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 تقریظ

 مآب مولوی عبدالحکیم منیب فضیلت 

 وزیر ارشاد، حج و اوقاف 

 

سپاس بی پایان خدای بزرگی را سزاست که پدید آورندۀ جهان و یار و یاور 

شـماری  که مواهب بی فرمانروای بی همتا و دانای توانا ،ستم دیدگان است

را توأم با هدایت به ما ارزانی نمود. درود برناجی بشـریت، حضـرت محمـد 

مصطفی صلی اهلل علیه وسلم و درود برخاندان عزیز و یاران پاک نهادش که 

همه تاب و توان خود ها را در بستر اخـال  بـر فراخـوان دعـوت اسـالمی 

 نثارنمودند.

که بـه دسـترس شـما   رگان دین (زب) آشنائی با کتاب هذا تحت عنوان 

تـن  شـششهکاریها و زندگینامـه مختصـر   ،قرار گرفته است از کارنامه ها

جزیل و جلیـل اسـت   گیر،ازعلمای عظام بحث دارد که واقعا خواندنی و فرا

براستی شخصیت های گرامی و ارجمندی که خدمات آنها راجع به انکشاف 

جهـان شـمول اسـت چهـره  ر ویـگهرچه بیشتر علوم و دعوت اسالمی فرا 

ی اند که تا روزگاراست افتخار آن ها در حال افزایش و راه آنها پر رهرو یها

 خواهد بود.
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اجتهادات شکوهمند آنها در سازندگی نسل  زندگی و زبی تردید که هرچه ا

های مسلمان تعریف و تجلیل شود ماهیت و ارزشمندی زحمات نسـتوهانه 

 آنان پیروان بیشتری خواهد یافت. خطوط درخشش بیشتر و آنان

مطالعات علوم اسالمی بـه ابتکـار و پشـتکار بـی پیشـینه  ریاست تدقیق و

خویش اخیرا توانسته است مأمول فوق را همزمان بـا دنبالـه نهـائی سـازی 

که کتـاب  یبه نام های شخصیت هایهای دولتی مدال نشان و برنامه حک 

 آنها بحث دارد به سر رساند. هذا از

به نام شخصیت هـای شـهیر و پـرآوازه  ی دولتیمدالهانشان وعا ترتیب قاو

جهان اسالم که مسلمانان درسرتاسر عالم اسالمی به کارنامه هـا و کشور و 

شهکاریها و اجتهادات آنها می بالند امر بی پیشینه و نقطه عطفی در تاریخ 

 کاری وزارت ارشاد حج و اوقاف محسوب می گردد.

مـه عظـام ئآبنامهـای در متن کتاب هذا تشریح می گـردد  به همانگونه که

 طی مراحل گردیده است: مدال حک وو ذیل نشان 

نشان دولتی بنام امام اعظـم ابوحنیفـه رحمـه اهلل در بخـش فقـه  -1

 شریف.

رحمه اهلل در بخـش تفسـیر  امام فخرالدین رازیمدال دولتی بنام  -۲

 شریف. 

ان بسـتی هلمنـدی بـحمدال دولتی بنام عالمه، محدث، امام ابن  -۳

 رحمه اهلل در بخش حدیث شریف.

 مدال دولتی بنام موالنا یعقوب چرخی رحمه اهلل در بخش تصوف. -۴

 مدال دولتی بنام علی هجویری غزنوی رحمه اهلل در بخش عرفان. -۵
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 مدال دولتی بنام شاه ولی اهلل محدث دهلوی  رحمه اهلل. -۶

به تجلی و نقـش  به قوت و صراحت هرچه تمام می توان گفت که همگون

مدالها درصحنه های ستایش و تقدیراز رجال عمـده و نشان و پر رنگ این 

خالصـه زندگینامـه در برگیرنده کتاب که این  سرشناس و حماسه آفرینان

درگنبد تألیفات کشـور طنـین خـوب و  است این بزرگمردان قرون و اعصار

 دلکشی خواهد داشت.

و فعالیت ها و حرکتهای میمون چموزارت ارشاد، حج واوقاف ضمن اینکه ه

 و فرخنده را مبنی بر شرح

کارنامه های علمای بزرگ که راجع به تدوین کتب دینـی در بخـش هـای 

سـتایش و حمایـت مـی نمایـد تـالش  ،مختلف همت گمارده انـد تمجیـد

ریاســت تــدقیق شــخر رئــیا و اعضــای مســلکی پیوســته و محســوس 

 تحسین می نماید. ومطالعات علوم اسالمی را نیز درین باب

انتظار است به این امتداد از همه بزرگان و رجال برجسته علمی کـه نقـش 

آنها در پخش و اشاعه مستدام علوم تابناک اسالمی برازنده و حساس بـوده 

 طی رساله های وزین و خواندنی یاد آوری و تقدیر شود. ؛است

های سالم و پویـا  تتبع بیشتر درین راستا بر بنیاد تربیه نسل زیرا تحقیق و

و ظهور یک جامعه خوشبخت وآگاه برمحـور عقایـد و بـاور هـای اسـالمی 

 .اهمیت ارزنده و بسزایی خواهد داشت

 مولوی عبد الحکیم منیب

 اوقاف ارشاد، حج و وزیر

 1398بهار 
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 پیشگفتار ریاست
سزاسـت کـه نعمـت را ستایش بی پایـان  خـدای بزرگـی  حمد، سپاس و

تأمل  و تعقل را برای مـان ارزانـی  میزان و و کتاب و هزندگی به ما بخشید

طـرف  کـه ازلی اهلل علیـه وسـلم درود بر خاتم پیامبران محمد ص داشت و

مبعـوث گردیـد و درود بـه  للعـالمین  ة، به عنوان رحمـجل جاللهخداوند 

 داشته هـای خـویش را نثـار گسـترش و اصحاب وفادارش که همه  توان و

 ی نمودند.مفراگیرسازی دعوت اسال

علمـای  ، رشادت، شهکاری ها و ابتکارات ناب و ارزشمندبدون شک کارنامه

غـرض  که راجع به تدوین کتب دینی در بخش های مختلـفاسالم بزرگ 

 بوده و گرانمایه ارجمند و همت گمارده اند ماندگار، عزیزتنویر اذهان عامه 

 هرگز افول نخواهند داشت. درخشش آن ها تجلی و و

 ظرفیـت هـا، عمرگرانبهـا و شخصیت های شهیری که همه تـوان و ورین از

وقت بیش بهینه خویش را وقف پرداختن به خدمات علوم اسالمی  نمـوده 

بایسـت  ؛انسانیت و نماد اصـالت اسـت اند و چهره های تابناک شان افتخار

 حماید آنها زیور دواوین و تمهید کانونهای علمی باشد.

 ،که ما بسیارکم توانسته ایـم زندگینامـه، مناقـب مع هذا باید اذعان داشت

بوم را بگونة الزم  سیرت افتخار آفرین علمای عالم مربوط این مرز و سیر و

 جایگاه آنها را تزئین و تقدیرنمائیم.  به رشته تحریر آوریم و

بنابرآن ریاست تدقیق ومطالعات علوم اسالمی که تحقق این مأمول را بسی 

و بابی را  ءخواست تا درین روند نقشی را ادا ؛می داند رقیمت دا پراهمیت و
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 و بگشاید تا باشد پویندگان این راه در آینـده هـا بـا فعالیـت هـای مشـابه

پررنگ شان درمعرفی واقعی شخصیت های جاویدان این ملک قلم فرسائی 

 نمایند.

  ) آشننائی بنا بزرگنان دینن (کتابی را که همین اکنون تحـت عنـوان 

تـن ازعلمـای عظـام  ششمناقب  فراز و فرود و د مجموعة ازیربدسترس دا

 هویت آنها بحـث شـود هنـوز قلیـل و باب تعریف و که هرچه در می باشد

کیـف  کنـه و چکامـه ای کـه بتـوان از جملـه و ناتمام است زیرا عبـارت و

کمیـاب  خدمت به اسالم، تعبیر نمود نادر و موقعیت های پرمیمنت آنها در

 است. 

منظور ه ق و مطالعات علوم اسالمی وزارت ارشاد، حج واوقاف بیقریاست تد

جهـت  جلیـل القـدرن علمـای أتعمیم تقدیر و شرح هرچه بیشتر رفعت ش

ذیـل را آغـاز و  هـای  تهیه و ترتیب نشان و مدال بنام های ایشان فعالیت

 ه است: انجام داد

یه داطی پیشـنه 1۷/۸/1۳۹۵بتاریخ  در تاریخ کشور برای نخستین بار -1

ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسالمی به شورای رهبری مقام محتـرم 

 مدال های دولتی برای ذوات آتی الذکر: نشان ووزارت مبتنی بر حک 

 مه اهللابوحنیفه رحاعظم بنام امام نشان  در بخش فقه شریف -

 .مه اهللبنام امام فخرالدین رازی رحمدال  در بخش تفسیرشریف -

بنام عالمه، محـدث، امـام ابـن حبـان ل ادم در بخش حدیث شریف -

 صورت  گرفت. .مه اهللبستی هلمندی رح
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بـه جهـت منظـوری موضوع از طریق ریاست دفتر مقام محترم وزارت  -2

 جمهوری اسالمی افغانستان، تقدیم گردید.ریاست عالی  مقام

از طریـق مطـروح ت پیرامون موضـوع آاز روند اجرا ۳/۳/1۳۹۶بتاریخ   -3

که فعال تصدی امور وزارت را من حیـث  وزارت  معین صاحب مسلکی

در محفل بزرگداشت از دهه نزول قرآن عظیم وزیر عهده دار می باشند 

 یاد دهانی صورت گرفت.در قصر سالم خانه الشأن 

ریاســت دریــن بــاره ســبب گردیــد کــه بتــاریخ  ابتکــار و اقــدام ایــن -4

جاللتمــ ب محتــرم دکتــور محمــد اشــرف غنــی ریــیا  ۳۰/۳/1۳۹۶

ــدر  مــا یی اســالمی افغانســتان تکرروجمهــ ــرعالوه از اشــخا  من ب

: و جهان اسالمبرای سه تن دیگر از علمای نخبه کشور پیشنهادیه هذا 

موالنا یعقوب چرخی ، گنج بخش )علی بن عثمان هجویری غزنوی داتا

 موالنا شاه ولی اهلل محدث دهلوی(  حک مدال ها را هدایت دادند.و 

( ۲۵۷۶نظـارت و ارزیـابی ذریعـه مکتـوب ) ریاست ۴/11/1۳۹۶بتارخ  -5

رخ ؤ( مـ1۵۷۲معاونیت  پالیسی نظارت و بررسی بـه اسـاس مکتـوب )

خلر سوانح شش  ۳/1۰/1۳۹۶رخ ؤ( م1۹۲1و مکتوب ) ۲۸/۸/1۳۹۶

مطالبه نمودند که بر عالوه از خلر سوانح، از ما تن از نخبگان دینی را 

 ه شد.دانمونه و عکا مدال ها در خدمت ایشان نیز قرار د

ــماره ) -6 ــدایت ش ــ۲۸۵ه ــام  ۲۵/1۰/1۳۹۶رخ ؤ( م ــالی مق ــت  ع ریاس

مدال های دولتی  )یک نشان و پنج( تهیه شش واحد جمهوری حک و

 :شخصیت های آتی الذکر منظور فرمودندبنام 

 در بخش تفسیر شریف.   مه اهلل امام فخرالدین رازی رح -
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بخـش  در مـه اهللمحدث امام ابـن حبـان بسـتی هلمنـدی رحعالمه،  -

 حدیث شریف.

 .شریفدر بخش فقه  مه اهللابوحنیفه رحاعظم امام  -

ملقب بـه داتـا گـنج بخـش در   رحمه اهلل موالنا علی هجویری غزنوی -

 بخش عرفان.

 رحمه اهلل در بخش تصوف. موالنا یعقوب چرخی  -

 .رحمه اهلل موالنا شاه ولی اهلل دهلوی -

مقام و بررسی  پالیسی ، نظارتمحترم طی چندین جلسه در معاونیت  -7

ریاست جمهوری به اشتراک نمایندگان باصالحیت ادارات ذیـربط  عالی 

در رابطـه طـرح و که بنده افتخار عضویت این جلسات را نیـز داشـتم 

دیزاین نشان و مدال های مذکور بحث و بررسـی همـه جانبـه صـورت 

 گرفت.

ب  مـبعد از دیزاین و ترتیب نشان و مدال ها، موضوع دو باره به جاللت -8

رییا جمهور جمهوری اسالمی افغانستان تقدیم گردیـد ، کـه جنـاب 

ایشان ضمن تشکری از اعضای کمیتـه مؤظـف، منظـوری آن را لطـف 

 فرمودند.

طی جلسه ی با اشتراک نمایندگان ادارات ذیربط،  ۲۵/۶/1۳۹۷بتاریخ   -9

در وزارت محترم عدلیه موضوع کامال نهایی شده، و اسـناد متعلـق بـه 

های مـذکور بـه کمیتـه قـوانین  معاونیـت دوم ریاسـت  لانشان و مد

موضوع  1۳۹۷جدی  /1۶جمهوری تقدیم گردید که سر انجام به تاریخ 

سـرور دانـش قـانونپوه در جلسه کمیته قوانین تحـت اشـراف محتـرم 
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همـه قـرار  تاییـدتدویر و موضوع مطروحه مـورد معاون رئیا جمهور 

 .گرفت

ژرف نگری  تعمق و تتبع درخالل زندگی و است که  مطالعه و ظاهر و هوید

 پـژوهش در احوال حیات رجال برجسته، نخبگان و نام آوران زمانه ها و در

معنویـت همـراه بـوده بـرای  کوششها و کاوشهای پیوسته آنها که با تقوا و

تربیه یک نسل سالم و پویا و بخشیدن روحیه تـازه در پیکـر نسـل جـوان 

مکانت منیع و مشـرف  می شود وهرچه از مبسی سازنده وتحول آفرین تما

 آنها گفته شود جالب و شنیدنی است.

رشادت این قهرمانان  رفعت کارایی و تکاپوی نستوهانه و که تالش و زمانی

روان ارائه  شود جوانان ما تنبیه و تحـری   قالب جمالت غنی و اندیشه در

آنگاه سـمت و  و همطالعه نمود تدارک و را  آنها  گگرانسن می شوند تا آثار

 سوی مثبت و خط مشی ثابت را دریابند.

قطار آثار علمی تالش نارسا است اما  م که تقدیم این رساله ها دریمی پذیر

نیـت و انتظـار اینکـه  در افـزایش معلومـات بـرادران و خـواهران  پایـه  بر

مسلمان ما بر محور شناخت شخصیت های شهیر کشور و تعمق بر کارنامه 

گوارا خواهد  اثرات آن، فرخنده و آنها ممد واقع شود دورنما و راهای ماندگ

 بود.

بخشش نماید  خداوند کریم لغزشهای رفته درین اثر را عفو و ،دارم ءاستدعا

 و توفیق مزید و توان بیشتر برای مان عنایت فرمایـد تـا بیشـتر و بهتـر در

 سیر خدمت گزاری به دین نجات بخش اسالم مفید واقع شویم.
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شایقین این مسیر التماس دعا دارم و هم مدعا این است تـا  انندگان ووخاز

برجسته و به مـا ، لطف فرموده نارسائی هایی را که دراین رساله رفته باشد

 نظر گرفته شود.  اطالع نمایند تا در راستای خدمات علمی آینده در

 با احترام

 درانی  محمد شریف رباطی

 میالمطالعات علوم اس رئیس تدقیق و

 1397جدی  20
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 بقلم: استاد زین العابدین

(1) 

 خلص سوانح

 امام فخرالدین رازی رحمه اهلل 

  مفسر عالی مقام کشور
ابو عبداهلل محمد ابن عمر ابن حسین ملقب به فخرالدین، کنیـة او عبـداهلل 

 شدرازی است. تاریخ تول ویا امام فخرالدین وامام فخرمشهور به امام رازی 

ه و از اهـل ری مـی باشـد. هـ ق اتفاق افتید ۶۰۶وسال وفاتش هـ ق  ۵۴۴

وی از فحول علماء وحکماء وجامع علوم عقلی ونقلی است. در تاریخ، کالم، 

فقه، اصول، تفسیر، حکمت، علوم ادبیه وفنون ریاضیه فرید و وحیـد عصـر 

 خود بود. 

ری از زمرۀ علمای  پدر رازی عمر ملقب به ضیاالدین ابوالقاسم رازی خطیب

بزرگ عصر خود بوده و پسرش امام فخر رازی تحصیالت ابتدایی خویش را 

در نزد او فرا گرفته است. پا از وفات پدر نزد علمای بزرگ چـون مجـدد 

الدین و حکیم محمد انجیلی شاگرد شد، علم حکمت وکالم را در نزد شان 

خوارزم شـد ودر  آموخت. رازی پا از فراگیری دانش و علوم عصرش عازم

آن جا بین رازی واهل آن منطقـه مباحثـاتی در مـورد مـذهب واعتقـادات 

 موصوف صورت گرفته که قناعت رازی فراهم نشده است . 

ناگزیر از آن جا به عزم ماوراءالنهر رخت سفر بست وپا از مدت زمـانی  او

 دشو مقرب دربار سلطان عالوالدین غوری اقامت، دو باره به هرات بر گشت 
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وبه مقام عالی نایل گردید. وی بـا سـالطین خوارزمشـاهی روابـط نزدیـک 

 داشت .

ن فصیح، وعظ قوی وتأثیر بخش داشت، او فقهی بوده بـر مـذهب رازی زبا

امام شافعی رحمه اهلل، امام فخر الدین رازی تمـام آرای مـذهب شـافعی را 

ویـژه  تأیید و به آن پافشاری می نمود. وی بـا اصـحاب مـذاهب دیگـر بـه

ومقام  است. رازی در تصوف ید طوال هپیروان مذهب حنفی مناظراتی داشت

عالی داشت. او همیشه با پروردگاش در مراقبه بـود و لحظـه یـی مـرگ را 

 فراموش نمی کرد.

، رازی پایة بلندیکه در وعظ داشت، سامعین را به گریـه مـی آورد امام فخر

و عوام به شـمول شـاهان،  مردمان بی شماری از خوا در محافل وعظ او، 

امراء، علماء ودانشمندان حاضر می شدند وبهره می گرفتند . رازی در انظار 

را  تقلیـدمردم مردی بود، دارای تفکر ونظر آزاد وتعمق در معانی حکمات، 

رد می کرد وبیشتر بر عقل اتکاء داشت. جالب اینکه بـین او و دانشـمندان 

 ی هم رخ نداده است. ضتناق واختالفی صورت نگرفته بزرگ گذشته 

رازی به دری وعربی شعر می سروده، معدودی از اشعار وی باقی اسـت، آن 

هم در )لباب االلباب( عوفی، مشتمل به چهار غزل، پنج رباعی ویـک بیـت 

 می باشد : عربی 

 تو روح مجردی بر افالک شوی      جهل اگر پاک شوی ای دل زغبار

 ک بی ومقیم تودۀ خاک شوی     دعرش است نشیمن تو شرمت نیام
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ر گذاشـته کـه ارازی آثار زیادی از خود در صفحة گردون به یادگ امام فخر

آن همه آثار بخشی از آنها به گذشت روز گار نایاب گردیده است . در میان 

از شهرت  که به تفسیر کبیر رازی مسما می باشد، "مفتاح الغیب "مذکور  

م را بـا فلسـفه و منطـق رازی علـم کـال فخـر متر بر خوردار است ، امابیش

آمیخت وقرآن کریم را به شیوۀ استداللی تفسیر کرد، او علوم حکمتی را در 

تفسیر قرآن مجید منتشر ساخت. البته با مطالعة آن مبـاحثی را در طـب، 

که کمتر کسی به چنین تفسیر دست و پا کاینات و روانشناسی در مییابیم 

قین، دانشمندان وتجدد پسندان بیشتر هوا خواه قحده است. از آن سبب مز

 وی می باشند .

برخی از آثار او : تفسیر کبیر، کتاب الحق والبعـث، الخمسـین فـی اصـول 

دین، کتاب االخالق، مباحث الشرقیه، عصمت االنبیاء، رسـالة جـوهر فـرد، 

مصادرات اقلیدس، المخلر، مذهب دنیا، االختیـارات السـماویه، کتـابی در 

، رسالة رواشناسی، مباحث الوجود، مباحث الحدود، نهایت االعجـاز، هسهند

، اساس التقدس، اسرار التنزیل، انوار التأویـل، شرح االشارات، نهایت العقول 

اسرار النجوم، االنارات فی شرح االشارات، تعجیز الفالسفه، زبدۀ العـالم فـی 

 .البالغه.. جهمفصل زمخشری، شرح ن الکالم، شرح قانون ابن سینا، شرح

 ومن اهلل التوفیق

 

 

 



گان دینآشنایی با بزر  
 

13 
 

 بقلم : محمد شریف رباطی 

(2) 

 خلص سوانح 

 محدث عالی مقام کشور 
 امام ابن حبان بستی هلمندی رحمه اهلل عالمه، محدث، 

 الحمدهلل وکفی والسالم علی عباده الذین اصطفی وبعد :     

ن حبـان بـاامام أبوحاتم محمد بن حبان بـن أحمـد  محدث،عالمه،         

والیت  "تمیمی بستی در سال ] دوصد وهفتاد وچهار هـ ق[ در شهر بست 

دیده به جهان گشود، وی پیشوای عصر خویش بود. او را تصانیف  "هلمند 

و تألیفات ابتکاری بوده که بالغ به شصت و پنج عنوان کتاب می گردد، و به 

نزد ابوبکر بن  وشهرهای مابین چاچ )تاشکند فعلی( و اسکندریه سفر کرده 

خزیمه در نیشاپور فقه آموخت و در سمرقند و اطراف آن کار قضا را بعهده  

 داشت. 

رحمـه اهلل در میـان  "هلمندی"امام ابن حبان بستی  ،عالمه، محدث      

علمای عصرش از مقام  شامخی برخور دار بوده، که علماء و فضالء عصـر و 

لب گشوده و از وی به خوبی یاد  زمانش همواره در توصیف و تمجید ایشان

کرده اند: منجمله ابوبکر الخطیب  درمورد فهم و ذکـاوت وی چنـین مـی 

ابن حبان شخصیت ذکی، الیق، با فهم،  دانش، نبیل و تیزهـوش  "نگارد : 

  "بوده است 
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رحمه اهلل مدتی، مسند قضـای سـمرقند را بستی عالمه امام ابن حبان      

به علـم محسوب شده و فقهای دین و نگهبان آثار  بعهده داشت و از جمله 

نجوم و فنون دیگر نیز مهارت داشت. ایشان عالم متقی  و پرهیزگار و  ،طب

با خدا بودند و در علم فقه، لغت، حدیث، وعظ و سخنرانی از افراد طراز اول 

 عصر خود به حساب می آمد.

