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Abstract
The purpose of this study was to explore the Islamic history of District Mardan.
Further this study explains the culture and civilization of the peoples of Mardan. The
Major objective of the study is to determine the impact of Islam on the culture of
natives of Mardan. Islam arrived in the Indian subcontinent in the 7th century when
the Arabs conquered Sindh and later arrived in North India in the 12th century via
the Ghurids conquest and has since become a part of India's religious and cultural
heritage. The District Mardan. emerged as a different name after the partition of the
sub-continent in 1947.Before partition pandits from all over India came to visit the
District Mardan without any problems. The study is significant for the historians,
academicians, and researchers in understanding the existing cultural and religious
values, beliefs, and practices in the natives of District Mardan. The nature of this study
was qualitative and historical. Document analysis was used research tool in this
study. Data were analyzed through qualitative ways.
Keywords: Islamic History, Civilization, Culture, Natives, lifestyle, Religious Impacts on society in
District Mardan.

:التمهيد
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد سيد األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه اهلادين املهتدين ومن اقتفى
.أثرهم إىل يوم الدين وبعد
 وتسمو إىل معرفته السوقة، وتشد إليه الركائب والرحال،"فن التاريخ من الفنون اليت تتداوهلا األمم واألجيال:فمن املسلم به أن
، واملدن والقرى، قد جاء ذكر الوقائع واألحداث،" ويتساوى ىف فهمه العلماء واجلهال، وتتنافس فيه امللوك واألقيال،واألغفال
مراراً ىف بيان اتريخ األقوام الصاحلة والعاصية ىف القران الكرمي؛ ألن املذاهب واألداين هى أساس للحضارة اإلنسانية ىف علم
 خاصة جغرافيا املدن والقرى، وكذلك املدن والقرى تؤثر ىف تشكيل احلضارة والثقافة. سواء كانت مساوية أم غريمساوية،التاريخ
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أتتى ابخلصائص والعادات ىف حياة اإلنسان ،مث وقوع األحداث والوقائع فيها الىت تش ّكل التاريخ هى جزء أساسي ىف فن
التاريخ.
واتريخ األمة اإلسالمية عامر بذكر املدن والقرى ،واألحداث والوقائع فيها ،مثل :بغداد والقاهرة وقرطبة والفسطاط وغريها...
وأحد من هذه املدن اإلسالمية هى مدينة "مردان" الىت تقع ىف شرق مدينة بيشاور ىف إقليم خيرب خبتوخنواه بباكستان ،واتريخ
أيضا يشتمل على األحداث والوقائع ،والشخصيات البارزة ،وغريها .فبتوفيق هللا  -سبحانه وتعاىل  ،-بدأت
هذه املدينة ً
البحث عن اتريخ مديرية مردان حىت يستفيد من اترخيها بقراءة اللغة العربية ويزيد من تراثها ،ولقد عنونت حبثي بـ ـ ـ " اتريخ
مدينة مردان )1433ه1818 /1431-م 2010-م( دراسة موضوعية وصفية".
املطلب األول :التعريف مبردان وجغرافيتها
من املعلوم أن التاريخ سجل ووثيقة ألحداث املاضي جيمع يف طياته كثرياً من املعاين والدروس اليت تستفيد منها األجيال
القادمة .فاملوضوع الذي كلفت ابلبحث عنه حول مدينة قدمية عامرة ابلعلماء والوجهاء وهلا وألصحاهبا دور ابرز يف املسامهات
العلمية على مدار التاريخ وهي ظلت عاصمة ملختلف احلكومات ملدة طويلة ،كما أهنا معرب للحضارات القدمية ،منطقة مردان
تعد أكرب مدينة بعد بيشاور يف إقليم خيرب خبتوخنوا ( )KHYBER PAKHTUNKHWAوهي تقع يف الشمال الغريب
لباكستان ،وكذلك هذه املدينة أعظم من حيث عدد سكاهنا ،وشهرية منذ زمن قدمي بسعة األرض ابلنسبة إىل املدن األخرى،
()1
ووفرة أسباب احلياة فيها.

أوالً :احلدود األربعة ملدينة مردان ومساحتها:
إن مدينة مردان واقعة على ثالثني درجة ( )34oبطول البلد ،وأما عرضه هلا سبعون درجة ( ،)70oوترتفع هذه املدينة
()2

 928قدم فوق سطح البحر ،ومساحتها 1211ميل مربع (.)Mile
املديرايت جبنب منطقة مردان :تقع مدينة "صوايب" وهنر السند يف شرق مردان ،ومدينة "جارسدة" ]چارسده[CHARSADDA -
ومنطقة واقعة يف غرهبا ،وأما يف مشاهلا تقع مدينة مالكند ومدينة سوات ،ويف جنوهبا تقع مديرية نوشهره.

()3

اثنياً :مدينة مردان بوابة املناطق الشمالية:
وهذه املدينة هلا أمهية كبرية يف اإلقليم من خالل اجلانب اجلغرايف والسياسي بكوهنا بوابة للمناطق الشمالية ىف اإلقليم ،وسكىن
لقبيلة يوسف زائي من القبائل البشتونية" قد ذكر الشيخ حممد شفيع صابر من خالل أمهية هذه املدينة كالماً أبن يقول :إن
مدينة مردان كانت"هلا مكانة كبرية يف كل عصر سياسياً وجغرافياً ،وهذه املنطقة تقع مركزاً رئيسياً من اخلوانني لقبيلة يوسف
()4

ائي ،وكذلك مير من داخلها الشارع الرئيسي إىل ملناطق الشمالية".
ز ْ
ومن املمكن أن نقول :اليوجد الطريق إىل املناطق الشمالية إال هبا ،واملناطق الشمالية تشتمل على تسع مديرايت ،األويل:
مدينة مالكند ]مالكنڈ  [MALAKAND-والثانية :مدينة سوات ،والثالثة :مدينة دير األعلى ،والرابعة :مدينة دير السفلى،
واخلامسة :مدينة جرتال] چرتال ،[CHIRAL -والسادسة :مدينة شانكلة ]شانگلة  ،[SHANGLA-والسابعة :مدينة
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ابجور ] ابجوڑ ،[BAJAUR-والثامنة :مدينة بونري ،والتاسعة :املدينة األخرية إلقليم خيرب خبتوخنواه " كوهستان " اليت اتصلت
ابإلقليم اخلامس جلجت – بلتستان ]گلگت-بلتستان ،[GILGIT-BALTISTAN--وهذا اإلقليم ،أي" :جلجت
بلتستان" يشتمل على سبع مديرايت يف الشمال األقصى بباكستان ،فظهرت لنا هبذه امللحوظة أمهية منطقة مردان ،ألهنا
بوابة هلذه املناطق املتجاورة هبا(.)5
اثلثاً :تسمية مردان:
مسيت هذه املدينة ابسم مردان وذلك ألسباب عديدة ،قد اختلف املؤرخون يف تسميتها ،فوجدت أربعة آراء من خالهلا ،وهي
كالتايل:

