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    د افغـــــانستان اســــالمي امـــارت                                   

 د ارشــــاد، حج او اوقــــافو وزارت                       

 انسجام ریاستد مساجدو د ارشاد او                           

 

 د جمعې ورځې د خطابت موضوع او

 ليکلی تقرير او بيان چې د هيواد دمرکز او والياتو

 ټولو خطيبانو ته په دواړو ميل ژبو )پښتو او دري( کې ليږل کيږي.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش هـ۱۴۰۱حوت // 19هـ، ق موافق د  ۱۴۴۴شعبان املعظم // ۱۷

 د امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله مقام او مرتبه

الحمد لله والصالة والسالم علی رسول الله، رضینا بالله رباً، وباالسالم دیناً، ومبحمد صلی الله علیه وسلم نبیاً، وبابی حنیفة  

 مذهباً واماماً.اما بعد: 

، اسم دیی زوط   يېاو د نیکه نوم ثابت ئې نعامن د پالر نوم  نومرحمه الله امام اعظم ابوحنیفه مئه او رساج المه د تاج ال 

 زیږیدلی دی اواتیایم کال کې د عراق د کوفې په ښار کې  (80) په چي د هجرت کنیه يې ابوحنیفه او لقب يې امام اعظم ؤ

  نړیوال شهرت لري. د خیزران په قربستان کې هة کې وفات شوی دی، قرب یې د بغداد په اعظمیه ښار کې ۱۵۰په 

 ق کې د زهرو په ذریعه په شهادت ورسول شو.]اعالم النبالء[هة،  ۱۵۰امام ذهبي وايي: امام اعظم صاحب په 

امام اعظم ابوحنیفه رحم  الله علیه د اسالم له سرتو ارکانو څخه شمیرل کیږي او دعراق د مدرسې مؤسس او بنیةان ذةذار 

 امام اعظم ابوحنیفه رحم  الله علیه د نورو څلورو امامانو څخه علام او سناً مرش ؤ. دی.

د پروان د سيمې د خواجه سياران يةا د اسةرت د د نيکونه رحم  الله علیه پوهان لیکي، چې امام ابو حنیفه  ځینې تاریخ

 کوفې ته تللی دی.څخه له کابل نیکونه يې کيل ؤ چې 

چې اسامعيل د حةامد زوی او د امةام اعظةم  سةی ؤ ويةيل چةې: زمةا پةه ليکيل دي تاريخ بغداد کې په  بغدادي خطيب  

ثابةت هة کال کې زېږېدلی او  ۸۰ه دی چې زموږ کورنۍ ته هېڅ وخت مريتوب الره نه ده موندلې، نيکه مې پخدای قسم 

ريض الله عنه هغه ه په حضور مرشف شوی او حرضت عيل په کوچنيوايل کې د عيل بن ايب طالب ريض الله عنمې  نیکه

دعةا بةه زمةونږ پةه هکلةه عنه له امید لرو چې د علی رضی الدالله تعالی نه او مونږ  د خري دعا کړې دهته او دهغه اوالد ته 

 . ] تاریخ بغداد[.وي یقبوله کړ 

 )ابوحنیفه( لقب وجه :د  د امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله

ا سةلم ا ائةل ايل )( قول : داچي حنيف  مؤنة  د حنیةف دی او معنةی دحنیةف ده ۱دې باره کې مختلف اقوال شته . )ه پ

ن کةریم بیةان آ ( او د قر عالمه ابن قیم رحمه الله يي معنى كړيده ) ا قبل عيل الله ا عرض عمن سواه الدين الحنيف( او

ِنيًفا(. او كلم  د ) أبو( دلته په معنی دمالزم او صاحب رسه ده معنی دا شوه چې امام صاحب دملت  )ف اتَِّبُعوا ِملَّ   ابرهيم  ح 

مقبل ؤ ، يعنې په مل  ابراهيم باندې مني او قربان وه نوابو حنيفة  مخفةف دابةو  ابراهیم رسه الزم او مالزم او ور مائل او

 ا ل  الحنيف  نه دى .
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دوات دسياهي بوتل ته وايې او د )ابو ( معنى همغةه مةالزم او  (حنيف )داچې داهل عراق په ژبه او لغت کې  -:دوهم قول

رسه دا ځکه چې امةام صةاحب دعلمةي وسةائلو رسه  يةر  صاحب ده نو معنی دا چې وه امام صاحب مالزم دسياهي بوتل

 ( رسه مشهور شوی . )عقود الجامنزيات تعلق لرلو نو هم پدې وجه ابو حنيف  

دريم قول : داچې دده د لور نوم حنيف  وه معنی داچې پالر د حنیفه بیا به دا اسةم کنيةه ، ، دا  يةر ضةعيف قةول دی 

 (.اندي )عقود الجامنبب په اتفاق دټولو اصحاب ا ناق ؤنه ماسوی نور اوالد نه  دځکه د امام ابو حنيف  رحمه الله د حام

 :صورت اوسیرت رحم  الله علیه ابوحنیفهاعظم دامام 

او پةه  ؤ، نةه  یةر اوږدو و اونةه  یةر لنة  درلودلةو درمیانه قةد چې امام ابو حنیفه رحمه الله ؛امام ابویوسف رحمه الله فرمايي 

بةه يةې څخه  د خپل مقصد او مراد چې ؤ  یر زیات بال ت خاوندد او په خربو کې  خاوند ؤصورت  هانسانانو کې د  ير ښاست

 ؤ. ، مجلس يي  یر زیات خوندورتعبیر په شه شان رسه کولو او بیان به يې ښه وضاحت درلود

سةته جةامو او د ئابو حنیفه رحمه الله د ښائسةته مةخ اود خا امام ېچوايې الله  هامفضل بن دكني رحم او عبد الله بن مبارک  

 [عقود الجامن] ؤ. څښنت، او  یر زیات دهیبت او دهشت او رعب  ؤ و او پیزار خاوندڼخائسته پ

او د  شخصیت ؤو خوشبو استعاملونکی ا وعطر  وزیات د حامد بن ايب حنيف  رحمهام الله وايي، چې امام ابو حنيف  رحمه الله 

