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AFGANİSTAN TOPRAKLARINDA YETİŞMİŞ HANEFİ FIKIH ÂLİMLERİ*
Öz
Bugün Afganistan olarak bilinen bölgede İslam dininin kabul görmesinden sonra, diğer
dinî ilimlerde olduğu gibi, fıkıh ilminde de büyük bir gelişme yaşanarak bu alanda birçok
büyük fıkıh âlimi yetişti. Yetişen âlimlerin mezhep farklılığı dikkate alındığında bir
renkliliğin var olduğu görülmektedir. Ancak yaygınlık ve etkinlik bakımından dikkate
alındığında ise Hanefi mezhebinin ön plana çıktığı ve dolayısyla Hanefi fıkıh âlimlerinin
çoğunlukta olduğu aşikârdır. Bu çalışmamızda, daha ilk dönemlerden itibaren birer ilim
merkezi haline gelen Belh, Gazne ve Herat gibi şehirler başta olmak üzere günümüz
Afganistan sınırları içinde yetişen ve bu bölgeye nispet edilen Hanefî fıkıh âlimlerinin
bibliyografyasına değinmekle beraber Afganistan’da gerçekleştirilen fıkıh öğretimine de
değinirek bölgenin fıkıh ilmine yaptığı katkıyı ele almaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Fıkıh, Afganistan, Hanefî Mezhebi, Fıkıh Âlimleri, Fıkıh Öğretimi.
Hanafī Jurist Who Grown and Educated in Afghanistan Territory
Abstract
By the spread of Islam in today’s Afghanistan, there have been major developments in the
fiqh (jurisprudence) discipline as such in the other religion related disciplines. Although
other sect’s jurisprudences are raised in this land, throughout history until today Hanafī
sect have been dominated in the region, as a result of it, mostly Hanafī jurisprudences
have been raised. This paper will address to the bibliographic information about Hanafī
scholars who are raised in areas within the borders of Afghanistan, especially cities like
Balkh, Harat and Ghazni which have become science centers in the first periods. Our aim
is to show the importance of this region with regards to its contribution to fiqh.
Keywords: Fiqh, Afghanistan, Section of Hanafī, Fiqh Scholars, Education.

علماء الفقه احلنفي الذين نشؤوا يف أفغانستان
امللخص
 كما وقع، حدث هناك تطور كبري يف علوم الفقه،بعد قَبُول دين اإلسالم يف املنطقة اليت تعرف اليوم أبفغانستان
 نظرا إىل االختالف املذهيب بني. ونشأ هناك العديد من كبار العلماء يف جمال الفقه،مثله يف العلوم الدينية األخرى
 عندما يؤخذ يف عني االعتبار، ومع ذلك، يتبني لنا أن هناك العديد من املذاهب،العلماء الذين ظهروا يف تلك الفرتة
. فمن الواضح أن املذهب احلنفي يف الصدارة وابلتاي فإن علماء الفقه احلنفي هم األغلبية،من حيث انتشاره وأتثريه
،سنتناول يف هذا البحث املعلومات الببليوغرافية عن العلماء األحناف الذين نشأوا يف مناطق داخل حدود أفغانستان
 وهدفنا هو إظهار أمهية هذه.وهَرات وغَْزنَة
َ وخاصة مدن اليت أصبحت مراكز علمية يف الفرتات األوىل مثل بلخ
.املنطقة من جانب مسامهتها يف الفقه
. تعليم الفقه، علماء الفقه، املذهب احلنفي، أفغانستان، الفقه:الكلمات املفتاحية
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Mehterhan Furkani, “Afganistan Topraklarında Yetişmiş Hanefi Fıkıh âlimleri”, İslam Hukuku
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مدخل
ِ
مع قَبُول الدين اإلسالمي يف منطقة أفغانستان ،حدثت تطورات مهمة يف علم الفقه ،كما حدثت يف العلوم
الدينية األخرى .ومن خالل هذه التطورات فقد نشأ العديد من علماء الفقه .وعلى الرغم من وجود املذاهب املتعددة
املذهب الذي أكثر شيوعا هو املذهب احلنفي ،لذلك ،فإن معظم العلماء الذين ظهروا يف املنطقة
يف املنطقة ،كان
ُ
هم علماء الفقه احلنفي.
والذين حكموا هذه اجلغرافيا يف التاريخ من السامانيني والغزنويني والسالجقة انتسبوا إىل املذهب احلنفي ما
عدى نظام امللك ،واعتمادا على هذه السلطة السياسية ،لقد وجد املذهب احلنفي فرصة االنتشار والتمكني يف هذه
وهَرات مركزا علميا نتيجة االستفادة من الفرصة املذكورة 2 .ونتيجة
اجلغرافيا 1 .لذا أصبحت مدن مثل بلخ و َغْزنَة
َ
للدراسات العلمية اليت أجريت هنا ،نشأ العديد من العلماء املشهورين 3 .أصبحت مدينة بلخ مركزا لعلم الفقه
وأطلق عليها اسم دار الفقهاء نتيجة للتعليم الناجح هناك .واصبحت بلخ ايضا أحد مراكز املذهب احلنفي يف
املنطقة بسبب انتشار املذهب فيها .ومدينة بلخ اليت تكشف عن ميزهتا يف تعليم الفقه ،تُظْ ِهُر أيضا خصوصيتها من
حيث العلماء الذين خرجتهم .يف نفس الوقت مدينة بلخ أصبحت أحد املراكز املهمة للمذهب احلنفي ،وتُظْ ِهُر
تج هبا أولئك الذين ينتمون إىل املذهب احلنفي أفكارهم
أيضا خصوصيتها بشكل آخر من حيث الطريقة اليت أَنْ َ
اخلاصة يف العديد من القضاي 4 .ابإلضافة إىل انتشار املذهب احلنفي ،يرى أنه مل تكن يف هذه املدينة مذاهب
أخرى غري املذهب احلنفية تعلقا ابختيارهم التفاهم وفقا على مفاهيم أولئك العلماء الذين نشأوا يف هذه البلدة5.
(م ْرِجي آابد) ،بسبب نسبة أيب حنيفة إىل املرجئة .ويذكر أيضا يف الروايت أن
لقبت أيضا مدينة بلخ ب ُ
أهل بلخ ذهبوا إىل أيب حنيفة لطلب العلم فقط على عكس الناس يف أجزاء أخرى من خراسان6 .
وبصرف النظر عن ذلك ،هناك العديد من علماء الفقه احلنفي الذين نشأوا يف مناطق أخرى داخل حدود
أفغانستان اليوم ونُ ِسبوا إىل املناطق املذكورة.
يف هذه املقالة ،سوف نتناول علماء الفقه احلنفي الذين ميكن أن جندهم يف كتب الطبقات اليت ميكننا الرجوع
إ ليها .ومع ذلك ،هناك فائدة يف ذكر مالحظة أن العلماء الذين ينشؤون يف املنطقة ال يقتصر فقط على أولئك
املذكورين هنا .ورواية اليت تشري إىل أن يف مدينة بلخ بوحدها كان يوجد  1200مفيت يف العصر العباسي ،7تظهر
أمهية مالحظتنا .ابختصار ،هناك فائدة أن نعرف حقيقة عدم معرفتنا ابلعديد من العلماء الذين نشأوا يف هذه
اجلغرافيا وليس لدينا معرفة عنهم.
 .1اتريخ تعليم الفقه يف أفغانستان
وأما معناها االصطالحي هو
وفهم
كلمة الفقه أتيت يف القاموس مبعىن الذكاء
11
"العلم ابألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية"  .بدأ الرسول (صلى هللا عليه وسلم) بتعليم علم
والفطنة8
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الشيء 9ومعرفته،10

إميان بنت س عود بن خش اين القرش ي ،احلياة العلمية يف بلخ خالل الفرتة ( ،1220-820/ 617-205رس الة ماجس تري مل تطبع ،جامعة
أم القرى ،مكة.241 ،62 ،)2013/1434 ،
أبو إس حا إبراهيم بن حممد الفارس ي االص طخري ،املس لك واملمالك( ،دار ص ادر ،بريوت ،)2004 ،ص265.؛ أبو عبد هللا يعقوب بن
عبد هللا الرومي احلموي ،معجم البلدان( ،ط .2.دار صادر ،بريوت .397-396/5 ،201 /4 ،480 /1 )1995
أبو احلس ن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكري بن عبد الواحد عز الدين ابن األثري ،اللباب يف هتذيب األنس اب( ،دار ص ادر،
بريوت .386 /3 ،380 /2 ،172 /1،)1980/1400
مسائل حمددة لعلماء بلخ ،ينظر :عبد اللطيف حممد حمروس املدرس ،مشايخ بلخ من احلنفية وما انفردوا به من املسائل الفقهية( ،دار العرب
بغداد .835 /2 ،211 /1 ،)1979
أبو بكر عبد هللا بن عمر بن حممد بن داود ،واعظي بلخي ،فضائل بلخ ،ترمجة فارسية عبد هللا بن حممد بن حسني حسيين بلخي ،تصحيح
وحتشية عبد احلي حبييب( ،جنكلك ،طهران .44 ،)2009/1388
واعظي بلخي ،فضائل بلخ.21 ،
واعظي بلخي ،فضائل بلخ.21 ،
أبو القاس م جار هللا حممود بن حممد ،الزخمش ري ،أس اس البالغة ،حتقيق .حممد ابس ل عيون الس ود (دار الكتب العلمية ،بريوت
.32 /2 )1998/1419
أبو نصر إااعيل بن محاد الفارايب ،اجلوهري ،الصحاح( ،ط ،4دار العلم للماليني ،بريوت .93 /5 )1990
أبو الفضل مجال الدين بن مكرم بن منظور ،لسان العرب( ،ط ،3دار صادر ،بريوت .522:13 ،)1993/1414
سيد شريف علي بن حممد بن علي اجلرجاين ،التعريفات ،حتقيق :إبراهيم أبياري (دار الكتاب العريب ،بريوت .216 ،)1985/1405
Mütefekkir 7/14 (2020), 635-640
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الفقه يف العهد املكي .ولكن السور واآليت اليت نزلت يف الفرتة املكية كانت تتضمن بشكل عام مبادئ اإلميان.
أما يف العهد املدين فأغلب اآليت كانت متعلقة ابألحكام .وعلَّم النيب (صلى هللا عليه وسلم) هذه اآليت لفظيا
وعمليا ألصحابه .يف حني علَّم النيب علم الفقه 12من جهة وشجع أيضا على تعليمه .13وبناء على ذلك ،خرج
اجليل األول من الفقهاء من بني الصحابة الكرام .14نظرا حلاجة الناس يف مثل هذا النوع من العلوم يف كل فرتة فقد
استمر تعليم الفقه إىل يومنا انتقاال من جيل إىل جيل من أجل نشأة العلماء يف هذا اجملال.
تشرفت أفغانستان بدين اإلسالم يف القرن السابع امليالدي .ومل تكتفي بقبول دين اإلسالم فقط ،بل أعطت
أمهية أيضا للدراسات العلمية يف جمال الدين ،وخالل فرتة قصرية برز الكثري من العلماء يف جمال الفقه واحلديث
والتفسري والكالم والتصوف والفلسفة إىل أخره 15 ...تشكلت احللقات العلمية يف مساجد بلخ وغزنة وهرات واليت
كان هلا دورا كبريا وبشكل خاص وأمهية يف حتقيق هذا النوع من العمل 16.يشاع أن الناس مجعوا العلم وهم جيلسون
يف احللقات العلمية 17وأكثر هذا العلم الذي ُدرس كان الفقه 18 .نتيجة لتكوين احللقات العلمية يف كل مسجد
وجامع ،حتولت هذه املدن إىل مراكز علمية ،وأصبحت مشهورة بفقهائها اعتمادا على وزن وقيمة علم الفقه19.
مدينة بلخ يف العصر العباسي ،كان فيها تقريبا يف كل قرية مساجد ومفيت وقاضي وأساتذة ،وكان عدد
املساجد واجلوامع يف هذه املدينة فقط  ،1848ويقال :إن عدد املدارس  ،400وعدد املفتني  20.1200وبسبب
هذه امليزة انلت املدينة األااء املذكورة مثل :قبة االسالم 21ودار الفقهاء 22ودار الفقه23.
يف حني ُت تدريس الفقه يف املساجد واجلوامع يف الفرتات السابقة ،بدأ يف املدارس مع انتشار نظام املدرسة
اليت قيل :إنه ُت إنشاؤها ألول مرة من قبل السامانيني ( (875-99يف خبارى 24وكذلك كانت هذه بداية التعليم
يف املدارس يف منطقة أفغانستان .نظرا لراحة النظام املدرسي أو األكادميي يف حتقيق التعليم والتدريب أسس السالجقة
العظام املدرسة النظامية يف مدن مثل هرات وبلخ 25.الدولة الغزنوية من الدول اليت تعطي أمهية كبرية يف تدريس
العلوم وابلتاي لنشوء العلماء .وهي أيضا واحدة من الدول اليت توي أمهية كبرية لتدريس العلوم وتدريب العلماء،
وبذلت جهودا حثيثة هلذا الغرض ،واحلقيقة أن نصف املدارس واليت كانت أكثر من  100مدرسة يف غزنة خالل
فرتة حممود الغزنوي (ت )1030/421.مولتها اإلدارة ونصفها اآلخر ُمتول من قبل اجلمهور وهذا التمويل مهم
إلظهار البعد الديين يف هذا االجتاه .26ومن الشائعات يف الروايت أن هناك  359مدرسة وتكية يف هرات قبل
القرن  7اهلجري .ومن املعروف أنه خالل عهد الغوريني ( )1215-1000الذين حكموا هذه املناطق ،استمرت
أنشطة التعليم والتدريس يف املدارس ،27وُت إنشاء مدارس جديدة يف مناطق خمتلفة ،28وعلى رأسها يف غزنة وبلخ
12