ا عـازم پسـهـ ق به نیشاپور رحل سفر بست،  ۳۳۴موصوف در سال      

بـاش نمـوده و  به نیشاپور برگشته و نیت اقامه و بود و  بعداشهرنسا شده، 

خانقایی را در آنجا ) نیشاپور( بنا داشته و تعدادی از مصنفاتش را بـازنگری 

 و سرانجام در سال چهلم از نیشاپور به وطن خود برگشته است.

علم حـدیث  نااز صاحب نظر "هلمندی "عالمه امام ابن حبان بستی       

و رجال و در ایـن دو علـم آراء و نظریـات  ویـژه یـی دارد. وی در جـرح و 

تعدیل دارای مسلکی مخصو  بوده و معتقد بـود کـه  راوی عـدل کسـی 

است که جرحی بر او وارد نشده باشد، زیرا جرح ضد عدل است و اگر کسی 

ه بر دیرا جرح نکرده باشند، المحال عادل شمرده می شود. همچنان وی عق

آن بود که راوی مجهول هنگامی که از نظر عین  و شخر معین شد، عدل 

 شمرده می شود، مگر اینکه در مورد او جرح و قدحی آشکار گردیده باشد. 

رحمـه اهلل  "هلمنـدی "امام محمد ابن حبـان بسـتی  ، محدث،عالمه     

منصوب  امورد توجه امراء و حکام خراسان قرار داشته و بارها به  سمت قض

شده بود، به گفته سمعانی او در سمرقند و شـهر نسـا و دیگـر شـهر هـای 

خراسان به قضا پرداخته است.ابوسعد ادریسی گفته کـه ابـن حبـان مـدت 
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زیادی در سمرقند قاضی بود و امیر ابوالمظفر سامانی برای او و شاگردانش 

 در این شهر صفه ای بنا کرده بود.و دیگر دانشمندان 

 عالمه امام ابن حبان بستی رحمه اهلل ی ملع سفرهای
امام ابن حبان چنان کـه از ی عالمه، محدث، ذیسفرهای علمی وتلم شاید

و هجـری قمـری آغـاز یافتـه  ۳۰۰درابتـدای سـال  شدهامام ذهبی نقل 

همـان  رحمـه اهلل امام ابن حبانعالمه، محدث، مقصود از سفرهای علمی 

خش بـوده اسـت وایـن تـاریخ را ویزانوزدن به شاگردی وتلقی علـم از شـ

محمـد بـن ، نزدیکترین تاریخ به وفات قدیمی ترین استاد امام ابن حبـان

که امام ذهبی شرح حال آن را در کتاب  ندمحمود بن عدی النسائی میدان

هجری قمـری (  ۳۰۰و ۲۹1 ) تاریخ اسالم ذکر وسال وفات آنرا بین سال

 ت ننموده است.بثسال معینی را برای وفات آن  ذکر نموده و

رحمـه  امام ابن حبـانعالمه، محدث، له در سفرهای علمی ئمهمترین مس

این بوده  که ایشان به تمام نقاط جهان اسالم که در آن مراکـز علمـی  اهلل

هـم امـام  ،بـرای همـین سفر نموده  و،علم وجود داشته و اخذ برای تلقی 

از دو هزارشیخ از  رتبیشذهبی در تعلیقی نسبت به قول امام ابن حبان که 

دیدار نموده نوشته است همت این گونـه بایـد  –سبیجاب تا اسکندریه إ -

 باشد.

مســلما از البــالی روایــات، ســفرهای جنــاب عــالی شــان را بــه پایتخــت 

کشورهای اسالمی به اساس ترتیب  سفر کردن از مشرق به مغرب اختیـار 

رد سـفرهای علمـی ومنموده و این اختیار به اساس بیان یاقوت حموی در 
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امام ابن حبان رحمه اهلل صورت گرفته است؛ زیرا که روایات یاقوت حموی 

 به مثابه آغاز به آن کشور های محسوب می گردد.

غرض کسب علم به آنها م اما، قراء و قصباتی که کشورها

 سفر نموده است 
ـــت ـــتان، بس ـــان، سجس ـــهر خراس ـــا، ش ـــا نس ـــتان و ی ، هرات،قهس

، محمد آبـاذ : ) قریـه نیشاپورا، أذنة، جرجان، خرقوهستان،طبرستان،س

ای است در مدخل نیشاپور(، أغیـان : ) شـهری بزرگـی اسـت در نـواحی 

نیشاپور (، أسفرایین، األهواز، عسکر مکرم ) قریه ی است  نزدیـک بصـره 

خوار الری، که منسوب به اقلیم اهواز می گردد (، تستر، جندیسابور، الری، 

، بلد ) یکی از قریـه هـای موصله، عبادان، بصر،األبلة، ۀرعراق و الجزیدیار 

موصل است(، واسط، فم الصـلح ) از جملـه نـواحی قریـه واسـط اسـت (، 

نهرسابا در دجله ) قریه یی اسـت نزدیـک واسـط (، سـامرا، جرجرایـا، 

، بیت المقدس، عسـقالن، دمشق، دیار شام وفلیسطین کوفه، عکبرا، بغداد

یة، منبج، أطرابلا ) از جمله قریه های شـام (، ربالرملة، حمر، صیدا، ط

نصیبین، صور، بیروت، حران، سـرغامرطا ) از دیـار مصـر (، دارا ) از دیـار 

، مصـرربیعة (، الرقة والرافقة، حلب، کفرتوثا ) از دیار ربیعـة (، أنطاکیـة ، 

تنیا )یکی از قریه های مصر(، دیـار حجـاز مکـة المکرمـه،ماوراء النهـر، 

بر، نسف، خرتنک ، سمرقند، الصغد، مرو، فرهـاذجرد ) یکـی از رفبخاری، 

قرای مرو می باشد (، سنج ) یکی از قرای مرو می باشد (، أصبهان، الکر ، 

 ۸۵الشاش، برذعه، طرسوس، المصیصة. جهت معلومـات مزیـد بـه  صـفه 
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رساله ) زندگینامه مختصرعالمه، محدث، امام ابن حبان بستی رحمـه اهلل  

 اجعه کنید.رمهلمندی 

ابن حبان بستی رحمه اهلل  استاتید امام   
عالمه، محدث، امام ابن حبان بستی جهت کسب علم و دانش، بسـیاری از  

شهرهای جهان را گشته و مسافرت های زیادی را سپری نمـوده اسـت و از 

تعدادی زیادی از استادان کسب علم و دانش نموده کـه قـبال از سـفرهای 

ن، که  ایشان از این مشایخ جلیل القدر خـویش روایـت ابعلمی امام ابن ح

کرده، بدون حصر این شیوخ توأم با تأکید از ذکر مدن و شـهرها کـه امـام 

درآن شهر از این مشایخ روایت نموده یاد آوری نمودیم، اکنـون از آن عـده 

شیوخ امام تذکر بعمل می آوریم که ایشان اکثرا در صحیح خویش از آنـان 

  همراه با تعداد روایات ایشان. هدروایت نمو
آن عده شیوخ امام ابن حبان که ایشان اکثراً حدیث را از اینهـا در صـحیح 

)دارالتأصیل، مرکز البحنوث و اساس احصائیه  نابرب،خویش روایت نموده

 گردد.بالغ به دوصد شیخ می تقنیة المعلومات(

را از  حندیث لهاز چاکنون از آن عده شیوخی که امام ابن حبان بیشـتر 

شود توأم با تعداد ایشان در صحیح خویش روایت نموده است تذکر داده می

 مرویات ایشان از هر شیخ منجمله: 

أحمد بن علی بن المثنی بن یحیی بـن عیسـی أبـویعلی تمیمـی الموصـل 

را روایـت  ( حدیث1189القدر )الحافظ، امام ابن حبان از این شیخ جلیل 

 -رساله آشنایی بابزرگان دین۸۷مزید به صفحه  تجهت معلوما کرده است.

 زندگینامه مختصر محدث ابن حبان بستی مراجعه شود.
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 رحمه اهلل تعالی مشهورترین شاگردان امام ابن حبان 
 هـ(. ۳۶۹ابوالحسن محمد بن أحمد بن هارون الزوزنی، متوفی سنة ) •

 ابوعمر محمد بن أحمد بن محمد بن سلیمان . •

ر بن أحمد الدارقطنی شیخ اإلسالم، متوفی سـنه معابوالحسن علی بن  •

 هـ( . ۳۸۵)

 ۳۹۵أبوعبداهلل محمد بن إسحاق ابن منده العبدی األصفهانی، متوفی سنه )

 -رسـاله آشـنایی بابزرگـان دیـن۹۸جهت معلومات مزیـد بـه صـفحه  هـ(.

 مختصر محدث ابن حبان بستی مراجعه شود.زندگینامه 

   مشکالت زندگی امام ابن حبان 
بسیاری از اهل علم ودانش به ویژه آنانی که حامل لوای سنت مطهره نبوی 

بودند، از ابتالءآت و آزمایش، مشقات و مشکالت زندگی بدور نمانـده انـد، 

امام ابن حبان نیز از این قاعده مستثنی نه، بلکه ایشان همانند سایر علماء 

امـام نسـایی وسـایر  ،وائمه دین اعنی : امام مالک، امام أحمد، امام بخـاری

 ائمه رحمهم اهلل در معرض آزمایش و ابتالء قرار داشتند.

بدون اغراق عصر و زمانی که هر یکی از این بزرگوان در آن می زیسـتند، 

الجرم ایشان از گزند حـوادث و تـأثیرات سیاسـی، اجتمـاعی، و فرهنگـی 

کـه  مصئونیت نداشته واوضاع حاکم در آن عصر و زمان به گونـه ای بـود

 خواهی نخواهی ایشان را متأثر می نمود.

 -( رسـاله آشـنایی بابزرگـان دیـن111جهت معلومات مزید بـه صـفحه )

 زندگینامه مختصر عالمه محدث ابن حبان بستی مراجعه شود.
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جایگاه علمی وآرای علماء در مورد امام ابن حبان بستی 

 رحمه اهلل
او  ،ان بعد از وفـات آنبحمام ابن مه، محدث، اعالبدون شک جایگاه علمی 

جایگاه شـامخ  ینمه اهل حدیث عصرش قرار داده است ائرا در مقدمه یی ا

پـیش دسـتی در تـدوین علـوم  علمی را ایشان از خالل تالیفـات علمـی و

کمـائی تأثیر آن در قضایای حایز اهمیت برای نسل هـای بعـدی  حدیث و

میدهـد کـه وی در  نتتبع در اثار امام ابن حبان بوضوح نشـا کرده است و

تعمق در  نقد آن تالیفات متعددی را به میراث گذاشته است بخش روایت و

اثار امام ابن حبان برای تثبیت جایگاه علمی وی بسنده است ، بل نو آوری 

در  کـهتبیین اقسام وانـواع آن رویکـرد بـوده  در باب بندی علوم حدیث و

نـه پرداختـه اسـت بـه  محدث دیگر به آن وی،تدوین علوم حدیث قبل از 

هم در حیاتش وهم پـا  تالیفات امام ابن حبان ،اضافه اهمیت بلند علمی

از مرگ شیوه یی علمی آن در تدوین علوم حـدیث جـدل زا بـوده ودروازه 

این باعـث ایـن  های جدیدی را به روی علمای علوم حدیث گشوده است و

با سـایر علمـای  هسدر مقایرحمه اهلل که جایگاه علمی امام ابن حبان شده 

 و باشد.حدیث از برجستگی ویژه یی برخوردار بوده 
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ذوات آتی الذکر از علمای جید ، فاضل و متبحنر جهنان اسنالم در 

 مورد مقام و منزلت امام ابن حبان چنین ابراز نظر می نماید: 

 1 حافظان آثار بود. امام ابن حبان از فقهاء دین و ابوسعد األدریسی :

ازعقـالی  ابن حبان از علمای فقه ، لغـت ، حـدیث ، وعـظ و ماام الحاکم :

 ۲ رجال بود.

 ۳ دانش بود. ابن حبان از جمله ثقات و اهل فکر و ابوبکر الخطیب :

 ۴ امام ابن حبان درعلوم حدیث نسبت به حاکم برتری داشت. الحازمی :

امام ابن حبان واسع العلم بود که بین فنـون مختلفـی علـم  الصالح : ناب

ع نموده واز جمله ایمه یی بود که در علوم حـدیث از تالیفـات زیـادی مج

 ۵.می باشدبرخوردار 

یکی از بزرگان عرصه ی تـالیف  امام ابن حبان حافظ وعالمه  و ابن کثیر :

 ۶ مجتهدین بود. و

حفظ بی مانند بود وی در فنون  امام ابن حبان دارای ذکاوت و ابن حجر :

 ۷ مختلف علم دسترسی داشت.

 
 .(1۶/۹۴سیرأعالم النبالء ) - 1

 (.۵۲/۲۵1تاریخ دمشق ) - 2

 .(۲۶/11۳تاریخ اإلسالم ) - 3

 .(1/۲۲الرسالة المستطرفة ) - 4

 .(1/11۸طبقات الفقهاء الشافعیة ) - 5

 .(۲۹۰طبقات الشافعیین )   - 6

 .(1۵/۲۸1البدایة والنهایة ) - 7
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جهت معلومات مزید به رساله ) آشنایی بابزرگان دین  زندگی نامه مختصر 

 ( مراجعه شود.۲) سلسله  محدث، امام ابن حبان بستی هلمندیعالمه، 

 جایگاه آن نزد علماء  اهمیت صحیح ابن حبان و
مرتبـه یـی متمیزیـی بـین دیـوان هـای  صحیح ابن حبان دارای جایگاه و

مقدم وگاهی بعد از صحیح ابن خزیمه شیخ  یهصحاح بوده و این کتاب گا

این کتاب از جمله کتـب  ابن حبان در تصنیف بندی کتاب صحاح می آید.

اهمیـت آن  بوده کهصحیحه است که مرویاتش معتمد بر احادیث صحیحه 

 ز خالل نقاط ذیل قابل فهم است : ا

ابن حبان می  د سایر مصنفاتخطیب با روایتی یاقوت حموی در مور

عظیم باید از آن نسخه هـای بیشـتر داشـته های ) این گونه کتاب  : دگوی

شـرح معـانی آن از همـدیگر  تجلید و کتابت و باشیم واهل علم در حفظ و

اگر در این مورد کوتاهی  هم است به سبب کم دانشی اهل  و پیشی گیرند

 عـدم رغبـت وتقوی و خدا ترسـی و  فضیلت آن و آن بالد از جایگاه علم و

 1 .آنها بر اهمیت علم در حیات بشریست تبصیر

ابـن  ابـن خزیمـه و»  ابن کثیر در مورد صحیح ابن حبان میفرمایند :

وکتاب آن دوتا  در جمع آوری احادیث صحیحه التزام خا  ورزیدندحبان 

 ۲.«و پاکترین اسانید و متون اند  « مستدرکال» بهتر از 

 

 
 .(1/۴1۸معجم البلدان ) - 1

 .(1/۵۶« )فتح المغیث» ، ۲۷) « الباعث الحثیث»ینظر :  - 2
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حکم احادیثی کـه  » ابن حجر در وصف صحیح ابن حبان می فرماید :

 در کتاب صحیح ابن خزیمه وابن حبان جمع آوری گردیده اند اینست کـه

زیرا این دو کتاب بین احادیث صـحیح وحسـن جمـع  ،ما به آنها نیاز داریم

 1علت طعن کننده دیده نشده است. ،در بعضی آن احادیث نموده و

ن اراکثریت پژوهشـگ» : بن عماد در وصف صحیح ابن حبان می گوید ا

حبان باالتر از  بنونقاط علم حدیث بر این نظراند که صحت درجه صحیح ا

 ۲« سنن ابن ماجه است.

 اهتمام علماء به صحیح ابن حبان 

مورد اهتمام بسیاری از علمـا بـوده ( صحیح ابن حبان) کتاب بدون شک 

 تعدادی آنان را یاد آور می شویم: که 

هجری قمری اهتمام ویژه یی  ۷۳۹امیرعالوالدین بن بلبان الفارسی متوفی 

صحیح ابن حبان را باب گذاری نمـوده اسـت کـه در  به این کتاب نموده و

 .نتیجه باب گذاری آن فایده آن عمومیت یافته

در تحریر  به رشتة«  رجال ابن حبان»  حافظ عراقی کتابی را تحت عنوان 

 انتخاب را ( صحیح ابن حبان) چهل حدیث از ایشان همچنان  .است آورده

 نامگذاری نموده است. « ربعون بلدانیهأ»  وآنرا بنام 

آنچه در مورد تساهل ابـن حبـان در اخـذ  »:وطی در این مورد میگوید یس

هدف نهایی ابن حبان این بـوده کـه  ؛حدیث ذکر شده است صحیح نیست

 
 .(1/۲۹1النکت علی مقدمة ابن الصالح ) - 1

 .(۳/1۶شذرات الذهب ) - 2
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پا اگر تسـاهلش را بـه اعتبـار  ،احادیث حسن را صحیح می نامیده است

حسن بگیریم پا این تفاوت اصطالحی را نشان می  ثیصحیح پنداری حد

اگر اعتبار این باشد که ابن حبان در قبول احادیث شروط آسـانی را  دهد و

هیچ حدیثی درصحیح آن دیده نشده است کـه که   باید گفت ،وضع نموده

باشد، بلکه ایشان از شیخ خود سماع کرده و راوی از نبوده وغیر مدلا ثقه 

بلکـه انقطاع و جرح در راوی دیده نشـده  ث وی ارسال ویددراحاو   ایشان

راویان مورد اعتبار وی ثقه بوده اند وهیچ حدیثی منکـری را  تمام شیوخ و

در کتـاب ثقـاتش تعـداد زیـادی از  .به اعتبار ثقه بودن نزد وی نیاورده اند

چنین حاالت را میتوان مشاهده نمود بناء ممکن است بعضها بر وی خورده 

اند که چرا تعدادی را ثقه پنداشته درحالی که از احوال آنها آگـاهی  گرفته

علمای نسـبت اهمترین مظاهر تقدیر واهتمام  ین گوشه ای از1. نداشته اند

بـرآن نمـودیم تـا از بـه درازا بوده و تـالش « صحیح ابن حبان » به کتاب 

 نماییم. به همین قدر اکتفاء کشیدن این بحث خود داری نموده و

تسـاهل ابـن حبـان در اخـذ  » :  الح گفتـه اسـت کـهالص بن وابو عمر اام

 بوده است.  «مستدرکال»احادیث اندکتر از تساهل حاکم در 
 تنقدهای که بر امام صورت گرفته اسبعضی 

، نگذاشته استخالی از نقدی مخالفان را از علمای بزرگ  المیتاریخ هیچ ع

یا در نقد  ذوی االنصاف بوده وجمله  که نقد نمودند از یبرابر است مخالفین

 .را رعایت ننموده اندشان انصاف 

 
  .(11۵-1/11۴لراوی )تدریب ا - 1
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ه هر حال هدف اصلی مـا ار  گـذاری نبسـت بـه ارئـه خـدمات علمـی و ب

میتودیکی این عالم جلیل القدر دیار ما بوده که در راسـتای علـوم حـدیث 

 توأم با ابتکارات نابش انجام داده اند... 

 معرفی صحیح ابن حبان

فقهـی اسـت کـه بـه شـیوه اهـل   بـزرگ حبان دایرۀ المعارف نبصحیح ا

ابن حبان شیوه یی را در تألیف این کتاب ، امام لیف گریده استأالحدیث ت

در پیش گرفته که برای هر حدیث عنـوان معنـایی را اختیـار نمـوده  کـه 

متضمن معنی می شود که از آن حدیث استنباط می شود، او در این کتاب 

احادیث شرح و تعلیقات نفیسی نوشته است برخـی از شـروح  بر بسیاری از

آن حول سخنان روات و قسمتی از آن شامل معانی دقیقی احادیث در این 

در شرح احادیـث  نکرده و ایشان به این هم اکتفاء ،دایرۀ المعارف می شود

 را شـرح و  حـدیث دیگـری تعارض بـین حـدیث و نقاط مبهمی حدیث و

ظریفتـرین  وه در ارزیابی احادیث از نفیسـترین ویشتوضیح داده است این 

 1 شیوه یی است که مولف از آن استفاده نموده است.

 

 چگونگی گزینش اسم کتاب 
ایـن  شهرت یافته اسـت و « صحیح ابن حبان» کتاب امام ابن حبان بنام  

مختصـر  کتاب به مانند سایر دیوان های سنت که علماء نام هـای بـدیل و

 
ری( لمحمـد بـن ألول إلی نهایـة القـرن التاسـع الهجـ)تدوین السنة النبویة نشأته وتطوره من القرن ا - 1

 .(1۵۶مطرالزهرانی ) 
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بسبب اختصار تسمیه به ایـن نـام مشـهور گردیـده  ،یده اندزگبرای آنها بر

 است. 

در پیوند به این اسم فرموده است : این اسم از جملـه  عالمه أحمد شاکر

فقهـاء بـر  است که معمـوال محـدثین و یمشهور ترین و ساده ترین اسمای

 1. کتاب های شان اطالق و بر زبان مردم جاری گردیده است

کامل این کتـاب را بنـام ) المسـند الصـحیح علـی  شیخ أحمد شاکر اسم

وال ثبوت جرح فی ناقلیها  ،التقاسیم واألنواع من غیر وجود قطع فی سندها

 ( ذکر می نماید.

که او بدین باور است که اسم صحیح :» عالمه احمد شاکر اضافه می نماید 

 ۲ .می باشد کتاب چنانکه مؤلفش آن را مسمی نموده است همین 

 لیف صحیح ابن حبان أت انگیزه
مـن هنگـامی  » ی کتابش چنین نوشته اسـت : اامام ابن حبان در مقدمه 

راویان کثرت یافتند وآگـاهی مـردم از احادیـث صـحیح  روایت وکه دیدم 

مردم بیشـتر مشـغول نوشـتن موضـوعات و ضـبط خطاهـا  اندک گردید و

ا همت هنتألیف آ کسی به ضبط و احادیث صحیح مهجور ماند و گردیدند و

نگماشت و منکرات عزیز گردیدند و ایمه یـی کـه احادیـث را جمـع آوری 

بیشتر به چگونگی تحقیق در اسـناد  نمودند اهل فقه بر آنها تأمل نمودند و

 
 .(۸اإلحسان )  - 1

( جهت معلومات مزید به رساله مختصر زندگینامه عالمه، محدث، امام ابـن حبـان ۹) « اإلحسان»  - 2

 .بستی مراجعه شود
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تـا بهتـر بتواننـد  ندودنمآن احادیث پرداختند و توجه بیشتر به تکرار آثار 

 زمینه حفظ  حفاظ را مهیا نمایند.