 هغةهدڅةوک يةې ووينةي  به کورته راتلو او يا بةه تلةو مخکةې ددینةه چةې چې کله درلود .خوشبو په استعامل کې يې شهرت 

  .خوشبونه به پیژندل کیدود  او  ولهخوشبو به يې محسوس

د  هوليةدلو چةې دوا  یةو قمةي   او ابو مطیع رحمه الله وايې چې امام ابو حنيف  رحمه الله باندې مې د جمعې په ورځ يو څادر

 . ؤ وهمڅلور سوه در 

چې پةه فقةه او پوهةه  ؤفقيه سړی  امام ابو حنيف  رحمه الله يو به ویل چې رح سعيد بن منصور وايې چې فضیل بن عیاض 

، هةر څةوک بةه چةې ء کې شهرت درلودپه سخاؤ، هغه او د پراخه مال خاوند  ؤ په تقوی باندې مشهورهم ، ؤ باندې معروف 

. په شپه او ورځ دوا و کې به يې  یةری کمةې  ؤزيات صرب خاوند  ی ورته به يې څه ورکول ، د علم په زده کړه کې دورته را 

د حالل یا حرام را  له نو  یر زیات ښةه پةه  همساله چې کله به يو پورې تردې  چوپ او ارامه شخصیت ؤ،خربې کولې زیات 

 [تبییض الصحيفه]. به يې ځان ساتلو.حق رسه جواب ورکونکی و، او د بادشاهانو د مال او تحفونه 

يوځل معايف بن عمران ا وصلی په خپله حلقه د درس کې ناست و، او د تعلیم و تعلم خةربې يةې کةولې پةه دې دوران کةې  

امام ابو حنيف  رحمه الله کې لس خربې داسې دي که چريته د هغې نه يوه خربه هم په چا کې وای هغوی او فرمائيل چې په 

 س او رسدار وای:نو هغه به د خپلې قبييل رئي

 ( پرهيزگاري .۱)

 ( رښتيا ويل.۲)

 ( عفت ) پاک دامني ( .۳)

 ( د خلقو خاطر او مدارات كول .۴)

 ( رښتوين محبت کول .۵)

 و توجه کول.( په نفعمند و خرب ٦)
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 ( رښتنی خوبونه .۷)

 ( صحيح او درستې خربې کول .۸)

 ( زیاتره خاموش اوسیدل۹)

 ( دعاجزه خلقو مد دکول که به دوست و و اویا د ښمن .۱۰)

 

 : له علیه جلیل القدر تابعي ؤامام اعظم رحم  ال

عةا  ، لوی  يې مالقات شوی ؤ، هغهد زیاتو صحابه کرامو رسه  جلیل القدر تابعي ؤ چېهغه امام اعظم ابوحنیفه رحم  الله 

 .متواضع او ب ایا شخصیت ؤ

امام صاحب په داسې زمانه کی پیدا شوی وو چې لوی لوی جامعتونه دصحابو موجود وو ، نودا دهغې اهل قرون نه دی چې 

 .او عدالت باندې گواهي ورکړې ده بهرتوايلنبي کريم يې په 

امام ابو حنيفه صاحب تابعي دى بعيض صحابه يې ليديل دي او اوريدل يې هةم ترينةه کةړې دي يةو جامعةت مصةنیفینو د  

مناقبو دامام صاحب وييل دي ، چې امام صاحب دا تو صحابه سړيو اويوې ښځې نه اوريةدل کةړي دي او بعضةو ويةيل دي 

و بعضو وييل دي چې پنځةه سةړي او يةوه ښةځه ده او چې اوه سړي يو ښځه وه بعيض وييل دي چې شپږ سړي يو ښځه ا

 اجاميل نومونه ديوڅو به ذكر كړو. ،ی دیدلښو بعضو زيات 

 .هة .٩٣( حرضت انس بن مالك له ا تويف سة ۱)

 .٥8٥ ( حرضت عمرو بن حري  له ا توىف سة۲)

 هة .١0٢( حرضت ابوطفيل عامر بن واثل  له ا توىف سةة٣)

 هة .٩٩له ا توىف سة  ( حرضت السائب بن يزيد4)

 هة.٩٦( حرضت عبدالله بن برسعه ا توىف سة ٥)

 . هة٩٩( حرضت محمود بن الربيع ا توىف سة 7)

 ( او یوه ښځه حرضت عائش  بنت عجرد .۹)

او  او سةائب بةن خةالد او همدارنگه د عبد الله بن انیس او عبد الله بن الحارث الزبيدى او جابر بن عبد الله و معقل بن يسار

 محمود بن لبید رضی الله عنهم څخه يې هم اوریدل کړي دي.

 امام ابوحنیف  رحم  الله علیه د خپلې زمانې د مشهورو لويو لويو تابعینو محدثینو او فقهاؤ څخه دعلم زده کړه کةړی وه چةې

د هغوی له جملې څخه امام حةامد بةن ايب سةلیامن، امةام نةافع مةو  ابةن  دده د استادانو شمیر څلورو زرو ته رسيږي چې

امام علقمه، امام ثوری دیادولو و  ، امام نخعې، عمر، امام زيد بن عيل، امام جعفر صادق، دمکې مفتی عطاء بن أيب رباح، 

  دي.