حممد هباء الدين فارول ،نظرة عامة على أنش طة التعليم والتدريب يف زمان اخللفاء الراش دين( ،جملة كلية اإلهليات جامعة س لجو ،
 ،504-479 ،SÜİFDرقم العدد 9:سنة .491،)2000
ينظر :حممد عبد احلي الكتاين ،نظام احلكومة النبوية املس مى الرتاتيب اإلدارية ،حتقيق عبد هللا اخلالدي( ،ط 2دار األرقم ،لبنان ،د.ت)1 ،
.104-103/
ينظر :الفقهاء الص احب أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزي ،إعالم املوقعني عن رب العاملني( ،دار الكتب العلمية
بريوت .10:1 )1991/1411
للحصول على معلومات مفصلة عن العلماء الذين نشؤوا يف هذه املناطق ،ينظر :املدرس ،مشايخ بلخ.112-49 /1 ،
االص طرخي ،املس لك واملمالك ،265 ،احلموي ،معجم البلدان ،397-396 /4 ،201 :5 ،480 /1 ،ابن االثري ،اللباب يف هتذيب
األنساب.386 /3 ،380 /2، 172 /1 ،
االصطرخي ،املسلك واملمالك.265 ،
حممد حسن عبد الكري العمادي ،خراسان يف العهد الغزنوي( ،مؤسسة محادة للخدمات والدراسات اجلامعية ودار الكندي للنشر والتوديع،
د.ط ،د.ت).256 ،
 ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد املقدسي ،أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم( ،مكتبة مدبوي القاهرة .294 ،)1991/1411
واعظي بلخي ،فضائل بلخ.21 ،
املدرس ،مشايخ بلخ.32 /1 ،
واعظي بلخي ،فضائل بلخ.29 ،
املدرس ،مشايخ بلخ.35 /1 ،
إميان ،احلياة العلمية يف بلخ.213 ،

26

إميان ،احلياة العلمية يف بلخ.216 ،

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Wensinck, A.J., Mescid, İA, 3. Basım., İstanbul: MEB Yayınları, 1973), 8/51-52

27

Sa’îdî, Alican, “Ber-resî-yi vaz’iyyet-i ictimâ’î-yi Gaznî-yi asr-ı Gazneviyân”, Gaznî bister-i
4. 27.temeddün-i şark-ı İslamî, Mecmû’a mekâlât, İntişârât-ı İrfan, Tahran 1393/2014,

28

أبو عمر منهاج الدين عثمان بن س راج الدين اجلرجاين ،طبقات انص ري تص حيح ،ومقارنة واحلاش ية والتعليق عبد احلي حبييب( ،ط،2.
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أما يف فرتة التيموريني الذين حكموا يف هذه اجلغرافيا بني عامي 1507-1370م ،فقد ُت إنشاء دار احلفاظ
ابإلضافة إىل املدارس 30.ومن أشهرها مدرسة جوهر شاه آغا ،دار احلفاظ ،واملدرسة اإلخالصية .إن تعليم درس
الفقه هو األكثر تركيزا يف مجيع املدارس املذكورة .يف عام ُ 1951ت إنشاء كلية الشريعة األوىل يف جامعة كابول31
اليت أتسست يف عام  1946وهي أيضا أول جامعة يف أفغانستان 32.كما تضمنت املناهج الدراسية هلذه الكلية
درس الفقه.
بعد احتالل االحتاد السوفيايت ألفغانستان ،اضطر معظم الالجئني األفغان الذين هربوا إىل ابكستان وإيران
وعددهم حواي مخسة ماليني إىل إرسال أطفاهلم إىل املدارس الدينية ،واليت كانت جمانية من حيث الدروس واإلقامة.
ودروس الفقه يف الغالب من ضمن الدروس اليت يتم تدريسها يف مجيع هذه املدارس.
أتباع املذهب اجلعفري يف أفغانستان ،هم األقلية ابملقارنة مع السنة ،وبسبب عدم االعرتاف رايا ابملذهب
اجلعفري ،كانت لديهم الفرصة للدراسة االتقليدية يف املساجد واجلوامع واملدارس اخلاصة هبم ،حىت وقت قريب وُت
قبول املذهب اجلعفري كمذهب راي اثين للبالد إىل جانب املذهب احلنفي أيضا وفقا للدستور األفغاين املؤرخ
 33.2004ابإلضافة إىل ذلك ،وفقا للمادة  45من نفس الدستور بُ ِدأ بتدريس الفقه اجلعفري يف املدارس االبتدائية
واملتوسطة والثانوية منذ عام .2008
اليوم يف أفغانستان ابإلضافة إىل املسجد واجلامع واملدارس غري الراية ،يستمر تعليم الفقه يف املدارس الراية،
املدارس االبتدائية واملدارس الثانوية واملدارس املتوسطة من املدارس العادية وكليات الشريعة والقانون يف التعليم العاي.
بعد وقت قصري من قبول دين اإلسالم يف أفغانستان ،نشأ العديد من العلماء من املساجد واجلوامع الذين
عملوا بوظيفة التعليم يف هذه املساجد واجلوامع بعد ذلك،كانت كمراكز تعليمية ومازالت حتقق هذه الوظيفة اليوم.
يهتم أئمة املساجد واجلوامع بتعليم األطفال يف أحيائهم أو مناطقهم اليت هم مسؤولون عنها .يبدأ األطفال
بقراءة بعض الكتب الفارسية بعد أن يتعلموا قراءة القرآن من أئمة املساجد يف سن مبكرة .مث يقرأون خالصة
الكيداين وشروط الصالة ومنية املصلي وكنز الدقائق وشرح الوقاية واهلداية على التواي ،وأما تعليم الفتيات فينتهي
عادة بقراءة القرآن ،وحفظ بعض السور ،وتعلم مبادئ اإلميان واملعرفة.
عادة ما يتم إعداد املناه ج الدراسية للمدارس غري الراية يف أفغانستان بشكل عام من خالل النظر إىل
املناهج الدراسية ملدرسة دار العلوم ديوبند يف اهلند .يف املدارس الدينية التقليدية إضافة إىل املواد الدراسية األساسية
(النحو والصرف ،واملنطق ،والعقيدة ،واحلديث ،وأصول احلديث ،والفلسفة ،والتفسري والبالغة) يتعلموا الفقه من
خالل الكتب املذكورة على التواي؛ خالصة الكيداين ،34شروط الصالة ،35شروح الوقاية 36واهلداية 37ومن أصول
29
30

31
32
33
34
35
36

37

مطبعة بوهيين ،كابل .388-387 /1 ،)1964
حممود ،ش اه حممود ،مدارس ومراكز ” “Medâris ve Merâkiz-i Amozişî-yi Devre-i Gûriyanاحملقق :فرييب بوي (عرفان
العدد  6امللحق.37 ،)1986 ،

Sedikî, Celaluddin, “Merakiz-i Amoziş ve Perveriş-i ahd-i Timuriyan”, (Derleyen, Faryâbi Poyâ),
 İrfan 6. Sayının Eki, 1986, 51.للحصول على معلومات مفصلة عن مراكز التعليم الديين ينظر إىلSedikî, “Merâkiz-i .
.Amoziş ve Perveriş-i ahd-i Timuriyan”, 46-73
Kurul, Meârifi Afganistan der Pencâh Sâl-ı Ahîr, Şube-i Tabaa’ti-yi Müdîriyet-i Umûmî-yi Neşerât.i Pûhentûn-i Kabul, Kabil 1968, s. 48-49

