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 :تــــــاملقذم

ش الهىض الخضًث واإلاػانغ, التي       جىاولذ صعاؾاث غضًضة جاٍع

عيؼث غلى الصخهُاث, و اإلاىايُؼ اإلاخػلهت بالخُىعاث 

الهىض, ؤال ؤن َىاى شخهُت لم جًٌ مىيىع الؿُاؾُت في 

سُت الػاإلاُت بالٌشحر مً  اَخمام الباخشحن, ؤزغث اإلاٌخبت الخاٍع

ش الهىض, ومجها شخهُت الؿُض غبض الحي الخؿني,  الضعاؾاث بخاٍع

ً الجمػُاث الػلمُت في الهىض,  ًاهذ له مؿاَمت مهمت في جٍٍى و

اُو املخىع وجٍىن البدث مً مهضمت وزالر مداوع وزاجمت, جى

 ألاُو ؤؾمه ووؿبُه وؤؾغجه ووالصجه, و يغؽ املخىع الشاوي بلى

خُاجه الاحخماغُت, وزهو املخىع الشالث بلى صعاؾخه، وؤبغػ 

 ؤؾاجظجه، ومؿاَمخه في جإؾِـ الجمػُاث الػلمُت. 

ؤغخمض الباخث غلى غضص مً اإلاهاصع مجها: يخاب الػالمت غبض    

ه  ش الهىض مً الاغالم) هَؼ الحي باللؿت الػغبُت) ألاغالم بمً جاٍع

،( ويخاب ) خُاة غبض 8 -1ج  -الخىاَغ وبهجه اإلاؿامؼ والىىاظغ

الحي باللؿت ألاوعصًت إلاالكه ابى الخؿً غلي غبض الخؿني ؤبً 

الػغبُت إلاالكه نضعة هللا الخؿُني باؾم  الػالمت, ويخاب باللؿت

)الػالمت الؿُض غبض الحي الخؿُني. ماعر الهىض الايبر ومً يباع 

مالكاجه(,  -خُاجه -مالكي الهغن الغابؼ غكغ الهجغي. غهغٍُ 

ت والبدىر  ا مً الضعاؾاث الػغبُت وألاوعصًت وؤلاهٍلحًز وؾحَر

ًان لها صوع  في اؾىاء البدث اإلايكىع في املجالث املخٌمت, التي 

 باإلاػلىماث الهُمت.

  

 مساهمته في جكىين الجمعياث العلميت في الهنذعبذ الحي الحسني و       

 *نزجس جزكي جياد  

 أسعذ حميذ أبى شنت  

  كليت التربيت للعلىم الانسانيت/جامعت املثنى 

 امللخص  معلىماث املقالت

: جاريخ املقالت           
 
و, وؤعيا زهبه لظهىعغضصا  مً الػلماء وألاصباء  حػض الهىض ؤعيا زهبه طاث جغار غلمي وزهافي غٍغ

 
يبحرا

سها,  سُت اإلاهمت التي ال جؼاُ مازٍغ في جاٍع سها الخضًث واإلاػانغ غضص مً الصخهُاث الخاٍع والكػغاء, وقهض جاٍع

ش الهىض مً  ًان مً يمً جلَ الصخهُاث الػالمت الؿُض غبض الحي الخؿني, الظي ؾلِ الًىء غلى جاٍع و

ً الجمػُاث الػل ش الهىض.زالُ مؿاَمخه في جٍٍى  في جاٍع
 
 ومهما

 
 باعػا

 
ًان لها صوعا  مُت التي 

سُت ًىهه ؤؾهم في        ٌػض مىيىع الػالمت الؿُض غبض الحي الخؿني مً اإلاىيىغاث اإلاهمت في الضعاؾاث الخاٍع

ىه  خغيت هضوة الػلماء وجىؾُؼ مجاالتها قله زضماث مهمه قحها ونض ؾاغضث غلى بلىعة شخهِخه الػلمُت وجٍٍى

 الكٌغي.

ً الجمػُاث في َظا البدث غلى خُاة الػالمت الؿُض  ؾيؿلِ الًىء     غبض الحي الخؿني, ومؿاَمخه في جٍٍى

 الػلمُت وصوٍع اإلاهم قحها.

ش الاؾخالم:   16/1/2022 جاٍع

ش الخػضًل :   8/2/2022 جاٍع

ــــغ: ـــُى اليــكــ   10/3/2022 نبــ

  19/7/2022 مخىقغ غلى الىذ:
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ً الجمػُاث الػلمُت في الهىض  غبض الحي الخؿني ومؿاَمخه في جٍٍى

 املحىر ألاول: والدجُه ونسبه.

 -أوال: اسمُه ونسبه:

ابً الؿُض الكٍغل  (1)َى الؿُض ؤخمض اإلاػغوف بـ)غبض الحي(       

قسغ الضًً بً غبض الػلي بً غلي بً دمحم بً ايبر قاٍ بً دمحم قاٍ 

بً دمحم جهي بً غبض الغخُم بً َضاًت هللا بً دمحم اسخام بً دمحم 

مػظم بً ؤخمض ابً مدمىص غالء الضًً بً نُب الضًً دمحم 

ً الضًً بً ؤخمض بً غلي بً نُام  الشاوي بً نضع الضًً بً ٍػ

بً نضع الضًً بً عيً بً الامحر هظام الضًً بً قُش الضًً 

الاؾالم امحر نُب الضًً دمحم اإلاضوي، بً عقُض الضًً ؤخمض بً 

ًىؾل بً غِس ى بً الؿُض ؤبي  الخؿً غلي، بً ؤبي  حػكغ دمحم 

الهاؾم، ابً دمحم غبض هللا بً ؤبي  دمحم غبض هللا بً ؾُض خؿً 

دمحم الشاوي بً ؤبي  دمحم  الاغىع الجىاص ههُب الٍىقت، بً الؿُض

ألاقتر بً الؿُض دمحم ناخب الىكـ الؼيُت بً غبض هللا املخٌ 

بً الخؿً اإلاشنى بً الامام الخؿً بً امحر اإلاامىحن غلي ابً ؤبي  

. بط ًيخهي وؿبُه بلى (2)َالب بً غبض اإلاُلب )غلحهم الؿالم(

كُت ت الهاقمُت الهَغ غلى  ، وخاقظذ جلَ ألاؾغة(3)ألاؾغة الىبٍى

ش غلى نالتها بالػالم الػغبي, و امخاػث بخمؿٌها  مضي الخاٍع

ت وبظُ الجهض في وكغ الػلم وزضمه الاؾالم  ُّ ػت ؤلاؾالم بالكَغ

  (.   4)والػمل لخحر اإلاؿلمحن

 
 
  -: أسزجه:ثانيا

َاحغث ؤؾغة الخؿني بلى )الهىض( مىظ ؤواثل الهغن الؿابؼ     

ُالصي, وؤُو مً ونل الشالث غكغ م \الهجغي اإلاىاقو للهغن 

،غً (6)((5)الهىض َى الجض ألايبر لهظٍ ألاؾغة ألامحر)نُب الضًً

و بؿضاص زم بلى)ؾؼهه ( مؼ حماغت يبحرة مً Ghaznah (7 ) ٍَغ

و جىفى  في )  ,(9)(، مضة مً الؼمًDelhi (8 ) ؤصخابه، غاف في) صلهي

, وؤصخبذ ألاؾغة حؿمى kurat mank bur (10))(11) يغة ماهَ بىع 

بالؿاصاث الهُبُت وؿبت بلى ألامحر نُب الضًً، وؤهجبذ َظٍ 

ألاؾغة مً ؤوالص الكُش اإلاضوي غضص مً الػلماء واإلاكاًش 

 في (12)اإلاػغوقحن  في الهىض
 
 يبحرا

 
ًان لغحاُ جلَ ألاؾغة صوعا , و

ت  الهغهحن الشامً غكغ والخاؾؼ غكغ اإلاُالصي في املجاالث الكٌٍغ

مً الػلماء خملىا ؤغباء الخػلُم  والػلمُت, وتهُإث مجهم هسبت

ؾىا 
ُ
ًاث الجهاص وجغا والتربُت والضغىة بلى غباصة هللا، قهاصوا خغ

ش الهىض ت ؤلانالخُت في مغاخل مسخلكت مً جاٍع , (13)الهُئاث الضغٍى

ًان لهم  ونض بغػ في ألاؾغة الخؿيُت الػضًض مً ألاغالم، الظًً 

  -مجهم:اإلاهىُت  جإزحر عوحي في مؿحرة خُاة غبض الحي

 ؤخض ؤغالم جلَ ألاؾغة، نام -:(14) الؿُض غلم هللا الخؿني 

ؤو )جٌُه يُالن( غام)  بخإؾِـ) صاع الكُش غلم هللا(

ت يُالن التي جهؼ غلى نهغ ؾئي، غلى بػض 1640\1050ٌ م(، في نٍغ

لي (، Raee Prielie(15) مُل ؤو مُل وههل قماُ قغم )عاجي بٍغ

و بحن  وجًم غضص مً البُىث لألؾغة الخؿيُت، وال ًىحض ٍَغ

و جغابي ، ًمغ بحن الخهُى واإلاؼاعع،  ت ؾىي ٍَغ ظٍ الهٍغ اإلاضًىت َو

ىحض ؤمام َظٍ  وفي مىاؾم ؾهٍى ألامُاع ًهػب اإلاغوع غلُه، ٍو

ت  ى غباعة (16)البُىث مسجض ًهؼ في الجىىب الؿغبي مً الهٍغ ، َو

دي نام ببىاث ه الؿُض غلم هللا في غام غً مسجض جاٍع

م، نُل ؤن نىاغض َظا اإلاسجض ُؾهُذ بماء ػمؼم، 1672\1083ٌ

 بضون نبت 
 
با كت بُىلها وغغيها جهٍغ وٌبني غلى َغاػ الٌػبت الكٍغ

ومىاعة، ولًٌ اعجكاغه ؤنل مً اعجكاع الٌػبت اإلاكغقت بػضص مً 

 ف
 
ػض اإلاسجض مضعؾت، ومػؿٌغا  لها, َو

 
 واختراما

 
ي ؤًام الاهامل جإصبا

, (17) الجهاص, وفي الجاهب الؿغبي مىه جهؼ مهبرة ألاؾغة الخؿيُت

ومً الصخهُاث ألازغي الباعػة في َظٍ ألاؾغة الؿُض ؤخمض بً 

, (19), وغبض الػلي الىهحر آباصي )حض غبض الحي لىلضٍ((18)غغقان

, والؿُض (20)والؿُض ؾغاج الضًً الهيؿىي)حض غبض الحي المه(

ل  .(21)ي) والض غبض الحي(قسغ الضًً الغات بٍغ

: والدجُه ونشاجُه:
 
 -ثالثا

ولض الؿُض غبض الحي في بِذ ؤمخاػ بالػلم والهالح في الشامً     

ًاهىن الشاوي  \1286ٌغكغ مً عمًان غام  ً مً  الشاوي والػكٍغ

لي1869 ت الؿُض غلم هللا في عاجي بٍغ , وكإ في ظل (22) م, في ػاٍو

ت، قٍاهذ ؤًام َكىلخه الهاصثت نض  ُّ ت وغلم ُّ ؤؾغجه في ؤحىاء صًي

ؤزغث بكٍل غمُو في غهلت الىاش ئ، نض جإزغ بىالضٍ وبهُت ؤقغاص 

ًان ًغاَم ميكؿلحن بخالوة الهغآن، و  ؤؾغجه مىظ والصجه, ؤو 
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ً الجمػُاث الػلمُت في الهىض  غبض الحي الخؿني ومؿاَمخه في جٍٍى

ـ, وجدُِ بهم حماغت مً الُالب حاءوا مً  الخإلُل، والخضَع

ًان يباع ألاؾغة ًغانبىن  ؤمايً بػُضة لُلب الػلم، ، يما 

كاُ وؤزالنهم ومسخلل ؤغمالهم, ؤن مؿاولُت جغبُت ألاحُاُ  ألَا

ًاهذ حماغُت  .(23) الىاقئت في ؤؾغة غبض الحي 

: دراستُه وأبزس أساجذجه:
 
 -رابعا

ًان الىاؽ ًإجىن       غاف الؿُض غبض الحي في يىل غاثلخُه التي 

ٍت الكُسحن الجلُلحن الؿُض يُاء الىبي الحها مً انص ى البالص لغو  

ما ؤبغػ (25)، والؿُض غبض الؿالم الىاؾُي(24)الخؿني ، َو

ًان ًدًغ غىضَم َالب الػلم بإصب  شخهِخحن في ألاؾغة ، 

 نؿغ ؾىه قهم ما 
ُ
واخترام، لهظا ًمًٌ الهُى بّن غبض الحي ومىظ

ًجغي في جلَ الخجمػاث قٍاهذ طاث جإزحرا مهم  في مؿحرة 

كاُ في (26)خُاجه ؿخمؼ الخاصًثهم بسالف ألَا ًان ًلخهى بهم َو , و

غمٍغ الظًً ًكًلىن اللهى واللػب, يما حػلم يخابت الكػغ 

 الهؿغ
ُ
، هاُ غبض الحي حػلُمه الابخضاجي في مباصت (27)وألاصب مىظ

اللؿت الكاعؾُت وآصابها غلى غلماء وقُىر بلضة لٌىى، وؤجهً 

, يما نام بػضة عخالث (28)غالكاعؾُت وآصابها في ؾً الشاهُت غك

 للػلم ومجها:
 
 -غلمُت الى مىاَو مسخلكت مً الهىض َلبا

 -قخدبىع ؾٌغي  –iilah abad (29)عخلخه الػلمُت بلى اله آباص '-1

  -بهىباُ:
 
با ؾاقغ غبض الحي بلى بله آباص ومٌث قحها إلاضة غامحن جهٍغ

ونغؤ غلُه يخب الىدى والكهه،  (30)قضعؽ غىض الؿُض دمحم خؿحن

ا، واؾخمغ في الضعاؾت واؾخكاص مً غلماء  وقغح الٍاقُت وؾحَر

ً  في الكهه غلى (31)آزٍغ
 
, زم ؾاقغ بلى قخدبىع ؾٌغي، ونغؤ يخابا

م،  1884 \1301ٌزم ؾاقغ بلى بهىباُ في غام  (32)الكُش هىع دمحم

قازظ غبض الحي ًترصص غلى خلهاث الػلم ومجالـ الػلماء 

 .  (33)حهاق

ًاهبىع  -2 ؾاقغ غبض الحي بلى  -ولٌىى:  Kanpur(34) صعاؾخه في 

ًاهبىع والخهى بالكُش اقغف غلي التهاهىي  ، ونغؤ بػٌ (35)مضًىت 

ً، بػض طلَ ؾاقغ بلى مضًىه لٌىى وصعؽ  الٌخب غلى مكاًش ؤزٍغ

 للمىهج الؿاثض في غهغة اإلاػغوف بـ) 
 
ً وقها غلى ًض غلماء ؤزٍغ

ًان ًظَب بلى خلهاث الػلم والضعؽ (36)الضعؽ الىظامي (، يما 

ا غلى ألانضام بلى جلَ اإلاىاَو   ُ اإلاىدكغة في ؤهداء اإلاضًىت مك

 .(37)لُدًغ صعوؽ ؤولئَ الػلماء

 \1309ٌؾاقغ بلى بهى باُ غام  -عخلخه الشاهُت بلى بهى باُ:-3

ً في 1891  وقحها غلماء باعٍػ
 
 غلمُا

 
ًاهذ جًم مغيؼا م، والتي 

, الظي صعؽ (38)م الكُش اًىب ابً نمغ الضًً البلتهيالخضًث ومجه

 .(39)غلى ًضًه غلم الخضًث

 -صعاؾخه الُب:-4

ًاهذ صعاؾت الُب جدظى بإَمُت يبحرة، واؾلب الضاعؾحن بػض     

الخسغج في الػلىم الضًيُت ًخىحهىن بلى الىظاثل الخٍىمُت لًٌ 

غبض الحي؛ بؿبب غؼة هكؿه, وانباله غلى َلب الػلم لم ًهبل 

بالىظاثل الغؾمُت, بل جىحه إليماُ صعاؾخه في الُب الػغبي 

م غىض 1893الُب في غام , وصعؽ (40)اإلاىدكغ في طلَ الػهغ

, (42) , وطلَ زالُ ؤنامخه في بهىباُ(41)الُبِب اإلاكهىع غبض الػلي

ضون ما ًملُه غلُه يما  ًان ًجلـ بجاهبه إلاػالجه الىاؽ، ٍو و

ًاهذ َظٍ ؤخضي الُغم الػلمُت  قػل ؤَباء طلَ الػهغ، و

ًان غبض الحي ٌكترى مؼ ػمالثه في  لخػلُم الُالب مهىت الُب، و

اإلاؿاثل الُبُت وفي بػٌ ألاخُان ًهغؤ بػٌ مهاالجُه مىانكه 

 .(43)غلحهم، وؤنبذ بػض طلَ ًماعؽ مهىت الُب لػالج الىاؽ

  -عخلخه بلى صلهي واإلاىاَو املجاوعة لها:-5

ت غلماء      ؾاقغ الؿُض غبض الحي بلى صلهي لىكـ الؿغى, وعٍئ

الخضًث, قإلخهى بالكُش املخضر الػالمت هظًغ خؿحن بً 

، قخخلمظ غلى ًضًه وخهل غلى ؤلاحاػة مىه, وفي َظٍ (44)حىاص

اعة ؤلامام املخضر عقُض ؤخمض الٌىٍىهي ، (45)الغخلت خظى بٍؼ

ؤخض الػلماء املخههحن، يما الخهى بالكُش غبض الغخمً بً دمحم 

  (46)الاههاعي 
 
 .(47)ؤًًا

 حياجه الاجتماعيت املحىر الثاني:

: نشأجه:
 
 أوال

لٌىى في حي ؤمحن آباص الغثِس ي  غاف الؿُض غبض الحي في    

اإلاكهىع، وغُاصجه الُبُت في هكـ البِذ، و الخؿني ٌؿًٌ جلَ 

ا للػلم لؿببحن؛ َما: بنامت ألاؾاجظة  ًان َالب  اإلاىُهت مىظ ؤن 
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ً الجمػُاث الػلمُت في الهىض  غبض الحي الخؿني ومؿاَمخه في جٍٍى

الىاقضًً بلى لٌىى في جلَ اإلاىُهت، والشاوي: لهغبه مً هضوة 

،  (48)الػلماء ب مىه، ولهغب اإلاسجض مً اإلاجُز ًاهذ في حي نٍغ التي 

ًان ٌػظ قُه الىاؽ قُه بػض نالة الجمػت إلاضة مً  خُث 

ًاهذ جلَ اإلاىغظت حظابه جىزغ في الىكىؽ مشل (49)الؼمً ، و

ًان الىاؽ ًؼصخمىن لالؾخماع له، ختى وؤن  الػلماء الهضامى، و

سجض، يما لم ًدؿؼ اإلاسجض لهم، قُخجمػىن في مُضان امام اإلا

 .(50)ًان ًام الىاؽ في اإلاسجض بلى آزغ خُاجه

:
 
 عائلته -ثانيا

جٍىهذ غاثلت غبض الحي الخؿني مً ػوحخحن وؤعبػت ابىاء،     

ؼ  يب بيذ الؿُض غبض الػٍؼ ًاهذ ػوحخه ألاولى الؿُضة ٍػ و

، في غمغ (51)الخؿُني الهيؿىي، وهي بيذ زاله ونض جؼوحها

ً، ونض غاف مػ ها, خىالي غكغة ؤغىام وجىقُذ الشالشت والػكٍغ

م، ولم جىجب ؾىي الؿُض غبض الػلي ولضٍ 1901 \1319ٌفي غام 

 غىض عؾبه (52)م(1961 -1893ألايبر)
 

, قٍان ػواحه الشاوي هؼوال

، ؤط نغع الؿُض قسغ الضًً ػواج الؿُضة زحر اليؿاء بيذ (53)ؤبُه

ًاهذ مً الؿُضاث 1904 \1322ٌالؿُض يُاء الىبي غام  م، و

ت الكا ُّ م، ولها يخب بؾالم ًاهذ جدكظ الهغان الٌٍغ يالث التي 

غّضة ميكىعة ومجمىغخان في الكػغ، مجمىغت نهاثض في الضغاء 

واإلاىاحاة بلى هللا ؾمُذ)باب الغخمت(، ومجمىغت ؤزغي في مضح 

)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(، باؾم)مكخاح باب الغخمت(، ولها الػضًض مً  الغؾُى

اء وألاوالص في ألامىع الاحخماغُت مجها يخاب الٌخب في حػلُم اليؿ

حماصي  7)الظاثهت، خؿً اإلاػاقغة، والضغاء والهضع(، جىقُذ في 

,وعػم مجها بشالزت ؤبىاء (54)م1968اب  31 \1388ٌالازغي غام 

ؼ) (، وابيخه ؤمت هللا 1905َم: ؤبيخه الٌبري الؿُضة ؤمت هللا الػٍؼ

الؿُض ؤبى الخؿً غلي  م(، ؤّما ابىه ألازحر1976 -1908غاجكت)

 .(55)م(1999 -1914الىضوي)

 املحىر الثالث: دوره في جأسيس الجمعياث العلميت. 