 ،، فتةواد علةم کةې یو يي په خپله زمانههر امام اعظم ابوحنیفه رحم  الله علیه لوی لوی امامان او مجتهدین روزيل دي چې 

 او تقلید مرجع وه.قضاء 

، حنفي مذهب يوازینۍ مذهب ؤمجتهد  وتلیمرش او د اسالمي امت  کې څلورو امامانوپه  رحم  اللهابوحنيفه امام اعظم 

او همدارنګه خالفت مغولیه کةې  یکاله حکم کړی د ۶۰۰ل اسالمي امت يې په ټو  د عثامين خالفت په دوره کېچې  ید

 زيات پريوان لري.  په نړۍ کې مذاهبو ته نورو نسبتمذهب حنفی نو همدا وجه ده چې  ؛احنافو وو هم رسمي مذهب د

ځلې یې مکې او مدینې ته سفر وکةړ چةا ورتةه وویةل چةې دا  ۵۵هغه شخ  ؤ چې رحم  الله علیه دارنګه امام ابوحنیفه 

 بلکې زه  ؛چې زما موخه یوازې د حج ادا کول یا تررسه کول نه دي? هغه ورته وفرمایل: کوئتاسو ولې دومره حجونه 
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خةربې  ، وا م د مکې مدینې بیا هلته راتلونکو علامء لکه له مرص شام او نورو ځایو نةه راتلونکةو علةامؤ رسه ناسةته وال ه

 ورسیږي.را ی  او مسائل اترې ولرم ترڅو ما ته د رسول الله صلی الله علیه و سلم ټول احاد

 د امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله په باره کې د قرآن کریم او نبوي احادیثو بشارت:

 بشارت دقرآن اود حدی  پرامام ابوحنیفه او دا بشارت د محمد رسول الله لویه او ښکاره معجزه ده.

ُقوا ِبِهمْ الله تعا  فرمايي: ِريْن  ِمْنُهْم ل امَّ ي لْح  أ خ   ۳جمعه:  ()و 

)پةه نه دي رسةیديل دوی هغو)پخوانیو(ته چې مؤمنانوله  دي په من  د نورو راتلونکي کې()الله  پورته کړي لیږيلاو -ترجمه:

 فضیلت کې(.

لَّْوا ي ْست ْبِدْل ق ْوًما   رْي كُْم ثُمَّ ال  ي كُْونُْوا أ ْمث ال كُْم(په يو مبارک آیت کې راځي:   إِْن ت ت و   (۳۸محمد: ) ) و 

به بدل راويل يو قوم بل بې له تاسې بیا به نه وي هغوی په شان ې)له ایامن او سخا نه نو الله (او که وذرځيدی تاس -ترجمه:

 د ستاسې.

مشهوردی هغه د دې دوا و ايایتونو الندې لیکلی دي چةې پةه زرهةا وو تفسري شبري احمد عثامين چې په تفسري کابيل رسه 

 دامام صاحب لپاره پيش گويي گرزولې ده.و دا ایت علام و 

چې رسول الله صلی الله علیه وسلم يي پةه ا ه  او مجتهد ؤمنل شوی امام پيړۍ امام ابو حنیفه رحم  الله علیه د هغه  وره 

رْي كُْم ق ْريِن ثُمَّ الَِّذين  ي لُون ُهْم ثُمَّ الَِّذين  ي لُون ُهمْ  فرماييل دي :)  يح مسلم للمنذريمخترص صح .(..إِنَّ خ 

 وک  وره دي چې ددوی څخه وروسته راځي یعنی تابعین، بیازمانې خلک دي، بیا هغه څ زما د  ستاسې څخه  وره  -:هترجم 

 وروسته راځي . څخهعینو هغه څوک  وره دي چې له تاب

ين عند الُّثر يَّا لذهب به رجل من فارس   حتةى  -أو قال : من أبناء فةارِس  - همدا راز په يو حدی  رشیف کې راځي: )لو كان الدِّ

 يتناو له(.أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي.

که چريې دین په ثریا ستوري کې وي نو خامخا به ورته به ور لی وای يو سړی د فارس له خلکو څخةه ترڅةو چةې  -ترجمه:

 هغه ترالسه کړي.

چې رسه یو ځای کړی نتیجه به یې رصف او رصف امام اعظم ابو حنيف  رحمةه اللةه ، ځکةه هغةه رجةل نو دوا ه حدیثونه 

دهر خاص او عام په نه وجهې  کړی و ، رصف او رصف امام صاحب ؤ او دد هفارس چې په خیر القرون کې یې دین مرتب 

 .ژبه امام صاحب ته دابو حنيف  كنيت او د امام اعظم لقب جاري کړی شو

ل ةُه   م سیوطي ددې صحیح حدی : اما تَّةى ي ت ن او  ب  ِبِه ر ُجٌل ِمْن أ بْن ةاِء ف ةارِس  ح  ه  مصةداق امةام } ل ْو ك ان  اْْلِمي اُن ِعْند  الُّثر يَّا ل ذ 

 .او وايي چې په دې صحیح حدی  کې امام ابوحنیفه رحم  الله فضیلت ته اشاره ده.)ردا حتار( ،دی ابوحنیفه بللی

رحم  الله علیةه د امام ابوحنيفه   الله صلی الله علیه وسلمشيخ الحدي  عالمه خليل احمد سهارنپوري وايي: چې رسول 

 څخه روايت  ريض الله عنهپه ا ه په هغه حدي  كې د زېري وينا كړې ده چې ابو نعيم په الحليه كې د حرضت ابو هريره 
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)لوكان العلم بالُّثيا لتناله رجال من ابناء فةارس(.  ه وسلم فرماييل دي:چې رسول الله صلی الله علی، دى وايي یكړی د

 حلی  الولياء

نو هغه نارينه به ځان ور ورسوي چې د فةارس د بییةانو څخةه وي. پةه  ،د ثریا ستوري پورې تړلی ويعلم كه  -ه:ترجم

دې كې هېڅ شك نشته چې د دې څخه مراد امام ابوحنيفه دی ځكه چې د ذڼ شمېر محدثينو دا رأيه ده چې په حةدي  

 كې د امام ابوحنيفه په ا ه خوشخربي وركول شوېده. 

د يةې دی چې د هغه په مناقبو کې ليکل شةوي کتابونةه اکةُّثه او مقام  د امام اعظم ابوحنیفه رحم  الله علیه  دومره فضیلت

 شافعي مذهب پیروانو ليکيل دي.

