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مفهوم العالقات بين المسلمين والهندوس في ضوء 

ة ة في عصر الدولة المغول  1الكتب الفقه
                                                                         

   * صاحب عالم األعظمي الندو . د        
   
ة { عض الوثائ المغول ة، فلدينا  التي تفيد أما في عصر الدولة المغول

ة، البنه  ابر، مؤسس الدولة المغول بوجود النصائح الخاصة لسلطان ظهير الدين 
عد وفاته، وهي ال تدع التعصب والتشدد الديني . 1:همايون الذ خلف األخير 

ك اًنا في قل العدل واإلحسان واإلنصاف مع احترام ...يجد م م  ك الح إنما عل
ن ومراعاة مشاعر مت ان اآلخر ان؛ أد ح . 2عي هذه األد االجتناب الكامل لذ

قر نائسهم أبًدا، وهو األمر الذ سيؤد إلى تحسين . 3؛..ال ولن تهدم معابدهم و
ع أنحاء  ج األمن والسالم في جم تم ترو ا، و العالقات بين السلطان والرعا

عة والسنة. 4الهند؛ ة بين الش ك تجنب الخالفات الدين   .}عل
العالقات بين المسلمين والهندوس عند  بدأت تظهر المسائل المتعلقة 
امهم بإنشاء  وصول التجار المسلمين العرب إلى سواحل جنوب الهند، وق

الحسنى ة  وقد اتخذت العالقات . مستوطناتهم فيها لتفعيل النشاطات التجارة والدعو
عد ة  س الدولة اإلسالم ة التامة لد تأس ة لها، مما  بينهما الجد الفتوحات اإلسالم

عة العالقات بين الطرفين ا المختلفة حول طب ثير . أد إلى ظهور القضا فقد ظهر 
ة النظم  انت مهمة من ناح ة التي  اس ة والس ة واالجتماع ا الدين من القضا

ة دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر *                                                             .ل
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ة، ومنها وضع الهندوس  ة والشرع ة واإلدارة إلى جانب أهميتها الدين اس الس
  .يجاد العالقات وتحديدها بين الطرفين على ذلك األساسالشرعي وإ 

ة ونحلل المواد المتعلقة بهذه العالقات بين  وقبل أن ندرس الكتب الفقه
ة العالقات بينهما لد الفتوحات  الجانبين، علينا أن نلقي سرًعا الضوء على بدا

ة في السند ام الدولة اإلسالم ة وق ل المسلمين العرب فقد بدأت تتدف قواف. اإلسالم
ة منذ القرن األول الهجر المواف ل ة الهند نصف الثاني من لعلى المناط الساحل

الد ع الم ة إلى ساحل منطقة تهانة . القرن السا رة البدائ وتنسب المهمات العس
فة الثاني عمر رضي  ما منذ عهد الخل عصر الخالفة الراشدة، الس ة  هروچ الهند و

تجار لوهو األمر الذ وفر المـزد من الفرص ل 2.م644/هـ23توفى هللا عنه الم
ة في المناط  ات العر ة التجارة واستقرار الجال العرب لالستقرار وتنش عمل
ة لتفعيل  ة والثقاف ثيـر من المراكز الدين ة العديدة، وساعد على إنشاء  الساحل

ة ة اإلسالم صورة شاملة في ولكن الفتوحات اإل 3.النشاطات الدعو ة تمت و سالم
في عصر الدولة ) م714/هـ95ت(عهد والي المشرق الحجاج بن يوسف الثقفي

ة بيد القائد الشاب دمحم بن قاسم الثقفي  وقامت الدولة ) م715/هـ96ت(األمو
ة في عام  ة712/هـ93اإلسالم دأت فترة جديدة لنشر الثقافة اإلسالم وعلى . م، و

ة، الرغم من أنه لم يجد  افًا لترسيخ دعائم الدولة الفت القائد دمحم بن قاسم الثقفي وقًتا 
ة  ادة اإلسالم ماش نطاق الس عض المناط من المنصورة إلى  فيمما أد إلى ان

فة إلى عام  صورة ضع م، ثم 985/هـ375ملتان، إال أن هذه الدولة استمرت ولو 
ن القرامطة من القضاء على هذه الدولة اإلسال ةتم ع ام الدول الش ة وق ة السن    4.م

ة  ة واالقتصاد ة والدين اة االجتماع ع أحوال الح عاب جم ومن الصعب است
عة العالقات بين المسلمين وغيـر المسلمين في تلك اآلونة في هذه العجالة، إال  وطب

حث هنا ة التي قام عليها دمحم بن القاسم بإيجاد العالقات مع  أنني سأ األرض
ة أمام اإلدارة اله ال انت أول إش ة في السند،  ام الدولة العر عد ق ندوس، وذلك أنه 
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ان يتم التعامل معهم على أساس  الجديدة تحديد وضع شرعي للهندوس، أ ما إذا 
تم التعامل مع األهالي  ة لها داًرا للحرب و النس أنهم من الذميين أم أن الهند ستكون 

المصدر المعاصر، وضعهم دمحم بن القاسم الثقفي في  بناًء على ذلك؟ وعلى حسب
ة مع  ة والثقاف زمرة الذميين على حسب القانون اإلسالمي، وأعطاهم الحرة الدين

م المنادر  مفرد هذا الجمع مندر على وزن مسجد وهو معبد (السماح لهم ببناء وترم
مة) هندوسي ة مع. القد قة القانون التأكيد ألهالي الهند  وقامت اإلدارة بتحرر الوث

ة وعدم التعرض ألموالهم وممتلكاتهم وعلى الرغم من أنه ال . 5على الحرة الدين
مات  ام دمحم بن القاسم بذلك بناء على التعل د ق ة موثقة مما يؤ توجد مادة تارخ

زة أمر اإلدارة المر ن الفهم أنه قام بذلك  م ز، إال أنه  ة من المر ثير . اآلت وأكد 
عد التشاور مع والي العراق والعلماء والفقهاء  احثين المحدثين أنه قام بذلك  من ال

ضعوا الهندوس . 6في هذا الصدد ان لهم أن  يف  والسؤال الذ ُطرح هنا وهو 
سوا من أهل الكتاب؟ على حسب المصادر المعاصرة  في زمرة الذميين مع أنهم ل

ة من  ه "اعتبـرتهم اإلدارة اإلسالم ، ومن هنا وضعوهم تحت زمرة "أهل الكتابش
ة  7.الذميين ة واالجتماع ة الحقوق الدين ناًء على ذلك أعطتهم اإلدارة اإلسالم و

ة وهذا يدل على أن علم أصول الفقه تطور جًدا في ذلك الوقت . واإلدارة واالقتصاد
ناء على سوا من الكفار و ذلك تم  والعلماء والفقهاء اجتهدوا في أن الهندوس ل

أهل الكتاب   .التعامل معهم 
ورة في المصادر المعاصرة والالحقة أن القائد  ع التفاصيل المذ د جم وتؤ

ع الحقوق المشروعة، وعاملهم معاملة المحمًدا بن  قاسم الثقفي أعطى الهندوس جم
ل طرق  ، واللين، وحاول  الرف التسامح، والعدل، والصدق، واألمانة، و حسنة و

ةإسعاد ا ة والزراع ة واالقتصاد ة واالجتماع . 8لهندوس وطمأنتهم على حرتهم الدين
عث بها الوالي الحجاج إلى القائد  ر مقتطفات من تلك الرسالة التي  وعلي هنا أن أذ

المعاملة الجيدة مع الهندوس والرف بهم في "نيرون "لد فتح منطقة  ، ناصًحا القائد 
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ع المعامالت، قائًال  س الدولة، أولها ةأرع هناك:"جم مداراة الناس دون : دعائم لتأس
أ تمييز عرقي أو ديني واجتماعي، ومواساتهم للتخفيف من حـزنهم ومصابهم، 

ا، ثالثها: والتسامح، والمصاهرة، ثانيها أخذ الرأ :إعطاء الناس األموال والعطا
عها حسب ذلك، را ادة : السديد ضد العدو واتخاذ اإلجراءات الالزمة  مظاهر الس

مة ة العظ   9.والقوة والشو
ار، وأسس دولته على  عين االعت مات  ا والتعل وال شك أنه أخذ هذه الوصا
ة  ا وتحسين أحوالهم االجتماع الرعا هذه األسس مع وضع الدستور للكرم والرف 

ة عيدها، . واالقتصاد طو له  ه و عد ذلك تدنو إل حت أرض السند  ومن هنا أص
ثي ه ف ة لم يرفع أهلها السيوف طلًا للصلح الذ لم يبخل  ر من المناط الهند

ع المؤرخين من القدام. 10عليهم ره ىوجم والثناء  والمحدثين نجدهم ُرُطَب اللسان بذ
ة، والتسامح، على أوصافه الحميدة، ال اهتمامه بتحسين أحوال الرع ما يتعل  ما ف س

ة حق ة، ورعا ةوالعدالة االجتماع ة واإلدارة واالقتصاد اس ة والس . 11وقهم الدين
ثيـر من المؤرخين الهندوس أعمال القائد دمحم بن  ، ومنهم المؤرخ الكبيـر القاسمومدح 

ر أعمال القائد معلًقا على إدارته في السند قائًال  ومن الشرو :" بيني پرساد الذ يذ
ا ال ة الكاملة لممارسة الالزمة لنجاح دولة ما في الهند إعطاء الرعا حرة الدين

ة ة . معتقداتهم وشعائرهم الدين ة لها أهم وقد أحس المسلمون لد الفتوحات اإلسالم
، ومن هنا وضع اساتهم حسب هذه النظرة واالتسامح الديني والعقائد وأكبر . س

ة دمحم بن  سننت ونفذتذلك نجده في النظم اإلدارة التي لمثال  قاسم التحت رعا
الد في السند   " 12.وٕاشرافه في القرن الثامن الم

لت سماحة اإلدارة الجديدة وثقتها  ذا رأينا أن قو  .القادة والجماهيـر منوه
ل شيء ًضا قدموا التعاون معها في  عض الوقد اتخذ القائد دمحم بن . وهم أ قاسم 

ان المحليين ار من القادة والس انت موضع تقدير وٕاك اسات التي  على  الس
ة . 13السواء انت عامة مبن ة على أن العالقات مع الهندوس  وتشهد القرائن التارخ
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ة ع العصور اإلسالم وهذا ما سنراه في . على التسامح والعدالة واإلنصاف في جم
ة ة في ضوء الكتب الفقه ة في عصر الدولة المغول   .الصفحات التال

  
ة   : الفقه والفقهاء في الهند اإلسالم

ما قة أن مسألة وضع الهندوس قد حسمه  و رت في الصفحات السا ذ
ادة دمحم بن  ق ة لها  ة لد الفتوحات اإلسالم العلماء والفقهاء في عصر الدولة العر

ولكنه يبدو أن العلماء والفقهاء في عصر سلطنة دهلي اجتهدوا مرة . قاسم الثقفيال
ما ا الهندوس، ال س ة في المسائل المتعلقة  ة العالقات ثان لوضع الشرعي لهم ونوع

ة العديدة التي . معهم على ذلك األساس ا في الكتب الفقه وقد تناولوا هذه القضا
ا المتعلقة بوضع الهندوس . دونها العلماء والفقهاء آنذاك وقبل أن أدرس القضا

طة حول تارخ الفقه والفقها س ر نبذة  ء وعالقتهم مع الدولة والمسلمين، علي أن أذ
ا  عاب الموضوع ولطرح القضا ة الست في عصر سلطنة دهلي والدولة المغول

ة   .ومناقشتها في ضوء هذه الكتب الفقه
ل من العلماء والفقهاء في عصر سالطين دهلي والدولة  لقد أسهم 
ة لإلشراف  يل اللجنة العلم جها من خالل تش فها وترو ن الفتاو وتأل ة بتدو المغول

ة تدو  فها وترتيبهاعلى عمل س . ن الفتاو وتأل دأت هذه النشاطات منذ تأس و
ة ما في عصر الدولة المغول ة ال س ت في العصور التال ومن . سلطنة دهلي وقو

أهم المجموعات التي دونت في ذلك الوقت من خالل التعاون بين السالطين والعلماء 
ة: هي اث ة14الفتاو الغ ة، وفتاو ت15، وفتاو فيروزشاه م 16اتارخان ، وفتاو إبراه

ة17شاهي يرة أو الهند ن  18.، والفتاو العالم تبها ر ة، و وثمة الفتاو الحماد
تاب جيد ومرجع مقبول في الفتاو 19الدين بن حسام الدين الحنفي الناگور  ، وهو 

ه الترتيب نفسه لكتب الفتاو األخر  ع في الهند، ترتي ت   . 20و
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ة العال قات بين المسلمين والهندوس معتمًدا على الفتاو وسوف أناقش قض
ة عاب عصر الدولة المغول ة الست أما عصر سلطنة دهلي فهذا الموضوع . الهند