 مً     
 
 في جإؾِـ غضصا

 
ًان للؿُض غبض الحي الخؿني صوعا

 في 
 
 مهما

 
ًاهذ لها صوعا الجمػُاث الػلمُت والضًيُت في الهىض، والتي 

غ الخغيت ؤلانالح التربىي وألازالقي، وؤخُاء الكٌغ الض ًني، وجٍُى

سُت للمؿلمحن،   مىه ألخُاء اإلاٍاهت الخاٍع
 
الػلُمت في الهىض ؾػُا

مً زالُ نُامُه بالػضًض مً الجىالث غلى خىايغ اإلاؿلمحن وال 

ؾُما صلهي، والتراحؼ الٌبحر في مٍاهت اإلاؿلمحن؛ ألؾباب غّضة 

ت  ُاوي في الهًاء غلى ؤلامبراَىٍع مجها: صوع الاؾخػماع البًر

، التي جمشل الخٌم ؤلاؾالمي مما هخج غىه انهُاع يبحر (56) ؿىلُتاإلا

م الؿُاس ي والكٌغي، لظا  اث اإلاؿلمحن، وجغاحؼ صوَع في مػىٍى

غهض الػؼم غلى انالح طلَ الىانؼ قهغع ؤن ًبضا بالضاثغة 

مت: )واهظع  ا مً آلاًت الٌٍغ
 
املخُُت به واإلاخمشلت بإؾغجه اهُالن

 -:(58),(57) غكحرجَ الانغبحن(

:
 
     -م:1895جأسيس جمعيت آل هاشم عام  -أوال

     
 
 واحخماغُا

 
 صًيُا

 
الخظ الؿُض غبض الحي في ؤؾغجه جغاحػا

ًاهذ جلَ ألاؾغة عاثضة في ؤلانالح الضًني  بهكت غامت، بػض ؤن 

ب، وؤنبذ َىاى جسانم  والاحخماعي والؿُاس ي في اإلااض ي الهٍغ

ًاهذ وجهاَؼ بحن ؤقغاصَا وهؼاع مً ؤحل ؤمىع ؾح ر مهمت، قهض 

الخالقاث نض جضب بُجهم خُى ؤلامالى والػهاعاث؛ وبؿبب 

 قال لهاءاث وال 
 
الازخالف في وحهاث الىظغ ناَؼ بػًهم بػًا

اعاث جدضر بُجهم ، وهدُجت لظلَ قهضث ألاؾغة مٍاهتها (59) ٍػ

الضًيُت والاحخماغُت واههغقذ غً حػلم الػلىم الضًيُت، والػلىم 

مالى ؤلانُاغُت وؤنبدذ ؤؾغة الىاقػت وقًلىا ؤلا 

ؤعؾخهغاَُت، وقهضث اإلاؿاواة وعوح ألازىة التي صغا الحها 

ؤلاؾالم، مما ؤزغ َظا الىيؼ غلى شخهُت غبض الحي مً َظٍ 

ألاخضار، وؾعى بلى  ؤلانالح والل عؾالت في َظا الكإن اؾماَا 

, ؤهخهل الؿُض غبض الحي بلى الخُبُو الػملي ؤط نام (60) ؤلانالح

ًان  ،(61) ىة ؤغًاء ؤؾغجه في بِذ الؿُض عقُض الضًًبضغ الظي 

ا، في ًىم  مً اغمام الؿُض غبض الحي، واخض ؤغُان ألاؾغة ويباَع

م، وبػض مضاوالث 1895اب  14 \1313ٌنكغ غام  23الخمِـ 

ؤؾكغث الاحخماغاث غً حكٌُل حمػُت انالخُت ؾمُذ 

آلاؾغة بـ)حمػُت آُ َاقم(، وجمذ اإلاىاقهت غلحها مً ؤقغاص 

م، 1895آب  15 \1313ٌنكغ غام 24الخؿيُت ًىم الجمػت 

وغهضث ؤولى حلؿاتها في الؿاغت الشامىت والىهل في الؿابؼ 
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ً الجمػُاث الػلمُت في الهىض  غبض الحي الخؿني ومؿاَمخه في جٍٍى

 ُ ً ألاو ً مً حكٍغ م، في بِذ الؿُض عقُض الضًً، 1895والػكٍغ

ًاهذ حػهض احخماغاتها ًل زالزت اقهغ ًان ألامحن الػام (62)و , و

ًان للجمػُت الؿُض غبض الحي ًهضم الخها غ غً ؤغمالها،  ٍع

ًةوكاء مٌخبت للجمػُت،  غ غملُه  بًمجها انتراخاجه غً جٍُى

ت التي يىذ نض ؤؾؿذ في عاي  ُّ ومكغوغها ألخُاء اإلاضعؾت ؤلاؾالم

ًان الؿُض غبض الحي ًدث ؤغًاء ؤؾغجه غلى انالح  لي، يما  بٍغ

م ومىاػغاتهم بلى املخايم  طاث البحن بُجهم وغضم الغحىع في ؤمىَع

ُ  . (63)اهُت، وؤن غلحهم سخب ؤي نًُت لهم قحهاالبًر

ؤؾكغ الهغاع الشاوي للجمػُت غً جإًُض هضوة الػلماء بسُبت     

الهاَا ؤط ناُ :" ؤّيها الازىة بّن ؤخىاُ اإلاؿلمحن نض ونلذ بلى 

: نلت اهدباٍ الػلماء 
 
، وزاهُا

 
الخًٌُ؛ بؿبب جىاقغ اإلاؿلمحن ؤوال

ال ٌػغقىن ما جهخًُه  وؤّنهم ؾحر مضعيحن لخاحاث الػهغ،

مخُلباث الػهغ، لظلَ نام مجمىغت مً الػلماء بإوكاء حمػُت 

ًاهبىع  ؾمُذ بىضوة الػلماء، ونض غهض ؤُو احخماع ؾىىي لها في 

: لم  ا ؤن ؤنُى والاحخماع الؿىىي الشاوي في لٌىى، لًٌ ًاؾكني حض 

ًًٌ َىاى ؾىي شخو ؤو شخهحن مً ألاؾغة الخؿيُت 

ً في احخماع  ه لم ٌسجل ؤي خايٍغ
ّ
ًاهبىع، ومً اإلاشحر لالَخمام ؤه

ني واقهذ غلى 
ّ
لي في ناثمت ؤغًائها، خُث ؤه شخو مً عاي بٍغ

 
 
 مهما

 
ًان لهظٍ الخُبت صوعا الخًىع في اإلاغجحن الؿابهخحن", ونض 

 . (64)في اهًمام ؤغًاء ؤؾغجه بلى هضوة الػلماء

 ًان بوكاء حمػُت آُ َاقم زٍُى هدى ؤلانالح الػلمي    

ت  والضًني، قهضقذ بلى بزاعة قػىع َمً ًيخمىن بلى ألاؾغة الػلٍى

، ونض (65) بىاحبهم هدى ؤؾغتهم زانت وهدى اإلاؿلمحن بكٍل غام

ًاهذ َىاى  " :
 
طيغ ؤبى الخؿً الىضوي حهىص والضٍ ناثال

زهىماث وهؼاغاث جدىلذ بلى نىعة مهاَػت صاثمت اهتهذ 

ًان  ، ونض 
 
، بجهىص والضي ونط ى غلحها بخاجا

 
 صًيُا

 
الىلض لٍىهه غاإلاا

، قداُو حهضٍ 
 
 حضا

 
بُػخه التي عجىذ بالخب والدؿامذ  نلها َو

في غالج َظا الىيؼ، قخىؾِ بحن ؤقغاص غاثلخىا واهتهذ الخهىمت 

لت، وجدؿيذ الػالناث"  .(66)الٍُى

مساهمت السيذ عبذ الحي الحسني في جأسيس نذوة العلماء  -2

 -م:1892عام

 \1311ٌغام في   حمػُت اؾالمُت اَلُت غامت جإؾؿذ    

ٍُ يباع غلماء اإلاؿلمحن الهىض مً ؤحل  1892 م، في ججمؼ غهض

الدكاوع في خُى ؤخىاُ اإلاؿلمحن واوياغهم الغاَىت، بط اقخضث 

ُاوي غلحهم، وؤنبدذ الخًاعة الؿغبُت  إة الاؾخػماع البًر َو

بهت اإلاخػلمت، وفي الىاقضة بلى الكغم حؿتهىي نلىب وغُىن الُ

ًان َىاى حضاُ بحن اإلاؿلمحن اهكؿهم مً ؤحل   طاث الىنذ 

ت ؾحر مهخمحن بالخُغ  ُّ ت ومظَب ُّ ت وازخالقاث قهه ًّ ؤمىع غهاثض

 .(67) املخضم باإلؾالم واإلاؿلمحن مً الؿغب

ًان في الهىض في الىهل الشاوي مً الهغن الخاؾؼ غكغ       و

 ُ , (68) ؾه الػلىم في غلٌُغةمضع  -مػهضان غلمُان بؾالمُان ألاو

 -التي جمؿٌذ بالجضًض واهجغقذ مؼ الخًاعة الؿغبُت، ؤما الشاوي

, قخمؿٌذ بالهضًم وغضث ؤي حضًض مسالل (69)مضعؾت صًىبىض

 
 
ت, قٍاهذ َىاى خاحت ماؾت لىحىص مىهجا ُّ ػت ؤلاؾالم للكَغ

 غلى الخًاعة ؤلاوؿاهُت الخضًشت 
 
 ومىكخدا

 
 متزها

 
 ووؾُُا

 
مػخضال

ظٍ الخاحت ناصث الػلماء اإلاؿلمىن في والػل بُت، َو ىم الخجٍغ

الهىض بلى جإؾِـ مضعؾت لخهىم بةنالح ؤخىاُ اإلاؿلمحن الضًيُت 

ت ُّ ت والخػلُم ُّ ت والػلم ُّ  .(70) والاحخماغ

، الىانػت في (71) وزالُ الاحخماع الؿىىي إلاضعؾت قٌُ غام    

اء ،الظي غهضٍ حملت مً الػلم(72)م1892 \1311ًٌاهبىع غام 

ًان مجهم الؿُض دمحم غلي اإلاىهٌحري  ، والكُش دمحم ؤقغف غلي (73)و

 ، والخٌُم قسغ الخؿً(74)التهاهىي، والكُش لُل هللا الٍىثلي

م، وجىنلىا بػض الدكاوع والخباخث بلى بوكاء  (75)الگىگىهي وؾحَر

حمػُت باؾم) هضوة الػلماء( تهضف بلى بنالح اإلاىاهج الخػلُمت 

ت, يما تهضف بلى الؿعي  ُّ وويػها بكٍل ًلُو بداحت ألامت ؤلاؾالم

لجمؼ ًلمت اإلاؿلمحن وخّثهم غلى الىخضة وجىاس ي زالقاتهم، يما 

ٍغ إلاىاحهت مخُلباث َضقذ بلى زضمه الكٌغ ؤلاؾالمي وجُ ٍى

ً جلَ الخُىة، وفي هكـ  الخُاة الخضًشت، وؤًض حمُؼ الخايٍغ

ت, يما وجم ازخُاع  الىنذ جم اهخساب ؤصخاب اإلاىانب ؤلاصاٍع
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ً الجمػُاث الػلمُت في الهىض  غبض الحي الخؿني ومؿاَمخه في جٍٍى

 لها
 
 غاما

 
، زم زلكه مؿُذ (76)الؿُض دمحم غلي اإلاىهٌحري ؤُو عثِؿا

، زم زلكه الؿُض غبض الحي الخؿني، (77)الؼمان الكاهجاهبىعي

 للكاون الخػلُم ,(78) مت قبلي الىػماويزم الػال 
 
 . (79)ًان ؤُو ويُال

ؤّما مؿاَمت الؿُض غبض الحي في هضوة الػلماء, قُمًٌ الهُى      

 مىظ البضاًت بخلَ اإلااؾؿت, وؤغلً صغمه الٍامل 
 
ًان مخإزغا ؤهه 

ًاهبىع   في الاحخماع الضوعي للىضوة الظي غهض في 
 
ًان خايغا لها، و

ًان1894غام  خُىظاى ؤخض الػلماء الكباب الظًً جسغحىا  م، و

ً، يما قاعى في  ، ولم ًخجاوػ غمٍغ الخامؿت والػكٍغ
 
خضًشا

ًان خُجها ًضعؽ الُب ونض ظهغ  الاحخماع الشاوي اإلاهام في لٌىى، و

ؤؾمه في ناثمت الخًىع واإلاخبرغحن للىضوة، وبػض زمؿت ؤقهغ 

نضم قُه  مً احخماغها الشاوي الهى زُاب في حمػُت آُ َاقم،

لي غلى الاهًمام   قُه ؤغُان عاجي بٍغ
ّ
الانتراح لضغم الىضوة وخث

ًان َظا الاحخماع ألاُو وألازحر لجمػُت آُ َاقم بط ؤهظم  بلحها, و

 (80)ؤغًاءَا بلى هضوة الػلماء
 
ًان الؿُض غبض الحي مخدمؿا  ,

لخضمت هضوة الػلماء، قهض ؤصعى ؤغًاءَا اَخمامُه بها، وغىضما 

ت في ًىم الاعبػاء  غهضث حلؿتها اإلاىاقو  \1313ٌعحب  8الؿىٍى

 لألمحن 1895ًاهىن ألاُو  25
 
م، جم اهخسابُه باألحماع لٍُىن هاثبا

ًان ٌػاوي مً آلاالم مؼمىت في (81) الػام ؛ ألّن الؿُض اإلاىهٌحري 

ًان اإلاغى ٌكخض غلُه ، وحؿببه للػمل اإلاكٍغ للىضوة  الٌلى و

ً الكُش لُل هللا، قخم نضم الاؾخهالت؛ ولًٌ جم عقًها م

ًاهذ َىاى بػٌ (82) اهخساب الكُش ؾلُمان الكهلىاعوي ، و

ت وؤغخظع الكُش ؾلُمان غً  الخالقاث خُى الىكهاث الكهٍغ

، ونض نبل الؿُض غبض الحي بهظا اإلاىهب (83) نبُى اإلاىهب

 في زضمت الىضوة َىاغُت مً صون مهابل، 
 
ًان عاؾبا َىاغُت؛ ألهُه 

 
 
لألمحن الػام للؿُض دمحم غلي اإلاىهٌحري في يما وؤنبذ مؿاغضا

حمُؼ قاون الىضوة وؤَضاقها، وغىضما غغى غلُه الغاجب عقًه 

وظل ًسضم الىضوة بكٍل مجاوي، وفي غهضٍ طاع نِذ الىضوة في 

ا غلى  حمُؼ ؤهداء الهىض واجكو غلحها حمُؼ الػلماء وؾاغضَو

وة الظي , وزالُ الاحخماع الؿىىي الشالث للىض(84) خؿب نضعاتهم

لي في الُىمحن   -10 \1313ٌقىاُ  27 -26ؤوػهض ببلضة عاجي بٍغ

م، ؤزنى الؿُض دمحم غلي اإلاىهٌحري غلى 1895وؿُان غام  11

 بالجهىص اإلابظولت مً نبله في زضمت 
 
الؿُض غبض الحي مكُضا

, وفي الخضًث 
 
ء بالؿا

 
الىضوة صون مهابل، ونض ؤزنى غلُه الؿُض زىا

لحي في حمػُت هضوة الػلماء, بط ػاع الؿُض غً حهىص الؿُض غبض ا

يؿىة،  غبض الحي مؼ الؿُض دمحم غلي اإلاىهٌحري مضًىت قخدبىع َو

لي في  م، 1896ًاهىن الشاوي  10 \1313ٌعحب  25وعاجي بٍغ

الع غلى مداؾجها وغُىبها، يما  لخكخِل اإلاضاعؽ الضًيُت والَا

اغاث بحن وصغا ؤغًاء اإلاضاعؽ بلى ؤلانالح, وهبه بلى زُغ الجز 

هحن اإلاخسالكحن، وههى  ألاؾاجظة, وإلى الاجداص وؤلانالح بحن الكٍغ

غً الػاصاث والخهالُض التي ال جمذ لإلؾالم بهله، وغضم 

ؤلاؾغاف في اخخكاالث الؼواج واإلاىاؾباث الػاثلُت ووضر ؤَضاف 

 . (85)الىضوة واؾغايها

, مً ؤحل اقخخاح Ghaz Bore (86) ؾاقغ غبض الحي بلى ؾاػي بىع    

قغع للىضوة َىاى، وعاقهُه في الغخلت دمحم غلي اإلاىهٌحري, والكُش 

, والكُش ؾلُمان الكهلىاعوي، (87)ظهىع ؤلاؾالم الكخدبىعي

م، 1896ًاهىن ألاُو  25 \1314ٌعحب  20ناصف طلَ في ًىم 

, اهخهل غبض (88) واؾخهبل ؤغًاء الىقض بدكاوة مً ؤَالي اإلاضًىت

الىضوة الحها، وفي  بػض اهخهاُ ًاهبىع بلى لٌىىالحي مً مضًىت 

ًاهىن ألاُو  \1316ٌالغابؼ غكغ مً عبُؼ الشاوي  الشاوي مً 

م، وبػض مىانكاث بحن ؤغًاء الىضوة اؾخهغ الغؤي غلى 1898

غ اإلاىهج  تها في جٍُى بنامت ماؾؿت زهاقُت همىطحُت لخُبُو هظٍغ

ًان الخُاع بحن صلهي ولٌىى, وؤؾخهغ ا لغاي غلى لٌىى، الضعاس ي, و

 وجبرع به للىضوة (89) قإقتري الكُش اخدكام غلي الٍاًىعوي 
 

, مجزال

م, قإنُمذ قُه 1898ًاهىن ألاُو  2 \1315ٌعبُؼ الشاوي  15في 

 . (90) صاع الػلىم الخابػت لىضوة

     
 
ًاهذ اإلاؿاولُت اإلالهاة غلى غاجو الؿُض غبض الحي يبحرة حضا

 بػض اقخضاص اإلاغى الظي 
 
غاوى مىه الؿُض اإلاىهٌحري، زهىنا

 بىيؼ حضاُو ألاغماُ والهغاعاث 
 
قٍان الؿُض غبض الحي مكؿىال

ا للػمل 
 
ًان الؿُض اإلاىهٌحري مضًع اإلاخػلهت بالىضوة واإلاغاؾالث، و

ًان ًبظله الخؿني في زضمت الىضوة صون ؤحغ إلاضة غام  الظي 
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ًامل, ولم ًًٌ الخؿني ًملَ ؤي ممخلٍاث ؤو غهاع وال مهضع 

