RESPONDING TO THE
UNWARRANTED ATTACKS ON
SHAYKH ASRAR RASHID
(ALLAH PRESERVE HIM)

BACKGROUND

Mawlana Muhammad Shahid Ali Bandyalwi (Allah forgive him his errors) has
opened a Pandora’s Box when he accused Sayyidi Shaykh Asrar Rashid (Allah
preserve him) of deviation (being daal mudil and Sullah Kulli) on the basis of
two speeches - the Ummah channel interview and the Taqlid speech. There
are several small points that are worthy of mentioning:
1. The Muftiyan e Kiram who were asked (Mufti Aslam Rida, Mufti Fida
Husayn, Mufti Rashid Mahmud Ridawi, Mufti Shafi al-Rahman etc.) who
were informed of this issue are not actually fully at fault due to being
told half-truths and misrepresentative information, in spite of Mawlana
Shahid Ali’s insistence to the contrary. However, it was on them to
investigate the matter before issuing verdicts.
2. Mufti Aslam Rida was asked about the claims of Mawlana Muhammad
Shahid and said that while his answer was right contextually, it was not
meant to create dissension.
3. My/our view is the same as A’lahazrat Imam Ahmad Rida (Allah be
pleased with him) but we differ from others in that we don’t rush to give
fatwa of being Sullah Kulli on people without research.
4. The comparison between Shaykh Asrar and the fatwa on him and the
fatwa on Mufti Akmal by Sayyidi Taj al-Shariah (Allah have mercy on
him) is qiyas ma’ al-fariq (a disanalogous comparison) because Shaykh
Asrar on three occasions has said it is impermissible to pray behind
Deobandis and pseudo-Salafis/Wahhabis whereas Mufti Akmal only
later clarified what seems to be an absolute position to be restricted:

a. The reason for Sayyidi Taj al Sharia’s harsh view is that Mufti
Akmal was enticing people to pray behind non-Sunnis by saying it
is necessary to pray Jumu’a behind them when alone whereas the
opinion in Tuhfat al-Muhtaj and Majmu’ and Radd al-Muhtar
(quoting other texts)1 state it is somewhat disliked to pray behind
them but better than praying alone but one has an option, better
to pray behind a Sunni.
b. The same goes for Sayyidi Taj al Shari’ah Mufti Akhtar Rida Khan
(Allah preserve him)’s opinion on Tahir al-Qadri that was agreed
upon by Sayyidi Shaykh Muhammad al-Madani al-Ashrafi (Allah
preserve them both) - it is unlike Shaykh Asrar’s case because
Shaykh Asrar2 on three occasions encouraged people to learn and
said its impermissible whereas Tahir al-Qadri say not to get
involved in these things3.
c. The text used from Fatawa Ridawiyya Sharif is that “to consider a
deviant who is disbelieving as worthy of being imam is disbelief
itself”4, is correct. This fatwa is also cited in a different way by
Imam al-Nawawi in al-Majmu’.
5. While there are some seeming differences between the fatwa of Shaykh
Ahmad Sa’id al Kazmi (Allah have mercy on him) and the statement of
Shaykh Asrar, it is unfair that Mawlana Shahid did not mention the three

1

Note this is not the opinion of Imam Ibn Abidin but of Imam Ibn Nujaym and others
https://www.youtube.com/watch?v=Ozxae599sDE and https://www.youtube.com/watch?v=GzK-YgYi9rk
3
https://www.youtube.com/watch?v=la_jfu6K8KY
2

 ان کی اقتداء بوجوہ حرام قطعی ہے بلکہ ان کے عقائد پر مطلع ہو کر پھر بھی انھیں قابل امامت جانے تو کافر ہوجائے4
)Fatawa Ridawiyya 8:440(

groups to the Muftis and ulama and is constantly misrepresenting
Shaykh Asrar’s position as Shaykh Asrar’s own personal opinion when
it's a reading of Shaykh Sayyid Ahmad Sa’id al Kazmi (Allah have mercy
on him)’s fatwa. Note Shaykh Muhammad al Madani al-Ashrafi (Allah
preserve him)

5

and Mufti Faiz Ahmad Uwaysi (Allah have mercy on

him) may disagree with this reading

Regarding praying behind non-Sunnis - Hanafi overview
In the Hanafi school, prayer behind non-disbelieving non-Ahl al-Sunna is
prohibitively disliked and necessary to repeat (makruh tahriman wajib
al-’iyadah) overall and this is relied upon (mu’tamad). One may note the work
of Imam Ibn ‘Abidin stating such in Radd al-Muhtar. Imam Ibn Abidin writes
his view that prayer behind a non-disbelieving innovator is prohibitively
disliked (makruh tahriman) overall and that there is a narration of Imam
Malik not allowing it at all.

5

6

Such rulings are also found in Fatawa

https://youtu.be/ta_4zAByE60?t=354
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فهو كالمبتدع تكره إمامته بكل حال بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا قال ولذا لم تجز الصالة خلفه
أصال عند مالك ورواية عن أحمد فلذا حاول الشارح في عبارة المصنف وحمل االستثناء على غير الفاسق وهللا أعلم.
And also see:

 وهي اعتقاد خالف المعروف عن الرسول ال بمعاندة بل بنوع شبهة (الدر المختار مع،  صاحب بدعة:مبتدع أي..... إمامة....ويكره
 مكتبة زكريا ديوبند) فهو كالمبتدع تكره إمامته بكل حال بل مشى في: ط،299 ،298 :2  باب اإلمامة، كتاب الصالة،رد المحتار
299 :2 ،)شرح المنية على أن رواية كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا (رد المحتار

Tatarkhaniyya and Binayah of Imam al-’Ayni.7 As for Deobandis in particular,
Imam Ahmad Rida Khan writes “prayer behind all Deobandis, Shias, and
Wahabis etc is invalid”8. However, a qualifier for Wahabis and Deobandis is
made that these texts refer to all of those Deobandis who have committed
disbelief or blasphemy. The references where Fatawa Ridawiyya Sharif (both
old and new) referring to all or most Deobandis/Wahabis as not being Muslim
or being disbelievers9 refers to “shari’ or istilahi Deobandis or Wahabis” as

7

)إن الصالة خلف أالهواء ال تجوز‘‘-اھ(-البنایہ شرح الہدایہ،ج،٢ص،٣٩٣دار الفکر بیروت’’
در مختار میں ہے’’:إن ٔانكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر فال يصح اإلقتداء به ٔاصالً‘‘-اھ(-در مختار،کتاب الصالۃ،باب اإلمامۃ،ج،٢ص،٣٠٠
)دار الكتب العلميہ بيروت
ٰ
المبتدع‘‘-اھ(-فتاوی تاتارخانیہ،ج،١ص ،٣٧٦دار الکتب العلمیہ بیروت
فتاوی تاتارخانیہ میں ہے’’:ال تجوز الصالة خلف
From
https://daruliftabareilly.com/%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%8
C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%81-%D8%AF%DB
%8C%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DA%91%DA%BE%D8%A7%DB%92%D8%AA%D9%88-%DA%A9/
8

جب صور ت ایسی ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ کسی مسلمان صالح امامت کو اپنا امام مقرر کریں اس کے پیچھے جمعہ
و عیدین پڑھیں  ،جمعہ قائم کرنے کے لئے اگر کوئی مسجد بنائیں تو اذن عام مسلمین واشتہار کے ساتھ کسی میدان خواہ
مکان میں پڑھیں اور اگر اس پر قدرت نہ ہو اور سب مساجد کے امام دیوبندی یا وہابی یا غیرمقلد یا نیچری یا مرزائی وغیر
ہم مرتدین ہیں تو فرض ہے کہ ظہر تنہا تنھا پڑھیں ان لوگوں کے پیچھے نماز باطل محض ہے جیسے کسی بت پرست یا
آریہ کے پیچھے یہ ترکِ جمعہ نہ ہوا کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں لغو و باطل حرکت ہے نمازہی نہیں ،اور ان کی اقتداء بوجوہ
حرام قطعی ہے بلکہ ان کے عقائد پر مطلع ہو کر پھر بھی انھیں قابل امامت جانے تو کافر ہوجائے
من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر"( جس نے اس کے کفر اور عذاب میں شک کیا اس نے کفر کیا ) ہاں اگر کہیں ایسا"
بدمذہب ہو جس پر حکم کفر نہیں جیسے تفضیلیہ ،اور سنی کی امامت نہ مل سکے تو اس کے پیچھے جمعہ و عیدین پڑھ
*_لے۔( جلد  8صفحہ )440۔
جو جو اس امام کی حالت سے ٓاگاہ تھے سب ترک فرض نماز’’ Also see Fatawa Ridawiyya Sharif (qadim):
جنازہ کے مرتکب و مستحق عذاب رہے۔ جب کہ خود وہابی یا وہابیہ کو صالح امامت جاننے والے نہ ہوں ورنہ باالتفاق
علمائے حرمین شریفین کا فتوی ہو چکا ہے کہ ’’من شك فی کفرہ و عذابه فقد کفر‘‘ جو وہابی کے کفر میں شک کرے خود
کافر ہے۔ ( فتاوی رضویہ ،قدیم جلد ،٤ :صفحہ  ،۱۲رضا اکیڈمی ممب
And see here: https://www.jamiaturraza.com/session/14Dec14/5.mp3
9

Fatawa Ridawiyya Sharif 6:441, 6:90 Qadim (Raza Academy Mumbai), 8:440; see also Ma’arif Sharih
Bukhari, page 914, Raza Academy, Mumbai; also see the following texts - Imam Ahmad Rida writes:

کوئی ایسا نہ رہا جس کی بدعت کفر سے گری ہوئی ہو خواہ غیر مقلد ہو یا بظاہر مقلّد نسأل اﷲ العفو والعافیۃ(ہم اﷲ ٰ
تعالی
سے معافی اور عافیت کو سوال کرتے ہیں۔ت) نماز اس کے پیچھے مکروہ تحریمی ہے اور جو اس حد تک پہنچ گئی توا قتدا
]اس کی اصالً صحیح نہیں۔

mentioned by Mufti Akhtar Rida Khan, 10Mufti Sharif ul-Haq and Mufti Waqar
al-Din (Allah have mercy on them)11. Mufti Waqar al-Din (Allah have mercy on
him) states in Waqar al-Fatawa that while all Deobandi scholars know of the
disbelief (as quoted from the Q&A session of our teacher Shaykh Akhtar Rida12
), if there is a Deobandi scholar who doesn’t (hypothetically) - prayer behind
him is disliked prohibitively and necessary to repeat (makruh tahriman wajib
al-`iyadah). Mawlana Sardar Ahmad13’s fatwa and Mawlana Mufti Sharif al-Haq
14

’s fatwa is the same. As for non-disbelieving non-Sunnis, Imam Ahmad Rida

Khan writes it is makruh tahrimi like behind the Tafdhiliyya.15 This is unless
there is no Sunni imam in which case the Imam allows jum’ua and Eidayn
behind them - however due to ‘urf (custom) of shari’ Deobandis being
included, this permission was later voided by scholars like Mufti Akhtar Rida
and Shaykh Shah Turab al-Haq and rightfully so.16
In Sharh al-Aqa’id as well it is said that some scholars (ba’d al salaf)
prohibited prayer behind non-disbelieving non-Sunnis. The text mentions the

The Imam writes also بہت لوگ ہیں ازانجملہ غیرمقلدین اور رافضی اور وُ ہ وہابی جن کی بدعت حدِکفر تک پہنچی
ٰ
ٰ سیدنا امام اعظم رضی اﷲ،ہے
الصلوۃ خلف اھل الھواء التجوز (اہل ہواء کے پیچھے نماز جائز:ہیں
تعالی عنہ فرماتے
)نہیں۔ت
The Imam also writes غیر مقلد وہابی دیوبندی سب اسالم سے خارج ہیں اور ان کے پیچھے نماز باطل محض
والتفصیل فی حسام الحرمین والنھی االکید وغیرھما(اور اس مسئلہ کی تفصیل حسام الحرمین اور النہی االکید وغیرہ میں
ٰ سبحنہ و
ٰ ہے۔ت) واﷲ
تعالی اعلم۔
10

http://www.jamiaturraza.com/session/9Feb14/2.mp3

11

Fatwa Sharih Bukhari 3/234 and on p. 239, Waqar al-Fatawa 1:284 - The latter reference also states all
Deobandi scholars know of the disbelief but if there is a Deobandi scholar who hypothetically is unaware of the
issues, it is prohibitively disliked.
12

https://www.jamiaturraza.com/session/9Feb14/2.mp3
https://archive.org/.../FatawaMuhadisEA.../page/n65/mode/2up
14
Fatwa Sharih Bukhari 3/234 and on p. 239 - states that there are some Deobandi who are hypothetically only
deviated
13