ا من خالل  حث مستقل لدراسة هذه القضا حتاج إلى  حث ألنه  خارج نطاق ال
  .الفتاو التي تم إعدادها في عصر سلطنة دهلي

ةة عالشر في  وضع الهندوس  وعالقتهم مع المسلمين في عصر سلطنة  اإلسالم
  :21دهلي

ة   ة علينا أن نناقش القض احث المتعلقة المعن وقبل إلقاء النظر على الم
ةعالشر في المطروحة وهي وضع الهندوس  حث  ة اإلسالم ة، وسن في الهند اإلسالم

رت آ. عن آراء العلماء والفقهاء حول ذلك في عصر سلطنة دهلي ما ذ نًفا في و
ة تحت  قة أن هذه المسألة طرحت ألول مرة عندما قامت الدولة العر الصفحات السا

ادة القائد دمحم الثقفي وقد اجتهد العلماء المعاصرون في هذه المسألة ووضعوهم . ق
ه أهل الكتاب، فهم صاروا من الذميين وحسب المصادر المعاصرة تم . 22في زمرة ش

ع القوانين الخا الذميين عليهم، ومن هنا حصلوا تنفيذ جم ع الحقوق على صة  جم
ة الغة في عصر سلطنة . حسب الشرعة اإلسالم ة  وقد أخذت هذه المسألة أهم

ل بدلوه في هذا الصدد قة من . دهلي، ومن ثم فقد أدلى العلماء والفقهاء  انت ط ف
ه أهل الكتاب، ولكن ط ة من العلماء موافقة على وضع الهندوس في زمرة ش قة ثان

انت ترفض ذلك حسب المذهب الشافعي   .العلماء 
عض المصادر المعاصرة وصل وفد من العلماء لمقابلة السلطان  وحسب 
عدم إعطاء حقوق الذميين للهندوس في  ه  والنقاش معه في هذا الصدد، وأشاروا عل

ان قد ذه 23.الهند ارك الغزنو  ن جًدا أن العالم نور الدين م ب مع هذا ومن المم
رة وضع الهندوس في زمرة . الوفد إلى السلطان ان صاحب الكتاب نفسه يرفض ف و

ة أفتوا بوضعهم في زمرة  24.الذميين ة والشافع ولكن الجمهور من العلماء من الحنف
ان سالطين دهلي أنفسهم ساروا  أهل الكتاب والتعامل معهم على ذلك الحساب، و
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د عل وتحمل المصادر  25.يها المصادر المعاصرةعلى هذه الطرقة والتي تؤ
ة آنذاك فهناك . المعاصرة مصطلح ذمي للهندوس والفئات األخر غيـر اإلسالم

د على استعمال مصطلح ذمي للهندوس  مثال فتوحات فيروزشاهي، الذ ال يؤ
أهل الذمة عليهم عض . 26فحسب، بل يدل على تنفيذ القوانين المتعلقة  وحسب 

ح الفتاو تم تقس قات عديدة مع توض ة إلى ط م غيـر المسلمين في القارة الهند
ون  غي أن يوضع المشر أنه ال ين موقف العلماء واختالفهم حول ذلك والذين أفتوا 

سوا من أهل الكتاب وال هم من المجوس . من غيـر العرب في درجة الذميين ألنهم ل
عض الفقهاء على  ن أن يتم اعأثم اتف  ذميين لو نه من المم ار الهندوس  ت

م اإلسالمي مع  شة تحت الح ة وقوانينها ووافقوا على المع الدولة اإلسالم اعترفوا 
عدم اإلعانة على قتل المسلمين وٕاثارة الفتن والفساد في المجتمع وعدم إعانة األعداء 

ة ار الدولة اإلسالم أخ اتبتهم  ة أخر تفيد أنه من المم 27.أو م تب فقه ن وهناك 
  . 28ن في زمرة الذميينو أن يوضع الهندوس والمشر

عد وضع الناس في أومن المعروف عن أهداف الجـزة في اإلسالم،  نه 
ة يزمرة الذمي قروا بها في دار اإلسالم وتحمي اإلدارة المعن ن تجر عليهم الجـزة ل

عض الفقهاء على سالط ة أشار  اتهم وأموالهم، وانطالًقا من هذه الرؤ ين الهند ح
ع الناس وأموالهم والدفاع الكامل عنهم دون  اة جم ة ح حما بوضع االهتمام الكبيـر 
أ فرق بين مسلم وهندوسي من أ عدوان خارجي أو داخلي، ذلك من ضمن 

ة ا غيـر اإلسالم ال الرعا ة ح ات التي تقع على اإلدارة المعن وعلى  29.المسؤول
ذلك قتل غيـر  ما أن هللا تعالى حرم سفك دم المسلم؛ فقد حرم  حسب آراء الفقهاء، 

ان رجًال أو امرأة ان معاهًدا أو ذمًا سواًء  فحسب رأيهم غيـر المسلمين . المسلم إذا 
أ حال من األحوال  ومعصوم ه  الدم والمال في اإلسالم، فال يجوز االعتداء عل

ان صاحب عهد  أال :"أنه قال -ملسو هيلع هللا ىلص -فقد جاء عن نبينا دمحم . أو أمان أو ذمةإذا 
من قتل نفًسا معاهدة لها ذمة هللا وذمة رسوله فقد أخفر بذمة هللا، فال يرح رائحة 
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عين خرفا ون أدنى فرق . 30"الجنة، وٕان رحها ليوجد من مسيرة س ومن هنا ال 
ه دفع الجـزة بين مسلم وغيـر مسلم في مسألة دفع  ة في أنواع القتل الذ يجب ف الد

ورة أعاله أن . 31بدًال من القصاص ة المذ ل يتضح من المسائل الفقه وعلى 
ة  ة أعطت غيـر المسلمين والذميين الساكنين في الدولة اإلسالم الشرعة اإلسالم

انة حقو  ة، مع ص ش ة والمع ة واالجتماع لشرعة هم هذه في إطار اقالحرة الدين
ة والحفا عليها وعلي اآلن دراسة هذه الموضوعات من خالل الفتاو . اإلسالم

ة ة . الهند ولكن قبل الدخول في غمار هذا الموضوع علي أن أعرف الفتاو الهند
  .نفسها

ة ير ة أو العالم ف الفتاو الهند ة التي : تعر يرة أو الهند الفتاو العالم
ر ألفتها لجنة من العلماء ا ، وقد ذ ألجالء تحت إشراف موالنا نظام الدين البرهانپور

ة  ير نامه سبب تأليف الفتاو الهند اظم صاحب عالم المؤرخ الدرار دمحم 
قول ة :"ف المسائل الدين عمل المسلمون  ة شديدة في أن  ما أن السلطان يرغب رغ

عتبرها علماء المذ ة الغراء التي  هب الحنفي وأكابره واجًا مقتضى الشرعة اإلسالم
فة ومع األقوال المختلفة  ات الضع شرعًا، ولكن هذه المسائل قد اختلطت مع الروا
ة  ما أن هذه المسائل الفقه  ، تب الفقه والفتاو سبب اختالف العلماء والفقهاء في 
حصل على ما يرد من  ع المرء أن  ستط تاب واحد، ولهذا ال  ست موجودة في  ل

ام ر السلطان أورنگ  أح امه، ومن هنا قد ف املة لعلوم الفقه وأح ة  ة دون درا فقه
تاب واحد شامل؛  ة في  ع هذه المسائل الفقه قوم علماء الفقه بتجم زب في أن 
تاب  ة في  ة، أ أن السلطان عزم على جمع المسائل الفقه مستمد من الكتب الفقه

ام بهذه  32نظام الدين البرهانپور وجعل على عات العالمة الشيخ ....واحد الق
وأجر ...فاشتغل في هذا ره من العلماء الذين ذاع صيتهم في علوم الفقه...المهمة

تمل هذا  حتاجون حتى  ل ما  السلطان الرواتب المغرة عليهم، ووفر لهم 
ه أمواال ...العمل ل عام على هذا العمل الضخم وعلى العلماء المنشغلين ف وأنف 
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تب في ميزان ...ائلةط ما  ة العديدة،  غني عن الكتب الفقه وٕاتمام هذا العمل 
ًال من القاضي دمحم حسين  33."حسنات السلطان وقد اختار الشيخ نظام الدين بدوره 

، والشيخ علي أكبر حسيني سعد هللا خاني 34)م1665/هـ 1076ت(جونپور 
، والمفتي دمحم أكرم 36ر ، الشيخ حامد بن أبي حامد جونپو 35)م1679/هـ1090ت(

عملون . 37)م1706/هـ1117ت(الهور  ل واحد من هؤالء عشرة رجال  وقد اختار 
ن والتأليف ة التدو وقد بذل هؤالء العلماء . 38مشرفين مساعدين للتعاون في عمل

ن هذا العمل الضخم؛ فقد بدؤوا العمل في أوائل  ارًة في تدو والفضالء جهوًدا ج
م، وتم إنجاز هذا العمل 1669/هـ1080نگ زب أ في عام سلطنة السلطان أور 

ة 1676/هـ1086الضخم في عام  ن الفتاو الهند م، وقد صرف السلطان على تدو
ة ات التي . 39مائتي ألف رو أسماء الشخص ستحسن بوضع القائمة الخاصة  و

ة السلطان أورنك زب وٕاشرا ة تحت رعا   .فهأسهمت في إخراج هذه الموسوعة الفقه
مي لمعد الفتاو  ل التنظ  :40أسماء المؤلفين من اله

عدد 
ين  المشتر

 المنصب أسماء المؤلفين

ير 1 س األعلى موالنا السلطان أورنگ زب عالم  الرئ
 المشرف األعلى الشيخ النظام الدين البرهانپور  2
 مشرًفا مساعًدا السيد علي أكبر سعد هللا خان 3
 مشرًفا مساعًدا حامد جونپور مال حامد بن أبو  4
 مشرًفا مساعًدا مال دمحم حسين جونپور  5
 مشرًفا مساعًدا مال دمحم أكرم الهور  6
امئو  7 ه الدين الگو  مساعًدا قاضي وج
 مساعًدا موالنا دمحم أبوالخير التهتهو  8
قي 9  مساعًدا مال دمحم جميل صد
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 مساعًدا جالل الدين دمحم مچهلي شهر  10
ه الدين دهلو  11 م بن وج  مساعًدا شاه عبد الرح
 مساعًدا د دمحم القنوجيسيمير  12
 مساعًدا الشيخ رضي الدين بهاگل پور  13
اكورو  14  مساعًدا الشيخ دمحم غوث 
ه الرب 15  مساعًدا مال وج
ع سرهند 16  مساعًدا موالنا دمحم شف
 مساعًدا موالنا دمحم فائ  17
 مساعًدا أبو الفرج المعروف بـ سيد معدنسيد  18
 مساعًدا ملك غالم دمحم قاضي قضاة الهور 19
ير  20  مساعًدا القاضي سيد عنايت هللا مون
سيد نظام الدين بن نور دمحم تهتهو  21

 السند
 مساعًدا

امئو  22 و  مساعًدا الشيخ أحمد بن منصور 
ات بن حسام الدين دهلو  23  مساعًدا أبو البر
الشيخ دمحم سعيد بن قطب الدين  24

 سهالو 
 مساعًدا 

 مساعًدا مفتي عبد الصمد جونپور  25
القاضي عصمة هللا بن عبد القادر  26

 لكهنؤ 
 مساعًدا

عقوب فتحپور  27  مساعًدا القاضي دمحم دولت بن 
 مساعًدا سيد عبد الفتاح بن هاشم صمداني 28
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 مساعًدا  موالنا چلپي عبد هللا 29
امي  30  مساعًدا موالنا أبو الواع هر
ح الدين جعفر  31  مساعًدا موالنا فص
اء الدين محدث  32  مساعًدا مال ض
 مساعًدا دمحم بخش 33

س  لها، وال شك أنه ل تب الفقه  ة عن  وقد أغنى هذا الكتاب العلماء والطل
س منه تاب آخر في هذا المجال أشمل وأوضح وأ ، وقد اعترف بذلك "41هناك 

ر المؤرخ الهند الكبير السير جدهوناته عثير من المؤرخين الهنود وال رب؛ يذ
ار قول (Jadoonatha Sarkar)سر اليوم لدينا ولد مسلمي :"عظمة هذا الكتاب ف

يرة، الذ عز  ص عصارة التشرع اإلسالمي في صورة الفتاو العالم الهند، تلخ
س نظم الشرعة إلى اسم السلطان أو  ما  منتهى الدقة،  رنگ زب وتميز 

ة في الهند بوضوح تام   "42.اإلسالم
ايجازٍ  عض خصائص هذه الفتاو  ر    :وعلينا أن نذ

