلفه 

اورانجزيب وكان حاكما للدكن يوم ذاك، وتمكـن المغـول مـن            

، الذي سارع  " Shivajiشيفاجي "القبض على الزعيم الهندوسي 

من جانبه الى إعالن بيعته وتأييده للمغول، ومن يومهـا أضـحت           

   )١٣٩(. الدكن والية مغولية خالصة

) رجب٢)(م١٦٦٦/هـ١٠٧٦ة،سن"بيجابور"الحرب ضد      

حملة عسكرية ضد مملكة    " اورانجزيب"وجه اإلمبراطور المغولي    

،وبلغ عـدد   "ديلر خان "و"راجا جاي سنك  "بيجابور ،وعين ليقيادتها    

 الف فارس،واسـتهدفت الحملـة الـزعيم األفغـاني          ٣٣الجيش  

،فرض المغول حصارا طويال على     "عادل خان اللودي  " المعارض

 من ثمانية أشهر متواصلة،ولم يتـرك الجـيش         بيجابور دام اكثر  

المغولي شجرا وال قنوات و طرق اال وحطموها جميعا، ومع ذلك           

   . )١٤٠(بسبب نقص المؤن" بيجابور"فشلوا في فتح 

)م١٦٧٣/هـ١٠٨٣(،سنة "بيجابور"الحرب على      

في العام السادس من اعتالء اورانجزيب عرش المغول في الهند ،           

ة ضد مملكة بيجابور األفغانية  المناوئـة، والتـي          وجه حملة ثاني  

احد قادة  "خان جيهان "،وكانت الحملة بقيادة  "بهلول اللودي "يتزعمها  

الجيش المغولي،وبرغم سيطرة الجيش المغولي على كافة المناطق        

ـ  ،إال ان الجيش المغولي عجز عـن فتحهـا         " بيجابور"المحيطة ب

قادة الجيش المغولي،األمر   واحتاللها، بل وقتل فيها عدد كبير من        
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مـن حملتـه علـى      " دلهـي "يعود الى   " اورانجزيب"الذي جعل   

 )١٤١(.أفغانستان

)م١٦٨٣/هـ١٠٩٤(،سنة " Ram Daraرام دارا "حصار     

من مدينة أحمد نكـر     " اورانجزيب"ابن  " محمد معظم "زحف األمير 

 حيث فرض عليها حصارا شديدا  حتى نجح في          اراالى قلعة رام د   

بق ان   استسالم سكانها وحاكمها، وهي القلعة التـي لـم يـس           نزع

   .)١٤٢(خضعت لحكم المسلمين من قبل

  

