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 الشكر والتقدير

إلجناز هذه الرسالة . مث التزاما ابملنهج الرابين يف إسناد الفضل ألهله ؛ أمحد هللا وأشكره أوال الذي وفقين 
فإنين أتقدم خبالص الشكر واالمتنان وعظيم التقدير واالحرتام إىل أستاذي وشيخي األستاذ الدكتور حممد 

رسالة ، طاهر حكيم ، عميد كلية الشريعة والقانون حفظه هللا ورعاه على تفضله بقبول اإلشراف على هذه ال
صائحه وعلى ما بذله معي من وقت وجهد لكي خترج هذه الرسالة إىل النور ، وذلك بعد توجيهاته املفيدة ون

رج ذهذه الصورة ، فكان نعم األستاذ واملوجه ا ختمبعلومات عظيمة مما جعله القيمة اليت أثرت هذه الرسالة
هامه الكثرية ومسؤولياته العظيمة ، فأسأل الذي مل يقصر يف نصحي وتوجيهي ، رغم كثرة مشاغله وعظيم م

 هللا أن يعينه ويسّدده وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية ليبقى نرباسا للعلم وأهله.

مث  الشكر والتقدير للجامعة اإلسالمية العاملية إبسالم آابد ولكلية الشريعة والقانون وأعضاء هيئة التدريس 
الدكتور فضل ريب ممتاز والدكتور حممد مشتاق ، وذلك ملا وجدت ذها وخباصة للدكتور احلافظ حممد أنور و 

 منهم خباصة ومن مجيع أعضاء هيئة التدريس بعامة من عناية ورعاية ومساعدة طيلة فرتة دراسيت ابجلامعة.

كما أن الدعاء والثناء موصول للدكتور حممد منري انئب رئيس اجلامعة للشؤون املالية واإلدارية والتخطيط 
 وّجهين إىل هذا املوضوع وشجعىن دائما إلجناز هذه املهمة.حيث 

هذا ، وقد بذلت جهدي بتوفيق هللا تعاىل ملعاجلة املوضوع حسب خطة البحث لكن ال أدعي العصمة من 
فإن يك صوااب فمن هللا ، وإن يك خطأ  ”اخلطأ بل أقول ما قاله سيدان عبدهللا ابن مسعود رضي هللا عنه  : 

 .1“يطان ، وهللا ورسوله بريئان فمين ومن الش

 وصلى هللا تعاىل على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين.
  

                                                           

سنن أيب داود ، للسجستاين ، أيب داود سليمان بن األشعث ، حتقيق : حممد حميي الدين عبداحلميد ، املكتبة العصرية ، بريوت ،   1 
  2/237،  2116دون سنة الطبع ، رقم احلديث : 



 
 

 
 

 إلهداءا

 أهدي هذه الرسالة

 الذين جاهدوا لتكون كلمة هللا هي العلياإىل 

 وإىل حاملي رسالة هذا الدين إىل العاملني

 أنصحين وأرشدينوإىل كل من ساعدين يف الدراسة والرسالة أو 

 وخباصة ، أيب الغايل ،الذي ما برح يدعو لنجاحي وحتقيق آمايل  

 وإىل أمي الغالية اليت وهبتين احلب واحلنان

 وإىل إخويت وأخوايت الذين ذللوا الصعاب أمامي

 وإىل زوجيت الفاضلة اليت شاركتين عناء الدراسة

 وإىل أبنائي األعزاء

 ملتواضعة ، سائال املوىل عزوجل أن جيعلها خالصة لوجهه الكرميإليهم مجيعا أهدي هذه الرسالة ا

 آمني
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 املقــــــــدمــــه
اهتدى هبديه ... أما احلمد هلل رب العاملني ، والصلوة والسالم على املبعو  رمحة للعاملني ، وعلى آله وصحبه ومن 

 بعد :

فإإإن مإإن أفضإإل مإإا يشإإتغل بإإه املشإإتغلون وخإإري مإإا يعمإإل لإإه العإإاملون نشإإر  علإإم انفإإع حتتإإاج إليإإه األمإإة ، يهإإديها مإإن الضإإاللة 
﴿َوَمـا َكـاَن اُلْمُمُمنْـوَن ، وقد حّض هللا تعاىل املؤمنني على ذلك يف كتابه العزيز فقإال: إىل اهلداية والرشد وينقذها من الغواية 

يُن َولُيْـُنُذْروا قـَوُ  ْهُم طَائَُفٌة لُيَـتَـَفقَّْهوا يف الدُ  ُم ََيُـَذْروَن  َمْهُم ُإَذا رََجْعوا ُإلَـُيُهُم َلَعلَّْهـلُيَـُنُفْروا َكافًَّة فـََلُوََل نـََفَر ُمُن ْكلُ  ُفُرَقٍة ُمنـُ
ْ ُميثَاَق الَُّذيَن ْأوتْـوا اُلُكتَـاَب لَتْـبَـيُ نْـنَّـْه و أوجب على أهل العلم نشره ، وهناهم عن كتمانه فقال تعإاىل : ، 1 ﴿  َوُإُذ َأَخَذ اَّللَّ

: " من سئل عن علم فكتمه جيء به يإوم القيامإة وقإد أجلإم   صلى هللا عليه وسلم ، وقال رسول هللا 2ُللنَّاُس َوََل َتُكْتْمونَْه 
 .3بلجام من انر "

نشر العلم وسائل كثرية من أمهها: التصدي لإلفتاء لعموم احلاجة إليه، وكثرة التعويل عليه، ال سيماء يف هذه األايم اليت فإن ل
هلإم، أو يإؤرق ابهلإم لتصإحي   تفتاء العلمإاء عمإا يعإر   املتمسكني ذهذا الدين ابسإ على العلم، واكتفى معظم   فيها اإلقبال   قلّ 

ج على أيديهم ، ويصب  ابلتايل واراث لعلومهم. وما عبادة ، أو تقومي معاملة ، والقليل منهم من يلزم جمالس العلماء حىت يتخرّ 
ن، ومعرفة ما يشكل عليه، أو زال اإلفتاء قائما منذ فجر اإلسالم، وحىت هذه األايم، وذلك حلاجة املسلم إىل التبصر ىف الدي

 الوقوف على حكم ما يقع من نوازل ويستجد من مستجدات يف حياته اليومية.

 صفات معينة ، ومراعاة   شروط حمددة ، وتوفر   وملا كان منصب الفتوى منصبا عظيما ىف اإلسالم ، يستلزم فيمن تواله حتقق  
مفٍت واحد من  فيت الذي يتوىل هذا املنصب ؛ إذ قد تختل  منهج  آداب مستحبة ، وغريها من األحكام املتعلقة  مبنهج امل

مذهبه فهو  ب على املفيت نصرة  والتوسط ، ومن جانب آخر  قد تغلّ  شديدمفٍت آخر  من حيث التساهل ىف اإلفتاء والت
                                                           

 122سورة التوبة :  1

 187سورة آل عمران :  2

، وقال: " 1/171هإإ ،    1417لطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل : رواه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني ، دار احلرمني ل 3
هذا اإلسناد صحي  على شرط الشيخني ومل تخرجاه " . وقال اإلمام الذهيب يف تلخيصه على املستدرك : "إسناده صحي  على شرط مسلم". 

؛ وسنن الرتمذي أليب عيسى حممد بن عيسى  3658رقم احلديث : ؛ وانظر : سنن أيب داود ، كتاب العلم ، ابب كراهية منع العلم،   1/171
هإ ، رقم  1395مصر ، الطبعة: الثانية،  –الرتمذي ، حتقيق : أمحد شاكر وحممد فؤاد عبدالباقي ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 

 – ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية ؛ وسنن ابن ماجه البن ماجه أيب عبدهللا حممد بن يزيد القزويين 2649احلديث : 
 261رقم احلديث : 



2 
 

 اتجمتمع الذي وهذا التعصب قد يؤدي إىل صعوابت كثرية كما لوحظت يف اآلونة األخرية ، ال سيما يف -يتعصب ملذهبه 
 خذ برأي أقرب إىل الصواب ومقاصدوقد ال تغلب عليه نصرة مذهبه فهو أي -فيه أصحاب االجتاهات املختلفة يعيش

الشريعة وأرج  من حيث األدلة ولو كان خمالفا ملذهبه ؛ لذلك كان الكش  عن منهج اإلفتاء يف شبه القارة اهلنديه اليت 
وهو بناء األحكام الشرعية  –يتبعون منهج  السل   هم أهل احلديث  الذينلفة ؛ منيعيش فيها أصحاب االجتاهات املخت

دون نسبتهم إىل مذهب من املذاهب األربعة ،  وأصحاب ديوبند الذين يتبعون الفقه  -على نصوص الكتاب والسنة 
يف مدينة  "ديوبند " يف اهلند ، وينتسبون إىل جامعة )دار العلوم( تقع  –رمحه هللا  –احلنفي تقليدا لإلمام أيب حنيفة 

من  اوالربيلوييون  الذين يتبعون الفقه احلنفي مثل أصحاب ديوبند ولكن ينتسبون إىل مدينة  " بريلى " يف اهلند  وغريه
 ابإلضافة إىل ذلك كانت اهلند مستقرة  لغري املسلمني كما أهنا كانت مهبطة للمسلمني..، االجتاهات املختلفة 

ليت تؤكد على أمهية أتصيل موضوع الفتوى، وبيان أمهيتها ، وبيان خطورة التجرؤ عليها ما لوحظ ىف اآلونة ومن األمور ا
؛ وذلك بسبب  األهواءاألخرية من كثرة املتصدين للفتيا وانتقال املستفتني من مذهب إىل مذهب آخر تتبعا للرخص  أو 

من مل  البصر ، عرب وسائل اإلعالم  ىف اآلفاق أبسرع   زمان تطري  سعة انتشار وسائل اإلعالم ، مما جعل الفتوى يف هذا ال
 املختلفة ؛ من صح  ، وجمالت ، وإذاعة ، وتلفزة ، وعرب شبكات االتصال العاملية وغريها من الوسائل املتاحة . 

 ومن أجل هذا آثرت أن أخو  هذا امليدان ، ووقع اختياري على موضوع :

 يف شبــــــــه القــــــــارة اهلنـــــــدية "" منــهـــــج اإلفتــــاء 

هإإإإإ( و" إمداد الفتاوى" 1340-1272" العطااي النبوية يف الفتاوى الرضوية " للمفيت أمحد رضا خان):من خالل كتب
 -هإإ1304" للمفيت عبدهللا حمدث ) 1ديث احل فتاوى أهل هإإإ(و" 1362-هإإإ 1280للمفيت أشرف على التهانوي )

 .(1384ه

 ) دراسة مقارنة استقرائية حتليلية (

 أمهية املوضوع :
 : تظهر أمهية املوضوع فيما يلي

 عظمة منصب اإلفتاء وخطورته حيث إن املفيت يوّقع عن هللا سبحانه وتعاىل. -1
 ن ليست لديه أهلية لذلك.التصّدي للفتوى مم -2
 .اآلونة األخرية يف كما لوحظمراعاة ضواذها   وعدمالفتوى  شروط التساهل يفظهور  -3

                                                           

االسم األصلي لكتاب عبدهللا حمدث هو " فتاوى أهلحديث" ، ما دامت لغة الرسالة هي العربية فصغته ابلعربية ، ويكتب اسم  1 
 الكتاب ابلعربية دون األردية.
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خبار عن حكم هللا تعاىل اإلحفظ الدين ؛ ألن الفتوى تعين  يمقاصد الشريعة وهحدى له عالقة إبهذا املوضوع  -4
 بال إلزام ، وال ميكن خلّو املستجدات عن أحكام هللا تعاىل فيها.

 اهلندية.االجتاهات املختلفة يف القارة  أصحاب الوصول إىل املناهج املختلفة اليت سار عليها -5
 معرفة أسباب التنافر بني هذه االجتاهات وحماولة إزالتها. -6

 يف شبه القارة اهلندية اليت ينتمي إليها أصحاب وألجل هذه األمور وغريها  ، كانت احلاجة داعية لبحث منهج الفتوى
 .تلفةخاالجتاهات امل

 أسباب اختيار املوضوع :
 أبرز أسباب اختيار هذا املوضوع ما أييت : 

 أمهية املوضوع كما سبق. -1
وخباصة القضااي املستجدة وهذا يستدعي من  األحكام عن حكم هللا تعاىل بال إلزام يف خباراإلإن الفتوى  تعين  -2

ن الناظر فيها فهمها واإلملام ذها ودراستها حىت تخرج ابلنتيجة املرضية الصائبة ليستفيد منها املستفيت أوال واتجمتمع م  
 حوله اثنيا. 

 ث عن أسباب االختالفات والتنافر بني اصحاب االجتاهات املختلفة يف الفتوى يف شبه القارة اهلندية.البح -3
وعر  معامل االختالف الوقوف على حقيقة وتصوير منهج الفتوى يف شبه القارة اهلندية بني االجتاهات املختلفة  -4

 بينها وأثرذلك يف الفتوى.
 يف الفتوى لدى أصحاب االجتاهات املختلفة. دة متالفقهية واألصولية املع عاملإبراز امل -5
 املقارنة بني هذه املناهج واالطالع على أسباب اتفاقهم واختالفهم.  -6
رغبيت الشديدة واجلادة يف االطالع واالستفادة واالستزادة من كتب الرتاث اإلسالمي يف احلديث والفقه وخاصة يف  -7

 جمال الفتوى.

  هذه الكتب الثالثة أسباب اختيار
 تية:اآلألسباب الثالثة لل هذه االجتاهات ولكن وقع اختياري على هذه الكتب هناك كتب  أخرى يف الفتاوى متثّ 

 و جدوا يف حقبة زمنية واحدة ، ورمبا واجهوا مسائل متماثلة. أصحاب هذه الكتب معاصرون. -1
يف شبه لدى أهل العلم وتلقت القبول ، ال ترفض وال تنكر  يف الفقه والفتوىهلؤال الثالثة خدمات جليلة ونبيلة  -2

 وخارجها. القارة اهلندية
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أحياان هذه الكتب الثالثة اشتملت على فتاوى هؤالء الثالثة فقط ، بينما الكتب األخرى للفتاوى يوجد فيها  -3
 أصحاذها.فتاوى أصدرت من غري 

 الختالف مناهجهم. هؤالء الثالثة يعتربون جمتهدين يف زمنهم ورمبا ختتل  آرائهم يف قضية واحدة -4
  وابلتايل ميثل ذلك االجتاه. كتب هؤالء العلماء الثالثة تعترب مرجعا يف اجتاهه اخلاص -5
 هذه املدارس الثالثة تإ ع دَّ من أهل السنة واجلماعة مع ذلك يوجد االختالف يف مناهجهم. -6
شبه القارة اهلندية  دينا وهداية أصحاب هذه املدارس واتبعوها يف الكثرة مع اإلضافة  أبهنا خدمت اتجمتمع يف  -7

 وصالحا.

 : رسالةتساؤَلت ال
 يهدف هذا البحث إىل اإلجابة على تساؤالت عديدة ، من أمهها :

 ما املناهج اليت سلكها أهل الفتوى يف فتاواهم؟ -1
 ؟مفتيني آخرينما املالم  اليت متيز منهج مفيت عن مناهج  -2
 أهل الفتوى ؟ما هي اآلاثر اليت ترتتب على اختالف مناهج  -3
 ذه الكتب املختارة يف الرسالة ؟ما هي املميزات اليت متيز ه -4
 كي  اختلفت مناهج املفتني يف شبه القارة اهلندية ؟  -5
 ما هي املعامل األصولية والفقهية عند االجتاهات املختلفة يف شبه القارة اهلندية ؟  -6

 : رسالةأهداف ال
 يهدف هذا البح  إىل :

لتصوير الصحي  عن املوضوع ، ومن مثَّ عرضه على قواعد الفتوى لالوصول إىل منهج اإلفتاء يف شبه القارة اهلندية   -1
 وضوابطها يف الشريعة اإلسالمية.

لالستفادة منها ومن مّث عرضها مبسطة لتستفيد  اهلنديةدراسة االجتاهات املختلفة يف الفتوى يف شبه القارة  -2
 اتجمتمعات املسلمة من هذه الثروة العلمية العظيمة واتجمامع الفقهية واجلامعات الشرعية.

 الدراسات السابقة:
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" منهج اإلفتاء يف شبه القارة اهلندية حبث أو كتاب مستقل أو رسالة علمية يف موضوع "  –حسب علمي   –مل يسبق 
فأجعلها مصدرا للرسالة ، أما الدراسات املتعلقة ذهذه الكتب هناك كتب ومباحث تتعلق مببادئ الفتوى وأصوهلا  وإن كان

 : هي الثالثة املختارة للرسالة أو هي تتعلق أبصحاب هذه الكتب جبانب الفتوى أو غريه  ف

جامعة  إىل رسالة ماجستري   قدمت افظه مرمي مدين ،حلعند املفيت احملدث عبد هللا  ،  أصول الدراية التفسريية -1
وسريته ، وتناولت فيها  اخلدمات العلمية والدينية  للمحدث عبد هللا  وذكرت فيها حياته  2002بنجاب سنة 

وركزت على موضوع أصول الدراية التفسريية وما تناولت فيها  منهج فتواه  ، إذا فهي دراسة خمتصرة غري   إبجياز
 ضوع.وافية وغري متعلقة ابملو 

يف اللغة األردية(، حبث منشور يف )حملمد مهايون عباس  التعارف اإلمجايل لكتب الفتوى لعلماء املذهب احلنفي  -2
وهو حبث يبني  جممال    " إبدارة البحوث اإلسالمية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية إبسالم آابد ، فكر و نظر " جملة

حد وعشرين صفحة فقط. فالباحث عّرف فيه بكتب الفتوى يف واكتب الفتوى يف املذهب احلنفي وحيتوي على 
 . عندهم إلفتاءااالجتاه الربيلوى ومل يفصل القول  ببيان منهج 

، وهي رسالة عن  1979حسن رضا خان ،يف جامعة بتنه ، اهلند ، سنة  للدكتور  ، رسالة دكتوراه فقيه اإلسالم -3
بني   –رمحه هللا  –شخصية الشيخ أمحد رضا خان وأفكاره الفقهية )يف األردية(  ، والباحث ابن أمحد رضا خان 

يتعلق  شخصية أبيه كونه عاملا وفاضال قد أسهم بدوره  يف إصالح الناس وهدايتهم إىل دين اإلسالم.والبحث مل
 ابملوضوع مباشرة ، نعم يف ضمن البحث جاء الكالم حول فتاواه  ومل يتعر  لبيان منهجه يف فتاواه. 

حممد أنور خان ، رسالة دكتوراة )يف اللغة األردية(  قدمت إىل جامعة  للدكتور اخلدمات الفقهية  ألمحد رضا خان -4
الدينية والعلمية الفقهية لإلمام أمحد رضاخان  . والباحث قدم  اخلدمات1998سنة سنده ،جامشورو ،ابكستان 

 ويف ضمن هذا البحث  بني  إسهامه يف اجلانب الفقهي واإلفتاء ومل يتعر  لبيان منهجه.
حبث فصلي   )يف األردية(  قدمته أمة السالم يف  انوي العلمية واإلصالحية هتالخدمات موَلان أشرف علي  -5

 العلمية والفقهية خدمات موالان أشرف علي اتنوي نبذة عنالبة فيه ، فقدمت الط 1970جامعة بنجاب يف سنة 
هذا  الم وكان عاملا و مصلحا ، ويفدور كبري وعظيم يف إصالح الناس وهدايتهم إىل دين اإلسبوبي نت أبنه أسهم 

 إصدار الفتاوى ، فالبحث ليس له عالقة ابملوضوع مباشرة مطلقا. جهوده يفذكرت الصدد 

ابللغة  يف شبه القارة اهلندية(الفقهية دي  احل علماء أهلجهود ) ا ےئ لح  ثیک  ف  خ یہ امت ربریغص ںیم املع -6
بني   فيه أن علماء أهل و ،  2010حبث فصلّي  قدمه الطالب معظم نواز يف جامعة بنجاب يف سنة  األردية ،

ابلوسائل حديث هلم دور كبري وعظيم يف نشر علم احلديث وهم الذين أحيوا السنة النبوية يف شبه القارة اهلندية 
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: تعليم احلديث يف املدارس الدينية ، االجتماعات الدينية ، تصاني  الكتب وإصدار الفتاوى يف املختلفة مثل
 س له عالقة مبوضوعي  مطلقا.اتجمالت العلمية. فهذا البحث لي

حبث فصلي قدمته فرزانه شاهني )يف األردية(  يف  كتب الفتاوى يف شبه القارة اهلندية(برصغري کی کتب فتاوی ) -7
ر  لبيان منهجهم ، قدمت فيه التعري  اإلمجايل ببعض كتب الفتوى ومل تتع1990جامعة بنجاب يف سنة 

 على هذه الكتب.  التقابلية واالستقرائية دراسةللمل تتعر  ابلتفصيل وكذلك 

اَلرتقاء التدرجيي للفتوى يف شبه القارة اهلنديةللدكتور غالم )ربریغص ںیم اتفوی اک دتریجی لراقتء لز ڈلرٹک الغم ویفس -8
على اتريخ الفتوى  الباحث ، ركز فيه 2000(، رسالة دكتوراة )يف األردية(  قدمت يف جامعة كراتشي سنة يوسف 
ومجع املعلومات املبعثرة حول موضوع الفتوى وقدم التعري  اإلمجايل حول كتب الفتوى يف  املفتنيا وأحوال ونشأهت

شبه القارة اهلندية مع بيان بعض خضوصيات كتب الفتوى ومل يتعر  لبيان مناهج خاصة يف االجتاهات املختلفة 
 أخرى حول موضوع الفتوى وهي: ومقارنتها. وللدكتور ثالثة حبوث

، حبث  التعريف بكتب فتاوى علماء أهلحدي  يف شبه القارة() ربریغص ےک املعء ف  بتک اتفوی اک لامجیل اعترف -9
( صفحة ، والباحث  34حلافظ غالم يوس ، والبحث مشتمل على ) " األردية ،فكر و نظر " منشور يف جملة

عّرف أبصحاب هذه الكتب وخدماهتم االجتاه السلفي ، و  مناًب يف الفتوى اقدم فيه التعري  أبحد عشر كت
يف  إبجياز" ، وعرف الباحث هذا الكتاب  فتاوى أهل احلديثومن ضمن هذه الكتب كتاب " وبكتبهم ، 
واملقارنة مبناهج أصحاب الكتب  ابألمثلة ،و بيان املنهج ابلتفصيل لتعر  ال يف وحبثي تختل  عنه  فقط، صفحتني
 األخرى. 

فكر "(، حبث منشور يف جملة  )خلفية أهم كتب الفتاوى يف شبه القارة اهلندية   س رظنربریغص ف  لمہ بتک اتفوی اک -10
التعري  اإلمجايل ذكر فيه الباحث ( صفحة ،  39حلافظ غالم يوس ، والبحث مشتمل على )  " األردية ،و نظر
يف القرن التاسع عشر مث ذكر الباحث أبن  لعلم والفقهالذين أسهموا يف نشر ا للعلماء اب للفتوىاسبعة عشرة كتل

، وهو حبث أصحاب هذه الكتب ليس هلم عالقة ابالجتاهات املختلفة ) أهلحديث ، الديوبنديون و الربيلويون( 
حبثي هذا تختل  عنه من حيث بيان منهج موجز مل يتعر  الباحث فيه للتفصيل والتمثيل والبيان واملقارنة بينما  

 .وما يرد عليها اهات الثالثة مث املقارنة بني هذه املناهجاإلفتاء يف االجت

(  54(، والبحث مشتمل على) ديوبند )دراسة بعض كتب الفتاوى لعلماء املعا ےئ دویدنب ف  بتک اتفوی اک اطمہعل -11
"  بعنوان  2009املؤمتر الذي انعقد يف إدارة التحقيقات اإلسالمية إبسالم آابد سنة  قّدمه الباحث إىل صفحة ، 

 الباحث  (، ذكر فيهالقانونية والفكرية يف جنوب أسيا" )املؤسسات  ونجیب لایشی ںیم لالسیم رکف و اقونن ےک لدلرے
ذكر الباحث حيث التعارف اإلمجايل لبعض كتب علماء ديوبند  ومن ضمن هذه الكتب كتاب " إمداد الفتاوى " 
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جملدات وبني  أنواع املسائل وذكر بعض خصوصياته فيه ف ابلكتاب أبنه يف ست املؤل  مث عرّ  ةعن حيا شيئا فيه
مقارنة منهجه ذكربعض إجيابياته  ومل يتعر  لبيان و على منهجه يف فتاواه ن أييت أبمثلة تدل أيف صفحتني بدون 

مع مناهج أخرى وحبثي تختل  عنه من حيث بيان منهج اإلفتاء يف االجتاهات الثالثة مث املقارنة بني هذه املناهج 
 ... اخل.والكتب

ابكستان  ملوالان املفيت حممد زاهد( ، انئب رئيس الفقه واإلفتاء يف  الرتجيحات يف) اپاتسکن ںیم ہقف لور لاتفء اک الیمن -12
وبني  الباحث فيه خلفية شبه القارة ذكور آنفا ، اجلامعة اإلسالمية األمدادية بفيصل آابد ، حبث قدم يف املؤمتر امل

مث بني  العالقة بني املباحث الفقهية  ا ،قانون واإلفتاء حسب ظروف ابكستان والفرق بينهماهلندية مث بني  ال
 فالبحث ال عالقة له مبوضوعي.وتطبيقاهتا وختم البحث ببيان الفرق بني اإلفتاء والتقنني. 

للدكتور ( الفتوى تعامل علماء أهل احلدي  وترجيحاهتم يف ) للھ ثیک  ہبتکم رکف اک اتفوی ےک قلعتم روہی و راحجن -13
ديث وعّرف احلبني  الدكتور فيه اتريخ اإلفتاء يف اجتاه أهل  املذكور آنفا ، املؤمتر إىلعبدالرؤوف ظفر ، حبث قدم 

وذلك إبجياز شديد ، ومل يتعر  للمناهج "  فتاوى أهل احلديثعض كتب الفتوى إمجاال ، ومن هذه الكتب " بب
 والتفاصيل. 

املذكور املؤمتر  إىلحبث قدم ، ،حلق حممد  رضوية(اللفتاوى ة على ااإلمجالي نظرةال) لامجیل اجزئہاتفوی روضہی: لکی  -14
وقدم الباحث فيه نبذة عن حياة  مؤل  فتاوى رضوية وبني  ، والبحث يشتمل على ست وثالثني صفحة آنفا ، 

 اخلصائص إبجياز. 

طاهر  حممدللدكتور  )جتاوزات يف الفتوى واإلفتاء(زگلراش ونجب رشمیق لایشیء ںیم اتفوی ونیسی ےک ابرے ںیم دنچ  -15
السل  من الصحابة  املذكور آنفا ، رّكز الباحث فيه على منهج املؤمتر  إىلحبث قدم  -حفظه هللا  –حكيم 
ركز مث ، وبني األمثلة عليه يف اإلفتاء وكي  كانوا يتوّرعون عن اإلفتاء وحيذرون من خماطر التجرء عليه ، والتابعني 
ومراعاة تغري الزمان الرخص  تتبع اإلفتاء بناء على التجاوزات واألخطاء اليت حتدث يف اإلفتاء مشريا إىل على

 املفتنيوهذا البحث  مل يتعر  لبيان منهج  والظروف واألحوال عند إصدار الفتوى ،  تغري الزمان واملكانواملكان 
البحث يسلط الضوء على املسائل العامة اليت تتعلق مبوضوع يف شبه القارة اهلندية. ف املفتنيوخاصة  مناهج 

الفتوى. وحبثي تختل  عنه ببيان مناهج الإلفتاء يف االجتاهات املختلفة مث  املقارنة بينها والنقد عليها مث دراسة أهم 
 الفتاوى  من هذه الكتب الثالثة. 

صفحات ، وقد استوعب  393م حوايل كتاب ضخعلم الفقه يف شبه القارة اهلندية حملمد إسحاق هبيت ،  -16
الكتاب بداية علم الفقه يف شبه القارة اهلندية وذكر فيه تعري  كتب الفتاوى يف املذهب احلنفي ومل يتعر  لبيان 
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مناهج أصحاب الفتاوى يف كتبهم. فهذا الكتاب أيضا سّلط الضوء على اتريخ الفتوى والتعري  ببعض الكتب يف 
  ذا ليس له عالقة خاصة مبوضوع الرسالة.شبه القارة اهلندية ، إ

إمكانية قوية للعمل ضرورة و فبعد اَلطالع على هذه اجلهود املباركة من العلماء وصلت إىل هذه النتيجة أبن هناك 
يف اجملال الذي اخرتته كما هو واضح من اخلطة التفصيلية  حي  أنين سوف أقوم بذكر املناهج املختلفة ابلتفصيل 

 ، منها : بجوان، كما أن عملي يتمي ز بعدة  والتمثيل

 بيان منهج اإلفتاء ابلتفصيل يف االجتاهات املختلفة. -1
 .الكتب الثالثة مناإلتيان ابلتطبيقات هلذه املناهج  -2
 .ل هذه الكتب الثالثةاملقارنة بني هذه املناهج من خال -3
 .من النقاشات والرّد عليها على هذه املناهجما يرد دراسة  -4
 االجتاهات الثالثة عن التقليد واآلاثر املرتتبة عليه.موق   -5

 :لرسالةفرضية ا
استخراج األحكام الفقهية الستنباط و إ هل ميكن وضع اهليئة املتحدة لكبار العلماء من االجتاهات املختلفة  -1

 ؟ لنوازل املستجدةل
 ؟للوائم ورفقا للخالف العمل على إزالة النفور والشدة املوجود بني هذه االجتاهات حتقيقاكي  ميكن  -2
من االجتاهات املختلفة لكي تتحد   املفتنيلإلفتاء اليت تتكون من كبار العلماء و املركزية بناء املؤسسة  هل ميكن  -3

 ؟ويزول اخلالف واالفرتاقالفتوى 

 : الرسالةدحددات 
حمدد لبيان منهج  اإلفتاء يف شبه القارة اهلندية مكاان  ويف القرن العشرين  يمن حيث الزمان واملكان ؛ فه ةحمدد رسالةوال

 زماان.
 

) عند  والتحليلي ) عند بيان مناهج هؤالء العلماء الثالثة من خالل كتبهم ( ، : سأتبع املنهج االستقرائي طروحةمنهج األ
 هيف هذ ،ي )عند املقارنة بني هذه الكتب الثالثة( والتقابلبيان مايرد على مناهج هذه االجتاهات من النقاشات والرد( 

 .رسالةال

 رسالة:ال إجراءات
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 دراسة الكتب الثالثة املذكورة الستخراج املنهج الذي سار عليه كل مؤل . -1
 .دراسة األصول والضوابط للفتوى عند كل اجتاهتوضي  املناهج ب -2
الرجوع إىل املصادر األصلية لكل مذهب من املذاهب الفقهية ، مع مراعاة الرتتيب الزمين بني املذاهب  -3

 االقتصار على ذكر املذاهب األربعة املشهورة ، وذكر أقوال املعاصرين إن كان املوضوع معاصرا.،و 
 الرجوع إىل الكتب العلمية اليت تناولت هذا املوضوع. -4
 اليت حتتاج إىل إيضاح ، مستعينا بكتب الشروح واملعاجم اللغوية وغريها. الغريب واملفرداتتوضي   -5
 مع أرقامها.عزو اآلايت الكرمية إىل سورها  -6
 إن كانت من غري الصحيحني. واحلكم عليهاا األصلية ديث الشريفة من مظاهنّ ختريج األحا -7
 .التعري  ابألعالم غري املعروفني  -8
 عليها وهي :إتباع الرسالة ابلفهارس املتعارف  -9

 فهرس اآلايت القرآنية. -
 فهرس األحاديث الشريفة واآلاثر . -
 فهرس األعالم املرتجم هلم. -
 فهرس املصادر واملراجع. -
 فهرس املوضوعات. -

 : رسالةخطة ال
واملقدمة تشتمل على أمهية املوضوع وأسباب اختيار املوضوع ، وتساءالت  أبواب وخامتة. أربعةتشمل على مقدمة و هي و 

 رسالةخطة ال، و  رسالةمنهج ال، و  رسالةحمددات ال، و  رسالةفرضية ال، و  الدراسات السابقة، و   رسالةأهداف ال،  البحث
 : التفصيلية

 شبه القارة اهلندية املختلفة يف الفكرية والتعريف ابَلجتاهاتاملنهج والفتوى  : مفهومالباب األول 

  املنهج والفتوى مفهومالفصل األول  : 

  تـعـــريــف املـنهــج:  األولاملبح  

    الفتوى مفهوماملبح  الثاين : 

  :الثالثة يف شبه القارة اهلندية  وفيه ثالثة مباح الفكرية الفصل الثاين  التعريف ابَلجتاهات 
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   املبح  األول : التعريف ابَلجتاه الربيلوي يف شبه القارة اهلندية

  يف شبه القارة اهلندية ديوبنديالتعريف ابَلجتاه ال:  املبح  الثاين

   املبح  الثال  : التعريف ابجتاه أهل احلدي 

 اء هذه اَلجتاهاتالفصل الثال  : التعريف بعلم

  –رمحه  هلل  –املفيت أمحد رضا خان حياةاملبح  األول : 

  –رمحه  هلل  –ي الشيخ أشرف علي التهانو حياة –املبح  الثاين 

  –رمحه  هلل  –عبد هلل دحد  حياةالثال  : املبح  

 :الباب الثاين : منهج اإلفتاء يف شبه القارة اهلندية يف اَلجتاهات املختلفة  ،  وفيه متهيد وثالثة فصول

يف كتابه "العطااي النبوية يف الفتاوى  –رمحه  هلل  –منهج الشيخ  أمحد رضا خان  -الفصل األول 
  ، وفيه مبحثان : الرضوية"

   : اخلصائص املنهجية املبح  األول

  املبح  الثاين : اخلصائص التأصيلية

، وفيه  يف كتابه إمداد الفتاوى –رمحه  هلل  –منهج الشيخ  أشرف علي التهانوي  -الفصل الثاين 
  مبحثان :

  املبح  األول : منهجه يف اإلفتاء وتدوين فتاويه

   املبح  الثاين :منهجه يف التأصيل واَلستدَلل

  ، وفيه مبحثان: الثال  : منهج اإلفتاء عند الشيخ عبد هلل دحد  يف كتابه فتاوى أهل حدي الفصل 

  املبح  األول : خصائص منهجه يف اَلجتهاد والفتوى

   املبح  الثاين : منهج الشيخ عبد هلل يف اَلستدَلل و التأصيل
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  الباب الثال    املقارنة بني مناهج اإلفتاء

  ، وفيه مبحثان : اإلفتاء عند اَلجتاهني وتطبيقاهتاالفصل األول  : أصول 

   املبح  األول : أصول اإلفتاء عند احلنفية

   املبح  الثاين : أصول اإلفتاء عند أهل احلدي 

 ، وفيه ثالثة مباح  : منهج اإلفتاء عند اَلجتاهني تقوميالفصل الثاين : 

   املبح  األول : معامل اَلختالف بني املنهجني

   املبح  الثاين : مالحظات على املنهجني

   املبح  الثال  : اإلفراط والتفريط يف املنهجني

  ، وفيه مبحثان : الفصل الثال  : املقارنة بني الكتب الثالثة

   املبح  األول : املقارنة بني كتايب الفتاوى الرضوية و إمداد الفتاوى

  أهل حدي  " وبني الفتاوى الرضوية وإمداد الفتاوىاملبح  الثاين : املقارنة بني كتاب " فتاوى 

 اإلفتاء ابلتقليدالباب الرابع : 

 متهيد

 ، وفيه أربعة مباح  : الفصل األول : التقليد عند القائلني به يف شبه القارة اهلندية

 املبح  األول : موقف علماء احلنفية عن التقليد وحقيقته

 املبح  الثاين : حجية التقليد وأقسامه

 املبح  الثال  : فتاوى علماء األحناف عن التقليد

 املبح  الرابع :  اإلفتاء ابلتقليد
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 ، وفيه أربعة مباح  : الفصل الثاين : التقليد عند املانعني عنه واآلاثر املرتتبة عليه

 املبح  األول : موقف علماء أهل احلدي  عن التقليد وحقيقته

 اء أهل احلدي  وأقسامهاملبح  الثاين : حكم التقليد عند علم

 املبح  الثال  : فتاوى علماء أهل احلدي  عن التقليد

 امليح  الرابع : اآلاثر املرتتبة على القول ابلتقليد واملنع عنه

  رسالةخامتة ال

  رسالةأهم نتائج ال

 أهم التوصيات

  الفهارس العامة

  أوَل : فهرس اآلايت

  اثنيا : فهرس األحادي 

  األعالم املرتجم هلماثلثا : فهرس 

  رابعا : فهرس املصادر واملراجع
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 الباب األول

 املختلفة  الفكرية املنهج والفتوى والتعريف ابَلجتاهات مفهوم

 يف شبه القارة اهلندية

 :  ثالثة فصولوفيه 

 املنهج والفتوى  مفهومالفصل األول : 

 يف شبه القارة اهلنديه)الثالثة( املختلفة  الفكرية الفصل الثاين :  التعريف ابَلجتاهات

 الثالثة علماء لالفصل الثال  : التعريف اب
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 املنهج والفتوى مفهوم: الفصل األول  

 وفيه مبحثان : 

 املبح  األول :  تعريف املنهج 

 املبح  الثاين : حقيقة الفتوى 
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 املبح  األول

 تـعـــريــف املـنهــج

 وفيه مطلبان :

 املطلب األول : املنهج لغة

 املطلب الثاين : املنهج اصطالحا 
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 املطلب األول

 املنهج لغة :

ن –ه  -) ن هن  ج   فعلمشتق من  " م نه ج "
 
 ذه ب . ج (.  والنهج على وزن الف لِس  وامل

ه ج على وزن امل

 .   1أابنه وأوضحه أي : الطريق الواض  ، وفعل ه هن  ج  الطريقواملنهاج

النهج : الطريق . وهن  ج  يل األمر : أوضحه . وهو مستقيم املنهاج. واملنهج :  ”:  يف مقاييس اللغة وجاء

 . 2“الطريق . واجلمع : املناهج 

جًا وهنوجًا : وض  واستبان . وهنج اإلنسان الطريق :  وورد يف املعجم الوسيط  : " هن  ج  الطريق  ، ي نه ج  ، هن 

طريق : وض  واستبان "واملنهاج : الطريق الواض  ، قال تعاىل : ﴿ ِلك لٍّ ج ع ْلن ا ِمْنك ْم سلكه وبّينه .. وأهنج ال

و ِمنإْه اًجا﴾.  واملنهاج واملنهج : اخل طّة املرسومة . ومنه : منهاج الدراسة ، ومنهاج التعليم ، ومجع  ِشْرع ةً 

 .3املنهج واملنهاج : مناهج " 

ج ( اييت لبيان معىن توضي  األمر وبيانه ،  –ه  –" النهج " ) مادة : ن فهذه األقوال تبنّي لنا أن  لفظ 

ون واضحا مستقيما معروفا بّينا ، حبيث  يسهل السلوك عليه والسري فيه بعد كويستعمل للطريق الذي ي

ع ْلن ا :﴿ ِلك لٍّ ج    -عز و جلّ  –معرفته ومتييزه من الطرق األخرى.  ويدخل  هذا املعىن حتت قول هللا تعاىل 
                                                           

الطبعة: اخلامسة،  -هللا حممد بن أيب بكر الرازي ، حتقيق يوس  شيخ حممد ، املكتبة العصرية خمتار الصحاح ، زين الدين أبو عبد  1
 1/320م ، 1999هإ / 1420

م 1979 -هإ 1399معجم مقاييس اللغة ، أمحد بن فارس بن زكرايء ، حتقيق عبد السالم حممد هارون ، دار الفكر ، عام النشر:  2
 ، مادة )ن ه ج ( 5/361، 
بريوت ، الطبعة:  –انظر : لسان العرب ، ابن منظور  ، مجال الدين ، أبو الفضل،   حممد بن مكرم بن على، الناشر: دار صادر  3

؛ وكذلك راجع : املفردات يف غريب القرآن ، أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاىن ، حتقيق:  2/383هإ، 1414 -الثالثة 
 ؛ 1/825ه ،  1412 -اودي ،  دار القلم، بريوت الطبعة: األوىل صفوان عدانن الد
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:  -عز وجلّ  –يف تفسري قوله تعاىل  –رضي هللا عنهما  –. يقول ابن عباس 1و ِمنإْه اًجا﴾" ِمْنك ْم ِشْرع ةً 

 . 2شرعة منهاجا : سبيال وسنة 

 املطلب الثاين

 املنهج اصطالحا:

 : تتعّدد تعريفات املنهج يف االصطالح ، وإليك بعض منها

" الطريق املؤدي إىل الكش  عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة املنهج هو -1

 . 3، هتيمن على سري العقل ، وحتّدد عملياته الفكرية ، حىت يصل إىل نتيجة معلومة" 

قيقة احلهو الطريقة اليت يسري عليها دارس أو ابحث ليصل يف النهاية إىل وعِرف أيضاً أبنه : " -2

التفسري واحلديث والفقه واآلداب  فيهضوعات أو علم من العلوم يستوي املو  يف موضوع من

 .4والتاريخ وكل العلوم اإلنسانية وغري اإلنسانية " 

 : 5ويستعمل املنهج يف استعمالني 

                                                           
 48سورة املائدة ، جزء اآلية :  1
تفسري القرآن العظيم ،  أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري، حتقيق : سامي بن حممد سالمة ، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع،  2

 3/129م ،  1999 -هإ 1420الطبعة: الثانية 
 .14منهجية البحث العلمي وضوابطه يف اإلسالم ، د. حلمي عبد املنعم صابر ، جرير للنشر والتوزيع ، بدن سنة الطبع ،  ص  3
، وينظر أيضا: مناهج البحث ، 25دار اجليل ، بريوت ، طبعة سادسة ، ص ،أضواء على البحث واملصادر  ، د. عبد الرمحن عمرية  4

؛ مناهج املفسرين  ، د. حممود النقراشي السيد على ،  6 – 1م ، ص  1997د. عبدالرمحن بدوي ، انشر : وكالة املطبوعات ابلكويت سنة 
، د. صالح عبدالفتاح اخلالدي ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة ؛ تعري  الدارسني مبناهج املفسرين  13مكتبة النهضة ، دون سنة الطبع ، ص 

  18، ص  1429الثالثة : 
. قال الدكتور خليفة  2؛ دراسات يف مناهج احملدثني  د. إبراهيم عبدالرمحن اخلليفة ، ص 16تعري  الدارسني مبناهج املفسرين ، ص 5

ىن األصلي هو احلسي ولكن انتقل هذا املعىن احلسي إىل املعىن املعنوي  ، : إن للمنهج معنيني : معىن حسي ومعىن معنوي.  وإن كان املع
 وأصب  ج ّل استعماالته للمعىن املعنوى حيث ال يكاد أن يسمع لفظ املنهج ويستخدم منه املعىن احلسي.
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الواضحة املستقيمة ، اليت يعرفها اإلنسان ،  ة: استعمال مادي حّسّي ، حيث يطلق على الطريق األول

 ويتمكن من سلوكها والسري عليها بقدميه.

: استعمال معنوي نظري .حيث يطلق على اخلطة العلمية املوضوعية احملددة  املرسومة الدقيقة ، اليت  الثاين

دراسة علمية منهجية يتعرف عليها الباحث أو الدارس ، ويق  على قواعدها وأسسها ، ويلتزم ذها ، لتكون 

 موضوعية صحيحة. 

 ويهّمنا يف دراستنا االستعمال الثاين ملصطل  ) املنهج ( ، وهو االستعمال النظري املعنوي.

 :فتوىنهج المب املراد

املراحل اليت على املفيت سلوكها ابلرتتيب لتقدمي إجابة شرعية صحيحة عن سؤال ، واملراحل هي ”هو : 

تلي كل واحدة منها األخرى ، بطريقة مرتبة متدرجة ، يقتضيها املنطق الطبيعي  اخلطوات املنهجية اليت

“لرتتيب األشياء
1. 

  

                                                           
ألستاذ القرضاوي منوذجا ، منهج البحث والفتوى يف الفقه اإلسالمي بني انضباط السابقني واضطراب املعاصرين ، السد السابق وا 1

 96ص  هإإ ، 1431،  الطبعة األوىل : ملصطفى بشري الطرابلسي ، دار الفت  للدراسات والنشر ، عمان 
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 املبح  الثاين : حقيقة الفتوى 

 مطالب : ثالثةوفيه 

 املطلب األول : مفهوم الفتوى

 املطلب الثاين : مقومات الفتوى 

 املطلب الثال  : األساليب املعاصرة يف الفتوى 
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 األول : مفهوم الفتوىاملطلب 

 وفيه ثالثة فروع:

 الفرع األول : الفتوى لغة :

ن أصلها إ، قال ابن منظور يف لسان العرب:  1الف توى والف تيا تتكون من ثالثة أحرف : الفاء والتاء والياء 

من اسم الفىت ،  وهو الشاب احلدث الذي شب وقوي، فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه فيشب ويصري فيت قواي 

2  . 

 ، واألول هو األشهر . وقال اإلمام ذا كان ايئياإ 3ابلضم وقيل إذا كان واواي ويشّكل الفاء  يف الف توى ابلفت  

فتوى " ايء كتقوى ، وإن ضمَّ أوله صحي  ، فيقال :  : "و أصل كل الواو يف "  -رمحه هللا  –الشاطيب 

ف تيا. واجلمع : الفتاِوي ) بكسر الفاء ( منقوصا ، كما ) ابلفت  واألل  املقصورة( الفتاو ى ، وهو بناء على 

 .4“التخفي 

                                                           
 -بريوت ، الطبعة: الثالثة  –لسان العرب ، ابن منظور  ، مجال الدين ، أبو الفضل،   حممد بن مكرم بن على، الناشر: دار صادر  1

 148/ 15ف ت ي( : هإ ،  )مادة :  1414
 املرجع السابق  2
. والراج  عند األئمة أن الف تيا " ابلياء " ال تكون إال مضمومة ، والف توى " ابلواو " ال 39/211اتج العروس )مادة ف ت ي ( :  3

جائزة انئ  بن عبدالعزيز  ، عام تكون إال مفتوحة ؛ انظر : الفتوى : أمهيتها ، ضوابطها ، آاثرها ، د. حممد يسري إبراهيم ، حبث مقدم لنيل 
 . 20م  ، ص  2007 -هإإ  1428م ، الدورة الثالثة ، الطبعة األوىل   2007 -هإإ  1428

هإإ ، 1406فتاوى اإلمام الشاطيب أيب إسحاق إبراهيم بن موسى األندلسي ، بتحقيق وتقدمي : حممد أبو األجفان ، الطبعة الثانية : 4
 67ص 
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ي  كما قال من أفىت يفيت إفتاء مبعىن اإلابنة والتوض ،1والف توى و الف تيا مصدران ، يوضعان يف موضع اإلفتاء 

، وأفىت الرجل يف املسألة واستفتيته فيها فأفتاين إفتاء.  2صاحب لسان العرب : أفتاه يف األمر : أابنه  

ويقال: أفتيت فالان رؤاي رآها إذا عربهتا له، وأفتيته يف مسألته إذا أجبته عنها .. يقال : أفتاه يف املسالة إذا 

ي ا والف تإْو ى و  َوَيُستَـُفْتوَنَك وجاء يف تفسري قوله تعاىل :﴿.3" الف تإْو ى : ما أفىت به الفقيه،أجابه عنها. .. والف تإْ

الفاء  ، . وقال ابن فارس : فىت5،  " أي يبني لكم حكم ما سألتم"  4﴾ يف النُ َساُء ْقُل اَّللَّْ يـُْفُتيْكُم ُفيُهنَّ 

. 7أو تبيني املبهم  6والتاء واحلرف املعتل أصالن : أحدمها يدل على طراوة وجدة ، واآلخر على تبيني حكم

 . واألصل الثاين هو املقصود هنا 

 الفرع الثاين : الفتوى اصطالحا :

الصطالحي سؤال ، و املعىن امعىن الكما سبق أن اإلفتاء لغة تطلق على البيان واإلظهار وهي متضمنة على 

ال تختل  كثريا من املعىن اللغوي ، بل يوجد بينهما مناسبة دائما. و هذه املناسبة  ظاهرة  بني املعىن اللغوي 

 معىن الفتوى يف االصطالح.   نعّرفللفتوى  واملعىن االصطالحي هلا .  فنطلع على هذه املناسبة  بعد أن 

                                                           
منصور حممد بن أمحد بن األزهر املعروف األزهري ، حتقيق : حممد عو  مرعب ، دار إحياء الرتاث ، بريوت ، هتذيب اللغة أليب  1

 ؛  148/ 15؛ لسان العرب  )مادة ف ت ي( :  14/329،    2001سنة الطبع :
 147/ 15لسان العرب  )مادة فتا ( :  2
 املرجع السابق )مادة فتا (  3
 127سورة النساء رقم اآلية :  4
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،  أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب )املتوىف:  5

  2/118هإ:  1422 -بريوت الطبعة: األوىل  –هإ( احملقق: عبد السالم عبد الشايف حممد ، الناشر: دار الكتب العلمية 542
هإ 1399احملقق : عبد السالم حممد هارون ،  دار الفكر طبع سنة : ،للغة  البن فارس أبو احلسني أمحد بن زكراي ،  معجم مقاييس ا 6
. ولكن رّج  األستاذ حممد سليمان عبد هللا األشقر أن كلمة الفتوى مأخوذة من اإلفتاء مبعىن اإلابنة والظهور  4/473م. ص 1979 -

 08م ، ص  1976 -هإإ  1396، انظر الفتيا ومناهج اإلفتاء  ، الطبعة األوىل معرتضا على أصل القوة واحلداثة 
هإ( 1094الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية  ، الكفوي ، أبو البقاء  يوب بن موسى احلسيين القرميي احلنفي )املتوىف:  7

 1/155بريوت ،  –حممد املصري  ، مؤسسة الرسالة  -، احملقق: عدانن درويش 
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إن كانت أبلفاظ خمتلفة ، ولكنها تتقارب يف هي و ،و تعّدد تعريفات الفتوى  يف االصطالح عند الفقهاء 

 وفيما يلي أذكر بعضا منها : املعىن.

 . 1“كم هللا تعاىل عن دليل شرعي حبهو اإلخبار ”اإلفتاء قال ابن محدان :  -1

 .2إخبار عن هللا تعاىل يف إلزام أو إابحة "  : " الفتوىوعّرف القرايف الفتوى بقوله  -2

" تبيني احلكم الشرعي عن دليل ملن وورد تعري  الفتوى يف املوسوعة الفقهية الكويتية بلفظ :  -3

 . 3سأله عنه ، وهذا شامل السؤال يف الوقائع وغريها" 

 :للفتوى التعريف اَلصطالحي املختارو 

املتقدمني  ،  اختار هذا التعري  من “اإلخبار حبكم شرعي عن دليل ملن سأله عنه بدون إلزام قضائي  ”هو 

الدكتور حممد يسري  املعاصرين : ومن 6والبناين 5وابن تيمية وابن محدان كما سبق  والقرايف 4اإلمام النووي 

الدكتور حممد و 2وأشار إليه الدكتور أمحد بن يوس  الدرويش  1، والدكتور حممد فؤاد الربازي  7م إبراهي

  .3راي  

                                                           
 1397املكتب األسالمي ، بريوت ، الطبعة الثالثة  ،صفة الفتوى واملفيت واملستفيت  ، ابن محدان ، احلراين ، أمحد بن محدان احلنبلي  1

 .4هإإإ ص 
 هإ(، بتحقيق وتقدمي : عمر حسن684الفروق ،للقرايف ، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ، ا )املتوىف:  2

بريوت  -هإ( الناشر: دار الغرب اإلسالمي684؛ الذخرية للقرايف )املتوىف:  4/100هإإ ، 1424القيام ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل: 
 10/121م ،  1994الطبعة: األوىل، 

 32/20إإإإ ، ه 1407املوسوعة الفقهية الكويتية ، وزارة األوقاف الكويتية ، مطبعة ذات السالسل ، الطبعة الثانية ،  3
 1/14آداب الفتوى واملفيت واملستفيت ،  4 
 10/145جمموع الفتاوى  5 
 م( 1356) 02حاشية البناين على شرح اجلالل  اتجملي على منت مجع اجلوامع ، لتاج الدين السبكي ، دار إحياء الكتب العربية ، طبع: 6 

اإلخبار حبكم شرعي عن دليل ملن سأل عنه من غري إلزام ". الفتوى :  اختار الدكتور حممد يسري إبراهيم تعري  الفتوى وقال :"  7
. وقال شارحاً هلذا التعري  : أبن هذا التعري   شامل ملعىن الفتوى لغة وهو تبيني املبهم يف احلكم الشرعي كما 30أمهيتها ضوابطها وآاثرها ص

يه الفتوى أيضا. كما أنه شامل جلميع األحكام التكليفية والوضعية والعقدية يعضده لفظ اإلخبار وهو يدل على مجيع األنواع من البيان ويدخل ف



23 
 

  مسألة فقد أفىت، فكل من بنّي 4ونستخلص مما تقدم من شرح اللفظ  أن اإلفتاء  شامل  لكل علم 

.  وخالصة ما قاله الدكتور حممد يسري إبراهيم من 5، ولكن اشتهر إطالقه لإلجابة عن سؤال شرعي  فيها

 ، وهي :   6استقراء النصوص اللغوية والشرعية  املتعلقة ابإلفتاء ، ثالثة نقاط

: أن " الف تيا "  أكثر استعماال يف لغة العرب من لفظ " الفتوى ". ويدل عليه أن صاحب  النقطة األوىل

معجم مقاييس اللغة  أل  رسالة أمساها : " ف تيا فقيه العرب  " ، وترجم صاحب سنن الدارمي ألحاديث 

كتب السنة املشهورة ، وكثرة استعمال لفظ " ابب كراهية الفتيا " ومل يرد لفظ الفتوى يف  بإإإإالفتيا يف سننه  : 

 الفتيا تدل على كوهنا فصيحة من لفظ الفتوى.

: الف تيا ت رِد  جوااب لسؤال. فثبت ابالستقراء أن لفظ اإلفتاء مل  يرد يف القرآن إال وقد دل على  النقطة الثانية

َوَيُستَـُفْتوَنَك يف قوله تعاىل : ﴿ الكلمة إال وقد سبقها  سؤال. ومن ذلكهذه ستخدم تهذا املعىن ، حيث مل 

ْ يـُْفُتيْكُم ُفيُهنَّ  .  أي 1﴾   ﴿فَاُستَـُفُتُهُم َأْهُم َأَشدُّ َخُلًقا َأُم َمُن َخَلُقَنا ، وقوله تعاىل :   7﴾ النُ َساُء ْقُل اَّللَّ

                                                                                                                                                                             

لِّد كما اللغوية واملادية والعقلية. وكونه شرعيا تخرج األحكام غري الشرعية من التعري  . وهذا التعري  يعتمد على دليل لكي تخرج به قول املق
االجتهاد يف الفتوى. والقيد " ملن سأل عنه " تخرج القول الذي يكون بدون سؤال  تخرج به قول املفيت الذي ينقل فتوى غريه ، فال بد من 

 كاإلرشاد والتعليم ، والقيد " من غري إلزام "  يفرق بني الفتوى وبني القضاء واحلكم ؛ ألنه على وجه اإللزام.
حكم هللا تعاىل واعتماد احلكم الشرعي على  ألنه متضمن على اإلخبار عن”اختار الدكتور حممد فؤاد الربازي تعري  ابن محدان ؛  1

 5مسؤولية الفتوى الشرعية وضوابطها وآاثرها ، ص  . “السؤال عن الوقائع وغريها دليل ، وكونه مشتمال على
، حبث مقدم يف املؤمتر الذي انعقد  8اختار الدكتور أمحد بن يوس  إىل هذا التعري  يف حبثه بعنوان: الفتوى : حقيقتها وأحكامها  2
 م يف اجلامعة اإلسالمية العاملية إبسالم آابد ، ابكستان. الناشر: كلية الشريعة والقانون.  2012ديسمرب  4-3يف 
 .178م ،ص 1996 -هإإإ  1416 املذهب املالكي ، د. حممد راي   ،   الطبعة األوىل انظر : أصول الفتوى والقضاء يف 3
فَاُستَـُفُتُهُم َأْهُم َأَشدُّ فإن معىن اإلفتاء ال تخص ابألحكام الشرعية فقط بل يتعدى معناه إىل األحكام الكونية كما قال هللا تعاىل : ﴿ 4

[ ، 46﴾ ]سورة يوس  رقم اآلية : َأُفُتَنا يف َسُبُع بـََقَراٍت  [ وقوله تعاىل :  ﴿  11فات رقم اآلية : ﴾  ]سورة الصا   َخُلًقا َأُم َمُن َخَلُقَنا 
ْهُم َأَحًدا وقوله تعاىل : ﴿  [22﴾ ]سورة الكه  رقم اآلية ، َوََل َتُستَـُفُت ُفيُهُم ُمنـُ

 175أصول الفتوى والقضاء يف املذهب املالكي ، ص  5
 25 -22توى : أمهيتها ، ضوابطها وآاثرها ص انظر للتفصيل : الف 6
 127سورة النساء رقم اآلية :  7
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ين  : "فتيا  . وقال ابن حجر العسقال2فاسأهلم سؤال تقرير أهم أشد خلقا أم من خلقنا من األمم السابقة

 .3أصله السؤال مث مسي اجلواب به "

َيُستَـُفْتوَنَك ْقُل اَّللَّْ يـُْفُتيْكُم :  أن الفتيا تعين  إابنة وإعانة للمستفيت ،كما قال هللا تعاىل : ﴿ النقطة الثالثة

ْ اَّللَّْ َلْكُم َأُن َتُضلُّو ، ويظهر من هناية اآلية وهي  : ﴿ 4﴾ يف اُلَكاَلَلةُ  ﴾  أن بداية اآلية اليت عربت ايـَْبنيُ 

ابإلفتاء هي للبيان الذي جاء يف آخر اآلية. وكذلك ليس املقصود مطلق  التبيني واإليضاح فحسب بل 

قَاَلُت اَي َأيُـَّها اُلَمََلْ َأفُـْتوين يف َأُمُري َما ْكُنْت قَاُطَعًة َأُمًرا حتمل معىن اإلرشاد أيضا ، كما قال هللا تعاىل : ﴿

 . فقوهلا " أفتوين" يفيد طلب مزيد العناية واإلرشاد ، خبالف قوهلا أخربوين.  5﴾َتُشَهْدونُ  َحّتَّ 

هذا التعري  السابق للفتوى شامل فقط املفيت اتجمتهد ، وليس كل مفت جمتهد بل هناك من املفتني الذين 

اإلخبار   املفيت ويقال : " لذلك متكن اإلضافة إىل تعري ،6ينقلون الفتوى فقط كما هو دور املفيت املقلد 

"، لكي يشتمل التعري  على املفيت اتجمتهد عن دليل ملن سأله عنه بدون إلزام قضائي  أو نقله حبكم شرعي

 واملفيت الناقل.

 الفرع الثال  : الفرق  بني الفتوى  واَلجتهاد 

                                                                                                                                                                             
   11سورة الصافات رقم اآلية :  1
 10/183لسان العرب :  2
هدي الساري مقدمة فت  الباري ، البن حجر العسقالين  ، حرف الكاف ، قام بتخرجيه وتصحيحه حمب الدين اخلطيب ، الناشر  3

 165ص : املكتبة السلفية، 
 176سورة النساء رقم اآلية :  4
 32سورة النمل رقم اآلية:  5
  174أصول اإلفتاء وآدابه ص ن املفيت ينقل الفتوى من الكتب املعتمدة. انظر : أب استقر يف املذهب احلنفي  6 
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، 1يت ، بل كالمها مرتادفان كما تقدم أن هناك من الفقهاء من يقول : إنه ليس هناك فرق بني اتجمتهد واملف

وهناك طائفة أخرى اليت ترى أبن عمل املفيت يتميز عن عمل اتجمتهد. فق ْبل  أن نفّرِق بني الفتوى واالجتهاد 

 نتعرف ما املراد من االجتهاد لكي يسهل علينا فهم الفرق بينهما. 

 تعريف اَلجتهاد:

يشتق االجتهاد من اجلهد  )مادة : ج ه د( ، وهو افتعال من اجلهد ، بفت  اجليم وضمها   :اَلجتهاد لغة

. ويدل 2,وهو أييت يف معىن املشقة  كما هو شامل ملعىن الطاقة. فقيل : اجلهد ابلفت  املشقة وابلضم الطاقة 

، فاآليتان  4﴾ َوالَُّذيَن ََل جيَُْدوَن ُإَلَّ ْجُهَدْهمُ  ﴿،  3﴾ َوَأُقَسْموا اُبَّللَُّ َجُهَد َأُْيَاُِنُمُ عليه قول هللا تعاىل : ﴿

 تدالن على معىن الطاقة وبذل الوسع واملشقة.

 : اَلجتهاد اصطالحا

بناء على كون االجتهاد هو صفة اتجمتهد أو لكونه  تتعدد تعريفات االجتهاد يف االصطالح عند األصوليني  

 ، وهو : 5فعل اتجمتهد 

                                                           
؛  7/256طبعة وبدون اتريخ ، فت  القدير، البن اهلمام ، كمال الدين ، حممد بن عبد الواحد ، دار الفكر ، بريوت ، بدون  1

 الفتوى يف اإلسالم ، حملمد مجال الدين القامسي ، حتقيق : حممد عبداحلكيم القاضي ، إبشراف املكتب السلفي لتحقيق الرتاث ، دار الكتب
 54هإإ ، ص  1406العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل : 

 ؛  133ص  3لسان العرب ، ج  2
 . 42؛ سورة فاطر رقم اآلية :  53؛ سورة النور رقم اآلية :  109؛ سورة األنعام رقم اآلية :  38سورة النحل رقم اآلية :  3
 79سورة التوبة رقم اآلية :  4
القصد هنا هو االطالع على تعري  االجتهاد فقط وليس املراد اسقصاء تعريفات االجتهاد مث املناقشة عليها ؛ألن االجتهاد  ليس  5

ذي يقصد التفصيل يف تعريفات االجتهاد فلينظر :  منهج استخراج األحكام الفقهية للنوازل املعاصرة للدكتور مسفر بن موضوع البحث ، وال
شتها على بن حممد القحطاين ، رسالة الدكتوراه يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة أم القرى ،  يف أصول الفقه. واليت متت مناق

 هإإ.  1422 / 02/  22بتاريخ : 
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استفراغ اتجمتهد و سع ه يف درك األحكام الشرعية للنوازل والستجدات بناء على الدليل من أن االجتهاد " هو 

 . 1األدلة التفصيلية"

 اصطالحا  قد سهل علينا أن نفرق بينهما ، فنقول : و فبعد االطالع على معىن اإلفتاء واالجتهاد لغة 

 أن هناك جهة االشرتاك بينهما كما مها تختلفان يف عدة أمور.

 :بني املفيت واجملتهد  ة اَلشرتاكجه

كالمها مشرتكان يف استفراغ الوسغ وبذل اجلهد الستخراج احلكم الفقهي. : من حي  بذل الوسع -1

فكما يستفرغ اتجمتهد وسعه لالطالع على حكم شرعي فقهي من النازلة ، فاملفيت كذلك جيتهد 

 النازلة.ويبذل الوسع لكي يصل إىل مقصوده وهو احلكم الفقهي من 

اجتهاد املفيت ال يرتبط إال ابلصورة الواقعية. نعم ، أحياان يفهم املفيت من : من حي  الصورة املتوقعة -2

الصورة املسؤولة  ويتوّقع أبن السائل ميكن أن يواجه مشكلة أخرى من نفس الصورة املسؤولة اليت مل 

د وتخرب عن تلك املشكلة املتوقعة يذكر السائل ولكن املفيت قد فهم من بيان الصورة ، مث هو جيته

 ففي هذا يتفق اجتهاد املفيت واتجمتهد.    

 :بني املفيت واجملتهد جهة اَلختالف

                                                           
؛ احملصول للرازي ،  2/350هإإ ،  1417مصور من املطبعة األمريية ، بوالق  ، الطبعة األوىل ،املستصفى  للغزايل ، أبو حامد   1

؛ اإلحكام يف أصول األحكام  لآلمدي ،  ، حتقيق د. سيد  2/489هإإإ  1408فخر الدين ، الناشر: دار الكتب العلمية  ، الطبعة األوىل 
حتقيق د. حممد ،؛ شرح الكوكب املنري  للفتوحي ، ابن النجار 4/169هإإإ  1406جلحيلي ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، الطبعة الثانية ، ا

؛ هناية السول ، األسنوي ، مجال الدين ، طبعة عامل  458/ 4هإ  1413الزحيلي و د. نزيه محاد ، مطبوعات أم القرى  ، الطبعة الثانية ، 
 524/ 4ب ،  الكت
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تخرب السائل عن حكم فقهي من النازلة والصورة املسؤولة عنها.  مثجيتهد  فاملفيت  : من حي  اإلخبار -1

لذلك قيل : إن اإلفتاء هي مثرة االجتهاد ونتيجتها. بينما اتجمتهد ال تخرب عن احلكم الفقهي الذي 

 قد وصل إليه بعد اجتهاده.

فهو ال جيتهد : أن املفيت يتمّيز من اتجمتهد أبن اجتهاده يتبع سؤال السائل دائما ، من حي  السمال -2

إال بعد أن ي سأل. بينما ال يشرتط الجتهاد اتجمتهد أن يتبع سؤال السائل. فاالجتهاد من هذه اجلهة 

أعّم من اإلفتاء ؛ ألن االجتهاد هو استنباط األحكام ، سواء أكان هناك سؤال يف موضوعها أم مل 

 ف الفقيه على حكمها. يكن. أما اإلفتاء فإنه ال يكون إال إذا كانت واقعة وقعت ، ويتعر 

ال جيتهد املفيت إال يف صورة واقعية أو يف واقعة أو حادثة قد نزلت ابلناس  : من حي  حدو  الواقعة -3

 جيتهد يف الصور املفروضة.قد ، فهو ال جيتهد يف الصورة املفروضة. أما اتجمتهد فهو 

النازلة يكون متجردا عن الوقائع والنظر أن استنباط اتجمتهد احلكم  الفقهيَّ من : من حي  فقه الواقع -4

 فيها ، أما املفيت فعليه أن يصدر الفتوى بعد أن يتمكن السمات واملواصفات اآلتية:

  فقه الواقع : أن يتمكن على معرفة واقعة االستفتاء 

 معرفة نفسية املستفيت 

 معرفة الظروف والعادات والبيئة يف البلد الذي يعيش فيه املستفيت 

  عنها. ولاحمليطة ابلصورة املسؤ القرائن 

 . 1وماعدا تلك السمات اليت بّينها الفقهاء للتمكن على أهلية اإلفتاء 

                                                           
 190-189؛ أصول الفتوى والقضاء يف املذهب املالكي ص  66 – 63ينظر للتفصيل : الفتوى : أمهيتها ، ضوابطها وآاثرها ص  1

مية اإلسال؛ أحكام الفتوى واملفيت واملستفيت ، د. جابر بن علي أبو مدرة ، رسالة الدكتوراه مطبوعة على اآللة الكاتبة يف شعبة الفقه ابجلامعة 
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 املطلب الثاين : مقومات الفتوى

 وفيه  فرعان:

 الفرع األول : أركان الفتوى 

شرعي يف كما بّينا سابقا عند ذكر االختالف بني اإلفتاء واالجتهاد أن املفيت جيتهد يف بيانه للحكم ال

املسألة  واجتهاده هذا دائما يتبع سؤال السائل ، فهو ال جيتهد إال بعد أن يسأل ، وهذا السؤال ال بد أن 

يكون من السائل الذي حيتاج إىل معرفة احلكم الشرعي يف احلادثة اليت هو يواجهها. واملفيت بعد استفراغ 

 الوسع يف درك احلكم الشرعي يبينه للسائل. 

كما إهنا تتطلب واقعة يستفسر  عن احلكم الشرعي هلا، سواء كانت 1إن الفتوى تتطلب من يقوم ابإلفتاء مث 

 أمرا دينيا أو أمرا دنيواي ، بعد أن رفعها السائل إىل املفيت. فنستخلص من هذا أن للفتوى ثالثة أركان، وهي:

 الركن األول : املفيت )من يقوم ابإلفتاء(

 2. “مكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا ابلدليل مع حفظه ألكثر الفقه تهو امل ”تعريفه :  

 الركن الثاين : املستفيت ) السائل (

                                                                                                                                                                             

هإإإ ؛ آداب الفتوى  1404هإإإ ؛ أحكام الفتوى واالستفتاء ، د. عبداحلميد ميهوب ، دار الكتاب اجلامعي ، مبصر ،  1410ابملدينة املنورة ، 
فيت البن هإإ ؛ أدب املفيت واملست 1408واملفيت واملستفيت ، أليب زكراي حيىي بن شرف النووي ، الناشر : دار الفكر ، دمشق ، الطبعة األوىل 

 هإإإ. 1407الصالح ، الناشر : عامل الكتب ، الطبعة األوىل 
انظر : حبث : الفتوى وأحكامها للدكتور عبد احلي عزب عبد العال ، أستاذ أصول الفقه ، كلية الشريعة والقانون ، القاهرة . حبث  1

 http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL07209.pdfمنشور على موقع: 
.ويراجع لتعري  املفتيإىل  04صفة الفتوى واملفيت واملستفيت ، أمحد ابن محدان احلراين احلنبلي ، منشورات الكتب اإلسالمي ، ص  2

هإإ  1400حامد الفقي ، دار غحياء الرتاث العريب ، طبع سنة الكتب اآلتية : اإلنصاف يف معرفة الراج  من اخلالف  ، املرداوي ، حتقيق حممد 
؛ اإلذهاج شرح املنهاج ، لعلي بن عبد الكايف السبكي ، وولده اتج الدين السبكي ، طبعة دار الكتب العلمية ،  11/186،  1980املوافق 

 3/365هإإ  1404بريوت ، سنة 

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL07209.pdf
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 تعريفه 

الطالب للجواب عن السؤال واالستفتاء طلب العلم ابلسؤال عما أشكل. ويقال :  هو:  املستفيت لغة

ْ قول هللا تعاىل : ﴿ . ويف هذا جاء1استفتيته فيها فأفتاين ، أي أخرج له فيها فتوى  َيُستَـُفْتوَنَك ْقُل اَّللَّ

 . 3ك سؤال تعلم نلو أ،  يس 2﴾ يـُْفُتيْكُم يف اُلَكاَلَلةُ 

هو السائل عن حكم الشرع يف مسألة ما ، وهو كل من مل يستطع معرفة احلكم الشرعي :  املستفيت اصطالحا

 :  . واملستفيت ال بد أن يكون واحدا من هؤالء الثالثة4من دليله

 قد يكون عاميا الذي ال يصل  لالجتهاد ،   -1

االجتهاد بعد ، أو حقق رتبة االجتهاد يف بعض رتبة وقد يكون طالب العلم الذي مل تكتمل لديه  -2

 فروع الفقه وأبوابه دون بعض ، 

 .  5رتبة االجتهاد ، ولكن مل يعرف احلكم يف انزلة خاصة به ألي سبب بوقد يكون عاملا متحققا  -3

 الثال  :  الواقعة )اليت حتتاج إىل بيان احلكم الشرعي(الركن 

يت يرفعها السائل إىل املفيت لكي يبني املفيت احلكم الال والنوازل  2واحلوادث  1واملراد منها هي املسائل والوقائع

 الشرعي فيها.

                                                           
 10/183لسان العرب ،  1
 761سورة النساء رقم اآلية :  2
 329ص  14هتذيب اللغة لألزهري ج  3
 37الفتوى أمهيتها ، ضوابطها ، آاثرها ص  4
هإإإ ، ص  1397املكتب األسالمي ، بريوت ، الطبعة الثالثة  ،صفة الفتوى واملفيت واملستقيت ، ابن محدان ، احلراين ، أمحد بن محدان احلنبلي  5

86 
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 الفرع الثاين : شروط الفتوى 

املستفيت والواقعة . أما الواقعة فهي البد أن تكون كما سبق آنفا أن الفتوى تتطلب ثالثة أركان وهي املفيت و 

وليس له شرط خاص . هو  أن يكون رجال عاميا أو طالبا  3مسألة  شرعية. وأما املستفيت فله آداب خاصة

أوعاملا. أما املفيت فله شروط خاصة لكي تثبت مؤهالته للفتوى كما ذكرها الفقهاء والعلماء ونق  ذها يف 

 هللا. هذا البحث إن شاء 

 شروط املفيت

املفيت خمرب عن هللا كالنيب وقائم يف األمة مقام النيب ، ومشرِّع من   ”:  -رمحه هللا  –قال اإلمام الشاطيب  

وجه ؛ ألن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها ، وإما مستنبط من املنقول ، فاألول يكون فيه 

. 4“إنشاء األحكام ، لذلك وجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله  ه يفممبلِّغا والثاين يكون فيه قائما مقا

ذا كان هذا دور املفيت ومهمته ، فإن ذلك يقتضي شروطا دقيقة وصارمة ال بد من أن تتوافر يف القائم إف

 .ابلفتوى وإال ال يصل  للفتوى 

 فالشروط اليت جتب أن تتوافر يف املفيت هي تنقسم إل قسمني :

 الشروط العامة اليت تتعلق بشخصية املفيتالقسم األول : 

                                                                                                                                                                             
  403ص  8الوقائع : مفردها واقعة جاء يف لسان العرب " الواقعة : الداهية ، والواقعة : النازلة من صروف الدهر " لسان العرب ج  1
 .  132ص  2احلوادث: مفردها حادثة ويقال فيه : " احلدث من أحداث الدهر : شبه النازلة ". لسان العرب ج  2
لى ذها ، منها : التحلي ابلتأدب مع املفيت يف الكالم عدم سؤال املفيت يف حالة ما يشوش هناك آداب خاصة للمستفيت جيب أن يتح 3

وحسن إلقاء وكتابة السؤال والسؤال عما ينفع وغريها من اآلداب اليت يستحسن للمستفيت أن يتحلها هبا عند سؤاله املفيت، ينظر : اصول 
 652-640وى أمهيتها ، ضوابطها ، آاثرها ص  ؛ الفت 248-246الفتوى والقضاء يف املذهب املالكي ص 

هإ(، حتقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان،الطبعة 790املوافقات للشاطيب ،إبراهيم بن موسى )املتوىف:  4
 246-4/244م،1997هإ/ 1417األوىل :  
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واملراد منها هي  الشروط اليت ال ختتل  معاملة املفيت فيها من غريه من الفقهاء واتجمتهدين والقضاة ، بل  

 كلهم متساوون يف هذه الشروط ، وهي : 

. فال تقبل فتوى غري مسلم وال الذي هو جمنون وال من 1 الشرط األول : أن يكون املفيت مسلما ، عاقال ، ابلغا

الصيب ؛ ألن اإلسالم هو دين املفيت ويف دائرته تخرب ابألحكام ، ومنه بدايته وهنايته. وأما شروط البلوغ 

 .2والعدالة فهما شرطان ضروراين ؛ ألن البلوغ مظنة العقل 

الشروط هي من مقتضيات اإلفتاء وهي  . هذه3اسق . فال تقبل فتوى فالشرط الثاين :  أن يكون املفيت عدَل

 الشروط األساسية. 

: " أن يكون مكلفا مسلما ، ثقة  جامعا هلذه الشروطحيث قال  –رمحه هللا  –وهلل دّر ابن الصالح 

مأموان ، متنزها من أسباب الفسق ومسقطات املروءة ؛ ألن من مل يكن كذلك فقوله غري صاحل لالعتماد ، 

 .4أهل االجتهاد " وإن كان من

. كما 1وقال ابن محدان مبّينا صفات املفيت :  " أما اشرتاط إسالمه وتكليفه وعدالته ، فباإلمجاع . . . " 

 . 3يف كتابه الفتيا ومناهج اإلفتاء2حممد سليمان عبدهللا األشقر  نقله

                                                           

 هذه وإن كانت ثالثة شروط ، ولكنها ضمت واحدة 1 
  262 – 261اء يف املذهب املالكي ص أصول الفتوى والقض 2
. ولكن نقل اخلطيب 2/145ويف قول عند احلنفية : أن الفاسق يصل  مفتيا ؛ ألنه جيتهد لئال ينسب إىل اخلطأ ، انظر جممع األهنار  3

 62البغدادي إمجاع املسلمني على أن الفاسق ال تقبل فتواه لغريه. انظر :  الفتوى يف اإلسالم ، ص 
هإإ ، دراسة  643فيت واملستفيت لإلمام احلافظ احملدث عثمان بن عبدالرمحان املعروف اببن الصالح الشهرزوري ، املتويف سنة أدب امل 4

؛ وهذه الشروط انظرها كذلك : أدب الفتيا 86وحتقيق : الدكتور موفق بن عبدهللا بن عبدالقادر ،  مكتبة العلوم واحلكم ، عامل الكتب ، ص 
؛ أداب الفتوى  38، ص2007يق الدكتور حمي الدين هالل السرحان ، دار اآلفاق العربية ، القاهرة ، الطبعة األوىل سنة للسيوطي ،  حتق

؛ منار أصول الفتوى وقواعد اإلفتاء ابألقوى  19، ص 1988واملفيت واملستفيت ليحىي بن شرف النووي ، دار الفكر ، بدمشق ، الطبعة األوىل 
 243يم اللقاين ، حتقيق : د. عبد هللا اهلاليل ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، اململكة املغربية ،  ص للفقيه املالكي إبراه
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 الشرط الثال  :  أن يكون فقيه النفس 

، كما يدل على هذا الشرط والشروط السابقة  قول األمام النووي   4ويشرتط للمفيت أن يكون فقيه النفس 

حيث قال : " ينبغي أن يكون املفيت ظاهر الورع مشهورا ابلداينة الظاهرة والصيانة الباهرة "  –رمحه هللا  –

ن ، )مث قال ( : " شرط املفيت كونه ثقة مأموان منزها عن الفسق وخوارم املروءة ، فقيه النفس ، سليم الذه

رصني الفكر ، صحي  النظر واالستنباط متيقظا سواء فيه احلّر والعبد ، واملرأة واألعمى واألخرس إذا كتب 

 .5أو ف ِهم ت إشارته " 

رمحه  –وكونه فقيها النفس يعين أنه يكون شديدا الفهم ملقاصد الكالم ، كما يدل عليه قول اإلمام النووي  

 . 6“غلب عليه الغفلة والسهو تويشرتط يف املفيت التيقظ وقوة الضبط ، فال يقبل ممن ” –هللا 

  

                                                                                                                                                                             
 13صفة الفتوى واملفيت واملستفيت  ص  1
ابملدينة م بقرية برقة يف الضفة الغربية بفلسطني وخترج من كلية الشريعة من اجلامعة اإلسالمية  1940ولد الشيخ سليمان األشقر عام  2

يف 2012، وله حبوث علمية كثرية وكتب قيمة ، تويف الشيخ عام  1980املنورة ، وحصل على شهادة الدكتوراة من األزهر الشري  عام 
 http://www.albadronline.com/?p=2345العاصمة األردنية عمان . انظر سريته على املوقع : 

  27 – 26الفتيا ومناهج اإلفتاء ص  3
 86أصول الفتوى وقواعد اإلفتاء ابألقوى ص منار  4
 1/41هإ( ،  دار الفكر 676اتجمموع شرح املهذب  أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:  5
روضة الطالبني وعمدة املفتني  للنووي أيب زكراي حيىي بن شرف ، حتقيق : زهري الشاويش ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، الطبعة  6

 11/99هإإ ،   1412الثالثة :
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 القسم الثاين : الشروط اخلاصة اليت تتعلق مبمهالت املفيت 

 احلقيقة من له أهلية وصالحية وقدرة اتمة على تعرف احلكم الشرعي ، يعرفه من أمهات مسائل ىفاملفيت 

لعملية ابالجتهاد والتأمل ، وحضورها عنده ، وهذا التعرف على األحكام الشرعية األحكام الشرعية الفرعية ا

ال أييت إال بعد االجتهاد وبذل اجلهد والطاقة واملعرفة على علل األحكام وكيفية االستنباط الصحي  

 واالستدالل املتني. 

أن يعّد له عّدة وأن يتأهب له  حقيق مبن أقيم يف هذا املنصب ”:  -رمحه هللا  –ويف هذا يقول ابن القيم  

أهبته وأن يعلم قدر املقام الذي أقيم فيه ، وال يكون يف صدره حرج من قول احلق والصدع به ، فإن هللا 

 .  1“انصره وهاديه ، وكي  وهو املنصب الذي تواله بنفسه رب األرابب 

املساعدة لتأهيله لإلفتاء ، واملعرفة ذهذه فلحصول  هذه األهبة والعّدة حيتاج املفيت إىل بعض العلوم األساسية و 

 فسنذكرها اآلن مبشيئة هللا تعاىل.   صة اليت تتعلق مبؤهالت املفيت ،العلوم هي الشروط اخلا

 الشرط األول :  العلم ابلكتاب 

الكتاب ؛ ألنه رأس األدلة وسيدها ، وسند  ا، واملراد منه2ها نواعاألحكام وأ أدلة جيب على املفيت أن يعرف

الشريعة وع ل م ها ، وهو جمال األنظار ، وروح االعتبار وأول ما ينظر فيه من احلجج ، وهو األصل األول 

–كما نقله اخلطيب البغدادي   –رمحه هللا  –وإىل هذا أشار اإلمام الشافعي  .3لألحكام ابتفاق املسلمني 

                                                           
إعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم حممد بن أيب بكر ، حتقيق : حممد عبدالسالم إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  1

 1/9هإإ ،  1411الطبعة ألوىل : 
 726هإإ ،  ص  1410الطبعة الثالثة :  أصول مذهب اإلمام أمحد للدكتور عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي ، مؤسسة الرسالة ، 2
 254أصول الفتوى والقضاء يف املذهب املالكي ص  3
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ألحد أن يفيت يف دين هللا ، إال رجال عارفا بكتاب هللا ، بناسخه ومنسوخه ، ال حيل  ”:  -رمحه هللا 

 .“1ومبحكمه ومتشاذهه ، وأتويله وتنزيله ، ومكيه ومدنيه ، وما أريدبه ، وفيم أنزل

كلية الشريعة ، وعمدة امللة ، وينبوع احلكمة ، وآية الرسالة ، إنه  ”: هذا الشرط قائال أكد اإلمام الشاطيبو 

األبصار والبصائر، وأنه ال طريق إىل هللا سواه ،وال جناة بغريه ، وال متسك بشيئ تخالفه ، وهذا كله ال  ونور

حيتاج إىل تقرير واستدالل عليه ، ألنه معلوم من دين األمة ، وإذا كان كذلك لزم ضرورة ملن رام االطالع 

أن يتخذه مسريه وأنيسه ، وأن جيعله على كليات الشريعة وطمع يف إدراك مقاصدها ، واللحاق أبهلها ، 

جليسه على مر األايم والليايل نظرا وعمال ، ال اقتصارا على أحدمها ، فيوشك أن يفوز ابلبغية ، وأن يظفر 

 .  2“ابلطلبة

وإذا كانت هذه منزلته ودرجته فاألوىل وأحرى ابملفيت أن يستحضره وحيفظ آايته ، ألن احلفظ عون على 

املعاين ، والربط بني آية وآية ملعرفة احلكم الشرعي ، وخاصة مع التسل  ابألدوات من لغة  التدبر ، واستخراج

 . 3وبالغة ، وعلم أصول الفقه

 الشرط الثاين : العلم ابلسنة 

                                                           
؛ الفتوى بني االنضباط والتسيب للدكتور يوس  القرضاوي ، دار الصحوة ، الطبعة األوىل  2/34الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي  1
؛ الفتيا  60؛ الفتوى يف اإلسالم   ص   727ول مذهب اإلمام أمحد ص ؛ أص 87 – 86؛ أدب املفيت واملستفيت ص 32هإإ ،  ص 1408: 

. هذه الكتب حميطة ابلشروط اليت جيب على املفيت  أن  15 – 14وما يليها  ؛ صفة الفتوى واملفيت واملستفيت  ص    27ومناهج اإلفتاء ص  
 يتحلى ذها .

 4/144املوافقات  2
 255كي ص أصول الفتوى والقضاء يف املذهب املال 3
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يشرتط للمفيت أن يعرف السنة  من قول أو فعل أو تقرير وخاصة أحاديث األحكام ، ويتمكن من متييز 

قبول من  املردود ؛ ألنه يعترب مصدرا اثنيا لألحكام والذي ال يستعين املفيت عنه. الصحي  من السقيم ومن امل

وألن السنة النبوية هي مبّينة للكتاب ، كما أن كثريا من األحكام متلقاة من السنة فقط ، إلقرار هللا عّز و 

ا يـَُنُطْق َعُن اهُلََوى  ُإُن َومَ جّل على لسان نبيه  عليه السالم على ذلك ، كما يدل عليه قول هللا عزوجل : ﴿

 .1﴾ْهَو ُإَلَّ َوُحٌي يْوَحى

ن محل إينبغي للرجل  ”:  -كما نقله ابن القيم  –حيث قال  –رمحه هللا  –وهلل دّر اإلمام أمحد بن حنبل  

خالف نفسه على الف تيا أن يكون عاملا بوجوه القرآن ، عاملا ابألسانيد الصحيحة ، عاملا ابلسنن ، وإمنا جاء 

 . 2“يمها ق، وقلة معرفتهم بصحيحها من س صلى هللا عليه وسلم من خال  لقلة معرفتهم مبا جاء عن النيب

مث يكون بعد ذلك بصريا حبديث رسول هللا صلى هللا عليه ” د على هذا اخلطيب البغدادي قائال : وأكّ 

 .3“وسلم , وابلناسخ واملنسوخ , ويعرف من احلديث مثل ما عرف من القرآن 

وهل يشرتط حفظ األحاديث عن ظهر قلبه ؟ ال يشرتط ، ويكفي أن يكون مطلعا عليها ، عارفا مبظاهنا 

 وصحتها وضعفعا ، وإن قدر عل حفظها فهو أحسن. 

املهم أن يعرف من األحاديث ما يتعلق ابألحكام ،  ”:  أمهية السنةمبينا  1الدكتور يوس  القرضاوي  قال

وال يلزم حفظها عن ظهر قلبه ، يكفي أن يكون ممارسا هلا ، عارفا مبظاهنا متوان وشروحا ، خبريا بنقدها ، 

                                                           
 3،4سورة النجم ،  1
 1/35إعالم املوقعني البن القيم   2
 2/34الفقيه واملتفقه  3
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تعديال وجرحا ، قادرا على مراجعتها عند احلاجة إىل الفتوى ، ومهما قدر على احلفظ فهو أحسن وأكمل 

“2. 

 : العلم ابللغة العربية  الشرط الثال  

من حيث البالغة و يشرتط للمفيت أن يعرف اللغة العربية من حيث الرتاكيب وتكوين اجل م ِل  وأساليبها 

ظها وكيفية التعبري ذها يف اجلمل واألدب واملعاين اليت تسبب مزيد احلسن يف هذه اللغة ، وكذلك يعرف تلف  

الوحي  ذهاما هم يستخدموهنا ؛  ألهنا هي اللغة اليت نزل فيادهم ويعرف مر   هااملختلفة كما يستخدمها أهل

يف صورة القرآن كما وردت السنة فيها ، ومها املصدران األساسيان ال  صلى هللا عليه وسلمعلى رسول هللا 

 اذهاالحتجاج واالستشهاد واالستدالل فال بّد من أن يعرف منها ما ميكنه من يستغين الفقيه واملفيت منهما ، 

 ، وإال مل يكن أهال للفتوى.

ل ففر  على الفقيه أن يكون عاملا بلسان العرب فيفهم عن هللا عز وج ”:  ،3–رمحه هللا  –ابن حزم   قال

، ويكون عاملا ابلنحو الذي هو ترتيب العرب لكالمهم الذي به نزل   صلى هللا عليه وسلم، وعن النيب 

القرآن ، وبه يفهم معاين الكالم اليت يعرب عنها ابختالف احلركات وبناء األلفاظ ، فمن جهل اللغة وهي 

األلفاظ الواقعة على املسميات ، وجهل النحو الذي هو علم اختالف احلركات الواقعة الختالف املعاين فلم 

، ومن مل يعرف ذلك اللسان  صلى هللا عليه وسلمعرف ذلك اللسان الذي به خاطبنا هللا تعاىل ونبينا حممد ي

                                                                                                                                                                             

هإإ  1345هو يوس  عبد هللا القرضاوي: رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، أحد أكرب علماء املسلمني املعاصرين، ولد عام  1
كتااًب منها الفتوى بني االنضباط والتسيب واالجتهاد املعاصر وغريمها ،  كما حصل الدكتور على جوائز عاملية كثرية. انظر موقعه   120أكثر من 

 :www.qaradawi.net.  ؛topic-http://arabcreator.hisforum.com/t74 
  33الفتوى بني االنضباط والتسيب للقرضاوي ص  2
 اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم أيب حممد علي بن أمحد ، الظاهري ، حتقيق : أمحد حممد شاكر ، دار اآلفاق اجلديدة ، 3

 5/126بريوت ،  

http://www.qaradawi.net/
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َوََل تـَُقْف َما لَُيَس َلَك ، وقد هناه هللا تعاىل عن ذلك بقوله : ﴿“له الف تيا فيه ؛ ألنه يفيت مبا ال يدري  مل حيل

 .1﴾  ْفَماَد ْكلُّ ْأولَُئَك َكاَن َعُنْه َمُسْئوًَل بُُه ُعُلٌم ُإنَّ السَُّمَع َواُلَبَصَر َوالُ 

ه للغة العربية فعلى املفيت أن يهتم بتعلمها وال يستغين عنها ، بل ميارس الفقه والتفقّ افإذا كانت هذه أمهية 

حييط كل ما ورد  من األقوال  جيب عليه أن  فيها لكي تسهل عليه رموز هذه اللغة ، وكل هذا ال يعين أبنه

سيبويه ، بل عليه أن يتعلم  أوحلكم واألقوال يف اللغة العربية كما ال يلزم عليه أن يصب  كخليل أمحد وا

القرآن وجاءت به السنة ، كما ينبغي له أن يتعلم من اللغة والنحو القدر  ذها أصول اللغة والسنن اليت نزل

اية أو ظاهرا أو نصا أو حقيقة أو الكالم صرحيا أو كن أنواعالذي يستطيع أن يعرف خطاب العرب ويفهم 

 . 2املختلفة من األلفاظ واملعاين...جمازا وما عدا ذلك من وجوه الدالالت 

 علم أصول الفقهمعرفة الشرط الرابع : 

كامال ويعرفه ابلدقة والتعمق ؛ ألنه به   يلّم به إملامااليت جيب على املفيت أن  علومعلم أصول الفقه من أهم ال

. فال 3كيفية االستفادة منهاو األحكام الشرعية ويعرف كيفية ارتباط األحكام أبدلتها  ستنبطع أن يييستط

أصول الفقه ، فقال: علم غناء للمفيت من هذا العلم ، حىت منع اإلمام القرايف املفيت أن يفيت وهو ال يدري 

                                                           
 36اإلسراء : رقم اآلية  1
كذلك يف أصول الفتوى وتطبيقات األحكام الشرعية يف بالد غري املسلمني للدكتور    ؛ وانظر 343انظر : املستصفى للغزايل ص  2

  27، ص  1999علي بن عباس احلكمي ، أستاذ الفقه بكلية الشريعة يف اجلامعة أم القرى ، املكتبة املكية ، سنة الطبع : 
 28الفتيا ومناهج اإلفتاء حملمد األشقر ص  3



38 
 

التخصصات والتقييدات على و  إن من ال يدري أصول الفقه ميتنع عليه الفتيا ، فإنه ال يدري قواعد الفروق”

 .   1“اختالف أنواعها إال من درى أصول الفقه ومارسه

د على معرفة علم األصول وإتقانه واإلملام ابلقياس ومعرفته على وجه اخلصوص ، : " فال جيوز كما أنه أكّ 

وهذا ال يعرفه إال التخريج حينئذ إال ملن هو عامل بتفاصيل أحوال األقيسة ورتب املصاحل وشروط القواعد ... 

 . 2من يعرف أصول الفقه معرفة حسنة"

كما أنه حرم االستنباط من نصوص الشارع على من مل يكن عاملا أبصول الفقه ؛ ألن االستنباط فرع من 

 . 3معرفة أصول الفقه ؛ فهذا الباب اتجمتهدون واملقلدون فيه سواء يف امتناع التخريج 

هذا  ابن الصالح على . وأكد 4“من أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقهإن  ”الرازي  :  الدين  وقال فخر

حيث قال يف  شروط املفيت :  أن يكون عاملا مبا يشرتط يف األدلة ووجوه داللتها ، وبكيفية اقتباس األحكام 

 .5منها ، وذلك يستفاد من علم أصول الفقه

ذها ،  اإلملاماليت جيب على املفيت  العلومم فجميع هذه النصوص تدل على أن " علم أصول الفقه " من أه

وخاصة القياس ، كما أشار إليه احلافظ اخلطيب البغدادي حينما ذكر شروط من يصل  للفتوى فقال : " 

                                                           
اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام شهاب الدين القرايف ، حتقيق : عبدالفتاح أبو غدة ، مكتبة املطبوعات اإلسالمية ، حلب ،  1

 244و  234هإإ ، ص  1416الطبعة الثانية ،: 
   2/108ه( ، عامل الكتب ،  684 – 626د بن إدريس املصري املالكي )الفروق للقرايف شهاب الدين أيب العباس أمح 2
 2/109املرجع السابق   3
احملصول  يف علم أصول الفقه لإلمام فخر الدين حممد بن عمر الرازي ، دراسة و حتقيق : د. طه جابر فيا  ، مؤسسة الرسالة ،  4

 6/25بدون سنة الطبع ،    
لوجهني البن الصالح أليب عمرو عثمان بن عبدالرمحن ، حتقيق : مصطفى حممود ، دار ابن القيم ، الفتوى واختالف القولني وا 5

 24الراي  ،  ص 
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والرابع : العلم ابلقياس املوجب لرد الفروع املسكوت عنها إىل األصول املنطوق ذها ، واتجممع عليها ، حىت 

ز احلق من الباطل ، فهذا ما ال مندوحة للمفيت عنه ، وال يلعلم أبحكام النوازل ، ومتيجيد املفيت طريقا إىل ا

 .1جيوز له اإلخالل بشيئ منه "

 الشرط اخلامس : الوقوف على مواقع اإلمجاع 

كما يقول الدكتور جيتهد يف احلكم الذي سبقه فيه اإلمجاع ،  يشرتط للمفيت أن يعلم مواقع اإلمجاع ؛ لكي ال 

أن جيتهد ما أمكن االجتهاد يف ان ال يرتك األمر اتجممع ”يف شروط اإلفتاء :   -رمحه هللا  – 2الزحيلي وهبة 

ال جيب عليه حفظ مواقع اإلمجاع  وإن كان .3“عليه إىل املختل  فيه ؛ ألن اتباع اإلمجاع واجب أوال 

أن يتأكد عند اإلفتاء أبن فتواه ال ختال  أي مذهب من مذاهب  كفيبل ي استحضارها ونصوصها و 

وأما اإلمجاع ، فينبغي أن تتميز عنده  ”: -رمحه هللا  –قال اإلمام الغزايل العلماء وال ختال  لإلمجاع أيضا، 

 مواقع اإلمجاع حىت ال يفيت خبالف اإلمجاع كما تلزمه معرفة النصوص حىت ال يفيت خالفها ، والتخفي  يف

هذا األصل أنه ال يلزمه أن حيفظ مجيع مواقع اإلمجاع واخلالف ، بل كل مسألة يفيت فيها فينبغي أن يعلم أن 

                                                           
 2/33الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي  1
يف العصر احلديث، عضو اتجمامع  سورايمن  أهل السنة واجلماعةلماء أحد أبرز ع  - 1932هو وهبة بن مصطفى الزحيلي ولد عام  2

. حصل على الشريعة، كلية جبامعة دمشقاإلسالمي ومذاهبه  الفقه. ورئيس قسم [1]والسودانوأمريكاواهلندوجدةمكةالفقهية بصفة خبري يف 
هإ  1436شوال  24املوافق  2015عام   طسأغس 8اجلوائز العاملية ، وله مؤلفات كثرية منها : الفقه اإلسالمي وأدلته ومكانة القدس ، وتويف 

؛  ps://ar.wikipedia.org/wikihtt؛  /http://www.zuhayli.netيف دمشق بسوراي، انظر : موقعه : 
https://sabq.org/KNDgde 

 29هإإ ،  ص  1421سبل االستفادة من النوازل ، د. وهبة الزحيلي ، دار املكتيب للطباعة والنشر ، دمشق ، الطبعة األوىل :  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/1932
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A#cite_note-.D9.85.D9.88.D9.82.D8.B9-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
http://www.zuhayli.net/
https://ar.wikipedia.org/wiki
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فتواه ليست خمالفة لإلمجاع ، إما أبن يعلم أنه موافق مذهبا من مذاهب العلماء أيهم كان ، أو يعلم أن هذه 

 .1“ذا القدر فيه كفايةواقعة متولدة يف عصره مل يكن ألهل اإلمجاع فيها خو  ، فه

، 3، والعلم ابألدلة العقلية  2، منها العلم مبواقع االختالف  األخرىولقد أورد بعض األصوليني الشروط 

ولكن هذه الشروط ليست متفقة عليها ؛ ألن اإلفتاء تتعلق ابملسائل الشرعية دون العقلية ، والذي يعرف 

 و شامل يف " العلم مبواقع اإلمجاع " .  مواقع اإلمجاع هو عامل مبواقع االختالف ، فه

ملاذا كان السل  الصاحلني من الصحابة والتابعني والذين بعدهم من األئمة  نعرففبعد إيراد هذه الشروط 

،  كفاهيف دين هللا ، وملاذا كان كل واحد منهم يشتهي أن صاحبه وأخاه   فتاءن اإلعن ّرعو و تواملفتني واحملدثني ي

األنصار ، من أصحاب   أدركت عشرين ومأئة من”أنه قال :  4د الرمحن بن أيب ليلى  كما ورد فيه عن عب

ترجع إىل  ىتدها هذا إىل هذا وهذا إىل هذا حي سأل أحدهم عن املسألة ، فري  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

ما منهم من أحد حيدث حبديث إال وّد أن أخاه كفاه إايه ،  وال ي ستفىت عن شيئ إال  ”، ويف رواية  “األول 

من أفىت الناس يف كل ما  ”يقول :  –رضي هللا عنه  –، وكان ابن مسعود   5“وّد أن أخاه كفاه الفتيا 

                                                           
 343املستصفى للغزايل ص  1
 5/122؛ املوافقات ،  28الفتيا ومناهج اإلفتاء ص  2
 726اإلمام أمحد ص أصول مذهب  3
هإإ. انظر ترمجته : تذكرة احلفاظ  86هو أبو عيسى األنصاري األوسى الكويف ، عبدالرمحن بن أيب ليلى يسار ، ثقة ، تويف عام  4

  55/  1،   هإإ 1333للذهيب مشس الدين أيب عبد هللا ، مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية يف اهلند ، حيدر آابد الدكن ، الطبعة الثانية : 
انظر : الطبقات الكربى البن سعد أيب عبدهللا حممد بن سعد ، حتقيق : حممد عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  5

؛ سنن الدارمي ، لإلمام احلافظ أبوحممد عبد هللا بن عبدالرمحن بن الفضل الدارمي ، حتقيق : حسني  6/166هإإإ ،  1410الطبعة األوىل : 
 م،    2000هإإإ املوافق  1421دار املغين ، الطبعة األوىل ابب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع ، يم أسد الداراين  ، كتاب العلم سل
؛ جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب أبو عمر يوس  بن عبدهللا ، حتقيق : أبو األشبال الزهريي ، دار ابن 137،  رقم األثر  :  1/248، 
؛ صفة الفتوى واملفيت واملستفيت البن محدان ،   1/27؛ إعالم املوقعني 2199، رقم األثر :  2/1120هإإ 1414جلوزي ، الطبعة األوىل : ا
1/105  
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ال  ”يقولوا : أن. وكانوا يسكتون أايما وأشهرا عن اجلواب  ، وكانوا ال يستحيون 1“يستفتونه فهو جمنون 

يتورعون ويتوقفون  اليت جتعلهم هي كما كانوا يؤخرون اجلواب إىل حني ، فنعرف أن هذه الشروط،   “أدري 

سئل عن مسألة فسكت ، فقيل له أال جتيب رمحك هللا  ملا - رمحه هللا –اإلمام الشافعي  عن اجلواب . قال

 ”:  –رمحه هللا  – 3. وقال أبو بكر األثرم 2“حىت أدري الفضل يف سكويت ، أو يف اجلواب  ”؟ فقال :

. كما 4، وذلك فيما قد عرف األقاويل فيه " “ال أدري  ”أمحد بن خنبل ي ستفىت فيكثر أن يقول :  تمسع

فقال يف  ، سئل عن مثان وأربعني مسألة ، أنس نشهدت مالكا ب ”:  –رمحه هللا  – 5قال اهليثم بن مجيل 

من أجاب يف مسألة فينبغي من قبل أن جييب فيها أن يعر   ”:  وقال،  6“منها : ال أدري نيثنتني وثالثا

سئل مرة عن مسألة فقال  و، 7“نفسه على اجلنة أو النار ، وكي  يكون خالصه يف اآلخرة ؟ مث جييب فيها 

فب  ، أما : ال أدري . فقيل له : إهنا مسألة خفيفة سهلة . فغضب ، وقال : " ليس يف العلم شيئ خ

                                                           
؛ الفقيه  165/  2،  2213: 2/1120؛ جامع بيان العلم ابب تدافع الفتوى وذم من سارع إليها ، 2/185إعالم املوقعني  1

 1/07؛ صفة الفتوى ، 2/90خزن بعض ما يسمع من العلم واإلمساك عنه لعذر يف ذلك ، واملتفقه ابب يف 
 10صفة الفتوى واملفيت  ص  2
هو احلافظ الفقيه أبو بكر أمحد بن هاين األثرم الطائي البغدادي ، قال إبراهيم األصفهاين : كان أحفظ من أيب زرعة الرازي وأتقن.  3

 570/  2: تذكرة احلفاظ  هإإ انظر ترمجته 273تويف سنة  
 175 - 174ص  2؛ الفقيه واملتفقه ج  8صفة الفتوى واملفيت  ص  4
؛ ميزان االعتدال  363/  1هإإ . انظر ترمجته : تذكرة احلفاظ  213هو احلافظ أبو سهل اهليثم بن مجيل البغدادي ، ثقة ، تويف عام  5

  320/  4هإإ ،   1382: علي حممد البجاوي ، دار املعرفة ، بريوت ، الطبعة األوىل :  للذهيب مشس الدين أبو عبدهللا حممد بن أمحد ، حتقيق
االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة ، البن عبدالرب أبو عمر يوس  بن عبدهللا ، دار الكتب العلمية  6

؛ 1/181ص القاضي عيا  ، مطبعة فضالة ، املغرب ، الطبعة األوىل بدون التاريخ ،  ؛ ترتيب املدارك وتقريب املسالك أليب احلف 38،  ص 
ة ، سري أعالم النبالء  للذهيب مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد ، حتقيق : جمموعة من احملققني إبشراف شعيب األرنوط ، مؤسسة الرسال

 8؛ صفة الفتوى ص 8/77هإإإ ،  1405الطبعة الثالثة : 
 1/179ترتيب املدارك  7
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، فالعلم كله ثقيل ، وخباصة ما يسأل عنه يوم 1﴾ ُإانَّ َسنـُْلُقي َعَلُيَك قـَُوًَل ثَُقياًل مسعت قوله عزوجل : ﴿

 . 2القيامة " 

تمحل يف تدّل على خطورة املوق  وتدعوا إىل التأين والتأكد والتثبت خشية اخلطأ والغلط والفهذه األقوال 

 .دين هللا سبحانه وتعاىل

حيث أيّد هذه الشروط  –رمحه هللا  –تم ذكر الشروط العامة إبتيان اقتباس  اخلطيب البغدادي  وأخ

ينبغي أن يكون قوي االستنباط ، جيد املالحظة ،  ”والشروط األخرى مثل استقامة الدين واملروءة  قائال : 

بصريامبا فيه املصلحة ،  رصني الفكر ، صحي  االعتبار ، صاحب أانة وتؤدة ، وأخا استثبات وترك عجلة ،

مستوقفا ابملشاورة ، دائم االشتغال مبعادن الفتوى وطرق االجتهاد، وال يكون ممن غلبت عليه الغفلة ، وال 

موصوفا بقلة الضبط ، منعوات بنقص الفهم ، معروفا ابالختالف ، جييب عما يسن  له ، ويفيت مبا تخفى 

 .  3“عليه 

فعليه أن إذا كان املفيت جمتهدا فال بّد أن تتوافر فيه هذه الشروط ، أما إذا كان املفيت فقط انقال ابلتقليد 

وأييت ذكر هذه الضوابط يف يصدر الفتوى حسب الضوابط اليت قّررها الفقهاء إلصدار الفتوى ابلتقليد ، 

 الباب الرابع عند بيان " اإلفتاء ابلتقليد" إن شاء هللا. 

 اَلساليب املعاصرة يف الفتوىاملطلب الثال  : 

                                                           
 5املزمل رقم اآلية  1
 80؛ صفة الفتوى واملفيت ص 1/185ترتيب املدارك 2
الفقيه واملتفقه ألمحد بن علي بن اثبت املعروف ابخلطيب البغدادي ، حتقيق : عادل العزازي ، دار ابن اجلوزي ، السعودية ، الطبعة  3

 2/333م ،   1997هإإ املوافق  1417األوىل عام 
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يُن ﴿ جاءت الشريعة اإلسالمية ابلتيسري ورفع احلرج عن الناس ، فقال هللا تعاىل : َوَما َجَعَل َعَلُيْكُم يف الدُ 

ما خري النيب صلى هللا ”. وكذلك 2“بشروا وال تنفروا، ويسروا وال تعسروا”:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال النيب  .1 ﴾ ُمُن َحَرجٍ 

برزت يف اآلنة األخرية مناهج خمتلفة  ذلك  بناء علىو ،  3“عليه وسلم بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل أيمث

يف استخراج األحكام الفقهية للنوازل والواقعات ، وأصب  لكل أسلوب أصحابه الذين يدعون إليه ويرّجحونه 

على األخرى ، وليست هذه األساليب وليدة هذا الزمن بل هي امتداد آراء ووجهات نظر علماء هذه 

فأصبحت هذه األساليب تعرف بعالمات ومالحمات اليت متيزها  األساليب الذين سلكوا عليها وأسسوها ،

 عن األخرى ، وفيما يلي نذكرها ابإلجياز بذكر بعض ميزاهتا:

 التشديدو أسلوب اَلحتياط األول :   سلوباأل

املراد منه هو املنهج الذي أصحابه ال يتعمقون يف فهم النصوص وال يراعون مقاصد الشريعة اليت أنزلت 

جلها كما أنه ال اعتبار تغري الزمان واملكان واألعراف والعوائد يف تغيري حكم الفتوى لديهم مع الشريعة أل

 ويعرف هذا األسلوب ابملميزات اآلتية :. 4عدم اعتبار علل األحكام 

 التعصب للمذهب املعني أو آلراء العلماء والفقهاء اخلاصة -1

 التمسك بظاهر النصوص دون التعمق يف فهمها وعللها -2

 غلو يف سد الذرائعال -3

 األخذ ابالحتياط  -4
                                                           

 78سورة احلج ، رقم اآلية :  1
 1732يف األمر ابلتيسري، وترك التنفري ، رقم احلدي  صحي  مسلم ، كتاب اجلهاد والسري ابب  2
 6786، رقم احلديث  إقامة احلدود واَلنتقام حلرمات  هلل صحي  البخاري ، كتاب احلدود ،  ابب  3
؛ منهج استخراح األحكام الفقهية للنوازل املعاصرة دراسة أتصيلية  744ص   ينظر للتفصيل : الفتوى: أمهيتها ،ضوابطها ، آاثرها 4

  309-308/ 1م، 2000، رسالة الدكتوراة قدمت ونوقشت يف اجلامعة أم القرى عام  2/472تطيقية ، ملسفر بن علي بن حممد القحطاين ، 
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 التيسري املفرط أسلوبالثاين :  سلوباأل

املراد منه هو : التساهل على املكل  ورفع احلرج عنه من دون مراعاة مقاصد الشريعة وضوابط التيسري ؛ 

كما تدل عليه مجلة من   1وينتج من استحالل احلرام . وال شك أن الدين مبين على التيسري ورفع احلرج 

 . ولكن هذا املنهج ال يذم كلية إذا روعيت ضوابط التيسري وال ميدح كلية إذا تساهلت2اآلايت واألحاديث 

 ويعرف هذا األسلوب ابملميزات اآلتية :. 3املفيت  م  مِه  

 اإلفراط ابملصلحة ولو عارضت النصوص -1
 تتبع الرخص -2
 اتباع احليل املنهية عنها -3
 الوسيط أسلوب  : الثال سلوباأل

الذي تنعدم فيه العيوب والنقائص اليت توجد يف املناهج اليت سبق ذكرها يف املنهج  سلوباملراد منه هو األ

التشديد والتساهل ، وهو منهج السل  من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من األئمة أو نقول أبنه منهج 

ار العلل اجلمهور الذين يؤدون حق الفهم يف النصوص من مراعاة مقاصد الشريعة والتعمق يف الفهم واعتب

                                                           
 110الفتوى بني االنضباط والتسيب د. القرضاوي ص  1
يْرُيْد اَّللَّْ ُبْكْم اُلْيُسَر [ ،  وقوله تعاىل : ﴿6﴾  ]املائدة  رقم اآلية َما يْرُيْد اَّللَّْ لَُيُجَعَل َعَلُيْكُم ُمُن َحَرجٍ تعاىل : ﴿منها : قول هللا  2

يُن ُمُن َحَرجٍ [ ، ﴿185﴾ ]البقرة رقم اآلية َوََل يْرُيْد ُبْكْم اُلْعُسرَ  [ وغريها من اآلايت اليت تدل 78م اآلية ﴾  ]احلج رقَوَما َجَعَل َعَلُيْكُم يف الدُ 
إن  على أن الدين مبين على التيسري ورفع احلرج.  ومن األحاديث اليت على هذا املعىن  ما روا ه اإلمام البخاري من حديث أيب هريرة    : "

 وال وبشروا تعسروا وال يسروا:"  ملسو هيلع هللا ىلص؛ وقوله  39الدين يسر" ]أخرجه اإلمام البخاري  ، كتاب اإلميان ، ابب الدين يسر ، رقم احلديث 
؛ ومسلم ، كتاب اجلهاد  69نفروا " . أخرجه البخاري يف كتاب العلم ، ابب ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتخوهلم ابملوعظة رقم احلديث ت

 [1734،  1732والسري ، ابب يف األمر ابلتيسري وترك التنفري ، رقم احلديث 
  418 - 416طها ، آاثرها ص الفتوى: أمهيتها ،ضواب 3
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واملصاحل وتقدمي النصوص وهم ال يتكلفون تشديدا ، وال يتهاونون تيسريا ، وهذ ا قصد الشارع احلكيم من 

 .  1محل الناس على التوسط من غري إفراط وال تفريط

  

                                                           
/  1؛ منهج استخراح األحكام الفقهية للنوازل املعاصرة دراسة أتصيلية تطيقية ،  746الفتوى: أمهيتها ،ضوابطها ، آاثرها ص   1

329-330 
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 الفصل الثاين 
 الثالثة يف شبه القارة اهلندية  الفكرية التعريف ابَلجتاهات
 : ثالثة مباح  و متهيدوفيه 

 املبح  األول : التعريف ابَلجتاه الربيلوي 

 املبح  الثاين : التعريف ابَلجتاه الديوبندي 

 املبح  الثال  : التعريف ابجتاه أهل احلدي  
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 متهيد

يرّدون املسائل واحلوادث إىل الكتاب و  الكتاب والسنة ويعملون ذهما  ينزعون إىلكان الناس أمة واحدة 

اَي َأيُـَّها الَُّذيَن آَمْنوا َأُطيْعوا اَّللََّ َوَأُطيْعوا الرَّْسوَل َوْأويل اأُلَُمُر ُمُنْكُم فَُإُن تعاىل : ﴿ والسنة عمال بقول هللا

ْتُم تـُْمُمْنوَن اُبَّللَُّ َواُليَـُوُم اآُلُخُر َذُلكَ  ﴾ َسْن َتَُُوياًل  َخرُيٌ َوَأحُ تـََناَزُعْتُم يف َشُيٍء فـَْردُّوْه ُإىَل اَّللَُّ َوالرَّْسوُل ُإُن ْكنـُ

من صدر هذه   نسري على هذا املنهج وهو منهج السل  الصاحل على أن ، واآلايت األخرى اليت حتثّنا 1

حدث مث  وكان هذا املنهج جاراي إىل منتص  القرن الرابع ، –رضي هللا عنهم  –األمة من عصر الصحابة 

يف العصور املتأخرة ضع  وعجز وتقليد حىت زعم من زعم إبغالق ابب االجتهاد ، وأصب  تقليد األئمة 

 مسلكا عاما يف البالد اإلسالمية ومنها شبه القارة اهلندية . 

  -سبقت اإلشارة إليه يف املبحث السابق -التشديد والتساهل يف الفتوى أسلوب اختيار فانقسم املفتون إىل  

انقسم املفتون من حيث اختيار املسلك الفقهي الوحيد بناء على تقليد اإلمام املعني فال تخرجون من  كما

 . أصوله إال عند وجود األحوال املتاحة يف نفس املسلك كما هو منهج القائلني ابلتقليد يف شبه القارة اهلندية

والسبب الوحيد  هلذا ”أسباب احنطاط األحوال الدينية يف اهلند قائال :  2بني الشيخ مسعود الندوي

االحنطاط الديين الذي أحاط اهلند بسرادقه يف القرون املاضية وال نزال نشاهد أثره إىل اليوم هو عدم اعتناء 

هتافتهم على اترة و  نبوية وأكباذهم على التصوف الباطل والتقليد اجلامدالقوم ابلكتاب الكرمي  والسنة ال

                                                           
  59النساء رقم اآلية  1
هلم اليد الطوىل يف ذكر أجوال شبه هإإ ،  أحد أعالم اهلند ومن الذين  1328هو الشيخ مسعود  الندوي رمحه هللا ولد سنة  2

شرتاكية القارةاهلندية ، خريج  ندوة العلماء ابهلند وانتقل إىل ابكستان عند قيامها ، ومن كتبه : اتريخ الدعوة اإلسالمية يف اهلند وكتاب اال
ستشار عبدهللا العقيل ، دار البشري ، الطبعة . انظر : أعالم الدعوة احلركة اإلسالمية املعاصرة للشيخ امل1373واإلسالم وتويف رمحه هللا سنة 

   2/1121هإإ ،  1429الثامنة سنة 
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خرافات اليوانن وخزعبالهتا أخرى واحنرافهم عن اللغة العربية وزعمهم أبن معرفتهم  الضئيلة بلغة القرآن 

 .1“تكفيهم لالرتشاف من مناهل الكتاب العزيز والسنة النبوية 

ات على يبنون األحكام الشرعية للنوازل واملستجدأما املانعون من التقليد ) أهل احلديث ( ، هم الذين 

املنهج الذي استقر عند  دون التمذهب مبذهب معني ، ويقولون إن هذا هوب النصوص من الكتاب والسنة

الصحابة والتابعني والتابعون هلم واألئمة احملدثني الفقهاء قبل أن أن يصري املسلك الوحيد من املسالك 

حيث  الناس  الشاه ويل هللا الدهلوي وأجناله، وإىل هذا املنه  دعا  الفقهية مسلكا عاما يف البالد اإلسالمية

رفعوا رأية السنة النبوية واهتموا ذها درسا وتدريسا ، فاستضاءت البالد بنور الكتاب والسنة وتضوعت ذهما 

 . 2عبقا وأرجيا

واملدارس الدينية اليت شاعت يف شبه القارة نتعّرف ذهذه االجتاهات  -إن شاء هللا  –ففي السطور القادمة 

 ندية يف دعوة الناس إىل دين هللا عزوجل حسب مناهجها. اهل

  

                                                           
 22 - 21اتريخ الدعوة األسالمية يف اهلند ص  1
 املرجع السابق 2 
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 املبح  األول : التعريف ابَلجتاه الربيلوي يف شبه القارة اهلندية

 وفيه مخسة مطالب : 

 املطلب األول : التعريف ابَلجتاه الربيلوي 

 املطلب الثاين : أصول اَلجتاه الربيلوي 

 “اَلجتاه الربيلوي”التعريف بكتب فتاوى املطلب الثال  : 

 املطلب الرابع : أبرز شخصيات الربيلوية يف شبه القارة اهلندية 

 املطلب اخلامس : املدارس املمثلة لالجتاه الربيلوي 
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 املطلب األول : التعريف اَلجتاه الربيلوي

أبهنا فرقة صوفية ولدت يف اهلند  ”عّرف ذها صاحب املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب املعاصرة قائال : 
صلى هللا عليه يف أايم االستعمار الربيطاين وقد غاىل أفرادها يف حمبة وتقديس األنبياء واألولياء بعامة والنيب 

. وهم املنتسبون إىل مدرسة وجامعة  1 “فوا عليهم صفات تعلو ذهم عن خصائص البشر اخباصة ، وأض وسلم
وميثله األحناف مع خالفات  –رمحه هللا  –ومؤسسها الشيخ موالان أمحد رضا خان  يف اهلند مبدينة " بريلي "

 .2قليلة بني املدرسة الديوبندية والربيلوية يف بعض الفروع 

 املطلب الثاين : أصول اَلجتاه الربيلوي

، وهم  يف الفقه والفروع –رمحه هللا  -كما هو معروف أن الربيلويني  هم على مذهب اإلمام أيب حنيفة 
،  -رمحه هللا  –يسلكون يف استخراج األحكام الفقهية للنوازل واملستجدات مسلك اإلمام أيب حنيفة 

 فأصول اإلمام كما يلي :

 الكتاب  -1
 السنة  -2
 اإلمجاع  -3
 القياس  -4
 قول الصحايب -5
 االستحسان -6
 العرف -7

                                                           
طبعة اثنية ، انظر : املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب املعاصرة ، للدكتور مانع محاد ،الندوة العاملية للشباب العاملي ابلراي  ،  1

وما بعد ؛  13، ص  2010؛ املسالك الدينية يف ابكستان اثقب أكري ، البصرية إبسالم آابد ، طبعة أوىل :  55،   ص  1989هإإ /  1409
 وما بعد 275، ص  2009موسوعة الفرق اإلسالمية يف شبه القارة اهلندية نعيم أخرت سندهو ، امي اي شكوري ، الهور ، طبعة أوىل : 

وما بعد ؛ موسوعة الفرق اإلسالمية يف شبه القارة اهلندية نعيم أخرت سندهو ، ص  13انظر : املسالك الدينية يف ابكستان ، ص  2
شور يف وما بعد ؛  االجتاه السلفي من االجتاهات املذهبية يف شبه القارة اهلندية لعطاء الرمحن و مزالن إبراهيم و إبراهيم ابو بكر ، حبث من 275
؛ الربيلوية : عقائد واتريخ للعالمة إحسان إهلي ظهري ، إدارة ترمجان  01، ص  2013،   1، العدد : 35لة : " إسالميات " ، اتجملد : اتجم

 13م ،  ص  1983هإإ املافق  1403السنة ، الهور ، ابكستان ، الطبعة األوىل 



51 
 

أجد فبسنة رسول هللا صلى آخذ بكتاب هللا فما مل ” :  –رمحه هللا  –ويدل عليه ما قاله اإلمام أبو حنيفة 
هللا عليه وسلم فإن مل أجد يف كتاب هللا وال يف سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذت بقول أصحابه 
آخذ بقول من شئت منهم وال أخرج من قوهلم إىل قول غريهم وأما إذا انتهى األمر إىل إبراهيم والشعيب 

 .1“فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا  ومسروق واحلسن وعطاء وابن املسيب وعدد رجاال

 “اَلجتاه الربيلوي”التعريف بكتب فتاوى املطلب الثال  : 

 : االجتاه الربيلوي يف موضوع الفتوى منهج وفيما يلي الكتب اليت متثل 

( ، 1948ت  – 1882) –رمحه هللا  –للشيخ حممد أجمد علي أعظمي  فتاوى أجمدية -1
والكتاب حمتو على أربعة جملدات ، طبع من مكتبة املدينة ، ابب املدينة ، كراتشي. والكتاب 

 مرتب على ترتيب فقهي. 
رمحه  –للشيخ املفيت حممد مصطفى رضا خان نوري  املكرمة النبوية يف الفتاوى املصطفوية -2

الل الدين أمحد أجمدي ، م( ، تقدمي : مفيت ج 1981هإإ املوافق  1402)املتويف  –هللا 
 والكتاب يف جملد واحد بدون اتريخ الطبعة والسنة. 

– 1914ه /  1323   )  –رمحه هللا  –للشيخ موالان حممد نور هللا نعيمي  فتاوى نورية -3
وعة من أجنمن بم( ، والكتاب مشتمل على ستة جملدات ، املط 1983ه /   1403 ت 

 ، ومرتب على ترتيب فقهي.  1993 – 1991حزب الرمحن سنة 
للشيخ إقتدار أمحد خان البدايوين  العطااي األمحدية يف فتاوى نعيمية املعروف بفتاوى نعيمية -4

 النعيمي ، والكتاب يف ثالثة جملدات ، بدون اتريخ الطبع والسنة.  
د واحد ، يف جمل –رمحه هللا  –للمفيت حممد حامد رضا خان القادري الربكايت فتاوى حامدية  -5

 . بدون اتريخ الطبع والسنة والناشر

                                                           
هإ( ،الناشر: عامل 436احلسني بن علي بن حممد بن جعفر، )املتوىف: أخبار أيب حنيفة وأصحابه ، أليب عبد هللا الصَّْيم ري احلنفي  1

 24م ، ص 1985 -هإ 1405بريوت ، الطبعة: الثانية،  –الكتب 
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للشيخ أبو اخلري عبدهللا حمي الدين النوراين اتجمددي ، حتقيق  : القاضي احلافظ  فتاوى خريية -6
عبد السالم النقشبندي ، تقدمي : الدكتور حممد مسعود أمحد ، طبع إدارة مسعودية ، كراتشي 

 م.  1998هإإ املوافق  1418، ابكستان ، سنة الطبع : 
، يف جملدين ،  برتيتب  -رمحه هللا  –للشيخ حممد وقار الدين القادري الرضوي وقار الفتاوى  -7

موالان حممد شعيب قادري رضوي ، املطبوعة بزم وقار الدين ، كراتشي ، الطبعة األوىل سنة 
 م . 1997

، املطبوعة من  للشيخ عبد الواجد القادري ، املفيت األعظم يف هولندا فتاوى يورب )أرواب( -8
، والكتاب يف جملد واحد ، يسلط  ، بدون اتريخ النشر اخلريية العاملية اإلسالمية بنيدر ليند

  .الضوء على النزوازل واملستجدات احلادثة يف أرواب
، برتتيب قمر  –رمحه هللا  –للشيخ املفيت سردار أمحد القادري الرضوي  أعظمث فتاوى دحد  -9

 م. 2001القادري ، يف جملد واحد ،  املطبوعة مكتبة قادرية بفيصل آابد ، طبعة أوىل سنة 
للشيخ املفيت جالل الدين أمحد أجمدي املدير لدار العلوم فيض الرسول  فتاوى فيض الرسول -10

 براؤن شري  ، يف ثالثة جملدات ، بدون اتريخ الطبع والسنة. 
ورتبه حممد عبد الرحيم وحممد يونس رضا أويسي ،  تاء بريلي شريففتاوى مركزي دار اإلف -11

الكتاب يف جملد واحد بدون اسم الطبع والسنة ،  ويستوعب فتاوى املفتني الذين تشرفوا 
 . 1إبصدار الفتوى يف مركزي دار اإلفتاء ، من بريلي شري 

 املطلب الرابع : أبرز شخصيات للربيلوية يف شبه القارة اهلندية

 برز الشخصيات الذين قاموا بنشر هذا الفكر  هم : وأ

( ، 1340ت  -هإإ  1272، ) -رمحه هللا  –مؤسس هذا الفكر الربيلوي الشيخ موالان أمحد رضا خان 
 1935سنة  –رمحه هللا  –هإإ يف نواب بور بوالية ألور وتويف  1270وديدار علي الربيلوي ، من مواليد سنة 

 – 1300م ، ومن آاثره العلمية تفسري ميزان األداين وعالمات الوهابية ، ونعيم الدين املراد آابدي ) 
                                                           

ينظر هذه الكتب بصيغة يب دي إي  على هذا العنوان :  1
ttp://www.alahazratnetwork.org/modules/TDMDownloads/viewcat.php?cid=h5 

http://www.alahazratnetwork.org/modules/TDMDownloads/viewcat.php?cid=5
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م ( ، وهو مؤسس املدرسة اجلامعة النعيمية ، وقد لّقب بصدر  1948 – 1883هإإ املوافق  1367
أجمد علي بن مجال الدين بن خدا األفاضل ، ومن آاثره العلمية : الكلمة العليا يف عقيدة علم الغيب ، و 

 1380 تهإإ( ، وهو مصن  كتاب ذهار شريعت ، وحشمت علي خان )  1367ت  – 1320خبش ) 
م( ، ومن  1971ت  –م  1906) –رمحه هللا  –هإإ ( ، وله كتاب : جتانب أهل السنة ، وأمحد اير خان 
 .   1آاثر العلمية : جاء احلق وزهق الباطل وسلطنت مصطفى 

 طلب اخلامس : املدارس املمثلة َلجتاه الربيلويامل

 ومن املدارس اليت متثل االجتاه الربيلوي  يف شبه القارة اهلندية منها : 

؛ وجامعة دار  -رمحه هللا  –دار العلوم مظهر إسالم ، بريلي ، يف اهلند ، وأسسه الشيخ أمحد رضا خان 
النعيمية بالهور ، املنسوبة إىل الشيخ نعيم الدين مراد  العلوم الغوثية ذهرية شري  ، سرجودها ؛ واجلامعة

آابدي ، ومؤسسه املفيت حممد حسني النعيمي ؛ وجامعة نظامية رضوية ، الهور ، ومؤسسه املفيت عبد القيوم 
هزاروي ؛  ودار العلوم غوثية رضوية ، كلربك الهور ، ومؤسسه الدكتور سرفراز نعيمي ؛ واجلامعة الفريدية 

، ومؤسسه أبو نصر منظور الشاه ؛ وجامعة املنهاج بالهور ومؤسسه الدكتور طاهر القادري وغريها  ساهيوال
من املدارس املعروفة يف شبه القارة اهلندية هلذا االجتاه ، ويرأس مجيع  هذه املدارس إدارة وفاق تنظيم  املدارس 

 بالهور.  

  

                                                           
؛ املسالك الدينية يف ابكستان اثقب أكري ، البصرية إبسالم آابد ، طبعة أوىل  299 – 298/ 1املوسوعة امليسرة ملانع بن محاد ص  1
دية نعيم أخرت سندهو ، امي اي شكوري ، الهور ، طبعة أوىل : وما بعد ؛ موسوعة الفرق اإلسالمية يف شبه القارة اهلن 13، ص  2010: 

  54 – 51وما بعد؛الربيلوية : عقائد واتريخ ،  ص  275، ص  2009
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 املبح  الثاين : التعريف ابَلجتاه الديوبندي 

 وفيه مخسة مطالب : 

 املطلب األول : التعريف ابَلجتاه الديوبندي يف شبه القارة اهلندية

 املطلب الثاين : أصول اَلجتاه الديوبندي

 “اَلجتاه الديوبندي”التعريف بكتب فتاوى املطلب الثال  : 

 املطلب الرابع : أبرز شخصيات اَلجتاه الديوبندي يف شبه القارة اهلندية 

 اخلامس : املدارس املمثلة لالجتاه الديوبندياملطلب 
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 املطلب األول : التعريف ابَلجتاه الديوبندي

، أما األوصاف اليت متّيز الديوبندي عن وال يف األصول  ال تختل  الديوبندي عن الربيلوي يف مسألة التقليد
 . 1 الربيلوي هي ختتل  عن الصفات اليت يصبغ ذها الربيلوي

 2االجتاه الديوبندي  يف شبه القارة اهلندية هو الذي يقلِّد أصحابه املذهب احلنفي يف الفقه والفروعاملراد من ف
وينتسبون إىل جامعة دار العلوم بديوبند يف اهلند ، وهذ اجلامعة عرفت بدورها العلمي والفكري ، وتركت آاثرا 

 . 3عميقة اجلذور يف الفكر والنظر ، وينسب إليها من درس ذها

 طلب الثاين : أبرز شخصيات للديوبنديةامل

لقد أسهم علماء ديوبند كثريا يف إصالح عامة الناس ويف نشر الفكر الديوبندي يف القارة اهلندية ، وفاموا 
 بدورهم يف ذلك عرب التألي  والتدريس والوعظ واإلرشاد ، وفيما يلي أذكر أبرز علمائهم: 

هإإإ ، أخذ احلديث عن الشيخ عبد الغين  1248من مواليد سنة  –رمحه هللا  –الشيخ حممد قاسم النانوتوي 
بن أيب سعيد الدهلوي ، وأخذ الطريقة الصوفية عن الشيخ احلاج إمداد هللا املهاجر املكي ، وأسس مدرسة 

)  – رمحه هللا –هإإإ ، ومنهم موالان رشيد أمحد الكنكوهي  1273دار العلوم بديوبند يف الشهر احملرم سنة 
سني والشيخ حهإإ( ،  1352رمحه هللا )ت  –والشيخ حممد أنور شاه الكشمريي هإإإ (،  1323سنة  ت

 .  4هإإإ( ، 1377 )ت -رمحه هللا  -أمحد املدين 

                                                           

املسائل العقدية ، وفيه يشرتك أصحاب املدرسة الديوبندية والربيلوية يف مسألة التقليد واألصول والتصوف ، أما االختالف فهو يف  1 
؛ املسالك الدينية يف ابكستان اثقب أكري ، البصرية 301 – 1/299: املوسوعة امليسرة  تقاصيل ، وميكن االطالع والنظر على هذه التفاصيل 

هو ، امي اي شكوري ، وما بعد ؛ موسوعة الفرق اإلسالمية يف شبه القارة اهلندية نعيم أخرت سند 13، ص  2010إبسالم آابد ، طبعة أوىل : 
 وما بعد 275، ص  2009الهور ، طبعة أوىل : 

  09، ص 1988املنهج املسلكي والديين لعلماء ديوبند قاري حممد طيب ، إدارة إسالميات ، الهور ، طبعة أوىل :  2 
من الصوفية ، وهم يتبعون . وقد ذكر صاحب املوسوعة الفكر الديوبندي يف ذيل اجلماعات املتأثرة  1/304املوسوعة امليسرة  3

قشبندية مذهب أيب املنصور املاتريدي يف االعتقاد ومذهب اإلمام أيب حنيفة يف الفقه والفروع ويف االتباع والسلوك يتبعون الطريقة الصوفية الن
ق اإلسالمية يف شبه القارة اهلندية ، وما بعد ؛ موسوعة الفر   92واجلشتية والقادرية والسهروردية . املسالك الدينية يف ابكستان اثقب أكري ، ص 

، ص ؛االجتاه 1988وما بعد ؛ املنهج املسلكي والديين لعلماء ديوبند قاري حممد طيب ، إدارة إسالميات ، الهور ، طبعة أوىل :  285ص 
 01، ص  2013( ،  1) 35السلفي من االجتاهات املذهبية يف شبه القارة اهلندية ،  

. وهناك كثري من علماء ديوبند الذين لعبوا دورهم الفّعال يف نشر هذا الفكر ، للتفصيل انظر :  307 – 304/  1املوسوعة امليسرة  4
 م ؛ 1961تذكرة علماء هند  ، ملوالان رمحان علي  ، طبعة كراتشي ، سنة 
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 املطلب الثال  :  أصول اَلجتاه الديوبندي

ا منهجهم الفقهي الستخراج األحكام الفقهية  للنوازل واملستجدات هي أما األصول اليت بىن عليها أصحاذه 
 ، فال حاجة لذكرها اثنية.      -رمحه هللا  –نفس أصول اإلمام أيب حنيفة 

 املطلب الرابع : املدارس و دور اإلفتاء املمثلة لالجتاه الديوبندي

 أما املدارس واملراكز اليت متّثل االجتاه الديوبين فهي كاآليت :

دار العلوم بديوبند يف اهلند ، ويف البداية كانت املدرسة يف مسجد من املدارس املشتهرة لالجتاه الديوبندي 
، وتعترب أول مدرسة إسالمية يف اهلند إلحياء 1من امليالد  1866هإإ املوافق  1283صغري بقرية ديوبند عام 

 اإلسالم يف قلوب مسلمي اهلند ، ومدرسة مظهر العلوم ، ومدرسة إرشاد العلوم ، غريها من املدارس اليت
 .  2متثل هذا الفكر

أما يف ابكستان فهي كثرية منها دار العلوم كراتشي ، وجامعة الرشيد كراتشي ، واجلامعة اإلمدادية بفيصل 
آابد ، واجلامعة األشرفية بالهور . ويرأس مجيع هذه املدارس إدارة تسمى وفاق املدارس العربية  يف مدينة  

 ملتان. 

ست فيها وليست هلا اسم خاص غري اسم تلك املدارس. واجلدير أما دور اإلفتاء فإهنا اتبعة لل مدارس اليت أسِّ
إلفتاء الذي يوجد يف مدارس )الديوبندية والربيلوية( يف شبه القارة اهلندية وخاصة اابلذكر هنا أن نظام دور 

يف ابكستان هو نظام قابل للتقليد. فإنه يوجد هنالك مواد دراسية والربامج اخلاصة املتعلقة ابلفتوى ملّدة سنة 
مترين كتابة الفتوى أو سنتني أو أكثر حيث يعد الطلبة يف املراحل املختلفة من خالل قراءات الكتب و 

واالطالع على مسائل االختالفات وعللها مث يعطون شهادة اإلجازة يف إصدار الفتوى ، وال يتّم تعيني املفيت 
يف االجتاهني إال ولديه سند اإلجازة يف الفتوى. مث من الصفات اليت تتمّيز ذها دور اإلفتاء يف هاذين 

واحد يف املراكز العلمية الكربى ، بل يوجد هناك جلان علمية  االجتاهني هي أهنا ال يصدر فيها الفتوى مفت

                                                           
ة )يف األردية( ، قسم القرآن والسنة ،  اخلدمات الدينية والعلمية للشيخ قاسم اننوتوي  حملمد اسعد هتانوي ، رسالة الدكتوراانظر :  1

 141،  ص  2005كلية معارف إسالمي ، جامعةكراتشي ، ستمرب 
 http://mosa5550.blogspot.com/2013/12behaviorurldefaultvmlo.html-/vانظر :  2

http://mosa5550.blogspot.com/2013/12/v-behaviorurldefaultvmlo.html
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وعليها مسؤولية إصدار الفتوى مطلقا بعد التشاور فيما بينهم ، أما املراكز واملدارس اليت ال تعّد كبرية فيوجد 
 هناك مفت واحد الذي يصدر الفتوى.   

 املطلب اخلامس : التعريف بكتب فتاوى علماء ديوبند

ماء ديوبند دورا فّعاال يف خدمة الناس يف شبه القارة اهلندية فألفوا الكتب وشرحوا وحققوا يف وقد لعب عل
احلديث والفقه واألدب والعلوم النقلية والعقلية وقاموا ابلوعظ وإلقاء الدروس ومل ينحصر دورهم يف هذا بل 

 1من أهم كتب علماء ديوبند ابإلجياز  خدماهتم التصنيفية والتأليفية كثرية يف مجيع أبواب الفقه ، وإليك نبذة
: 

هإإ املوافق  1244)  –رمحه هللا  –ملوالان رشيد أمحد بن هدايت هللا كنكوهي  فتاوى رشيدية -1
( ، والكتاب يف جملد واحد ، مشتمل على أل  و واحد 1905املوافق  -هإإ 1323ت /  1829

وثالثني فتوى ، طبع من حممد علي كارخانه إسالمي كتب دستكري ، كراتشي دون سنة الطبع. 
 وهو أول كتاب مطبوع يف موضوع الفتوى لعلماء ديوبند يف شبه القارة اهلندية على ترتيب فقهي. 

–رمحه  هلل  –ملوالان خليل أمحد بن جميد عليم املعروف بفتاوى خليلية فتاوى مظاهر العلو  -2
( ، والكتاب يف جملد واحد ، مشتمل على مائة 1927هإإ/1364ت   – 1852هإإ/1269)

 . 1983وسبعني فتوى. ورتبه السيد حممد خالد ، طبع مكتبة الشيخ ذهادر آابد ، كراتشي سنة 
ت  – 1859هإإ/  1275)  –ملوالان املفيت عزيز الرمحن بن فضل الرمحن _ رمحه هللا عزيز الفتاوى  -3

( ، والكتاب يف جملد واحد ، حيتوي على أل  وأربعة مائة ومخسة وسبعني 1928هإإ / 1347
 . 1976فتوى ، طبع دار اإلشاعت ، كراتشي سنة 

                                                           
وجيدر ابلذكر هنا أن تقسيم املسلمني يف اهلند مذهبا  مثل الربيلوية والديوبندية وأهل احلديث ، ما كان معروفا  قبل أتسيس املدارس  1

 وعلماء اليت نسبوا إليها ، وقد مت أتسيس مدرسة دار العلوم ديوبند قبل هذا التقسيم ، وكانوا معروفني علماء حيدرآابد  دكن وعلماء فرنكي حمل
وجامع  لدهيانه وغريها من املسميات . فوقتئذ كانت هنالك كتب الفتاوى املتداولة يف اهلند  مثل جمموعة الفتاوى لعبد احلي اللكنوي رمحه هللا
لفتاوى الفتاوى لعبد الفتاح بن عبد هللا احلسيين رمحه هللا وفتاوى مسعودي حملمد مسعود الشاه رمحه هللا ، والباحث سيسعى إىل تعري  كتب ا
وسیبںی املعروفة واملنسوبة إىل هذه االجتاهات ، لكي ينجلي من عر  هذه الكتب جهود علماء تلك االجتاهات ابلتعيني. انظر للتفصيل : 

 و لولسب 
 
ج

ھ

 

من

اهلندية ومنهجهم ) الكتب املهمة يف الفتوى يف القرن العشرين يف شبه القارة دصی ںیم ربریغص اپک و دنہ ف  لمہ بتک اتفوی اک  س رظن لور 
 33، ص  04:  ہ، مشار 39حتقيقات اسالمی ،اسالم آابد ،  جلد :  ہ( للدكتور حافظ غالم يوس  ،  فکر و نظر ، ادار
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هإإ/  1275)  –الرمحن _ رمحه هللا  ملوالان املفيت عزيز الرمحن بن فضلفتاوى دار العلوم ديوبند  -4
( ، والكتاب يف اثين عشر جملدا ، ويشتمل على مثانية آالف 1928هإإ / 1347ت  – 1859

وأربعة مائة ، أربع ومثانني فتوى ، قام جبمعه وترتيبه وتبويبه وهوامشه املفيت ظفري الدين ، طبع دار 
 ظم علماء ديوبند. . وهو جمموعة الفتاوى  ملع1986اإلشاعت ، كراتشي ، 

 1372ت  – 1875هإإ/  1292)  –رمحه هللا  –ملوالان كفايت هللا بن عنايت هللا كفايت املفيت  -5
( ، والكتاب يف تسع جملدات ، وحمتو على أربعة آالف ومخس مائة واثنتني فتوى ، من 1952هإإ / 

إمدادية ، ملتان ، بدون  وترتيب موالان حفيظ الرمحن ابن الشيخ موالان كفايت هللا ، طبع مكتبة
 سنة الطبع.

