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 )293(                    الکتاب ةخطب

 

 خطبة الكتاب

 بسم اهلل الّرمحن الّرحيم، نحمده ونصِّلي عىل رسوله الکريم

رِر الُغرر به اهِلداية، ومنه  احلمد هلل هو الفقُه األكرب، واجلامُع الکبري لزيادات َفيِضه املبسوط، الدُّ

راية، وعني الِعناية، وُحسن الکِفاية، والّصالُة والّسالُم البِداية،  وإليه النيهاية، بحمده الوقاية، ونقاية الدي

س بال توّقٍف حممد احلسن  الکِرام، يقول احلسنُ  ل الکِرام، مالِکِي وشافِعي أمحدعىل اإلمام األعظم للرُّ

املختار،  الزّخار، والدرّ  سيط، البحريوسف؛ فإّنه األصُل املحيط، لکّل فضٍل بسيط، ووجيٍز وو أبو

 الفقري، وملتقى القدير، وزاد األرسار، وتنويُر األبصار، وردُّ املحتار، عىل ِمنَح الَغّفار، وفتح وخزائن

قائق، وتبينُي احلقائق، والبحر األبُحر، وجممع األهنُر، وكنز الّرائق، منه يستِمدُّ كلُّ هنٍر فائق، فيه  الدَّ

 راقي الفالح، وإمداد الَفّتاح، وإيضاح اإلصالح، ونور اإليضاح، وكشفلُغنية، ومَ املنية، وبه ا

اجلواهر، البدائع  املضمرات، وحّل املشکالت، والدّر املنتقى، وينابيع املبتغى، وتنوير البصائر، وزواهر

ه وجوبًا عن األشباه والنظائر، مغني الّسائلني، ونصاب احلاوي القديس لکّل املساكني،  النوادر، املنزَّ

كامل ُقديسٍّ وإنيّس، الکايف الوايف الّشايف، املصّفى املصطفى املستصفى، املجتبى املنتقى الّصايف، عدة 

األواخر، وخالصة األوائل، وعىل  النّوازل، وأنفع الوسائل، إلسعاف الّسائل، بعيون املسائل، عمدة

جى، ومفاتيح  سّيام الشيَخني الّصاحَبني اآلخَذين من  اهلُدى، الآله وصحبه، وأهله وحزبه مصابيح الدُّ

الّّشيعة واحلقيقة بکال الطرَفني، واخلتننَي الکريَمني، كلٌّ منهام نوُر العني، وجممع البحَرين، وعىل 

 (1)األعظم الالمعة، وابنِه األكَرم الغوث خصوصًا األركان األربعة، واألنوار ،جمتهِدي مّلتِه، وأئّمة أّمته

ب بکّل َزين، وعلينا ذخرية  األولياء، وحتفة الفقهاء، وجامع الفصوَلني، فصول احلقائق والّّشع املهذَّ

 .(2)!الّرامحني! آمني آمني، واحلمد هلل رّب العاملني أرحم معهم، وهبم وهلم يا
                                                 

 ، كام هو دأب املؤّلف.يعني سّيدنا الشيخ عبد القادر اجليالين  (1)

، اور اہلل یہی بس ےس ڑبی ہقف ودادنمشنی ےہ ،بس وخایبں دخا وک ںیہ ،اور اس ےک رکم واےل روسل رپ درود ےتجیھب ںیہ ،مہ اس یک دمح رکےت (2)

  ےک ضی اعتیل

ی 

 

ئ

ںاشکدہ یک ازفا
 
ی

 

ش

اور ایس یک رطف ااہتن، ایس یک  ،اُن ےک ےیل ڑبی اجعم ےہ ، اہلل یہ ےس آاغز ےہ ،ہک اہنتی رونش ومیت ںیہ ،

ز روسولں ےک اامم امظع ںیہ، اور افکتی یک وخیب، اور درود والسم ان رپ وج امتم ّزعم ،اورانعتی یک اگنہ ،اور لقع یک اپزیکیگ ،دمح ےس ظفح ےہ

ےک  Dویفس  -یلص اہلل اعتٰیل ہیلع واٰٖہل وملس- کل اور ریمے فا ع ادمح لامل رکم واےل،  نس  ے قو ف  اتہ ےہ ہک  نس واےل دمح ریمے ام

اور ےنُچ وہےئ ومیت، اور رازوں ےک  ،ویکہکن ویہ الص ںیہ وج رہ تلیضف ریبکہ وریغصہ ووتمطس وک طیحم ںیہ، اہنتی ےتکلھچ درای ںیہ ؛وادل ںیہ

ف   زخاےن،

 

ا ر یک اطعؤں یک رطف اٹلپےن واےل، اقدرقلطم یک اشکشئ ںیہ، اور اتحموجں ےک اور آںیھکن رونش رکےن واےل، اور ریحان وک اہلل غ

اور بس وخویبں یک رہنںی اںیہن ںیم عمج ںیہ، ابرویکیں ےک زخاےن ںیہ، اور امتم اقحقئ  ،قوےش، امتم لامالت ےک دنمسر اںیہن ںیم اجرک ےتلم ںیہ

= 

sifar
Typewriter
SAMPLE PAGES FROM THE LATEST EDITION
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 نش ایبن، اور وخامنش اصف اّفشےک رو
 

 

اور اںیہن ےک ببس ابیق بس  ، تیق وایل رہن اںیہن ےس ددد  یتی ےہ، اںیہن ںیم آرزو ےہف دنمسر ہک رہَ 

  رور، اور ںوبیں ااور امتم اوباب ریخ وھکےنل واےل یک ددد، اور آرایگتس یک روینش، اور اس روینش ےک ےیل ،ےس  ے اینزی،اور رماد اپےن ےک زےنی

ا ومیت، اور رماد ےک ،ےمش، اور دولں یک روںاینں، اور اہنتی  ےتکم وجارہ  بج واندر، وہ  لث و ریظ ےس اےس ور ولکشمں الح وہان، اور انُچ وہانلھک، ا

اپک اجعم ںیہ، امتم لامل وکلمیت وااسنین ےک  اپک ںیہ ہک ان ا  لث نکمم ںیہن، اسولئں وک ینغ رفامےن واےل ںیہ، اور ونیکسمں یک قورگنی، رہ

دےنی واےل، یفصم ربزگدیہ اپزیکہ ےنُچ وہےئ، رھتسے اصف، بس ویتخسں یک  ت ںیم ا ی ںیہ، پرھرور  ےنشخ واےل ، بس رامیرویں ےس افاّمہم

ں ےک  ہیک ہاہ اور  بس ےس زایدہ  عف  شخ و ےلی ںیہ، ولھچواسامن ںیہ، اسلئ وک اہنتی دمعہ ہنم امیگن رمادںی ےنلم ےک ےیل  اسز ےک ےیلدتّق

وج وتملظں ےک رچاغ اور دہاتی یک ایجنکں ںیہ، وصخًاص االسم ےک  ،اولگں ےک الخےص، اور ان ےک آل وااحصب اور ازواج ورگوہ رپ درود والسم

ی فادویں ےک ببس رفزدن ،ہک رشتعی وتقیقح دوروں انکروں ےک احوی ںیہ، اور دوروں رکم واےل ،دوروں زبرگ یفطصم ےک دوروں ایر

وصخًاص ،  ےک اامومں رپف ہک اُن ںیم رہاکی آھکن یک روینش اور دوروں دنمسروں اعمجم ےہ، اور ان ےک دنی ےک دہتجم ویل اتّمادقس ےس رشم 

 اور تقیقح ، ہفحےک ےیل ء خریخہ ںیہ، اور اہقہک اوایلء ےک ےیل ،رشتعی ےک اچروں رنک  ےتکم رور، اور ان ےک اہنتی رکمی ےٹیب وغِث امظع رپ

اے بس  ،دوروں یک وصفل ےک اجعم، اور مہ بس رپ اُن ےک اسھت ان ےک دصہق ںیم اُن ےک لیفط ،اور وہ رشتعی ہک رہزتنی ےس آراہتس ےہ

 [اامم ادمح راض] ۔!نس ےل وبقل رک ،رہمابروں ےس ڑبھ رک رہمابن
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 صفة الكتاب

شاء اهلل،  بحمِد اهلل، ورفِد اهلل، وعوِن اهلل، وَصوِن اهلل، تباَرك اهلل، وباَرك اهلل، ما-أّما بعد: فهذه 