ًان بةمٍاهه يؿب لهمت الػِل مً الُب، ولًٌ صز ل آزغ، و

ًاهذ الىضوة ال جؼاُ في مهضَا والػمل قحها يشحر، ختى بن الؿُض 

غبض الحي لم ًًٌ لضًه الىنذ الٍافي لكخذ غُاصجه الُبُت، لظا 

 للؿُض غبض الحي 
 
ا  قهٍغ

 
زهو الؿُض غلي وؤغًاء الىضوة عاجبا

غان  \1314ٌفي مدغم  ى  م1896خٍؼ زالزحن عوبُت، لٌىه عقٌ َو

ؤزظ الغاجب وبػض الخاح قضًض نبل به, ؤي بػض زالر ؤغىام مً 

، ؤعؾل 1899قباٍ  26 \1317ٌقىاُ 15غمله في الىضوة، وفي 

اصة طلَ  الؿُض اإلاىهٌحري عؾالت بلى ؤغًاء ؤلاصاعة ؤوص ى قحها بٍؼ

ا للهغاع الاحي:   (  91)الغاجب مً زالزحن بلى زمؿحن عوبُت وقه 

الؿُض غبض الحي هاثب ألامحن الػام ظل ًسضم هضوة الػلماء  "بّن 

ًان غمله مىيؼ الخهضًغ  ا 
ّ
ا، وإلا ػمل مجاه  بؿحر عاجب ًخهاياٍ َو

ا مهضاٍع زالزحن  والاؾخدؿان مً ألاغًاء، قهض غُىىا له عاجب 

ُض ال ًكي إلاغيٍؼ وخاحاجه،  ا، ولًٌ َظا اإلابلـ َػ عوبُت قهغٍ 

ض والهىاغت والكُش ال ًىحض له هظحر في  حماغت الػلماء في الَؼ

ىذ نىاي بؿبب اإلاغى، نام الؿُض غبض  ني َو
ّ
بالِؿحر, وبما ؤه

ا، واخؿً الهُام به، قإعي  مً   ً الحي بدمل غبء واحباحي اً

"
 
ا  .(92) اإلاىاؾب ؤن ًغقى عاجبه مً زالزحن بلى زمؿحن عوبُت قهٍغ

وظل الؿُض غبض الحي الخؿني ٌؿخلم طلَ الغاجب بلى غام    

م، زم ؤغخظع بػض طلَ، وقخذ غُاصجه الُبِبت 1905 \1323ٌ

لٌؿب لهمت الػِل, وؤزخاع الؿُض دمحم غلي اإلاىهٌحري  بػض ؾكٍغ 

للدجاػ هاثبحن َما: الؿُض غبض الحي والكُش غبض اللُُل 

ضوة وال جخإزغ بؿُابه ، لٍي ًخىلُان بصاعة قاون الى(93) الؿيبلي

ي ؤخمض هللا 
ّ
ل، وؤعؾل الؿُض دمحم عؾاله بلحهما طيغ قحها: "بو الٍُى

الل مغة غلى وحىصيما بجىاعي قإهخما عحالن مهُأن مً هللا حػالى 

لخضمت الىضوة الػلماء", يما وشجؼ الكُش اإلاىهٌحري  في عؾاله 

ه مىيؼ زهخ
ّ
ه، وؤّن ؤزغي بلى الؿُض غبض الحي الخؿني طيغ قحها ؤه

ه 
ّ
؛ أله

 
ًامال ا   ً قُه الؿنى والٌكاًت، ونض قىى بلُه ؤلاصاعة جكٍى

 .(94)ؤَل لظلَ، وألاغًاء ًلهم ًدكاَغون في َظا الكػىع مػه"

عبُؼ  23نّضم الؿُض اإلاىهٌحري اؾخهالخه غً عثاؾت الىضوة في      

 م, لٍي ٌػتُز في مىهٌحر 1903جمىػ  19 \1321ٌالشاوي 

Monkir(95) اقخضاص اإلاغى غلُه قايُغ ؤغًاء الىضوة؛هدُجت 

 غىض عؾبخه
 

، ونض اهخهلذ عثاؾت (96) بلى نبُى الاؾخهالت هؼوال

 
 
ًان الؿُض غبض الحي هاثبا الىضوة للكُش دمحم مؿُذ الؼمان، قُما 

 له؛ وبؿبب وحىص الغثِـ الجضًض للىضوة في قاهجاهبىع 

ShahJahanpur(97) ه ؾحر ناصع غلى
ّ
الخكغؽ  واؾخهغاٍع قحها، قةه

لكاون الىضوة ومٌخبها في لٌىى, لهظا الؿبب ؤهخهل اإلاٌخب بلى 

ًان 1904ًاهىن الشاوي 15 \1321ٌقىاُ  15قاهجاهبىع في  م, و

 إلاٌخب الىضوة قاهخهاُ مً لٌىى خُث 
 
الؿُض غبض الخؿني مضًغا

ًاهذ جهضع مجلت الىضوة ، التي (98) ًاهذ اإلاضعؾت جدذ بقغاقه و

ا قبلي َغ  الىػماوي وعثِؿها غبض الحي, ولًٌ ًان عثِـ جدٍغ

 خُث نّضم الكُش مؿُذ الؼمان 
 
ال الىيؼ لم ٌؿخمغ ٍَى

 طلَ 1905هِؿان  21ٌ 1323نكغ  15اؾخهالخه في 
 
م، مػلال

بػضم اؾخُاغخه ؤلاقغاف غلى حهخحن، قخم ازخُاع الؿُض غبض 

ت بػض حػظع بًجاص شخو يكا   للكاون ؤلاصاٍع
 
الحي لٍُىن مضًغا

   (.99) ؾحٍر لهظا اإلاىهب

لم جًٌ آعاء الػاملحن في الىضوة مخُابهت غلى الضوام، قدضر     

م، قهض قىيذ مؿاولُت صاع 1905اههؿام خُى ؤصاعتها غام 

الػلىم لىضوة الػلماء بلى زالر شخهُاث َم: الػالمت قبلي، 

ت  ًاهذ قاونها ؤلاصاٍع  غً قاونها الخػلمُت، قُما 
 

ًان مؿاوال و

ًا ن الهؿم الخػلُمي ومضًٍغ الػالمت مهؿمت يظلَ، خُث 

قبلي، والهؿم ؤلاصاعي ومضًٍغ الؿُض غبض الحي، والهؿم اإلاالي 

ظا الخهؿُم لم  ومضًٍغ الكُش اإلايص ى اخدكام غلي الٍاًىعي, َو

ًان؛ بؿبب الازخالف في  ًًٌ غلى خؿب الىظام ؤلاصاعي بل 

وحهاث الىظغ، ولكهضان عحل نضًغ ٌؿخُُؼ ؤن ًجهٌ بإغباء 

طلَ بهىله:"  غلى ،(100) عة لىخضٍ, ونض غلو ؾلُمان الىضوي ؤلاصا

ًاهذ َظا ألانهاع الشالر  ا للىخضة، و ًان الىظام ؤلاصاعي قانض 

ججغي في مؿالَ مسخلكت، وال ججخمؼ في مٍان، وال جهحر ألامىع 

دٌم الىظام، وػم ! بّن الىخضة  ًلها بلى عحل واخض ًىخض ألامغ ٍو
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, قظهغ َظا الخالف (101) ػاملحن"واإلاكاعيت جخجلى في ازالم ال

 بكٍل واضر بػض ؤن اؾخلم الكُش زلُل الغخمً الؿهاهبىعي

, عثاؾت الىضوة الظي غاعى الكٌغ الخجضًضي الظي هاصي به (102)

الػالمت قبلي بل غضٍ قؿو، ونض ؤؾخاء الػالمت قبلي مً 

، زم نّضم الؿُض (103) الكاجػاث التي جضوع خىله قهغع الاؾخهالت

ت، واخدكام غلي مً  غبض الحي اؾخهالخه مً الكاون ؤلاصاٍع

م، ونض 1913جمىػ  19 \1331ٌقػبان  14الكاون اإلاالُت في 

جىنل املجلـ ؤلاصاعي بلى خل لالػمت، قلم ًهبلىا اؾخهالت الؿُض 

غبض الحي، والكُش اخدكام غلي، ونبلىا اؾخهالت الػالمت قبلي 

 للخالف, لًٌ 
 
ازاع َظا الهغاع َالب صاع الػلىم, وخضر خؿما

البىا بػىصة الػالمت قبلي، وفي ظل َظٍ  نلو وايُغاب قحها, َو

الظغوف ونل زبر وقاة الػالمت قبلي اإلاكاجئ, قخىاس ى اإلاػىُىن 

حماصي  29بكاون الىضوة زالقاتهم، وغهضوا حلؿتهم في لٌىى في 

ل  31 \1333ٌألاُو  خُاع م، خُث اجكهىا غلى از1915ؤبٍغ

ًان ًدظى بشهت  ه 
ّ
ا للىضوة؛ أله  غام 

 
الؿُض غبض الحي ؤمُىا

 غً نغبه مً حمُؼ الجهاث والىؾُُت التي 
 

الجماَحر، قًال

ا للىضوة (104)ًخمخؼ بها ا غام  , وغىضما ؤنبذ الػالمت غبض الحي ؤمُى 

اجسظ غّضة بحغاءاث مً ؤحل بنالخها ونّضم الػضًض مً 

 الانتراخاث ومجها:

اصة عواجب ؤؾاجظة الػلىم الضًيُت الظًً -ول:الاقتراح ألا  -1 َى ٍػ

لت، وؤقاع  ًاهىا ًضعؾىن قحها إلاضة ٍَى جسغحىا مً صاع الػلىم، و

مت بدههم؛ ألّنهم حػلمىا َىا زم  الػالمت ؤّن عواجبهم الهلُلت حٍغ

جب ؤال ًخػغيىا لالػصعاء والخغمان مً  اصخبىا مػلمحن، ٍو

ًاهذ عواجب ؤ ؾاجظة الػلىم الخضًشت خهىنهم، وختى طلَ الىنذ 

ها الاؾاؽ  ًان قَغ مغجكػت؛ ألّن اإلاىدت التي جهضمها الخٍىمت، 

َى ؤن جٍىن عواجب ؤؾاجظة الػلىم الخضًشت ؤيثر مً ؤؾاجظة 

الػلىم الضًيُت، لظلَ نام غبض الحي بمؿاواة عواجب مىظكي 

ضث اإلاحزاهُت  .(105) الىضوة لٍي ال ًٍىن َىاى قغم بُجهم ولظلَ ٍػ

نضمُه الؿُض غبض الحي بلى املجلـ ألاغلى  -الثاني:الاقتراح  -2

ًان  للىضوة لبىاء مسجض في ؾاخت صاع الػلىم؛ ألّن  الُالب 

ًهلىن الهلىاث الخمـ في ناغت مً ناغاث صاع الػلىم، ولم 

ًًٌ َىاى مسجض قىاقو املجلـ غلى طلَ الانتراح وؤعاص 

ًٌ الػالمت ؤن ًٍىن اإلاسجض مشل اإلاسجض الىبىي الكٍغل، ول

م, 1934 \1353ٌالبىاء لم ًٌخمل في خُاجه, بل ايخمل في غام 

زالُ عثاؾت ؤبىه الايبر الؿُض غبض الػلي, وؾعى الػالمت غبض 

ًاهىا ٌؿٌىىن في ناغاث  الحي بلى بىاء نؿم صازلي للُالب الظًً 

 :(106) الضعاؾت، وويؼ الدجغ ألاؾاؽ لظلَ وغلُه الػباعة الاجُت

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

"نض اؾـ بيُان الانامت لضاع الػلىم هضوة الػلماء ًىم الؿبذ     

م"                                1917اًاع19اإلاىاقو  \1335ٌعحب  \27

 . (107)ؾُض غبض الحي هاظم )هضوة الػلماء(

ومن نشاطاجه ألاخزي قاميه بتطىيز املستىي العلمي في   -3

ً الظًً جغبُُه بهم نله النذوة:  خُث ؤؾخضعى ألاؾاجظة اإلااٍَغ

ٍُ الكُش الؿُض ؤمحر غلي  ت، قػلى ؾبُل اإلاشاُ يخب بلى ؤؾخاط نٍى

اإلالُذ اللٌىىي، وغغى غلُه بصاعة صاع الػلىم وعثاؾت الخضَعـ 

, لُخىلى بصاعة صاع (108) بها، إلاا جىفى صغا الكُش خكُظ هللا البىضوي 

 مً الكُش ام
 

حر غلي، ونام الخؿني بةنالح اإلاهغعاث الػلىم بضال

ًان الػالمت ٌكاوع  ا مً زالُ حكٌُل لجىت، و َغ الضعاؾُت وجٍُى

لب مً  ىكظ ؤلانالخاث مً ونذ ألزغ َو اغًاء اللجىت ٍو

ألاؾاجظة في صاع الػلىم ان ًُلػىا الػالمت غلى الخهو التي 

 ُصعؾذ في الهكىف، لٍي ًٍىن غلى اَالع بالىانؼ الخػلُمي في ًل

 .(109)قهغ 

ُاهُت في م، 1919اب غام  يما وعقٌ َلب الخٍىمت الهىض البًر

بالخسلي غً مٍان الىضوة الخالي والخىاُػ غىه؛ مً ؤحل بىاء ًلُت 

 ؤزغي مهابل البىاء الخالي، ووغضث 
 
خٍىمُت وؾخمىذ للىضوة ؤعيا

بشالزحن الل عوبُت لبىاء الهؿم الضازلي في ألاعى الجضًضة، 

لػالمت في امخدان نػب؛ بؿبب مىنل ا ويؼ طلَ الُلب

الخٍىمت مً حهت وخاحت الىضوة لخلَ ألامىاُ اإلاػغويت مً حهت 

ًاهذ جغؾله بهىعة  ازغي, عقٌ الػالمت َلب الخٍىمت الظي 
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ا غلى مىنكه ختى نامذ الخٍىمت  مؿخمغة, ولٌىه بهى مهغ 

 .(110)بسخبه

 م: 1920ججذيذ رئاست للنذوة عام 

المت غبض الحي غلى وقَ الاهتهاء في قهغ ًاهذ مضة عثاؾت الػ     

ل  \1338ٌعحب  م؛ وبؿبب ما نضمه الػالمت مً 1920ؤبٍغ

زضماث حلُلت للىضوة نغع ؤغًاء مجلـ ؤلاصاعة جمضًض عثاؾت 

م، بػض 1920آطاع 6 \1338ٌحماصي الازغ 14غبض الحي في 

ٍُ في مىهب ألامحن  ؤنغاع حمُؼ ألاغًاء غلى طلَ ونغعوا بهاء

ض عقٌ الػالمت طلَ بؿبب مؿئىلُاجُه الٌشحرة، قػُىىا الػام، ون

م ججضًض عثاؾخه  له هاثبحن لِؿاغضاٍ في ؤغماله, وإّن بنغاَع

ه ال ًىحض له 
ّ
م وؤه الؿُض غبض الحي لٍىهه مدِ زهتهم وجهضًَغ

وزالُ جلَ اإلاغخلت  ,(111) بضًل ٌؿخُُؼ ؤن ًجهٌ بكاون الىضوة

 -1914إلاُت ألاولى) ًاهذ الهىض مًُغبت بكضة بػض الخغب الػا

ُاهُا مؼ خلكائها يض الضولت الػشماهُت التي 1918 م(، قىنكذ بٍغ

ًان ًىظغ الحها اإلاؿلمىن في الهىض يغمؼ للمجض ؤلاؾالمي وخامُت 

مت ألاجغاى في غام  ٍؼ  1918لإلؾالم, وبػض اهتهاء الخغب َو

ؼ  , نام الخلكاء بخىَػ ُاهُا غلى الػانمت بؾُىبُى واؾدُالء بٍغ

ث الضولت الػشماهُت قُما بُجهم, ونض وزالُ جلَ اإلاضة ممخلٍا

ًاهذ خغيت صًيُت بدخه ظهغث في  ظهغث خغيت الخالقت, التي 

ت للخغم غلى مىهب  ُّ الهىض بػض ؤن ؤزاعتها الؿحرة ؤلاؾالم

الخالقت وجُهحر البالص اإلاهضؾت مً هكىط ألاحاهب, واحخمؼ 

ؤهداء البالص، الػلماء في ماجمغ خًٍغ خىالي زمؿماثت غالم مً 

واعجكػذ مٍاهت غلماء الضًً وهُؼ غىض ؤعاصتهم الػلماء 

اإلاخسغحىن مً اإلاضاعؽ ألاوعبُت وانخضوا بهم في اإلاالبـ الهىضًت, 

ُاهُت والايغاب 1920وانترخىا غام  م مهاَػت خٍىمت الهىض البًر

غً الخػاون مػها في بصاعة الخٍىمت ومهاَػت البًاجؼ ألاحىبُت, 

 غً خُث لم ًبَو 
 

بِذ مً بُىث اإلاشهكحن الهىضوؽ قًال

 غلى 
 
اإلاؿلمحن بال وقُه ضجت لهظٍ الخغيت ختى ؤنبدذ زُغا

ُاوي في الهىض  . (112) الىحىص البًر

حاءث الخغيت لىهغة الاجغاى وخماًت مىهب الخالقت، بط    

ناصث مظاَغاث صًيُت وؾُاؾُت جىاصي بؿلو اإلاضاعؽ الخٍىمُت 

ُاهُت، وحػُُل  وغضم الخػامل مؼ ماؾؿاث خٍىمت الهىض البًر

, وخغم اإلاالبـ (113) الضوام الغؾمي في اإلاضاعؽ والٍلُاث

ّل َمً ًلبـ اإلاالبـ وألاوؾمت  وألانمكت ألاوعبُت في الكىاعع ًو

ًاهذ غلحها ؤؾماء الخٍام  ت التي مىدذ للهىىص و ت والخهضًٍغ الكسٍغ

, بػض اهدكاع جلَ الخغيت في الهىض (114) الاهٍلحز جضاؽ باألنضام

ُاهُت نغع الػالمت غبض الحي غهض  ومهاَػه خٍىمت الهىض البًر

ًاهذ  احخماع ألغًاء الىضوة وخّثهم غلى عقٌ اإلابلـ اإلاالي التي 

ىده الخٍىمت لهم قغقٌ املجلـ ألاغلى للىضوة اإلاىدت وواقهىا جم

ً  15 \1339ٌعبُؼ ألاُو غام  3غلى انتراح الػالمت في  حكٍغ

ت 1920الشاوي  ًان الهغاع يما ًلي: "واقهذ الجلؿت ؤلاصاٍع م و

بإؾلبُت آلاعاء غلى عقٌ مىدت الخٍىمت في الظغوف الغاَىت، 

غ طلَ غلى اإلاؿخىي ابخضاء مً الكهغ الجاعي، و ؤونذ ؤ
ّ
ن ال ًىز

, ؤزغث جلَ الخغيت غلى الضعاؾت قهام الػالمت غبض (115)الخػلُمي"

الحي بالخىحُه الػهلي والكٌغي للُلبت، وؾعى بلى جغيحز حهىصَم 

ت، واؾخُاع زالُ غام  ُّ غلى الضعاؾت الػلمُت والبدىر ؤلاؾالم

وي ؤن ٌػُض الشهت بلى الُالب، وؤنغ غلى ألاؾخاط ؾلُمان الىض

, ؤلانامت في صاع الػلىم لػكغة (116) والكُش خمُض الضًً الكغاهي

ؤًام مً ًل قهغ لخىحُه الُالب واعقاصَم وجىغُتهم وجىؾُؼ 

 زهاقتهم والؿُُغة غلى الػملُت الخػلمُت قىاقها غلى الانامت

(117) ":
 

, وطيغ ؤبى الخؿً مىنل والضٍ مً جلَ الخُىعاث ناثال

ضة لخغيت الخ القت ًّل الخإًُض وطلَ ًيسجم مؼ ًاهذ ؤؾغجىا مٍا

ًان ًدب الػؼلت والاههُاع  جهالُض ألاؾغة، وعؾم ؤّن الىالض 

ه وكغ صغىة بلى جإًُض خغيت الخالقت 
ّ
نمىجا ًهل مً الٌالم، بال ؤه

ت جللَ اإلاػىهت  ُّ والضقاع غجها، وونل هدُجت لهظٍ الػاَكت ؤلاؾالم

ًاهذ جمىذ لىضوة الػلماء", واهته  ذ جلَ الخغيتالخٍىمُت التي 

ني (118) غلى ًض يماُ اجاجىعى , خُث خٌم املجلـ الَى

آطاع غام  30بالهؿُىُُيُت بدل وؤنهاء الخالقت الػشماهُت، في 

 .(119)م1924
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 -الخاجمت:

هت في الهىض, طاث - حػض اؾغة غبض الحي الخؿني مً ألاؾغ الػٍغ

ا الى ألامام الخؿً بً غلي  الانُى الػغبُت الى جغحؼ حظوَع

ا الباعػ في الهغهحن  )غلحهم الؿالم(, قٍان ألغًاء جلَ الاؾغة صوَع

ت  الشامً غكغ والخاؾؼ غكغ اإلاُالصي في املجاالث الكٌٍغ

والػلمُت و تهُإث هسبت مً الػلماء الظًً خملىا ؤغباء الخػلُم 

ًاث الجهاص وجغاؾىا  والتربُت والضغىة بلى هللا حػالى، وناصوا خغ

ت ؤلانالخُت ف ش, قٍاهذ الهُئاث الضغٍى ي مغاخل مسخلكت مً الخاٍع

ىه  ؤُو مىاَل الػلم للػالمت غبض الحي التي ؤؾهمذ في جٍٍى

اصة زهاقخه ؤلاؾالمُت.  الكٌغي وٍػ

نام بالػضًض مً الغخالث الػلمُت والضًيُت الى مغايؼ الػلم  -

اعة اإلاكاًش واإلاضاعؽ الضًيُت  اإلاىدكغة في صازل الهىض, وٍػ

ًاهذ جلَ الغخلت طاث غىن والخهُى غلى ؤلاحاػاث ال ػلمُت, و

ت, التي  اعة ألامايً ألازٍغ يبحر له خُث ؤؾهمذ في لهاء الػلماء وٍػ

 في اؾىاء مالكاجه.
 