الرأي األول:
ذكر رائي هبادر كوابل يف كتابه أن هذه املنطقة كانت مسيت يف العصر القدمي ابسم " دهريي ] ڈهريي  [ DAIRI-مردان "
فقال"إن منطقة مردان كانت حتت سيطرة قبيلة دالزاك وكانت معمورة وموسومة بنفس االسم يف ذلك الزمان ،وبقيت هذه
التسمية حىت زمن احلروب واحلوادث الىت حدثت هبذه املنطقة مما تفضي إىل طرد قبيلة دالزاك وهتجريهم ( ڈهريي DAIRI-
()6
[".
الرأي الثاين:
إن قبيلة يوسف زائي قد تنوعت إىل القبائل الكثرية ،وعمروا أهلها املدن الكثرية مثل مردان ،وسوات ،وجارسدة ،ودير وغريها
من املناطق الشمالية إبقليم خيرب خبتوخنواه ،ومسيت هذه املناطق اليت أعمروها أبمساء سادة قبائلهم ،وزعمائهم ،هذا ما أشار
إليه الشيخ "هللا خبش يوسفي" سبب تسمية هذه املنطقة حيث قال:
"إذا دققنا النظر يف املناطق اليت سيطرت عليها قبيلة يوسف زئي جند أهنم نسبوا كل قرية أو مدينة اليت عمروها وشيدوا بنياهنا
إىل زعماء قبيلتهم مثل مدينة رستم نسبت إىل رستم بن عنايت كمال زائي ومردان نسبت إىل ابنيها مردان بن جالل ماين
( )7
زائي ،وهويت إىل هويت بن عايل ساالر زائي".
الرأي الثالث:
يف األصل أن الشيخ بري جول بن الشيخ مديح الذي كان معروفاً ابلعلم والزهد والصالح يف هذه املنطقة ،وقد أمر الشيخ
أصحاهبم ببناء هذه املدينة ،وهؤالء الرجال كانوا مشهورين ابلبسالة والشجاعة ،فاشتهروا ابسم مردان ،أي :الرجال يف
()8
الشجاعة ،ومسيت هذه املدينة ابسم مردان نسبة إليهم.
الرأي الرابع:
فسميت ابسم هذه القبيلة اليت
إن قبيلة مندر ]مندڑ [ Mandar -تعد من القبائل البشتونية اليت تسكن يف منطقة مردانّ ،
فتغريت هيئتها بكثرة استخدامها من مندر إىل " مردان ".
تسكن فيها ،مث شاعت هذه اللفظة ]مندڑ[ على ألسنة الناسّ ،
ولكن الشيخ "هللا خبش يوسفي" قد أنكر هذا الرأي ،وقال يف حاشية كتابه "يوسف زائي افغان"" :بعض الناس يقولون يف
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تسمية مردان ،أبن هذه الكلمة متغرية من (اسم) اجلد األعلى ،أي " :مند " أو ابنه ،أي :مندر ]مندڑ[ لقبيلة مندر ،هذا
ليس بصحيح؛ ألن قبيلة يوسف زائي مل تعمر موضعاً هبذا االسم بعد خروجها من أفغانستان ،وابلزايدة أن هذه الكلمة جتد
( )9
اليوم بدون تغيري ،فكيف من املمكن أن تكون هذه الكلمة متصرفة من مندر إىل مردان؟

املطلب الثاين :الفتح اإلسالمي ملردان
من املسلم به أن الدولة اإلسالمية "مجهورية ابكستان" ،تقع يف شبه القارة اهلندية جنويب آسيا بني دائريت العرض أربعة وعشرين
وستة وثالثني مشاالً ،وخطي الطول واحد وستني ومخس وسبعني شرقاً .وحيدها من الشرق اهلند حيث تقع سهول هندوستان
شرقي إقليم البنجاب الباكستاين ،وتقع بالد راجستان أو الصحراء اهلندية شرقي والية السند .وأيضاً حيد ابكستان غرابً
أفغانستان وإيران حيث يقدر طول حدودها مع الدولة اإلسالمية األوىل بنحو  2500كم ،ومع الثانية بنحو  900كم،
وتطل ابكستان بواجهة حبرية على حبر العرب حيث يقع ميناء كراتشي قرب هنر السند ،وتبلغ مساحة البالد 803 ،943
()10
كم.
إن اإلسالم قد دخل يف شبه القارة اهلندية عن ثالثة طرق.
الطريق األول :ومن أمهها شواطىئ اهلند اجلنوبية ،وهو الطريق البحري للتجار العرب يف سواحل مليبار.
اطى اهلند العربية الشمالية يف حبر العرب ،وهو الطريق الربي يف بالد السند
والطريق الثاين :مناطق السند الواقعة على شو ْ
للفاحتني املسلمني العرب ،حيث دخل من هذا الطريق حممد بن قاسم الثقفي يف عام 92ه فاحتاً يف والية احلجاج بن يوسف
()11
الثقفي.
والطريق الثالث :مناطق احلدود الشمالية الغربية ألفغانستان ،وإيران ،وهو أيضاً طريق بري هلذه املناطق ،ولكن من الفاحتني
()12
املسلمني العجم ،وهو “السلطان حممود الغزنوي” الذي دخل من هذا الطريق يف حنو سنة 392ه.
أوالً :اإلسالم يف منطقة ابكستان يف عهد الصحابة:
من املعروف أن اإلسالم قد دخل إىل هذه األراضي اليت تقوم عليها حالياً الدولة الباكستانية عن طريق التجار الذين كانوا
يفدون إىل السواحل اهلندية ،وقد بدأت احلمالت البحرية كغزو الشواطئ الشمالية الغربية للهند حول بومباي والديبل (ويسمى
هذا مبكان كراتشي اليوم) منذ خالفة عمر بن اخلطاب و عثمان بن عفان  -رضي هللا عنهما ،وعندما كان احلكم بن عمرو
الغفاري رضي هللا عنه ،والياً على خراسان أرسل املهلب بن أيب صفرة يف عام 44ه لغزو السند ،وهو اآلن إقليم يف الدولة
الباكستانية فنال شيئاً من النجاح لكن مل يستطع املضي يف مهمته للظروف اليت كانت يف عاصمة اخلالفة .وعندما استقرت
األمور يف أايم عبد امللك بن مروان ووىل احلجاج العراق ،أرسل سعيد بن أسلم بن زرعة عامالً له على ثغر السند فما لبث أن
قتل .فوىل احلجاج الثغر جمّاعة ب ن سعر التميمي فغزا وفتح لكن وافاه األجل قبل اكتمال عام على قدومه .مث أرسل احلجاج
()13
قريبه (ابن ابن عمه) وصهره حممد بن احلكم بن أيب عقيل الثقفي يف عام  89ه املوافق 708م.
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اثنياً :اإلسالم يف منطقة مردان يف عهد حممد بن القاسم:
دخل اإلسالم بالد السند من اببني أحدمها وهو ابب مدينة ملتان ،قد دخل اإلسالم يف هذه املناطق بباب امللتان ،ألن
مدينة ملتان كانت يف ذاك الوقت ضمن إقليم البنجاب ،وكانت بوابة لدخول املناطق الشمالية ،ومن اإلضافة أن مدينة مردان
أيضاً كانت مندرجة حتت إقليم البنجاب ،ذلك جند أن املؤرخني قد حتدثوا عن دخول اإلسالم فيها بذكر مدينة ملتان لكوهنا
بوابة هلذه املديرايت الشمالية ،هذا ما صرح الشيخ حممود قاسم ،فالحظ عبارته ،وهو يقول":كانت مناطق مردان جزء من
إقليم بنجاب من (1265هـ)1849 (/م( إىل (1319هـ) 1901( /م) ،...وكانت مدينة مردان منطقة من مديرية
أسست مردان مديرية منفصلة يف سنة (1356ه) 1937( /م) "وجاء يف كتب التاريخ أن
بيشاور يف ذلك الوقت ،مث ّ
حممد بن القاسم قد جاء إىل هذه املناطق بطريق هنر يباس" ،مث قطع هنر يباس إىل امللتان فقاتله أهل امللتان ،وحصرهم حممد
ونفدت أزواد املسلمني فأكلوا احلمر ،..وملا عطش (اهلندوس) نزلوا على احلكم ،فقتل حممد املقاتلة وسيب الذرية وسيب سدنة
البد وهم ستة آالف وأصابوا ذهباً كثريا ،فجمعت تلك االموال يف بيت يكون عشرة أذرع يف مثاين أذرع ،يلقي ما أودعه يف
كوة مفتوحة يف سطحه ،فسميت امللتان :ثغر بيت الذهب ،وكان بد امللتان بداً هتدى إليه األموال وتنذر له النذور وحيج إليه
أهل السند فيطوفون به وحيلقون رؤسهم وحلاهم عنده ،..قالوا :ونظر احلجاج فإذا هو قد أنفق على حممد بن القاسم ستني
ألف ألف ،ووجد ما محل إليه عشرين ومائة ألف ألف ،فقال :شفينا غيظينا وأدركنا أثران و ازددان ستني ألف ألف درهم
()14
ورأس داهر".
والباب الثاين لدخول اإلسالم يف هذه املنطقة كانت بوابة مملكة أفغانستان وهي تقع ابجلانب الشمايل ،هذا ما أشار إليه
الشيخ البالذري أن اإلسالم قد جاء يف هذه املديرية يف عصر حممد بن القاسم إذا فتح بالد السند ،مث ذهب ابلفتوحات إىل
منطقة قندهار وكشمري ،ومن املالحظة أن منطقة قندهار تقع حالياً أبفغانستان ،وليس مبمكن من هناك الذهاب إىل كشمري
إال مبرور مبدينة بيشاور اليت تقع كانت مديرية ملنطقة مرادن؛ ألهنا كانت مندرجة حتت هذه املديرية ،وإليك عبارته :و"قد أوغل
حممد بن القاسم يف مشايل السند إىل مدينيت بيلمان وقندهار حىت وصل إىل أقصي حدود كشمري اليت كانت جتاور الرتك،
وقيل إنه بلغ بالد الكرج ،ومل يتجاوز جيش مسلم حدود ما وصل إليه ذلك القائد الشاب حىت أايم الغزنويني ،ومع ذلك
دارت األايم على بطل فتوح السند حممد بن القاسم نتيجة اختالف اخللفاء املتعاقبني من بين أمية يف احلب والبغض واصطناع
()15
األنصار".
ولكن أنكر املؤرخ هبذا الرأي أبن اإلسالم دخل يف عهد حممد بن القاسم الثقفي يف إقليم خيرب خبتوخنوا ،وهو يقول":يف احلقيقة
أن حممد بن القاسم فتح 92ه711 /م اإلقليم السند ،وفتح الرايسة هباولبور ،ومنطقة ملتان يف94ه713 /م ،ولكن ما
جاء أحد من الفاحتني املسلمني منهم إىل اإلقليم سرحد( ،أي :اإلقليم خيرب خبتوخنواه) وما كان هذا اإلقليم إال حتت حكومة
()16
الكفار".
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اثلثاً :اإلسالم يف منطقة مردان يف عهد حممود الغزنوي:
وحني نذز السلطان حممود الغزنوي نفسه اجلهاد عام 388ه ،ونشر اإلسالم ،ومزق فيها مشل الراجاوات كل ممزق وحطم
أصنامهم ،وفتح كشمري وملتان ،ومجيع البنجاب ،ومن املعلوم أن مدينة كانت داخلة حتت اإلقليم البنجاب؛ ألن حممود الغزنوي
قد دخل يف هذه املناطق بطريق أفغانستان ،هذا ما جاء يف اتريخ الدول اإلسالمية ،أبن":فتح السلطان حممود كشمري ودهلي
وأقام والة من قبله يف الهور وأحكم توطيد احلكم اإلسالمي يف مجيع البنجاب فغدا مستقراً اثبتاً منذ ذلك الوقت ،وقد مشلت
الدولة الغزنوية أايم السلطان حممود امللتان وجزءأ من السند كما امتدت إىل العراق الفارسي يف الغرب وضمت كل خراسان
()17
وطخارستان وعاصمتها بلخوجزءً من بالد ما وراء النهر يف الشمال و سجستان يف اجلنوب".
املطلب الثالث :مردان عرب العصور اإلسالمية إبجياز