من به نوشتن این کتاب روی بیاوریم بـرای همـین  این همه باعث شد که

این کتاب را به شیوه یی تدوین نمودم که هم حفظش بر متعلمـین آسـان 

 1 .«هم اهل تحقیق بتوانند به معانی آن بشکل درست پی ببردند  باشد و

 صحیح ابن حبان موضوع کتاب 
 ننبوی بطور ویژه احادیث صـحیح آمطهره موضوع این کتاب روایت سنت 

 که تنها به جمع وتدوین احادیث صحیح پرداخته است.است 

امـام مسـلم  امام بخاری و »:می نگارد  راستادر این   عالمه احمد شاکر

تعهد نمودند که  در کتاب صحیح بخاری وصـحیح مسـلم تنهـا بـه جمـع 

اما هیچ کدام از آن دو شیخ  .آوری اعلی ترین احادیث صحیح اکتفاء ورزند

ح را در کتاب های شان ضـبط مـی حیکه همه احادیث ص دنه اتعهد ننمود

نمایند، بل بسیاری از احادیث صحیح را آن دو ذوات محترم به اساس عدم 

زیـرا ایـن گونـه  ،تطابق شروط  ایشان به آن احادیـث ضـبط ننمـوده انـد

و  احادیث درجه صحت شان کمتـر از شـروطی بـوده کـه صـحیح بخـاری

یح وضع نموده بودنـد. بـرای همـین حصمسلم برای قبول احادیث صحیح 

، حفـاظ کبیـر علم حدیث از جمله ابن خزیمـه وحفاظ و ائمه بزرگوارسایر 

وشـاگرد آن  ،ابوبکر محمد بن اسحاق بن خزیمـه سالمشیخ اإل امام األئمه،

ابو حاتم محمد ابن حبـان بـه جمـع آوری آن عـده  اإلمام الحافظ العالمة 

 
 «.الصحیح» مقدمة اإلمام ابن حبان  - 1
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دیث توسط صـحیحین جمـع آوری احاحادیث صحیحی پرداختند که آن ا

 1 وضبط نگردیده بود.

 شرایط امام در جمع آوری احادیث  
صنحیح "امام ابن حبان در بیان شرط قبول احادیث در عالمه، محدث، 

اما شرط ما در نقل روایاتی که در این  » چنین می فرماید :   "ابن حبان

را قبـول  یکتاب در  گردیده است به گونه یی بوده کـه مـا هـیچ حـدیث

 نکردیم مگر اینکه راوی آن

 :  باشدخصایص پنج گانه آتی را دارا بوده   
 عدالت در دین  و پاکی نفا. -1

 مشهور بودن به صدق وامانت. -۲

 آگاهی عقلی از محتوای احادیثی که روایت می نماید. -۳

 علم به محتوای معانی احادیث مرویه. -۴

 خالی بودن احادیث مرویه از تدلیا. -۵

یر پنجگانه را دارا بوده باشد از او روایت نموده ایـم امـا اصهر راوی که خ

کسانی که یکی از این خصایر پنجگانه را فاقد باشند از آنها روایت ننموده 

 ۲ .ایم

بارزترین ویژگی های منهج ابن حبان در تألیف صحیح ابن حبنان : 

 اش را به ابواب چنانکـه سـایر اصـحاب « التفاسیم» حبان کتاب امام ابن 

 
 .(۶اإلحسان )  - 1

 .«الصحیح»إلمام ابن حبان مقدمه ا - 2
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مسانید تنظیم نموده اند ، ترتیب نداده است ، بل او این کتـاب را بـرخالف 

چنانکه حافط السـیوطی مـی  خودشمبتکرانه سایر مسانید با شیوه خا  

صحیح ابن حبان بر اسـاس ابـواب ومسـانید ترتیـب نیافتـه اسـت، :»گوید 

 1 نامیده تدوین کرده است. «التقاسیم واالنواع»آنرا  بنابراین

کتابش را بر پنج قسنم  ن اسالم عالمه ابن حبان بستی اهحدث جم

تقسیم و تحت هر قسم چند نوع را قرار داده  که از آنها در مقدمنه 

 ذکر بعمل آورده است  یناش چن

بند گانش را بـه آن امـر نمـوده )جل جالله( فرامینی که خداوند  نخست:

 شامل یکصد وده نوع می شود.

عبادش را از آنها منع نموده است هـم له( الج)جل نواهی که خداوند  ثانیا:

 شامل یکصد وده نوع می شود.

 احادیثی که به فهم آن نیاز داریم شامل هشتاد نوع می شود. ثالثا:

 مباحاتی که انجام آن مباح گردیده است شامل پنجاه نوع می شود. رابعا:

مـی  شامل پنجـاه نـوع لی اهلل علیه وسلمافعال ویژه ی  پیامبر ص خامسا:

 شود.

وع حسـب آن چـه فرمود مجموع انواع سنن مشتمل بر چهار صد نـ سپا

 ذکر نمودیم می شود.

ایشان در اخر کتابش چنین فرموده اند:) این اخرین انواع سنن است که آن 

را بر حسب تقاسیم کتاب تنظیم نمودیم واز انواعی که از اول تا اخـر ذکـر 

 
 .(1/11۵تدریب الراوی ) - 1
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اگر تمام انواع سنن را تذکر مـی  ارزی  ،نمودیم این نوع انعکاس نیافته است

لی اهلل علیـه دادیم این کتاب شامل تمام صغیره وکبیره زندگی پیـامبر صـ

می شد وهمچنان فرمود : ما مبهمات الفاظ مرویـه را شـرح ومعـانی  وسلم

 1 آنرا توضیح دادیم .

 امام ابن حبان،محدث تألیفات عالمه

   آثار امام

ماکوال ودیگـران دارای تصـنیفات بسـیار  ابن حبان، به تصریح عبادی وابن

بوده است. او خود درکتاب روضة العقالء ... به شماری از کتاب های خویش 

 وکتـاب وی را نـام بـرده  ۴۰اشاره کرده است. خطیب بغدادی متجـاوز از 

ابـن  (مقدمة اإلحسان به ترتیب صحیح ابن حبـان)کمال یوسف الحوت در 

 .وی را ارائه کرده است رثا ۶۵بلبان فارسی فهرستی شامل 
 

 آثار چاپی امام ابن حبان  
ابن حبان در مقدمه این کتاب اشاره کـرده کـه در دو کتـاب  الثقات، -1

برخالف اثر دیگر خـود التـاریخ الکبیـر  (الثقات والضعفاء والمجروحین)

تفصیل اسانید وطرق را ذکر نکرده است . کتاب الثقات شامل مـوثقین 

 1۴۰۴تا  1۳۹۳. این کتاب در میان سال های هدوبتابعین  از صحابه و

دیگران در  میالدی به کوشش سیدعزیز بیک و 1۹۸۳و1۹۷۳-قمری/ 

 شده است.آراسته چاپ به زیور حیدرآباد دکن 

 
 .«الصحیح»قدمة اإلمام ابن حبان ذکره ابن بلبان أثناء ذکره م - 1
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کتابی است در اخـالق. ابـن حبـان در  روضة العقالء ونزهة الفضالء، -۲

نوشته  و  فضال وارباب معرفت مقدمه اشاره کرده  که آن را برای علما و

برای این منظـور از  سی قرار گرفته وردر آن خصال خوب وبد مورد بر

کتاب مذکور یـک  وحکایات واشعار نیز کمک گرفته  اخبار و روایات و

میالدی وبار دیگر به کوشش 1۹۴۸و  قمری1۳۶۸بتاریخ  بار در کلکته

ــد و ــدین عبدالحمی ــی ال ــد محی ــران در محم ــالدیگ ــری 1۳۹۷س قم

 روت منتشر شده است .یبمیالدی در 1۹۷۷و

، در جـرح المجروحین منن المحندثین والضنعفاء والمتنروکین -۳

مجلد به کوشش محمود ابراهیم زاید درسال)  ۳وتعدیل. این کتاب در 

 ( میالدی در حلب منتشر شده است. 1۹۷۶(هجری قمری و) 1۳۹۶

شرح حـال  1۶۰۲، در جرح وتعدیل که شامل مشاهیر علما األمصار -۴

است ودر آن ثقات صحابه وتابعین عنوان شده اند. در  قاز محدثان موث

مـیالدی  ۷/۸هجری قمری و ۲و1این کتاب بیشتر راویان سده های ] 

نفـر در  ۲۰میالدی تنها حدود  ۸قمری و ۲ذکر شده اند وپا از قرن 

این کتاب آورده شده اند. ابن حبان مشاهیر اصحاب پیـامبر صـلی اهلل 

این و  بر اساس شهرهای اقامت آنان آورده اعلیه وآله وسلم  و تابعین ر

مکرمه، بصره، کوفه، شـام، مصـر،  ةمنوره، مک ةشهرها عبارتند از: مدین

در مورد اتباع تابعین شهرهای بغداد و واسط نیـز بـه  خراسان و یمن و

 آنها اضافه شده اند. 
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 آثار خطی امام ابن حبان بستی

 ف حکمـت مدینـه ورانسخه های آن در کتابخانه ع اسماء الصحابة، -1

 کتابخانه دانشگاه استانبول موجود است.

دانشگاه  که نسخه های آن در کتابخانه های محمودیه مدینه و تفسیر -۲

 استانبول موجود است .

( التقاسیم واألنواع یا االنواع والتقاسـیم)که در م خذ به اسامی  صحیح -۳

د. وراز منابع مهم حدیث اهل سنت بـه شـمار مـی  نیز خوانده شده و

نسخه های خطی از این کتاب به صورت اجزای پراکنـده در کتابخانـه  

های توپکاپی، سرایی، برلین، ازهریه، ] خدیویـه [ موجـود اسـت. ایـن 

کتاب به وسیله امیرعالء الدین علی بن بلبان فارسی تنقیح شده وتحت 

بـه چـاپ رسـیده  فی تقریب صحیح ابن حبنان( األحسان)عنوان 

میالدی روایات و  1۴۰۲قمری و ۸۰۵ رسالثمی. دیهاست . نورالدین 

« زوائد» اصطالحا  مسلم وجود ندارد و احادیثی که در صحیح بخاری و

مـوارد )آن را  نامیده می شوند، از صحیح ابن حبان جمع آوری کرده و

ــان ــن حب ــد اب ــی زوائ ــان عل ــش  (الظم ــه کوش ــه ب ــت ک ــده اس نامی

 .تسمحمدعبدالرزاق حمزه در بیروت منتشر شده ا
 

ابن حبان رحمه اهلل دارای تصانیف بسیار بوده کـه خطیـب  ، محدثعالمه

می داند، در حالی که کمال یوسـف   اثربغدادی تعداد آنرا متجاوز از چهل 

بـه ترتیـب  «اإلحسان فی تقریب صحیح ابن حبان» الحوت در مقدمه 

 ابن بلبان الفارسی ضمن فهرستی شصت وسه اثر وی را ارائه کرده است.
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نمـوده  (مرکزالبحوث وتقینـة المعلومـات دارالتأصـیل)ا تحقیقی که ما -۴

امام محمد ابـن حبـان بسـتی را شصـت  ، محدثتعداد تألیفات عالمه

 وپنج عنوان کتاب تذکرداده است.

 هکذا از جملة مؤلفات امام ابن حبان رحمه اهلل

اواخـر در  ناین اصل کتاب است که در ایـ ) املسندالصحیح علی التقاسیی  اانویعا(   -1

 دولت قطر طبع شده است.

 یک جلد. ) راضة العقالء اوزهة الفضالء   -۲

 درپنج جلد. ) کتاب الصحابة    -۳

سپا بشکل اسـما در  این کتاب را امام ابن حبان بشکل طبقات و  ) اتریخ الثقیا(  -۴

ترتیب حروف معجم تنظیم وآن را در سه جز تالیف نموده اسـت  داخل هر طبقه و

جز سـوم را بـرای  طبقات صحابه، جز دوم را برای طبقات تابعین، و جزاول را برای

 طبقه اتباع التابعین اختصا  داده است.

)علیل واهیام وایحاب این  کتاب را یاقوت حموی . تحت نـام  ) علل اناهام املیررنی    -۵
 ذکر نموده است که داری ده جلد می باشد.  التعاریخ 

 زیور چاپ آراسته شده است . هدر بیست جلد ب ) علل مناقب الزهری   -۶

 در ده جلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) علل حدیث مالک    -۷

) در ده جلد طبع شده است این کتابیست که تحت عنوان  ) علل ما وسند وبعحنیفه   -۸
 طبع گردیده است. علل ما استند إلیه وبعحنیفه  

 چاپ آراسته شده است. در ده جلد به زیور )  علل مناقب وبی حنیفة ا مثالبه    -۹

 در سه جلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) ما نیالف فیه شعبة   -1۰

 در دو جلد طبع شده است. ) ما نیالف فیه شعبة سفیان   -11

 در یک جلد چاپ گردیده است. ) ما اوفرد به وهل املدینة من السنن   -1۲

 در دو مجلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) ما اوفرد به املکیعن   -1۳
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 در یک جلد طبع گردیده است.  ما اوفرد به وهل العراق   ) -1۴

 در دو جلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) ما اوفرد به وهل نیراسان   -1۵

 در دو مجلد. ) ما اوفرد به ابن وبی عرابة عن قتادة، اا شعبة عن قتادة   -1۶

 در یک مجلد طبع گردیده است.) غرائب األنیبار    -1۷

 جلد چاپ گردیده است. هدر د ) غرائب الکعفی    -1۸

 در هشت جلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) غرائب وهل البصرة   -1۹

 در دو مجلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) الکنی   -۲۰

 در یک مجلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) الفصل االعال   -۲1

 در دو مجلـد بـه زیـور) الفصل بی  حیدیث وشیعث بین عبیدامللک ا وشیعث بین سیعار    -۲۲

 چاپ آراسته شده است.  

 در ده مجلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) کتاب معقعف ما رفع   -۲۳

 در دو مجلد به زیور چاپ آراسته شده است. )  کتاب مناقب مالک بن ووس   -۲۴

 در دو مجلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) کتاب مناقب الشافعی   -۲۵

 استه شده است.رآدر ده جلد به زیور چاپ  ) املعج  علی املدن   -۲۶

 در سه جلد به زیور چاپ آراسته شده است  . ) األبعاب املتفرقة   -۲۷

 در سه جلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) ووعا( العلعم ا وااافها   -۲۸

 ) قبعل األنیبار  -29
 ) کتاب اجملراح  من احملدث  االضعفاء ااملرتاک     -30
 1۹۵۹فـالی شـهر در سـال  قدر قاهره به تحقیق مستشـر )املشاهریعلماءاألمصیار  -۳1

 میالدی طبع گریده است.

این کتاب را امام ابن حبان بعد از تأمل در حـدیث نبـوی صـلی اهلل  )شیعب امیایان  -۳۲

بعد از تتبـع ایـن شـعبات در آیـات قـرآن  :) امیاان بضع اسیبععن شیعبة علیه وسلم 
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شـعبه هـا  نتوضیح داده است که بنابر یافته هایش از آیات قرآنی ای کریم تالیف و

 نو شعبه را شرح می دهد. این کتاب همین هفتاد و نو شعبه بوده و هفتاد و

 حافظ ابن الصالح کتاب های زیر را نیز به امام ابن حبان نسبت داده است:

 .) ااف انتبا( ابیان انبتدا(    -۳۳

 .) معرفة القبلة   -۳۴

 بفتح النعن املشددة   ) املُدوّر -35
ده منسوب نمنوهای ذیل را به امام ابن حبان  بایاقوت درمعجم البلدان نیز کت

 است: 

 در دوازده جلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) کتاب التابع    -۳۶

 در پانزده مجلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) کتاب وتبا( التابع    -۳۷

 در هفده جلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) کتاب تبع األتبا(   -۳۸

 در بیست جلد به زیور چاپ آراسته شده است.   () کتاب وتبا( التبع  -۳۹

 در ده جلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) کتاب الفصل ب  الَنَقَلة   -۴۰

 در بیست جلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) کتاب علل حدیث الزهری   -۴1

 در ده جلد به زیور چاپ آراسته شده است. )  کتاب علل حدیث مالک   -۴۲

 در بیست جلد به زیور چاپ آراسته شده است.   را) کتاب غرائب األنیب -۴۳

در ده جلد به زیـور چـاپ آراسـته شـده  ) کتاب ما وغرب الکعفیعن عین البصیری    -۴۴

 است.

در هشت جلد به زیور چاپ آراسته شـده  ) کتاب ما وغرب البصریعن عن الکیعفی    -۴۵

 است.

 شده است. هت( در سه جلد به زیور چاپ آراس) کتاب وسامی من یُعَرف ابلکنی  -۴۶

 در سه جلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) کتاب ُکنی من یعرف ابألسامی   -۴۷
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در دو جلـد بـه زیـور چـاپ  ) کتاب التمییز ب  حدیث النضر احلُداوی االنصر اخلیّزا(  -۴۸

 آراسته شده است.

در سه جلد به زیـور  ) کتاب الفصل ب  حدیث منصعر بن املعتمر امنصیعر بین (انان   -۴۹

 ه شده است .تسچاپ آرا

در یـک جلـد طبـع گردیـده  ) کتاب الفصل ب  مکحعل الشامی امکحعل األ(دی   -۵۰

 است. 

 در ده جلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) کتاب معقعف ما رُفع   -۵1

 در دو جلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) کتاب آداب الرجالة   -۵۲

 چاپ آراسته شده است. رودر یک جلد به زی ) کتاب ما وسند ُجنادة عن عبادة   -۵۳

 ر یک جلد. ) کتاب الفصل ب  حدیث وعربن یزید اوعر بن (ید   د -۵۴

( در دو جلد به زیور چاپ آراسـته کتاب ما جعَل عبَدهللا بن عمر عبیَد هللا بن عمیر )  -۵۵

 شده است.

در سه جلد به زیـور چـاپ آراسـته ) کتاب ما جعل شیبان سفیان وا سیفیان شییبان    -۵۶

 شده است.

 در ده جلد به زیور چاپ آراسته شده است  .املعج  علی املُُدن    با) کت -۵۷

 در ده جلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) کتاب املُِقل  من احلجا(ی    -۵۸

 در بیست جلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) کتاب املقل  من العراقی    -۵۹

 شده است. هدرسه جلد به زیور چاپ آراست ) کتاب األبعاب املتفرقة   -۶۰

 دردو جلد به زیور چاپ آراسته شده است.) کتاب اجلمع ب  األنیبار املتضادة    -۶1

 در دو جلد به زیور چاپ آراسته شده است . ) کتاب ااف املعدل ااملعدل   -۶۲

 در یک جلد به زیور چاپ آراسته شده است. ) کتاب الفصل ب  حدثنا ا ونیربان   -۶۳

 جلد به زیور چاپ آراسته شده است.  یدر س ) کتاب ااف العلعم اووعاعها   -۶۴
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امـام ابـن عالمـه، محـدث یک جلد.  در این کتاب  ) کتاب هداییة إلیی علی  السینن  -۶۵

حبان به توضیح دو صناعت حدیث وفقه پرداختـه اسـت و در ایـن کتـاب امـام 

رحمه اهلل با ذکر حدیث به ترجمه آن پرداختـه و شخصـی را کـه آن حـدیث را 

ی گرفته و از ویژگی این کتاب اینست که اسما راوی، فرروایت نموده است به مع

کشور راوی، وشیوخ راویان را بشمول زادگاه و وفات و تخلر و قبیله و فضـل و 

 آگاهی شیوخ راویان تذکر می دهد.

فقـه وحکمـت نهفتـه در آن را ، همچنان به شرح محتوای حدیث پرداخته

مورد اشاره پیدا شود  تبیین می نماید اگر حدیث دیگر در تعارض با حدیث

آن دوتا را با هم جمع نموده و تالش نموده است اختالف لفظ را با تلطیـف 

وجمع بین معانی آن رفع نماید تا از ایـن طریـق فقـه وحکمـت نهفتـه در 

این از اهمترین و عزیز ترین کتابی است  حدیث بشکل عیان اشکار گردد و

 تالیف نموده است. لیاعرحمه اهلل ت امام ابن حبانعالمه، محدث، که 

امیحسان فی تقریب احیح » به هر حال صحیح ابن حبان به اساس کتاب     
به ترتیب االمام االمیرعالءالدین علی بن بلبـان الفارسـی متـوفی  «ابن حبیان

ــه  ۷۳۹ســنه ) ــاب را ب ــن کت ــدوین شــده در ای ــث ت ــداد احادی هـــ ق( تع

مشتمل بـر شصـت   [هفت هزار و چهارصد و نود و چهار حدیث که۷۴۹۴]

 کتاب و چندین باب می باشد.

 که فعال در نه جلد به زیور چاپ آراسته شده است. تذکر داده

خطیب به نقل از سـجزی تصـریح کـرده اسـت کـه ابـن حبـان خانـه      

ده بود تا دانشمندان بتواننـد از کتـاب هـای وی نمووکتابخانه خود را وقف 

ی از آثـار از میان رفت وجز انـدک یونسخه برداری کنند . اما بیش تر آثار 

 ابن حبان در دست نیست.
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 وفات امام ابن حبان 
امام ابن حبان در زادگاهش در شهر بست سجستان در شب جمعه هشتم  

در سن نزدیک به هشتاد سالگی وفات نمود ی هجری قمر ۳۵۴شوال سال 

 سجسـتان والیـتنماز جمعه در شهر بسـت در ادای و درهمان روز بعد از 

 1دفن گردید.   ة(واسع ةرحمه اهلل رحم)

چنـین مـی نگـارد:  در مورد وفات عالمه امام ابن حبان بستی اآلدریسیی

ایشان سمرقند را به نیت )بست( ترک گفته و سرانجام در این شـهر آبـایی 

 اش )بست( به رفیق اعلی پیوست، روحش شاد ویادش گرامی باد. 

اب خود )شذرات الذهب فی أخبـار تکهکذا عبدالحی بن العماد الحنبلی در 

من ذهب(، امام ابن حبان را با جمالت زیر مورد توصیف و تمجید قرار داده 

و چنین می نویسد: سپا به بسـت عـودت نمـوده و در بـر  شـوال دهـه 

 هشتاد در آن دیار و فات نمودند. رحمه اهلل. 

و ابـن  «البدایـة»و ابن کثیر در کتـاب « السیر»همچنان الذهبی در کتاب 

در شـهر  حضرت امام ابن حبـان»می نویسند: « الکامل»اآلثیر در کتاب 

 «. ( هجری قمری وفات نموده است۳۵۴بست سجستان در سال) 

 مدفن امام ابن حبان
در بست در صفه ای که نزدیک خانه خود بنا کـرده بـود، بـه  ابن حبان

بـرای آنـان  وخاک سپرده شد. این صفه مدرسه پیروان و شاگردان او شـد 

 ومن اهلل التوفیق...    مستمری مقرر گردید.