 مهما

 
 ًاهذ مهضعا

ًان الؿُض غبض الحي الخؿني ؤُو مً باصع بلى  بنالح طاث  -

ًاهذ  البحن بحن ؤغًاء ؤؾغجه, قإؾـ حمػُت آُ َاقم, التي 

لضزُى جلَ ألاؾغة في هضوة الػلماء واإلاؿاَماث التي الىىاة ألاولى 

نضمها الػالمت قُما بػض, وقٍلذ هضوة الػلماء مدُت مهمت في 

ًان إلاؿاَمخه الػلمُت  صوع الؿُض غبض الحي الكٌغي والخػلُمي, و

ا ختى طاع نُتها في صازل الهىض  ا واػصَاَع  في همَى
 
اإلاخمحز قحها صوعا

ًاهذ ؾاًخه زضمت   الضًً ؤلاؾالمي واللؿت الػغبُت.وزاعحها, و

 -الهىامش:

                                                           

( دمحم زاوي خؿنى، ؾىاهذ مىالها ؾُض دمحم الخؿنى )عخمه هللا غلُه(، (1

ًاصًمي، لٌجهى،  اياقت وجٌمُل: مدمىص خؿنى هضوي، ؾُض ؤخمض قهُض ا

؛ محرػا عقُؼ هللا يبحر، کجه اًم کام کا ایک اًم 39م، م1235ٌ-2013

کے طعیػه غغبی محن ؾىاهذ خیاث، مهالهمُالػه    -بىضوؾخاوی اؾکىلىن 

؛ 181، م1993غلى يٍغ ًىهُىعس ى،  -ؾحر مُبىغت، غغبى ػبان ًى ؾٌُكً

نضعة هللا الخؿني، الػالمت الؿُض غبض الحي الخؿُني. ماعر الهىض الايبر 

                                                                                                  

مالكاجه، صاع  -خُاجه -ومً يباع مالكي الهغن الغابؼ غكغ الهجغي. غهغٍُ 

 .72، م1983وم، حضة، الكغ 

، ماؾؿت قُهل  (2) ؤًىب جاج الضًً الىضوي، دمحم الخؿني, خُاجه وآزاٍع

؛ غبض هللا بً نالر بً 43م، م2004-1425ٌيكمحر،  -الخػلُمُت، حامى

ٌ( في جإنُل 1420-1333ؾلُمان الىقمي، حهىص ؤبي  الخؿً الىضوي)

، ًلُ  -ت اللؿت الػغبُتمىهج ألاصب ؤلاؾالمي، عؾاله ماحؿخحر ؾحر ميكىٍع

ت، اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت،  ُّ ٌ، 1423حامػت الامام دمحم بً ؾػىص ؤلاؾالم

ػه، م2م  .181؛ محرػا عقُؼ هللا بیگ، بجهال طَع

ٌ 1420-1333دمحم احخباء الىضوي، ؤبى الخؿً غلي الخؿني الىضوي)  (3)

م( الضاغُت الخٌُم واإلاغبي الجلُل، صاع الهلم، صمكو، 1914-1999\

 .  23، م2001

قايغ غالم قىم، الؿُض ؤبى الخؿً الىضوي خُاجه، واؾهاماجه  (4)

، حامػت البىجاب، الػضص الػكغون، الَىع  -الػلمُت، مجله الهؿم الػغبي

 .52، م2013

نُب الضًً دمحم اإلاضوي: ًغحؼ وؿبه بلى ؤلامام الخؿً بً غلي ابً ؤبي   -(5)

م(، ازظ الػلم 1185 -581ٌَالب )غلحهما الؿالم(، ولض في بؿضاص غام) 

واإلاػغقت مً قدُى الػلماء في غهغة، واهخهل مً بؿضاص بػض وقاة والضٍ، 

الهىض في الهغن الؿاصؽ قضزل ؾؼهه وانام قحها مضة مً الؼمً، زم نضم 

الهجغي ؤًام نُب الضًً اًبَ قجاَض مػه في ؾبُل هللا، وقخدذ غلى ًضٍ 

ا مً الهالع الخهِىت اإلاخِىت، ونض يغمت  ، وؾحَر يؿٍى نلػه يغة ماهٌبىع، َو

ًان له زالر ابىاء ) عيً الضًً، نىام  الؿلُان قمـ الضًً الاًلخمل ، و

ً الظي ناع نايُا َى حض الاؾغة الضًً مدمىص ، جاج الضًً(, عيً الضً

ًاهذ وقاة نُب الضًً في  الخؿيُت في الهىض التي اهدكغث اغهابه قحها، و

ًاهىن الشاوي -677ٌالشالث مً عمًان غام  م. 1279 -الؿابؼ غكغ مً 

ه  ش الهىض مً الاغالم) هَؼ ىظغ: غبض الحي الخؿني، الاغالم بمً جاٍع ًُ ض  للمٍؼ

، 1999، صاع ابً خؼم، بحروث، 1اظغ(، جالخىاَغ وبهجه اإلاؿامؼ والىى 

؛  دمحم الخؿنى، جظيٍغ خًغث ؾُض قاٍ غلم هللا خؿنى، 118-117م:

؛ حىان غلي الكمغي, 23ٌ، م 1230ؾُض ؤخمض قهُض ايُضمي، لٌىى، 

حامؼ  -اؾهاماث غلماء آُ البِذ)غلحهم الؿالم( في الهىض, مجلت ًلُت التربُت

ت, الػضص الشاوي, بؿضاص,  .377, م 2019 اإلاؿدىهٍغ

نضعة هللا الخؿُني، الػالمت الؿُض غبض الحي الخؿني. ماعر الهىض الايبر  (6)

مالكاجه،  -خُاجه -ومً يباع مالكي الهغن الغابؼ غكغ الهجغي. غهغة

ـ, صاع الكغوم، حضة،   .77، م1983جهضًم: غبض الخلُم غَى
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مً الػانمت  مً اقهغ اإلاضن الاقؿاهُت، جهؼ في الجىىب الؿغبي -ؾؼهه: (7)

ً. وحػض مً اَم مغايؼ الشهاقت وآلاصاب في  ًاهذ غانمت للؿؼهٍى ، و ًابُى

ت وحىص الػضًض مً اإلاؿاحض  الػالم ؤلاؾالمّي الهضًم ومً اَم مػاإلاها الازٍغ

ذ  ا يٍغ ت والتي حػىص بلى الػهض الؿؼهىي، ومً اَم آزاَع ُّ وآلازاع ؤلاؾالم

دي مدمىص بً ؾبٌخٌحن الؿؼهىي، ومسجض مؿػىص  الشالث ببرحه الخاٍع

ػىص بىاثه بلى غام  م. وحكتهغ اإلاضًىت بالؼعاغت، 1141-536ٌالازغي اإلاكهىع َو

ت، بياقت  يما ٌػمل بػٌ ؾٍانها في الهىاغاث الخهلُضًت والخغف الُضٍو

ىظغ: ؤمىت ؤبى حجغ، مىؾىغت  ًُ ض.  بلى ععي اإلااقُت خُى ؾكىح الجباُ، للمٍؼ

ت، ٍ ُّ  .  61، م2010مت، غمان، ، صاع اؾا2اإلاضن ؤلاؾالم

ا، جهؼ في الُغف  (8)  ُ مضًىه صَلي) صلهي( اقهغ اإلاضن الهىضًت وغانمتها خال

الؿغبي مً خىى نهغ الؿاهج وهي مً مضن الكماُ، خُث جٌثر قحها ػعاغه 

الغػ في مػظم اإلاىاؾم وبها مؿاخاث قاؾػه مً الؿاباث التي جهل ختى 

سُت بػضة مغاخل، خُث ؾكىح حباُ الهمالًا، و لهض مغث جلَ ا إلاضًىت الخاٍع

ؤؾؿذ غلى ًض ؤلامبراَىع اإلاؿىلي بابغ، وؤنبدذ الىىاة ألاولى للػانمت 

ت للمؿُى 1803صلهي، و اؾخىلى غلحها الاهٍلحز غام  , وبهُذ الؿلُت الغمٍؼ

ؤي بػض الشىعة الهىضًت، خُث نط ى غلى هكىطَم  1859غلى صلهي ختى غام 

كهل بحن مً حاهب الاهٍلحز، وزههذ أل  ا، ٍو زغ ؾالَحن اإلاؿُى عاجبا قهٍغ

سُت وهُىصلهي زِ الؿٌت الخضًضي، و في غام   1912صَلي الهضًمت الخاٍع

ىظغ: غاجكت ؾلمان الؿُاؽ،  ًُ ض.  اؾخػاصث مٍاهتها يػانمت للبالص. للمٍؼ

ت. مىظ الهغن الغابؼ غكغ وختى الخاصي  ا الخًاٍع الهىض مػاإلاها آزاَع

ًاصًمي، ص. ث، م:  والػكغون، مغيؼ الٌخاب ت 43-39الا ؛ الجمػُت اإلاهٍغ

، 3، م3ليكغ اإلاػغقت والشهاقت الػاإلاُت، اإلاىؾىغت الػغبُت اإلاؿحرة، ٍ

ت، بحروث،   .1515،  م2009اإلاٌخبت الػهٍغ

، 3غبض اإلااحض الؿىعي، ؤبى الخؿً الىضوي ؤلامام اإلاغبي الاصًب، ٍ (9)

, 2005بحروث،  -صمكو جهضًم: ًىؾل الهغياوي وازغون، صاع ابً يشحر،

؛ زحر الضًً الؼعيلي، الاغالم نامىؽ جغاحم ألقهغ الغحاُ واليؿاء 137م

، صاع الػلم للمالًحن، 3، ج5مً  الػغب واإلاؿخػغبحن واإلاؿدكغنحن، ٍ

 .290، م 1980بحروث، 

ىظغ:  (10) ًُ ض  بت مً مضًىت هللا اباص. للمٍؼ يغة ماهَ بىع: مضًىت َىضًت نٍغ

 .77، اإلاهضع الؿابو، منضعة هللا الخؿُني

 .137غبض اإلااحض الؿىعي، اإلاهضع الؿابو، م (11)

يُاء الضًً الانالحي، الكُش ابى الخؿً غلي الخؿني الىضوي غالم  (12)

ب: مدمىص الخؿً الىضوي، زهاقه الهىض) مجله غلمُت،  عباوي حلُل, حػٍغ

 .58، م2001، 4، الػضص52زهاقُت, حامػت قهلُت(، املجلض 

                                                                                                  

 .52غالم قىم، اإلاهضع الؿابو، م قايغ  (13)

م( 1623-1033ٌالؿُض غلم هللا بً قًُل الخؿني الىهكبىضي: ولض)  (14)

ٍُ نبل والصجُه باإلاضًىت اإلاىىعة، ونام زاله  ببلضٍ ههحر اباص، و جىفى والض

بتربِخٌه، وحػلم الػلىم الضًيُت غلى ًض زىاحت اخمض، زم ؾاقغ للمضًىت 

ً ألاؾغة الخؿيُت، اإلاىىعة وغىض غىصجه نام بب لي مَى ىاء اإلاسجض في عجي بٍغ

 بالػلىم الكغغُت وغغى غلُه ؤلامبراَىع اإلاؿىلي اوعوـ 
 
 غاعقا

 
ًان قُسا غاإلاا

ا مً ألاعى قغقًه واؾخإزغ الكهغ والكانت، جىقُه )  ب غاإلاٌحر انُاغ  ٍػ

لي، وله مهىكاث 1096ٌ-1684 خه في جٌُه يُالن في عاجي بٍغ م(، وصقً بؼاٍو

ىظغ: ًىوـ الكُش ببغاَُم مجها ًُ ض  : الػُُاث وغىاًه الهاصي. للمٍؼ

ت،  ُّ الؿامغاجي، غلماء الػغب في قبه الهاعة الهىضًت، وػاعة ألاوناف الػغان

؛ دمحم 138؛ ماحض الؿىعي، اإلاهضع الؿابو، م 445، م1986بؿضاص، 

ػه، م   .39-38الخؿنى، بجهال طَع

لي: مضًىت َىضًت جهؼ في الى  (15) الًت اوجغاصبغصٌل غلى نهغ)ؾئي(، عاجي بٍغ

وقحها نلػه التي بىاَا الؿلُان خؿحن الكغقي، وقحها نبر اإلالَ الجىهبىعي، 

والكُش غبض الكٍىع الابضاُ، و قحها وكإ قحها الػضًض مً الػلماء واإلاكاًش 

ىظغ: ًُ ض   مجهم الؿُض غلم هللا وابىه الؿُض دمحم واقغاص ؤؾغجه الخؿيُت. للمٍؼ

قسغ الضًً الخؿني، الهىض في الػهض ؤلاؾالمي، جهضًم: ؤبى غبض الحي بً 

-99م، م م 2001-1422ٌالخؿً غلي الىضوي، صاع غغقاث، الهىض، 

100. 

, مٌخبه اؾالم, لٌجها,  (16) ًاعوان ػهضگۍ, خهه اُو ابى الخؿً غلى هضوي, 

 .35م, م 2000

م ، 1987، صاع الهلم، صمكو، 1____________، في مؿحرة الخُاة، ج(17)

ػه، م 46-45م  .58؛ دمحم الخؿنى، بجهال طَع

ه الامحر نُب الضًً، ولض في  (18 ل مً طٍع ( ؤخمض بً غغقان بً هىع الكٍغ

لي. وفي غمغ 1786 \1201ٌغام ) ت حضة غلم هللا في عاجي بٍغ م(، في ػاٍو

م ختى بلـ الشالشت غكغ، وفي ؾً  الغابػت بضؤ بهغاءة بػٌ ؾىع الهغآن الٌٍغ

فى والضٍ قايُغ بلى ؤن ًخىلى ؤمىع ؤؾغجه؛ وبؿبب يىَ الؿابػت غكغ جى

ؼ بً  الػِل َاحغ مً بلضجه بلى صلهي إليماُ صعاؾخه غىض الكُش غبض الػٍؼ

هت غىه  ولي هللا الضَلىي، الظي اؾٌىه في اإلاسجض وازظ الؿُض ؤخمض الٍُغ

ت غلى ههج  1807 \1222ٌفي غام  ُّ ى ؤُو َمً ؤنام خٍىمت بؾالم م. َو

غاقضة في الخضوص الكمالُت الؿغبُت مً الهىض في الػهغ الخضًث؛ الخالقت ال

( واإلاؿلمحن عقؼ عاًت الجهاص  SIKHوبؿبب اإلاكاًل الُاثكُت بحن الؿُش )

ؼ باألماعة غام ) م( وجمًٌ مً جدهُو بػٌ الاهخهاعاث؛ 1826 \1242ٌوبَى

ال هدُجت إلااامغاث ؤلاهٍلحز يضَا، قىنػذ مػغيت بحن  لٌجها لم جضم ٍَى
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اإلاؿلمحن بهُاصة الؿُض ؤخمض وبحن ؤلاهٍلحز والؿُش في مىُهت) باالًىث 

Balakot م, ؤؾدكهض قحها الامام مؼ 1831ؤاًاع 6 \1246ٌطي الهػضة  24( في

ض. ًىظغ:  غضص مً ؤصخابه وُغغف غلى ؤزغ طلَ بالؿُض ؤخمض الكهُض. للمٍؼ

الكهُض ؤبى الخؿً غلي الىضوي ، جغحمت الؿُض ؤلامام ؤخمض بً غغقان 

-18ٌ، م م  1420، صاع غغقاث، لٌىى، 2مجضص الهغن الشالث غكغ، ٍ

؛ عابُت ألاصب ؤلاؾالمي, الكُش ابى الخؿً الىضوي. بدىر وصعاؾاث, 22

اى,  ؛ ماحض الؿىعي، اإلاهضع الؿابو، 12ٌ, م 1424مٌخبت الػبٍُاث, الٍغ

 .53؛ قايغ غالم قىم، اإلاهضع الؿابو، م139-138م م 

 \Naseerabad  1220ٌبً غلي دمحم، ولض في)ههحر آباص  غبض الػلي (19)

 Luknowم، ووكإ وجلهى الػلىم قحها، وبػض طلَ ؾاقغ بلى بلضة )لٌىى 1805

هت  ( وازظ مً ؤؾاجظتها الخضًث غً الؿُض دمحم غلي الغامكىعي, وازظ الٍُغ

غً الؿُض ؤخمض بً غغقان ، وحمؼ بحن الػلم واإلاػغقت والخىايؼ، زم ماعؽ 

ـ مضة مً الؼمً، وبػضَا جىلى الػضُ والهًاء، وجدهُل الخغاج ، الخض َع

ا في الخِ والكػغ ونُاؾت الظَب، وؾحر طلَ مً قىىن ؤزغي،  ًان ماَغ  و

( وله مً الػمغ زمان Nacodeم( في ) هاًىص 1852 \1269ٌجىفى في غام) 

ض ًىظغ: غبض الحي الخؿني، الاغالم...، ج وؤعبػىن غاما. ، اإلاهضع 7للمٍؼ

ػه ، م م 1021-1020الؿابو، م م  -35؛ دمحم زاوي خؿنى، بجهال طَع

؛ ؤبى ؾبدان عوح الهضؽ الىضوي، الػالمت الكٍغل الؿُض غبض الحي ابً 36

ٌ(، مجله البػث ؤلاؾالمي، 1341-1286قسغ الضًً الخؿنى الغات بغاًلىي )

، املجلض الغابؼ وألاعبػىن ، لٌىى، قػبان م  ٌ,1419عمًان  -الػضص ألاُو

 .45-44م 

الؿُض الػالمت ؾغاج الضًً بً مهضي بً الخؿحن الخؿني الىاؾُي  ((20

الهؿىي  الكخدبىعي ؤخض الػلماء الهالخحن، ًغحؼ وؿبه مً حهت ؤبُه بلى 

ض الكهُض ومً حهت ؤمه بلى بؾماغُل بً حػكغ الهاصم)غلُه الؿالم(،  ٍػ

ت مً Hensohم، في )َيؿٍى  1801-1216ٌولض غام  ( ووكإ قحها وهي نٍغ

ى نؿحر قظَب بلى Fatehbour Sikriؤغماُ) قخدبىع ؾٌغي  ٍُ َو ( جىفى والض

هت غً  لٌىى، قهغؤ الػلىم الضًيُت غلى ًض غلمائها وقُىزها، وازظ الٍُغ

ىه والػم بِخه ولم ًسغج مىه  الؿُض ؤخمض بً غغقان، وغاص بػض طلَ بلى َو

اعة ألاناعب. جىفى في ًىم الا ت َؿىىة وصقً 1860-1277ٌزىحن) بال لٍؼ م( بهٍغ

ًان ؤقغاص ؤؾغة  بها. لم ًضعيه الػالمت غبض الحي ولًٌ اؾخكاص مً يخبه، و

م جىانحن بلى الجهاص  ًان ؤيثَر والضٍ غبض الحي غلى ههج ؤلامام ؤخمض الكهُض و

ض ًىظغ: غبض الحي الخؿني، الاغالم...، ج ، اإلاهضع 7في ؾبُل هللا. للمٍؼ

؛ دمحم زاوي 81؛ نضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م 981الؿابو، م 