َجنّاٌت عالیة، قطوُفها دانیة، فیها  -باهلل، وحسُبنا اهللُ ونعَم الوکیل، نعَم املوىل ونعَم النَّصری اّل قّوَة إ ال

ین احلنیفي،  ٌر مرفوعة، وأکواٌب موضوعة، ونامرُق مصفوفة، وَزرايبُّ مبثوثة، من مسائل الدِّ ُُسُ

َلِف الکِرام، مع َرْفَرٍف ُخرٍض عینًا جاریة، من عیوِن حتقیقا -إن شاء اهلل-احلنفي، جتد فیها  والفقه ت السَّ

َیطِمْثُهّن  وعبقريٍّ ِحسان، من متهیداِت اخلََلِف األعالم، وعرائَس نفائس کأّّنّن الیاقوُت واملرجان، مل

قبِِل إنٌس وال جاّن، من أحکام حواِدث جدیدة، وحتقیقاٍت مدیدة، وتنقیحاٍت سدیدة، وتدقیقاٍت 

م، بربکة خدمِة اّل حکاِم األحکام، والنقِض واإلبرام، ممّا أهلََمني امللُِك العَ ََمیدة، وتوثیقاٍت فریدة، وإ

علوِم األعالم، مع ألوف الترّبئ، من حوِِل وقدِري، وصنوِف االلتجاء إىل احلول العظیم، والَطول 

، إّن النفَس باهلل العزیز احلکیم، وما أبرُئ نفِس  اّل القدیم، وألِف ألِف شهادة: أن الَ حوَل وال قّوَة إ

لکثریُة اخلُطا، إىل الَزّلِة واخلَطأ، فکیف مثِِل يف ُظَلِمي وجهِِل، وقّلِة الطاعة، وِذّلة البِضاعة، 

الذنوب، وسورِة العیوب، ولکّن اهللَ یفعل ما یرید، فضُله أوَسع ولَدیه املَزید، لیس عىل اهللِ  وکثرةِ 

واب بمستنکِر، أن یلحَق العاجَز بالقادر، فام کان  ، فِمن ريبِّ -وهو الّرجاُء من الوّهاب-فیها من الصَّ

یطان، وأنا أعوُذ بريبِّ وأعود إلیه، أال وأنا  وحَده وأنا أمحُده علیه، وما کان فیها من اخلطأ، فمنِّي ومن الشَّ

، وهو حسبِي، إن مل نَّ ِِل خیطر بباِل قّط أِّنِّ من العلامء، أو ُزمرِة الفقهاء، أو أ أمحُد ِرضًا لريبِّ

األئّمِة مقاالً، أو يف احلُکم واحِلَکم معهم َماالً، وإّنام أنا منتٍم إلیهم، متطّفٌل علیهم، فعنهم آُخذ  بجنب

ومنهم أستفیض، ومنهم َیفیض عىل ما یفیض، فبربکة هذا فَتَح املوىل عِلَّ األبواب، ویَّسَّ األسباب، 

، ففي "أقول"أعرُف حیث حیِلُّ للمقلِّد أن یقول: يف کلِّ باب، وأنا  -إن شاء اهلل-وَهَدی للّصواب 

ادة القادِة الُفحول، علیه  اّل َعوِّن وَصوِّن إ میداِِّن أُجول، وإلیه أُحول، وما سول، ثّم بالسَّ باهلل ثّم بالرَّ

ألُوىل األلباب، مفّتحٌة هلم األبواب، حّتی  َجنّات -بحمد اهلل تعاىل-، فهاك تزول وعلیهم صلواٌت ال

، ومن کِراِم ُکروم "سالٌم علیکم طِبُتم فاْدُخُلوها آمننِی"إذا جاءوها وُفتحت أبواُُبا وقال هلم خزنُتها: 

ریاِضها َمتننِی، ومن بالِل ُزالِل حیاِضها مرتِوین، ويف ظاِلل جالِل ِغیاِضها ساکننِی، فقد ُرّتبْت عىل 

اها حمذوفَة التکرار، الکتب واأل بواب، فسهل التناُول وحّق التداُول بنی األصحاب، وَسََتَ

 اّل الذمار، عن اإلکثار واإلکبار، بنقل فتاوی بني األعصار، بل ما هي من فتاوی الفقری، إ حمفوظةَ 
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، والُثُلُث کثری، وذلك أّن سّیِدي وأيِب، وظلُّ ر ،الُثُلث :النِّصُف أو أزَید بیسری، أو قّل  محِة ريبِّ

نن، سّیدنا وموال ِختامُ  قنی، وإماُم املدقِّقنی، ماحُي الِفتن، وحامُي السُّ حممد نقي عيل نا املولوي املحقِّ

کايت  خان   ، أقامني -أمَطَر اهللُ تعاىل عىل َمرقِده الکریم شآبیَب رضوانِه يف احلارض واآليت-القادري الرَبَ

سنة سّت وثامننی وألف ومئَتنی، من هجرة ١٢٨٦ والُبرش، يف اإلفتاء للّرابع عرش من شعبان اخلری

تتم ِل إذ ذاك أربعَة عرَش عامًا من  ، ومل-علیه وعىل آله الّصلواُت من رّب املرشَقنی-الثقَلنی  سّید

سنة اثنتنی وسبعنی من سنِي اهلجرة األطائب الُغر، فجعلُت  ١٢٧٢الُعُمر؛ ألّن ِوالديِت عارش شّوال 

أن ُأفتَي  -عّطر اهللُ تعاىل َمرقَده النقي العِل-فیام ُأخطِئ، فبعد سبِع سننِی أِذَن ِل  ِدیني ُأفتِي، وَی 

أجَتئ بذلك حّتى قبضه الّرمحُن إلیه، سلخ ذي القعدة عام سبع  وأعطَِي وال أعرض علیه، ولکن مل

ننِی، نحو ١٢٩٧وتسعنی  اثنَتي عرشة سنة، َقرنًا کاماًل يف ، فلم ألِق باِل إىل مجِع ما أفَتیُت يف تلك السِّ

األزِمنة، وبعد ذلك أن أَتى السؤاُل من بالٍد قریبٍة دانیة، وممالَِك بعیدٍة قاصیة، عرش مّراٍت فصاعدًا، 

 نسیان، وقّلام یسَلم منه إنسان،  اّل جوابًا واحدًا، إ اّل ُأثبْت يف الکتاب إ مل
ِ
لفائدٍة أو عائدٍة زائدة، أو طروء

ٍد ما بنی سبِعنی (١)ن سبَع َمّلداٍت کِبارکثریة وَروِم االختصار، قد بلغْت إىل اآلومع فوات ال ، کلُّ َملَّ

ُکّراسًا کبریًا إىل ثامننِی، واآلن هي يف ازدیاد، إىل ما یشاء الکریُم اجلواد، فاستثقل األحباُب 

األکرب،  هکون َذیاًل بعوناملجلَّدات، وجّزءوها عىل اثني عرش، وما یرزق املوىل من بعد ذلك فسی حجمَ 

، جعلها اهللُ وسیلًة لرضاه، ونافعًة يف الّداَرین ِل "العطایا النَّبویة يف الفتاوی الّرضویة"وسّمیُتها بـ

ولعباِده، وَجودًا جائدًا عىل مجیع بالِده، وأهبَّ واهُب املراد قبوَل القبول، علیها وصاّنا من کّل لدوٍد 

الَفَلق، من رشِّ ما َخَلق، ومن رشِّ حاسٍد إذا َحَسد، ومن رضِّ حاقٍد إذا َحَقد، جهول، فقد ُعذُت برّب 

الّلهم َمن استعاذ بك فقد استعاذ بعظیم، عّز جاُرك وجّل ثناُؤ وجِهك الکریم، صلِّ وسلِّم وباِرك عىل 

 اّل إلَه إ ُد أن اّل ه بألوف التکریم، وأشهَ هذا احلبیب الرؤوف الّرحیم، وعىل آله وصحبه وأولیاِئه وعلامئِ 

                                                 

، حینام کتب هذه األسطر، ثّم استمّر يف التألیف واإلفتاء، "العطایا النّبویة يف الفتاوى الرضویة"( هذا العدد ملجّلدات ١)

 "رضا مؤّسسةُ "ثني عرش َمّلدًا ُطبعت أکثر من مّرة يف اهلند والباکستان، وأخریًا ترّشفْت إفبلغ عدد الفتاوى إىل 

، وعىل طراٍز حدیٍث بتخریج اآلیات واألحادیث النّبویة، وحتقیق النّصوص، بإنجاز أمور طباعتها عىل ُأسس جدیدة

سمیة لبلدنا احلبیب باکستان اجلهوریة اإلسالمیة؛ وونقل عبارهتا العربیة والفارسیة إىل لغتنا األ ردیة التي هي الّلغة الرَّ

ل املهّم قد حتّقق برعایة وإرشاف سامحة مفتي تسهیاًل لقّرائنا الکرام، فبلغ عدد َمّلداهتا ثالثنی َملَّدًا، وهذا العم

 .لشیخ حممد عبد القیوم اهلََزاْرِوي مة ااّل باکستان الع



 )297(             الکتاب ةصف

، رشیَك له، وأشهد أّن سیَّدنا وموالنا حممدًا عبُده ورسوُله باهلُدی ودیِن احلّق أرَسَله،  اهلل وحَده ال

حُیِصیه أحٌد عددًا،  وعىل کلِّ َمن هو َمريضٌّ لَدیه، وعىل کّل مسلٍم ملتجئ إلیه، يف کّل آٍن دائاًم أبدًا، ما ال

 .(١)آمنی!