جدول بمعارك المغول في عهد اورانجزيب

  المصـــدر  قائـــدها  اسم الواقعة وتاريخ وقوعها  الرقم

، "ساموكاره"موقعة  ١

  م١٦٥٨/هـ١٠٦٨

مآثر عالمكيري،   اورانجزيب

٤-٣  

، "البنجاب"حملة   ٢

  م١٦٥٨/هـ١٠٦٨

مآثر عالمكيري،   شايستا خان

٥-٤  

،  "دلهي"احتالل  ٣

  م١٦٥٨/هـ١٠٦٨

  ٦مآثر عالمكيري،   اورانجزيب

، "خاجوا"موقعة  ٤

  م١٦٥٩/هـ١٠٦٩

مآثر عالمكيري،   اورانجزيب

٨-٦  

، "ديواري"موقعة  ٥

  م١٦٥٩/هـ١٠٦٩

مآثر عالمكيري،   اورانجزيب

١١- ١٠  

، "خضر آباد"فتح  ٦

  م١٦٥٩/هـ١٠٦٩

مآثر عالمكيري،   نجزيباورا

١٢  

مآثر عالمكيري،   اورانجزيب  م١٦٥٩/هـ١٠٦٩، "دلهي"فتح   ٧



166

١٢  

، "كوشبهار"احتالل   ٨

  م١٦٦١/هـ١٠٧١

مآثر عالمكيري،   اورانجزيب

٢٤  

، "آسـام"فتح اقليم  ٩

  م١٦٦٢/هـ١٠٧٢

خافي خان،    خان خانان

٥/١٣٠  

،  "الدكن"موقعة  ١٠

  م١٦٦٥/هـ١٠٧٥

،  خافي خان  راجا جاي سنك

٥/٢٧٢  

، "بيجابور"موقعة  ١١

  م١٦٦٦/هـ١٠٧٦

خافي خان،    راجا جاي سنك

٢٧٩- ٥/٢٧٧  

الثانية، "بيجابور"موقعة  ١٢

  م١٦٧٣/هـ١٠٨٣

Elliot,7/293  خان جيهان

،  "رام دارا"حصار   ١٣

  م١٦٨٣/هـ١٠٩٤

األمير محمد 

  معظم

Elliot,7/314-315

، "حيدرآباد"حرب   ١٤

  م١٦٨٤/هـ١٠٩٥

  Elliot,7/318-319  خان جيهان

، "بيجابور"حرب   ١٥

  م١٦٨٤/هـ١٠٩٥

Elliot,7/321-322  اورانجزيب

، "بيجابور"فتح   ١٦

  م١٦٨٦/هـ١٠٩٧

Elliot,7/323-331  خان فيروز جنك

،  "ادهوني"احتالل قلعة  ١٧

  م١٦٨٨/هـ١٠٩٩

          -   Elliot,7/336

، "سامبها"احتالل  ١٨

  م١٦٩٠/هـ١١٠١

األمير محمد 

  أعظم شاه

Elliot,7/337-338

Elliot,7/346-347  اورانجزيب  م١٦٩٣/هـ١١٠٤، "بارناال"حملة  ١٩
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األمير محمد كام   م١٦٩٤/هـ١١٠٥"جنجي"حصار   ٢٠

  بخش

Elliot,7/348-349

، "المهاراثا"حرب   ٢١

  م١٦٨٧/هـ١١٠٩

Elliot,7/362-363  حسين علي خان

، "ساراتا"و"المهاراثا"حرب   ٢٢

  ١٦٩٨/هـ١١١٠

Elliot,7/363-366  اورانجزيب

الثاني، "بارناال"حصار  ٢٣

  م١٧٠٠/هـ١١١١

       -  Elliot,7/370

، "باراس كاره"حصار  ٢٤

  م١٧٠١/هـ١١١٢

Elliot,7/370  تربيت خان

، "تشاندان ماندان"حصار  ٢٥

  م١٧٠١/هـ١١١٢

Elliot,7/370  فتح اهللا خان

،  "خيلنا"حصار  ٢٦

  م١٧٠١/هـ١١١٢

Elliot,7/370-371  فتح اهللا خان

، "خاندانا"حصار قلعة  ٢٧

  م١٧٠٢/هـ١١١٣

Elliot,7/372-373  روح اهللا خان

،  "راج كاره"احتالل قلعة  ٢٨

  م١٧٠٣/هـ١١١٤

Elliot,7/373-376  روح اهللا خان

، "واكنكيرا"حصار  ٢٩

  م١٧٠٤/هـ١١١٥

Elliot,7/377  اورانجزيب

الثاني، "واكنكيرا"حصار  ٣٠

  م١٧٠٥/هـ١١١٦

Elliot,7/379  اورانجزيب
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  :الهوامش 

١- Erskine,vol.1,416

٢-)BaberNama,427-431(

٣-)BaberNama,304-305(

٤-)BaberNama,303-307 

٥-BaberNama,308

٦-)BaberNama,347-348

٧-)BaberNama,351-352 

٨-)BaberNama,357(

٩-)BaberNama,349-368(

١٠-)BaberNama,368-371(

١١-)BaberNama,375-376(

١٢-Ellphinstone,443/Sharme,46,70,72

١٣-Babernama,157

١٤-Babernama,253,263

١٥-Erskine,vol.1,p.416

١٦-Babernama,309

١٧-Babernama,427,431

١٨-Babernama,403-405

١٩-Babernama,303-307

٢٠-Babernama,308

٢١-Babernama,342-344

٢٢-Babernama,347-348

٢٣-Babernama,351-352

٢٤-Babernama,357
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٢٥-Babernama,349-368

٢٦-Babernama,371

٢٧-Babernama,375-376

٢٨-Babernama,379

٢٩-Ellphinstone,443/Sharme,41-43

٣٠-Sharma ,41-43  

  ٢٥٠الفنستون، /٥٢-٥١شارما، -٣١

٣٢-Sharma,73  

)٧٤شارما، (-٣٣

)٧٤شارما، /٢٥٣-٢٥٢كانقو، (-٣٤

٣٥-)Qanungo,279-300 

)٥٨شارما، (-٣٦

٣٧-Ellphinstone,443

٣٨-Sharma,70

)٢١٠بنارجي،/٤٦شارما،( - ٣٩

)٧٣- ٧٢شارما،( - ٤٠

)٢٥٠الفنستون،/٥٢-٥١شارما،(- ٤١

)٧٣رما، شا( - ٤٢

)٧٤شارما،( - ٤٣

)٧٤شارما،/٢٥٣- ٢٥٢كانقو،(- ٤٤

)٢٨٤كانقو،( - ٤٥

)٧٥شارما،/٢٦٣- ٢٦٠كانقو،(- ٤٦

٤٧ -Qanungo,279-300

)٥٨شارما،( - ٤٨

)١٧٠، ٢فرشته، (-٤٩
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  ١٠٢، ، ، ، شارما، ٤٩٦الفنستون، -٥٠