ػه، م   .57خؿنى، بجهال طَع

                                                                                                  

ل قسغ الضًً بً غبض الػلي في غام) (  (21  -1256ٌولض الؿُض الكٍغ

م وحػلم الخِ والخؿاب، 1840 لي وكإ بها، ونغؤ الهغآن الٌٍغ م( في عات بٍغ

ًان (، وعخل بلى هاًىص Urduواللؿت الكاعؾُت، و)الاعصًت  مؼ والضٍ الظي 

ُاهُت،   للخغاج ومخىلُا الهًاًا مً الخٍىمت الهىض البًر
 

ٌػمل بها مدهال

ٍُ وبػٌ  ؤنام بها مضة مً الؼمً ونغؤ بػٌ الٌخب الضعاؾُت غلى ًض والض

الكُىر، زم عحؼ بلى بلضجه، و بػض وقاة والضٍ نغؤ بػٌ الٌخب غً حضٍ المه 

ة لُلب الػلم قاؾخهغ في) خُضع الؿُض دمحم ظاَغ، زم ؾاقغ بلى مضن غّض 

( لشمان اغىام، وؤنبذ نضع اإلاضعؾحن في مضعؾت خٍىمُت Hyderabadآباص 

(، إلاضة غامحن زم عحؼ بلى بلضجه، Bhopalفي جىابػها، زم اؾخهغ في )بهىباُ 

وقؿل وظُكت في نؿم مً مؿدككى خٍىمي إلاضة مً الؼمً زم اغتُز بػض 

م الؿُض غبض الحي مً ػوحخه ألاولى ؤمت  طلَ في بلضجه، و جغى ولضًً ؤيبَر

ؼ بيذ ؾغاج الضًً الهيؿىي، ؤّما الؿُض دمحم نابغ قىلض مً خٌُمت  الػٍؼ

م ببلضة لٌىى, 1912-1330ٌبيذ غبض الهاصع غبض الباقي جىفى في نؿٍغ  غام 

ومً ملكاجه  وله ملكاجه غّضة وممخػت مجها )مهغ حاهخاب( في زالر مجلضاث

ًاهذ وقاجه في) الػاقغ مً ألازغي: ؾحرة الؿاصا ث، والؿحرة الػلمُت، و

ُ  -1326ٌعمًان ً ألاو ض ًىظغ: نضعة هللا 1908 -الخامـ مً حكٍغ م . للمٍؼ

ػه، 84-82الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م م  ؛ دمحم زاوي خؿنى، بجهال طَع

؛ 46-45؛ ابى ؾبدان عوح الهضؽ الىضوي، اإلاهضع الؿابو، م م 37م 

 .824لؿامغاجي، اإلاهضع الؿابو، مًىوـ الكُش ابغاَُم ا

ؤبى الخؿً غلى هضوي، جظيغة مىالها خٌُم ڈاکڑ ؾُض غبض الػلى،  (22)

ه، لٌجهى، ؛ غبض الحي الخؿني، الهىض 28م، م2003 \1425ٌمکخبت هضًو

ػه، م 5في...، اإلاهضع الؿابو، م  ؛ 181؛ محرػا عاقؼ هللا بَُ، بجهال طَع

-Mobarok Ahmed, A Study On Arabic Prose Writers Tm India With 

Special Reference To Maulana Muhammad Rabey Hasani Nadwi, 

Athesis - unrelated, Faculty Of Arts – University Of Gauati, 2012, 

P.104. 

 .73-72نضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م م  (23)

لىي: ولض ( الؿُض الكٍغل يُاء الىبي بً ؾػُض الضًً (24 الىهكبىضي البًر

ت حضة الؿُض غلم هللا خىالي  لي في ػاٍو م، ووكا 1827-1243ٌبمضًىت عات ٍع

ا غلى ألانضام  بها، و نغؤ قئُا مً الػلىم في بلضجه، زم ؾاقغ بلى صلهي ؾحر 

، وؤنام في  ا وصعؽ غىض قُىزها مجهم, الكُش ؤخمض ؾػُض وؾحٍر ً ًىم  غكحًر

ضٍ قغحؼ بلى بلضجه بهى مضة مً الؼمً، زم صلهي غامحن، زم اؾخضغاء وال

ؾاقغ بلى لٌىى وؤنام في مسجض صبحر الضولت غىض اإلاكتي ؾػض هللا اإلاغاص 

ٍُ مً الكُىر زم عحؼ بلى  آباصي، ونغؤ بػٌ الٌخب الضعاؾُت غلُت وغلى ؾحر



 

 2022 /عشر الخامسالمجلد  الثاني/مجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/1186-1208 
1198 

ً الجمػُاث الػلمُت في الهىض  غبض الحي الخؿني ومؿاَمخه في جٍٍى

                                                                                                  

هت غً الؿُض قٍغل زىاحت، وغىضما عحؼ بلى بلضجه  ً، وؤزظ الٍُغ الَى

هت، جىفى في يثرث غلُت الىقىص مً  الػلماء واإلاكاًش وؤزظو غىه الٍُغ

ُ  \1326ٌالػاقغ مً طي الهػضة غام  ًاهىن ألاو م، وصقً 1908الشالث مً 

ىظغ: غبض الحي الخؿني، الاغالم..، ج ًُ ض  ، م م 8في مهبرة آباثه. للمٍؼ

1250-1251. 

( الؿُض غبض الؿالم بً ؤبي الهاؾم بً مهضي الخؿُني الىاؾُي (25

ه َؿىة الهؿىي الكخد ً، ولض في نٍغ بىعي: ؤخض غلماء الهىض اإلاكهىٍع

م، وصعؽ غىض غمه الؿُض ؾغاج 1818 \1234ٌالخابػت لكخدبىع غام 

الضًً الىاؾُي مضة مً الؼمً، زم ؾاقغ بلى لٌىى قضعؽ غىض بػٌ 

هت  الكُىر مجهم مػحن الضًً الٌغوي، بػض طلَ عحؼ بلى بلضجه وازظ الٍُغ

ؼ غً والضٍ وإلاا جىفى ؾاقغ  بلى صلهي، ونغا الخضًث غلى الكُش غبض الػٍؼ

الضَلىي، زم ؾاقغ للدجاػ وصعؽ غىض الكُش ؤخمض بً صخالن، وله غضٍ 

مالكاث مجها: عؾاثل في الهالة )جبهغة الجمػت( وعؾاله في ازباث حىاػ 

ا جىفى في الغابؼ مً قىاُ غام  الشامً غكغ مً اب   \1299ٌالخهلُض وؾحَر

ىظغ1882 ًُ ض   .617: ببغاَُم الؿامغاجي، اإلاهضع الؿابو، مم. للمٍؼ

ًاصًمي، (26 ( ؤبى الخؿً غلى هضوُي، خُاث غبض الحي، ؾُض ؤخمض قهُض ا

ػه، م 65،  م2003 -1325ٌلٌجهى،  ، محرػا عاقؼ هللا يبحر، بجهال طَع

182. 

 . ) ( Mobarok Ahmed, Op, Cit., P. 105 

؛ ؤبى الخؿً غلى هضوُي، 95( نضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م (27

ػه، م   .70خُاث غبض الحي، بجهال طَع

28). )Mobarok Ahmed, Op, Cit., P. 105 

( هللا آباص: وهي ايبر اإلاضن الهىضًت في اجغابغاصٌل الىالًت الكمالُت، جهؼ (29

ٌَ الخضًضًت التي غىض نهغي الجامذ وحمىت غىض الخهاَؼ الغثِس ي مؼ الؿ

ًان اؾمها في الجاَلُت ) بغاى( وؾماَا  لٌخا وبىمباي، و جغبِ بحن صلهي ًو

ايبر قاٍ الخُمىعي ) هللا باؽ( وبنى بها نلػه خهِىه، زم ؤنبذ اؾماَا ) 

ؤله آباص( بػض اؾدبضاُ اؾمها الهضًم مً نبل قاهجهان بً حهاهٌحر 

إحي الحها الهىضوؽ مً مسخلل اهد اء البالص للدج في ًل غام الخُمىعي، ٍو

ً، وفي اإلاضًىت مُاعان مضوي وغؿٌغي وحػخبر  ؿدؿلىن غىض ملخهى الجهٍغ َو

ىظغ: غبض الحي الخؿني، الهىض في  ًُ ض  ت. للمٍؼ اله آباص ملخهي الخغيت الجهٍغ

؛ خؿام الضًً ابغاَُم غشمان، مىؾىغت 98الػهض...، اإلاهضع الؿابو، م

 .24، م2012م، ، صاع الػلىم، ص. 2مضن الػالم، ٍ

( الكُش دمحم خؿحن بً جكًل الػمغي املخبي الاله آباصي، ؤخض يباع (30

غلماء الهىض: ولض ووكا بةله آباص ونغؤ املخخهغاث غلى الكُش قٌغ هللا املخبي 

                                                                                                  

الاله آباصي، زم ؾاقغ بلى لٌىى ونغؤ بػٌ الٌخب الضعاؾُت غلى الكُش وػُم 

الُب مً الخٌُم مظكغ خؿحن دمحم اللٌىىي وؾحٍر مً الكُىر، وحػلم 

اللٌىىي, وعحؼ بلى بلضجه هللا آباص قضعؽ واقاص قحها مضة مً الؼمً، زم ؾاقغ 

كحن قذج وػاع واؾىض الخضًث غً ؤخمض بً صخالن، زم  بلى الخغمحن الكٍغ

ابي؛ بؿبب حػهبه  ا، ولهب بالَى عحؼ للهىض وانم في بلضجه وؤنبذ مضعؾ 

الاؾخماع بلى الؿىاء وخًىع ألاغغاؽ الضًني، وفي آزغ خُاجه ماله بلى 

ًاهذ وقاجه ًىم الازىحن الشامً  \والهُام باإلاىلض الىبىي )نل هللا غلُت واله(، 

ىظغ غبض الحي، 1904الؿابؼ غكغ مً اًلُى  \1322ٌمً عحب  ًُ ض  م. للمٍؼ

 .1358 -1357، م م 8الاغالم...، ج

ػه(31 ؛ 73، م( ؤبى الخؿً غلى هضوُي، خُاث غبض الحي، بجهال طَع

Mobarok Ahmed, Op, Cit., P. 105. 

( الكُش هىع دمحم الكخدبىعي بً الكُش ؤخمض الخىكي الكاَبىعي زم (32

م، 1857 \1273ٌالكخدبىعي: ولض ببلضة قاَبىع مً بالص البىجاب غام 

ونغؤ بػٌ الٌخب الضعاؾُت غلى الكُش غبض الغخمً اإلالخاوي, وؾاقغ الى 

ي بمضعؾت الكُش غبض الغب،  صلهي وصعؽ غىض الكُش اإلاكتي غبض هللا الًُى

وحػلم الُب مً الخٌُم ؾالم عيا الضَلىي، زم ؾاقغ بلى غلٌحٍر والػم 

اإلاكتي لُل هللا الٍىثلي، ونغؤ بػٌ الٌخب الضعاؾُت، زم جىلى الخضَعـ 

ًاهذ وقاجه في الشامً مً  عؽ بها, و ت بكخدبىع قؿًٌ وص  ُّ باإلاضعؾت ؤلاؾالم

ض 1924ث غكغ مً قباٍ الشال \1342ٌعحب  م وصقً بكخدبىع. للمٍؼ

ىظغ: غبض الحي الخؿني، الاغالم...، ج  .1396، م8ًُ

 .96-95( نضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، اإلاهضع الؿابو، م م (33

، جهؼ في حىىب ؾغب وؾِ والًت اوجاع (34
 
ًاوهبىع ؾابها ًاهبىع:  ( مضًىت 

كلي مً نهغ الؿاهج، وغلى بػض بغاصٌل، قمالي الهىض، وجهؼ في الجؼء الؿ

ض  , ازيخان وؾبػىن يم حىىب ؾغب لٌىى. للمٍؼ
 

خىالي زمؿه واعبػحن مُال

ىظغ:                                                              ًُhttp://www.britannica.com 

ه مً اغماُ (35 ( ؤقغف غلي بً غبض الخو الخىكي التهاهىي: ولض بتهاهه نٍغ

غ هٌغ جهؼ غلى بػض خىالي زمؿه وؾبػحن مُال قماُ صلهي، في مظك

ُ  \1280ٌالخامـ مً عبُؼ الازغ غام  غحؼ 1863الشامً غكغ مً اًلى م، ٍو

ٍُ بلى غمغ ابً الخُاب ومً حهت والضجُه بلى ؤلامام  وؿبت مً حهت والض

 ٍُ ى في غمغ الخمؿت اغىام، قهام والض غلي)غلُه الؿالم(، جىقُذ والضجه َو

ِخه، وحػلم اللؿخحن الػغبُت والكاعؾُت، ونغؤ املخخهغاث غلى الكُش قخذ بترب

دمحم التهاهىي، ونغؤ يخب اإلاىُو غلى مدمىص خؿً، زم ؾاقغ وحج وػاع زم 

له في مضعؽ حامؼ الػلىم بٍاهبىع، زم ؾاقغ  عحؼ بلى الهىض وصعؽ مضة ٍَى

م، 1897 \1315ٌبلى مسخلل ؤهداء الهىض وعحؼ مغة ؤزغي بلى بلضجه غام 
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ا، له مالكاث غضًضة ؤخهاَا بػو ؤصخابه  ا الا هاصع  وانام قحها قلم ٌؿاصَع

ا بالػغبُت مجها: اهىاع  بلؿذ خىالى زماهماثت مهىل، ومجها ازني غكغ يخاب 

ا مً  م وؾحَر الىحىص في اَىاع الكهىص، والخجلي الػظُم في اخؿً جهٍى

كغ مً جمىػ الشاوي غ \1362ٌالٌخب جىقُه في الػاقغ مً عحب غام 

ىظغ: ًىؾل 1943 ًُ ض  م، في الػمغ الشاوي والشماهحن وصقً في تهاهه بهىن. للمٍؼ

اإلاغغكلي، هثر الجىاَغ والضعع في غلماء الهغن الغابؼ غكغ وبظًله غهض 

غ في غلماء الغبؼ ألاُو مً الهغن الخامـ غكغ، م ، صاع اإلاػغقت، 1الجَى

 ؛247 -245، م م 2006بحروث،

Ali Altaf Mian, Surviving Modernity: Ashraf ‘Alī Thānvī (1863-

1943) and the Making of Muslim Orthodoxy in Colonial India, 

Dissertation, Religion in the Graduate School- Duke University, 

2015, pp. 21-24, MOBAROK AHMED, Op, Cit., P.99. 

ى مىهج صعاس ي مى -( الضعؽ الىظامي:(36 ت بكبه َو ُّ دكغ في اإلاضاعؽ ؤلاؾالم

 ايثر مً زالر نغون، 
ُ
الهاعة الهىضًت، في الػلىم الػهلُت والىهلُت، مىظ

وؾمُه بهظا الاؾم وؿبت بلى ماؾؿُه الػالمت هظام الضًً الؿهالىي قغهٍي 

إحي بػضٍ ابىه الػالمت غبض الػلي  ى ؤُو مً ويؼ َظا اإلاىهج، ٍو مدلي، َو

م، وبػض ازظ اإلاىهج الضعاس ي قٍله الجهاجي، والػالمت مدؿً خؿً بً ؾال 

ت، والًؼاُ  ُّ ا مً البالص ؤلاؾالم اهدكغ في قبت الهاعة الهىضًت، وما حاوَع

ض.  ًُبو في اؾلب اإلاضاعؽ الهضًمت، عؾم احغاء بػٌ الخػضًالث غلُه. للمٍؼ

ىظغ: نضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م ؛ دمحم بعقاص الخو، 98ًُ

 .234، م اإلاهضع الؿابو

 .97 -96(  نضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م م(37

( الكُش الهاض ي ؤبى الهبر ؤًىب بً نمغالضًً بً دمحم ؤهىع الهضًهي (38

ت مً ؤغماُ باٍع  الىكي البلتهي: اخض الػلماء الٌباع، انله مً ؾضَىع نٍغ

ت مً اغماُ مظكغ هٌغ ولض غام  -بىٍي م، ونغؤ 1825 \1241ٌنٍغ

ث غلى ههغ هللا الخىعحىي ببلضة، وؾاقغ بلى صلهي قهغؤ غلى املخخهغا

كحن  الؿُض دمحم الضَلىي وؾحٍر مً الكُىر، زم ؾاقغ بلى الخغمحن الكٍغ

مغجحن وؤزظ الخضًث غً دمحم بً هانغ بً الخؿحن الهكحري وؾحٍر بمٌمت، 

م( وؾًٌ بها، و بػض وقاة ابً زالخه غبض 1850 \1266ٌوصزل بهىباُ غام ) 

 \1315ٌم، جىفى في بهىباُ غام 1880 \1297ٌىم جىلى الاقخاء غامالهُ

ىظغ: ًىؾل اإلاغغكلي، اإلاهضع الؿابو، م 1897 ًُ ض   .271م. للمٍؼ

 .104، 101( نضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م(39

ػه، م م (40  .86-85( ؤبى الخؿً غلى هضوُي، خُاث غبض الحي، بجهال طَع

                                                                                                  

باء (41 ( غبض الػلي بً ابغاَُم بً ٌػهىب الخىكي اللٌىىي ؤخض ألَا

ً في الهىاغت الُبُت: ولض ووكإ ببلضة لٌىى وخكظ الهغان زم صعؽ  اإلاكهىٍع

غىض الػالمت غبض الحي ألاههاعي اللٌىىي وغلى ؾحٍر مً اإلاكاًش، ونغؤ 

 الٌخب الُبُت غلى حضة وابُت والػمهما مضة مً الؼمً ختى بغع في الُب

والؾُما اإلاػالجاث قاقتهغ اؾمه وحػله هىاب ًلب الغامبىعي خٌُما 

زانه له مهام ؤبُه اإلاغخىم وؤنام في عامبىع ختى وقاة ألامحر، زم عحؼ بلى 

بلضجه وطَب بلى واحض غلي اللٌىىي بػض ؤن اؾخضغاء بلى ًلٌخه وؤنام قحها 

جىقُه ًىم مضة مً الؼمً، زم اؾخضغخه هىاب قاهجهان بٌُم ملٌت بهىباُ، 

ويؼ الدجغ الاؾاؽ لٍلُت الُب الخضًث) مضًَ لٍىلج( بلٌىى غلى ًض 

ًاهذ وقاجه بؿبب يػل في اإلاػضة غام  م. 1905 \1323ٌحىعج الخامـ، 

ىظغ: غبض الحي الخؿني، الاغالم...، ج ًُ ض   .1280، م8للمٍؼ

ػه، م م (42  -85( ؤبى الخؿً غلى هضوُي، خُاث غبض الحي، بجهال طَع

86. 

