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إالكاسانيإأبوإبكرإبنإمسعودإبنإأحمدإعالءإالدينمامإالإ

إهأحدإكبارإفقهاءإالحنفيةإبعصرإ،إهجريإإ587إتإ:

 الباحثةإنبيلةإالقوص ي

 إخويت القراء:

 فمن هو ؟ ،(لعصره مبلك علماء احلديث)عند ترمجة من لقب  إايكم أتمالا و نقف  

، املدفون حبلب   " ئع الصنائع يف ترتيب الشرائعاصاحب أشهر كتاب يف الفقه احلنفي  امسه: " بد إنه
 . الشهباء عند مقام سيدان إبراهيم

 امسه و والدته:

مسي ابلكاساين نسبة لكاسان، حيث  اإلمام عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين، و 
 رة فيها. تنتمي لدار اإلماكانت أسرته تقيم و 

حدد اجلغرافيون " و   قاشان  النون يف آخرها، و قد يقال هلا "هما األلف و ن السني بياسان بفتح الكاف و كو 
 . " جنوب شرق أوزبكستان قازان  هي قلعة حصينة تعرف ابسم "" يف بالد ما وراء النهر، و  قاشان  "

 نشأته:

  لب العلم على علمائها فكان مناشتغل بطهو صغري، مث ارحتل إىل خبارى و حفظ القرآن الكرمي و 
 شيوخه:

، لزم  الذي زوجه من ابنته العاملة الفقيهة فاطمة  ، السمرقندي حممد بن أمحد بن أيب أمحد  عالء الدين
، صنف كتاب البدائع يف شرح كتاب شيخه  فروعاا و  العلم أصولا برع يف تعلم العلم على يديه و والدها و 

جعل مهرها ذلك الكتاب، فقال فقهاء عصره: "شرح حتفته زوجه ابنته و " الذي فرح به و  التحفة "
، إىل أن زوجها الكاساين،  قد طلبها مجاعة من ملوك الروم )السالجقة( فامتنع والدها، و "  تزوج ابنتهو 

خط والدها إىل أن خيرج عليها خطها و  كانت الفتوى أولا يكرمها و كان زوجها حيرتمها و كانت تفيت و 
 . خط أبيها و زوجهاعليها خطها و تزوجت الكاساين فصارت الفتوى خترج و 
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املدارس  س يفمن صاحب الروم إىل نور الدين زنكي الشهيد، وله التدري قدم حلب رسولا عندما 
 .الرقةاحلنفية حبلب و 

 القاضي مجال الدين الغزنوي.  تالميذه:من 

 مؤلفاته:

مبنهج اإلمام صاحب علم ابملذهب، و   حنفياا  التفسري، فكان فقيهاا الفقه و مجع الكاساين بني احلديث و 
 أيب حنيفة، فكان من مصنفاته: 

 الصنائع يف ترتيب الشرائعبدائع  •
 قداملعتمد من املعت •
غريها من الكتب، ل مينعه املرض عن أداء واجبه التعليمي،  و  السلطان املبني يف أصول الدين •

 ل يذكر أنه ختلف عنه مرة حىت مات.و 

 وفاته:

سلم،  دفن يف مقربة خمصصة للحنفية داخل مقام إبراهيم صلى هللا عليه و هجري، و  587تويف يف عام 
يروي ابن العدمي عن موته أنه شرع يقرأ يف سورة إبراهيم زوجته العاملة، و بظاهر حلب الشهباء جبانب 

فخرجت (  يثبت هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت يف احلياة الدنيا و يف اآلخرة)حىت انتهى إىل قوله تعاىل:  
 دفن مبقام إبراهيم عليه السالم.يف اآلخرة، و روحه عند فراغه من قوله و 

 اجعلنا خري خلف خلري سلف اي رب . اللهم ارمحنا و 

  املصادر و املراجع:

 هجري775اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية / حمي الدين عبد القادرالقرشي احلنفي، ت:  ـ

 هجري879اتج الرتاجم / زين الدين أيب الفداء السودوين، ت:  ـ

 ـ األعالم / الزركلي