ت  – 1895هإإ / 1313)  –رمحه هللا  –ملوالان حممد إهلي خبش جالندهري خري الفتاوى  -6
اآلخرون من مدرسة خري املدارس ، والكتاب يف ثالث  املفتون( ، ومعه 1970هإإ / 1390

جملدات وحمتو على أل  وتسع مائة وستة عشر فتوى ، مطبوعة من مكتبة اخلري ، ملتان سنة 
 .1993هإإ /  1414

( ، 1974 ت  – 1892) –ملوالان ظفر أمحد بن لطي  أمحد _ رمحه هللا إمداد األحكام  -7
فني ومأئة وواحد وسبعني فتوى ، ومّت ترتيبه ومجعه وتبويبه والكتاب يف جملدين ، ومشتمل على أل

على أيدي الشيخ املفيت جممد رفيع العثماين وموالان حممود أشرف حتت إشراف الشيخ املفيت حممد 
 . 1991، مطبوعة مكتبة دار العلوم ، كراتشي سنة  -رمحه هللا  –شفيع العثماين 

 –رمحه هللا  –ملوالان املفيت حممد شفيع املفتني الكامل  فتاوى دار العلوم ديوبند املعروف إبمداد -8
( ، والكتاب يف جملد واحد وحمتو على تسع مأئة 1976هإإ /  1396ت  – 1897هإإ/  1314) 

 .1977وسبعني فتوى ، طبع دار اإلشاعت ، كراتشي سنة 
)  –هللا  رمحه –ملوالان سياح الدين بن احلافظ سعد كل فتاوى مفيت سياح الدين كاكاخيل  -9

( ، والكتاب يف جملدين وحمتو على مأتني وستني 1987هإإ/ ت 1407 – 1916هإإ/  1334
 .1996فتوى ، مطبوعة إبدارة معارف إسالمية ، الهور سنة 

ت  – 1908هإإ/ 1325)  –رمحه هللا  –حملمود حسن بن حامد حسن فتاوى دحمودية   -10
، وحمتو على سبع آالف وتسع مأئة ومخسة  ( ، والكتاب يف مثانية عشر جملدا1997هإإ / 1417

 .1998وثالثني فتوى ، مطبوعة كبتب خانه مظهري ، سنة 
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ملوالان املفيت عبد الرحيم بن عبد الكرمي الجبوري ، والكتاب يف عشر جملدات   فتاوى رحيمية   -11
وحمتو على ألفني وسبع مأئة ، مثانية ومخسني فتوى ، مطبوعة مبكتبة رحيمية ، كجرات ، اهلند سنة 

 وما بعدها. 1998 – 1968
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 املبح  الثال  : التعريف ابجتاه أهل احلدي 
 وفيه مخسة مطالب :

 األول : التعريف ابجتاه أهل احلدي   يف شبه القارة اهلنديةاملطلب 

 املطلب الثاين : أصول اجتاه أهل احلدي  

 “اجتاه أهل احلدي  ”التعريف بكتب فتاوى املطلب الثال  : 

 املطلب الرابع : أبرز شخصيات أهل احلدي  يف شبه القارة اهلندية 

 املطلب اخلامس : املدارس املمثلة َلجتاه أهل احلدي    
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 يف القارة اهلندية أهل احلدي  ابجتاهيف املطلب األول :التعر 

وهو فكر  -هذا الفكرنسلط الضوء على كيفية استمرار قبل االطالع على تعري  أهل احلديث ال بّد أن 
االستنباط من  علماء اهلند يف القرون املتقدمة لقد كان منهج فيف القارة اهلندية ابإلجياز.   -منهج احملدثني 

الكتاب والسنة دون تقليد مذهب معني إىل أن مخد نور هذا املنهج يف أواخر القرن الرابع لضع  قد دّب يف 
 املذهيب نشاط هذه احلركة نظرا للخالفات السياسية والعصبيات ، فقّل القيام ابهتمام السنة وعّم التقليد

دي ابلتمذهب مبذهب معني واجلمود عليها حىت أواخر القرن التاسع  ، مث تفّتحت عيون العلماء يف شبه ونو 
االستنباط من الكتاب والسنة وبرتك تقليد مذهب واجتهوا إىل  احملدثنيالقارة اهلندية الذين قاموا على منهج 

على يد عصر التجديد واإلصالح واهتمام ابلكتاب والسنة وخدمتهما وإصالح العقيدة والسلوك  معني وبدأ
و  –رمحهما هللا - 2 والشيخ عبداحلق احملدث الدهلوي هإإإ( ، 1034)ت  1 الشيخ أمحد السرهندي

)  –رمحه هللا  – 3 شاه ويل هللا احملدث الدهلويالإلمام ل وأوالدمها وتالميذمها الذين مّهدوا الطريق األمثل 
وكان احلظ الوافر يف نشاط هذه احلركة للشيخ الشاه عبد العزيز بن ويل هللا  واسرته  هإإإ( ، 1175ت 

فهم على هإإ( ، حيث أخذوا هذا املنهج املبين على الكتاب والسنة و  1239 – 1195) 4 الدهلوي 

                                                           

هإإ يف سرهند  يف بيت العلم ونشا يف بيئة  971سنة   هو الشيخ أمحد بن عبد األحد  السرهندي املعروف مبجدد األل  الثاين ، ولد 1 
هإإ( يف الطريقة ، وهو أول من قام ابحلركة اإلصالحية يف   1007دينية صاحلة ، وتعّلم على يد الشيخ العارف اخلواجة الباقي ابهلل )متوىف سنة

سنة  وله رسائل ومكاتيب  منها رسالة " إثبات النبوة " و اهلند ضد األفكار الباطلة والبدعات الرائجة فقمعها ووّجه الناس إىل الكتاب وال
هإإ . انظر : اإلعالم مبن يف اتريخ اهلند من األعالم املسمى بإإ" نزهة اخلواطر وذهجة  1034"الرسالة التهليلية " وغريها   وتويف رمحه هللا  سنة 

م  1999هإإ املوافق  1420احلسيين ، دار ابن حزم بريوت ، طبعة أوىل  املسامع والنواظر" ملؤرخ اهلند الكبري موالان عبداحلي بن فخر الدين
5/479 
هإ، أخذ العلم من علماء عصره يف مدن خمتلفة مث سافر إىل 1267هو الشيخ عبد احلق بن حممد مري احلنفي الدهلوي، ولد سنة  2 

ه خلق كثري، وطار صيته يف بالد اهلند حىت لقبته احلكومة دهلي وأخذ عن  السيد نذير حسني الدهلوي احملدث، واشتغل ابلتدريس وانتفع ب
احلقاين" يف بإ"مشس العلماء"، واشتغل يف التصني  والتألي ، وكتب تفسريا للقرآن الكرمي ابسم "فت  املنان يف تفسري القرآن" املعروف بإ "التفسري 

 8/1264هإ. انظر : نزهة اخلواطر ، 1335عدة جملدات ابألردية، مات سنة 
هإ مبدينة دهلي  يف أسرة علمية إ وأخذ العلوم الشرعية عن والده  وخترج  1114ولد اإلمام أمحد ويل هللا بن الشاه عبدالرحيم عام  3 

هإإ وقرأ احلديث والتفسري  1143على يده و اشتغل ابلتدريس عند ما كان يف اخلامسة عشر  من عمره اشتغل و سافر إىل احلرمني الشريفني سنة 
اجليد ع إىل بلده وبدأ التدريس والتصني  ، انتفع به خلق كثري ، ومن ابقياته : اإلنصاف ، حجة هللا البالغة ، املصفى يف شرح املؤطأ ، عقد ورج

  6/858هإإ.  انظر نزهة اخلواطر:  1176يف أحكام االجتهاد والتقليد ، وغريمها ، تويف رمحه هللا سنة 
هإإ وترىب لدى والده ، صاحب التصاين ف الكثرية منها : فت  العزيز ،  1195دهلوي ، ولد سنة هو عبدالعزيز بن ويل هللا ال 4 

 7/1014هإإ. انظر : نزهة اخلواطر  1237والفتاوى يف املسائل املشكلة وغريها ، تويف سنة 
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 شاهوازدادت شوكتها وقوهتا يف عهد حفيد الالسل  الصاحل من أبيهم دون التقليد ألي أحد من األئمة ، 
حتّمل مسؤولة نشر هذا املنهج علماء أهل  هإإإ( ، وبعد وفاته 1243لدهلوي )ت بن عبدالغين ا 1إمساعيل 

  .2احلديث بكل إخالص وأمانة يف متنوعة اتجماالت 

هم بل هو خمتل  عن فكر احملدثني ومنهجِ  مبنهج جديد وفكر حديث ليس  أهل احلديث هو منهجف
وأهله يدعون إىل  ، -لدعوة السلفيةا رارالستمأنه فكر  نفس الوقت ويف - لطائفةالفكر تلك استمرار 

استنتاط األحكام الفقهية منهما مباشرة دون تقليد أصول أئمة والرجوع إليهما يف األخذ ابلكتاب والسنة 
ة واملذاهب الفقهية ، أما الصفة الفارقة بينه ، ويتبعون املصادر الشرعية كغريهم من األئم 3املذاهب املدونة 

من هي صفة عدم التزام أبي مذهب  –الربيلويني والديوبنديني  –وبني األخرين من اجلماعات اإلسالمية 
. ويف إال يف الصور املقررة يف املذهب احلنفي حيث ال جيوز االحنراف عنه املذاهب األربعة التزاما شديدا

من يصدق عليه فكر و  ابجتاه أهل احلديث لكي ينجلي أمامنا من هو أهل احلديث السطور القادمة نعرَّف
 أهل احلديث يف شبه القارة اهلندية. 

 فالتعريف ابجتاه أهل احلدي 

الكتاب متفقة على أن من يعتمدون على بعبارات خمتلفة ، وكلها  4أهل احلديثمجاعة املؤرخون عر ف 
والسنة يف اخلصومات واملنازعات وال يتمذهبون مبذهب معني أو تقليد إمام معني. وفيما يلي نبذة من أقوال 

 العلماء واملؤرخني عنهم :  

                                                           

هإإ إانظر  1246ا يف معركة دامية سنة هإإ وتويف شهيد 1193هو السيد إمساعيل الشهيد بن عبد الغين بن ويل هللا ، من مواليد سنة  1 
  7/914: نزهة اخلواطر 

 170 - 169/ 1انظر : املوسوعة امليسرة  2
 كما كان هذا املنهج متبعا قبل تدوين املذاهب الفقهية. 3 
ديث ال يعترب البّد هنا من متييز أهل احلديث حىت يكون اجتاها يف مقابل االجتاهني ، فإن تسمية أهل احلديث بسبب األخذ ابحل 4

نب  كلهم سببا فارقا بينه وبني االجتاهني الربيلوية والديوبندية ؛ ألن أصحاذهما كذلك أيخذون ابحلديث ويستدلون به بعد القرآن ، فمن هذا اجلا
ة أهل احلديث  أهل احلديث كما سبق ذكر أصوهلم آنفا، فتسمية أهل احلديث ألجل كوهنم على منهج احملدثني الذين ساروا على منهج مدرس

ال  –مثال  –من األئمة األربعة و اختالفهم مع احلنفية يف أصول العمل ابحلديث ، فاألحناف  تقليدا شخصيا  أليوكون عدم تقليدهم 
أيحذون ابآلحاد يف العقائد واألصول ، وال تخصصون  القطعي ابلظين ، وكذلك هم يستدلون األحكام الشرعية يف ضوء األصول اليت متت 

 أهل السنة واجلماعة =أئمة  ويسريون فيها مثل ما سار عليه  تنباطاهتا من الفروع الفقهية . أما أهل احلديث فهم   ال يعتربون هذه األصولاس
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على مساعه أو كتابته  قتصرين: " وحنن ال نعين أبهل احلديث امل -رمحه هللا  -يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  .1"و ظاهرا ل من كان أحق حبفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وابطنا واتباعه ابطناأو روايته بل نعين ذهم: ك

إن أهل احلديث هم أسبق وأقدم  وقال : –رمحه هللا  – 2أبو الوفاء موالان ثناء هللا أمرتسري  وأيده الشيخ
ألحكام الفقهية وهم الذين يشتغلون ابستنباط ا، ملسو هيلع هللا ىلص بون إىل زمن  النيب و أترتخا من املقلِّدين حيث أهنم منس
 .3واملقلِّدون ال ينسب إال بعد القرن الرابع من نصوص الكتاب والسنة ، 

إن “عّرف صاحب املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة جبماعة أهل احلديث قائال : و 
مجاعة أهل احلدث تعّد من أقدم احلركات اإلسالمية يف القارة اهلندية اليت تقوم على منهاج الكتاب والسنة 
وفهمهما يف منظار منهج السل  الصاحل  كما أهنا تقّدمهما على كل قول وعمل يف مجيع جوانب احلياة 

ندية إىل العهد اإلسالمي األول ، عند ما عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقا وسياسة ، ويرجع اترتخهم يف القارة اهل
زارها جتار العرب واتجماهدون ووصلوا إىل بالد السند وإىل سواحل البحر اهلندي ، كما أهنا توجد هنالك 

 .  4”مراكز ومدارس للحديث يف بالد السند وملتان وفد عليها احملدثون من العرب والعجم 

من ويف : " وال يوجد يف الشعوب اإلسالمية على كثرهتا  5 ويلالطائفة العالمة عبدالعزيز اخل هذهوعّرف 
احلديث قسطة من العناية يف هذا العصر مثل إخواننا مسلمي اهلند ، أولئك الذين وجد بينهم حفاظ للسنة 

 .1 ودارسون  هلا على حنو ما كانت تدرس يف القرن الثالث ، حرية يف الفهم ونظرا يف األسانيد

                                                                                                                                                                             

األحكام الشرعية على نصوص الكتاب والسنة كما سار اإلمام  يبنونوبتحصيص القطعي ابلظين وهم  أبخذ اآلحاد يف العقائد واألصول=
وى أهل الشافعي رمحه هللا وبني هذا املنهج يف الرسالة ، وإىل هذا أشار الشيخ احملدث عند ما سئل هل يعترب األحناف أهل احلديث ؟ انظر : فتا

 .1/100حديث 
 4/95جمموع الفتاوى البن تيمية ،  1 
هإإ  ، والتحق حبلقة  الشيخ موالان أمحد هللا مث التحق حبلقة الشيخ عبد 1285املوافق  1868اءهللا أمرتسري سنة ولد الشيخ موالان ثن 2 

املنان وزير آابدي كما أنه حصل على شرف اإلجازة من الشيخ السيد نذير حسني الدهلوي واكمل دراسته يف ديوبند واملدرسة فيض عام . ومن 
؛ تذكرة النبالء  194 -137ودفن يف سرجوها. انظر بزم أرمجندان ص   1948سنة  –رمحه هللا  –ثنائية. تويف  مصنفاته تفسري ثنائي وفتاوى

  272 – 253يف تراجم العلماء، ص 
 352/ 1، 1972إدارة ترمجان السنة  ، الهور ، سنة الطبع  –فتاوى ثنائية أليب الوفاء ثناء هللا أمرتسري  3
 1/169اين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ،  املوسوعة امليسرة يف األد 4
هإإ ، انظر  1349ه ، وخترج مبدرسة القضاء الشرعي ابلقاهرة وتويف  1310وهو حممد عبدالعزيز اخلويل ، من علما مصر ، ولد سنة  5 

 209-6/208: األعالم ، 
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اهلند اآلن طائفة كبرية هتتدي ابلسنة يف كل أمور الدين ، وال تقلد أحدا من الفقهاء وال وقال أيضا : ويف 
  .2"املتكلمني وهي طائفة احملدثني

انطباعاته عن جهود احملدثني يف اهلند قائال :" ولو ال عناية  3وكذلك سجل الشيخ السيد حممد رشيد رضا 
العصر لقضي عليها ابلزوال من أمصار الشرق، فقد ضعفت يف إخواننا علماء اهلند بعلوم احلديث يف هذا 

مصر والشام والعراق واحلجاز منذ القرن العاشر للهجرة حىت بلغت منتهى الضع  يف أوائل القرن الرابع 
 .4عشر "

: إن أهل احلديث يف شبه القارة اهلندية يعين هم الذين  -رمحه هللا  – 5 الندوي وقال موالان حممد حني 
حيصرون احلق والصداقة يف الكتاب والسنة ، ويفتخرون جبهود األئمة األربعة ، ويعتربون هذه املذاهب األربعة 

 .6حقا دون حتديده يف واحد منها ؛ ألنه ينسب إىل هللا وإىل رسوله 

ويعين أهل احلديث من ال ينتسب إىل قرية وال إىل فرد خاص  -حفظه هللا  – 7ين وقال احلافظ ثناء هللا املد
وابلتايل ال ميكن أن يقال أبن سعيهم وجهودهم حمددة ، بل سعيهم وجهودهم إلعالء كلمة هللا وسنة رسوله 

 .  8مسري على منهج السل  الصاحل ، دون التمذهب مبذهب معني

                                                                                                                                                                             

 293،  ص  1987نة الطبع : اتريخ فنون احلديث النبوي للخويل ، عبدالعزيز  ، دار ابن كثري ، لبنان ، س 1 
 169،  168اتريخ فنون احلديث  للخويل ، ص  2 
هإإ يف قلمون ، وسافر إىل اهلند واحلجاز وأرواب ، وتويف مبصر  1282هو حممد رشيد بن علي  رضا ، صاحب جملة املنار ، ولد سنة  3 

  6/126هإإ . انظر : األعالم ، 1354سنة 
هإإ ،  1398كتاب مفتاح كنوز السنة حملمد فؤاد عبدالباقي ، إدارة ترمجان السنة ، الهور ، سنة الطبع :مقدمة السيد رشيد رضا على   4 

 ص : ق
م يف كوجرانواال ، وتلمذ على العلماء األفاضل يف ندوة العلماء بلكهنو ، وله   1908هو حممد حني  بن نور الدين ، ولد سنة   5

م . انظر : قافلة علماء أهل احلديث إلسحاق ذهيت ،  1987والكتب السابقة وغريها ، تويف سنة  كتب كثرية منها مطالة القرآن ، والقرآن
 وما بعدها  272م ،  ص  2003مكتبة قدوسية ،الهور ، سنة الطبع : 

  للشيخ احلافظ صالح الدين يوس  ، ام القری ،انظر : منهج أهل احلديث وحقيقة اختالفه من األحناف )يف األردية ( ،  6
 21، ص  2012کوجرانواال ،  طبع اول : 

متخرج من اجلامعة اإلسالمية ،م ،  من أعالم أهل احلديث ، املفيت يف اجتاه أهل احلديث  1940هو ثناء هللا املدين ، ولد سنة  7 
، مكتبة قدوسية ، الهور ، سنة  ابملدينة املنورة ، وله تصاني  ، منها : فتاوى ثنائية مدنية ، انظر : حديقة أصحاب احلديث ، إلسحاق ذهيت

 578م ،  ص  2015الطبع : 
 441/ 1فتاوى ثنائية مدنية للشي  احلافظ ثناء هللا املدين ، دار اإلرشاد ، الهور ، دون سنة الطبع ، ص  8
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هم “" :  االجتاه السلفي من االجتاهات املذهبية يف شبه القارة اهلنديةوورد تعري  أهل احلديث يف حبث "
املنسوبون إىل مذهب السل  الصاحلني يف الفروع وميثله مجاعة من الذين تخالفون التقليد وال يتبعون مذهبا 

 .1 ”معينا من املذاهب األربعة املعروفة

ن أيخذ ابلقرآن والسنة ، وفتاواهم شاهدة على أهل احلديث قائال : إهنم م 2وعّرف جالل الدين القامسي 
، وأنكر نسبتهم إىل حممد بن عبد الوهاب قائال : إن أهل ملسو هيلع هللا ىلص . ونسب أهل احلديث إىل رسول هللا 3ذلك 

 –احلديث يرفضون التقليد إبمام معني ، وكان حممد بن عبدالوهاب مقلدا ملذهب اإلمام أمحد بن حنبل 
 .4ديث إليه ال يعقل ، لذك نسبة أهل احل -رمحه هللا 

يشمل كل من يبين األحكام الشرعية على نصوص الكتاب أهل احلديث  يتجلى لنا من هذه النصوص أن
وال يقّلد إماما على كل ما سوامها ، سواء كان من العلماء املتقنني أو من عامة املسلمني ، ا موقدمه والسنة 
ال بّد أن يسأل أي عامل من العلماء مث يعمل مبا وجد عنده ، فإنه لو يعمل على قول ذلك  والعامي .معينا

. فإهنم كذلك ال تخلون من التقليد ، مث إذا  5العامل فإنه يعّد يف هذا املعىن أبنه كذلك يقلِّد ذلك العامل
 كل جمال بدون أن جيتهد أهل العلم يف تكاسلت مهم أهل العلم وتكاثرت ختصصات العلم فال ميكن

مساعدة أهل االختصاص املتعلق بكل فن ، فكي  يتوقع من العامي أبنه ال يقلد أو ال يتبع أحدا من 
 . 6العلماء

                                                           
 01، ص  2013( ،  1) 35االجتاه السلفي من االجتاهات املذهبية يف شبه القارة اهلندية  1
هو جالل الدين القامسي ، خترج من دار العلوم ديوبند ابهلند ، وله تصاني  كثرية ، منها : دعوت قرآن و حديث ، املرأة واإلسالم ،  2 

:din-ud-jalal-//kitabosunnat.com/musannifeen/hafizhttps-وغريها ، وكتبه متوفرة على املوقع بتعريفه املوجز : 
qasmi .ومل يطلع الباحث على سريته أكثر من هذا ، 

و حديث ، جلالل الدين قامسی فاضل دار العلوم ديوبند ، ماجستري ، جامعة ميسور ، ابهلند ، حتقيق : ابن شري حممد دعوت قرآن  3
 16ص  ، 2015ابهلند ، طبع اول  هوشيار بوری ، مكتبة األفكار ، اتر پرديس ،

.  وكان 11. وهو نقل هذا القول من رسالة : " جواهر اإلتقان " ، طبع أفضل املطابع ، دهلي ، ص 36 – 35املرجع السابق ص  4
 مصنفه مشددا على أهل احلديث ، ولكنه ثبت يف هذه الرسالة أبن حممد بن عبد الوهاب كان على املذهب احلنبلي. 

 .أهل احلديث عمل العامي هذا " اتباعا "ويسمي  5 
عموما يسمي أهل  احلديث سؤال  الناس علماء أهل احلديث اتباعا وسؤال  الناس علماء  األحناف تقليدا. وهو الفارق من عند  6 

 يقلد أحدا فإنه يتبع  الكتاب أنفسهم وال يصّ  هذا التعبري. وعّم هذا التعيرب بسبب أن كل من يقلِّد هو البد أن يتبع أقوال إمامه ، ومن مل
مانعا .  بل والسنة ، وهذا تعبري غري صحي  ؛ ألنه ما دام يتفق املقلدون وغري املقلدين يف املصادر فال ميكن أن يكون هذا التعبري تعبريا جامعا و 

https://kitabosunnat.com/musannifeen/hafiz-jalal-ud-din-qasmi
https://kitabosunnat.com/musannifeen/hafiz-jalal-ud-din-qasmi
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 َلجتاه أهل احلدي  علماءاملطلب الثاين : أبرز 

 فمن أبرز شخصيات أهل احلديث يف شبه القارة اهلندية هم :

والشيخ العالمة نذير حسني احملدث الدهلوي )ت  هإإ( ، 1880/1298الشيخ اإلمام عبد هللا الغزنوي )ت 
هإإ( ، وهو الذي نسب إليه رائسة تدريس احلديث وأتسيس فكر احلديث يف شبه القارة  1320/ 1902

اهلندية ، وتلّمذ عليه كثري من اخللق من خمتل  البلدان من أحناء العامل  ، والشيخ العالمة حممد بشري 
هإإ( ، مؤل   1329/ 1911هإإ( ، والشيخ مشس احلق عظيم آابدي ) ت  1908/1326 السهسواين )ت

هإإ( ، صاحب حتفة  1353/ 1935والشيخ عبد الرمحن املباركفوري )ت  ،عون املعبود شرح سنن أيب داود 
مساعيل إوالشيخ حممد ،(ه 1962/1382)ت الشيخ حممد داود الغزنوي  األحوذي شرح سنن الرتمذي

، والشيخ  ه( 1985/1405)ت  ، والشيخ احلافظ حممد اجلوندلوي ( ه1963/1383)ت  السلفي
   .1،( ه1987/1408)ت  عطاء هللا حني  الفوجياين

 أهل حدي  املطلب الثال  : أصول مذهب

إن لكل اجتاه ومذهب أصول وقواعد الستخراج األحكام الفقهية للنوازل واملستجدات من املصادر الشرعية 
  -رمحه هللا  –أهل احلديث يف القارة اهلندية كما بّينها الشيخ موالان أبو الوفاء ثناء هللا أمرتسري ، فأصول 
 كالتايل :

 القرآن  -1
 والسنة  -2
 وإمجاع األمة  -3

                                                                                                                                                                             

ى دليل  فبها ونعمت ، وإن مل يدّل على دليل فهو وعلى العامي أن يقلَّد أو يتبع قول العامل ، سواء مسي ذلك تقليدا أو اتباعا ، فإنه إن دّل عل
لو يعمل فإنه أرج  من أن يعمل برأيه وهو جاهل. فاالختالف هو يف استخدام اللفظ. يستخدم أهل احلديث لفظ االتباع يف مثل هذه الصورة 

نظر : الفتوى أمهيتها ، ضوابطها ، آاثرها ص ، ويستخدم األحناف لفظ التقليد يف مثل هذه الصورة ، وسؤال العامي العلماء  تقليد منصوص. ا
 . وأييت الكالم املفصل حول التقليد عند االجتاه احلنفي وأهل احلديث يف شبه القارة اهلندية يف الباب األخري من هذه الرسالة.306

نظر : مجنستان . هؤال بعض من يشتهر كأبرز شخصيات أهل احلديث ، وهناك آخرون ، للتفصيل ي 171/ 1املرجع السابق  1
؛ حممد إسحاق ذهيت  ، دبستان حديث )راي   2015حديث )حديقة أصحاب اجلديث( ،حملمد إسحاق ذهيت ، مكتبة قدوسية  ، الهور : 

 2008أصحاب اجلديث(، مكتبة قدوسية ، الهور : 
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 .1وقياس جمتهد  -4

، مث القضية اليت مل تتض  وضوحا كافيا من الكتاب والسنة النبوية فالكتاب مقدَّم على اجلميع ، مث السنة 
إىل إمجاع األمة ، فإذا سكتت هذه األصول الثالثة فريجع إىل قياس جمتهد حسب الشروط املذكورة يف  فريجع 

ابلذكر هنا أن العلوم الثانوية مثل علم اللغة وقواعد الصرف والنحو ، وعلم املعاين  ركتب األصول.وجيد
 .  2ألساسية العلوم او والبيان ، واألصول والفقه هي وسائل وذرائع لفهم الكتاب والسنة 

على أن أصول أهل احلديث هي أربعة، وهي : الكتاب  -رمحه هللا  – 3 ندلويو اجلوقد نّص احلافظ حممد 
والسنة واإلمجاع وأقوال الصحابة ، وقول الصحايب أصول أهل احلديث عند ما ال يوجد خمال  له ، وإال 

 –رمحه هللا  –. وبنّي الشيخ احملدث 4رة  يؤخذ ابألقرب إىل الكتاب والسنة ، والقياس يؤخذ به عند الضرو 
؛ وكالمها أقرب إىل الكتاب والسنة  5أنه يتشابه مذهب  أهل احلديث مذهب  اإلمام أمحد يف أصول اإلفتاء 

6 . 

 املطلب الرابع : املدارس املمثلة َلجتاه أهل احلدي 

املختلفة واملراكز املتنوعة الكتاب والسنة واهتموا إبنشاء املدارس إن علماء أهل احلديث تناولوا حظا وافرا يف 
فاملدارس املمثلة حلركة أهل احلديث يف القارة  وخترجوا على أيديهم أعالم أهل احلديث يف اهلند وخارجها ،  ،

 اهلندية هي ما يلي :

                                                           
 وما بعد 58ص   ،1970ور ، ہملوالان ثناء هللا امرتسری ، إدارة إشاعة السنة ، الانظر :مذهب أهل احلديث  1
 املرجع السابق  2
م يف مدينة كوجرانواال ، اشتهر يف اجتاه أهل احلديث كاحملدث والفقيه  1897هو احلافظ حممد بن ميان فضل دين  ، ولد سنة  3 

م. انظر سريته : تذكرة  1985، من آاثره : اإلصالح وغريها ، تويف سنة  1964واتجمتهد ، ودّرس يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة سنة 
 م .  2017دلوي لشاهد فاروق انكي ، مكتبة قدوسية ، الهور. سنة الطبع : حافظ حممد كون

 29 - 28منهج أهل احلديث وحقيقة اختالفه من األحناف   ، ص انظر :  4
وال يفهم من هذا أن أهل احلديث هم يقلدون املذهب احلنبلي ، بل املنهج الذي هم يسريون عليه هو يتشابه به كثريا خاصة يف  5 

 . ابلقياس ،  كما أييت التفصيل حوله يف الباب الثالث عند املقارنة بني املنهجنياألخذ 
 1/41فتاوى أهل حديث  6
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من أكرب املدارس وهي أكرب جامعة املدارس اليت اشتهرت يف اهلند منها ، اجلامعة السلفية ببنارس ، وهي تعّد 
يف دهلي ، واملدرسة  ، واجلامعة الرمحانية 1963هإإ املوافق 1383عربية إسالمية يف اهلند ، مّت أتسيسها عام 

  .واجلامعة األمحدية السلفية ، وجامعة دار السالم بعمر آابد واجلامعة الستارية بدهلي ،   الغزنوية أبمرتسر ، 

بفيصل آابد ، ودار احلديث اجلامعة احملمدية أبوكارة ، وكلية دار القرآن كستان فمنها ،أما املدارس يف اب
اجلامعة السلفية بفيصل آابد ، واليت مّت أتسيسها بعد  جباللبور ، وجامعة تعليم اإلسالم مامونكاجنن ،

 بكر الصديق ، واجلامعة العلوم األثرية جبهلم ، وجامعة أيب 1951هإإ املوافق  1374االنفصال عام 
، ومركز الدعوة السلفية 1واجلامعة احملمدية بكوجرانواال ومدرسة دار الرشاد حبيدر آابد ، السند ، بكراتشي ، 

"بستيانه بنجلة" يف مضافات فيصل آابد ، واجلامعة السلفية إبسالم آابد. ويرأس مجيع مدارس أهل احلديث 
 آابد.  يف ابكستان وفاق املدارس السلفية الواقع بفيصل

ودور اإلفتاء املمثلة الجتاه أهل احلديث كثرية : يف املدرسة السلفية إبسالم آابد و يف اجلامعة السلفية بفيصل 
آابد ويف غري هذه املدارس واجلامعات ، فأصحاب هذه املدارس ودور اإلفتاء ميارسون الفتوى حسب منهج 

 دون أتسيس آرائهم على أي مذهب من املذاهب.   السل  الصاحل

 “أهل احلدي  ”التعريف بكتب فتاوى املطلب اخلامس : 

قد أسهم علماء أهل احلديث كثريا يف إصالح الناس عقيدة وعلما وحديثا وفقها وجهودهم ال ختفى على 
ل مالوا إىل التصني  الناس ، وال ينحصر دورهم يف الوعظ والتدريس وإلقاء اخلطبات والدروس فحسب ، ب

 والتألي  ، وإليك بعض آاثرهم التصنيفية والتأليفية املهمة يف الفتاوى واملعروفة يف شبه القارة اهلندية :  

 ( ، املطبوعة1890ت  – 1832) –رمحه هللا  –لنواب صديق حسن خان  جمموعة فتاوى  -1
تمل على اثنتني وأربعني ، والكتاب يف جملدين ، مش 1983 هإإ / 1310 الهور ، سنة الطبعب

فتوى. والفتاوى تتعلق ببيان املسائل املهمة مثل اجلمعة يف القرى ، واجلماعة الثانية ورفع اليدين 
وغريها من املسائل املهمة. ويتمّيز الكتاب ، ملسو هيلع هللا ىلص والتقليد وتقبيل اإلذهامني على مساع اسم الرسول 

                                                           
 1/173املوسوعة امليسرة  1
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ي الكاملة مع البحث والتحقيق ، كما تتمّيز ابهتمام الفتاوى التفصيلية واألدلة الشرعية واحلواش
 اهلوامش يف الفتاوى بذكر كتب املذاهب الفقهية. 

( ، وقد   1902ت  – 1805املعروف بشيخ الكل )للسيد نذير حسني الدهلوي فتاوى نذيرية  -2
( ، 1911هإإ /  1329 تكتب هذه الفتاوى اثنان من أصحابه ومها موالان مشس احلق احملدث )

، وصححه وعّلق  -رمحهما هللا  -( ، 1932هإإ /  1352ت وموالان عبد الرمحن مبارك بوري )
( ، الطبعة األوىل من 1961هإإ /  1381ت) –رمحه هللا  –عليه موالان شرف الدين الدهلوي 

ثة جملدات من ، والطبعة الثانية جبهود أكادميية أهل حديث يف ثال 1915هإإ /  1333دهلي سنة 
. وحيتوي 1988. والطبعة الثالثة من مسجد أهل حديث أمجري ، دهلي ، سنة 1971الهور سنة 

الكتاب على فتاوى املفتني اآلخرين من علماء أهل احلديث يف القارة اهلندية. وتتضمن مسائل 
والطالق واحلدود العقيدة والتقليد واالجتهاد والسنة والبدعة والطهارة والصلوة  والزكوة والنكاح 

والتعزير واحلظر واإلابحة والصيد والذابئ  والصوم واحلج والبيوع وغريها من املسائل املهمة حتت 
 مثانية ومخسني عنواان.

)  –رمحه هللا  –ملوالان مشس احلق بن أمري علي فتاوى موَلان مشس احلق عظيم آابدي ،  -3
يف جملد واحد ، مشتمل على ( ، والكتاب 1911هإإ /  1329ت  – 1857هإإ /  1273

مخسني فتوى ، مطبوعة من أكادميية علمية كراتشي دون اتريخ الطبع. ورّتب الكتاب حسب 
 املآخذ دون الرتتيب الفقهي.

 –رمحه هللا  –للسيد عبداجلبار الغزنوي بستان احملققني لبشارة السائلني املعروف بفتاوى غزنوية  -4
 ( ، والكتاب يف جملدين ، املطبوع من "أمرتسر" بدون سنة الطبع . 1912ت /  1851)
(،  1948ت  – 1864)  –رمحه هللا  –ملوالان أبو الوفاء ثناء هللا أمرتسري فتاوى ثنائية  -5

والكتاب يف جملدين ، مشتمل على أل  ومأئة وثالثة وتسعني فتوى ، رتّبه موالان حممد داود راز ، 
 ع من إدارة ترمجان السنة ، الهور ، ومكتبة ثنائية النور أكادميى سرجودها. برتتيب فقهي ، وطب

هإإ  1323) –رمحه هللا  –ملوالان احلافظ عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي فتاوى ستارية  -6
( ،رتّبه ابنه موالان عبد الغفار السلفي. والكتاب يف أربعة 1966هإإ /   1386ت  – 1905/
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، وطبع  1963لد األول والثاين من مكتبة السعودية حديث منزل كراتشي سنة جملدات ، طبع اتجم
 اتجملد الثالث والرابع من املكتب اإلسالمي ، كراتشي. 

( ، والكتاب 1968ت  – 1901)  –رمحه هللا  –ملوالان حممد إمساعيل السلفي  فتاوى سلفية  -7
 .1986هإإ /  1407سنة  اوس ، ھپبلشنگ يف جملد واحد ، طبعه إسالمك 

( ، والكتاب يف 1974ت  – 1907) –رمحه هللا  –ملوالان عبدالسالم بستوي إسالمي فتاوى  -8
 .  1969جملد واحد ، مشتمل على واحد وأربعني فتوى ، طبعه خانه مسعودية ، دهلي ، سنة 

اهلندية ، رتّبه  ، وهو جمموعة الفتاوى لعلماء أهل احلديث يف شبه القارةفتاوى علماء أهل حدي   -9
( ، والكتاب حمتوى على أربعة 1987 ت)  –رمحه هللا  –موالان أبو احلسنات علي حممد سعيدي 
 عشر جملدا ، مرتبة على أبواب الفقه .

،  -حفظه هللا  –للشيخ موالان احلافظ عبد الستار احلماد فتاوى أصحاب احلدي   -10
 .2012و  2010و  2006 والكتاب يف أربع جملدات ، طبع مكتبة إسالمية سنة

  1926هإإ /  1345)  –رمحه هللا  –أبو الربكات أمحد بن حممد إمساعيل فتاوى بركاتية للشيخ  -11
( ، والكتاب يف جملد واحد ومشتمل على مخس مأئة ، مثانية ومخسني فتوى ، 1991هإإ /  1412 –

 . 1989من طبع  جامعة إسالمية كوجرانواال سنة 

حفظه  –للشيخ أبو احلسن مبشر أمحد رابين ،       ) أسئلتك واألجوبة (   اک لحآپ ےک اسملئ لور لن  -12
 . 1999والكتاب يف ثالث جملدات ، طبع مكتبة قدوسية سنة ،  - هللا
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 علماء الثالثةلابالفصل الثال  : التعريف 

 وفيه ثالثة مباح  : 
  -رمحه  هلل  –الشيخ أمحد رضا خان حياةاملبح  األول : 
 -رمحه  هلل  –الشيخ أشرف علي التهانوي حياةاملبح  الثاين: 
 –رمحه  هلل  –الشبخ عبد هلل دحد  حياةاملبح  الثال  : 
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 –رمحه  هلل  –املفيت أمحد رضا خان حياةاملبح  األول : 

 طالبوفيه أربعة م

 األول : امسه ونسبه ومولده ونشأته طلبملا

 الثاين : حياته الشخصية طلبامل

 الثال  : حياته العلمية ومكانته وآاثره ووفاته طلبامل

 الرابع : حياته العملية طلبامل
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 ه ونسبه ومولده ونشأتهاألول : امس طلبامل

 األول : امسه ونسبه فرعال

 2األفغاين   –رمحه هللا  –  1أمحد رضا خان حممد هو اإلمام البار ،  فقيه اإلسالم ،  حمدث عصره ، املفيت 

من أحد أعالم الربيلويني  يف القرن الثالث عشر اهلجري  يف القارة ، 3“أعلى حضرت  ”، املشتهر بلقب 

سيد لعلى حبه الشديد   لةدال، 5“عبداملصطفى”، قد لقب نفسه بإإ4“املختار  ”اهلندية ، وكان امسه التارتخي 

هإإ(، 1297)املتوىف سنة  خان القادري . و كان أبوه الشيخ حمإمد نقي علي6ملسو هيلع هللا ىلص املرسلني ، ورمحة للعاملني 

وجده الشيخ حممد رضا علي خان  التقشبندي ) املتوىف عام ،  7من العلماء البارزين واملصنفني املعروفني

                                                           
وهو اسم  مسّاه جده موالان رضا علي خان واشتهر ذهذا االسم خارج اهلند وداخلها. ويف احلقيقة مسي اب سم حممد. انظر: موالان  1

م  ص  1997وأثره  يف الفقه اإلسالمي رسالة املاجستري ، للسيد مشتاق أمحد الشاه ،  قدمت يف جامعة األزهر الشري  عام أمحد رضا خان 
؛ ومساه أبوه  "حممد". انظر: إمام أمحد رضا خان بريلوي و فخر سادات سيد حممد حمدث  للسيد صابر حسني الشاه خباري قادري ،  رضا  3

؛ الشيخ أمحد رضا خان الربيلوي اهلندي شاعرا عربيا ملمتاز أمحد سديدي األزهري ، مؤسسة الشرف بالهور ، 24-23أكادميي ، الهور ، ص 
 وما بعده 94 – 93للميالد ص :  2002هإإ املوافق  1422الطبعة األوىل 

ان بريج  األفغاين  لألستاذ  أكرب وهو أفغاين اصال حيث ينحدر إىل قبيلة " بريج " من القبائل األفغانية ،انظر : شاه أمحد رضا خ 2
 07أعوان ، الناشر : املختار ، كراتشي ،   ص : 

 نفسه يهر ألنه اللقب ذهذا يلقب فهو خان رضا أمحد الشيخ لقب أما ،"  ملسو هيلع هللا ىلصوهو يعين ذهذا اللفظ يف اللغة األردية :" الرسول  3
 خان رضا أمحد اإلمام: انظر. جامعية شخصية ولكونه ، ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حب يف فنائه لكون اللقب ذهذا خصّ  وهو ، ملسو هيلع هللا ىلص النيب خدام أحد

   15م،  ص :  1995الربيلوي وشخصيته املوسوعية للشيخ كوثر نيازي ، أكادميية رضا ، الهور 
 انظر ترمجته : اإلعالم مبن يف اتريخ اهلند من األعالم املسمى بإإ" نزهة اخلواطر وذهجة املسامع والنواظر" ملؤرخ اهلند الكبري موالان 4

 موالان أمحد رضا  حياة؛  1180/  8م ،  1999هإإ املوافق  1420عبداحلي بن فخر الدين احلسيين ، دار ابن حزم بريوت ، طبعة أوىل
؛ فقيه اإلسالم للدكتور حسن رضا  92هإ ، ص 1412ي  للدكتور حممد مسعود أمحد ، إدارة حتقيقات إمام أمحد رضا بومبائي ، خان بريلو 

؛ اإلجيازات املتينة لعلماء بكة واملدينة للشيخ أمحد رضا خان القادري اهلندي ،  139ص ،األعظمي ، إدارة حتقيقات أمحد رضا ، كراتشي
؛ فيضان أعلى حضرت للحافظ حممد رحيان أمحد قادري ، شبري برادرز ، الهور ، سنة الطبع  04، الطبعة الثالثة ،  ص مؤسسة الرضا ، الهور 

 77، س  2012: 
 لعّله يعين ابلعبد اخلادم وهو تعبري مستصاغ يف اللغة األردية ، وليس املراد من العبد " العبودية " .  5
خان والعامل العريب للسيد حازم حممد أمحد عبد الرحيم احملفوظ ، األستاذ املساعد يف اللغة  اإلمام األكرب اتجمدد حممد أمحد رضا 6

 3؛ موالان أمحد رضا خان وأثره  يف الفقه اإلسالمي ص   27األردية ، جبامعة األزهر الشري  ، رضا فاؤنديشن ، الهور ،  ص: 
 .530و  193م ، ص 1961، سنة تذكرة علماء هند  ، ملوالان رمحان علي  ، طبعة كراتشي  7
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م ( ، بن الشيخ كاظم علي خان ، بن الشيخ حممد أعظم خان ، بن حممد سعادت 1866هإ/1282

املصطفي الشهري أبمحد رضا احملمدي دينا ،  مسه : " عبدعن نفسه واقال ،. 1ايرخان ، بن سعيد هللا خان 

والس ينِّ يقينا ، واحلنفي مذهبا ، والقادري منتسبا ، والربكايت مشراب ، والربيلوي مسكنا ، واملدين  البقيعي إن 

 . 2فنا"م دشاء هللا 

 الثاين : مولده ونشأته فرعال

املوافق  ( ، هإ1272 سنة أل  مائتني واثنتني وسبعني )يوم اإلثنني يف العاشر من شوال  –رمحه هللا  –ولد 

ابهلند قبل  3“بريلي ”مبدينة ( م  1856 سنة أل  مثانية مائة ، ست ومخسني )الرابع عشر من شهر يونيو 

للتخلص من االحتالل الربيطاىن  -املسلمون وغريهم  - ودالثورة اإلسالمية اهلندية بعام واحد والىت أاثرها اهلن

قدم آابؤه من و ، 5أبفغانستان ، إبقليم قندهار   “برهيج  ”رة كرمية  أفغانية تسمي أسسب  اإلمام إىل  ني. و 4

                                                           
 93م ،  ص :  1987راجع للتفصيل : سوان  إمام أمحد رضا للشيخ بدر الدين القادري ، املكتبة النورية الرضوية ، بسكهر ،  1
ادميي ، إمام أهل السنة للدكتور حممد مسعود أمحد ،  رضا أك حياة؛ ا 4الزالل األنقى من حبر سبقة األتقى لإلمام أمحد رضا خانً   2

  1، ص1984الهور .
ميال عن دهلي يف اجلهة اجلنوبية الشرقية. انظر : الشيخ أمحد رضا خان  135هي مدينة من والية أتر برديش ابهلند ، تقع على ب عد  3

  77؛ فيضان أعلى حضرت ص  16م، ص 1991للدكتور حممد أمحد مسعود ، املكتبة القادرية الهور 
؛ اإلمام األكرب اتجمدد حممد أمحد 1/1،   1992  ظفر الدين البهاري  ، مركزي جملس رضا ، الهور ، أعلي حضرت  ملوالان حياة 4

 27رضا خان والعامل العريب ص 
 ؛  1/02املرجع السابق   5
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م( وجده 1880هإ / 1297 سنةو كان أبوه الشيخ حمإمد نقي علي خان)املتوىف  1أفغانستان إيل بالد اهلند

 .2ارزين واملصنفني املعروفنيم ( من العلماء الب1866هإ/1282الشيخ حممد رضا علي خان ) املتوىف عام 

 عاكفا غرهوقد ترىب اإلمام أمحد رضا خان  وترعرع يف أسرة دينية علمية فنشأ يف ظل جده ووالده  منذ ص

تهما كما من مالزمتهما ومصاحب من العلم لورع والعفاف ، فأخذ حظا وافرامتمسكا ابعلى حب العلم 

والفضالء األجالء ، وكانوا مجيعا متصفني ابلصفات احلميدة واملتميزة ساتذته الكرام أأسهم يف تربيته ونشأته 

، واجلود ، واملبادرة إىل الصدقات وعلو اهلمة واالنعزال عن األثرايء ملسو هيلع هللا ىلص من العفو واملساحمة واتباع النيب

ة وإبراز واألمراء ، فارتسمت هذه السمات على حياته وأثرت عليه أثرا ابلغا يف تكوين حياته العلمية والعملي

شخصيته علما وعمال وفنا ، فظهر يف عصره  كعامل ومفكر وجمدد وداع وجماهد  كما كان اجداده متصفني 

 .  3ذهذه الصفات اجلليلة واملتميزة

يف يوم من األايم يف كان أنه  ورعا يتمّتع برتبية حسنة يدل على ذلك وكان اإلمام أمحد رضا خان مؤداب و 

ه أبوه أشياء كثرية ابهتمام ابلغ ووضعها يف الغرفة وأخذه إىل الغرفة بعد أن شهر رمضان صائما وقد طبخ ل

اي أيب! كي   ”، فأجابه قائال :  “تحّمل مشقة اجلوع خذ ، فإنك طفل صغري ال ت ”زالت الشمس قائال: 

لذلك  ،يباح لألطفال الصائمني  األكل  والشرب  ”: -ممتحنا له -. فقال له أبوه “انواي للصومآكل وأان 

أحد ولكن  راينال ي”قائال :  لفطني واتجمتهد ، فأجاب الولد ا“أنت ال تقع يف منظر أحداغلقت الباب ،ف

                                                           
؛ اإلمام األكرب اتجمدد حممد أمحد رضا خان  21م ، ص 1990ذكر رضا حملمد نور املصطفى حممدي ، رضا أكادميي ، الهور  1

 18والعامل العريب ص 
من شهر أغسطس 17؛ السيد حممد عبد هللا الدكتور : اخلطب التذكارية اليت ألقيت يف  530و  193تذكرة علماء هند ،  ص  2

 18م بإمجلس الفنون اجلميلة بكراتشي ؛ اإلمام األكرب اتجمدد حممد أمحد رضا خان والعامل العريب ص 1982سنة 
 22أعلى حضرت ، ص  حياة 3
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ّا الستماع هذا القول فرحا والده . ففرح  “ينظرين ملن أنوي الصيام له وس ر كثريا جبوابه الذي يدل على  مج 

 . 1حسن تربيته يف بيته

 :حياته الشخصيةالثاين  طلبامل

 األول : صفاته الفرع

يدل عليه لقبه "  -، ملسو هيلع هللا ىلص ، فكان حيب هللا ورسوله  عاليةآبداب  صفامت  –رمحه هللا  –كان 

وأوليائه ، وكان ملسو هيلع هللا ىلص واشتهر به ، وكان ال يستطيع أن يسمع ولو كلمة  خفيفة يف هللا ورسوله -عبداملصطفى"

أقواله وأفعاله . وكان ابلطبع حرا بعيدا عن  لينا على املسلمني متشددا على املعاندين وكان صرحيا واضحا يف

قيود صفات النفس املستلزمة للتخال  والتعاند الراكنة إىل عامل التضاد ومل يكن مطالبه جزئية اليت توقع يف 

طالبيها البغضاء حبيث يطلبها واحد ومينعه منه اآلخر فيقع االستكبار واألابء واألنفة واالستنطاف ويؤدي 

ع والتهاجر  والتحارب والتشاجر كما انه كان مينع الناس من الصفات الرذيلة.وكان ال يكثر ذلك إىل التقاط

.وكان اإلمام 2خدامه أبنه كان ال ينام يف اليوم والليلة إال ساعة ونصفا من الطعام ويقلل النوم كما روي بعض  

على الفقراء واحملتاجني شهراي وال يرد ، وكان ينفق منها  آابئهميلك األراضي الواسعة ، ورثها عن  كبرية  ثروة ذا

.وكان مالزما على الصلوات اخلمس مع اجلماعة يف املسجد وكان متبعا للسنة النبوية الوارد على اببهالسائل 

 .3يف مجيع أعماله وأحواله

 الثاين : مذهبه الفرع

                                                           
 املرجع السابق   1
 1/27أعلى حضرت ،  حياة 2
 15 - 14؛ موالان أمحد رضا خان ملظهر عرفاين ، فريزو سنز ، الهور ، بدون اتريخ  ، ص 1/52املرجع السابق  3
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لسلسلة القادرية ويعرف وكان الشيخ املفيت أمحد رضا خان رمحه هللا حنفي املذهب ، كما كان ينتسب إىل ا
 .1بريلواي ألنه كان منسواب إىل مدينة "بريلي" يف اهلند

 أوَلدهزواجه و :  ل الثا فرعال

هإإ 1291عام بنت الشيخ فضل حسني  مع السيدة إرشاد بيجم  ج اإلمام أمحد رضا خانا زو وقد مّت عقد 

وابنه  3موالان املفيت حممد حامد رضا خان، فرزقه هللا  ابنني ومخس بنات ، وهم  2للميالد  1874املوافق 

 .4األصغر موالان  املفىت حممد مصطفى رضا خان

 الثال  : حياته العلمية ومكانته وأاثره ووفاته طلبامل

 األول : طلبه للعلم ورحالته فرعال

نه  سريته هو أنستش  من أخباره ، و يف احلقيقة ما عندان سبيل إىل أن نعرف بداية تعليمه ولكن الذي 

 مجاعة منكما تلقي الدراسة االبتدائية من ، 1عن أبيه الشيخ حممد نقي علي خان تعليمه االبتدائيتلقي 

                                                           
،  10إمام أهل السنة للدكتور حممد مسعود أمحد ، ص :  حياة، ؛  4الزالل األنقى من حبر سبقة األتقى لإلمام أمحد رضا خانً   1

  1984رضا أكادميي ، الهور .
 92فيضان أعلى حضرت ص  2
ه يف مدينة بريلي وتعلم العلوم االبتدائية يف بيته 1292هو حممد حامد رضا خان ، االبن الكرب للشيخ أمحد رضا خان ، ولد عام  3

وله مصنفات كثرية منها : جمموعة الفتاوى ، الصارم الرابين عن أبيه ، وكلن يعترب أديبا عربيا يف عصره ، وله خدمات يف اللغة الفارسية وآداذها ،  
ه ، يف اليوم السابع عشر من مجادى  1362على إسراف القادايين ، حاشية مال جالل ، الديوان يف املدح النبوي الشري ،وتويف رمحه هللا عام 

 82،  81م ، ص 1992سين دار اإلشاعت ، فيصل آابد ،  األوىل. انظر ترمجته : تذكرة علماء أهل السنة ملوالان حممود أمحد القادري ،
هإإ يف اليوم احلادي عشر من ذي احلجة ، وتعّلم العلوم االبتدائية  1310هو حممد مصطفي رضا خان ، ولد يف مدينة بريلي عام  4

اء احلجاز كالسيد علوي املالكي شيخ هإإ ، وأخذ سند احلديث من علم 1328على يد موالان رحيم إهلي البنجلوري، وبدأ إصدار الفتوى سنة 
، نور احلرم املكي والسيد حممد بن أمني ، وله مصنفات كثرية منها ، عرو  النجاة ، وقاية أهل السنة عن مكر ديوبند والفتنة ، وقعات السنان 

م. انظر : ترمجته : تذكرة  1981فمرب سنة نو  11هإإ يف اليوم الرابع عشر من شهر حمرم احلرام املوافق  1402العرفان ، وتويف رمحه هللا سنة 
؛ أنوار رضا  298خلفاء أعلى حضرت حملمد صادق القصوري والدكتور جميد هللا القادري ، جممع حبوث اإلمام أمحد رضا ، كراتشي ،  ص 

ا خان عند علماء )أمحد رض ںمی؛ فاضل بريلوي علماء حجاز كي نظر  864م، ص 1986لصفوة من العلماء ،ضياء القرآن ، الهور ، 
؛ اإلمام األكرب اتجمدد حممد أمحد رضا خان والعامل 88،  ص 1988حجاز( للدكتور حممد مسعود أمحد ، ضياء القرآن للطباعة والنشر الهور ، 

 47 - 46العريب ص 
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ورحل إىل مدينة رامفور انواي زايرة أقاربه   ،  2سنة ،وكان إذ ذاك ابن ثالثة عشرة  العلماء املعروفني ابلعلم 

على  الشاه آل رسول  تلّمذكما أنه ،   3امفوري فوجد فرصة ألخذ العلم هناك على يد موالان عبدالعلي الر 

من العلوم عن انئب شيخه الشاه أيب احلسني أمحد  اهإ وتلقى تعليم الطريقة وغريه1294املارهروي سنة 

 .4النوري

ظهر ذلك يف حياته  ة  أثرا ابلغاتأثروا على شخصيزين الذين العلوم على صفوة من العلماء البار  قد تلقىف

أصدرت أول فتيا وكنت يف الثالثة عشرة من عمري ”:يقول يف ذلك أبيه  عناإلجازة لإلفتاء  العلمية وأخذ

شاء هللا أن ميّد يف حيايت  هإإ ، ولو1286 عامشعبان  يف يوم الرابع عشر من شهر، واحلمد هلل على ذلك 

أستطيع أن أثين على هللا عاما يف اإلفتاء ، وال مخسني  لبثت  هإإ ل1336 إىل اليوم العاشر من شهر شعبان عام

 .5“جل وعال حق الثناء عليه 

مخسة لغت إىل يكتب ويستزيد بدراسته ومطالعته أنواعا من العلوم والفنون حيت ب إكمال دراستهومل يزل بعد 

أصول و ، النبوي الشري احلديث و ،  اتجميد القرآنوالعلوم اليت كتب فيها هي:علوم  ومخسني علما وفنا ،

                                                                                                                                                                             
دائية على يد والده م،و تعّلم العلوم االبت 1830هإإ املوافق  1246هو نقي علي خان والد الشيخ  أمحد رضا خان ، ولد عام  1

هإإ  1295م وأخذ إجازة احلديث منه، وتشرف أبداء الفريضة املقدسة سنة  1978وأجداده ، وأخذ الطريقة عن الشاه آل رسول املارهروي سنة 
ذكر احملبوب ،  وأخذ إجازة احلديث عن الشيخ السيد أمحد بن زيين دحالن املكي ، وله مصنفات كثرية منها : وسيلة النجاة، سرور القلوب يف

؛   1126/  7م. انظر ترمجته : نزهة اخلواطر  1880أصول الرشاد لقمع مباين الفساد ، هداية الربية إىل الشريعة األمحدية ، وتويف رمجه هللا سنة 
م ، ص  1997ن ، كراتشي بساتني الغفران لإلمام أمحد رضا خان ، مجعه ورتّبه األستاذ حازم حممد احملفوظ ،  جممع حبوث اإلمام أمحد رضا خا

236    . 
/  2م،  1988الرسائل الرضوية للشيخ أمحد رضا ، رتبه : الشيخ عبد احلكيم أخرت شاه جهان نوري ، مكتبة حامدية الهور ،  2

301 - 315  
  33أعلى حضرت للبهاري ، ص  حياة 3
 املرجع السابق 4
 280/  1أعلى حضرت للبهاري ،  حياة 5
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ملعاين ،البيان و االصرف، و  النحوو الكالم ، و العقائد ، و ، هأصولو تفسري والأصول الفقه ، و  ه ،احلديث، الفق

، كما أخذ علوما 1اهلندسةو احلساب  ، و التكإسري ، و املنإاظرة ، وعلم الفلسفه ، و املنطق ، و البديع ، و ، 

 .2أخرى من أساتذة ابرزين يف ذلك الزمن 

 الثاين : شيوخه فرعال

 :  3يف عصره منهم  العلماءعلى فطاحل   –رمحه هللا  –األمام أمحد رضا خان  تلّمذ

والد األمام أمحد رضا خان ، وهو أول ممن أخذ العلم منه  –رمحه هللا  –موالان نقي على خان  -1

 وترىب يف كنفه. 

ة ه(، جاء اإلمام أمحد رضا خان إىل املارهرة يف سن1296ه/1209املارهروي ) 4الشاه آل رسول -2

 هإإ وأخذ الطريقة القادرية من الشاه آل رسول املارهروي.1294

 .ه(1324ه/1257) 5الشاه أبو احلسني أمحد النوري -3

                                                           
؛ الشيخ أمحد رضا خان الربيلوي للدكتور 301/  2؛ الرسائل الرضوية ،  315 - 301/  2ى حضرت للبهاري أعل حياةانظر :  1

 37؛ اإلمام األكرب اتجمدد حممد أمحد رضا خان والعامل العريب ص  17حممد مسعود أمحد ، املكتبة القادرية ، الهور ،   ص 
 163سن رضا االعظمي  ، ص فقيه اإلسالم حل 309/  2انظر : الرسائل الرضوية ،  2
انظر : عنوان " التعري  أبساتذة الشيخ أمحد رضا خان " ،  يف  "موالان أمحد رضا خان وأثره  يف الفقه اإلسالمي" رسالة املاجستري  3

 م  ، 1997، للسيد مشتاق أمحد الشاه ،  قدمت يف جامعة األزهر الشري  عام 

هإإ ، وأخذ العلوم االبتدائية عن موالان  1209، ولد الشيخ عام  -رمحه هللا  –املارهروي هو الشاه آل رسول بن الشاه آل بركات  4
يف احلديث عني احلق شاه عبد اتجميد البيدايوين ، وأخذ علم احلديث من موالان الشاه عبد العزيز احملدث الدهلوي رمحه هللا ، وتلقى عنه اإلجازة 

؛ فقيه إسالم ص  888/  7هإإ. انظر ترمجته : نزهة اخلواطر  1296ن عشر من شهر ذي احلجة عام والطرق والصوفية .وتويف يف اليوم الثام
 22، 21؛ تذكرة علماء أهل السنة ،  ص  168،  167

 1257هو أبو احلسني أمحد النوري بن الشاه ظهور حسن بن الشاه آل رسول املارهروي ، ولد يف اليوم التاسع عشر من شوال عام  5
/  8هإإ. انظرترمجته : نزهة اخلواطر  1324م ، يف مدينة مارهرة ،  وتويف رمحه هللا يف اليوم الرابع عشر يف شهر رجب ، عام  1839افق هإإ املو 
 113؛ تذكرة علماء أهل السنة ، ص:  35/  1أعلى حضرت   حياة؛   1166
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 ه(.1336ه/1232)1موالان غالم قادر بيك الكهنوي الربيلي -4

 .2موالان عبدالعلى الرامفوري -5

 ، وغريهم. ه(1304ه/1231)3الشيخ أبو العباس أمحدبن زيين الشافعي املكي -6

 الثال  : تالميذه فرعال

كن نظرا ملكانته العلمية املرقومة وسعة معارفه اجنذب إليه الطالب من أماكن شىت لينهلوا من معارفه ، وال مي

 : 4أشري إىل أمساء أهم تالميذه  يف هذه العجالة إحصائهم ولكن

الكتاب يعّد ، وهذا  “ذهار شري  ”هإإ ، مصن   1367، املتوىف عام موالان أجمد علي األعظمي  -1

موسوعة كبرية حسب الفقه احلنفي ، وهو يف اللغة العربية ، يف سبعة عشر جزءا ، وقد عك  

 يف إفتائهم على هذا الكتاب.  املفتون

 العالمة حممد حامد رضا خان ، ابن الشيخ أمحد رضا خان ، وقد سق ترمجته. -2

                                                           
 1232ك يف مدينة لكهنو ، يف شهر حمرم احلرام عام هو غالم قادر بيك ، بن مرزا حسن خان بيك اللكنوي، ولد الشيخ قادر بي 1

هإإ ، املوافق  1336م ، وتعّلم العلوم االبتدائية والعالية على أيدي العلماء األفاضل ، وتويف رمحه هللا يف شهر حمرم سنة  1827هإإ ، املوافق سنة 
 14ملرسلني لإلمام أمحد رضا خان ، املقدمة ، طبعة الهور ، ص م بعد أن عاش تسعني سنة. انظر ترمجته : جتلي اليقني ابن نبينا سيد ا 1917

    165؛ فقيه إسالم حلسن رضا االعظمي  ص 
وهو موالان عبد العلي الرامفوري ، عامل كبري ، ولد يد طوىل يف خدمة العلوم الدينية ، أخذ العلوم االبتدائية عن موالان حيدر علي  2

هإإ. انظر ترمجته : تذكرة  1303لشاه حممود إسحاق الدهلوي ، وتويف الشيخ عبد العلي رمحه هللا عام  التونكي ، وأخذ احلديث عن موالان ا
 33/  1؛ حياة أعلى حضرت  113علماء أهل السنة ص 

هإإإ مبكة املكرمة ، وأخذ العلم عن حممد سعيد  1231هو أبو العباس أمحد بن زيين دحالن الشافعي املكي ، ولد الشيخ سنة  3
هإإإ ابملدينة املنورة. انظر ترمجته : فهرس  1304املقدسي ، وعلي سرور ، وأخذ عنه الشيخ أمحد رضا خان إجازة احلديث ، وتويف رمحه هللا سنة 

؛ معجم املؤلفني للشيخ عمر رضا   346/  8؛ نزهة اخلواطر  391،  229/  1م ، 1985الفهارس أليب جعفر الكتاين ، دار الغرب اإلسالمي 
 229/  1الة ، دار إحياء الرتاث العريب ، بدون اتريخ  ، كح
  160 – 159؛ بساتني الغفران ص  49 – 48انظر للتفصيل : اإلمام األكرب اتجمدد حممد أمحد رضا خان والعامل العريب ص  4
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م ، والد العالمة الشاه أمحد نوراين القائد  1954، املتوىف سنة  وموالان حممد عبد العليم املرييت -3

 السياسي والديين يف ابكستان ، وله حظ كبري يف خدمة اإلسالم خاصة يف الغرب.

هإإ ، وقد فّسر القرآن الكرمي ومّسى تفسريه  1367الشيخ نعيم الدين املراد آابدي ، املتوىف سنة  -4

ذو مكانة عالية  والدعاة البارزين  علماءمن الوغريهم ،  “قرآن خزائن العرفان يف تفسري ال”ابسم 

ودعاة ابرزون ، ويزيد عدد خلفائه علي مائة خليفة انتشروا يف أرجاء اهلند  وابكستان  ) بعد 

 .1استقالهلا ( والبلدان اإلسالمية األخرى

 الرابع : مكانته وثناء العلماء عليه فرعال

ن ممه يف العلم كان حيري الناس وهو وتبحر  ، ظيمة عند الناس والعلماء  يف عصره لقد تبوأ اإلمام أمحد مكانة ع

أحيا الفقه احلنفي يف اهلند ، كما أنه انل  إجإازة احلديث من الشيخ آل الرسول املارهروي وهو جماز من 

السبب الذي الشيخ عبد العزيز احملدث الدهلوي وهو من أبيه الشيخ ويل هللا احملدث الدهلوي. وهذا  هو 

 ه .ا عليجعل العلماء أثنو 

إن الفتاوى الرضوية شاهدة على  ”معرتفا بعلمه وفقهه :  –رمحه هللا  –2يقول الدكتور العالمة حممد إقبال  

جودة فقه اإلمام أمحد رضا خان ، وتبحره يف العلم ، وكان فقيه عصره ، كماكان متعمقا يف إدراك املسائل 

 .  1“ومل يولد مثله يف القارة اهلندية يف اآلونة األخرية 

                                                           
امام امحد رضا ، كراتشى تذكره خلفإاء أعلى حضرت حملمد صادق القصوري والدكتور جميدهللا القادرى: ، ط : ادارة حتقيقات  1

 48هإ ، ص 1413

من  1877من اهلجرة املوافق  1294هو حممد إقبال بن الشيخ نور حممد ، ولد يف مدينة سيالكوت يف البنجاب الغريب ، سنة  2
وضرب كليم )الكليم امليالد يف شهر نزفمرب ، مفكر أديب شاعر معروف ، ومن آاثره رسالة املشرق )بيام مشرق( ، جناح جربيل )ابل جربيل( 
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عصره خاصة يف الفقه ال يوجد من يبلغه يف العلم يف ”قائال :  2الشيخ أبو احلسن علي الندوي  مدحهف

، وفتاويه والرسالة اليت كتب عن الع ْملة على “احلنفي حيث كان مطلعا على جزئيات الفقه احلنفي وأصوله 

 .3ذلك شاهدان على   “كفل الفقيه الفاهم يف أحكام قرطاس الدراهم ”عنوان 

 : حياته العملية الرابع طلبامل

توىل الشيخ أمحد رضا  متاصب كثرية يف حياته كلها تصب يف صاحل األمة ، فقد جاهد  يف إصالحها من 

 خالل األعمال املتنوعة ، وفيما يلي نبذة أعماله اجلليلة اليت قام ذها يف حياته العملية : 

 األول : التدريس الفرع

الثالثة عشرة وتوىل منصب التدريس يف نفس  أكمل الشيخ أمحد رضا خان دراسته يف العلوم الشرعية وهو ابن

املدرسة اليت درس فيها حتت إشراف أبيه ، ولكنه مل ي ِدم التدريس النشغاله يف مهمة إصالح الناس وهدايتهم 

 .4إىل الصراط املستقيم ، وإىل نبذ املنكرات والبدعات

 الثاين : توليته منصب اإلفتاء الفرع

                                                                                                                                                                             

من امليالد ودفن يف الهور مبنطقة بنجاب يف ابكستان حاليا. انظر :  اقبال   1938موسى( وغريها من اآلاثر العلمية ،  وتويف رمحه هللا عام 
ريوز سنز ،  اقبال ، الناشر: ف ۃتذکر؛  43-14م ، ص 1992سنة الطبع ور ، ہال ، ںآتش فشاكامل ملوالان حممد إمساعيل ندوي ، نشره :

 ,Life of Iqbal by Prof. Masood Ul Hassan, Ferozsons publication؛  وما بعد ها 16، ص  1978جون 
Lahore. P:01 and onward. 

، مل أجد مصدرا لقول الدكتور حممد  197؛ بساتني الغفران ص 50اإلمام األكرب اتجمدد  حممد أمحد رضا خان والعامل العريب ص  1
 عم وجدت مرجعا فذكرته. إقبال ، ن

م يف قرية تسمى " رأي بريلي" ، وأسرته تسمى  1914هإإ املوافق  1333من احملرم سنة  6هو أبو احلسن احلسين  الندوي ولد يف  2 
ذرات من م. انظر: ش1999"السادات القطبية" ، وله مصنفات كثرية منها قصص النبيني واملختارات من األدب العريب وتويف رمحه هللا سنة 

 هإإإ.1428األدب العريب يف شبه القارة ، للدكتور نور حممد شاكر ، طبع الهور ابكستان ، طبعة أوىل 
  1182/  8تكملة نزهة اخلواطر ،  3
 92فيضان أعلى حضرت ص  4
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وكان الشيخ أمحد رضا خان زكيا جمتهدا منذ نعومة أظفاره ، وبداية تعليمه لدى أبيه ،  وقد أصدر أول فتوى 

هإإ ، وأجازه أبوه إلصدار  1286عند ما كان ابن الثالث عشر حتت إشراف أبيه الشيخ نقي علي خان سنة 

هإإ  1297لده داعي األجل سنة الفتوى بعد سبع سنوات فكان الشيخ يصدر الفتوى بنفسه وعندما لّّب وا

 ، واستمر على هذا املنصب مجيع عمره حوايل مخسني سنة.1توىل منصب اإلفتاء منفردا بعدئذ 

 الثال  : طريقته للمبايعة الفرع

ون منهم النص  واإلرشاد والدعاء ، وكان الشيخ أمحد رضا بكان الناس يبايعون على أيدي العلماء وال يطل

الشيخ السيد الشاه آل رسول املارهروي ، ولكن بعد أن انتقل الشيخ السيد املارهروي خان مبايعا على يد 

إىل رمحة هللا أتى الناس إىل الشيخ أمحد رضا خان للمبايعة ولكنه يف البداية كان يرسل إىل السيد أيب احلسني 

ءآى له الرؤاي وأجازه شيخه ،  ولكنه بعد فرتة  ترا3أو إىل السيد عبدالقادر بدايواين  2أمحد نوري مارهروي 

ومرشده السيد آل رسول ألخذ املبايعة مباشرة ، فكان الناس أيتون إليه متوضئني وجيلسون قريبا منه ويضعون 

 .  4أيديهم يف أيدي الشيخ وينطقون بكلمة التوحيد ويتوبون إىل هللا ويتشرفون خبدمة الشيخ 

 الرابع : دوره يف رد  الفنت الفرع

                                                           
 املرجع السابق 1
بيته من جدته وجده الشاه آل رسول ، وتويف هإإ ، أخذ العلوم االبتدائية من  1255هو السيد الشاه أبو احلسني أمحد نوري ، ولد  2 

 www.ziaetaiba.comر سريته على موقع : ظهإإ. ان 1324
هإإ ، أخذ العلوم االبتدائية من جده مث سار على النهج الرائج حلصول العلم وتلمذ  1253هو الشاه عبدالقادر بدايوين ، ولد الشاه  3 

  www.ziaetaiba.comنظر سريته على موقع : هإإ. ا1319لدى العلماء األجالء ، وتويف سنة 
 336املرجع السابق  4

http://www.ziaetaiba.com/
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اليت قام ذها يف حياته العملية : رّد الفنت اليت ظهرت يف زمنه ، مثل : فتنة القاداينية ، وفتنة  ومن األعمال 

، 1، وفتنة إنكار جواز العملة الورقية ، وفتنة عدم جواز إرسال العملة عرب الربيد ملسو هيلع هللا ىلصإنكار علم الغيب للنيب 

 . 3ره، وغريها من الفنت اليت ظهرت يف عص2وفتنة عدم جواز قرابن البقرة 

 اخلامس : دوره يف رد البدعات واملنكرات الفرع

أر  اهلند جممع األداين واملذاهب السماوية وغري السماوية حيث ال يوجد دين أو مذهب يف الدنيا إال 

وأصحاذها يوجدون يف اهلند ، واملسلمون يف اهلند مل يتأثروا مبذهب أو دين مثل ما أتثروا ابهلندوسية حيث 

الت موجودة يف اتجمتمعات املسلمة يف اهلند د والعادات والرسوم بل بعضها ال ز قاليتسربت  بعض الت

وابكستان اآلن ، وقام الدعاة والعلماء إىل الدعوة إىل رّد هذه البدعات واملنكرات الرائجة اليت تلوثت ذها 

وجيههم  إىل السنة، هذه اتجمتمعات من اهلندوسية فقاموا إلصالح الناس وهدايتهم إىل الصراط املستقيم وت

ومن أولئك الدعاة الذين هلم دور كبري يف هذا امليدان الشيخ أمحد رضا خان حيث قام بتوجيه الناس إىل نبذ 

هذه البدع واملنكرات مثل قراءة القرآن على املقابر ، والضيافة يف بيت امليت ، وزايرة القبور للنساء ، والغناء 

ية ، والرقص على مقابر األولياء ، والتنوير على مقابرهم وتصنيع الطعام ، على املقابر ، وبناء املقربة الومه

 .4، وقرب األولياء ملسو هيلع هللا ىلصوالسجدة والركوع والطواف حول قرب النيب 

 مرات اهلنديةااملم  منالسادس : موقفه  الفرع

                                                           

ام واملراد منه أن واحدا يريد إرسال العملة إىل أهله عرب الربيد ويعطي األجرة هلذه اخلدمة ، فهذه األجرة كانت تعترب راب يف زمنه ، فق 1 
 ذه اخلدمات ، وليست منفعة اليت جيرها هذا القر .برده ، وقال : إنه أجرة ه

س اهلندوس يعبدون البقرة يف اهلند ، وأتثر املسلمون ذهذه العادة واجتنبوا من أضحيتها ، فقام برّد هذا الرسم بدليل وبرهان ورّغب النا 2 
 إىل التمسك أبحكام اإلسالم.

 وما بعدها  579انظر : فيضان أعلى حضرت ص  3
 (  ثالثتعلقة ذهذه البدع يف الباب الملرجع السابق  وفتاوى رضوية )ذكر الباحث هذه الفتاوى املانظر : ا 4
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مل يقتصر دور الشيخ يف جانب العلم والدعوة واإلصالح ورد البدع واملنكرات ، بل شارك يف السياسة لرد 

الظلم عن املسلمني واملطالبة حلقوقهم املشروعة ، فقام بدور فعال حلماية املسلمني ضد االستعمار الربيطاين ، 

لمني على أن ال يركنوا إىل ما يدعو إليه غري واملؤامرات اهلندوسية والكش  عن خداعهم وفكرهم ، منّبها املس

املسلمني واملستعمرين ، ويف هذا الصدد  لعب دورا فعاال يف املؤمتر اهلندي القومي ، ويف حركة اخلالفة ، ويف 

 حركة ترك املواالة وغريها من املواق  واحلركات واملؤامرات. 

 : آاثره العلمية ابع الس فرعال

د رضا خان يف الوعظ واإلرشاد واإلفتاء واملشاركة يف املؤمترات االستقاللية مل ينحصر دور الشيخ أمح

للمسلمني عن اهلندوس ، بل قام بتألي  كتب ومؤلفات ورسائل عديدة يف الفنون والعلوم املختلفة ، وبنّي 

املطالعة  كان كثري  –رمحه هللا  –، أبن الشيخ أمحد رضا خان  -رمحه هللا  –الشيخ أبو احلسن علي الندوي 

، ذا علم وسيع وقلم سيال ، وقد حرّي علماء احلجاز بضبطه جزئيات الفقه احلنفي وسعة اطالعه على 

 .1نصوص األئمة للمذهب احلنفي يف املسائل االختالفية ؛ لكونه ذكيا وفطينا 

ووقع االختالف  بني العلماء يف عدد مؤلفاته وتصنيفاته ؛ لكوهنا منتشرة يف األماكنة املختلفة ،ويقول يف 

هذا الشأن الدكتور حازم املصري : إن الدكتور مسعودحممد حتّمل عبء إحصاء أقوال الشيخ أمحد رضا 

دد مؤلفاته  إىل ثالمثائة ومخسني  خان ومعاصريه يف عدد مؤلفاته يف املراحل املختلفة من عمره ، فقد بلغ ع

كتااب يف مخسني من العلوم والفنون املختلفة وهو  ابن الثالثني. ، وذكر ابنه حامد رضا خان أن عدد كتب 

                                                           
 1182 - 1181/  8تكملة نزهة اخلواطر  1
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: إن 1جتاوز عن األربعمائة كتاب ، كما قال  ظفر الدين ذهاري  –رمحه هللا  –الشيخ أمحد رضا خان 

هإإ ، أن مؤلفات  1393، املتوىف سنة  2نّي املفيت إعجاز ويل خان مؤلفاته جتاوزت عن الستمائة مؤل  ، وب

 .3الشيخ  أمحد رضا خان تتجاوز عن أل  كتاب 

وأكد الدكتور احلازم على أن عدد مؤلفات الشيخ أمحد رضا خان  كانت أل  مؤل  ما بني كتاب ورسالة ؛ 

التحرير والتصني  ، فأل  الكتب يف ألنه كان جييد اللغة العربية من بني معاصريه ، فوق  حياته يف 

 .4اتجملدات والكتيبيات الصغرية 

 وفيما يلي بعض كتبه املعروفة واملطبوعة : 

إقامة القيامة على طاعن القيام لنيب هتامة ، طبع املكتبة القادرية ابجلامعة النظامية الهور ،  -1

 هإإ. 1419سنة 

 هإإإ. 1396، الئلبور ، سنة  االستمداد على أجياد اإلرتداد ، طبع مظهر فيض رضا -2

 م .  2008الدولة املكية ابملادة الغيبية ، مطبوعة مكتبة نبوية ، سنة  -3

                                                           

أعلى حضرت ، وحتفة  حياةهإإ ، صاحب كتاب  1303هو حممد ظفر الدين القادري ، صاحب أمحد رضا خان ، ولد سنة  1 
 www.ziaetaiba.com. انظر سريته على موقع : 1962األحبار يف مناقب األخبار وغريها ، وتويف سنة 

هإإ مبدينة بريلي ، وأخذ البيعة على أمحد رضا خان ابلطريقة  1332هو املفيت إعجاز ويل خان ، تلميذ أمحد رضا خان ، ولد سنة  2 
 www.ziaetaiba.comإإ . انظر سريته على موقع : ه 1393القادرية ، وتويف سنة 

 36حممد أمحد رضا خان والعامل  العريب  ص :  3
. ووافق رأيه األستاذ املفيت شجاعت علي القادري قائال : " إن الشيخ أمحد رضا خان كان سريع 158انظر: املرجع السابق ص  4

 ، فكتب يف مخسني فنا وعلما أل  كتاب ". انظر : من هو أمحد رضا للشيخ القلم ، ووسيع االطالع على مواق  االختالف ، موفقا من هللا
. كما وافقه الرأي  مشتاق أمحد األزهري قائال : إن الشيخ أمحد رضا خان وق  مثان 25شجاعت القادري ، أكادميية رضا الهور ،  ص : 

صنفاته على األل . انظر: اإلمام أمحد رضا وأثره يف الفقه احلنفي ومخسني سنة من  عمره للتصني  والتحرير فكتب كتبا ومصنفات حىت زادت م
  141، ص : 
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 2005الذيذة الزكية يف حترمي سجود التحية ، طبع مكتبة مؤسسة الشرف ، الهور ، سنة  -4

 م .

جامعة الفضل املوهيب يف معىن إذا أص  احلديث فهو مذهيب ، طبع  إدارة مصباح القرآن ،  -5

 عثمانية ، الهور .

 م .  2005القاداينية ، طبع  دار الثقافة ، القاهرة ، سنة  -6

 ترمجة القرآن احلكيم ، اتج كمبين ، كراتشي  -7

 احملجة املؤمتنة يف آية املمتحنة ، طبع مركزي جملس رضا ، الهور. -8

 هإإ .  1307جتلي املشكوة ، طبع مكتبة نبوية ، الهور ، سنة  -9

 .هإ (1305يان مساع األموات ) املوات يف بحياة -10

 : وفاته ثامن ال فرعال

سنة من شهر صفر  25انتقل إىل رمحة هللا يوم اجلمعة املبارك يف بعد حياة مليئة ابلعلم والتدريس والتألي  

. وله من  1مبدينة بريلي ، ودفن يف مدرسة م 1921أكتوبر  عام   الثامن وعشرين منهإ املوافق  1340

 ف اآلالف العيدين وقد شهد جنازته آال صلوةالعمر  مخسة وستون سنة وصلي عليه  يف امليدان املخصص ل

 . رمحه هللا رمحة واسعة. 2من البشر

  
                                                           

 391، ص:  وسلحن إتم أدمح راض اخن؛  46تذكرة علماء أهل السنة ص  1

؛اإلمام األكرب  415-410مدين كتب خامه ، ملتان، ص ،ملوالان يسني أخرت مصباحي  إتم أدمح راض اخن رد دباع  وركنمل انظر :  2
 47تجمدد حممد أمحد رضا خان والعامل العريب ص ا
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 –رمحه  هلل  –التاسع : الرسائل اجلامعية املقد مة عن شخصية اإلمام أمحد رضا خان  الفرع

اإلمام أمحد رضا خان وسريته يف كتب ورسائل جامعية . ويف هذه العجالة نشري حياةتناول كثري من الباحثني 

 هذا العامل الفّذ:حياةإىل أهم الرسائل اجلامعية اليت قّدمت يف بعض اجلامعات عن 

فقيه اإلسالم للدكتور حسن رضا خان ، رسالة دكتوراة ، قدمت إىل جامعة " بتنة " ابهلند عام  -1

 م.1979

ة يف اهلند: إمام أمحد رضا خان وحركته للدكتور أوشا سانيال ، رسالة قدمت إىل اإلسالم والسياس -2

م. والرسالة أصال يف اللغة اإلجنليزية وعنوانه :  1990جامعة كوملبيا ، نيوايرك عام 

Devotional Islam & politics in British India, Ahmad Raza khan 

Berielvi and His movement.(1870-1920) 

اإلمام أمحد رضا خان ، حياته وخدماته للدكتور طيب علي رضا ، رسالة قدمت إىل جامعة    -3

 م.1993هندو ، "بنارس" ابهلند عام 

اإلمام أمحد رضا خان الربيلوي ، أحواله وأفكاره للدكتور احلافظ عبدالباري الصديقي ، رسالة  -4

 م.1993قدمت إىل جامعة السند ، جامشور ، ابكستان عام 

اخلدمات الفقهية ملوالان أمحد رضا خان ، رسالة قدمت إىل جامعة السند ، جامشور ، ابكستان  -5

 م.1998عام 

عند اإلمام أمحد رضا خان للدكتور غالم مصطفى جنم القادري ، رسالة   ملسو هيلع هللا ىلصتصور حب املصطفى  -6

 م.2003قدمت إىل جامعة ميسور ابهلند عام 
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لدكتوراة آنسة آراين املظهري ، رسالة قدمت إىل جامعة أحوال اإلمام أمحد رضا وخدماته األدبية ل -7

 م.1981السند ، ابكستان عام 

اإلمام أمحد رضا خان الربيلوي احلنفي وخدماته العلمية واألدبية للدكتور احلافظ حممد أكرم ، رسالة  -8

 م.1990قدمت إىل اجلامعة اإلسالمية ذهاولبور ، ابكستان عام 

 الفقه احلنفي للدكتور السيد مشتاق أمحد الشاه األزهري ، رسالة اإلمام أمحد رضا خان وأثره يف -9

 م.1997قدت إىل جامعة األزهر الشري  عام 

الشيخ أمحد رضا خان الربيلوي اهلندي ، شاعرا عربيا للدكتور ممتاز أمحد السديدي ، رسالة قدمت  -10

 م.1999غلى جامعة األزهر الشري  عام 

خان للسيد عتيق الرمحن الشاه ، رسالة قدمت إىل اجلامعة النثر الفين عند الشيخ أمحد رضا  -11

 . 1م 2003اإلسالمية العاملية ، إسالم آابد ، ابكستان ، عام 

  

                                                           
هإإ املوافق  1427اإلمام أمحد رضا خان حملمد أسلم رضا ، إدارة لتحقيقات اإلمام أمحد رضا ، كراتشي ، الطبعة األوىل  حياةانظر :  1

 34 - 30م، ص  2006
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 العاشر : التعريف بكتاب " العطااي النبوية يف الفتاوى الرضوية " الفرع

تاب ضخم وموسوعة كبرية وفق الفقه احلنفي ، مشتمل على آراء الشيخ أمحد القيمة كهذا الكتاب  

واجتهاداته البارزة يف املسائل القدمية والنوازل اجلديدة، يف اللغات الثالث  األردية والعربية والفارسية ،  وحمتو 

آالف أسئلة . يشتمل الكتاب على حوايل سبعة وأربعني ومثامنائة وستة 1“ثالثني جملدا”على 

(، رسالة  اليت صنفها الشيخ جوااب 206(واألجوبة عليها كما أنه حيتوي على حوايل ستة ومائتني )6847)

، وهو العهد الذي 2على األسئلة املعروضة عليه. وقد توىل  الشيخ منصب اإلقتاء وهو  ابن عشرين سنة 

 –صحاذها كانوا عاكفني على محاية حصن الدين احتل فيه اإلجنليز شبه القارة اهلندية ، واملدارس الدينية وأ

، ففي هذه األحوال جلأ الناس إىل العلماء من خالل األسئلة واالستفتاء. ووقع احلظ  -وهي املدارس الدينية 

حيث لّّب دعوة الناس وأجاذهم وأرشدهم إىل  –رمحه هللا  –الوافر يف نصيب الشيخ موالان أمحد رضا خان 

هم ، وفتاواه شاهدة على ذلك. والكتاب من نوادر الكتب يف الفقه احلنفي يف شبه دينهم وأصلحهم ورابّ 

القارة اهلندية بعد الفتاوى اهلندية كما أشار إليه الدكتور حازم املصري قائال : "إهنا أعظم جمموعة الفتاوى يف 

 –رمحه هللا –4أمحد الندوي. وأكد هذا الرأي الشيخ معني الدين 3شبه القارة اهلندية بعد الفتاوى اهلندية " 

رئيس التحرير جملة معارف بقوله : " ينبغي لكل من خمالفيه وموافقيه أن يطالع فتاواه العلمية التحقيقية 

                                                           
م ،   يف ثالثني جملدا  1994هإإإ املوافق  1415ور سنة والكتاب طبعه  رضا أكادميية )رضا فاؤنديشن(، جامعة نظامية رضوية، باله 1

ت وئري ، مع ختريج النصوص الفقهية الواردة فيها وترمجة العبارات العربية. واألن مع مرور األايم وتقدم التكنولوجي يوجد الكتاب يف صيغة سوف
لبحث " فيه. وهو موجود على الشبكة العنكبوتية على حيث يسهل عليه االطالع زكذلك استخراج  العبارات املطلوبة ابستخدام خدمة " ا

 apps-https://www.dawateislami.net/downloads/islamicعنوان : 
اإلسالمية ابجللمعة اإلسالمية العاملية إبسالم انظر :  التعري  اإلمجايل لفتاوى رضوية  حلق حممد، حبث مقدم إىل إدارة التحقيقات  2

 678بعنوان : املؤسسات القانونية والفكرية يف أسيا ، ص  2009آابد ، ابكستان ، يف املؤمتر املنعقد سنة 
 39حممد رضا خان والعامل العريب ، ص :  3
التحرير تجملة معارف اليت كانت أصدرت من مدرسة وهو املعروف ابسم احلاج معني الدين أمحد الندوي وله كتب كثرية ، وكان رئيس  4

 أعظم كره ابهلند. ومل يطلع الباحث على اتريخ مولده.

https://www.dawateislami.net/downloads/islamic-apps
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، : " يسعنا أن نقول : "أبنه يعّد أاب حنيفة  -رمحه هللا  –. ويقول الدكتور العالمة حممد إقبال 1اجلديدة " 

 .2القارة اهلندية ، وال يوجد أحد من يدانيه يف سعة اطالعه وتبحر علمه "  يف عصران لكونه عاملا متبحرا يف

 ويف السطور التالية نلقي الضوء  على التعري  املوجز لكل جملد من هذه اتجملدات كما يلي : 

 ، منها:  3اتجملد األول : وهو مشتمل على اثنتني وعشرين سؤاال كما أنه يشتمل على أحد عشر رسالة

 عالم أن الفتوى مطلقا على قول اإلمام.أجلى األ  -1

 تنوير القنديل يف أوصاف املنديل -2

 ملع األحكام أن ال وضوء من الزكام  -3

 خالصة تبيان الوضوء  -4

 ابدق النور يف مقادير ماء الطهور -5

 بركات السماء يف حكم إسراف املاء -6

 ارتفاع احلجب عن وجوه قراءة اجلنب -7

وثالثني سؤاال  يف أحكام املياه وغريها مثل : الوضوء ونواقضه ، والغسل اتجملد الثاين : ويشتمل على ثالث 

، واخلو  والتيمم ، واحلج والنكاح والسري والشركة والوق  والوكالة واهلبة واإلجارة واحلجر والغصب والصيد 

املفيت ،  والذبيحة واحلظر واإلابحة ، وإحياء أموات ، ومسائل الشرب والدية والوصية وفوائد فقهية ورسم

 وفضائل ومناقب. ويوجد فيه سبعة رسائل أشهرها:

                                                           
 م.  1940انظر : " جملة معارف " الشهرية اليت كانت تصدر من دار املصنفني أبعظم كره ، عدد سبتمرب ، عام  1
 10/  3الهور ،  انظر: مقاالت بزم رضا للدكتور عابد أمحد ، مدير بيت القرآن ، 2
 ويذكر الباحث هنا من رسائله املشتهرة واملعروفة دون استيعاذها. 3
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 الطرس املعدل يف حّد ماء املستعمل -1

 اهلنيئ النمري يف املاء املستدير -2

 هبة احلبري يف عمق ماء كثري -3

 واتجملد الثالث : وهو حمتو على تسعة ومخسني سؤاال حتت العناوين اآلتية : 

واقضه ، واألجناس ، ومسائل الصلوة ، وأحكام املسجد ، مسائل احلو  ، أحباث التيمم ، والوضوء ون

 ومسائل صلوة اجلنائز ، والبيع وفوائد أصولية ، كما أنه يشتمل على ست رسائل ، منها :

 الدفة والتبيان لعلم الرقة والسيالن -1

 حسن التعمم لبيان حد التيمم -2

 مسع الندى فيما يورث العجز من املاء  -3

 الظفر لقول زفر -4

بع : وهو مشتمل على املسائل اليت سبق ذكرها آنفا يف اتجملد الثالث ، ويبلغ عدد األسئلة  إىل اتجملد الرا

 اثنني وثالثني ومائة أسئلة ، ويوجد فيه بعض الرسائل مثل :

 الطبة البديعة يف قول صدر الشريعة  -1

 سلب الثلب عن القائلني لطهارة الكلب -2

 سؤاال ومخسة رسائل ، منها :اتجملد اخلامس : وهو حمتو على مائة وأربعني 

 التاج يف بيان الصلوة قبل املعراج مجال -1
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 منري العني يف حكم تقبيل اإلذهامني -2

 ذهج السالمة يف حكم تقبيل اإلذهامني يف اإلقامة   -3

 إيذان األجر يف أذان القرب -4

والفضائل  اتجملد السادس: وفيه سبعة ومخسني وأربع مائة أسئلة ، من مسائل اإلابحة واحلظر والتقليد

 والرايضية وصفة الصلوة والقراءة واإلمامة ، والتجويد وغريها ، وتوجد  فيه كذلك أربع رسائل ، منها:

 هدية املتعال يف حد االستقبال -1

 نعم الزاد لروم الضاد -2

 اجلام الصاد عن سنن الضاد -3

الوتر  صلوةروهاهتا ، و واتجملد السابع : وفيه تسعة وستون ومائتا أسئلة ،  حول مسائل مفسدات الصلوة ومك

والنوافل إىل جانب: مسائل التجويد والقراءة واإلمامة وأحكام املساجد والفوائد الفقهية والعقائد والكالم 

 والتفسري وعلوم القرآن وأمساء الرجال والتاريخ ، كما أنه توجد فيه بعض الرسائل ، منها :

 القطوف الدانية ملن أحسن اجلماعة الثانية -1

 الصواب يف قيام اإلمام يف احملرابتيجان  -2

 اجتناب العمال عن فتاوى اجلهال -3

 وصاف الرجي  يف بسملة الرتاوي  -4

واتجملد الثامن : وهو حيتوي على سبعة وثالثني وثالمثائة أسئلة ، يف مسائل اتجملد السابع وتوجد فيه ست 

 رسائل ، منها :
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 مرقاة اجلمان يف اهلبوط عن املنرب ملدح السلطان -1

 دعاية املذهبني يف الدعاء بني اخلطتني -2

 أويف اللمعة يف آذان يوم اجلمعة -3

 وشاح اجليد يف حتليل معانقة العيد -4

اتجملد التاسع : وهو حيتوي على مسائل املوت  وجتهيز امليت وتكفينه ، وأحكام القبور وإيصال الثواب ، 

 لى ثالث عشرة رسالة ، منها : وأصول احلديث واملنطق والتربك والوسيلة وغريها كما أنه شامل ع

 املنة املمتازة يف دعوات اجلنازة -1

 بذل اجلوائز على الدعاء بعد صلوة اجلنائز -2

 النهي احلاجز عن تكرار صلوة اجلنائز -3

 اهلادي احلاجب عن جنازة الغائب  -4

 إهالك الوهابيني على توهني قبور املسلمني  -5

 بريق املنار بشموع املزار -6

 عد األرواحإتيان األرواح لدايرهم ب -7

 جلى الصوت لنهي الدعوات أمام املوت -8

 املوات يف بيان مساع األمواتحياة -9

 الوفاق املتني بني مساع الدفني وجواب اليمني     -10
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اتجملد العاشر: وفيه ست عشرة مسألة  حول القضا  والكفارة والفدية واجلناايت يف احلج والرهن واألضحية 

 ،وست عشرة رسالة ، منها :

 املشكوة إلانرة مسئلة الزكوةجتلى  -1

 الزهر الباسم يف حرمة الزكوة على بين هاشم -2

 أذكى اهلالل إببطال ما احدث الناس يف أمر اهلالل -3

 طرق إثبات اهلالل -4

 البدور األجلة يف أمور األهلة -5

 اإلعالم حبال البخور يف الصيام -6

 تفاسري األحكام لفدية الصلوة والصيام -7

 هداية اجلنان أبحكام رمضان -8

 ء القب  عن درك وقت الصب در  -9

 النرية الوضية شرح اجلوهرة املضية   -10

اتجملد احلادي عشر : وهو يتضمن على تسع ومخسني وأربعمائة أسئلة ، اليت تدور حول أحكام النكاح 

والويل والكفاءة يف الزواج ، واملهر والوليمة والرضاعة والطالق والنسب وغريها من األحكام املتعلقة ابألسرة ، 

 هو مشتمل أيضا على بعض الرسائل ، منها : و 

 عباب األنوار أن ال نكاح مبجرد األفراد -1

 هبة النساء يف حتقيق املصاهرة ابلزان -2
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 إزالة العار حبجز الكرائم عن كالب النار -3

 اجللى احلسن يف حرمة ولد أخي اللنب -4

 حترير الرد عن تزويج األبعد -5

لد الثاين عشر : وهو حيتوي على مثان وعشرين ومائتني أسئلة حول اجلهاد ونكاح الكافر واملعاشرة اتجم

 وتفويض الطالق  وغريها من املسائل يف فقه األسرة ويتضمن كذلك الرسائل اآلتية : 

 البسط املسجل يف امتناع الزوجة بعد الوطئ للمعجل  -1

 رحيق األحقاق يف كلمات الطالق -2

لث عشر : وفيه توجد ثالث وتسعني ومائتني أسئلة ، وتتعلق ابملسائل املتعلقة ابألسرة ، منها تعليق اتجملد الثا

الطالق ، واإليالء واخللع والظهار واحلداد ومفقود اخلرب والنسب والنفقة واألميان والنذور والكفارة واحلدود 

 وغريها من املسائل املهمة ، وتوجد فيه أيضا رسالتان :

 قيق بباب التعليقآكد التح -1

 اجلوهر الثمني يف علل انزلة اليمني -2

اتجملد الرابع عشر: وهو مشتمل على تسع وثالثني وثالمثائة أسئلة ، من كتاب السري والتفسري وأصوله ، 

وفوائد حديثية ، وأحكام املسجد والنكاح واإلفتاء والبيوع واإلجارة والعقائد وأصول الفقه والسياسة واحلظر 

 ، واألضحية والفلسفة والتصوف ، وفيه سبع رسائل، منها :واإلابحة 

 إعالم األعالم أبن هندوستان دار اإلسالم   -1

 احلجة املؤمتنة يف آية املمتحنة -2
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 أنفس الفكر يف قرابن البقر -3

 اتجملد اخلامس عشر : وفيه واحد ومثانون سؤاال ، وهو تختص بكتاب السري وفيه بعض الرسائل ، منها:

 على كلية التهانوي اجلبل الثانوي -1

 سبحان السبوح عن عيب كذب مقبوح -2

اتجملد السادس عشر : وهو حيتوي على اثنتني وثالثني وأربعمائة أسئلة ، يف الشركة والوق  ، وفيه ثالث  

 رسائل أيضا ، وهي :

 جوال العلو لتبيني اخللو -1

 التحرير اجليد يف حق املسجد -2

 إابنة املتواري يف مصاحلة عبد الباري -3

اتجملد السابع عشر : وهو مشتمل على مثان وتسعني ومائتني أسئلة ، يف البيوع  وأقسامه ، وفيه توجد 

 رسالتان أيضا ومها :

 كفل الفقيه الفاهم يف أحكام قرطاس الدراهم -1

 كاسر السفيه الواهم يف إبدال قرطاس الدراهم -2

 وفيه كذلك رسالتان ومها :اتجملد الثامن عشر : وهو يشتمل على مسائل املرافعات والبيوع ، 

 أنص  احلكومة يف فصل اخلصومة -1

 اهلبة األمحدية يف الوالية الشرعية والعرفية -2
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اتجملد التاسع عشر : وهو مشتمل على الوكالة واإلقرار والصل  واملضاربة ، واألمانة والعارية واهلبة واإلجارة 

 ائل ، وهي :واإلكراه وغريها من املسائل املتعلقة ابلبيوع ، مع ثالث رس

 فت  املليك يف حكم التمليك -1

 أجود القرى لطالب الصحة يف إجارة القرى -2

 رڈاملين والدرر ملن عهد مين آر -3

 اتجملد العشرون : وهو مشتمل على أربع وثالثني وثالمثائة أسئلة ، وثالث رسائل ، وهي : 

 سبل األصفياء يف حكم الذب  لألولياء -1

 هادي األضحية ابلشاة اهلندية -2

 الصافية املوجبة حلكم جلود األضحية -3

 اتجملد احلادي والعشرون : وهو مشتمل على واحد وتسعني ومائنتني مسألة  مع مخس رسائل ، منها:

 جلي النص يف أماكن الرخص -1

 الرمز املرص  على سؤال موالان سيد آص  -2

 بركات اإلمداد ألهل االستمداد -3

 وأربعني وماتني مسألة والبعض الرسائل املعروفة منها :اتجملد الثاين والعشرون : وهو مشتمل على إحدى 

 الزبدة الزكية يف حترمي سجود التحية -1

 ملعة الضحى يف إعفاء اللحى -2
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 الطيب الوجيز يف أمتعة الورق واألريز -3

 مروج النجاء خلروج النساء -4

ج وزايرة القبور اتجملد الثالث والعشرون : وهو مشتمل على تسع وأربع مائة أسئلة. يف الطهارة والصوم واحل

 والنكاح والطالق وغريها من املسائل املتفرقة ، وتوجد فيه بعض الرسائل ، منها :

 إرادة األدب لفاضل النسب -1

 هادي الناس يف رسوم األعراس -2

اتجملد الرابع والعشرون : وهو حيتوي على أربع ومثانني ومائتني أسئلة ، متعلقة ابللهو واللعب واألمر ابملعروف 

 عن املنكر وغريها ، و توجد فيه الرسائل اآلتية :والنهي 

 احلق املتجلى يف حكم املبتلى -1

 تيسري املاعون للسكن يف الطاعون -2

 مشعلة اإلرشاد إىل حقوق األوالد -3

 أعجب اإلمداد يف مكفرات حقوق العباد -4

 اتجملد اخلامس والعشرون : وفيه ثالث ومثانون ومائة أسئلة ، وبعض الرسائل ، منها :

 التسجيلي يف عني النار جيلي الفقه -1

 الشرعية البهية يف حتديد الوصية -2
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اتجملد السادس والعشرون : وهو مشتمل على مخس وعشرين وثالمثائة أسئلة وبعض الرسائل  املعروفة ، وهي 

: 

 املقصد النافع يف عصوبة الرابع -1

 طيب األمعان يف تعداد اجلهات واألبدان -2

 جتلية السلم يف مسائل من نص  العلم -3

 مجع القرآن ومب عزوه لعثمان -4

 اتجملد السابع والعشرون : وهو مشتمل على مخس وثالثني سؤاال وبعض الرسائل ، منها : 

 “إذا ص  احلديث فهو مذهيب  ”الفضل املوهيب يف معىن  -1

 مقامع احلديد على حد املنطلق اجلديد -2

 عض الرسائل املشتهرة ، منها :اتجملد الثامن والعشرون : وهو مشتمل على مثان وعشرين سؤاال وعلى ب

 الزالل األنقى من حبر سبقته األتقى 

 الرسائل املعروفة اتجملد التاسع والعشرون :  وهو مشتمل على مخس عشرة ومائة أسئلة يف علم الكالم وبعض

 وهي : 

 شرح املطالب يف مبحث أيب طالب -1

 التجبري بباب التدبري -2

 أنوار االنتباه يف حل نداء ايرسول هللا -3
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وأصحابه كما يوجد فيه بعض  ملسو هيلع هللا ىلصاتجملد الثالثون : وهو مشتمل على أربع وأربعون سؤاال يف فضائل النيب 

 الرسائل املعروفة ، وهي :

 األمن والعلى لناعيت املصطفى بدافع البالء -1

 هدي امليزان يف نفي الفي عن سيد األكوان -2
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 –رمحه  هلل  –الشيخ أشرف علي التهانوي حياة –الثاين  املبح    

 طالب :وفيه أربعة م

 األول : امسه ونسبه ونشأته طلبامل

 الثاين : حياته الشخصية : صفاته وأوَلده طلبامل

 الثال  : حياته العلمية  ومكانته وآاثره ووفاته طلبامل

 الرابع : حياته العملية طلبامل
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 األول : امسه ونسبه ونشأته طلبامل

 األول : امسه ونسبه فرعال

أسرة كرمية ،  عظيم ، أحد أكابر علماء ديوبند يف شبه القارة اهلندية ، من الواعظ املصل  الاملفسر الفقيه هو 

احلنفي ،  بن عبداحلق 1أشرف علي  الكثرية،صاحب التصاني   ة ابلعلم املآثر واملفاخر ، معروف ةكثري 

علوي من جانب والدته الوالده  و فاروقي من جانب ال ،بن احلافظ فيض علي –-رمحه هللا  –التهانوي 

 . 2نسبا

و "  3ابأللقاب املختلفة ولكنه اشتهر منها بلقلب " حكيم األمة "  –رمحه هللا  –ول قِّب الشيخ التهانوي 

كما كان له لقب " العالمة" وعرف ذهذا اللقب لكونه على علم   يف داخل اهلند وخارجها، 4جمدد امللة " 

                                                           
م  2010؛ إمداد الفتاوى اتجملد األول  ، مرتبه موالان حممد شفيع ،مكتبة دار العلوم ، كراتشي:  1/1187انظر :  نزهة اخلواطر  1
راجع: أشرف السوان  خلواجه عزيز  -رمحه هللا  –فظ غالم مرتضى ابين بيت ؛ وقد مساه ذهذا االسم العامل الشهري حينئذ احلا 50 – 1/35،

.)والكتاب يف  1/33هإإإإ،  1427، إدارة أتليفات أشرفية ، ملتان ابكستان ، ربيع األول  -رمحهما هللا  –حسن اتجمذوب و موالان عبداحلق 
؛ مشاهري علماء ديوبند للدكتور فيو  الرمحن ،  21نوي ، كراتشي، ص أشرف للدكتور غالم حممد صاحب ، مكتبة هتا حياةاللغة األردية(؛  

 1986، مكتبة عزيزية ، الهور ابكستان   73ص 
  46. أشرف السوان  ص 21أشرف ص  حياةانظر :  2
 ڑبے؛  32راجع : أشرف السوان  ص  3

س
 

، طبع )املسلمون العشرون األكابر( لعبد الرشيد أرشد  مكتبة رشيدية الهور  املسمنب
   328م ، ص 1983أوىل 
 320ص  سیب ڑبے املسمنانظر :  4
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ألنه  3كما نسب إىل ديوبند   2ه ولد فيها ألن . ونسب إىل هتانه ذهون1لة والنقلية غزير وواسع يف العلوم العق

 . 4خترج منها ، وكان حنفي املذهب 

 الثاين : مولده ونشأته فرعال

 بوالية أتر برديش " كر" مظفر ن واقعة يف مديرية" قرية  نْ و  ذه   " هتانةبإإإإ  –رمحه هللا  –ولد الشخ حكيم األمة 

 . 5 م1863هإإ ، املوافق للعاشر  من  سبتمرب  عام  1280اخلامس من شهر  ربيع الثاين صباحا سنة  يف

وأدخله يف عمره من بداية  برتبيته أبوه  قامف،  -رمحها هللا  –وملا بلغ يف اخلامس من عمره توفيت والدته 

الفارسية وكاتبا متقنا ، وقد فت  هللا عليه خبرياته . وكان أبوه عاملا ابرعا يف اللغة جنان العلم واملعرفة والشريعة

وبركاته ، وهكذا كانت أمه سيدة فاضلة معروفة ابلتقوى والورع ، يقول الشيخ عن نفسه :" إن أيب قد رابين 

أان وشقيقي بعد أن التحقت أمي  برمحة هللا تعاىل ، وقد نلت من احملبة واملودة ما نلت منه والعناية اليت 

. كما أنه 6حمبة الوالدة وقضيت معظم أوقايت يف ظل شفقته وحمبته ومودته واهتمامه الفائق" غلبت على

حّبب إليه العلم الشرعي ومالت نفسه إليه ، فنال حظا وافرا من العلم واملعرفة والوعظ وقد كان حياول التشبه 

                                                           

ودنب 1  ديس

 
س

 م.  1946،  طبعة سعيدي حمل كراتشي 385ملفيت عزيز الرمحن ،ص  ذتركة اشمي
 23ص  لیہطبع دهلي ، اهلند ،  د ں)األعمال اجلليلة لعلماء احلق (  حممد ميا ا ےئ ےک ےک ادہہنلاک اکرے املع 2
   19 حمبوب رضوی مكتبة مري حممد ، مركز العلم واألدب كراتشي ص  ِ لولعلم دویدنب لمکم اترخی دلر 3
ورانظر :  4 يس زيس

 

ن

 

ش
 ه
ب

. أشرف السوان  21أشرف ص  حياة؛  21، الهور ، ص  پبليکيشنملوالان أشرف علي التهانوي ،  توصي   
  46ص 
 
أشرف   حياة؛ انظر : 2/410،  1972تبة العلمية بالهور  اتريخ أدبيات مسماانن ابكستان وهند ،جامعة بنجاب بالهور ، املك 5
؛ اتريخ دار العلوم ديوبند للسيد حمبوب رضوي ،  66؛ مشاهري علماء ديوبند ص  45؛ أشرف السوان  ص  1187؛  نزهة اخلواطر   22ص 

 2/51م ، 2005امليزان انشران واتجران كتب ، الهور ، ابكستان، طبع سنة 
 1/11ر أمحد عثماين إعالء السنن ، ظف 6
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ا على العلم كبّ ذ نعومة أظفاره م  ابلوعظاء واخلطباء املعروفني آنذاك وهو كان يف الثامن من عمره . وكان من

 .1الشرعي مائال إىل الطاعات وجمتنبا من اللغو واللهو والرتهات 

 ابكورة عمرهمن وكان مواظبا على الصلوات اخلمس وكان حيب الثوب األبيض ويكره  التبذير واإلسراف 

ى نفسه يف هذا السن من يشق عل  مل  عليه قائلة : " ِ  ختافن من عادته أنه حيي الليل  وعمته كانت وكا

 .2صباايه " 

 صفاته وأوَلده: الثاين : حياته الشخصية  طلبامل

 صفاتهاألول :  فرعال

متّيز الشيخ التهانوي رمحه هللا ابلصفات العالية واألخالق الفاضلة اليت اشتهرذها صفوة العلماء يف شبه القارة 

اهلندية، فكان من صفاته احلميدة اليت اتص  ذها أبنه كان مائال إىل العبادة والزهد وكان تقيا ورعا ذا رأي 

ولو كان مرّا، وأنه كان من الذين حيبون وطنهم  صائب ، وكان صادق القول وإذا رأى احلق يف شيئ يالزمه

وقومهم ، ومع ذلك كان متبعا للسنة وكارها للبدع كما كان يدعو الناس إىل نبذ البدع ، وهذه الصفات اليت 

، والقارئ هلذه  “الرّد على البدع ونبذ التقاليد اجلاهلية ”:حتلى ذها منذ صغره وكتبه انطقة بذلك مثل كتابه 

 . 3أنه كان حريصا على إصالح الناس.الكتب يرى 

وكان رمحه هللا متحليا مبحاسن األخالق من الرقة واللني وال يشدد على الناس وخاصة الذين كانوا تخدمونه ، 

ويف هذا الصدد حيكي لنا صاحب أشرف السوان  قصة تدل على أنه كان ال أيمر خدامه أبمرين معا ، فهو 

                                                           

 ڑبےراجع:  1
س
 

 61؛ أشرف السوان  ص  130ص   املسمنب
  52 – 51؛ أشرف السوان   24أشرف ص  حياةانظر :  2
 324انظر :  مآثر حكيم األمت : إرشادات وأفادات للدكتور عبداحلي عاريف ، ترتيب مسعود أحسن علوي ، إدارة إسالميات ص  3
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هللا كان يرفق خبدامه وال يشدد عليهم بل كان تعامله معهم تعامل األخوة  يقول :" إن الشيخ التهانوي رمحه

واألصدقاء ، وكان ال أيمر خدامه أبمرين يف نفس الوقت ، وإمنا كان أيمر أبمر ، مث أيمر آبخر بعد الفراغ 

 .1من األول وكان يقول: "أبنين افعل ذلك لئال أشق على اخلدام " 

كان إذا تكلم مع أحد تكلم بلط  ولني وكان لطي  املعشر كرمي السجااي ، وكان من عادته املباركة أنه  

حيافظ على حقوق اآلخرين  متصفا ابلوقار والسكينة شديد العناية ابآلخرين  حريصا على إصالح معامالت 

 . 2الناس

رتم الكبري وكان الشيخ التهانوي رمحه هللا مثاال للتواضع وكان تخدم نفسه وال يكل  أحدا مبا يريده ، حي

 . 3“أبنه ال بد لصاحب احلاجة أن يذهب إىل من حيتاجه ال العكس  ”ويشفق على الصغري وكان يقول : 

 أوَلدهالثاين :  فرعال

زوجتني ،وأغفل ذكر أوالده ، فالصمت مطبق على  –رمحه هللا  –ذكر صاحب السوان  أبن للشخ التهانوي 

 .4هذا اجلانب. 

 الثال  : حياته العلمية ومكانته وأاثره ووفاته طلبامل

 األول : طلبه للعلم ورحالته فرعال

                                                           
 43 - 1/42انظر : أشرف السوان   1
 راجع :  2

س
 

 306ص  املسمن ڑبےب
 1/43انظر :  أشرف السوان   3
 3/163 املرجع السابقانظر :   4
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كانت معروفة ابلعلم ومقرا للعلماء األجالء البارعني يف العلوم املختلفة “هتانة ذهون  ”كما تقّدم  أن القرية 

رون للعلم إىل خارج قريتهم متبعا منهج السل  حيث كانوا يسافمث سافر يف طلب العلم فبدأ دراسته من قريته 

وتعلم اللغة الفارسية والعلوم  ،  1، فحفظ القرآن  وبلدهمالعلم يف قريتهم  يكملوا حصولد أن عبوبلدهم 

 ”ناالبتدائية من بعض العلماء وقرا املختصرات على موالان فت  حممد التهانوي  ، أحد فقهاء الصاحلني م

 مبادئ اللغة العربية وقواعد النحو والصرف . ما، ودرس عليهندي واملولوي منفعت علي الديوب“هتانة ذهون 

وانل احلظ الوافر من علم املنطق واحلكمة والفقه وأصوله على يد موالان حممود حسن الديوبندي احملدث و 

 موالان مال حممود .

تحق بدارالعلوم ه  وال 1295وبعد تكميل الدراسة االبتدائية  سافر إىل ديوبند يف هناية ذي القعدة عام 

ساتذة األوكان ابن مخسة عشر سنة ، فبقي هناك حىت مجع العلوم النقلية والعقلية والعربية واألدبية لدى 

الان حممود حسن الديوبندي و الفقه واألصول على م واملاهرين يف ختصصاهتم ، فقرأ   كتب املنطق واحلكمة 

واملواريث على شيخ السيد أمحد الدهلوي.  واحلديث الرايضية و ، والفنون  داحملدث و على موالان حممو 

 . 2والتفسري على موالان يعقوب بن مملوك العلي النانوتوي

                                                           
 26أشرف  ص  حياةانظر :   1
هإ   1249من صفر سنة  13، وهويعقوب بن مملوك علي الصديقي حنفي املذهب ولد يف  1187انظر :  نزهة اخلواطر ص  2

إإإ " اننوتة" و أخذ الطريقة من الشيخ إمداد هللا املهاجر املكي ، وكان رئيس املدرسني يف دار العلوم بديوبند ، م ، يف قرية معروفة ب 1831املوافق 
؛ اتريخ دار العلوم ديوبند حملمد طيب رضوي  1404/ 8هإإ . انظر: نزهة اخلواطر 1302تويف رمحه هللا يف اليوم الثالث من ربيع األول سنة 

 .  226وبند ملفيت عزيز الرمحن ، ص ؛ تذكرة مشايخ دي 2/171
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وأثناء دراسته وفقه هللا تعاىل ابلسفر إىل احلج  وتلّمذ على الشيخ عبدهللا املهاجر املكي يف املدرسة الصولتية 

إمدادهللا املهاجر املكي عند ما رزقه هللا فرصة اثنية مبكة املكرمة يف القرآءات  و أخذ الطريقة من احلاج 

 .1للحج وصاحبه والزمه ملدة ستة أشهر مث رجع إىل اهلند ودّرس مدة طويلة يف مدرسة جامع العلوم بكانبور

سوى العلم وخدمة  شاغل مل يكن له شغلو ، ابلذكاء والوقار واألدب واخللق اجلّم واشتهر أثناء دراسته 

بعض أقاربه وكانوا يوجهون إليه الدعوة للزايرة والضيافة ولكنه   ديوبند جد  يفو ذته ، رغم أنه ياملشايخ وأسات

هإإ يف 1301سنة ل دراسته موأك  “إنه مل يدخل يف هذا البلد إال للتعلم والدراسة  ”كان يعتذر إليهم قائال :

 . 2سنةمدة مخس سنوات وعمره حينذاك عشرين 

 الثاين : شيوخه فرعال

درس عليهم وهنل من علومهم األساتذة املهرة األجالء  الذين  على –رمحه هللا  –الشيخ حكيم األمة  ذتلمّ 

 ومعارفهم وربّوه تربية علمية فاضلة ، ومن أشهر من تلّمذ عليهم :

 .3الشيخ حممد قاسم النانوتوي  -1

                                                           
 1188املرجع السابق  1
؛  مقدمة إعالء السنن ملوالان تقي عثماين  68 – 56؛ راجع للتفصيل : أشرف السوان  ص  28 – 26أشرف  ص حياةانظر :  2

 1/80الهور ،  1977؛ سريت أشرف ملنشي عبدالرمحن خان ،  سنة الطبع  1/8حفظه هللا 
هإإإ ، وهو مؤسس دار العلوم ديوبند، ومن آاثره:  "قبله منا " هي رسالة كتبها يف  1248علماء يف اهلند ولد يف قرية اننوته سنة أحد كبار ال - 3

مسلمان )املسلمون العشرون  ڑےم. . انظر : بيس ب 1879هإإإ املوافق  1297اللغة اهلندية ، كما له كتاب "آب حياة". تويف رمحه هللا  سنة 
؛ اتريخ دار 195، ص 1987؛ موج كوثر للشيخ حممد أكرم  ، طبع إدارة ثقافت إسالمية الهور طبعة رابعة  125 – 112ص األكابر( 

 1/102العلوم ديوبند 
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 املعروفنيمن أعالم اهلند  –رمحه هللا  – 1الشيخ العامل اجلليل احملقق النبيل حممد يعقوب النانوتوي -2

يف الفقه واألصول واحلديث النبوي واألدب العريب ، فقرأ عليه كتب  أستاذاعلم واملعرفة وكان لاب

 احلديث والتفسري.

الديوبندي ،انبغة األانم ، اإلمام احملدث  –رمحه هللا  –2الشيخ البار احملدث الفقيه حممود احلسن   -3

 .اهلند ، املعروف بشيخ 

 .3فت  حممد التهانوي الشيخ   -4

 ، أحد الفقهاء املشهورين.4الشيخ العامل الفقيه احملدث  منفعت علي الديوبندي  -5

ملعروفني املشهورين يف البالد ا، كان من القرءا  5الشيخ العامل املقرئ حممد عبدهللا املهاجر املكي  -6

 .وتدرب عليه يف قراءة القرآن الكرمي ابلرتتيل العربية ، وقد قرأ عليه الشيخ التهانوي رسائل التجويد

 .6الشيخ مال حممود -7

 الثال  : تالميذه فرعال

                                                           
 ( 106سبقت ترمجته يف الصفحة السابقة )رقم الصفحة :  1
، وهو من دعاة التحرير من االستعمار  م 1851هو حممود احلسن بن ذوالفقار علي الديوبندي املعروف بشيخ اهلند ، ولد سنة  2

هإإإ  جّراء ذلك ، فسجن الشيخ ملدة ثالث سنوات يف سجن "مالتا" ، وكان أول من مت قبوله يف  1335الربيطاين  ،وقد ألقي القبض عليه سنة 
؛   8/1377ر ترمجته: نزهة اخلواطر م. انظ1920املوافق  1339مدرسة دار العلوم بديوبند وتلّمذ علي الشيخ القاسم النانوتوي ، تويف سنة 

 2/33؛ اتريخ دار العلوم ديوبند  228مسلمان )املسلمون العشرون األكابر ( ص  ڑےبيس ب
هإإ. انظر: نزهة اخلواطر 1322هو فت  حممد احلنفي التهانوي ، من تالميذ الشيخ إمداد هللا املهاجر املكي ، تويف الشيخ سنة  3
 2/25ديوبند  ؛ اتريخ  دار العلوم8/1322
ة هو منفعت علي بن بلند خبش احلنفي الديوبندي أحد املعروفني يف الفقه يف اهلند وكان عاملا ابرعا يف املواريث واهلندسة والفقه واهليئ 4

  1/47؛ أشرف السوان   1385/ 8هإإ. انظر ترمجته: نزهة اخلواطر1327، تويف يف كانبور سنة 
 195كي كان من القراء املعروفني. انظر : موج كوثر للشيخ حممد أكرم ص هو الشيخ عبد هللا املهاجر امل 5
. انظر ترمجته : ؛ مشاهري علماء ديوبند ملوالان ظفري 1304هو مال حممود من أكابر علماء ديوبند ومن أشهر أساتذهتا ، تويف سنة  6

 25 - 1/24هإإ ؛ أشرف السوان  1400، طبعة أوىل  22الدين ص 



110 
 

فقد وفد إليه طالب العلم لينهلوا من علومه و معارفه ، وفيما يلي  –رمحه هللا  –نظرا ملكانة الشيخ التهانوي 

 أشري إىل  أشهرهم :

 بروداين 1موالان قاري حممد إسحاق  -1

 كان بوري2موالان حممد رشيد  -2

 كرسوي  3موالان صادق اليقني -3

 إله آابدي 4موالان فضل حق -4

 فت  بوري 5موالان شاه لطي  رسول -5

 جبنوري 6موالان حكيم حممد مصطفى -6

 ريو كان ب7موالان إسحاق علي  -7

 اجلاتكامي1موالان مظهر احلق -8

                                                           
هإإ وكان قد حفظ القرآن وحفظ الصحي   1283ن لطي  اهلدى الربدواين أحد املعروفني ابلعلم يف اهلند ولد سنة هو إسحاق ب 1

؛ مقدمة إعالء السنن للشيخ حممد تقي  9/53هإإ. انظر: أشرف السوان    1309للبخاري وتويف يف اليوم الثامن عشر من  شعبان سنة 
 1/10العثماين 

 كان بور املعروفني يف الفقه واإلفتاء وكان مدرسا يف مدرسة الشيخ حممد إسحاق. انظر : املرجع السابق.  هو حممد رشيد من علماء 2
؛ و تفسري  8/1246، انظر: نزهة اخلواطر1324هو الشيخ صادق اليقني من العلماء املعروفني ابلعلم والفقه ،  تويف الشيخ سنة  3

 دهلي.  1991، الطبعة األوىل  242نة ضياء ،  قدمت إىل  جامعة علي كره ( ص لرحيا،بيان القرآن للتهانوي : حتقيق ودراسة 
هو الشيخ فضل حق أحد املعروفني ابلعلم والفقه  وهو أول من خترج على يد الشيخ التهانوي رمحه هللا وأصب  مدّرسا يف قنوج وتويف  4

 9/53فيها . انظر: أشرف السوان  
  بور املعروفني ابلعلم والورع وكان عاملا فطينا ذاكرا هلل تعاىل كثريا ، ابيع على يد الشيخ إمداد هو الشيخ لطي  رسول من علماء فت 5

 هللا املهاجر املكي. املرجع السابق.
هو الشيخ حممد مصطفى ،  املعروف ابلورع والتقوى ، حفظ القرآن يف كرب سنه وله شرح لكتاب "لإلنتباهات املفيدة عن  6

   9/53ة" للشيخ التهانوي. انظر: أشرف السوان  االشتباهات اجلديد
 هو إسحاق علي من مشاهري علماء كان بور ، كان أستاذا جبامعة  "إله آابد" ،  وكان خليفة للشيخ التهانوي بعده. املرجع السابق 7
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 ويهتان2موالان ظفر أمحد  -9

 الرابع : مكانته وثناء العلماء عليه فرعال

مكانة علمية مرموقة يف العلم والفضل والتقوى والزهد ، وقد أثىن عليه من  –رمحه هللا  –تبوأ الشيخ التهانوي 

 جاء بعده معرتفا جبهوده وخدماته يف هذا املضمار . وفيما يلي نبذة من أقوال أهل العلم يف مكانته وفضله :  

خ يف يالعالمة األوحد ، واحلرب املفرد ، شيخ املشا وهو”عنه : ،  3الكوثري حممد زاهد دثاحمليقول الشيخ 

البالد اهلندية ، صاحب املؤلفات البالغ عددها حنو مخس مائة مؤل  ما بني صغري وكبري ، العامل الرابين ، 

 .4“بركة البالد اهلندية وله منزلة سامية عند علماء اهلند حىت لقبوه  حكيم األمة 

الشيخ الفقيه الواعظ املعروف ابلفضل واألثر ...انتهت إليه ”:  قائال 5عبداحلي احلسين  ومدحه الشيخ 

الرائسة يف تربية املريدين ، وإرشاد الطالبني ، واالطالع على غوائل النفوس ومداخل الشيطان، ومعاجلة 

 .1“األدواء الباطنة واألسقام النفسية

                                                                                                                                                                             
ه هللا. انظر: تفسري بيان هو الشيخ مظهر احلق وكان ذامنزلة رفيعة عند أهل بنكال وكان من أخص تالميذ الشيخ التهانوي رمح 1

  242القرآن  ، رسالة دكتوراة ،  لرحيانة ضياء ، ص 
هإإإ وكان من أقارب الشيخ التهانوي رمحه هللا ،  1310هو ظفر أمحد بن لطي  العثماين ، ولد يف هتانة ذهون يف ربيع األول سنة  2

؛ ،  1/19جملدا . انظر: مقدمة إعالء السنن للشيخ حممد تقي العثماين وشارك  يف حركة استقالل ابكستان ومن آاثره إعالء السنن يف عشرين 
 هإإ. 1418إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية ، كراتشي طبع سنة 

هإإ يف قرية حاج حسن ، درس يف جامعة الفات  ابآلستانة وتفقه فيها وعني موظفا 1296هو حممد زاهد بن حسن احللمي ولد سنة  3
. انظر : مقاالت الكوثري للشيخ حممد 1371 القاهرة ، ومن آاثره : مقاالت الكوثري ، العقيدة وعلم الكالم ، تويف سنة يف دار احملفوظات يف

 . 542 – 491زاهد الكوثري ، مكتبة توفيقية أمام الباب األخضر حتت إشراف توفيق شعالن ،  ص 
 75هإإ، ص  1372مطبعة األنوار ، القاهرة :انظر : مقاالت الكوثري ، حممد زاهد ، تقدمي : أمحد اخلريي ، 4
يف زاوية  1286هو العالمة عبد احلي بن فخر الدين بن عبدالعلي بن علي حممد ، ولد الشيخ يف اليوم العاشر من رمضان سنة   5 

األعالم يف السيد علم هللا على ب عد ميل من بلدة " رائ بريلي " من أعمال لكهنؤ. لقد قرأ الكتب الدراسية االبتدائية والعلوم العالية على أشهر 
ه وكان حياةحل وسافر إىل دهلي للعلوم الشرعية ، واجتمع ابلعلماء واملشايخ األكابر واألفاضل مث خدم لندوة العلماء يف لكهنؤ مدة اهلند ور 
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 .3معرتفا خدماته اجلليلة  “حبافظ احلديث  ”–رمحه هللا  – 2سلمان الندوي ولقبه السيد

هو سلطان العلم يف زمانه ، وصاحب آايت ، حكيم األمة احملمدية ،  ”وقال عنه ظفر أمحد العثماين  : 

وجمدد امللة اإلسالمية ، أشرف األولياء الكاملني ، مقدام العلماء الراسخني ، التقي النقي ، احملدث ، املفسر 

سيد الشيخ الثقة الثبت العالمة موالان أشرف علي هتانوي حجة هللا يف زمانه على اإلطالق ، القيه الويل الف

 .  4“الذي أذعن حلكمته البالغة وفطنته النابغة علماء اآلفاق 

سهم كبري يف نشر  له  الشيخ أشرف علي التهانوي إن ”: -رمحه هللا  - احلسن علي الندوي وأبوقال 

د عمل وحده عمل جممع علمي  العقيدة الصحيحة وإصالح النفوس وهتذيب األخالق والدعوة إىل هللا ، وق

ل  كتبا ورسائل تربو على مثامنائة ، وقد انتشرت انتشارا كبريا وأثرت يف اتجمتمع اهلندي اإلسالمي أكبري و 

 .5“أتثريا عظيما

 : حياته العملية الرابع  طلبامل
                                                                                                                                                                             

ة املشرق مصلحا كبريا وعاملا ابرعا وتقيا  ، ومن آاثره : نزهة اخلواطر وذهجة املسامع والنواظر ومعارف العوارف يف أنواع العلوم واملعارف وجن
هإإ ودفن عند قرب السيد  1341ومطلع النور املشرق وغريها من الكتب املهمة  ، وتويف رمحه هللا يف اليوم اخلامس عشر من مجادى اآلخرة سنة 
، وقد كتب ترمجته ابنه  27  - 21العارف علم هللا يف زاويته خارج بلدة رائ. انظر :  نزهة اخلواطر عنوان " ترمجة مؤل  هذا الكتاب " ص 

 عبد العلي احلسين.
 1187/ 8نزهة اخلواطر 1
م، خترج من دار العلوم ندوة العلماء ، مث  1954هو السيد سلمان حسيين الندوي بن موالان السيد حممد طاهر حسيين ، ولد سنة  2

البخاري وصحيحه اجلامع ، الدروس التحق جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية للماجستري ، ومن آاثره العلمية : تقليد و اجتهاد ، اإلمام 
للعالمة شبلي النعماين « من احلديث النبوي وغريها ، األماة يف ضوء القرآن ، حملة عن اجلرح والتعديل. انظر: سرية النيب صلى هللا عليه وسلم

املصح  الشري  ابملدينة املنورة بدون وتكملته للعالمة السيد سليمان الندوي  لتقي الدين بن بدر الدين الندوي ،  جممع امللك فهد لطباعة 
 9اتريخ الطبع ، ص 

 2/46أشرف املقاالت ، الشرواين ،   3
 19انظر: قواعد يف علوم احلديث ، عبدالفتاح أبو غدة ، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية ، كراتشي ، ص  4
 30هإإ، ص 1378العلماء ، لكنو ، اهلند ، مكتبة ندوة ،الدعوة اإلسالمية يف اهلند وتطورها  للسيد سليمان الندوي  5
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 التدريس يف املدرسة فيض عاماألول :  لفرعا

بعد أن أكمل الشيخ التهانوي رمحه هللا دراسته الشرعية جلس على مسند التدريس يف مدرسة فيض عام 

الدينية وقد   س العلوم فدرّ ، هإإ 0013سنة  يفبدأ التدريس و  1خ ل فا  للشيخ موالان أمحد حسن الكانبوري 

، ويف نفس الوقت تصّدر لإلفتاء وشرع يف  يف اآلفاقوشاع ذكره يف الناس  واشتهر ذاع صيته يف اهلند 

القارة شبه .وقد اعتربه بعض الشيوخ جمدد هذا القرن يف 2وإصالح الناس والدعوة إىل دين احلق املتني الوعظ

 .3اهلندية

 َتسيس مدرسة جامع العلومالثاين :  الفرع

قصد الزايرة أن يسافر إىل وطنه  ولكن قبل ونوى أن يرجع  عام تنازل عن التدريس يف مدرسة فيض  مث

عندما رجع من  واحلكمة  منه العلم واملعرفة والعرفان دفزاره واستفا 4ملوالان الشاه فضل الرمحن  مرادآابدي 

اجلامع ، فقبل دعوهتم وبدأ الدرس والوعظ يف املسجد لديهمأهل كانبور القيام  أحّل عليه مراد آابد إىل بيته  

 .5بور وحّوله إىل املدرسة ومسّاها " جامع العلوم" ، ومازالت هذه املدرسة قائمة بكاناحلي 

 القيام يف هتانه هبونالثال  :  الفرع

                                                           

هو العالمة أمحد حسن البطالوي مث الكانبوري ، ولد يف بطالة وويل التدريس مبدرسة مظاهر العلوم يف سهارنبور ، مث ويل بفيض عام  1 
 8/1180هإإ. انظر : نزهة اخلواطر 1323يف كانبور ، وتويف يف 

 33اتشي، ص أشرف ، مكتبة هتانوي ، كر  حياةانظر : 2
 7انظر : تفسري أحكام القرآن جلماعة علماء ابكستان : دراسة وحتليل . د. حامد أشرف مهداين ، ص  3
هإإ مبدينة أوده ، أخذ العلوم االبتدائية من موالان نور احلق بلكنو ، وتويف سنة  1208هو فضل الرمحن بن شاه أهل هللا ، ولد سنة  4 

فضل الرمحن ملوالان أيب احلسن على الندوي ، والكتاب موجود على موقع : هإإ. انظر : ذكر موالان  1313
www.abulhasanalnadwi.org  

 املرجع السابق  5

http://www.abulhasanalnadwi.org/
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وأثناء قيامه يف كانبور أصب  مرجعا للناس يف العلم والفقه ، وقد استفاد منه خلق كثري ، يستحيل حصرهم ، 

وبقي يف التدريس حىت أنساه ذكر وطنه ، وحّطط أن ال أيخذ أجرا على تدريسه العلوم الدينية فنوى أن يبدأ 

لكي تخطط هلذا العمل، ولكنه مل ميكث  فأراد زايرة احلكيم عبداتجميد خانعمل طباعة الكتب مع التدريس 

ومتسك  وأحلوا عليه حىت عاد إليهم مرة أخرى عنده مخسة عشر يوما حىت جاء إليه أهل كانبور 

، وخل   1هإإإ  1013إىل هتانه ذهون يف أواخر صفر ، سنة  عادريس  هناك أربعة عشر سنة  مث مسندالتد

يخه مالزما  زاوية ش“هتانة ذهون ”واستوطن   الربدواين ، يف املدرسة تلميذه الشيخ موالان حممد إسحاق 

؛ألن الشيخ احلاج إمداد هللا املهاجر املكي كان قد أوصاه يف حياته مبالزمتها املسماة ابخلانقاه اإلمدادي 

 .2فظّل مقيما ذها إىل أن تويف الشيخ رمحه هللا

 –رمحه  هلل  –الرابع : ملفوظات الشيخ أشرف علي التهانوي  الفرع

وقد كان هذا اخلانقاه مرجعا للطالب واألساتذة وعامة الناس كما كانت هي دار تربية  تصل  فيها أحوال 

الناس خلقا وأداب وعلما اجتماعا ، جيتمع فيها الناس من أحناء اهلند وجوانبها من املشايخ  واألطباء 

يعقد كل  –رمحه هللا  –هل ، فكان الشيخ التهانوي واملنهدسون ، واملوظفون واملزارعون ، منفردين أو مع األ

يوم بعد ظهر جملس العلم فكان من عادته احلسنة أنه كان يعظهم ويرشدهم ويصلحهم كما كانت هنالك يف 

هذا اتجملس ساعة مقررة لألسئلة واألجوبة فكان يستمع أسئلة الناس وجييبهم عليها. وكانت من عادة بعض 

كتابة إرشاداته ونصائحه اليت كان ينطق ذها ، فطبعت هذه اإلرشادات ابسم   احلاضرين يف هذا اتجملس

يف عشرين جملدا ، وهي تشتمل على النوادر من العلم واحلكم واللطائ  والغرائب ، والقصص  “ملفوظات”

                                                           
 هإإ1315ربيع األول سنة  12، اتريخ  36؛ وانظر : مكتوابت إمدادية ، رقم  36املرجع السابق  1
 195موج كوثر ص انظر :  2



115 
 

ح واألخبار ، واألدب واألخالق إىل جانب النقد والرّد؛ فكان هلذا اتجملس أثر ابلغ يف تربية الناس وإصال

 .  1أحواهلم كما كان اتجملس مكان منافسة على األعمال الصاحلة 

 احلاج إمداد  هلل املهاجر املكي اخلامس : بيعته على يد الشيخ الفرع

مولعا أن يالزم ويصاحب مشاتخه كما كان حريصا على خدمتهم ،  –رمحه هللا  –لقد كان الشيخ التهانوي 

من الدراسة يالزم مشاتخه تخدمهم ، وعليه فقد ابيع شيخه احلاج إمداد  وكان من عادته احلسنة أبنه إذا تفرّغ

حىت أصب  بيعة السلوك والزمه مدة واستفاد منه علما وتربية ظاهرية وروحية  -رمحه هللا  –هللا املهاجر املكي 

 . 2معروفا يف دايره بعبادته وزهده وورعه وحبسن تعليمه وتربيته

 السادس : آاثره العلمية فرعال

يف الوعظ واإلرشاد وإصالح أحوال الناس ، بل قام بتألي   –رمحه هللا  –مل ينحصر دور الشيخ التهانوي 

بل ذكر بعضهم أهنا بلغت حنو ، 3مثانية مائة  يلاحو الكتب والرسائل والكتيبيات ، ويبلغ عدد كتبه ورسائله 

له مؤلفات كثرية ممتعة ما بني صغري  ”:  -رمحه هللا  -ندوي  . وقال عنه الشيخ أبو احلسن ال4أل  مؤل 

وكبري وجزء لطي  وجملدات ضخيمة، أحصاها بعض أصحابه فبلغت إىل مثامنائة منها اثنا عشر كتااب يف 

 . وفيما يلي بعض أشهر مؤلفاته : 5“العربية وأما بقيتها ففي اللغة األردية 

 نه مظهري ، كراتشي بدون اتريخ الطبع.التكش  عن مهمات التصوف ، طبع كتب خا -1

                                                           
 1188؛ نزهة اخلواطرص   23 – 22انظر : إعالء السنن ص  1
 12؛ تعمري سريت ص  20 – 19إعالء السنن  ص  2
 86أشرف ص  حياة 3
 هإإ 1404راجع : قيمة الزمن عند العلماء لعبدالفتاح أبو غدة ، املكتبة العلمية ، طبعة اثنية   4
 1187انظر : نزهة اخلواطر   5
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 إرضاء احلق ، طبع مكتبة أشرفية بيت احلمد ، تندد هللا اير بدون اتريخ الطبع. -2

 أشرف اجلواب ، طبع مكتبة نعمانية ديوبند ، سهارن بور بدون اتريخ الطبع  . -3

 م. 1980حفظ اإلميان عن الزيغ والطافيان ، مطبوعة مكتبة أسعدية ، كراتشي ، سنة  -4

 م. 1987، طبع دار اإلشاعت ، كراتشي ، سنة احليلة الناجزة للحيلة العاجزة  -5

، مطبوعة إدارة أتليفات أشرفية ، ملتان ، بدون اتريخ  ایلمع  و وعتزیل  لور لس ےک رشیع لاکحم -6

 الطبع

 م   1982إدارة إسالميات ، أانركلي ابزار الهور  طبع  حياة املسلمني  ، -7

ملفوظات حكيم األمة األفاضات اليومية من الفادات القومية ، مطبوعة إدارة أتليفات أشرفية ،  -8

 . 1م ،  1984الهور سنة 

 السابع : وفاته فرعال

 وعاش ثالث ومثانني سنة وثالثة أشهر وأحد عشر يوما بعد أن أانر وأشرق أر  اهلند بنور الدين واهلداية

هإإإ املوافق  1262األول من ليلة األربعاء لست عشر من شهر رجب سنة  التحق إىل رمحة هللا  يف النص 

وصلى عليه ابن أخته العالمة احملدث الكبري الفاضل  وّدعه املسلمون بعيون ابكية م.  1948يوليو  20

                                                           
؛حياة املسلمني ألشرف على التهانوي ، إدارة إسالميات ، أانركلي ابزار الهور  1188/ 8للتفصيل : نزهة اخلواطر صيراجع  1

؛ إصالح انقالب أمت للشيخ التهانوي ،  إدارة معارف دار  426للدكتوراة صاحلة عبداحلكيم ص تراجم الرتاجم األردية للقرآن  م ؛  1982
؛ مآثر حكيم األمة ص  221م، ص 1997؛ خمتصر أردو دائرة معارف إسالمية ، اجلامعة بنجاب الهور سنة 1979العلوم كراتشي طبعة رابعة 

 ، تصدر منإدارة البحوث اإلسالمية ابجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آابد. 182 – 36/181و نظر العدد اخلاص  فکر؛ جملة  324
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مني ها الشيخ رمحه هللا بنفسه لدفن  موتى املسلقفالشيخ ظفر أمحد عثماين التهانوي ، ودفن يف املقربة اليت و 

 .2، رمحه هللا رمحة واسعةهتانه ذهون" ں ومسيت بإإإإ" عشق ابزا 1

  

                                                           
 45انظر : أكابر علماء ديوبند ص  - 1
مسلمان  ڑےب؛ بيس  54؛ اتريخ دار العلوم ديوبند ص  79أشرف ص  حياة؛   1189املرجع السابق ؛ نزهة اخلواطر   انظر :  2

 325ص )املسلمون العشرون األكابر ( 
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 –رمحه  هلل  –الرسائل اجلامعية والكتب اليت كتبت عن الشيخ التهانوي  –الثامن الفرع

 وقد كتبت عن الشيخ التهانوي مؤلفات ، منها رسائل جامعية ، وفيها أتليفات مستقلة ، منها :

موالان أشرف على التهانوي كمفسر ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة يف قسم العلوم اإلسالمية   -1

م، وقدمه الباحث السيد عبدالقادر آزاد خطيب  1992هإإ املوافق  1413يف جامعة بنجاب سنة 

 اجلامع الشاهي بالهور ابكستان ، حتت إشراف الدكتور أمان هللا خان. 

