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بالد  عن  نتكلم    املعروفة،   بحدودها   اليوم  القائمة  اهلند  دولة   بذلك   نعني   ل   فإننا   التاريخ  يف اهلند عندما 

عة لعدة  الشاس   البالد  هذه  انقسمت  الصليبي،  الحتالل  بفعل  انقسمت  التي  اهلندية  القارة  شبه  نعني  ولكن

الرشق،   يف  جزر  من  يتبعها  ما  إىل  إضافة  وسرييالنكا،  ونيبال،  وبنجالديش،  وباكستان،  اهلند،  هي:  دول 

 .وسيالن أو رسنديب يف اجلنوب 

 ) وهي بالد شاسعة تبلغ مساحتها قرابةوشبه القارة اهلندية عامل قائم بذاته جغرافًيا يف قلب القارة اآلسيوية  

عرب    (4.5 وكانت  واللهجات،  واللغات  والقوميات  الشعوب  من  الكثري  وهبا  مربع،  مرت  كيلو  مليون 

التاريخ من املناطق املؤثرة عىل ركب احلضارة ومسرية البرشية، وتعددت هبا األجناس والديانات بصورة  

البرش تاريخ  أدوار  جلميع  حقيقي  جتسيد  هي  اهلندية  القارة  شبه  أن  القول  يمكن  حتى  شتى  واسعة  يف  ية 

الوثنيات حتى هداية   منذ ظهور  لفروق اآلدميني وما عرفوه من معتقدات  الكامل  التمثيل  صوره، وفيها 

ونظًرا لتساع رقعة هذه البالد مل يستطع حاكم واحد أو دولة واحدة أن ختضع مجيع ،  الناس إىل التوحيد

  أقاليمها، فقامت هبا العديد من املاملك واإلمارات

نظام   اإلنسانية  وكان  بالكرامة  والستهانة  والقسوة  الظلم  صور  أشد  من  اهلندي  هذا  الطبقات  ويقسم 

 :القانون أهل البالد إىل أربع طبقات وهي

عندهم   (1) اآلهلة  وحقوق تضعهم يف مصاف  امتيازات  وهلم  الدين،  الكهنة ورجال  ) طبقة  وطبقة  (  2، 

 .العسكريني ورجال احلرب 

 . لزراعةوطبقة رجال التجارة وا( 3) 

 . واملنبوذون واخلدم، وهم عند الربامهة أحط من البهائم وأذل من الكالب (4)

بدأ املسلمون فتوحاهتم يف بالد اهلند يف نفس العام الذي بدأوا فيه فتوحاهتم يف بالد األندلس وكان ذلك  

لقراصنة من بالد أيام ولية )احلجاج بن يوسف الثقفي( يف عهد الدولة األموية حني استولت جمموعة من ا

 السند عىل ثامين عرشة سفينة للمسلمني بمن فيها من رجال ونساء ومحولت جتارية، فأعد احلجاج محلتني 



 

 

وليدخلنها          البالد  هذه  ليفتحن  فأقسم  ذلك  حتقيق  يف  فشلتا  لكنهام  األرسى  لتحرير  عسكريتني 

لك( جهز احلجاج جيشًا قويًا جعل عىل  املسلمون، وبالفعل وبعد موافقة اخلليفة األموي )الوليد بن عبد امل

عاماً  عرش  سبعة  العمر  من  البالغ  الثقفي  القاسم  بن  حممد  القائد  الربية    ،رأسه  املعارك  من  العديد  وبعد 

ثم استمر يف مسريته حتى فتح  ،  واملواقع البحرية نجح القائد املسلم يف محلته ووصل إىل شاطئ )هنر السند( 

( أرسل إىل بقية  ـه101-99هـ. وىف عهد اخلليفة )عمر بن عبد العزيز( )   90عاصمة بالد السند يف عام  

ملوك وأمراء السند يدعوهم إىل اإلسالم عىل أن يقرهم عىل مناصبهم ويبقيهم عىل ملكهم فدخل الكثري  

د  هشام بن عبد امللك عني القائد اجلنيد بن عب  وىف عهد اخلليفة  منهم يف اإلسالم وتسموا بأسامء إسالمية.

عىل شامل غرب    ، املريالرمحن   استوىل  اثنني  عامني  وىف خالل  انتصارات سابقيه  فأكمل  السند  واليًا عىل 

اهلند بالكامل. ويف العرص العبايس باستثناء الصدر األول للدولة العباسية مل يشهد فتوحات جديدة يف شبه  

ألن   اهلندية؛  الالقارة  بني  الرصاعات  من  الكثري  شهدت  فرتاته  من  معظم  خاصة  وبعضهم  املسلمني  ولة 

ألركاهنا  وتقوية  املاملك  لبعض  ترسيخًا  شهد  العرص  ذلك  ولكن  اهلند،  إىل  وفدت  التي  العربية  القبائل 

الفتوحات   لعرص  الثانية  البداية  وهو  الغزنوية،  الدولة  جاءت  حتى  األقوياء  احلكام  لبعض  وظهورًا 

ثم اهلند  يف  من الدولة    أتت  اإلسالمية  و  ثم    الغورية  والنقسامات  الطوائف  عرص  ثم  ومن  املامليك  ثم 

-1525سنة )   300اهلند و استمرت أكثر من    يفالدولة املغولية و التي تعترب اململكة األخرية للمسلمني  

  .م( 1858

ال اتى  اإلنجليزثم  اهلند،    يحتالل  الحتالل فلبالد  ضد  التحررية  اإلسالمية  احلركات  عرشات  قامت 