                                                 

ت ںیہن رگم اہلل یک افحتظ ےس )ڑبی ربتک واال ےہ اہلل ،اور ربتک دے اہلل، وج اچےہ اہلل، ّوق ،اہلل یک دمد، اہلل یک اطع ،دعبازاں ہی اہلل یک دمح (1)

  ھےک ےک   ےھچگنج ےک اوگنروں ےک  ،اور ااھچ اکم انبےن واال، ایک ااھچ ومال اور ایک ااھچ دمداگر( دنلب ابغ ںیہ ،اہلل اکیف ےہ اجنمبن اہلل، ںیمہ

 
 
ج 

دنی اربایمیہ  ،ا ن ںیم دنلب تخت ںیہ، اور رےھک وہےئ وکزے، اور اقونیلں یک اطقرںی، اور اجاجبریھک وہیئ دنسمںی ،زندکی آےئگ ںیہ ک رکھ 

و اس ںیم اتہب ہمشچ اپےئ اگ
 

 

اےلگ رکومیں یک دمعہ اقیقحتت ےس، اور ا ن ےک اسھت زبس اغےچیل، اور  ،اور ہقف یفنح ےک اسملئ ےس، اہلل اچےہ وت ت

ںینہل ،شقنم رنیگن وخب وصرت رفش
 
   ےلہ  یس آد ی اینج وک ھجم ےس ،وگای وہ ایوقت ورماجن ںیہ ،ےلھچپ اشمریہ یک آراوشئں ےس، اور رھتسی د

ووں، اور اشدنار دتوقیقں، اور اتکی اتدیئوں، اور ااکح
 ح
قی

 

ی

 

ت

ووں، اور حیحص 
ی ق
حق

 

ت

م یک نج ےن اہھت ہن اگلای، وندیپا زیچوں ےک ااکحم، اور لصفم 

 ہہکےس، ہی وج ںیم ری یک ربتک ولعم ااکرب یک دخاگتم ،وبضمویطں، اور ارتعاوضں وجا ھں ےس وج ڑبے ملع واےل ابداشہ ےن ےھجم ااہلم ےیک

اور ازیل لضف وتنم یک  ،اس ےک اسھت زہاروں زیبارایں ںیہ اینپ وقت واطتق ےس، اور مسق مسق یک ااجتلںیئ ںیہ تمظع وایل وقت ،راہوہں

کشیب سفن زغلش واطخ  ،اور ںیم اےنپ سفن وک ربی ںیہن اتبات ،رطف، اور زہارزہار وگاایہں ہک وقت ودقرت ںیہن رگم اہلل اغبل واےل یک اطع ےس

رگم  ،ریمے ملظ ولہج ویمک اطتع ووخاری امہی ورثکت انگہ اور ہبلغ ویعب ںیم ،وت اس اک ایکوپانھچ وج ھجم اسیج وہ ،یک رطف رثکبت اگزمن وہات ےہ

اعزج وک اقدر ےس المدے،  اور اس ےک اپس زایدہ ےہ، اہلل ےس ھچک دور ںیہن ہک ،اس اکلضف ڑبی اجنگشئ واال ،ےہ ہی ہک اہلل وج اچےہ رکاتےہ

اور ںیم اس رپ اس یک دمح  ،وتوجھچک ان ںیم کیھٹ ےہ )اور ڑبے ےنشخب واےل ےس ایس یک ادیم ےہ( وہ رصف ریمے رب یک رطف ےس ےہ

  ،اور اس یک رطف روجع الات وہں ،اور وج یطلغ وہ وہ ھجم ےس اور اطیشن یک رطف ےس ےہ، اور ںیم اےنپ رب یک انپہ اماتگن ،رکاتوہں
ی 
اہں اہں َم

ہک ںیم اعمل وہں ای اہقفء ےک رگوہ  ،ہ ےھجم اکیف ےہ( ہک یھبک ریمے دل ںیم ہی رطخہ ہن زگرااتوہں )اور و اس یک دمح رکاےنپ رب یک راض ےک ےیل

وہں اور  وت ا ن اکانم ویلا ںیم ،ایمکح وتمکح رشع ںیم ےھجم ان ےک اسھت ھچک اجمل ےہ ،ای اامومں ےک اقملب ےھجم وکیئ ظفل انہک اتچنہپ ےہ ،ےس وہں

ھجم رپ وج ضیف آاتےہ اںیہن ےس آاتےہ۔ اس یک ربتک ےس ومالےن ھجم رپ دروازے وھکل  ،ان اکیلیفط، اںیہن ےس اتیل اور افدئے اپاتوہں

انہک روا  "اوقل"ہگج  اور ںیم اچہپاتن وہں ہک دلقم وک سک ،اور دخااچےہ وترہہلئسم ںیم قح یک رطف دہاتی رفامےئ ،اور اابسب آاسن ےیک ،دےی

رھپ  ،رھپ یبن ےس ،اور ریمی دمد اور ریمی افحتظ ںیہن رگم اہلل ےس ،اور ا یس یک رطف رھپاتوہں ،وت ںیم اےنپ یہ دیمان ںیم وجالن رکات ،ےہ

ں  ،امہرے اامومں رسداروں رمدان دیمان ملع ےس، یبن رپ اور ان رپ وہ درودںی ہک یھبک زالئ ہن وہں
 
ی

 

ت

 

 ش
ت ہ

 ےک رکش ےک اسھت وہ 
ی
وتوتاہلل اعتٰل

اور ان ےس ان  ،اہیں کت ہک بج وہ ا ن کت آےئ اور ان ےک دروازے وھکےل ےئگ ، داشدہ ںیہےل نج ےک دروازے لقع واولں ےک ےیل

 ووں ےن اہک
ح ی

 

ت

ز اوگنرےتنُچ، اور ان ےک مت رپالسیتم مت وخش روہ ان وتنجں ںیم آؤ انم اپےت، اور ان ےک ابوغں ےک زعم ، ہکوتشہبں ےک زخا

 داشن یک  ،زعت ںیم راتح ےتیل ۂیوحوضں ےک رھتنے اپوینں ےس ریساب وہےت، اور ان ےک اجنگن دروتخں ےک اس
ِ
اس وتق ا ن ارابب

 ۔وخیش ایبن ےس ابرہ ےہ

اور اابحب ںیم ان اک دتس  ،وت ان ےس ہلئسم اکنانل آاسن ،ابت ہی ےہ ہک ہی اتفوے ہقف یک اتک ھں اور اب ھں رپ رمبت رکدےی ےئگ ںیہ

ہک اور الہ زامہن  ،ا ن یک رحمی اس ےس وفحمظ ریھک یئگ ےہ ،ر وتفے ان ںیم ںیہن دگ ےھ اگ ہک ّردبتس دورہ رانھک زسا وار وہ ا،اور رقنعبی وت اںیہن

 ،ایھچک زایدہ ،آدےھ وہں ےگ ،ےئہکلب ا ن ںیم وخد ریمے یہ وتفے وپرے درج ہن وہاپ ،ےک وتفے لقن رکےک یتنگ اور اتکب اک مجح ڑباھںیئ

، ونتفں ےک   ے آاقاور وادل اسۂیاور اہتیئ تہب وہیت ےہ، اور ا س اک   ہی ےہ ہک ریم ،ایاہتیئ مک وہےئگ