حملمد قاسم زمان ، طبع آكسفورد إجنلرتا ، والكتاب يف اللغة  –رمحه هللا  –أشرف علي التهانوي  -2

اإلجنليزية ، وقد استوعب املصن  فيه بعض اجلوانب العلمية واإلصالحية  من حياة الشيخ أشرف علي 

 –رمحه هللا  –التهانوي 

، طبع  -رمحه هللا  –ملوالان الدكتور غالم حممد  –رمحه هللا  –حياة الشيخ أشرف علي التهانوي   -3

 .-رمحه هللا  –مكتبة التهانوي ، والكتاب يف اللغة األردية ، وهو أمشل كتاب  يف سرية الشيخ التهانوي 
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 التعريف بكتاب " إمداد الفتاوى" -التاسع  الفرع

م ، من العلماء  الذين بدؤا التألي  واإلفتاء من وقت مبكر يف صغر سنه  –ر محه هللا –الشيخ التهانوي 

فقد بدأ ابإلفتاء وهو طالب ، وجاء الكتاب يف ثالثة أجزاء كما يقول : " إن هذه جمموعة بعض الفتاوى 

 .1اليت أصدرهتا جوااب على األسلة اليت عرضت على بني حني وآخر، والكتاب موزع على ثالثة أجزاء"

ما بدأت اإلفتاء أبمر أستاذي ومريب  مث يقول  خمربا عن كتابة هذه األجزاء الثالثة، : " أبنين كنت طالبا عند

الشيخ موالان حممد يعقوب صاحب ، وبعد الفراغ من كتابة هذه الفتوى صّححها ونقحها الشيخ واألستاذ 

 .2هإإإ"1301بنفسه ، فاجلز األول حميط ابلفتاوى اليت أصدرهتا  سنة  –رمحه هللا  –حممد يعقوب 

ى اليت أصدرهتا عند ما كنت أستاذا يف كانبور ، وكان هذا يف واجلزء الثاين من الكتاب مشتمل على الفتاو 

هإإإ ، وعند ما استقررت يف هتانه ذهون واستوطنتها وتشرفت مبالقاة الشيخ موالان رشيد 1315أوائل  سنة 

كانت تعر  على األسئلة بني احلني واألخر فأصدرت الفتاوى عليها ، فاجلزء   –رمحه هللا  –3أمحد كنكوهي 

 . -رمحه هللا  –مشتمل على هذه الفتاوى واستفدت خالهلا من الشيخ الكنكوهي الثالث 

وملا كانت هذه األجزء الثالثة مل تكن مرتبة والمبوبة على الرتتيب الفقهي ، فقمت برتتيبها وأضفت إليها 

 فيما كان حيتاج إىل إضافة ورتبتها وجعلتها يف أربعة أجزاء:

                                                           
مؤسس  –رمحه هللا  –املرتب برتتيب جديد موالان املفيت حممد شفيع  –رمحه هللا  –إمداد الفتاوى للشيخ حممد أشرف على التهانوي  1

م. ؛ هذه األجزاء  2010هإإإ شعبان املعظم املوافق يوليو  1431، مكتبة دار العلوم كراتشي طبع سنة  61جامعة دار العلوم كراتشي ، ص 
 61الثالة كانت يف اجلزئني مث أضيفت إليهما ما جّدد من فتاويه. املرجع السابق ص 

 لكتاب إمداد الفتاوى.  املرحع السابق. وهذا الكالم مأخوذ من مقدمة الشيخ  2
هو رشيد أمحد بن موالان هدايت أمحد بن قاضي بري خبش  كنكوهي  ، ولد يف كنكوهة من أعمال سهارنبور وتعّلم العلوم االبتدائية  3

هللا احملدث يف كنكوهة مث سافر إىل دهلي للحصول على العلوم الشرعية  وأخذ علم احلديث من شاه عبدالغين احملدث من آل الشيخ شاه ويل 
وأصب  مديرا للجامعة دار العلوم بعد أن تويف الشيخ موالان قاسم اننوتوي رمحه هللا ، ومن آاثره فتاوى رشيدية ، الكوكب ،الدهلوي رمحه هللا 

ديوبند  ےعلمائأكابر م . راجع لرتمجته :  1905ه إإإ املوافق  1323الدرري ، وغريها وتويف رمحه هللا يف اليوم التاسع من مجادى الثانية سنة 
 32 - 27ص 
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 فاجلزء األول فيه : 

 الطهارة والصلوة والتجويد والقراءة واجلنائز والزكوة والصدقة والصوم واالعتكاف واحلجكتاب 

 واجلزء الثاين شامل على :

كتاب النكاح والرضاعة والطالق واحلضانة والنفقة واحلدود واألميان والنذور والوق  والذابئ  واألضحية 

 واحلظر واإلابحة  

 واجلزء الثال  احتوى على :

ع والربوا والكفالة واحلوالة والوديعة والعارية واإلجارة والدعوى والقضاء والشهادة والغصب والشفعة كتاب البي

 والرهن واهلبة والشركة والقسمة واملزارعة واللقطة والوصية والفرائض واملسائل املتفرقة والطاعون

 واجلزء الرابع جاء فيه :

بدع والتقليد والعقائد والكالم واملناظرة والفرق الباطلة و ما يتعلق ابلتفسري واحلديث والسلوك والرؤاي وال

 .1الفلسفة اجلديدة وبعض الرسائل

 هإإإ.  1325هإإإ إىل  1301فهذه جمموعة الفتاوى اليت أصدرها الشيخ  من 

هذا ، وإن  كتاب " إمداد الفتاوى" حيتوي اآلن على ثالثة كتب ، وهي : إمداد الفتاوى وحوادث الفتاوى 

كان يصدر اإلفتاء على املسائل املستجدة والنوازل اليت كانت تعر  عليه وال     الراج . ألن الشيخوترجي

سيما اليت كانت ترد من الدول غري اإلسالمية ، فمثل هذه املسائل مجعت يف كتاب مستقل ابسم " حوادث 

                                                           
 61 - 60ص ديوبند ) العلماء األكابر لديوبند(  ےعلمائانظر : أكابر  1
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ها ، فمثل هذه الفتاوى الفتاوى" كما كان من تواضعه أنه كان يقبل األخطاء الواقعة يف الفتاوى ويصحح

 .1مسيت بإإإإإ" ترجي  الراج " وطبع كالمها مع كتاب إمداد الفتاوى

 –واآلن أمامنا هذا الكتاب يف ستة أجزاء ، واملقّدم هلذا الكتاب ومرتبه ومبوبه هو الشيخ مفيت حممد شفيع 

 حفظه هللا. 2والد الشيخ املفيت حممد تقي العثماين  –رمحه هللا 

  

                                                           

 55ص   املعا ےئ دویدنبأاکرب  1
يف أتر برديس يف مضافات سهارن بور يف  1943هو املفيت حممد تقي العثماين بن املفيت حممد شفيع رمحه هللا ، ولد الشيخ سنة  2

احلق اهلند ، وتعّلم العلوم االبتدائية يف جامع التهانوي يف جيكب آابد يف كراتشي  مث التحق ابملدرسة األشرفية حتت إشراف موالان إحتشام 
لتحق جبامعة دار العلوم كراتشي حتت إشراف أبيه كما أنه انل درجة  املاجشتري  من جامعة بنجاب وشهادة القانون من جامعة  هتانوي مث ا

كما أنه خدم قاضا يف يف القسم الشرعي ابحملكمة العليا من   1982م إىل  1980كراتشي ، وعمل يف احملكمة الشرعية الباكستانية لسنتني من 
؟ علوم القرآن ، حبوث يف قضااي ریغ وسدی اکنبری ، لاکرب دویدنب ایک ےھتم  ، وله مؤلفات كرية منها : أصول اإلفتاء وآدابه ،  2002إىل  1982سنة 

جدة, السعودية.  -وغريها وهو  اآلن انئب رئيس للجامعة دار العلوم كراتشي ، عضو, وانئب رئيس جممع الفقه اإلسالمي معاصرة  مطبوعة 
 /https://ar.wikipedia.org/wikiد تقي العثماين على موقع املكتبة الشاملة ، انظر: صفحة حمم

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 –رمحه  هلل  –عبد هلل دحد   حياة – الثال  املبح 

 طالب :وفيه أربعة م

 األول : امسه ونسبه  طلبامل

 الثاين : حياته الشخصية : صفاته وأوَلده  طلبامل

 الثال  : حياته العلمية  ومكانته وآاثره ووفاته طلبامل

 رابع : حياته العملية طلب الامل
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 األول : امسه ونسبه ومولده ونشأته طلبامل

 األول : امسه ونسبه فرعال

)أهل  1 من أحد أعالم السلفيني ، جمتهد عصره ،  -رمحهما هللا  –هو أبو أمحد عبدهللا بن روشن دين 

 .  2إ يف شبه القارة اهلندية الرابع عشر من اهلجرة  احلديث (  يف القرن

 الثاين : مولده ونشأته فرعال

م ، يف قرية تسمى كمري بور يف مضافات  أجناله  1887 املوافق  هإإإإإإ1304يف عام  –رمحه هللا  –ولد 

واشتهر به ،  "أنباله"،  ولقب بإإ" احملدث " ، ونسب إىل " روبر " قرية يف منطقة 3أمرتسر ، ابهلند  مبندينة

فقد كان وولع من صغر سنه إىل طلب العلم وجمالسة العلماء والصاحلني العلم والعرفان ونشا وترعرع يف بيت 

مث سافر يف طلب العلم حيث تلّمذ الشيوخ والعلماء  من أخذ بقسط وافر من العلم يف بلده على يد مجاعةف

وخرج من ،  كما سيأيت  أخرى مالفقه واللغة والتفسري وعلو على فطاحل العماء يف عصره حىت ذاع صيته يف 

ما كان له جهده واستفراغ وسعه مثابرة ، وكان من مثرة و راكز ابلدرر واجلواهر بعد صرب وجماهدة ، وجلد امل

وليس هذا بغريب على أسرة كرمية مشهورة ابلعلم والفضل ،  وملصنفاته من ظهور وذيوع وعلو منزلة

 .4والصالح

 الثاين : حياته الشخصية طلبامل
                                                           

 هو سلفي عقيدة ومن أهل احلديث منهجا. 1 
  12،  ص  2000انظر : تذكرة حمدث  لعبد الرشيد عراقي ، حمدث روبري أكيدمي ، الهور، 2
؛ أربعون  190،  ص  2004لنبالء يف تراجم العلماء  لعبدالرشيد عراقي ، بيت احلكمت الهور ، سنة الطبع : انظر : تذكرة ا 3

 269، ص  1999علماء أهلحديث  حملمد إسحاق ذهيت ، بزم ارمجندان ، الهور ، مكتبة قدوسية ، 
 11-09انظر :  تذكرة حمدث  ص  4



124 
 

 األول : شخصيته فرعال

واملتتبع لسريته يطلع على  قوة شخصييته ومتيزه يف ، وخاصة فتاواه  –رمحه هللا  –ب احملدث االقارئ لكت

التفكري ، واستقالله يف الرأي ، إضافة إىل ما منحه هللا من نفوذ البصرية وسالمة العقيدة وقوة االتباع 

يع وفهم دقيق ، وذوق والتمسك ابلسنة وكان ال جيامل وال تخضع لغري سلطان احلق والعلم ، مع أدب رف

 .الفضائل يو طموح  إىل املعايل وذو سليم ، 

 الثاين : صفاته فرعال

مثاال يف العلم والعمل ، والزهد والتقوى والتعلق ابهلل  ، واحلكمة والفهم والفراسة ، كما   –رمحه هللا  –كان 

كان قوي احلجة ، اثبت اجلأش ال يغضب ، وكان ميتثل ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، صّداعا ابحلق 

حيث  حممد أشرف سندهوليه  قول موالان ويدل عوالوساطة الجيامل أحدا فيه ، وكان يعيش عيش البذاذة 

 –قال : " كان غري متكلفا يف حياته ، يفت  عليه ابب كل من يقصد زايرته وال يشعر الزائر أنه أجنيب أمامه 

.  1" وقال أيضا : " أنه كان لطي  الكالم ويعامل  الناس ابحملبة واملودة  وخاصة بطلبة العلم "  –رمحه هللا 

إنه كان منكسر املزاج ، حليم الطبع ، وحيب الصمت ، ويستقبل كل من ”مسعود أمحد  :  الدكتورابنه  وقال

 . 2“يزوره ابلتبسم وكان مقتنعا فيما يوجد لديه وإذا سأله أحد  فال يرتكه حىت يطمئن قلب السائل 

                                                           
رمضان ، وهي جملة مرتمجة  20هإإ  1350ه سنة حياةجملة " هفت روز " )هذه جملة أسبوعية أسسها احملدث روبري يف انظر :  1

 ومندوبة لتنظيم أهلحديث املتحد لبنجاب، واتجملة مازالت جارية حتت رائسة عارف سلمان ابن احلاف  عبدالقادر روبري. انظر : تذكرة حمدث
 15، ص 10، عدد   17، جلد  1964سيمرب  25هور ، روبري( ، تنظيم أهلحديث ، ال

)وهو كتاب صنفه ابنه األكرب وبني أحواله وعالقاته مع العماء الكبار وملوك  242،  241/  1مشاهري اإلسالم  ملسعود أمحد  2
 السعودية(
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: " فيه قائال  توكان الينحرف عن منهج السل  من الصحابة والتابعني حيث أوصى يف املر  الذي ما

مسائل يف حدا فال تخالفه إال أمن سّن فليسنت مبن قد مات " . وكان ال يؤول أقوال السل  وإذا خال  

.  وقد أعطاه هللا نعمة الصرب واالستقامة حيث مات تسعة عشر نفرا 1الدين للعلم والتحقيق دون الذاتيات 

فصرب صرب مجيال وإذا مات ابن أخيه  ابكستان من اهلند حوادث استقاللمن أسرته واخلمسة منهم أبنائه يف 

كأن قطعة قلبه قد نزع منه ومل ين  ومل يصخ ومل أيت على لسانه   –رمحه هللا  –موالان حممد إمساعيل روبري 

 .     2إال كلمة احلق وهو " إان بك حملزونون وال نقول إال ما يرضى ربنا " 

 الثال  : أوَلده فرعال

وكانوا على سرية حسنة ، متبعي السنة ، واخلمسة من ة بنني وسبع بنات ، أربع –رمحه هللا  –ولد للمحدث 

 . 19473أوالده استشهدوا يف حوادث استقالل ابكستان من اهلند عام 

 الثال  : حياته العلمية ومكانته وأاثره ووفاته طلبامل

 األول : طلبه للعلم ورحالته فرعال

ابلعلم والفضل والتقي  عروفةيف بيئة علمية ، وأسرة كرمية مولد ونشأ  –رمحه هللا  –حمدث الشيخ  أن  سبق

رمحه  –احملدث ومنهم الشيخ والصالح . كان منها أئمة هداة ، وعلماء ، وقضاة ، وخطباء ، ومدرسون ، 

حيث خرج من بلده طلبا للعلم من علماء عصره فسافر إىل فريوز بور وأمرتسر حيث توجد املدرسة  –هللا 

                                                           
 26، و ص  10، ص  1964سيمرب  25جملة " هفت روز "  تنظيم أهلحديث ، الهور ، انظر :  1
 رجع السابق امل 2
-2000حمدث روبري وأصول الدراية التفسرية للحافظه مرمي مدين ، رسالة ماجستري يف جامهة بنجاب  ، قدمت سنة : انظر :  3

 11، يف اللغة األردية , ص  2002
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تلميذ الشيخ ميان  –رمحه هللا -  1الغزنوي اإلمام عبداجلبارية يف أمرتسر وتلّمذ على الشيخ الغزنوية السلف

الشيخ مولوي مث التحق ابملدرسة النعمانية يف أمرتسر وتلّمذ على ،  -رمحه هللا  – 2نذير حسني الدهلوي 

 على ان وهوك -4املعتربة عند الشيخ موالان حمي الدين كتب األصول درس "، و  3 -رمحه هللا  –عبداألول غزنوي 

دهلي  وكمل دراسته يف املنطق والفلسفة عند األستاذ عبدهللا صاحب مث ارحتل إىل  -احلنفي آنذاك   املذهب

وحصل على شهادتني للفضيلة ؛ شهادة " مولوي  6. مث التحق ابملدرسة عالية  يف منطقة رام بور 5غازي بور

                                                           
غزين، تلمذ على  يف 1852هإإإ املوافق 1268ولد سنة  –رمحهما هللا  –هو السيد عبداجلبار الغزنوي بن السيد عبدهللا الغزنوي  1

يف أمرتسر.  1913هإإ املوفق  1331وانتقل إىل رمحة هللا يف اخلامس والعشرين من رمضات املبارك ، سنة ،الشيخ السيد نذير حسني الدهلوي 
إسحاق حملمد  (حديقة احلديثمچنستان حديث )؛  131 – 130؛  تذكرة النبالء يف تراجم العلماء ، ص   1261انظر: نزهة اخلواطر ،  ص 

   124 - 111، ص  2015ذهيت ،  املكتبة القدوسية  ، الهور  ، سنة الطبع :  
هإإ وقيل  1220هو العامل الكبري السيد نذير حسني الدهلوي امللقب "ابحملدث" بن جواد علي بن عظمة هللا بن هللا خبش ، ولد  2

، وسافر يف 1237عبدالغين الدهلوي والشيخ عبد احلي بن هبة هللا سنة  هإإ ولقي السيد اإلمام أمحد الشهيد وصاحبيه الشيخ إمساعيل بن1225
ن طلب العلم إىل إله آابد ودهلي وتلّمذ على الشيخ عبداحلق الدهلوي والشيخ شري حممد القندهاروي والعالمة جالل الدين اهلروي ، وكان مم

 –اهلندية ، واستفاد منه اآلالف من الطالب  من نواحي العامل ، وتويف أوذي يف هللا ،  وهو مؤسس فكر السلفيني )أهلحديث  ( يف شبه القارة 
؛ تذكرة النبالء يف تراجم العلماء ، ص  1393 - 1391هإإ ببلدة دهلي. انظر نزهة اخلواطر ص 1320لعشر مضني من رجب سنة  -رمحه هللا
  109 - 25،  ص  2008الطبع : ؛ دبستان حديث حملمد إسحاق ذهيت ، مكتبة قدوسية ، الهور ، سنة   70 – 66
هو السيد عبداألول بن حممد بن عبدهللا الغزنوي ، تلمذ على الشيخ موالان عبدالقادر لكهوي ، والشيخ موالان السيد عبداجلبار  3

وترجم   -ه هللا رمح -وحصل علم احلديث من  موالان السيد نذير حسني الدهلوي   –رحم هللا عليهم  -الغزنوي ، وموالان حممد الغزنوي ، 
يف  1896هإإ املوفق  1313مشكاة املصابي  ، واجلامع الصحي  البخاري واجلامع الصحي  للمسلم وراي  الصاحلني ، وتويف رمحه هللا  سنة 

  135 – 134؛ تذكرة النبالء يف تراجم العلماء ،  17أمرتسر  . انظر : تذكرة حممدث روبري  ص 
هإإإ بقرية لكهو ، تلمذ على الشيخ موالان عطاء هللا  1332املوافق  1914هو حمي الدين بن حممد علي بن حمي الدين ، ولد سنة  4

، وهاجر إىل ابكستان واستقر يف منطقة أوكارة ، ومن مصنفاته : مناز  1940يف سنة   –رمحه هللا  –والشيخ موالان حممد كوندلوي –ذهوجياين 
. انظر :  1998فربيري سنة  28 –رمحه هللا  –كامل ، عالمة الصب  واآلذان ، وله أبيات يف اللغة األردية والبنجابية ، تويف   مرتجم ، دعوت

؛ تذكرة النبالء يف  381 -149، ص 2015تذكرة موالان حمي الدين لكهوي حملمد إسحاق ذهيت  ، مكتبه إسالمية ، الهور ،سنة الطبع :  
   485 – 449، ص  2003؛ قافلة حديث حملمد إسحاق ذهيت ، مكتبة قدوسية ، الهور ، سنة الطبع :  114 – 113تراجم العلماء ، 

يف منطقة أعظم كره ، وهاجر إىل غازي بور والتحق ابملدرسة  1845هإإ املوافق  1261هو موالان عبدهللا بن عبدالرحيم ، ولد سنة  5
 21 –رمحه هللا  –روق وموالان رمحت هللا لكهنوي والشيخ السيد نذير حسني الدهلوي ،وتويف جشمة رمحت وتلمذ على الشيخ موالان حممد فا

؛ تذكرة النبالء يف تراجم العلماء   21 – 20يف لكهنو. انظر: تذكر حمدث روبري ، ص  1918نومرب سنة  26هإإ املوفق  1338من صفر سنة 
  244 – 242ص 
، وبعد مساع هذا اخلرب مل يستطيع أن ميكث هناك  -رمحه هللا  –اإلمام عبد اجلبار الغزنوي جاء نعي أستاذه ومربيه  1913يف سنة  6

   4،  3؛ ص  1963فذهب إىل رام بور. انظر :  إرسال اليدين بعدالركوع ، لعبد هللا روبري ،  مكتبة تنظيم أهلحديث ، الهور 



127 
 

املنطق والفلسفة من األساتذة مولوي فضل حق رام  أخذدة "  درس نظامي ". ويف املدرسة نفسها فاضل " وشها

 . 2،  1بوري 

 الثاين : شيوخه فرعال

شيوخ العامل هو العمود الذي ينتسب إليهم وكثرهتم وتنوع معارفهم يدل على شرفه وسعة اطالعه وإحاطته 

احملدث حيث تشّرف ابلتلّمذ على األجالء من علماء عصره  جبملة من العلوم واملعارف ، وهكذا كان الشيخ

 ومن أشهرهم :  

 –وهو أيضا كان تلميذا للسيد نذير حسني الدهلوي  –رمحه هللا  –3السيد عبد اجلبار الغزنوي  -1

 . 4 -رمحه هللا 

 - رمحه هللا–لسيد ميان نذير حسني الدهلوي لوهو كان تلميذا 5العزنوي واحلافظ موالان عبدهللا  -2

 .6 -رمحه هللا  –وموالان فضل حق رام بوري   -3

 .  2 -رمحه هللا  – 1وموالان احلافظ عبد املنان وزير آابدي  -4
                                                           

هإإ ودّرس يف البداية يف املدرسة الطاليبية بربيلي مث يف املدرسة العالية ، تويف  1278هو مولوي فضل حق بن عبداحلق احلنفي ، ولد  1
  www.ziaetaiba.comهإإ. انظر سريته على موقع :  1358سنة 
 ؛  294اء أهلحديث : ص هو مولوي حممد أمني ، ولد أربعون علم 2
هإإ يف قرية صاحبزادة ، وتلّمذ على أبيه وإخوته وعلى الشيخ نذير  1268ولد سنة  –رمحه هللا  –هو السيد عبد اجلبار الغزنوي  3

رسة الغزونوي حسني الدهلوي ، وكّمل دراسته قبل العشرين من عمره ، ودّرس يف املدرسة اليت أسسها أبوه السيد عبد هللا الغزنوي ابسم املد
؛ تذكرة  8/1261هإإ. انظر : نزهة اخلواطر  1331ه وتويف رمحه هللا سنة حياةولكنه غريعا ابسم تقوية اإلسالم ، وخدم اإلسالم واملسلمني طول 

 132 - 130النبالء يف تراجم العلماء ص 
 . 240/  1مشاهري اإلسالم انظر:  4
هإ يف " قصر ذهادر خيل" من ضواحى مدينة "غزنة" يف 1230الغزنوي، ولد سنة  هو عبد هللا بن حممد بن حممد شري ، احملدث 5

أفغانستان، درس  على علماء غزنة، وعلى الشيخ حبيب هللا القندهاري ، وأخذ احلديث عن احملدث نذير حسني الدهلوي، واستوطن يف 
هإ 1298من ربيع األول سنة  15عظيمة الكبرية، تويف رمحه هللا "أمرتسر" وصار من كبار علماء السنة، صاحب املقامات الشهرية، واملعارف ال

 129 - 125؛  تذكرة النبالء يف تراجم العلماء ص  7/1030م يف أمرتسر، ودفن ذها. نزهة اخلواطر 1879املوافق 
 سبقت ترمجته يف هذه الصفحة. 6 

http://www.ziaetaiba.com/
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 الثال  : تالميذه فرعال

منزلة عظيمة رفيعة مع ما حتلى به من تقي وصرب وصدق وإخالص ، كان سببا يف  –رمحه هللا  –تبوأ احملدث 

جذب الطالب واملتعلمني وإقباهلم عليه ، واألخذ منه ، والتلقي عنه ، فكان حيضر دروسه خلق نفع هللا ذهم 

هذه العجالة وإليك بعض  ويستحيل حصرهم يفومصنفاهتم األمة على مر العصور وتعاقب الدهور . 

 : منهم املشهورين 

 3احلافظ حممد إمساعيل روبري  -1

 4احلافظ عبد القادر روبري  -2

 ، سركودهوي 5أبو السالم موالان حممد صديق  -3

 1موالان عبد السالم كيالين  -4

                                                                                                                                                                             
ن مضافات بند دادن خان منطقة جهلم ، كان عدمي البصر، يف قرية قرويل م 1851هإإ املوافق 1267هو احلافظ عبد املنان ولد سنة  1

ورحل إىل سهارن بور وذهاابل  وتلمذ على برهان الدين وموالان حممد مظهر اننتوي وموالان عبداجلبار انكبوري والشيخ السيد نذير حسني 
من رمضان سنة  16التفسري فيها. وتويف رمحه هللا ه لتدريس احلديث و حياة،  وأسس املدرسة ابسم " دار احلديث" ووق  –رمحه هللا -الدهلوي 
، يف وزير آابد. انظر : عبدالرشيد عراقي ،  تذكرة النبالء يف تراجم العلماء)بيت احلكمت ، الهور :  1916يوليو سنة  16هإإ املوفق  1334
 23 - 22؛ تذكرة حممدث روبري ص 240 - 239( ، ص  2004

مكتبه ، حمدث  روبري )ملحق بإإ " حكومت اور علماء رابين ( ، حممد عطاء هللا ذهوجياين انظر : خمتصر حاالت حافظ عبد هللا 2
 79نذيريه ، الهور ، ص 

هو احلافظ إمساعيل روبري بن ميان رحيم خبش ، كان خطيبا معروفا ، وتلّمذ على الشيخ عبد هللا احملدث وبعد سند الفراغ قام معه  3
  197من امليالد . تذكرة النبالء ص  1962سنة  –رمحه هللا  –ه ودّرس يف جامع القدس بالهور ، وتويف حياةيف روبر وخدم الناس طول 

من امليالد ، وتلّمذ  1915هو احلافظ موالان عبد القادر روبري بن ميان رحيم خبش ، أخ الشيخ عبد هللا احملدث ، ولد يف كمري بور سنة  - 4
من امليالد. انظر : تذكرة  1999سنة  –رمحه هللا  –ة يف إصالح الناس وكان خطيبا معروفا ، وتويف على الشيخ احملدث ، وله خدمات جليل

 200 - 198النبالء ص 
يف فريوزواال ، وتلمذ لدى الشيخ احملدث عبدهللا روبري وبدأ التدريس يف  1914هإإإ املوافق  1332هو موالان حممد صديق  ولد سنة  5

، وبعد أتسيس ابكستان هاجر إىل سرجودها ، مدينة يف بنجاب ، ابكستان ، وأسس إدارة أحياء السنة النبوية   1942 املدينة لدهيانة إىل سنة
يف سرجودها.   1988إبريل سنة  6يف سرجودها ،  وله يد طوىل يف الفرائض  ، وهو رتب فتاوى الشيخ عبد هللا احملدث روبري ، وتويف رمحه هللا 

 151 – 148؛ علماء احلديث يف روبر ص  32 – 31تذكرة حمدث روبري ص 
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 2العالمة يوس  كلكتوي -5

 وغريهم من العلماء والفاضلني والفاضالت منهم بناته وبنات إخوته.  

 الرابع : مكانته وثناء العلماء عليه فرعال

ه  فقد  اتعلمه وفضله وفقهه وخ ل قه وأتليفعند علماء عصره ل منزلة عظيمة –رمحه هللا  –كان للمحدث 

أن  ذلك  كتب كتب املطوالت واملختصرات وعمل على حل املشكالت وفك املبهما ت وكان من شأنه

 والتفوق ، والرباعة والتمكن. غبعدهم ابلنبو  ذاع صيته يف اآلفاق ، وشهد له علماء عصره ومن

: " عبد هللا احملدث هو ذو علم  -رمحه هللا  –صاحب حتفة األحوذي ، 3قال عنه عبد الرمحن املباركبوري ف

 .  4وأستاذ الئق ، ال نظري له يف اهلند " 

                                                                                                                                                                             
م يف قرية جاندي كوت من مضافات شيخوبورة  تلّمذ على أبيه ،مث  1941هو عبد السالم بن احلافظ عبد احلي كيالين ، ولد سنة  1

المية ابملدينة املنورة ورجع بعد الفراغ من التحق ابجلامعة السلفية وبعد الفراغ منه حضر يف دروس الشيخ عبد هللا احملدث ومّت قبوله يف اجلامعة اإلس
. انظر : علماء أهل احلديث من مدينة روبر، حملمد إسحاق  2008هناك وعنّي مدرسا يف املدارس املختلفة يف ابكستان وتويف رمحه هللا سنة 

 218؛ تذكرة النبالء ص  154-153ابكستان، ص -ذهيت، الناشر: أكادميية حمدث الروبري، الهور
يف قرية كورداس بور ، تعلم العلوم االبتدائية من أبيه مث التحق ابملدرسة الغزنوية ودّرس  1900حممد يوس  خان ، ولد سنة  هو 2

،  هنالك ، كما أنه  أجرى درس القرآن يف املسجد املبارك يف حافظ آابد ، ومن تالمذته : موالان عبداحلق صديقي ، العالمة عبدالعزيز حني 
من ربيع  26املوافق  1970أغسطس سنة  29ولنكري ، حافظ حممد مجيل ، من دهاكه ، ملك بشري أمحد ، تويف رمحه هللا  القاري حيي رس
، ص   2011هإإ. انظر : العالمة حممد يوس  خان كلكتوي ، مللك بشري أمحد ، اهلدى أكيدمي ، الهور، سنة الطبع  :  1390الثاين سنة 

41-  180  
م من أعمال أعظم   1934باركفوري من أعالم مباكفور )عامل مشارك يف أنواع  العلوم. ولد يف بلدة مباركفور  هو  عبد الرمحن امل 3

حسني كره، ونشأ ذها، وقرأ العلوم العربية واملنطق والفلسفة واهليئة والفقه وأصول الفقه على علماء كثريين ، وتلمذ على الشيخ السيد نذير 
يف مباكبور ،  من مؤلفاته: حتفة األحوذي يف شرح سنن  1935ينابر سنة  22هإإ املوافق  1353شوال سنة  16الدهلوي ، وتويف رمحه هللا 

كرة الرتمذي ، نور األبصار )أردو (، مقدمة حتفة األحوذي ، أبكار املنن يف تنقيد آاثر السنن ، شفاء العلل يف شرح كتاب العلل. انظر : تذ 
 215 - 182؛   دبستان حديث ، ص 235 – 232النبالء يف تراجم العلماء ص  

 18/  1انظر : أحوال حممدث روبري و أسرته  4
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، 1977عام  –رمحه هللا  – أبنه زار الشيخ عبد العزيز بن عبدهللا بن ابز 1وبنّي احلافظ مسعود أمحد روبري 

يف الثناء عليه وقال يف  أطال –رمحه هللا  –فالشيخ عرّفه أمام الناس مث بدأ ذكر الشخ عبدهللا حمدث روبري 

توزيع كتاب "فتاوى أهل حديث " بني الناس جماان بعد باألخري : " هو جبل العلم " ، مث أصدر األمر 

 . 2نفقة الرمسية لطباعته على ا

، مؤسس حبر العلوم السعودية ،  -رمحه هللا  –عليه العالمة حممد يوس  كلكتوي   اته  أثىنو عند وف

كراتشي قائال : " حنن حرمنا اليوم من الرجل الذي ال ميكن لنا أن نعيش بدونه عيشا تقليداي ، وكان مشسا ب

 .  3، بنوره كنا ننظر وهنتدي ، فارحتل وغادران والتحق ابلرفيق األعلى " 

، مدير هفت روز " االعتصام "  : " حنن ح رِمنا من  4ل عنه أيضا يف وقت وفاته  حممد إسحاق ذهيت وقا

 هظل العامل من السل  وهذا احلزن يذّكران حزان آخر وهو وفات القاري أمحد سعيد بنارسي حيث مات قبل

 .5بضعة أايم " 

                                                           
 26وهو ابن  صاحب فتاوى أهل حديث. انظر تذكرة حمدث روبري ص  1
 298،  297/  1انظر : مشاهري اإلسالم ص  2
 10، ص  9د ، عد 17، جلد  1964سيمرب  18انظر : جملة  ) هفت روز ( تنظيم أهلحديث ، الهور ،  3
هو موالان حممد إسحاق ذهيت ، بن ميان عبد اتجميد ، مؤرخ أهل احلديث وأديب ، ونقاد ، وحمقق وصحايف مشهور. ولد سنة  4 

يف قرية كوت كبورة ، وتلمذ على الشيخ حممد عطاء هللا حني  ذهوجياين وموالان حممد إمساعيل السلفي وموالان احلافظ حممد كوندلوي .  1922
أتسيس ابكستان هاجر إىل مدينة جرانواال من مضافات فيصل آابد من منطقة بنجاب ، وقد مت انتخابه  كرئيس املكتب جلميعة أهل وبعد 

احلديث املركزية ، ومن مصنفاته : بزم أرمجندان ، مجنستان حديث ، دبستان حديث ، اخلدمة السياسية لعلماء أهل احلديث يف احلركة 
.انظر : 2015ديسمرب سنة  22ل حق وخدماته وغريها ، وتويف رمحه هللا الباكستانية ، ميان فض

https://ur.wikipedia.org/wiki/وهذا الكتاب مل يشمل اتريخ الوفاة للشيخ  311 – 310تذكرة النبالء يف تراجم العلماء ص  ؛ .
ishaq-http://kitabosunnat.com/musannifeen/muhamad-ه؛ ةحيا؛ ألن الكتاب قد اكتمل يف 

bhatti؛-hadees-ahl-muarikh-2015/3730-dec-http://magazine.mohaddis.com/shumara/393
tasaneef-bhatti-ishaq 

   10، ص  9، عدد  17، جلد  1964سيمرب  18انظر : جملة  ) هفت روز ( تنظيم أهلحديث ، الهور ،  5

https://ur.wikipedia.org/wiki/؛
http://kitabosunnat.com/musannifeen/muhamad-ishaq-bhatti؛
http://kitabosunnat.com/musannifeen/muhamad-ishaq-bhatti؛
http://magazine.mohaddis.com/shumara/393-dec-2015/3730-muarikh-ahl-hadees-ishaq-bhatti-tasaneef
http://magazine.mohaddis.com/shumara/393-dec-2015/3730-muarikh-ahl-hadees-ishaq-bhatti-tasaneef
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 : حياته العملية الرابع  طلبامل

مملوءة بنشر العلم والتألي  بوسائل خمتلفة وفيما يلي ذكرها  –رمحه هللا  –حياة الشيخ عبد هللا احملدث 

 ابإلجياز : 

 األول : القيام بتأسيس املدارس والتدريس فيها الفرع

ندما وصل وع، وهو كان طالبايف املدرسة العالية مدّرِسا التدريس عند ما مّت تعيينه الشيخ عبد هللا احملدث بدأ 

إىل قرية " روبر " أسس مدرسة  ابسم دار العلوم العربية اإلسالمية ودّرس فيها واستفاد منه خلق كثري  ، 

" دار احلديث الرمحانية " يف مدينة "  مّت أتسيس مدرسة أخرى ابسم وبعد مرور سنتني من قيامه يف روبر 

درسا وتدريسا ، ولكنه مل يلّب و رسة نظما ونسقا " ، وقد انتخبه علماء اهلند لتنظيم  أمور هذه املد دهلي

تهم به ، ولكنه ق ِبل تنظيم االمتحاانت النهائية هلذه قوعال –رمحه هللا  – هدعوهتم بسبب حمبة أهل روبر ل

رمحه هللا  –املدرسة فأصب  ممتحنا حوايل اثنتني وعشرين سنة وحصل كثري من العلماء سند الفضيلة على يده 

- 1  . 

اهلند إىل ابكستان  ر قرار تقسيماصدإهلذه املدرسة ملدة ثالث وعشرين سنة  إىل أن مّت  ديرأصب  املكما أنه 

وانتشروا يف العامل ونشروا العلم يف أحناء  2وهند، وخترج منه علماء كثريون من اهلند وغريه من البالد اإلسالمية 

 . 3العامل

                                                           
 19/  1انظر : أحوال حممدث روبري و أسرته  1
س املدرسة دار احلديث يف املدينة  وموالان عبد الرمحن أفريقي الذي أصب  ابنيا ومؤسسا هلذه املدرسة منهم : مولوي أمحد الذي أس 2

 ، كما وصل تالميذه إىل اجلامعة األزهر ، مصر  واجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة. 
حمدث روبري أكادميي ، الهور ، الطبعة الثالثة : علماء احلديث يف روبر( ملوالان حممد إسحاق ذهيت ، ) املعا ےئلدحلہک  روڑپیانظر :  3

 24،  ص  2011
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ر وحصل على قطة األر  الكبرية وبىن فيها جامع مسجد القدس بعد اهلجرة إىل ابكستان استقّر يف الهو و 

تخطب خطبة اجلمعة  –رمحه هللا  –وتوىل تنظيمه وأصب  إماما يف املسجد وكان الشيخ عبدالقادر روبري 

 و،  1956ديث مع هذا املسجد عام احلسس جامعة أهل أوأحياان هو بنفسه جيطب خطبة اجلمعة ، مث 

أجرى برانمج  ودث سلسة الدروس لرتبية الناس الشيخ احمل، وأجرى ة يف البداية هذه املدرس يتوىل أمور

هذا إىل ضمون ني احلكومية كل سنة والطلبة املتخرجون من املدارس  منتفسري القرآن يف شعبان ورمضان 

 .الربانمج ، وهذه السلسة ال تزال تسلسل يف املدارس السلفية يف شبه القارة اهلندية

 الثاين : دوره يف رد فتنة القاداينية الفرع

يف مقدمة  قادايين النبوة ، فكان االجتاه السلفيالظهرت فتنة القاداينية حيث ادعى رئيسهم مرزا غالم أمحد 

ويف مقدمتهم فجادهلم وانظرهم وابهلهم علماء أهل احلديث  ، من قام ابلرد عليهم وتفنيد مزاعمهم اخلبيثة ،

. 1كان جيادهلم ابلرباهني واحلجج اليت جتعلهم هاربني وفارينحيث   – ه عليهللا ةرمح –حمدث روبري 

بتكقري  قرارا أصدر برليمان ابكستان حىتوتسلسلت سلسلة املناظرة واتجمادلة واملباحثة بعد قيام ابكستان 

 . 2 القاداينيني

 : آاثره العلمية ثال  ال فرعال

لثروة العلمية هلذه ا ت وكان. ثروة علمية عظيمة يف خمتل  العلوم والفنون –رمحه هللا  –حمدث  الشيخ خّل 

يف إثراء االجتاه السلفي والعلم عامة . فاستفاد منها الطالب والباحثون . وانتفع ذها العام واخلاص ،  أثر كبري 

                                                           
 123 - 78؛ قافله حديث  ،  ص   285  - 280، ص   يف تراجم العلماءتذكرة النبالء انظر:  1
  1974 وذلك يف السبع من سبتمرب ، عام 2 
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إلسالم وعلومه وال زالت منهال عذاب واحتلت حيزا كبريا يف املكتبة اإلسالمية ، وصارت مرجعا ألحكام ا

 ومن أشهر مصنفاته ما يلي :  وموردا صافيا لطالب العلم ورواده.

، دون اتريخ  اهلند، دراية تفسريية )يف اللغة األردية( ،مطبع ستيم دار النشر ، أمرتسر  -1

 الطبع.

 . 1933تعري  أهل احلديث  ، مكتبة تنظيم أهل حديث ، روبر ، منطقة أنبالة  -2

مكتبة دار احلديث ، راجووال ، منطقة ساهيوال ، طبع سائل املتميزة ألهل حديث  ، امل -3

 م  1972

هإإإإ  1404سنة ، مكتبة إدارة إحياء السنة النبوية ، سرجودها طبع فتاوى أهل حديث ،  -4

 ".1983املوافق 

 م .  1975مكتبة تنظيم أهل حديث ، الهور ، طبع رد البدعات ،  -5

إدارة حممدية شارع نشرت ، الهور ، طبع  جواب فصل اخلطاب ،  الكتاب املستطاب يف -6

 م .   1976

 م.  1941آفتاب برقي ، أمر تسر ، مطبوعة إطفاء الشمعة  ،  -7

 م .  1947مكتبة تنظيم أهل حديث ، الهور مطبوعة  احلكومة والعلماء الرابنية  ، -8

 : وفاته رابع ال فرعال

العلم  نشر والشرف والصرب ، واجلهاد يف نصرة احلق ، والعمل الدؤوب يف لم والتدريس بعد حياة حافلة ابلع

يوم اخلميس  ، احلادي عشر من إىل رمحة هللا ، يف  –رمحه هللا  –احملدث  انتقل، تدريسا وتصنيفا  املعرفةو 
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ل إىل 1964أغسطس  20هإإإإإ  ، املوافق  1384ربيع الثاين ، سنة  ي  عليه ومحِ 
  خري يفمثواه األ ، وصلِّ

، وقد حضر جنازته وصلى عليه خلق كثري رمحه هللا رمحة واسعة ومجعنا به يف  1كاردن اتؤن ودفن به 

 مستقر رمحته ووالدينا وإخواننا أمجعني.

  

                                                           
 80م ص  1947مكتبة تنظيم أهل حديث ، الهور انظر : أحوال احملدث خمتصرا يف كتاب احلكومة والعلماء الرابنية مطبوعة   1
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 اخلامس  : الرسائل اجلامعية والكتب  اليت كتبت عن الشيخ عبد  هلل روبري الفرع

كرسائل جامعية أو كتبها أشخاص وأفراد يف سريته وترمجته   الدراسات اليت كتبت عن الشيخ سواء اليت كتبت

 منها: 

رسالة جامعية  )يف اللغة األردية( بعنوان " حمدث روبري وأصول تفسري الدراية " مقّدمة لنيل درجة  -1

م ، قّدمتها الباحثة احلافظة مرمي مدين وذكرت فيها األصول 2002املاجستري يف جامعة بنجاب سنة 

 اليت استخدم الشيخ احملدث للتفسري. 

شيد العراقي ، كتاب يف اللغة األردية  يف سرية الشيخ ، لعبد الر  –رمحه هللا  –تذكرة حمدث روبري   -2

 من امليالد. 2000طبع من أكادمية حمدث روبر ، الهور سنة 

، كتب يف اللغة األردية ، طبع أكادمية حمدث  -رمحه هللا  –ملوالان إسحاق ذهيت   ثیک روڑپی املعا ےئ -3

من امليالد ، وقد استوعب املصن  سري علماء روبر وفيه ذكر سرية الشيخ  2011روبر ، الهور سنة 

 -رمحه هللا  –عبد هللا حمدث 
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 التعريف ابلكتاب  " فتاوى أهل حدي "السادس :  الفرع

 جبلجيد أنه كتاب قد مجع فيه صاحب ه فقه ه حيث أحاط فيه القارئ لكتاب  " فتاوى أهل حديث " 

اليت واجها الناس يف زمنه ، فالكتاب يدل على أن صاحب وغريها جوانب الفقه من العبادات واملعامالت 

نصوص الكتاب على جاءت مبنية  وفتاواه وظروفهم ومسائلهم ؛الكتاب كان مطلعا على  أحوال الناس  ، 

 2:" إن موالان حممد حني  ندوي  –رمحه هللا  – 1قال حممد إسحاق ذهيت والتفصيل ، مع اإليضاح والسنة 

فقاهة الشيخ عبد هللا حمدث روبري ولكنه  كان يعطي أمهية خاصة  لكتابني بكان يعرتف   –رمحه هللا  –

 .3للشيخ ومها " الكتاب املستطاب يف جواب فصل اخلطاب " و " فتاوى أهل حديث "

يف ثالث جملدات ولكن الفتاوى قد ضمت يف اتجملدين اآلن  وهذه الفتاوى بعضها  قد والكتاب كان 

أصدرها الشيخ احملدث يف جملة " تنظيم أهل حديث " ، كما أن الكتاب حيتوي على الفتاوى اليت أصدرها 

رة يف أماكنة شىت  ، وكانت هذه الفتاوى مبعثيسألونه عنها عرب الربيد  الناسواليت كان ،  لةد إجراء هذه اتجمعب

وكانت  ،ترتيبا فقهيا  –رمحه هللا  –، تلميذ الشيخ احملدث  5 موالان أبو السالم حممد صديق 4وقد رتبها 

الفتاوى تنسب إىل وطن املفيت أو إىل اسم املفيت ولكن مت انتخاب اسم  كتب  العادة يف شبه القارة اهلندية أبن

                                                           
 128سبقت ترمجته ص  1
يف كوجرانواال ، مدينة يف ابكستان ، وتلمذ على الشيخ موالان  1908هو موالان حممد حني  ، عامل حمقق وصحايف ، ولد سنة  2

ه :سراج البيان ومسئلة اجتهاد ، وأفكار ابن خلدون حممد إمساعيل السلفي مث التحق بندوة العلماء لكهنو ، وكان خطيبا مشهورا ، ومن تصانيف
يف  1987يوليو سنة  13وأفكار غزايل. وكان من العلماء الثالثة الذين اشهروا على السنة الناس لتلقي القبول يف دروس القرآن ، وتويف رمحه هللا 

 279 - 272؛ قافله حديث ص   297  -  293الهور. انظر : تذكرة النبالء ص
 57علماء احلديث يف روبر ص  انظر: 3
ويف الواقع أن هذه املهمة كانت ذات صعوبة شديدة حيث كانت الفتاوى يف أماكنة خمتلفة وكثرية ، بعضها يف جملة "تنظيم أهل  4

بو السالم حممد احلديث " وبعضها كانت مكتوبة لدى الشيخ  ، فجمعها وترتيبها وضمها كان من أهم األعمال اليت قد وفق هللا تلميذ الشيخ  أ
 صديق.

 261سبقت ترمجته يف صفحة  5 
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يعلم اجلميع أبن فتاواه تتأسس على الكتاب لري هذه العادة ، "فتاوى أهل حديث" على غبإإإهذه الفتاوى 

 . 1فقه احلديثوفق منهج  والسنة

 من مدينةجملدين ، من " إدارة إحياء السنة النبوية ،  -طباعة اثنية  –قد متت طباعة هذه الفتاوى و 

 ".1983هإإإإ املوافق  1404سرجودها  سنة 

 اتجملد األول : 

، و يبدأ  ببيان أحوال الشيخ عبدهللا احملدث روبري وأسرته ، ويتبعه  حةصف  725ى حيتوي اتجملد األول عل

 :  اآليت فهرس الكتاب على  الرتتيب

ربعة األئمة األكتاب اإلميان وما يتعلق به  من مسائل والدجال وايجوج مأجوج واختالف  -1

 –ديث ومسئلة التقدير وأفكار موالان أبو األعلى مودودي احلواختالف الصحابة  ومذهب أهل 

  –رمحه هللا 

وكتاب الطهارة ، وهو حيتوي على مسائل الوضو والغسل واحليض واالستحاضة والسواك  -2

 والسرت واملساجد 

كتاب الصلوة ، وهو حمتو على أوقات الصلوة واآلذان والسرتة وصفة الصلوة والقراءة  -3

 املسافر وأحكام اجلماعة والسهو والتهجد والوتر . صلوةاملسبوق و  صلوةو 

 واتجملد الثاين : 

                                                           
 60انظر :  علماء احلديث يف روبر ص  1
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 اآليت عشرون صفحة  حمتوية على فهرس املضامني على الرتتيبمنها ،  حةصف 744حيتوي هذا اتجملد على 

: 

العيدين وصدقة الفطر وأحكام األضحية  صلوةصلوة اجلمعة و  وكذلكاألول  أحكام الصلوة املتبقية من اجلزء

كتاب الزكوة ، وهو حمتو على مصارف الزكوة واملسائل املتعلقة ابلزكوة ، وكتاب الصوم ،   اجلنازة صلوةو 

واالعتكاف وكتاب احلج وكتاب التجارة وكتاب الكسب واألجرة وكتاب الراب وكتاب اهلبة والرهن  وكتاب 

اعة واملهر وعشرة النساء واحلجاب الوق  وكتاب املزارعة وكتاب الفرائض والوصية وكتاب النكاح والويل والرض

وكتاب الطالق والعدة وكتاب القسم والنذر وكتاب احلالل واحلرام وكتاب احلجامة واملعاجلة وكتاب التصاوير 

 حكام املتعلقة ابليتامى وكتاب اإلمارة واملسائل املتفرقة.األالذب  واملصافحة و  كذلكو 
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                      يف شبه القارة اهلندية فتاءالباب الثاين : منهج اإل         

 ،  يف اَلجتاهات املختلفة 
 فصول: وثالثةوفيه متهيد 

الفصل األول : منهج الشيخ أمحد رضا خان يف كتابه الفتاوى 
 الرضوية

منهج الشيخ أشرف علي التهانوي يف كتابه إمداد   ين:الفصل الثا
  الفتاوى 

منهج الشيخ عبد هلل دحد  يف كتابه فتاوى أهل  ثال :الفصل ال
  احلدي 
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 متهيد

لقد كان دأب السل  من الصحابة والتابعني واتبعيهم ومن بعدهم يف املستجدات والنوازل واحلوادث أبهنم  

ا وجدوا احلكم الشرعي يف أي منهما مل يلجؤوا إىل غريمها من ذكانوا يرّدوهنا إىل الكتاب أوال مث السنة اثنيا فإ

املصادر الشرعية ، وكانوا جيتهدون ابلرأي عند فقدان احلكم الشرعي يف الكتاب والسنة كما يدل عليه 

إىل اليمن فقال له  : " مب حتكم ؟" قال:  ملسو هيلع هللا ىلص حيث بعثه النيب  –رضي هللا عنه  –حديث معاذ بن جبل  

قال : "فإن مل جتد ؟" قال: أجتهد ملسو هيلع هللا ىلص . ال : " فإن مل جتد ؟" ، قال : بسنة رسول هللا  بكتاب هللا ، ق

ملا ملسو هيلع هللا ىلص احلمد هلل الذي وفق رسول  رسوِل هللا “ صدره وقال  :  علىملسو هيلع هللا ىلص أيي. قال : فضرب رسول هللا ر 

قاضي يف عهده إىل    -رضي هللا عنه  –. كما يدل عليه قول عمر بن اخلطاب  1”ملسو هيلع هللا ىلص يرضي رسول  هللا 

ليس  –أراه قال  –ا أتى شيئ ذإذا وجدت شيئا يف كتاب هللا فاقض به وال تلتفت إىل غريه وإ“ شري   :  

ومل يقل فيه أحد من قبلك فإن شئت أن جتتهد رأيك فتقدم ، ملسو هيلع هللا ىلص يف كتاب هللا وليس يف سنة رسول هللا  

 .2”وإن تتأخر وما أرى التأخري إال خريا لك 

احلكم الشرعي للحوادث والنوازل ، ومل  استنباطة والتابعني ومن بعدهم يف األفتاء و فهذا كان املنهج للصحاب

تختلفوا فيه ، بل كانوا كلهم  يرّدون املسائل إىل الكتاب  والسنة وأقوال الصحابة ألهنم أول من تلقى علم 

الشرعية للمسائل  كانوا يبحثون األحكام  3األئمة األربعة  هكذاو ملسو هيلع هللا ىلص ,  الكتاب والسنة مشافهة من النيب 

                                                           
؛ ورواه الرتمذي يف اجلامع يف أبواب  3592رواه أبو داود يف السنن يف كتاب القضاء ، ابب اجتهاد الرأي يف القضاء ، رقم احلديث  1

 1؛ ورواه الدارمي يف السنن يف املقدمة ، ابب الفتيا وما فيه من الشدة  1327احلديث األحكام ، ابب ما جاء يف القاضي كي  يقضي ، رقم 
هإإ ،   1411. وقال األلباين : حديث ضعي  . انظر : ضعي  سنن ترمذي لأللباين ، الكتب اإلسالمي ، بريوت ، الطبعة األوىل : 60/ 
1/154 
 847/  2؛ وابن عبد الرب يف بيان العلم وفضله  492/ 1يف الفقيه واملتفقه ؛ واخلطيب البغدادي  60/  1أخرجه الدارمي يف سننه  2
  290/  1منهج استخراح األحكام الفقهية للنوازل املعاصرة  انظر:  3
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مل تختل  النقل عنهم يف أهنم حّرموا على أتباعهم تقليد هم  واملستجدة يف الكتاب والسنة وفقه الصحابة 

ترك أقواهلم وحّرضهم ورّغبهم على  علىومتابعت هم إذا وجدوا من النصوص ما تخال  أقواهلم ، بل شّددوا 

 –رمحه هللا  –ورد من أيب يوس  عن شيخه أيب حنيفة  التمسك ابلكتاب والسنة. ويدل على هذا املعىن ما 

رمحه  –.  كما يعضده قول اإلمام مالك 1أنه قال : " ال حيل ألحد أن يفيت بقولنا ما مل يعلم من أين قلناه " 

: " إمنا أان بشر أخطإإئ وأصيب ، فانظروا يف رأيي ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وما مل  -هللا 

حيث قال : " إذا وجدمت يف   –رمحه هللا  –. ويف هذا املعىن ورد قول اإلمام الشافعي 2قهما فاتركوه " يواف

اإلمام أمحد بن  عن.  ومثل ذلك جاء 3فقولوا بسنته ودعوا ما قلت " ملسو هيلع هللا ىلص كتايب خالف سنة  رسول هللا 

 . 4: " من رد احلديث فهو على شفا هلكة "  -رمحه هللا  –حنبل 

فإمنا تدل على أهنم كانوا راغبني يف أن أقواهلم وأعماهلم تكون يف  إن دلت على شيئألقوال فجميع هذه ا

دون غريه. وكان هذا منهج ملسو هيلع هللا ىلص  ته، ويلزمون أتباعهم متابعملسو هيلع هللا ىلص خمالفة النيب  ّذرون، وكانوا حيملسو هيلع هللا ىلص متابعة النيب 

منتص  القرن الرابع اهلجري  األئمة ومن بعدهم من احملدثني واملفسرين والفقهاء واألصوليني واملفتني إىل 

وأصبحت مذاهب األئمة وطرقهم يف النظر واالجتهاد مشاعل نور وهداية ، يستضيئ ذها من بعدهم من 

                                                           
 346/  3التقرير والتحبري  1
 775/  1جامع بيان العلم وفضله  2
  389/  1الفقيه واملتفقه  3
 289/  1 املرجع السابق 4
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، كما أن هذه املناهج الفقهية يف النظر واالجتهاد أصبحت معامل واضحة يف البحث 1األئمة واتجمتهدين 

 . 2فرتةواالستنباط يف هذه ال

تقطعت أوصال الدولة   ا الزمن،  ففي هذ 3أما بعد منتص  القرن الرابع ، وهي مرحلة قيام املذاهب 

اليت كانت تشجع الفقهاء وتدفعهم إىل البحث وكانت هتتم ابلفقه والفقهاء  إلسالمية ، وضع  أمر الدولة ا

تضع  تبعا للضع  السياسي  ، وكان لذلك أثره يف احلياة الفقهية فقد أخذت روح االستقالل يف التشريع

فانعدم التجديد وذهبت الروح العالية ، وال شك أنه كان يف كل دور من األدوار السابقة م ن اتص  بصفة 

االجتهاد واالستباط وم ن مل يتص  ذهذه الصفات املتميزة )املقلدون( . فأما الذين كانت لديهم صالحية 

واملقلدون هم العامة الذين هلا ، دلو ام من ظواهر النصوص أو من موملكة فقهية اليت ذها كانوا يستنبطون األحك

ه بلدهم ويستفتونه فيما يكانوا يرجعون إىل فقلذلك  مل يشتغلوا بدراسة الكتاب والسنة دراسة تؤهلهم إىل االستنباط ، فنتيجة 

وال يستجيز الواحد فيهم لنفسه عكفوا على كتب أئمتهم يف االستنباط وطرق استخراجه ، و نزل ذهم من احلوادث والنوازل 

، بل ألزموا تقليد إمام معني واحد على أنفسهم كما ألزموا 4أن يصدر اإلفتاء يف مسألة من املسائل ما ختال  قول إمامه

 إصدار اإلفتاء على قول إمامهم دون أن يعرف أثر تغرّي الزمان واملكان. 

منهج اإلفتاء حسب األصول املقررة تقليدا ألي من األئمة ومنهج األفتاء  )يف شبه القارة اهلندية ( هناك فهكذا ظهر لنا

 الذي ال يتأسس على األصول املقررة تقليدا لألئمة ، فلنر يف السطور الآلتية تطبيقات هذين املنهجني.

                                                           
  291/  1ج استخراح األحكام الفقهية للنوازل املعاصرة منهانظر :  1
 181هإإ، ص  1417املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية  د. عبد الكرمي زيدان ص ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الرابعة عشر انظر :  2
- 121 
  280؛ حممد احلضري بك ، اتريخ التشريع اإلسالمي ص  90الشريعة اإلسالمية لبدران أيب العينني ،  ص انظر :  3
 224انظر : املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية د .عبد الباقي عبد الكبري ، داالن للدراسات ، ص  4
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يف كتابه "العطااي النبوية يف  –رمحه  هلل  –منهج الشيخ  أمحد رضا خان  - األولالفصل 
 ضوية"الفتاوى الر 

يشهد القاري لكتاب " العطااي النبوية يف الفتاوى الرضوية " أبن فتاوى الشيخ ممنهجة ابملنهج العلمي املتبع 

حيث يسوق هلا الرباهني واحلجج النقلية والعقلية الكثرية من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس ومن األدلة 

اليت تظهر عبقرية الشيخ يف فتاويه وكيفية استدالله وقوة  فيها ، كما جيد الناظر فيها العلوم األخرى املختلفة

سار على املنهج املتإَّب ع يف كتب الفتاوى احلنفية  –رمحه هللا  –إقناعه السائلني. فالشيخ أمحد رضا خان 

 بحثني :املوعلى أصول املذهب احلنفي . وفيما يلي نشري إىل أهم خصائص ومالم  منهجه يف الفتوى يف 

 ول : اخلصائص املنهجيةاملبح  األ

 املبح  الثاين : اخلصائص التأصيلية
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 األول : اخلصائص املنهجية املبح 

 مطالب :إحدى عشر وفيه 

  هلل إىل اَللتجاءاملطلب األول : 

جيب على املفيت أن ال يتكأ على علمه فقط بل ال بد من االستعانة ابهلل ؛ ألن اإلفتاء هو اإلخبار عن حكم 

هللا تعاىل ، فكي  ال يهتدي من يرجع إليه وهو يطلب منه سبحانه وتعاىل حكمه يف املسألة اليت حيتاج  

 يعود خاسئا وال خائبا ، وكي  يعود فيها إىل فهم حكم هللا ، وهو ابب اهلداية ، فمن يطرق هذا الباب ال

املفيت خائبا من ابب هللا وهو توىل املنصب الذي  قد واّله إايه  رّب األرابب. وهو ابب التوفيق والسداد 

يرجع املفيت إىل هللا مفتقرا من القلب اخلالص سائال  ”:  –رمحه هللا  –والصواب ،  قال اإلمام ابن القيم 

الرشد والصواب يف النازلة اليت واجهها ، فإن هللا تعاىل هو ملهم اخلري والرشد واهلداية والصواب يف قلوب 

الناس ، فإذا تخاطب هللا تعاىل من قلبه ويطرق ابب التوفيق فإنه يفت  له ابب اخلري ويهديه إىل طريق السداد 

. وحيكي ابن القيم رمحه هللا مشاهدته من أستاذه ومرشده شيخ 1“ّجهه إىل احلكم الذي هو شرعه للعباد ويو 

عند ما كان يواجه املشكلة أو الصعوبة يف فهم املسألة أو أعيته املسائل  –رمحه هللا  –اإلسالم ابن تيمية 

شهدت شيخ  ”ده وجنابه فيقول : فكان تخّر ساجدا أمام هللا سبحانه وتعاىل سائال الفت  عليه من عن

اإلسالم قّدس هللا روحه إذ أعيْته املسائل واستعصت عليه فّر منها إىل التوبة واالستغفار واالستعانة ابهلل 

                                                           
ليق وتقدمي : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،   إعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم اجلوزية حممد بن أيب بكر ، تع 1

 ، 6/67هإإ  1423دار ابن اجلوزي ، الراي  ، وجدة ،  طبعة أوىل رجب 
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والتجأ إليه ، واستنزال الصواب من عنده واالستفتاع من خزائن رمحته فقّلما يلبث املدد اإلهلي أن يتتابع عليه 

“اإلهلية  إليه أبيتهن يبدأ مدا ، وتزدل  الفتوحات
1

. 

ژ وذهذا حيظى بتوفيق من جانب هللا سبحانه وتعاىل كما بنّي سبحانه  بنفسه حكاية عن املالئكة قائال : 

وقراءة هذه اآلية مع اآلية  .2ژڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ القادمة مستحبة عند بعض العلماء ، وهو قول هللا تعاىل : 

اليت فيها سؤال هللا التوفيق  األوراد واألدعية قراءة. مع 3ژۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  

 .4مستحبة عند العلماء للمفيت والتسديد ، 

مد أنه دائما يبدأ فتاواه قائال : " وابهلل التوفيق" ، كما أنه حي –رمحه هللا  –ومن مسات الشخ أمحد رضا خان 

هللا سبحانه وتعاىل يف بداية إصدار الفتوى ، ويسري على هذا املنهج يف رسائله العلمية والفقهية املشتملة على  

هذه  ، وقد بدأ5النقاط العلمية ، ومنها رسالته : " أجلى األعالم على أن الفتوى مطلقا على قول اإلمام " 

في ، الذي أيدان أبئمة يقيمون األوّد ، ويدميون املدد إبذن الرسالة قائال : " احلمد هلل احلفي ، على دينه احلن

" ، وكذلك سئل عن األركان االعتقادية والعملية يف الوضوء  فبدأ اجلواب قائال : " اللهم  6اجلواد الصمد ...

                                                           
 6/68املرجع السابق  1
 32سورة البقرة ، اآلية :  2
 28 - 25سورة طه ، اآلية :  3
  141،  140انظر : أدب املفيت واملستفيت ص  4
 وقد بنّي منهجه يف اإلفتاء فيها. وهي رسالته املشتهرة  ، 5
 1/103انظر : فتاوى رضوية  6
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ركان اإلميان وسّلم دائما ، أيها السائل الفاضل رزقك هللا علما احلمد فرضا الزما ، صل على أفضل ألك 

 . هكذا دائما يستمد التوفيق من هللا.1فعا ، هذا سؤال ال يهتدي إليه إال من وفقه هللا " ان

 سائلبلغة ال فتاءاإلاملطلب الثاين :

األصل يف الفتوى أن تكون بلغة يفهمها املستفيت وينتفع به ، وهكذا جاءت الشرئع فما أرسل هللا رسوال إال 

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ژ بلسان قومه ليفهموا دعوته ويعملوا بشريعته ، قال سبحانه وتعاىل : 

. وهذا ما سار عليه 3“حدثوا الناس، مبا يعرفون ”:  ملسو هيلع هللا ىلص،  وقال 2 ژ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

يف إصدار الفتوى وخماطبة  السائلني وإجابتهم بلغاهتم لكي يسهل  –رمحه هللا  –أمحد رضا خان  يخالش

وهذا هو  –لغة القوم  –عليهم فهم اجلواب واملقصود من كالم املفيت. فقد أصدر الفتوى  ابللغة األردية 

 الغالب األعم يف فتاويه.

 الفتوى ابللغة الفارسية : 

 ابللغة الفارسية إذا كان االستفتاء ذهذه اللغة ، وفيما يلي مناذج لفتواه ابللغة  الفارسية.وكان الشيخ يفيت 

 مسألة الزواج الثاين للرجل مع أخت زوجته يف عدة مطلقتها األوىل  .أ

فقد أصدر الشيخ أمحد رضا خان الفتوى يف اللغة الفارسية حيث عر  السؤال عليه يف تلك اللغة ، فقيل 

وقد تزوجت برجل مث هو طّلقها بعد  -وهي يف التاسع من عمرها  -له : ما احلكم للفتاة ، امسها زينب 

                                                           
. واجلواب كذلك مشتمل على الرسالة العلمية ابسم " اجلود احللّو يف أركان الوضوء " ، ومتت الرسالة 1/239فتاوى رضوية انظر :  1

 هإإ.  1324عام 
 4سورة إبراهيم ، رقم اآلية :  2 
 127ابب من خص ابلعلم قوما دون قوم، كراهية أن ال يفهموا رقم احلديث اجلامع الصحي  ، كتاب العلم  3
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فهل نكاحه مع  قبل مضي عدة زينب ، –أي أخت زينب  –مرور يومني من عقد الزواج فنك  أختها 

أختها جيوز ؟ وإذا كان صحيحا فما املراد من العبارات اليت ترد يف كتب الفقه وهي تقتضي أبن عدة الصغرية 

هي ثالثة أشهر وهو مل يقيد ابلدخول أو بدون الدخول ؟  فقال : لو حصلت اخللوة الصحيحة أو الفاسدة 

ر وابلتايل ال يص  لزوجها أن يتزوج أبخت زينب ، بني زينب وزوجها مث طلقها زوجها فهي تعتّد ثالثة أشه

ڑ  ک  ک  ک  ک  ژ ،كما قال هللا تعاىل : 1وإال فال عدة هلا وال هو مينع من النكاح أبختها 

 . وأصل السؤال واجلواب يف اللغة الفارسية .2ژگ

 للرجال والنساء الصلوةمسألة  وضع األيدي يف  

الرجال والنسوة هو أن يضع الرجال أيديهم حتت  صلوةسئل وقيل له  أن رأي علماء األحناف عن صفة 

، أم أنه من مسائل علماء األحناف ، وطلب السائل  ملسو هيلع هللا ىلص وة فوق السرة ، فهل يثبت عن النيبالسرة والنس

 –علماء األحناف  من الشيخ املمدوح أن يثبت على هذه املسألة دليال من الكتاب والسنة ؟ فقال : إن

على الصدر والرجال يضعون أيديهم  الصلوةيقولون أبن النسوة يضعن أيديهن يف  –رحم هللا عليهم مجيعا 

. وأصل 3حتت السرة ، وهو املتفق عليه يف رأي علماء األحناف ، كما أنه ملخص نصوص علماء األحناف

 املسألة كانت يف اللغة الفارسية.

 للغة العربيةالفتوى اب

                                                           
  310-13/308رضوية فتاوى انظر :  1
 49اآلية :  ،سورة األحزاب  2
  147-6/143فتاوى رضوية انظر :  3
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وكان الشيخ إذا سئل عن مسألة ابللغة العربية ، أجاب ابللغة العربية ، وإذ رأى أن املسألة حتتاج إىل تفصيل 

ولو كان االستفتاء ابللغة األردية أل  يف ذلك رسالة مستقلة مستوعبة جلزئيات املسألة  –وبيان وأدلة وبرهان 

 العربية: وأدلتها وما يرد عليها. ومن الرسائل اليت ألفها ابللغة

 أجلى األعالم  أن الفتوى مطلقا على قول اإلمام -1

هذه رسالة ألفها الشيخ أمحد يف اللغة العربية ، وهي تتحدث صراحة عن منهجه الذي سار عليه يف فتاويه   

فقال : " ال جيوز ألحد . 1كما يظهر من اسم الرسالة : " أجلى األعالم أن الفتوى مطلقا على قول اإلمام"

 .2أفتوا خبالفه " املشايخقول اإلمام بل  جيب علينا االفتاء بقول االمام ولو   أن تخال 

 3تنوير القنديل يف أوصاف املنديل   -2

وهي رسالة صنفها جوااب  للسؤال الذي عر  عليه وقيل له فيه : أن زيدا يقول : يفوت الثواب ابستخدام 

صن  رسالة كاملة ، والقاري هلذه الراسلة  الثوب بعد الوضوء ، فهل هذا صحي  ؟ فعلى هذا السؤال هو

جيد تبحره يف العلم ، وسعة االطالع على جزئيات املسائل املبعثرة يف كتب الفقه ، فقال فيه جوااب على 

 .  4السؤال : " ال يفوت الثواب ابستخدام الثوب بعد الوضوء ، نعم ال يستخدمه املتوضئ بدون الضرورة"

 الدعاء بعد صلوة العيدسرور العيد السعيد يف حل   -3

                                                           
 هإإإ ووّض  فيها أن ال يعدو من قول اإلمام يف الفتاوى.  1334وهذه الرسالة كتبها  سنة  1
 113 - 1/107فتاوى رضوية انظر :  2
 هإإ 1334وهي رسالة اليت صنفها املمدوح سنة  3
 317 - 1/313فتاوى رضوية  انظر : 4
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 –صن  الشيخ هذه الرسالة جوااب على  السؤال الذي عر  عليه وقيل له : إن موالان عبد احلئي لكهنوي 

وال من أصحابه وال من التابعني   ملسو هيلع هللا ىلصأنكر الدعاء بعد صلوة العيد وقال : إنه ال يثبت من النيب  –رمحه هللا 

بعدهم ، مث احتج به الوهابيون )السلفيون(، ورّدوا أيضا على الدعاء بعد صلوة العيد ،إ حىت  تركوا الدعاء 

بعد صلوات اخلمسة الفريضة. فما احلكم يف هذه املسألة ؟ فاجاب الشيخ على هذا السؤال يف هذه الرسالة 

"، وثبت فيها أن الدعاء بعد صلوة العيد سنة   حل الدعاء بعد صلوة العيدالعيد السعيد يف ومسّاها " سرور

1 . 

 2أزهار األنوار من صبا صلوة األسرار -4

 .4وأهم أحكامها ، وصنفها الشيخ  هذه الرسالة يف اللغة العربية 3هذه الرسالة توض  طريقة صلوة األسرار 

 ى يف اللغة العربية ، سواء سئل يف العربية أم ال.الفتاو  –رمحه هللا  –فهكذا أصدر الشيخ أمحد رضا خان 

 املطلب الثال   : التمهيد يف اجلواب

إذا كان احلكم الفقهي للنوازل ال أتلفه النفوس وتوجد فيه غرابة فعلى املفيت أن ميّهد سبيل الفهم للسائل 

: إذا كان احلكم مستغراب  لكي يسهل عليه استجاب احلكم الفقهي وال تكره نفسه ، قال ابن القيم رمحه هللا

فينبغي للمفيت أن يوطئ  قبله ما يكون كالدليل عليه واملقدمة بني  جدا مما مل أتلفه النفوس وإمنا ألفت خالفه

                                                           
 إىل ما بعد  7/511فتاوى رضوية انظر :  1
 هإإإ 1305صنفت هذه الرسالة سنة  2
 –رمحه هللا  –شيخ أمحد رضا خان يصلي للحصول على احلاجات. وذكر ال –رمحه هللا  –هي صالة كان الشيخ عبدالقادر جيالين  3

 طريقتها أبهنا ركعتان بعد صالة املغرب ويقرأ املصلي يف كل ركعة بعد الفاحتة سورة اإلخالص إحدى عشرة مرة مث يصلي على رسول هللا بعد
ويذكر امسه ويذكر حاجته فإهنا  مث تخطوا إىل جهة العراق إحدى عشرة خطوة –رمحه هللا  –السالم ويسلم عليه ويذكرالشيخ عبد القادر جيالين 
، قلت : الصلوة عبادة ، والعبادة توقيفية ، ومل ترد ذهذه الكيفية عن 572 – 8/571تقضى بفضل هللا وكرمه. انظر: فتاوى رضوية 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنيب
 8/633فتاوى رضوية انظر :  4
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يديه ، كما ذكر سبحانه وتعاىل قصة زكراي عليه السالم وإجناب الولد منه يف السن الذي ال يولد فيه ملثله يف 

ني يدي قصة املسي  ووالدته من غري أب ، فإن النفوس ملا آنست بولد من بني العادة ، فذكر قصته مقدمة ب

شيخني كبريين ال يولد هلما عادة ، سهل عليها التصديق بوالدة ولد من غري أب ، وكذلك ذكر سبحانه 

لطلب وتعاىل قبل قصة املسي  موافاة مرمي رزقها يف غري وقته وغري إابنه وهذا الذي شجع نفس زكراي وحرّكها 

الولد وإن كان يف غري إابنه ، وأتمل قصة نسخ القبلة ملا كانت شديدة على النفوس جدا كي  ال يوجد 

“مفكرة
1. 

وذهذه الصفة يتمّيز الشيخ فيأيت يف فتاويه ابألصول واألمثلة اليت متّهد للمخاطب فهم املسألة املسؤول عنها 

 حكمها ، واألمثلة اآلتية تدل عليها:

 املوتىمسألة مساع  .أ

وسئل عن مسألة مساع املوتى ، هل هم يسمعون الكالم ؟ فأجاب قائال: نعم ، إن املوتى يسمعون الكالم 

 . ولكنه بنّي بعض املقدمات قبل اجلواب ، وتلك املقدمات كما يلي :2من األحياء ، وهو احلق قطعا

 .3أنه ال موت للروح ، واملوت صفة للبدن ال للروح  -1

 .4صفة لنفس اإلنسان ال للبدنأن العلم واإلدراك  -2

 .5فما دام ال موت للروح فال تتغري الروح بعد موت البدن وتبقى علومه وإدراكاته بعد املوت -3

                                                           

 4/163إعالم املوقعني   1 
 9/875انظر :  فتاوى رضوية   2
 9/384املرجع السابق  3
 9/847املرجع السابق  4
 9/850املرجع السابق  5
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 . 1أن السمع والبصر إدراكات وإحساسات للمحسوسات

 املطلب الرابع : إثبات التاريخ يف الفتوى

يف الفتوى ، وهو أمر مهم للغاية من حيث  جيد الناظر يف الفتاوى الرضوية أن صاحب الكتاب يثبت التاريخ

أن القاري يطلع على  الفتاوى السابقة منها كما يعرف منه الفتاوى الالحقة ؛ ألن الفتوى ختتل  وتتغري 

ابختالف الزمان ويعرف بذلك أيضا الزمن الذي أفىت فيه الشيخ ، ومن لطي  ما وقفت عليه يف أمهيةذكر 

أحد نوابع الدهر  –كاتبت أاب حنيفة الدينوري : ”  ، قال 2 الصويل حممد بن حييو بكر بالتاريخ ، ما قاله أ

ظلم البيان ، فأدى خربا ما مفأغفلت التاريخ ، فكتب إىل : وصل كتابك مبهم األوان ،   -وبلغاء البيان 

رك اثف أدىن أة ابلتاريخ ، أعر مفلتكن كتبك موسو  –أعزك هللا  -القرب فيه أبويف من البعد منه ، فإذا كتبت 

وقد لزم الشيخ ذهذا يف غالب فتاويه ، وفيما يلي أمثلة الرسائل والفتاوى اليت تدل  .3“ ، وأقرب أخبارك   

 على هذه السمة : 

سئل مرة عن الصلوة الغوثية ، فكتب الرسالة حول املوضوع وبنّي طريقة الصلوة وأحكامها ، ومّسى الرسالة " 

 . 4هإإ  1305ألسرار " وأثبت عليها التاريخ هكذا : " سنة أزهار األنوار من صبا صلوة ا

                                                           
. وكذلك هو بنّي املقدمات لتسهيل السؤال على السائل وعلى الناس عامة يف مسألة فيئ الرسول صلى 9/854 انظر: فتاوى رضوية 1

 9/743؛ كما أنه بنّي التمهيد ملسألة على أنه ال متوت الروح ، انظر:  30/737هللا عليه وسلم ، انظر: 
 335هو حممد بن حييي ، أحد العلماء بفنون األدب ، وحسن املعرفة أبخبار امللوك وأايم اخللفاء ، صاحب التصاني  ، تويف سنة  2 

؛ شذرات الذهب لعبد احليي بن  11/505هإإ ،  1427هإإ ابلبصرة. انظر : سري أعالم النبالء للذهيب ، دار احلديث ، القاهرة ، سنة الطبع : 
 2/339هإإ  1406قيق : عبدالقادر األرنوط ، حممود األرنوط ، دار ابن كثري ، سنة النشر : أمحد ، حت

، نقال من : صفحات من صرب العلماء على شدائد العلم والتحصيل للشيخ عبد  40انظر : الباب اآلداب ألسامة بن منقذ ص  3
 08الفتاح أبو غدة ، ص 

 8/571انظر : فتاوى رضوية  4
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كما تدل على هذه السمة رسالته اليت ألفها يف جواب السؤال عن التعري  ابملاء املستعمل ، فكتب الرسالة 

لبيان تعريفه مع بيان األحكام املهمة املتعلقة به ، ومّسى الرسالة " الطرس املعدل يف املا املستعمل " وأثبت 

 . 1هإإ" 1320التاريخ عليها هكذا : " اخلامس من ربيع األول ، سنة 

وسئل عن يد غري املتوضئ أو اجلنب لو يدخل يف املاء فهل يبقى املاء قابال لالستخدام ؟ فأجاب على هذا  

لقى" السؤال مفصال وكتب الرسالة وبنّي صورها وأحكامها ومّسى الرسالة " النميقة األنقى يف فرق املالقى وامل

 .  2هإإ  1327وثّبت التاريخ عليها هكذا : شهر رجب من سنة 

، ومسى الرسالة " الظفر لقول زفر " ،  -رمحه هللا  –وكتب رسالة عن جواز التيّمم وقّوى فيها قول اإلمام زفر 

 .3هإإ "  1335وأثبت التاريخ عليها هكذا : " سنة 

 فتاوى اليت أصدرها يف صورة الرسائلهذا ، فمن عادة الشيخ أنه يثبت التاريخ على ال

 املطلب اخلامس : ذكر النصوص الفقهية املذهبية يف الفتوى

، فإنه أييت ابلنصوص  -رمحه هللا  -فالشيخ كما سبق ذكره  ال يصدر الفتوى خمالفا لقول اإلمام أيب حنيفة 

 الفقهية املذهبية الستخراج احلكم الفقهي منها للمسائل املعروضة عليه.

 مسألة التلقني عند املوت .أ

                                                           
 2/43وى رضوية انظر : فتا 1
 2/113املر جع السابق   2
 3/441املرجع السابق   3
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فإنه عر  عليه السؤال عن التلقني عند املوت ، فهل يكتمل التلقني بلفظ " ال إله إال هللا " كما يقول 

البعض ، أو يكتمل التلقني بذكر الشهادتني ؟ فأجاب السائل قائال : أنه يلزم التلقني بذكر الشهادتني عند 

 ة الفقهية ، وإليك ذكر البعض منها: املوت ، واستشهد عليه  ابلنصوص املذهبي

.فيلزم أن يذّكر امليت عند 1قال صاحب الدر املختار : " إن الشهادة الواحدة بدون الثانية ال أتيت بفائدة " 

 . 2املوت  الشهاداتن

 .4"  3وورد يف حبر الرائق :" لقن الشهادة بذكر ال إله إال هللا حممد رسول هللا 

 مسألة كيفية غسل امليت .ب

فسئل عن كيفية غسل امليت  كي  يوضع امليت أثناء الغسل ، شرقا و غراب أو مشاال وجنواب ؟ فقال : ال 

أبس ابضطجاع امليت يف أية صورة ، فالكل جيوز. يراعى هنا التيسري للميت وللمغسلني ، كما ورد يف اهلندية 

غسل طوال كما يصلي املريض مضطجعا : " أنه عند البعض من العلماء يف املذهب أنه يوضع  امليت أثناء ال

" 5، وعند البعض بل يوضع امليت عرضا كما يوضع يف القرب. ولكن األص  هو إمنا يوضع امليت كما تيسر 

 .وهكذا ورد يف كتب املذهب األخرى.6

                                                           
الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار للحصفكي حممد بن علي بن حممد بن علي ، حتقيق : عبد املنعم خليل إبراهيم ، دار  1

 116م ،   ص 2002الكتب العلمية ، بريوت ، طبعة أوىل 
 9/48انظر : فتاوى رضوية  2
  2/298هإإ ،   1418البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم زين الدين إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، طبعة أوىل  3
 9/84انظر : فتاوى رضوية  4
عة من العلماء ، الفتاوى اهلندية املعروف ابلفتاوى العاملكريية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة للعالمة اهلمام الشيخ نظام  ومجا 5

 1/173هإإ ،   1421تصحي  : عبد اللطي  حسن عبد الرمحن ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، طبعة أوىل 
 9/91انظر : فتاوى رضوية  6
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 ج. مسألة طول مك  املاء َل ينجسه

ملاء طويال ال ينجسه ، كما ورد هل ينجس املاء عند ما طال مكثه وتغري رحيه ؟ فقال : ال. مكث ا وسئل 

النص يف هذا الصدد يف كتب الفقه احلنفي : " إمنا إذا خلطت النجاسة املاء وتغري أحد أوصاف املاء فااملاء 

 . 2"1ال يبقى طاهرا 

در املختار حيث قال صاحبه : " لو حصل التيقن بنتنة املاء بنجاسة فالجيوز به الوضوء الوورد مثل هذا يف 

 .4"3، وإذا شك فيه فاألصل أنه طاهر 

 د. مسألة جناسة الكلب العينية 

فسئل هل الكلب جنس العني ؟ أو مبعىن هل يطهر جلد الكلب إذا ذبغ ؟ فقال : الكلب ليس بنجس 

ة يف كتب املذهب ، وخالصة هذه النصوص أن الكلب ليس بنجس العني ،  العني. وأتى ابلنصوص الوارد

. وورد يف تنوير األبصار ويف شرحه الدر املختار : " 6"  5كما ورد يف اهلداية :" والكلب ليس بنجس العني 

                                                           
 31الدر خمتار شرح تنوير األبصار ص  1
 4/335انظر : فتاوى رضوية  2
 31انظر : الدر خمتار شرح تنوير األبصار ص  3
 4/335رضوية انظر : فتاوى  4
اهلداية شرح بداية املبتدي للمرغيناين برهان الدين أيب احلسن علي بن أيب بكر ومعه شرح العالمة عبداحلي اللكنوي ، إدارة القرآن  5

 1/148كاردن إيست ، كراتشي ، ابكستان ،    437والعلوم اإلسالمية ، 
 4/401انظر : فتاوى رضوية   6
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  أن . ووقع يف اهلندية :" والصحي2"  1اعلم أنه أن الكلب ليس بنجس عني عند اإلمام وعليه الفتوى 

 .4" 3لب ليس بنجس العني الك

بعد ذكر األحاديث اليت ترد يف طهارة أ ه ٍب بعد الدابغة :  –رمحه هللا  – 5وقال موالان عبد احلي اللكهنوي

" الدابغة تطّهر اإلهاب مطلقا إال اآلدمي واخلنزير ، وهو قول اجلمهور ، وكذلك استثىن اجلمع الكبري من 

احلنفية الكلب  من هذه الطهارة ابلدابغة وقالوا بنجاسة الكلب العينية ، ولكن مل يستشهد على هذا القول 

 .  7"6يل قوي بدل

احلكم الفقهي للمسائل املعروضة عليه إبتيان النصوص  –رمحه هللا  –فهكذا يثبت الشيخ أمحد رضا خان 

املذهبية ،ومل تخرج منها عند ما جيدها ، وهذه السمة تظهر أن صاحب هذه الفتاوى مطّلع على كثري من 

 ل.النصوص الواردة يف كتب املذهب كما أنه يقوى ذها جواب السؤا

وهذه هي بعض األمثلة من كتاب الشيخ ، وإال جيد الناظر فيه أبن الكتاب مملوء مبثل هذه االستشهادات ، 

 ويكفي بيان املنهج بذكر هذه اتجمموعة من األمثلة.

 املطلب السادس : استيعاب اجلزئيات احمليطة ابملسألة

                                                           
 34صار ص الدر املختار شرح تنوير األب 1
 4/401انظر : فتاوى رضوية   2
 1/22الفتاوى اهلندية  3
 4/402انظر : فتاوى رضوية   4
هإإ وأخذ العلم من أبيه و من العلماء األجالء يف وقته وأصب  عاملا فقيها ومتوسعا يف املسلك وقد خال  األحناف يف بعض األصول ،  1264ولد الشيخ عام  5 

ه هللا عام مع اشتغاله يف الدرس ، ومن آاثره العلمية : اآلاثر املرفوعة يف األخبار املوضوعة ، التعليق اتجمدد على مؤطأ حممد وغريها ، تويف رمحواشتغل ابلتدريس والتألي  
 8/1268هإإ انظر : سريته : نزهة اخلواطر  1304

هإ( ، تعليق وحتقيق: تقي الدين الندوي 1304توىف: التعليق املمجد على موطأ حممد أل يب احلسنات عبد احلي  اللكنوي اهلندي، )امل 6
 3/518م ،  2005 -هإ  1426أستاذ احلديث الشري  جبامعة اإلمارات العربية املتحدة ، دار القلم، دمشق ، الطبعة: الرابعة، 

 4/403انظر : فتاوى رضوية  7



156 
 

السائل إىل األحوال واجلزئيات احمليطة ابملسألة وهي ميزة يف غاية األمهية كما أهنا من فقه املفيت أبنه يوّجه 

واليت يتوقع ظهورها يف األايم املقبلة للسائل؛ لكي يتجلى عليه احلكم يف املسألة من مجيع اجلوانب وال يغلق 

السؤال إىل اجلزئيات املختلفة  ئجيزّ عليه ابب الفهم يف املسألة اليت هو حيتاج إىل فهمها. فنجد الشيخ  أنه 

  حكمها فردا فردا ، وهو يسري على هذا املنهج ألنه لو مل يفص  الكالم على تلك اجلزئيات فرمبا ال مث يوضّ 

 حيصل املقصود من اجلواب. فاألمثلة الدالة على هذه السمة كثرية وإليك البعض منها:

 مسألة الكتابة على الكفن .أ

سئل عن الثوب الذي كتبت عليه النصوص القرآنية واألحاديث ، فهل جيوز كفن امليت ذها ؟ وكذلك هل  

احلرف احلسن يف الكتابةعلى ” مساها جيوز وضع الشجرة على القرب ؟ فصن  يف ذلك رسالة 

عن أربعة  ،وكتب مستوعبا اجلزئيات اليت تتعلق ابملسألة ، فقال : إن السؤال يتطلب الكالم هنا1“الكفن

 أمور ، وهي : 

أن الكتابة على الكفن أوىل وأعظم من وضع الشجرة يف القرب ، ويؤيد هذا املعىن أحاديث وآاثر   -1

 كثرية ،

 و أن املعظمات الدينة وضعت على اجلثة أو كفن امليت فيها دون أن تِخّل شي يف تعظيمها ،   -2

 و الرد على الشافعية الذين قالوا بسوء األدب ملثل هذه األكفان ،  -3

 واحلكم يف وضع الشجرة يف القرب. -4

                                                           
 وى الرضوية اتجملد التاسع. ه ، وضمت يف  الفت 1308لة عام أل  الشيخ هذه الرسا 1
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؛ ألن فهمها يلزم على 1فإنه استوعب هذه اجلزئيات يف جواب هذا السؤال وكتب الرسالة املستقلة عليه 

 القارئ لكي يسهل عليه فهم السؤال وال يقع يف أي اضطراب وقلق. 

 ال خروج الدم من البدن وحكم الوضوء منهمسألة أحو  .ب

فسئل الشيخ عن الدم الذي خرج من البدن ولكن مل يسل من خمرجه فهل ينتقض الوضوء أم ال ؟ فقال : 

 الكالم هنا يف ثالثة مواضع .

وهي الدم بقى يف مكانه وال يتجاوز موضعه ، حيث زال قشر البدن وظهر الدم منه ، مث خلط هذا  -1

ر ، مثال مع إصبع اليد أثناء املضمضة أو أثناء تنظي  األسنان ، ففي هذه الصور الدم مع شيئ آخ

 ال يعترب خروج الدم انقضا للوضو.

 وإذا رفع الدم  وأصب  كالنقطة على البدن ومل جير منه فهو كذلك ال يعترب انقضا للوضوء.  -2

ن السبب لسال الدم ، وإذا خرج الدم من حمله أو مجد كالنقطة ومل جير بسبب ما حيث لو مل يك -3

 .2ففي هذه الصور ينتقض الوضوء 

ذ لو مل توض  تلك الصور يف ت يف اجلواب اليت تتعلق ابلسؤال إفهكذا من عادته أنه يشرح مجيع اجلزئيا 

 اجلواب لوقع السائل يف االضطراب والتشويش. 

رسالة بركات السماء ” فأل  الرسالة يف هذا املوضوع ومساها : وسئل عن حكم إسراف املاء يف الوضوء ، 

 ،وقال : إن احلكم فيه على أربعة أحوال ، وهي :1“يف حكم إسراف املاء 

                                                           
 . واتجملد شامل على هذه الرسالة. 108/  09رضوية انظر : فتاوى  1
 وما بعد280/  01انظر : فتاوى رضوية   2
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 هو حرام ولو يتوضأ من ضفة النهر اجلاري ويصب  املتوضئ آمثا.  -1

 ل  السنية . ومكروه ، لو كان يتوضأ يف البيت ، والكراهة هي التنزيهية. ةيعترب األمر خما  -2

 هو ال يعترب مكرها ، ال حترميا وال تنزيها. نعم يعترب خمالفا لالستحباب.  -3

والرابع أن اإلسراف جيوز على ضفة النهر اجلاري ألنه ال يتصور ضياع املاء عليه ، أما غري ذلك  -4

 . 2فهو مكروه حترميي 

 فهكذا هو يشرح أحوال املسألة  لكي يتض  ويسهل على السائل فهم اجلواب.   

 يف الفتوى  –رمحه  هلل  –املطلب السابع : التمسك بقول اإلمام أيب حنيفة 

إذا  –رمحه هللا  –أنه ال تخال  قول اإلمام أيب حنيفة  –رمحه هللا  –ومن مسات الشيخ أمحد رضا خان 

ة عنها حكمها ، فيصدر اإلفتاء اتباعا لقوله وال يبال من تخالفه ، وكتب الرسالة وجده يف الصورة املسؤول

، وأفص  فيه أبن الفتوى تكون على 3على موضوع " أجلى األعالم أن الفتوى مطلقا على قول اإلمام " 

، وهو جيب على املفيت يف الزمن املعاصر كما جيب عليه أن حيفظ أقوال  -رمحه هللا  –قول اإلمام أيب حنيفة 

خالفوه لعدم وجود الشرط لديهم وهو الوقوف على دليل اإلمام ، أما حنن فال نقول  ،5. فاملشايخ 4اإلمام 

مل املفيت يف زمننا أن . وع6إال مثل ما قال به اإلمام وإن مل نعلم من أين قال اإلمام به وأبي الدليل قال به

                                                                                                                                                                             
 875ص  فتاوى رضويةوهي تندرج يف اتجملد الثاين من  1
 878 -2/875انظر : فتاوى رضوية   2
 175 - 1/95يف اتجملد األول. انظر :  فتاوى رضويةهإإ وضمت يف  1334متت الرسالة عام  3
. يقول الشيخ املمدوح أبن املشايخ يف املذهب احلنفي كانوا يفتون خالفا لإلمام يف زمنهم ؛ ألهنم أدرى 1/97 فتاوى رضويةانظر :  4

ب علينا إال اتباع قول اإلمام كما فّص  بقوة األدلة كما أهنم ال جيدون دليل اإلمام ، فحيث وجدوا الدليل أفتوا وفقا للدليل .  أما اآلن فال جي
 القول أبنه كي  يصّ  ألحد أن يفيت خالفا لقول اإلمام.؟! 

 2/516أقوال املشايخ ال يعدل قول اإلمام. انظر:  5
 113/  12؛  1/98رضوية انظر : فتاوى  6
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، وأفص  2، وأن يفيت مبا رّج  الفقهاء وصّححوه  1ينقل من اإلمام ما قال به يف الصورة املسؤولة عنها 

. نعم إذا يوجد سبب ملخالفة قول اإلمام إذاً جتوز املخالفة 3القول أبنه ال ينبغي للمقلِّد أن تخال  قول إمامه

إلمام أو اختل  الزمن أو تقتض الضرورة أو يوجد التعامل ، وإال يعمل لقوله ، مثال يوجد الضع  يف دليل ا

 .4وفقا لقول اإلمام 

، فعلى سبيل املثال أفىت حرمة  -رمحه هللا  –وطبق هذا الرأي يف فتاواه وأفىت وفقا لقول اإلمام أيب حنيفة 

هو عشرون مثقاال )ويقدر يف  يف الذهب الزكوة، وأفىت أبن نصاب 5على بين هاشم وفقا لقول اإلمام  الزكوة

الغرام خبمسة ومثانني غراما(، ويؤدى منه ربع العشر ، مث ما زاد من هذا النصاب وي قل   مخ  ِس هذا النصاب 

 .  6وهو معفو عنه إىل أن بلغ إىل مخ  ِس النصاب فيؤدى منه كذلك ربع العشر

ني ب،كما لو ج نَّ الزوج فهل ختتار الزوجة  الشديدة والصحيحة يصّ  تقليد غري اإلمام 7ولكن عند الضرورة 

الطالق وعدمه ؟ فقال : الفتوى على قول اإلمام ، وهو " أهنا ال ختتار التفريق ". ولكن مادام اختار اإلمام 

قول االختيار ، فعند الضرورة  يصّ  تقليد غري اإلمام ، فعند ما سئل عن مثل هذه  –رمحه هللا  –حممد 

االختيار مطلقا بنفسها بل يتحقق  ال حيق هلا، ولكن  -رمحه هللا  –ول اإلمام حممد الصورة فأفىت مثل ق

 .   8االختيار أمام القاضي

                                                           
 101/ 1انظر : فتاوى رضوية ،  1
 52 - 7/49املرجع السابق  2
 485،  844/ 11املرجع السابق   3
 املرجع السا بق  4
 10/289املرجع السابق    5
 85/  10املرجع السابق  6
 23/642؛  415، 414/  19املرجع السابق  7
 506،  505/ 12املرجع السابق  8
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ال تخرج من قول اإلمام سوى يف  –رمحه هللا  –فظهر من هذه األمثلة أن الشيخ املمدوح أمحد رضا خان 

 أحوال الضرورة والتعامل وضع  الدليل. 

 يف اَلستشهاد املطلب الثامن : الكثرة

الدليل يزيّن الفتوى ، وفيه قوهتا وانضباطها ويطمئن قلب السائل به ، وذهذه السمة ميتاز الشيخ يف إصدار 

الفتوى حيث جيد الناظر كتاب الفتاوى الرضوية مملوءة فتاواه ابالستشهادات من األدلة ووصل عدد 

ثلة  على ذلك رسائل املصن  مجيعها ، فهو االستشهادات  أحياان إىل أكثر من مائة استشهاد. ومن األم

عند ما يسأل عن شيئ واملسألة حتتاج أن يكتب فيها ابلتفصيل فيستوعب األحوال املستوعبة للسؤال ويكثر 

االستشهادات فيها ، فعند ما سئل عن استخدام املنديل بعد الوضوء فّصل القول فيه بداية من األحاديث 

أتى ابلنصوص املذهبية غري احملصورة وثبت أن جيتنب من استخدام املنديل اليت تدل على حكم املسألة مث 

 .  1ع األجر والثواب بعد الوضوء بدون الضرورة ،أما إذا احتيج إليه فال أبس ابستخدامه وال يتيضّ 

وملا سئل عن تلقني املوتى هل هو ذكر كلمة " ال إله إال هللا" ، أم ذكر الشهادتني ؟ فقال : املراد به 

. 3، 2الشهاداتن ، واستدل ابلنصوص  الكثرية كما ورد يف الدر املختار " ألن األوىل ال تقبل بدون الثانية" 

، وغري ذلك من 1،  وهكذا ورد يف البحر الرائق  5" 4وقال صاحب خمتصر القدوري : " لقن الشهادتني  

 .2االستشهادات اليت تدل على املوضوع 

                                                           
 253 -237/  01انظر : فتاوى رضوية   1
 116الدر خمتار شرح تنوير األبصار وجامع البحار ص  2
 9/84  فتاوى رضويةانظر : 3
خمتصر القدوري يف الفقه احلنفي للشيخ أيب احلسن أمحد بن حممد بن أمحد القدوري البغدادي ، حتقيق : الشيخ كامل حممد حممد  4

 47م،  ص  1997هإإ املوافق  1418عويضة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، طبعة أوىل 
 9/84  فتاوى رضويةانظر :  5
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 الكتب املطلب التاسع : اإلحالة إىل

من فقه املفيت أنه حييل السائل إىل الكتب اليت يستوعب املوضوع املسؤول عنه لكي يعلم السائل عن تفاصيل 

املسألة لو يريد ذلك كما أنه يدل على أن املفيت واسع االطالع وعميق النظر يف املسائل ، فهو دائما حييل 

فيت  ، ومن األمثلة اليت تدل على هذه السمة ما السائلني إىل الكتب اليت يوجد فيها التفصيل عن سؤال امل

سئل عن التمائم اليت يكتب فيها بعض اآلايت من القرآن لوقاية الصبيان من األمرا  العني ، وحنو ذلك 

مثل دخول احلمام معه فما احلكم يف هذه الصورة ؟ فقال : إذا كانت التعويذ حمتواي على اآلايت القرآنية فال 

احلمام مع ذلك. وينظر للتفصيل رساليت بعنوان :" احلرف احلسن يف  يف لو أهنم يدخلون به وال حرج أبس 

 . 3الكتابة على الكفن " 

اجلنازة إذا صلى على امليت أولياؤه ؟ فقال : إذا ص ِلي  على امليت وفيها أولياؤه  صلوةوسئل هل جيوز إعادة 

،   4اجلنازة هو يعترب خمالفا للمذهب احلنفي  لوةصاجلنازة ، والذي يكرر  صلوةفال جيوز بعد ذلك إعادة 

 . 5اجلنازة وإعادهتا يراجع رسالة " اهلادي احلاجب عن جنازة الغائب "  صلوةولالطالع على أحكام 

وكذلك أحال السائل إىل رسالته " إهلاد الكاف يف حكم الضعاف " لالطالع على األحاديث الضعيفة ، 

 .6قال : يقبل احلديث الضعي  يف الفضائل واإلابحة هل تقبل يف الشريعة أم ال ؟ ف

 املطلب العاشر : تقييد الفتوى ابلشروط
                                                                                                                                                                             

  2/298البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،   1
 وما بعد  85/ 9انظر : فتاوى رضوية   2
. وهو غالبا حييل إىل كتبه ورسائله اليت كتبها خاصة على عنوان خاص كما أنه حييل إىل مصادر 610،  609/  4املرجع السابق   3

 ومراجع الفقه احلنفي.
 2/144اهلداية شرح بداية املبتدي   4
 . فتاوى رضويةاملمدوح اليت ضمت يف اتجملد التاسع يف  . وهي رسالة318/ 09انظر : فتاوى رضوية  5
 655 - 650/  10؛  240/  01املرجع السابق  6
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ابلشروط اليت تضبط  -فيما حيتاج إىل التقييد  -ومن فقه املفيت أنه ال يصدر اإلفتاء عموما بل يقيدها  

على هذه السمة ما سئل الفتوى وجتعلها منضبطة ، وهكذا طريق الشيخ يف الفتوى ، ومن األمثلة اليت تدل 

عن حكم انتقا  الوضوء من النوم ، فقال : إن النوم ينقض الوضوء ابلشرطني ، ومها : لو استطلق الوكاء 

بسبب النوم ، أو انم يف صورة مل مينع الغافل عن النوم أي لو انم غافاًل فينتقض الوضوء يف هاتني الصورتني ، 

 .  1وإال فال

 ر رأيه بقوله : " أقول"املطلب احلادي عشر : إظها

ومن السمات اليت امتاز ذها الشيخ  أنه ينّي األراء الفقهية واألصولية القدمية يف املسألة مث يبنّي رأيه الذي 

يصل إليه من خالل االجتهاد ، والناظر يف فتاواه جيد أهنا مملوءة أبقواله وآرائه. ويرج  إحدى اآلراء كما أنه 

 وافيا ذهذا اللفظ.أحياان يشرح األدلة شرحا 

أن يقوم مع اإلمام حىت تخلو املقام للناس وازداد الص  ويدخل  الصلوةفلما سئل هل جيوز للمقتدي يف 

املصلون يف قاعة املسجد  الذين قائمون يف صحن املسجد ؟ فقال : هذا مكروه حترميي ، ال جيوز ارتكابه 

ر وخاصة إذا كان يوجد املكان اخلايل للناس ، فال حاجة إذاً لقيام الناس مع اإلمام ، وأورد النص الوارد يف حب

، وتركه موجب لكراهة التحرمي وهو موجب  ملسو هيلع هللا ىلصالرائق ،  وفيه : " التقدم واجب على اإلمام ملواظبة النيب 

 الصلوةدائما يقوم متقدما يف  ملسو هيلع هللا ىلصأنه كان  ملسو هيلع هللا ىلص. مث أظهر رأيه شارحا للمسألة فقال: إن سنة النيب 3" 2لإلمث 

 .4الفاصلة بني الصفوف   ملسو هيلع هللا ىلصو كره النيب 

                                                           
 365/  01انظر : فتاوى رضوية   1
 1/614البحر الرائق شرح كنز الدقائق  2
 42،  41/  7 فتاوى رضويةانظر :  3
 املرجع السابق  4
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يف املسجد ذكر االستشهادات على منعها وعّللها قائال: " أقول : " تكرار  ةالصلو ويف بيان حكم تكرار 

  ملسو هيلع هللا ىلصاألوىل ، وإعادة النيب  الصلوةهم كرهوا  الصلوةيف املسجد رمّبا يوهم الناس أبن الذين كّرروا   الصلوة

 .  1يف املسجد ميكن أن كان إلزالة ذلك الوهم الصلوة

سئل: " هن يلقمن اإلمام ابلتصفيق. وأقول : إذا نسي اإلمام يف  ويف مسألة فت  املرأة لإلمام  الرجل ،

 .2القراءة فهي تلقم ابلصوت الرفيع للضرورة 

املغرب ، بل تؤدى  صلوةاملغرب ، فأيتهما تقّدم ؟ فقال : تقّدم  صلوةوسئل إذا حضرت اجلنازة و وقت 

املغرب  صلوةاجلنازة على  صلوةتقدمي السنن كذلك. مث شرح املسألة قائال : " أقول : ولو دعت الضرورة ل

 صلوةاملغرب فتقدم حينئذ ، مثال لو كان امليت مريضا وكاد أن يتفّجر بطنه ، فتقّدم  صلوةوال يفوت وقت 

 . 3املغرب "  صلوةاجلنازة على 

تاوى الرضوية جيد أن ففهذه هي بعض األمثلة اليت تدل على هذه السمة عند الشيخ ، والقارئ لكتاب ال

 .  -يف الغالب  –يظهر رأيه يف املسائل اليت سئل عنها.  –رمحه هللا  –الشيخ املفيت أمحد رضا خان 

  

                                                           
 7/158انظر : فتاوى رضوية ،  1
 208/ 7 املرجع السابق 2
 9/183املرجع السابق    3
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 املبح  الثاين : اخلصائص التأصيلية

 وفيه تسعة مطالب :

االستشهاد من املصادر املختلفة الستخرج احلكم الفقهي للنوازل واملستجدات أمر مهم يف غاة األمهية يف 

الفتوى ؛ ألن الفتوى هو اإلخبار عن حكم هللا تعاىل يف النازلة ابلدليل ، فعلى املفيت أن أييت ابلدليل املثبت 

لديه قدرة عجيبة يف االستنباط واالستدالل املنضبط  –رمحه هللا  –للحكم الذي استخرجه منه ، والشيخ 

 وفتاواه تشهد على ذلك ، وفيما يلي بيان لذلك:   

 املطلب األول : َتصيل الفتوى  ابلنصوص القرآنية

 –القرآن الكرمي  هو املصدر األول للتشريع ، ومنه تستمد وتستنبط مجيع األحكام والشيخ أمحد رضا خان 

 شهد وحيتج ابلقرآن الكرمي يف فتاويه قبل كل شيئ ، وفيما يلي بعض النماذج : كان يست  –رمحه هللا 

 حكم املسجون الذي َل يطلق امرأته  .أ

سئل الشيخ أن رجال صدر عليه حكم احملكمة ابلسجن املؤبد وال يطلق امرأته ، وهي ال تستطيع الفراق من 

ژ إىل زوجته ؛ ألن هللا سبحانه وتعاىل قال : الزوج ؟ فقال : عليه أن يطلق امرأته أو يفّو  أمر الطالق 

أمر إبمساك الزوجات مبعروف ، ففي الصورة ،1ژ ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ

املسؤولة عنها ليس هناك املعاملة  ابملعروف ؛ ألن الزوج مسجون السجن املؤبد  والزوجة ال تتحمل البقاء 

اىل أمر بتسري  الزوجات إبحسان ويف الصورة بدون الزوج فال بد أن يطلق زوجته ألن هللا سبحانه وتع

 املسؤولة عنها املعروف يوجد يف تسرحيها.

                                                           
 229سورة البقرة ، اآلية :  1
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 هل جيوز شرب سمر النصراين للمسلم؟  .ب

سأله أحد من الناس فقال: إن زيدا وهو مسلم يعمل عند بكر وه نصراين ، ومن عادة زيد أنه  يشرب من 

سؤر بكر ، وعلم أهله وأقاربه بذلك ، فمنعوه كما منعه بكر أيضا ولكنه مل يستحب هلم ، فمات زيد ومل 

قاربه ابلطعام عليه بعد دفنه . فما يهتم بتجهيزه وتكفينه أهله وأقاربه وصلى عليه بعض  الناس. واهتّم أهله وأ

 احلكم يف مثل هذه الصور ؟ وكي  يعامل مع أهل زيد ؟ 

فأجاب الشيخ أبنه يقب  للمسلم استخدام سؤر النصراين ، ولكن لو بقى املسلم على دينه فال حرج . 

ملة حسنة معهم  ؛ واهتمام البعض  بتكفينه وجتهيزه جيزئ عن اآلخرين. أما املعاملة مع أهله فالبد  من معا

 .2ژ ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉژ ،كما قال هللا تعاىل : 1ألنه ال جناح عليهم بسبب فعل زيد 

 املطلب الثاين :َتصيل الفتوى ابحلدي 

 . وإليك بعض األمثلة املوضحة لذلك :3ملسو هيلع هللا ىلصومن مساته يف التأصيل أنه يستدل بسنة الرسول 

 مسألة استخدام الثوب املنشف بعد الوضوء  .أ

فسأله أحد  الناس فقال : ما حكم مس  األعضاء بعد الوضوء خبرقو ومنديل وحنومها ؟ فقال مل يرد ما  يدل 

، 4، أنه مس  وجهه وبدنه بعد الوضوء  ملسو هيلع هللا ىلصعلى كراهية استخدام الثوب بعد الوضوء ، بل ورد من النيب 

                                                           
 . 169 – 9/168انظر : فتاوى رضوية  1
 18انظر :  سورة فاطر ، اآلية :  2
 143 ص امليسر الفقه أصول:  انظر". بقرآن ليس مما ، تقريره أو فعله أو قوله من ملسو هيلع هللا ىلصوهي عند األصوليني " ما صدر عن النيب  3
 الفقه أصول ؛ 331 ص  ، 2007 الثانية الطبعة ، العزيزي مكتبة ، املظفر رضا حملمد الفقه أصول ؛103  ، جهله الفقيه يسع ال ما ؛144 –
  1/322 املقدسي املفل  البن
 240 - 1/239انظر : فتاوى رضوية  4
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َكاَن ُلَرْسوُل اَّللَُّ "  اَلُت: قَ  -رضي هللا عنها  –واستدل ابحلديث الذي ورد يف سنن الرتمذي عن عائشة 

ْ َعَلُيُه َوَسلََّم ُخُرَقٌة يـَْنشُ ْف هُبَا بـَُعَد الْوْضوءُ  رضي هللا  –وكذلك استدل حبديث معاذ بن جبل . 1" َصلَّى اَّللَّ

: أنه  –عنه  تى وكذلك أ. 2"  َوُجَهْه ُبَطَرُف ثـَُوبُهُ رََأُيْت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّْ َعَلُيُه َوَسلََّم ُإَذا تـََوضََّأ َمَسَح " ق ال 

توضأ، فقلب جبة "  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول  هلل عن سلمان الفارسيابحلديث الذي أخرجه ابن ماجه يف سننه 

 .3"  صوف كانت عليه، فمسح هبا وجهه

وقال بعد أن استدل ذهذه األحاديث : إن األحاديث ولو كانت ضعيفة األسناد إال أهنا جيرب ضعفها بسبب  

 .4كثرة الطرق ؛ وألنه إذا كان احلديث الضعي  مقبوال يف الفضائل فاألوىل أن يقبل يف اإلابحة

 مسألة مقدار ماء الوضوء والغسل .ب

سئل الشيخ  كم يستعمل املاء يف الوضوء والغسل ؟ فكتب  الرسالة على السؤال ومساها : " ابرق النور يف 

–ل األحاديث الواردة يف بيان املوضوع ، فأتى حبديث أنس مقادير ماء الطهور" ، واستشهد على هذا السؤا

كان النِب صلى  هلل عليه وسلم يغسل، أو كان يغتسل، ابلصاع إىل مخسة "يقول:  -رضي هللا عنه 

 .1يتوضأ ابملد ويغتسل ابلصاع ملسو هيلع هللا ىلصفكان  .5"أمداد، ويتوضأ ابملد

                                                           
بعد أن أورد  –رمحه هللا  –. وقال اإلمام الرتمذي 53سنن الرتمذي ، أبواب الطهارة ، ابب املنديل بعد الوضوء رقم احلديث :  1

 . صحي  شيئ الباب هذا يف ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث : إن احلديث ضع  وال يثبت من النيب 
وقال بعد بعد ذكر احلديث : إنه ضعي  اإلسناد.  .54سنن الرتمذي ، أبواب الطهارة ، ابب املنديل بعد الوضوء ، رقم احلديث :  2

 نعم رخض بعض أهل العلم التمندل بعد الوضوء ، والذين كرهوه هم قالوا بناء على أن الوضوء يوزن.
. وقال اإلمام الرتمذي بعد إيراد هذا 468سنن ابن ماجة ، كتاب الطهارة ابب املنديل بعد الوضوء والغسل ، رقم احلديث :  3

 54: هذا حديث غريب وإسناده ضعي . انظر : أبواب الطهارة ، ابب املنديل بعد الوضوء ، رقم احلديث : احلديث 
 240 - 1/239انظر :  فتاوى رضوية  4
اَبْب اُلَقُدُر ؛ والصحي  ملسلم ، كتاب احليض ، 201اجلامع الصحي   ، كتاب الوضوء ابب الوضوء ابملد ، رقم احلديث :  5

 . ويف الباب أحاديث كثرية مع االختالف يف اللفظ.325رقم احلديث :  ُمَن اُلَماُء يف ْغُسُل اجُلََنابَُة ،اُلْمُسَتَحبُ  
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فهكذا أييت الشيخ ابألحاديث ويستدل ذها على األحكام الفقهية املعروضة عليه. والناظر ينظر يف رساالته 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاليت ألفها جوااب عن األسئلة أهنا مملوءة ابألدلة الشرعية ومنها سنة الرسول 

 موقفه عن احلدي  الضعيف

يرى أن احلديث الضعي  يقبل يف الفضائل كما  –رمحه هللا  –واجلدير ابلذكر أن الشيخ أمحد رضا خان 
.وصرّح كذلك أبنه ال 3، وكذلك صرّح أبن احلديث املرسل  يقبل عند األحناف 2حيتج به على اإلابحة 

 . 4يصّ  أن يزاد على نص الكتاب بناء على خرب الواحد 
 املطلب الثال  : اَلستشهاد ابإلمجاع

دليل اثلث من املصادر الشرعية والشيخ يستدل به ويعتمد عليه يف املسائل املعروضة عليه. فالناظر  1اإلمجاع 

رسالته اليت ذكرفيها منهجه يف اإلفتاء : " إن الرجوع إىل  وقال يفيف فتاواه جيد  أنه يكثر ذكر اإلمجاع ، 

                                                                                                                                                                             
 580 - 579انظر : فتاوى رضوية / 1
. فقد ورد االختالف يف قبول احلديث الضعي  وعدم قبوله ، واحلديث الضعي  هو من أقسام 240/  01انظر : فتاوى رضوية  2

انظر : تدريب الراوي يف شرح  تقريب النووي ، للسيوطي جالل الدين “ . هو ما مل جيمع صفة الصحي  أو احلسن ”يعرف بقول : املردود ، و 
.  فقد اختل  العلماء احملدثون يف قبول احلديث الضعي  يف 1/195عبد الرمحن بن أيب بكر ، حتقيق : أبو قتيبة نظر حممد ، دار طيبة ، 

اإلمام النووي رمحه هللا : إذا رأيت حديثا إبسناد ضعي  ، فلك أن تقول : هو ضعي  ذهذا الإلسناد ، وال تقل ضعي   فضائل األعمال. فقال
ة املنت تجمرد ضع  ذلك اإلسناد ، إال أن يقول إمام : مل يرو من وجه صحي  أو أنه حديث ضعي  مفسرا ضعفه. انظر: التقريب والتيسري ملعرف

هإإ  1405أصول احلديث للنووي ، حيىي بن شرف ، حتقيق : حممد عثمان اخلشت ، دار الكتاب العريب ، الطبعة األوىل سنن البشري والنذير يف 
وجيوز عند أهل احلديث وغريهم التساهل يف األسانيد الضعيفة ورواية ما سوى املوضوع والعمل به من غري بيان ” .  كما أنه قال :  1/47، 

ىل واألحكام كاحلالل واحلرام وغريمها وذلك كالقصص وفضائل األعمال واملواعظ وغريها مما ال تعلق له ابلعقائد ضعفه يف غري صفات هللا تعا
“. إذا روينا يف احلالل واحلرام شددان وإذا روينا يف الفضائل وحنوها تساهلنا ”. وقال اإلمام أمحد  :  1/48انظر:  املرجع السابق “واألحكام 

م الرواية للخطيب البغدادي ، حتقيق : أبو عبد هللا السورقي و إبراهيم محدي املدين ،  املكتبة العلمية ، املدينة املنورة ،   انظر : الكفاية يف عل
إن العمل ابحلديث الضعي  ” مرارا يقول :  –العسقالين املصري  –. وقال الشيخ مشس الدين السخاوي : مسعت شيخنا ابن حجر 1/134

وهي : األول :  وهو متفق عليه ، أن يكون الضع  غري شديد ، فيخرج من انفرد من الكذابني واملتهمني ابلكذب ومن مقيد بثالثة شروط ، 
فحش غلطه ، والثاين : أن يكون مندرجا حتت أصل عام ، فيخرج ما تخرتع حبيث ال يكون له أصل أصال ، والثالث : أن ال يعتقد عند العمل 

الصلوة على احلبيب الشفيع لشمس الدين حممد بن عبد الرمحن  يف البديع القول:  انظر.  “ يقله مل ما ملسو هيلع هللا ىلص به ثبوته لئال ينسب إىل النيب
أن ال يعمل ابحلديث  -2أن يعمل ابحلديث الضعي  مطلقا ،  -1. ويف املوضوع ثالثة أراء :  1/255السخاوي ، دار الراين للرتاث ، 

 م السخاوي آنفا. أن يعمل ابحلديث الضعي  بثالثة شروط وهي اليت ما ذكرانها عن اإلما -3الضعي  مطلقا ، 
 360،  9/300 فتاوى رضويةانظر :  3
 232،  195/ 1املرجع السابق   4
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جلماعة على أن مرتكب الكبرية ال يعّد  . كما ذكر إمجاع أهل السنة وا2واإلمجاع ال يعّد تقليدا " ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

. وسئل عن التشابه بني الضاد 4أن مجيع أعضاء املرأة عورة ، جيب عليها أن حتجبها إمجاعا .وذكر 3كافرا 

فما احلكم ؟ فقال : إنه على األقل جيب علينا أن  الصلوةوالظاء ، فلو تبدل الضاد ابلظاء يف القراءة يف 

التجويد لكي نتعّرف على احلروف ونفّرق بينها يف األداء ، وتبّدل احلرف نعرف القدر الالزم من علم 

 .5ابحلرف اآلخر يعّد حراما ابإلمجاع

،وأن 7. وإن دفع الزكوة للسادات وبين هاشم حرام ابإلمجاع 6وذكر  أن التلفيق بني املذهبني حرام ابإلمجاع 

ومع ذلك ال حيضر  ملسو هيلع هللا ىلص، وسئل ما احلكم ملن يقدر على أن زايرة قرب الرسول 8الغنم من األضاحي ابإلمجاع 

؟ فقال : إن زايرته واحلضور لديه من أقرب احلسنات وأفضل القرابت ابإلمجاع، والذي ينكر زايرته هو ال 

                                                                                                                                                                             
مر كان من أمور الدين. أ أي على وفاته بعد ملسو هيلع هللا ىلصورد تعري  اإلمجاع أبلفاظ خمتلفة ، منه : اتفاق جمتهدي العصر من أمة حممد  1

؛ ؛ أصول الفقه البن املفل   325؛ ملستصفى  2/260الثبوت ،  ؛ فوات  الرمحوت بشرح مسلم262انظر : اإلحكام يف أصول األحكام ص 
؛ املهذب يف علم أصول الفقه لالستاذ الدكتور عبدالكرمي بن علي بن حممد ، أستاذ يف قسم أصول الفقه بكلية الشريعة  1/365املقدسي 

؛ أصول 342م ؛ أصول الفقه حملمد رضا ص 1999ق هإإ املواف1420، مكتبة الرشيد ابلراي  ، طبعة أوىل 2/845جامعة اإلمام ابلراي  ، 
 ؛ ا 258الفقه امليسر 

 1/125،  1/115انظر: فتاوى رضوية  2
 5/104املرجع السابق  3
 39 - 6/38املرجع السابق  4
 264،  6/263املرجع السابق  5
 405،  6/403املرجع السابق  6
 100،  99/  10املرجع السابق  7
 397/  20املرجع السابق  8
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ل . وسئل ه2. وسئل عن نكاح املتعة ، فقال : إن املتعة حرام وابطل ابإلمجاع 1يعّد إال جاهال وسفيها 

 .3للرجل أن ينك  مع بنت أخت األخت ، فقال : إنه حرام ابمجاع األئمة األربعة 

وسئل عن الرجل الذي عّلق الطالق بشرط أن زوجته لو مل تصل فهي مطلقة ثالاث بلفظ واحد ويف جملس 

 . 4ربعةواحد ، فقال : إن التطليقات الثالث بلفظ واحد ويف جملس واحد تقع ثالاث وعليه إمجاع األئمة األ

 ابإلمجاع ويعتمد عليه يف األحكام الفقهية.  –رمحه هللا  –فهكذا حيتج الشيخ أمحد رضا خان 

 املطلب الرابع : اَلستشهاد ابلقياس

قيس األمور غري املنصوص ، فهو ي 5ومن األصول اليت يسري عليها الشيخ يف فتاواه االحتجاج  ابلقياس 

مع عليها و يطّبق حكم املسائل املنصوصة عليها على غري املنصوص اليت نّص الشارع عليها أو اتجم عليها

وكذلك يرى ،  6القياس والفقه من ضرورايت الدين وكّفر من ينكرمها –رمحه هللا  –واعترب الشيخ ، عليها 

 ونذكر بعض األمثلة :   ،  7الشيخ أنه ال يقاس على ما ثبت خبالف القياس 

                                                           
 718،  717/ 10انظر : فتاوى رضوية  1
 240،  11/239املرجع السابق  2
 406، 405/ 11انظر : فتاوى رضوية   3
 206/  12املرجع السابق  4
عّرف القياس " أبنه  محل حكم األصل على الفرع ؛ الشتباههما يف  علة احلكم " وع رِّف أيضا: " محل فرع على أصل بعلة  5

؛ الربهان يف أصول الفقه أليب املعايل إمام احلرمني  227؛ اإلحكام لآلمدي ص  1190الفقه البن املفل  ص  األصل". راجع : أصول
هإإ ، على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 1399، حتقيق : د. عبد العظيم الديب  ، طبعة أوىل  2/745عبدامللك بن عبد هللا اجلويين ،  
 محد آل اثين أمري دولة قطر. 

 293، 292/ 14ملرجع السابق ا 6
 14، رقم القاعدة :  151انظر : شرح القواعد الفقهية للزرقا ص  7
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إن العشر ثبت من الكتاب والسنة واإلمجاع  خراجية أم عشرية ،  فقال :ففي مسألة أراضي اهلند ،كوهنا 

وسئل هل جيوز الدخول يف احلمام مع التعويذ الذي توجد فيه اآلايت القرآنية ؟ فقال : جيوز ، . 1والقياس 

ولكن األحوط هو أن ال يدخل معه. نعم ، ال جيوز للرجل أن يدخل يف احلمام مع املصح  قياسا على 

 .  2ويذالتع

وسئل هل جيوز االقتداء لإلمام الذي ميس األجنبيات يف التجارة والبيوع ، فقال : إن مس األجنبيات حرام 

مكروه حترميي ، أما  –الذي مهنه أن ميس األجنبيات حيث يكسوهن احل لّي  -واالقتداء خل  هذا اإلمام 

من خالل مس األجنبيات إذا احتاج  الطبيب فال يقاس على مثل هذا اإلمام ، فيجوز له فحص األمرا 

  .  3إليه

 املطلب اخلامس : مراعاة اَلستحسان

، وفتاواه شاهدة على ذلك ، ومنها ما أجاب يف  4ومن منهج الشيخ األصويل أنه يستدل ابالستحسان  

 حِدث يده فيها أو اجلن ب  قبل غسلها أوغرف غرفة بيده ، فقال 
: سؤال طهارة املاء وجناسته بعد أن أدخل امل

؛ ألن الغ رف ة حيتاج إليها فهي معفو عنها 5القياس يقتضي أن املاء ينجس ولكن االستحسان أنه اليزال طاهرا 

                                                           
 206،  205/  12انظر فتاوى رضوية   1
 4/609انظر : فتاوى رضوية ،  2 
 6/592املرجع السابق  3 
، ".  انظر : التبصرة يف أصول الفقه للشريازي ،  واملراد منه " ترك القياس واألخذ مبا هو أوفق للناس " ، أو " القول ابقوى الدليلني 4

؛  إرشاد 1/410؛ املستصفى   1/492هإإ  1403أبو إسحاق إبراهيم ، حتقيق : حممد حسن هيتو ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة األوىل : 
 –رمحه هللا  –يث اعتربه اإلمام أبو حنيفة ؛.وقع االختالف يف اعتبار االستحسان دليال وعدم اعتباره بني احلنفية والشافعية ح2/182الفحول 

شافعي دليال وأبطله اإلمام الشافعي رمحه هللا يف الرسالة  ، ولكن بعد البحث والتحقيق ظهر أن االختالف اختالف لفظي والذي أبطله اإلمام ال
أصول الفقه الذي ال    989 – 1/985حول ، ؛ إرشاد الف415 - 1/409رمحه هللا هو ليس ما قاله احلنفية . راجع للتفصيل : املستصفى  

 ؛  482 – 1/477؛ أصول الفقه امليسر   194يسع الفقيه جهله ص 
 2/138،139انظر :  فتاوى رضوية   5
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دخال الرِْجِل يف البئر ألن احلاجة تتطلبها والقياس يدّل على كون ماء البئر فاسد، فأي عضو ،كما عفي إ

 من أعضاء البدن يدخل يف البئر بدون حاجة ينجس املاء ولكن مع احلاجة ال ينجس وهو االستحسان.  

ار أو الدّخان إىل ،  وقال : لو يدخل الغب1إىل الفضة لكتميل نصاب الزكوة  كما أنه استحسن ضّم الذ ه ب

الدماغ أو احللق بدون اإلرادة فال يفسد الصوم ويدّل عليه نصوص مذهبية كثرية ، ومنها لو يدخل الذ ابب 

يف حلق الصائم بدون إرادته فال يفسد الصوم استحساان ، ويفسد قياسا؛ ألنه دخل يف حلقه انقض الصوم 

؛ ألنه ال بّد للصائم أن يتكلم ، وال يتكلم 2د الصوم وفاسده ، ولكنه مادام يتعّذر االجتناب منه فال يفس

 بدون أن يفت  فمه ، فلو  أثناء الكالم دخل الّذابب يف احللق فال يفسد الصوم.   

ولو قال أحد: إنه ال يتكلم مع شخص معني أو ال يذهب إىل مكان خاص أو ال أيكل شيئا خاصا مث 

األمر كذلك فما الكفارة عليه ؟ فقال : إن القياس ال يعتربه خال  ما قال فهل هذا يعترب حلفا ؟ وإذا كان 

حلفا ، أما االستحسان فيعتربه حلفا وخمالفته لقوله جيعله حانثا ، ونتيجة لذلك  عليه كفارة القسم. 

 .3واالستحسان مقدم على القياس

س ال يبي  اإلجارة لكون وجّوزت اإلجارة استحساان لدفع احلرج عن الناس ولتلبية ضروراهتم املاسة ، والقيا

 . 4املنفعة معدومة يف وقت انعقاد عقد اإلجارة. فكل ما كان رائجا يف ابب اإلجارة بني الناس فهو مشروع

                                                           
 116،  115/  10انظر : فتاوى رضوية   1
. واملمدوح كتب الرسالة على هذا السؤال على عنوان : " اإلعالم حبال البخور يف الصيام " ، عام 491، 490/  10املرجع السابق  2

 يف اتجملد العاشر.  فتاوى رضويةهإإ ، وضمت الرسالة يف  1315
 580/  13انظر : فتاوى رضوية   3
 532،  531/  19املرجع السابق  4
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حيتج ابالستحسان ويقّدمه  –رمحه هللا  –وغري ذلك من األمثلة اليت تدل على أن الشيخ أمحد رضا خان 

 على القياس.

 املطلب السادس : العرف

اليت استقّرت يف نفوس السليمة  يف اتجمتمع، ومن القواعد  1أنه يستدل ابلعادات واألعراف  ومن منهجه

. وقد جرى الفقهاء على اعتبار العادة الفقهية املقررة كذلك : العادة حمكمة، واملعروف عرفا كاملشروط شرطا 

سن احليض ، والبلوغ ، واإلنزال  والعرف والرجوع إليه يف  األحكام الشرعية يف مسائل ال تعد لكثرهتا ، منها

، والنجاسات املعفو عنها ، ويف لفظ اإلجياب والقبول ويف أحكام كثرية جدا من  صلوة، واألفعال املنفية لل

فهو من الدليل الذي يدل على أن الشريعة .2مسائل البيوع واألوقاف واألميان واإلقرارات والوصااي وغريها

حيتج به يف األحكام والنوازل  ، بل يراعي تغيريه كذلك كما قال بنفسه  صاحلة لكل زمان ومكان ، والشيخ

، فحيث يتغرّي الزمان بسبب العرف ، يتغرّي احلكم معه كذلك .فإذا 3أبن األحكام تتغرّي ابختالف الزمان 

،  4اصره تغري العرف مما كان عليه يف الزمن املاضي ، فعلى املفيت أن يصدر اإلفتاء وفقا لعرف وقته الذي يع

وأن يدرك أحوال الناس والعرف والقرائن وال يتوق  علمه على النصوص املنقولة من القدماء ، بل يفيت 

                                                           
والعرف هو " ما استقر يف النفوس من جهة العقول  وتلقته الطباع السليمة ابلقبول ". انظر : األشباه والنظائر البن جنيم العالمة زين  1

؛ اجلرجاين  101/ 2م،   1983هإإ املوافق  1403هإإ( حتقيق : حممد مطيع احلافظ، دار الفكر طبعة أوىل  970الدين بن إبراهيم )املتوىف سنة 
؛ ،  والقواعد الفقهية تدل على كوهنا معتربة مثل : العادة حمكمة ، احلقيقة  219؛ شرح القواعد الفقهية للزرقاء ، ص  193لتعريفات ص ،ا

، وقال الفقهاء : أن ما 237؛ املعروف عرفا كاملعروف شرطا ، شرح القواعد الفقهية ص 231ترتك حبقيقة العادة ، شرح القواعد الفقهية  ص 
 ه ضابط يف الشرع وال يف اللغة يرجع فيه إىل العرف. انظر: األشباه والنظائر للسبكي اإلمام اتج الدين عبدالوهاب بن علي )املتوىف سنةليس ل
هإإ املوافق  1411هإإ( ، حتقيق : الشيخ عادل أمحد عبداملوجود و الشيخ علي حممد عو   ، دار الكتب العلمية بريوت ، طبعة أوىل  771
  1/51، م  1991
 .114 – 102األشباه والنظائر  البن جنيم  ، ص  2
  165/ 1انظر : فتاوى رضوية   3
 166 - 164/  1املرجع السابق  4
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سئل عن املتاع واجلهاز والتحائ  اليت أحتفها ابلعرف الذي تغرّي ، ومن األمثلة على العرف عند الشيخ أنه 

ل الزوج أو الوالدين هي ملك للزوجة أو حيق الزوج للزوجة أو وهبها والداها ، فهل هذه التحائ  من ِقب  

للزوج أن يسرتّدها مىت شاء ؟ قال : إن العرف عندان هو أن كل ما أعطيت للزوجة من احللّي والثياب فهي 

ملك للزوجة ، ال حق للزوج أن يسرتّدها. فلو هي طلِّقْت فهي أتخذها ، ولو هي ماتت فهي تقسم بني 

خذها كملكه. وكتب رسالة  بعنوان : " الوفاق املتني بني مساع الدفني وجواب ، وال حق للزوج أن أي1ورثتها 

، طّول الكالم فيها حول مسئلة اليمني وأفص  فيها قائال : " إن اليمني عندان على ما يقصد 2اليمني "

 . 3ويفهم ابلعرف ، ال على املعىن اللغوي والشرعي للفظ " 

تيّمم ال جيوز ابلنورد وهم حيرتق ابلنار ويصري رمادا ، ولكن القاضي وقي ابب التيّمم يقول الشيخ : " إن ال

خان صرّح أبنه جيوز التيّمم ذهما " ،  وعّلل الشيخ لقول القاضي خان جبواز التيّمم به قائال : " إن النورد إذا 

 ، فحينئذ جيوز التيّمم ذهما.4احرتق فال يطلق عليه لفظ الرماد يف العرف 

ال يعيش يف مكان خاص مث ترك املكان الذي عاش فيه وهاجر إىل مكان آخر قريبا منه  ولو حل  على أنه 

ومل يطلق علي ذلك املكان اجلديد ذلك االسم الذي حل  على أنه ال يعيش فيه فال يعترب حانثا يف العرف 

فهو  ، ولكن إذا كان يطلق على املكان اجلديد ذلك االسم الذي حل  أنه ال يعيش فيه مث عاش فيه5

، على مسئلة إذن الويل للوكيل 6حينث. كما أنه يستدل  ابلقاعدة الفقهية املعروفة " املعروف كاملشروط " 

                                                           
 203،  202/  12انظر : فتاوى رضوية   1
 .09يف اتجملد  فتاوى رضويةهإإ ، وض ّمت يف  1316وهي رسالة املمدوح ، كتبها عام  2
 837/  09 انظر : فتاوى رضوية 3
 596/  3املرجع السابق  4
 384/  8املرجع السابق  5
 161/  12؛  148/  11املرجع السابق  6
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على أن تخطب خطبة النكاح. ألن العرف عندان هو أن الويل التخطب  خطبة النكاح بنفسه بل يؤكل رجال 

 .1آخر )كالعامل( ، فإن اإلذن للوكيل يتضمن إذن الويل يف العرف 

 فظهر من هذه األمثلة أن الشيخ يستدل  ابلعرف يف األحكام الفقهية والنوازل.

 املطلب السابع  : األخذ ابلقواعد الفقهية

، ويستشهد ذها يف األحكام والنوازل مثل : أنه سئل عن  2ومن منهج الشيخ أنه أييت ابلقواعد الفقهية 

البيت الذي يوجد فيه احلو  ويعيش فيه الصبيان والدجاجة ، فإن احلو  وإن مل يوجد فيه أية جناسة إال 

أنه يغلب على الظن أنه يبول فيه الصبيان أو يقع فيه شيئ من جناسة الدجاجة ، فهل يبقى ماء احلو  

ا ؟ فقال : ال يزال املاء طاهرا مادام مل حيصل التيقن على جناسة احلو  وذلك ألن " طاهرا أو يصري جنس

 .  4"  3اليقني ال يزول ابلشك 

                                                           
  161/  12؛  148/  11انظر : فتاوى رضوية  1
"هي قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياهتا" ، وهو تعري  عند من يرىها قضية كلية ، ومنهم : اإلمام اجلرجاين ، التعريفات ، ص  2

.  واإلمام التفتازاين ، شرح التلوي  على 22،  1/21؛ واإلمام احمللي ، حاشية احمللي علىى مجع اجلوامع ،  1/212املقري ، القواعد ، ؛ و  219
  .1/51وي ، غمز عيون البصائر ، ، وهناك طائفة من الفقهاء الذين يعّرفوهنا كقضية أغلبية ، منهم : شهاب الدين احلم 1/53التوضي  ، 

هإإ ، حتقيق : الشيخ عادل أمحد عبد املوجود و  771اه والنظائر للسبكي، اإلمام اتج الدين عبد الوهاب بن علي املتويف األشب 3
م؛ األشباه والنظائر البن جنيم ص  1991هإإ املوافق  1411، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل 13/  1الشيخ علي حممد معو  ، 

وأثرها يف الفقه اإلسالمي ، رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة املاجستري لعلي أمحد غالم حممد الندوي ، العام الدراسي  ؛ القواعد الفقهية02
  146و  136و  122هإإإ ص   1404 – 1403

 396/  4؛  282و  3/279   فتاوى رضويةانظر :  4
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وسئل  عن املاء الذي خلط فيه الدواء من ِقب ل احلكومة  وقاية من الوابء اجلاري وإلصالح املاء وتغرّي بسببه 

لون املاء وذوقه ، فهل يبقى املاء صاحلا للوضوء والشرب ؟ فقال : ما دام مل ينص على جناسته فيبقى املاء 

 . 1طاهرا ؛ " ألن األصل يف األشياء اإلابحة " 

مليت الذي أوصى ورثته بدفنه يف األر  اليت ال ميلكها بل هي لألجنيب ، أو مل يوص ولكن ورثته وسئل عن ا

يدفنونه يف تلك األر  فهل هذا صحي  ؟ فقال: دفن امليت يف أر  الرجل األجنيب بدون إذنه حرام ، ولو 

رج امليت منها ، وامليت املوصي وال ورثة الفاعلون يكونون آمثني ، دفن امليت هكذا فللمالك أن يقلع القرب وتخ 

 . 3" 2واستدل من القاعدة الفقهية اليت تقول : " ليس لعرق ظامل حق 

 فهكذا من منهجه أنه أييت ابلقواعد الفقهية ويستشهد ذها يف األحكام الفقهية والنوازل.

 املطلب الثامن : تعليل  الفتوى

فالقلب يطمئن إذا مّت التعليل من ِقبل املفيت يف  التعليل له قوة خاصة يف إقناع الناس وخاصة السائلني ،

واألمثلة عليه كثرية منها ما قال هللا تعاىل ، هللا سبحانه وتعاىل  األحكام يف حمكم تنزيله  وقد عّللالفتوى ، 

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ :

ر  وهو ابتالء الناس من يعمل ، فبنّي هللا سبحانه وتعاىل سبب ختليق السموات واأل4ژڦ  ڄ  ڄ

                                                           
 280/  3 فتاوى رضويةانظر : 1
 –انظر: الوجيز يف إيضاح قواعد الفقة الكلية ، الشيخ الدكتور حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو ، مؤسسة الرسالة، بريوت  2

 1/374م،   1996 -هإ  1416لبنا ن ، طبعة رابعة  
 379/  9 فتاوى رضويةانظر : 3
 07سورة اهلود، اآلية :  4
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، 1ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿژ : منهم عمال صاحلا ، ويف هذا املعىن قال هللا تعاىل 

كثريا من أحكامه ل  ، وهكذا علّ 2ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ : -جل وعال -قال   و

إنكم إذا فعلتم ذلك  ”ملا منع عن اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها ، عّلل ذلك املنع لقوله :  ملسو هيلع هللا ىلص، والنيب 

“قطعتم أرحامكم 
3

.  