""٤٩٦الفينستون، ""٥، ٢٥٣اليوت، ""-٥١

""٢٥٣-١٦٨-٦/١٦٧اليوت، ""٤٢سميت، ""-٥٢

""٢/٥١ني، البدايو""٢٩٣/ ٢اكبر نامه، "-٥٣

""٣٢٨-٥/٣٢٦اليوت، ""-٥٤

  ١٢٢- ١٢١شارما، ""٢/٤٩٩اكبر نامه، "" -٥٥

"١٢٥-١٢٤شارما، ""١١٠سميت، ""-٥٦

""١٢٥شارما، "-٥٧

)٢/٣٥٣البدايوني، (-٥٨

)١٤٧شارما، (-٥٩

)٢٢٧برساد، تاريخ جهانكير، (-٦٠

)٢،١٧٠فرشته،( - ٦١

"""١٠٢،،،،شارما،٤٩٦الفنستون،"" - ٦٢

"".٤٩٦الفينستون،""٢٥٣،٥اليوت،"" - ٦٣

""٢٢-٥/٢١اليوت""٤٠،سميت"- ٦٤

""٢٥٣-١٦٨- ٦/١٦٧اليوت،""٤٢سميت،"" - ٦٥

"٦/٢٦٠اليوت،""٤٩٨الفنستون،""١٠٥-١٠٤شارما،"  - ٦٦

""٢/٥١البدايوني،""٢٩٣/ ٢اكبر نامه، - ٦٧

"٥٠٥الفنستون،""١١١شارما،"" - ٦٨

""٣٢٨-٥/٣٢٦اليوت،"" - ٦٩

""١٢١شارما،""٩٩-٩٨سميث،"" - ٧٠

"١٢٢- ١٢١شارما،""٢/٤٩٩اكبر نامه،""  - ٧١

"١٢٥-١٢٤شارما،""١١٠سميت،"" - ٧٢
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""١٢٥شارما،" - ٧٣

"١٢٦-١٢٥شارما،" - ٧٤

"١٢٦شارما،" - ٧٥

"١٢٧شارما،"- ٧٦

"٥/٣٥٦اليوت،"- ٧٧

"٣/٧٣اكبر نامه،" - ٧٨

"٣/٨٤اكبر نامه، "  - ٧٩

"١٠٦-٣/١٠٠اكبر نامه،" - ٨٠

٣٩٩-٥/٣٩٨اليوت،- ٨١

)١٤٢شــارما،- ٨٢

)٢/٣٥٣البدايوني،( - ٨٣

)١٤٨-١٤٧شارما،(- ٨٤

١٤٨شارما ، - ٨٥

  )٢٢٧برساد، تاريخ جهانكير، (-٨٦

)٢٠٣-٢٠٢شارما،  //٢٤٦رساد، ب(-٨٧

  ٢٥٤-٢٥٣برساد، (-٨٨

)٣٥- ٣٤، ١جهانكير، (-٨٩

)٢٨١برساد، (-٩٠

)٢٠٨شارما، .(-٩١

)٤٣-٣١،  ٧دي، +، أي١٧٧بيرنير، (-٩٢

)١٣٩-١٢٦سكسينا، (-٩٣

٩٤-Prasade,History of Jahangir,227

٩٥-Prasade,246
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٩٦-Prasade,253-254