 

ں
 
ققی

رتمح ایہٰل، اخہمت نیققحم، اامم دم

 رضحت ومولی دمحمیقن یلع
ی
اقدری رباکیت ےن )ہک اہلل زعولج  اخن اصبح اٹمےن واےل، وتنسں یک امحتی رفامےن واےل، امہرے رسدار وومٰل

 ہکبج دّیساعمل ،ا ن ےک رمدق رکمی رپ اب ےس ہشیمہ کت اینپ راض ےک ہنیم رباسےئ( ےھجم اچردمہ ابعشن ریخواشبرت وک وتفے ےنھکل رپامومر رفامای

= 
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= 

ہک ریمی دیپاشئ رجہت ےک اپزیکہ  ،اور اس وتق ریمی رمع ےک وچدہ ربس وپرے ہن وہےت ےھت ،ھ اسل ےھت1286ت ےس یک رجہ ملسو هيلع هللا ىلص

اہلل  ،رفامےتاالصح  رضحت اور اہجں ںیم یطلغ رکات  ،وت ںیم ےن وتفے دانی رشوع ایک ،ھ ںیم ےہ1272ال وشّ 10دمہ ،رونش ربوسں ےس

وضحر وک انسےئ اسولئں وک جیھب اور ریغب  ،ربس ےک دعب ےھجم اذن رفامدای ہک اب وتفے وھکل 7زعولج ا ن ےک رمدق اپزیکہ دنلب وک رطعمرفامےئ، است

 اہیں کت ہک رنمح زعولج ےن رضحت واال وک ،دایرکوں، رگم ںیم ےن اس رپ رجأت ہن یک

س

 ذی ادعقلہ 

 

خ

ل

وت ان  ،ایل ھ ںیم اےنپ اپس الب1297

اور ا س ےک دعب اپس اپس ےک رہشوں اور  ،ا ن ےک عمج رکےن اکایخل ہن آای ،ینعی ابرہ اسل کت ےھکل ،ربوسں ںیم وجوتفے رقتًابی اکی رقن اکلم

ور دراز ےک وکلمں ےس
 
ایوھبل رک ہک  ،رگم  یس افدئے ایزایدہ عفن ےک ےیل ،اتکب ںیم اکی یہ ابر اکوجاب درج ایک وت ،آای ارگوسال دس ایزایدہ ابر ،د

اب کت ریمے اتفوے  ،اس دقر ااصتخر وظنمر راہاور ابویقں ںیم  ،آد ی وھبل ےس مک اخیل وہات ےہ، اور ابآہکن اےنت ریثک اتفوے اجےت رےہ

ازفاشئ یہ ےہ،  ،اور ونہز اہجں کت وہ وُجدورکم واال اچےہ ،وچدہ وسہحفص الکں ےس وسہل وسےک ادنر کت رہدلج ،دلجم ریبک کت چنہپ ےئگ 7است

 اس ےک دعب اطعرفامےئ اگاور وج ھچک  ،دلجوں رپ میسقت ایک 12اتفوے وک ابرہ ،سپ اابحب ےن دلجمات اکمجح اھبری دھکی رک
ی
وہ اس یک دمد  ،ومالاعتٰل

ی وہ
ی
اور  ،اہلل اےس اینپ راضاکوہلیس انبےئ ،راھک "ااطعلای اوبنلہی یف ااتفلوی ارلوضہی"اور ںیم ےن اس اکانم  ،اجےئ اگ اربک ےس رقنعبی ذلی اتفو

 رب ےن واےل  میظ ابران انبےئ، اور اےس اےنپ بس رہشوں رپعفن راسین ےک ےیل ،دوونں اہجن ںیم ےھجم اور اےنپ دنبوں وک اس ےس عفن اچنہپےئ

اس یک  ، ہک ںیم رپورداگر  حب یک انپہ ںیم آایےس اےس اچبےئ، اس ےیل اور رہتخس اجلہ ڑگھجاول ،رمادںی دےنی واال، اس رپوبقل یک میسن الچےئ

اور ہنیک رپ ور ےک رضر ےس بج وہ ہنیک رےھک، اے اہلل! سج ےن ریتی انپہ  ،احدس یک ربایئ ےس بج وہ دسح رکے ،امتم ولخماقت ےک رش ےس

اس راتف ورتمح واےل  ،ریتے وہج رکمی یک رعتفی امکل زبرگ ےہ ،ا س ےن ڑبی تمظع واےل یک انپہ یل، ّزعت واال وہ ےہ ےسج وتانپہ ےشخب ،یل

اوایلء واملعء رپ زہاروں میظعت ےک اسھت، اور ںیم وگایہ داتیوہں ہک اہلل اور ان ےک آل وااحصب اور ان ےک  ،ایپرے رپ در ود والسم وربتک ااتر

 دمحم
ی
ا وبعمد ںیہن، اکی االیک وکیئ اس اک اسیھج ںیہن، اور  ںیم وگایہ داتیوہں ہک امہرے امکل امہرے ومٰل

ّ
اس ےک دنبے ا س  ،اعتٰیل ےک وسا وکیئ س 

 ان رپ درود والسم انزل رفامےئہک اس ےن اںیہن رامنہیئ اور ےچس دنی  ،ےک روسل ںیہ
ی
اور ا ن بس رپ وج ا ن وک دنسپ  ،ےک اسھت اجیھب، اہلل اعتٰل

 ۔!ایہل وبقل رفام ،رہآن ہشیمہ ہشیمہ اینت ہک وکیئ نگ ہن ےکس ،اور رہاس املسمن رپ وج ا ن یک رطف ااجتلےل اجےئ ،ںیہ
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 سند الفقری يف الفقه املنری

 واملفتنی واملصن فنی واملشايخ األعالم، ة الکِراممسلساًل باحلنفی  

رساج البالد احلرمّية مفتي احلنفية  عن أّن  أرِويه، من أجلِّها (1)طرٌق كثرية -بحمد اهلل تعاىل- له

 عناهلل الّّساج،  الّرمحن الّّساج ابن املفتي األجّل موالنا عبد موالنا الشيخ عبد "مّكة املحمية"بـ

الشيخ اجلليل حمّمد عابد األنصاري املدين  عناهلل بن عمر،  سّيدي مجال بن عبد "مّكة" مفتي

ندي[،  القادر بن خليل،  الشيخ عبد عنالّدين املزجاجي،  الءالشيخ يوسف بن حمّمد بن ع عن]السِّ

الغني بن  العارف باهلل تعاىل الشيخ عبد عنزاده البخاري،  اهلل الّشهري بعيل الشيخ إسامعيل بن عبد عن

والتصانيف  "الوفّية املطالب"و "الندية احلديقة"الغني النّابُليس )وهو صاحب  إسامعيل بن عبد

شيَخني جليَلني أمحد الّشوَبري، وحسن  عن، "الُدرر والُغرر"والده مؤلِّف رشح  عناجلليلة الزكية(، 

نُباليل حمّّش   إمداد"و "الفالحي مراق"ورشَحيه  "اإليضاح نور")وهو صاحب  "والُغرر الُدرر"الُُشُ

شمس وال "الفائق النَّهر"والتصانيف املالح(، برواية األّول عن الشيخ عمر بن نَجيم صاحب  "الفّتاح

 ."نظم الكنز"والشيخ عيل املقديس شارح  "الفتاوى"احلانويت صاحب 

الّرمحن املسريي، والشيخ  الشيخ عبد اهلل النحريري، والشيخ حممد بن عبد عن ورواية الثاّن

لبي صاحب عنحممد بن أمحد احلَموي، والشيخ أمحد املحبِّي سبعُتهم   الشيخ أمحد بن يونس الشَّ

حنة شارح  لّدين عبدا رسي عن، "الفتاوى" الكامل ابن اهلامم )وهو املحّقق  عن، "الوهبانّية"الرّب بن الشِّ

ريايف عالء عناهلداية،  الّّساج قارئ عن( "القدير فتح"حيث ُأطلق صاحب  السّيد  عن ،(2)الّدين السِّ

، "والتحقيق الكشف"العزيز البخاري صاحب  الشيخ عبد عن، "اهلداية"شارح  (3)الّدين اخلَبّازي جالل
                                                 

اُن ںیم اہنتی  ،دخا اک رکش اس ےک تہب ےس رطقی ںیہ ،زہیفنح اور وہشمر ویتفمں وفنصمں اامومں ےس لسلسم ےہہک ّزعم ،ہقف رونش ںیم ریمی دنس (1)