ينظر :جلنة ،معارف أفغانستان.72-71 ،
مل يرد يف هذا الدس تور بيان "املذهب الراية ألفغانس تان هي احلنفية" ،اليت أدرجت يف الدس اتري األفغانية الس ابقة ،كما ُت االعرتاف
ابملذهب اجلعفري كمذهبا رايا.
هي رس الة مكتوبة عن الص الة كتبها لطف هللا النس في املش هور بفض ل كيداين حواي القرن التاس ع اهلجري ،كحالة ،عمر رض ا ،معجم
املؤلفني( ،مكتبة املثىن ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت د.ت.156 /8 ،).
عبد اجمليد بن حمرم بن أيب الربكات الس يواس ي ،رس الة ص غرية فيها أحكام الص الة ،كاتب جليب ،مص طفى بن عبد هللا ،كش ف الظنون عن
أسامي الكتب والفنون معه إظهار املكنون وهدية العارفني( ،مكتبة املثىن بغداد .1347 /2 )1941
صدر الشريعة الثاين عبيد هللا بن مسعود اتج الشريعة (ت ،)1346/747 .هو كتاب الشرح كتب جده برهان الشريعة ،لكتاب ااه وقاية
الرواية ،كاتب جليب ،كش ف الظنون ،2020 /2 ،ش كرو أوزن ،ص در الش ريعة ،املوس وعة اإلس المية( ،وقف الدينة الرتكي ،إس طنبول
.429 /35 )2008
ش ر ٌح لكتاب أبو احلس ن برهان الدين علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين (ت )1197/593 .ااه بداية املبتدئ الذي كتبه
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الفقه؛ أصول الشاشي ،38نور األنوار ،39احلسامي ،40مسلم الثبوت 41والتلويح على التوضيح ،42يتم تدريس مناهج
من الفرائض مثل الفرائض السراجية ،43وشريفية44.
متنح وزارة الرتبية الوطنية األفغانية شهادة الثانوية العامة ألولئك الذين حيصلون على الشهادة من أي مدرسة
يف اخلارج من خالل إخضاع أولئك الذين يتخرجون من هذه إىل امتحان حتديد املستوى ملعادلة الشهادة45.
يف املدارس الراية ودار العلوم ،التابعة لوزارة الرتبية ،إىل جانب العلوم اإلنسانية والدينية يتم تدريس من الفقه
التقليدي شروط الصالة ،منية املصلي ،خمتصر القدوري ،كنز الدقائق ،اهلداية ،جملة األحكام العدلية ،معني احلكام46؛
ومن أصول الفقه يتم تدريس الكتب مثل أصول الشاشي ونور األنوار واحلسامي وتلويح التوضيح.
أما يف دار احلفاظ التابعة لوزارة الرتبية الوطنية ،فيدرسون يف األول وخاصة حفظ القرآن الكري ،ومع التحفيظ
بعض الدروس مثل التجويد ،احلديث ،التفسري ،العقيدة ،أصول احلديث ،أصول التفسري ،اللغة العربية ،الصرف،
النحو ،املنطق ،اللغة اإلجنليزية ،الريضيات ،الريضة ،علم االجتماع يتم تدريس فيما يتعلق ابلفقه خمتصر القدوري
ونورااليضاح وكنز الدقائق واهلداية ومن أصول الفقه أصول الشاشي ونور األنوار.
وأما يف املدارس العادية كذلك القرآن والعقائد واألخال واحلديث وأصول احلديث والتفسري ودراسات السرية
وهناك أيضا دورات الفقه وأصول الفقه .يف الفصول  .7-1يدرسون مواضيع كالصالة والصوم والزكاة والعبادة ويف
الصفني الثامن والتاسع ،البيوع أي املصطلحات الفقهية ذات الصلة ،وأحكام املعامالت مثل شروط وأنواع البيع،
مثل اخليار ،والبيع الباطل ،والضمان ،والتحويل النقدي ،والتوكيل ،واهلبة ،والوديعة ،وما إىل ذلك؛ أما أحكام املرياث
ففي الصف العاشر؛ ويف الصف احلادي عشر ،يتم تضمني قانون األحوال الشخصية (الزواج والطال ) ويف الصف
الثاين عشر أصول الفقه47.
يتم تدريس املفردات التقليدية ذات الصلة ،احلديث والتفسري والعقيدة والنحو والتاريخ واملنطق والبالغة يف
كليات الرتبية ويف كليات الشريعة يف الدراسات العليا ،ويتم تدريس نور األنوار من أصول الفقه التقليدي ويتم
تدريس من كتب الفقه كتاب املرغيناين املسمى اهلداية وهو أربعة أجزاء من الصف األول إىل الصف الرابع.
ابإلضافة إىل القانون احلديث ،يتم إضافة دروس الفقه التقليدي والشريعة اإلسالمية أيضا يف قسم قانون
الفقه .هبذا املعىن يتم تدريس يف هذا القسم مثل هذه املواد :اهلداية وأحاديث األحكام وتفسري آيت األحكام
واإلقتصاد اإلسالمي والقانون اإلسالمي املقارن ونظام االقتصادي اإلسالمي والتحليل الفقهي للقانون املدين وقواعد
الفتوى والفرائض ،القانون اجلنائي اإلسالمي العام وقواعد الفقه الكلي وأصول احملاكمة املدنية يف الفقه وقضاي الفقه
املعاصر وأصول احملاكمة يف القانون اجلنائي اإلسالمي .يتم تدريس الكتب املدرسية اليت أعدها بعض املعلمني يف
دورات خبالف الفقه التقليدي.
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نفس ه كاتب جليب ،كش ف الظنون2022 /2 ،؛ كالك جكيز ،اهلداية ،املوس وعة اإلس المية ،وقف الدينة الرتكي ،إس طنبول،1998 ،
.429 /17
أبو علي أمحد بن حممد بن إس حا  ،نظام الدين الش اش ي ،ص احب اآلاثر ،أبو احلس نات ،حممد عبد احلي بن حممد عبد احلليم اللكنوي،
الفوائد البهية يف تراجم احلنفية( ،دار املعرفة بريوت لبنان ،د.ت31 ،).؛ أمحد أوزيل ،علماء الفقه احلنفي( ،نش ر وقف الدينة الرتكي ،أنقرة
.42 ،)2014
ش ر ٌح كتبه أمحد بن أيب س عيد بن عبد هللا اللكنوي اش تهر مبال جيون (ت )1718/1130 .على املنار( ،الزركلي ،خري الدين بن حممود بن
حممد (ت ،)1976/1396 .األعالم ،ط ،14-1 ،15دار العلم للماليني ،د.ط.109-1.108 ،2002 ،
حسام الدين حممد بن حممد عمر اهسكسي (ت )1246/644 .كتاب.
أتليف ألفه ابن عبد الش كور البهاري (ت )1707/1119 .يف أص ول الفقه ،الزركلي ،األعالم283 :5 ،؛ كحالة ،معجم املؤلفني/8 ،
ٌ
.179
س عد الدين مس عود بن فخر الدين عمر بن برهان الدين عبد هللا اهلروي التفتازاين (ت ،)1390/792 .ش ر ٌح كتبه على التلويح .حممد بن
مفلح بن حممد (ت ،)1362/763 .أصول الفقه ،حتقيق :فهد بن حممد السدحان( ،مكتبة العبيكان.1854 /4 ،)1999/1420 ،
كتاب الفرائض الزركلي ،األعالم ،27 /6 ،سراج الدين حممد بن حممد بن عبد الرشيد السجاوندي (ت 1204/600 .تقريبا).
شر ٌح أليب احلسن علي بن حممد السيد شريف اجلرجاين (ت ،)1413/816 .على كتاب السجاوندي الفرائض السراجية.

Lâiha-yı Erzyâbî Esnâd-ı Ta’lîmî ve Tesbit-i Seviye-i Ulemâ-yı Dinî, Mecmua’ Levâih ve Tarzu’l.Amel-hâ-yı Meârif, 2012
كتاب الطرابلسي ،علي بن حسن أبو احلسن عالء الدين ،عمل كقاضي يف القدس (ت( .)1440/844 .الزركلي ،األعالم.)286 /4 ،
ينظر :التعليم والرتبية اإلس المية ( ،Sınfı Heştom ve Nuhomكتاب تعليمي للص ف الثامن والتاس ع) .وزارة التعليم األفغانية دار

النشر .2011
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مبا أن النظام القضائي يف البالد يعتمد بشكل أساسي على الشريعة اإلسالمية ابإلضافة إىل القانون الوضعي
هناك أيضا دورة للشريعة اإلسالمية يف كليات القانون48.
وفقا للمنهج الدرس الراي وغري الراي املقبول يف أفغانستان وحنن نكتفي بذكر تعليم الفقه ،حيث قدمنا
توضيحات تفصيلية حول دروس الفقه واملنهج املتبع يف تدريس علم الفقه يف مقال آخر 49سوف ننتقل إىل العلماء
الذين نشؤوا يف املنطقة.
 2.علماء الفقه احلنفي الذين نشؤوا يف داخل حدود أفغانستان
ومن املعروف أن العديد من علماء الفقه قد نشؤوا داخل حدود أفغانستان نتيجة التعليم والتدريس .ولو
أخذان ابالعتبار مجيع علماء الفقه الذين نشؤوا يف هذه اجلغرافيا فاألمر يطول ويتجاوز حدود هذه الدراسة ويتجاوز
هدفها أيضا .لذلك ،من أجل عدم اخلروج عن املوضوع والرتابط مع املوضوع الرئيسي للدراسة ،سنكتفي فقط بذكر
علماء الفقه احلنفي هنا.
 .1.2علماء الفقه احلنفي يف مدينة بلخ
حنيفة50.

 .1مقاتل بن حيان (ت :)752/135.عامل جمتهد مفسر حضر احللقات العلمية أليب
واي بلخ كما عمل قاضيا يف خبارى لفرتة من الوقت  .51تويف يف كابول سنة 135ه 52.
 .2أبو عبيدة بن إااعيل بن سليمان بن داود بن أمحد بن أيب ُه ِريرة (ت :)757/140.ولد يف بلخ .عامل
جمتهد حمدث له العديد من املؤلفات53.
 .3املقاتل بن سليمان (ت :)767/150.هو بلخي األصل ،انل صفات عديدة فهو مفسر وحمدث وفقيه.
واملقاتل بن سليمان كتب كتبا كثريا يف جماالت خمتلفة إضافة إىل كتابه املشهور املسمى ابلتفسري الكبري 54.قام
بتدريس التفسري أثناء إقامته يف بلخ .تويف عندما كان يف البصرة سنة 150ه (أو 158ه )55.
 .4أبو علي عمر بن ميمون بن حبر بن سعد بن الرماح البلخي (ت :)778/161.املعروف ابسم قاضي
بلخ ،ذهب إىل بغداد وأخذ دروسا يف الفقه من أيب حنيفة .هو أحد األشخاص الذين يعطيهم أبو حنيفة قيمة
كربى 56.بعد هذه الدراسة واالجتهاد عمل يف بلخ قاضيا ألكثر من عشرين عاما57.
 .5يعقوب القاري (ت :) 780/163.القاري كان فقيها واتصف ابلزهد .أراد سفيان السوري،
(ت ) 778/161.وهو صويف أن يلقاه فسأل عنه كل قافلة جاءت إىل احلج من املنطقة اليت يوجد فيها القاري.
48
49
50

51
52
53
54

55

56
57

قام بوظيفة

للحص ول على معلومات مفص لة عن التعليم الديين يف التعليم العاي يف أفغانس تان ،انظر .ص ديقي ،جواد ،الرتبية الدينية يف التعليم العاي يف
أفغانستان (أطروحة ماجستري معهد جامعة سليمان دميرييل للعلوم االجتماعية ،إسربطة .)2006
ينظر :فرقاين مهرتخان تعليم الفقه يف أفغانستان اليوم( ،جملة متفكر اجللد  3العدد  ،5حزيران .176-156 ،)2016
مشس ال دين حمم د بن أمح د بن عثم ان ال ذهيب (ت ،)1348/748 .ت ذكرة احلف اظ مع ملحق ه( ،دار الكت ب العلمي ة ،بريوت
131 :1،)1998/1419؛ بدر الدين ،حممود بن أمحد بن موس ى بن أمحد الغيين ،مغاين األخيار يف ش رح أس امي رجال معاين اآلاثر،

حتقيق :حممد حسن حممود حسن إااعيل( ،دار الكتب العلمية ،بريوت .72 :3 )2006/1427
واعظي بلخي ،فضائل بلخ.94-73 ،
حممد بن حبان بن أمحد ،الثقات( ،دائرة املعارف العثمانية حيدرآابد.508 /7 ،)1973/1393
املدرس ،مشايخ بلخ.83 /1 ،
مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،س ري أعالم النبالء( ،دار احلديث القاهرة 201 /7 )2006/1427؛ أبو أمحد عبد هللا ابن
عدي ،الكامل يف ض عفاء الرجال ،حتقيق :حيىي خمتار غزاوي( ،ط ،3.دار الفكر ،بريوت 435 /5 ،)1998/1409؛ أبو الفرج ،مجال
الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد ابن اجلوزي (ت ،)1201/597.الض عفاء واملرتوكني ،حتقيق :عبد هللا القاض ي( ،دار الكتب العلمية،
بريوت 136 /3 )1986/1406؛ كحالة معجم املؤلفني.317 /12 ،
أبو حمم د عب د الرمحن بن أبو ح اُت حمم د بن إدريس بن من ذر التميمي الرازي ،اجلرح والتع دي ل( ،مطبع ة جملس دائرة املع ارف العثم اني ة،
حيدرآابد  .354 /8 )1952/1271مقاتل بن س ليمان ،وملزيد من املعلومات ينظر :أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن
أبو بكر بن خلكان الربمكي اإلربلي ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،حتقيق :إحسان عباس( ،دار صادر ،بريوت 255 /5 )1994؛ ،
يوس ف بن الزكي عبد الرمحن أبو احلجاج املزي ،هتذيب الكمال ،حتقيق :بش ار عواد معروف( ،مؤس س ة الرس الة ،بريوت )1980/1400
450-434 /28؛ الزركلي ،األعالم281 :7 ،؛ املدرس ،مشايخ بلخ.84 ،53 ،50 /1 ،
واعظي بلخي ،فضائل بلخ.127-126 ،
أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد أبو بكر اخلطيب ،البغدادي ،اتريخ بغداد ،حتقيق :بش ار عواد معروف)( ،دار الغرب اإلس المي ،بريوت
182 :11 )2002/1422؛ حمي الدين أبو حممد عبد القادربن حممد بن حممد القرشي ،اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية( ،نشر :مكتبة
مري حممد كراتشي ،د.ت).672 /1 ،
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وأخريا ظفر به وقابله يف قافلة من
 .6حاُت األصم ،حاُت بن علوان بن يوسف زاهد األصم (ت :)785/168.كان فقيها وصوفيا
 .7سلم بن سامل البلخي (ت :)790/174.كان البلخي فقيها وصوفيا تويف عندما كان يف مكة سنة 174ه
(أو 60.)194
 .8عبد هللا بن عمر بن ميمون الرماح البلخي (ت :)793/177.كان البلخي عارفا ابهلل إضافة إىل أنه كان
فقيها61.
 .9حممد بن مزاحم بن عبد هللا بن سالم أبو القاسم البلخي (ت )806/190.من أصحاب اإلمام أيب
حنيفة62.
 .10شقيق بلخي (ت :)810/194.وهو من األشخاص الذين التقوا ابإلمام أيب حنيفة وحضروا جملسه.
مل يكتفي ابحلضور يف جملسه بل أخذ درس الفقه إىل جانب أيب يوسف 63.والبلخي من العلماء الذين اشتهروا
ابلفقه والتصوف64.
 .11مر بن هارون البلخي (ت :)1912/196.حاز منصب املفيت لعلمه الغزير يف الفقه .هو عامل جدير
بلقب (حبر العلوم) نظرا إلملامه ابلعديد من العلوم وخاصة احلديث65.
66
 .12أبو مطيع احلكم بن عبد هللا بن مسلمة البلخي (ت :)814/199.البلخي من الطالب الذين
التحقوا ابحللقات العلمية أليب حنيفة .وهو أيضا راوي الكتابني املنسوبني إىل أيب حنفية املسميني ابلفقه األكرب
والفقه األبسط 67.هو عامل أيضا له مكانة مهمة يف املذهب احلنفي يف خراسان وعمل قاضيا لبلخ68.
 .13أبو معاذ خالد أو حارس بن سليمان (ت :)814/199.هو من أعظم العلماء يف بلخ ،وشارك يف
احللقات العلمية لإلمام أيب حنيفة مع أيب يوسف وأيب معطي69.
 .14أبو عمرو حفص بن عبد الرمحن بن عمر البلخي (ت :)815/199.وهو من أهم األشخاص املعروفني
أبحاديثه كما أصبح من كبار الفقهاء الذين هم من أصحاب أيب حنيفة يف خراسان70.
 .15قاسم زريق ،أبو حممد الفقيه (ت :)817/201.هو أحد فقهاء بلخ وهو صهر أبو مطيع71.
 .16خلف بن أيوب 72،أبو سعيد العامري البلخي (ت :)2020/205.لديه علم عميق يف الفقه وإملام
بعلم احلديث .وبسبب هذا احلال يف علم الفقه لقب (مبفيت املشر ) 73.أخذ خلف بن أيوب الفقه عن أيب يوسف
وحممد بن حسن الشيباين 74.اهتم به معلموه اهتماما متميزا بسبب قدراته العلمية وشخصيته.
 .17يف أحد األيم عندما مل حيضر خلف إىل درس أيب يوسف حبث أبو يوسف عن سبب عدم حضوره.
58
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أيضا59.