فه عالم واحد، إنما قامت لجنة من العلماء والفضالء والفقهاء إ. 1 نه لم ينفرد بتأل
العودة إلى  بيرة وصغيرة  ل  مراجعة    .المصادر والمراجع المختلفةالمشهورن 

ة ترتب. 2 تاب الهدا ه حسب ترتيب  ة ف   .المادة العلم
ة. 3 ع المسائل الفقه ة لشرح جم فه جهود مضن   .قد بذلت في تأل
  .االعتدال بين االختصار المخل واإلسهاب الممل. 4
ررة. 5 ة والم   .خال الكتاب من البراهين الثانو
ر الوجوه الم. 6 ما قتصر على ذ عطي ح عتمدة لألحاديث التي استشهد بها، وال 

  .شاذا إال إذا لم يوجد حل آخر
ة. 7 المصادر األصل   .ستشهد دائما 
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لة حالن متعارضان في المصادر الكبر فإنه يرجح . 8 ون في المش عندما 
البرهان  مصدر على آخر إذا تفوق في الحجة وزاد على نظيره مدعما 

  43.والدليل
ما في هذا، وهنا ة، ال س نها في عصر الدولة المغول ك فتاو أخر تم تدو

ة"عهد السلطان أورنگ زب ومنها  أعدها معين الدين دمحم " الفتاو النقشبند
ة 1674/هـ1084النقشبند المتوفى عام عتبر من العلماء والصوف ان  م، الذ 

شميـر ار في منطقة  . الشيخ هذا الكتاب إلى السلطان أورنگ زب وأهد. 44الك
ات"وثمة فتاو  ات بن  يفي مجلدين ضخمين، دونها المفت" مجمع البر أبو البر

ًضا إلى السلطان1704/هـ1116حسام الدين الدهلو في عام  ولكن . 45م وأهداها أ
لألسف الشديد أنه ال يوجد فيهما مما يوضح وضع الهندوس الشرعي وتطبي قانون 

ألفه نور دمحم الهور في " مسائل الجـزة"وهناك أعمال أخر مثل . الجـزة عليهم
ة 46عهد السلطان ة الجـزة ومشروعيتها ولكنه لم يتطرق قض ، والذ ناقش قض

  .الهندوس ووضعهم الشرعي في عمله هذا
ة   :موقف الفقهاء من غيـر المسلمين في عصر الدولة المغول

ة ان الهندوس حسب المصا  ة في رعا ل رفاه شون  ع در المعاصرة 
انوا  ع المناط دون أدنى تمييز، و انت تسهم في بناء وعمران جم الدولة التي 

ة ة والثقاف ة واالجتماع افة الحرات الدين ان لهم اندماج تام . 47يتمتعون  و
 المسلمين مما أد إلى ظهور المسائل الكثيـرة في عصر سلطنة دهلي والدولة

ة ة. المغول وعلى . وعلينا أن ننظر هذه المسائل من خالل موسوعة الفتاو الهند
ع جمع آراء العلماء  الرغم أنها لم تدون في صورة اإلفتاء واالستفتاء، ولكننا نستط

ة على  ا التي تم طرحها و مقتضى األدلة الشرع جه العموم والشمول، والقضا
ة تت عل بوضع الهندوس الديني واالجتماعي ونقاشها في هذه الموسوعة الفقه
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ة  ة والدين اة االجتماع عة العالقات بين الطرفين في الح المسائل الخاصة حول طب و
ة   . واالقتصاد

ة مع الهندوس  الفقهاء وناقش ادل الود والمح ة الجواز في مسألة ت قض
ه ا في عمل أو تجارة أو ماشا ً ان جاًرا أو شر نر أنهم أجازوا ف. والزارة له إذا 

عًضا عضهم  تهم في التجارة مع  ع والشراء ومشار . التعامل مع الهندوس في الب
ادتهم ذلك أجازوا ع ن بينهما إال معرفة48و افتهم وٕان لم  ما أجازوا ...، وض
افتهم ا ،  49.الذهاب إلى ض ة المـزد من القضا وناقش الفقهاء في الفتاو الهند

  . هندوس المرض والدعاء له للصحة والسالمةالمتعلقة بزارة ال
قوم المسلم للذمي  ن أن  فيد هل من المم ة  وهناك سؤال في الفتاو الهند

إذا دخل ذمي على مسلم فقام له، :" وجاء الرد بهذه الفتو . إذا زاره احتراًما وتقديًرا له
ًما له من غيـر أن  أس وٕان قام تعظ ينو شيًئا مما إن قام طمًعا في إسالمه فال 

ره له ذلك رنا أو قام طمًعا لغناه  ومن الصعب تطبي هذه الفتو على  50..."ذ
سبب دينه أو  قوم لهندوس أو غيـره من غيـر المسلمين  أرض الواقع ألنه ال أحد 

بيـر في سن أو امعتقد اله لو هو صاحب علم وفضل، أو  قوم الستق ته إنما 
ًعا احت الدين والعقيدةصاحب منـزلة، وذلك ط س لها عالقة  ثم . راًما وتقديًرا له، ول

ان من الذميين  ارم األخالق ومنها إكرام الكبيـر حتى ولو  م س اإلسالم جاء  أل
اته م اإلسالم وأخالق   .وغيـر المسلمين؟ فهذا الرأ مناٍف لمفاه

وقد طرح الفقهاء مسألة استخدام أواني الهندوس واألكل والشرب فيها في 
ة شروا في أواني الهندوس . الفتاو الهند أكلوا و وأجاز الفقهاء المسلمين أن 

عض الشرو فة مع  ين :"وتقول الفتو . النظ ره األكل والشرب في أواني المشر و
ون آكًال وال شاًرا  قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز وال 

أكل  شرب و علم بنجاسة األواني فأما إذا علم فأنه ال يجوز أن  حراًما وهذا إذا لم 
لهم نظيـر األكل والشرب من أوانيهم إن علم أن ...منها قبل الغسل والصالة في سراو
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علم تكره  لهم نجسة ال تجوز الصالة فيها وٕان لم  الصالة فيها ولو صلي سراو
وناقش الفقهاء مسألة إعطاء صدقة الفطر والتصدق على الهندوس الفقراء؟  51.يجوز

التصدق عليهم،  أس  وهل يثاب المتصدق على فعله هذا؟ وتفيد الفتو إنه ال 
ثاب المتصدق على فعله ذلك   . و

عضها على  قي  عض أفرادها و عض األسر أسلم  انت هناك في  ولما 
ا المتعلقة بنفقة الوالدين واألوالددينه ، ظهرت القضا نجد في الفتاو . م الساب

ا وناقشوها، وأكدوا على  ة أن الفقهاء طرحوا هذه القضا نه من الواجب أالهند
ة،  ش انا محتاجين، وتأمين حوائجهما المع اإلنفاق عليهما إن  اإلحسان إليهما و

المعروف  اتهما، ومصاحبتهما  ة طل انا وتلب وعدم اإلساءة إليهما قوًال أو فعًال وٕان 
ين اب النفقات في نفقة . مشر ة نفسها تحت الفصل الخامس من  ثم ناقشوا القض

ن : ذو األرحام فقالوا إنه من الالزم بل يجبـر الولد الموسر على نفقة األبو
ان قدرا االمعسرن مسلمين  ان ...أو ذميين قدًرا على الكسب أو لم  للفقيـر وٕان 

انت النفقة عليهما على السواء،  ملك نصاًا،  ابنان أحدهما فائ في الغني واآلخر 
انت النفقة عليهما على السواء ان أحدهما مسلًما واآلخر ذمًا    . 52.."ولو 

ورة أعاله، أنه تجـيز إيجاد العالقات الجيدة  تضح من هذه الفتاو المذ و
ة مع غيـر المسلمين واالستمرار في اة االجتماع ذلك يبين . التعامل معهم في الح و

من خالل مقارنة اآلراء بين الفقهاء المتعددين أن واضعي هذه الفتاو متفقون مع 
غيـر المسلمين والفتو األخيـرة . الفقهاء اآلخرن الذين يرجحون التعامل الجيد والرف 

سبب تغيـيـر الدين في األسرة ة توحي المسائل التي ظهرت  وال شك . الواحدة المشتر
اعتناق اإلسالم في أسرة واحدة  عض األشخاص  ام  ق انت هناك نماذج عديدة  أنه 

قوا على دينهم انوا قد  عضهم  مر بها . و انت من أبرز المسائل التي  وهي 
ور في الفتاو إنه يجوز لمعتنقي . المجتمع الهند آنذاك وقد أكدت هذه الفتو المذ

اقين اإلسالم  ين ومع األفراد ال هم المشر ة مع أبو حافظوا على عالقتهم اإلنسان أن 
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ؤدوا حقوقهم حسنوا التعامل معهم و ولكن في الوقت نفسه تتحدث . 53في األسرة و
ًدا  حدود طاعة الوالدين وفقه التعامل حين تعارض أوامرهما مؤ ا المتعلقة  القضا

م ة هللاعلى أنه ال طاعة للوالدين إذا أمرا    .54خالفة الشرع أو معص
ة من  وًنا من مجموعة من الطوائف الدين ان المجتمع الهند م ولما 
تم التعامل التجار  شون مًعا و ع انوا  الهندوس والمسلمين وغيـرهم والذين 
طا مًعا من  ان من المستحيل أال يرت ة، ف اة اليوم واالقتصاد بين الطرفين في الح

دائن ومدينخالل المعامالت  سيد ومسود و جيران و وقد ناَقَشت . الخاصة والعامة 
ة التي يتضح منها أن الهندوس  ة وغيـرها مثل هذه المسائل االجتماع الفتاو الهند
انوا  انت اإلدارة توفرها إليهم، و ة التي  ش حصلون على حقوقهم المع انوا 

ة وضمانها لهم الحصانة االجتماع ذلك. 55يتمتعون  ناقش الفقهاء التحف الذ  و
اء  سمح ألحد أن يتلف األش ة لحف ممتلكات الذميين، وال  تقرره الشرعة اإلسالم

ضعوها تحت تصرفهم فمثًال ال يجوز لهم . الخاصة بهم والتي يجوز لهم شرًعا أن 
ة، وفي حين انتهاك  إدخال الممنوعات مثل لحم الخنـزر والخمر في المدن اإلسالم

ة أمام دار القضاء، هذا ال ضات والمساءلة القانون عرض نفسه لدفع التعو قانون س
اء  دمرها؛ ذلك ألن هذه األش اء و فسد هذه األش ولكن ال يجوز لإلدارة أو ألحد أن 
م  ة ال يتغيـر الح م المال لد الذميين، ومن هنا حسب الشرعة اإلسالم في ح

اء ةونجد ذلك في ال. سبب حرمة هذه األش ل مصر من أمصار : "فتو التال و
افر أن يدخل  غي لمسلم وال  س ين ه الحدود فل ه الجمع وتقام ف المسلمين يجمع ف

ه خمًرا وال خنـزًرا ولو أدخل الذمي الخمر مصًرا من أمصار المسلمين فعلى ...ف
ه، وال ير خمره وال اره أنه إن عاد أد  اإلمام رد متاعه وٕاخراجه من المصر وٕاخ

س فعل ذلك الضرب أو الح ه  ح خنازره، ولكن إن رأ أن يؤد وٕان أتلفه مسلم . يذ
ة ففعل أو  ه على وجه العقو فعل ذلك  ون إماًما ير أن  ه الضمان إال أن  فعل

ه ه فحينئذ ال ضمان عل    56..."أمر إنساًنا 
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، نجد في الفتاو الهند ان الوضع االجتماعي واالقتصاد ة وٕالى جانب ب
سمح لهم  ان  ة للهندوس، والتي تدل على أنه  عض المناقشات حول الحرة الدين
انت لهم  عض الشرو التي وضعها الفقهاء لهم، ف ة مع  مارسوا شعائرهم الدين أن 

ادة ة . حرة تامة للذهاب إلى معابدهم للع ت اإلدارة للهندوس شئونهم الدين وقد تر
ل الش ة ينظمونها  . الذ يردونه واقتصر دور اإلدارة على اإلشراف فق واالجتماع

ة التي أنشأتها اإلدارة  ة في المدن اإلسالم أما ما يتعل بإنشاء المعابد الهندوس
عض الشرو ومنها عدم بناء معابد حديثة انت تشتر عليهم  ة، ف ، 57اإلسالم

قوم الهندوسي ببناء المعابد والمنادر في  األولى أن ال  ان  ة مع و المدن اإلسالم
مة ورة في . قاء حقهم في أن يبنوا ما تهدم من معابدهم القد و تفيد الفتو المذ

ة، وال تهدم الكنائس والمعابد في السواد والقر  إن انهدمت المعابد ... الفتاو الهند
مة فلهم أن يبنوها في ذلك الموضع ان إلى : وٕان قالوا. القد نحن نحولها من هذا الم