٩٧-Prasade,256

٩٨-Sharma,208

٩٩-Elliot,7,31-43

)٢٧٤- ٢٧١،  ١الهوري، )(١١٧ جيهان،تاريخ شاهسكسينا،(-١٠٠

)١١٧سكسينا،  //٢٧٦-٢٧٤ ،  ١الهوري، (-١٠١

)١١٤- ١١٣سكسينا، //٢٨٩-٢٨١،  ١الهوري،  (-١٠٢

)١١٦-١١٥سكسينا، (-١٠٣

)٢٠-١١٨، ، سكسينا،  ٣٦١-٣٥٦،  ٢الهوري، (-١٠٤

)٣٧٢-٣٧٠،  ٢الهوري، (-١٠٥

)٧٦-٧٠،  ٧اي ودي، (-١٠٦

)١٦٦-١٦٣سكسينا، )(١٧٤،  ١٦٧،  ١٤٤،  ١الهوري،  (-١٠٧

)٤-٣مآثر عالمكيري، (-١٠٨

)١٣٩-١٢٦سكسينا،(-١٠٩

)٢٧٤- ٢٧١، ١الهوري،)(١١٧سكسينا،(-١١٠

)١١٧سكسينا، //٢٧٦- ٢٧٤ ، ١الهوري،(-١١١

)١١٤-١١٣سكسينا،//٢٨٩- ٢٨١، ١الهوري، (-١١٢

)١١٦-١١٥سكسينا،(-١١٣

)٢٠-١١٨،،سكسينا، ٣٦١-٣٥٦، ٢الهوري،(-١١٤

)٣٧٢-٣٧٠، ٢الهوري،(-١١٥

)٧٦-٧٠، ٧اي ودي،(-١١٦

)١٦٦-١٦٣سكسينا،)(١٧٤ ،١٦٧، ١٤٤، ١الهوري، (-١١٧

)٥-٤مآثر، (-١١٨
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)٦-٥مآثر، (-١١٩

)٤٦-٢٤٤منتخب اللباب، )(٨-٦مآثر، (-١٢٠

)١١-١٠مآثر، (-١٢١

)٢٤مآثر عالمكيري، (-١٢٢

  )٥/١٣٠خافي خان، منتخب اللباب، )(٢٤مآثر، (-١٢٣

)٢٧٥،  ٢٧٢ / ٥اليوت ، خافي خان، (-١٢٤

)٢٧٩ -٢٧٧/ ٥اليوت، خافي خان، (-١٢٥

)٢٩٤ -٢٩٣/ ٧اليوت، خافي خان،  (-١٢٦

)٣٢٠ -٣١٩،  ٧ليوت، ا(-١٢٧

 )٣٢٩-٣٢٣،  ٧اليوت، -١٢٨

٤-٣مآثر عالمكيري،-١٢٩

٥-٤، عالمكيريمآثر-١٣٠

٦-٥، عالمكيريمآثر-١٣١

٤٦-٢٤٤منتخب اللباب،)(٨-٦، عالمكيريمآثر-١٣٢

١١-١٠، عالمكيريمآثر-١٣٣

١٢، عالمكيريمآثر-١٣٤

١٢ عالمكيري،مآثر-١٣٥

٢٤مآثر عالمكيري،-١٣٦

٥/١٣٠خافي خان،منتخب اللباب،/٢٤مآثر،-١٣٧

)٢٧٥، ٢٧٢ / ٥ان،اليوت ،خافي خ(-١٣٨

)٢٧٩ -٢٧٧/ ٥اليوت،خافي خان،(-١٣٩

)٢٩٤ - ٢٩٣/ ٧اليوت،خافي خان، (-١٤٠
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  )٣١٥- ٣١٤/ ٧اليوت،(-١٤١

  

===================================================  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : قائمة المصادر والمراجع 

عبد اهللا مبشر الطرازي، موسوعة التاريخ اإلسالمي والحضارة فـي بـالد            .١

  .م، جزءآن١٩٨٣في عهد العرب، جدة، ) باكستان الحالية(والبنجابالسند 
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الكوفي، علي بن حامد بن ابي بكر ، ججنامه او فتح السند،  تحقيق الدكتور               .٢

  .م١٩٩٢سهيل زكار، بيروت، 

ابن عربشاه، أبي شهاب الدين احمد بن محمد الدمشقي، عجائب المقدور في            .٣

  .١٩٨٦بيروت، نوائب تيمور، تحقيق احمد فايز الحمصي، 

الجوارنه، احمد محمد، مراسالت الحجاج بن يوسف الثقفي ومحمد بن القاسم           .٤

، دراسـة   "فتح الـسند او ججنامـة     "الثقفي كما وردت في المصدر التاريخي     

.١٩٩٧، )أ(، عدد اول ١٣، أبحاث اليرموك، جامعة اليرموك، ج"وتحليل

نوب آسيا إبان عهـد     في ج " السباهدار"الجوارنه، احمد محمد، حكام الواليات    .٥

، أبحـاث   "مآثر عالمكيري "وفق المصدر التاريخي  " اورانجزيب"اإلمبراطور

  .٢٠٠٢، )ب(،  العدد الثاني١٨اليرموك، جامعة اليرموك، ج 

الجوارنه، احمد محمد، المؤرخون وكتاب الوقائع الرسميون في دولة المغول          .٦

اليرموك، جامعـة   ، أبحاث   )القرن السابع عشر الميالدي   (المسلمين في الهند  

  .٢٠٠٢، )أ(، العدد الرابع١٨اليرموك، ج

الجوارنه، احمد محمد، دور الدول اإلسالمية في الهند في رعايـة وتطـور             .٧