واعظي بلخ ،فضائل بلخ1129 ،18 ،؛ املدرس ،مشايخ بلخ.84 ،80 /1 ،
 ،أبو عبد الرمحن حممد بن احلس ني بن حممد بن موس ى بن خالد بن س امل الس لمي ،طبقات الص وفية ،حتقيق :مص طفى عبد القادر عطا،
(دار الكتب العلمية 86 ،)1998/1419؛ القرشي ،اجلواهر املضيئة.24-23 /2 ،
املدرس ،مشايخ بلخ.84 /1 ،
واعظي بلخي ،فضائل بلخ ،ص.165-162 .
املدرس ،مشايخ بلخ.30 /1 ،
واعظي بلخي ،فضائل بلخ.131 ،
الزركلي ،األعالم.171 /3 ،
واعظي بلخي ،فضائل بلخ.160 ،
ابن س عد ،الطبقات الكربى374 /7 ،؛ البغدادي ،اتريخ بغداد121 /9 ،؛ حممد ش نر ،أبو معطي البلخي ،موس وعة الش ؤون الدينية
( ،DİAإسطنبول .195-194 /10 )1994
بروكلمان ،كارل ،اتريخ األدب العريب ،ترمجة .عبد احلليم النجار ،ط( ،5.دار املعارف ،مص ر ،د.ت240 /3 ).؛ أبو الفض ل زين الدين
قاس م بن قطوبغا الس ودين ،اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية( ،دار القلم ،دمش ق 50 ،)1992/1413؛ الكفوي ،كتائب أعالم األخيار،
و.181 :
خليل بن عبد هللا بن إبراهيم بن خليل أبو يعلى ،اإلرش اد يف معرفة علماء احلديث ،حتقيق :حممد إدريس عمر إدريس( ،مكتبة الرش د،
الريض .925 /3 )1989/1409
ينظر :واعظي بلخي ،فضائل بلخ ،ص.146-142 .
الذهيب ،سري أعالم النبالء310 .9 ،؛ القرشي ،اجلواهر املضيئة.221 .1 ،
واعظي بلخي ،فضائل بلخ.178-177 ،
ابن سعد ،الطبقات الكربى.375 /7 ،
الذهيب ،سري أعالم النبالء.210 /8 ،
الذهيب ،سري أعالم النبالء210 /8 ،؛ الكفوي ،كتائب أعالم األخيار ،و96.أ.
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وعندما علم أنه ال يستطيع اجمليء بسبب املرض قال" :ال ميكنين التدريس حىت أييت اخللف إىل الدرس ".لذا ،سأل
أحد التالميذ أاب يوسف قائال" :هل هتمل التدريس خلمسني أو لستني ألف شخص بسبب شخص واحد؟" فأجابه
ُ
أبو يوسف قائال" :نعم ،هو الشخص الذي ينشر العلم يف خراسان .ال أحد منكم مثله " .وقد روي عنه كان مثاال
من حيث تبحره يف علم الفقه ،فذات يوم حممد بن حسن كان يف حوار معه حول قضية استمرت من شرو الشمس
حىت الظهر75.
76
 .18عصام بن يوسف أبو عصمة البلخي (ت :)825/210.عصام شقيق إبراهيم بن يوسف .كان
عصام وشقيقه إبراهيم من شيوخ بلخ يف زماهنم 77.وأتيحت لعصام فرصة اللقاء ابإلمام أيب حنيفة ،وكذلك درس
العلم من تلميذيه املهمني أيب يوسف(ت ) 798/182.واإلمام حممد ،ومها إمامان يف الفقه احلنفي78.
 .19حممد بن يوسف بن ميمون بن قدامة أبو علي الباهلي الفقيه البلخي :هو أخو عصام وإبراهيم اللذان
ذكرانمها سابقا79.
 .20سعيد بن خلف :هو ابن خلف بن أيوب الذي ذكرانه يف الرتمجة السادسة عشر كانت معرفة سعيد
ابلفقه عميقة لدرجة أن والده حني يُسأل عن شيء للفتوى يوجه السؤال لسعيد 80.ومن بني الروايت أنه مل يُصدر
فتوى وانتظر سعيدا حىت يَستيقظ من النوم .وكان قاضيا يف خبارى لفرتة من الوقت ،مات سعيد بعد فرتة من عودته
إىل بلخ.
 .21شداد بن حكيم (ت :)828/213.وهو من كبار علماء الفقه احلنفي .ومن أصحاب أيب يوسف
وحممد بن حسن وزفر ونقل عنهم الروايت .عمل قاضيا لبعض الوقت يف بلخ ،تويف يف ( 213أو  214أو
81.)220
 .22مكي بن إبراهيم بن بشري أبو السكن البلخي (ت :)830/215.وهو من كبار احملدثني والفقهاء يف
خراسان .روى مكي عن جعفر الصاد وأيب حنيفة ومالك بن أنس .روى عنه أمحد بن حنبل والبخاري82.
 .23حسني بن حممد بن خسرو البلخي (ت :)287/222.أحد أهم علماء الفقه الذين مجعوا مسند اإلمام
أيب حنيفة83.
84
 .24أبو إسحا إبراهيم بن يوسف بن ميمون الباهلي البلخي (ت :)855-853 / 241-239.كان
من تالميذ أيب يوسف وكان شيخ زمانه 85.وقال حيي بن عسى ،عن إبراهيم بن يوسف أيب إسحا "إنه رائد علماء
خراسان"86.
 .25أبو حامد ،أمحد بن خضرويه البلخي (ت :)854/240.هو من أشهر علماء الفقه يف خراسان87.
 .26حممد مالك بن بكري بن بكار بن قيس (ت :)858/244.هو من كبار علماء الفقه يف بلخ88.
75
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واعظي بلخي ،فضائل بلخ.180 ،
حممد بن سعد بن منيع أبو عبد هللا البصري ،الطبقات الكربى ،حتقيق :إحسان عباس( ،دار صادر ،بريوت .379 .7 )1968
القرش ي ،اجلواهر املض يئة347 :1 ،؛ حممد بن س ليمان الكفوي ،كتائب أعالم األخيار من فقهاء مذهب النعمان املختار ،مكتبة رغيد
ابشا  ،1041و96 .أ.
اخلطيب البغدادي ،اتريخ بغداد287 :1 ،؛ كحالة ،معجم املؤلفني.282 /6 ،
القرشي ،اجلواهر املضيئة.148 /2 ،
واعظي بلخي ،فضائل بلخ ،ص.185 .
ابن س عد ،الطبقات الكربى375 /7 ،؛ البلخي ،فض ائل بلخ186-185 ،؛ أبو الفض ل أمحد بن علي بن حممد مشس الدين ابن حجر،
العس قالين (ت ،)1449/852 .لس ان امليزان ،ط ،3.حتقيق( :دائرة املع ارف النظ امي ة اهلن د بريوت 140 /3 )1986/1406؛ ابن
قطوبغا ،اتج الرتاجم314 ،؛ القرشي ،اجلواهر املضيئة256 /1 ،؛ الكفوي ،كتائب أعالم األخيار ،و97 /أ.
أبو القاس م علي بن احلس ني بن هبة هللا ابن عس اكر ،اتريخ دمش ق ،حتقيق :عمرو بن غرامة العمري( ،دار الفكر ،بريوت )1995/1415
239 /60؛ الذهيب ،س ري أعالم النبالء550 .9 ،؛ أبو الفض ل ش هاب الدين أمحد بن علي بن حممد بن حجر ،العس قالين ،نزهة األلباب
يف األلقاب ،حتقيق :عبد العزيز ،حممد بن ص احل الس ديري( ،مكتبة الرش د ،الريض 423 :1 )1989/1409؛ جالل الدين عبد الرمحن
بن أبو بكر السيوطي ،طبقات احلفاظ( ،دار الكتب العلمية ،بريوت 164 ،)1982/1403؛ املدرس ،مشايخ بلخ.63 /1 ،
القرشي ،اجلواهر املضيئة218 /1 ،؛ بروكلمان ،كارل ،اتريخ األدب العريب.218 /1 ،
عب د الكري بن حمم د بن منص ور التميمي الس مع اين ،األنس اب ،حتقيق :عب د الرمحن بن حيىي املعلمي اليم اين وآخرون( ،حي در آابد
.44 /12 )1962/1382
القرشي ،اجلواهر املضيئة52 ،؛ الكفوي ،كتائب أعالم اخليار ،و97 /ب.
واعظي بلخي ،فضائل بلخ.216-215 ،
السلمي ،طبقات الصوفية.95 ،
واعظي بلخي ،فضائل بلخ.246 ،
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 .27حممد بن يزيد بن عبد هللا أبو عبد هللا البلخي ،املعروف ب(حممش) (ت :)873/259.أحد كبار
علماء احلنفية يف زمانه89.
 .28شاذان ،أبو بكر البلخي (ت :)882/268.هو أحد كبار علماء الفقه.90
 .29نصري بن حيىي بن حممد بن شجاع البلخي (ت :)882/268.تلقى الفقه من علماء مشهورين كأيب
سليمان اجلوزجاين 91،وهو عامل من علماء الفقه احلنفي متبحر مبوضوعات الوقائع والنوازل92.
 .30حممد بن إبراهيم بن عبد احلميد (ت :)889/276.كان حممد عاملا عمل قاضيا لبلخ أقام يف بغداد93.
 .31حممد بن عقيل بن األزهر أبو عبد هللا البلخي (ت :)891/278.من العلماء املشهورين مبعرفتهم للفقه
واحلديث94.
 .32حممد بن سلمة أبو عبد هللا البلخي (ت 278.أو  891 /279أو  :)892تفقه على شداد بن حكيم
مث على أيب سليمان اجلوزجاين ،بعد ذلك أصبح أستاذ أليب بكر اإلسكاف95.
 .33حممد بن حممد بن سالم أبو نصر الفقيه البلخي (ت :)918/305.وهو معاصر أليب حفص الكبري
ومن علماء الفقه احلنفي وانقل الرواية من حيىي بن نصري البلخي96.
 .34حممد بن حزمية أبو عبد هللا البلخي (ت :)926/314.أحد أبرز علماء بلخ97.
 .35أمحد بن عبد هللا بن أيب القاسم البلخي (ت :)931/319.هو فقيه عظيم ،له كتاب املسمى بفتاوى
أيب القاسم 98واإلابنة يف رد من شنع على أيب حنيفة99.
 .36أمحد بن عصمة أبو القاسم الصفار (ت :)938/326.أحد الفقهاء واحملدثني األجالء100.
 .37حممد بن أيب سعيد أبو بكر األعمش البلخي (ت :)843/328عامل الفقه املشهور ،وهو أستاذ أليب
جعفر اهلندواين101.
 .38أبو بكر اإلسكاف حممد بن أيب بكر البلخي (ت :)944/333.صاحب الكتاب املسمى بشرح
اجلامع الكبري يف فروع الفقه احلنفي للشيباين .هو عامل الفقه احلنفي الكبري الذي كما أخذ درس الفقه من أيب سليمان
اجلوزجاين وحممد بن سلمة ،ودرس أاب بكر األعمش وحممد بن سعيد وأاب جعفر اهلندواين102.
 .39حممد بن حممد بن أمحد بن عبد هللا احلكيم الشهيد املروزي البلخي (ت :)946/334.وهو من كبار
علماء الفقه احلنفي ومؤلف القرار والكايف واملختصر واملستخلص من اجلامع واملنتقى103.
 .40أمحد بن سهل أبو حامد البلخي (ت :)952/340.هو فقيه نقل الرواية من العلماء مثل أيب سليم
حممد بن فضل البلخي ومن قاضي ارقند أيب عبد هللا حممد بن أسلم .وروى عنه حفيده عبد هللا بن حممد بن أمحد
89
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ص الح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الص فدي ،الوايف ابلوفيات ،حتقيق :أمحد األرانؤوط وتركي مص طفى دار احلياة الرتاثي( ،بريوت
141 /5 )2000/1420؛ مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،اتريخ اإلس الم ووفيات مش اهري األعالم ،حتقيق :عمر عبد
السالم التدمري( ،ط ،2.دار الكتاب العريب ،بريوت 345 :19 ،)1993/1413؛ القرشي ،اجلواهر املضيئة.144 /2 ،
واعظي بلخي ،فضائل بلخ259 ،؛ املدرس ،مشايخ بلخ.89 /1 ،
الكفوي ،كتائب أعالم األخيار ،و103 /ب.
واعظي بلخي ،فضائل بلخ257 ،؛ القرشي ،اجلواهر املضيئة200 .2 ،؛ اللكنوي ،الفوائد البهية.221 ،
أبو زكري يزيد بن حممد بن إيس األزدي ،اتريخ املوصل حتقيق :أمحد عبد هللا حممد( ،دار الكتب العلمية ،بريوت .128 /2 ،)2006
واعظي بلخي ،فضائل بلخ279 ،؛ املدرس ،مشايخ بلخ.89 /1 ،
جنم الدين ،أبو حفص عمر بن حممد بن أمحد النس في ،القند يف ذكر علماء ارقند ،حتقيق :يوس ف اهلادي( ،إيران :1 ،)1999/1420
22؛ الكفوي ،كتائب أعالم األخيار ،و102 /ب.
واعظي بلخي ،فضائل بلخ273 ،؛ القرشي ،اجلواهر املضيئة.144 /2 ،
القرشي ،اجلواهر املضيئة53 /2 ،؛ الكفوي ،كتائب أعالم األخيار ،و110 /أ.
كاتب جليب ،كشف الظنون.1220 /2 ،
كاتب جليب ،كشف الظنون.1 /1 ،
القرش ي ،اجلواهر املض يئة78 /1 ،؛ أبو الفض ل ش هاب الدين أمحد بن علي بن حممد بن حجر ،العس قالين ،نزهة األلباب يف األلقاب،
حتقيق :عبد العزيز حممد بن ص احل الس ديري( ،مكتبة الرش د ،الريض 209 /1 )1989/1409؛ تقي الدين ،عبد القادر التميمي ،الغزي
املصري الطبقات السنية يف تراجم احلنفية ،حتقيق :عبد الفتاح حممد احللو( ،دار الكتب ،القاهرة .454 /1 )1970/1390
واعظي بلخي ،فضائل بلخ291 ،؛ الكفوي ،كتائب أعالم اخليار ،و 119 .أ.
القرش ي ،اجلواهر املض يئة239 ،28 .2 ،؛ الكفوي ،كتائب أعالم األخيار ،و113 .ب؛ كاتب جليب ،كش ف الظنون569 .1 ،؛
كحالة ،معجم املؤلفني233-232 .8 ،؛ اللكنوي ،الفوائد البهية.160 ،
القرش ي ،اجلواهر املض يئة3 .2 ،؛ كاتب جليب ،كش ف الظنون1378 .2 ،؛ اللكنوي ،الفوائد البهية ،ص186-185 .؛ إااعيل ابش ا،
إااعيل بن حممد بن أمني بن مري س ليم البغدادي ،هدية العارفني أااء املؤلفني وآاثر املص نفني( ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،د.ت).
.37 /2
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السمرقندي104.