15

Fatāwā al-Riđawiyyah Shariff, 6/626

16

See Fatawa Ridawiyya Sharif 8:440 and 6:625-626

hadith mentioned in numerous books of fiqh like Tabi`yin and Fath al-Qadir
saying pray behind all righteous and unrighteous people because the Imams
prayed behind people of transgression and desire and innovation without
rejection and what is mentioned from some scholars and pious predecessors
not praying behind them is based on dislike. The meaning of dislike - meaning
it is valid but prohibitively disliked as per the author of the Hashiyah.17
A question to Mawlana Shahid - those imams who prayed behind the people of
desire, are they all Sullah Kulli?18
Note what Imam al-Taftazani (Allah have mercy on him) said - some of the
salaf. The upshot of this is while the relied upon position is prayer behind
non-disbelieving non-Sunnis as being prohibitively disliked, there may be
differences as to the ruling - whether it is somewhat (tanzihi) or prohibitive
(tahrimi). A similar text can be found in the Sharh of ‘Allamah al-Maydani
(Allah have mercy on him).
Some scholars like Sayyid Madani Miya and Shaykh Turab al-Haq are of the
view that salah behind misguided people is invalid although perhaps they
17

 صلّوا خلف ك ّل برّ وفاجر؛ وألنّ علماء األمّة كانوا يصلّون خلف الفسقة: لقوله عليه السالم٠ خلف ك ّل برّ وفاجر٠]1[٠وتجوز الصالة٠
 وما نقل عن بعض السلف من المنع عن الصالة خلف المبتدع فمحمول على الكراهة؛، من غير نكير٠]3[٠ والبدع٠]2[٠وأهل األهواء
 هذا إذا لم يؤ ّد الفسق أو البدعة إلى ح ّد الكفر، والمبتدع٠]4[٠إذ ال كالم في كراهة الصالة خلف الفاسق،
 إلخ] معناه أنها تص ّح لك ّنها تكره كراهة تحريم في "الغنية" أنهم لو قدّموا فاسقا يأثمون بناء على أنّ كراهة... [تجوز الصالة:] قوله1[
 و فعل بما ينافيها, فال يبعد منه اإلخالل ببعض شروط الصلوة,تقديمه كراهة تحريم لعدم اعتنائه بأمور دينه وتساهله في اإلتيان بلوازمه
 و لذا لم تجز الصلوة خلفه أصالً عند مالك و هو رواية عن أحمد وقد ح ّقق المسئلة الشيخ اإلمام أحمد,بل هو غالب بالنظر إلى فسقه
١٢ .رضا خان قدّس سرّ ه في فتاواه

 وما نقل عن بعد السلف من منع فمحمول على كراهية18
Full  ½صلّوا خلف ك ّل برّ وفاجر¼؛ وألنّ علماء األمّة كانوا يصلّون خلف الفسقة وأهل: لقوله عليه السالم٠ خلف ك ّل برّ وفاجر٠]1[٠وتجوز الصالة٠
 وما نقل عن بعض السلف من المنع عن الصالة خلف المبتدع فمحمول على الكراهة؛ إذ ال كالم في كراهة الصالة، من غير نكير٠]3[٠ والبدع٠]2[٠األهواء
 هذا إذا لم يؤ ّد الفسق أو البدعة إلى ح ّد الكفر، والمبتدع٠]4[٠خلف الفاسق،

mean salah behind those misguided people who disbelieve like Shari’
Deobandis is invalid19
The text cited by Mawlana Shahid from Fath al-Qadir was also cited by Sayyidi
Mufti Akhtar Rida Khan (Allah have mercy on him) The Shaykh also said there
is no room to pray behind a non-Sunni20, whether with full jawaz (permission)
or karahat (dislike). He then quotes the passage from Fath al-Qadir: It is
narrated from Abu Hanifa and Abu Yusuf (Allah have mercy on them) that
prayer behind people of desire is not permitted.21 Mufti Akhtar Rida Khan
(Allah have mercy on him) also mention the principle that to pray behind a
non-Sunni who is at the level of disbelief, either jurisprudentially (fiqhi) or
theologically (kalami), is void and to make him an imam is disbelief as well22.
The Shaykh (Allah have mercy on him) also correctly states to pray behind
Deobandis (meaning shari’) is void and to make them an imam is
impermissible and disbelief23. As for non-disbelieving non-Sunnis, Imam

19

See the following links: https://youtu.be/ta_4zAByE60?t=1235 and

https://youtu.be/WD9F2o_Zmi0 and https://www.youtube.com/watch?v=Qrr1S62LCjc
and https://www.facebook.com/799623110184102/videos/800197706793309 and
https://alahazrat.net/media/what-about-praying-namaz-behind-any-neem-deobandi-or-wah
abi-imam/ and https://youtu.be/QoVusmdKov0and
https://alahazrat.net/media/what-about-praying-namaz-behind-any-neem-deobandi-or-wah
abi-imam/ and https://youtu.be/QoVusmdKov0.
20
This is the view of Shaykh Asrar as well- https://youtu.be/GzK-YgYi9rk
21
https://www.jamiaturraza.com/session/12May09/16.mp3 citing روی محمد و ابی حنیفہ و ابی یوسف

ٰ  رحمھما اﷲ. Full is
تعالی ان الص ّٰلوۃ خلف اھل االھواء التجوز

 وبخط الحلواني تمنع الصالة خلف، وروى محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما هللا أن الصالة خلف أهل األهواء ال تجوز
 ال يجوز االقتداء:  ] أبي يوسف أنه قال351 :من يخوض في علم الكالم ويناظر أصحاب األهواء كأنه بناه على ما ورد عن [ ص
بالمتكلم وإن تكلم بحق
https://www.jamiaturraza.com/session/12May09/16.mp3
https://www.jamiaturraza.com/session/9Feb14/2.mp3 and https://youtu.be/ClPZ1t2VFeU
and https://www.jamiaturraza.com/session/14Dec14/5.mp3 and
https://fb.watch/6gG58tTUOU/ and
https://www.facebook.com/watch/?v=800227456790334
22
23

Ahmad Rida rightly states it is disliked with severity and prohibition24 The
Imam had mentioned that prayer behind some non-conformists (ghayr
muqalidin) is severely disliked.25 However, as noted by Shaykh Akhtar Rida
Khan, that is for that time and not anymore. 26 Imam Ahmad Rida Khan wrote
similarly in his Fatawa that there is no Wahabi who hasn’t reached disbelief
and if there is one who has not, prayer behind him is severely disliked.27
Furthermore, the Imam writes in other places that there is no Wahabi who has
not reached the level of disbelief. The Imam quotes Sharh al-Aqa’id (p. 115),
Bahr al-Ra’iq (1/349, in two portions) from Muhit, Khulasah, and Mujtabah (
) مجت ٰبی, etc. that salah behind a transgressor and an innovator is not allowed
(mana’) and disliked - makruh (i.e. tahriman)- see Sharh al-Aqa'id (p. 115) and if
he has reached doctrinal disbelief (kufr kalami) (or some hypothetical fiqhi) (like
Wahabis), it is not ja’iz i.e. baatil mehez (see Bahr al-Raiq 1/349)28

After seeing these proofs one may be moved to think this matter of prayer
behind non-Sunnis who are not disbelievers is a matter of non-dispute however in the Arabic translation of al-Nahiy al-Akid, while the Imam quotes a
passage of ‘Allamah al-Tahtawi in his Hashiya on Durr al-Mukhtar that to

24
25

Fatawa Ridawiyya Sharif 6:626
Fatawa Ridawiyyaa 6:670

26

See these:
https://youtu.be/ClPZ1t2VFeU
https://www.jamiaturraza.com/session/08Nov09/11.mp3

ٰ ان دیار میں وہابی اُن لوگوں کو کہتے ہیں جو
اسمعیل دہلوی کے پیرو اور اس کی کتاب''تقویۃ االیمان''کے معتقد ہیں یہ لوگ مثل شیعہ
خارجی معتزلہ وغیرہم اہلسنت وجماعت کے مخالف مذہب ہیں ان میں سے جس شخص کی بدعت ح ِد کفر تک نہ ہو یہ اُس وقت تھا اب کبرائے
ت دین کا انکار کیا اور تمام وہابیہ اُس میں اُن کے موافق یا کم از کم اُن کے حامی یا اُنھیں مسلمان جاننے والے
ِ وہابیہ نے کھلے کھلے ضروریا
تو اب وہابیہ میں کوئی ایسا نہ رہا جس کی بدعت کفر سے گری ہوئی ہو خواہ غیر مقلد ہو یا بظاہر مقلّد،ہیں اور یہ سب صریح کفر ہیں
27

ٰ نسأل اﷲ العفو والعافیۃ(ہم اﷲ
تعالی سے معافی اور عافیت کو سوال کرتے ہیں۔ت) نماز اس کے پیچھے مکروہ تحریمی ہے اور جو اس حد تک
ً
 ]پہنچ گئی توا قتدا اس کی اصال صحیح نہیں۔- Fatawa Ridawiyya Sharif vol 6, question 592
28
Fatawa Riddawiyya Sharif 6:90, qadeem ed. Raza Academy Mumbai

deviate from the path of Ahl al-fiqh will lead one to the hellfire29 , the Imam
later mentions that the view of tahriman or aqrab ila al haram is the view of
tahqiq (research)30. The upshot of this point about tahqiq is that while this
view is relied upon, there are jurists in the Hanafi and other schools who may
agree or disagree with this position. The minority position represented in a
quote mentioned by Ibn ‘Abidin (Allah have mercy on him) in Radd al-Muhtar
states that to pray behind a non-Sunni innovator is better than praying alone.
31

Many may rightly restrict this statement to ‘Eid and Jumu’a (Friday) prayers

behind Tafdiliya (a sect of the Shi’a)32 but the statement in and of itself could
also be and has been used in an unrestricted sense by some Arab scholars, a
usage we say is mistaken in tahqiq (reThere are many other quotes such as in
Radd al-Muhtar in which Imam Ibn Abidin (Allah have mercy on him) quotes
Nahr al Fa’iq from al-Muhit to pray behind a non-Sunni or a transgressor but
continues on to say the majority opinion is that prayer behind a non-Sunni is
prohibitively disliked due to the necessity of not respecting such people.33. In
another place Imam Ibn ‘Abidin quotes the position (that is also the position of
Imam Ibn Nujaym and not his own) that it is somewhat disliked but better
29

Nahiy p. 37
Nahiy al-Akid p 50
 لحديث من صلى خلف عالم تقي، لكن ال ينال كما ينال خلف تقي ورع، (نال فضل الجماعة) أفاد أن الصالة خلفهما أولى من االنفراد: قوله. االختيار وغيره31
)Radd alMuhtar 1/605( فكأنما صلى خلف نبي
32
Fatawa Ridawiyya Sharif 8:440; 6:626, ed. Jami’a Nizamiyya Ridawiyya
30

وفي النهر عن المحيط صلى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة وكذا تكره خلف أمرد
وسفيه ومفلوج وأبرص شاع برصه وشارب الخمر وآكل الربا ونمام ومراء ومتصنع ومن أم بأجرة قهستاني
33

Radd 1/560 -

 وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه ال يهتم ألمر دينه وبأن في تقديمه لإلمامة تعظيمه وقد:قال الشامي
وجب عليهم إهانته شرعا

than praying alone but if possible it is better to pray elsewhere.34 Similarly the
term permission or absolute permission (ja’iz or ja’iz mutlaqa or tajuz
mutlaqa) is used in Binayah Sharh Hidayah meaning with dislike and other
texts exist that would establish the minority view35. In Sharh alMaqasid and
 34فإن أمكن الصالة خلف غيرهم فهو أفضل ،وإال فاالقتداء أولى من االنفراد
For example Imam al-Haskafi writes:

35

قوله نال فضل الجماعة ) أفاد أن الصالة خلفهما أولى من االنفراد  ،لكن ال ينال كما ينال خلف تقي ورع (
لحديث ” { من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي } ” قال في الحلية  :ولم يجده المخرجون نعم
أخرج الحاكم في مستدركه مرفوعا ” { إنسركمأنيقبل هللا صالتكم فليؤمكم خياركم،فإنهم وفدكم فيما بينكم
وبين ربكم } ”  .ا هـ  .مطلب في إمامة األمرد
and
قوله ويكره تنزيها إلخ ) لقوله في األصل  :إمامة غيرهم أحب إلي بحر عن المجتبى والمعراج  ،ثم قال ( :
فيكره لهم التقدم ; ويكره االقتداء بهم تنزيها ; فإن أمكن الصالة خلف غيرهم فهو أفضل وإال فاالقتداء أولى
من االنفراد ( قوله ولو معتقا ) يلزمه استعمال اللفظ
And this in Tabiyin:
And this from Imam Ibn Nujaym:
وفي النهر عن المحيط  :صلى خلف فاسق ومبتدع نال فضل الجماعة
Also see:
.ويكرهتقديمالعبد  ...والفاسق" ألنه ال يهتم ألمر دينه"
][Al-Hidāyah, 1/122, Al-Miṣbāḥ; Al-Baḥr Al-Rā`iq, 1/610, DKI
كره إمامة الفاسق  ...وروى محمد عن أبي حنيفة رحمه هللا تعالى وأبي يوسف أن الصالة خلف أهل األهواء ال تجوز ،والصحيح أنها تصح مع
الكراهة خلف من ال تكفره بدعته ،لقوله صلى هللا عليه وسلم" :صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر" رواه
الدارقطني كما في البرهان ،وقال في مجمع الروايات :وإذا صلى خلف فاسق أو مبتدع يكون محرزا ثواب الجماعة لكن ال ينال ثواب من يصلي خلف
.إمام تقي
][Marāqī al-Falāḥ with Ḥāshiyat al-Ṭaḥṭāwī, 303, Qadīmī Kutub Khānah

Umdat al Murid Sharh Jawharat al-Tawhid it is mentioned that prayer behind a
non-Sunni is disliked (meaning prohibitively) but what must be remembered
this is from the majority Hanafi/Maliki lens even though both the texts cited
are books of creed (‘aqida)36. Lastly, Imam al-’Ayni writes that praying behind
the Khawarij is a matter of difference of opinion (i.e. whether it is somewhat
or prohibitively disliked).37 This proves the point that this was not an issue of
consensus much less where someone would accuse another of being ‘Sullah
Kulli’.

