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خطبة الكتاب
ي
ونصِّل عىل رسوله الکريم
الرحيم ،نحمده
الرمحن ّ
بسم اهلل ّ
رر ال ُغرر به ِ
احلمد هلل هو الفقه األكرب ،واجلامع الکبري لزيادات َف ِ
يضه املبسوط ،الدُّ ِ
اهلداية ،ومنه
ُ
ُ
ِ
ِ
والسال ُم
وحسن الکفايةّ ،
البِداية ،وإليه النيهاية ،بحمده الوقاية ،ونقاية الدي راية ،وعني العنايةُ ،
والصال ُة ّ
وشافعي أمحد الکِرام ،يقول احلسن بال تو ّق ٍ
ِ
ف حممد احلسن
للرسل الکِرام ،مالِکِي
ُ
عىل اإلمام األعظم ُّ
ٍ
ٍ
األصل املحيطّ ،
ُ
ووجيز ووسيط ،البحر ّ
والدر املختار،
الزخار،
فضل بسيط،
لکل
أبو يوسف؛ فإنّه
ّ
وتنوير األبصار ،ور ُّد املحتار ،عىل ِمنَح ال َغ ّفار ،وفتح القدير ،وزاد الفقري ،وملتقى
وخزائن األرسار،
ُ
ِ
كل ٍ
يستمدُّ ُّ
هنر فائق ،فيه
الرائق ،منه
األبحر ،وجممع األهنُر ،وكنز الدَّ قائق،
ُ
ُ
وتبيني احلقائق ،والبحر ّ
املنية ،وبه ال ُغنية ،و َمراقي الفالح ،وإمداد ال َفتّاح ،وإيضاح اإلصالح ،ونور اإليضاح ،وكشف
املضمراتّ ،
والدر املنتقى ،وينابيع املبتغى ،وتنوير البصائر ،وزواهر اجلواهر ،البدائع
وحل املشکالت،
ّ
السائلني ،ونصاب املساكني ،احلاوي القديس ّ
لکل
النوادرَّ ،
املنزه وجوب ًا عن األشباه والنظائر ،مغني ّ
وإنيس ،الکايف الوايف ّ
الصايف ،عدة
ديس
الشايف ،املص ّفى املصطفى املستصفى ،املجتبى املنتقى ّ
ّ
كامل ُق ٍّ
السائل ،بعيون املسائل ،عمدة األواخر ،وخالصة األوائل ،وعىل
النّوازل ،وأنفع الوسائل ،إلسعاف ّ
َ
َ
اآلخذين من
الصاح َبني
آله وصحبه ،وأهله وحزبه مصابيح الدُّ جى ،ومفاتيح اهلُدى ،ال س ّيام
الشيخني ّ
الکريمنيٌّ ،
البحرين ،وعىل
نور العني ،وجممع
الّشيعة واحلقيقة بکال الطر َفني ،واخلتنَني
ّ
َ
كل منهام ُ
َ
ِ
ِ
()1
األكرم الغوث األعظم
وأئمة أ ّمته ،خصوص ًا األركان األربعة ،واألنوار الالمعة ،وابنِه
َ
جمتهدي م ّلتهّ ،
املهذب ّ
والّشع َّ
بکل َزين ،وعلينا
ذخرية األولياء ،وحتفة الفقهاء ،وجامع الفصو َلني ،فصول احلقائق ّ
رب العاملني!(.)2
الرامحني! آمني آمني ،واحلمد هلل ّ
معهم ،وهبم وهلم يا أرحم ّ
( )1يعني س ّيدنا الشيخ عبد القادر اجليالين  ،كام هو دأب املؤ ّلف.

( )2مہ اس یک دمح رکےت ،اور اس ےک رکم واےل روسل رپ درود ےتجیھب ںیہ ،بس وخایبں دخا وک ںیہ ،یہی بس ےس ڑبی ہقف ودادنمشنی ےہ ،اور اہلل
ئی
اعتیل ےکضیاشکدہیکازفا شیں،ہکاہنتیرونشومیتںیہ ،اُنےکےیلڑبیاجعمےہ،اہللیہےسآاغزےہ،اورایسیکرطفااہتن،ایسیک
دمح ےس ظفح ےہ ،اور لقع یک اپزیکیگ ،اورانعتی یک اگنہ ،اور افکتی یک وخیب ،اور درود والسم ان رپ وج امتم ّزعمز روسولں ےک اامم امظع ںیہ،
ریمےام کلاورریمےفا عادمحلاملرکمواےل ،نس ےقو ف اتہےہہک نسواےلدمح-یلصاہللاعتٰیلہیلعواٰٖہلوملس-ویفسDےک
وادل ںیہ؛ ویکہکن ویہ الص ںیہ وج رہ تلیضف ریبکہ وریغصہ ووتمطس وک طیحم ںیہ ،اہنتی ےتکلھچ درای ںیہ ،اور ےنُچ وہےئ ومیت ،اور رازوں ےک
زخاےن ،اور آںیھکن رونش رکےن واےل ،اور ریحان وک اہلل غفار یک اطعؤں یک رطف اٹلپےن واےل ،اقدرقلطم یک اشکشئںیہ ،اور اتحموجںےک
قوےش،امتملامالتےکدنمسراںیہنںیماجرکےتلمںیہ،اوربسوخویبںیکرہنںیاںیہنںیمعمجںیہ،ابرویکیںےکزخاےنںیہ،اورامتماقحقئ
=
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ےکرونشایبن،اوروخامنشاصفاّفشفدنمسرہکرہَ تیقوایلرہناںیہنےسددد یتیےہ،اںیہنںیمآرزوےہ،اوراںیہنےکببسابیقبس
ےس ےاینزی،اوررماداپےنےکزےنی ،اورامتماوبابریخوھکےنلواےلیکددد،اورآرایگتسیکروینش،اوراسروینشےکےیل رور،اورںوبیںا
انلھک،اورولکشمںالحوہان،اورانُچوہ اومیت،اوررمادےک،ےمش،اوردولںیکروںاینں،اوراہنتی ےتکموجارہ بجواندر،وہ لثو ریظےساےس
اپک ںیہ ہک ان ا  لث نکمم ںیہن ،اسولئں وک ینغ رفامےن واےل ںیہ ،اور ونیکسمں یک قورگنی ،رہ لامل وکلمیت وااسنین ےک اپک اجعم ںیہ ،امتم
اّمہمتںیما یںیہ،پرھرور ےنشخواےل،بسرامیرویںےساف دےنیواےل،یفصمربزگدیہاپزیکہےنُچوہےئ،رھتسےاصف،بسویتخسںیک
دتّق ےکےیلاسز واسامنںیہ،اسلئوکاہنتیدمعہہنمامیگنرمادںیےنلمےک ےیل بسےسزایدہ عف شخو ےلیںیہ،ولھچںےک ہیکہاہاور
اولگںےکالخےص،اورانےکآلوااحصباورازواجورگوہرپدرودوالسم ،وج وتملظںےکرچاغاوردہاتییکایجنکںںیہ،وصخًاصاالسمےک
دوروں زبرگ یفطصم ےک دوروں ایر ،ہک رشتعی وتقیقح دوروں انکروں ےک احوی ںیہ ،اور دوروں رکم واےل ،فادویں ےک ببس رفزدنی
ادقسےسرشمفہکاُنںیمرہاکیآھکنیکروینشاوردوروںدنمسروںاعمجمےہ،اورانےکدنیےکدہتجمویلاتّمےکاامومںرپ،وصخًاص
رشتعیےکاچروںرنک ےتکمرور،اورانےکاہنتیرکمیےٹیب ِ
وغثامظعرپ،ہکاوایلءےکےیل خریخہںیہ،اوراہقءےکےیلہفح ،اورتقیقح
اوروہرشتعیہکرہزتنیےسآراہتسےہ،دوروںیکوصفلےکاجعم،اورمہبسرپاُنےکاسھتانےکدصہقںیماُنےکلیفط،اےبس
رہمابروںےسڑبھرکرہمابن،نسےلوبقلرک!۔ [ااممادمحراض]
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ِ
ِ
ِ
ِ
وبارك اهلل ،ما شاء اهلل،
أ ّما بعد :فهذه -بحمد اهلل ،ورفد اهلل ،وعون اهللَ ،
تبارك اهللَ ،
وصون اهللَ ،
ّات عالیة ،قطو ُفها دانیة ،فیها
نعم املوىل
قو َة إ ّال باهلل ،وحس ُبنا اهللُ
ونعم النَّصریَ -جن ٌ
ال ّ
َ
ونعم الوکیلَ ،
َ
ُ
يب مبثوثة ،من مسائل الدِّ ین احلنیفي،
وأکواب موضوعة،
ُس ٌر مرفوعة،
ونامرق مصفوفةَ ،
وزرا ُّ
ٌ
ُُ
ف الکِرام ،مع ر ْفر ٍ
عیون حتقیقات الس َل ِ
ِ
ف ُخ ٍ
رض
والفقه احلنفي ،جتد فیها -إن شاء اهلل -عین ًا جاریة ،من
َ َ
َّ
الیاقوت واملرجان ،مل ی ِ
متهیدات اخل َل ِ
ِ
طم ْث ُه ّن
کأّن ّن
ف األعالم،
وعبقري ِحسان ،من
ُ
َ
َ
َ
ٍّ
وعرائس نفائس ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
إنس وال ّ
وتدقیقات
وتنقیحات سدیدة،
وحتقیقات مدیدة،
حوادث جدیدة،
جان ،من أحکام
قبِل ٌ
ِ
ٍ
ِ
خدمة
والنقض واإلبرام ،ممّا أهل َ َمني امللِ ُك ال َع ّالم ،بربکة
وتوثیقات فریدة ،وإحکا ِم األحکام،
ََمیدة،
ِ
ِ
ِ
وصنوف االلتجاء إىل احلول العظیم ،وال َطول
وقدري،
حوِل
ربئ ،من
علو ِم األعالم ،مع ألوف الت ّ
أبرئ ِ
وألف ِ
ِ
ألف شهادة :أن الَ َ
نفسّ ،
النفس
إن
قو َة إ ّال باهلل العزیز احلکیم ،وما
القدیم،
ُ
َ
حول وال ّ
وجهِل ،وق ّل ِة الطاعةِ ،
ِ
الز ّل ِة واخلطأ ،فکیف ِ
وذ ّلة البِضاعة،
مثِل يف ُظ َل ِمي
لکثری ُة اخلُطا ،إىل َ
َ
ِ
ِ
أوسع ولدَ یه املَزید ،لیس عىل اهللِ
وکثرة الذنوب ،وسورة العیوب ،ولک ّن اهللَ یفعل ما یرید ،فض ُله َ
ِ
ريب
یلحق
بمستنکِر ،أن
َ
َ
الرجا ُء من ّ
الوهاب ،-فمن ِّ
العاجز بالقادر ،فام کان فیها من َّ
الصواب -وهو ّ
وحدَ ه وأنا أمحدُ ه علیه ،وما کان فیها من اخلطأ ،فمنِّي ومن َّ
بريب وأعود إلیه ،أال وأنا
الشیطان ،وأنا أعو ُذ ِّ
قط ِّأِّن من العلامء ،أو ُز ِ
لريب ،وهو حسبِي ،إن مل خیطر بباِل ّ
مرة الفقهاء ،أو أ َّن ِِل
أمحدُ ِرض ًا ِّ
بجنب األئم ِة مقاالً ،أو يف احلکم ِ
واحلکَم معهم َماالً ،وإنّام أنا منت ٍم إلیهم ،متط ّف ٌل علیهم ،فعنهم ُ
آخذ
ُ
ّ