بن سهل الرواية كما روى عنه عبد هللا بن حممد بن شاه
 .41أبو جعفر اهلندواين ،حممد بن عبد هللا بن حممد بن عمر اهلندواين البلخي احلنفي (ت:)973/362.
أُطلق عليه لقب أيب حنيفة الصغري بسبب تبحره يف الفقه .أخذ الفقه من األعمش ،ودرس العديد من علماء
الفقه105.
 .42أبو القاسم يونس بن طاهر النصريي (ت :)1020/411.أول عامل فقه حصل على لقب شيخ اإلسالم
يف بلخ .صاحب الكتاب الذي يسمى البهجة يف ذكر أصحاب أيب حنيفة106.
 .43أبو بكر حممد بن فضل بن عباس البلخي (ت :)1028/419.كان عاملا يف الفقه والتفسري ،ومع هذا
أيضا كان إمام بلخ يف عهده 107.وهو مؤلف كتايب االعتقاد واخلصال يف عقائد أهل السنة108.
 .44اخلليل بن أمحد بن إااعيل الشجري أبو سعيد (ت :)1088/481.وهو قاضي القضاة وأحد شيوخ
اإلسالم يف بلخ .وهو من علماء الفقه احلنفي املهمني ،وكان أيضا حمداث .عمل أستاذا يف بلخ لفرتة طويلة ،وأصبح
رئيس علماء بلخ ،وُت إنشاء مدرسة ابسم اخلليلية على ااه109.
س علي بن احلسني
 .45علي بن احلسني بن حممد السكلكندي البدخشي البلخي (تَ :)111/505.د َر َ
علم الفقه على عبد العزيز بن عمر بن مازه يف خبارى .أقام يف دمشق مدة معينة وكان علي بن احلسني فقيها فاضال
زاهدا وبذل جهدا يف سبيل انتشار العلم .تويف علي بن احلسني يف حلب110.
 .46حممد بن أيب حممد بن أيب القصري البلخى (ت :)1117/511.وهو قاضي القضاة يف بلخ وأحد
شيوخ اإلسالم .كان فقيها ،وهو أيضا واحد من العلماء الرائدين يف علم احلديث وعلم الفلك111.
 .47حممد بن حممد بن احلسن اجلالي (ت :)1123/517.حاز منصب شيخ االسالم يف زمانه وكان
شخصا عظيما ال مثيل له يف العلم والفقه والزهد112.
 .48حممد بن علي بن عبد هللا بن أيب حنيفة ،أبو بكر الدست جردي الفقيه (ت :)1129/523.هو من
فقهاء بلخ وانتقل إىل بغداد يف عام 113.523
 .49علي بن أمحد بن علي بن حممد الشجري (ت :)1134/528.هو من أهل بلخ كان مقدم أصحاب
أيب حنيفة114.
 .50حممد بن احلسني بن علي البلخي (ت :)1140/535.عامل الفقه وصل إىل إمام علماء بلخ115.
 .51عثمان بن عمر بن علي بن أيب بكر الغزنوي املقري (ت :)1141/536.هو أحد العلماء البارزين يف
علوم الفقه والفتوى والتفسري واحلديث واللغات والنحو وإىل أخره116.
104
105

106
107

108
109
110
111
112
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115
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القرشي ،اجلواهر املضيئة69 /1 ،؛ الكفوي ،كتائب أعالم األخيار ،و117 /أ؛ التميمي ،الطبقات السنية.414 /1 ،
واعظي بلخي ،فض ائل بلخ310-299 ،؛ ابن األثري ،اللباب ،394-393 :3 ،الذهيب ،س ري أعالم النبالء209 /12 ،؛ القرش ي،
اجلواهر املض يئة68 /2 ،؛ ابن قطوبغا ،اتج الرتاجم ،ص264 :؛ الكفوي ،كتائب أعالم األخيار ،و124 :ب-أ؛ علي أفندي قناي زادة،
طبقات احلنفية ،حتقيق :حمي هالل الس رحان( ،ديوان الوقف الس ين ،بغداد 48-44 /2 ،)2005/1426؛ كحالة ،معجم املؤلفني/10 ،
244؛ مهمد أردوغان" ،اهلندواين" ،موسوعة الشؤون الدينية ( DİAإسطنبول .118 /18 ،)1998
واعظي بلخي ،فضائل بلخ.322-319 ،
القرش ي ،اجلواهر املض يئة111 :2 ،؛ مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد ابن اجلوزي ،املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك،
حتقيق :حمم د عب د الق ادر عط ا ،مص طفى عب د الق ادر عط ا( ،دار الكت ب العلمي ة ،بريوت 116 :19 ،)1992/1412؛ إمي ان ،احلي اة
العلمية يف بلخ.241 ،
كاتب جليب ،كشف الظنون.1393 /2 ،
واعظي بلخي ،فض ائل بلخ52 ،؛ القرش ي ،اجلواهر املض يئة334 /1 ،؛ التميمي ،الطبقات الس نية214 /3 ،؛ املدرس ،مش ايخ بلخ/1 ،
.93
القرشي ،اجلواهر املضيئة360 /1 ،؛ املدرس ،مشايخ بلخ.93 ،74 /1 ،
واعظي بلخي ،فضائل بلخ347 ،؛ املدرس ،مشايخ بلخ.94 ،73 /1 ،
واعظي بلخي ،فضائل بلخ350-349 ،؛ املدرس ،مشايخ بلخ.94 ،73 /1 ،
القرشي ،اجلواهر املضيئة.94 /2 ،
القرشي ،اجلواهر املضيئة.350 /1 ،
عبد الكري بن حممد بن منص ور التميمي الس معاين ،التحبري يف املعجم الكبري ،حتقيق :منري انجي س امل( ،رائس ة ديوان األوقاف،
بغداد 119 /2 ،)1975/1395؛ القرشي ،اجلواهر املضيئة48 /2 ،؛ املدرس ،مشايخ بلخ.94 /1 ،
الس معاين ،التحبري548 /1 ،؛ عبد الكري بن حممد بن منص ور التميمي الس معاين ،املنتخب من معجم ش يوخ الس معاين ،حتقيق :موفق بن
عبد هللا بن عبد القادر( ،دار عامل الكتب ،الريض 1202 ،)1996/1417؛ واعظي بلخ ،فض ائل بلخ355-354 ،؛ املدرس ،مش ايخ
بلخ.94 ،73 /1 ،
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 .52حممد بن أيب بكر بن عطا البلخي (ت :)44-1143 / 9-538.هو عامل معروف خبواجكي ،أخذ
الفقه من عبد العزيز بن مازة117.
ٍ
كقاض
 .53حممد بن حممد بن حممد بن بكر احلُلْمي (ت :)1149/544.عامل الفقه يف بلخ وعمل فيها
ملدة ثالثة أيم118.
 .54الربهان البلخي أبو احلسن علي بن احلسن بن حممد بن أيب جعفر (ت :)1153/548.درس علم
الفقه يف خبارى على علماء أفاضل وأجالء مثل عبد العزيز بن عمر بن مازة .يف وقت الحقُ ،ت تكرميه ليكون املعلم
األول للعديد من املدارس .وهو أحد علماء الفقه الذين سامهوا بشكل كبري يف انتشار علم الفقه يف العامل
اإلسالمي119.
 .55حممد بن عمر بن عبد الصمد بن حممد البلخي (ت :)1157/552.هو عامل الفقه احلنفي اجلليل120.
 .56أمحد بن علي بن عبد العزيز ،أبو بكر البلخي (ت :)1158/553.هذا العامل عُ ِرف ابسم الظهري تعلم
الفقه من علماء ابرزين مثل جنم الدين أبو حفص عمر .لذا كان من كبار علماء الفقه احلنفي هناك أيضا ،له شرح
على كتاب املسمى اجلامع الصغري حملمد بن حسن الشيباين121.
 .57عمر بن عبد املؤمن بن يوسف البلخي (ت )1164/559.هو أحد شيوخ اإلسالم يف بلخ122.
 .58حممد بن أمحد بن إبراهيم أبو بكر البلخي (ت :)1188/584.وهو من أبرز العلماء واملفتيني واملوحدين
واخلطباء والزهاد يف بلخ وزار ما وراء النهر والعديدة من الدول العربية123.
 .59حممد بن أمحد بن علي أبو بكر القزاز (ت .أواخر القرن السادس اهلجري) :وهو من فقهاء بلخ .أصبح
أستاذا لكبار علماء الفقه احلنفي مثل أبو الفتح ظاهر الدين عبد الرشيد الولواليجي وعثمان بن أمحد124.
 .60عبد املطلب بن فضل بن عبد املطلب بن حسني القرشي اهلامشي البلخي (ت :)1215/611.عبد
املطلب املولود يف بلخ من أهم علماء الفقه احلنفي ،درس الفقه يف بلخ وما وراء النهر .قام هذا العامل الذي كتب
شرحا على اجلامع الكبري حملمد بن حسن الشيباين بتدريس العديد من العلماء .تويف بعد فرتة من التدريس يف
حلب125.
 .61حممد بن حممد هباء الدين ولد البلخي (ت :)1231/628.هو والد موالان جالل الدين البلخي
الرومي .اشتهر حممد يف بلخ ابسم سلطان العلماء .كان من رواد علماء احلنفية وتويف يف قونية
(ت126.)1231/628.
 .62عبد الوهاب ن حممد بن حممد بن حممد بن عثمان (ت :)1320/720.أصله من بلخ هو واحد من
علماء احلنفية الكبار الذين ولدوا يف حلب تويف عام  720ه يف القاهرة127.
 .63عليم هللا بن عتيق هللا بن فضل هللا البلخي (ت :)1788/1202.مؤلف الكتاب املسمى ضبط
الروايت يف علم فروع الفقه وهو عامل الفقه احلنفي وكان صوفيا وزاهدا128.
117
118
119
120
121
122
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128