، العـدد   ١٦التعليم في مدينة دلهي، ابحاث اليرموك، جامعـة اليرمـوك، ج          

.٢٠٠٠األول، 

م  الجوارنه، احمد محمد، جهود السلطان محمود الغزنوي في نـشر االسـال    .٨

ـ ٤٢٢-٣٨٧(السني في اواسط آسيا، ايران، أفغانستان والهنـد        -٩٨٨/هـ

  .١٩٩٥، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، االردن،  )م١٠٣٠

في عهـد   ) الجند(الجوارنه، احمد محمد، التنظيمات األدارية لديوان العرض      .٩

.١٩٩٦الدولة الغزنوية،  مجلة  دراسات تاريخية،  جامعة دمشق،  

رنه، احمد محمد، البعثات الدبلوماسية الى بــالط المغول المـسلمين          الجوا.١٠

في الهند في عهد االمبراطور اورانجزيب،  مجلة أبحاث اليرموك، األردن،            

.م٢٠٠١
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الجوارنه، احمد محمد، صورة المدينة اإلسالمية لدى الرحالة األوروبيـين ،           .١١

الميالدي نموذجا، مجلة الى مدينة دلهي في القرن السابع عشر " بيرنير"رحلة 

  .م٢٠٠٤دراسات تاريخية، جامعة دمشق، 

الندوي، عبد الحي الحسني،  الثقافة اإلسالمية في الهند،  معارف العـوارف             .١٢

في أنواع العلوم والمعارف، مطبوعات مجمع اللغـة العربيـة ،  دمـشق،              

.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

النـواظر،   الندوي، عبد الحي الحسني،  نزهة الخواطر وبهجة المـسامع و          .١٣

.م١٩٣١حيدر آباد، الدكن، الهند، سبعة أجزاء،  

ابن بطوطة، ابو عبداهللا بن محمد اللواتي الطنجي، تحفة النظار في غرائـب        .١٤

.م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، بيروت، "رحلة ابن بطوطة"األمصار وعجائب األسفار

اطهر مبارك بوري، رجال السند والهند الى القرن السابع الهجـري، طبـع             .١٥

.م١٩٥٨/هـ١٣٧٧الهند، بومباي، 

البيروني، ابو ريحان محمد بن احمد البيروني، تحقيق ما للهند مـن مقولـة              .١٦

مقبولة للعقل او مرذولة، المسمى بتاريخ الهند، مطبعة مجلس دائرة المعارف         

.م١٩٥٨/هـ١٣٧٧العثمانية، حيدآباد، الدكن الهند، 

لدان، طبع القـاهرة،  البالذري، ابو العباس احمد بن يحيى بن جابر، فتوح الب     .١٧

.هـ١٣١٨

البيهقي، محمد بن حسن،  تاريخ البيهقي،  نقله الى العربية عـن الفارسـية               .١٨

  .١٩٨٢يحيى الخشاب وآخرون، بيروت، 

البنداري،  الفتح بن علي بن محمد، تاريخ دولة آل سلجوق، زبدة النـصرة              .١٩

.١٨٨٩ونخبة العصرة، ليدن، 

 التواريخ أخبار األمراء والملـوك      الحسيني،  صدر الدين ابو الحسن،  زبدة       .٢٠

  .١٩٨٦السلجوقية،  تحقيق محمد نور الديننبيروت، 

الطوسي، نظام الملك ، سياسة نامه  او سير الملوك، ترجمة يوسف بكـار،              .٢١

.١٩٨٢، بيروت، ١٩٨٧الدوحة، 
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ارنولد توماس، الدعوة الى اإلســــالم، ترجمة الدكتور حسن ابـراهيم          .٢٢

.م١٩٥٧، ١٩٤٧حسن وآخرون، القاهرة، 

الساداتي ، احمد محمود، تاريخ المسلمين في شبه القارة الهنديـة، القـاهرة،        .٢٣

  .م١٩٥٧

الندوي، مسعود الندوي، تاريخ الدعوة اإلســالمية في الهند، دار العروبة،          . ٢٤
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