ویَّس األسباب،
عِل األبوابَّ ،
ومنهم أستفیض ،ومنهم َیفیض عىل ما یفیض ،فبربکة هذا فت ََح املوىل َّ
للصواب -إن شاء اهلل -يف ِّ
أعرف حیث حیِ ُّل للمق ِّلد أن یقول" :أقول" ،ففي
کل باب ،وأنا
ُ
َ
وهدَ ی ّ
ِ
ِ
القادة ال ُفحول ،علیه
بالسادة
أحول ،وما َعوِّن َ
أجول ،وإلیه ُ
میداِّن ُ
ثم َّ
بالرسولّ ،
ثم َّ
وصوِّن إ ّال باهلل ّ
صلوات ال تزول ،فهاك -بحمد اهلل تعاىلَ -جنّات ألُوىل األلباب ،مفتّح ٌة هلم األبواب ،حتّی
وعلیهم
ٌ
أبواُبا وقال هلم خزنتُها" :سال ٌم علیکم طِبتُم فا ْد ُخ ُلوها آمنِنی" ،ومن کِرا ِم کُروم
إذا جاءوها و ُفتحت ُ
جالل ِغ ِ
ِ
ِ
ِ
بالل ُز ِ
ریاضها َمتنِنی ،ومن ِ
حیاضها ِ
ّبت عىل
مرتوین ،ويف ظِالل
الل
یاضها ساکنِنی ،فقد ُرت ْ
َتاها حمذوف َة التکرار،
وحق
التناول
الکتب واألبواب ،فسهل
ّ
ُ
ُ
وس َ َ
التداول بنی األصحابَ ،
حمفوظ َة الذمار ،عن اإلکثار واإلکبار ،بنقل فتاوی بني األعصار ،بل ما هي من فتاوی الفقری ،إ ّال
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ِ
أن س ّی ِدي ِ
ُّ
ِّصف أو أز َید بیسری ،أو ّ
قل :ال ُث ُلث ،وال ُث ُل ُث کثری ،وذلك ّ
ريب،
وأيب،
الن ُ
وظل رمحة ِّ
ِختام املح ِّققنی ،وإمام املد ِّققنی ،ماحي ِ
السنن ،س ّیدنا وموالنا املولوي حممد نقي عيل
الفتن،
وحامي ُّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
شآبیب رضوانه يف احلارض واآليت ،-أقامني
الربکايت -أم َط َر اهللُ تعاىل عىل َمرقده الکریم
َ
خان القادري َ َ
ست وثامننی وألف ومئتَنی ،من هجرة
للرابع عرش من شعبان اخلری وال ُبرش١٢٨٦ ،سنة ّ
يف اإلفتاء ّ
عرش عام ًا من
الص ُ
لوات من ّ
س ّید الثق َلنی -علیه وعىل آله ّ
رب املرش َقنی ،-ومل تتم ِل إذ ذاك أربع َة َ
ألن ِو ِ
ال ُع ُمر؛ ّ
فجعلت
شوال  ١٢٧٢سنة اثنتنی وسبعنی من سنِي اهلجرة األطائب ال ُغر،
ُ
الديت عارش ّ

ِ ِ
ِ
ُأفتِيِ ،
فتي
ویدیني  فیام ُأخطئ ،فبعد سب ِع سننی أذ َن ِل -ع ّطر اهللُ تعاىل َمرقدَ ه النقي العِل -أن ُأ َ
َ
ِ
الرمح ُن إلیه ،سلخ ذي القعدة عام سبع
وأعط َي وال أعرض علیه ،ولکن مل أجَتئ بذلك حتّى قبضه ّ
وتسعنی  ،١٢٩٧فلم ِ
السنِنی ،نحو اثنتَي عرشة سنةَ ،قرن ًا کام ً
ال يف
ألق باِل إىل مج ِع ما أفت ُ
َیت يف تلك ِّ

بعیدة قاصیة ،عرش مر ٍ
ٍ
ٍ
السؤال من ٍ
ِ
ُ
ات فصاعد ًا،
قریبة دانیة ،وممال ِ َك
بالد
األزمنة ،وبعد ذلك أن أتَى
ّ
ِ
ٍ
ٍ
طروء نسیان ،وق ّلام یس َلم منه إنسان،
عائدة زائدة ،أو
لفائدة أو
ثبت يف الکتاب إ ّال جواب ًا واحد ًا ،إ ّال
مل ُأ ْ
کل َم َّل ٍد ما بنی ِ
بلغت إىل اآلن سبع َم ّل ٍ
دات کِبار(ُّ ،)١
سبعنی
ورو ِم االختصار ،قد
ْ
َ
ومع فوات الکثریة َ
األحباب
الکریم اجلواد ،فاستثقل
ک ُّراس ًا کبری ًا إىل ثامنِنی ،واآلن هي يف ازدیاد ،إىل ما یشاء
ُ
ُ

وجزءوها عىل اثني عرش ،وما یرزق املوىل من بعد ذلك فسیکون َذی ً
ال بعونه األکرب،
حجم املج َّلداتّ ،
َ
الرضویة" ،جعلها اهللُ وسیل ًة لرضاه ،ونافع ًة يف الدّ َارین ِل
وسمیتُها بـ"العطایا النَّبویة يف الفتاوی ّ
ّ
ٍ
ولعباده ،وجود ًا جائد ًا عىل مجیع ِ
ِ
قبول القبول ،علیها وصاّنا من ّ
واهب املراد َ
لدود
کل
وأهب
بالده،
ُ
َّ
َ
ٍ
ٍ
حاقد إذا َح َقد،
رض
جهول ،فقد ُع ُ
ذت ّ
رش حاسد إذا َح َسد ،ومن ِّ
رش ما َخ َلق ،ومن ِّ
برب ال َف َلق ،من ِّ
صل وس ِّلم ِ
ثناؤ ِ
وجهك الکریمِّ ،
جارك ّ
وبارك عىل
وجل ُ
ال ّلهم َمن استعاذ بك فقد استعاذ بعظیمّ ،
عز ُ
ِ
ِ
وأشهدُ أن ّال إل َه إ ّال
وعلامئه بألوف التکریم،
وأولیائه
الرحیم ،وعىل آله وصحبه
َ
هذا احلبیب الرؤوف ّ

