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 مقدمة:
ال شك أن الجسد البشري له حرمته وتكوينه الذي فطره اهلل عليه، والذي 
ال يجب المساس به أو تشويهه والتمثيل به؛ ألنه صنع اهلل الذي أحسن كل 
هانة حرمته إساءة لصانعه جل وعال، ومخالفة  شيء صنًعا، وفي تشويهه وا 

من منطلق  صريحة للشريعة ولكل القيم والمباديء اإلنسانية السامية، ولكن
المبدأ السائد بأن اإلنسان لديه حرية اإلرداة واالختيار، وطالما أنه اختار 
ارتكاب الجرائم وخرق النظم والقواعد، فهو مسئول عن أفعاله وتصرفاته، وعليه 

 أن يتحمل تبعات ذلك وعقوبته شريطة التناسب بين العقوبة والضرر.
عقوبات الجسدية في وفي ضوء ذلك فسوف تتناول الدراسة موضوع ال 

هـ/ 256 -206)تغلقسلطنة دهلي حتى عهد السلطان محمد شاه بن 
، وباألخص العقوبات التعذيبية المؤدية للقتل، في محاولة م(6556 -6602

إلماطة اللثام عن أنواع تلك العقوبات، وتداعيات استخدامها من ِقَبل السلطة 
ا، والنتائج التي ترتبت الحاكمة، ومدى تحقيق الهدف المرجو من استخدامه

عليها على المستوى السياسي وتحقيق المصلحة العامة، ومدى تناسب تلك 
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 العقوبات مع حجم الُجرم الُمرًتكب.
ففي البداية ستقدم الدراسة لمحة تاريخية موجزة عن بالد الهند وسلطنة 

د من دهلي، كما ستتناول أيًضا التعريف بمفهوم العقوبة، وأنواع العقوبات والقص
العقوبات الجسدية، كما ستقدم الدراسة تعريًفا إجرائًيا لمفهوم العقوبات الجسدية 
وباألخص العقوبات التعذيبية المؤدية للقتل والذي سوف يعتمده الباحث خالل 
الدراسة، ثم تعرج الدراسة على أنواع العقوبات التعذيبية المؤدية للقتل التي 

نهم ضد مخالفيهم والخارجين عليهم استخدمها سالطين دهلي ومن ينوب ع
والمعارضين لسياساتهم، ومنها:عقوبة القتل بالِفَيلة، عقوبة السلخ، عقوبة 
الخوزقة، عقوبة التوسيط والشنق، وعقوبة الضرب والجلد حتى الموت وعقوبة 
قطع الرأس، وسُتختتم الدراسة بخاتمة جاء فيها أهم نتائج الدراسة وأعقبها بعض 

 التوصيات.  
 : (6)وقيام سلطنة دهلي (6)لمحة تاريخية موجزة عن بالد الهند -أوًلا 

ُيقصد ببالد الهند تلك البالد الواسعة التي كانت تشمل الهند والباكستان 
حالًيا، والتي تقع في جنوب شرق قارة أسيا، ويحدها من الشمال سلسلة جبال 

يران، ثم الهمااليا ومن الغرب جبال هندوكوش وسليمان حيث تقع أفغ انستان وا 
تمتد الهند إلى الجنوب في شبه جزيرة يقع بحر العرب في غربها وخليج البنغال 
في شرقها وسيالن في طرفها الجنوبي، ويتجه اإلقليم الشمالي منها إلى الشرق 
في جبال آسام، وتقع الهند في شمال خط اإلستواء في نصف الكرة الشمالي 

، أما (7) شرق جرينتش 411 -46، وخطي طول 73 -8بين خطي عرض 
 .(1)عن مدينة دهلي فتقع في شمال الهند

مستقلة قامت في شمال وشمال غرب هي دولة إسالمية وسلطنة دهلي 
فترة من لا لالخ حكمت معظم الهند  ،الهند في شبه القارة الهندية في جنوب أسيا

سرات ألوا عديد من السالالت ى حكمهالتناوب ع م ،6201م حتى 6021

، كانت دهلي عاصمة هذه الدولة، وقد واألفغان تراكاألوالمماليك حاكمة من لا
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امتد سلطان المسلمين في بالد الهند حتى وصل إلى وسط وجنوب الهند، مما 
 .(1) أسهم في التطور الثقافي والحضاري للبالد

 -44ويرجع اهتمام المسلمين ببالد الهند إلى عهد الخلفاء الراشدين )
م(، فقد شّنوا عدة حمالت استطالعية استكشافية على 661 -72هـ/ 11

 ،معرفة طبيعة البالد وجمع المعلومات عنهااألطراف الشمالية لهذه البالد؛ ل
وحقق المسلمون (، م247-226 هـ/472 -14وخالل العصر األموي )

لكنها لم تكن حاسمة، حتى كان  انتصارات عديدة، وغنموا مغانم كثيرة،خاللها 
، م(341 -311هـ/ 66 -86) بن مروان الوليد بن عبد الملكليفة الخعهد 

في مين لمسد أن استقام األمر للفبع، (6) عهد الفتح المنظم لهذه البالد حيث بدأ
بتجهيز   الوليد بن عبد الملكأمر الخليفة هناك،  همبالد فارس، وتوطدت أقدام

واليه  -يوسف الثقفي أول حملة منظمة لفتح هذا اإلقليم، حيث َأِذن للحجاج بن
، فأرسل  الحجاج عدة حمالت  (3)بتسيير الجيوش لفتح السند -على العراق

وصهره لكنها لم تصل إلى نتائج حاسمة، ثم أعّد جيًشا أسند قيادته البن أخيه 
ا وكان واليً  -رف بفاتح السندالذي عُ  -محمد بن القاسم الثقفي لفتح بالد السند

بما يحتاج إليه، وخرج يقود ، وجهزه م(312ـ/ ه87سنة ) على فارسللحجاج 
، حيث فتحها (8)م(ـ وصل به إلى مدينة  الديبل341ه/62جيًشا كبيًرا سنة )

المسلمون بعد هزيمة داهر ملك الهند في معركة عنيفة أسفرت عن هزيمته 
م(، وأقام بها محمد بن القاسم 344هـ/67وفراره من أرض المعركة، سنة )

، وكان الديبل أول (6)ا حامية قوامها أـربعة آالف من الجندمسجًدا، وترك فيه
 .(41)مدينة عربية إسالمية في الهند

تقدم محمد بن القاسم صوب الشمال، وتمكنت قواته من االستيالء على  
م(، فلما قتله 342هـ/61العديد من المدن، حتى قتل داهر ملك السند سنة )

، ثم (44)ا أمامه لفتح باقي البالدغلب على بالد السند، وأصبح الطريق ممهدً 
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فاستولوا عليها عنوة  (42)واصل المسلمون تقدمهم حتى وصلوا إلى الملتان
، ثم توجه بعد ذلك لفتح مدينة (47)م(347هـ/61وغنموا منها مغانم كثيرة سنة )

أراد ابن  قدل،  و(41)م(347هـ/61، فكانت آخر فتوح ابن القاسم سنة )(41)الكيرج
أعظم إمارات الهند، فكتب إلى الحجاج يستأذنه في  (46)نة قنوجالقاسم فتح مدي

فتحها،  ولكنه لم يكد يفرغ من إعداد حملته لغزو قنوج حتى وافته الرسل بوفاة 
الخليفة الوليد وفاة ومن بعده بستة أشهر  م(،347ه/61عمه الحجاج سنة )

 ة سنةفالخال بن عبد الملك أخوه سليمان يوتولم(، 341/ه66سنة)عبد الملك 
ألنه  عماله؛وكان سليمان ينقم على الحجاج و  ،(43)م(343-341هـ/66-66)

بنه عبد الوليد بن عبد الملك على خلع بيعة سليمان وعقدها الالخليفة أقر 
حتى عزل محمد بن القاسم عن الخالفة  ن تولىإما  ، ولذلك(48) منهالعزيز بداًل 
يه فِسيق فاتح السند مقيًدا باألغالل ، وأرسل إليه يدعوه للمثول بين يدوالية السند

م(، 346هـ/ 68حتى بلغ واسط حيث ُأودع السجن إلى أن لقي حتفه سنة)
 (46)وُأرسلت رأسه إلى حاضرة الخالفة األموية.

القائد العربي محمد بن القاسم في إخضاع إقليم السند وأجزاء  لكبذنجح 
ية الخالفة األموية في مدة مهمة من إقليم البنجاب متمثلة في مدينة الملتان لرا

ال تتجاوز ثالث سنوات، وصل خاللها إلى مشارف الهند، ونجح في كسب 
، وبذلك فقد شكلت حمالت محمد بن القاسم ُمنعطًفا (21)محبة األهلين ووالئهم له

تاريخًيا مهًما في مسيرة شعوب شبه القارة الهندية، والتي انتهت ببسط النفوذ 
 .(24)اطق الهند الشماليةالعربي اإلسالمي على من

بسقوط الدولة األموية وقيام الدولة العباسية على أنقاضها سنة) 
م( سعى خلفاؤها إلى الحفاظ على الفتوحات اإلسالمية في بالد 316هـ/472

الهند واهتموا بنشر اإلسالم، كما قاموا بالتوسع في بالد الهند، حتى كان 
َضُعف الخلفاء العباسيون، م( حيث 816هـ/272العصر العباسي الثاني) 

وأخذت أقاليم الدولة تنشق عنها مكونة كيانات انفصالية مستقلة، حتى أصبحت 
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تبعيتها للخالفة العباسية شكلية اسمية ال أكثر، فأهمل خلفاء العصر العباسي 
الثاني شأن إقليم السند، وبلغ ذلك اإلهمال مبلغه في عهد الخليفة المعتمد باهلل 

م( عندما أقطع إقليم السند للصفاريين 862 -866/ هـ236 -216) العباسي
م( بزعامة يعقوب بن الليث الصفار مؤسس الدولة  831هـ/213سنة )

م(، وقد منحها له الخليفة في جملة ما أعطاه 868هـ/ 217الصفارية سنة ) 
من البلدان لعله بذلك يخفف من شدة ضغطه على العراق حتى ال يتطلع 

 .(22)إليها
هـ/ 786 -264) وال الدولة الصفارية قيام الدولة السامانيةأعقب ز 

ه/ 283التي انقّضت على أمالك الصفاريين في خراسان سنة ) م(831-666
 -662هـ/ 182 -هـ714، ثم ظهر الغزنويون ) (27)م( وقضوا على قوتهم611

 -761م( في خراسان وأفغانستان وشمال الهند، وأعقبهم الغوريون )4486
، ويعود الفضل إلى (21)م( على المناطق ذاتها4241 -1411هـ/ 642

الغزنويين ثم الغوريين في نشر اإلسالم في بالد الهند، وقد تلى حكم الغوريين 
هـ/  612في الهند قيام أول دولة إسالمية مستقلة بها هي دولة المماليك) 

 .(21)م(، ومعها بدأ عصر سلطنة دهلي وحاضرتها دهلي4216
ليك فانتزع الخلجيون الحكم منهم وأعلن جالل الدين َضُعف شأن المما 

هـ/ 321 -686فيروزشاه نفسه سلطاًنا على دهلي معلًنا قيام الدولة الخلجية ) 
سنة  (26)م(، وخلف جالل الدين ابن أخيه عالء الدين الخلجي4721 -4261

م( والذي ُيعد من أعظم سالطين الهند المسلمين، وبعد وفاته 4261هـ/661)
ت الدولة الخلجية؛ بسبب الصراع بين أوالده على السلطنة فتفككت ِضعفُ 
م ( أحد 4724هـ/ 321، وسيطر عليها غياث الدين تغلق شاه سنة )(23)الدولة

 -321كبار القواد في سلطنة دهلي الذي نجح في تأسيس الدولة التغلقية) 
م( على أنقاض دولة الخلجيين، وتعاقب سالطين آل 4142 -4721هـ/ 841
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م( بالد الهند ووصل 4111هـ/ 813غلق على الحكم حتى غزا تيمور لنك) ت ت
إلى دهلي وعاث فيها تخريًبا وتدميًرا، وسبى نساءها وقتل أهلها سنة 

م(، ثم دخلت سلطنة دهلي في ِحقبة جديدة تحت حكم المغول 4768هـ/814)
 .(28)المسلمين
ا مقروًنا ة حكمً لولقد حرص كثير من سالطين دهلي على حكم الدو   

بالحزم، باستخدام العنف وتوقيع أقسى العقوبات الجسدية على العصاه الثائرين، 
والمجرمين المفسدين، والقواد الخاسرين، والحكام المخالفين، وهذا ما ستحاول 
الدراسة إماطة اللثام عنه خالل الفترة من قيام سلطنة دهلي حتى نهاية عهد 

جسدية لعقوبات المن أصدر قانون ا ليعد أوذي لالسلطان محمد بن تغلق شاه، ا

جي وغيره من لخلدين ال ء االطان علسلمضمار الوإن كان قد سبقه في هذا ا
 لالوأخف حده كما سيتضح من خ  ل أنه كان في صور أقالي، إلطين دهالس

 .دراسةلا
 التعريف بالعقوبة والعقوبات الجسدية: -ثانياا

ِقبه، وعاقبته، وعقبته، وُعقباه من عقب كل شيء، وع اللغة فيالعقوبة 
اوعقبانه، أي آخره، أما  فهي من العقاب والمعاقبة أي الجزاء على  اصطالحا

، وال يوجد عقوبة إال بعد حدوث الجريمة فهي تعقبها فال يمكن أن  (26)الذنب
تكون العقوبة قبل حدوث الفعل المنهي عنه، ولو حصل ذلك لكان ضرًبا من 

وبذلك فإن العقوبة في المعنى االصطالحي هي الجزاء  ،(71)الظلم واالستبداد
الُمسَتحق على ارتكاب فعل ُمحّرم أو ترك واجب، فإن لم يكن مقدًرا بالشرع كان 

 .(74)تعزيًرا يجتهد فيه ولي األمر
ُتعِني جزاء مخالفة األحكام الناهية واآلمرة التي ال يجوز  العقوبة شرعااو

ام القانوني اإلسالمي وهي عامة مجردة مخالفتها، والتي هي بمثابة النظ
العقوبة في . أما (72)وملزمة، والعقوبة تكون من جنس المعصية أو الذنب

فهي جزاء ينطوي على إيالم يوقعه القاضي باسم المجتمع  القانون الوضعي
 .(77)على من تثبت مسئوليته عن الجريمة ويتناسب معه بقصد الردع
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م التي ُفِرضت عليها العقوبة إلى: من حيث الجرائ وتنقسم العقوبات 
، وعقوبات جرائم (71)، وعقوبات جرائم القصاص(71)عقوبات جرائم الحدود

، كما تنقسم العقوبات من حيث المحل الذي تقع فيه إلى ثالثة (76)التعزير
، ما يُهمنا (73)أقسام: العقوبات المالية، والعقوبات المعنوية، والعقوبات الجسدية

كل عقوبة يقع أذاها على بدن أو البدينة، وهي  الجسدية العقوباتمنها هو 
اإلنسان فُتحِدث له ألماا مادياا أو معنوياا يتساوى مع اعتدائه على المصلحة 

يجاعه، ويقع ، (78)المحمية ا إيقاع األلم واألذى بجسد اإلنسان وا  وهي أيضا
 مثل، (76)على أي جزء من أجزاء الجسد سواء كان باليد أو بأي شيء آخر

 (11).عقوبة القتل والقطع والجلد والحبس والضرب وغيرها
نصاف  الغاية والقصد من توقيع العقوباتو يتمثل في إحقاق الحق وا 

العدالة وحماية المصالح ودرء المفاسد، ونزع رغبة االنتقام من جهة المجني 
عليه، وترسيخ األمن والسالم في المجتمع، وتحقيق الزجر والردع للحد من 

، وقد تكون العقوبات عادلة أو غير عادلة حسب (14)الجريمة والفسادانتشار 
درجتها في المعاملة بالمثل والتناسب، فإذا كان الشارع قد ترك لولي األمر 
تقدير العقوبة التعزيرية، لكن إرادته ليست مطلقة في ذلك، بل البد أن تكون 

أخذ بأقل قدر إذا كان مقيدة بقواعد العدالة والتناسب بين الجريمة والعقوبة، في
يكفي الردع، وال يبغي وال يشتط في العقاب أو يجعل هواه مسيطًرا عليه، كما 
يجوز له أن يأخذ بأعلى قدر من العقوبات ولو وصل إلى حد القتل تعزيًرا،  إذا 
عظم الشر والفساد وزاد خطره وعم الجماعة؛ وذلك تحقيًقا لمصلحة األمن 

 .(12)والنظام
أصحاب فالحاكم أو من ينوب عنه هم تشريع العقوبات لأما بالنسبة 

فيها على قدر كل جريمة، حيث تختلف العقوبات على حسب نوع كل  التشريع
جريمة وحجمها وتكرارها، ويجوز التعزير بالقتل إذا لم تُدَفع المفسدة إال به،  فقد 
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خطيرة تصل العقوبة إلى حد القتل إذا ما رأي الحاكم ذلك، كأصحاب الجرائم ال
، وتثبت الجريمة الُموِجبة للتعزير إما بـ (17)التي تمس أمن الدولة والنظام العام

ما بـ )اإلقرار() : أي البينة(: أي يقر على نفسه بارتكاب الذنب أو الجريمة، وا 
  (11)يشهد عليه رجالن عدالن ، وتقبل فيه شهادة النساء مع الرجل.

وصول إلى تعريف شامل ومن خالل ما سبق عرضه تمكن الباحث من ال
هي  مجموعة للعقوبات الجسدية التعذيبية المؤدية للقتل في ضوء الدراسة: )

من اإلجراءات التي ُتَتَخذ من أجل معاقبة جماعة أو شخص ما عقاباا يوقع 
األلم واألذي بالجسد قبل إزهاق روحه، وتختلف درجة العقوبة ونوعها حسب 

لى األمن العام والمساس باستقرار وسالمة نوع الجرم المرتكب، ومدى تأثيره ع
حاكم في أغلب األحيان، إًل في لالبالد، والذي يحدد ذلك هو السلطان أو ا

بعض الحاًلت التي ينوب عنه فيها من يوكله بذلك، فهو صاحب التشريع 
 واآلمر بتنفيذ العقوبة وفق ما تقتضيه المصلحة ودرء المفاسد(.

ناولها الدراسة هي في أغلبها عقوبات والعقوبات الجسدية التي ستت 
جسدية تعزيرية، بغرض تحقيق الموت أو القتل للمذنب بعد توقيع العقوبات 

 التعذيبية المميته عليه.   
في سلطنة دهلي التعذيبية المؤدية للقتل ثالثاا: أنواع العقوبات 

 :شاه منذ قيامها حتى عهد السلطان محمد بن تغلق
دية في سلطنة دهلي، والتي اتسمت بالوحشية تعددت العقوبات الجس  

والمغاالة في تنفيذها، وكان أكثرها عنًفا تلك العقوبات التعذيبية التي أودت إلى 
موت المذنبين، والتي كانت وسيلة للسلطة الحاكمة لقمع وردع من ُتسِول له 

 نفسه القيام بما يخالفها، ويهدد النظام واألمن واالستقرار، وهي كاآلتي: 
 :بالفيلة عقوبة القتل -6

كانت طريقة توقيع التعذيب على المذنبين أو قتلهم باستخدام الفيلة طريقة 
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شائعة في جنوب شرق أسيا وخاصة في الهند منذ العصور التاريخية األولى، 
حيث أصبح الفيل هو المنفذ للعقوبة بقتل المجرمين من قبل األمراء والحكام 

لمين على حد سواء، والذين أصدروا األحكام ومن أعقبهم من المس (11)الهندوس
 .(16)بقتل ومعاقبة المجرمين والمتمردين سحًقا تحت أقدام الفيلة

وقد تعددت األسباب حول اختيار الفيل كوسيلة لتعذيب المذنبين وقتلهم 
دون غيره من الحيوانات البرية المتوحشة األخرى من النمور، والتماسيح  

األسباب: أن الفيلة اشتهرت بكونها ذكية جًدا، ولديها واألسود وغيرها، ومن هذه 
القدرة على الفهم، ويمكن تدريبها وقيادتها والتحكم فيها وترويضها بسهولة، وقد 
سمحت هذه األمور بسهولة تعليم الفيلة وتدريبها؛ لتعذيب المذنبين قبل قتلهم 

لباحثة أن ، ولكن السبب األهم والرئيس من وجهة نظر ا(13)في نهاية المطاف
الفيل بالرغم من ضخامته وما يثيره من الفزع والرعب في النفوس بمجرد رؤيته، 
إال أنه حيوان نباتي يأكل العشب غير آكل للحوم مثل النمور واألسود 
والتماسيح، وبالتالي فإنه لن يأكل ضحيته التي يقوم بتعذيبها؛ ألن لذلك عالقة 

فقد كان وسيلة أكثر مالئمة لتنفيذ بفطرته وغريزته وتكوينه الجسدي، لذلك 
 العقوبة التعذيبية دون غيره من الحيوانات البرية المفترسة.  

ويمكن السيطرة على الفيل من خالل فيَّاله الذي يمتطيه ويوجهه، ويفعل 
ما يأمره به، ويستخدم في توجيهه سوط من حديد، يجعل طرفه في جبهة الفيل 

أراد منه شيًئا غمزه بتلك الحديدة في لحمه على وطرفه اآلخر في يد راكبه، فإذا 
. وبذلك فكان الفيالون هم المتحكمون في الفيلة (18)قدر إدارته لوجوه التصرف

 التي تقوم بالتعذيب لقتل المذنبين.
أن توجيه الفيل يتم من خالل رجل  م(6661هـ/ 065)ت: وذكر اإلدريسي

ضرب أعلى رأسه ، وي(16)يركب على رأسه  ومعه مخطاف يجر به خطمه
، كما أكد على أن ملوك الهند (11)بخشبة أو بمصفع متخذ لذلك، وبه يدار الفيل
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كانت تتنافس في اإلكثار من الفيلة وتتغالى في أثمانها، والمحافظة عليها، كما 
كانت ُتجلب إلى مرابطها عندهم صغاًرا فتنشأ على التأنس بالناس، ولذلك 

 .(14)َيسُهل تدريبها وترويضها
تعددت استخدامات الفيل في الحياة الهندية وكان أهمها استخدامه في و  

المجاالت العسكرية في القتال في ميدان الحروب والمعارك، واستخدامه في قمع 
الثورات الداخلية وردع المخالفين للسلطة المركزية، باإلضافة إلى استخدامه في 

في التنقل وغيرها من األمور الحياة الدينية وفي المراسم واالحتفالت الشعبية، و 
، (12)األخرى، ومن هنا جاء اهتمام ملوك الهند بالفيلة وتنافسوا في اقتنائها

وبذلك فلم يكن استخدام الفيلة قصرا على التعذيب والقتل فقط، ولكن تعدد 
 استخدامها في الحياة الهندية .