يذكر الشارع العلة واألوصاف املؤثرة واملعاين املعتربة يف األحكام القدرية   ”:  -رمحه هللا  –قال ابن القيم 

والشرعية واجلزائية ليدل بذلك على تعلق احلكم ذها أين وجدت واقتضائها ألحكامها وعدم ختلفها عنها إال 

 .4“ملانع يعار  اقتضائها ويوجب ختل  أثرها 

لزوج الذي طّلق امرأته يف الغضب ثالاث ولكن بلفظ " أنت فقد سئل عن ا والشيخ يعّلل كثريا يف فتاواه ،

يكون طالقا  حرة " فما احلكم ؟ هل يعترب طالقا واحدا أو ثالثة تطليقات ؟ فقال : الطالق أبلفاظ الكناية

ثالاث ، وعّلل لذلك قائال : إن الطالق بلفظ الكناية طالق ابئن ، وإذا وقع الطالق ابئنا واحدا وليست 

فسخ النكاح ، واملرأة ال تبقى صاحلة للطالق الثاين إال أن ينكحها زوجها األول بدون التحليل. ويف البائن في

الصورة املسؤولة عنها طلق الزوج ثالاث بلفظ الكناية ، فاملرأة أصبحت مطلقة بعد الطالق البائن األول ، 

                                                           
 02سورة امللك ، اآلية :  1
 56، اآلية :  سور الذارايت 2
؛ والصحي  ملسلم ، كتاب احلج ،  5109الصحي  للبخاري ، كتاب  النكاح ، ابب ال تنك  املرأة على عمتها  ، رقم احلديث :  3

حتقق: ؛ املعجم الكبري أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ،  1408ابب حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها يف النكاح ، رقم احلديث : 
 11/337،  11931م ، رقم احلديث  1983محدي بن عبد اتجميد السلفي ، دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة: الثانية، 

 1/196إعالم املوقعني ،  4 
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فيما بينهما؟! فوقع الطالق  فكي  جيوز للزوج أن يطلقها اثنية بدون النكاح اجلديد وقد فسخ النكاح

 .1واحدة يف الصورة املسؤولة عنها للتعليل الذي سبق ذكره وهو تعليل صحي 

وعّلل حلرمة اخلمر قائال : إن الذي يعوِّد نفسه عليها فيتعّذر له االجتناب منها حيث أهنا جتعل النقب يف 

 الشخص يف هذا املر .، لذلك حرمت لكي ال يقع 2األمعاء وهو مر  ال يشفى منه إال ذها 

يف الفتاوى لكي يطمئن قلب السائل ويراتح فؤاده من  –رمحه هللا  –فهكذا يعلِّل الشيخ أمحد رضا خان 

 جواب م ن سأله وتبىن الفتوى على الدليل الشرعي والعقلي معا. وهللا املوفق

 املطلب التاسع  : مراعاة الضرورة والرخص  يف ضوء القواعد الفقهية

الشريعة اإلسالمية ابعتبار الرخص ومراعاة الضروات للناس  وشرعت هلم  أحكاما ميسرة ورفعت امتازت 

بيق يف كل زمان ومكان. فاإلنسان ال يبقى دائما يف احلاالت العادية ، طاحلرج عنهم ألن اإلسالم صاحل للت

السماوية ، واألحكام بل يطرأ عليه مر  أو سفه أو جنون أو إكراه وغريها من الطوارئ السماوية وغري 

تتغري فيها من كوهنا عزمية إىل رخصة ومن كوهنا حمرمة إىل مباحة وابلعكس كذلك. فهذه األحوال هلا أحكام 

موضوع الفتاوى وأصدر وفقها الفتاوى املناسبة هلا  –رمحه هللا  –خاصة واليت جعلها الشيخ أحد رضا خان 

 وفيما يلي مناذج لذلك : فلم يتساهل يف اعتبارها بل جعلها يف حملها. 

 مسألة الرخص الشرعية ألهل األعذار والضرورات .أ

                                                           
 586 - 585/  12انظر : فتاوى رضوية   1
 78 - 77/  25املرجع السابق  2
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سأله رجل قائال : ما هي الرخص اليت شرعها هللا سبحانه وتعاىل يف حالة الضرورة والعذر  ؟ فأل  رسالة 

ومّسى  جوااب على هذا السؤال واستوعب القواعد الفقهية الدالة على أحوال الضرورة وإابحة احملذورات فيها ،

. قال فيها إنه ال يباح كل حمظور كما ال يصري كل حرام مباحا. 1الرسالة : " جلي النص يف أماكن الرخص" 

، وقال  2وأضاف :إن القاعدة اليت ترخص للمضطر أن يرتكب احملظور هي " الضروات تبي  احملظورات " 

وكذلك من قول هللا تعاىل : ،3ژہ  ہ  ہ  ھ   ژ :إن هذه القاعدة مستنبطة من قول هللا عزوجل : 

. وكذلك ذكر القاعدة الفقهية : " من ابتلي ببليتني اختار 4ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ 

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ژ ، واستدل هلذه  القاعدة من قول هللا عزوجل : 5أهوهنما " 

ھ  ھ   ھ   ژ  ، واستشهد هلا من قول هللا سبحانه وتعاىل :7مث ذكر القاعدة : " الضرر يزال" ، 6ژ

عن عبادة بن الصامت، " أن رسول هللا  هحلديث الذي ورد يف سنن ابن ماجاب، و8ژ ھ  ے   ے  ۓ

، 10. وكذلك ذكر القاعدة : " املشقة جتلب النيسري " 9صلى هللا عليه وسلم، قضى أن ال ضرر وال ضرار"

                                                           
 205 - 201/  21،  فتاوى رضويةلعشرون يف هإإ ، وضمت يف اتجملد احلادي وا 1337متت الرسالة عام  1
 201/ 21انظر : فتاوى رضوية  2
 16سورة التغابن ، اآلية :  3
 286سورة البقرة ، اآلية :  4
 21/201انظر :  فتاوى رضوية  5
 106سورة النحل ، اآلية :  6
  21/201انظر : فتاوى رضوية  7
 78سورة احلج ، اآلية :  8
 2340األحكام ، ابب من بىن يف حقه ما يضر جباره ، رقم احلديث سنن ابن ماجه ، كتاب  9
  201/ 21انظر :  فتاوى رضوية   10
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، وقال : إن هذه  1ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ژ واحتج هلا بقول هللا عزوجل : 

، 2اآلية  أوسع من الضرورة واإلكراه . ويف النهاية ذكر القاعدة الفقهية  : "ما حرم أخذه حرم أعطائه" 

 .3ژ ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئژ واحتج بقول هللا عزوجل : 

 . واملقاصد4: "إن الضرورة هي أنه لو مل يتناول اإلنسان  احملظور كاد أن يهلك"   –رمحه هللا  –وقال

الشريعة اخلمسة حتفظها الشريعة ، و الشيئ الذي ينتج عن عدم احتفاظه فوات  مقصٍد من املقاصد الشرعية 

، فإنه يعّد ضرورة ، مثل حفظ الدين مقصد شرعي ، وتعلم اإلميانيات وسيلة حلفظ هذا املقصد ، فلو أحد 

يل شرعىي وحفظه موقوف علىى مل يتعلم اإلميانيات فال حيفظ له الدين ، و حفظ العقل كذلك مقصد نب

االجتناب من اخلمر وكل ما يزيل العقل ، فلو مل جيتنب أحد من شرب اخلمر وحنوه فال حيفظ له عقله وينتج 

 .  5عنه ضياع املقصد النبيل الشرعي وهو حفظ العقل 

غرق يف النهر مث ذكر أنه كما يراعي اإلنسان ضرورته فعليه أن يراعي ضرورة اآلخر ، فلو رآى رجل رجال ي 

اجلاري وهو يصلي على شاطئي النهر فعليه أن حيفظ نفسه ويقطع صالته ، ويف األصل ال يباح له أن يقطع 

العمل الصاحل بعد أن بدأ به. لكن لو رأى أحدا من الناس يغرق يف النهر فعليه أن يقطع الصلوة وينجيه ، 

ما واملولود يكاد أن ميوت فعليها أن ترتك ذلك  ويقضي صالته فيما بعد ، وكذلك لو تنشغل القابلة يف أمر

                                                           
 185سورة البقرة ، اآلية :  1
  201/ 21انظر :  فتاوى رضوية  2
 02سورة املائدة ، اآلية :  3
 205/  21انظر : فتاوى رضوية  4
 205/ 21 ،املرجع السابق  5
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األمر ، وجتد وتعمل على حياة وسالمة املولود ، ولو كاد األعمى أن يسقط يف البئر واإلنسان يصلي وهو 

 . 1مطلع عليه فعليه أن يقطع الصلوة وحيفظ األعمى من السقوط يف البئر 

حيث ال دواء ملرضه سواه ، فهل جيوز له أخذه ؟ وسئل عن الرجل الذي يستخدم املخدرات لضرورة الدواء 

فقال : إذا مل يكن ملرضه دواء آخر جيوز له أخذه للضرورة ووفقا للمقدار الذي يكفي إلزالة مرضه. أما الذي 

 . 2تعّود عليه أو يستخدمه لغر  آخر فهو حرام مطلقا

ستثنائية واليت تسمى " الضرورات " ، أنه يراعي األحوال اال –رمحه هللا  –فمن منهج الشيخ أمحد رضا خان 

ويبنّي أحكامها اليت شرعت حلفظ املقاصد الشرعية النبيلة والشرعية. قالقارئ هلذه الرسالة " جلي النص يف 

 أماكن الرخص "  جيد أهنا مملوءة ابألمثلة واألدلة اليت  تعضد هذا املنهج.

فهذه هي السمات املنهجية والتأصيلية اليت بعضها منطوقطة يف فتاويه وبعضها ملموسة ، أما الغالب على 

 الشيخ هو ترجي  املذهب احلنفي دائما واتباع أصوله ، واألصل يف منهجه هو اتباع املذهب احلنفي.  

  

                                                           
 209 - 205 /21،   املرجع السابق 1
 78 - 77/  25املرجع السابق  2
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 إمداد الفتاوى يف كتابه –رمحه  هلل  –منهج الشيخ  أشرف علي التهانوي  - الفصل الثاين

يف الفتوى خبصائص ومميزات ، وهذه اخلصائص  –رمحه هللا  –يتجلى منهج الشيخ أشرف علي التهانوي 

واملميزات ال ميكن أن تندرج حتت عنوان واحد ، بل ميكن وضعها حتت عناوين متعددة ، فمنها ما يندرج 

 –حتت : أسلوبه يف اإلفتاء وتدوين فتاويه ، ومنها ما يتعلق ابلتأصيل واالستدالل. وفيما يلي نورد ذلك 

 تيني : يف املبحثني اآل –ابختصار 

 يف اَلجتهاد وتدوين فتاويه األول : منهجه بح امل

 اَلستدَلل التأصيل و الثاين : منهجه يف بح امل
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 الفتاوى دوينتيف األول : منهجه بح  امل

 عشر مطالب : بعةوفيه س

 ابلسمات التالية عند ما يدّون فتاويه :  –رمحه هللا  –يتص  املفيت أشرف علي التهانوي 

 تسجيل التاريخ بعد الفتوىاملطلب األول : 

وهذا أمر يف غاية األمهية  رها ،اصدإ لفتوى بعد اتسجيل اتريخ بالشيخ أشرف على التهانوي رمحه هللا يهتم 

قية أم أن صاحبها رجع عنها  ألنه يبني للقارئ واملطلع زمن الفتوى وظروفها اليت صدرت فيها ، وهل هي اب

ئ يف حالة وجود فتوى أخرى يف املوضوع نفسه أن يعلم املتقدم من املتأخر فيسهل ن ذلك يفيد القار كما أ

 عليه العمل.

كما أنه يعرف ابلتاريخ حال انقل الفتوى هل حتملها ونقلها مدركا واعيا ضابطا فيختل  النظر إليه 

ا جاء عن ابختالف حال حتمله عن الشيخ من القصور أو التساهل أو الضبط أو عدم ذلك. ومن لطي  م

كاتبت أابحنيفة رمحه هللا ”قال :  1السل  يف أمهية كتابة التاريخ  أن أاببكر الصويل األديب حممد بن حيىي 

وصل كتابك مبهم األوان ، مظلم البيان ، فأدى خربا ما القرب ”الدينوري فأغفلت التاريخ ، فكتب إيل : 

لتكن كتبك موسومة ابلتاريخ ألعرف أدىن أاثرك ، ف –أعّزك هللا  –فإذا كتبت  –فيه أبوىف من البعد منه 

 .2“وأقرب أخبارك

                                                           

 914سبقت ترمجته يف صفحة  1 
، نقال عن صفحات من صرب العلماء على شدائد العلم والتحصيل للشيخ عبدالفتاح أبو  20لباب األدب ألسامة بن منفذ ، ص  2

 08هإإ ،  ص  1413طبع ، حلب  ،  –رمحه هللا –غدة 
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قد اهتم ابلتاريخ اهتماما ابلغا يف فتاويه ، فمثال ملا سئل عن حكم اإلخالل يف اللحية  –رمحه هللا  –والشيخ 

الكثة ذات الشعر الكثرية يف الوضوء فقال : يفر  غسل الوجه الذي يتبني ... ولكن األوىل أن يغسل ، مث 

 هإإ(. 1337ربيع الثاين  07سجل التاريخ )

توضأ لصلوة اجلنازة أن يصلي صلوة الفر  ذها  فقال : نعم  وكذلك  سئل الشيخ  هل جيوز للمتوضأ الذي

 .1هإإإ  1325ذي احلجة سنة  15، وال حرج فيه. مث سجل التاريخ : 

 وهذه بعض النماذج ، وال يسع املقام للتفصيل.

 ستفيتمراعاة لغة املاملطلب الثاين : 

صدر الفتوى بثالث لغات خمتلفة ، وهي أنه ي –رمحه هللا  –من أهم اخلصائص اليت يتميز  ذها منهج الشيخ 

األردية والفارسية والعربية ، حسب لغة املستفيت ، وإن كانت الفتاوى اليت استخدم فيها اللغة األردية أكثر 

 من غريها ؛ وذلك لكثرة املتكلمني ذها يف شبه القارة اهلندية. 

 فمن مناذج األسئلة اليت استفىت فيها ابللغة االردية :

 .2يف املسجد اجلامع الذي له إمام راتب  ن اجلماعة الثانيةالسؤال ع -1

 .3قضاء ومل يؤدها صاحبها صارتالسؤال عن عفو الصلوة إذا  -2

 .4والسؤال عن االحتكار ، هل جيوز للبائع أن ينتظر غالء السعر لكي يبيع سلعته برب  كثري  -3

 :يف اللغة الفارسيةمن النماذج و 

                                                           
 1/65وى اانظر : إمداد الفت 1
 302 - 1/301املرجع السابق  2
 399/ 1املرجع السابق 3
 19/  3املرجع السابق  4
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ر   اعہشئ : ما قولكم  هوأصدر الفتوى عندما سئل يف نفس اللغة ونص هذا السؤال   -1
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اطمبقب رقآن رشفی یعبط  لتس  و هلالج لج رفومدہ لدنہک لمع رضح    ریض لہلل اہنع درریسفت  " ىلعل قلخ ظع

 ر  ابعد  ہک الخف یعبط رگدد للضف تعیبط لتس لزںی وت
 ہ
ہ

ووم لکتس 
 مل
ہ

هلالج لج ہیج ابعد  رضح لز اقعدئ وریغ

أ : لصقن وبدن الزم آدی  س دکلم وتہیج رلتس لتس ریسفت رضح  دصہقی ای وتیج ہ لح  اقعدئ ؟ 

ل

ه  اقئ
ب 
 أاج

 

ظفل ف

لقه لرقلآن" ، ثیک  لںی لتس 

 

اکلم  رلہکس لتس ہک بستکم لتس ورمثہ لہ امتم وادہہنہ  و ینعم لالخق "اکن خ

ي ابدشاک نیع یعبط  س  وسلل ہک ے

طب ع
ل

 یش دشہ لتس لز یعبط وبدن جوت ہ  یم دود ز ر لہک لںی تر ہب لز وآں اک

لایتخر تقشم احلص یم دود و ںیمہ دملر لتس رثک  لرج

1

ۅ  ۉ  ۉ    ژ  ، أال ترى إىل قوله تعاىل  : 

 .  3ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ژ  ، وإىل قوله تعاىل :2ژ

هذه العبارة : سئل الشيخ أنه جاء يف عقائد النسفي : " أن العبادة اليت تكون خمالفة لنفس اإلنسان  ترمجة

هي أفضل عبادة واليت تكون موافقة لنفس اإلنسان هي ال تكون أفضل"، وقالت عائشة رضي هللا عنها يف 

تكون عباداته أفضل ؟ تفسري اآلية  "وإنك لعلى خلق عظيم" : إن عباداته هي موافقة لنفسه ، فكي  

فكي  يوفق بني عبارة شرح عقائد النسفي وبني تفسري عائشة رضي هللا عنها ؟ فقال : إن معىن اآلية هو أه 

، ملسو هيلع هللا ىلصاجتهد وحتمل املشقة حىت أصبحت هذه األخالق طبيعته  هلالج لجأخالقه  عظيمة واألخالق  تكتسب فهو

فهي أصبحت طبيعته ، فاآلن مجيع عباداته أتيت ففي احلقيقة أخالقه هي نتيجة ومثرة جهدة وحتمل مشقته ، 

 وهي موافقة لنفسه فليس هناك تضاد.(
                                                           

 19/ 5انظر : إمداد الفتاوى  1
 07سورة الشرح ، اآلية :  2
 02سورة طه ، اآلية :  3
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وتریق آولز  لذلن  ہچ دقر تس ایلصمں دنچ اقمبہلب وكذلك سئل يف ابب األذان وقيل له يف اللغة الفارسية:  -2

دشہ لتس آولز دنہ د رجس رساکری چیہ وتریق آزلن  ہک اقنرہ احمک یقیقح تس  یم دننک ات رجس رساکری ہک رقمر 

ج د  ربلا ےئ ولصۃ  یم آدنی ہچ مکح ت نیب تس رشمھ علطم رفتدنی ولرج وتریق ركدن و اتدبی ریغ وتریق ركدن ہچ دق 
 مس
ب

أ  :  رلتس؟

ل

ه اقئ

 

ت

 

س لغ

 

 أاجب لاسللئ ف

 

رب رجس آدمن و رب آزلن این دمن لرگ انب رب وتریق رجس و دعم وتریق آزلن ف

.......عینش وبدوبدے رہ آہنئ لترے سب حیبق و

1

. 

ترمجة هذه العبارة : سئل عن الرجل الذي حيضر عند ما يسمع اجلرس يف املدرسة أو حيضر لدى احلاكم 

" ، فهل هذا توقري اآلذان ؟ الصلوةعند ما يسمع " حي على  صلوةعند ما يطلبه ولكن ال حيضر لل

 يفعل ذلك فهو ىرتكب الفعل الشنيع.فقال : األصل هو أن يليب اإلنسان نداء األذان فورا ، فمن مل 

 ومن النماذج يف اللغة العربية :

ن هنالك أحاديث وليس إحيث  هل يشرتط ملن حيج عن غريه أن يكون قد حّج عن نفسه أوال؟  -1

فيها أبنه يلزم على احلاج حج البدل أن يكون قد أدى فريضته احلج ، فقال : نعم ، هناك حديث 

وهو أن امرأة من جهينة، جاءت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فقالت: إن أمي نذرت أن حتج فلم 

أمك دين أكنت  حتج حىت ماتت، أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على

                                                           
 159/ 1انظر : إمداد الفتاوى  1
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احلج عن الغري بقضاء الدين ومل هلالج لج . فما دام أحلق النيب 1؟ اقضوا هللا فاهلل أحق ابلوفاء "تهقاضي

 .2يشرتط يف قضاء الدين تقدمي دين نفسه على دين غريه فكذا احلج

جالء إوكذلك استفتاه أحد فقال : هل جيوز بيع أر  فلسطني على اليهود الذين يقصدون  -2

هذه البالد املقدسة واالستيالء على املسجد األقصى الذي ابرك هللا حوله وإنشاء املسلمني عن 

اهليكل مكانه وتشكيل دولة يهودية يف فلسطني ؟ فأتى الشيخ ابلنصوص املذهبية وطّول الكالم 

فيها وأجاب مستخلصا من النصوص : " ليس للذميني من العزة والشرف ما لنا أي للمسلمني وبيع 

فال اضيهم على اليهود لغري الذميني من أقوى أسباب العزة والشرف والشوكة والصولة ، املسلمني أر 

 . 3" جيوز بيع األراضي هلم

وسئل  يف نفس اللغة اليت استخدمها املستفيت شيخ جييب القارئ لكتاب إمداد الفتاوى جيد الوهكذا فإن 

 . 5و حديث املصراة 4اخليارعن حتقيق حديث جملس  فيه كما  أجاب يف السؤال الذي سئل  فيها

 التمهيد يف الفتوىاملطلب الثال  : 

                                                           
؛ ومسلم كتاب 1852املرأة ،رقم  احلديث اجلامع الصحي  للبخاري كتاب احلج ابب احلج والنذور عن امليت، والرجل حيج عن  1

 1148الصيام ابب قضاء الصيام عن امليت رقم احلديث 
 166و  198/  2انظر :  إمداد الفتاوى  2
  61 – 59/ 3 املرجع السابق  3
وسلم، أنه  . واحلديث وارد يف صحي  البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما، عن رسول هللا صلى هللا عليه3/65املرجع السابق  4

يع، وإن قال: "إذا تبايع الرجالن، فكل واحد منهما ابخليار ما مل يتفرقا، وكاان مجيعا، أو تخري أحدمها اآلخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب الب
ع فقد وجب البيع ، رقم تفرقا بعد أن يتبايعا ومل يرتك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع"  ، كتاب البيوع ابب: إذا خري أحدمها صاحبه بعد البي

 .1531؛ ومسلم ، كتاب الطالق ابب ثبوت خيار اتجملس للمتبايعني رقم احلديث 2112احلديث 
. واحلديث أخرجه البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم: " ال تصروا اإلبل 112/ 3املرجع السابق  5

النظرين بعد أن حيتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع متر "، كتاب البيوع ابب النهي للبائع أن ال  والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه خبري
 1524؛ ومسلم كتاب الطالق  ابب حكم بيع املصراة رقم احلديث 2148حيفل اإلبل، والبقر والغنم وكل حمفلة رقم احلديث 
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التمهيد قبل إصدار الفتوى واجلواب ، جيعل فهم اجلواب على السائل سهال ؛ ألن اجلواب رمبا ال يسهل 

:  -رمحه هللا  –مهدات املعينة على الفهم واالستيعاب. قال ابن القيم فهمه مادام مل يذكر فيه املقدمات وامل

ال أتلفه النفوس وإمنا ألفت خالفه فينبغي للمفيت أن يوطئ  قبله ما إذا كان احلكم مستغرا جدا حيث  ”

يكون كالدليل عليه واملقدمة بني يديه  ، كما أن هللا سبحانه وتعاىل ذكر قصة زكراي وإخراج الولد منه يف 

ذا آنست النفوس من ولد من شيخني  السن الذي ال يولد فيه مثله ، مث ذكر قصة املسي  عليه السالم ، فإ

 .1كبريين يسهل عليها التصديق بوالدة من  غري أب ..

أن ميّهد للسائل يف بداية اجلواب وأييت ابألصول والقواعد املمّهدة  مث  –رمحه هللا  –ومن منهج الشيخ  

 ليك  بعضها :يذكر اجلواب على السؤال املطروح يف ضوء تلك املقدمات ، واألمثلة عليها كثرية ، وإ

يفرقون بني االتباع والتقليد ، فهل هذا صحي  ؟ فقال قبل أن  قومان هناك  وقيل له:إسئل الشيخ   -1

فهم جواب السؤال، وهو أن لفظ " التقليد  مصطل  لجييب على هذا السؤال : " ال بّد من متهيد 

لفظ االتباع عام خاص ، فال يستعمل يف معناه اللفظي ، بل يستخدم يف املعىن االصطالحي. و 

وليس خباص فيستعمل يف املعىن اللفظي. فهناك نسبة العموم واخلصوص بينهما ". فكل اتباع تقليد 

وليس كل تقليد اتباع أو بتعبري آخر  : " أن االتباع شامل  للموافقة بصورتني :  التقليد وغري 

يل فال يصدق عليه مصطل  التقليد". أما التقليد فهو يستخدم التباع جمتهد. فكل من يتبع الدل

 .   2اتجمتهد  إتباعالتقليد. أما التقليد فهو 

                                                           

 4/163إعالم املوقعني   1 
 606/  4انظر :  إمداد الفتاوى  2
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من الفروع للبنوك الربوية يف اهلند ميّول فيها أهل احلكومة اإلجنليز ، فهل يص   اوسئل أن هناك كثري  -2

أن أبنّي اجلواب ابلتفصيل أذكر بعض املقدمات  لأن يودع فيها الفلوس و تؤخذ الربوا ؟ فقال : قب

 اليت تسّهل علينا فهم املسألة ، وهي:

ختلفة  يف املذهب احلنفي فيؤخذ فيها القول الراج  بعد تطبيق قواعد فيها اآلراء املاملسألة اليت تكون  :أوال 

 تلفة فيها وايخذه من يفهم قوة الدليل لذلك القول. خالرتجي  بني األقوال امل

بني األئمة يف املذهب احلنفي حيث قال جبوازه اإلمام أبو  امسألة الربوا بني املسلم واحلريب خمتل  فيه :واثنيا 

واألئمة الثالثة   -رمحه هللا -، ومنع أبويوس 1ابلشروط  –رمحه هللا  –واإلمام حممد  –رمحه هللا  –حنيفة  

 .2من هذا العقد

 إعانة املعصية معصية. :واثلثا 

فيجب  أن وال يؤدي إىل حد الضرورة الشديدة سبب الوقوع يف املعصية يقول أحد أو فعله   أنلو  :ورابعا 

 يرتك ذلك القول والفعل.

 االجتناب من موارد التهمة واجب. :وخامسا 

بعد أن بنّي هذه املقدمات ، أجاب على السؤال وقال: إن املسألة واضحة من املقدمة الثانية أبهنا من 

جلوازه حيث يتعّذر وجود تلك الشروط.  شروطا كثرية سائل املختل  فيها. والذين قالوا جبوازه اشرتطوا امل

 . 1النظر يف دالئل الطائفتني ِملت  إىل أن ما قاله أبو يوس  هو راج و إلمعان اوبعد 

                                                           
  7/132انظر : بدائع الصنائع  1
؛   7/132قال أبو يوس  واألئمة الثالثة : ال جيوز للمسلم يف دار احلرب إال ما جيوز له يف دار اإلسالم . انظر :  بدائع الصنائع  2

للماوردي  فقه مذهب اإلمام الشافعي ،  يف ؛ احلاوي الكبري  3/295هإإ ،  1415املدونة لإلمام مالك ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل : 
: أيب احلسن علي بن حممد ، حتقيق : الشيخ علي حممد معو  والشيخ عادل أمحد عبد املوجود ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل 

  4/32؛ املغين البن قدامة ،  5/75هإإ ،  1419
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 اإليضاح و التفصيل يف الفتوىاملطلب الرابع: 

؛  جزئية حتتاج إىل التفصيل يف احلكم فالشيخ يفّصل حكمها جزئيةجزئيات واليت من األسئلة اليت ترتكب 

يف مثل هذه املسائل أنه يستخرج احلكم الشرعي  منهج الشيخألن مجيع  اجلزئيات ال تتحد يف احلكم. ف

 لكل جزئية على حدة. 

س لديه حديقة ولي يشرتين رجال يريد أن إ: هل جيوز أخذ التمويل من البنك )املصرف( ، حيث قد سئلو 

العامل ) الذي أخذ التمويل( مجيع يرسل اية السنة هنمال فيأخذ من البنك التمويل ، والبنك ميوله ، ويف 

مع الراب ويرسل ما بقي إىل العامل ، فهل هذا جيوز ؟ فقال  ويسرتد متويلهوالبنك يبيعها ، حماصله إىل البنك 

أما  وليس فيه رأي آخر. فهو حرام ، واب :ال ،فاجل" هل جيوز أخذ القر  الربوي ؟"  هو: أوال السؤال 

أمران . األول : هل جيوز اشرتاء احلديقة  فهذه املسألة  االعامل لتجارته يف احلديقة ففيه هاألصورة اليت بّين

حتتاج إىل التفصيل. ما القصد من وراء اشرتائها. فمادامت احلقيقة غري واضحة فال ميكن اجلواب الصحي  

هل مّت االتفاق يف العقد على بيع احملاصل على البنك ؟  فالسؤالية. أما بيع احملاصل للبنك على هذه اجلزئ

 . 2لى البنك فالبيع فاسد ،و إال فالبيع جيوزعفلو اتفق العاقدان يف الغقد لبيع احملاصل 

يدا حول مث هم تخربون ز على البيع مع مالكي األنعام  واوكذك سئل أن زيدا يرسل  بعض الناس لكي يساوم

مؤجال للسنة وأيخذ منهم  للمساومنيزيد هذه األنعام  يعطيمث فيذهب زيد إليهم ويدفع هلم الثمن املساومة 

 :كالتايل الرب  ، فهل هذا العقد جيوز ؟ فقال : إن املسأة حتتاج إىل تفصيل وفيه ثالث صور  

زيد. فالبهيمة تكون ملكا ل-مؤ كال–فهو قد ابع  ه: أن زيدا يؤكِّل أحدا لكي يبيع البهيمة ل الصورة األوىل 

، واآلن لزيد اختيار لبيع البهيمة على وكيله ذلك ، وللوكيل كذلك اختيار الشرتاء البهيمة من زيد لزيد 
                                                                                                                                                                             

 160 - 155/ 3انظر : إمداد الفتاوى   1
 54/  3املرجع السابق  انظر :  2
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ال ، وال جيرب زيد ذلك الوكيل الشرتاء تلك البهيمة. فاآلن لو يشرتي الوكيل بطيب من نفسه  يشرتي منه أو

 يد ابلرب  فال أبس ذهذا العقد وال راب فيه.تلك البهيمة من ز 

وال للمساومة ، بل فقط لتعيني البيهمة. فالوكيل عنّي  عأرسل وكيله ال للبي ا: هي أن زيدوالصورة الثانية

خمتاران للبيع والشراء  – هزيد ووكيل –البهيمة وأخرب زيدا ، مث ذهب زيد وأدى القيمة ، ففي هذه الصورة  

 كيل من زيد مع الرب  فهو عقد صحي . و و يشرتي الفيما بينهما ، فل

: أن ذلك الوكيل بنفسه ساوم مع مالك البهيمة واشرتى البهيمة وأخرب زيدا هذا العقد مثّ  الصورة الثالثة

الصورتني بني الوكيل ومالك البهيمة. هنا  الصورة ختتل  من عليها ذهب زيد وأدى القيمة اليت مّت االتفاق 

ة هو قر  للوكيل. فاآلن لو أيخذ زيد من يمن الوكيل أصب  مالك البهيمة وأداء زيد قيمة البهني. ألتالسابق

 . 1راب وهو حرام فهو الوكيل رحبا على ذلك القر 

واحلكم تختل  فيها من  ،  فهكذا جيد الناظر يف فتاوى الشيخ أن املسائل اليت حتتاج إىل التفصيل والصور 

 حسب األدلة الشرعية. ةلكل جزئيو املختلفة ها ويبني احلكم يف الصور فيفهو يفصل  ة إىل أخرىجزئي

 الفتوى ابلشروطاملطلب اخلامس : 

لكي ينضبط  بشروط وقيود يف القضااي اليت حتتاج إىل ذلك ،  الفتوى مشروطا ومقيدا صدرومن منهحه أنه ي

 رمبا تؤدي إىل الفساد إهنا يصدر الفتوى بدون شرط ف أنه لو ؛ ألنه يرى  ةاحلكم فيها وال تعترب الفتوى عام

 :ظهر من األمثلة والفتاوى اآلتيةكما ي  يف بعض احلاالت 

                                                           
 136 - 135/  3انظر : إمداد الفتاوى   1
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سئل هل جيوز أخذ املساعدة املالية  من احلكومة للمدارس الدينية ؟ فقال : نعم جيوز بشرط أن ال  -1

بدون هذا الشرط  ةعام. فالظاهر لو يصدر الفتوى 1يتدّخل أعضاء احلكومة يف أمور املدرسة 

ومناهجها  احلكومة أن يتدّخلوا يف أمور املدارس ويؤثروا على أمورها عضاءفيمكن ألوالقيد 

 ومقاصدها فيفوت الغر  الذي ألجله أنشئت هذه املدارس.

على عنواين ، فأرسلها إىل ، ولكن  وقال : إنين طلبت من الطبيب األدوية وقلت له أرسلها إىلَّ  رجلوسأله 

 أان أو  الطبيب الذي أرسلها إىلَّ  ؟سؤوليةاملاألدوية ، فمن يتحمل  حصل تل  أو خراب يفب اإلرسال بسب

إذا كان الطبيب قد قام ابالهتمام والرعاية الالزمة ومل يفرط وإال يكون هو ؟ فقال: أنت تتحمل املسؤولية 

 . 2الضامن.

رك الصلوة وذبيحة اهلنود ؟ فقال : حتل ذبيحة وسئل هل جيوز أكل ذبيحة الكافر الكتايب وذبيحة املسلم ات

 .  3الكافر الكتايب بشرط أن ال يذب  الذبيحة لغري هللا 

 لتوسع يف املعامالتااملطلب السادس : 

 مبامعامالهتم املالية  سهل ومن منهجه الفقهي أنه ال يشّدد على الناس يف أمورهم الدنيوية والتجارية ، بل ي

ال تضر اآلخرين. فمادام ال يوجد دليل و ال ختال  روح الشريعة وتكون جالبة ملصاحلهم الدنيوية واألخروية 

 تعامل ذها. ومن األمثلة على ذلك :املنع فهو ال مينع الناس من ال

أنه سئل هل جيوز تفريق القيمة يف البيع نقدا ونسيئة ، حيث يؤخذ السلعة رخيصة القيمة لو مّت  -1

حالني : األول ، أن  ىقدا ، أما إذا مّت البيع نسيئة فتكون غالية القيمة ؟ فقال : العقد علالبيع ن
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يكون البائع قد ترك العقد مرتددا بني أن يكون نقدا أو أن يكون نسيئة. العقد يف هذه احلالة يكون 

عقد كم ومت االتفاق على قيمته حسب نوعية ال ةواحد صورةغري صحي . أما إذا مّت البيع على 

 . 1نسيئة ، فالعقد صحي  ، ال مانع فيه  وكم يكوننقدا  يكون

يضحي البهيمة من نفسه وينوي  املراد منها أن من التضحية من ِقب ل امليت ؟ هل  دوسئل ما املرا -2

مة ؟ فقال : يإيصال األجر إىل امليت أو املراد منه أن يعنّي حصة امليت املنفردة  كالشريك يف البه

 .   2يص  كالمها 

منها الدم  سالوأخذ الدجاجة وذحبها و قام رجل عنقها ، و بالدجاجة   متسكوسئل أن اهلرة  -3

 . 3املسفوح ولكن ما حتركت الدجاجة ، فهل هي حالل ؟ فقال : نعم ، حالل 

فقام بعض يف األر ، فلو ينتظر الناس خروجها متوت ،  خسفتوكذلك سئل عن البهيمة اليت  -4

منها الدم املسفوح ، فهل هي حالل ؟ فقال :  سالالسكني إليها وج رِح ْت البهيمة  و الناس ومّد 

 . 4نعم 

 .5أو يضيع حقه إعطاء الرشوة يف الصورة اليت لو مل تؤد الرشوة فصاحب احلق يتضرر جازأكما أنه  -5

جلاموس أخذ إهاب التبيعة وسئل أن التبيعة ماتت واجلاموس ال حيلب إال ابلتبيعة ، وصاحب ا  -6

حيلب ، فهل جيوز   كن أنميذلك اجلاموس  يبدو كأنه تبيعة فإذا رأى امليتة ووضع فيها شيئا حيث 

 . 1فقال : جيوز ، وال حرج فيه 
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مل يوجد دليل املنع فال مينع . وكتاب اإلابحة  ما دام عامالت املفهكذا جيد الناظر أن الشيخ  يوّسع يف 

 .فتاوىمبثل هذه ال شحونه مواحلظر يف فتاوي

 املطلب السابع : التعم ق يف فهم املسألة فهما صحيحا

ومن منهجه أنه يتعّمق يف فهم املسألة مع االهتمام ابلقرائن واألحوال اليت حتيطها لكي يصدر الفتوى سليما  

ه ش ِفي من وفق ضوابط الشرع ، فسأله أحد األطباء وقال : عندي دواء جمرب ملر  خاص وكل من عاجلت

املر . وطريقيت يف صناعة الدواء هي أنين آخذ القيمة الزائدة من املبلغ األصلي ، مث أستخدم املبلغ الزائد 

حلاجايت  فهل جيوز يل أخذ املبلغ الزائد من القيمة األصلية ؟ وهل جتوز يل أن أصرفه يف حاجايت ؟ ألن رّده 

عرف أين هم اآلن ، فكي  أتدارك األمر ؟ فقال : العقد إىل املرضى حمال حيث ال حيصى عددهم وال أان أ

ما كان بيعا حىت يقال : إن ما أّدوه من املال هو مثن البيع ؛ ألن البيع معدوم. وال هو بيع السلم وال 

االستصناع ؛ ألن شرائطهما مفقودة ، وال هو يسمى اإلجارة ؛ ألن األجرة جمهولة. العقد هنا هو عقد 

أمني حمض ، ومن مقتضى عقد الوكالة أن املبلغ املتبقى يرّد إىل أصحابه ؛ وال جيوز  لك أن  الوكالة. والوكيل

 . 2تصرفه يف حاجاتك. فإذا كان أصحابه معروفني ، فريد املبلغ إليهم وإال يتصّدق  عنهم يف سبيل هللا 

عو  مخسة روبيات وسئل أيضا أن عرف اخلياطني أبهنم أيخذون ماكنة خياطة الثوب من الشركة نسيئة ب

أجرة املاكنة شهراي ، والقيمة األصلية للماكنة مائة ومخسون روبية نقدا. ولكن للخياط أن يشرتيها نسيئة. 

مائة ومخس وسبعني روبية. فعندما يكتمل املبلغ مائة  ومخسة وسبعون روبية فينعقد يف النسيئة ولكن يدفع 

لقيمة الكاملة فالشركة تقبض على املاكنة وال ترّد املبلغ املؤدى. بينهما ، ولكن لو مل يؤّد اخلياط  اعقد البيع 

يف بيع املاكنة نسيئة ؟ فقال : إن العقد  –قيمة النقد  –فالسؤال ما حكم املبلغ الزائد من القيمة األصلية 
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، بل  غري صحي  ، ولكن العلة  ليست أبن الشركة أخذت املبلغ الزائد يف بيع املاكنة نسيئة من قيمة النقد

العلة شيئ آخر وهي أن العقد إما يكون عقد البيع أو يكون عقد اإلجارة. فإن كان العقد بيعا فهو فاسد ؛ 

ألن اخلياط لو مل يؤدِّ مخس روبيات مثال  من املبلغ اتجمموع فالشركة تقبض على املاكنة وال ترّد املبلغ املدفوع 

د إجارة فهو كذلك فاسد ؛ ألن العقد مّت  بينهما على إىل اخلياط ، فهذا الشرط غري صحي . وإن كان العق

أن اخلياط يؤدي مخس روبيات أجرة املاكنة وليس العقد بينهما عقد البيع ، فكي  ميكن أن تباع املاكنة 

 .1بعو  أجرة املاكنة ؟! وال يوجد  يف الشرع عقد يكون بيعا من جانب وإجارة من جانب آخر

قرو  ألحد من الناس وقال له : أان أؤدي الزرع بدال من الروبيات هذه السنة وسأله رجل وقال :  املزارع  م

" وقال : والباقي "  م نْ . وإذا حصد الزرع فأدى تسعة " 2" نْ وحّدد نوع الزرع   وعنّي مقداره بعشرة " م  

قر  بزرع " واحد  سوف أؤدي يف السنة القادمة ؟ فهل هذا  جيوز ؟ وكذلك هل جيوز له أن يعّو   املم نْ 

آخر ؟ فأجاب الشيخ: إن هذا العقد هو استبدال النقد ابلزرع نسيئة ، وهو بيع الدين ابلدين ،  وهو منهي 

عنه شرعا. فالعقد األول غري صحي  وهو أداء الزرع بدال من الروبيات. فإذا كان العقد األول غري صحي  

 . 3و مبين على العقد األول الفاسد ؟! ، وه-وهو تبديل الزرع بزرع آخر  -فكي  يصّ  العقد الثاين 

وهذا يدل على أن الشيخ كان وسيع النظر ، عميق املطالعة ، عاملا ابألحوال والقرائن احمليطة ابلصور 

 املستجدات.  

 املطلب الثامن : عرض نصوص الفقهاء يف الفتوى
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السؤال الذي عر   يف جواباحلنفية وأييت ذها من نصوص الفقهاء القدماء  أنه يذكرالشيخ يف فتاويه جرى 

اللغة اليت سأله  إىل ، كما أنه أحياان أييت ابلنصوص مث يرتمجهاإال اندراعليه وال يقول من عند نفسه شيئا 

لنصوص الفقهاء   وهذا إن دّل على شي فإمنا يدل على قوة ذاكرة الشيخ وإدراكه واستيعابه ، فيهااملستفيت 

أمانته ووعيه وإحاطته زمن قدمي حول املسألة اليت عرضت يف زمن متأخر كما يدل أيضا على اليت قالوها يف 

أنه يسأل عن شيئ إال وأييت ابلنص القدمي  ماكن اختالفات الفقهاء يف املسائل الفقهية ، فيقّل يف كتابهأب

 رد بعض األمثلة :وفيما يلي نو احلنفي ويطبقه على املسألة أو اجلزئية اليت عرضت عليه ، من الفقه 

انئما ووجد البلل يف السروال عند ما استيقظ  إذا كان الرجل –رمحه هللا  –سئل الشيخ التهانوي  -1

فاغتسل وصلى ابلناس صلوة الظهر مث ابل وعند ما استنجى خرجت منه قطرة املين أو قطراتن فما 

وأيت ابلنص   -رمحه هللا  –احلكم يف هذه احلالة ؟ هل أجزأت الصلوة اليت اّداها؟ فأجاب الشيخ 

" وكذا لو خرج منه بقية املين بعد الغسل قبل النوم أو البول أو املشي الكثري  رد احملتارالذي ورد يف 

أي ال بعده ؛ ألن النوم والبول واملشي يقطع مادة الزائل عن مكانه بشهوة فيكون الثاين زائال عن 

قال بعد سرد العبارة : ثبت من هذا النص أبنه إذا " ، و  1مكانه بال شهوة فال جيب الغسل اتفاقا 

 .   2خرجت قطرة املين بعد البول والغسل فال جيب الغسل اثنية 

نطقت بكلمة الكفر مث  ألهناوكذلك سئل عن الرجل الذي فسخ نكاحه مع امرأته بسبب ارتداها  -2

ذا الوطئ ، هل هو قبل أن ينكحا جمددا حصل بينهما الوطئ مرة أو مرات كثرية ، فما احلكم هل

الوطئ حمرم وجيب احلد أم ابلشبه فال حّد عليه ؟ فأتى ابلنص الوارد يف العاملكريية " ارتدت املرأة 
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 :والعياذ ابهلل وحرمت عليه أو حرمت جبماع أمها أو ابنتها أو مبطاوعة ابن الزوج مث جامعها وقال

 وطءرة قائال : إن هذا الوطئ هو . واستخلص من العبا1حرم فال حد عليه " علىَّ علمت أهنا 

 .   2ة ، وبناء عليه ال حد عليههبشب

بكر:  امسهكلثوم ، فقال أبو هندة و ب، مث تزوج  وهي بكر ندةذهوكذلك سئل الشيخ عن زيد تزوج  -3

حايل تق كلثوما ، فطلق واحدا ولكن بكرا قال : اجعلها ثالاث  فإليك حىت تطلّ  اأان ال أبعث هند

 ومل ينو يف احلقيقة ثالثتطليقات  أمام بكر  هند إىل بيته فطلق  كلثوما ثالث أتيت زوجته حىت

له لثوم ؟. فقال: ال يص  له مراجعةكتطليقات بل نوى أن جتتمع كلتامها يف بيته ، فهل يص  

" ابب الكناايت  : ، وأتى ابلنص الوارد يف الدر املختار3تطليقات  ما دام زيد طلق ثالثمراجعتها 

طلقها واحدة بعد الدخول فجعلها ثالاث ص  كما لو طلقها رجعيا فجعله قبل الرجعة ابئنا أو 

 .  4ثالاث"

وأييت ذها  أييت ابلنصوص من كتب الفقه احلنفي  عن مسألة ، فإنه  سئليفهكذا من دأب الشيخ أنه عند ما 

 .صيصةمملوء ذهذه اخلوكتابه ، اليت سئل عن حكمها كاالستشهاد على املسألة 

 أقوال أئمة املذهب احلنفي املطلب التاسع : عدم اخلروج من

يف نص األئمة  وجد. فإذا غالبا ومن منهجه أيضا أنه حياول أن يصدر الفتوى على أقوال أئمة املذهب

 من أقواهلم. يفيت على ما وجد فال تخرج عنها ، بل املسالة 
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أنه سئل هل جيوز بيع املال الذي ليس يف ملكية البائع ؟ فقال : جيوز للحاكم أن يبيع  ذلك فمن -1

 . 1مال الغري الستيفاء احلق عمال بقول الصاحبني ، وهو املفىت به يف املذهب احلنفي

وسئل عن رجل  له أر  تبلغ قيمتها مائتني درهم ، ولكن ما تخرج منها ال يكفي لنفقتها السنوية  -2

ولكن ليست زائدة من حاجاته األصلية ، فهل يعترب الشخص غنيا ؟ فقال : إن الفتوى أو يكفي 

، وهو أنه ال يعترب غنيا يف هذه الصورة ، وال جيب عليه أداء  -رمحه هللا  –على رأي اإلمام حممد 

 .  2صدقة الفطر وال األضحية 

وسئل أيضا مىت تؤدى زكوة الثمار ، حيث إن الناس يبيعون الثمار قبل بدّوصالها وهي على  -3

الشجرة ، وإذا ظهر فال يبيعون ، فلو ابعوا فعلى من جتب زكاهتا ؟ فقال : القول هو قول اإلمام أيب 

 ، وهو أنه من ميلك الثمار وقت بدّو صالحها جيب عليه العشر أو نص  -رمحه هللا  –يوس  

هو يؤدي الزكوة  –رمحه هللا  –العشر ، أو يؤدي من قيمتها.والذي ال أيخذ بقول أيب يوس  

 .   3حسب القول الذي أيخذ به

فهكذا من دأب الشيخ أنه أييت أبقوال أئمة املذهب احلنفي ويعتمد عليها يف املسائل اليت يسال عنها   

 ويستخرج األحكام الشرعية هلا.

 4فتاء ابلتقليداإلاملطلب العاشر  : 
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يرى و ، فهو يقلد أصول اإلمام  -رمحه هللا  –إلمام أيب حنيفة اقلد مذهب يكما سبق يف سرية الشيخ أنه 

. ألهنم جمتهدون ، والعامي ال يعترب اجتهاده يف 1تهدينمن التقليد ألي إمام من األئمة اتجمللعامي أنه البد 

 مسائل الدين والفقه. 

ن هناك من الناس يف املذهب احلنفي الذين ال يعرفون املذهب احلنفي ولكن :إوقيل فسئل يف هذا الصدد 

قدون على هؤالء قائلني : ال تقلدوا املذهب احلنفي بل تاملذهب احلنفي ، وبعض غري املقلدين ين يقلدون

 .ةوغري منصوص ةتعالوا إىل الدين احملمدي، فما احلكم إذًا ؟ فقال: إن األحكام على نوعني : منصوص

 ةضة إما أن تكون معلومر عارضة أو تكون غري متعارضة. واألحكام املتعاتإما أن تكون م ةاملنصوصاألحكام و 

األحكام املنصوصة غري متعاضة أو متعارضة معلوم التقدمي والتأخري ال يقاس فيها وال فالتقدمي والتأخري. فهنا 

، فهي التقدمي والتأخري  ةتعارضة غري معلوماملصة يتبع لقياس أحد فيها. أما األحكام غري املنصوصة أو املنصو 

 يعملكان فتصب  األحكام عبثا وهو غري مطلوب. وإذا  ذها ال يعمل كان إما يعمل ذها أو ال يعمل ذها. فإذا  

فهذا العمل يكون بغري العلم والنص واليقني. فهنا يف مثل هذه املسائل ال بد من االجتهاد ، واالجتهاد  ذها

، ومن ال . فالذي يعترب اجتهاده هو جمتهد تربمن يصل  لالجتهاد فاجتهاده مع جلميع ، بلامن  صل ال ي

 .3ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ ، اتباعا لقول هللا عزوجل :2مقلد  يعترب اجتهاده فهو
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الفتاوى على قول اإلمام وقال : أحياان ينتج الفساد  ويصدر،  -رمحه هللا  –والشيخ  مقلد لإلمام أيب حنيفة 

. فسئل 1 فال يصدر الفتوى على قول غري اإلمام أيب حنيفة –رمحه هللا  –على ترك قول اإلمام أيب حنيفة 

؟ فقال : إن العلماء يفتون على  زواجها ابلرجل اآلخرعن املرأة اليت فقد زوجها منذ مدة طويلة فما حكم 

رمحه  -شافعي ومالك رمحهما هللا إال أنه ينتج الفساد يف اتجمتمع على ترك قول اإلمام أيب حنيفة قول اإلمام ال

 . 2-رمحه هللا  –، فال جيوز هلا الزواج الثاين قبل قضاء املدة املعينة عند اإلمام أيب حنيفة  -هللا 

يسافرون وزمالئه  صحابهوأ كما سئل أن زيدًا سافر للتجارة منذ مدة ثالث سنوات ومل يإ ع د إىل الوطن

 هذا  حكم إىل البالد وليس لنا سبيل إليه ، وزوجته تزوجت بعد ثالث سنوات زواجا اثنيا ، فماويعودون 

 نه ال يكفي قضاء املدة املعينةإ :  والثاين، ن هذا العقد الثاين خمال  للمذهب احلنفي إلزواج ؟ فقال : أوال ا

ففي هذه  عدة الوفاة ي الشرعي ملوته مث هي تقضي عدهتان حكم القاض، بل ال بّد مللحكم عليه ابملوت 

 .  3الصورة الزواج الثاين حرام

 املطلب احلادي عشر : اجلواب بــــــ "َل أدري فيما َل يدري "

إن من أمانة املفيت أن ال جييب عن السؤال الذي ال يعرف جوابه.فإنه لو جييب بغري علم  أوبدون تثّبت  

أن يقول ال أعلم   –وهو ال جيوز وإمثه عليه ، بل الواجب عليه يف هذه احلالة  –ويقني فإنه يفيت بغري علم 

                                                           

ندية هم األحناف وينعدم غريهم ، فلو تصدر الفتوى على قول غري اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا أغلبية الناس يف شبه القارة القارة اهل 1 
بعد التأكد فرمبا يقع الفساد يف إصدار الفتوى بعدم التأكد والتحقيق  حبيث ال توجد كتب املذاهب الفقهية الثالثة غري احلنفية وال فقهائهم. أما 

كما هو أصل من أصول اإلفتاء عند األحناف حيث أهنم يراجعون إىل املذاهب الفقهية األخرى عند الضرورة من فقهائهم وكتبهم فال يقع الفساد  
وعند وجود الدليل الراج  يف تلك املذاهب وعند حكم القاضي حسب املذهب غري احلنفي ، والتفصيل أييت يف الباب الثالث عند ذكر أصول 

 اإلفتاء عند األحناف. 
 2/370فتاوى انظر : إمداد ال 2
 371 - 2/370املرجع السابق   3
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أفىت يف هذه احلالة يكون آمثا ،  كما جاء ويصرف املستفيت إىل من هو أعلم منه ، فإنه لو –أو هللا أعلم  –

 . 1"غري ثبت، فإمنا إمثه على من أفتاه من من أفيت بفتيا، أنه قال : " ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 

 .2"أجرؤكم على الفتيا، أجرؤكم على النار"رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: وقال 

 .  3ا يسألونه عنه فهو جمنون": " من أجاب الناس يف كل مسألة م -رضي هللا عنه  –وقال ابن مسعود 

عن خالد بن أسلم، وهو أخو زيد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد هللا بن عمر منشي فلحقنا أعرايب وروي 

فقال: أنت عبد هللا بن عمر؟ قال: نعم. قال: قال سألت عنك فدللت عليك فأخربين أترث العمة؟ فقال 

ال: نعم اذهب إىل العلماء ابملدينه فاسأهلم فلما أدبر ابن عمر: ال أدري فقال: أنت ال تدري وال ندري ق

 .4قال: نعما قال أبو عبد الرمحن، سئل عما ال يدري، فقال: ال أدري "و قبل ابن عمر يديه، 

 . 5: من فقه العامل أن يقول : " ال أعلم" ؛ فإنه عسى أن يتهيأ له اخلري  -رمحه هللا  –وقال اإلمام مالك 

 .6"ألن ميوت الرجل جاهال خري من أن يقول ما ال يعلم": - رمحه هللا-  حممد بن سريين،وقال 

                                                           
؛ سنن أيب  53سنن  ابن ماجة ، افتتاح الكتاب يف اإلميان وفضائل الصحابة والعلم ، ابب اجتناب الرأي والقياس ، رقم احلديث  1

ي ا، رقم احلديث  ب  التإَّو قِّي يف اْلف تإْ أفىت بغري علم" ، انظر : سنن أيب داود بتحقيق ، وحسنه األلباين بلفظ "من  3657داود ، كتاب العلم ، اب 
؛ الفقيه واملتفقه  349؛ واملستدرك للحاكم ، كتاب العلم ، رقم احلديث  3/321حممد حمي الدين عبد احلميد ، املكتبة العصرية ، بريوت ، 

 328/  2للخطيب البغدادي ، 
رقم  258/  1م،     2000هإإإ املوافق  1421ملغين ، الطبعة األوىل سنن الدارمي ، املقدمة، ابب الفتيا وما فيه من الشدة، دار ا 2

 4/294، وضعفه األلباين ، انظر : السلسلة الضعيفة واملوضوعة ، مكتبة املعارف ، 159احلديث 
 2/127إعالم املوقعني   3
 هإ(458البيهقي )املتوىف: السنن الكربى ،  أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخل ْسر ْوِجردي اخلراساين، أبو بكر  4

 796، رقم  431/  1الكويت،  –حتقيق: د. حممد ضياء الرمحن األعظمي ، دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي 
 443/  3انظر : إعالم املوقعني  5
 804، رقم   434/  1املدخل إىل السنن الكربى ،  6
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فقيل  –رمحه هللا  –وكان هذا منهج الشيخ أنه كان ال جييب عن السؤال الذي ال يعرف جوابه ، فقد سئل 

فما لغة السراينية لفظ ينطق " اي بدوح" ويعترب من أمساء هللا ، والبعض يقول أبنه اسم مؤكل.  الإن يف له : 

 .1التحقيق عنه  واملطلوب  فقال : ال أعلم ، وال أقول جبواز قرأته رأيكم ؟

ملسو هيلع هللا ىلص النيب فسأل الشيخ قائال : حيكى أن  ولدت عنده مولودة فأراد أن يسمي ها هندقد الناس و   وسأله أحد

؟  احلكاية صحيحة. فهل هذه  -رضي هللا عنه  –أسلمت ؛ ألهنا تذّكره عّمه محزة  ملا زايرته ع هند من من

 . 2فقال : هذه الرواية واحلكاية ال أعلمها وال عيين رأهتا 

وسئل الشيخ هل من السنة أن يقرأ سورة الفاحتة واجلزء من مقدمة سورة البقرة عند دفن امليت ؟ فقال : أان 

 .3لم هذه الروايةال أع

 إلفتاء بقول الغري يف حالة الضيق والضرر واحلرجااملطلب الثاين عشر : 

قوال أئمة أيصدر الفتوى على قد مع ذلك  لكنه  –رمحه هللا  –رغم أن الشيخ  مقلد لإلمام أيب حنيفة 

 لقوة دليل أو رفع حرج أو حنو ذلك.  املذاهب املتبوعة

قيل له : هل هنالك حديث صحي  الذي يدل و الصلوتني ،  بني معاجلما سئل عن  فمثال عند -1

مع بني الصلوتني   اجلالصلوتني ؟ فقال : إن األحاديث اليت وردت يف موضوع بني مع جوازاجلعلى 

كثرية منها ما رواه مسلم عن ابن عباس، قال: "صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الظهر والعصر 

مجع بني الصلوتني ملسو هيلع هللا ىلص نه أنه  ع. فثبت 4مجيعا، واملغرب والعشاء مجيعا، يف غري خوف، وال سفر " 

                                                           
 89/  4انظر : إمداد الفتاوى  1
 158/ 4املرجع السابق   2
 495/  1املرجع السابق  3
 705صحي  مسلم ، كتاب صالة املسافرين وقصرها ،  ابب اجلمع بني الصالتني يف احلضر رقم احلديث  4
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اجلمع بني الصلوتني اجلمع  مجع  بني الصلوتني مجع التأخري وكانملسو هيلع هللا ىلص من غري عذر. كما ثبت أنه  

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إذا ارحتل قبل ”،  حيث يقول  أنس بن مالك  : 1احلقيقي 

أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إىل وقت العصر، مث نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن 

مجع التقدمي كما ورد .  وهكذا ثبت منه اجلمع بني الصلوتني 2“يرحتل، صلى الظهر، مث ركب

أن النيب صلى هللا عليه و سلم كان يف غزوة ”  -رضي هللا عنه  –احلديث عن عن معاذ بن جبل 

تبوك إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إىل العصر حىت جيمعها مع العصر فيصليهما مجيعا 

قبل املغرب أخر املغرب  وإذا ارحتل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر مث سار وكان إذا ارحتل

 . 3“حىت يصليها مع العشاء وإذا ارحتل بعد املغرب عجل العشاء فصالها مع املغرب

عرفة واملزدلفة  يف غريوقال بعد أن ساق هذه األحاديث : إن هذه األحاديث تتعلق ابجلمع بني الصالتني 

 أوقاهتا منها ما قال هللا تعاىل : . وهناك اآلايت وأحاديث اليت تدل على فرضية الصلوات علىوهي مضطربة

ڻ    ژ  ،   وكذلك قال هللا تعاىل :4ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  ژ 

ألحاديث اب. فبناء على هذه اآلايت تركنا العمل 5ژۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ   

                                                           
العرف الشذي شرح سنن الرتمذي  حملمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمريي اهلندي )املتوىف:  انظر:واملراد منه مجع الصالتني وقتا. 1

 هإ(1353
، رقم احلديث :  1/205م ،  2004 -هإ  1425بريوت، لبنان ، الطبعة: األوىل، -مود شاكر ،  دار الرتاث العريب تصحي : الشيخ حم

 . مثاله أداء الصالتني يف وقت صلوة واحد ، مثل تقدمي العصر يف وقت الظهر أو تقدمي العشاء يف وقت صلوة املغرب.187
 704ب اجلمع بني الصالتني يف احلضر رقم احلديث صحي  مسلم ، كتاب صالة املسافرين وقصرها ،  اب 2
 1/392، 15سنن الدار قطين كتاب الصلوة ، ابب اجلمع بني الصالتني يف السفر ، رقم احلديث  3
 238سورة البقرة ، اآلية  4
 103سورة النساء ، اآلية:  5



203 
 

 –رمحه هللا  –فعي املضطربة اليت تدل على اجلمع بني الصلوتني. إال أنه جيوز العمل على قول اإلمام الشا

 . 1بناء على الضرورة الشديدة، فيجوز إذاً اجلمع بني الصلوتني مع مراعاة الشروط يف املذهب الشافعي

حيث يتّم تعيني  بني الناس أبهنم يؤتون القيمة معجال ويشرتون اللحم مؤجال ، اوهكذا سئل  أن هناك عرف

فهل  كل "أل  غرام" ويف السوق قيمته أربع روبيات ، القيمة بني العاقدين يف بداية الشهر ثالث روبيات ل

جلواز بيع السلم يف الفقه احلنفي البد أن يكون األجل شهرا واحد بني إعطاء القيمة من  فقال :  ؟ هذا جيوز

ما يؤيت الناس معجال هو قر  ، ورعاية تعيني  وكذلك ؛ جانب املشرتي وبني إتيان املبيع من جانب البائع 

. ولكن عند اإلمام 2 ال بّد فيه من وجود الشهر الواحد الكامل لكي يصّ  البيع،فالقيمة هي بسبب القر  

رمحه هللا  –بناء على قول اإلمام الشافعي  ز هذا  العقدجيو  إذاً  ، يف بيع السلم الشافعي األجل ليس بشرط

 .  3لناسألن البلوى تعم ا –

الزرع قبل أن ينبت ، فهل هذا جيوز ؟ فقال: يف عقد السلم ال بّد من وجود  حكم شراءوكذلك سئل عن 

السلعة من وقت البيع إىل وقت تسليم املبيع وإال ال جيوز عقد السلم. ولكن عند اإلمام الشافعي ال يلزم أبن 

بيع. ففي هذه احلالة لو أن يوجد وقت تسليم امليوجد املبيع من وقت البيع إىل وقت تسليم املبيع ، بل جيب 

 .  4فال حرج فيه  –رمحه هللا  –قول اإلمام الشافعي يعمل ب

                                                           
  83 – 5/82انظر : إمداد الفتاوى  1
يف بيع السلم والصحي  هو وجود الشهر الكامل بني أداء القيمة واملبيع كما فّصحه الكأساين  اختل  فقهاء احلنفية يف مقدار األجل 2 

 7/87؛ فت  القدير للكما ابن اهلمام ، دار الفكر ، بدون طبعة وبدون اتريخ ،  3/215، انظر : بدائع الصنائع 
  21/  3انظر : إمداد الفتاوى   3
 106/  3انظر : إمداد الفتاوى ،   4
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يف مسالة املفقود ، حيث سئل عن املرأة اليت  –رمحه هللا  –كما أنه أصدر الفتوى على قول اإلمام مالك 

حلاكم أن يصدر الفتوى على قول فقد عنها زوجها منذ أكثر من أربع سنوات، فقال : ميكن للقاضي وا

وهو أنه إذا فقد الزوج وليس عنه خرب عند األهل منذ أربع أو أكثر من أربع  –رمحه هللا  –اإلمام مالك 

ن الزوج قد مات ، فتعتّد زوجته عدة املتوىف عنها زوجها مث هلا أن تتزوج أبفيه  فيصدر القاضي حكمه سنني 

 . 1زواجا جديدا 

لقوة  –رمحه هللا  –أحياان يصدر الفتوى على قول األئمة اآلخرين دون اإلمام أيب حنيفة  فالناظر يرى أبنه

 .  دليل أو رفع حرج أو ضرورة أو حنو ذلك

 الضرورة املطلب الثال  عشر : مراعاة

الشريعة اإلهلية متتاز أبهنا حتيط جبميع أحوال اإلنسان سواء يف احلاالت العاية أو يف حاالت الضرورة 

واالضطرار ، فهي تشرع للحاالت العادية كما تشرع حلاالت الضرورة واالضطرار مراعية ظروف املكل  

 واحتياجاته. 

فق قواعد الشريعة وأحكامها وفيما يلي ومن منهج الشيخ يف فتاواه أنه يراعي أحوال أصحاب الضرورات و 

 نذكر مناذج لذلك:

ماال أو  قدمن العرف عندان أن من يقصد العمل يف وزارة الربيد احلكومي عليه أن يالشيخ  فقيل له :إسئل 

هذا املال فتؤدي عنه  الشركة على طلبه ،  قدمالربيد احلكومي كضمان. والذي ال يستطيع أن ي ارةدإلأرضا 

ب  الشركة من ذلك العامل ما أدته من املال من راتبه  أويؤديه العامل بنفسه مع الراب شهراي ، فلو مثّ تستسح

                                                           
  378/  2املرجع السابق   1
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نه ألالعمل . فهل جيوز له أن يؤدي مثل هذا الضمان مث يؤدي الراب عليه  على  صلمل يؤدِّ الضمان ال حي

ن أتخذ من ذلك العامل أكثر ممّا مضطر هلذا العمل وإال فال عمل له ؟ فقال : األصل أنه ال جيوز للشركة أ

ضطّر العامل هلذا العمل فله أن يؤدي إذا ا . ولكنفقط أّدْته الشركة من املال كالضمان له ، بل أتخذ ما أدته

جد فيرتك و املبلغ الزائد على املبلغ األصلي ؛ ألنه مضطر ، ويستغفر دائما وحياول أن جيد عمال آخر ، وإذا 

 .1عنه فوراه أن يؤدي الراب العمل الذي من مقتضاهذا 

والعمل يقع حتت القانون غري اإلسالمي ، : إين أعمل حتت حكومة الكفار وآخذ الراتب  رجل قائالوسأله 

، فما احلكم إذا  العمل فتفوت املصاحل الصحيحة الكثرية ارك  هذأت، وأرى أنه عمل غري صحي  ولكن لو 

 باحنون غري اإلسالمي هي حمرمة كلية ، ولكن تاتكتمل حتت القعمل ؟ فقال : األعمال اليت ال املثل هذ

 .حتت الضرورة نصا أو اجتهادا ، مثل أكل امليتة وتناول اخلمر

 إبطال احليل مع التعليلاملطلب الرابع عشر : 

احليلة هي الطريقة اخلفية اليت يتوصل ذها املتحايل إىل الغر  املطلوب ، ويف عرف الفقهاء هي تعين : " 

أن يقّدم أحد عمال  ”. وعرّفها الشاطيب  :  2لوصول إىل اهلدف  املمنوع منه شرعا أو عقال أو عادة "ا

 .3“ظاهره اجلواز لقصد إبطال حكم شرعي مع حتويله يف الظاهر إىل حكم آخر

كر ومن منهج الشيخ أنه يبطل احليل الباطلة ويسّد ابذها على أصحاذها مع التعليل واألسباب وفيما يلي نذ 

 بعض األمثلة :

                                                           
 178/  3انظر : إمداد الفتاوى    1
 5/188إعالم املوقعني  2
  187/  5املوافقا ت   3
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 -زيد احتاج إىل قر  فاستقر  من  عمرو تسعة عشر روبية وكذلك أعطى زيد لعمرو شيئا مثينا   -1

من زيد أبنه أخذ منه ابألقرار الذي كان  قيمته حينئذ نص  روبية  مع هذا املبلغ وكتب العقد 

خذ عمرو من زيد عشرين عشرين روبية ، ويف احلقيقة أنه أخذ منه تسعة عشر روبية. وعند األداء أ

روبية. فهل هذا جيوز ؟ فقال : هنا يف هذا العقد تسعة عشر روبية تعترب قرضا. أما الشيئ الثمني إما 

كان قرضا فإن القر  يقضى أبمثاله. فال جيوز أداء عشرين ن  أن يكون قرضا أو أن يكون بيعا. فإ

سل  احلديث : " ال حيل  ويف ابلقر هو بيع مشروط وإن كان بيعا فروبية كما أخذ عمرو من زيد. 

ال جيوز. ففي كليت الصورتني العقد حرام. فإن املتحايلني أوجدوا حيال كثرية ، ولكن هذه ف ،1" وبيع

 . 2احليلة ابطلة يف أية صورة 

عشر روبيات ويقول له : أن  رجل آلخر  وسئل أيضا هل جيوز بيع السلم يف الفلوس حيث لو يعطي -2

يرّد إليه مخسني روبية بعد السنة ،  فقال : لو كان املقصود من هذا البيع  استبدال العملة لكان البيع 

صحيحا بسبب عدم وجود البائع ، ولكن القصد وراء هذا العقد هو أخذ الراب. فهذا العقد ليس 

 .3هو حرام بصحي  ألنه يؤدي إىل أخذ الراب و 

ضا لو استأجر  رجل رجال  حافظا للقرآن ليصلي ذهم لشهر واحد ، مث يعطيه أجرة ، فإن وسئل أي -3

الفقهاء أابحوا األجرة على اإلمامة ، إذا كان املقصود من االستئجار اإلمامة ، أما إذا كان املقصود 

أابح الرتاوي  فيفقد املقصود األصلي الذي ألجله  صلوةمن االستئجار اإلمامة وختم القرآن يف 

                                                           
، وقال هذا حديث حسن  1234سنن الرتمذي ، أبواب البيوع ، ابب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك ، رقم احلديث :  1

 3/527صحي .
 163/  3انظر : إمداد الفتاوى   2
 71/  3انظر : املرجع السابق   3
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القدماء األجرة ، فاإلمامة هنا حيلة لألخذ على تلك األجرة لذلك  فال جيوز له وفتوى اإلابحة ال 

 ،ومجيع هذه احليل ابطلة.  1تنطبق على هذه الصورة

 إجياد البديلاملطلب اخلامس عشر : 

 -يف هذه احلالة  – مهمة املفيت ال تنحصر يف بيان احلكم والفتوى ، وأن هذا حمرم وهذا ال جيوز ، بل عليه

أن يذكر البديل احلالل واجلائز ويذكر املتبادل واملخرج ، فهذا من فقهه ونصحه وال سيما يف هذا العصر 

فعلى املفيت  –والناس حباجة إليها  –الذي قد شهد من املستجدات ما قد تبدو يف أول وهلة أهنا حمرمة 

 رت حرمتها.النظر فيها ، والبحث واالجتهاد يف بدائلها إذا ظه

: " من فقه املفيت إذا سأله املستفيت عن شيئ فمنعه منه وكانت  –رمحه هللا  –ابن القيم   قال اإلمام

حاجته تدعو إليه ؛ أن يدله على ما هو عو  له منه ، فيسد عليه ابب احملظور ويفت  له ابب املباح وهذا 

بعلمه ؛ فمثاله من العلماء : مثال الطبيب العامل ال يتأتى إال من عامل انص  مشفق قد اتجر مع هللا وعامله 

الناص  يف األطباء ؛ حيمي العليل عما يضره ، ويص  له ما ينفعه ، فهذا شأن أطباء األداين واألبدان. ويف 

أنه قال : " ما بعث هللا من نيب إال كان حقا عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه ملسو هيلع هللا ىلص  الصحي  عن النيب 

 .3. وهذا شأن خلق الرسل وورثتهم من بعدهم"2عن شر ما يعلمه هلم "هلم ، وينهاهم 

وقد راعى الشيخ هذا اجلانب يف فتاواه ، وحرص على ذكر البديل املباح يف املمنوعات واحملرمات ، وإليك 

 بعض األمثلة لذلك : 

                                                           
 1/382انظر : إمداد الفتاوى   1
 .6659اجلامع الصحي  ، كتاب األحكام ، ابب بطانة اإلمام وأهل مشورته البطانة والدخالء . رقم احلديث   2
 4/122إعالم املوقعني   3
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، فهل هذا  مقدار كثري للقطنسئل عن املرأة اليت تعمل الغزل وأتخذ القطن كلو ونص  كلو بدل  -1

العقد جيوز ؟ فقال : الجيوز هذه املبادلة ؛ ألهنما من جنس واحد فال جيوز التفاضل من أي 

 .1مث يشرتى القطن ابلفلوس أو ابلعكس وإال فال جيوز الغ ْزل  جانب. نعم له بديل وهو أنه يباع 

تها يف ميزانية وسئل عن األشجار اليت جت  وهي يف ملكية الدولة ، حكمها أهنا تباع وحتفظ قيم -2

الدولة ، هذه األشجار مينع أن يشرتيها العاملون من احلكومة ؛ والذي يقوم بعملية البيع هو أيضا 

من عمال احلكومة فيساوم الناس عليها ، ولكن الذي حيدث أن الذي يقدم هلا أعلى قيمة هو 

كان له أن يشرتيها أبية رجل عامل يف الدولة ، فهل فعله هذا جيوز ؟ قال : لو كان ممنوعا له فما  

صورة ، نعم له بديل شرعي ، هو أن يشرتيها رجل أجنيب مث يشرتيها منه هذا الرجل العامل يف 

 .   2احلكومة

بعد  غيبمن املدرسة ، لكي ال ي غيابهالطالب عند  علىالتغرمي املايل  عن حكم وسئل أيضا  -3

في ويؤيده احلديث الذي ورد يف مسند اإلمام ذلك؟ فقال : إن التغرمي املايل ال جيوز يف املذهب احلن

ل  م ال  اْمرٍِئ ِإالَّ ِبِطيِب نإ ْفٍس ِمْنه  "  ِه وفيه : "ال  حيِ  ، ع ْن ع مِّ . نعم له 3أمحد ع ْن أ يب ح رَّة  الرَّق اِشيِّ

رجه من املدرسة مث قبول ذلك الطالب على املدرسة ليس  بديل شرعي وهو أن  إدارة املدرسة خت 

جب ، بل هو مباح. والتغرمي املايل يف املباحات املتقومة  صحي . وهنا االنتفاع من املدرسة بوا

                                                           
  93/  3انظر : إمداد الفتاوى   1
 113/  3  املرجع السابق 2
 20695د ، مسند عّم أيب حرة الرقاشي ، رقم احلديث  مسند اإلمام أمح 3
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والتعليم من املدرسني أمور جيوز أخذ األجرة للمتويل عليها. فيؤخذ منه التغرمي املايل ويصرّح ذهذا 

 .  1العقد لكي يكون العقد أمام اجلميع واضحا 

 فتوىالرجوع عن الاملطلب السادس عشر : 

بل كلهم خطأ ، وخري اخلطائني التوابون ،  ملسو هيلع هللا ىلصاملفيت والعامل والفقيه بشر ، وال عصمة ألحد بعد رسول هللا 

فإذا أفىت املفيت بفتوى وتبني له خطاؤه وجب عليه أن يرجع عنه ، فالرجوع إىل احلق خري من التمادي يف 

: " وال مينعك قضاء قضية ابألمس ، راجعت  الباطل قال عمر رضي هللا عنه يف كتابه ملعاوية رضي هللا عنه

 .2فيه نفسك وهديت لرشدك أن تراجع احلق ، فإن احلق قدمي ومراجعة احلق خري من املتادي يف الباطل" 

 ا أو كربا.دل هو مأجور عليه وإمنا أيمث إذا عرفه مث أصّر عليه عنابوإذا رجع إىل احلق فال إمث عليه يف خطئه ، 

هنم سرعان ما كانوا يرجعون ، ر مث تبني  هلم أن احلق خالفه فإهذه األمة إذا أفتوا أبموقد كان السل  من 

هذا احلسن بن زايد استفىت يف مسألة فأخطأ فلم يعرف الذي استفتاه فاكرتى مناداي ينادي أن احلسن بن 

أايما ال يفيت حىت  زايد استفيت يوم كذا وكذا يف مسألة فأخطأ ، فمن كان أفتاه بشيئ فلرياجع إليه ، فمكث

 .3وجد صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ وأن الصواب كذا وكذا

لعقدة ال ن الذب  فوق ائل عن الذب  فوق العقدة وأخرب أبفقد س –رمحه هللا  –وهكذا كان منهج الشيخ 

فأفىت بعدم احللية . مث تبني له بعد البحث والتحقيق أن الذب  فوق العقدة يقطع  يقطع فيه احللقوم واملرئ

                                                           
 543 - 542/  2انظر : إمداد الفتاوى  1
 1/68إعالم املوقعني  2
 2/201انظر :  الفقه واملتفقه للخطيب البغدادي  3
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احللقوم مع املرى فرجع عن فتواه السابق وقال : واآلن أان أقول حبلية تلك املذبوحة والفتوى اليت أصدرها قبل 

 .1ة طويلة وهي أن مثل هذه املذبوحة حرام ، أان أتنازل وأرجع عنهادم

 اب ابسم " احليلة الناجزة للحيلة العاجزة"سبب تصنيف كت

مث هي تعتد عدة  2نتظر حىت التسعني من عمر املفقود عنها زوجها تقد نص املذهب احلنفي على أن املفقود 

شقة واحلرج ما ال من املاملتوىف عنها زوجها مث تنك  نكاحا اثنيا ، ولكن هذا احلكم ما كان مناسبا ، وفيه 

اليت تريد االنفصال من زوجها كانت  ء للخروج من هذه املشقة حيلة ، وهي أن املرأةتخفى ، فاختذت النسا

ادت ، ففّكر و كلمة الكفر وترتّد وتنفصل من زوجها دفعا للضرر، وطفق يكثر وقوع مثل هذه احلبتنطق 

ذهب خمتل  املذاهب ، فوجد أن امل منالعلماء يف البالد اإلسالمية  وراسلالشيخ يف مثل هذه األحوال 

 –رمحه هللا  –املالكي متوسط يف هذا األمر ، فبعد مخس سنوات أصدر الفتوى على قول اإلمام مالك 

يف كتاب إمداد الفتاوى  –رمحه هللا  – 3وتنازل عن رأيه  حسب املذهب احلنفي. وقال املفيت حممد شفيع

أوال أصدر  –رمحه هللا  –التهانوي سائل " املنثورة املتعلقة ابلنكاح " : إن الشيخ أشرف علي امليف بداية 

 وراسل  الفتوى يف حكم املفقود عنها زوجها حسب املذهب احلنفي ، وعند ما كثرت احلاداثت لالرتداد

                                                           

 3/539إمداد الفتاوى انظر :  1 
املفقود إىل أربعة أقوال ، وهي : مائة وعشرين سنة ، ومائة سنة ، وسّن األقران ، وتسعني سنة ، ولكن  نّ وقع االختالف يف سِ  2

   391/  2األوفق هو القول الرابع أي تسعني سنة. انظر: اهلداية  
ن يف مدينة هإإ  عشرين يوما خلون من  شهر شعبا 1314هو حممد شفيع بن الشيخ حممد ايسني بن خليفة حتسني ، ولد سنة  3

جماالت  ديوبند يف اهلند ، ونشأ يف أسرة العلم والعرفان فأخذ العلوم النافعة من العلماء األكابر ، وله كتب تزيد على واحد وستني ومائة ، يف
د تقي عثماين ،  ودفن يف رحاب دار العلوم كراتشي. انظر: تذكرة املفيت األعظم للمفيت حمم 1396خمتلفة وتويف رمحه هللا يف شهر شوال سنة 

 1/79هإإ ،  1399جملة البالغ ، عدد خاص ، دار العلوم ، سنة 
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، ففتاويه  - رمحه هللا –العلماء يف البالد اإلسالمية  أصدر الفتوى يف نفس املسألة حسب قول اإلمام مالك 

 .  1ة حاألوىل تعترب مرجو 

منقولة يف هذا  –رمحه هللا  –فاملسائل املتعلقة ابلنسوة املتضررة من أزواجهن حسب قول اإلمام مالك 

) إمداد الفتاوى( ، كما أهنا موجودة يف هذا الكتاب  2" احليلة الناجرة للحيلة العاجزة " بإإإالكتاب املسمى 

 الذي هو موضوع الرسالة.

عليه يرتك يف البيت شيئا حىت تعيش زوجته  فقيل له : إن هندة فقد زوجها مثاين سنوات ومل ومنه أنه سئل

 –وتنازل عن رأيه األول  –رمحه هللا  –صدر الفتوى على قول اإلمام مالك أزواج الثاين هلا؟ فالفما حكم 

ي تعتّد أربعة احلاكم على موت زوجها مث ه يالقاض حيكم، وقال :  -وهو رأيه حسب املذهب احلنفي 

 .3 –رمحه هللا  –اإلمام مالك  بأشهر وعشرا مث هي تنك  حسب شرط مذه

ويرى الباحث أن هذه ميزة يتميز ذها الشيخ التهانوي حيث أنه أصدر الفتوى حسب املذهب املالكي مع  

 كونه حنفيا ؛ ألن املذهب املالكي هنا أوفق حلاجات الناس لكي ال يقعوا يف احلرج.  

 اً احتياطلسابع عشر : األخذ ابلرأي األحوط املطلب ا

أنه إذا رأى يف املسألة آراء كثرية وأقوال متعددة فهو  –رمحه هللا  –ومن منهج الشيخ أشرف على التهانوي 

 مييل إىل الرأي  األحوط اتقاًء من الوقوع يف الشبهة . وفيما يلي أمثلة لذلك : 

                                                           
 362 - 361/  2انظر :  إمداد الفتاوى   1
  362 – 361/  2املرجع السابق  2
 373/  2املرجع السابق   3
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سئل أن زيدا يتاجر ويؤدي الضريبة التجارية يف اليوم الثالثني من يوليو من كل سنة ، ويف نفس  -1

منه  أكثر  مما وجب عليه أداءه ، فهل هذا  الزكوةالوقت يزيد يف املبلغ اتجمموع عشرة روبية ويؤدي 

   .1صحي  ؟ فقال : الرجاء أنه قد أجزأته زكوته ، ولكن لو هو يزيد فيها فهو أحوط 

الناس هالل رمضان ،  يروسئل كذلك وقيل له : إذا كانت السماء صافية وليس عليها غيم ، ومل  -2

يقولون  الغد ؟ فقال : رغم أن الفقهاء ينوون إال عند ما يرونه  يففهل ينوون صوم رمضان أو ال 

على حتقق  الغد ولكن األحوط أن ينوي الناس صوم رمضان ولو مل يرووا ، بناء ابنتظار اهلالل إىل

 .2الرؤية يف بلدة أخرى 

وسأله رجل فقال : إن زيدا زىن ابمرأة بكر واجنبت املرأة بنتا  ولزيد ابن من زوجته ، واآلن ش ّك يف ممن هذه 

النبت ؟ من نطفة زيد أو بكر ؟ فهل جيوز عقد النكاح  بني هذه البنت اليت ولدت من زوجة بكر وبني ابن 

 .3قد النكاح بينهما إال أنه تخال  األحوط زيد ؟ فقال : األصل جيوز ع

  

                                                           
 31/  2انظر : إمداد الفتاوى   1
 95/  2املرجع السابق  2
 234/  2املرجع السابق  3
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 اَلستدَللو  التأصيل الثاين :منهجه يف بح ملا

االستدالل هو معتمد املفيت واتجمتهد من حيث كيفية استخراجه احلكم الشرعي للصورة املسؤولة عنها. عندما 

فيه ملعرفة إجابة السؤال .  مليسئل عن انزلة فإنه أييت ابلدليل ويظهر ما يقتضيه من حكم بعد التفكري والتأ

 واملبحث يشتمل على مثانية مطالب:  مباذا يتمّيزمنهج الشيخ يف االستدالل.  فلنر

 ابلقرآن َلحتجاجااملطلب األول : 

األصل األول الذي يعتمد الشيخ عليه  يف لالستدالل والتأصيل  هو القرآن ، واألمثلة العديدة تدل على 

 منهجه هذا.

سئل الشيخ هل جيب أن تخرب الزوج زوجته أبنه طّلقه  فقال : نعم ، جيب على الزوج أن تخرب زوجته  -1

ڀ  ڀ  ژ  ، وبقوله تعاىل :1ژ  ھ  ھژ أبنه طّلقه ، واستدل بقول هللا تعاىل : 

فإنه مل يسّرحها إبحسان بل أضرها وخال  عن الطالق ، حيث لو أنه مل تخرب زوجته 2 ژٺ  

 .3تعاىلام هللا كأح

سئل الشيخ وقيل له أن هناك أخوة قاتلوا واآلن قال أحدهم لو يطّلق الصغري امرأته فاألخوة الباقون  -2

فهو ذهب إىل يصاحلون معه وإال يسخطون عليه ، وقالوا للصغري : تكتب الطالق عند القاضي ، 

ينكر الصغري ، وكانت امرأته حامال ، واآلن هي أجنبت ولدا ، األن  القاضي وأمأله ثالث تطليقات

فهل يقع الطالق ؟ فقال : يقع الطالق وانتهت  نطق ، كتبت الطالق ومل أمن الطالق ويقول :  

                                                           

 229بقرة ، رقم اآلية : سورة ال 1 
 231املرجع السابق ، رقم األية :  2 
 2/464انظر : إمداد الفتاوى  3 
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 ،1 ژ  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئژ العدة لوالدة الولد مستدال بقول هللا تعاىل : 

ىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  ژ ، مستدال بقول هللا : 2ل وقال : ال جيوز النكاح بينهما بدون التحلي

 .3ژ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب

القارة اهلندية  شبه واستفتاه رجل عن مسألة مهمة شاعت يف ذلك الوقت يف بعض اجلوانب من -3

هذا التعليم يؤثر عليهن كثريا ، و وهي أن مثّة من املدارس للبنات يف اهلند ي علَّم  فيها اإلجنيل للبنات ، 

احملتوي على األحكام احملرّفة واملكّذبة ال جيوز تعليمهن اإلجنيل فهل جيوز تعليمهن اإلجنيل ؟ فقال : 

 ن.واستدل أبهن4ژڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑژ  ؛ مستدال بقول هللا عزوجل :

 .5عن هذا التعليميتعّلمن ما ال ينفعهّن بل يضرهّن ، فال بّد من أن يبتعدن 

ألحكام على افهكذا جيد القارئ لكتاب إمداد الفتاوى أبن صاحبه  أييت ابلنصوص القرآنية ويستدل ذها 

 ة.ديدلنوازل اجلواالشرعية 

 اَلحتجاج ابلسنةاملطلب الثاين : 

، فإذا وجد النص  بعد القرآن الكرمي لسنة النبوية يف الدرجة الثانيةابأنه حيتج   ليالتأصي منهحهوالثاين من 

 وفيما يلي مناذج لذلك : نها ،عال تخرج فمن األحاديث 

                                                           

 04سورة الطالق ، رقم اآلية :  1 
 397 - 2/396انظر : إمداد الفتاوى   2
 230سورة الطالق ، رقم اآلية :   3
 102سورة البقرة ، اآلية :  4
 4/64انظر : إمداد الفتاوى  5
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قيل له هل جيوز للرجل أن ينتظر غالء السعر مث يبيع سلعته ؟ فقال فسئل الشيخ عن االحتكار  -1

فهو احتكار وإال مل يكن حمتكرا ، واألمر إذا كان الناس يتضررون بذلك ا السؤال : ذجميبا على ه

 . 2"اجلالب مرزوق، واحملتكر ملعون" ملسو هيلع هللا ىلص : حيث قال  1يف احلديث  عليه  متوعد

وسئل الشيخ عن رفع اليدين يف الدعاء بعد األذان ، فقال : إن خصوصية رفع اليدين للدعاء بعد  -2

، فمن هذه األحاديث 3كثريا ملسو هيلع هللا ىلص ، أما رفعهما للدعاء فهو منقول من النيب  مل أطلع عليهاألذان 

عن أنس، قال: "رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرفع يديه يف احلديث الذي رواه مسلم 

. وسئل أيضا هل جيوز للمورث أن يبيع سهمه من املرياث قبل أن 4الدعاء، حىت يرى بيا  إبطيه" 

يقبض عليه ؟ فقال : ال جيوز. واستدل ابحلديث الذي رواه اإلمام الرتمذي  عن حكيم بن حزام 

 .5لى هللا عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي" قال: "هناين رسول هللا ص

تعليم القرآن واملتعلم يؤدي األجرة فلو على وكما سئل عن الرجل الذي ال يقول جبواز أخذ األجرة  -3

تعليم القرآن  لىفهل هو حالل أم حرام ؟ فقال: األصل أن أخذ األجرة ع أيخذ املعّلم ذلك  ،

ذهاب تعليم الدين من اتجمتمع. فاملتعلم لو جلواز خشية وقد أفىت املتأخرون ابحرام عند املتقدمني 

ال حيل مال أمرئ مسلم إال ملسو هيلع هللا ىلص : " ، لقوله  6يؤدي األجرة بطيب نفسه فهو حالل وإال حرام 

                                                           
  3/20انظر : إمداد الفتاوى  1
، وضعفه ابن حجر يف فت  الباري ، انظر : ابب ما   2153سنن ابن ماجة كتاب التجارات ابب احلكرة واجللب رقم احلديث  2

 4/348هإإ ،   1379يذكر يف بيع الطعام واحلكرة ، دار املعرفة ، بريوت ، 
  1/105انظر :  إمداد الفتاوى  3
؛ واإلمام أمحد يف مسنده عن أنس رقم  895ب االستسقاء ابب رفع اليدين ابلدعاء يف االستسقاء رقم احلديث أخرجه مسلم يف كتا 4

 13726احلديث 
، وقال : هذا حديث حسن ؛ 1233أخرجه اإلمام الرتمذي يف أبواب البيوع ابب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك رقم احلديث  5

  15313ام رقم احلديث واإلمام أمحد ، مسند حكيم بن حز 
 367 - 3/366انظر : إمداد الفتاوى  6
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. كما أنه يرى أن 2ابحلديث املرسل الحتجاجواجلدير ابلذكر هنا أنه يرى اب. 1بطيب نفسه "

 .3احلديث الضعي  يقبل يف الفضائل وال يقبل يف العقائد 

 ابإلمجاعاملطلب الثال  : اَلحتجاج 

بعد السنة ، فهو يقول بنفسه يف هذا الصدد: "  4ابإلمجاع  حتجاجيسري الشيخ يف التأصيل للمسألة على اال

مث ذا اختلفوا يف مسألة يف أي عصر كان إتهدون إن إمجاع اتجمتهدين حجة ، ال جيوز ألحد خالفه واألئمة اتجم

. فبناء 5على قول كان إمجاعا منهم على أن ما عداها ابطل ، وال جيوز ملن بعدهم أحداث قول آخر"اتفقوا 

 ، وفيما يلي مناذج من احتجاجه ابإلمجاع:يستدل على النوازل ابإلمجاع  فهوعلى هذا 

إلمجاع قائال : إن إمجاع األئمة واتجمتهدين يدل على أن اب  استدل على حرمة االنتفاع ابملال احلرام -1

 .  6االنتفاع ابملال احلرام ال جيوز

                                                           
، حتقيق : 3/422، 2881ه إإ(، كتاب البيوع ، رقم احلديث 385 – 306سنن الدارقطين ، علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين ) 1

م ، وصححه األلباين يف  2004إإ املوافق ه 1424الطبعة األوىل  -شعيب األرنوط ، حسن عبداملنعم و حممد كامل قربللي ،  مؤسسة الرسالة  
 1459، رقم احلديث  5/279إرواء الغليل. انظر : إرواء الغليل 

. واحلديث املرسل هو أن يسقط التابعي الصحايب ويروي مباشرة من الرسول صلى هللا عليه  165/  2انظر :  إمداد الفتاوى  2
يث للحافظ ابن كثري،  تعليق : انصر الدين األلباين ، حتقيق : علي بن حسن بن علي وسلم. انظر : الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلد

، ووقع يف حجيته اختالف ومجهور احملدثني 153م ص  1996هإإ املوافق  1417بن عبداحلميد األثري ، مكتبة املعارف الراي  ، طبعة أوىل 
انظر:  فت  املغيث بشرح ألفية احلديث للعراقي ، مشس الدين أبو اخلري حممد  أيخذون به ، أما عند البعض فهو حجة ولكن ابلشروط وإال فال.

وما بعد ؛ والنكت على مقدمة ابن  1/175هإ  1424بن عبدالرمحن ، حتقيق : علي حسن علي ، مكتبة السنة ، مصر ، الطبعة األوىل : 
وما بعد ؛ علوم احلديث البن الصالح  1/439هإإ ،   1419ىل : الصالح  لبدر الدين حممد بن مجال ، أضواء السل  ، راي  ، الطبعة األو 

 - 51هإإإ ،   ص  1406اإلمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهزوري ، حتقيق : نور الدين عرت ، دار الفكر املعاصر ، بريوت ، طبعة 
56 
 81/  1انظر :  إمداد الفتاوى  3
 .661سبق تعري  اإلمجاع يف صفحة  4
 . 179/  3انظر : إمداد الفتاوى  5
 2/667املرجع السابق  6
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ويقولون قيل له : إن الفقهاء يقولون بنجاسة اخلمر حكما وحقيقة و  –رمحه هللا  –وسئل الشيخ   -2

مستدلني بقول هللا عزوجل  هلا لنجاسة احلكمية  لألنصاب واألزالم فقط ومل يقولو بنجاسة حقيقيةاب

. وكذلك مل 1ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ  :

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  حقيقية استدالال ابآلية :  جناسة يقولوا بنجاسة املشركني

؟ فقال:  رأيكم. واألصل أن املتبادر من النجاسة هي جناسة حقيقية. فما 2ژٿ   ٿ  

على  ىن اتجمازي. ويف اخلمر ممكن محلهعىن احلقيقي فال يصار إىل املعمادام ميكن محل اللفظ على امل

فيها توجد جناسة فاملعىن احلقيقي فإهنم يقولون ابلنجاسة احلقيقية للخمر. أما األنصاب واألزالم 

حكمية ؛ ألن النجاسة احلقيقية تتعّذر هنا. والدليل على محل لفظ اخلمر على املعىن احلقيقي 

 .3زالم على املعىن احلكمي  هو اإلمجاعواألنصاب واأل

 عن التعامل –رأي الشيخ التهانوي رمحه  هلل 

إمجاعا. فسئل عن التعامل حيث قيل له : يكثر الفقهاء استخدام  4وجيدر الذكر هنا أبنه يعترب التعامل

ن تعامل الناس يلحق إمصطل  التعامل ويستدلون جلواز االستصناع ابلتعامل ، فما املراد منه ؟ فأجاب : 

 . 1ابإلمجاع ، وهو ال تختص بزمن ما ، ولكن يشرتط أن ال ينكر أحد من فقهاء العصر الواحد مثل اإلمجاع 

                                                           
 90سورة املا ئدة ، اآلية :  1
 28سورة التوبة ، اآلية :  2
 23 - 5/22انظر : إمداد الفتاوى  3
حممد وهو  ما تعارف الناس عليه فيما بينهم ، وهو أصل من األصول لو مل ينكر عليه منكر. انظر: املبسوط مشس األئمة السرخسي  4

؛  القواعد الفقهية الكربى وأثرها يف املعامالت املالية ، رسالة جامعية مقدمة  12/63هإإ ، 1414بن أمحد ، دار املعرفة، بريوت ، بدون طبعة ، 
 157لنيل درجة املاجستري يف جامعة األزهر الشري  ، لعمر عبد هللا كامل ، ص 
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لنهي عن صفقة يف صفقة ولكنها شاعت كاعنها   اوسئل يف هذا الصدد أن هناك من الصور اليت تعترب منهي

عمل صحيحا تال  يتال قطعةال العاملرج منها ، حيث تخ مثال يف الناس وراجت ، منها إصالح الساعة

احب ويركب فيها ما يعمل صحيحا ، فهو بيع من هذا اجلانب وإجارة من جانب أن العامل أيخذ من ص

حدة. فالعقد مركب من البيع واإلجارة. فهل هذا جيوز ؟ فقال : هذا ى الساعة أجرة إصالح الساعة عل

. وسئل 2فهو ال يعد من البيوع املنهي عنهابه وراج وتعامل الناس  ركب من العقدين إال أنه شاعتالعقد ولو 

من البائع ابلرب  املزيد فالبائع يوصل  شرتياهلند تعامل الناس على أن من ي يفأن هنا يف بعض األماكن 

سلعة املشرتي إىل مكانه ، فهل هذا جيوز ؟ فقال : إذا مارس الناس هذا النوع من العقد وتعاملوا فالعقد 

 . 3باح بسبب التعامل الشائع بينهمم

 .4نه ال يعترب ابلتعامل الذي يكون خمالفا للنصإ قالو 

 اَلحتجاج ابلقياساملطلب الرابع : 

ومن منهجه التأصيلي أنه يقيس األمور غري املنصوصة على األمور املنصوصة و يستخرج احلكم الشرعي  لغري 

 . 5وقد نّص على أن معظم مسائل الشرع مبنية على القياس ها. مناملنصوصة 

                                                                                                                                                                             
تعامل معترب زماان ومكاان ؟ يوجد عندان بعض اجلزئيات اليت مل تكن موجودة يف زمن . سئل فيه  أي ال3/32انظر :  إمداد الفتاوى   1

فهل يعترب فيها تعاملنا ؟ فقال : " إن التعامل هو مثل اإلمجاع ، فكما يلزم يف اإلمجاع  –رمحهم هللا  –والتابعني  –رضي هللا عنهم  –الصحابة 
تعامل أحد من العلماء أيضا ، وكذلك كما ال يلزم اإلمجاع أن يكون خاصا ابلزمن فنفس أن ال ينكر أحد من علماء ذلك العصر فال ينكر ال

 األمر يوجد يف التعامل .
 3/64انظر : إمداد الفتاوى  2
 22/ 3املرجع السابق  3
  3/299املرجع السابق   4
 315و  242/  3املرجع السابق   5
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بسبب استخدام الدهن فيه  رائحة كريهةوسئل هل جيوز إانرة القنديل يف املسجد ، حيث تنبع منه  -1

؟  رائحة كريهةك يبّث ل، فهل يص  قياسه على املصباح الذي يستخدم يف املساجد ، وهو كذ

اليت  رائحةمن القنديل تضّر املصلني بينما ال رجاليت خت ائحةفالر بني الرحيني ،  فرقافقال : إن هنالك 

عند ما ختمد ، فهي قليلة ، وهي تستخدم للضرورة ، فال قياس  إالهي ال خترج فخترج من املصباح 

 .1بينهما. فإانرة القنديل يف املسجد ال جيوز بينما يص  استخدام املصباح يف املساجد للضرورة

ن زيدا يقول : التصوير احلرام هو التصوير الذي صنع ابليد ، أما التصوير وسأله رجل وقال : إ -2

الذي التقطه املصور)الكامريا( هو ليس حبرام بل هو مثل املِرآة ، فقياسا على املرآة جيوز مثل هذا 

التصوير ، فهل هذا صحي  ؟ فأجاب أبن التصوير الذي التقطه املصور ال جيوز أخذه قياسا على 

ل هو مثل التصوير الذي صنع ابليد ؛ ألن املِرآة ينعدم منه عكس الشيئ مبجرد إزالة الشيئ املِرآة ب

من أمامه ،أما التصوير الذي صنع ابليد أو ابلكامريا ال ميكن إزالة عكس الشيئ منه ، لذلك هو 

 . 2مثل التصوير الذي صنع ابليد وال فرق يف احلكم

 القياس يف مورد النص

هنا أنه يرى أبن القياس يف مورد النص ال جيوز. فسئل يف هذا الصدد أن هناك طائفتني ، واجلدير ابلذكر 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  طائفة تعتقد أبن الفرار من الطاعون كالفرار من الزح  وحتتج بقول هللا عزوجل :

ائفة ، فإذاً ال جيوز الفرار من الطاعون. أما الط3ژپ  پ   پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ      ٺ   

                                                           
 698/  2انظر : إمداد الفتاوى  1
 4/253املرجع السابق  2
 16سورة األحزاب ، اآلية : 3
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،فمن منهما على 1"ِفرَّ ِمن  اْلم ْجذ وِم ِفر ار ك  ِمن  اأْل س ِد" ملسو هيلع هللا ىلص : بقول النيب جوازه استشهادا رتى ف خرىاأل

، أما رخصة الفرار من الطاعون 2عن الفرار من الطاعون منصوص عليه  الصواب ؟ فأجاب قائال : إن النهي

القياس ال جيوز يف مورد خرى فال جيوز ، ألن فة األالطائبه قياسا على الفرار من اتجمذوم كما استشهدت 

 . 3النص. فالطائفة األوىل على الصواب

 اَلستصحاباملطلب اخلامس : 

ويطبقه على جزئيات املسائل الستخراج حكمها ، فسئل يف هذا  4يستدل الشيخ بدليل االستصحاب

ميلكها املسلمون هم ورثوا من ألراضي العشرية يف اهلند ؟ فقال: إن األراضي اليت احكم عن الصدد 

يف ملكية املسلمني فيعترب أهنا هل ورثها  املسلمون أم مل يرثوها ولكنها علم حاهلا املسلمني. واألراضي اليت ال ي  

 .5تركة املسلمني بدليل االستصحاب 

 ابلعرف املطلب السادس : اَلحتجاج

                                                           

، واحلديث وارد يف الصحي  للبخاري بلفظ : "فّر من اتجمذوم كما تفر من  9722مسند أمحد ، مسند أيب هريرة ، رقم احلديث  1
 5707األسد " . انظر : كتاب الطب ، ابب اجلذام ، رقم احلديث : 

. وفيه : الطاعون رجس أرسل على طائفة  3473لغار رقم احلديث : اجلامع الصحي  ، كتاب أحاديث األنبياء  ابب حديث ا 2
 ....وإذا وقع أبر  وأنتم ذها فال خترجوا فرارا منه.

 4/285انظر :  إمداد الفتاوى ،  3
وهو أن يكون الشئي مقاراب بشيئ آخر ، وكل شيئ الزم شيئا فقد استصحبه. وكذلك عّرف بلفظ : أنه عبارة عن إبقاء ما كان  4
؛ شرح الكوكب  8/13هإإ ،  1414ى ما كان عليه ، النعدام املغري. انظر : البحر احمليط لبدر الدين الزركشي، دار الكتيب ، الطبعة األوىل : عل

لفقهية ، القواعد ا  4/404هإإ ،  1418املنري البن النجار تقي الدين ، حتقيق : حممد الزحيلي ونزيه محاد ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الثانية : 
؛ وكذلك عّرف أبنه  235م ، ص  1998هإإ املوافق  1418د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني ، مكتبة الرشيد ، الراي  ، الطبعة األوىل 

،  ، ودل على حجية االستصحاب القواعد  الفقهية 22هو احلكم الذي يثبت يف الزمان الثاين ، بناء على الزمان األول. راجع : التعريفات ص  
، األشباه والنظائر 43؛ شرح القواعد الفقهية ، للزرقاء ص  62منها  : األصل بقاء ما كان على ما كان ، انظر : األشباه النظائر البن جنيم ص 

لطبعة ؛ إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام أيب عبدا هلل مالك ألمحد بن حيىي ، حتقيق الصادق بن عبد الرمحن ، دار ابن حزم ا 59للسوطي ص 
 114هإإإإ  ، ص  1427األوىل 

 2/59انظر :  إمداد الفتاوى   5
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 . 2رب به  يف كل زمان تن عرف كل قوم يععلى املسائل والنوازل ويقول بنفسه : إ 1الشيخ ابلعرف تجحي

ففي هذا الصدد سأله أحد وقال : إن العرف عندان هو أن البائع يوصل املبيع إىل بيت املشرتي   -1

بشرط أن يشرتي املشرتي املبيع بروبية زائدة أو أكثر منها ، فهل جيوز هذا البيع ؟ فقال : األصل 

ال و  يت املشرتي ، ولكن إذا راج العرف هكذا فهو مباح أن البائع ال جيب عليه إيصال املبيع إىل ب

 .3حرج فيه

وسئل الشيخ  هل تثبت الكفاءة بني األنصار والقريش ؟ فقال : إن األنصار ليسوا من القريش ،  -2

ة العار من العاقدين يف لمع ذلك تثبت الكفاءة بينهم لعقد الزواج ؛ ألن الكفاءة تعترب إلزا نولك

 .  4القريشو لعار يعترب ابلعرف ، ويف العرف يساوى األنصار اتجمتمع ، ومعيار ا

بني الناس أن صاحب احلديقة يبيع الثمار على األشجار قبل بدّو صالحها  اوسئل أن هناك عرف -3

والسقي على صاحب احلديقة مع أن املشرتي ابخليار يف املدة احملدودة ، فهل جيوز هذا النوع من 

جيوز ، أما إذا تعارف الناس على مثل هذا العقد فال حرج فيه بناء األصل أنه ال فقال : العقد ؟ 

 . 5على العرف

واستفيت هل جيوز أخذ األجرة على تعليم القرآن للمعلِّم ؟ فقال : لو أصب  عرف الناس أخذ األجرة  -4

 ". 6على تعليم القرآن ، فإنه جيوز بناء على القاعدة املعروفة اليت تقول : " املعروف كاملشروط 

                                                           
؛ شرح القواعد  193وهو ما استقر يف النفوس من جهة العقول  وتلقته الطباع السليمة ابلقبول. انظر : اجلرجاين  ،التعريفات ص  1

 101/ 2؛ األشبه والنظائر البن جنيم  219الفقهية ص 
 3/295انظر : إمداد الفتاوى  2
 22/ 3 املرجع السابق 3
 2/359املرجع السابق  4
 3/96املرجع السابق   5
  238 – 237شرح القواعد الفقهية ص  6
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 عند الناس أبن ينذر أحدهم لو ينج  يف عمل ما فهو يذب  بقرة على  مقربة اوسئل أن هناك عرف  -5

اذر من الذب  التقرب  إىل صاحب القرب فال ن، فهل هذا جيوز ؟ فقال : لو ينوي ال من املقابر

 ؛ ألن العرف خمال  للشريعة.. 1جيوز

  2سد الذرائعاملطلب السابع : اَلحتجاج ب

 بناء عليها.شيخ بسد الذرائع ويستخرج األحكام الشرعية للنوازل واملستجدات ويستدل ال

الناس  عند بعض سئل أن هناك عادةأنه  فمن املسائل اليت أصدر الفتوى فيها بناء على سد الذرائع -1

أهنم يستبدلون الفلوس ابلعملة األجنبية ولكن نسيئة ، حيث أيخذون بعض العملة األجنبية فورًا ، 

. أما 3فيأخذوهنا بعد وقت قليل ، فهذا العقد حمرم كما قال صاحب تعليم الدين  بقية منهاالأما 

هو أنه يوجد يف الفتاوى اهلندية أبن هذا العقد جيوز ، ال حرج فيه. فما الصواب منهما فالسؤال هنا 

ملة ميلك  : يف الصورة األوىل مغرّي العني؟ فقال : املسألة حتتاج إىل تفصيل وهو أن للعقد صورت

الفلوس ولكن ال يقبض. ويف الصورة الثانية هو ال ميلك وال يقبض. وعندان هذا العقد دائما ينعقد 

ابلصورة الثانية ، وفيها أن مغرّي العملة ال ميلك  الفلوس وال يقبض ، وهذه الصورة لبيع املعدوم وهو 

يع السلم فال جيوز. أما الصورة ب ال جيوز التعامل به ، سوى بيع السلم. ولكن هنا ال يتحقق شروط

                                                           
 2/543انظر : إمداد الفتاوى  املرجع السابق  1
انظرللتفصيل: املوافقات ص الذريعة : هي الوسيلة اليت يتوصل ذها إىل الشيئ. فهي إما أن تكون وسيلة ألمر مشروع أو ألمر حمظور.  2
وما بعدها ، ودلت النصوص الكثرية على اعتبار سدالذرائع ،  526وما بعدها؛   أصول الفقه امليسر ص   1007؛ إرشاد الفحول ص  59

َوََل  ، وقول هللا تعاىل : ﴿ 104سورة البقرة ، اآلية :، اَي َأيُـَّها الَُّذيَن آَمْنوا ََل تـَْقوْلوا رَاُعَنا َوْقوْلوا اُنْظُراَن َوامُسَْعوا  منها قول هللا تعاىل : ﴿
، عن عبد هللا بن عمرو، رضي هللا عنهما قال: 108﴾سورة األنعام ، اآلية : َتْسبُّوا الَُّذيَن َيُدْعوَن ُمُن ْدوُن اَّللَُّ فـََيْسبُّوا اَّللََّ َعُدًوا ُبَغرُيُ ُعُلٍم 

يسب »قيل: اي رسول هللا، وكي  يلعن الرجل والديه؟ قال: « أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن من
. فهذه األدلة 5973الرجل أاب الرجل، فيسب أابه، ويسب أمه". صحي  البخاري كتاب األدب ابب: ال يسب الرجل والديه رقم احلديث 

 وأشباهها تدل على أن الشارع قد اعترب سداالرائع. 
 والكتاب للشيخ أشرف على التهانوي نفسه فالسائل يسأله ويستوض  منه هذا التضاد بني عبارته وبني النصوص املذهبية األخرى. 3
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مت كليت الصورتني سدًا للذريعة ؛ ر األوىل فهي جتوز ؛ ألنه ال يندرج حتت بيع املعدوم. ولكنين ح

 .   1ألن الكثري من الناس يعقدون هذا العقد ابلصورة الثانية وهو غري مباح

وسئل أيضا يف هذا الصدد أبن الكفار يف اهلند جيتمعون لعر  األشياء املصنوعة ابليد سنواي ، فهل  -2

م ر وز املشاركة يف مثل هذا املعر  ، وهل جيوز الدعاية واإلعالن لتشهري األدوية ؟ فقال: ال حيجت

يف ذلك االجتماع. مطلقا. بل حيرم عند ما يؤدون رسوماهتم وعاداهتم الدينية  اناجتماع الكفار عند

أما إذا كان هذا االجتماع لغر  مباح ، لغر  إظهار قوة اململكة فال حيرم عندي مثل هذا 

بعض الناس يف فهم قويل ويستدلون بقويل هذا ويقيسون عليه  أخطأإذا  لكناالجتماع. 

عادات الكفار.  االجتماعات األخرى احملرمة فال جيوز إذاً سداً للذريعة و صيانة هلؤالء من الوقوع يف

 . 2أما الدعاية واإلعالن فال حيرم  مطلقا 

سدا للذرائع ؛ ألن مادة الفساد   ناسباتيف كثري من امل باحاتوقال الشيخ : إن الفقهاء مينعون امل -3

، واحملافل على قبور األوليا ؛ ملسو هيلع هللا ىلص حفل ميالد النيب  عقدنع مبفيها أقوى من املصلحة ، كما صرحوا 

 . 3فتمنع سدا للذريعةإىل املفاسد العظيمة اليت يرتكبها من ال يعلم عن حقيقتها ألهنا أحياان تؤدي 

 .ذها ج األحكام الشرعية للمستجدات والنوازلر فهكذا يستدل الشيخ بسد الذرائع ويستخ

 اَلستدَلل ابلقواعدالفقهيةاملطلب الثامن : 

ومن أمثلة لقواعد الفقهية الستخراج احلكم الشرعي للمستجدات والنوازل. ابومن منهج الشيخ أنه يستدل 

 ذلك :

                                                           
 74 - 3/73انظر :  إمداد الفتاوى   1
 141 - 3/140 املرجع  السابق  2
  69/  4املرجع  السابق  3
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وكل واحد منها يباع بروبية واحدة ، ولكن وزن هذه الثالثة فيما بينها   اشياء سئل عن ثالثة فقد -1

. فهل جيوز بيعها بروبية واحدة ؟ فقال: عموما هذه األشياء الثالثة تصنع ىتختل  عن اآلخر 

هناك فرق بينها فهو قليل  وإذا كانكمية اليت تباع فقط بروبية واحدة ، والفرق يندر يف وزهنا. لاب

، وكما أن " 2؛ ألن " اليقني ال يزول ابلشك "  1الذي ال يعتدبه إذًا جيوز بيعها بروبية واحدة 

 . 3"العربة للغالب الشائع ال للنادر

سعر الصرف بني العملة اإلجنليزية والعملة رجل عن حكم أداء القر  يف حال اختالف وسأله  -2

حيدر آابدية  اتمبائة وعشر روبي صرفأحياان مائة روبية من العملة اإلجنليزية تاحليدرآابدية ، ف

كانت أن من استقر  مائة روبية من العملة اإلجنليزية يف وقت    سؤالكثر من ذلك. والأبوأحياان  

نت تصرف مبائة ومخسة عشر روبية عند رد القر  ، ابدية وكاتصرف مبائة وعشر روبيات حيدرآ

، 4" األقرا  تقضى أبمثاهلا " فأية قيمة تعترب عند رّد القر  ؟ فقال : استدالال ابلقاعدة الفقهية :

. فيؤدى القر  حسب القيمة اليت أخذذها القر  ، ال حسب القيمة 5أي ال يعترب تفاوت القيمة 

 وقت أدائها.

يعطي أرضه للمزارع مزارعة ويتّم االتفاق بينهما على أن النص  للمزارع وسئل أن مالك األر   -3

يقصدون عقد املزارعة مع ذلك  نملالك األر . ولكن هناك كثري من الناس الذي اآلخر والنص 
                                                           

  75/  3انظر : إمداد الفتاوى  1
؛ القواعد الفقهية وأثرها يف الفقه 02؛ األشباه والنظائر البن جنيم ص 13/  1سبكي، اإلمام اتج الدين ، األشباه والنظائر لل 2

 146و  136و  122ص  ،اإلسالمي 
هإإ( ، حتقيق : تيسري فائق أمحد حممود ، الطبعة  794 – 745املنثور يف القواعد للزركشي بدر الدين حممد بن ذهادر الشافعي ) 3

 235، ص  41؛شرح القواعد الفقهية للزرقاء ، رقم القاعدة 244/  3هإإ ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية   1402األوىل 
موسوعة القواعد الفقهية حملمد صدقي بن أمحد البورنو ، األستاذ املشارك يف كلية الشريعة وأصول الدين ابلقصيم ، مؤسسة الرسالة ،  4

 5/368م ،   2003هإإ املوافق  1424طبعة أوىل 
 143و  165/  3انظر: إمداد الفتاوى   5
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لك األر  ويشرط عليه أبنه ال يعطي أرضه لآلخر ااملالك. فهذا املزارع األول يعطي قرضا مل

. واستدل ابلقاعدة اليت تقول : " كل 1جيوز ؟ فقال : إنه حرام  هذا مزارعة. فهل  عقد القر 

 .2قر  جر منفعة فهو راب"

قال : إن الفقهاء منعوا من املباحات اليت تؤدي إىل على قبور الصاحلني ف احملافل وسئل عن انعقاد -4

 فيهاهذه احملافل ومنها انعقاد احملافل على قبور الصاحلني. فإن يف مثل  حيانالفساد يف كثري من األ

 فيظهر أنمن املنكرات ، املصاحل واملفاسد. ويف العصر الذي حنن فيه وما نرى يف هذه احملافل 

. 3"غلب جانب املفسدةوالقاعدة تقول : "إذا عارضت املفسدة ابملصلحة  جانب الفساد أغلب ، 

. 5معصية  على املعصية عانةاإل. و 4ن مثل هذه احملافل عذهذه القاعدة األحوط هو االبتعاد  عمالف

 .6" للوسائل أحكام املقاصد"  و

عن حكم مطالعة اجلرائد واتجمالت ووسائل األعالم األخرى حيث توجد يف بعضها أمور غري شرعية ، وسئل 

فهل البد من االجتناب منها يف حني يقول البعض : إن املسلمني يعيشون يف هذه األايم أوضاعا صعبة 

نعلم أخبارهم إال عن طريق اجلرائد ووسائل األعالم األخرى ، فلو ال نطالع اجلرائد  وظروفا قاسية وحنن ال

ال واتجمالت : يف احلقيقة أن اجلرائد  فأجابالعامل  وكي  نساعدهم؟ وغريها فكي  نعلم أحوال املسلمني يف 

 –عض احلقائق واألخبار يطلع على بختلو من املفاسد ، فال بّد من االجتناب منها ، إال أن من يقرأ اجلرائد 
                                                           

 178/  3املرجع السابق  1
؛ القواعد 244هإإ، دون اتريخ الطبع ،  ص 1417القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه للدكتور حممد بكر إمساعيل ، دار املنان ،  2

 654م،  ص 2006هإإ املوافق   1427ر الفكر ، دمشق ، طبعة أوىل الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة للزحيلي حممد مصطفى ، دا
 205، ص  29؛ شرح القواعد الفقهية للزرقاء ، رقم القاعدة 105/ 1األشباه والنظائر للسبكي ص   3
 .84و  69/  4انظر : إمداد الفتاوى   4
 71/  4املرجع السابق  5
؛ األم لإلمام الشافعي حممد بن إدريس ، حتقيق :  64/  2؛ الفروق للقرايف  27القواعد الفقهية وأثرها يف الفقه اإلسالمي  ص  6

 101/  5م،   2001هإإ املوافق  1422رفعت فوزي عبد املطلب ، دار الوفاء ، الطبعة األوىل 
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 فإذا اجتمعت املفاسد واملصاحل فمن يستطيع أن جيتنب من املفاسد فله أن يطالع اجلرائد وإال –وهي مصاحل 

 .2؛ ألن درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل1فاالجتناب منها يلزم 

فتاوى ، وهذه هذه هي الصفات وامليزات اليت توّصل الباحث إليها من خالل مطالعة كتاب إمداد ال

الصفات أيضا بعضها منطوقة يف فتاويه وبعضها ملموسة إال أنه الشيخ أشرف علي التهانوي مييل إىل إصدار 

 الفتوى بناء على أصول املذهب احلنفي وال يرى اخلروج منه جائزا.

  

                                                           
 160/  4املرجع السابق  1
واعد الفقهية وأثرها يف الفقه اإلسالمي  ص ؛ الق 99/ 2؛ األشباه والنظائر البن جنيم ص 105/ 1األشباه والنظائر للسبكي ص  2

135 



227 
 

 منهج اإلفتاء عند الشيخ عبد هلل دحد  يف كتابه فتاوى أهل حدي :  الفصل الثال 

 الذي سار عليه الشيخ عبدهللا حمدث يف كتابه يتميز بعدد من السمات واخلصائص  واملميزات. وهذهاملنهج 

منها بل ميكن وضعها حتت عناوين متعددة ، ف ال ميكن أن تندرج حتت عنوان واحد ،املميزات واخلصائص 

يف الفتوى. وفيما يلي  ابلتأصيل واالستداللتدوين فتاويه ومنها ما يتعلق طريقة اجتهاده و  ما تندرج حتت

 ني اآلتيني : حثبيف امل -ابختصار –نورد ذلك 

 منهجه يف اَلجتهاد والفتوى  األول : بح امل

 والتأصيل يف اَلستدَلل منهجه الثاين : بح امل
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 اَلجتهاد والفتوىمنهجه يف  خصائصاألول :  بح امل

 : لباوفيه ثالثة عشر مط

 يتميز منهج الشيخ عبدهللا يف اإلفتاء خبصائص ، أمهها ما يلي : 

 نسبة الفتوى إىل نفسهاملطلب األول : 

ينسب الفتوى إىل غالبا ، جيد أنه  –رمحه هللا  –حمدث عبد هللا القارئ لكتاب فتاوى أهل حديث للشيخ 

املفيت أي كان  ، يدل  إىل، و نسبة الفتوى  1عند ما ينتهي من كتابة الفتوى يسّجل امسه مع التاريخ فنفسه 

رأيه  قوله وصدرها هو أمن غريه من املفتني بل الفتوى اليت  شيئعلى  يسط على أمانة املفيت العلمية أبنه مل

ن وسائل إيف غاية األمهية يف العصر احلاضر حيث  خلصيصةحسب املنهج الذي هو سار عليه. وهذه ا

وتصل إىل مجيع  نتشرلشبكات املعلوماتية  قدجعلت األشياء  والفتوى منها  تاإلعالم والقنوات الفضائية وا

فإهنا ، قوية الدليل منضبطةكانت صحيحة   ولوأحناء العامل  يف مل  البصر  ، والفتوى إذا مل يعرف صاحبها ، 

وشخصيته كرته فال ينظر إليها ، فالبد من نسبة الفتوى والقول إىل قائله لالطالع على رأيه وف تفقد قيمتها

فؤاده وهناك أمر آخر : وهو حىت ال ينسب احلكم أوالفتوى إىل هللا  حىت يطمئن قلب املستفيت ، ويسرتي 

ال جيوز للمفيت أن يشهد على هللا ورسوله أبنه أحل   ”إال بنص قاطع ، قال ابن تيمية رمحه هللا :  ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 

“ مر فيه كذلك ...كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إال ملا يعلمه أن األ
2 . 

 اطبة السائل بلغتهاملطلب الثاين : خم

                                                           

، وهكذا هو يسجل امسه مع التاريخ يف هناية  545و  2/440؛  543و 495و  494و  1/486انظر : فتاوى أهل حديث ،  1 
 مجيع الفتاوى غالبا.
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من مقتضيات الفتوى أن تبنّي مهم ليفهم املستفيت اجلواب عما سأله ؛ ألن  لسائل بلغته أمرلخماطبة املفيت 

لكل قوم رسواًل بلسان ذلك القوم لكي  –جّل وعال  –رسل هللا تعاىل أبكل وضوح وتفصيل ، لذلك 

واحلجة على ذلك الربهان  قوممن ِقبل النيب وال يوجد أي إذهام يف بيان أحكام هللا للناس حىت ييتض  البيان 

حيتجوا  أمام هللا قائلني يوم القيامة : " كي  نعمل أبحكام هللا وحنن ما فهمنا كالم الرسول الذي لئال القوم 

نبيًا الذي يتحدث معهم أمورهم   إىل كل قومحيث أرسل  نهذا الربها تعاىل قطع أ رسل إلينا " ، فاهلل

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ژ الدنيوية والدينية يف لغتهم ؛ لكي يفهموا الكالم منه ، قال هللا تعاىل : 

 ”وقال صاحب جامع البيان يف أتويل القرآن يف تفسري هذه االية  : ،1ژڱ  ڱ  ڱ  ں

يه، ليإ ْثبت حجة هللا عليهم وقال صاحب اجلامع ألحكام القرآن .2“ليفهمهم ما أرسله هللا به إليهم من أمره وهن 

. فاقتضت حكمة هللا تعاىل أن يرسل الرسل إىل 3مفسرا هلذه اآلية : "أي بلغتهم، ليبينوا هل  ْم أ ْمر  ِديِنِهْم"

قد املتعلق أبمور الناس وتثبت احلجة عليهم يوم القيامة. و  أقوامهم متكلمني بلغتهم لكي يتض  أمرهللا تعاىل

 . 4“حدثوا الناس، مبا يعرفون أحتبون أن يكذب هللا ورسوله ”قال علي: 

                                                           
 04: جزؤ اآلية  ، سورة إبراهيم 1
هإ( ، حتقيق : د. 310جامع البيان عن أتويل آي القرآن املعروف بتفسري الطربي  أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ، )املتوىف:  2

 -هإ  1422عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي ابلتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية ،  دار هجر القاهرة ، الطبعة: األوىل، 
  12/592م،  2001

حتقيق: د. عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي  ،هإ(671اجلامع ألحكام القرآن  أليب عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب )املتوىف:  3
 م،2006هإإ املوافق  1427وشارك معه يف هذا اجلزء حممد رضوان عرقسوي وخالد العواد وحممد معتزم كرمي الدين ، مؤسسة الرسالة طبعة أوىل 

12/105 
أخرجه البخاري عن عبيد هللا بن موسى معلقا  يف ابب من خص ابلعلم قوما دون قوم، كراهية أن ال يفهموا ، كتاب العلم ، رقم  4

هإإ ، وهو موقوف ؛ وأخرجه أبو بكر البيهقي أمحد بن احلسني بن علي بن موسى 1400، مطبعة السلفية القاهرة ،  ط : سنة  127احلديث 
ب  ال   –ملدخل إىل السنن الكربى ، حتقيق د. حممد ضياء الرمحن األعظمي ) دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي هإ( ، ا458)املتوىف:  الكويت(، اب 

ِديثًا ال  تإ بإْل غ ه  ع ق وهل  ْم   890، رقم القول 1/540،؛ وابن عبدالرب يف جامع بيان العلم وفضله   610، رقم احلديث  1/362حت  دِّْث قإ ْوًما ح 
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، فالقارئ لكتابه جيد أنه   فيها تخاطب السائل ابللغة اليت سألهكان حيث  والشيخ " حمدث " التزم ذهذا األمر 

حسب لغة السؤال  ، كما أنه خاطب املستفتني يف مسائلهم  دو "كان جييب الناس يف لغة القوم "األر 

األسئلة   هجاءت قدعليه املسألة يف اللغة غري األردية خاطب املستفيت يف تلك اللغة ، ف تبلغتهم . وإذا ع رض

العربية تلك األسئلة يف اللغة عن  بمن اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ، اململكة العربية السعودية ، فأجا

 .فهكذا شأنه يف اإلفتاء مراعاة حلال الناس وحتقيقا إلبالغ دين هللا وشرعه.

 هتمام بذكر الدليل مع الفتوىاَلاملطلب الثال  : 

الشيخ عند إصدار اإلفتاء  دائما إبتيان األدلة للصور املسؤولة عنها ،والقارئ لكتاب فتاوى أهل  يهتم

من  فالدليل ابألدلة الشرعية ولو مل يكن السائل طالبا الدليل ،على فتاويه حديث جيد أن الشيخ  يستدل 

ينبغي للمفيت أن  ”إذ بنّي أمهية الدليل يف الفتوى قائال :   –رمحه هللا  –زينة الفتوى ، وهلل در ابن القيم 

مأخذه ، فهذا يذكر دليل احلكم ومأخذه ما أمكنه ذلك وال يلقيه إىل املستفيت ساذجا جمردا عن دليله و 

الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على ملسو هيلع هللا ىلص لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم ، ومن أتمل فتاوى النيب 

خاليا  افظهر لنا أن إتيان الدليل يف الفتوى ليس شيئ 1.“التنبيه على حكمة احلكم ونظريه ووجه مشروعيته

 صاحب الشريعة . –ملسو هيلع هللا ىلص  –من األمهية بل إنه من سنة النيب 

                                                           

 4/161م املوقعني إعال 1



231 
 

: " عاب بعض فقال -منهج ذكر الدليل مع الفتوى  –دعاب ابن القيم على الذين نقدوا هذا املنهج وق

الناس ذكر االستدالل يف الفتوى وهذا العيب أوىل ابلعيب ، بل مجال الفتوى وروحها هو الدليل ، فكي  

 . 1والقياس الصحي  عيبا؟ "يكون ذكر كالم هللا ورسوله وإمجاع املسلمني وأقوال الصحابة رضوان هللا عليهم 

تها ويدل على سعة علم وزينالفتوى فتبنّي لنا أن الدليل هو روح الفتوى وأساس احلكم فيها كما أنه مجال 

 املفيت وفقهه ونصحه.

 املطلب الرابع : الرجوع واَلستفادة من املذاهب الفقهية

ن إكام النوازل واملستجدات ، حيث إن للرجوع إىل  املذاهب الفقهية  أمهية كبرية يف التعرف على أح

مشاكل الناس ونوازهلم يف مجيع اجلوانب اليت وبذلوا جهودا جليلة يف حل   شريعةأصحاذها قد قاموا  خبدمة  ال

فال توجد انزلة إال وقد درسوا  أصوهلا وطريقة تعر  للناس يف حياهتم اليومية من العبادات واملعامالت ، 

فال ميكن  للمفيت والقاضي وكل حلها  وكيفية الفتوى فيها وما يتعلق ذها من أدلة وعلة وحكمة وحنو ذلك 

تشتمل على األحكام واملسائل من ينشغل بدراسة الفقه أن يصرف النظر عن هذه املذاهب الفقهية ؛ ألهنا 

 طالع على أحكام النوازلاللاملناهج املختلفة وكذلك يعرف منها تاب والسنة الك من وطرق استنباطها 

رمحه  –اإلمام الشاطيب املختلفة وكذلك إىل حترى قصد الشارع يف مسائل االجتهاد ، وإىل هذا املعىن يشري 

السل  حيث يقول : " إذ ثبت أن احلمل على التوسط هو املوافق لقصد الشارع وهو الذي كان عليه  –هللا 

الصاحل فلينظر املقلد أي مذهب كان أجرى على هذا الطريق فهو أحق ابالتياع وأوىل ابالعتبار . وإن كانت 

                                                           

  4/200إعالم املوقعني  1
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رب إىل قلها طرق إىل هللا تعاىل ولكن الرتجي  فيها ال بد منه ، ألنه أبعد من اتباع اهلوى ...وأكاملذاهب  

 . 1حتري قصد الشارع يف مسائل االجتهاد" 

ما هو األقرب  والتحريأنه ال بد من الرجوع إىل املذاهب الفقهية  إىل –رمحه هللا  -لشاطيب  شار اإلمام اأف

ألن احلق ليس حمصورا يف مذهب واحد وكذلك احلق ال يعدو دا ملذهب واحد يقلتإىل الكتاب والسنة وليس 

ون على غري الصواب مجيع األئمة بل ال بد أن يصيب أحدهم شاكلة الصواب ؛ ألن العلماء قاطبة ال جيتمع

“ال جيتمع أميت على ضاللة.”:  ملسو هيلع هللا ىلصلقول رسول هللا 
2

وهلذا كان معرفة أقوال األئمة واتجمتهدين ومعرفة  .

منازعها ودالئلها ومقارنتها وعرضها على الكتاب والسنة من غري حتيز وتعصب أمرا ضروراي للتوصل إىل 

الصواب أو الراج  من بينها من حيث صحة املآخذ وقوة الدليل وحسن االستنباط ، وكان أعلم الناس 

إلدراكه احلق الذي ال  –بال ريب  –ومنازع أقواهلم ومدى قوهتا أعلمهم  ابختالف جمتهدي األمة قاطبة

 يعدو أقوال مجيع علماء األمة اتجمتهدين.

 –اتباع الدليل عند إصدار الفتوى ال محل الناس على مذهبه هو ، كما يقول اإلمام أمحد العامل فوظيفة املفيت 

 .  3مل الناس على مذهبه ويشدد عليهم"أن حيله : " من أفىت الناس ليس ينبغي  -رمحه هللا 

: " وإذا نزلت ابملسلم انزلة يستفيت من اعتقد أنه  -رمحه هللا  –ويف هذا املعىن بقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

يفتيه بشرع هللا ورسوله من أي مذهب كان ، وال جيب على أحد من املسلمني تقليد شخص بعينه من 
                                                           

 5/280املوافقات    1
، وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه ،  2167سنن الرتمذي ، أبواب الفنت ابب ما جاء يف لزوم اجلماعة ،  رقم احلديث  2 

ومطبعة مصطفى البايب ، مصر ، الطبعة الثانية : وصححه األلباين كما حققه أمحد شاكر وحممد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطوة ، شركة مكتبة 
، واحلديث ضعي  ما عدى اجلملة  4253هإإ  ؛ وسنن أيب داود ، كتاب الفنت واملالحم ، ابب ذكر الفنت ودالئلها ،  رقم احلديث : 1395

 صرية ، بريوت الثالثة كما قاله األلباين ، وهو نص احلديث ، بتحقيق حممد حمي الدين عبداحلميد ، املكتبة الع
 2/62اآلداب الشرعية البن املفل  ،  3
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يف  ملسو هيلع هللا ىلص ب على أحد من املسلمني التزام مذهب  شخص معني غري الرسول العلماء يف كل ما يقول ، وال جي

 . 1ملسو هيلع هللا ىلص " كل ما يوجبه وتخربه به ،  بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويرتك إال رسول هللا 

رغم أنه ينتسب إىل املدرسة السلفية فإنه يستفيد من كتب املذاهب الفقهية ويفيت  –رمحه هللا  -والشيخ 

 جد هلا األدلة من الكتاب والسنة ، وإليك بعض األمثلة لذلك : مبوجبها حيث يو 

سئل  الشيخ عن حكم زوجة املفقود ، هل جيوز هلا أن تتزوج برجل غري زوجه األول ومىت ؟ فأجاب السائل 

دة اين ، وهذه املثعة أشهر وعشرا مث حتل للزواج البمدة أربع سنني  مث تعتّد مدة أر  هاقائال : أبهنا تنتظر لزوج

تعترب منذ يوم وصلها خرب كونه مفقودا ، وإن مضت مدة أربع سنني لكونه مفقودا فال تنتظر أربع سنني 

الذي رواه عن حيىي بن سعيد، عن سعيد بن املسيب؛  –رمحه هللا  –. واستدل بقول اإلمام مالك 2حينئذ 

ا تنتظر أربع سنني ، مث تعتد "أن عمر بن اخلطاب، قال: أميا امرأة فقدت زوجها، فلم تدر  أين هو؟ فإهن

 .3"أربعة أشهر وعشرا، مث حتل

سئل عن الفرق بني الفاسد والباطل ، فقال : إن الفاسد )النكاح الفاسد( ينعقد والتفريق بني الزوج والزوجة و 

. فهنا بنّي الفرق بني الفساد والبطالن بناء على مذهب احلنفي  4جيب ، أما الباطل فهو ال ينعقد مطلقا

 . 5الفساد والبطالنبني  الشافعية فهم يسّوونحيث أهنم يفرقون بني هذين املصطلحني. أما 

                                                           
 209 - 208/ 20جمموع الفتاوى  1
 2/538انظر:  فتاوى أهل حديث  2
،حتقيق: حممد 2134، رقم احلديث  4/828هإ( ، 179املوطأ لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف:  3

 -هإ  1425اإلمارات ، الطبعة: األوىل،  –أبو ظيب  -ان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد بن سلط
 م 2004

 2/461انظر:  فتاوى أهل حديث  4
 1/178؛  املستصفى 286األشباه والنظائر للسيوطي ، جالل الدين ص  5
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؟ فأجاب قائال على مذهب اإلمام أمحد : إن الصيب املميز  الوسئل عن طالق الصيب غري البالغ هل يقع أم 

إلمكان  اب فطالقه معترب.قال إن يف الصورة املسؤولة  إذا كان م الطالقق امرأته وهو يفهغري البالغ إذا طلّ 

 .1احلصول على الطالق من الصيب ف ِبها ، وإال والده الويل يطلق 

،فهو ال يفيت  مقلدا ملذهب واحد بعينه  وال هو  حير  2والقاري لكتابه يرى أنه متشدد يف مسألة التقليد 

، كما أنه قال : إن الناس ما  3أن التقليد بدعة  رىيد أحد من األئمة ، ففي هذا الباب هو يالناس على تقل

 .  4كانوا جمتمعني على التقليد اخلاص ملذهب واحد بعينه 

 األخذ ابلتيسري ورفع احلرجاملطلب اخلامس : 

النصوص من الكتاب والسنة الشريعة اإلسالمية متتاز  بكوهنا متصفة برفع احلرج والتيسري على الناس ، ودلت 

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ژ على رفع احلرج حىت يعترب أصال مقطوعا يف اإلسالم. منها  قول هللا تعاىل  : 

. وقوله سبحانه 6ژھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓژ ، وقوله تعاىل : 5ژڎ  ڎ  ڈ  

                                                           

رواية إسحاق بن راهويه إلسحاق بن منصور أبو . وانظر : مسائل اإلمام أمحد بن حنبل ب 2/499انظر:  فتاوى أهل حديث   1
؛ مسائل اإلمام أمحد  4/1588هإإإ ،  1425يعقوب ، عمادة البحث العلمي ، اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ، السعودية ، الطبعة األوىل: 

املغين البن قدامة موفق الدين عبد هللا بن أمحد ،  ؛ 1/345هإإ ،  1408بن حنبل برواية ابنه صاحل أيب الفضل ، الدار العلمية ، سنة الطبع : 
  7/381هإإ   1388مكتبة القاهرة ، بدون الطبعة ، اتريخ الطبع : 

 وسيأيت الكالم مفصال يف الباب النهائي . 2
 61 - 1/60انظر:  فتاوى أهل حديث  3
 1/63املرجع السابق  4
 .06ية  : آلورة املائدة، اس 5

 .78سورة احلج، اآلية  :  6
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ژ وقوله تعاىل : ،1ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ژ وتعاىل : 

 ، إىل غريها من األدلة املتواترة يف حجية هذا األصل. 3"إن الدين يسر "،وقول النيب  : 2ژ ٿ

: وأيضا،  4من  رفع احلرج "  كل ما يؤدي إىل مشقة زائدة يف البدن أو النفس أو املال حاال أو ماال " واملراد

 . 5" التيسري على املكلفني إببعاد املشقة عنهم يف خماطبتهم بتكالي  الشريعة اإلسالمية " 

فيما ينظر فيه من وقائع  ذلكفإذا تبني لنا قطعية هذا األصل وجب على اتجمتهد واملفيت أن يراعي 

راعي الرتخيص يف ومستجدات ، حبيث ال يفيت أو حيكم مبا ال يطاق شرعا من املشاق ، كما جيب عليه أن ي

الفعل أو الرتك على املكلفني الذين تتحقق فيهم األعذار واملسوغات الشرعية املبيحة لذلك ، كما يف 

. ولكن مع مراعاة الشروط 6الرتخيص يف الضرورايت أو التخفي  ألصحاب األعذار ورفع املؤاخذة عنهم

 اآلتية :

 واملر . أن يكون احلرج حقيقيا ، وهو ما له سبب معني كالسفر 

                                                           
 185سورة البقرة ، اآلية :  1
 28سورة النساء ، اآلية :  2
 38اجلامع الصحي  ،  للبخاري ،  كتاب اإلميان ، ابب الدين يسر ، رقم احلديث :  3

بحث العلمي ، الطبعة رفع احلرج  يف الشريعة اإلسالمية ضوابطه وتطبيقاته  د.صاحل بن عبد هللا محيد  ، جامع أم القرى مركز ال 4
 .48هإإ ، ص  1403األوىل : 

 25هإإ ، ص  1413, دار العلوم اإلسالمية ، دمشق ، الطبعة الثالثة  25رفع احلرج   ، د. عدانن حممد مجعة  ، ص  5

 .42هإإ ،  ص  1416رفع احلرج  د. الباحسني  ، دار النشر الدويل ابلراي  ، الطبعة الثانية :  6
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  أن ال يعار  نصا. ففي موضع النص ال اعتبار للحرج واملشقة ، وأما يف عدم ورود النص

 . 1يعتربان

 2يعترب أن يكون احلرج عاما يتعلق جبميع الناس وأما إذا كان خاصا فال. 

 وفيما يلي نذكر أمثلة لذلك : والشيخ يراعي هذه امليزة يف فتاويه ،  

سأله أحد الناس  هل جيوز للرجل الذي قطعت يداه أن يصلي بدون الوضوء ؛ ألنه ال يستطيع أن يتوضأ ؟ 

فقال : نعم ، ال حرج فيه . مادام أنه معذور وال يستطيع أن يتوضأ ، فيصلي بدون الوضوء ؛ألن الدين يسر 

 .3وما جعل  هللا  يف الدين من حرج على الناس 

ال يفيق منه ، ويقطر البول دائما وال  ثذي أصيب مبر  تقطري البول حيوكذلك سئل عن املريض ال

 صلوةطهر لكل يتيتجف  الثوب ، فكي  يصلي الصلوة ؟  فقال : إن البول جنس ينجس الثوب فله أن 

 .4ألن الشريعة تتأسس على رفع احلرج واألخذ ابلتيسري الصلوةويصلي كل ما تتعلق بتلك 

حكمه  فأجاب " أن اللحية  أم مال اللحية يف الوضوء ، هل جيب غسله وعند ما سئل عن حكم غسل حم

 .5فع احلرج"ر يسقط غسلها بسبب  ثةالك

 الضرورة املطلب السادس : مراعاة أحوال

                                                           

 .92األشباه والنظائر  البن جنيم ،  ص انظر :  1

  2/273املوافقات انظر :  2
  1/277انظر :  فتاوى أهل حديث  3
  1/281املرجع السابق   4
 1/272املرجع السابق   5
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جبميع جوانب احلياة اإلنسانية ، فاإلنسان يواجه األحوال العادية    حتيطإن الشريعة اإلسالمية متتاز بكوهنا 

حتدث مرة بعد مرة وال توجد اليت ما أتيت يف حياته األحوال غري العادية وهي األحوال يف معظم حياته ، ك

ونعىن ذها  األحوال غري العادية كذلك بينت حكم   دائما . فالشريعة كما حكمت على األحوال العادية

 أحوال الضرورة.