أوال :أثر اإلسالم على أهل شبه القارة اهلندية
هوالء التجار والبحارة العرب من احلضارمة وغريهم ،فحملوا
حني ظهر اإلسالم ودخل العرب يف دين هللا أفواجاً كان منهم ْ
معهم دينهم اجلديد إىل البالد الىت يتعاملون معها ،وكان من الطبيعي أن ىيتحدث هؤالء يف محاس وإميان عن دينهم اجلديد،
وعن الرسول الذي ظهر يف بالدهم ،يدعو الناس إىل التوحيد واإلخاء و املساواة واملعاملة احلسنة بني الناس مجيعا ،ومن املعلوم
أن املسلمني بشبه قارة جنوب آسيا قد اتصلوا عن طريق التجارة حيث كان التجار يقدمون إليها من اجلزيرة ومنطقة اخلليج،
ولكن يف األصل كان الناس حينذ من التفرقة ونظام الطبقات القاسي الذي تقوم عليها داينتهم ،فكان حديث التوحيد واملساواة
نغمة جديدة حيلوهلم أن يسمعوه ا ،وأن يقارنوا بينها وبني ما هم فيه من أوضار التفرقة وأثقاهلا ،وكانت النتيجة أن تتفتح
القلوب هلذا الدين ويقبل الناس عليه ليتخلصوا من العناء النفسي واالجتماعي الذي كانو يعانونه ،كما ينفضون عنهم الوثنية
اهلندوسية واخلرافات واألساطري ،..ولذا وجدوا اإلسالم يف اهلند أرضا خصبة سهلة ،وأصبح يف كل ميناء أو مدينة اتصل هبا
املسلمون مجاعة اعتنقوا اإلسالم ،وأقاموا املساجد ،وابشروا شعائرهم حبرية اتمة ملا كان للمسلمني والعرب يف ذلك الوقت من
منزلة عند احلكام ابعتبارهم أكرب العوامل يف رواج التجارة اهلندية اليت كانت تدر على هؤالء احلكام الدخل الوفري(18(.
وكان هللا يف األصل ينتمون اىل القبائل املختلفة من وسط آسيا .و"من خالل الفرتة  )1526-1206حكمت مخس سالالت
()19
خمتلفة املنطقة مث جاءت فرتة احلكم املغويل (1707-1526م) واستمرت سلطة املغول ولو امسيا حىت 1807م".
اثنياً :مردان يف عهد احلكم بن عمرو الغفاري رضي للا عنه
قبل أن ندخل يف البحث من الضروي أن نذكر شيئاً قليالً عن شخصية املهلب بن أيب صفرة األزدي و"هو يكىن أاب سعيد،
ولد عام الفتح يف عهد النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وإن أابه وفد على أيب بكر ومعه عشرة من أوالده ،وكان املهلب
أصغرهم فنظر إليه عمر فقال :أليب صفرة هذا سيدهم وأشار إىل املهلب ،وأنه مات وهو بن ست وسبعني سنة وهو" وكان
()20
أحد رجال احلكم بن عمرو".
ويف األصل أن املهلب بن أيب صفرة األزدي قد فتحت منطقة مردان حتت قيادته يف عام 44ه664/م ،هذا ما أشار إليه
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صاحب "الكامل يف التاريخ ،أبن يقول":فيها غزا املهلب بن أيب صفرة ثغر السند فأتى بنة واألهواز ،ومها بني امللتان وكابل،
فلقيه العدو وقاتله ،ولقي املهلب ببالد القيقان مثانية عشر فارساً من الرتك فقاتلوه فقتلوا مجيعاً ،فقال املهلب :ما جعل هؤالء
األعاجم أوىل ابلتشمري منا! فحذف اخليل ،وكان أول من حذفها من املسلمني ،ويف يوم بنة يقول األزدي:
()21
أمل تر أن األزد ليلة بيتوا ببنة كانوا خري جيش املهلب".
وجاء يف كتابه "فتوح البلدان" قوله ":كان معاوية بن أيب سفيان حاكماً يف عام 44ه ،واملهلب بن أيب صفرة فتح هذه
املناطق (اليت كانت حتت إقليم سرحد اليوم) وأتى ابلفتوحات إىل منطقة بنّة واألهواز ،ومها تلحقان مبلتان وكابل".
وإىل هذا أشار الدكتور عبد املنعم النمر ابأللفاظ املوحية وهو يقول ":كان خليفة املسلمني يف بغداد ميد ظلله على كل البالد
اإلسالمية شرقاً وغرابً ،ومشاالً وجنوابً ،وحني كانت له قوة تؤيد ظله وتؤكد نفوذه تظل هذه البالد خاضعة لكلمة العاصمة
بغداد " فهذه التصرحيات اليت ذكرت فيما قبلها انطقة أبن املسلمني قد سكنوا الساحل الغريب اهلندي قدمياً وازدادوا فيه عدداً
()22
وثروًة.
اثلثاً :مردان يف عهد حممود الغزنوي
من املعروف أن اإلسالم قد جاء يف اهلند وابكستان على يد حممد بن القاسم كما جاء من خالله أبنه":دخل يف اهلند والسند
أول ما دخل على يد حممد بن القاسم الثقفي املتوىف سنة 98هـ وذلك يف عهد اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك" إن
السلطان حممود الغزنوي "دخل اهلند سبعة عشرة مرة ،وجاس البالد ،وغنم أمواالً ،وحنن نقتصر على أشهر غزواته ،فمنها :أنه
()23
قصد اهلند سنة إحدى وتسعني وثالمثائة ،فنزل على مدينة ببشاور".
وذكر الدكتور عبد املنعم يف كاتبه "اتريخ اإلسالم يف اهلند" أن حممود الغزنوي"فلما فرغ ميني الدولة (حممود الغزنوي) من أمر
جيبال رأى أن يغزو غزوة أخرى ،فسار حنو ويهند ،فأقام عليها معاصراً هلا ،حىت فتحها قهراً ،وبلغه أن مجاعة من اهلند قد
اجتمعوا بشعاب تلك اجلبال عازمني على الفساد والعناد ،فسري إليهم طائفة من عسكره ،فأوقعو هبم ،وأكثروا القتل فيهم ،ومل
()24
ينج منهم إال الشريد الفريد ،وعاد إىل غزنة ساملاً ظافراً".
وهكذا قال الشيخ مشهور بن مرزوق":سار السلطان حممود إىل ويهند فحاصرها وافتتحها وبعث العساكر لتدويخ نواحيها
فأثخنوا يف القتل يف أوابش كانوا جمتمعني للفساد مسترتين خبمر الغياض فاستلحموهم ورجع السلطان حممود إىل غزنة" ولكن
الفاتح العظيم حممود الغزنوي – رمحه هللا – قد فتح منطقة مرادن يف سنة399ه1008 /م بطريق ملتان ،ألنه قد ذهب
أوالً إىل مديرية ملتان لفتحها ،مث تركها ،وتوجه إىل مدينة "بيشاور" كما صرح الدكتور عبد املنعم النمر يف كتابه "اتريخ
اإلسالم يف اهلند ،وهو يقول":يف سنة 399ه1008/م خرج حممود (الغزنوي) من غزنة إلخضاع ،أنندابل ،هنائيا ،وكان
قد حاربه وتعقبه حني سار إىل ملتان ،ولكنه فر إىل كشمري ،وتركه حممود ،وسار إىل ملتان ،وملا علم أنندابل خبروج حممود
(الغزنوي) أسقط يف يده ،مث رأى أن يراسل ملوك اهلند ،ويستعني هبم لصد هذا الغازي املسلم الذي يعترب خطراً عليهم مجيعاً،
فاستجاب له ملوك أجني ،أمجري ،دهلي ،وأرسلوا جيوشهم إىل بنجاب ،وعسكر اجلمعان يف صحراء بشاور ،وكانت جيوش
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اهلندوسني تتزايد يوم بعد يوم".