ويكره إمامة عبد  ...وفاسق  "...قوله( :وفاسق) من الفسق :وهو الخروج عن االستقامة ،ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني"
.وآكل الربا ونحو ذلك ،كذا في البرجندي إسماعيل
][Radd al-Muḥtār, 2/298, DKI
Similarly these fatawa in Bahr al-Ra’iq or in any other books of fiqh like this quote from Bahr al-Raiq and
وانظر نحو ذلك أيضا في فتح القدير  1/350وكنز الدقائق * 1/370وقال other books like Kanz al-Daqa’iq and Fath al-Qadir:
ابن نجيم في البحر الرائق  – 151 /5أما لو كان مؤديا إلى الكفر فال يجوز أصال كالغالة من الروافض …والقدرية والمشبهة القائلين بأنه تعالى جسم
كاألجسام ومن ينكر الشفاعة أو الرؤية أو عذاب القبر أو الكرام الكاتبين أما من يفضل عليا فحسب فهو مبتدع من المبتدعة الذين يجوز االقتداء بهم مع
* الكراهة وكذا من يقول أنه تعالى جسم ال كاألجسام ومن قال أنه تعالى ال يرى لجالله وعظمته ) اه

وفي الدراية نقال عن المحيط لو صلى خلف فاسق أو مبتدع
يكون محرزا ثواب الجماعة لقوله – عليه الصالة والسالم – «صلوا خلف كل بر وفاجر» أما ال ينال ثواب من
صلى خلف التقي اهـ( .قوله يصليان الجمعة خلف الحجاج) أي وقد كان في غاية الجور والظلم ذكر الترمذي أنه
قتل مائة ألف وعشرين ألفا صبرا ومات في حبسه خمسون ألفا من الرجال وثالثون ألفا من النساء سوى من قتل
في حروبه وزحوفه وكان حبسه يقال له الجائر بغير سقف صيفا وشتاء ويسقون الماء بالرماد ،وقال الحسن
.البصري لو جاء كل أمة بخبيثاتها جئنا بأبي محمد وغلبناهم يعني الحجاج .اهـ .غاية
Similar texts are in Tabyi’in al-Haqaiq such as:

إقامتها في المصر على قول محمد وهو المفتى به؛ ألنه بسبيل منAnd similar here in Tabi’yin :
التحول حينئذ اهـ وفي الدراية نقال عن المحيط لو صلى خلف فاسق أو مبتدع يكون محرزا ثواب الجماعة لقوله
– عليه الصالة والسالم – «صلوا خلف كل بر وفاجر» أما ال ينال ثواب من صلى خلف التقي اهـ( .قوله
)يصليان الجمعة خلف الحجاج
Other similar texts exist
 36و حكم المبتدع البغض و العداوة و اإلعراض عنه .و اإلهانة و الطعن و اللعن و كراهية الصالة خلفه
Found in Sharh al-Maqasid 3:460, ed. Dar al-Kutub al-Ilmiyya and Umdat al-Murid al musamma Sharh
al-Kabir 4:1899, ed. Dar al-Kutub al-Ilmiyya
37
وأما الصالة خلف الخوارج وأهل البدع فاختلف العلماء فيه فأجازت طائفة منهم ابن See Umdat al-Qari Sharh al-Bukhari 5/232 -
عمر إذا صلى خلف الحجاج وكذلك ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير ثم خرجا عليه

As for the Khawarij themselves, some scholars differed on their ruling, with
some books saying they are disbelievers and some saying they are not.
One may see Fath al-Qadir38 and Radd al-muhtar39 and Hashiyat al-Kharshi
38

وذكر في فتح القدير أن الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويكفرون الصحابة حكمهم عند جمهور الفقهاء وأهل الحديث حكم البغاة
.وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم مرتدون .قال ابن المنذر  :وال أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم  ،وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء .وذكر
في المحيط أن بعض الفقهاء ال يكفر أحدا من أهل البدع .وبعضهم يكفرون البعض  ،وهو من خالف ببدعته دليال قطعيا ونسبه إلى أكثر أهل السنة ،
والنقل األول أثبت وابن المنذر أعرف بنقل كالم المجتهدين  ،نعم يقع في كالم أهل المذهب تكفير كثير ولكن ليس من كالم الفقهاء الذين هم المجتهدون
بل من غيرهم  ،وال عبرة بغير الفقهاء  ،والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا ا هـ ومما يزيد ذلك وضوحا ما صرحوا به في كتبهم متونا وشروحا من
قولهم  :وال تقبل شهادة من يظهر سب السلف وتقبل شهادة أهل األهواء إال الخطابية .وقال ابن ملك في شرح المجمع  :وترد شهادة من يظهر سب
السلف ألنه يكون ظاهر الفسق  ،وتقبل من أهل األهواء الجبر والقدر والرفض والخوارج والتشبيه والتعطيل .ا هـ .وقال الزيلعي أو يظهر سب السلف
يعني الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون ؛ ألن هذه األشياء تدل على قصور عقله وقلة مروءته  ،ومن لم يمتنع عن مثلها ال يمتنع عن الكذب عادة
 ،بخالف ما لو كان يخفي السب ا هـ ولم يعلل أحد لعدم قبول شهادتهم بالكفر كما ترى  ،نعم استثنوا الخطابية ألنهم يرون شهادة الزور ألشياعهم أو
للحالف  ،وكذا نص المحدثون على قبول رواية أهل األهواء فهذا فيمن يسب عامة الصحابة ويكفرهم بناء على تأويل له فاسد .فعلم أن ما ذكره في
الخالصة من أنه كافر قول ضعيف مخالف للمتون والشروح بل هو مخالف إلجماع الفقهاء كما سمعت .وقد ألف العالمة منال علي القاري رسالة في
الرد على الخالصة  ،وبهذا تعلم قطعا أن ما عزي إلى الجوهرة من الكفر مع عدم قبول التوبة على فرض وجوده في الجوهرة باطل ال أصل له وال
يجوز العمل به  ،وقد مر أنه إذا كان في المسألة خالف ولو رواية ضعيفة  ،فعلى المفتي أن يميل إلى عدم التكفير  ،فكيف يميل هنا إلى التكفير
المخالف لإلجماع فضال عن ميله إلى قتله وإن تاب  ،وقد مر أيضا أن المذهب قبول توبة ساب الرسول صلى هللا عليه وسلم فكيف ساب الشيخين
.والعجب من صاحب البحر حيث تساهل غاية التساهل في اإلفتاء بقتله مع قوله  :وقد ألزمت نفسي أن ال أفتي بشيء من ألفاظ التكفير المذكورة في
كتب الفتاوى  ،نعم ال شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضي هللا تعالى عنها أو أنكر صحبة الصديق  ،أو اعتقد األلوهية في علي أو أن جبريل
غلط في الوحي  ،أو نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن  ،ولكن لو تاب تقبل توبته  ،هذا خالصة ما حررناه في كتابنا تنبيه الوالة والحكام ،
وإن أردت الزيادة فارجع إليه واعتمد عليه ففيه الكفاية لذوي الدراية

قوله  :ويكفرون أصحاب نبينا صلى هللا عليه وسلم ) علمت أن هذا غير شرط في مسمى الخوارج  ،بل هو بيان لمن خرجوا (
على سيدنا علي رضي هللا تعالى عنه  ،وإال فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه  ،كما وقع في زماننا في أتباع عبد
الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمينوكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة  ،لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من
خالف اعتقادهم مشركون  ،واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر هللا تعالى شوكتهم وخرب بالدهم وظفر بهم
عساكر المسلمين عام ثالث وثالثين ومائتين وألف ( قوله  :كما حققه في الفتح ) حيث قال  :وحكم الخوارج عند جمهور الفقهاء
والمحدثين حكم البغاة  .وذهب بعض المحدثين إلى كفرهم  .قال ابن المنذر  :وال أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم ،
وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء  .مطلب في عدم تكفير الخوارج وأهل البدع
وقد ذكر في المحيط أن بعض الفقهاء ال يكفر أحدا من أهل البدع  .وبعضهم يكفر من خالف منهم ببدعته [ ص ] 263 :دليال
39

قطعيا ونسبه إلى أكثر أهل السنة والنقل األول أثبت نعم يقع في كالم أهل مذهب تكفير كثير  ،لكن ليس من كالم الفقهاء الذين هم
المجتهدون بل من غيرهم  .مطلب ال عبرة بغير الفقهاء يعني المجتهد

Also see here from Radd al-muhtar:

):الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (559 /1

- 40. The tatbiq is that those who did takfir via ta’wil do not get any ruling of
disbelief whereas those who did en-masse takfir did.

2. The Maliki and Shafi`i opinion
ويكره) تنزيها ً (إمامة عبد  ...وفاسق  ...ومبتدع) أي صاحب بدعة ،وهي اعتقاد خالف المعروف عن الرسول ،ال بمعاندة بل("
بنوع شبهة ،وكل من كان من قبلتنا( ،اليكفر بها) حتى الخوارج الذين يستحلون دماءنا وأموالنا وسب الرسول ،وينكرون
 - see Radd al Muhtar 1:559صفاته تعالى وجواز رؤيته ؛ لكونه عن تأويل وشبهة بدليل قبول شهادتهم

Similarly one may see Fatawa Ridawiya Sharif 14: 270 which mentions takfir:

خوارج کو کافر کہنا واجب ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے ہم مذہب کے سوا سب کو کا فر کہتے ہیں ۔
فتاوی بزازیہ علی ہامش ہندیہ نوع فیما یتصل بہا مما یجب اکفارہ الخ نورانی کتب خانہ پشاور (۵۳۱۸/ ۶
)
ال جرم الدر ر السنیہ فی الرد علی الوہا بیۃمیں فرمایا :ھؤالء المال حدۃ المکفرۃ للمسلمین ۶
یعنی یہ وہا بی ملحد بے دین کہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں ۔
) الدر ر السنیہ فی الرد علی الوہا بیۃ المکتبہ الحقیقۃ استنبول ترکی ص (۶۳۸
ٰ
فتاوی رضویہ شريف جلد  14صفحة ٢٧٠
Also see Mira’at Sharh Mishkat 5:304 . But also be sure to check Fatawa Ridawiyya Sharif
15:235-236 - see here https://archive.org/details/FatawaRazawiyaJild15/page/n237/mode/2up
and Fatawa Ridawiyya Sharif (Qadeem) 3:311 which quotes adm al-takfir
See Kharshi ‘ala Khalil 4/411 describing the rajih as ‘adm al-takfir for Khawarij

40

The dominant opinion in the Maliki school is that prayer behind non-Sunnis is
prohibited. That being said if one prays behind someone with light innovation
(khafif bida’) someone who elevates Sayyiduna Ali (Allah ennoble his blessed
face and be pleased with him) over the Shaykhayn (Allah be pleased with
them), it will be impermissible without repetition (iyadah). As for whom takfir
(excommunication) is differed over, most say it is not allowed (mamnu) and
some say (wa qeela) it is disliked (makruh) and the first is the relied upon
(mu’tamad).41 Note the principle used by Malikis is that the mash’hur or the
mu’tamad must be followed as per Imam al-Burzuli and Shaykh Ibn Arafah.42

41

Hashiyat al-Dasuqi ala Sharh al-Kabir 1:329; similar texts can be found in al-Nawadir wa al-Ziyadat
1:289 and al-Tawasut bayn Malik wa Ibn al-Qasim pp. 30

(  قوله وأعاد بوقت في كحروري ) هذا بيان للحكم بعد الوقوع وأما االقتداء به فقيل ممنوع وقيل مكروه واألول هو المعتمد.
( قوله مختلف في تكفيره إلخ ) خرج المقطوع بكفره كمن يزعم أن هللا ال يعلم األشياء مفصلة بل مجملة فقط فاالقتداء به باطل
ويعيد المقتدي به أبدا وخرج المقطوع بعدم كفره كذي بدعة خفيفة كمفضل علي على أبي بكر وعمر وعثمان فهذا ال إعادة على من
اقتدى ب
42