 
 .(1۶/1۰۲سیر أعالم النبالء ) - 1
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 نویسنده: مولوی عبدالعظیم جهیر

 
(3) 

 گوشه از زندگی 

 ابوحنیفه رحمه اهللاعظم  و وصایایامام
 پیش در آمد بحث

باالی بندگان  سپاس سزاوار پروردگاربخشایندۀ مهربان است که حمد و

برناجی ت بخشید و درود اجمنت گذاشت و شأن علماء را رفعت و در

محمد صلی اهلل علیه وسلم که خود را به حیث  بشریت وخاتم پیامبران

وتکلیف  اوکه اخالق اسالمیصدیق ودرود به اصحاب معلم معرفی نمود 

 نمودند.  درک و تعمیلبگونه شایسته و سزاوار آن تعلم وتعلیم را 

ه ومتانت شیپژوهش در فراز و نشیب بزرگمردانی که نقش تراوش اند

گامهای آنها در فراهمی زمینه های ظرفیت و موفقیت و هموارسازی 

گذرگاههای سرفرازی و روشنگری افکار واذهان مردم اظهر وعیان است 

 جزیل و جذاب تمام می شود.

تبلور وتجلی مقام امام ابوحنیفه )رح(، برشاهراه تاریخ تمدن اسالمی و 

فقه اسالمی نیازمند عبارات  ونقش چشمگیراو درتعمیم و توسعه علوم 

نارسای ما نیست و کنکاش احوال چنین مردان متحول ساز، کار سترگی 

 بوده که ازتوان قلم وحیطة اندوخته های افرادی چون من بعید می باشد.
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بدون اغراق شرح و بسط احوال زندگی امام ابوحنیفه )رح( کتـب مسـتقلی 

ن متعهـد و نویسـندگان ادمی خواهد و درگـذر زمانعلمـای عـالم، دانشـمن

فرهیخته، درمناقب امام تألیفات مبسـوطی داشـته وخواهنـد داشـت. مـع 

هذاجزءیترین حرکت نیزجهت معرفی موقعیت کلیدی وانکارناپذیرشخصیت 

های مؤثردرتحوالت مثبت وماندگار دایربرانتباه وبیداریوصیانت نسـل هـای 

هره هـای اعتبارمنـد چومسلمانبه ویژه دراوضاعی که بقاء وپایداری ارزشها 

قلمرواسالمی آما  تهـاجم فرهنگـی اغیارقرارگرفتهباشـد مـن حیـث یـک 

 ضرورت عینی امرستودنی وقابل تحسین است.

اخیرا که به نام پرآوازه وجهان شمول امام اعظم ابوحنیفه )رح( ، من حیث 

نماد اصالت و افتخار مدال حک شده این گزیده پرار  و در خور تمجید 

سته می شود ضمنانگاه وایماء مختصری به زندگینامه شان ناوتحسین د

نیزمطرح شده است تا فرآیند آن به تحریک وتحری  فرزندان مسلمان 

 راجع به تتبع وتفحر درجایگاه این شخصیت شهیر بیانجامد. 

 محل وسال تولد امام ابوحنیفه )رح(
درخانه  یهجر ۸۰ل بنابرقول اکثردرکوفه سا رحمه اهلل،حضرت امام اعظم 

 و لقب امام رحمه اهلل کنیهنام،  ثابت کوفی چشم به جهان گشودند.

 نام ابوحنیفه، نعمان، لقب او امام اعظم وکنیه شان ابوحنیفه است.

که از نام ایشان مشهورتراست کنیه  رحمه اهللحضرت امام اعظم  کنیه

 حقیقی نیست یعنی نام یکی از فرزندان ایشان حنیفه نبوده واین کنیه

که درقرآن مجید حضرت « ابوالملة الحنفیه » وصفی می باشد یعنی 

} فَاتَِّبُععا ِملََّة ِإبْیَراِهیَ  خداوند جل جالله مسلمانان را خطاب می فرماید 
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ه همین مناسبت کنیه خود را ابوحنیفه انتخاب بامام ابوحنیفه   َحِنیًفا{

باطل ها به جانب  دارای اخالق شایسته واز «ذوخصلة حنفیه  »نمود یعنی 

 1حق مایل.

درمورد کنیه امام ابوحنیفه گویند: حنیفه مؤنث حنیف به معنی زاهد بوده 

وهمچنان حنیف شخصی را گویند که مایل به دین حق باشد چون امام به 

به ابوحنیفه  ءزهد و پرهیزگاری شهرت داشت وپیرو حق وحقیقت بود بنا

که حنیفه به اصطالح عراق  دکنیه شده است وبرخی دیگرابراز داشته ان

دوات را گویند چون امام همیشه به دوات وکتابت عالقه داشت ازینروبه 

 ابوحنیفه کنیه می شد.

و برخی هم گفته که امام دختری داشت به اسم حنیفه ازین سبب به 

ابوحنیفه کنیه می شد ولی این رأی سومی را تذکره نویسان قابل اعتماد 

 ۲حنیفه غیر از حماد فرزند دیگری نداشت. وبنمی دانند زیرا امام ا

 )رح(والدین امام اعظم ابوحنیفه 
» در کوفه متولد می شود و زوطی هم پدربزرگوارحضرت ابوحنیفه  ،ثابت

ر نیک فالی ایشان را به خدمت حضرت علی می آورد طبه خا« نعمان 

اظهار شفقت فرموده درحق ثابت واوالدش  رضی اهلل عنه وحضرت علی

زندگی امام  1۶درمورد نام مادر شان درصفحه ۳خیر می فرماید.  یدعا

 
 .مؤلف الحا  غوث محمد حیرت 1۷ة صفح اهللرحمه مواصفات وخصایل نیک امام اعظم  -  1
مؤلف دکتور اسداهلل حنیف بلخی، نوبت چاپ اول، تاریخ چاپ:  ۲۲بنیانگذار مذهب حنفی صفحه  - ۲

 .خورشیدی 1۳۸۷تابستان سال 
 .۲۰ -1۹صفحات  رحمه اهللمواصفات وخصایل نیک امام اعظم  - ۳
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مولوی عبدالوکیل آخند زاده می نویسد که نام مادر شان  رحمه اهللاعظم 

درباره 1ت به روایاتی حفصه وبرروایاتی زهره فاطمه وعایشه نیز آمده اس

شخصیت وزندگانی مادر ابوحنیفه اطالعات زیادی در دست نیست اما از 

ی خبرهای که درباره مشار الیها وجود دارد درمی یابیم که ابوحنیفه ریپیگ

)رح( وی را بسیار احترام می گذاشت و معتقد بود که فرمانبرداری از 

مادرش موجب رضای خداست و نافرمانی از وی عدم رضایت باری تعالی را 

 ۲باعث می گردد.

 شهرکوفه محل تولد امام ابوحنیفه

مشهور عراق امروزی است که بعد از انکشاف و  کوفه یکی از شهر های

وسعت جغرافیای دین مبین اسالم جزیرۀ العرب برای رشد وترقی عرب 

به سپه ساالر اسالم  (رض)کفایت نمی کرد بنابر آن حضرت عمر فاروق 

حضرت سعد بن ابی وقا  رضی اهلل عنه که پا از فتح ایران در مداین 

نامه ای نوشتند که برای مسلمین  یپایتخت ایران اقامت گزیده بود ط

دیدی بنا کند تا دارالهجره  وقرارگاه قرارگیرد حضرت سعد بن ابی جشهر

سرزمین کوفه را برای  ،وقا  رضی اهلل عنه پا ازمشاوره با کار شناسان

هجری سنگ تهداب کوفه نهاده شد 1۷این امر انتخاب نمود که درسال 

در زمان  .شهر نو بنیاد هجوم آوردند قبایل عرب از هر جا به آن آن پا از 

بیست هزار نفر در کوفه سکنی گزیده  ودحضرت عمر رضی اهلل در حد

 
 .1۹ – 1۷ات صفح رحمه اهللمواصفات وخصایل نیک امام اعظم   - 1
ی، ناشر، انتشارات توکلی، نوبت تألیف محمد رءوف توکل۳۵چهار امام اهل سنت وجماعت، صفحه  - ۲

 تهران. 1۳۸۴چاپ، هفتم تاریخ چاپ 
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بودند که ازطرف حضرت عمر رضی اهلل عنه برای شان حقوق تعین شده 

وقتیکه حضرت علی کوفه را دارالخالفه خویش قراردادند در حدود  بود

تن ازآنان بزرگواران اهل  ۲۴ یکهزار و پنجاه صحابی  جلیل القدر که 1۰۵۰

بدر بودند به کوفه آمده واکثرایشان درآنجا سکونت گزیدند که به برکات 

آنان درجا جای کوفه درس حدیث وروایت بر قرار شد هر خانه وهرمنزل 

در زمان خالفت حضرت علی  .شهر کوفه درس گاه حدیث وروایات شده بود

علمی وتاریخی جهان اسالم  رضی اهلل عنه  کوفه به یکی از مراکز مهم

تبدیل شده محدثین و فقها از اطراف و اکناف عالم اسالم به آنجا روی 

شهر کوفه مفتخربه ی اهلل عنهکه درزمان خالفت حضرت علی رض1آوردند. 

کوفه را به سکونت انتخاب  «نعمان»دارالخالفه شد به همین سبب زوطی

ی ادب واحترام به  ارمی کند ودر آنجا سکونت می ورزد واکثراوقات ب

 ۲محضر حضرت علی رضی اهلل عنه میرسد.

 وطن آبائی ونسب امام ابوحنیفه رحمه اهلل
از کابل آمده ویا از کابل «نعمان»بعضی از مورخین عقیده دارند که زوطی 

طبقات فقها  ۶۶در صفحه  (رح)آورده شده وموالنا عبدالحی لکنوی 

ازباشندگان کابل یا ( نعمان ) (زوطی)ازصاحب الکافی روایت می کند که 

 .بابل است به نسل ومکانی اصلی زوطی مورخین اقوال کثیری دارند

 
 .۲۰صفحه  رحمه اهللمواصفات وخصایل نیک امام اعظم  - 1
 .1۹ – 1۷صفحات  رحمه اهللمواصفات وخصایل نیک امام  - ۲



گان دینآشنایی با بزر  
 

43 
 

نعمان بن ثابت بن زوطی بن ماه همچنان که ازترکیب اسمای اجداد شان 

عجمی ،مفهوم می گردد این مسأله  علی العموم مسلم است که امام صاحب

 النسل بودند.

تنها درین مسئله است که  سلسله  اختالفی که در بین مورخین بوده

انساب اجداد شان بکدام نسل عجم منتهی می گردد؟ وموجبات حرکتشان 

از زبان ( خطیب بغدادی)از آن مملکت به عربستان از کدام رهگذر بود؟ 

اسماعیل نواسه امام اعظم( روایت می کند که من )اسماعیل بن حماد بن )

پدرجدم ثابت در ایام . سمی باشمرانعمان بن ثابت بن مرزبان( وازمملکت ف

اوشان ، صباوت خویش بشرف لقاء حضرت علی کرم اهلل وجهه نیز پیوسته

 1درحق وی دعای خیرفرموده اند که امید وار مستجاب شدن آن دعائیم.

گفته نمی توانیم که باشنده خا  کدام شهراست  ،نسبت به زوطی ما

زوطی گرفته اند که  نکمورخین نامهای امصار مختلفه  را نسبت به مس

میان آنها ترجیح به هیچ کدام داده نمی شود چیزیکه به طور یقینی ثابت 

فارسی النسل وباشنده یکی از ممالک فارس بوده  ،ست که زوطیا شده این

 ۲است.

کتاب  ۴۵مترجم کتاب تحفة االمان فی سیرۀ النعمان در صفحه 

 مذکورچنین نوشته است:

 
ن تألیف موالنا شبلی نعمانی مترجم، مرحوم برهان الدی ۳۹یرۀ النعمان، صفحه تحفة االمان فی س - 1

 .ناشر، ریاست نشرات وزارت ارشاد حج واوقاف1۳۸۷کشککی، نوبت چاپ جدید، چاپ تابستان 
 .۴۴تحفة االمان فی سیرۀ النعمان، صفحه   - ۲
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به موطن آبائی حضرت امام صاحب واز  تباز مطالعاتی که مترجم نس

مسموعاتی که از اساتذه کرام درین موضوع بگوش دارم واز روایات موثقه 

که درین مطلب بدست است حقیقتا مسکن اجداد )امام ابوحنیفه( والیت 

 1کابل است.

 عهد زیست امام ابوحنیفه
ان مزبدنیا آمد و در  یابوحنیفه درعهد عبدالملک بن مروان خلیفه امو

والیت حجا  ثقفی والی عراق به سن رشد رسید و درعهد خالفت عمربن 

 ۲.عبدالعزیز نبوغ و استعدادش ظاهر گردید

 تحصیل ومشهورترین اساتید امام ابوحنیفه رحمه اهلل

ابتداء به فراگیری علم نحو پرداخت وآن را چندان امام ابوحنیفه رحمه اهلل 

طوف داشت و در جوارآن به علم عمپیگیری نکرد و توجه خود را به فقه 

 ۳. کالم هم پرداخت

حضرت حماد رحمة اهلل علیه بن  ،ازمشهورترین استادان حضرت امام اعظم

سال نزد وی  1۸سلیمان می باشد که حضرت امام اعظم رحمه اهلل مدت 

به تحصیل فقه وحدیث اشتغال داشت وهمچنین از محضر ابراهیم نخعی 

از امام عاصم نیز قرائت قرآن کریم را یاد  ووشعبی هم علم فقه آموخت 

 ۴گرفت.

 
 .۴۴تحفة االمان فی سیرۀ النعمان، صفحه  - - 1
 .چاپخانه مهارت 1۳۸۵مؤلف سپهروز مولودی، ناشر، نشر احسان، نوبت چاپ اول  ۲۴۴صفحه  ،وصایا - ۲
 .۲۴۴وصایا صفحه  - ۳
 .۲۰صفحه رحمه اهلل، مواصفات وخصایل نیک امام اعظم  - ۴
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 ابوحنیفه )رح( شاگردان مشهورامام
که هجری 1۸۲و متوفی  11۳متولد یابویوسف، یعقوب بن ابراهیم کوف -1

 قاضی القضات عهد هارون الرشید و مجتهد مطلق بود.

 هجری. 1۸۹ومتوفی1۳۲امام محمد بن حسن شیبانی رحمه اهلل  متولد  -۲

 هجری.  1۵۸ومتوفی11۰ل بن قیا الکوفی متولدیذزفربن اله -۳

شامگردان امام ابوحنیفه از 1 ۴هجری۲۰۴حسن بن زیاد اللؤلؤی متوفی  -۴

دایره حد و شمار خار  اند حتی همان شاگردانی که به حد اعالی شهرت 

نفراز  ۹1۸رسیده اند نیز زیاد اند. حافظ ابوالمحاسن شافعی، نام ونسب 

 ۲است.   هشاگردان امام را برشمرد

 فقاهت و دانش امام ابوحنیفه رحمه اهلل 
امام ابوحنیفه با ایمان، اخال ، تقوی و صداقتی که در راه علم و آموختن 

آن داشت شهره آفاق گردید وبدون تعصب آراء ونظریات خود را مطرح می 

ساخت فتوی می داد احادیث را روایت می کرد وامال می گفت بلکه با 

ت خداوند تواضع و فروتنی علمی نیز به وی ارزانی شاتوسع علمی ایکه د

 ۳داشته بود. 

چه خوب است « ما احسن الدین و الدنیا اذا اجتمعا » شاعری می گوید: 

که نعمت دین ودنیا با هم در آمیزند، ابوحنیفه از هردو برخوردار بود وسه 

 
 .۷۶چهارامام اهل سنت وجماعت، صفحه  - 1
 ،ر مترجمداز خان صفتالیف شیخ الحدیث موالنا سرفر ۲۴امام ابوحنیفه وجایگاه علمی ایشان  صفه  - ۲

 .1۳۹۵لچاپ او ،انتشارات سروچ :عبدالحفیظ زاهدی مالزهی ناشر
 .۷۴بنیانگذارمذهب حنفی صفحه  - ۳



گان دینآشنایی با بزر  
 

46 
 

صفت بر مقامش می افزود وآنها عبارت بودند از جمع بی نیازی وسخت 

فتن، جمع علم وفقه وجمع عبادت و پرهیزگاری. آری چه زیباست که رگن

سخن با کردار همراه باشد وعالم پیش از این  که دیگران  به حسابش 

 1برسند خودش با علمی که دارد به حساب خویش رسیدگی نماید. 

امام ابوحنیفه عالوه بر شخصیت فقهی کم نظیریکی ازبرجسته ترین 

رۀ اسالمی محسوب می شود که روزگاران زیادی ودمتکلمین و متفکرین 

درتحقیق و پژوهش مسایل کالمی و عقیدتی بوده و درهر مجادله  استاد 

کهنه کاری بوده و اغلب اوقات را در مناظره می گذرانیده و در بصره محل 

منازعات کالمی بیست بارسفرکرده است.ابوحنیفه در فلسفه، منطق 

شمار، بسیار دانشمند بوده چرا که بدون  یبواختالفات کالمی فرقه های 

مجهز بودن براین علوم هیچ کسی نمی تواند به معرکه جدال ومناقشه وارد 

   ۲شود.

حکم بن عبیداهلل گفته: کسی را از محدثین داناترازسفیان ثوری در فقه 

 ۳ندیدم اما امام ابوحنیفه از وی آگاه ترست. 

مان بن ثابت است که مذهب عنابن خلدون می گوید: پیشوای عراقیان 

ایشان به وسیله او پا برجا شده ودر فقه مقامی دارد که کسی بدان نمی 

 
 .۸۲چهار امام اهل سنت وجماعت، صفحه  - 1
مؤلفان محمدیوسف ۲۰1مجموعه مقاالت پژوهشی، بررسی آراء واندیشه های امام ابوحنیفه صفحه - ۲

احمد پاکنجی، عبدالصمد مرتضوی، عبدالعزیز نعمانی ونادرکریمیان. تنظیم  ارباب، عبدالحمید رحیمی،

 .1۳۹۰نوبت چاپ اول  ،گردآوری:موسی عزیزی، ناشر: نشراحسان، چاپخانه مهارتو
 .۷۰چهارامام اهل  سنت وجماعت، صفحه   - ۳
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رسد وهمه اهالی عشیره ای او به ویژه مالک وشافعی به بلندی پایگاه او 

 1درفقه گواهی داده اند. 

 امام وعلم حدیث
اغلب درکوفه آنچنان محدثی نبود که حضرت امام به پیش وی زانوی 

ردی را نخوابانیده، درس احادیث را نگرفته باشد تا جائیکه ابوالمحاسن گاش

الشافعی به تعداد اساتذه علم حدیث ) امام صاحب ( پرداخته عده مجموع 

 ۲شانرا که مقیم یا متوقف کوفه بودند نود و سه تن مرقوم داشته است.

 همبدون تردید امت اسالمی اتفاق نظردارند که امام ابوحنیفه از ای

مجتهدینی است که با آگاهی کامل از کتاب وسنت رسول اهلل ) ( به 

استنباط مسایل پرداخته ومذهبش را براساس کتاب وسنت بنیان نهاده 

است زیرا یکی از شرایط اجتهاد آناست که مجتهد بر احادیث احاطه کامل 

 ۳داشته باشد.  

انکار ناپذیر  مقام ومنزلت امام ابوحنیفه در علم حدیث واقعیتی مسلم و

است زیرا وی به اتفاق تمامی علمای اسالم امامی مجتهد بود ویکی از 

شرایط اساسی والزامی مجتهد این است که درعلم حدیث تسلط وآگاهی 

کامل داشته باشد بنابر این اگر امام ابوحنیفه در این مورد ضعفی داشت 

ای بسیار ملچگونه می توان ایشان را مجتهد دانست با توجه به اینکه ع

شیخ ۴بزرگ حدیث، به مقام ومنزلت وی کامال اعتراف نموده اند. 
 

 .۷۲چهارامام اهل سنت وجماعت، صفحه   - 1
 .۷۶  تحفة االمان فی سیرۀ النعمان صفحه   - ۲
 .1۸۹صفحه  مجموعه مقاالت پژوهشی، بررسی آراء واندیشه های امام ابوحنیفه  - ۳
 .1۳۷مجموعه مقاالت پژوهشی، بررسی آراء واندیشه های امام ابوحنیفه صفحه  - ۴
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» المحدثین علی بن مدینی رحمه اهلل درمورد امام ابوحنیفه می فرماید:

 ابوحنیفه ثقه است هیچ مشکلی ندارد.« وهوثقة البأس به

یحیی بن معین در حالی که در مورد ابوحنیفه از اوسؤال شد که آیا دربیان 

ثقه است؟ می گفت بله قسم به خدا ثقه است او پرهیزگارتراست از  ثحدی

اینکه دروغ گوید شأن او ازاین دروغها باالتراست. عالمه ابن حجرمکی 

کان ثقة صدوقا فی الفقه والحدیث مأمونا » ازیحیی بن معین نقل می کند 

ابوحنیفه عالمی مورد اعتماد در فقه وحدیث ودردین « علی دین اهلل 

 1د امانت دار بوده است. نوخدا

امام محمد بن یوسف صالحی شافعی دراین باره می گوید: امام ابوحنیفه از 

حافظان بزرگ حدیث واعیان آن فن به شمار می آید واگر او به حدیث 

اعتنا نمی کرد استنباط فقهی بر اوفراهم نمی شد واینکه امام ذهبی نام او 

 واقعیت عمل کرده است.  هبرا در کتاب طبقات الحفاط نقل کرده 

اقوال و اظهارنظرهای محدثان بزرگ و ایمه جرح وتعدیل درمورد شخصیت 

امام ابوحنیفه نیز داللت بر مقام شامخ علمی وتبحروی در فن حدیث دارد 

کان ابوحنیفه ثقة فی »امام جرح وتعدیل یحیی بن معین می فرماید:

 وموثق است. دابوحنیفه در روایت حدیث قابل اعتما«  الحدیث

کان نعم »ابوغسان می گوید: من از اسرائیل بن یونا شنیدم که می فرمود:

نعمان )ابوحنیفه( انسانی « الرجل نعمان ما کان احفظه لکل حدیث فیه فقه

 بزرگوار است چرا که وی احادیث مسایل فقهی را به خوبی حفظ دارد.
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ان کوکنت ربما ملت الی الحدیث »یوسف می فرماید:  امام ابو

من گاهی به حدیث رجوع می کردم اما )ابوحنیفه( در « هوابصربالحدیث

 1احادیث صحیح نسبت به من از آگاهی بیشتر برخورداراند. 

