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ABSTRACT 

The research presents the role of the Arab Republic of Egypt in spreading the Arabic 

language in Afghanistan in recent times. The research sheds light on the history of 

the inception of the Arabic language and becoming an official language, then points 

slightly on its fading up, afterwards the establishment of the Dār Al ʽUloom Arabic 

and the department of Sharīʽa in Kabul And its connection with Al-Azhar Al-Sharif. 

The efforts of Professor Shah Muhammad Rashād, the first dean of the faculty of 

Sharīʽa, and Sheikh Shaheed Maulana Abdul Haq, Dean of the faculty of Sharīʽa, 

are also reviewed in establishing a cultural link between the faculty of Sharīʽa, 

Kabul and the Al-Azhar Jammia that raised the cadres of the faculty of Sharīʽa and 

other important personalities with a role in the field of politics, the judiciary, justice, 

education and media in Afghanistan. The dispatch of students and graduates from 

Dār ul Uloom al Arabic and faculty of Sharīʽa, Kabul to Al Azhar Al Shareef is also 

evaluated in spreading the Arabic language. A discussion has also been briefed on 

the role of the graduates from Al Azhar, and the two special representatives of Al 

Azhar (Professor Abdul ᾽Al Otwah and Sheikh Abdul Azim Fayyaaz) in Kabul. 

Moreover, the research also articulates with the Al-Azhar envoys’ efforts in 

Afghanistan, especially Sheikh Abdul ᾽Al-Otwah, in spreading the Arabic language 

and establishing the Kabul Al-Azhari Institute in Afghanistan. And lastly, the 

talented Afghan graduates from Al-Azhar and their precious books have been 

reviewed as part of the research. 
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 التهميد:
.أفغانستاف اآلرية كانت مهدا للحضارات وملتقى للمدنيات واآلداب واللغات منذ العصور  نشأت  القددية حىت اليـو

، داينة البوذية بفلسفتها و آداهبافيها الداينة اآلرية وآداهبا كما نشأت فيها الداينة الزرتشية وآداهبا مث جاءت إليها ال
بدأت  ويف كل ىذه األدايف واآلداب واللغات لبعت أفغانستاف دورىا التارخيي حىت ظهر اإلسالـ فتلقتو إبخالص.

، 1، وقد قاـ اجليش اإلسالمي بفتح ىراة األفغانية عنوةـ642ىػػ ادلوافق 22مية يف أفغانستاف سنة الفتوحات اإلسال
مث توالت الفتوحات اإلسالمية يف سلتلف أضلاء أفغانستاف ودخل أىلها اإلسالـ وانتشرت اللغة العربية وآداهبا يف أرجاء 

الناس وأفكارىم يف أرجائها، وشعروا يف األعماؽ أفغانستاف ابنتشار الدين اإلسالمي فيها وسيطرت على عقوؿ 
 بضرورة تعلم اللغة العربية وآداهبا ألهنا لغة القراف الكرمي واحلديث النبوي الشريف.

واستمرت احلالة على ىذا  وقد أفضى ذلك إىل انكماش لغاهتا الوطنية وآداهبا القومية يف صدور العامة من الناس.
غة الدين واألدب والعلم من الزمن وأصبحت العربية اللغة الرمسية فيها ابإلضافة إىل كوهنا لادلنواؿ دلدة قرنُت أو أكثر 

بيد أف العربية ظلت  2، وقامت إبحياء اآلداب الوطنية فيهاادلستقلة يف األقاليم األفغانية حىت قامت الدوؿ والثقافة
ف العلم هبا والتفنن فيها أمرا ضروراي لألديب والكاتب أساسا متينا للثقافة اإلسالمية بفروعها العربية واألفغانية، وكا

صلم  ، فأفلبزواؿ الدولة الغزنوية والسالجقةمث جاء دور اضلطاط اللغة  والعامل، وكانت مجهرة التأليفات ابلعربية فيها.
 العربية يف البالد األفغانية عندما تعرضت البالد حملنة الغزو ادلغويل الوحشي حىت هناية احلكم األسرة األبدالية واذلوتكية.

