إمام محمد بن أحمد عبادی هروی
عبدالکریم غریق  /هالند
قاضی محمد بن أحمد بن محمد بن عبداهلل بن عباد عَبَّادی هروی شافعی مکنی به ابو عاصم یکی از فقهای معروف
شافعیه و امامی بزرگوار ،محقق ،مدقق و از جمله حفاظ حدیث بوده است.
عبادی هروی از جمله مشاهیر علماء در زمانه خود بوده ،و در منطقۀ خودش و پیرامون آن شهرت بسزائی
داشته است .و عَبَّادِی به فتح عین و تشدید باء و بعد الف منسوب به جدش عباد بوده ،و هروی نسبتش به زادگاه
او شهر هرات می باشد.
عالمه تاج الدین سبکی در کتاب طبقات الشافعیۀ الکبری مینویسد :محمد بن أحمد بن محمد بن عبداهلل بن
عباد مکنی به ابو عاصم عبادی هروی امامی بزرگوار ،قاضی برجسته ،حافظی جلیل القدر،عالمی مدقق ،آگاه به
مسائل مذهب ،آشناء بر پیچیده گی های عبارات ،فصیح الکالم و محبوب اهل علم و ثقافت بود.
إمام عبادی هروی در سال  573هجری قمری در هرات متولد گردید ،و از چهار عالم بزرگ عصر خویش
اخذ علم نموده است که عبارت اند از :قاضی أبی منصور محمد بن أحمد أزدی هروی در هرات که فقه را عبادی
هروی از او آموخته است ،قاضی علی أبی عمر بسطامی ،استاد أبی طاهر زیادی و أبی إسحاق إسفراینی در
نیشابور .موصوف در ماه شوال سال  834هجری قمری وفات یافته است.
قاضی ابو سعد هروی از جمله شاگردان بر جسته او بوده ،و فقه را از عبادی هروی آموخته ،و از موصوف
حدیث نیز روایت نموده است ،و در باره او میگوید :ابو عاصم عبادی هروی از بلند ترین هم ردیفانش در فقه در
زمانه خود بوده ،و او احاطه داشت به علوم و بر درجه بلند قرار داشت ،و یکی از ستونهای آن بود ،نامبرده عادتش
بود که در نوشته هایش از نثری پیچیده استفاده می کرده است.
عبادی هروی در شرح آثار ابو إسحاق اسفراینی نیز نوشته های داشته است.
موصوف از ابوبکر أحمد بن محمد بن إبراهیم بن سهل قراب و دیگران حدیث روایت نموده ،و از او
إسماعیل بن أبی صالح مؤذن و تعدادی دیگر روایت کرده اند .ابو محمد عبداهلل بن محمد بن إبراهیم بن قیم
ضیائی از ابوالحسن علی بن أحمد بن عبدالواحد مقدسی و او از ابوالقاسم عبدالواحد بن أبی مطهر قاسم بن فضل
صیدالنی و او از ابو سعد إسماعیل بن حافظ أبی صالح أحمد بن عبدالملک نیشابوری و او از شیخ إمام ابو عاصم
محمد بن أحمد بن محمد بن عباد هروی و او از ابوبکر أحمد بن محمد بن إبراهیم بن سهل قراب و او از ابو علی
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أحمد بن محمد بن علی بن رزین باشانی و او از عبدالجبار بن عالء و او از سفیان و او از عماره بن قعقاع و او از
أبی زرعه و او از أبی هریره روایت نموده ،که گفت :مردی برای رسول اهلل(ص) گفته است :یا رسول اهلل! چه
کسی از مردم مستحق تر است از روی حسن صحبت برای انسان؟ رسول اهلل(ص) فرمودند ( :أُمُّکَ ).ترجمه :مادر
تو .و باز پرسید :و بعد از وی؟ باز فرمودند ( :أُمُّکَ) ترجمه :مادر تو .و باز پرسید :و بعد از وی؟ رسول اهلل(ص)
فرمودند( :أَبَاکَ ).ترجمه :پدر تو.
حاجی خلیفه در کتاب کشف الظنون آورده است :محمد بن أحمد بن محمد بن عبداهلل بن عباد عبادی
هروی مکنی به ابوعاصم فقیه شافعی بوده ،و در سال  573هجری قمری متولد و در سال  834هجری قمری
وفات یافته است.
و در کتاب وفیات األعیان ابن خلکان آمده است :قاضی ابو عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن عبداهلل بن
عباد عبادی هرو ی فقیه شافعی یکی از فقهای مشهور هرات بوده ،و درس فقه را از قاضی ابو منصور أزدی در
هرات و از قاضی أبی عمر بسطامی در نیشابور آموخت ،او امامی متفنن و دقیق النظر بود ،شهر های مختلفی را
گشته ،و مشایخ بسیاری را مالقات کرده بوده است.
و عالمه دهخدا در لغت نامه اش می نویسد :محمد بن أحمد بن محمد بن عبداهلل بن عباد عبادی هروی
مکنی به ابو عاصم فقیه شافعی متولد سال  573هجری قمری و متوفی سال  834هجری قمری بوده ،و فقه را در
هرات از قاضی ابو منصور أزدی هروی و در نیشابور از قاضی أبی عمر بسطامی آموخت ،و امامی متفنن و دقیق
النظر گشت ،و بسیاری از مشایخ را بدید.
عبادی هروی کتب مفیدی را تالیف نموده ،که از جمله آنها کتب زیر می باشند:
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کتاب الزیادات فی الفروع.
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کتاب الزیادات علی زیادات الزیادات.
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کتاب طبقات الفقهاء که کتاب لطیفی است ،و آنرا قاضی ابو سعد هروی صاحب کتاب األشراف در
ضمن کتاب کتاب األشراف علی غوامض الحکومات آورده است.
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