ن لهم ذلك بل يبنونها في ذلك الموضع على قدر البناء األول مو  ضع آخر لم 
وٕان اتخذ المسلمون :" وتفيد الفتو األخر " 58..منعون عن الزادة على البناء األول

قرب ذلك قر ألهل الذمة فعظم  ان  ملكها أحد فإن  مصًرا في أرض موات ال 
من جملة المصر إلحاطة المصر  المصر حتى بلغ تلك القر وجاوزها فقد صارت

ت على حالها مة تر نائس قد ع و ان لهم في تلك القر ب   .بجوانبها فإن 
ة وممارسة الشعائر  وٕالى جانب السماح للهندوس بإنشاء المعابد الهندوس
ان العلماء والفقهاء قد حرروا الفتاو  ورة أعاله، ف ة حسب الفتاو المذ الدين

حرة غيـر  ات الزجات حسب دينهم ومعتقداتهم المتعلقة  عقد القران وعمل المسلمين 
التدخل فيها، فمثًال لو  وعاداتهم وتقاليدهم دون السماح ألحد من اإلدارة والمسلمين 
ذلك تسمح له شرعته، فال  قام أحد من الهندوس بإتمام عقد الزواج دون شهود، و

    .59منعه من فعل ذلك
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ة قد وضعت تحت إلى جانب التمتع بهذه الحر  انت اإلدارة اإلسالم ات، 
سيروا  انت تتطلب منهم أن  عض القواعد والشرو التي  إشراف العلماء والفقهاء 

تضح . عليها، ذلك لتجنب وقوع المجتمع في الفساد الخلقي واالجتماعي والديني و
قة أن العلماء و  ورة والمسائل المطروحة في الصفحات السا الفقهاء من الفتاو المذ

عة العالقات بين المسلمين والهندوس إلى  طب ا المتعلقة  القضا انوا قد اهتموا 
ة من وجهة نظرهم  عض المسائل االختالف ، وقد رجحوا  ا األخر جانب القضا

ة مع الزمن وظروفه وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع اها متماش   .معتبرن إ
ة ونقدها  وعليّ  ا المطروحة في الفتاو الهند عض هذه القضا اآلن دراسة 

ة عدم وجود االجتهاد ومناقشتها لد الفقهاء في المسائل  نقًدا موضوعًا، لطرح قض
ش معهم  المتعلقة بوضع غيـر المسلمين الشرعي وٕايجاد العالقات بين الطرفين والتعا

عني أننا ال. األمن والسالم  نجد عند واضعي هذه الفتاو أنهم لم ولكن هذا ال 
طة بهم آنذاك، وذلك من خالل  حثوا عن الحل الوس للتماشي مع الظروف المح ي

ا الوسطى ة على فتاو آس ح الفتاو العراق تاب الفتاو . ترج وسآخذ نموذجين من 
ا ونقاشها،  ة لطرح هذه القضا ة إنشاء المعابد والكنائس وتر : أولهماالهند مهاقض  .م

وب لغيـر المسلمين في ظل الدولة : ثانيهماو الز والر ار أ  الغ الشرو الخاصة 
ة ة الموجودة في . اإلسالم ة اإلسالم قودان إلى فهم النظرة الشرع وهذان سؤاالن س

ممارستها على أرض  ة  ام اإلدارة المغول ة ودراستها والمعرفة عن ق الفتاو الهند
ع عشر /الثاني من القرن الحاد عشر الهجر الواقع في النصف  القرن السا

الد وموقف العلماء والفقهاء واإلدارة من غيـر المسلمين   .الم
ادة لغيـر المسلمين في الهند ة إنشاء دور الع   :مشروع

اة غيـر  م ح ان يتم تنظ يف  حث والنقاش هو  السؤال الذ ُطرح هنا لل
ل من المناط ال ة في ضوء المسلمين في  ة في الهند اإلسالم حضرة والرف

ادة لغيـر المسلمين نجد أن  ة؟ حول المسائل المتعلقة بإنشاء دور الع الفتاو الهند
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ا الوسطى، ال  عض مناط آس آراء الفقهاء ل ستشهدون  ثيًرا ما  الفقهاء في الهند 
؛ وذلك في مناقشاتهم حول حقوق الذميين ف خار ما علماء بلخ و ي الدولة س
مها ة وٕانشائها وترم اني الدين ة والحفا على الم ة وحرتهم الدين ومما هو . اإلسالم

ا في أعمالهم من خالل  لخ ناقشوا هذه القضا ر أن العلماء من بخار و الذ جدير 
فة المتوفى عام  ل من اإلمام أبي حن منظور فهمهم لآلراء التي صرح بها 

اني المتوفى عام م، وتالميذه ال 767/هـ150 ما اإلمام دمحم الشي م، 805/ هـ189س
ة مين تحت ظل الدولة اإلسالم ومن هنا نجد أن . حول وضع غيـر المسلمين المق

ا قد ة من داخل المذهب  هذه القضا ة فرع عولجت من جانب ثالث مدارس فقه
ث الهجر الحنفي؛ أوالها الفرع العراقي منذ القرن األول الهجر إلى القرن الثال

، وثانيتها الد ا : المواف القرن الثامن إلى القرن العاشر الم الد ما وراء النهر وآس
الوسطى من القرن الثالث الهجر إلى الثامن الهجر المواف القرن العاشر إلى 

، وثالثتها الد ع عشر الم ة في القرن العاشر والحاد : الرا ه القارة الهند فرع ش
الدعشر الهجر ال ع عشر الم وهذا هو األمر الذ . مواف السادس عشر والسا

ة الواحدة ة هذا النقاش داخل المدرسة الفقه وهذا هو الحال الذ . شف عن أهم
ة إتمام عرض ثالث وجهات نظر مختلفة  ف صفة خاصة عند النظر في  نجده 

شأن موضوع واحد حول حقوق غيـر المسلمين في ة زمنًا وجغرافًا    .الدولة اإلسالم
ادة  ة إلنشاء دور الع ة المناقشة حول المشروع بدأ الفقهاء في الفتاو الهند

شأن هذه المسألة . لغيـر المسلمين ووضعها في داخل المدن وقدموا آراءهم بإجماع 
ع والكنائس، أو المجوسي إحداث بيت النار : التالي إن أراد أهل الذمة إحداث الب

ان من فناء المصر منعوا عن ذلك  إن أرادوا ذلك ما  في أمصار المسلمين، أو ف
ة في . 60"عند الكل ادة خارج المدينة اإلسالم أ المسموح لهم أن يبنوا دورهم للع

ادة خارج المدن . الدولة نفسها وتجدر اإلشارة هنا إلى أن السماح لهم ببناء دور الع
صورة عام ة  ة وممارسة الطقوس الدين ار وشد الزنار اإلسالم س الغ ة، مثل ل
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ست لد  ة ل ع هذه المسائل خالف التفصيل، فجم رهما  أتي ذ ان س وٕاظهار الصل
ة األرعة فحسب وسوف نر . بل في داخل هذه المدارس نفسها ،المدارس المذهب

ة ا الوسطى إلى جانب . ذلك في السطور التال ة آراء علماء آس وتقدم الفتاو الهند
ل  منع مشايخ بلخ من . من العلماء العراقيين والهنود في هذه المسألةآراء  فبينما 

ادة لغيـر المسلمين في القر والمدن على السواء إال في قرة غالب  إنشاء دور الع
سمح مشايخ بخار  ة،  انها من أهل الذمة إلى جانب عدم ممارسة الطقوس الدين س

  . 61بإنشائها فيهما دون أ شر
غيـر المسلمين ووضعهم وفي الح ا المتعلقة  قة لد معالجة القضا ق

ة، نجد أن الفقهاء العراقيين الحنفيين ال يولون االهتمام  الشرعي في الدولة اإلسالم
ا الوسطى  بيًرا لد علماء آس ا والتي تجد اهتماًما  ة بهذه القضا اس ات س بتداع

عد ما  فة وتلميذه. ف اني اللذين عاشا في تلك  وحسب آراء اإلمام أبي حن دمحم الشي
ة  انت هذه المنطقة تتكون من غالب غداد وما يجاورها، حيث  ة في  الفترة الزمن
حرة تامة في الرف  شوا  ع سمح لغيـر المسلمين أن  ان من غيـر المسلمين،  الس

ة م. والقر  ة الحنف ل المدرسة الفقه عد تحو م، وذلك  ن وقد تغيـرت هذه المفاه
ع والسادس  الد ما وراء النهر في ما بين الرا ا الوسطي و انها األصلي إلى آس م
، وقد قامت هذه المدرسة  الد الهجر المواف القرن التاسع والحاد عشر الم
عد جزًء ال  ما  اسي والديني التي صارت ف ر النظام االجتماعي والس ة بتطو الفقه

ة وخطا   .62بهايتجزأ من المنظومة التشرع
فة وتلميذه دمحم  ونرجع إلى الفتاو األخر التي تواف آراء اإلمام أبي حن
اإلقامة  ادة لغيـر المسلمين والسماح لهم  ة الحفا على دور الع اني حول قض الشي

  . مع المسلمين في المدن والقر مًعا
ح لسماح غيـر  ة أصدروا فتاواهم مع الترج نجد أن مدوني الفتاو الهند

مة وهو ا ادتهم القد ة وطقوسهم والحفا على دور ع ممارسة شعائرهم الدين لمسلمين 
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ا الوسطى عض . األمر الذ يذهب خالف الفتو الصادرة عن علماء آس وحسب 
عتبر  اس الذ  احثين أصدر الفقهاء في الهند فتاواهم هذه من خالل قاعدة الق ال

ن استعمالها لحل المشاك م ة و ه قاعدة شرع ا مختلفة على أساس التشا ل  في قضا
شي لغيـر . في ظروف معينة اس صار الوضع المع ة الق ومن هنا انطالًقا من عمل

ة أقرب إلى الوضع في العراق في عصر الخالفة  ه القارة الهند المسلمين في ش
ة في  ان الهندوس لهم أغلب ا الوسطى، حيث  الد ما وراء النهر وآس ة من  اس الع

ة للسلم والحرب ال ة اإلسالم ام الشرع ن وفًقا لألح م ان  حث، وما  هند في فترة ال
انوا في  ما  قاء غيـر المسلمين  أن يتم قتلهم أو نفيهم، ومن هنا أصدروا فتاواهم ب

ش بجانب المسلمين وأحدثت تصوراتهم هذه . 63القر واألراف مع اإلقامة والع
بيًرا في المنظومة االج ة، وأعطت الفرصة لغيـر المسلمين أن ينظموا تحوًال  تماع

ة  ان غض النظر عن مد إم ة،  ة في داخل المجتمعات اإلسالم اتهم االجتماع ح
شوا فيها ع ة و قوا في المناط اإلسالم غيـر المسلمين أن ي   64.السماح 

موجبها تم السماح لغيـر المسلمين والشك أن هذه اآل راء السائدة، التي 
شوا في األراف والقر دون أ قيود المق ع ة أن  مين في ظل الدولة اإلسالم

ه القارة  ر الديني لد العلماء المسلمين في ش شف عن وجود الوعي الف ة،  دين
اة  ر صفو الح ع ان واحد قد  ة المختلفة في م ة، إن وجود الطوائف الدين الهند

ا امهم  ة الخاصة بهم، ومن هنا ق تخاذ القرار، وذلك حسب الفتاو المجتمع
ة،  حرة في المناط الرف شوا  ع السماح لهم أن  ة،  الموجودة في الفتاو الهند
ش من خالل وضع خطة االنفصال  لة التعا عتبر محاولة جادة إليجاد الحل لمش

ة المختلفة ع القول . الجغرافي للمجموعات الدين ة نستط ولد النظر في هذه القض
ن ضمان وجود غيـر المسلمين من جهة  إنهم م يف  فعًال اجتهدوا في المسألة إنه 

ة وضع العلماء . وتأمين المجتمع اإلسالمي من جهة أخر  وانطالًقا من هذه الرؤ
طل عليها  ن أن  م م التي  عض المعاييـر والق إنشاء الحدود بين "المسلمون 
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ع أن نر هذا االنفصال الج". الطرفين ع أنحاء الهند من ونستط غرافي في جم
الشمال إلى الجنوب في القر واألراف، حيث نجد قرة خاصة للمسلمين وقر 
ة، والتي ال شك تم  ة الشرق ما في المناط الشمال خاصة لغيـر المسلمين الس

  .65إنشاؤها في ذلك الوقت
ة واالجتما الحرة الدين شون  ع انوا  ة وتجدر اإلشارة هنا إلى أنهم  ع