، وذلك العربية يف أبناء الشعب األفغاينإال أف يف اآلونة األخَتة لعبت مجهورية مصر العربية دورا كبَتا إبحياء اللغة 
 العريب كابل و كلية الشريعة ّتامعة كابل، حيث كانت ذلما صلة ابألىز الشريف.بعد أتسيس دار العلـو 

 مدرسة دار العلوم العريب/ كلية الشريعة وصلتهما مع اجلامع األزىر الشريف:
وىذه  يف أفغانستاف حيث أسست يف زمن ادللك الغازي أماف هللا خاف. 3دار العلـو العربية من أسبق ادلدارس الدينية

وكانت أكثر استفادة من  ، لوكر، وكابيسا.طالب زلافظات كابوؿ، برواف، وردؾة تكوف حوزة للتعليم الديٍت لادلدرس
، كما كانت أكثر حىت اآلف ، الذين كانوا يدرسوف ابستمرار يف ىذه ادلدرسةدارس من أساتذة العرب األزىريُتبقية ادل

 استفادة من ادلنح الدراسية للبالد العربية.
 :4ة الشريعةأتسيس كلي

أوؿ مدير لكلية  5، يف إطار جامعة كابوؿ ّتهود األستاذ شاه دمحم رشاد ـ1949 الشريعة بكابل عاـأسست كلية 
الشريعة، وىو الذي أوجد الصلة الثقافية بُت الكلية الشريعة وبُت اجلامع األزىر الشريف الذي رىب كوادر كلية الشريعة 

فأرسل ّتهوده  وشخصيات مهمة ذلم دور يف ميداف السياسة والقضاء والعدؿ وادلعارؼ واإلعالـ يف أفغانستاف.
ثالثة من  1950ي مدرسة دارالعلـو العريب إىل األزىر الشريف كما أرسل عاـ ثالثة من خرجي ـ1949ادلباركة عاـ 

، وزرع أوؿ نواة  دراستهم، وكانت ىذه بداية مباركةطالب الصف األوؿ بكلية الشريعة إىل األزىر الشريف إلكماؿ 
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مث  الدان وابلنسبة لكلية الشريعة.، وذلا آاثرىا فيما بعد ابلنسبة لبيف أفغانستافكانت ذلا أمهيتها يف نشر اللغة العربية 
، ويف عاـ ق عميد الكلية ابلسفر إىل األزىراتبع ىذه القضية وقوى ىذه الصالت الشيخ الشهيد موالان عبد احل

رجع الربوفيسور خاف دمحم شلكري بعد التخرج وأخذ شهادة الليسانس يف الًتبية والتعليم وشهادة  ـ،1956
منهم: ، ـ رجع عدد كبَت من خرجيي األزىر1958، ويف بداية عاـ من األزىر الشريفالعلـو العربية ادلاجستَت يف 

الربوفيسور غالـ زلِت الدين دريز، فأعطى خرجيوا األفغاف يف جامعة األزىر ذلذه الكلية الربوفيسور دمحم كبَتخاف و 
مبعوثُت: ومها األستاذ عبد العاؿ نشاطا وحيوية مضاعفا، كما جاء إىل الكلية الشريعة اثناف من كبار مشايخ األزىر 

 عطوة، والشيخ األستاذ عبد العظيم فياض.
يف تربية طالب كلية الشريعة ونشاطهم يف معرفة اللغة العربية  "فياضدور الشيخ "عبد العال عطوه" و"

 1554-1551والتحقيق والتأليف والرتمجة 
، ووصلت إىل حركة التأليف والًتمجة والتحقيق تكاف رليئهما بداية حتوؿ عظيم يف ساحة كلية الشريعة حيث بدأ

. ، ي ومقارنتها مع القوانُت الوضعيةفكاان وخاصة الشيخ عطوه يقـو بشرح ادلباين للفقو اإلسالم ذروهتا بعد ذلك اليـو
تب، فهما ربيا طلبة شلتارين يف ميداف العلم واألدب والثقافة اإلسالمية والسياسية، كما أهنما ألفا رلموعة من الك

: الفقو اإلسالمي والقوانُت الغربية )ْتث مقارف(  ار سَتت إىل اللغة الفارسية ابسممنها: رسالة ترمجها عبد الست
اين أستاذ التفسَت بكلية الشريعة ووزير نهم الربوفيسور نعمت هللا الشهر ، مفأكثر أساتذة كلية الشريعة .للشيخ عطوة