َأ
ب َمالِكٍ َرضِ َي هَّللا ُ َع ْن ُه
ِ ُور َم ْذ َه
ِ َو َت ِب َع ُه ْالبُرْ ُزلِيُّ َف َقا َل الَّذِي َج َرى َع َل ْي ِه ْال َع َم ُل نْ ال َيحْ ُك َم ْال َقاضِ ي ِبغَ ي ِْر َم ْشه
ٍّ َأل
َأ
ْ
يح ال َيجُو ُز َل ُه
ِ َو َق ْد َو َق َع َذل َِك فِي َز َم ِن ال ُّسي
ِ  نَّ َمنْ َل ْم َي ُكنْ مِنْ هْ ِل االجْ ِت َها ِد َوال َمعْ ِر َف ِة وُ جُو ِه ال َّترْ ِج,ُوريِّ َف َف َس َخ ُه َو َف َس َخ ال ُغب ِْرينِيُّ ح ُْك َم َحاك ٍِم ِب َق ْو ٍل َشاذ
ْ
الحكم بالشاذ وهو معزول عنه ويفسخ حكمه,
 وإنما يحكمون,وإنما يحكم بغير المشهور من القضاة من ثبت له وجهه وثبت عنده ترجيحه وليس هذا في قضاة زماننا بل ال يعرف كثير منهم النص
بالتخمين

and from another place in
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Similar details are in Hashiyat al Kharshi.43

43

.
 .ص ) وأعاد بوقت في كحروري (
 .ش ) يريد أن من صلى خلف مبتدع كحروري أو قدري فإنه يعيد في الوقت االختياري (
وحروري واحد الحرورية وهم قوم خرجوا على علي بحروراء قرية من قرى الكوفة نقموا عليه في التحكيم وكفروا بالذنب يتعاقد فيها الخوارج ،
بعدها من الكوفة ميالن  ،وأدخلت الكاف سائر من اختلف في تكفيره ببدعته  ،وخرج المقطوع بكفره كمنكر علم هللا أي  :إن هللا ال يعلم األشياء مفصلة
.
 .فإن الصالة خلفه باطلة
وأما من ينكر صفة العلم ويقول إنه عالم بالذات فهو مما اختلف في تكفيره وخرج به المقطوع بعدم كفره كذي هوى خفيف
الشرح
)(4/409
وفي قول من قال  :إن فاسق الجارحة أسوأ حاال من فاسق االعتقاد بحث انظر استدالله ورده في شرحنا الكبير

44

الشرح

)(4/391

.
 .قوله  :كالتهاون بها ) أي  :بحيث يخل بركن من أركانها وقوله  :أو بشروطها (
 .كأن يتساهل بالصالة بدون وضوء أو نحو ذلك
 .قوله  :ودفع دراهم إلخ ) الظاهر أن مثل ذلك ما إذا أقرها على الدخول للحمام ولو لم يعطها دراهم (
 .قوله  :متجردة مع نساء متجردات ) أو كانت متجردة فقط أو هن متجردات فقط (
قوله  :وإمام أو كاتب لظالم ) قال عب ولعل المراد كما يفيده النقل وكتابة ما يظلم فيه ال كتابة كتاب بأجرة ولعل المراد ما لم يخالطه كاإلمام وقوله ( :
 .وإمام أو كاتب أي  :وإمامة إمام أو كتابة كاتب وهو عطف على زنا
 .قوله  :االقتداء به مكروه ) وقال اللقاني  :يحرم الدخول معه ابتداء ويحرم عليه أن يتقدم لإلمامة مع علمه بفسق نفسه (
قوله  :كقصد الكبر بعلوه ) أي  :أو يكون متهاونا بما يتوقف عليه صحة الصالة فإن علم أنه صلى وبه مانع من موانع الصحة أو ظن ذلك فإنه يجب (
على من صلى خلفه اإلعادة أبدا وإن شك في ذلك فمقتضى كالم ابن عرفة ومن وافقه أن صالته صحيحة فإنه ذكر القول ببطالن صالته مقابال للقول
 .بصحتها
قوله  :انظر استدالله إلخ ) عبارته في ك وأما قول من قال  :إنه يمكن أن يقال  :إن فاسق الجارحة أسوأ حاال من فاسق االعتقاد كما أشار إليه بعضهم (
من أن فسق االعتقاد ال ينفي ظن صدق الفاسق أال ترى اتفاق أصحاب كتب الصحاح في الحديث على جواز التحديث من المبتدع الذي يحرم الكذب ولم
يكن داعيا إلى مذهبه ولم يكن ما رواه يقوي مذهبه بخالف

al-Kharshi45 and in other books like the Mudawana etc.46

45

)(4/389
 .بمن بان كافرا
 .قوله  :أن يعطف على باقتداء ) األولى العطف على بمن (
 .قوله  :ال تصح إمامة المرأة ) أي  :وصالتها صحيحة ولو نوت اإلمامة كما هو ظاهره وهل يقال في الخنثى كذلك (
 .قوله  :أو خنثى مشكال ) ولو اتضحت بعد ذلك ذكورته وأما غير المشكل فله حكم ما اتضح به (
قوله  :أو خنثى مشكال ) قال عج ولو استغنى بقوله خنثى مشكال ال غنى عن قوله " امرأة " وقال شيخنا ال يسلم له أال ترى أنه يكره ذبح الخنثى وال (
 .يكره ذبح المرأة ؛ ألن المرأة كاملة في جنسها
قوله  :أو أنه مظنة ذلك ) أي  :موضع يظن فيه وجوده كذا في القاموس فإذا علمت ذلك فنقول المظنة أقوى من االحتمال فمن جرت العادة بعدم طرو (
 .الجنون له في وقت معين فالجنون فيه محتمل ؛ ألن ذلك الوقت حينئذ مظنة لذلك
قوله  :وحمل س في شرحه إلخ ) الحق كالم س وأن محل عدم االقتداء إذا كان في حال جنونه وذلك ؛ ألنه في حال إفاقته تجري عليه أحكام العقالء (
 ،وكالم ابن عرفة الذي أشار إليه الشارح عاطفا على شروط االقتداء وعقله روى محمد أن من ائتم بسكران أعاد أبدا  ،وسمع ابن القاسم ال يؤم المعتوه
 .سحنون ويعيد مأمومه الشيخ روى ابن عبد الحكم ال بأس بإمامة المجنون حال إفاقته ا هـ
وقد بين ابن رشد أن المعتوه الذاهب العقل  ،وكالم ابن عبد الحكم لم يكن مقابال لما قبله بل فرع آخر
)(4/390
 .ص ) أو فاسقا بجارحة (
 .ش ) أي  :إن صالة من اقتدى بفاسق بجارحة باطلة (
 .وظاهره سواء كان فسقه بارتكاب كبيرة لم تكفر أو صغيرة
لكن ابن بزيزة التابع له المؤلف قيد البطالن بما إذا كان الفسق بارتكاب كبيرة فيقيد به كالم المؤلف وسواء كانت الكبيرة لها تعلق بالصالة كالتهاون بها
أو بشروطها أو ال كزنا وغيبة وعقوق ودفع دراهم لزوجته تدخل بها الحمام متجردة مع نساء متجردات وإمام أو كاتب لظالم ثم إن المعتمد صحة
الصالة خلف الفاسق كما في ابن غازي وغيره وهو الذي يدل عليه ما يأتي من صحة الصالة خلف المبتدع مع أنه قد وجد فيه قول بكفره ممن يعتد
بقوله  ،وإن كان خالف الراجح ولم يقع قول ممن يعتد بقوله بكفر الفاسق بجارحة إال تارك الصالة عند اإلمام أحمد ومن وافقه  ،وعلى المعتمد االقتداء
 .به مكروه حيث كان فسقه غير متعلق بالصالة كشرب خمر ونحوه
 .وأما ما تعلق بها كقصد الكبر بعلوه فإنه يمتنع االقتداء به وال يصح
وفي قول من قال  :إن فاسق الجارحة أسوأ حاال من فاسق االعتقاد بحث انظر استدالله ورده في شرحنا الكبير
الشرح
)(4/391

.
 .قوله  :كالتهاون بها ) أي  :بحيث يخل بركن من أركانها وقوله  :أو بشروطها (
 .كأن يتساهل بالصالة بدون وضوء أو نحو ذلك
 .قوله  :ودفع دراهم إلخ ) الظاهر أن مثل ذلك ما إذا أقرها على الدخول للحمام ولو لم يعطها دراهم (
 .قوله  :متجردة مع نساء متجردات ) أو كانت متجردة فقط أو هن متجردات فقط (
قوله  :وإمام أو كاتب لظالم ) قال عب ولعل المراد كما يفيده النقل وكتابة ما يظلم فيه ال كتابة كتاب بأجرة ولعل المراد ما لم يخالطه كاإلمام وقوله ( :
 .وإمام أو كاتب أي  :وإمامة إمام أو كتابة كاتب وهو عطف على زنا
 .قوله  :االقتداء به مكروه ) وقال اللقاني  :يحرم الدخول معه ابتداء ويحرم عليه أن يتقدم لإلمامة مع علمه بفسق نفسه (
قوله  :كقصد الكبر بعلوه ) أي  :أو يكون متهاونا بما يتوقف عليه صحة الصالة فإن علم أنه صلى وبه مانع من موانع الصحة أو ظن ذلك فإنه يجب (
على من صلى خلفه اإلعادة أبدا وإن شك في ذلك فمقتضى كالم ابن عرفة ومن وافقه أن صالته صحيحة فإنه ذكر القول ببطالن صالته مقابال للقول
 .بصحتها

قوله  :انظر استدالله إلخ ) عبارته في ك وأما قول من قال  :إنه يمكن أن يقال  :إن فاسق الجارحة أسوأ حاال من فاسق االعتقاد كما أشار إليه بعضهم (
من أن فسق االعتقاد ال ينفي ظن صدق الفاسق أال ترى اتفاق أصحاب كتب الصحاح في الحديث على جواز التحديث من المبتدع الذي يحرم الكذب ولم
يكن داعيا إلى مذهبه ولم يكن ما رواه يقوي مذهبه بخالف
)(4/392

 .فسق الجوارح ا هـ
ففيه بحث إذ المعنى المعتبر في الصالة من اإلسالم ونحوه غير المعنى المعتبر في قبول الرواية وهو الصدق واألول موجود في فسق الجارحة أقوى
من وجوده من فاسق االعتقاد  ،والثاني بالعكس ؛ ألن اعتبار اإلسالم من جملة ما يعتبر في اإلمامة وكذا ما أشبهه ووجوده في فاسق الجارحة قطعا
 .واختلف في وجوده في فاسد اعتقاد
وأما الصدق فوجوده في فاسق االعتقاد الذي يحرم الكذب ولم يفعل ما يؤيد بدعته مع اتصافه بصفات قبول الرواية أقوى منه في فاسق الجارحة فتأمله
.
 .قال في ك وجد عندي ما نصه  :أو فاسقا بجارحة ولو بالشهرة  ،والظن بذلك يكفي وأما صالته فصحيحة بال خالف ا هـ
)(4/393

.
 .ص ) أو مأموما (
ش ) أي  :وتبطل صالة من اقتدى بمن بان مأموما لفقد شرط عدمي وهو عدم تبعية اإلمام لغيره في تلك الصالة إذ اإلمامة أن يتبع مصل آخر في (
جزء من صالته غير تابع غيره  ،فتبعية اإلمام غيره مبطلة لصالة مأمومه وذلك بأن يكون مسبوقا قام يقضي  ،أو يقتدي مصل بمن يعتقد إمامته وهو
مأموم
الشرح
.
قوله  :آخر ) األولى حذف آخر وقوله  :مصل نائب فاعل يتبع وال يصح قراءة يتبع بالبناء للفاعل ومصل فاعل ؛ ألنه يكون تعريفا للمأمومية ال (
اإلمامية
)(4/394

.
 .ص ) أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه (
ش ) يعني أن اإلمام إذا صلى بمن خلفه عالما بحدثه أو تذكره فيها وتمادى جاهال أو مستحيا فإن صالة من خلفه باطلة كما إذا تعمد الحدث فيها ولو (
لم يعمل عمال أو لم يتعمده بل نسيه لكن علم مؤتمه بحدث إمامه حال ائتمامه وتمادى فإن تذكر اإلمام حدثه ولم يعمل عمال فاستخلف أو استمر ناسيا
 .للحدث ولم يعلم المأموم إال بعد فراغه صحت صالة القوم دونه على المشهور  ،وسواء قرأ المأموم أم ال كانت جمعة أم ال
 .وظاهر كالم المؤلف أنه متى عمل عمال بعد ذكر الحدث تفسد عليه وعليهم  ،ولو كان العمل السالم وهو مذهب المدونة
 .فقوله " أو علم مؤتمه " أي  :علم بحدث اإلمام في الصالة  ،واإلمام غير عالم ؛ بدليل ما قبله
وأما علمه بعد الفراغ منها فال يضر  ،وظاهره أن علم المأموم يبطل صالته ولو علم قبل الدخول فيها ونسي عند الدخول فيها لتفريطه وهو كذلك كما
ذكره الشيخ كريم الدين فليس هذا كالنجاسة إذا علم بها قبل الدخول في الصالة ونسيها حين الدخول فيها
الشرح
)(4/395

