سلسلة أهم الفقهاء واملتلكمني احلنفية
يف ماوراءانلهر وخراسان إىل القرن السادس اهلجري
اإلمام األعظم أبو حنيفة

القرن اثلاين

أبو يوسف يعقوب

عبد الله بن المبارك المروزي

محمد بن سماعة

القرن اثلالث

سعيد بن منصور بن

قتيبة بن سعيد

شعبة الخراساني

البلخي

أبو مطيع الحكم البلخي

أبو مقاتل السمرقندي

نصير بن يحيی

أبو حفص الكبير البخارى

محمد بن الحسن الشيباني

محمد بن مقاتل الرازي

يحيی بن محمد

الحسن بن سفيان

أبو حفص الصغير

أبو نصر أحمد

الذهلي

الشيباني النسوي

البخاري

العياضي

إسحاق الجوزجاني

أبو سهل موسي الرازي

أبو مطيع مكحول

محمد بن سلمة البلخي

أبو بكر اإلسكاف البلخي

(أحمد بن جم بن

القرن الرابع

عصمة البلخي)

األستاذ أبو محمد عبد الله

أبو القاسم الحكيم

إمام الهدى أبو

الحارثي السبذموني الكالباذي

السمرقندي

منصور الماتريدي

أبو الحسن عبيد الله

محمد بن

بن مكحول النسفي

الحاكم الكبير

أبو نصر أحمد بن

أبو بكر محمد بن الفضل

أبو أحمد

أبو الحسن

عبد الكريم بن موسي

أبو جعفر الهندواني

أبو البديع أحمد بن

محمد بن محمد

محمد الحازمي

الكماري البخاري

العياضي

الرستغفني

البزدوي النسفي

البلخي

محمد المكحولي

الحاكم عبد الله بن

بكر خواهرزاده

أبو علي الحسين

البخاري

بن خضر النسفي

المكحولي
الحسن بن علي
الماتريدي

القرن اخلامس

أبو العباس جعفر بن

علي بن الحسين

أبو عمر عثمان

عبد العزيز بن

محمد المستغفري

السغدي

البيكندي البخاري

أحمد الحلواني

محمد بن حسين بن
عبد الكريم البزدوي

أبو إسحاق

محمد بن معتمد بن

أبو الليث

الحاكم النوقدي

محمد المكحولي

السمرقندي

السيد أبو شجاع
محمد بن
أحمد الخرقاني

أبو يعقوب يوسف

أبو شكور

السياري النيشابوري

السالمي

بن عمر الدبوسي

علي السرخسي

محمد البزدوي

محمد البزدوي

أبو الفضل بكر بن

البرهان عبد العزيز

السيد األشرف بن

إبراهيم بن

محمود بن زيد

أبو حفص عمر بن

عالء الدين محمد بن

محمد الزرنجري

بن عمر بن مازة

أبو الوضاح

إسماعيل الصفار

الالمشي

محمد النسفي

أحمد السمرقندي

أبو علي الحسن بن
عبد الملك النسفي

السغدي

أحمد السرخسي

بن محمد العلوي

أحمد الصفار

الله األكفاني

أبو زيد عبيد الله

محمد المكحولي النسفي

عطاء بن حمزة

أبو محمد بن عبد

أبو نصر محمد بن

أبو الحسن علي بن

أبو بكر محمد بن

الجصاص

الدامغاني

الله األسروشني

أبو اليسر محمد بن

أبو الوضاح محمد

أبو بكر الرازي

أبو بكر احمد

أبو جعفر بن عبد

أبو المعين ميمون بن

إسماعيل بن

الكرخي

أبو المعين محمد
سعيد األعمش

محمد الكفيني

أبو سعيد البردعي

بن الفضل النسفي

أبو القاسم الصفار
الفضل المروزي البلخي

إسماعيل بن حماد

البلخي
أبو بكر أحمد بن

الحاكم الشهيد أبو

الحسن بن زياد اللؤلؤي

أبو سليمان موسي الجوزجاني

حماد بن أبي حنيفة

أبو منصور أحمد
بن محمد الحارثي
أحمد بن عبد
الرحمن الريغدموني

انلصف األول من القرن السادس

عمر بن بكر

الحسن بن علي

الصدر السعيد

محمد بن عبد الحميد

الصدر الشهيد عمر

أبو حفص عمر بن

الزرنجري

ظهير المرغيناني

أحمد بن عبد العزيز

االسمندي السمرقندي

بن عبد العزيز

محمد العقيلي البخاري

الزاهد البخاري (محمد
بن عبد الرحمن)
أبو نصر الزاهد (أحمد بن
الحسن الدرواجكي)