 .110 -109ضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م م ( ن(43

( الكُش املخضر هظًغ بً حىاص غلي غظمت هللا الخؿُني البهاعي زم (44

خه ؾغوج يضَا مً ؤغماُ بحهاع 1810\1225ٌالضَلىي: ولض غام  م، بهٍغ

ووكإ بها وحػلم الخِ وؤلاوكاء، زم ؾاقغ بلى غظُم آباص واصعى بها الؿُض 

، 1821\1237ٌم ؤخمض بً غغقان غا
 
م، زم بلى بلضة ؤهلل آباص قإنام قُه اًاما

 \1243ٌونغؤ املخخهغاث غلى اغُان جلَ البلضة زم ؾاقغ بلى صلهي غام 

ُاهُحن، قىهلٍى بلى بلضة 1865 \1282ٌم, وفي غام 1827 م نبٌ غلُه البًر

ًاهذ تهمخه  ، ونض 
 

ًامال ا  عاولبىضي مً اعى البىجاب بهى بالسجً غام 

ُاهُا، وبػض ان اَلو ؾغاخه عخل بلى الدجاػ  الخدٍغٌ غلى بٍغ

ا مػُاع الخو ووانػه 1883 \1300ٌغام م، لضًه بػٌ اإلاالكاث اقهَغ

ًاهذ وقاجه ًىم الزىحن الػاقغ مً عحب  ا، و الكخىي وصاقػه البلىي وؾحَر

ً ألاُو  \1320ٌغام ىظغ: 1902الشاوي غكغ مً حكٍغ ًُ ض  م ببلضة صلهي. للمٍؼ

؛ دمحم ايغم الىضوي، 1393 -1391ني، ؤلاغالم، م م غبض الحي الخؿ

 .97-95هكداث الهىض، م م 

( الكُش املخضر عقُض ؤخمض بً َضاًت ؤخمض بً بحر ألاههاع الخىكي (45

الغامبىعي زم الٌىٍىهي: ؤخض الػلماء املخههحن، ولض في الؿاصؽ مً طي 

ذ حضٍ م، ببلضة يىٍىة في ب1829ِالخاؾؼ مً آًاع  \1244ٌالهػضة غام 

ا  ألمه ووكا بحن زاولخه، وانله مً عامبىع، نغؤ الغؾاثل الكاعؾُت وؾحَر

غلى قُىر عامبىع، زم ؾاقغ بلى صلهي ونغؤ الػغبُت غلى الهاض ي ؤخمض الضًً 

ٍُ مً الػلماء والكُىر. زم عحؼ بلى يىٍىة وجؼوج بيذ زاله  الجهلمي وؾحر

م في غام واخ هت غً زضًجه دمحم جهي، زم خكظ الهغآن الٌٍغ ض، وازظ الٍُغ
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ـ في  الكُش امضاص هللا بً دمحم والػمه مضة مً الؼمً، بػض طلَ جهضع للخضَع

ا. جىفى ًىم  يىٍىة ، له مهىكاث مجها: جهكُت الهلىب وإمضاص الؿلىى وؾحَر

م. 1905الخاؾؼ مً اب \1323ٌالجمػت الشامً مً حماصي الازغة غام 

کے مؿ ىظغ: دمحم هجم زان، قغاکذ  ًُ ض  غبی اجغپغصیل کى جغقی غغبی للمٍؼ

کے صوعان  ً ؾىچغی، مهاله 14ؾیکھےن  کے  -ٍو ؾحر مُبىغه، غغبی 

؛ ًىؾل 252 -250، م م 1996غلی يٍغ مؿلم یىهیىعؾٹى،  -ؾیکكً

 Op, Cit., PP. 90.  ,Mobarok Ahmed ؛   438-436اإلاغغكلي، م م 

ت، ؤزظ الهغاءة ( غبض الغخمً بً دمحم ألاههاعي الپاوي پتي اإلاكهىع بالهاع (46

ض غً الؿُض بمام الضًً الامغوهي، ونغؤ غلُت بػٌ الٌخب، ونغؤ  والخجٍى

غلى والضٍ الغؾاثل املخخهغة في الىدى والػغبُت، زم الػم الكُش ؤبي  

، بػض طلَ جإَل لإلقخاء  ؾلُمان الضَلىي وزهه بالػىاًت والهبُى

ـ وصزل بلضة باهضا قىظكه هىاب طو الكهاع غام  م. 1856 \1273ٌوالخضَع

ـ، ونض اهتهذ الُت عثاؾت  ا غلى الخضَع
زم عحؼ بلى بلضجه واغتُز قحها غايك 

اإلاظَب الخىكي. له مالكاث: مجها عؾاثل في الخالف واإلاظَب، جىفى في 

م، وصقً في 1896ؤلشاوي غكغ مً ؤًلُى  \1314ٌالخامـ مً عبُؼ الشاوي 

ىظغ: غبض الحي الخؿ ًُ ض  ، اإلاهضع 8ني، الاغالم، جبلضجُه الپاوي پخت. للمٍؼ

 .1273الؿابو، م 

 .57 -56( ؤبى ؾبدان عوح الهضؽ الىضوي، اإلاهضع الؿابو، م م (47

وهي حمػُت انالخُت صًيُت ظهغث في الهىض، بػض  -( هضوة الػلماء:(48

ًاهبىع  غام  احخماع الػلماء في املخكل الخإؾِس ي، إلاضعؾت قٌُ غام بمضًىت 

م، واجكهىا غلى جإؾِـ هضوة للػلماء، ليكغ الكٌغ ؤلاؾالمّي 1892 \1310ٌ

ًاهذ مضعؾت صًىبىض تهخم  الجامؼ  بحن الشهاقخحن الضًيُت والؿغبُت، بػض ؤن 

بالخػلُم ؤلاؾالمي، وحامػت غلٌُغة تهخم بالشهاقت الؿغبُت، قٍان الهضف 

و وؾِ ًجمؼ بحن الشهاق ت الضًيُت الغثِس ي لها الىنُى بلى ٍَغ ُّ ت ؤلاؾالم

ىظغ: عؤقذ ؾىُمي  ًُ ض  والشهاقت الؿغبُت، إلاىاحهت الخػلُم الؿغبي. للمٍؼ

الكُش، صوع الخػلُم ؤلاؾالمّي في الهىض في بنامت الػضُ والؿلم والخػاون،  

 .20م، م 2006 \1426ٌعابُت الػالم ؤلاؾالمي، مٌت اإلاٌغمت، 

 .58، 55هضع الؿابو، م ( ؤبى الخؿً غلي الىضوي، في مؿحرة...، اإلا(49

 .178( نضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م (50

ػه، م (51 ؛ غبض هللا مبكغ الُغاػي، 182( محرػا عقُؼ هللا يبحر، بجهال طَع

 .90اإلاهضع الؿابو، م

( ؤبى الخؿً غلى هضوي, طيغ زحر ؾُضٍ زحر اليؿاء, مٌخبه اؾالم, (52

الخؿني، اإلاهضع الؿابو، م ؛ نضعة هللا 32م, م 1924 -1394ٌلٌجها, 

174. 

                                                                                                  

( مدمىص خؿً خؿنى هضوي، غاجكه بى مدترمه ؾُضٍ امت هللا جيؿُم، (53

؛ ؤبى الخؿً الىضوي, 61م، م 2012 -1434ٌؾُضٍ ؤمامه خؿنى, لٌجهى، 

ػه, م  ؛ نضعة هللا الخؿني، اإلاهضع الؿابو، م 33طيغ زحر, بجهال طَع

174. 

؛ ؤبى الخؿً غلى 63 -62ػه, م( مدمىص خؿً خؿنى هضوي، بجهال طَع(54

ػه, م ؛ غبض هللا مبكغ الُغاػي، اإلاهضع الؿابو، م 36الىضوي، بجهال طَع

90-91 

ػه, م (55 ؛ ؤبى الخؿً 63 -62( مدمىص خؿً خؿنى هضوي، بجهال طَع

ػه, م ؛ غبض هللا مبكغ الُغاػي، الكُش ؤبى 36غلى الىضوي، بجهال طَع

ت) مجل ُّ ت، قهلُت، حامػت(، الجامػت الخؿً الىضوي، الصخىة ؤلاؾالم

ت ُّ صاع الػلىم خُضع آباص، الػضص الؿاصؽ والشالزحن، خُضع آباص،  -ؤلاؾالم

ل -1421ٌمدغم   .91-90م، م م 2000ابٍغ

ت اإلاؿىلُت: وهي ازغ صولت خٌمذ الهىض، ومً اَم الٌُاهاث  (56) الامبراَىٍع

ت التي وكإة في حىىب آؾُا، ونامذ الضولت اإلاؿىلُت في الهىض غلى ًض  ُّ ؤلاؾالم

م، واؾخمغث ايثر مً زالر نغون، 1526 \932ٌظهحر الضًً بابغ في غام 

 \1539بحن غامي ماغضا مضٍ نلُلت اهخهل قحها الخٌم بلى ألاقؿان الؿىع ما 

ػض الػهغ 1555 ػخبر الخٌم قحها وعاسي ًدىانلُه الابىاء غً آلاباء، َو م، َو

اإلاؿىلي مً اػهى الػهىع في الهىض، خُث بلؿذ نىتها لدكمل اهداء واؾػه 

مً الهىض، واػصَغث بكًلهم الهىض، في مجاُ الشهاقت والخًاعة، ونض بلـ 

يحر، والامبراَىع قاٍ حهان ختى  مجض الضولت طعوجه في غهض الامبراَىع حهان

م اي بػض زىعة الهىض 1859جكىنذ غلى الضُو اإلاػانغة لها، وؾهُذ في غام 

ىظغ: ؾٌُىه بجاي مدؿً، صوع 1857الٌبري غام  ًُ ض  م يض الاهٍلحز. للمٍؼ

 -1526الػاثالث الكاعؾُت الؿُاس ي والكٌغي في الضولت اإلاؿىلُت في الهىض) 

، ًلُت التربُتم -م(، عؾالت ماحؿخحر1859 ، م 2018حامػت اإلاشنى،  -يكىٍع

7. 

 .214ؾىعة الكػغاء اًت  (57)

 .131نضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م (58)

ػه، م م  (59) -139ؤبى الخؿً غلى هضوُي، خُاث غبض الحي، بجهال طَع

140. 

جٍىهذ جلَ الغؾالت مً ازىحن وزالزحن نكده مٌخىبه باللؿت الاعصًت،  (60)

ت طيغ قحه ا مىايؼ مسخلكت غً نلت الغخم والػالناث الاحخماغُت والاؾٍغ

ت  م هللا والؿىه الىبٍى ا بما وعص في الهغآن الٌٍغ صازل الػاثلت مؿدكهض 

كت، والاهدُاٍ في الهُم الاحخماغُت هدُجت للخضوي في مماعؾت  الكٍغ

الػباصاث والاَخمام بالكاون الاحخماغُت، لظا اعاص غبض الحي مً زالُ جلَ 
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م. لظا  الغؾالت ؤزباع الىاؽ غً مضي نُمت ؤلاؾالم وحػالُم الهغان الٌٍغ

ت، وما وعص قحها مً  جدضر غً قىاثض الانالح مً زالُ طيغ الاخاصًث الىبٍى

ت.  ُب، و نُؼ نلت الغخم وما ًىصي بلى ؤيغاع صًيُت وصهٍُى جغؾُب وجَغ

ظيغ ؤبى الخؿً الىضوي في َظا الكإن: لم جبلـ اي عؾاله في  َظا اإلاىيىع ٍو

ؾىاء بالػغبُت او الاعصًت جإزحر َظٍ الغؾالت، وما ؤصجُه مً صوع يبحر، ونض 

ًاًىعي پَغـ،  ىظغ: غبض الحى خؿنى، بنالح،  ًُ ض  وكغث ايثر مً مغة. للمٍؼ

؛ ؤبى الخؿً الىضوي، في مؿحرة...، اإلاهضع 13-8، م م 2013لٌجهى، 

 .50-49الؿابو، م م 

ًً الخؿني: ولض في الخامـ مً عحب عقُض الضًً بً ؾػُض الض (61)

م، وغلى غاصٍ الكغقاء في 1856اإلاىاقو الخاصي غكغ هِؿان \1272ٌ

غهٍغ  صعؽ آصاب اللؿت الكاعؾُت والػغبُت، وازىاء ؾكٍغ الخهى بابً الكُش 

 \1351ٌغبض الحي اللٌىىي وباٌػه، جىفى الؿُض عقُض الضًً في قػبان 

ً الشاوي   ىظغ1932حكٍغ ًُ ض  : ؤبى الخؿً غلى هضوُي، خُاث غبض م. للمٍؼ

ػه، م:  .142 - 141الحي، بجهال طَع

ػه، م(62) ؛ نضعة 141ؤبى الخؿً غلى هضوُي، خُاث غبض الحي، بجهال طَع

  . 132هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م 

 .132اإلاهضع هكؿه، م  (63)

ػه، م م (64)   -143ؤبى الخؿً غلى هضوُي، خُاث غبض الحي، بجهال طَع

 .135-134نضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م م ؛ 145

 .136اإلاهضع هكؿه، م  (65)

 .49ؤبى الخؿً الىضوي، في مؿحرة...، اإلاهضع الؿابو، م  (66)

اغالمها،  -مجهاحها -دمحم الغابؼ الخؿني الىضوي، هضوة الػلماء قٌغتها (67)

ب: دمحم قغمان الىضوي, ألاماهت الػامت لىضوة الػلماء،  لٌىى، حػٍغ

؛ ؤبى البهاء دمحم غلي، هضوة الػلماء في الهىض 11م، م2020\1441ٌ

ؾحر  -صعاؾت جدلُلُت، عؾاله ماحؿخحر -وحهىصَا في الضغىة بلى هللا حػالى

، ًلُت الضغىة وانُى الضًً م، 2013 \1435ٌحامػه ام الهغي،  -ميكىٍع

 .42 -42م م 

ؾِؿها الؿُض ؤخمض حامػت غلٌُغة: حامػت بؾالمُت َىضًت، نام بخإ (68)

و الػلم والالخدام  زان الظي عؤي مً الًغوعة مداعبت الجهل غً ٍَغ

ت للجهىى باألمت والهًاء غلى جسلكها، وبضؤث غلى قٍل  باإلاضاعؽ الػهٍغ

م، ونض اَخمذ جلَ الجمػُت 1861حمػُت غلمُت ؤصبُت في غلٌُغة غام 

ـ الػلىم الخضًشت باللؿت الاعصًت وؤنضعث مجلت مػه ض غلٌُغة غام بخضَع

م، وؤمام اإلاػاعيت الكضًضة التي حػغى لها ؤخمض زان مً الػلماء 1866

املخاقظحن، هجر بضغم مً الُبهت الػلُا والىؾُى مً اإلاؿلمحن في قماُ 

                                                                                                  

الهىض، وؾاغضٍ في طلَ )ؤؾازان( ػغُم الُاثكت ؤلاؾماغلُت الكُػت، بلى 

ُاهُت، قهامذ الٍلُت الاه ت الكغنُت حاهب الؿلُاث الخٌم البًر جلحًز

ً مً اًاع غام  م، وجم الاهتهاء مً بىاءَا 1875املخمضًت، في الغابؼ والػكٍغ

م جدُى َظٍ الٍلُت بلى حامػه 1920م. وفي غام 1878بػض غامحن ؤي في غام 

ىظغ: دمحم  ًُ ض  ت. للمٍؼ ُّ بؾالمُت، وصمجذ بحن الشهاقخحن الؿغبُت وؤلاؾالم

ت وصو  ا الغاثض في بنالح املجخمؼ الاؾالمي ؤحمل الهاؾمي, الخُاعاث الكٌٍغ َع

م  ,2014, الػضص الغابؼ, هُىصلهي, 65في الهىض, مجله زهاقت الهىض, املجلض 

؛ 25-24؛ عؤقذ ؾىُمي الكُش، اإلاهضع الؿابو، م م 196 -195م 

ًاظم اخمض، اإلاهضع الؿابو، م م  يب   .280-279ؾبله َالُ ًاؾحن و ٍػ

احخماع غهض بحن مجمىغه مً الػلماء مضعؾت صًيُت َىضًت جإؾؿذ في  (69)

في نغي  صًىبىض وهي اخضي الهغي الخابػت إلاضًىت ؾهاعن قىع في مسجض 

ًان اؾلب َاالء الػلماء مً بِذ ولي هللا الضَلىي وؤصخاب الكُش  نؿحر، و

ًان غلى عاؾهم الكُش دمحم ناؾم، وؤؾؿىا َظٍ  ؤمضاص هللا التهاهىي، و

لم واخض َى ألاؾخاط مدمىص الضًىبىضي، م، بمػ1866 -1283ٌاإلاضعؾت غام 

وجلمُظ واخض َى الكُش مدمىص خؿً الضًىبىضي، وبضؤث اإلاضعؾت بةغاهت 

الكهغاء مً اإلاؿلمحن، وجُىعث وطاع نُتها في حمُؼ اهداء الهىض، ونض جىلى 

اصاعتها يباع الكُىر وألاؾاجظة، وبلـ غضص َالبها خىالي الل و زمؿماثت 

ىظغ: ؤبى  وبلؿذ محزاهُتها خىالي ًُ ض  زالزماثت وزمؿحن الل عوبُت. للمٍؼ

الخؿً غلي الىضوي، الهغاءة الغاقضة لخػلُم اللؿت الػغبُت في اإلاضاعؽ 

ت، ج ُّ ؛ . 112-110م، م م 2002 \1422ٌ, هضوة الػلماء، لٌىى،3ؤلاؾالم

A.F. Msulaiman, Op, Cit., PP. 20 

ماوي غالمت الهىض الاصًب قبلي الىػ -دمحم ايغم الىضوي، اغالم اإلاؿلمحن (70)

ب، صاع الهلم، صمكو،  .118م، م 2001 \1422ٌواإلااعر الىانض الاٍع

قٌُ غام: وهي مضعؾت َىضًت اؾؿها الكُش مىلىي بؼعى, وجلمُظة  (71)

ًاهبىع  اإلاكتي غىاًذ اخمض, قهام َى واؾخاطٍ في جإؾِـ َظٍ اإلاضعؾت في 

ضعؽ قحها غلماء مكهىع 1860 -1277ٌغام  ًُ ًان  ًٍ مجهم الكُش قًل م، و

عخمان, والكُش لُل هللا، والؿغى مً جإؾِؿها َى اإلاؿاغضة في جدهُو 

ت في  ت الػهٍغ نهًت اإلاؿلمحن مً ؾكلتهم بػض ما اهدكغث اإلاضاعؽ الاهٍلحًز

ًاهذ جهىم بخإلُل يخب يشحرة يض ؤلاؾالم  ًل هاخُت مً مىاَو الهىض، و

ىظغ: مؿػىص غالم الكالحي ًُ ض  ، الػالمت قبلي الىػماوي واإلاؿلمحن. للمٍؼ

سُت، مجلت زهاقت الهىض، املجلض  ، 1، الػضص66وهضوة الػلماء هظغة جاٍع

 ؛178، 175، م، م 2015هُىصلهي، 
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- Shazanfar Ali Khan, Nadvat - Al -'Ulama A Centre Of Islamic 

Learning, Thesis Doctor, Department Of Islamic Studies – Aligarh 

Muslim Univrsity, 2001,PP. 68- 69.  

دمحم غلي بً غبض الػلي بً ؾىر الخؿُني مىهگحري: ولض في الشالث مً  (73)

ً مً جمىػ  \1262ٌقػبان غام  ًاهبىع 1846الؿاصؽ والػكٍغ  م في مضًىت 

في ؤؾغة صًيُت ًيخهي وؿبها بلى ألامام الخؿحن بً غلي)غلحهما الؿالم(، جىفى 

ى في غمغ الػامحن، قخٌكل بغغاًخه حضٍ، نغؤ املخخهغاث غلى  والضٍ َو

اإلاكتي غىاًذ اخمض، زم الؿُض خؿحن الٌكمحري، زم الػم اإلاكتي لُل هللا 

ًاهبىع ونغا غلُت بػٌ الٌخب، زم جىلى الخ ـ بمضعؾت الٍىثلي ببلضة  ضَع

ـ وؾاقغ بلى ؾهاعن  قٌُ غام، قضعؽ بها مضة مً الؼمً زم اغتُز الخضَع

، وبػض 
 

ًامال ا  قىع وازظ الخضًث غً الكُش غلى الؿهان قىعي والػمت غام 

ًاهبىع، قٍان له صوع في عص الىهغاهُت  خهىله غلى ؤلاحاػة غاص بلى 

ى ؤُو والهاصًاهُت، ويما نام بخإؾِـ صاع الػلىم الخابػت لىض وة الػلماء َو

ىظغ: دمحم الخؿنى، ؾحرث مىالها ؾُض دمحم  ًُ ض  عثِـ غام لىضوة الػلماء. للمٍؼ

غلى مىهگحري عخمت هللا غلُت. باوى هضوة الػلماء, هضوة الػلماء، 

؛ ؤبى البهاء دمحم غلي، اإلاهضع 32 -31م، م م 2016 \1432ٌلٌجهى،

 ؛ 78-77الؿابو، م م

- Muhammadullah Khalili Qasmi, Maulana Muhammad Ali 

Mungeri His Dynamic Personality and Multidimensional 

Contributions, Rahmani Foundation, Bihar, 2019, p2. 