السمعاين ،املنتخب1659 /1 ،؛ القرشي ،اجلواهر املضيئة.35 /2 ،
القرشي ،اجلواهر املضيئة130 /2 ،؛ املدرس ،مشايخ بلخ.95 ،79 /1 ،
ابن عس اكر ،اتريخ دمش ق ،80-1 ،دار الفكر ،بريوت 341-339 .41 ،1995/1415؛ الذهيب ،س ري أعالم النبالء85 .15 ،؛
القرشي ،اجلواهر املضيئة359 /1 ،؛ الكفوي ،كتائب أعالم األخيار ،و187 .أ؛ اللكنوي ،الفوائد البهية ،ص.121-120 .
القرشي ،اجلواهر املضيئة101 /2 ،؛ املدرس ،مشايخ بلخ.96 .1 ،
القرشي ،اجلواهر املضيئة271 /2 ،؛ ابن قُطلُوبغا ،اتج الرتاجم333 ،؛ الكفوي ،كتائب أعالم األخيار ،و194 /أ.
القرشي ،اجلواهر املضيئة.392 /1 ،
واعظي بلخي ،وفضائل بلخ.371-370 ،
الس معاين ،التحبري545 /1 ،؛ القرش ي ،اجلواهر املض يئة344 /1 ،؛ الكفوي ،كتائب أعالم األخيار ،و181 /أ؛ املدرس ،مش ايخ بلخ،
92 .1؛ فرهاد كوجا( ،الفتاوى الواجلية)” ،“el-Fetâva’l-Velvâlicîyyeموس وعة الش ؤون الدينية ( ،DİAإس طنبول /12 )1995
448؛ أوزيل أمحد ،علماء الفقه احلنفي( ،نشر وقف الدينة الرتكي ،ط ،4.أنقرة .71 ،)2014
الذهيب ،س ري أعالم النبالء3 /16 ،؛ اتريخ اإلس الم302-301 /44 ،؛ القرش ي ،اجلواهر املض يئة329 /1 ،؛ الزركلي ،األعالم/4 ،
154؛ كحالة ،معجم املؤلفني175 /6 ،؛ شكرو أوزون " " Serahsî, Radıyyüddinسرخسي رضي الدين  ،موسوعة الشؤون الدينية
( ،DİAإسطنبول .542 /36 ،)2009
الكفوي ،كتائب أعالم األخيار ،و288 /أ-ب؛ م .نظيف ش اهني أوغلو" ،هباء الدين ولد"موس وعة الش ؤون الدينية ( ،DİAإس طنبول
460 /4 )1991؛ املدرس ،مشايخ بلخ.97 :1 ،
القرشي ،اجلواهر املضيئة335 /1 ،؛ املدرس ،مشايخ بلخ.97 /1 ،
إااعيل ابش ا ،إااعيل بن حممد بن أمني بن مري بن س ليم البغدادي ،إيض اح املكنون يف ذيل كش ف الظنون عن أس امي الكتب والفنون،
(دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،د.ت610 /3 ،).؛ كحالة ،معجم املؤلفني .267 /7 ،للحص ول على معلومات تفص يلية حول فقهاء
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 .2.2علماء الفقه احلنفي املنسوبون إىل مدينة هرات
مدينة هرات هي واحدة من أربع مدن كبرية يف خراسان .مدينة هرات هي إحدى املدن اليت تتكون منها
املنطقة اليت أصبحت حوضا علميا بعد قَبول اإلسالم يف هذه اجلغرافيا كما ذُكَِر سابقا 129 .واعتمادا على أن سكان
املدينة كانوا منتمني إىل املذهب احلنفي نشأ فيها العديد من علماء املذهب احلنفي كما ذُكَِر يف األعلى .وحتت هذا
العنوان ،سنقدم معلومات عن علماء مدينة هرات بصورة خمتصرة.
 .1إبراهيم بن طهمان بشاين ،اهلروي املكي (ت :)163/779.اي هبروي وبشاين بسبب نسبته إىل بشاين
قرية يف مدينة هرات مث اي ابملكي ألنه ذهب إىل مكة وأقام فيها حىت تويف فيها .لديه روايت يف الكتب الست
ينتمي إىل مذهب املرجئة جادل ضد مذهب اجلهمية .فهو أحد العلماء الرائدين يف علوم احلديث والتفسري والفقه،
وأيضا قام بتدريس عبد هللا بن مبارك130.
 .2أبو جعفر فرات بن أيب جعفر الفقيه القهندزي اهلروي (ت :)851/236.كما أخذ الفقه من أيب يوسف
نقل الروايت من أيب يوسف وحممد بن حسن131.
 .3أبو القاسم الفضل بن حيىي بن سعيد بن يسار بن حيىي بن حممد بن إدريس الكناين (ت:)1052/443.
ٍ
كقاض لفرتة يف هرات.
من مفاخر علماء هرات ،عمل
 .4منصور بن إااعيل بن أمحد بن املظفر القاضي اهلروي (ت :)1063/455.قام بوظائف مهمة مثل
قاضي هرات وخطيبها132.
 .5أبو زيد حممد بن إبراهيم بن أسد القاضي اهلروي (ت :)1074/466.وهو من فقهاء املهمني يف هرات
الذي عمل كقاضي هرات ومفتيها133.
 .6أبو العالء سعيد بن سيار بن حيىي بن حممد بن إدريس الكناين اهلروي (ت :)1101/494.وهو من أهم
علماء الفقه ،وصل إىل منصب قاضي القضاة وأطلق عليه لقب مجال اإلسالم134.
 .7ربيعة بن أسد بن أمحد بن حممد اهلروي :هو عامل من هرات قام بوظيفة قاضي كرخ املشهور135.
 .8أبو صعد حممد بن نصر بن منصور اهلروي البِ ْش َك ِاين (ت :)1125/518.من منطقة بِشكان يف هرات،
من كبار فقهاء املذهب احلنفي .عُِني قاضيا لبغداد يف عهد املستظهر ابهلل اخلليفة الثامن والعشرون للعباسيني يف
عام  502اهلجري وهو معروف بلقب أقضى القضاة وإضافة إىل ذلك قام بوظيفة القضاء يف مناطق كثرية ،استشهد
على يد الباطنني يف مهدان136.
 .9عبد اجمليد بن إااعيل بن حممد أبو القيس اهلروي (ت :)1143/537.ولد يف هرات وهو من أشهر
علماء العصر فيما وراء النهر .هذا الشخص املعروف بعلمه العميق يف علم الفقه قام بتدريس العديد من الفقهاء
املشهورين .ألقى حماضرات يف مناطق مثل بغداد والبصرة ومهدان وبالد الروم .اي بقاضي بالد روم .تويف اهلروي
عام 537ه (أو 587ه ) يف قيسارية137.

129
130
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134
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املدرس ،مش ايخ بلخ ،97-83 /1 ،أوض ح ٍ
بلخ ،ينظرٍ :
املدرس يف رس الته ابلتفص يل  72من علماء الفقه املنس وبون إىل بلخ .أيض ا ينظر:
إميان ،احلياة العلمية يف بلخ.256-248 ،
حممد بن عبد هللا بن حممد بن بطوطا ،رحالت ابن بطوطا( ،نشر :أكادميية اململكة املغربية ،الرابط .44 /3 ،)1997/1417
حممود حس ن التونكي ،معجم املص نفني( ،مطبعة وزنكو غراف طباره ،بريوت 197-196 /3 ،)1926/344؛ حبيب عبد هللا ،اتريخ
أفغانستان بداية انتشار اإلسالم( ،إيران.802 ،)2002 ،
القرش ي ،اجلواهر املض يئة ،405 /1 ،أبو الفداء زين الدين ،قاس م بن قطلوبغا الس ْو ُد ْوِين ،الثقات ممن يقع يف الكتب الس تة حتقيق :ش ادي
بن حممد بن سامل النعماين (مركز النعمان ،صنعاء .499 /7 )2011/1432
الذهيب ،اتريخ اإلسالم 390 /30؛ القرشي ،اجلواهر املضيئة.182 /2 ،
الذهيب ،اتريخ اإلسالم 214 /31؛ القرشي ،اجلواهر املضيئة.3 /2 ،
الذهيب ،سري أعالم النبالء .190 /14
القرشي ،اجلواهر املضيئة.241 /1 ،
الذهيب ،اتريخ اإلسالم 428 /35؛ القرشي ،اجلواهر املضيئة.138-137 /2 ،
ابن عساكر ،اتريخ دمشق473-472 /36 ،؛ القرشي ،اجلواهر املضيئة .329 /1 ،كتب ابن عساكر اتريخ وفاته  538ه  ،كتبه القرشي
578ه.
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س
 .10أبو الفضل حممد بن عمر بن أيب بكر بن حممد بن أم َريك األنصاري اهلروي (تَ :)1169/564.د َر َ
علم الفقه يف مدن مثل مرو وخبارى .أصبح فيها ضليعا يف هذا اجملال حىت أن فقهاء هرات يلجؤون إليه يف أي
موضوع مل يتمكنوا من التوصل إليه لرأي ،بشأن من شؤون الفقه138.
 .11أبو الفتح نصر بن سيار بن سعيد بن سيار بن حيىي بن حممد بن إدريس بن حيىي اهلروي
(ت :) 1177/572.حيىي اهلروي ،أحد فقهاء احلنفية البارزين ،عمل كقاضي139.
 .12مال مسكنيُ ،معني الدين حممد بن عبد هللا الفراهي اهلروي (ت )1547/954.هو أحد علماء الفقه
احلنف ي الذين عاشوا يف ارقند ،ومع هذا فهو من هرات .هو مؤلف كتب املسمات بشرح مال مسكني على كنز
الدقائق ،بدر الدرر(تفسري) ،الواضحة يف تفسري سورة الفاحتة ،روضة الواعظني يف أحاديث سيد املرسلني ،روضة
اجلنة يف اتريخ هرات ،معارج النبوة يف مدارج الفتوة إخل140.
 .13علي القاري ،مال علي بن السلطان حممد القاري اهلروي (ت :)1606/1014.علي القاري ولد يف
هراة هاجر إىل مكة وتويف هناك .عامل مشهور كتب العديد من املؤلفات اهلامة يف جماالت الفقه واحلديث والتفسري
والكالم وإىل آخره .علي القاري عامل متفنن من مشاهري علماء احلنفية141.
 .3.2علماء الفقه احلنفي الذين ينسبون إىل غزنة
 .1حممود الغزنوي (ت :)1030/421.حاكم غزنة حممود بن سبكتكني (ت )1030-998.هو أيضا من
علماء الفقه املميزين .وهو مؤلف الكتاب املسمى التفريد يف الفروع الذي حيتوي على حواي  60ألف قضية يف
الفقه احلنفي142.
 .2أبو املعاي عبد الرب بن منصور بن إااعيل بن إبراهيم الغزنوي (ت :)1107/500.عامل ابرز قام بشرح
خمتصر قدوري وااه ملتمس اإلخوان143.
 .3أبو يعقوب إااعيل بن عبد الرمحن بن عبد السالم بن احلسن بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن بشري بن
منكو أبو يوسف اللمغاين (ت :)1142/536.هو من منطقة ملغان يف غزنة وينتمي أيضا إىل عائلة علمية ،خرجت
الكثري من العلماء ،كان سببا يف نشوء العديد من العلماء االجالء فهو مدرس يف اللمغاين مشهد أيب حنيفة144.
 .4أبو املكارم أمخشاذ (أو أمحد شاذ) بن عبد السالم بن حممود الغزنوي (ت :)1158/552.واحد من
علماء الفقه احلنفي املشهورين وخطيب جليل له دور يف التفسري145.
 .5أبو عبد هللا حممد بن عبد الرمحن اللمغاين (ت :)1159/554.اللمغاين تلقى تعليم الفقه من والده وعمه
عبد امللك ،عاد إىل بغداد بعد إلقائه احملاضرة يف الكوفة لفرتة من الزمن .اللمغاين أحد علماء احلنفية العظماء ،تويف
اللمغاين يف بغداد عام  554ه  ،ودفن جثمانه يف مقربة أيب حنيفة146.
 .6حممد احلوراين ،أبو عبد هللا حممد بن يوسف بن علي العُقيلي (ت :)1169/564.تلقى تعليم الفقه من
برهان الدين علي بن احلسن البلخي .كان جده من غزنة وأقام أيضا يف بيت املقدس .تويف احلوراين يف دمشق الذي
138
139
140
141