انلصف اثلاين من القرن السادس

أبو بكر بن مسعود
إمام زاده محمد بن

قاضي خان حسن بن

رضي الدين محمد

علي بن أبو بكر

أبي بكر الجرغي

منصور األوزجندي

بن محمد السرخسي

الرشتانی المرغيناني

أحمد بن محمد

أحمد بن محمد

علي بن عثمان

العقيلي البخاري

الصابوني البخاري

األوشي الفرغاني

الكاساني
فاطمة بنت محمد
السمرقندي

عبيد الله بن إبراهيم

محمود بن أحمد بن

محمد بن عبد الستار

المحبوبي

عبد العزيز بن مازة

الكردري

د .محمد عمر جويا
Bayyinat.org
 2021م 1443 ،هـ ق 1400 ،هـ ش

جمال الدين أحمد
بن محمد الغزنوي

املصادر واملراجع
املصادر األويلة :
السمعاني ،عبد الكريم بن محمد  « :األنساب » ،بتحقيق عبد الرحمن اليماني ،مكتبة ابن تيمية ،قاهرة 1980 :م.
السمعاني ،عبد الكريم بن محمد  « :التحبير في المعجم الكبير » ،بتحقيق منيرة ناجي سالم ،رئاسة ديوان األوقاف ،بغداد 1975 :م.
القرشي ،عبد القادر  « :الجواهر المضية في طبقات الحنفية » ،بتحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ،دار هجر 1993 ،م.
الذهبي ،شمس الدين  « :سير أعالم النبالء » ،بتحقيق محمد أيمن الشبراوي ،دار الحديث ،قاهرة  2006 :م.
الكفوي ،محمود بن سليمان  « :كتائب أعالم األخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار »،بتحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن ،دار الكتب العلمية ،بيروت 2019 :م.
اللكنوي ،محمد بن عبد الحي  « :الفوائد البهية في تراجم الحنفية » ،بتصحيح محمد بدر الدين النعساني ،دار الكتب اإلسالمي 1324 ،هـ.
النسفي ،أبو حفص عمر  « :القند في ذكر علماء سمرقند » ،بتحقيق يوسف الهادي ،نشر ميراث مكتوب ،تهران 1999 :م.
البلخي ،أبو بكر عبد الله بن عمر  « :فضائل بلخ »،بالترجمة الفارسية لعبد الله محمد بن محمد الحسيني البلخي ،بتصحيح عبد الحي حبيبي ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران ،تهران 1350 :هـ ش.
السرخسي ،أبو بكر محمد  « :شرح السير الكبير » ،بتحقيق محمد حسن الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بيروت 1997 :م.
الكوثري ،محمد زاهد  « :العالم والمتعلم ،ويليه رسالة أبي حنيفه إلی عثمان البتي ثم الفقه األبسط »،مطبعة األنوار ،قاهره 1368 :هـ.

املصادر اثلانوية :
السندي ،عبيد الله  « :التمهيد لتعريف أئمة التجديد » ،بتحقيق غالم مصطفی القاسمي ،مطبعة جامعة السند ،حيدر آباد 1976 :م.
جويا ،محمد عمر  « :شرح احوال و آثار امام نجمالدين ابوحفص نسفی » ،مركز مجازى مطالعات و احياى آثار اسالمی بينات 2020 :م.
شاهين ،محمد ياسر  « :االختالف الفقهي بين مشايخ العراق وما وراء النهر الحنفيه » ،رسالة الماجستر من الجامعة فاتح سلطان محمد ،اسطانبول 2021 :م.
Rudolph, U. (2015), "Al-Maturidi and the Development of Sunni Theology in Samarqand", Translated by R. Adem, Islamic History and Civilization
series, Brill Publications, Leiden.
Haddad, G. F. (2021), “The Maturidi School from Abu Hanifa to al-Kawthari”, Beacon Books, Oldham, UK.

الدكتور محمد عمر جويا
بينات :المركز االفتراضي للدراسات وإحياء المصنفات اإلسالمية ()Bayyinat.org
نوفمبر  2021م ،ربيع الثاني  1443هـ ق ،قوس  1400هـ ش