()25

و"اختار حممود من عساكره مخسة عشر ألفا وسار لقتال جيبال فهزمه وأسره يف بنيه وحفدته وكثري من قرابته ووجد يف سلبه
مقلد من فصوص يساوى مائة ألف دينار وأمثال ذلك على أصحابه وكان االسرى والسيب مخسمائة ألف رأس وذلك سنة
ثنتني وتسعني وألف وفتح من بالد اهلند بالدا أوسع من بالد خراسان مث فادى جييال ملك اهلند نفسه خبمسني رأسا من
الفيلة ارهتن فيها ابنه وحفيده ،وخرج إىل بلده فبعث إىل ابنه اندابل ،فأعطوه تلك الفيلة وسار ال يعود له ملك وسار السلطان
حممود إىل ويهند فحاصرها وافتتحها وبعث العساكر لتدويخ نواحيها فأثخنوا يف القتل يف أوابش كانوا جمتمعني للفساد مسترتين
()26
خبمر الغياض فاستلحموهم ورجع السلطان حممود إىل غزنة".
ومن املالحظة أن منطقة "ويهند" ،اآلن يوجد مبدينة مردان ابسم "هند" ،وقال حممد قاسم فرشتة أبن هذه املنطقة كانت هلا
أمهية مركزية؛ ألن راجه جيبال كان يسكن يف ذاك الوقت يف القلعة اليت كانت تقع هبا" وأتى الدكتور عبد املنعم النمر ابلتصريح
ابسم مديرية "بيشاور" ،وويهند" ،وقال" :أما حممود فبعد استيالئه على "بيشاور" ،سافر إىل هبندا أو ويهند ،فحاصرها حىت
استسلمت ،مث رجع من اهلند يف احملرم سنة 393ه املوافق 1002م" إن مدينة مردان قد فتحت سنة 391ه1000/م
وكانت يف ذاك الوقت اتبعة ملديرية بيشاور ،وهذا ما أشار إليه الشيخ أمحد حممد اجلوارنه وهو يقول":جاءت هذه احلملة
بقيادة السلطان حممود الغزنوي ،حيث جرد حوايل عشرة آالف فارس ،واخضع مدينة بيشاور ،وأصبحت من أمالك الدولة
()27
الغزنوية".
املطلب الرابع :مردان يف عهد السيخ1233( :هـ1265 -هـ)1818( /م 1849 -م)

املبدأ األول :بداية عهد السيخ عام (1233هـ) 1818 (/م)
يبدأ عصر السيخ من سنة (1233هـ) املوافق1818م إبقليم خيرب خبتوخنوا وحكومتهم يف هذه املنطقة استمرت حنو إحدى
شن السيخ احلرب على أهايل خيرب خبتوخنوا وكانوا مشتغلني يف العمليات احلربية يف مناطق
و ثالثني سنة ،ويف هذه املدة ّ
اإلقليم املختلفة من (1233هـ) 1818( /م) إىل (1247هـ) 1831( /م) ،ألن سيطرة السلطة الدرانية( )46ضعفت
لتويل العرش بني ويل عهد وأمراء األسرة الدرانية يف إقليم خيرب خبتوخنوا ،وبنجاب الكاملة ،وكشمري.
ابملشاجرات الداخلية ّ
فتشجع رجنيت سنغ ]رجنبت سنگھ ،[Ranjit Singh-وكانت غاصبية األقاليم املذكورة يف سنة (1214هـ 1247-هـ)
ّ
املوافق (1799م – 1831م) ،كما ذكر سر أولف كريو يف كتابه " دي بتهان " حيث قال":يشتمل اتريخ األفغان على
وتويل العرش من أبناء أمحد شاه السدوزئي بعد وفاة تيمور شاه من (1207هـ) املوافق (1793مـ)
املؤامرات القصورية الفخمة ّ
إىل (1233هـ) املوافق (ـ1818م)".

()28

أوالً :محالت السيخ خيرب خبتوخنوا عن اجلانب اجلنويب:
بدأت العمليات احلربية للسيخ يف املناطق اجلنوبية إلقليم خيرب خبتوخنوا يف سنة (1233هـ) 1818( /م ـ) .ويف مخس
سنوات سيطروا على مدينة ديره إمساعيل خان ،وغريها منها ،ألهنا كانت هذه املناطق أقرب عند حدود إقليم البنجاب ،كما
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ذكر يف الكتاب خبتوخنوا اليوم] ":[ Pukhtunkhwa todayبدأت محالت السيخ يف عام (1233هـ) 1818( /مـ)
مالك البلد،
(يف إقليم خيرب خبتوخنوا) ،ويف ذلك الوقت كان حتالف السيخ مع اإلجنليز مبتابعة رجنبت سنغ وجيعلهم يف األصل ّ
واستلم أهل ديره إمساعيل خان لعسكر السيخ (1233هـ) املوافق (1818م) وقبض امليدان املروت ملوضع " بنوں " عرب
()29
معارك متواليات منذ مخس سنوات".