الًتكيز على الشيخ عبد وأضيف أف  الرائد يف إحياء النهضة الثقافية يف الكلية.واحلج سابقا، يعًتفوف بدورمها  اإلرشاد،
وجهوده اجلبارة ليس مبعٌت أننا ننفي دور اآلخرين بل إف األساتذة الباقُت األزىريُت كانوا كذلك نشطُت  العاؿ عطوة

 وأصحاب جهود وخدمة.
 غانستان:دور البعثة األزىرية ادلصرية  يف نشر اللغة العربية يف أف

تدور نشاطات البعثة األزىرية  :6رئيس البعثة األزىرية ادلصرية شارحا دلهاـ البعثة يقوؿ الشيخ الدكتور أدين صالح
 :يف ثالثة رلاالت -وىي أكرب بعثة خارجية دلصر– ادلصرية يف أفغانستاف

األفغاين إبرساؿ العلماء وادلشائخ الفقهاء إىل إف مجهورية مصر العربية تعاوف الشعب  اجملاؿ األوؿ: الًتبوية والتعليمة:
ادلنهج الوسطي لإلسالـ وتعليم اللغة العربية ألبنائها كما أشران من قبل إىل  ادلدارس واجلامعات األفغانية لتدريس

يخا ش 45ويبلغ عدد ادلبتعثُت األزىريُت إىل أفغانستاف  جهود العلماء والفقهاء ادلصريُت األجالء على مر التاريخ.
 وعادلا، يعمل معظمهم يف ادلعهد األزىري الواقع يف هبارستاف كابوؿ.

 معهد كابول األزىري:
الشيخ الراحل سيد – ـ مبوجب اتفاقية بُت مشيخة األزىر 2009أسس ىذا ادلعهد يف هبارستاف كابوؿ عاـ 

تلف الوالايت طالب من سل 900وفاروؽ وردؾ وزير التعليم األفغاين، ويضم ادلعهد  -طنطاوي شيخ األزىر سابقا
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، يرسل وبعد إكماؿ الدراسة يف الثانوية ، يتعلموف اللغة العربية والعلـو الشرعية وفقا للمنهج األزىري،واألقواـ األفغانية
، ويكوف اجملاؿ مفتوحا أمامهم للدراسة يف كلية جامعة األزىر يف إطار منح دراسيةادلتفوقوف والناهبوف من الطلبة إىل 

منحة سنوية للطالب  75وخصص األزىر الشريف  الشريعة والقانوف، أو كلية اللغة العربية أو الدراسات اإلسالمية.
، وقد وصل عدد ادلتعلمُت األفغانيُت الذين يدرسوف حاليا يف جامعة دراسة يف سلتلف ادلراحل التعليمةاألفغانيُت لل

 طالب. 500ألزىر ضلو ا
 :اجملال الثاين : الدعوية

تقـو البعثة األزىرية إبرساؿ أعضائها إىل ادلساجد يف العاصمة األفغانية إللقاء احملاضرات والندوات واألمسيات الدينية 
االضلراؼ من أجل تصحيح ادلفاىيم اخلاطئة ونشر رسالة اإلسالـ السمح كما أنزؿ هللا تعاىل لعباده بعيدا عن 

...وكذا تقـو السفارة ادلصرية يف كابوؿ بتنظيم دورات لتعليم اللغة العربية ألعضاء وزاة اخلارجية ووزارة احلج .الفكري
 .ينية لألئمة واخلطباء األفغانيُتابإلضافة إىل عقد الورشات الد

 اجملال الثالث: االجتماعية:
 ، وادلشاركة يف ادلناسبات االجتماعية وادلؤدترات العلمية والثقافية.سبُت الزايرات ادليدانية للجامعات، وادلدار وتتوزع 

 األعالم اخلرجيني يف جامعة األزىر:ترمجة وجيزة لبعض 
حىت أف اثنُت لو تفحصنا مواقع خرجيي األزىر األفغاف يف أفغانستاف، صلد أف كثَت منهم تولوا مناصب مرموقة ومهمة، 