142
143
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الذهيب ،اتريخ اإلسالم212-211 /39 ،؛ القرشي ،اجلواهر املضيئة.105 /2 ،
السمعاين ،التحبري يف املعجم الكبري340 /2 ،؛ املنتخب من معجم شيوخ السمعاين1789 ،؛ القرشي ،اجلواهر املضيئة.195 /2 ،
كاتب جليب ،كش ف الظنون224 /1 ،؛ الزركلي ،األعالم237 /6 ،؛ إااعيل ابش ا البغدادي ،هدية العارفني242 /2 ،؛ كحالة ،معجم
املؤلفني123 /11 ،؛ عبد القادر شنال ،ملة مسكني ،موسوعة الشؤون الدينية ( DİAإسطنبول .259 /30 ،)2005
احمليب ،حممد أمني بن فض ل هللا بن حمب الدين بن حممد (ت ،)1700/1111.خالص ة األثر يف أعيان االقرن احلادي عش ر( ،دار ص ادر،
بريوت ،د.ت186-185 /3 ،).؛ حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الش وكاين ،البدر الطالع مبحاس ن من بعد القرن الس ابع ،دار
املعارف ،بريوت ،د.ت446-445 /1 ،؛ الزركلي ،األعالم13-12 /5 ،؛ كحالة ،معجم املؤلفني100 /7 ،؛ أمحد أوزيل ،علي القاري،
موسوعة الشؤون الدينية ( ،DİAإسطنبول .405-403 .2 ،)1989
كاتب جليب ،كشف الظنون426 /1 ،؛ القرشي ،اجلواهر املضيئة157 /2 ،؛ بروكلمان كارل ،اتريخ األدب العريب.286 /6 ،
القرش ي ،اجلواهر املض يئة299 /1 ،؛ ابن قُطلُوبغا ،اتج الرتاجم194 ،؛ التميمي ،الطبقات الس نية278 /4 ،؛ عبد اللطيف بن حممد
ريض َز َاده ،أااء الكتب املتمم لكش ف الظنون ،حتقيق :حممد التوجني( ،دار الفكر دمش ق 291 ،)1983/1403؛ إااعيل ابش ا
البغدادي ،هداية العارفني.511 /1 ،
القرشي ،اجلواهر املضيئة.153 /1 ،
الذهيب ،اتريخ اإلسالم339 /38 ،؛ القرشي ،اجلواهر املضيئة135 .1 ،؛ التميمي ،الطبقات السنية.142-141 /2 ،
القرشي ،اجلواهر املضيئة.77 /2 ،
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كان فيها
 .7نصر هللا بن عبد الرمحن اللمغاين أبو الفتح نصر هللا بن عبد الرمحن بن عبد السالم اللمغاين
(ت :)1180/575.اللمغاين مقيم يف بغداد ،فقيه حنفي مغرم ابلعبادة وماهر يف املناظرة148.
 .8غاي بن ابراهيم بن إااعيل الغزنوي البلخي أبو علي (ت :)1187/582.أخذ علم الفقه يف حلب
وتعمق فيه ،وأخذ منَه عبد الوهاب بن يوسف (ت )1203/599.الفقه .حاز غاي ألقااب كثرية كاإلمام انصر
الدين واتج الشريعة ونظام اإلسالم ،فهو يف منزلة اإلمام يف العديد من العلوم مثل الفقه واألصول واللغة العربية
والتفسري واجلدل .هو مؤلف الكتب العديدة ،كاملشارع يف الفقه وتقشري التفسري واملنافع يف شرح املشارع149.
 .9أمحد بن حممد حممود بن سعيد الغزنوي الكاشاين احلنفي (ت :)1197/593.تلقى درس الفقه من
اإلمام الكاساين صاحب كتاب البدائع وأمحد بن يوسف احلسيين العليوي .احلنفي الذي َعل َم الكثري من العلماء
بعمق معرفته ،فقيه وأصوي .له روضة اختالف العلماء وروضة املتكلمني يف الكالم واملقدمة الغزنوية يف فروع الفقه
احلنبلي وروضة اختالف العلماء يف أصول الفقه ،هذه بعضا من الكتب اليت قام بتصنيفها .تويف احلنفي سنة ()593
يف حلب150.
 .10اإلمام أبو الفضل حممد بن يوسف بن علي بن حممد الغزنوي (ت :)1202/599.هو من غرنة أصال،
درس الفقه احلنفي يف القاهرة .ابإلضافة إىل معرفته العميقة بعلم الفقه فهو عامل أيضا لديه معرفة عميقة ابحلديث
والتالوة .تويف الغزنوي يف مصر عام 151.599
 .11مجال الدين أمحد بن حممد بن نوح القابسي احلنفي الغزنوي (املتوىف حواي  :)1204/600كان من
كقاض .الغزنوي أيضا صاحب كتاب املسمى احلاوي القدسي يف الفروع152.
ٍ
علماء الفقه احلنفي ،وعمل أيضا
 .12القاضي أبو حممد عبد السالم بن إااعيل بن عبد الرحيم بن احلسني اللمغاين (ت:)1209/605.
هو عامل الفقه احلنفي الذي تلقى الفقه عن والده إااعيل بن يعقوب153.
 .13يوسف بن إااعيل بن عبد الرمحن بن احلسن بن بشري بن َمنكو اللمغاين (ت )1210/606.هو
أحد العلماء الرائدين يف علم الفقه والكالم154.
 .14حممد بن عبد السالم بن إااعيل بن عبد الرمحن أبو املظفر بن أيب حممد اللمغاين (يف القرن السابع:)155
هو عامل الفقه من غزنة156.
 .15حسني بن يوسف بن إااعيل بن عبد الرمحن اللمغاين (ولد سنة  :)1178/573اللمغاين عامل الفقه
من غزنة ،أخذ علم الفقه من والده ،وبعد وفاة والده استمر إلقاء هذه الدرس بنفسه157.
147
148
149
150
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ابن عساكر ،اتريخ دمشق319 /56 ،؛ القرشي ،اجلواهر املضيئة.147 /2 ،
الذهيب ،اتريخ اإلسالم191-190 /40 ،؛ القرشي ،اجلواهر املضيئة.197 /2 ،
الذهيب ،اتريخ اإلس الم1172 /12 ،؛ القرش ي ،اجلواهر املض يئة404-403 /1 ،؛ ابن قطوبغا ،اتج الرتاجم228 ،؛ كحالة ،معجم
املؤلفني.37 /8 ،
القرش ي ،اجلواهر املض يئة121-120 /1 ،؛ ابن قطوبغا ،اتج الرتاجم104 ،؛ التميمي ،الطبقات الس نية90-89 /2 ،؛ كاتب جليب،
كشف الظنون1802 /2 ،؛ كحالة ،معجم املؤلفني156 /2 ،؛ كارل بروكلمان ،اتريخ األدب العريب329 /6 ،؛ اللكنوي ،الفوائد البهية،
.40
أبو بكر حممد بن عبد الغين البغدادي ،التقييد ملعرفة رواة الس نن واملس انيد ،حتقيق :كمال يوس ف احلوت ،دار الكتب العلمية ،بريوت
127 ،1988/1408؛ الذهيب416 /42 ،؛ القرشي ،اجلواهر املضيئة147 /2 ،؛ مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ،معرفة القراء الكبار
على الطبقات واألعص ار ،حتقيق :بش ار عواد ،ش عيب األرانؤوط ،ص احل مهدي عباس( ،مؤس س ة الرس الة ،بريوت /2 )1984/1404
579؛ أبو اخلري ،حممد بن حممد بن يوس ف مشس الدين ابن اجلوزي ،غاية النهاية يف طبقات القراء( ،مكتبة ابن تيمية ،د.ط ،.د.ت،.
286 /2 )1933/1351؛ جالل الدين عبد الرمحن بن أبو بكر بن حممد ،اخلض ريي الس يوطي ،حس ن احملاض رة يف اتريخ مص ر والقاهرة،
حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم( ،دار إحياء الكتاب العريب ،مصر .498 /1 ،)1967/1387
كاتب جليب ،كشف الظنون627 /1 ،؛ كحالة ،معجم املؤلفني.166 /2 ،
القرشي ،اجلواهر املضيئة.315 /1 ،
القرشي ،اجلواهر املضيئة.226-225 /2 ،
أبه عبد الس الم بن إااعيل اللمغاين ،اتريخ وفاته( ،ت ،)1209/605 .وأخوه عبد امللك (ت ،)1250/648 .وأخوه عبد الرمحن (ت.
 ،)1252/649أما مل حنصل على اتريخ وفاته.
القرشي ،اجلواهر املضيئة.83 /2 ،
القرشي ،اجلواهر املضيئة302-301 /2 ،؛ التميمي ،الطبقات السنية.170-169 /3 ،
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 .16أبو حممد بن أيب حممد عبد امللك بن عبد السالم بن اللمغاين (ت :)1250/648.عامل الفقه أصله
س يف مشاهد أيب حنيفة .اللمغاين تويف يف بغداد عام  648ه ودفن جبانب قرب اإلمام
من غزنة وأقام
158يف نيسابورَ .د َر َ
أيب حنيفة.
 .17عبد الرمحن بن عبد السالم بن إااعيل اللمغاين (ت :)1252/649.كما يُفهم من ااه فهو من
منطقة ملغان بغزنة ووالده عبد السالم وجده إااعيل وإخوانه حممد وعبد امللك فقهاء أيضا .ألقى اللمغاين الذي
ٍ
كقاض .تويف سنة 604ه (أو
تعمق يف علم الفقه وعلم االختالف درسا يف الفقه بعد وفاة والده ،وعمل أيضا
159.)649
 .18عمر الغزنوي :أبو حفص عمر بن أيب بكر بن حممد الغزنوي كان إمام يف علم الفقه والكالم وحصل
على لقب "أقضى القضاة"160.
 .19عالمة أبو حفص سراج الدين عمر بن إسحا بن أمحد اهلندي الغزنوي احلنفي (ت:)1372/773.
تلقى علم الفقه احلنفي من علماء مثل وجيه الدين الرازي الدهلوي ،وركن الدين البدايوين ،وسراج الدين الثقفي يف
اهلند .ذهب إىل مصر بعد تعليمه ،قام بوظائف كالقاضي وقاضي عسكر لفرتة طويلة يف مصر 161.وهو واحد من
علماء الفقه احلنفي وقاضي القضاة ولديه العديد من التأليف والشرح يف جماالت خمتلفة162.
 4.2.علماء الفقه احلنفي املنسوبون إىل كابول
 .1أبو عبد هللا مكحول بن شهراب اهلَُذي الشامي الدمشقي الكابوي (ت :)730/112.حاز مكحول
ألقاب مثل إمام دمشق وحافظ احلديث من فقهاء التابعني .ولد يف كابول ،أصبح أسريا .فاعتقه عبد الرمحن بن
ارة ،بعد أن نقله إىل مصر .بعد عتقه ذهب مكحول الذي أخذ العلوم واملعرفة إىل العرا واملدينة املنورة لتعلم علوم
احلديث بعد تلقيه علم الفقه .استمر برحالته العلمية رويف األخري ذهب إىل دمشق وتويف فيها163.
 .2أبو عبد هللا انفع (ت :)735/120.وهو فقيه وحمدث مشهور ومن أئمة التابعني يف املدينة املنورة .عندما
فتحت كابول من قبل عبد الرمحن بن ارة (ح  )38أ ُِسَر أبو عبد هللا انفع ونقل كعبد .هو واحد من مواي عبد هللا
بن عمر164.
 .3اإلمام أبو حنيفة ،نعمان بن اثبت بن زوطي (ت :)767/150.بعد أن ُت أسر والده يف كابولُ ،ت نقله
إىل بغداد .ولد اإلمام أبو حنيفة يف الكوفة 165 .عندما تناول حممود حسن التونيكي الروايت عن نسب جد أيب
حنيفة ذكر أقوال حفيدي اإلمام؛ إااعيل بن محاد وعمر بن محاد 166،اليت تدل على أن جدمها كان من أصل
فارسي ومن كابول 167.بعد نقل الروايت األخرى عن نسبه يقول" :فضل معظم علماء الرتاجم والسري الروايت اليت
158
159
160
161