اثنياً :محلة السيخ على مناطق مشال اإلقليم:
بدأ السيخ احلمالت املتوالية على مناطق إقليم خيرب خبتوخنوا الشمالية ،أي :بيشاور ،مردان ،ونوشهرة ،وصوايب بعد السيطرة
على املناطق اجلنوبية من اإلقليم يف سنة (1237هـ38-هـ) 1822 - 23( /م ) .وهذه العمليات احلربية االستعمارية
مستمرة إىل عام (1247هـ)1831( /م ) ،فقبض السيخ إقليم خيرب خبتوخنوا الكامل.
كانت
ّ
أوال هيمن السيخ على املديرية أتك وضواحي هنر السند ،مث دخلوا ىف املناطق الشمالية املذكورة ،كما ّبني سر أولف كريو
أحوال تق ّدم السيخ حيث قال":اآلن حرم الدرانيون من كل املناطق اليت كانت على ض ّفة هنر السند الشرقي ،وأيضا حصل
السيخ مأوى لبناء اجلسر على ضفة النهر اليت كانت عليها حكومة األفغان  ...واملبارزة كانت ضرورية للمخاطر اليت حلقت
حبكومة الدرانيني ،أراد أعظم (أو سردار حممد عظيم خان) أن يهجم على منطقة خريآابد يف سنة (1237هـ) 1822( /م)
كي يطرد رجنيت سنغ إىل جانب اآلخر من هنر السند( ،ولكن) مل تسنح له فرصة للحرب ورجع أعظم بسب االضطراب
داخل البلد (أي أفغانستان) ،لكن رجنيت سنغ وصل إىل حدود منطقته بسرعه ،وأرسل إىل وايل بيشاور اير حممد أن يدفع
()30
اخلراج إليه".

املبدأ الثاين :مقاومة أهل مردان مع السيخ ،واهنزامهم ىف البداية
اغتنم رجنيت سنغ هذه الفرصة النادرة بعد رجوع القائد حممد عظيم خان إىل أفغانستان فهجم على مناطق نوشهرة ،ومردان،
وصوايب عابراً هنر السند ،فاحتدم املعارك املتعددة بني السيخ واملسلمني من قبائل يوسف زائي من أهل املديرية مردان ،وقبيلة
ختك ] خٹک  . [ Khatak -على شاطئ هنر كابل يف مديرية نوشهره كان حممد عظيم خان الذي يقودهم ،كما ذكر
بري معظم شاه يف كتابه "تواريخ حافظ رمحت خاين" حيث قال":األفغان (قوم بشتون) انقسموا على مجاعتني ،مجاعة لقبائل
يوسف زائي ومجاعة أخرى كانت يف قيادة حممد عظيم خان (وكانت هذه اجلماعة مشتملة على العسكر األفغاين للسلطة
أقرات أن كل فريق يتق ّدم
الدرانية كما سيأيت) ،وكان هنر كابل حائال بينهما ،ولذا كل واحدة منهما قبلت مسؤولية طرفهما ،و ّ
حماراب يف جبهة القتال له ،لذا بدأ يوسف زائي القتال واشتغلوا فيه بشدة حىت هزموا السيخ يف نوشهرة مقاتلني معهم ودفعهم
.

إىل بريسباك ] [ PIR SABAkوقد أتكد هزمية السيخ وبدأوا يهربون
()31
وجلأ مصنف هندوسي الذي كان موجودا هناك ألن يكتب أن األفغان أفزعوا السيخ بكمال البطولة حىت تزلزلت أقدامهم".

املبدأ الثالث :معركة بريسباك الدامية ]  [ PIR SABAKيف سنة 1823م املوافق (1238هـ)
أغار عسكر رجنبت سنغ على جماهدي يوسف زائي يف قيادة األوروبيني لقبض مناطقهم وبعد تدريبات يف قيادة األوروبيني
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صار عسكر السيخ عسكرا منظما  -مثل اجلنرال أليارد  [Aliardووقعت معركة بري سباك يف  13مارس 1823م املوافق
()32
(1238هـ) كما سيأيت يف أحوال املعركة تفصيالً:

أوالً :سبب معركة بري سباك
وذكرحممد شفيع صابر سبب معركة بري سباك حيث قال":مل يدفع اير حممد خان اخلراج والعوائد إىل حكومة السيخ منذ
سنوات كثرية ولكنه خاف حني مسع خرب جميئ عسكر السيخ ،وكان عسكر السيخ يف منطقة راوالبندي أبن اير حممد خان
أرسل اخلراج والعوائد ،وفرسات ،وهدااي أخري ،مستعذراً من دولة السيخ ،إذا علم حممد عظيم خان ضعف أخيه وجبنه
تعسفا شديدا ،وما كان مناصرا للتصاحل مع أعداء اإلسالم؛ فلذلك خرج (مع عسكره) من جالل آابد مع العزم
فتعسف به ّ
ليحرر املناطق احلدودية من السيخ ،فوصل إىل بيشاور يف (1238هـ)  27(/يناير 1823م ) كان اير حممد
األكيد ّ
خياف من املوقف املتصلبة ألخيه؛ ألجل ذلك أنه هرب مع أسرته وأمواله من بيشاور إىل منطقة يوسف زائي من قبل قدوم
وحرض الناس على اجلهاد ،وساعده
أخيه ،وانعقد عظيم خان الشورى القبائلية (جرگه) مع القبائل بعد سيطرته على بيشاورّ .
العلماء واملشائخ نظرا إىل احلمية اإلسالمية ،فلذلك هتيّأ الناس للجهاد فجأة من كل إقليم سرحد (خيرب خبتوخنوا احلايل) للجهاد
()33
احلاسم ضد السيخ".
اثنياً :اإلسرتاتيجية احلربية للسيخ
وصل عسكر السيخ إىل قرب نوشهره على هنر السند واجته اىل هنر كابل عابراً مشاال وجنواب وكان رجنيت سنغ قائداً هلذا
وبني سر أولف كريو اسرتاتيجية احلرب للسيخ يف " دي بتهان " هبذه األلفاظ":قد انتشر دعوة اجلهاد ،واصط ّفت
اجليشّ ،
قبائل يوسف زائي على شاطئ النهر يف املنطقة ،وكانوا يرفعون اهلتافات احلربية ،وكانوا يصيحون على رّكاب السيخ ،وركض
السيخ أفراسهم واحلماسة اليت وصلوا إىل اجلانب اآلخر من هذا النهر ،ويف هذا احلني عرب كثري من السيخ وأفراسهم يف النهر،
()34

فتقدم رجنيت سنغ ابلثبات مع عدد كبري من جيوشه ،وبدأ جيمع السفن ،ومحّل مدافعه على األفيال" .
وزاد حممد شفيع صابر يف تكتيت عسكر السيخ قبل املعركة فقال":وقسم األمري جنوده يف ثالث مجاعات بعد عبور النهر،
ففي اجلماعة األوىل اليت كانت تشتمل على مائة ركاب وسبعمائة من ملشاة بقيادة األمري هبوال سنغ الذي اكتسب مسعة يف
فتح ملتان واملهمات األخرى ،كانت عليه بداية اهلجوم ،وكان القائد للجماعة الثانية لويسا سنغ جميتھ وفتح سنغ ،وكانت
عني هاتني اجلماعتني على
مسؤلية هذه الفرقة أن الفرقة األوىل حينما بدأت احلرب فهي تساعدها لكي يشتد احلرب ،وقد ّ
يسار شاطىئ هنر كابل (الشمايل) ،وأما الفرقة الثالثة الكبرية كانت يف قيادة األمري كهرك سنغ ،وهرى سنغ نلوه ،واجلنرال أليارد
واجلنرال وجنورا وكان غرضها أن متنع تق ّدم عظيم خان ،كي ال يصل إىل ميدان احلرب بعد عبور النهر" وذكر سر أولف كريو
اسرتاتيجية أخرى للسيخ يف كتابه حيث قال ":كلّف رجنيت سنغ مجاعة صغرية من جيشه على شاطئ النهر اجلنويب ،لكى
أى العدو وهو
وقرر حصة كبرية من ركاب جنوده واملاشية ملقابلة القبائل ،وكان يعرف جيدا أن ّ
متنع تقدم أعظم (عظيم)ّ .
أقوى ،وقد ق ّدر احلاكم الدراين قوة جنوده أيضا".

