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 ظخللٌ الهىذاوحهىده في   عُىهاسويخفَ الشخمان ال

 دمحم ظلُم  د/

 یماال، ٦ىىع، ٦حرالا، الهىضؼ بی، ؤؾخاط مؿاٖض، ألا٧اصیمیت البدغیت الهىضیت

 

اعوي اإلاىايل ؤلاؾمامي خٟٔ الغخمان ىُت الخضًشت الؿَُى ب في َظا الًٟ  ،َى ؤخض عواص الخُابت الَى و٢ض َو

بت زانت وخغاعة ؤلاًمان وظغؤة الجىان ظمٗا ًازغ في هٟىؽ الؿامٗحن، ٩ٞان ًجم٘ بحن َما٢ت اللؿان  ،مَى

ا ٖاإلاا ظلُما ومهلخا و٧ان نٝغ َمه بلى ب٣ًاّ ألامت اظخماُٖا  ٢ضباھغة،  ٖٓیم ونماخیاث ٖلم طا باٖع

ا، بهه ٧ان ًسُب زُبا في زمغة ؤلاجداص وهدُجت ال ت اإلاٗخضلتوؾُاؾُا وجغبٍى و٧ان  ،خدال٠ والخٗاون والخٍغ

ُما ؾُ ظمُٗت ٖلماء و٢اثضا مً ٢ىاص ومٟؿغا ُٖٓما باعػا (ؤهخسب للبرإلاان الهىضي مغجحن) وماعزا اؾُا ٖػ

ً، و٧ان ؤخض ال٣اصة الؿُاؾُحن واإلاهلخحالهىض غ الَى ٢ام بمداوالث ٦شحرة في مجا٫ ، ن وألابُا٫ في مٗغ٦ت جدٍغ

 ٦بح
 
هم، ٧ان مهلخا ا ًضٖى بلى التربُتالضٖىة وبنماح املجخم٘ وب٣ًاّ اإلاؿلمحن وجىخُض نٟٞى شخهُت  ٧اهذ. ر 

اعوي ت الىىاحي ال ًىظض لها هٓحر في ٖهٍغ الؿَُى  .مخىٖى

 العُىهاسويخفَ الشخمان 

اعويُولض الكُش خٟٔ الغخمان   اٍع0610ًىاًغ ٖام 01في  الؿَُى سُت، مً  م في ؤؾغة ٖلمُت ببلضة ؾَُى الخاٍع

ت بجىىع بىالًت ؤجغابغاصٌل الٛغبُت، ووالضٍ الك ى مىهب اإلاهىضؽ اإلاؿاٖض في مضًٍغ
ّٰ
ُش قمـ الضًً ٧ان ًخىل

ا٫ زم في بماعة ب٩ُاهحر( لمُت، و٢غؤ مباصت الٗلم ٖلى ؤٞغاصَا ).0ٖهض بماعة بهٞى ٕغ في ؤؾغة صًيُت ٖو وفي . وكإ وجٖغ

اٍع ٖام و الخد٤ بالجامٗت ال٣اؾمُت قاهي مغاص آباص، ، َـ0222ٖام  َـ، 0211جسغط في مضعؾت ٌُٞ ٖام ؾَُى

، وجسغط ٞحها ٖام َـ0210بضًىبىض، والخد٤ بها ٖام  ا٢ه الهُام بالٗلم بلى ؤ٦بر ظامٗت بؾمامُت هي صاعالٗلىمزم ؾ

ـ والخٗلُم في مضًىت  َـ، و٧ان مً ؤؾاجظجه: بمام الٗهغ الٗمامت ؤهىع قاٍ ال٨كمحري.0213 اقخٛل بالخضَع

بي "خٟٔ الغخمً إلاظَب الىٗمان" و"ما الباع بغهامبذ بىالًت مضعاؽ، وبضؤ ؾلؿلت الخإل٠ُ وال٨خابت، ٞإل٠ ٦خا

 بحن ألاوؾاٍ الٗلمُت (ؤلاؾمام في ماالباع)محن اؾمام" 
 
ا و٢بىال ًً ل٣ُا بعجاب 

َ
ا في الجامٗت . اللظ اهخسب مضعؾ 

ا0211ؤلاؾمامُت صاعالٗلىم بضًىبىض ٖام  م، 0622وفي ٖام . َـ، وم٨ض مضة هدى زمار ؾىىاث ٌٗمل ٞحها مضعؾ 