عالمه بن عبدالبر رحمه اهلل در تذکره امام وکیع بن جراح رحمه اهلل 

وکان یحفظ حدیثه کله وکان قد سمع من ابی حنیفه حدیثا » مینویسد 

بن جراح سایر احادیث ابوحنیفه را حفظ داشت و احادیث  عوکی«  کثیرا

 ده است.وزیادی از او روایت نم

هـ( نویسنده کتاب الکامل فی ۳۶۵محدث معروف ابن عدی )م 

ولیا فی اصحاب » هـ ( می نویسد 1۹۰بنعمرو) م دالضعفاءدرتذکرهاس

درمیان فقها هیچ کسی پا از «الرأی بعد ابی حنیفهاکثر حدیثا منه 

 نیفه رحمه اهلل از اسد بن عمرو احادیث بیشتری نداشته است .حواب

» :عالمه ابن سعد رحمه اهلل نیز در مورد اسد بن عمرو رحمه اهلل می نویسد

 « و ثقة ان شاء اهللهوکان عنده حدیث کثیر و

این عبارت شان دهنده این حقیقت است که نزد اسد بن عمرو احادیث 

 دیث بیشتری داشته است.ااز اوهم اح هفزیادی بوده ولی امام ابوحنی

)محدثین بزرگی مانند ذکریا بن ابی زایده، عبدالملک بن ابی سلیمان لیث 

بن ابی سلیم مطرف بن طریف حصین بن عبدالرحمن وغیره به محضر امام 

ابوحنیفه آمد وشد داشتند واز او در مورد مسایلی که برای آنها پیش می 

تبه می شد سؤال می کردند.اگرامام شمآمد واحادیثی که برای شان 

ابوحنیفه رحمه اهلل از حدیث بی بهره بود ویا مهارت تامه ای درفن حدیث 
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اشت چرا این محدثان خبره به او مراجعه نموده ومشکل خود را نزد دنمی 

 او حل می کردند.

طلبت  »هـ( می فرماید  1۵۵محدث مشهورمسعر بن کرام رحمه اهلل )م 

حدیث فغلبنا واخذنا فی الزهد فبرع علینا وطلبنا مع الفقه لامع ابی حنیفه 

ما همراه با ابوحنیفه رحمه اهلل به تحصیل حدیث « فجاء منه ماترون

پرداختیم ولی او برما چیره شد سپا درزهد وارد شدیم اینجا نیز ازما 

پیشی گرفت پا از آن با هم به تحصیل علم فقه پرداختیم چنانچه می 

 فقه رسیده است. زجایگاهی ا هچبینید که به 

مالحظه می فرمائید که باالترین درجه محدث و محوری ترین راوی صحاح 

سته با چه سخاوت وسعه صدری بر برتری امام ابوحنیفه رحمه اهلل در فقه 

 1و حدیث وغیره اعتراف می کند. 

هـ( که امام  ۲۷۵امام ابوداود سلیمان بن اشعث سیستانی رحمه اهلل )م 

رحم اهلل مالکا کان اماما رحم اهلل  :حافظان حدیث بود می فرمود روسرو

الشافعی کان اماما رحم اهلل ابا حنیفه کان اماما.عالمه ذهبی از امام ابوداؤد 

 «ان اباحنیفه کان اماما » نقل می کند 

همچون ابوداؤد وقتی سخن از امامت می راند مسلما  محدث پخته کاری

د به خصو  وقتی می بینیم که شبا منظورش امامت درحدیث می

ان ذکر امام مالک  امام الشافعی  چنین سخنی بر زبان می آورد یدرجر

قطعا می دانیم که این امامت همان امامتی است که آنها دارند زیرا آن 
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از  ؤام بوده اند بنابراین ابوحنیفه مه ادوبزرگوار همدر حدیث وهم درفق

 1ه وحدیث امام بوده است. دیدگاه ابوداؤد رحمه اهلل در فق

امام ابوحنیفه در علم حدیث، تفسیر احادیث و جرح و تعدیل راویهای 

احادیث ید طوالئی داشت امام ابویوسف گفته است: کسی را در تفسیرِ 

 ۲حدیث عالمتر از ابوحنیفه ندیده ام.  

 ستقامت اماما

ولی  نیست لترین حکام ظالم وجابر زیاد مشک گزربگفتن حق در برابر 

قت فرسا است دلیرانه استقامت وپایداری برسخن اآنچه بسیارمشکل وط

حق وتحمل تمامی رنج ومصیبت ها وحتی تحمل زندان و شکنجه در راه 

 دراین راه می باشد این عزم ودلیری تنها زحق ودست شستن ازجان عزی

  (االمثل فاالمثل)ویژگی همان انسان های بزرگی است که به حق مصداق 

اشد یکی از این شخصیت های صاحب عزیمت وجهاد حضرت امام ابو می ب

 حنیفه بوده است.

 ،آخرین خلیفه بنی امیه  (هـ1۳۲م )در زمان خالفت مروان بن محمد 

ومت خود منظوراستحکام پایه های حکبه یزید بن هبیره فرماندارعراق 

اهلل  ر جلب حمایت مردم از امام ابوحنیفه رحمهطازنظر سیاسی ونیز به خا

خواست تا او مسئولیت قضاء را به عهده بگیرد ولی امام رحمه اهلل با توجه 

ر حکومت وقت ونبود عدالت در دستگاه حکومتی از پذیرفتن وبه ظلم وج

 بن عمر ورقی عبداهلل .این مسئولیت حساس با صراحت تمام انکار ورزید
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فابی علیه   حکم ابن هبیره ابا حنیفه ان یلی له قضاء الکوفه» :می گوید

ابن هبیره  « فضربه مائة سوط وعشرۀ اسواط فی کل یوم وهو علی االمتناع

امام ابوحنیفه را دستور داد تاقضای کوفه را بپذیرد ولی او انکار ورزید ابن 

ضربه شالق به او می زد واو  هبیره او را صد ضربه شالق زد روزانه ده

 همواره بر انکار خود پافشاری می کرد.

تنها قاضی کوفه مطرح بود ولی بعدا ازایشان خواست تا قاضی القضات ابتدا 

)رئیا قوۀ قضائیه( باشد تاریخ نشان می دهد که گاه قاضی القضات 

حبا » ده است چنانچه صدراالیمه می نویسد وهمزمان وزیرخزانه نیزب

 « نیفه ایاما فی السجن یطلب منه ان یکون قاضی القضاۀ فامتنعاباح

چندین روز به زندان فرستاد وهمواره از او خواست تا قاضی  رایفه نابوح

 .ولی او امتناع می آورد القضات باشد

 « ان یتولی القضاء یخر  القضاۀ من تحت یده الی جمیع کوراالسالم» 

ه دستور او به دیگر مناطق اسالمی اینکه قضاوت را بپذیرد وقضات دیگر ب

 فرستاده شوند.

یشنهاد شد بلکه این که بیت المال کشور نیز به نه تنها پست قضا به او پ

یکون علی خاتمه وال ینفد کتاب وال یخر  شیء » د ودست او سپرده ش

مهر بیت المال به دست اوباشد تا هیچ « من بیت المال اال من تحت یده

 ای او از بیت المال بیرون نشود.مالی بدون مهر وامض

لمال را بدست گیرد واال سلطان ازوخواست تا کلید خزانه های بیت ا

پشتش را باضربات شالق به درد می آورد ولی او عذاب وشکنجه دنیارا از 

 عذاب آخرت ترجیح داد.
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عالمه ابن حجر مکی می نویسد ربیع می گوید ابن هبیره فرماندار عراق 

محمد خلیفه اموی مرا مأمور کرد تا ابوحنیفه را به  ازسوی مروان بن

 مجلا او احضارکنم.

ازو خواست تا بیت المال را  «فاراده علی بیت املال فابی فضربه اسعاطا » 

 تحویل بگیرد ولی او نپذیرفت بنا بر این اورا چندین ضربه شالق زد.

 تألیفات امام ابوحنیفه رحمه اهلل
 یفه منسوب است قرار ذیل می باشد:تألیفاتی که به امام ابوحن

رساله )العالم  -۳قه االوسط( رساله )الف -۲رساله )الفقه االکبر(  -1

نامه های امام ابوحنیفه  - ۶)الرد علی القدریه(  - ۵)السیر(  -۴والمتعلم( 

 به مقاتل بن سلیمان وعثمان البتی در رابطه به مسأله ارجاء.

کوچکی در رابطه به مسائل فقهی است )المخار ( رساله  - ۸الوصیة  -۷ 

 .که امام ابویوسف آنرا روایت نموده است

چنانچه ابن ابی العوام تألیفی موسوم به )کتاب السرأی( را منسوب به امام 

ابوحنیفه دانسته  وابوعاصم عامری تألیفی موسوم به )اختالف الصحابة( را 

تاریخ مرو تألیفی  ازتألیفات امام ابوحنیفه می داند وعباس بن مصعب در

 1نسته است.موسوم به )کتاب الجامع( را منسوب به امام ابوحنیفه دا

 استقالل فکری وآزادی بیان
امام ابوحنیفه رحمة اهلل علیه همواره متکی به نصو  شرعی، مستدل، 

منطقی، شیوا وجذاب و با امثله و اسلوب گیرا ونافذ، بحث ومناظره می 
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بیان یا ابراز نظر وارائة دیدگاه مطابق موازین داشتند و نزد ایشان آزادی 

محترم و محسوس بوده و به هیچ صبغه ای  دینی وحفظ ارزشهای اسالمی

نظر خود را باالجبار باالی شخر و یا علیه جریانی تحمیل نمی کرد حتی 

نزدیکترین شاگردان او که به مکتب و سلیقه او بلد وهمدوش بودند حسب 

و عواطف وموضعگیریهای امام رحمه اهلل داشتند  برداشتی که از احساسات

ند بررسی نموده و دربرابرآن دید خویش را نظریات اوشان را می توانست

 ارائه نمایند.

این شیوه شاگردان امام، نوعی جسارت و تهور دربرابر ابوحنیفه محسوب  

نمی شد بلکه دامنه مجالی بوده است که نزد خود امام اعظم )رح( مجاز و 

 ول شناخته شده است.معم

ون تفکرنمی پذیرفت امام دارای استقالل فکری بود هیچ اندیشه ورایی را بد

این ویژگی امام را استادش حماد بن ابی سلیمان دریافته بود چرا که او می 

دید ابوحنیفه در حکم هر مسأله ای که به حماد عرضه می شد با وی بحث 

ی امام است که ایشان جز در و تبادل نظر می کرد. همین استقالل فکر

بر أراء دیگران تسلیم برابرنصی از کتاب یا سنت یا رأی صحابی در برا

 1وساکت شود و در برابر آراء تابعین بیندیشد وصحت وسقم آنرا بسنجد. 

ویژگیهای ممتاز فقه ابوحنیفه: امام ابوحنیفه که انسانی آزاده بوده به آزادی 

 دیگران احترام می گذاشت.

رحمه اهلل درتدوین فقه خود در خصو  احترام به اراده انسان نسبت  امام

اراتش تا هنگامی که از عقل برخوردار است اشتیاق زیادی نشان به اختی
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داده است. امام اجازه دخالت در حیطه اختیارات ویژه هر انسان عاقل را به 

واند هیچ کا نمی دهد نه جامعه ونه حتی ولی و وکیل فرد غیر بالغ نمی ت

به  درامور شخصی وی دخالت کند البته اعتبار این امرتا زمانی است که فرد

تا حد ممکن در فقه ایشان اصل 1هتک حرمت مقدسات دینی نپردازد. 

برحریت فرد است اصل بر این است که حقوق فرد وآزادیهای فرد سلب 

 نشود مگر در جاهایی که واقعا اضطرار اقتضاء می کند و راهی جز محدود

 کردن آزادیهای فرد ومحدود کردن امتیازات وحقوق فرد وجود ندارد.

ی که دلیل قاطعی وجود نداشته باشد براینکه حقوق فردی محدود تا جای 

 ۲شود، اصل ومبنای ایشان برسمیت شناختن امور فرد است.

 امانت داری امام

 خداوند عزوجل حضرت امام رحمه اهلل را به صفت واالی امانت داری نیز

کان ابوحنیفه » نواخته بود چنانچه سفیان بن وکیع رحمه اهلل می فرماید 

 ابوحنیفه امانت داری بزرگ بود.« ظیم االمانةع

یکباردیدند کیسه ای درمنزل امام رحمه اهلل به عنوان امانت گذاشته شده 

 ۳است که حاوی صدوهفتاد هزار درهم می باشد .

 تعهد و دیانت امام
که از سوی خداوند به یک انسان داده می شود صفت یکی ازصفات واالی 

متعهد وبادیانت از قدر ومنزلت در میان مردم دیانت است آنچه یک انسان 
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برخورداراست بر کسی مخفی نیست خالق هستی این ویژگی را نیز به امام 

ابوحنیفه به صورت کامل عنایت فرموده بود نمونه های زیادی از تعهد 

 های مناقب وتاریخ نوشته شده است.ودیانت او در کتاب 

م ابوحنیفه نشسته بودم  زنی در وکیع بن الجراح می فرماید: در محضر اما

حالی که پارچه ای ابریشمی در دست داشت وارد شد و گفت: این پارچه را 

برایم بفروش امام پرسید قیمتش چقدراست؟ گفت: صدر درهم. امام گفت: 

دارد زن گفت: پا به دویست درهم  این پارچه بیش از صد درهم ارزش

تا اینکه زن گفت: به چهار بفروش. امام فرمود: هنوزقیمتش بیشتراست 

صدر درهم بفروش. حضرت امام فرمود: برای این پارچه چهار صد درهم نیز 

کم است. زن گفت: به من تمسخر نکن امام فرمود: یقینا قیمت این پارچه 

 درهم فروخت وبه زن تحویل داد. زیاد است تا اینکه آن را به پنجصد

آورد می خواست آنرا به  مسعر بن عبدالمالک می گوید شخصی پارچه ای

امام بفروشد حضرت امام فرمود قیمتش چقدراست؟ گفت: هزار درهم امام 

فرمود: نه. برادر، قیمت این پارچه چندین برابر بیشتر است تا اینکه پارچه 

 درهم از او خرید. ۸۰۰۰را به 

بارغالم امام ابوحنیفه در مال او تجارت نموده وسی هزار درهم سود به یک 

آورد ولی امام رحمه اهلل به گمان اینکه در این مال اشکالی وجود دست 

 دارد همه را میان فقراء توزیع نمود.
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 جود وسخاوت امام ابوحنیفه رحمه اهلل
ت وبه امام شخر سخاوتمند بود، ضرورت مستمندان را بر آورده می ساخ

رائی علماء و آنانیکه در راه کسب وفراگیری علم مشغول بودند با سخاوت دا

 اش را ب مصرف می رسانید.

گویند باری ابراهیم بن عیینه برای اینکه بیش ازچهارهزار درهم مدیون بود 

محبوس گردید بعضی دوستان او خواستند از مردم به وی کمک بخواهند 

سید امر کرد آنچه از مردم گرفته اند چون موضوع به امام ابوحنیفه ر

اداء کرد. اگر شاگردی فقیر وبی مسترد نمایند وتمام آن دین را امام 

بضاعت می بود نیازمندی او و خانواده اش را بر آورده می ساخت تا آنکه 

که بیاموزد وقتی علم می آموخت برایش می گفت: اکنون با شناختن حالل 

 دی.وحرام سرمایه بزرگی بدست آور

از امام ابویوسف روایت شده است که می گفت: امام ابوحنیفه بیست سال  

مصارف زندگی من وخانواده ام را تأمین می کرد وقتی گفتم هیچکسی را 

به سویه تو سخاوتمند ندیده ام، گفتکاش حماد وسخاوت او را می دیدی 

 هیچکا را از لحاظ خصل نیک به سویه او ندیده ام.

یت می کند که امام ابوحنیفه کاالهای تجارتی به بغداد قیا بن ربیع حکا

به کوفه وربح وفائده آنرا هر سال به خریداری لباس،  می فرستاد واز آنجا

مواد غذائی و سائرضروریات  محدثان بزرگ به مصرف می رسانید ومبالغ 

باقیمانده را برایشان میداد ومی گفت ازین مبالغ نیازمندیهای تانرا برآورده 

 زید وفقط اهلل تعالی رابستائید زیرا من از دارائی خود به شما چیزی ندادهسا

ام این همه فضل و احسان الهی بر شماست این مفاد وربح کاال های 
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شماست که خداوند به دست من برای شما میرساند چیزی که خدا عنایت 

 کرده دیگری در آن حق ندارد.

نشینان امام ابوحنیفه لباس حسن بن زیاد حکایت می کند که یکتن از هم

تا آنگاه که مردم  کهنه ومندرس به بر داشت به آن شخر گفت: بنشین

همه پراگنده شدند وآن شخر تنها ماند برای او گفت سجاده را بلند کن و 

آنچه در زیرآن است بگیر، آن مرد سجاده را بلند کرد و دید زیر آن یکهزار 

راهم را بگیر ووضع خود را بهتر بساز درهم بود، ابوحنیفه برایش گفت این د

مبلغ نیازی ندارم، امام برای وی  آن مرد گفت: من دارائی دارم وبه این

خداوند دوست دارد اثر نعمتش را » گفت: آیا این حدیث را نشنیده ای که 

 باید وضع خود را بهتر بسازی.1« بر بنده اش ببیند 

وحنیفه برای خانواده اش از مسعرروایت شده است که گفت هرگاه امام اب

داری می کرد واگر مواد غذائی می خرید برای علمای بی بضاعت نیز خری

برای خانواده اش لباس می خرید برای بزرگساالن بی بضاعت ونیازمند نیز 

 ۲خریداری می کرد.

 برخی صفات امام ابوحنیفه رحمه اهلل
تعمال ابوحنیفه  متوسط القامت وگندمگون وخوش قیافه بود وبه اس

عطروبوی خوش عالقه داشته است هرگاه از خانه بیرون می رفت بوی عطر 

از وی به مشام می رسید دست ودل اوباز بوده  ولباس خوب می پوشیده 

 
ه علی عبده ماجاء ان اهلل تعالی یحب ان یری اثرنعمت :باب ،کتاب االدب ،به روایت سنن ترمذی  - 1

 .۲۷۴۴حدیث شماره 
 .۹۶ – ۹۳ بنیانگذار مذهب حنفی صفحه  - ۲
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چنانکه لباسش را به سی دینارتخمین زده اند.امام اعظم ازلحاظ صفات 

 معنوی بسیارهشیاربوده وازهوش خود برای استنباط احکام وقانع نمودن

اوخوش سیما، خوش  1طرف مقابل وبرطرف نمودن اشتباهات سود می برد.

وتمند بود دلیل وبرهانی بسیار قوی داشت خیلی زیرک بسیار سخن وثر

معطر وبسیار بخشنده بود وهمواره در سکوت به سر می برد وبسیار به فکر 

ابوحنیفه انسانی متین وآرام بود درکی  ۲فرو می رفت وصدایی بلند داشت.

وی داشت فقه عبادت تقوا وسخاوت را یک جا با هم داشت بخشش ق

ا نمی پذیرفت در برابر دشمنان ومخالفان از تحمل وسعة وعطای حکومتی ر

صدر بی نظیری بر خوردار بود. گفته های نا خوشایند و پرسشهای جاهالنه 

او را بر نمی انگیخت  در تحلیل مسائل، ژرف اندیش وژرفکاو بود وبه 

اهر متون دینی بسنده نمی کرد بلکه به هدفی که در پشت این بررسی ظ

ریست  همین ویژگیها و مانند اینها بود که او را جایگاهی ظاهر بود می نگ

 ۳بلند بخشید، دلش را نورانی ساخت و بینشی روشن به وی ارزانی داشت. 

ابوحنیفه با صفاتی آراسته شده بود که به وی جایگاهی شامخی بزرگمردان 

م وتاریخ را داده است وی به صفات یک عالم موثوق ومورد اعتماد معرفی عل

است که دور اندیش بوده وبه باطن مسایل می اندیشیده تا آنجا که شده 

دوراز دسترسترین اهداف مسایل واحکام را کشف کرده است واین فقط با 

 استقامت و قوت قلب ممکن است.

 
 .۷۶چهار امام اهل سنت وجماعت، صفحه  - 1
مولف محمد سعید مرسی مترجم داکتر  ۳۷۲جمعی از بزرگان اسالم در طول چهارده قرن صفحه  - ۲

 .1۳۹۶چاپ اول بهار  ،حافظ ابرو :ناشر ،محمد ابراهیم ساعدی رودی
 .۴۵جموعه مقاالت پژوهشی، بررسی آراء واندیشه های امام ابوحنیفه، صفحه م - ۳
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کلمات وسخنان رکیک او را به امام رحمه اهلل بر نفا خود مسلط بود  

یفه آرامش مردی بود که هیجان نمی آورد. آرامش و متانت و وقار ابوحن

دارای روحی بلند دلی ترسناک و خداترس داشت آن چنان بود که 

آلودگیهای دنیا به آن راهی نداشت ومانند صفحه ای صاف وصیقلی که 

بلکه خود محو ونابود  گفتار نا خوشایند مردمان نه تنها در او اثری نداشت

 1می گردید.

ایی که داشت مشتاق بود که امام ابوحنیفه با وجود آنهمه زهد و تقو

ازنعمتهای زندگی دنیا نیز بصورت پاک وشایسته بهره گیرد بهمین علت 

لباسهای فاخر می پوشید تا آنجا که گفته اند عبای وی سی دینار ارزش 

وشبویی فراوان استفاده می داشت ایشان ظاهری آراسته داشت وعطروخ

همیشه بند کفش خود  کرد و شاگردش ابویوسف رحمه اهلل می گوید: امام

را آراسته نگه می داشت تا بدانجاکه کسی او را با بند کفش پاره ندیده 

 ۲است. 

 اقوال دیگران در شأن امام ابوحنیفه رحمه اهلل
فره ابوحنیفه امام شافعی رحمه اهلل می فرماید: مردم در فقه بر سر س

 نشسته اند.

یعنی اینکه او  ز دانش بود.عبداهلل ابن مبارک در باره امام می گوید: او مغ

بدون کجروی وانحراف به حقیقت دانش می رسید وامام مالک بعد از اینکه 

 
 .۶۷ -۶۶صفحه  ،مجموعه مقاالت پژوهشی، بررسی آراء واندیشه های امام ابوحنیفه - 1
 .۷۷ صفحه ،مجموعه مقاالت پژوهشی، بررسی آراء واندیشه های امام ابوحنیفه - ۲
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در مسائلی با ابوحنیفه  مباحثه ومناظره کرد اظهار داشت به درستی 

 1ابوحنیفه فقیه ودانشمند است.

بن هارون در باره وی گفته است کسی را حلیم تر وبردبارتر از یزید 

 ده ام .ابوحنیفه ندی

امام شافعی در باره وی گفته است: هیچ کا فقه را طلب نمی کند مگر 

 ۲اینکه مدیون ابوحنیفه است. 

عبد اهلل بن مبارک گفته است اگر درشناسائی روایت به رأی نیاز باشد باید 

ثوری و ابوحنیفه مراجعه شود ولی ابوحنیفه از به رأی مالک و سفیان 

اصی در دریای فقه برایشان برتری دارد و لحاظ موشگافی، هوشیاری، وغو

 اگر کسی سزاوار باشد که از طریق رأی سخن گوید همانا ابوحنیفه است.