استمر يف التألیف واإلفتاء،
ثم
ّ
( )١هذا العدد ملج ّلدات "العطایا النّبویة يف الفتاوى الرضویة" ،حینام کتب هذه األسطرّ ،
مؤس ُ
سة رضا"
ترش ْ
فت " ّ
فبلغ عدد الفتاوى إىل إثني عرش َم ّلد ًا ُطبعت أکثر من ّ
مرة يف اهلند والباکستان ،وأخری ًا ّ
ٍ
ٍ
حدیث بتخریج اآلیات واألحادیث النّبویة ،وحتقیق النّصوص،
طراز
بإنجاز أمور طباعتها عىل ُأسس جدیدة ،وعىل
الرسمیة لبلدنا احلبیب باکستان اجلهوریة اإلسالمیة؛
ونقل عبارهتا العربیة والفارسیة إىل لغتنا األوردیة التي هي ال ّلغة َّ
املهم قد ّ
تسهی ً
حتقق برعایة وإرشاف سامحة مفتي
لقرائنا الکرام ،فبلغ عدد َم ّلداهتا ثالثنی َم َّلد ًا ،وهذا العمل ّ
ال ّ
ِ
باکستان الع ّالمة الشیخ حممد عبد القیوم اهلَزَ ْاروي .
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ِ
رشیك له ،وأشهد ّ
َ
أرس َله، ،
أن سیّدَ نا وموالنا حممد ًا عبدُ ه ورسو ُله باهلُدی
اهلل وحدَ ه ال
ودین ّ
احلق َ
کل ٍ
کل مسل ٍم ملتجئ إلیه ،يف ّ
ريض لدَ یه ،وعىل ّ
وعىل ِّ
آن دائ ًام أبد ًا ،ما ال ُحی ِصیه أحدٌ عدد ًا،
کل َمن هو َم ٌّ
آمنی!(.)١
( )1دعبازاں ہی اہلل یک دمح ،اہلل یک اطع ،اہلل یک دمد ،اہلل یک افحتظ ےس (ڑبی ربتک واال ےہ اہلل ،اور ربتک دے اہلل،وج اچےہاہللّ ،وقت ںیہنرگم
اجنمبناہلل،ںیمہ اہللاکیفےہ ،اورااھچاکمانبےنواال،ایکااھچومالاورایکااھچدمداگر)دنلبابغںیہ ،نجےکاوگنروںےکےھچگ ھےکےک
جھک رک زندکی آےئگںیہ ،ان ںیم دنلبتختںیہ ،اور رےھک وہےئ وکزے ،اوراقونیلںیک اطقرںی ،اوراجاجبریھکوہیئدنسمںی،دنیاربایمیہ
اور ہقف یفنح ےک اسملئ ےس ،اہلل اچےہ وت تو اس ںیم اتہب ہمشچ اپےئ اگ ،اےلگ رکومیں یک دمعہ اقیقحتت ےس ،اور ان ےک اسھت زبس اغےچیل ،اور
شقنم رنیگن وخب وصرت رفش ،ےلھچپ اشمریہ یک آراوشئں ےس ،اور رھتسی دںینہل ،وگای وہ ایوقت ورماجن ںیہ ،نج وک ھجم ےس  ےلہ  یس آد یای
ت
تی
نج ےن اہھت ہن اگلای ،وندیپا زیچوں ےک ااکحم ،اور لصفم حقیقووں ،اور حیحص قیحووں ،اور اشدنار دتوقیقں ،اور اتکی اتدیئوں ،اور ااکحم یک
وبضمویطں ،اور ارتعاوضں وجا ھں ےس وج ڑبے ملع واےل ابداشہ ےن ےھجم ااہلم ےیک ،ولعم ااکرب یک دخاگتمری یک ربتک ےس ،ہی وج ںیم ہہک
راہوہں ،اس ےک اسھت زہاروں زیبارایں ںیہ اینپ وقت واطتق ےس ،اور مسق مسق یک ااجتلںیئ ںیہ تمظع وایل وقت ،اور ازیل لضف وتنم یک
رطف،اورزہارزہاروگاایہںہکوقتودقرتںیہنرگماہللاغبلواےلیکاطعےس ،اورںیماےنپسفنوکربیںیہناتبات،کشیبسفنزغلشواطخ
یکرطفرثکبتاگزمنوہاتےہ ،وتاساکایکوپانھچوجھجماسیجوہ ،ریمےملظولہجویمکاطتعووخاریامہیورثکتانگہاورہبلغویعبںیم،رگم
ےہ ہی ہک اہلل وج اچےہ رکاتےہ ،اس اکلضف ڑبی اجنگشئ واال ،اور اس ےک اپس زایدہ ےہ ،اہلل ےس ھچک دور ںیہن ہک اعزج وک اقدر ےس المدے،
وتوجھچک ان ںیم کیھٹ ےہ (اور ڑبے ےنشخب واےل ےس ایس یک ادیم ےہ) وہ رصف ریمے رب یک رطف ےس ےہ ،اور ںیم اس رپ اس یک دمح
رکاتوہں،اوروجیطلغوہوہھجمےساوراطیشنیکرطفےسےہ،اورںیماےنپربیکانپہاماتگن،اوراسیکرطفروجعالاتوہں،اہںاہںیَم
اےنپ رب یک راضےک ےیل اسیک دمح رکاتوہں (اور و ہےھجم اکیفےہ)ہک یھبکریمےدل ںیم ہی رطخہہن زگرا ،ہک ںیماعملوہں ایاہقفء ےکرگوہ
ےسوہں ،ایاامومںےکاقملبےھجموکیئظفلانہکاتچنہپےہ ،ایمکحوتمکحرشعںیمےھجمانےکاسھتھچکاجملےہ،ںیموتاناکانمویلا وہںاور
ان اکیلیفط ،اںیہن ےس اتیل اور افدئے اپاتوہں ،ھجم رپ وج ضیف آاتےہ اںیہن ےس آاتےہ۔ اس یک ربتک ےس ومالےن ھجم رپ دروازے وھکل
دےی ،اوراابسب آاسنےیک ،اور دخااچےہ وترہہلئسم ںیم قح یک رطف دہاتی رفامےئ ،اور ںیماچہپاتن وہںہک دلقم وک سک ہگج "اوقل" انہک روا
ےہ ،وت ںیم اےنپ یہ دیمان ںیم وجالن رکات ،اور ایس یک رطف رھپاتوہں ،اورریمی دمد اور ریمی افحتظ ںیہن رگم اہلل ےس ،رھپ یبن ےس ،رھپ
تہش
امہرےاامومںرسداروںرمداندیمانملعےس،یبنرپاورانرپوہدرودںیہکیھبکزالئہنوہں،وتوتاہلل ی
اعتٰلےکرکشےکاسھتوہ تیں
ےلنجےکدروازےلقعواولںےکےیلداشدہںیہ،اہیںکتہکبجوہانکتآےئاورانےکدروازےوھکےلےئگ ،اورانےسان
ت
وتشہبں ےک زخا حیووں ےن اہک،ہک مت رپالسیتم متوخش روہ ان وتنجں ںیم آؤ انماپےت ،اور ان ےکابوغںےک زعمزاوگنرےتنُچ ،اور انےک
ارابب داشن یک
وحوضں ےک رھتنے اپوینں ےس ریساب وہےت ،اور ان ےک اجنگن دروتخں ےک اسۂی زعت ںیم راتح ےتیل ،اس وتق ان ِ
وخیشایبنےسابرہےہ۔
ابت ہی ےہ ہک ہی اتفوے ہقف یک اتک ھں اور اب ھں رپ رمبت رکدےی ےئگ ںیہ ،وت ان ےس ہلئسم اکنانل آاسن ،اور اابحبںیم ان اکدتس
دبتسدورہرانھکزساواروہا،اوررقنعبیوتاںیہندگ ےھاگہکّرروتفےانںیمںیہن ،انیکرحمیاسےسوفحمظریھکیئگےہ،ہکاورالہزامہن
ےک وتفے لقن رکےک یتنگ اور اتکب اک مجح ڑباھںیئ ،ہکلب ان ںیم وخد ریمے یہ وتفے وپرے درج ہن وہاپےئ ،آدےھ وہں ےگ ،ایھچک زایدہ،
ایاہتیئمکوہےئگ،اوراہتیئتہبوہیتےہ،اوراساک ہیےہہکریمےآاقاوروادلاسۂی رتمحایہٰل،اخہمتنیققحم،ااممدمققیں،ونتفںےک
اٹمےنواےل،وتنسںیکامحتیرفامےنواےل،امہرےرسدار ی
وومٰلرضحتومولیدمحمیقنیلع اخناصبح اقدریرباکیتےن(ہکاہللزعولج
انےکرمدقرکمیرپابےسہشیمہکتاینپراضےکہنیمرباسےئ)ےھجماچردمہابعشنریخواشبرتوکوتفےےنھکلرپامومررفامای ،ہکبجدّیساعمل
=
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ﷺ یک رجہت ےس 1286ھ اسل ےھت ،اور اس وتق ریمی رمع ےک وچدہ ربس وپرے ہن وہےت ےھت ،ہک ریمی دیپاشئ رجہت ےک اپزیکہ
رونش ربوسں ےس ،دمہ 10وشّال1272ھ ںیم ےہ ،وت ںیم ےن وتفےدانی رشوعایک ،اور اہجں ںیم یطلغ رکاترضحت �االصح رفامےت ،اہلل
زعولجانےکرمدقاپزیکہدنلبوکرطعمرفامےئ،است 7ربسےکدعبےھجماذنرفامدایہکابوتفےوھکل ،اورریغب وضحروکانسےئاسولئںوکجیھب
سل
دایرکوں ،رگم ںیم ےن اس رپ رجأت ہن یک ،اہیں کت ہک رنمح زعولج ےن رضحت واال وک خ ذی ادعقلہ 1297ھ ںیم اےنپ اپس الب ایل ،وت ان
ربوسںںیموجوتفےرقتًابیاکیرقناکلم،ینعیابرہاسلکتےھکل،انےکعمج رکےناکایخلہنآای ،اوراسےکدعباپساپسےکرہشوںاور
دوردرازےکوکلمںےس ،ارگوسالدسایزایدہابر آای،وت اتکبںیماکییہابراکوجابدرجایک،رگم یسافدئےایزایدہعفنےکےیل،ایوھبلرکہک
آد ی وھبل ےس مک اخیل وہات ےہ ،اور ابآہکن اےنت ریثک اتفوے اجےت رےہ ،اور ابویقں ںیم اس دقر ااصتخر وظنمر راہ ،اب کت ریمے اتفوے
است 7دلجمریبککتچنہپےئگ،رہدلج وچدہوسہحفصالکںےسوسہلوسےکادنرکت ،اورونہزاہجںکتوہوُجدورکمواالاچےہ،ازفاشئیہےہ،
ی
ومالاعتٰل اس ےک دعب اطعرفامےئ اگ ،وہ اس یکدمد
سپ اابحب ےن دلجمات اکمجح اھبری دھکی رک ،اتفوے وک ابرہ 12دلجوں رپ میسقت ایک ،اور وج ھچک
اربک ےس رقنعبیذلی اتف یوی وہ اجےئاگ ،اورںیم ےناس اکانم "ااطعلایاوبنلہییف ااتفلویارلوضہی" راھک،اہللاےساینپراضاکوہلیسانبےئ،اور
دوونںاہجنںیمےھجماوراےنپدنبوںوکاسےسعفناچنہپےئ ،اوراےساےنپبسرہشوںرپعفنراسینےکےیلرب ےنواےل میظابرانانبےئ،
رمادںی دےنی واال ،اس رپوبقل یک میسن الچےئ ،اور رہتخس اجلہ ڑگھجاول ےس اےس اچبےئ ،اس ےیل ہک ںیم رپورداگر  حبیکانپہ ںیمآای،اس یک
امتم ولخماقت ےک رش ےس ،احدس یکربایئےسبج وہ دسح رکے ،اورہنیکرپ ورےک رضر ےسبج وہہنیک رےھک،اےاہلل!سجےنریتیانپہ
یل،اسےنڑبیتمظعواےلیکانپہیلّ،زعتواالوہےہےسجوتانپہےشخب،ریتےوہجرکمییکرعتفیامکلزبرگےہ،اسراتفورتمحواےل
ایپرےرپدر ودوالسموربتکااتر ،اورانےکآلوااحصباورانےک اوایلءواملعءرپزہاروںمیظعتےکاسھت،اورںیموگایہداتیوہںہکاہلل
سوبعمدںیہن،اکیاالیکوکیئاساکاسیھجںیہن،اورںیموگایہداتیوہںہکامہرےامکلامہرے ی
ومٰلدمحم،اسےکدنبےاس
اعتٰیلےکوساوکیئ ّ ا
ےکروسلںیہ ،ہکاسےناںیہنرامنہیئاورےچسدنی ےکاسھتاجیھب،اہلل ی
اعتٰلانرپدرودوالسمانزلرفامےئ،اورانبسرپوجانوکدنسپ
ںیہ،اوررہاساملسمنرپوجانیکرطفااجتلےلاجےئ،رہآنہشیمہہشیمہاینتہکوکیئنگہنےکس،ایہلوبقلرفام!۔
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سند الفقری يف الفقه املنری
مسلس ً
ال باحلنفیة الکِرام ،واملفتنی واملصنفنی واملشايخ األعالم
طرق كثرية( ،)1من أج ِّلها أّن ِ
له -بحمد اهلل تعاىلٌ -
أرويه عن رساج البالد احلرم ّية مفتي احلنفية
ّ
الّساج ،عن
الّساج ابن املفتي
األجل موالنا عبد اهلل ّ
الرمحن ّ
بـ"مكّة املحمية" موالنا الشيخ عبد ّ
حممد عابد األنصاري املدين
مفتي "مكّة" س ّيدي مجال بن عبد اهلل بن عمر ،عن الشيخ اجلليل ّ
حممد بن عالء الدّ ين املزجاجي ،عن الشيخ عبد القادر بن خليل،
[السندي] ،عن الشيخ يوسف بن ّ
ِّ
عن الشيخ إسامعيل بن عبد اهلل ّ
الشهري بعيل زاده البخاري ،عن العارف باهلل تعاىل الشيخ عبد الغني بن
إسامعيل بن عبد الغني النّاب ُليس (وهو صاحب "احلديقة الندية" و"املطالب الوف ّية" والتصانيف
اجلليلة الزكية) ،عن والده مؤ ِّلف رشح "الدُ رر وال ُغرر" ،عن َ
شيخني جلي َلني أمحد ّ
الشو َبري ،وحسن
ورشحيه "مراقي الفالح" و"إمداد
حمّش "الدُ رر وال ُغرر" (وهو صاحب "نور اإليضاح"
الُشن ُباليل ّ
َ
ُُ
نجيم صاحب "النَّهر الفائق" والشمس
األول عن الشيخ عمر بن َ
الفتّاح" والتصانيف املالح) ،برواية ّ
احلانويت صاحب "الفتاوى" والشيخ عيل املقديس شارح "نظم الكنز".
الرمحن املسريي ،والشيخ
ورواية الثاّن عن الشيخ عبد اهلل النحريري ،والشيخ حممد بن عبد ّ
حلموي ،والشيخ أمحد املح ِّبي سبعتُهم عن الشيخ أمحد بن يونس َّ
الشلبي صاحب
حممد بن أمحد ا َ
رب بن ِّ
الشحنة شارح "الوهبان ّية" ،عن الكامل ابن اهلامم (وهو املح ّقق
"الفتاوى" ،عن رسي الدّ ين عبد ال ّ