بة التي تم ويبدو أن الفيل بعد التدريب ال ينسى مطلًقا طريقة تنفيذ العقو  
تدريبه عليها، حيث يستولي الفيل على ضحيته، ويتمكن منه ويلفه بخرطومه 
في الهواء، ثم يطرحة بعنف على األرض ويدوس عليه، حيث يتم سحق 
الصدر وتمزيق األحشاء الداخلية للضحية، باإلضافة إلى كسور متفرقة في 

ن طريق سحقهم ، كما يمكن للفيلة قتل المذنبين مباشرة ع(17)أجزاء الجسم
 . (11)بأرجلها الضخمة

ولقد اسُتخدمت الفيلة في سلطنة دهلي من ِقَبل سالطين الهند اإلسالمية 
من أجل قمع الثورات الداخلية وردع المعارضين للسلطة المركزية، وكانت هذه 
العقوبة ُتعد من أفظع وسائل التنكيل والتعذيب ألهل الجنايات والمخالفين 

من الفيلة يسمى " ، وكان ُيسَتخَدم لتنفيذ هذه العقوبة نوع (11)للسلطة الحاكمة
في جميع ممالك الهند ال يستطيع أن الفيلة  من أقوى أو "مستي" ويعد مست" 

 الفيلةوعند تنفيذ العقوبة  تحضر هذه ، (16)يتحمل قوته وأيواجهه أي فيل 
 ف نصفها عن يمين السلطان والنصف اآلخرخمسين فيل فيوقَ  نحووعددها 

مكسوة أنيابها  ،ن بثياب من الحرير والذهبزيَّ تُ  الفيلةعن شماله، وكانت هذه 
اله وبيده ما يشبه وعلى عنق كل فيل منها فيَّ  ، بالحديد إعداًدا لقتل أهل الجرائم
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 مدربةوتلك الفيلة    ،راد منهمه لما يُ و  الطبرزين من الحديد يؤدب به الفيل ويق
، وذلك فيه داللة واضحة على ما (13)عنده أن تخدم السلطان وتحط رؤوسها

وصلت إليه الفيلة من مهارات تدريبية عالية حيث صارت تنفذ ما يأمرها به 
مدربها وفيالها، وال شك أن تزويد أنياب هذه الفيلة بغطاء من الحديد كان 

 إلضافة مزيد من األلم والوجع والتعذيب إلى طريقة تنفيذ العقوبة.
في سلطنة دهلي على السلطان فقط دون غيره،  واقتصر امتالك الفيل

هو فكان السلطان الفيلة دليل على قوة السلطان واستبداده بالحكم، حيث كانت 
د نًدا عَ يُ  خر يمتلك فياًل آوأي شخص  ،الشخص الوحيد الذي يملك الفيلة

ألنه بذلك أضحى منافًسا له، ففي عهد  التخلص منه؛ للسلطان البد من
بن السلطان م( 4212 -4211هـ/ 676 -673) ين بهرامشاهالسلطان معز الد

كان المتحكم في جميع أمور  م( 6136 -6165هـ/631-656)لتمشأشمس الدين 
، الذي أصبح نائب السلطان وصاحب (18)آيتكين ملك اختيار الدين دولته

ليه الحل والعقد حتى أقدم على االستحواذ على بعض ، السلطة المطلقة وا 
، وكانت هب منزلبادائًما يربط فياًل كبيًرا على لكية، ومنها أنه االمتيازات الم

سوء حفيظة و  سوى السلطان، فأثار ذلكيملك الفيل  العادة في هذا الزمان أال 
سنة  بالسكين ابالقتل طعنً على ذلك  فأمر بأن تتم معاقبته؛ ظن السلطان فيه

 .(16)م(4211/ ه867)
للفيل دون غيره كان يبث  ويتضح من خالل ذلك أن امتالك السلطان

مساكه بزمام  رسالة واضحة حول القوة المطلقة للحاكم، واستبداده بالحكم، وا 
خضاعها  ظهاًرا لقدرته على مدى تحكمه بقوى الطبيعة وا  األمور في مملكته، وا 
له، وترويض حيواناتها البرية المتوحشة وسيطرته عليها؛ حتى  يحافظ على 

ثارة الرعب والفزع في النفوس.هيمنته وسلطانه على الرعية  ، وا 
م( مؤامرة لإلطاحة بالسلطان معز 4212/ هـ 676)سنة كما ِحيكت 



 منذ قيامها حتى عهد السلطان محمد بن ُتْغُلق   ي)العقوبات الجسدية في سلطنة دهل 

471 

م(، ولكنه اطلع عليها، وقام 4212 -4211هـ/ 676 -673الدين بهرامشاه )
بمهاجمة المتآمرين وكانوا من كبار األعيان وعلماء الدين، فعزل بعضهم ونفي 

بإلقاء القاضي شمس الدين قاضي  ما أمر ، ك(61)آخرين، وقتل البعض اآلخر
لعظم دوره في المؤامرة التي حيكت  ه،دام الفيل لدهسقتحت أ (64)مدينة  مارهرة 

 .(62)لزيادة خوف ورعب األهاليو  دين بهرامشاه؛للإلطاحة بالسلطان معز ا
 -4266هـ/ 341 -661)  السلطان عالء الدين خلجيكما أن 

القريبة  م(4714هـ/ 311سنة ) (67)بورنرنتهعلى قلعة  ( بعد استيالئهم4746
وقتل حاكمها همير ديو وأهله وقبيلته، قبض على أحد الخارجين ، من دهلي

قلعة  ولجأ إلى  هفر من كان قد  والذي،  (61)عليه يسمى مير محمد شه
عالء الدين خلجي  ، وكان جريًحا وعندما وقع في قبضة السلطانرنتهنبور

عالجتك ونجيتك من الهالك كيف سيكون سلوكك بعد لو  :وقال له ،أشفق عليه
ت صحتى، سأقتلك وأرفع ابن همير ديو على د:" إذا استردذلك؟ فأجابه

 ءهتحت أقدام الفيل "مست"، ولكنه تذكر له وال بسحقه، فأمر السلطان السلطنة"
 .(61)بعد ذلك لولي نعمته همير ديو فأمر بتكفينه ودفنه ءه ووفا

قوبة قد تم بعد ثبوت الُجرم، حيث أقر أنه على يالحظ أن األمر بالع
والئه لعائلة همير ديو الهندوكية، وبذلك تحقق أحد شروط توقيع العقوبة المقررة 
في الشريعة اإلسالمية، وهو اإلقرار بالذنب، ولكن طريقة تنفيذ العقوبة لم يقرها 

إذا كانت الشرع اإلسالمي الذي نهي وحذر من الشطط والمبالغة في العقوبة، ف
الشريعة اإلسالمية قد وضعت ضوابط لتنفيذ العقوبة شريطة أن تكون هذه 

 العقوبة مستقاه من قيم ومبادئ اإلسالم وهو ما تم إغفاله. 
 -4721هـ/312 -321وفي عهد السلطان محمد بن تغلق شاه ) 

بتدبير مؤامرة لقتله باالتفاق مع  (66)م( قام ابن أخت الوزير خواجه جهان4714
ض  األمراء  والهروب بما عنده من الخزائن واألموال إلى الشريف جالل بع

الذي أعلن الثورة ضد السلطان محمد بن تغلق في بالد  -(63)الدين أحسن شاه
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فتنامى إلى علم الوزير أمر هذه المؤامرة، فقبض على ابن أخته    -(68)المعبر
ن،  فأمر السلطان وعلى األمراء المتفقين معه وبعث بهم مقيدين إلى السلطا

بأن يرد ابن أخت الوزير إلى خاله لقتله بنفسه، أما األمراء وكان عددهم ثالثة 
أو أربعة أمراء  فقد أمر السلطان بأن يطرحوا للفيلة المدربة لقتل المجرمين من 
الناس، فكانت الفيلة تقوم بلف خرطومها على الرجل منهم ثم ترميه في الهواء 

ثم تطرحه بين قدميها، وتضع الفيلة قدمها على صدر الرجل  ثم تتلقفه بأنيابها،
منهم، وتستمر في تنفيذ العقوبة بالطريقة التي دربت عليها والتي أمر بها 
السلطان، حتى أمر السلطان الفيالين بأن تتوقف الفيلة وتتركهم مطروحين على 

السلطان األرض، لتبدأ مرحلة جديدة من األلم والمعاناة والتعذيب، حيث أمر 
بتنفيذ عقوبة السلخ فيهم، فُسلخت جلودهم وُملئت بالتبن، أما لحومهم فقد 

، وعندما ُرد ابن اخت الوزير إليه ليقتله أمر بأن يقتل (66)طرحت للكالب فأكلتها
كما قتل أصحابه، فُطرح للفيلة وُسلخ جلده وُحشي بالتبن، وكان الرحالة ابن 

لى هذه الواقعة عند زيارته إلى شاهد عيان ع (م6366/هـ667)ت: بطوطة
 .(31)الهند في إطار رحلته إلى المشرق

والالفت للنظر في هذه الواقعة، أن هذه الفيلة كانت تحت السيطرة التامة 
من قبل فيالها،  فهي قادرة على قتل ضحيتها على الفور أو تعذيبه ببطء أطول 

توقيع  التعذيب واأللم فترة ممكنة،  كما ُيالحظ أيًضا أن الفيلة قد ُتستخدم ل
الجسدي فقط بحيث تُبقي على حياة الشخص المعاَقب لتبدأ مرحلة جديدة من 
التعذيب المميت، فيعقب ذلك سلخ جلد المذنب وهو على قيد الحياة حتى 
تفيض روحه ومن ثم التمثيل به،  كما يتضح أن السلطان إذا ما أمر بعقوبة 

لطان في أمر جثته هل تدفن أم شخص فإنه ُيترك في مكانه حتى يبت الس
تترك لتأكلها الكالب، فإذا كان الشخص ذو مكانة مميزة وتذكر له السلطان ما 
ذا كان ما قام به  يجعله يكرمه بدفنه بعد العقوبة أمر بُغسلة وتكفينه ودفنه، وا 
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من جرم ال ُيغتفر فإنه ُيترك مكانه دون أن يجرؤ أحد على التعرض له ومخالفة 
 السلطان.
الثورة  (37)وظفر آباد (32)حاكم أوده (34)عندما أعلن  األمير عين  الملكو 

وقعت   م(6315هـ/ 616)على السلطان محمد بن تغلق شاه مطالًبا بالملك سنة 
المعارك بين عين الملك وبين السلطان محمد انتهت بهزيمة عين الملك، 

نين وستين ، وأحضر اث(31)والقبض عليه وعلى أعوانه، فأمر بحبس عين الملك
رجاًل من كبار أصحاب عين الملك وأتى بالفيلة فطرحوا بين أيديها فأخذت 
تقطعهم بالحدائد الموضوعة على أنيابها  وترمي ببعضهم إلى الهواء ثم تتلقفه، 
وعين الملك واقف يشاهد توقيع العقوبة عليهم حتى كانت أجزاء منهم تطرح 

الفيلة من عملها أعيد عين الملك عليه، حتى ُزهقت أرواحهم، وبعد أن انتهت 
إلى محبسه، ثم ما لبث أن عفا عنه السلطان بعد ذلك نظًرا لسابق خدماته 

خالصه له.  (31)وا 
وبذلك فلم يقتصر دور الفيلة على تنفيذ العقوبة عن طريق السحق 
نما استخدمت أنيابها أيًضا في إحداث أكبر قدر من الجروح  بأقدامها فقط، وا 

عليهم، بل والقتل أيًضا باستخدام هذه األنياب إذا ما غرزتها  في جسد المحكوم
في جسد المذنب في المناطق الحيوية من جسمه، كما أن بإمكان الفيلة تحقيق 
الموت الرحيم للمذنبين إذا ما سحقته مباشرة في األماكن الحيوية مثل الرأس أو 

له من  الصدر محل القلب، ومن جهة أخرى بإمكانها من خالل ما خضعت
تدريبات أن تطيل مدة العقوبة للمذنبين، وبالتالي يطول األلم والتعذيب، والذي 
يحدد ذلك هو السلطان، فهو اآلمر بالعقوبة وطريقة تنفيذها، فإذا أمر بتنفيذ 
ذا أمر باالطالة حتى يعاني المذنب من  عقوبة القتل المباشر تم ذلك، وا 

 التعذيب واأللم كان له ما أمر.
عقوبة السحق أو القتل بالفيلة عقوبة للمتمردين والثائرين فقط،  ولم تكن

نما كانت أيًضا عقوبة ألسرى جيش المغول، الذين كانوا يغيرون على بالد  وا 
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الهند لالستيالء عليها، فمنذ السنة الثانية من حكم السلطان عالء الدين الخلجي 
ول معارك م( خاض مع المغ4711هـ/ 311م حتى سنة 4266هـ/ 666)سنة 

طويلة حتى تمكن من رد غائلتهم عن بالد الهند خالل فترة حكمه، وأسر كثير 
من جندهم وقادتهم بلغ عددهم اآلالف وقد أحضرهم إلى العاصمة دهلي 
والحبال في أعناقهم، وأمر بمعاقبتهم بالقتل بالسحق تحت أقدام الفيلة، على 

  .(36)مرأى ومسمع من الرعية 
قيع عقوبات القتل التعذيبية باستخدام الفيلة من قبل صفوة القول، فإن تو 

الحكام المسلمين بهذه الطريقة الوحشية يتنافى مع القيم المستقاه من وحي 
اإلسالم؛ ألنهم حكام مسلمون في دولة إسالمية وجب عليهم تطبيق الشريعة 
اإلسالمية في أحكامهم وتشريعاتهم وليس ما يخالفها، فالتمثيل بالقتيل أمر 
محرم في الشرع الحنيف، ولكن يبدو أن الموروثات البيئية الهندوكية كان لها 
سالم  تأثيرها في هذا الشأن، فعلى الرغم من دخول اإلسالم إلى بالد الهند، وا 
كثير من أهلها إال أنهم أبقوا على بعض الموروثات المنافية لإلسالم مثل 

لتاريخية الهندية األولى من السحق بالفيلة والتي كانت مستخدمة منذ العصور ا
قبل الحكام الهندوس، وبذلك فكان للقيم البيئية الهندية المتوارثة منذ القدم والتي 
أفرزت التطرف والتوحش في التطبيق تأثيرها في سن العقوبة وتنفيذها، فإذا كان 
قد اكتملت شروط وضوابط توقيع العقوبة من اإلقرار والشهود واألدلة إال أنه قد 

 مراعاة أن تكون العقوبة لها أصولها في الشرع اإلسالمي. غاب
 عقوبة سلخ الجلد: -6

زالته بالكلية عن المسلوخ عنه ، وعندما يصل (33)السلخ هو كشط الجلد وا 
، فبداية يقوم السالخون بشق عرقوبيه ونفخه (38)السلخ إلى السرة يموت المسلوخ

ذنب على طاولة ويقيد ، حيث يرقد الم(36)كما تنفخ الشاة، ثم يبدأون السلخ
جيًدا، ويتم سلخ جلده بواسطة سكين حاد، ويحاول السالخون الحفاظ على الجلد 
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سليًما ما أمكن، مسبًبا للمحكوم عليه آالًما ال توصف، وكانت هذه العقوبة 
وسيلة لعقاب المتمردين والمعارضين للسلطة الحاكمة، حيث كان يتم سلخ 

 .   (81)إعتداء علي السلطة أو مخالفة قوانينهاجلودهم، والتمثيل بها؛ لردع أي 
استولى  م(4741/هـ341)خلجي سنة البعد وفاة السلطان عالء الدين ف 

، وعندما تولى ابنه (82)رعلى والية ديوكي (84)هربال ديواألمير الهندوكي راجا 
سنة  الجيش إلى ديوكير قاد  ، السلطان قطب الدين مبارك شاه عرش السلطنة

هربال األمير الهندوكي راجا  يبخضاعها مرة أخرى وتأدإل م(4748هـ/ 348)
ديو، وعندما وصل إلى نواحي ديوكير تفرق هربال ديو وأنصاره الذين اجتمعوا 

عوا المقاومة، ودخل السلطان يولم يستط ،معه على محاربة السلطان قطب الدين
شريطة  األمراء في تعقب هربال ديوكبار ديوكير، وأرسل جماعة من مدينة 

وعندما قبضوا عليه أمر السلطان بسلخ  إحضاره حًيا إليه عند  القبض عليه،
 مدينة رأسه على بوابةوتم تعليق ،  ، فتم سلخه وهو على قيد الحياةجلده

 .(87)، وعادت ديوكير مرة أخرى يحكمها حاكم مسلم، وهدأت األمور بهاديوكير
سنة  وعندما تولي السلطان محمد بن تغلق شاه السلطنة

 - (81)م( أمر بإطالق سراح السلطان غياث الدين بهادور بوره 4721هـ/321)
، وقد سبق أن أسره والده (81)الذي كان سلطاًنا على بالد لكنهوتي في البنغال

  -(86)م4721هـ/ 321السلطان تغلق ووضعه في السجن في دهلي سنة 
ه ابن أخيه وأجزل له العطاء وأمر بصرفه إلى مملكته مرة أخرى، وبعث مع

إبراهيم خان، وتعاهد معه على أن ُتحكم مملكة لكنهوتي مشاطرة بينهما، وُتكتب 
أسماؤهما سوًيا على الَسكة، وُيخطب باسمهما على المنابر، شريطة أن ُيرِسل 
غياث الدين ابنه المسمى)برباط( ليكون رهينة لدى السلطان محمد بن تغلق، 

تزم بما تعاهد عليه إال أنه لم يرسل ابنه فانصرف غياث الدين إلى مملكته، وال
وادعى أنه امتنع، وأساء األدب في كالمه، فبعث السلطان بجيش إلى ابن أخيه 
إبراهيم خان، فقاتلوا غياث الدين وهزموه وقتلوه، وسلخوا جلده وُحشي بالتبن، 

 .(83)م(4726هـ/ 323وِطيف به البالد سنة )
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تتنافي مع الشرائع واألديان والقيم  وبالنظر إلى هذه العقوبة، يتضح أنها
والمبادئ السامية التي ترفض التمثيل بالجسد، كما يتبين أنها من العقوبات 
زهاق روحه، بل أعقب ذلك  الجسدية المركبة، فلم ُيكتف بقتل غياث الدين وا 
التمثيل بجثته فقد ُسلخ ثم ُحشي الجلد بالتبن على هيئة اإلنسان ثم ِطيف به 

شهير به  والحط من قدره ، والتشفي منه، لمخالفته أمر السلطان البالد؛ للت
وعدم وفائه بكل بما تعاهد عليه معه بهذه الطريقة الوحشية في التطبيق 

 والمخالفة للطبيعة اإلنسانية والشرع اإلسالمي .
ابن أخت  (88)م( أعلن األمير بهاء الدين4721هـ/ 321وفي سنة )

لسلطان محمد بن تغلق شاه، وامتنع عن بيعته السلطان تغلق شاه الثورة ضد ا
منتهًزا فرصة وفاة خاله السلطان تغلق، منادًيا بالسلطنة لنفسه، وأعلن 
العصيان، فأرسل إليه السلطان محمد بن تغلق جيًشا تمكن من هزيمته، وفر 
األمير بهاء الدين وتبعته جيوش السلطان حتى قبضوا عليه وقيدوه وغلوا يديه، 

لى السلطان محمد بن تغلق، فأمر بمعاقبته بسلخه وهو على قيد وأحضروه إ
الحياة، فُسِلخ وُطِبخ لحمه مع األرز وبعث به ألوالده وأهله ليأكلوه، وما تبقى 
ُطرح للفيلة لتأكله فأبت أكله، وأمر بأن يُحشى جلده بالتبن، وُقرن بجلد بهادور 

د السند أمر كشلوخان أمير بوره وطيف بهما البالد، فلما وصل الجلدان إلى بال
بدفنهما إكراًما لهما، فشق ذلك على السلطان محمد بن تغلق وأراد  (86)أمرائها 

، وعندما علم كشلوخان بما يضمره له (61)الفتك به، وكان من قبل يجله ويعظمه
السلطان محمد بن تغلق وأنه يريد عقابه، خرج عليه وأعلن الثورة ضده في 

م، فقاد السلطان محمد  الجيش إلى الملتان في 4723هـ/ 323الملتان سنة 
 -4723هـ/ 328م(، وقابل كشلوخان وقتله سنة )4726ه/323أواخر سنة )

، كما دخل الملتان وقبض على قاضيها، وأمر بسلخه فنفذت فيه (96)م(4728
 .(62) عقوبة القتل بالسلخ
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 من المالحظ أن السلطان محمد بن تغلق قد تفنن في توقيع العقوبات
الجسدية الوحشية على المخالفين له والمتمردين عليه، وكان هو من يأمر 
بالعقوبة ويحدد طريقة تنفيذها، ولم يكتف بعقوبة السلخ فقط رغم بشاعتها 
ومخالفتها للشرع اإلسالمي الحنيف، حتى وصل األمر إلى التمثيل بجثة 

هانة للجسد المقتول، والذي ُيعد مخالفة صريحة للمباديء اإلسالمية السام ية وا 
نما وصل األمر  البشري والكرامة اإلنسانية، فلم يكتِف بإزهاق روح المذنب، وا 
إلى تشويه تكوينه الجسدي الذي فطره اهلل عليه، واستعراض الجلد بعد حشوه 
ثارة الرعب  أمام الجموع بصورة ملحمية باسم القانون أو تحقيق الردع العام، وا 

 والفزع في النفوس.
هدأت األوضاع في الملتان أمر السلطان محمد بن تغلق كبير وبعد أن 

لتأديب أهلها الذين  (67)وزرائه خواجه جهان أن يذهب إلى مدينة كمال بور
خالفوا ورفعوا راية الثورة، فلما دخلها الوزير ٌأحضر كل من القاضي والخطيب 

اقتلنا بغير  فأمر بسلخ جلودهما وهما على قيد الحياة، فارتعبا من ذلك وقاال له:
: ، فقال لهمالمخالفتنا أمر السلطان، فقال لهما بما استوجبتما القتل، فقال: ذلك

وأمر الُمتوّلين سلخهما  كيف أخالف أنا أمره وقد أمرني أن أقتلكما بهذه القتلة،
أن يحفروا لهما حفرة في األرض تحت وجهيهما ليتنفسان فيها؛ ألنهم إذا سلخوا 

ولما فعل ذلك هدأت األمور في بالد السند وأصبحت يطرحون على وجوههم، 
 .(61)ممهدة  للسلطان محمد بن تغلق فعاد إلى حضرته في دهلي

م( ثار على السلطان محمد بن تغلق شاه 4771هـ/  376وفي سنة )
وادعى السلطنة، منتهزا فرصة  (66)بمدينة الهور (75)أيًضا األمير هالجون

هـ/ 371متجًها إلى بالد المعبر سنة ) غياب السلطان عن عاصمة ملكه دهلي،
هـ/ 371م(؛ إلخماد ثورة  الشريف أحسن شاه التي أعلنها سنة )4771
م(، وترك نيابة عنه وزيره خواجه جهان الذي حمل على عاتقه مواجهة 4777

، وجمع العساكر وخرج من دهلي إلى الهور؛ لمحاربته، ووقع (63)هذا الثائر
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مدينة على ضفاف أحد األودية، انتهى بهزيمة القتال بين الطرفين خارج ال
هالجون، وهروبه وغرق كثير من عسكره، ودخل الوزير إلى مدينة الهور، فقام 
بسلخ  بعض  أهلها وقتل آخرين بغير ذلك من أنواع القتل، وكان الذي تولى 

ويدعى محمد بن النجيب وهو  ،(78)تنفيذ عقوبة القتل بهذه الطريقة نائب الوزير
 .(77) ف بأجدر ملكالمعرو 

نما  وبذلك فلم يقتصر توقيع العقوبة على رؤوس الفتنة والفساد فقط وا 
طالت أيضا األهالي المدنيين العزل الذين عوقبوا بذنب لم يرتكبوه، فعندما لم 
يتمكن من النيل من قائد الثورة تم االنتقام من األهالي الضعفاء بطريقة وحشية، 

أن ُيتهم بالتقصير في مواجهة الثائر فيعاقبه  كما يبدو أن الوزير كان يخشى
السلطان بالقتل بتهمة اإلهمال والتقصير، وكان السلطان محمد بن تغلق يتّبع 

 .(411)هذا االسلوب مع كثير من األمراء والقادة المقصرين في أداء مهامهم
غاية القصد،  فإن عقوبة القتل بالسلخ تعد وسيلة للموت المؤلم 