: الشيخ برىاف الدين رابين، وصبغة هللا اجملددي الفاروقي كاان من خرجيي األزىر اجلمهورية األفغانية ومها من رؤساء
األزىر، فيما  ، ىو أيضا خترج يف7_دمحم موسی شفيق الشريف، كذلك آخر رئيس وزراء أفغانستاف فی العهد ادللکي
 ."ادلناصب القيادية فی أفغانستاف يصعب حصر خرجيي األزىر الذين تقلدوا مقاعد الوزارة وسائر

 ونشَت إىل تراجم بعض ىؤالء اخلرجيُت فيما يلي:
 :8األستاذ الدكتور عبد الستار سريت .1

، ودرس العلـو الشرعية يف جامعة كابوؿ، مث يف زلافظة مسنكاف مشاؿ أفغانستافـ 1937ولد األستاذ عاـ 
، أمريكا، و حصل على شهادة الدكتوراه من األزىر ماجستَت احلقوؽ يف جامعة كودلبياحصل على درجو 

،  ة يف جامعة ابسفيك الغربيةالشريعة القانوف، كما حصل على الدكتوراه يف الدراسات اإلسالميالشريف يف 
 قد توىل الدكتور سَتت مناصب كثَتة يف أفغانستاف منها: كاليفورنيا أمريكا.

 وزير العدؿ  ـ.1962تقلد منصب عميد كلية الشريعة فيها عاـ  ـ مث1960مدرس بكلية الشريعة ّتامعة كابل عاـ 
 ،ـ1971لس الوزراء أبفغانستاف عاـ ـ، ووزير الدولة وأمُت عاـ رل1969واألوقاؼ والنائب العاـ أبفغانستاف عاـ 

 وادلستشار اخلاص دللك أفغانستاف.
 ، وعمل أستاذا للثقافة اإلسالمية والسَتة النبوية ّتامعة أـ القرى سنة ـ وأقاـ هبا1975كة يف أواخر سنة ىاجر إىل م
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 ـ.2008ـ إىل 1976ـ، وكاف العضو التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة ادلكرمة منذ سنة 2000
 آاثره العلمية:

ستاف، وكتب ْتثا مفيدا الدكتور سَتت ىو أوؿ من قاـ ابلبحث عن اللغة العربية ووجود القرى العربية يف مشاؿ أفغان
  ، من منشورات جامعةكابل."العربية العامية يف حوايل بلخ" ابسم

 ترمجة كتاب العدالة االجتماعية يف اإلسالـ لسيد قطب 
 .ترمجة كتاب الفقو اإلسالمي وأثره يف التقنُت احلديث، للشيخ عبد العاؿ عطوة، نشر يف أفغانستاف 
  رللدات3فيما اتفق عليو الشيخاف  وادلرجافمراجعة و تدقيق ترمجة كتاب اللؤلؤ 
 ـ1981، نشر مبكة ادلكرمة عاـ ة اإلسالـ واإلحلاد يف أفغانستافمعرك 
 ادلفهـو والواقع.األمة الوسطية ، 

 :9الدكتور موالان عناية هللا إبالغ .2
 احلكيم.ان عبد الغٍت ادلعروؼ مبويل صاحب قلعو بلند بن القاضي ادلال عبد ىو عناية هللا بن موال

، وكاف والده من كبار علماء أفغانستاف ادلعروفُت بعلمهم وجهادىم ، يف أسرة علمية مبحافظة برواف1929ولد عاـ 
علم يف الصغر ت وصراحة ذلجتهم، والذي قاـ ابلتدريس يف مدرسة قلعة بلند لستُت سنة، ورىب مئات من طلبة العلم.

مث اشًتؾ يف اختبار مدرسة دار العلـو العريب بكابل، وقبل كطالب ، وغَته من علماء قريتو، من حلقات درس والده
، وكاف يساعد الطلبة الفقراء من راتبو الشخصي ـ مدرسا فيها1956رسة مث عُت عاـ يف الصف الثاين عشر ذلذه ادلد

ديوبند و  سافر إىل اذلند يف آخر ىذه السنة للعالج واتصل بكبار علماء اذلند ومشايخ ويتعامل معهم كأخ مشفق.
مث عمل مدرسا يف دلدة  مجاعة التبليغ وغَتىم، وأتثر مبوقف ىذه العلماء وثباهتم يف ميادين الدعوة والفكر اإلسالمي.