()35
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اثلثاً :اسرتاتيجية املسلمني للمعركة
ومل تشارك القبائل األخرى بدعوة حممد عظيم خان للجهاد من إقليم خيرب خبتوخنوا يف املعركة احلربية بعد الشورى القبائلية إال
قبيلتني يوسف زائي وختك ،وثبتوا يف ميدان اجلهاد ،وذكر سر أولف كريو سرتاتيجية املسلمني ملعركة بري سباك حيث
قال:كانت"اجليوش جتمع تقريباً عشرين ألفا من قبائل يوسف زائي وختك يف هذه املدة ،وكان يقودهم السيد أكرب شاه من
تل بريسباك ،ويف خالل هذه الفرتة تقدم أعظم خان مع
أسرة بري اباب من بونري ،وكان رجالً معروفاً ،وجيمع هؤالء الناس على ّ
جيشه من كابل إىل بيشاور بشارع كبري ،ولكنه ما كان مطلعاً أن عسكر القبائل اليت يناصره وهي موجودة بطرف آخر من
هذا النهر ،وكان يشك يف وفاء إخوانه ،ألجل ذلك ما عرب النهر ،ووقف على بُعد ثالثة أميال من اجلانب الشرقي ابلثكنة
()36
العسكرية ملدينة نوشهرة احلاىل".
رابعاً :أحوال املعركة وسبب هزمية املسلمني
إن رجنبت سنغ وعسكره كان يشن احلروب على خمالفيه ابعتداء سافر ،والصارخ ولكنه مل يستطع أن يبارز جماهدي يوسف
زائي ىف املعارك املتوالية كما ّبني بري معظم شاه أحوال املعركة يف " تواريخ حافظ رمحت خاين " وقال":وبدأت احملاربة يف سنة
( 29مجادي الثاين 1238ه ـ)  13( /مارس عام 1823م) بني اجليشني يف املقامات املذكورة ،ودارت املعركة على
شاطئ النهر ،ولكن السيخ ملا تيقنوا أن املقابلة من جانب عظيم خان كادت أن تكون معدوماً .وعلى يد حارب يوسف زائي
حراب شديداً فأرسل السيخ عسكره الذي كان يف جانب عظيم خان إىل طرف النهر اآلخر يف قيادة اجلنرال اليارد (.)Aliard
أي
وكان الالزم على عظيم خان أن ال يرتك جيوش السيخ املعاونة تعرب النهر ،ولكنه ما فعل هكذا ،بل ما ساعد يوسف زائي ّ
مساعدة ،وعرب عسكر السيخ النهر بدون مانع بسب جنب جيش عظيم خان وضعفه وعدم التجربة واحلربة ليوسف زائي،
وقد حارب شباب يوسف زائي ابلشجاعة والبسالة ،فإهنم أرجعوا أربعة محالت للسيخ متوالية ،وكادوا أن يهزموا عسكر رجنيت
()37

سنغ هزميةكاملة ،ولكن رجنيت سنغ تقدم بنفسه يف اهلجوم اخلامس".
زاد سر أولف كريو أحوال املعركة وشجاعة اجملاهدين من قبائل يوسف زئي وختك هبذه األلفاظ":قد هجم قبائل يوسف زائي
املدرب واملنظم من عسكر السيخ ،وأعكسوا صفوف العدو ،وارتفعت الروح املعنوية لقبائل وحقق
وختك بشجاعة على املشاة ّ
هبا تقدمهم ،ولكن منعتهم من التقدم كتيبة من عسكر السيخ املوسومة بـ ـ ـ " گوركها " وأطلقت الرصاصات متواصال لكي متنع
تقدمهم إليها ،وقذفت عليهم مدفعيات السيخ القنابل من طرف أخر ،ولكن ما ضعفت هبا مهة القبائل ..كان رجنيت سنغ
موجوداً بنفسه لتشجيع مجاعته املدافعة ،واعرتف رجنيت سنغ عند الكولونيل ويد ،الذي كان الوكيل الربيطاين يف زمالئه ،أبن
()38
املدربني".
كوركهى كانوا اثبتني وقت هجوم القبائل من جيوشه ّ
ذكر بري معظم سبب عدم معاونة عظيم خان وإخوته مع يوسف زائي يف املعركة حيث قال":أمر رجنيت سنغ هبجم كل العسكر
يف قيادة اجلنرال وجنورا ( )Venturaعلى يوسف زائي ،وأما عظيم خان وإخوته كانوا يشاهدون املعركة من شاطئ النهر
أي قسم من املعاونة ،وكان السبب األساسي أن رجنيت سنغ أعطى الرشوة إلخوة عظيم خان،
اآلخر وما عاونوا يوسف زائي ّ
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وكاان اليريدان احلرب مع السيخ ،وكان كامل خزينة عظيم خان وعائلته يف موضع جمين( ،(michniوكان يتفكر يف خزينته
وعائلته دون يوسف زائي .وكان يعرف أن أخويه األمري اير حممد خان واألمري سلطان حممد خان كاان يف محاية السيخ .وإن
()39

عرب النهر جبنوده يف هذه الكيفية لكان ينهزم وقبضت خزانته الكاملة ونساءه من يده إىل قبضة العدو".

املطلب اخلامس :السيد أمحد الشهيد يف مردان (1241هـ1247 -هـ) ((1826م–1831م ـ)

أوالً :السيد أمحد الشهيد
بعد معركة بريسباك ،قد دارت معارك كثرية من (1241هـ) 1826( /م) إىل (1247هـ)1831( /م ـ) بني السيخ
واجملاهدين الذين كانوا متبعي السيد أمحد الشهيد يف مواضع كثرية من مردان مثل -مااير ] ،[MAYARومردان،
وبنجتار ] ، [PANJTARكما سيأيت تفصيلها يف املطلب الرابع واخلامس والسادس .واجتمعت قبائل يوسفزائي حتت لواء
السيد أمحد الشهيد ضد السيخ والبغاة ،واختذ السيد أمحد الشهيد بنجتار (كان موضعا من املديرية مردان يف ذلك الوقت)
مركزا عسكراي للنشاطات احلربية ىف املنطقة .وهذه السنوات اخلمسة كلها كانت صورة عملية من الكر والفر ضد العدو اخلارجي
()40
والداخلي يف ميدان اجلهاد ،فنذكر تفصيل جهود السيد يف الصفحات القادمة.
اثنياً :استيطان السيد واجملاهدين مديرية مردان
ذكر بري معظم شاه السبب األساسي الستيطان السيد أمحد الشهيد واجملاهدين مناطق مردان حيث قال ":يف ذلك الوقت،
كانت خطة يوسف زائي مركزا لنشاطات اجملاهدين ،وأكثر مواضعهم كانت مأمونة من املهامجني اخلارجني ،ودائما قد ظهر
()41
اجملاهدون من قبائل يوسف زائي احلمية اإلسالمية والشجاعة ضد السيخ".