ستخدمت من قبل سالطين دهلي والسيما السلطان محمد بن والبطيء، وقد اُ 
تغلق الذي يعد أول من أصدر قانون العقوبات الجسدية ضد معارضيه في بالد 
الهند؛ وذلك لتنفيذ سياسته الداخلية التي تقوم على الظلم والتعسف باستخدام 

ن له األساليب القمعية التعذيبية ضد المعارضين لسياسته التعسفية والمخالفي
ولكن هذه السياسة القمعية لم توت ثمارها واستمرت الفتن  والخارجين عليه

 .  (414)والثورات والحركات االنفصالية
 : الخوزقةعقوبة  -5

هي إحدى وسائل التعذيب والقتل في الوقت ذاته، وتمثل أحد أبشع 
، والخازوق عبارة عن عمود أو وتد من (412) العقوبات الجسدية المؤدية للموت

لحديد ذو رأس مدبب يثبت في األرض، كانوا ُيجِلسون عليه المذنب فيدخل في ا
، يمكن للخازوق أن يخترق جسد (417)دبره ويخرج من أعاله رأسه أو كتفه
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خراجها من الناحية األخرى وليس  المذنب أو المحكوم عليه من ناحية  وا 
نما من أي ناحية من جسد المذ ، (411)نببالضرورة أن يدخل من  من الدبر وا 

وكانت هذه هي الطريقة المألوفة لتنفيذ هذه العقوبة، ويترك المذنب معلًقا عليه 
حتى الموت، وكان الخاذوق وسيلة إلعدام المتهمين بالخيانة في القضايا 

 .(411) السياسية
 م(4724هـ/321سنة )بعد استقرار السلطان تغلق شاه على عرش دهلي 

سنة  (413)التَِّلْنكبالد  قاعدة (416)ورنكل تحفل بن تغلق أرسل ولده محمد
 اوبعث معه جيشً  ،هليدوهي على بعد ثالثة أشهر من  م(،4724هـ/324)

واقترب من فتح قلعتها سعى اثنان فلما بلغ أرض التَِّلْنك  ،فيه كبار األمراء اكبيرً 
من األمراء) عبيد شاعر وشيخزاده دمشقي( من رؤوس الفتنة والفساد إلى إثارة 

في جيش محمد بن تغلق، وأشاعا شائعة كاذبة مفادها أن االضطرابات 
السلطان غياث الدين تغلقشاه قد توفي في دهلي، وأن آخر جلس على عرش 
السلطنة، فاضطرب الجيش وفر كثير من األمراء، وتركوا الجيش حتى 
اضطرب محمد بن تغلق نفسه، وفر ومعه عدد من الفرسان إلى مدينة ديوكير، 

رنكل التي كان يحاصرها محمد بن تغلق بجيشه، وهجموا وخرج أهل قلعة و 
على مؤخرة الجيش وسلبوه وقتلوا كثيًرا من جنوده، وفي ذلك الوقت وصل البريد 
من دهلي ليؤكد على سالمة السلطان غياث الدين تغلق شاه، وأنه ال يزال على 
 قيد الحياة ويجلس على عرش دهلي، فعاد محمد بن تغلق وأعاد تنظيم صفوف
جيشه وجمع أشتات جيشه المتفرق، وقبض على عبيد شاعر وأهل الفتنة 
اآلخرين وأرسلهم إلى دهلي إلى والده السلطان تغلق شاه ليبت في أمرهم 

، فدعا السلطان تغلق بعقد اجتماع في ميدان عام في (418)بالعقوبة المالئمة
يدق له عمود  أمر بأنو  دهلي، وأمر بمعاقبة عبيد شاعر بالقتل بعقوبة الخوزقة،

 ورأسه في األسفل ،وركز في عنقه حتى خرج طرفه من جنبه مدببفي األرض 
، وفر من بقي من األمراء المشاركين في هذه حتى مات وترك على تلك الحال
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، كما تم القبض على أوالدهم وأتباعهم في دهلي وأمر السلطان بأن (416)المؤامره
 .(441)يطرحوا تحت أقدام الفيلة

هذه الواقعة يتضح أن عبيد شاعر قد عوقب بهذه العقوبة  وبالنظر إلى
الوحشية المنافية للقيم اإلنسانية وتعاليم الدين اإلسالمي بسبب خيانته لسيده 
السلطان تغلق شاه، وسعيه إلى إثارة الفتنه والفساد بين جموع الجند، مما كان 

عدائهم له أثره في اضطراب صفوف الجيش ومقتل كثير من الجند على يد أ
الهنادكة، وبالتالي كان لذلك تأثيره على األمن القومي للبالد، فكانت عقوبته 
رغم وحشيتها والمغاالة فيها إال أنه ربما ُقصد منها بث رسالة لكل من تسول له 
نفسه المساس بأمن البالد وسالمتها واستقرارها، وحتى ال يجرؤ كائن من كان 

ال ع وقب بأبشع العقوبات الجسدية المهينة أن يقدم على مثل هذا األمر وا 
للكرامة اإلنسانية، كما تم تنفيذ العقوبة في مكان عام؛ وذلك ليتحقق الغرض من 

 العقوبة وهو العظة والعبرة و الردع العام.  
 :والشنق  التوسيطعقوبتي -4

، وهو إحدى الطرق المستخدمة في (444)التوسيط هو قطع الشيء نصفين
دام، حيث يقوم السياف بضرب المحكوم عليه بالسيف من تنفيذ القتل أو اإلع

، وكان التوسيط يتم (442)منطقة الوسط أسفل السرة فينقسم الجسم إلى نصفين
في مكان خارج أبواب المدن أو في الميدان أو األسواق أو في الساحات 

، ويبدو أن ذلك كان لتحقيق الردع العام وحتى يتعظ جمهور (447)الفضاء
 ل تراوده نفسه في الخروج على السلطان . الحاضرين، ولك

 -4721هـ/ 312 -321استخدم السلطان محمد بن تغلق شاه)
وهما  (441)م( هذه العقوبة في معاقبة اثنين من كبار أهل مدينة فرغاني4714

طوغان الفرغاني وأخوه، واللذان وفدا عليه وأقاما عنده مدة، فأحسن إليهما، 
ولكن يبدو أنه قد طال مقامهما لديه وأرادا العودة  وأنعم عليهما بالعطاء الجزيل،
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إلى بالدهما، فحاوال الفرار دون أن يراهما السلطان حتى ال يستوقفهما، ولكن 
أحد أصحابهما وشى بهما لدى السلطان، فأمر السلطان بمعاقبتهما بالتوسيط 

ى جرت العادة أنه إذا وشحيث وأعطى للذي وشى بهما جميع مالهما، فوس طا، 
، والمعروف عن (441)عطي مالهأحد وثبت صدق ما وشى به فقتل أُ بأحد 

السلطان محمد بن تغلق أنه كان محًبا للغرباء، وقلياًل ما كان يأذن ألحدهم في 
 . (446)االنصراف والعودة إلى بالده

وبالنظر إلى سبب تنفيذ هذه العقوبة نجد أنه ال يتناسب والجرم الذي أقدم 
فكان من الممكن عقابهما بأي عقوبة أخرى مخففة  عليه هذان المذنبان،

كالسجن أو الضرب التأديبي أو المصادرة، ولكن تنفيذ هذه العقوبة ألجل هذا 
ساءة استخدام السلطة،  السبب أمر مبالغ فيه، ومن مظاهر العنف السلطوي وا 
كما ُيالحظ أن العقوبة الجسدية قد تبعها عقوبة أخري وهي المصادرة، 

 لصالح من وشى بهما.    ألمالكهما
وفي عهد السلطان محمد بن تغلق شاه أيًضا حكم على الشريف   
م(، وكان سبب ذلك أن الشريف 4776هـ/373بتوسيطه قرابة سنة ) (443)إبراهيم

ابراهيم قد انتهز فرصة اإلرجاف بموت السلطان، وهو في طريقه إلى بالد 
، وطمع (448)م(4771ـ/ ه371المعبر إلخماد ثورة الشريف أحسن شاه سنة )

في السلطنة ولكنه أراد التأكد من وفاة السلطان أواًل، فمر به أحد أمراء السند 
ُيدعى ضياء الملك بن شمس الملك يحمل األموال إلى الحضرة السلطانية في 
دهلي، فاستوقفه الشريف إبراهيم بحجة أن الطريق محفوف بالمخاطر، وأنه 

حات فيه، وعليه أن ينتظر عنده لبعض غير آمن ويتم إجراء بعض اإلصال
الوقت لحين انتهاء إصالح الطريق، ولكن قصده من ذلك هو أن يتحقق من 
موت السلطان حتى يستولي على تلك األموال، ولكن لما تحقق له حياة 
السلطان أطلق سراح األمير، وعندما وصل السلطان إلى دهلي بعد فترة غياب 

ليه الشريف إبراهيم لتقديم التهاني بمناسبة حوالي سنتين ونصف السنة قدم ع
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شفاء السلطان، وعند ذلك وشى به بعض غلمان السلطان وأخبره بما كان 
دعاء السلطنة وأخذ األموال، فأمر السلطان بالقبض  يضمره من أمر الخروج وا 
عليه، فقيد وُغل، وُأحضر إلى السلطان الذي واجهه بالتهمة المنسوبة إليه من 

ألموال، وأنَّ عليه أن يقر بهذا، فأدرك الشريف إبراهيم أن السلطان أمر أخذه ا
إنما يريد معاقبته بسبب والده القائم ببالد المعبر، وبسبب ما كان من أمره من 
طلب السلطنة، وأن السلطان يريد قتله ألجل ذلك، وأن مسألة أخذه األموال ما 

كما أدرك أنه هالك ال  هي إال ذريعة لتحقيق غايته وهي قتله والتخلص منه،
محالة وأنه لن تنفعه معذرة، وخاف أن يتعرض للتعذيب إذا لم يقر بما يريد 
السلطان، فرأي أن الموت خير له من التعذيب فأقر بذلك، فأمر السلطان 

 .(446) بتوسيطه ُفوسط
وقد جرت العادة على أنه إذا أمر السلطان بقتل شخص ما ظل في  

ثة أيام دون أن يجرؤ أحد على االقتراب منه، وبعد موضعه الذي ُقِتل فيه ثال
ذلك تأخذه طائفة من الهنادكة غير المسلمين موكلون بحمله فيحملوه إلى خندق 
خارج المدينة فيطرحونه فيه، ويقومون بحراسة الخندق حتى أنهم يقيمون بالقرب 

يان كان منه كيال يأتي أهل المقتول لياًل فيأخذون جثمانه، ولكن في أغلب األح
يعطي بعضهم لهؤالء الهنادكة مااًل فيسمحون لهم بأخذ قتيلهم ودفنه، وهذا ما 

 .(421) حدث مع الشريف إبراهيم
وفي ضوء ذلك يتبين أن السلطة الحاكمة كانت تلجأ إلى استخدام العنف 
والتعذيب الجسدي للمذنبين أو المتهمين إلجبارهم على اإلقرار واالعتراف 

هذا التعذيب الجسدي كان غاية في اإليالم لدرجة أن بجرمهم، ويبدو أن 
المذنب كان يفضل الموت السريع على التعذيب الجسدي الذي كان يناله في 
سبيل إقراره بجرمه، والذي كان بمثابة الموت البطيء له، فإذا ما أراد السلطان 
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توقيع العقوبة الجسدية على شخص قرره على ذلك بشتى العقوبات التعذيبية 
 لجسدية. ا

، فهي وسيلة إلعدام المجرمين من القرويين (424)أما بالنسبة لعقوبة الشنق
والفالحين، أما طبقة األمراء فكان يتم إعدامهم بقطع الرأس، فتعليق المتهم 
ذا كان عدد المحكوم  لشنقه كان فيه نوع من اإلهانة والتحقير االجتماعي، وا 

انق عبارة عن عمودين تصل بينهما عليهم باإلعدام شنًقا كبيًرا يتم بناء مش
خشبة عرضية، وهكذا كان يتم شنق أكثر من شخص في وقت واحد حسب 
طول هذه الخشبة العرضية، وكان يتم نصب هذه المشانق في األماكن 

 .(422)العامة
أعلن   م(6186 -6166هـ/ 680-661)ففي عهد السلطان غياث الدين بلبن

(، 4236هـ/638نكالة( الثورة سنة)حاكم البنغال) ب (427)األمير طغرل خان
 للعصيان والمخالفة، واتخذ من مدينة لكنهوتي عاصمة بنغارفع لواء او 
ا منه أن ظنً  بن،لسلطان بلثورته ضد اله ومركًزا لًيا( مقًرا لديش حاالغربية)بنجلا

للحكم، ولقب نفسه بالسلطان  ءالسلطان قد طعن في السن وأصبح غير كف
الناس في  هوأطاعي، لوده لبنغالمسافة بين الا بعد ا، منتهزً (421)مغيث الدين

 ،(421)تكينيبقيادة ملك أ افأرسل إليه السلطان بلبن جيشً  ،لكنهوتي وعال شأنه
تمكن من هزيمة  خان ولكن طغرل خان، خرين لتأديب طغرلآومعه أمراء 

، وعندما رأت قواته فرار لقتالذي فر هارًبا من ميدان ال، اجيش ملك أيتكين
قوته وعلت ازداد تمرده  وعظمت ف يه،لخان وانضمت إ لى طغر لجأت إلدهم قائ

أمر ك ثار غضبه وزاد حزنه، و لبذالسلطان غياث الدين بلبن م لما علو مكانته، 
 .(426) أودهمدينة على بوابة بعقوبة الشنق ملك أيتكين  بقتل

، خان الجيش بنفسه إلى لكنهوتي لتأديب طغرل بلبن قاد السلطانثم 
، تمكن من لتتبعه ارسل جيشً فأ ،ن من دخول لكنهوتي ففر منها طغرلوتمك

المقربين من طغرل و لقبض على األقرباء باوأمر السلطان  القبض عليه وقتله،
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وأمر بتعليقهم في  ،والذين ساعدوه في تمرده ضد السلطان ،في لكنهوتي
ذلك  من ولم يستثنِ  خان، لى طغر لهم إل، بسبب ميالمشانق في سوق لكنهوتي

ثم عاد من لكنهوتي إلى دهلي  ،أحًدا حتى المتصوفين الذين كانوا رفاًقا له
ه ل لمن تسو  لكًيا بإعدام كل، بعد أن منحه مرسوًما موترك عليها ابنه بغراخان

 .(423)ى طاعتهلخروج علنفسه ا
في سوق  مشانقنصب البوعندما وصل السلطان بلبن إلى دهلي أمر 

 الذين ذهبوا إليه من دهلي ن أتباع طغرل،م دهلي لشنق أسرى جيش دهلي
يه بعد هزيمة قائدهم ملك أيتكين، وفراره من لبثوا أن انضموا إلمحاربته ثم ما ل

فذهب قاضي  ،أكثر األسرى أقرباء لهم ألنهل المدينة أ، فحزن معركةلأرض ا
وتوسط لهم في العفو عنهم فرق قلب السلطان وأمر  ،الجيش إلى السلطان

 . (428)مهبالعفو عن
وبذلك فلم يتردد السلطان بلبن في شنق أحد قادته لفشله في قمع ثورة من 

أحد الخارجين عليه، وقصر في أداء واجبه نه تراخى في قتال أظًنا منه الثورات 
المنوط به  ولم يكتف بذلك بل أمعن في إهانته والحط من مكانته االجتماعية 

 اكًما عليها.بأن علقه على باب أوده مدينته التي كان ح
ولكن الدكتور أحمد مختار العبادي كان له تحليل آخر لعقوبة هذا القائد، 

الذين كان  (426)وهو أنه كان من جماعة المماليك األربعين)األمراء الشمسية(
السلطان بلبن يسعى إلى التخلص منهم ومقاومة نفوذهم، وبالتالي لم تكن 

نما جاءت في إطار حملة (471)العقوبة نتيجة لتقصير هذا القائد في مهمته ، وا 
التصفيات التي انتهجها السلطان بلبن ضد جماعة األربعين من أمراء السلطان 

 ألتمش وهو ما يميل إليه الباحث.
خوف في لرعب والبث المر بالقتل شنًقا قد جاء ألك يتضح أن الوبذ

اق التي وب الرعية، ال سيما إذا ما تم تنفيذها في األماكن العامة مثل األسو لق
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تشهد توافد جموع غفيرة من الناس؛ لتحقيق الردع العام، كما أن أعداد المحكوم 
مر بتنفيذ حكم ألى الطان إلسلعليهم بعقوبة الشنق كانت كبيرة مما دفع ا

أكبر عدد ممكن من  لقتلكهنوتي، لهم في سوق لمشانق لعدام فيهم بنصب اإلا
 فين في آن واحد.لمخالا
 جلد حتى الموت: وال الضربعقوبة  -5

أو بالعصا الخشبية أو  السهامب وأ بالحجارة قد يكون الضرب
، وهي من العقوبات الجسدية التي (472)أو بالسوط في حالة الجلد (474)بالمقارع

ُاستخدمت في جرائم الحدود والتعزير، كما استخدمت كوسيلة إلجبار المذنبين 
تعرية المحكوم عليه من مالبسه على اإلقرار بجرائمهم، وكان تنفيذ العقوبة يتم ب

غالًبا فيتم الضرب على جزء من أجزاء الجسم سواء الرأس أو باطن القدم، 
وأحياًنا ينبطح المذنب على األرض ثم ُيضرب على ظهره، وفي أحيان كثيرة 

 . (477) يؤدي الضرب إلى الموت
بلغ   م(6186 -6166هـ/ 680-661)ففي عهد السلطان غياث الدين بلبن

نصاف المظلومين حًدا أنه لم يتردد في توقيع حرصه  على إقرار العدل وا 
القصاص على أكثر من واحد من عماله  بمنتهى العنف والقسوة عندما بلغه 

، وذلك في محاولة منه إللزامهم جادة (471)قتلهم بعض الرعايا ظلًما وعدواًنا
م مدينة الصواب والعدل وعدم الحيد عنها، فعندما علم أن األمير بقبق حاك

قد ضرب خادًما له بالسوط ضرًبا مبرًحا أفضى إلى موته تحت  (471)بداون
السوط، أمر بأن ُيعاقب هذا األمير بالجلد حتى الموت؛ لتحقيق القصاص 
للخادم، وعندما بلغه أن األمير هيبت خان حاكم والية أوده قتل رجاًل خطئًا 

ان يطلبون القصاص، فأمر بتهمة السكر والعربدة، وجاء أهل المقتول إلى السلط
رساله إلى زوجة القتيل حتى  السلطان بأن يجلد هيبت خان خمسمائة سوط، وا 
تقتص منه لقتله زوجها، ولم ينقذه من بين يديها سوى وساطة بعض إخوانه 

، ولم يتمكن هيبت لقتيلزوجة الالذين افتدوه بمبلغ كبير من المال، دفعوه كدية 
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 .(476)وفاته بعد ما تعرض له من اإلذاللخان من الخروج من بيته حتى 
نصاف المظلومين لم يكن هو الهدف األساسي  ولكن تحقيق القصاص وا 
من تنفيذ هذه العقوبات، إذ أن االستاذ الدكتور أحمد مختار العبادي كان له 

 آخر لهذا التوجه من قبل السلطان بلبن، وهو أنه منذ توليه الحكم وجد اًل تحلي
لمماليك األربعين الذين استأثروا بالسلطة والنفوذ والثروة بعد أمامه قوة جماعة ا

موت السلطان ألتمش؛ لذلك فإن أول عمل اهتم به هو القضاء على طغيان 
هذه الجماعة من المماليك األربعين، وقد سبق تناول هذا الطرح عند الحديث 

 .(473) عن شنق السلطان بلبن لقائدة أمين خان
قائديه  السلطان عالء الدين خلجي ( أرسلم 4263/ هـ663)في سنة و 
، (411)على رأس جيش كبير لفتح الكجرات (476)ونصرت خان (478)ألغ خان

فعادا بالكثير من الغنائم، ولكنهما في الطريق طمعا فيها ونبهبوا الخمس منها 
أو يزيد بالشدة والتعذيب لصالح كبار رجال الجيش، مما أدى إلى إثارة غضب 

، فاتفقوا مع جماعة أخرى من (414)يسمون بالمسلمين الجددبعض األمراء الذين 
األمراء الذين تضرروا أيًضا مما ُأخذ منهم،  واجتمعوا على مهاجمة نصرت 
نما قتلوا أًخا للوزير  خان وألغ خان وقتلهم، ولكنهم لم يتمكنوا من قتلهما، وا 

ن تمكنصرت خان الوزير لكن نصرت خان، وابن أخت السلطان عالء الدين، و 
السلطان عالء أمر تفرقوا في األطراف، و وقضى عليهم، ف المتمردينمن قتال 

 ،سجنهمعلى أوالد وأتباع األشخاص الذين سعوا في هذه الفتنة و بالقبض  الدين
ولكن نصرت خان لم يكتف بعقاب السلطان وأصر على االنتقام لمقتل أخيه، 

امهم إلى أشالء أمهاتهم حتى تقطعت أجس مأمافأمر بأن ُيضرب األطفال 
 . (412)أتباع أحد بذنبه  د، ولم يحدث من قبل أن عوقب أوالوزهقت أرواحهم

غاية القصد، فإن توقيع العقوبات الجسدية لم يقتصر على المذنبين   
نما طالت أيًضا األبرياء من الرعية الذين ال ذنب لهم سوى أنهم  والمتمردين وا 
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لمذنيين، وهو ما لجأت إليه السلطة كانوا أوالًدا أو أقارب أو نساء هؤالء ا
الحاكمة عندما لم تتمكن من النيل من المذنين المخالفين لها والخارجين عليها 
الذين آثروا  الهرب والنجاة بأنفسهم، فنال أبناؤهم وذووهم من العقوبات 
الجسدية)الضرب( حتى زهقت أرواحهم، وذلك للتشفي من آبائهم، وانتقاًما من 

تهم للسلطة، وكنوع من الردع لمنع حدوث أعمال مشابهه من خروجهم ومخالف
غيرهم مخافة أن ينال ذووهم عقوبات تعذيبية تصل إلى الموت،  وبذلك فلم تعد 
الغاية من تنفيذ العقوبة تحقيق العدل واإلنصاف ودرء المفاسد وتحقيق 
نما جاءت وفق هوى السلطة، التي لجأت إلى معاقبة آخرين ليس  المصلحة، وا 
لهم ذنب للتشفي من أهلهم، وفي ذلك مخالفة صريحة لما جاء في الشرع 

، وذلك داللة (417)واََل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرٰى":" الشريف، فقد قال اهلل تعالى
 واضحة على أن العقوبات الجسدية كانت تسير في المسار الخاطئ.