مث أرسل إىل  .ـ1962اف عاـ يف كلية احلقوؽ ّتامعة كابل مث منع منو ونفي إىل زلافظة برواف مدرسا يف معهد النعم
العلـو الثانوية يف كابل بعد ادلعادلة يف األزىر الشريف كليسانس، فبدأ دراستو  مصر إلكماؿ دراستو وقبل شهادة دار

ـ وأمضى ىذه ادلرحلة بتفوؽ وكتب رسالة اإلماـ األعظم أبو حنيفة ادلتكلم، 1970يف مرحلة ادلاجستَت وذلك عاـ 
رجع بعد  غة الفارسية.وكذلك قاـ يف ىذه ادلدة ابلتدريس يف جامعة القاىرة كأستاذ منتدب حيث درس فيها الل

: جالؿ الدين الرومي بُت الصوفية وعلماء الكالـ عاـ دكتوراه و ذلك بتسجيل رسالة ابسمتسجيل امسو يف مرحلة ال
إىل أفغانستاف، وعُت مديرا دلدرسة اإلماـ أيب حنيفة الشرعية وكاف مع ذلك عضوا يف جلنة التأليف والًتمجة  1967

وبعد انقالب داؤد خاف على ادللك ظاىر شاه عُت  تب الدينية ومدرسا يف جامعة كابل.يف وزارة ادلعارؼ لتدوين الك
، مث رئيسا حملكمة التميز يف الديواف لعليا ورئيسا لتحرير رللة القضاءيف احملكمة اعضوا للشورى العايل للقضاء 

رليء احلكم الشيوعي مث أفرج عنو سجن بعد  التجاري، مث رئيسا للتميز يف الديواف العايل حملكمة الشرطة العالية.
 ـ إىل جامعة الكويت، حيث عمل األستاذ فيها إىل وفاتو 1985ـ مث انتقل بعد عاـ 1983فهاجر إىل بشاور عاـ 
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 أستاذا مشاركا يف كلية الًتبية األساسية يف اذليئة التطبيقية وعضو ىيئة التدريس بكلية الشريعة ّتامعة الكويت.
 ، وانتقل جثمانو إىل موطنو أفغانستاف. يف الكويت 20/يونيو/2019تويف رمحو هللا عاـ 

 بعض آاثره العلمية:
 اإلماـ األعظم أبو حنيفة ادلتكلم 
 موالان جالؿ الدين الرومي بُت الصوفية وعلماء الكالـ 
 صورة وجيزة عن نظاـ القضاء ّتمهورية أفغانستاف 
 الصلة العلمية بُت علماء أفغانستاف وعلماء العرب 
 خصائصهما ورلاالهتما.لتصور والتصديقا ، 
 ادلفرد وادلركب يف كالـ العرب بُت ادلنطق واللغة 
 شريط(44الصرؼ والنحو البالغة وتطبيقها يف القراف الكرمي )مسجل يف 

 :10األستاذ رابين .3
ـ يف أسرة دينية من قبيلة يفتل ، وأكمل ادلرحلة 1940، ولد األستاذ عاـ برىاف الدين بن دمحم يوسف رابين ىو

بكلية  ـ،1960اإلعدادية وادلتوسطة يف مدرسة مدينة فيض آابد، مث التحق مبدرسة أيب حينفة بكابوؿ، والتحق عاـ 
التحق ابألزىر  ـ،1966ويف عاـ  .ل مدرسا يف ىذه الكليةالشريعة ّتامعة كابل، وخترج فيها بدرجة ادلمتاز واشتغ
: النواحي العلمية والفلسفية مرحلة ادلاجستَت وكتب رسالة ابسمالشريف لتكميل دراستو فيها، حيث أكمل دراستو يف 

وبعد رجوعو إىل أفغانستاف استمر يف التدريس للعقيدة  حلياة نور الدين عبد الرمحن اجلامي يف قسم الفلسفة والعقيدة.
وكاف مع ذلك عضوا يف قسم التحقيق يف اجلامعة حيث ألف ذلذا القسم كتبا منها: الفكر والفلسفة بكلية الشريعة، 