ً في  (74) لُل هللا بً ؤؾض هللا الٍىثلي الػلُگضهي: اخض الػلماء اإلاكهىٍع

ت پلٌهىت مً ؤغماُ ًىثل1828 \1244ٌالهىض، ولض غام  وحػغف  م، بهٍغ

ب)غلُگضة(، صعؽ غىض ؤؾاجظة بلضجه، زم ؾاقغ والػم الكُش غىاًت ؤخمض 

ـ في مضعؾت قٌُ غام  الٍاًىعي، ونغؤ غلُت بػٌ الٌخب، زم ماعؽ الخضَع

ـ ونغؤ غلُت  لت، بػضَا غاص بلى بلضجه وؾًٌ بها واقخؿل بالخضَع إلاضة ٍَى

غىض ما يبر الػضًض مً جالمظة الهىض وزغاؾان، وطاع نِخه في الاقام، و 

غ الضولت آلانكُت بلى خُضع آباص، وفي  بالؿً اؾخضغاٍ هىاب وناع ألامغاء وٍػ

م، لُخىلى الهضاعة في صاع الػلىم زم الاقخاء في مدٌمت 1894 \1312ٌغام 

ًان مً  الاؾخئىاف بهى مضة مً الؼمً وإلاا يل بهٍغ عحؼ بلى بلضجه، و 

ت ألاولى. جىفى في الخاؾؼ مً  الضاغمحن لىضوة الػلماء وجغاؽ خكلتها الؿىٍى

ُ  \1334ٌطي الدجت  ً ألاو م، ببلضجه وله مً 1916الؿاصؽ مً حكٍغ

ىظغ غبض الحي الخؿني، الاغالم...، اإلاهضع  ًُ ض  . للمٍؼ
 
الػمغ حؿػىن غاما

 .1335الؿابو، م

                                                                                                  

: اخض الػلماء قسغ الخؿً بً غبض الغخمً الخىكي الگىگىهي (75)

ً وممً اقخؿل بالػلم وجالمُظٍ الكُش دمحم الىاهىجىي، ازظ  اإلاكهىٍع

ل الضَلىي، واقخؿل بمضاوة  الهىاغت الُبُت غً الخٌُم مدمىص الكٍغ

الىاؽ في ؤزغ خُاجه بٍاهبىع، ونغؤ الخضًث غلى الكُش عقُض ؤخمض 

مىص وله الگىگىهي، له حػلُهاث غلى ؾجن ؤبي  صاوص ؾماَا بالخػلُو املخ

خاقُت  غلى جلخُو اإلاكخاح وخاقُت مسخهغة غلى ؾجن ابً ماحت. جىقُه 

ًاهبىع غام  ػه، 1897 \1315ٌفي  ىظغ: دمحم هجم زان، بجهال طَع ًُ ض  م. للمٍؼ

 .966، اإلاهضع الؿابو، م 2؛ ًىؾل اإلاغغكلي، م259 -257م م 

ػه، م م  (76)  Muhammadullah؛ 108-107دمحم الخؿني، بجهال طَع

Khalili Qasmi, Op. Cit.,p.9.  . 

مؿُذ الؼمان بً دمحم غمغ زان الكاهجهاهكىعي: ولض غام  (77)

لب الػلم غلى ًض ؤزُه، وايمل 1840\1256ٌ م، في قاهجهاهكىع، َو

 \1301ٌصعاؾخه في خُضع آباص واقخؿل َىاى، زم عحؼ بلى بلضجه غام 

هضوة الػلماء، م, ونط ى بهُت خُاجه قحها ختى غحن مضًغا لضاع الػلىم 1883

ت  ًان ٌكاعى في احخماغاتها الؿىٍى ًان ًضًغ الىضوة مً قاهجهاهكىع، و و

ضَا بلى ؤن جىفى في غام  ٍا ىظغ: ؤبى البهاء دمحم 1910\1328ٌٍو ًُ ض  م. للمٍؼ

 .96غلي، اإلاهضع الؿابو، م 

الػالمت واإلااعر الهىضي الٌبحر: دمحم قبلي بً خبِب هللا بً اإلايص ئ  (78)

الشاوي مً  \1273ٌاوي، ولض في الخاؾؼ غكغ مً قىاُ غام خؿً غلي الىػم

م، في ًىم الشىعة الهىضًت الٌبري يض الاهٍلحز، غاف َكىلخه 1857جمىػ 

م  بغقاَُت، وحػلم في بِخه غلى ًض والضٍ خبِب هللا، قخػلم الهغان الٌٍغ

خه غىض الُبِب غبض هللا، زم نغؤ غلى اإلاىلىي  ومباصت اللؿت الكاعؾُت في نٍغ

ا، زم بحروث، والهضؽ، وبػضَا 1892ٌغ هللا، ؾاصع الهىض غام ق م بلى ؾىٍع

ـ بمضعؾت غلٌحرة، وقاعى في بوكاء صاع الػلىم  الهاَغة، وجىلى الخضَع

م، 1914الخابػت لىضوجه الػلماء، يما اوكاء صاع اإلاهىكحن في اغظم يغة غام 

ؼالي، وؾحرة قٍاهذ له مالكاث في )ؾحرة ؤبي  خىُكت ، في ؾحرة الامام الؿ

الكاعوم، وله مالل ضخم لم ٌؿخُُؼ ايماله في خُاجه، قةيماله جلمُظة 

ؾلُمان الىضوي في )الؿحرة الىبىٍت يخب بؿبؼ مجلضاث(، جىفى غام 

ىظغ: دمحم ايغم الىضوي، قبلي الىػماوي، اإلاهضع 1914 \1332ٌ ًُ ض  م. للمٍؼ

 -86بو، م م ؛ ؤبى البهاء دمحم غلي، اإلاهضع الؿا27 -17الؿابو، م م 

89. 

 .13 -11دمحم الغابؼ الخؿني، اإلاهضع الؿابو، م م  (79)

ػه، م م (80)  -155ؤبى الخؿً غلى هضوُي، خُاث غبض الحي، بجهال طَع

156. 
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 Shazanfar؛ 144-143نضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م م  (81)

Ali Khan, Op. Cit., P. 117 

ً في ؾلُمان بً صاوص بً وغظ هللا الكه (82) لىاعوي، اخض الػلماء اإلاكهىٍع

ه، ولض في الؿابؼ مً
ٰ
ت گهگ الخامـ مً  \1276ٌمدغم  -الهىض: انله مً نٍغ

م، في بِذ حضٍ ألمه ووكإ غىض زاولخه، وحػلم في بضاًت مكىاٍع 1859اب 

مً اؾاجظة بلضجه، زم عخل بلى لٌىى ونغا غلى الػالمت غبض الحي اللٌىىي، زم 

، زم ؾاقغ بلى ؾاقغ بلى صلهي وؤزظ ا لخضًث غً الكُش هظًغ الضَلىي وؾحٍر

غضة مىاَو مً ؤحل َلب الػلم، قظَب للدج واصعى َىاى الكُش بمضاص 

ًان  ضًً لىضوة الػلماء، خُث  ًان مً يباع اإلاٍا هللا واؾىض غىه الخضًث، و

ت، واعجب الىاؽ بسُاباجه، قخىاقؿذ  ًسُب في احخماغاتها الؿىٍى

ت للىضوة ، له الجمػُاث واإلااجمغاث لض غىجه، جغؤؽ زمؿت احخماغاث ؾىٍى

مالكاث غضة مجها:) شجغة الؿػاصة، وؾلؿلت الٌغامت بالكاعؾُت في اوؿاب 

ا الٌشحر، جىفى  الؿاصة الهىقُت، وله عؾاله في الهالة والؿالم( وؾحَر

ً مً نكغ  ض 1935الشالزىن مً اًاع  \1354ٌالؿابؼ والػكٍغ م. للمٍؼ

ىظغ: غبض الحي الخؿن  .1239-1238، م م 8ي، الاغالم...، جًُ

ػه، م م  (83)  .142-141دمحم الخؿني، ًجهال طَع

ػه، م (84) نضعة , 157ؤبى الخؿً غلى هضوُي، خُاث غبض الحي، بجهال طَع

 .144-143هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م م 

 146 -145نضعة هللا الخؿُني, اإلاهضع الؿابو، م م  (85)

ؾاػي بىع: مضًىه َىضًت مػغوقه غلى قاَى نهغ)الؿاهج( جبػض غً هللا  (86)

هضع بلى البالص  ، ًجلب مجها الىعص وغُغ الىعص ٍو
 

آباص مئت وزمؿت غكغ مُال

ىظغ: غبض الحي الخؿني، الهىض في...، اإلاهضع الؿابو، م  ًُ ض  الازغي. للمٍؼ

99. 

ىعي: اخض قُىر  ظهىع ؤلاؾالم بً خؿً الخؿُني الىِؿابىعي الكخدب (87)

لي، ووكإ غىض زاولخه،  الهىقُت في الهىض، ولض بضإلائى مً اغماُ عاجي بٍغ

وحػلم مً مكاًش بلضجه, زم ؾاقغ في اهداء الهىض ختى صزل غلٌحرة ونغؤ 

بػٌ الٌخب غلى الكُش لُل هللا الٍىثلي، زم ؾاقغ بلى لٌىى ونغؤ الخضًث 

قًل الغخمً اإلاغاص آباصي  غلى الػالمت غبض الحي اللٌجهىي، وباٌؼ الكُش

هت مىه، زم ؤؾـ مضعؾت غغبُت ببلضة قخدبىع ؾٌغي وصعؽ  وازظ الٍُغ

ًان اخض الػاملحن في هضوة الػلماء ومً الظًً  واقاص قحها مضة مً الؼمً، 

ًغون الجمؼ بحن الخػلُم الضًني والخػلُم الخضًث، جىفى في لُلُت الجمػت 

ً مً حماي الازغي  غان -غكغون -1329ٌالشالث والػكٍغ م، 1911 -خٍؼ

ىظغ: غبض الحي الخؿني، الاغالم...، ج ًُ ض.  ، اإلاهضع 8بمضًىت قخدبىع. للمٍؼ

 .1255الؿابو، م 

                                                                                                  

ػه، م  (88)  .155دمحم الخؿني، بجهال طَع

اإلايص ي اخدكام غلي الٍاًىعوي : اخدكام دمحم اخدكام غلي ابً اإلايص ى  (89)

ًاً غ اماعة بهىباُ، ولض في  ، زم الػم امخُاػ غلي وٍػ
 
ىعوي، وؤنبذ مدامُا

ًان مً بحن املخؿىحن وؤُو  الكُش قًل الغخمً مغاص ؤباصي وباٌػه، و

م، وبضغىة مىه 1895مؿاغضي هضوة الػلماء، اهظم لىضوة الػلماء في غام 

 بهُمت حؿػت آالف عوبُت في 
 
ومً قُسه طَب بلى لٌىى، قاقتري مجزال

ػغف اإلاجُز با ٌُ ؾم ) مجُز زاجىن( وؾلمه بلى هضوة ؾىالؾاهج في بلضة لٌىى، 

الػلماء، خُث بهُذ صاع الػلىم قُه إلاضة ؾخت ؤقهغ بهى ًسضم هضوة الػلماء 

ل  \1362ٌختى وقاجه في) الخاؾؼ مً عبُؼ ألاُو  ً مً ؤبٍغ الشاوي والػكٍغ

م(، في لٌىى, غً غمغ ًىاَؼ الخمؿت والؿبػحن، وصقً في مهبرة 1943

ًاًىعوي  ىظغ: ؤبى الخؿً غلى هضوُي، ؤحضاصٍ في مؿهِ عؤؾه  ًُ ض  . للمٍؼ

ػه، م   ,.Shazanfar Ali Khan, Op. Cit؛ . 222خُاث غبض الحي، بجهال طَع

PP.119- 120 

؛ دمحم الخؿني، 147 -146نضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م م (90)

ػه، م  .Shazanfar Ali Khan, Op. Cit., PP. 77- 79 ؛170بجهال طَع

ػه، م ؤبى الخؿً غ (91)  .162لى هضوُي، خُاث غبض الحي، بجهال طَع

 .148نضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م (92)

ت يغة في والًت  (93) ى اخض غلماء الهىض، مً نٍغ الكُش غبض اللُُل: َو

، اؾخهغ في مضًىت مغاص آباص مؼ والضٍ و نغؤ الٌخب غلى والضٍ و بىجبىع 

ا في مضعؾت 
 
الكُش ؤخمض خؿً وصعؽ غىض الكُش لُل هللا، وغمل اؾخاط

ا للهؿم الضًني بالجامػت  لي إلاضة مً الؼمً، زم اهخسب عثِؿ  عاي بٍغ

 
 

ا وقايال ا مىَىب  ًان الكُش غبض اللُُل شخه  الػشماهُت بدُضع آباص. 

ا،  ا في قهه الخضًث، وله مالكاث مجها قغح حامؼ حض  ا حض  ا حُض  ًان مػلم  و

ا. وجىفي في الشالث غكغ مً حماصي الازغي  الؿابؼ  \1379ٌالترمظي وؾحَر

ً ألاُو  ىظغ: ؤبى الخؿً غلى هضوُي، خُاث غبض 1959مً حكٍغ ًُ ض  م. للمٍؼ

ػه، م م ػه، م 164 -163الحي، بجهال طَع ؛ دمحم هجم زان، بجهال طَع

68. 

 .149 -148نضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م م (94)

مىهٌحر: مضًىت َىضًت جهؼ في والًت بحهاع وجهؼ غلى نهغ يىَ, ولها قهغة  (95)

ىظغ: غبض الحي الخؿني، اإلاهضع  ًُ في اغماُ زكب آلابىىؽ والػاج. 

 .104الؿابو، م

ػه، م م  (96)  .238 -137دمحم الخؿني، بجهال طَع
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ىع: وهي مضًىت َىضًت جهؼ غلى نهغ يغة  في قماُ الهىض, وقحها قاهجهاهب (97)

ىظغ: غبض  ًُ نلػه وحامؼ يبحر اؾؿها هىاب بهاصع زان في اًام قاٍ حهان. 

 .93الحي الخؿني، الهىض في...، اإلاهضع الؿابو، م

ا هضوة  (98) ت باللؿت الاعصًت, نامذ بةنضاَع مجلت الىضوة: مجلت َىضًت قهٍغ

م, 1903ن خاُ الىضوة، نضع غضصَا ألاُو في اب غام الػلماء لخٍىن لؿا

وجمذ اإلاىاقهت غلحها بكٍل عؾمي في احخماع مضًىت مضعاؽ الظي اوػهض في 

مً الشالث بلى الخامـ مً  \1321ٌالشاوي غكغ بلى الغابؼ غكغ مً قىاُ 

م، لخٍىن املجلت جدذ اصاعة الػالمت قبلي الىػماوي, 1904ًاهىن الشاوي غام 

بِب الغخمً زان الكغواوي، وكغث في املجلت بدىر وصعاؾاث والكُش خ

ت والخىقُو بحن الػهل والىهل واإلاهاعهت  ُّ جدهُهه خُى ججضًض الػلىم ؤلاؾالم

بحن الػلىم الهضًمت واإلاػاعف الخضًشت وانالح اإلاىهج الضعاس ي الػغبي. 

ىظغ: دمحم ايغم الىضوي، اإلاهضع الؿابو، م ًُ ض  ء ؛ ؤبى البها131،158للمٍؼ

 .  200 -198دمحم غلي، اإلاهضع الؿابو، م م 

 Op. Cit., P. 81 ,؛ .152نضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م  (99)

Shazanfar Ali Khan 

َى الػالمت الٌبحر ؾلُمان بً ؤبي  الخؿً بً دمحم قحر، ًغحؼ وؿبت  (100)

ى اخض ماعخي الهىض  بلى الخؿحن بً غلي بً ؤبي  َالب)غلحهما الؿالم(، َو

ت صؾىت مً والًت بحهاع في الهىض ًىم الجمػت الشالث  ً، ولض في نٍغ اإلاكهىٍع

ً مً نكغ  ً الشاوي \1302ٌوالػكٍغ ً مً حكٍغ م، 1884الشاوي والػكٍغ

خه غلى  ّخاب نٍغ
َ
وكإ وحػلم في بِئت غلمُت وحى جهىي ونالح، بضؤ صعاؾخه في ي

الكُش زلُكت اهىع غلي، وزم نغؤ اللؿت الكاعؾُت والػغبُت، زم الخدو بضاع 

م، واهخسب بػض 1906م، وجسغج مجها غام 1901الػلىم لىضوة الػلماء في غام 

ا 
 
ا ملجلتها، زم غحن اؾخاط م 1914في الىضوة، وفي غامجسغحه لٍُىن مضًغ 

ا  ش اعى الهغان وؾحَر اهخهل بلى صاع اإلاهىكحن, له مالكاث غّضة مجها: جاٍع

ىظغ: دمحم ايغم الىضوي، الؿُض ؾلُمان الىضوي ؤمحر غلماء  ًُ ض  الٌشحر. للمٍؼ

حن، صاع الهلم، صمكو، م، م 2001 \1422ٌالهىض في غهغ وقُش الىضٍو

 .127 -124هضع الؿابو، م م ؛ دمحم الغابؼ الخؿني، اإلا37 -33م

 .178مؿػىص غالم الكالحي، اإلاهضع الؿابو، م  (101)

ى ابً املخضر ؤخمض غلي، حػلم غلى  (102) زلُل الغخمً الؿهاهبىعي: َو

ًض والضٍ، وبػض وقاة والضٍ غمل في ججاعة الازكاب, ولهض اعجبِ مً البضاًت 

ت, وؤنبذ ا في لجىتها الاصاٍع ا للىضوة بػض  بىضوة الػلماء, وؤنبذ غًى  عثِؿ 

م, جىفى في الغابؼ مً قباٍ 1905الى 1913اؾخهالت مؿُذ الؼمان مً غام 

ىظغ:  .1936غام  ًُ ض   Op. Cit., P. 81 Shazanfar Ali ,م في ؾهاهبىع. للمٍؼ

Khan 

                                                                                                  

 .  152 -151دمحم ايغم الىضوي، اإلاهضع الؿابو، م م  (103)

 .157نضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م  (104)

ػت ، م م  (105)  -202ؤبى الخؿً غلى هضوُي، خُاث غبض الحي، بجهال طَع

203. 

 .159نضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م  (106)

ػت، م  (107)  .212ؤبى الخؿً غلى هضوُي، خُاث غبض الحي، بجهال طَع

ً في الهىض: ولض  (108) خكُظ هللا بً صًً غلي البىضوي اخض الػلماء اإلاكهىٍع

ت بى ضي، وؾاقغ بلى لٌىى والػم الكُش غبض الحي الاههاعي وجسغج ووكإ بهٍغ

ت  ـ في اإلاضعؾت ؤلاهٍلحًز غلى ًضًه بػض ان ازظ غىه الخضًث، زم جىلى الخضَع

عؽ بها مضة مً الؼمً، زم صعؽ في لٌىى بػض ؤن اؾخضغاٍ  بٍاًىعي قض 

ـ في اإلاضعؾت الػالُت  ؤؾخاطٍ غبض الحي، زم عخل بلى عامبىع وجىلى الخضَع

ـ قحها بضاع الػلىم  قضعؽ قحها حؿػت ؤغىام، زم عحؼ بلى لٌىى وجىلى الخضَع

له، زم عخل بلى صَايه وصعؽ قحها، ولهبخه  لىضوة الػلماء قضعؽ قحها مضة ٍَى

ت بكمـ الػلماء، جهاغض غام  م، وجىلى هظاعة 1920\1339ٌالضولت الاهٍلحًز

م، وله 1929 \1348ٌصاع الػلىم إلاضة غكغة اغىام زم اغتُز غجها غام 

، جىقُه  ًاث في ؾحرة مىالها ؤبى الخؿىاث( وؾحٍر مالكاث مجها:) يجز البر

ىظغ: غبض الحي الخؿني، الاغالم...، ج1943 \1362ٌ ًُ ض  ، اإلاهضع 8م. للمٍؼ

 .1218 -1217الؿابو، م م 

 .161نضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م (109)

 .162اإلاهضع هكؿت، م (110)

ػه، م م ؤبى الخؿً غلى (111) -207هضوُي، خُاث غبض الحي، بجهال طَع

208. 