السريايف( ،)2عن الس ّيد
الّساج قارئ اهلداية ،عن عالء الدّ ين ِّ
حيث ُأطلق صاحب "فتح القدير") عن ّ
جالل الدّ ين اخلَ ّبازي( )3شارح "اهلداية" ،عن الشيخ عبد العزيز البخاري صاحب "الكشف والتحقيق"،
ےسلسلسمےہ،دخااکرکشاسےکتہبےسرطقیںیہ،اُنںیماہنتی
( )1ہقفرونشںیمریمیدنس،ہکّزعمزہیفنحاوروہشمرویتفمںوفنصمںاامومں ف ت
م
ع
تمظعواےل ُطُ قےس ہےہہک :ںیمہقفرواتیرکاتوہں ،عمشرحمم ہکم ظمہومالاندبع ارلنمحرساجانبیتفماّلجومالاندبع اہللرساجیکم
ےس،وہاتسسیئ27واوطسںےساام ِمامظعکت،وہاچر2واوطسںےس ُ
حوررپونردّیس ارملنیلسکتﷺ۔

ي
األشهر ،ويقال :يسريامي بـ"امليم" ،وهو الواقع يف "فتح القدير"
روايايت بـ"الفاء" وهو
( )2هكذا هو يف
َ
ي
ي
و"الطحطاوي" و"ر ّد املحتار" ،وسرياف بـ"الفاء" كـ"شرياز" بلدة بـ"فارس" عىل ساحل البحر ممّا ييل
"كرمان" منها أبو سعيد النَّحوي املشهور ،وبـ"امليم" مدينة بـ" ُروم" منها النظام حييى بن يوسف بن فهد النحوي
تلميذ التفتازاين .منه [أي :من اإلمام أمحد رضا].
ي
ي
الّساج احلانويت ،عن إبراهيم الكَركي صاحب "الفيض" ،عن
( )3هكذا هو يف روايتي هذه ،وروايتي األُخرى من طريق ّ
السريايف بلفظ :عن الس ّيد جالل الدّ ين بن شمس الدّ ين
الشيخ ّ
حمب الدّ ين األقرصائي ،عن قارئ اهلداية ،عن ِّ
=
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حممد الكَر َدري ،عن اإلمام برهان الدّ ين صاحب
عن جالل الدّ ين الكبري ،عن اإلمام عبد الستّار بن ّ
حللواين ،عن القايض أيب عيل الن ََّسفي،
"اهلداية" ،عن اإلمام فخر اإلسالم ال َبز َدوي ،عن ( )1شمس
األئمة ا َ
ّ
السبذ ُموين ،عن عبد اهلل بن أيب حفص
حممد بن الفضل البخاري ،عن اإلمام أيب( )2عبد اهلل َّ
عن أيب بكر ّ
احلجة أيب عبد اهلل
البخاري ،عن أبيه أمحد بن حفص (وهو اإلمام الشهري بأيب حفص الكبري) ،عن اإلمام ّ
حممد بن احلسن َّ
محاد ،عن إبراهيم ،عن علقمة واألسود ،عن
الشيباين ،عن اإلمام األعظم أيب حنيفة ،عن ّ
عبد اهلل بن مسعود  ،عن النّبي .