 

 د امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله خوب:

په يو روایت کې راځي چې امام اعظم صاحب وویل: يوه شپه مې خوب ولیده چې زه يي زیات ورخطا کړم. خوب مةی ولیةده 

الله علیه وسلم قرب را سپړم . برصی ته ال م او يو کس ته مې وویل چې ال  شه د امام محمةد بةن چې زه د رسول الله صلی 

سیرین څخه ددې خوب د تعبیر پوښتنه وکړه. هغه امام ابن سةیرین تةه ور ةی او دا خةوب يةی ورتةه بیةان کةړ. امةام ابةن 

لةه علیةه وسةلم  احادیة  را سةپړي .]سةیر سیرین د خوب په تعبیر کې وویل: ددې خوب لیدونکی به د رسول اللةه صةلی ال

 اعالم النبالء[

امام ابوحنيف  رحمه الله سل ځلی الله رب العزة په خوب کې لیدلی دی. امام ابو حنيف  رحمه الله فرمايي : ما اللةه رب العةزة 

دلو نةوزه بةه ترینةه يوكم سل ځلې په خوب کې ولیدلو ، بيا مې دځان رسه دا فیصله وکړه ، که چريې په سلم ځل بانةدې ولیة

خامخا د اسوال کوم چې دا مخلوق به ستا د عذاب څخه په ورځ د قیامت کې په څه باندې بد ،؟، نو بيا مې په سلم ځةل 

باندې وليدلو سوال مې ترینه وکړو چې يا رب عز جاللک و جل ثناؤک و تقدست اسامؤ ک په څه به دا مخلوق ستا له عذابه 

لله سبحانه و تعالی و فرمایل: هر څوک چې داالندې کلامت سحر او ما ښام وايي ، نوزما دعذابه په ورځ د قیامت بد ، ؟ ا

به محفوظ وي. )سبحان الله االبد االبد سبحان الله الواحد االحد سبحان الله الفرد الصمد سةبحان اللةه رافةع السةامء بغةري 

ينس احداً سبحان من خلق االرض فاحصاهم عدد  عمد سبحان من بسط االرض عىل ماء جمد سبحان من قسم الرزق و 

 سبحان من   يتخذ زوج  وال ولداً سبحان الله الذي   يلد و  يولد و  يكن له كفوا احد ( .]عقود الجامن[

 فقهي شورا رامن  ته کول:

 او تدوین څیړنواو فقهي هغه څوک ؤ چې د اسالم په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره يي دعلمي  رحمه الله ابوحنیفه اعظم امام

د لةومړي د حنفي فقه يي  کړ او جو  کميسون علمي او فقهيڅلويښت کسیز څخه  برجسته علاموو او فقهاوو لپاره د وخت د

(   ۱۲۷۰۰۰۰) علاموو ليکيل دي چې د ه فقهي کميسیون له خوا تصویب شوو مسائلو مسائلو شمیر د  کړه. تدوین ځل لپاره

چةې دا  د حنفي فقهې د لومړي ځل تدوین په شورا رسه شةوی دیڅخه زيات ؤ، بناًء ويلی شو چې و زر  یااود دولس لکه او 

 فضیلت نورو فقهو ته نه دی حاصل.

د لةومړي ځةل خو امام اعظم ابوحنیف  رحم  الله علیةه  ؛ابوبکر صدیق ريض الله عنه دلومړي ځل لپاره قرآن کریم تدوین کړ

 ه.لپاره فقه تدوین کړ 
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 اعظم ابو حنیفه رحمه الله عبادت:د امام 

 امام ذهبی رحمه الله الندې واقعات په خپل مشهور کتاب سیر اعالم النبالء کې ذکر کړي دي.

 امام ابو یوسف رحم  الله علیه وايې: امام اعظم صاحب به په هره شپه کې ټول قرآن کریم په يو رکعت کې ختمولو.

څخه روایت کوي چې هغه وویل: زه شپږ مياشتې د امام ابةو حنیفةه رحمة  اللةه  یحیی بن عبدالحمید حامين رح د خپل پالر

چې د سهار  ون  به يې د  اسخوتن په اودس رسه کولو او هةره شةپه  ؛ مګر داعلیه رسه ملګری وم ما نه دی لیدلی هغه لره

 ( اووه زره مرتبه ختم کړی دی.۷۰۰۰په يو روایت کې راځي چې امام اعظم صاحب قرآن کریم )به يې قرآن کریم ختمولو. 

ْوِعةُدُهْم،  ُ  م  اع  قاسم بن معن رح وايې چې امام ابوحنیفه رحمه الله يوه شپه  انځه ته ودریده او دا آیت يې تکرارولو }ب ِل السَّ

ُر:  م  رر  ]الق  أ م  ى و  ُ  أ ْده  اع  السَّ  .او تر سحر پورې يې الله تعالی عاجزي کوله [ او وررسه يې ژ ل4٦و 

په تهذیب الکامل کې ليکيل دي: امام ابوحنیفه رحمه الله څلويښت کاله د ماسخوتن پةه اودس رسه د سةهار  رح امام مزی

 ون  کړی دی .هغه به د شپې په يو رکعت کې ټول قرآن کریم ختمولو. په يو روایت کې راځي چې امام ابوحنیفه رحمه اللةه 

 په کې قرآن کریم ختم کړی دی.]تهذيب الكامل[( اويا زره مرتبه يې ۷۰۰۰۰په هغه ځای کې چې وفات شو )

 د امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله سخا او تقوا:

چې امام صاحب به کله بغداد ته دتجارت لپاره ال و او بيا به چةې کلةه و اپةس تاریخ بغداد کې ليکيل دي  په بغدادي خطيب

ا حدثني قةةوتةهم وكسوتهم وجميع حوائجهم فيقول أنفقوا دذټي رسه کويف ته را لو، نو )فیشرتی بها حوائج االشياخ من 

د مشائخو حاجتونه  ويعنې په هغه ذټي رسه به يې د حدیث( يف حوائجكم وال تحمدوا إال الله فاين ما أعطيتكم من مايل شيئا

مرصف کړئ او پرته له او ورته به يې ویل: دا واخلئ او په خپلو حاجتونو کې يې یات ورته اخیستل رخوراک لباس او نور رضو 

 صفت مه کوئ ما درته د خپل مال څخه څه نه دي درکړي.ییا هد الله تعالی بل 

په کاردی څنګه بةه ښةه جامې يې ویل چې حرضت ماته يوه جو ه ښې يو ز ی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ته را ی او وه 