سفیان بن عیینه می گوید به نظرم دوچیز ازپل کوفه گذشته و آفاق را در 

 مزه و دیگری رأی ابوحنیفه.نوردیده یکی قرائت ح

فقه به خوبی ابوحنیفه  معمر بن راشد می گوید کسی را نمی شناسم که در

سخن گفته ویا ازطریق قیاس آنرا گسترش داده و راه رستگاری را به وسیله 

عجالنی یکی از دانشمندان گفته ۳ ازاو برای مردم نشان داده باشد. فقه بهتر

 ۴و رهنمای گروه های بیدار دل می باشد. است او پیشوای پیشوایان دانش 

عرفای نامدار ایران در فضایل ابوحنیفه شیخ فریدالدین عطار نیشاپوری از 

می گوید: آن چراغ شرع ملت، آن معانی دین ودولت، آن نعمان حقایق، آن 

 
 .۸۷اندیشه های امام ابوحنیفه، صفحه مجموعه مقاالت پژوهشی، بررسی آراء و - 1
 .۳۷۲ارده قرن صفحه جمعی از بزرگان اسالم در طول چه - ۲
 .۷۰ – ۶۹چهارامام اهل  سنت وجماعت، صفحه  - ۳
 .1۰صفحه  بنیانگذار مذهب حنفی صفحه  - ۴
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عمان جواهرمعانی ودقایق، آن عالم ربانی صوفی امام جهان  ابوحنیفه 

که به همه ای زبانها ستوده باشد به همه ملت  کوفی رحمه اهلل صفت کسی

اضت و مجاهده ای خلوت و مشاهده ای او ها مقبول. که تواند گفت؟ ری

نهایت نداشت و در فراست وسیاست وکیاست یگانه بود و درمروت وفتوت 

اعجوبه بود. هم کریم جهان بود هم جواد زمان هم افضل عهد وهم اعلم 

 1وقت

 ازجمله سخنان امام

ست از کتاب اهلل می گیرم اگر آنجا نیافتم به سنت رسـول اهلل مراجعـه نخ 

م اگر در کتاب اهلل وسنت رسول اهلل نیافتم به اقوال اصـحاب رسـول می کن

اهلل مراجعه می کنم قول برخی را گرفته وبرخی را رها می کنم وازقول آنها 

ن حسـن وبه رسید به ابراهیم شعبی ابن سـیریبیرون نمی روم ولی وقتی ن

اند من عطا سعین بن مسیب وچند افراد دیگرا را نام برد آنها اجتهاد نموده 

 نیزاجتهاد می کنم.

عالمه عبدالوهاب شعرانی عالمه عبدالرحن سیوطی وعالمه ابن حجر مکـی 

ماجاء عن رسـول اهلل صـلی » نقل می کنند که امام رحمه اهلل می فرمود:  

الرأس والعین وماجاء عن اصحابه تخیرنا اهلل علیه وسلم بابی هو وامی فعلی 

 «ال وماجاء عن غیرهم فهم رجال ونحن رج

آنچه از رسول خدا صلی اهلل علیه وسـلم بـه مـا برسـد بـا دل و جـان مـی 

پذیریم وآنچه از یاران پیامبر رضی اهلل عنهم  برسد ) ازمیان اقوال مختلـف 

 
 .۷۲چهارامام اهل  سنت وجماعت، صفحه  - 1
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ما برسد ) ملـزم بـه  آنها یکی را ( انتخاب می کنیم ولی آنچه از دیگران به

 1نیز مردانی هستیم.   پذیرفتن آن نیستیم زیرا ( آنها مردانی بوده اند و ما

شخصی را که علم از فواحش و معاصی باز ندارد زیاده تر از وی دیگر کا، 

 زیان کار شده نمی تواند.

شخصی که در علم دین گفتگو می کند و نمی داند که از من بازپرس این 

 است، وی نه قدر علم ونه اندازه خویش را می داند.سخن ها شدنی 

 ای ریاست را می کند ذلیل می شود.شخصی که قبل از وقت تمن

روزی حاکم اعلی کوفه به خدمت حضرت امام صاحب رحمه اهلل معروض 

داشت که جناب تان از ما چرا کناره کشی می کنید؟ فرمود که یک لقمه 

شیدن و بگوشه عافیت نشستن صدها نان را خوردن ویک پارچه لباس را پو

است که بعد از آن انسان  بار از آن عیش و عشرتی بنزدم اولی و اعلی

  ۲ندامت کشد. 

 وصایای امام اعظم ابوحنیفه رحمه اهلل

ابوحنیفه وصیت ها وسفارش های ارزنده ای دارد که بر آگاهی وی به 

اویر زندگی مردم وریزه کاری های جامعه حکایت می کند وچون تص

د دان وشاگردانش نقش راهنما را بازی می کنناویایی هستند که میان استگ

 .از طرفی مارا با امور بسیاری آشنا می سازد

بزرگترین شاگردان ویارانش ابویوسف یعقوب بن ابراهیم از: وصیت نخست

القاضی می باشد که سرمشقی برای سلطان و مردم به شمار می رود وی 

 
 .۲۷۵ – ۲۷۴امام ابوحنیفه وجایگاه علمی ایشان صفحه  - 1
 .۲۰1 – 1۹۸تحفة االمان فی سیرۀ النعمان صفحات   - ۲
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الق وپرهیز از نادرستی ها سفارش می کند در این شاگردش را به حسن اخ

ه عادات واخالق پسندیده وجود دارد که آنها را وصیت ها نکته هایی راجع ب

الیق امثال ابویوسف دانسته است همان ابویوسفی که نشان داد می توان 

 فقیه مفتی وقاضی شود.
به  وحنیفه دروصیت هایش از همه چیز سخن رانده است از جمله راجعبا

 ،دقت عبادت ،آداب سخنگویی گوش فرادادن مناقشه نشست وبرخاست

مناظره وعظ وخطابه لباس پوشیدن ورفتن به گرمابه  ا،تدری ،کسب علم

 وغیره .

می گوید: ای یعقوب احترام فرمانروا را نگهدار با وی دروغ مگو.  درهر وقت 

لبد زیرا وزمان نزدش مرو مگراین که برا یحاجت علمی تو را به حضور ط

میان  می کاهد وقتی نزد وی هستی انگارکه قَدرتآمد ورفت زیاد با وی از

آتش هستی اگرتوانستی ازآن آتش سود ببر ولی از آن فاصله بگیر زیرا نزد 

یکی از آن تو را می سوزاند و آزارت می دهد چون بعضی از فرمانروایان آن 

 .رنداد چه را برای خود شان می خواهند به دیگران روا نمی

رار می از پرگویی نزد وی بپرهیز زیرا اگر اشتباهی گفتی آن را دستاویز ق

از تو داناتراست وبدان وسیله خود که دهد تا به اطرافیانش نشان دهد 

بکوش تا هنگام دیدار قدر خود ودیگری ، خواهی خویش را به آنها بنمایاند

رمگرآن که را بشناسی اگر سلطان وظیفه ای به شما محول کرد مپذی

درصورت ضرورت  .مصلحت خود ومذهبت را درقبول آن تشخیر دهی

ا سلطان رابطه بر قرارکن زیرا ارتباط با اطرافیانش احترامت را کاهش فقط ب

به  .می دهد در حضور جمع جر وبحث مکن وتنها به سواالتشان پاسخ بده
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بد  رت نسبت به علم بی اعتنامباش تا نسبت به شمااخاطر معامالت وتج

 .بین نشوند وخیال نکنند فقط به ثروت می اندیشی

عامه ای مردم بپرهیز و در رفتن  به بازار زیاده روی وتبسم میان  هاز خند 

مکن به پیران احترام بگذار وبا کوچکتران مهربان باش چون پیغمبرصلی 

« غیرنا فلیا مناصمن لم یوقر کبیرنا ولم یرحم » اهلل علیه وسلم فرموده 

ه پیران مارا گرامی ندارد وبر کوچکتران ما رحم نیاورد از ما نیست. کسی ک

مسجد از همه  ،تنسستن بر گذرگاه ها ودکان ها بپرهیز زیرا برای نشاز نش

دربازار چیزی مخور واز حوض واستخر ودست سقاها  ،جا مناسب تر است

 .آب میاشام

پسندی  دچار خود نازپوشیدن لباس حریرخود داری کن تا در نتیجه آ

خودت ثروت به  هراندازهبه هوای ثروت با زن ازدوا  مکن چون  ،نشوی

در رفت و آمد با ،دست آوری کسانش  آن ثروت را از خود شان می دانند

وهرگاه زن  ،کسان زن میانه رو باش واز داماد سرخانه شدن خود داری کن

ن ه جا مده وپیش ازتأمین ما یحتا  زندیگری گرفتی آنهارا دریک خا

بکوش نخست علم بیاموزی سپا به کسب مال از راه حالل ، ازدوا  مکن

آنگاه ازدوا  کن زیرا اگرهنگام فرا گیری علم به کسب مال بپردازی  بپرداز

نمی توانی علم را دنبال کنی واندوختن مال پیش از علم موجب می شود تا 

وا  به ظواهر زندگی بیندیشی همچنان که گفتم پیش از تحصیل علم ازد

مکن چون دارای فرزندانی خواهی شد وبه خاطر تامین نفقه ایشان از علم 

از اندرز  .فرمان خدا را اطاعت کن وامانت را به صاحبش بازده، بازمی مانی

احترام مردم را در نظر بگیر وآنهارا خوار ، وراهنمایی دیگران دریغ مدار
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ا آنها بیشتر از در معاشرت بامردم زیاده روی مکن و درمعاشرت ب ،مشمار

 مسایل علمی صحبت کن واگر دیدی اهلش نیستند دوری گزین .

ــده راگ ــخ ب ــه وی پاس ــوالش ب ــد س ــید در ح ــزی پرس ــما چی کســی از ش

در آمـد  دوچیزی بر آن میفـزا تـا دچـار تشـویش نشـود بـه خـاطر کمبـو

از کسب علم روگـردان مشـو زیـرا رهـا کـردن علـم بـه خـاطر ثـروت بـه 

وَمَـن  ایـن اسـت کـه خداونـد مـی فرمایـد    تنگدستی منتهی می شـود

ن کًا ...أَع رَضَ عَن  ذِک رِی فَـِِن   ةً ضـَ (یعنـی 1۲۴،آیـهطهسـورۀ ){ لَـه  مَعِیشـَ

ــ زوهــرکا ا درایــن دنیــا زنــدگی بــرایش دشــوار  دذکــر مــن روی گردان

 می شود.

نما تا بیشتر درکسب علم تشویق  دمانند فرزندانت بر خور تبا شاگردان

خصی فرومایه ای با شما منافشه کرد با وی مجادله مکن تا شوند اگر ش

ند در بیان حق از هیچ کا باک مدار هرچند سلطان آبرویت محفوظ بما

 هم باشد.

ران گبکوش تا در عبادت ازدیگران پیشی گیری زیرا اگر چنین نکنی دی

نسبت به شما بد بین می شوند که علم شما برایت سودی ندارد وبا جهلی 

 شان در آن غوطه ور ند یکی است .که خود 

 دوجود دارد فقط به خو هنگام ورود به شهری که اهل علم در آن جا

میندیش وخود را مثل یکی از آنها بدان تا بدانند قصد مقام ایشان را نداری 

واال برشما می شورند و شما را فاقد شخصیت به حساب می آورند اگر در 

عوت به مناظره و مناقشه کردند بدون خواهی نموده ودنظرمسایلی از شما 
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نه مزن تا به شما طعنه نزنند واز نشان طعدادلیل روشن پاسخ مده به استا

 .درگیری با دیگران خود داری نما

دانشمند وقتی کارش روبه راه می  .ان باشسدر نهان و آشکار با خدایت یک

 شود که ظاهر وباطنش یکی باشد.

ری را داری قبول مکن مگر این که اگر سلطان تشخیر دهد صالحیت کا

بدانی  اگر زمحول می کند ونیبدانی به خاطر علمت آن وظیفه را به شما 

 کا دیگری آن را قبول می کند به مردم ضرر می رسد.

ت نکنی تا دچار پراگنده گویی کزینهار از روی ترس در مجلا مباحثه شر

از شتابزدگی در انت خود را نگهدار وتولکنت زبان نشوی در راه رفتن م

ثبات شما نزد کارها بپرهیز ونیز از صحبت با صدای بلند خود داری کن تا 

 مردم محقق شود.

ذکر خدا را میان مردم زیادبر زبان بران تا از شما آن را فرا گیرند واوراد بعد 

خدا را یادکن وبه خاطر نعمت هایی که در  .از نمازت با قرآن همراه باشد

ته  شکر ش را به جای آور عالوه بر ماهرمضان روز شما به ودیعه گذاش

گزین تا سر مشقی برا ی دیگران باشی وبه  هایی برای گرفتن روزه بر

 عباداتی که افراد عامی بهجای می آورند بسنده مکن.

خرت از آن بهره آنفا خویش باش وازعلم پاسداری کن تا در دنیا و بمراق

 به خدمت بگیر.زی سامند شوی ونفا خودت را چون بنده کار

تمامی آنها از به دنیا وآن چه داری اطمینان مکن چون خداوند در باره  

شما بازخواست می نماید عالقه خود را به نزدیکی با سلطان نشان مده زیرا 

او برای پیشبرد کارهایش از تو بهره برداری می کند اگر دستوراتش را اجرا 
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نا فرمانی کنی مورد ایراد قرار می کنی با چشم حقارت به تو می نگرد واگر 

 گیری.

اگر کسی را خالفکار دیدی اورا رسوا  روی های دیگران پیروی مکن جاز ک

انی اورا نصیحت کن همکن بلکه نخست دعا کن هدایت واصالح شود وپن

گاه آواگر دیدی ادامه ی روش ناپسندش برای دین زیان آور است مردم را 

والسالم  ۀری گزینند  چون پیغمبر علیه الصالکن تا از او پیروی نکنند ودو

گناهگار را بشناسان تا   « ی یحذره الناساذکروا الفاجر حت» فرموده   

مردم از او دوری کنند اگر چنان کسی در دین اخالل می کند از وی باک 

مدار هرچند صاحب جاه ومقام باشد چون خداوند یاور شما وپاسدار دین 

رابرش ایستادگی نمودی از شما حساب می برد  بدان که اگر در ب ،است

ا یبر خالف دین انجام دهد اگر از ریدیگر کسی جسارت نمی کند کاری 

کاری بر خالف علم ودین مشاهده کردی چون از تو توانا تر است رتکشو

خود را مطیع وی نشان می دهی به او تذکر بده  ،ضمن این که به ظاهر

ر نیست بیکی دو بار تذکرت را تکرار کن وبگو رفتارت با علم ودین سازگا

بنشین واورا نصیحت کن وضمن چنانچه نتیجه نگرفتی خصوصی با او 

دلیل بیاور و اگر  ،ل خدا علیه الصالۀ والسالموصحبت از قرآن وسنت رس

 قبول نکرد از خدا بخواه تا شرش را دفع کند.

ی ه ها بهرن ودیگر کسانی که از آنداازیاد مرگ غافل مباش وبرای استا

ر برتالوت قرآن دوام کن ود .یش کناعلمی گرفته ای از خدا طلب بخش

زیارت گورستان واماکن متبرکه کوتاهی مکن از همنشینی با خود پرستان 
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واز دشنام ولعنت  ،واهل هوی بپرهیز مگر برای راهنمایی آنها به راه راست

 .دیگران خود داری نما

ن به مسجد برو در جوار خانه هنگام پخش صدای مؤذن پیش از دیگرا

را همسایه بسان امانتی عیب همسایه را فاش مکن زی ،سلطان سکونت منما

نزد شا می باشد اگر کسی با شما مشورت کرد  از راهنماییش دریغ مدار 

چون این کار موجب نزدیکی به خدای تعالی خواهد بود این نصیحت را از 

 آن سود خواهی برد.من بپذیر انشاء اهلل در دنیا وآخرت از 

طمع کار زیرا حسد آدمی را رسوا می سازد  . زینهار از رشک وحسد

ودروغگو و دو به همزن مباش ودر تمام کار ها از جوانمردیت پاسداری کن 

 همواره از لباس سفید استفاده کن.

علم را بر  .استغنای قلب داشته باش تا نفست را از حر  و آزنگاه داری

ح بده و آن را با عزت قرین ساز هرچند نیازمند باشی به ت اندوزی ترجیوثر

اشته باش چون کسی که همتش ضعیف باشد از آن تظاهرمکن همت د

در راه رفتن به چپ وراست نگاه مکن وبه پیش  .احترامش کاسته می شود

یگران به دز اپایت متوجه باش وقتی به حمام عمومی می روی اجرتی بیش 

از چون این کار مروت شمارا به ایشان نشان می ار وکارگر بپرددگرمابه 

 دهد.

ان وکسانی که آداب مناظره واستدالل را نمی دانند از سخن گفتن با دیوانگ

بپرهیز واز گفت وگو با کسانی که می خواهند برای خود نمایی در حضور 

مردم به طرح مسایل بپردازند خود داری کن چون می خواهند از آن راه ترا 

ند وهرچند بدانند حق به جانب هستی باز هم برایت ارزش قایل از رو ببر
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اه بر اشخا  قدرتمندی وارد شدی باالتر از ایشان منشین نمی شوندوهر گ

مگر این که خود شان شمارادر صدر مجلا بنشانند در غیر آن به شما بی 

احترامی نشان می دهند دیگراین که اگر در میان عده ای قرار گرفتی به 

 ازی ایشان قیام مکن مگر این که خود شان بشما پیشنهاد نمایند.پیش نم

در محاکمات . هر رفتن به حمام درست نیستظو دمادم جز صبح ها 

سالطین حضور به هم مرسان مگر این که بدانی چنانچه  سخن گفتی حق 

را می پذیرند زیرا اگر در حضور شما کار ناروایی انجام گیرد ونتوانی از آن 

نمایی مردم فکر میکنند که در برابر کارهای ناروای سلطان  جلو گیری

 ای. حقالسکوت گرفته

در مجلا علم از خشم بپرهیز در حضور عامه مردم از داستانسرائی خود 

 داری کن چون داستانسرا مرتکب دروغ می شود.

فقه ( برای یکی از علما تشکیل دادی  هه جلسه ای علمی ) درزمینچچنان

ر به هم رسان واز مطلبی صحبت کن که در آن آگاهی شخصا در آن حضو

وند اگر دیدی کسی صالحیت فتوا داردا آن را به داری تا دیگران گمراه نش

رکت در مجالسی که برای ستایش از شما ترتیب شاطالع دیگران برسان از 

داده می شود حاضر مشو کار اجرای صیغه نکاح وامامت نماز عید رمضان 

ن واگذار.از دعای خیر فراموشم مکن واین آب محله وقربان را به خطی

 لحت شما ومسلمانان می باشد به کار بند.اندرزها را که در جهت مص

السمتی  داین وصیت خطاب به شاگرد دیگرش یوسف بن خال: وصیت دوم

می باشد وهنگامی ایراد شده که ازکوفه به بصره رفته تا فقه کوفه واقوال 

 .شان بیاموزداستادان آن جا را به ای
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یزند به دشمنی بر می خشما  بدان که هرگاه به دیگران بدی کردی با

هرچند مادران و پدرانت باشند ودر صورتی که با آنها نیکی کردی هرچند 

 با شما بیگانه باشند چون مادران وپدران با ما رفتار خواهند.

یز هرکا ده وقدرت را شناختند شما نشاگر در ورود به بصره شما را پذیرا 

ل علم اه آبرومندان همچنین، را به اندازه ای که سزاوار است گرامی بدار

وپیران را ار  بنه و با جوانان مهربان باش وبه قول کسی که به راستگوئیش 

ازهمنشینی با فرومایگان خود داری کن  .نداشته باشی باورمکن داعتما

از شوخی با ابلهان  .الفت با کسی که با شما مخالف است زیانبار می باشد

 بپرهیز.

لباس نوبپوش واز  .باش مدارا وشکیبائی ونیک رفتاری وسعه ی صدر داشته

مرکب مناسب استفاده کن واز استعمال عطر وچیزهای خوشبو کوتاهی 

 مکن.

تمندان را اطعام کن که این کار باعث می گرددتا باشما دوست شوند سم

واگر نزد مردم فاسد معرفی شده واز بخشنگی  شما دیگران را آگاه نمایند 

کی یه نیکی یاد کرده اند بر نای خود را اصالح کن ودر صورتی که از شما ب

 بیفزا.

ار شما نمی آیند باکسی که به دباهمه دیدارکن حتی با آنهایی که به دی

گذشت  داشته باش  .شما نیکی کرده ویا بدی روا داشته است نیکی کن

ر از کسی کینه به دل راه مده در اجرای حق وامر به معروف را از یاد مب

دت کن وشرط دوستی را به جای آر کوشا باش از دوستان بیمارت عیا

ست وجو کن اگر او از شما جچنانچه مدتی دوستت را ندیدی از حالش 
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دوری کرد شما از او کناره مگیرتا می توانی به مردم محبت کن به همه 

 ند.سالم کن هرچند از فرومایگان هم باش

ف عقیده ی کت کردی ومسائلی مطرح شد وبر خالراگر در جلسه ای ش

ست دانستی از روی ناچاری آن را تصدیق ردادند و آن نظر را ناد شما نظر

مکن اگر از شما  سوال کردند وضمن پاسخ به ایشان آگاهی دادی قول 

دیگران را هم برای شان بگو تا بدانند در اظهار نظر خود تعصب نداری 

دقت وموشگافی به سوال ایشان جواب داده ای آنگاه به ارزش جوابی  وپا

 ای وارزش خود پی خواهند برد.که داده 

به کسانی که به دیدارت می آیند به قدرامکان علم بیاموزتا دست خالی  

برنگردند وبه ایشان بفهمان علم را دست کم نگیرند ودر آن دقت کنند با 

یشان  به گفت وگو بنشین با ا اوش زبانی بایشان دوستی بر قرار کن وبا خ

را به خدمت علم بگیری گاه گاهی  مهربانی وتشویق می توانی ایشان 

ایشان را بشناس واز  رایشان را مهمان کن وبه رفع نیازهای شان بپرداز قد

شکوه مکن وخود را  داشتباهاتشان درگذرنزد ایشان از گرفتاری های خو

 فردی از ایشان بدان.

ن را به انجام کاری که نمی توانند انجام دهند وادار مکن و آن چه را دیگرا

ودت روا نمی داری به آنها  نیز روامدار حسن نیت خود را به آنها نشان به خ

 راستی را پیشه کن واز خود پسندی بپرهیز. ،بده
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هرچند به شما خیانت کرده باشند امانت را بازده  وفادار  ،زینهاراز خیانت

هیزکاری را پیشه ساز با اهل ادیان معاشرت کن ودر اصالح باش و پر

 1ش.معاشرت ایشان بکو

 وفات امام ابوحنیفه رحمه اهلل
مرگ پایان زندگی هر کسی می باشد که ابوحنیفه هم ازاین قاعده 

وفات امام  اْلَمْعِ({َنائَِقُة کلُّ وَیْفٍس } ُ مستثنی نبود چنانکه خداوند می فرماید 

ی نوشته اند. پنجاه هزار نفر در جنازه اش شرکت هجر 1۵۰را سال 

قاضی شهر بود به غسل وتکفین وی پرداخته  حسن بن عماره که۲داشتند. 