  
=

الكرالين ،عن عبد العزيز بن حممد بن أمحد البخاري ...إلخ .والس ّيد جالل الدّ ين هذا هو صاحب "الكفاية
خل ّبازي صاحب "املغني"
السغناقي صاحب "النّهاية" ّأول رشوح "اهلداية" ،وا َ
رشح اهلداية" تلميذ حسام الدّ ين ِّ
يف األصول عمر بن حممد بن عمر ،وهو أيض ًا رشح "اهلداية" ،وكالمها من تالمذة صاحب "الكشف والتحقيق"،
واهلل تعاىل أعلم! .منه [أي :من اإلمام أمحد رضا].
( )1هكذا هو يف روايتيي ،ووقع يف أسانيد الس ّيد الطحطاوي والس ّيد ّ
األئمة
الشامي عن فخر اإلسالم عن شمس
ّ
األئمة احللواين ...إلخ .أقول :وهذا من املزيد يف متّصل األسانيد؛ ّ
فإن اإلمام فخر اإلسالم
الّس َخيس عن شمس
ّ
َ
ي
َّ
األئمة احللواين بال واسطة ،قال الذهبي يف "سري أعالم النبالء" يف ترمجة اإلمام احللواين" :أخذ
قد أخذ عن شمس
ّ
ي
الّس َخيس ،وفخر اإلسالم ال َبز َدوي ،وأخوه صدر اإلسالم" ["سري أعالم النبالء" ،ر-٤32٦ :
األئمة َ
عنه :شمس ّ
وست ومخسني ،ووفاة فخر
وأرخ وفاته بـ" ُبخارا" سنة ٤٥٦ه أربعمئة
ّ
احللوائي ٤٦٤/11 ،ملتقط ًا] ...إلخّ .
وولد يف حدود سنة٤٠٠ه أربعمئة ،فيكون
اإلسالم بـ"كش" يف رجب سنة ٤٨2ه أربعمئة واثنتني وثامنني ،قالُ :
ست ومخسني سنة .منه [أي :من اإلمام أمحد رضا].
عمره عنده وفاة احللواين نحو ّ ٥٦
ُ
ي
ي
الشامي ،واملشهور ّ
والشامي وثبت شيخ ّ
( )2هكذا هو يف روايتي هذه ،وكذا يف سند الطحطاوي ّ
أن كنيتَه أبو حممد،
واسمه عبد اهلل بن حممد ،وهو الواقع يف روايتيي األُخرى من طريق عزّ الدّ ين أمحد بن املظ ّفر وعبد العزيز املذكور
األئمة عمر الورسكي ،عن
األئمة الكَر َدري ،عن بدر
البخاري ،ك َليهام عن حافظ الدّ ين البخاري ،عن شمس
ّ
ّ
ي
الرمحن الكهاين ،عن فخر ُ
الرحيم الزوزين،
القضاة األرسابندي ،عن عامد اإلسالم عبد ّ
اإلمام ركن الدّ ين عبد ّ
عن القايض اإلمام أيب زيد الدّ بويس ،عن األستاذ أيب جعفر األسرتوشني ،عن أيب احلسن عيل الن ََّسفي ،عن اإلمام
السبذ ُموين احلارثي" ...إلخّ ،
فلعل له كنّيتَني
الفضيل ،قال" :أخربنا اإلمام أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن يعقوب َّ
أبو حممد وأبو عبد اهلل ،واهلل تعاىل أع َلم .منه [أي :من اإلمام أمحد رضا].

رساله ()1

أجىل اإلعالم
أن الفتوى مطلقا عىل قول اإلمام
ّ
وقلااممرپےہ
اسارمیکقیقحتِمیظع،ہکوتفیہشیمہ ِ
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أن الفتوى مطلق ًا عىل قول اإلمام
أجىل اإلعالم ّ

()1

(1334ﻫ)

وقلااممرپےہ
اسارمیکیقحتق میظعہکوتفیہشیمہ ق

ٍ
ِ
جلواد
بأئمة ُيقيمون األَ َود ،و ُيديمون املدَ د ،بإذن ا َ
حلنَفي ،الذي أ ّيدنا ّ
حلفي ،عىل دينه ا َ
احلمد هلل ا َ
والسال ُم عىل اإلمام األعظم
اجلسد،
ّ
َ
والصال ُة ّ
الصمد ،وجعل من بينهم إما َمنا األعظم كالقلب يف َ
للرسل الكِرام ،الذي جاءنا ح ّق ًا من قوله املأمون« :است ِ
َفت( )2قل َبك وإن َأفتاك املفتُون» وعليهم وعىل
ُ
ٍ
آله وآهلم وصحبه وصحبهم وفئامه وفئامهم ،إىل يوم ُيدعى ُّ
أناس بإمامهم ،آمني!.
كل
أن الفتوى مطلق ًا عىل قول اإلمام
مبحث ّ
ّ
وﻫداك -أنّه قال الع ّالمة املح ّق ُق البحر يف
اعلم -رمحني اهلل تعاىل وإ ّياك،
وتوىل بفضله ُﻫداي ُ
الّساجية"(ّ )3
أن املفتي ُيفتي بقول أيب حنيفة عىل
صدر قضاء "البحر" -بعد ما ذكر تص َ
حيح " ّ
ٍ
ٍ
جانب ّ
لقوة
جانب ومها يف
وتصحيح "احلاوي القديس"( )4إذا كان اإلمام يف
اإلطالق،
أن االعتبار ّ
َ
نصه:
املدرك -ما ّ
َ
ح
رپوتفیدایایگوہ،االتخفقزامہن
وقلااممرپےہ،ارگہچاص َبینالخفرپوہں،ارگہچالخف ٰ
وتفیہشیمہ ق
( )1راسہلہلیلجاسارمیکیقحتقمیظعںیمہکٰ :
وتفیاماناجاتےہ،وہدرتقیقحوقلقااممیہوہاتےہ۔
وقلدرگیرپ ٰ
ورضورتواعتلموریغاہنج ُووجہےس ق

ِ
استفت قل َبك وإن أفتاك املفتون» ،فأكرم به من براعة
ثم ذكر ﻫذا احلديث« :
( )2جعل
اإلمام األعظم كالقلب ّ
َ
َ
استهالل ،واحلديث رواه اإلمام أمحد [أي :يف "املسند" مسند ّ
حديث وابصة بن معبد األسدي-
الشاميني،
ٍ
والبخاري يف "تارخيه" عن وابصة بن معبد اجلهني  بسند َحسن بلفظ:
الر ّقة ،-ر،]2٩3/٦ ،1٨٠2٨ :
ُ
نزل َ
ٍ
ِ
ٍ
صحيح عن أيب ثعلبة اخلشني 
نفسك» ["التاريخ الكبري" ر ،]14٥/1 ،432 :وروى أمحدُ بسند
«استفت َ
ّ
النفس ومل يطمئن إليه
واإلثم :ما مل تسكن إليه
القلب،
واطمأن إليه
النفس
كنت إليه
الِب :ما َس ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
عن النّبي ُّ ِ « :
القلب ،وإن أفتاك املفتون» ["املسند" مسند ّ
الشام ّيني ،حديث أيب ثعلبة اخلشني ،ر ]223/٦ ،1٧٧٥٧ :اﻫـ منه
ُ
[أي :من اإلمام أمحد رضا] ُغفر له.
الّساجية" كتاب أدب املفتي والتنبيه عىل اجلواب ،صـ.1٥٧
(" )3الفتاوى ّ
(" )4احلاوي القديس" كتاب احلرية.٥٦2/2 ،