 ںیم ہقف رواتی رکاتوہں : ق ےس  ہ ےہ ہک تمظع واےل ُطُ 

ت ف
 

مہ ومالان دبع  ، عمش رحم م

 

عظ
م

اہلل رساج یکم  ومالان دبع ارلنمح رساج انب یتفم اّلج ہکم 

 امظع کت، وہ اچر 27ےس، وہ اتسسیئ
ِ
وررپونر دّیس2واوطسں ےس اامم ُ

 

 ۔ملسو هيلع هللا ىلصارملنیلس کت  واوطسں ےس ح

ريامي بـ "الفاء"هكذا هو يف روايايتي بـ (2)  "القدير فتح"، وهو الواقع يف "امليم"وهو األشَهر، ويقال: سي

رياف بـ"املحتار ردّ "و "الطحطاوي"و رياز"كـ "الفاء"، وسي ساحل البحر ممّا ييل عىل  "ارسف"بلدة بـ "شي

منها النظام حييى بن يوسف بن فهد النحوي  "ُروم"مدينة بـ "امليم"سعيد النَّحوي املشهور، وبـ منها أبو "رمانك"

 تلميذ التفتازاين. منه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[.

 عن، "الفيض"إبراهيم الَكركي صاحب  عنهكذا هو يف روايتيي هذه، وروايتيي األُخرى من طريق الّّساج احلانويت،  (3)

ريايف بلفظ: عن السّيد جالل عنقارئ اهلداية،  عنالّدين األقرصائي،  الشيخ حمّب  الّدين  الّدين بن شمس السِّ

= 
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الّدين صاحب  اإلمام برهان عنالستّار بن حمّمد الَكرَدري،  اإلمام عبد عنالّدين الكبري،  جالل عن

القايض أيب عيل النََّسفي،  عناألئّمة احلَلواين،  شمس (1) عناإلسالم الَبزَدوي،  اإلمام فخر عن، "اهلداية"

بذُموين،  (2)اإلمام أيب عنبكر حمّمد بن الفضل البخاري،  أيب عن حفص  اهلل بن أيب عبد عنعبد اهلل السَّ

اهلل  عبد اإلمام احلّجة أيب عنحفص الكبري(،  أبيه أمحد بن حفص )وهو اإلمام الشهري بأيب عنالبخاري، 

يباين،   عنعلقمة واألسود،  عنإبراهيم،  عنمّحاد،  عناألعظم أيب حنيفة،  اإلمام عنحممد بن احلسن الشَّ

 .النّبي  عن، عبد اهلل بن مسعود 
 

 

       

                                                 

= 

الكفاية "...إلخ. والسّيد جالل الّدين هذا هو صاحب  العزيز بن حممد بن أمحد البخاري عبد عنالكرالين، 

غناقي صاحب  تلميذ حسام "اهلداية رشح  "املغني"، واخلَّبازي صاحب "اهلداية"أّول رشوح  "النّهاية"الّدين السِّ

، "والتحقيق الكشف"، وكالمها من تالمذة صاحب "اهلداية"يف األصول عمر بن حممد بن عمر، وهو أيضًا رشح 

 واهلل تعاىل أعلم!. منه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[.

األئّمة  اإلسالم عن شمس  أسانيد السّيد الطحطاوي والسّيد الّشامي عن فخرهكذا هو يف روايتيي، ووقع يف (1)

اإلسالم  وهذا من املزيد يف مّتصل األسانيد؛ فإّن اإلمام فخر أقول:...إلخ.  األئّمة احللواين الَّسَخيس عن شمس

هبي يف  األئّمة احللواين بال أخذ عن شمس قد ري أعالم النبالء"واسطة، قال الذَّ أخذ "يف ترمجة اإلمام احللواين:  "سي

ري أعالم النبالء"] "اإلسالم اإلسالم الَبزَدوي، وأخوه صدر األئّمة الَّسَخيس، وفخر عنه: شمس  -٤32٦ ، ر:"سي

أربعمئة وسّت ومخسني، ووفاة فخر ه ٤٥٦سنة  "ُبخارا"وأّرخ وفاته بـ ....إلخ ملتقطًا[ 11/٤٦٤احللوائي، 

أربعمئة، فيكون ه ٤٠٠أربعمئة واثنتني وثامنني، قال: وُولد يف حدود سنةه ٤٨2 يف رجب سنة "كش"اإلسالم بـ

 ]أي: من اإلمام أمحد رضا[. سّت ومخسني سنة. منه ٥٦عمُره عنده وفاة احللواين نحو 

حممد،  هكذا هو يف روايتيي هذه، وكذا يف سند الطحطاوي والّشامي وثبتي شيخ الّشامي، واملشهور أّن كنيَته أبو (2)

العزيز املذكور  الّدين أمحد بن املظّفر وعبد اهلل بن حممد، وهو الواقع يف روايتيي األُخرى من طريق عّز  واسمه عبد

 عناألئّمة عمر الورسكي،  بدر عناألئّمة الَكرَدري،  شمس عنالّدين البخاري،  حافظ عنكَليهام  ،البخاري

امد عنالُقضاة األرسابندي،  فخر عنالّرمحن الكهاين،  الّدين عبد اإلمام ركن الّرحيم الزوزين،  اإلسالم عبد عي

اإلمام  عناحلسن عيل النََّسفي،  أيب عنجعفر األسرتوشني،  األستاذ أيب عنزيد الّدبويس،  القايض اإلمام أيب عن

بذُموين احلارثي حممد عبد أخربنا اإلمام أبو"الفضيل، قال:  إلخ، فلعّل له كنّيَتني ... "اهلل بن حممد بن يعقوب السَّ

 اهلل، واهلل تعاىل أعَلم. منه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[. عبد حممد وأبو أبو



 

 

 

 

 (1) هرسال

 

 أجىل اإلعالم

 عىل قول اإلمام أّن الفتوى مطلقا  

رپےہ ہک وتفی ہشیمہ وقِل  ،میظع اس ارم یک قیقحتِ  اامم 
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(1)مطلقًا عىل قول اإلمام أجىل اإلعالم أّن الفتوى
 

 ه(1334)

 اامم رپےہ میظع ہک وتفی ہشیمہ وقلق   اس ارم یک یقحتق 

 

اجلَواد  األََود، وُيديمون املَدد، بإذناحلمد هلل احلَفي، عىل ِدينه احلَنَفي، الذي أّيدنا بأئّمٍة ُيقيمون 

الَصمد، وجعل من بينهم إماَمنا األعظم كالقلب يف اجلَسد، والّصالُة والّسالُم عىل اإلمام األعظم 

وعليهم وعىل  «قلَبك وإن َأفتاك املفُتون (2)اسَتفِت »للُرسل الكِرام، الذي جاءنا حّقًا من قوله املأمون: 

 آله وآهلم وصحبه وصحبهم وفئامه وفئامهم، إىل يوم ُيدعى كلُّ أناٍس بإمامهم، آمني!.

 مبحث أّن الفتوى مطلقًا عىل قول اإلمام

مة املحّقُق البحر يف اّل أّنه قال الع -رمحني اهلل تعاىل وإّياك، وتوىّل بفضله ُهداي وُهداك-اعلم 

حنيفة عىل  أّن املفتي ُيفتي بقول أيب (3)"الّّساجية"حيَح بعد ما ذكر تص- "البحر"صدر قضاء 

إذا كان اإلمام يف جانٍب ومها يف جانٍب أّن االعتبار لقّوة  (4)"احلاوي القديس"اإلطالق، وتصحيَح 

 ما نّصه: -املدَرك

                                                 

 الخف رپ وہں، ارگہچ الخف رپوتفٰی دای ایگ وہ، االتخف قزامہن راسہل ہلیلج اس ارم یک  ( 1)

 

ن
 
ی
َ
ب 
ح

یقحتق میظع ںیم ہک: وتفٰی ہشیمہ وقلق اامم رپ ےہ، ارگ ہچ اص

ُوجہ ےس وقلق درگی رپ وتفٰی امان اجات ےہ، وہ درتقیقح وقل قاامم یہ وہات ےہ۔
 ورضورت واعتلم وریغاہ نج و

، فأكرم به من براعة «استفِت قلَبك وإن أفتاك املفتون»كر هذا احلديث: ( جعل اإلماَم األعظم كالقلب ثّم ذ2)