اثلثاً :احتاد قبائل يوسف زائي مع السيد أمحد الشهيد
حينما وصل السيد أمحد الشهيد إىل مناطق مردان فرأى أن أمراء السيخ كانوا يظلمون على أهلها ،وكان السيد أكرب قائد
يوسف زائي فتعاونت قبائل يوسف زائي يف قيادته مع السيد أمحد الشهيد ضد حكومة السيخ كما ذكر سر أولف كريو يف
كتابه حيث قال ":يف أول نظر تعجبت كيف جنح السيد أمحد الشهيد أن أتثر منه القبيلة املتحاربة يوسف زائي؟ ومن
اإل مكان هذا أمر مفهوم أن قبيلة مندر من يوسف زائي أعجبتها فكرايت السيد أمحد الشهيد ،وحصل له مقام كبري واحملبوبية
ألجل الصداقة مع السيد أكرب ودماثة أخالقه ،وما كان بينهما قرابة الدم ،ولكنهما كان يكرهان السيخ الظامل ..فجاء السيد
أكرب مع أخيه الصغري عمر شاه التب اع السيد أمحد الشهيد وكان هذا من عظيمم أخالقه أنه هيا نفسه رفيقا للسيد أمحد
الشهيد وأتى السيد أمحد الشهيد الستنقاذ الناس من ظلم السيخ ".ألجل ذالك قبل السيد أكرب إطاعته بسرورة وهبجة وجاء
()42
مبتبعيه".

رابعاً :مبايعة اجلهاد وتولية اإلمارة إىل السيد الشهيد:
قد اتفق العلماء والرؤساء وزعماء القوم يف اجتماع أبن يبايعوا السيد الشهيد وأن يولوه إمارة اجلهاد وتنظيم شؤونه ،فبويع يف
عام ( 7رجب 1243ه) املوافق ( 11يناير سنة 1827م) .فصلى ابلناس اجلمعة وخطب له وذكر امسه على املنابر،
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خامساً :املعركة األوىل بني السيخ وجيش االسالم:
اشتهرت هذه املعركة ابسم حرب أكورة ،وقدم السيد أمحد مع جيشه إىل نوشهره وعسكر هناك ،وسرح السيخ القائد بده
سنغ يف سبعة آالف فأقام على بضعة أميال من معسكر املسلمني ،فلما بلغ السيد مسريه تعبأ واستعد للقتال وسري تسعمائة
من أتباعه املعروفني ابلنجدة والبأس وأمرهم ابإلغارة ليال فأغاروا عليهم واشتدت احلرب وطال القتال حىت كان هلم الفتح إبذن
()44
هللا ،واهنزم الكفار فقتل منهم سبعمائة وأصاب من املسلمني اثنان وسبعون ما بني قتيل وجريح.
سادساً :املعركة الثانية بني السيخ وجيش اإلسالم:
بلغ السيد الشهيد أن اجليش كان كثري العدد للسيخ وقد عسكر يف شرق هنر السند ويف أطراف مدينة حضرو فسري عددا
من أتباعه فأغارو على جيش السيخ ليال وهزموهم وقتلوا منهم عددا كبريا وأسروا اآلخرين ،وحصل هلم من أموال الغنائم ما
قدر مثنه مبئات آالف(.)45
سابعاً :غدر اير حممد خان
يف معركة شيدو ملا غلب جيش اإلسالم الفجرة وقتل القائد بده سنغ غدر اخلائن اير حممد خان وفر هو وأصحابه من املعركة
مما أسفر عن خسارة كبرية جليش اإلسالم ،ويظهر أنه كان على اليقني من السيخ أهنم سيولونه تولية هذه املنطقة وأمارهتا إذا
()46
حالفهم وساعدهم ضد جيش اإلسالم.

اثمناً :معركة أمتان زئي ضد ابرك زئي
ملا علم املنافقون أنه ظهر مكرهم وغدرهم جعلوا حياربون السيد الشهيد عالنية ونصبوا له العداوة فقاتلهم السيد الشهيد يف
موضع أمتان زئي ،فكان الفتح حليف جيش اإلسالم ،وبدأ جيش اإلسالم يطاردهم و قاتلهم يف مواضع عديدة إىل أن قتل
()47
قائدهم اير حممد خان يف موضع زيده مع ثلثمائة من أصحابه.

اتسعاً :معاملة السيد الشهيد مع السيخ
أرسل رجنيت سنغ وفداً إىل السيد الشهيد و أظهر رغبته يف الصلح وإخالء املناطق الغربية كلها جليش اإلسالم على شرط أالّ
يتجاوز اجليش منها إىل املناطق الشرقية والغربية ،وكان السيد الشهيد أرسل وفده يف جوابه إىل اجلنرال ونتورا لكن مل يتفق
()48
الفريقان على الصلح.

عاشراً :التحدايت اليت واجهها السيد الشهيد واملقصد املطلوب من جهوده
تفطن السيد أمحد الشهيد إىل أن الظروف القاسية واألوضاع السيئة اليت يعيشها مسلمو اهلند وال سيما مسلمو "بنجاب" ال
ينقشع سحاهبا بدون أن تكون هلم سيطرة مستقلة وكلمة انفذة -أي سلطة ودولة -فرأى أن اإلسالم يف هذه البالد يعاين
ضعفا وجيتاز فرتة إضمحالل شديد ولو مل يقم إلسعافه أولو العزة واإلميان من املسلمني لكان للهند آخر عهد ابإلسالم ،وعلم
تغري يف الوضع شيئا ...وإمنا
ح ّقا أن دواء هذا الداء ليس يف الوعظ واإلرشاد فحسب و أن جمالس الدرس والتزكية الباطنية ال ّ
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حق االعتقاد ويؤمن أقوى اإلميان أبن اإلسالم واملسلمني حباجة إىل القوة.
كان يعتقد ّ

السيخ يستعبدون املسلمني ويصبّون عليهم من الظلم والقسوة والعذاب ما يفتت القلوب ويفلق األكباد عزم على
وملا رأى ّ
اخلروج يف سبيل هللا دون أن ينتظر الفرصة األخرى ،لكن لألسف الشديد مل يتوقف احلرب بينه وبني السيخ فقط بل حالف
()49
السيخ رؤساء سرحد واخلوانني الذين ال هم هلم إال البقاء يف السيطرة واحلكم ،فاضطر حملاربتهم قبل أن حيارب السيخ.

إحدى عشر :شهادته يف ابالكوت
يكتب حممد شفيع صابر عن استشهاده يف كتابه اتريخ سرحد :توجه السيد الشهيد إىل ابالكوت ]ابالكوٹ Blakote -
[ وسد الطرق والثغور ،وأجلس على ثغر بعض من مل يكن ينبغي أن يعتمد عليهم ،فأخذوا من السيخ الرشوة ودلوهم عليه،
وأدخلو الثغر ،فلم يشعر املسلمون هبم حىت هجموا ع ليهم فبادر السيد وأصحابه لقتاهلم حىت لقوا رهبم وبلغوا منتهى أملهم
وأقصى أجلهم بتاريخ (1247هـ)  6( /مايو (1831م) .

)(50

املطلب السادس :معركة مااير (1245هـ) املوافق (1830م)
إن أكثراً من املؤرخني مل يعيّنوا اتريخ هذه املعركة يف كتبهم ،ولكن اآلاثر التارخيية تدل على أن هذه املعركة قد وقعت يف سنة
(1245هـ) 1830( /م) بعد مدة قليلة من معركة مردان" ،مااير موضع يف مردان بني تورو وهويت ،يف جانبها الشرقي
وعني السيد أمحد الشهيد بعض القندهاريني من اجليش حلفظ هذا
واقع شاطئ هنر كلباين اليت جتري مباء العيون الطبيعيةّ ،
النهر ،فهم مكثوا هلا ليال وهنارا وقال حممد إمساعيل:إن سلطان حممد خان قد عاهدكم ابلقتال غدا ،ومن املمكن أنه هو أييت
مببكر إلينا وحيتل قرية مااير وهذا النهر ،فنفقد املاء والقرية وحول املااير جدار غري اثبت ،وهو مكان سهل للقتال ،فعليكم
أن هتتموا يف هذا اجملال":فأعجب لسيد مبمقاله أتييداً إلقرتاح موالان إمسعيل ،وأمر موالان لعل حممد وموالان قطب الدين
()51