)(304

رسم اإلفتاء

قلت :كيف جاز للمشايخ اإلفتا ُء بغري قول
"اإلفتا ُء بقول اإلمام وإن مل نعلم من أين قال ،فإن َ
عيل ذلك مدّ ًة طويل ًة ،ومل أر فيه جواب ًا إ ّال ما فهمتُه
اإلمام األعظم مع ّأّنم مق ِّلدون؟ُ ،
قلت :قد أشكل ّ
ٍ
اآلن من كالمهم ،وﻫو ّأّنم نقلوا عن أصحابنا( )1أنّه ال ّ
يعلم من أين
يفتي بقولنا حتّى َ
حيل ألحد أن َ
الّساجية"(ّ )2
سبب خمالفة عصا ٍم لإلمام ،وكان ُيفتي بخالف قولِه كثري ًا؛ ألنّه
أن ﻫذا ُ
قلنا حتّى نقل يف " ّ
دليل ِ
ليل ،وكان يظهر له ُ
مل يعلم الدّ َ
غريه ف ُيفتي به ،فأقولّ :
الّشط كان يف زماّنم ،أ ّما يف زماننا
إن ﻫذا ّ
ّ
فيحل اإلفتا ُء بقول اإلمام بل جيب ،وإن مل نعلم من أين
فيكتفى باحلفظ كام يف "القنية"( )3وغريﻫا(،)4
صححوا ّ
أن اإلفتا َء بقول اإلمام،
مبني عىل ذلك ّ
الّشط ،وقد ّ
قال ،وعىل ﻫذا فام ّ
صححه يف "احلاوي" ٌّ
ُ
ألّنم إنّام أفتَوا بخالفه ل َفقد
فينتج من ﻫذا أنّه جيب علينا اإلفتا ُء بقول اإلمام ،وإن أفتى
املشايخ بخالفه؛ ّ
الوقوف عىل دليلِه ،وأ ّما نحن فلنا اإلفتا ُء وإن مل نقف عىل دليلِه ،وقد وقع
رشطِه يف ح ّقهم ،وﻫو
ُ
لضعف
للمح ّقق ابن اهلامم يف مواضع الر ُّد عىل املشايخ يف اإلفتاء بقوهلام بأنّه ال ُيعدَ ل عن قوله إ ّال َ
ِ
األحو َط ،ويف تكبري التّشيق يف آخر وقتِه إىل آخرﻫا ،ذكره يف
قوي يف وقت العشاء لكونه
َ
دليله ،وﻫو ٌّ
ٍ
"فتح القدير"( ،)٥لكن ﻫو ٌ
بأﻫل للنظر فيه فعليه اإلفتا ُء بقول اإلمام،
أﻫل للنظر يف الدّ ليل ،و َمن ليس
يكون عارف ًا مميز ًا بني األقاويل ،له قدر ٌة عىل ترجيح ِ
َ
بعضها عىل بعض"( )٦اﻫـ.
واملرا ُد باألﻫل ّية ﻫنا أن
ّ
( )1قال الرميل" :ﻫذا مروي عن أيب حنيفة  :وكالمه ﻫنا ِ
موﻫ ٌم ّ
ظاﻫر من
مروي عن املشايخ كام ﻫو
أن ذلك
ٌ
ٌّ
ٌ
ُ
َّ
سياقه" [انظر" :منحة اخلالق" كتاب القضاء ،فصل يف التقليد 4٥2 ،4٥1/٦ ،نق ً
أي
الرميل] اﻫـ .أقولُّ :
ال عن َّ
ٍ
ِ
ٍ
ألّنم منه ّيون عن اإلفتاء
سياق ُيظهره؟ إنّام جعل
وأي
َ
حرف يف كالمه ُيوﻫم روايتَه عن املشايخُّ ،
خالف املشايخ ّ
فهم منه ّيون ال ناﻫون ،أ ّما األصحاب فنعمُ ،روي عنهم كام روي عن اإلمام
بقول األصحاب ما مل يعرفوا دلي َلهُ ،
 يف "مناقب اإلمام" :لإلمام الكَردري عن عاصم بن يوسف ،مل ير جملس أنبل من جملس اإلمام ،وكان أنبل
ٍ
أربعة :زُ فر ،وأبو يوسف ،وعافية ،وأسد بن عمرو ،وقالوا" :ال ّ
ٌ
يعلم من
أصحابه
يفتي بقولنا حتّى َ
حيل ألحد أن َ
يروي عنّا شيئ ًا مل يسمعه منّا" ["مناقب أيب حنيفة" الباب  11يف مناقب اإلمام وبقية األصحاب
أين قلنا ،وال أن
َ
ٍ
سمعت حممد ًا يقول" :ال ّ
يروي عن كتبنا إالّ ما سمع أو
حيل ألحد أن
...إلخ ،صـ .]4٩3وفيها" :عن ابن جبلة،
ُ
َ
يعلم مثل علمنا" ["مناقب أيب حنيفة" الباب  3يف ذكر اإلمام حممد بن احلسن ،الفصل  1يف صفته ومولده
ووفاته ابتداء ،صـ 42٥ملتقط ًا] .منه [أي :من اإلمام أمحد رضا] ُغفر له.
الّساجية" كتاب أدب املفتي والتنبيه عىل اجلواب ،صـ.1٥٦
(ّ " )2
(" )3القنية" كتاب الكراﻫية واالستحسان ،باب فيام يتع ّلق باملفتي واملستفتي واآلخذ بام يوجد  ،...صـ.1٥4
( )4انظر" :فصول العامدي" الفصل  1يف مسائل القضاء واحلكومة ...إلخ ،قـ.٧
الصالة ،باب املواقيت ،1٩٦/1 ،وباب صالة العيدَ ين ،فصل يف تكبريات التّشيق.4٩/2 ،
(" )٥فتح القدير" كتاب ّ
(" )٦البحر الرائق" كتاب القضاء ،فصل جيوز تقليد َمن شاء من املجتهدين 4٥3 ،4٥2/٦ ،ملتقط ًا.
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وتع ّقبه الع ّالم ُة ش يف "رشح عقوده" بقوله" :ال خيفى عليك ما يف ﻫذا الكالم من عدم االنتظام،
الرميل ّ
بأن قوله" :جيب علينا اإلفتا ُء بقول اإلمام وإن مل نعلم من أين قال"
وهلذا اعرتضه حمش ُيه
اخلري َّ
ُ
ٍ
مضا ٌّد لقول اإلمام" :ال ّ
رصيح يف عدم جواز
يعلم من أين قلنا"؛ إذ ﻫو
ٌ
يفتي بقولنا حتّى َ
حيل ألحد أن َ
ّ
يستدل به عىل وجوبه ...؟! فنقول :ما يصدر من غري األﻫل ليس
اإلفتاء لغري أﻫل االجتهاد ،فكيف
ٍ
ِ
املجتهد أنّه ٌ
امللحظ جتوز حكاي ُة قول غري
بإفتاء حقيق ًة ،وإنّام ﻫو حكاي ٌة عن
قائل بكذا ،وباعتبار ﻫذا َ
ُ
املشايخ بخالفه ...؟! ونحوه إنّام نحكي
اإلمام ،فكيف جيب علينا اإلفتا ُء بقول اإلمام ،وإن أفتى
فتواﻫم ال غري فليتأ ّمل انتهی"(.)1

(وتوضيحه)ّ :
إن املشايخ ا ّطلعوا عىل دليل اإلمام ،وعرفوا من أين قال ،وا ّطلعوا عىل
فريجحون َ
دليل أصحابه عىل دليله ،ف ُيفتون به ،وال ُيظ ّن هبم ّأّنم عدلوا عن قولِه
دليل أصحابه،
ِّ
ِ
ِ
ثم يقولون" :الفتوى عىل قول أيب يوسف"
جلهلهم بدليله ،فإنّا نراﻫم قد شحنوا كُت َبهم بنصب األد ّلةّ ،
مثالً ،وحيث مل نكن نحن أﻫ ً
ال للنظر يف الدّ ليل ،ومل نصل إىل رتبتِهم يف حصول رشائط التفريع
أتباع املذﻫب ّ
الذين نصبوا أنفسهم لتقريره وحتريره
ألّنم ﻫم
ُ
والتأصيل ،فعلينا حكاي ُة ما يقولونه؛ ّ
ِ
باجتهادﻫم( .وانظر) إىل ما قدّ مناه( )2من قول الع ّالمة قاسمّ " :
املجتهدين مل يفقدوا ،حتّى نظروا يف
أن
ُ
والعمل به ،كام لو أفتَوا يف
الراجح
ورجحوا
املختلف
وصححوا" -إىل أن قال" -:فعلينا ات ُ
َّ
َّ
ّباع ّ
ُ
حياهتم"(( ،)3ويف) "فتاوى الع ّالمة ابن َّ
العدول عن قول اإلمام،
الشلبي"" :ليس للقايض وال للمفتي
رصح أحدٌ من املشايخ ّ
حيكم بقول غري أيب حنيفة
بأن الفتوى عىل قول غريه ،فليس للقايض أن
َ
إ ّال إذا ّ
ٍ
قول ِ
ورجحوا فيها َ
يرجح فيها ُ
فحكمه
دليل أيب حنيفة عىل دليله ،فإن حكم فيها
غريهَّ ،
يف مسألة مل َّ
ُ