اسًا واقتصادًا ة س ة القو انوا يجتمعون في . الكاملة في ظل الدولة اإلسالم و
ة المقدسة بزهم التقليد وعلى المراكب والخيول مع الطبول والرقص،  األماكن الدين
عض الوثائ المعمارة تدل على تجمعهم في المعابد الواقعة في المدن . وهناك 

عند " متهرا المقدسة"و" برلي"ارع الواقع بين مدينة ومنها المعبد الواقع في الش
بيـر من الهندوس  حضور عدد  ه لوحة تفيد  ة الهندوس، والذ وجد ف ة دين مناس

. 66م1289/هـ688م إلى 1241/هـ638في خمس عشرة مرة، وذلك بين عامي 
ة خاصة يتم االحتفال به ات دين عد وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الهندوس لهم مناس ا 

اد، ومتهرا،  عض األماكن المقدسة مثل إله آ ع سنوات في  ل خمس سنوات أو س
عاد المقرر من رجال الدين شمير وغيـرها من األماكن المقدسة، حسب الم ذلك . و و

منح اثني  مة في دهلي، والتي تفيد  تم العثور على اللوحة األخر في القلعة القد
ها ، وتم 68رشنا في دهلي في عهد سلطنة دهليأراضي لمعبد سر  67عشر ب

ة في مدينة ايتة في شمال الهند، والتي تم نصب  عض التماثيل الدين العثور على 
وهناك مصادر معاصرة لسلطنة دهلي . 69م1278/هـ676هذه التماثيل في عام 

منتهى  ة فيها  ة إنشاء المعابد وممارسة الشعائر الدين د على استمرار عمل والتي تؤ
لحرة في مدينة دهلي وما يجاورها من المدن التي نشأت في عصر سلطنة دهلي ا

رها ندر لودهي المتوفى . 70وتطو م على هدم 1517/هـ923وقد عزم السلطان س
ادة لغيـر 71المعبد، فمنعه الشيخ عبد هللا التلنبي ، وقال له ال يجوز هدم دور الع

ة، فلدي. 72المسلمين ة التي تفيد أما في عصر الدولة المغول عض الوثائ المغول نا 
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ة، البنه  ابر، مؤسس الدولة المغول بوجود النصائح الخاصة لسلطان ظهير الدين 
عد وفاته، وهي ال تدع التعصب والتشدد الديني يجد . 1:همايون الذ خلف األخير 

ك اًنا في قل ان ...م العدل واإلحسان واإلنصاف مع احترام أد م  ك الح إنما عل
ان؛ ا عي هذه األد قر. 2آلخرن ومراعاة مشاعر مت ح ال . 3؛..االجتناب الكامل لذ

نائسهم أبًدا، وهو األمر الذ سيؤد إلى تحسين العالقات بين  ولن تهدم معابدهم و
ع أنحاء الهند؛ ج األمن والسالم في جم تم ترو ا، و ك تجنب . 4السلطان والرعا عل

عة  ة بين الش   73.والسنةالخالفات الدين
ه أقصاه تجاه غيـر  وفي عهد السلطان أكبـر والذ بلغ التسامح ف

سهموا . المسلمين ع من الهندوس والمسلمين أن  ه للجم اب على مصراع فهو فتح ال
ة العالقات مع الهندوس  ة من خالل تقو ادة للدولة المغول ع نطاق الس في توس

اصب الكبـر لهم، وتعزز العالقات معهم واقترابهم إلى الدولة وٕادارتها وٕاعطاء المن
ة الحاكمة في اإلمارات  من خالل إيجاد عالقات المصاهرة مع األسر الراجپوت
ذلك قامت الدولة بإدخال  ة، و ة انضمامها إلى الدولة المغول غ الخاصة لهم، وذلك 

ش واإلدارة صورة ملحوظة وتشغيلهم في الج ة  ثرت المعا. 74العناصر الهندوس بد و
انت تصرف األموال  ة  ة ألن اإلدارة المغول ة في عصر الدولة المغول الهندوس

ة  ة والثقاف انت تولي أمورها الدين ة التي  وهذا األمر ال . 75عليها وعلى األسر الدين
ام تسامًحا تجاه غيـر المسلمين انوا من أكثر الح مورين  ًا ألن الت وتفيد . 76عد غر

ة العالقات مع المصادر المعاصرة  ير بتقو ل من السلطان أكبر وابنه جهان ام  ق
ة  ة الهندوس يل اللجان لنقل الكتب الدين العلماء الهندوس والمناقشة معهم وتش

ة لفهم الدين الهندوسي وفلسفته رت ة من السنس ة إلى اللغة الفارس وقد . 77الفلسف
يـر بإنشاء معبد هندوسي في داخل القصر السلطاني ألمه مرم  أمر السلطان جهان

في المهور من  نتي حصل عليهلوا، والجوار الات، وزوجاته الهندوس78زماني
ثيـًرا من العادات . 79الراجوات طل  ولما جلس السلطان شاهجهان على العرش أ
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ة المصاهرات مع  انت سائدة في عصور أسالفه، ومنها عمل ة التي  والتقاليد الملك
ة الهندوس على الرغم طن األم الهندوس ل . 80من أنه ولد من  ذلك حاول  و

ة في روع الهند ومع ذلك حاف على السنة . 81الطرق أن يروج الثقافة اإلسالم
ة وهدمها المعابد الهندوس مورة لعدم المساس  وقد وصلت العناصر . 82الت

ة الحرب  ان يث فيهم في عمل ا في عهده، و ة إلى المناصب العل الهندوس
ة. 83والسالم ر الثقافة الهندوس ًضا على تطو ذلك أشرفت اإلدارة في عهده أ ، 84و

ان في عهده إلى جانب اهتمام اإلدارة  ات بدراسة مقارنة األد ثير من الشخص وقام 
ة التي أسهمت فيها العناصر  ة والمدن ر الفنون الجميلة وٕانشاء المنشآت الدين بتطو

ة دون أ تفر   .85الهندوس
ن هذه  على العرش ا جلس السلطان أورنگ زبولم وهو الذ تم تدو

ان من المفترض أن يجبـروا غيـر المسلمين على  ة في عهده، و الموسوعة الفقه
، ولكن من  ش من خاللها والتعامل معهم على هذه الشرو االلتـزام بهذه الشرو والع

على أساس الود واالحترام، وقد الثابت تارخًا أن غيـر المسلمين عوملوا معاملة تقوم 
ان  شملهم عدله، ولكنه لم يدفع إلى إلـزامهم بهذه الشرو على الرغم من أنه 

ادته ع نطاق س   . حرًصا جًدا على رفعة اإلسالم وتوس
ة الجـزة  الفعل إلى تفعيل عمل ادر السلطان  ة  ن الفتاو الهند عد تدو و

انت قد سقطت ع نهم منذ عهد السلطان أكبـر، ونجح في ووضعها عليهم، والتي 
ان ي. ذلك ة في نوحسب المصادر المعاصرة  غي أن يتم تطبي الشرعة اإلسالم

غي لها أن  ان ين ة التي  ن الفتاو الهند عد تدو ما  الجهاز اإلدارا والمالي، ال س
بيرة حول التشرع اإلسالمي من خالل اال ًال شامًال لكل صغيـرة و جتهادات تكون دل

انت الهند تمر بها آنذاك ان من الصعب تفعيل . في الظروف التي  ولكن يبدو أنه 
ة االجتهادات  ة في عمل سبب عدم وجود الكفاءات العال ة  ع القوانين اإلسالم جم

ان   . حسب الزمان والم

(c) www.nidaulhind.com



  مفهوم العالقات بني املسلمني واهلندوس يف ضوء الكتب الفقهية يف عصر الدولة املغولية

34 
  

اسة التي  ة، علينا أن ننظرها من خالل الس وقبل أن ننتهي من هذه القض
م واإلدارة أال وهيوضعها السلطا ة الح يجب . 1: ن أكبـر للسير عليها في عمل

ة  ة ومشار اد المتعلقة بدولة وطن ع فيها من  العمل المستمر في ترسيخ الم الجم
ع؛  ة العالقات مع غيـر . 2في تحقي مصالحها وتوثي الروا بين الجم تقو

االستمرار في . 3فين؛ المسلمين، والمحاولة المستمرة في سد الفجوة بين الطر 
ة  انت أم هندوس ة  ع اإلمارات المستقلة إسالم رة للقضاء على جم ات العس العمل
ع أنحاء  ادتها في جم ع نطاق س ة واحدة وتوس ة دولة وطن لتوحيد الهند تحت را

ل من هؤالء السالطين المغوليين لتحقي . 86الهند ة سار  وانطالًقا من هذه الرؤ
هاهذه األهداف    .المرجوة في شمال الهند وجنو

رت أعاله  ة المطاف، علينا أن نقرر في ضوء ما ذ ن غيـر أوفي نها
ةانوا المسلمين  ة واالجتماع افة الحقوق والحرات الدين تضح من . يتمتعون  و

ح لهم من حرة إلى  المصادر المعاصرة إلى أ حد وصل هؤالء من خالل ما أت
ن مجتمع ديني له  ة والسالطين من تكو ذا ما أتاحت لهم اإلدارة اإلسالم حرته و

ام بتوفيـر  ذلك الق الوصول إلى أعلى المناصب اإلدارة، و ازات وسمحت لهم  امت
ه من  ة، وما ترتب عل ة والثقاف ة واالجتماع اتهم االقتصاد الجو المالئم لتنش ح

ا نف المسلمين ح ة مرموقة عاشوها في  ة اجتماع   . ة سهلة ومرحةوضع
حث طرحت الموضوعات المتعلقة بوضع غيـر المسلمين  في وفي هذا ال

ةعالشر  ة؛  ة اإلسالم ه القارة الهند ة في ش ما الهندوس في ظل الدولة اإلسالم ال س
نها في عصر سلطنة دهلي والدولة  ة التي تم تدو وذلك من خالل الكتب الفقه

ة، التي تمثل المذهب الح الدرجة األولى وهي في مجملها تحمل المغول نفي 
ة لغيـر المسلمين من خالل النقاش الذ دار  الحرة الدين الموضوعات المتعلقة 
واستمر بين الفقهاء في العاشر والحاد عشر الهجر المواف القرن السادس 
الد معتمًدا على الفتاو التي أصدرها الفقهاء في العراق في  ع عشر الم والسا
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ا الوسطى منذ القرن الثاني عشر ا الد إلى العلماء في آس لقرن العاشر الم
ورة  ة المذ الد والتي تم نقلها في الكتب الفقه ع عشر الم الد إلى القرن الرا الم

ة   .أعاله التي تم إعدادها في عصر سلطنة دهلي والدولة المغول
  :الهوامش                                                           

اني، أحد  1 ابر الگور ة أسسها السلطان ظهير الدين  ة هي دولة إسالم الدولة المغول
ه القارة 1526/هـ932رجال األتراك الچغتائيين، إثر سقو سلطنة دهلي في سنة  م، في ش

ة ة في .  الهند م بين واستمرت الدولة المغول م )م1858- 1526/هـ1273- 932(الح ، ح
اني  ابر الگور اطرة السلطان ظهيـر الدين  فيها العديد من السالطين المغول، ومنهم األ

اني المتوفى 1530/هـ937المتوفى   /هـ963م، والسلطان ناصر الدين همايون الگور
اني المتوفى 1556 م، والسلطان 1605/هـ1014م، والسلطان جالل الدين دمحم أكبر الگور

يـر المتوفى  م، والسلطان شهاب الدين شاهجهان المتوفى 1628/هـ1037نور الدين جهان
م، وغيـرهم 1707/هـ1118م، والسلطان محي الدين أورنگ زب المتوفى 1666/هـ1076

ة وضمها لالمبراطورة  ة واإلسالم ع اإلمارات الهندوس نوا من القضاء على جم الذين تم
ة عد فشل الثورة عام  .المغول ة  ه القارة الهند وسقطت هذه الدولة عندما احتل اإلنجليز ش
مورة مع خلع آخر السلطان 1857/هـ1274 ه اإلنجليز على األسرة الت م، والذ قضى ف

ون  ه إلى رن األسرات الحاكمة في التارخ : بوزورث. للتفصيل راجع ا. المغولي ونف
، اإلسالمي، دراسة في التارخ  ر م العس مان إبراه ة سل عين : 2واألنساب، ترجمة عر

ة، القاهرة عام  ة واالجتماع حوث اإلنسان  287- 283م، ص 1995للدراسات وال
پـور  2 ار ندوة : خالفت راشده اور هندوستان، : للتفصيل راجع  قاضي أطهر الم

 101- 98-52م، ص1972المصنفين، دهلي 
مان الندو  3 ي تعلقات، : راجع السيد سل راه : عرب و هند  ع معارف أعظم  مط

اب الثاني حول العالقات التجارة، ص1979  97- 44م، ال
ره الهند عام : تارخ سند، : للتفاصيل راجع السيد أبوظفر الندو  4 ع معارف أعظم  مط