 يراعي ذلك يف فتاواه ، وفيما يلي نذكر بعض األمثلة : والشيخ 

استفتاه أحد من الناس وقال : هل جيوز للمرأة  أن تقوم يف صفوف الرجال أو يف ميامنهم أو مشاهلم ؟ 

جيوز أن  والضرورةأجاب: "األصل هو كون صفوف النساء خل  صفوف الرجال ولكن يف حالة التعذر ف

 .1يقمن يف ميامن صفوف الرجال أو يف مشاهلم 

مرضها ويص  لكي يفحص  حتتاج إىل كش  وجهها أمام الطبيب اليت  ريضةاملوسئل  كذلك  عن املرأة  

لكن إذا   ، أمام األجانب ؟ فقال : " األصل أن املرأة دائما حتجب  هلا األدوية واملعاجلة فهل جيوز هلا ذلك ؟

هلا ذلك ؛ ألن  الضرورة تبي   كان هناك عذر شرعي وأدت الضرورة إىل كش  وجهها أمام الطبيب فيجوز 

 .2ت "احملظورا

و سئل عن املرأة  احلامل وهي ال تتحمل مشقة احلمل فهل جيوز هلا إسقاط احلمل ؟ فأجاب قائال : إذا 

 أن احلمل خطر على حياهتا فيجوز ،  الطبيب أو الطبيبة وشهدتعني  بوسيلة الفحص الطيب حتقق ذلك 

                                                           
  1/334انظر :  فتاوى أهل حديث  1
  2/480املرجع السابق  2
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أخذ الزكوة ؟ فقال : يف  مز هل" هل جيو  اداتمن " الس سئل .و 1لضرورة تبي  احملظورة " اأخذا بقاعدة " 

 .2ا أخذه محالة االضطرار جيوز هل

 البيان واإليضاح يف الفتوىاملطلب السابع : 

حبكم الواقعة بل  ااألمهية  يف تبليغ احلكم املتعلق ابلنازلة فال يكفي اإلخبار وحده غايةيف  صيصةوهذه اخل

، وأال يفضي إىل االضطراب  اوال إذهام فيه اال غموص فيه ةبين ةلك اإلخبار واضحتالبد أن يكون 

واالختالف يف معرفة املعىن املقصود ابلفتوى ، وإذا كان السؤال غري صحي  فعليه أن يصححه لكي أييت 

كان السؤال انقصا واألمر حيتاج إىل أن يبنّي أكر مما سئل   إذااجلواب شامال جلميع صور السؤال. وكذلك 

 ه بدون أن يسأله السائل.فهو من فقه املفيت أن يبّين

متجنبا وعورة املصطلحات الصعبة  خماطبة الناس بلغة عصرهم اليت يفهموان  -أيضا  –ويدخل ضمن هذا 

 وخشونة األلفاظ الغريبة ، متوخيا السهولة والدقة.

حدثوا الناس مبا يعرفون ودعوا مبا ينكرون ، ”وقد جاء عن اإلمام علي ابن أيب طالب رضي هللا عنه : 

 .3“أتريدون أن يكذب هللا ورسوله 

وليجتنب ”وعلى هذا يدل قول اخلطيب البغدادي _ رمحه هللا _ يف ضمن صفات املفيت ، حيث قال : 

خماطبة العوام وفتواهم ابلتشقيق والتقعري ، والغريب من الكالم ، فإنه يقطتع عن الغر  املطلوب ، ورمبا وقع 

 .1“هلم به غري املقصود
                                                           

  2/479انظر :  فتاوى أهل حديث  1
  2/189املرجع السابق    2
 .124أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب العلم ، ابب من حض ابلعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا ، رقم احلديث :   3
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لناظر يف النازلة أن يعترب نفسه عند اإلجابة مفتيا ومعلما ومصلحا وطبيبا مرشدا حىت تبلغ ولذلك ينبغي ل

 فتواه مبلغها وحيصل أثرها إبذن هللا.

بصفة البيان واإليضاح يف فتاواه و يراعي أحوال الناس من حيث لغتهم وفهمهم وعوائدهم ،  يتميزفالشيخ 

وال يطول الكالم عليهم حيث ال يفهمون املقصود املطلوب من الفتوى وال يوجز عليهم حيث تخل يف 

اس يف يستخدم لغة أهل عصره يف فتاواه وال يوقع الن كانفهمهم ، وفتاواه تدل على هذه  الصفة حيث  

 حرج وال مشقة لكي حيصل أثر الفتوى وتبلغ مبلغها. واألمثلة عليه كثرية منها وإليك بعضها :

استفتاه أحد من الناس وقال عن نفسه : أان مريض ومعاجلة مرضي هي احلقنة الطبية اليت تصنع من الشيئني 

ه احلقنة ، وهو يف علمي حرام ، منه هذ تصنع، ومها : أخذ سّم الكلب اتجمنون وإدخاله يف مخ األرنب ، مث 

حرام ، وأان أرج  معاجلة الطب اليوانين، فالسؤال هو هل جيوز استخدام املعاجلة  مادة الكلبأن حيث 

ابحلرام يف حالة االضطرار ؟  فقال : إن االضطرار يثبت عند وقوع اخلطر يقينيا وعند عدم االستفادة من 

ابلطب اليوانين يوجد لالستفادة. ففهمك هذه احلالة " حالة االضطرار " غري املعاجلة ابحلرام ، وهنا املعاجلة 

غري صحي . وكذلك خلط احلرام ابحلالل ال جيعله حراما دائما ، كما إذا نبتت اخلضروات من املاء النجس 

، فهل يقول أحد أن اخلضروات حرام استخدامها ؛ ألن املاء اليت سقيت اخلضروات هو جنس ؟! كما أتكل 

بدا. فهكذا إدخال سّم الكلب يف مّخ األرنب ال يسمى وال أرمة ، فهل يفىت حبرمتها ؟ال. ال عز األشياء احملامل

يفىت حبرمتها. كما أن كون الشيئ حراما ال يلزم منه أن يكون حراما يف محيع الصور  كما  أخرجه البخاري 

لنيب صلى هللا عليه وسلم شاة ميتة، ومسلم يف صحيحيهما  عن ابن عباس رضي هللا عنهما، قال: " وجد ا

أعطيتها موالة مليمونة من الصدقة، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: "هال انتفعتم جبلدها؟" قالوا: إهنا ميتة: 
                                                                                                                                                                             

 .  2/400الفقه واملتفقه  1
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بت أن الشيئ لو كان ث. فالشاة امليتة حرام أكلها ولكن االنتفاع جبلدها مباح ، ف1إمنا حرم أكلها"»قال: 

 . 2ال يلزم أن يكون حراما من مجيع اجلوانبحراما من جانب واحد ف

أبن هناك امرأة وهي زوجة زيد ، وفرت منه ومكثت يف بيت عمرو بدون عقد النكاح ، وبعد مدة  وسئل
سنة نكحها عمرو وهي أظهرت أبن زوجها قد طلقها ولكن عند ما سئل زيد عن الطالق فقال : أان مل 

كاحها؛ ألهنا يف حيرم نأطلقها . فهل يص  نكاحها الثاين ؟ فقال : نكاحها الثاين ال جيوز ؛ ألهنا حمصنة و 

. وبعد 4ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ  ، كما قال هللا تعاىل :3  عصمة الزوج ،
ه بيان حكم النكاح  بنّي أبن كل من أعاهنا على هذا النكاح وهو يعلم أهنا منكوحة زيد  شريك يف هذ

عقوبتهم تعزيرا. كما أهنم هم عقوبة ، ولكن ال تطبق احلدود يف هذا البلد فال بد من يالزان، وعل ةميجر  اجلرمية
ومل يعثروا على زيد مث مّت النكاح بينهما فيعترب العذر ،   ون عن حياة زيد وكذلك فتشوا أمرهلو ما كانول يعلم

 .5وكذلك إذا اطلعوا على حياته فيفرق بينهما يف الفور

،  يبنّي إذا احتيج إليهأن ونصحه فأوض  عقوبة هذا األمر وهو مل يسأل عنها. فهذا اإليضاح من فقه املفيت 

 انقصا فهو وّض  وبني كل ما يتعلق ابلصورة املسؤولة عنها. إذا كان السؤال 

 لالستزادة واَلستفادةإحالة املستفيت إىل الكتب املطلب الثامن : 

وفقهه وكمال معرفته ملوضوع املسؤول عنه  يدل على سعة علم املفيت ابإحالة السائل إىل الكتب اليت حتيط 

 اذ بصره كما أنه يدل على نصحه للمستفيت وإفادته وإرادة اخلري والنفع به وكان من دأب الشيخ أنه كانونف

 حييل السائل كثريا إىل الكتب اليت تستوعب املوضوع ، وإليك بعض األمثلة:

                                                           
؛ ومسلم   1492أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الزكوة ابب الصدقة على موايل أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم رقم احلديث  1

 363يض ابب طهارة جلود امليتة ابلدابغ رقم احلديث كتاب احل
 601 - 2/599انظر :  فتاوى أهل حديث  2
 2/438املرجع السابق    3
 24سورة النساء ، اآلية :  4
 2/438انظر : فتاوى أهل حديث  5
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سأله أحد من الناس قائال : هل أكل حلوم احلصان والضب مباح ؟ فقال : إهنما حالل وللتوضي  أحال 

 .  1سائل إىل كتاب الصيد والذابئ  يف كتاب املشكوة ال

: هل يتأذى املويت بسبب احلشرات يف القرب ؟ فأحال السائل إىل رسالته "  قائالأحد  هوكذلك  استفسر  

أحد عن نكاح الشغار ، هل جيوز عقد نكاح الشغار أم ال ؟    ه،  ويف ابب النكاح استفسر 2مساع املوتى " 

. وأحال السائل الذي سأله عن قرأة اجلهر ببسم هللا يف الصلوة  3فأحال السائل إىل رسالته " نكاح الشغار " 

، . وأحال السائل الذي سأله عن إرسال اليدين يف الصلوة بعد الركوع4إىل كتابه  " رسالة آمني ورفع اليدين "

 .5إىل رسالته " إرسال اليدين "

يف هذه هي بعض األمثلة ، والقارئ لكتاب فتاوى أهل حديث جيد أنه حييل السائل إىل الكتب املستقلة 

 القضااي اليت يسأل عنها.

 إجياد البدائلاملطلب التاسع : 

ان األمر يتعلق ابلتحرمي إذا ك –مل يكن مهه إصدار الفتوى ، بل كان حياول  –رمحه هللا  –إن الشيخ عبد هللا 

 وإليك بعض األمثلة :أن يذكر البديل املناسب للسائل ،  –

ليست جائزة للرجل يف البيت بل  الصلوةالرجل يف بيته بسبب خوفه من عدوه ، فقال :  صلوةسئل عن 

من فيه فيه ، ويف الصورة املسؤول عنها عليه أن يذهب إىل مكان أي الصلوةالبد من اإلتيان إىل املسجد و 

                                                           
 2/557انظر :  قتاوى أهل حديث  1
 2/156املرجع السابق   2
  2/452املرجع السابق  3
  1/478املرجع السابق    4
 1/479املرجع السابق    5
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ژ ؛ ألن هللا تعاىل يقول :  1ويسهل عليه العمل أبحكام الشريعة

 ،2ژ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

لرجل آخر وهذا الرجل مات قبل أن يصل املبلغ  يف املال  وسئل مرة عن الرجل الذي نذر أن يعطي مبلغا

لكي  املكني والفقراء أو يقسم بني األر بني املسا به يتربع  أن إليه ، فقال : يعطى املبلغ ألحد من ورثته أو 

  . 3يثاب الناذر

مخ األرنب مث و وسأله رجل  وقال : إنه مريض وعالج مرضه احلقنة اليت تصنع من اختالط سّم الكلب 

نه إذا  إه احلقنة. فهذا هو التداوي ابحلرام. فهل جيوز استخدام مثل هذه األدوية ؟ فأجاب وقال : تصنع من

كان هذا حراما فهناك العالج ابلطب اليوانين موجود وهو مفيد كذلك ، فيمكن أي يستخدم ذلك 

 . 4العالج

 والورع واألخذ ابألحوط يف املسائل غري اجملمع عليها املطلب العاشر : اَلحتياط

،  أخذا ابحلديث الذي ورد  عن أيب يف املسائل املختل  فيهاجانب االحتياط  تار ومن منهجه أنه تخ

؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص احلوراء السعدي، قال: قلت للحسن بن علي رضي هللا عنهما: ما حفظت من رسول هللا 

 .  5“ال يريبك  دع ما يريبك إىل ما ”حفظت منه: 

                                                           
 1/364انظر : فتاوى أهل حديث  1
 97سورة النساء ، رقم اآلية :   2
 2/543انظر : فتاوى أهل حديث  3
 2/599املرجع السابق   4
 صحي .، وقال : هذا حديث  2518رقم احلديث : ،سنن الرتمذي ، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ،  ابب  5
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جانب االحتياط ؛ لكونه اقرب إىل الكتاب والسنة وأبعد  تارففي هذه احلالة  يذكر مجيع االختالفات مث تخ

 :ضهالدى الشيخ ، وإليك بع نهجامل امن أي ضرر يلحق أي إنسان. فهناك أمثلة كثرية تدل على هذ

عر اخلنزير على أغلب الظن ، فقال : إن ش من سئل عن استخدام فرشاة األسنان اليت صنعت األجزاءمنها 

 اجبوازه قالواحيث إن البعض من العلماء  االفرشاة اليت صنعت من شعر اخلنزير وقع االختالف يف استخدامه

 .1ه ، ففي مثل هذه الصورة يرج  عندي جانب االحتياط واالجتنابااستخداممن والبعض اآلخر منع 

حوله القبور ، فقال : إذا كانت القبور تقع أمام املسجد  يوجديف املسجد الذي  الصلوةوكذلك سئل عن 

حديث الذي أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  عن لغري جائزة فيها ؛ ل الصلوةوالباب يفت  إىل جانب القبور ف

لعن هللا اليهود والنصارى، اختذوا قبور ”يف مرضه الذي مل يقم منه: ملسو هيلع هللا ىلص  عائشة، قالت: قال رسول هللا 

؛ ألنه يظهر أن  الصلوة. وكذلك إذا كانت القبور يف ميني املسجد إو يف مشاله فال جتوز 2“مساجد  أنبيائهم

، حلديث الذي ورد عن أيب سعيد اخلدري، 3فيه  الصلوةاملسجد جزء من املقابر ، فاالحتياط يف عدم جواز 

 .4“األر  كلها مسجد إال املقربة واحلمام  ”ملسو هيلع هللا ىلص : قال : قال رسول هللا 

                                                           
  1/286انظر :  فتاوى أهل حديث  1
؛ مسند أمحد ، ابب مسند 1330اجلامع الصحي  ، كتاب اجلنائز ، ابب ما يكره من اختاذ املساجد على القبور ، رقم احلديث:  2

 .24895عائشة رضي هللا عنها ، ح 
  1/336انظر : فتاوى أهل حديث  3
؛ وسنن أيب داود ، كتاب الصلوة ، ابب يف  11788هللا عنه ، رقم احلديث :  مسند أمحد ، ابب مسند أيب سعيد اخلدري رضي 4

، وقال األلباين : إسناده صحي  على شرط الشيخني. انظر: صحي  أيب داود ، حممد  492املواضع اليت ال جتوز فيها الصلوة ، رقم احلديث : 
 2/394هإإ ،  1423وىل : انصر الدين األلباين ، مؤسسة غراس للنشر ، الكويت ، الطبعة األ



244 
 

حتت النار سئل عن األدوية اليت صنعت من اخلمر أو من الدم املسفوح وبعد أن صنعت األدوية  ومرة

االحتياط يف عدم و يف حكم استخدام مثل هذه األدوية ،  اختلفواابلنار ، فقال : إن العلماء  زوليفالسكر 

 . 1جوازه

فقال : وقع فيه اختالف حيث    واستفتاه رجل عن استخدام احلقنة يف حالة الصيام ، فهل جيوز استخدامه

البعض جبوازه بناء على أنه ال يدخل يف املعدة ، والبعض يقول بعدم جوازه ؛ ألنه يدخل يف املعدة ولو قال 

يف املعدة ، فريج  عندي جانب االحتياط وهو االجتناب من  أجزائه بطريق غري عريف. فمادام تدخل

 .2استخدام احلقنة يف حالة الصيام

 احلادي عشر : مراعاة ترتيب األدلة وعدم َتويلهااملطلب 

االهتمام بذكر األدلة مع الفتاوى ومراعاة ترتيبها وعدم أتويلها من منهج أهل السنة واجلماعة ، وقد سار 

من حيث االستدالل ابألدلة الشرعية وعدم أتويلها، فإذا ص  الشيخ يف أتليفه على اتباع هذا املنهج 

 كما أنه يبحث عن الدليلوال يؤوله لقول أحد من الناس كما كان يفعل السل . احلديث عنده يتمسك به

احلديث الذي فإنه يبحث عن فهو املنتهى له ، وإذا مل جيد النص من الكتاب  ه فيهمن الكتاب ، فإذا وجد

ة الشرعية  نهج يف اإلتيان ابألدلامل يتبع هذا الصحابة والتابعني وهكذا ويهتم أبقوال حيكم على املوضوع ، 

 يفعلون. كما كان السل  

كانوا يتعلقون يف   –يعين الصحابة وعلماء السل   –إان نعلم على قطع أهنم   ”وقال إمام احلرمني اجلويين : 

تفاصيل الشريعة بظواهر الكتاب والسنة ، وما كانوا يقصرون استدالالهتم على النصوص ، ومن اسرتاب يف 
                                                           

  2/555انظر : فتاوى أهل حديث   1
 2/227املرجع السابق  2
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وإن  عمن خبالفه ووفاقه مباالة ابلظواهر ومل يؤثر منع التعلق تدالهلم ابلظواهرتعلقهم ابلقياس مل يسرتب يف اس

 . 1“ ظهر خالف فاستداللنا قاطع ابملسك الذي ذكرانه ومستنده اإلمجاع وسبيل نقل اإلمجاع التواتر

قياده ولقد كان الشيخ شديد احلرص على اتباع آاثر السل  يف ذلك قوال وعمال ، وبلغ به تعظيم السنة وان

هلا وحرصه على اتباعها أنه زين مجيع فتاواه حبسن آايت القرآن ومجال احلديث ، ولوال أن املعتمد عنده 

. فهكذا جند الشيخ أنه ذلكدة على هظاهر األدلة الشرعية ملا أطلق القول ذها ، وفتاواه يف هذا الكتاب شا

 ازل واملسائل املستجدة. م الفقهية للنو ااألدلة الستخراج األحك يف إيراديتبع السل  

 الدعوة إىل العقيدة الصحيحة املستمدة من الكتاب والسنة ونبذ البدعاملطلب الثاين عشر : 

يبني ما هي العقيدة الصحيحة و العقيدة الباطلة ؛ ألن أهل  وأنه دائما يرد على العقائد الباطلة  منهجهومن 

العقائد الباطلة كانوا متحركني يف زمنه فكان علي علماء أهل السنة واجلماعة الرد على العقائد الباطلة ، فهو 

ليحفظ على األمة دينها وعقيدهتا ويق  سدا منيعا أمام أحد  العلماء الذين تصدى هلذا العمل اجلليل 

يجوز للمسلمني أن ف نياملسلممن هل هم  3واملرزائية2سئل عن املعتزلةقد فق الضالة ويوض  حقيقتها. الفر 

                                                           

انظر :  الربهان يف أصول الفقه للجويين إمام احلرمني ، عبد امللك بن عبدهللا ، حتقيق : صالح بن حممد ، دار الكتب العلمية ،  1
 1/191هإإ ، 1418بريوت ، الطبعة األوىل : 

مؤسس الفرقة املعتزلة هو واصل بن عطاء وعوروبن عبيد اللذان طردمها احلسن البصري من حلقته مبسجد البصرة ، ومن عقائدهم :  2
، واملراد من أن مرتكب الكبرية ليس مبؤمن والكافر ولكنه ين املنزلتني، واملراد من العدل  عندهم أن هللا ال تخلق أفعال العباد ، وال حيب الفساد 

كبرية  عد والوعيد عندهم أنه جيب على هللا أن يعّذب العصاة وال يقبل فيهم الشفاعة واملراد به من املنزلة بني املنزلتني عندهم أن مرتكب الالو 
 كالزاين وشارب اخلمر ال يسمى مؤمنا وال كافرا واملقصود  من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر عندهم وجوب الدعوة إىل ما يعتقدونه من

لعاملية ، طبعة التوحيد والعدل وغريمها. انظر:املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة للدكتور مانع بن محاد اجلفي ، دار الندوة ا
 ؛ 43وما بعدها؛ أصول الفرق واألداين واملذاهب الفكرية  للدكتور سفر بن عبدالرمحن احلوايل ص  1/64هإإ ،  1420رابعة 

م بتخطيط من االستعمار اإلجنليزي يف القارة اهلندية ذهدف إبعاد املسلمني عن دينهم وعن 1900ي القاداينية اليت نشأت سنة وه 3
( ، وتصدى له ولدعوته اخلبيثة ، العلماء من مجيع املسالك 1908 - 1839فريضة اجلهاد بشكل خاص ، ومؤسسه مرزا غالم أمحد القادايين )

ية )كما سبق يف بيان أحوال العلماء الثالثة ( ، وكذلك تصدى له ولدعوته الشيخ أبو الوفاء ثناء هللا األمرتسري أمري مجعية يف شبه القارة اهلند
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قطعيا ، ولكن الكالم حول  كفرهم  ةمن املبتدع فرقزّوجوا نسائهم ؟ فقال : ال شك إن مجيع هذه  التي

مهم إىل حكم املرزائية والرافضة أن املرزائية  هم الكفرة قطعا ، نعم ، املعتزلة يقرب حكو حيتاج إىل تفصيل :

 .1ولكن القطع بكفرهم صعب

وسئل  عن الرجل الذي ينذر نذرا لعمل صاحل على القرب ، فهل جيب عليه أن يويف مثل هذا النذر ؟ فقال: 

،  أما قراءة القرآن على القبور 2ژگ  گ  گ    ڳ  ڳژ قوله تعاىل : لالنذور على القبور حرام  فاءإي

إليصال األجر والواب ألهل القبور ففيه اختالف ، ولكن الطريق الذي راج يف شبه القارة اهلندية أبن الرجال 

يعقدون احملافل على القبور ويقرؤون القرآن فإن كل هذا خارج من و على القبور ، يلتفون حوهلا  اتجماورين

، كما قال النيب 3. وكل ما مل يثبت من الشريعة فهو أمر مردود ابلشريعةقة الكتاب والسنة وليس له عالهدي 

والبدعة ضاللة فيجب . ومثل هذا يسمى بدعة 4“من أحدث يف أمران هذا ما ليس فيه، فهو رد  ”ملسو هيلع هللا ىلص : 

 االجتناب منها.

يعلم بنفسه يعلم الغيب ذاتيا أو وهبيا ؟ فقال : أنه كان ال ملسو هيلع هللا ىلص  ال هل كان النيب ؤ س عنوكذلك أجاب 

نعم ، إذا كان املراد . 5ژٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦژ الغيب قطعا ؛ ألن هللا يقول :

                                                                                                                                                                             

 =أهل احلديث يف عموم اهلند ، إذ انظره وأفحم حجته وكش  خبث طويته. ومن عقائدهم : أن هللا يصوم ويصلي وينام ويصحو كما
مبحمد صلى هللا عليه وسلم ، وكانوا يعتقدون أبن جربيل كان ينزل على غالم أمحد وأنه كان يوحي إليه ، وغري ذلك  يعتقدون أبن النبوة مل ختتم=

 2/416من العقائد الباطلة. راجع للتفصيل:   املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب 
 1/1انظر :  فتاوى أهل حديث  1
 173سورة البقرة ، اآلية :  2
 135 - 2/134ر :  فتاوى أهل حديث انظ 3
 2697أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الصل  ابب إذا اصطلحوا على صل  جور فالصل  مردود رقم احلديث  4
 .65سورة النمل ،  اآلية :  5
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العلم ابلوحي فهو صحي  ويف هذا ال إنكار. وإذا كان املراد به إعطاء  ئهعطاإعلم الغيب الوهيب  ويراد به ب

 .1ابطليبصر ذها الغيب الكلي فهو  حىتالعيون الباطنة ملسو هيلع هللا ىلص  هللا النيب 

 اَلقتصار على ما متس إليه احلاجةاملطلب الثال  عشر  : 

"االقتصار على ما متس إليه احلاجة وعدم الزايدة يف البيان على قدر احلاجة". ومن منهج الشيخ يف الفتوى 

 مهمة تدل على فقه املفيت ونصحه كما أهنا متنع من اختالط اجلواب على املستفيت واضطرابه. وهذه ميزة 

قال احلافظ ابن رجب  : " فمن عرف قدر السل  عرف أن سكوهتم عما سكتوا عنه من ضروب الكالم 

وكثرة اجلدال واخلصام والزايدة يف البيان على مقدار احلاجة مل يكن عيا وال جهال وال قصورا ، وإمنا كان ورعا 

ول الدين وفروعه ويف تفسري القرآن وخشية هلل واشتغاال عما ال ينفع مبا ينفع ، وسواء يف ذلك كالمهم يف اص

واحلديث ويف الزهد واحلكم واملواعظ وغري  ذلك مما تكلموا فيه ، فمن سلك غري سبيلهم ودخل يف كثرة 

السؤال والبحث واجلدال والقيل والقال ، فإذا اعرتف هلم ابلفضل وعلى نفسه ابلنقص كان حاله قريبا ، وقد 

 يعرف عيب نفسه إال وهو أمحق. قيل له : فما عيبك ؟ قال : كثرة قال إايس بن معاوية : ما من أحد ال

 . 2الكالم. وإن ادعى لنفسه الفضل وملن سبق النقص واجلهل فقد ضل ضالال مبينا وخسر خسراان مبينا " 

ولقد سار الشيخ يف اتليفه على منهاج السل  يف االقتصار على بيان ما دعت احلاجة إىل البيان ، فقصر 

املقام يقتضي ذلك  على اهلدف املطلوب من السائلني يف السؤال وال يطول عليهم الكالم إال إذا كانالبيان 

 فيطيل فيه حسب احلاجة. 

  

                                                           
  1/205انظر :  فتاوى أهل حديث   1
 .77-76، البن رجب احلنبلي ، ص  فضل علم السل  على علم اخلل  2
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 التأصيل اَلستدَلل و يفالشيخ عبد هلل الثاين : منهج  بح امل

 : لباوفيه إحدى عشر مط

على األصول اليت يتمسك ذهاالفقيه واتجمتهد بين نجيدر ابلذكر هنا أن االختالف يف مناهج الفقهاء واإلفتاء ي

من  واملفيت الستخراج األحكام الشرعية من الفر  والوجوب واإلابحة والندب والكراهة للنوازل واملستجدات

له  الشيخ عبدهللاوضوابط لكل فقيه وجمتهد ومفت هكذا جعل  هناك أصوالأن ، فكما  النصوص واألدلة

 وفيما يلي نذكر أصول قتواه وخصائص منهجه يف ذلك: ، وىالفنعيها عند إصدار اأصوال ير 

 قرآن الكرميلاملطلب األول : اَلحتجاج اب

لألحكام والفتوى ، وإليه املرجع وعليه املعتمد يف مجيع األحكام ،  1القرآن الكرمي هو املصدر األول 

لشيخ عبدهللا يهتم وحيتج ابلقرآن . وا 3، فال يقدم عليه شيئ  2واملصادر األخرى تبين عليه وتستمد قوهتا منه

عند بيان حكم أو إثباته وال ينتقل منه إىل غريه من املصادر ، ليس مستغنيا عنها بل مكتفيا به ألنه املصدر 

 األول فإذا وجد احلكم منصوصا عليه يف القرآن أفىت به ، واألمثلة على ذلك كثرية يف كتابه ، منها: 

السائل هل جيوز النكاح بني فروع األخوة ، يف الصورة األتية أبن زيدا وعمروا عندما استفيت منه  الشيخ  يقول

أخوان ، ولزيد بنت ولعمرو ابن ، فهل جيوز النكاح بني ابن عمرو وبنت زيد ؟. فقال : نعم ،  جيوز عقد 

                                                           
 308؛ أصول الفقه للشيخ حممد رضا ،  ص  1/159؛ اإلحكام لآلمدي ،  2/9وات  الرمحوت ، انظر : ف 1
  77انظر : أصول الفقه امليسر ص  2
  1/69انظر : فتاوى أهل حديث  3
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. 2ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ :   -جّل وعال –،  واحتج بقول هللا تعاىل 1النكاح يف هذه الصورة  

 دام أهنم ال يقعون يف احملرمات املذكورة يف القرآن فجاز النكاح فيما بينهم.فما 

وكذلك  عر  عليه االستفتاء وسأله السائل أبن هناك فتاة بنت سنتني وزّوجها أبوها مع صيب وهو ابن  

ن ابنه سبع سنوات ، وأبو الصيب كان جالسا يف وقت النكاح والسؤال أن أاب الصيب مل يقبل النكاح والية ع

بل ق ِبله الصيب بنفسه وانتهى جملس عقد النكاح ، واآلن حالتهما أن الفتاة هي مع أبويها والصيب مع أبويه ، 

هذا الصيب  زّوجه أبوه مع امرأة أخرى وزوجته األوىل ،اليت كانت   ةمدة أكثر من مخسة عشر سن مضي وبعد

كاحها األول وهي ز ّوجت يف مكان آخر ، مّت نكاحها مع ذلك الصيب، هي تنكر ن ما بنت سنتني عند

نه ال يعترب قول الصيب يف النكاح إفالسؤال هل النكاح الثاين للفتاة صحي  يف ضوء القرآن والسنة ؟ فقال : 

ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ژ ، مستدال بقول هللا تعاىل :  3األول مع الفتاة  ، بسبب كونه غري حمتلم

 . 4ژ

ألهل القبور هل جيب إيفاؤه ؟ فقال : " كل شيئ  مّت أداؤه ألهل  يكونالذي  5وهكذا سئل عن النذر 

 .7ژگ  گ  گ    ڳ  ڳژ " واستدل بقوله تبارك وتعاىل  : 6القبور نذرا حرام فال جيب إيفاؤه 

                                                           
  2/437انظر : فتاوى أهل حديث  1
 24سورة النساء ، اآلية :  2
 2/442انظر : فتاوى أهل حديث  3
 .06سورة النساء ، اآلية :  4
، مكتبة لبنان ، بريوت ،  260وهو أن يوجب املكل  على نفسه فعال مباحا تعظيما هلل تعاىل. انظر : التعريفات للجرجاين ص  5

 م 1985طبعة جديدة 
 2/134انظر : فتاوى أهل حديث  6
 173سورة البقرة ، جزءاآلية :  7
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 لسنةاملطلب الثاين : اَلحتجاج اب

 يف الدرجة الثانية يف قوة احلجية  فهي أتيت ، واستنباطهاالثاين الستخراج األحكام الفقهية  صلاألالسنة هي 

ألن السنة قد تستقل ابلتشريع   ، فهو يستدل  ابلسنة النبوية إذا مل جيد النص يف الكتاب بعد القرآن الكرمي

، والقارئ لكتابه جيد أنه كثريا  كما أهنا أتيت أتكيدا ملا يف القرآن أو أتيت مبينة أو مقيدة أو خمصصة ... اخل

 رجلأنه استفتاه أحد يف الفرائض فسأل قائال:   إذا مات  ذلك األمثلة اليت تدل على حيتج ذها .فمنما 

وترك خلفه من ورثته بنتا وزوجة وعما واألم واألخوات ، فكي  تقسم الرتكة فيما بينهم وما سهم كل واحد 

منها أتخذ البنت  ،سهمامن هؤالء الورثة ؟ فقال : بعد أداء القر  والوصية  يقسم الرتكة يف أربع وعشرين 

اخلمسة املتبقية لألخوات   ألسهموا أسهم، واألم أربعة  أسهم، وأتخذ الزوجة ثالثة  سهما اثنتا عشرة

ہ  ہ    ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ژ ، حمتجا بقول هللا تعاىل : تعصيبا

 . 2ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ژ ، و قوله تعاىل :  1ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ

رياث األخوات من احلديث الذي ورد عن هذيل بن شرحبيل قال: " سئل أبو موسى عن ابنة ملواستدل 

وبنت ابن وأخت. فقال: للبنت النص  ولألخت النص  وأت ابن مسعود فسيتابعين. فسئل ابن مسعود 

 -ملسو هيلع هللا ىلص   -وأخرب بقول أيب موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أان من املهتدين أقضي فيها مبا قضى النيب 

للبنت النص  والبنة االبن السدس تكملة الثلثني وما بقي فلألخت. فأتينا أاب موسى فأخربانه بقول ابن 

 .  3مسعود فقال: ال تسألوين ما دام هذا احلرب فيكم "  

                                                           
 .11سورة النساء ،  اآلية:  1
 .12سورة النساء ، اآلية :   2
  6736اجلامع الصحي  للبخاري ، كتاب الفرائض  ابب مرياث ابنة االبن مع بنت ،رقم احلديث  3
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 موقفه عن خرب الواحد

لد على هل يعتمد أهل به على املسائل يف فتاويه ، فعندما سئل بويستشهد 1إن الشيخ يستدل خبرب الواحد

عن كريب، أن أم الفضل بنت احلارث، بعثته إىل معاوية  فأيت ابلقصة اليت رويت  رؤية هالل يف بلد آخر ؟ 

ابلشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأان ابلشام، فرأيت اهلالل ليلة 

اجلمعة، مث قدمت املدينة يف آخر الشهر، فسألين عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما، مث ذكر اهلالل فقال: 

قلت: رأيناه ليلة اجلمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام مىت رأيتم اهلالل؟ ف

معاوية، فقال: " لكنا رأيناه ليلة السبت، فال نزال نصوم حىت نكمل ثالثني، أو نراه، فقلت: أو ال تكتفي 

عد بيان هذا احلديث فقال ب .2برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: ال، هكذا أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "

مل يرّد حديثه بسبب كونه منفردا ، بل رّده لكونه شهادة بعيدة منه. ألن   –رضي هللا عنه  –: أبن ابن عباس 

هل ال تقبل شهادة معاوية؟ فقال : ال. أي ال أرّدها  –رضي هللا عنه  –عند ما سأل ابن عباس  اكريب

 .  3ذا ، أبن لكل بلد رؤيته هكملسو هيلع هللا ىلص لكوهنا شهادة معاوية ، بل أمران رسول هللا 

 ال يقبله يف مسائل االعتقاد وواجلدير ابلذكر هنا أن  الشيخ يستدل ابحلديث الضعي  يف فضائل األعمال  

 ، وفيما يلي التفصيل :

 موقف الشيخ عن احلدي  الضعيف

                                                           
وهو ما مل يبلغ حد التواتر ، انظر : خنبة الفكر يف مصطل  أهل االثر ، البنحجر العسقالين ، حتقيق : عصام الصبابطي ، دار  1

نزهة النظر يف توضي  خنبة الفكر ، عبد هللا بن ضي  هللا الرحيلي ، مكتبة امللك ؛   4/721هإإ ،  1418احلديث القاهرة ، الطبعة اخلامسة : 
 ؛  2/42؛ اإلحكام ، لآلمدي ،   1/116؛ املستصفى ،  55هإإ، ص 1429فهد ، املدينة املنورة ،  الطبعة الثانية : 

، املطبعة املصرية 7/197لكل بلد رؤيتهم ،  رواه مسلم ، انظر : شرح النووي شرح النووي على مسلم كتاب الزكوة ابب بيان أن 2
 1087م ، رقم احلديث  1929هإإ املوافق  1347ابألزهر ، طبعة أوىل 

 211 - 2/210انظر :  فتاوى أهل حديث  3
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 لالستدالل ابحلديث الضعي   عند  الشيخ صور ، منها:

 فضائل األعمالاَلستدَلل ابحلدي  الضعيف يف 

ملسو هيلع هللا ىلص  ، كما جاء عن جابر قال: خرج رسول هللا  2ولكنه يف فضائل األعمال 1يستدل ابحلديث الضعي 
على أصحابه، فقرأ عليهم سورة الرمحن من أوهلا إىل آخرها فسكتوا، فقال: " لقد قرأهتا على اجلن ليلة اجلن 

. قالوا: ال بشيء 3ژھ      ھ  ھ  ھژ منكم، كنت كلما أتيت على قوله :  ردافكانوا أحسن 
هذا احلديث : " إن احلديث ولو كان ضعيفا  ذكر. وقال بعد أن 4من نعمك ربنا نكذب فلك احلمد " 
 . 5ولكنه يقبل يف فضائل األعمال " 

 اَلستدَلل ابحلدي  الضعيف يف مسائل اَلعتقادعدم 

من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مسألة مساع النيب عن ، فسئل 6ال يقبل احلديث الضعي  مطلقا لديه يف مسائل االعتقاد 

كيفية مساعه ؟ فقال :    ومايسمع  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يصلي عليه خاصة من يصلي عليه  واقفا لدى قربه ، هل هو  

                                                           
بشرح  هإإ(: "هو ما مل يبلغ مرتبة احلسن". انظر. فت  املغيث902قال مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي )املتوىف  1

،  . ويقول احلافظ فيه : وأقسام 1/142؛ وانظر: الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث للحافظ ابن كثري،  171/ 1ألفية احلديث ،   
الضعي  حسب فقده صفة  واحدة من صفات الصحة أو أكثرها أو مجيعها هو ينقسم إىل املوضوع والوقلوب والشاذ واملعلل واملضطرب واملرسل 

نقطع واملعضل وغري ذلك.  وقد مجع بني هذين تعريفني ابن الصالح حيث قال: كل حديث مل جتتمع فيه صفات احلديث الصحي  وال وامل
صفات احلديث احلسن فهو حديث ضعي  ، ونقل عن ابن حبان أنه قسم احلديث الضعي  إىل مخسني قسما إال واحدا. راجع : علوم 

، حتقيق : نورالدين عرت ، أستاذ كلية  41هإإ( ص  643عمرو عثمان بن عبدالرمحن الشهزوري )املتوىف سنة احلديث البن الصالح ، اإلمام أبو 
 م .  1986هإإ املوافق  1406التفسري وعلوم القرآن واحلديث وعلومه يف كلية الشريعة جامعة دمشق ، دار الفكر املعاصر ، بريوت ، 

هإإ(  794كشي الشافعي اإلمام بدر الدين أيب عبدهللا حممد بن مجال الدين )املتوىف انظر : النكت على مقدمة ابن الصالح للزر  2
هإإ  1419حتقيق :د. زين العابدين بن حممد بال فريج ، أستاذ بقسم الكتاب والسنة جامعة أم القرى ، أضواء السل  الراي   ، طبعة أوىل 

هإ( 1052ق بن سي  الدين بن سعد هللا البخاري الدهلوي احلنفي )املتوىف: ؛ مقدمة يف أصول احلديث لعبد احل 2/308م،   1998املوافق 
 م1986 -هإ 1406بريوت ،الطبعة: الثانية،  -، حتقيق: سلمان احلسيين الندوي، دار البشائر اإلسالمية  1/83
 13سورة الرمحن ، اآلية :  3
 األلباين كما حققه أمحد شاكر وحممد فؤاد وإبراهيم عطوة ، ، وحسنه 3291ابب ومن سورة الرمحن ، رقم احلديث  سنن الرتمذي ، 4
 2/137؛  1/495انظر : فتاوى أهل حدث  5
اختل  احملدثون واألصوليون  يف االحتجاج ابحلديث الضعي  على ثالثة آراء : منهم من يرى العمل ابحلديث الضعي  مطلقا..  6

قبوله يف فضائل األعمال ببعض الشروط. للتفصيل يراجع: النكت على مقدمة ابن ومنهم من يرى عدم االحتجاج به مطلقا. ومنهم من يرى 
 =هإإ(، حتقيق : علي1307؛ احلطة يف ذكر الصحاح الستة أليب الطيب السيد صديق حسن خان القنوجي )املتوىف  2/308الصالح للزركشي 
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هو حديث ضعي  ، واحلكم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يسمع من يصلي عليه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الذي يظهر منه أنه  ثإن احلدي

، وهذه املسألة تتعلق مبسائل 1تقاد احلديث الضعي  عند احملدثني هو عدم قبوله يف مسائل االع لىع

 االعتقاد.

 إلمجاعاملطلب الثال  : اَلحتجاج اب

إلثبات األحكام الفقهية ،  فاإلمجاع حجة قطعية كما يقول بنفسه: " اإلمجاع حجة قطعية   وحيتج ابإلمجاع

فال يسال عنها   مستند من القرآن أو احلديث ، فإذا أمجعت األمة على أية مسألةمن " ولكن البد لإلمجاع 

ال جتتمع أميت على ضاللة  ”قال : ملسو هيلع هللا ىلص  ؛ ألن اإلمجاع دليل قوي ؛ ألن الرسول 2كي  ثبتت هذه املسالة 

 : ذلك. وإليك بعض األمثلة اليت تدل على  3“

ففّصل القول يف املسألة  وبنّي جزئيات املسألة منها مقدار  ؟ سئل هل جيب غسل حمل اللحية يف الوضوء 

ساق يف هذه املسألة كالم  قداللحية ، حكم كثري اللحية يف الوضوء ، حكم خفي  اللحية يف الوضوء ، ف

                                                                                                                                                                             

ملوطأ من املعاين واألسانيد  البن عبد الرب اإلمام احلافظ أبو عمر ، دار اجليل بريوت بدون الطبع ؛ التمهيد ملا يف ا 229حسن احلليب  ص =
م؛ 1967هإإ املوافق  1387، حتقيق : مصطفى بن أمحد العلوي وأصدقائه ، مؤسسة القرطبة ، طبع  1/2يوس  بن عبدهللا  األندلسي ، 

  1/142الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث للحافظ ابن كثري، 
 2/137وى أهل حديث انظر :  فتا 1
 380-379،  324؛ ينظر للتفصيل رسالة الشيخ عبدهللا روبري  : " تعري  أهل السنة" ص   1/273املرجع السابق  2
، بلفظ :" إن هللا أجاركم من ثالث  4253أخرجه ابو داود يف السنن كتاب الفنت واملالحم ابب ذكر الفنت ودالئلها رقم احلديث  3

 –ليكم نبيكم فتهلكوا مجيعا، وأن ال يظهر أهل الباطل على أهل احلق، وأن ال جتتمعوا على ضاللة " وقال الشيخ األابين خالل: أن ال يدعو ع
  3950ضعي  ، لكن اجلملة الثالثة صحيحة ؛ انظر: ابن ماجة كتاب الفنت ابب السواد األعظم رقم احلديث  –رمحه هللا 
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واستخلص من كالمه بعض النقاط  اهلامة ، منها  أن غسل حمل اللحية الكثرية ساقط  1القاضي ثناء هللا 

 . 2جل دون املرأة ابإلمجاع للر 

  سئل3.ژۇ  ... اآلية ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ يف تفسري اآلية  :و 

ذكر أبن حكم احلل  يف الشاهدين منسوخ ، فأي دليل يدل على هذااحلكم ؟ فأجاب  4أن اإلمام الشوكاين

قائال : " الدليل هو اإلمجاع " . واإلمجاع حاصل بسبب األحاديث اليت وردت  يف املوضوع  وهو " أن 

 حصول اإلمجاع . على دليل . فهذه األحاديث ومثلها 5قضى بيمني وشاهد " ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا 

 لقياسبع : اَلحتجاج اباملطلب الرا

ومن األصول اليت يتبعها الستنباط األحكام الشرعية  القياس ، فمرة سئل عن حقيقة القياس فقال : "هو 

حمرمة كاخلمر  فإهنا مجيع املخدراتيف إحلاق حكم منصوص إىل غري منصوص الشرتاكهما يف العلة " كما 

الفقهاء يف حجية القياس ولكن إذا كانت العلة  الشرتاكها  اخلمر  يف العلة وهي اإلسكار.وقد اختل 

                                                           
منعم القاضي ، الشيخ العامل الفقيه ، من علماء وفقهاء احلنفية ، ولد جبونبور وويل قضائها ، هو ثناء هللا بن هداية هللا بن حممد  1

هإإ. انظر ترمجته : اإلعالم مبن يف اتريخ اهلند من األعالم املسمى بإ نزهة اخلواطر وذهجة املسامع والنواظر ،لعبد احلي بن 1073ومات فيها سنة 
 م1999هإ،  1420بريوت، لبنان ،الطبعة: األوىل،  -، دار ابن حزم 5/509هإ( 1341اليب )املتوىف: فخر الدين بن عبد العلي احلسين الط

  1/271انظر :  فتاوى أهل حدث  2
 106سورة املائدة ، اآلية :  3
وكان ، هإإ يف هجرة ش1173هو حممد بن علي بن حممد الشوكاين ،  أحد كبار علماء أهل السنة واجلماعة من اليمن ، ولد سنة  4

هإإ عن سبعة وسبعني عاما . ومن آاثره إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول البدر الطالع مبحاسن  1250ونشأ بصنعاء ، وتويف سنة 
الفوائد  من بعد القرن السابع، ارشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم االصول، فت  القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري،

وما بعدها ؛  13؛ إرشاد الفحول ص  53/  11اتجمموعة يف فن االحاديث املوضوعة، والدر النضيد يف اخالص التوحيد. انظر : معجم املؤلفني 
 298/  6األعالم 

ليمني ؛ وأبو داود كتاب األقضية ابب القضاء اب1712أخرجه مسلم كتاب احلدود ابب القضاء ابليمني والشاهد رقم احلديث  5
 3608والشاهد رقم احلديث 
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فال شبهة من كونه حجة. مث قال : إن هذا حبث علمي وقع االختالف يف  اواضحة  حيث يدل النص عليه

 ، ومها : 1جد الشرطان فالقياس يكون صحيحاشروطه وحجيته ولكن إذا و  

 ال يكون القياس خمالفا للقرآن وال للحديث. -1

  تكون العلة واضحة.  -2

سقط غسل حمل اللحية يف الوضوء ؟ فقال : " كما يسقط مس  الرأس بسبب يسئل هل  يف هذا الصددو 

 . 2شعر الرأس فهكذا يسقط غسل حمل اللحية يف الوضوء"

 قول الصحايبحتجاج باَلاملطلب اخلامس : 

ال تخال  يهتم مبا ص  عن الصحابة ويفيت بذلك ، ولكن ليس مطلقا بل بشرط أن  –رمحه هللا  –كان 

نصا صرحيا يف الشريعة ، فهو  أيخذ بقول الصحايب مادام مل يوجد يف القرآن وال يف السنة مستند ؛ ألهنم 

وكانوا يرون ملسو هيلع هللا ىلص  وتربوا يف صحبة النيب ملسو هيلع هللا ىلص  وأول من تلمذ على أيدى النيب ملسو هيلع هللا ىلص  أقرب صحبة إىل النيب 

الصفات املوجودة فيهم أدت الشيخ إىل  نزول الوحي ويعلمون القرائن و األحوال اليت حتيط ابلوحي . فهذه

ال  لكنخذ به إذا. و ؤ في حتجاجأن يقول أبن قول الصحايب إذا مل تخالفه صحايب آخر فإنه يبلغ درجة اال

يستدل بقول الصحايب يف مورد احلديث ؛ وعلى هذا يقول : من يعمل بقول أيب بكر أو عمر يف مورد 

ومثاله أنه . 4ايب إذا كان صحيحا فال يكون خمالفا للحديث. وقال : إن قول الصح3احلديث  فإنه يهلك

الصلوة ؟ فأجاب قائال : "  يف هل جيوز لإلمام أن حيمل القرآن ويقرأ منه وهو يؤم –رمحه هللا  -سئل  

                                                           
 1/08و  2/667انظر :  فتاوى أهل حديث  1
 2/272املرجع السابق  2
  1/66املرجع السابق  3
   1/504املرجع السابق   4
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الراج  هو أنه ال ابس به ، ولكن فيه اختالف شديد ، مع ذلك لو مل حيفظ القرآن أو حيفظ ولكنه  ينسى  

. واستدل مبا ذكره البخاري يف 1ل على املصلني فله أن يقرأ من القرآن ألنه أنفع للناس " كثريا حيث يثق

صحيحه معلقا عن عائشة حيث كان هلا غالم يسمى ذكوان  كان يؤم الناس يف الليل ويقرأ من املصح  

"2 . 

أن حتصل على  فسخ النكاح ؟ فقال : " جيوز للزوجة طلبوكذلك سئل عن الزوج العنني هل جيوز لزوجته 

،  3فسخ النكاح بناء على آية اإليالء ، ولكن يتحقق فسخ النكاح بعد مدة سنة من يوم ترفع أمرها  " 

يؤجل العنني سنة، فإن وصل إليها، وإال فرق  ”هالذي ورد في –رضي هللا عنه  –واستدل بقول عمر 

. وقال كذلك : " هذه املدة تعطى له إذا هو مل يعاجل قبل ذلك ، ولكن إذا حاول قبل ذلك ومل 4“بينهما

 .5ينج  يف املعاجلة يثبت هلا حق فسخ النكاخ يف الفور" 

 األخذ ابلعادات واألعرافاملطلب السادس : 

 . 6" لسليمة ابلقبولما استقر يف النفوس من جهة العقول  وتلقته الطباع اوهي" املقصود ابلعرف والعادة 

                                                           
 1/490انظر :  فتاوى أهل حديث  1
يؤمها عبدها ذكوان من  –هللا عنها رضي  –اجلامع الصحي  للبخاري كتاب األذان ابب إمامة العبد واملوىل ، قال : وكانت عائشة  2

 1/140املصح  ، 
 2/520انظر : فتاوى أهل حديث  3
، حتقيق: كمال يوس  16452، رقم القول  3/503هإ(، 235انظر : املصن  يف األحاديث واآلاثر البن أيب شيبة،)املتوىف:  4

، رقم احلديث  6/253، أبو بكر عبد الرزاق الصنعاين، ؛ مصن  عبد الرزاق  1409احلوت، مكتبة الرشد ، الراي ، الطبعة: األوىل، 
 ، حتقيق : حبيب الرمحن األعظمي1403، املكتب اإلسالمي ، بريوت ،الطبعة الثانية ، 10720

 2/520انظر :  فتاوى أهل حديث  5
والقواعد الفقهية تدل   ،101/ 2؛ األشبه والنظائر البن جنيم  219؛ شرح القواعد الفقهية ص  193اجلرجاين  ،التعريفات ص  6

؛ املعروف عرفا كاملعروف شرطا شرح القواعد 231على كوهنا معتربة مثل : العادة حمكمة ، احلقيقة ترتك حبقيقة العادة شرح القواعد الفقهية  ص 
 .1/51اه والنظائر للسبكي ، وقال الفقهاء : أن ما ليس له ضابط يف الشرع وال يف اللغة يرجع فيه إىل العرف. انظر: األشب237الفقهية ص 
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إن إجراء األحكام اليت مداركها العوائد مع تغري ”اإلمام القرايف  يكفي لبيان أمهية العوائد واألعراف:  الوق

تلك العوائد خالف اإلمجاع وجهالة يف الدين ،بل كل ما هو يف الشريعة يتبع العوائد : يتغري احلكم فيه عند 

ينبغي للمفيت إذا ورد عليه ”:  -رمحه هللا  –، وزاد أيضا 1 “تغري العادة إىل ما تقتضيه العادة املتجددة 

علم أنه من أهل البلد الذي منه املفيت وموضع الفتيل : أن ال يفتيه مبا عادته يفيت به حىت يسأله مستفت ال ي

عن بلده ، وهل حدث هلم عرف يف ذلك البلد يف هذا اللفظ اللغوي أم ال؟ وإن كان اللفظ عرفيا فهل 

  فيه العلماء ، وأن عرف ذلك البلد موافق هلذا البلد يف عرفه أم ال ؟ وهذا أمر متعني واجب ال تختل

 .2 “العادتني مىت كانتا يف بلدتني ليستا سواء أن حكمهما ليس سواء

 منها:اليت ال ختال  الشريعة ، ولقد راعى الشيخ يف فتاواه العادات واألعراف 

مرة عن الرجل يقول لزوجته : " ال عالقة بيين وبينك" وهو طالق يف عرف الناس حيث يعيش ، فقد سئل 

 .3فهو هنا راعى عرف الناس هو طالق .

الرجل الذي هو موظ  رمسي يف مدرسة رمسية ويقطع من راتبه  وقيل له استقرت عندان العادة أبن ومرة سئل 

د املدرس فهو يعطى مجيع املبلغ مع الراب ، قاعمع احلكومة من حسابه ، فإذا تجزء قليل ومثل ذلك اجلزء جت

جيمع طوعا فهو غري آمث ولكن أخذ الراب هو حرام وهذه العادة قد  فهل هذا جائز له ؟ فقال: مادام أنه مل

                                                           

اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام للقرايف  ، شهاب الدين ، حتقيق : عبد الفتاح أبو غدة ، مكتبة املطبوعات اإلسالمية ،  1
 .218هإإ ، ص  1416حلب ، الطبعة الثانية : 

 .     232املرجع السابق ص   2
 2/502انظر : فتاوى أهل حديث  3
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جرت بني الناس وهي متضادة للنصوص القطعية اليت تنص على أن الراب حرام ، فهذه العادة غري مقبولة يف 

 . 1الشرع بل هي حرام

 األخذ ابلقواعد الفقهيةاملطلب السابع : 

، وهو علم حيتاج 2فنا عظيما و من أجل العلوم وأفضل أنواع الفقه اعترب اإلمام السيوطي علم  القواعد الفقهية

إليه الفقيه واملفيت والقاضي للتدرب يف مآخذ الظنون ومدارك األحكام وعلل املسائل وأسباذها ، ومن أحاط 

واستوعب واستقصى هذا العلم فكأنه مجع الفقه كله كما انفت  له ابب للتعرف على أحكام النوازل واملسائل 

 املفردات إىل أمثاهلا.   مجعاملستجدة بواسطة التعرف على الفروع وأشباهها و 

ولقد أصبحت القواعد الفقهية نوعا من العلم  بعد أن استقصى الفقهاء قدميا وحديثا أنواع األحكام  

عت هذه املتماثلة واملتشاذهة وتعرفوا على عللها ومجعوا املسائل والصور املتماثلة بعضها مع بعض حىت اجتم

اتجمموعة من املسائل والصور املتماثلة حتت عنوان واحد وهو القاعدة ، فهكذا أصب  هذا العلم العظيم أساسا 

 . 3قواي ومنضبطا السخراج األحكام الفقهية

كانوا يراعون القواعد الفقهية للتعرف على األحكام وأسباذها وكان الشيخ   واحلكام تونفالفقهاء والقضاة واملف

علم القواعد الفقهية يف إفتائه الستخراج احلكم الفقهي للنازلة واملستجدات ،وإليك بعض  يراعياملفيت 

 األمثلة من فتاويه:    

                                                           

 2/317اوى أهل حديث : انظر :  فت 1
 إ  06األشباه والنظائر للسيوطي ص  2
  2/472انظر : منهج استخراج األحكام الفقهية للنوازل املعاصرة ،  3
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استفيت الشيخ  عن املرأة  احلامل وهي ال تستطيع أن  تتحمل مشقة احلمل  فهل جيوز هلا إسقاطه ؟  

فأجاب قائال : األصل أن اإلسقاط ال جيوز بدون العذر الشرعي ، ولكن إذا ثبت ثقل احلمل عليها بوسيلة 

وز اإلسقاط يف هذه الصورة  ، فيجملاتتسقط احلمل تالطبيب أو الطبيبة أبهنا لو مل شهد الفحص الطيب حيث

يتحمل الضرر ”و  ،2“لضرورة تبي  احملظورة ا”، أخذا بقاعدة  1ويتحمل الضرر األخ  لدفع  الضرر األشد 

 . 3“األخ  لدفع الضرر األشد

السؤال هل جيوز لواحد أي يبيع   عنجوااب ، وقال  “وسائل احلرام حرام ”وكذلك استنبط  ابلقاعدة الفقهية  

لعادة قد جرت ذ الرهن عليه على أن املشرتي إذا أدى الثمن فالبائع يرد الرهن ؟ فقال: إن هذه اشيئا وأيخ

خذون الرهن لكي ينتفع به وليس لتأكيد البيع ، فمادام هم أيخذون الفائدة فهو حرام بني الناس والناس أي

أساس احلكم يف املعامالت  على  ألن، 4ألنه عني الراب ، فمادام أن هذا البيع وسيلة ألكل الراب فهو حرام 

فإنه لو استخدم لفظ البيع ولكنه يف احلقيقة يكسب الراب ، وهو  واملباين ،املقاصد واملعاين ال على األلفاظ 

 حرام.

                                                           
   2/479انظر :  فتاوى أهل حدي   1
 .185شرح القواعد  الفقهية ، مصطفى زرقا ، ص  2
 .199املرجع السابق  ، ص  3
 2/274انظر : فتاوى أهل حديث  4



260 
 

ن ، وقال جوااب يف سوال مل1“العربة ىف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين ”بقاعدة  احتجوكذلك 

إىل أهلك أو ال عالقة بيين وبينك " فقال: أن هذا اللفظ ليس صرحيا ىف معىن الطالق  قال لزوجته " اذهيب

 .  2نعم املطلق يسأل ماذا يعين من هذه الكلمة فيحكم حسب نيته

 3األخذ ابلقواعد األصوليةاملطلب الثامن : 

وكذلك   : علم الفقه وعلم أصول الفقه ، فاألصويل البد أن يكون فقيها نيحيتاج األصويل والفقيه إىل علم

الفقيه ال بد أن يكون أصوليا وإال يستحيل استنباط احلكم من الدليل  ؛ ألن األصول آلة استنباط احلكم 

ذهذه األصول  خذ. والشيخ أي4تبني  للفقيه كيفية استخراج األحكام من األدلة الشرعية  اليت الشرعي

 ستخراج األحكام من األدلة الشرعية يف فتاويه. وإليك بعض األمثلة منها:ال

ولكن مل يكتمل ذلك عمله واكتمل ،  يف إذا وفق ماال  نذر أن ينفق يف سبيل هللارجل سئل الشيخ عن 

، فهل جيب عليه أن يويف نذره ؟ فأجاب : ال جيب إيفاء النذر يف الصورة املسؤولة ؛ ألنه  اشرتط العمل 

عليه لعدم وجود الشرط الذي عّلق  وفاءاإلنفاق يف سبيل هللا بشرط اكتمال عمله ، فإذا مل يكتمل عمله فال 

 .6. والقاعدة تقول : " إذا فات الشرط فات املشروط" 5عليه مشروطه 

                                                           
 55شرح القواعد الفقهية ، مصطفى زرقا ، ص  1
  2/502انظر :  فتاوى أهل حديث  2

 481هي جمموعة القواعد اليت توض  للفقيه طرق استخراج األحكام الفقهية . انظر : منهج استخراج األحكام الفقهية ،  3 
 املرجع السابق  4
 2/542انظر : فتاوى أهل حديث  5
، حتقيق: طه عبد 1/261هإ(، 684باس شهاب الدين أمحد بن إدريس الشهري ابلقرايف )املتوىف: شرح تنقي  الفصول أليب الع 6

، حيث قال : ال 236/  1م ؛ األشباه والنظائر للسبكي  1973 -هإ  1393الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية املتحدة ، الطبعة: األوىل، 
 تفاء املشروط عند انتفائه يلزم من حصول الشرط حصول املشروط ، وإمنا الالزم ان
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ة أسباب ، والوجه ثوكذلك سئل  عن السجائر )التدخني ( ، هل يباح استخدامها ؟ فقال  : إنه حرام لثال

هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن كل ”الثاين هو ورود حديث يف سنن أيب داود عن أم سلمة قالت: 

 .3. حيث ورد يف احلديث لفظ النهي 2: " األصل يف النهي التحرمي "  قال. 1“مسكر ومفرت

 األخذ بسد الذرائعاملطلب التاسع : 

، ألن الذرائع وسائل تفضي إىل احلرام وما يؤدي إىل حرام فهو حرام 4 األخذ بسد الذرائعومن منهج الشيخ 

فإذا حرم الرب تعاىل شيئا وله طرق ووسائل  ”إذ يقول:  –رمحه هللا  –وهلل در ابن القيم فالبد من سده ، 

ح الوسائل تفضي إليه ، فإنه حيرمها ومينع منها ، حتقيقا لتحرميه ، وتثبيتا له ، ومنعا من أن يقرب محاه ولو أاب

 .  5“والذرائع املفضية إليه لكان ذلك نقصا للتحرمي وإغراء للنفوس به 

 وفيما يلي مناذج من اعتباره لقاعدة سد الذرائع : 

اشرتط أحد يف النكاح أن ميكث يف بيت زوجته وأن يكسو إذا سئل الشيخ عن الشروط يف ابب النكاح ، 

رتطت يف ابب وط فما حكمه ؟ فقال : إن الشروط اليت اشذه الشر ذهمن نفسه مث  مل يوف  ىزوجته احلل

، واستدل ابحلديث الذي ورد يف صحي  البخاري عن عقبة بن عامر رضي هللا  من إيفائهاالنكاح ال بّد 

                                                           
 3686أخرجه أبو داود كتاب األشربة ابب النهي عن املسكر رقم احلديث  1
، دار 1/256هإ( 730كش  األسرار شرح أصول البزدوي ، عبد العزيز بن أمحد بن حممد، عالء الدين البخاري احلنفي )املتوىف:  2

  1/168الكتاب اإلسالمي، ؛ شرح تنقي  الفصول 
فمن هذا يظهر أنه دائما يبين رأيه على نصوص  الكتاب والسنة ، وهو منهج اإلمام الشافعي . 2/559انظر :  فتاوى أهل حديث  3

وص من رمحه هللا يف الرسالة ، وهذا املنهج يظهر يف منهج علماء أهل احلديث مادام أهنم يبنون األحكام الشرعية للنوازل واملستجدات على النص
 .ة كاإلمام الشافعيالكتاب والسن

 تعري  سد الذرائع يف بيان منهج التهانوي وهو أيخذ به الستخراج احلكم الفقهي للنوازل. قسب  4
 .3/109انظر : إعالم املوقعني  5
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. ولكن 1“أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ”عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

تؤدي إىل إضرار أحد فال تستويف بل ال بد من االجتناب منها. فمثال و ل  مقصد الشارع  الشروط اليت ختا

ذريعة  به؛ ألنه تزوج  بعد وفاته فهذا الشرط وقع خمالفا للشريعة فال يويفّ يعلى بعلها أبنه ال املرأة لو اشرتطت 

 .2ؤدي إىل قطع النسل. فيسد ابب مثل هذه الشروط لكي ال تقع خمالفة الشريعةت

ت الرواايت حول هذا املوضوع قد وردفقال : إن  ،عقد نكاح نفسها  يفوهكذا سئل الشيخ عن والية املرأة 

لو حنكم واختل  يف عقد نكاح املراة بدون ويل بني جميز ومانع  ، ولكن مع صرف النظر عن هذه اآلراء 

يف اتجمتمع ويفت  ابب الشر ورمّبا فهذا يؤدي إىل انتشار الفساد بدون الويل على صحة نكاح الفتاة نفسها 

، فال بّد من سد هذا الباب ابخلسران العقود كلها بنفسها وهي تعود عليها  تويليؤدي إىل جرأة املرأة على 

 .   3وجير على املرأة ابلفساد واخلراب لكي ال ينتشر الفساد يف اتجمتمع 

 ىف الفتوى التعليلاملطلب العاشر : 

يف إقناع الناس ؛ ألنه تطمئن به القلوب وتشفى به الصدور. والشيخ يعّلل كثريا يف  له أتثري قوي4التعليل 

 فتاواه ، وإليك بعض األمثلة اليت تدل على ذلك :

: إهنا  -رمحه هللا  –فأجاب   يف التدخني واستعمال السجائر ، احلكم الشرعي عنساله أحد من الناس 

 وهي : ،  1ة عللثثالبحرام وعّلل على هذه احلرمة 
                                                           

؛ ومسلم كتاب احلج ابب  2721أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الشروط ابب الشروط يف املهر عند عقدة النكاح رقم احلديث  1
 1418ابلشروط يف النكاح رقم احلديث  الوفاء

 442 - 2/440انظر :  فتاوى أهل حديث  2
 410 - 2/408املرجع السابق   3
؛  1/475واملراد منه : تقدير ثبوت املؤثر إلثبات األثر. انظر : معجم املصلحات واأللفاظ الفقهية حملمود عبدالرمحن عبداملنعم ،   4

  1/86التعريفات للجرجاين 
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إهنا تبذير. والتبذير من أعمال الشيطان. وقال :إن ابتداء عادة استخدام السجائر ال يكون  -1

فما دام أهنا تستخدم بدون الفائدة وتقليدا لرفقاء السوء ، تستخدم رعاية  الفائدة وإمناللحصول على 

 الشرعية فإن هذا العمل يسمى يف الشريعة  "تبذيرا" وهو من أعمال الشيطان ، وهو يكفي لبيان حرمته. 

استخدام األشياء املسكرة واملفرتة حرام. كما جاء يف احلديث الذي ورد يف سنن أيب داود عن أم  -2

"  تدخني مثل الشيشة"ال و. 2سلم عن كل مسكر ومفرت"سلمة قالت: "هنى رسول هللا صلى هللا عليه و 

 يسّبب الفتور يف العقل ، فال يستخدم إذا.

وهذه األشياء جتعل يف فم املخدر رحيا سيئا يتأذى منها ابن آدم واملالئكة. وورد النهي عن استخدام  -3

اس أمجعني ، فجاء  "عن رحيا سيئة يف الفم واليت يسّبب األذى للمالئكة والن سببمثل هذه األشياء اليت ت

وقال مرة: من  -جابر بن عبد هللا، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " من أكل من هذه البقلة، الثوم 

. فالشيئ 3أكل البصل والثوم والكراث فال يقربن مسجدان، فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" 

 ؟؟ كي  حيكم عليه ابإلابحةدة إذا استخدمه  اإلنسان من املسجد ومن العبا إبعادالذي يسبب 

ألي سبب ال يذب  احلوت ؟ فأجابه قائال : أبنه ال يوجد فيه دم قائال وكذلك  استفتاه أحد من الناس 

أحلت لنا ميتتان، ملسو هيلع هللا ىلص : " عن ابن عمر قال: قال رسول هللا ف،  4سائل و ثبت يف احلديث أبنه حالل

                                                                                                                                                                             
  2/559: فتاوى أهل حديث    انظر 1
 582سبق خترجيه يف رقم الصفحة  2
؛ 564أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب املساجد ومواضع الصلوة ابب هني من أكل ثوما أو بصال أو كرااث أو حنوه رقم احلديث  3

 707وأخرجه النسائي يف سننه كتاب املساجد ابب من مينع من املسجد رقم احلديث 
  2/604أهل حديث  انظر :  فتاوى 4
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. فهكذا يعّلل األحكام الشرعية 1ودمان. فأما امليتتان: فاحلوت واجلراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال " 

 لكي تطمئن نفوس السائلني وال يبقى الغموص وال االضطراب يف بيان احلكم.  

 ظاهرها يف  التوفيق بني األدلة املتضادةاملطلب احلادي عشر : 

فيت أن ال يهمل األدلة إذا كان ظاهرها التضاد فيما بينها ، بل حياول إعماهلا من ِفْقه الفقيه واتجمتهد وامل

بل ويهمل اآلخر  مهاأنه دائما يرج  العمل ابلدليلني من أن يعمل أبحد الشيخ ابلتوفيق بينها.  ومن منهج

الفقيه وعلمه سعة اطالع  حياول التوفيق بني األدلة املتضادة ظاهرها وهي صفة ذات أمهية كثرية  تدل على

، وهذه ظهرت ابملتقدم واملتأخر والناسخ واملنسوخ والعام واخلاص واملطلق واملقيد وقدرته على التعامل معها 

 يف فتاواه كثريا ، وإليك بعض األمثلة اليت تدل عليها :

 ،2استفتاه أحد من الناس كي  يتحقق " غىن الرجل" ؟ حيث ورد يف بعض األحاديث  "مخسون درمها" 

 ؟ فقال : احتياج كل واحد ال يكون 3غىن  بلفظ "شبع يوم وليلة" الحّد أن وورد يف  بعض األحاديث   

وال نستطيع أن نسّوي الناس مجيعا ، بل ال بد من أن نفّرق بينهم ،  فعلى هذا فاألحاديث اليت  على سواء 

بري فال يكفيه وال مخسون درمها ، وردت جمردة عن احلد فهي حممولة على " شيع يوم وليلة " والذي له أهل ك

 . 4حسب ضرورايته اليومية اهفالذي يظهر راجحا هو أن كل واحد غن

                                                           
؛ وأخرجه ابن ماجه يف سنن كتاب الصيد ابب صيد احليتان، واجلراد رقم  5723مسند أمحد ، مسند ابن عمر ، رقم احلديث  1

، وقال األلباين : صحي  : انظر : إرواء الغليل ، يف ختريج أحاديث منار السبيل ، لأللبناين ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ،   3218احلديث 
 2526، رقم احلديث :  8/164هإإ ،   1405لطبعة الثانية : ا
 1626أخرجه أبو داود كتاب الزكوة ابب من يعطي من الصدقة، وحد الغىن رقم احلديث  2
 1629رقم احلديث  املرجع السابق ،  3
 .2/656انظر :  فتاوى أهل حديث   4
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عن ومن األمثلة اليت تدل على أنه يعمل يف فتاويه ابلتوفيق بني األحاديث املتضادة فيما بينها ، هو أنه سئل 

احلديث مرة " خري يف يث ورد تطبيق هذه األحاديث اليت وردت حول كون أمته خري القرون ، ح مجع و

ديث ح، فقال : إن  2: ال ي در ى آخر ه خري أم أوَّل ه ؟ "  طرامل ، ومرة ورد " إمنا مثل  أميت مثل  1الناس قرين "

عليهما السالم وحديث " خري " مثل أميت مثل الغيث " ورد ابعتبار زمن  نيب هللا عيسى واإلمام مهدي 

 . 4الذي قبل زمنهما ، فحلت املشكلة الظاهرة بني احلديثني" يتعلق ابلزمن 3قرين  ناسال

حديث " ال هجرة بعد الفت  " مثل اهلجرة بعد الفت    جاءت يف بني األحاديث اليت  ومجع وكذلك وفق

، فقال : املراد من عدم انقطاع اهلجرة ، هي اهلجرة من 6،وحديث " ال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة " 5

فرضية اهلجرة منسوخة بعد الفت  وأما حديث )ال هجرة بعد الفت  ( فاملراد أن دار احلرب إىل دار اإلسالم ، 

 . 7باقيةكة إىل املدينة منسوخة أما من دار الكفر إىل دار اإلسالم فمأما استحباذها فباق أو اهلجرة من 

 ظاهر فيما بينها حيت ال يهملها بل يعملها.يف الهو يوفق بني األدلة املتضادة فهكذا 

                                                           
؛ واملسلم يف  2652شهادة جور إذا أشهد  رقم احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الشهادات ابب ال يشهد على  1

 2533صحيحه، كتاب  فضائل الصحاىب ابب فضل الصحابة مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم رقم احلديث 
، وقال : هذا حديث حسن غريب ذهذا اإلسناد؛ وورد بلفظ :  2869سنن الرتمذي  ، أبواب األمثال ، ابب ،  رقم احلديث :  2

أمىت مثل الغيث" يف جامع األصول يف أحاديث الرسول البن األثري الكتاب األول يف الفضائل واملناقب والباب اخلامس يف فضل هذه "مثل 
 6772مكتبة دار البيان رقم احلديث  -مطبعة املالح  -األمة اإلسالمية،  حتقيق : عبد القادر األرنؤوط ، مكتبة احللواين 

 2652الشهادات ، ابب: ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد رقم احلديث : اجلامع الصحي   ، كتاب  3 
 2/656انظر : فتاوى أهل حديث  4
؛ وصحي  مسلم ،  كتاب اإلمارة   2783أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلهاد والسري  ابب فضل اجلهاد والسري رقم احلديث  5

 1864ري، وبيان معىن ال هجرة بعد الفت  رقم احلديث ابب املبايعة بعد فت  مكة على اإلسالم واجلهاد واخل
، وقال األلباين يف صحي  سنن أيب داود : هذا  2479سنن أيب داود ، كتاب اجلهاد ، ابب يف اهلجرة هل انقطعت؟ رقم احلديث  6

  7/243هإإ ،   1423حديث صحي . انظر : صحي  أيب داود ، مؤسسة غراس للنشر ، الكويت ، الطبعة األوىل : 
  2/703انظر :  فتاوى أهل حديث     7
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هذه هي الصفات وامليزات اليت اتص  ذها الشيخ عبدهللا روبري يف كتابه " فتاوى أهل احلديث " ، وهو ال 

نصوص  يقيد نفسه ملذهب معني يف إصدار الفتوى بل يبين األحكام الشرعية يف النوازل واملستجدات على

 الكتاب والسنة ، ويغلب على منهجه صبغة فقه احلديث .
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 املقارنة بني مناهج اإلفتاء :الباب الثال          
 وفيه ثالثة فصول : 

 احلنفيالفصل األول : أصول اإلفتاء عند اَلجتاهني 

 وتطبيقاهتا ، وفيه مبحثان :وأهل احلدي                

 اإلفتاء عند احلنفية وتطبيقاهتااملبح  األول : أصول 

 املبح  الثاين : أصول اإلفتاء عند أهل احلدي  وتطبيقاهتا

 : منهج اإلفتاء عند اَلجتاهني،وفيه ثالثة مباح  تقوميالفصل الثاين :

 املبح  األول : معامل اَلختالف يف املنهجني

 املبح  الثاين : املالحظات على املنهجني

 املبح  الثال  : اإلفراط والتفريط يف املنهجني 

 الفصل الثال  : املقارنة بني الكتب الثالثة ، وفيه مبحثان :  

 املبح  األول : املقارنة بني كتايب الفتاوى الرضوية و إمداد الفتاوى        

 املبح  الثاين : املقارنة بني كتاب فتاوى أهل حدي              

 وبني الفتاوى الرضوية وإمداد الفتاوى                         
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 احلنفي وأهل احلدي  : أصول اإلفتاء عند اَلجتاهني الفصل األول
 وتطبيقاهتا

 

 وفيه متهيد ومبحثان :

 أصول اإلفتاء عند احلنفيةاملبح  األول : 

 أصول اإلفتاء عند أهل احلدي  املبح  الثاين : 
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 متهيد

يف درك احلكم الشرعي يف أية مسألة من املسائل اليت تعر  عليه ويسري  واتجمتهد واملفيت جهدهيستفرغ الفقيه 

على منهج خاص يف إصدار الفتوى حسب مذهبه  الفقهي واألصويل ، فلننظر يف السطور اآلتية ما هي 

 األصول اليت بىن عليها علماء احلنفية وعلماء أهل احلديث فتاويهم  يف القارة اهلندية. 

 اإلفتاء عند احلنفيةاملبح  األول : أصول 

 :  لباوفيه إحدى عشر مط

يصل الفقيه واتجمتهد واملفيت إىل النتائج اخلاصة بعد استفراغ الوسع يف البحث والتحقيق يف مصادر األحكام 

الشرعية وأدلتها عرب تطبيق األصول اخلاصة يف املذهب الذي يلتزم به، ومن يلتزم مبذهب خاص يلزم عليه 

نتيجة الوميارسها لكي يصل إىل إدراك أصول مذهبه ألنه عند ما يصدر الفتوى سوف يطبق تلك األصول 

اصة اليت ترتتب عليها. ومبا أن الشيخ أمحد رضاخان رمحه هللا والشيخ أشرف علي التهانوي رمحه هللا التزما اخل

املذهب احلنفي ومارسا أصوله يف فتاويهم ، فال بد من ذكر تلك األصول حىت تتجلى للقارئ األصول اليت 

صول مستنبطة ي عند إصدار الفتوى ، هذا، ومن اجلدير ابلذكر أن هذه األميارسها املفيت يف املذهب احلنف

، قام ذها علماء املذهب ، وقد رويت عدة والفروع الفقهية ومستخرجة من األدلة املتفقة عليها واملختلفة فيها 

توّض  اخلطوط العريضة اليت سار عليها ، واملنهج العام الذي  –رمحه هللا  –رواايت عن اإلمام أيب حنيفة 

اعتمده يف إرساء هذه األصول . من هذه الرواايت : ما رواه اخلطيب البغدادي عن حيي بن ضريس عن أيب 

، فإن مل أجد يف كتاب هللا وال سنة رسول  ملسو هيلع هللا ىلصحنيفة قال : آخذ بكتاب هللا ، فما مل أجد فبسنة رسول هللا 

خذت بقول أصحابه ، آخذ بقول من شئت منهم ، وأدع من شئت منهم ، وال أخرج من قوهلم إىل أ ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

قول غريهم فأما إذا انتهى األمر إىل إبراهيم والشعيب وابن سريين واحلسن وعطاء وسعيد بن املسيب ، وعّدد 



270 
 

هب واستخرجوها علماء املذ بها. فهذه األصول املذكورة إمنا رتّ 1رجاال ، فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا 

 . وفيما يلي نورد تلك األصول ابإلجياز:من األدلة املختلفة ومن الفروع الفقهية

 املطلب األول : األصل األول لإلفتاء عند احلنفية : الفتوى على القول الراجح إَل عند الضرورة 

 وفيه فرعان

 الفرع األول : مفهوم األصل األول

ال جيوز للمفيت املقلِّد أن يصدر اإلفتاء إال وفق القول الراج  أو املصح  عند  قّرر املذهب احلنفي أبنه

. نعم جيوز اإلفتاء على القول الضعي  عند حتقق الضرورة 2املرجحني أو املصححني يف األحوال العادية 

 . 3واالضطراب ولكن يلزم أن يكون هناك داعية للضرورة واالضطراب 

ان هنالك يف املسألة أقوال كثرية لفقهاء احلنفية ومت الرتجي  لقول واحد منها من إذا كأنه وهذا األصل يعين 

ِقبل أصحاب الرتجي  فال جيوز للمفيت أن يفيت إال ِوفقه ، نعم جيوز العدول عن ذلك القول الراج  إىل 

 القول الضعي  عند حتقق الضرورة واالضطراب. فما هو القول الراج  أو الرتجي  ؟

عبارة عن فضل أحد املثلني على  ”أبنه وجود قرينة تقوي قوال على معارضه ، وعّرف أيضا :  الرتجي  هو

 ، : والرتجي  ينقسم إىل قسمني :1.  فهذه القرينة هي سبب الرتجي  يف مصطل  القوم 4“اآلخر وصفا 

                                                           
 15/504انظر : اتريخ بغداد  1
هإإ( ، الناشر : مكتبة البشرى ، كراتشي ابكستان ، الطبعة 1252نظر : شرح عقود رسم املفيت البن عابدين حممد أمني بن عمر )ا 2

  07م ، ص  2009هإإ املوافق  1430األوىل : 
هإإ( ، الناشر : دار الكتاب اإلسالمي ، الطبعة الثانية   970ز الدقائق البن النجيم زين الدين بن إبراهيم )انظر : البحر الرائق شرح كن 3
 88 - 84؛ شرح عقود رسم املفيت البن عابدين ص  2/307
 4/77كش  األسرار شرح أصول البزدوي ، لعبدالعزيز بن أمحد ، دار الكتاب اإلسالمي ، بدون طبع وبدون اتريخ ،    4
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: وهو أن يكون الرتجي  أبلفاظ صرحية غري مبهمة ، مثل أن يقال فيه : عليه  الرتجيح الصريح:  األول

 عمل األمة ، وهو الصحي  ، وهو املعتمد ، وهو األشبه ، وهو األوجه وغريها من األلفاظ الصرحية.

مل : وهو أن ال تكون ألفاظ الرتجي  صرحية ، ويف مثل هذا يفهم الرتجي  من ع الرتجيح اَللتزامي:  لثاينا

املؤل  حيث إنه يقّدم القول الراج  أو يؤخر دليل القول املرجوح ، أو يذكر املؤل  دليل القول الراج  

ويرتك املرجوح أو أييت الرّد على القول املرجوح من ِقبل املؤل  ، ورمبا وجود القول يف املتون املعتربة داللة على 

 . 2 تدل على الرتجي  لقول من األقوال عند املؤل أنه هو الراج  يف املذهب ، فهذه هي بعض عالمات اليت

 هذا األصل: الفرع الثاين : تطبيقات

 مسألة أوقات صاليت الظهر والعصر يف املذهب احلنفي - 1

الظهر والعصر ، فاإلمام أبو حنيفة رمحه هللا ذهب  صلوةوقع االختالف بني فقهاء احلنفية يف بداية أوقات 

الظهر يبدأ من الزوال وينتهي إذا بلغ ظل كل شيئ مثليه سوى الفئء  وابلتايل يبدأ وقت  صلوةإىل أن وقت 

الظهر ينتهي عند بلوغ  صلوةالعصر عند انتهاء وقت الظهر. أما الصاحبان فإهنما ماال إىل أن وقت  صلوة

 . 3الظل مثله سوى الفئء ، والراج  هو قول اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا

                                                                                                                                                                             
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم البن القاضي حممد بن علي التهانوي ، الناشر : مكتبة لبنان انشرون ، بريوت ، الطبعة األوىل :  1

1996  ،1/415 -416  
هإإ  1407، الطبعة األوىل :  سالةد القوي ، الناشر : مؤسسة الر انظر : شرح خمتصر الروضة للطويف ، جنم الدين، سليمان بن عب 2

؛ درس شرح عقود رسم املفيت للمفيت األعظم حممد  186؛ أصول اإلفتاء وآدابه للشيخ حممد تقي عثماين ، ص  3/726م ،  1987املوافق 
 52- 51م، ص  2005هإإ املوافق  1426رفيع عثماين ، الناشر : إدارة املعارف كراتشي ، املطبوعة سنة 

هإإ(. أما يف  711؛ النهاية شرح اهلداية حلسني بن علي بن حجاج )م  1/257الرائق شرح كنز الدقائق البن النجيم انظر : البحر  3
اين ، احلقيقة أن اإلمام أاب حنيفة رمحه هللا حّبذ أن تؤخر صالة العصر إىل ما بعد مثليه ولكن قبل تغري الشمس. انظر : األصل لإلمام الشيب

 1/124هإإ ،   1433كالن ، مكتبة األحرار نيو أدة مردان ، الطبعة األوىل :   حتقيق : د. حممد بوينو
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املذهب احلنفي أفتوا وفق قول اإلمام أيب حنيفة ، منها ما سئل الشيخ رشيد أمحد كنكوهي : هل  واملفتون يف 

الظهر ؟ فقال : ال يعلم املسؤول عن رجوع اإلمام  صلوةاألمام أبو حنيفة رمحه هللا رجع عن رأيه حول وقت 

يه إال أن األحوط هو أداء عن رأيه ولكن لو أحد من احلنفية يعمل على رأي " الصاحبني " فإنه ال حرج ف

. وعند ما سئل الشيخ 1الظهر قبل ظل كل شيئ مثله صلوةالعصر بعد صريورة ظل كل شيئ مثليه و  صلوة

العصر  عند احلنفية ، فقال : إن فيه رأيني يف الفقه احلنفي والقول القوي  صلوةرشيد أمحد عن بداية وقت 

كل شيئ مثله " ، إال أن األحوط هو بعد أن يكون   العصر يبدأ " عند ما يصري ِظل صلوةلدي أن وقت 

 .2ظل كل شيئ مثليه

الظهر والعصر ، فقال : إن اإلمام أاب حنيفة رمحه هللا رآى أن  صلوةوسئل الشيخ املفيت كفايت هللا عن وقت 

العصر يبدأ بعد أن يكون ظل كل شيئ مثليه سوى الفئء ، وذهب الصاحبان إىل أن وقت  صلوةوقت 

عصر يبدأ بعد أن صار ظل كل شيئ مثله ، مث قال : يظهر من هذا أن االختالف وقع يف هذه ال صلوة

املسألة فمنهم من يرج  رأي اإلمام ومنهم من يرج  رأي الصاحبني ولكن هناك رأي آخر من اإلمام وهو 

 .3العصر بعد املثلني وهو األحوط صلوةالظهر قبل املثل األول و  صلوةأن يؤدي املصلي 

 .4العصر يبدأ بعد أن يكون ظل كل شيئ مثليه وهو املفىت به يف املذهب صلوةالشيخ املفيت أن وقت  وصرح

                                                           
 . 309انظر : فتاوى رشيدية للشيخ رشيد أمحد كنكوهي ، عاملي جملس حتفظ إسالم ، كراتشي ، ص  1
 311املرجع السابق ص 2
. وقال الشيخ املفيت  3/63،   2001ي ،سنة الطبع  انظر : كفايت املفيت للشيخ املفيت كفايت هللا الدهلوي ، دار اإلشاعة ، كراتش 3

، املأخوذ 2/45كفايت هللا : إن وقت صالة الظهر ينتهي عند صريورة ظل كل شيئ مثليه . انظر : تعليم اإلسالم للشيخ املفيت كفايت هللا ، 
 4/78من فتاوى رحيمية 

؛ فتاوى حقانية للشيخ  4/77،   2009فتاوى رحيمية للشيخ املفيت عبدالرحيم الجبوري، دار اإلشاعة كراتشي ، سنة الطبع :  4
؛ فتاوى فريدية ، للشيخ املفيت حممد  3/36،   2010عبد احلق ورفقائه ، جامعة دار العلوم حقانية كورة ختك ، نوشهرة ، الطبعة الثامنة : 

، وقال املفيت فيه : عند الضرورة جيوز  2/225؛ جنم الفتاوى  2/164،   2009م صديقية زرويب ، صوايب ، الطبعة الثالثة : فريد ، دار العلو 
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 مّت يذبح دم إحصار ؟ - 2

إذا خرج احملرم من البيت انواي احلج ولكن حيل بينه وبني الوصول إىل بيت هللا احلرام لسبب طارئ حيث 

لخروج من قيد اإلحرام جيب عليه أن يذب  الدم ، ولكن واجهه العدّو أو هجم عليه حيوان مفرتس ، فاآلن ل

السؤال هو مىت يذب  الدم ؟ هل يذب  الدم قبل يوم النحر أو بعده ؟ جيوز أن يذب   قبل يوم النحر أو بعده 

عند اإلمام أيب حنيفة ، وال جيوز ذلك إال بعد يوم النحر يف قول الصاحبني ، ففي املسألة قوالن مذكوران 

 .  1ول املفىت به هو قول اإلمام أيب حنيفة رمحه هللاآنفا والق

وعلى هذا أفىت صاحب أحسن الفتاوى حيث سئل عن  الرجل احملرم خرج من البيت للحج ولكن قدر هللا 

وما شاء أنه مل يستطع الوصول إىل البيت احلرام لسبب ما ، فماذا حكمه ؟ فقال : إن نوى العمرة أو احلج 

هلدي الواحد  وإن نوى العمرة واحلج معا فلريسل قيمة اهلديني ويعني يوم الذب  أبن منفردا فريسل قيمة ا

يذب  ذلك الدم يف يوم كذا يف احلرم عنه ، وال يلزم ذب  مثل هذا الدم يف أايم النحر بل جيوز له الذب  قبل 

 .2يوم النحر أو بعده ، وبعد مرور اليوم املقرر حيل من قيد اإلحرام

 : األصل الثاين لإلفتاء عند احلنفية : الفتوى على ظاهر الرواية إَل عند القرائن اخلفية املطلب الثاين

 وفيه فرعان :

                                                                                                                                                                             

؛ فتاوى مفيت حممود  2/35أداء صالة العصر قبل أن يكون ظل كل شيئ مثليه وإال القول املفىت به هو املثل الثاين ؛ فتاوى دار العلوم ديوبند ،  
؛ فتاوى عثماين للشيخ املفيت حممد تقي عثماين ، ترتيب و ختريج : موالان حممد زبري حق نواز ، مكتبة دار  1/151مداد الفتاوى ؛ إ 1/872

هإإ ، 1400؛ أحسن الفتاوى للشيخ املفيت رشيد أمحد ، حممد سعيد ، كراتشي  ، سنة الطبع  1/359،   2010العلو م كراتشي ، سنة الطبع 
2/145  
؛ اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري  للزبيدي ، أيب بكر بن علي بن حممد ، املطبعة 1/176ر هذه األقوال : اهلداية للمرغيناين ينظ  - 1

 3/59؛  البحر الرائق البن النجيم  1/178،   1322اخلريية ، الطبعة األوىل : 
؛ جديد فقهي  4/275ر للتفصيل : فتاوى حقانية ، ومثل هذا أفىت غريه من علماء األحناف ، ينظ 4/519أحسن الفتاوى  2

 . 13/257مباحث ملوالان جماهد إسالم قامسي 
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 الفرع األول : مفهوم األصل الثاين

ع إذا ينعدم الرتجي  من أصحاب الرتجي   أو التصحي  من املصححني  لقول من األقوال جيب وقتئذ الرجو 

الفتوى وفقها لكون كتب ظاهر الرواية من مرجحات احلنفية ، وعند حتقق  إىل ظاهر الرواية وإصدار

االختالف بني الروايتني من ظاهر الرواية يعمل ابملتأخر منهما زماان  ، ورمبا تصدر الفتوى على خالف 

 . 1ظاهر الرواية ألجل القرائن اخلفية 

واندر الرواية ، ومل يتّم الرتجي  ألحد منهما ويعين هذا األصل أنه إذا اجتمع يف مسألة واحدة ظاهر الرواية 

فحيئنذ يلزم على املفيت أن يفيت وفق ظاهر الرواية ؛ ألن وجود القول يف ظاهر الرواية دليل على كونه راجحا 

وصحيحا ، وعند وجود االختالف بني قولني من ظاهر الرواية يؤخذ بقول الكتاب الذي أتخر أتليفه ، 

ظاهر الرواية حسب الرتتيب اآليت : أوال املبسوط مث اجلامع الصغري مث اجلامع وعرف اتريخ أتلي  كتب 

، وما يوجد 2الكبري مث الزايدات مث السري الصغري مث السري الكبري ، ومسي ما يوجد يف هذه الكتب ظاهر الرواية

يسمى اندر  يف اجلرجانيات والكيسانيات واهلارونيات واألمايل وكتاب اتجمرد وغريذلك من الكتب فهو

 .3الرواية

 الفرع الثاين : تطبيقات هذا األصل :

 مسألة حكم التيمم للويل عند حضور اجلنازة  - 1

                                                           
 190؛ أصول اإلفتاء وآدابه للشيخ حممد تقي عثماين ، ص  18شرح عقود رسم املفيت البن عابدين ص ينظر :  1
  18شرح عقود رسم املفيت البن عابدين ص ينظر :  2
 64؛ التعريفات للجرجاين ص  2/1146لوم كشاف اصطالحات الفنون والع 3
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اجلنازة ، فهل جيوز  صلوةعليها فلو ينشغل ابلوضوء تفوته  صلوةوجاء رجل غري متوضئ لل إذا حضرت اجلنازة

له التيمم ؟ ففي ظاهر الرواية أنه جيوز التيمم يف هذه احلالة لكل رجل سواء كان وليا للميت أو غريه ، أما يف 

، وأفىت علماء  1 اندر الرواية فال جيوز التيمم يف هذه احلالة إال لغري الويل وهو القول املختار عند احلنفية

 . 2قالوا : إنه جيوز لغري الويل أن يتيمم دون الويلاألحناف وفق اندر الرواية ، و 

 مسألة حكم نكاح الزوجة املرتدة   –2

إذا ارتدت املرأة فهل تبقى يف عصمة الزوج  األول أم يفسخ نكاحها ؟ هناك ثالثة آراء يف هذه املسألة وهي 

 -وهو ظاهر الرواية  –ل : أن نكاحها انفسخ ولكن هي جترب على قبول اإلسالم وعلى التزويج بزوجها األو 

، والثالث أن النكاح ال 4 -وهي اندر الرواية  –، والثاين أهنا تسرتق يف دار اإلسالم وزوجها يستحقها 3

 .5خ بلخ ومسرقندينفسخ بسبب االرتداد وهو قول مشاي

 .6خ بلخ ومسرقند أبن نكاح املرتدة ال ينفسخعلماء احلنفية بناء على قول مشاي وأفىت

 الثال  : األصل الثال  لإلفتاء عند احلنفية : إصدار الفتوى بعد الرجوع إىل  أصول الكتباملطلب 

 وفيه فرعان :

 الفرع األول : مفهوم هذا األصل 
                                                           

  1/51؛ بدائع الصنائع 1/29انظر : اهلداية للمرغيناين  1
 4/385 آپ ےک اسملئ لور لن اک لح؛  4/117؛ كفايت املفيت  114 – 2/113؛ جنم الفتوى  3/448فتاوى حقانية  2
؛ احمليط الربهاين يف الفقه النعماين أليب  3/127ل املختار ؛ االختيار لتعلي  3/194انظر : الدر املختتار وحاشية ابن عابدين   3

؛ بدائع  3/141هإإ ،  1424املعايل رهان الدين حممود بن أمحد ، حتقيق : عبدالكرمي سامي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل : 
 2/178الصنائع 

 4/254و  4/79الدر املختار وحاشية ابن عابدين   4
 3/142؛ احمليط الربهاين  3/194ختار وحاشية ابن عابدين  الدر امل 5
  2/567؛ فتاوى حممودية  6/361؛ أحسن الفتاوى  299 – 4/292جواهر الفقه  6
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إذاً جيب على املفيت أن يراجع  أصول  املختلفةإذا مل يرد تصحي  من ِقبل أصحاب الرتجي  فيما بني األقوال 

، ولكي يكون املفيت 1 يصدر الفتوى لكي تكون الفتوى منضبطة وحمققة مث –وهي ظاهر الرواية  –الكتب 

متأهال للمراجعة إىل الكتب املعتمدة أخذا وتناوال  جيب عليه أن يتلمذ على فطاحل العلماء واملهرة ؛ ألن 

 التالية :املسائل تقيد ابلقيود وحتتاج إىل تعبري صحي  موافق ألصول املذهب.فيستفاد من هذا األصل النقاط 

هب لكي تكون الفتوى جيب على املفيت والناقل أن يفحص املسألة يف كتب الرتاث املعتمدة يف املذ  -أوال

 صحيحة و حمققة.

كما جيب عليه أن يتلمذ على فطاحل العلماء واملهرة للوصول إىل الكتب املعتمدة وإىل التعبري   -اثنيا

 الصحي .

 فاألصل اشتمل على  األمور اآلتية :

ملسؤولة حتقيقا كامال كما جيب عليه إدراك الفرق بني القول الراج  الة أجيب على املفيت حتقيق املس -1

وال  ”واملرجوح والقوي والضعي . ويدل عليه قول ابن عابدين رمحه هللا نقال من الفتاوى اخلريية : 

مرين يف حتصيل شك أن  معرفة راج  املختل  فيه من مرجوحه ومراتبه قوة وضعفا  هو أمال املش

العلم . فاملفرو  على املفيت والقاضي التثبت يف اجلواب وعدم اتجمازفة فيه خوفا من االفرتاء على 

هللا عزوجل بتحرمي حالل وضده وحيرم اتباع اهلوى والتشهي ، وامليل إىل املال الذي هو الداهية 

 .   2“كل جاهل شقي  ال يتجاسرعليه إال الكربى ، واملعصية العظمى ، فإن ذلك أمر عظيم

                                                           
 190ه للشيخ حممد تقي عثماين ، ص ؛ أصول اإلفتاء وآداب 18شرح عقود رسم املفيت البن عابدين ص انظر :  1
 12شرح عقود رسم املفيت ص  2
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ال جيوز للمفيت أن يصدر الفتوى بناء على الكتب غري املعتمدة يف املذهب بل عليه أن يراجع  -2

هذا يقول ابن املصادر األصلية وحيقق املسألة فيها وال يفيت مبجرد مالحظة كتاب أو كتابني ، ويف 

وال وحال املرج  له ، تعلم قلت : فحيث علمت وجوب اتباع الراج  من األق ”عابدين رمحه هللا :

أنه الثقة مبا يفيت به أكثر أهل زماننا مبجرد مراجعة كتاب من الكتب املتأخرة ، خصوصا  غري 

احملررة كشرح النقاية والدر املختار واألشباه والنظائر  وحنوها ، فإهنا لشدة االختصار واإلجياز كادت 

النقل يف مواضع كثرية ، وترجي  ما هو  ت لحق ابأللغاز ، مع ما اشتملت عليه من السقط يف

 .1“خالف الراج  ، بل ترجي  ما هو مذهب الغري مما مل يقل به أحد من أهل املذهب 

جيب على املفيت أن حيقق املصادر األصلية للفتوى ويستفرغ وسعه يف حتقيقها ؛ ألنه قد يصدر  -3

الفتوى السابقة وينقل ما فيها ، فإن  اخلطأ من املفيت لعدم حتقيق املصادر ، فإنه يعتمد على مصادر 

كان اخلطأ يف املنقول فإنه ينقل ذلك اخلطأ بدون التحقق يف املصادر األصلية. ويقول ابن عابدين 

قلت : وقد يتفق نقل قول يف حنو عشرين كتااب من كتب املتأخرين ويكون  ”رمحه هللا يف هذا : 

اخلطأ، أخطأ به أول واضع له ، فيايت من بعده وينقله عنه ، وهكذا ينقل بعضهم عن بعض كما 

على ذلك العالمة ابن النجيم يف  يص  تعليقه وما ال يص  كما نّبه وقع ذلك يف بعض مسائل ما

 . 2“البحر الرائق 

 رع الثاين : تطبيقات هذا األصل :الف

                                                           
 12عقود رسم املفيت ص شرح  1
 201-6/200؛ انظر : البحر الرائق البن النجيم  13شرح عقود رسم املفيت ص  2
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املفيت ال يفيت إال بعد أن يراجع كتب الرتاث وأمهات الكتب وال يفيت مبجرد النظر إىل الفتاوى السابقة 

املوجودة يف الكتب رمبا يوجد الرأي اخلطأ فمن ال يراجع إىل كتب الرتاث حري به أن ينقل ذلك اخلطأ 

يف املذهب احلنفي بناء على عدم املراجعة إىل كتب الرتاث ونقل  إىل غريه ، فمن املسائل اليت اشتهرت

: مسألة االستئجار على الطاعات ، فالرأي املفىت به هو صحة 1املتأخرون فيها خطأ املتقدمني 

االستئجار على تعليم القرآن واألذان واإلمامة للضرورة ، أما  الطاعات اليت  ال ضرورة إليها مثل  

 .  2ءة القرآن فال جيوز االستئجار أصالاالستئجار على قرا

توا نقال من املتقدمني الذين فالبعض من املفتني يف القارة اهلندية كذلك مل يراجعوا أمهات الكتب وأف

وا يف إصدار الفتوى وقالوا : إن املتقدمني منعوا االستئجار على الطاعات ، أما املتأخرون فإهنم أخطأ

 .3أابحوه لالجتناب من الغفلة والكسل يف أمور الدين 

املطلب الرابع : األصل الرابع لإلفتاء عند احلنفية : الفتوى عند تعارض تصحيحات املشايخ يكون بعد 
 النظر والتحقيق

 عان :وفيه فر 

 الفرع األول : مفهوم هذا األصل 

                                                           
جاء يف اجلوهرة النرية : هل جيوز االستئجار على قراءة القرآن على القرب مدة معلومة ، فقال البعض : جيوز ومنع البعض منه واجلواز  1

. واحلقيقة 1/269هإإ ،  1322هو املختار.انظر اجلوهرة النرية أليب بكر بن علي بن حممد احلدادي البغدادي ، املطبعة اخلريية ، الطبعة األوىل 
ومال أن القول املفىت به هو صحة االستئجار على تعليم القرآن ال على تالوته ، ونقل اخلطأ يف اجلوهرة النرية املتأخرون منهم : القهستاين 

  13مسكني وصاحب البحر.  انظر : شرح عقود رسم املفيت ص 
  3/64ن النجيم ؛ البحر الرائق الب 3/306؛ اهلداية  1/562الدر املختار وحاشية ابن عابدبن  2
 ؛ مث بعد ذلك قال صاجب جامع الفتاوى : إن هذا األمر منقول خطأ وكان يف األصل تعليم القرآن 6/461جامع الفتاوى انظر :  3

. أما الذين راجعوا إىل أمهات الكتب 1/134؛ كفايت املفيت  17/90و  23/396نظر : فتاوى حممودية يويف العجلة كتب قراءة القرآن. و 
 3/366؛ إمداد الفتاوى  24/413؛ خطبات حكيم األمت  3/574و  1/244ا االستئجار على الطاعات . انظر : إمداد األحكام فحرمو 
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إذا وردت يف الفقه احلنفي أقوال املشايخ أو رواايهتم املختلفة يف نفس املسألة فاملفيت ال يفيت فيها إال بعد 

نظر صحي  يف ترجي  تلك األقوال والرواايت واملرجحات فيصدر الفتوى وفق القول الذي أيدته تلك 

 ويقع االختالف يف القولني أو الروايتني يف صور خمتلفة آتية:. 1الرتجيحات أو املرجحات

 إذا وقع التعار  بني الرتجي  الصري  وااللتزامي فالصري  مقدم. -

 فحينئذ يقدم األقوى. –حيث أن بعضها أقوى من بعض  –إذا وقع التعار  بني أدوات الرتجي   -

ذ يعمل ابلقول املتأخر إن علم التاريخ إذا وقع التعار  بني القولني وقد رّجحهما رجل واحد  فحينئ -

، وعند عدم علم التاريخ أو كان الرتجي  من رجلني خمتلفني، رّج  املفيت أحدمها ابملرجحات اليت 

تبدو له ، فإن مل يظهر ألحدمها شيئ من املرجحات فاملفيت ابخليار ، فيأخذ مبا يطمئن به قلبه 

 . 2وجيتنب من التشهي

ني ، نوع يرّج  به بني أقول األئمة املختلفة ، ونوع يرّج  به بني تصحيحات وهذه املرجحات على نوع

 ، وإليك بيان ذلك : املشايخ

 النوع األول : املرجحات اليت ترجح هبا بني األقوال املختلفة

 .3إذا وردت األقوال املختلفة يف مسألة العبادات فيؤخذ بقول اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا -

 .4وس  رمحه هللا يف مسائل القضاءويؤخذ بقول أيب ي -

 .1ويؤخذ بقول اإلمام حممد رمحه هللا يف مسائل مرياث أوىل األرحام -
                                                           

 189 - 184أصول األفتاء وآدابه ص انظر : 1
 188أصول اإلفتاء وآدابه ص انظر :  2
  64: حممدي الهور ابكستان ، ص شرح عنية املصلي املعروف ابلشرح الكبريي ، حممد إبراهيم ، الناشر انظر :  3
 6/307البحرالرائق البن النجيم انظر :  4
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لقياس سوى إحدى اعند وجود القياس واالستحسان يف مسألة واحدة يرج  االستحسان على  -

 .2عشرة مسألة

 .3واحدةيرج  ظاهر الرواية على اندر الرواية عند وجود التعار  بينهما يف مسألة  -

الن يف مسألة واحدة وأحدمها أقوى دليال عند املفيت املتأهل للنظر والتحقيق فيؤخذ إذا وقع القو  -

 .4ابألقوى

 .5ويف مسألة التكفري يؤخذ ابلقول األحوط -

 .6يعترب قول اتجمتهد منسوخا إذا رجع عنه ويعمل ابلقول املرجوع إليه ويفىت عليه -

حدمها يف املتون واآلخر يف غريها ، فيؤخذ ما يف املتون ويفىت إذا كان القوالن يف مسألة واحدة وأ -

 .  7عليه إال إذا صرّح املشايخ من أصحاب الرتجي  سبب ترجي  غري املتون

 املشايخالنوع الثاين : املرجحات اليت يرجح هبا بني تصحيحات 

 إذا صّ  القوالن وأحدمها وقع أصّ  والثاين صحيحا فريج  األص  على الصحي . -

إذا وقع تصحي  أحد القولني بلفظ فتوى والثاين بغريه يرج  القول الذي مّت تصحيحه بلفظ  -

 الفتوى.
                                                                                                                                                                             

جممع األهنار يف شرح ملتقى األحبار ، عبدالرمحن بن حممد بن سليمان ، الناشر : دار الكتب العلمية ، دون سنة الطبع ، انظر :  1
4/526  
 4/6كش  األسرار شرح أصول البزدوي ، انظر : 2
  6/294البحرالرائق  انظر : 3
؛ التقرير والتحبري ، ألمري احلاج  أبوعبدهللا مشس الدين حممد بن حممد ، الناشر : دار الكتب العلمية ،  289شرح كبريي ص انظر : 4

  3/3هإإ ،   1402الطبعة الثانية : 
  135 – 5/134البحرالرائق البن النجيم انظر : 5
  1/145املرجع السابق   6
  66 – 55؛ شرح عقود رسم املفيت ص  6/310لسابق  املرجع ا 7
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 .1إذا كان ترجي  أحدمها أو تصحيحهما يف املتون فريج  به على غريه -

 إذا كان القوالن مصححني وأحدمها قول اإلمام األعظم والثاين لغريه فريّج  قول اإلمام األعظم. -

 .2الصحي  يف ظاهر الرواية والثاين ورديف غري ظاهر الرواية فريج  ما يف ظاهر الروايةإذا وقع القول  -

 إذا مّت اختيار أحد القولني ابألكثر ومّت اختيار القول الثاين ابألقل فريّج  القول الذي اختاره األكثر. -

 .إذا مّت تصحي  أحد القولني استحساان واآلخر قياسا فريج  القول الراج  استحساان -

 إذا كان أحد القولني املصححني أنفع للوق  فهو يرج  على غريه. -

 ويرّج  القول املصح  الذي يكون أوفق ألهل الزمان ولعرفهم على غريه. -

 . 3يرج  القول املصح  إذا كان دليله أقوى وأوض  وأظهر على غريه -

 تصحيحه صرحيا.إذا مّت تصحي  أحد القولني صرحيا واآلخر التزاما فريّج  القول الذي مّت  -

 القول الذي هو أنفع للفقراء على غريه. الزكوةيرج  يف ابب  -

 ويف احلدود يرج  القول الذي أدرأ للحدود على غريه. -

 .4وإذا وقع التعار  بني احلل واحلرمة فريّج  ما هو احملرم -

 الفرع الثاين : تطبيقات هذا األصل :

 مسألة ابتداء وقت العشاء 

                                                           
 2/92البحرالرائق  انظر : 1
 3/239املرجع السابق   2
 68 - 66شرح عقود رسم املفيت ص انظر : 3
 189أصول اإلفتاء وآدابه ص انظر :  4
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حقيقة املسألة : مىت يبدأ وقت العشاء يف املذهب احلنفي ؟ بعد الشفق البيا  كما هو رأي اإلمام أيب 

. وقد صّح  املشايخ كال القولني ، ولكن 1حنيفة رمحه هللا أو بعد الشفق األمحر كما هو قول الصاحبني 

 األحوط واملفىت به هو قول اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا.

املفيت ما هو األرج  واحملقق يف  يةوفق قول اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا ، حيث سئل صاحب كفا املفتونوأفىت 

املغرب ؛ ألنه يوجد يف بعض الكتب أن وقته النهائية هو غياب الشفق األمحر ويف  صلوةمسألة هناية وقت 

قق ؟ فقال : املغرب ينتهي بعد غياب الشفق األبيض ، فما هو القول احمل صلوةبعض الكتب أن وقت 

 . 2العشاء يبدأ بعد غياب الشفق األبيض صلوةاألحوط هو قول اإلمام أيب حنيفة وهو أن وقت 

املطلب اخلامس : األصل اخلامس لإلفتاء عند احلنفية : الفتوى على قول غري اإلمام أيب حنيفة رمحه 
  هلل

 وفيه فرعان :

 الفرع األول : مفهوم هذا األصل 

في من أقوال اإلمام األعظم وأصحابه لذا كون الفتوى على أقوال أصحابه ال يعد خمالفا يتكون املذهب احلن

 . واألصل حيتاج إىل قدر من التفصيل وهو كاآليت : 3للمذهب إذا كانت األقوال معمولة ومعتربة يف املذهب

إذا كان يف املسألة قوالن أو روايتان عن اإلمام أيب حنيفة أ خذ مبا ثبت اختياره من قبل اإلمام وعند  -

عدم ثبوت اختياره أحد القولني يؤخذ مبا اختاره اإلمام أبو يوس  مث ابختيار اإلمام حممد مث مبا 
                                                           

  1/258البحر الرائق  انظر :  1
،فتاوى  2/226، جنم الفتاوى  414/  1؛ إمداد األحكا م  2/146، وكذلك انظر : فتاوى فريدية  3/65كفايت املفيت انظر :   2

 آپ ےک اسملئ لور لن اک لح،  3/42، فتاوى حقانية  49و  2/36، فتاوى دار العلوم ديوبند  3/68، كفايت املفيت  312رشيدية ص 
3/198 ، 
  29ص شرح عقود رسم املفيت : انظر 3
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بني اختيار صاحبيه اختاره زفر واحلسن. أما إذا وقع االختالف بني اختيار اإلمام أيب حنيفة و 

 فحينئذ يتخري املفيت اتجمتهد وجيب على املفيت غري اتجمتهد أن أيخذ بقول اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا. 

 ويف احلقيقة أنه يوجد أحياان يف بعض املسائل قوالن أو روايتان  متضادان عن اإلمام أيب حنيفة مثل :

عما اختاره متأخرًا ففي هذه احلالة يؤخذ قوله القدمي يف حكم الوضوء ابلنبيذ كان خمتلفا  -1

 ابملتأخر.

 وإذا مل يرّج  اإلمام أحد القولني املوجودين يف مسئلة فحينئذ يعترب القوالن متساويني. -2

واألقوال املنقولة من  أصحابه تعترب رواية عن اإلمام أيب حنيفة كما قال ابن عابدبن انقال عن  -3

ه أبهنم قالوا: " ما قلنا يف مسئلة قوال إال وهو روايتنا احلاوي القدسي أنه روى عن مجيع أصحاب

عن أيب حنيفة ، وأقسموا عليه أمياان غالظا " فلم يتحقق إذن يف الفقه جواب وال مذهب إال له  

 .   1كي  ما كان ، وما نسب إىل غريه إال بطريق اتجماز للموافقة 

اإلمام لكونه قواي من حيث الدليل مث اختاره ويعين هذا األصل أنه إذا رج  من بعض أصحابه قوال لغري 

فهذه األقوال تعترب أقوال اإلمام األعظم رمحه هللا حقيقة ، فيعترب اختيار هذه األقوال إبجازة اإلمام ويدل عليه 

، وشرحه الشيخ سعيد  “إن توجه بكم دليل فقولوا به  ”قول اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا إذ قال ألصحابه : 

رمحه هللا قائال : ال جيب على األصحاب أن تختاروا قول اإلمام األعظم دائما ، بل ميكن هلم  ابلب بورى

. ويدل عليه أقوال أصحاب اإلمام األعظم  2االختيار قول آخر إذا كان له دليل قوي لذلك القول املختار

                                                           
  168 – 167؛ أصول اإلفتاء وآدابه  ص  38 – 35انظر : شرح عقود رسم املفيت ص  1
لسعيد أمحد ابلن بوري ، الناشر : امليزان ، الهور ابكستان ، دون سنة الطبع ، ص )كي  تصدر الفتوى(  آپ وتفی ےسیک دںیانظر :  2
63 
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فيه أاب حنيفة إال قوال قال أبو يوس  : ما قلت قوال خالفت   ”الواردة يف شرح عقود رسم املفيت بلفظ : 

،  “ما خالفت أاب حنيفة يف شيئ إال قد قاله مث رجع عنه  ”. وروي عن زفر أنه قال  :  “قد كان قاله  

وكذلك ورد يف احلاوي القدسي : روي عن مجيع أصحابه الكبار كأيب يوس  وحممد وزفر واحلسن أهنم قالوا 

 . 1“يب حنيفة رمحه هللا ما قلنا يف مسالة قوال إال وهو روايتنا عن أ”:

فهذه النصوص تنص على أن أصحاب اإلمام األعظم رمحه هللا مل تخالفوه يف مسألة ما بل كلما قالوا هو 

اتباعا ألقوال اإلمام األعظم رمحه هللا ؛ لذا إصدار الفتوى على أقوال أصحاب اإلمام األعظم ال يعد خروجا 

 . 2 عن املذهب

 هذا األصل :الفرع الثاين : تطبيقات 

 مّت يبدأ بتكبري التشريق ؟  - 1

العصر من يوم النحر كما هو قول اإلمام أيب حنيفة أم يبدأ به  صلوةهل يبدأ به من فجر عرفة إىل عقيب  

من فجر عرفة إىل عقيب عصر اليوم اخلامس من عرفة كما هو قول الصاحبني ؟ فاملتحقق يف املذهب هو أن 

 .3على قول الصاحبني ، وال يعّد من عمل بقوليه خارجا عن املذهب املفىت به يف هذه املسألة

وأفىت املفتون يف املذهب احلنفي يف القارة اهلندية وفق قول الصاحبني ؛ ألنه هو املفىت به ، ففي هذا سئل 

صاحب الفتاوى احلقانية ، فقال : أبن القول املفىت به يف هذه املسألة هو قول الصاحبني ، لذلك يبدأ 

 .1كتبري التشريق من فجر عرفة إىل عصر اليوم اخلامس من يوم عرفةب

                                                           
  33شرح عقود رسم املفيت ص  1
 وللتفصيل ينظر : أصول املسائل اخلالفية ) أتسيس النظر ( أليب زيد الدبوسي ، الناشر : الصدف   2 
   1/185؛ اهلداية  2/178؛ البحر الرائق البن النجيم  2/180انظر : الدر املختار وحاشية ابن عابدين  3
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 مسألة حكم ضمان احليوان يف صورة خمصوصة -اثنيا 

إذا استأجر الرجل دابة مث ركبها ركواب معتادا ولكن هلكت بسبب من نفس الدابة ال بسبب من الراكب فهل 

أذن له املالك للضرب أو للكب  ، أما عند  يضمن الراكب الدابة ؟ عند اإلمام أيب حنيفة يضمن إال إذا

 وهو املفىت به. 2الصاحبني فال يضمن مادام الراكب استخدمها بطريق معتاد

وعلى هذا أفىت علماء احلنفية وقالوا : مادام الراكب استخدم الدابة ومل يظهر من عمله ما يثبت تقصريه 

 . 3وتعديه فال يضمن

 تاء عند احلنفية : الفتوى على النظائر ، فيه فرعان :املطلب السادس : األصل السادس لإلف

 الفرع األول : مفهوم هذا األصل 

، ملن كان من  5املنطوقة يف املذهب احلنفي 4إذا انعدمت اجلزئية يف كتب الفقه إذًا جتوز اإلفتاء على النظائر

أهل االستنباط ، وعميق النظر يف اجلزئيات يف كتب الفقه ، وفهيما الفروق بني املسائل املسؤولة عنها وبني 

 . ويوصي ابن عابدين من جييب السائلني بناء على النظائر ويقول :6النظائر املذكورة يف كتب الفقه 

                                                                                                                                                                             
 1/548؛ فتاوى عثماين  3/210؛ فتاوى فريدية  3/413انظر : فتاوى حقانية  1
  8/16؛ البحر الرائق البن النجيم  6/39انظر : الدراملختار وحاشية ابن عابدين  2
 .8/512،أحسن الفتاوى  4/610فتاوى دار العلوم زكراي  3
فالنظري : ما يكون مشاذها لشيئ يف أمر ، وقد يطلق النظري على املثال مساحمة. واملثال : هو يطلق على اجلزئي الذي يذكر إليضالح  4 

والفارق بينهما أن املثال يكون جزءا من جزئيات الشيئ القاعدة وإيصاله إىل فهم املستفيد ، كما يقال :الفاعل كذا ومثاله زيد يف ضرب زيد.  
  الشيئ ما يكون مشاركا له يف األمر املقصود ، ويندرج النظري وذلك الشيئ حتت شيئ آخر. وأحياان يطلق النظري على املثال مساحمة ولكنونظري

والعلوم فنون إذا قوبل أبن يقال هذا نظري له ال مثاال له مثال ، ال يراد به املثال بل يراد به أنه نظري له أي شبيه له . انظر : كشاف اصطلحات ال
2/1448 
انظر : الفصول يف األصول للجصاص أمحد بن علي ، حتقيق : عجيل جاسم ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية دولة الكويت ،  5

 4/23هإإ ،   1414الطبعة الرابعة : 
 54شرح عقود رسم املفيت ص انظر :  6
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تب الفقه على العرف والعادة الرائجة يف زمن املتقدمني أحياان تتأسس املسألة واجلزئية املذكورة يف ك –أوال 

وقد تتغري هذه العادات واألعراف فحينئذ ال يطبق حكم تلك اجلزئية على املسألة املسؤول عنها أي ال جيمد 

 املفيت على ما نقل يف كتب ظاهر الرواية من غري مراعاة الزمان وأهله ؛ وإال يتضرر أهل زمنه.

كان من اإلمكان من التصور وفق ذلك الزمان واستخدموا األلفاظ مسائل زماهنم على ما   قهاءبىن الف -اثنيا

العامة اليت يبدو من ظاهرها أهنا تشمل األحوال اليت استجدت فيما بعد ومل تكن متصورة يف عهدهم. 

ليت استخدموها فحينئذ ال ميكن لنا أن نقول : إن الفقهاء قد حكموا على املسائل اجلديدة ابأللفاظ العامة ا

يف الطائرة ألن السجدة مل تتحقق فيها ؛ ألن  الصلوةلبيان احلكم. كما أن بعض املعاصرين افتوا بعدم جواز 

السجدة تكون على األر  وفرش الطائرة ال يعترب أرضا ، فوضع اجلبهة على األر  يف السجدة عند 

 متصورة يف زمنهم،  وكذلك من أفىت بعدم جواز الفقهاء املتقدمني ليس قيدا إلخراج فرش الطائرة ؛ ألهنا غري

على اتجمهر ؛ ألن صوت اتجمهر ليس صوت اإلمام ، فاستخدام الفقهاء لفظ " التلقن من  الصلوةصحة 

 .1اخلارج " ليس إلخراج صوت اتجمهر ؛ ألنه ماكان متصورا يف زمنهم

صدار الفتوى بناء على النظائر وإال والبد للمفيت أن يكون حاذقا ومتبحرا يف الفقه حىت يكون متأهال إل

ميكن أن تخال  السل  من الصحابة والتابعني ، ويضبط هذه النقطة  قول  اجلصاص رمحه هللا عند ما قال : 

ال خال ف بني الصدر األول والتابعني وأتباعهم يف إجازة االجتهاد والقياس على النظائر يف أحكام  ”

حظره من أهل هذه األعصار املتقدمة ، إىل أن نشأ قوم ذو جهل ابلفقه احلوادث ، وما نعلم أحدا نفاه أو 

                                                           
 308 - 307انظر : أصول اإلفتاء وآدابه ص  1
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وأصوله ال معرفة هلم بطريقة السل  وال توقي لإلقدام على اجلهالة وأتباع اهلوى البشعة ، اليت خالفوا فيها 

 . 1“الصحابة ومن بعدهم من أخالفهم 

 الفرع الثاين : تطبيقات هذا األصل :

 مسألة مطابقة النظري 

 مسألة حتديد املسمولية ملالك الشركة -أوَل 

ذمة الشركة مبعىن إذا وجب الديون على الشركة احملدودة ولكن املبلغ أكثر من كسب الشركة  هل ميكن حتديد

ورأمساهلا فهل يطالب األكثر من مالك الشركة ؟ فإن فقهاء األحناف أفتوا جبواز حتديد ذمة الشركة احملدومة 

، وجّوزوها بناء على حتديد ذمة العبد املأذون ألن العبد 2لب األكثر من مالك الشركة على كسبها وال يطا

املأذون يف الفقه اإلسالمي إذا أذن للتجارة فهو يسمى العبد املأذون ابلتجارة ، ألنه أذنه مالكه للتجارة ، 

لعبد وكسبه وال تعود فكل ما يكتسب يف التجارة هو ملالكه وإذا وجب الديون على العبد فهي على رقبة ا

 ني هنا ، فكذلك يعاجل يف الشركة احملدودة.وخترب ذمة الدائن 3مسؤولية أداء الديون على سيده 

 مسألة زرع األعضاء البشرية -اثنيا 

                                                           
؛ أصول السرخسي للسرخسي ، مشس األئمة حممد بن أمحد ، الناشر : دار املعرفة ، بريوت  4/23الفصول يف األصول للجصاص  1

  2/125، دون سنة الطبع ، 
للشيخ  لالسم لور دجدی اعم یش اسملئ؛  80املعارف ، کراچی ، ص  ۃللشيخ حممد تقی عثمانی ، اإدار لالسم لور دجدی تشیعم و اجتر  2

م یتفم و لاتسذ اجۃعم  دجدی اعمالم  ےک رشیع لاکحم؛  7/207، 2008اسالميات ، طبع اول  ۃحممد تقی عثمانی ، ادار
س

مغن

خیشلل یتفم لاسحن لہلل اشقئ 

 2/49،   2007طبع  لرلدیش ، دلر لالاشتع ركلیچ ،
؛ بدائع الصنائع  9/292يت ، أكمل الدين ، حممد بن حممد ، ؛ العناية شرح اهلداية ، للبابر  9/292انظر : فت  القدير البن اهلمام  3
7/203  
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هل جيوز زرع األعضاء البشرية ؟ فأفىت علماء األحناف أن املعاجلة بزرع األعضاء البشرية ال جيوز ، وأفتوا بناء 

 املوجود يف كتب الفقه وهو أن الرجل املضطر إذا مل يكن لديه مبا يسد رمقه ويقول له رجل آخر على النظري

: " اقطع يدي وكلها " فهذا ال يسع له أن يقطع وال يسع لرجل آخر أن أيذن للغري قطع البدن لكي أيكله 

 . 1ويسد رمقه

 لى القواعد الفقهيةاملطلب السابع : األصل السابع لإلفتاء عند احلنفية : الفتوى ع

 وفيه فرعان :

 الفرع الثاين : مفهوم هذا األصل

 .2جيوز للمفيت املاهر واملتبحر  أن يفيت بناء  على القواعد الفقهية إذا كان متأهال لتطبيقها

ومعىن هذا األصل أنه جيوز للمفيت املتأهل لفهم القواعد الكلية ومطلعا على مستثنيات القواعد وممارسا 

له ملكة خاصة متميزة يف الفقه فحينئذ له أن يفيت  ئيات اليت تتعلق ابلقواعد ،لتطبيقاهتا وعاملا ابملسائل واجلز 

                                                           
،   2009 ۃالقرآن والعلوم االسالمية ، کراچی ، طبع سن ۃجديد فقهي مباحث للشيخ جماهد االسالم قامسی ، ادارانظر :  1
ا وجود النظري يف كتب الفقه.  وكذلك انظر : هناك أولة كثرية ملنع هذه املعاجلة دون هذا النظري واستدل ذها علماء احلنفية ومنه۔1/200

7/14962.html-http://www.jamiabinoria.net/Efatawa/2012-. This fatwa was issued on 04
املعاجلة بزرع األعضاء بناء على هذا النظري املوجود يف كتب الفقه. ، هذا عنوان اجلامعة البنورية وهي أصدرت الفتوى وحرمت  .23-2012

http://www.darulifta-ونفس هذه الفتاوى أصدرت من قبل اجلمعة دار العلوم ديوبند ، اهلند . انظر : 
Haram/5432--ldeoband.com/home/ur/Hala32, issued on May 03, 2008.no: . Fatwa   ؛ وكذلك

أصدرت اجلامعة الفاروقية نفس الفتوى ، انظر : 
http://www.hamariweb.com/directories/jamia_farooqia_edu839.aspx.  

م  1991هإإ املوافق  1411الطبعة األوىل درر احلكام يف شرح جملة األحكام لعلي حيدر خاجه أمني أفندي ، الناشر : دار اجلليل ،  2
؛ الوجري يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ، د. حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورن أبو احلارث الغزي ، الناشر : مؤسسة الرسالة ،  1/17، 

دراسة مؤلفاهتا أدلتها ، مهمتها ، تطبيقاهتا  ؛ والقواعد الفقهية : نشأهتا ، تطورها ، 42م ، ص  1996هإإ املوافق  1416بريت ، الطبعة الرابعة 
 348 - 333لعلي امحد الندوي ، الناشر : دار القلم ، دمشق ، ص 

http://www.jamiabinoria.net/Efatawa/2012-7/14962.html
http://www.darulifta-deoband.com/home/ur/Halal--Haram/5432
http://www.darulifta-deoband.com/home/ur/Halal--Haram/5432
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بناء على القواعد الفقهية عند عدم وجود جزئية صرحية للمسألة املسؤولة عنها يف كتب الفقهاء ، والذي 

 يفتقد هذه الصفات ال جيوز له أن يفيت بناء على القواعد.

إن كل قواعد العلوم إمنا بنيت على فروع هذه العلوم ”قال صاحب الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية : و 

وكانت مثرة هلا ، وأقرب مثال لذلك قواعد األصول وخاصة عند احلنفية حيث استنبطت من خالل أحكام 

لنا أن نستند إىل تلك القواعد لتقرير  املسائل الفرعية املنقولة عن األئمة املتقدمني ، ومل يقل أحد إنه ال جيوز

 . 1“األحكام واستنباطها

 الفرع الثال  : تطبيقات هذا األصل :

 مسألة الطالق ابلكتابة  -أوَل

؛ ألن 2إذا كتب الزوج الطالق بنفسه ومل ينطق ذها فهل يقع الطالق ؟ فأفىت علماء احلنفية أبن الطالق يقع 

 .3: " الكتاب كاخلطاب "  الكتاب كاخلطاب ، بناء على القاعدة

 مسألة طهارة ماء احلوض -اثنيا 

إن الشيخ أمحد رضاخان سئل عن احلو  الذي شك فيه أن الصيب قد ابل فيه ، فقال : مادام مل حيصل  

 . 4اليقني على هذا فإن املاء طاهر ألن اليقني ال يزول ابلشك 

                                                           
 42الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية للشيخ حممد صدقي ،  ص  1
  12/583ى حممود ؛ فتاو  5/305فتاوى فريدية  9/178و  8/265؛ كفايت املفيت  4/174انظر : فتاوى دار العلوم زكراي  2
؛ البحر الرائق البن النجيم  6/254؛ العناية شرح اهلداية 3/23وردت هذه القاعدة  يف معظم كتب الفقه احلنفي ، منها : اهلداية  3
5/290  
  396/  4؛  282و  3/279   فتاوى رضويةانظر :  4
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 لثالثةمسألة طهارة ملاء إذا تغريت صفته من األوصاف ا -اثلثا 

وسئل : لو ألقي الدواء الواقي من الوابء يف املاء وتغري بسببه لونه وذوقه فهل هذا التغيري يسبب جناسة املاء ؟ 

 . 1فقال : إذا كان الدواء غري جنس فال يقال بنجاسة املاء بناء على أن " األصل يف األشياء اإلابحة"

 سائل يف كتابه بناء على القواعد الفقهية.والشيخ أمحد رضا خان رمحه هللا أفىت يف كثري من امل

 املطلب الثامن : األصل الثامن لإلفتاء عند احلنفية : الفتوى على العرف

 وفيه فرعان :

 الفرع األول : مفهوم هذا األصل 

 .2ابلقبول وتلقته الطباع السليمة العرف والعادة : ما اسقر يف النفوس من جهة العقول ، 

 ثالثة أقسام وهي :والعرف ينقسم إىل 

العرف العام : وهو ما تعارف عليه أكثر الناس يف مجيع البلدان ، ومن أمثلته عقد االستصناع وحنو  –أوال 

 ذلك.

العرف اخلاص : وهو ما تعارف عليه أكثر الناس يف بعض البلدان ، ومن أمثلته إطالق لفظ الدابة  –اثنيا 

 على الفرس عند أهل العراق ، وال يطلق يف مصر.

، فإهنا يف  الصلوةالعرف الشرعي : وهو اللفظ الذي استعمله الشارع مريدا منه معىن خاصا ، مثل  –اثلثا 

 .1أراد ذها شيئا خمصوصااألصل للدعاء ، لكن الشارع 
                                                           

  280/  3  فتاوى رضويةانظر :  1
/ 2؛ األشباه والنظائر البن جنيم العالمة زين الدين بن إبراهيم  219القواعد الفقهية ص ؛ شرح  193اجلرجاين  ،التعريفات ص  2

101، 
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بل ليس  2فاعترب فقهاء املذهب احلنفي العرف من األصول اليت جيوز للمفيت أن يصدر الفتوى بناء عليه 

الف عرف زمانه.   والبد للمفيت للمفيت أن حيكم على ظاهر املذهب ويرتك العرف ، وليس له أن يفيت خب

وسائل تغري األحكام الفقهية اليت تبين عليه وحيث يتغري ن يعرف التفاصيل اليت تتعلق ابلعرف حيث إنه من أ

 العرف يتغري معه احلكم الفقهي.

واجلدير ابلذكر هنا أن الشريعة قد اعتربت العرف والعادة يف بناء األحكام الفقهية عليها. وقدصاغ الفقهاء 

 5عروف عرفا كاملعروف شرطا، وامل 4، والثابت ابلعرف كالثابت ابلنص 3القواعد يف ذلك مثل: العادة حمكمة 

 . 6، و إمنا تعترب العادة إذا اطردت أو غلبت 

 الفرع الثاين : تطبيقات هذا األصل :

 مسألة اإلكراه يتحقق بغري امللك -أوَل 

هل اإلكراه يتحقق يف امللك فقط كما هو رأي اإلمام أيب حنيفة أو يتحقق يف غري امللك أيضا وهو قول 

ًأصدر علماء احلنفية الفتوى يف الزمن املعاصر ألن اإلكراه مّت حتققه من غري امللك ، وعلى هذا 7الصاحبني 

ذلك  جواز نطق كلمة الكفر عند التهديد ويف حالة االضطرار مع  أيضا كما كان يتحقق يف امللك ، ومثال

يف العرف من غري اطمينان القلب ابإلميان  مثال مؤيد هلذا الرأي وهو رأي وفق العرف ؛ ألن اإلكراه يتحقق 

                                                                                                                                                                             
 4/1739،املهذب يف علم أصول الفقه  1
  255 - 250؛ أصول اإلفتاء وآدابه ص  75شرح عقود رسم املفيت ص ينظر :  2
 222-219شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص ينظر :  3
 241 املرجع السابق ص 4
 238 - 237املرجع السابق ص  5
 233املرجع السابق ص  6
  2/510؛ اهلداية  5/20البحر الرائق  ينظر :  7
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. وكذلك لو مل ير  الزوج على تطليق زوجته ولكن أكره على ذلك وكتب الطالق حتت االضطرار 1ملك 

 . 2فال تقع الطالق

 حكم بيع اَلستصناع -اثنيا 

بيع االستصناع هو يف احلقيقة وعد لصنع شيئ خمصوص وبيعه يف املستقبل ، كأنه بيع معدوم والبع املعدوم 

لفقه اإلسالمي ، ولكن مع ذلك جّوز  علماء احلنفية بيع االستصناع بناء على العرف ؛ ألن ال جيوز يف ا

 .3العرف دليل حيتج به الستخراج احلكم الفقهي ، ويف عرفنا راج أمر بيع االستصناع

وسبق ذكر األمثلة يف موضوع إصدار الفتوى بناء على العرف عند بيان منهج الشيخ أشرف على التهانوي 

 يخ أمحد رضا خان رمحهما هللا. والش

 فهوم املخالفاملتاء عند احلنفية : الفتوى على فاملطلب التاسع : األصل التاسع لإل

اعترب فقهاء املذهب احلنفي  املفهوم املخال  أصال من األصول اليت جيوز للمفيت أن يصدر اإلفتاء بناء 

 .4عليه

 وفيه فرعان :

 املخالفالفرع األول : تعريف املفهوم 

                                                           
 ؛ 2/229انظر :كفايت املفيت  1
  5/88؛ كتاب الفتاوى  8/271؛ فتاوى رحيمية  6/195؛ فتاوى مفيت حممود  217و  4/172فتاوى دار العلوم زكراي انظر :  2
؛ األحكام الشرعية للمسائل اجلديدة )يف 67 – 4/63  اسالم و جديد معاشي مسائل    107 – 3/106ثماين انظر : فتاوى ع 3

 1/124األردية( للشيخ مفتی احسان هللا  
 . 193؛ أصول اإلفتاء وآدابه ص  70يراجع للتفصيل :  شرح عقود رسم املفيت ص  4
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.  “هو داللة اللفظ على ثبوت احلكم للمسكوت عنه خمالفا للحكم الذي دّل عليه املنطوق نفيا وإثباات  ”

 إذا كانت أربعني ففيها شاة إىل عشرين و مائةيف سائمة العنم  ”كما ورد يف  قوله عليه الصلوة والسالم : 

فر  يف سائمة الغنم ، ودّل ابملفهوم املخال  على أن غري الغنم  الزكوة.فمنطوق احلديث دّل على أن 1“

 .2فيها زكوةالسائمة وهي املعلوفة ال 

هذا ، فإن علماء املذهب احلنفي قد اتفقوا على اعتبار املفهوم املوافق يف النصوص الشرعية ويف كتب الفقهاء 

ة بل يدار احلكم فيها على الدليل مبعىن إن دّل ، أما املفهوم املخال  فإهنم ال يعتربون به يف النصوص الشرعي

الدليل على أن حكم املسكوت عنه هو حكم املنطوق به فيعمل به وإن دّل الدليل على أن حكم املسكوت 

عنه مناقض للمنطوق به فيعمل به ، أما يف كتب الفقهاء فإن املفهوم املخال  معترب ابالتفاق عند احلنفية 

 .3بني الناسويف املعامالت اجلارية 

 الفرع الثاين : تطبيقات هذا األصل :

 مسألة حكم اللقيط -1

سئل الشيخ صاحب كفايت املفيت ما حكم اللقيط ؟ فقال : إنه إذا أشهر الواجد اللقيط ومل أيت مالكه فله 

ون . فإن الشيخ أفىت الستخدام الواجد أن يك4أن ينتفع به إذا كان حمتاجا  وإال يعطي ملن كان حمتاجا إليه

 حمتاجا وإال ال يستخدم لنفسه. 

 مّت َيكم حبل الذبيحة ؟ -2
                                                           

 ، وقال : هذا حديث حديث صحي  على شرط مسلم.   1441ث :، رقم احلدي 1/548املستدرك على الصحيحني للحاكم ،  1 
  4/1737هإإ ،  1420املهذب يف علم أصول الفقه املقارن ، للدكتور عبدالكرمي بن علي ، مكتبة الرشيد ، راي  ، الطبعة األوىل :  2
 195انظر : أصول اإلفتاء وآدابه ص  3
  2/234انظر : كفايت املفيت  4
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. فمعناه 1إذا قطع ثالثة عروق من أربعة  ) وهي: املري واحللقوم والودجان ( ، فيحكم حبل الذبيحة وإال فال

 أنه لو كان أقل من ذلك فال حيل عمال ابملفهوم املخال .

 احلنفية : عدم جواز الفتوى على تفردات املشايخاملطلب العاشر : األصل العاشر لإلفتاء عند 

 مفهوم األصل العاشر

يف املذهب احلنفي وهو أصل متفق عليه يف املذاهب األربعة ، ويضبط  املشايخال جيوز اإلفتاء على تفردات 

قول ابن اهلمام رمحه هللا إذ قال :  2هذه النطقة قول ابن عابدين رمحه هللا حيث أورد عن قاسم بن قطلوبغا 

 .3“تفردات شيخي غري مقبولة  ”

ويعين هذا األصل أنه ال جيوز اإلفتاء على تفردات أهل العلم كائنا من كان ولو كان عاملا فقيها متبحرا حاذقا 

 حىت ولو كان من أهل الرتجي  مثل العالمة ابن اهلمام.  

 لإلفتاء عند احلنفية :  الفتوى على مذهب الغري عشر : األصل احلادي عشر املطلب احلادي

 وفيه فرعان :

 الفرع األول : مفهوم هذا األصل 

                                                           
 9/539؛ فتاوى مفيت حممود  8/222وى جامع الفتاانظر :  1
هإإ يف القاهرة ، وأصب  عاملا وفقيها معروفا يف الفقه احلنفي ، صاحب التصاني  802هو زين الدين ، قاسننب مطلوبغا ، ولد سنة   2 

هإإ يف القاهرة. انظر سريته : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ، عبد احليي بن أمحد ، حتقيق : عبد القادر األرنوط ، 879الكثرية ، تويف سنة 
  7/326هإإ   1406كثري ، سنة النشر : دار ابن  

 66)كي  تصدر الفتوى ؟(  ص  آپ وتفی ےسیک دںی؛  35شرح عقود رسم املفيت ص  3
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األصل أن املفيت املقلد ال يفيت إال مبذهب إمامه حسب القواعد املتبعة يف املذهب وال يفيت أو تختار قول 

وى ، وإمنا جيوز ذلك يف ثالث املذهب اآلخر إال لضرورة شديدة بشرط أن ال يكون ذلك ابلتشهي واتباع اهل

 حاالت :

 الضرورة واحلاجة –األوىل 

إذا كان يف إصدار الفتوى حسب املذهب احلنفي سبب حلرج شديد ال يطاق أو حاجة واقعية حيث ال  

مفر عنها حينئذ جيوز للمفيت أن يفيت  مبذهب آخر دفعا للحرج وإجنازا للحاجة ، كما أفىت علماء األحناف 

 تئجار على تعليم القرآن.وفق املذهب املالكي يف مسألة العنني واملفقود ومبذهب الشافعية يف جواز االس

 واخلروج عن املذهب احلنفي بناء على الضرورة الشديدة أو احلاجة الواقعية مقيد ابلشروط اآلتية :

 أن تكون احلاجة شديدة ال موهومة  والبلوى عامة يف نفس األمر. ال جمرد الوهم بذلك. -1

يف إصدار الفتوى وكذلك أن يتأكد املفيت مبسيس احلاجة وذلك ال حيصل إال أن يتأىن املفيت  -2

 يستشري أهل اخلربة يف ذلك اتجمال.

أن يتأكد ويتثبت يف حتقيق املذهب الذي يريد اإلفتاء به، وهذا ال يتأتى إال مبراجعة علماء  -3

 ذلك املذهب وال يكتفي برؤية مسئلة يف كتاب أو كتابني.