ئ وتنفيذها على واستكمااًل لمسلسل العقوبات الجسدية في المسار الخاط 
السلطان قطب الدين م( في عهد 4748هـ/ 348األبرياء، نجد أنه  في سنة )

أخيه خضر  واتفقوا على تولية ابن ،خرج عليه جماعة من األمراء شاهمبارك
نذاك نحو عشر آ وعمره -(411)مع إخوته في قلعة كاليور المسجون -خان

بن أخيه وأمسك برجليه خذ اقطب الدين، فأ وكان برفقة عمه السلطان ،سنوات
  .(411)وضرب برأسه إلى الحجارة حتى نثر دماغة

كما أن السلطان محمد بن تغلق شاه بعد أن قضى على تمرد عين الملك 
م(، وقبض على أصحابه كان من جملتهم شاب صغير 4711هـ/ 314سنة )

، وكان قد انضم إلى ثورة عين الملك رغًما عنه، (416)يدعى ابن ملك التجار
لب عليه عين الملك، فأمر بأن يعلق من يديه في خشب وأمر أبناء حيث غ

حتى مات، وبعدما مات قال الحاجب لقاضي  (413)كبار األمراء برميه بالنشاب
، فوصل خبر ذلك إلى علم السلطان ذلك الشاب لم يجب عليه القتلالقضاة : 
ثم ؟ وأمر بضرب الحاجب مائتي مقرعة هال قلت ذلك قبل أن يموتفقال له: 
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سجن، وأمر أيًضا بمصادرة أمواله، وظل في السجن حتى أطلق السلطان 
 .(418) سراحة

وبذلك يالحظ، أن السلطان قد أصدر أمره بعقوبة الشاب دون ثبوت 
البينة عليه، ودونما إقرار منه بجرمه ودون وجود دالئل واضحة صريحة تؤكد 

لعقوبة، حيث إن هذه ثبوت الذنب عليه وهي الشروط األساسية الشرعية لتوقيع ا
الشروط  لم تكن مقننة فيما يصدره السلطان محمد بن تغلق من أحكام 
وعقوبات، مما يؤكد على عدم التزام السلطان محمد بن تغلق في تشريع 
العقوبات وتطبيقها بالشرع اإلسالمي الذي هو دستور الدولة اإلسالمية التي 

 يحكمها.
خطيب الخطباء أيًضا قد عاقب كما أن السلطان محمد بن تغلق شاه   
م( ، وكان السلطان قد 4726هـ/ 323بالضرب حتى الموت قرابة سنة ) بدهلي

 الهنود من جاء بعض اللصوصواله نظر خزانة الجواهر بدهلي في غيابه، ف
نة وسرقوا بعضها، فأمر السلطان بضرب الياًل واقتحموا تلك الخز  غير المسلمين

، بسبب التقصير (416)بعد تعذيب شديد تحت العقوبة الخطيب حتى مات
 .(411)واإلهمال
وبذلك فقد عوقب الخطيب بسبب تراخيه عن أداء عمله المنوط به،   

ضراره بالمصالح المالية للدولة، ولكنها كانت عقوبة مبالغ فيها إذ ال تتناسب  وا 
مع حجم الذنب الذي اقترفه الخطيب،  فلم تكن هناك حاجة لهذه العقوبة 

تي أودت إلى موته، فكان من الممكن أن يعزره بالحبس أو المصادرة الجسدية ال
ألمواله، أو الضرب المؤلم غير المهلك، إال إذا كان السلطان يعتقد في  تواطئه 
نما البد من معاقبته  مع السارقين، حتى االتهام بالسرقة ليس عقابه الموت، وا 

ها حد معين نص عليه وفق ما يقتضيه الشرع ألن السرقة من جرائم الحدود ول
ْيِدَيُهَما ): القرآن الكريم، وذلك عماًل بقول اهلل تعالى

َ
 أ

ْ
ُعوا

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
اِرق  َوالسَّ

ُ
اِرق َوالسَّ
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َ
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َ
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َ
لك وفق ما جاء به اإلسالم ، وذ(151)(َجَزاء ِبَما ك

بن تغلق في التشريع للعقوبات الحنيف والذي لم يلتزم به السلطان محمد 
 وتنفيذها.

 :عقوبة قطع الرأس -2
يتم قطع الرأس بفأس أو بسكين أو بسيف أو بمنشار، وعادة ما ينفذ في 
المجرمين الخطرين والخونة، حيث تعلق رؤوسهم في األماكن العامة لفترة من 

سيلة الوقت ليكونوا عبرة لغيرهم، وفي بعض األحيان تكون عقوبة قطع الرأس و 
أكثر رحمة دون غيرها من العقوبات من العقوبات األخرى، مثل القتل بالفيلة 
والسلخ والشنق والجلد وغيرها، وفي أحيان أخرى قد تكون وسيلة أكثر قسوة 
وبشاعة إذا ما تم قطع الرأس بالمنشار، حيث يستخدم منشار خشبي أو معدني 

 .(412)معاناة واأللم بالمذنبغير حاد وله رؤوس مدببة، مما يؤدي إلى إيقاع ال
وقد استخدمت هذه العقوبة لتأديب أهالي بعض المدن الهندية الذين 

بعد اعتالء السلطان غياث الدين حاولوا الخروج علي طاعة سلطان المسلمين، ف
 (417)هالي والية كاتهرأأعلن  م(4263/ هـ666)بلبن عرش السلطنة سنة 

وخلعوا طاعة السلطان   ،المدينةالعصيان وسيطروا على مقاليد األمور في 
وأمر بالقتل والسلب  ،فتوجه إليهم السلطان بلبن في جيش كبير ودخل الوالية

سيف، لا لى حملمن يقوى ع لك لوقتحًيا سوى النساء واألطفال،  اولم يدع أحدً 
ومنذ ذلك الحين  بضرب عنق كل من بلغ سن الثامنة من الذكور، حتى أنه أمر

 .(411)بعد ذلكقائمة  لهمولم تقم  ،كاتهرانتظمت األمور في 
كما طالت هذه العقوبة  بعض سالطين وأبناء األسرة الحاكمة في دهلي، 
وبعض القادة واألمراء المتمردين الذين أدت ثوراتهم إلى حدوث الفتن 
واإلضطرابات؛ لذلك كان لزاًما على السلطة الحاكمة أن تتخذ اإلجراءات 

ت األمراء لعادة األمور إلى نصابها، كما ناالالزمة لتهدئة األوضاع وا  
 المقصرين والمتراخين في إخماد الثورات والفتن.
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م( بقطع 4266هـ/ 666فقد أمر السلطان عالء الدين الخلجي سنة )
بسبب تآمره على قتله، والقيام مكانه على  أكتخانرأس ابن أخيه سليمان شاه 

نجا السلطان عالء الدين من ، ولكن مؤامرته باءت بالفشل و (411)عرش السلطنة
لتتبعه  اأرسل السلطان جيشً و  الموت، وأراد معاقبة ابن أخيه ففر أكتخان هارًبا،

، حضرت إلى السلطانوأُ ، طعت رأسهقُ وعندما تم اإلمساك به والقبض عليه، 
 .(416)الذي أمر بإظهارها للجيش حتى تهدأ األمور

ن الخلجي ال يزال قائًما وقد جاء ذلك تأكيًدا على أن السلطان عالء الدي
بالملك، وأنه هو السلطان الفعلي، وقد تمكن من قتل غريمه ومنافسه على 
عرش السلطنة، ال سيما وأن الجند عندما علموا بمقتل السلطان عالء الدين قد 

 .(413)هرعوا إلى مبايعة ابن أخيه سليمان شاه أكتخان بالسلطنة
ه عرش السلطنة في دهلي عندما تولى السلطان قطب الدين مبارك شاو 
الذي كان  (418)عهد بمنصب الوزراة إلى خسرو خان م(4743/ هـ343)سنة 

خان ثقة السلطان به  ، فانتهز خسرو(629)وقادته، ومحل ثقته من أكابر أمرائه
 من الهنادكة غير المسلمين، والتخلص منه بمساعدة جماعتهه، وأراد الفتك ب

وطعنوا السلطان في جنبه فسقط على  ،ليهفدخلوا على السلطان لياًل وانقضوا ع
، وعندما رأى قصر السلطنةوفصلوا رأسه عن جسده وألقوها من فوق  ،األرض

وهدأت  أصابهم الفزع وعمدوا إلى الهدوء والسكينة، الناس رأس السلطان
 .(461)األمور

فيدخان ومنكوخان وكانا  يندخلوا إلى حرم السلطان وجذبوا األمير كما  
إعالن خسرو خان ملًكا وتم ، أسيهمالطان عالء الدين وقطعوا ر والد السأمن 

يستمر لم لكن خسرو خان  ، (464)م(4721هـ/ 321)سنة  دهلي على عرش
مراء السلطان أأحد -(462)غازي ملكن األمير إطوياًل على عرش السلطنة حيث 

 ،طنةلرفض مبايعته بالس-(467)بالبوريالذي واله على دعالء الدين الخلجي وهو 
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ولي نعمته السلطان ابن لما فعله مع  واالقتصاص ج عليه وأراد االنتقام منهوخر 
 ووقع القتال بين الطرفين الذي انتهى بهزيمة خسرو خان وفراره، ،قطب الدين

ه/ 321( سنة )لق شاهغتولقب ب ) سلطاًنا على دهليغازي ملك  علنوأُ 
لسلطان خان وُأحِضر إلى ا ، ثم ما لبث أن قبض على خسرو(614)م(4721

تغلق شاه، وكان جائًعا فأمر السلطان تغلق بإحضار الطعام والشراب له، 
،  افعل معي فعل الملوك وًل تفضحني"وبعدما أكل هم واقًفا وقال: يا تغلق " 

ن الذي افي نفس المكفاستجاب السلطان تغلق لمطلبه، وأمر به فُضِربت عنقه 
 ه من أعلى سطح قصربرأسه وجسد ىرمو  ،تل فيه السلطان قطب الدينقُ 

 .(461)ودفنه هوتكفين هوبعد ذلك أمر بغسل السلطنة،
يتبين من خالل ما طلبه خسرو خان من السلطان تغلق أنه كان يخشى 
على نفسه من الُمثله، وأن يهان جسده بعد موته، أو يتعرض لصنوف التعذيب 

رة  ولذلك والتشهير والتنكيل وغيرها من العقوبات التي كانت شائعة في تلك الفت
 فقد طلب منه أن يعاقبه بعقوبة الملوك واألمراء وهي قطع  الرأس. 

مير كشلوخان ألمر السلطان محمد بن تغلق شاه  ألوكانت مخالفة ا
وقيامه بدفن جلد كل من السلطان بهادور بوره  واألمير بهاء الدين عند 

والتشهير م( في إطار حملة التمثيل 4726هـ/323وصولهما إلى الملتان سنة )
بهما سبًبا في تعكير صفو العالقات بينهما، حيث غضب عليه السلطان محمد 
بن تغلق شاه وأراد معاقبته، فأعلن كشلوخان الثورة ضده في الملتان وجمع 
الجيش لمحاربته، وأيده أهل الملتان في قتاله، وخرج السلطان بنفسه لقتاله، 

قتله وجز رأسه في أواخر سنة وتمكن السلطان محمد بن تغلق من الظفر به، و 
م( وأمر بأن تعلق رأسه على بابه في مدينة الملتان، التي كان 4723هـ/328)

الرأس  (م6366/هـ667)ت: ، وقد رأى الرحالة ابن بطوطة(466)حاكًما عليها
معلًقا عندما وصل إلى الملتان في إطار رحلته إلى بالد السند والهند سنة 

 .(463)م(4777هـ/ 371)
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يسلم علماء الدين من الوقوع تحت وطأة العقوبات الجسدية التي كما لم 
نالت منهم وأودت بحياة بعضهم، فكان هناك طائفة من علماء الدين الذين 
حملوا على عاتقهم مهمة مواجهة السلطة الحاكمة، ومعارضة سياساتها 
ا الظالمة، وقول الحق حتى لو دفعوا أرواحهم في سبيل ذلك، والذين كانوا دائمً 

ما يتجنبون االختالط مع السالطين واألمراء؛ ولذلك نجد أن كثيًرا منهم قد 
-، وذلك عماًل بحديث الرسول (468)غامروا بأرواحهم وآثروا الموت على الحياة

ِعْنَد ُسْلطَاٍن  عدلَأْفَضُل اْلِجَهاِد َكِلَمُة  :" -صلى اهلل عليه وسلم
فوا إلى البالط السلطاني أو يشاركوا ، فلم يكن هؤالء  يحبون أن يختل(466)"َجاِئرٍ 

في المجالس السلطانية أو حتى يقبلوا الوظائف في دواوين الدولة، وقد ظهرت 
هذه الطائفة بشكل جلي في عهد السلطان محمد بن تغلق، والذين امتنعوا عن 
االنخراط في األعمال السياسية واإلدارية في الدولة، كما كانت تتآمر ضد 

كلما سنحت لها الفرصة لذلك تحت ذريعة معارضة سياسة السلطة الحاكمة 
 .(431)السلطان

م( أراد أن 4721هـ/ 321عندما تولى السلطان محمد بن تغلق سنة )
 الذي كان من (434)شهاب الدين بن شيخ الجام الخراسانييخدم عنده الشيخ 

، بأن يجعله على إحدى الوظائف اإلدارية، وذلك أسوة كبار المشايخ في عصره
لخلفاء الراشدين الذين كانوا يعتمدون على أهل العلم والصالح في تدبير أمور با

عالنية في مجلسه العام الرعية، ولكن الشيخ رفض ذلك، وشافه السلطان بذلك 
أباد فأقام بها سبعة  تإلى دول يهونف ،نتف لحيتهبوأمر ، فغضب السلطان منه

ن يدخل في خدمته، وأرسل على أمل أ(432)أعوام ثم عفا عنه وأكرمه ورفع قدره
، وعندما علم "ًل أخدم ظالماا أبداا"وقال: إليه السلطان في طلبه ولكنه امتنع 

، وسأله عن صدق ما قاله، فأكد حضرته ىتى به إليؤ ن أالسلطان بذلك أمر ب
للسلطان أنه قال ذلك، وأنه يعارض سياسته وقرارته غير الصائبة التي نتج 
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فأخذ السلطان سيفه ودفعه إلى قاضي  ،والعبادعنها تدهور أوضاع البالد 
القضاة، وأمره بقطع عنقه بهذا السيف إذا أثبت هذا الفقيه أنه ظالم، وكان على 
الفقيه أن يأتي بالشهود الثبات صدق ادعائه على السلطان، فقال له الفقيه 

 ، "قتل، ولكن أنت تعرف ظلم نفسكأن يشهد بذلك فيُ  دومن ير "
أربعة قيود وغلت يديه وظل أربعة بوأمر به فقيد  ،ان عليهفاشتد حنق السلط

حضر إلى مجلس ال يأكل وال يشرب، وكان خاللها يُ متواصلة عشر يوًما 
ًل أرجع ": لعن قوله فيقو  هرجاعإجمع الفقهاء والمشايخ ويحاولون ويُ  ،السلطان

 ، وفي اليوم الرابع عشر أمر السلطان أن"عنه وأريد أن أكون مع الشهداء
وفتحوا فمه ، الموكلون به فمدوه على ظهره هفأخذ ،طعم الشيخ العذرة) البراز(يُ 

حضر إلى دار الماء وسقوه ذلك، وفي اليوم الثاني أُ ببالكلبتين وحلوا العذرة 
القاضي وجمع الفقهاء والمشايخ والكبار األمراء وطلبوا منه الرجوع عن قوله 

 .(437)م(4714هـ/ 312سنة ) ضربت عنقهفُ  ،فأبى
وبذلك فإن عقوبة قطع الرأس قد سبقتها عدة عقوبات جسدية تعذيبية 
للشيخ حتى يستجيب ألهواء السلطة، ولكنه رغم ذلك فقد أصر على مبدأه بعدم 

 مماألة السلطة، وقول الحق دون أن يخشى في اهلل لومة الئم. 
م أو 4711هـ/ 314أيًضا سنة )في عهد السلطان محمد بن تغلق شاه و 
يعارض سياستة  (431)نما إلى علمه أن الفقيه عفيف الدين الكاساني بعدها(

ويأخذ عليه بعض األمور، ففي إطار السياسة اإلصالحية التي اتبعها السلطان 
إلصالح أحوال البالد من أوضاعها المتردية المالية واالقتصادية، وانتشار 

وأمر الناس  ،بار خارج دار السلطنةالسلطان محمد بحفر اآل المجاعات، أمر
ر وما يلزم للنفقة على و بأن يزرعوا هناك وأعطاهم ما يلزم لذلك من البذ

وكلفهم بالزرع لصالح المخزن السلطاني، فبلغ ذلك الفقيه عفيف الدين  ،الزراعة
فعلم بذلك السلطان فأمر  هذا الزرع ًل يحصل المراد منه، :فقالالكاساني 

، ةلملك، ثم أطلق سراحة بعد فتر دخل في أمور اتبسجنه وقال له ألي شيء ت
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من الفقهاء من أصدقائه فقاال  انهو في الطريق إلى داره ، صادفه اثنلكن و و 
اَنا َمَن اْلَقْوَم  ":قاًئال فرد عليهم ،الحمد هلل على خالصك :له َ الهَذي َنجه اْلَحْمُد ّلَِله

الََمينَ  ، سلطان بأمرهموتفرقوا فلم يصلوا إلى دورهم إال وقد علم ال ( 175("الظه
حضارهم بين يديه، وأمر بضرب عنق عفيف  فأمر بالقبض على ثالثتهم وا 

وأن  -قطع الرأس مع الذراع وبعض الصدرن يُ أوهو  -حمائل الكاساني الدين
  ،أما هو فيستحق العقاب على ما قاله :ضرب أعناق األخرين، فقاال للسلطانتُ 
كما سمعتما كالمه ولم تنكراه ألن :ل لهمااما نحن فبأي جريمة تقتلنا، فقأو 

، فلم يكن السلطان يسمح ألحد بعرقلة (436)وقتلوا جميًعا فكأنكما وافقتما عليه،
 .(433)سياسته أو خططه و طريقة تنفيذها

وبذلك فقد تصادم السلطان محمد بن تغلق مع المؤسسة الدينية 
كانوا  وخاصة الفقهاء الذين  (438)اإلسالمية بإعدامه عدد غير قليل من رموزها

 .(436)يعبرون عن أرائهم تجاه سياسة الظلم التي كان يمارسها
_ من أهل  نديينشاه قد أمر فقيهين سِ  السلطان محمد بن تغلق كما أن

كانا يعمالن في خدمته أن يمضيا مع أمير تركي واله على بعض  السند_
ك لقد سلمت لكما أحوال البالد والرعية هنالهما السلطان:  البالد، وقد قال

نهما فهما أ، ولكن يبدو ويكون هذا األمير تحت تصرفكما يعمل بما تأمرانه به
ين بللسلطان بل نكون كالشاهدين عليه، ون :مقصد السلطان بمعنى آخر فقاال

، فشك السلطان في نواياهما وظن أنهما بذلك يريدان أن له وجه الحق ليتبعه
 ن ذلك إلى األمير التركيوينسبو  ،يقوما بأعمال الفساد وأكل أموال السلطان

الذي ال معرفة له بشيء، ولكنهما حاوال إقناع السلطان بأن هذا ليس 
دعى على أحد بجرم ولم يقر به تعرض إذا امقصدهما، والمعروف أن السلطان 

لشتى أنواع التعذيب حتى يقر بما يريده السلطان، فأمر السلطان بأن يتم 
هو الموكل بالعذاب، لقتلهما بعد أن يقرا تسليمهم إلى الشيخ زاده النهاوندي، و 
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كما  ،أمر بقتلهما هوأن ،الشيخ زاده ما ادعاه السلطان ابجرمهما ، فعرض عليهم
ن يقرا بما ادعاه السلطان حتى ال يتعرضا للتعذيب، ولكنهما أصرا أحذرهما ب

مر الشيخ زاده بتعذيبهما  أف ،على موقفهما من أنهما لم يكن قصدهما ذلك
وجعل على صدر كل واحد منهما صفيحة حديد محماة  ،لى أقفائهمافبطحا ع

ثم أخذ البول والرماد فجعل على  ،فخرج لحم صدورهما هه،ثم قلعت بعد هني
بأنهما لم  على أنفسهما رقرااإل واضطرا تحت هذا التعذيب إلى تلك الجراحات،

اعترافهما  يقصدا إال ما قاله السلطان، وأنهما مجرمان مستحقان للقتل، وكتبا
وكتب فيه أنهما  ،ك عند القاضي الذي سجل اعترافهمالبخطهما، واعترفا بذ
رهنا لعذبا أشد العذاب، ثم ضربت ه وال إجبار، ولو قاال أكُ ااعترفا من غير إكر 

تحت  البطيء عنقهما، حيث رأيا أن تعجيل قتلهما خير لهما من الموت
 .(481)األليم التعذيب

واقعة أنه تم استخدام بعض الوسائل التعذيبية والالفت للنظر في هذه ال
التي تتنافى مع األخالق البشرية والضمير اإلنساني والقيم الدينية التي حرمت 
االعتداء على النفس ؛ وذلك النتزاع االعتراف من الفقيهين باالكراه على جرم 

لك لم يرتكبوه، مما حملهم في النهاية على االعتراف للخالص من التعذيب، وبذ
فيعد هذا االعتراف باطاًل وال يعتد به؛ ألنه افتقد إلى أحد شروط صحة 
االعتراف، وهو صدور االعتراف عن إرداة حرة للمتهم، حيث تعرض المتهمون 
لإلكراه المادي العنيف المتمثل في المساس بالجسد واالعتداء عليه، مما نتج 

بذلك يصبح هذا اإلجراء عنه سلب إرداة المتهمين وشل حرية االختيار لديهم، و 
باطاًل، وبالتالي فإن االعتراف الذي يتمخض عنه يصبح باطاًل أيًضا وال يمكن 
التعويل عليه في إثبات الجرم، حيت تم االدالء باعترافات وأقوال غير صحيحة 
تحت وطأة التعذيب، وغايته في ذلك إرضاء من يقومون على تعذيبه بقصد 

ذا (484)التخلص من التعذيب كانت تلك هي األصول القائمة في تشريع ، وا 
وتنفيذ العقوبة فإن السلطان محمد بن تغلق لم يلتزم بها في تقنين العقوبات 
فجاءت العقوبات في عهده مفتقده لشروط توقيع العقوبة وتنفيذها المستقاه من 
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 الشرع اإلسالمي.  
ل في غاية القصد، فقد تعددت وتنوعت العقوبات التعذيبية المؤدية للقت

سلطنة دهلي، من القتل بالفيلة وسلخ الجلد، والخوزقة، وعقوبة التوسيط، وعقوبة 
الضرب والجلد حتى الموت، وعقوبة قطع الرأس، وقد أدى استخدام هذه 
العقوبات رغم مخالفتها للشرع اإلسالمي إلى تحقيق الغاية والقصد منها في 

عقوبات وباألخص في عهد بعض األحيان ، إال أن اإلفراط في استخدام هذه ال
السلطان محمد بن تغلق شاه لم يأِت بالثمار المرجوة منه، فلم تهدأ الفتن 
نما استمرت حركات التمرد والدعوة لالنفصال، والذي كان دلياًل  والثورات وا 
واضًحا على أن السلطة الحاكمة لم توفق إلى حد كبير في سياساتها القمعية 

استها، وقد اعترف السلطان محمد بن تغلق ضد مخالفيها والمعارضين لسي
بنفسه بهذه الحقيقة حيث أكد على أن "استخدامه لسياسة العقاب واألحكام 
الشاقة أدت إلى تدهور أوضاع المملكة  وانتشار الفتن والثورات التي عمت 

فتعالت األصوات المنددة بسياسته والمعارضة لها، كما  (680)أنحاء السلطنة"
ام األقاليم الخاضعة له االستقالل بوالياتهم عن السلطنة حاول كثير من حك

حتى أن بعضهم نجح في ذلك، وأخرون تمكن من قمع حركاتهم ومعاقبتهم 
بالقتل تعزيًرا لهم على خروجهم، ومعارضتهم لسياسته أو محاولتهم االنقالب 

 عليه. 
تي ومما يؤكد على عدم شرعية تلك العقوبات الوحشية واألحكام الشاقة ال

سنها السلطان محمد تغلق ومن سبقه من السالطين قيام خليفته السلطان فيروز 
م(، والذي حكم بعده وفق ما تقتضي 4788 -4714هـ/361 -312شاه)

الشريعة اإلسالمية، فأصدر قانوًنا بإلغاء جميع العقوبات المخالفة للشريعة 
ها واتخذت أنماًطا اإلسالمية التي كان قد سنها من سبقه من ، والتي تفننوا في

 . (683)متعددة وبموجبها كانت تراق دماء المسلمين ألقل جريمة
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وبإمعان النظر في هذه العقوبات الجسدية التعذيبية المؤدية للقتل يالحظ 
أنه لم يكن القصد منها في كثير من األحيان إحقاق الحق وتحقيق اإلنصاف 

نما جاءت  شغاله، ودرء المفاسد وتحقيق المصلحة العليا، وا  إلرهاب الشعب وا 
فكانت سياسة قمعية اتبعتها السلطة الحاكمة في سلطنة دهلي أحياًنا لحماية 
مصالحها وضمان استمرار السلطان على عرش السلطنة، كما جاءت في 
أحيان أخرى كوسيلة للقضاء على الحركات االنفصالية التي سعى أصحابها 

وذلك رغم مخالفة هذه العقوبات لالستقالل بوالياتهم عن السلطة المركزية، 
للشريعة اإلسالمية ، وذلك يوحي بوجود هوة سحيقة وواسعة بين الشرع 
اإلسالمي من جهة وتوجهات الحكام والطبقة العسكرية وممارساتهم من الجهة 

 .  (481)المقابلة
ذا كانت الباحثة تتفق مع السلطة الحاكمة في ضرورة معاقبة المجرمين  وا 

رب على أيديهم، حتى ال تسول لهم أنفسهم الخروج مرة أخرى والمخالفين والض
وتهديد السلطة المركزية، وحتى يرتدع العامة وال يفكر كائن من كان في 
الخروج عليها ومخالفتها، ولكن شريطة أن تكون العقوبة مقننة ولها ضوابطها 
ر وأصولها الشرعية المنبثقة من الشريعة اإلسالمية السمحاء التي هي دستو 

الدولة اإلسالمية، وعلى ذلك فالباحثة ال تتفق معها في تشريع العقوبة وطريقة 
تنفيذها والتي اتسمت بالتوحش والتطرف،ألن في ذلك إهانة للجسد البشري 
ومخالفة صريحة لمبادئ الشريعة اإلسالمية التي تنهى عن التمثيل بالجسد 

 وتحض على ضرورة دفنة إكراًما له. 
 الخاتمة

 :لباحثة من خالل الدراسة إلى عدة نتائج تمثلت فيتوصلت ا
استخدام العقوبات الجسدية وباألخص العقوبات التعذيبية المؤدية للقتل في  -

نما كانت لها ظروفها  سلطنة دهلي لم يتم تطبيقها بصفة دائمة، وا 
وتداعياتها التي دفعت بالسلطة الحاكمة إلى استخدامها من أجل ضبط 
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ن العام، وبذلك فكانت وقتية حسب الضرورة، وحاالت األمور وحفظ األم
استثنائية شهدتها عهود بعض السالطين؛ لحفظ النظام، وضمان استقرارهم 
على عرش السلطنة، وحفظ وحدة السلطنة من الحركات االنفصالية التي 

 كان يسعى إليها والة األقاليم الخاضعة لهم.
سدية المفضية للقتل من وجهة نظر مهما كانت الغاية من تنفيذ العقوبات الج -

السلطة الحاكمة فال يصح شرًعا تبرير القتل سواء بقلة أم ِبَسرف دون 
 مبرر شرعي صحيح نصت عليه الشريعة اإلسالمية  وأقره الفقهاء.