 ،باندې زما امداد وکړی ؛ځکه چې زمةا د واده بندوبسةت دیوي که تاسو زما رسه دا احسان وکړی او د ښه سړي توب په بنا 

م اعظةم صةاحب ورتةه . امةازه  وا م چې په دی موقع ښه مزیداره جو ه وا وندم چې سخرذنۍ ته مةې سةرتذې اوچتةي وي

تةه جةو ه ور  ا ةی نةو امةام صةاحب ورتةه قيمتةيځلس ورځې پس چې هغه ز ی بیا ر : لس پنځلس ورځې صرب وکړه پنوویل

چې په هغه زمانه کې دهغې قیمت شل دیناره ؤ او د هغې رسه يې يو دینار نقد هم ورکړ، ز ي چې د خپلةې طمعةې نةه وبښله 

او ورته يې وویل: په دې پوهه شولو . امام صاحب دهغه په حیرانتیا  ت قیمتي سو ات او نقد دینار ولیدل؛ نو حیران شوزیا

د امه بغةدااريت سامان ستا په نچې ما د خپل طرف نه څه تجوشو  سېدا . د مال حال دیکې د حريانتیا څه دي؟ دا خو ستا 

ومه ذټه په الس را له نو په هغې مې درته دا يوه جو ه جامې واخيستې او ؛ نو په هغې کې چې کته ولیږلو هغه چې خرڅ شو

ه ته دا سو ات اخلې خو  یره ښه . وروره اوس ک کې باقي پاتې شو او ماته خپل رأس ا ال هم په الس را لیدا يو دینار په 

 نو زه به دا جو ه خرڅه کړم او دهغې قیمت به رسه ديو نقد دیناره ستا دطرفه خیرات کړم. يې اخلې؛ده او که نه 
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همدا راز حف  ابن  یاث رح دامام ابوحنیفه رحمه الله رسه په يو کاروبار کې رشیک شوی ؤ . يوځلې امام صةاحب ورتةه د 

یب ژن دی. کله چةې ورته په صفا ټکو کې وویل: چې دا عکړو او بهر يې ولیږلو او د يو څیز په باره کې يې سوداذرۍ مال ور 

دهغه څیز دا څوک اخيل نو اخيستونکي ته يې دا عیب په ذوته کړه چې پرې خرب ،. رسه ددومره وضاحت او تاکید بیا هم 

یاده نه شوه ، وروسته چې بیا امام صاحب تری پوښتنه وکړه چې هغه مال  ربه راد خرڅون پر وخت حف  بن  یاث ته دا خ

دې په چا خرڅ کړی دی؟ نو اخيستونکی ورته هم نه یادیده . بیا حف  بن  یاث دټول مال قیمت راو  او امةام صةاحب تةه 

اکةت خةتم کړلةو او یې ورکړو او هغه خپله  لطي هم ومنله. ددې واقعې نه پس سمدستي امةام صةاحب وررسه دکاروبةار رش 

په دیرش زره دیناره خرڅ کړی ؤ، هغه ټول امام اعظم صاحب دالله جل جاللةه پةه يې حف  بن  یاث چې دسوداذرۍ مال 

  نامه وويشلو او داسې يې ځان د شکمن مال څخه وژ ورلو .

عمر څومره  د چیيلیوځل په کوفه کې يو چييل  صب شوی ؤ امام صاحب پرې خرب شو؛ نو د خلکونه يې تحقيق وکړو چې 

اوه کةالو  شةو چې دچيلۍ عمر اوه کالو پورې کیدی ، ، نو د چيلو  وښةه يةې تةرورايو اتفاق په دې باندې  کیدی ،؟ د

 پورې ونه خو له . ]الخريات الحسان[

 

 :و نورو ته درناویابوحنیفه رحمه الله ااعظم امام 

به يي تةل پةه درنةه سةرتذه کتةل او نظرخاوندانو ته د مذاهبونور  دداسې شخصیت ؤ چې ابوحنیفه رحم  الله علیه  امام اعظم

 .ؤهم  که دده رسه به په مسئله کې مخالف کولو؛ اذربه يي درناوی  دهغوی دنظر

ددلیةل کوښښ کولو چې خپل مخالف لةوری  يئتل به بل دمنلو مفکوره درلودله او له ځانه رسه یودامام اعظم رحم  الله علیه 

او یةا حةتام  مقابةل لةوری قصةدا خطابةايدا کوښښ نه کولو چې  يي هیڅکله ، اوسمې الرې ته را وبيل او منطق په وسیله

 .پرهغه  الب ، 

کوښښ کیږي چې ددې  یل منع کړ چې په مناظره کې تلله همدې امله خپل ځوی حامد يي د مناظرې کولو څخه په دې دل 

دعلامؤ ترمن  بغض او کینه پیدا کیږي او يو دبل احةرتام لةه منځةه بل لوری مغلوب ، چې په دې کار رسه اقخپل م هڅرنګ

 )يا حامد دع الكالم( ]مناقب أيب حنيف  للمکي[ ځي.

شاذردانو باندې به يي خپلو پهبل چا نه تحميلولو حتی چې  په ه خپل نظرکلابوحنیفه رحم  الله علیه به هیڅ امام اعظم امام

موارد داسې زيات په حنفي فقه کې چې  همدا وجه ده  .د نورو نظرونو ته احرتام درلود يئ او تل به تحمیلولوخپل نظر نه  هم

رسه  يوه موضوع کې ابویوسف، محمد بن حسن، حسن بن زیاد رحم  الله علیهم اجمعین د خپل استاد له نظةرپه شته چې 

 ته درناوی درلود. رحم  الله علیه د نورو خلکو نظر  واضحه دليل دی چې امام ابوحنیفه مخالفت کړی دی چې دا ددې

شةوريت بةورد کةې يةي داسةې فه رحم  الله علیه د نورو مذهبونو خاوندانو احرتام درلةود پةه فقهةي میدا چې امام اعظم ابوحن