ة التي ح/م1970 مت في السند استمرت خالل وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الدولة العر
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ة، بدأت المرحلة األولى في عام                                                                                                                                         م، واستقرت 1010-642/هـ396- 22أرع مراحل تارخ
عة الضعف واالضطراب ) م714-710/هـ96- 92(بين أعوام  إلى أن دب في المرحلة الرا

ة إلى  ع ة ما دفع العناصر الش ة والمذهب اس سبب الصراعات الس ة  في اإلدارة العر
ة في ملتان عام استغ ع نت من إقامة الدولة الش ا، حتى تم اسًا ومذهب اللها س
م، إلى أن عادت هذه 1020/هـ411م، وفي منصورة عاصمة السند في عام 983/هـ372

ين على ملتان عام  الء الغزنو است ة  ات سن م، وعلى منصورة عام 1005/ هـ396الوال
م العري 1025/هـ416 ذلك انتهى الح فرض م؛ و ة  ادة الفارس نت الس لهذه المنطقة وتم

ة ادة الدولة الغزنو طرتها تحت ق ، للتفصيل راجع عبد هللا )م1186-962/هـ583-351(س
اكستان و السند والپنجاب إلى أخر فترة : دمحم جمال الدين ة في  التارخ والحضارة اإلسالم
م العري،  القاهرة، دون تارخ: الح  .دار الصحوة، 

اسم  5 ه المؤرخ المجهول  ت ، وال يوجد له اآلن  "منهاج المسالك"راجع چچ نامه الذ 
وفي في عهد السلطان  ة التي حفظها علي بن حامد  ة، إنما النسخة الفارس نسخة عر

اچة عام  ح وترتيب، عمر بن داؤد پوته، . م1216ناصر الدين ق اد، : (تصح حيدر آ
 210- 212- 209- 208، ص)م1939الهند 

قي 6 ة، : عبد الحف صد ة، أرد ه القارة الهند ة في ش قات : العدالة اإلسالم إدارة تحق
اكستان عام   71م، ص1969إسالمي، 

 218-214- 213چچ نامه، ص  7
الذر  8 حيى بن جابر ت(راجع ال فتوح البلدان، تحقي عبد هللا ): م892/هـ279أحمد بن 

اع،  س الط عدها 607م، ص1987/هـ1407بيروت  مؤسسة المعارف،:أن  .وما 
اح الدين عبد الرحمن/ 212چچ نامه، ص 9 مذهبي روادار أ السماح : السيد ص

ره : الديني، ثالثة مجلدات،  ة شبلي أعظم  م  6، ص1م، جـ1993أكاد
الذر  10  618فتوح البلدان، ص: راجع ال

11 Francesco Gabrieli: Muḥammad ibn Qāsim ath-Thaqafī and the Arab Conquest 
of Sind (Journal East and West, Vol. 15, No. 3/4 (September-December 1965), Pp 
287-288 
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                                                                                                                                       12  Beni Parasad: History of Jahangir, Allhbad 1973, Pp.80-81  ة وٕادخال ة االجتماع احثين أن مبدأ التسامح والحرة الدين عض ال العناصر وقد صح قول 
ش السلمي  ة، مهدت الطر للتعا ة واالقتصاد اس اة الس ة اإلسهام في الح ة في عمل المحل
ر المنطقة وعمرانها وتنش الزراعة  ع لتطو بين الطرفين وهو األمر الذ ساعد الجم

ة ة والدول ما . والتجارة العالم ت العالقات بين الطرفين  ش السلمي قو ومن خالل هذا التعا
ة  اس عمل على تضيي الفجوة، وجعل المجتمع الهند يتحمل المشاق واألزمات الس
الد ما بين النهرن  ا الوسطى و ه من الغزاة الخارجين من آس رة التي فرضت عل والعس

لة   :راجع للتفصيل. لعصور طو
Francesco Gabrieli: Muḥammad ibn Qāsim ath-Thaqafī and the Arab Conquest of 
Sind. Pp. 293-294 13  ى ة، ف تفيد المصادر أنه لما غادر دمحم بن القاسم السند متوجًها إلى مقر الخالفة األمو

يـرج في السند ه وجعلوا له تمثاًال في منطقة  ، ص. أهل الهند عل الذر  618راجع ال
ة التي أعدها الشيخ داؤ  14 اللغة العر ة أول مجموعة فتاو  اث د بن يوسف تعتبر فتاو غ

اث الدين بلبن المتوفى  ع 1286/هـ684الخطيب في عهد السلطان غ م الذ مد له جم
ة، وقد . العون إلتمام هذا المشروع الفقهي ات الهند ت عض الم ة عديدة في  وله نسخ خط

مصر عام  عة بوالق  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن . م1919خرجت إلى حيـز الوجود من مط
ع الفتاو ا ة، اعتمد مؤلفوها على فتاو جم ه القارة الهند عد في ش ما  نها ف لتي تم تدو

ة اث سالطين دهلي اور شرعت : للتفصيل حول هذه الفتاو راجع ظفر اإلسالم. غ
ة،  ة عام : إسالم  21م، ص2002جامعة علگيـراه اإلسالم

ة التي تمت في ع 15 هد السلطان فيروز عد فتاو فيروز شاهي من أهم المشروعات الفقه
ة  احث الفقه ع المسائل والم ستوعب جم ن عمل شامل  ان يرغب في تدو شاه تغل الذ 

ون مفيًدا للعام والخاص على السواء ة ال تـزال .. و وللعلم أن مجموعة فتاو فيروز شاه
تب ال ة، والم راه اإلسالم ة آزاد بجامعة عل ت هند غيـر مطبوعة ولها نسخ موجودة في م

ة لندن ت للتفصيل حول فتاو فيروز شاهي، راجع ظفر اإلسالم، سالطين دهلي . م
ًضا راجع المؤلف نفسه/ 23- 21ص..وشرعت ج وتنقيد، عهد : أ ي ترو اسالمي قوانين 
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اب األول                                                                                                                                        ي هندوستان مين، ال ي فقهي خدمات، : فيروز شاهي  : عهد فيروز شاهي 
راه  ة، عل  .م1998إدارة علوم إسالم

نه في عهد السلطان فيروز  16 فتاو تاتار خاني هو المشروع الضخم األخر الذ تم تدو
، تحت إشراف وزره  ورعايته " م1397/هـ799خان أعظم تاتار خان المتوفى "شاه تغل

ة  بإشراف . الكاملة ة تشمل  ثالثين مجلدا أعدتها اللجنة العلم ة الموسوعة الفقه مثا وهو 
ه ابن العالء األنصار االندرتي الدهلو العالم والف للمـزد من المعلومات حول هذه . ق

ة   :الموسوعة، راجع المراجع التال
مقالة لسيد راست علي ندو تحت عنوان /25- 23ص..سالطين دهلي: ظفر اإلسالم

ة" ة عدد " تعرف فتاو تاتارخان حول سيرة /180-165، ص59، مج3مجلة معارف أرد
خان أعظم تاتارخان اور : أعظم تاتارخان راجع مقالة لسيد راست علي الندو  األمير خان

ار علمي خدمات، معارف عدد اد  ي  ًضا دراسة /95-87، ص29، مج2اس راجع أ
رة في ة عن أعمال تاتار خان الف   :نقد

Fazeela Shahnawaz: A critical appraisal of Tatar Khan's literary contribution in 
Aspects of Indian History, edited by N.R. Farooqi and S.Z.H Jafri, India, Pp.189-
الني المتوفى  17 194 ه القاضي نظام الدين أحمد بن دمحم  ة الفق نها في رعا تم تدو

م شاه الشرقي المتوفى 1469/هـ873 ة السلطان إبراه وال . م1440/هـ843م، تحت رعا
ة جامعة بنجاب تـزال هذه الفتاو في  ت صورة مخطوطة، وتوجد لها نسخ عديدة في م

ة رضا برامبور، وخدابخش بتنة ت للتفصيل راجع ظفر اإلسالم، سالطين . الهور، وفي م
 26- 25ص...دهلي

يرة في مذهب : الشيخ نظام الدين ورفقاؤه 18 الفتاو العالم ة المعروفة  الفتاو الهند
طه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن،  فة النعمان، ستة أجزاء، ض اإلمام أبي حن

ة بيروت عام :  التفصيل في . م2000/هـ1421دار الكتب العلم رها  أتي ذ وس
 .الصفحات المقبلة
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ان مفتًا  أحد الفقهاء 19                                                                                                                                        ، و المبرزن في الفقه واألصول من أهل القرن التاسع الهجر
جرات، وقد صنف  الد  ة"مدينة نهرواله في  أمر القاضي حماد الدين بن " الفتاو الحماد

تب الفقه واألصول والحديث والتفسير . دمحم أكرم الگجراتي، معتمًدا على أرعة ومئتين من 
من في تارخ الهند من األعالم، ثالثة مجلدات : راجع عبد الحي الحسني دار :اإلعالم 
 250، ص1م، جـ1999/هـ1420ابن حـزم، بيروت عام 

ثرة وهناك فهرست  20 ة وفي أصول الفقه  قد أسهم العلماء في الهند في إعداد الكتب الفقه
ة،  ه، راجع الثقافة اإلسالم تا ره عبد الحي الحسني في  ل ذ ة مجمع الل: طو غة العر

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن لهذه الفتاو / 128-108م، ص1983/هـ1403بدمش عام 
ة جامعة الملك عبد العـزز تحت رقم  ت ة موجودة في م : ، وتارخ النسخ1787نسخة خط

 . م1842/هـ1258
مت معظم الهند  21 ة ح ) م1526-1205/هـ932-602(سلطنة دلهي هي دولة إسالم

من فيهم  أ في العصور ة  ة واألفغان متها العديد من السالالت التر الوسطى المتأخرة، ح
ك القائد األفغاني الذ استولى على دلهي ) م1205/هـ602ت (أسسها دمحم الغور . الممال

ك وهو من الرقي 1205/ هـ602سنة  م وأرسل دمحم أحد قواده القديرن قطب الدين أي
ح قطب الدين سلطاًنا 1206/ هـ603لهند، وفي سنة األتراك في جولة لغزو شمال ا م أص

مت ما بين  ك وح أسرة الممال - 603على دلهي وأسس أسرة حاكمة بها وتعرف أسرته 
ثم ) م1321- 1290/هـ720-688وخلفت أسرته ساللة الخلجي) م1290–1206/هـ688

مورلنگ على تلك الدولة س) م1413- 1321/هـ815-720(ساللة طغل  نة ثم قضى ت
ا له على تلك السلطنة، فأسس فيها ساللة السيد ما   م وعين خضر خان1398/ هـ800 نائ

–1451/هـ932-854( ، ثم أعقبتها ساللة لودهي)م1451–1414/هـ854-816بين سنة 
ة 1526/هـ932وفي سنة ). م1526 م انضمت تلك السلطنة إلمبراطورة مغول الهند الفت

ادة مؤسس الدولة المغول اُبر شاه تحت ق ة  ه القارة الهند هـ 937- 888(ة في ش
فورد ا). م1530- 1483/ ل األسرات : بوزورث. للتفصيل حول هذه األسر الحاكمة راجع 

 256- 255الحاكمة في التارخ اإلسالمي، دراسة في التارخ واألنساب، ص
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 213- 212-209-208دمحم علي بن حامد الكوفي، چچ نامه، ص 22                                                                                                                                       
ي مذهبي رجحانات، : نظاميراجع خلي أحمد  23 ات دهلي : سالطين دهلي  إدارة أدب

 111م، ص1958عام 
ست کهستدن از  هجز " 24 تاب هندو جائز ن شان را  غمبر نبود ےا أ ال "  است هو

تاب من السماء وال جاء إليهم نبي وال  يجوز أخذ الجزة من الهندوس ألنه لم ينـزل عليهم 
اء   ،"رسول ، رقم مخطو : الدين برني راجع ض ة قسم التارخ 68فتاو جهاندار ت ، م

ة، ورقة راه اإلسالم  .ألف 120في جامعة عل
اء الدين برني 25 - 87م، ص1862لكتا عام : تارخ فيروز شاهي، فارسي، : ض

ًضا شمس سراج عفيف/ 573-575- 141-290 : تارخ فيروز شاهي، فارسي، : أ
 384-382- 366- 180م، ص1891لكتا عام 

 17-16- 9- 5فتوحات فيروز شاهي، ص 26
ة، : عالم بن العالء الحنفي 27 اد : الفتاو التاتارخان ة، حيدر آ دائرة المعارف العثمان

 237، ص5م، جـ1989عام 
ة آزاد : شرف بن دمحم العطائي 28 ت لكشن رقم، م ، جواهر  فوائد فيروز شاهي، مخطو