 أن ال يفيت وفق القول الشاذ الذي تخال  مجاهري فقهاء األمة.  -4
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خذ ذلك املذهب جبميع شروطه املعتربة عنده لئال يؤدي ذلك إىل التلفيق يف مسئلة أن أي -5

 .1واحدة

 الثانية : اإلفتاء مبذهب آخر لرجحان دليله

إذا كان املفيت حاذقا يف الفقه ومتبحرا يف املذهب وعارفا ابلدالئل وله نظر عميق يف القرآن واحلديث وإن  

على صحة احلديث وعلى داللته الواضحة ، وجيد احلديث معارضا كان غري جمتهدا ولكن له نظر عميق 

لقول إمامه فوقتئذ جيوز له أن يفيت آخذا بقول اتجمتهد الذي عمل بذلك احلديث. ويضبط هذا الضابط قول 

إذا  ”: 2ابن عابدين رمحه هللا نقال عن شرح األشباه للبريي رمحه هللا عن شرح اهلداية البن الشحنة الكبري

، ويكون ذلك مذهبه وال تخرج مقلده عن كونه حنفيا  “حلديث وكان على خالف املذهب ، عمل بهصّ  ا

 .3“إذا صّ  احلديث فهو مذهيب ”ابلعمل به ، فقد صّ  عن أيب حنيفة رمحه هللا  أنه قال : 

 الثالثة : إذا قضى القاضي بغري مذهبه

ابجتهاده وخال   مذهبه يف القضاء ، نفذ قضائه إذا  إذا وىل اإلمام قاضيا  ومل يقيده مبذهب بعينه فقضى 

كانت املسألة جمتهدا فيها ، والسبب لنفاذ قضائه وإن كان خالفا للمذهب هو أن الفقهاء اتفقوا على أن 

 .4حكم احلاكم أو قضاء القاضي يرفع اخلالف

                                                           
إمعاد املفيت على شرح عقود رسم املفيت ، د. صالح حممد أبو احلاج مع حاشية الشيخ املفيت حممد رفيع عثماين ، الناشر : انظر :  1

 204؛ أصول اإلفتاء وآدابه ص  512دار البشائر اإلسالمية ، ص 
هو أبو الوليد حمب الدين حممد بن حممد ، ابن الشحنة ، عامل حنفي معروف من علماء حلب ومشتهر ابلفقه واألدب والتاريخ  ، له   2

  7/44كتب منها: رو  املناظر يف علم األوائل واألواخر ، والشرية النبوية وتويف حبلب ، انظر: األعالم للزركلي 
 34شرح عقود رسم املفيت ص  3
 220أصول اإلفتاء وآدابه ص انظر :  4
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 الفرع الثاين : تطبيقات هذا األصل :

 مسألة حكم مفقود الزوج - 1

اخلري عنها زوجها مسألة مهمة يف هذا الباب ، فإن علماء احلنفية أصدروا الفتوى يف هذه مسألة مفقود 

القضية أبن تنتظر الزوجة يف هذه احلالة ملدة تسعني سنة أو مائة سنة أو مائة وعشرين سنة  من يوم والدته 

ها زوجها ، لذلك أفتوا ، ولكن هذه املدة ليست حال مناسبا لزوجة املفقود عن1أو يقدر احلكم مبوت أقرانه

حسب املذهب املالكي بناء على الضرورة الشديدة وقالوا : إذا طلعت الزوجة على أنه ليست هلا سبيل إىل 

زوجها وليس لديها خرب عنه فرتفع القضية إىل احملكمة أمام القاضي الشرعي طالبة مفارقتها من زوجها 

إليه عرب مجيع الوسائل اليت تساعد على ذلك فإن  املفقود ، فالقاضي يبحث عن زوجها يف كل مكان ذهب

 . 2مل جيد بعد البحث حكم بوفاته والزوجة تنتظر ملدة أربعة سنوات مث  تعتد عدة املتوىف عنها زوجها

 هل جيوز فسخ النكاح ملن َل ينفق عليها زوجها وَل أيتيها؟ - 2

بية حاجاهتا الذاتية من حيث النفقة إذا كان الزوج مسكينا أو بعيدا عن الزوجة حيث ال ميكن له تل

والعشرة الزوجية وال يطلقها زوجها فهل جيوز فسخ نكاحها ؟ فقال علماء احلنفية : إن عدم اإلنفاق 

على الزوجة وعدم اإلتيان إليها ليس من أسباب فسخ النكاح إال أنه جيوز فسخ النكاح فيما بينهما بناء 

                                                           
 3/312؛ تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي  4/295مع الدر املختار كتاب املفقود  رد احملتارانظر :  1
؛  وقيل  2/693األحكام ؛ إمداد  7/376؛ فتاوى رحيمية  6/232؛ كفايت املفيت  4/265فتاوى دار العلوم زكراي انظر :  2

أن :ميكن إصدار الفتوى على مذهب الغري وهو املذهب املالكي يف هذه القضية أما لو ال تستطيع الزوجة على انتظار ملدة أربعة سنوات وتكاد 
د القضاء على عدة املتوىف تقع يف الفنت فيمكن للقاضي أن حيكم يف مثل هذه القضية أبن الزوجة تنتظر لسنة واحدة مث هي حرة للزواج الثاين بع

، فتاوى  183؛ فتاوى عباد الرمحن ص  448 - 447/ 2وفتاوى عثماين  5/570وفتاوى فريدية  10/53عنها زوجها ؛ جامع الفتاوى 
 ؛ وينظر للتفصيل : احليلة الناجزة للحيلة العاجزة للشيخ أشرف على التهانوي. 13/218 حممودية
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شديدة سبب من أسباب إصدار الفتوى على مذهب الغري عند على املذهب املالكي ؛ وألن الضرورة ال

 .1احلنفية

ومع جواز اإلفتاء مبذهب الغري عند احلاجة بشروطه املذكورة أبنه ال جيوز التلفيق أبن تختار الصورة اليت ال 
ن يقول ذها جمتهد. ونلقي هنا الضوء على موضوع التلفيق يف التقليد ؛ لكي يتجلى على املفيت املنتقل م
 مذهب إىل آخر ماذا عليه أن يلتزم من الشروط لكي ال تقع يف اتباع اهلوى والشهوات وتتبع الرخص.

 التلفيق لغة : 

 .2التلفيق يف اللغة : مصدر من ابب التفعيل ، مبعىن خياطة ش ّقتني ، إذا تلفق إحدمها ابآلخر 

 التلفيق يف اَلصطالح :

 ابأللفاظ املختلفة ، منها ما ورد يف املوسوعة الفقهية الكويتية :تتعّدد التعاري  ملصطل  التلفيق وترد 

هو " أخذ صحة الفعل من مذهبني معا ، بعد احلكم ببطالنه على كل واحد منهما مبفرده "  -1
 .4أو هو " اإلتيان بكيفية ال يقول ذها جمتهد "  -2
يف مسألة واحدة حبيث  وقال الشيخ حممد تقي العثماين معرِّفا التلفيق : " أن تختار مذهبني -3

 . 5حتدث منه حالة مركبة ال جتوز يف أحد املذهبني "

وإذا أمعنا النظر يف هذه التعريفات فنجد أن الكالم يف التلفيق يدور حول مجع بني املذاهب أكثر من واحدة 
 أو اجلمع أبكثر األقوال يف مسألة واحدة ذات جزئيات خمتلفة. وإليك مثال لبيان ذلك :

                                                           
وانظر فتاوى دار العلوم ديوبند ، وفيه أن األصل هو عدم التفريق بينهما بسبب عدم أداء النفقة إال ؛  6/120كفايت املفيت انظر :   1

لقاضي أن يطلقها زوجها ولكن إذا رفع القضية إىل احملكمة فيجوز إذا فسخ النكاح. أو ال يفرق بينهما القاضي احلنفي بل هو يرفع القضية إىل ا
 155-10/154كم ابلتفريق بينهما يف هذه الصورة .الذي يكون على املذهب الذي فيه حي

هتذيب اللغة ، أليب منصور ، حممد بن أمحد األزهري ، حتقيق : حممد عو  مرعب ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، انظر :  2 
يق : أمحد بن عبدالغفور عطار، دار ؛ والصحاح اتج اللغة ، للفارايب ، أيب نصر إمساعيل بن محاد ، حتق 9/133م ،  2001الطبعة األوىل : 

   5/257؛ معجم مقاييس اللغة ،  4/1550هإإ ،  1407العلم للماليني ، الطبعة الرابعة : 
 13/293املوسوعة الفقهية الكويتية ،  3 
 183عمدة التحقيق يف التقليد والتلفيق ، حممد سعيد الباين ، املكتب اإلسالمي ، الطبعة األوىل ،  ص  4 
 207ول اإلفتاء وآدابه ، ص أص 5 
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يتوضأ مث ميّس امرأة فهذا الوضوء على قول احلنفية صحي  غري قول الشافعي ، ولكن سال منه الدم لو أحد 
 بعد الوضوء فهو أيخذ هنا قول الشافعية بعدم انتقا  الوضوء غري قول احلنفية.

 فهناك جزئيتان: 

 ه كما هو قول احلنفية.اجلزئية األوىل : بطالن الوضوء مبس امرأة بال حائل كما قول الشافعية ، وعدم بطالن

اجلزيئة الثانية : انتقا  الوضوء بسيالن الدم  من غري السبيلني كما هو قول احلنفية ، وعدم انتقا  الوضوء 
 بسيالنه كما هو قول الشافعية.

 فإنه لو يصلي مثل هذا املتوضئ ، فإن صحة صالته ملفقة بني املذهبني معا. 

فهذا  هو املراد من التلفيق أبن جيمع املذهبان يف جزئية واحدة حبيث . 1يف أحد املذهبني ال تص   الصلوةف
 ال يقول أحد بصحتها على انفراده.

 فما احلكم للمفيت املقلد امللفق ؟

ن على أنه ال جيوز التلفيق يف مسائل األصول وما علم من الدين ابلضرورة ، أما املسائل و اتفق األصولي
اختل  األصوليون يف إصدار املفيت املقلد الفتوى ملفقا بني املذهبني أو بني املختلفة فيها كالفروعات فقد 

 القولني يف قضية واحدة على التفصيل اآليت :

،  2ال جيوز للمقلد أن يلفق بني القولني أو املذهبني يف قضية واحدة  عند مجهور األصوليني القول األول :
 وأيدوا قوهلم قائلني :

؛ ألنه إذا ال يستطيع 3بطالن التلفيق للمقلد ، من ال يستطيع النظر واالستدالل  إن العلماء أمجعوا على
، وكذلك ما دام أنه 1النظر فإن التلفيق رمبا يؤديه إىل اخلبط واخللط وإىل فت  ابب احلرام وإفساد الشريعة 

 . 2مقلد ملذهب معني فال جيوز له اخلروج منه 

                                                           

 207انظر : أصول اإلفتاء ،  1 
انظر : القول السديد يف بعض مسائل االجتهاد والتقليد للموروي حممد بن عبدالعظيم  ، دار الدعوة ، الكويت ، الطبعة األوىل :  2 

 ؛  1/20؛ حاشية الدسوقي  79،  ص  1988
  383،  1/75انظر: حاشية ابن عابدين  3 
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ال جيوز للعامي ما قلتموه ، بل جيب عليه حتما أن يعني مذهبا من ”: -رمحه هللا  –قال إمام احلرمني اجلويين 
هذه املذاهب ، إما مذهب الشافعي يف مجيع الوقائع والفروع ، وإما مذهب مالك أو مذهب أيب حنيفة 

، وليس له أن ينتحل مذهب الشافعي يف بعض ما يهواه ومذهب أيب  -رضوان هللا عليهم  -أوغريهم ،
يفة يف ابقي ما يرضاه ، ألان لو جّوزان ألدى ذلك إىل اخلبط واخلروج عن الضبط ، وحاصله يرجع إىل نفي حن

 . 3 “التكالي  وال يستقر للتكلي  عليه قاعدة

 .4“حيرم على العامي الذي ليس مبجتهد تتبع الرخص يف التقليد”:  -رمحه هللا  –وقال العالمة السفاريين 

 :5للمقلد التلفيق بني املذهبني أو القولني يف قضية واحدة ابلشروط األتيةجيوز  القول الثاين :

 .6أن تكون هناك ضرورة أوحاجة تدعو إليه -1
 .7أن يكون التلفيق يف غري ما عمل به تقليدا -2
 .8أن ال يكون التلفيق لتتبع الرخص -3
 .9أن ال يؤدي التلفيق إىل نقض حكم احلاكم -4
 .10أن ال يؤدي التفيق إىل خرق اإلمجاع -5
 . 11وأن ال يؤدي إىل حالة مركبة ال يقول ذها أحد من الفقهاء -6

 .1وإىل هذه الشروط أشار الشيخ حممد تقي العثماين

                                                                                                                                                                             

 171ظر : التحقيق يف بطالن التلفيق ، للسفاريين ، ص ان 1 
 .252/ 2، إرشاد الفحول، للشوكاين375/ 8، البحراحمليط، للزركشي154/ 4انظر : انظر: املستصفى، للغزايل 2 
 وما بعدها  14، ص ه، 1352مغيث اخللق يف ترجي  القول احلق أليب املعايل عبدامللك احلرمني ، املطبعة املصرية ، الطبعة األوىل :  3 
لوامع األنوار البهية للسفاريين ، مشس الدين ، حممد بن أمحد ، احلنبلي ، مؤسسة اخلافقني ومكتبتها ، دمشق ، الطبعة الثانية :  4 

 467-2/466هإإ ،  1402
 288؛ فتاوى العز بن عبد السالم ص  1/20؛ حاشية الدسوقي  7/258انظر : فت  القدير  5 
 210؛ عمدة التحقيق للباين ص  2/428أصول الفقه اإلسالمي لوهبة الزحيلي انظر :  6 
 9/396؛ نفائس األصول للقرايف  3/351انظر : التقرير والتحبري البن أمري احلاج ،  7 
 210؛ عمدة التحقيق ، ص  1/390انظر : مطالب أوىل النهى ،  8 
 11جتهاد والتقليد للميمان ص ؛ التلفيق يف اال 224انظر :عمدة التحقيق للباين ص  9 
 ؛  3/352انظر : التقرير والتحبري البن أمري احلاج  10 
 ،  1/74، رقم :  8انظر : قرار جملة جممع الفقه اإلسالمي ، العدد ،  11 
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 ومنع احلرج، ورفع والسماحة، اليسر الشريعة مقاصد من نواستدل أصحاب القول الثاين وقالوا : إ
 أنه الصحابة من أحد عن يرد مل أنه، 2 الشريعة مقاصد من مقصًدا ينايف وهذا ومشقة، حرج فيه التلفيق
 .3غريه دون معني صحايب ابتباع الناس من أحًدا ألزم

فبعد النظر على هذه اآلراء ينكش  األمر لنا أن املقلد ال جيوز له التلفيق ما دام أنه ال يستطيع النظر 
أيضا أن بني أمر يف األدلة لالجتهاد لكي ال يؤدي التلفيق إىل اخلبط واخللط ، ولكن يالحظ هنا 

التلفيق وتتبع الرخص عموم وخصوص من وجه ، وهذه العالقة بينهما أدت اتجمتهدين واألصوليني إىل 
على الشريعة ابلتشهي والشهوات ،  ؛ ألن تتبع الرخص يؤدي الناس إىل العمل 4القول ابالجتناب منه

من أخذ بنوادر العلماء ”:  -هللا رمحه  –قال اإلمام األوزاعي  وهو مذموم كما نص الفقهاء على ذلك.
ومن تتبع رخص املذاهب وزالت  ”:  -رمحه هللا  –، وقال احلافظ الذهيب 5 “فقد خرج من اإلسالم 
لو أن رجال عمل بكل رخصة ”:  -رمحه هللا  –، وقال اإلمام أمحد بن حنبل 6“اتجمتهدين فقد رّق دينه 

، وقال 7“: بقول أهل الكوفة يف النبيذ ، وأهل املدينة يف السماع ، وأهل مكة يف املتعة كان فاسقا 
اجتمع فيك  –أو قال : زلة كل عامل  –لو أخذت برخصة كل عامل ”: -رمحه هللا  –سليمان التيمي 

ال يكون إماما يف العلم من أخذ ابلشاذ ”:  -رمحه هللا  –، وقال ابن عبدالرمحن بن مهدي 8“الشر كله 
 .9“، وال إماما يف العلم من زوى عن كل أحد ، وال يكون إماما من حّدث بكل ما مسع 

                                                                                                                                                                             

 207إىل  204انظر : أصول اإلفتاء وآدابه ، ص  1 
 2/426أصول الفقه للزحيلي ؛  193انظر : عمدة التحقيق يف التقليد والتلفيق للباين ص  2 
  1/390؛ مطالب أوىل النهى للرحيباين  20/222انظر : جمموع الفتاى البن تيمية   3 
 213واختار الشيخ حممد تقي العثماين املنع من  التلفيق بناء على أنه اتباع اهلوى والتشهي. انظر : أصول اإلفتاء وآدابه ،  4 
 1/180تذكرة احلفاظ للذهيب ،  5 
 8/90سري أعالم النبالء للذهيب ،  6 
 2/466لوامع األنوار البهية للسفاريين ،  7 
 2/466لوامع األنوار البهية للسفاريين ،  8 
 3/35جامع بيان العلم وفضله ،  9 
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 . 1أما لو يلفق املقلد دون تتبع الرخص فإن التلفيق جيوز له  

 لو ، مثاله : وكذلك ال جيوز التلفيق إذا كان يتعلق بعمل واحد أو بباب واحد الذي تخرق اإلمجاع 
خالف الرتتيب مل يص  وضوئه عند الشافعية ، وإن مس  أقل من ربع الرأس يف ذلك رجل توضأ 

الوضوء فال يص  وضوئه عند احلنفية ، وإن توضأ خالف الرتتيب ومس  أقل من ربع الرأس فال يص  
صلى خل   تلفيق خارق لإلمجاع. ولكن من مس  أقل من ربع الرأس مثهذا وضوئه عند أمحد ، و 

فإنه وإن كان يلزم منه خرق اإلمجاع يف الظاهر ، حيث أنه توضأ على  اإلمام الذي مل يقرأ الفاحتة 
مذهب  الشافعية وصلى على مذهب احلنفية ، ولكن مبا أن الوضوء عمل والصلوة عمل آخر ، فإن 

 . 2هذا اليس من التلفيق املمنوع

 الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته الثامنة ، ونصه ما يلي : وأختم كالمي حول التلفيق إبيراد قرار جممع

.حقيقة التلفيق يف تقليد املذاهب هي أن أييت املقلد يف مسألة واحدة ذات نوعني مرتابطني 1" 
 فأكثر ، بكيفية ال يقول ذها جمتهد ممن قلدهم يف تلك املسألة".

 . يكون التلفيق ممنوعا يف األحوال التالية :2" 
 إىل األخذ ابلرخص تجمرد اهلوى ، أو اإلخالل أبحد الضوابط املبينة يف مسألة  إذا أدى

 األخذ ابلرخص.
 .إذا أدى إىل نقض حكم القضاء 
 .إذا إدى إىل نقض ما عمل به تقليدا يف واقعة واحدة 
 .إذا أدى إىل خمالفة اإلمجاع أو ما يستلزمه 

                                                           

؛ فتوى الشيخ مرعي احلنبلي على عنوان  :  1/391انظر : مطالب أوىل النهى يف شرح غاية املنتهى ،  1 
http://www.feqhweb.com/vb/t6596.htmlوكذلك أشار إليه الدكتور شوقي عالم ، مفيت الداير املصرية ، وقال : جيوز  ؛

http://www.dar-التلفيق ما دام ال تخال  إمجاع اتجمتهدين السابقني ونص الفتوى متوفر على : 
alifta.org/ar/ViewFatawaConcept.aspx?ID=%20127   ؛ وكذلك جيوز التلفيق بناء على الدليل ، انظر الفتوى بعنوان

"التلفيق اجلائز واملمنوع" على موقع مركز الفتوى : 
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=37716  

 215ء وآدابه ، ؛  أصول اإلفتا 15انظر : احليلة الناجزة للحيلة العاجزة للشيخ اشرف علي التهانوي ، ص  2 

http://www.feqhweb.com/vb/t6596.html؛
http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatawaConcept.aspx?ID=%20127
http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatawaConcept.aspx?ID=%20127
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=37716
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 1إذا أدى إىل حمالة مركبة ال يقّرها أحد من اتجمتهدين 

  

                                                           

 216، الدورة الثامنة ، بشأن األخذ ابلرخصة وحكمه ؛ أصول اإلفتاء وآدابه ،  1/74انظر : رقم القرار :  1 
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  املبح  الثاين : أصول اإلفتاء عند أهل احلدي 

جتلى لنا مما سبق من ذكر تعري  أهل احلديث أبهنم هم الذين يدعون إىل األخذ ابلكتاب والسنة مباشرة 

دون الرجوع إىل التمذهب مبذهب معني وإىل األصول اليت صاغها أصحاب املذاهب واملدارس الفقهية ، كما 

ىل ترك تقليد أي إمام من األئمة وهذا ال يعين أهنم يرفضون املذاهب الفقهية وخدماهتم أهنم يدعون الناس إ

بل أيخذون كل ما يوافق الكتاب والسنة من خالل هذه املذاهب الفقهية ، فمادام أهنم ال يتمذهبون مبذهب 

أصول هذه بعض  واحد فمن البديهي أهنم ال يتبعون أصول هذه املذاهب تقليدا هلا وإن كانوا يتفقون مع

املذاهب ؛ لذلك جيد القارئ  أن علماء  أهل احلديث يسهل عليهم األخذ ابملذاهب الفقهية ولكن أيخذون 

 يوافق الكتاب والسنة أو األقرب إليهما.  أنه -بعد االجتهاد  –يرون  منها ما

ث االستقراء ، أما أهل احلديبعد ومن الفروع الفقهية  املختلفةأصول املذاهب الفقهية مستخرجة من األدلة و 

بل هم يتبعون هذه األدلة  األصول تل  فيها من هذه األدلة املتفق عليها واملخ فإهنم مل يستخرجوا ومل يصوغوا 

كأصول ألن األصول اليت استخرجها أصحاب املذاهب الفقهية هي مستخرجة من األدلة بنوعيها وهؤالء 

 دلون ذها. أهل احلديث  مل يستخرجوها بل مباشرة يست

( ، أحد  أعالم أهل احلديث من القرن  1985) املتوىف  -رمحه هللا  –يقول الشيخ احلافظ حممد اجلوندلوي 

، وشرح هذا القول قائال :  إن أصول أهل احلديث هي الكتاب والسنة واإلمجاع وأقوال الصحابة ”العشرين: 
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ل  ، وإال أيخذون مبا  يكون أقرب إىل الكتاب إن اهل احلديث أيخذون بقول الصحايب إذا مل يوجد له خما

 . 1 “والسنة وال يقّدم عليه أي رأي وال قياس ، نعم يعمل ابلقياس عند الضرورة 

وذكر هذه األصول اخلمسة ابن القيم رمحه هللا لفتاوي اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا حيث قال : من أصول 

الفتوى عند اإلمام أمحد ، أحدها : النصوص ، فإذا جيدها مل يلتفت إىل غريها كائنا من كان ...واثنيها : 

ذا وجد االختالف يف أقوال الصحابة ويف أقوال الصحابة إذا مل يعرف هلا خمال  منهم .....، واثلثها : وإ

فتاويهم يتمسك منها ما هو أقرب إىل الكتاب والسنة ومل تخرج من أقواهلم...، ورابعها : احلديث املرسل 

واحلديث الضعي  إذا مل يوجد يف الباب شيئ يدفعه بل ورّجحه على القياس ، واملراد من احلديث الضعي  

من أقسام احلسن ....، وخامسها : القياس عند الضرورة ، إذا مل جيد يف  عنده احلديث الضعي  الذي ي عد  

املسألة مما سبق من األصول واألدلة يصري إىل القياس ألن الضرورة تدفعه إليه ، كما هو بنفسه قال : إمنا 

 . 2يصار إىل القياس عند الضرورة 

ل مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا وأوصلها إىل وقد ذكر الدكتور عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي حفظه هللا أصو 

 عشرة أصول ملذهب اإلمام أمحد. 

وانطالقا على هذا سار علماء أهل احلديث  يف جمال اإلفتاء فهم كذلك قّدموا النصوص وجعلوها األصل 

األول مث قول الصحايب مث األصول األخرى. فال يقال مطلقا أبن أصول أهل احلديث هي نفس أصول 

مام أمحد بن حنبل بل ميكن القول أبن هنالك تشابه أو متاثل جزئي بني أصول املذهب احلنبلي مذهب اإل

                                                           
االصالح  للحافظ حممد جوندلوي ، حتقيق : مرکز الرتبية اإلسالمية  حتت اشراف احلافظ حممد شري  ، ام القری پبليکيشنز ،  1

 135ص  2011الطبعة الثانية : 
 26 - 24/ 1انظر : إعالم املوقعني  2
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وبني أصول أهل احلديث ويضبط هذه النقطة أقوال علماء أهل احلديث كما مّر بنا قول احلافظ حممد 

أصول اجلوندلوي وأذكر فيما يلي نصوص علماء أهل احلديث اآلخرين حىت يّتض  للقاري صورة حول 

 .1لقارة اهلنديةااإلفتاء عند أهل احلديث يف شبه 

ومن طريقيت أين أفيت مبا جاء يف القرآن ، ” حينما ذكر عقيدته :  2يقول الشيخ أبو حممد عبد احلق اهلامشي 

فإن مل أجد يف القرآن فإين أفيت مبا جاء يف احلديث ، وأجعل احلديث مفسرا أو موضحا للقرآن ، وإن مل أجد 

قرآن وال يف احلديث شيئا فإين أفيت ابقوال الصحابة والتابعني ومن بعدهم من األئمة اتجمتهدين ، األقدم يف ال

 .3“فاألقدم ، واألسبق واألسبق يف االجتهاد ، واألقرب فاألقرب إىل الصواب 

صل فالشيخ عبداحلق قد وّض  أصوله لإلفتاء وجعل الكتاب األصل األول واحلديث أصال اثنيا وجعل األ

 الثالث أقوال الصحابة. 

وقال الشيخ موالان ثناء هللا أمرتسري عند ما بنّي مذهب أهل احلديث : إن أهل احلديث هم الذين يبحثون 

أحكام املسائل يف احلديث مباشرة بعد البحث عنها يف القرآن ، فإذا هم وجدوا احلّل يف الكتاب أو السنة 

                                                           

وإن كان هناك التشابه بني أصول أهل احلديث واملذهب احلنبلي إال أن هذه التشابه ليس تقليدا له بل مبا أن هذااملنهج أقرب إىل  1 
 الكتاب والسنة.

اهلند ، ارحتل آابؤه إىل مكة يف أايم حممد  هو أبو حممد عبداحلق بن عبدالواحد بن حممد بن اهلاشم ، من كبار علماء أهل احلديث يف 2
هإإ يف كوتلة الشيوخ ذهاولفور ،  وأخذ العلوم االبتدائيو من أبيه وكان أبوه تلميذا للشيخ السيد  1302بن القاسم الثقفي ،   ولد الشيخ سنة 

أهل احلديث ، كان كثريا املؤلفات ومنها  ترتيبه نذير حسني الدهلوي ، كما أنه أخذ العلوم من علماء العرب ، وكان الشيخ على منهج السل  
للبخاري ، كش  املغطى عن رجال الصحيحني واملؤطأ ، مفتاح املؤطأ والصحيحني ، رسائله الصغرية يف ثالث جملدات ، تويف رمحه هللا سنة 

رسالة منشورة من ضمن رسائل الشيخ  يف رمضان . انظر : رسالة الشيخ عبداحلق اهلامشي على عنوان : " هذه عقيديت وترمجيت" ، 1392
 147 - 127عبداحلق اتجمموعة الثالثة ، مطابع سحر ، جدة ،  ص 

  127املرجع السابق  ص  3
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ريهم ، نعم فإذا أتوا أبقوال العلماء يف فتاويهم فإهنم أيتون ذها اتئيدا ال فإهنم ال يذهبون إىل أقوال العلماء وغ

 . 1، ألهنما هو األصل  إصالة ، فأصول أهل احلديث هو" الكتاب والسنة "

رمحه هللا قائال : " إن وسعة نصوص الكتاب والسنة حتيط مجيع  2وأكده الشيخ موالان إمساعيل السلفي 

كتاب والسنة أساس جلميع املذاهب مبعىن ال يعترب القول الذي ال يوافق الكتاب األحوال والظروف لذلك ال

 .3والسنة لكائن من كان ، وهذا كان مذهب مجيع أئمة السل " 

رمحه هللا منهج أهل احلديث يف االستدالل وقال : إن منهج أهل احلديث  4 كويتلإبراهيم سيا موالان وبني 

مباشرة دون صياغة األصول مستخرجة  ملسو هيلع هللا ىلصيف االستنباط واالستخراج هو األخذ آبايت هللا وأحاديث رسوله 

 . 5ومستنبطة منهما لذلك يطلق عليهم "أهل احلديث" 

مبينا منهجه  –املفيت األعظم يف اجتاه أهل احلديث يف ابكستان  – 6وذكر الشيخ موالان عبد الستار احلماد 

لإلفتاء ويقول: ال جيوز للمفيت أن يقّدم رأيه على النصوص من الكتاب والسنة بل عليه أن يتعمق دراسة 

                                                           
 109 - 108، ص   1970انظر : مذهب أهل احلديث للشيخ موالان ثناء هللا أمرتسري ، إشاعة السنة ، الهور ، سنة الطبع  1
، وتلمذ على أبيه مث أخذ العلوم عن الشيخ  1895هإإإ املوافق  1314ي ، ولد مبنطقة كوجرانواال سنة هو موالان حممد إمساعيل السلف 2 

حممد  عبداملنان وزير آابدي وموالان عبداجلبار عمر بوري وموالان إبراهيم سيالكويت ، وأسس املدرسة ابسم اجلامعة احملمدية وأخذ عنه موالان
وموالان إسحاق ذهيت ، ومن آاثره : خطبات  –رمحه هللا  - حكيم حممود وموالان عبدالعزيز حني  حني  ندوي ومولوي قادر خبش وموالان

  358 – 354. انظر : تذكرة أعالم النبالء ص 1963سلفية ، مذهب اإلمام البخاري وغريها ،  وتويف رمحه هللا سنة 
 52،  ص  2012كوجرانواال ، الطبعة األوىل : انظر : جمموعة رسائل للشيخ موالان إمساعيل السلفي ، أم القرى ،   3
هو حممد إبراهيم مري سيالكويت ، مفسر ، خطيب ، معلم  وكان كثري املطالعة من أشهر علماء أهل احلديث  وكان قوي الضبط ،  4 

شهادة القرآن ، اتريخ إهل وله دور فعال يف إنشاء ابكستان ، ومن مصنفاته : واض  البيان يف تفسري أم القرآن ، تفسري سورة الكه  ، 
؛ قافلة 285  - 280يف سيالكوت. تذكرة النبالء يف تراجم العلماء، ص    1956ينابر سنة  12حديث ، سرية املصطفي ، تويف رمحه هللا 

  123 – 78حديث  ،  ص  
 174انظر : منهج أهل احلديث وحقيقة اختالفه من منهج األحناف  )يف األردية( ص  5
، وأخذ التعليم االبتدائي يف قريته اليت نشأ فيها ، وحفظ القرآن وخترج من  1952ستار بن مهتاب دين ، ولد سنة هو عبد ال 6 

الدين  اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ، وهو اشتهر يف اجتاه أهل احلديث كمفيت عام ، ومن مصنفاته : فتاوى أصحاب احلديث ،وما زال تخدم
 وما بعدها 554ته : دبستان حديث ،  ص واملسلمني. انظر : سري 



308 
 

القرآن أوال مث السنة مث نظائرمها لكي حيكم على النوازل واملستجدات وفقهما يف الفتوى . مث يقول مبينا 

 . 1جه يف اإلفتاء : " إنين اخرتت هذا املنهج يف اإلفتاء " منه

 جونستخر فهذه النصوص  توض  أصول أهل احلديث يف االستدالل يف اإلفتاء ، وفتاويهم تشهد على ذلك. 

 لإلفتاء على نوعني : من هذه النصوص األصول عند أهل احلديث 

 النوع األول : األصول املتبوعة 

فكالمها أصالن متبوعان مبعىن على املفيت أن يبحث النص من الكتاب والسنة وهي الكتاب والسنة ، 

. ويف احلقيقة أن مجيع األدلة واألصول  للحكم الشرعي للنازلة أوال ، فإذا وجد النص فيهما فهو املنتهى

 .2 تستمد قوة االحتجاج من الكتاب والسنة. لذلك هي األصول املتبوعة واألساسية

السنة واجلماعة على أن األدلة األربعة ترجع إىل أصل واحد ، هو الكتاب والسنة ؛ إذ مها واتفق علماء أهل 

 .3مالك الدين وقوام اإلسالم 

تبعا لكتاب هللا مث سنة : "... وأن جيعل قول كل أحد وفعله أبدا  -رمحه هللا  –قال اإلمام الشافعي 

 .4"رسوله

وقال أيضا : " فليست تنزل أبحد من أهل دين هللا انزلة إال ويف كتاب هللا الدليل على سبيل اهلدى فيها" 

1. 
                                                           

 3/22فتاوى أصحاب احلديث  1
؛ جمموعة رسائل للشيخ موالان إمساعيل السلفي ، أم القرى ،  109 – 108مذهب أهل احلديث للشيخ موالان ثناء هللا ، ص  انظر :  2 

 174من منهج األحناف  )يف األردية( ص  ؛ منهج أهل احلديث وحقيقة اختالفه 52،  ص  2012كوجرانواال ، الطبعة األوىل : 
 99؛ رسالة لطيفة يف أصو ل الفقه البن سعدي ، ص  2/520؛ الصواعق املرسلة ،  2/110انظر : جامع بيان العلم وفضله ،  3 
 198 الرسالة ، ص  4
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: " واعلم اي أخي أن السنة والقرآن مها أصل الرأي والعيار عليه ، وليس  -رمحه هللا -وقال ابن عبد الرب 

 .2الرأي ابلعيار على السنة ؛ بل السنة عيار عليه"

: " أصل جامع يف االعتصام بكتاب هللا ووجوب اتباعه ، وبيان  -رمحه هللا  –اإلسالم ابن تيمية  وقال شيخ

 .3االهتداء به يف كل ما حيتاج إليه الناس يف دينهم ، وأن النجاة والسعادة يف اتباعه والشقاء يف خمالفته" 

، وأن عادة واهلدى يف متابعة الرسول وقال أيضا : " قاعدة انفعة يف وجوب االعتصام ابلرسالة وبيان أن الس

 .4"الضالل والشقاء يف خمالفته

: " وقد كان السل  يشتد عليهم معارضة النصوص آبراء الرجال ، وال يقرون  -رمحه هللا  –وقال ابن القيم 

 .5على ذلك"

وقال :  -رمحه هللا –هذا األصل هو الذي يوجب تغيري الفتوى ملن أفىت خبالفه ، وقد بّوب اإلمام الدارمي و 

 .6" ابب الرجل يفيت بشيء ، مث يبلغه عن النيب ، فرجع إىل قول النيب"

 –وهو األصل الذي يوجب الرجوع عن الرأي وطرحه إذا كان خمالفا له. وإىل هذا أشار اخلطيب البغدادي 

حاديث النيب إذا وقد بّوب : " ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم اليت رأوها إىل أ –رمحه هللا 

 .7مسعوها ووعوها"

                                                                                                                                                                             
 20الرسالة ،  1 
 2/173جامع بيان العلم وفضله ،  2 
 13/76جمموع الفتاوى ،  3 
 13/93السابق ، املصدر  4 
 139خمتصر الصواعق ، ص  5 
 1/153سنن الدارمي ،  6 
 1/138الفقيه واملتفقه ،  7 
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 النوع الثاين : األصول التابعة 

وهي األصول اليت تستمد قوة االحتجاج من الكتاب والسنة مبعىن لو هي ختال  نصوص الكتاب والسنة 

 فهى ال تعترب أصوال ،  وهي غري الكتاب والسنة.

 على ، والكتاب قد دّل على حجية السنة ، والكتاب والسنة داّل  1 رجع إىل الكتابيفإن مجيع هذه األدلة 

  .2حجية اإلمجاع ، وهذه األدلة الثالثة دلت على حجية القياس

فعلماء أهل احلديث أوال يبحثون احلكم الشرعي يف ضوء النصوص من الكتاب والسنة ، فإذا وجدوا فهم 

 تابعة ولكن يف ضوء الكتاب والسنة.يكتفون ذها وإال يبحثون احلكم الشرعي يف األصول ال

واملبحث يشتمل ففيما يلي أورد أصول أهل احلديث مع فتاويهم لكي يتوض  لنا أصوهلم مع التطبيقات. 

 مطالب :  على سبعة

 املطلب األول : األصل األول لإلفتاء عند أهل احلدي 

 اإلفتاء ابلنصوص من الكتاب والسنة

إن علماء أهل احلديث متشددون يف التتبع للنصوص  واآلاثر والتقيد ذها ، وال يلتفتون إىل غريها عند 

وجودها ، وال يبالون من تخالفها مهما كانت املخالفة وممن كانت ، فحينما جيدون النص الصري  يطمئنون 

جئ  ژ وقال :  ملسو هيلع هللا ىلصإىل الكتاب وسنة رسوله به وال يتأثرون أبقوال األئمة والفقهاء ؛ ألن هللا أمراملؤمنني ابلرد 

                                                           
 221انظر : الرسالة ،  1 
 200-19/195ر : جمموع الفتاوى ، ظان 2 
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تركت فيكم ”:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال .1ژ حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت

. فهما أساس الدين وأصله األول وعنهما تتفرع 2“أمرين لن تضلوا ما متسكتم ذهما: كتاب هللا وسنة نبيه 

 . 4ول لإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا لإلفتاء، وهو األصل األ3األصول واألدلة املختلفة بينها

ومن أجل ذلك يقول الشيخ عبد الستار احلماد أحد أعالم أهل احلديث بباكستان : األصل يف املصادر 

الشرعية واملرجع يف األحكام الشرعية هو الكتاب والسنة ، وليس هلما بديل وال تغيري فيهما منذ زمان 

  عند أحد من العلماء والفقهاء.وال خالف يف هذا . 5تنزيلهما

 تطبيقات هذا األصل :

 مسألة " ما هي عد ة املطلقة الصغرية" ؟

ما حكم نكاح الصغرية اليت طّلقها زوجها وما عدهتا ؟ فقال : إذا كانت الصغرية غري قابل الوطء فإنه ال 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڇژ عدة الطالق عليها إذا طلقها زوجها قبل اتجمامعة  كما قال هللا تعاىل : 

فإن اآلية  .6ژ ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

سيقت ألجل بيان عدة املرأة اليت طّلقها زوجها قبل أن ميسها . وإذا كانت الصغرية قابل للوطء وجامعها 
                                                           

 59سورة النساء ، رقم اآلية :  1
هإ( حتقق: حممد مصطفى األعظمي ، الناشر: 179مؤطا إمام مالك ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف:  2

م ، كتاب القدر  2004 -هإ  1425اإلمارات  ، الطبعة: األوىل،  –أبو ظيب  -مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية 
 318، رقم احلديث :  1/171حاكم ، ، وهو موقوف عند اإلمام مالك ؛ واملستدرك لل 3338ابب النهي عن القول ابلقدر ، رقم احلديث : 

 ، وهو موصول عند احلاكم.
 102هإإ ، ص  1410انظر : أصول مذهب اإلمام أمحد للدكتور عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ،  3
 103املرجع السابق ص  4
 3/22فتاوى أصحاب احلديث انظر :  5
 49:  سورة األحزاب ، رقم اآلية 6
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ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ ، كما قال هللا تعاىل : 1زوجها مث طلقها فعدهتا ثالثة أشهر 

. فإن اآلية سيقت ألجل بيان حكم املرأة اليت ال حتيض 2ژ ې   ې  ې   ى ۉ  ۉ  ې 

طّلقْت فعدهتا ثالثة أشهر.  وهي  

 حكم النذور على القبور 

وعر  على الشيخ عبدهللا السؤال وقيل له : هل جيوز النذر على القبور ؟ فقال : إن النذوز على القبور 

گ  گ  ژ واستدل بعبارة قول هللا تعاىل :  3ة هلل فهو حرام حرام وكل ما خص لغري هللا من أعمال العباد

 .4ژ گ    ڳ  ڳ

 حكم اإلنفاق على املدارس الدينية من الراب

سئل الشيخ عبدالستار احلماد عن الرجل الذي أيخذ الراب عن املصرف وينفق على املدارس الدينية من الرب  

الذي يكسب فهل جيوز أخذ التعاون من مثل هذا الرجل ؟ فقال : إن هللا حرم الراب بنوعيه : الذاتية 

رو  الذاتية وحرم القرو  وهو املخرج من الق6، فاهلل سبحانه وتعاىل رغب على الصدقات 5والتجارية 

                                                           
 2/359، فتاوى أصحاب احلديث  3/20؛ فتاوى أصحاب احلديث  2/533؛ فتاوى أهل احلديث  3/21فتاوى نذيرية انظر :  1
 3/380و 3/348و 
 04سورة الطالق ، رقم اآلية :  2
ل ابآلية إال أنه . والشيخ عبد الستار احلماد وإن مل يكن استد3/27؛ فتاوى أصحاب احلديث  2/134فتاوى أهل احلديث انظر :  3

 3313ابب ما يممر به من الوفاء ابلنذر رقم احلدي  : أتى بعبارة احلديث . انظر : سنن  أيب داود ، كتاب األميان والنذور 
 173سورة البقرة ، رقم اآلية :  4
وى نذيرية ؛ فتا 2/496و  1/375؛ أحكام ومسائل للشيخ عبداملنان نور بوري  2/262فتاوى أصحاب احلديث انظر :  5
2/190 
 276سورة البقرة ، رقم اآلية :  6
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فإن اآلية سيقت ألجل بيان حرمة الراب ولبيان أنه  .1ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ التجارية قائال : 

 ليس هناك مماثلة بني الراب والبيع.

 حكم وَلدة املولود يف ستة أشهر بعد النكاح

ح  ، فقال : إن هللا سئل الشيخ عبدالستار احلماد عن نسب  املولود الذي ولد يف ستة أشهر بعد النكا 

، ويف آية بني هللا تعاىل 3، ويف آية ذكر هللا مدة الرضاعة سنتني 2تعاىل بني مدة احلمل والفصال ثالثون شهرا 

. فلو يالحظ على هذه اآلية فينتج منها أنه مدة احلمل هي ستة أشهر على 4أن مدة الفصال هي سنتان

الفصال هي ثالثون شهرا فلو خترج مدة الفصال سنتان من مدة ؛ ألن هللا تعاىل بني أن مدة احلمل و 5األقل 

 ثالثني شهرا فال يبقى إال ستة أشهر، فهي مدة احلمل. 

 حكم األكل والشرب واجلماع يف ِنار رمضان انسيا

أفىت علماء أهل احلديث بداللة النص فيمن أكل انسيا أو شرب أو جامع يف هنار رمضان فإمنا صومه 

. 7“ من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإمنا أطعمه هللا وسقاه ”النيب  أخذا بقول 6صحي  

فهذا احلديث دال على أن من أكل أو شرب انسيا فصومه صحي   كما يدل  على أن من جامع انسيا 

                                                           
 275سورة البقرة رقم اآلية :  1
 15سورة األحقاف رقم اآلية :  2
 233سورة البقرة ، رقم اآلية :  3
 14سورة لقمان ، رقم اآلية :  4
 3/457فتاوى أصحاب احلديث انظر :  5
. أما الشيخ عبد هللا فهو مل يعترب الفرق بني اجلماع عمدا أو نسياان 4/221و  3/256و  1/217فتاوى أصحاب احلديث انظر :  6

  2/234وأفىت الكفارة على من جامع نسياان يف هنار رمضان. انظر : فتاوى أهل حديث 
 1155رقم احلديث:  أكل الناسي وشربه ومجاعه َل يفطر صحي  مسلم كتاب الصيام ابب  7
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فصومه كذلك صحي . ألن الصوم كما يبطل ابألكل والشرب عمدا فيبطل ابجلماع أيضا ، وإذا ال يبطل 

 . 1الصوم ابألكل والشرب نسياان فهكذا ال يبطل ابجلماع نسياان

 حكم قضاء رمضان ملن ترك الصيام مريضا أو مسافرا

و أفىت علماء أهل احلديث يف الرجل الذي مر  أو سافر يف رمضان ومل يصم فإنه يقضي لتلك العدة بعد 

. فاستدلوا ابقتضاء 2عد شهر رمضانرمضان ؛ ألن هللا تعاىل رخص للمريض واملسافر ولكنهما يقضيان ب

اآلية قائلني : لو أفطر املريض واملسافر فإهنما يقضيان بعد رمضان ؛ ألهنما لو صاما يف رمضان فال قضاء 

 ما القضاء.هعليهما. فاآلية تقتضي إضمار لفظ "أفطر املريض واملسافر" لكي تثبت علي

 دي  املطلب الثاين : األصل الثاين لإلفتاء عند أهل احل

 اإلفتاء أبقوال الصحابة 

يرجع املفيت إىل أقوال الصحابة وفتاويهم عند ما مل جيد النص الشرعي من الكتاب والسنة ؛ ألهنم الذين 

، فهم أقرب إىل زمن  ملسو هيلع هللا ىلصعاشوا زمن الوحي ويدرون أبسباب نزول الوحي ، وتلّمذوا مباشرة على النيب 

 يفىت أبقواهلم وفتاويهم.  الوحي وأحفظ الكتاب والسنة من غريهم ، لذلك

بفتاوى الصحابة اليت ال ويصدر علماء أهل احلديث الفتوى عند عدم وجود النص من الكتاب والسنة  

خمال  منهم ، فإهنم إذا وجدوا هذا النوع من فتاوى الصحابة فال يقدمون عليها عمال أو رأاي أو  يعرف هلا

                                                           
 1/245أصول السرخسي انظر :  1
؛ أحكام ومسائل للشيخ مبشر 1/289؛ أحكام و مسائل للشيخ عبد املنان نور بوري  3/343فتاوى أصحاب احلديث انظر :  2

 333رابين ص 
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بة أو أقواهلم فإهنم يقدمون منها ما هو أقرب إىل الكتاب قياسا. ولكن إذا وقع االختالف يف فتاوى الصحا

 والسنة من حيث الدليل .

يقول الشيخ عبد هللا : إن األخذ بقول الصحايب عند مورد احلديث سبب اهلالكة وضرب املثال أن من 

. وإذا كان قول الصحايب صحيحا فال تخال  1يعمل بعمل أيب بكر أو عمر يف مورد احلديث فإنه يهلك

 . 2احلديث

 تطبيقات هذا األصل :

إن علماء أهل احلديث أفتوا إبمامة من مل حيفظ القرآن وهو حيمل املصح  بيده أخذا بعمل غالم عائشة 

. وأفتوا يف 5إي جيوز لزوجته احلصول على فسخ النكاح  4، وأخذوا بقول ابن عمر يف الزوج العنني 3ذكوان 

 .6مسألة مفقود اخلرب أخذا بعمل عمر 

                                                           
 1/66فتاوى أهل حديث : انظر :  1
 1/504املرجع السابق  2
. كانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من املصح  ، انظر : 4/79؛ فتاوى أصحاب احلديث  1/490فتاوى أهل حديث انظر :  3

؛ مصن  ابن أيب شيبة ، كتاب صالة التطوع واإلمامة ، يف الرجل يؤم القوم وهو يقرأ يف  1/140الصحي  للبخاري ، ابب إمام العبد واملوىل ، 
 7216،  2/123املصح   

 542سبق خترجيه يف صفحة  4
ال ابن عبد الرب : " وال أعلم بني الصحابة خالفا يف أن العنني يؤجل سنة من يوم يرفع إىل . ق2/520فتاوى أهل حديث :  5

 6/193هإإ ،   1421". انظر: االستذكار البن عبد الرب  ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل :  السلطان
عن سعيد بن املسيب، أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال: " أميا امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإهنا تنتظر أربع سنني مث  6

، ورج  الشيخ  538/ 2. فتاوى أهل حديث 15566، رقم األثر :  7/732تنتظر أربعة أشهر وعشرا " ، انظر : السنن الكربى للبيهقي 
م مالك ألنه مبين على قول عمر السابق ولكن مع ذلك أنه وّجه العلماء إىل تقليل مدة االنتظار يف هذه املسألة ألن عبد الستار موق  اإلما

ك األحوال والظروف تغريت حيث أن اخلرب  عرب وسائل اإلبالغ  يطري يف األفق يف مل  البصر وميكن االطالع على املفقود يف أقصى املدة لذل
 324 - 3/323فتاوى أصحاب احلديث انظر : إىل السنة يف الزمن املعاصر. مال إىل أن تقلل املدة 
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خال  الصحايب السنة  فال احتجاج بعمل الصحايب كما مل أيخذ علماء أهل احلديث بقول ابن ولكن إذا 

يف عدد أايم األضاحي هل هي اإلثنان بعد يون النحر أو الثالثة ؟ فقالوا : إهنا مجيع أايم التشريق وهي  1عمر

اوي خمالفا لروايته تؤيد هذا األصل أبن قول ، واألمثلة اليت تذكر آنفا يف مسألة عمل الر  2ثالثة بعد يوم النحر

 الصحايب أو عمله إذا كان خمالفا للحديث ال حيتج به.

علماء أهل احلديث حيتجون مبارواه  3ملرويه عمال أو يف فتواه فإن مجهور  –الصحايب  –وإذا خال  الراوي 

ي ولغ فيه الكلب والسؤر الذي فيه، ، ففي هذا الصدد سئل الشيخ عبد هللا  عن طهارة اإلانء الذ4ال مبا رآه 

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه  أنه هريرة وأبواستدل ابحلديث الذي رواه  5فقال : إنه يغسل سبع مرات 

. فإن الشيخ عبد 6“طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أوالهن ابلرتاب”وسلم: 

تدال ذهذا احلديث ومل يبال بفتوى أيب هريرة بغسل ذلك اإلانء ثالث هللا قال بغسل اإلانء سبع مرات مس

 .7مرات

                                                           
الضحااي ابب من قال األضحى يوم النحر ويومني بعده ، رقم ورد قول ابن عمر عند البيهقي : السنن الكربى للبيهقي ، كتاب  1

  19253احلديث : 
 3/408انظر : فتاوى أصحاب احلديث  2
ام الراوي خال  مرويه فلهذه املخالفة البد من سند لديه وإال ال يتوقع من الصحايب أن تخال  السنة والبعض منهم يقولون : ماد 3

ء وفوق ذلك ال ينبغي له أن تخال  السنة اليت هو بنفسه رواها ، لذلك من قصر حليته بعد القبضة يف الطول فإنه ال يفّسق ؛ ألن حديث إعفا
حليته فال بد لديه من سند ، والذي يعمل بعمل الصحايب هذا فإنه ال يفّسق. انظر : فتاوى ثنائية مدنية اللحية رواه ابن عمر مث هو بنفسه قصر 

 338 - 3/337، فتاوى علماء أهل حديث  1/786
 2/489فتاوى أصحاب احلديث انظر :  4
 1/237فتاوى أهل احلديث  5
 279ابب حكم ولوغ الكلب رقم احلديث : صحي  مسلم كتاب الطهارة  6
.  1/30؛ بداية اتجمتهد  1/30من ولوغه ثالث مرات. انظر : نيل األوطار  رواه الدار قطين والطحاوي عن أيب هريرة أنه كان يغسل 7

 1/25وأخذ احلنفية بعمل أيب هريرة وقالوا : إن اإلانء النجس حتصل طهارته  بغسله ثالث مرات. انظر : اهلداية : 



317 
 

، ومل 1وكذلك أخذ علماء أهل احلديث حبديث ابن عمر يف رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع 

يقبلوا عمل ابن عمر خالف روايته مسارا على أصلهم وهو االحتجاج برواية الراوي ال بعمله إذا وقع 

الختالف بينهما ، وهو ما نقل عند البخاري يف كتابه كش  األسرار : قال جماهد : صليت خل  ابن ا

 .2عمر فلم يكن يرفع يديه إال يف التكبرية األوىل

ويؤيد هذا األصل عند علماء أهل احلديث موقفهم عن مسألة تزويج البكر البالغة احلرة نفسها بدون إذن 

ورجحوه على عمل عائشة حيث  3وليها حيث أهنم أفتوا بعدم صحة مثل هذا النكاح أخذا حبديث عائشة 

 .4د كان غائبازّوجت ابنة أخيها حفصة بنت عبدالرمحن ابملنذر بن الزبري من غري إذن وليها وق

 املطلب الثال  : األصل الثال  لإلفتاء عند أهل احلدي 

 اإلفتاء ابحلدي  الضعيف

إذا مل يكن يف الباب شيئ يدفعه ، يف فضائل األعمال 1ويفيت علماء أهل احلديث ابحلديث الضعي  

 واألحكام إذا مل يكن احلديث شديد الضع .. 

                                                           
؛  الصحي  ملسلم ، كتاب  735انظر هذا احلديث :اجلامع الصحي  ، كتاب األذان ، ابب رفع اليدين يف التكبرية ، رقم احلديث :  1

. سار فقهاء  390الصلوة ، ابب استحباب رفع اليدين حذو املنكبني مع تكبرية اإلحرام، والركوع، ويف الرفع من الركوع ، رقم احلديث : 
لة ومالك يف إحدى الروايتني عنه على هذا االصل ورجحوا رواية ابن عمر على عمله وأخذوا بسنة الرفع يف املوطنني ، انظر : نيل الشافعية واحلناب

. أما احلنفية فمسارا على أصلهم قّدموا عمل ابن عمر على روايته . انظر : كش  األسرار للبخاري  1/435؛ مغين احملتاج  2/148األوطار 
3/784  . 
 3/784سرار للبخاري كش  األظر :  ان 2
ابب َل نكاح إَل بويل ، رقم احلدي  : ؛ سنن ابن ماجه كتاب النكاح  1102سنن الرتمذي أبواب النكاح ابب رقم احلديث  3

1879 
عائشة  من وليها ، ورّدوا حديث بنفسها أحق األمي: ملسو هيلع هللا ىلصوقال معظم احلنفية : إن العقد يص  بدون إذن الويل وأخذوا بقول النيب  4

؛ كش   2/394ملخالفتها لروايتها حيث أهنا زّوجت ابنة أخيها عبدالرمحن من املنذر بن الزبري وعبد الرمحن كان غائبا. انظر : فت  القدير 
 3/784اأٍلسرار على البزدوي 
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 تطبيقات هذا األصل :

على أصحابه، فقرأ عليهم ملسو هيلع هللا ىلص  جاء عن جابر قال: خرج رسول هللا  الذيديث ابحلاستدل والشيخ عبد هللا 

منكم،   رداسورة الرمحن من أوهلا إىل آخرها فسكتوا، فقال: " لقد قرأهتا على اجلن ليلة اجلن فكانوا أحسن 

. قالوا: ال بشيء من نعمك ربنا نكذب 2ژھ  ھ  ھ  ھ    ژ كنت كلما أتيت على قوله : 

. وقال بعد أن استدل ذهذا احلديث : " إن احلديث ولو كان ضعيفا ولكنه يقبل يف فضائل 3احلمد "  فلك

أما يف غري فضائل األعمال فال يقبل كما أنه رفض االستدالل ابحلديث الذي مضمونه حول  .4األعمال " 

ضعي  لذلك  ذلك يفعند قربه فهل هو يسمع من يصلي عليه ؟ فقال : إن احلديث  ملسو هيلع هللا ىلصالصلوة على النيب 

 . 5ال يقبل

ومل حيتج الشيخ عبدالستار ابألثر الذي فيه أن ألفاظ " الصلوة خري من النوم " إضافة من  عمر ، وقال : إنه 

. وأفىت الشيخ عبداملنان نور بوري أبن احلديث الذي ورد فيه أبن املصلي يضع 6منقطع السند إذاً ال حيتج به

. وكذلك أنه أفىت أن املصلي إذا جاء يف املسجد وقد 7ذلك ال يعمل بهيديه أسفل من السرة هو ضعي  ل

                                                                                                                                                                             
األحكام إذا مل يكن  ومن اجلدير ابلذكر هنا أن أهل احلديث املتقدمني هم يستدلون ابحلديث الضعي  يف فضائل األعمال ويف 1

الضع   شديدا  ، أما املتأخرون املعاصرون فإن منهم من يرفض االستدالل ابحلديث الضعي  مطلقا  يف األحكام و يف فضائل األعمال.انظر 
ستغفرك ونتوب ،  فلم يقبل الشيخ عبداملنان نور بوري احلديث الضعي  وأفىت أن لفظ " ن2/566: أحكام ومسائل للشيخ عنداملنان نور بوري 
 احلديث من يثبت مل امليت من األضحية أن أفىت أنه كما  ، 1/225 مسائل و أحكام. ملسو هيلع هللا ىلصإليك " يف قنوت الوتر غري اثبت من النيب 

 . 2/439 مسائل و أحكام:  انظر.  الصحي 
 13سورة الرمحن ، اآلية :  2
  3291سنن الرتمذي ، ابب ومن سورة الرمحن ، رقم احلديث   3
 2/137؛  1/495: فتاوى أهل حدث انظر  4
 2/137 املرجع السابق 5
وما بعد حيث ذكر الشيخ  85، وانظر فتاوى أصحاب احلديث اتجملد األول ، رقم الصفحة  1/84فتاوى أصحاب احلديث انظر :  6

 أحاديث وحكم عليها أبهنا أحاديث ضعيفة.
 1/133أحكام و مسائل للشيخ عبداملنان نور بوري انظر :  7
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اكتمل الص  األول فهو يقوم يف الص  الثاين منفردا وال جيرت أحدا من الص  األول ؛ ألن األحاديث 

 . 1املتعلقة ابملسألة ضعيفة

 املطلب الرابع : األصل الرابع لإلفتاء عند أهل احلدي 

 اإلفتاء ابلقياس

ل اإلفتاء عند علماء أهل احلديث اللجوء إىل القياس ، فيلجأ إليه عند فقدان النصوص واآلاثر أي من أصو 

 . -كما عند غريهم–ستدالل به عندهم عند فقد النصوص ل االبعند الضرورة ، لذلك يق

 تطبيقات هذا األصل

على إسقاط مس  الرأس قياسه إسقاط غسل حمل اللحية يف الوضوء ثلة اليت تؤيد هذا األصل هو ومن األم

 .2بسبب شعر الرأس

 . 3وأفىت الشيخ موالان ثناء هللا بعدم قياس املساجد العامة على املسجد احلرام من حيث التزيني والغسل

 املطلب اخلامس : األصل اخلامس لإلفتاء عند أهل احلدي 

 الفتوى على النظائر

باه النصوص ونظائرها  كما يقول الشيخ عبد يفيت علماء أهل احلديث عند عدم وجود النص الشرعي أبش 

الستار احلماد مبينا منهج أهل احلديث يف اإلفتاء يف كتابه: "إن منهج أهل احلديث يف اإلفتاء هو أهنم 

                                                           
 1/138أحكام و مسائل للشيخ عبداملنان نور بوري انظر :  1
 2/272املرجع السابق  2
 199/ 1فتاوى ثنائية مدنية  3



320 
 

أيخذون أوال ابلنصوص الشرعية من الكتاب والسنة ، وال يرتكون فهم السل  من الصحابة من الكتاب 

 .1صوص ونظائرها"والسنة ، مث هم يفتون أبشباه الن

 تطبيقات هذا األصل :

ويؤيد هذا األصل اإلفتاء يف مسألة من أصيب مبر  سلسل البول أو تقطريه فإنه يعمل مثل ما تعمل به 

. فقياسا على هذا يتوضأ املريض من مر  2أمرها أن تتوضأ لكل صلوة مث تصلي ملسو هيلع هللا ىلصاملستحاضة ، فإن النيب 

 .3أن يدمي املعاجلةسلسل البول والتقطري لكل صلوة وعليه 

وكذلك أفىت الشيخ املفيت عبد الستار احلماد حبرمة لبس األشياء اليت يلبسها النصارى مثل " الصليب " ؛ 

، لذلك إذا أراد أحد من املسلمني التزيني فإن عليه أن يهتم 4منع عن التشبه ابلكفار  ملسو هيلع هللا ىلصألن الرسول 

 كفار.ابلتزين ابألشياء اليت ال تتشابه مبا يتزين به ال

كما أن الشيخ عبد الستار احلماد أفىت برفض قبول دعوة الوليمة اليت توجد فيها املنكرات والفواحش 

 . 6منع من اجللوس على املائدة اليت تشرب فيها اخلمور  ملسو هيلع هللا ىلصوشبهها ابملائدة اليت تشرب عليها اخلمور والنيب 5

                                                           
 3/22فتاوى أصحاب احلديث انظر :  1
 228ابب غسل الدم ، رقم احلدي  : الصحي  اجلامع كتاب الوضوء  2
 1/72فتاوى أصحاب احلديث انظر : 3
 1/434املرجع السابق  4
 3/348فتاوى أصحاب احلديث  : انظر 5
 ملسو هيلع هللا ىلص، ونص احلديث : قال النيب  2801انظر : سنن الرتمذي ، أبواب األدب ابب ما جاء يف دخول احلمام  ، رقم احلديث :   6
 ابهلل يؤمن ومن ، احلمام حليلته يدخل فال اآلخر واليوم ابهلل يؤمن كان  ومن ، إزار بغري احلمام يدخل فال اآلخر واليوم ابهلل يومن كان  من”: 

 “. مائدة يدار عليها ابخلمر على جيلس فال اآلخر واليوم
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إن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فريضة على وأفىت الشيخ عبدالستار احلماد جبواز املؤمتر للنساء وقال : 

النساء كما هي على الرجال وكذلك يثبت اجتماع الرجال للتبليغ والدعوة إىل هللا  ابلنصوص العامة فهكذا 

 .  1يثبت اجتماع النساء للدعوة إىل هللا

إىل وجه املرأة أو إىل يدها  وسئل الشيخ عبدهللا هل جيوز للطبيب أن يعاجل املرأة وهو حيتاج فيه إىل أن ينظر

ولساهنا ؟ فقال : أصال جيب االجتناب من معاجلة النساء من الرجال ولكن إذا كان ال بّد منه فإنه جائز  

كما كانت النساء يسقني الرجال ويداوين يف احلروب ويظهر من هذا أن أيديهن كانت  تنكش  للرجال 

 . 2فهذا جيوز يف أمر املعاجلة

 : األصل السادس لإلفتاء عند أهل احلدي املطلب السادس 

 الفتوى على العرف

إذا وجد العرف يف اتجمتمع وال يعار  الشريعة فيوخذ به عند عدم وجود النص ، ويراعي علماء أهل احلديث 

 العرف يف اإلفتاء عند عدم وجود النص ، وجيعلون العرف اتبعا للنصوص .

 تطبيقات هذا األصل :

 ابلعملة القدْية ابألكثر  اجلديدةمسألة تبادل العملة 

. وهي 3أفىت الشيخ عبدالستار احلماد حبرمة تبادل العملة اجلديدة ابلقدمية أبخذ الكثري من العملة القدمية 

عادة راجت يف اتجمتمع حيث إن الناس ايخذون العملة اجلديدة ابلعملة القدمية ويدفعون أكثر ألخذ العملة 

                                                           

  196 – 195؛ فتاوى ثنائية مدنية ص  1/447فتاوى أصحاب احلديث  انظر : 1
  2/480فتاوى أهل حديث انظر : 2
 2/266 املرجع السابق 3
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نه يناقض النصوص الشرعية ،كما جاء يف احلديث : "الذهب ابلذهب والفضة اجلديدة وهو عني الراب ؛ أل

 . فإن الشيخ أفىت  حبرمة هذا العرف  هلذا النص. 1ابلفضة ..... يدا بيد و سواء بسواء" احلديث

 حكم األلفاظ املنطوقة للطالق دون لفظ الطالق

ون األلفاظ املختلفة للطالق ، ومنها قول والعرف الذي راج بني الناس يف مسائل األسرة حيث أهنم يستخدم

الزوج للزوجة : " ال عالقة بيين وبينك " ، وعند ما سئل الشيخ عبد هللا عن هذه املسألة هل يقع الطالق أو 

 . 2ال  فقال : إن اتجمتمع الذي راج فيه هذا اللفظ مبعىن الطالق يقع الطالق فيه 

 حكم العادات الرائجة عند الوفاة

خ ثناء هللا املدين عن العادات اليت راجت يف اتجمتمع ومنها صناعة الطعام يف اليوم الثالث من يوم سئل الشي 

الوفاة ، ويف اليوم السابع وغريها من العادات اليت يعمل ذها الناس يف اتجمتمع فما حكمها ؟ فقال : إن هذه 

دات وضعها الناس ألجل املقاصد العادات والتقاليد ليست هلا عالقة ابلشريعة اإلسالمية ، بل هي عا

 . 3األخرى ، لذلك جيب االجتناب عنها ألهنا ال توافق الشريعة 

 مسألة حلق شعر املولود 

سئل الشيخ ثناء هللا املدين وقيل له : إنين رزقت ولدا ومل حيلق شعره حىت جتاوز سبعة أايم من والدته للعرف 

املولود على املقابر مع ذب  املعز عليها وأان أجتنب عن  الذي راج عندان وهذا العرف يقتضي أن حيلق شعر

هذا العرف ، أما األخوة يف البيت والوالد جيربين على تلبية هذا العرف فماذا أفعل ؟ فقال الشيخ : السنة هو 
                                                           

 2182بيد ، رقم احلديث : اجلامع الصحي  للبخاري ، كتاب البيوع ، ابب بيع الذهب ابلورق يدا  1
 2/502انظر : فتاوى أهل حديث  2
 1/599فتاوى ثنائية مدنية انظر : 3
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حلق شعر املولود يف اليوم السابع من والدته والذهاب إىل القبور حسب العرف إمث عظيم ال يرتكب يف طاعة 

 .  1الد الو 

 : األصل الثامن لإلفتاء عند أهل احلدي  : املطلب السابع

 سد الذرائع

يرون  احلرام. فإن علماء أهل احلديث  اليت تفضي إىل "سد الذرائع"ومن أصول اإلفتاء عند أهل احلديث  

 احملرم فإنه جيبلحة أو تسّبب ارتكاب تؤدي إىل املفسدة أو إىل احلرام أو تسّبب ضياع املص اليتأن الذريعة 

سّدها ، ومن عادهتم يف سد الذرائع أهنم أحياان يستخدمون لفظ سد الذريعة يف فتاويهم ويفتون مبوجبها 

وأحياان ال يستخدمون اللفظ صرحيا بل يذكرون املفاسد اليت ي توقَّع وقوعها يف املسألة اليت سئلوا عنها 

 إلفتاء جبوازها. فيحرموهنا ألجل تلك املفاسد املتوقعة حدوثها يف ا

 تطبيقات هذا األصل:

سئل الشيخ املفيت عبدالستار احلماد هل جيوز للمرأة أن تسوق السيارة ؟ فقال : إن الرجل واملرأة خلقا من  

نفس واحدة إال أن هناك فرقا بينهما من حيث املسؤولية والفرائض والواجبات ومنعت الشريعة االختالط بني 

دث فتنة. فاالختالط تسبب الفتنة لذلك حرمته الشريعة. وجاء يف احلديث أن النيب الرجل واملرأة لكي ال حت

: " استأخرن ، فإنه ليس لكن أن حتققن  ملسو هيلع هللا ىلصمن املسجد ورأى الرجال اختلطوا مع النساء فقال الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص

 .  فكانت النساء تلتصق ابجلدار.2الطريق عليكن حبافات الطريق "

                                                           
 1/779فتاوى ثنائية انظر :  1
، وحسنه األلباين يف  5272انظر : سنن أيب داود ، كتاب األدب ، ابب يف مشي النساء مع الرجال يف الطرق ،  رقم احلديث :  2

 ي الدين عبداحلميد ، مكتبة عصرية ، بريوت ، سنن أيب داود بتحقيق حممد حم
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الطرق اليت تسّبب أو تؤدي إىل املفسدة أو احلرام ، والصورة املسؤولة عنها فظهر من هذا أن الشريعة حرمت  

تتعلق ذهذا ، فإن املرأة  وإن كانت حتجب إال أن األعمال اليت يواجها السائقون على الطرق هي ال تليق 

ذه األعمال بشأن النسوة أن تواجهنها ، ومنها عطل السيارة واالتصال ابملنهدس ، وكوهنا منفردة أحياان ، فه

 .  1وغريها ختال  عصمة النساء لذلك ال جيوز هلن قيادة السيارة سدا للذريعة 

وكذلك أفىت الشيخ ثناء هللا حبرمة التأمني ألنه يؤدي إىل الراب وامليسر ، فمادام أنه مسّبب إىل ارتكاب احلرام 

 . 2فإنه جيب سّدها

ية اليت جيري فيها نظام التعليم املخلوط بني الرجال ومرة سئل عن التعّلم يف املؤسسات واملدارس التعليم

والنساء ، فقال : إن مثل هذه املدارس تسهم كثريا يف فساد  األخالق والدين،  وهي آالت الشيطان وهي 

ذرائع  الفساد يف األوالد ويف أخالقهم ، فيجب االجتناب من مثل هذه املدارس اليت ال تنتج منها إال الرذيلة 

 .3واملفاسدة

  

                                                           
 1/468فتاوى أصحاب احلديث انظر :  1
 1/705املرجع السابق  2
  713 – 1/712املرجع السابق  3
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 منهج اإلفتاء عند اَلجتاهني تقوميالفصل الثاين : 

 املبح  األول : معامل اَلختالف يف املنهجني

 املبح  الثاين : املالحظات على املنهجني

 املبح  الثال  : اإلفراط والتفريط يف املنهجني
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 –يف بعض اجلوانب  -اتص  كل منهج من منهج احلنفية ومنهج أهل احلديث بصفات متيزه عن اآلخر ، 

ولو  –ويف اجلملة اشتمل كل منهج على مميزات وإجيابيات ، كما و ِجد ْت على كل منهما بعض املالحظات 

املباحث اآلتية  كما ظهرت بينهما بعض االختالفات ،وفيما يلي نعر  ذلك يف  –من وجهة نظر الباحث 

: 
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 املبح  األول : معامل اَلختالف بني املنهجني

 وفيه ستة مطالب : 

 الفتوى بني رأي واحد وآراء خمتلفةاملطلب األول : 

 املطلب الثاين : الفتوى بني ذكر دليل واحد وآراء خمتلفة 

 املطلب الثال  : اختالف املتأخرين مع املتقدمني أو موافقتهم

 التقليد واَللتزام مبذهب واحدبني املطلب الرابع : 

 التصدي لإلفتاء أو اَلتكاء بني املطلب اخلامس :

 على قول املتقدمني   

 املطلب السادس : األخذ ابلرأي والقياس

  



328 
 

 املطلب األول : الفتوى بني رأي واحد وآراء خمتلفة

فيها  بناء على األدلة الواردة فيها هو منهج علماء أهل  املسألة االجتهادية أو املختل  تعّدد اآلراء يف

. فإن علماء املذهب احلنفي يستنبطون -بل املذاهب األربعة  -احلديث وهذا خبالف املذهب احلنفي 

من خالل األصول اليت وضعها مؤسسوا هذا املذهب فال جيوز ألحد  هية من الفروع الفقهيةاألحكام الفق

ألصول يف األحوال العادية ، وهذا يرتتب عليه أن يكون هلم رأي واحد موافق غري منهم أن تخرج عن هذه ا

من خالل أصول  بطون األحكام الفقهية من الفروع الفقهيةخمتل  فيما بينهم غالباً؛ ألهنم إما جيتهدون ويستن

جزئيتها املتعلقة  املذهب وهي تؤدي إىل رأي واحد يف الغالب وإما ال جيتهدون بل ينقلون الفتوى القدمية أو

الصورتني فإهنم يلجؤون إىل األصول اليت متّهد هلم  عنها وإذا مل جيدوا حاًل يف كليت جوااب للصورة املسؤولة

اخلروج إىل مذهب آخر من مذاهب العلماء. أما أهل احلديث فما دام أهنم ال يقّلدون أي إمام من األئمة 

قهم ممن يدركون أن رأيه أقرب إىل النصوص الشرعية ، أو األربعة وغريهم فهم إما أيخذون آبراء من سب

 1املسائل اخلاصة  ا بينهم يف املسألة الواحدة أو يفجيتهدون أبنفسهم ، وإذا اجتهدوا فكثريًا ما تختلفون فيم

ذهم يف شبه القارة اهلندية ، نظرا الختالفهم يف الدليل وقوته وضعفه وهذا خبالف املذهب احلنفي وغريه من 

 ئمة الفقهاء الذين يلتزمون أبصول وقواعد خاصة يف االستنباط واالستدالل.األ

ومن األمثلة اليت تدل على هذا مسألة املس  على اجلوربني. فهي مسألة خمتل  فيها بني األحناف وأهل 

جملدين ، احلديث. فإن املس  على اجلوربني ال جيوز عند اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا إال إذا كاان منعلني أو 

                                                           
( ابملسائل اخلاصة يف شبه  القارة اهلندية من حيث أن تلك املسائل أصبحت  ه الرسالةهات الثالثة ) اخلاصة  ذهذاشتهرت االجتا 1

ى كل اجتاه من هذه االجتاهات حبيث أن السائل  ال حيتاج إىل أن يسأل أحدا من الناس يف القارة اهلندية  من أي اجتاه أنت ؟ بل  إن عالمة عل
تبنّي له لثانية ينظرته إىل عمل الناس يبنّي له ذلك . فعلى سبيل املثال من يرفع اليدين يف الصلوة عند الركوع وعند الرفع منه وعند الرفع من الركعة ا

أنه  من  أهل احلديث وكذلك من جيهر صوته آبمني بعد الفاحتة يف الصلوات اجلهرية هو يعد أهل احلديث وكذلك من يقول بوقوع الطالق 
 الواحد الرجعي ملن طّلق ثالاث يف جملس واحد هو من أهل احلديث ، ويف العكس يكون من غري أهل احلديث.
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. أما أهل احلديث فإهنم جييزون املس  1وقال الصاحبان : جيوز املس  على اجلوربن إذا كاان ثخينني ال يشفان

 على اجلوربني مع االختالف فيما بينهم يف جواز املس  على اجلوربني الرقيقني ويف عدم جوازه . 

لى اجلوربني فقال : إنه ال جيوز املس  عن املس  ع -رمحه هللا –فسئل الشيخ السيد نذير حسني الدهلوي 

على اجلوربني مطلقا ؛ ألن احلديث الوارد يف املوضوع  ضعي  وهو احلديث الذي ورد يف سنن الرتمذي عن 

. كما أنه قال : إن 2“توضأ النيب صلى هللا عليه وسلم ومس  على اجلوربني والنعلني”املغرية بن شعبة، قال: 

ن غري تعيينه هل يكوانن من قطن أو صوف أو  أدمي.  فما دام ال ميكن تعيينه لفظ اجلوربني  ورد مطلقا م

فال جيوز إطالقه على املعىن الذي يستنبطه اتجميزون.  وفعل الصحايب ال يصري يف حكم احلديث املرفوع يف 

املنصوصة على املسألة اتجمتهد فيها ، كما ال ميكن قياس املس  على اجلوربني على اخلفني ؛ لعدم وجود العلة 

 . 3جواز املس  على اخلفني

وأما الشيخ عبد هللا صاحب فتاوى أهل حديث فقد سئل عن حكم املس  على اجلوربني ، فقال : إن 

املغرية بن شعبة، قال:  ، واستدل ابحلديث الوارد يف سنن الرتمذي عن 4املس  جيوز على اجلوربني الثخينني 

                                                           
 1/32اهلداية انظر :  1
. وقال اإلمام الرتمذي : هذا حديث حسن 99مذي ، أبواب الطهارة ابب يف املس  على اجلوربني والنعلني ، رقم احلديث سنن الرت  2

إن صحي . وهو قول غري واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن املبارك، والشافعي، وأمحد، وإسحاق، قالوا: ميس  على اجلوربني و 
  ثخينني.مل تكن نعلني إذا كاان

 333 - 1/326فتاوى نذيرية انظر :  3
 287 - 1/286انظر : فتاوى أهل حديث  4
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ل هذا فإن الشيخ عبد هللا حمدث مح.1“ومس  على اجلوربني والنعلنيتوضأ النيب صلى هللا عليه وسلم ”

 احلديث على اجلوربني الثخينني. 

عند ما سئل عن نفس املسألة : إن املس  جيوز على  –حفظه هللا  –ويقول الشيخ عبد الستار احلماد 

ابحلديث الذي  ورب ، واستدل، مادام يطلق عليهما لفظ اجل 2اجلوربني الرقيقني والثخينني دون الفرق بينهما 

: ورد ن  ق ال  ْد ، فإ ل مَّا ق ِدم وا ع ل ى النَّيبِّ ”ع ْن ثإ ْواب  ص لَّى بإ ع ث  ر س ول  اَّللَِّ ص لَّى هللا  ع ل ْيِه و س لَّم  س رِيًَّة ف أ ص اذه  م  اْلرب 

ْدِ  ْوا إِل ْيِه م ا أ ص اذه  ْم ِمن  اْلرب  . وترّدّد  الشيخ 3“ف أ م ر ه ْم أ ْن مي ْس ح وا ع ل ى اْلع ص اِئِب و التَّس اِخنيِ  هللا  ع ل ْيِه و س لَّم  ش ك 

 . 5ومنع مرة  4حول مسألة املس  على اجلوربني ، فأجاز مرة  –رمحه هللا  –أبو الوفاء ثناء هللا أمرتسري 

عن املس  على اجلوربني ، فقال : إنه جيوز املس  على اجلوربني  –رمحه هللا  – 6وسئل الشيخ زبري علي زئي 

 املذكور آنفا.  –رضي هللا عنه  –، واستدل حبديث ثوابن 7

فهذه الفتاوى تبنّي أن علماء أهل احلديث ينقسمون أو تختلفون يف مسألة جواز املس  على اجلوربني إىل 

 . 1، واجلواز على اجلوربني الثخيننيثالثة آراء ، وهي : املنع مطلقا ، واجلواز مطلقا 

                                                           
. وقال اإلمام الرتمذي : هذا حديث حسن 99سنن الرتمذي ، أبواب الطهارة ابب يف املس  على اجلوربني والنعلني ، رقم احلديث  1

وابن املبارك، والشافعي، وأمحد، وإسحاق، قالوا: ميس  على اجلوربني وإن  صحي . وهو قول غري واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري،
 مل تكن نعلني إذا كاان ثخينني.

 68 - 1/66 ،  2007للشيخ عبدالستار محاد ، مكتبة إسالمية ، طبع فتاوى أصحاب احلديث انظر :  2
 22383مسند أمحد ، حديث ثوابن ، رقم احلديث  3
 1/441ترمجان السنة ،  ۃملوالان ثناء هللا امرتسری ، ادارفتاوی ثنائية  انظر :  4
 1/443املرجع السابق  5
، وخترج من اجلامعة احملمدية  1983، وجصل املاجستري من اجلامعة بنجاب سنة  1957هو أبو طاهر زبري علي الزئي ، ولد سنة  6 

 /https://ar.wikipedia.org/wiki. انظر سريته على موقع: 2013بكوجرانواال ، ومن آاثره توضي  الكالم ، تويف رمحه هللا سنة  
 زبري_علي_زئي

 220، ص  2009الفتاوى العلمية املعروفة بإإإإ "توضي  األحكام" ، للحافظ زبري علي زئي ، مكتبة إسالمية ، مطبوعة سنة  انظر : 7
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فهذا االختالف يف اآلراء يف املسألة الواحدة يوجد عند أهل احلديث بناء على الدليل أو االختالف الواقع 

 يف املنهج.

أما األحناف فإهنم يلتزمون ابملذهب بناء على أصول اإلفتاء عندهم ، وال يرون اخلروج عن املذهب عموما 

إال يف احلاالت غري العادية وبشروط معينة حسب املسائل اليت أحتيج فيها اخلروج عن املذهب ؛ لذلك ال 

ي ويتفق  على القول املفىت به كما هو يوجد يف آرائهم االختالف والتعّدد غالبا ،  بل ال بّد أن يّتحد الرأ

ويف  –رمحه هللا  –معلوم يف املذهب احلنفي أبن الفتوى تكون يف العبادات على قول اإلمام أيب حنيفة 

املعامالات على قول أيب يوس  وعلى قول اإلمام حممد يف مسائل مرياث ذوي األرحام. فالناظر يف فتاوى 

ق على رأي واحد ، فمثال عدم جواز املس  على اجلوربني متفق عليه بني علماء األحناف جيد أن فتاواهم تتف

 .  3قع ثالاثالطالق الثالث يف جملس واحد  ي، كما أهنم يتفقون على أن 2علماء األحناف 

                                                                                                                                                                             
 أما الرأي املعمول به عندهم هو جواز املس  على اجلوربني مطلقا. 1
واز املس  على اجلوربني يف املذهب احلنفي مشروط أبربعة شروط وهي: أن تكون ثخينة حيث ميكن املشي فيها إىل ثالثة أميال إن ج 2

بدون النعل وأن ال ختلع بنفسها من الساق بل تعّلق ابلساق ، وال يسرى املاء إىل داخل اجلورب وال يرى داخل اجلورب من خارجها. وهذه 
وارب املتداولة ، إذا ال جيوز املس  عليها. انظر:خري الفتاوى ملوالان خري حممد جالندهري ، مكتبة إمدادية ، ملتان ، الشروط تفتقد يف اجل

؛ وقال الشيخ التهانوي  : إن اجلوارب املتداولة ال تقع يف حكم اخلفني لذلك ال جيوز املس  عليها واملس  على اجلوربني مشروط أبربعة 2/134
. وينظر الفتاوى لعدم جواز املس  على اجلوربني يف الكتب 1/100نفا. انظر : إمداد الفتاوى للشيخ أشرف على التهانوي ، شروط املتقدمة آ

؛ 2/198اآلتية :  جنم الفتاوى للشيخ السيد جنم احلسن ، أستاذ جامعة دار العلوم ايسني القرآن كراتشي ، إشاعة دار العلوم ايسني القرآن ، 
؛ فتاوى فريدية  5/155موعة من علماء ديوبند ، برتتيب جديد : جملس أشرفية للعلم والتحقيق ، إدارة أتليفات أشرفية ملتان، جامع الفتاوى تجم

؛ فتاوى حقانية للشيخ عبد احلق وزمالئه ، جامعة دار العلوم حقانية كورة  2/100للشيخ املفيت حممد فريد ، دار العلوم صديقية زويب صوايب ،  
  2/555ختك ،  

علماء األحناف يتفقون على أن الطالق الثالث يف جملس واحد يقع ثالاث. انظر : فتاوى دار العلوم زكراي للمفيت حممد رضاء احلق ،  3
؛ فتاوى دار العلو ديوبند ، للمفيت عزيز الرمحن عثماين ، دار اإلشاعت كراتشي ،  4/77حتقيق: حممد إلياس شيخ ، مطبوهة زمزم كراتشي ، 

؛ فتاوى فريدية  6/374،   2001؛ كفايت املفيت حملمد كفايت هللا الدهلوي ، دار اإلشاعت كراتشي ، مطبوعة عام  9/191،  2002
؛ إمداد األحكام  5/222؛ خري الفتاوى  6/244؛ 2009؛ فتاوى مفيت حممود للشيخ موالان حممود ، طبع مجعية ، الطبعة الرابعة  5/279

. ويف كتب الفتاوى األخرى توجد الفتاوى حول 2/570،   2009ين ، مكتبة دار العلوم كراتشي ، مطبوعة سنة ملوالان ظفر أمحد عثما
 املوضوع متفقة على أن الطالق الثالث يف جملس واحد تقع ثالاث.
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 املطلب الثاين : الفتوى بني ذكر دليله أو اإلحالة إليه

هي متفقة عليها فيما بينهما  –حلنفي أهل احلديث واملذهب ا –كما سبق  أبن مصادر أصحاب املنهجني 

، فالكل يستدل ابلكتاب أوال وابلسنة اثنيا وابإلمجاع اثلثا وهكذا ابملصادر األخرى. أما يف اإلفتاء فإن 

أصول أهل احلديث  هي نفس مصادر األحكام كما مّر بنا ، أما احلنفية فإهنم وضعوا أصوال يف اإلفتاء 

 غري ذلك مما تقّدم ، وما وّضحه ورمسه خامتة احملققني العالمة ابن عابدين مراعني شروط املفيت وأهليته إىل

رمحه هللا ، فاآلن ال جيوز ألحد من امللتزمني ابملذهب احلنفي  أن يفيت خارجا عن تلك األصول املذكورة يف 

إال أن الفصل السابق. وهذه األصول تستوعب النصوص من الكتاب والسنة واملصادر األخرى املعروفة ، 

احلنفية مييلون عند اإلفتاء يف مسألة ما إىل ذكر النصوص الفقهية من أمهات الكتب يف الفقه احلنفي ألن 

املتأخرين يعتمدون على املتقدمني غاية االعتماد ، فهم ال جيتهدون مباشرة يف نصوص الكتاب والسنة بل 

دمائهم ، أما إذا كانت املسألة من القضااي املسائل اليت أجاب عليها قو يستخرجون من كتب الفقه والفتاوى 

فإهنم جيتهدون فيها حمتجني بنصوص الكتاب والسنة واملصادر  –وليس فيها للمتقدمني قول  –املستجدة 

األخرى املعروفة. أما علماء أهل احلديث فهم جيتهدون مباشرة يف نصوص الكتاب والسنة ويستنبطون 

ما يسألون عن مسألة ّما ، وهذا ال يعين أن األحناف ال يستدلون  األحكام منهما ومن آاثر الصحابة عند

ابلنصوص من الكتاب والسنة ، بل هو أمر متفق عليه كما سبق. ولعلّ  سبب التزامهم ابلنصوص املذهبية 

األصل اخلامس  جيب على املفيت  ”هو كما بنّي الشيخ حممد تقي عثماين يف تلخيص قواعد رسم املفيت : 

. والكتب 1“مد إال على الكتب املعتربة يف املذهب وال يعتمد أبقوال منقولة يف كتب غري معتمدةأن ال يعت

املعتربة هي اليت فتاواها مستندة إىل الكتاب والسنة. فاالعتماد عليها دليل على أن املسألة مستندة إىل 

                                                           
 174أصول اإلفتاء وآدابه ص  1
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الكتاب والسنة. وكذلك استقر الرأي يف املذهب احلنفي أبن اتجمتهد املطلق أو اتجمتهد يف املذهب فقط يتأهل 

. ووظيفة الناقل ليس إال أن ينقل الشيئ كما هو. وال 1لإلفتاء ، أما غريمها فإنه يعترب انقال لفتوى اإلمام 

و اتجمتهد يف املذهب عند علماء أهل احلديث ، أعين اتجمتهد املطلق أ –أو االصطالح  –يوجد هذا التقسيم 

ففي مسألة املس  على اجلوربني عند ما سئل اتجميزون من علماء أهل احلديث فقد احتجوا حبديث ثوابن 

، أما علماء األحناف الذين يشرتطون جلواز 2رضي هللا عنه الوارد يف مسند اإلمام أمحد وابألحاديث األخرى 

وميس  على اجلورب اتجملد ”وان جملدين فقد أحالوا إىل نص الفتاوى اهلندية اآليت : املس  على اخلفني أن يك

وهو الذي وضع اجللد على أعاله وأسفله هكذا يف الكايف واملنعل هو الذي وضع اجللد على أسفله كالنعل 

ق بال ربط للقدم هكذا يف السراج الوهاج والثخني الذي ليس جملدا وال منعال بشرط أن يستمسك على السا

 .فإن هذا ليس استدالال بل هو نقل للفتوى.3“وال يرى ما حتته وعليه الفتوى كذا يف النهر الفائق

 املطلب الثال : اختالف املتأخرين مع املتقدمني أو موافقتهم

الناظر يف كتب فتاوى علماء األحناف جيد أهنم ما داموا يلتزمون مبذهب معني وأبصول واضحة فإهنم ال 

، بل رمبا جيد الناظر أن الفتاوى يف كتبهم منقولة من كتب املتقدمني ، 4ن أو يقّل اختالفهم يف املسائل تختلفو 

لذلك فهم ينسبون الفتاوى إليهم ال إىل أنفسهم. أما منهج أهل احلديث يف الفتاوى فإهنم تختلفون فيما 

 يك بعض األمثلة اليت توضخ ذلك .بينهم يف املسألة بناء على الدليل ، وهو الفارق بني املنهجني. وإل

 مسألة زايدة الثمن يف العقد بسبب األجل 
                                                           

 158املرجع السابق ص  1
 يف هذه الرسالة 25،326،3273األحاديث مع التخريج يف صفحة  سبق بيان هذه 2
 2/129، واستدل به صاحب خري الفتاوى ، انظر : خري الفتاوى  1/32الفتاوى اهلندية  3
 هذا ليس على إطالقه ، فكم خال  الصاحبان اإلمام ؟.  4
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البائع  يبيع السلعة بعشرة روبية نقدا فهل جيوز أن يبيعها بعشرين نسيئة ؟ اختل  علماء أهل احلديث يف 

ة هل الفرق بني قيمة السلعة الواحد –رمحه هللا  –جواز هذا البيع وعدم جوازه ، فسئل الشيخ زبري علي زئي 

عّد راب ؟ فقال : نعم  إهنا راب ، وأشار إىل أن بعض العلماء الذين جيّوزون بناء على العقد نقدا أو نسيئة ي

.واستدل ابحلديث الذي ورد يف السنن الكربى 1هذا النوع من العقد ولكن يف احلقيقة أنه حرام ؛ ألنه راب

 .2“كل قر  جر منفعة فهو وجه من وجوه الراب   ”أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصصاحب النيب  فضالة بن عبيدللبيهقي عن 

 .3أنه يعد راب  –رمحه هللا  –وكذلك قال الشيخ عبد املنان نور بوري 

فسئل الشيخ عبد هللا  –والكتاب موضوع الرسالة  –أما  اتجمّوزون فمنهم صاحب كتاب فتاوى أهل حديث 

لفني روبية شهراي ونسيئة أبلفني ومخس مائة ، فقال : إن ال ي عّد راب ؛ رمحه هللا عن استئجار األر  نقدا أب

ألن املشرتي ليس عليه قر  حىت يعد املبلغ الزائد راب . إمنا هو عقد ويف العقد جيوز الفرق بني القيمة نقدا 

 . 4ونسيئة

رعا ، مث استدل على وسئل الشيخ عبد الستار احلماد حفظه هللا عن نفس املسألة ، فقال : ال حرج فيه ش

سفيان عن عبد هللا بن عمرو  وأب حقيقة الفرق بني قيمة السلعة نقدا وبني قيمتها نسيئة ابحلديث الذي روى

أمره أن جيهز جيشا فنفذت اإلبل فأمرين رسول هللا صلى هللا عليه و ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا ”رضي هللا عنهما : 

                                                           
 .  1/220انظر : توضي  األحكام املعروف بفتاوى علمية ، للشيخ زبري علي زئي  1
 . ويف احلقيقة أن هذه املعاملة ليست قرضا.5/573،  10933رقم احلديث السنن الكربى للبيهقي ،  2
 1/370أحكام و مسائل انظر :  3
 2/263فتاوى أهل حديث انظر :  4



335 
 

.فقال املفيت عبد الستار احلماد حفظه هللا : 1“لبعريينسلم أن آخذ من قالئص الصدقة فكنت آخذ البعري اب

ما دامت راعت الشريعة الفرق بني قيمة السلعة نقدا وبني قيمتها نسيئة ، فالبائع حر يف بيع السلعة نقدا 

 . 2بقيمة  ونسية بقيمة أخرى، ال قب  عليه شرعا

 الفتوى بناء على الدليل.فهكذا يوجد اختالف اآلراء يف ما بني علماء أهل احلديث يف 

 التقليد واَللتزام مبذهب معنيبني املطلب الرابع : 

 قد شّدد علماء أهل احلديث يف مسألة التقليد ، ويظهر ذلك  يف فتاويهم التالية :

ما دام أن شيوع فكر التقليد واالتباع للمذهب املعني  متأخر من القرون األوىل التقليد بدعة :  -1
ء أهل احلديث يعتربونه اخرتاعا وبدعة يف الدين قائلني : لو كان من أمر املفضلة ، فإن علما

التقليد ب ّد يف الدين لكان هذا اللفظ يستخدم يف الكتاب والسنة يف املعىن املمدوح. وقد قال 
من علماء أهل احلديث : إن التقليد  بدعة   –حفظه هللا  – 3الشيخ صالح الدين يوس  

ن البدعة هي ما مل تكن موجودة يف زمن النبوة ويف القرون األوىل مث ؛ أل 4وشرك يف بعض الصور
عبد هللا  6. وقال صاحب فتاوى أهل حديث 5تصب  جزءا الزما يف الدين ، والتقليد مثله 

 –إن التقليد بدعة حمدثة ؛ ألننا نعلم ابلقطع أن الصحابة  ”يف فتاواه : –رمحه هللا  –حمدث 

                                                           
، رقم احلديث  5/205، وضعفه األلباين . انظر : إرواء الغليل ،  2340، رقم احلديث  2/65، 1990املستدرك على الصحيحني  1
 :1358 
 240 - 1/239،  وى أصحاب احلديث انظر : فتا 2
يف جي بور يف اهلند ، أخذ التعليم يف اجلامع الرمحانية بكراتشي ، وح  القرآن  1945هو صالح الدين بن عبدالشكور ، ولد سنة  3 

 وما بعدها 578، خدم الدين واملسلمني ومازال تخدم. انظر سريته : دبستان حديث ، ص 
 12ور ، دون اتريخ طبع ، ص ہللحافظ صالح الدين يوس  ، االعتصام ، الأهل احلديث وأهل التقليد انظر :  4
 12، ص أهل احلديث وأهل التقليد انظر :  5
 وهو كتاب موضوع الرسالة. 6
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مل يكن يف زماهنم وعصرهم مذهب لرجل معني يدرك أو يقلد ، وإمنا كانوا  –رضي هللا عنهم 

 .   1“و إىل ما يتمحض بينهم من النظر عند فقد الدليلن يف النوازل إىل الكتاب والسنة أيرجعو 
وذلك أن التقليد أدى البعض إىل تقدمي آراء املتبوعني على الكتاب التقليد شرك يف الرسالة : -2

فإنه يف رأي  2مل برأي إمام من األئمة مع عدم مراعاة أحكام الكتاب والسنة والسنة والذي يع

علماء أهل احلديث يضع أحدا من املتبوعني يف حمل الرسالة ، كأنه أشرك يف الرسالة ، ومن 

وسئل هذا املنطلق فإن علماء أهل احلديث يعتربون التقليد من هذه الوجه شركا يف الرسالة.  

هل التقليد شرك عند ترك نصوص القرآن والسنة ؟ فقال  –حفظه هللا  –املدين ثناء هللا  ظاحلاف

وذهذا نرى أن علماء .3يف الرسالة ، واألوىل أن جيتنب من االقتداء به يف الصلوة ا: إنه يعّد شرك

أهل احلديث ال جيوزون التقليد وال يلتزمون مبذهب معني ، لذلك تستوي لديهم مرتبة مجيع 

املذاهب الفقهية ، وينتج من ذلك أهنم يسهل عليهم األخذ من أي مذهب كان ، وال 

يف  حيتاجون إىل مراعاة الشروط اخلاصة لألخذ من املذهب الفقهي املعني. وتظهر هذه املرونة

فتاويهم  أن الشيخ عبد هللا حمدث رمحه هللا أفىت يف مسألة  زواج زوجة املفقود حسب رأي 

، رغم أنه 5، وبنّي الفرق بني الباطل والفاسد بناء على املذهب احلنفي 4اإلمام مالك رمحه هللا 

                                                           
 61 - 60/  1فتاوى أهل حد يث انظر :  1
 ال يقول ذهذا أحد يؤمن ابهلل واليوم اآلخر. 2 
 438/ 1ثنائية مدنية للشي  احلافظ ثناء هللا املدين ، دار اإلرشاد ، الهور ، دون سنة الطبع ،  فتاوى انظر :  3
 . 2/538فتاوى أهل حديث انظر :  4
 2/460املرجع السابق  5
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ام من أهل احلديث ، وأصدر الفتوى يف مسألة اعتبار طالق الصيب غري البالغ حسب رأي اإلم

 . 1أمحد بن حنبل رمحه هللا 

االجتهاد يف نصوص الكتاب والسنة أما فكر االلتزام ابملذهب املعني بناء على أنه ليس كل أحد يقدر على 

صالة ومباشرة وأن أحكام اإلسالم ال يسهل فهمها وهي يف نفس الوقت تستوعب مجيع جوانب شؤون إ

وااللتزام ابملذهب الفقهي  3فهم يدعون بل يوجبون التقليد . فهذا مذهب األحناف ورأيهم 2احلياة اإلنسانية

الواحد بل املذهب احلنفي فقط يف شبه القارة اهلندية ال جيوز اخلروج عنه للعامي ؛ ألنه ال توجد املذاهب 

األخرى وال كتبهم يف شبه القارة اهلندية. والذي يرغب يف أن يطلع على رأي علماء األحناف حول مسألة 

فعليه أن يطالع رسالة الشيخ أمحد رضا خان رمحه هللا ابسم : أجلى األعالم أن الفتوى مطلقا على التقليد 

، وأّكد الشبخ فيه على تقليد اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا قائال : إن تقليد اإلمام أيب حنيفة رمحه 4قول اإلمام 

، كما وّض  القول أبنه 5م دليله أو مل نعلم هللا جيب علينا يف كل حال وعلينا أن نقول مثل قول اإلمام ، نعل

 . 6ال جيوز للمقّلد خمالفة اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا 

                                                           
 2/499فتاوى أهل حديث  انظر :  1
 154 - 1/153انظر : املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة  2
كما سيأيت هو أن التقليد ألي إمام من األئمة األربعة املتبوعة   –ال سيما املتأخرين منهم –ليعلم أن املراد من التقليد عند األحناف  3 

جيب  واجب بل فر  للعوام من الناس ، وهو اسم التباع الشريعة اإلسالمية حتت إشراف عامل رابين معتمد يف الشريعة ، ويف شبه القارة اهلندية
 قليد اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا. انظر موق  علماء األحناف عن التقليد وحقيقته يف هذه الرسالة يف الفصل األول من الباب الرابع.ت
  175 – 1/95يف اتجملد األول. انظر :  فتاوى رضويةهإإ وضمت إىل  1334متت الرسالة عام  4
  113/  12؛  1/98انظر : فتاوى رضوية  5
 485،  484/ 11سابق املرجع ال 6
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ويقول الشيخ أشرف على التهانوي رمحه هللا : إن التقليد ألي إمام من األئمة والتزام املذهب املعني واجب 

جتهاد لتمكنهم من العلوم واملعارف، ، وعّلل لوجوب التقليد أبن األئمة كانت لديهم قدرة وصالحية اال1

 . 2وهذه الصفات مفقودة اآلن  عند العلماء وعامة الناس لذلك جيب التقليد ال حمالة

وعند ما سئل عن التقليد يف شبه القارة اهلندية فإنه قال : إن تقليد اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا واجب على 

. وقال مرة : لو يرتك 3القارة اهلندية شبه ليد األئمة الثالثة يف القارة اهلندية ، ورفض الشيخ تقشبه الناس يف 

. وسبب ذلك أنه ال 4قول اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا ويصدر الفتوى حسب قول غريه ليرتتب عليه الفساد

وهذا  –واحلال هذا  –توجد املذاهب األخرى وال كتبهم وال علمائهم يف شبه القارة اهلندية ، فكي  يقّلدون 

 معىن ترتب الفساد عليه.

فاألصل عند علماء األحناف االلتزام ابملذهب احلنفي يف شبه القارة اهلندية ، ولكن إذا مل يوجد احلل 

املناسب ألية مسألة من املسائل يف الفقه احلنفي فإنه يف حالة االضطرار جيوز الرجوع إىل املذاهب األخرى 

  وفق شروط حمددة ومقررة يف املذهب .

 قلت : هذا الكالم حيتاج إىل توضي  وتفصيل. 

مع  –إن فكرة التقليد وااللتزام مبذهب معني ليست من اخرتاع احلنفية فقط ، بل قال ذها غريهم  أوَل :

 . -بعض االختالف 

                                                           
 4/565إمداد الفتاوى انظر :  1
 4/564املرجع السابق  2
 4/63املرجع السابق  3
 2/370املرجع السابق  4
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قال النووي رمحه هللا يف شرح املهذب : إن العامي هل يلزمه أن يتمذهب مبذهب معني أيخذ برخصه 

فيه وجهان ... والثاين: يلزمه ، وبه قطع أبو احلسن الكيا ، وهو جار يف كل من مل يبلغ درجة وعزائمه ؟ 

االجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم ، ووجهه : أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء ألفضى إىل أن 

.. وذلك يؤدي إىل يلتقط رخص املذاهب متبعا هواه ، ويتخري بني التحليل والتحرمي ، والوجوب واجلواز .

 .  1احنالل ربقة التكلي ...اخل

وهلذا فإن االنتقاء من أقوال الفقهاء ابلتشهي ، ال على أساس الدليل مما ذمه العلماء قدميا وحديثا ، قال 

لو أن رجال أخذ بقول أهل املدينة يف استماع الغناء ، وإتيان النساء يف أدابرهن ، ”اإلمام معمر بن راشد : 

 . 2“ل مكة يف املتعة والصرف ، وبقول أهل كوفة يف املسكر كان شرَّ عباد هللا وبقول أه

وقال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا : ونظري هذا أن يعتقد رجل ثبوت شفعة اجلوار إذا كان طالبا هلا ، وعدم 

فت  الذريعة إىل أن ثبوهتا إذا كان مشرتاي  هذا ال جيوز ابإلمجاع ... ألم ذلك يفت  ابب التالعب ابلدين ، و 

 .  3يكون التحليل والتحرمي حبسب األهواء 

إن هذه املذاهب األربعة املدونة احملررة قد اجتمعت األمة أو من ”قال اإلمام ويل هللا الدهلوي رمحه هللا : 

ايم يعتد به منها على جواز تقليدها إىل يومنا هذا ، ويف ذلك من املصاحل ما ال تخفى وال سيما يف هذه األ

 . 4“اليت قصرت فيها اهلمم جدا ، وأشربت النفوس اهلوى ، وأعجب كل ذي رأي رأيه ...

                                                           
  1/55اتجمموع انظر :  1
 3/187تلخيص احلبري  2
   101/  32جمموع الفتاوى انظر :  3
  70 – 68اإلنصاف يف أسباب االختالف ص  4
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وقال : اعلم أن األخذ ذهذه املذاهب األربعة مصلحة عظيمة ، ويف اإلعرا  عنها كلها مفسدة كبرية ، وحنن 

 . 1نبني ذلك بوجوه...، 

يف أدلة األحكام يف مسألة من املسائل قوال  وال ينايف التمذهب مبذهب معني أن أيخذ عامل متبحر له نظر

 كثري من أدلة قوية ظهرت له ، ومن هنا أفىتمن مذهب آخر ، ال على أساس التشهي بل على أساس 

فقهاء احلنفية يف كثري من املسائل بقول تخال  قول اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا كما يف مسألة املزارعة وخيار 

 ليم القرآن.املغبون واالستئجار على تع

وذهذا يتبني أن التمذهب مبذهب معني وتقليد جمتهد ليس إال للوصول إىل ما ثبت من األحكام الشرعية فمن 

 ال يستطيع أن يوفق بني األدلة املتعارضة عليه أن يتمذهب مبذهب معني.

ن األئمة ؟ نعم ، هل جيب تقليد اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا يف القارة اهلندية وال جيوز تقليد غريه م اثنيا :  

ال يوجد مذهب غري احلنفية  شائعا يف تلك الداير لتعذر الوقوف على أقوال وآراء اصحاب  جيب ذلك إذا

 املذاهب األخرى. 

كان إنسان جاهل يف بالد اهلند أو يف بالد ماوراء النهر ،   فإذا”:  -رمحه هللا  –قال اإلمام ويل هللا الدهلوي 

وليس هناك عامل شافعي وال مالكي وال حنبلي ، وال كتاب من كتب هذه املذاهب ، وجب عليه أن يقلد 

ملذهب أيب حنيفة وحيرم عليه أن تخرج من مذهبه ألنه تخلع ربقة اإلسالم ويبقى سدى مهمال ، خبالف ما 

                                                           
 70 – 68ف ص اإلنصاف يف أسباب االختال 1



341 
 

ني فإنه متيسر له هنالك معرفة مجيع املذاهب ، وال يكفيه أن أيخذ ابلظن من غري ثقة ، وال إذا كان يف احلرم

 .  1“أن أيخذ من ألسنة العوام وال أن أيخذ من كتاب غري مشهور

ويف أعالء السنن : وال جيوز تقليد إمام ليس مذهبه شائعا يف البلد ولو شاعت املذاهب كلها يف بلد من 

وفيه من العلماء بكل مذهب عدد كثري جاز للعامي تقليد أي مذهب من املذاهب شاء البالد ، واشتهرت 

، وكلها يف حقه سواء ، وله أن ال يتمذهب مبذهب معني ، ويستفيت م ن شاء ِمن علماء املذاهب ، هذا مرة 

 .     2وذاك أخرى كما كان عليه السل  الصاحل بشرط أن ال يلّفق 

 ي للفتوى أو اَلتكاء على قول املتقدمنيالتصدبني املطلب اخلامس : 

كما سبق آنفا أن علماء أهل احلديث يدعون إىل عدم االلتزام مبذهب معني وذلك بفت  ابب االجتهاد يف 

املسائل  املعاصرة  لذلك نتج عن هذا الفكر كثرة االجتهاد يف فتاويهم وقلة االتكاء على ما قاله الفقهاء 

الغالب هو االتكاء  اف فإهنم ألجل أتثرهم بفكرة  االلتزام مبذهب معني  فإناملتقدمون. أما علماء األحن

فقهاء على ما قاله القدماء ونقل النصوص املذهبية عنهم نتيجة تشّددهم فيمن يفيت. وألجل هذا يقسمون ال

بقة املفتني إىل   طبقات كثرية ، وهي : طبقة اتجمتهدين يف الشرع ، وطبقة اتجمتهدين يف املذهب و ط

اتجمتهدين يف املسائل اليت ال رواية فيها عن صاحب املذهب ، وطبقة أصحاب التخريج من املقلدين وهم يف 

احلقيقة ال يستطيعون االجتهاد ، وطبقة أصحاب الرتجي  من املقلدين  ومن وظيفتهم أهنم يفّضلون بعض 

األقوى والقوي والضعي  ،  والطبقة الرواايت على البعض ، وطبقة املقلدين الذين يستطيعون التمييز بني 

                                                           
  78 – 77اإلنصاف ، ص  1
  2/224مقدمة أعالء السنن ، قواعد يف علوم الفقه انظر :  2
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السادسة من املقلدين الذين ال يقدرون على ما يقدر أصحاب الطبقات السابقة ، ال مييزون الصحي  من 

 . 2، بل وظيفتهم اجلمع كل ما جيدون كحاطب ليل1السقيم وال الشمال من اليمني 

نه جيب على املفتني النقل عن املتقدمني : إن معرتفا أب “شرح عقود رسم املفيت ”وقال ابن عابدين يف رسالته 

أن يفيت  “ال حيل ألحد أن يفيت بقولنا حىت يعلم من أين قلنا ”املراد من قول اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا 

والظاهر  -كما علمت من كالم التحرير وشرح البديع   "اتجمتهد يف املذهب بطريق االستنباط والتخريج 

وإن م ن عداهم يكتفي ابلنقل وإن علينا اتباع ما  -اشرتاك أهل الطبقة الثالثة والرابعة واخلامسة يف ذلك 

 . 3“نقلوه لنا عنهم من استنباطاهتم غري املنصوصة عن املتقدمني ومن ترجيحاهتم ولو كانت لغري قول اإلمام

ورمّبا يوجد ى يف فتاوى علماء أهل احلديث أهنم يصدرون الفتوى على ما أّداهم إليه اجتهاد هم فالناظر ير 

. واألمثلة اليت ذ كرت سابقا هي دالة على ذلك. االختالف فيما بينهم حسب وسعهم لدرك احلكم الشرعي

ليس دليال بل ذون ذها العلماء ، بل أيخأهنم ال أيخذون بفتاوى من قبلهم من  –ابلضرورة  –وهذا ال يعين 

، فكثريا ما ينقلون فتوى اإلمام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن ابز والشيخ ولفهم النصوص آلرائهم أتييدا 

ولكن يغلب عليهم التصدي لالجتهاد يف  من علماء السل  وأهل السنة واجلماعةابن عثيمني وغريهم 

 الفتوى. 

م يغلب عليهم نقل الفتوى من املتقدمني أهل الشأن ، إال إذا كان أما علماء األحناف فإن الناظر يرى أهن

 فإهنم جيتهدون فيها وفق الضوابط املقررة. –وليس فيها للمتقدمني قول  –الفتوى تتعلق بقضية معاصرة 
                                                           

؛ الدر املختار  03، ص  1031انظر هذه الطبقات : شرح عقود رسم املفيت البن عابدين ، مطبعة املعارف ، سورية ، سنة  1
 106 - 93الطبقات ، فلينظر للتفصيل : أصول اإلفتاء وآدابه ص  . هناك مالحظات على هذا الرتتيب من1/77وحاشية ابن عابدين 

 105واملراد منهم منهم املؤلفون الذين ال اعتماد عليهم يف الفتوى . انظر : أصول اإلفتاء وآدابه ص  2
 50شرح عقود رسم املفيت خلامتة احملققني ابن عابدين ، مكتبة البشرى ، كراتشي  ص  3
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 املطلب السادس : األخذ ابلراي والقياس

يعملون مبوجبها لكن يغلب على ال شك أن كال من احلنفية وأهل احلديث أيخذون ابلنصوص وحيتجون ذها و 

وأيخذون آبراء السل  ،  1 وص وظاهرها وعدم التأويل فيها بدون دليل علماء أهل احلديث التمسك ابلنص

ورمبا توق  بعضهم عن اإلفتاء  الصاحل من الصحابة والتابعني والفقهاء واألئمة من احملدثني لفهم النصوص ،

 ابلرأي فيما ال نص فيه. 

فهم ال يقفون عند ظواهر النصوص ، بل ينزعون إىل التعليل يف معانيها والوقوف على مراميها أما األحناف 

البعيدة ويغوصون يف أسرارها ويعرتفون عللها ، ومن شأن هذه النزعة محل صاحبها على امليل إىل الرأي 

جلديدة مما ال نص حيث ال نص يف املسألة ، فهم بناء على هذه العلل وتلك املعاين يستنبطون األحكام ا

 فيها.

وحجتهم يف ذلك : أن أحكام الشريعة معقولة املعىن وأهنا اشتملت على مصاحل العباد ، وبنيت على أساس 

تلك املصاحل فال بد من البحث عن تلك املصاحل والعلل اليت شرعت األحكام من أجلها  حىت ميكن للفقيه 

 تلك العلل.استنباط األحكام اجلديدة على ضوء هذه املصاحل و 

وحيتجون أيضا أن النصوص حمدودة والقضااي كثرية جمددة فالبد من االجتهاد والنظر يف عللها حىت يبىن 

 عليها األحكام اجلديدة. 

                                                           
، بل إهنم يراعون العلل واملقاصد اليت روعيت يف الشريعة اإلسالمية لذلك يصدرون الفتوى على أشباه هذا ليس على اإلطالق  1

 النصوص ونظائرها كما سبق يف بيان أصوهلم ، وهو كثري يف فتاويهم .
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ومن حجتهم أيضا أن كبار فقهاء الصحابة مثل عمر ابن اخلطاب وعبدهللا ابن مسعود وغريمها كانوا أيخذون 

 .1مقاصدها ابلرأي وينظرون يف علل األحكام و 

  

                                                           
بة الشباب ، القاهرة ، بدون انظر : املدرسة الفقهية للمحدثني للدكتور عبداتجميد حممود ، كلية دار العلوم ، القاهرة ، الناشر : مكت 1

 137و  127؛ املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية للدكتور عبدالكرمي زيدان ص  79 – 78اتريخ النشر ، ص 
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 املبح  الثاين : مالحظات على املنهجني

 اَلشتغال بعلم أصول الفقه وعدم اَلشتغال بهاملطلب األول : 

 املطلب الثاين : اَلعتناء ابملذاهب الفقهية واَلستغناء عنها

 واخلوض يف أعماقهااملطلب الثال  : التمسك بظاهر النصوص
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االختالف بني املنهجني )منهج أهل احلديث واملنهج احلنفي يف شبه القارة اهلندية( ، وبعد أن ذكرت معامل 

 : آتية يف املبحث السابق ، أنيت إىل بيان بعض املالحظات على املنهجني يف ثالثة مطالب
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 هماوعدم اَلشتغال هب ومصطلحاته املطلب األول : اَلشتغال بعلم أصول الفقه

غاية األمهية يف حق الفقيه واملفيت واتجمتهد و عّده  العلماء األصوليون شرطا من علم أصول الفقه علم يف 

شروط املفيت حيث ال يصل  لإلفتاء من مل يعرف علم أصول الفقه. وهو علم يوض  طرق االستدالل 

 . 1واالستنباط واالستفادة من األدلة

ن على اإلدراك مبا يشرتط يف أدلة األحكام وذكر ابن الصالح أمهية أصول الفقه قائال : على املفيت أن يكو 

وكيفية داللتها عليها وكي  يقتبس األحكام منها ؛ وذلك ال ميكن احلصول عليها إال مبعرفة علم أصول 

 .2الفقه

وذكر اخلطيب البغدادي  أن من مل يكن على االطالع على هذا العلم ال ميكن له التمييز بني احلق والباطل ، 

شروط املفيت: الرابع : العلم ابلقياس الذي من شأنه أنه يوصل إىل رد املسكوت عنه إىل حيث قال يف بيان 

املنطوق به ، واتجممع عليه ، وبناء على ذلك يسهلعلى املفيت اإلدراك  أبحكام النوازل ويقدر به على متييز 

 . 3احلق من الباطل ، فهذا ما ال مندوحة منه للمفيت  وال جيوز له اإلخالل بشيئ منه

إن  ”، فقال:  إصدار اإلفتاء وهو ال يعرف مبادئ وأصول علم أصول الفقه املفيتعلى اإلمام القرايف   وحّرم

التخصصات والتقييدات على و من ال يدري أصول الفقه ميتنع عليه الفتيا ، فإنه ال يدري قواعد الفروق 

 .   4“اختالف أنواعها إال من درى أصول الفقه ومارسه 

                                                           
 41ينظر : الفتيا ومناهج اإلفتاء حملمد األشقر ص  1
 24الفتوى واختالف القولني والوجهني ال بن الصالح ص انظر :  2
 390 ص الفقيه واملتفقه انظر :  3
  244و  234اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ص  4
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كما أنه حرم االستنباط من نصوص الشارع على من مل يكن عاملا أبصول الفقه ؛ ألن االستنباط فرع من 

ففي هذه النصوص . 1معرفة أصول الفقه ؛ فهذا الباب اتجمتهدون واملقلدون فيه سواء يف امتناع التخريج 

 داللة على أمهية علم أصول الفقه للمفيت واتجمتهد.

لنوازل واملستجدات ليست على درجة واحدة ، بل منها ما يكون فرضا ومنها ما فاألحكام الفقهية يف ا

يكون واجبا ومنها ما يكون على درجة اإلابحة ومنها ما يكون على درجة االستحباب ، والذي يثبت هنيه 

هو كذلك على درجات خمتلفة ما بني حرام ومكروه ، وإمنا يتوصل إىل كل ذلك بعلم أصول الفقه كما أن 

صور املسألة تصورا صحيحا ، وإصدار الفتوى فيها ال يكون إال من خالل قواعد وضوابط علم أصول ت

 الفقه. 

بدراسة أصول الفقه لكن املالحظ أن علماء أهل احلديث يف شبه القارة اهلندية يقل عندهم االهتمام 

ألسهل  عليه أن يقول عمليا يف فتاويهم. فمثال لو سئل أحدهم عن مسألة  فإن استخدام مصطلحاته وا

فيما ثبت فعله هو " ضروري " بدون مرتبة هذا الضروري من كونه فرضا أو واجبا أو مباحا أو مستحبا أو 

مندواب ، وكذلك ما ثبت النهي عنه يسهل عليه القول حبرمته أو  "جيب االجتناب منه" بدون بيان درجة 

 .  2يةالنهي من حيث احلرمة والكراهة التحرميية أو التنزيه

                                                           
 2/109انظر : اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام    1
واجلدير ابلذكر هنا أن علماء أهل احلديث على قسمني يف هذا املوضوع ، األول : منهم من درسوا يف املعاهد واملدارس الدينية يف  2

التدريس واإلفتاء ، والقسم الثاين : منهم من درسوا يف اجلامعات يف ابكستان أو يف خارجها. فإن عدم استخدام ابكستان فقط مث تولوا منصب 
علم أصول الفقه يغلب على القسم األول ، أما القسم الثاين فإهنم يستخدمونه كما وصل الباحث إليه من خالل  البحث ويسريون يف األخذ 

دون طريقة األحناف ، حيث أهنم  ن الفقهاء وعلماء  أهل السنة واجلماعة كمسري اإلمام الشافعي يف الرسالة م أبصول الفقه على منهج احملدثني
احلديث يف ....اخل ، وكتب علماء أهل ويزيدون على نص الكتاب خبرب الواحدتخّصصون العام قطعي الداللة خبرب الواحد  ويقيدون املطلق به 

الستدالل عند علماء أهل احلديث هو كما ثبت يف كتاب " معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة ، فمنهج ا الفتاوى شاهدة على ذلك
  هإإإإ.   25/01/1415حملمد بن حسني  بن حسن اجليزاين ، طبعه : دار ابن اجلوزي ، رسالة الدكتوراة ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 
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فعلى سبيل املثال سئل الشيخ عبد املنان نوربوري عن حكم الوضوء يف الطواف ، هل هو شرط فيه ؟ فقال 

 ، ومل يقل بكونه شرطا. 1: إن الوضوء " ضروري " 

عند الركوع وعند الرفع منه وقال له السائل : هل رفع اليدين   الصلوةوكذلك  سئل عن حكم رفع اليدين يف 

أو سنة ؟ فقال : إن فرضية رفع اليدين أو سنيته مل يرد يف احلديث ، أما ثبوته يف احلديث  فر  الصلوةيف 

 .3“2صلوا كما رأيتموين أصلي”: ملسو هيلع هللا ىلصفهو  واض  . أما العمل به فهو الزم امتثاال لقول النيب 

وهكذا عّد الشيخ عبد الستار احلماد مسألة إعفاء اللحية ضروراي ومل يتعني درجته من حيث الفر  

 .4والوجوب والسنة املؤكدة وغريها من املصطلحات اليت تستخدم يف ثبوت الفعل 

،يف حمل مصطل  الفر  والوجوب واإلابحة والندب “ هو ضروري  ”  كذلك إهنم يكثرون استخدام  مجلة

، يف حمل مصطل  “ جيب االجتناب أو احلرام ” حباب ، كما أهنم يكثرون استخدام املصطل  : واالست

ويرى الباحث أن سبب قلة استخدام مصطلحات علم أصول الفقه هو  التنزيهية .و احلرمة والكراهة التحرميية 

 .5 قلة االهتمام بتدريس علم أصول الفقه  يف مدارس أهل احلديث يف شبه القارة اهلندية

، فهم يذكرون تدريسا ودراسة وأتليفا واستخداما أما علماء األحناف فإهنم يعتمدون على علم أصول الفقه 

آاثر تلك  ايف فتاويهم املصطلحات الفقهية اليت تبنّي درجة حكم املسألة املسؤول عنها لكي ترتتب عليه

                                                           

 1/86ور ، ہللشيخ عبداملنان نور پوری ، مطبع الکرميية ال اسملئرقآن و ثیک  ف  روینش ںیم لاکحم و  1
ُتُيبُ السنن الكربى للبيهقي كتاب الصلوة ابب  2  3856رقم احلديث  َمُن َسَها َفرَتََك رُْكًنا َعاَد ُإىَل َما تـََرَك َحّتَّ أيَُيتَ اُبلصلوة َعَلى الرتَّ
يث أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ، كتاب الصلوة ، ابب من سها فرتك ركنا ، واحلد 1/179أحکام و مسائل للشيخ عبد املنان  3

 2/345،  4022وعاد ، رقم احلديث : 
 1/485فتاوى أصحاب احلديث انظر :  4
ولعل السبب يف استخدام مصطل  " الضروري " مقام املصطلحات األصولية هو لكي ال تقل درجة السنة عند الناس فيرتكون قائلني  5 

 : إنه ليس بفر  ، وهللا أعلم.  
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لى الشيئ الذي يكون مستحبا أو املصطل  ؛ ألن اآلاثر اليت ترتتب على كون الشيئ فرضا ال يرتتب ع

مباحا ، فكل مصطل  له داللته اخلاصة به. ولكن مع ذلك فإهنم مع اهتمامهم بعلم أصول الفقه واستخدام 

فعلماء األحناف   -وهي موضوع علم أصول الفقه  –من األدلة الشرعية  قواعده يقّل عندهم  االستنباط  

ارسهم ولكن مع ذلك ال يرتتب أثره يف فتاويهم يف شكل رغم أهنم يكثرون دراسة الفقه وأصوله يف مد

االستنباط من الكتاب والسنة ، بل إهنم مائلون إىل اإلتيان ابلنصوص املذهبية من كتب الفقه. والسبب يف 

ذلك أهنم يعتمدون على فتاوى علمائهم السابقني وقواعدهم وأصوهلم اليت أغنت املتأخرين عن أحداث 

نعم إذا مل جيدوا يف بعض القضااي فتاوى القدماء فإهنم عند ذلك يستنبطون  أصول وقواعد جديدة ،

 ويستخدمون قواعد األصول كما قّرر ذلك علمائهم. 
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 املطلب الثاين : اَلعتناء ابملذاهب الفقهية واَلستغناء عنها

إن املناهج املختلفة ازدهرت احلركة العلمية يف الفرتة ما بني القرن الثاين إىل منتص  القرن الرابع حيث 

،  1للبحث عن األحكام الفقهية يف النوازل واملستجدات أصبحت منار البحث واالستدالل واالستنباط

وكل مذهب ،وظهر نوابغ الفقهاء واتجمتهدون ، وأسست املذاهب الفقهية اليت ال يزال أكثرها قائما حىت اآلن 

حاذها ومناهجهم يف فهم الشريعة واستنباط األحكام مدرسة فقهية يتميز بنمط التفكري الفقهي الدقيق ألص

الشريعة من نصوصها وقواعدها ، وبدأت حركة تصني  وتدوين الكتب للمذاهب األربعة وهذه احلركة 

سهلت على الناس الوقوف على آراء وأفكار الفقهاء واألصوليني املتقدمني من حيث أنه كلما واجه الناس 

إىل أحكامها وجدوا الفقهاء املتقدمني قد تعّرضوا هلا فهكذا سدت حاجتهم النوازل واملستجدات واحتاجوا 

 .2ذهذا الرتاث الفقهي املتوفر لديهم

ابتصال متني ، لذلك انصرف الناس  ملاضيمث بعد ذلك اهتمت األمة برتاث سلفها الصاحل  لربط احلاضر اب 

اجلميع اتكوا على التقليد بل يوحد يف أتباع مجيع إىل تقليد الفقهاء واألصوليني املتقدمني ، وهذا ال يعين أبن 

املذاهب من كان يقدر على االجتهاد املطلق ولكنهم مل يؤصلوا ألنفسهم بل ساروا على منهج من سبقهم 

إن احلقيقة وراء  ذهاب ” قائال :  –رمحه هللا  –األئمة يف االجتهاد ، وقد وّض  ذلك اإلمام السيوطي من 

ذهب الشافعي هي ليس بناء على التقليد له   بل ألجل  أن  مسلكه  يف االجتهاد املبعض أصحابنا إىل 

                                                           
 -118هإإ ، ص  1417انظر : املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ، د. عبدالكرمي زيدان ، مؤسسة الرسالة ، طبعة رابعة عشر  1

129 
 1/290انظر : منهج استخراج األحكام الفقهية للنوازل واملستجدات ملسفر القحطاين  2
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والنظر والبحث والقياس كان أوفق حلل النوازل وأسد الطرق وأنسب احلال ، فلم يضطروا إىل االجتهاد من 

 .1...“جديد يف تلك املسائل  بل ساروا على طريقه  ووقفوا على معرقة األحكام مبسلك  الشافعي  

لذلك أصحبت مناهج األئمة األربعة طرقا لالستدالل واالستنباط والنظر يف البحث عن أحكام النوازل 

واملستجدات ؛ ألهنا استوعبت األساليب السابقة اليت أغنت املتأخرين عن إحداث األصول والقواعد اليت 

 ختتل  عن السل  كلية.

 :وتظهر أمهية الرجوع إىل املذاهب يف النقاط التالية 

إن هذه املذهب تعّد خادمة الفقه اإلسالمي حيث أهنا حّلت مشكالت الناس وصعوابهتم  -1

اليت واجهوها من العبادات واملعامالت ، لذلك على اتجمتهد أن مير على هذا الرتاث الفقهي 

ل يون املتقدمون واملتأخرون ، فإهنا تفت  أمام الناظر يف النواز م به الفقهاء واألصولاخلالد الذي قا

 أبوااب كثرية حلول مشكالت متنوعة إنسانية واجتماعية واقصادية.

 تربط هذه املذاهب الفقهية أبصول وقواعد الشريعة أبوثق الروابط وأقواها. -2

أصحبت هذه املذاهب جماال لتطبيق مصادر الشريعة اإلسالمية ، وهي تساعد الناظر يف النوازل  -3

 .2على كيفية ربط املسكوت عنها ابملنطوق ذها 

                                                           
الرد على من أخلد إىل األر  وقال إن االجتهاد يف كل عصر فر  للسيوطي جالل الدين ، حتقيق : خليل امليس ، دار الكتب  1

  114هإإ ،  ص  1413العلمية ، لبنان ، الطبعة األوىل : 
 1/294/295منهج استخراج األجكام الفقهية : انظر  2
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إن  املذاهب الفقهية هي  ”مبينا أمهية املذاهب الفقهية :  –رمحه هللا  –قال اإلمام الشاطيب  -4

كلها طرق إىل هللا سبحانه وتعاىل ، ولكن الرتجي  فيها ال بد منه ، ألنه أبعد من اتباع اهلوى 

 .1“.. وأقرب إىل حتري قصد الشارع يف مسائل االجتهاد

للمجتهد أن يطلع على منهج املتقدمني يف االستنباط من املصادر  يف النوازل هلذه األسباب ولغريها ينبغي 

واملستجدات  وليس عليه أن يتخذ كل ما قالوه ، بل أيخذ منه ما وافقه الدليل ولو يوجد يف أي مذهب ، 

شك ذلك املذهب وصاحبه ألن إجالل األئمة واحرتامهم ال  وال يؤديه ترك  مذهب أحياان إىل اإلساءة إىل

 . 2أنه من الدين ، ولكن هذا اإلجالل وتعظيمهم ال يوجب قبول كل ما قالوه 

هذه النصوص تدل على أن الرجوع إىل املذاهب الفقهية يساعد الناظر يف النوازل واملستجدات حللها 

فقهية  املناسب ، ففيها كفاية للمفيت يف املسائل اليت تعّر  الفقهاء املتقدمون هلا وحبثوا عن أحكامها ال

فيحيل السائل إليها إال إذا احتيج يف املسائل اجلديدة إىل االجتهاد من جديد من حيث تغري الزمان واملكان 

 . 3والوسائل اليت تعّد معتربة يف تغري الفتوى 

                                                           
 5/280املوافقات  1
؛ فقه األئمة األربعة ين الزاهدين فيه واملتعصبني له  556 – 7/555؛ أضواء البيان للشنقيطي  62 – 1/60انظر : إعالم املوقعني  2

 49 - 26هإإ ، ص  1413، د. صاحل املزيد ، مطبعة املدين ، الطبعة األوىل 
ئل اليت تعد معتربة يف تغري الفتوى هي كثرية منها سد الذريعة والعرف واملصلحة وعموم البلوى ، للتفصيل يراجع : الفتوى ، الوسا 3

 414 - 376أمهيتها ، ضوابطها ، آاثرها  ص 
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هذا و يالحظ على فتاوى علماء أهل احلديث أهنا غالبا ختلو من االستفادة  من كتب املذاهب األربعة ،  

أهل احلديث استغنوا من جهود هؤالء األئمة ، والسبب هو مسألة التقليد ، فما دام  أهل كأن علماء 

 . 1احلديث ال يرون جواز التقليد مطلقا فإهنم ال يستفيدون جبهود األئمة األربعة ومقلديهم غالبا

ي فمادام خدمت املذاهب األربعة الفقه اإلسالمي وساعدت يف حل مشكالت الناس وصعوابهتم فينبغ

للجميع االعرتاف بفضلها وسبقهاواالستفادة منهاما  وافق الكتاب والسنة فيقبل ، وغريها ال يقبل كما نص 

 األئمة األربعة على أن مذهبهم احلديث الصحي . 

فقط دون املذاهب الثالثة يلتزمون بفقههم يعتنون ويهتمون و أما علماء األحناف يف شبه القارة اهلندية فإهنم 

وال تخرجون عنه إىل غريه إالعند الضرورة واحلرج وفق شروط وقيود حّددها علماؤهم  وهي تعين أنه األخرى 

ال جيوز االنتقال من مذهب إىل مذهب آخر إال عند وجود هذه الشروط. واألصل من وظيفة املفيت أنه يفيت 

 وفق ما هو األوفق ابلدليل واألقرب إىل الكتاب والسنة. 

ذهبه م: " من أفىت الناس ليس ينبغي له أن حيمل الناس على –رمحه هللا  –حنبل  اإلمام أمحد بنقال 

 . 2ويشدد عليهم "

الدكتور القرضاوي على الذين ال يزالون يوجبون اتباع مذهب معني قائال : " املدرسة املذهبية اليت  انتقد وقد

جتهاد للمسائل اجلديدة يف إطاره ، ال تزال تؤمن بوجوب اتباع مذهب معني ال جيوز اخلروج عنه ، وجيب اال

                                                           
 واجلدير ابلذكر هنا أن علماء أهل احلديث على قسمني يف العناية مبذاهب األئمة األربعة ، ومها : 1

علماء أهل احلديث املتقدمون الذين كانوا وسيع الصدور من حيث االستفادة من املذاهب األربعة ، فكانوا يستفيدون منها  – ولالقسم األ
أما علماء أهل احلديث املتأخرون أو املعاصرون فيجدهم الناظر يف فتاويهم أهنم أقل قبوال للمذاهب األربعة  – القسم الثاينويذكروهنا يف فتاويهم.

 تاويهم ، حىت ال يذكروهنا يف فتاويهم وإن كان احلكم يتساوى يف املذاهب األربعة.يف ف
 45/  2اآلداب الشرعية البن مفل   2
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منهم . . . وهؤالء إذا سئلوا عن معاملة جديدة ال بد أن يبحثوا  ينوخترجيا على اقوال علمائه وخباصة املتأخر 

ظر ، إال ما أفىت حلهلا عن نظري يف كتب املذهب ، أو املذاهب املتبوعة ، كأن األصل يف املعامالت ا

: " فعدم تقليدهم ليس حطّا من شأهنم ، بل سريا على هنجهم ، وتنفيذا  فوأضا.  1السابقون إبابحته " 

 .2لوصاايهم أبال نقلدهم ، وال نقلد غريهم وأنخذ من حيث أخذوا ..."

وأشهد هلل ابهلل أنه كفر ابهلل أن يعتقد ”وقال الشاه ويل هللا الدهلوي يف ذم تقليد رجل واحد من األمة بقوله: 
تخطىء ويصيب، أن هللا كتب علّي اتباعه حتما، وأن الواجب علّي هو الذي يوجبه يف رجل من األمة ممن 

هذا الرجل علّي، ولكن الشريعة احلقة قد ثبتت قبل هذا الرجل بزمان، قد وعاها العلماء وأداها الرواة وحكم 
، وأهنم علموا ما مل ملسو هيلع هللا ىلصبه الفقهاء، وإمنا اتفق الناس على تقليد العلماء على معىن أهنم رواة الشريعة عن النيب

نعلم، وأهنم اشتغلوا ابلعلم ما مل نشتغل، فلذلك قّلدوا العلماء، فلو أن حديثا صّ ، وشهد بصحته احملدثون، 

 .3“وعمل به طوائ ، فظهر فيه األمر مث مل يعمل به؛ ألن متبوعه مل يقل به فهذا هو الضالل البعيد

وترى العامة ، سيما اليوم ، يف كل قطر يتقيدون مبذهب  ” وذم الشاه ويل هللا التقيد مبذهب واحد قائال :
من مذاهب املتقدمني ، يرون خروج اإلنسان من مذهب من قلده ، ولو يف مسألة ، كاخلروج من امللة ،  
كأنه نيب بعث إليه ، وافرتضت طاعته عليه ، وكان أوائل األمة قبل املائة الرابعة غري متقيدين مبذهب واحد 

“4. 

ومن العجب العجيب أن الفقهاء املقلدين يق  أحدهم على ضع  مأخذ إمامه حبيث ال جيد ”: وقال : 
لضعفه مدفعا، وهو مع ذلك يقلده فيه، ويرتك من شهد الكتاب والسنة واألقيسة الصحيحة ملذهبهم مجودا 

اطلة نضاال عن على تقليد إمامه، بل يتخيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة، ويتأوهلا ابلتأويالت البعيدة الب

                                                           
 175؛ االجتهاد يف اإلسالم  د. القرضاوي ص  88االجتهاد املعاصر بني االنضباط واالنفراط ص  1
 108الفتوى بني االنضباط والتسيب ص  2
  1/211،  1970لشاه ويل هللا الدهلوي ، طبع شاويل هللا أكادمي ، حيدر آابد ، سنة الطبع :التفهيمات اإلهلية ل 3
؛ اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف للشاه ويل هللا الدهلوي ، حتقيق : عبدالفتاح أبو غدة ، دار  1/206التفهيمات اإلهلية ،  4

 ما بعدهاو  68/ 1هإإ ،  1404النفائس ، بريوت ، الطبعة الثانية : 
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مقلده.وقال: مل يزال الناس يسألون من اتفق من العلماء من غري تقييد ملذهب وال إنكار على أحد من 
السائلني إىل أن ظهرت هذه املذاهب ومتعصبوها من املقلدين، فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن 

، وبعد عن الصواب ال يرضى به أحد من أوىل األدلة مقلدا له فيما قال كأنه نبيا أرسل، وهذا أني عن احلق
 .1“األلباب

 ”وقال :  ملسو هيلع هللا ىلصلذلك  دعا اإلمام الشاه ويل هللا الدهلوي  طلبة العلم إىل التمسك بقول هللا وقول رسوله 
خضتم كل اخلو  يف استحساانت الفقهاء من قبلكم وتفريعاهتم أما تعرفون أن احلكم ما حكم هللا ورسوله 
ورب إنسان منكم يبلغه حديث من أحاديث بنيكم فال يعمل به ويقول : إمنا عملي على مذهب فالن ، ال 

ن األئمة مل يكونوا ممن تخفى على احلديث ، مث احتال أبن فهم احلديث والقضاء به من شأن الكمل املهرة وإ
عليهم هذا احلديث فما تركوه إال لوجه ظهر هلم يف الدين من نسخ أو مرجوحه ، اعلموا أنه ليس هذا من 

 .2“الدين يف شيئ إن آمنتم بنبيكم فاتبعوه خال  مذهبا أو وافقه 

ا بني الفقه واحلديث ، واعرضوا اتبعوا العلماء احملدثني يف الفروع فإهنم قد مجعو  وأوصى طلبة العلم قائال : 
التفريعات الفقهية دائما على الكتاب والسنة كي يقبل ما يوافقهما ويرّد ما تخالفهما ، فإنه ال غناء لألئمة 

تقليد بعض العلماء معرضني عن الكتاب والسنة ، عنهما ، وال تصغوا إىل الفقهاء واملتعصبني الذين أوجبوا 
 .3 نهموتقربوا إىل هللا اببتعاد ع

 املطلب الثال  : التمسك بظاهر النصوص والتعمق فيها

يتمّيز منهج أهل احلديث إبتيان النصوص من الكتاب والسنة يف فتاويهم إال أن بعضهم  أحياان أيخذ بظاهر 

 ، وإليك بعض األمثلة اليت توّض  هذه النقطة :4النصوص دون التعمق يف عللها وأسباذها وحقيقتها 

 الراب على رأس املالمسألة أخذ 

                                                           
 1/264حجة هللا البالغة  1
 1/283التفهيمات اإلهلية   2
 2/240املرجع السابق  3 

 ، يوجد الفروق اجلوهرية بينهما . -رمحه هللا  –وجيدر ابلذكر هنا أن أهل احلديث تختلفون عن الظاهرية اليت أسسها ابن حرم  4
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، هل جيوز أخذه ؟ 1سئل الشيخ احلافظ ثناء هللا املدين حفظه هللا عن الراب الذي أيخذه موظ  احلكومة 

وكي  ميكن االستفادة منه ؟ فقال : إن الراب حرام جلي إال أن يف الصورة املسؤول عنها جيوز للموظ  أخذه 

نفق على املقر  الذي استقر  من البنك مث مل يستطيع دفع وإنفاقه يف مقابل املعامالت احملرمة ، مثال ي

القر  ألجل الزايدة )الراب(،  فإنه ينفق عليه لكي يؤدي مثل هذا القر  ، وكذلك جيوز إعطائه للرجل 

الذي ال يستطيع أن أيخذ حقه بدون أداء الرشوة ، فتنفق ذلك الراب على مثل هؤالء وال جيوز له أن يستفيد 

ن الشيخ راعى املصلحة  يف إصدر الفتوى  ولكن تعّقبه الشيخ عبد السالم ذهتوي حفظه هللا . فكأ2لنفسه 

ۀ  ہ  ہ  ژ قائال : إن هذا راب حرام وال جيوز أخذه للموظ  قطعا ؛ ألن هللا تعاىل قال : 

أخذه  فإن اآلية تقتضي حرمة الراب قطعا فال جيوز .3ژہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ    

. فإن الشيخ عبد السالم ذهتوي حفظه هللا أصدر الفتوى بناء على 4، إمنا جيوز له أخذ رأس ماله من البنك

هر النص. فهكذا يوجد لون األخذ ابلظواهر دون التأويل فيها ما دام مل يوجد دليل من الكتاب والسنة يف ظا

 علماء أهل احلديث. فتاوى 

 مسألة التنعل قائما 

. 5عن التنعل قائما ، فقال : إنه جيب التنعل جالسا –رمحه هللا  –احلافظ عبد املنان نور بوري  وسئل الشيخ

هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ينتعل ”عن جابر، قال: واستدل ابحلديث الوارد يف سنن أيب داود 

                                                           
 احلكومة مث يعطى له ذلك اتجمموع مع املبلغ الزائد عند تقاعده.وصورته أن اجلزء من راتب املوظفني يقطع وجيمع عند  1
  1990ديسمرب سنة  07نشرت هذه الفتوى يف جملة االعتصام يف اتريخ  2
 278سورة البقرة ، اآلية :  3
 وما بعد 1/657. للتفصيل ينظر : فتاوى ثنائية مدنية  1991ينابر سنة  12نشرت هذه الفتوى يف جملة االعتصام يف اتريخ  4
 510- 1/506أحكام و مسائل ملوالان عبداملنان نور بوري انظر :  5
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بوجوب التنعل جالسا.  . فإن الشيخ عبد املنان استدل بظاهر هذا احلديث وأصدر الفتوى1“الرجل قائما

ويف احلقيقة أن النهي من التنعل قائما ليس على التحرمي ، بل إنه على اإلرشاد وهو حممول على ما إذا كان 

 . 2لبس النعل قائما يشق أو يؤدي إىل السقوط

يف  أما علماء احلنفية فإهنم كذلك أيخذون بظاهر النصوص يف املسائل اليت تعر  عليهم وهلا جزئيات متوفرة

أمهات الكتب ، فإهنم حينئذ أيتون بتلك النصوص ويطبقوهنا على تلك املسائل ، وهذا هو الغالب يف 

 تخوضون يف معاين النصوص وعللها ومقاصدها.  –كما تقدم   –فتاوى علماء احلنفية ، لكنهم  

  

                                                           
، وصححه األلباين . انظر : سنن أيب داود بتحقيق حممد حمي  4135اللباس ابب يف االنتعال رقم احلديث سنن أيب داود كتاب  1

 4/69الدين عبد احلميد ، املكتبة العصرية ، بريوت ،  
انظر :  - 2

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=93235 
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 املبح  الثال  : اإلفراط والتفريط يف املنهجني

 وفيه ثالثة مطالب : 

 األول : مسألة التقليداملطلب 

 دمات اآلخرينخبعرتاف اَلاملطلب الثاين : عدم 

 مع عدم مراعاة اَلحرتام الالئق هبم 

 املطلب الثال  : قاعدة تغري احلكم والفتاوى بتغري الزمان
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جيد الناظر يف كتب فتاوى أصحاب املنهجني أنه يوجد اإلفراط والتفريط يف بعض الفتاوى فال بّد من ذكر 

نتج عنه من الشدة والنفرة وعدم احرتام رأي  ومامناذج ذلك  حىت يتجلى لنا  أسباب  اإلفراط والتفريط. 