162

163

164
165
166
167

السمعاين ،االنساب222 /11 ،؛ ابن األثري ،اللباب362 /3 ،؛ القرشي ،اجلواهر املضيئة.331-330 /1 ،
القرشي ،اجلواهر املضيئة302-301 /1 ،؛ التميمي ،الطبقات السنية.287-286 /4 ،
القرشي ،اجلواهر املضيئة389 /1 ،؛ كحالة ،معجم املؤلفني.37 /8 ،
أبو الفض ل ش هاب الدين أمحد بن علي بن حممد بن حجر ،العس قالين ،الدررالكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،حتقيق :حممد عبد املعني
(ط ،2.نش ر .جملس دائرة املع ارف العثم اني ة ،حي در آابد ،اهلن د 182 /4 ،)1972/1392؛ ابن حجر ،إنب اء الغمر أببن اء العمر يف
الت اريخ ،حتقيق :حمم د عب د املعني خ ان ،دار الكت ب العلمي ة ،بريوت 29 /1 ،1986/1406؛ ابن قطوبغ ا ،اتج الرتاجم ،ص223 .؛
كاتب جليب كش ف الظنون950 /2 ،؛ البغدادي ،هدية العارفني782 /1 ،؛ الس يوطي ،حس ن احملاض رة يف اتريخ مص ر والقاهرة/1 ،
470؛ 184 /2؛ اللكنوي ،الفوائد البهية.149-148 ،
ينظر :كاتب جليب ،كش ف الظنون577 ،569 ،448 ،266 ،235 /1 ،؛ ،1198 ،1143 ،1130 ،1024 ،962 ،950 /2
2022 ،1645 ،1569 ،27 ،12؛ البغدادي ،هدية العارفني782 :1 ،؛ أمحد أككوندز ،الغزنوي عمر بن إس حا ( ،” ،موس وعة
الشؤون الدينية إسطنبول .488-487 /13 ،)1996
أبو زكري حمي الدين حيىي بن ش رف الدمش قي النووي ،هتذيب األااء واللغات ( إدارة الطباعة املنريية ،القاهرة)113 /2 ،؛ ابن خلكان
وفي ات األعي ان281-280 /2 ،؛ ال ذهيب ت ذكرة احلف اظ82 /1 ،؛ الزركلي ،األعالم284 /7 ،؛ الكفوي ،كت ائ ب أعالم األخي ار ،و:
54أ55-ب.
الذهيب ،سري أعالم النبالء99 /5 ،؛ جمهول ،اتريخ سيستان ،حتقيق :ملك الشعراء هبار( ،الناشر ،موسسة خاور ،طهران )1935/1314
.85
الس معاين ،األنس اب64 /6 ،؛ حممد أبو زهرة ،أبو حنيفة( ،ط 2.دار الفكر العريب القاهرة 16-15 ،)1974/1369؛ وهيب س ليمان
غاوجي ،أبو حنيفة النعمان( ،ط 6 .دار القلم دمشق .47 ،)1999/1420
التوجني ،معجم املصفني3 /2 ،؛ التميمي ،الطبقات السنية.87 /1 ،
الص ْي َمري( ،ت ،)1045/436 .أخبار أيب حنيفة وأص حابه( ،عامل الكتب،
التوجني ،معجم املص فني5 /2 ،؛ أبو عبد هللا حس ني بن علي َّ
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القول168.

تنقل من أحفاد أيب حنيفة .ألهنم يعرفون نسب جدهم بشكل أفضل" وخيتتم املوضوع هبذا
 .4علي بن جماهد بن املسلم الكابوي الرازي( 169املتوىف بعد  180هجري) :نقل كأسري بعد فتح كابول.
 170قام بوظيفة قاضي الري 171ومن أصحاب أيب حنيفة ومن شيوخ أمحد بن حنبل172.
 5.2.بعض علماء الفقه احلنفي الذين نسبوا إىل مناطق أخرى من أفغانستان
 .1أبو سليمان اجلوزجاين (املتوىف بعد  :)893/280اي جوزجاين بسبب نسبته إىل مقاطعة جوزجان اليت
تقع ابلقرب من مدينة بلخ .أبو سليمان بن موسى اجلوزجاين من كبار علماء الفقه احلنفي وهو من طالب اإلمام
حممد بن احلسن الشيباين (ت .)805/189.عندما َعرض عليه اخلليفة العباسي املأمون (ت )833/218.منصب
القضاء رفض هذا التكليف173.
س علم
 .2أبو العالء اجلوزجاين،
 174أبو عبد الرمحن بن أيب الليث البخاري :من أقران أيب منصور املاتريديَ ،د َر َ
الكالم والفقه من املاتريدي.
 .3أبو الفتح عبد الرشيد بن أيب حنيفة بن عبد الرزا بن عبد هللا الولواجلي (ت :)1146/540.ولد يف
طخارستان فيما يعرف بشر بلخ .كما أنه مؤلف كتاب الفتوى الذي يسمى "الفتاوى الولواجلية"175.
 .4أبو املظفر إااعيل بن عدي بن فضل بن عبيد هللا األزهري الطالقاين الوريي (ت :)1146/540.الوري
وهو من منطقة طالقان يف أفغانستان وهو فقيه ومفيت درس علم الفقه يف بلخ وما وراء النهر176.
ََ َ
نتائج البحث
بدأت حركات الفتح يف أراضي أفغانستان ضمن إطار التاريخ اإلسالمي أيم خالفة عمر رضي هللا عنه
وتوسعت مع فرتة عثمان رضي هللا عنه .مع قبول دين اإلسالم يف أفغانستان ،كان هناك تطورا سريعا يف علم الفقه،
كما هو احلال يف العلوم الدينية األخرىُ .ت تدريس علم الفقه يف أفغانستان يف الفرتات األوىل من قبل العلماء
القادمني من اجلزيرة العربية .لكن بعد ذلك أولئك الذين كرسوا أنفسهم للمعرفة وأرادوا احلصول على معرفة أوسع،
ذهبوا إىل مراكز العلوم مثل مكة واملدينة والبصرة والكوفة .برز العديد من العلماء املشهورين بني أولئك الذين ذهبوا
إىل هذه املراكز العلمية اهلامة .توىل هؤالء العلماء املتعلمون مسؤوليات مهمة يف بذل هذا العلم من خالل تدريس
العلم يف بلداهنم ولكنهم شاركوا أيضا يف تدريب العديد من العلماء خاصة يف جمال الفقه .نتيجة هلذه الدراسات يف
املنطقة بدأ ظهور العدي د من املراكز العلمية وال سيما بلخ وغزنة وهرات .ظهر العديد من علماء الفقه األجالء يف
هذه املراكز العلمية.
ميكن القول أبن يف حدود أفغانستان اليوم قد نشأ العلماء من مجيع املذاهب الفقهية املذكورة يف التاريخ
تقريبا .ولكن نتيجة للتعليم والتدريس ،أصبح املذهب احلنفي أكثر املذاهب أتثريا وانتشارا يف املنطقة .ونتيجة هلذا
التآلف والتفكر نشأ علماء احلنفية.
بسبب نسبة والد أيب حنيفة إىل أفغانستان ،فضل معظم الذين أرادوا أن يتعلموا علم الفقه من هذه املنطقة
168
169

170
171
172
173
174
175
176

بريوت .15 ،)1985/1405
ابن خلكان ،وفيات األعيان405 /5 ،؛ التوجني ،معجم املصفني2:6 ،؛ بروكلمان ،كارل ،اتريخ األدب العريب.235 /3 ،
الرازي اجلرح والتعديل ،205 /6 ،البغدادي ،اخلطيب ،اتريخ بغداد592 .13 ،؛ أبو الفض ل ش هاب الدين أمحد بن علي بن حممد بن
حجر ،العس قالين ،هتذيب التهذيب( ،مطبعة دائرة املعارف النظامية ،اهلند 377 :22 ،)1908/1326؛ ابن حجر ،لس ان امليزان/7 ،
.313
املزي ،هتذيب الكمال.117 /21 ،
املزي ،هتذيب الكمال119-117 /21 ،؛ ابن حجر ،لسان امليزان.326 /6 ،
التونكي ،معجم املصنفني.74 /2 ،
القرشي ،اجلواهر املضيئة186 /2 ،؛ بروكلمان ،اتريخ الدب العريب257 /3 ،؛ الزركلي ،األعالم.323 /7 ،
القرشي ،اجلواهر املضيئة261 /2 ،؛ املدرس ،مشايخ بلخ.93 /1 ،
ريض زاده ،أااء الكتب املتمم لكش ف الظنون238 ،؛ الزركلي ،األعالم353 /3 ،294 .1 ،؛ الس معاين ،التحبري445 /1 ،؛ ابن
قطوبغا ،اتج الرتاجم188 ،؛ كاتب جليب ،كشف الظنون.1230 /2 ،
الس معاين ،األنس اب322 /13 ،؛ ابن األثري ،اللباب362 /3 ،؛ القرش ي ،اجلواهر املض يئة156-155 /1 ،؛ التميمي ،الطبقات الس نية،
.197-196 :2
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 أصبحت. وبتأثري هذا التوجه انتشر املذهب احلنفي يف هذه اجلغرافيا وواصل نفوذه حىت اليوم.الذهاب إىل أيب حنيفة
. وبسبب هذه امليزة ُت ذكر مدينة بلخ بصفات مثل دار الفقهاء ودار الفقه.املنطقة املذكورة مركز علم الفقه والفقهاء
 وكذلك أيضا لفتت االنتباه بعلماء الفقه احلنفي الذين،هذه املدينة كما لفتت االنتباه بكوهنا جزءا من الفقه احلنفي
 بصرف النظر عما أدرجناه يف هذه املقالة يُفهم من كتب الطبقات.أيتون أبفكارهم اخلاصة حول العديد من القضاي
.أن هناك أيضا العديد من علماء األحناف الذين مل يتم ذكرهم يف كتب الطبقات ولكنهم كانوا موجودين
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