ٍ
الرسالة".
غري
ماض ،ليس له غري االنتقاض"( )4انتهى"( ،)٥اﻫـ كال ُمه يف " ّ

( )1انظر" :منحة اخلالق" كتاب القضاء ،فصل يف التقليد 4٥2/٦ ،نق ً
الرميل.
ال عن اخلري َّ
( )2أي :يف "رشح عقود رسم املفتي" اجلزء  ،1صـ.2٧
(" )3التصحيح والرتجيح" املقدّ مة ،صـ.1٥3 ،1٥2
(" )4فتاوى ابن َّ
بترصف.
الشلبي" كتاب القضاء ،قـّ 11٥
(" )٥رشح عقود رسم املفتي" اجلزء  ،1صـ.2٩
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أصحاب املتون
وذكر نحوه يف "ر ّد املحتار"( )1من القضاء ،وزاد يف "منحة اخلالق"" :أنت ترى
َ
املشايخ بخالف قوله ِ
ُ
لفقد الدّ ليل يف ح ّقهم
املعتمدة قد يمشون عىل غري مذﻫب اإلمام ،وإذا أفتى
َ
أقر أنّه
فنحن نتّبعهم؛ إذ ﻫم أع َلم ،وكيف يقال" :جيب علينا اإلفتا ُء بقول اإلمام لفقد ّ
الّشط"؟! وقد ّ
حق املشايخ ،فهل تراﻫم ارتكبوا منكَر ًا ...؟! واحلاصلّ :
أن اإلنصاف الذي
الّش ُط أيض ًا يف ّ
قد فقد ّ
الطبع السليم ّ
ُ
املشايخ ،وﻫو الذي مشى عليه الع ّالم ُة ابن َّ
الشلبي
أن املفتي يف زماننا ينقل ما أفتاه
يقبله
ُ
يف "فتاواه" حيث قال" :األصل ّ
ُ
املشايخ دلي َله يف
يرجح
أن العمل عىل قول أيب حنيفة  ،"ولذا ِّ
ّ
استدل به خمال ُفه ،وﻫذا أمار ُة العمل بقوله،
عام
األغ َلب عىل دليل َمن خا َلفه من أصحابهُ ،
وجييبون ّ
الرتجيح كرصيح التّصحيح؛ ّ
بالراجح،
املرجوح
ألن
يرصحوا بالفتوى عليه؛ إذ
ٌ
َ
ُ
طائح بمقابلته ّ
وإن مل ِّ
ٍ
مر( ،)3قال :-وﻫو الذي
املفتي وال
وحينئذ فال يعدل
رصح"(- )2إىل آخر ما ّ
ُ
القايض عن قوله ،إ ّال إذا ّ
ُ
ُ
الشيخ عالء الدّ ين احلَصكفي أيض ًا يف صدر "رشحه" عىل "التنوير" حيث قال" :وأ ّما نحن
مشى عليه
قلت :قد حيكون أقواالً بال ترجيحٍ ،
صححوه كام لو أفتَوا يف حياهتم .فإن َ
رجحوه وما َّ
ّباع ما ّ
فعلينا ات ُ
تغري ال ُعرف وأحوال النّاس،
وقد خيتلفون يف التّصحيح ...؟! ُ
قلت :يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار ُّ
وجهه ،وال خيلو الوجو ُد ممن يم ّيز ﻫذا حقيق ًة ال ظنّ ًا،
قوي ُ
وما ﻫو األر َفق ،وما ظهر عليه التعا ُم ُل ،وما ّ
يرجع ملن يم ِّيز لِباءة ذ ّمته"( )4اﻫـ ،واهلل تعاىل أعلم"( )٥اﻫـ.
وعىل َمن مل يم ّيز أن
َ
أقول :وتلك شكا ٌة ظاﻫر عنك عارﻫا ،ولنقدِّ م لبيان الصواب مقدّ ٍ
مات تكشف احلجاب.
ّ
ُ
ٌ
أ
وىل يف معنى اإلفتاء
املقدّ مة ال ٰ
الأوىل( :)٦ليس حكاي ُة ٍ
يتوﻫم أحدٌ
قول إفتا ٌء به ،فإنّا نحكي أقواالً خارج ًة عن املذﻫب ،وال ّ
ٰ
ٍ
ِ
أنّا نُفتي هبا ،إنّام اإلفتا ُء أن تعتمد عىل يشء ،وت ُّبني لسائلك ّ
سألت ،وﻫذا
الّشع يف ما
أن ﻫذا
َ
حكم ّ
ُ
ٍ
ٍ
الّشع ،ودخوالً
ال ّ
دليل
ألحد من دون أن يعر َفه عن
حيل
رشعي ،وإ ّال كان جزاف ًا وافرتا ًء عىل ّ
ٍّ
(" )1ر ّد املحتار" كتاب القضاء ،مطلب :يفتى بقول اإلمام عىل اإلطالق.2٧٨ ،2٧٧/1٦ ،
(" )2فتاوى ابن َّ
الش َلبي" كتاب القضاء ،قـ.11٥
()3أي :يف "الفتاوى الرضوية" ضمن رسالة" :أجىل اإلعالم ّ
أن الفتوى مطلق ًا عىل قول اإلمام" املج ّلد.1
الدر املختار" املقدّ مة.2٥٧ ،2٥٦/1 ،
(ّ " )4
(" )٥منحة اخلالق" كتاب القضاء ،فصل يف التقليد.4٥3/٦ ،
حكاية حمضة ،وأنّه ال جيوز ّإال عن ٍ
ً
دليل.
( )٦معنى اإلفتاء ،وأنّه ليس
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ون َع َىل اهللِ َما َال َت ْع َل ُم َ
حتت قوله َ ﴿ :أ ْم َت ُقو ُل َ
ون﴾( ،)1وقوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل آهللُ َأ ِذ َن َلك ُْم َأ ْم َع َىل اهللِ
رت َ
ون﴾(.)2
َت ْف َ ُ
املقدّ مة الثانية يف معرفة الدّ ليل واملجتهد
وجهني:
الثانية( :)3الدّ ليل عىل َ

ٍ
ِ
فإن غريه وإن علم َ
خاص ٌة بأﻫل النظر واالجتهاد؛ ّ
مسألة،
املجتهد يف
دليل
ّإما
تفصيل :ومعرفته ّ
ي

ال يعلمه إ ّال تقليد ًا ،كام يظهر ممّا ب ّينّاه يف رسالتنا املباركة -إن شاء اهلل تعاىل" -الفضل املوﻫبي يف معنى:
ٍ
احلديث فهو مذﻫبِي"()4؛ ّ
ُ
ملجتهد ،وأشار إىل
فإن قطع تلك املنازل التي ب ّينا فيها ،ال يمكن إ ّال
صح
إذا ّ

ِ
ٍ
بعض ٌ
قليل منه يف "عقود رسم املفتي" إذ نقل فيهاّ " :
للمجتهد لتو ّقفها عىل
أن معرف َة الدّ ليل إنّام تكون
ِ
ِ
املجتهدُ ،
املعارض ،وﻫي متو ّقف ٌة عىل استقراء األد ّلة ك ّلها ،وال يقدر عىل ذلك إ ّال
معرفة سالمته من
جمر ُد معرفة ّ
احلكم ال ُفالين من الدّ ليل ال ُفالين ،فال فائد َة فيها"( )٥اﻫـ.
أن املجتهد الفالين أخذ
َ
أ ّما ّ
الذك ِْر إِ ْن ُكنْت ُْم َال َت ْع َل ُم َ
اس َأ ُلوا َأ ْﻫ َل ِّ
ون﴾( ،)٦وقوله تعاىلَ ﴿ :أطِي ُعوا
وإمجال :كقوله سبحانهَ ﴿ :ف ْ
ي
ِ
ِ
ول َو ُأ ِ
الر ُس َ
األصح ،وقوله ّ « :أال سألوا إذ
فإّنم العلامء عىل
ّ
وِل ْاألَ ْم ِر منْك ُْم﴾()٧؛ ّ
اهللَ َو َأطي ُعوا َّ
الس ُ
ؤال»(.)٨
مل يعلموا؛ فإنّام شفا ُء ال َع ّي ّ

( )1پ ،1البقرة.٨٠ :
( )2پ ،11يونس.٥٩ :
وإمجاِل البدّ منه حتّى للمق ّلد.
خاص معرفته باملجتهد)2( ،
تفصييل
( )3الدليل دليالن)1( :
ٌ
ٌ
ٌ
صح احلديث فهو مذﻫبي" .٧٦-٦4/2٧
(" )4الفضل ا ُملوﻫبي يف معنى :إذا ّ
(" )٥رشح عقود رسم املفتي" اجلزء  ،1صـ.3٠
( )٦پ ،14النحل.43 :
( )٧پ ،٥النساء.٥٩ :
يتيمم ،ر ،33٦:صـ.٦1
(" )٨سنن أيب داود" كتاب الطهارة ،باب املجدور ّ
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مبحث يف التقليد ّ
الّشعي وال أعريف

أخذنا بأقوال إمامنا ليس تقليد ًا رشع ّي ًا؛ لكونه عن ٍ
إن َ
وعن ﻫذا( )1نقولّ " :
رشعي ،إنّام ﻫو
دليل
ٍّ
عريف؛ لعدم معرفتنا بالدّ ليل التفصييل".
تقليدٌ
ٌّ

الّشع ،وﻫو املراد يف ّ
واجله ُال
كل ما ورد يف ذ ّم التقليد،
ّأما التقليد احلقيقي ،فال مسا َغ له يف ّ
ّ