 .اکُّثه يې په خپله برخه کې مستقل مجتهد ؤهم شامل کړي ؤ چې مجتهدین 
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ابوحنیفه او امام مالک رحم  الله علیهام په مسجد نبةوي کةې د  اسةخوتن  انځةه څخةه امام دراوردي رح وايې چې ما امام  

وروسته ولیدل چې دوا و علمي مذاکره کوله تر دې پورې چې ددې دوا و څخه به کوم يو په يوه خربه بانةدې ودریةده او پةر 

تةه پةه خطةاء يةې او يةا ورتةه تعسةف  هغه خربه به يې عمل کولو هغه بل کس توقف کولو بې له دې چې هغه ته ووايةې چةې

 وکړي؛ آن تردې چې د سهار  ون  به يې هم په همد ه ځای کې وکړ.] أخبار أيب حنيف  للصیمري[
 

 د وخت د حاکم رسه مرسته کول: 

 حم  الله علیه نظر لکه د نورو اهل سنت وجامعت په څیر ؤ.ابوحنیفه ر امام اعظم په دې ا ه د 

ترهغةې  ب ديواج اطاعت کولله چې د مسلامن حاکم، چارسنبايل او امیر عقیده درلود علیه په دې امام ابوحنیف  رحم  الله

م پةه مقابةل کةې قیةام کةول او باید مرسته وررسه و،، او دمسلامن حةاکورڅخه نه وي صادر شوی  پورې چې رصیح کفر

 حرام کار دی.

(. وأطيعوا إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم مةن اللةه فيةه برهةانلکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایيل دي: )اسمعوا 

 متفق علیه 

 هغوی رسه پةه جګةړهد رصیح کفر ووینی اوڅخه د حاکم خربه واورئ او اطاعت يي وکړئ؛ مګر دا چې له حاکامنو  -:ترجمه

 تاسو رسه ښکاره دلیل موجود وي.له  کولو کې

 (. ]الطحاوی[وال ننزع يداً من طاعتهم  ،وال ندعو عليهم ،جارواوإن )وال نرى الخروج عىل أمئتنا ووالة أمورنا 

هغوی ته بد هغوی ظلم هم وکړي، که نه ذڼو اذر حاکامنو او چارسنبالو په مقابل کې قیام جائز  مونږ دخپلو امامانو، -:ترجمه

 دعايئ هم نه کوو او دهغوی پرضد خلک نه هڅه ؤ، او دهغوی داطاعت څخه الس نه اخلو. 

 دامام ابوحنیفه رحم  الله علیه په نزد د مسلامن حاکم په و اندې قیام د بغاوت معنا لري چې رشعا محکوم عمل دی.

 

 :موضوع ولود اهل قبله تکفیر 

چةې د پةورې او قبلې ته  ةون  کةوي ترڅةو مسلامن وي امام اعظم ابوحنیفه رحم  الله علیه په دې عقیده درلودله څوک چې 

نه وي منکر شوی دذناه په کولو رسه نه کافر کیږي. په حقیقت کې دا اصل امةام ابوحنیفةه رحمة  څخه اسالم له رضوریاتو 

 په دې برخه کې  لله علیه وسلم څخهرسول الله صلی ا د څخه استنباط کړی دی چې ودیثاحاالله د پیغمربعلیه السالم دهغه 

 ؤ.  هل قبله ؤ څخه هیڅوک نه تکفیرا: مونږ دترجمه  [(. ]كتاب ا واقفالقبل  ال نكفر أحدا من أهل) .روایت شوي دي

چا اسالم ثابت او یقیني وي دده یقیني حالةت پرتةه لةه قةوي  يو نغښتي دي؛ دا چې ددمسلامن په تکفیرولو کې د هغه وژل 

 یقیني دلیل څخه له منځه نه ځي.

 :او ذکاوت  دامام ابو حنيف  رحمه الله فراست

اسامعیل بن حامد بن ايب حنيف  رحمه الله فرمايې چې زمونږ یو ژرنده گړی گاون ی ؤ، نهایةت متعصةب رافيضة شةيعه ؤ د  

هغه رسه دوه قیرې وې د تعصب نه يې په يوه قیره باندې ابو بکر نوم ايښی ؤ او په بله باندې عمر، اتفاقا یوې قیریې په 

وچولو او مړشو ، امام صاحب چې کله پرې خرب شو وه يې ويل: تاسةو تفتةیش شپه کې په لغته باندې ووهلو او رسيې پرې 

 او معلومات وکړئ دا به هغه قیر وهيل وي چې ده پرې عمر نوم ايښی ؤ.هغوی چې معلومات وکړو همغه قیری و هلی ؤ. 
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ؤ . ]تبيةيض  ابن حجر دده وجه دا ښودلې ده چې حرضت عمر مظهةر د جةالل ؤ او حرضةت ابةوبکر صةدیق مظهةر د جةامل

 الصحيف [

ی ته ه یوخ ښځه کوټچا راو ه حه دهغه وخت عا انو هم نشوه حل کولی مسئله داوه چیو ځلی امام صاحب یو داسی مسئله  

ه پدی حالت کی ولیده نو  یةر پةه قهةر ی نو هغه چه ناڅا په پری خاوند را پاس په زینه باندی ختله تر چه ځایه ختلی وه چ

ری یې ښځه ته وویل که پورته وختی نو په دری کاڼو طالقه یې او که ښةکته راکةوزه شةوی هةم پةدی دشو او په  وصه کی 

شی امام اعظم صةاحب وویةل جةه دا خةو  کاڼو طالقه یې ، نو رشعی تدبیر پکار وو چه ښځه  ریبه د طالق دمصیبت نه پد

زنانه دی و وی هلته دی وال ه وی څ ځای کیه په کوم خیژی او ندی ښکته راوکوزیږی چاسانه خربه ده ښځه دی نه پورته 

ی رسه دښځی رسه   په ارام رسه راواخلی او په ځمکه دی یې کیږدی طالق به هم واقع نشةی او سةړی دال ی شې او زینه 

 به هم بیغمه شی ځکه چه ښځه زینه باندی نه پورته ال ه او نه خکته راکوزه شوه.