.
قوله  :عالما بحدثه أو تذكره فيها ) يمكن شمول المصنف لذلك بأن يقال أو محدث إن تعمد أي  :تعمد الصالة محدثا وقوله  :كما إذا تعمد الحدث فيها (
 .أي  :إخراجه فيها هذا ظاهر المصنف
 .والحاصل أنه يراد بقوله أو تعمد الحدث ما يشمل الصور الثالث

قوله  :وتمادى ) موافق للمدونة خالفا لعج وتبعه عب فعنده مجرد علم المأموم مبطل ولو أعلمه فورا إال أن اللقاني قال  :أو علم مؤتمه أي  :قبل (
 .الصالة أو فيها وعمل معه عمال بعد علمه  ،وأما لو لم يعمل معه عمال بعد علمه أو علم بعد الصالة فال وهو موافق للمدونة فيكون هو الراجح
 .وكما تبطل مع علمه في الصالة وتمادى على ما تقدم تبطل لو علم قبل دخوله في صالته بحدث إمامه ونسي عند الدخول فيها
والحاصل أن صالة المأموم في هاتين الصورتين باطلة عليه مطلقا تبين حدث اإلمام أو تبين عدمه أو لم يتبين شيء والمراد بالعلم االعتقاد الجازم فهذه
 .ست صور
 .ومثل ذلك شكه قبل الدخول فيها تبين حدثه أو تبين عدمه أو لم يتبين شيء مع حرمة الدخول معه
 .وأما بعد الدخول أي  :ويجب التمادي فتبطل إن تبين الحدث أو لم يتبين شيء ال إن تبين عدم الحدث
 .قوله  :على المشهور ) ومقابله تبطل عليهم أيضا (
 .قوله  :وسواء قرأ المأموم ) أي  :خالفا لمن يقول بالصحة إذا قرأ المأموم (
 .قوله  :كانت جمعة أم ال ) خالفا لمن يقول بالصحة في غير الجمعة
قوله  :وهو مذهب المدونة ) ومقابله ما نقل عن ابن القاسم من أن اإلمام إذا (
)(4/396

 .أحدث بعد التشهد فتمادى حتى سلم متعمدا أرى أن تجزئ من خلفه صالتهم
 .تنبيه )  :لو تبين أن المأموم محدث فهل يعيد اإلمام في جماعة أي  :نظرا لما تبين أو ال أي  :نظرا لعدم وجوب نية اإلمامة وإن نواها فقوالن (
قوله  :وظاهر كالم المصنف ) أي  :بناء على أن قول المصنف أو تعمد الحدث أو تعمد الصالة محدثا ومن جملة الصالة السالم (
)(4/397

.
 .ص ) وبعاجز عن ركن (
ش ) أي  :وبطلت باقتداء القادر في فرض أو نفل بعاجز عن ركن ابتداء ودواما من فاتحة أو ركوع أو سجوده  ،فالجالس في فرض أو نفل اختيارا (
أو لعجز ال يأتم به مفترض يقدر على القيام ال قائما وال جالسا وال متنفل قائما  ،ويأتم به المنتفل جالسا فإن عرض إلمام ما يمنعه القيام فليستخلف من
 .يصلي بالقوم ويرجع هو إلى الصف فيصلي بصالة اإلمام
 .ص ) أو علم (
ش ) كان األولى تأخير قوله " وبعاجز عن ركن " عن هذا ألجل االستثناء الذي بعد هذا والمعنى  :وبطلت باقتداء بجاهل يعلم ما تصح به الصالة (
 .وما تبطل المازري
من موانع اإلمامة عدم العلم بما ال تصح الصالة إال به من قراءة وفقه  ،وال يراد بالفقه هنا معرفة أحكام السهو فإن صالة من جهل أحكام السهو
 .صحيحة إذا سلمت له مما يفسدها وإنما تتوقف صحة الصالة على معرفة كيفية الغسل والوضوء وال يشترط تعيين الواجبات من السنن والفضائل
 .ص ) إال كالقاعد بمثله فجائز (
ش ) يعني أن محل بطالن االقتداء بالعاجز ما لم يساو المأموم في العجز فإن ساواه في العجز صح االقتداء به كالقاعد بمثله ويشمل المومئ بمثله (
وهو القياس عند ابن رشد والمشهور من كالم المازري خالف ما في سماع موسى وشهر  ،ثم إن مفاد االستثناء الصحة  ،فقوله فجائز قيد زائد على ما
 .يفيده االستثناء  ،وبعبارة أخرى أي  :إال كل شخص عاجز عن ركن ومماثلة شخص آخر في العجز عن ذلك الركن
وأما لو لم يتماثال في الركن المعجوز عنه كعجز
)(4/398

 .أحدهما عن القيام واآلخر عن الجلوس مثال فال يصح اقتداء أحدهما باآلخر
 .وأفتى أبو عبد هللا القوري بصحة إمامة شيخ مقوس الظهر من السالمين ذلك قال ق  :وهو الصحيح
 .ص ) أو بأمي إن وجد قارئ (
ش ) المراد باألمي من ال يقرأ يعني أن الشخص األمي إذا أم من هو مثله فإن صالة اإلمام والمأموم تبطل إن وجد قارئ ابن عبد السالم ؛ ألن (
 .القراءة يحملها اإلمام فلما أمكن االئتمام بقارئ صارا تاركين لها اختيارا وفيه نظر انتهى
 .فإن عدم القارئ صحت على األصح سحنون إذا خيف فوات الوقت  ،وظاهره أن ذلك في االبتداء فال يقطع إلتيان قارئ
 .قاله ابن يونس عن بعض القرويين
 .ص ) أو قارئ بكقراءة ابن مسعود (
 .ش ) عطف على أمي والمراد بكقراءة ابن مسعود كل شاذ مخالف لرسم المصحف كقراءة عمر فامضوا إلى ذكر هللا (

 .وقراءة ابن مسعود ثالثة أيام متتابعة
 .وأما ما وافق الرسم وقرئ به شاذا فإن صالة فاعله ال تبطل وال يبطل االقتداء به وإن حرمت القراءة به
 .وأما ما وافق الرسم ولم يقرأ به في الشاذ وال في غيره فيجري على اللحن كذا ينبغي
 .وكالم ابن عرفة يفيد صحة صالة المقتدي به وهذا إنما يتم إذا قلنا  :إن ثم ما يوافق الرسم ولم يقرأ به
 .وأما إذا قلنا  :إن كل ما يوافق الرسم يقرأ به فيكون كالم ابن عرفة موافقا لما قبله  ،وظاهر كالم المؤلف بطالن االقتداء به ولو لم يوجد غيره
 .والفرق بينه وبين األمي أن األمي لم يأت بكالم أجنبي في الصالة بخالفه من شرح األجهوري
ص(
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 .أو عبد في جمعة )
ش ) يعني أن صالة من اقتدى بعبد ولو فيه شائبة حرية في الجمعة باطلة ؛ ألن شرط إمامتها الحرية لعدم وجوبها عليه بخصوصها بخالف االقتداء (
 .به في غير الجمعة
وأما صالة العيد فيصح االقتداء بالعبد فيها وال إعادة لكنها تكره إمامته وإن لم يكن راتبا فما يأتي عند قوله " وعبد بفرض " من أن مثل الفرض العيد
 .فيه بحث ؛ إذ في العيد الكراهة حاصلة وإن لم يكن راتبا كما في الحطاب
 .ص ) أو صبي في فرض وبغيره تصح وإن لم تجز (
ش ) أي  :وكذلك تبطل صالة من اقتدى في فرض بصبي لفقد شرط البلوغ ؛ ألنه متنفل  ،وأما من صلى خلفه في النفل فصالته صحيحة وإن لم تجز (
ابتداء على المشهور وسيصرح بجوازها لمثله ابن رشد إنما لم تجز إمامة الصبي للبالغين ؛ ألنه ال يؤمن أن يصلي بغير طهارة إذ ال حرج عليه في
ذلك أال ترى أن شهادته إنما ردت من أجل أنه ال يؤمن أن يشهد بالزور إذ ال حرج عليه في ذلك وال يتعرض الصبي في صالته لفرض وال نفل وإنما
 .ينوي فعل الصالة المعينة قاله سند
 .ص ) وهل بالحن مطلقا أو في الفاتحة (
ش ) أي  :وهل تبطل صالة المقتدي بالحن مطلقا أي  :في الفاتحة أو غيرها سواء غير المعنى ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت أم ال وجد غيره أم (
 .ال إن لم تستو حالتهما أو إن كان لحنه في الفاتحة دون غيرها ؟ قوالن وترك المؤلف القول بالصحة مطلقا مع أنه أرجح من القولين اللذين ذكرهما
ومحل الخالف فيمن عجز عن تعلم الصواب لضيق الوقت أو لعدم
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من يعلمه مع قبول التعليم وائتم به من ليس مثله ؛ لعدم وجود غيره وأما من تعمد اللحن فصالته وصالة من اقتدى به باطلة بال نزاع ؛ ألنه أتى بكلمة
أجنبية في صالته ومن فعله ساهيا ال تبطل صالته وال صالة من اقتدى به قطعا بمنزلة من سها عن كلمة فأكثر في الفاتحة أو غيرها وإن فعل ذلك
عجزا بأن ال يقبل التعليم فصالته وصالة من اقتدى به صحيحة أيضا قطعا ؛ ألنه بمنزلة األلكن كما يأتي  ،وسواء وجد من يأتم به أم ال وإن كان عجزه
لضيق الوقت أو لعدم من يعلمه مع قبوله التعليم فإن كان مع وجود من يأتم به فإن صالته وصالة من ائتم به باطلة سواء كان مثل اإلمام في اللحن أم ال
.
وإن لم يجد من يأتم به فصالته وصالة من اقتدى به صحيحة إن كان مثله وإن لم يكن مثله بأن كان ينطق بالصواب في كل قراءته أو صوابه أكثر من
 .صواب إمامه فإنه محل الخالف
 .ص ) وبغير مميز بين ضاد وظاء (
ش ) أي  :وهل تبطل صالة المقتدي بغير مميز بين ضاد وظاء ما لم تستو حالتهما وهو قول ابن أبي زيد والقابسي وصححه ابن يونس وعبد الحق ؟ (
 .وأما صالته هو فصحيحة إال أن يترك ذلك عمدا مع القدرة عليه أو يصح االقتداء به وهو الذي حكى ابن رشد االتفاق عليه
خالف ) ومحل الخالف فيمن لم يجد من يأتم به وهو يقبل التعليم ولم يجد من يعلمه أو ضاق الوقت عن التعليم وائتم به من ليس مثله أي  :ائتم به من (
هو أعلى منه في التمييز بين الضاد والظاء لعدم وجود غيره كما في المسألة
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 .السابقة  ،هذا وظاهره جريان هذا الخالف فيمن لم يميز بين الضاد والظاء في الفاتحة وغيرها
 .وفي المواق تقييده بمن لم يميز بينهما في الفاتحة
 .وذكر الحطاب والناصر اللقاني ما يفيد أن الراجح صحة االقتداء بمن لم يميز بين الضاد والظاء
 .وحكى المواق االتفاق عليه
" وحكم من لم يميز بين الصاد والسين كمن لم يميز بين الضاد والظاء كما نقله المواق عند قوله " وألكن وكذا بين الزاي والسين