رشعي عىل ّ
كل َمن مل يبلغ
فرض
الض ّال ُل يل ِّبسون عىل العوام ،فيحملونه عىل التقليد ال ُعريف الذي ﻫو ٌ
ٌّ
ُ
حج ٍة
رتب َة اإلجتهاد ،وقال املد ِّقق البِهاري يف " ُمس َّلم الثبوت"" :التقليد
العمل بقول الغري من غري ّ
ِ ِ
ِ
العامي إىل
جوع إىل النّبي  أو إىل اإلمجاع ليس منه ،وكذا
كأخذ العا ّم ِي
فالر ُ
واملجتهد من مثلهّ ،
ِ
النص ذلك عليهام ،لك ّن ال ُعرف عىل ّ
للمجتهد،
ِ
املفتي،
أن العا ّمي مق ِّلدٌ
والقايض إىل العدول إلجياب ّ
قال اإلمام(" :)2وعليه معظم األصوليني"(.)3
ُ
العمل بقول الغري من
الرمحوت" ﻫكذا(" :التقليدُ :
بحر العلوم يف "فواتح َّ
ورشحه املوىل ُ
ِ
وحجتُه
املجتهد دلي ُله
حج ٌة من احلُجج األربع ،وإ ّال فقول
متعلق بالعمل ،واملرا ُد
حج ٍة)
ٌ
ّ
باحلجة ّ
ّ
غري ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
جوع إىل النّبي -عليه) وآله وأصحابه
(كأخذ العا ّمي) من
فالر ُ
املجتهد (و) أخذ (املجتهد عن مثلهّ ،
رجوع (العا ّم ِي إىل املفتي
رجوع إىل الدّ ليل (وكذا)
والسالم -أو إىل اإلمجاع ليس منه)؛ فإنّه
ُ
ٌ
ّ
(الصال ُة ّ
ُ
العمل بام أخذوا بعده تقليد ًا
جوع نفسه تقليد ًا وإن كان
ِ
الر ُ
والقايض إىل العدول) ليس ﻫذا ّ
رف) ّ
النص ذلك عليهام) فهو ٌ
دل (عىل ّ
أن العا ّمي
عمل
بحج ٍة ال بقول الغري فقط (لكن ال ُع َ
ّ
(إلجياب ّ
ِ
ِ
املشتهر
بالرجوع إليه (قال اإلما ُم) إما ُم احلر َمني (وعليه معظم األصوليني) وﻫو
مق ِّلدٌ
للمجتهد) ّ
املتعمد عليه"( )4اﻫـ.
َ

فأولً :ال َ
رجوع إ ّال
والرجوع حيث ال
َ
نظر من وجوهّ :
فرق يف احلكم بني األخذ ّ
أقول :فيه ٌ
ٍ
لألخذ؛ إذ مل ِ
متعال
والّش ُع
الّش ُع إ ّال له ،ولو سأل
العامي إما َمه ومل يعمل به كان عابث ًا متالعب ًاّ ،
يوجبه ّ
ُ
أخذنا بأقوال ِ
ِ
ِ
أن َ
الواجب ،وبيان ّ
الّشع ،بل
الّشعي املذمو ِم وال ُعريف
( )1الفرق بني
إمامنا ليس تقليد ًا يف ّ
التقليد ّ
بحسب ال ُعرف ،وﻫو ٌ
ً
حقيقة ،وبيان تلبيس الوﻫابية يف ذلك[ .من اإلمام أمحد رضا].
عمل بالدّ ليل
األول يف عدد املجمعني
( )2أي :يف "الِبﻫان" الكتاب الثاين :كتاب اإلمجاع ،الفنون األربعة يف اإلمجاع،
الفن ّ
ّ
وصفتهم ،ر.2٦4/1 ،٦32 :
حجة.3٥٠/2 ،
(" )3مس َّلم الثبوت" خامتة ،فصل التقليد العمل بقول الغري من غري ّ
الرمحوت" خامتة ،فصل.432/2 ،
(" )4فواتح َّ
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ُ
األخذ أيض ًا من التقليد قطع ًا؛
بالنص ،مل يكن
جوع تقليد ًا لوجوبه
ّ
الر ُ
عن األمر بال َعبث ،فإن مل يكن ّ
النص.
لوجوبه بعني ّ

()2
ُ
َ
الفرق.
األخذ ،فطاح
جوع ،والثاني ُة
الر َ
وثاني ًا :اآلية األُوىل( )1أوجبت َ
ِ
وثالث ًا :حيث ّاحتد ُ
الشارح يتناقض قو ُله" :التقليد ُ
واألخذ ،فعىل تقرير ّ
أخذ العا ّمي
الرجو ِع
مآل ّ
ِ
ِ
رجوع العا ّمي إىل املفتي"؛ ّ
املجتهد ،كام يف املتن متّص ً
ال بام
فإن املفتي ﻫو
املجتهد" وقو ُله" :ليس منه
من
ُ

مر(.)3
ّ

اخلاصة باجلزئية النازلة ،بطل قو ُله:
بحج ٍة من األربع التفصيل ّي ُة ،أعني
ورابع ًا :إن أريدَ
ّ
ّ
جوع إىل الن ِ
ّبي  أو اإلمجا ِع ليس منه"؛ فإنّه ال يكون عن إدراك الدّ ليل
التفصييل ،وإن أريدَ
فالر ُ
" ّ
ّ
ِ
املجتهد تقليد ًا؛ فإنّه أيض ًا عن ٍ
اإلمجال ّي ُة كالعمومات الّشع ّية ،بطل جع ُله َ
رشعي.
دليل
أخذ العا ّمي عن
ٍّ
ِ
أن َ
وخامس ًا :إذ قد حكم ّأوالً ّ
املجتهد تقليدٌ  ،فام معنى االستدراك عليه بقوله:
أخذ العا ّمي عن

"لكن ال ُعرف" ...إلخ؟.

الرجوع تقليد ًا ّ
قط ،وإ ّال لكان رجو ُعنا إىل كتب الشافع ّية لِنعلم
نفي ّ
وسادس ًا :ليس ُ
مذﻫب اإلمام امل ّطلبي يف املسألة تقليد ًا له ،وال ّ
يتومهه أحدٌ .
ما
ُ
جعل ِ
أعجب منه ُ
أخذ القايض بشهادة ّ
الشهود تقليد ًا منه هلم؛ فإنّه تقليدٌ
وسابع ًا :مثله أو َ
قايض اإلسالم ولو أبا يوسف( )4مق ِّلدَ ذ ّم َيني،
يسم َي
عرف وال
ال يعرفه
ٌ
ٌ
رشع ،و َمن يتجارس أن ّ
َ
إذا قىض بشهادهتام عىل ذ ّم ٍي ...؟!.

ُ
احلق يف ّ
(العمل بقول الغري من
احلقيقي ﻫو
كتبت عليه ﻫكذا(" :التقليدُ )
حل املتن ما رأيتني
بل ُّ
ُ
ُّ
ِ
حج ٍة) أص ً
حج ٌة أصالً ،ال لنفسه
ال (كأخذ العا ّم ِي) من مثله ،وﻫذا باإلمجاع؛ إذ ليس قول العا ّم ِي ّ
غري ّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
وال لغريه( ،و) كذا ُ
جمتهد جمتهد ًا
تقليد
جواز
جلمهور من عد ِم
أخذ (املجتهد من مثله) عىل مذﻫب ا ُ
الذك ِْر إِ ْن ُكنْت ُْم َال َت ْع َل ُم َ
اس َأ ُلوا َأ ْﻫ َل ِّ
ون﴾ [پ ،14النحل.]43 :
( )1أيَ ﴿ :ف ْ
ِ
ِ
ول َو ُأ ِ
الر ُس َ
وِل ْاألَ ْم ِر ِمنْك ُْم﴾ [پ ،٥النساء.]٥٩ :
( )2أيَ ﴿ :أطي ُعوا اهللَ َو َأطي ُعوا َّ
()3أي :يف "الفتاوى الرضوية" رسالة "أجىل اإلعالم ّ
أن الفتوى مطلق ًا عىل قول اإلمام" املج ّلد .1
ٍ
الراشدين  ،وأنت تعلم أنّه ليس إالّ ثقة بقول ّ
واقعة
الشهود فيام أخِبوا به عن
( )4بل وأمراء املؤمنني اخللفاء ّ
حس ّي ٍة شهدوﻫا ،ولو كان ﻫذا تقليد ًا مل يسلم من تقليد أحاد الن ِ
نبي ،ويف "مسلم"
إمام وال صحا ٌّ
يب وال ٌّ
ّاس ال ٌ
اجلساسة ،ر،٧3٨٩ :
متيم الدّ راي» ["صحيح مسلم" كتاب الفتن وأرشاط الساعة ،باب ّ
قصة ّ
قوله « :حدّ ثنا ُ
بترصف] ،اﻫـ منه [أي :من اإلمام أمحد رضا] ُغفر له.
صـّ 12٧٨