 ويناوې: محدثینو، فقهاوو او مجتهدینو  ا ه دد امام اعظم ابوحنیفه رحم  الله علیه په 

حارث بن عبدالرحمن وايې چې مونږ ټول طالبان به يو بل پسې د سامع  الحدی  لپاره د امام عطاء بن ابی رباح پةه مجلةس 

تةه بةه  کې ناست ؤ، کله به چې امام ابو حنیفه رحمه الله مجلس ته را لو نو د هغه دپاره به يې پراخ ځای جو   کړو او ځةان

نژدې کړو.نو امام عطاء بن ابی رباح چې د وخت مسلم محةدث او امةام ؤ د خپةل شةاذرد دومةره قةدر او عةزت کةوي ددینةه 

 معلومه شوه  چې شاذرد انتهايې کاميل شاذرد دی.

 بن ا بارک(عبدالله  یرحلیم ، خاموش او متفکر شخصیت ؤ.) )رحم  الله علیه(امام اعظم ابو حنیفه 

 ابو حنیفه عا ، پرهیزذاره او هوښیار لیدلی نه دی.) یزید بن هارون(ما تر امام 

 ()احمد بن حنبلپه پوهه، تقوی، بردباری او زیرکتیا کې ساری نه درلود.)رحم  الله علیه( امام اعظم ابو حنیفه 

 د اسالمي امت لومړنی سرت عا  او مخکښ مجتهد ؤ.  )رحم  الله علیه(امام اعظم ابو حنیفه 

 د امام ابوحنیفه او دهغه د شاذردانو کار دی. ) یزید بن هارون(فقه 

 په فقهي میدان کې امام ابوحنیفه د ټولو منل شوی شخصیت دی.) امام شافعي(

 خلک له فقهې ویده ؤ تر دې چې امام ابوحنیفه را ويښ کړل.)نرضبن شمیل(

 دهغه اقوال منيل دي.) یحيی بن سعید القطان( مونږ د امام ابوحنیفه له نظر څخه بل  وره نه دی پیدا کړی ځکه مو

 پر مسلامنانو الزم دي چې په  ونځونو کې امام ابوحنیفه ته دعا وکړي.)عبدالله بن داود خربیی(

د امام ابوحنیفه رحم  الله د مقام او مرتبې په باره کې دا کايف ده چې امام شافعی رحمة  اللةه فرمةاييل دي: )مةن اراد الفقةه 

 عىل اىب حنيف ( ]اْلنتقاء[ فهو عيال 

 څوک چې د فقهې علم  وا ي  دوی ټول په فقه کې د امام ابوحنیفه رحم  الله عیال دي یعنی هغه ته محتاج دي.  -ترجمه:

داسې سړى مې وليد یعنې امام ابو حنيفه كه يې وييل واى چې د ةه سةتنه د رسو زرو ده  رحمه الله فرمايي:امام مالک 

 نو خامخا به يې په دليل رسه درته ثابته كړې واى. 

 ترين د خلکو ؤ.وقال ابن ا بارك: أبو حنيف  أفقه الناس. ابن ا بارک وايي: ابوحنيفه پوه 

ږي كه ابو حنيفه؟ ده وويل: ابو حنيفه تر ټولو خلكو ښه پةوه ير پوهڅخه وپوښتل شول چې مالك  ې بن مباركعبدالله له 

 دی. 



 

10 

 

 څ ضعیف روایت نه دی اورېدلی. يه دی او له هغه نه مې هامام اعظم ثق :فرمایی سرت محدث یحٰی بن معین

  عبقري کس له زیږونې څخه عاجزې دي. ريايي چې مورذانې د امام صاحب په څو  عبد الله بن شربمه رح

رته وویل لجعد رح فرمایی چې زهیر بن معاویه رح ته یو څوک را ی چې زه د امام عظم له خوا را لی یم هغه و ابن عيل 

 کړې.  تريهلکه مارسه چې یوه میاشت  ه؛اسې دول دري چې د هغه رسه یوه ورځ ت

 ،حمسعر بن کدام ر  په الندې  ول دي: او صفت يې کړی دیچې امام اعظم صاحب مدح  ځينې هغه محدثین او فقهاء

یحةی بةن سةعید  ،مغیةرة بةن مقسةم الضةبي ،سةفیان ثةوري رح ،االعمةش رح ،سلامن بن مهران ،ایوب سختیاين رح

چةې د امةام رسةیږي تو تةه يپنځه شپ ور یعنې د دوی تعداداو داسې ن رح ابو عاصم النبیل، مکي ابن جریح رح، القطان

 قرآن او فقه کې یې سرت امام او فقیه ذڼلئ..، حدی  م حب مدح او صفت یې کړی او په علصا

 .ؤت کې د خپل هم عرصو نةه  ېةر لةوی چې هغه په فهم او ذکاو  فی اخبار من  رب[ کې ليکيل دي؛ العربپه ]رح امام ذهبي 

 دی. شمیرلېم امام صاحب په حفاط حدی  کې د لسمې سلیزې نامتو محدث عالمه جالل الدین سیوطي ه

عقل خاوندان پيدا كةړي او د  ېر خارجه بن مصعب وايي: ما د زرذونو علاموو رسه ليديل دي په ټولو كې مې درې يا څلور 

 په هغو دریو يا څلور كسانو كې يې امام ابوحنيفه هم ذكر كړی ده. 