الشرح
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.
 .قوله  :وبعاجز عن ركن ) ظاهره شامل للعاجز عن القيام لكن يقوم بإعانة غيره وهي واقعة حال كما أفاده بعض شيوخنا (
 .قوله  :اختيارا أو لعجز ) راجع لقوله أو نفل (
 .قوله  :ال يأتم به مفترض ) راجع لقوله  :فالجالس في فرض (
 .وقوله  :وال متنفل
 .راجع لقوله أو نفل أي  :وال يأتم به المتنفل قائما
قوله  :وفقه ) أي  :كمعرفة مفروضها من مسنونها ومعرفة شروط صحتها ووجوبها ليحصلهما ومن جهل فرضها من مسنونها لم تصح صالته فضال (
 .عن إمامته إال أن يكون أخذ وصفها عن عالم فتصح صالته ولو لم يميز فرضها من سننها كذا أفاده بعض شيوخنا عن بعض شيوخ تالمذة المؤلف
 .وحاصله أنه إما أن يميز المفروض من غيره أو أخذ وصفها عن عالم فأحدهما يكفي وسيأتي بقية الكالم
قوله  :على معرفة كيفية الغسل والوضوء ) أي  :الصفة التي يحصل بها صحة الصالة ال كمالها ومعرفة كيفيتها أي  :الصالة أيضا والمراد معرفة (
 .الكيفية المصاحب لها حصولها ال معرفتها بدون حصولها
قوله  :وال يشترط تعيين الواجبات ) فيه إشارة إلى أنه ال بد أن يعلم بأن فيها فرائض وسننا وغير ذلك إال أنه ال يميز بين الفرض والسنة وأتى (
بالعبادة على الوجه الصحيح أي  :بشرط أن يأخذ وصفها عن عالم كما قال زروق وحاصل ما في عج أن علم ما تصح به الصالة على قسمين  :العلم
الحقيقي ظاهر  ،والعلم الحكمي هو اإلتيان بالصالة على الوجه الذي يتوقف صحتها عليه سواء ميز بين فرائضها وسننها أم ال فكتب بعض
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الشيوخ عليه فقال أي  :مع كونه يعلم بأن فيها فرائض وسننا ولم يعتبر عج ما اعتبره زروق من كونه يأخذ وصفها عن عالم فلو اعتقد أنها كلها سنن أو
فضائل بطلت فإن اعتقد أنها كلها فرائض فهل تبطل أو ال إذا سلمت مما يبطلها وهو الظاهر  ،ويجري على ذلك الباب من اعتقد أن السنة أو الفضيلة
 .فرض أو الفرض سنة أو فضيلة
قوله  :إال كالقاعد بمثله ) االستثناء يصح أن يكون متصال إن قدرنا األول عاما بأن قلت  :وبعاجز عن ركن سواء وافق المؤتم اإلمام في المعجوز (
عنه أو خالفه  ،ويصح أن يكون منقطعا بأن يقدر األول شيئا خاصا بأن يقال  :وبعاجز عن ركن وهو مخالف للمأموم في المعجوز عنه ثم استثني منه
 .كالقاعد بمثله
 .قوله  :المومئ بمثله ) كمريض مضطجع صلى بمريض مضطجع (
قوله  :خالف ما في سماع موسى ) أي  :ابن معاوية أي  :سماعه ابن القاسم أي  :بأنه قال بعدم اإلمامة أي  :لعدم انضباط فعل اإلمام  ،ونص ابن (
 .رشد  :وإمامة المضطجع المريض بالمضطجع المريض فمن ذلك في الرواية والقياس أن ذلك جائز إذا استوت حالتهم
 .قوله  :وشهر ) وعليه مشي عب فقال ولكن المشهور كما في المعتمد أنه ال يؤم مثله في اإليماء كما ال يؤم من يركع ويسجد (
 .قوله  :قيد زائد ) األولى أن يقول فحكم زائد (
قوله  :وأفتى أبو عبد هللا القوري ) أي  :وأفتى العبدوسي شيخ القوري ببطالن صالة المقتدي به ؛ ألنه راكع ورجحه عج ومفاد كالم بعض شيوخنا (
 .اعتماده
قوله  :المراد باألمي من ال يقرأ إلخ
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 .وأما قولهم النبي األمي صلى هللا عليه وسلم فمعناه من ال يقرأ الخط وال يكتب لبقائه على حال والدة أمه )
قوله  :وفيه نظر ) وجه النظر أنا ال نسلم أنهما صارا تاركين لها اختيارا ؛ ألنه ال يوصف الشخص بكونه تاركا لشيء اختيارا إال إذا كان يمكنه فعله (
 .من قبل نفسه  ،وحمل اإلمام القراءة قدر زائد جار على العموم في القادر والعاجز
 .قوله  :خيف فوات الوقت ) الظاهر أنه يأتي ما في التيمم فاآليس أول المختار فكالم سحنون تقييد لالم (
 .قوله  :وأما ما وافق الرسم وقرئ به شاذا ) أي  :كقراءة ابن أبي عبلة { أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت } بضم التاء في الجميع (
 .والشاذ عند ابن السبكي ما وراء العشرة وعند ابن الحاجب في أصوله ما وراء السبعة
 .وقول ابن السبكي هو الصحيح في األصول  ،وقول ابن الحاجب قول مرجوح فيها فهي مسألة أصولية ال يرجع فيها إلى مذهب
 .قوله  :وكالم ابن عرفة إلخ ) ال يخالف ما فيه ؛ ألن المعتمد الصحة في اللحن (

 .قوله  :وهذا ) أي  :ما قلنا من كونه يجري على اللحن من الخالف  ،ومفاد ابن عرفة الصحة (
 .قوله  :موافقا لما قبله ) أي  :من صحة الصالة بالقراءة الشاذة والمراد أنه يكون من أفراده (
 .قوله  :لعدم وجوبها عليه ) فهو بمثابة ما إذا ائتم مفترض بمتنفل (
 .قوله  :على المشهور ) ومقابله ما في المختصر من جواز إمامته في النافلة (
 .قوله  :بجوازها لمثله ) أي  :في الفرض (
 .قوله  :إذ ال يؤمن ) تعليل بالمظنة (
قوله  :وال يتعرض الصبي في صالته ) أي (
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ال ينبغي له أن يتعرض فإن تعرض للنفل لم تبطل وللفرض فكذلك كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني فإنه قال  :ال مضرة فيه وبعض استظهر البطالن :
 .حيث فعل ذلك عمدا أو جهال لتالعبه
قوله  :إن لم تستو حالتهما ) قال الحطاب ونقل ابن عرفة عن ابن يونس أنه نقل هذا القول عن القابسي وزاد فيه إن لم تستو حالتهما قلت  :ولم أقف (
في كالم ابن يونس على هذه الزيادة في هذا القول وإنما ذكرها في قول ابن اللباد أي  :الذي هو الثاني من المصنف قال ابن يونس قال أبو محمد عن
 .ابن اللباد  :من صلى خلف من يلحن في أم القرآن فليعد يريد أن ال تستوي حالتهما ا هـ
قوله  :وترك المؤلف القول بالصحة مطلقا ) أي  :في الفاتحة وغيرها هذا على تقييده محل الخالف بقوله " ومحل الخالف " وإال فظاهر النقل (
 .اإلطالق
 .وأراد بالقول جنس القول المتحقق في ثالث وهو القول بالصحة مع الكراهة والصحة مع المنع والجواز
ونبين األقوال في ذلك فنقول  :إن المسألة ذات أقوال ستة القولين اللذين ذكرهما المصنف وثالثها البطالن إن غير المعنى ال إن لم يغير ككسر دال
الحمد ورابعها أن ذلك مكروه واختاره ابن رشد وخامسها يمنع ابتداء مع وجود غيره ويصح بعد الوقوع وهو مختار اللخمي فابن رشد واللخمي متفقان
 .على الصحة بعد الوقوع ومختلفان في الحكم ابتداء وسادسها يجوز ابتداء
قال الحطاب والضعيف منها السادس وبقيتها مرجحة وأرجحها قول من قال الصحة مطلقا وهو الرابع الذي اختاره ابن رشد
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والخامس الذي اختاره اللخمي وكان على المصنف ذكره  ،ثم إن من قال بالصحة وهو ابن رشد واللخمي علل ما قاله فقال ابن رشد  :ألن القارئ ال
 .يقصد ما يقتضيه اللحن بل يعتقد بقراءته ما يعتقد بها من ال يلحن فيها
 .وقال اللخمي  :وال يخرجه لحنه عن أن يكون قرآنا ولم يقصد موجب اللحن
قوله  :فيمن عجز ) أي  :فمحل الخالف مقيد بقيود أربعة  :عجز عن تعلم الصواب لضيق وقت أو لعدم معلم وقوله  :مع قبول التعليم ثان وقوله ( :
 .وائتم به من ليس مثله ثالث وقوله  :لعدم وجود غيره رابع
 .قوله  :وأما من تعمد اللحن ) محترز عجز (
قوله  :ألنه أتى بكلمة أجنبية في صالته ) هذا موجود في حالة العجز فنقول  :أتى بكلمة أجنبية متعمدا فكان يعلل بتالعبه  ،وقوله  :ومن فعله ساهيا (
 .هو محترز عاجز  ،فمفهوم عاجز فيه تفصيل
 .قوله  :بأن ال يقبل ) أي  :بسبب عدم قبوله (
 .قوله  :فإن كان مع وجود من يأتم به ) محترز قوله لعدم وجود غيره (
 .قوله  :إن كان مثله ) محترز قوله وائتم به من ليس مثله (
 .قوله  :فإنه محل الخالف ) هذا الكالم لعج والخالف المعلوم مطلق غير مقيد بقيد (
 .وإن القول بالصحة هو المعتمد ما لم يتعمد اللحن
قوله  :إال أن يترك ذلك ) أي  :التمييز المأخوذ من مميز عمدا مع القدرة عليه وال يخفى أن ترك التمييز عمدا يستلزم القدرة عليه  ،فقوله  :مع القدرة (
 .عليه تصريح بما علم التزاما
 :قوله  :ومحل الخالف ) أي  :فالخالف مقيد بقيود أربعة األول (
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هو قوله  :من لم يجد من يأتم به الثاني  :هو قوله  :وهو يقبل التعليم الثالث  :هو قوله  :ولم يجد من يعلمه أو ضاق الوقت إلخ والرابع  :هو قوله :
وائتم به من ليس مثله فإن قلت  :قولكم عجز لعدم من يعلمه مع وجود من يأتم به مشكل ؛ إذ هذا الذي ائتم به يعلمه هكذا توقف فيه بعض شيوخنا مع
 .مشايخه

 .أقول ) يفرض فيما إذا كان لك اإلمام يتعذر منه التعليم بوجه من الوجوه (
قوله  :وحكى المواق االتفاق عليه ) فكان على المصنف االقتصار عليه أي  :فالصحة مطلقا وجد غيره أم ال اتسع الوقت أم ال قبل التعليم أم ال (
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.
 .ص ) وأعاد بوقت في كحروري (
 .ش ) يريد أن من صلى خلف مبتدع كحروري أو قدري فإنه يعيد في الوقت االختياري (
وحروري واحد الحرورية وهم قوم خرجوا على علي بحروراء قرية من قرى الكوفة نقموا عليه في التحكيم وكفروا بالذنب يتعاقد فيها الخوارج ،
بعدها من الكوفة ميالن  ،وأدخلت الكاف سائر من اختلف في تكفيره ببدعته  ،وخرج المقطوع بكفره كمنكر علم هللا أي  :إن هللا ال يعلم األشياء مفصلة
.
 .فإن الصالة خلفه باطلة
وأما من ينكر صفة العلم ويقول إنه عالم بالذات فهو مما اختلف في تكفيره وخرج به المقطوع بعدم كفره كذي هوى خفيف
الشرح
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.
قوله  :نقموا عليه في التحكيم ) هو بالميم بعد القاف أي  :عابوا عليه كقوله تعالى { وما نقموا } ومن قرأه بالضاد فقد صحف وذلك لما طال الحرب (
بصفين بين علي ومعاوية اتفق الفريقان على التحكيم فرضي جيش علي بأبي موسى األشعري وجيش معاوية بعمرو بن العاص وأنه يجب عليهم
 .المصير بما حكما به فعاب الخوارج على علي في التحكيم وكفروه قائلين  :أنت على الحق فلم تحكم
العتقادهم أن من فعل ذنبا كفر فقوله  :كفروا بالذنب مبني للفاعل مشدد الفاء وحاصلها كما ذكروا أنهم اتفقوا على تحكيم أبي موسى األشعري رضي
هللا عنه من جهة علي وعمرو بن العاص رضي هللا عنه من جهة معاوية فقال عمرو ألبي موسى قم فأعلم الناس بما اتفقنا عليه فخطب أبو موسى فقال
في خطبته  :أيها الناس إنا قد نظرنا في هذه فلم نر أمرا أصلح لها وال ألم شعثا من رأي اتفقت أنا وعمرو عليه وهو أنا نخلع عليا ومعاوية ونترك
األمر شورى وتستقبل األمة هذا األمر فيولون عليهم من أحبوه  ،وإني قد خلعت عليا ومعاوية ثم تنحى فجاء عمرو فقام مقامه فحمد هللا وأثنى عليه ثم
 .قال إن هذا قد قال ما سمعتم وإنه قد خلع صاحبه وإني قد خلعته كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية فإنه ولي عثمان والمطالب بدمه وهو أحق الناس
فائدة ) قال البدر  :المعتزلة القائلون بالمنزلة والجهمية أصحاب أبي جهم منكر الرؤية ويقول بخلق القرآن واإلمامية قدموا إمامة علي على غيره (
والخوارج من خرج على عثمان وعلي
)(4/410

 .والروافض من رفض الصديق وعمر وعثمان وكفر بعض الصحابة ا هـ
 .قوله  :يتعاقد فيها الخوارج ) أي  :يتعاهد فيها الخوارج على محاربة سيدنا علي (
قوله  :فهو مما اختلف في تكفيره ) والراجح عدم تكفيره وقوله  :كذي هوى خفيف أي  :كتفضيل علي على سائر الصحابة (
)(4/411