-مسند الّشاميني، حديَث وابصة بن معبد األسدي "سندامل"استهالل، واحلديث رواه اإلمام أمحد ]أي: يف 

بسنٍد َحسن بلفظ:  عن وابصة بن معبد اجلهني  "تارخيه"[، والبخارُي يف ٦/2٩3، 1٨٠2٨ ، ر:-الَرّقة نزل

 ثعلبة اخلشني  [، وروى أمحُد بسنٍد صحيٍح عن أيب1/14٥، 432ر:  "التاريخ الكبري"] «استفِت نفَسك»
: ما»: عن النّبي  تسكن إليه النفُس ومل يطمئن إليه  َسكنْت إليه النفُس واطمأّن إليه القلُب، واإلثُم: ما مل الِِبُّ

[ اهـ منه ٦/223، 1٧٧٥٧مسند الّشامّيني، حديث أيب ثعلبة اخلشني، ر:  "سندامل"] «القلُب، وإن أفتاك املفتون

 ُغفر له. ]أي: من اإلمام أمحد رضا[

 .1٥٧كتاب أدب املفتي والتنبيه عىل اجلواب، صـ "الفتاوى الّّساجية"( 3)

 .2/٥٦2 كتاب احلرية، "احلاوي القديس"( 4)
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 اإلفتاُء بقول اإلمام وإن مل نعلم من أين قال، فإن قلَت: كيف جاز للمشايخ اإلفتاُء بغري قول"

ما فهمُته  اّل اإلمام األعظم مع أّّنم مقلِّدون؟، قلُت: قد أشكل عيّل ذلك مّدًة طويلًة، ومل أر فيه جوابًا إ

أّنه ال حيّل ألحٍد أن يفتَي  بقولنا حّتى يعلَم من أين  (1)اآلن من كالمهم، وهو أّّنم نقلوا عن أصحابنا

عصاٍم لإلمام، وكان ُيفتي بخالف قولِه كثريًا؛ ألّنه  أّن هذا سبُب خمالفة (2)"الّّساجية"قلنا حّتى نقل يف 

مل يعلم الّدليَل، وكان يظهر له دليُل غرِيه فُيفتي به، فأقول: إّن هذا الّّشط كان يف زماّنم، أّما يف زماننا 

نعلم من أين  وإن مل ،بل جيب ، فيحّل اإلفتاُء بقول اإلمام(4)وغريها (3)"القنية"فيكتفى باحلفظ كام يف 

مبنيٌّ عىل ذلك الّّشط، وقد صّححوا أّن اإلفتاَء بقول اإلمام،  "احلاوي"قال، وعىل هذا فام صّححه يف 

فينتج من هذا أّنه جيب علينا اإلفتاُء بقول اإلمام، وإن أفتى املشايُخ بخالفه؛ ألّّنم إّنام أفَتوا بخالفه لَفقد 

لنا اإلفتاُء وإن مل نقف عىل دليلِه، وقد وقع رشطِه يف حّقهم، وهو الوقوُف عىل دليلِه، وأّما نحن ف

لَضعف  اّل للمحّقق ابن اهلامم يف مواضع الردُّ عىل املشايخ يف اإلفتاء بقوهلام بأّنه ال ُيعَدل عن قوله إ

دليلِه، وهو قويٌّ يف وقت العشاء لكونه األحَوَط، ويف تكبري التّشيق يف آخر وقتِه إىل آخرها، ذكره يف 

، لكن هو أهٌل للنظر يف الّدليل، وَمن ليس بأهٍل للنظر فيه فعليه اإلفتاُء بقول اإلمام، (٥)"القدير فتح"

 اهـ. (٦)"واملراُد باألهلّية هنا أن يكوَن عارفًا ممّيزًا بني األقاويل، له قدرٌة عىل ترجيح بعِضها عىل بعض
                                                 

ميل: 1) : وكالُمه هنا موِهٌم أّن ذلك مروٌي عن املشايخ كام هو ظاهٌر من هذا مرويٌّ عن أيب حنيفة "( قال الرَّ

ميل[ اهـ.  4٥2، ٦/4٥1كتاب القضاء، فصل يف التقليد،  "منحة اخلالق"]انظر:  "سياقه أيُّ  :أقولنقاًل عن الرَّ

م منهّيون عن اإلفتاء حرٍف يف كالمه ُيوِهم روايَته عن املشايخ، وأيُّ سياٍق ُيظهره؟ إّنام جعل خالَف املشايخ ألّّن 

بقول األصحاب ما مل يعرفوا دليَله، فُهم منهّيون ال ناهون، أّما األصحاب فنعم، ُروي عنهم كام روي عن اإلمام 

  لإلمام الَكردري عن عاصم بن يوسف، مل ير جملس أنبل من جملس اإلمام، وكان أنبل "مناقب اإلمام"يف :

حيّل ألحٍد أن يفتَي بقولنا حّتى يعلَم من  ال"فية، وأسد بن عمرو، وقالوا: أصحابه أربعٌة: ُزفر، وأبو يوسف، وعا

 األصحاب يف مناقب اإلمام وبقية 11الباب  "حنيفة مناقب أيب"] "أين قلنا، وال أن يروَي عّنا شيئًا مل يسمعه منّا

يروَي عن كتبنا إالّ ما سمع أو ال حيّل ألحٍد أن "عن ابن جبلة، سمعُت حممدًا يقول: "[. وفيها: 4٩3...إلخ، صـ

يف صفته ومولده  1يف ذكر اإلمام حممد بن احلسن، الفصل  3الباب  "حنيفة مناقب أيب"] "يعلم مثل علمنا

 ملتقطًا[. منه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[ ُغفر له. 42٥ووفاته ابتداء، صـ

 .1٥٦كتاب أدب املفتي والتنبيه عىل اجلواب، صـ "الّّساجية"( 2)

 .1٥4...، صـ كتاب الكراهية واالستحسان، باب فيام يتعّلق باملفتي واملستفتي واآلخذ بام يوجد "القنية"( 3)

 .٧...إلخ، قـ يف مسائل القضاء واحلكومة 1الفصل  "فصول العامدي"( انظر: 4)

 .2/4٩التّشيق،  ، وباب صالة العيَدين، فصل يف تكبريات1/1٩٦كتاب الّصالة، باب املواقيت،  "فتح القدير"( ٥)

 ملتقطًا. 4٥3، ٦/4٥2كتاب القضاء، فصل جيوز تقليد َمن شاء من املجتهدين،  "البحر  الرائق"( ٦)
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الكالم من عدم االنتظام،  ال خيفى عليك ما يف هذا"بقوله:  "رشح عقوده"يف  شمُة اّل وتعّقبه الع

ميل بأّن قوله:   "نعلم من أين قال جيب علينا اإلفتاُء بقول اإلمام وإن مل"وهلذا اعرتضه حمشُيه اخلرُي الرَّ

؛ إذ هو رصيٌح يف عدم جواز "ال حيّل ألحٍد أن يفتَي بقولنا حّتى يعلَم من أين قلنا"مضادٌّ لقول اإلمام: 

...؟! فنقول: ما يصدر من غري األهل ليس  كيف يستدّل به عىل وجوبهاإلفتاء لغري أهل االجتهاد، ف

 حقيقًة، وإّنام هو حكايٌة عن املجتِهد أّنه قائٌل بكذا، وباعتبار هذا امللَحظ جتوز حكايُة قول غري 
ٍ
بإفتاء

ي ...؟! ونحوه إّنام نحك اإلمام، فكيف جيب علينا اإلفتاُء بقول اإلمام، وإن أفتى املشايُخ بخالفه

 .(1)"فتواهم ال غري فليتأّمل انتهی

إّن املشايخ اّطلعوا عىل دليل اإلمام، وعرفوا من أين قال، واّطلعوا عىل  )وتوضيحه(:

حون دليَل أصحابه عىل دليله، فُيفتون به، وال دليل ُيظّن هبم أّّنم عدلوا عن قولِه  أصحابه، فريجِّ

 "يوسف الفتوى عىل قول أيب"بنصب األدّلة، ثّم يقولون: جلهلِهم بدليلِه، فإّنا نراهم قد شحنوا ُكتَبهم 

مثاًل، وحيث مل نكن نحن أهاًل للنظر يف الّدليل، ومل نصل إىل رتبتِهم يف حصول رشائط التفريع 

والتأصيل، فعلينا حكايُة ما يقولونه؛ ألّّنم هم أتباُع املذهب الّذين نصبوا أنفسهم لتقريره وحتريره 

يفقدوا، حّتى نظروا يف  أّن املجتِهدين مل"مة قاسم: اّل من قول الع (2)إىل ما قّدمناه (وانظر)باجتهادهم. 