مل ؤبىال٨مام آػاصالتي ٧ان ًغؤؾها خُىظا٥  ًىت ٧ىل٩اجا ٖلى صٖىة مً ٢بل ظمُٗت جبلُٜ ؤلاؾماماعجدل بلى مض ، ٖو

  ٗ م مً مىبر الجمُٗت ٖلى مضي ؾيخحن وهه٠، و٧ان ؤؾلىبه بضٌ ا لل٣غآن ال٨ٍغ  في جٟؿحر مٟؿغ 
 
ا ؾهما ا ممخاػ 

ـ وجىلى مىهب عثاؾت ٧ل مً الجامٗخحن ؤلاؾمامُخ .ال٨خاب وصاعالٗلىم  حن: اإلاسجض الجام٘اقخٛل بالخضَع

م، جم بوكاء ماؾؿت هضوة اإلاهىٟحن بمضًىت صَلي الٗانمت؛ ٞخىظه عخمه 0625في ٖام  الخؿُيُت بخي ظله.

ذي؛  هللا بلحها واهدؿب بلى الىضوة، وبغػ  ا ٚالُت خى٫ َىا٥ طو٢ه الخهيُٟي والخاٍع
 
ا ٢ُمت و٦خب ؤبداز ٞإل٠ ٦خب 

) و"ٞلؿٟت ألازما١" و"٢هو مىايُ٘ مسخلٟت مجها: "اؾمام ٧ا  ا٢خهاصي هٓام" (هٓام ؤلاؾمام الا٢خهاصيُّ

                                                           
 .ٗٛٔ/ٕاترقخ دارالعلوم دقوبند:   ٔ
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ال٣غآن" وما بلى طل٪، بِىما ؾب٤ ؤن ٦خب "هىع البكغ في ؾحرة زحر البكغ" و"البمٙا اإلابحن في م٩اجِب ؾُض 

 ).0م في سجً "صؾتر٦ذ" بضَلي(0623اإلاغؾلحن" ٖام 

 حمُّت ِلماء الهىذ وخذماجه لؤلمت اإلاعلمت:

ظمُٗت ٖلماء هخهى صعاؾخه، واهًم بٗض طل٪ بلى ظمُٗت "اخلخه الؿُاؾُت والجهاص الؿُاسخي بٗض ؤن بضؤث مغ 

غ. ٞخذ ُٖيُه وعؤي الهىض مملىءة الواظتهض اظتهاصا مخىانما في ؾبُل  ،" وعظا٫ الضًً والؿُاؾتالهىض خدٍغ

اء والطجت الؿُاؾُت،  ظخماُٖت، و٢ام ت الا لؿُاؾت وجىظه بلى مجا٫ الخضمٞمً َىا زاى ٚماع ابالٛٚى

خ٣ا٫  بسضماث الٌؿتهان بها للخٟاّ ٖلى الضًً والكٗب اإلاؿلم الهىضي ولهالر البماص، وطا١ مغاثغ الخبـ والٖا

ش اإلاؿلمحن  ا للبُىلت والخماؾت، وؤياٝ نٟدت ظضًضة عاجٗت بلى جاٍع  ٗ  عاج
 
في سجىن صَلي ومحروث و٢ضم مشاال

سُت م، إلاا زاعث ضجت 0630وفي ٖام  في الهىض. ٣ضث خٟلت جاٍع ُٖ "خغ٦ت الخماٞت" في مكاع١ البماص ومٛاعبها، 

، عجبها الكُش دمحم ببغاَُم وعؤؾها قُش ؤلاؾمام اإلاىايل ال٨بحر خؿحن ؤخمض  اٍع ىه ؾَُى للخغ٦ت في ؤعى َو

اعوي، 0624-0546اإلاضوي ( م) بِىما ٢ام بدىُٓمها وبصاعتها الكاب اإلاخدمـ الخلمُظ خٟٔ الغخمً الؿَُى

ا. 31مً ٖمٍغ آهظا٥  البالٜ  ً ا ٞدؿب، وُػّط به مً ؤظل الخغ٦ت في السجً ؤً  ٖام 

اعوي لٗب ،م، إلاا وكإث خغ٦ت "مؿحرة صاهضي"0636وفي ٖام  ا، ُٞضٞ٘ وعاء السجً  الؿَُى  ً ا ٢ُاص ٞحها صوع 