ة عالمة  ت ن الدين ملتاني، طرفة الفقهاء، مخطو م ة، ورق، ر راه اإلسالم جامعة عل
 ألف271/ ب 270، أوراق 98شبلي النعماني، رقم المخطو 

ة، جـ 29  255- 254، ص5الفتاو التاتارخان
اني) 1403(ذ برقم رواه الترم 30 ح : وقال األل ح الترغيب والترهيب، صح في صح

 )3009(لغيـره، حديث رقم 
 ألف237/ب236/ب498فتاو فيروز شاهي، أوراق  31
ة، وعلمائهم المعروفين  32 ان الشيخ نظام الدين البرهانپور أحد أكابر الفقهاء الحنف

ة، وقد حرر الم ة والنقل حر في العلوم العقل ، وقد الت ام وجدد مآثر الفتاو سائل ونقل األح
ان السلطان أميًرا على  استمر الشيخ نظام الدين أرعين سنة مع السلطان؛ ذلك منذ أن 
عض الكتب في الفقه  اء العلوم و ان يذاكره في إح ما  وقره،  حترم الشيخ و ان  ن، و الد
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ان له أن يتردد                                                                                                                                         ما  ل أسبوع،  ام في  ام أخر والسلوك ثالثة أ على السلطان ثالثة أ
ه السلطان بـ ، وقد لق ن الفتاو ومنحه السلطان " مقرب خان"للحديث والمناقشة حول تدو

: راجع للمزد من التفاصيل بختاور خان... منصب خمسة آالف لنفسه وستة آالف للخيل
ضا دمحم ساقي مستعد خان/ 297مرآة العالم ورقة  مآثر ): م1724/هـ1136ت(أ

، تحقي مولو أغا أحمد علي، عالم ال عام : ير ة ببن ة اآلسيو / م1871الجمع
ة مولو دمحم فدا على طالب،  اد، الهند : ترجمة أرد ة حيدر آ م، 1932جامعة عثمان

 656، ص2اإلعالم، جـ: عبد الحي الحسني/ 210-290ص
اظم بن دمحم أمين  33 ير نامه، ): م1682/هـ1093ت(ميرزا دمحم  ح مولو عالم تصح

ال الهند : خادم حسين،  ة ببن ة اآلسيو  1087م ، ص1868الجمع
مدينة جونپور في  34 عد من العلماء المبرزن في الفقه واألصول، قد ولي القضاء  ان 

عد  ما  اد، ثم واله ف ا على مدينة إله آ ام شاهجهان، ثم عينه السلطان أورنگ زب قاض أ
، 2اإلعالم، جـ: االحتساب، للمزد من التفاصيل حول ترجمته راجع عبد الحي الحسني

 630ص
عد من ا 35 ان من ندماء ان  ة، لقد  لعلماء المبرزن في الفقه واألصول واللغة العر

الوزر سعد هللا خان في عهد شاهجهان، قد جعله السلطان أورنگ زب معلما لولده دمحم 
اته، وله مؤلفات عديدة منها  ه مدة ح مدينة الهور، فاستقل  عد القضاء  ما  أعظم، وواله ف

ة، "فصول أكبر " الفارس الهما في الصرف، راجع "وأصول أكبر "،  ة، و العر ، وشرحه 
ضا / 590، ص2اإلعالم، جـ: عبد الحي الحسني/ 301مرآة العالم ورقة، : بختاور خان أ

ة في الهند، ص  111الثقافة اإلسالم
ة، ثم استخدمه السلطان  36 ار الفقهاء، وظف له السلطان شاهجهان يوم عد من  ان 

ن  ما جعله معلًما لولده دمحم أكبر، راجع بختاور خانأورنگ زب لتدو ة،  : الفتاو الهند
ضا الثقافة / 710، ص2اإلعالم، جـ: عبد الحي الحسني/ 20مرآة العالم، ورقة  أ

ة، ص  111اإلسالم
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ة، جعله السلطان أورنگ  37                                                                                                                                        مال دمحم أكرم الهور أحد أبرز العلماء في الفقه والعلوم العر
عد وفاة القاضي عبد هللا، للمزد من التفاصيل حول ترجمته الحافلة، زب قاضي القضاة 

، ص: راجع ساقي مستعد خان ير  281مآثر عالم
احث الفقير  38 ة، راجع رسالة الماجستير لل ة إعداد هذه الموسوعة الفقه للتفصيل حول عمل

ة والحضارة لدولة المغول في"غيـر المنشورة تحت عنوان  اس الهند في عهد  األوضاع الس
 .السلطان أورنگ زب

اح الدين عبد الرحمن 39 مورة، ثالثة مجلدات، : راجع السيد ص دار المصنفين : 3بزم ت
راه، جـ ة شبلي النعماني، أعظم  م  25، ص3أكاد

ة 40 مرآة العالم، : بختاور خان: للمزد من التفاصيل عن ترجماتهم الحافلة راجع الكتب التال
ة، ص: الحي الحسنيعبد / 301- 20ص اح الدين عبد / 111- 110الثقافة اإلسالم ص

مورة، جـ: الرحمن ضا موالنا دمحم إسح بهتي/ 28-27- 26- 25، ص3بزم ت برصغير : أ
اك مين علم فقه، ص ن فتاو : دمحم صدر الحسن الندو /340هندو أورنگ زب اور تدو
ع الهند، ص ، ط ير تاب وتجدر اإلشا/ 43-42- 41- 40- 39عالم الفتاو "رة إلى أن 

ة عة األميرة " الهند المط ة  عة الثان ة ومصرة من أقدمها الط عات عديدة هند له ط
ة بيروت 1892/هـ1310ببوالق، مصر عام  عة دارالكتب العلم احث ط م، وقد استخدم ال

طه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن2000/هـ1421عام   .م، الذ ض
، ص: عد خانراجع ساقي مست 41 ير   387مآثر عالم

42 Sarkar: The History of Aurangzeb, Vol5, P.474 43 ة، أرعة : راجع موالنا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند يرة أو الهند الفتاو العالم
طه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، المقدمة  ضا دمحم زيد/ 4-1مجلدات، ض : أ

ة، ص ضا دمحم صدر الحسن الندو / 109-108اآلداب العر ن : أ أورنگ زب وتدو
، ص ير  43فتاو عالم

44 S.M. Azizuddin Husain: Structure of Politics under Aurangzeb, New Delhi 2002. 
P.101 
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ة، ولد ونشأ بدهلي وولي اإلفتاء بها ثم ولي القضاء في  45                                                                                                                                        ار الفقهاء الحنف ان من 
ة. السلطان أورنگ زب ًضا في إخراج الفتاو الهند راجع ترجمته في عبد الحي . وأسهم أ

  684، ص2اإلعالم، جـ: الحسني
راه دون تارخ، ص: مسائل الجـزة، : راجع الشيخ نور دمحم 46  175عل
 110تارخ فيروز شاهي، ص: جع شمس سراج عفيفرا 47
ة، جـ 48  427، ص5راجع الفتاو الهند
ة، جـ 49 ذلك أجازوا المعاملة بين المسلم والذمي إذا / 426، ص5راجع الفتاو الهند و

 427، ص5راجع المصدر نفسه جـ. ان مما ال بد منه
ة، جـ 50  427، ص5راجع الفتاو الهند
ة 51  426، ص5، جـراجع الفتاو الهند
ة، جـ 52  586، ص1راجع الفتاو الهند
ة  53 ونة من العناصر اإلسالم ة بوجود العالقات بين أفراد األسرة الم تفيد الفتاو الهند

ة ة من خالل الفتو التال ه نفقتهما :"والهندوس افران عل ان لرجل أو المرأة والدان  إذا 
رهما وخدمتهما وزارتهما فإن خاف أن يجل ." اه إلى الكفر إذا زارهما جاز أن ال يزورهماو

ة، جـ   427، ص 5راجع الفتاو الهند
ه الكافرن وٕاكراههما في الدين 54 يخ والد وعلى الرغم من . وقد منع الفقهاء األبناء من تو

أخذوهما منه إلى  عض الفتاو تمنعهم من أخذهما إلى المعابد إال أنها تجيز لهم أن  أن 
عة وله :" و تقولالفتا. البيت قوده إلى الب س للمسلم أن  ة، أو أب ذمي ل مسلم له أم ذم

عة إلى منـزله قوده من الب ة، جـ..." أن   275-274، ص2راجع الفتاو الهند
رت تحت هذه  55 عض، وذ عضهم ال عض المسائل حول جواز تأجيـر البيوت ل جاءت 

هم، إلى جانب  أنواع أخر من المعامالت التجارة بين المسائل أقوال أهل العلم و فتاو
اًا مستقًال  ة  ع في الفتاو الهند الطرفين، ومنها  المضارة، حيث إننا نجد في المجلد الرا
المضارة بين المسلمين وغيـر المسلمين، للتفصيل راجع الفتاو  ا المتعلقة  عالج القضا

ة جـ   366-365، ص4الهند
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ة، ج 56                                                                                                                                          275، ص2ـراجع الفتاو الهند
ة موقفهم من هذه المسألة قائلين 57 إن أراد أهل الذمة :" وضح الفقهاء في الفتاو الهند

إحداث المعابد والكنائس أو المجوس إحداث بيت النار، إن أرادوا ذلك في أمصار المسلمين 
ان من فناء المصر منعوا عن ذلك عند الكل ما  ة، جـ..." وف ، 2راجع الفتاو الهند

ةف/271ص طب هذا القانون على أرض الواقع في عصر الدولة المغول قة لم  وال . ي الحق
سبب  عض المعابد ولمنع إنشائها  عض الفرمانات لهدم  شك أن السالطين المغول أصدروا 

ة ة واالجتماع ة. عض الظروف األمن ح هذه القض ر هنا مثاًال لتوض تب المؤرخ . ونذ
ه أنه لما تا ع من  الدرار في  وصل السلطان شاهجهان إلى پنجاب في العام السا

عض الهندوس اعتدوا  ة، ومنها أن  او عن المعابد الهندوس عض الش ه  جلوسه، قدمت إل
عض المعابد  األعمال المشينة في  ام  جبروهن على الق على النساء المسلمات و

عض المساجد وٕانشاء المعابد  ذلك قاموا بهدم  ة، و انهاالهندوس فأصدر السلطان . في م
سها في أماكن  ضتهم وهدم تلك المعابد التي تم تأس فرماًنا رسمًا إلطالق سراحهن من ق

ة : ادشاه نامه، جزءان، : التفصيل راجع عبد الحميد الهور . المساجد ة اآلسو الجمع
ال عام    57، ص2م، جـ1868- 1867ببن

ة، جـ 58  272، ص2راجع الفتاو الهند
قران على إ 59 غيـر شهود وهم يدينون ذلك فهو جائز حتى لو أسلما  ة  ذا تـزوج الذمي ذم

م اإلسالم أو طلب  ا من القاضي ح سلما ولكن طل ذلك إذا لم  ذلك عند علمائنا الثالثة و
فرق بينهما ة، جـ. أحدهما ذلك فالقاضي ال  وقد ناقشوا / 359، ص1راجع الفتاو الهند

ا نفسها في  اح معتدة الغيـرالقضا امرأة هي معتدة :" والفتو تقول. اب ن إذا تـزوج الذمي 
تعرض لهم في ذلك قبل  اإلجماع و اح فاسًدا  ان الن الغيـر إن وجبت العدة من مسلم 
افر وهم  اح في حالة العدة، وٕان وجبت العدة من  انوا يدينون جواز الن اإلسالم، وٕان 

اح في حالة ا اإلجماعيدينون جواز الن وٕاذا ...لعدة فما داموا على الكفر ال يتعرض لهم 
فرق القاضي بينهما ه وال  افر وذا في دينهم جائز ثم أسلما أقرا عل ". تـزوج الكافر في عدة 

ة، جـ  359، ص1راجع الفتاو الهند

(c) www.nidaulhind.com



  2016، 2، العدد 67لد ا                                                        ثقافة اهلند     

45 
 

ة، جـ 60                                                                                                                                         271، ص2راجع الفتاو الهند
ة، جـ 61  272، ص2راجع الفتاو الهند

62 Mouez Khalfoui: Together but separate: How Muslim scholars conceived of 
religious plurality in South Asia in the seventeenth century (Bulletin of the School 
of Oriental and African Studies / Volume 74 / Issue 01 / February 2011) P.90 63  ما فيها سلطنة دهلي وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه ة في الهند  في عصر الدول اإلسالم
ات والحصون الكبيرة،  ن في المدن والقص انت تس ة المسلمة  ة، األغلب والدولة المغول
شتغلون في الزراعة  قطنون في القر واألراف وذلك ألنهم  ان الهندوس  بينما معظم الس

ان أقرب . والصناعة انت ومن هنا، الوضع في الهند  ة من تلك التي  إلى الظروف العراق
الد ا الوسطى في القرن الثامن إلى التاسع الم   :للتفصيل راجع. موجودة في آس