وقاـ األستاذ بقيادة اجلمعية اإلسالمية من أكرب األحزاب اجلهادية يف السياسي يف اإلسالـ، وشرح عقائد ادلعتزلة، 
 رمحو هللا عاـاستشهد اجملددي ادلؤقتو.بعد رائسة األستاذ صبغة هللا  1992أفغانستاف، وتوىل رائسة اجلمهورية عاـ 

   إثر محلة انتحارية يف بيتو.يف ـ2011
 من آاثره العلمية:
 النواحي العلمية والفلسفية حلياة نور الدين عبد الرمحن اجلامي 
 الفكر السياسي يف اإلسالـ 
 شرح عقائد ادلعتزلة 
 دروس يف قلب ادلعركة 

 :11األستاذ سايف .4
 ـ يف مدينة فيض آابد ودرس ادلراحل 1942، السايف عاـ الشهيد قرابف دمحم سيف الرمحن ينولد األستاذ 
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، وسافر عاـ عُت أستاذ فيها بعد التخرج فيها ـ  مث1962االبتدائية يف قريتو، مث التحق بكلية الشريعة بكابل عاـ 
ـ مث رجع إىل 1976ـ لتكميل دراستو إىل األزىر الشريف وحصل على ادلاجستَت يف السياسة الشرعية عاـ 1972

ـ 1992ُت عاـ ع .عود يف بشاور لالجئُت األفغانيُتو أسس جامعة عبد هللا بن مسأفغانستاف واستمر يف التدريس 
 عن عمر يناىز مخسُت سنة.وكيال لقاضي القضاة، واستشهد يف حادثة جوية يف 

 من آاثره:
 ة بكابل.، الذي يستفاد منو كمادة درسية يف كلية الشريعاحلدود واجلناايت 

 :12األستاذ شهراين .5
ودرس يف قريتو  ـ يف مديرية جـر بوالية بدخشاف1941ولد األستاذ نعمة هللا بن الشيخ عباد هللا الشهراين عاـ 

مث سافر إىل ، ـ1962ل، وعُت مدرسا ابلكلية عاـ مث أكمل دراستو يف مرحلة الليسانس بكلية الشريعة ّتامعة كاب
ـ واستمر يف التدريس 1970يف مرحلة ادلاجستَت يف قسم التفسَت ورجع إىل كابل عاـ  األزىر الشريف وأكمل دراستو

، كما كاف يقـو ابلًتمجة والتأليف، مث ىاجر عاـ لة "شرعيات" اليت تصدر عن الكلية، وكاف مديرا جملبتلك الكلية
عُت األستاذ يف . ـ1989 ، كما عُت رئيسا ذلذه اجلامعة عاـة الدعوةـ إىل بشاور وعمل أستاذا يف جامع1982

احلكومة االنتقالية يف أفغانستاف وكيال لرائسة اجلمهورية ويف احلكومة االنتخابية وزيرا لإلرشاد واحلج واألوقاؼ، كما  
ترؾ األستاذ الشهراين خلفة آاثرا قيمة يبلغ عددىا أكثر من أربعُت تصنيفا و  كاف رئيسا للجنة تدوين دستور البالد.

 .شراؼ على عشرات الرسائل اجلامعيةفة إىل مئات ادلقاالت العلمية واإلابإلضا ترمجة،
 :من آاثره

 تفسَت آايت األحكاـ يف رللدين 
 ضلن واحلضارة الغربية 
 ترمجة رايض الصاحلُت ابلفارسية 

 :13الدكتور جنيب هللا كمايل .6
 ـ.1952مبحافظة ننجرىار عاـ ، ولد يف مدينة جالؿ آابد وي دمحم شَتينالدكتور صليب هللا بن القاضي مول
، وحصل على شهادة ادلاجستَت يف الفقو ـ1973ة الشريعة ّتامعة كابل عاـ حصل على شهادة الليسانس من كلي

ـ مث حصل على شهادة الدكتور يف الكلية ذاهتا حتت 1977ادلقارف من كلية الشريعة والقانوف ّتامعة األزىر عاـ 
سالمي دراسة فقهية مقارنو كما حصل على الدكتوراه من جامعة بنجاب الباكستانية عنواف نظرية التبعية يف الفقو اإل