.
 .ص ) وكره أقطع وأشل (
ش ) يعني أنه يكره لألقطع أو األشل أن يكون إماما والمراد باألقطع غير األعور بدليل قوله اآلتي " وجاز أعمى " فاألعور من باب أولى  ،ومحل (
ذلك مع وجود غيره وإال فال كراهة والشيخ مشى على قول ابن وهب  ،والمذهب ال يكره االقتداء باألقطع وال باألشل كما قاله الشارح عن ابن الحاجب
وابن شاس وغيرهما  ،ثم إنه على قول ابن وهب ال بد من تقييد كراهة األشل بما إذا كان ال يضع يده على األرض كما في نقل المواق والشارح
 .ويجري مثله في أقطع اليد كما يفيده كالم تت
 .ص ) وأعرابي (
ش ) يعني أنه يكره إمامة األعرابي للحضري ولو في سفر وإن كان أقرأهم خوف الطعن بأنه ليس فيهم من يصلح لإلمامة أو لترك الجمعة والجماعة (
 .ال لجهله بالسنة كما قيل وإال منعت إمامته

وقوله ( لغيره ) راجع للثالثة كما هو ظاهر الروايات وهو السليم في األولين والحضري في الثالث وكذا قوله ( وإن أقرأ من غيره ) ثم يحتمل كون ما
 .عنده من القرآن أكثر أو كونه أفصح وأقدر على مخارج الحروف عالما بتفاصيلها
 .ص ) وذو سلس وقروح لصحيح (
ش ) يعني أنه يكره لصاحب السلس المعفو عنه في طهارة حدث أو خبث وصاحب القروح السائلة أن يؤما األصحاء بناء على عدم تعدي الرخص (
عن ذي السلس والقرح محالها أي  :إن العفو مختص بذي السلس والقرح وال خصوصية لهما بذلك بل سائر المعفوات كذلك فمن تلبس بشيء معفو عنه
 .يكره له أن يؤم غيره ممن هو سالم من ذلك
 .ص ) وإمامة من يكره (
)(4/412

ش ) أي  :يكره للرجل أن يؤم قوما وهم له كارهون أو أكثرهم أو ذوا الفضل والنهى منهم وإن قلوا (
الشرح
)(4/413

.
 .قوله  :وكره أقطع ) وإن حسن حاله قطع من جناية أو ال يمينا أو شماال باليد أو الرجل  ،والشلل يبس في اليد (
 .قوله  :أن يكون إماما ) أي  :لو لمثله (
تنبيه )  :يلزم من كراهة إمامة من ذكر كراهته االقتداء به ومن جوازها جوازه وكذا العكس ولذا عبر ابن شاس بجواز االئتمام به قائال بقول ابن (
 .وهب  :ال أرى أن يؤم
 .فقول عج ال يلزم من كراهة اإلمامة كراهة االقتداء
 .غير ظاهر
 ) .قوله  :والمراد باألقطع غير األعور (
 .أقول ) من المعلوم أن األقطع غير األعور ويجاب بأن المصنف كنى بأقطع عن مختل عضو فصح حينئذ قوله  :أراد به إلخ (
 .قوله  :ويجري مثله في أقطع اليد ) تأمله فإنه ال يد له فإن أراد بها المعصم فبعيد (
 .قوله  :وأعرابي إلخ ) البدوي عربيا أو عجميا (
 .قوله  :أو لترك الجمعة ) قد يقال إن خوف الطعن إنما هو من أجل تركه الجمعة والجماعة فال يصح عطفه عليه المؤذن بأنه علة مستقلة (
 .قوله  :ال لجهله بالسنة ) أي  :أحكام الصالة أو ألنه من أهل الجفاء والغلظة واإلمام شافع والشافع ذو اللين والرحمة (
قوله  :راجع للثالثة ) ويجاب بأنا ال نسلم ذلك بل ذلك لعلة أخرى وهي الجفاء والغلظة  ،والموافق للنقل أن كراهة األقطع واألشل ولو لمثلهما فال (
 .يرجع لغيره لهما بل يقصر على األعرابي
 .قوله  :وصاحب القروح السائلة ) القرح ويضم عض السالح ونحوه مما يخرج في البدن (
قوله  :بناء على عدم تعدي ) مقتضى ذلك المنع لكن لما كان بين صالة اإلمام (
)(4/414

والمأموم ارتباط صحت صالته مع الكراهة هكذا أفاده بعض شيوخ المغرب واعلم أن عدم التعدي قول مرجوح والراجح التعدي أي  :وعليه فتجوز
اإلمامة لغيره فيكون المؤلف ماشيا على قول ضعيف إذ المعتمد الجواز ورده محشي تت بأنه ال يسلم ضعفه وال يلزم من تصدير القرافي بمقابله ضعفه
 .على أنه ال يلزم من ضعفه عند القرافي ضعفه عند غيره فالمشهور الكراهة  ،ونقل عن بعض الشيوخ تقريرا أن الكراهة ثابتة ولو على القول بالتعدي
تنبيه )  :التقييد بالصحيح تبع المصنف فيه ابن الحاجب ووافقه ابن عرفة إال أن المصنف في توضيحه تعقب التقييد المذكور فإنه قال بعد ذكر الخالف (
 .في إمامته عن عياض  :وظاهر كالمه وكالم غيره أن هذا الخالف ال يختص بإمامة الصحيح وهو خالف تقييد المصنف فانظره
فائدة ) تكره إمامة المتيمم للمتوضئ وإمامة ماسح الجبيرة لغيره أي  :إذا كان متوضئا وضوءا كامال  ،واقتداء ماسح الخف بماسح الجبيرة وكذلك (
 .اقتداء الماسح بالمتيمم ؛ ألن الماسح متوضئ وقد كرهوا اقتداء المتوضئ بالمتيمم
وأما اقتداء ماسح الجبيرة بماسح الخف فال كراهة ومثله في عدم الكراهة اقتداء المتوضئ بماسح الخف  ،والضابط في ذلك أن كل من كان أعلى من
 .غيره يكره أن يقتدي بمن هو دونه والمتيمم دون المتوضئ وماسح الجبيرة دون ماسح الخف
قوله  :وهم له كارهون أو أكثرهم ) هذا غير مناسب بل محل ذلك إذا كرهه النفر اليسير منهم الذين ليسوا من أهل الفضل والنهى وأما (
)(4/415

As for the Shafi`i s, the mu’tamad is that it is disliked but allowed as mentioned
by Imam al-Nawawi (Allah be pleased with him) in his Majmu’.47 Imam
al-Nawawi in another place in the Majmu’48 and Imam Ibn Hajar al-Haytami49

إن كرهه جميعهم أو أكثرهم أو ذوو الفضل والنهى منهم وإن قلوا حرم تقدمه  ،وأما إن شك في كراهتهم له وعدمها فيستأذن أهل محلته دون الطارئين
.
 .تنبيه )  :األصل فيما كره لشخص فعله كره لغيره االقتداء به فالكراهة متعلقة بالمقتدي والمقتدى به (
قوله  :والنهى ) جمع نهية وهو العقل ؛ ألنه ينهى عن القبيح (
)(4/416

.
 .ص ) وترتب خصي ومأبون (
ش ) هذا هو القسم الثاني وهو من تكره إمامته بحالة دون حالة أي  :يكره أن يكون الخصي ومن ذكر معه إماما راتبا في الفرائض أو السنن كما يأتي (
 ،وظاهره في حضر أو سفر وهو مقتضى المدونة في العيد  ،وظاهرها في غيره والذي عند ابن الحاجب أنه ال كراهة في السفر وليس المراد بالمأبون
الذي يفعل به كما فهم ابن عرفة واعترض بقوله " ونقل ابن بشير كراهة إمامة المأبون ال أعرفه وهو أرذل الفاسقين " بل المراد به المتكسر في كالمه
كالنساء وهو ظاهر فيمن تكلفه ال فيمن ذلك طبعه أو من كان به علة بحيث يشتهي ذلك أو من به داء ينفعه ذلك أو من كان متصفا بذلك ثم تاب بعد ذلك
 .وبقيت األلسن تتكلم فيه أو المتهم وهو أبين لمساعدته اللغة العربية  ،ففي البخاري ما كنا نأبنه برقية
 .قال في الصحاح  :أبنه بشيء يأبنه اتهمه به والرقية نوع من الرقى
 .ص ) وأغلف (
ش ) أي  :وكره ترتب أغلف بالغين المعجمة وبالقاف بدلها وهو من لم يختتن لنقص سنة الختان وسواء تركه لعذر أم ال وهو كذلك نص عليه ابن (
 .هارون
 .ص ) وولد زنا (
 .ش ) أي  :وكره ترتب ولد زنا خوفا من أن يعرض نفسه للقول فيه ؛ ألن اإلمامة موضع رفعة (
 .ص ) ومجهول حال (
 .ش ) وهو من لم يعلم هل هو عدل أو فاسق ومثل مجهول الحال مجهول األب كما قاله سند لئال يؤذى بالطعن في النسب (
 .ص ) وعبد في فرض (
ش ) أي  :وكذا يكره أن يتخذ العبد إماما راتبا في الفرض أي  :غير الجمعة وأما هي فال تصح (
)(4/417
 46جاء في المدونة من كالم اإلمام مالك (َ : ": )1/176و َقا َل َمالِ ٌ
ُصلَّى َخ ْل َف ُه ْم َواَل ُت ْش َه ُد
ك  :اَل ُي ْن َك ُح َأهْ ُل ْال ِبدَ ِع َواَل ُي ْن َك ُح إ َلي ِْه ْم َواَل ي َُسلَّ ُم َع َلي ِْه ْم َواَل ي َ
َج َناِئ ُز ُه ْم "
ْ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
صلى Also see from Mawahib al-Jalil:
ار َمنْ َ
وفي مواهب الجليل من كتب متأخري المالكية ( ( ": )4/130فرْ ٌع ) قا َل فِي مُخت َ
ص ِر ال َوق ِ
ْف
ان َعالِمًا َأ َعادَ َأ َب ًدا َوِإنْ َعلِ َم فِي ال َّ
ف َأ َح ٍد مِنْ َأهْ ِل ْال ِبدَ ِع َجا ِهاًل ِب ِب ْد َع ِت ِه َأ َعادَ فِي ْال َو ْق ِ
صاَل ِة َق َط َع ؛ َأِل َّن ُه اَل َيجُو ُز َأنْ َي َّتخ َِذهُ ُس ْت َر ًة فِي َنا ِف َل ٍة َف َكي َ
ت َوِإنْ َك َ
َخ ْل َ
َأ
ْ
َ
َ
َ
يض ٍة انت َهى
ِ .ب نْ َيجْ َعل ُه إ َمامًا فِي ف ِر َ

َ 47قا َل ابْنُ ْال ُم ْنذ ِِر إنْ َك َف َر ِب ِب ْد َع ٍة َل ْم َتج ُْز الصَّالةُ َو َرا َءهَُ ،وِإال َف َتجُو ُز َو َغ ْي ُرهُ َأ ْو َلى (al-Majmu 4:151,
)ed.Maktabat al-Irshad

)al-Majmu’ 2:253, ed. Dar al-Fikr (Beirut
Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh Minhaj 2:295
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does mention this view that it is makruh and later mentions salah behind
non-Sunnis being mamnu’ (prohibition) for people of piety and good (ahl
al-salaah wal khayr) quoting ‘Allama Mawardi. The same quote is mentioned in
the Hashiya of Imam Abd al-Majid al-Shirwani.
Note that these views are considered authoritative, if not relied upon, in their
schools. It would be ludicrous to suggest that the Shafi`i school is filled with
“Sullah Kullis' ' as Mawlana Shahid would allude to.