جاءت العقوبات الجسدية السيما في الجرائم التعزيرية مصحوبة بأقصى وأشد  -
، حتى أنه لم ُيراَع فيها التناسب بين العقوبات التعذيبية المفضية للقتل

العقوبة والُجرم المرتكب، فوقعت المغاالة والمبالغة في تنفيذ العقوبة، فقد 
استغل أولو األمر مسألة ترك األمر لهم في تحديد العقوبة التعزيرية التي 
لم يرد بها نص، ووقع الشطط في َسن العقوبة وتنفيذها، حيث تم تحكيم 

ية في تشريع العقوبة وتنفيذها في بعض األحيان، وهو ما األهواء السلطو 
 تنكره الشريعة اإلسالمية مهما كانت الغاية وراء ذلك .

تبين أنه لكي تحقق العقوبة الغرض منها وهو الردع العام فكانت تتم عالنية،  -
ر حشد من الناس على أبواب المدن أو في األسواق حيث تنفذ أمام أكب

العامة بهدف ردعهم وزجرهم عن مخالفتها، وحتى يدرك كل من يفكر في 
 التجاوز والخروج عليها أن مصيره المحتوم مثل سابقيه.

تنوعت عقوبات القتل الجسدية التعذيبية مثل القتل بالفيلة، والسلخ والتوسيط  -
ة لعقاب المتمردين والخارجين على السلطة وقطع الرأس وغيرها، كوسيل

والمعارضين لها، حيث تفنن سالطين دهلي في وسائل توقيع العقوبات 
الجسدية المفضية للقتل ضد خصومهم السياسيين وضد من يعبثون باألمن 

 واالستقرار  ويهددون بقاءهم على عرش السلطنة.
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إلجبارهم على  تم ممارسة الضغط على المذنبين والمجرمين وتعذيبهم -
ن كانوا لم يرتكبوها،  االعتراف واإلقرار بما ارتكبوه من جرائم، حتى وا 
واستخدمت في سبيل ذلك عقوبات تعذيبية قاسية وذلك قبل قتلهم، فكان 
هدف الحكام الحصول منهم على اعتراف مكتوب بهذا الجرم لتوقيع عقوبة 

ن من شروط ثبوت القتل عليهم؛ إلضفاء الشرعية على حكمهم، السيما وأ
الجرم اإلقرار أو شهادة الشهود، ولكن غاب عنهم أن االعتراف ال يتم إال 
ال أصبح االعتراف باطاًل وال يعتد به كدليل  وفق االرداة الحرة للمتهم وا 

 إلثبات الجرم وتوقيع العقوبة.
كان يعقب العقوبات التعذيبية المفضية للقتل التمثيل بجسد المحكوم عليهم،  -

رضت الجثة للسلخ وُحشي بالتبن على هيئته وطيف به على البالد، فتع
كما ُطبخ لحمه وقدم ألسرته، وُطرح لحمه للكالب وللفيلة ، كما ُعلقت 
الرأس على أبواب المدن، والذي يعد امتهاًنا لكرامة اإلنسان وحرمة جسده 

لمبادئ وفطرته التي فطره اهلل عليها، وأيًضا مخالفة صريحة لكل التعاليم وا
 السامية، ولما جاء في كل األديان السماوية والوضعية منها.

 
 التوصيات:

 لدراسة بـما يلي:توصي ا
األخذ في االعتبار عند تشريع العقوبات وتنفيذها أننا في مجتمع إسالمي  -

دستوره الشريعة اإلسالمية، ولها ضوابطها وأحكامها التي ال يجب الحيد 
قيع العقوبة وفق تشريع ثابت ومحدد، تتناسب فيه عنها أو تعديها، وأن يتم تو 

 العقوبة مع الجرم المرتكب دون أن يترك األمر لألهواء السلطوية.
مراعاة حقوق اإلنسان وآدميته وعدم امتهان كرامته اإلنسانية وفطرته وتكوينه  -

 الجسدي عند تشريع العقوبات وتنفيذها. 
رد األحداث والوقائع التاريخية، توصي الباحثين بتحري الدقة التاريخية عند س -
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ماطة اللثام عنها وفق منهج تاريخي سليم بكل موضوعية دون انحياز، ال  وا 
سيما الوقائع واألحداث التي تسلط الضوء على بعض مساوئ أو تجاوزات 

 السلطة الحاكمة في فترة زمنية ما. 
كما توصي بمزيد من البحوث والدراسات عن تاريخ الهند اإلسالمية  -

حضارتها، حتى يعلم الجيل الجديد الذي يغط في سبات عميق، ويعيش في و 
غياهب التعتيم والجهل مدى ما وصل إليه الفاتحون المسلمون في فتوحاتهم، 
وما أفرزته الحضارة اإلسالمية عبر الزمن، واالندماج الثقافي والفكري 

 والحضاري بين الثقافتين اإلسالمية والهندية وما نتج عنها. 
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 الهوامش:
                                                 

( الهند:  تستمد الهند اسمها  من كلمة )سندهو( وهو االسم الهندي لنهر )اإلندوس(  وهو  6)

نهر السند، ومن هذه الكلمة جاء اشتقاق كلمتي )إند( و)هند(  ومعناها األرض التي تقع 

فيما وراء نهر اإلندوس، وأصبح  سكان هذا اإلقليم يسمون بالهندوس أو الهنود، كما 

بالهندوستان . كما يقال أن اسم الهند من المحتمل أن يكون تم  أصبحت بالدهم تعرف

 تاريخ اإلسالم في الهندعبد المنعم النمر. اشتقاقه من اسم إله الهنود ويدعى )إندرا(. 

 .66م(، ص 6786)بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

لجنوب أكرا ومن الشمال الهور ( تقع دهلي في الجزء الشمالي من الهند، يحدها من ا(1

والُملتان، وهي ذات موقع استراتيجي متميز جعلها تشكل أهمية سياسية وعسكرية 

واقتصادية بالنسبة لبالد الهند، ودلي هو النطق الصواب للكلمة ؛ ألن حرفي) د( و )هـ( 

مت حرف واحد في اللغة األوردية، ودهلي أو دلي هي  حاضرة الدولة اإلسالمية التي حك

الهند، وذلك حتى دخلها اإلنجليز واستولوا عليها وأزالوا الحكم اإلسالمي عنها سنة 

م(، وقد حرفوا اسمها إلى دلهي، فصارت منذ ذلك الحين تنطق بهذا 6806هـ/6116)

هـ/ 617ابن فضل هللا العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى القرشي العدوي )ت:  المنطوق.

)أبو ظبي:  المجمع الثقافي،  3ج ي ممالك األمصار.مسالك األبصار ف م(. 6317

 .636 -636، ص تاريخ اإلسالم في الهند(؛ النمر، 1؛ حاشية)03،  ص م(1551

 .81تاريخ اإلسالم في الهند، ص ( النمر، 3)

 .1، حاشية 16، ص 3ج مسالك االبصار، ( ابن فضل هللا العمري، (1

) القاهرة: مكتبة النهضة العربية،  المشرق تاريخ الدول المستقلة في( عطية القوصي. (0

 607م(، ص 6773/ 6771

فتوح البلدان  م(. 871هـ /  167،أحمد بن يحيى بن جابر بن داود )ت: ( البالذري6)

؛ عبد هللا محمد جمال الدين. 166 -166، ص م(6788بيروت: دار ومكتبة الهالل،)

د والبنجاب إلى آخر فترة الحكم التاريخ والحضارة اإلسالمية في الباكستان أو السن

تاريخ الدول ؛ القوصي. 11 -68م(، ص 6775)القاهرة: دار الصحوة للنشر،  العربي

موجز التاريخ اإلسالمي منذ آدم عليه أحمد معمور العسيري.  ؛67، ص المستقلة

. )السعودية: فهرسة مكتبة (8991 -8991هـ/ 8181السالم إلى عصرنا الحاضر )

؛ طه عبد المقصود عبد الحميد أبو 173م(، ص 6776طنية أثناء النشر، الملك فهد الو

 .68-66)القاهرة: دار النشر للجامعات، د.ت(، ص  موجز الفتوحات اإلسالميةُعبيَّه.

تقع غربي الهند، وبالد السند قسمان: قسم على جانب البحر ) بحر العرب( ومن  السند: (6)

تحها المسلمون، أما القسم الثاني فهو في البحر إلى أشهر مدنه الُملتان  والديبل، وقد ف

جانب الجبل  وبالده شديدة الوعورة، وتضم كشمير، ويُقال لِمن حكم السند رتبيل لقبًا 

له. أبو الفداء، الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد  بن عمر 

) مصر:  6ج أخبار البشر، المختصر في م(.6336/هـ631بن شاهنشاه بن أيوب )ت: 

 .70المطبعة الحسينية المصرية، د.ت(، ص 

تعد من أهم المدن الساحلية في إقليم السند والتي تطل على مياه بحر العرب،  :الديبل( (8

وهي حاليًا بالقرب كراتشي إحدى مدن باكستان الرئيسة. أحمد محمد الجوارنة. 

 .6) دم: دن.ن د.ت(، ص المعارك اإلسالمية
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الذهبي، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن ؛ 116 -167( البالذري، فتوح البلدان، ص7)

تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير  م(.6316هـ/ 618أحمد بن عثمان بن قايماز)ت: 

) بيروت: دار الكتاب العربي،  6ج تحقيق: عمر عبد السالم التدمري،. واألعالم

حي بن فخر الدين بن عبد العلي ؛ الحسني، عبد ال106، ص 68ص  م(،6773

اإلعالم بمن في تاريخ الهند من األعالم المسمى بـ  م(.6711هـ/ 6316الطالبي )ت: 

 ،م(6777)بيروت دار ابن حزم، 6ج)نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر(، 

الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، )ت: ؛ 30 -31ص

، ص م( 2002، 81)د.م، دار العلم للماليين،ط  6، جألعالما م(.6766هـ/ 6376

 .37 -16ص التاريخ والحضارة اإلسالمية في الباكستان، ؛ جمال الدين، 333

المعارك ؛ الجوارنة، 67، ص تاريخ الدول المستقلة في المشرق( القوصي، 65)

 .8، ص اإلسالمية

الشيباني العصفري البصري )ت: خليفة بن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة  (66)

دار  -، تحقيق: أكرم ضياء العمري ) دمشقم(. تاريخ خليفة بن خياط111/هـ115

، فتوح البلدان؛البالذري، 356صهـ(، 6376، 1مؤسسة الرسالة، ط -القلم، بيروت

 .01 -15، ص التاريخ والحضارة اإلسالمية في الباكستان؛ ؛ جمال الدين، 111ص

عدة إقليم البنجاب، فتحها العرب المسلمون في خالفة الوليد بن عبد الملك بن ( الُملتان: قا61)

مروان على يد الفاتح محمد بن القاسم الثقفي، ودخلت في حوزة سلطان األمويين ثم 

العباسيين، إلى أيام المعتصم باهلل العباسي، ثم استقل أمراؤها المسلمون من أهل 

سماعيلية، الذين كانت لهم صلة وثيقة بالخلفاء السنة، ثم أخذها منهم القرامطة اإل

هـ/ 116 -386الفاطميين في مصر، ثم انتزعها منهم السلطان محمود الغزنوي ) 

ياقوت م(  في مبدأ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميالدي. 776-6535

الحموي، شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي )ت: 

(، ص م6770) بيروت: دار صادر،  1ط ،0ج. معجم البلدانم(. 6117هـ/616

) معجم األمكنة التي لها ذكر في نزهة الخواطر؛ معين الدين الندوي. 118 -116

 .06م(، ص 6731حيدر آباد الدكن: مطبعة  جمعية دائرة المعارف العثمانية، 

اء إسماعيل بن عمر ابن كثير، أبو الفد؛ 356،  صتاريخ خليفة( خليفة بن خياط، 63)

. تحقيق: عبد هللا البداية والنهايةم(. 6361هـ/661القرشي البصري الدمشقي )ت: 

مصر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع  -) الجيزة61جبن عبد المحسن التركي،

؛ جمال 30، ص6، جنزهة الخواطر؛ الحسني، 305، ص م( 6776واإلعالن، 

؛ الجوارنة، 65 -67، ص ية في الباكستانالتاريخ والحضارة اإلسالمالدين، 

 .68، صموجز الفتوحات اإلسالمية؛ أبو ُعبيَّه، 7، صالمعارك اإلسالمية

هـ بعد 70تقع على الحدود السندية الهندية، وقد فتحها محمد بن القاسم سنة الكيرج: (61)

، فتوح البالذري. هزيمة ملكها )دوهر( ومقتله، ودخل أهلها في طاعة المسلمين

ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن ؛ 113ص لبلدان، ا

 (.م6131هـ/ 635محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ) ت: 
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) بيروت: دار الكتاب  1، جتحقيق: عمر عبد السالم تدمري الكامل في التاريخ.

 .67ص توحات االسالمية، ، موجز عن الفأبو ُعبيَّه؛ 12، صم(6776العربي، 

هـ/  365الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي )ت: (60)

. تحقيق: محمد أبو الفضل تاريخ الطبري المسمى تاريخ الرسل والملوك :م(711

، الكامل؛ ابن األثير، 176، ص )القاهرة: دار المعارف، دت( 1، ط1إبراهيم، ج

 -61، ص التاريخ والحضارة اإلسالمية في الباكستانلدين، ؛ جمال ا61، ص 1ج

60 . 

مدينة كبيرة تعد من أعظم مدن الهند، تقع غربي نهر الكنك أحد أنهار الهند  قنوج: (66)

وهي مقر العظيمة في شرق الهند ويجري إلى الجنوب حتى يصب في البحر الهندي، 

هـ/ 361جهول )ت: بعد راي قنوج، وهو ملك عظيم يطيعه أغلب ملوك الهند. م

محقق ومترجم الكتاب )عن  حدود العالم من المشرق إلى المغرب.م(. 781

؛ 81م(، ص 1551الفارسية(: السيد يوسف الهادي) القاهرة: الدار الثقافية للنشر، 

تحقيق  م(.6518هـ/ 115البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي )ت: 

)بيروت: عالم الكتب، 1. طالعقل أو مرذولة ما للهند من مقولة مقبولة في

؛ الحميري، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عبد المنعم 615م(، ص 6781

. تحقيق: إحسان الروض المعطار في خبر األقطارم(: 6171هـ/ 755الِحميرى )ت: 

 .176، ص 161ص  ،م(6785)بيروت: مؤسسة ناصر للثقافة، 1عباس، ط

؛  61، ص1، جالكامل؛ ابن األثير، 171-173، ص6، جلطبريتاريخ ا( الطبري، 66)

التاريخ والحضارة اإلسالمية ؛ جمال الدين، 30، ص6، جنزهة الخواطرالحسني، 

 .67، صموجز الفتوحات اإلسالمية؛ أبو ُعبيَّه، 66 -61، ص في الباكستان

رة التاريخ والحضا؛ جمال الدين. 177 -178، ص 6، جتاريخ الطبري ( الطبري،68)

 .68 -66، ص اإلسالمية في الباكستان

؛ 36، ص6، جنزهة الخواطر؛ الحسني، 111، ص فتوح البلدان( البالذري، 67)

 .15، صموجز الفتوحات اإلسالمية؛ أبو ُعبيَّه.331، ص6، جاألعالمالزركلي، 

الجوارنة،  ؛85 -67، ص لتاريخ والحضارة اإلسالمية في الباكستان( جمال الدين، ا15)

 .7 -8، ص ك اإلسالمية في الهندالمعار

 .6، ص المعارك اإلسالمية في الهندالجوارنة، (16)

تاريخ الدول المستقلة في ؛ القوصي، 166، ص 7، جتاريخ الطبري( الطبري، (11

 ؛173، صموجز التاريخ اإلسالمي؛ أحمد العسيري، 67، ص المشرق
R. C.   Majumdar, H. C. Ray chaudhuri , Kalikinkar Datta. An Advanced History  of 

India. Third Edition ( Delhi: Macmillan &co of India  LTD, 1967) , 287. 

روضة الصفا في سيرة م(. 6176هـ/753ميرخواند، محمد بن خاوند شاه )ت:  (13)

راجعة وقدم له: السباعي محمد السباعي، ترجمه عن  األنبياء والملوك والخلفاء.

عليه وقدم: أحمد محمد الشادلي ) القاهرة: الدار المصرية للكتاب، الفارسية وعلق 

؛ عصام الدين 171، ص موجز التاريخ اإلسالمي؛ العسيري، 61، ص م(6778

تاريخ الدول المستقلة في المشرق اإلسالمي منذ مستهل عبد الرؤوف الفقي . 

م(، ص 6777)القاهرة: دار الفكر العربي،   العصر العباسي حتى الغزو المغولي

 .16، ص 36 -30
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ابن الوردي، أبو حفص زين الدين عمر ؛ 671 -673، ص 7، جالكامل( ابن األثير، 11)

هـ/ 617بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس المعري الكندي )ت: 

 -06، ص م(6776)بيروت: دار الكتب العلمية، 1جتاريخ ابن الوردي،  م(.6318

؛ العسيري، 603 -601، ص لمستقلة في المشرقتاريخ الدول ا؛ القوصي، 01

تاريخ اإلسالم السياسي ؛ حسن إبراهيم حسن، 171، صموجز التاريخ اإلسالمي

مكتبة النهضة  -دار الجيل ، القاهرة  -)بيروت 3، جوالديني والثقافي واالجتماعي

 .657م(، ص 6776العربية، 
Majumdar, Raychaudhuri, Datta, An Advanced History  of India , 268- 269; Burton 

Stein. A History of India. Edited by David Arnold, Second Edition (United 

Kingdom:A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2010),130- 132. 

 .171، ص موجز التاريخ اإلسالمي(العسيري، 10)
A. B. M. Habibullah. The Foundation Of Muslim Rule in India  Of Muslim Rule 

in India (Lahore: Kashmiri Bazar), 81- 83; Majumdar, Raychaudhuri, Datta, 

An Advanced History  of India, 272- 273.  

( هو عالء الدين محمد بن شهاب الدين مسعود، ابن أخ السلطان جالل الدين فيروز شاه 16)

 -6175هـ/ 670 -687ي من األسرة الخلجية ) الخلجي، أول من تولى سلطنة دهل

م(، زّوجه عمه السلطان جالل الدين من ابنته  وكان يحبه ويقدره، وواله 6170

لقب ب ، وقد حاكًما على والية كره على ساحل نهر الكنك، وكانت من أخصب البالد

مي. الهند في العهد اإلسالعبد الحي بن فخر الدين الحسني.    ) اإلسكندر الثاني(.

، م(1556راجعة وعلق عليه: أبو الحسن علي الحسني الندوي  )الهند: دار عرفات، 

النشاط السياسي والحضاري للمسلمين في الهند في جمال  فوزي محمد. ؛ 666ص 

،  65، ع 6) القاهرة: مجلة المؤرخ العربي،، مج  عهد السلطان عالء الدين الخلجي

 .176(، ص 1553
Stanley Lane-Poole.Medieval India Under Mohammedan Rule 712-1764(New 

York:g. P. Putnam's sons,London: t. Fisher UNWIN, 1903), 99; Stein. A 

History of India, 133. 

موجز التاريخ ؛ العسيري، 661، ص تاريخ الدول المستقلة في المشرق( القوصي، 16)

 ؛60، ص مية في الهندالمعارك اإلسالالجوارنة، ؛ 170، ص اإلسالمي
Habibullah. The Foundation Of Muslim Rule in India ,187- 188. 

موجز التاريخ ؛ العسيري، 661، ص تاريخ الدول المستقلة في المشرق( القوصي، 18)

 ؛60، ص المعارك اإلسالمية في الهندالجوارنة، ؛ 170، ص اإلسالمي
Stein. A History of India,145. 

نظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على األنصاري الرويفعى ابن م( 17)

)بيروت: دار صادر، 3، ط6جلسان العرب،  م(.6366هـ/ 666اإلفريقى )ت: 

مقاصد العقوبة في الشريعة ؛ جمال زيد الكيالني: 667 -666م(، ص 6773

، 18(، المجلد ) فلسطين: مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية اإلسالمية

 .76م(، ص1561، 6العدد
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 .76، ص مقاصد العقوبة( الكيالني،  35)

 .76، صمقاصد العقوبة( الكيالني،  36)

( ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي (31

، تقامةاالسم(. 6316هـ/ 618القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي )ت: 

م(، 6781تحقيق: محمد رشاد سالم )المدينة المنورة: جامعة اإلمام محمد بن سعود، 

. )بيروت: الحسبة في اإلسالم، أو وظيفة الحكومة اإلسالمية؛ ابن تيمية. 300ص 

 .08دار الكتب العلمية، د.ت(، ص 

 .38م(، ص6770)القاهرة: دار النهضة العربية، علم العقاب( شريف سيد كامل. 33)

هي عقوبات مقدرة وجبت حقًا هلل تعالى، وضعها للردع عن ارتكاب عقوبات الحدود:  ((31

ما نهى عنه، وال يجوز ألحد المساس بها وال بقدرها، مثل الزنا لغير المحصن، 

 .70، ص مقاصد العقوبةوالقذف، والسرقة، شرب الخمر والحرابه.  الكيالني، 

ب بذات الفعل الذي ارتكبه، أي يفعل المجني عليه أو يُعني أن يَُعاقَب المذن القصاص:( 30)

وليه بالجاني مثل ما فعل، حيث يفعل بالفاعل مثل ما فعل من قتل أو قطع أو جرح أو 

ضرب. ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن 

في غريب الحديث  النهاية(.  م6157هـ/ 656عبد الكريم الشيباني الجزري )ت: 

)بيروت: المكتبة  1محمود محمد الطناحي، ج -. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى واألثر

؛ البعلي،  شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي الفتح بن 61م(، ص 6767العلمية، 

تحقيق: محمود  المطلع على ألفاظ المقنع.م(. 6357هـ/ 657أبي الفضل )ت: 

م(، ص  1553لخطيب )د.م: مكتبة السوادي للتوزيع، األرناؤوط وياسين محمود ا

م(. 6163هـ/ 866؛ الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت: 316

. ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر )بيروت: دار كتاب التعريفات

 .666م(، ص 6783الكتب العلمية، 

مذنب في الجرائم التي لم يرد بها تشريع، هي عقوبات تقع على الالعقوبات التعزيرية:  (36)

وترك الشارع للقاضي وأولي األمر حق تقديرها حسب اجتهاده، بما يحقق دفع الفساد 

الحسبة في ؛ ابن تيمية، 103، ص االستقامةومنع الشر واألذى . ابن تيمية، 

؛ محمد صدقي بن أحمد بن 70، ص مقاصد العقوبة؛ جمال زايد: 08، ص اإلسالم

، )بيروت: 6، جموسوعة القواعد الفقهيةآل بورنو أبو الحارث الغزي. محمد 

 .855ص  ،م( 1553مؤسسة الرسالة، 

، رسالة ماجستير غير تداخل العقوبات في الشريعة اإلسالمية(عادل سالمة محيسن. 36)

 .16(، ص 1558الجامعة اإلسالمية، كلية الشريعة والقانون،  –منشورة ) غزة 

بيروت:  دار  -) القاهرة العقوبة البدنية في الفقه اإلسالميان جاد. الحسيني سليم (38)

 .61م (، ص 6776الشروق، 

) مجلة ديالى،  عقوبات اإليذاء البدني في الشريعة اإلسالمية( مصطفى مؤيد.  37)

 .161م(، ص1565، 11العدد

 .16، ص تداخل العقوبات( محيسن،  15)

 .667 -666، صمقاصد العقوبة؛ الكيالني، 166، ص عقوبات اإليذاء البدني( مؤيد، 16)

) القاهرة، دار الفكر العربي، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ( محمد أبو زهرة. 11)
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مقاصد ؛ الكيالني، 168، ص عقوبات اإليذاء البدني؛ مؤيد، 76(، ص6788

 .658، صالعقوبة

) د.م: بيت 0، جاإلسالميموسوعة الفقه ( محمد بن إبراهيم بن عبد هللا التويجري. 13)

الفقه ؛ وهبه بن مصطفي الزحيلي. 677 -676م(، ص 1557األفكار الدولية،  

 .0330)دمشق، دار الفكر، د.ت(، ص 1، ط6، جاإلسالمي وأدلته

 .153، ص 0، جموسوعة الفقه اإلسالمي( التويجري، 11)

ية وهي ديانة  وثنية  يطلق عليها أيًضا البرهم( نسبة إلى معتنقي الديانة الهندوسية، و10)

يعتنقها معظم أهل الهند، وهي مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد التي تشكلت 

عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميالد إلى وقتنا الحاضر. إنها ديانة 

تضم القيم الروحية والخلقية إلى جانب المباديء القانونية والتنظيمية متخذة عدة آلهة 

حسب األعمال المتعلقة بها، فلكل منطقة إله، ولكل عمل أو ظاهرة إله وال يوجد ب

للديانة الهندوسية مؤسس معين، وال يعرف لمعظم كتبها مؤلفون معينون. مانع بن 

الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب حماد الجهني. مانع بن حماد الجهني. 

ندوة العالمية للطباعة والنشر )الرياض:دار ال3، ط1ج واألحزاب المعاصرة،

 .611ص ، م(6776والتوزيع، 

)46  ( Thomas T. Allsen. The Royal Hunt in Eurasian History. Philadelphia: 

University of Pennsylvania Press, 2006, 156; Chevers, A Manual Of 

Medical Jurisprudence, 261. 

م(. 868هـ/ 100محبوب الكناني الليثي )ت:  ( الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن(16

؛ 61، ص 10م (، ص 1553)بيروت: دار الكتب العلمية،  1، ط6، جالحيوان

هـ/ 065االدريسي، محمد بن محمد بن عبد هللا بن إدريس الحسني الطالبي )ت: 

م(، 6788)بيروت: عالم الكتب،  6، جنزهة المشتاق في اختراق اآلفاقم(. 6661

يري، كمال الدين أبو البقاء محمد بن موسى بن عيسى بن علي ؛  الدم156ص 

)بيروت: دار  1، ط1،جحياة الحيوان الكبرىم(. 6150هـ/ 858الشافعي )ت: 

الفيل ؛ ياسر عبد الجواد حامد المشهداني. 365 -357م(، ص 1553الكتب العلمية، 

تربية والعلم، مجلة كلية ال .  واستخداماته في الحياه الهندية في العصور الوسطى

 .1( ، ص 1556العراق_ الموصل: ) 6، ع 61مج 

 .668 -665، ص 6، جالحيوان( الجاحظ، (18

خطم الدابة وهو ما وقع عليه الخطام من أنف البعير. ثم كثر ذلك حتى قيل:  الخطم: (17)

خطم السبع وخطم الفرس وسميت األنوف المخاطم الواحد مخطم يقال: ضربه على 

ضربه على أنفه،  وهو من كل دابة  مقدم أنفه وفمه، وبالنسبة  خطمه ومخطمه إذا

هـ/ 316للفيل فهو الخرطوم. األزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد )ت: 

)بيروت:دار العلم للماليين،  6رمزي منير بعلبكي، ج. جمهرة اللغة. تحقيق: م(733

ي  )ت: ؛ الهروي، أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهر665م(، ص 6786

)بيروت: دار  6تحقيق: محمد عوض مرعب، جتهذيب اللغة.  م(.785هـ/ 365
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 .666م(، ص 1556إحياء التراث العربي، 

 .156، ص 6، جنزهة المشتاق( (05

 .66، ص الروض المعطار؛ الحميري، 156، ص 6، جنزهة المشتاقاالدريسي،  ( (06

-0، ص واستخداماتهالفيل  المشهداني،؛ 156، ص 6، جنزهة المشتاقاالدريسي،  ( (01

8. 

(53 ) Norman chevers. A Manual Of Medical Jurisprudence For Bengal And The 

North- Western Provinces.Calcutta: f. Caubery, bengal military orphan 

press, 1856, 261. 

 .0، ص واستخداماتهالفيل ( المشهداني، (01

 .8ص  ،اماتهواستخد الفيل( المشهداني،  (00

طبقات أكبري ) المسلمون في الهند  من الفتح ( بخشي الهروي، نظام الدين أحمد. 06)

) القاهرة:  6. ترجمة: أحمد عبد القادر الساداتي، جالعربي إلي االستعمار البريطاني(

 .07م(، ص 6770الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

براهيم اللواتي الطنجي، أبو عبد هللا، ابن ( ابن بطوطة، محمد بن عبد هللا بن محمد بن إ(06

رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب م(. 6366هـ/ 667بطوطة )ت: 

 .316) د.م، دار الشرق العربي، د.ت(، ص 1، جاالمصار وعجائب األسفار

أحد كبار األمراء الشمسية األربعين من مماليك السلطان  :ملك اختيار الدين آيتكين( (08

م(، وقد ولي وظيفة أمير حاجب 6136 -6165هـ/631-656مس الدين ألتمش)ش

م( وهو المسئول عن 6115 -6136هـ/ 636 -631للسلطانة رضية بنت ألتمش )

كافة أمور البالط السلطاني، ولكنه دبر مؤامرة مع كبار األمراء  للتخلص من 

لدين بهرامشاه على السلطانة رضية، وعزلها عن السلطنة، وقام بتنصيب أخيها معز ا

عرش السلطنة، وكان شرط األمراء لتولي معز الدين بهرامشاه عرش السلطنة أن 

يتولى اختيار الدين نيابة السلطنة، فأصبح نائبًا له والمتحكم في كافة شئون السلطنة. 

)ت جوزجاني،أبي عمر منهاج الدين عثمان بن سراج الدين محمد، منهاج السراج 

)القاهرة:  1، ترجمة: ملكة علي التركي، جقات ناصريطب. م(6107هـ/ 608

، يحي بن أحمد بن عبد السيهرندي؛ 31 -31(، ص 1561المركز القومي للترجمة، 

. تصنيف نموده بسعي وتصحيح: تاريخ مبارك شاهيم(. 6131هـ/ 838 )ت: هللا

بيتر جاكسون. ؛ 18ع(، ص6736محمد هدايت حسين) كلكته: مطبعة ببتس مشن، 

. تعريب: فاضل جتكر) الرياض: مكتبة دهلي التاريخ السياسي والعسكري سلطنة

 .636 -630م(،  ص 1553العبيكان، 
Habibullah, The Foundation Of Muslim Rule in India, 109- 115. 

، تاريخ مبارك شاهي؛ السيهرندي، 31 -31، ص 1، جطبقات ناصري( جوزجاني، 07)

ب  تا آغاز از تاريخ فرشتهاسترآبادي.  وشاههند قاسم فرشته، محمد؛ 17 -18ص 

 محمدرضا :اضافات و توضيح و تعليق و م(. تصحيح6653هـ/ 6560)ت: ابر

  pdf( نسخة الكترونية  1557فرهنگی،  مفاخر و آثار انجمن:) تهران1 ج .نصيري

 – 116ص اصفهان، قائميه رايانه اي تحقيقات مرکز :ديجيتالی من ناشرمحملة 

 .60الهروي، طبقات أكبري، ص؛  بخشي 116
Habibullah, The Foundation Of Muslim Rule in India,115. 
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همام  ؛ خواندامير، غياث الدين بن35 -17، ص تاريخ مبارك شاهيالسيهرندي، ( (65

 .البشر أفراد فی أخبار حبيب السير تاريخم(. 6030هـ/ 711الحسينی )ت:  الدين

 کتابخانه :)تهران 1دبيرسياقی، ج محمد ظرزيرن همائی، مقدمه: جالل الدين

رايانه  تحقيقات مرکز :ديجيتالی من ناشر محملة  pdfنسخة إلكترونية  (6333خيام،

سلطنة دهلي تاريخ سياسي ؛ جاكسون، 611 -616اصفهان،ص  قائميه اي

 .656، ص وعسكري
Habibullah, The Foundation Of Muslim Rule in India ,117.  

بلدة عامرة من مدن الهند، تقع في صوبة)تقسيم( أكبر آباد، ينسب إليها عدد  ة:مارهر( 66)

من الشيوخ منهم: السيد بركة هللا المارهروي أحد المشايخ المعروفين، والشيخ حمزة 

بن آل محمد بن بركة هللا الحسيني الواسطي  المارهروي، والشيخ السيد آل أحمد 

، 6، وج666، ص 651، ص 6، جواطرنزهة الخالمارهروي. راجع، الحسني، 

 .76، 71، ص الهند في العهد اإلسالمي؛   الحسني. 886ص 

، طبقات أكبريبخشي الهروي، ؛ 118 -116ص  ،1 ج ،فرشته تاريخ( فرشته، 61)

 .66-60ص
Habibullah, The Foundation Of Muslim Rule in India ,117. 

راد السلطان عالء الدين الخلجي السيطرة ألذلك ي، ولتقع عى مقربة من ده :رنتهنبور (63)

هـ/ لفتحها، ولم يتم فتحها إال في سنة 677عليها، فأرسل إليها جيش  سنة 

؛ بخشي الهروي: 66، صتاريخ مبارك شاهيالسيهرندي، م(. 6355هـ/655)

 .631 -617، صطبقات أكبري

من المسلمين الجدد وكان سبب فتحه لها هو أن حاكمها همير ديو قد منح حق اللجوء لجماعة 

 م .6178هـ/ 678من المغول الذين خرجوا على السلطان عالء الدين سنة
 Majumdar, Raychaudhuri, Datta, An Advanced History  of India, 293. 

لمغول الذين خرجوا على نصرت خان وألغ خان في مراء األ: كان أحد امير محمد شه( 61)

م(،والذين كرهوا مسلك كل من 6178هـ/678) طريق عودتهم من فتح الكجرات سنة

نصرت خان وألغ خان؛ بسبب استيالئهم على كثير من الغنائم وسوء معاملتهم لهم، 

ويبدو أنه قد فر إلى رنتنهبور ولجأ إلى حاكمها الهندوسي همير ديو بعد أن فشلوا في 

ا خروجهم، حيث تمكن نصرت خان وألغ خان من مواجهتهم وتشتيت شمهم فتفرقو

طبقات ؛ بخشي الهروي: 66، ص تاريخ مبارك شاهيفي األطراف . السيهرندي : 

 ؛616، صأكبري
K. s. Lal, History of Khaljis. Allahabad: The Indian Press, LTD., 1950,pp. 87 

ص  ،1 ج ،فرشته تاريخفرشته،  ؛633 -631، صطبقات أكبري( بخشي الهروي: (60

361. 

د بن إياس الرومي األصلي، وزير السلطان محمد بن تغلق : هو أحمخواجه جهان( 66)

شاه، وكان له دور كبير في انتقال السلطنة إلى محمد بن تغلق شاه بعد مقتل والده 

تغلق شاه وذلك على إثر االنقالب الذي دبره ابنه محمد بن تغلق للتخلص منه، فبناء 

هان واشرافه  الذي الكشك الذي سقط على السلطان تغلق كان من هندسة خواجه ج
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كان على شحنة العمارة في عهد السلطان تغلق شاه، وكان اسمه الملك زاده ثم لقب 

بخواجه جهان في عهد السلطان محمد بن تغلق، وأصبح كبير وزرائه و كانت له 

حظوته عند السلطان محمد شاه بعد توليه السلطنة فلم يكن أحد يدانيه في المنزلة لديه 

، ص 1، جتحفة النظارعنده من الوزراء وال غيرهم. ابن بطوطة،  وال يبلغ مرتبته

 ؛681، ص 1ج نزهة الخواطر،.؛ الحسني، 310 -311، ص310
Agha Mahdi Husain, The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq. London: 

Luzac & Co, 1938, pp. 66. 

التي كانت لحكم السلطان محمد  ( واله السلطان محمد بن تغلق أميرا على بالد المعبر،66)

بن تغلق، ملك دهلي، ولكنه ما لبث أن رفع راية العصيان وأعلن الثورة، ضد 

هـ/ 631السلطان محمد بن تغلق، وأعلن نفسه سلطان على بالد المعبر سنة )

ذي نجح في تأسيس سلطنة معبر المستقلة، وقد استمرت سلطنته حتى م(، وال6331

، 366، ص 1، جتحفة النظاربخمس أعوام. ابن بطوطة، قتل  بعد قيام سلطنته 

 ؛313 -311، ص سلطنة دهلي؛ جاكسون، 166
Agha Mahdi Husain, The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq,141-142 

: تقع في جنوب الهند، وتشمل حاليًا والية مدراس، ممتدة على ساحل بالد المعبر( 68)

نوب الغربي البحر المالح، ومن الشرق سلسلة جبال البحر، يحدها من الغرب والج

ومن الشمال بالد المرهته، وهي أرض خصبة أهم حاصالتها النارجيل والصندل 

 .61، ص معجم األمكنةوالفلفل، وكانت لها تجارة واسعة في قديم الزمان. الندوي، 

 .366، ص1، جتحفة النظار ( ابن بطوطة،67)

 .111، ص 1ر،جتحفة النظا( ابن بطوطة، 65)

( هو األمير عين الملك بن ماهر، من كبار أمراء السلطان محمد بن تغلق شاه، كان 66)

حاكًما على المناطق الشرقية التي تقع شرقي نهر الكنك،ومنها أوده وظفر آباد 

وغيرها، وكانت أراضي خصبة كثيرة المراعي، وعندما كان السلطان محمد في 

م وقع 6330هـ/ 630رة الشريف أحسن شاه سنة طريقه إلى بالد المعبر إلخماد ثو

الوباء في عسكره عندما وصل إلى بالد التلنك، فاضطر إلى العودة إلى دولت آباد 

م، ومنها عسكر على الشاطئ الغربي لنهر الكنك في سركدواري 6336هـ/ 636سنة 

م(، ولكن 6316 -6338هـ/ 611 -637لمدة عامين ونصف العام خالل الفترة من )

ناطق الغربية قد أصابها القحط والجفاف، في حين كانت المناطق الشرقية أراضي الم

خصبة، فكان عين الملك الحاكم عليها يحضر إلى السلطان محمد كل يوم خمسين 

ألف َمن ِمن القمح والحمص لعلف الداوب، ثم أمر السلطان بأن تُحمل الفيلة والدواب 

وصي عين الملك بحمايتها وحفظها، ولكن إلى الجهه الشرقية الخصبة لترعى بها وأ

كان لعين الملك أربعة أخوة، حسَّنوا له الخروج على السلطان، وأخذ فيلة السلطان 

ودوابه، وخلعه من السلطنة وإعالن عين الملك سلطانًا، ولكن السلطان محمد بن 

 تغلق  كانت له عيون لدى عين الملك أخبروه بما عزم عليه، فجمع السلطان جيوشه

م(. ابن 6315هـ/ 616سنة )المتفرقه وتحرك للقضاء على ثورة عين الملك وذلك 

 .157، ص386، ص1ر،جتحفة النظا بطوطة،

بفتح الهمزه وسكون الدال بإشمام الهاء في آخرها، تقع في شرق الهند، مقدسة  أوده:( (61

بال وغربًا عند الهنادكة.  وهي مقاطعة من الهند الشمالية، يحدها من الشمال والية ني
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والية أكره، وجنوبًا والية إله آباد وشرقًا مقاطعات كوركهيو روبنارس، وكانت 

قاعدتها قديًما تعرف بأجودهيا أو أيودهيا، وهي مولد عظيم الهنود رامجندر، وإليه 

الهند في العهد الحسني،  ؛8ص معجم االمكنة، يحج الهنود كل سنة. الندوي، 

 .656 -655، ص اإلسالمي

: بلده هندية في مدينة جونبور، تقع على الضفة اليمنى لنهر كومتي، تبعد  ظفر آباد( 63)

خمسة أميال عن مدينة جونبور إلى الجنوب  الشرقي، وكانت تعرف قديما باسم 

منبج، فلما تولى عليها ظفر خان من قبل أبيه السلطان غياث الدين تغلق سنة 

نيت مدينة جونبور بمقربة منها، م( بدل اسمها بظفر آباد، ثم ب6316هـ/ 616)

 .36، ص معجم األمكنةوجعلت عاصمة للبالد الشرقية. الندوي، 

بداوني، عبد القادر بن ملوكشاه.  ؛ 665 -657، صتاريخ مبارك شاهيالسيهرندي، ( (61

 مفاخر و آثار انجمن:) تهران 6تصحيح: مولوي أحمد صاحب ج منتخب التواريخ،

 تحقيقات مرکز :ديجيتالی من ناشرمحملة   pdfرونية  هـ(.نسخة الكت6367فرهنگی، 

؛ 166 -166ص ،1 ج ،فرشته تاريخفرشته، ؛ 661اصفهان، ص  قائميه رايانه اي

تصحيح: مولوي أحمد صاحب  منتخب التواريخ،بداوني، عبد القادر بن ملوكشاه.  

حملة م  pdfهـ(.نسخة الكترونية  6367فرهنگی،  مفاخر و آثار انجمن:) تهران 6ج

 ؛ 661اصفهان، ص  قائميه رايانه اي تحقيقات مرکز :ديجيتالی من ناشر
Agha Mahdi Husain, The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq, 166- 167. 

تاريخ المسلمين ؛ أحمد محمود الساداتي. 381، ص1، جتحفة النظار( ابن بطوطة، 60)

م(، 1555القاهرة: دار نهضة الشرق، )  في شبه القارة الهندوباكستانية وحضارتهم

 .610ص

تاريخ اإلسالم في ؛ النمر،  616 -615، ص6ج ( بخشي الهروين طبقات أكبري،66)

النشاط السياسي والحضاري للمسلمين في ؛ جمال فوزي محمد. 606، ص الهند

)  6، مج65مجلة المؤرخ العربي، العدد .الهند في عهد السلطان عالء الدين الخلجي

 .056 -055م(، ص 1551ة: القاهر
Lane-Poole, Medieval India, 112. 

(الشهاب الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المصري الحنفي )ت: 66)

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسمى: عناية القاضي  (.6607هـ/ 6567

 .301)بيروت: دار صادر، د.ت(، ص  1. جوكفاية الراضي على تفسير البيضاوي

اإلنباء في م(. 6681هـ/ 085(ابن العمراني، محمد بن علي بن محمد المعروف )ت: 68)

م(، ص  1556. تحقيق: قاسم السامرائي)القاهرة: دار اآلفاق العربية، تاريخ الخلفاء

86. 

ترتيب م(. 6617هـ/ 011(القاضي عياض، أبو الفضل بن موسى اليحصبي )ت: 67) 

 –)المغرب، مطبعة فضالة 0ق: محمد بن شريفة، ج. تحقيالمدارك وتقريب المسالك

 .180المحمدية، د.ت(، ص 

) مكتبة 1، ططريقة للموت )تاريخ وسائل وأساليب التعذيب في العالم( 00ميشيل حنا.(85)



 منذ قيامها حتى عهد السلطان محمد بن ُتْغُلق   ي)العقوبات الجسدية في سلطنة دهل 

431 

                                                                                                                   
 .613الفكر الجديد، (، ص

ملك هندي، أبوه وقيل صهره هو الملك رامد يو الذي كان حاكًما على   ل ديو:هربا( 86)

ير، التي فتحها عالء الدين خلجي في عهد عمه السلطان جالل الدين مدينة ديوك

م(. بخشي الهروي، 6171هـ/ 671خلجي، بعد أن قاتل حاكمها رامديو حوالي سنة )

 ؛666، ص 6، جطبقات أكبري
Lal, History of Khaljis, 328- 329 

؛ فتحها 388، ص 1، جتحفة النظار:ذكرها ابن بطوطة باسم ) الدويقير(.  ديوكير (81)

م( صلًحا بدون حرب، وأعاد ابنه 6171هـ/ 671السلطان عالء الدين الخلجي سنة )

م(، وهي أول بلدة من بالد 6368هـ/ 668قطب الدين مبارك شاه فتحها عنوة سنة )

الدكن في جنوب الهند وطئها المسلمون، اتخذها السلطان محمد بن تغلق شاه عاصمة 

، ص معجم األمكنهم(.  الندوي، 6336هـ/  631سنة ) لبالد الهند وسماها دولت آباد

 ؛658، ص الهند في العهد اإلسالمي؛ الحسني، 16
Lal, History of Khaljis ,54- 57; Stein. A History of India, 134 

؛ 111، ص6، جتاريخ فرشته فرشته،؛610، ص 6، جمنتخب  التواريخبداوني:  ((83

، الهند في العهد اإلسالمي؛ الحسني، 603 -601، صطبقات أكبريبخشي الهروي: 

حضارة ؛ روميش تشاند دات. 666، ص تاريخ االسالم في الهند؛ النمر، 660ص

. ترجمة: مجموعة إقرأ )الرياض: الهند التاريخ الحضاري والثقافي والسياسي

 ؛676(، ص 1566المجلة العربية،  –وزارة الثقافة واألعالم 
Lal, History of Khaljis , 330; Agha Mahdi Husain, The Rise and Fall of 

Muhammad Bin Tughluq,82. 