_____________, الهغاع بحن الكٌغة الاؾالمُت والكٌغة الؿغبُت في  (112)

ذ, 4الانُاع الاؾالمُت, ٍ ؛ 79م, م 1983 \1403ٌ, صاع الهمت, الٍٍى

ت، صاع الػغبُت، ص. م، ص. ث، م ُّ ش الضغىة ؤلاؾالم ؛ 228مؿػىص الىضوي، جاٍع

 .64ؤبى الخؿً الىضوي، في مؿحرة...، اإلاهضع الؿابو، م 

، مؿػىص الىضوي، 161هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م نضعة  (113)

 .228اإلاهضع الؿابو، م 

 .65ؤبى الخؿً الىضوي، في مؿحرة...، اإلاهضع الؿابو، م  (114)

 .165نضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م (115)

ا في الهىض، ولض غام  (116) ًان غاإلاا بؾالمُا مكهىع  خمُض الضًً الكغاهي، 

ت ق1863 غاهي ومجها حاء حؿمُت الكغاهي، وهي في والًت اوجاعبغاٌل، م، في نٍغ

ًان اخض ؤنغباء الػالمت قبلي الىػماوي، حػلم اللؿاث الػغبُت والكاعؾُت  و

ىؽ،  , وفي حامػت غلٌٍُغ ايمل البٍالىٍع غلى غاصاث الاقغاف في غهٍغ



 

 2022 /عشر الخامسالمجلد  الثاني/مجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/1186-1208 
1205 

ً الجمػُاث الػلمُت في الهىض  غبض الحي الخؿني ومؿاَمخه في جٍٍى

                                                                                                  

ا للؿت الػغبُت في خُضع آباص, وجىلى اصاعة مضعؾت الانالح مً  وؤنبذ مضعؾ 

م، وله مالكاث بالػغبُت مجها: مكغصاث الهغان, 1930بلى غام  1925ام غ

ىظغ:  ًُ ض  ا. للمٍؼ  .A.Fاؾلىب الهغان, صلُل البالؾت الهغآهُت وؾحَر

Msulaiman, Op, Cit., PP. 45- 46  . 

 .165نضعة هللا الخؿُني، اإلاهضع الؿابو، م (117)

بَ في غام مهُكى يماُ اجاجىعى: ولض يماُ باقا بً غلي عيا   (118)

, والخدو 1881 ت في ألاهايُى م في مضًىت ؾالىهَُ, وانل اؾغجه مً نٍغ

ت اَلُت, وبػض خىالي غام صزل في اإلاضعؾت  بمضعؽ ابخضاثُت, زم بمضؾت زاهٍى

, وناص 
 
الخغبُت, زم اهخهل الى اإلاضعؽ الخغبُت في اؾُىبُى وجسغج مجها يابُا

ت والؿُاؾُت يض مػاَضة ؾُكغ اإلاىػهضة في  خغيت اإلاهاومت الػؿٌٍغ

ا ؾلخذ بمىحبها مً جغيُا 1920اب  -الػاقغ مً م, والتي جًمىذ بىىص 

ا قضًضة غلى ؾُاصتها. وجمًٌ مهُكى مً  اعاض ي واؾػه وويػذ نُىص 

َغص الهىاث الُىهاهُت مً الاعاض ي التريُت الخٍُاهذ نض اخخلتها في اغهاب 

ت الخغب الػاإلاُت ألاولى, يما الغى الخالقت الػشماهُ ت, وؤنبذ عثِؿا لجمهىٍع

ػض ماؾـ جغيُا الخضًشت, واؾـ خؼب جغيُا الكخاة, واصزل  جغيُا َو

الخغوف الالجُيُت في اللؿت التريُت, ولهبخه الجمػُت الىَىُت اجاجىعى؛ ؤي 

اب الٌُالي, 1938ؤبى ألاجغاى. وجىفى في غام  ىظغ: غبض الَى ًُ ض  م. للمٍؼ

للضعاؾاث واليكغ, بحروث, ص.ث,  , اإلااؾؿت الػغبُت1مىؾىغت الؿُاؾت, ج

, ابى الخؿً غلي الخؿني الىضوي, الهغاع بحن..., اإلاهضع الؿابو, 27م 

 .51م 

 -املصادر:

 -الزسائل والاطاريح الجامعيت:

 اللغت العزبيت

ؤبى البهاء دمحم غلي، هضوة الػلماء في الهىض وحهىصَا في الضغىة  -1

، ًلُت  -ماحؿخحرصعاؾت جدلُلُت، عؾاله  -بلى هللا حػالى ميكىٍع

 م.2013 -1435ٌحامػه ام الهغي،  -الضغىة وانُى الضًً

ؾٌُىه بجاي مدؿً، صوع الػاثالث الكاعؾُت الؿُاس ي  -2

م(، عؾالت 1859 -1526والكٌغي في الضولت اإلاؿىلُت في الهىض) 

، ًلُت التربُت -ماحؿخحر  .2018حامػت اإلاشنى،  -ميكىٍع

ىقمي، حهىص ؤبي  الخؿً غبض هللا بً نالر بً ؾلُمان ال -3

ٌ( في جإنُل مىهج ألاصب ؤلاؾالمي، عؾاله 1420-1333الىضوي)

                                                                                                  

حامػت الامام دمحم بً  -ماحؿخحر ميكىعة، ًلُت اللؿت الػغبُت

ت، اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت،  ُّ  ٌ.1423ؾػىص ؤلاؾالم

دمحم بعقاص الخو، مؿاَمت غلماء قغهٍي مدل للؿت الػغبُت  -4

، نؿم اللؿت  -وألاصب: صعاؾت ههضًت، ؤَغوخت صيخىعا ؾحر ميكىٍع

ت،  -الػغبُت ُّ  .2012حامػت غلٌُغة ؤلاؾالم

 -الاورديت:

دمحم زاوي خؿنى، ؾىاهذ مىالها ؾُض دمحم الخؿنى )عخمه هللا  -1

ؾُض ؤخمض قهُض غلُه(، اياقت وجٌمُل: مدمىص خؿنى هضوي، 

ًاصًمي، لٌجهى،   م.2013-1235ٌا

کے مؿغبی اجغ پغصیل کى جغقی غغبی  -2 دمحم هجم زان، قغاکذ 

کے صوعان  ً ؾىچغی، مهاله 14ؾیکھےن  ؾحر مُبىغه، غغبی   -ٍو

 .1996غلی يٍغ مؿلم یىهیىعؾٹى،  -کے ؾیکكً

محرػا عقُؼ هللا يبحر، کجه اًم کام کا ایک اًم مُالػه   -3

کے طعیػه غغبی محن ؾىاهذ خیاث، مهالهبىضوؾخاوی اؾکى   -لىن 

ًى ؾٌُكً غلى يٍغ ًىهُىعس ى،  -ؾحر مُبىغت، غغبى ػبان 

1993. 

 -باللغت الانكليزيت:

1-A.F.Msulaiman, Indian Contributions To Arabic 

Literture A Study On Mohd. Rabe Hasani Nadwi, Thesis 

Doctor- Unpublished, Department Of Arabic – Assa 

University,2011. 

2- Ali Altaf Mian, Surviving Modernity: Ashraf ‘Alī Thānvī 

(1863-1943) and the Making of Muslim Orthodoxy in 

Colonial India, Dissertation, Religion in the Graduate 

School- Duke University, 2015. 

3- Shazanfar Ali Khan, Nadvat - Al -'Ulama A Centre Of 

Islamic Learning, Thesis Doctor, Department Of Islamic 

Studies – Aligarh Muslim Univrsity, 2001. 
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4-Mobarok Ahmed, A Study On Arabic Prose Writers Tm 

India With Special Reference To Maulana Muhammad 

Rabey Hasani Nadwi, Athesis - unrelated, Faculty Of Arts 

– University Of Gauati, 2012. 

 الكتب:

 -باللؿت الػغبُت:

ؤبى الخؿً غلي الىضوي ، جغحمت الؿُض ؤلامام ؤخمض بً  -1

، صاع غغقاث، 2غغقان الكهُض مجضص الهغن الشالث غكغ، ٍ

 ٌ.1420لٌىى، 

______________, الهغاع بحن الكٌغة الاؾالمُت والكٌغة  -2

ذ, 4ُاع الاؾالمُت, ٍالؿغبُت في الان  -1403ٌ, صاع الهمت, الٍٍى

 م.1983

______________، الهغاءة الغاقضة لخػلُم اللؿت الػغبُت في   -3

ت، ج ُّ  م.2002-1422ٌ, هضوة الػلماء، لٌىى،3اإلاضاعؽ ؤلاؾالم

، صاع الهلم، صمكو، 1______________، في مؿحرة الخُاة، ج -4

1987. 

، ماؾؿت ؤًىب جاج الضًً الىضوي، دمحم ال  -5 خؿني. خُاجه وآزاٍع

 م.2004-1425ٌيكمحر،  -قُهل الخػلُمُت، حامى

عابُت ألاصب ؤلاؾالمي, الكُش ابى الخؿً الىضوي. بدىر  -6

اى,   ٌ.1424وصعاؾاث, مٌخبت الػبٍُاث, الٍغ

نضعة هللا الخؿُني، الػالمت الؿُض غبض الحي الخؿُني. ماعر  -7

 -غكغ الهجغي. غهغةالهىض الايبر ومً يباع مالكي الهغن الغابؼ 

 .1983مالكاجه، صاع الكغوم، حضة،  -خُاجه

ت. مىظ  -8 ا الخًاٍع غاجكت ؾلمان الؿُاؽ، الهىض مػاإلاها آزاَع

الهغن الغابؼ غكغ وختى الخاصي والػكغون، مغيؼ الٌخاب 

ًاصًمي، ص. ث.  الا

غبض الحي بً قسغ الضًً الخؿني، الهىض في الػهض ؤلاؾالمي،  -9

-1422ٌالىضوي، صاع غغقاث، الهىض، جهضًم: ؤبى الخؿً غلي 

 م.2001

                                                                                                  

غبض اإلااحض الؿىعي، ؤبى الخؿً الىضوي ؤلامام اإلاغبي  -10

، جهضًم: ًىؾل الهغياوي وازغون، صاع ابً يشحر، 3الاصًب، ٍ

 .2005بحروث،  -صمكو

ش ؤلاؾالم في الهىض، اإلااؾؿت  -11 غبض اإلاىػم الىمغ، جاٍع

ؼ، بحروث،   م.1981-1401ٌالجامػُت للضعاؾاث واليكغ والخىَػ

دمحم احخباء الىضوي، ؤبى الخؿً غلي الخؿني الىضوي)  -12

م( الضاغُت الخٌُم واإلاغبي الجلُل، 1914-1999\ٌ 1333-1420

 .2001صاع الهلم، صمكو، 

قبلي الىػماوي غالمت  -دمحم ايغم الىضوي، اغالم اإلاؿلمحن -13

ب، صاع الهلم، صمكو،  -1422ٌالهىض الاصًب واإلااعر الىانض الاٍع

 م.2001

____________، الؿُض ؾلُمان الىضوي ؤمحر غلماء الهىض في  -14

حن، صاع الهلم، صمكو،  م.2001-1422ٌغهغ وقُش الىضٍو

__________، هكداث الهىض والُمً بإؾاهُض الكُش ؤبي   -15

الخؿً، جهضًم: دمحم غبضهللا الغقُض، مٌخبت الامام الكاقعي، 

اى،   م.1998-1419ٌالٍغ

 -مجهاحها -وي، هضوة الػلماء قٌغتهادمحم الغابؼ الخؿني الىض -16

ب: دمحم قغمان الىضوي, ألاماهت الػامت لىضوة الػلماء،  اغالمها، حػٍغ

 م.2020-ٌ 1441لٌىى، 

ًىوـ الكُش ببغاَُم الؿامغاجي، غلماء الػغب في قبه  -17

ت، بؿضاص،  ُّ  .1986الهاعة الهىضًت، وػاعة ألاوناف الػغان

 -باللؿت ألاوعصًت:

وي، جظيغة مىالها خٌُم ڈاکڑ ؾُض غبض ؤبى الخؿً غلى هض -1

ه، لٌجهى،  م.2003 -1425ٌالػلى، مکخبت هضًو

____________, طيغ زحر ؾُضٍ زحر اليؿاء, مٌخبه اؾالم,  -2

 م.1924 -1394ٌلٌجها, 

_____________، خُاث غبض الحي، ؾُض ؤخمض قهُض  -3

ًاصًمي، لٌجهى،   .2003 -1325ٌا
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, م -4 ًاعوان ػهضگۍ, خهه اُو ٌخبه اؾالم, لٌجها, _________, 

 م.2000

ًاًىعي پَغـ، لٌجهى،  -5  .2013غبض الحى خؿنى، بنالح، 

دمحم الخؿنى، جظيٍغ خًغث ؾُض قاٍ غلم هللا خؿنى، ؾُض  -6

 ٌ.1230ؤخمض قهُض ايُضمي، لٌىى، 

_________، ؾحرث مىالها ؾُض دمحم غلى مىهگحري عخمت هللا  -7

 م.2016 -1432ٌغلُت. باوى هضوة الػلماء, هضوة الػلماء، لٌجهى،

مدمىص خؿً خؿنى هضوي، غاجكه بى مدترمه ؾُضٍ امت هللا  -8

 م.2012 -1434ٌجيؿُم، ؾُضٍ ؤمامه خؿنى, لٌجهى، 

ت:  -الٌخب باللؿت الاهٍلحًز

1- Muhammadullah Khalili Qasmi, Maulana 

Muhammad Ali Mungeri His Dynamic Personality and 

Multidimensional Contributions, Rahmani Foundation, 

Bihar, 2019. 

 -املىسىعاث:

ت، ٍ -1 ُّ ، صاع اؾامت، 2آمىت ؤبىحجغ، مىؾىغت اإلاضن ؤلاؾالم

 .2010غمان، 

ت ليكغ اإلاػغقت و الشهاقت الػاإلاُت، اإلاىؾىغت  -2 الجمػُت اإلاهٍغ

ت، بحروث، 3، م3الػغبُت اإلاؿحرة، ٍ  .2009، اإلاٌخبت الػهٍغ

جغاحم ألقهغ الغحاُ زحر الضًً الؼعيلي، الاغالم نامىؽ  -3

، صاع 3، ج5واليؿاء مً  الػغب واإلاؿخػغبحن واإلاؿدكغنحن، ٍ

 .1980الػلم للمالًحن، بحروث، 

، 2خؿام الضًً ابغاَُم غشمان، مىؾىغت مضن الػالم، ٍ -4

 .2012صاع الػلىم، ص. م، 

ه  -5 ش الهىض مً الاغالم) هَؼ غبض الحي الخؿني، الاغالم بمً جاٍع

، صاع ابً خؼم، 8 -1والىىاظغ(، ج الخىاَغ وبهجه اإلاؿامؼ 

 .1999بحروث، 

اب الٌُالي, مىؾىغت الؿُاؾت, ج -6 , اإلااؾؿت 1غبض الَى

 الػغبُت للضعاؾاث واليكغ, بحروث, ص.ث.

                                                                                                  

ًىؾل اإلاغغكلي، هثر الجىاَغ والضعع في غلماء الهغن الغابؼ  -7

غ في غلماء الغبؼ ألاُو مً الهغن  غكغ وبظًله غهض الجَى

 .2006بحروث، ع اإلاػغقت،صا، 1الخامـ غكغ، م

 -البحىث واملجالث العلميت:

 -باللؿت الػغبُت :

ؤبى ؾبدان عوح الهضؽ الىضوي، الػالمت الكٍغل الؿُض  -1

-1286غبض الحي ابً قسغ الضًً الخؿنى الغات بغاًلىي )

، املجلض الغابؼ 1341 ٌ(، مجله البػث ؤلاؾالمي، الػضص ألاُو

 ٌ.1419عمًان  -وألاعبػىن ، لٌىى، قػبان

عؤقذ ؾىُمي الكُش، صوع الخػلُم ؤلاؾالمّي في الهىض في بنامت  -2

الػضُ والؿلم والخػاون، بدث مهضم بلى عابُت الػالم ؤلاؾالمي، 

 م.2006 -1426ٌمٌت اإلاٌغمت، 

ًاظم اخمض، ؾُض ؤخمض زان  -3 يب  ؾبله َالُ ًاؾحن و ٍػ

(، مجلت الضعاؾاث 1898-1863وصوعة الؿُاس ي في الهىض) 

سُت،  غان الخاٍع ً، خٍؼ  .2017الػضص الشاوي والػكٍغ

قايغ غالم قىم، الؿُض ؤبى الخؿً الىضوي خُاجه،  -4

حامػت البىجاب،  -واؾهاماجه الػلمُت، مجله الهؿم الػغبي

 .2013الػضص الػكغون، الَىع، 

حىان غلي الكمغي, اؾهاماث غلماء آُ البِذ)غلحهم الؿالم(  -5

ت, الػضص الشاوي, حامؼ اإلاؿدى -في الهىض, مجلت ًلُت التربُت هٍغ

 .377, م 2019بؿضاص, 

يُاء الضًً الانالحي، الكُش ابى الخؿً غلي الخؿني  -6

الىضوي غالم عباوي حلُل, حػٍغب: مدمىص الخؿً الىضوي، زهاقه 

، 52الهىض) مجله غلمُت، زهاقُت, حامػت قهلُت(، املجلض 

 .2001، 4الػضص

، غبض هللا مبكغ الُغاػي، الكُش ؤبى الخؿً الىضوي  -7

ت) مجلت، قهلُت، حامػت(، الجامػت  ُّ الصخىة ؤلاؾالم

ت ُّ صاع الػلىم خُضع آباص، الػضص الؿاصؽ والشالزحن،  -ؤلاؾالم

ل -1421ٌخُضع آباص، مدغم   م.2000ابٍغ
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ا الغاثض في بنالح  -8 ت وصوَع دمحم ؤحمل الهاؾمي, الخُاعاث الكٌٍغ

, الػضص 65املجخمؼ الاؾالمي في الهىض, مجله زهاقت الهىض, املجلض 

 .2014الغابؼ, هُىصلهي, 

مؿػىص غالم الكالحي، الػالمت قبلي الىػماوي وهضوة الػلماء  -9

سُت، مجلت زهاقت الهىض، املجلض  ، هُىصلهي، 1، الػضص66هظغة جاٍع

2015. 
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1- Samee- Ullah Bhat, Life And Works Of Abul Hasan `Ali 
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2016.  

 -اإلاىانؼ الالٌتروهُت:

 -http://www.britannica.com 
 

Abdul Hai Al-Hasani: and His Role in 

Formation of Scientific Societies in India. 
 

narjis turki jiad 

 Dr. Asaad Hamid Abu Shanna 

University of Al-Muthanna/ College of 

Education for Human Sciences 
 

Abstract:- 
    India is a fertile ground with an ancient 

scientific and cultural heritage, with a large 

number of scientists, writer and poets, and 

witnessed its modern and contemporary 

history of historical figures that are still 

influential in their history. History of India 

through its contribution to the formation of 

scientific societies that had a prominent and 

important role in India's history. 

     The subject of the mark Mr. Abdel Hay al-

Hassani is one of the important topics in 

historical studies as he contributed  nadwat 

aleulama' And expand its fields of its 

important services and has helped him in the 

formation of his scientific personality and 

intellectual. 

                                                                                                  

    In this research, we highlighted the lives of 

the mark, Mr. Abdel Hay Al-Hassani, and his 

contribution to the formation of scientific 

societies and its important role. 

Keywords: India, Mr., Abdel Hay Al 

Hassani, Scientific Associations, nadwat 

aleulama'. 