ابلذهاب مع مأيت رجل على الفور ليقيما مرصدا وخطا دفاعيا على النهر".
ولو كانت مقابلة شديدة ما بني درانيني فال يكون ماشيا أو راكبا ،ويف احلقيقة كان أكثر من املصليني يف صالة الصبح مبقابلة
يف اليوم القادم ،دعا هللا برأس أوفد إليك"جاء يف هذه الوقت موالان لعل حممد بطريق هنر مااير .ابخلرب أن يف هويت طبل
الدرانيني ،مث انتبه ،يف وقت املساء استحلفه من العمائد اجليش مبقابلة عميد سلطان حممد خان ،وأبي صورة ال تنحرف من
امليدان ،ورسخ الرماحني يف أطراف وجعل الباب ،وشد الرداء على الرماحني ووضع فيه القرآن ،فذهب كل اجليش إىل امليدان
حتت القرآن ،مث جاء يف هذا الوقت الشخص من جيش اجملاهدين ،وقال بصوت عال :انتبهوا أيها اجليش ،سوف أييت جيش
درانيني ،وقال لسيد صاحب املرء قليل يف موضع هنر مع لعل حممد ،ملا مسع سيد أمحد شهيد هذا اخلرب ،قام من جملسه،
وتوجه إىل هللا سبحانه وتعاىل ابلدعاء والبكاء ،مث حلق جبيشه ،وملا وصل إىل املوقع ( النهر) بني تورو ومااير ،عرب هذا النهر،
بتكتيك احلريب ،ورتب الصفوف مرة اثنية بعد عبور النهر ..،ملا وصل إىل موضع مااير ،يف موضع مااير استعد اجليش للمواجه،
وقبل البدء ابحلرب خطب الناس ،قال ال أحد حيارب إال إبذين وال يستعمل السالح "،وكان جيشه حيتوي على ثالثة آآلف
ومخسمائة حماراب ،فيهم أهل البلد واألجانب ،وحيتوي جيش دراين على مثانية آالف مقاتل ،وملا رأى صفوف جيش دراين،
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فقدم جيش ماشيا ،مث بدأ إطالق املدفعية النريان على جيش درانيني،أمر سيد أمحد الشهيد اجليش ماشياً ،أيها اإلخوة:
أسرعوا ،وقبض إطالق املدفعية ،ورفل بنفسه ماشيا ،وهو كان يف صف األول ،وحممد إمساعيل واحملافظني أخري أيضا معك،
ملا كانت بدأت مدفعية اجليش من درانيني ،فصعد ابجليش حىت بلغ موجات النهر ،زانضمت مدفعيتهم صفوفهم ابلسريع،
ويف هذا الوقت كانوا مثان مائة رجالً من مجاعة دراين ،بغضب شديد واستلب حليته يف اإلسنان وهجم جبيش ماشياً ،وكل
رئيس عطشان دم السيد أمحد شهيد رمحه هللا ،وقالو :أين السيد؟ أين السيد؟ فأجاب السيد أمحد الشهيد رمحه هللا :السيد
هنا .السيد هنا .يف هذا الوقت قبض السيد أمحد مدفعية دراين ،وأمر للجيش اهجموا ابلصفوف ،وكان السيد أمحد أطلق
البندقية ابستمرارا ،وخسر قليل يف هذه املعركة من جيش السيد أمحد الشهيد ،لكن كومة الناس يف هذه املعركة من جيش
دراين ،عدة جنديني اختار املراجع من املعركة ،وقبض جماهدين مدفعية دراين ،وأهلك درانيني ،وقتل يف هذه املعركة حوايل ثالثة
آالف ،قد اشرتك يف هذه الناس رؤساء جري ،قتل من اجملاهدين فقط عشرون رجالً وجرح منهم مثلها ،وكل األشياء تركت
من درانيني مثل :الغنائم ،والفرس ،والبنادوق ،واخليام ،فأخذها اجملاهدون ،و" كان اجملاهدون يف العطش الشديد جدا بعد
الفراغ من املعركة ،مث جاء هؤالء اجملاهدون إىل النهر ،وهي كانت بقرب مااير ،وجاء الناس من هذه املنطقة مع مملوء الربك من
املاء وسقاه اجملاهدين سقيا ،وأقام السيد أمحد الشهيد رمحه هللا واجملاهدين وقتا طويال يف هذا املقام ،وملا غربت الشمس،
فرجع إىل كرهي قريب من املااير".

()52

املطلب السابع :أسباب زوال احلكومة اإلسالمية يف مدينة مردان:
فوقع االختالف بني الناس ،ألن عند القبائل جائز أن يكون نفذ العشر جلانب الشيخ ،ولكن عندما بدأ ابلتبليغ السيد أمحد
الشهيد ،أن الفتاة إذا وصلت سن البلوغ تتزوج .،وتريد القبائل يوسف زائي أن بدلت هذه الطريقة لكي تصل الفتاة إىل أكثر
العمر وهم ال يتزوجون هبا ،وأراد السيد أمحد الشهيد أن يقلع هذا الرسم وغريه ،و كان كثري الناس جاهلني من األصول الشرعية
وليس فيهم رجل رشيد ،إبن يريد أن يزوج أتباع احملتاج هلذه الفتاة ،فالقبائل انفجرت من الغضب ،وبدأت املؤامرة خلالف
السيد أمحد الشهيد ،وتوجهت هذه املؤامرة إىل هزاره ،عندما ذهب إليها ،فرتك كثري من األتباع يف منطقة يوسف زئي ،وكان
هناك جبالً ،امسه "كره مار" ،فهذا على هذا اجلبل توجد األشجار والديودار(إسم شجرة) ،وهذه األشجار برأي الناس من
حديقة كايْد ميس ( ،) Guide messوهي مكان مقدس ،ألن هناك ظالل األشجار ،وقطع األشجار يعد معصية ،ويف
هذه السنة ظاهر الشعلة على اجلبل ،و"كان شاعر أمان أخوند من منطقة (كجرات) مردان الذي كتب نشيط هبذا املوضوع،
وكتبه بذكر سيد أمحد الشهيد ،هذه النشيط منوذج عن هم وغم ،واعرتف مبدة طويلة قبائل يوسف زي "،وكان أسس السيد
أمحد الشهيد اجليوش املختلفة ،فهذه اجلماعة تبقى مبدة طويلة.

()53

خالصة البحث:

وفيما يلي أهم النتائج اليت توصلت اليها الدراسة:
 -1أن التاريخ على العموم واخلصوص حمل الضبط واجللب ،ألن التاريخ معدن فيه كنوز شىت ينتزع منه العظة والعربة.
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 -2اهتم بعض املؤرخني أبن قاموا بكتابة التاريخ من مناطق مهمة وحرزوا قصب السبق يف كل فن من علماء مردان.
 -3أن التاريخ سبب تشريح وتصريح فيما ال نعلمه كما عرفنا يف الفروع أي العلوم الفرعية.
 -4أثبتت الدراسة أن مردان مدينة ذات صلة ابملاضي واحلاضر فلها الدور األكرب يف احلضارة واإلستقالل وهنضة ابكستان
حديثاً.
 -5بينت الدراسة أن املدارس واجلامعات يف مردا ن كان هلا أبلغ األثر على اجملتمع حيث خترج العلماء يف خمتلف الفنون،
وظهرت هلم الكتب العلمية املتنوعة.
 -6ساهم العلماء ليس يف النهضة التعليمية يف مردان وحسب بل سامهوا يف انشاء املدارس واجلامعات وتقلدوا أعلى املناصب
العلمية واإلدارية.
 -7أسهمت مردان بنصيب وافر يف عامل السياسة ،فخرج منها برملانيون وأصحاب مناصب أخرى سياسية وعسكرية وغريها.
 -8اآلاثر احلضارية يف مردان عصرالدراسة هي برهان على اسهام هذه املديىة يف حضارة الباكستان واحلضارة اإلسالمية.
على كل حال أرجو من هللا أن يتقبل مين هذا العمل ،وأن جيعله خالصا لوجهه ،وإنه مسيع جميب الداعني ،هذا البحث إن
كان فيه من توفيق فمن هللا ،وإن كان غريها فمين ومن زالت الشيطان ،وحسيب أين اجتهدت وهللا من وراء القصد.
سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم وصل وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
إبحسان إىل يوم الدين آمني.
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