هو ابن السلطان شمس الدين بن السلطان ناصر السلطان غياث الدين بهادور بوره: ( 81)

الدين بن السلطان غياث الدين بلبن وقد تولى الحكم في لكنهوتي بعد أن خلع أخيه 

ثنان منهم الفرار إلى السلطان تغلق شاه شهاب الدين، وقتل إخوته، ولكن تمكن ا

لنصرتهما على أخيهما، فخرج معهما السلطان تغلق شاه على رأس جيش يقوده بنفسه 

لقتاله، وتوجه إلى بالد لكنهوتي وتمكن من دخولها، وهزيمة غياث الدين بهادور 

تحفة بوره وأسره، وأعاد شهاب الدين إلى حكم لكنهوتي مرة أخرى.  ابن بطوطة، 

 .110، ص الهند في العهد اإلسالمي؛ الحسني، 311،ص1، جالنظار

كانت قصبة بالد بنكالة أو البنغال) بنجالديش حاليًا(، وكانت مدينة  بالد لكنهوتي:( 80)

كبيرة لها قلعة عالية السور والبناء، وكانت تعد من أكبر مدن  شمال شرق الهند 

 .650، ص في العهد اإلسالميالهند ؛ الحسني، 16، ص معجم األمكنة.الندوي، 

، الهند في العهد اإلسالمي ؛ الحسني.311، ص1، جتحفة النظارابن بطوطة،  (86)

 ؛110ص
Agha Mahdi Husain, The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq,81- 82 

 .361 -363، ص 1، جتحفة النظار ( ابن بطوطة، 86)

لكاف وسكون الشين وتاء معلوة، وأسب ( كان  يسمى بهاء الدين ُكشت أسب، بضم ا88)

بالسين والتاء الموحدة مسكنين، وهو ابن أخت السلطان تغلق شاه، و قد جعله أميًرا، 

وواله على بعض المناطق في الدكن جنوب دهلي، ولكن بعد وفاة خاله رفض أن 

ض يبايع ابنه السلطان محمد بن تغلق، وأعلن الثورة والمخالفة، وانتهت ثورته بأن قب
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، ص 1، جتحفة النظارعليه السلطان وعاقبه على مخالفته. ابن بطوطة، 

 ؛101، ص 6، جتاريخ فرشته.فرشته، 361
Agha Mahdi Husain, The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq,53 

اسمه بهرام أبيه ولقبه كشلوخان، وهو أخو السلطان تغلق شاه غير الشقيق، كشلوخان: ( 87)

السلطنة لقبه بكشلوحان،  وعينه على الُملتان وجميع بالد السند،  وهو  وعندما تولى

صاحب السلطان تغلق شاه ومعينه على أخذ الملك وقيام الدولة التغلقية. بداوني، 

 -661ص  ،8طبقات أكبري، ج؛  بخشي الهروي، 603، 6، جمنتخب التواريخ

 ؛ 663
Agha Mahdi Husain, The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq,53 

 .360 -1،361، جتحفة النظارابن بطوطة،   (75)

 ،1 ج ،فرشته تاريخفرشته، ؛ 606، ص 6ج منتخب التواريخ،( بداوني، 76)

 ؛ 101، ص تاريخ سلطنة دهلي؛جاكسون، 106ص
Agha Mahdi Husain, The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq,128 

 .360 -361، 1ج، تحفة النظار( ابن بطوطة، (71

: مدينة كبيرة تقع على  ساحل البحر، على مقربة من الُملتان. ابن بطوطة، كمال بور( (73

 .360، ص 1، جتحفة النظار

 . 366 -360، 1، جتحفة النظارابن بطوطة،  ( 71)

من المحتمل أن يكون أحد زعماء أو قادة المغول الذين دخلوا في خدمة هالجون: ( 70)

غلق، وقد أعلن الثورة في الهوروقتل حاكمها من قبل السلطان السلطان محمد بن ت

 محمد بن تغلق واستولى على الحكم فيها .
 Agha Mahdi Husain, The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq, 161. 

: من أقدم مدن الهند، عاصمة بالد البنجاب في شمال الهند، بها قبر السلطان نور الهور( (76

وزوجته المحبوبة نورجهان، تقع على نهر يصب في نهر السند على  كير الدين جهان

طريق القوافل بين الهند وأفغانستان وإيران، كانت مقام بعض ملوك الهند، وفيها أبنية 

حسنة وبساتين وقلعة حصينة، يحدها من الشرق دهلي ومن الغرب ملتان ومن 

؛ 17 -18، ص األمكنةمعجم الشمال كشمير ومن الجنوب ديبالبور. الندوي، 

 .661، ص الهند في العهد اإلسالميالحسني، 

 ؛665، ص 6، جمنتحب التواريخ( بداوني، (76
Agha Mahdi Husain, The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq, 161. 

 .368، ص1، جتحفة النظار( ابن بطوطة: 78)

م الكلب أي كلب ( ويسمى أيًضا ب صك )سك( السلطان، وكلمة صك تعني عنده77)

السلطان، ويسميه السلطان أسد األسواق حيث كان قاسي القلب حتى أنه ربما عض 

 .368، ص1، جتحفة النظار أرباب الجنايات بأسنانه شرهاً وعدوانًا . ابن بطوطة

 .663، ص طبقات أكبري( بخشي الهروي، 655)

يد ملوك الطوائف  بنو تغلق وانهيار سلطانهم عليلشريفي. ( بيداء محمد بن عبد ا (656

، مجلة الباحث، جامعة البهمانيين في بالد الهند في عصر سلطنة دلهي اإلسالمية
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 . 658، 656(، ص 1568) العراق: 16كربالء،  العدد 

 . 13طريقة لإلعدام، ص  35ميشيل حنا، ( 651)

؛ 131)بالقاهرة :دار الدعوة، د.ت(، ص  6. جالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية. ( 653)

) بيروت: دار مكتبة  1)موسوعة لغوية حديثة(. جمعجم متن اللغة. حمد رضا. أ

. نقله تكملة المعاجم العربية؛ رينهارت بيتر آن ُدوِزي.  167م(، ص 6708الحياة، 

د َسليم النَعيمي، ج ) الجمهورية العراقية: وزارة  1إلى العربية وعلق عليه: محمَّ

؛ أحمد مختار عبد الحميد 130(، ص 6785، دار الرشيد للنشر -الثقافة واإلعالم

م(، ص  1558)القاهرة: عالم الكتب،  6ج ،معجم اللغة العربية المعاصرةعمر . 

638. 

 . 13طريقة لإلعدام، ص  35ميشيل حنا، ( 651)

 . 13، ص طريقة لإلعدام 00ميشيل حنا: (650)

كن جنوب الهند، وهي ، في إقليم الدالتَّلِْنكإحدى القالع الحصينة في بالد  ورنكل: (656)

بمثابة مملكة هندية صغيرة،  فتحها محمد بن تغلق شاه في حياة والده السلطان غياث 

م(، وبعد فتحها سميت سلطانبور. بخشي الهروي، 6316هـ/616الدين تغلق سنة )

 .66، ص المعارك اإلسالمية؛ الجوارنة، 666 -660، ص6،جطبقات أكبري

اء المعلوة والالم وسكون النون وكاف معقودة،  على مسيرة بكسر الت: بالد التَّلِْنك( 656)

مملكة كبيرة من الهند الجنوبية  في إقليم الدكن، كان  ثالثة أشهر من مدينة دهلي،

ملوكها يعدون من أكبر ملوك الهند، وكانت فيها قالع حصينة، أشهرها قلعة مدينة 

هد والده السلطان تغلق ورنكل، وهي أول ما فتح السلطان محمد بن تغلق شاه في ع

العمري، ؛  313، ص 1ج، تحفة النظار، ابن بطوطة م( .6316هـ/616شاه سنة )

 . 67، ص معجم األمكنة؛ الندوي، 13، ص 3، جمسالك األبصار

، ص 6ج ،فرشته تاريخ؛ فرشته، 601 -603، 6، جمنتخب التواريخبداوني، ( 658)

 .660 -661، ص 6،جطبقات أكبريبخشي الهروي، ؛ 111 -116

 ؛311 -313، ص1، جتحفة النظار( ابن بطوطة: 657)
Agha Mahdi Husain, The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq,56- 57 

؛ 111ص ، 1 ج ،فرشته تاريخفرشته، ؛ 601، 6، جمنتخب التواريخ( بداوني، 665)

 .660، 6،جطبقات أكبريبخشي الهروي، 

 

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت:  الرازي، زين الدين أبو عبد هللا( 666)

 –)بيروت  0، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، طمختار الصحاحم(. 6166هـ/ 666

 .338م(، ص 6777الدار النموذجية،  –صيدا: المكتبة العصرية 

النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي (661)

)القاهرة:دار  33ج نهاية األرب في فنون األدب، م(.6331ـ/ ه633البكري )ت: 

العقوبات ؛ منى محمد بدر. 3، حاشية 685م(، ص1551الكتب والوثائق القومية، 

وطرق تنفيذها من خالل صور المخطوطات اإلسالمية من القرن السابع حتى القرن 

المركز  ن العرب،م(، الندوة العلمية الثانية التحاد اآلثاريي66 -63) الحادي عشر

دراسات في آثار الوطن العربي ) القاهرة:   -العربي للدراسات العليا والبحث العلمي

  . 6611م(، ص 1555
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 . 6611، صالعقوبات وطرق تنفيذهابدر، ( 663)

( لم أعثر في المعاجم الجغرافية على مدينة بهذا االسم، ولكن يبدو أنه يقصد مدينة 661)

سيحون في بالد ماوراء النهر المتاخمة لبالد تركستان، فرغانة التي تقع خلف نهر 

وهي مدينة واسعة تشتمل على قرى كثيرة، بينها وبين سمرقند خمسون فرسًخا، 

عاصمتها مدينة أخسيكث، والنسبة إليها  الفرغاني، وينسب إليها الفقيه حاجب بن 

 .103ص  ،1، ج، معجم البلدانمالك بن أركين التركي الفرغاني .ياقوت الحموي

 .361، ص1، جتحفة النظار( ابن بطوطة، 660)

 .638، ص6، جتحفة النظار( ابن بطوطة، 666)

هو الشريف إبراهيم المعروف بالخريطة دار، وهو صاحب الكاغد الشريف إبراهيم:  (666)

واألقالم في السلطنة، وكان واليًا على بالد حانسي وسرستي، والده الشريف أحسن 

ر، الذي أعلن الثورة في بالد المعبر، وخلع طاعة السلطان محمد شاه القائم ببالد المعب

بن تغلق وادعى السلطنة، كان شجاًعا كريًما حسن الصورة، وكان الرحالة ابن 

 .367، ص 1، جتحفة النظاربطوطة متزوًجا من اخته حور نسب . ابن بطوطة، 

 .313، ص سلطنة دهلي؛ جاكسون، 665، ص6، جمنتحب التواريخ( بداوني، (668

النظم ؛ محمود عرفه محمود. 385 -367، ص1، جتحفة النظارابن بطوطة، ( 667)

مجلس   . حوليات كلية اآلداب،السياسية واالجتماعية بالهند في عهد بني تغلق

 .36(، ص 6778 :الكويت )618، الرسالة 68النشر العلمي، الحولية 

 .385، ص1، ج، تحفة النظارابن بطوطة(615)

المعجم أي علقه،  والرجل قتله مشنوقا معلقا بحبل حول رقبته . شنقا  –( شنقه 616)

 .176، ص6جالوسيط، 

 .651- 655، ص طريقة للموت 00حنا،  (611)

كان من كبار األمراء،وكان مملوًكا تركياً لدى السلطان بلبن، يتصف  طغرل خان:( 613)

اله السلطان بلبن على البنغال سنة .، وبالشجاعة والمروءة والسخاء

 .71، ص6، جطبقات أكبريبخشي الهروي، . م(6168هـ/666)

 .16، ص تاريخ مبارك شاهياتخذ لقب معز الدين.   أنه  السيهرندي( ذكر 611)

 .111، ص الهند في العهد اإلسالمي( ذكره  الحسني باسم  )ألبتكين(.  (610

د األمراء واسمه ملك أيتكين موي دراز ويلقب بأمين خان، وكان حاكًما على مدينة أوده، وأح

األربعين الشمسية من مماليك السلطان شمس الدين ألتمش، وقد واله السلطان بلبن 

، تاريخ مبارك شاهيقائدا علي الجيش الذي أرسله قتال طغرل خان . السيهرندي، 

الهند في  ؛ الحسني،   71، ص6، جطبقات أكبري؛ بخشي الهروي، 13 -16ص 

 .601، ص نة دهليسلط جاكسون،؛  111، ص العهد اإلسالمي

، طبقات أكبري؛ بخشي الهروي، 13 -16، ص تاريخ مبارك شاهيالسيهرندي،  (616)

غياث ؛  عبد الرحمن، 111، ص الهند في  العهد اإلسالميالحسني.  ؛  71، ص6ج

؛ روميش تشاند دات. 601، ص سلطنة دهلي؛  جاكسون، 78 -76، ص الدين بلبن

 .688، ص حضارة الهند
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Habibullah, The Foundation Of Muslim Rule in India ,155, 163- 165; Agha Mahdi 

Husain, The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq,81; Majumdar, 

Raychaudhuri, Datta, An Advanced History  of India, 283. 

، غياث الدين بلبن؛ عبد الرحمن. 71 -73، ص طبقات أكبري( بخشي الهروي، (616

 .77ص
Habibullah, The Foundation Of Muslim Rule in India ,168; Majumdar, 

Raychaudhuri, Datta, An Advanced History  of India, 283. 

 .70، صطبقات أكبريبخشي الهروي، ( 618)

هم مماليك السلطان شمس الدين ألتمش  األمراء الشمسية، أو مماليك األربعين:( (617

م(، وكان عددهم أربعين مملوًكا وصلوا إلى درجة 6136 -6165هـ/ 631 -656)

م( من 6186 -6166هـ/ 680-660اإلمارة، وكان السلطان غياث الدين بلبن )

ضمنهم،  وقد زاد نفوذهم حتى كانوا يتالعبون بالملك، وكانوا هم من يختارون من 

 يحكم، وزاد خطرهم في أول حكم السلطان بلبن؛  لذلك سعي إلى التخلص منهم

؛ إبهاب حفظي عز العرب 606، صتاريخ اإلسالم في الهندوالقضاء عليهم . النمر، 

)جامعة األزهر_مجلة كلية اللغات  غياث الدين بلبن قاهر التتارعبد الرحمن. 

 .71(، ص 6776، 18والترجمة، العدد

 دولة سالطين المماليك األتراك في الهند وأوجه الشبه بينها وبينمختار العبادي. ( 635)

، 61)مصر: المجلة التاريخية المصرية، مج  دولة المماليك األولى في مصر

 610م(، ص 6760

بيدي، أبو هي خشبة تضرب بها البغال والحمير، والجمع المقارع.  المقرعة:( 636) الزَّ

تاج م(. 6675هـ/ 6150الفيض محمد بن محمد بن عبد الرّزاق الحسيني )ت: 

) د.م، دار  16ج : مجموعة من المحققين،. تحقيقالعروس من جواهر  القاموس

 .  016، ص الهداية، د.ت(

 .16، ص تداخل العقوبات في الشريعة اإلسالمية( محيسن، 631)

 . 6665، العقوباتبدر،  (633)

، ص 6، جطبقات أكبريبخشي الهروي، ؛ 167ص ،1 ج ،فرشته تاريخ( فرشته، 631)

 . 77ص  و باكستانية،تاريح المسلمين في شبه القارة الهند؛ الساداتي، 83

مدينة من مدن الهند، هي قصبة مديرية باسمها، فتحها قطب الدين  بَداون )بدايون(:( 630)

أيبك، لها أسواق حسنة وعمارات عالية، ومن أبنيتها مسجد بناه السلطان ألتتمش سنة 

م(، وروضة السلطان عالء الدين الخلجي، وينسب إليها المؤرخ 6113هـ/615)

-763لقادرالبدايوني من علماء حضرة السلطان جالل الدين أكبر) الشهير عبد ا

 . 65، ص معجم األمكنةم(. الندوي، 6650 -6006هـ/ 6563

 83، ص طبقات أكبريبخشي الهروي، ( 636)

 .610-611، ص دولة سالطين المماليكالعبادي، ( (636

الخلجي، وقد  ( اسمه الحقيقي  هم ألماس بيك، وهو األخ األصغر للسلطان عالء الدين(638

لقبه بلقب ألغ خان بعد توليه السلطنة، وكان ابن أخي وصهر السلطان جالل الدين 

الخلجي، وكان له دور كبير في االنقالب الذي قام به عالء الدين ضد عمه السلطان 

جالل الدين والذي انتهى بمقتل عمه جالل الدين وقيامه مكانه على عرش 
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 ؛ 611- 615ص  بري،طبقات أكالسلطنة.بخشي الهروي، 

Lal, History of Khaljis,69. 

كان يسمى ملك نصرت جاليسري،  وقد لقبه السلطان عالء الدين خلجي بلقب  (637)

نصرت خان  بعد أن اعتلى عرش السلطنة، وفي السنة الثانية من حكم السلطان عالء 

م. بخشي 6176هـ/ 667الدين الخلجي أنعم على نصرت خان بالوزارة سنة 

 ؛  610، ص طبقات أكبريروي، اله
Lal, History of Khaljis, 69, 80. 

: بضم الكاف الفارسية، واسكان الجيم، بالد على الساحل الغربي للهند، الكجرات( (615

 . 66، ص الهند في العهد اإلسالميوهي اآلن ضمن مقاطعة بومباي . الحسني، 

السلطان جالل الدين خلجي، : هم المغول الذين أسلموا في عهد المسلمون الجدد (616)

واستقروا بعد إسالمهم في ضواحي دهلي، وهم الذين عرفوا بالمسلمين الجدد، وقد 

صارت محلتهم مثابة للتآمر واالضطرابات التي جرت على دهلي كثيًرا من المتاعب 

 . 656، ص تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندوباكستانيةفيما بعد.  الساداتي، 

، 6، جطبقات أكبري؛ بخشي الهروي، 365 -307ص ،1 ج ،فرشته تاريخ ( فرشته،611)

 ؛ 178 -176، ص النشاط السياسي والحضاري؛ محمد.  616ص
Lal, History of Khaljis, 86- 88. 

  661آلية ، انعامسورة  األ (613)

: وضبط اسمها بفتح الكاف المعقودة وكسر الالم وضم الياء وآخر الحروف كاليور( (611

اء، ويقال فيها أيًضا كيالير، وهي مدينة كبيرة لها حصن منيع على رأس واو ور

، ص 1، جتحفة النظارشاهق على بابه صورة فيل وفيال من الحجارة. ابن بطوطة، 

تاريخ  في؛  وقد وردت في تاريخ مبارك شاهي باسم ) كوالير(. السيهرندي، 115

 .  86، ص مبارك شاهي

، ص في تاريخ مبارك شاهي؛ السيهرندي، 337، ص1ج، تحفة النظارابن بطوطة، ( (610

، تاريخ اإلسالم في الهند؛ النمر، 660، صالهند في العهد اإلسالمي.؛ الحسني، 86

 ؛666ص
Lal, History of Khaljis, 332. 

م( 6333هـ/631( كان ملك التجار يسمى الكازروني ويلقب ببرويز، وقد قتل سنة ) 616)

وزير خواجه جهان الذي حقد عليه تقربه من السلطان على إثر مؤامرة دبرها له ال

محمد بن تغلق،  الذي وعده بتوليته الوزارة فخشي الوزير خواجه جهان على نفسه 

 -303، ص 1، جتحفة النظار ودبر مؤامرة للتخلص من منافسته له. ابن بطوطة،

301 . 

 .716، ص 1، جالمعجم الوسيط: النبل، واحدته نشابه، والجمع نشاشيب. النشاب( 616)

 . 361، ص1، جتحفة النظارابن بطوطة،  (618)

 . 363، ص1، جتحفة النظارابن بطوطة،  (617)

التغيرات المالية في بالد الهند في عهد السلطان محمد تغلقشاه نعمه علي مرسي. ( 605)

كلية اآلداب قسم التاريخ، المؤرخ  –)جامعة القاهرة وأثرها على األوضاع الداخلية 
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  166م(، ص 1556، 11عددالمصري، ال

 (.38( سورة المائدة، آية ) 606)

 . 68-60، ص طريقة للموت 00حنا، (601)

، ص المعارك اإلسالميةإحدى مدن الهند، تقع في إقليم الكجرات.  الجوارنة،  كاتهر:( 603)

67 . 

 86، ص6، جطبقات أكبريبخشي الهروي، ؛ 160 ص ،1 ج ،فرشته تاريخ( فرشته، 601)

 .76، ص لبن قاهر التتارب؛ عبد الرحمن، 
Habibullah, The Foundation Of Muslim Rule in India ,160. 

 .368ص ،1 ج ،فرشته تاريخفرشته، ؛ 336، ص 1، جتحفة النظارابن بطوطة، (600)

، 6،جطبقات أكبري؛ بخشي الهروي، 367ص ،1 ج فرشته، تاريخ(فرشته، 606)

 .178، ص النشاط السياسي والحضاري؛ محمد، 636-635ص

 . 368ص ،1 ج ،فرشته تاريخفرشته، ؛ 336، ص 1، جتحفة النظارابن بطوطة،  (606)

كان السلطان قطب الدين مباركشاه يحبه حبًا شديًدا، وقربه إليه ولم يكن خسروخان:   (608)

يدعه لحظه، وكان له سيطرة على عقل وقلب السلطان، وكان السلطان يسمع له 

ي حظي لديه بثقة متناهية، وكان خسرو خان ويطيعه ويصدقه في كل ما يقول، حت

أصله من ملوك الكجرات الهنود وله قبيلة كبيرة هناك تعرف " براوان" من 

الهنادكة)غير المسلمين الهنود(، بعد مقتل السلطان قطب الدين مباركشاه،  تم إعالن 

م(. 6315هـ/ 615خسرو خان ملًكا على عرش دهلي وتلقب بلقب ناصر الدين سنة )

، ص في تاريخ مبارك شاهي؛السيهرندي، 315، ص1، جتحفة النظارن بطوطة، اب

؛ فرشته، 618 -616،ص615،  ص 6،جمنتخب التواريخبداوني، ؛  86 -80

، 6، جطبقات أكبريبخشي الهروي، ؛ 331 -336ص ،1 ج ،فرشته تاريخ

تاريخ  ؛ النمر،666، صالهند في العهد اإلسالمي؛ الحسني، 607 -608ص

 .666، صفي الهنداإلسالم 
Lane-Poole, Medieval India, 118; Agha Mahdi Husain, The Rise and Fall of 

Muhammad Bin Tughluq, 6-7, 28- 31 

، ص 6،جمنتخب التواريخ؛ بداوني،  317 -316ص ،1 ج ،فرشته تاريخ( فرشته، 607)

 ؛666ص  تاريخ اإلسالم في الهند،النمر، ؛  615
Agha Mahdi Husain, The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq, 28. 