درعین تغسیل وتکفین اومی گفت واهلل که شما ازهمه فقها واز تمام عابدان 

بر تراید. تمام محاسن وخوبی ها در وجود تان مجتمع است شما از وفات 

نان تانرا مأیوس ودچار حرمان نمودید دیگر احدی به خویش تمام جا نشی

به صفات ومراتب شما رسیده مقام عالی تان را  نظر ما بر نمی خورد که

 ۳اشغال کند. 

بحث مختصری که درمورد کوایف وتحوالت زندگینامه حضرت امام 

ابوحنیفه رحمه اهلل تقدیم شد امید است تا مایه ای برای پژوهش بیشتر 

ل مذهب حنفیو تحقیق درخصو  ابعاد شخصیت امام راجع بهواصو

جتهادات ایمه کرام را بپذیرد، ازایشان راضی گردد.خداوند کریم زحمات و ا

 باشد وخیرعاقبت را نصیب شان گرداند. وما ذلک علی اهلل بعزیز

 
 .۶۹ -۶۲اهل  سنت وجماعت، صفحه  چهارامام - 1
 .۸۲چهار امام اهل سنت وجماعت، صفحه   - ۲
 .1۳1تحفة االمان فی سیرۀ النعمان صفحه   - ۳
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 شیخ فرید اهلل ازهری :بقلم

(4) 

  سوانحخلص         

 شاه ولی اهلل دهلوی رحمه اهلل 
 
   :الحمد هلل الذی قال فی کتابه  

ُ الَِّذیَن آَمُنعا  ، والصالۀ والسالم علی 1 ِمنُكْ  َاالَِّذیَن ُواتُعا اْلِعْلَ  َدرََجاٍ(  ) یَیْرَفِع اَّللَّ

) وضر هللا امرءا مسع منا حدیثا : الذی دعی لرواۀ األحادیث وأساتذتهم بقوله 
االسالم علی حممد اعلی آله  2. ( فبلغه كما مسعه فرب مبلغ واعى من سامع

       اواحابه ومجع . ابعد !
 :ولی اهلل دهلوی تولد امام شاه

أبو عبد اهلل،  یاأحمد بن عبد الرحیم ، أبو عبد العزیز  شاه ولی اهلل که نامش

حنفی، محدث  ،أصولی، فقیهکه عالم ، بوددهلی هند از شاه ولی اهلل،  شلقب

: )) أحیا اهلل بـه گفته انددر موردش  رسصاحب فهرس الفها که. بودومفسر

الحــدیث والســنة بالهنــد، وعلــ  کتبــه  بنتــه وتالمیــذهم ه و أوالدوبــأوالد

 
 .(11)سوره المجادلة، آیه: - 1

 (۶۹، ۶۶) صحیح ابن حبان، حدیث :  - 2
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 . خـدا عـز وجـل بـه آن، اوالدش، اوالدوأسانیده المدار فـی تلـک الـدیار((

وکتابهـا و گردان آنها حدیث وسنت را در هند زنـده سـاخت، وشا دخترش

  . و  نموداسانیدش در آنجا بین مردم  مر

وال سال ش 1۴احمد بن عبدالرحیم بن وجیه الدین شهید در  شاه ولی اهلل 

میالدی در اواخر سـلطنت اورنگزیـب  1۷۰۳مارچ  ۲هجری مطابق  111۴

شهر مظفر نگر هند در خانوادۀ معـروف بـه « بهلت»پادشاه مغولی در قریه 

مای معروف علم و فضل و تقوی تولد شد. پدر ایشان شیخ عبدالرحیم از عل

نفی که عصر خود بود. ایشان در مراجعه و باز نویسی فتاوای معروف فقه ح

معروف است و تحت اشراف اورنگزیب انجام یافت، سهم « فتاوای هندی»به 

 فعال داشتند.

شاه ولی اهلل به مدرسه رحیمیه که تحت سرپرستی پدرش قرار داشت شیخ 

حفظ قرآن را تکمیل نمود و علوم ابتدایی را آموخت و در سن هفت سالگی 

اگیری زبان عربی و فارسی در پانزده سالگی علوم متداول را آموخت و به فر

پرداخت و در مدت کمی درین دو زبان مهارت کامل حاصل نمود . ایشـان 

در ایام جوانی به تصوف روی آورد و برای اولـین بـار بـا پـدرش کـه شـیخ 

رتیـب بسـوی عبـادت و اطاعـت طریقة نقشبندیه بود بیعت کرد و به این ت

 کرد. دورروی آورده و محبت دنیا را از قلب خود 

هجـری وفـات  11۳1سال داشت که پدرش در سـال  1۷امام شاه ولی اهلل 

کرد و امام جانشین پدر گردیده و منصب تـدریا در مدرسـة رحیمیـه را 

بعهده گرفت و دوازده سال تمام درین منصب باقی ماند. درین فرصت بـود 

زمینه مطالعه برایش میسر گردیده و با شوق و اشتیاق به مطالعـه آثـار  که
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مین در فقه و اصول پرداخت که سبب وسعت دیدگاه و نضـج فهـم و متقد

درک ایشان گردیده و منهج علمی که باید در آینـده آنـرا در پـیش گیـرد 

بعد از کسـب اطـالع بـر » برایش روشن گردید. چنانچه ایشان میفرمایند : 

فقهی مذاهب چهارگانه و اصـول فقـه و شـروح احـادیثی کـه بـه آن  کتب

اند، قلبم با مساعدت نور غیبی مطمـئن گردیـد کـه مـنهج استدالل کرده 

به این معنـی کـه بـا خـود فیصـله « فقهاء و محدثین قابل اعتماد میباشد

نمودند که در آینده در عملیة تجدیـد و اصـالح راه فقهـا و محـدثین را در 

 گرفت نه راه اهل فالسفه و منطقیان را. پیش خواهد

ض ادای فریضة حج عـازم سـرزمین هجری غر 11۴۳ایشان در اواخر سال 

حجار گردید و بعد از ادای حج به زیارت مدینـه منـوره مشـرف گردیـده و 

تصمیم گرفت که به شاگردی علمای مدینه نشسـته و حـدیث نبـوی را از 

درس شیخ ابو طاهر مدنی پیوست و ایشان بیاموزد . همان بود که به حلقة 

و اجـازۀ تـدریا حـدیث را از گرفـت  کتابها مشهور حدیث را از ایشان فرا

ایشان حاصل نمود . بعد از آن دوباره به مکه برگشت و به شـاگردی شـیخ 

 وفد اهلل مالکی نشست و از ایشان نیز اجازۀ درس حدیث را کسب نمودند .

حرمین مانند شیخ تا  الدین قلعی، شیخ عالوه بر اینها، نزد علمای مشهور 

ن سالم البصـری، شـیخ احمـد بـن حسن العجمی، شیخ سلیم بن عبداهلل ب

علی الشناوی و سایرین شاگردی نموده و در فـن حـدیث یکـی بـاز تـرین 

 چهره های عصر خود گردید.

دوباره به هند برگشت و تا آخر عمر به تدریا  11۴۵ایشان در رجب سال 

 ف شد .و تصنیف مصرو
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 اوالد ایشان: 
ر پسر بود کـه پسـران امام دوبار ازدوا  نمود که حاصل آن دو دختر و چها

 ایشان نیز از علمای مشهور هند بشمار میروند .

شاه عبدالعزیز بزرگترین اوالد ایشان بوده و تحت تربیت مستقیم پـدر  - 1

مانان هند قرار گرفت و بعد از درگذشت امام، قیادت دینی و اجتماعی مسل

یادی بجا ملقب گردید . از وی تصانیف ز« سرا  الهند»را بعهده گرفت و به 

 میباشد. «الفتاای العزیزیه» و  «التفسری العزیزی» ماند که مشهور ترین آن 

شــاه رفیــع الــدین فرزنــد دوم ایشــان بــود. دروس ابتــدایی را از پــدر  - ۲

ی نشسـت و قـرآن کـریم را فراگرفت و بعداً نزد برادر بزرگ خود به شاگرد

 ه زبان اردو میباشد.حفظ نمود. مشهور ترین تصنیف او ترجمة قرآن کریم ب

شاه عبدالقادر فرزند سوم ایشان در علم و فضل و تقوی سرآمد روزگار  - ۳

» بود و مهمترین تصنیف ایشان ترجمة تفسیری قرآن کریم است که بنـام 
 به زبان دری نوشته اند. «معضح القرآن

شاه عبدالغنی خورد ترین فرزند امـام اسـت. ایشـان گرچـه در مجـال  - ۴

ز شهرت زیادی برخوردار نشدند، امـا فرزنـد ایشـان شـاه اسـماعیل علمی ا

 شهید یکی از پیشتازان اصالح و حرکت جهادی در هند بشمار میروند.

شاه ولی اهلل کار تجدیـدی و اصـالحی بـزرگ  را در هنـد بـراه انداختنـد. 

و وسعت کار ایشان را زمانی بهتر درک کرده میتـوانیم کـه احـوال  اهمیت

ماعی و دینی مسلمانان هنـد را بـه دقـت بـدانیم. شـرح ایـن سیاسی، اجت
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حاالت درین مختصـر نمـی گنجـد امـا میتـوان کـار تجدیـدی امـام را در 

 خالصه نمود : های ذیلبخش

 :: اصالح فکری و اجتماعیالف 
کرد که حالت هند روز تـا روز بـد تـر میشـد .  امام در حالی کارش را آغاز

پروری گردیده و ضعیف تـر میشـدند و  حکام مسلمین غرق در فساد و تن

 نفوذ انگلیسیها بیشتر میشد. بدعات و خرافات از هر سو مو  میزد.

در چنین اوضاع و احوال با بلندکردن کلمـة حـق حـرکتش را آغـاز کـرد.  

 ایشان در ابتداء

به نقد گرفته و علت اساس ضعف مسـلمانان را در دو نکتـه  تاریخ اسالم را 

 :خال  کرد

تقال سلطة سیاسی مسلمانان از خالفت راشده به ملکیت مـوروثی و ان ـ  1

 درین مورد به تفصیل صحبت نمود. «ا(الة اخلفاء عن نیالفة اخللفاء»در کتاب 

ایـن استیالء جمود فکری بـر عقـول و از بـین رفـتن روح اجتهـاد . و ـ  ۲

 «بدار البا(غةال» و  «حجة هللا البالغة »و « ا(الة اخلفاء » موضوع را در کتابهای 
 مورد بحث قرار داد.« التفیهما(» و 

امام اوضاع اجتماعی و علمی عصر خود را به شدت مـورد نقـد قـرار داده و 

انحرافات موجود در هر بخش را به صورت مشـخر بیـان نمـود. علمـاء را 

ن در اختالفات فقهی و کالمی و تعصـب مـذموم شـان نقـد رفت وربخاطر ف

انحرافات آنها سخن گفت و مردم را بسوی تصـوف نمود. در مورد تصوف و 

مسنون مبتنی بر قرآن وسنت فـرا خوانـد و بعـد تالشـهای زیـاد توانسـت 

تصوف را از شوایبی که از فلسفه های غیر اسالمی وارد آن شده بـود پـاک 
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اساس سنت نبـوی و عمـل صـحابه و تـابعین ترتیـب نموده و تصوف را بر 

 نمود.

قلید خشک به مقابله پرداخته و تأکید نمودند که ایشان با جمود فکری و ت

باب اجتهاد باز بوده و علماء باید مسؤولیت خود را درین باب اداء نماینـد و 

» و  «عقیید اجلییید فییی احکییام امیجتهییاد ا التقلییید»ایــن موضــوع را در کتابهــای 
 شرح نمودند.« وصاف فی اسباب امینیتالف ب  الفقهاء ا احملدث امی

قـرآن و حـدیث یکـی از بـارزترین کارهـای ایشـان اسـت کـه  احیاء علوم

 بخصو  بعد از برگشت از سرزمین حجاز توجه جدی درین بخش نمودند .

مدرسة فکری امام روح جهاد انقالب را نیز زنده ساخت و شـاگردان ایشـان 

عبدالعزیز مقاومت قوی را در برابر نفوذ انگلیسی براه انداخت  به قیادت شاه

هور شانرا مبنی بر فرضیت جهاد صادر نمود و از تمام مسلمانان و فتوای مش

هند خواست که برای ادای جهاد آماده شوند . این ندای شـاه عبـدالعزیز از 

سوی مردم استقبال گردیده وحرکتهای جهادی از هرطرف قیام نمودنـد و 

در مقابل انگلیسها و سیکهای هند که در همکاری با انگلیسها قرار داشـتند 

عرکه های خیلی شدیدی را براه انداختند. و از جمله قیادت های مشـهور م

جهادی در آن عصر میتوان از شاه اسماعیل شهید و احمد عرفان شهید نام 

 برد.

 :: تدریس ب
و تربیت رجال علم و فکـر  مهمترین کاری که امام انجام داد، رونق تدریا

در قـرآن و حـدیث  بود. ایشان بعد از سفر حجاز بـا ذخیـرۀ بـزرگ علمـی

برگشت و تدریا قرآن و حدیث را شخصاً بعهده گرفت و سایر فنون را بـه 
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کسانی سپرد که قبالً تربیت شده بودند. در سلسلة همین تدریا بـود کـه 

 نوشت.را « فتح الرحمن بترجمة القرآن» کتاب مشهورش 

علت اصلی اهتمام ایشان به تدریا قرآن وسنت این بود که اکثـر علمـای 

هند در آن عصر به علوم عقلی، فلسفه و سایر فنون توجه داشته و قـرآن و 

سنت را فراموش کرده بودند. و همین تالشهای امام بود کـه درس قـرآن و 

 حدیث در سراسر شبه قارۀ هند دو باره احیاء گردید .

که در مدرسه امام شاه ولی اهلل تربیت شدند، در نهضت علمـی و  شاگردانی

نقش بارزی داشتند. که بر عالوه از فرزنـدان امـام میتـوان از اصالحی هند 

شخصیت های مشهوری ماننـد شـیخ معـین الـدین سـندی مؤلـف کتـاب 

، شیخ امین کشـمیری، شـیخ مرتضـی «الحبیبۀ دراسات اللبیب فی أسو»

پتی  و شیخ ثناء اهلل پانی«   العروس شرح القاموستا»زبیدی مؤلف کتاب 

 رد .صاحب تفسیر مظهری نام ب

 شاه ولی اهلل: تألیفات : جن
امام شاه ولی اهلل آثـار و کتابهـای متنـوع در علـوم مختلـف از خـود بـاقی 

کتـاب و رسـاله میرسـد. از جملـه میتـوان از  ۵۰گذاشت که تعداد آن بـه 

  کتابهای ذیل نام برد :

 به زبان فارسـی در علوم القرآن و تفسیر رالتفسی أصول فی الکبیر لفوزا – 1

 . گردیده   بود که بعد از وفاتش به زبان عربی و اردو ترجمه نوشت

 .فتح الرمحن فی ترمجة القرآن: ترجمة قرآن کریم به زبان فارسی بنام ـ  ۲
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ته المسوی شرح الموطأ شرح مختصری است که بر موطأ امام مالک نوش -۳

 است .

 .البخاری ابواب تراجم شرح – ۴

این کتاب از مهمترین  «ث ا حک  الشریعةة البالغة فی اسرار احلدیحج» – ۵

آثار شیخ است که به زبان عربی نوشته شده است و از بهترین کتابهایی 

است که در شرح فلسفة دین نوشته شده و ضمن آن تصور کاملی از نظام 

 اند.تمدنی اسالم تقدیم نموده 

تاب موضوع این کتاب نیز مانند کتاب سابق است این ک «البدار البا(غة» -۶

 به زبان اردو نوشته شده است .

 نموده شرح را تصوف فلسفة و نوشته فارسی زبان به «القدس إلطاف » – ۷

 .است

این کتاب با وجود حجم کم آن  «امیوصاف فی وسباب امینیتالف » -۸

 درین موضوع نوشته شده است.ازبهترین کتابهایی است که 

درین کتـاب از حکـم اجتهـاد،  «عقد اجلید فی وحکام امیجتهاد ا التقلید»  -۹

شروط مجتهد، انواع اجتهاد و سایر موضوع مربوط به آن و حکـم تقلیـد از 

 مذاهب چهارگانه و تقلید عالم از عالم دیگری صحبت کرده است .

رین کتـاب و سـایر کتابهـایی کـه در د «إ(الة اخلفاء عن نیالفة اخللفاء»  -1۰

 سیرت صحابه نوشته اند.

خالصة از سیرت رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم را به « انسیرار احملیز »  -11

 .زبان دری نوشته اند

 .تأویل األحادیث فی رموز قصر األنبیاء -1۲
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 درحقیقـت کتـاب ایـن « التفسیری عل  فی حفظه من نبد مبا اخلبری فتح » -1۳

                                              .      میباشد  «الفیع( الکبیری»  ةتکمل

      

أی بعضـی  و بـه ر 11۷۶محـرم سـال  ۲۶در  امام شـاه ولـی اهللو باآلخره 

 .هجری وفات نمود11۷۹

 

 منابع ومصادر:

 .    األعالم للزرکلیـ  1

 .    وهدیة العارفینـ  ۲

                                                                   .       معجم المؤلفینـ  ۳

 .                                                                  معجم المطبوعات العربیةـ  ۴

      .                                                                               جد العلوم ـ ا ۵

                         .                                             وفهرس الفهارسـ  ۶

 .                                                                       إیضاح المکنونـ   ۷

                           .                                                    اکتفاء القنوعـ  ۸ 

                                                     .                         الیانع الجن ـ ۹ 

 .مالحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهیةـ 1۰ 

 وصلی اهلل تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله وآصحابه أجمعین
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 شیخ فرید اهلل ازهریبقلم: 

 

(5) 

 خلص سوانح

 یریعلی بن عثمان هجو

 غزنوی ملقب به جالیی

الم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل والصالة والس   

  !أجمعین وبعد 

  ادق ن ِإنَّ َوْالَِیاء اَّللِّ َن نَیْعٌف َعَلْیِهْ  َاَن ُهْ  ََيَْزوُعَن  الَِّذیَن آَمُنعْا اََكاوُعْا یَیتَُّقعنَ ) و 
 ی  هللا العلي العظ

و که معروف به أبو الحسن علی بن عثمان بن أب «على بن عثمان هجعیرى»   

ى معروف به زهد و تقوى در ۀدر خانوادبود علی الجالبی الهجویری الغزنوی 

اند که در غزنی دو  به دنیا آمد. گفته در اواخر قرن چهارم هجری  غزنی

نواده هجویرى محله، یک  جالب و دیگرى هجویر، وجود داشته است که خا

او را  یاند و شاید به همین سبب، گاه در هر دو، مدت  سکونت داشته

بارها  «كشف احملجعب»اند؛ اما او خود را در جالب  خوانده یهجویرى و گاه

ولیا، األ   هجویرى، مشهور به تا هاگعل  بن عثمان جالب  نامیده است. 
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در آنجا نزدیک مزار مادر ن بود و مزارش یاز مردان نیکوکار و معروف غزنی

 دارد.  هنوز وجود یهجویرى است و قبر پدر هجویرى در غزن

هجویرى به سوابق خانوادگ  و نسبش اشاره نکرده، اما الهورى، بدون ذکر 

شا بغدادى در درسانده و اسماعیل پا  حدینسب وى را تا  ای منبع، شجره

لقب حسین  را به نام وى افزوده است. شاید به همین  «هدیة العارف »

نامند. اقبال قاره وى را سید عل  و سید هجویرى م  سبب، در شبه

الهورى در یک  از اشعارش وى را سید هجویر و مخدوم امم نامیده است و 

شمرند، خود را سید های  که خود را از اوالد او م ز خانوادهدر غزنه نی

عل  نیز ملقب است، اما عموماً در جویرى به پیرعل  و مخدومدانند. هم 

 . معروف است  «  خبشحضر( داات گنج »هند و پاکستان او را با عنوان 

 والدت عالمه هجویری:

پیران و مشایخ  که نیست، اما با توجه به  معلومتاریخ والدت هجویرى 

پنجم؛ یعن  در دیده، احتماالً در آخرین دهه قرن چهارم یا اوایل قرن 

(، زاده شده است. هجویرى را ۴۲1دوران سلطان محمود غزنوى )متوف 

اند. البته او در  همچنین معاصر ابوسعید ابوالخیر و ابوالقاسم قشیرى دانسته

میده و از وى نقل قول نا « استاد امام »قشیرى را  «کشف المحجوب»

آید که وى با م بر « کشف المحجوب »مستقیم کرده است. اما از مطالب 

نامیده « شاهنشاه محبان و ملك الملوك صوفیان»ابوسعید که او را 

http://wikinoor.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89(%D8%B9)
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رسد که هجویرى تنها فرزندان و  . به نظر م باشد .استاست مالقات کرده 

 ا از ابوسعید را دیده بوده است. مشایخ پ

 و استادان عالمه هجویری: مشایخ

ذکر  « کشف المحجوب »درباره مشایخ و استادان هجویرى جز آنچه در   

شده است، اطالع  وجود ندارد. احتماالً وى علوم متداول عصر خود، از 

قبیل حدیث و تفسیر و فقه و کالم، را نزد علماى شهر خود آموخت. در 

نیا و فناى آن ناباکى اندر طلب د» شکه به قول خود -سفرى به عراق 

او نامه نوشت و او را از سیدى به  -و وام بسیار از مردم گرفته بود « کردمى

مشغول  به دنیا برحذر داشت. همین نامه سبب توبه وى شد ها و دلهوس

و شاید سبب تحول حال و طلب دیدار شیخ و مرشد و روى آوردن او به 

میان مشایخ  که با آنها دیدار  تصوف هم همین واقعه بود. سرانجام، وى از

که به دو واسطه  -را  و گفتگو داشت، ابوالفضل محمد بن حسن ختل 

شیخ »و  « زین اوتاد »آمد و هجویرى او را شاگرد شبل  بشمار م 

عنوان مرشد اختیار کرد. هجویرى در فروع، به -نامید م  «عباد

احوال ، در ضمن شرح « کشف المحجوب »مذهب بود و در حنف 

الت خواند، از رؤیاى خود در برترى و کما، که او را امام اعظم م  ابوحنیفه

اى وى سخن گفته است. او در طریقت نیز همچون استادش، ختل ، صوف 

صحو و به اصطالح در طریقت جنیدى بود. در باب سماع نیز، مانند اهل 

طور کل  حالل یا  اى داشت و سماع را به پیروان جنید، موضع محتاطانه

http://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%8C_%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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ى سوى چیزها گفت که اگر تأثیر سماع در دل، بهدانست و م حرام نم 