A Word of Caution about Wajh al-Qawi
Many individuals readily cite a statement of Imam Ahmad Rida Khan about
wajh al-qawi that one must check the ‘aqida (doctrine) of the Imam. Imam
Ahmad Rida states:
“It is necessary [to confirm the Imam’s aqidah] if there is a possibility of doubt,
such as when you have heard from someone that the Imam is a wahabi; even if
the person informing you is not righteous but only mastur (a person whose
apparent state is in accordance with the Shari'ah but his real state unknown),
[in such a case] to investigate is still necessary – or if the area is of [for
example] wahabis, then investigate [as to whether he is indeed]. If there is no
reason for doubt, then pray salah [behind the Imam] and if it is later proven
that he was, for example, a Wahabi, then repetition is obligatory.”50

50
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A similar fatwa is found elsewhere in Fatawa Ridawiyya Sharif51. Note fatawa
about this issue are 100% correct but predicated on knowledge of what is a
Wahhabi or what is a Deobandi. If that knowledge is not there and there is no
ability to gain that knowledge, how is one expected to research the creed of
the Imam?! Note there are some scholars who follow the other opinion that
no investigation is necessary if there is no wajh al-qawi but this is not what we
follow.52

Contemporary Scholars of Ahl al-Sunna
The ‘ulama of Sham such as Shaykh Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti, Shaykh
Samir al-Nass, Shaykh Abd al-Qadir Husayn and other scholars53 do not follow
the opinion of prohibition due to invalidity but follow the view of it being
disliked, either prohibitively or somewhat, with the possibility of invalidity.
For example, Shaykh Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti was quoted to have
said salah behind Wahabis is not impermissible, which is not the opinion we
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()٢مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور امام میں نقص شرعی ہے تو جماعت چھوڑ کر فورً ا ہی اپنے فرض پڑھ سکتا ہے یا
نہیں۔ ( )٣عاق شدہ کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں۔بینوا تو جروا الجواب )١( :جبکہ ُ
شبہ کی کوئی وجہ قوی نہ ہو جماعت
سے پڑھے ،پھر اگر تحقیق ہو کہ امام وہابی تھا نماز پھیرے واﷲ ٰ
تعالی اعلم )٢( .اگر امام میں ایسا نقص ہے کہ ا سکے
پیچھے نماز باطل ہے مثاًل وہابی ہے یا قرآن عظیم غلط پڑھتا ہے یا طہارت صحیح نہیں جب تو وہ نماز نماز ہی نہیں اگر
صحیح جماعت کرسکتا ہو تو اس جماعت کے ہوتے ہوئے اپنی جماعت قائم کرے اگر فتنہ نہ ہو،اور اپنی جماعت نہ مل
سکے تو تنہا پڑھے ،اور اگر نقص ایسا ہے کہ اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے جیسے فاسق معلن ،تو دوسری جگہ
جماعت کو چال جائے ورنہ نہیں ،اس جماعت کے بعد دوسری جماعت کرے یا تنہا پڑھے ،اور اگر صرف کراہت ِ تنزیہہ
ہے تو اس جماعت کا ترك جائز نہیں شامل ہوجائے ۔واﷲ ٰ
تعالی اعلم ( )٣شرعًا عاق وُ ہ ہے جو بالوجہ شرعی ماں باپ کو
ایذا دے ،ان کی نافرمانی کرے۔ایسا شخص فاسق ہے ۔پھر اگر وہ یہ گناہ عالنیہ کرتا ہے فاسق معلن ہے اُس کے پیچھے نماز
مکروہ تحریمی ہے کہ پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب ،اور اگر عالنیہ نہیں کرتا تو اس کے پیچھے نماز مکروہ تنزیہی ہے
کہ پڑھنی جائز اور پھیرنی مستحب ،اور اگر یہ ان کو ایذا نہیں دیتا غیر معصیت میں ان کی نافرمانی نہیں کرتا اگر چہ
معصیت میں ان کا کہنا نہ مانتا ہواگر چہ اس سے ایذا ہوتا وُ ہ عاق نہیں اگرچہ وُ ہ سو بار کہیں کے ہم نے تجھے عاق
کیا،جب اس کے ذمہ مواخذہ شرعی نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز میں حرج نہیں اگر چہ جاہل اسے عاق شدہ سمجھیں۔واﷲ
ٰ
تعالی اعلم
)Like Sh Abu Adam al-Naruji (Allah preserve him
)Like Shaykh Muhammad Abu Bakr Ba Dhib and Shaykh Habib Zayn ibn Sumayt (Allah preserve them
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hold. 54Nonetheless, for sake of argument, would you then call Shaykh al-Buti
an innovator? Furthermore, as Shaykh ‘Abd al-Qadir al-Husayn was asked on
multiple occasions regarding prayer behind Wahhabis. On one occasion, the
Shaykh specifically mentions the Haram and says that other scholars differed
on this matter, with Shaykh Abd al-Qadir ‘Isa repeating his prayer due to
possibility of invalidity while Shaykh Sa’d al-Din Murad would recite the Fatiha
behind the one leading the prayer, again out of possibility of invalidity. The
Shaykh then concludes by saying if not praying would create dissension where
there is no Sunni, it would be allowed to pray and repeat your prayer (yumkin
an yusali wa yu`id al salat)55 although the Shaykh in another place states it is
invalid.56 Similarly, Shaykh Akhtar Rida (Allah have mercy on him) was asked
about praying behind the Imam of the Haram for Jumu’a by his grandson
Shaykh Arsalan. Shaykh Arsalan mentioned that his teacher, Mufti Mustaqim,
acted on the fatwa of Malik al-Ulama Shaykh Zafar al-Din al-Bihari (Allah have
mercy on him) in his collection of fatawa that the non-conforming (ghayr
muqalid) pseudo-Salafis/Wahhabis of the Haram were not declared
disbelievers and therefore Friday prayer is permitted in the absence of a Sunni
imam. Shaykh Akhtar mentions that this was in this time and that currently it
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Shaykh Buti writes:

]  وأن اإلمام إبن تيمية كافر، يقولون في مسجدهم إن الصالة وراء الوهابي حرام، الذين لهم إمام في بيروت عبد هللا الهرري:األحباش.
The Ahbash are those who have an imam here in Beirut by the name of `Abdullah Al-Harari. They say in
their masjid that salah behind the Wahhabi is haram[1] and that the Imam [Taqi ud-Din] Ibn Taymiyyah is
an unbeliever.[2]
اإلقتداء بالوهابي ليس محرما ً وصالة المقتدي صحيحة.
In reality, following the Wahhabi in salah[3] is not impermissible and the salah of those following is indeed
valid. [4] - from http://www.bouti.net/fatawa.php?PHPS…dcf8a3ae06f92c and even
https://jurjis.wordpress.com/2021/08/17/aicp-and-their-affairs/
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https://www.youtube.com/watch?v=RzMjGm1N8DQ
56
https://www.youtube.com/watch?v=NKvqq79p00Q

is not permitted due to invalidity57. One must note that at this point, it was
possible that Sayyidi Shaykh Akhtar would declare Mufti Mustaqim, the
teacher of Sayyidi Shaykh Arsalan Rida, a Sullah Kulli? But he did not.
Overall, would any of these scholars be classed as Sullah Kulli? No. Absolutely
not, even if the scholars we follow disagrees with them
On Ihtimal and edicts of takfir/misguidance
The Imam (Allah be pleased with him) has written that when a statement of a
Sunni scholar who is not impure (like that of Shaykh Asrar) is muhtamil
(ambiguous) rather than sareeh (clear) and there are multiple meanings of the
statement, we take the possibility of the meaning that is good. 58. Furthermore
many scholars say that if there are 99 reasons for a statement to be disbelief
and one reason for it not to be, the scholars take the one reason even if it is
weak.59
Note also Imam Ahmad Rida Khan (Allah be pleased with him) writes: “It is
impermissible to attribute a sin, let alone disbelief, to a Muslim, without
evidence in ambiguity ” 60
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https://www.youtube.com/watch?v=ClPZ1t2VFeU
Fatawa Ridawiyya Sharif 29:225 - بحکم قرآن انہیں “معنی حسن” پر حمل
بعض محتمل لفظ جب کسی مقبول سے صادر ہوں
ِ
 اور جب کسی مردود سے صادر ہوں جو صریح توہینیں کرچکا ہو تو اس کی خبیث عادت کی بنا پر معنی خبیث ہی مفہوم ہوں گے،کریں گے
کہ:
ٰ کل اناء یترشح بما فیہ صرح بہ االمام ابن حجر المکی رحمۃ ہللا
تعالی علیہ۔
 …ہر برتن سے وہی کچھ باہر آتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے امام ابن حجر مکی رحمۃ ہللا علیہ نے اس کی تصریح فرمائی ہےhttps://archive.org/…/FatawaRazawiya…/page/n227/mode/2up
59
See Sharh al-Shifa 2:499, ed. Dar al-Kutub al-Ilmiyya - َو َق ْد َقا َل ُع َل َماُؤ َنا ِإ َذا وُ ِجدَ تِسْ َع ٌة وَّ تِسْ ع ُْو َن َوجْ هًا ُتشِ ْي ُر ِإ َلى َت ْك ِفي ِْر مُسْ ل ٍِم
ْصاَل ةُ َوال َّساَل ُم ْاد َرُؤ ْوا ْال ُحد ُْودَ عِ ن
َّ َو َوجْ ٌه َوا ِح ٌد ِإ َلى َب َقاِئ ِه َع َلى ِإسْ اَل ِم ِه َف َي ْن َبغِيْ ل ِْل ُم ْفتِيْ َو ْال َقاضِ يْ َأنْ َيعْ َماَل ِب َذل َِك ْال َوجْ ِه َوه َُو مُسْ َت َفا ٌد مِّنْ َق ْولِ ِه َع َل ْي ِه ال
ْ
ِّ
ُ
ُْالمُسْ لِ ِمي َْن َما اسْ َت َطعْ ُت ْم َفِإنْ َو َج ْد ُت ْم ل ِْلمُسْ ل ِِم َم ْخ َرجً ا َف َخلُّ ْوا َس ِب ْي َل ُه َفِإنَّ اِإْل َما َم َأَلن ي ُّْخطِ َئ فِي ْال َع ْف ِو َخ ْي ٌر َل ُه مِنْ َأن ْي ُْخطِ َئ فِي ال ُعق ْو َب ِة َر َواهُ الترْ ِمذِيُّ َوغَ ْي ُره
صحَّ َح ُه
َ َو ْال َحا ِك ُم َو
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Fatawa Ridawiyya Sharif 14:591 -

بحال احتمال نسبت ِکبیرہ بھی جائز نہیں نہ کہ تکفیر

Further observations
Regarding Shaykh Asrar’s usage of the term la yukalafallahu nafsan ila wus’aha
and not being mukallaf, that was in a particular situation but was
decontextualized as to make it absolute (mutlaq and aam) when it was specific
(khas and muqayyad). Shaykh Asrar’s usage of the three groups was also that
of ‘Allamah Sayyid Ahmad Sa’id al-Kazmi (Allah have mercy on him)
Conclusion
While we follow the strictest view of A’lahazat Imam Ahmad Rida Khan, we
ask that Sunni scholars and students of knowledge desist from fatawa of
declaring people misguided on some who chose to follow minority opinions of
the Arab Ulama, as long as they do not targhib or da’wa towards praying
behind non-Sunnis or pray behind people whose deviation is kufr kalaami and
totally invalid according to all 4 schools as some do.
We also kindly ask Mawlana Muhammad Shahid Ali Bandyalwi (Allah forgive
him) to cease and desist from making any more videos and that he respond to
our exact proofs in writing only.
Wa sal Allahu wa salim wa barik `ala Sayyidina Muhammadin wa Alihi wa
Sahbihi ajma’in

The Servant of the Ulama and the Sacred Knowledge
Muhammad Abu al Abbas al-Qadiri al-Ridawi al-Shadhilli
(may he be forgiven)

Appendix: Fatwa of Hadrat Kazmi

Appendix: Transcription of the Taqlid speech

when you go to umrah, some people do not pray behind the imams of the haram. why do
they not pray? because they know something regarding them, they are dissatisfied
regarding their beliefs. is everyone obligated to do that or is everyone obligated according
to their knowledge. everyone is obligated according to their knowledge. so when they are
going, a man accompanies them who doesn’t even understand the basics of salah. he
doesn’t know how many sharait, how many arkan [...] if someone doesn’t know his sharait
and arkan of salah and he doesn’t know wajibat of salah, and first time he is going makkah
mukarramah, he is very happy - what will be the first thing you tell him, that did you know
that you cannot pray behind the imams. will he come back to Preston to stay with you or
will he go somewhere else. the answer is he will leave.
so everyone is tasked according to their level. so what some people do, they go on umrah,
they tell all their umrah group you cannot pray behind these imams. so whenever salah time
comes - by the way people don’t listen to them - when the salah time comes, i’ve seen this
first hand, they are found in the hotel lounge, the azan is going on - and by the way the
moazzin of al-masjid al-nabawi he’s a sunni muslim - but they’ll be sitting down in the
lounge and everyone is going where? to the salah. is this wisdom? the answer is no. they
observe me at the time of azan, i am going to the masjid with the people and i am even
standing behind their imam and praying. so straight away he’s a sulhkulli. but you will
notice even people like (name removed), when he goes you will see him standing behind
the imam. those who are obligated know what is happening, why? 
because allamah saeed ahmad kazmi wrote a fatwa. he was asked regarding this issue. he
said: the people that go to the haram are three categories - number one are the scholars,
the ulema, they must follow what they know. if they know the imam has a deviant belief,
their prayer is not done if their belief is kufr. if the belief is not kufr, then they must repeat
the prayer. the second category is those tullab al-ilm, students of knowledge and the people
of knowledge who associate with those people of knowledge and the public who associate
with them. the third category of people are the majority of the muslims who do not even
understand these issues, their prayers are done.
why are their prayers done? because their similitude is like [...] a man who goes into the
desert to pray and he has a group of people. what do you do when you do not know the
direction of the qibla, you do taharri - investigating the direction. one man does taharri and
he prays north the other one prays south but it’s dark, they can’t see one another. the one
facing north leads the prayer. the other one facing south prays behind him. is his prayer
done? why is it done, because he doesn’t know regarding the imam facing the wrong
direction.

a second example: the imam comes to lead the prayer but the imam has a stain of a big
impurity on his trousers or anywhere else that you can imagine. is it unseen? the answer is
yes. is the salah done of the people behind him. the answer is yes. now in both cases, if
people have knowledge regarding this stain, then is their prayer done? no. if the person has
knowledge that the imam is facing a different direction to me then is his prayer done? no. so
everyone is tasked according to their ability.
link to speech: https://archive.org/details/TazkiyaShaykhAsrarRashidMasjidENoor2018