الربيلوي   عرفان  أمحد  الشهيد  اإلمام  حركة  أبرزها  من  احلركات  فالصليبي،  وأقوى  أكرب  من  كانت 

الوسائل وأمكرها،  ف  ،اإلسالمية بأخبث  املسلمني  ينس اإلنجليز ذلك األمر وعملوا عىل متزيق وحدة  لم 

احلكف املناصب  تويل  من  وأذكوا  منعوهم  الدولة،  مفاصل  من  ومكنوهم  والسيخ  اهلندوس  وقربوا  ومية، 

وانتهز  املساجد،  وهدموا  واألوقاف  واألرايض  األمالك  صادروا  كام  املسلمني.  وبني  بينهم  العداوة  نريان 

من   روهم  وهجَّ ومنازهلم  أراضيهم  فأخذوا  باملسلمني،  التنكيل  يف  اإلنجليز  وشاركوا  الفرصة  اهلندوس 

بل النوربختشية   ديارهم،  مثل  اهلدامة  الضالة  احلركات  تبنوا  كام  واألشغال.  الوظائف  يف  مكاهنم  حلوا 

الذين كان  و  (،غالم مريزا أمحد القادياين)   واأللوهية)غالة الشيعة(، والقاديانية أتباع الدجال مدعي النبوة  

 .وج عليهم الذي ل جيوز اخلر يدعوا إلبطال اجلهاد ضد اإلنجليز بدعوى أهنم ولة األمر



 

 

 وما زالت أوضاع املسلمني يف تدهور شديد حتى هذه اللحظة والتي نرى فيها ونسمع عن محلة         

مهجية ممنهجة ضد اكثر من ربع مليار مسلم حرض عليهم املجرم األكرب ترامب عندما زار رئيس احلكومة  

مي الراديكايل، وبعدها  املتطرف فقال ترامب حمرضا: أمريكا واهلند متحالفتان بقوة ضد اإلرهاب  اإلسال

كانت العتداءات عىل املساجد والنساء والشيوخ واملحالت وكل ما هو مسلم ، ورئيس احلكومة املتطرف  

والفئران   والبقار  القرود  يعبدون  فالذين  املسلمني،  ماعدا  األقليات  كل  بتجنيس  قرارا  أصدر  كان 

 ابادهتم!   والنسان جينسون اما عبدة اهلل الواحد القهار فالبد من

هؤلء  حقد  ترى  طرفا  اإلسالم  يكون  عندما  ولكن  املواطن  لدين  هنتم  ل  علامنية  دول  نحن  يقولون  هم 

 وحتزهبم ضد اإلسالم وأهله!  العلامنيني

لقد حكم اإلسالم اهلند ملا يقرب من ألف عام عاشوا واهلندوس دون أي مشاكل وقعت، ومل يلغ دينا ومل  

و  معبدا  اهلند  يبد شعبا ومل هيدم  بالروهينغا والجيور ومسلمي  يفعلونه  ما  لكن  باإلرهاب،  يتهم  مع ذلك 

 حماربة للتطرف!! 

سوريا   يف  املسلمون  اما  دول،  واستنفار  وحمارضات  ندوات  الكورونا  بفريوس  عامليا  اهتامما  نرى  واليوم 

الروهينغا ل بواكي هلم ول أي تعاطف ل سيايس ول إعالمي   ول حتى شعبي  والصني واهلند ومسلمي 

(( وسلم:  عليه  اهلل  صىل  قوله  حيفظ  كلهم  املسلمني  أن  .... مع  توادهم  يف  املؤمنني  أهيا  مثل  لألسف   ،))

فجاء  الطوائف  ملوك  ظهر  عندما  الندلس  فقدنا  لقد  بيننا  فيام  فقدناها  املحبة  عاطفة  حتى  الخوة 

 الصليبيون وطردونا من الندلس واخذوها قطعة قطعة...  

ق أنت يب ل تسل عن عنرصي عن نحن كام  مني  أنت  منك  أنا  املغرب  أو يف  اهلند  أخي يف  يا  الشاعر:  ال 

 نسبي إنه اإلسالم أمي وأيب

ألمة   املرشف  والتاريخ  الفتوحات  شهر  رجب  شهر  يف  اهلند  يف  املسلمني  عىل  العتداء  ففيهيأيت   اإلسالم 

مئة الف مقاتل وملا توجه هلم  الرسول صىل اهلل عليه وسلم    300كانت غزوة تبوك التي جتهز هلا الروم ب  

بنفسه وبصحابته بعزيمة تذيب احلديد وتفتت اجلبال وعزة باهلل وبرسوله وبدينه فقدنا حالوة طعمها ألننا  

 مل نعشها  

ه فتحت دمشق عاصمة اإلسالم يف شهر رجب  يف شهر رجب انترص خالد بن الوليد يف معركة الريموك وفي

 عرب القائد الرببري املسلم طارق بن زياد إىل الندلس وفيه كانت معركة الزلقة  



 

 

 

ويف رجب استعاد صالح الدين اليويب بيت املقدس ودخل القدس فاحتا منترصا وأمن الناس مجيعا حتى  

بل ملا اخذ النصارى وسبعني الفا    أربعمن    أكثرالنصارى الذين قتلوا ملا دخلوا بيت املقدس من املسلمني  

املسلمني ما يقارب من مليون مسلم واملضحك اهنم يصنفون   املهاجرين  املسلمني قتلوا من  الندلس من 

 املسلمني كإرهابيني  

كل تلك الفتوحات املرشفة والتاريخ العظيم يف شهر رجب، ويف عرصنا تعيش أمتنا شهر رجب شهر الذل  

 ي نرجوا مجيعا من اهلل ان يرفعه عن المة. واهلوان الذ

 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