عمل قاضيا مبحكمة اإلستئناؼ يف والية   ـ.1994حتت عنواف الشفعة يف الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي عاـ 
يا ابدلوسوعة ، مث ابحثا علمـ1980الفقهية يف الكويت عاـ ، مث مساعدا علميا ابدلوسوعة ـ1978كابل عاـ 

 ـ حىت اآلف.1983الفقهية من سنة 
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 آاثره العلمية:
  ْتثا للموسوعة الفقهية 150كتابة أكثر من 
 حتقيق كتاب "الفوائد ادلنتخبات شرح أخصر ادلختصرات" من ادلراجع ادلعتربة يف الفقو احلنبلي 
 م األعالـ الوادرة أمساؤىم يف ادلشاركة يف ختريج األحاديث الوادرة يف ادلوسوعة الفقهية، ويف إعداد تراج

 ادلوسوعة.

 اخلامتة:

 وىي تشتمل على بعض النتائج والتوصيات وىي كما يلي:
، وليس ذلك بسبب عامل أو عاملُت بل ىناؾ عوامل وطدت العالقة الشعب األفغاين حيب الشعب ادلصريإف  .1

بُت اثنُت من رواد النهضة اإلسالمية، التارخيية اليت تربط األزىر الشريف أبفغانستاف وشعبها، منها ما عكستو 
 ، اإلماـ األستاذ دمحم عبده.ؿ الدين األفغاين وتلميذه النجيبمجا

اشتهرت كلية الشريعة ّتامعة كابوؿ وذاع صيتها يف البالد العربية واإلسالمية واشتاقت ىذه الدوؿ للمساعدة  .2
ذي كاف لو دور ابرز يف إحياء النهضة الثقافية خاصة ّتهود الشيخ عطوه الا، وذلك بربكة البعثة األزىرية و معه

 والبحث العلمي والتحقيق والتأليف والًتمجة.
ألزىر الشريف، وذلك إبرساؿ البعثة مخودىا من قروف ّتهود اجلبارة ا راجت اللغة العربية يف أفغانستاف بعد .3

دراسية أثر ابزر يف نشر اللغة العربية األزىرية للتدريس يف اجلامعات وادلدارس األفغانية، كما أف لتخصيص ادلنح ال
وترقية مستوايهتم العلمية، وأتىيلهم لتولية ادلناصب العالية يف سلتلف الوزاراة يف بُت أبناء الشعب األفغاين، 
 مجهورية أفغانستاف اإلسالمية.

يس اللغة العربية يف نرجوا من مجهورية مصر العربية أف ترسل مشيخة األزىر مزيدا من العلماء إىل أفغانستاف لتدر  .4
غة العربية الوالايت األخرى أيضا، كما نرجوا من البعثة األزىرية أال تقصر جهودىم يف نتظيم الدورات لتدريس الل

 اجلامعات األىلية أيضا إطار يف وانعقادىا ، واحلج واألوقاؼ،وغَتمها، بل نتمٌت تعميمهايف الوزارات اخلارجية
 لتدريب الكوادر العلمية والطالب فيها، وسيخرج فيها جيل قادر على التحدث ابلعربية.

، مثل ىراة يف الغرب فغانستافكما نتمى منهم أتسيس ثالثة معاىد اللغة العربية األخرى يف ادلراكز األخرى أل .5
 .لتعم العربية يف ربوع أفغانستاف ننجرىار يف الشرؽ على األقلالشماؿ و بلخ يف و 

صص قطعة أرض يف وسط كابل والوالايت الشهَتة األخرى لتكوف مقرا للبعثة ختأوصي اجلهة األفغانية أبف  .6
 .وعلومها األزىرية، داعُت إايىم إىل بذؿ ادلزيد من اجلهد يف إشاعة اللغة العربية
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 . ادلقالة
، درس يف دار العلـو العريب بكابوؿ مث ـ 1929_ دمحم موسى شفيق بن مولوي دمحم ابراىيم كاموي الننجرىاري ، ولد يف كابوؿ عاـ  7

بعد احلصوؿ على شهادة الثانوية سافر إىل األزىر الشريف ودرس ىناؾ حىت أف حصل على شهادة ادلاجستَت يف كلية احلقوؽ، مث رجع 
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