ٖخ٣ل الكُش اإلاىالها ؤبى
ُ
اعوي بـمحروث و٢ض ؾب٤ ؤن ا في مجا٫  ال٨مام آػاص َىا٥، ٞمً َىا وكِ الكُش الؿَُى

تالخضماث  اعوي٧ان . ، واه٣ُ٘ بلى زضمت ؤمخه ووَىهالؿُاؾُت والخحًر ض ؤن ًغبي اإلاؿلمحن ٖلى  الؿَُى ًٍغ

ض ؤن ًغبي َظٍ الجماٖت مً اإلاش٣ٟحن  ىخضَم في ن٠ واخض. و٧ان ًٍغ ٛغؽ ٞحهم صًجهم وز٣اٞتهم ٍو جغبُت زانت َو

اعويجهًت وال٣ُٓت. ٞمؤل ، ألهه عؤي ؤن التربُت هي الىؾُلت الىخُضة للعوح الضًً ً  الؿَُى ٢لىبهم بدب الَى

جهم خ٨ما ظاثغا وعٞ٘ نىجه يض الاؾخٗماع وصٖاَم بلى الىعي   ،وخب الجهاص يض ؤلاهجلحز الظًً ًد٨مىن َو

ت في هٟىؽ الىاؽ واهخمى بلى ظمُٗت ٖلماء الهىض  ال٣ىمي وم٩اٞدت الٓلم والُُٛان. وبضؤ ًىٟش عوح الخب للخٍغ

غ البماص مً هحر الاؾخٗماع التي هي ؤ٦بر م  في ؾبُل جدٍغ
 
ىٓمت بؾمامُت جخمخ٘ بكٗبُت بؾمامُت، ٩ٞاهذ ٢اثضة

اث ٧اٞت بٗض ظماء ا َم الظًً زضمى الكٗب اإلاؿلم الهىضي ٖلى اإلاؿخٍى لماَئ الاؾخٗماع بالٟٗل  ؤلاهجلحزي، ٖو

ا لخضماجه ووكاَاجه، ٟٞي ٖام 0621ٖام  ا ومغ٦ؼ  ه0623م، واجسظَا مُضاه 
ُ
ا ملجلؿها الخىُٟظي، م، ا خسب ًٖى 

ا لجمُٗت ٖلماء الهىض، واؾخمغ ٖلى َظا 0613وفي ٖام  ا ٖام  ٣ب بـ"مجاَض اإلالت ؤلاؾمامُت" وازخحر ؤمُى 
ُ
م، ل

صر ؤن ٣ًا٫ بن الخضماث التي ٢ام بها ظمُٗت ٖلماء الهىض في الٟترة ما بحن  اإلاىهب ماصام ٖلى ٢ُض الخُاة. ٍو

اعوي ًٖ زضماث الكُش اإلاىالها خٟٔ الغخمانم، بهما هي ٖباعة 0613-0633  .)3(الؿَُى

غ الهىض مً بغازً ؤلاهجلحز ٖام  يذ اإلا0614ٞلما جم جدٍغ
ُ
جغث الايُغاباث، وق

ُ
ٗاع٥ الضامُت في ٢غي ومضن م ٞ

ا وامخّض لهُبها، البماص ذ ؤ٢ضامهم؛ ٞجهٌ َظا اإلاىايل وإلاا اقخٗلذ هاَع
ّ
ذ اإلاؿلمحن الهىىص، وػل ، طَبذ ٍع

مي واملجاَض ال٨بحر، وزام ٚماع الايُغاباث إلاىاؾاة اإلاى٩ىبحن وبه٣اط خُاتهم مً مسالب اإلاكاٚبحن، ؤلاؾما 

 خٟٔ الغخمان .ٖت ٚحر ٖاصًتوو٠٢ في وظه اإلاى٠٢ الٗهِب ب٩ل ظغؤة زاع٢ت، وشجا
َ
 والخ٣ُ٣ت ؤن مىا٠٢

                                                           
 ٜٗٔ/ٕاترقخ دارالعلوم:     ٔ
 .ٛٗ٘شاىي:  اترقخ   ٕ
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اعوي لذ في نٟداث الخ الؿَُى ش بدغوٝ طَبُت، وقهض في ؾبُل زضمت اإلاى٩ىبحن لضي الايُغاباث ٢ض ُسّجِ اٍع