 ،1 ج ،فرشته تاريخفرشته،  ؛ .86 -80، ص في تاريخ مبارك شاهيالسيهرندي، ( 665)

،  ؛ بخشي الهروي315، ص1، جتحفة النظارابن بطوطة،  ؛ 331 -336ص

، 615، ص 6، جمنتخب التواريخبداوني،  ؛ 607 -608، ص6، جطبقات أكبري

تاريخ ؛ النمر، 666، صالهند في العهد اإلسالميلحسني، ؛ ا618 -616ص

 .666، صاإلسالم في الهند

 
Lane-Poole, Medieval India, 118 Agha Mahdi Husain, The Rise and Fall of 

Muhammad Bin Tughluq,30- 31 

 . 607 -608، ص6، جطبقات أكبريبخشي الهروي،   (666)

لق شاه مؤسس الدولة التغلقية، الذي كان من كبار يقصد به السلطان غياث الدين تغ( 661)
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أمراء السلطان عالء الدين الخلجي، وقد واله حاكًما على ديبالبور من بالد السند، 

تاريخ وكان له دور كبير في التصدي لغارات المغول وكسر شوكتهم.  السيهرندي، 

؛ 666 -666، ص الهند في العهد اإلسالمي؛ الحسني، 63 -61، ص مبارك شاهي

 ؛ 668 -666، ص تاريخ اإلسالم في الهندالنمر، 
Agha Mahdi Husain, The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq,16- 17 

: كانت تابعة لوالية البنجاب من بالد السند، وهي من أرقى مدن الهند في ديبالبور (663)

  . 16، ص مكنةمعجم األأيام الدولة اإلسالمية، وقصبتها على اسمها. الندوي، 

، الهند في العهد اإلسالمي؛ الحسني، 136 -131ص ،1 ج ،فرشته تاريخفرشته، ( (661

تاريخ ؛ النمر. 681 -683، ص 1، جنزهة الخواطر؛ الحسني، 666 -666ص 

 15، ص النظم السياسية واالجتماعية؛ محمود، 668 -666، ص اإلسالم في الهند

 ؛16-

 
Lane-Poole, Medieval India,119- 120 Agha Mahdi Husain, The Rise and Fall of 

Muhammad Bin Tughluq,17. 

، 1، جتحفة النظار؛ ابن بطوطة، 73 -88، ص ، في تاريخ مبارك شاهيالسيهرندي(660)

تاريخ ؛ الساداتي، 668، ص الهند في العهد اإلسالمي؛ الحسني، 313 -311ص

التغيرات ؛ مرسي،  668 -666، ص المسلمين في شبة القارة الهندوباكستانية

 ؛161 -166 المالية في بالد الهند،
Agha Mahdi Husain, The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq,32- 34. 

 .360 ،1، جتحفة النظارابن بطوطة، ، 606،  ص6،جمنتخب التواريخ( بداوني، 666)

   360، 1، جتحفة النظار (666)

ام  علماء الهند في نصح وارشاد ملوك سلطنة اسهصاحب عالم األعظمي الندوي. ( 668)

الهند، أكاديمية كيشا اليا،  -. مجلة الهند )بنغال الغربيةدهلي دراسة تاريخية

  71م(، ص 1563، 6،ع1مج

ابن ماجة، أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني )ت: ( رواه باسناد صحيح كل من: 667)

)د.م، دار  1، جاد عبد الباقي، تحقيق: محمد فؤسنن ابن ماجهم(. 888هـ/ 160

،رقم الحديث) 6317، ص فيصل عيسى البابي الحلبي، د.ت( -إحياء الكتب العربية 

؛ أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو (1666

ِجْستاني )المتوفى:  تحقيق: محمد محيي  سنن أبي داود.م(. 888هـ/ 160األزدي السِّ

، رقم 611، ص بيروت،المكتبة العصرية، د.ت( –)صيدا  1، جميدالدين عبد الح

 .1311الحديث 

 .665، ص 653صاسهام علماء الهند، ( األعظمي،  665)

: وإلى جده تنسب مدينة جام الشيخ الصالح شهاب الدين بن شيخ جام الخراساني( 666)

بخراسان، وكان من كبار المشايخ الصلحاء والفضالء في عصره، وكان يواصل 

أربعة عشر يوًما، وكان السلطانان قطب الدين مبارك شاه وتغلقشاه يزورانه 

، نزهة الخواطر؛ الحسني، 366، ص 1، جتحفة النظارويتبركان به. ابن بطوطة، 
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 .660، 1ج

 . 366، ص1، جتحفة النظارابن بطوطة، (661)

؛ 660، 1، جنزهة الخواطرالحسني، ؛  368، ص1، جتحفة النظارابن بطوطة، (663)

 .666 -666، صتاريخ اإلسالم في الهندلنمر، ا

( هوالشيخ العالم الفقيه عفيف الدين الكاساني وقيل الكاشاني أحد الرجال المعروفين 661)

بالعقل والصالح، وكان يدرس ويفيد بدهلي، وقد قتله السلطان محمد بن تغلق شاه 

 .661، ص 1، جنزهة الخواطرم( . الحسني، 6316هـ/611سنة )

 .18، اية المؤمنون سورة( 660)

 . 367، ص1، جتحفة النظارابن بطوطة، (666)

  .613، ص تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندوباكستانيةالساداتي، (666)

 061( جاكسون، سلطنة دلهي، ص  (668

( بيداء عبد الشريفي، ينو تغلق وإنهيار سلطانهم علي ملوك الطوائف البهمانيين، ص  667)

418 

 . 367، ص1فة النظار، جابن بطوطة، تح( 685)

جريمة تعذيب المتهم لحمله على االعتراف والمسؤولية الجنائية فيها ،  أحمد صالح المطرودي(484)
أكاديمية نايف العربية للعلوم غير منشورة،  ماجستيرة  لرسا، وتطبيقاتها في النظام السعودي

 .18 -12(، ص 2117 رياض :ل،) ااألمنية كلية الدراســات العليا قسم العدالة الجنائي
 ..166،ص 1 ج فرشته، ( فرشته، تاريخ(482

 .051ص  ،1 ج فرشته، ( فرشته، تاريخ(487

 .060( جاكسون، سلطنة دهلي، ص 481)
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 قائمة المصادر والمراجع
 والمعربة:المصادر العربية  -أواًل 

د ابن األثير ، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محم -6

النهاية في (. م6157/هـ656ابن عبد الكريم الشيباني الجزري )ت: 

محمود محمد  -. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى غريب الحديث واألثر

 م.6767الطناحي. بيروت: المكتبة العلمية، 

ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد  -2

الكامل  (.م6131هـ/ 635الجزري ) ت:  الكريم بن عبد الواحد الشيباني

بيروت: دار الكتاب العربي،  .تحقيق: عمر عبد السالم تدمري في التاريخ.

 م.6776

(. م6681/ هـ085ابن العمراني،  محمد بن علي بن محمد المعروف )ت:  -3

. تحقيق: قاسم السامرائي.القاهرة: دار اآلفاق اإلنباء في تاريخ الخلفاء

 م. 1556العربية، 

ابن الوردي ، أبو حفص زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن  -1

 تاريخ ابن الوردي. (.م6318/ هـ617أبي الفوارس المعري الكندي )ت: 

 م.6776بيروت: دار الكتب العلمية،

ابن بطوطة،  محمد بن عبد هللا بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي، أبو  -0

رحلة ابن بطوطة المسماة (. م6366/هـ667عبد هللا، ابن بطوطة )ت: 

. د.م، دار الشرق تحفة النظار في غرائب االمصار وعجائب األسفار

 العربي، د.ت.

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد  -6

/ هـ618هللا بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي )ت: 

تحقيق: محمد رشاد سالم . المدينة المنورة: جامعة ، االستقامة(. م6316

 .م6783اإلمام محمد بن سعود، 

. بيروت: الحسبة في اإلسالم، أو وظيفة الحكومة اإلسالمية.   - - - - - - -6

 دار الكتب العلمية، د.ت.

ابن فضل هللا العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى القرشي العدوي، )ت:  -8

أبو ظبي:  بصار في ممالك األمصار. مسالك األ م(. 6317هـ/ 617

 م.1551المجمع الثقافي، 
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ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي )ت:  -7

. تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن البداية والنهايةم(. 6361هـ/661

مصر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،  -التركي. الجيزة

 .م 6776

سنن (. م888/ هـ160ماجة، أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني )ت: ابن  -65

 -د.م، دار إحياء الكتب العربية  .، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيابن ماجه

 فيصل عيسى البابي الحلبي، د.ت.

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على األنصاري  -66

. بيروت: 3ط لسان العرب م(.6366هـ/ 666الرويفعى اإلفريقى )ت: 

 م.6773دار صادر ، 

أبو الفداء، الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد  -61

المختصر في  م(.6336/هـ631ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب )ت: 

 مصر: المطبعة الحسينية المصرية، د.ت. أخبار البشر.

بشير بن شداد بن عمرو  أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن -63

تحقيق: محمد  سنن أبي داود.(. م888/ هـ160: تاألزدي السجستاني )

 .المكتبة العصرية، د.ت بيروت، –صيدا . محيي الدين عبد الحميد

: تدريسي، محمد بن محمد بن عبد هللا بن إدريس الحسني الطالبي )اإل -61

: عالم . بيروتنزهة المشتاق في اختراق اآلفاق(. م6661/ هـ065

 م.6788الكتب، 

(. جمهرة اللغة. هـ316األزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد )ت:  -60

 م.6786تحقيق: رمزي منير بعلبكي. بيروت:دار العلم للماليين ، 

: تالبعلي،  شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل ) -66

محمود األرناؤوط  تحقيق: المطلع على ألفاظ المقنع.(. م6357/ هـ657

 م. 1553وياسين محمود الخطيب . د.م: مكتبة السوادي للتوزيع، 

فتوح  م(. 871هـ /  167،أحمد بن يحيى بن جابر بن داود )ت: البالذري -66

 م.6788بيروت: دار ومكتبة الهالل،البلدان. 

/ هـ115: تالبيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي ) -68

. 1. طند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةتحقيق ما لله (.م6518

 م.8912، عالم الكتب :بيروت

/ هـ100: تالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي ) -67

 .م.1553. بيروت: دار الكتب العلمية،  1، ط الحيوان(. م868
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/ هـ866: تالجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف )  -15

.ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف ب التعريفاتكتا(. م6113

 م. 6783الناشر . بيروت: دار الكتب العلمية، 

أبي عمر منهاج الدين عثمان بن سراج الدين محمد ، منهاج  جوزجاني، -16

، ترجمة: ملكة علي طبقات ناصري. م(6107هـ/ 608 :)تالسراج 

 .1561التركي.  القاهرة: المركز القومي للترجمة، 

حميري، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عبد المنعم الِحميرى )ت: ال -11

. تحقيق: إحسان الروض المعطار في خبر األقطارم(: 6171هـ/ 755

 م.6785. بيروت: مؤسسة ناصر للثقافة، 1عباس، ط

خليفة بن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري  -13

، تحقيق: أكرم اريخ خليفة بن خياط(. تم111/ هـ115البصري )ت: 

مؤسسة الرسالة ،  -دار القلم، بيروت -. دمشق 1ضياء العمري، ط

 .م6766

الدميري، كمال الدين أبو البقاء محمد بن موسى بن عيسى بن علي  -11

. بيروت:  1ط .حياة الحيوان الكبرى(. م6150/ هـ858: تالشافعي )

 .م.1553دار الكتب العلمية، 

لدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز)ت: الذهبي، شمس ا -10

تحقيق: . تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم م(.6316هـ/ 618

 م.6773عمر عبد السالم التدمري . بيروت: دار الكتاب العربي، 

الرازي، زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  -16

، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، مختار الصحاح(. م6166/ هـ666: ت)

 م.6777الدار النموذجية،  –صيدا: المكتبة العصرية  –. بيروت  0ط
بيدي، أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرّزاق الحسيني )ت:  -16 هـ/ 6150الزَّ

د.م،   ..تحقيق :مجموعة من المحققين تاج العروس من جواهر  القاموسم(. 6675

 .  د.تدار الهداية، 

الشهاب الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المصري الحنفي  -18

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسمى:  (.6607هـ/ 6567: ت)

. بيروت: دار عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي

 صادر، د.ت.
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ي )ت: الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلمل -17

. تحقيق: تاريخ الطبري المسمى تاريخ الرسل والملوك :م(711هـ/  365

 .. القاهرة: دار المعارف ، دت 1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

ابن فضل هللا العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى القرشي العدوي، )ت:  -35

أبو ظبي:   مسالك األبصار في ممالك األمصار. م(. 6317هـ/ 617

 .م1551ثقافي، المجمع ال

(. م6617/ هـ011: تالقاضي عياض، أبو الفضل بن موسى اليحصبي ) -36

 -. تحقيق: محمد بن شريفة. المغربترتيب المدارك وتقريب المسالك

 المحمدية، مطبعة فضالة ، د.ت.

 حدود العالم من المشرق إلى المغرب.م(. 781هـ/ 361مجهول )ت: بعد   -31

: السيد يوسف الهادي. القاهرة: الدار محقق ومترجم الكتاب )عن الفارسية(

 م.1551الثقافية للنشر، 

. حيدر معجم األمكنة التي لها ذكر في نزهة الخواطرمعين الدين الندوي.  -33

 .م6731آباد الدكن، مطبعة  جمعية دائرة المعارف العثمانية، 

روضة الصفا في م(. 6176هـ/753ميرخواند، محمد بن خاوند شاه )ت:  -31

راجعة وقدم له: السباعي محمد  والملوك والخلفاء. سيرة األنبياء

السباعي، ترجمه عن الفارسية وعلق عليه وقدم: أحمد محمد الشادلي . 

 م.6778القاهرة: الدرا المصرية للكتاب، 

النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم   -30

األرب في فنون نهاية  (.م6331/ هـ633: تالقرشي التيمي البكري )

 .م.1551القاهرة:دار الكتب والوثائق القومية، األدب. 

. (م785/ هـ365لهروي، أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهري  )ت: ا -36

تحقيق: محمد عوض مرعب .بيروت: دار إحياء التراث تهذيب اللغة. 

 م.1556العربي، 

الرومي ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا  -36

. بيروت: دار صادر،  1. طمعجم البلدانم(. 6117هـ/616الحموي )ت: 

 . م6770

 المصادر الفارسية: -ثانيًا
منتخب .  م(6070هـ/ 6551)ت: بداوني، عبد القادر بن ملوكشاه -38

 مفاخر و آثار انجمن :تصحيح: مولوي أحمد صاحب.  تهران التواريخ،

 من ناشرمحملة   pdf .نسخة الكترونية م6707/ هـ6367فرهنگی، 

 اصفهان. قائميه رايانه اي تحقيقات مرکز :ديجيتالی
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(. م6030/ هـ711الحسينی) ت:  همام الدين خواندامير، غياث الدين بن -37

 همائی، مقدمه: جالل الدين .البشر أفراد فی أخبار حبيب السير تاريخ

نية نسخة إلكترو .6333خيام، کتابخانه :دبيرسياقی. تهران محمد زيرنظر

pdf  اصفهان. قائميه رايانه اي تحقيقات مرکز :ديجيتالی من ناشر محملة 

تاريخ (. م6131/ هـ838 )ت: ، يحي بن أحمد بن عبد هللاالسيهرندي -15

. تصنيف نموده بسعي وتصحيح: محمد هدايت حسين.  مبارك شاهي

 ع.6736كلكته: مطبعة ببتس مشن، 

تاريخ . .م(6653هـ/ 6560)ت:  استرآبادي هندوشاه قاسم فرشته، محمد -16

 محمدرضا :اضافات و توضيح و تعليق و . تصحيحبابر تا آغاز از فرشته

.  نسخة الكترونية  1557فرهنگی،  مفاخر و آثار انجمن:تهران .نصيري

pdf   اصفهان قائميه رايانه اي تحقيقات مرکز :ديجيتالی من ناشرمحملة. 

 

 المراجع العربية والمعربة: -لثًاثا
طبقات أكبري ) المسلمون في الهند  لهروي، نظام الدين أحمد. بخشي ا -11

. ترجمة: أحمد عبد القادر من الفتح العربي إلي االستعمار البريطاني(

 .م6770الساداتي. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

. د.م: موسوعة الفقه اإلسالميالتويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد هللا.  -13

 م. 1557الدولية،   بيت األفكار

 -. القاهرةالعقوبة البدنية في الفقه اإلسالميجاد، الحسيني سليمان.  -11

 م .6776بيروت:  دار الشروق، 

. تعريب:  سلطنة دهلي التاريخ السياسي والعسكريجاكسون، بيتر.  -10

 .م1553فاضل جتكر. الرياض: مكتبة العبيكان، 

ة اإلسالمية في الباكستان التاريخ والحضارجمال الدين،  عبد هللا محمد.  -16

.القاهرة: دار الصحوة  أو السند والبنجاب إلى آخر فترة الحكم العربي

 م.6775للنشر، 

الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب الجهني، مانع بن حماد..   -11

. الرياض:دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 3، ط واألحزاب المعاصرة

 .م6776والتوزيع، 

 . دم: دن.ن د.ت. المعارك اإلسالمية، أحمد محمد. الجوارنة -18
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تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي حسن، حسن إبراهيم.   -17

مكتبة النهضة العربية ،  -دار الجيل ، القاهرة  -. بيروتواالجتماعي

 م.6776

/ هـ6316: تالحسني، عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الطالبي ) -10

بمن في تاريخ الهند من األعالم المسمى بـ )نزهة اإلعالم  (.م6711

 .م6777بيروت:  دار ابن حزم ،الخواطر وبهجة المسامع والنواظر(. 

راجعة وعلق عليه: أبو الحسن علي الحسني . الهند في العهد اإلسالمي.  - - - - - - -06

 م.1556الهند: دار عرفات ،  الندوي. 
ل وأساليب التعذيب في طريقة للموت )تاريخ وسائ 00ميشيل. حنا، -01

 .د.م ، مكتبة الفكر الجديد، د.ت.1، طالعالم(

 

حضارة الهند التاريخ الحضاري والثقافي دات، روميش تشاند.  -03

 –. ترجمة: مجموعة إقرأ .الرياض: وزارة الثقافة واألعالم والسياسي

 .1566المجلة العربية ، 

له إلى العربية وعلق . نقتكملة المعاجم العربيةُدوِزي، رينهارت بيتر آن.  -01

 -عليه: محمد سليم النعيمي. الجمهورية العراقية: وزارة الثقافة واإلعالم

 م. 6785دار الرشيد للنشر، 

)موسوعة لغوية حديثة(. بيروت: دار معجم متن اللغة. رضا ، أحمد.  -00

 م. 6708مكتبة الحياة، 

. د.م،  األعالمالزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس. -06

 .م 2002،  81دار العلم للماليين ،ط 

. القاهرة ، دار الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالميأبو زهرة ، محمد.  -06

 م.6788الفكر العربي، 

تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندوباكستانية الساداتي، أحمد محمود.  -08

 م.1555. القاهرة: دار نهضة الشرق، وحضارتهم

 م. 6770. القاهرة: دار النهضة العربية، علم العقابكامل، شريف سيد.  -07

 موجز الفتوحات اإلسالميةأبو ُعبيَّه، طه عبد المقصود عبد الحميد. -65

 .القاهرة: دار النشر للجامعات، د.ت.

موجز التاريخ اإلسالمي منذ آدم عليه السالم إلى العسيري، أحمد معمور.  -66

ة: فهرسة مكتبة . السعودي(8991 -8991هـ/ 8181عصرنا الحاضر )

 .6776الملك فهد الوطنية أثناء النشر، 
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.القاهرة: معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار عبد الحميد.  -61

 م. 1558عالم الكتب، 

موسوعة الغزي، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث.  -10

 . م 1553. بيروت: مؤسسة الرسالة، القواعد الفقهية

تاريخ الدول المستقلة في المشرق ام الدين عبد الرؤوف . الفقي، عص -61

.القاهرة: دار  اإلسالمي منذ مستهل العصر العباسي حتى الغزو المغولي

 م.6777الفكر العربي،  

.  القاهرة: مكتبة تاريخ الدول المستقلة في المشرقالقوصي، عطية.  -60

 م.6773/ 6771النهضة العربية ، 

 . القاهرة :دار الدعوة، د.ت .جم الوسيطالمعمجمع اللغة العربية.  -66

. بيروت: المؤسسة الجامعية  تاريخ اإلسالم في الهندالنمر، عبد المنعم.  -66

 .م6786للدراسات والنشر والتوزيع، 

 الدوريات والرسائل العلمية: -رابًعا
العقوبات وطرق تنفيذها من خالل صور المخطوطات بدر، منى محمد.  -68

م(، 66 -63) ابع حتى القرن الحادي عشراإلسالمية  من القرن الس

الندوة العلمية الثانية التحاد اآلثاريين العرب . القاهرة: المركز العربي 

دراسات في آثار الوطن العربي،   -للدراسات العليا والبحث العلمي

 م.1555

. دمشق، دار 1، ط الفقه اإلسالمي وأدلته .الزحيلي،  وهبه بن مصطفي -67

 الفكر، د.ت.

دولة سالطين المماليك األتراك في الهند وأوجه مختار. أحمد ي، العباد -65

. المجلة التاريخية   الشبه بينها وبين دولة المماليك األولى في مصر

 .6760 . مصر:61المصرية، مج

غياث الدين بلبن قاهر التتار.  هاب حفظي عز العرب.يعبد الرحمن، إ  -66

 م.6776 قاهرة:ل. ا18العدد، ، جامعة األزهر.مجلة كلية اللغات والترجمة 

. مجلة جامعة مقاصد العقوبة في الشريعة اإلسالميةالكيالني، جمال زيد.  -61

 .م1561فلسطين:  .6، العدد18النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(، المجلد 

النشاط السياسي والحضاري للمسلمين في الهند محمد، جمال  فوزي.  -63

، ع 6مجلة المؤرخ العربي،، مج .  في عهد السلطان عالء الدين الخلجي

 م.1553القاهرة:   .65
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النظم السياسية واالجتماعية بالهند في عهد بني محمود، محمود عرفه.  -61

، الرسالة 68. حوليات كلية اآلداب . مجلس النشر العلمي، الحولية تغلق

 .6778 :الكويت .618

سالة ، رتداخل العقوبات في الشريعة اإلسالميةمحيسن، عادل سالمة.  -60

الجامعة اإلسالمية ، كلية الشريعة  –ماجستير غير منشورة . غزة 

 .1558والقانون، 

التغيرات المالية في بالد الهند في عهد السلطان محمد مرسي، نعمه علي. -66

المؤرخ المصري ، ة لمج. تغلقشاه وأثرها على األوضاع الداخلية 

 .1556 قاهرة: ل. ا11العدد

الفيل واستخداماته في الحياه الهندية د حامد. المشهداني، ياسر عبد الجوا -66

العراق_  . 6، ع 61. مجلة كلية التربية والعلم ، مج في العصور الوسطى

 .  1556الموصل: 

جريمة تعذيب المتهم لحمله على االعتراف   .أحمد صالح ،المطرودي -68

، رسالة   والمسؤولية الجنائية فيها وتطبيقاتها في النظام السعودي

غير منشورة ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية كلية  ماجستير

 .1553الرياض :  .الدراســات العليا قسم العدالة الجنائي

.مجلة  عقوبات اإليذاء البدني في الشريعة اإلسالميةمصطفى.  مؤيد، -67

 م.1565، 11ديالى، العدد

اسهام  علماء الهند في نصح وارشاد الندوي، صاحب عالم األعظمي.  -85

 ،أكاديمية كيشا اليا ،. مجلة الهندلوك سلطنة دهلي دراسة تاريخيةم

 .1563 : الهند -بنغال الغربية .6،ع1مج
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