سوى حرام بکشاند، حرام است. وى  حالل باشد، حالل است و اگر دل را به

داد و اعتقاد داشت کرد، سماع نکردن را ترجیح م اآنکه خود سماع م ب

رسد، دیگر ذوق به سماع ندارد. زمان  که سالک به مقام مشاهده م 

برخالف برخ  پیروان جنید، مانند حصرى )استاد و مرشد ابوالفضل 

کردند، هجویرى با همدل  و خوددارى م  حال  (، که از رد و قبول ختل

از کفر و سحر مبرا را  حال نگریست. هجویرى، م  حال قبول به 

حال، اعتقاد داشت که شمرد. درعیندانست و وى را ول  محقق م م 

توان از ظاهر کالمش پیروى کرد. او ل بود، نم مغلوب حا حال چون 

ز نسبت حلول ، همچون ابوجعفر صیدالن  را احال همچنین پیروان واقع  

دانست. هجویرى، مانند ختل ، چندان به رسوم صوفیه از و الحاد مبرا م 

نشین  اعتنا نداشت و مقید بودن بدان را تکلف  پوش  و خانقاه قبیل خرقه

 .دانستم 

 هجویری:عالمه رحله های علمی 

گردد، صوف  سیاح بود و آشکار م «  کشف المحجوب »که از  چنانآنو 

ى از شهرهاى جهان اسالم، از شام تا ترکستان و از دریاى قزوین  از بسیار

شود، دیدن کرد و با عرفا و مشایخ تا جای  که اکنون پاکستان نامیده م 

سیارى از النهر و خراسان مالقات نمود و ب بسیارى در عراق و شام و ماوراء

ر به عراق علوم و معارف دین  و عرفان  را از آنان فراگرفت. از جمله در سف

را  حال با ابوجعفر محمد بن مصباح صیدالن  دیدار کرد و برخ  از آثار 

http://wikinoor.ir/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://wikinoor.ir/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://wikinoor.ir/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://wikinoor.ir/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://wikinoor.ir/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://wikinoor.ir/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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به نیشابور نیز خواجه مظفر بن حمدان را دید و  نزد وى خواند. در سفر

درباره فنا و بقا و سماع از وى مطالب  شنید و از ابوالعباس احمد بن محمد 

شقان  نیز بعض  علوم را فراگرفت. در طوس با ابوالقاسم کرگان  دیدار کرد 

ز احوال و اسرار درون خود با او سخن گفت و از او راهنمای  گرفت و در و ا

پیروان سیاریان و رسائل آنان را دید و از عقاید آنان در جمع و تفرقه  مرو

نه، فرزند ابوسعید ابوالخیر، ابومظفر و حسن بن مؤدب مرید مپرسید. در می

الحسن خرقان  را از ابوسعید را مالقات کرد و داستان مالقات ابوسعید با ابو

هور، به اقامت حسن بن مؤدب شنید و سرانجام، سفر طوالن  هجویرى به ال

در آنجا انجامید. اما تاریخ ورود وى به الهور نامعلوم است. با توجه به اینکه 

هجویرى تا هنگام درگذشت ختل  در شام و در خدمت او بود، باید سفرش 

از سوى . ۴۶۰یا  ۴۵۳ن  در به الهور پا از درگذشت ختل  باشد؛ یع

 گرفتار شدن »از«  جوبکشف المح »دیگر، با توجه به اینکه هجویرى در 

خبر داده است، برخ  «  درمیان ناجنسان دردیارهند »خود « 

اند که او یک بار در آنجا اسیر شده و این ازپژوهشگران معاصراستنباط کرده

، حت  گفته شده است که او رو تاریخ قبل از وفات ختل  بوده است. ازاین

هاى بعد از حکومت ى آشوبو در اثنا ۴۳1دو بار به الهور رفت؛ یک بار در 

به الهور سفر کند و  یسلطان محمود غزنوى که سبب شد هجویرى از غزن

سرانجام در آنجا اسیر شود و سفر دوم نیز پا از وفات ختل  بود. 

رمان ختل  مأمور رفتن اند که هجویرى به سبب ف همچنین برخ  نوشته

انقاه هم بنا کرد به الهور شد. هجویرى در الهور در مسجدى که ساخت، خ

و مریدان بسیار یافت. گفته شده است که هجویرى عده کثیرى را به دین 
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اسالم درآورد که یک  از نخستین گروندگان، حاکم الهور بود که پا از 

از آن زمان به بعد  الف وىتاسالم آوردن، شیخ هندى نام گرفت و اخ

 اند.  متول  مزار هجویرى بوده

 عالمه هجویری: وفات

هجویرى در الهور درگذشت. درباره تاریخ وفات او اختالف وجود دارد؛    

اند. برخ  پژوهشگران  دانسته ۴۶۵و  ۴۶۴و بنا بر قول   ۴۵۶آن را در 

هاى میان معاصر نیز، بر اساس مالقات وى با مشایخ و عارفان زمانش، سال

بر دیوارهاى اند. اما بر اساس سه ماده تاریخ  که  را ذکر کرده ۴۶۹تا  ۴۶۵

رو، برخ  درگذشته است و ازاین ۴۶۵مزار هجویرى نوشته شده، وى در 

اند. هجویرى را در نزدیک  مسجدى که خود در همین تاریخ را پذیرفته

داشته است، اما این هجویرى آثار بسیارى الهور بنا کرده بود دفن کردند. 

 »ست. از آن میان تنها آثار یا مفقود شده یا کس  آنها را به نام خود کرده ا

 به دست ما رسیده است.  -که قطعاً از آن اوست  -«  شف المحجوبک

 آثار علمی هجویری غزنوی:

. دیوان شعر )که بنا بر گزارش هجویرى، کس  آن را از وى امانت گرفت و 1

  .ن را به نام خود کرد(با کم  تغییر آ

شود که این کتاب الدین )از کشف المحجوب چنین استنباط م  . منها 2

، حال بیت و فضایل اصحاب صفه بوده و از  درباره بزرگان تصوف و اهل

http://wikinoor.ir/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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اد شده است. این هم در آن ی حال ین بن منصور حسین بن منصورحس

 رعایة حلقعق هللا تعاىلال. 3 .کرد(ثبت کتاب را نیز یک  از مدعیان به نام خود 

. 4 .)در باب توحید که در آن به رد آراى مخالفان توحید پرداخته است(

 . البيان ألهل العيان. 5 .پوش ( )در آداب خرقه و مرقع وسرار اخلَِرق ا امللّعان(

طور مفصّل درباره اصطالح عرفان   حرالقلوب )در آن بهنحو القلوب / ب .6

، حسین بن حال . کتاب  در شرح کالم 7.(سخن گفته است« جمع»

. کتاب ۹ .اى درباره ایمان . کتاب یا رساله8 .حال منصورحسین بن منصور 

كشف  »اما در « ثعاقب األنیبار ». 11. «كشف األسرار  » .10فنا و بقا. 
كتاب  ». 12از آنها به میان نیامده و بعید است از وى باشد.  نام « احملجعب

نیز که هجویرى از آن نام برده و تسبیح  آن را جزو آثار هجویرى «  احلج

کشف الحجاب  »، باعنوان «کشف المحجوب»آورده، فقط باب  است از 

عالمه علی بن عثمان هجویری غزنوی عالمی  اهل  «.  ثامن فی الحجال

 که مختصر بحث در مورد شان در سطور فوق ذکرگردید. تصوف بود

  مسؤولیت ما در قبال علما:

. علما افراد خا  جامعه اند مقام و مرتبه آنها بسیار عالی است باید آنها   1

یا رحمه اهلل و مانند آن و در به خیر وخوبی یاد شوند مثل : رحمهم اهلل و

 رهیز گردد.مورد آنها از گفتگویی وتبصره های بی جای پ

 . در اوصاف آنها غلو، افراط  وتجاوز صورت نه گیرد. ۲

http://wikinoor.ir/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://wikinoor.ir/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://wikinoor.ir/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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. در مورد آنها از استخدام آن القاب وکلمات که مناسب حال آنها نیست  ۳

اعظم و  و یا متوهم شرک می باشد اجتناب گردد مانند : قطب الزمان، غوث

 امثال آن. 

 از آنها استفسار نه شود.. علم غیب به آنها ثابت نه شود بناء از امور غیبی  ۴

. مرتبه آنها به انبیاء علیهم السالم و صحابه رضی اهلل عنهم مرتفع نه  ۵

 گردد.

 . و آنها هم مانند انسانهای دیگر محتا  به اهلل جل جالله می باشند. ۶

فقط در امور روا جایز و مشروع می باشد نه در  . اتباع واطاعت آنها ۷

 د. نریعت مقدس اسالم می باشمعصیت وآن امور که مخالف ش

 خواسته نه شود. و استعانتکمک ، . از آنها مدد ۸

 . آنها  به وصف حاضر و ناظر یاد نه شود. ۹

 . به نامهای ایشان حالله وذبح نه شود. 1۰

 گردد.. به نامهای ایشان نذر صورت نه  11

 واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمین
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 بقلم: استاد سید نصیر هاشمی

(۶ ) 

 خلص سوانح 

 موالنا یعقوب چرخی  گی نامهزند

 (قرن نهم هجری قمری از علماء و عرفای) 

از مردم  "سررزی یعقوب بن عثمان بن محمود بن محمد غزنوی چرخی

و مفسران طریقه نقشبندی فان از عارسابق از اهالی چرخ لوگر، خراسان 

 های هشتم و نهم هجری است.سدهدر

 :زادگاه چرخی

چرخی در ولسوالی چرخ والیت لوگر افغانستان دیده به جهان موالنا یعقوب 

 گشوده است.

، سال تولد وی مؤرخینهای سال تولد وی معلوم نیست، اما بنابر بررسی»

 از بزرگ روستاهای از یکی چرخ باشد.ق میهـ  ۷۶۲-۷۵۷ هایبین سال
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 زندگی ستارو دراین وی ونیاکان است افغانستان در "لوگر" توابع

 «.کردندمی

هم  جَر خظاهراً نام شهر همان کلمه فارسی چرخ و در برخی منابع بصورت 

 .ضبط شده است

هجری قمری نبردگاه سبکتگین و کابلشاه بوده  ۳۶۶چرخ لوگر در سال 

 ( ۲۲۷   1است. )منها  سرا ،   

 فراوان با باغهای بزرگ ی، آنجا را قریهقرن هشتم بطوطه در اوایلابن

شد. شهر برگزار می درآن نماز جمعه که است کرده نیکو وصف هایومیوه

 وسعت کیلومتر مربع ۷۶۰لوگَر ، با  در والیت قدیمی ولسوالی چرخ شهری

 عَلَم پ ل به و مشرق دارد و از شمال لوگر قرار والیت ، در جنوبقریه 1۰۸و 

 به پَکتیا ، از جنوب در والیت زَر مَت به یشرق، از جنوبوالیت در همان

شود . محدود می وَر دَک در والیت نِرخ به و از مغرب غَز نِی جَغ تو در والیت

، از هست در آن بسیاری . کوههایاست معتدل و هوای آب دارای چرخ

 دارد .  کبوترخانه مانند مولینا و . کوتل هاییو خَرپِچَک ، هوکامقرین جمله

 سرچشمه مولینا از کوتل رود لوگر، که با ریزابه اصلی چرخ های زمین

 .شودمی گیرد، آبیاریمی

در در حیو زَی بگ ، م ح روم، اَیومِبگبَخ تَک و قبایل پشتون و تاجیک اقوام

 آن یاهالاهالی آن  ،چرخ دارای آب و هوای معتدل استبرند سر می به آن

 کنند گفتگو می دری پشتو و فارسی به

 ۲۵، در حدود متری۲۰۰۰حدود  ، در ارتفاع، مرکز ولسوالی چرخشهر چرخ

 غربیجنـوب کیلـومتری 11۰برک و حدود  کی شهر بَرَه جنوب کیلومتری
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. شـاخه اسـت شـده والیت لوگر، واقع و در جنوب ، در دره چرخشهر کابل

از  ــ کـه ـ کابل غزنیقدیمی دارد. راه شهر جریان لوگر در میان رود اصلی

ک لَن گـار،  و شهرهای کیبره به طریق گذرد ــ از همینو دره لوگر می چرخ

 رسد . می و کابل و چار آسیاب محمد آغه

از  کـه چرخـی یعقـوب نیاکـان انـد از: آرامگـاهشهر عبارت این قدیمی آثار

حدود  به نو، متعلق قلعه مشهور به ای؛ قلعه مشهور شهر است یارتگاههایز

و  شـده کاریچـوبی کنـده بـا محـراب قـدیمی ؛ مسجدیپیش چهار قرن

 .دوره غزنویان به متعلق کوفی خط به هاییکتیبه

 حیات علمی موالنا:
از سـفر بـه هـرات آید، حیات علمی خواجه یعقوب آنطور که از قرائن برمی

شود. چرخی برای تحصیل علـوم مـدتی در هـرات مقـیم خانقـاه شروع می

هجری از این شهر بـه بخـارا  ۷۸۲ سال بود و در "خواجه عبداهلل انصاری"

 عزیمت کرد.

 ،"ین الدین ابـوبکر خـوافیز"سپا به مصر سفر کرد، همراه وهم صحبت 

 در و بازگشـت بخـارا  بـه سپا شد، "سیرامی الدین شهاب موالنا" شاگرد

 . کرد اختیار را "نقشبندی بهاالدین خواجه" مریدی خواجگان، طریقه

 نمـود،یعقوب چرخی پا از دریافت اجازه از خواجه نقشنبد بخارا را ترک 

وی بـه تـرویج طریقـه  رفت و پا از وفـات "عالالدین محمد بخاری"نزد 

 نقشبندیه پرداخت.
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و مؤسا آن خواجه یوسـف همـدانی ریزی این طریقه درعهد غزنوی  پایه

الـدین محمـد نقشـبندی بخـارایی ء خواجه بهـا"است. چون این طریقه را 

 احیاء کرد؛ جانی تازه گرفت به طریقه نقشبندی معروف شد.

و  "عـالء الـدین عطـار خواجـه"پا از خواجه بهاالدین جانشینان او یعنی 

 د آن بودند.و خواجه یعقوب چرخی در مسن "خواجه محمد عطار بخاری"

بردند. یکی از هجری در شبه قاره به سر می 1۲برخی از اخالف وی تا قرن 

 و بود دیده "دهلوی بیدل عبدالقادر" را "محمود سید"  های او به نامنبیره

، تعلیم داده "د هاشم کشمیممح" هندوستان در را چرخی نوادگان از یکی

 بود.

ای مانده که یکی از آنها تفسـیر در کارنامه این عارف نقشبندی، آثاری برج

فارسی است که همواره مورد توجه مردم شبه قاره هند، افغانستان و آسیای 

مرکزی بوده است. این تفسیر تاکنون چندین بار در کابل، بمبئی و الهور با 

 است. چاپ سنگی انتشار یافته

روف بـه توان به رساله ابدالیه، رساله انسیه، تفسیر قـرآن معـاز آثار وی می

نامـه یـا رسـاله نائیـه ) در الحسنی و نیء تفسیر یعقوب چرخی، شرح اسما

 اشاره کرد. ،شرح عرفانی دیباچه مثنوی معنوی(

نامـه یـا رسـاله نائیـه و طبع شعری یعقوب چرخی در آثـاری همچـون نی

ئیه ) در شرح یکی از رباعیات معروف شیخ ابوسعید ابـوالخیر( جمالیه: حورا

 ه است.نیز نمود یافت

موالنـا  :امام خطیب مسجد موالنا یعقوب چرخی در گفتگو با فارس گفـت 

 1۴۴۲جمهــوری اســالمی افغانســتان در ســال  "چــرخ"متولــد روســتای 



گان دینآشنایی با بزر  
 

95 
 

ویش به میالدی، یکی از مریدان بهاالدین بود که به امر اساتید و پیرهای خ

 وادی حصار کوچ کرد و تا آخر عمر در این جا باقی ماند.

عالم و  ،که ایشان در بین مردم به عنوان یک فرد اهل تصوف این وی با بیان

 از هـاییکتاب کـه کـرد تصـریح یک شخصیت خیلی بزرگ معروف اسـت،

 که مانده باقی فارسی زبان به کریم قرآن تفسیر و "نامهنی" جمله از ایشان

 .است موجود اینجا در

ایـن کـه وی  امام خطیب مسجد موالنا یعقوب چرخی همچنین با اشاره به

دارای مریدان بسیاری بوده است، تصریح کرد که ایشان نه فقـط در میـان 

زبان نیز مـورد احتـرام بـوده و مردم غیر فارسیدر نزد ها، بلکه زبانفارسی

 آیند.ه اینجا میسال است که مردم به امید زیارت ب ۵۰۰بیش از 

شـاگردان  کـه از وید موالنا یعقوب چرخـی بـا بیـان اینامام خطیب مسج

و  "حرار ولیا حا " توانمی که است بسیاری در طریقت تصوف باقی مانده

فی  آباد مدفون است،  "االکا"که در روستای  "عبدالرحیم خواجه  "دامال 

 اشاره کرد.

هـرات مقـیم خانقـاهی خواجـه  در یموالنا چرخی برای تحصیل علوم مدت

 مسـیر خارا سفر کـرد و دراز هرات به ب ۷۸۲عبداهلل انصاری بود و در سال 

در فرح آباد به خاندن تفسیر بیضاوی پرداخـت، در بخـارا از بزرگـان و  ،راه

 دانشمندان اجازه فتوای دادن گرفت.

 در مصر به همراه زین الدین ابو بکر خـوافی شـاگرد موالنـا شـهاب الـدین

سیرامی شد سپا به بخـارا رفـت و در طریقـه خواجگـان، مریـد خواجـه 

 .نقشبند شدبهاوالدین 
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 آثار موالنا یعقوب چرخی:
 مقامـات به در آن ، کهاولیاءاللّه و مراتب صفات رساله ابدالیه، در بیان -1

تـألیف  محمـد بخـاری عالءالـدین نقشبند و خواجه بهاءالدین خواجه

آباد را در اسالم . محمد نذیر رانجها آناست شده اشاره نیز نموده است

و منتشـر  اردو ترجمه هـ ق( به 1۳۹۸و در الهور ) پ( چاش 1۳۵۷)

 .است کرده

او از  معنوی هایو بهره مؤلف سیر و سلوک در گزارش را رساله ا نسیه -2

مخصوصـاً  در آن . مؤلـفمحمد بخاری نقشبند و عالءالدین بهاءالدین

را  آن نقشبندیان اصطالح به ، کهبر وضو و ذکر خفی مداومت فضیلت

 کـرده ( را بیـان)مسـتحب نَفل گویند، و نمازهایمی« عددی وقوف»

 سـنگی چـاپ هـ ق در دهلـی 1۳1۲بار در نخستین رساله . ایناست

آباد و در اسالمبا ترجمه ارد را همراه محمد نذیر رانجها آن شد، سپا

 کرد. ( چاپهـ ش 1۳۶۲)

 اثر چرخی ، آخرین چرخی عقوبتفسیر ی به معروف تفسیر قرآن -3

تعوذ  شامل است قرآن از اجزای تفسیر بخشی هـ ق(، که ۸۵1 )تألیف

 . مؤلفامو سی و نهم بیست و جزءهای ، سوره فاتحه(، بسمله)استعاذه

 الدینو تفسیر موفق زمخشری تفسیرالکشافرا از  عمده مطالب

 ساده فارسی ، بهو عرفانی علمی روش ، بهیو با اضافات برگزیده کواشی

 شده سنگی چاپ قاره تفسیر بارها در شبه . ایناست نگاشته و روان

 روضه الم رب نام دارد به ایهـ ق ( حاشیه 1۳۳1الهور ) . چاپاست

 حاجی . سید پادشاهقندهاری خجندی مالمروت محمدبن ه ولینگاشت
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هـ  ۹۹۳را در  ، تفسیر چرخیهمدانی حاجی به ، معروفسید عطایی

هـ ق(  1۰۹۹ )متوفی عبداللّه احمدبن زاده ، غرابجغتایی ترکی ق به

 /ش 1۳۸۳اردو )الهور،  و محمد نذیر رانجها به عثمانی ترکی به

، بر تفسیر چرخی . رانجها عالوه است کرده م( ترجمه ۲۰۰۵

 داده نسبت چرخی یعقوب را نیز به تاجیکی زبان به قرآن از ایترجمه

 .اوست تفسیر فارسی ، همان، در اصلکه

ابوسعید  شیخ معروف از رباعیات یکی : حورائیه، در شرحجمالیه -4

 کوشش به ، کهعرفانی روش زد( به صف ه نگارمنظار ابوالخیر )حورا به

، بهار 1، ش1آباد، دورهاسالم )چاپ مجله دانشمحمد نذیر رانجها در 

 .استشده چاپ( ۳۹ـ۳۴،  1۳۶۴

از  خداوند تعالی نام ۹۹ خوا  اسماءالحسنی، در تفسیر و بیان شرح -5

 ها در مجله دانشمحمد نذیر رانج کوشش به ، کهعرفانی دیدگاه

 .است شده چاپ( ۳۳ـ1۵ ،  )همان

)دفتر  معنوی دیباچه مثنوی عرفانی نائیه، در شرحیا رساله  نامهنی -6

 دقوقی شیخ ( و داستان)دفتر سوم و کنیزک پادشاه ( و حکایتاول

از جواهراالسرار  ، پارساله (. این)دفتر پنجم محمد سررزی شیخ

 مثنوی ابیات در شرح که است اثری ، اولینخوارزمی ینحس شیخ

 حکیم الشعراء و تعلیق تحشیه به نامه. نیاست شده تهنگاش معنوی

 شده چاپ در کابل هـ ش 1۳۵۲و  ش 1۳۳۶در  خلیلی اللّهخلیل

 دیباچه شرح محمد نذیر رانجها با نام قلم به آن . ترجمه اردویاست
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 چاپ به( ۲۰۰۴رساله نائیه، در الهور ) المعروف موالنا روم مثنوی

 .(۲۶۵ ،  1 )  نفیسی .است یدهرس

، اشتباه هـ ق( را، به 1۰۰۳ )متوفی کشمیری صرفی یعقوب تألیف روایح 

از  . یکیشعر نیز داشت طبع .چرخیاست داده نسبت چرخی یعقوب به

، آورده( ۲۴ ،  1 نامه )بخششاعر، در نی نام ، بدونوی که رباعیاتی

 کرده او ضبط نام به( ۳۶۲ ،  1 )  اقلیمدر تذکرههفت رازیاحمد  امین

 .است

 آرامگاه چرخی:

موالنا چرخی از علماء و عرفای و مفسران قرن نهم هجری قمری بود وی 

وی در قریه هفلتور یا  آرامگاهدر گذشت هجری  ۸۵1ماه صفر سال  ۵در 

 تخت تاجیکستانکیلومتری دوشنبه پای ۵واقع  )ناحیه رودکی( هلغتو 

 .و زیارتگاه عام و خا  استقرار دارد.امروزی 

 من اهلل التوفیق
 

 
 