حوا حوا وصحَّ فعلينا اّتباُع الّراجح والعمُل به، كام لو أفَتوا يف " -إىل أن قال:- "املختلف ورجَّ

لبياّل فتاوى الع" (ويف)، (3)"حياهتم عن قول اإلمام، للمفتي العدوُل  ليس للقايض وال": "مة ابن الشَّ

إذا رّصح أحٌد من املشايخ بأّن الفتوى عىل قول غريه، فليس للقايض أن حيكَم بقول غري أيب حنيفة  اّل إ

حوا فيها دليَل أيب حنيفة عىل دليله، فإن حكم فيها فحكُمه  ح فيها قوُل غرِيه، ورجَّ يف مسألٍة مل يرجَّ

 ."الّرسالة"ـ كالُمه يف ، اه(٥)"انتهى (4)"ماٍض، ليس له غري االنتقاض غري

                                                 

ميل. ٦/4٥2كتاب القضاء، فصل يف التقليد،  "منحة اخلالق"( انظر: 1)  نقاًل عن اخلري الرَّ

 .2٧، صـ1اجلزء  "رشح عقود رسم املفتي"( أي: يف 2)

 .1٥3، 1٥2املقّدمة، صـ "جيحالتصحيح والرت"( 3)

لبي"( 4)  بترّصف. 11٥كتاب القضاء، قـ "فتاوى ابن الشَّ

 .2٩، صـ1اجلزء  "رشح عقود رسم املفتي"( ٥)
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أنت ترى أصحاَب املتون ": "منحة اخلالق"من القضاء، وزاد يف  (1)"رّد املحتار"وذكر نحوه يف 

املعتَمدة قد يمشون عىل غري مذهب اإلمام، وإذا أفتى املشايُخ بخالف قوله لفقِد الّدليل يف حّقهم 

؟! وقد أقّر أّنه "فتاُء بقول اإلمام لفقد الّّشطجيب علينا اإل"فنحن نّتبعهم؛ إذ هم أعَلم، وكيف يقال: 

...؟! واحلاصل: أّن اإلنصاف الذي  قد فقد الّّشُط أيضًا يف حّق املشايخ، فهل تراهم ارتكبوا منَكراً 

لبي اّل يقبله الطبُع السليم أّن املفتي يف زماننا ينقل ما أفتاه املشايُخ، وهو الذي مشى عليه الع مُة ابن الشَّ

ح املشايُخ دليَله يف "حنيفة  األصل أّن العمل عىل قول أيب"حيث قال:  "اهفتاو"يف  ، ولذا يرجِّ

األغَلب عىل دليل َمن خاَلفه من أصحابه، وجُييبون عاّم استدّل به خمالُفه، وهذا أمارُة العمل بقوله، 

حوا بالفتوى عليه؛ إذ الرتجيُح كرصيح الّتصحيح؛ ألّن املرجوَح  وإن طائٌح بمقابلته بالّراجح، مل يرصِّ

: وهو الذي -، قال(3)إىل آخر ما مرّ - (2)"إذا رّصح اّل وحينئٍذ فال يعدل املفتُي وال القايُض عن قوله، إ

وأّما نحن "حيث قال:  "التنوير"عىل  "رشحه"مشى عليه الشيُخ عالء الّدين احلَصكفي أيضًا يف صدر 

حوه كام  ترجيٍح،  لو أفَتوا يف حياهتم. فإن قلَت: قد حيكون أقواالً بالفعلينا اّتباُع ما رّجحوه وما صحَّ

...؟! قلُت: يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغريُّ الُعرف وأحوال النّاس،  وقد خيتلفون يف الّتصحيح

، ظنّاً  وما هو األرَفق، وما ظهر عليه التعاُمُل، وما قّوي وجُهه، وال خيلو الوجوُد ممن يمّيز هذا حقيقًة ال

  اهـ. (٥)"اهـ، واهلل تعاىل أعلم (4)"يرجَع ملن يميِّز لِباءة ذّمته وعىل َمن مل يمّيز أن

م لبيان الّصواب مقّدماٍت تكشف احلجاب. أقول:  وتلك شكاٌة ظاهٌر عنك عاُرها، ولنقدِّ

 وىٰل يف معنى اإلفتاءاملقّدمة الأ 

يتوّهم أحٌد  ليس حكايُة قوٍل إفتاٌء به، فإّنا نحكي أقواالً خارجًة عن املذهب، وال :(٦)الأوىلٰ 

، وُتبنّي لسائلك أّن هذا حكُم الّّشع يف ما سألَت، وهذا  أّنا
ٍ
ُنفتي هبا، إّنام اإلفتاُء أن تعتِمد عىل يشء

، وإ ال ًء عىل الّّشع، ودخوالً كان جزافًا وافرتا اّل حيّل ألحٍد من دون أن يعرَفه عن دليٍل رشعيٍّ

                                                 

 .2٧٨، 1٦/2٧٧كتاب القضاء، مطلب: يفتى بقول اإلمام عىل اإلطالق،  "رّد املحتار"( 1)

َلبي"( 2)  .11٥كتاب القضاء، قـ "فتاوى ابن الشَّ

 .1املجّلد "أجىل اإلعالم أّن الفتوى مطلقًا عىل قول اإلمام"ضمن رسالة:  "الفتاوى الرضوية"(أي: يف 3)

 .2٥٧، 1/2٥٦املقّدمة،  "الدّر املختار"( 4)

 .٦/4٥3كتاب القضاء، فصل يف التقليد،  "منحة اخلالق"( ٥)

  عن دليٍل.جيوز إاّل  معنى اإلفتاء، وأّنه ليس حكايًة حمضة، وأّنه ال (٦)
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  َأِذَن َلُكْم َأْم َعىَل اهللِ ُقْل آهللُ﴿، وقوله تعاىل: (1)﴾َأْم َتُقوُلوَن َعىَل اهللِ َما اَل َتْعَلُمونَ ﴿: قوله  حتت

ونَ   .(2)﴾َتْفرَتُ

 املقّدمة الثانية يف معرفة الّدليل واملجتهد

 الّدليل عىل وجَهني: :(3)الثانية

ومعرفته خاّصٌة بأهل النظر واالجتهاد؛ فإّن غريه وإن علم دليَل املجتِهد يف مسألٍة،  :إّما تفصيلي 

الفضل املوهبي يف معنى: " -إن شاء اهلل تعاىل-تقليدًا، كام يظهر ممّا بّينّاه يف رسالتنا املباركة  اّل ال يعلمه إ

ملجتهٍد، وأشار إىل  اّل يمكن إ فيها، ال؛ فإّن قطع تلك املنازل التي بّينا (4)"إذا صّح احلديُث فهو مذهبِي

أّن معرفَة الّدليل إّنام تكون للمجتِهد لتوّقفها عىل "إذ نقل فيها:  "عقود رسم املفتي"بعٍض قليٌل منه يف 

املجتِهُد،  اّل معرفة سالمته من املعاِرض، وهي متوّقفٌة عىل استقراء األدّلة كّلها، وال يقدر عىل ذلك إ

 اهـ. (٥)"أّن املجتهد الفالين أخذ احلكَم الُفالين من الّدليل الُفالين، فال فائدَة فيها جمّرُد معرفة أّما

ْكِر إِْن ُكنُْتْم اَل َتْعَلُمونَ ﴿كقوله سبحانه:  :وإمجالي  َأطِيُعوا ﴿، وقوله تعاىل: (٦)﴾َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

ُسوَل َوُأوِِل اأْلَْمِر  أاّل سألوا إذ »: ؛ فإّّنم العلامء عىل األصّح، وقوله (٧)﴾ِمنُْكمْ اهللَ َوَأطِيُعوا الرَّ

 .(٨)«يعلموا؛ فإّنام شفاُء الَعّي الّسؤاُل  مل

  

                                                 

 .٨٠، البقرة: 1پ (1)

 .٥٩، يونس: 11( پ2)

 وإمجاٌِل البّد منه حّتى للمقّلد. (2)معرفته باملجتهد،  تفصييٌل خاٌص  (1)( الدليل دليالن: 3)