 اآلخر،وفيما يلي مناذج ذلك :

 املطلب األول : مسألة التقليد

لكتب فتاوى علماء األحناف يف شبه القارة اهلندية جيد أن علماء األحناف قد أفرطوا يف مسألة القارئ 

، وقّدموه أمام الناس كأنه هو الطريق الوحيدللرشد واهلداية وال مفّر منه ، قالوا : إن التقليد  1التقليد

ين من حيث عدم جواز الشخصي فر  أو واجب مطلقا. وهذه الفتاوى نتجت عنها الشدة على غري املقلد

وعدم جواز عقد النكاح معهم...اخل. وإليك بعض مناذج عن موق  علماء األحناف  الصلوةاالقتداءذهم يف 

 عن التقليد يف الفتاوى.

  الصلوةمسألة اَلقتداء إبمام من أئمة  أهل احلدي  يف  -أوَل 

خل  إمام من أهل  الصلوةاء يف يوجد  جمموعة من علماء األحناف الذين ال يشّددون يف موضوع االقتد

 احلديث ولكن أكثرهم يقّيدون ذلك ببعض الشروط فلنالحظ بعض هذه الفتاوى حىت يتض  األمر.

وصلينا يف  الصلوةسئل يف هذا الشأن صاحب " جنم الفتاوى "  وقال له السائل : كنا يف السفر وحان وقت 

عادهتا ؟ فقال الشيخ املفيت السيد جنم احلسن: قد مسجد غري املقلدين ، فهل صحت صالتنا أم جيب علينا إ

وضع أهل العلم املتقدمون من األحناف األصل  يف الكتب املعتربة واملستندة لالقتداء ملخال  املذهب يف 

، ومفهوم ذلك األصل أنه لو يراعي خمال  املذهب )غري القائلني ابلتقليد( هذا األصل يف املسائل  الصلوة
                                                           

يذكر الباحث موق  األحناف وأهل احلديث عن التقليد يف الباب الرابع ابلتفصيل إن شاء هللا ، لذلك يذكر هنا الفتاوى اليت تتعلق  1
 مبسألة التقليد 
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ننا وبينهم ، منها الوضوء من اخلارج من غري السبيلني ، والوضوء من الدم اخلارج من البدن املختلفة فيما بي

ويرى غ سل الثوب إذا ي رى عليه أثر املين بقدر الدرهم ، فيجوز االقتداء به  وإال يعترب اقتدائه مكروها حترمييا 

عون أصولنا ؛ لذا جتزئ صالتكم وجتب ، ومبا أن أهل احلديث )غري القائلني ابلتقليد( املعاصرين هم ال يرا

 .  1اإلعادة يف الصورة املسؤولة احتياطا

خل  غري املقلد ، فقال : إذا كان غري املقلد غري  الصلوةوسئل الشيخ موالان رشيد أمحد كنكوهي عن 

هب أو كراهتها حسب املذ الصلوةمتعصب وال يوّجه اإلساءة إىل األئمة وال يعمل عمال الذي يسّبب فساد 

 .  2حسب الشروط املذكورة االقتداء بهاحلنفي ، جيوز 

 .3خل  غري املقلد ابطل ومثل هذا املصلي يكون آمثا الصلوةوقال الشيخ أمحد رضا خان رمحه هللا : إن 

وأحياان وصلت الشدة إىل إخراج أهل احلديث )غري املقلدين( من املساجد ، كما ورد يف " جامع الفتاوى " 

وال يرفعون أيديهم يف مساجدان وال جيهرون أصواهتم ن عندان أانسا  ينكرون التقليد وقال : إأن رجال سأل 

آبمني يف هناية سورة الفاحتة ولكنهم يضعون أيديهم على الصدور ، فهل جيوز إخراج مثل هؤالء الناس من 

، أما اقتدائهم فهو املساجد ؟ فأجاب املفيت مشفقا على أهل احلديث أبن إخراجهم من املساجد ال جيوز 

 .   4عند البعض من األحناف جيوز مطلقا وعند البعض جيوز مقيدا

                                                           
 2/314  ، 2010نشر و اشاعت دار العلوم ايسني القرآن ، کراچی ،  ہ، شعب جنم الفتاوی للمفتی جنم احلسنانظر :  1
 355فتاوى رشيدية  موالان رشيد أمحد كنكوهي ، عامل جملس حتفة اإلسالم ، كراتشي ، ص انظر :  2
رايت أيب . ومطالعة الرسالة " الكوكبة الشهابية على كف312 – 10/311و  6/670و  618 – 617/ 6فتاوى رضوية انظر :  3

وما بعدها ، ومن املعلوم أن الشيخ أمحد رضا خان كبري مجاعة " الربيلوية" هو قاس  29/137الوهابية ". انظر هذه الرسالة يف : فتاوى رضوية 
 وما بعدها.   29/137وشديد يف الرد على أهل احلديث يف شبه القارة اهلندية. انظر : هذه الرسالة 

 الفتاوى السابقة. انظر :  جامع الفتاوى تجمموعة من علماء األحناف ، إدارة أتليفات أشرفية ملتان ،  مقيدا ابلشروط املذكورة يف 4
؛  3/166. وينظر مثل هذه الفتوى يف هذه الكتب : كفايت املفيت حملمد كفايت هللا الدهلوي ، دار اإلشاعت كراتشي ،   159 - 9/158
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 مسألة التطليق الثال  

يفتيه  ديث فإنهعاملا من أهل احل لو طّلق املقلد العاقل البالغ زوجته ثالثة تطليقات يف جملس واحد مث استفىت

فيت : ال جيوز له أن يستفيت مثل هذا ، وال جيوز بوقوع الطالق الواحد الرجعي ، فهل هذا صحي  ؟  فقال امل

.وأحياان تصل هذه الشدة على غري 1عند األئمة األربعة رجوع الزوج إىل زوجته بدون التحليل الشرعي

 .  2املقلدين إىل حد يسأل الناس علمائهم هل جتوز املصافحة مع غري املقلد 

يف مسألة التقليد وجعلوه نوعا من أنواع البدع والشرك  ويف املقابل ، فإن  علماء أهل احلديث الذين شّددوا

 قدخرجوا بفتاوى يف غاية الشدة والغلظة ضد علماء األحناف وفيما يلي أمثلة لذلك :

 فتاوى علماء أهل احلدي  ضد األحناف

االقتداء سئل الشيخ عبد املنان نور بوري رمحه هللا عن اإلمام الذي يقّلد أحدا من األئمة األربعة فهل جيوز 

؟ فقال : إن التقليد عندي هو قبول القول أو التخيل الذي يكون خمالفا للكتاب والسنة ،  الصلوةبه يف 

فمن يوجب على نفسه هذا النوع من التقليد فال جتزئه صالته لنفسه  ألنه منكر الكتاب والسنة ، فكي  

 ؟!! 3مبن يقتديه 

                                                                                                                                                                             

؛ فتاوى حممودية للشيخ املفيت  2/366،  2011سن ، الناشر :حممد راي  ، الطبعة اخلامسة فتاوى مفيت حممود احلسن للمفيت حممود احل
 6/380حممود حسن كنكوهي ، دار اإلفتاء جامعة فاروقية ، كراتشي ،  

ته . هذا ، أما األحوال يف ابكستان تنعكس هذه الفتوى حيث ولوكان املقلد يطلق زوج404 – 400/  12فتاوى حممودية انظر :  1
فإنه يشتهي أن يستفيت من أهل احلديث ، وخاصة إذا كان املطلق صاحب األوالد ؛ ألنه موق  أهل احلديث يف هذه املسألة يساعد إحياء 

 العالقة الزوجية.  
 1/335انظر : كفايت املفيت  2
 158/ 1عبد املنان نور پوریملوالان  احکام و مسائل انظر : 3
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ليس هناك أحد  عّرف التقليد كما عرّفه هو، وإمنا التقليد هو قبول قول الغري من دون  أبنه ويعرتض عليه

. وليس من شأن هذا القول أنه ال بّد أن يكون خمالفا للكتاب والسنة ، بل ليس أحد من 1معرفة دليله 

هذا من األئمة  صدار الفتوى عمدا خمالفة للكتاب والسنة ، فهل يتصورجييز إ العلماء بعد األئمة األربعة 

حلديث الصحي  إذا ابتمسك لاألربعة ؟! فقد كانوا على منهج الكتاب والسنة ؛ وقد أوصوا أصحاذهم اب

 .2ثبت

  الصلوةوسئل الشيخ احلافظ ثناء هللا املدين هل جيوز ألهل احلديث أن يقتدوا ابلديوبنديني والربيلويني يف 

جييب املضطر ، ويغيثه ، أما الديوبندي الذي ال يتعصب  فقال : ال جيوز اقتداء من  يعتقد أن غري هللا

 .3ملذهبه فيجوز االقتداء به للضرورة ، ولكن األفضل أن يكون اإلمام غريهم

فهذه الشدة يف املسائل املذكورة انبثقت عن فكرة التقليد يف ما بينهم ، ويف احلقيقة أنه ال بد من التقليد 

درجة االجتهاد وال يستطيع حىت قراءة املصدرين األساسيني يف ، لذلك فإنه للعامي فإنه مل يبلغ ال حمالة إىل 

البّد له من أن يسأل أهل الذكر ويعمل مبا يفيت له ، فإذا فعل ذلك فقد عمل ما أ مر به يف قول هللا سبحانه 

                                                           
 265؛ إرشاد الفحول للشوكاين ص  387/  2املستصفى للغزايل  ؛ 1375/  2الربهان للجويين  1
؛ مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن  1/67انظر : رد احملتار على  البن عابدين ،  2

م ، 1992 -هإ 1412دار الفكر ، الطبعة  الثالثة،  هإ (،954عبد الرمحن الطرابلسي املغريب، املعروف ابحلطاب الر عيين املالكي )املتوىف: 
؛ هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ، للرملي مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين ، دار الفكر، بريوت ، سنة طبع  3/40

؛ مناقب اإلمام أمحد  6/370دار الفكر، ؛اتجمموع شرح املهذب  ألب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي ، 1/50م، 1984هإ/1404
هإإإ ، الطبعة الثانية ،  ص  1409البن اجلوزي أيب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد ، حتقيق : د. عبد هللا عبد احملسن الرتكي ، دار هجر ، 

249  
 438 - 437/ 1فتاوى ثنائية مدنية ص انظر :  3
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إىل ما ، ووظيفة املفيت هو أن يوجه السائل 1ژڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ٺ  ژ وتعاىل : 

 فقد أدى ما عليه. يكون إىل الكتاب والسنة ، فإنه إذا فعل ذلك

ولكن تبقى املشكلة  عند ما يقال بعدم جواز التقليد يف حق العامي كما عند علماء  أهل احلديث أوعند ما 

الفتوى من يقال بلزوم التقليد ولو للعامل وال جيوز له االجتهاد أو االستنباط من الكتاب والسنة بل له نقل 

 . فهذا هو اإلفراط والتفريط يف التقليد. 2املتقدمني  كما هو يف االجتاه احلنفي

ف ك ْم من الفتاوى يف كتب فتاوى علماء أهل احلديث اليت أصدرت ومل ي ذكر فيها الدليل!. فإذا كان التقليد 

لفتاوى ؟ أليس السائل هو هو قبول قول الغري من غري دليل ومن غري حجة ، فما احلكم للسائل  يف تلك ا

  .الذي يقلد يف تلك الفتاوى إلولئك املفتني ؟! هو يف احلقيقة تقليد

بعد الوضوء يلزم أن يكون جالسا ،  ملسو هيلع هللا ىلصعلى النيب  الصلوةفعلى سبيل املثال ، قال السائل : مسعنا أن 

دلة يف جواب السؤال فأجاب الشيخ جوااب كافيا ووافيا إال أنه مل أيت بدليل كما من شأنه أنه يكثر األ

 . 4. كما أنه مل أيت بدليل حني ما سئل عن استخدام منرب املسجد لغر  آخر 3الواحد

وسئل الشيخ احلافظ ثناء هللا املدين هل جيوز التسليم على أهل القبور وهم أموات ال يسمعون ؟ فقال : نعم 

 . 5جيوز التسليم ، فإن الشيخ مل أيت بدليل على هذا اجلواب

                                                           
 43سورة النحل ، رقم اآلية :  1
فإذا مل يكن العامل على تلك املرتبة فإنه ينقل الفتوى  –وقد تقدم ذلك  –على مراتب  املفتنيمعلوم يف املذهب احلنفي أن كما هو  2

 وال يفيت إال وفق الكتاب والسنة.
 70/ 1فتاوى أصحاب احلديث انظر :  3
 1/80املرجع السابق  4
 1/745فتاوى ثنائية مدنية انظر :  5
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هذه الفتاوى وغريها من كتب علماء أهل احلديث كثرية اليت أصدرت بدون الدليل ، فإن السائل يعترب مقلدا 

يف قبول هذه الفتاوى ؛ ألنه يقبل قول املفتني بدون دليل. فإن العامي ليس له إال أن يسأل أهل الذكر 

واأللفاظ ال تغري حقيقة الشيئ ألنه ال سؤاالويعمل بقول املفيت ولو مل يذكر الدليل ، وهو حقيقة التقليد ، 

مشاحاة يف االصطالح، فإن القول "االتباع يف هذه الصورة ال تغري حقيقة التقليد" ، كما ال يعترب التقليد 

اتباعا عند وجود النصوص الشرعية. فعامة الناس من أهل احلديث  يقلدون يف مثل الصور املذكورة ابسم 

يقلدون كذلك ابسم التقليد ولكنه اتباع. ولكي يقّل هذا النوع من االختالف االتباع. أما األحناف فإهنم 

فيما بينهم عليهم أن يراجعوا آرائهم ؛ على أهل احلديث أن يراعوا يف استخدام التقليد يف الصور اليت 

ى أصدرت الفتوى بدون الدليل أو على األقل أن ال يعرتضوا على الذين يقلدون يف مثل هذه الصور ، وعل

األحناف أن يراجعوا يف موقفهم حول التقليد ، فيجب التقليد للعامي ال للعامل ، وعلى العامل أن جيتهد 

ل أسباب يقّل االختالف وحتصويستدل من الكتاب والسنة مباشرة كما هي ميزة علماء أهل احلديث. فبهذا 

 االئتالف  بني أهل احلديث واألحناف يف شبه القارة اهلندية.    

 دمات اآلخرين مع عدم مراعاة اَلحرتام الالئق هبمخبعرتاف اَللب الثاين : عدم املط

أمر حممود وهو يدل  على سعة صدر الرجل وكرمي خلقه وعظيم تواضعه   جبهود وخدمات اآلخريناالعرتاف 

لنشر كما أنه وسيلة إلزالة النفور واخلالف والشقاق بني الناس وخاصة بني العلماء الذين وقفوا حياهتم 

الدين. والناظر يف فتاوى علماء شبه القارة اهلندية مبختل  طوائفها  جيد أن هذه الصفة تفقد كثريا بني 

 علمائها ، األمر الذي أدى إىل النفور والشقاق بينهم.
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فقد قال  الشيخ أمحد رضا خان رمحه هللا عند ما سئل عن أهل احلديث والديوبنديني فشّدد  عليهم من 

 . 1غري مرة  وعّدهم من املرتدين واملبتدعني   حيث العقائد

التقليد ، وخباصة علماء الربيلويني فهم  علماء األحناف بسببوأما أهل احلديث فإهنم مل يعرتفوا خبدمات 

حاولوا  إثباهتم مشركني ومبتدعني دون الفرق بينهم. فالشيخ عبدهللا رمحه هللا عند ما سئل هل جيوز النكاح 

، إن القائل بوحوب  2بني الرجل الربيلوي املشرك واملرأة ، فقال: مادام أنه مشرك  فال جيوز النكاح بينهما

 . 3تدعالتقليد الشخصي مب

وال شك أن االعرتاف بفضل اآلخرين وإعطائهم املنزلة الالئقة ذهم مما يسبب احملبة والتقارب بني هذه  

 االجتاهات. 

إن علماء املذاهب األربعة وغريهم قدميا وحديثا قد خدموا الدين سائرين على مناهجهم اخلاصة من بعد 

صعوابت اليت يواجهها الناس وكذلك العلماء من غري هذه القرن الرابع إىل اآلن ، وأتوا ابحللول للمشاكل وامل

 املذاهب خدموا الدين احلني  وسهلوا على الناس يف أمورهم الدينية والدنيوية. 

سواء عن طريق الفريقني دعووا الناس إىل األخذ ابلكتاب والسنة ،  أصحاب والقدر املشرتك بينهما أن

أو دعوا إليهما  –كما فعل علماء املذاهب األربعة   –لسنة ستنبطة من الكتاب وااألصول والضوابط امل

كما هو مسلك علماء أهل احلديث يف شبه   –مباشرة من غري اتباع أصول معينة ودون اتباع إمام من األئمة 

 .-القارة اهلندية
                                                           

. هذذ اهلوامش على سبيل املثال ، فهي غري 14/371؛  14/359؛  14/278؛  8/469؛  6/189انظر : فتاوى رضوية  1
 . فتاوى رضويةحمصور يف 

 1/09فتاوى أهل حديث انظر :  2
  101و  1/07املرجع السابق  3
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قدير واألصل أن تعر  هذه اخلدمات على الكتاب والسنة فيؤخذ ما يوافقهما ويرتك ما ال يوافقهما مع الت

 واالحرتام هلؤالء األئمة وأهنم سينالون أجرا على أرائهم إذا مل يصيبوا وأجرين إذا أصابوا. 

وقد كان الصحابة والتابعون ومن تبعهم إبحسان تختلفون كثريا يف الفروع االجتهادية مع مراعاة األدب 

 وحسن الظن ابملخال  والتجرد من التعصب للرأي والرجوع إىل احلق. 

عليا رضي هللا عنه عن مسألة ، فقال فيها برأيه ، فقال الرجل : ليس كذلك اي أمري  رجل اإلمام فقد سأل

 . 1"أصبت  وأخطأت  وفوق كل ذي علم عليم "املؤمنني ولكن كذا وكذا ، فقال علي رضي هللا عنه :

وموافقة الغر  ، فيطلب ال جيوز العمل واإلفتاء يف دين هللا  ابلتشهي والتحيز ”قال ابن القيم رمحه هللا : 

الرأي والقول الذي يوافق غرضه وغر  من حيابيه فيعمل به ويفيت به وحيكم به وحيكم على عدوه ويفتيه 

 . 2“بضده ، وهذا ي عّد من أكرب الكبائر وأفسق الفسوق ، وهللا املستعان

 املطلب الثال  : قاعدة تغري احلكم والفتاوى بتغري الزمان واملكان

صة ومبنية على قّرروا أبن احلكم والفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان إذا كانت املسائل غري منصو  إن الفقهاء

ال ينكر تغري ” . وصاغ الفقهاء هذه العبارة كقاعدة فقهية فقالوا : 3واملكان واألحوال مصاحل العرف والزمان

 ثة اآلتية :وهذا التغري حيدث بوجه من الوجوه الثال، 4“ األحكام بتغري األزمان

 احلكم مبين على العلة وهي تفقد يف حال من األحوال فينعدم احلكم كذلك. -1

                                                           
  132،  1/130جامع بيان العلم وفضله  البن عبدالرب  1
 80،  78التسيب للقرضاوي ؛ الفتوى بني االنضباط و  4/168إعالم املوقعني  2
  3/3؛ إعالم املوقعني  1/330إغاثة اللفهان انظر :  3
 227إ ص  38شرح القواعد الفقهية ، القاعدة :  4
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 احلكم مبين على العرف فيتغري احلكم مع تغري ذلك العرف. -2

 .1يتغري احلكم بنا على الضرورو الشديدة أو عموم البلوى فيتغري احلكم بقدر االحتياج -3

د أن بعض الفتاوى املعاصرة نقلت وبنيت على الفتاوى القدمية فالناظر يف فتاوى علماء شبه القارة اهلندية جي

وهلذا فهي ال حتل مشاكل الناس. رمبا كانت هذه الفتاوى صاحلة للزمن املاضي ، أما إذا تغري احلال والزمان 

 فال بد أن تصدر الفتوى حسب الواقع اجلديد.

هناك ارتقاء يف جمال الطب يف الزمن املاضي ما ، فإنه مل يكن 2فعلى سبيل املثال مسألة زرع األعضاء البشرية 

هو موجود اآلن ، ومل يكن يتصور ذلك ، أما اآلن  الطب قد ارتقى إىل حد حيث جعل املستحيل ممكنا ، 

ومنها مسألة زرع األعضاء البشرية حيث إذا أمكن حصول العضو الصحي  الفعال من إنسان ونقله إىل من 

ق أن املريض سوف يشفى إذا زرع فيه عضوإنسان آخر ، فجوازه بناء على حيتاجه إذا أّكد الطبيب احلاذ

 الضرورة. وقد رأينا يف زمننا أن هذه املعاجلة قد مّتت ابلنجاح.

فعلماء شبه القارة اهلندية عند ما سئلوا وخاصة بعض علماء األحناف عن حكم زراعة األعضاء ، فقالوا  

. فإن  5والبزازية 4قهية املذهبية القدمية الواردة يف الفتاوى اهلندية ، بناء على النصوص الف 3بعدم جواز ذلك 

                                                           
 61 - 59انظر : أصول اإلفتاء للشيخ تقي عثماين ص  1
، رسالة علمية لدرجة املاجستري لقفاف ينظر للتفصيل ملسألة زرع األعضاء البشرية : زراعة األعضاء البشرية بني التجرمي واإلابحة  2

 2013/2014فاطمة ، جامعة حممد خضري بسكرة ، عام 
فقد أصدرت دار اإلفتاء للجامعة البنورية بعدم جواز زرع األعضاء البشرية ، انظر هذه الفتوى على موقع :  3

7/14962.html-://www.jamiabinoria.net/Efatawa/2012http   وكذلك أصدرت 23/04/2012اتريخ الفتوى .
alaldeoband.com/home/ur/H-http://www.darulifta--جامعة دارالعلوم ديوبند ، اهلند نفس الفتوى ، انظر : 

Haram/5432.  : ؛ ومثلها فتوى اجلامعة الفاروقية ، انظر : 03/05/2008. اتريخ الفتوى
http://www.hamariweb.com/directories/jamia_farooqia_edu839.aspx.  . 

 4/177ية الفتاوى اهلندانظر :  4
 6/366الفتاوى البزازية انظر :  5

http://www.jamiabinoria.net/Efatawa/2012-7/14962.html
http://www.darulifta-deoband.com/home/ur/Halal--Haram/5432
http://www.darulifta-deoband.com/home/ur/Halal--Haram/5432
http://www.hamariweb.com/directories/jamia_farooqia_edu839.aspx
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معظم علماء شبه القارة اهلندية أصدروا  الفتوى بناء على هذه النصوص القدمية فرمبا هذه الفتاوى القدمية  

 كانت مناسبة وصاحلة يف القدمي ، أما يف الوقت املعاصر وإذا كان الطب قد ارتقى إىل حد حيث جعل

معاجلة زرع األعضاء ممكنا ، فبناء على الضرورة ينبغي أن تصدر الفتوى حسب الوقت املعاصر دون اجلمود 

 على الفتاوى القدمية.
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 الفصل الثال  : املقارنة بني الكتب الثالثة

 وفيه مبحثان : 

 املبح  األول : املقارنة بني كتايب 

 الفتاوى الرضوية وإمداد الفتاوى

    الثاين : املقارنة بني كتاب فتاوى أهل حدي املبح  
 وبني الفتاوى الرضوية وإمداد الفتاوى    
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تختل  منهج احلنفية وأهل احلديث يف إصدار الفتوى يف شبه القارة اهلندية حيث إن علماء احلنفية ألزموا 

املتفق عليها يف املذهب وال جيوز للمفيت أنفسهم عدم  اخلروج من املذهب احلنفي والتزموا يف فتاويهم األصول 

اخلروج  عنها ، ففتاويهم متصدرة ابلنصوص من كتب الفتاوى  وأمهات الكتب من الفقه احلنفي يف املسائل 

اليت استفتوا فيها سابقا ،أما املستجدات فإهنم جيتهدون فيها يف ضوء األصول اليت مّت االتفاق عليها يف 

حلديث فألهنم مل يلزموا  أنفسهم أصول املذهب اخلاص وضوابطه يف إصدار املذهب ، أما علماء أهل ا

حسب عمومها وخصوصها وإميائها من الكتاب والسنة  ابلنصوص الفتوى بل إهنم حياولون إصدار فتاويهم

ن  ، وهذا االختالف ال يعين أبهنم تختلفون يف نتائج املسائل دائما مبعىن إذا صدر الفتوى موإطالقها وتقييدها

علماء احلنفية حبرمة شيئ فهذا ال يعين أنه ال بّد أن يكون حالال عند أهل احلديث والعكس كذلك ، بل 

االختالف يوجد يف املنهج ، ولكن إذا وجد االختالف يف األصول فإن هذا االختالف يؤدي إىل النتائج 

 ية وإمداد الفتاوى.. وفيما يلي نقدم املقارنة بني الفتاوى الرضو 1املختلفة يف نفس املسائل

  

                                                           
فعلى سبيل املثال إن أهل احلديث أيخذون خبرب الواحد يف عموم البلوى وتخصصون العام قطعي الداللة خبرب اآلحاد ويقولون  بعدم  1

 يؤدي إىل اختالف يف النتائج. أخذ رأي الصحايب وعمله إذا كان خمالفا لروايته خبالف علماء احلنفية ، فمثل هذا االختالف يف األصول 
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 املبح  األول : املقارنة بني كتايب الفتاوى الرضوية و إمداد الفتاوى      

 

 ثالثة مطالب : متهيد ، و وفيه 

 املطلب األول : اَلستيعاب مبتطلبات الفتوى

 املطلب الثاين : أسلوب اإلفتاء 

 املطلب الثال  :اإلملام ابلعلوم واللغات املختلفة 
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الباحث من هذا املبحث إىل بيان مكانة هذين الكتابني حىت يتجلى للقارئ عظمة درجة صاحيب  يقصد

الكتابني واالطالع على تبحرمها يف الفقه وبيان  منهجهما وفق مذهبهما ، وال يقصد الباحث أبدا أن حيكم 

ه القارة اهلندية يف على الكتابني من حيث القبول  وعدم القبول يف األمة وخاصة عند عامة الناس يف شب

االجتاهني ؛ فالكتاابن هلما مكانة كبرية ودور عظيم يف إرشاد الناس والنص  لألمة وهداية الناس إىل الكتاب 

 والسنة من خالل الفتاوى اليت اشتمال عليها. وفيما يلي نوض  ذلك يف املطالب اآلتية:

 املطلب األول : اَلستيعاب مبتطلبات الفتوى

 : أسلوب اإلفتاءاملطلب الثاين 

 املطلب الثال  : اإلملام ابلعلوم واللغات املختلفة

  



374 
 

 املطلب األول : اَلستيعاب مبتطلبات الفتوى

 وفيه مخسة فروع :

 ذكر النصوص الفقهية  يف الفتوى–الفرع األول 

مطلعان وخبريان يف الفتوى  –أمحد رضا خان وأشرف علي التهانوي رمحها هللا  –يرى الباحث أن الشيخني 

و أيتيان ابلنصوص من كتب الفتاوى والفقه  وهو األصل من أصول اإلفتاء يف املذهب احلنفي أبن املفيت ال 

يصدر الفتوى إال بعد النظر يف كتب الفقه والرتاث وينقل املفيت مع اإلجابة النص  الدال على املسألة 

ال أن الشيخ أمحد رضا خان أييت املعروضة عليهما ، وكالمها أيتيان ابلنص وأحياان ابلنصوص الكثرية إ

ابلنصوص الكثرية غالبا من الكتب الكثرية يف مسألة واحدة بينما يكتفي الشيخ أشرف علي التهانوي يف 

 املسؤولة ، وفيما يلي بعض األمثلة : الصورة الفتاوى ابلنص الواحد ؛ ألن املقصود هو اجلواب عن 

 حكم اَلنتفاع ابلرهن -1

هانوي رمحه هللا سئل عن االنتفاع ابلرهن ، فقال : كما راج الرهن يف بلدان هو راب فإن الشيخ أشرف على الت

، أما الشيخ 1وحرام قطعا ألنه معروف واملعروف كاملشروط وأتى الشيخ ابلنص الواحد من الفتاوى الشامية 

 .  2تلفةأمحد رضا خان فإنه كذلك حرم االنتفاع ابلرهن ولكنه أتى ابلنصوص الكثرية من الكتب املخ

 الشهادة املعتربة يف رؤية اهلالل  -2

سئل الشيخان عن هذه املسألة ، فقال الشيخ أشرف علي التهانوي رمحه هللا : هي أربعة شهود، وهي 

الشهادة املعتربة  يف رؤية اهلالل والشهادة على شهادة رؤية اهلالل والشهادة على حكم احلاكم وأتى ابلنص 
                                                           

  3/454انظر : إمداد الفتاوى  1
 25/221انظر : فتاوى رضوية  2
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أما الشيخ أمحد رضا خان فإنه أتى ابلنصوص الكثرية من الكتب الكثرية على   ، 1الوارد من الدر املختار 

 . 2اعتبار رؤية اهلالل 

 مسألة إعطاء الزكوة للسادات  -3

سئل الشيخان : هل جيوز أخذ الصدقات املفروضة ملن يكون من بين هاشم ؟ فقال الشيخ التهانوي رمحه 

، أما الشيخ أمحد رضا خان  فإنه حرم ذلك وأتى 3 هللا : ال جيوز ، وأتى بنص واحد من كتب الفقه

 .4ابلنصوص الكثرية من األحاديث ومن الفقه احلنفي اليت تدل على احلكم الشرعي هلذه املسألة 

 الفرع الثاين : اإلحالة إىل الكتب املعتربة

محيع جوانبه وال  الشيخ أمحد رضا خان حييل السائل إىل الكتب الكثرية واملعتربة اليت تستوعب املوضوع من

ورسائله تدل  على ، يرتك املستفيت حيتاج إىل مزيد ، وأحياان يتجاوز عدد هوامشه يف الفتاوى على مائة 

ذلك.  أما الشيخ أشرف على التهانوي فإنه يكتفي ابإلحالة إىل بعض الكتب. وهذا ال ينقص من علم 

 سار على أسلوب اإلجياز وأرشد السائلني الشيخ التهانوي بل يرى الباحث أن الشيخ التهانوي رمحه هللا

حسب مرتبتهم يف العلم ، فإن عامة الناس يطمئنون  مبرجع واحد ، أما الشيخ أمحد رضا خان  فإنه أفاد 

العلماء ويّسر عليهم  لذلك أتى ابلنصوص من الكتب الكثرية لكي يسهل على العلماء االطالع والرجوع 

 إليها.   

 النصوص من الكتاب والسنة اباستيعالفرع الثال  : 
                                                           

 130 - 2/129انظر : إمداد الفتاوى  1
 413 - 10/409 انظر : فتاوى رضوية 2
 2/58انظر : إمداد الفتاوى  3
 102 - 10/99 انظر : فتاوى رضوية 4
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يستوعب الشيخ أمحد رضا خان يف فتاويه النصوص من الكتاب والسنة ، فلما سئل عن اعتبار رؤية اهلالل 

، أما الشيخ التهانوي 1ابلطرق االكرتونية فقال : إنه ال اعتبار به  وأتى ابلنصوص القرآنية الكثرية لتأييد فتواه 

فيا وأتى ابلنصوص املذهبية فقط على ذلك ، ومل يشر إىل النصوص الواردة يف فإنه كذلك ال يعتربه دليال شا

. وكذلك الشيخ أمحد رضا خان استوعب األحاديث اليت تتعلق مبقدار املاء الذي توضأ به 2الكتاب والسنة

 .3واغتسل به ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

، أما الشيخ أمحد 4قال الشيخ التهانوي : إن السواك سنة إلطالق الدليل  ويف مسألة سنية السواك واستحبابه

رضا خان فإنه حقق املسألة وأتى ابلنصوص من األحاديث وفصل القول يف بيان كون السواك سنة أو 

 .5استحبااب

 : اإلحاطة جبزئيات املسألةالفرع الرابع 

على أن املفيت والفقيه مطلع  على املسألة وجوانبها  من دليل اإلحاطة ابجلزئيات اليت تتعلق ابملسألة املعروضة 

حيث اختالف آراء الفقهاء فيها ومن حيث احتياج املستفيت يف املستقبل وهذ ال يعين أن الذي اليتعّر  

جلزئياهتا  هو ليس أبهل لإلفتاء بل إمنا هو يسري على منهج اإلجياز وعلى احلاجة احلاضرة ، فالشيخ أشرف 

ي مييل إىل منهج اإلجياز غالبا حيث جييب السائل وفق ما سأل وال يزيد عليه أما الشيخ أمحد على التهانو 

رضا خان فإنه غالبا يستوعب مجيع اجلزئيات اليت تتعلق ابملسألة إن كانت فيها والسائل ميكن حيتاج إليها يف 

 املستقبل وفيما يلي مناذج ذلك.
                                                           

 353 - 10/351 انظر : فتاوى رضوية 1
 125 - 2/124انظر : إمداد الفتاوى  2
 776 - 2/775املرجع السابق  3
 1/63املرجع السابق  4
 وما بعد  1/813انظر : فتاوى رضوية  5
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 مسألة سنية السواك واستحبابه 

، أما الشيخ أمحد 1فإن الشيخ أشرف اقتصر على أن السواك سنة مطلقا ومل يشر إىل اختالف الفقهاء فيها 

رضا خان فإنه أوال سلط الضوء على كون السواك سنة أو مستحبا مث أشار إىل اختالف الفقهاء فيه من 

أو غريها كما ورد  الصلوةحيث السنية واالستحباب ، مث ذكر مواقع استخدام السواك عند الوضوء أو عند 

 .2يف األحاديث املختلفة

 مسائل التيمم

،أما الشيخ 3فالناظر يف مسائل التيمم يرى أن الشيخ أشرف علي التهانوي  ركز على املسائل اليت سئل عنها 

أمحد رضا خان فإنه عند ما سئل عن التيمم فإنه صّن  فيه رسالة  ابسم " حسن التعمم لبيان حد التيمم " 

 .4واستوعب فيها  املسائل اليت تتعلق ابلتيمم وما سئل عنها

وهكذا فإن الشيخ أمحد رضا خان يستوعب والشيخ أشرف علي يوجز ، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا 

 اخلريات. 

 يف املسألةوآرائهم اختالف الفقهاء الفرع اخلامس : ذكر 

ري إىل اختالف الفقهاء ويستوعب آراءهم  يف القارئ لكتاب الفتاوى الرضوية جيد أن صاحبه غالبا يش

املسألة اليت عر  عليه سواء كان هذا االختالف وقع  بني فقهاء احلنفية أو بني فقهاء املذاهب األربعة ، 

                                                           
 1/63إمداد الفتاوى انظر :  1
 وما بعد 1/813فتاوى رضوية انظر :  2
  97 – 1/96إمداد الفتاوى انظر :  3
 وما بعد 3/311فتاوى رضوية انظر :  4
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فإن الشيخ أمحد رضا خان جيعل القارئ لكتابه مطلعا على اآلراء املختلفة حول املسألة وال جيعله مقيدا يف 

كان يغلب عليه ترجي  رأي املذهب احلنفي ابألدلة والرّد على خمالفه. وليس األمر كذلك   الفقه احلنفي ، وإن

 عند الشيخ أشرف علي التهانوي ، ومن أمثلة ذلك : -دائما  –

وهو أقل من الدرهم مث انبسط وزاد ، فهل جتزئ  يف ثوب أصابه دهن متنجس الصلوةما حكم  -1

.ولكن مل يشر إىل 1فيه أم ال ؟ ففيه اختالف ، أشار إليه الشيخ يف فتاواه حول هذه املسألة الصلوة

هذا االختالف الشيخ أشرف على التهانوي عند ما سئل هل جتوز الصلوة يف ثوب متنجس مبقدار 

 . 2أكثر من الربع وال جيد صاحبه املاء ليغسله؟

 .3شار إليه الشيخ يف كتابه يف املقربة ؟ ففيه اختالف وأ الصلوةهل جتوز  -2

املاء املستعمل على البدن ال يبقى طاهرا ، أما إذا أدخل الرجل يده يف البئر  لقصد التربد أو إخراج  -3

 .4الدلو منه فهل يصب  هذا املاء مستعمال ؟ ففيه خالف وأشار إليه الشيخ يف فتواه

فيه بني احلنفية والشافعية وأشار  هل جتوز الطهارة مباء خالطه شيئ طاهر كاللنب ، وقع االختالف -4

 .5الشيخ إليه يف فتواه 

. إىل غري ذلك من 6وأشار إىل االختالف يف مسألة عدد الضرب يف التيمم وح دِّ أعضاء التيمم  -5

 املسائل.

                                                           
 54 - 3/53: فتاوى رضوية  انظر 1
 1/114انظر : إمداد الفتاوى  2
 357 - 5/356انظر : فتاوى رضوية  3
 2/123املرجع السابق  4
 591 -2/590 املرجع السابق  5
 337 - 3/336املرجع السابق  6
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 املطلب الثاين : أسلوب اإلفتاء

ن على املذهب احلنفي ،  ال يوجد الفرق بني األصول يف الفتاوى الرضوية وإمداد الفتاوى ألن كليهما يسريا

كما ال يوجد فرق واض  بني منهجهما ألن املنهج مبين على األصول وهي متفقة بينهما إال األسلوب الذي 

اختاره الشيخ أمحد رضا خان تختل  عن األسلوب الذي اختاره الشيخ أشرف علي التهانوي ، وتوضي  

 :  الفرعني اآلتينيذلك  يف 

 اإلجياز والتطويل الفرع األول : بني

فالشيخ أشرف علي التهانوي يعتمد على أسلوب السهولة واإلجياز حيث إنه غالبا أييت ابجلواب حسب 

السؤال وال يزيد عليه ، حىت إنه أحياان  جييب بنعم أو ال. فالشيخ أشرف علي يعتمد اإلجياز لكي يفهم 

ود ؛ لذلك كتابه تلقي القبول يف االجتاه السائل والعامي ابلسهولة واليسر وال يعسر عليه فهم املقص

 الديوبندي أكثر من أي كتاب آخر يف الفتوى ،  كما هو مفيد للعامة والعلماء على حد سواء. 

أما الشيخ أمحد رضا خان فإن فتاويه غالبا طويلة كرسائله ، فقد يتجاوز الفتوى حد العشرين صفحة أو 

ع ذلك فهو مقبول عند طائفة العلماء وال سيما علماء االجتاه أكثر وهذا الطول قد يسبب امللل  ، ولكن م

الربيلوي ؛  ألنه يبدو من كتابه أنه خاطب العلماء أكثر من عامة الناس ، فالعلماء يستفيدون منه كثريا ألنه 

استوعب اجلزئيات واجلوانب األخرى املتعلقة ابملسألة اليت عرضت عليه ، وهذا ال يعين أن الكتاب غري 

 ول عند عامة الناس ولكن يستفيد العلماء منه أكثر من عامة الناس. مقب

 الفرع الثاين : النقل عن املتقدمني يف الفتوى
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تختل  الشيخان من حيث النقل يف الفتاوى وعدم النقل ، فالشيخ أشرف علي التهانوي أكثر أحتياطا يف 

ا سئل عن شيئ فإنه ينقل  وأييت ابلنص هذا اجلانب من الشيخ أمحد رضا خان حيث إن الشيخ التهانوي إذ

الوارد يف أمهات الكتب مث جييب مستخلصا النتيجة من ذلك النص وال يقول شيئا من جانبه غالبا ما دام 

النص كافيا يف اجلواب عن ما سئل ، ولكن الشيخ أمحد رضا خان جرئ ينظر ويستنبط ويظهر رأيه غالبا يف 

 ، مع أن كال منهما إمام يف الفتوى واالستنباط.  فتاويه قائال : " أقول" أو " قلت"

 املطلب الثال  : اإلملام ابلعلوم واللغات املختلفة

 وفيه فرعان :

 الفرع األول : اإلملام ابلعلوم املختلفة

لعلوم واملعارف اليت كانت شائعة يف عصرمها وأظهرا ذلك يف فتاويهما ، هذا مع متكنهما يف ابأمّل الشيخان 

ه واإلفتاء إال أن بعض العلوم واملعارف اليت قام الشيخ أمحد رضا خان ابلكتابة فيها مل يكتب فيها علوم الفق

الشيخ أشرف علي التهانوي ألنه كما تقّدم حيب اإلجياز وال جييب إال فيما سئل عنه. أما الشيخ أمحد رضا 

تب مثال  يف حقيقة النقد الورقي خان فإنه كان حيب اخلو  يف القضااي املختلفة ويكتب فيها وجيتهد فقد ك

، حيث استوعب املسائل املتعلقة ابلنقد الورقي ولعّله أول من كتب فيه ، واجلدير ابلذكر هنا أن الشيخ أمحد 

رضا خان كتب هذه الرسالة يف مدة قصرية يف مكة املكرمة عند ما سأله بعض شيوخ العرب عن هذه املسألة 

. والشيخ أشرف على له  1لم اهليئة وعلم املنطق وغري ذلك من العلوم، وكتب يف الفلكيات والنجوم وع1

 اشتهر ابلكتابة فيها. –رمحه هللا  –كتاابت أيضا يف هذه العلوم ولكن الشيخ أمحد رضا خان 

                                                           
 وما بعدها 17/395 انظر : فتاوى رضوية 1
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 الفرع الثاين : اإلملام ابللغات املختلفة والكتابة فيها

واألردية والفارسية إال أنه يوجد يف إمداد الفتاوى يتفق الشيخان أهنما يصدران الفتوى بثالث لغات : العربية 

أن الشيخ أشرف علي التهانوي يكثر استخدام اللغة العربية فهو  يسئل يف اللغة األردية ولكنه جييب ابللغة 

العربية ، فإنه على سبيل املثال سئل عن املهر املؤجل  جتب فيه الزكوة ؟ فأجاب ابلنص الوارد يف الدر املختار 

ال بعد ذكر النص الطويل : إن هذا النص يدل على وجوب الزكوة فيه ألنه ليس مبختل  فيه وال هذا ، وق

. فإنه أتى ابلنص الطويل ابللغة العربية مث استخلص منه اجلواب يف سطر واحد 2النص مينع من أداء الزكوة منه

 ابألردية . 

انوي يذكر النص من الدر املختار أو من غريه وهذا كثري يف كتاب إمداد الفتاوى أن الشيخ أشرف علي الته

ألنه يستحضره وكذلك يفّهم السائل ولكن غري السائل رمبا يعسر عليه فهمه ألن العامي ال جييد اللغة 

 العربية.  

أما الشيخ أمحد رضا خان فإنه يستخدم املصطلحات الفقهية والشرعية وغريها من املصطلحات اليت تتعلق 

بعلم النجوم والفلكيات وعلم اهليئة وعلم األراضي اليت ال يفهمها كل من يقرأها إال من يطلع على هذه 

فر من الفقه ومصطلحاته ، العلوم. فإن الرسائل اليت صنفها الشيخ ال يفهمها من ال يكون لديه حظ وا

وكذلك هذه العلوم واملعارف ، مث إن الشيخ قوي البيان جرئ اللسان ، شديد النقد على املخالفني وهو 

سريع يف تكفري الناس ، مل يكفر أحد مثله ، وفتاواه دليل واض  على ذلك ، فقد كّفر أهل احلديث يف القارة 

                                                                                                                                                                             
من هذا  93منها رسالة يف  الفلسفة والطبيعة والنجوم اليت تبدأ عمن صفحة املرجع السابق ، هذا اتجملد يوجد فيه رسائل كثرية ،  1

 اتجملد.
 2/40انظر : إمداد الفتاوى  2
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، ألّفها لتفسق أهل احلديث 2وكبة الشهابية على إبطال الوهابية " ، ورسالته ابسم : " الك1اهلندية  غري مرة 

 . 3من اقتدى ذهم  الصلوةولتكفريهم وعدم صحة  

أما الشيخ أشرف على التهانوي رمحه هللا فهو رقيق الطبع قليل الكالم ،  له حظ وافر يف خدمة الدين 

انشغاله إبصالح الناس ووعظهم وهدايتهم  كان أكثر  –كما يظهر للباحث وهللا أعلم   –وهداية الناس فهو  

من كونه مفتيا ، لذلك  اشتهر يف االجتاه الديوبندي كاملصل  أكثر من املفيت وكان مييل إىل التصوف كثريا ، 

كما سبق يف بيان حياته أنه كان له جملس خاص  ابسم " خانقاه إمدادية " وكان الناس أيتون إليه 

نه بنصائحه ووعظه ، وكل ما قاله الشيخ يف هذا اتجملس كتب ابسم " فينصحهم ويرشدهم  ويستفيدون م

ملفوظات " ، وكان الناس يسألونه أسئلة يف ذلك اتجملس وهو يفتيهم وتلك الفتاوى مجعت وكتبت يف  

ولكن تركيزه كان على إصالح الناس من  4كتاب، وهذا ال يعين أنه مل يكن مهتما ابلفتوى ، كان يهتم به 

 والتبليغ واإلرشاد  أكثر من إصدار الفتوى فقط. خالل الوعظ

أما الشيخ أمحد رضا خان فإنه رجل عبقري ، متنوع املعارف ،كثري االطالع على اجلزئيات الفقهية يف الفقه 

احلنفي وكان عالمة يف العلوم الكثرية لذلك سأله الناس عن علم النجوم والفلكيات وعلم اهليئة وعلم 

يك  يف اإلجابة  يف هذه املسائل بل قام ابلكتابة فيها ابلتفصيل وكتب الرسائل  األراضي وغريها  فلم

من فتاويه ومن علمه  –وهللا أعلم  –الكثرية يف علوم شىت مستوعباً جزئياهتا كاحملقق والفقيه ، ويبدو للباحث 

ين يف املذهب أو أن الشيخ أمحد رضا خان لو كان يف زمن الفقهاء املتقدمني لعّده الفقهاء من اتجمتهد
                                                           

 . 8/440،  624 – 6/623 انظر : فتاوى رضوية 1
 15/167املرجع السابق  2
 املرجع السابق  3
ا من املسائل  أرسلها  إىل علماء املذهب املالكي وحصل و يدل على هذا االهتمام  بذله اجلهود يف مسألة حكم مفقود اخلرب وغريه 4

 األجوبة عليها وأفىت وفقها ، وهذه الفتاوى ضمت إىل كتابه " احليلة الناجزة للحيلة العاجزة ".
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املسائل. وهو املؤسس لالجتاه الربيلوي ، والناس يفتخرون بنسبتهم إليه ولكن بعض اتباعه تخالفونه يف بعض 

 القضااي ، منها على سبيل املثال : 

 الطواف ابملقابر -1

بة فإنه سئل عن هذه املسألة هل جيوز الطواف مبقابر األولياء ؟ فقال : إن الطواف للتعظيم خاص ابلكع

 .1املشرفة لذلك ال جيوز الطواف مبقابر األولياء كما ال جيوز تقبيلها 

 ملسو هيلع هللا ىلصاللمس بروضة النِب  -2

وذكر أنه ال جيوز تقبيل جدار الروضة وال  ملسو هيلع هللا ىلصفبنّي اآلداب لزايرة قرب النيب  ملسو هيلع هللا ىلصسئل عن زايرة قرب النيب 

 . 2اللمس بل األحوط أن يكون الزائر بعيدا من اجلدار حنو أربعة أشبار

 ملسو هيلع هللا ىلصالسجدة والركوع والطواف لقرب النِب  -3

 . 3وال الركوع وال الطواف ملسو هيلع هللا ىلصوقال أيضا : ال جيوز السجدة لقرب النيب 

 إشعاء الشموع على مقابر األولياء  -4

 . 4وقال : ال جيوز التنوير على مقابر األولياء

 الرقص على مقابر األولياء -5

                                                           
 9/528انظر : فتاوى رضوية  1
 766-10/765املرجع السابق  2
 10/769املرجع السابق   3
 114 - 24/113املرجع السابق   4
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 .1حرام ومعصيةوسئل عن الرقص على مقابر األولياء ، فقال عنه : إنه 

 الغناء على املقابر -6

سئل هل جيوز الغناء ابملزامري والطبل على املقابر ؟ فقال : إن الغناء على املقابر ابملزامري والطبل حرام 

 .2وكل من حيضره يكون آمثا

 بناء املقربة املصنوعة غري احلقيقية -7

سئل هل جيوز بناء املقربة غري احلقيقية مث املعاملة معها كاملعاملة مع املقربة احلقيقية ؟ فقال : ال جيوز ، 

 .3بل إنه بدعة 

 منع النساء من زايرة القبور -8

سئل هل جيوز للنساء أن يزرن املقابر ؟ فقال : الي سأل  عن جواز زايرهتن أو عدم جواز زايرهتن ، بل 

عند ما تزور املقابر ؟! عند ما هي خترج من البيت فتبدأ  اللعنة وتتسلسل اللعنة يسأل كم هي تلعن 

 .4حىت تعود إىل البيت

 قراءة القرآن على املقابر -9

يقول الشيخ أمحد رضا خان : ينبغي للمسلمني أن يزوروا مقابر األولياء سنواي ويهدوهم الثواب من 

 . 1ختلو هذه احملافل من الرقص والغناء وأخذ التصاوير خالل قراءة القرآن وجمالس الذكر ولكن ال بد أن
                                                           

 92 - 29/91 : فتاوى رضوية  انظر 1
 24/110املرجع السابق  2
 9/425ااملرجع السابق  3
4  

 

 رھگروضي اتكب ،  240ص  وفلماظ  رشيس
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 عدم الضيافة يف بيت امليت -10

ال جيوز الضيافة يف بيت امليت ال للنساء وال للرجال اليت تنعقد بعد الفرتات املخصوصة مثل بعد ثالثة 

 . 2أايم وسبعة أايم وغريها ، نعم جيوز للفقري دون الغين 

فيها الشيخ أمحد رضا خان للرد على هذه البدع واخلرافات واملنكرات  هذه هي بعض املسائل اليت أفىت

ن القيم لكن يف الزمن املعاصر كما راجت من الناس على الصراط املستقيم والدي واحملرمات لكي يكون

 التقاليد والعادات يف القارة اهلندية يبدو منها كأن الناس ما قدروا خدمات الشيخ وفتاويه كما كان ينبغي أن

يقدر ، ففيها دعوة إلصالح الناس وأعماهلم وعقائدهم وعلى الذين يفتخرون بنسبتهم إليه خصوصا أن 

 يعملوا ذها. وهللا املوِّفق واملستعان. 

  

                                                                                                                                                                             
  4/216انظر : فتاوى رضوية  1
 9/673املرجع السابق   2
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 املبح  الثاين : املقارنة بني كتاب " فتاوى أهل حدي  " 

 وبني الفتاوى الرضوية وإمداد الفتاوى          

 وفيه مثانية مطالب :

 املطلب األول : أسلوب اإلفتاء بني اإلجياز واإلطناب

 ام أبصول أهل احلدي  تز لين : بني اَلاملطلب الثا

  لتزام هباوعدم اَل

 املطلب الثال  : اَلشتغال بفقه احلدي  

 املطلب الرابع :الرتكيز على املسائل الواقعية 

 املطلب اخلامس :اإلشارة إىل اختالف الفقهاء يف املسائل

 لب السادس : بني األخذ بظاهر النصوص وبني املط

 اخلوض يف عللها ومقاصدها

 املطلب السابع : بني ذكر دليل واحد أو أدلة

 املطلب الثامن : بني اَللتزام ابملذهب وعدم التزامه
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سبق أن ذكران املقارنة  بني الكتابني : الفتاوى الرضوية وإمداد الفتاوى وكال الكتابني مرتب حسب الفقه 

احلنفي ، لذلك ليس هناك فرق كبري  من حيث األصول ونتائج املسائل والفتاوى  ، والفرق الذي يوجد 

ل القول يف الفتاوى واآلخر بينهما هو يف األسلوب واملنهج الذي سار عليه كل منهما حيث أحدمها يفصّ 

يوجز  ولكن كالمها ال تخرجان من املذهب احلنفي وابلتايل فتاوامها مبنية على األقوال املفىت ذها وعلى القول 

 الراج  وعلى األصول اليت اختارها علماء احلنفية يف اإلفتاء. 

ما عن الكتابني املذكورين آنفا من أما الكتاب " فتاوى أهل حديث " للشيخ عبد هللا رمحه هللا فهو تختل  متا

حيث أن صاحبه ال يقول بتقليد أحد من األئمة وابلتايل ال يتبع أصول أي مذهب من املذاهب بل ينفرد 

. فما هو إليهمبنهجه ويستنبط األحكام للنوازل مباشرة من الكتاب والسنة ويفيت وفق ما يوصله اجتهاده 

 على ذلك :  فيما يلي إطاللةالشيخ يف فتاويه ، املنهج الذي يتبعه 

 املطلب األول : أسلوب اإلفتاء بني اإلجياز واإلطناب

جيد الناظر يف كتاب " فتاوى أهل حديث " أن صاحبه مييل يف فتاويه إىل اإلجياز كما اختاره الشيخ أشرف 

 بعض فتاويه اليت على التهانوي رمحه هللا وال حيب الشيخ عبد هللا التطويل يف اإلفتاء ، نعم يوجد الطول يف

يوجد فيها االختالف ولكن ليس ذلك كما عند الشيخ أمحد رضا خان. بل إن أسلوبه يف ذلك كأسلوب 

الشيخ أشرف علي التهانوي ، ولكنه تختل  عن الشيخ أشرف علي التهانوي من حيث أن الشيخ أشرف 

شيخ عبد هللا هو يكثر إبتيان علي التهانوي مييل إىل ذكر النصوص الفقهية من املذهب احلنفي ولكن ال

 النصوص من الكتاب والسنة يف الفتاوى.

 عدم اَللتزام هبااملطلب الثاين : بني اَللتزام أبصول أهل احلدي   و 
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يتبع أصول علماء أهل احلديث يف االحتجاج فيحتج ابلكتاب مث  ابلسنة مث بفتاوى الصحابة عبدهللا الشيخ 

 يث الضعي  يف فضائل األعمال دون األحكام ومسائل العقيدة. مث القياس ، وهو كذلك حيتج ابحلد

ولكن أخذ عليه أنه أحياان تخال  أصول أهل احلديث يف اإلفتاء كما يف مسألة "إذا خال  الراوي روايته  

فهل يؤخذ مبا رواه الراوي أو مبا رآه ؟" فإن املسألة حمل خالف بني األصوليني واحملدثني ، ومجهور احلنفية 

لون ابألخذ مبا رآه الراوي يف هذه املسألة ال مبا رواه واحملدثون يقولون ابألخذ مبا رواه الراوي ال مبا رآه ، يقو 

، والشيخ عبدهللا بنفسه يقول : إن الراوي إذا خال  روايته فإن 1وأهل احلديث يتبعون هنا منهج احملدثني 

يف مسألة تقصري اللحية حيث إنه أخذ بعمل ابن ، مع ذلك أنه تفّرد 2عمله ال يؤخذ به بل يؤخذ بروايته 

. وقال طبقا بعمل ابن عمر رضي هللا عنهما  جبواز تقصري اللحية ما 3عمر رضي هللا وهو خال  مبا رواه 

 يتجاوز بعد القبضة. 

 ، فقد أفىت4وهو تفّرد يف مسألة تقصري اللحية ، مع أن مجهور أهل احلديث أفتوا أبن تقصري اللحية ال جيوز 

،  وترك يف هذه املسألة  رأي مجهور علماء أهل 5بتقصري اللحية بناء على عمل ابن عمر رضي هللا عنهما 

احلديث يف شبه القارة اهلندية ، و أفىت  جبواز تقصري اللحية قائال : إن ابن عمر رضي هللا عنهما ملقب مبتبع 

مل يقصر حليته قط ؟! فقال : ال  ملسو هيلع هللا ىلصبتقصري حليته والنيب  ملسو هيلع هللا ىلص، فكي  س ه ل  عليه أن تخال  النيب  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

إال إذا كان  لديه  سند أو دليل من  ملسو هيلع هللا ىلصأن تخال  عمل النيب  ملسو هيلع هللا ىلصينبغي للصحايب الذي اشتهر ابتباع النيب

                                                           
 سبقت اإلشارة إىل هذه املسألة عند ذكر أصول أهل احلديث يف اإلفتاء.  1
  2/435انظر : فتاوى أهل حديث  2
 سنن".  الشوارب وأحفوا اللحى أعفوا: "  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا احلديث أخرجه اإلمام النسائي عن ابن عمر يقول : قال  رسول هللا  3

 5135:  احلديث رقم ، عمر ابن مسند ، أمحد ومسند ؛ 5046 احلديث رقم ، الشارب إحفاء ابب ، الزينة كتاب  ، النسائي
  418 – 1/415؛ فتاوى الدين اخلالص ألمني هللا  485 – 1/484انظر : فتاوى أصحاب احلديث  4
 5892اجلامع الصحي  للبخاري كتاب اللباس ابب تقليم األظفار رقم احلديث   5
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كان   ملسو هيلع هللا ىلص. ويف الرتمذي أنه 1لتقصري اللحية ، لذلك ال جيوز أن يقال ملقصر اللحية أبنه فاسق  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 .2عرضها وطوهلا  أيخذ من حليته من

فإهنما التزما أصول اإلفتاء عند احلنفية  –رمحهما هللا  –أما الشيخان أمحد رضا خان وأشرف علي التهانوي 

التزاما كامال حيث ال ينتقالن من املذهب احلنفي إىل مذهب آخر إال يف احلاالت الثالثة اليت قّررها علماء 

 اليت قّررت يف املذهب الذي ي نتإ ق ل  إليه.  احلنفية وذلك ليس مطلقا بل مبراعاة الشروط

 املطلب الثال  : بني اَلشتغال بفقه احلدي  واخلوض يف اَلستنباط من احلدي 

من ميزات علماء أهل احلديث أهنم ينشغلون بفقه احلديث دون االنشغال آبراء الفقهاء ، لذلك جيد الناظر 

يف كتب فتاوى علماء أهل احلديث أبهنم يتبعون النصوص من الكتاب والسنة ويستدلون ذها على األحكام 

مملوءة ابلنصوص من الكتاب والسنة  الشرعية يف املسائل املعروضة عليهم ، كما جيد  الناظر يف فتاويهم أبهنا

، وإذا مل يوجد نصا من الكتاب والسنة وال قول أحد من الصحابة فإهنم يبنون الفتوى على املصاحل  اليت ال 

ختال  الشريعة ، وهذه هي ميزة الشيخ عبد هللا يف فتاويه ، لذلك فهو متشدد يف التمسك ابألصل الذي 

احلظر واألصل يف املعامالت اإلابحة ". فكل عمل ي عمل بنية األجر يقول فيه : " األصل يف العبادات 

وال يهتم بقول قائل غريه. ويهتم بفقه احلديث مسريا  3فإنه مينع ويفيت حبرمته  ملسو هيلع هللا ىلصوالثواب  ومل يثبت من النيب 

 على منهج فقهاء مدرسة أهل احلديث ،  فكتابه كتاب فقه احلديث.

                                                           
 578 - 2/577انظر : فتاوى أهل حديث  1
 ، واحلديث ضعي .2762احلديث : سنن الرتمذي ، أبواب األدب ، ابب ما جاء يف األخذ من اللحية ، رقم 2 
 وعلى هذا توجد رسالته اخلاصة وفيها بني البدعات وحرمها. انظر : رد البدعات للشيخ عبد هللا  3
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أقوال الفقهاء واستنباطاهتم وأدلتهم لرضوية فهما جامعان لفقه تاوى اأما كتاب إمداد الفتاوى وكتاب الف

 واخلو  يف االستنباط واالستخراج من نصوص الكتاب والسنة وفق أصول اإلفتاء عندهم .

 املطلب الرابع : بني الرتكيز على املسائل الواقعية واَلجتهاد يف املسائل اجلديدة 

يقّدرون املسائل ويفروضون الوقائع ويفرعوهنا مث جيتهدون يف حلها من ميزات املذهب احلنفي أن أصحابه 

ويبحثون عن أحكامها بعد أن استخلصوا علل األحكام ووضعوا القواعد ، وهو أمر ممدوح حيث إن فيه 

حاًل للقضااي اليت مل تقع ، وهلذا فإن الناظر يف كتاب الفتاوى الرضوية وإمداد الفتاوى جيدمها كتابني 

د اشتمال على جمموعة كبرية من املسائل املتوقعة وقد بذل أصحاذهما جهودا كبرية يف درك احلكم ضخيمني ق

 . 1الشرعي فيها يف ضوء األدلة والقواعد والضوابط

أما اجتاه أهل احلديث فإن أصحابه يتوقفون عن االجتهاد يف املسائل قبل وقوعها ، لذلك جيد الناظر أن 

حلديث هي واقعية أكثر من افرتاضية ، ويف هذا يقول صاحب فتاوى أصحاب املسائل يف كتب فتاوى أهل ا

أحد أعالم أهل احلديث يف ابكستان واملفيت العام يف اجتاه أهل  –احلديث الشيخ موالان عبد الستار احلماد 

 ، بل  ما كان يقول شيئا يف املسائل اليت مل ينزل فيها إليه وحي من هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  إن رسول هللا  -احلديث حاليا 

 –رحم هللا عليهم  -، وإذا نزل إليه وحي فكان يقول قوال يف تلك املسائل ، وكان السل  2كان يسكت 

                                                           
 وإمداد الفتاوى ، وكذلك الرسائل اليت ضمت يف هاذين الكتابني.   فتاوى رضويةراجع : كتاب النكاح والطالق يف  1
 حقهم عن ويسألوان حقنا مينعوان أمراء علينا كان  إن أرأيت:  فقال ملسو هيلع هللا ىلصبل كان جييب كما يف الرتمذي أن رجال سأل رسول هللا  2
وكنت أسأله عن  اخلري عن ملسو هيلع هللا ىلصوأطيعوا. واحلديث املتفق عليه من حذيفة رضي هللا عنه  قال : كان الناس يسألون رسول هللا  امسعوا:  قال ،

؛ وصحي  مسلم ، كتاب اإلمارة ، ابب  3606ين. انظر : اجلامع الصحي  ، ابب عالمات النبوة يف اإلسالم ،رقم احلديث الشر خمافة أن يدرك
. واحلقيقة أنه حصل هناك لغط وخلط ، وظهر اجلدل واملناظرات بني الفريقني وقام 1847األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت ، رقم احلديث : 

تشغيب فمن أتباع أهل احلديث من سّد ابب املسائل حىت قّل فهمه وعلمه حلدود ما أنزل هللا على رسوله وصار حامل فقه غالة من اجلانبني ابل
اب عن غري فقيه. ومن أتباع احلنفية من توسع يف فر  املسائل وتوليدها قبل وقوعها ما يقع يف العادة منها وما ال يقع ، واشتغلوا بتكل  اجلو 

إذا كانت املسألة املفرتضة مما يستحيل وقوعها فال ينبغي االفرتا  ملا يستحيل عقدا وطبعا ، فإن هذا  -1ج السليم يف ذلك : ذلك ، ولعّل املنه
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القول يف مسألة قبل وقوعها بل كانوا يوجهون الناس إىل ترك فر  املسائل. مث يقول الشيخ : إننا  1جيتنبون 

ن القول يف املسائل قبل وقوعها. وعلى هذا  راعينا منهج السل  يف كتابنا ، فمنهج السل  هو االجتناب م

كان الشيخ عبد هللا يسري ، لذلك يوجد كتابه يف جملدين فقط ألنه ركز على املسائل الواقعية ، والرتكيز على 

 املسائل الواقعية أحد مميزات منهج أهل احلديث. 

 حلنفي يف املسائلاخلامس : بني اإلشارة إىل اختالف الفقهاء واَلقتصار على املذهب ا املطلب

من منهج الشيخ عبد هللا أنه إذا وجد يف املسألة اختالف فإنه يشري إليه ويبني آراء الفقهاء ، فعلى سبيل 

. وكذلك  أشار 3وبنّي أدلتهم  2وات فإنه أشار إىل اختالف الفقهاء فيه ثال إنه سئل عن إحياء األرا  املامل

. وأشار إىل اختالف الفقهاء يف مسألة 4النكاح بدون ويل  إىل اختالف الفقهاء املوجود يف مسألة حكم

، كما أنه أشار إىل اختالف الفقهاء الوارد يف مسألة الرضاعة ويف كيفيتها 5والية النكاح للمرأة وبني أدلتهم 

 أدلتهم مث يذكر رأيه.  –غالبا  -،،، وهذا كثري، مث هو يبني بعد ذلك 6وعددها ومدة الرضاعة 

                                                                                                                                                                             

وغر  السائل اإلحاطة بعلمها ليكون  –وإن مل يكن فيها نص وال أثر  –إن كانت املسألة حمتملة الوقوع  -2بعيد عن تكلي  الشارع وحكمته.
  4/193إذا وقعت استحب اجلواب عنها. انظر : إعالم املوقعني  فيها على بينة ،

 بل كانوا تخوضون فيها وكتب املالكية والشافعية واحلنابلة شاهدة على ذلك.  1
وهو أن اإلمام الشافعي وأاب يوس  وحممدا قالوا : من أحىي األر  املوات فإنه مالكها بدون حصول اإلذن من اإلمام ، وإىل هذا  2

ل ماء أهل احلد يث ، أما اإلمام أبو حنيفة فإنه يقول : ال بّد من احلصول على إذن اإلمام ، أما اإلمام مالك فإنه يرى أبنه يلزم احلصو ذهب عل
   2/351على إذن اإلمام إذا كانت األر  قريبة أما إذا كانت بعيدة فال. فتاوى أهل حديث 

  2/351انظر : فتاوى أهل حديث  3
 408 - 2/403  املرجع السابق 4
 411 - 2/408املرجع السابق  5
 429 - 417املرجع السابق  6
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شرف على التهانوي رمحه هللا غالبا ال يشري إىل اختالف الفقهاء يف املسائل ، وإذا أشار إىل ولكن الشيخ أ

اختالف الفقهاء فإنه ال أييت أبدلتهم بل يبنّي دليله فقط ، وهكذا الشيخ أمحد رضا خان هو كذلك ال يشري 

 .1إىل اختالف الفقهاء وال أدلتهم بل يكتفي ابملذهب احلنفي فقط 

 ادس : بني األخذ بظاهر النصوص وبني اخلوض يف عللها ومقاصدهاالس املطلب

وإذ رأينا إىل هذه الكتب الثالثة من حيث األخذ بظاهر النصوص فإن أهل احلديث أيخذون بظاهر 

النصوص ما دام مل يرد دليل واض  يف االنتقال من املعىن املتبادر فهمه من ذلك النص إىل معىن آخر. أما 

التهانوي والشيخ أمحد رضا خان فهما يتبعان مذهب األحناف املتمثل ابألخذ بظاهر الشيخ أشرف علي 

كما تقدم يف   –النصوص واخلو  يف معانيها وأغوارها وعللها ومقاصدها مث يبنون عليها األحكام اجلديدة 

 .-منهجهما 

 ة السابع : بني ذكر دليل واحد أو أدلة واستيعاب األدلة الواردة يف املسأل املطلب

من عادة الشيخ عبد هللا االكتفاء  بدليل واحد غالبا يف فتاويه كما أن الشيخ أشرف علي التهانوي يسري 

على هذا املنهج ، فإنه يرى أن الدليل الواحد إلثبات حكم املسألة يكفي ، أما الشيخ أمحد رضا خان فإنه 

ة اليت عرضت عليه وإذا كانت املسألة غالبا جيمع ويستوعب الدالئل الدالة على احلكم الشرعي يف املسأل

 حتتاج إىل أن يكتب فيها رسالة مستقلة فعل ذلك ورمبا اكتفى بدليل واحد يف بعض املسائل.

 املطلب الثامن : بني اَللتزام ابملذهب وعدم التزامه

                                                           
  11/296انظر : فتاوى رضوية  1
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مبا أن الشيخ عبدهللا ال يلتزم مبذهب معني فإنه يفيت مبا يرى أنه يوافق الدليل من أي مذهب كان وبذلك 

يسهل عليه األخذ واالنتقال بني املذاهب األربعة إذا مل يوجد نص واض  يف مسألة ما فإنه يرجع فيها إىل 

يكون أوفق للمصاحل الشرعية يف نظره  املذاهب األربعة ، فالرأي الذي يكون األقرب إىل الكتاب والسنة أو

بعد اجتهاده فإنه يفيت به ، لذلك فقد أفىت الشيخ عبدهللا بناء على هذا على أحد املذاهب األربعة يف 

 املسائل اآلتية )كنموذج( :  

 .1يف مسألة الفرق بني البطالن والفساد أفىت وفق املذهب احلنفي -1

 .2ذهب املالكيأفىت يف مسألة مفقود اخلرب بناء على امل -2

 . 3ويف مسألة وقوع طالق الصيب أفىت بناء على املذهب احلنبلي -3

أما الشيخ أمحد رضا خان والشيخ أشرف علي التهانوي فهما ال تخرجان من املذهب احلنفي إال عند وجود 

 .-كما تقدم   –الشروط للخروج من املذهب 

 يعاهبااملطلب التاسع : بني استيعاب مجيع أبواب الفقه وعدم است

إذا رأينا هذه الكتب الثالثة من حيث االستيعاب جبميع جوانب الفقه وأبوابه فإننا نرى أن الشيخ أمحد رضا 

هللا  قد أحاطا جبّل أبواب الفقه ، أما الشيخ عبد –رحم هللا عليهما  -خان والشيخ أشرف علي التهانوي 

 الشيخ أمحد رضا خان. الشيخ أشرف علي التهانوي و  فإنه مل يستوعب مثل ما استوعب

                                                           
 2/461انظر : فتاوى رضوية   1
 2/538انظر : فتاوى أهل حديث  2
 2/499املرجع السابق  3
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فعلى سبيل املثال إن كتاب فتاوى " أهل حديث "  مل تذكر فيه مسائل احلدود والتعزيرات ، كما أنه مل 

يشتمل على مسائل الوكالة والوديعة والضمان والعارية والكفالة واحلوالة وغريها . ولعل السبب هو أنه مل 

 لم.   يسأل عنها أو لعّلها سقطت بسبب ما ، وهللا أع

  



395 
 

 

 

 

 لتقليداإلفتاء ابالباب الرابع : 

 متهيد

 قائلني به يف شبه القارة اهلنديةالفصل األول : التقليد عند ال    

 :  مباح  أربعةوفيه     

 وحقيقته املبح  األول : موقف علماء احلنفية عن التقليد   

 ح  الثاين : حجية التقليد وأقسامهاملب    

 فتاوى علماء األحناف عن التقليداملبح  الثال  :     

 اإلفتاء ابلتقليد املبح  الرابع :    

 الفصل الثاين : التقليد عند املانعني عنه واآلاثر املرتتبة عليه   

 : مباح أربعة  وفيه   

 وحقيقته املبح  األول : موقف علماء أهل احلدي  عن التقليد  

 احلدي  وأقسامه ح  الثاين : حكم التقليد عند علماء أهلاملب  

 املبح  الثال  : فتاوى علماء أهل احلدي  عن التقليد  

 امليح  الرابع : اآلاثر املرتتبة على القول ابلتقليد واملنع عنه  
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التقليد ، وما أدرىك ما التقليد ؟ قضية كانت مثار اختالف ونقاش بني أهل العلم واملذاهب يف شبه القارة 

إىل أنه واجب ، وال يستطيع الرجل العادي أن يستنبط من الكتاب والسنة مباشرة اهلندية. فذهب فريق منهم 

فالبد أن يقلد أحدا من األئمة ، وذهب آخرون إىل أن التقليد شرك يف الرسالة وبدعة يف اإلسالم  فال جيوز 

 طويلة يف كتبهم.، ومن مثّ ال جيوز اإلفتاء بناء عليه ،  ولكل من الفريقني أدلة وتوجيهات وردود ونقاشات 

 وفيما يلي نذكر آرائهم بتناول املفردات اآلتية : 

 

 متهيد

يرّدون املسائل واحلوادث إىل الكتاب و  ينزعون إل الكتاب والسنة ويعملون ذهما كان الناس أمة واحدة 

اَي َأيُـَّها الَُّذيَن آَمْنوا َأُطيْعوا اَّللََّ َوَأُطيْعوا الرَّْسوَل َوْأويل اأُلَُمُر ُمُنْكُم فَُإُن والسنة عمال بقول هللا تعاىل : ﴿

ْتُم تـُْمُمْنوَن اُبَّللَُّ َواُليَـُوُم اآُلُخُر َذُلكَ  ﴾ ُوياًل  َخرُيٌ َوَأُحَسْن َتَُ تـََناَزُعْتُم يف َشُيٍء فـَْردُّوْه ُإىَل اَّللَُّ َوالرَّْسوُل ُإُن ْكنـُ

من صدر هذه   نسري على هذا املنهج وهو منهج السل  الصاحل على أن ، واآلايت األخرى اليت حتثّنا 1

عصر  منوكان هذا املنهج جاراي إىل منتص  القرن الرابع ،  –رضي هللا عنهم  –األمة من عصر الصحابة 

 األئمة األربعة حىت زمنواتبعي اتبيعيهم ،  دور التابعني واتبعيهم ية مثابخلري  هلمشهوداملاخللفاء الراشدين  

والفقه   والعمل ابلعلم وقمع  والعلمبنشر اخلري واهلدى   هتمنينهج  مهذا امل سلكواالذين  والعلماء الرابنيني

، والعامي كان يستفيت ممن  األحكام الفقهيةستنباط ابكما كانوا معروفني ابلعناية الفائقة    رافاتالبدع واخل

من الصحابة والتابعني والذين جاؤوا بعدهم من األئمة األربعة وغريهم  العامليطمئن إليه قلبه ويثق به  ، وكان 

أو ينصب حاكما على السنة والدليل ؛ ملسو هيلع هللا ىلص د يف رأيه من دون أن ينزل أحدهم منزلة الرسول ويقلَّ  يفيت، 

                                                           
  59 : رقم اآلية ، النساءسورة  1
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السليم كما كانوا يستطيعون أن مييزوه من غريه ؛ فلذك كان الصحابة ألهنم كانوا عارفني حبقيقة املنهج 

الناس أن  نعونكانوا ميحيث  أن يقولوا رأاي من أنفسهم يف الدين وهكذا كان حال األئمة األربعة  ذرونحي

 .  1يقلدوهم 

، واقتصروا يد وسرت روح التقل والتجديد االستنباط م الفقهاء يفأما بعد منتص  القرن الرابع فقد ضعفت مه

على النقل عمن تقدم ، وانصرفت مهتهم لشرح كتب املتقدمني مث اختصارها مث التحشي عليها وتسلسلت 

لكن هذا ال يعين أن إسهامات العلماء والفقهاء توقفت عن التجديد متاما بعد القرن الرابع  2هذه السلسلة 

هإإ( ، وابن  458لوم بسببه ، مثل البيهقي )ت بل وجد مع كل هذا من ازدهرت احلركة العلمية يف خمتل  الع

هإإ(، ومشس  478هإإ( ، وإمام احلرمني اجلويين )ت 463هإإ( ، واخلطيب البغدادي )ت  462عبدالرب ) ت

ساين )ت هإإ( ، والكا 538، والزخمشري )ت  هإ( 505هإإ ( ، والغزايل )ت  483األئمة السرخسي )ت 

هإإ (، وابن تيمية  676هإإ( ، والنووي )ت  620(، وابن قدامة )ت هإإ 597هإإ(، وابن اجلوزي )ت  587

 وغريهم. ( هإإ751 وابن القيم )تهإإ(، 728)ت 

فالقول أبن احلركة العلمية والتجديد واالستنباط قد توق  متاما بعد القرن الرابع واقتصرت مهمهم عن 

االجتهاد والتجديد ودّب التقليد فيهم ينبئ عن صورة قامتة ظاملة ، واألمر مل يكن كذلك ، نعم حدث يف 

، وأصب  تقليد األئمة العصور املتأخرة ضع  وعجز وتقليد حىت زعم من زعم إبغالق ابب االجتهاد 

                                                           
 – 975/  2؛ جامع بيان العلم وفضله  346 – 338/  2هناك نصوص كثرية  تدل على هذا املعىن . انظر : الفقيه واملتفقه  1

  39 – 37/  1؛ إعالم املوقعني ،   997
 95؛ اإلنصاف للدهلوي ، ص  4/162انظر : الفكر السامي يف اتريخ الفقه اإلسالمي ،  2 
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أسباب احنطاط  1مسلكا عاما يف البالد اإلسالمية ومنها شبه القارة اهلندية . وبني الشيخ مسعود الندوي

والسبب الوحيد  هلذا االحنطاط الديين الذي أحاط اهلند بسرادقه يف القرون ”األحوال الدينية يف اهلند قائال : 

نبوية وأكباذهم على وم هو عدم اعتناء القوم ابلكتاب الكرمي  والسنة الاملاضية وال نزال نشاهد أثره إىل الي

اترة وهتافتهم على خرافات اليوانن وخزعبالهتا أخرى واحنرافهم عن اللغة  التصوف البدعي والتقليد الشخصي

نة النبوية العربية وزعمهم أبن معرفتهم  الضئيلة بلغة القرآن تكفيهم لالرتشاف من مناهل الكتاب العزيز والس

“2. 

ومل يزل هذا املنهج متبعا إىل أن جاء الشاه ويل هللا الدهلوي وأجناله حيث رفعوا رأية السنة النبوية واهتموا ذها 

 . 3درسا وتدريسا ، فاستضاءت البالد بنور الكتاب والسنة وتضوعت ذهما عبقا وأرجيا

الميذ تالميذهم ما كانوا منحصرين يف مسائل والذين خترجوا على أيدي أجنال الشاه ويل هللا وتالميذهم وت

الفقه وفروعه فقط بل كانت جهودهم اجلليلة ومساعيهم الطاهرة مستوعبة مجيع وسائل نشر الدين من 

.مث مّهد لفكر الشاه ويل هللا رمحه هللا اإلمامان الشهيدان 4تصني  الكتب وإلقاء الدروس ورفع رأية اجلهاد

                                                           
هإإ ،  أحد أعالم اهلند ومن الذين هلم اليد الطوىل يف ذكر أجوال شبه  1328هللا ولد سنة هو الشيخ مسعود  الندوي رمحه  1

شرتاكية القارةاهلندية ، خريج  ندوة العلماء ابهلند وانتقل إىل ابكستان عند قيامها ، ومن كتبه : اتريخ الدعوة اإلسالمية يف اهلند وكتاب اال
ر : أعالم الدعوة احلركة اإلسالمية املعاصرة للشيخ املستشار عبدهللا العقيل ، دار البشري ، الطبعة . انظ1373واإلسالم وتويف رمحه هللا سنة 

   2/1121هإإ ،  1429الثامنة سنة 
 22 - 21اتريخ الدعوة األسالمية يف اهلند ص  2
 املرجع السابق 3 
 162املرجع السابق  ص  4
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، فقاموا إبحياء الشريعة وإقامة الدين من  - رمحهما هللا - 2إمساعيل الشهيدوالسيد  1السيد أمحد الشهيد

 والسنة . 3جديد ووّجهوا الناس إىل املعني اخلالص من الكتاب 

 . 4و كان السيد إمساعيل الشهيد أول من أنكر التقليد يف شبه القارة اهلندية وقال : إن التقليد بدعة وشرك 

  

                                                           
هإإإ ، وقد عرف ابلورع والتقوى واجلهاد ، تلمذ على  أجنال الشاه  1201واليد سنة هو اإلمام السيد أمحد الشهيد بن عرفان ، من م 1

هإإ  1246ويل هللا واشتهر أمره وعرف من فضله وورعه ما جعل كبار علماء عصره وزمالئه يبايعون على اجلهاد والسمع والطاعة ، واسشتهد سنة 
 7/899. انظر : نزهة اخلواطر 

هإإ إانظر  1246هإإ وتويف شهيدا يف معركة دامية سنة  1193هو السيد إمساعيل الشهيد بن عبد الغين بن ويل هللا ، من مواليد سنة  2 
  7/914: نزهة اخلواطر 

 165انظر : اتريخ الدعوة األسالمية ص  3
محه هللا كان متبعا للكتاب والسنة مادام جيد ويقول عنه الشيخ موالان املفيت رشيد أمحد كنكوهي : إن الشاه إمساعيل الشهيد ر  4

 93احلديث الصحي  وإال كان يقلِّد اإلمام أاب حنيفة رمحه هللا. انظر : فتاوى رشيديه ص 
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 التقليد عند القائلني به يف شبه القارة اهلندية الفصل األول :      

 مباح  :  أربعةوفيه 

 املبح  األول : موقف علماء األحناف عن التقليد وحقيقته

 املبح  الثاين : حجية التقليد وأقسامه

 املبح  الثال  : فتاوى علماء األحناف عن التقليد

 املبح  الرابع : اإلفتاء ابلتقليد
  



401 
 

 

 

 

 

 املبح  األول : موقف علماء األحناف عن التقليد وحقيقته        

 

 :  ثالثة مطالبوفيه 

 املطلب األول : مفهوم التقليد عند األحناف

 املطلب الثاين : حكم التقليد عند احلنفية

 : سبب وجوب التقليد ل املطلب الثا
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 املطلب األول : مفهوم التقليد  عند األحناف

 عند املتأخرين من األحناف مما  هو عند املتقدمني. أما املتقدمون فقالوا :  1 تختل  مفهوم التقليد

. وقال البعض : التقليد هو " العمل بقول من ليس قوله 2التقليد " هو األخذ بقول الغري بغري معرفة دليله " 
 .3إحدى احلجج الشرعية " 

 أما املتأخرون فقالوا : 

ئمة املتبوعني يف املسائل اليت ورت النصوص فيها وهي التقليد هو أن يوخذ قول السل  من األ -1

مبهمة املعاين أو جمملة املعاين أو متعارضة الدالئل وهو أحسن اعتمادا ابلنسبة إىل أن يؤخذ قول 

العامل املنفرد املعاصر أو فهمه يف مثل هذه املسائل ، أما املسائل اليت ورت النصوص فيها وهي 

 .4ليد حيئنذ ألي إمام من األئمة واتجمتهدين واضحة معنا ومفهوما فال تق

ويقول الشيخ أشرف علي التهانوي رمحه هللا : إن التقليد هو أن تقبل األحاديث اعتمادا على  -2

شرح  اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا ، والذي يغلو يف مسألة التقليد ويرتك احلديث الصحي   

مام أاب حنيفة رمحه هللا هو املقصود واملطلوب متمسكا بقول اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا كأن اإل

                                                           

التقليد :  من ابب التفعيل )من مادة ق،ل،د( وأييت لعدة معان يف اللغة ، مثل التعليق ، انظر : معجم مقاييس اللغة ال بن فارس  1 
. أما يف االصطالح فإنه يعين : قبول قول الغري من غري حجة .   3/367والتحمل والتسليم  ، انظر : لسان العرب ال بن منظور ، ,   5/19

؛ االجتهاد للدكتور السيد حممد موسى ،  265، إرشاد الفحول للشوكاين ص  2/387؛ املستصفى للغزايل  2/1375انظر : الربهان للجويين 
. الباحث يقتصر يف بيان حكم التقليد لعلماء شبه القارة اهلندية القائلني به واملانعني عنه من  567، ص  1973، القاهرة ،  دار الكتب احلديثة

  كتبهم دون الرجوع إىل الكتب األخرى للمتقدمني. فإنه من يقصد التفصيل عند املتقدمني يف حكم التقليد فلرياجع الكتب املذكورة أعاله .
 46املفيت ، ص  شرح عقود رسم 2
هإإ( ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية  879التقرير والتحبري أليب عبدهللا مشس الدين حممد مب حممد املعروف اببن احلاج )املتوىف :  3
 3/340هإإ ،  1403: 
 :  انظر  4

ل 
 

س
؛  11 -7،  ص  2004املوافق  ھ 1425للشيخ موالان تقی عثمانی ، مكتبة دار العلوم کراچی ،  دیلقت ف  رشیع ح

  415 – 1/414جامع الفتاوى 
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من االتباع واإلطاعة أو يقول : ال نعرف اآلايت واألحاديث بل حنن نعرف قول اإلمام أيب 

 . 1حنيفة رمحه هللا ،  فإنه مشرك يف الرسالة

األوىل : األمور حيث قال : األمور على قسمني ، 2ويدل عليه قول العامل احلنفي العالمة عبد الغين النابلسي 

اليت معلومة من الدين ابلضرورة كفر  الصلوة والزكوة والصوم واحلج وحنوها وحرمة الزان وشرب اخلمر والقتل 

والسرقة والغصب وما أشبه ذلك ، وحكمها أن ال حيتاج فيها إىل التقليد. والثانية : األمور املختلفة فيها 

 . 3وهي حيتاج فيها إىل التقليد

ليد هو ما قاله املتقدمون  أن املتأخرين من األحناف شرحوا تعري  املتقدمني ، فالتعري  للتق ويرى الباحث

أما أخذ العامي من العلماء فهو مقدار معترب و متفق بني العلماء وهو منصوص عليه   آنفا. كما سبق

  كذلك. 

 املطلب الثاين : حكم التقليد عند احلنفية

 5بل فر  4 أن التقليد ألي إمام من األئمة األربعة املتبوعة واجب ذهب عامة علماء املذهب احلنفي إىل

، ويرى 1للعوام من الناس، وهو اسم التباع الشريعة اإلسالمية حتت إشراف عامل رابين معتمد يف الشريعة  

                                                           
 34 - 31/ 15هإإ ،  1429خطبات حكيم األمة ، إدارة أتليفات ِأشرفية ، ملتان ، سنة الطبع : انظر :  1
وعرف  من امليالد ، ولد يف دمشق ،  مكثر التصاني  1641هإإ املوافق  1050هو عبد الغين بن إمساعيل النابلسي من مواليد  2

املقصود ابلفقه والعلم والشعر وقد سافر إىل أكثر البالد اإلسالمية ، ومن مؤلفاته : مقتضى الشهادتني ، نور األفئدة يف شرح املرشدة ، إيضاح 
ر : معجم من امليالد. انظ 1731هإإ املوافق  1143من وحدة الوجود وغريها من املصنفات املعتربة يف الفقه احلنفي ،  وتويف يف دمشق سنة 

  4/32؛  األعالم للزركلي  5/271 ، املؤلفني 
انظر : خالصة التحقيق يف حكم التقليد والتلفيق للعالمة عبدالغين بن إمساعيل النابلسي ،  مكتبة احلقيقية بشارع دار الشفقة  ،  3

 04استنبول ، ص 
موعة العلماء األحناف  واهتم برتتيبه  موالان خري حممد ؛ خري الفتاوى تجم 2/445؛ جامع الفتاوى ،   1/419جنم الفتاوى انظر :  4

  1/452جالندهري ، مكتبة إمدادية ، ملتان ،  
 2/21،  2010جواهر الفقه للشيخ املفيت حممد شفيع ، مكتبة دار العلوم كراتشي ، انظر :  5
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 –رمحه هللا  –العلماء األحناف : )الديوبنديون والربيلويون ( ،  يف شبه القارة أن تقليد اإلمام أيب حنيفة 

رمحه هللا  –، وال يضطرب رأيهم يف حني من األحيان ، فكلهم يقولون بوجوب تقليد إمام أيب حنيفة 2جيب 

- 3. 

 : سبب وجوب التقليد املطلب الثال 

إن قدرة االستدالل وتطبيق النصوص على اجلزئيات ال يتأهل هلا إال من يبلغ  درجة االجتهاد والناس ليسوا 

ه القدرة بل وفيها العامي وهو من مل يكن على درجة االجتهاد وهو كذلك مكل  لألحكام سواسية يف هذ

الشرعية مثل اتجمتهد فكي  يربأ من هذا التكلي  الشرعي فليس له إال أن يقلد عاملا هاداي إايه إىل حكم هللا 

هللا يف هذا الشأن نوي رمحه ورسوله يف مسائله لذلك جيب عليه التقليد ، وفصل الشيخ أشرف علي التها

ومنها وردت النصوص : إن املسائل على ثالثة أقسام : منها ما وردت النصوص فيها وهي متعارضة ،  قائال

مل املعاين الكثرية ، ومنها ما وردت فيها النصوص وهي غري متعارضة وحتتمل معىن واحدا. تفيها ولكنها حت

تهد لرفع التعار  ولغري اتجمتهد أن يقّلد فيها ، ويف الثاين فوظيفة اتجمتهد يف األول من هذه األقسام هو أن جي

من هذه األقسام ، وهي ظين الداللة ، حيتاج إىل التقليد واالجتهاد لتعيني أحد االحتماالت ، ويف الثالث 

 . 4من هذه األقسام ال ضرورة لالجتهاد فيها وال للتقليد ؛ ألهنا قطعي الداللة

                                                                                                                                                                             
؛ درس ترمذي للشيخ موالان حممد تقي  2/26،  فتاوى حقانية ملوالان الشيخ عبداحلق ، جامعة دار العلوم حقانية ، ختكانظر :  1

 1/113،   2010هإإ املوافق  1431عثماين ، ترتيب : موالان رشيد أشرف سيفي ، مكتبة دار العلوم ، كراتشي ، 
 3/511جتليات صفدر ملوالان حممد صفدر أمني أكاروي ، مكتبة إمدادية ، ملتان ،   2
ي للتقليد  ؛ ألنه خارج املوضوع . الغر  من عر  أقوال العلماء األحناف عن التقليد اليدور البحث حول موضوع احلكم الشرع  3

 هنا هو حصول املعرفة على رأيهم حول التقليد.
  32االقتصاد يف التقليد واالجتهاد ملوالان أشرف علي التهانوي ، طبع دهلي ، ص انظر :  4
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للكتاب والسنة يف املسائل  1فيتض  من هذه النصوص أن التقليد هو االعتماد على شرح السل  وتعبرياهتم 

اليت وردت النصوص فيها وهي تتحمل املعاين املتعددة  أو هي مبهمة املعاين أو جمملة املعاين ، وال يعين 

ذلك ال حيتاج إىل التقليد يف النصوص ابلتقليد أبن يؤخذ ابإلمام من األئمة كالشارع بل يؤخذ كالشارح ؛ ل

 اليت هي قطعية املعاين ألهنا واضحة يف معانيها ومفهومها. 

  

                                                           
تقليد کی شرعی حيثئت از املقلد هو يرى أبن مقلَّده كامل البصرية يف فهم نصوص الكتاب والسنة لذلك هو يعتمد عليه . انظر :  1

 14موالان تقی عثمانی ص 
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 املبح  الثاين : حجية التقليد وأقسامه      

 

 : البمطأربعة وفيه 

 املطلب األول : أدلة األحناف على مشروعية التقليد

 املطلب الثاين : أقسام التقليد

 ضرورة التقليد الشخصياملطلب الثال  : 

 املطلب الرابع : اجلمود يف التقليد وصوره
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 املطلب األول : أدلة األحناف على مشروعية التقليد

 يستدل علماء األحناف على مشروعية التقليد من الكتاب والسنة ، ويف هذه العجالة نذكر أهم األدلة.

 أوَل من الكتاب:

. واختل  1ژ ىئ  ی   ی  یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ژ قال هللا تعاىل :  -1

املفسرون يف املراد من "أويل األمر منكم" ، حيث إن البعض يقول : املراد منه احلكام املسلمون املقتدرون ، 

والبعض يقول: إن املرد منه العلماء والفقهاء ، والرأي الثاين منقول من الصحابة  ومن بعدهم ، ورجحه 

اإلمام ابو بكر اجلصاص بني التفسريين يف هذه اآلية قائال : ليس  . ومجع2اإلمام الرازي ابألدلة املتعددة

هناك تعار  بني التفسريين حيث إن إطاعة احلكام املسلمني هي يف األمور السياسية وإطاعة العلماء 

 . 3والفقهاء يف األمور الشرعية

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ژ واجلملة الثانية يف هذه اآلية : 

هي مجلة مستقلة ومستأنفة ختاطب الفقهاء كما يقول اجلصاص ، 4ژختمت  ىت  يت  جث  مث  

: مفسرا هذه اآلية :  د ل  ع ل ى أ نَّ ي   ﴾ف ِإْن تإ ن از ْعت ْم يف ش ْيٍء فإ ر د وه  ِإىل  اَّللَِّ و الرَّس ولِ ﴿وقإ ْوله تإ ع اىل  ع ِقيب  ذ ِلك 

 : ف ِإْن تإ ن از ْعت ْم يف ش ْيٍء فإ ر د وه  ِإىل  اَّللَِّ ﴿أ ويل اأْل ْمِر ه ْم اْلف ق ه اء ; أِل نَّه  أ م ر  س ائِر  النَّاِس ِبط اع ِتِهْم مث َّ ق ال 

اَّللَِّ و س نَِّة ن ِبيِه ص لَّى اَّللَّ  ع ل ْيِه و س لَّم ; إْذ ك ان ْت اْلع امَّة   , ف أ م ر  أ ويل اأْل ْمِر ِبر دِّ اْلم تإ ن از ِع ِفيِه إىل  ِكت ابِ  ﴾و الرَّس ولِ 

                                                           
 59سورة النساء ، رقم اآلية :  1
سني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين انظر : مفاتي  الغيب املعروف ابلتفسري الكبري أليب عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احل 2

 3/334هإ،  1420 -بريوت ، الطبعة: الثالثة  –الرازي ،دار إحياء الرتاث العريب 
 2/264أحكام القرآن للجصاص انظر :   3
 59سورة النساء ، رقم اآلية :  4
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ْيِفيَّة  الرَّدِّ إىل  ِكت   ِذِه م ْنزِل تإ ه ْم; أِل هنَّ ْم ال  يإ ْعرِف ون  ك  اِب اَّللَِّ و الس نَِّة و و ج وه  و م ْن ل ْيس  م ْن أ ْهِل اْلِعْلِم ل ْيس ْت ه 

ئِلِ  اِم احلْ و اِدِث فإ ثإ ب ت  أ نَّه  خطاب للعلماءد ال   .1ِهم ا ع ل ى أ ْحك 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ژ قال هللا تعاىل : -2

فمنع عامة الناس يف هذه اآلية من أن يذيعوا .2ژ ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

منهم يتأهل لالستنباط هو حيقق األمر مث هو تخرب أمرا من األمور وأمروا أن يردوه إىل أوىل األمر ، فم ن 

اجلميع فيعملون به. املهم أن عامة الناس أمروا إبطاعة أويل األمر واملتأهل لالجتهاد واالستنباط. واآلية وإن  

كانت انزلة يف األمر اخلاص إال أن العربة بعموم اللفظ، فثبت من هذه اآلية  أن من مل يتأهل لالستنباط 

الوسع لتعيني أحد االحتماالت مث  هو يرد املسألة إىل أهل االستنباط وأهل االستنباط يستفرغون واالجتهاد

 .3ي عمل به، وهو املراد من التقليد

فثبت أن االستنباط حجة، والقياس إما ”وأكد هذا املعىن اإلمام الرازي يف تفسريه مفاتي  الغيب قائال : 

ة. إذا ثبت هذا فنقول: اآلية دالة على أمور: أحدها: أن يف استنباط أو داخل فيه، فوجب أن يكون حج

أحكام احلوادث ما ال يعرف ابلنص بل ابالستنباط.واثنيها: أن االستنباط حجة. واثلثها: أن العامي جيب 

“عليه تقليد العلماء يف أحكام احلوادث
4. 

                                                           
خان من علماء أهل احلديث. انظر : . ووافقه يف هذه املعىن الشيخ نواب صديق حسن 2/264أحكام القرآن للجصاص انظر :  1

جامع الفتاوى تجمموعة لعلماء األحناف وهم : املفيت ؛  2/308تفسري فت  البيان للشيخ نواب صديق حسن خان ، مطبعة العاصمة القاهرة ،  
 1/416ي ،  حممود حسن كنكوهي ، واملفيت عبدالرحيم الجبوري ، واملفيت مظفر حسني مظاهري واملفيت قاضي أطهر مبارك بور 

 83سورة النساء ، رقم اآلية :  2
 انظر :  3

ل 
 

س
 20ص   دیلقت ف  رشیع ح

 10/154مفاتي  الغيب املعروف ابلتفسري الكبري  4
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هذه اآلية أمر عامة . ففي 1ژڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ٺ  ژ قال هللا تعاىل : -3

 .2الناس أن يسألوا أهل العلم ويعملوا به ، وهو املرد من التقليد

واستدل ذها أيضا على وجوب ”وعلى هذا املعىن أكد العالمة األلوسي يف تفسريه روح املعاين قائال : 

 .3“املراجعة للعلماء فيما ال يعلم 

يه مراد هللا سبحانه وتعاىل يف فهم اآلية وهو يسأل من وذكر ابن القيم بعد إيراد هذه اآلية : إن من خفي عل

اإلعرا  عما أنزل  ههو أفضل منه وأعلم فهو تقليد ممدوح بل واجب  ، ولكن ذم هللا نوع التقليد الذي سبب

 .4هللا إىل تقليد اآلابء 

 من السنة –اثنيا 

إن هللا ال ”وسلم يقول: عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  -1

يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حىت إذا مل يبق عاملا اختذ الناس 

.  فاحلديث واض  يف معناه وهو أن الفتوى عمل 5“رءوسا جهاال، فسئلوا فأفتوا بغري علم، فضلوا وأضلوا

                                                           
 07؛ سورة األنبياء ، رقم اآلية :  43سورة النحل ، رقم اآلية :  1
؛ وينظر األدلة إلثبات التقليد ابلتفصيل يف جواهر الفقه ملوالان املفيت  90انظر : فتاوى رشيديه للمفيت رشيد أمحد كنكوهي ،  ص  2

وما  1/118و درس الرتمذي للشيخ موالان تقي عثماين ، مكتبة دار العلوم ، كراتشي ،  58-2/17حممد شفيع ، مكتبة دار العلوم كراتشي ، 
. وذكر اإلمام الشوكاين رمحه هللا هذه اآلية دليال جلواز التقليد ولكنه أبطل 24تقليد کی شرعی حيثئت  ملوالان تقی عثمانی ص بعدها  ؛   

 عالقة فال ، ملسو هيلع هللا ىلصاستدالل التقليد من هذه اآلية قائال : إن اآلية وقعت يف سؤال خاص وهو أهنا وردت يف إنكار املشركني عن بشرية الرسول 
هإ( ،حتقق: عبد 1250مد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين )املتوىف: حمل والتقليد االجتهاد أدلة يف املفيد القول:  انظر .ابلتقليد هلا

. وينظر للتفصيل يف النهي عن التقليد كتاب اإلمام الشوكاين 1/19،  1396الكويت ، الطبعة: األوىل،  –الرمحن عبد اخلالق ، دار القلم 
 .املذكور آنفا ، فإنه فصل القول يف هذه املسألة ، ففيه كفاية ملن له دراية

 14/148بريوت ،  –روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، حملمود األلوسي أبو الفضل، دار إحياء الرتاث العريب  3
  2/130إعالم املوقعني انظر :  4
؛ وصحي  ملسلم كتاب العلم ، ابب رفع  100علم ، ابب كي  يقبض العلم ، رقم احلديث اجلامع الصحي  للبخاري ، كتاب ال 5

 2673العلم وقبضه وظهور اجلهل والفنت يف آخر الزمان ، رقم احلديث 
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. وكذلك يدل احلديث 1لناس يعملون ما تخربون به وهو التقليدالعلماء فهم يسئلون عن األحكام الشرعية وا

على أنه أييت وقت يفقد العلماء فيه ويبدأ اجلاهلون إبصدار الفتوى ، فال يقبل حينذ إال أن يعمل مبا أخرب 

 .2به العلماء السابقون ، وهو التقليد

.  واحلديث دليل 3“من أفتاه من أفيت بغري علم كان إمثه على”قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  -2

واض  على إثبات التقليد وهو أن املفيت يتحمل  إمث املستفيت إن كان احلكم غري موافق للكتاب والسنة 

 . 4وهذا ال يقبل إال يف صورة واحدة وهي أن يكون قوله موافقا للكتاب والسنة 

 املطلب الثاين : أقسام التقليد

 د املطلق والتقليد الشخصيينقسم التقليد إىل قسمني : التقلي

 :  التقليد املطلق

وهو أن ال يعنّي للتقليد إماما أو جمتهدا ، بل تختار رأي أي عامل ، فيختار رأي عامل يف مسألة وتختار رأي 

 عامل آخر يف مسألة أخرى. 

 :  التقليد الشخصي

 . 5وهو أن تختار إماما أو جمتهدا خاصا ويقبل قوله يف مجيع املسائل

 املطلب الثال  : ضرورة التقليد الشخصي

                                                           

1  

ل 
 

س
 28ص   دیلقت ف  رشیع ح

 29ص  املرجع السابق  2
 3657سنن أيب داود كتاب العلم ابب التوقي يف الفتيا ، رقم احلديث  3
4  

ل 
 

س
 30ص   دیلقت ف  رشیع ح

 1/414؛ جامع الفتاوى  15ص  املرجع السابق 5
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األصل أنه جيوز التقليد املطلق أو التقليد الشخصي إال أنه مّت اختيار التقليد الشخصي يف العصور الالحقة 

، وهي مصلحة وقاية اإلنسان من هوى النفس ؛ ألنه عند ما يقلد مطلقا يف مسألة 1"للمصلحة الشرعية" 

آخر فهذا رمبا يؤديه إىل اتباع هوى النفس فلالجتناب من الوقوع يف هوى إماما ويف مسألة أخرى إماما 

النفس مّت اختيار التقليد الشخصي. فعلى سبيل املثال ال ينقض الوضوء جبراين الدم عند اإلمام الشافعي 

 صلى وينقض عنده بلمس املرأة ، وال ينقض بذلك عند اإلمام أيب حنيفة ، فلو أن رجال متوضًأ ملس املرأة مث

فقد صحت صالته على قول اإلمام أيب حنيفة وال تص  عند اإلمام الشافعي ؛ ألن وضوئه قد انتقض 

بلمس املرأة فهو يقول : إنه قلد أاب حنيفة يف ملس املرأة وقلد الشافعي يف جراين الدم ، فاملقصود هو أنه يتبع 

هوى النفس. فللتوقي من مثل هذا الفساد رآى قول م ن يرى فيه رخصة وتيسريا له وهذا رمبا يفضيه إىل اتباع 

  .2الفقهاء وجوب التقليد الشخصي بناء على املصلحة ال على احلكم الشرعي

وقد نقل صاحب فيض الباري قول ابن اهلمام الدال على وجوب التقليد إذ قال : والغالب أن مثل هذه 

 .3االلتزامات  لك  الناس عن تتبع الرخص 

                                                           
وصلحاء وكانوا أبعد الناس عن اتباع هوى  جائزا يف زمن الصحابة بصورتيه ألهنم كانوا أتقياءكان التقليد األحناف  يقول علماء  1

سل واجلهل، فلو كان التقليد الك فيهم فدخل الصحابة وزمن ملسو هيلع هللا ىلصالنفس ، أما إذا قّل معيار التقوى يف الناس وأصبحوا أبعد من زمن النيب 
عظمي ، املطلق جائزا ألدى ذهم إىل اتباع هوى النفس ؛ لذلك أفىت الفقهاء ابختيار التقليد الشخصي. انظر : نظام الفتاوى للمفيت نظام الدين أ

 ؛ 1/333هإإ ،   1429ملتان ، سنة الطبع : ؛ حتفة املدارس تجمموعة من علماء ديوبند ، إدارة أتليفات أشرفية ،  19ص 

ل 
 

س
 دیلقت ف  رشیع ح

 70 - 61ص 
؛ جواهر الفقه ملوالان  املفيت حممد شفيع رمحه هللا مكتبة  89 – 88فتاوى رشيديه  ملوالان املفيت رشيد أمحد كنكوهي ، ص انظر :  2

؛   2/613؛ فتاوى حممودية  1/97؛  فتاوى رحيمية  2/447وما بعد ؛ جامع الفتاوى  2/17،    2010دار العلوم كراتشي ، الطبعة الثانية 
 

ل 
 

س
 4/248؛ جتليات صفدر ملوالان حممد أمني صفدر  70 – 61ص   دیلقت ف  رشیع ح

فيض القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير للعالمة حممد عبد الرؤوف املناوي ،ضبطه وصححه:أمحد عبد انظر :  3
 1/273م،  1994 -هإ  1415السالم ، دار الكتب العلمية، بريوت ، الطبعة :األوىل 
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أن هذه املذاهب األربعة املدونة ” الدهلوي رمحه هللا يف جواز تقليد املذاهب األربعة : وقال الشاه ويل هللا

على جواز تقليدها إىل يومنا هذا، ويف ذلك من املصاحل  -أو من يعتد به منها  -احملررة قد اجتمعت األمة 

هلوى وأعجب كل ذي ما ال تخفى ال سيما يف هذه األايم اليت قصرت فيها اهلمم جدا، وأشربت النفوس ا

 .1“رأي برأيه

فاذا كان ”وقال يف وجوب التقليد الشخصي ويف وجوب التقليد لإلمام أيب حنيفة رمحه هللا يف بالد اهلند : 

إنسان جاهل يف بالد اهلند أو يف بالد ما وراء النهر وليس هناك عامل شافعي وال مالكي وال حنبلي وال كتاب 

أن يقلد ملذهب أيب حنيفة وحيرم عليه أن تخرج من مذهبه ألنه حينئذ من كتب هذه املذاهب وجب عليه 

فإنه متيسر له هناك معرفة مجيع  تخلع ربقة الشريعة ويبقى سدى مهمال خبالف ما إذا كان يف احلرمني

 .2“املذاهب

 فيستخلص مما سبق أن التقليد الشخصي هو أمر انتظامي وليس بشرعي وفيه وقاية اإلنسان من الوقوع يف

 اتباع هوى النفس. 

التقليد  ووجوب فيما بني جواز مرتددةقلت : إن نصوص الشاه ويل هللا الدهلوي رمحه هللا حول التقليد 

املطلق والشخصي وبني إبطال التقليد. لكن األمر كما اجنلى على الباحث من خالل هذه الدراسة هو أن 

يتعلق حبياته اليت قبل سفره إىل  3 م املذهب احلنفينصوص الشاه ويل هللا يف جواز التقليد وخاصة يف التزا

                                                           
لبنان ،الطبعة: األوىل، سنة  –البالغة للشاه ويل هللا الدهلوي أمحد بن عبد الرحيم ،حتقيق: السيد سابق، دار اجليل، بريوت  حجة هللا 1

؛  وانظر : جمموعة مقاالت للشيخ أمري اهلند السيد  97؛ اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف ص  1/263م ،  2005 -هإ  1426الطبع: 
  1/130ات أشرفية ، ملتان ، أسعد مدين إدارة أتليف

؛ ويقول الشيخ املفيت نظام الدين أعظمي : إن اإلمجاع  1/416؛ جامع الفتاوى  79ص  اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف  2
  2/19العملي قد انعقد على التقليد الشخصي . انظر: نظام الفتاوى مكتبة رمحانية الهور ،  

 .لصفحةانظر هذه النصوص يف بداية هذه ا 3 
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ورغب  1احلجاز ، أما بعد رجوعه من احلجاز إىل شبه القارة اهلندية فإنه مال إىل تدريس احلديث النبوي 

الناس عموما وطلبة العلم ابخلصوص ابخلو  يف كتب احلديث ومنهج احملدثني ؛ ألهنم مجعوا الفقه واحلديث 

 يف إبطال التقليد مطلقا هي تتعلق حبياته بعد رجوعه من احلجاز إىل شبه القارة اهلندية. 2معا ، فإن نصوصه 

 .-وهللا أعلم  –فاملعترب عند الباحث إذاً هو قوله املتأخر 

 املطلب الرابع : اجلمود يف التقليد وصوره

حيرم اخرتاع الرأي يف املسائل الشرعية وخمالفة التقليد كما حيرم اجلمود يف التقليد ، وتعترب الصور اآلتية من 
 صور اجلمود يف التقليد :

 : أن ي عتق د أبن األئمة واتجمتهدين معصومون أو كالشارع.األول 

 ابحلديث الصحي   بناء على أنه ال يوافق رأي إمامه.: أن ينكر العمل الثاين 

: أن تؤول األحاديث النبوية لكي تطابق قول اإلمام املقلَّد أتويال ضعيفا حيث ال يطمئن القلب به.  الثال 
وأخذ الفهم من احلديث مبين على ميالن العامل فرمبا يشرح صدر أحد من العلماء وال يشرح صدر غريه ، 

 ملن شرح صدره أن يعرت  على من مل يشرح صدره. فحينئذ ال جيوز

: أن يثبت للعامل املتبحر أبن قول اإلمام تخال  احلديث الصحي  ومع ذلك ال يرى احلديث قابال  الرابع
 للعمل.

أن يعتقد املقلِّد أبن قول إمامه هو احلق والصواب واتجمتهدون اآلخرون ليسوا على الصواب. اخلامس : 
 يث  يسبب اخلالفعاة حدود املسائل اخلالفية بني اتجمتهدين بل نشرها على صورة حبعدم مراالسادس : 

 .3نوع من اجلمود ، والنزاع فيما بني الناس
  

                                                           
 فإنه بعد رجوعه من احلجاز املقدس بدأ تدريس كتاب املؤطأ لإلمام مالك ورغب الناس من خالل تدريسه ودروسه إىل فقه احلديث. 1 
  352،  351:  انظر هذه النصوص يف هذه الرسالة على صفحة 2 

3  

ل 
 

س
 158 - 156ص   دیلقت ف  رشیع ح
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  علماء األحناف عن التقليدفتاوى  املبح  الثال  : 

 

 وفيه مطلبان :

 املطلب األول : فتوى الشيخ أمحد رضا خان

 املطلب الثاين : فتوى الشيخ أشرف علي التهانوي 

 املطلب الثال  : فتوى الشيخ رشيد أمحد كنكوهي

 املطلب الرابع : فتوى الشيخ دحمود احلسن كنكوهي
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 الشيخ موَلان أمحد رضا خان رمحه  هلل املطلب األول : فتوى

هذا القول كتب  واجب ، ولتأكيد على –رمحه هللا  –تقليد اإلمام أيب حنيفة يقول يف هذا الصدد : إن 

، وأضاف يف هذه الرسالة :جيب علينا  1رسالة مساها : " أجلى األعالم أن الفتوى مطلقا على قول اإلمام " 

. وبنّي بياان واضحا أبنه ال 2ولو ال نعلم دليل قوله  –رمحه هللا  –أن نقول مثل ما قال به إمامنا أبو حنيفة 

دليل على ذلك ، حيث “العطااي النبوية يف الفتاوى الرضوية   ”. وكتابه 3ال  قول إمامهينبغي للمقلِّد أن تخ

 .غالبا  يف فتاواه –رمحه هللا  –ال تخال  قول اإلمام أيب حنيفة 

 الشيخ موَلان أشرف علي التهانوي رمحه  هلل املطلب الثاين : فتوى

: إنه جيب تقليد  أي إمام من  -رمحه هللا  –ويقول صاحب  إمداد الفتاوى  موالان أشرف علي التهانوي 

رمحه  –حنيفة إلمام أأب، وهو بنفسه يقّلدا4األئمة األربعة أو التزام أي مذهب من املذاهب األربعة الفقهية 

: كانت لديهم صالحية االجتهاد بناء على ، وعّلل وجوب التقليد ألي إمام من األئمة األربعة قائال  –هللا 

، لذلك ال يعترب غالباالعلم واملعرفة واحلكمة ، وهي صفات تفقد عند عامة الناس ولغريهم من العلماء 

                                                           

 175 - 1/95يف اتجملد األول. انظر :  فتاوى رضويةهإإ وضمت إىل  1334متت الرسالة عام  1
 113/  12؛  1/98فتاوى رضوية انظر :  2
 485،  484/ 11املرجع السابق  3
  4/565انظر : إمداد الفتاوى   4
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، اتباعا لقول هللا عزوجل 1اجتهاد غريهم ، والذي ال يعترب اجتهاده فهو ال حمالة يقلِّد ألي إمام من األئمة 

 .2ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ :

ما أحوال شبه القارة اهلندية فهي دالة على أن الفقه احلنفي رائج فيها ، أما املذاهب الفقهية األخرى فهي أ

، فحّر  الشيخ أشرف  -رمحه هللا –يف القّلة اليت ال تعّد ذها ، فبقي على الناس أن يقّلدوا اإلمام أاب حنيفة 

، وعند ما سئل أي مذهب من املذاهب  –رمحه هللا  –علي التهانوي الناس على أن يقلِّدوا اإلمام أاب حنيفة 

األربعة أقوى دليال ، وأيها أسهل عمال وأنسب احتياطا ؟ فقال : إن هذا السؤال يف غري حمله ؛ ألنه ال 

  يسأل مثل هذا السؤال ؟! يكشبه القارة اهلندية ، ف يف –رمحه هللا  –ميكن تقليد غري اإلمام أيب حنيفة 

نعم ميكن السؤال عن كون تقليد غري اإلمام أيب حنيفة ممكنا. فرفض الشيخ أشرف علي التهانوي تقليد 

. حىت عّد الشيخ 3كلية يف شبه القارة اهلندية   –اإلمام مالك والشافعي وأمحد ،  رمحهم هللا  –األئمة الثالثة 

سبب الفساد يف شبه القارة اهلندية حيث قال : إنه  –رمحه هللا  –حنيفة  تقليد األئمة الثالثة غري اإلمام أيب

ويصدر اإلفتاء على قول غريه مثل اإلمام  –رمحه هللا  –رمبا ينتج الفساد لو ي رتك قول اإلمام أيب حنيفة 

   لعدم وجود علماء املذاهب األخرى يف شبه القارة اهلندية.4الشافعي  و اإلمام مالك رمحهما هللا 

 أمحد كنكوهي املطلب الثال  : فتوى الشيخ رشيد

 أو هو بدعة أو شرك كما يقوله غري سئل موالان رشيد أمحد كنكوهي وقيل له : هل جيب التقليد الشخصي

ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ژ املقلدين )أهل احلديث( ؟ فقال : إن التقليد فر  مطلقا لقوله تعاىل : 

                                                           
 4/564إمداد الفتاوى انظر :  1
 15سورة لقمان ، اآلية :  2
 4/63إمداد الفتاوى انظر :  3
 2/370املرجع السابق  4
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والتقليد على نوعني ، إما التقليد الشخصي ، وهو اتباع أحد من العلماء يف مجيع  ،1 ژٺ  ٺ  ٺ  
ية حتيط ذهذين املسائل ، وإما أن يكون التقليد املطلق وهو يعين أن يسأل السائل أاي من العلماء ، واآل

 .2النوعني

 املطلب الرابع : فتوى الشيخ دحمود احلسن كنكوهي 

إن التقليد الشخصي واجب على من ال جيتهد ؛ وعّلله فقال: الشخصي ، سئل الشيخ عن وجوب التقليد 
عارضة أو تإما أن تكون م ةاملنصوصاألحكام . و ةوغري منصوص ةإن األحكام على نوعني : منصوصقائال  : 

التقدمي والتأخري. فهنا أن األحكام املنصوصة  ةضة إما أن تكون معلومر تكون غري متعارضة. واألحكام املتعا
التقدمي والتأخري ال يقاس فيها وال يتبع لقياس أحد فيها. أما األحكام غري  ةغري متعاضة أو متعارضة معلوم

كان إما يعمل ذها أو ال يعمل ذها. فإذا  ، فهي التقدمي والتأخري  ةتعارضة غري معلوماملاملنصوصة أو املنصوصة 
فهذا العمل يكون بغري العلم والنص  ذها يعملكان فتصب  األحكام عبثا وهو غري مطلوب. وإذا  ا ذهال يعمل 

جلميع ، بل من يصل  من ا صل واليقني. فهنا يف مثل هذه املسائل ال بد من االجتهاد ، واالجتهاد ال ي
لد ، اتباعا لقول هللا لالجتهاد فاجتهاده معترب. فالذي يعترب اجتهاده هو جمتهد وإال غري جمتهد أي مق

 .4لذلك يقلد من ال يعترب اجتهاده ملن يكون جمتهدا .3ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ عزوجل :

 وبعد االطالع على ما تقدم يتجلى لنا األمور التالية :

يرى علماء األحناف أن التقليد واجب على اجلميع ، وليس العامي هو من يقلِّد فقط بل املقلَّد   -1
 أحياان  يقلِّد إذا مل يشرح صدره يف مسألة ما.

ول الغري من أعر  علماء األحناف عن تعري  التقليد املوجود يف الكتب القدمية " وهو قبول ق -2
العامل الرابين من السل   يف املسائل اليت وردت النصوص  " اتباع دون معرفة دليله"، وعرفوه أبنه

 . 5فيها جمملة أو مبهمة املعاين أو حمتملة املعاين ويتم تعيني املعىن من ذلك العامل الرابين"
                                                           

 43سورة النحل ، اآلية :  1 
 89انظر : فتاوى رشيدية ملوالان رشيد أمحد كنكوهي ، عاملي جملس حتفظ إسالم ، كراتشي ، بدون اتريخ الطبع ،  ص  2 
 15سورة لقمان ، اآلية :  3
 2/615انظر : فتاوى حممودية للمفيت حممود احلسن ، دار اإلفتاء ، اجلامعة الفاروقية ، كراتشي ،   4 
 3/406جتليات صفدر  ؛  2/445اجع : جامع الفتاوى ر  5
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جيب التقليد الشخصي دون املطلق يف الزمن املعاصر وهي مسألة تنظيمية وقائية وليست حكما  -3
 شرعيا.

أو عدم قبول احلديث لسبب عدم وجود رأي اإلمام أو أتويل  معنيحصر احلق يف مذهب   -4
 النصوص الشرعية وجعلها حسب قول اإلمام يعترب مجودا فقهيا،  وهو أمر مرفو .
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 املبح  الرابع : حكم اإلفتاء ابلتقليد

 املطلب األول : حكم إفتاء املقلُ د

، واملفيت هو من ي سئل عن  1كما ذكر سابقا يف تعري  التقليد أبن املقلِّد هو من يعتمد على قول غريه 
النوازل واملستجدات والقضااي املتنوعة واملختلفة ويستفرغ وسعه  الستخراج األحكام الفقهية هلا من األدلة 

دي إليه اجتهاده ، والسؤال هنا : لو الشرعية فيظهر من هذا أنه ال يعتمد على غريه بل يفيت حسب ما يؤ 
سئل املقلِّد عن مسألة فهل يفيت فيها ؟ وكي  يفيت ؟ جيب أوال على املكل  أن ال يتكلم إال عن علم ألن 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی  ژ اهلل تعاىل قال : 

مبا  أو ال يعمل إال وهو يكون على علم أو غالب ظن  ملكلِّ  أن ال يتكلمفيظهر منه أن  ا. 2 ژجئ   
، ألنه ينتج من الكالم أو العمل بدون العلم االخرتاع  يف الشريعة ، نعم إذا كان هو اجلاهل عن يتكلم به

ۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ             ژ احلكم الشرعي يف النوازل فعليه أن يسأل أهل العلم كما قال هللا تعاىل : 

هذا يف حق العامي واجلاهل ، أما اتجمتهد يف قضية من القضااي فال يصّ  له أن . 3 ژہ    ھ  ھ  
. أما إذا هو مل جيتهد يف 4يقّلد ملن يكون رأيه خمالفا ملا بلغ إليه اجتهاده أو يعمل برأي من يكون خمالفا له 

هل جيوز له تقليد غريه أم ال ، فنقل من الفقهاء فيه حوايل مثانية أقوال  تلك املسألة فقد وقع االختالف يف
 . 6، والراج  منهما جوازه فيما تخصه5وهي ترجع إىل قولني أساسيني ومها املنع واجلواز 

وبقي السؤال : هل جيوز للمقلد أن يفيت مبا ثبت لديه صحيحا من مذهب إمامه ؟ قد وقع االختالف يف 
 اء يف مخسة أقوال :ذلك بني الفقه

                                                           

 567هإإ ص  1973انظر : االجتهاد للدكتور السيد حممد موسى ، دار الكتب احلديثة ، القاهرة ،  1 
 36سورة اإلسراء ، رقم اآلية :  2 
 07سورة األنبياء ، رقم اآلية :  3 
التمهيد البن اخلطاب الكلذاين ، حتقيق : حمد بن علي بن إبراهيم ، املطبوعة ؛  4/515شرح الكوكب املنري البن النجار ، انظر :  4 

 2/384؛ املستصفى للغزايل  4/408من جامعة أم القرى مبكة املكرمة ، 
 ؛ شرح الكوكب املنري البن 2/1340هإإ  1411الربهان للجويين ، حتقيق عبدالعظيم الديب ، دار الوفاء املنصورة ، مصر ، انظر :  5 

 4/516النجار 
 307الفتوى ، أمهيتها ، ضوابطها ،آاثرها  انظر :  6 
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: إذا كان املقلِّد مطلعا على مأخذ أحكام مذهب إمامه ومؤهل للنظر فله  أن يصدر الفتوى  القول األول
 . 1وفق مذهب إمامه وإال فال 

واستدل أصحاب هذا الرأي أن العلماء غري اتجمتهدين أفتوا يف مجيع األعصار ومل ينكر أحد عليهم فكأن 
على  كذلك أبن اإلمجاع قد وقع   . والذي مل يكن من أهل النظر فأنكر عليه. واحتجوا2اإلمجاع قد وقع عليه

 جواز العمل بفتاوى املوتى . 

ولكن انقش املخالفون هذا الرأي قائلني : إن اإلمجاع يعترب من أهل احلل والعقد ، وهم أهل لالجتهاد ، أما 
وكذلك دعوى اإلمجاع السابقة ال تسلم ؛ ألن ذلك هم غري جمتهدين فال اعتبار إلمجاعهم ، فالذين أمجعوا 

 اإلمجاع قد أنكر عليه.

إن القول ابشرتاط  ”حيث أيّد هذا الرأي بقوله :  –رمحه هللا  –ويعضد هذا الرأي قول ابن دقيق العيد  
تار إصدار الفتوى من اتجمتهد رمبا يفضي إىل حرج عظيم أو اسرتسال اخللق يف اتباع أهويتهم ، ففي هذا تخ

القول أبن الراوي العدل املتمكن الفهم من كالم األئمة لو يروي عن األئمة السل  الصاحلني املتقدمني ، مث 
عر  هذا القول على املقلِّد فإنه يكتفي به ؛ ألن العامي يظن بظن غالب عند مساع هذا القول  " أبنه هو 

اننا ، كما يدل عليه رجوع نساء الصحابة إىل حكم هللا عنده " ، وهذا النوع من الفتيا  جممع عليه يف زم
عند  –رضي هللا عنه  –، وفعل علي  ملسو هيلع هللا ىلصأمهات املؤمنني يف األحكام املتعلقة ابلنسوة وهن تخربهن عن النيب 

إذ ذاك ممكنة ومراجعة املقلِّد اآلن لألئمة السل   ملسو هيلع هللا ىلصما أرسل املقداد يف قضية املذّي ، فإن مراجعة النيب 
 .    3وقد أطبق الناس على تنفيذ أحكام القضاء مع عدم شرائط االجتهاد اليوم الصاحلني متعذرة ،

                                                           

  2/1353الربهان للجويين انظر :  1 
 1420هناية السول شرح منهاج الوصول لألسنوي ، عبد الرحيم بن احلسن بن علي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل :انظر :  2 

 270؛ إرشاد الفحول ص  1/402هإإ ،  
حر احمليط  يف أصول الفقه للزركشي بدر الدين حممد بن ذهادر بن عبد هللا  ، قام بتحريره : عبدالستاؤ أبو غدة ، وزارة األوقاف الب 3 

 6/306هإإإ ،   1413والشؤون اإلسالمية ابلكويت ، الطبعة الثانية : 
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؛ ألن  1يجوز له اإلفتاءف: ال جيوز للمقلِّد أن يفيت عند وجود اتجمتهد ، أما عند عدم وجوده  القول الثاين
 .2الضرورة تقتضي ذلك

 . 3: جيوز للمقلِّد مطلقا أن يصدر الفتوى  القول الثال 

واستدل أصحاب هذا الرأي ابلقياس حيث يقتضي القياس أبن كل من هو أهل للشهادة هو أهل للقضاء  
أما العلم ابحلالل واحلرام وسائر األحكام فهل ” كذلك ، ويدل عليه قول صاحب بدائع الصنائع إذ قال : 

 .4“  هو شرط جواز التقليد ؟.... عندان ليس بشرط اجلواز ، بل شرط الندب واالستحباب 

وألن املقلِّد انقل ، فكما يروي العامل واملفيت األحاديث هكذا ينقل املقلِّد قول إمامه فال فرق بينهم حينئذ ، 
قال اإلمام أبو ” مادام جيوز لغري اتجمتهد العدل نقل  قوِل إمامه قائال : ولكن عقِّب على هذا االستدالل أبنه 

فال نزاع فيه ، إمنا النزاع هو يف اإلفتاء “ كذا    -رمحه هللا  –شافعي كذا و قال اإلمام ال  –رمحه هللا  –حنيفة 
 يف املذهب ال يف نقل كالم اإلمام .

 . 5: ال جيوز للمقلِّد أن يصدر اإلفتاء  القول الرابع

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  ژ واحتج املانعون بقول هللا عزوجل : 

كما يدل على هذا املعىن حديث  جل وعال مل يسّو بني العامل واجلاهل ،  . فإن هللا تعاىل6 ژی  جئ  

 : ث ٌة: و اِحٌد يف اجلْ نَِّة، و اثْإن اِن يف النَّاِر،  ”اْبِن بإ ر ْيد ة ، ع ْن أ بِيِه، ع ِن النَّيبِّ ص لَّى هللا  ع ل ْيِه و س لَّم  ق ال  اْلق ض اة  ث ال 

                                                           

حيث نقل ابن القيم  1/46ذلك إعالم املوقعني ، وانظر ك 549؛ املسودة الل تيمية ص  27صفة الفتوى البن محدان ص انظر :  1 
 6/307هذا الرأي من أيب يعلى من احلنابلة ؛ البحر احمليط 

 1/402هناية السول شرح منهاج الوصول لألسنوي ، انظر :  2 
قيق : حممد حمي ؛ املسودة الل تيمية جمد الدين عبدالسالم وعبداحللني بن تيمية وأمحد بن تيمية ، حت 2/1353الربهان انظر :  3 

 6/306؛ البحر احمليط  23؛ صفة الفتوى البن محدان ص  517الدين عبداحلميد ، دار الكتاب العريب ،  ص 
هإإ  1406بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكأساين عالء الدين أبو بكر بن مسعود ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة الثانية  4 

 7/3م ،  1986املوافق 
؛ إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم  2/404؛ فوات  الرمحوت البن عبد الشكور  517صفة الفتوى البن محدان ص انظر : 5 

  6/306؛ البحر احمليط  2/1101األصول ، ص 
 09سورة الزمر ، رقم اآلية :  6 
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ٌل اجلْ نَِّة فإ ر ج ٌل ع ر ف  احلْ قَّ فإ ق ض ى بِِه، و ر ج ٌل ع ر ف  احلْ قَّ ف ج ار  يف احْل ْكِم، فإ ه و  يف النَّاِر، و ر ج  ف أ مَّا الَِّذي يف 
ْهٍل فإ ه و  يف النَّاِر  . والعامي املقّلد يعترب جاهال  ، حيث ال يستطيع أن يدرك احلكم 1“ق ض ى لِلنَّاِس ع ل ى ج 

 علم، فإنه لو يتكلم يف الدين فإنه يتعرب متكلما يف الدين بغري علم.  الكالم يف الدين بغري  ابلدليل كاتجمتهد
  يؤدي إىل اخلطأ.

 جيوز للمقلد نقل  وكذلك رمبا تخطئ اتجمتهد يف بيان األحكام الفقهية حسب ما أدى إليه اجتهاده ، فكي 
بناء احلكم الفقهي من األدلة الشرعية مثل اتجمتهد . مقلِّد فهو كذلك تخطئ يف تنزيل  ومبا أنه ؟ خطأ اتجمتهد 

ال جيوز للعامي غري اتجمتهد أن يفيت يف دين هللا وال يقضي ، وواليته ”:  -رمحه هللا  –عليه قال املاوردي 

 “تعترب ابطلة ، وحكمه يكون مردودا ولو وافق احلق 
2. 

وعلى كل حال فغري اتجمتهد ال يدري حبكم هللا يف تلك  ”ونقل حنو هذا عن اإلمام الشوكاين حيث قال : 

 “احلادثة وإذا مل يدر به فهو حاكم ابجلهل واحلكم ابجلهل ليس حبجة 
3

. 

 . 4: جيوز للمقلِّد أن يفيت إن كان اتجمتهد حيا ، وإن كان ميتا فال جيوز  القول اخلامس

ون امليت ؛ ألن امليت ال قول له ، فال جيوز واحتج أصحاب هذا الرأي قائلني : إن النقل جيوز عن احلّي د
 تقليده ال إصالة وال تبعا. ولكن يرّد هذا الدليل أبن األقوال  ال متوت مبوت أصحاذها.  

 الراجح : 

ويرتّج  قول من قال جبواز تقليد من يعرف مذهب إمامه ومآخذه عند عدم وجود اتجمتهد ، وهو القول 

 “وهو أص  األقوال ، وعليه العمل ”حيث قال :  –هللا  رمحه –الذي مال إليه ابن القيم 
1 . 

                                                           

، وصححه األلباين. انظر : سنن أيب  3573أخرجه أبو داود يف كتاب األقضية ، ابب يف القاضي تخظئ ، رقم احلديث  1 
؛ الرتمذي يف أبواب األحكام ، ابب م ا ج اء  ع ْن ر س وِل اَّللَِّ   3/299لدين عبد احلميد ، املكتبة العصرية ، بريوت ، داودبتحقيق حممد حمي ا

  2315ب احلاكم جيتهد فيصيب احلق  ، رقم احلديث وابن ماجة كتاب األحكام اب 1322ص لَّى اَّللَّ  ع ل ْيِه و س لَّم  يف الق اِضي رقم احلديث 
 –أدب القاضي للماوردي أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي الشافعي ، حتقيق : حميي هالل السرخان ، مطبع اإلرشاد  2 

  637/ 1هإإ ،   1391بغداد ، سنة الطبع : 
 2/1101رشاد الفحول للشوكاين إ 3 
  2/1101؛ إرشاد الفحول  6/306؛ البحر احمليط  6/71زي  احملصول للراانظر :  4 
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ولعّل التوجيه األحسن ملن منع املقلِّد من أصدار الفتوى أنه يعين أبن املقلِّد حني حيكي قول اإلمام ينسبه إىل 
مفت نفسه وال يرفعه إىل إمامه ، نعم إذا هو ينسب القول إىل إمامه فهو مفت مقّلد يقوم مقام املفيت وليس 

 .2يف احلقيقة ، ولكن مادام هو قام مبهمة اإلفتاء فع ّد معهم 

ومنع املقّلد عن اإلفتاء مطلقا  يؤدي إىل فساد وحرج كبري وتعطيل األحكام الشرعية واتباع عامة الناس 
تضي أبن يفىت مبذاهب اتجمتهدين ابلنقل وهذا يقاتجمتهدين وِقّلت هم يف الزمن املعاصر  وذلك لندرة أهويتهم ،

.  وإذا ظهرت املخالفة 3عند الضرورة به إلفتاء والقضاء عن التقليد اعنهم ، كما جييز الفقهاء املانعون 
 لبعض تلك املذاهب للنصوص الصرحية من األدلة الشرعية فإنه يرجع حينئذ إىل احلكم الصحي . وهللا أعلم 

 ؟  املقلد الفتوىكيف يصدر املطلب الثاين :  

املقلِّد هو من يعتمد على قول من يقلده  ال على قول نفسه ، فإنه حني أييت إليه املستفيت ويطلب منه 
فإن عليه أن تخربه مبا لديه من علم وإدراك ملقلَّده ، فإذا سأله املستفيت الفتوى يف ما ، الفتوى يف مسألة 

حسب سؤاله إذا هو يعلم ذلك ،  وينقل نص اإلمام مسألة خاصة حسب مذهب معني فإن عليه أن تخرب 
إذا وجده وإال تخرِّج على أصوله وقواعده لو يقدر عليه وال جيوز له أن تخالفه ؛ ألن املستفيت ساله عن 
مذهب معني ، فإذا أصدر الفتوى فيحيل إىل نصوص ذلك املذهب من الكتب املعتربة ، وحيرم عليه أن ينقل 

صدر الفتوى فعليه أن يكون عاملا مبداركه متاما  فإن املفيت املقّلد إذا أ لك املذهب متاما .الفتوى وهو ال يعلم ذ
كما أن عليه أن يلتزم بصحة نقل املذهب من الكتب املعتربة وجيتنب الرواايت الضعيفة إال إذا كانت الفتوى 

 ، وكذلك ال ينسب الفتوى إىل نفسه إذا  كان انقال. 4على تلك الرواايت 

                                                                                                                                                                             

 1/36إعالم املوقعني  1 
 1/45اتجمموع للنووي ، انظر :  2 
. ينظر للتفصيل هذا الكتاب فقد فصل املصن  يف هذه املسألة واستوعب 314الفتوى : أمهيتها ، ضوابطها ، آاثرها ، ص انظر :  3 

 آراء الفقهاء فيه.
هإإ  ص  1414قليد يف الشريعة لعبد هللا بن عمر حممد مني  الشنقيطي ، دار البخاري ، املدينة النبوية ، الطبعة األوىل : التانظر :  4 
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ن إذا مل يسأل عن مذهب معني فإن عليه يف تلك الصورة أن يبحث يف اآلراء املختلفة حول املسألة ولك
ويفيت حسب الرأي الذي جيده أقرب إىل الكتاب والسنة وال يبايل لو جيد الرأي األقوى يف غري مذهبه الذي 

 يقلِّده. 

لو أّداين اجتهادي إىل مذهب أيب : ” وجيدر يب أن أشري إىل قول القفال الذي نقله ابن القيم حيث قال 
حنيفة  ، قلت مذهب الشافعي كذا ولكين أقول مبذهب أيب حنيفة ؛ ألن السائل إمنا يسألين عن مذهب 

عن ذلك ،  – روحه قدس هللا –الشافعي فال بّد أن أعرفه أن الذي أفتيته به غري مذهبه ، فسألت شيخنا 
عن محكها  معنها وإمنا سؤاهل وامذهب معني عند الواقعة اليت سأل مذهو ستفتني ال تخطر بقلملفقال : أكثر ا

 .1“  يعمل به فيها فال يسع املفيت أن يفتيه مبا يعتقد الصواب يف خالفه  ذاما

 املطلب الثال  : ضوابط اإلفتاء ابلتقليد 

الفتوى شأن الناقل،ولكن سبق ذكر وظيفة املفيت املقلد أبنه ال جيتهد يف املسائل اجلديدة بل شأنه يف إصدار 
هذا النقل البّد أن يكون يف ضوء الضوابط التالية لكي ال يكون النقل عشوائيا ،وفيما يلي ذكر تلك 

 الضوابط :

 الضابط األول : تنقيح مذهب اجملتهد

 ينبغي للمفيت املقلد أن ينّق  قول اتجمتهد ومذهبه ويتأكد من نسبة ذلك القول إليه لكي ال يقع الغلط يف
النقل. وقد ذكر ابن عابدين أمثلة كثرية يف نقل املفيت قول اتجمتهد خطأ مث أييت من بعده وينقل ذلك القول 
منه مع اخلطأ  يف النقل كما نقل الكثريون صحة االستئجار على تالوة القرآن ، ويف احلقيقة أنه صحة 

 . 2ى الضرورةاالستئجار على تعليم القرآن وهو كذلك ليس على االطالق بل مبين عل

 الضابط الثاين : التفقه على أساتذة مهرة

                                                           

 4/183إعالم املوقعني  1 
 وما بعدها 159انظر هذه الضوابط : أصول اإلفتاء وآدابه ص  2 
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ألصدار اإلفتاء بل البد للمفيت املقلد أن يتفقه على  ة مث قراءة الكتب الفقهية فهم اللغة العربيال يكفي 
األساتذة املهرة الذين لديهم قدرة على فهم أسلوب خاص متميز يف كتب الفقه حيث يذكر أصحاذها شيئا 

يقصدون منه شيئا مقيدا اعتمادا على الشروط اليت ذكروها يف كتب أخرى ، فإن املفيت املقلد  مطلقا ولكنهم
 حيتاج ملعرفة  مثل هذه الشروط وعلى مثل هذا األسلوب لكي ال يطلق األفتاء بناء على القول املقيد.

 الضابط الثال  : اإلفتاء ابلرواايت الراجحة 

 ك، فيحتاج املفيت املقلد حينئذ إىل ترجي  بعضها على بعض ، وهنا رمبا يوجد عن اتجمتهد رواايت متعددة
 ..اخلوسائل للرتجي  منها الرتجي  بقوة النقل وشهرته أو برتجي  أصحاب الرتجي  على أساس قوة الدليل.