ه وؤ٧ابغ
ُ
 .)0(ٖهٍغ له بظل٪ ؤ٢غاه

 إؼشافه ِلى اإلاذاسط ؤلاظلمُت:

٤ بحن الضًً واإلاهظب، وبلى ظاهب  اعوي ٖلى زضمت ؤبىاء املجخم٘ صون جٍٟغ بلى ظاهب خغم الكُش الؿَُى

ا
 
ا إلائاث مً اإلاضاعؽ ؤلاؾمامُت ومكٞغ ما٫ اإلالُت الاظخماُٖت؛ ْل ًٖى  ٖلى وكاَاتها الخٗلُمُت  اقخٛاله باأٖل

ا مً  ا في املجلـ الاؾدكاعي للجامٗت ؤلاؾمامُت صاعالٗلىم بضًىبىض بضء  ت، ٩ٞان ًٖى  م بلى خحن 0613وؤلاصاٍع

اجه ا، ٦ما ٧ان 0633ٖام  ٞو م وؤًٖاُء املجلـ ْلىا ٌؿخدؿىىن عؤًه، ٣ٞض عاعٰى مهالَر الجامٗت ومىاٞٗها صاثم 

ا في مجلـ قىعي الجامٗت ال٣ َـ بلى آزغ ٖهضٍ بالخُاة، 0233اؾمُت قاهي مغاص آباص ابخضاء  مً ًٖى 

ى ٢ؿمها الابخضاجي بـمٗهض الكُش خٟٔ الغخمان ى مىهب عثِـ الجامٗت  واإلاؿاولىن ًٖ الجامٗت ٢ض ؾمُّ
ّٰ
وجىل

ا ٖلى قاوجها
 
ا في مجلـ قىعاَا ومكٞغ  ؤلاؾمامُت الٗغبُت بجام٘ ؤمغوَت هدى مضة زمار ؾىىاث، زم ناع ًٖى 

ا إلائاث مً اإلاضاعؽ ؤلاؾمامُت الهىضًت ألازغي( ٨ظا ٧ان ًٖى  اجه، َو ت والخٗلُمُت ختى ٞو  ).3ؤلاصاٍع

)، ما الباع محن اؾمام" (ؤلاؾمام في ماالباع) :ُٖاٍئ الٗلمي ، اؾمام ٧ا ا٢خهاصي هٓام" (هٓام ؤلاؾمام الا٢خهاصيُّ

البمٙا اإلابحن في م٩اجِب ؾُض ، ة زحر البكغهىع البكغ في ؾحر ، نٟدت) 0451( ٢هو ال٣غآن، ٞلؿٟت ألازما١

 خٟٔ الغخمً إلاظَب الىٗمان، اإلاغؾلحن

 خلـت الىلم

اعويوإلاىالها  ؾهم ٦بحر وصوع ٢ُاصي في الىًا٫ يض ؤلاؾخٗماع ؤلاهجلحزي واؾخ٣ما٫ الهىض  خٟٔ الغخمان الؿَُى

ت، وال٨خاب والؿىت، وؤلاؾمام م، وله ؾىاب٤ في مجا٫ زضمت الضًً والضٖىة، والٗلم والش٣ا0614ٖٞىه ٖام 

اها والخُاة الاظخماُٖت الهىضًت ب٣ًاْا ووكاَا، وهٟش الغوح الشاثغة في ٢ض . واإلاؿلمحن ٞغ مؤل ٢لىب الهىىص بًماها ٖو

٢لىبهم الباعصة، وؤ٣ًٔ الىاثمحن الٛاٞلحن، ونىع بُجهم نىعة اليكاٍ وؤلانماح والجهاص لبماصَم يض الاخخما٫ 

ا للمؿلمحن في مجالي الٗلم والؿُاؾت، و٧اهذ  إلاىالهاا ولم ٨ًً ؤلاهجلحزي، ا ٣ِٞ للهىض، وبهما ٧ان ٢اثض 
ا باعػ  ُم  ٖػ

بت  ٤ بحن الضًً واإلاظَب ٖلى مؿخىي البماص ٧لها بًٟله طا مَى َخَبُر شخهُت قاملت بضون جٍٟغ ْٗ
ُ
مت ح ه ال٨ٍغ

ُ
طاج

 ٞاث٣ت ومدبىبُت مُل٣ت.

. 
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