 .٧٦-2٧/٦4 "الفضل امُلوهبي يف معنى: إذا صّح احلديث فهو مذهبي"( 4)

 .3٠، صـ1اجلزء  "رشح عقود رسم املفتي"( ٥)

 .43، النحل: 14( پ٦)

 .٥٩، النساء: ٥پ( ٧)

 .٦1، صـ33٦كتاب الطهارة، باب املجدور يتيّمم، ر: "سنن أيب داود"( ٨)
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 مبحث يف التقليد الّّشعي والعأريف

، إّنام هو "نقول:  (1)وعن هذا إّن أخَذنا بأقوال إمامنا ليس تقليدًا رشعّيًا؛ لكونه عن دليٍل رشعيٍّ

؛ لعدم معرفتنا بالّدليل التفصييل  ."تقليٌد عريفٌّ

فال مساَغ له يف الّّشع، وهو املراد يف كّل ما ورد يف ذّم التقليد، واجلّهاُل  أّما التقليد احلقيقي،

يبلغ  وام، فيحملونه عىل التقليد الُعريف الذي هو فرٌض رشعيٌّ عىل كّل َمن ملُل يلبِّسون عىل العاّل الض

التقليد العمُل بقول الغري من  غري حّجٍة ": "ُمسلَّم الثبوت"رتبَة اإلجتهاد، وقال املدقِّق البِهاري يف 

وكذا العامِي إىل أو إىل اإلمجاع ليس منه،  كأخذ العاّمِي واملجتِهِد من مثله، فالّرجوُع إىل النّبي 

ٌد للمجتِهد،  املفتي، والقايِض إىل العدول إلجياب النّص ذلك عليهام، لكّن الُعرف عىل أّن العاّمي مقلِّ

 .(3)"وعليه معظم األصوليني": (2)قال اإلمام

محوت"ورشحه املوىل بحُر العلوم يف  العمُل بقول الغري من  :)التقليدُ "هكذا:  "فواتح الرَّ

فقول املجتِهد دليُله وحّجُته  اّل متعلٌق بالعمل، واملراُد باحلّجة حّجٌة من احلُجج األربع، وإحّجٍة(  غري

عليه( وآله وأصحابه -)كأخِذ العاّمي( من املجتِهد )و( أخِذ )املجتهِد عن مثله، فالّرجوُع إىل النّبي 

)وكذا( رجوُع )العاّمِي إىل املفتي  أو إىل اإلمجاع ليس منه(؛ فإّنه رجوٌع إىل الّدليل -)الّصالُة والّسالم

والقايِض إىل العدول( ليس هذا الّرجوُع نفسه تقليدًا وإن كان العمُل بام أخذوا بعده تقليدًا 

النّص ذلك عليهام( فهو عمٌل بحّجٍة ال بقول الغري فقط )لكن الُعرَف( دّل )عىل أّن العاّمي  )إلجياب

ٌد للمجتِهد( بالّرجوع إليه )قال  اإلماُم( إماُم احلرَمني )وعليه معظم األصوليني( وهو املشتِهر مقلِّ

 اهـ. (4)"املتعَمد عليه

 اّل ال فرَق يف احلكم بني األخذ والّرجوع حيث ال رجوَع إ :فأّولً فيه نظٌر من وجوه:  أقول:

يعمل به كان عابثًا متالعبًا، والّّشُع متعاٍل  له، ولو سأل العامُي إماَمه ومل اّل لألخذ؛ إذ مل يوِجبه الّّشُع إ

                                                 

( الفرق بني التقليِد الّّشعي املذموِم والُعريف الواجِب، وبيان أّن أخَذنا بأقوال إماِمنا ليس تقليدًا يف الّّشع، بل 1)

 .[من اإلمام أمحد رضا] ة يف ذلك.بحسب الُعرف، وهو عمٌل بالّدليل حقيقًة، وبيان تلبيس الوهابي

الكتاب الثاين: كتاب اإلمجاع، الفنون األربعة يف اإلمجاع، الفّن األّول يف عدد املجمعني  "الِبهان" ( أي: يف2)

 .1/2٦4، ٦32وصفتهم، ر: 

 .2/3٥٠فصل التقليد العمل بقول الغري من غري حّجة،  متة،خا "ثبوتمسلَّم ال"( 3)

محوتفواتح "( 4)  .2/432 ،متة، فصلخا "الرَّ
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عن األمر بالَعبث، فإن مل يكن الّرجوُع تقليدًا لوجوبه بالنّص، مل يكن األخُذ أيضًا من التقليد قطعًا؛ 

 لوجوبه بعني النّص.

 األخَذ، فطاح الفرُق. (2)أوجبت الَرجوَع، والثانيةُ  (1)اآلية األُوىل وثانيًا:

التقليد أخُذ العاّمي "د مآُل الّرجوِع واألخِذ، فعىل تقرير الّشارح يتناقض قوُله: حيث احّت  وثالثًا:

؛ فإّن املفتي هو املجتِهد، كام يف املتن مّتصاًل بام "ليس منه رجوُع العاّمي إىل املفتي"وقوُله:  "من املجتِهد

 .(3)مرّ 

باجلزئية النازلة، بطل قوُله: إن أريَد بحّجٍة من األربع التفصيلّيُة، أعني اخلاّصة  ورابعًا:

أريَد  ؛ فإّنه ال يكون عن إدراك الّدليل التفصييّل، وإن"أو اإلمجاِع ليس منه فالّرجوُع إىل النّبِي "

.  اإلمجالّيُة كالعمومات الّشعّية، بطل جعُله أخَذ العاّمي عن املجتِهد تقليدًا؛ فإّنه أيضًا عن دليٍل رشعيٍّ

إذ قد حكم أّوالً أّن أخَذ العاّمي عن املجتِهد تقليٌد، فام معنى االستدراك عليه بقوله:  وخامسًا:

 ...إلخ؟. "لكن الُعرف"

لكان رجوُعنا إىل كتب الشافعّية لِنعلم  اّل ليس نفُي الّرجوع تقليدًا قّط، وإ وسادسًا:

 اإلمام املّطلبي يف املسألة تقليدًا له، وال يتومّهه أحٌد. مذهُب  ما

مثله أو أعَجب منه جعُل أخِذ القايض بشهادة الّشهود تقليدًا منه هلم؛ فإّنه تقليٌد  وسابعًا:

َد ذّمَيني،  (4)يعرفه عرٌف وال رشٌع، وَمن يتجارس أن يسّمَي قايَض اإلسالم ولو أبا يوسف ال مقلِّ

 ...؟!. قىض بشهادهتام عىل ذّمٍي  إذا

)التقليُد( احلقيقيُّ هو )العمُل بقول الغري من "عليه هكذا:  ني كتبُت بل احلقُّ يف حّل املتن ما رأيت

لنفسه  غري حّجٍة( أصاًل )كأخذ العاّمِي( من مثلِه، وهذا باإلمجاع؛ إذ ليس قول العاّمِي حّجٌة أصاًل، ال

 مهور من عدِم جواِز تقليِد جمتهٍد جمتهداً وال لغريه، )و( كذا أخُذ )املجتهِد من مثلِه( عىل مذهب اجلُ 
                                                 

ْكِر إِْن ُكنُْتْم اَل َتْعَلُموَن﴾( أي: 1)  [.43، النحل: 14]پ ﴿َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

ُسوَل َوُأوِِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم﴾( أي: 2)  [.٥٩، النساء: ٥]پ ﴿َأطِيُعوا اهللَ َوَأطِيُعوا الرَّ

 .1املجّلد  "الم أّن الفتوى مطلقًا عىل قول اإلمامأجىل اإلع"رسالة  "الفتاوى الرضوية"(أي: يف 3)

، وأنت تعلم أّنه ليس إالّ ثقة بقول الّشهود فيام أخِبوا به عن واقعٍة ( بل وأمراء املؤمنني اخللفاء الّراشدين 4)

، ويف  حسّيٍة شهدوها، ولو كان هذا تقليدًا مل  "مسلم"يسلم من تقليد أحاد الّناِس ال إماٌم وال صحايبٌّ وال نبيٌّ

، ٧3٨٩كتاب الفتن وأرشاط الساعة، باب قّصة اجلّساسة، ر:  "صحيح مسلم"] «حّدثنا متيُم الّدراي»: قوله 

 بترّصف[، اهـ منه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[ ُغفر له. 12٧٨صـ
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