 الضابط الرابع : تنزيل القول الصحيح على جزئية املسألة  

لناقل ، بل حيتاج إىل أن ينزل ذلك القول الصحي  على املعرفة ابلقول الصحي  الراج  اليكفي للمفيت ا
جزئية الصورة اليت سئل عنها ، وهذه امللكة ال تتأتى إال ابلفهم الصحي  وامللكة الفقهية. فإن الناقل وإن مل 
يكن جمتهدا يف معرفة األحكام الشرعية ولكنه ال مفر له من االجتهاد  يف تعيني األمر والواقع املسؤول عنها 

املسائل املعاصرة اليت ال نظري يف نزيل احلكم عليه. وهذا النوع من االجتهاد جار إىل يوم القيامة. وال سيما وت
هلا يف العهد السابق وكذلك املسائل اليت يتيغر فيها احلكم الشرعي بناء على اختالف أحوال األشخاص 

تنزيلها على العمومات الواردة يف كالم  واألعراف واألزمنة واألمكنة، ففي هذه احلاالت حيتاج املفيت إىل
الفقهاء املتقدمني أو القياس واالستنباط والنظر يف نظائرها وأشباهها ، وهو عمل علمي رصني  ال بّد له من 
بصرية اثقبة وفهم دقائق الفقه فهما صحيحا ، لذلك البّد للمفيت الناقل أن تكون له بصرية وهي ال حتصل 

وص الفقهية بل حيتاج املفيت فيها إىل ملكة فقهية وجتربة شاملة اليت ميكن احلصول بقراءة الكتب وحفظ النص
 عليها ابلتفقه على األساتذة املهرة. 
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 التقليد عند علماء أهل احلدي  :  الفصل الثاين

 واآلاثر املرتتبة عليه

 وفيه أربعة مباح  :   

 املبح  األول : موقف علماء أهل احلدي  عن التقليد

 ه عند علماء أهل احلدي حكمأقسام التقليد و املبح  الثاين :

 املبح  الثال  : فتاوى علماء أهل احلدي  عن التقليد

 املبح  الرابع : اآلاثر املرتتبة على القول ابلتقليد واملنع عنه 
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إن التقليد  عند علماء أهل احلديث  مذموم من حيث اتجمموع ، وقد ارتقت فكرهتم عن التقليد من البدعة 
إىل الشرك وإىل احلرام ، فمنهم من يرى أن التقليد بدعة ، ومنهم من يرى أن التقليد شرك ومنهم من يرى أن 

من هذه األقسام تختل  عن اآلخر التقليد ال بدعة وال شرك بل إنه ينقسم إىل أقسام خمتلفة وكل قسم 
السطور حكما ونتيجة. وفيما يلي ملخص  أقوال علماء أهل احلديث عن التقليد يف شبه القارة اهلندية يف 

 اآلتية:
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 املبح  األول : موقف علماء أهل احلدي  عن التقليد وحقيقته

 وفيه مطلبان : 

 املطلب األول : تعريف التقليد

 التقليد لماء أهل احلدي  على عدم جواز: أدلة عاملطلب الثاين 
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 املطلب األول : تعريف التقليد

ما دام أهل احلديث ال يرون جواز التقليد لذلك أيخذون بتعري  التقليد القدمي املوجود يف كتب الرتاث وهو 
 .1:  قبول قول الغري من دون معرفة دليله 

أو هو أن يرجع اإلنسان إىل قول ال حجة لقائله ، وهو ممنوع يف الشريعة ، واالتباع تختل  منه حبيث يضبطه 
 .2دليل من األدلة الشرعية ، فالتقليد ملذهب معني ممنوع يف الشرع واالتباع مطلوب 

إىل قول سواه ، بل ال  والتقليد املمنوع واحملرم هو أن يتخذ أقوال رجل بعينه مبنزلة نصوص الشارع ال يلتفت
 .3إىل نصوص الشارع ، وهذا النوع من التقليد حمرم 

 جواز التقليد مدعلى عاملطلب الثاين : أدلة أهل احلدي  

استدل علماء أهل احلديث على عدم جواز التقليد وعلى حرمته من الكتاب والسنة ، وفيما يلي بعض ما 
 :احتجوا به

 من الكتاب  -أوَل

. 4ژۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ قال هللا عزوجل :  -1

قول هللا  واورهباهنم إهلا وراب ، بل اتبعوهم وأطاعوهم فخالف حبارهماليهود والنصارى مل يتخذوا أف
 .1ورسله

                                                           
؛ االجتهاد ومدى حاجتنا  265؛ إرشاد الفحول للشوكاين ص  2/739؛ املستصفى للغزايل  2/1375انظر : الربهان للجويين  1

 567،  ص  1973إليه يف هذا العصر  للدكتور السيد حممد موسى ، دار الكتب احلديثة ، سنة النشر 
،   1992هإإ املوافق  1412فت  البيان يف مقاصد القرآن للنواب صديق حسن خان ، مكتبة العصرية ، سنة الطبع انظر :  2
12/341 
 192و  4/236انظر : إعالم املوقعني  3
 31سورة التوبة ، رقم اآلية :  4
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ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ                 ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ وقال تعاىل :  -2

والتقليد من ضمن  3ملسو هيلع هللا ىلص. فإن هللا سبحانه وتعاىل منع من اتباع أي كان دون رسول هللا 2ژڦ   
 .ملسو هيلع هللا ىلص اتباع غري الرسول

ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ژ وكذلك أكد هللا اتباع رسوله دون غريه قائال :  -3

 .4ژچ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   

.وقال اإلمام الغزايل 5ژڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ژ وكذلك بني هللا تقليد الكفار آابئهم وقال :  -4
يف هذه اآلية : إن ضالل املقلدين من اليهود والنصارى قد كثر فلم يفرق بني أي نوع من التقليد ، 
فالتقليد سبب الضالل لديه ؛ وكذلك بني اإلمام الغزايل رمحه هللا كثريا من اآلايت واستدل ذها على 

 .6هني التقليد وبطالنه

 السنةمن  –اثنيا 

ال تسألوا أهل الكتاب عن ”عن جابر بن عبد هللا، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  -1

. فاحلديث واض  يف  “7فإنه لو كان موسى حيا بني أظهركم، ما حل له إال أن يتبعين..... شيء
 . 1وال يشرتك فيه معه أحد  ملسو هيلع هللا ىلصبيان أن االتباع الشخصي جيب للرسول 

                                                                                                                                                                             
هإ( ،حتقيق: أمحد حممد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة: 310انظر : جامع البيان يف أتويل القرآن للطربي حممد بن جرير )املتوىف:  1

؛ القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد  16/31؛ مفاتي  الغيب املعروف ابلتفسري الكبري، 14/209م   2000 -هإ  1420األوىل، 
 . 81؛  معيار احلق  للسيد نذير حسني الدهلوي ، ص  1/71للشوكاين ، 

 03سورة األعراف ، رقم اآلية :  2
 60)مذهب أهل حديث ( للشيخ ثنا ء هللا أمرتسري  ص  لح  ثیک  اک ذمهب  انظر :  3
 60 اهل حديث کا مذهب )مذهب أهل حديث( للشيخ ثنا ء هللا أمرتسري  ص. انظر :  31سورة آل عمران ، رقم اآلية :  4
 23سورة الزخرف : اآلية :  5
 465 - 2/464انظر : املستصفى للغزايل  6
مسند اإلمام أمحد بن حنبل  ،  أبو عبدهللا حممد بن حنبل ، مسند جابر بن عبدهللا ، حتقيق : شعيب األرنوط ، عادل مرشد  7

؛ املصن  يف األحاديث واآلاثر املعروف مبصن   14631،  رقم احلديث  22/468هإإ ،  1421وآخرون ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل : 
هإإ ،    1409ابن أيب شيبة أليب بكر بن أيب شيبة عبدهللا بن حممد ، حتقيق : كمال يوس  احلوت ، مكتبة الرشيد ، راي  ، الطبعة األوىل : 
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يقول: قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات   -رضي هللا عنه  – ساريةالعراب  بن عن  -2
يوم، فوعظنا موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقيل اي رسول هللا: وعظتنا 

عليكم بتقوى هللا، والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، ”موعظة مودع، فاعهد إلينا بعهد، فقال: 
، عضوا عليها بعدي اختالفا شديدا، فعليكم بسنيت، وسنة اخللفاء الراشدين املهديني وسرتون من

“ابلنواجذ، وإايكم واألمور احملداثت، فإن كل بدعة ضاللة
أمر  ابالجتناب من  ملسو هيلع هللا ىلص. فالنيب 2

الوقوع يف حمداثت األمور ، فكل ما مل مين موجودا يف خري القرون يعّد من حمداثت األمور ، 
ا كان موجودا يف القرون األوىل املشهود هلا ابخلري ، لذلك ال يقبل التقليد يف أمور والتقليد م
 . 3الدين

عن جابر بن عبد هللا، قال: كنا عند النيب صلى هللا عليه وسلم فخط خطا، وخط خطني عن  -3

مث تال هذه “هذا سبيل هللا”ميينه، وخط خطني عن يساره، مث وضع يده يف اخلط األوسط، فقال: 

﴾وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله﴿اآلية: 
4

فالنيب  .
جعل السبيل الوسيط سبيل هللا ورسوله ، واخلطان يف اليمني واليسار تعبري عن اتباع  الطرق ملسو هيلع هللا ىلص

 . 5، وتقليد األئمة منها ملسو هيلع هللا ىلصاألخرى غري طريق الرسول 

                                                                                                                                                                             

، وقال األلباين يف إرواء الغليل :   26421ث ،  رقم احلدي 5/312كتاب احلديث ابلكراريس ، ابب من كره النظر يف كتب أهل الكتاب ، 
 1589، رقم احلديث :  6/34حديث حسن . انظر : إرواء الغليل ، 

 61مذهب أهل احلديث  للشيخ ثنا ء هللا أمرتسري  ص انظر :  1
؛   42ملهديني ، رقم احلديث ماجه ، افتتاح الكتاب يف اإلميان وفضائل الصحابة والعلم ، ابب اتباع سنة اخللفاء الراشدين اسنن ابن  2

، وقال : هذا حديث حسن  2676العلم عليكم بتقوى هللا، والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، رقم احلديث :  وسنن الرتمذي ، أبواب
 صحي .

 هاأ  اک إزللهانظر :  3

ن

 

ش

 لاکشال  لور 

ل 
 

س
ملوالان جالل الدين قامسی ، حتقيق : موالان حممد ارشد کمال ، مكتبة افکار   دیلقت ف  رشیع ح

  29،   ص  2014اسالمی الهور ، طبع اول 
، وقال األلباين :  11سنن ابن ماجه افتتاح الكتاب يف اإلميان ، ابب اتباع سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، رقم احلديث  4

 بن ماجة للعالمة األلباين ، مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة ابإلسكندرية ، بدون اتريخ ودون الطبع،صحي  . انظر : صحي  وضعي  ا
 1/83  
5  

 

 هاأ  اک إزلله

ن

 

ش

 لاکشال  لور 

ل 
 

س
  34 – 33ص  دیلقت ف  رشیع ح
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، واتباع غري  ملسو هيلع هللا ىلصحاديث اليت يف معناها تدل على أنه جيب اتباع الرسول هذه األحاديث وغريها من األ
 الرسول سبب الضاللة .
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 عند علماء أهل احلدي  ه حكمأقسام التقليد و املبح  الثاين : 

فكر أهل احلديث يف حكم التقليد حيث إن املتقدمني منهم مالوا إىل وجوب أو إابحة بعض صور  تنوّعلقد 
التقليد مث مع مرور الوقت ملا اشتد أمر التقليد بني االجتاهني من حيث الفر  والوجوب من ِقب ل علماء 

أهل احلديث على  األحناف وحرمة التقليد وكونه شركا وبدعة من ِقب ل علماء أهل احلديث اتفقت كلمة
حرمة التقليد وبدعيته وشركه. وفيما يلي أذكر أقسام التقليد وحكمه عند علماء أهل احلديث يف املطلبني 

 اآلتيني.    

 املطلب األول : أقسام التقليد

 املطلب الثاين : حكم التقليد عند علماء أهل احلدي 
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 : أقسام التقليد املطلب األول

 : التقليد املمدوح -1

أو العام أو املمدوح  غري خمتل  فيه ؛ وحقيقته أنه يعّد نوعا من عالقة التلميذ أبستاذه ،  1التقليد املطلق 
وكل جاهل أو انقص العلم يرجع إىل من هو فوقه يف العلم ، ويرجع العامل فيه إىل من هو أعلم منه واملفضول 

 هل احلديثإىل األفضل ، وحىت إن علم املتأخرين مبين على علم املتقدمني ، فهذا عند أ

ال يعّد التقليد بل هو يسمى االستفادة العلمية.  فالتلميذ يتأثر بعلم أستاذه وفكره ويعتمد على أقواله وآرائه  
وليس تقليدا له ؛ لذلك ال يعّد اإلمام حممد الشيباين واإلمام أبو يوس  مقلدين لإلمام أيب حنيفة رمحه هللا 

األستاذ مع الطالب ، ونتج منه اتفاقهم مع أساتذهتم يف بعض وال املزين للشافعي ، بل كان ذلك عالقة 
املسائل واختالفهم معهم يف املسائل األخرى ، فهو عندأهل احلديث يعّد االستفادة العلمية وال اختالف 

 . 2فيه

 مدوح. التقليد إىل قسمني : التقليد املذموم والتقليد امل3وقد قّسم الشيخ موالان أبو حممد أمني هللا البشاوري 

فاملمدوح هو أن يسأل اجلاهل أو العامي العلماء  عن احلكم الشرعي يف انزلة أو مستجدة ، مث يعمل مبا 
. ولكن الشيخ رفض هذا النوع من التقليد قائال : إن هذا النوع من 4أخربه به العامل فهو التقليد املمدوح

 .5التقليد يفضي إىل التقليد اجلامد وهو التقليد الشخصي 

 : التقليد  املذموم -2

ومن صور التقليد املذموم أن يتبع قول عامل يف خمالفة الكتاب والسنة أو أن يرى الشخص  مقلَّده وهو ال يعلم 
 .  1هل مقلَّده عامل أم ال أو أن يرتك احلديث الصحي  بناء على أنه خمال  ملذهب إمامه

                                                           
 064سبق تعريفه يف صفحة  1
 83جمموعة رسائل للشيخ حممد إمساعيل السلفي ص انظر :  2
هو أبو حممد أمني هللا البشاوري ، كان الشيخ أمني هللا حنفيا مث انتقل من املذهب احلنفي إىل أهل احلديث ، وأصب  شيخ احلديث  3

 يف اجلامعة السلفية ببشاور ، ومن آاثره : حقيقة التقليد وأقسام املقلدين ، الدين اخلالص ، الفوائد. 
 10املرجع السابق ص  4
 13 - 11املرجع السابق ص   5
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اإلعرا  عما أنزل هللا األول :  ”:  قائالد الثالثة ، أقسام التقلي –رمحه هللا  –وقد ذكر اإلمام ابن القيم 

وعدم االلفتات إليه اكتفاء بتقليد اآلابء الثاين: تقليد من ال يعلم املقلد أنه أهل ألن يؤخذ بقوله الثالث 

املقلد والفرق بني هذا وبني النوع األول أن األول قلد  التقليد بعد قيام احلجة وظهور الدليل على خالف قول

قال : إن  مث .“قبل متكنه من العلم واحلجة وهذا قلد بعد ظهور احلجة له فهو أوىل ابلذم ومعصية هللا ورسوله

 .  2هذه ثالثة أقسام التقليد حرام ، وقد ذم هللا تعاىل هذه األنواع من غري مرة واحدة

 املطلب الثاين : حكم التقليد عند علماء أهل احلدي 

 املنع منلذلك يدعون الناس إىل التقليد نوع من البدع والشرك يف الرسالة ، يرى علماء أهل احلديث أن 

 .3اشرة دون تقليد أي من األئمةالتقليد الشخصي وإىل العمل ابلكتاب والسنة مب

  

                                                                                                                                                                             
 09، ص 2008حقيقة التقليد وأقسام املقلدين للشيخ أيب حممد أمني هللا البشاوري ، مكتبة حممدية ، بشاور ، الطبعة الثالثة ، سنة  1
 2/187انظر : إعالم املوقعني  2
؛ الدين اخلالص  147 – 146،  ص  2001انظر : اتريخ أهل حديث ملوالان إبراهيم سيالكويت ، مكتبة قدوسية ، الهور ،  3 

،  1995هإإ /  1415للشيخ صديق حسن خان  ، تصحي  وختريج : حممد سامل هاشم ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل : 
حتقيقي نظر " املطبوعة ضمن رسائله  بتحقيق : احلافظ شاهد حممود ، أم القرى ،  پر ؛ رسالة على عنوان : " مسئله تقليد  1/140-141

حافظ صالح الدين يوس  ،  للشيخل تقليد ھل حديث و اہا؛ 148 – 73،  ص  2012انواال ، بنجاب ، ابكستان ، سنة الطبع كوجر 
 12ص 
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 : فتاوى علماء أهل احلدي  حول التقليد املبح  الثال 

 املطلب األول : فتوى السيد نذير حسني الدهلوي رمحه  هلل

عند ما سئل : إن بعض الناس يقولون بوجوب  –رمحه هللا  –وقال السيد نذير حسني الدهلوي  -1

،  1ژڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ژ :  تقليد األئمة  مستدلني بقول هللا عزوجل

فهل يثبت منهما .2ژ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یژ :  وقوله تعاىل
. إنه ال عالقة لآليتني ابلتقليد ؛ إن اآلية األوىل تتعلق أبهل 3وجوب تقليد األئمة ؟ فقال : ال 

لكونه بشرا ، فأمرهم هللا أن يسالوا أهل  ملسو هيلع هللا ىلصالكتاب ، ألن املشركني ما كانوا يؤمنون برسالة النيب 
بشر ورسالته   ملسو هيلع هللا ىلصهكذا هذا النيب الكتاب أليس أنبياؤهم بشرا ؟ فيجاب هلم أهنم كانوا بشرا ، ف

صادقة ، فاآلية يف غري حمل التقليد. أما اآلية الثانية فاملراد منها احلكام والقضاة وأهل السلطة 
 . 4احلكومية ، ليس املراد منها األئمة األربعة 

د خل  وكذلك سئل عن االقتداء لغري املقلِّد خل  املقلِّد والعكس ، فقال : إن الصلوة لغري املقلِّ  -2
املقلِّد والعكس جيوز ولكن  سوى املقلِّد املشرك واملبتدع ، والتقليد املؤدي إىل الشرك هو الذي من 
مقتضياته أن يلتزم املقلِّد قول إمامه مث جيد نصا شرعيا تخال  قول إمامه ولكنه ال يرتك قول إمامه وال 

                                                           
 43سورة النحل ، رقم اآلية :  1
 59سورة النساء ، رقم اآلية :  2
ته يف الصور املذكورة يف بيان رأيه عن للشيخ السيد نذير حسني الدهلوي قوالن عن التقليد : القول األول : وجوب التقليد وإابح 3

ة حول التقليد. والقول اجلديد : وهو أن التقليد ممنوع. ويرى الباحث أنه ارتقى رأيه من كون التقليد مباحا إىل كونه ممنوعا لسبب وجود الشد
ترك التقليد لذلك كان مائال إىل جواز التقليد ، مسألة التقليد بني االجتاهني. وكذلك هو كان حنفيا قبل أن ينتقل إىل مجاعة أهل احلديث  وإىل 

وإال اتفق علماء أهل احلديث على أن التقليد مذموم وال يرون جوازه يف صورة ما حىت وال يستحسنون استخدام لفظ التقليد ولو يف معىن 
 االتباع.

هإإ املوافق  1390ار ، الهور ، طبعة اثنية فتاوى نذيرية للسيد نذير حسني الدهلوي  ، أهل حديث أكادميي ، كشمريي ابز انظر :  4
 164 - 1/163،  ص   1971
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شيخ يعترب مثل هذا الرجل مشركا ، وال يقبل النص الشرعي قائال : إنه ال ميكن اخلطأ من إمامه ، فال
 . 1جيوز االقتداء به 

هنا أنه أابح هذا النوع من التقليد يف كتابه معيار  –رمحه هللا  –وأضاف الشيخ السيد نذير حسني  -3
 –املبنّي يف كتب األصول  -يرجع عن ذلك الرأي بعد أن ظهر له من معىن  " احلكم"   احلق واآلن

وهو أن احلكم التكليفي هو ما صدر عن احلاكم وحكم التقليد مل يصدر منه لذلك هو بدعة وحمدث 

من أحدث يف أمران ”ملسو هيلع هللا ىلص:  عائشة رضي هللا عنها، قالت: قال رسول هللايف الدين ، كما ورد عن 

ال ، هل التقليد من احلجج الشرعية ؟ فقال :وقيل له : . كما أنه سئل 2“، فهو ردمنه يس هذا ما ل
 . 3التقليد مل يثبت من احلجج الشرعية

 ثناء  هلل أمرتسري موَلان أيب الوفاءفتوى الشيخ املطلب الثاين : 

وقد سئل عن املقلِّد الذي يسأل العامل ويقول له : –رمحه هللا  – ثناء هللا أمرتسري وقال الشيخ أبو الوفاء 
فّهمين هذه املسألة ابلدليل ، فهل هو تخرج عن التقليد ؟ فقال : إن حد التقليد ال يشمل على وجود الدليل 

. وسئل هل حتصل الشفاعة للمقلِّدين ؟ فقال : إن الشفاعة حتصل 4فبالتايل هذه الصورة ختال  التقليد 
. ويظهر من هذا الكالم أن الشيخ ثناء هللا 5مة التوحيد غري مشرك ، واملقلِّد شامل فيه لكل من يؤمن بكل

 ال يقول : إن التقليد شرك. 

 : فتوى الشيخ عبد  هلل روبري رمحه  هلل املطلب الثال 

إن التقليد بدعة حمدثة ؛ ألننا نعلم ابلقطع أن  ”:  -رمحه هللا  –الشيخ عبد هللا حمدث  قال -1
مل يكن يف زماهنم وعصرهم مذهب لرجل معني ، وإمنا كانوا  –رضي هللا عنهم  – الصحابة

                                                           
 168/ 1فتاوى نذيرية انظر :  1
؛ صحي  مسلم   2697اجلامع الصحي  للبخاري  كتاب الصل  ابب إذا اصطلحوا على صل  جور فالصل  مردود  ، رقم احلديث  2

اِم اْلب اِطل ِة،  ب  نإ ْقِض اأْل ْحك  ِت اأْل م وِر ، رقم احلديث كتاب احلدود اب   1718و ر دِّ حم ْد اث 
 وما بعدها 1/184فتاوى نذيرية انظر :  3
 178/ 1، 1972إدارة ترمجان السنة  ، الهور ، سنة الطبع  –فتاوى ثنائية أليب الوفاء ثناء هللا أمرتسري انظر :  4
 1/186املرجع السابق  5
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“يرجعون يف النوازل إىل الكتاب والسنة إو إىل ما يتمحض بينهم من النظر عند فقد الدليل
1

  .

فيه :  –رمحه هللا  –الدهلوي  حجة هللا البالغة حيث قال الشاه ويل هللا  وسرد النص الواقع يف
اعلم أن الناس كانوا قبل املائة الرابعة غري جممعني على التقليد اخلالص ملذهب واحد بعينه، ” 

قال أبو طالب املكي يف قوت القلوب: إن الكتب واتجمموعات حمدثة، والقول مبقاالت الناس، 
 - والفتيا مبذهب الواحد من الناس، واختاذ قوله، واحلكاية له من كل شيء، والتفقه على مذهبه

مل يكن الناس قدميا على ذلك يف القرنني األول والثاين انتهى. أقول وبعد القرنني حدث فيهم 
شيء من التخريج غري أن أهل املائة الرابعة مل يكونوا جمتمعني على التقليد اخلالص على مذهب 

وكان من فيهم العلماء والعامة، واحد والتفقه له واحلكاية لقوله كما يظهر من التتبع، بل كان 
 العامة أهنم كانوا يف املسائل االمجاعية اليت ال اختالف فيها بني املسلمني أو مجهور ربخ

 الزكوةو  الصلوةاتجمتهدين ال يقلدون إال صاحب الشرع، وكانوا يتعلمون صفة الوضوء والغسل و 
وا وحنو ذلك من آابئهم أو معلمي بلداهنم، فيمشون حسب ذلك، وإذا وقعت هلم واقعة استفت

“2فيها أي مفت وجدوا من  غري تعيني مذهب 
3. 

وسئل : ما هو مذهب أهل احلديث ؟ ففّصل القول فيه ويف النهاية استخلص قائال : إن الدين  -2
فيه ثالثة أشياء ، وهي : أنه ال جيوز اتباع قول أو إفتاء املخال  للنصوص املوجودة يف القرآن 

يف الكتاب وال يف السنة فيقّدم رأي املتقّدمني ،  و احلديث ، والثانية : إذا مل يوجد نص ال
والثالثة : إذا كان املصاب بنازلة جاهل أو العامي  فإنه يستفيت من أي عامل بدون إلزام مذهب 

 . 4معني. ومنهج أهل احلد يث يف شبه القارة اهلندية يتكّون من هذه األجزاء الثالثة 

 : فتوى الشيخ موَلان احلافظ ثناء  هلل املدين املطلب الرابع

                                                           
 61 - 60/  1فتاوى أهل حد يث انظر :  1
هإ( حتقيق: السيد سابق ، دار اجليل، 1176جة هللا البالغة ألمحد بن عبد الرحيم املعروف بللشاه ويل هللا الدهلوي  )املتوىف: ح 2

  261 – 1/260م ، 2005 -هإ  1426لبنان ، الطبعة: األوىل:  –بريوت 
 63/ 1فتاوى أهل حديث انظر :  3
 69/ 1 املرجع السابق 4



439 
 

هل التقليد شرك عند ترك نصوص  عند ما سئل –حفظه هللا  –1ثناء هللا املدينظ احلاف قالو  -1
يف الرسالة ، واألوىل أن جيتنب من االقتداء به يف  االقرآن والسنة ؟ فقال : إنه يعّد شرك

 .2الصلوة

 لباحث إىل النقاط التالية :بعد عر  آراء علماء االجتاهني يصل او 

 النزاع لفظي أوَل :

قدون ت؛ ألن علماء أهل احلديث  ين يف صورة التقليد املطلق فقط النزاع عن حكم التقليد يف االجتاهني لفظي

على  التقليد بناء على التعري  القدمي املوجود يف كتب الفقه واألصول وهو قبول قول اإلمام من دون معرفة 

دليله. فهو نقد مقبول إذا كان التقليد يوجد يف االجتاه احلنفي على تلك الصورة وهي قبول قول اإلمام بدون 

عليه قول الشيخ موالان أشرف علي التهانوي حيث معرفة دليله ولو كان قوله خمالفا للنصوص الشرعية.ويدل 

إنين رأيت بعض األشخاص من املقلدين عند ما يعر  عليهم احلديث الصحي  فهم ال أيخذون به ”قال : 

قائلني : ال نعرف غري قول إمامنا ، فطريقتهم هذه غري مقبولة، ولو قيل فيهم : إهنم مشركون يف الرسالة فال 

قدوا على مجيع علمائنا ؛ ألن تجلميع املقلدين لذلك ال حيق ألهل احلديث أن ين حرج فيه ، هذه الطريقة

 . 3الكثري منا ال أيخذون بقول اإلمام إذا كان خمالفا للنصوص الشريعة

أما علماء األحناف فإهنم ال يعرّفون التقليد ابلتعري  القدمي بل يعرّفونه ويصوغونه بعبارة خمتلفة وهو " اتباع  
العامل الرابين من السل   يف املسائل اليت وردت النصوص فيها جمملة أو مبهمة املعاين أو حمتملة املعاين ويتم 

. ولكن ابسم االتباع  نوع من التقليد يوجد يف فكر أهل احلديثتعيني املعىن من ذلك العامل الرابين ". وهذا ال
فمن مل يبلغ درجة االجتهاد وال يستطيع فهم النصوص الشرعية فهو يسأل  أحدا من األئمة عن حكم هللا 

                                                           
من أعالم أهل احلديث وشيوخهم ، ومدير جامعة الهور اإلسالمية ، واملتخرج من اجلامعة  –حفظه هللا  –هو ثناء هللا املدين  1

 اإلسالمية ابملدينة املنورة .
 438/ 1فتاوى ثنائية مدنية انظر :  2
 34 - 31/ 15هإإ ،  1429خطبات حكيم األمة ، إدارة أتليفات ِأشرفية ، ملتان ، سنة الطبع : انظر :  3



440 
 

،  ويتبعه مث إذا وجد النص الشرعي املخال  لذلك القول املتإَّب ع  1تعاىل ال عن حكم اإلمام يف تلك املسألة 
بار أحد من العلماء فإنه يرتك القول املخال  للنص الشرعي ويتبع حكم النص الشرعي. وهذاالنوع من إبخ

التقليد ال خالف فيه بينهم. فإنه كما يوجد العوام املقلدون فيوجد العوام غري املقلدين كذلك ، وإهنم ال حمالة 
سألون العلماء والفقهاء مث يعملون مبا فيأبنفسهم ال يستطيعون فهم النصوص  لكنو ، أن يعملوا حبكم شرعي 

. 2ژڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ژ هم تخربوهنم. وهذا العمل ينضبط يف قول هللا عزوجل : 

فإن عمل العامة هذا ال يسمى تقليدا ، بل إنه اتباع ؛ ألنه يدل عليه الدليل الشرعي املذكور. فهذا القسم ال 
 . 3 يندرج حتت التقليد املذموم

لذلك أهل احلديث يف شبه القارة اهلندية ال يسمون هذا  يف صورة التقليد املطلق فاالختالف إذًا لفظي 
النوع من التقليد تقليدا بل اتباعا وينفرون من لفظ التقليد قائلني : لو كان هذا اللفظ ممدوحا عند هللا لكان 

استعمال هذا اللفظ يدل على أن العمل مبفهوم ، فإن عدم 4البّد قد استحفظ يف الكتاب والسنة ولو مرة 
التقليد كذلك ال جيوز. ولكن لو استخدم لفظ " االتباع " يف هذه الصورة فال اختالف إذًا ؛ لذلك هم 
يستخدمون لفظ االتباع يف صورة سؤال العامي العامل  واألحناف يستخدمون لفظ التقليد يف نفس الصورة 

 .يمن هذا أن االختالف لفظ ويظهر

وصورة اجلمع بينهما أن يستخدم أهل احلديث يف هذه الصورة لفظ التقليد يف معناه االصطالحي كما شرحه 
 علماء األحناف ويستخدم علماء األحناف لفظ االتباع يف هذه الصورة. 

 ؟  أو اَلستفادة العلمية اثنيا : التقليد املطلق

                                                           
د مال إىل هذا الرأي الشيخ عبد هللا روبري أبن العامي ال بّد أن يسأل أحدا من العلماء يف املسألة اليت ال يعرف حكمها ، فهو فق 1

 1/69يسأل العامل عن حكم هللا تعاىل ، ال عن حكم اإلمام فيها. فتاوى أهل حديث 
 43سورة النحل ، رقم اآلية :  2
 306، ضوابطها ، آاثرها ص ينظر للتفصيل : الفتوى أمهيتها  3
بعد سرد أقوال األئمة عن التقليد ، يستخدم لفظ التقليد يف عبارات الفقهاء  –رمحه هللا  –ويقول الشيخ حممد إمساعيل السلفي  4

حممد إمساعيل السلفي ألظهار الكراهة من التقليد ، ومنع األئمة األربعة الناس من التقليد يدل على هذه الكراهة. انظر : جمموعة رسائل للشيخ 
 75ص  ،
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اليقبل مجيع أقواله يف مجيع املسائل ، بل يقبل القول املوافق هو أن ال يعنيَّ أحدا من العلماء و التقليد املطلق 
للكتاب والسنة ولو كان هذا القول من أي من األئمة أو العلماء. ففي االجتاهني يوجد هذا النوع من 
التقليد. ويسمي علماء أهل احلديث هذا النوع من التقليد االستفادة العلمية ويسميه علماء األحناف التقليد 

ق.  ولكن الفرق هو أن أهل احلديث ال يزالون ابقني عليه حيث هم ال يتمذهبون مبذهب معني بل هم املطل
اليت يظنون أهنا أقرب إىل الكتاب والسنة   السل  واألئمة يف آرائهم وفتاويهممن أيخذون أبقوال العلماء 

فإهنم يرون أن التقليد املطلق  تفريق بينهم ، فهم ال حيصرون احلق يف مذهب معني. أما علماء األحنافبدون 
 ومرة من هنالك فلالجتناب منه قد هوى النفس من حيث أخذ الرخص مرة من هنااتباع رمبا يؤدي إىل 

 قيدوا التقليد ابلتقليد الشخصي وهو يقتضي اتباع قول شخص واحد يف مجيع املسائل لكي تنضبط األمور.

 اثلثا : الفارق بني اَلجتاهني

اهني يف مسألة التقليد هو القول بوجوب التقليد الشخصي وعدم وجوبه ، فعلماء األحناف  الفارق بني االجت
أهل  أما يقولون بوجوب التقليد الشخصي لكي تنضبط األمور وبدون اعتبار األئمة كالشارع أو املعصومني. 

ة رسوله ، والقول احلديث فال يقولون بوجوب التقليد الشخصي قائلني : إن هللا فر  علينا إطاعته وإطاع
بوجوب التقليد الشخصي هو مرادف جلعل الشخص كالشارع ، ومن هنا انبثق رأيهم عن التقليد أبن التقليد 

فالتقليد الشخصي حرام؛ وإال  ملسو هيلع هللا ىلصشرك. فمادام أن هللا مل يوجب على املسلمني إطاعة غريه وغري الرسول 
 يلزم منه جعل أحد من الناس كالشارع وابلتايل ينتج منه الشرك والبدعة .

وهذا هو الفرق الرئيس بني أهل احلديث وأهل الرأي كما بّينه الشاه ويل هللا الدهلوي قائال : كان الناس يف 
ا وينفرون من اخلو  ابلرأي إال عند الضرورة الزمن األول ، زمن سعيد بن املسيب والتابعني معه يهابون الفتي

، أما اهتمام أهل الرأي كان التخريج  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان البّد منه ، وكان اهتمامهم برواية احلديث عن رسول هللا 
 .1على أصل رجل من املتقدمني ومحل النظري على النظري دون تتبع األحاديث وآلاثر

                                                           
 وما بعدها 1/46اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف للدهلوي انظر :  1
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سابق ينطبق على صورة التقليد التهانوي رمحه هللا الويرى الباحث أن قول الشيخ موالان أشرف على 
خصي ؛ إذا متسك أحد بقول إمامه متسكا شديدا حبيث ال يرتكه يف أية صورة، وهذا ال يقع إال يف صورة الش

 واحدة وهي أن الواحد يظن أن تقليد فالن واجب عليه. 

ومن العجب العجيب أن ”قائال :  – رمحه هللا –وأشار إىل هذا النوع من التقليد العز بن عبد السالم 
الفقهاء املقلدين يق  أحدهم علي ضع  مأخذ إمامه حبيث ال جيد لضعفه مدفعا، وهو مع ذلك يقلده فيه 
ويرتك من شهد الكتاب والسنة واألقيسة الصحيحة ملذهبهم مجودا على تقليد إمامه، بل يتحيل لدفع ظاهر 

 .1“عيدة الباطلة نضاال عن مقّلدهالكتاب والسنة، ويتأوهلا ابلتأويالت الب

وأشهد هلل ابهلل أنه كفر ابهلل أن ”وقال الشاه ويل هللا الدهلوي يف ذم هذا القسم من أقسام التقليد بقوله: 
يعتقد يف رجل من األمة ممن تخطىء ويصيب، أن هللا كتب علّي اتباعه حتما، وأن الواجب علّي هو الذي 

شريعة احلقة قد ثبتت قبل هذا الرجل بزمان، قد وعاها العلماء وأداها الرواة يوجبه هذا الرجل علّي، ولكن ال
، وأهنم علموا ملسو هيلع هللا ىلصوحكم به الفقهاء، وإمنا اتفق الناس على تقليد العلماء على معىن أهنم رواة الشريعة عن النيب
ّ ، وشهد بصحته ما مل نعلم، وأهنم اشتغلوا ابلعلم ما مل نشتغل، فلذلك قّلدوا العلماء، فلو أن حديثا ص

 .2“احملدثون، وعمل به طوائ ، فظهر فيه األمر مث مل يعمل به؛ ألن متبوعه مل يقل به فهذا هو الضالل البعيد

فّصلوا القول يف حكم  –رمحه هللا  –فأهل احلديث املتقدمون مثل الشيخ السيد نذير حسني الدهلوي 
ل إىل املفّصل ، فيقال : إنه ما دام حيتاج العامي لفهم التقليد واملتأخرون أمجلوا الكالم فيه ، فريجع اتجمم

النصوص الشرعية إىل غريه فإنه ال حمالة يعمل بقول أحد من العلماء للرباءة  من التكلي  الشرعي مع أنه إذا 

                                                           
القواعد الكربى املوسومة بإإإ " قواعد األحكام يف مصاحل األانم لعز الدين بن عبد السالم،حتقيق : نزيه كمال محاد و عثمان ، الطبعة  1

 275-2/274، -دمشق –هإ، الناشر: دار القلم 1421األوىل 
  1/211التفهيمات اإلهلية  2
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أو أ خرب مبثل هذا النص فإنه يرتك القول املخال  للنص الشرعي 1وجد النص الشرعي املخال  لذلك القول 
 . 2ويتبع ما هو موافق للنص الشرعي 

نعم ، ينبثق االختالف عند ما يوجد النص الشرعي وي عم ل بقول أحد من العلماء واألئمة ، والعامل ال يتبع 
، فحينئذ يوجد االختالف. والباحث  النص الشرعي بل ي دمي العمل مبا ثبت لديه من قول العامل أو اإلمام

يرى أبن هذا النوع من التقليد ال يقبله أحد ؛ ألنه خمالفة صرحية للنصوص الشرعية. فالتخريج على أصول 
اإلمام جيوز يف حمل ال يثبت فيه نص شرعي ، ويف حالة وجود النص الشرعي ال جيوز اتباع غري النص 

 .3ىل البيان الشرعي ، وهو أمر واض  وجلي ال حيتاج إ

فينتج من هذا البحث أن املقلِّدين وغري املقلدين عليهم أن يبحثوا جهة االحتاد واالتفاق فيتفقوا عليها ، أما 
 يتبعوا ما هو أقرب إىل الكتاب والسنة.ختالف بل جهة االختالف فال يوّد أحد أن يقع يف اال

زام مذهبهم وبدون الزعم أبن احلق منحصر فيه بدون إل -ومنهم األئمة األربعة  -فاتباع أحد من العلماء 
فقط ، و لو يوجد النص الشرعي املخال  لقول ذلك العامل واإلمام فيإ تإَّب ع  ذلك النص الشرعي فهو جهة 
االتفاق بني الفريقني ، أما التقليد مبعىن أن احلق منحصر يف فقه إمام واحد أو يف مذهب معني وإذا وجد 

لك املذهب فيؤّول حسب قول اإلمام وحياول أبن ال يرتك قول العامل ويرفض النص النص الشرعي املخال  لذ
الشرعي أبي سبب من األسباب ، فهو نوع التقليد الذي ال ميكن أن يكون جهة االتفاق بينهم.وهو نوع 

 . 4اجلمود الفقهي كما قاله الشيخ موالان تقي عثماين حفظه هللا 

يف فهم معىن لفظ التقليد ، فإن التقليد الذي اعتربه أهل احلديث شركا  ويرى الباحث أن االختالف إمنا هو
أو بدعة أو شركا يف الرسالة هو التقليد املؤدي إىل ترك النصوص البينة والتمسك أبقوال األئمة أو العلماء ، 

واجبا  نافعية ، والتقليد الذي رآه األحوال ينبغي ألي إنسان وهويومن ابهلل ورسوله أن يدع النصوص الشر 
                                                           

هذا اليعين أن العامي  بنفسه جيتهد وجيد النص الشرعي املخال  لقول ذلك اإلمام ألنه مل يبلغ درجة االجتهاد وابلتايل ال يستطيع  1
 أيخذ ابلنص الشرعي.  أن جيتهد ، فاملراد منه أن أحدا من العلماء تخربه بذلك النص الشرعي وهو يطمئن  إليه ، عندها 

ل وهذا االختيار ال يتأتى من ِقب ِل العامي بل صورته : أن يستفيت أحدا واملفيت يفتيه وال يبنّي للعامي الدليل ، مث نفس املستفيت يسأ 2
 ذ بقول املفيت الثاين. أحدا غريه وذلك املفيت يفتيه ابلدليل من الكتاب والسنة على عكس ما قاله املفيت األول قيطمئن قلب املستفيت وأيخ

 1/196هإإ ،   1419انظر : ختريج الفروع على األصول لعثمان بن حممد األخضر شوشان ، دار طيبة ، الراي  ، الطبعة األوىل :  3
4  
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أو فرضا أو ضروراي هو النوع الذي مل يبلغ فيه السائل أو املستفيت أو العامل إىل درجة االجتهاد فهو يتبع عاملا 
 يف تلك القضية ، فال حرج يف هذين النوعني. 

لنص فأهل احلديث ومجهور األحناف يف شبه القارة اهلندية ال يرون تقليد العامل واإلمام واجبا يف صورة وجود ا
 :ونلخص مما تقدم إىل النقاط اآلتيةالشرعي وقول اإلمام خمال  له ، 

روهنا ضرورية وواجبة ، ويرى ي أقسام التقليد مذمومة واآلخرونإن أهل احلديث يرون مجيع  -1
أبن األمر ليس كذلك ، بل هناك طريق وسيط جيب عليهم أن  –وهللا أعلم  –الباحث 
وهو أن اتباع قول أي إمام من األئمة األربعة املتبوعني يف االتفاق ،  للوصول إىل جهةيسلكوا 

ظهر النص الشرعي فيما بعد  وقول جود النص الشرعي واجللّي ضروري لكن  لو صورة عدم و 
اإلمام ال يكون موافقا للنص فيجب على العامي والعامل أن يتبعا النص الشرعي ويرتكوا األقوال 

 املخالفة للنص. 
هنا أنه من األحسن أن يقسم التقليد إىل قسمني : التقليد  –وهللا أعلم  –ويرى الباحث  -2

الصحي  ، وهو سؤال أحد من العلماء املعاصرين أو تقليد أحد من األئمة والعمل آبرائهم 
، وهو العمل مادامت هذه اآلراء تكون موافقة للكتاب والسنة. والتقليد الباطل / غري الصحي  

عاصرين أو األئمة األربعة وذولك القول يكون خمالفا للكتاب بقول أحد من علماء امل
يقول العمل  –ال من أهل احلديث وال من األحناف  –والسنة.ففي هذه الصورة ال أحد 

  ابلقول الباطل واملخال  للكتاب والسنة.

ة هو قبول قول الغري بدون معرف ”إن أهل احلديث ينفرون من لفظ التقليد ألن تعري  التقليد :  -3

قول املقلَّد يكون خمالفا للنص ألن هذا هو معىن  " بدون معرفة دليله".  منه أن يظهر ، “دليله 
واألمر ليس كذلك. بل كل  ما يكون من أقوال األئمة موافقا للنصوص فهو اتباع ، فيجب 

 ”العمل به . فيمكن التوقي من هذا االعرتا  أبن يصاغ  تعري  التقليد من جديد فيقال : 

، فيمكن أن يظهر من خالل هذا  “قبول قول اإلمام ما يكون موافقا للنصوص فقط هو 
التعري  جهة االتفاق. فكل ما يكون من أقول األئمة موافقا للنصوص فهو يقبل وجيب العمل 
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به ، وكل ما يكون خمالفا للنصوص فال جيوز للعامل وال للعامي وال لإلمام أن يعمل ابلقول 
 لى هذا تدل أقوال األئمة السالفة آنفا.املخال  للنصوص. وع

إن التقليد ينقسم إىل قسمني : تقليد حممود وتقليد مذموم. والتقليد احملمود هو أن يتبع قول  -4
اإلمام املوافق للنصوص أو أن يتبع قول اإلمام يف صورة عدم وجود النص مع العزم أبنه لو ظهر 

قول اإلمام ويتمسك ابلنص الشرعي. لقول ذلك اإلمام ، فيرتك  النص الشرعي املخال 
واملذموم هو أن ال يرتك قول اإلمام يف حال من األحوال ولو ظهرت خمالفة قول اإلمام للنص 
الشرعي ، بل يعترب أبن احلق منحصر يف قوله  فال بّد من الفرق بينهما فيرتك التقليد املذموم 

 ويتمسك ابلتقليد احملمود. 
 -كالعامي عليه  أن يتمسك بقول أي من األئمة أو املفيت أو العامل من مل يبلغ درجة االجتهاد    -5

. مث إن أهل احلديث 1ألن هللا قد أوجب عليه أن يرجع إىل العامل يف صورة اجلهالة عن القضية 
 -يسمونه متبعا واألحناف يسمونه مقلِّدا ، ولكن لو يسمى يف العرف مقلِّدا فال حرج فيه 

يف مذهب واحد ، لكن غري أهل احلديث يرون أن يتبع إماما واحدا بدون اعتقاد تقييد احلق 
 مطلقا خشية الوقوع يف هوى النفس حبثا عن األسهل.

، أما التقليد يف األصول فال اعتبار له ، بل ال بّد  أن يتمسك 2 يعترب التقليد يف الفروع -6
 ابلنصوص الشرعية فيها.  

ة، وكذلك التمذهب مبذهب واحد من املذاهب إن التقليد جيوز للعامي العاجز عن فهم احلجّ  -7
األربعة املعروفة، وجمرد االنتساب إليها ال مانع منه، وما زال هذا االنتساب إليها موجودا من 
قدمي الزمان حىت لكبار العلماء، لكن بشرط أن ال يتقّيد ذهذا املذهب، وال أيخذ بكل ما فيه 

يعمل به، وإذا ظهر له القول الراج ، فيجب  سواء كان صوااب أو خطأ، وما علم أنه خطأ ال
عليه أن أيخذ به، سواء كان يف مذهبه أو يف مذهب آخر؛ ألنه من استبانت له سنة رسول هللا 

 مل يكن له أن يدعها لقول أحد.ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
 171هإإ ص  1404ية القاهرة ، طبعة أوىل ، االجتهاد يف التشريع اإلسالمي للدكتور حممد سالم مدكور ، دار النهضة العربانظر :  1
 1/125،  2010، مكتبة دار العلوم كراتشي ، طبعة  -حفظه هللا  –درس ترمذي للشيخ موالان حممد تقي عثماين انظر :  2
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 : اآلاثر املرتتبة على القول ابلتقليد واملنع عنه املبح  الرابع

 وفيه مطلبان : 

 اآلاثر املرتتبة على التقليداملطلب األول : 

 ثاين : اآلاثر املرتتبة على عدم التقليداملطلب ال
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 اآلاثر املرتتبة على التقليداملطلب األول  : 

ذكران سابقا أن التقليد هو قبول قول اإلمام بدون حجة ، وجيوز التقليد ملن مل يبلغ  درجة  االجتهاد مبعىن 
أنه ال يستطيع أن يستنبط األحكام الفقهية  من النصوص  مباشرة بل حيتاج إىل من يرشده. إذا كانت هذه 

 م هذه اآلاثر:  حقيقة التقليد فإنه يرتتب عليه  آاثر ، و فيما يلي نذكر بعض أه

 التعصب املذهِب

يفضي التقليد إىل التعصب املذهيب وإىل القول أبن ترك املذهب رمبا يؤدي إىل الفساد يف اتجمتمع ، ولو نرى 
هذا النوع من التعصب املذهيب يف شبه القارة اهلندية فإن هنالك نوعا آخر من التقليد  وهو أنه جيب التقليد 

، واملقلِّدون يدعون الناس إىل هذا التقليد ،  -رمحه هللا  –ليد اإلمام أيب حنيفة ولكن هذا الوجوب مقيد بتق
عند ما سئل أي املذهب من املذاهب  –رمحه هللا  –ويضبط هذا القول قول موالان أشرف علي التهانوي 

األربعة أقوى وأنسب عمال وأحوط دليال ؟ فقال : هذا السؤال ليس معقوال ؛ وعّلل هذا اجلواب قائال : إن 
. بل واملزيد عليه أن الشيخ 1هذا السؤال ي سأل إذا كان ابإلمكان أن يإ تإَّب ع  مذهبا آخر غري املذهب احلنفي 

جعل العمل ابملذهب غري احلنفي يف شبه القارة اهلندية سبب الفساد يف بعض  –رمحه هللا  –التهانوي 
السبب يف ذلك أنه ال يوجد يف . و 2املسائل ، كما أنه جعل اتباع املذهب غري املذهب احلنفي غري معترب 

شاه شبه القارة اهلندية غري املذهب احلنفي فكي  ميكن للعامي أن أيخذ مبذهب آخر ؟ هلذا قال اإلمام ال
فإذا كان إنسان جاهل يف بالد اهلند أو بالد ماوراء النهر وليس هناك : ”  -رمحه هللا  –ويل هللا الدهلوي 

عامل شافعي وال مالكي وال حنبلي ، وال كتاب من هذه املذاهب وجب عليه أن يقلد ملذهب أيب حنيفة 
ما إذا كان يف احلرمني فإنه أسدى مهمال  وحيرم عليه أن تخرج من مذهبه ألنه حينئذ تخلع ربقة الشريعة ويبقى

 . 3“تيسر له هناك معرفة مجيع املذاهب ...اخل

                                                           
 4/63إمداد الفتاوى انظر :  1
 371 - 2/370إمداد الفتاوى انظر :  2
 78، 77اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف ، ص  3 
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ال جيوز تقليد املذهب اآلخر ، بل ألنه ال يوجد  ألنهن دعوى تقليد املذهب احلنفي ليس أفظهر من هذا 
  غري املذهب احلنفي يف شبه القارة اهلندية.

 ري املقلدينالدفاع القوي عن التقليد واإلنكار على غ

فكما توجد الشدة واإلنكار من جانب أهل احلديث على األحناف كذلك يوجد النقد من األحناف على 
 لى لنا صورة هذه الشدة ، يقول بغري املقلد تتج الصلوةأهل احلديث ، فلو نرى مثال يف مسألة االقتداء يف 

 . 1 الصلوةصاحب الفتاوى الفريدية أن من ينكر التقليد الشخصي فإنه ال جيوز االقتداء به يف 

وال جيوز  الصلوةوجاء يف فتاوى دار العلوم ديوبند أن من يرى أن التقليد غري جائز فال جيوز االقتداء به يف 
 . 2التلّمذ عليه لرتمجة القرآن 

عن الرجل الذي يقول إن التقليد الشخصي شرك وكفر   -هللا رمحه –3وسئل الشيخ خريحممد جالندهري 
حكمه ؟ فقال : من يرفض التقليد هو خارج عن أهل السنة واجلماعة وهو  يعترب أن املقلِّدين مشركني فماو 

 . 4مبتدع ومن أهل اهلوى ، يعاجل مثل هذا الرجل برتك الكالم وقطع العالقات 

يف القارة اهلندية من خالل  بعض هذه الصور من الفتاوى  األحناف التقليد والشدة عليه عندفتجلت صورة 
أبن التقليد لديهم يف درجة الوجوب وال ميكن النكري عليه يف أي حال ومن ينكر فإنه يعّد خارجا عن أهل 

 السنة واجلماعة وال جيوز االقتداء به.

 اَلعتماد  على نصوص املتقدمني

                                                           
 2/387  2009فتی حممد فريد ، دار العلوم صديقية صوابی ،  سنة فتاوى ديوبند املعروف بفتاوى فريدية ملانظر :  1
و  3/83،  2002، دار اإلشاعت ، كراتشي سنة  -رمحه هللا  –فيت عزيز الرمحن العثماين مل انظر : فتاوى دار العلوم ديوبند  2
3/175 
بقرية عمر واال مبنطقة جالندهر ، وأخذ العلوم االبتدائية يف املدرسة الرشيدية  1895ش ، ولد سنة هو الشيخ خري حممد بن إهلي خب 3

الان جبالندهر كما أنه درس العلوم الشرعية يف املدرسة إشاعة العلوم بربيلي ، وأخذ من موالان حممد يسني سرهندي ، وموالان سلطان أمحد ومو 
آخری حملات  ےديوبند ک ےئهإإ . انظر : علما1390ّرس يف املدرسة خري املدارس وتويف رمحه هللا سنة عبدالرمحن وغريهم من األساتذة ، ود
 2/62 ،  2010الهور ، سنة الطبع :  پبليکيشن ، عمر للشيخ أيب حممد موالان ثناء هللا 

 1/377خري الفتاوى ملوالان خري حممد جالندهري ،  انظر :  4
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أن املقلدين يعتمدون على علمائهم املتقدمني غاية االعتماد يف األخذ  بهومن اآلاثر اليت نتجت عن التقليد 
بنصوصهم وعرضهم يف فتاويهم كالدليل ، والذي يطالع كتب فتاوى علماء األحناف  جيد أهنم دائما حياولون 

 إبتيان النصوص املذهبية الفقهية لالستدالل  مث تطبيقها على اجلزئية اليت سئلوا عنها. 

 اآلاثر املرتتبة على عدم التقليدثاين : املطلب ال

رأينا يف البحث السابق أن أهل احلديث هم الذين شّددوا النكري على موضوع التقليد ، حىت أن البعض منهم 
فماذا  فالتقليد عندهم ممنوع ومنكراعتربوه بدعة كما اعتربه البعض منهم شركا مطلقا أو شركا يف الرسالة. 

 :    ماآاثر ذلك ؟ فيما يلي نشري إىل أهم هذه اآلاثرو يرتيب على هذا الفكر 

 قلة اَلستفادة من املذاهب األربعة

؛ ألهنا أسست على تقليد إن القول برتك املذاهب الفقهية يؤدي إىل قلة االستفادة من تراث الفقهاء واألئمة 
ومينعون نفرون من هذا املنهج يقلدون بل ي األئمة فمادام أن التقليد عند أهل احلديث بدعة أو شرك فإهنم ال

من و  1االستفادة ابملذاهب األربعة ن أنفسهم من رومو حيجانب آخر إهنم  منجانب ، و  منالناس منه. هذا 
يستخرج  سع اتجمتهد جهله وال سيما يف املسائل والقضااي املعاصرة لكي الذي ال ي العظيم فقهيالرتاث ذا اله

خدمت املسلمني حيث أانرت هلم الطرق  وهذه املذاهب؛  يهادون أن يطلع عل هلا من احلكم الفقهي
ت والعبادات ويف كل ياة من املعامالمجيع جوانب احل واالستنباط منها يفوالسبل من خالل تفسري النصوص 

اليت واجهها الناس يف حياهتم ؛ فمادام استقرت هذه املذاهب األربعة يف نفوس املتأخرين  عضلةمشكلة وم
تؤدي و  ، فهم النصوصل ج بّد من االطالع عليها ألهنا تطبيقات ملصادر الشريعة ومناهواملتقدمني فال

واالطالع على مصادر  تجمتهد إىل ربط الفروع ابألصول ، وإىل املقارنة بني النصوص واألدلة النقلية والعقليةاب
على هذا املنهج ابن الكتاب والسنة فال ميكن صرف النظر عنها كما سار أحكام وإىل الوصول إىل  احلق 

االطالع على كتب الفتوى  يف . فإن2“ بداية اتجمتهد وهناية املقتصد ” يف كتابه  –رمحه هللا  –رشد احلفيد 

                                                           
 املذاهب عند ما ال جيدون النصوص الصرحية ولكن يف املسائل اخلاصة واحملدودة.مع ذلك فهم يستفيدون بكتب  1

 1/294منهج استخراج األحكام الفقهية للنوازل واملستجدات انظر :  2
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ها يف هذه العجالة ؛ ألهنا جتعل املفيت حصر فوائد كثرية اليت ال ميكن وغريها والنوازل من املذاهب األربعة 
 . .1ه النقلي والعقلي وتنزيل الدليل على النازلة  وربط الفرع ابألصل واتجمتهد قابال إلصدار الفتوى مع دليل

وليس املراد ابألخذ ابملذاهب األربعة أبن يؤخذ ذها دون الدليل املرّج  بل ال بّد أن يقارن فيما بينها 
؛ ألن خدمة األئمة األربعة للفقه اإلسالمي واملسلمني ال  2 ا هو األقرب إىل الكتاب والسنةمبواألخذ 

جيعلهم شارعني حيث يؤخذ أبقواهلم وأفعاهلم مطلقا  كما ال جيعلهم معصومني ، بل الواجب هنا أن 
يعطوا االحرتام الالئق ويؤخذ بقوهلم املوافق للكتاب والسنة وأن يؤخذ بقوهلم ألهنم أقرب إىل زمن 

 .3انوا راسخني يف العلم وجيتنبون من التعصب مطلقااملشهود له ابخلري فك

 الشدة على املقلدين

يشّددون على املقلدين ، وهذه الشدة و اعترب معظم أهل احلديث التقليد شركا وبدعة كما سبق ذكره 
 –، ففي هذا الصدد سئل الشيخ احملدث روبري  الصلوةتظهر يف صور شىت منها عدم االقتداء ذهم يف 

عن اقتداء غري املقلد خل  املقلد ، فأجاب قائال : إنه إذا كان رأي املقلِّد أن ال جتزئ  –رمحه هللا 
صالته خل   غريه فإنه قد بلغ تقليده يف درجة الشرك ؛ لذلك يرتج  لدي أبنه يتحرز غري املقلِّد من 

يعترب التقليد  من عن.  وكذلك سئل 4ال جيزئ خل  اإلمام  املشرك  الصلوةاالقتداء ابملقلِّد ، فإن 
ال جيوز االقتداء من يرى أبن التقليد الشخصي  فقال :؟ ماذاشخصي حكما شرعيا هل هو بدعي أم ال

حكم شرعي ، أما إذا كان يؤم الناس ويدخل يف الص  خلفه من ال يعترب التقليد الشخصي حكما 
 .جتزئه صالته ، ألنه ال يزداد على أن اإلمام رجل بدعي وليس كافرا ، فيجوز االقتداء به فإنه شرعيا 

أن هذه الشدة جيب أن تزول وتنتهي حبيث أن املفيت ال يسأل املستفيت من أي مذهب  والباحث يرى
 غريها  أو هو ، بل يستمع مسالته ويفيت مبا هو األقرب إىل الكتاب والسنة من خالل املذاهب األربعة

                                                           
  121؛ املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية د. زيدان ص  93، 92أصول الفتوى والقضاء د. حممد راي  ص انظر:  1
هللا رمحه هللا أبن يعر  الفقه على الكتاب والسنة ويؤخذ ما يوافق ويرتك ما ال يوافق. انظر : التفهيمات اإلهلية ، وأوصى  الشاه ويل  2 

 240هإإ ، ص  1355للشاه ويل هللا الدهلوي ، اتجملس العلمي ، داذهيل ، اهلند ، سنة الطبع 
  49 – 26 انظر : فقه األئمة األربعة بني الزاهدين فيه واملتعصبني له ، ص 3
 1/98انظر : فتاوى أهل حديث  4
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من أفىت الناس ليس  ”:  -رمحه هللا  –أو حسب ما يؤدى إليه اجتهاده. كما قال اإلمام أمحد بن حنبل 
 .1“ينبغي له أن حيمل الناس على مذهبه ويشدد عليهم

 خمالفة املتقدمني يف اآلراء بناء على الدليل

يقدمون االستدالل  ، لذلك 2يرى علماء أهل احلديث أن الفر  والواجب هو اتباع الكتاب والسنة 
إتيان النصوص الفقهية من املذاهب املختلفة إذا إىل  يف فتاويهم ومسائلهم  وال مييلون لكتاب والسنةاب

لسبب من األسباب فال  وجدوا املتقدمني قد خالفوا يف الكتاب والسنة ، وإذاالصري  وجد النص 
 وهنم بناء على الدليل.   ربؤون من أقواهلم وآرائهم وتخالفتيدافعون عنهم بل ي

 يف اآلراء فيما بينهم بناء على فهم الدليل اَلختالف

ن األصول اليت هم جيتهدون خارجا ع يّدعي علماء أهل احلديث أبهنم ال يقلدون أاي من األئمة لذلك
ما الكتاب والسنة ، فإذا وجدوا النص فيه ب األخرى ، فهم جيتهدون مباشرة يفاتفق عليها علماء املذاه

، لذلك جيتهد كل منهم حسب وسعه  أو لفهم النصوص فال تخرجون إىل غريمها غالبا إال للتأييد
 فيما بينهم.ويستخرج األحكام الفقهية من املصادر الشرعية ، ويف ذلك رمبا تختلفون 

  

                                                           
 2/62اآلداب الشرعية البن املفل   1
 هذا ال خالف فيه عند أحد من أهل العلم . 2 
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 لرسالةخامتة ا
وأساله املزيد من فضله  ه الرسالةفيقه وإعانته على إمتام هذ تعاىل جل و عال وأشكره على تو هللاأمحد 

 هه وأصحابه أمجعني ، وتتوجيا  هلذوإحسانه ملا حيب ويرضى، والصلوة والسالم على نبينا حممد وعلى آل
 وكذلك التوصيات .  ه الرسالةيت توصلت إليها من خالل هذخبامتة تتضمن أهم النتائج ال اأختمه رسالةال

 أهم نتائج البح  : 

اإلفتاء" هو : اخل ط ط  العلمية املوضوعية احملددة اليت التزم ذها  إن املراد من مصطل  " منهج -1
 فتون يف إصدار الفتاوى ، هذه اخل طط املوضوعية هلا قواعد وأسس منهجية مرسومة ، وهلا 

امل
 طرق  وأساليب وتطبيقات ظهرت يف فتاواهم " .

بدليله ملن سأل  قلهأو ن اإلخبار عن حكم شرعي”إن لفظ الفتوى والفتيا يف االصطالح هو :  -2
 . “عنه من غري إلزام

يف الصور الواقعية يف درك احلكم الشرعي ألية انزلة  يتفق املفيت واتجمتهد يف استفراغ الوسع -3
  واملتوقعة.

أن اتجمتهد ال تخرب عن نتيجة اجتهاده دائما أما املفيت فهو تخربعن  تختل  املفىت واتجمتهد يف  -4
   . إال وقد سئل عن صورة أو انزلةأما املفيت فإنه ال يفيت الواقعيسأل عن  قدلك ، واتجمتهد ذ

وهي اليت تتعلق بشخصية املفيت من كونه مسلما ، شروط أهلية اإلفتاء على قسمني، العامة:  -5
وهي اليت تتعلق مبؤهالت املفيت من كونه عاملا  :اصةواخلادال ، فقيه النفس ،عاقال ، ابلغا ، ع

العربية وأن يكون مطلعا على مباحث علم أصول الفقه وأن يكون  ابلكتاب والسنة واللغة
 مطلعا على مواقع اإلمجاع واالختالف. 

ني الثالثة من هذه االجتاهات قد عرفوا ابلعلم والفضل والفقه والصفات اليت أّهلْتهم إن املفت -6
الشيخ ملنصب اإلفتاء ، فالكل سار حسب منهج اجتاهه وأصوله ،  فاملفيت أمحد رضا خان و 

أشرف علي التهانوي سارا يف اإلفتاء حسب أصول اإلفتاء يف املذهب احلنفي يف التعامل مع 
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اتبع منهجه الشرعية حسب أقوال أئمة املذهب احلنفي. أما الشيخ عبدهللا فإنه حسب القضااي 
  يرّج  النص الشرعي مقابل رأي األئمة.نصوص الشرعية اتباعا شديدا حيث ال

االجتاهني  إال أن أصول اإلفتاء خمتلفة  يف طمعاملإن املصادر الشرعية والعمل بوجوذها هو  -7
بينهما ، ففي املذهب احلنفي هناك أصول لإلفتاء وال جيوز ألحد من العلماء يف املذهب 
احلنفي أن تخرج من تلك األصول إال عند الصور املقررة يف املذهب ؛ أما أهل احلديث فإهنم ال 

كدليل وال يستندون إليه  ذهب أحد من األئمة مب لتزمون بتقليد أي من األئمة ، وال يون يقول
 وفهم النص. بل يستفيدون به للتأييد

الكتاب  و قوة االستدالل أساسا هو يفحتجاج اال األصل يف يقول علماء أهل احلديث إن  -8
اج من الكتاب والسنة فكل أصل ال  يكون أصال حمتجا به لو مل يستمد قوة االحتج، والسنة 

مرجع مجيع األصول فهم مل  اقولون ما دام أن الكتاب والسنة مه، فبناء على ذلك  هم ي
حيتاجوا إلجياد األصول لإلفتاء كما استنبط فقهاء املذهب احلنفي واملذاهب األخرى األصول 

 لإلفتاء.
التابعة. األصول و على قسمني : األصول املتبوعة  اجتاه أهل احلديثيف  اإلفتاء أن أصول -9

فاألصول املتبوعة هي النصوص الشرعية من الكتاب والسنة واألصول التابعة هي غري النصوص 
الشرعية مبعىن كل ما يوافق الكتاب والسنة فهو أصل عندهم. فأهل احلديث يعتربون قول 

 .بوعةالصحايب والقياس والعرف وسدالذرائع واإلفتاء على النظائر أصوال اتبعة لألصول املت
أقوال أئمة يف ضوء ل املستنبطة من املصادر الشرعية فاألحناف يصدرون الفتوى حسب األصو 

وجيعلون اآلراء  ابلكتاب والسنة مباشرة قّدمون االستداللذهب ، أما أهل احلديث فهم يامل
  املستنبطة اتبعة. 

  إذا سئلوا : ويف بناء األحكام الفقهية إصدار الفتوىأهل احلديث يف  علماء منهج -10
  وعند وجود النص الشرعي ال مييلون إىل رأي كائن من الكتاب والسنة اتباع النصوص

 .ال أيخذون برأي الصحايب وبفتواه وبعمله الذي تخال  النص الشرعيو  من كان حىت
  فإذا وجدوا النص من الكتاب فإهنم مع ذلك ينظرون يف السنة. فإن كانت املسألة من

فيها النص من الكتاب ومن السنة معا فإهنم يصدرون الفتوى  املسائل اليت يوجد
، وأيخذون إبمياء النصوص وخصوصها وإطالقها  وفقهما ابلتوفيق واجلمع بينهما
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وتقييدها، فهم يف هذا الصدد يسريون مسري اإلمام الشافعي يف الرسالة ، حبيث 
   النص به. م من الكتاب خبرب الواحد وتقيده والزايدة علىختصيص النص العا

    وعند عدم وجود النص الشرعي الواض  فهم يستدلون من األدلة املختل  فيها إذا
 .حسب الرتتيب املذكور يف الرسالة كانت موافقة مع الكتاب والسنة

  إذا سئلوا ،هو:علماء املذهب احلنفي يف اإلفتاء  منهج أما  -11
 عن اجلزئية يف كتب الرتاث وأمهات الكتب ويف الفتاوى والفتوى فيها البحث 

 .وتطبيقها على الصورة املسؤولة عنها
 جيتهدون عن احلكم الشرعي عن النازلة يف ضوء األصول  وعند عدم وجود اجلزئية

ناقلني بيف املذهب احلنفي  املفتوناملقررة لإلفتاء يف املذهب احلنفي. لذلك يشتهر 
  .للفتوى

ابط  يف ذلك املذهب فقط لذلك اتباع أصول املذهب املعني جيعل املفيت مقيدا بقواعد وضو  -12
إال عند الضرورة، ويف  على علماء املذهب احلنفي األخذ ابملذاهب الفقهية غري احلنفية قلي

ب موافقا للكتا كونأهل احلديث األخذ ابلرأي الذي يعلى املفيت من مذهب  كثرالعكس ي
 ن أي مذهب كان. والسنة ولو م

يالحظ هنا أن االنتقال من مذهب إىل مذهب آخر لألخذ ابلرخص والعمل ابلتشهي غري   -13
 جائز عند فقهاء األمة مجيعا. 

إن منهج املفيت أمحد رضا خان يتفق مع منهج املفيت اشرف علي التهانوي من حيث االلتزام  -14
التهانوي والشيخ عبدهللا متفقان ألن أبصول املذهب احلنفي ، أما يف التدوين فإن أشرف علي 

الفتاوي لديهم موجزة غالبا ، أما من حيث االستدالل فإن الشيخ أمحد رضا خان والشيخ 
 عبدهللا متفقان.

أما األصول  .هناك صورة التوافق فيما بني املنهجني وهي أن املصادر عند كليهما هي متفقة -15
وأقوال أئمة املذهب أما األصول عند أهل فهي عند احلنفية مستنبطة من املصادر الشرعية 

احلديث فهي النصوص الشرعية ، فالفريق األول يتبع النصوص الشرعية إصالة مبعىن أهنم يتبعون 
النصوص الشرعية يف ضوء أصول املذهب احلنفي ، أما الفريق الثاين وهو أهل احلدبث فإنه 

م أهنما متفقان فيلزم على رءساء مباشرة . فالوجهة  متفقة ، فمادا ةيتبع النصوص الشرعي
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االجتاهني التفكر يف ختفي  الشدة  فيما بينهما ، وصورته يف جمال الفتوى أن يكون هناك دار 
من كال االجتاهني ويصدرون الفتوى متفقة غري ممثلني اجتاهاهتم املذهبية ،  املفتوناإلفتاء وميثله  

 كما هو املعمول يف اتجممع الفقهي ابهلند.
 .فراطا وتفريطا يف مسألة التقليدإأن يف االجتاهني  الباحث من خالل هذا البحثتوصل  -16
وابخلصوص يف شبه القارة   التقليد واجبا ألي من األئمة يرونعموما فعلماء املذهب احلنفي    -17

 فرضا. تقليد اإلمام أيب حنيفة رمحه هللايرون 
  يف الرسالة. ديث فهم يرون التقليد بدعةأما أهل احل   -18
التصوير احلقيقي حول التقليد هو أن التقليد على قسمني : التقليد الشخصي والتقليد ولكن   -19

يف الصورة اليت مذموما وابطال وخاصة أهل احلديث يرون التقليد الشخصي املطلق. فعلماء 
موافقا  رأي أي من األئمةأما إذا كان  لكتاب والسنة.إلمام غري موافق ليكون فيها رأي ا

بل لكونه مؤيدا ابلنص  له ليس تقليدا هللنصوص الشرعية ويكون أقرب إىل املصلحة فيأخذون
الشرعي ويف هذا ال تختل  األحناف عن أهل احلديث ؛ ألنه ليس أحد من املسلمني  تخال  

عمدا ؟! كال ، ال ، هذا ال  الكتاب والسنة عمدا فهل يظن أن األئمة خالفوا النص الشرعي
 .أبدا نهمميظن 

أما التقليد املطلق فهو يوجد عند أهل احلديث ولكن ليس ابسم التقليد بل يوجد ابسم الرابط   -20
؛ ألن علماء أهل احلديث عموما يصدرون الفتوى أخذا  وابسم االتباع بني األستاذ والتلميذ

 ابلكتاب والسنة مباشرة.
احلديث ، أما التقليد الشخصي فهو ال جيوز التقليد املطلق ال جيوز إال للعامي عند علماء أهل  -21

ال للعامي وال للعامل ، بل على العامل أن جيتهد يف نصوص الكتاب والسنة أو ينقل الرأي الذي 
 يراه موافقا للكتاب والسنة.

أما التقليد الشخصي فهو  لفظي وال مشاحاة يف االصطالح.يف التقليد املطلق فاالختالف    -22
احلديث وبني علماء املذهب احلنفي حيث إن الفريق األول  يراه ابطال  الفارق بني علماء أهل

 ومذموما ويراه الفريق الثاين فرضا وواجبا. 
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واألصل يف التقليد أن أهل احلديث ينفرون من لفظ " التقليد" ، ويقولون لو كان لفظ التقليد   -23
بل  ن هذا اللفظ، لذلك هم ال يستخدمو حممودا يف الشريعة الستعمله الشارع ولو مرة 

 يستخدمون لفظ االتباع الوارد يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي.
قد جعلتهم متشددين يف التقليد ، فكان عن لفظ التقليد عند علماء أهل احلديث  النفرة -24

 املطلق القدماء من علماء أهل احلديث يف القارة اهلندية يعرتفون بوجود هذا النوع من التقليد
 لديهم ولكن مبرور الوقت اشتد النكري منهم على  هذا النوع كذلك.

ذهب معني لوقاية لناس من العمل ابلتشهي فهم يقولون مب أما األحناف فهم يوجبون االلتزام  -25
هؤالء وكتب غري لعدم وجود  القارة اهلنديةشبه ال جيوز ألحد أن يقلد غري اإلمام أيب حنيفة يف 

 لألئمة اآلخرين .
عّرف العلماء األحناف القدماء  التقليد " أبنه هو قبول قول اإلمام من غري معرفة دليله "  وقد  -26

، أما املتأخرون فيهم  يعرّفون التقليد : ابلعمل على أحكام الدين يف إشراف أحد من العلماء 
 وهو يريب الناس يف ضوء الكتاب والسنة. فال اختالف بني االجتاهني يف هذا التعري  إال يف

 . التقليد املطلق حولولكن  االسم

 :أهم التوصيات

 ومن أهم التوصيات اليت يراها الباحث هي كاآليت: 

ينبغي لعلماء االجتاهني أن تخففوا الشدة يف املسائل االختالفية  الفرعية، فما دامت املسألة   -1
الناس يف  حتتمل األوجه واآلراء فال يفسق وال يكفر أحد بناء على هذا االختالف ، ويربوا

 اجتاههم وفقه.
الدعوة إىل أتسيس دار اإلفتاء اليت يصدر منها الفتوى متفقة  من االجتاهني وذلك ملصلحة  -2

 الدين وملصلحة الناس لكي ال ينفر الناس من الدين لالختالفات الفقهية يف املسائل الفرعية.
جتاهني ليسود جّو األلفة ضرورة العمل على حبث الطرق واألساليب إلزالة الشدة والنفرة بني اال -3

 وينتهي جّو النفرة ؛ ألن كليهما من أهل السنة واجلماعة.
الدعوة إىل سّد ابب التكفري والتفسيق والتشديد والتبديع بناء على مسألة التقليد واملسائل  -4

 الفرعية.
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ضرورة االعرتاف خبدمات العلماء عند االجتاهني ، فالكل أرشد الناس وأصلحهم وهداهم إىل  -5
 دين رب العاملني. 

 
 وصلى  هلل وسلم على نبينا دحمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين ، آمني.
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 254 06النساء :  ې   ې   ې  ى  ى  ائ    14

 255 11النساء :  ہ  ہ    ہ  ھ    ھھ    15
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د ون   35  35 79التوبة :  ِإالَّ ج ْهد ه مْ  و الَِّذين  ال  جيِ 

 01 122التوبة :  و م ا ك ان  اْلم ْؤِمن ون  لِيإ ْنِفر وا ك افًَّة  36

 ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   37
 233،  150 04إبراهيم : 

 34 38النحل :  و أ ْقس م وا اِبَّللَِّ ج ْهد  أ مْي اهِنِمْ  38

 365 43النحل :  ڀ  ڀ   ڀ  39

 ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   40
 182 106النحل : 

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  41
 419 36اإلسراء : 

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   42
 188 02طه : 
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 182 78احلج :  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  43

 34 32النمل :  ق ال ْت اي  أ يإ ه ا اْلم أل   أ فْإت وين يِف أ ْمرِي 44

 250 65النمل :  ڦ   ڦٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    45

 203 15لقمان :  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں 46

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   47
 223 16األحزاب : 

 315،  151 49األحزاب :  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ 48

 ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ 49
 169 18فاطر : 

ْلًقا أ ْم م ْن خ ل ْقن ا   50  32 11الصافات :  ف اْستإ ْفِتِهْم أ ه ْم أ ش د  خ 

 421 09الزمر :  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ   51

 ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ 52
 180 56الذارايت : 

 45  4،  3النجم :  و م ا يإ ْنِطق  ع ِن اهْل و ى  ِإْن ه و  ِإالَّ و ْحٌي ي وح ى 53

 ھ  ھ  ھ  ھ     54
 257 13الرمحن : 

 ہ  ہ  ہ  ھ    55
 182 16التغابن : 

 ٺ   ٺ    ٿ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   56
 179 02امللك : 

 ۅ  ۉ  ۉ     57
 188 07االنشراح : 
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 اثنيا : فهرس األحادي 
 

رقم 
 املسلسل

 رقم الصفحة نص احلدي  

 204 أجرؤكم على الفتيا، أجرؤكم على النار 1

 267 أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج 2

 269 أحلت لنا ميتتان، ودمان.  3

 247 كلها مسجد إال املقربة واحلمام  األر  4

 190 اقضوا هللا فاهلل أحق ابلوفاء 5

 323 أمرها أن تتوضأ لكل صلوة مث تصلي 6

 219 أن أبيع ما ليس عندي 7

 170 توضأ، فقلب جبة صوف كانت عليه، فمس  ذها وجهه"  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  8

 170 و س لَّم  ِخْرق ٌة يإ ن شِّ   ذِه ا بإ ْعد  الو ض وءِ ان  لِر س وِل اَّللَِّ ص لَّى اَّللَّ  ع ل ْيِه  9

 337  أن جيهز جيشا فنفذت اإلبل 10

 358  أن ينتعل الرجل قائما 11

 180 إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 12

 244 إمنا حرم أكلها 13

 270 طرإمنا مثل  أميت مثل  امل 14

 52 تعسروابشروا وال تنفروا، ويسروا وال  15

 314 تركت فيكم أمرين  16

 331  توضأ النيب صلى هللا عليه وسلم ومس  على اجلوربني والنعلني 17

 219  اجلالب مرزوق، واحملتكر ملعون 18

 233 حدثوا الناس، مبا يعرفون  19

 144 ملسو هيلع هللا ىلصاحلمد هلل الذي وفق رسول  رسوِل هللا  20

 270 خري الناس قرين 21

 270 قرين ناسخري ال 22

 246 دع ما يريبك إىل ما ال يريبك 23

 325  الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة 24

 170 ر أ ْيت  النَّيبَّ ص لَّى اَّللَّ  ع ل ْيِه و س لَّم  ِإذ ا تإ و ضَّأ  م س    و ْجه ه  ِبط ر ِف ثإ ْوبِهِ  25
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 319 طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 26

 327 عليكن حبافات الطريق  27

 332  ف أ م ر ه ْم أ ْن مي ْس ح وا ع ل ى اْلع ص اِئِب و التَّس اِخنيِ  28

 268 فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم 29

 257 فقرأ عليهم سورة الرمحن من أوهلا إىل آخرها فسكتوا 30

 298  عشرين و مائةإذا كانت أربعني ففيها شاة إىل يف سائمة العنم  31

ث ةٌ  32  421  اْلق ض اة  ث ال 

 259 قضى بيمني وشاهد 33

 170 كان النيب صلى هللا عليه وسلم يغسل، أو كان يغتسل، ابلصاع إىل مخسة أمداد،  34

 258 ال جتتمع أميت على ضاللة 35

 256 ال تسألوين ما دام هذا احلرب فيكم 36

 270 التوبةال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع  37

 270 ال هجرة بعد الفت  38

 236 ال جيتمع أميت على ضاللة 39

 210 سل  وبيعال حيل  40

ل  م ال  اْمرٍِئ ِإالَّ ِبِطيِب نإ ْفٍس ِمْنه   41  212 ال  حيِ 

 219 ال حيل مال أمرئ مسلم 42

 247 لعن هللا اليهود والنصارى 43

 256 نصوم حىت نكمل ثالثنيلكنا رأيناه ليلة السبت، فال نزال  44

 212 ما بعث هللا من نيب إال كان حقا عليه أن يدل أمته على خري 45

 52 ما خري النيب صلى هللا عليه وسلم بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل أيمث 46

 250 من أحدث يف أمران هذا ما ليس فيه، فهو رد 47

 435  رد ، فهومنه من أحدث يف أمران هذا ما ليس  48

 204 غري ثبت، فإمنا إمثه على من أفتاه من من أفيت بفتيا 49

 317 من نسي وهو صائم 50

 266 .“عن كل مسكر ومفرت ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول هللا  51

 01 من سئل عن علم فكتمه 52

 180 منع عن اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها 53
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 اثلثا : فهرس األعالم املرتجم هلم

 رقم المسلسل أسماء األعالم رقم الصفحة

 

 1 الندويعلي أبو احلسن  81

 2 أبو احلسني أمحد النوري  78

 3 أبو بكر الصويل 149

 4 أمحد بن عبد األحد السرهندي املعروف مبجدد األل  الثاين  60

 5 الدهلويويل هللا  بن عبدالرحيم  أمحد  60

 6 أمحد حسن كانبور 111

 7 أمحد نوري ميان 82

 8 إسحاق علي  109

 9 إمساعيل السلفي 305

 10 إمساعيل روبري  126

 11 إعجاز ويل خان 85

 12 أمني هللا البشاوري  431

 13 ثناء هللا أمرتسري   62

 14 ديناملثناء هللا  63

 15 حكيم حممد مصطفى 109

 16 حني  ندوي   134

 17 خري حممد جالندهري 445

 18 رشيد أمحد كنكوهي  117

 19 سلمان الندوي  110

 20 الشهيد أمحد بن عرفان سيد 397

 21 سيد إمساعيل الشهيد بن عبد الغين 397

 22 الشاه آل رسول بن الشاه آل بركات املارهروي  78

 23 الشاه عبدالقادر 82

 24 شاه لطي  رسول 109

 25 أبو العباس أمحد بن زيين الشافعي املكي  79

 26 صادق اليقني 109

 27 ظفر أمحد 109
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 28 ظفر الدين ذهاري 84

 29 عبد اجلبار الغزنوي  125

 30 عبد الرمحن املباركبوري  127

 31 عبد السالم كيالين 126

 32 عبد الغين النابلسي 401

 33 عبد القادر روبري  126

 34 عبد املنان وزير آابدي  125

 35 عبداألول غزنوي  124

 36 عبداحلي احلسين 110

 37 الرامفوريعبد العلي   79

 38 عبدهللا صاحب غازي بور 124

 39 غالم قادر بيك الكهنوي الربيلي 79

 40 فت  حممد التهانوي 108

 41 فضل الرمحن مراد آابدي 112

 42 إله آابدي فضل حق 109

 43 فضل حق رام بوري 125

 44 قاضي ثناء هللا 252

 45 الربدواين حممد إسحاق  113

 46 حممد إسحاق ذهيت  128

 47 حممد إقبال   80

 48 حممد بن علي بن حممد الشوكاين 252

 49 حممد تقي عثماين   119

 50 حممد حامد رضا خان 76

 51 حممد رشيد 108

 52 حممد زاهد الكوثري  110

 53 حممد صديق  126

 54 حممد عبدهللا املهاجر املكي  108

 55 النانوتويحممد قاسم  107

 56 حممد مصطفى رضا خان   76

 57 حممد نقي علي خان  76
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 58 حممد يعقوب النانوتوي 107

 59 حممود احلسن  107

 60 لكهوي حمي الدين  124

 61 مسعود أمحد روبري   128

 62 مظهر احلق 109

 63 مفيت حممد شفيع 208

 64 مال حممود 108

 65 منفعت علي الديوبندي 108

 66 موالان عبدهللا العزنوي  125

 67 نذير حسني الدهلوي  124

 68 يوس  كلكتوي  127
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 رابعا : فهرس املصادر واملراجع

 أوَل : العربية 
 القرآن -1

 )أ(

 1998االجتهاد املعاصر بني االنضباط واالنفراط للدكتور يوس  القرضاوي ، املكتب اإلسالمي ، الطبعة الثانية :  -2
 هإإ 1973للدكتور السيد حممد موسى ، دار الكتب احلديثة ، القاهرة ، االجتهاد  -3
األجوبة الفاضلة لألسئلة العشرة الكاملة لإلمام عبد احلي اللكنوي ، تعليق : عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب املطبوعات اإلسالمية ،  -4

 هإإإ 1384حلب ، بريوت ، الطبعة األوىل : 
 هإإإ ؛  1404أحكام الفتوى واالستفتاء ، د. عبداحلميد ميهوب ، دار الكتاب اجلامعي ، مبصر ،  -5
 هإإ 1415أحكام القرآن للجصاص أمحد بن علي ، حتقيق : عبدالسالم حممد علي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل :  -6
 هإإإ 1406حيلي ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، الطبعة الثانية ، اإلحكام يف أصول األحكام  لآلمدي ،  ، حتقيق د. سيد اجل -7
أيب حممد علي بن أمحد ، الظاهري ، حتقيق : أمحد حممد شاكر ، دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت  اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم -8

 ، 
اح أبو غدة ، مكتبة املطبوعات اإلسالمية ، حلب ، شهاب الدين القرايف ، حتقيق : عبدالفتاإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام  -9

 هإإ  1416الطبعة الثانية ،: 
لبنان، سنة -أحوال الرجال أليب إسحاق إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين ،حتقيق: صبحي البدري السامرائي ،مؤسسة الرسالة، بريوت -10

 هإ1405النشر: 
هإ( ،الناشر: عامل 436حلنفي احلسني بن علي بن حممد بن جعفر، )املتوىف: أخبار أيب حنيفة وأصحابه ، أليب عبد هللا الصَّْيم ري ا -11

 م1985 -هإ 1405بريوت ، الطبعة: الثانية،  –الكتب 
 2007أدب الفتيا للسيوطي ،  حتقيق الدكتور حمي الدين هالل السرحان ، دار اآلفاق العربية ، القاهرة ، طبعة أوىل سنة  -12
 –علي بن حممد بن حبيب املاوردي الشافعي ، حتقيق : حميي هالل السرخان ، مطبع اإلرشاد  أدب القاضي للماوردي أيب احلسن -13

 هإإ 1391بغداد ، سنة الطبع : 
 هإإإ. 1407أدب املفيت واملستفيت البن الصالح ، الناشر : عامل الكتب ، الطبعة األوىل  -14
لشوكاين ، حتقيق : أبو حفص سامي بن العريب األثري ، دار إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول لإلمام حممد بن علي ا -15

 م2000هإإ املوافق  1421الفضيلة الراي ، طبعة أوىل 
قيق : حممد مطيع احلافظ، دار الفكر طبعة أوىل هإإ( حت 970ه والنظائر البن جنيم العالمة زين الدين بن إبراهيم )املتوىف سنة ااألشب -16

 م 1983هإإ املوافق  1403
هإإ( ، حتقيق : الشيخ عادل أمحد عبداملوجود و  771اه والنظائر للسبكي اإلمام اتج الدين عبدالوهاب بن علي )املتوىف سنة األشب -17

 م 1991هإإ املوافق  1411الشيخ علي حممد عو   ، دار الكتب العلمية بريوت ، طبعة أوىل 
 إإ  ه 1403األشباه والنظائر للسيوطي  ، دار الكتب العلمية بريوت ،  -18
 هإإ 1433األصل لإلمام الشيباين ، حتقيق : د. حممد بوينو كالن ، مكتبة األحرار نيو أدة مردان ، الطبعة األوىل :  -19
  م1996 -هإإإ  1416حممد راي  ،  الطبعة األوىل ، أصول الفتوى والقضاء فياملذهب املالكي  -20
 2011هإإ املوافق  1432معارف القرآن ، كراتشي ، طبعة ،  268أصول اإلفتاء وآدابه ، للمفيت حممحد تقي العثماين ، ص  -21
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 أصول السرخسي للسرخسي ، مشس األئمة حممد بن أمحد ، الناشر : دار املعرفة ، بريوت ، دون سنة الطبع هإإ -22
 هإإإ 1406الناشر: دار الفكر ، دمشق ، الطبعة األوىل ،أصول الفقه   للزحيلي ، وهبة    -23
 م 2008شعبان حممد إمساعيل ، دار ابن حزم ، الطبعة األوىل أصول الفقه امليسر، د.  -24
 م1999هإإ املوافق  1420أصول الفقه البن املفل  املقدسي ، حتقيق : د. فهد بن حممد السدخان ، مكتبة العبيكان ، طبعة أوىل  -25
 2007أصول الفقه حملمد رضا املظفر ، مكتبة العزيزي ، الطبعة الثانية  -26
 هإإ ،    1410، الطبعة الثالثة :  محد للدكتور عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي ، مؤسسة الرسالةأصول مذهب اإلمام أ -27
 أضواء على البحث واملصادر  ، د. عبد الرمحن عمرية  ، دار اجليل ، بريوت ، طبعة سادسة   -28
 هإإ 1429الطبعة الثامنة سنة  أعالم الدعوة احلركة اإلسالمية املعاصرة للشيخ املستشار عبدهللا العقيل ، دار البشري ، -29
عن رب العاملني البن القيم حممد بن أيب بكر ، حتقيق : حممد عبدالسالم إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  إعالم املوقعني  -30

 هإإ  1411الطبعة ألوىل : 
نواظر" ملؤرخ اهلند الكبري موالان عبداحلي بن فخر الو اإلعالم مبن يف اتريخ اهلند من األعالم املسمى بإإ" نزهة اخلواطر وذهجة املسامع   -31

 م 1999هإإ املوافق  1420الدين احلسيين ، دار ابن حزم بريوت ، طبعة أوىل 
 م 2001هإإ املوافق  1422األم لإلمام الشافعي حممد بن إدريس ، حتقيق : رفعت فوزي عبد املطلب ، دار الوفاء ، الطبعة األوىل  -32
حممد أمحد رضا خان والعامل العريب للسيد حازم حممد أمحد عبد الرحيم احملفوظ ، األستاذ املساعد يف اللغة األردية  اإلمام األكرب اتجمدد -33

 ، جبامعة األزهر الشري  ، رضا فاؤنديشن ، الهور
  ، دار الكتب العلميةيف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة ، البن عبدالرب أبو عمر يوس  بن عبدهللااالنتقاء  -34
بيان أسباب االختالف للشاه ويل هللا الدهلوي ، حتقيق : عبدالفتاح أبو غدة ، دار النفائس ، بريوت ، الطبعة الثانية :  اإلنصاف يف -35

 هإإ 1404
هإإ  1400بوعة سنة اإلنصاف يف معرفة الراج  من اخلالف  ، املرداوي ، حتقيق حممد حامد الفقي ، دار غحياء الرتاث العريب ، مط -36

 ؛  11/186،  1980املوافق 
إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام أيب عبدا هلل مالك ألحكد بن حيىي ، حتقيق الصادق بن عبد الرمحن ، دار ابن حزم الطبعة األوىل  -37

 هإإإإ 1427
 

 )ب( 
األلباين ، حتقيق : علي بن حسن بن علي بن الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث للحافظ ابن كثري،  تعليق : انصر الدين  -38

 م 1996هإإ املوافق  1417عبداحلميد األثري ، مكتبة املعارف الراي  ، طبعة أوىل 
 هإإ( ، الناشر : دار الكتاب اإلسالمي ، الطبعة الثانية   970البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن النجيم زين الدين بن إبراهيم ) -39
 هإإ 1418نز الدقائق البن جنيم زين الدين إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، طبعة أوىل البحر الرائق شرح ك -40
البحر احمليط  يف أصول الفقه للزركشي بدر الدين حممد بن ذهادر بن عبد هللا  ، قام بتحريره : عبدالستاؤ أبو غدة ، وزارة األوقاف  -41

 هإإإ 1413والشؤون اإلسالمية ابلكويت ، الطبعة الثانية : 
هإإ  1406بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكأساين عالء الدين أبو بكر بن مسعود ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة الثانية  -42

 م 1986املوافق 
، خمطوط ، طبعة  الربهان يف أصول الفقه أليب املعايل إمام احلرمني عبدامللك بن عبد هللا اجلويين ،  ، حتقيق : د. عبد العظيم الديب -43

 هإإ طبعة قطرية وطبع على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن محد آل اثين أمري دولة قطر. 1399أوىل 
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 1983هإإ املافق  1403الربيلوية : عقائد واتريخ للعالمة إحسان إهلي ظهري ، إدارة ترمجان السنة ، الهور ، ابكستان ، الطبعة األوىل  -44
 م ، 

مام أمحد رضا خان ، مجعه ورتّبه األستاذ حازم حممد احملفوظ ،  جممع حبوث اإلمام أمحد رضا خان ، كراتشي بساتني الغفران لإل -45
 م 1997

 هإإ 1419ختريج الفروع على األصول لعثمان بن حممد األخضر شوشان ، دار طيبة ، الراي  ، الطبعة األوىل :  -46
 دين عبد الرمحن بن أيب بكر ، حتقيق : أبو قتيبة نظر حممد ، دار طيبة ،تدريب الراوي يف شرح  تقريب النووي ، للسيوطي جالل ال -47
للذهيب مشس الدين أيب عبد هللا ، مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية يف اهلند ، حيدر آابد الدكن ، الطبعة الثانية :  تذكرة احلفاظ -48

 هإإ  1333
 هإإ ؛  1429تعري  الدارسني مبناهج املفسرين  د. صالح عبدالفتاح اخلالدي ، انشر : دار القلم , طبعة اثلثة    -49
هإ( ،حتقيق: ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف 816التعريفات لعلي بن حممد بن علي الزين الشري  اجلرجاين )املتوىف:  -50

 م1983-هإ 1403الطبعة: األوىل لبنان ،–الناشر ،ا دار الكتب العلمية بريوت 
هإ( ، تعليق وحتقيق: تقي الدين الندوي 1304التعليق املمجد على موطأ حممد أل يب احلسنات عبد احلي  اللكنوي اهلندي، )املتوىف:  -51

 م 2005 -هإ  1426أستاذ احلديث الشري  جبامعة اإلمارات العربية املتحدة ، دار القلم، دمشق ، الطبعة: الرابعة، 
تفسري القرآن العظيم ،  أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري، حتقيق : سامي بن حممد سالمة ، الناشر: دار طيبة للنشر   -52

 م 1999 -هإ 1420والتوزيع،الطبعة: الثانية 
 1970التفهيمات اإلهلية للشاه ويل هللا الدهلوي ، مطبوعة شاويل هللا أكادمي ، حيدر آابد ، سنة الطبع : -53
والتيسري ملعرفة سنن البشري والنذير يف أصول احلديث للنووي ، حيىي بن شرف ، حتقيق : حممد عثمان اخلشت ، دار الكتاب  التقريب -54

 هإإ 1405العريب ، الطبعة األوىل 
 هإإ 1402: التقرير والتحبري ، ألمري احلاج  أبوعبدهللا مشس الدين حممد بن حممد ، الناشر : دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية  -55
 التمهيد البن اخلطاب الكلذاين ، حتقيق : حمد بن علي بن إبراهيم ، املطبوعة من جامعة أم القرى مبكة املكرمة -56
، حتقيق :  1/2التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  البن عبد الرب اإلمام احلافظ أبو عمر يوس  بن عبدهللا  األندلسي ،  -57

 م1967هإإ املوافق  1387وأصدقائه ، مؤسسة القرطبة ، طبع  مصطفى بن أمحد العلوي
حملمد أشرف بن أمري علي ، العظيم آابدي ، دار  سنن أيب داودعون املعبود شرح على هتذيب سنن أيب داود وإيضاح مشكالته ،  -58

 هإإ1415الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة الثانية : 
 هإإ 1415اهلدى للدراسات ،  تيسري مصطل  احلديث حملمود الطحان ، مركز -59

 )ج(
 مكتبة دار البيان -مطبعة املالح  -جامع األصول يف أحاديث الرسول البن األثري ،  حتقيق : عبد القادر األرنؤوط ، مكتبة احللواين  -60
األمة اإلسالمية،  جامع األصول يف أحاديث الرسول البن األثري الكتاب األول يف الفضائل واملناقب والباب اخلامس يف فضل هذه   -61

 مكتبة دار البيان -مطبعة املالح  -حتقيق : عبد القادر األرنؤوط ، مكتبة احللواين 
هإ( ، حتقيق : د. 310جامع البيان عن أتويل آي القرآن املعروف بتفسري الطربي  أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ، )املتوىف:  -62

 1422ز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية ،  دار هجر القاهرة ، الطبعة: األوىل، عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي ابلتعاون مع مرك
 م 2001 -هإ 

هإ( ، حتقيق : أمحد حممد شاكر) 310لطربي ، حممد بن جرير )املتوىف: ،لجامع البيان يف أتويل القرآن املعروف بتفسري الطربي   -63
 م(،  2000 -هإ  1420مؤسسة الرسالة ،ةالطبعة: األوىل، 
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الناشر: دار ابن اجلوزي، اململكة ، هإ( ،حتقيق: أيب األشبال الزهريي 463جامع بيان العلم وفضله ، ابن عبد الرب القرطيب   )املتوىف:   -64
 م  1994 -هإ  1414العربية السعودية ،الطبعة: األوىل، 

حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،  ،هإ(671ملتوىف: أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب )ا،  اجلامع ألحكام القرآن   -65
 م 1964 -هإ 1384القاهرة ،الطبعة: الثانية،  –دار الكتب املصرية 

 )ح(
هإ 1421دار الفكر للطباعة والنشر،  ،على الدر املختار شرح تنوير األبصار البن عابدين حممد عالء الدين أفندى  رد احملتارحاشية   -66

 م. 2000 -
وي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،  للماوردي  أيب احلسن علي بن حممد ، حتقيق : الشيخ علي حممد معو  والشيخ احلا -67

 هإإ 1419عادل أمحد عبد املوجود ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل : 
لبنان ،الطبعة: األوىل، سنة  –يد سابق، دار اجليل، بريوت حجة هللا البالغة للشاه ويل هللا الدهلوي أمحد بن عبد الرحيم ،حتقيق: الس -68

 م2005 -هإ  1426الطبع: 
 )خ( 

 خالصة التحقيق يف حكم التقليد والتلفيق للعالمة عبدالغين بن إمساعيل النابلسي ،  مكتبة احلقيقية بشارع دار الشفقة  ، استنبول -69

  )د( 
للحصفكي حممد بن علي بن حممد بن علي ، حتقيق : عبد املنعم خليل إبراهيم ، دار ختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار املالدر  -70

 م2002الكتب العلمية ، بريوت ، طبعة أوىل 
 ،  م1992 -هإ 1412بريوت ، الطبعة: الثانية، -دار الفكر، هإ( 1252الدر املختاروحاشية ابن عابدين ،ابن عابدين، )املتوىف:  -71
رسالة الدكتوراة ، كلية القرىن والسنة ، كلية  ، هتانويمد اسعد حملعلمية للشيخ قاسم اننوتوي )يف األردية(دراسة اخلدمات الدينية وال -72

 ،   2005، ستمرب معارف إسالمية ، جامعة كراتشي 
 1991فق او هإإ امل 1411درر احلكام يف شرح جملة األحكام لعلي حيدر خاجه أمني أفندي ، الناشر : دار اجلليل ، الطبعة األوىل  -73
 هإإ1378مكتبة الندوة العلماء ، لكنو ، اهلند ، ،الدعوة اإلسالمية يف اهلند وتطورها  للسيد سليمان الندوي  -74
75- 1995 

 ذ()
 م 1994بريوت الطبعة: األوىل،  -هإ( الناشر: دار الغرب اإلسالمي684للقرايف )املتوىف:  الذخرية  -76
77-  

 )ر(
االجتهاد يف كل عصر فر  للسيوطي جالل الدين ، حتقيق : خليل امليس ، دار الكتب الرد على من أخلد إىل األر  وقال إن  -78

 هإإ 1413العلمية ، لبنان ، الطبعة األوىل : 
رسالة الشيخ عبداحلق اهلامشي على عنوان : " هذه عقيديت وترمجيت" ، رسالة منشورة من ضمن رسائل الشيخ عبداحلق اتجمموعة الثالثة  -79

 ، مطابع سحر ، جدة
 م 1988الرسائل الرضوية للشيخ أمحد رضا ، مرتب : الشيخ عبد احلكيم أخرت شاه جهان نوري ، مكتبة حامدية الهور ،  -80
 هإإ 1413, دار العلوم اإلسالمية ، دمشق ، الطبعة الثالثة  25رفع احلرج   ، د. عدانن حممد مجعة  ، ص  -81
 هإإ  1416الطبعة الثانية :  دار النشر الدويل ابلراي  ، رفع احلرج  د. الباحسني  ، -82
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جامع أم القرى مركز البحث العلمي ، الطبعة األوىل  محيد  ،عبد هللا د.صاحل بن  يف الشريعة اإلسالمية ضوابطه وتطبيقاته  رفع احلرج  -83
 هإإ  1403: 

 بريوت –اث العريب روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، حملمود األلوسي أبو الفضل، دار إحياء الرت  -84
أيب زكراي حيىي بن شرف ، حتقيق : زهري الشاويش ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، الطبعة الثالثة  للنووي وعمدة املفتني  روضة الطالبني -85

 هإإ ،  1412:
 هإإ 1423الثانية : روضة الناظروجنة املناظر  البن قدامة  أيب حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد، مؤسسة الراين ، الطبعة  -86

 )ز(
، املخطوط املوجود يف  مكتبة موالان العالمة حممد عبداحلكيم شرف  4الزالل األنقى من حبر سبقة األتقى لإلمام أمحد رضا خان ً  -87

 ابكستان  –القادري األستاذ ابجلامعة النظامية الهور 
 )س(

 هإإ ،  1421، دار املكتيب للطباعة والنشر ، دمشق ، الطبعة األوىل :  سبل االستفادة من النوازل ، د. وهبة الزحيلي  -88
سنن  ابن ماجه لإلمام احلافظ أيب عبدهللا حممد بن يزيد بن ماجة ، حتقيق : شعيب األرنوط وعادل مرشد وسعيد اللحام ، دار  -89

 م 2009هإإ املوافق  1430الرسالة العاملية طبعة أوىل 
م، ملتزم  1968ه املوافق  1388حممد بن عيسى الرتمذي ،حتقيق : حممد فؤاد عبدالباقي ، طبعة اثنية الرتمذي  أليب عيسى  سنن  -90

 الطبع والنشر
 سنن ابن ماجه البن ماجه أيب عبدهللا حممد بن يزيد القزويين ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية   -91
 شعث أبوداود ، حتقيق : حممد حمي الدين ، املكتبة العصرية ، بريوت سنن أيب داود للسجستاين سليمان بن األ  -92
سنن الرتمذي أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ، حتقيق : أمحد شاكر وحممد فؤاد عبدالباقي ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب   -93

 هإ  1395مصر ، الطبعة: الثانية،  –احلليب 
ه إإ(، حتقيق : شعيب األرنوط ، حسن عبداملنعم و حممد كامل 385 – 306حلسن الدارقطين )سنن الدارقطين ، علي بن عمر أبو ا -94

 م 2004هإإ املوافق  1424الطبعة األوىل  -قربللي ،  مؤسسة الرسالة  
دار املغين ، سنن الدارمي ، لإلمام احلافظ أبوحممد عبد هللا بن عبدالرمحن بن الفضل الدارمي ، حتقيق : حسني سليم أسد الداراين ،  -95

 م،    2000هإإإ املوافق  1421الطبعة األوىل 
دار الكتب ، هإ(، حتقيق : حممد عبد القادر عطا458لبيهقي ، أبو بكر ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى )املتوىف: السنن الكربى ل -96

 م  2003 -هإ  1424العلمية، بريوت ، الطبعة: الثالثة، 
الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد ، حتقيق : جمموعة من احملققني إبشراف شعيب األرنوط ، مؤسسة  للذهيب مشس سري أعالم النبالء  -97

 هإإإ  1405الرسالة ، الطبعة الثالثة : 
للعالمة شبلي النعماين وتكملته للعالمة السيد سليمان الندوي  لتقي الدين بن بدر الدين الندوي ،  « سرية النيب صلى هللا عليه وسلم -98

 امللك فهد لطباعة املصح  الشري  ابملدينة املنورة بدون اتريخ الطبع جممع
 )ش( 

 هإإإ.1428شذرات من األدب العريب يف شبه القارة ، للدكتور نور حممد شاكر ، آزاد بك دبو أردو ابزار الهور ابكستان ، طبعة أوىل  -99
 م1989 -هإإ1409طبعة اثنية ، عام   –م ، دمشق لشيخ أمحد بن الشيخ حممد الزرقاء ، دار القللشرح القواعد الفقهية   -100
 1413حتقيق د. حممد الزحيلي و د. نزيه محاد ، مطبوعات أم القرى  ، الطبعة الثانية ، ،شرح الكوكب املنري  للفتوحي ، ابن النجار   -101

 هإ
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هإإ املوافق  1347، طبعة أوىل شرح النووي على صحي  مسلم كتاب الزكوة ابب بيان أن لكل بلد رؤيتهم ، مطبعة مصرية ابألزهر  -102
 م 1929

هإ(، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، 684شرح تنقي  الفصول أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس الشهري ابلقرايف )املتوىف:  -103
 م 1973 -هإ  1393شركة الطباعة الفنية املتحدة ، الطبعة: األوىل، 

هإإ( ، الناشر : مكتبة البشرى ، كراتشي ابكستان ، الطبعة األوىل : 1252ن عمر )شرح عقود رسم املفيت البن عابدين حممد أمني ب -104
 م 2009هإإ املوافق  1430

هإإ املوافق  1407، الطبعة األوىل :  سالةالر شرح خمتصر الروضة للطويف ، جنم الدين، سليمان بن عبد القوي ، الناشر : مؤسسة  -105
 م 1987

 1422ي شاعرا عربيا ملمتاز أمحد سديدي األزهري ، مؤسسة الشرف بالهور ، الطبعة األوىل الشيخ أمحد رضا خان الربيلوي اهلند -106
 2002افق و هإإ امل

 الشيخ أمحد رضا خان الربيلوي للدكتور حممد مسعود أمحد ، املكتبة القادرية ، الهور  -107
 )ص(

 1397املكتب األسالمي ، بريوت ، الطبعة الثالثة  ،صفة الفتوى واملفيت واملستفيت  ، ابن محدان ، احلراين ، أمحد بن محدان احلنبلي  -108
 هإإإ

 )ض( 
 هإإ  1415الناشر: دار الوفاء ، الطبعة األوىل ،ضوابط االجتهاد والفتوى  ، راين ، أمحد علي  -109

 )ط(
الطبقات الكربى البن سعد أيب عبدهللا حممد بن سعد ، حتقيق : حممد عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل  -110

 هإإإ  1410: 
 )ع(

تصحي : الشيخ حممود ،  هإ(1353مد أنور شاه بن معظم شاه الكشمريي اهلندي )املتوىف: حمل لعرف الشذي شرح سنن الرتمذيا -111
 ،  م 2004 -هإ  1425الطبعة: األوىل، ،  بريوت، لبنان-دار الرتاث العريب  ،  شاكر

القاهرة ، بدون  –عقد اجلبد يف أحكام االجتهاد والتقليد للشاه ويل هللا احملدث ، حتقيق : حمب الدين اخلطيب ،  املطبعة السلفية  -112
 سنة الطبع ،  

هإإ( ، حتقيق : نورالدين عرت ،  643عبدالرمحن الشهزوري )املتوىف سنة  علوم احلديث البن الصالح ، اإلمام أبو عمرو عثمان بن -113
هإإ املوافق  1406أستاذ كلية التفسري وعلوم القرآن واحلديث وعلومه يف كلية الشريعة جامعة دمشق ، دار الفكر املعاصر ، بريوت ، 

 م .  1986
 ه 1418دار النفائس ابلراي  ، الطبعة األوىل العمل ابالحتياط يف الفقه اإلسالمي اتلي  منيب حممود شاكر ،  -114

 )ف(
الفتاوى اهلندية املعروف ابلفتاوى العاملكريية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة للعالمة اهلمام الشيخ نظام  ومجاعة من العلماء ،  -115

 هإإ 1421تصحي  : عبد اللطي  حسن عبد الرمحن ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، طبعة أوىل 
116-  
هإإ ،  1379ت  الباري شرح صحي  البخاري البن حجر أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، دار املعرفة ، بريوت ، سنة الطبع : ف -117

 حتقيق : أمحد بن علي بن حجر 
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 1992هإإ املوافق  1412فت  البيان يف مقاصد القرآن للنواب صديق حسن خان ، مكتبة العصرية ، سنة الطبع  -118
ية احلديث ،دراسة وحتقيق : عبدالكرمي بن عبدهللا اخلضري و حممد بن عبدهللا بن فهيد آل فهيد ، دار املنهاج فت  املغيث بشرح ألف -119

 هإإ 1426الراي  ، طبعة أوىل 
 -هإإ  1428الفتوى : أمهيتها ، ضوابطها ، آاثرها ، د. حممد يسري إبراهيم ، حبث مقدم لنيل جائزة انئ  بن عبدالعزيز  ، عام  -120

 م   2007 -هإإ  1428الدورة الثالثة ، الطبعة األوىل  م ،  2007
ديسمرب  4-3، حبث مقدم يف املؤمتر الذي انعقد خالل املدة للدكتور أمحد بن يوس  الدريويش8الفتوى : حقيقتها وأحكامها  -121

 م يف اجلامعة اإلسالمية العاملية إبسالم آابد ، ابكستان. الناشر: كلية الشريعة والقانون.  2012
 هإإ ،1408، دار الصحوة ، الطبعة األوىل :  لقرضاويللدكتور يوس  الفتوى بني االنضباط والتسيب ا -122
الفتوى يف اإلسالم للعالمة األستاذ حممد مجال الدين القامسي  حتقيق حممد عبداحلكيم القاضي إبشراف املكتب السايف لتحقيق  -123

 الرتاث ، دار الكتب العلمية ، بريوت 
أليب عمرو عثمان بن عبدالرمحن ، حتقيق : مصطفى حممود ، دار ابن القيم ،  القولني والوجهني البن الصالحالفتوى واختالف  -124

 الراي  ، 
 هإ( الناشر: عامل الكتب684لفروق ، القرايف ، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ، ا )املتوىف: ا -125
 هإإ1414ق د. عجيل النشمي ، الناشر: وزارة األوقاف الكويتية ، الطبعة الثانية حتقي،لفصول يف األصول  ، اجلصاص أبوبكر ا -126
 هإإ 1413فقه األئمة األربعة ين الزاهدين فيه واملتعصبني له ، د. صاحل املزيد ، مطبعة املدين ، الطبعة األوىل  -127
ل العزازي ، دار ابن اجلوزي ، السعودية ، الطبعة الفقيه واملتفقه ألمحد بن علي بن اثبت املعروف ابخلطيب البغدادي ، حتقيق : عاد -128

 م ،   1997هإإ املوافق  1417األوىل عام 
 م1985فهرس الفهارس أليب جعفر الكتاين ، دار الغرب اإلسالمي  -129
هإإ( 1225فوات الرمحوت شرح مسلم الثبوت للعالمة عبد العلي حممد بن نظام الدين حممد السهالوي األنصاري اللكنوي )املتويف سنة  -130

 م2002هإإ املوافق 1423، دار الكتب العلمية ، بريوت ، طبعة أوىل ،  2/9
فيض القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير للعالمة حممد عبد الرؤوف املناوي ،ضبطه وصححه:أمحد عبد السالم ،  -131

 1994 -هإ  1415دار الكتب العلمية، بريوت ، الطبعة :األوىل 
  )ق( 

 -هإ  1426اموس احمليط ، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى ، مؤسسة الرسالة ، بريوت  ، الطبعة: الثامنة، الق -132
 م   2005

 القواعد الفقهية : نشأهتا ، تطورها ، دراسة مؤلفاهتا أدلتها ، مهمتها ، تطبيقاهتا لعلي امحد الندوي ، الناشر : دار القلم ، دمشق -133
 م ، 1998هإإ املوافق  1418لفقهية ، د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني ، مكتبة الرشيد ، الراي  ، الطبعة األوىل القواعد ا -134
 هإإ، دون اتريخ الطبع1417القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه للدكتور حممد بكر إمساعيل ، دار املنان ،  -135
 م،  2006هإإ املوافق   1427لزحيلي حممد مصطفى ، دار الفكر ، دمشق ، طبعة أوىل القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ل -136
قواعد الكربى املوسوم بإإإ " قواعد األحكام يف مصاحل األانم لعز الدين بن عبد السالم،حتقيق : نزيه كمال محاد و عثمان ، الطبعة ال -137

 دمشق –هإ، الناشر: دار القلم 1421األوىل 
 ديث ، عبدالفتاح أبو غدة ، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية ، كراتشيقواعد يف علوم احل -138
 قوانني األحكام الشرعية ، ومسائل الفروع الفقهية ، بريوت : داال العلم للماليني -139
 على احلبيب الشفيع لشمس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي ، دار الراين للرتاث ، الصلوةالقول البديع يف  -140
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هإ( ،حتقق: عبد الرمحن عبد 1250مد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين )املتوىف: املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد حملالقول  -141
 الكويت ، الطبعة: األوىل،  –اخلالق ، دار القلم 

 1404قيمة الزمن عند العلماء لعبدالفتاح أبو غدة ، املكتبة العلمية ، طبعة اثنية   -142
 )ك(

هإ( ، دار الكتاب 730األسرار شرح أصول البزدوي ، عبد العزيز بن أمحد بن حممد، عالء الدين البخاري احلنفي )املتوىف: كش   -143
 اإلسالمي، بدون طبعة وبدون اتريخ

 املدينة املنورة ،الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي ، حتقيق : أبو عبد هللا السورقي و إبراهيم محدي املدين ،  املكتبة العلمية ،  -144
هإ( الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ، 1094الكفوي ، أبو البقاء  يوب بن موسى احلسيين القرميي احلنفي )املتوىف:  -145

 بريوت –حممد املصري ، الناشر: مؤسسة الرسالة  -احملقق: عدانن درويش 
 )ل(

 -بريوت ، الطبعة: الثالثة  –حممد بن مكرم بن على، الناشر: دار صادر   لسان العرب ، ابن منظور  ، مجال الدين ، أبو الفضل،  -146
 هإ  1414

 )م( 
 هإإ 1414أبو احلسن نور الدين ، مكتبة القدسي ، القاهرة ، عام النشر :  لهيثميل جممع الزوائد -147
ن بن حممد ابن قاسم وابنه حممد ، جممع جمموع الفتاوى  ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية تقي الدين أمد بن عبداحلليم ، حتقيق : عبدالرمح -148

 هإإ 1416امللك فهد لطباعة املصح  الشري  ، املدينة املنورة ، السعودية ، سنة النشر : 
 اتجمموع شرح املهذب  ألب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي ، دار الفكر -149
ب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب )املتوىف: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،  أليب حممد عبد احلق بن غال -150

 هإ 1422 -بريوت الطبعة: األوىل  –هإ( احملقق: عبد السالم عبد الشايف حممد ، الناشر: دار الكتب العلمية 542
 هإإإ 1408حملصول للرازي ، فخر الدين ، ا ، الناشر: دار الكتب العلمية  ، الطبعة األوىل ا -151
الربهاين يف الفقه النعماين أليب املعايل رهان الدين حممود بن أمحد ، حتقيق : عبدالكرمي سامي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، احمليط  -152

 هإإ 1424الطبعة األوىل : 
اخلامسة، الطبعة:  -خمتار الصحاح ، زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر الرازي ، حتقيق يوس  شيخ حممد ، املكتبة العصرية  -153

 م1999هإ / 1420
سلطان العلماء العز بن عبد السالم،حتقيق : د. صاحل بن عبد العزيز بن ل  خمتصر الفوائد يف أحكام املقاصد املعروف ابلقواعد الصغرى -154

 إبراهيم آل منصور، دار الفرقان للنشر والتوزيع
د القدوري البغدادي ، حتقيق : الشيخ كامل حممد حممد خمتصر القدوري يف الفقه احلنفي للشيخ أيب احلسن أمحد بن حممد بن أمح -155

 م 1997هإإ املوافق  1418عويضة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، طبعة أوىل 
هإ(حتقيق: 458املدخل إىل السنن الكربى ،  أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخل ْسر ْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف:  -156

 الكويت –الرمحن األعظمي ، دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي  د. حممد ضياء
 هإإ 1417املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية  د. عبد الكرمي زيدان ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الرابعة عشر  -157
 داالن للدراسات ،عبد الباقي عبد الكبري د .املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية  -158
 هإإ ،   1415املدونة لإلمام مالك ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل :  -159
 هإإإ ؛  1418مركز املرأة يف احلياة األسالمية د. القرضاوي  املكتب اإلسالمي ، الطبعة الثالثة  -160
 هإإ  1408مسائل اإلمام أمحد بن حنبل برواية ابنه صاحل أيب الفضل ، الدار العلمية ، سنة الطبع :  -161
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سائل اإلمام أمحد بن حنبل برواية إسحاق بن راهويه إلسحاق بن منصور أبو يعقوب ، عمادة البحث العلمي ، اجلامعة اإلسالمية م -162
 هإإإ  1425ابملدينة املنورة ، السعودية ، الطبعة األوىل: 

 1997هإإ املوافق  1417قاهرة، طبعة أوىل املستدرك على الصحيحني  لإلمام احلافظ أيب عبد هللا  احلاكم النيسابوري ، دار احلرمني ال -163
 م
املستدرك على الصحيحني لإلمام احلافظ أيب عبدهللا احلاكم النيسابوري ، طبعة متضمنة انتقادات اإلمام الذهيب ، دار احلرمني  -164

 هإإ ، 1417للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل : 
حممد بن حممد الغزايل ، حتقيق: حممد سليمان األشقر ، مؤسسة الرسالة ، طبعة املستصفى  من علم األصول  أليب حامد حممد بن  -165

 م 1997هإإ املوافق  1417أوىل 
املسودة الل تيمية جمد الدين عبدالسالم وعبداحللني بن تيمية وأمحد بن تيمية ، حتقيق : حممد حمي الدين عبداحلميد ، دار الكتاب  -166

 العريب ،
، حتقيق : حبيب الرمحن 1403املكتب اإلسالمي ، بريوت ،الطبعة الثانية ، ،عبد الرزاق الصنعاين مصن  عبد الرزاق ، أبو بكر -167

 األعظمي
املصن  يف األحاديث واآلاثر املعروف مبصن  ابن أيب شيبة أليب بكر بن أيب شيبة عبدهللا بن حممد ، حتقيق : كمال يوس  احلوت ،  -168

 هإإ 1409مكتبة الرشيد ، راي  ، الطبعة األوىل : 
ة، املعجم الكبري أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ، حتقق: محدي بن عبد اتجميد السلفي ، دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة: الثاني -169

 ، 11931م ، رقم احلديث  1983
شريعة والقانون جامعة األزهر فاظ الفقهية  للدكتور حممود عبدالرمحن عبداملنعم ، مدرس أصول الفقه بكلية اللمعجم املصطلحات واأل -170

 ، القاهرة ، دار الفضيلة ، بدون اتريخ الطبع
 معجم املؤلفني للشيخ عمر رضا كحالة ، دار إحياء الرتاث العريب ، بدون اتريخ السنة -171
الطبعة :  احملقق : عبد السالم حممد هارو الناشر : دار الفكر،معجم مقاييس اللغة  البن فارس أبو احلسني أمحد بن زكراي ،   -172

 م1979 -هإ 1399
 7/381هإإ   1388املغين البن قدامة موفق الدين عبد هللا بن أمحد ، مكتبة القاهرة ، بدون الطبعة ، اتريخ الطبع :  -173
مفاتي  الغيب املعروف ابلتفسري الكبري أليب عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي  -174

 هإ 1420 -بريوت ، الطبعة: الثالثة  –ار إحياء الرتاث العريب ،د
حتقيق: صفوان عدانن الداودي ،  دار  ،املفردات يف غريب القرآن ، أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاىن  -175

 ه  1412 -القلم، بريوت الطبعة: األوىل 
 1418، دار هلجرة ، اخلرب ، الطبعة األوىل :  حممد سعيد مقاصد الشريعة اإلسالمية  د. اليويب  -176
هإ( ، حتقيق: سلمان 1052مقدمة يف أصول احلديث لعبد احلق بن سي  الدين بن سعد هللا البخاري الدهلوي احلنفي )املتوىف:  -177

 م1986 -هإ 1406بريوت ،الطبعة: الثانية،  -احلسيين الندوي، دار البشائر اإلسالمية 
عد اإلفتاء ابألقوى للفقيه املالكي إبراهيم اللقاين ، حتقيق : د. عبد هللا اهلاليل ، وزارة األوقاف والشؤون منار أصول الفتوى وقوا -178

 اإلسالمية ، اململكة املغربية
مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي أيب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد ، حتقيق : د. عبد هللا عبد احملسن الرتكي ، دار هجر ،  -179

 هإإإ ، الطبعة الثانية 1409
 م  1997مناهج البحث ، د. عبدالرمحن بدوي ، انشر : وكالة املطبوعات ابلكويت سنة  -180
هإإ( ، حتقيق : تيسري فائق أمحد حممود ، الطبعة األوىل  794 – 745املنثور يف القواعد للزركشي بدر الدين حممد بن ذهادر الشافعي ) -181

 إلسالمية  هإإ ، وزارة األوقاف والشؤون ا 1402
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منهج استخراج األحكام الفقهية للنوازل املعاصرة للدكتور مسفر بن على بن حممد القحطاين ، رسالة الدكتوراه يف كلية الشريعة   -182
 هإإ.  1422/  02/  22والدراسات اإلسالمية يف جامعة أم القرى ،  يف أصول الفقه. واليت متت مناقشتها بتاريخ : 

 جرير للنشر والتوزيع ، بدن سنة الطبع  وابطه يف اإلسالم ، د. حلمي عبد املنعم صابر ،منهجية البحث العلمي وض -183
منهجية الفتوى عند الشيخ ابن عثيمني للدكتور مسعود بصري و الباحث يف الدراسات اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -184

 مبصر
بن علي بن حممد ، أستاذ يف قسم أصول الفقه بكلية الشريعة جامعة اإلمام املهذب يف علم أصول الفقه لالستاذ الدكتور عبدالكرمي  -185

 م1999هإإ املوافق 1420ابلراي  ، مكتبة الرشيد ابلراي  ، طبعة أوىل 
هإ( ، حتقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان،الطبعة: 790املوافقات للشاطيب ،إبراهيم بن موسى )املتوىف:  -186

 م1997هإ/ 1417األوىل الطبعة 
مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب، املعروف ابحلطاب  -187

 م1992 -هإ 1412هإ (، دار الفكر ، الطبعة  الثالثة، 954الر عيين املالكي )املتوىف: 
 هإإإإ  1407وقاف الكويتية ، مطبعة ذات السالسل ، الطبعة الثانية ، املوسوعة الفقهية الكويتية ، وزارة األ -188
موسوعة القواعد الفقهية حملمد صدقي بن أمحد البورنو ، األستاذ املشارك يف كلية الشريعة وأصول الدين ابلقصيم ، مؤسسة الرسالة ،  -189

 م 2003هإإ املوافق  1424طبعة أوىل 
 ،   1989هإإ /  1409املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب املعاصرة ، الندوة العاملية للشباب العاملي ابلراي  ، طبعة اثنية ،  -190
زيع ، املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة للدكتور مانع بن محاد اجلهين ، دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتو  -191

 هإإ ،   1420اي  ، الطبعة الرابعة الر 
هإ( ، حتقيق: حممد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد 179املوطأ لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف:  -192

 م  2004 -هإ  1425اإلمارات ، الطبعة: األوىل،  –أبو ظيب  -بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية 
أمحد رضا خان وأثره  يف الفقه اإلسالمي رسالة املاجستري ، للسيد مشتاق أمحد الشاه ،  قدمت يف جامعة األزهر الشري   موالان -193

 م1997عام 
حتقيق : حممد زكي عبد الرب األاستاذ كلية الشريعة جامعة قطر ، مطابعة الدوحة احلديثة ،ميزان األصول يف نتائج العقول  للسمرقندي  -194

 . 1984أوىل   ، قطر ، طبعة
للذهيب مشس الدين أبو عبدهللا حممد بن أمحد ، حتقيق : علي حممد البجاوي ، دار املعرفة ، بريوت ، الطبعة األوىل :  ميزان االعتدال -195

 هإإ  1382

 )ن(
هإإ( حتقيق :د.  794لنكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي الشافعي اإلمام بدر الدين أيب عبدهللا حممد بن مجال الدين )املتوىف ا -196

هإإ  1419زين العابدين بن حممد بال فريج ، أستاذ بقسم الكتاب والسنة جامعة أم القرى ، أضواء السل  الراي   ، طبعة أوىل 
 م،  1998املوافق 

 األسنوي ، مجال الدين ، طبعة عامل الكتبهناية السول ،  -197
أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين ، دار الفكر، بريوت ، سنة طبع  هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ، للرملي مشس الدين حممد بن -198

 م1984هإ/1404
 نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار املؤل  : حممد بن علي بن حممد الشوكاين الناشر : إدارة الطباعة املنريية -199

 )ه(
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احلسن علي بن أيب بكر ومعه شرح العالمة عبداحلي اللكنوي ، إدارة القرآن  اهلداية شرح بداية املبتدي للمرغيناين برهان الدين أيب -200
 كاردن إيست ، كراتشي ، ابكستان  437والعلوم اإلسالمية ، 

العسقالين  ، حرف الكاف ، قام بتخرجيه وتصحيحه حمب الدين اخلطيب ، الناشر ، البن حجر هدي الساري مقدمة فت  الباري  -201
 : املكتبة السلفية 

 )و(
الوجري يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ، د. حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورن أبو احلارث الغزي ، الناشر : مؤسسة الرسالة ،  -202

 م 1996هإإ املوافق  1416بريت ، الطبعة الرابعة 
حلارث الغزي، مؤسسة الرسالة، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقة الكلية ، الشيخ الدكتور حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو أبو ا -203

 م 1996 -هإ  1416لبنا ن ، طبعة رابعة   –بريوت 
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 اثنيا : األردية

 )ا( 
، حتقيق : مرکز الرتبية اإلسالمية  حتت اشراف احلافظ حممد شري  ، ام القری پبليکيشنز ،  جوندلويالصالح  للحافظ حممد ا -204

 2011الطبعة الثانية : 
 1999مد إسحاق ذهيت ، بزم ارمجندان ، الهور ، مكتبة قدوسية ، حملأربعون علماء أهلحديث   -205
 2008اسالميات ، طبع اول  ۃاسالم اور جديد معاشی مسائل للشيخ حممد تقی عثمانی ، ادار -206
األول  ،إدارة أتليفات أشرفية ، ملتان ابكستان ، ربيع -رمحهما هللا  –أشرف السوان  خلواجه عزيز حسن اتجمذوب و موالان عبداحلق  -207

 ،هإإإإ 1427
 .1979إصالح انقالب أمت للشيخ التهانوي ،  إدارة معارف دار العلوم كراتشي طبعة رابعة  -208
 م1992سنة الطبع ور ، ہآتش فشاں ، الاقبال كامل ملوالان حممد إمساعيل ندوي ، انشر : -209
 م،   1995اإلمام أمحد رضا خان الربيلوي وشخصيته املوسوعية للشيخ كوثر نيازي ، أكادميية رضا ، الهور  -210
 إمام أمحد رضا خان بريلوي اور فخر سادات سيد حممد حمدث  للسيد صابر حسني الشاه خباري قادري، رضا أكادميي ، الهور  -211
 مدين كتب خامه ، ملتان،،خرت مصباحي إمام أمحد رضا خان رد بدعات ومنكرات ملوالان يسني أ -212
 2009إمداد األحكام ملوالان ظفر أمحد عثماين ، مكتبة دار العلوم كراتشي ، مطبوعة سنة  -213
مؤسس  –رمحه هللا  –املرتب برتتيب جديد موالان النفيت حممد شفيع  –رمحه هللا  –إمداد الفتاوى للشيخ حممد أشرف على التهانوي  -214

 م 2010هإإإ شعبان املعظم املوافق يوليو  1431راتشي  ، مكتبة دار العلوم كراتشي طبع سنة اجلامعة دار العلوم ك
 م، 1986أنوار رضا لصفوة من العلماء ،ضياء القرآن ، الهور ،  -215
 ور ، دون اتريخ طبعہحافظ صالح الدين يوس  ، االعتصام ، الللأهل احلديث وأهل التقليد  -216

 )ب(
 ، الهور پبليکيشنذهشيت زيور ملوالان أشرف علي التهانوي ،  توصي   -217
 ڑبے -218

س
 

 م1983)املسلمون األكابر العشرون( لعبد الرشيد أرشد  مكتبة رشيدية الهور ، طبع أوىل  املسمنب
 )ت(

 1972اتريخ أدبيات مسماانن ابكستان وهند ،جامعة بنجاب بالهور ، املكتبة العلمية بالهور   -219
 2001حديث ملوالان إبراهيم سيالكويت ، مكتبة قدوسية ، الهور ،  اتريخ أهل -220
 م. 2005اتريخ دار العلوم ديوبند للسيد حمبوب رضوي ، امليزان انشران واتجران كتب ، الهور ، ابكستان، طبع سنة  -221
 جتليات صفدر ملوالان حممد صفدر أمني أكاروي ، مكتبة إمدادية ، ملتان -222
  1978مكتبة نذيرية ، الهور ، ،ني  يزداين ، موالان حممد حلحتريك ابكستان و علماء أهلحديث  -223
 هإإ 1429حتفة املدارس تجمموعة من علماء ديوبند ، إدارة أتليفات أشرفية ، ملتان ، سنة الطبع :  -224
 2004عبدالرشيد عراقي ، بيت احلكمت ، الهور : تذكرة النبالء يف تراجم العلماء ل -225
 كرة خلفاء أعلى حضرت حملمد صادق القصوري والدكتور جميد هللا القادري ، جممع حبوث اإلمام أمحد رضا ، كراتشي ،  تذ  -226
 م1992تذكرة علماء أهل السنة ملوالان حممود أمحد القادري ، سين دار اإلشاعت ، فيصل آابد ،  -227
 م1961تذكرة علماء هند  ، ملوالان رمحان علي  ، طبعة كراتشي ، سنة  -228
 1946تذكرة مشايخ ديوبند ملفيت عزيز الرمحن  طبعة سعيدي حمل كراتشي  -229
 هإإ 1399تذكرة مفيت أعظم للمفيت حممد تقي عثماين ،  جملة البالغ ، عدد خاص ، دار العلوم ، سنة  -230
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 ، 2015 سنة الطبع : مكتبه إسالمية ، الهور ،،  مد إسحاق ذهيت تذكرة موالان حمي الدين لكهوي حمل -231
ذكره خلفإاء أعلى حضرت حملمد صادق القصوري والدكتور جميدهللا القادرى: ، ط : ادارة حتقيقات امام امحد رضا ، كراتشى ت -232

 هإ1413
التعري  اإلمجايل لفتاوى رضوية  حلق حممد، حبث مقدم إىل إدارة التحقيقات اإلسالمية ابجللمعة اإلسالمية العاملية إبسالم آابد ،  -233

 ےعلى عنوان : جنويب إيشاء مني اسالمي قانوين فكر اور ادار 2009ؤمتر املنعقد سنة ابكستان ، يف امل
 ، م 1975، الهور ہرھتعمري سريت لطاهر رسول قادري ، طبعة إدارة احلسنات اچ -234
 تفسري أحكام القرآن جلماعة علماء ابكستان : دراسة وحتليل . د. حامد أشرف مهداين -235
 تفسري بيان القرآن  كا حتقيقي جائزة ( ، لرحيانة ضياء ، )والرسالة اجلامعية قدمت لنيل درجة الدكتوراة تفسري بيان القرآن للتهانوي  )  -236
تقليد کی شرعی حيثئت اشکاالت اور شبهات کا إزاله  ملوالان جالل الدين قامسی ، حتقيق : موالان حممد ارشد کمال ، مكتبة افکار  -237

 2014اسالمی الهور ، طبع اول 
 2004املوافق  ھ 1425رعی حيثئت للشيخ موالان تقی عثمانی ، مكتبة دار العلوم کراچی ، تقليد کی ش -238

 ج()
 2009 سنة، کراچی ، طبع  سالميةالقرآن والعلوم اال ۃاالسالم قامسی ، ادار جماهدمباحث للشيخ  فقهيجديد  -239
 ،2015 سنة الطبع : مد إسحاق ذهيت ،  مكتبة قدوسية  ، الهور حمل (حديقة احلديثمجنستان حديث ) -240

 )ح(
 م 1982حياة املسلمني ألشرف على التهانوي ، إدارة إسالميات ، أانركلي ابزار الهور  -241
 أشرف للدكتور غالم حمد صاحب ، مكتبة هتانوي ، كراتشي،حياة -242
 ،   1992أعلي حضرت  ملوالان  ظفر الدين البهاري  ، مركزي جملس رضا ، الهور ، حياة -243
 2006هإإ املوافق  1427خان حملمد أسلم رضا ، إدارة لتحقيقات اإلمام أمحد رضا ، كراتشي ، الطبعة األوىل  اإلمام أمحد رضاحياة -244

 م،
 1984إمام أهل السنة للدكتور حممد مسعود أمحد ، رضا أكادميي ، الهور .حياة -245
 ريخ الطبعةحممد علي جناح للشيخ رئيس أمحد اجلعفري ، طبعة مببائي كتب خانة اتج آفس ، بدون اتحياة -246
 هإ 1412موالان أمحد رضا خان بريلوي  للدكتور حممد مسعود أمحد ، إدارة حتقيقات إمام أمحد رضا بومبائي ، حياة -247

 )خ(
 هإإ 1429خطبات حكيم األمة ، إدارة أتليفات ِأشرفية ، ملتان ، سنة الطبع :  -248
 مد جالندهري ، مكتبة إمدادية ، ملتانخري الفتاوى تجمموعة العلماء األحناف  واهتم برتتيبه  موالان خري حم -249

 )د(
 2008مكتبة قدوسية ، الهور : ،حممد إسحاق ذهيت  ،  دبستان حديث  -250
 م1992 -هإ 1412بريوت ، الطبعة: الثانية، -هإ( ، دار الفكر1252الدر املختاروحاشية ابن عابدين ،ابن عابدين، )املتوىف:  -251
رسالة الدكتوراة ، كلية القرىن والسنة ، كلية  ، هتانويمد اسعد حملاننوتوي )يف األردية(دراسة اخلدمات الدينية والعلمية للشيخ قاسم  -252

 ،   2005، ستمرب معارف إسالمية ، جامعة كراتشي 
 2010، مكتبة دار العلوم كراتشي ، طبعة  -حفظه هللا  –درس ترمذي للشيخ موالان حممد تقي عثماين  -253
تصحي  وختريج : حممد سامل هاشم ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل : الدين اخلالص للشيخ صديق حسن خان  ،  -254

 1995هإإ /  1415
 )ذ(
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 م 1990ذكر رضا حملمد نور املصطفى حممدي ،  رضا أكادميي ، الهور  -255
 )ر(

 م 1988ور ، الرسائل الرضوية للشيخ أمحد رضا ، مرتب : الشيخ عبد احلكيم أخرت شاه جهان نوري ، مكتبة حامدية اله -256
( ملوالان حممد إسحاق ذهيت ، حمدث روبري أكادميي ، الهور ، الطبعة الثالثة علماء احلديث يف روبرل حديث )ہا ےی علمائڑروپ -257

 :2011  ، 
 )س(

 م 1987سوان  إمام أمحد رضا للشيخ بدر الدين القادري ، املكتبة النورية الرضوية ، بسكهر ،  -258
 م.2011ان ، أفكار ، حتريك لعبد الرمحن عبد ، ترمجان القرآن الهور ، طبعة اثلثة األعلى املودودي : سو  وسيد أب -259
  الهور 1977بدون طبعة  ، سريت أشرف ملنشي عبدالرمحن خان  -260

 )ش(
 شاه أمحد رضا خان بريج  أفغاين  لألستاذ  أكرب أعوان ، الناشر : املختار ، كراتشي ، -261
هإإ  1422شاعرا عربيا ملمتاز أمحد سديدي األزهري ، مؤسسة الشرف بالهور ، الطبعة األوىل الشيخ أمحد رضا خان الربيلوي اهلندي  -262

 للميالد 2002افق و امل
 الشيخ أمحد رضا خان الربيلوي للدكتور حممد مسعود أمحد ، املكتبة القادرية ، الهور  -263

 )ع(
 2011هدى أكيدمي ، الهور : ، لك بشري أمحد ، عالمة حممد يوس  خان كلكتوي عالمة حممد يوس  كلكتوي مل -264

 )ف(
 ،1988للدكتور حممد مسعود أمحد ، ضياء القرآن للطباعة والنشر الهور ،  ميںفاضل بريلوي علماء حجاز كي نظر  -265
 2007، طبع  ةخ عبدالستار محاد ، مكتبة إسالميللشيفتاوى أصحاب احلديث  -266
 2009زبري علي زئي ، مكتبة إسالمية ، مطبوعة سنة  الفتاوى العلمية املعروفة بإإإإ "توضي  األحكام" ، للحافظ  -267
  1972إدارة ترمجان السنة  ، الهور ، سنة الطبع  –فتاوى ثنائية أليب الوفاء ثناء هللا أمرتسري  -268
 فتاوى ثنائية مدنية للشي  احلافظ ثناء هللا املدين ، دار اإلرشاد ، الهور ، دون سنة الطبع ،  -269
 2010ورفقائه ، جامعة دار العلوم حقانية كورة ختك ، نوشهرة ، الطبعة الثامنة :  فتاوى حقانية للشيخ عبد احلق -270
 2002فتاوى دار العلو ديوبند ، للمفيت عزيز الرمحن عثماين ، دار اإلشاعت كراتشي ،  -271
 فتاوى دار العلوم زكراي للمفيت حممد رضاء احلق ، حتقيق: حممد إلياس شيخ ، مطبوهة زمزم كراتشي -272
 2012ية للشيخ حمب هللا الشاه الراشدي ، نعماين كتب خانة ، سنة الطبع : فتاوى راشد -273
 2009فتاوى رحيمية للشيخ املفيت عبدالرحيم الجبوري، دار اإلشاعة كراتشي ، سنة الطبع :  -274
 فتاوى رشيدية  موالان رشيد أمحد كنكوهي ، عامل جملس حتفة اإلسالم ، كراتشي -275
قي عثماين ، ترتيب و ختريج : موالان حممد زبري حق نواز ، مكتبة دار العلو م كراتشي ، سنة الطبع فتاوى عثماين للشيخ املفيت حممد ت -276

2010 
 2009فتاوى علمية  للشيخ زبري علي الزئي ، مكتبة إسالمية ، سنة الطبع :  -277
 2009 فتاوى فريدية ، للشيخ املفيت حممد فريد ، دار العلوم صديقية زرويب ، صوايب ، الطبعة الثالثة : -278
 فتاوى حممودية للشيخ املفيت حممود حسن كنكوهي ، دار اإلفتاء جامعة فاروقية ، كراتشي -279
 2011فتاوى مفيت حممود احلسن للمفيت حممود احلسن ، الناشر :حممد راي  ، الطبعة اخلامسة  -280
 2009فتاوى مفيت حممود للشيخ موالان حممود ، طبع مجعية ، الطبعة الرابعة  -281
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 1971هإإ املوافق  1390للسيد نذير حسني الدهلوي  ، أهل حديث أكادميي ، كشمريي ابزار ، الهور ، طبعة اثنية فتاوى نذيرية  -282
 ترمجان السنة ۃفتاوی ثنائية  ملوالان ثناء هللا امرتسری ، ادار -283
 فقيه إسالم للدكتور حسن رضا األعظمي ، إدارة حتقيقات أمحد رضا ، كراتشي، -284
 2012حممد رحيان أمحد قادري ، شبري برادرز ، الهور ، سنة الطبع : فيضان أعلى حضرت للحافظ  -285

 )ق(
 2003: ، سنة الطبع مكتبة قدوسية ، الهور ، مد إسحاق ذهيت قافلة حديث حمل -286
 ورہال مييةعبداملنان نور پوری ، مطبع الکر  للشيخقرآن و حديث کی روشنی ميں احکام و مسائل  -287

 )ك(
 2001الدهلوي ، دار اإلشاعت كراتشي ، مطبوعة عام  كفايت املفيت حملمد كفايت هللا -288

 )ل(
 2010الهور ، سنة الطبع :  پبليکيشن ، عمر للشيخ أيب حممد موالان ثناء هللا  اللحظات األخرية لعماء ديوبند  -289
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