ې مخ مبارک تةه ناستلی يم درس مې ترې ويىل دی، كله به چې ما ييقطان وايي: د امام صاحب رسه کسعید  بن يحيى 

 (څخه  ېر وېریده. )تاريخ بغدادد الله تعالی وكتل نو پوه به شوم چې 

 نه زيات نرم خويه نه دي ليديل. رح يزيد بن هارون وايي: څوك مې هم له ابو حنيفه 

 رسه مينه له سنتو څخه ده.رح معاويه الرضير وايي: له ابو حنيفه 

زه امید لةرم چةې  ؛وذرځوي واسطهعالی او خپل من  کې ابوحنیفه رحمه الله دالله تامام مسعر رح وايې : څوک چې امام 

 .تیاط له املهحي ، دامام ابو حنیفه د زيات او نه رته هیڅ ویره به و 
 

 : د امام اعظم ابو حنیفه رحم  الله علیه منهج او تګالره

 :په الندې تو ذه بیانوي تګالره خپل منهج او امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله 

زه لومړی په کتاب الله عمل کوم که چريې ما په کتاب الله کې د موضوع دلیل پیدا نکړ ، د هغه مو ضوع دليل د رسول اللةه 

صلی الله علیه وسلم په سنتو کې لټوم او د ثقه روایانو په صحیحو روایتو عمةل کةوم ، کةه چةريې د موضةوع دلیةل مةې پةه 

سول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې پیدا نکړم بیاد رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابو ته رجوع کتاب الله او د ر

کوم دځينو صحابه نظر  اخلم او د ځینو نورو نظر پریږم او ددوی له نظرونو څخةه نةه وځةم او کلةه چةې خةربه امةام ابةراهیم 

سیب ته ورسةیږي هغةوی اجتهةاد کةړی دی او زه هةم اجتهةاد نخعی او شعبي او حسن برصی او ابن سیرین او سعید بن م

 چې هغوی اجتهاد کړی دی.] أخبار أيب حنيف  للصیمری[څرنګ کوم لکه 

: ق ةال  أ بُةو  دهغه البته د امام اعظم رحمه الله په آحادیثو کې د زیات احتیاط له امله ق ةال  أ بُةو يُْوُسةف  رشط يو څةه سةخت ؤ. و 

: ال  ي ْنب غِ  ِنْيف    ُه. ]سیر اعالم النبالء[ح  ِمع  ا س  ْقِت م  ظُه ِمْن و  ث  إِالَّ مِب ا ي ْحف  دِّ  ي لِلرَُّجِل أ ْن يُح 
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امام ابویوسف رحمه الله وايي چې امام ابوحنیفه رحمه الله وفرمایل: مناسب نه دي سړي تةه چةې بیةان کةړي حةدی  مګةر 

 يواځې هغه حدی  چې ورته ياد وي د لومړۍ ورځ څخه.

 ه،ضعیف حدی  پةه مقابةل کةې قیةاس اورای پریښةودلبه د امام صاحب امام اعظم صاحب د حدیثو تر هرچا زيات متبع ؤ، 

 .به په ضعیف حدی  باندې عمل کولو او د هغه په مقابل کې به يې قياس ترک کولو صاحب امام 

يعني امام صاحب څخه زيات هیڅوک په حدیثو  .فرمايي: )  ار رجالً لزم لالثر من اىب حنيف ( امام نرض بن محمد ا روزي

 .باندې کلک دریدونکې مي نه دی لیدلی

امام طحاوی الحنفی څخه نقل دی چې امام ابو حنيف  به په مسئله کې دیو سړي رسه بح  کولو د بح  په دوران کې بةه  

اجيبةه وهةو يحةدثني بهةذا عةن رسةول فسكت ابو حنيف  فقال بعض اصحابه ال تجيبه يا أبا حنيف  فقال مبا )خاموش شوه. 

 . يعني امام صاحب به چپ او خاموش پاتې شو هغه ته به ځینو ملگرو وويل چې ته هغه ته[رشح العقيدة الطحاوي ؟(.]الله

 امام صاحب به وفرمايل چې هغه ماته در سول الله احادی  بیانوی زه هغه ته څه جواب ورکړم.  ځواب ولی نه ورکوئ؟

ةُدو په دې باره کې  مَّ ة   أ ْو   ةرْيِِه ِمةْن أ مِئَّةِ  الُْمْسةلِِمني  أ نَُّهةْم ي ت ع  ِنيف  ْن ظ نَّ ِبةَ يِب ح  م  ة   امام ابن تیمیه رح ليکيل دي:)و  ال ف  ن  ُمخ 

ا ِبه و ى  إِمَّ ا ِبظ نِّ و  ت ك لَّم  إمَّ ل ْيِهْم و  ْد أ ْخط َ  ع  ِحيحِ لِِقي اِس أ ْو   رْيِِه ف ق  ِديِ  الصَّ ةِديِ  التةويض ِبالنَِّبيةِذ الْح  ُل ِبح  ِنيف    ي ْعم  ا أ بُو ح  ذ  ف ه 

اِدهِ  ِتِه لِلِْقي اِس ؛ اِلْعِتق  ال ف  ع  ُمخ  ِة م  ال  ِ  يِف الصَّ ه  ْهق  ِديِ  الْق  ِبح  ً  لِلِْقي اِس و  ال ف  ِر ُمخ  ف  ِديِ  ل ةْم يِف السَّ إِْن ك ان  أ مِئَُّ  الْح  ت ُهام  و   ِصحَّ

ُحوُهام   حِّ  ( مجموع الفتاویيُص 

حةدی  پةه هکلةه چةې دوی قصةدا د صةحیح  نةورو امامةانو او څوک چې ذامن کوي په امام ابوحنیفه رحمه اللةه يةا  -ترجمه:

اس د وجې نه او يا دبل وجې نه دا په حقیقت کې هغوی په خطا کې اچول دي او کالم يې کړی دی يا د قی مخالفت کړی دی

دا امام ابوحنیفه رحمه الله دی چې په سفر کې د ممیزو په اوبو بانةدې اودس کولةو حةدی   په کامن رسه او يا په هوا رسه ،

او په حدی  د خنده قهقهه رسه چې  ون  فاسد وي او اودس ماتةه وي عمةل کةوي او داد باندې عمل کوي د قیاس مخالف 

 .ذڼيلدا دوا ه حدیثونه صحیح نه دي  ځکه د هغه په عقیده دا صحیح حدیثونه دي ولو که نورو امئه ووقیاس مخالف دی؛ 

مرقةاة ] (أن الحةدي  الضةعيف عنةدنا مقةدم عةىل الةرأي ا جةرد ):مالعلی القاری داحنافود مذهب په بةاره کةې لةيکيلعالمه 

 .دیپر قیاس باندې مقدم زمونږ په مذهب کې يعني ضعيف حدي   [ا فاتيح