Nizami, Khaliq Ahmad. Rep. 2002. Religion and Politics in India during the 
Thirteenth Century. Delhi: Oxford University Press. P.332 64 Troupeau, G. 1986. “Qiyās”. Encyclopedia of Islam. (New Edition.) Leiden: 
Brill, V, Pp238–42. 65 احث   ال

ة، ص: راجع خلي أحمد نظامي 66  76الميول الدين
ه وهو األكر  67 ها أو ب ساو : ب ساو  60وهو  حيث  ذراعا طوال ومثلها عرضا 

ا ط: ذراع، راجع عرفان حبيب 3600   495- 494ر زراعت، صمغل هندوستان 
68 Reports of the Archacological Survey 1909-10, P.131 69 Reports of the Archacological Survey 1923-24, P.92 70 عة رضو الهند عام : فتوحات فيروز شاهي، : راجع فيروز شاه هـ، 1302مط

 11- 10ص
ار في الهند 71 ه وهي قرة م. أحد العلماء الك مه في الهند . ن أعمال ملتانولد بُتلن عد تعل

ة، ثم رجع إلى الهند وتصدر للتدرس، ودخل دهلي في  سافر إلى إيران وأخذ العلوم العقل
سبب علمه الغزر ندر شاه اللودهي الذ جعله ملك العلماء  راجع . عهد السلطان س

 373، ص1اإلعالم، جـ: ترجمته في عبد الحي
عتبر للمزد من المعلومات عن و  72 ندر لودهي، الذ  ضع الهندوس في عهد السلطان س

ثير من  أنه قام بهدم  عض المؤرخين الذين يتهمونه  من المتشددين والمتعصبين حسب 
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ة في المدن                                                                                                                                        ، ورقة . المعابد الهندوس نقًال عن خلي أحمد  15راجع تارخ داود مخطو
ة، ص: نظامي ًضا واقعات مشتا/ 77الميول الدين  15- 14قي، صراجع أ

73  Murray T. Titus :Islam in India and Pakistan (Karachi,1996), P.163  ة، إنما ة ال تحمل هذه الوص ابر الذات ه هذا إن سيرة ظهير الدين  تا تب المؤلف في  و
ال في الهند ة لمدينة بهو ة الوطن ت للتفصيل عن . هي موجودة في صورة مخطو في الم

ًضاالنص الكامل لهذ ة راجع أ اح الدين عبد الرحمن: ه الوص ، : السيد ص مذهبي روادار
راه الهند دون تارخ، جـ:  ًضا، دمحم إكرام/ 2- 1، ص2دار المصنفين أعظم  رود : أ

 23م، ص2001الهور: وثر، 
ة لد الراجوات وأسرهم بـزواج  74 انت هناك رغ عض المصادر المعاصرة أنه  وتفيد 

ة، وذلك لتعـزز العالقات بين الطرفينبناتهم في األس أكبر : راجع أبي الفضل. رة المغول
م، 1887-1873لكتا عام : نامه، تحقي أغا أحمد علي خان ورفقائه، ثالثة مجلدات 

انت /451، ص3جـ قة لد دراسة ظروف هذه الزجات نجد أن الدوافع التي  وفي الحق
ة مثل تقف وراء هذه الزجات التي حصلت بين ال اس طرفين تتمثل في المصلحة الس

سب ود  الء على السلطة أو  ما بينهم، أو محاولة االست ازات السلطة ف محاولة حصر امت
انت وسيلة  ع القول إن هذه المصاهرات  م، ومن هنا نستط السلطان واالستمرار في الح

ة من هذه الزجا. للحفا على السلطة ذلك استفادت الدولة المغول ة العالقات و ت في تقو
سب الوالء الكامل من راجاوات راجستهان الذين حاروا في صفوف المسلمين  ة و اس الس

ة ة وغيـر اإلسالم رة ضد اإلمارات اإلسالم ات العس ع العمل وللمـزد من . في جم
ات في السلطان  المعلومات عن عالقة المصاهرات بين الطرفين وتأثير الزوجات الهندوس

  :ر راجعأكب
Khaliq Ahmad Nizami: Akbar and Religion (Idarah-i-Adabiyat-i-Delhi, India 
1989), Pp. 168-175 75  ة في بنارس، بهار، وورندوان راجع الوثائ التي تم العثور عليها في المعابد الهندوس
انت تحرر من جانب ها، والتي  ة في شمال الهند وجنو  وغيـرها من المناط الهند

ة ومسؤوليها،  ص األموال واألراضي والعقارات للمعابد الهندوس السالطين المغول لتخص
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حث الخاص بإذن هللا تعالى                                                                                                                                        . والتي سأدرس من خاللها وضع الهندوس الديني في الم
ة وفي خارجها،  ه القارة الهند ة في ش ومعظم هذه الفرامين محفوظة في دار الوثائ القوم

احثين  عض ال ل وهناك  تاب مستقل والتي تم تحررها في عهود  جمعوا هذه الوثائ في 
ير، وشاهجهان، وأورنگ زب، راجع للتفصيل   :من السلطان أكبر، وجهان

M.A. Ansari: Administrative Documents of Mughal India (B.R.Publishing 
corporation, Delhi India 1984) 76 انتهم للمسلمين  وقد أد مثل هذا التسامح الزائد ان الهندوس، وسطوتهم وخ إلى عص

ان ثير من األح فيد المصدر المعاصر . واإلدارة، والتطاول على الشرعة والنبي ملسو هيلع هللا ىلص في 
ة والعلماء والفقهاء،  سبب البرهمن وقعت الفتنة في اإلدارة المغول للسطان أكبر، أنه 

من مدينة متهرا إن المسلمين عزموا على بناء  وتفصيل هذا اإلجمال أنه وصل الخبر
ل ما جهز ألجله، فلما  ، واعتد عليهم وحمل أدوات البناء و مسجد، فمنعهم البرهمي الثر
سب اإلسالم والرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ومن هنا رفع قاضي  لومونه انفجر  أخذ المسلمون يناقشونه و

ة إلى السلطان أكبر شاك ة إلى متهرا هذه القض عد تحقي األمر، وتبين أن ًا مما حدث، فحول األخير هذه القض م بإعدام البرهمن  صدر الصدور الشيخ عبد النبي الذ ح
عض  ونه عالًما ومرشًدا دينًا، محبوًا لد  ان هذا البرهمن،  رت، و ما ذ الحادثة 

ن في القصر الملكي، واللوات س ن  ات الالتي  ي عملن المؤامرة على األميرات الهندوس
ر الهندوسي ميل إلى الف ان بدأ  وأوغرن صدر . الشيوخ وسعين بها إلى السلطان الذ 

بوا رؤوسهم  ه النخوة حيث أنه أطل الحرة لعلماء الدين حتى َر ن ف السلطان، وحر
ال مسألة أن الم الون برضا السلطان وأوامره، وأثيرت في ال ذهب وتوغلوا في الغرور، وال ي

م بإعدام البرهمن  الحنفي ال ينص على القتل عقاًا لشتائم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ولذلك فإن هذا الح
ًعا أدت إلى التوتر في  الد، وهذه األمور جم سود قانونه في هذه ال مخالف للمذهب الذ 

ما ه ف ما الشيخ عبد النبي الذ تم نف وللتفصيل ...عد العالقات بين السلطان والعلماء الس
منتخب التوارخ، ثالثة مجلدات، : عن هذه القصة ومأساة الشيوخ راجع عبدالقادر البدايوني

 434-431، ص3م جـ2008قومي برا فروغ أردو زان، الهند: 
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يين  77                                                                                                                                        ما الجو ة العالقات مع رجال الدين الهندوس ال س ام السلطان أكبر بتقو حول ق
، 274، ص2منتخب التوارخ، جـ: راجع عبد القادر البدايوني واالعتقاد فيهم،) النساك(

 ، ير ير بذلك العمل راجع تزك جهان ام السلطان جهان شور، : وحول ق منشي نول 
ة ترجمة اآلداب  283- 282-755- 754- 177-176-15لكهنؤ دون تارخ، ص لعمل

ة راجع عبد القادر البدايوني رت -339- 311-284، ص2منتخف التوارخ، جـ: السنس
ًضا أبي الفضل/ 344-269 ، جـ: راجع أ  113-102، ص1آيين أكبر

اح الدين عبد الرحمن 78 ، جـ: راجع السيد ص  117، ص2مذهبي روادار
ة، وتأثيره الديني  79 ات إلى قصر سالطين الدولة المغول حول دخول األميرات الهندوس

ل من السلطان أكبر  ا في عهد  ما تأثير األميرة مرم زماني، وجودها  اسي، ال س والس
ة ير، راجع المقالة الشاملة التال   :وجهان

H. Goetz: The Rajput Empresses of Akbar and Jahangir (Maryam-az-Zamani and 
Jagat-Gosain) in (Eassays presented to Sir Jadunath Sarkar, Edit by H.R. Gupta, 
Panjab University India 1958), Pp.123-134 80  ذلك لم يزوج أحًدا من أبنائه في إطار زواج ات و الهندوس لم يتـزوج السلطان شاهجهان 

سمح له ذلك لم  ة، و اس ان . أن يزد عدد زوجاته عن أرع حسب الشرع المصالح الس و
، فتعامل معهم تعامًال جيًدا  طرق أخر ة العالقات مع الهندوس  ن تقو ير أنه من المم
ة إلى  ة، وفتح لهم أبواب اإلدارة للوصول والترق ة واالجتماع الحرة الدين وسمح لهم 

ة دون أ تفر  ا حسب الكفاءة والفاعل في ذلك بين المسلمين والهندوس، المناصب العل
اح الدين عبد الرحمن ، جـ: راجع السيد ص عني 145، ص2مذهبي روادا ،  ولكن هذا ال 

ات توقفت في عهده المصاهرات . أن الزجات من الهندوس وهناك مصادر معاصرة تفيد 
وه من وه ابن دارا ش مان ش بنت  مع أسر األمراء الهندوس، فمثًال تم زواج األمير سل

ه نبوه. األمير الهندوسي أمر سن  502شاهجهان نامه، ص: للتفصيل راجع دمحم صالح 
، ص 81 اح الدين عبد الرحمن، مذهبي روادار ًضا للمؤلف / 146-145راجع السيد ص أ

مورة، جـ: نفسه عدها 155، ص2بزم ت  .وما 
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ة في پنجاب  82                                                                                                                                        عض المعابد الهندوس عض المؤرخين المحدثين أنه أمر بهدم  يتهمه 
اًرا  عض المنادر صارت أو أنه قام بذلك ألن  نارس، ولكن المصادر المعاصرة تفيد  و
ة النساء المسلمات في هذه  عض العناصر اإلجرام للعناصر غيـر الصالحة، وخطف 

ذلك علم السلطان المنطقة ووضعوهن  في هذه المنادر و  أرغموهن على الزنا والفواحش، و
ناء مسجد في  انها، فأمر بهدم هذه المنادر و عض المساجد وتم بناء المنادر م أنه هدمت 

انها  57، ص2ادشاه نامه، جـ: للتفصيل راجع عبد الحميد الهور . م
س  83 ا مثل منصب رئ الوزراء، ولم يتردد السلطان شاهجهان في إعطاء المناصب العل

ا للهندوس ة وغيـرها من المناصب العل د على ذلك، وأعطت . والمال والمصادر المعاصرة تؤ
ة، راجع عبد  زة والمحل عملون في اإلدارة المر انوا  لة ألسماء الهندوس الذين  قائمة طو

- 287- 286-244- 201-134- 132- 105، ص1ادشاه نامه، جـ: الحميد الهور 
-739- 737-231- 724- 722- 721-719، ص2ـج/ 342-737- 288-289
735-736 -732-733-740 -746 -752 

اح الدين عبد الرحمن 84 ، جـ: راجع السيد ص / 191- 181-160، ص2مذهبي روادار
  :حول آراء المؤرخين الهندوس عن عهد السلطان شاهجهان، راجع

K. M. Panikkar: A Survey of Indian History, P 161 85 ر الهندوسي إلى اللغة وأكبر مثال على ذل وه وٕاسهاماته في نقل الف ك األمير دارا ش
ونة من العلماء الهندوس والمسلمين ة الم يل اللجنة العلم ة من خالل تش راجع . الفارس

ة في   :ترجمة األمير ونشاطاته العلم
M. Mahfuz-ul-Haq: Majma-ul-Bahrain by prince Muhammad Dara Shikuh, The 
Asiatic Society, Culcutta 1998, Pp.1-34 نبوه قات العلماء والفقهاء والشعراء لعهد السلطان شاهجهان، راجع  شاهجهان : حول ط

 585-563نامه، ص
86 K. M. Panikkar: A Survey of Indian History (Asia Publishing House, 1963), 
P.159. 
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